
අමාත්ාාංශ චක්රලේඛ 01/2020 අනුව 

ශ්රී ලාංකා කෘෂිකාර්මික ල ේවලේ II ලරේණිලේ නිලධාරීන් 

ශ්රී ලාංකා කෘෂිකාර්මික ල ේවලේ I ලරේණියට උ  ේ කිරීම  ඳහා වූ ඉේුම් පත්රය 

(2019.02.26 දිනට ලපර ශ්රී ලාංකා කෘෂිකාර්මික ල ේවයට බඳවාලෙන ඇති නිලධාරීන්  ඳහා) 

I ලකාට   

01.  (අ)  නිලධාරියාගේ නම:- .................................................................................................... 
 

 (ආ) ශ්රී ලංකා කෘෂිකාර්මික ග ේවගේ  III ගරේණියට පත් වූ දිනය:- .......................................... 
 

 (ඇ)  තනතුගෙහි  ේීෙ කෙ තිගේද:-....................................................................................... 
 

 (ඈ)  ශ්රී ලංකා කෘෂිකාර්මික ග ේවගේ  II ගරේණියට උ  ේ වූ දිනය:-.......................................... 
 

 

02.  (අ) වර්මතමාන තනතුෙ හා ග ේවා  ේථානය:-........................................................................... 

  .................................................................................................................................... 
 

 (ආ) ොජකාරි ලිපිනය:-........................................................................................................ 

  ................................................................................................................................... 
 

 

 

03.  (අ) ශ්රී ලංකා කෘෂිකාර්මික ග ේවයට බඳවා ගත් පිළිගවල:-  

• විවෘත/ සීිත  
 

 

04.  ලබා ඇති පශේචාත් උපාධි සුදුසුකම් පිළිබඳ වි ේතෙ:- 

• ලබා ඇති පශේචාත් උපාධිය හා කගෂේත්රය  ................................................ 

• එම පශේචාත් උපාධිය පිරිනමන ලද විශේව විදයාලය ................................................ 

• පශේචාත් උපාධිගයහි වලංගු දිනය   ................................................ 

• අධයයන කාලසීමාව    ................................................ 

• පශේචාත් උපාධි සුදුසුකම් තීෙණය කිරීගම් කිටුව  

විසින් පිළිගගන තිගේද යන්න   ................................................ 

• ලබා ඇති පශේචාත් උපාධිය 1 වන ගහෝ 2 වන 
 කාර්මයකෂමතා කඩඉගමන් උ  ේ කිරීම  ඳහා 
 ගයාදා ගගන තිගේ ද යන්න    ................................................ 

 

 

 
 

05. ශ්රී ලංකා කෘෂිකාර්මික ග ේවගේ I ගරේණියට උ  ේ කිරීමට හිිකම් ලබන දිනය:-…...................... 

 
 

 

06. (අ)  ශ්රී ලංකා කෘෂිකාර්මික ග ේවගේ II ගරේණිගේ  ව ෙ ගදක (02) ක  ක්රීය හා  තුටුදායක  

 ග ේවා කාලයක  ම්ූර්මණ කෙ තිබීම හා II ගරේණියට උ  ේීගමන් පසු වැටුප් වර්මධක ගදක              

 (02) ක උපයාගගන තිබීම යන සුදුසුකම්  ම්ූර්මණ  කෙ තිගේද? ................................................. 

 
 

 (ආ) අනුමත කාර්මය  ාධන ඇගයීම් පටිපාටිය අනුව II ගරේණියට උ  ේීගමන් පසු, උ  ේ කිරීගම් 
 දිනට ගපොතුව වූ ව ෙ ගදක (02) ක තුළ  තුටුදායක මට්ටගම් ගහෝ ඊට ඉහළ කාර්මය  ාධනයක 
 ගපන්නුම් කෙ තිගේද ? ............................................................................................................... 
 
 
 



 
 

 (ඇ)  I ගරේණියට උ  ේ කෙනු  ලැබීමට නියිත දිනට ූර්මවා න්න ප ේ අවුරුදු කාලය තුළ 

  තුටුදායක ග ේවා කාලයක  ම්ූර්මණ කෙ තිගේද? .................................................................... 

ගනාතිගේ නම් වි ේතෙ :- 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 
 
 

ඉහත  5 ගේදගේ  ඳහන් කෙ ඇති දිනට මා ශ්රී ලංකා කෘෂිකාර්මික ග ේවගේ I ගරේණියට උ  ේ කෙනු 
ලැබීමට සුදුසුකම් ලබා ඇති බවත්, ඉහත 1 සිට 6 දකවා දී ඇති වි ේතෙ මාගේ දැනීගම් හා විශේවා ගේ 
හැටියට නිවැෙදි බවත් ප්රකාශ කෙි. 
 

