
දකුණු පළාත් අධ්යාපන දෙදපාර්දෙ�න්තුව
දෙ�ෞභාග්යා දෙගවත්ත �ංකල්පයට �මගාමීව 

දකුණු පළාත් ආදර්ශ දෙගවතු වගා ඇගයීම
"  �රු  බිමට - සිසු �විය  " 
දෙගවතු වගා තරඟාවලිය 2020

දෙ/ොව පුරා පැතීරී යන නව  COVID 19  වෛවර�දෙ= බ/පෑම නි�ා ඇතිවිය හැකි අනාගත
අභිදෙයෝග  ජයදෙගන  ආහාර  සුරක්ෂිතතාව  තහවුරු  කර  ගැනීම  �ඳහා  �ෑම  ආයතනයකම
දෙගවත්තක් �ැකසීම දෙ�ෞභාග්යා ජාතික වැඩ�ටහනින් පැවරි ඇත. අධ්යාපන අමාත්යාංශදෙ= ,
පළාත් අධ්යාපන අමාත්යාංශදෙ= දෙල්ක�දෙQ  හා පළාත්  අධ්යාපන අධ්යක්ෂදෙQ උපදෙද�් හා
මග දෙපන්වීම යටදෙත් දෙ� �ඳහා ක්රියාකාරිව කැපවන පා�ල් හා   ආයතන ඇගයීම �ඳහා
දකුණු  පළාත්    අධ්යාපන  දෙදපාර්තදෙ�න්තුදෙW   කෘෂි  විද්යා  අංශය  මගින්  දෙමම  තරඟය
�ංවිධානය කරනු /ැදෙ[.

�හභාගිත්වය  
 උක්ත තරගය �ඳහා දකුණු පළාදෙත් රජදෙ= පා�ල් පිරිදෙවන් උපකෘත පා�ල් හා ක/ාප
 අධ්යාපන  කාර්යා/  ව/ට ඉදිරිපත් විය හැකිය.

අරමුණු
•  යහපත්  ආකල්ප   �ංවර්ධනය  කරමින්  අධ්යාපන  ක්දෙෂේත්රදෙ=  සියළුම  ප්රජාව  තු/

කෘෂිකාර්මික ප්රදෙබෝධ යක්  ඇති කිරීම.
• විද්යාත්මක හා  �ා�ප්රදායික කෘෂිකාර්මික  දැනුම ප්රාදෙයෝගිකව අත්දැකීමට අව�්ථා

��පාදනය කිරී ම ඉදිරිදෙ= දී ඇතිවිය හැකි ආහාර අර්බුදයට අභිදෙයෝගාත්මකව මුහුණ
දිය හැකි පා�ල්  ප්ර ජාවක්  අනාගත දෙ/ෝකයට දායාද කිරීම.

• අනදෙlක්ෂිතව /ැබු පා�ල් නිවාඩු කා/ය කාර්යමණ්ඩ/ �හ දෙදමWපිය දු  දරුවන්දෙQ
�හභාගිත්වදෙයන්  දෙ�ෞඛ්යාරක්ෂිත  ක්රමදෙWද  අනුගමනය  කරමින්  විදෙWක  කා/ය
ඵ/දායි දෙ/� දෙයොදා ගැනීම. 

තරඟ දෙකොන්දෙsසි.
1. දෙමම තරඟය �ඳහා දකුණු පළාත තුළ රජදෙ= පා�ල් උපකෘත පා�ල් පිරිදෙවන් �හ ක/ාප
අධ්යාපන කාර්යා/ යන ආයතන සියල්/ටම �හභාගී විය හැකිය.

2.  දෙකොට්ඨා� මට්ටමින් පා�ල් විනිශච්ය කර එහි පළමු �හ දෙදවන �්ථාන /බාගත් පා�ල්
ක/ාප මට්ටමින් විනිශච්ය කර එක් එක් අංශදෙයන් ප්රථම �ථ්ානය පමණක් පළාත් තරඟ
�ඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු ය .

