2015.09.25
ප්ර5ධාන කාන්යානයේ කා නක
සිාළුමකදිස්ත්රිනක් භකරන ,
නිේාෝජ්යදක/කසා ාන කේාොමසනරිස්කවරුන්කේවත.
ග ොවිජන සංවර්ධන ගෙපාර්තගේන්තුගේ ග ොවිජන ගසේවා මධනසථාාන ිපිකරු  ගසේවග I, II හා III ගේේණියේග ලධාධාන්න් සාහා
රාර්යක්ෂමතා රඩඉේ විභා -2015.
ඔබකදිස්ත්රිනක් භාාඅකුයුක්ක් භතවකේසයවාකා ,කඋක් භතකාන්යාක් භෂමතනකාඩඉම්කවිරනගකසඳා නකේෙනීකසිටීමඅකුේේක් භෂනකා කසිාලුමක
ේගොවිජ්ය කේසයවනකමධාදස්ාන කිපිකාරුකනියධානීනන්කේවිනන්,කේම්කසමඟකුමුණනකඇිනකආාෘිනකෙත්රසාඅකුයුවකසාස්කා ග් කුාුමම්කෙත්රස,ක
ඔබේේක නි්යේේශාක සහිතවක 2015.10. 30 දිනට ගපර,ක මනකේවතක යැේබ ක ේසයක එවීමඅක ාඅක්තුක ා ක ේයසක ානරුණිාවක දන්වමි.ක
තවද,කනිාමිතකදි අකෙසුවකයැේබ කුාුමම්ේ කසම්බන්ධාේාන්කඉදිරිකාඅක්තුකසිුමකේ ොා යුකඇත.
02.කඋක් භතකාන්යාක් භෂමතනකාඩඉම්කවිරනගාකසම් කවිාකක්් ේ් කේාොෙමණකවස කගණ කින්කදකාන් ,කො තකෙරිදිකේේ.
කුමන රාර්යක්ෂමතා රඩඉම ෙ යන ව
රාර්යක්ෂමතා රඩඉම සමත් විය යුත්ගත් ගරොපමණ වසර ණනරට ගපරෙ
1කව කාන්යාක් භෂමතනකාඩඉම්කවිරනගා

IIIකේේයණිාඅකබඳවනකේග කවස ක3ක් භකගතවීමඅකේෙ

2කව කාන්යාක් භෂමතනකාඩඉම්කවිරනගා

IIකව කේේයණිාඅකඋසස්කවීකවස ක3ක් භකගතවීමඅකේෙ

3කව කාන්යාක් භෂමතනකාඩඉම්කවිරනගා

Iකව කේේයණිාඅකඋසස්කවීකවස ක3ක් භකගතවීමඅකේෙ

03.කකේමමකවිරනගකසඳා නකවූකවිෂාකනි්යේේශාකඇමුණුමක-ක01කහිකසඳා න්කේේ.
04.ක ේමමක විරනගාක සඳා නක ෙළමුක වතනවඅක ඉදිරිේ ක ව ක නියධානීනන්ේගන්ක විරනගක ගනස්තුවක් භක ුාක ේ ොා ක ුත ,ක ේදව ක වතනවඅක
ේා ෝකඊඅකවැඩිකවන කගණ ාඅකේෙනීකසිටි කනියධානීනන්කඑක් භකවිෂාාඅකරු.75/-ක් භකබැගින්කවිරනගකගනස්තුකේගවිාකක්තුකේේ.කමීඅකප්ර5ාමක
ාඩඉම්කවිරනගාකසඳා නකුාුමම්කා කවිරනගාකසඳා නකේෙනීකේ ොසිටිකනියධානීනන්කවිසින්දකවිරනගකගනස්තුකේගවිාකක්තුා.කුාුමම්ාරුවන්ක
ුදනයක දිස්ත්රිනක් භක ාන්යානයේ ක ගිණුම්ක ුයශාඅක ක 2015.10.30ක දි ක ේා ෝක ඊඅකප්ර5ාමක මුද් කේගවනක යබනක ගන් නක යදක ේෙොුමක 172ක රිසිට්ෙතක
ුාුමම්ෙේතහිකඇයවිාකක්තුා.
05.ක ුාුමම්ේ කඉදිරිේ කා ක සිාළුමක ුේේක් භෂායින්ක ේවතක ප්ර5ේේශක ෙත්රසාක් භක ා නක විරනගක ානයක සඅා  ක් භක මනකවිසින්ක නිුත් ක ා යුක
යබ කුත ,කවිරනගකප්ර5ේේශෙත්රසකනිුත් කාළකවා නමක කබවකෆැක් භස්කමඟින්කඔබකේවතකදන්වයුකඇත.
06.ක විරනගාක ෙැවැ් වීමක සම්බන්ධාේාන්ක ේගොවිජ්ය ක සයව්යධා ක ේාොමසනරිස්ක ජ්ය න් ක විසින්ක ෙ වයුක යබ ක නීතීක ීනිනවයඅක විරනගක
ුේේක් භෂායින්කාඅ් කේේ.කඑමකනීතීකීනිනකඋ් යයඝණාකාළකේා ෝ කේගොවිජ්ය කසයව්යධා කේාොමසනරිස්කජ්ය න් කවිසින්කෙ වයුකයබ ක
දඬුවමාඅක ාඅ් ක වීමඅක ඔහුඅකේා ෝක ඇාඅක සිුමවයුකඇත.විරනගක ශනයනේේදීක තමනේේක ු
දතනවාකවිරනගක ශනයනධිෙිනක ේවතක තා වුරුක
කිීනමක සඳා නක පුේගයයින්ක ිපානෙදියචික කිීනේම්ක ේදෙන්යතේම්න්තුවක විසින්ක නිුත් ක ාළක ජ්යනිනාක ා ැුමයුම්ෙත,ක නජ්යානරික ක ා ැුමයුම්ෙත,ක
රිාුමරුකබයෙත්රසාකේා ෝකවයයු කවිේේශකගමන්කබයෙත්රසාකඉදිරිේ කාළකක්තුා.
07.ක ේමමක නිේේද ාක ා නක ානක ා ක ඇිනක විෂාක නි්යේේශාක ා නක ආද්යශක ුාුමම්ක ෙත්රසාක ුදනයක සිාළුමක ේගොවිජ්ය ක ේසයවනක මධාදස්ාන ක
ිපිකාරුකනියධානීනන්කේවතකදැ ගැනීමකසඳා නකේගොවිජ්ය කසයව්යධා කනියධානරිකමඟින්කේ ොෙමනවකේාොමුකා කේයසකේමයින්කදන්වමි.
08.ක ේමමකනිේේද ාක ේදෙන්යතේම්න්තුක ේවබ්ක ක ුඩවිේ කක දකෙළකා යුක යබ ක ුත ක http://agrariandept.gov.lk ේවබ්ක ුඩවිේ ක
ුාුමම්ෙත්රස බනගතකකිීනමඅකා ැකිකබවඅකුදනයකසිාලුකනියධානීනන්කදැයුව් කා කේමන්කවැඩිුම අ් කදන්වමි.ක

