
 
 

   නිපුණතා සංවර්ධන, වෘත්තීය අධයාපන , පර්යේෂණ හා නව නිපැයුම් රාජ්ය අමාතයංශය 

                          කාර්මික අධයාපන හා පුහුණු කිරීයම් යෙපාර්තයම්න්තුව   
තාක්ෂණ/ කාර්මික විෙයාලයන්හි පැවැත්යවන පාඨමාලා  

සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීම - 2022 
 

1. මෙෙ නිමේදනමේ සඳහන් තාක්ෂණ / කාර්මික විදයාලවල පැවැත්මවන පාඨොලා සඳහා සුදුසුකම් ඇති අමේක්ෂකයින්මෙන් 

අයදුම්පත් කැඳවනු ලැමේ. අයදුම්කරුවන් අතුරින් ඔවුන්මේ සුදුසුකම් හා කුසලතාවයන් සැලකිල්ලට මෙන පාඨොලා 

සඳහා සිසුන් බඳවා ෙනු ලැමේ. 

2. මෙෙ දැන්වීමම් දක්වා ඇති “ආදර්ශ අයදුම්පත්රය ට” අනුව A4  ප්රොණමේ කඩදාසියක අදාල අයදුම්පත් අයදුම්කරුවන් 

විසින්ෙ සකස ්කර ෙත යුතු මේ. නිසිමලස  සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත් 2022/03/15 වැනි දිනට මහෝ ඊට මපර අදාළ 

තාක්ෂණ / කාර්මික විදයාලමේ අධ්යක්ෂ / විදුහල්පති මවත ලැමබන මසේ ලියාපදිිංචි තැපෑමලන් එවිය යුතුය.නැතමහොත් 

අදාළ විදයාලමේ වෘත්තීය ොර්මෙෝපමේශන අිංශයට පැමිණ භාර දීෙට අවස්ථාව ඇත.අයදුම්පත් මෙෙ මදපාර්තමම්න්තුවට 

මහෝ කිසියම් නිලධ්ාරිමයකුමේ නෙට මහෝ පුේෙලික ලිපිනයට මයොමු මනොකරන මලසට අයදුම්කරුවන් හට උපමදස ්මදනු 

ලැමේ.  

එමෙන්ෙ, මම් පිළිබඳ විස්තර www.dtet.gov.lk  මවේ අඩවිමයහි පළකර ඇති අතර අයදුම්පත්රය  එෙ මවේ අඩවිය  හරහා 

මහෝ  mis.dtet.gov.lk ෙගින්ද ොර්ෙෙත ක්රෙයට ඉදිරිපත් කල හැක.  

3. අයදුම්පත මයොමුකරන කවරමයහි වම්පස ඉහළ මකලවමරහි ඉල්ලුම් කරන පාඨොලාමේ නෙ හා පාඨොලා මක්තය 
මයොදන්න.  
          උදා. ඉදිකිරීම් තාක්ෂණ ජාතික ඩිේමලෝොව - ETB 05 

 

4. නියමිත දිනට පසුව ලැමබන අයදුම්පත්, පාඨොලාමේ පුරේපාඩු පවතී නම් පෙණක් සලකා බලනු ඇත. 

5. NVQ ෙට්ටම් 4/ 5 සහ 6 ෙට්ටමම් සියලුෙ පූර්ණ කාලීන පාඨොලාවන් සඳහා හයොසික කර්ොන්තෙත පුහුණුව අනිවාර්ය 
මේ. 

6.වයස අවුරුදු 29ට අඩු අයදුම්කරුවන් සඳහා ප්රමුතතාවය මදනු ලැමේ. 

I. සියළුෙ ඩිේමලෝො ෙට්ටමම් (NVQ ෙට්ටම් 05 හා 06) පාඨොලා ඉිංග්රිසි ොධ්යමයන් පෙණක් පවත්වනු ලැමේ. ඒ 
සඳහා උපකාරක විෂයක් මලස ඉිංග්රිසි භාෂාව මෙොඩියුලයක් ඇතුලත්මේ. 

II. භාෂා පාඨොලා හැර සියළුෙ  NVQ ෙට්ටම් 03/04 පාඨොලා සිිංහල/මදෙළ ොධ්යයන් පැවැත්මේ. 
III. NVQ ෙට්ටම් 05 පාඨොලාවන් සඳහා සුදුසුකෙ මලස NVQ ෙට්ටම් 03 න් ඇතුළත් වන සිසුන් පාඨොලාමේ අවසන් 

සොසිකමේ විභාෙයට මපර NVQ ෙට්ටම් 04 සුදුසුකෙ ලබා ෙත යුතු මේ. 
 

8.පාඨොලාවල ස්වභාවය, ඒ ඒ පාඨොලා සඳහා සපුරා තිබිය යුතු සුදුසුකම්, එෙ පාඨොලා පැවැත්මවන විදයාල සහ    

පාඨොලා පැවැත්මවන භාෂා ොධ්ය මෙෙ දැන්වීමම් අෙ දක්වා ඇති පාඨොලා පිළිබඳ මල්තණමයහි අඩිංු  බැවින් එෙ 

මල්තණය මකමරහි සියළුෙ අයදුම්කරුවන්මේ අවධ්ානය මයොමු කරවනු ලැමේ. තාක්ෂණ විදයාල/ කාර්මික විදයාල    

තැපැල් ලිපිනයන් හා දුරකථන අිංක එෙ ලැයිස්තුමවහි සඳහන් මේ.  විදයාලය මහෝ පාඨොලාව ොරුකිරිෙට පසුව කරනු 

ලබන ඉල්ලීම් සලකා බලනු මනොලැමේ. 

9. සියළුෙ පූර්ණකාලීන දිවා පාඨොලා මනොමිමල් පැවැත්මේ. 

  10. අර්ධ් කාලීන හා සතිඅන්ත පාඨොලා සඳහා ලියාපදිිංචි වන සියළුෙ සිසුන්මෙන් පහත සඳහන් පරිදි ොස්තු අය මකමර්. 
I. පාඨොලා කාලය වසරකට වැඩි (අර්ධ් කාලීන හා සතිඅන්ත) පාඨොලා සඳහා එක් වසරකට එක් ශිෂයමයකු 

රු.25,000/- මුදලක් මෙවිය යුතුය.  
II. පාඨොලා කාලය ොස 6 සිට වසරක් දක්වා වන (අර්ධ් කාලීන හා සතිඅන්ත) පාඨොලා සඳහා මුළු පාඨොලා 

ොස්තුව වශමයන් එක් ශිෂයමයකු රු.30,000/- මුදලක් මෙවිය යුතුය.  
(පාඨොලා ොස්තු වාරික මදකකින් මෙවිය හැකි අතර පලමු වාරිකය ශිෂය ලියාපදිිංවිමේදී රු 15000/- හා මදවන 
වාරිකය මලස ඉතිරි මුදල පාඨොලා ආරම්භමේ සිට ොස 06 ඉක්ෙවීෙට මපර මෙවිය යුතුය) 

III. හයොසික පාඨොලා සඳහා රු20,000/= ක මුදලක් මෙවිය යුතුය. 
IV. පාඨොලා කාලය ොස 3 මහෝ ඊට වැඩි පාඨොලා සඳහා මුළු පාඨොලා ොස්තුව වශමයන් එක් ශිෂයමයකු 

රු10,000/- මුදලක් මෙවිය යුතුය. (ආයතනය තුළ අධ්යයන කාලය සළකා ොස්තු අයකිරීෙට කටයුතු කරන්න 
 

11. මෙහි අ.මපො.ස (උ/මප) විෂයන් තුනකින් සෙත් වී තිබීෙ මලස අදහස් කරනු ලබන්මන් විෂය ධ්ාරාමේ ප්රධ්ාන විෂයයන්      
03 මේ. සාොනය ඉිංග්රිසි(General English) හා සාොනය මතොරතුරු තාක්ෂණය (GIT) විෂයන් මම් සඳහා අදාළ මනොමේ. 

 

7. 

http://www.dtet.gov.lk/


 
 

12.ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (NVQ) සහතිකය ලබාෙැනීෙ සඳහා මපනී සිටිය යුතු තෘතීයික හා වෘත්තීය අධ්යාපන මකොමිසෙ 

ෙගින් පවත්වනු ලබන මපොදු විභාෙය සඳහා මපනී සිටීෙට, සිසුමවකුමෙන් රු.900/- ක මුදලක් මකොමිෂන් සභාව අයකරනු 

ලබයි. 

13. මෙෙ තාක්ෂණ/ කාර්මික විදයාලයන්හි පාඨොලා හැදෑරීෙට ඉල්ලුම් කරන සෑෙ ඉල්ලුම්කරුවකුෙ / ඉල්ලුම්කාරියකෙ 
I. ෙනා චරිතයකින් යුක්ත විය යුතුය. 

II. ශ්රී ලිංකාමේ පුරවැසිමයකු විය යුතුය. 
III. ඉල්ලුම්පත්ර ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාමේ දී ඇතුළත්වීෙ සඳහා අවශය සුදුසුකම් සපුරා තිබිය යුතුය. 

 
14. සුදුස්සන් මතෝරාෙනු ලබන්මන් අදාල විෂය දැනුෙ සහ පාඨොලාව පැවැත්මවන භාෂා ොධ්යමයන් සන්නිමේදනය කිරීමම් 

හැකියාව පරීක්ෂා කිරීමම් ලිඛිත විභාෙයක හා සම්මුත පරීක්ෂණයක ප්රථිළළුල ෙතය.  
 

15. ලිපි මල්තන කිසිවක් මහෝ ඒවාමේ පිටපත් මහෝ ඉල්ලුම් පත්රය සෙෙ ඉදිරිපත් මනොකළ යුතුය. සම්මුත පරීක්ෂණමේ දී 
අවශය හා පිළිෙත හැකි ලිපි මල්තන ඉදිරිපත් මනොකර මයෝෙයතාවය ඔේපු කිරීෙට මනොහැකි වන අයදුම්කරුවන් 
නුසුදුස්සන් වනු ඇත. 

 

16. මතෝරාෙනු ලබන පූර්ණකාලීන සිසුන් සඳහා පහත දැක්මවන අෙතර වාසි සහ වරප්රසාද හිමි මේ. 
I. පූර්ණ කාලීන දිවා පාඨොලා හදාරන සිසුන් සඳහා ලිංෙෙ හා දුම්රිය අනුග්රහ වාර  ප්රමේශ පත්ර අවශයතාව ෙත ලබා 

ෙත හැකිය.  
II. මතෝරාෙත් පාඨොලාවන් සඳහා අඩු ආදායම් ලාභී පවුල්වල දරුවන්ට (වාර්ෂික ආදායෙ රු.500, 000 ට අඩු පවුල්වල) 

නිපුණතා සිසු සවිය යටමත් ොසිකව රු 4000/- උපරිෙයකට යටත්ව පැමිණීෙ ෙත දීෙනාවක් හිමිමේ. 
 

17. සිය ලිපි මල්තනවල සත්යතාවය පිළිබඳව ඉල්ලුම්කරු සම්පූර්ණමයන් ෙ වෙකිව යුතුය. විංචනික මහෝ මවනස ්කිරීම් 

සහිත ලිපි මල්තන ඉදිරිපත් කරන මහෝ අයදුම්පමතහි සඳහන් කරුණු සනාථ වන මසේ ලිපි මල්තන සම්මුත පරීක්ෂණමේ 

දී ඉදිරිපත් මනොකරන අයදුම්කරුවන්මේ අයදුම්පත් ේරතික්මෂේප කරනු ලැමේ. 
 

18. කිසියම් විදයාලයක පවත්වන පාඨොලාවක පළමු/මදවන/මතවන වසර සඳහා ලියාපදිිංචි වන සිසුන් සිංඛ්යාව එෙ 

පාඨොලාව පවත්වාමෙන යාෙ සඳහා ප්රොණවත් මනොවන අවස්ථාවක දී එෙ සිසුන් අදාල පාඨොලාව පැවැත්මවන 

ආසන්නතෙ තාක්ෂණ/කාර්මික විදයාලයකට ොරු කරනු ලැමේ. 
 

19. අර්ධ්කාලීන පාඨොලාවක් සඳහා ඉල්ලුම්කරන අයදුම්කරුවන් තෙන් අදාළ ක්මෂේත්රමේ රැකියාවක නිරත වන බව තහවුරු 

කිරීෙ සඳහා මසේවා සහතිකයක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 
 

20. පාඨොලා සම්බන්ධ් වැඩිදුර මතොරතුරු වෘත්තීය ොර්මෙෝපමේෂන අිංශමේ  011-2348893 යන දුරකථන අිංකය 

ඇෙතීමෙන් සහ dtet.gov.lk යන මවේ අඩවියන්ද ලබා ෙත හැකිය.  
 

21. අවසන් විභාෙය සහ ඇෙයීම් සඳහා සුදුසුකම් ලැබීෙට ශිෂය ශිෂයාවන් මේශණ හා ප්රාමයෝගික රියාකාරකම් සඳහා අවෙ 

වශමයන් 75% සහභාගිත්වයක් තිබිය යුතු අතර අතණ්ඩ ඇෙයීම් වලදී අවෙ සාධ්න ෙට්ටෙට ඉහළින් උපයාමෙන තිබීෙ 

අතයවශය මේ. එමසේ මනොවන අවස්ථා වලදී අවසන් විභාෙ හා ඇෙයීම් සඳහා මපනීසිටීෙට අවස්ථාවක් හිමි මනොමේ. 
 

22. පාඨොලා මක්තයන් BSA, BSC, ECC,ETA, ETB, ETC, ESC,  හා MCC යටමත් හඳුන්වා දී ඇති පාඨොලාවන් සඳහා 
මෙෙ මදපාර්තමම්න්තුව ෙඟින් අවසන් විභාෙයක් පැවැත්මේ. අමනකුත් මක්ත සඳහා මදපාර්තමම්න්තු විභාෙයක් 
මනොපැවැතිමවන අතර අවස්ථාමවෝඡිතව තෘතීයික හා වෘත්තීය අධ්යාපන මකොමිෂන් සභාව විසින් ලිඛිත /ප්රාමයෝගික 

පරීක්ෂණ පවත්වා නිපුණතාවය ෙත NVQ සහතික පිරිනෙනු ලැමේ. 
 
23. මෙෙ ෙැසට් පත්රමයහි සඳහන් තාක්ෂණ විදයාලවල සහ කාර්මික විදයාලවල 2022 අධ්යයන වර්ෂමයහි පැවැත්වීෙට    

නියමිත පාඨොලා සියල්ලෙ පැවැත්වීෙ මහෝ කිහිපයක් පැවැත්වීෙ කාර්මික අධ්යාපන හා පුහුණු 

කිරීමම් මදපාර්තමම්න්තුමේ අධ්යක්ෂ ජනරාල්මේ අභිෙතය පරිදි මේ.  

 

               ඒස්.සී.ජෙත් 

           අධ්යක්ෂ ජනරාල්  

කාර්මික අධ්යාපන හා පුහුණු කිරීමම් මදපාර්තමම්න්තුව                                               

තැ.මප. 557,               
ඕල්මකොට් ොවත, මකොළඹ 10.   

www.dtet.gov.lk                                                  
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                                                        තාක්ෂණ / කාර්මික විදයාල ලැයිස්තුව 

අනු 
අිංකය 

 
තාක්ෂණ / කාර්මික විදයාලය ලිපිනය 

දුරකථන 
අිංකය 

දිස්ත්රික්කය 

01 අම්පාර හාඩි තාක්ෂණ විදයාලය ඉඟිනියාෙල පාර, අම්පාර. 
063-2223485 

  063-2224236 
අම්පාර 

 
02 

 
අනුරාධ්පුර තාක්ෂණ විදයාලය 

 
නව නෙරය, අනුරාධ්පුරය. 

  025-2222666 

 025-2224710 

 
අනුරාධ්පුරය 

03 බදුල්ල තාක්ෂණ විදයාලය ේරින්මල්න් ඩ්රයිේ, බදුල්ල. 
055-2222413 

  055-2225640 
බදුල්ල 

04 ොල්ල තාක්ෂණ විදයාලය කළුවැල්ල, ොල්ල. 

091-2234051 

091-2225985 

091-2234871 

ොල්ල 

05 යාපනය තාක්ෂණ විදයාලය ේරවුන්ස් පාර, යාපනය. 
021-2220028 

021-2222358 
යාපනය 

06 
ශ්රි ලිංකා තාක්ෂණ විදයාලය 

ෙරදාන 
ඕල්මකොට් ොවත, මකොළඹ 10. 

011-2324177 

011-2423653 
මකොළඹ 

07 රත්නපුර තාක්ෂණ විදයාලය 
ෆාම් ොර්ඩ්න්, මකොළඹ පාර, 

රත්නපුරය. 

045-2232390 

045-2224715 
රත්නපුර 

08 ෙහනුවර තාක්ෂණ විදයාලය අරුේපල, ෙහනුවර. 
  081-2224063 

  081-2211810 
ෙහනුවර 

09 කුරුණෑෙල තාක්ෂණ විදයාලය පුත්තලෙ පාර, කුරුණෑෙල. 
037-2223264 

037-2227611 
කුරුණෑෙල 

10 
අක්කමරයිපත්තුව කාර්මික 

විදයාලය 
ේරධ්ාන වීදිය, අක්කමරයිපත්තුව. 

067-2279326 

067-2279602 
අම්පාර 

11 
ආණෙඩුව කාර්මික විදයාලය නවෙත්මත්ෙෙ පාර, ආණෙඩුව. 

  032-2263288 

  032-2263163 
පුත්තලෙ 

12 බලපිටිය කාර්මික විදයාලය දුම්රිය මපොළ පාර, වඳදූව, බලපිටිය. 
091-2258096 

091-2255248 
ොල්ල 

13 බණ්ඩාරමවළ කාර්මික විදයාලය වැවතැන්න, බණ්ඩාරමවළ. 
057-2222754 

057-2233753 
බදුල්ල 

14 ෙඩකලපුව කාර්මික විදයාලය ෙන්චන්තුඩුමවයි, ෙඩකලපුව. 
065-2246557 

065-3659455 
ෙඩකලපුව 

15 මබලිඅත්ත කාර්මික විදයාලය පුවක්දණ්ඩාව, මබලිඅත්ත. 
047-2243229 

047-2251255 
හම්බන්මතොට 

16 දඹුල්ල කාර්මික විදයාලය ොතමල් පාර, දඹුල්ල. 
066-2284713 

066-2284885 
ොතමල් 

17 
මදහිඅත්තකණ්ඩිය කාර්මික 

විදයාලය 
ෙහවනාමවල, මදහිඅත්තකණ්ඩිය. 

027-2230117 

027-2250262 
අම්පාර 

18 ඇඹිලිපිටිය කාර්මික විදයාලය නව නෙරය, ඇඹිලිපිටිය. 
047-2261037 

  047-2261608 
රත්නපුර 



 
 

19 ෙම්පහ කාර්මික විදයාලය වැරැල්ලවත්ත, යක්කල. 
033-2222132 

033-2233253 
ෙම්පහ 

20 හසලක කාර්මික විදයාලය මයෝධ් ඇල පාර, හසලක. 
055-2257129 

055-2258225 
ෙහනුවර 

21 මහෝොෙෙ කාර්මික විදයාලය මෙොඩෙෙ, මහෝොෙෙ. 
011-2855315 

011-2857133 
මකොළඹ 

22 කළුතර කාර්මික විදයාලය කලමුල්ල, කළුතර. 
034-2222325 

034-2236622 
කළුතර 

23 කෑෙල්ල කාර්මික විදයාලය කච්මච්රි පාර, කෑෙල්ල. 
035-2222441 

035-2223319 
කෑෙල්ල 

24 කුලියාපිටිය කාර්මික විදයාලය පන්නල පාර, කුලියාපිටිය. 
037-2281181 

037-2281271 
කුරුණෑෙල 

25 ෙන්නාරෙ කාර්මික විදයාලය පන්නායි, මවඩ්ඩුවන් හන්දිය, ෙඩුපාර.  023-3238532 ෙන්නාරෙ 

26 ොතමල් කාර්මික විදයාලය එම්.සී. පාර, ොතමල්. 
066-2224196 

066-2224847 
ොතමල් 

27 ොතර කාර්මික විදයාලය ෙැේමදවත්ත, ොතර. 
041-2222565 

041-2229998 
ොතර 

28 ෙැදෙෙ කාර්මික විදයාලය බිබිමල් පාර, ෙැදෙෙ. 
055-2266113 

055-2266112 
මෙොණරාෙල 

29 මෙොණරාෙල කාර්මික විදයාලය සිරිෙල, මෙොණරාෙල. 
055-2276167 

055-2277448 
මෙොණරාෙල 

30 නුවරඑළිය කාර්මික විදයාලය ජයතිලක ොවත, නුවරඑළිය. 
052-2222658 

052-2235895 
නුවරඑළිය 

31 පාතදුම්බර කාර්මික විදයාලය නවයාලතැන්න, කටුෙස්මතොට. 
081-2499782 

081-2500441 
ෙහනුවර 

32 
මපොමළොන්නරුව කාර්මික 

විදයාලය 
විේයාපුර, මපොමළොන්නරුව. 

027-2224429 

027-2224428 
මපොමළොන්නරුව 

33 රත්ෙලාන කාර්මික විදයාලය ොලුපාර, රත්ෙලාන. 

011-2632778 

011-2626955 

011-2612877 

මකොළඹ 

34 සම්ෙන්තුමර් කාර්මික විදයාලය අම්පාර පාර, සම්ෙන්තුමර්. 
067-2260933 

067-2260086 
අම්පාර 

35 ත්රිකුණාෙළය කාර්මික විදයාලය මිහිඳුපුර, ත්රිකුණාෙළය. 
026-2223034 

026-2227956 
ත්රිකුණාෙළය 

36 වවුනියාව කාර්මික විදයාලය ෙන්නාරෙ පාර, වවුනියාව. 
024-2223664 

024-2226720 
වවුනියාව 

37 වරකාමපොල කාර්මික විදයාලය අු රුවැල්ල පාර, වරකාමපොල. 
035-2267651 

035-2268302 
කෑෙල්ල 

38 වාරියමපොල කාර්මික විදයාලය හලාවත පාර, වාරියමපොල. 
037-2267256 

037-2268380 
කුරුණෑෙල 

39 වීරවිල කාර්මික විදයාලය නව නෙරය, වීරවිල. 
047-2237064 

047-2237032 
හම්බන්මතොට 



 
 

 

                                                               ආෙර්ශ අයදුම්පත්රය  

තාක්ෂණ විෙයාල / කාර්මික විෙයාලවලට ඇතුලත්වීම සඳහා අයදුම්පත්රය  - 2022 අධයයන වර්ෂය 

 

කාර්යාලයීය ප්රමයෝජනය සඳහා 
 

වැෙගත් : (අයදුම්පත්රය  අොළ තාක්ෂණ විෙයාලයේ / කාර්මික විෙයාලයේ අධයක්ෂ/ විදුහල්පති යවතට යැවීය යුතුය. 

තාක්ෂණ / කාර්මික  විෙයාලවල ලිපිනයන්  තාක්ෂණ විෙයාල / කාර්මික විෙයාල ලැයිස්තුයේ ෙක්වා ඇත.) 

