කෘෂිකර්ම දෙපාර්තදේන්තුව
කෘෂිකර්ම දෙපාර්තදේන්තුව මගින් පැවැත්දවන කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාෙන තාක්ෂණය පිළිබඳ
වසර 1 ½ ඩිප්දලෝමා පාඨමාලාව - 2018/2019 සඳහා ඇතුලත් කරගැනීදේ තරග විභාගය

2018/2019 අධ්යඩයන ාල රිච්ඡේදයයන දයා ල ාෘෂිාලර්මිා නිෂ්රලය තලක්ෂණයන පිළිබඳ වදර 1 ½ ා
ජලතිා වෘත්තීයන සුදුසුාම් 05 රලඨමල ලවට (NVQ Level - 05) ඇතු ත් ාරගැනීේම් තරග විභලගයනට

අයනදුම්රත් ාැඳවනු ැේේ. ේමම විභලගයන ාෘෂිාර්ම ේයරලර්තේම්න්තුේේ විභලග අංශයන මගින් 2018
ේරබරවලිච මලදයන තුළ ප්රාධ්යල
ගර කිහිරයනා පිහිටවනු බ විභලග මධ්යඩද්ථල යනන්හිදී රවත්වනු
ැේේ.
02. උක්ත ඩිප්ේ ෝමල රලඨමල ලව ාෘෂිාර්ම ේයරලර්තේම්න්තුව දතු ාෘෂිාර්ම වියඩල ව රවත්වනු
ැේේ. ාෘෂිාලර්මිා නිෂ්රලය තලක්ෂණයන පිළිබඳ ඉා ත ඩිප්ේ ෝමල රලඨමල ලව ගැා ැණු, පිිචමි
ේයරක්ෂයනටම විවෘත ව

අතර, රවත්වනු

බ

තරග විභලගේේ ඉා ළම

කුණු

බලගන් ල

අයනදුම්ාරුවන් ාෘෂිාර්ම වියඩල
ව ඇති ධ්යලිචතලවයනට දිච
ප්රාමලණයනක් ේතෝරල ගනු බයි.
විභලගයන දමත් අයනදුම්ාරුවන්ේේ සුදුසුාම් රරීක්ෂල ාර බැලීමට රමණක් දම්මුඛ රරීක්ෂණයනක්
රවත්වනු බ අතර, එයනට කුණු බලදීමක් සිදු ේ ොාරයි. ේමම රලඨමල ලව ඉංග්රීභසි මලධ්යඩේයනන්
රමණක් රවත්වනු බයි. ේමම රලඨමල ලව පූර්ණ ාලලී ේන්වලසිා රලඨමල ලවක් ව බැවින්
සියනලුම පුහුණු ලභින් ආයනත ේේ පුහුණු ාල රිච්ඡේදයයන තුළ අනිවලර්ේයනන්ම ේන්වලසිාලගලර ව
ැවතී පුහුණුව බලගත යුතුයන. පුහුණු ආයනත තුළ වදරා පුහුණුේවන් රසු, ජලතිා ආධුනිාත්ව ා ල
ාලර්මිා පුහුණු කිරීේම් අධිාලිචේේ අධික්ෂණයන යනටේත් ම් ාර
ය ආයනත යනක් තුළ මලද 06 ා
රැකියනලද්ථ පුහුණුවා ේයනදීම අනිවලර්යන ේේ. ඉා ත පුහුණුව දලර්ථාව අවදන් වූ රසු තෘතියිා ා ල
වෘත්තීයන අධ්යඩලර ේාොමිදම මගින් පුහුණු ලභීන් ඇගයීමට ක් ේාොට ජලතිා වෘත්තීයන සුදුසුාම් 5
(NVQ Level - 05) මට්ටේම් දා තිායනක් බලේේ. ේමම දා තිායන ාෘෂිාර්ම ේයරලර්තේම්න්තුව
ඇතුලු අේ කුත් ාෘෂිාර්මයනට දම්බන්ධ්ය රජේේ ආයනත ව තලක්ෂණ දා ාලර මට්ටේම් රැකියනල
දඳා ල ව සුදුසුාමක් ේේ.
03. රලඨමල ලවට ඇතු ත්වීේම් සුදුසුාම්
අධ්යඩලර සුදුසුාම්


