“ සාර ශ්රී 

ා” ආහාර සුරක්ෂිතතා ලැඩසටහන
2022 මැයි 23 – 31

කෘෂිකර්ම වියභළර අමළත්ළාංය ප්රමුඛ ොක ගොන කෘෂිකර්ම ොෙපළර්ත්ොේන්තුල,
ොන විජ වාංලර්ධ ොෙපළර්ත්ොේන්තුල ඇතුළු සියලුම අෙළ රළජ යයත් , පෂළත්
ප්රධළ ොේකේ කළර්යළ දිවහත්රික් ල ොේකේ කළර්යළ , ප්රළොීය ය ොේකේ කළර්යළ,
ලෘත්තීය වාංනේ, ප්රජළ ූලිකක වාංවිධළ , ප්රජළ වාංවිධළ , ොන වි වාංවිධළ , රළජ
ො ල වාංවිධළ (වණව, වර්ොලෝෙය ලෆනි) , විහලවිෙළ ප්රජළල ,විවිධ වේපත්
පුීනයින් ,මළධ යයත් , සියේම ඒකළබීධ කර නනිමින් සිදුකර ොමම
ලෆඩවගශ ඒකළබීධ වශභළගීත්ල වාංලර්ධ ප්රොශයක් ල ොව ජ ත්ළල ොලත්

ොවාලළ වාංනමය ශළ මිනිවහ බ ශළ රැ ර රක් ලළ
ොෙපළර්ත්ොේන්තුල එක් ලල ොමම ලෆඩවගශ වේබන්ධීකරණය සිදු කර අත්ර ලෆඩවගශ වෙශළ විධිමත්
රළජ යළන්්රණයක් ල ිහි  ීමොමන් පු අෙළෂ යළන්්රණය මගින් ොමොශයුේ කගයුතු සිදුකරනු ඇත්.
රැොන

යළමග අොේක් ලෂිත්යි. ශ්රී ාංකළ පපාපළ

වළර ශ්රී ාංකළ ලෆඩවගශ ජ නත් රීම ම 2222 මෆයි 2ස සිග සද ෙක් ලලළ කළ මාමළල තුෂ සිදුරීම මග නියමිත්
අත්ර ොමම කළය තුෂදී පශත් වෙශන් කරුණු ොකොරි  අලධළ ය ොය මුඛ රීම මග වෆුේ කර ඇත්.





යශළර ොභෝන ලනළ රීම ොේ මළ සිකත්ලයක් ල ප්රජළල තුෂ ඇති රීම ම
ොීය ය යශළර ලර්න ප්රලර්ධ ය ලනළ රීම මග ොපෂඹ ීමම
පු අවහලනු ශළනිය අලම රීම ම පිසූ යශළර ළවහතිය අලම රීම ම, යශළර අරපිපාමෆවහම, ළවහතිය අලම
රීම ම



ොනලතු ලනළල ප්රලර්ධ ය





ොරෝපණ ද්රල ඇතුළු සියලුම ෙ එරීො කළ අත්ර ුවලමළරු කර නෆීම
ත්ම ත්මන් ෙන් ලනළ ක්රම, ොීය ය ජ විඥළ ය,ොබ ොශෝ ොෙ ළ ො ෙන් ළ යශළරයග නත් ශෆරී යශළර
ලර්න ජ නත් රීම ම
අත්ල ොපෝණය බළදීම පිළිබඳල ෙෆනුලත් රීම ම







ොපෝෙළයක ොීය ය යශළර ල්ටොගෝරු ශදුන්ලළ දීම
ොීය ය ත්ළක් ලණය ශළ ල ත්ළක් ලණය කෘෂිකර්මයග ොය ෙලළ නෆීමග ොපෂඹ ීමම
යශළර කේත්බළ නෆීම ශළ යශළර වාංරක් ලණය ොකොරි  ොය මුඛ රීම ම
ක් ලොා්රයග අෙළෂ ලලවළයකත්ලය ( විොාොයන් අප ය ය ලක් ලක කරනත් ) ොන ඩ
කුඩළ ෙරුලළොේ සිග ලෆඩිි ටියළ ෙක් ලලළ ොීය ය යශළර වාංවහකෘතියක් ල ප්රලර්ධ ය