 

1.  තාක්ෂණ විදයාලමේ / කාර්මික විදයාලමේ නෙ  

 

2. ඉල්ලුම් කරන පාඨොලාමේ නෙ සහ පාඨොලා මක්තය:- 

 

 

 

3. ජාතික හැඳුනුම්පත් අිංකය:- 

4.  භාෂා ොධ්ය: - සිිංහල/මදෙළ 

5.  අයදුම්කරුමේ මුලකුරු සෙෙ නෙ (ඉිංග්රිසි කැපිටල් අකුරින්) :- 

                    
                    

                    

                    
 

6. සම්පූර්ණ නෙ (ඉිංග්රිසි කැපිටල් අකුරින්) :- 

                    

                    

                    

 

7.  මුලකුරු සෙෙ නෙ (සිිංහමලන් / මදෙමළන්) :-   

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

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

8.  ස්ථිළර ලිපිනය (ඉිංග්රිසි කැපිටල් අකුරින්) :-  

                    

                    

                    

 

9.  ස්ථිළර ලිපිනය (සිිංහමලන්) :-  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

         

            

 



 
 

10.  උපන් දිනය: - 

 
11.  ස්ත්රි/ පුරුෂ භාවය:- …………….. 
 
12. අයදුම්කරුමේ පදිිංවිය පිළිබඳ මතොරතුරු : 

 
  පළාත :-                                                      දිස්ත්රික්කය  :- 

    ප්රාමේයයමල්කම් මකොට්ඨාශය:-        ග්රාෙනිලධ්ාරී මකොට්ඨාශය :- 

 
13.  දුරකථන අිංකය:- නිවස:                                   

                                  ජිංෙෙ:  

 
14. NVQ සුදුසුකම් ෙත පාඨොලාවලට ඇතුලත්වීෙට අමේක්ෂා කරන අයදුම්කරුවන් සඳහා  

 

ලබා ඇති NVQ 

සහතිකයේ නම 

(වෘත්තීය 

ක්මෂේත්රයෙ සමග) 

NVQ මට්ටම පාඨමාලාව 

හැෙෑරූ 

ආයතනයේ නම 

අොල යසේවා 

පළපුරුද්ෙ ඇත්නම් 

ඒ පිළිබඳ විස්තර 

යකටියයන් 

හැෙෑරූ පාඨමාලා 

කාලය 

අවුරුදු / මාස 

     

     
     

15. අධ්යාපන සුදුසුකම් :- 

අ) අ.මපො.ස. (සා.මපළ ) ප්රථිළළුල (මදවරකට මනොවැඩි වාර ෙණනකදී) 

 
පළමුවර:-  විභාෙ අිංකය: .................................. 
වර්ෂය ............................  ොධ්ය .................... 

 

 විෂයය සොර්ථය 
1   

2   

3   
4   

5   

6   
7   

8   

9   
10   

 

(ආ) අ.මපො.ස (උ. මපළ) ප්රථිළළුල (එක් වරකදී) 

 

 

 

 

 

        

          

          

විභාෙ අිංකය : .............................................. 
වර්ෂය :  ............................................. 

විෂයය සාොර්ථය 

  

  

  
  

 2022.01.01. දිනට වයස අවුරුදු                  ොස              දින     

  

  

 මදවනවර:-  විභාෙ අිංකය: .............................................. 
වර්ෂය ............................  ොධ්යය ................................. 

 

 විෂයය සොර්ථය 

1   

2   
3   

4   

5   

6   
7   

8   

9   
10   

 



 
 

 

(ඇ) ඉහත සඳහන් (අ) සුදුසුකෙ සපුරා මනොෙැතිනම් ලබා ඇති ඉහළෙ අධ්යාපන සුදුසුකම්  

     මරේණිය: ......... වර්ෂය  : .............. 

     පාසමල් නෙ හා ලිපිනය : ………………………………………….. 

16. සන්ධ්යා/අර්ධ් කාලීන පාඨොලා සඳහා පෙණක් අදාල මේ. 

(රැකියා ගතව සිටිය යුතු බව ෙැක්යවන පාඨමාලා සඳහා පමණක් යමම යකොටස යසේවායයෝජ්ක විසින් සම්පුර්ණ 

කරන්න.) 

  16.1 අයදුම්කරුමේ නෙ:-.............................................................................................................. 

   16.2 මසේවා ස්ථානය හා එහි ලිපිනය:-............................................................................................... 
     16.3 දැනට දරන තනතුර හා ඊට පත්වූ දිනය:-.................................................................................... 

   16.4 මසේවක අර්ථසාධ්ක අරමුදල් අිංකය:- EPF .........මසේවක භාරකාර අරමුදල් අිංකය:-ETF..................... 

       ඉහත අයදුම්කරු මෙෙ ආයතනමේ/ කාර්යාලමේ මසේවය කරන බවට සහතික කරමි. 

  16.5 මසේවා මයෝජකයාමේ නෙ:-.................................................................................................... 

  16.6 තනතුර :- ......................................................................................................................... 
 
  16.7අත්සන :- .......................................................................................................................... 

 

17. ස්වයිං රැකියාවක නියුක්ත නම් එහි ස්වභාවය (ග්රාෙ මසේවා නිළදාරි විසින් ලිපියක් ෙ ගින් කහවුරු කර තිබිය යුතුය)  
......................................................................................................................................................................... 

18.අයදුම්කරුමේ ප්රකාශය:- 

ො විසින් අයදුම්පත්රයමේ සඳහන් කර ඇති මතොරතුරු ො දන්නා තරමින් නිවැරදි බවත්, ඉල්ලුම් මකොට ඇති 

පාඨොලාවට අවශය සුදුසුකම් ො විසින් සපුරා ඇති බවත් , මෙයින් සහතික කරමි. තවද තාක්ෂණ විදයාලවලට / 

කාර්මික විදයාලවලට සිසුන් ඇතුළත් කර ෙැනීෙ පිළිබඳ පටිපාටියට එකඟවීෙට ද කාර්මික අධ්යාපන හා පුහුණු 

කිරීමම් මදපාර්තමම්න්තුමේ අධ්යක්ෂ ජනරාල්මේ අවසාන තීරණය පිළිෙැනීෙට ද මපොමරොන්දු මවමි. 

 

දිනය:- .................................            අයදුම්කරුමේ අත්සන :............................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

තාක්ෂණ විෙයාලවල/කාර්මික විෙයාලවල පැවැත්යවන පාඨමාලා පිළිබඳ  උපයල්ඛනය - 2022 

                       ජ්ාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (3/4) මට්ටම්    (NVQ Level – 3/4) 

කෘෂිකාර්මික වැවිලි හා පශු සම්පත් ක්යෂේත්රය 

පූර්ණ කාලීන පාඨමාලා 
 

අනු 
අිංකය 

පාඨොලා 
මක්තය 

පාඨොලාමේ නෙ හා ස්වභාවය ඇතුලත්වීමම් සුදුසුකම් 

පාඨොලා ොධ්ය / NVQ 
ෙට්ටෙ සහ පැවැත්මවන 

තාක්ෂණ විදයාල/ 
කාර්මික විදයාල 

 

01. 

 
A01S001 

 
පැළතවාන් සිංවර්ධ්න සහකාර 
 
පුර්ණ කාලීන දිවා එක් අවුරුදු 
 
(කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 
06 ඇතුළත්ය) 
 
 
 

 
1. අ.මපො.ස (සා.මපළ) දක්වා අධ්යාපනය ලබා 

තිබීෙ. 
                               මහෝ  
 

    අදාල ක්මෂේත්රමේ NVQ 3 සුදුසුකෙ ලබා   
තිබීෙ. 

 
2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි විය 

යුතුය.  

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4    
හසලක, කුලියාපිටිය 
අම්පාර, වරකාමපොල  
  
යෙමළ මාධය 

NVQ මට්ටම් 4   
 

ෙඩකලපුව, සම්ෙන්තුමර් 
අක්කරපත්තුව 

 

02. 

 
ECC 34 

 
කෘෂි උපකරණ කාර්මික 
(යල්පින් සඳහා වු සහතිකය) 
 
පුර්ණ කාලීන දිවා  
ොස 18 
 
(කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 
06 ඇතුළත්ය) 

 

1. 09 මරේණිය සෙත් වී තිබීෙ. 
                         මහෝ  
 

අදාල ක්මෂේත්රමේ NVQ 3 සුදුසුකෙ  ලබා  
තිබීෙ. 

                                               
2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට         

වැඩි විය යුතුය. 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4      
මදහිඅත්තකණ්ඩිය 
 

 

 

03. 

 
A01S003 

 
ක්මෂේත්ර සහකාර (කෘෂිකර්ෙ) 
සඳහා වු සහතිකය 
 
පුර්ණ කාලීන දිවා එක් අවුරුදු 
 
(කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 
06 ඇතුළත්ය) 
 
 
 
 
 

 
1. අ.මපො.ස (සා.මපළ) දක්වා අධ්යාපනය 

ලබා තිබීෙ. 
                                මහෝ  
 

අදාල ක්මෂේත්රමේ NVQ 3 සුදුසුකෙ      
ලබාතිබීෙ. 

 
2.  2022.01.01 දිනට වයස අවු.  17 ට වැඩි විය 

යුතුය 
 
 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 3 
මහෝොෙෙ  

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
අම්පාර, අනුරාධ්පුර, 
වරකාමපොල, ොතමල් , 
ෙහනුවර,රත්නපුර, 
බණ්ඩාරමවල, දඹුල්ල, 
මදහිඅත්තකණ්ඩිය, 
ඇඹිලිපිටිය,හසලක, 
කුලියාපිටිය, 
මෙොණරාෙල,  නුවරඑළිය 
 
යෙමළ මාධය 

NVQ මට්ටම් 4    
සම්ෙන්තුමර් 
වේනියාව 
අක්කරපත්තු 

 
04 

 
A01S023 

 
සත්ත්ව පාලන කාර්මික ශිල්පී 
 
පුර්ණ කාලීන දිවා එක් අවුරුදු 
 
(කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 
06 ඇතුළත්ය) 
 

 

1. අ.මපො.ස (සා.මපළ) දක්වා අධ්යාපනය 
ලබා තිබීෙ. 
                         මහෝ  

 

අදාල ක්මෂේත්රමේ NVQ 3 සුදුසුකෙ      
ලබා තිබීෙ. 
 

2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු.  17 ට වැඩි විය 
යුතුය 
 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4  
කුලියාපිටිය 

 

 

 

 



 
 

 
05 

 
A01S019 

 
ෙල් වොව හා භූ දර්ශකරණ 
සිංවර්ධ්න සහකාර 
 
පුර්ණ කාලීන දිවා එක් අවුරුදු 
 
(කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 
06 ඇතුළත්ය) 
 

 

3.  අ.මපො.ස (සා.මපළ) දක්වා අධ්යාපනය 
ලබා තිබීෙ. 
                         මහෝ  

 

අදාල ක්මෂේත්රමේ NVQ 3 සුදුසුකෙ      
ලබාතිබීෙ. 

 

4. 2022.01.01 දිනට වයස අවු.  17 ට වැඩි විය 
යුතුය 

 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4  
කුලියාපිටිය 
බණ්ඩාරමවල 
 

 
06 

 
A01S018 

 
ශාක පත්ර 
මරෝපණ පර්මේෂණොර 
සහකාර 

 
පුර්ණ කාලීන දිවා එක් අවුරුදු 

 

(කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 

06 ඇතුළත්ය) 
 

 

1. මදවරකට මනොවැඩි වාර ෙණනකදී අ.මපො.ස 

(සා.මපළ) විභාෙමයන් ොධ්ය භාෂාව, 

විදයාව ඇතුළුව විෂයයන් හයකින් (06)  

සාොර්ථය ලබා තිබීෙ.  
                                මහෝ  
 

අදාල ක්මෂේත්රමේ NVQ 3 සුදුසුකෙ     
ලබාතිබීෙ. 

 

2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු.  17 ට වැඩි විය 
යුතුය 

 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4  
කුලියාපිටිය 
 

 
07 

 
B05S004 

 
ජල ජීවි තාක්ෂණ ශිල්පි 

 
පුර්ණ කාලීන දිවා එක් අවුරුදු 
 
(කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 
06 ඇතුළත්ය) 
 

 
1. අ.මපො.ස (සා.මපළ) දක්වා අධ්යාපනය 

ලබා තිබීෙ. 
                                මහෝ  
 

අදාල ක්මෂේත්රමේ NVQ 3 සුදුසුකෙ        
ලබාතිබීෙ. 

 
2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු.  17 ට වැඩි විය 

යුතුය 
 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4  
කුලියාපිටිය 

 

 

කෘෂිකාර්මික වැවිලි හා පශු සම්පත් ක්යෂේත්රය 

අර්ධ කාලීන පාඨමාලා 

අනු 
අිංකය 

පාඨොලා 
මක්තය 

පාඨොලාමේ නෙ හා ස්වභාවය ඇතුලත්වීමම් සුදුසුකම් 

පාඨොලා ොධ්ය / NVQ 
ෙට්ටෙ සහ පැවැත්මවන 
තාක්ෂණ විදයාල/ 
කාර්මික විදයාල 

08 A01S022.1 සත්ත්ව පාලන සහකාර 
 
අර්ධ් කාලීන, සති අන්ත     
ොස 03 

 

1. 09 මරේණිය දක්වා අධ්යාපනය ලබා තිබීෙ. 
 

                                මහෝ 
   අදාල ක්මෂේත්රමේ රැකියාවක නිරත ව සිටීෙ 
 
2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු.  17 ට වැඩි විය 

යුතුය 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 3  
කුලියාපිටිය 

 

 

යමෝටර් වාහන අළුත්වැඩියාව හා නඩත්තු ක්යෂේත්රය 

පූර්ණ කාලීන පාඨමාලා 

අනු 
අිංකය 

පාඨොලා 
මක්තය 

පාඨොලාමේ නෙ හා ස්වභාවය ඇතුලත්වීමම් සුදුසුකම් 

පාඨොලා ොධ්ය / NVQ 
ෙට්ටෙ සහ පැවැත්මවන 

තාක්ෂණ විදයාල/ 
කාර්මික විදයාල 

 
09 

 
G50S018 

 
වාහන දුම් පරීක්ෂක  සහකාර 
 
පුර්ණ කාලීන දිවා එක් අවුරුදු 
 
 

 
1. 09 මරේණිය සෙත් වී තිබීෙ. 

                      මහෝ  
 

    අදාල ක්මෂේත්රමේ NVQ 3 සුදුසුකෙ ලබා 
තිබීෙ.   

                                             
2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17ට වැඩි 
විය යුතු ය. 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 3 
කුරුණෑෙල, ොල්ල 
 

 



 
 

 
10 

 
G50S019 

 

 
වාහන වර්ණ සිංමයෝජන ශිල්පි  
 
පුර්ණ කාලීන දිවා එක් අවුරුදු 
 
(කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 
06 ඇතුළත්ය) 
 

 
1. 09 මරේණිය සෙත් වී තිබීෙ. 

                   මහෝ  
 

  අදාල ක්මෂේත්රමේ NVQ 3 සුදුසුකෙ ලබා 
තිබීෙ. 

                                               
2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17ට වැඩි 
විය යුතු ය. 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4    
කුරුණෑෙල 

 

 

 
11 

 
ECC 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ඉිංජිමන්රු ශිල්පීය පුහුණුව  
පිළිබඳ ජාතික සහතිකය -
(මෙෝටර් වාහන ශිල්පි) 
 
පුර්ණ කාලීන දිවා අවුරුදු 2½  
 
(කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 
06 ඇතුළත්ය) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. මදවරකට මනොවැඩි වාර ෙණනකදී 
අ.මපො.ස (සා.මපළ) විභාෙමයන් ෙණිතය, 
හා ොධ්ය භාෂාව ඇතුළුව විෂයයන් හයකින් 
(06) සෙත් වී තිබීෙ . 

                   මහෝ  
 

අදාල ක්මෂේත්රමේ NVQ 3 සුදුසුකෙ ලබා 
තිබීෙ.                                               

 

2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි විය 
යුතුය. 

  
 
 

  

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
අම්පාර, අනුරාධ්පුර, 
බදුල්ල,ොල්ල,ෙහනුවර, 
කුරුණෑෙල, ෙරදාන, 
රත්නපුර,ආණෙඩුව, 
බණ්ඩාරමවල,මබලිඅත්ත, 
දඹුල්ල, ෙම්පහ, හසලක, 
මහෝොෙෙ, කලුතර, 
කෑෙල්ල,කුලියාපිටිය, 
ොතමල්,ොතර, වීරවිල, 
නුවරඑළිය, රත්ෙලාන, 
වරකාමපොල,ඇඹිලිපිටිය, 
වාරියමපොල, මෙොණරාෙල 

 

යෙමළ මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
සම්ෙන්තුමර්, යාපනය, 
ෙඩකලපුව. 
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G50S003 

 
මෙෝටර් වාහන කාර්මික 
 
පුර්ණ කාලීන දිවා අවුරුදු 02 
 
(කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 
06 ඇතුළත්ය) 
 

     
1. අ.මපො.ස (සා.මප) දක්වා අධ්යාපනය 
හදාරා තිබීෙ. 

                                මහෝ  
 

අදාල ක්මෂේත්රමේ NVQ 3 සුදුසුකෙ ලබා 
තිබීෙ.                                               

 
 

2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි 
විය යුතුය 
 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
අම්පාර, අනුරාධ්පුර, 
බදුල්ල,ොල්ල,ෙහනුවර, 
කුරුණෑෙල, ෙරදාන, 
රත්නපුර,ආණෙඩුව, 
බණ්ඩාරමවල,මබලිඅත්ත, 
දඹුල්ල, ෙම්පහ, හසලක, 
මහෝොෙෙ, කලුතර, 
කෑෙල්ල,කුලියාපිටිය, 
ොතමල්,ොතර, වීරවිල, 
නුවරඑළිය, රත්ෙලාන, 
වරකාමපොල,ඇඹිලිපිටිය, 
වාරියමපොල, මෙොණරාෙල 
 

 

 

යෙමළ මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
සම්ෙන්තුමර්, යාපනය, 
ෙඩකලපුව. 
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   G50S006 

 
NVQ 3  
මෙෝටර් සයිකල් කාර්මික 
පුර්ණ කාලීන දිවා ොස 06 
 
NVQ 4  
මෙෝටර් සයිකල් කාර්මික ශිල්පි 
පුර්ණ කාලීන දිවා ොස 18 
(කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 
06 ඇතුළත්ය) 
 
 

 
1. 9 මරේණිය සෙත් වී තිබීෙ. 
 
2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි විය 

යුතුය 

 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 3     
බලපිටිය,දඹුල්ල,ඇඹිලිපිටි
ය,නුවරඑළිය,වාරියමපොළ,
කුලියාපිටිය,අනුරාධ්පුර, 
කුරුණෑෙල,මබලිඅත්ත, 
ොතමල්,පාතදුම්බර, 
මපොමළොන්නරුව,ෙරදාන,
මදහිඅත්තකණ්ඩිය,කළුතර
,කෑෙල්ල,මෙොණරාෙල, 
ෙරදාන , බදුල්ල 



 
 

    

යෙමළ මාධය 

NVQ මට්ටම් 3   
යාපනය,අක්කමරයිපත්තු, 
ෙඩකලපුව,ෙන්නාරෙ, 
වවුනියාව 
 
 
 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම්  4 
ොතර,අම්පාර,ොල්ල, 
ආණෙඩුව,රත්ෙලාන, 
වීරවිල 
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G50S004 

 
මෙෝටර් වාහන පින්තාරු ශිල්පි 
 
NVQ 3 
පුර්ණ කාලීන දිවා  හය ොසික  
 
NVQ 4 
පුර්ණ කාලීන දිවා  ොස 12  
 
පූර්ණ කාලීන දිවා එක් අවුරුදු 
(කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 
06 ඇතුළත්ය) 
 
 

 
1. 09 මරේණිය සෙත් වී තිබීෙ 
 
2.  2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි 

විය යුතුය.  
 

   

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
කුරුණෑෙල,ඇඹිලිපිටිය, 
රත්ෙලාන,කුලියාපිටිය, 
අනුරාධ්පුර,බදුල්ල,   
 
සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 3 
මපොමළොන්නරුව, 
ත්රිකුණාෙළය,වරකාමපොළ, 
කළුතර 
 

යෙමළ මාධය 

NVQ මට්ටම් 3 
යාපනය,අක්කරපත්තු, 
ත්රිකුණාෙළය, වේනියාව 

 

15 

 
G50S005 

 
මෙෝටර් රථ වැේදුම් ශිල්පී 
(ටින්කරින්) 
 
NVQ 3 - පූර්ණකාලීන දිවා 
ොස06 
 
NVQ 4 - පුර්ණ කාලීන දිවා 
ොස 12 (කර්ොන්තෙත 
පුහුණුව ොස 06 ඇතුළත්ය) 

 
 1. 09 මරේණිය සෙත් වී තිබීෙ 

 
 2.2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි 

විය යුතුය.  
     

 

සිංහල මාධය 
NVQ ෙට්ටම් 4 
කුරුණෑෙල,බලපිටිය, 
අනුරාධ්පුර,රත්නපුර, 
ඇඹිලිපිටිය,රත්ෙලාන, 
වාරියමපොල 
 

මදෙළ මාධය 
NVQ ෙට්ටම් 3 
යාපනය 
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G50S002 

 
මෙෝටර් රථ විදුලි කාර්මික 
 
NVQ මට්ටම් 3 

 
පුර්ණ කාලීන දිවා හය ොසික 
 
 

 
1. 09 මරේණිය සෙත් වී තිබීෙ.  
 
2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි 

විය යුතුය 
 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 3 
බදුල්ල, ොල්ල, හසලක 
බණ්ඩාරමවල, ොතර 
ඇඹිලිපිටිය, මහෝොෙෙ, 
කෑෙල්ල, මබලිඅත්ත, 
වරකාමපොළ 

 
මෙෝටර් රථ විදුලි කාර්මික  
 

NVQ මට්ටම් 4 

පුර්ණ කාලීන දිවා දෑ අවුරුදු  
(කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 
06 ඇතුළත්ය) 

 
1. අ.මපො.ස (සා.මප) ෙණිතය විදයාව,සිිංහල 
විෂයයන් සෙඟ විෂයයන් 6 ක් සෙත් වී 
තිබීෙ.  

                   මහෝ 
අදාළ ක්මෂේත්රමේ NVQ 3 සහතිකය 
 

3. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට 
වැඩි විය යුතුය. 
 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
ෙරදාන,කළුතර,ෙහනුවර , 
කුරුණෑෙල 
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G50S001  

 
මෙෝටර් රථ වායු සෙන 
කාර්මික ශිල්පි  
 
NVQ 3 - පුර්ණ කාලීන දිවා 
එක් අවුරුදු 
 
NVQ 4 - පූර්ණකාල දිවා ොස 
18 (කර්ොන්තෙත පුහුණුව 
ොස 06 ඇතුළත්ය) 
 
 

 
1. 09 මරේණිය සෙත් වී තිබීෙ. 
 
2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි 

විය යුතුය 
 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 3 
ඇඹිලිපිටිය,  රත්නපුර, 
මහෝොෙෙ, කුලියාපිටිය 
 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
ෙරදාන,කලුතර,රත්ෙලාන
,රත්නපුර,කුලියාපිටිය, 
මපොමළොන්නරුව, ොල්ල 
 

යෙමළ මාධය 

NVQ මට්ටම් 4  
සම්ෙන්තුමර් 
යෙමළ මාධය 

NVQ මට්ටම් 3  
ෙන්නාරෙ 
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G50S007 

 
ත්රීමරෝද රථ අළුත්වැඩියා 
කාර්මික ශිල්පි 
 
NVQ 3 - පුර්ණ කාලීන දිවා 
ොස 06 
 
NVQ 4 - පූර්ණකාල දිවා එක් 
අවුරුදු (කර්ොන්තෙත පුහුණුව 
ොස 06 ඇතුළත්ය) 
 

  

 
1.  9 මරේණිය සෙත් වී තිබීෙ. 