සිංා  /ේයමළ, ගණිතයන දා  වියඩලව යන විෂයනයනන් තු ට අනිවලර්ේයනන් දම්මල දලමලර්ථ
ඇතුලුව
දම්මල 04ක් දහිතව ේයවරාට ේ ොවැඩි වලර ගණ ාදී විෂයනයනන් 06 කින් අ.ේරො.ද.
(දල.ේරළ) දමත් වී තිබීම.
අ.ේරො.ද.(උ.ේරළ)
රදලයන

(ේමහිදී එක් වරාදී විෂයනයනන් 05 ක් දමත්ව තිබියන යුතුයන.) දා 

විභලගේේ දී ජීව වියඩලව විෂයන ධ්යලරලව තුළ ජීව වියඩලව, ේභෞතිා වියඩලව,

වියඩලව, ාෘෂි වියඩලව, යන

විෂයනයනන්ේගන් එක් විෂයනයනක්වත් දමත් වී තිබියන යුතුයන.

(උදද් ේරළ දඳා ල ගණිත විෂයන ධ්යලරලව ා ැයැරූ සිසුන් රදලයන

වියඩලව ේා ෝ ේභෞතිා වියඩලව

දමත් වී තිබීම ේමම රලඨමල ලව ේතෝරල ගැනීේම් සුදුසුාමක් ේ ද ද ානු ේ ො ැේේ.) ේා ෝ
අ.ේරො.ද ( උදද් ේරළ) විභලගේේදී තලක්ෂණ ේේයයන විෂයන ධ්යලරලේේ ජජව තලක්ෂණේේයයන,
තලක්ෂණ ේේයයන දයා ල වියඩලව දා  ාෘෂිාර්මයන යන විෂයනයනන් තු ා යලරල එක් විෂයනයනක්වත්
දමත්වී තිබීම දහෝ අ.ේරො.ද ( උදද් ේරළ) විභලගේේදී තලක්ෂණ ේේයයන විෂයන ධ්යලරලේේ
ඉංජිේන්රු තලක්ෂණ ේේයයන, තලක්ෂණ ේේයයන දයා ල වියඩලව ා ල ාෘෂිාර්මයන යන විෂයනයනන් තු
ා යලරල එක් විෂයනයනක්වත් දමත්වී තිබීම.



ේව ත් සුදුසුාම්
අයදුේපත් භාරගන්නා අවසාන දිනට ඉල්ලුම්ාරුේේ වයනද අවුරුදු 17 ට ේ ොඅඩු වියන යුතු
අතර,අවුරුදු 25 ට වඩල වැඩි ේ ොවියන යුතුයන.

(NVQ 4) දා තිා ඇති අයනදුම්ාරුවන්
ාෘෂිාර්ම ක්ේෂේත්ර යනට අයල ව රා ත දයා න් ජලතිා වෘත්තීයන සුදුසුාම් 4 (NVQ 4) මට්ටේම් රලඨමල ල
ා යලරල තෘතියිා ා ල වෘත්තීයන අධ්යඩලර ේාොමිදම මගින් බලේය රා ත දයා න් ජලතිා වෘත්තීයන
සුදුසුාම් 4 මට්ටේම් (NVQ 4) දා තිා ඇති අයනදුම්ාරුවන්ටය ේමම රලඨමල ලවට අයනදුම් ාළ ා ැා.
 රැ තවලන් දංවර්ධ්ය දා ලයනා
 ක්ේෂේත්ර  දා ලයනා (ාෘෂිාර්ම)
 උයඩල අ ංාරණ ල්ල්ී ේා ෝ ාෘෂිාර්ම ක්ේෂේත්රයනට දම්බන්ධ්ය ාෘෂිාර්ම අධ්යනක්ෂ
ජ රලල්වරයනල විසින් අනුමත ාර ජලතිා වෘත්තීයන සුදුසුාම් 4 (NVQ 4) මට්ටේම් ේව ත්
රලඨමල ල ා යලරල තිබීම.
 අධ්යඩලර
සුදුසුාම්
සිංා  /ේයමළ, ගණිතයන දා  වියඩලව යන විෂයනන් තු ට අනිවලර්ේයනන් දම්මල
දලමලර්ථ
ඇතුලුව දම්මල