3. උපකෘත පා�ල් , පිරිදෙවන් �හ  දෙකොට්ඨා� කාර්යා/ පමණක් ක/ාප මට්ටමින් විනිශ්චය
කර එහි ප්රථම �්ථානය පමණක් පළාත් තරඟ �ඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

4. ක/ාප අධ්යාපන කාර්යා/  පළාත් මට්ටමින් විනිශ්චය  සිදුකර ප්රථම දෙදවන �හ දෙතවන
�ථ්ාන දෙතෝරා ගනු /ැදෙ[.

5.සියළුම පා�ල් ,උපකෘත පා�ල් ,පිරිදෙවන් දෙමම තරගය  �ඳහා ඉල්ලු� කිරීමට දෙ� �මඟ
ඇති අයදු� පත්රය විදුහල්පති මඟින් �හතික කර නි/ මුද්රාව �හිතව එක් පිටපතක් තම  පා�/



අයත් ක/ාප කාර්යා/යට  �හ අදෙනක් පිටපත පළාත් අධ්යාපන දෙදපාර්තදෙ�න්තුවට 2020-
05-22 වන දිනට  දෙපර දෙයොමු කළ යුතුය.

5.  ක/ාප අධ්යාපන කාර්යා/  �හ දෙකොට්ඨා� කාර්යා/ පහත  අයදු� පත්ර පුරවා ක/ාප
අධ්යාපන  අධ්යක්ෂ  මඟින්  �හතික  කර  නි/  මුද්රාව  �හිතව  පළාත්  අධ්යාපන
දෙදපාර්තදෙ�න්තුවට 2020-05-22 දිනට දෙපර දෙයොමු කළ යුතුය.

6. අදා/ දිනට පසුව එවනු /බන අයදු�පත් ප්රතික්දෙෂේප කරනු /ැදෙ[.

7.තරග පවත්වන කා/සීමාවන් පහත පරිදි දෙW.

තරගය කා/ය 

දෙකොට්ඨාශ තරඟ 2020 ජුලි 15 -  30

ක/ාප තරඟ     2020 �ැlතැ�බර් 01 - 15

පළාත් තරඟ 2020 ඔක්දෙතෝ�බර් 01- 15

8. මීට දෙපර පැවති ආදර්ශ දෙගවතු වගා තරඟයකින් පළාත් ප්රථම �්ථානය /බා ඇත්න� එම
පා�/ට දෙමම තරඟය �ඳහා ඉදිරිපත් විය දෙනොහැක. 

 

තරඟ විනිශ්චය

1.  දෙකොට්ඨා�  හා  ක/ාප  මට්ටදෙ� විනිශච්ය  මන්ඩ/ය ක/ාපදෙ=  කෘෂිවිද්යා  අධ්යක්ෂදෙQ
නිර්දෙsශය මත ක/ාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ විසින් පත්කළ යුතුය.එක්  තරඟයක් �ඳහා අවම
වශදෙයන් තුන්දෙදදෙනකුදෙගන් යුතු විනිශච්ය මණ්ඩ/යක් පත් කළ යුතු අතර එම විනිශ්චය
මණ්ඩ/ය දෙනොදෙවන�ව් පවත්වා ගැනීදෙමන් ප්රතිඵ/ය වඩාත් �ාධාරණිකරණය කර ගැනීමට
පියවර ගත යුතුය.

2. පළාත් මට්ටදෙ� විනිශ්චය මණ්ඩ/ය �ඳහා කෘෂිකර්ම දෙදපාර්තදෙ�න්තුදෙW නිදෙයෝජනයක්ද
�හිතව තුන්දෙදදෙනකුට දෙනොඅඩුව විනිශච්ය මණ්ඩ/යක් පත් කරනු ඇත



