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සියලුභ අංබළර අධයක්ෂලරු් / ප්රධළන ංංිනද්රු,
සියලුභ ඒකක ප්රධළීන්.
කෘෂිකර්භ දදඳළර්තදේ්තුදේ ශ්රි ංකළ තළක්ෂස දවයලයඅ අය ක කෘෂිකර්භ දඳදකක / ඳර්දණස
වශකළර/ ංංිනද්රු වශකළර තනතුරු දරස නිධළරි්දේ ලළර්ෂික වහථළන භළරු - 2022
දභභ දදඳළර්තදේ්තුල යඅද ක ක්රියළ කභක ලන දවයලළ වහථළනල දවයලදණ නියුතු ශ්රී ංකළ
තළක්ෂස දවයලයඅ අය ක ංශත වශ් තනතුරු දරස නිධළරී්දේ ලළර්ෂික වහථළන භළරු අයදුේඳත දේ
වභඟ එලමි. දදඳළර්තදේ්තුදේ එක්ෂ දවයලළ වහථළනයක ලවර 05 ක්ෂ වේපූර්ස කර ඇති සියපභ නිධළරී්
විසි් දභභ අයදුේඳත වේපූර්ස කර ංදිරිඳ ක කෂ යුතුය. (වහථළනභළරු ංල්ලුේ කරන සියලුභ නිධළරී්
විසි් දභභ අයදුේඳත ඳභසක්ෂ බළවිතළ කෂ යුතුය)
02.
දවයලළ අලයතළලය භත තලදුරඅ ක ඔඵ ආයතනදණ/ඒකකදණ රලළ ගෆීනභඅ අලය නිධළරී්
සිටීනේ දශෝ වලදය වශතික භින් වනළථ කර ඇති ඵරඳත දරෝගළඵළධ ලින් දඳදන වහථළනභළරු
දනොකෂ යුතු නිධළරී් සිටිනේ ඔවු් වේඵ්ධදය් වශකළර/නිදයෝජය කෘෂිකර්භ අධයක්ෂ වශ
අතිදර්ක අධයක්ෂ/ අධයක්ෂ විසි් පුකගිනකලභ වනළථ කර ංදිරිඳ ක ක යුතුයි. දභලෆනි කරුණු
වේඵ්ධදය් ලළර්ෂික වහථළනභළරු නිදයෝග නිකු ක කිරීදභ් අනතුරුල ංදිරිඳ ක කරනු ඵන ංල්ලීේ,
වහථළනභළරු චක්රදණ අදනකු ක නිධළරී් අගතියඅ ඳ කීමභ සිදුලන ඵෆවි් වකළ ඵෆලීදේ ශෆකියළලක්ෂ
දනොභෆති ඵල කළරුණිකල වශ් කරමි. අදළෂ කරුණු ලවර 05 අ ලඩළ දවයලය කෂ නිධරය්දේ
දල්ඛනදණ වුලද වශ් කෂ ශෆක.
03.
ඒ අනුල ඔඵ යඅද ක දවයලය කරන නිධළරී්දග්, එකභ දවයලළ වහථළනයක අවු. 05අ ලෆඩි දවයලළ
කළයක්ෂ වේපූර්ස කර ඇති නිධළරී්දේ අයදුේඳ ක ඵළදගන ඔඵදේ නිර්දකය වහිතල අදගෝවහතු 31
දින දශෝ ඊඅ දඳර ආයතන 02 ළඛළල දලත එලන දව ද්ලමි. ඊඅ අභතරල වහථළනභළරු ඳටිඳළටිදණ 5.1
– ix යඅද ක වහථළනභළරුීමේ වශළ සුදුසුකේ ඵන නිධළරී් විසි් ංදිරිඳ ක කරනු ඵන වහථළනභළරු
අයදුේඳ ක ද ංශත ආකළරයඅ එවිය ශෆක. වහථළන භළරු ඳටිඳළටිදණ වශ් කළ වඅශන දභභ ලවදර්
ඳශත ඳරිදි වංදෝධනය කර ක්රියළ කභක කරන ඵලද කළරුණිකල ද්ලමි.
අනු
අංකය
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

