
කෘෂිකර්ම දෙපාර්තදේන්තුව - බස්නාහිර පළාත් සභාව 

ද ෝමාගම (පිරිමි) වල්පිට (කාන්තා) දිසත්්රික් ක කෘෂිකර්ම හුණු ම මයස්ාානනන්හි 

පැවැත්දවන එක් ක අවුරුදු වෘත්තීන කෘෂිකර්ම හුණු ම පාඨමාලාව  ා සමගාමීව “ක් කද ේත්ර 

ස ානක (කෘෂිකර්ම)” ජාතික වෘත්තීන සුදුසුකේ (NVQ 4) හුණු ම පාඨමාලාව 

2023 

 

බව්නාහිර පෂාත් කෘෂිකර්ම අධ්යක්ෂ ිසින්  හශ  පාමමාාල ශදෑරීමම වහශා ිෂය ිෂයාල්  බහලා 

ගදනීම පිණිව අයදුම්පත් කදහලනු දබේ. පාමමාාල පලත්ලනු බ් බ්  ිනිංශ මාධ්යබයි.. බමම 

පාමමාාල කෘෂිකාර්මික අිංබේ රැකියා අලව්ථා වහශා බම් ම ව්ලයිං රැකියා පෑනමක්ෂ ම  

ක්රියාත්මක වීමට හදිරිපත් ල් න්  වහශා හක්ෂක කර ඇ . 

 

02. ප්රාබයික ක ශා නයායාත්මක හුණුණුලක්ෂ බව පලත්ලනු බන බමම පාමමාාල වාර්ථකල ි.ම 

කරන ිෂය - ිෂයාල්  බල  බව්නාහිර පෂාත් කෘෂිකර්ම බෑපාර් බම්් තුල ිසින්  වශතික පත්ර 

ප්රෑානය කරනු දබේ.  ලෑ   ෘතීයික ශා ලෘත්තීය අධ්යාපන බකිමිව්  වවාල බලති්  ජාතික ලෘත්තීය 

සුදුසුකම් (NVQ 4) වශතික බා ගදනීමට ෑ අලව්ථාල වවා බෑනු බයි.පාමමාාබේ අ්  ර්ග  

ිසයය්  පශ  පරිදි බේ. 

 

NVQ 4 ට අෑාෂල 

 

i. A-01S003M01 -කෘෂිකාර්මික මධ්ර්ම  

ii. A-01S003M02 -වී වශ අබනකුත් ධ්ානය බබිග ව්ථාපි  කිීමම ශා නතත්තු කිීමම 

iii. A-01S003M03 -අබනකුත් ක්ෂබේත්ර බබිග ව්ථාපි  කිීමම ශා නතත්තු කිීමම 

iv. A-01S003M04 -උෑයාන බබිග ව්ථාපි  කිීමම ශා නතත්තු කිරිම 

v. A-01S003M05 -අව්ලනු බනලීම වශ ප්රාථමික වදකමම 

vi. A-01S003M06 -බගිිසප ය් ත්ර,උඋපකර  වශ බමලම් නතත්තු කිීමම 

vii. A-01S003M07 -කෘෂිකාර්මික ලයාප්තති ලදතවටශ්  ක්රියාත්මක කිීමම 

viii. A-01S003BM01 -ලදතබිම් වහශා ව් ි.බේෑන කුව ා 

ix. A-01S003BM02 -වාා වාක්ෂර ාලය වශ ගණි මය ශදකියාල 

x. A-01S003BM03 -කණ්තායම් ලදත 

xi. A-01S003BM04 -ලෘතිතීය බවෞඛ්ය වශ රරක්ෂෂි  ක්රියාපපාපාපා අනුගමනය කිීමම  

 

වශ අතිබර්කල වත්ත්ල පානය,උවී ලගාල,උගෘශ රර්ථික ිසෑයාල,උලයලවායකත්ලය. 