තරඟ කාණ්ඩ 

තරග වර්ගය භූමි ප්රමාණය 

1AB  පා�ල් පර්ච�් 10 ට අඩු

1AB  පා�ල් පර්ච�් 10 ට වැඩි 

1C පර්ච�් 10 ට අඩු

1C  පා�ල් පර්ච�් 10 ට වැඩි 

Type 2 පා�ල් පර්ච�් 10 ට අඩු

Type 2 පා�ල් පර්ච�් 10 ට වැඩි 

Type 3 පා�ල් පර්ච�් 10 ට අඩු

Type 3 පා�ල් පර්ච�් 10 ට වැඩි 

උපකෘත පා�ල් පර්ච�් 10 ට අඩු

උපකෘත පා�ල් පර්ච�් 10 ට වැඩි 

පිරිදෙවන්   පර්ච�් 10 ට අඩු

පිරිදෙවන්   පර්ච�් 10 ට වැඩි 

ක/ාප  අධ්යාපන කාර්යා/ �හ දෙකොට්ඨා� කාර්යා/ පර්ච�් 10 ට අඩු

ක/ාප  අධ්යාපන කාර්යා/ �හ දෙකොට්ඨා� කාර්යා/ පර්ච�් 10 ට වැඩි 



ඉල්ලු� පත්ර

පා�ල් /පිරිදෙවන් / උපකෘත පා�ල් �ඳහා ඉල්ලු� පත්රය
�රු බිමට සිසු �විය 2020

පා�දෙල් නම -....................................................................................................…

දුරකථන අංකය -.................................................................................................…

විද්යුත් ලිපිනය-....................................................................................................

ක/ාපය       -......................................................................................................…

පා�ල් කාණ්ඩය-..............................................................................................…

ශිෂ්ය �ං ඛ්යාව -.................................................................................................…

ගුරුවරු �ංඛ්යාව-...............................................................................................…

අනධ්යයන කාර්ය මණ්ඩ/දෙ= �ංඛ්යාව-.........................................................…

මුළු බි� ප්රමාණය -..........................................…

වගා කිරිමට හැකි  භුමි ප්රමාණය- පර්ච�් 10 ට වැඩි පර්ච�් 10 ට අඩු 

          
( අදා/ දෙකොටුව තුළ  √ /කුණ දෙයොදන්න)

දැනට වගා කර ඇති භුමි ප්රමාණය-.............................................…

ඉහත �ඳහන් කරුණු �ත්ය හා නිවැරදි බව �ඳහන් කරමි.

..................................................
විදුහල්පති අත්�න හා නි/ මුද්රාව   



.

�රු බිමට  සිසු �විය 2020 තරගයට 

�මගාමීව පැවැත්දෙවන

ක/ාප කාර්යා/  �හ දෙකොට්ඨා� කාර්යා �ඳහා ඉල්ලු� පත්රය

          ක/ාපය  -....................................................................................................…

දුරකථන අංකය -.................................................................................................…

විද්යුත් ලිපිනය-....................................................................................................

 කාර්ය මණ්ඩ/දෙ= �ංඛ්යාව-.........................................................…

මුළු බි� ප්රමාණය -..........................................… 

           

වගා කිරිමට හැකි  භුමි ප්රමාණය- පර්ච�් 10 ට වැඩි පර්ච�් 10 ට අඩු 

   
           ( අදා/ දෙකොටුව තුළ  √ /කුණ දෙයොදන්න)

දැනට වගා කර ඇති භුමි ප්රමාණය-.............................................…

ඉහත �ඳහන් කරුණු �ත්ය හා නිවැරදි බව �ඳහන් කරමි.

..................................................
 ක/ාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ අත්�න  හා නි/  මුද්රාව   



තරග නිර්ණායක
�රු බිමට සිසු �විය පා�ල් දෙගොවිප/ තරගය 2020

තරග විනිශ්චය �ඳහා දෙයොදා ගැදෙනන නිර්ණායක හා /කුණු
ඉඩකඩ සීමිත පා�ල් දෙගොවිදෙපොළ ඇගයු� 

නිර්ණායක අංක  4 හි දෙබෝග වර්ග හුරුණුදෙකොට අදෙනකුත් සියලුම නිර්ණායක �ඳහා
පහත දැක්දෙවන පරිදි /කුණු ප්රදානය දෙකදෙර්.

නියමිත /කුණු 10 ක් ඇති විට /කුණු පරා�ය - 
දුර්ව/යි -  0-3                �ාමාන්යය- 4-6                     දෙහොඳයි - 7-10

නියමිත /කුණු  5 ක් ඇති විට /කුණු පරා�ය - 
දුර්ව/යි   - 0-2               �ාමාන්යය  - 3                       දෙහොඳයි - 4-5

.

