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මුලික විමර්ශන නිලධාරීන් ලියාපදිංචි කර ගැනීම -2018 / 2020 

දගාවිජන සිංවර්ධන දදපාර්තදම්න්ුව 

කෘෂීකර්ම අමාතාිංශය 

ග ොවිජන සංවර්ධන ගෙපොර්තගේන්තුවට අයත් කුරුණෑ ල දිසරික්කයේග  ගපොුහැර පිහිටි “ ජොතිේ 
ග ොවිජන සංවර්ධන පුහුණු මධයසරාොනග  ” සහ දිසරික්කය මටමටන්න්ත ිදි ව වසර 3) ත ුල පැවැත්ටමට 
නියන්ත නිලධොරී පුහුණු වැඩසටහන්ත,ග ොවි ප්රජොව සේබනන්තධ පුහුණු වැඩසටහන්ත හො ගෙපොර්තගේන්තු මුලිේ 
විමර්ශන ේටයුු සඳහො අවශය බනොහිර සේපත්ෙොයේ සංචිතයක්කය සේසර කිරීමට පහත සඳහන්ත සේපත්ෙොයේ 
තනුරු ගවනුගවන්ත ගමමඟින්ත අයඳුේපත් ේැඳවනු ලැගේ. 
 

1. පුහුණු උපගේශේවරුන්ත 
2. පුහුණු සේපත්ෙොයේයන්ත                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
3. මුලිේ විමර්ශන නිලධොරීන්ත 

 

01) විශිෂරට පුහුණු හැකියොවක්කය සහිත මනො විෂය ෙැනුගමන්ත යුත් රොජය ගසරවග  ගහ  රජග  වි්ොන්ේ ගහ  
ගපෞේ ලිේ අංශග  නියුු ඔබනට ගේ සඳහො අයඳුේපත් ිදි වපත් ේළ හැකි අතර, එක්කය අගයකු 
සේපත්ෙොයේ තනුරු කිහිපයක්කය සඳහො අයඳුේ ේරන්තගන්ත නේ, න්න්ත එක්කය සේපත්ෙොයේ තනුරක්කය  
සඳහො ගවන ගවනම අයඳුේපත් ිදි වපත් ේල යුුය.අෙොල පුහුණු විෂය ක්කයගෂරත්රය පහත ප වදි ග.. 

 

පුහුණු විෂයය 
 

* ග ොවිජන නීතිය * ග ොවි සංවිධොන ශක්කයතිමත් කිරීම හො විපර්යේොරේ   
    ක්රියොවලිය 3සමොජ සජීවිේරණයත 
* වො ව මොර්  හො ජල ේළමනොේරණය * ක්කයරද්ර මුලය වැඩසටහන්ත ක්රියොත්මේ කිරීම  
* මොනව සේපත් ේළමනොේරණය * රොජය ූලලය ේළමනොේරණය 
* රොජය ප්රසේපොෙන ේළමනොේරණය * වයොපිති ේළමනොේරණය හො  ැට ව විශරගණෂණය  
* පුහුණුේරුවන්ත පුහුණු කිරීම සහ  * ඵලෙොයිතො සංේණප හො 5S සංේණපය 
   පුහුණු කිරීගේ ක්රමග.ෙ       
* සිවිණ ිංජීගන්තරු වැඩ සංවිධොනය * ිදිකිරීේ තොක්කයෂණය 
* ධනොත්මේ චින්තතනය * ප ව ණේ හො උපොං  භොවිතය 
* ප ව ණේ මිදුේොං 3GIS ඇු වත * අධිතොක්කයෂණිේ න්ණුේ උපේරණ භොවිතය 
* ිදිකිරීේ තත්වපොලනය * ගසරවේ  ැට ව හො දුක්කය ැනවිලි ේළමනොේරණය 
* ගමගහයුේ හො ඇ යීේ * ේොර්යොල ක්රම 
* විනය ේොර්ය පටිපොටිය * ගණඛන ේළමනොේරණය 
* යහපොලන ූලලධර්ම * රැසරටමක්කය පැවැත්ටගේ ශිණප ක්රම 

         * නොයේත්වය හො සන්තනිග.ෙනය    *  බනඩො පොලනය 
         * මහජන ආමන්තත්රණය     *  බනඩො ේළමනොේරණය 
 

2ත  ගෙපොර්තගේන්තුව මඟින්ත පවත්වනු ලබනන ූලලිේ විමර්ශන පැවැත්ටගේ ේටයුු සඳහො හැකියොවක්කය සහ 
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ගේ සෙහො ිණුේ කිරීමට අගේක්කයෂො ේරනු ලබනන සේපත්ෙොයේයින්ත අෙොළ අයදුේපත් 
www.agridept.gov.lk ගවේ අඩවිගයන්ත ගහ  ඕනෑම ග ොවිජන සංවර්ධන දිසරික්කය ේොර්යොලයකින්ත 
ලබනොග න ගහ  3සිංහල,ගෙමළ, ිංග්රිසිත තමො විසින්ත පිලිගයළ ේර  ත් ජීව ෙත්ත පිේොවක්කය 2).0.)5.2  
දිනට ගපර පහත සඳහන්ත ලිපිනයට ලියොපදිංචි තැපෑගලන්ත එටමට ේටයුු ේල යුු අතර, ලියුේ ේවරග  
වේපස ිහළ ගේලවගර් “පුහුණු සංචිත 2).0/2)2)” ගලස සටහන්ත ේල යුුය.ගත රො න්තනො 
සේපත්ෙොයේයින්ත සඳහො ෙැනට රජග  අනුමත සේපත්ෙොයේ දීමනො ග වනු ලබනන අතර, ිදි වග  දී පුහුණු 
වැඩසටහන්තවල ගුණොත්මේභොවය ිහළ නැංටගේ අරමුණින්ත සේපත්ෙොයේ දීමනො සංගශ ධනය කිරීමට ෙ 
ේටයුු ේරනු ඇත.ගේ සේබනන්තධගයන්ත වන සිය වම විමසීේ දුරේාන )..4004726 මඟින්ත ප්රධොන 
ේොර්යොලග  සහේොර ගේොමසො වසර3පුහුණුත ගවත ගයොමු ේල යුු ග.. 
 
       ඩේ.එේ.එේ.බී.ටරගසරේර 
ග ොවිජන සංවර්ධන ගෙපොර්තගේන්තුව   ග ොවිජන සංවර්ධන ගේොමසො වසර ජනරොණ 
ගනො.42, ශ්රිමත් මොර්ේසර ප්රනොන්තදු මොවත, 
ගේොළඹ )7. 

 

http://www.agridept.gov.lk/