කළරසය
වහථළන භළරු භණ්ඩ ඳ ක කිරිභ
අයදුේඳ ක කෆීමභ
නිධළරි් විසි් අයදුේඳ ක ංදිරිඳ ක කිරිභ
කමිටු නිර්දක ඵළ ගෆීනභ
කමිටු නිර්දක වශළ කෘෂිකර්භ අධයක්ෂ ජනරළල්දේ
අනුභෆතිය ඵළ ගෆීනභ
දයෝිනත වහථළන භළරු නිදයෝග නිකු ක කිරිභ
වභළදෝචන කමිටු ඳ ක කිරිභ/ අභියළචනළ බළර ගෆීනභ
වභළදෝචන කමිටු විසි් අභියළචනළ ඳරීක්ෂළ කිරිභ
වභළදෝචන තීරස වදශළ කෘෂිකර්භ අධයක්ෂ
ජනරළල්දේ අනුභෆතිය ඵළ ගෆීනභ
වහථළන භළරු නිදයෝග නිකු ක කිරිභ
වහථළන භළරු ක්රියළ කභක කිරිභ

දින ලකලළනු
ජූින 31 අ දඳර
ජූින 31 අ දඳර
අදගෝවහතු 31 අ දඳර
වෆප්තෆේඵර් 30 අ දඳර
ඔක්ෂදතෝඵර් 05 අ දඳර
ඔක්ෂදතෝඵර් 15 අ දඳර
ඔක්ෂදතෝඵර් 31 අ දඳර
දනොලෆේඵර් 20 අ දඳර
දනොලෆේඵර් 25 අ දඳර
දනොලෆේඵර් 30 අ දඳර
දඳඵරලළරි 01

04.
අදළෂ වහථළන භළරු අයඳුේඳ ක දදඳළර්තදේ්තුදේ www.doa.gov.lk දලබ් අඩවියඅ පිවිසීදභ්
ඵළගත කරගෆීනභඅ ශෆකියළල ඇති ඵලඅද සියළුභ නිධළරී් දෆනුල ක කිරීභඅ කඅයුතු කර්න.

05.
ශ්රී ංකළ තළක්ෂස දවයලයඅ අය ක නිධළරි්දේ ලළර්ෂික වහථළන භළරු ඳටිඳළටිය දේ වභඟ එලළ
ඇති අතර ඳශත වශ් දල්ඛන නිසිඳරිදි වේපූර්ස කර ංදිරිඳ ක කිරීභඅ කඅයුතු කර්න.
i.
ii.
iii.

පිඅඳ ක

:

නිධළරි් විසි් ංදිරිඳ ක කෂ යුතු ලළර්ෂික වහථළන භළරු අයඳුේඳත
නිධළරි්දේ ලළර්ෂික වහථළන භළරු අයදුේඳ ක දඳදල්ඛනය (නිධළරී්දේ ලර්තභළන
දවයලළ වහථළනදණ දවයලළ කළදණ දජයහාතළලය අනුල වකවහ කර්න)
එකභ දවයලළ වහථළනදණ දවයලළ කළය ලවර ඳශක්ෂ වේපූර්ස කර ඇත ක, ලළර්ෂික
වහථළනභළරු අයදුේඳ ක ංදිරිඳ ක කර නෆති නිධළරී්දේ නළභ දල්ඛනය

අතිදර්ක අධයක්ෂ ජනරළල් (ඳළන) / අතිදර්ක කෘෂිකර්භ අධයක්ෂ ජනරළල් (වංලර්ධන /
ඳර්දණස) / ප්රධළන ූලය නිධළරි - කළ.දෆ. ව.