ෆාංීමම

ොමම ලෆඩවගශ ග විවිධ ජ මළධ යයත් ශරශළ ප්රචාළරණය රීම මග බළොප ොර ත්තු ල අත්ර වමළජ
මළධ ජළ ශරශළ ලෆඩි ලොයන් ප්රචාළර ය රීම මග අොේක් ලළ කරමුඛ. ොමි දී ශ්රී ාංකළ පපාපළ ොවාලළ
වාංනමොේ ොසාවබු
හ ක් ල ගිණුම , යූටියුබ් චාෆ ය වශ ොලබ් අඩවියග අමත්රල මිනිවහ බ ශළ රැ ර රක් ලළ
ොෙපළර්ත්ොේන්තුොශ ොසාවහබුක් ල පිටුල , යූටියුබ් චාෆ ය, LinkedIn පිටුල වශ ොලබ් අඩවිය වාංවහකරණය
කර ොමම කළර්යයග භළවිත්ළ කරන්ො මුඛ. ීටග අමත්රල පශත් ොසාවබු
හ ක් ල පිටු ශරශළ අපොේ පණිවුඩ වමළජනත්
රීම මග එකන ීම ඇත්.
 ත්ේබපණ්ණි 252K
 නළේොේ 6දk
 සූවහති ස22k
 කළකරුලළ 56k
 වළරභූමි 229k
 ො ිකයූ කවිය ද2දk
 කෘෂි අරුොණෝෙය 58k
 ිහොන්ත්ොගෝක් ලවහ ස6k

ල කෘෂි ත්ළක් ලණය ශළ කෘෂි ොලොෂඳ ොප ෂ ස44k
 සියුමිණි ද2k
1




කළ ද2දk
Pre School Teachers Union 20K



Non aliened People’s
Movement 10K
(K = 1000 FB page followers)


(“වළර ශ්රී ාංකළ” - වතිොේ යරේභය)
“වළර ශ්රී ාංකළ” යශළර ුරක් ලෂිත්ත්ළ ලෆඩවගශ : 2222 මෆයි 2ස - සද

දිනය
2ස.25.2222

තේමාල
“අතිපාක් ලත් ොරෝපණ
ද්රල ොබෙළ නනිමුඛ”
“ශපාත් ෙෆයක් ල ජළතික ොනලතු ලනළ
වාංග්රළමය”
“යශළර
ුරක් ලෂිත්ත්ළලය
උොෙවළ ොන විජ
ොමොශලර අරඹමුඛ”

“ ග්රළමළමාමළනි”
24.25.2222

ලැඩසටහන හා
සම්බන්ධ රන අය
කෘෂිකර්ම
ොෙපළර්ත්ොේන්තුල

“ ග්රළමළමාමළනි”

ොරෝපණ ද්රල
නිහපළෙ ය ශළ
ුවලමළරුල

ොන විජ වාංලර්ධ
ොෙපළර්ත්ොේන්තුල

ොනලතු ලනළල
ප්රලර්ධ ය

ොත්ෝරළ නත් ග්රළ නි
ලවේ 52

යෙර් නේමළ 52
ොන ඩ ෆගීම
“අතිපාක් ලත් ොරෝපණ
ද්රල ොබෙළ නනිමුඛ”

“කෘෂිකර්මළන්ත්යග
ල ත්ළක් ලණය”
කෘෂිකර්ම
ොෙපළර්ත්ොේන්තුල
“බීජ වාංරක් ලණය
ොබෞීධ කගයුතු
ශළ ොප ොශ ර
පිළිබෙ
භළවිත්ය”
ොෙපළර්ත්ොේන්තුල
“ශපාත් ෙෆයක් ල ොන විජ වාංලර්ධ
ජළතික ොනලතු ලනළ
ොෙපළර්ත්ොේන්තුල
වාංග්රළමය”
“යශළර
ුරක් ලෂිත්ත්ළලය
උොෙවළ ොන විජ
ොමොශලර අරඹමුඛ”