නිර්ණායක නියමිත
උපරිම
/කුණු 

/බා  ගත්
/කුණු    

1. ක්රමාණුකු/ව දෙගොවිප/ �ැ/සු� කිරීම ( /කුණු 40)

• දෙගොවිදෙපොළ �ඳහා ව්යාපෘති දෙයෝජනාවක් �ක�්කර තිබිම

• පා�ල් භුමිදෙ= දෙබෝග වගා කරන ආකාරය දක්වන /ද සිතිය� ප්රදර්ශනය
කර තිබීම

• වගා දින දර්ශනයක් පිලිදෙය/ කර තිබිම

• පා�ල්  දෙගොවිදෙපොළ  වැඩ�ටහනට  පා�දෙල්   සියලු  ම  සිසුන්  හා
ගුරුවරුන්දෙQ දායකත්වය /ැදෙබන පරිදි විධිමත් වැඩපිළිදෙව/ක් �ක�්
කර තිබීම  

10

10

10

10

2. පා�ල් භුමිදෙයහි පාංශු හා ජ/ �ංරක්ෂණ ක්රම දෙයොදා තිබීම ( /කුණු 5) 5

3.තවාන් නඩත්තුව ( /කුණු 20)

• විවිධ තවාන් වර්ග ආදර්ශනය ( තවාන් පාත්ති අවශ්ය දෙනොදෙW)

• තවාන් පැළ අදෙ/වි කිරීම

• බsධ පැළ තවාන් පවත්වා  ගැනීම  

10

5

5

4 දෙබෝග වර්ග( /කුණු 200)

• එළවළු දෙබෝග වර්ග 10 ක් �ඳහා 
          එක් වර්ගයකින් අවම වශදෙයන් පැළ 5 බැගින් තිදෙ[ න�  

• මාෂ   දෙබෝග වර්ග  02 ක් �ඳහා 
          එක් වර්ගයකින් අවම වශදෙයන්  වර්ග මීටර් 01 ක් බැගින් තිදෙ[ න� 



• ධාන්ය  දෙබෝග  වර්ග  02 ක් �ඳහා 
          එක් වර්ගයකින් අවම වශදෙයන්  වර්ග  මීටර්  02 බැගින් තිදෙ[ න�  

• අ /  දෙබෝග වර්ග 03 ක් �ඳහා 
          එක් වර්ගයකින් අවම වශදෙයන් පැළ 3 බැගින් තිදෙ[ න� 

•  ප/තුරු දෙබෝග වර්ග 06 ක් �ඳහා 
           එක් වර්ගයකින් අවම වශදෙයන් පැළ 3 බැගින් තිදෙ[ න� 

•  ඹෟෂධ  දෙබෝග වර්ග 06 ක් �ඳහා 
          එක් වර්ගයකින් අවම වශදෙයන් පැළ 2 බැගින් තිදෙ[ න� 

•  කුලුබඩු ප/තුරු දෙබෝග වර්ග 06 ක් �ඳහා 
          එක් වර්ගයකින් අවම වශදෙයන් පැළ 2 බැගින් තිදෙ[ න�  

•  ඌණ භාවිත දෙබෝග වර්ග 05 ක් �ඳහා 
          එක් වර්ගයකින් අවම වශදෙයන් පැළ 3 බැගින් තිදෙ[ න�  
 (  අවර ,ආ/ංගා  ,  හු/ංකිරීය ,ආටිදෙචොක් ,වඳුරු මෑ ,කිඩාරං  ,  දෙ/ොවි , දෙවරලු ,
දෙsශිය ම�ං  හිඹුටු  , දං , නමිනං , ගඩුගුඩා , ගල්සියඹ/ා , /ාවුලු ,දෙකොචිචි වර්ග )

● දෙබෝග වගාව �ඳහා /කුණු ප්රදානය

ය� දෙබෝගයක නියමිත පැළ ගණන /අවම වර්ග පමණක් වගාකර ඇත්න� - /.
01 යි.
(අවම පැළ ගණන දෙනොමැති න� /. 1/2 ක් පමණක් දෙදන්න)

නියමිත අවම පැළ ගණන  ඉක්මවා වගා  කර ඇත්න� අමතර /.  01  බැගින්
දෙදන්න.