එේ.ඒ.එසථ.වීරසංහ,
ග ොවිජන සංවර්ධන ගරොමසාරිසථ ජනරාල්.

ආෙර්ශ අයදුේපත්රොය
ග ොවිජන සංවර්ධන ගෙපාර්තගේන්තුගේ ග ොවිජන ගසේවා මධනසථාාන ිපිකරු  ගසේවග
I/II/IIIගේේණියේග ලධාධාරින් සාහා වන රාර්යක්ෂමතා රඩඉේ විභා ය - 2015
විභා යට ගපලධ සටින භාෂා මාධනය
සියා යක-ක1කේදමළක-ක2
(ුදනළකුයාාකේාොටුවකතුළකිපාන් .)
ඉදිරිපත් වන විභා ය
1 වන රාර්යක්ෂමතා රඩඉම
2 වන රාර්යක්ෂමතා රඩඉම
3 වන රාර්යක්ෂමතා රඩඉම
ේසයවාකා

කදිස්ත්රිනක් භාාකකකකකකකකකකකකකක

විරනගකුයාා:
ාන්යානයයීාකප්ර5ේාෝජ්ය ාකසඳා න

{ ුදනළකේාොටුවකතුළක(√ක)කා රිකසයුතණුකේාොදන් .}

ේගොවිජ්ය කේසයවනකමධාදස්ාන ා

1.0
1.1
2.0
2.1
3.0
4.0

මුයුතරුකසහිතවක මක(ුගඅකේාේද ),: ................................................................................................................
මුයුතරුවිපන්කා ැඳින්ේව ක ම්: ...........................................................................................................................
නජ්යානරිකිපික ා: ................................................................................................................................................
ේෙෞේගිපාකිපික ා: ...........................................................................................................................................
ස්ත්රින/කපුරුෂකරනවා: ...............................................................................................................................................
ජ්යනිනාකා ැුමයුම්ේ කුයාා:

5.0

දැ අකසිටි කේේයණිාක

6.0

විරනගාඅකඉදිරිේ කව කවිෂාාන්ක:
1. ……………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………….…

7.0

8.0

:ක 5.1 දැ අකසිටි කේේයණිාඅකේ කවූකදි ාක:ක..................................

ඔබකමීඅකේෙ කවිරනගාඅකේෙනීකසිටිාන ම්ක කිකළිබඳකවිස්ත
විභා ය පැවැත්වූ වර්ෂය
විෂය

සමත් /අසමත් බව

ුාුමම්ාරුේේකප්ර5ානශාක:
මනකේමාඅකේෙ කවිරනගාඅකේෙනීකසිඅ/ඉ් ලුම්කා කඇත.ේමව කවිෂාාන්කේදාාඅ/එක් භකවිෂාාඅකෙමණක් භකේෙනීකසිටි ක
බැවින්ක රුක ................කවටි නකුයාක ........................ක ා නක ......................ක දි ක ද ණකුතවිතනන්සිාක ේමාඅක ානක ා ක ඇත.ක
ේමාඅකේෙ කමනකේමමකවිරනගාඅකේෙනීකසිඅක ැත.(ු වශදකවච කාෙනකා රින් )කඉා තකවිරනගාකසඳා නකේෙනීකසිටීමඅකමනක
සුුමසුාම්කසපු නකඇිනකබව් ,කවිරනගාකෙැවැ් වීමකසම්බන්ධාවකේගොවිජ්ය කසයව්යධා කේාොමසනරිස්ක ජ්ය න් කවිසින්කෙ වයුක
යබ කනීිනකීනිනවයඅකඑාඟකව කබව් කප්ර5ානශකා මි.කතවදකේමමකුාුමම්කෙේතහිකමකවිසින්කසොනකඇිනකේතො තුරුකසතදක
බව සා ිනාකා මි.
ුතවිතනන්සිාකේ ොගැයේව කේසයකේමහිකුයවන්

දි ාක:ක..............................
9.0ක

....................................................
කකකකකුාුමම්ාරුේේකු් ස

ු් ස කසා ිනාකකිීනමක:
ේගොවිජ්ය කේසයවනකමධාදස්ාන කිපිකාරුක/කිපිකානරිණීක..........................................................................................
මා තන/මා ් මිා/ේම විාකමනකේෙෞේගිපාවකා ඳු
කබව් ,ක2015ක...................කදි කමනකඉදිරිිකඅකේමමකුාුමම්ෙතක
ු් සන්කාළකබව් කසා ිනාකා මි.
....................................................
සා ිනාකා කුාේේකු් ස

මක
:ක........................................................
ත තු :ක........................................................
ිපික ා :ක........................................................
(නිේාොජ්යද/සා ාන කේාොමසනරිස්/ේජ්යදෂ්ඨකේගොවිජ්ය කසයව්යධා කනියධානීනක/කේගොවිජ්ය කසයව්යධා කනියධානරිකවිසින්කුාුමම්ාරුේේකු් ස ක
සා ිනාකා කනියකමුද්රානවකතැය ාකක්තුකේේ.)