ාර්යයන්

ොත්ෝරළ නත් ග්රළ නි
ලවේ 52

ප්රජළල ශළ
නිධළපාන්
ෙෆනුලත් රීම ම
ොනලතු ලනළල
ප්රලර්ධ ය

යෙර් නේමළ
ොන ඩ ෆගීම

52
2

25.25.2222

“ශපාත් කළර්යළ ශළ
ළනපාක
කෘෂිකර්මය”
“ශපාත් ෙෆයක් ල ජළතික ොනලතු ලනළ
වාංග්රළමය”
“යශළර
ුරක් ලෂිත්ත්ළලය
උොෙවළ ොන විජ
ොමොශලර අරඹමුඛ”

“ ග්රළමළමාමළනි”
26.25.2222

“ශපාත් ොනලත්ත්”

“ශපාත් ෙෆයක් ල ජළතික ොනලතු ලනළ
වාංග්රළමය”
“යශළර
ුරක් ලෂිත්ත්ළලය
උොෙවළ ොන විජ
ොමොශලර අරඹමුඛ”

“ ග්රළමළමාමළනි”
27.25.2222

“යශළර ළවහතිය
අලම කරමුඛ”

“ශපාත් ෙෆයක් ල ජළතික ොනලතු ලනළ
වාංග්රළමය”
“යශළර
ුරක් ලෂිත්ත්ළලය
උොෙවළ ොන විජ
ොමොශලර අරඹමුඛ”
“ොීය ය යශළර
වාංවහකෘතිය ොපර
පළවිකන් අරඹමුඛ”

“ ග්රළමළමාමළනි”
28.25.2222

“ොපෝණය ශළ

යශළර
ුරක් ලෂිත්ත්ළල”
“ශපාත් ෙෆයක් ල ජළතික ොනලතු ලනළ
වාංග්රළමය”
“යශළර
ුරක් ලෂිත්ත්ළලය
උොෙවළ ොන විජ
ොමොශලර අරඹමුඛ”

“ ග්රළමළමාමළනි”

කෘෂිකර්ම
ොෙපළර්ත්ොේන්තුල
ලඩේ අමළත්ාංය
ොන විජ වාංලර්ධ
ොෙපළර්ත්ොේන්තුල

ොනලතු ලනළල
ප්රලර්ධ ය

ොත්ෝරළ නත් ග්රළ නි
ලවේ 52
වණව වර්ොලෝෙය
ොන විජ වාංලර්ධ
ොෙපළර්ත්ොේන්තුල

යෙර් නේමළ
ොන ඩ ෆගීම

ොත්ෝරළ නත් ග්රළ නි
ලවේ 52
රන්ල බකළය

යෙර් නේමළ
ොන ඩ ෆගීම

ොන විජ වාංලර්ධ
ොෙපළර්ත්ොේන්තුල

ොනලතු ලනළල
ප්රලර්ධ ය

ොනලතු ලනළල
ප්රලර්ධ ය

52

ප්රජළල ෙෆනුලත්
රීම ම

ෂමළ කගයුතු
වියභළර
අමළත්ළාංය
වේබන්ධීකරණොයන්
ොපර පළවේ
ොත්ෝරළ නත් ග්රළ නි
ලවේ 52
ොපෝණොශදී
වාංනමය

ොපර පළවේ
ගුරුලරුන්,
ෙරුලන්,
ොෙමශපියන්
ෙෆනුලත් රීම ම

ොන විජ වාංලර්ධ
ොෙපළර්ත්ොේන්තුල

ොනලතු ලනළල
ප්රලර්ධ ය

ොත්ෝරළ නත් ග්රළ නි

52

යෙර් නේමළ
ොන ඩ ෆගීම

52

ොපෝණය
පිළිබෙල ජ ත්ළල
ෙෆනුලත් රීම ම

යෙර් නේමළ

52
3

29.25.2222

“අතිපාක් ලත් යශළර
කේත්බළ නෆීම”

“ශපාත් ෙෆයක් ල ජළතික ොනලතු ලනළ
වාංග්රළමය”
“යශළර
ුරක් ලෂිත්ත්ළලය
උොෙවළ ොන විජ
ොමොශලර අරඹමුඛ”