ඇමුණුභ 1

කෘෂිකර්භ දදඳළර්තදේ්තුදේ ශ්රී ංකළ තළක්ෂස දවයලයඅ අය ක කෘෂිකර්භ දඳදකක /ඳර්දණස
වශකළර/ ංංිනද්රු වශකළර තනතුරු දරස නිධළරි්දේ ලළර්ෂික වහථළන භළරු අයඳුේඳත
තනතුර

දරයණිය

අධයක්ෂ අංය

දවයලළ වහථළනය

3. දඳ් දිනය :
YYYY/ MM / DD

4. ලයව
( 2021.12.31 දිනඅ)

5.ජළතික
අංකය :

7. වහථිර ිනපිනය :

අවු........ භළව ....... දින .........
8. තළලකළිනක ිනපිනය :

9. වහථීරල ඳදිංචි නගරය

01.දඳෞකගිනක දතොරතුරු
1. වේපුර්ස නභ :
2. මුකුරු වභඟ නභ :
ශෆඳුනුේඳ ක 6.වහත්රී / පුරු බළලය:

10. වහථීරල ඳදිංචි දිවහත්රික්ෂකය

8.2. රජදණ නි නිලළවයක
ඳදිංචිල සිටීද?
ඔේ / නෆත
11. ක්ෂනිකල වේඵ්ධ කර ගතශෆකි දතොරතුරු
11.2 දඳෞකගිනක දුරකථන 11.3 විදු ක ිනපිනය:
11.1 කළර්යළය දුරකථන අංකය ශළ සෆක්ෂවහ අංකය
අංකය:
12. විලළශක/අවිලළශක
ඵල

13. කත්රයළදේ නභ :

14. කත්රයළදේ දඳ් දිනය :
YYYY / MM / DD

15. කත්රයළදේ ැකකියළල:
17. දරුල් පිළිඵ විවහතර
අනු
මුකුරු වභග නභ
අංකය
01

16. කත්රයළදේදවයලළ වහථළනය :දඳ් දිනය
YYYY/MM/DD

ඳළව පිහිටි දිවහත්රික්ෂකය

ංදගනුභ ඵන ඳළව

02
03
04
05

02. දවයලළ දතොරතුරු
1. මුල් ඳ කීමේ දිනය :( YYYY/MM/DD)

2.වහථිර කර තිදබ්ද :-

3. දවයලළ වහථළනය පිහිටි නගරය :-

4.දවයලළ වහථළනය පිහිටි දිවහත්රික්ෂකය :-

5. ලර්තභළන දවයලළ වහථළනයඅ ලළර්තළ ක දිනය :(YYYY/MM/DD)

6.ලර්තභළන දවයලළ වහථළනදණ දවයලළ කළය
(2021.12.31 දිනඅ)

අවු:

භළව

දින

03. කෘෂිකර්භ දදඳළර්තදේ්තුදේ පූර්ස දවයලළ කළය (ංඩ ප්රභළසල ක දනොදේනේ දලනභ ඇමුණුභකි් ංදිරිඳ ක
කර්න:අනු
අංකය

දවයලළ වහථළනය

සිඅ

දවයලළ කළය
දක්ෂලළ

කළය

දවයලළ වහථළනය
අය ක ල්නළ වූ
අධයක්ෂ අංය

දවයලළ වහථළනය
පිහිටි නගරය

04.ලළර්ෂික වහථළන භළරු ංල්ලීභ පිළිඵද දතොරතුරු
04.1
04.2

ලර්තභළන දවයලළ වහථළනදණ තලදුරඅ ක ැකඳී සිටීභඅ අලයද? ඔේ / නෆත
“ඔේ” නේ දශයතු දක්ෂල්න.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
04.3 වහථළනභළරු ීම යළභඅ කෆභති දවයලළ වහථළන 03 ක්ෂ කෆභෆ කත අනුපිළිදලඅ දක්ෂල්න. ලර්තභළන දවයලළ
වහථළනදණ ැකඳී සිටීභඅ අලයනේ එය ඳෂමු භනළඳය දව දක්ෂල්න.
භනළඳ

දවයලළ වහථළනය

දවයලළ වහථළනය අය ක ල්නළ වු
අධයක්ෂ අංය

දවයලළ වහථළනය පිහිටි
නගරය

01.
02.
03.