4ක් දහිතව ේයවරාට ේ ොවැඩි වලර ගණ ාදී විෂයනයනන් 06 ක් දහිතව

අ.ේරො.ද. (දල.ේරළ) දමත් වී තිබියන යුතුයන. (ේමහිදී එක් වතලවාදී විෂයනන් 05 ක් දමත්ව



තිබියන යුතුයන).ේමම සුදුසුාම් යනටේත් බඳවල ගනු බන්ේන් බඳවල ගත ා ැකි මුළු දංඛඩලේවන්
10% කි.
ේව ත්
සුදුසුාම්
ේමම අයනදුම්ාරුවන් අයනදුම්රත් ාැඳව අවදල දි ට අවුරුදු 17ට ේ ොඅඩු වියන යුතු අතර,
අවුරුදු 35 ට වඩල ේ ොවැඩි වියන යුතුයන.

4. රලඨමල ලවට අයනදුම් කිරීම
 ේමම යැන්වීම අවදල ේේ ඇති ආයර්ශ ආාෘතියන ප්රාාලරව අයනදුම්ාරුවන්ේේ අත් අකුරු වලින්
ේා ෝ යනතුරු ලියන යන ාර ේා ෝ රිචගණා ගත ාරේග 8" x 12"
ප්රාමලණේේ (A4
ප්රාමලණේේ) ාඩයලසියනා ේයරැත්තම භලවිතල ාරමින් තම අයනදුම්රත දාද් ාළ යුතුයන.
(අයනදුම්රත පිළිේයන ාරගන් ල විට එහි ශීර්ෂේේ දයා න් විභලගේේ ම සිංා  අයනදුම්රත්ර  ව
සිංා  ට අමතරව ඉංග්රීභසිේයනන් ය, ේයමළ අයනදුම්රත්ර  ව ේයමළට අමතරව ඉංග්රීභසිේයනන් ය
ේයනදියන යුතුේේ.) එහි අංා 01 සිට අංා 09 ේතක් මුල් පිටුේේය,

10 සිට 13 යක්වල ේයව

පිටුේේ ය, 14 සිට ඉතිිචයන 3 වැනි පිටුේේය දයා න් ාළ යුතු ේේ. අදම්පුර්ණව පුරවල ඇති ා ල
ආයර්ශ ආාෘතියන අනුව දාද් ේ ොාළ අයනදුම්රත් යැනුම්දීමකින් ේතොරව ප්රාතික්ේෂේර ාරනු
ඇත. තමන් දම්පුර්ණ ාරනු බ අයනදුම්රත්ර යන ේමම ගැදට් නිේේය ේේ දඳා න් ආයර්ශ
ආාෘතියනට අනුකූ ය යනන්

පිළිබඳ අයනදුම්ාරු/ාලිචයන විසින් වග

බල ගත යුතුේේ.

අයනදුම්රත්ර ේේ ඡලයනල පිටරතක් ළග තබලගත යුතුේේ.


විභලග ගලද්තුව රු. 700/- කි.