 
2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි 

විය යුතුය 
  

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 3 
බණ්ඩාරමවල,  හසලක, 
කුලියාපිටිය,  ොතමල්, 
පාතදුම්බර,  වරකාමපොල, 
වාරියමපොළ, අනුරාධ්පුර, 
මපොමළොන්නරුව 
 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
මදහිඅත්තකණ්ඩිය, 
ඇඹිලිපිටිය  
 

යෙමළ මාධය 

NVQ මට්ටම් 3    
ෙන්නාරෙ 

                                                    

 

                                                      සම්භාණ්ඩ හා පාවහන්  ක්යෂේත්රය 

පූර්ණ කාලීන පාඨමාලා 
 

අනු 
අිංකය 

පාඨොලා 
මක්තය 

පාඨොලාමේ නෙ හා ස්වභාවය ඇතුලත්වීමම් සුදුසුකම් 

පාඨොලා ොධ්ය / NVQ 
ෙට්ටෙ සහ පැවැත්මවන 

තාක්ෂණ විදයාල/ කාර්මික 
විදයාල 
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D19S001 

 
පාවහන් නිෙවුම්කරු 
 

NVQ මට්ටම් 3 

පුර්ණ කාලීන දිවා හය ොසික 
 
  
 

 
1.  9 මරේණිය දක්වා අධ්යාපනය හදාරා තිබීෙ. 
 
2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි විය 

යුතුය. 

 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 3 
ඇඹිලිපිටිය, ෙැදෙෙ 

      

 

 

 



 
 

යගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් ක්යෂේත්රය 

පූර්ණ කාලීන පාඨමාලා 

අනු 
අිංකය 

පාඨොලා 
මක්තය 

පාඨොලාමේ නෙ හා ස්වභාවය ඇතුලත්වීමම් සුදුසුකම් 

පාඨොලා ොධ්ය / NVQ 
ෙට්ටෙ සහ පැවැත්මවන 

තාක්ෂණ විදයාල/ කාර්මික 
විදයාල 
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F45S017 

 
මෙොඩනැගිලි ටයිල් ඇතුරුම් 
ශිල්පි 
 

NVQ මට්ටම් 4 

පුර්ණ කාලීන දිවා ොස 15 
 

(කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 06 
ඇතුළත්ය) 

 

 
1. අ.මපො.ස (සා.මපළ) දක්වා අධ්යාපන ය 

ලබා තිබීෙ. 
                   මහෝ  
 

අදාල ක්මෂේත්රමේ NVQ 3 සුදුසුකෙ 
ලබා තිබීෙ.       

                                         
2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු.  17 ට වැඩි  
විය යුතුය. 

 

 

සිංහල මාධය 

NVQ  මට්ටම් 4 
කූරුණෑෙල 
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F45S019 

 
ඇලුමිනියම් පිරිසකරකරණය 
සහ  අභ්යන්තර ෙෘහ 
අලිංකරණ ශිල්පි 
 

NVQ මට්ටම් 4 

පූර්ණ කාලීන දිවා  ොස 18 
 
(කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 06 
ඇතුළත්ය) 

 
1. අ.මපො.ස (සා.මපළ) දක්වා අධ්යාපනය 

හදාරා තිබීෙ. 
                   මහෝ  
 

       අදාල ක්මෂේත්රමේ NVQ 3 සුදුසුකෙ ලබා  
තිබීෙ.  

                                              
2.2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි 
විය යුතුය 

 

 

සිංහල මාධය 

NVQ  මට්ටම් 4 
ොල්ල 
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ETC 05 

 
ඉිංජිමන්රු සැලසුම් ශිල්පය  
පිළිබඳ ජාතික සහතිකය 
 
NVQ මට්ටම් 4 

 

පූර්ණ කාලීන දිවා ොස 18 
 
(කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 06 
ඇතුළත්ය) 
 
 

 

 

1. එක් වරකදී අ.මපො.ස. (සා.මපළ) 
විභාෙමේ ෙණිතය විදයාව ොධ්ය භාෂාව 
ඇතුළුව විෂයන්  හතර (4) ක් සඳහා 
සම්ොන සහිතව විෂයයන් හයකින් (6) 
සෙත් වී තිබීෙ.     

 
        (අ.මපො.ස (උ.මපළ) ෙණිත විෂය ධ්ාරාව / 

ඉිංජිමන්රු තාක්ෂණමේදය විෂය ධ්ාරාව 
හදාරා ඇති අමේක්ෂකයින් මකමරහි 
ප්රමුතතාවය දක්වනු ලැමේ.) 

    

2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි 
විය යුතුය.  

 
  
 

 
සිංහල මාධය 

NVQ  මට්ටම් 4 
 

ආණෙඩුව, අම්පාර, 
අනුරාධ්පුර, බදුල්ල, ොල්ල, 
ෙහනුවර, කුරුණෑෙල, 
ෙරදාන, රත්නපුර, බලපිටිය, 
බණ්ඩාරමවල, මබලිඅත්ත, 
දඹුල්ල, ඇඹිලිපිටිය, ෙම්පහ, 
හසලක, මහෝොෙෙ, කලුතර, 
කෑෙල්ල, කුලියාපිටිය, 
ොතමල්, ොතර, පාතදුම්බර 
මෙොණරාෙල, නුවරඑළිය, , 
මපොමළොන්නරුව, රත්ෙලාන, 
ත්රිකුණාෙළය, වරකාමපොළ, 
වීරවිල 
 

යෙමළ මාධය 

NVQ  මට්ටම් 4 
 
යාපනය, ෙරදාන, ෙන්නාරෙ 
අක්කමර්යිපත්තු,වවුනියාව 
ෙඩකලපුව, සම්ෙන්තුමර්, 
ත්රිකුණාෙළය 
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F45S004 

 
ලී වැඩ කාර්මික (මෙොඩනැගිලි) 
 
NVQ මට්ටම් 3 

පූර්ණ කාලීන දිවා ොස 03 
 
 

 
1. 9 මරේණිය දක්වා අධ්යාපනය හදාරා තිබීෙ. 

 

2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි 
විය යුතුය.  

 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 3 
 

ආණෙඩුව, කළුතර 

යෙමළ මාධය 

NVQ මට්ටම් 3 
 

ෙඩකලපුව, යාපනය 
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 ECC 40 

 
කණිෂ්ඨ අධීක්ෂකවරු  
සඳහා වූ භූදර්ශනකරණය 
පිළිබඳ සහතිකය 
 
NVQ මට්ටම් 4 

පූර්ණ කාලීන දිවා එක් අවුරුදු  
 
(කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 06 
ඇතුළත්ය) 
 

 
1. අදාළ ක්මෂේත්රමේ NVQ ෙට්ටෙ 03 සෙත් වී 

තිබීෙ  
                    මහෝ 
 අ.මපො.ස. (සා.මපළ) විභාෙමයන් 
විෂයයන් හයකින්  (6) කින් සෙත් වී 
තිබීෙ. 
 

2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි 
විය යුතුය.  

 
  
 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
 
මපොමළොන්නරුව, කෑෙල්ල, 
මෙොණරාෙල,වරකාමපොල, 
හසලක 
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    092S001 

 

භූදර්ශකරණ සිංවර්ධ්න සහකාර 

 
NVQ 3 - පූර්ණ කාලීන දිවා 
ොස 03 
 
NVQ 4 - පූර්ණකාල දිවා ොස 
09 (කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 
06 ඇතුළත්ය) 

 

1. 09 මරේණිය දක්වා අධ්යාපනය හදාරා තිබීෙ. 

                       මහෝ 

අදාළ ක්මෂේත්රමේ NVQ 03 සහතිකය තිබීෙ 
NVQ 04 සඳහා සුදුසුකෙ මේ. 

 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 04 
 
රත්ෙලාන,කෑෙල්ල, 
මෙොණරාෙල,වීරවිල, 
මපොමළොන්නරුව, 
වරකාමපොල,ොතමල්, 
වාරියමපොල 
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     E41S001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ජලනල ශිල්පිය පිළිබඳ   
සහතිකය 
 
NVQ 3  

 පුර්ණ කාලීන දිවා ොස 06  
 
NVQ 4 
ජලනල කාර්මික ශිල්පි 

  පුර්ණ කාලීන දිවා ොස 18 
 
(කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 06 
ඇතුළත්ය) 

 
 
 
 

 
1. 09 මරේණිය දක්වා අධ්යාපන ය හදාරා තිබීෙ 
 
2.  2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි විය 

යුතුය.  
 
 
 
 
 
 
   

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම්  3 
 

ආණෙඩුව,බලපිටිය, 
මදහිඅත්තකණ්ඩිය,  
හසලක,වාරියමපොළ, 
ෙරදාන,මෙොණරාෙල, 
රත්ෙලාන, ොතමල් 
 

යෙමළ මාධය 

NVQ මට්ටම් 3 

 
වවුනියාව, ත්රිකුණාෙළය 
සම්ෙන්තුමර් 
 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
 
ඇඹීලිපිටිය,මපොමළොන්නරුව 
 
යෙමළ මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 

 
යාපනය, අක්කමර්යිපත්තු, 
ෙඩකලපුව 
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E41S002 

 
කර්ොන්ත ජලනල ශිල්පි 
 
NVQ මට්ටම් 4 

  පුර්ණ කාලීන දිවා ොස 18 
 
(කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 06 
ඇතුළත්ය) 
 

 

 

1. 09 මරේණිය දක්වා අධ්යාපන ය හදාරා තිබීෙ 

 
2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි විය 

යුතුය.  
    

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
 
ෙරදාන,ෙහනුවර,ොතර, 
රත්ෙලාන,රත්නපුර, 
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ECC 09 

 
ඉිංජිමන්රු ශිල්පීය පුහුණුව 
පිළිබඳ ජාතික සහතිකය - 
(ජලනල) 
 
NVQ ෙට්ටම් 4 

 
1. අ.මපො.ස. (සා.මපළ) දක්වා අධ්යාපන ය 

හදාරා තිබීෙ 
                     මහෝ  
අදාළ ක්මෂේත්රමේ NVQ 3 ලබා තිබීෙ 
 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
 
අම්පාර, අනුරාධ්පුර, බදුල්ල, 
ොල්ල, කුරුණෑෙල, 



 
 

පූර්ණකාල දිවා ොස 18 
 
(කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 06 
ඇතුළත්මේ) 
 
 

2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි 
විය යුතුය.  
   

රත්නපුර, බණ්ඩාරමවල, 
මබලිඅත්ත, දඹුල්ල, 
මහෝොෙෙ. කලුතර, 
කෑෙල්ල, ොතර, නුවරඑළිය, 
වරකාමපොළ, කුලියාපිටිය 
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ECC 14 

 
ඉිංජිමන්රු ශිල්පීය පුහුණුව  
පිළිබඳ ජාතික සහතිකය -  
(මෙොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් ශිල්පි) 
 
NVQ ෙට්ටම් 4 

පුර්ණ කාලීන දිවා ොස 18 
 

(කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 06 
ඇතුළත්ය) 

 
 

 
1.  09 මරේණිය දක්වා අධ්යාපන ය හදාරා තිබීෙ 
 

                            මහෝ 

අදාළ ක්මෂේත්රමේ NVQ 3 සුදුසුකෙ ලබා 
තිබීෙ. 

 

2.  2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි විය 
යුතුය.  

 
 

 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
 
අනුරාධ්පුර, බදුල්ල 
 

යෙමළ මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
 
සම්ෙන්තුමර් 
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F45S005 

 
මපදමර්රු යල්පි 
 
NVQ 3 - පූර්ණකාල දිවා ොස 
06 
 
NVQ 4 - පූර්ණකාල දිවා ොස 
18 (කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 
06 ඇතුළත්මේ) 
 
 
 
 
 
 

 

1. 09 මරේණිය දක්වා අධ්යාපන ය හදාරා තිබීෙ 
 

 
1. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි 

විය යුතුය.  
 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 3 
 
වාරියමපොළ,නුවරඑළිය, 
රත්ෙලාන,මහෝොෙෙ, 
මදහිඅත්තකණ්ඩිය,ෙරදාන,
ආණෙඩුව 
 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
 
රත්නපුර, වීරවිල 
 
යෙමළ මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
 
සම්ෙන්තුමර් 
 

 

 
 31 

 
 

F45S003 

 
 
ඇළුමිනියම් පිරිසැකසුම් ශිල්පි 
 
NVQ 03 - පුර්ණ කාලීන දිවා 
හය ොසික 
 
NVQ 04 - පූර්ණකාල දිවා එක් 
අවුරුදු 
 
(කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 06 
ඇතුළත්ය) 
 
 
 

 
 
1. 09 මරේණිය දක්වා අධ්යාපනය හදාරා තිබීෙ. 
 
2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි විය 

යුතුය. 
 
 
  

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 3 
 
ආණෙඩුව, බලපිටිය, ොතර 
මහෝොෙෙ , කෑෙල්ල, , 
වරකාමපොල, මබලිඅත්ත, 
වාරියමපොළ , ොතමල් 
කළුතර,ත්රිණාෙලය,  
 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
 
කුරුණෑෙල, බණ්ඩාරමවල , 
ෙම්පහ,රත්නපුර,ඇඹිලිපිටිය,
නුවරඑළිය,රත්ෙලාන, 
අනුරාධ්පුර, ෙහනුවර , 
කුලියාපිටිය, බදුල්ල 
 

යෙමළ මාධය 

 NVQ මට්ටම් 3   
ෙඩකලපුව, ෙන්නාරෙ, 
ත්රිකුණාෙළය, 
වේනියා,ආණෙඩුව 
 
 
 
 



 
 

යෙමළ මාධය 

 NVQ මට්ටම් 4 

යාපනය,අක්කරපත්තු, 
සම්ෙන්තුමර්   
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F45S007 

 
සහකාර ප්රොණ සමීක්ෂක  
 
NVQ ෙට්ටම් 4 

පුර්ණ කාලීන දිවා එක් අවුරුදු 
 
(කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 06 
ඇතුළත්ය) 
 

   

 
2. මදවරකට මනොවැඩි වාර ෙණනකදී 

අ.මපො.ස (සා.මපළ) විභාෙමයන් 
ෙණිතය, විදයාව හා ොධ්ය භාෂාව 
ඇතුළුව විෂයයන් (06) හයකින් සෙත් වී 
තිබීෙ  

 
 

2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි 
විය යුතුය.  

     
     

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
 
අම්පාර,බදුල්ල, ොල්ල, 
ෙහනුවර, කුරුණෑෙල, 
ෙරදාන, රත්නපුර, 
ආණෙඩුව, බලපිටිය, 
මබලිඅත්ත, අනුරාධ්පුර 
මදහිඅත්තකණ්ඩිය, 
ඇඹිලිපිටිය, ෙම්පහ, හසලක, 
කලුතර, කෑෙල්ල, 
කුලියාපිටිය, ොතර,  
මෙොණරාෙල,රත්ෙලාන, 
වරකාමපොල, වාරියමපොළ,  
 

 

යෙමළ මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
 
සම්ෙන්තුමර්, වේනියාව, 
යාපනය, අක්කරපත්තුව, 
ෙඩකලපුව. 
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F45S018 

 
බහුකාර්ය ඉදිකිරීම් ශිල්පි 
 (ඉදිකිරීම්)  
 
NVQ ෙට්ටම් 4 

පුර්ණ කාලීන දිවා ොස 18 
 
(කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 06 
ඇතුළත්ය) 
 

(මෙෙ පාඨොලාව යටමත් 
ලීවැඩ, ජලනල, මපදමර්රු සහ 
විදුලි යන ක්මෂේත්රයන් ආවරණය 
මේ.)  

 
1. 09 මරේණිය දක්වා අධ්යාපනය හදාරා 
තිබීෙ. 

 
2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු.  17 ට වැඩි 

විය යුතුය 
 
 
 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
 
අනුරාධ්පුර,ෙහනුවර, 
මබලිඅත්ත,කළුතර, ොතර, 
මපොමළොන්නරුව, ොල්ල, 
කුරුණෑෙල, බලපිටිය, 
බණ්ඩාරමවල, ඇඹිලිපිටිය 
 

යෙමළ මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
ෙඩකලපුව,සෙන්තුරය 
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F45S006 

 
ඉදිකිරීම් ක්මෂේත්ර 
පරීක්ෂකවරුන් 
සඳහා වු ජාතික 
සහතිකය 
 
NVQ ෙට්ටම් 4 

පූර්ණකාල දිවා එක් අවුරුදු 
 
(කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 
06 ඇතුළත්ය) 
 
 

 
1.  මදවරකට මනොවැඩි වාර ෙණනක දී 

අ.මපො.ස. (සා.මපළ) විභාෙමයන් ෙණිතය, 
විදයාව හා ොධ්ය භාෂාව ඇතුළුව විෂයයන් 
හයකින් (06)   සෙත් වී තිබීෙ.  

 
2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු.  17 ට වැඩි 

වියයුතුය. 
 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
 
අම්පාර, අනුරාධ්පුර, 
බදුල්ල,ොල්ල, ෙහනුවර, 
කුරුණෑෙල, ෙරදාන, 
රත්නපුර, ආණෙඩුව, 
බලපිටිය, බණ්ඩාරමවල, 
මබලිඅත්ත, දඹුල්ල, 
මදහිඅත්තකණ්ඩිය, 
ඇඹිලිපිටිය, ෙම්පහ, හසලක, 
මහෝොෙෙ, කලුතර, 
කෑෙල්ල, ොතමල්, ොතර, 
ෙැදෙෙ, මෙොණරාෙල, 
නුවරඑළිය, 
මපොමළොන්නරුව, රත්ෙලාන, 
ත්රිකුණාෙළය, වරකාමපොල, 
වාරියමපොළ, 
වීරවිල,කුලියාපිටිය 



 
 

 

යෙමළ මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
 
වවුනියාව,  ත්රිකුණාෙළය, 
ෙන්නාරෙ, යාපනය, 
අක්කරපත්තුව, ෙඩකලපුව 
 

                                  

යගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් ක්යෂේත්රය 

අර්ධ කාලීන පාඨමාලා - යද්ශණ වලින් සියල්ල යහෝ යකොටසක් මාර්ගගත ක්රමය මිනන් ඉගැන්වීම සිදුයකයර්. 

 

අනු 
අිංකය 

පාඨොලා 
මක්තය 

පාඨොලාමේ නෙ හා 
ස්වභාවය 

ඇතුලත්වීමම් සුදුසුකම් 

පාඨොලා ොධ්ය / NVQ 
ෙට්ටෙ සහ පැවැත්මවන 

තාක්ෂණ විදයාල/ කාර්මික 
විදයාල 
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F45S003.1 

 
ඇලුමිනියම් පිරිසැකසුම් 
ශිල්පි 
 
NVQ ෙට්ටම් 3 

අර්ධ්කාලීන දිවා  හය ොසික 

 

 
1. 9 මරේණියසෙත් වී තිබීෙ. 

 
2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි විය 

යුතුය. 

 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 3 

 
ෙහනුවර, ආණෙඩුව 

        

යතොරතුරු සන්නියේෙන හා බහුමාධය තාක්ෂණ ක්යෂේත්රය 

පූර්ණ කාලීන පාඨමාලා - යද්ශණ වලින් සියල්ල යහෝ යකොටසක් මාර්ගගත ක්රමය මිනන් ඉගැන්වීම සිදුයකයර්. 

 

අනු 
අිංකය 

පාඨොලා 
මක්තය 

පාඨොලාමේ නෙ හා 
ස්වභාවය 

ඇතුලත්වීමම් සුදුසුකම් 

පාඨොලා ොධ්ය / NVQ 
ෙට්ටෙ සහ පැවැත්මවන 

තාක්ෂණ විදයාල/ කාර්මික 
විදයාල 
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K72S001 

 
පරිෙණක දෘඩාිංෙ ශිල්පි 
 
NVQ ෙට්ටම් 4 

පූර්ණ කාලීන දිවා එක් 
අවුරුදු  

 
(කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 
06 ඇතුළත්මේ) 

 
  

 
1. මදවරකට මනොවැඩි වාර ෙණනක දී 

අ.මපො.ස. (සා. මපළ) විභාෙමයන් ෙණිතය, 
විදයාව, ොධ්ය භාෂාව ඇතුළුව විෂයයන් 
හයකින් (06)  සෙත් වී තිබීෙ.  

                            හා   
       මූලික පරිෙණක විදයාව පිළිබඳ 

පාඨොලාවක් හදාරා තිබිය යුතුය. 
                         මහෝ 

     අදාල ක්මෂේත්රමේ NVQ 3 සුදුසුකෙ ලබා   
තිබීෙ. 

 
2.   2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි විය 

යුතුය. 

 

සිංහල මාධය  

NVQ මට්ටම් 4 
අනුරාධ්පුර,  ොල්ල, 
බලපිටිය, ඇඹිලිපිටිය, 
කලුතර, කෑෙල්ල, 
කුලියාපිටිය, ොතර, 
රත්ෙලාන,වීරවිල,රත්නපුර,
මබලිඅත්ත 
 
 

යෙමළ මාධය 

NVQ මට්ටම් 4   
යාපනය , ෙඩකලපුව 
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K72S005 

 
මවේ අඩවි සිංවර්ධ්න ශිල්පි 
 
NVQ ෙට්ටම් 4 

පූර්ණ කාලීන දිවා ොස 09 
 
(කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 
06 ඇතුළත්මේ) 
 
 

 
1. මදවරකට මනොවැඩි වාර ෙණනකදී 

අ.මපො.ස (ස.මපළ) විභාෙමයන් ෙණිතය , 
ඉිංේරිසි,මතොරතුරු තාක්ෂණ විෂය සඳහා 
සම්ොන සහිතව විෂයන් 06 ක් සෙත් වී 
තිබීෙ. 

 
3. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි විය 

යුතුය. 

 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
ොල්ල 
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K72S002 

 
 
 

 
පරිෙණක ජාලකරණය 
පිළිබඳ සහතිකය 
 
NVQ ෙට්ටම් 4 

 
1. මදවරකට මනොවැඩි වාර ෙණනක දී අ.මපො.ස.       

(සා.මපළ) විභාෙමයන් ෙණිතය, විදයාව, 
ොධ්ය භාෂාව හා ඉිංග්රිසි භාෂාව ඇතුළුව 
විෂයයන් හයකින් (06)  සෙත් වී තිබීෙ.  

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
ොල්ල , බණ්ඩාරමවල, 
ෙම්පහ 



 
 

 
 

පූර්ණ කාලීන දිවා එක් 
අවුරුදු  
 
(කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 
06 ඇතුළත්මේ) 

 
 

                            හා 
 අ.මපො.ස(සා.මපළ) විභාෙමයන් මතොරතුරු 

තාක්ෂණය විෂය හදාරා තිබීෙ මහෝ මූලික 
පරිෙණක විදයාව පිළිබඳ පාඨොලාවක් හදාරා 
තිබිය යුතුය. 

                              මහෝ 
අදාල ක්මෂේත්රමේ NVQ 3 සුදුසුකෙ ලබා   
තිබීෙ. 

 
3. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි විය 

යුතුය. 
 

 

යෙමළ මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
යාපනය, වවුනියාව 
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D22S002 

 
 

 

පරිෙණක චිත්රකරණ ශිල්පි 
 

පූර්ණ කාලීන දිවා එක් 
අවුරුදු  
 
(කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 
06 ඇතුළත්මේ) 
 
 
 

 

1. මදවරකට මනොවැඩි වාර ෙණනක දී අ.මපො.ස.       
(සා.මපළ) විභාෙමයන් ෙණිතය, විදයාව, 
ොධ්ය භාෂාව හා ඉිංග්රිසි භාෂාව ඇතුළුව 
විෂයයන් හයකින් (06)  සෙත් වී තිබීෙ.                        