“ ග්රළමළමාමළනි”
ස2.25.2222

“ ල යශළර
ල්ටොගෝරු”
“ශපාත් ෙෆයක් ල ජළතික ොනලතු ලනළ
වාංග්රළමය”
“යශළර
ුරක් ලෂිත්ත්ළලය
උොෙවළ ොන විජ
ොමොශලර අරඹමුඛ”

“ ග්රළමළමාමළනි”
සද.25.2222

“ලලවළයකත්ලය
ශළ අප ය
ොලෂෙොප ”

“ ග්රළමළමාමළනි”
“ශපාත් ෙෆයක් ල ජළතික ොනලතු ලනළ
වාංග්රළමය”
“යශළර
ුරක් ලෂිත්ත්ළලය
උොෙවළ ොන විජ
ොමොශලර අරඹමුඛ”

ලවේ 52
විෙළත්ළ කළර්මික
වාංලර්ධ මණ්ඩය
ොන විජ වාංලර්ධ
ොෙපළර්ත්ොේන්තුල

ොන ඩ

ොත්ෝරළ නත් ග්රළ නි
ලවේ 52
ක්රියළකළම  පුීනයින්
වශ වාංවිධළ එක් ලල

යෙර් නේමළ
ොන ඩ ෆගීම

ොන විජ වාංලර්ධ
ොෙපළර්ත්ොේන්තුල

ොනලතු ලනළල
ප්රලර්ධ ය

ෆගීම

අතිපාක් ලත් යශළර
කේත්බළ නෆීම
ොනලතු ලනළල
ප්රලර්ධ ය

52

ල යශළර
ල්ටොගෝරු ශදුන්ලළ
දීම

ොත්ෝරළ නත් ග්රළ නි
ලවේ 52
අප ය වාංලර්ධ
මණ්ඩය ශළ අෙළ
සියළුම යයත්

යෙර් නේමළ
ොන ඩ ෆගීම

ොත්ෝරළ නත් ග්රළ නි
ලවේ 52
ොන විජ වාංලර්ධ
ොෙපළර්ත්ොේන්තුල

යෙර් නේමළ
ොන ඩ ෆගීම

52

ඊග අෙළෂ නෆගළු
ශදු ළ නෆීම වශ
ොකටි කළලී ,
මධ කළලී
විවදුේ ශදු ළ
නෆීම

52

ොනලතු ලනළල
ප්රලර්ධ ය

4

Webinar series conducted by Department of Manpower and Employment
23 May 2022 - 31 May 2022 (7 pm – 8 pm)
Date

Topic

2ස.25.2222

“වළර ශ්රී ාංකළ ලෆඩවගශ
ශදුන්ලළ දීම”

24.25.2222
25.25.2222
26.25.2222
27.25.2222
28.25.2222
29.25.2222
ස2.25.2222
සද.25.2222

Resource Person
අනූළ ොනෝකුෂ මිය ොරෝශණ ෙ
සිේලළ මයළ
කෘ ෂි ොෙපළ - අ. ජ.
ොන වාං ොෙපළ - ොක ජ
වණව වර්ොලෝෙය

Moderator
බී එච් මා ශිොරෝමළික මිය

ලශනියළල දි ොේ

අනූළ ොනෝකුෂ මිය
ුමුඛදු ප්රියර්ී මිය

“ොපෝණය ශළ යශළර

වශන් රන්ල මයළ - රන්ල
බකළය
ොපෝණොශදීන්ොේ වාංනමය

“අතිපාක් ලත් යශළර කේත්බළ
නෆීම”
“ ල යශළර ල්ටොගෝරු”
“කෘ ෂි වාංලර්ධ ොේදී ග්රළම
නිෂධළම න්ොේ කළර්ය භළරය”

බණ්ඩළර මයළ - මළත්ොේ
රසික රළජපක් ල මයළ
උපළික මයළ ොමන්ඩිවහ මයළ
ග්රළමළමාමළනි කණ්ඩළයොේ
වළමළජිකයින්

