කෘෂිකර්ම දෙපාර්තදේන්තුව - විභාග කාල සටහන 2021

අනු අංකය

විභාගය/ ක්රියාකාමකම

අයදුේපත් භාම ගන්නා
අවසන් දිනය

විභාග පැවැත්වීමට
දයෝජිත කාල
වකවානුව

-------------

ජනවාරි 01 වන
සතිය

01.

2021 / 2023 උසස් ජාතික ඩිප්ලලෝමා පාඨමාලාව සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කර කිරීලේ ගැසට්
නිලේදනය සැකසීම

02.

2020 වසරට අදාළව පැවැත්වීමට නියමිතව තිබු කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන තාක්ෂණය පිළිබඳ උසස්
ජාතික ඩිප්ලලෝමා පාඨමාලාලේ (NVQ 6) 2020/22 කණ්ඩායම සඳහා සිසුන් බඳවා ගැනිම.

2020 සේමුඛ පරීක්ෂණලයන්
ලතෝරා ගත් සිසුන්

ජනවාරි 02 වන
සතිය

2020 වසරට අදාළව පැවැත්වීමට නියමිතව තිබු කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන තාක්ෂණය පිළිබඳ ජාතික
ඩිප්ලලෝමා පාඨමාලාලේ ( NVQ – 5) 2020/21 කණ්ඩායම සඳහා සිසුන් බඳවාගැනීලේ සේමුඛ
පරීක්ෂණය

-------------

ජනවාරි 03 වන
සතිය(ජනවාරි 18
සිට 22 දක්වා)

03.
04.

2020 වසරට අදාළව පැවැත්වීමට නියමිතව තිබු MN 06 කාණ්ඩලේ ආර්ථික විදයාඥ සහකාර
තනතුර සඳහා පළමු / ලදවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ පරීක්ෂණය - (දෙවන අවස්ථාව)

05.

2020 වසරට අදාළව පැවැත්වීමට නියමිතව තිබු MN 01 කාණ්ඩලේ පහත සඳහන් තනතුරු සඳහා
පළමු/ ලදවන/ ලතවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ පරීක්ෂණය - (දෙවන අවස්ථාව)
ලගොවිපල් ලිපිකරු/ ලන්වාසිකාගාර පාලක,පාලිකා/ බීජ කාර්මික/ චිත්ර ිලල්ී// ාායාූපප ිලල්පි/ ්රවය
දෘෂය කාර්මික/ ී  මැසි ්රදර්කක/කෘෂි වයාප්ති ලසේවා නිලධාරි

06.

ජනවාරි 04 වන
සතිය

අයදුේපත්ර කැඳවා ඇත

ජනවාරි 04 වන
සතිය

අයදුේපත්ර කැඳවා ඇත

ලපබවාරි 01 වන
සතිය

අයදුේපත්ර කැඳවා ඇත

ලපබරවාරි 02 වන
සතිය

2020 වසරට අදාළව පැවැත්වීමට නියමිතව තිබු MT 01 කාණ්ඩලේ පහත සඳහන් තනතුරු සඳහා
පළමු/ ලදවන/ කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ පරීක්ෂණ - (දෙවන අවස්ථාව)
තාක්ෂණ සහායක (කෘෂි වයාප්ති/ කෘෂි පර්ලේෂණ/ ඉිනේලන්රු-සිවිල්/ ඉිනේලන්රු-යාන්ත්රික/
ඉිනේලන්රු-විදුලි)

07.

අයදුේපත්ර කැඳවා ඇත

2020 වසරට අදාළව පැවැත්වීමට නියමිතව තිබු SL 01 කාණ්ඩලේ ශ්රී ලිකා කෘෂිකාර්මික ලසේවලේ
පළමු /ලදවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ පරීක්ෂණය. (දෙවන අවස්ථාව)

1

අනු අංකය
08.
09.
10.

11.