විෂාකක් භේෂයත්රස ඇමුණුමක01
I වන රාර්යක්ෂමතා රඩඉේ විභා ය -2015
ප්ර5ශ් කෙත්රසකේදාකි
ප්රයශථන පත්රොය
ආාත කසයග්ර ා ා,කාන්යාකෙටිෙනටිාකීනිනකා නක
ේදෙන්යතේම්න්තුකේ ු යනසික

රාාය

මුළු ාකුණු

සමත් ාකුණු

ෙැාක02

100

40ක%

ගිණුම්කා නකමුද් කේ ු යනසි

ෙැාක02

100

40ක%

ප්රයශථන පත්රොග නම
01. ආයතන සංග්ර්හය, රාර්ය
පටිපාටිර න්ති හා
ගෙපාර්තගේන්තු
ගරගුාාස

විෂය ලධර්ගේශය
01) ආාත කසයග්ර ා ේ කො තකසඳා න්කෙරිච්ේේද
ේසයවාඅකබඳවනකගැනීේම්කාන්යාකෙටිෙනටිකා නකේ කිීනම්
මනරුකකිීනම්
උසස්කකිීනම
වැටුේ
නිවනඩු
ුමම්රිාකබයෙත්රස
දිවයි කඇතුයතක නජ්යානරිකගමන්
වැටුේකණාකා නකු් ිනාන ම්
වෘ් ිනාකසයගම්වයකසනමනජිාකුයුග්ර ා 
සනමන දකා ැසිරිමකා නකවි ා
වි ාකාන්යාකෙටිෙනටිාකිකළිබඳකීනින
02)

නජ්යදකේසයවනකේාොමිෂන්කසා නකාන්යාකෙටිෙනටිාකීනතීකIකව කානණ්ඩාක
(1589/30)

03) ේදෙන්යතේම්න්තුකේ ු යනසි
I. ේගොවිජ්ය කසයව්යධා කෙ ත,කේ ු යනසිකා නක කසම්බන්ධාක
කකකකකකේදෙන්යතේම්න්තුකචක්රිේ් ඛවයකවිධිවිධාන .
II.ක ේගොවිජ්ය කසයව්යධා කේදෙන්යතේම්න්තුේේකාන්යාරන ාන්කා නකාඅක්තු.
02) ගිණුේ හා මුෙල්
ගරගුාාස.

 ගිණුේ
1. ගණන්කතැය ේම්කමුයධා්යම.
2. ස යකේශයෂකිකරික් භසුමක් භකඇසුේ න්කේවළදකයනරනයනරකගිණුමකා නකේශයෂකෙත්රසාක් භක
ිකළිේාළකකිීනම.(ුවසන්කගිණුම්කිකළිේාළකකිීනම.)


මුෙල් ගරගුාාස
ශ්රීගකයයානකප්ර5ජ්යනතනන්ත්රිනාකසමනජ්යවනදිකජ්ය ජ්යේ කමුද් කේ ු යනසිකසයග්ර ා ේ කො තක
සඳා න්කෙරිච්ේේද.
1. මුද් කසම්බන්ධාකාන්යාාන්කෙව නදීම,කවැඩ,කසැෙක්ම්,කේසයවනකසඳා න
විාදම්වයඅකබැදීම්කසඳා නකබයාදීම,කුයුමතකකිීනම,කවවුච්යකසා ිනාකකිීනම,ක
වවුච්යවයඅකමුද් කේගවීම.(මු.ේ ක135-139කදක් භවන)
2. බැයුතකගිණුම්ක(කමු.ේ ක141)
3. උෙකෙත්රිනානකේ් ඛණක(කමු.ේ ක341ක–ක343කදක් භවන)

II වන රාර්යක්ෂමතා රඩඉේ විභා ය -2015
ප්ර5ශ් කෙත්රසකේදාකි
ප්රයශථන පත්රොය
ආාත කසයග්ර ා ා,කාන්යාකෙටිෙනටිාකීනිනකා නක
ේදෙන්යතේම්න්තුකේ ු යනසික

රාාය
ෙැාක03

ගිණුම්කා නකමුද් කේ ු යනසි

ෙැාක03

ප්රයශථන පත්රොග නම
01. ආයතන සංග්ර්හය, රාර්ය
පටිපාටිර න්ති හා
ගෙපාර්තගේන්තු
ගරගුාාස

මුළු ාකුණු
100

සමත් ාකුණු
40ක%

100

40ක%

විෂය ලධර්ගේශය
01) ආාත කසයග්ර ා ේ කො තකසඳා න්කෙරිච්ේේද
වැටුේකා නකදීම න
නිවනඩු
දිවයි කඇතුයතක නජ්යානරිකගමන්ක
වන්දි
ුධාදා ,කුරදනස,කේා ෝක නජ්යානරිකාඅක්තුකසදා නකිකඅ අකානම
ුයුග්ර ා කවන කප්ර5ේේශකෙත්රස
නියකනිවනස
නජ්යදකනියධානීනන්කසම්බන්ධාේාන්කආණ්ඩුවකසතුකබයතය
වෘ් තීාකසයගම්වයකසනමනජිායින්අකුයුග්ර ා 
නීිනකඋෙේදස්කා නකනීිනකක්රිමානකමන්යග
02) නජ්යදකේසයවනකේාොමිෂන්කසා නකාන්යාකෙටිෙනටිාකීනතීකIකව කානණ්ඩාක
(1589/30)
03) ේදෙන්යතේම්න්තුකේ ු යනසි
I. ේගොවිජ්ය කසයව්යධා කෙ තකා නකඊඅකුදනළකේ ු යනසිකක්රිමාන් මාකකිීනම,ක
ාම්ාරුකආඥනකෙ තකා නකකඊඅකුයුශනයගිාකව කේව ් කුණෙ ් කිකළිබඳක
ුවේබෝධාා.
කකII.ක ේගොවිජ්ය කසයව්යධා කේදෙන්යතේම්න්තුේේකාන්යාරන ාකා නකඑමකාන්යාාන්
ඉටුකකිීනේම්දිකුවශදකකකකසා නාකයබනගතකක්තුකාෘි කක් භේෂයත්රසේ කේව ් ක
ේදෙන්යතේම්න්තුකා නකආාත වයකාන්යාාන්කිකළිබඳකුවේබෝධාා.

02) ගිණුේ හා මුෙල්
ගරගුාාස.