ළනිකළ මළයළදුන්ොන් මිය

“කෘෂිකර්මළන්ත්යග රළජ
අාංොේ මෆදිශත් ීමම”
“කෘ ෂිකර්මළන්ත්යග ප්රජළ
වාංවිධළ ල ෙළයකත්ලය”
“යශළර ුරක් ලෂිත්ත්ළල ශළ

ොන ව ොෙ - ශිොරෝමි
ුමිත් ොපොර්රළ මයළ

දිවහත්රික් ල ම්ටගොේ කළර්යභළරය”

“යශළර
කරමුඛ”

ළවහතිය අලම

ුරක් ලෂිත්ත්ළල”

2022 මැයි 23 දින සමාරම්භ

සිත්ළරළ ජයොවා

මිය

බී එච් මා ශිොරෝමළික මිය
ුමිත් ොපොර්රළ මයළ

ලැඩසටහන

ද. ශ්රී ාංකළ පපාපළ

ොවාලළ වාංනමොේ නරු වභළපතිතුමළ නි ලොයන් ලඩවගශ
යරේභය ෙෆනුේ දීම (ොකටි ීමඩිොයෝල)
2. “ශත්ොලනි පෆය” වහලළධී රූපලළි නි වජිීම ලෆඩවගශ
ස. මළධ නිොශෙ ය නිකුත් රීම ම
4. ොත්මළ ගීත්ය ජ නත් රීම ම
5. “ොෙ රමඩෂළල” වහලළධී රූපලළි නි වජීවි ලෆඩවගශ
6. ලෆඩවගශ ග අෙළෂ ීමඩිොයෝ පග වමළජ මළධ ජළළ ොලත් උුගනත් රීම ම
***ොමම ලෆඩවගශ වමන වමනළමිල ප්රජළ කණ්ඩළයේ, ප්රජළ වාංවිධළ , විවිධ පුීනයින් ක්රියළකළරකේ
රැවක් ල ිහේ ම්ටගොේදී සිදුකරනු බයි. (සියළුම යයත් ශළ පුීනයින් ඇමුඛණුම 2ද ි  වෙශන් ොශ)
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තේමා ගීතය
ලොරශ යමශ

ෆගිගපියශ උෙලු නනිශ ොපරගම යශ

පිොප ළ ෙළිහඳු අපොේ
මිණි මුඛතු ීම බෆබලීයන්
සූර ීමර ද පුතුොන්
එක ොපෂකග ොපෂ නෆි  යාං.
මතු පරපුර රැක නන් ග
අොේම ොී ලපුරළ පන්
වරු ොෙරණග ො ල දින් ග
ොර ෙ බෆඳොන ොපරග ලොරන්
ඇොේ ොෙ ොේ නොශා ලෆොේ
අප උරුමය ොව යළ නනින්
එකමුඛතුකම අවිය කරන්
ලුපාන් පිපා රගක් ල දි න්
රන් ොප ො ොශ ලරීිහදුමග
වෆම ෙ ොේ වලන් ොය මන්
කොම ර ොෙ මශොප ො ොශ
පාීමය අෙ ශදු ළ නනින්
ොේපෙ - අනූළ ොනෝකුෂ ප්ර ළන්දු
වාංගීත්ය- ජළ ක ොස න්ොවාකළ
නළය ය- රළජ වාංගීත් කණ්ඩළයම
නිහපළෙ ය -ශ්රී ාංකළ පපාපළ ොවාලළ වාංනමය
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ඇමුණුම 01
තමම ලැඩසටහන සදහා සක්රීය දාය ේලය සනයන ආයතන හා ද්ගලයයින්






