විභාගය/ ක්රියාකාමකම

අයදුේපත් භාම ගන්නා
අවසන් දිනය

2020 වසරට අදාළව පැවැත්වීමට නියමිතව තිබු PL 03 කාණ්ඩලේ රියදුරු කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ
විභාගය -පළමු / ලදවන/ ලතවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ පරීක්ෂණ - (දෙවන අවස්ථාව)
ගැසට් නිලේදනය සිලකෝධනයට යැවීම
2020 වසරට අදාළව පැවැත්වීමට නියමිතව තිබු MN 03 කාණ්ඩලේ පහත සඳහන් තනතුරු සඳහා
පළමු /ලදවන/ ලදපාර්තලේන්තු විභාගය කෘෂිකර්ම උපලේකක / පර්ලේෂණ සහකාර/ ඉිනේලන්රු
සහකාර/ කාර්මික නිලධාරි
2020 වසරට අදාළව පැවැත්වීමට නියමිතව තිබු PL -1 කාණ්ඩලේ (්රාථමිමික ිලල්ී/ය ලනොවන) පහත
සඳහන් තනතුරු සඳහා පළමු/ලදවන/ලතවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ පරීක්ෂණ (දෙවන අවස්ථාව)
මුරකරු/ කේකරු / ලලොරි පවිත්රකරු / ලභෝජනාගාර සහායක/ වීඩිලයෝ ආලලෝකකරණ විදුලි ිලල්ී/ය
සහායක/වීඩිලයෝ සිස්කරණ සහායක/ වීඩිලයෝ සහායක/ ්රදර්කන සහායක

12.

අයදුේපත්ර කැඳවා ඇත

ලපබරවාරි 02 වන
සතිය

-------------

ලපබරවාරි 02 වන
සතිය

අයදුේපත්ර කැඳවා ඇත

ලපබරවාරි 03 වන
සතිය

අයදුේපත්ර කැඳවා ඇත

ලපබරවාරි 03 වන
සතිය

අයදුේපත්ර කැඳවා ඇත

ලපබරවාරි 03 වන
සතිය

අයදුේපත්ර කැඳවා ඇත

ලපබරවාරි 03 වන
සතිය

2020 වසරට අදාළව පැවැත්වීමට නියමිතව තිබු PL -2 කාණ්ඩලේ (්රාථමිමික අර්ධ ිලල්ී/ය) පහත
සඳහන් තනතුරු සඳහා පළමු /ලදවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ පරීක්ෂණ
(දෙවන අවස්ථාව)
පස් අදින යන්ත්ර ්රියාකරු/ ගබඩාකරු/ යන්ත්රාගාර උපස්ථමිායක/ යාන්ත්රික ිලල්ී/ / යන්ත්ර ිලල්ී//
වඩුකරු/ ලපදලර්රු/විදුලි ිලල්ී// යන්ත්ර පරිාාරක /වීඩිලයෝ සිස්කරණ ිලල්ී/ /හ පිගගත කිරීලේ
ිලල්ී/ / වීඩිලයෝ කැමරා ාායාූපප ිලල්ී/ සහයක /අකුරු අමුණන්නා/ පර්ලේෂණ උප සහකාර /ලපොත්
බැඳුේකරු/ ී  මැසි පාලක/ බේධකරු/ අරක්කැමි/ බීජකරු/ සිාාරක බිගලා භාරකරු/ කාර්මික ිලල්පි/
ස්ටුවර්ඩ් / තෘණ කපන යන්ත්ර ්රියාකරු

13.

විභාග පැවැත්වීමට
දයෝජිත කාල
වකවානුව

2020 වසරට අදාළව පැවැත්වීමට නියමිතව තිබු PL -3 කාණ්ඩලේ (්රාථමිමික ිලල්ී/ය) පහත සඳහන්
තනතුරු සඳහා පළමු / ලදවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ පරීක්ෂණ - (දෙවන අවස්ථාව)
වඩුකරු/ ගබඩාකරු/ යන්ත්රික ිලල්ී/ / පස් අදින යන්ත්ර ්රියාකරු/ යන්ත්රාගාර උපස්ථමිායක / යන්ත්ර
්රියාකරු/ ලපදලර්රු/ වතුර ලපොේප ්රියාකරු/ පෑස්සුේකරු / වෑේදුේකරු / පින්තාරුකරු /
යන්ත්රාගාර්රියාකරු / විදුලි ිලල්ී/ / යන්ත්ර ිලල්ී/

2

අනු අංකය
14.
15.