 ගිණුේ
1. ගයුේදයුකඇසුේ න්කේවි් වකතීරුකමුද් කේෙොතක් භකිකළිේාළකකිීනම.
2. බැයුතකසැසඳුමක් භකිකළිේාළකකිීනම.
3. ගණානධිා කප්ර5මිිනකා නකප්ර5ිනේ ිනවයකවැදග් ාම.
4. ේතොගකේෙෝ කානව් ානලී කකිීනමකා නකයැබීම්කා නකනිුත් කකිීනම්කේශයෂා.
 මුෙල් ගරගුාාස
ශ්රීගකයයානකප්ර5ජ්යනතනන්ත්රිනාකසමනජ්යවනදිකජ්ය ජ්යේ කමුද් කේ ු යනසිකසයග්ර ා ේ කො තක
සඳා න්කෙරිච්ේේද.
1. නියධානීනන්කඇෙකතැබීමක(කමු.ේ ක880-893)
2. මනරුවීමාදිකරනණ්ඩකරන දීමකක(කමු.ේ ක755)
3. වන්යි ාකරනණ්ඩකසමික් භෂණා(කමු.ේ ක756)
4. ේචක් භේ කරන කගැනීමකා නකරන ේ කයබනකගැනීමක(කමු.ේ ක384)
5. ේචක් භේ විපන්කමුද් කේගවීමක(කමු.ේ ක385)
6. ේචක් භේ කනිුත් කකිීනමක(කමු.ේ ක386)
7. ේචක් භේ කතැෙැ් කකිීනම(කමු.ේ ක388)
8. ේචක් භේ කුතඅකරන දීමක(කමු.ේ ක389)
9. ේචක් භේ කා නකේචක් භේෙෝ කදි ෙතනකුු ලුයනකතැය ාකක්තුකබව(මු.ේ ක390)
10. ේචක් භේ වයකවයයු කානළාකදී්යඝකකිීනමක(කමු.ේ ක391)
11. හියේකේචක් භේ කනිුත් කකිරිම(කමු.ේ ක392)
12. ේචක් භෙතඅකමුද් කේගවිමක ැවැ් වීම(කමු.ේ ක393)
13. ේචක් භේ කආදිාකිකළිබඳකේ් ඛණාක(කමු.ේ ක451)

III වන රාර්යක්ෂමතා රඩඉේ විභා ය -2015
ප්ර5ශ් කෙත්රසකේදාකි
ප්රයශථන පත්රොය
ආාත කසයග්ර ා ා,කාන්යාකෙටිෙනටිාකීනිනකා නක
ේදෙන්යතේම්න්තුකේ ු යනසික

රාාය
ෙැාක03

ගිණුම්කා නකමුද් කේ ු යනසි

ෙැාක03

මුළු ාකුණු
100

සමත් ාකුණු
40ක%

100

40ක%

ප්රයශථන පත්රොග නම
විෂය ලධර්ගේශය
01. ආයතන සංග්ර්හය, රාර්ය 01) ආාත කසයග්ර ා ේ කො තකසඳා න්කෙරිච්ේේද
පටිපාටිර න්ති හා
සුා සනධාාකො සුාම් ක
ගෙපාර්තගේන්තු
ඇතැම්කේයඩකේ ෝගකවිපන්කේෙේළ ක ජ්යේ කනියධානීනන්අකවිේශයෂකුයුග්ර ා කසා නක
ගරගුාාස
කසඳා නකවූකේාොන්ේේසි
ිපිකකගණුේදයුකකිීනේම්කමන්යග
ෙරිෙනය කාන්යාකෙටිෙනටිාකා නකවිධි
ජ්යේ කනියධානීනන්කසම්බන්ධාේාන්ක ජ්යාකසතුකබයතය
නීිනකඋෙේදස්කා නකනීිනකක්රිමානකමන්යග
02) නජ්යදකේසයවනකේාොමිෂන්කසා නකාන්යාකෙටිෙනටිාකීනතීකIකව කානණ්ඩාක
(1589/30)
03) ේදෙන්යතේම්න්තුකේ ු යනසි
I. ේගොවිජ්ය කසයව්යධා කෙ තකා නකඊඅකුදනළකේ ු යනසිකක්රිමාන් මාකකිීනේම්දික
කනියධානරිානකයබනකඇිනකු් දැකිම්කතක් භේසයරුකකිීනම.
II. වනරිකමන්යගකආඥනකෙ තකා නකේගොවිජ්ය කක් භේෂයත්රසාඅකුදනළකේව ් කනීිනක
ේ ු යනසිකිකළිබඳකුවේබෝධාා.
කකIII කේගොවිජ්ය කසයව්යධා කේදෙන්යතේම්න්තුේේකාන්යාරන ාකා නකමා ජ්ය ක
සම්බන්ධාතනවා,කුන්ත්යකආාතනික් භකසම්බන්ධීා ණා.
02) ගිණුේ හා මුෙල්
ගරගුාාස.

 ගිණුේ
1. ගණානධිා ණකප්ර5මිතකප්ර5ිනේ ිනවයඅකුයුූලයවකුවසන කගිණුම්ක ාට්අයාක් භක
ිකළිේායකකිීනම.(ේවළදකගිණුම,කආදනාම්කවිාදම්කගිණුම,කේශයෂකෙත්රසා,කේශයෂක
ෙත්රසකසඅා න්,කු මුද් කප්ර5වනා කප්ර5ානශා,කබැයුතකසැසුමම්කප්ර5ානශාක)
2. ේතොගකසමීක් භෂණා.
3. ේතොගකුො  ණා.
4. ේතොගකුො  ණාකසම්බන්ධාවකගිණුම්කතැබීම.
 මුෙල් ගරගුාාස
ශ්රීගකයයානකප්ර5ජ්යනතනන්ත්රිනාකසමනජ්යවනදිකජ්ය ජ්යේ කමුද් කේ ු යනසිකසයග්ර ා ේ කො තක
සඳා න්කෙරිච්ේේද.
1.ේදෙන්යතේම්න්තුවාකේෙෝ ේ කේ් ඛණා
2.කසනමන දකප්ර5ේාෝජ්ය ාකසඳා නකවූකේෙෝ ේ ක(මු.ේ ක445)
3.කබැයුතකසැසඳුම්කප්ර5ානශකිකළිේාළකකිීනම.(කමු.ේ ක395)
4.කමුද් කේෙොතකා නකසුළුකමුද් කේෙොතක(කමු.ේ ක446)
5.කුරදන්ත කවිගණ ාක(කමු.ේ ක133ක–ක134)ක(1),ක(2),ක(3)
6.කවිගණ කවිමසුම්කේ් ඛණාක(මු.ේ ක452(1))
7.කපුේගයකෙඩි ඩිකේ් ඛණාක(කමු.ේ ක453)
8.කඉදිරිේ කාළකක්තුකප්ර5ානශණක(කමු.ේ ක428/ක492(1)ක)