04.4

ංශත වදශ් කර ඇති දවයලළ වහථළනලඅ වහථළනභළරු ඵළදීභඅ දනොශෆකි අලවහථළල් ලදී ඊඅ
ආව්න දවයලළ වහථළනයකඅ වහථළන භළරුලක්ෂ ඵළ දද්ද් නේ ඊඅ එකගද?
ඔේ/ නෆත

04.5

වහථළන භළරු ංල්ලීභඅ විදයෂිත දශයතු : (නිධළරියළ දශෝ යෆදඳ්න් ආඵළධිත ත කලදය්
දඳද්ද් නේ දශෝ විදයෂිත දරෝගි ත කලයකි් දඳද්ද් නේ ඒ ඵලඅ වලදය වශතික
ලින් වනළථ කිරීභඅ යඅ කල දභහි වදශ් කර්න)

අනු අංකය

05

වනළථ කිරීභඅ අදළ දතොරතුරු

ලළර්ෂික වහථළන භළරු ඳටිඳළටිදණ 5:4 අනුල කුණූ වඅශ් කර්න.

අංකය

5:4:i

වහථළන භළරු අයඳුේකිරීභඅ විදයෂිත දශයතු

කරුණු

(අ)

දුහකර දවයලළ වහථළන ල දවයලළ
කළය
අති අති දුහකර දවයලළ වහථළන ල දවයලළ
කළය
(ආ) ංතළ ප්රියභනළඳ දවයලළ වහථළන ල
දවයලළ කළය
ප්රියභනළඳ දවයලළ වහථළනල දවයලළ
කළය
කුණු එකතුල

ලළ.වහ.භළ.ඳටි. අනුල ඵළ නිධළරියළඅ
හිමි
දදන කුණු
කුණු
එකතු
අඩු කිරීේ
කිරීේ
ලවරකඅ
කුණු
04
ඵෆගි්
ලවරකඅ
කුණු
08
ඵෆගි්
ලවරකඅ
කුණු
02
ඵෆගි්
ලවරකඅ
කුණු
01
ඵෆගි්

එකතු කිරිේ - අඩු කිරිේ =මුළු
කුණු වංඛයළල
ංශත දක්ෂලළ ඇති දතොරතුරු සියල් වතය ශළ නිලෆරදි ඵල ප්රකළ කරමි.

.........................
දිනය

..............................
අ කවන

ඒකක ප්රධළනියළදේ නිර්දකය :
1. ංශත නිධරයළ තලදුරඅ ක දභභ දවයලළ වහථළනදණ රලළ ගෆීනභඅ අලය දේ / අලය දනොදේ.
2. තලදුරඅ ක ලර්තභළන දවයලළ වහථළනදණ රලළ ගෆීනභඅ අලය දේ නේ ඊඅ දශයතු :
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
3. ංශත නේ වදශ් නිධරයළදේ වහථළන භළරු ංල්ලීභ අනුප්රළප්තිකදයකු වහිතල/ රහිතල/ ඳසුල
ඵළ ගෆීනදේ ඳදනභ භත නිර්දක කරමි / නිර්දක දනොකරමි.

දිනය

...........................................
අ කවන (ඒකක ප්රධළීන)
නි මුද්රළල

අදළ අධයක්ෂ අංදණ අධයක්ෂදේ නිර්දකය :
1. ංශත නිධළරියළ තලදුරඅ ක දභභ දවයලළ වහථළනදණ රලළ ගෆීනභඅ අලය ලන/ දනොලන ඵලඅ
නිර්දක කරමි.
2. එභ නිධළරියළදේ වහථළන භළරු ංල්ලීභ අනුප්රළප්තිකදයකු වහිතල/ රහිතල/ ඳසුල ඵළ ගෆීනදේ
ඳදනභ භත නිර්දක කරමි / නිර්දක දනොකරමි.