16.

විභාගය/ ක්රියාකාමකම

අයදුේපත් භාම ගන්නා
අවසන් දිනය

නීති නිලධාරි තනතුර සඳහා පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ විභාගය

2021.01.15

2020 වසරට අදාළව පැවැත්වීමට නියමිතව තිබු කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන තාක්ෂණය පිළිබඳ ජාතික
ඩිප්ලලෝමා පාඨමාලාලේ ( NVQ – 5) 2020/21 කණ්ඩායම සඳහා සිසුන් බඳවා ගැනීම

-------------

ශ්රී ලිකා ඉිනේලන්රු ලසේවලේ නිලධාරීන් සඳහා පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ පරීක්ෂණ -

2021.02.28

(පළමු අවස්ථාව)
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

MN 06 කාණ්ඩලේ ආර්ථික විදයාඥ සහකාර තනතුරට බඳවාගැනීලේ තරව විභාගය
MN 01 කාණ්ඩලේ බීජ කාර්මික තනතුර සඳහා බඳවාගැනීලේ තරව විභාගය
MN 01 කාණ්ඩලේ ී  මැසි ්රදර්කක තනතුර සඳහා බඳවාගැනීලේ තරව විභාගය
MN 01 කාණ්ඩලේ ලගොවිපල් ලිපිකරු තනතුර සඳහා බඳවාගැනීලේ තරව විභාගය

පසුව දැනුේ ලදනු ලැලේ
2020.12.15
2020.12.15

ලපබරවාරි 04 වන
සතිය
මාර්තු 01 - 02 සති
මාර්තු
මාර්තු
මාර්තු

2020.12.15
මාර්තු

2021 / 2023(NVQ – 6) අධයයන වර්ෂය සඳහා කෘෂිකර්ම විදයාලවලට සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීලේ
ගැසට් නිලේදනය පළ කිරීම

-------------

MN 04 කාණ්ඩලේ කෘෂිකර්ම ලමලහයුේ නිලධාරි /වැඩසටහන් සහකාර / පළමු කාර්යක්ෂමතා
කඩඉේ පරීක්ෂණ - (පළමු අවස්ථාව)

2021.03.15

MN 06 කාණ්ඩලේ ආර්ථික විදයාඥ සහකාර තනතුර සඳහා පළමු / ලදවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ
පරීක්ෂණය - / II වන ල්රේණියේලේ සිට I වන ල්රේණියේයට උසස් කිරීලේ විභාගය (පළමු අවස්ථාව)

2021.04.30

SL 01 කාණ්ඩලේ ශ්රී ලිකා කෘෂිකාර්මික ලසේවලේ පළමු /ලදවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ පරීක්ෂණය.
සහ පළමු ලදපාර්තලේන්තු පරීක්ෂණය (පළමු අවස්ථාව)

2021.04.30

3

විභාග පැවැත්වීමට
දයෝජිත කාල
වකවානුව
ලපබරවාරි 03 වන
සතිය

අල්රේල් 02 වන
සතිය
අල්රේල් 04 වන
සතිය
ජුනි 02 වන සතිය

ජුනි 02 වන සතිය

අනු අංකය
25

26.

අයදුේපත් භාම ගන්නා
අවසන් දිනය

විභාගය / ක්රියාකාමකම
SL 01 කාණ්ඩලේ ශ්රී ලිකා කෘෂිකාර්මික ලසේවලේ පළමු ල්රේණියේලේ නිලධාරින් සඳහා කෘෂිකර්ම
ලදපාර්තලේන්තුලේ පක්ාාත් උපාධි සුදුසුකේ තීරණය කරනු ලබන කමිටුව විසින් පිළිගනු ලබන
ලිඛිත පර්ලේෂණ නිබන්ධනය - (වසමකට දෙවමක් )
MT 01 කාණ්ඩලේ පහත සඳහන් තනතුරු සඳහා පළමු/ ලදවන/ කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ පරීක්ෂණ (පළමු අවස්ථාව)

විභාගය
පැවැක්වීමට
දයෝජිත කාල
වකවානුව

කෘෂිකර්ම ලදපාර්තලේන්තුලේ පාලන අිකය
මඟින් සිදු කරනු ලබයි.