දිනය:- .......................................     .............................................. 
        අයදුම්කරුගේ අත් න 

 

 

II ලකාට  

ලෙපාර්මත්ලම්න්ු ප්රධානියාලේ  හතිකය 

( පහත දකවා ඇති කරුණු  ම්බන්ධව ගදපාර්මතගම්න්තු ප්රධානීන් ගපෞද්ගලිකවම වගකිව යුතුගේ) 

 

.....................................................................................................................මහතා/මහත්ිය/ගමනවිය 

........................................................................................................ගදපාර්මතගම්න්තුගේ/අමාතයාංශගේ 

...........................................................................................................ගල  ග ේවය කෙනු ලබන බවත්, 

 

• ........................... දින සිට ශ්රී ලංකා කෘෂිකාර්මික ග ේවගේ  III ගරේණිගේ තනතුගර්ම  ේීෙ කෙ 

ඇති බවත්,  

 

• ශ්රී ලංකා කෘෂිකාර්මික ග ේවගේ II ගරේණිගේ  ව ෙ ගදක (02) ක  ක්රීය හා  තුටුදායක ග ේවා 

කාලයක  ම්ූර්මණ කෙ තිබීම හා II ගරේණියට උ  ේීගමන් පසු වැටුප් වර්මධක ගදක              

(02) ක උපයාගගන තිබීම යන සුදුසුකම්  ම්ූර්මණ  කෙ  ඇති/ නැති බවත් ,  
 

 

• අනුමත කාර්මය  ාධන ඇගයීම් පටිපාටිය අනුව II ගරේණියට උ  ේීගමන් පසු, උ  ේ කිරීගම් 
දිනට ගපොතුව වූ ව ෙ ගදක (02) ක තුළ  තුටුදායක මට්ටගම් ගහෝ ඊට ඉහළ කාර්මය 
 ාධනයක  ගපන්නුම් කෙ ඇති/ නැති බවත් ,  

 
 

• I ගරේණියට උ  ේ කෙනු  ලැබීමට නියිත දිනට ූර්මවා න්න ප ේ අවුරුදු කාලය තුළ 

 තුටුදායක ග ේවා කාලයක  ම්ූර්මණ කෙ ඇති/ නැති බවත් ,  

 

 

 
 

 



 

 
 

 

• පහත  ඳහන් විභාගයන්  මත් ී/නැතගහාත් නිදහ ේ කෙවාගගන ඇති/ නැති බව, 
 

             මත් වූ ලහෝ නිෙහ ේ කරවාෙත් දිනය 
 

• පළමුවන කාර්මයකෂමතා කඩඉම් විභාගය   ................................................ 

• අගනක ොජය භාෂා (සිංහල/ගදමළ) ප්රීණතාවය ................................................ 

• ගදවන කාර්මයකෂමතා කඩඉම් විභාගය   ................................................ 
 

 

• වැටුප් වර්මධක උපයා ගැනීම හා කාර්මය  ාධනය පිළිබඳ ගතාෙතුරු 

වර්මෂය  ුටුොයක මට්ටලම් ලහෝ ඊට ඉහළ 

කාර්මය  ාධනයක් ලපන්නුම් කර 

ඇති / නැති බව 
[ ුටුොයක (S) / ාමාන 

ප්රමාණයට ඉහළ (A) /විශිෂේඨ (E)]  

වැටුප් වර්මධක උපයා ෙැනීම් 

   

   

   

   

   
 

• නිලධාරියාට විරුද්ධව කිසිදු විනයානුකූල ක්රියා මාර්මගයක ගගන ගහෝ එග ේ  විනයානුකූලව 

කටයුතු කිරීමට අදහ ක ඇති /ගනාමැති බවත්,  

• නිලධාරියා ලබා ගත් වැටුප් ෙහිත/අඩ වැටුප්  හිත නිවාඩු පහත පරිදි වන බවත්,  

වැටුප් ෙහිත නිවාඩු 

අඩ වැටුප්  හිත නිවාඩු 

 

• ගමම නිලධාරියාගේ වැඩ, පැිණීම හා හැසිරීම  තුටුදායක බැවින් ...................................... 

දින සිට ශ්රී ලංකා කෘෂිකාර්මික ග ේවගේ I ගරේණියට උ  ේ කිරීම නිර්මගද්ශ කෙි. 
 

  

දිනය:-.......................................          ................................................... 
                 ගදපාර්මතගම්න්තු ප්රධානියාගේ අත් න 
 නිල මුද්රාව  

• අදාළ ගනාවන වචන කපා හරින්න. 

 

III ලකාට  

.....................................................................................................................මහතා/මහත්ිය/ගමනවිය 

ශ්රී ලංකා කෘෂිකාර්මික ග ේවගේ , I ගරේණියට උ  ේ කිරීම නිර්මගද්ශ කෙි /ගනාකෙි. 

 

දිනය:-.......................................                                             ..................................................... 
                   අමාතයාංශ ගේකම්ගේ අත් න 
   නිල මුද්රාව     

         