එක් එක් දෙබෝගදෙ= �රු බවට උපරිම /. 03 ක් හිමි දෙW.
(දුර්ව/ -0  , �ාමාන්ය -1 , දෙහොඳයි -2 , ඉතා දෙහොඳයි - 3)

( ඒ අනුව එක් දෙබෝගයකට උපරිම මුළු /කුණු 05 ක් හිමි දෙW. )
ඉහත �ඳහන් දෙබෝග වර්ග 40 ම �ඳහා මුළු / කුණු 5*40=200 ක් දෙW

5.සිර�් වගා ව්යුහ �ක�ා තිබීම ( /. 50 )

වගා කුලුනු ,වගා කූඩ ,වගා පිරමීඩ , වගා ආරුක්කු , වගා දෙතොටිලි , වගා ඉනිමං ,
වගා  රාක්ක  වගා  දෙතපා  ,  වගා  පැළලි  ,වගා  දෙමගා  දෙබෝතල්  ,  වගා  මලු   ,
දෙපොල්දෙ/ලි ව/ වගාකර  එල්ලීම  ආදී , ව්යුහ අතරින් ව්යුහ 10 ක් �ක�ා ඇත්න�
එකකට උපරිම /කුණු 5 බැගින්  /කුණු 50 ක් දෙදන්න.
( දුර්ව/යි -01  , �ාමාන්යයයි - 2 -3  , දෙහොඳයි - 4 -5 )

6. දෙබෝග පා/නය (/. 90)

• ප්රදෙsශදෙ= දෙsශගුණය අනුව දෙබෝග දෙත්රීම

• පරි�ර හිතකාමී පළිදෙබෝධ පා/නය
                      වල් පැළ පා/න උපක්රම දෙයොදා තිබීම

5

10



                      කෘමි හා දෙවනත් තත්ත්ව පළිදෙබෝධ පා/න උපක්රම දෙයොදා
තිබීම

                                  දෙරෝග පා/න උපක්රම දෙයොදා තිබීම 

• ජ/ කළමනාකරණය 
  පිරිමැසු�දාය ක ජ/   ��පාදන ක්රම භාවිතය හා අවශ්ය  විට සුදුසු  ජ/
වහන ක්රම දෙයොදා තිබීම

• නැවත වගාව �ඳහා බිත්තර බීජ නිෂ්පාදන

• නිසි ශාක කlපාදුව හා පුහුණු කිරීම

• පා�ල් දෙගොවිදෙපොදෙළේ වැදගත් ව්යුහ/ අංග න� කිරීම

• දෙබෝග නාමකරණය ( �ාමාන්ය නාමය , ප්රදෙ©දය , උsභිද නාමය)

• ක්දෙෂේත්රදෙ= භාවිත දෙකදෙරන කෘෂි උපකරණ නිසි පරිදි නඩත්තු  කිරීම

10

10

10

05

10

10

10

10

7. ක්දෙෂේ ත්රදෙ= කාබනික දෙපොදෙහොර නිෂ්පාදනය �හ භාවිතය ( /. 20)

• විවිධ කාබනික දෙපොදෙහොර නිෂ්පාදන ක්රම භාවිතය
(ජිව දෙකොටු ,ව/ ක්රමය ,දෙගොඩ ක්රමය ,වර්මිදෙකො�දෙපෝ�්ට් ආදිය)

(ක්රම 02 ක් �ාර්ථකව පවත්වා ගැනීම �ඳහා එක ක්රමයකට /කුණු 05 බැගින් 10)

• දෙගවත්දෙත් නිෂ්පාදිත දෙපොදෙහොර වගාව �ඳහා භාවිතය.

• අමතරව නිෂ්පාදිත කාබනික දෙපොදෙහොර අදෙ/වි කිරීම

10

05

05

8.භුමි අ/ංකරණය �හ පරි�ර �ංරක්ෂණය ( /.25)

• ආහාර දෙබෝග වර්ග ඇසුදෙරන් පා�ල් පිරියත අ/ංකරණය කර තිබීම
විවිධ වගා ව්යුහ භුමි අ/ංකරණය �ඳහා දෙයොදා ගැනීම - උදා  වගා කුළුණු
වැහි පිලී මත වගාව ආරුක්කු ආදිය භාවිතය)

• ක්දෙෂේත්රදෙ= පිරිසිදු බව

• ඉවත/න l/ා�්ටික් බඳුන් ආදී අපද්රව්ය වගා කටයුතුව/ට දෙයොදා ගැනීම

• පරි�ර හිතකාමී ආදර්ශ පාඨ ප්රදර්ශනය කිරීම. 