 

හශ  ිසයය්  ඔව්බවේ පාමමාාල හදිරිපත් කිීමබම්දී නල කෘෂිකාර්මික  ාක්ෂණික ලර්ධ්නයට අෑා 

නල ම බවියා ගදනීම් (උෑා: පසු අව්ලනු  ාක්ෂ ය,උ ශරි ාගාර ලගා ක්රම) ව්ලයිං රැකියා උපාය මාර්ග 

(උෑා: භූමි ෑර් ව්ථාපනය,උ බගිිසපෂ ක ණුම් ,උ බගිිසපෂ උපකර  නතත්තුල ශා ට්රදක්ෂටර් ය් ත්ර පදෑවීම 

ණුරු කිීමම) වශ බ ිරතුරු වදකමබම් නල ක්රම වහශා ණුරුලක්ෂ බා දීම ෑ (උෑා: පරිග ක වාිස ය) ිනදු 

කරනු ඇ . එබවේම ිෂය - ිෂයාල් බඉ හිංරීින ෑදනුම ලර්ධ්නය වශ කාලීනල බපලත්ලන 

කෘෂිකාර්මික ප්රතිපත්ති පිිබබහල අලබබිධ්යක්ෂ ෑ බා බෑනු ඇ . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

03. පාමමාාල පලත්ලා බගනයාම 

 

ලවරක කායකි්  වම් ිස  පාමමාාබේ අධ්යයන ලාර තුනක්ෂ බේ.බෑලන ලාර අලවානබේ දී එනම් 

බමිඩියු ශෑාරා ි.ම ව පසු ලිඛි  ශා ප්රාබයික ක පීමක්ෂ  පදලදත්බේ. ලෑ බමම බමිඩියු කා 

මමාල තුෂ අඛ්ණ්ත ඇගයීම ෑ දිගටම ිනදු බකබර්.පෂමු ශා බෑලන ලාර තුෂ දී අධ්යයන ාාරිකා වදසුම් 

කර ඇ . තු් ලන ලාරය තුෂ දී වරම ිෂය-ිෂයාලකටම  ම්  බ ිරාගත් ිසය ක්ෂබේත්රය්  ම  බාහිර 

කෘෂිකර්ම ලයාපාරයක්ෂ  රය නයක්ෂ වමඟ වම්බ් ධ් වී ලයාපෘති අධ්යයනයක්ෂ ිනදු කෂ යුතු බේ . එම 

කාර්යය ි.මාලත් වමඟ අලවාන ලිඛි  ශා ප්රාබයික ක  පීමක්ෂ  පලත්ලනු ඇ . පාමමාාලට 

පදමිණීම 85% ක්ෂ වම්පූර්  කරමි්  අඛ්ණ්ත ඇගයීමක්ෂ තුලි්  වමත් ලන ිෂය ිෂයාල්  බල  

පාමමාාල  අලවානබේ වශතික පිරිනමනු දබේ.එබවේම බමම ිෂය ිෂයාල්  වහශා  ෘතීයික ශා 

ලෘත්තීය අධ්යාපන බකිමිව්  වවාල බලති්  ක්ෂබේත්ර වශකාර(කෘෂිකර්ම) – NVQ 4  ෘතියික ලෘත්තීය 

සුදුසුකම් වශතික බා ගදනීමට ෑ අලව්ථා වවා බෑනු දබේ.  

 

 

04. බහලා ගදනීබම් පරිපාපාය 

 

04.1 අධ්යාපි.ක සුදුසුකම්  

 

1. අධ්යාපන බපිදු වශතික පත්ර (වාමානය බපෂ ) ිසවාගබේ දී ිනිංශ වාාල(වාාල ශා වාහි ය),උ 

ගණි ය ,උ ිසෑයාල ,උ වමාජ අධ්යයනය ශා  ාක්ෂණික ිසය ,උ (කෘෂිකර්මය,උ මදණුම් ලදත,උ බගලතු 

ලගාල,උ ගෘශ රර්ථික ිසෑයාල,උ ලාණිජයය ශා ක ණුම් ,උ බමිටර් කාර්මික ිෂ්පපය ) ඇතුුවල 

වම්මාන 02ක්ෂ වහි ල ිසයය්  ශයකි්  බෑලරකට බනිලදඩි ලාර ග නකදී වමත්වීම. 

 

04.2 බලනත් සුදුසුකම්  

 

I. ිනයුවම අයදුම්කරුල්  අයදුම්පත් කදහලන දිනට ලයව අවුරුදු 17 ත් 25 ත් අ ර ිසය යුතුය. 

II. අයදුම්කරුල්  අිසලාශක ිසය යුතුය. 

III. ප්රාබයික ක කෘෂිකර්මබේ ි.යදලීමට සුදුසු බවෞඛ්ය  ත්ත්ලබය්  පසුිසය යුතුය. 

(බමය වනාථ කිීමමට රජබේ වලෑය ි.ධ්ාරියකුබග්  බාගත් වශතිකයක්ෂ පාමමාාල 

රරම්වබේ දී හදිරිපත් කෂ යුතුය.) 