2021.04.30

ජුනි 02 වන සතිය

තාක්ෂණ සහායක (කෘෂි වයාප්ති/ කෘෂි පර්ලේෂණ/ ඉිනේලන්රු- සිවිල් /යාන්ත්රික/ විදුලි)
27.

MN 01 කාණ්ඩලේ පහත සඳහන් තනතුරු සඳහා පළමු /ලතවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ පරීක්ෂණය (පළමු අවස්ථාව)

2021.04.30

ලගොවිපල් ලිපිකරු/ ලන්වාසිකාගාර පාලක,පාලිකා/ බීජ කාර්මික/ චිත්ර ිලල්ී// ාායාූපප ිලල්පි /කෘෂි
වයාප්ති ලසේවා නිලධාරි
28.

29.

PL 03 කාණ්ඩලේ රියදුරු කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ විභාගය -පළමු / ලදවන/ ලතවන කාර්යක්ෂමතා
කඩඉේ පරීක්ෂණ - (පළමු අවස්ථාව)

MN 03 කාණ්ඩලේ පහත සඳහන් තනතුරු සඳහා පළමු /ලදවන/ ලදපාර්තලේන්තු විභාගය
කෘෂිකර්ම උපලේකක / පර්ලේෂණ සහකාර/ ඉිනේලන්රු සහකාර/ කාර්මික නිලධාරි

4

ජුනි 02 වන සතිය

2021.04.30
අයදුේ පත කෘෂිකර්ම
අධයක්ෂ ජනරාල් (ආයතන
05) ට එවිය යුතුය.
2021.04.30
2013.06.01 දිනට ලපර
බඳවා ගත් නැවත පළමු සහ
ලදවන ලදපාර්තලේන්තු
විභාග සඳහා ලපනී සිටීමට
අවකය නිලධාරීන්ට පමණක්
අයදුේ කළ හැකිය.

ජුනි 02 වන සතිය
ජුනි 02 වන සතිය

අනු අංකය
30.
31.
32.

අයදුේපත් භාම ගන්නා
අවසන් දිනය

විභාගය/ ක්රියාකාමකම
කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන තාක්ෂණය පිළිබඳ උසස් ජාතික ඩිප්ලලෝමා පාඨමාලාව (NVQ – 6) තුන්වන
සමාසික අවසාන පරීක්ෂණය (2019/21) කණ්ඩායම සඳහා

-------------

කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන තාක්ෂණය පිළිබඳ ජාතික ඩිප්ලලෝමා පාඨමාලාලේ (NVQ – 5) බඳවා
ගැනීලේ ගැසට් නිලේදනය (2021/22) කණ්ඩායම සඳහා

-------------

PL -1 කාණ්ඩලේ (්රාථමිමික ිලල්ී/ය ලනොවන) පහත සඳහන් තනතුරු සඳහා පළමු /ලදවන /ලතවන
කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ පරීක්ෂණ -( පළමු අවස්ථාව)

2021.05.15

මුරකරු/ කේකරු / ලලොරි පවිත්රකරු / ලභෝජනාගාර සහායක/ වීඩිලයෝ ආලලෝකකරණ විදුලි ිලල්ී/ය
සහායක/වීඩිලයෝ සිස්කරණ සහායක/ වීඩිලයෝ සහායක/ ්රදර්කන සහායක
33.