10

05

05

05

9.වාර්තා පවත්වා ගැනීම ( /. 15)
අඛණ්ඩව වාර්තා පවත්වා ගැනීම
(දෙබෝග වාර්තා  / අයවැය වාර්තා / වැය වු සිසු / ක�රු ශ්රමය පිළිබඳ වාර්තා 

15

10.අ�්වනු /බා ගැනීම ( /. 10)

අ�්වැන්දෙන් ප්රමාණාත්මක බව හා ගුණාත්මක බව  �හ පසු අ�්වනු තාක්ෂණය
දෙයොදා ගැනී( වාර්තා හා ඡායාරුප ඇසුදෙරන් �නාථ කළ යුතු ය

10



11 කෘෂි ව්යාපෘති (/. 25)
�ත්ත්ව පා/නය

විසිතුරු මසුන් ඇති කිරීම

නව නිර්මාණශිලි නාගරික කෘෂිකර්ම උපක්රම

ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ වගාව

නිර්පාංශු වගාව

බි�මල් වගාව

මී මැසි පා/නය

දෙවනත්

(එක් ව්යාපෘතියකට /කුණු   5 බැගින් ව්යාපෘති 5 ක් �ඳහා උපරිම පකුණු 25 ක්
හිමි දෙW.)

/කුණු එකතුව 500

ප්රතිශතය 



�රු බිමට සිසු �විය පා�ල් දෙගොවිප/ තරගය 2020
තරග විනිශ්චය �ඳහා දෙයොදා ගැදෙනන නිර්ණායක හා /කුණු

ඉඩකඩ �හිත පා�ල් දෙගොවිදෙපොළ ඇගයු� 

නිර්ණායක අංක  4 හි දෙබෝග වර්ග හුරුණුදෙකොට අදෙනකුත් සියලුම නිර්ණායක �ඳහා
පහත දැක්දෙවන පරිදි /කුණු ප්රදානය දෙකදෙර්.

නියමිත /කුණු 10 ක් ඇති විට /කුණු පරා�ය - 
දුර්ව/යි 0-3 �ාමාන්යය 4-6 දෙහොඳයි 7-10

නියමිත /කුණු  5 ක් ඇති විට /කුණු පරා�ය - 
දුර්ව/යි 0-2 �ාමාන්යය 3 දෙහොඳයි 4-5

.

නිර්ණායක නියමිත
උපරිම
/කුණු 

/බා  ගත්
/කුණු    

1. ක්රමාණු කු/ව දෙගොවිප/ �ැ/සු� කිරීම( /කුණු 40)

• දෙගොවිදෙපොළ �ඳහා ව්යාපෘති දෙයෝජනාවක් �ක�්කර තිබිම

• පා�ල් භුමිදෙ= දෙබෝග වගා කරන ආකාරය දක්වන /ද සිතිය� ප්රදර්ශනය  කර තිබීම

• වගා දින දර්ශනයක් පිලිදෙය/ කර තිබිම

• පා�ල් දෙගොවිදෙපොළ  වැඩ�ටහනට පා�දෙල්  සියලු ම සිසුන් හා  ගුරුවරුන්දෙQ දායකත්වය
/ැදෙබන පරිදි විධිමත් වැඩපිළිදෙව/ක් �ක�් කර තිබීම  

10

10

10

10

2.  භු මිය �ක�් කිරිම හා වගා බිදෙ� ආරක්ෂාව කහවුරු කිරි ම           (  /කුණු 30)

 පාත්ති �ක�් කිරිම  

   සුර්යාදෙ/ෝකය උපරි ම දෙ/� භාවිත වන පරිදි

   පදෙ�ේ �්වභාවය අනුව

   වගා කරන දෙබෝගය අනුව 

 පාංශු �ංරක්ෂණ හා ජ/ �ංරක්ෂණ ක්රම දෙයදීම 

 ආරක්ෂාව තහවුරු කිරිම 

    ක�බි දෙපොල්අතු ආදිදෙයන් තැනු වැටක් තිබීම

    වෛජව වැටක් තිබීම (Qලිරිසිඩියා  / එරබඳු /  එඪරු  / කතුරුමුරුංගා )