IV. සුදුසුකම් වහුරා ඇති අයදුම්කරුල්  බව්නාහිර පෂාත් කෘෂිකර්ම අධ්යක්ෂ ිසින්  පලත්ලනු 

බන වම්මුඛ් පීමක්ෂ යකි්  බ ිරාගනු දබේ. 

V. කෘෂිකර්ම කටයුතු ල ි.ර  හුද්ග බයකු වීම ශා එය ලෘත්තීයක්ෂ ලබය්  හදිරියට බගන 

යාමට සූෑානම් අයලලු්  බල  ිසබේ අලධ්ානය බයිමු බකබර්. 

VI. අයදුම්පත් වාර ග් නා අලවාන දිනට පූර්ලාව් නබය්  ව ලර් තුනක කාය තුෂ අඩුම 

ලබය්  ලර් බෑකක්ෂලත් බව්නාහිර පෂාබත් වථ්ිර පදිිංචිය තිබූ බලට පදිිංචි ප්රබද්බේ 

ප්රාබද්ය ය බ්පකම් බග්  බා ගත් පදිිංචිය පිිබබහ වශතිකයකි්  වනාථ කෂ යුතුය. 

 

ඊට අතිබර්කල 

අධ්යාපන ශා අබනකුත් අලය ාලය්  වහුරාන බව්නාහිර පෂාබත් පදිිංචිකරුලකු බනිලන අබයකු 

පාමමාාල ශදෑරීමමට කදමදත් ක්ෂ ෑක්ෂල් බ්  නම් ,උ ඔවු් ට ෑ හ්පලුම්පත් හදිරිපත් කිීමමට අලවථ්ාලක්ෂ 

වවනු දබේ. එබවේ වුලෑ අයදුම්කරුල්  බ ිරා ගදනීබම් දී හශෂම ප්රමුඛ්ව්ථානය බා බෑ් බ්  ,උ 

බව්නාහිර පෂාබත් පදිිංචිකරුල්  වහශා බේ. බව්නාහිර පෂාබත් පදිිංචි අයබග්  ප්රමා ලත් අයදුම්පත් 

විංඛ්යාලක්ෂ හදිරිපත් බනිල් බ්  නම්,උ පිට පෂාත් ල අයදුම්කරුල්  වම්මුඛ් පීමක්ෂ යක්ෂ මඟි්  

බ ිරා ගදනීමට තීර ය කර ඇ . 

 

 



05. පාමමාාල වහශා දිරි ගද් වීබම් දීමනා: 

 

i. හුණුණුල බන කාය තුෂ ,උ හුණුණුලට පදමිබ න දිනකට එක්ෂ අබයකු වහශා රුපිය්ප 

ප් ිනයයක (රු. 500 -) හුණුණු දිරි ගද් වීබම් දීමනාලක්ෂ බගලනු බන අ ර ,උ එය රශාර පාන 

වහශා ලදය කිීමමට ිනදුලනු ඇ . 

ii. බ් ලාිනකාගාර පශසුකම් හුණුණුල බන කාය තුෂ දී වරම ිනසුබලකුටම බනිමිබ්ප වපයනු 

දබේ. 

 

06. පාමමාාලට වශවාක වීබම් දී අනුගමනය කෂ යුතු ක්රියා පරිපාපාය : 
 

i. රුපිය්ප ෑශවක (රු.1000 -)  ද් පතුලක්ෂ  දබිය යුතුය. 
ii. හුණුණුබල්  පසු කෘෂිකර්මා්  බේ ි.යදලීම පිණිව අලය මලික පශසුකම් සුුව ප්රමා යක්ෂ 

බශි තිබිය යුතුය. 
iii. හුණුණුබල්  පසු රජබේ රැකියාලක්ෂ වදපයීමට බව්නාහිර පෂාත් වවාල බශි මධ්යම රජය බදී 

බනිමදති බල ිසබේබය්  අලධ්ාර ය බකබර්. 
iv. හුණුණුල බන කාය තුෂ දී හුණුණු රය න ිසින්  පලත්ලනු බන බපිදු නීති-ීමති ලට එකඟ 

ලන බලට ලිඛි ල ප්රකා කෂ යුතුය. 
v. හුණුණු කා මමාල තුෂ ිසනය ිසබරිධී ශා නීති-ීමති ලට පටශදි.ල කටයුතු කර් න් බඉ 

ිෂයවාලය අබශිින කිීමමට බධ්ාීම්  ිසින්  කටයුතු කරනු දබේ. 
 