කෘෂිකර්ම ොර්ඛීය ශළ පෂළත් අමළත්ාං ( කෘෂිකර්ම ොෙපළර්ත්ොේන්තුල, වත්ත්ල නිහපළෙ ශළ ොවෞ 
ොෙපළර්ත්ොේන්තුල, ොන විජ වාංලර්ධ ොෙපළර්ත්ොේන්තු ශළ අො කුත් අෙළෂ සියළුම ලයලවහාළපිත්
යයත් )
ලෆවිික කර්මළන්ත් අමළත්ාංය ශළ ඒ යගොත් අෙළ යයත්
අධළප ොර්ඛීය ශළ පෂළත් අමළත්ාං (පළවේ ශළ උවවහ අධළප යයත් , විෙළ ඨ , ,රජොේ විහල
විෙළ ල කෘෂි ඨ ,,ත්ෘතීය අධළප ශළ ලෘත්තීය පුුවණු යයත් , පිපාොලන් ඒකකය )
රළජ පපාපළ , වහලොී කගයුතු , පෂළත් වභළ ශළ පෂළත් පළ අමළත්ාංය (සියළුම දිවහත්රික් ල ොේකේ
කළර්යළ ශළ ප්රළොීය ය ොේකේ කළර්යළ)
යරක් ලක අමළත්ළාංය ( ත්රිවිධ ශමුඛෙළල, සිවිේ යරක් ලණ ොෙපළර්ත්ොේන්තුල )
ොවෞ  ොර්ඛීය ශළ පෂළත් අමළත්ාං (ොවෞ  ොෙපළර්ත්ොේන්තුල, යයුර්ොශෙ ොෙපළර්ත්ොේන්තුල)
ලළපාමළර්න ොර්ඛීය ශළ පෂළත් අමළත්ාං ( ලළපාමළර්න ොෙපළර්ත්; , රි ාංකළ මශලෆික අධිකළපාය)
පපාවර අමළත්ාංය
ලඩේ අමළත්ළාංය (ලඩේ ොක මවළපාවහ ොෙපළර්ත්ොේන්තුල, ලඩේ පපාශරණ ශළ ප්රතිපත්ති වෆුේ
ොෙපළර්ත්ොේන්තුල, ශළ යගොත් ඇති යයත් )
ොලෂෙ අමළත්ළාංය ( වූලපකළර වාංලර්ධ
ොෙපළර්ත්ොේන්තුල, පළත් වූලපකළර වාංලර්ධ
ොෙපළර්ත්ොේන්තු)
ජ මළධ අමළත්ාංය (රජොේ ප්රලෘත්ති ොෙපළර්ත්ොේන්තුල)
ොප ිකවහ ොෙපළර්ත්ොේන්තුල ( ප්රජළ ොප ිකවහ ඒකකය )
ධීලර ශළ ජජ වේපත් අමළත්ාංය (ධීලර ශළ ජජ වේපත් ොෙපළර්ත්ොේන්තුල, ජළතික ජ ජීීම ලනළ
වාංලර්ධ අධිකළපාය)
වමෘීධි ොෙපළර්ත්ොේන්තුල
ොබෞීධ කගයුතු ොෙපළර්ත්ොේන්තුල
බන්ධ ළනළර ොෙපළර්ත්ොේන්තුල
මිනිවහබ ශළ රැ රරක් ලළ ොෙපළර්ත්ොේන්තුල
අප ය වාංලර්ධ මණ්ඩය
කුඩළ ලළපළර වාංලර්ධ අාංය
ජළතික ොය වුන් ොවා ළාංකය
ජළතික ත්රුණ ොවාලළ වභළල
කෘෂිකර්ම ශළ යශළර ක් ලොා්රයග අෙෂ සියලු වාංනේ (කෘෂි විෙළර්ායින්ොේ වාංනමය, ොපෝණොශදීන්ොේ
වාංනමය ඇතුළු එලෆනි අෙළ වාංනේ
අෙළ අමළත්ාංල ලෘත්තීය වාංනේ
ජ මළධ යයත්
ප්රජළ ූල/ූලිකක වාංවිධළ
වණව, වර්ොලෝෙය ලෆනි රළජ ො ල යයත් , සිවිේ වාංවිධළ ශළ විොාඥත්ළලොයන් යුතු වේපත්
පුීනයින්
ග්රළම නිධළම න් ඇතුළු ග්රළීටය ම්ටගොේ සියළු ොක් ල්ර නිධළම න්
ොල ත් අෙළෂ යයත් ශළ පුීනයින්
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