gpujhd fhhpahya kw;Wk; khtl;lj;jpw;Fg; nghWg;ghd midj;J>
gpujp / cjtp Mizahsh;fSf;Fk;.
fkey mgptpUj;jpj; jpizf;fsj;jpd;; fkey Nritfs; epiya vOJdh;
Nritapy; I/II kw;Wk; IIIMk; tFg;G cj;jpNahfj;jh;fSf;fhd
tpidj;jpwd;fhz; jilg;ghPl;ir -2015
jq;fs; khtl;lj;jpw;F ,izf;fg;gl;L flikahw;Wk;> Nkw;gb ghPl;irapd; nghUl;L Njhw;Wtjw;F vz;zpAs;s rfy
fkey Nritfs; epiya vOJdh;fsplkpUe;Jk;> ,j;Jld; ,izf;fg;gl;Ls;s gbtj;jpw;fika jahhpf;fg;gl;l
tpz;zg;gg;gbtq;fis> jq;fspd; rpghh;Rld; 2015.10.30 Me; jpfjpf;F Kd;dh; vdf;F fpilf;ff; $bathW mDg; gp
itg;gjw;F eltbf;if vLf;Fk;gb jaTld; mwpaj;jUfpd;Nwd;. mj;Jld; chpa jpfjpf;Fg; gpd;dh; fpilf;fg;ngWk;
tpz;zg;gg;gbtq;fs; njhlh;ghf njhlh; eltbf;iffs; vLf;fg;glkhl;lhJ.
02. Nkw;gb tpidj;jpwd;
Fwpg;gplg;gl;lthwhFk;.

fhz;

jilg;ghPl;irapy;

rpj;jpaila

Ntz;ba

tUl

fhyk;

vt;tsT

vd;gJ

tpidj;jpwd;fhz; jilg;ghPl;ir vt;tif
vd;gJ gw;wp
1Mk; tpidj;jpwd;fhz; jilg;ghPl;ir

tpidj;jpwd; fhz; jilg; ghPl;ir rpj;jpaila Ntz;baJ vt;tsT tUl
fhyj;jpw;F Kd;dh; vd;gJ gw;wp
IIIMe; juj;jpw;F Ml;Nrh;gG
; r; nra;ag;gl;L 3 tUlk; Kbtiltjw;F Kd;dh;

2Mk; tpidj;jpwd;fhz; jilg;ghPl;ir

IIMe; juj;jpw;F Ml;Nrh;gG
; r; nra;ag;gl;L 3 tUlk; Kbtiltjw;F Kd;dh;

3Mk; tpidj;jpwd;fhz; jilg;ghPl;ir

IMe; juj;jpw;F Ml;Nrh;gG
; r; nra;ag;gl;L 3 tUlk; Kbtiltjw;F Kd;dh;

fPo;

03. Nkw;gb tpidj;jpwd; fhz; jilg;ghPl;irf;fhd ghltpjhdk; ,izg;G 01 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.
04.
,g;
ghPl;irapd;
nghUl;L
Kjw;jlitahfj;
Njhw;Wk;
cj;jpNahfj;jh;fsplkpUe;J
ghPl;irf;
fl;lzk;
mwtplg;glkhl;lhJ vd;gJld;> ,uz;lhtJ my;yJ mjw;F Nkw;gl;l jlitfs; Njhw;Wk; cj;jpNahfj;jh;fs;> xU
ghlj;jpw;F &gha; 75/- tPjk; ghPl;irf;fl;lzkhf nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. ,jw;F Kd;ida jilg;ghPl;irapd; nghUl;L
tpz;zg;gpj;J> ghPl;irf;Fj; Njhw;whj cj;jpNahfj;jh;fSk; ghPl;irf; fl;lzk; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gjhuh;fs;
chpa khtl;l fhhpahyaj;jpd; fzf;Fg; gphptpw;F 2015.10.30Me; jpfjpf;F Kd;dh; gzj;ij nrYj;jp> ngw;Wf;
nfhs;sg;gl;l nghJ 172 gw;Wr; rPl;bid tpz;zg;gg; gbtj;jpy; xl;Ljy; Ntz;Lk;.
05. tpz;zg;gg;gbtq;fs; mDg;gp itf;fg;gLk; rfy ghPl;rhh;j;jpfSf;Fk; mDkjp ml;ilAk; ghPl;ir Neu ml;ltizAk;
vd;dhy; toq;fg;gLk; vd;gJld;> ghPl;ir mDkjp ml;il toq;fg;gl;lJk; mJ gw;wp cldbahf g(f)f;]; %yk;
jq;fSf;F mwptpf;fg;gLk;.
06. ghPl;ir elhj;JtJ njhlh;ghf fkey mgptpUj;jp Mizahsh; ehafj;jpdhy; tpLf;fg;gLk; rl;l jpl;lq;fSf;F
ghPl;rhh;j;jpfs; ,zq;fpnahOFjy; Ntz;Lk;. mr; rl;l jpl;lq;fis kPWk; gl;rj;jpy; fkey mgptpUj;jp Mizahsh;
ehafj;jpdhy; tpLf;fg;gLk; jz;lidf;F cl;gl NehpLk;. ghPl;ir epiyaj;jpy; jdJ Msilahsj;ij ghPl;ir kz;lg
mjpfhhpaplk; cWjpg;gLj;Jk; nghUl;L Ml;gjpT jpizf;fsj;jpdhy; toq;fg;gl;l Njrpa milahs ml;il> mYtyf
milahs ml;il> rhujp mDkjpg;gj;jpuk; my;yJ nry;YgbahFk; ntspehl;L flTr; rPl;L rkh;g;gpf;fg;gl Ntz;Lk;.
07. ,t; mwptpj;jYld; ,izf;fg;gl;Ls;s ghltpjhdk; kw;Wk; khjphp tpz;zg;gbtk; vd;gtw;iw chpa rfy fkey
Nritfs; epiya vOJeh; cj;jpNahfj;jh;fSk; mwpjw; nghUl;L fkey mgptpUj;jp cj;jpNahfj;jh; Clhf tpiuthf
rkh;g;gpf;Fk;gb ,j;jhy; jq;fSf;F mwpaj;jUfpd;Nwd;.
08. ,t; mwptpj;jy;fs; jpizf;fs ,izaj;jsj;jpYk; ntspaplg;gLk;; vd;gJld; http://agrariandept.gov.lk vd;Dk;
,izaj; jsj;jpypUe;J tpz;zg;gg;gbtq;fis gjptpwf;fk; nra;J nfhs;s KbAk; vdTk; chpa midj;J
cj;jpNahfj;jh;fSf;Fk; njhptpf;Fk;gb NkYk; mwpaj;jUfpNwd;.
xg;gk; :
M.A.S.tPurpq;`>
fkey mgptpUj;jp Mizahsh; ehafk;.