07. බමහි පශ  වහශ්  රකෘතිය අනුල පිිබබය කරගත් අයදුම් පත් අඟ්ප 8 1/2x12 (A4) ප්රමා බේ 
කතෑාිනයක බෑපදත්  ප්රබයිජනයට ගි.මි්  2022.10.10 ලන දිනට බශි එදිනට බපර “පෂාත් 
කෘෂිකර්ම අධ්යක්ෂ (බව්නාහිර ) ,උ පෂාත් කෘෂිකර්ම අධ්යක්ෂ කාර්යාය,උබනි.204,උනල පෂාත් වවා 

බගිතනදක ්ප,උ7 ලන මශ,උබත් ින්ප බකිේබරකඩුල මාල ,උ බත් රමු්ප.”. ලිපිනයට ලියාපදිිංචි 
 දපරබ්  බශි pdagriwp@gmail.com යන ිසෑුත් ලිපිනයට ඔබබඉ අයදුම් ප  එිසය යුතුය. මීට 
අෑා ලදඩි ිසව් ර බා ගදනීම වහශා https://agridept.wp.gov.lk අපබඉ බලේ අතිසයට පිිසිනය ශදක. 

 
ඔබබඉ අයදුම්ප  ලියාපදිිංචි  දපරබ්  බයිමු කරන ිසට අයදුම්ප  බශාන කලරබේ ලම්පව උත 

බකලබර්“2023 වසර සඳ ා එක් ක අවුරුදු වෘත්තීන කෘෂිකර්ම හුණු ම පාඨමාලාව සඳ ා අනදුේපත” 
යනුබල්  ලියා එිසය යුතුය. 
 

i. බහලා ගදනීම වම්බ් ධ්ල අලවාන තීර ය බව්නාහිර පෂාත් කෘෂිකර්ම අධ්යක්ෂ වතුය. 
ii. අවම්පූර්  බශි අිසධිමත් හ්පලුම් පත්ර කිිනදු ෑදනුම් දීමකි්  බ ිරල ප්රතික්ෂබේප කරනු දබේ. 

වම්මුඛ් පීමක්ෂ ය වහශා කදහලනු බ් බ්  බ ිරාගත් මමි  අයදුම්කරුල්  විංඛ්යාලක්ෂ 
පමණි. 

iii. ෑදනට පාව්ප ශදර බගිව් ඇති ිෂය  ිෂයාල් ට පම ක්ෂ වදකි්පක්ෂ ෑක්ෂලන බදිස්  වම්මුඛ් 
පීමක්ෂ බේ දී පාව්ප ශදරයාබම් වශතිකය අි.ලාර්බය් ම හදිරිපත් කෂ යුතුය. 

iv.  මා අධ්යාපනය දබූ ිසදුශබ්  වශ ප්රබද්බේ ප්රභූලරබයකුබග්  මර කදී බා ගත් ාරි  
වශතික ල පිටපත් බෑකක්ෂ ,උ අධ්යාපන සුදුසුකම් ශා බලනත් සුදුසුකම් වහශා වශතික ල 
පිටපත් අයදුම් පත්රයට යා කර එිසය යුතුය. 

v. ජාතික ශදඳුනුම්ප  වමඟ අධ්යාපන ශා බලනත් වශතික ල මු පිටපත් වම්මුඛ් පීමක්ෂ බේ 
දී පම ක්ෂ හදිරිපත් කෂ යුතුය. 

 

 

 

2022 ජූලි මව 20 ලන දින 

පෂාත් කෘෂිකර්ම අධ්යක්ෂ (බව්නාහිර ) ,උ  

පෂාත් කෘෂිකර්ම අධ්යක්ෂ කාර්යාය,උ 

නල පෂාත් වවා බගිතනදක ්ප,උ අිංක 204,උ 

7 ලන මශ,උ 
බත් ින්ප බකිේබරකඩුල මාල ,උ  
බත් රමු්ප.  
 