                       හා 
 මූලික පරිෙණක විදයාව පිළිබඳ පාඨොලාවක් 
හදාරා තිබිය යුතුය. 

                            මහෝ 
අදාල ක්මෂේත්රමේ NVQ 3 සුදුසුකෙ ලබා   
තිබීෙ. 

 
2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි විය 

යුතුය. 
 

 

 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
 
අම්පාර, බදුල්ල, ආණෙඩුව, 
මබලිඅත්ත, මහෝොෙෙ, 
කලුතර, මෙොණරාෙල, 
නුවරඑළිය,මපොමළොන්නරුව
,වාරියමපොළ,බණ්ඩාරමවල, 
අනුරාධ්පුර,ොල්ල, 
කුරුණෑෙල,ොතර 

 

යෙමළ මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
 
ෙන්නාරෙ, යාපනය, 
අක්කරපත්තුව,ෙඩකලපුව, 
වේනියාව 
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K72S004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
මතොරතුරු සන්නිමේදන 
තාක්ෂණ ශිල්පී 
 
NVQ ෙට්ටම් 4 

 
පූර්ණ කාලීන දිවා එක් 
අවුරුදු  
 
(කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 
06 ඇතුළත්මේ) 

 
 
 
 
 
                                                                                 
 
 

 

 

 
1.මදවරකට මනොවැඩි වාර ෙණනක දී 

අ.මපො.ස. (සා.මපළ) විභාෙමයන් 
ෙණිතය,ොධ්ය භාෂාව හා ඉිංග්රිසි භාෂාව 
ඇතුළුව විෂයයන් හයකින් (06)   සෙත් වී 
තිබීෙ.  

 
2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි විය 

යුතුය. 
 
 
 
  

 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම්  4 
 
බදුල්ල, දඹුල්ල, අම්පාර, 
ොල්ල, ෙහනුවර, 
කුරුණෑෙල, ෙරදාන, 
රත්නපුර, ආණෙඩුව, 
බලපිටිය, මබලිඅත්ත, 
මදහිඅත්තකන්ඩිය, 
ඇඹිලිපිටිය, ෙම්පහ, 
හසලක, කලුතර, කෑෙල්ල,  
කුලියාපිටිය,   ොතමල්, 
ොතර, ෙැදෙෙ, 
මෙොණරාෙල, නුවරඑළිය,  
පාතදුම්බර,මපොමළොන්නරුව
, රත්ෙලාන, ත්රිකුණාෙළය, 
වරකාමපොල, වාරියමපොළ, 
වීරවිල, අනුරාධ්පුර 
 
 
 

 

යෙමළ මාධය 
 

NVQ මට්ටම් 4 
 
සම්ෙන්තුමර්, ත්රිකුණාෙළය, 
යාපනය, ෙඩකලපුව, 
ෙන්නාරෙ 
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K72H014 

 

 
ෙෘදුකාිංෙ සිංවර්ධ්ක ශිල්පි 
(Software Developer) 
 
NVQ ෙට්ටම් 4 

 

 

1. මදවරකට මනොවැඩි වාර ෙණනක දී අ.මපො.ස. 
(සා.මපළ) විභාෙමේ ෙණිතය සහ ඉිංග්රිසිමහෝ 
මතොරතුරු සන්නිමේදන තාක්ෂණය විෂයන් 

 

සිංහල මාධය 
 

NVQ මට්ටම් 4 

 



 
 

 
පූර්ණ කාලීන දිවා ොස 18 
 
කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 
06 ඇතුළත්මේ 
 
 
 

සඳහා සම්ොන සහිතව විෂයයන් හයකින් (6) 
සෙත් වී තිබීෙ.  
                         මහෝ    
 

    අදාල ක්මෂේත්රමේ NVQ 3 සුදුසුකෙ ලබා   
තිබීෙ. 

   

2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි විය 
යුතුය. 

 

බණ්ඩාරමවල, ෙරදාන, 
ොල්ල 
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K72S015 

 

 
පරිෙණක දෘඩාිංෙ හා  
ජාලකරණ යල්පි 
 
NVQ ෙට්ටම් 4 

 
පූර්ණ කාලීන දිවා ොස 18 
 
කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 
06 ඇතුළත්මේ 
 
 

 
 

1. මදවරකට මනොවැඩි වාර ෙණනක දී අ.මපො.ස.       
(සා.මපළ) විභාෙමයන් ෙණිතය, විදයාව, ොධ්ය 
භාෂාව හා ඉිංග්රිසි භාෂාව ඇතුළුව විෂයයන් 
හයකින් (06)  සෙත් වී තිබීෙ.  

                             හා 
 මුලික පරිෙණක පාඨොලාවක් හදාරා තිබීෙ 

                            මහෝ 
 අදාල ක්මෂේත්රමේ NVQ 3 සුදුසුකෙ ලබා   තිබීෙ. 

 
2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු.  17 ට වැඩි 

 විය යුතුය. 
 

 

සිංහල මාධය 
 

NVQ මට්ටම්  4 

 
ොල්ල ,ඇඹිලිපිටිය 
 

 

යතොරතුරු සන්නියේෙන හා බහු මාධය තාක්ෂණ ක්යෂේත්රය 

අර්ධ කාලීන පාඨමාලා - යද්ශණ වලින් සියල්ල යහෝ යකොටසක් මාර්ගගත ක්රමය මිනන් ඉගැන්වීම සිදුයකයර්. 

 

අනු 
අිංකය 

පාඨොලා 
මක්තය 

පාඨොලාමේ නෙ හා 
ස්වභාවය 

ඇතුලත්වීමම් සුදුසුකම් 

පාඨොලා ොධ්ය / NVQ 
ෙට්ටෙ සහ පැවැත්මවන 

තාක්ෂණ විදයාල/ කාර්මික 
විදයාල 
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K72S001.1 

 

 
පරිෙණක දෘඩාිංෙ පිළිබඳ 
සහතිකය 
 
NVQ ෙට්ටම් 4 

 
අර්ධ්කාලීන එක් අවුරුදු 
 
 
 
 

 

 
1. මදවරකට මනොවැඩි වාර ෙණනක දී 

අ.මපො.ස. (සා. මපළ) විභාෙමයන් ෙණිතය, 
ොධ්ය භාෂාව ඇතුළුව විෂයයන් හයකින් 
(06)  සෙත් වී තිබීෙ.  

                            හා      
අ. මපො.ස (සා.මපළ)  මතොරතුරු තාක්ෂණය  
විෂය / මූලික පරිෙණක  විදයාව පිළිබඳ 
පාඨොලාවක් හදාරා තබීෙ. 

                                මහෝ            
      

       අදාල ක්මෂේත්රමේ NVQ 3 සුදුසුකෙ ලබා   
තිබීෙ. 

 
2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි විය 

යුතුය.  
 
  3. අදාළ ක්මෂේත්රමේ රැකියාවක නියුක්තව 

සිටිය යුතුය. 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
ොල්ල 
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K72S004.1 

 
මතොරතුරු සන්නිමේදන 
තාක්ෂණ ශිල්පීන් සඳහා වු 
සහතිකය 
 
NVQ ෙට්ටම් 4 

අර්ධ්කාලීන එක් අවුරුදු 
 

 
 
 

 
1. මදවරකට මනොවැඩි වාර ෙණනක දී අ.මපො.ස. 

(සා. මපළ) විභාෙමයන් ෙණිතය,ොධ්ය භාෂාව 
හා ඉිංග්රිසි භාෂාව ඇතුළුව විෂයයන්  හයකින් 
(06)   සෙත් වී තිබීෙ.  

 
2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි විය 

යුතුය. 
 

3. අදාළ ක්මෂේත්රමේ රැකියාවක නියුක්තව 
සිටිය යුතුය. 

 
 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
 

අම්පාර, ෙරදාන, රත්නපුර, 
බලපිටිය,මදහිඅත්තකන්ඩිය, 
ඇඹිලිපිටිය, කෑෙල්ල, 
පාතදුම්බර, 

  
 

යෙමළ මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
 

ෙඩකලපුව, සම්ෙන්තුමර්, 
අක්කරපත්තුව, යාපනය 
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K72S002.1 

 

 
පරිෙණක ජාලකරණය 
පිළිබඳ සහතිකය 
 
NVQ ෙට්ටම් 4 

අර්ධ්කාලීන එක් අවුරුදු 
 
 
 
 

 

 
1. මදවරකට මනොවැඩි වාර ෙණනක දී අ.මපො.ස.       

(සා.මපළ) විභාෙමයන් ෙණිතය, විදයාව, 
ොධ්ය භාෂාව හා ඉිංග්රිසි භාෂාව ඇතුළුව 
විෂයයන්  හයකින් (06)  සෙත් වී තිබීෙ.  
                            හා 
මූලික පරිෙණක පාඨොලාවක් හදාරාතිබීෙ 
                          මහෝ 
අදාල ක්මෂේත්රමේ NVQ 3 සුදුසුකෙ ලබා   
තිබීෙ. 
 

 
2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි විය 

යුතුය. 
 
 3. අදාළ ක්මෂේත්රමේ රැකියාවක රැකියාවක 

නියුක්තව සිටිය යුතුය. 
 

 
සිිංහල ොධ්ය 
NVQ ෙට්ටම් 4 
ොල්ල 

 

 

මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ක්යෂේත්රය 

 පූර්ණ කාලීන පාඨමාලා 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අනු 
අිංකය 

පාඨොලා 
මක්තය 

පාඨොලාමේ නෙ හා 
ස්වභාවය 

ඇතුලත්වීමම් සුදුසුකම් 

පාඨොලා ොධ්ය / NVQ 
ෙට්ටෙ සහ පැවැත්මවන 

තාක්ෂණ විදයාල/ කාර්මික 
විදයාල 
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ETC 07 

 

 

 

 

 

 

 

ස්වර්ණාභරණ නිෂ්පාදනය 
පිළිබඳ  ජාතික සහතිකය 
 
NVQ ෙට්ටම් 4 

පූර්ණ කාලීන දිවා ොස 18. 
 
(කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 
06 ඇතුළත්මේ) 

 

1. එක් වරකදී අ.මපො.ස. (සා. මපළ) විභාෙමේ  
විෂයයන් හතරකින් (04)  සාොර්ථය ලබා 
තිබීෙ.    

   මහෝ 
9 මරේණිය සෙත්ව අදාල ක්මෂේත්රමේ වසරක 
පලපුරුේද තිබීෙ. 

 

   2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි විය 
යුතුය. 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
ෙරදාන,මබලිඅත්ත, 
ෙහනුවර, ොල්ල 
 
යෙමළ මාධයය 

NVQ මට්ටම් 4 
යාපනය, ෙඩකලපුව 



 
 

විදුලි විෙුත් හා විදුලි සංයද්ශ ක්යෂේත්රය 

පූර්ණ කාලීන පාඨමාලා 

 

අනු 
අිංකය 

පාඨොලා 
මක්තය 

පාඨොලාමේ නෙ හා 
ස්වභාවය 

ඇතුලත්වීමම් සුදුසුකම් 

පාඨොලා ොධ්ය / NVQ 
ෙට්ටෙ සහ පැවැත්මවන 

තාක්ෂණ විදයාල/ කාර්මික 
විදයාල 
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ECC 08 

 
ඉිංජිමන්රු ශිල්පීය පුහුණුව 
පිළිබඳ ජාතික සහතිකය - 
(ඉමලක්ට්මරොනික්) 
 
NVQ ෙට්ටම් 4 

පුර්ණ කාලීන දිවා අවුරුදු 2 
½  
 
(කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 
06 ඇතුළත්මේ) 
 
 

 
1. මදවරකට මනොවැඩි වාර ෙණනකදී 

 අ.මපො.ස (සා.මපළ) විභාෙමයන්  ෙණිතය, 
හා ොධ්ය භාෂාව ඇතුළුව විෂයයන් (06) 
හයකින් සෙත් වී තිබීෙ                      

                               මහෝ 
 

   අදාල ක්මෂේත්රමේ NVQ 3     සුදුසුකම් ලබා 
තිබීෙ.                                               

 

2.   2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි විය 
යුතුය. 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
කුරුණෑෙල,රත්නපුර, 
මබලිඅත්ත,කලුතර, 
කෑෙල්ල, 
ොතර,රත්ෙලාන,අම්පාර, 
වරකාමපොල,ොල්ල, 
බණ්ඩාරමවල,  
 

යෙමළ මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
යාපනය, සම්ෙන්තුමර් 
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ECC 13 

 
ඉිංජිමන්රු ශිල්පීය පුහුණුව  
පිළිබඳ ජාතික සහතිකය -  
(කර්ොන්ත විදුලි ශිල්පී) 
 
NVQ ෙට්ටම් 4 

පුර්ණ කාලීන දිවා අවුරුදු 2 
½  
 
(කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 
06 ඇතුළත්මේ) 
 
  
 
 
 
 

 

 
1.මදවරකට මනොවැඩි වාර ෙණනකදී අ.මපො. ස 

(සා.මපළ) විභාෙමයන් ෙණිතය හා ොධ්ය 
භාෂාව ඇතුළුව විෂයයන් (06) හයකින් සෙත් වී 
තිබීෙ   

                                   මහෝ  

2.  අදාල ක්මෂේත්රමේ NVQ 3 සුදුසුකම් ලබා තිබීෙ.                                               
 

2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි විය 
යුතුය.  

 
 

 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
අම්පාර, අනුරාධ්පුර,  
බදුල්ල,  ොල්ල, ෙහනුවර, 
කුරුණෑෙල, ෙරදාන, 
බලපිටිය, බණ්ඩාරමවල, 
මබලිඅත්ත, දඹුල්ල, 
ඇඹිලිපිටිය, ෙම්පහ, 
මහෝොෙෙ, කලුතර, 
කෑෙල්ල, කුලියාපිටිය,   
ොතමල්, ොතර, 
මෙොණරාෙල,  නුවරඑළිය,  
පාතදුම්බර, රත්ෙලාන, 
වරකාමපොල,  වීරවිල  
යෙමළ මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
යාපනය, ෙරදාන 
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E40S001 

 

 
විදුලි කාර්මික ශිල්පි 
 
NVQ 3 - පුර්ණ කාලීන දිවා 
ොස 06 
 
NVQ 4 - පුර්ණ කාලීන දිවා 
ොස 18. (කර්ොන්තෙත 
පුහුණුව ොස 06 ඇතුළත්මේ) 
 

   

 

 

 
1.  මදවරකට මනොවැඩි වාර ෙණනකදී අ.මපො.ස 

(සා.මපළ) විභාෙමේ විෂයයන් හයකින් (06) 
සෙත්ව තිබීෙ. 

 

 2.  2022.01.01 දිනට වයස අවු.  17 ට වැඩි   විය 
යුතුය.  

 
 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 3 
ආණෙඩුව,වීරවිල,බලපිටිය, 
මබලිඅත්ත,කළුතර,මෙොණ
රාෙෙ,නුවරඑළිය,ත්රිකුණාෙ
ළය,වාරියමපොල,පාතදුම්බර, 
මදහිඅත්තකණ්ඩිය 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
රත්නපුර, හසලක, 
කෑෙල්ල, මපොමළොන්නරුව, 
වාරියමපොළ, බදුල්ල 
 
යෙමළ මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
යාපනය,  සම්ෙන්තුමර්, 
ෙඩකලපුව,ත්රිකුණාෙළය 
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D32S002 

 
කර්ොන්ත ඉමලක්ට්මරොනික් 
ශිල්පි  
 

NVQ  3 - පුර්ණ කාලීන දිවා 
එක් අවුරුදු 
 
NVQ  4 - පුර්ණ කාලීන දිවා 
ොස 18 (කර්ොන්තෙත 
පුහුණුව ොස 06 ඇතුළත්මේ) 

 
1. අ.මපො.ස. සා.මපළ දක්වා අධ්යාපන ය ලබා 

තිබීෙ. 
 

     2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි විය 
යුතුය.  

 
 
         

 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
මපොමළොන්නරුව, වීරවිල 
 
 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 3 
රත්ෙලාන 
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E40S002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ෙෘහස්ථ විදුලි උපකරණ 
අළුත්වැඩියා ශිල්පි 
 
NVQ  3 - පුර්ණ කාලීන දිවා 
හය ොසික 
 

NVQ  4 - පූර්ණකාලීන දිවා 
එක් අවුරුදු 
(කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 
06 ඇතුළත්මේ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.09 මරේණිය දක්වා අධ්යාපනය හදාරා තිබීෙ 
 
2.2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි විය 

යුතුය.  
 

 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
අනුරාධ්පුර 
 
සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 3 
මදහිඅත්තකන්ඩිය, හසලක, 
නුවරඑළිය,  පාතදුම්බර, 
මපොමළොන්නරුව 

 

යෙමළ මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
 අක්කරපත්තුව 
,සෙන්තුරය,ෙඩකළපුව 

 

යෙමළ මාධය 

NVQ මට්ටම් 3 
නුවරඑළිය,යාපනය 
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D32S003 

 
විදුත්උපකරණ කාර්මික 
ශිල්පි 
 
NVQ ෙට්ටම් 4 

පුර්ණ කාලීන දිවා ොස 18  
 
(කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 
06 ඇතුළත්මේ) 

 
1. 09 මරේණිය දක්වා අධ්යාපනය හදාරා තිබීෙ. 

 
2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි විය 

යුතුය. 
 
     

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
ෙම්පහ 

 

යෙමළ මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
වේනියාව, ෙඩකලපුව 
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I-64S001 

 
විදුලි සිංමේශ කාර්මික ශිල්පි 
 
NVQ ෙට්ටම් 4 

පූර්ණ කාලීන දිවා ොස 18 
 

(කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 
06 ඇතුළත්මේ) 

 
1. මදවරකට මනොවැඩි වාර ෙණනකදී 

අ.මපො.ස (සා.මපළ) විභාෙමේ විෂයයන් 
හයකින් (06) සෙත්ව තිබීෙ. 

 

2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි විය 
යුතුය.  

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
ොල්ල, ෙම්පහ 
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E40S009 

 
සූර්යමකෝෂ පේධ්ති සිංවර්ධ්න 
ශිල්පි 

 
NVQ ෙට්ටම් 4 

පූර්ණ කාලීන දිවා ොස 15 
 
(කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 
06 ඇතුළත්මේ) 

 
1. මදවරකට මනොවැඩි වාර ෙණනකදී 

අ.මපො.ස (සා.මපළ) විභාෙමේ විෂයයන් 
හයකින් (06) සෙත්ව තිබීෙ. 

 

2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි විය 
යුතුය.  

 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
වරකාමපොල, කුලියාපිටිය, 
නුවරඑළිය 
 

 
       

 

 

 



 
 

 

       මුෙල් බැංකු කළමණාකරන ක්යෂේත්රය 

පූර්ණ කාලීන පාඨමාලා - යද්ශණ වලින් සියල්ල යහෝ යකොටසක් මාර්ගගත ක්රමය මිනන් ඉගැන්වීම සිදුයකයර්  

 

අනු 
අිංකය 

පාඨොලා 
මක්තය 

පාඨොලාමේ නෙ හා 
ස්වභාවය 

ඇතුලත්වීමම් සුදුසුකම් 

පාඨොලා ොධ්ය / NVQ 
ෙට්ටෙ සහ පැවැත්මවන 

තාක්ෂණ විදයාල/ කාර්මික 
විදයාල 
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BSC 04 

 
ෙණක ශිල්පීන් සඳහා වූ 
ජාතික සහතිකය 
 
NVQ ෙට්ටම් 4 

 
පූර්ණකාල දිවා ොස 18 
 
(කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 
06 ඇතුළත්මේ) 
 
 

 
 
 

 
1. මදවරකට මනොවැඩි වාර ෙණනකදී ොධ්ය 

භාෂාව හා ෙණිතය ඇතුළුව අ.මපො.ස. 
(සා.මපළ) විභාෙමේ විෂයයන් හයකින් (06) 
සාොර්ථය ලබා තිබීෙ 

 
2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි විය 

යුතුය. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
අම්පාර, අනුරාධ්පුර,  
බදුල්ල,  ොල්ල, ෙහනුවර, 
කුරුණෑෙල, ෙරදාන, 
රත්නපුර, බලපිටිය, 
මබලිඅත්ත, දඹුල්ල, 
ඇඹිලිපිටිය, ෙම්පහ, 
මහෝොෙෙ, කලුතර, 
කෑෙල්ල, කුලියාපිටිය,   
ොතමල්, ොතර, වීරවිල 
මෙොණරාෙල, නුවරඑළිය,  
මපොමළොන්නරුව, 
ත්රිකුණාෙළය, වරකාමපොල,  
වාරියමපොළ, හසලක, 
 
යෙමළ මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
 

සම්ෙන්තුමර්, ත්රිකුණාෙළය, 
වවුනියාව, ෙඩකලපුව 
අක්කරපත්තුව ‚ ෙරදාන, 
යාපනය 

                                             

 

 

 

 

                                              භාෂා ක්යෂේත්රය (NVQ ඇගයීම් යනොමැත) 

පූර්ණ කාලීන පාඨමාලා - යද්ශණ වලින් සියල්ල යහෝ යකොටසක් මාර්ගගත ක්රමය මිනන් ඉගැන්වීම සිදුයකයර්  
 

අනු 
අිංකය 

පාඨොලා 
මක්තය 

පාඨොලාමේ නෙ හා 
ස්වභාවය 

ඇතුලත්වීමම් සුදුසුකම් 

පාඨොලා ොධ්ය / NVQ 
ෙට්ටෙ සහ පැවැත්මවන 

තාක්ෂණ විදයාල/ කාර්මික 
විදයාල 
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MCC 07 

 

 
මකොරියන් භාෂාව පිළිබඳ 
ජාතික සහතිකය 
 

පූර්ණ කාලීන දිවා එක් 
අවුරුදු  
 

 

 

 
1. මදවරකට මනොවැඩි වාර ෙණනක දී 

අ.මපො.ස. (සා. මපළ) විභාෙමයන් 
විෂයයන් හයකින්  (06)   සෙත් වී 
තිබීෙ.  

     

2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු.  17 ට වැඩි 
 විය යුතුය. 

 

 

යකොරියන් මාධය 
 

අම්පාර, බදුල්ල, අනුරාධ්පුර,  
ොල්ල, ෙහනුවර, ෙරදාන, 
මබලිඅත්ත, මෙොණරාෙල, 
වරකාමපොල 
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ESC 02 

 
වෘත්තීය ඉිංග්රිසි පිළිබඳ 
ජාතික සහතිකය 
 
පූර්ණ කාලීන දිවා එක් 
අවුරුදු  
 
  

 
1.  මදවරකට මනොවැඩි වාර ෙණනකදී ඉිංග්රිසි 

භාෂාව ඇතුළුව අ.මපො.ස. (සා.  මපළ) 
විභාෙමේ විෂයයන් හයකින් (06) 
සාොර්ථය ලබා තිබීෙ.   

 
2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි 

විය යුතුය. 
 