khjphp tpz;zg;gg;gbtk;
fkey mgptpUj;jpj; jpizf;fsj;jpd; fkey Nritfs; epiya vOJeh; Nritapy;
I/II kw;Wk; IIIMk; tFg;G cj;jpNahfj;jh;fSf;fhd tpidj;jpwd;fhz; jilg;ghPl;ir -2015
ghPl;irf;Fj; Njhw;Wk; nkhop
rpq;fsk;ක-ක1කjkpo;ක-ක2
(chpa ,yf;fj;ij $l;bDs; vOjTk; .)
tpz;zg;gpf;Fk; ghPl;ir
1 Mk; tpidj;jpwd;fhz; ghPl;ir
2 Mk; tpidj;jpwd;fhz;
3 Mk; tpidj;jpwd;fhz; ghPl;ir
flikahw;Wk; khtl;lk;කකකකකකක

Rl;nlz;:
mYtyf cgNahfj;jpw;F

{ chpa $l;bDs;ක(√ක)කmilahsk; ,lTk;.}

fkey Nritfs; epiyak;

1.0
1.1
2.0
2.1
3.0
4.0

KjnyOj;Jf;fSld; ngah; : ..............................................................................................................
KjnyOj;Jf;fs; Fwpf;Fk; ngah;fs; : ...............................................................................................
mYtyf Kfthp :.................................................................................................................................
jdpg;gl;l Kfthp : ................................................................................................................................
ghy; -Mz; / ngz;: .................................................................................................................................
Njrpa milahs ml;il ,y:

5.0

jw;Nghija juk;ක:ක

6.0

7.0

5.1 jw;NghJ cs;s juj;jpw;F epakpf;fg;gl;l jpfjpක:ක....................
ghPl;irf;Fj; Njhw;Wk; ghlq;fs;ක:
1. ……………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………….…
jhq;fs; ,jw;F Kd;dh; ,g; gHPl;irf;Fj; Njhw;wpapUe;jhy; mJ njhlh;ghd tpguk;
ghPl;ir eilngw;w tUlk;
ghlq;fs;
rpj;jp / rpj;jpapd;ik

8.0
tpz;zg;gjhhpapd; cWjpAiu.
ehd; ,jw;F Kd;dh; ghPl;irapd; nghUl;L Njhw;wpAs;Nsd; / tpz;zg;gpj;jpUe;Njd;> ,j;jlit ,U
ghlq;fspd; nghUl;Lk; / xU ghlj;jpw;F kl;Lk; Njhw;wTs;sjhy;> &gha; ..................... ngWkjpahd
.............................................
,yf;fKila
..................................Me;
jpfjpa
gw;Wr;rPl;L
,j;Jld;
,izf;fg;gl;Ls;sJ. ,jw;F Kd;dh; ehd; ghPl;irapd; nghUl;L Njhw;wtpy;iy. (Njitaw;wij ntl;b
tplTk;) Nkw;gb ghPl;irapd; nghUl;L ehd; jFjp ngw;Ws;Nsd; vdTk;> ghPl;ir elhj;JtJ njhlh;ghf
fkey mgptpUj;jp Mizahsh; ehafj;jpdhy; tpLf;fg;gLk; rl;ljpl;lq;fSf;F ,zq;fpnahOFtjhfTk;
cWjpAiuf;fpd;Nwd;. ,t; tpz;zg;gj;jpy; vd;dhy; jug;gl;Ls;s jfty;fs; cz;ikahdit vd
cWjpaspf;fpd;Nwd;.
gw;Wr;rPl;il ,t;tplj;jpy; xl;lTk;

jpfjpක:ක..............................

....................................................
tpz;zg;gjhhpapd; ifnahg;gk;

9.0ක
ifnahg;gj;ij cWjpg;gLj;Jjy; :
fkey Nritfs; epiya vOJeh; jpU/jpUkjp/nry;tp .............................................................. vd;gth;
2015...................... khjk; .............Me; jpfjp vdJ Kd;dpiyapy; ,t;tpz;zg;gj;jpy; ifnahg;gkpl;lhh; vd;gij
,j;jhy; cWjpg;gLj;Jfpd;Nwd;.
....................................................
cWjpg;gLj;Jgthpd; ifnahg;gk;
ngah;ක :ක........................................................
gjtp
:ක........................................................
Kfthp :ක........................................................
(gpujp Mizahsh; / cjtp Mizahsh; / rpNu\;l fkey mgptpUj;jp cj;jpNahfj;jh; / fkey mgptpUj;jp
cj;jpNahfj;juhy; ifnahg;gk; cWjpg;gLj;jp cj;jpNahfg+h;t Kj;jpiu ,ly; Ntz;Lk;..)