අේප්ක්ෂායනල විසින් මා ජ

බැංකුේේ ාෘෂිාර්ම අධ්යඩක්ෂ

ජ රලල්ේේ අංා 057100179027204 යරණ ගිණුමට රු. 700/- ා මුය ක් බැර ාර


බල

ගත් කුවිතලන්සියන අයනදුම්රත්ර ේේ අ වල එවීමට ාටයුතු ාළ යුතුයන.
සියනලුම අයනදුම්රත් ලියනලරදිංචි තැරෑේ න් රමණක් 22018/01/15 දි ට ේා ෝ ඊට ේරර ැේබ
ේදේ
"අධ්ය ක්ෂ, ව ාප්ති හා පුහුණු මධ්ය ස්ථානය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තදේන්තුව,
දප්රාදෙණිය" යන

ලිපි යනට එවියන යුතුයන. ප්රාමලය වී

ැේබ

අයනදුම්රත් ප්රාතික්ේෂේර ාරනු

ැේේ.තැරෑේල්දී


ප්රාමලය

ව

ේා ෝ

ැති

ව

ේා ෝ

අයනදුම්රත්

ගැ

ාෘෂිාර්ම

ේයරලර්තේම්න්තුව වගකීම් යරනු ේ ො ැේේ.
අයනදුම්රත් බා ල එව ාවරේේ වම්රද ඉා ළ ේාළවේර් " 2018/2019 වදර 1 ½ ාෘෂිාර්ම
ඩිප්ේ ෝමල රලඨමල ලවට ඇතුළත් වීම" යනන් රැා ැදිලිව දඳා න් ාළ යුතුයන.

5. විභාග මධ්ය ස්ථාන
2018/2019 ාෘෂිාලර්මිා නිෂ්රලය තලක්ෂණයන පිළිබය ජලතිා ඩිප්ේ ෝමල රලඨමල ලව දයා ල සිසුන්
ඇතු ත් ාරගැනීේම් තරග විභලගයන, ාෘෂිාර්ම ේයරලර්තේම්න්තුව මගින් සිංා  ා ල ේයමළ මලධ්යඩ
වලින් 2018 ේරබරවලිච මලදයන තු දී රා ත දඳා න් ගර ව පිහිටවනු බ විභලග මධ්යඩද්ථල ව දී
රවත්වනු ැේේ.
නගර අංකය

නගරය

1

ගම්රා 

2

අම්රලර

3

යඹුල්

4

ගලල්

5

ා ම්බන්ේතොට

6

කුරුණෑග

7

මා නුවර

8

වවුනියනලව

9

අනුරලධ්යපුරයන

කිසියනම් විභලග මධ්යඩද්ථල යනක් දඳා ල ප්රාමලණවත් විභලග අේප්ක්ෂායනන් දංඛඩලවක් අයනදුම් ේාොට
ේ ොමැති විට ඔවුන්ේේ ේයවැනි ාැමැත්ත මත ේා ෝ අයනදුම් ේාොට ඇති මධ්යඩද්ථල යනට දමීර ේව ත්
විභලග මධ්යඩද්ථල යනක් ේා ෝ ඔවුන්ට නියනම ේාේරනු ඇත. විභලගයන දඳා ල ඉල්ලුම් ාළ ගරයන/ ගර
ේා ෝ භලෂල මලධ්යඩයන රසුව ේව ද් කිරීමට ඉඩ ේයනු ේ ො ැේේ.
6. විභාග ක්රයමය
විෂයයන්

විෂයනයන නිර්ේේශ

කාලය

ාෘෂිාර්මයන
කුණු (100)

රැයන 01

අ.ේරො.ද. (දල.ේරළ) ාෘෂිාර්ම මට්ටම දා  ාෘෂිාර්ම ක්ේෂේත්ර ේේ
ේරොදු විෂයන ාරුණු ආශ්රිවතව දාද් ාළ බහුවරණ ා ල ේාටි පිළිතුරු
මලදිලිේේ ප්රාශ් අඩංු  ේේ.ප්රාශ් සියනල් ටම පිළිතුරු දැරයියන යුතුයන

බුේධි රරීක්ෂණයන
කුණු (100)

රැයන 01

රටල, දබඳතල, පුේරෝාථ , ගැ ීම්,

විශ්ේල්ෂණ කුද තල

පිළිබඳ ා ැකියනල ආදියන රරීක්ෂලවට ක් ේේ. බහුවරණ ා ල ේාටි
පිළිතුරු මලදිලිේේ ප්රාශ්
පිළිතුරු දැරයියන යුතුේේ.