 

උත්පා අමරබකි් , 

පෂාත් කෘෂිකර්ම අධ්යක්ෂ, 

බව්නාහිර. 

https://agridept.wp.gov.lk/


ද ෝමාගම(පිරිමි) වල්පිට (කාන්තා) දිස්ත්රික් ක කෘෂිකර්ම හුණු ම මයසා්ානනන්හි 

පැවැත්දවන එක් ක අවුරුදු වෘත්තීන කෘෂිකර්ම හුණු ම පාඨමාලාව  ා සමගාමීව “ක් කද ේත්ර 

ස ානක (කෘෂිකර්ම)” ජාතික වෘත්තීන සුදුසුකේ (NVQ 4) හුණු ම පාඨමාලාව 

2023 වර් න සඳ ා ශි ය ශි යාවන් බඳවා ගැමේදේ රෙර්අ අනදුේපත්රන. 

 

1. අබප්තක්ෂකයාබඉ වම්පූර්  නම : …………………………………………………………………………….. 

………………………….……………………………………………………………………………………………….…  

2. මුකුරු වමඟ නම : ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

3. (I) ව්ථිර ලිපිනය : ……………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(II) පදිිංචි දිව්ත්රික්ෂකය : ……………………………………………………………………………………………… 

4. අබප්තක්ෂකයාබඉ වම්පූර්  නම (හිංරීින කදපිට්ප අකුරි් ) 

 

                         

                         

                         

 

5. මුකුරු වමඟ නම (හිංරීින කදපිට්ප අකුරි් ) 

 

                         

                         

                         

 

6. (I) ව්ථිර ලිපිනය (හිංරීින කදපිට්ප අකුරි් ) 

 

                         

                         

                         

 

(II) පදිිංචි දිව්ත්රික්ෂකය: 

 

              

 

(III) ජිංගම දුරකථන අිංකය:  

          

(IV) ි.ලබවේ දුරකථන අිංකය 

          

 

 

7. ව්ත්රී /හුරු වාලය :   ව්ත්රී  හුරු   

  



8. උප්  දිනය  

 

 

     

9.  (I) ශදඳුනුම්පත් අිංකය: 

  

          

  

(II) ශදඳුනුම්ප  ි.කුත් කෂ රය නය ශා දිනය: ……………………………………… 

10. පියාබඉ බශි වාරකරුබඉ නම : …………………………………………………………….   

11. පියාබඉ බශි වාරකරුබඉ ලිපිනය : ………………………………………………………. 

12. අධ්යාපන සුදුසුකම් : 

 

(අ) අධ්යපන බපිදු වශතික පත්ර (වා.බපෂ) ිසවාගය (.................  ලර්ය  ) 

 

වමත් ිසයය්  දබූ වාමාර්ථය්   වමත් ිසයය්  දබූ වාමාර්ථය්  
1. 
 

 6. 
 

 

2. 
 

 
 

7. 
 

 
 

3. 
 

 
 

8. 
 

 
 

4. 
 

 9. 
 

 

5.  
 

10  
 

 

(ර)  අධ්යාපන බපිදු වශතික පත්ර (වා.බපෂ) ිසවාගය (.................  ලර්ය  ) 

 

වමත් ිසයය්  දබූ වාමාර්ථය්   වමත් ිසයය්  දබූ වාමාර්ථය්  
1.  6.  
2.  7.  
3.  8.  
4.  9.  
5.  10  
    

 

 

 

 

 

 

ලර්ය:             මාවය :           දිනය :   



(ඇ) අධ්යාපන බපිදු වශතික පත්ර (උ.බපෂ) ිසවාගය (.................  ලර්ය  ) 

 

වමත් ිසයය්  දබූ වාමාර්ථය්  
1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4.  

 

13. බලනත් බාහිර සුදුසුකම් ශා බාහිර ක්රියාකාරකම් :- 

 

I.  

II.  

III.  

 

14. ඔබ උවව් අධ්යාපන රය නයක බශි කාර්මික ිසෑයායක  රය නයක පාමමාාලක්ෂ වහශා 

බත්ීම පත්වී ිනටීෑ? එබවේ නම් ඒ පිිබබහ ිසව් ර වහශ්  කර් න. 

 

හශ  බ ිරතුරු ව ය ශා ි.ලදරදි බල වශතික කරමි. කිිනයම් බ ිරතුරක්ෂ අව ය යදයි මා බ ිරා 

ගදනීබම්  පසු එිබෑරේ වුලබශිත් කිිනම පීමක්ෂ යකි්  බ ිරල මාබඉ රධුි.කවාලය අලිංගු ලන 

බල ෑි.මි. 

 

 

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

දිනය          අයදුම්කරුබඉ අත්වන 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