,izg;Gක01

tplag;gug;G
I Mk; tpidj;jpwd;fhz; jilg;ghPl;ir -2015
tpdhg;gj;jpuq;fs; ,uz;Lfhyk;

nkhj;jg; Gs;sp

rpj;jpaila
Ntz;ba Gs;sp

jhgdf;Nfhit> nraw;ghl;L
eilKiw tpjpfs; kw;Wk;
jpizf;fs xOq;F tpjpfs;ක

02 kzpj;jpahyq;fs;

100

40ක%

fzf;Fk; epjpg;gpukhzKk;

02 kzpj;jpahyq;fs;

100

40ක%

tpdhj;jhs;

tpdhj;jhspd; ngah;
01. jhgdf;Nfhit>
nraw;ghl;L eilKiw
tpjpfs; kw;Wk;
jpizf;fs xOq;F
tpjpfs;

ghltpjhdk;
01) jhgd tpjpf;Nfhitapd; fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s mj;jpahaq;fs;
Ml;Nrh;g;Gj; jpl;lj;jpd; tpjpKiwfs; kw;Wk; epakdq;fs;
,lkhw;wk;
gjtp cah;T
Ntjdk;
tpLKiw
Gifapuj Mizr;rl
P ;L
cs;ehl;Lf; flikg; gpuahzq;fs;
Ntjdf;fld; kw;Wk; fld; Kw;gzk;
njhopw; rq;fq;fspd; cWg;gpdh;fspd; rYiffs;
nghJthd elj;ijAk; xOf;fKk;
xOf;fhw;W eltbf;iffs; njhlh;ghd tpjpKiwfs;
02) nghJr; Nrit Mizf;FOtpd; nraw;ghl;L eilKiw xOq;F
tpjpfs;- 1tJ njhFjpක(1589/30)
03) jpizf;fs xOq;Ftpjpfs;
fkey mgptpUj;jpr; rl;lk;> gpukhzq;fs; kw;Wk; mJ njhlh;ghd
jpizf;fsr; Rw;W epUgq;fspd; Vw;ghLfs;.ක
II.ක fkey mgptpUj;jpj; jpizf;fsj;jpd; nghWg;Gf;fSk;
eltbf;iffSk;.
I.

02) fzf;Fk;
epjpg;gpukhzKk;.

 fzf;F itj;jy;
1. fzf;F itj;jy; njhlh;ghd mbg;gilf; Nfhl;ghLfs;.
2. ,yF ghPl;ir kPjpia Mjuthff; nfhz;L ,yhg el;lf;fzf;F
kw;Wk; Ie;njhifg; gj;jpuj;ijj; jahhpj;jy; (,Wjpf;
fzf;fwpf;ifiaj; jahhpj;jy;)
 epjpg;gpukhzk;
,yq;if rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; epjpg;gpukhzj;jpd; fPNo
fhl;lg;gl;Ls;s mj;jpahaq;fs;.
1. mur epjp njhlh;ghd nghWg;Gf;fisf; ifaspj;jy;> Ntiyfs;
toq;fy;fs;> Nritfspd; nghUl;lhd nryTfSf;F fl;Lg;gly;
kw;Wk; mjpfhukspj;jy;> mDkjpaspj;jy;> cWjpr;rl
P ;Lf;fisr;
rhd;WgLj;jy;> cWjpr; rPl;Lf;fspd; nghUl;lhd
gzf;nfhLg;gdT (ep.gpක135-139කtiu)
2. tq;fpf; fzf;F (ep.gp 141)ක
3. mbapjo; Nrh; Gj;jfg; gjpNtLfs; ( ep.gp 341 – 343)

II Mk; tpidj;jpwd;fhz; jilg;ghPl;ir -2015
tpdhg;gj;jpuq;fs; ,uz;Lfhyk;

nkhj;jg; Gs;sp

rpj;jpaila
Ntz;ba Gs;sp

jhgdf;Nfhit> nraw;ghl;L
eilKiw tpjpfs; kw;Wk;
jpizf;fs xOq;F tpjpfs;ක

03 kzpj;jpahyq;fs;

100

40ක%

fzf;Fk; epjpg;gpukhzKk;

03 kzpj;jpahyq;fs;

100

40ක%

tpdhj;jhs;

tpdhj;jhspd; ngah;
01. jhgdf;Nfhit>
nraw;ghl;L eilKiw
tpjpfs; kw;Wk;
jpizf;fs xOq;F
tpjpfs;

ghltpjhdk;
01) jhgd tpjpf;Nfhitapd; fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s mj;jpahaq;fs;
rk;gsk; kw;Wk; nfhLg;gdTfs;
tpLKiw
cs;ehl;bDs; flik tpLKiwfs;
e\;l<Lfs;
fy;tp> gapw;rp kw;Wk; flikapd; nghUl;L ntspehL nry;yy;.
mDruizg; gazr; rPl;Lf;fs;
cj;jpNahfg+h;t thr];jyk;
mur cj;jpNahfj;jh;fs; njhlh;gpy; murpw;Fhpa mjpfhuq;fs;
njhopw; rq;fq;fspd; cWg;gpdh;fspd; rYiffs;
rl;l mwpTiufs; kw;Wk; rl;l eltbf;iffs;
02) nghJr; Nrit Mizf;FOtpd; nraw;ghl;L eilKiw xOq;F
tpjpfs;- 1tJ njhFjpක(1589/30)
03) jpizf;fs xOq;Ftpjpfs;
fkey mgptpUj;jpr; rl;lk;> mjw;Fhpa gpukhzq;fisr;
nraw;gLj;jy;> njhopyhsh; fl;lisr; rl;lk; kw;Wk; mJ
njhlh;ghd Vida fl;lisfs; njhlh;ghd Ghpe;Jzh;T.ක
II.කfkey mgptpUj;jpj; jpizf;fsj;jpd; nghWg;Gf;fSk; kw;Wk;
mr;nraw;ghLfis
epiwNtw;Wk;
NghJ
Njitg;gLk;
xj;Jiog;gpidg; ngw;Wf; nfhs;s Ntz;ba tptrhaj;ක
Jiwapd; Vida jpizf;fsq;fs; kw;Wk; epWtdq;fspd;
eltbf;iffs; njhlh;ghd Ghpe;Jzh;T .
 fzf;F itj;jy;
1. nfhLf;fy; thq;fy; mDruizAld; ,ul;il epuy; fhRg;
Gj;jfj;ij jahhpj;jy;.
2. tq;fp ,zf;fj;jpidj; jahhpj;jy;.
3. fzf;fpay; juk; kw;Wk; nfhs;iffspd; Kf;fpaj;Jtk;.
4. ,Ug;Gg; Gj;jfq;fis ,w;iwg;gLj;Jjy; kw;Wk; fpilf;fg;
ngw;wik kw;Wk; tpepNahfk; nra;jy; kpFjp.
I.