 

ඉංග්රිසි මාධය 
අම්පාර, බදුල්ල,  යාපනය, 
ෙහනුවර, කුරුණෑෙල, 
ෙරදාන, රත්නපුර, 
අක්කමර්පත්තු, ආණෙඩුව, 
බලපිටිය, බණ්ඩාරමවල, 
ෙඩකලපුව, මබලිඅත්ත, 
දඹුල්ල, මදහිඅත්තකන්ඩිය, 
ෙම්පහ, කෑෙල්ල, 
ඇඹිලිපිටිය, කුලියාපිටිය,   
ෙන්නාරෙ, ොතමල්, ොතර, 
ෙැදෙෙ, නුවරඑළිය, 
මපොමළොන්නරුව, රත්ෙලාන,  
සම්ෙන්තුමර්, ත්රිකුණාෙළය, 
වේනියාව,වාරියමපොළ, 
ොල්ල, මහෝොෙෙ, 
මෙොණරාෙල, වීරවිල 
අනුරාධ්පුර,වරකාමපොල, 
හසලක 
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MCC 09 

 

 
ජපන් භාෂාව පිළිබඳ ජාතික 
සහතිකය 
 

පූර්ණ කාලීන දිවා එක් 
අවුරුදු  

 
 

 

 
1. මදවරකට මනොවැඩි වාර ෙණනක දී 

අ.මපො.ස. (සා. මපළ) විභාෙමයන් 
 විෂයයන් හයකින්  (06)   සෙත් වී 
තිබීෙ.  

      
2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට 

වැඩි විය යුතුය. 

 

ජ්පන් මාධය 
ොල්ල‚ මබලිඅත්ත, ෙරදාන 

         

භාෂා ක්යෂේත්රය (NVQ ඇගයීම් යනොමැත) 
අර්ධ කාලීන පාඨමාලා - යද්ශණ වලින් සියල්ල යහෝ යකොටසක් මාර්ගගත ක්රමය මිනන් ඉගැන්වීම සිදුයකයර්  

 

අනු 
අිංකය 

පාඨොලා 
මක්තය 

පාඨොලාමේ නෙ හා ස්වභාවය ඇතුලත්වීමම් සුදුසුකම් 

පාඨොලා ොධ්ය / NVQ 
ෙට්ටෙ සහ පැවැත්මවන 

තාක්ෂණ විදයාල/ කාර්මික 
විදයාල 
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ESC 02.1 

 
වෘත්තීය ඉිංග්රිසි පිළිබඳ ජාතික 
සහතිකය 
 
අර්ධ් කාලීන දැවුරුදු 02 

 

 

1. මදවරකට මනොවැඩි වාර ෙණනක දී 
අ.මපො.ස. (සා. මපළ) විභාෙමයන් 
ඉිංග්රිසිභාෂාව ඇතුළුව විෂයයන් 
හයකින් (06)   සෙත් වී තිබීෙ.  

     

2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17  ට 
මනොඅඩු විය යුතුය 

 

ඉංග්රිසි මාධය 
අම්පාර, ොල්ල,  යාපනය, 
අක්කමර්පත්තු 

 

යලෝහ හා මෘදු යලෝහ ඉංජියන්රු  ක්යෂේත්රය 

                                                           පූර්ණ කාලීන පාඨමාලා 

 

අනු 
අිංකය 

පාඨොලා 
මක්තය 

පාඨොලාමේ නෙ හා ස්වභාවය ඇතුලත්වීමම් සුදුසුකම් 

පාඨොලා ොධ්ය / NVQ 
ෙට්ටෙ සහ පැවැත්මවන 

තාක්ෂණ විදයාල/ කාර්මික 
විදයාල 
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ECC 10 

 
ඉිංජිමන්රු ශිල්පීය පුහුණුව  
පිළිබඳ ජාතික සහතිකය 
 (වැේදුම් යන්ත්රණ ශිල්පී -
ලියවන පට්ටල්) 
 
පුර්ණ කාලීන දිවා ොස 30 
 
කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 06 
ඇතුළත්මේ 
 
 

 
1. මදවරකට මනොවැඩි වාර ෙණනකදී 

අ.මපො.ස (සා.මපළ) විභාෙමයන් 
ෙණිතය හා ොධ්ය භාෂාව ඇතුළුව 
විෂයයන් (06) හයකින් සෙත් වී තිබීෙ 

                           මහෝ 
    අදාල ක්මෂේත්රමේ  NVQ 3     සුදුසුකම් 

ලබා තිබීෙ.    
                                            
2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි 

විය යුතුය. 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
බදුල්ල,කුලියාපිටිය 
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ECC 02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ඉිංජිමන්රු ශිල්පීය පුහුණුව  
පිළිබඳ ජාතික සහතිකය -  
(වායු හා චාප පෑස්සුම් ශිල්පි) 
(welder) 
 
NVQ ෙට්ටම් 4 

 
පුර්ණ කාලීන දිවා ොස 18 
 
(කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 
06 ඇතුළත්මේ) 
 
 

 

1. 09 මරේණියදක්වා අධ්යාපන ය හදාරා 
තිබීෙ. 

 
2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි 

විය යුතුය.  
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
0. 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
අම්පාර, බදුල්ල, ොල්ල, 
ෙහනුවර, කුරුණෑෙල, 
ෙරදාන, රත්නපුර, බලපිටිය, 
මබලිඅත්ත, නුවරඑළිය 
දඹුල්ල, මදහිඅත්තකන්ඩිය, 
ඇඹිලිපිටිය, ෙම්පහ, හසලක, 
මහෝොෙෙ, කලුතර, 
කෑෙල්ල, කුලියාපිටිය, 
ොතර,  රත්ෙලාන, 
වරකාමපොල, වාරියමපොළ, 
වීරවිල  

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 3 
අනුරාධ්පුර, බණ්ඩාරමවල 

 

යෙමළ මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
යාපනය 
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ECC 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
යන්ත්රණය පිළිබඳ සහතිකය 
 
NVQ  3 - පුර්ණ කාලීන දිවා 
එක් අවුරුදු  
 
NVQ  4 - පුර්ණ කාලීන දිවා 
ොස 18 (කර්ොන්තෙත 
පුහුණුව ොස 06 ඇතුළත්මේ) 
 
  
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 

 
  

1. 09 මරේණිය දක්වා අධ්යාපනය හදාරා 
තිබීෙ 

 
 

2.  2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි 
විය යුතුය.  

 
 
 

 

 

සිංහල මාධය 
 

NVQ මට්ටම් 4  
ොතර,  අම්පාර, ොල්ල, 
ෙහනුවර,  කුරුණෑෙල, 
ෙරදාන, මබලිඅත්ත, දඹුල්ල, 
ඇඹිලිපිටිය, ෙම්පහ, 
මහෝොෙෙ, කෑෙල්ල,  
නුවරඑළිය, මපොමළොන්නරුව, 
රත්ෙලාන, වරකාමපොල, 
කුලියාපිටිය 
,හසලක,මබලිඅත්ත, 
අනුරාධ්පුර,බණ්ඩාරමවල 
 

සිංහල මාධය 
 

NVQ මට්ටම් 3 
කලුතර, මදහිඅත්තකන්ඩිය, 
රත්නපුර, කුලියාපිටිය 
 

මදෙළ මාධය 
 

NVQ මට්ටම් 4 
යාපනය,ෙඩකලපුව 
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D28S002 
 

 
වායු හා චාප පෑස්සුම්කරු 
 
NVQ  3 - පුර්ණ කාලීන දිවා 
ොස 06 
NVQ  4 - පුර්ණ කාලීන දිවා 
එක් අවුරුදු (කර්ොන්තෙත 
පුහුණුව ොස 06 ඇතුළත්මේ) 
 
 
 

 
1. අ.මපො.ස. (සා.මපළ) දක්වා අධ්යාපන 

ය ලබා තිබීෙ. 
 

     2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට 
වැඩි විය යුතුය.  

 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4  
ඇඹිලිපිටිය 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 3  
ආණෙඩුව, 
පාතදුම්බර,මෙොණරාෙල, 
මපොමලොන්නරුව,ත්රිකුණාෙළ
ය,වාරියමපොල 
 
මදෙළ මාධය 
 

NVQ මට්ටම් 3 
ත්රිකුණාෙළය 
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D29S001  

 

 
CNC මිලිිං යන්ත්ර ක්රියාකරු 
 
NVQ ෙට්ටම් 4 

පුර්ණ කාලීන දිවා ොස 09 
 
(කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 
06 ඇතුළත්මේ) 
 

 
1.අදාළ ක්මෂේත්රමේ NVQ 03 සහතිකය 

ලබා තිබීෙ 
                             මහෝ 

  වසරකට මනොඅඩු අදාළ ක්මෂේත්රමේ 
පාඨොලාවක් හදාරා තිබීෙ 

 
2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 

මනොඅඩු විය යුතුය. 
 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
නුවරඑළිය  

 

 

ලී වැඩ ශිල්පි  ක්යෂේත්රය 

පූර්ණ කාලීන පාඨමාලා 

අනු 
අිංකය 

පාඨොලා 
මක්තය 

පාඨොලාමේ නෙ හා ස්වභාවය ඇතුලත්වීමම් සුදුසුකම් 

පාඨොලා ොධ්ය / NVQ 
ෙට්ටෙ සහ පැවැත්මවන 

තාක්ෂණ විදයාල/ කාර්මික 
විදයාල 
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ECC 06 

 
ඉිංජිමන්රු ශිල්පීය පුහුණුව  
පිළිබඳ ජාතික සහතිකය -  
(යාන්ත්රික ලී වැඩ ශිල්පි) 
 
NVQ 3 - පූර්ණ කාලීන දිවා 
එක් අවුරුදු  
 
NVQ 4 - පුර්ණ කාලීන දිවා 
ොස 18 (කර්ොන්තෙත 
පුහුණුව ොස 06 ඇතුළත්මේ) 

 
1. 10 මරේණිය දක්වා අධ්යාපන ය හදාරා 

තිබීෙ 
 

                              මහෝ 
ලී වැඩ ශිල්පය පිළිබඳ NVQ  3 සහතිකය 
ලබා තිබීෙ. 

 

2.  2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි 
විය යුතුය.  

 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
ොල්ල, ෙහනුවර, රත්නපුර,  
මහෝොෙෙ, වීරවිල 
 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 3 
ඇඹිලිපිටිය 
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D36S001 

 
වඩු කාර්මික ශිල්පි (ෙෘහ 
භාණ්ඩ) 
 
NVQ  3 - පුර්ණ කාලීන දිවා 
හය ොසික 
 

NVQ 4 - පුර්ණ කාලීන දිවා 
ොස 15 (කර්ොන්තෙත 
පුහුණුව ොස 06 ඇතුළත්මේ) 
 
 

   
 1. 09 මරේණිය සෙත් වී තිබීෙ. 

 
2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු.  17 ට වැඩි 

විය යුතුය 
 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
ෙහනුවර,රත්ෙලාන,මහෝොෙ
ෙ, මපොමළොන්නරුව 
 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 3 
මදහිඅත්තකන්ඩිය, හසලක, 
නුවරඑළිය,කලුතර,කුලියාපිටි
ය, ත්රිකුණාෙළය, 
වාරියමපොල, වරකාමපොල 
 

යෙමළ මාධය 

NVQ මට්ටම් 3 
යාපනය 

             

 

                                                                   යහෝටල්  ක්යෂේත්රය 

                                                             පූර්ණ කාලීන පාඨමාලා 

අනු 
අිංකය 

පාඨොලා 
මක්තය 

පාඨොලාමේ නෙ හා ස්වභාවය ඇතුලත්වීමම් සුදුසුකම් 

පාඨොලා ොධ්ය / NVQ 
ෙට්ටෙ සහ පැවැත්මවන 

තාක්ෂණ විදයාල/ කාර්මික 
විදයාල 
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D15S002 

 
මේකරි ශිල්පි 
 
NVQ ෙට්ටම් 4 

පුර්ණ කාලීන දිවා එක් අවුරුදු 
 
කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 06 
ඇතුළත්මේ 

 
1. 09 මරේණිය දක්වා අධ්යාපනය හදාරා 

තිබීෙ. 
 
2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු.  17 ට 

වැඩි විය යුතුය 

 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
කුලියාපිටිය 
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H55S005 
 
 

 
සහායක මභෝජනාොර මසේවක 
(Assistant Steward) 
 
NVQ ෙට්ටම් 3 

 
පුර්ණ කාලීන දිවා ොස 06  
 

 
1. 09 මරේණිය දක්වා අධ්යාපනය හදාරා 
තිබීෙ. 

2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු.  17 ට 
වැඩි විය යුතුය  

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 3   
කුලියාපිටිය,වාරියමපොල 
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H55S003 
 
 

 
සූපමේදී (Cook) 
 
NVQ ෙට්ටම් 4 

පුර්ණ කාලීන දිවා අවුරුදු 01 
 
(කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 
06 ඇතුළත්මේ) 

 
1. 09 මරේණිය අධ්යාපනය හදාරා තිබීෙ..  
                  මහෝ 
     NVQ  3 සහතිකය ලබා තිබීෙ. 
 
2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු.  17 ට 

වැඩි විය යුතුය 
 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
කුලියාපිටිය, වාරියමපොල 
 

 
සහකාර සූපමේදී 
(Assitant Cook)  
 
NVQ ෙට්ටම් 3 

පුර්ණ කාලීන දිවා ොස 03 

 
1. 09 මරේණිය අධ්යාපනය හදාරා තිබීෙ. 
 

2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු.  17 ට 
වැඩි විය යුතුය  
 
     

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 3 
කුලියාපිටිය, වාරියමපොළ 
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H55S010 

 
වෘත්තීය සූපමේදි 
 (Professional Cookery) 
 
NVQ ෙට්ටම් 4 

පුර්ණ කාලීන දිවා ොස 18 
 
(කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 
06 ඇතුළත්මේ) 
 
 

 
1. 09 මරේණිය අධ්යාපනය හදාරා තිබීෙ.  
                 මහෝ  
    මහෝටල් ක්මෂේත්රයට අදාළ NVQ  3 

සහතිකය ලබා තිබීෙ.  
 
2.2022.01.01 දිනට වයස අවු.  17 ට 

වැඩි විය යුතුය  
    

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
කුලියාපිටිය,වාරියමපොල 

                                               

    

                                                  කාර්යාල කළමණාකරන  ක්යෂේත්රය 

පූර්ණ කාලීන පාඨමාලා 

 

අනු 
අිංකය 

පාඨොලා 
මක්තය 

පාඨොලාමේ නෙ හා 
ස්වභාවය 

ඇතුලත්වීමම් සුදුසුකම් 

පාඨොලා ොධ්ය / NVQ 
ෙට්ටෙ සහ පැවැත්මවන 

තාක්ෂණ විදයාල/ කාර්මික 
විදයාල 
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BSC 14 

 
ලඝුමල්තණය, යතුරු ලිවීෙ 
සහ පරිෙණකකරණය පිළිබඳ 
ජාතික සහතිකය. 
දමිළ 
 
NVQ ෙට්ටම් 3  

පූර්ණ කාලීන දිවා ොස 18 
 
(කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 
06 ඇතුළත්මේ) 
 
(පරිෙණක මයදවුම් සහයක 
වෘත්තීය සඳහා NVQ 3 
ෙට්ටෙ) 

 
1. මදවරකට මනොවැඩි වාර ෙණනක දී 

ොධ්ය භාෂාව හා ෙණිතය ඇතුළුව 
අ.මපො.ස. (සා.මපළ) විභාෙමේ 
විෂයයන් හයකින් (06) සාොර්ථය ලබා 
තිබීෙ.   

2. මදෙළ භාෂාව සඳහා සම්ොන 
සාොර්ථයක් 
තිබිය යුතුය.  

3. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි 
විය යුතුය.  

 

 

යෙමළ මාධය 

NVQ මට්ටම් 3 
සම්ෙන්තුමර්, අක්කමර්පත්තු, 
ෙඩකලපුව, ෙන්නාරෙ, 
ත්රිකුණාෙළය, වේනියාව,  
යාපනය, ෙරදාන 
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BSC  13 

 
ලඝුමල්තණය, යතුරු ලිවීෙ 
සහ පරිෙණකකරණය පිළිබඳ 
ජාතික සහතිකය. 
සිිංහල 
 
NVQ ෙට්ටම් 3 

පූර්ණ කාලීන දිවා ොස 18 
 
කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 
06 ඇතුළත්මේ 
(පරිෙණක මයදවුම් සහයක 
වෘත්තීය සඳහා NVQ 3 
ෙට්ටෙ පිරිනෙනු ලැමේ) 

 
1. මදවරකට මනොවැඩි වාර ෙණනක දී 

ොධ්ය භාෂාව හා ෙණිතය ඇතුළුව 
අ.මපො.ස. (සා.මපළ) විභාෙමේ 
විෂයයන් හයකින් (06) සාොර්ථය ලබා 
තිබීෙ.   
 
සිිංහල භාෂාව සඳහා සම්ොන     
සාොර්ථයක් තිබිය යුතුය.  

 
2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි 

විය යුතුය. 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 3 
බණ්ඩාරමවල, 
මදහිඅත්තකණ්ඩිය,  කලුතර, 
අනුරාධ්පුර, අම්පාර, 
ෙහනුවර, මබලිඅත්ත, 
දඹුල්ල, ොතමල් 
කෑෙල්ල, කුලියාපිටිය, 
මෙොණරාෙල, පාතදුම්බර, 
ත්රිකුණාෙළය, වරකාමපොල, 
ොල්ල, ෙරදාන, ෙම්පහ, 
ොතමල් 

 

කාර්යාල කළමණාකරන  ක්යෂේත්රය 

අර්ධ කාලීන පාඨමාලා- යද්ශණ වලින් සියල්ල යහෝ යකොටසක් මාර්ගගත ක්රමය මිනන් ඉගැන්වීම සිදුයකයර්. 

 

                                                      ශීතකරණ හා වායුසමන ක්යෂේත්රය 

පූර්ණ කාලීන පාඨමාලා 

අනු 
අිංකය 

පාඨොලා 
මක්තය 

පාඨොලාමේ නෙ හා 
ස්වභාවය 

ඇතුලත්වීමම් සුදුසුකම් 
පාඨොලා ොධ්ය / NVQ ෙට්ටෙ 

සහ පැවැත්මවන තාක්ෂණ 
විදයාල/ කාර්මික විදයාල 
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BSC 13.1 

 
ලඝුමල්තණය, යතුරු ලිවීෙ 
සහ පරිෙණකකරණය 
පිළිබඳ ජාතික සහතිකය. 
සිිංහල 
 
NVQ ෙට්ටම් 4 

අර්ධ්කාල සති අන්ත ොස 
24 
 
(NVQ 3 ෙට්ටෙ-පරිෙණක 
මයදවුම් සහයක) 

 
1.මදවරකට මනොවැඩි වාර ෙණනක දී ොධ්ය 

භාෂාව හා ෙණිතය ඇතුළුව අ.මපො.ස. 
(සා.මපළ) විභාෙමේ විෂයයන් හයකින් (06) 
සාොර්ථය ලබා තිබීෙ. සිිංහල භාෂාව සඳහා 
සම්ොන සාොර්ථයක් තිබිය යුතුය.  

 
2.2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි විය 
යුතුය. 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
ෙරදාන 

අනු 
අිංකය 

පාඨොලා 
මක්තය 

පාඨොලාමේ නෙ හා 
ස්වභාවය 

ඇතුලත්වීමම් සුදුසුකම් 

පාඨොලා ොධ්ය / NVQ 
ෙට්ටෙ සහ පැවැත්මවන 

තාක්ෂණ විදයාල/ කාර්මික 
විදයාල 

 
74 

 
ECC 05 

 
ඉිංජිමන්රු ශිල්පීය පුහුණුව  
පිළිබඳ ජාතික සහතිකය -  
(යතකරණ හා වායු සෙන 
ශිල්පි) 
 
NVQ 3 - පුර්ණ කාලීන 
දිවා එක් අවුරුදු 
 
NVQ 4 - පුර්ණ කාලීන 
දිවා ොස 18 
(කර්ොන්තෙත පුහුණුව 
ොස 06 ඇතුළත්මේ) 
 
 
 

 
1.  මදවරකට මනොවැඩි වාර ෙණනකදී අ.මපො. ස 

(සා.මපළ) විභාෙමයන් ෙණිතය, ොධ්ය භාෂාව 
හා විදයාව ඇතුළුව විෂයයන් (06) හයකින් 
 සෙත්ව සිටිය යුතුය 

 
මහෝ 

 

අදාල ක්මෂේත්රමේ NVQ 3     සුදුසුකම් ලබා   
තිබීෙ.                                               

 
2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි විය 

යුතුය.  
  
  

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
 බණ්ඩාරමවල,ඇඹිලිපිටිය, 
අනුරාධ්පුර, බදුල්ල, ොල්ල, 
ෙහනුවර, කුරුණෑෙල, 
රත්නපුර, බලපිටිය, 
මබලිඅත්ත,  
ෙම්පහ, මහෝොෙෙ, කලුතර, 
කෑෙල්ල, ොතමල්, ොතර, 
මපොමළොන්නරුව,ෙරදාන, 
කුලියාපිටිය,රත්ෙලාන 
 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 3  
බණ්ඩාරමවල, කුලියාපිටිය, 
රත්ෙලාන 
  

යෙමළ මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
ෙඩකලපුව, සම්ෙන්තුමර් 



 
 

 

                                                           යරදිපිළි හා ඇඟළුම් ක්යෂේත්රය 

පූර්ණ කාලීන පාඨමාලා 

 

අනු 
අිංකය 

පාඨොලා 
මක්තය 

පාඨොලාමේ නෙ හා ස්වභාවය ඇතුලත්වීමම් සුදුසුකම් 

පාඨොලා ොධ්ය / NVQ 
ෙට්ටෙ සහ පැවැත්මවන 

තාක්ෂණ විදයාල/ කාර්මික 
විදයාල 
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D18S009 

 
ඇඳුම් ෙසන්නා (කාන්තා මහෝ 
පිරිමි)  
 
NVQ 3 - පුර්ණ කාලීන දිවා  
ොස 06 
 
NVQ 4 - පුර්ණ කාලීන එක් 
අවුරුදු (කර්ොන්තෙත පුහුණුව 
ොස 06 ඇතුළත්මේ) 
 
 
 

 
1. 9 දක්වා අධ්යාපනය හදාරා තිබීෙ. 

 
2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි 

විය යුතුය.  
 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම්  3 
මදහිඅත්තකණ්ඩිය, 
ත්රිකුණාෙළය 
 
සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම්  4 
කුලියාපිටිය, වරකාමපොල, 
වීරවිල 
යෙමළ මාධය 3 

NVQ මට්ටම්  
ෙඩකලපුව,ත්රිකුණාෙළය 
 

යෙමළ මාධය 

NVQ මට්ටම්  4 
යාපනය 

                                                              

                                                               ආහාර තාක්ෂණ ක්යෂේත්රය 

                                                          පූර්ණ කාලීන පාඨමාලා 

 

අනු 
අිංකය 

පාඨොලා 
මක්තය 

පාඨොලාමේ නෙ හා ස්වභාවය ඇතුලත්වීමම් සුදුසුකම් 

පාඨොලා ොධ්ය / NVQ 
ෙට්ටෙ සහ පැවැත්මවන 

තාක්ෂණ විදයාල/ කාර්මික 
විදයාල 
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D15S001 
 

පළතුරු හා එළවළු සකසන්නා 
 
NVQ 4 - පුර්ණ කාලීන දිවා 
එක් අවුරුදු  
(කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 
06 ඇතුළත්මේ) 
 

 

1. මදවරකට මනොවැඩි වාර ෙණනකදී අ.මපො. 
ස (සා.මපළ) විභාෙමයන් ෙණිතය, ොධ්ය 
භාෂාව, විදයාව හා ඉිංග්රිසිභාෂාව ඇතුළුව 
විෂයයන් (06) හයකින් සෙත් වී තිබීෙ.  

 
2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි 

විය යුතුය.  