50 කින් යුක්ත ේේ. ප්රාශ්

සියනල් ටම

 ේමහි 3.1 3.2
ේදයයනන්හි සුදුසුාම් ඇති සියනලුම අයනදුම්ාරුවන්ට ාෘෂිාර්ම
ේයරලර්තේම්න්තුව විසින් ප්රාේේශ රත්ර  එවනු ැේේ. විභලගයනට ේරනී සිටි අයනදුම්ාරුවන්
විසින් තම අත්ද දා තිා ාරවලගත් ප්රාේේශ රත්ර  විභලග ශල ලේේ ශල ලධිරති ේවත ඉදිිචරත්
ාළ යුතුයන. අයනදුම්ාරුවන් ේවත ප්රාේේශ රත්ර  නිකුත් ාළ වා ලම ඒ බව දඳා න් ාරමින්
පුවත්රත් නිේේය යනක් ාෘෂිාර්ම ේයරලර්තේම්න්තුව මගින් රළ ාරනු ඇත.
වී දි

ේයාක් ේා ෝ තු ක් ේා ෝ ගත වූ රසුවත් ප්රාේේශ රත්ර  ේ ො ැබුණි

නිේේය යන රළ
ම්, ප්රාේේශ රත්ර යන

එවීම දඳා ල ෆැක්ද් අංායනය, දඳා න් ාර රා ත අ, ආ දා  ඇ හි දඳා න් ලියනවිලි ව දා තිා
ාර
ය ඡලයනල පිටරත්ය දමඟින් ාෘෂිාර්ම ේයරලර්තේම්න්තුේේ අතිේර්ා අධ්යඩක්ෂ (විභලග)
ේවත ඔබේේ ප්රාේේශ රත්ර  ේ ො ැබීම පිළිබඳ යැන්වීම වඩලත් ඵ යලයී වනු ඇත.
(අ) අයනදුම්රත්ර ේේ ඡලයනල පිටරතක්
(ආ)මුයල් ේගවු කුවිතලන්සිේේ ඡලයනල පිටරතක්

(ඇ) අයනදුම්රත්ර යන ලියනලරදිංචි ාළ කුවිතලන්සිේේ ඡලයනල පිටරතක්
 අයනදුම්ාරුවන් විසින් බල ගත් කුණු ාෘෂිාර්ම ේයරලර්තේම්න්තුේේ ේවේ අඩවිේේ
ප්රාලශයනට රත් ාරනු ැේේ.
ඉා ත විභලගේේ විෂයනයනන් ේයේාහි එාතුේවහි වැඩිම
කුණු බලගත් අයනදුම්ාරුවන් රමණක් දම්මුඛ රරීක්ෂණයනට ාැඳවනු ඇත. ේමම ලිඛිත
විභලගයනට ේරනී සිටීමට ඉඩ දීම මත ේා ෝ දම්මුඛ රරීක්ෂණයනට ේරනී සීටීමට ාැඳවීම මත
ේා ෝ අයලළ අේප්ක්ෂායනල බයවල ගැනීම දයා ල සුදුසුාමක් ේ ොව බව දැ කියන යුතුයන.
විභලගයනට ේරර ේා ෝ එයන රවත්ව අතර ේා ෝ ඉන් රසුව ේා ෝ යන ාවර අවද්ථලවාදී වුවත්
ේමම නිේේය ේේ ාරුණු අනුව නුසුදුසු යනැයි තීරණයන ව අයනදුම්ාරුවන්ේේ විභලග
අේප්ක්ෂාත්වයන අව ංු  ාරනු ැේේ.
 ලිඛිත විභලගයනට ේා ෝ දම්මුඛ රරීක්ෂණයනට ේා ෝ ඒ ේයාටම ේා ෝ ේරනී සිටීම ේවනුේවන්
රජයන විසින් අේප්ක්ෂායනන්ට කිසිදු දීම ලවක් ේගවනු ේ ො ැේේ
ආචලර්යන ආර්.ආර්.ඒ. විේේේාෝන්
ාෘෂිාර්ම අධ්යඩක්ෂ ජ රලල්