02) fzf;Fk;
epjpg;gpukhzKk;.

 epjpg;gpukhzk;
,yq;if rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; epjpg;gpukhzj;jpd; fPNo
fhl;lg;gl;Ls;s mj;jpahaq;fs;.
1. cj;jpNahfj;jh;fs; gpid itg;G (ep.gp 880 - 893)
2. ,lkhw;wj;jpd; NghJ nghUl;fisf; ifaspj;jy; (ep.gp 755)
3. tUlhe;j nghUl; fzpg;gPL (ep.gp 756)
4. fhNrhiy ifNaw;G kw;Wk; nghWg;gpy; itj;jpUj;jy;(ep.gp 384)
5. fhNrhiy %yk; gzf; nfhLg;gdT (ep.gp 385)
6. fhNrhiyfs; toq;Fjy; (ep.gp 386)
7. fhNrhiyfs; jghypy; ,Ljy; (ep.gp 388)
8. fhNrhiyfis ifapy; ifaspj;jy; (ep.gp 389)
9. fhNrhiyfs; kw;Wk; fhNrhiyg; Gj;jfq;fis ehshe;jk; g+l;b
itj;jy; (ep.gp 390)
10. fhNrhiyfis fhy ePbg;Gr; nra;jy; (ep.gp 391)
11. gjpy; fhNrhiyfs; toq;Fjy; (ep.gp 392)
12. fhNrhiyf;F gzf; nfhLg;gdit epWj;Jjy; (ep.gp 393)
13. fhNrhiyfs; Nghd;wit njhh;ghd gjpNtLfs; (ep.gp 451)

III Mk; tpidj;jpwd;fhz; jilg;ghPl;ir -2015
tpdhg;gj;jpuq;fs; ,uz;Lfhyk;

nkhj;jg; Gs;sp

rpj;jpaila
Ntz;ba Gs;sp

jhgdf;Nfhit> nraw;ghl;L
eilKiw tpjpfs; kw;Wk;
jpizf;fs xOq;F tpjpfs;ක

03 kzpj;jpahyq;fs;
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fzf;Fk; epjpg;gpukhzKk;

03 kzpj;jpahyq;fs;

100

40ක%

tpdhj;jhs;

tpdhj;jhspd; ngah;
01. jhgdf;Nfhit>
nraw;ghl;L eilKiw
tpjpfs; kw;Wk;
jpizf;fs xOq;F
tpjpfs;

ghltpjhdk;
01) jhgd tpjpf;Nfhitapd; fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s mj;jpahaq;fs;
eyd;Ghp trjpfs;
xU rpy Neha;fSf;F cl;gl;Ls;s mur cj;jpNahfj;jh;fSf;F
tpNrl mDruiz kw;Wk; mtw;wpw;fhd epge;jidfs;
fbjj; njhlh;G topKiwfs;
epUthfr; nraw;ghl;Lf; Nfhit kw;Wk; mtw;wpw;fhd tpjp Kiwfs;
mur cj;jpNahfj;jh;fs; njhh;gpy; murpw;Fhpa mjpfhuq;fs;
rl;l mwpTiufs; kw;Wk; rl;l eltbf;iffs;
02) nghJr; Nrit Mizf;FOtpd; nraw;ghl;L eilKiw xOq;F
tpjpfs;- 1tJ njhFjpක(1589/30)
03) jpizf;fs xOq;Ftpjpfs;

02) fzf;Fk;
epjpg;gpukhzKk;.

1. fkey mgptpUj;jpr; rl;lk;> mjw;Fhpa xOq;F tpjpfisr;
nraw;gLj;Jk;
NghJ
cj;jpNahfj;ju;
ngw;Wf;
nfhz;l
mDgtq;fis kjpg;gply;.ක
2.ක ePh;gg
; hrz fl;lisr; rl;lk; kw;Wk; fkey Jiwf;Fhpa Vida
rl;l xOq;F tpjpfs; njhlh;ghd Ghpe;Jzh;T.
3. fkey mgptpUj;jpj; jpizf;fsj;jpd;
flikg; nghWg;Gf;fs;
kw;Wk; nghJ kf;fs; njhlh; epWtdq;fSf;fpilapyhd
njhlh;Gfs;.
 fzf;F itj;jy;
1. fzf;fpay; juk; kw;Wk; nfhs;iffSf;fika ,Wjpf;
fzf;fwpf;ifj; njhFjpiaj; jahhpj;jy;.(tpw;gidf; fzf;F>
tuT nryTf; fzf;F> ghPl;ir kPjp> ghPl;ir kPjpf; Fwpg;G”
epjpg; gha;r;ry; $w;W> tq;fp ,zf;ff; $w;W)
2. ,Ug;Gf; fzpg;gPL.
3. ,Ug;G mfw;wy;.
4. ,Ug;G mfw;wy; njhlh;ghd fzf;F itj;jy;.


epjpg;gpukhzk;

,yq;if rdehaf Nrhryprf; Fbaurpd; epjpg;gpukhzj;jpd; fPNo
fhl;lg;gl;Ls;s mj;jpahaq;fs;.
1. jpizf;fsnkhd;wpd; Gj;jfg; gjpNtLfs;
2. nghJthd gad;ghl;bd; nghUl;lhd Gj;jf Mtzq;fs;
(ep.gp 445)
3. tq;fp ,zf;ff; $w;W jahhpj;jy; (ep.gp 395)
4. fhRg; Gj;jfk; kw;Wk; rpW ngl;bf; fhRg; Gj;jfk; (ep.gp 446)
5. cs;sff; fzf;fha;T (ep.gp 133 - 134) (1)> (2)> (3)
6. fzf;fha;T Iatpdhg; gjpNtL (ep.gp 452 (1))
7. jdpegh; Ntjdg; gjpNtL (ep.gp 453)
8. rkh;g;gpf;fg;gl Ntz;ba $w;Wf;fs; (ep.gp 428 / 492 (1) )