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
කුලියාපිටිය, ෙහනුවර 
 
 
 

 

තාක්ෂණ/ කාර්මික විෙයාලවල පැවැත්යවන ජ්ාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (5/6) මට්ටම්      

(NVQ Level – 5/6) 
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D29S002 

 
යතකරණ මහෝ වායු සෙන  
ශිල්පී 
 
පුර්ණ කාලීන දිවා හය 
ොසික 
 
NVQ 3 -  පුර්ණ කාලීන 
දිවා ොස 06 
NVQ 4 - පුර්ණ කාලීන 
දිවා ොස 18 
(කර්ොන්තෙත පුහුණුව 
ොස 06 ඇතුළත්මේ) 

 
1. මදවරකට මනොවැඩි වාර ෙණනක දී අ.මපො.ස.

 (සා.මපළ) විභාෙමයන් විෂයයන් හයකින් 
 (06)   සෙත් වී තිබීෙ.  

     

2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි විය 
යුතුය.  

 

 

සිංහල මාධය 

NVQ මට්ටම් 3 
ොතමල් 
 
යෙමළ මාධය 

NVQ මට්ටම් 3 
ෙන්නාරෙ, වේනියාව 
 
යෙමළ මාධය 

NVQ මට්ටම් 4 
වේනියාව 

සටහන: ඉහත සඳහන් පාඨොලාවලට අෙතරව එක් එක් විෂය ක්මෂේත්රයට අදාල මකටිකාලීන පාඨොලා තාක්ෂණ විදයාල / 

කාර්මික විදයාල ෙගින් හඳුන්වා දීෙට කටයුතු කරනු ඇත.  එෙ පාඨොලා පිළිබඳ වැඩිදුර මතොරතුරු ඔබට ආසන්න තාක්ෂණ 

/කාර්මික විදයාලමේ වෘත්තීය ොර්මෙෝපමේශන ඒකකය මවතින් ලබාෙත හැක 

 



 
 

ඩිප්යලෝමා මට්ටයම් පාඨමාලාවන්ට ඇතුළත්වීම සඳහා සුදුසුකම් 

විදුලි, විෙුත්හා විදුලි සංයද්ශ ක්යෂේත්රය 

පූර්ණකාල පාඨමාලා- යද්ශණ වලින් සියල්ල යහෝ යකොටසක් මාර්ගගත ක්රමය මිනන් ඉගැන්වීම සිදුයකයර්. 

 

අනු 
අිංකය 

පාඨොලා  
මක්තය 

පාඨොලාමේ නෙ හා 
ස්වභාවය 

ඇතුලත්වීමම් සුදුසුකම් 
පූර්ණ කාලීන පාඨොලා 

 

පාඨොලා ොධ්ය / NVQ 
ෙට්ටෙ සහ පැවැත්මවන 

තාක්ෂණ විදයාල/ 
කාර්මික විදයාල 
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ETA 21 

 
 
 
 
 
 
 

 
විදුලි සිංමේශ තාක්ෂණය 
පිළිබඳ උසස් ජාතික 
ඩිේමලෝොව 
 
NVQ ෙට්ටම් 5 සහ 6 
ඒකාබේධ්ව පවතී. 
 
පූර්ණ කාලීන, දිවා, අවුරුදු 
03 
(පදනම් පාඨොලාවක් හා 
කර්ොන්තෙත පුහුණුව 06 
ඇතුළත්ය.) 
 
 
(This course Includes the 
use of Telecommunication 
Devices to Exchange  
Information by Electronic 
and Electrical Means Over 
a Significant distance) 
 

     

 
1. අදාල ක්මෂේත්රමේ NVQ 4/NVQ 3  

සුදුසුකෙ ලබා තිබීෙ සහ .(මෙහිදී අදාළ 
ක්මෂේත්රමේ, වසරකට මනොඅඩු NVQ 
ෙට්ටම් 4  පාඨොලාවක් හැදෑරු සිසුන් 
මකමරහි ප්රමුතතාවය ලබා මදනු ලැමේ) 

                      
                       මහෝ 
 

අ.මපො.ස.(උ.මපළ) ඉිංජිමන්රු 
තාක්ෂණමේදය / ෙණිතය / විදයාව යන 
විෂයධ්ාරාවන් මෙන් අවෙ වශමයන් 
විෂයන් තුනක් සෙත් වී තිබීෙ.  

 
                        මහෝ 
 

අ.මපො.ස.(උ.මපළ) කලා විෂය ධ්ාරාමේ 
දෘඩ තාක්ෂණය (Hard Technology) 
යටමත් වු විදුලි තාක්ෂණය (Electrical 
Technology),විදුත්තාක්ෂණය 
(Electronic Technology),මතොරතුරු 
තාක්ෂණය (ICT) යන විෂයන් අතරින් එක් 
විෂයක්  සඳහා සම්ොන සොර්ථයක් සහිතව 
විෂයන් තුනක්  සෙත් වී තිබීෙ. 
 

2. වයස අවුරුදු 17 ට වැඩි විය යුතුය 

 

ඉංග්රිසි මාධය 
 
ොල්ල 
ෙම්පහ 
යාපනය 
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ETA 28 

 
ඉමලක්ට්මරොනික් තාක්ෂණය 
පිලිබද උසස් ජාතික 
ඩිේමලෝොව  
 
NVQ ෙට්ටම් 5,6 
ඒකාබේධ්ව පවතී 
 
පුර්ණ කාලීන දීවා - අවුරුදු 
03 
(පදනම් පාඨොලාවක් ද /ොස 
06 ක කර්ොන්ත පුහුණුවද 
ඇතුළත්ය) 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ක්මෂේත්රයට අදාලව NVQ ෙට්ටම් 4 / NVQ 

ෙට්ටම් 3 පාඨොලාවක් හදාරා සහතික ලබා 
තිබීෙ. (මෙහිදී අදාළ ක්මෂේත්රමේ, වසරකට 
මනොඅඩු NVQ ෙට්ටම් 4  පාඨොලාවක් 
හැදෑරු සිසුන් මකමරහි ප්රමුතතාවය ලබා 
මදනු ලැමේ) 

 
                           මහෝ 
 

අ.මපො.ස. (උ.මපළ) ඉිංජිමන්රු 
තාක්ෂණමේදය / ෙණිත / විදයා යන 
විෂයධ්ාරාවන්මෙන් අවෙ වශමයන් 
විෂයයන් තුනක් සෙත් වී තිබීෙ. 

                             මහෝ 
අ.මපො.ස.(උ.මපළ) කලා විෂය ධ්ාරාමේ දෘඩ 
තාක්ෂණය (Hard Technology) යටමත් වු 
විදුලි තාක්ෂණය (Electrical 
Technology),විදුත්තාක්ෂණය 
(Electronic Technology),මතොරතුරු 
තාක්ෂණය (ICT) යන විෂයන් අතරින් එක් 
විෂයක්  සඳහා සම්ොන සොර්ථයක් සහිතව 
විෂයන් තුනක්  සෙත් වී තිබීෙ. 

 
2. වයස අවුරුදු 17 ට වැඩි විය යුතුය 

 

ඉංග්රිසි මාධය 
ෙම්පහ 
ෙහනුවර 
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ETB 31 

 
විදුලි තාක්ෂණය පිළිබද 
ජාතික ඩිේමලෝොව 
 
NVQ ෙට්ටම් 5 
 
පූර්ණ කාලීන, දිවා, - අවුරුදු 
02 
 
(පදනම් පාඨොලාවක්ද / ොස 
06 ක කර්ොන්ත පුහුණුවද 
ඇතුළත්ය) 
 
 

 
1. ක්මෂේත්රයට අදාලව NVQ ෙට්ටම් 4/ NVQ 
ෙට්ටම් 3පාඨොලාවක් හදාරා සහතික 
ලබාතිබීෙ. (මෙහිදී අදාළ ක්මෂේත්රමේ, 
වසරකට මනොඅඩු NVQ ෙට්ටම් 4  
පාඨොලාවක් හැදෑරු සිසුන් මකමරහි 
ප්රමුතතාවය ලබා මදනු ලැමේ) 
 
 

මහෝ 
 
අ.මපො.ස. (උ.මපළ) 
ඉිංජිමන්රුතාක්ෂණමේදය / ෙණිත / විදයා 
යන විෂය ධ්ාරාවන්මෙන් අවෙ වශමයන් 
විෂයයන් තුනක් සෙත් වී තිබීෙ. 
                                      මහෝ 
අ.මපො.ස.(උ.මපළ) කලා විෂය ධ්ාරාමේ දෘඩ 
තාක්ෂණය (Hard Technology) යටමත් වු 
විදුලි තාක්ෂණය (Electrical 
Technology),විදුත්තාක්ෂණය (Electronic 
Technology),මතොරතුරු තාක්ෂණය (ICT) 
යන විෂයන් අතරින් එක් විෂයක්  සඳහා 
සම්ොන සොර්ථයක් සහිතව විෂයන් තුනක්  
සෙත් වී තිබීෙ. 
 
2.වයස අවුරුදු 17 ට වැඩි විය යුතුය 
 

 

ඉංග්රිසි මාධය 
ෙම්පහ 
ෙරදාන 
යාපනය 
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ETC 02 

 
කර්ොන්ත තාක්ෂණීකයන් 
සඳහා වූ ජාතික තාක්ෂණ 
ඩිේමලෝොව(විදුලි 
ඉිංජිමන්රු) 
 
පූර්ණ කාලීන දිවා අවුරුදු 2 
½  
 
කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 
06 ඇතුළත්මේ 
 

 
1.රජය පිළිෙත් වෘත්තීය පුහුණු ආයතනයක 
ක්මෂේත්රයට අදාළව NVQ ෙට්ටම් 4   
පාඨොලාවක් හදාරා සහතික ලබා තිබීෙ                         
                              මහෝ 

       අ.මපො.ස (උ.මපළ) ඉිංජිමන්රු 
තාක්ෂණමේදය/ෙණිතය/විදයාව යන 
විෂයධ්ාරාවන්මෙන් අවෙ වශමයන් 
විෂයයන් තුනක් සෙත් වී තිබීෙ. 

 
       2.2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට වැඩි 

විය යුතුය. 

 
ඉංග්රිසි මාධය 

NVQ මට්ටම් 5 
ෙහනුවර 
රත්ෙලාන 

 

 

 

විදුලි, විෙුත්හා විදුලි සංයද්ශ ක්යෂේත්රය 

අර්ධකාල පාඨමාලා - යද්ශණ වලින් සියල්ල යහෝ යකොටසක් මාර්ගගත ක්රමය මිනන් ඉගැන්වීම සිදුයකයර් 

අනු 
අිංකය 

පාඨොලා 
මක්තය 

පාඨොලාමේ නෙ හා 
ස්වභාවය 

 
ඇතුලත්වීමම් සුදුසුකම් 
පූර්ණ කාලීන පාඨොලා 

 

පාඨොලා ොධ්ය / NVQ 
ෙට්ටෙ සහ පැවැත්මවන 

තාක්ෂණ විදයාල/ කාර්මික 
විදයාල 
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ETA 31.1 

 
විදුලි තාක්ෂණය පිළිබද 
උසස් ජාතික ඩිේමලෝොව 
 
NVQ ෙට්ටම් 6 
 
අර්ධ් කාල, සති අන්ත, - 
අවුරුදු 02 
 
 

 
1.අදාළ ක්මෂේත්රමේ NVQ 5 ෙට්ටම් 

සහතිකයක් ලබා තිබීෙ. 
 
2. අදාළ ක්මෂේත්රමේ රැකියාවක නියුක්ත වීෙ. 
 
3. වයස අවුරුදු 17 ට වැඩි විය යුතුය. 
 

 
ඉංග්රිසි මාධය 
අම්පාර 
අනුරාධ්පුර 
කුරුණෑෙල 
යාපනය 
ෙහනුවර 
ොල්ල 
බදුල්ල 
ෙරදාන 
රත්නපුර 
ෙම්පහ 
 
 
 
 



 
 

 
 

යමකායරොනික් ක්යෂේත්රය 

පූර්ණ කාලීන පාඨමාලා - යද්ශණ වලින් සියල්ල යහෝ යකොටසක් මාර්ගගත ක්රමය මිනන් ඉගැන්වීම සිදුයකයර්. 

 

අනු 
අිංකය 

පාඨොලා  
මක්තය 

පාඨොලාමේ නෙ හා 
ස්වභාවය 

 
ඇතුලත්වීමම් සුදුසුකම් 
පූර්ණ කාලීන පාඨොලා 

 

පාඨොලා ොධ්ය / NVQ 
ෙට්ටෙ සහ පැවැත්මවන 

තාක්ෂණ විදයාල/ කාර්මික 
විදයාල 
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ETB 04 

 

 
මෙකාමරොනික් තාක්ෂණය 
පිළිබඳ ජාතික ඩිේමලෝොව 
 
NVQ ෙට්ටම් 5 
 
පූර්ණ කාලීන, දිවා, අවුරුදු 
2  
 

 
1.අදාළ ක්මෂේත්රමේ NVQ ෙට්ටම් 4/ NVQ 
ෙට්ටම් 3 සහතික ලබා තිබීෙ සහ  .(මෙහිදී 
අදාළ ක්මෂේත්රමේ, වසරකට මනොඅඩු NVQ 
ෙට්ටම් 4  පාඨොලාවක් හැදෑරු සිසුන් 
මකමරහි ප්රමුතතාවය ලබා මදනු ලැමේ) 
                           මහෝ 
අ.මපො.ස.(උ.මපළ) ඉිංජිමන්රු 
තාක්ෂණමේදය / ෙණිතය / විදයාව යන 

 

ඉංග්රිසි මාධය 
ෙරදාන 
ොල්ල 
ෙම්පහ 
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ETC 02.1 

 
විදුලි තාක්ෂණය පිළිබඳ 
ඩිේමලෝො පාඨොලාව 
 
NVQ ෙට්ටම් 05 
 
අර්ධ් කාලීන,සති අන්ත,දිවා 
තුන් අවුරුදු 
 
ජාතික තාක්ෂණ සහතිකය 
(විදුලි හා විදුත් ඉිංජිමන්රු - 
NCT electrical and 
electronic) 
 
 
I හා II වසර විදුලි තාක්ෂණ 
ඩිේමලෝොමේ විෂයොලාව 
ආවරණ මකමරන අතර, III 
වසර මපර පරිදිෙ  NCT (විදුලි 
ඉිංජිමන්රු) විෂයොලාමේ 
අවසන් වසර සම්පූර්ණ කර, 
සිසුන්මේ විභාෙ ප්රථිළලල ෙත 
NCT සහතිකය මෙෙ 
මදපාර්තමම්න්තුව ෙගින් 
නිතුත් කරනු ලැමේ. 
 

 

1. අ.මපො.ස (උ.මපළ) විභාෙමයන් විෂයයන් 
හයකින්(03) කින් එකවර සෙත්  වීෙ 
(GIT, සාොනය  ඉිංග්රිසි හැර) 

                          සහ 
 අ.මපො.ස. (සා.මපළ) විභාෙමයන් ෙණිතය/ 
විදයාව /ඉිංග්රිසි භාෂාව සෙත් වී තිබීෙ 

                          මහෝ 
     අදාල ක්මෂේත්රමේ NVQ ෙට්ටම් 3 / 4  

සුදුසුකෙ ලබා තිබීෙ. (NVQ 3 

සුදුසුකමෙන් ලියාපදිිංචි වන සිසුන් මදවන 
සොසිකමේ අවසන් විභාෙයට මපර අදාළ 
ක්මෂේත්රමේ NVQ 4 සුදුසුකෙ ලබා ෙත 
යුතුය ) 

                            සහ 
     අදාළ ක්මෂේත්රමේ රැකියාවක නිරත වීෙ.                                                                                    
 
 2.2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 මනොඅඩු 

විය යුතුය. 

 

 

ඉංග්රිසි මාධය 

NVQ මට්ටම් 5 
ොල්ල 
බදුල්ල  
යාපනය 
ෙහනුවර  
කුරුණෑෙල  
ෙරදාන  
රත්නපුර 
බණ්ඩාරමවල 
ෙඩකලපුව 
ෙම්පහ 
මහෝොෙෙ 
කලුතර 
කෑෙල්ල 
රත්ෙලාන  
සම්ෙන්තුමර්  
ඇඹිලිපිටිය  
අනුරාධ්පුර 
කුලියාපිටිය 
ොතමල් 
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ETA 21.1 

 

 
විදුලි සිංමේශ තාක්ෂණය 
පිළිබඳ ජාතික ඩිේමලෝොව 
 
NVQ ෙට්ටම් 5 සහ 6 
ඒකාබේධ්ව පවතී. 
 
අර්ධ් කාලඅවුරුදු 3½ 
(පදනම් පාඨොලාවක්ද 
ඇතුළත්ය.) 
 
(This course Includes the 
use of Telecommunication 
Devices to Exchange  
Information by Electronic 
and Electrical Means Over 
a Significant distance) 
 

    

 
1.අදාළ ක්මෂේත්රමේ NVQ ෙට්ටම් 3 මහෝ 4 
සහතික ලබා තිබීෙ සහ  .(මෙහිදී අදාළ 
ක්මෂේත්රමේ, වසරකට මනොඅඩු NVQ ෙට්ටම් 
4  පාඨොලාවක් හැදෑරු සිසුන් මකමරහි 
ප්රමුතතාවය ලබා මදනු ලැමේ) 

                        
                         මහෝ  
ඉිංජිමන්රු තාක්ෂණමේදය/ෙණිතය/විදයාව  
යන විෂය ධ්ාරාවන්මෙන් විෂයයන් 03ක් 
සෙත් වී තිබීෙ 
                       සහ 
අදාළ ක්මෂේත්රමේ රැකියාවන්හි නියුක්ත වීෙ. 
 
2. වයස අවුරුදු 17 ට වැඩිවිය යුතුය. 
 
 

 

ඉංග්රිසි මාධය 
ෙම්පහ 
ෙරදාන 
යාපනය 
ොල්ල 



 
 

(පදනම් පාඨොලාවක්ද , 
කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 
06 ද ඇතුළත්ය.) 
 
 
 
(This course includes the 
subjects related to 
Designing, Operating, 
Maintaining and 
Repairing Hydraulic, 
Pneumatic Electrical and 
Electronic Systems.  Also 
include Robotic, PLC , 
SCADA and Systems) 

විෂයධ්ාරාවන්මෙන් අවෙ වශමයන් විෂයන් 
තුනක් සෙත් වී තිබීෙ.  
                            මහෝ 
අ.මපො.ස.(උ.මපළ) කලා විෂය ධ්ාරාමේ දෘඩ 
තාක්ෂණය (Hard Technology) යටමත් වු 
විදුලි තාක්ෂණය (Electrical Technology), 
විදුත්තාක්ෂණය (Electronic Technology), 
යාන්ත්රික තාක්ෂණය(Mechanical 
Technology) මතොරතුරු තාක්ෂණය (ICT) 
යන විෂයන් අතුරින් එක් විෂයක්  සඳහා 
සම්ොන සොර්ථයක් සහිතව විෂයන් තුනක්  
සෙත් වී තිබීෙ. 
 
2.වයස අවුරුදු 17 ට වැඩි විය යුතුය 
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ETB 29 

 
වායු හා ේරව පීඩන 
තාක්ෂණය පිළිබඳ ජාතික 
ඩිේමලෝොව 
 
National Diploma in 
Pneumatics  and 
Hydraulics 
 
NVQ ෙට්ටම් 5 
 
පූර්ණ කාලීන, දිවා, අවුරුදු 
02 (පදනම් 
පාඨොලාව,කර්ොන්තෙත 
පුහුණුව ොස 06 ඇතුළත්ය) 
 
 

 
1.අදාළ ක්මෂේත්රමේ NVQ ෙට්ටම් 3 මහෝ 4 
සහතික ලබා තිබීෙ.(මෙහිදී අදාළ ක්මෂේත්රමේ, 
වසරකට මනොඅඩු NVQ ෙට්ටම් 4  
පාඨොලාවක් හැදෑරු සිසුන් මකමරහි 
ප්රමුතතාවය ලබා මදනු ලැමේ) 
                              මහෝ 
අ.මපො.ස. (උ.මපළ) ඉිංජිමන්රු 
තාක්ෂණමේදය / ෙණිතය / විදයාව යන 
විෂයධ්ාරාවන්මෙන් අවෙ වශමයන් විෂයයන් 
තුනක් සෙත් වී තිබීෙ.  
 
අ.මපො.ස.(උ.මපළ) කලා විෂය ධ්ාරාමේ දෘඩ 
තාක්ෂණය (Hard Technology) යටමත් වු 
විදුලි තාක්ෂණය (Electrical Technology), 
විදුත්තාක්ෂණය (Electronic Technology), 
යාන්ත්රික තාක්ෂණය(Mechanical 
Technology) මතොරතුරු තාක්ෂණය (ICT) 
යන විෂයන් අතුරින් එක් විෂයක්  සඳහා 
සම්ොන සොර්ථයක් සහිතව විෂයන් තුනක්  
සෙත් වී තිබීෙ. 
 
2.වයස අවුරුදු 17 ට වැඩි විය යුතුය 
 

 

ඉංග්රිසි මාධය 
ෙම්පහ 
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ETA 04 

 
මෙකාමරොනික් තාක්ෂණය 
පිළිබඳ උසස් ජාතික 
ඩිේමලෝොව 
 
NVQ ෙට්ටෙ 6 
 
පූර්ණ කාලීන දිවා අවුරුදු 1 
½  
 
(කර්ොන්ත පුහුණුව ොස 06 
ඇතුළත්ය) 

 
1.අදාළ ක්මෂේත්රමේ NVQ ෙට්ටම් 5 සහතික 
ලබා තිබීෙ. 
                         
2.අදාළ ක්මෂේත්රමේ රැකියාවන්හි නියුක්ත වීෙ. 
 
3.වයස අවුරුදු 17 ට වැඩිවිය යුතුය. 
 

 

ඉංග්රිසි මාධය 
ොල්ල 
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ETB 30 

 
CNC තාක්ෂණය පිළබඳ 
ජාතික ඩිේමලෝොව 
 
National Diploma in 
CNC Technology 
(Computer Numerical 
Control) 
 
NVQ ෙට්ටම් 5 
පූර්ණ කාලීන, දිවා, අවුරුදු 
02 
 
(පදනම් පාඨොලාවක්ද, 
කර්ොන්ත පුහුණුව ොස 06 
ඇතුළත්ය) 
 

 
1.අදාළ ක්මෂේත්රමේ NVQ ෙට්ටම් 3 මහෝ 4 
සහතික ලබා තිබීෙ.(මෙහිදී අදාළ ක්මෂේත්රමේ, 
වසරකට මනොඅඩු NVQ ෙට්ටම් 4  
පාඨොලාවක් හැදෑරු සිසුන් මකමරහි 
ප්රමුතතාවය ලබා මදනු ලැමේ) 
 
                          මහෝ 
අ.මපො.ස. (උ.මපළ) ඉිංජිමන්රු 
තාක්ෂණමේදය / ෙණිතය / විදයාව යන 
විෂයධ්ාරාවන්මෙන් අවෙ වශමයන් විෂයයන් 
තුනක් සෙත් වී තිබීෙ  
                           මහෝ  
 
අ.මපො.ස.(උ.මපළ) කලා විෂය ධ්ාරාමේ දෘඩ 
තාක්ෂණය (Hard Technology) යටමත් වු 
යාන්ත්රික තාක්ෂණය (Mechanical 
Technology) / මතොරතුරු තාක්ෂණය 
(ICT)විෂය සඳහා සම්ොන සොර්ථයක් 
සහිතව විෂයන් තුනක්  සෙත් වී තිබීෙ. 
 