PL -2 කාණ්ඩලේ (්රාථමිමික අර්ධ ිලල්ී/ය) පහත සඳහන් තනතුරු සඳහා පළමු/ලදවන/ලතවන
කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ පරීක්ෂණ - (පළමු අවස්ථාව)
පස් අදින යන්ත්ර ්රියාකරු/ ගබඩාකරු/ යන්ත්රාගාර උපස්ථමිායක /යාන්ත්රික ිලල්ී/ / යන්ත්ර ිලල්ී//
වඩුකරු/ ලපදලර්රු/විදුලි ිලල්ී// යන්ත්ර පරිාාරක /වීඩිලයෝ සිස්කරණ ිලල්ී/ /හ පිගගත කිරීලේ
ිලල්ී/ / වීඩිලයෝ කැමරා ාායාූපප ිලල්ී/ සහයක /අකුරු අමුණන්නා/ පර්ලේෂණ උප සහකාර /ලපොත්
බැඳුේකරු/ ී  මැසි පාලක/ බේධකරු/ අරක්කැමි/ බීජකරු/ සිාාරක බිගලා භාරකරු/ කාර්මික
ිලල්පි/ ස්ටුවර්ඩ් / තෘණ කපන යන්ත්ර ්රියාකරු

34.

PL -3 කාණ්ඩලේ (්රාථමිමික ිලල්ී/ය) පහත සඳහන් තනතුරු සඳහා පළමු/ලදවන/ලතවන
කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ පරීක්ෂණ - (පළමු අවස්ථාව)
වඩුකරු/ ගබඩාකරු/ යන්ත්රික ිලල්ී/ / පස් අදින යන්ත්ර ්රියාකරු/ යන්ත්රාගාර උපස්ථමිායක / යන්ත්ර
්රියාකරු/ ලපදලර්රු/ වතුර ලපොේප ්රියාකරු/ පෑස්සුේකරු / වෑේදුේකරු / පින්තාරුකරු / යන්ත්රාගාර
්රියාකරු / විදුලි ිලල්ී/ / යන්ත්ර ිලල්ී/

5

අයදුේ පත කෘෂිකර්ම
අධයක්ෂ ජනරාල් ආයතන
05) ට එවිය යුතුය.අයදුේ
කිරීමට ලපර පහත උපලදස්
බලන්න*

විභාග පැවැත්වීමට
දයෝජිත කාල
වකවානුව
ජුලි 01 වන සතිය
ජූලි

ජුලි 02 වන සතිය

2021.05.15
අයදුේ පත කෘෂිකර්ම
අධයක්ෂ ජනරාල් ආයතන
04) ට එවිය යුතුය.

ජූලි 03 වන සතිය

2021.05.15
අයදුේ පත කෘෂිකර්ම
අධයක්ෂ ජනරාල් ආයතන
04) ට එවිය යුතුය.

ජූලි 03 වන සතිය

අනු අංකය

විභාගය/ ක්රියාකාමකම

අයදුේපත් භාම ගන්නා අවසන් දිනය

35.

ශ්රී ලිකා ඉිනේලන්රු ලසේවලේ නිලධාරීන් සඳහා පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ පරීක්ෂණ (දෙවන අවස්ථාව)

36.

කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන තාක්ෂණය පිළිබඳ උසස් ජාතික ඩිප්ලලෝමා පාඨමාලාලේ(NVQ – 6)
සඳහා සිසුන් බඳවා ගැනීලේ තරව විභාගය (2021/23) කණ්ඩායම

37.

38.

39.

MN 06 කාණ්ඩලේ ආර්ථික විදයාඥ සහකාර තනතුර සඳහා පළමු / ලදවන කාර්යක්ෂමතා
කඩඉේ පරීක්ෂණය - / II වන ල්රේණියේලේ සිට I වන ල්රේණියේයට උසස් කිරීලේ විභාගය (දෙවන
අවස්ථාව)

2021.06.15
විභාග ලදපාර්තලේන්තුව විසින්
විභාගය පැවැත්ලේ.

විභාග පැවැත්වීමට
දයෝජිත කාල
වකවානුව
ජූලි 04 වන සතිය
අලගෝස්තු

2021.07.15
අයදුේ කිරීමට ලපර පහත උපලදස්
බලන්න*

අලගෝස්තු 03 වන
සතිය

SL 01 කාණ්ඩලේ ශ්රී ලිකා කෘෂිකාර්මික ලසේවලේ පළමු /ලදවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ
පරීක්ෂණය සහ පළමු ලදපාර්තලේන්තු පරීක්ෂණය- (දෙවන අවස්ථාව)

2021.07.15
අයදුේ පත කෘෂිකර්ම අධයක්ෂ
ජනරාල් (ආයතන 05) ට එවිය යුතුය.