    දැ/කින් දෙහෝ ක�බි වැටට වැල් දෙබෝග යවා තිබීම තාlපයකින් ආරක්ෂා  වන්දෙන්      න�
එය සිර�් වගාව �ඳහා දෙයොදා දෙගන තිබීම 

5

10

5

5

5



3.තවාන් නඩත්තුව ( /කුණු 25)

•            ප්රදෙsශයට උචිත තවාන් පාත්ති �ක�ා තිබී ම 

•             විවිධ තවාන් වර්ග ආදර්ශනය 

•               තවාන් පැළ අදෙ/වි කිරීම

•              බsධ පැළ තවාන් පවත්වා  ගැනීම  

5

10

5

5

4 දෙබෝග වගා කිරීම ( /කුණු 200)

• එළවළු දෙබෝග වර්ග 10 ක් �ඳහා 
          එක් වර්ගයකින් අවම වශදෙයන් පැළ  10 බැගින් තිදෙ[නම 

• මාෂ   දෙබෝග වර්ග  02 ක් �ඳහා 
          එක් වර්ගයකින් අවම වශදෙයන්  වර්ග මීටර් 02 ක් බැගින් තිදෙ[න� 

• ධාන්ය  දෙබෝග  වර්ග  02 ක් �ඳහා 
          එක් වර්ගයකින් අවම වශදෙයන්  වර්ග  මීටර්  02 බැගින් තිදෙ[නම 

• අ /  දෙබෝග වර්ග 06 ක් �ඳහා 
          එක් වර්ගයකින් අවම වශදෙයන් පැළ 3 බැගින් තිදෙ[නම 

•  ප/තුරු දෙබෝග වර්ග 06 ක් �ඳහා 
          එක් වර්ගයකින් අවම වශදෙයන් පැළ 3 බැගින් තිදෙ[නම 

•  ඹෟෂධ  දෙබෝග වර්ග 06 ක් �ඳහා 
          එක් වර්ගයකින් අවම වශදෙයන් පැළ 3 බැගින් තිදෙ[නම 

•  කුලුබඩු ප/තුරු දෙබෝග වර්ග 06 ක් �ඳහා 
          එක් වර්ගයකින් අවම වශදෙයන් පැළ 3 බැගින් තිදෙ[නම 

•  ඌණ භාවිත දෙබෝග වර්ග 05 ක් �ඳහා 
          එක් වර්ගයකින් අවම වශදෙයන් පැළ 3 බැගින් තිදෙ[නම 
 ( අවර ආ/ංගා හු/ංකිරීය ආටිදෙචොක් වඳුරු මෑ කිඩාරං  දෙ/ොවි දෙවරලු  දෙsශිය ම�ං  හිඹුටු දං නමිනං
ගඩුගුඩා ගල්සියඹ/ා /ාවුලු දෙකොචිචි වර්ග )

● දෙබෝග වගාව �ඳහා /කුණු ප්රදානය

ය� දෙබෝගයක නියමිත පැළ ගණන /අවම වර්ග පමණක් වගාකර ඇත්න� - /. 01 යි.
(අවම පැළ ගණන දෙනොමැති න� /. 1/2 ක් පමණක් දෙදන්න)

නියමිත අවම පැළ ගණග ඉක්මවා වගා කර ඇත්න� අමතර /. 01 බැගින් දෙදන්න.

එක් එක් දෙබෝගදෙ= �රු බවට උපරිම /. 03 ක් හිමි දෙW.
(දුර්ව/ -0  �ාමාන්ය -1 දෙහොඳයි -2 ඉතා දෙහොඳයි - 3)

( ඒ අනුව එක් දෙබෝගයකට උපරිම මුළු /කුණු 05 ක් හිමි දෙW. )
ඉහත �ඳහන් දෙබෝග වර්ග 40 ම �ඳහා මුළු පකුණු 5*40=200 ක් දෙW

5.  දෙබෝග පා/නය (/. 105) .



• පුදෙsශදෙ= දෙsශගුණයට හා පාංශු තත්වය අනුව දෙබෝග දෙත්රීම.