2.වයස අවුරුදු 17 ට වැඩි විය යුතුය 
 
 

 

ඉංග්රිසි මාධය 
ෙම්පහ 
ෙහනුවර 
 
 

 

 

 

යමකායරොනික් ක්යෂේත්රය 

අර්ධ කාලීන පාඨමාලා - යද්ශණ වලින් සියල්ල යහෝ යකොටසක් මාර්ගගත ක්රමය මිනන් ඉගැන්වීම සිදුයකයර්. 

 

අනු 
අිංකය 

පාඨොලා 
මක්තය 

පාඨොලාමේ නෙ හා 
ස්වභාවය 

පැවැත්මවන තාක්ෂණ/ කාර්මික විදයාලය 

පාඨොලා ොධ්ය / 
NVQ ෙට්ටෙ සහ 
පැවැත්මවන තාක්ෂණ 
විදයාල/ කාර්මික 
විදයාල 
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ETB 04.1 

 

 
මෙකාමරොනික් තාක්ෂණය 
පිළිබඳ ජාතික ඩිේමලෝොව 
 
NVQ ෙට්ටෙ 5 
 
සති අන්ත/අර්ධ් කාල,   
දෑ අවුරුදු සයොසික (අවු 2 
½ ) 
 
(පදනම් පාඨොලාවක්ද 
ඇතුළත්ය.) 
 
 
(This course includes the 
subjects related to 
Designing, Operating, 
Maintaining and 
Repairing Hydraulic, 
Pneumatic Electrical and 
Electronic Systems.  
Also include Robotic, 
PLC and  SCADA  
Systems) 

 
1.අදාළ ක්මෂේත්රමේ NVQ ෙට්ටම් 4/ NVQ 
ෙට්ටම් 3 සහතික ලබා තිබීෙ .(මෙහිදී අදාළ 
ක්මෂේත්රමේ, වසරකට මනොඅඩු NVQ ෙට්ටම් 
4  පාඨොලාවක් හැදෑරු සිසුන් මකමරහි 
ප්රමුතතාවය ලබා මදනු ලැමේ) 
                         මහෝ 
 මහෝ අ.මපො.ස (උ/මප) ඉිංජිමන්රු 
තාක්ෂණමේදය / ෙණිතය/විදයාව යන විෂය 
ධ්ාරාවන්මෙන් අවෙ වශමයන් විෂයන් 03ක් 
සෙත් වී තිබීෙ  
                       මහෝ 
අ.මපො.ස.(උ.මපළ) කලා විෂය ධ්ාරාමේ දෘඩ 
තාක්ෂණය (Hard Technology) යටමත් වු 
විදුලි තාක්ෂණය (Electrical 
Technology),විදුත්තාක්ෂණය (Electronic 
Technology),මතොරතුරු තාක්ෂණය (ICT) 
යන විෂයන් අතරින් එක් විෂයක්  සඳහා 
සම්ොන සොර්ථයක් සහිතව විෂයන් තුනක්  
සෙත් වී තිබීෙ. 
 
2. අදාළ ක්මෂේත්රමේ රැකියාවන්හි නියුක්ත 
වීෙ. 
 
3.වයස අවුරුදු 17 ට වැඩි විය යුතුය 
 
 

 

ඉංග්රිසි මාධය 
ෙරදාන  
ොල්ල 
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ETA 04.1 

 
මෙකාමරොනික් තාක්ෂණය 
පිළිබඳ උසස් ජාතික 
ඩිේමලෝොව 
 
NVQ ෙට්ටෙ 6 
 
සති අන්ත/අර්ධ් කාල,   
දෑ අවුරුදු සයොසික  (අවු 
2) 
 

 
1.අදාළ ක්මෂේත්රමේ NVQ ෙට්ටම් 5 සහතික 
ලබා තිබීෙ. 
                         
2.අදාළ ක්මෂේත්රමේ රැකියාවන්හි නියුක්ත වීෙ. 
 
3.වයස අවුරුදු 17 ට වැඩිවිය යුතුය. 
 

 

ඉංග්රිසි මාධය 
ෙම්පහ 
ෙරදාන 
ොල්ල 

 

 

 

 

යගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් ක්යෂේත්රය 

පූර්ණ කාලීන පාඨමාලා- යද්ශණ වලින් සියල්ල යහෝ යකොටසක් මාර්ගගත ක්රමය මිනන් ඉගැන්වීම සිදුයකයර්.    

 

 
අනු 

අිංකය 
පාඨොලා මක්ත

ය 
පාඨොලාමේ නෙ හා ස්වභාවය ඇතුලත්වීමම් සුදුසුකම් 

පූර්ණ කාලීන පාඨොලා 
පාඨොලා ොධ්ය / NVQ 
ෙට්ටෙ සහ පැවැත්මවන 
තාක්ෂණ විදයාල/ 
කාර්මික විදයාල 
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ETB 06 

 
 
 
 
 
 

 
ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය පිළිබඳ ජාතික 
ඩිේමලෝොව 
 
NVQ ෙට්ටම් 5 
 
පූර්ණ කාලීන, දිවා, අවුරුදු 2 
(පදනම් පාඨොලාවක්ද / කර්ොන්ත 
පුහුණුව ොස 06 ඇතුළත්ය.) 
 
(This course includes the 
subjects related to Planning of 
Construction Works, Managing  
and Organizing Sites) 
 
 
 

 
1.අදාළ ක්මෂේත්රමේ NVQ ෙට්ටම් 4 / 
NVQ ෙට්ටම් 3 සහතික ලබා 
තිබීෙ.(මෙහිදී අදාළ ක්මෂේත්රමේ, 
වසරකට මනොඅඩු NVQ ෙට්ටම් 4  
පාඨොලාවක් හැදෑරු සිසුන් මකමරහි 
ප්රමුතතාවය ලබා මදනු ලැමේ) 
                          මහෝ 
අ.මපො.ස.(උ.මපළ) ඉිංජිමන්රු 
තාක්ෂණමේදය / ෙණිතය / විදයාව 
යන විෂයධ්ාරාවන්මෙන් අවෙ 
වශමයන් විෂයන් තුනක් සෙත් වී 
තිබීෙ. 
                           මහෝ 
අ.මපො.ස.(උ.මපළ) කලා විෂය 
ධ්ාරාමේ දෘඩ තාක්ෂණය (Hard 
Technology) යටමත් වු විදුලි 
තාක්ෂණය (Electrical 
Technology),විදුත්තාක්ෂණය 
(Electronic Technology)  සිවිල් 
තාක්ෂණ (Civil Technology) යන 
විෂයන් අතුරින් එක් විෂයක්  සඳහා 
සම්ොන සොර්ථයක් සහිතව විෂයන් 
තුනක්  සෙත් වී තිබීෙ. 
 
2.වයස අවුරුදු 17 ට වැඩි විය යුතුය 
 
 
 

 

ඉංග්රිසි මාධය 
අම්පාර 
බදුල්ල කුරුණෑෙල 
අනුරාධ්පුර 
ොල්ල  
රත්නපුර 
ෙරදාන  
අක්කමර්පත්තු 
යාපනය 
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ETB 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ප්රොණ සමීක්ෂණ තාක්ෂණය 
පිළිබඳ ජාතික ඩිේමලෝොව 
 
NVQ ෙට්ටම් 5 
 
පූර්ණ කාලීන, දිවා, අවුරුදු 2 
 
(පදනම් පාඨොලාවක්ද / කර්ොන්ත 
පුහුණුව ොස 06 ඇතුළත්ය 
ඇතුළත්ය.) 
 
 

 
1.අදාළ ක්මෂේත්රමේ NVQ ෙට්ටම් 4/ 
NVQ ෙට්ටම් 3 සහතික ලබා තිබීෙ 
සහ  වසරක පළපුරුේද.(මෙහිදී අදාළ 
ක්මෂේත්රමේ, වසරකට මනොඅඩු NVQ 
ෙට්ටම් 4  පාඨොලාවක් හැදෑරු 
සිසුන් මකමරහි ප්රමුතතාවය ලබා 
මදනු ලැමේ)  
                             මහෝ 
අ.මපො.ස. (උ.මපළ) ඉිංජිමන්රු 
තාක්ෂණමේදය / ෙණිතය/විදයාව 
යන විෂය ධ්ාරාවන්මෙන් අවෙ 

 

ඉංග්රිසි මාධය 
අම්පාර 
අනුරාධ්පුර  
බදුල්ල 
ොල්ල  
ෙහනුවර 
කුරුණෑෙල 
ෙරදාන   
රත්නපුර 
බලපිටිය 
ෙම්පහ 
මහෝොෙෙ 



 
 

 
 
 
 

 
(This course includes 
mathematical processes used in 
estimating cost of a new building 
construction, improvement, or 
reproduction.) 
 
 
 

වශමයන් විෂයන් තුනක් සෙත් වී 
තිබීෙ.  
                              මහෝ 
අ.මපො.ස. (උ.මපළ) කලා විෂය 
ධ්ාරාමේ දෘඩ තාක්ෂණය (Hard 
Technology) යටමත් වු සිවිල් 
තාක්ෂණය (Civil Technology) 
විෂයට සම්ොන සාොර්ථයක් සහිතව 
විෂයන් තුනක් (03) සෙත් වී තිබීෙ. 
 
 

කළුතර 
කෑෙල්ල  
කුලියාපිටිය 
ොතර 
ෙඩකලපුව 
සම්ෙන්තුමර් 
මබලිඅත්ත 
යාපනය 
අක්කමර්පත්තු 
වරකාමපොල 
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ETB 20 

 
මෙොඩනැගිලි මසේවා තාක්ෂණය 
පිළිබඳ ජාතික ඩිේමලෝොව 
(National Diploma in Building 
Services Technology) 
 
NVQ ෙට්ටම් 5 
 
පූර්ණකාල, දිවා, අවුරුදු 2 පදනම් 
පාඨොලාව හා කර්ොන්තෙත 
පුහුණුව ොස 06 ඇතුළත්ය  
 
 
 

 
1.අදාළ ක්මෂේත්රමේ NVQ ෙට්ටම් 4 / 
NVQ ෙට්ටම් 3 සහතික ලබා තිබීෙ 
සහ  වසරක පළපුරුේද.(මෙහිදී අදාළ 
ක්මෂේත්රමේ, වසරකට මනොඅඩු NVQ 
ෙට්ටම් 4  පාඨොලාවක් හැදෑරු 
සිසුන් මකමරහි ප්රමුතතාවය ලබා 
මදනු ලැමේ) 
                        මහෝ 
අ.මපො.ස.(උ.මපළ) ඉිංජිමන්රු 
තාක්ෂණමේදය / ෙණිතය / විදයාව 
යන විෂයධ්ාරාවන්මෙන් අවෙ 
වශමයන් විෂයන් තුනක් සෙත් වී 
තිබීෙ.  
                        මහෝ 
අ.මපො.ස.(උ.මපළ )කලා විෂය 
ධ්ාරාමේ දෘඩ තාක්ෂණය(Hard 
Technology )යටමත් වු සිවිල් 
තාක්ෂණය  (Civil Technology) 
විෂය සඳහා සම්ොන සොර්ථයක් 
සහිතව විෂයන් තුනක්  සෙත්වී. 
 
2.වයස අවුරුදු 17 ට වැඩි විය යුතුය 
 

 

ඉංග්රිසි මාධය 
ෙරදාන 
අම්පාර 
ොල්ල 
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ETC 01 

 
කර්ොන්ත තාක්ෂණිකයන් සඳහා වූ 
ජාතික ඩිේමලෝොව (සිවිල් 
ඉිංජිමන්රු) 
 
පුර්ණ කාලීන දිවා  අවුරැදු 2 ½  
 
(කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 06 
ඇතුළත්ය) 
 
 

 
1.අ.මපො.ස (උ.මපළ) ෙණිත / 
ඉිංජිමන්රු තාක්ෂණමේදය/විදයාව 
විෂය ධ්ාරාවන්මෙන්  එක්වර අවෙ 
වශමයක් විෂයයන් තුනක් සෙත් වී 
තිබීෙ 
                               මහෝ 
 
රජය පිළිෙත් වෘත්තීය  පුහුණු 
ආයතනයක මෙොඩනැගිලි / සැලසුම් 
යල්පි  ක්මෂේත්රයට අදාළව වසරකට 
මනොඅඩු  NVQ ෙට්ටෙ 4  
පාඨොලාවක් හදාරා සහතික ලබා 
තිබීෙ. 
                                මහෝ 
අ.මපො.ස.(උ.මපළ )කලා විෂය 
ධ්ාරාමේ දෘඩ තාක්ෂණය(Hard 
Technology )යටමත් වු සිවිල් 
තාක්ෂණය  (Civil Technology) 
විෂය සඳහා සම්ොන සොර්ථයක් 
සහිතව විෂයන් තුනක්  සෙත්වී. 
 
 
2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 ට 
වැඩි විය යුතුය. 
  

 

ඉංග්රිසි මාධය 

NVQ මට්ටම් 5 
රත්ෙලාන,  
ෙහනුවර,  
කුලියාපිටිය 
 

                                        
 

 



 
 

යගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් ක්යෂේත්රය 

අර්ධ කාලීන පාඨමාලා - යද්ශණ වලින් සියල්ල යහෝ යකොටසක් මාර්ගගත ක්රමය මිනන් ඉගැන්වීම සිදුයකයර්. 

 
අනු 

අිංකය 
පාඨොලා මක්

තය 
පාඨොලාමේ නෙ හා ස්වභාවය පැවැත්මවන තාක්ෂණ/ කාර්මික 

විදයාලය 
පාඨොලා ොධ්ය / NVQ 
ෙට්ටෙ සහ පැවැත්මවන 

තාක්ෂණ විදයාල/ කාර්මික 
විදයාල 
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ETC 01.1 

 
ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය පිළිබඳ ජාතික 
ඩිේමලෝොව 
 
NVQ ෙට්ටම් 5 
 
(ජාතික තාක්ෂණ සහතිකය - (සිවිල් 
ඉිංජිමන්රු)) 
 
අර්ධ් කාලීන තුන් අවුරුදු සති අන්ත 
 
I හා II වසර ඉදිකිරීම් තාක්ෂණ 
ඩිේමලෝොමේ විෂයොලාව ආවරණ 
මකමරන අතර, III වසර මපර පරිදිෙ  
NCT (සිවිල් ඉිංජිමන්රු) විෂයොලාමේ 
අවසන් වසර සම්පූර්ණ කර, සිසුන්මේ 
විභාෙ ප්රථිළලල ෙත NCT සහතිකය 
මෙෙ මදපාර්තමම්න්තුව ෙගින් නිතුත් 
කරනු ලැමේ. 
 

 

1. අ.මපො.ස (උ.මපළ) විභාෙමයන් 
විෂයයන් තුනකින්(03) කින් එකවර 
සෙත්  වීෙ (GIT,සාොනය  ඉිංග්රිසි 
හැර) 
                          සහ 
අ.මපො.ස. (සා.මපළ) විභාෙමයන් 
ෙණිතය, විදයාව ,ඉිංග්රිසිභාෂාව 
සෙත් වී තිබීෙ 
                         මහෝ 
 
 

   අදාල ක්මෂේත්රමේ NVQ ෙට්ටම් 3 / 4  

සුදුසුකෙ ලබා තිබීෙ. (NVQ 3 

සුදුසුකමෙන් ලියාපදිිංචි වන සිසුන් 
මදවන සොසිකමේ අවසන් 
විභාෙයට මපර අදාළ ක්මෂේත්රමේ 
NVQ 4 සුදුසුකෙ ලබා ෙත යුතුය ) 
                          සහ 

අදාළ ක්මෂේත්රමේ රැකියාවක 

නියුක්ත වීෙ.                                               

 2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 
මනොඅඩු විය යුතුය. 

 

 

ඉංග්රිසි මාධය 

NVQ මට්ටම් 5 
යාපනය, ෙරදාන, 
අක්කමර්පත්තු, ොතර, 
සම්ෙන්තුමර්, අනුරාධ්පුර, 
ොල්ල, අම්පාර, බදුල්ල, 
ෙහනුවර, කුරුණෑෙල, 
රත්නපුර, ෙඩකලපුව, 
මබලිඅත්ත, 
දඹුල්ල, ෙම්පහ, මහෝොෙෙ, 
කලුතර, කෑෙල්ල, 
කුලියාපිටිය, ොතමල්, ොතර, 
මෙොණරාෙල, නුවරඑළිය, 
මපොමළොන්නරුව, රත්ෙලාන, 
ත්රිකුණාෙළය, 
වවුනියාව 
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ETB 06.1 

 
 
 
 
 
 

 
ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය පිළිබඳ ජාතික 
ඩිේමලෝොව 
 
NVQ ෙට්ටම් 5 
 
සති අන්ත/අර්ධ් කාල,  දිවා,  
2 ½  අවුරුදු 
 
(ොස 06 ක පදනම් පාඨොලාවක්ද 
ඇතුළත්ය.) 
 
(This course includes the subjects 
related to Planning of Construction 
Works, Managing and Organizing 
Sites) 

 
1. අදාළ ක්මෂේත්රමේ NVQ ෙට්ටම් 3/4 

සහතික ලබා තිබීෙ සහ  වසරක 
පළපුරුේද.(මෙහිදී අදාළ 
ක්මෂේත්රමේ, වසරකට මනොඅඩු 
NVQ ෙට්ටම් 4  පාඨොලාවක් 
හැදෑරු සිසුන් මකමරහි ප්රමුතතාවය 
ලබා මදනු ලැමේ) 

 
                     මහෝ 
අ.මපො.ස (උ.මපළ) ඉිංජිමන්රු 
තාක්ෂණමේදය /ෙණිතය /විදයාව 
යන විෂයධ්ාරාවන්මෙන් අවෙ 
වශමයන් විෂයයන් 03 ක් සෙත් වී 
තිබීෙ) 
(අදාළ ක්මෂේත්රමේ රැකියාවන්හි 
නියුක්ත වීෙ.) 
                       සහ 
අදාළ ක්මෂේත්රමේ රැකියාවන්හි 
නියුක්ත වීෙ. 
 
 

2.වයස අවුරුදු 17 ට වැඩිවිය 
යුතුය. 

 
  
 
 
 
 
 

 

ඉංග්රිසි මාධය 
අම්පාර 
ොල්ල 
රත්නපුර  
යාපනය 
අනුරාධ්පුර 
ොල්ල 
බදුල්ල 
ෙරදාන 
රත්නපුර 
ෙහනුවර 
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ETA 06.1 

 

 
ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය පිළිබඳ උසස් 
ජාතික ඩිේමලෝොව 
 
NVQ ෙට්ටම් 6 
 
සති අන්ත/අර්ධ් කාල,   
දෑ අවුරුදු 
 

1. ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය පිළිබඳ NVQ 
Level 5 සහතිකය ලබා තිබීෙ. 
                      
2.අදාළ ක්මෂේත්රමේ රැකියාවන්හි 
නියුක්ත වීෙ 
 
 
3.වයස අවුරුදු 17 ට වැඩිවිය යුතුය. 
 

 

ඉංග්රිසි මාධය 
අම්පාර 
අනුරාධ්පුර 
කුරුණෑෙල 
යාපනය 
ෙහනුවර 
ොල්ල 
බදුල්ල 
ෙරදාන 
රත්නපුර 
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ETB 17.1 

 
ප්රොණ සමීක්ෂණ තාක්ෂණය පිළිබඳ 
ජාතික ඩිේමලෝොව 
 
NVQ ෙට්ටම් 5 
 
සති අන්ත/අර්ධ් කාල, අවුරුදු 
2 ½   
 
(ොස 6 ක පදනම් පාඨොලාවක්ද 
ඇතුළත්ය.) 
 
(This course includes mathematical 
processes used in estimating cost of 
a new building construction, 
improvement, or reproduction.) 

 
1.අදාළ ක්මෂේත්රමේ NVQ ෙට්ටම් 4 
සහතික ලබා තිබීෙ.(මෙහිදී අදාළ 
ක්මෂේත්රමේ, වසරකට මනොඅඩු NVQ 
ෙට්ටම් 4  පාඨොලාවක් හැදෑරු 
සිසුන් මකමරහි ප්රමුතතාවය ලබා 
මදනු ලැමේ) 
                        සහ 
අදාළ ක්මෂේත්රමේ රැකියාවන්හි 
නියුක්ත වීෙ. 
 
 
2.වයස අවුරුදු 17 ට වැඩිවිය යුතුය. 
 

 
ඉංග්රිසි මාධය 
ොල්ල  
 
 

99 ETA 17.1 ප්රොණ සමීක්ෂණ තාක්ෂණය පිළිබඳ 
උසස් ජාතික ඩිේමලෝොව 
 
NVQ ෙට්ටම් 6 
 
සති අන්ත/අර්ධ් කාල,   
දෑ අවුරුදු 
 

1. ප්රොණ සමීක්ෂණ තාක්ෂණය 
පිළිබඳ NVQ Level 5 සහතිකය 
ලබා තිබීෙ. 
                      
2.අදාළ ක්මෂේත්රමේ රැකියාවන්හි 
නියුක්ත වීෙ 
 
 
3.වයස අවුරුදු 17 ට වැඩිවිය යුතුය. 
 

ඉංග්රිසි මාධය 
අම්පාර 
අනුරාධ්පුර 
කුරුණෑෙල 
යාපනය 
ෙහනුවර 
ොල්ල 
බදුල්ල 
ෙරදාන 
රත්නපුර 
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ETB 27.1 

 
සැලසුම් තාක්ෂණය පිළිබඳ ජාතික 
ඩිේමලෝොව (මෙොඩනැගිලි)  
 
NVQ ෙට්ටම් 5 
 
සති අන්ත/අර්ධ් කාල, අවුරුදු 2 ½   
 
(පදනම් පාඨොලාවක්ද ඇතුළත්ය.) 
 
(This course includes basic 
drawing concepts, drawings using 
drafting software, construction 
detail drawings, architectural detail 
drawings, setting out and leveling.) 

 
1.සැලසුම් ශිල්පය පිළිබද NVQ 
ෙට්ටම් 04 පාඨොලාවක් හදාරා 
සහතිකය ලබා තිබීෙ සහ වසරක 
පළපුරුේද. 
                        සහ 
අදාළ ක්මෂේත්රමේ රැකියාවන්හි 
නියුක්ත වූවන්ට සීො මේ. 
 
2. වයස අවුරුදු 17 ට වැඩිවිය යුතුය. 

 
ඉංග්රිසි මාධය 
රත්ෙලාන 
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ETC 04.1 

 
ප්රොණ සමීක්ෂණය පිළිබඳ 
ඩිේමලෝොව 
 
NVQ ෙට්ටම් 5 
 
(ජාතික තාක්ෂණ සහතිකය-(ප්රොණ 
සමීක්ෂණ)) 
 
 

අර්ධ් කාලීන තුන් අවුරුදු, සති අන්ත 
දිවා 
 

 

1. අ.මපො.ස (උ.මපළ) විභාෙමයන් 
විෂයන් 03ක් එක්වර සෙත් වී 
තිබීෙ 

                          සහ 
අ.මපො.ස (ස.මපළ) විභාෙමයන් 
ෙණිතය, විදයාව, ඉිංග්රිසිසෙත් වී 
තිබීෙ 
                         මහෝ 
 අදාල ක්මෂේත්රමේ NVQ 3 / 4  

සුදුසුකෙ ලබා තිබීෙ (NVQ 3 

සුදුසුකමෙන් ලියාපදිිංචි වන සිසුන් 

 

ඉංග්රිසි මාධය 

NVQ මට්ටම් 5 
අනුරාධ්පුර   
ොල්ල  
බදුල්ල  
යාපනය  
ෙහනුවර   
ෙරදාන  
රත්නපුර 
ෙඩකලපුව මබලිඅත්ත 
ෙම්පහ 



 
 

I හා II වසර ප්රොණ සමීක්ෂණය පිළිබඳ 
ඩිේමලෝොමේ විෂයොලාව ආවරණ 
මකමරන අතර, III වසර මපර පරිදිෙ  
NCT (සිවිල් ඉිංජිමන්රු) විෂයොලාමේ 
අවසන් වසර සම්පූර්ණ කර, සිසුන්මේ 
විභාෙ ප්රථිළලල ෙත NCT සහතිකය 
මෙෙ මදපාර්තමම්න්තුව ෙගින් නිතුත් 
කරනු ලැමේ. 
 