අලගෝස්තු 03 වන
සතිය

MN 01 කාණ්ඩලේ පහත සඳහන් තනතුරු සඳහා පළමු / ලතවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ
පරීක්ෂණය - (දෙවන අවස්ථාව)

2021.07.15
අයදුේ කිරීමට ලපර පහත උපලදස්
බලන්න*

අලගෝස්තු 03 වන
සතිය

ලගොවිපල් ලිපිකරු/ ලන්වාසිකාගාර පාලක,පාලිකා/ බීජ කාර්මික/ චිත්ර ිලල්ී// ාායාූපප ිලල්පි
/කෘෂි වයාප්ති ලසේවා නිලධාරි
40.

MT 01 කාණ්ඩලේ පහත සඳහන් තනතුරු සඳහා පළමු/ ලදවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ
පරීක්ෂණ - (දෙවන අවස්ථාව)

2021.07.15
අයදුේ කිරීමට ලපර පහත උපලදස්
බලන්න*

තාක්ෂණ සහායක (කෘෂි වයාප්ති/ කෘෂි පර්ලේෂණ/ ඉිනේලන්රු-සිවිල්/ ඉිනේලන්රු-යාන්ත්රික/
ඉිනේලන්රු-විදුලි)
41.

MN 01 කාණ්ඩලේ චිත්ර ිලල්පි තනතුර සඳහා බඳවාගැනීලේ තරව විභාගය

6

පසුව දැනුේ ලදනු ලැලේ

අලගෝස්තු 03 වන
සතිය

සැප්තැේබර්

අනු අංකය
42.
43.

විභාගය/ ක්රියාකාමකම

MN 01 කාණ්ඩලේ ලන්වාසිකාගාර පාලක තනතුර සඳහා බඳවාගැනීලේ තරව විභාගය
MN 04 කාණ්ඩලේ කෘෂිකර්ම ලමලහයුේ නිලධාරි /වැඩසටහන් සහකාර / පළමු
කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ පරීක්ෂණ - (දෙවන අවස්ථාව)

අයදුේපත් භාම ගන්නා අවසන් දිනය

විභාග පැවැත්වීමට
දයෝජිත කාල
වකවානුව

පසුව දැනුේ ලදනු ලැලේ

සැප්තැේබර්

2021.08.16

ඔක්ලතෝබර් 01
සතිය

2021.09.15
44.

PL 03 කාණ්ඩලේ රියදුරු කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ විභාගය -පළමු / ලදවන/ ලතවන
කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ පරීක්ෂණ - (දෙවන අවස්ථාව)

45.

PL -1 කාණ්ඩලේ (්රාථමිමික ිලල්ී/ය ලනොවන) පහත සඳහන් තනතුරු සඳහා පළමු /ලදවන
/ලතවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ පරීක්ෂණ -( දෙවන අවස්ථාව)
මුරකරු/ කේකරු / ලලොරි පවිත්රකරු / ලභෝජනාගාර සහයක/ වීඩිලයෝ ආලලෝකකරණ විදුලි
ිලල්ී/ය සහයක/වීඩිලයෝ සිස්කරණ සහයක/ වීඩිලයෝ සහයක/ ්රදර්කන සහයක

අයදුේ පත කෘෂිකර්ම අධයක්ෂ
ජනරාල් (ආයතන 05) ට එවිය යුතුය.

2021.09.15
අයදුේ පත කෘෂිකර්ම අධයක්ෂ
ජනරාල් ආයතන 05) ට එවිය
යුතුය.අයදුේ කිරීමට ලපර පහත
උපලදස් බලන්න*

ඔක්ලතෝබර් 01වන
සතිය

ඔක්ලතෝබර් 01
සතිය

46.

රජලේ නිලධාරීන් ිලෂයත්ව පදනම මත කෘෂිකර්ම විදයාල (NVQ 6) ඩිප්ලලෝමා
පාඨමාලාවට බඳවා ගැනීම සඳහා අයදුේපත් කැඳවීම.

2021.09.15

ඔක්ලතෝබර්

47.

කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන තාක්ෂණය පිළිබඳ ජාතික ඩිප්ලලෝමා පාඨමාලාලේ (NVQ – 5/6)
(2020 / 2022) හා (2020 / 2021) කණ්ඩායේ සඳහා) පළමු සමාසික අවසාන විභාගය

-------------

ඔක්ලතෝබර් 03
වන සතිය

ජූලි මස ගැසට් නිලේදනය අනුව

ලනොවැේබර්

48.

කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන තාක්ෂණය පිළිබඳ ජාතික ඩිප්ලලෝමා පාඨමාලාලේ (NVQ – 5)
සඳහා සිසුන් බඳවා ගැනීලේ තරව විභාගය (2021/22) කණ්ඩායම
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අනු අංකය
49.

විභාගය/ ක්රියාකාමකම

අයදුේපත් භාම ගන්නා අවසන් දිනය

PL -2 කාණ්ඩලේ (්රාථමිමික අර්ධ ිලල්ී/ය) පහත සඳහන් තනතුරු සඳහා පළමු /ලදවන
/ලතවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ පරීක්ෂණ - (දෙවන අවස්ථාව)
පස් අදින යන්ත්ර ්රියාකරු/ ගබඩාකරු/ යන්ත්රාගාර උපස්ථමිායක යාන්ත්රික ිලල්ී/ / යන්ත්ර
ිලල්ී// වඩුකරු/ ලපදලර්රු/විදුලි ිලල්ී// යන්ත්ර පරිාාරක /වීඩිලයෝ සිස්කරණ ිලල්ී/ /හ
පිගගත කිරීලේ ිලල්ී/ / වීඩිලයෝ කැමරා ාායාූපප ිලල්ී/ සහයක /අකුරු අමුණන්නා/
පර්ලේෂණ උප සහකාර /ලපොත් බැඳුේකරු/ ී  මැසි පාලක/ බේධකරු/ අරක්කැමි/ බීජකරු/
සිාාරක බිගලා භාරකරු/ කාර්මික ිලල්පි/ ස්ටුවර්ඩ් / තෘණ කපන යන්ත්ර ්රියාකරු

50.

PL -3 කාණ්ඩලේ (්රාථමිමික ිලල්ී/ය) පහත සඳහන් තනතුරු සඳහා පළමු /ලදවන /ලතවන
කාර්යක්ෂමතා කඩඉේ පරීක්ෂණ - (දෙවන අවස්ථාව)
වඩුකරු/ ගබඩාකරු/ යන්ත්රික ිලල්ී/ / පස් අදින යන්ත්ර ්රියාකරු/ යන්ත්රාගාර උපස්ථමිායක
/ යන්ත්ර ්රියාකරු/ ලපදලර්රු/ වතුර ලපොේප ්රියාකරු/ පෑස්සුේකරු / වෑේදුේකරු /
පින්තාරුකරු / යන්ත්රාගාර ්රියාකරු / විදුලි ිලල්ී/ / යන්ත්ර ිලල්ී/

51.

MT 01 කාණ්ඩලේ පහත සඳහන් තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීලේ විභාගය
තාක්ෂණ සහායක (කෘෂි වයාප්ති/ කෘෂි පර්ලේෂණ)
තාක්ෂණ සහායක (ඉිනේලන්රු - සිවිල්,යාන්ත්රික,විදුලි)

8

විභාග පැවැත්වීමට
දයෝජිත කාල
වකවානුව

2021.09.15
අයදුේ පත කෘෂිකර්ම අධයක්ෂ
ජනරාල් ආයතන 04) ට එවිය යුතුය.

ලනොවැේබර් 02
සතිය

අයදුේ කිරීමට ලපර පහත උපලදස්
බලන්න*

2021.09.15
අයදුේ පත කෘෂිකර්ම අධයක්ෂ
ජනරාල් (ආයතන 04) ට එවිය
යුතුය.අයදුේ කිරීමට ලපර පහත
උපලදස් බලන්න*

ලනොවැේබර් 02
සතිය

පසුව දැනුේ ලදනු ලැලේ

ලදසැේබර්