• පැළ අතර නියමිත පරතරය පවත්වා ගැනීම

• පරි�ර හිතකාමී පළිදෙබෝධ පා/නය

                     වල් පැළ පා/න උපක්රම දෙයොදා තිබීම

                      කෘමි හා දෙවනත් තත්ත්ව පළිදෙබෝධ පා/න උපක්රම දෙයොදා තිබීම

                                  දෙරෝග පා/න උපක්රම දෙයොදා තිබීම 

• ජ/ කළමනාකරණය 
  පිරිමැසු�දායක ජ/   ��පාදන ක්රම භාවිතය හා අවශ්ය  විට සුදුසු  ජ/ වහන ක්රම දෙයොදා
තිබීම

• නැවත වගාව �ඳහා බිත්තර බීජ නිෂ්පාදන

• නිසි ශාක කlපාදුව හා පුහුණු කිරීම

• පා�ල් දෙගොවිදෙපොදෙළේ වැදගත් ව්යුහ/ අංග න� කිරීම

• දෙබෝග නාමකරණය ( �ාමාන්ය නාමය ප්රදෙ©දය උsභිද නාමය)

• ක්දෙෂේත්රදෙ= භාවිත දෙකදෙරන කෘෂි උපකරණ නිසි පරිදි නඩත්තු  කිරීම

• විවිධ සිර�් වගා ක්රම ආදර්ශනය කිරීම

5

5

10

10

10

10

05

10

10

10

10

10

6. ක්දෙෂේත්රදෙ=  කාබනික දෙපොදෙහොර නිෂ්පාදනය �හ භාවිතය ( /. 25)

• විවිධ කාබනික දෙපොදෙහොර නිෂ්පාදන ක්රම භාවිතය
(ක්රම 03 ක් �ාර්ථකව පවත්වා ගැනීම �ඳහා එක ක්රමයකට /කුණු 05 බැගින් 15)

• දෙගවත්දෙත් නිෂ්පාදිත දෙපොදෙහොර වගාව �ඳහා භාවිතය.

• අමතරව නිෂ්පාදිත කාබනික දෙපොදෙහොර අදෙ/වි කිරීම

15

5

5

7. භුමි අ/ංකරණය �හ පරි�ර �ංරක්ෂණය ( /.25)

• ආහාර දෙබෝග වර්ග ඇසුදෙරන් පා�ල් පිරියත අ/ංකරණය කර තිබීම

• විවිධ වගා ව්යුහ භුමි අ/ංකරණය �ඳහා දෙයොදා ගැනීම - උදා  වගා කුළුණු වැහි පිලී මත වගාව
ආරුක්කු ආදිය භාවිතය)

• ක්දෙෂේත්රදෙ= පිරිසිදු බව

• ඉවත/න l/ා�්ටික් බඳුන් ආදී අපද්රව්ය වගා කටයුතුව/ට දෙයොදා ගැනීම

• පරි�ර හිතකාමී ආදර්ශ පාඨ ප්රදර්ශනය කිරීම. 

5

5

5

5

5

8. වාර්තා පවත්වා ගැනීම ( /. 15)



• දෙබෝග වාර්තා

• අයවැය වාර්තා

• වැය වු සිසු / ක�රු ශ්රමය පිළිබඳ වාර්තා 

5

5

5

9. අ�්වනු /බා ගැනීම ( /. 25)

අ�්වැන්දෙන් ප්රමාණාත්මක බව හා ගුණාත්මක බව ( වාර්තා හා ඡායාරුප ඇසුදෙරන් �නාථ කළ යුතු ය

.

10

10. විදෙශේෂ කෘෂි ව්යාපෘති (/. 25)
�ත්ත්ව පා/නය

විසිතුරු මසුන් ඇති කිරීම

නව නිර්මාණශිලි නාගරික කෘෂිකර්ම උපක්රම

ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ වගාව

නිර්පාංශු වගාව

බි�මල් වගාව

මී මැසි පා/නය

දෙවනත්

(එක් ව්යාපෘතියකට /කුණු   5 බැගින් ව්යාපෘති 5 ක් �ඳහා උපරිම පකුණු 25 ක් හිමි දෙW.)

25

එකතුව 500

ප්රතිශත /කුණු 

.