දිනය

.....................................
අ කවන(අධයක්ෂ)
නි මුද්රළල

භදේ අංකය:
.........................................................
.........................................................
2021
කෘෂිකර්භ අධයක්ෂ ජනරළල්,
ආයතන 02.

කෘෂිකර්භ දදඳළර්තදේ්තුදේ ශ්රී ංකළ තළක්ෂස දවයලයඅ අය ක කෘෂිකර්භ දඳදකක/ ඳර්දණස
වශකළර/ ංංිනද්රු වශකළර තනතුරු දරස නිධළරි්දේ ලළර්ෂික වහථළන භළරු අයදුේඳ ක දඳදල්ඛනය

අනු අංකය

ඒකකය:- ...............................................................
තනතුර :- ..............................................................
මුකුරු වභග
නභ

ඳංතිය

ජළතික
ශෆදුනුේඳ ක
අංකය

ඳ කීමේ
දිනය

අධයක්ෂ අංය :- ............................................

ලර්තභළන
දවයලළ
වහථළනය

ලර්තභළන දවයලළ
වහථළනදණ දවයලළ
කළය
සිඅ

ලවර
ගසන

වහථළන
භළරුීමභඅ
අදප්ක්ෂෂිත
දවයලළ
වහථළන

දක්ෂලළ

ශ්රී ංකළ තළක්ෂස දවයලයඅ අය ක * කෘෂිකර්භ දඳදකක / ඳර්දණස වශකළර / ංංිනද්රු වශකළර
තනතුරු දරස නිධළරි්දේ ලළර්ෂික වහථළන භළරු අයඳුේඳ ක නළභ දල්ඛනය නිලෆරදි ඵලඅ ප්රකළ කරමි.
(* අනලය ලචන කඳළ ශරි්න)
වකවහ කදෂය

:-

අ කවන :- ..................................

ඳරීක්ෂළ කදෂය :-

අ කවන :- ..................................

දිනය: 2021
අ කවන(ඒකක ප්රධළීන)
නි මුද්රළල

වඅශන :-

1.
2.

එක්ෂ එක්ෂ තනතුර වශළ දලන දලනභ දභභ ආකෘතිය වේපූර්ස කර්න.
ලෆඩිභ දවයලළ කළයක්ෂ ඇති නිධළරී්දේ නේ මුින්භ ඇතුෂ ක කර්න.

භදේ අංකය:
.........................................................
.........................................................
කෘෂිකර්භ අධයක්ෂ ජනරළල්,
ආයතන 02.

එක්ෂ දවයලළ වහථළනයක ලවර 05 ක දවයලළ කළයක්ෂ වේපූර්ස කර ඇති නමු ක වහථළනභළරු අයදුේඳ ක
ංදිරිඳ ක දනොකරන ද ශ්රී ංකළ තළක්ෂස දවයලයඅ අය ක කෘෂිකර්භ දඳදකක / ඳර්දණස වශකළර /
ංංිනද්රු වශකළර තනතුරු දරස නිධළරි්දේ නළභ දල්ඛනය
ඒකකය:- ........................................................
තනතුර :- .......................................................
ඳංතිය

අනු අංකය

මුකුරු වභග නභ

ජළතික
ශෆදුනුේඳ ක
අංකය

ඳ කීමේ
දිනය

අධයක්ෂ අංය :- ............................................

ලර්තභළන
දවයලළ
වහථළනය

ලර්තභළන දවයලළ
වහථළනදයහි දවයලළ
කළය
සිඅ

ලවර
ගසන

නිර්දකය

දක්ෂලළ

 එකභ දවයලළ වහථළනයක අවුරුදු 05ක්ෂ වේපූර්ස කර ඇති නමු ක අයදුේඳ ක ංදිරිඳ ක දනොක සියළු
නිධළරී්දේ දතොරතුරු නිලෆරදි ඵලඅ වහීභඅ ඳ කීමදභ් අනතුරුල වශතික කරමි. වළලදය
දතොරතුරු වෆඳයීභ වේඵ්ධදය් අදළෂ විනය ඵධළරියළඅ ලළර්තළ කිරිභඅ සිදුවිය ශෆකි ඵල ද
වෆකිල්අ ගනිමි් වශතික කරමි.
වකවහ කදෂය

:-

අ කවන:-..................................

ඳරීක්ෂළ කදෂය :-

අ කවන:-..................................

දිනය :2021
අ කවන(ඒකක ප්රධළීන)
නි මුද්රළල

වඅශන :-

1.
2.

එක්ෂ එක්ෂ තනතුර වශළ දලන දලනභ දභභ ආකෘතිය වේපූර්ස කර්න.
ලෆඩිභ දවයලළ කළයක්ෂ ඇති නිධළරී්දේ නේ මුින්භ ඇතුෂ ක කර්න.

අංක 14 ඳරිශිහඅය
ඇමුණුභ II
(තභ්අ අදළෂ දයෝිනත ලළර්ෂික වහථළන භළරුල වේඵ්ධදය් කරුණු දෆක්ෂීමභ වශළ දභභ ආකෘතියඅ
අනුල, වෆකසු අයදුේඳතක්ෂ භින් දයෝිනත වහථළන භළරු නිදයෝග නිකු ක කිරීදභ් ඳසු දදවතියක්ෂ ඇතුෂත
ලළර්ෂික වහථළන භළරු දයෝජනළ වභළදෝචන කමිටුල දලත කරුණු දෆක්ෂීමභ කෂ ශෆකිය

ඒකක ප්රධළනි භින්,
අධයක්ෂ (.................................) භින්
කෘෂිකර්භඅධයක්ෂ ජනරළල්,
ආයතන 02.

නභ
: ...........................................................
තනතුර : ...........................................................
ිනපිනය :..........................................................
...........................................................
දිනය :

දයෝිනත වහථළන භළරුල වේඵ්ධදය් කරුණු දෆක්ෂීමභ
ඔඵදේ අංක .......................................... ශළ ..................................... දිනෆති ිනපිය / දයෝිනත
ලළර්ෂික වහථළන භළරු දල්ඛනය භින් භළ ........................................................................... වහථළන භළරු
කිරිභඅ දයෝිනත ඵල ද්ලළ ඇත.
02.
ඳශති් විවහතර කරනු ඵන කරුණු භත දභභ වහථළන භළරුල අලංගු කරන දව /වංදෝධනය
කරන දව /නෆලත වකළ ඵන දව රළජය දවයලළ දකොමි් වබළ කළර්ය ඳරිඳළටික රිති 1 කළණ්ඩදණ
209 ලන ලග්තිය ප්රකළරල ඔඵදග් කළරුණිකල ංල්ළ සිටිමි.
2.1 ..........................................................................................................................................
2.2...........................................................................................................................................
2.3...........................................................................................................................................
03.
ංශත වශ් කරුණු වනළථ කිරිභ වශළ අදළෂ ඳශත වශ් ිනයවිින ල වශතික කෂ ඡළයළ
පිඅඳ ක දේ වභඟ යළ කරමි.
..........................................................................................................................................................
01.

භළදේ ලළර්ෂික වහථළන භළරුල ඳශත වශ් දවයලළ වහථළනයකඅ ඵළ දදන දව ංල්මි.
ඳෂමු භනළඳය :...................................................................................................................
දදලන භනළඳය : ................................................................................................................
දතලන භනළඳය : ...............................................................................................................
.................................................
අ කවන

ආයතන ප්රධළනියළදේ නිර්දකය
කෘෂිකර්භඅධයක්ෂ ජනරළල්
....................................................... විසි් ංශති් දක්ෂලළ ඇති කරුණු වතය ඵලඅ ශෆීමභකඅ
ඳ කදලමි./දනොදලමි. ංල්ලීභ ංටු කිරිභ නිර්දක කරමි / දනොකරමි.
අ කවන ............................................

තනතුර .................................................

(නි මුද්රළල තඵ්න)

නභ ..................................................

දිනය : .................................