මදවන සොසිකමේ අවසන් 
විභාෙයට මපර අදාළ ක්මෂේත්රමේ 
NVQ 4 සුදුසුකෙ ලබා ෙත යුතුය ) 
          සහ    
  වසරක පළපුරුේද   
                          සහ 

   අදාළ ක්මෂේත්රමේ  රැකියාවක 
නියුක්ත වීෙ 

 
3.2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 

මනොඅඩු විය යුතුය. 

මහෝොෙෙ 
 කලුතර 
කෑෙල්ල 
කුරුණෑෙල 
 
 

 

 
 

යමෝටර් රථ අළුත්වැඩියා හා නඩත්තු ක්යෂේත්රය 

පූර්ණ කාලීන පාඨමාලා- යද්ශණ වලින් සියල්ල යහෝ යකොටසක් මාර්ගගත ක්රමය මිනන් ඉගැන්වීම සිදුයකයර්. 

 
 

අනු 
අිංකය 

පාඨොලා   
   මක්තය 

පාඨොලාමේ නෙ හා ස්වභාවය 
ඇතුලත්වීමම් සුදුසුකම් 
පූර්ණ කාලීන පාඨොලා 

 

පාඨොලා ොධ්ය / NVQ 

ෙට්ටෙ සහ පැවැත්මවන 

තාක්ෂණ විදයාල/ කාර්මික 

විදයාල 
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ETB 07 
 
 
 
 
 
 

 
මෙෝටර් රථ තාක්ෂණය පිළිබඳ ජාතික 
ඩිේමලෝොව 
 
NVQ ෙට්ටම් 5 
 
පූර්ණ කාලීන, දිවා, අවුරුදු 2 
(පදනම් පාඨොලාවක්ද /කර්ොන්තෙත 
පුහුණුව ොස 06 ඇතුළත්ය.) 
 
 
(This course includes study on proper 
functioning and maintenance of 
automobile, two stroke and four 
stroke engine operating systems and 
other sub systems related to them) 
 

 
1.අදාළ ක්මෂේත්රමේ NVQ ෙට්ටම් 4/ 
NVQ ෙට්ටම් 3 සහතික ලබා 
තිබීෙ.(මෙහිදී අදාළ ක්මෂේත්රමේ, 
NVQ ෙට්ටම් 4  පාඨොලාවක් හැදෑරු 
සිසුන් මකමරහි ප්රමුතතාවය ලබා 
මදනු ලැමේ) 
                            මහෝ 
අ.මපො.ස.(උ.මපළ) ඉිංජිමන්රු 
තාක්ෂණමේදය / ෙණිතය / විදයාව 
යන විෂයධ්ාරාවන්මෙන් අවෙ 
වශමයන් විෂයන් තුනක් සෙත් වී 
තිබීෙ  
                          මහෝ 
අ.මපො.ස.(උ.මපළ) කලා විෂය 
ධ්ාරාමේ දෘඩ තාක්ෂණය (Hard 
Technology) යටමත් වු යාන්ත්රික 
තාක්ෂණය (Mechanical 
Technology) විෂය සඳහා සම්ොන 
සොර්ථයක් සහිතව විෂයන් තුනක්  
සෙත් වී තිබීෙ. 
 
2.වයස අවුරුදු 17 ට වැඩි විය යුතුය 
 

 

ඉංග්රිසි මාධය 
අම්පාර 
ෙහනුවර 
කුරුණෑෙල 
ෙරදාන 
ෙම්පහ 
සම්ෙන්තුමර් 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

යමෝටර් රථ අළුත්වැඩියා හා නඩත්තු ක්යෂේත්රය 
අර්ධ කාලීන පාඨමාලා - යද්ශණ වලින් සියල්ල යහෝ යකොටසක් මාර්ගගත ක්රමය මිනන් ඉගැන්වීම සිදුයකයර්. 

 

අනු 
අිංකය 

පාඨොලා  
මක්තය 

පාඨොලාමේ නෙ හා ස්වභාවය 
ඇතුලත්වීමම් සුදුසුකම් 
අර්ධ්කාලීන පාඨොලා 

 

පඨොලා ොධ්ය / NVQ 

ෙට්ටෙ සහ පැවැත්මවන 

තාක්ෂණ විදයාල/ 

කාර්මික විදයාල 
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ETB 07.1 

 
මෙෝටර් රථ තාක්ෂණය පිළිබඳ ජාතික 
ඩිේමලෝොව 
 
NVQ ෙට්ටම් 5 
 
සති අන්ත/අර්ධ් කාලීන පාඨොලාව 
අවුරුදු  2 ½ 
(ොස 06 ක පදනම් පාඨොලාවක්ද 
ඇතුළත්ය.) 
 
(This course includes study on 
proper functioning and maintenance 
of automobile two stroke and four 
stroke engine operating systems and 
other sub systems related to them) 
 
 

 
1.අදාළ ක්මෂේත්රමේ NVQ ෙට්ටම් 4 
මහෝ 3 සහතික ලබා තිබීෙ.(මෙහිදී 
අදාළ ක්මෂේත්රමේ, වසරකට මනොඅඩු 
NVQ ෙට්ටම් 4  පාඨොලාවක් හැදෑරු 
සිසුන් මකමරහි ප්රමුතතාවය ලබා මදනු 
ලැමේ) 
                         මහෝ 
අ.මපො.ස.(උ.මපළ) ඉිංජිමන්රු 
තාක්ෂණමේදය / ෙණිතය / විදයාව 
යන විෂයධ්ාරාවන්මෙන් අවෙ 
වශමයන් විෂයන් තුනක් සෙත් වී 
තිබීෙ.  
                         මහෝ 
අ.මපො.ස.(උ.මපළ) කලා විෂය 
ධ්ාරාමේ දෘඩ තාක්ෂණය (Hard 
Technology) යටමත් වු යාන්ත්රික 
තාක්ෂණය (Mechanical 
Technology) විෂය සඳහා සම්ොන 
සොර්ථයක් සහිතව විෂයන් තුනක්  
සෙත් වී තිබීෙ. 
                    සහ 
අදාළ ක්මෂේත්රමේ රැකියාවන්හි 
නියුක්ත වීෙ 
 
2. වයස අවුරුදු 17 ට වැඩිවිය යුතුය. 
 

 

ඉංග්රිසි මාධය 
ෙරදාන 
ෙහනුවර 
යාපනය 
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නිෂ්පාදන තාක්ෂය පිළිබඳ ජාතික 
ඩිේමලෝොව 
 
NVQ ෙට්ටම් 5 
 
අර්ධ් කාලීන තුන් අවුරුදු සති අන්ත 
 
(ජාතික තාක්ෂණ සහතිකය (NCT) - 
යාන්ත්රික ඉිංජිමන්රු - නිෂ්පාදන 
තාක්ෂණය) 
 
 
I හා II වසර නිෂ්පාදන තාක්ෂණය 
ඩිේමලෝොමේ විෂයොලාව ආවරණ 
මකමරන අතර, III වසර මපර පරිදිෙ  

NCT  (යාන්ත්රික ඉිංජිමන්රු) 
විෂයොලාමේ අවසන් වසර සම්පූර්ණ 
කර, සිසුන්මේ විභාෙ ප්රථිළලල ෙත NCT 
සහතිකය මෙෙ මදපාර්තමම්න්තුව 
ෙගින් නිතුත් කරනු ලැමේ. 
 

 

1. අ.මපො.ස (උ.මපළ) විෂයයන් 
03කින් එකවර සෙත් වී තිබීෙ  

                               සහ 
අ.මපො.ස (සා.මපළ) විභාෙමයන් 
ෙණිතය/ විදයාව/ඉිංග්රිසි සෙත් වී 
තිබීෙ. 

                               මහෝ 
  

   අදාල ක්මෂේත්රමේ NVQ ෙට්ටම් 3 / 

4  සුදුසුකෙ ලබා තිබීෙ. (NVQ 3 

සුදුසුකමෙන් ලියාපදිිංචි වන සිසුන් 
මදවන සොසිකමේ අවසන් 
විභාෙයට මපර අදාළ ක්මෂේත්රමේ 
NVQ 4 සුදුසුකෙ ලබා ෙත යුතුය ) 

                                 සහ    

    අදාළ ක්මෂේත්රමේ රැකියාවක 
නිරතව සිටීෙ.                                                                                    

 

3. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 
මනොඅඩු විය යුතුය. 

 

ඉංග්රිසි මාධය 

NVQ මට්ටම් 5 
ෙරදාන 
කුලියාපිටිය 
කෑෙල්ල 
අනුරාධ්පුර 
ෙහනුවර 
ොතමල් 
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මෙෝටර් රථ තාක්ෂණය පිළිබඳ ජාතික 
ඩිේමලෝොව 
 
NVQ ෙට්ටම් 5 
 

 

1. අ.මපො.ස (උ.මපළ) විභාෙමයන් 
විෂයන් 03කින් එකවර සෙත් වී තිබීෙ. 
                       සහ 

 

ඉංග්රිසි මාධය 

NVQ මට්ටම් 5 
ෙරදාන 
යාපනය 
ොතර 



 
 

අර්ධ් කාලීන තුන් අවුරුදු සති අන්ත 
 
(ජාතික තාක්ෂණ සහතිකය - 
යාන්ත්රික  ඉිංජිමන්රු - (NCT 
mechanical - Automobile ) 
 
I හා II වසර මෙෝටර් රථ තාක්ෂණ 
විෂයොලාව ආවරණ මකමරන අතර, 
III වසර මපර පරිදිෙ  NCT (යාන්ත්රික 
ඉිංජිමන්රු) විෂයොලාමේ අවසන් වසර 
සම්පූර්ණ කර, සිසුන්මේ විභාෙ ප්රථිළලල 
ෙත NCT සහතිකය මෙෙ 
මදපාර්තමම්න්තුව ෙගින් නිතුත් කරනු 
ලැමේ. 

 අ.මපො.ස (සා.මපළ) විභාෙමයන් 
ෙණිතය විදයාව,  ඉිංග්රිසි සෙත් වී 
තිබීෙ . 
                     මහෝ 
 

  අදාල ක්මෂේත්රමේ NVQ 3 / NVQ 4  

සුදුසුකෙ ලබා තිබීෙ. (NVQ 3 

සුදුසුකමෙන් ලියාපදිිංචි වන සිසුන් 
මදවන සොසිකමේ අවසන් විභාෙයට 
මපර අදාළ ක්මෂේත්රමේ NVQ 4 
සුදුසුකෙ ලබා ෙත යුතුය )  

                   සහ                                                                                          
අදාළ ක්මෂේත්රමේ රැකියාවක 

නියුක්තව සිටීෙ.  
2. 2022.01.01 දිනට වයස අවු. 17 

මනොඅඩු විය යුතුය 

සම්ෙන්තුමර් කුරුණෑෙල 
කුලියාපිටිය 
 

                                             
ශීතකරන හා වායුසමන 

පූර්ණ කාලීන පාඨමාලා - යද්ශණ වලින් සියල්ල යහෝ යකොටසක් මාර්ගගත ක්රමය මිනන් ඉගැන්වීම සිදුයකයර්. 

 

අනු 
අිංකය 

පාඨොලා 
මක්තය 

පාඨොලාමේ නෙ හා ස්වභාවය 
ඇතුළත්වීමම් සුදුසුකම් 
පූර්ණ කාලීන පාඨොලා 

 

 
පාඨොලා ොධ්ය / NVQ 

ෙට්ටෙ සහ පැවැත්මවන 

තාක්ෂණ විදයාල/ 

කාර්මික විදයාල 
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යතකරණ හා වායු සෙන තාක්ෂණය 
පිළිබඳ ජාතික  ඩිේමලෝොව 
 
NVQ ෙට්ටම් 5 
 
පූර්ණ කාලීන, දිවා, අවුරුදු 2 
 
(පදනම් පාඨොලාවක්ද / 
කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 06 ද 
ඇතුළත්ය.) 
 
 
(This course includes techniques 
applied for developing more 
comfortable conditions to improve 
thermal comfort and indoor air 
quality) 
 
 

 
1.අදාළ ක්මෂේත්රමේ NVQ ෙට්ටම් 3 

මහෝ 4 සහතික ලබා තිබීෙ සහ 
,(මෙහිදී අදාළ ක්මෂේත්රමේ, වසරකට 
මනොඅඩු NVQ ෙට්ටම් 4  
පාඨොලාවක් හැදෑරු සිසුන් 
මකමරහි ප්රමුතතාවය ලබා මදනු 
ලැමේ) 

                            මහෝ 
අ.මපො.ස.(උ.මපළ) ඉිංජිමන්රු 
තාක්ෂණමේදය / ෙණිතය / විදයාව 
යන විෂයධ්ාරාවන්මෙන් අවෙ 
වශමයන් විෂයන් තුනක් සෙත් වී 
තිබීෙ.  

                           මහෝ 
අ.මපො.ස.(උ.මපළ) කලා විෂය 
ධ්ාරාමේ දෘඩ තාක්ෂණය (Hard 
Technology) යටමත් වු විදුලි 
තාක්ෂණය (Electrical 
Technology),විදුත්තාක්ෂණය 
(Electronic Technology)  යන 
විෂයන් අතුරින් එක් විෂයක්  සඳහා 
සම්ොන සොර්ථයක් සහිතව විෂයන් 
තුනක්  සෙත් වී තිබීෙ. 
 
2.වයස අවුරුදු 17 ට වැඩි විය යුතුය 
 

 

ඉංග්රිසි මාධය 
රත්නපුර 
ෙහනුවර 
ෙම්පහ 
කළුතර 
අනුරාධ්පුර 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

කෘෂිකාර්මික වගාවන් හා පශු සම්පත් ක්යෂේත්රය 

පූර්ණ කාලීන පාඨමාලා - යද්ශණ වලින් සියල්ල යහෝ යකොටසක් මාර්ගගත ක්රමය මිනන් ඉගැන්වීම සිදුයකයර්. 
 

අනු 
අිංකය 

පාඨොලා  
මක්තය 

පාඨොලාමේ නෙ හා ස්වභාවය 
ඇතුලත්වීමම් සුදුසුකම් 
පූර්ණ කාලීන පාඨොලා 

 

පාඨොලා ොධ්ය / NVQ 

ෙට්ටෙ සහ පැවැත්මවන 

තාක්ෂණ විදයාල/ 

කාර්මික විදයාල 
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කෘෂි නිෂ්පාදන තාක්ෂණය  
පිළිබඳ ජාතික ඩිේමලෝොව 
 
NVQ ෙට්ටම් 5 සහ 6 ඒකාබේධ්ව 
පවතී. 
පුර්ණ කාලීන දිවා අවුරුදු 03 
 
(පදනම් පාඨොලාවක්ද /කර්ොන්ත 
පුහුණුව ොස 06 ද ඇතුළත්ය.) 
 
(This course includes nursery 
management, establishment 
activities, primary processing of 
livestock, production, Agricultural 
products, and Agronomic practices 
of plantation crops, field 
crops,Agriculture Extension & 
marketting)   
 
 
 
 
 
 
 

 
1. 

● පැළතවාන් සිංවර්ධ්න 
සහකාර  

● ක්මෂේත්ර සහකාර 
(කෘෂිකර්ෙ)  

ඉහත පාඨොලාවලින් එකක් සඳහා 
NVQ ෙට්ටම් 4 සහතික ලබා තිබීෙ. 
 
                           මහෝ 
අ.මපො.ස (සා.මපළ) විභාෙමේ 
කෘෂිකර්ෙය ඇතුළු විෂයයන් හයකින් 
(06) එක් වරකදී සෙත් වී තිබීෙ, සහ 
පහත සඳහන් විෂයයන්මෙන් හතරක් 
(04) සඳහා සම්ොන සොර්ථ ලබා 
තිබිය යුතුය. පළමු භාෂාව,ෙණිතය, 
විදයාව සහ සොජ අධ්යයනය මහෝ 
කෘෂිකර්ෙය, උේයාන විදයාව, සත්ත්ව 
පාලනය, ආහාර තාක්ෂණය, මිරිදිය 
ජීව සම්පත් තාක්ෂණය, සමුේර ජීව 
සම්පත් තාක්ෂණය යන විෂයන්මෙන් 
එකක් ඇතුළුව 
                           සෙඟ  
අ.මපො.ස.(උ.මපළ ) ජිව විදයාව / 
ෙණිතය විෂයධ්ාරාමවන් උසස් මපළ 
විෂයන් මදකක් සෙත් වී තිබීෙ. 
                           මහෝ   
අ.මපො.ස.(උ.මපළ) ජජව 
තාක්ෂණමේදය/ ෙණිතය /විදයාව යන 
විෂයධ්ාරාවන්මේ අවෙ වශමයන් 
විෂයයන් තුනක්  (03) සෙත් වී තිබීෙ.  
 
2.වයස අවුරුදු 17 ට වැඩි විය යුතුය 
 

 
 

ඉංග්රිසි මාධය 
දඹුල්ල 
සම්ෙන්තුමර් 
අම්පාර 
හසලක 
වරකාමපොල 
ඇඹිලිපිටිය 
කුලියාපිටිය 
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මෙොවි යන්ත්මරෝපකරණ තාක්ෂණය 
පිළිබඳ ජාතික  ඩිේමලෝොව 
 
NVQ ෙට්ටම් 5 
 
පූර්ණ කාලීන, දිවා, අවුරුදු 02 
(පදනම් පාඨොලාවක්ද ඇතුළත්ය/ 
කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 06 ද 
ඇතුළත්ය) 
 
 
 
 
(This course includes selection, 
operation, utilization, and 
maintenance of machinery and 
mechanical  devices related to 
agricultural activities) 

 
1. 

● ක්මෂේත්ර සහකාර 
(කෘෂිකර්ෙ) 

● කෘෂි උපකරණ අළුත්වැඩියා 
කාර්මික ශිල්පී 

● මෙෝටර් රථ කාර්මික ශිල්පී 

● යාන්ත්ර ශිල්පී 

● මත් කර්ොන්ත ශාලා 
යාන්ත්රික ශිල්පී 

 
ඉහත පාඨොලාවලින් එකක් සඳහා 
NVQ ෙට්ටම් 4 / NVQ ෙට්ටම් 3 
සහතික ලබා තිබීෙ සහ  

මහෝ 
අ.මපො.ස.(උ.මපළ) ඉිංජිමන්රු 
තාක්ෂණමේදය / ෙණිතය / විදයාව 
යන විෂයධ්ාරාවන්මෙන් අවෙ 
වශමයන් විෂයන් තුනක් සෙත් වී 
තිබීෙ. (උසස් මපළ ඉිංජිමන්රු 
තාක්ෂණමේදය හැදෑරු සිසුන් 

 

ඉංග්රිසි මාධය 
අනුරාධ්පුර  
 



 
 

මකමරහි ප්රමුතතාවය ලබා මදනු 
ලැමේ.) 

මහෝ 
අ.මපො.ස.(උ.මපළ) කලා විෂය 
ධ්ාරාමේ ෙෘදු තාක්ෂණය ( Soft 
Technology) යටමත් වු කෘෂි 
තාක්ෂණය - (Agro Technology ) 
මහෝ දෘඩ තාක්ෂණය(Hard 
Technology) යටමත් වු යාන්ත්රික 
තාක්ෂණය (Mechanical 
Technology) යන විෂයන් මෙන් එක් 
විෂයක් සඳහා සම්ොන සොර්ථයක් 
සහිතව විෂයන් තුනක් (03) සෙත් වී 
තිබීෙ. 
 
2.වයස අවුරුදු 17 ට වැඩි විය යුතුය 
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පසු අස්වනු තාක්ෂණය පිළිබඳ ජාතික 
ඩිේමලෝොව (National Diploma in 
Post-Harvest Technology)  
 
NVQ ෙට්ටම් 5 
 
පූර්ණකාල දිවා අවුරුදු 02 
 
(පදනම් පාඨොලාවක්ද / 
කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 06 ද 
ඇතුළත්ය.) 
 
 
(This course includes activities 
related to post- harvesting 
machinery & equipment, Manage 
storage & transport, crop 
harvesting, crop processing) 

 
1. 

● ක්මෂේත්ර සහකාර 
(කෘෂිකර්ෙ) 

● එළවලු හා පළතුරු 
සැකසුම්කරණය 

● පැළතවාන් සිංවර්ධ්න 
සහකාර 

● කෘෂි උපකරණ අලුත්වැඩියා 
කාර්මික ශිල්පි 
 

ඉහත පාඨොලාවලින් එකක් සඳහා 
NVQ ෙට්ටම්3 මහෝ 4 සහතික ලබා 
තිබීෙ 
                           මහෝ 
අ.මපො.ස (සා.මපළ) විභාෙමේ 
කෘෂිකර්ෙය ඇතුළු විෂයයන් හයකින් 
(06) එක් වරකදී සෙත් වී තිබීෙ, සහ 
පහත සඳහන් විෂයයන්මෙන් හතරක් 
(04) සඳහා සම්ොන සාොර්ථ ලබා 
තිබිය යුතුය. පළමු 
භාෂාව,ෙණිතය,විදයාව සහ සොජ 
අධ්යයන මහෝ කෘෂිකර්ෙය, උේයාන 
විදයාව,සත්ත්ව පාලනය,ආහාර 
තාක්ෂණය,මිරිදිය ජීව සම්පත් 
තාක්ෂණය, සමුේර ජීව සම්පත් 
තාක්ෂණය යන විෂයන්මෙන් එකක්  
ඇතුළුව 
                           සෙෙ  
අ.මපො.ස (උ.මපළ)  ජිව විදයාව / 
ෙණිතය විෂයධ්ාරාමවන් උසස් මපළ 
හදාරා තිබීෙ. 
 
                          මහෝ 
අ.මපො.ස (උ.මපළ) තාක්ෂණමේදය / 
විදයාව යන විෂයධ්ාරාවන්මෙන් අවෙ 
වශමයන් විෂයයන් තුනක් (03) සෙත් 
වී තිබීෙ. (උසස් මපළ තාක්ෂණමේදය 
විෂය ධ්ාරාමේ කෘෂිකර්ෙය විෂය 
හැදෑරූ සිසුන් මකමරහි ප්රමුතතාවය 
ලබා මදන මදනු ලැමේ. 
 
                          මහෝ 
අ.මපො.ස (උ.මපළ) කලා විෂය 
ධ්ාරාමේ ෙෘදු තාක්ෂණය (Soft 
Technology) යටමත් වූ කෘෂි 
තාක්ෂණය (Agro Technology) මහෝ 
දෘඩ තාක්ෂණය (Hard Technology) 

 
 

ඉංග්රිසි මාධය 
අනුරාධ්පුරය 
 



 
 

යටමත් වූ යාන්ත්රික තාක්ෂණය 
(Mechanical Technology) යන 
විෂයයන්මෙන් එක් විෂයයක්  සඳහා 
සම්ොන සාොර්ථ සහිතව විෂයයන් 
තුනක් (03) සෙත් වී තිබීෙ. 
 
2.වයස අවුරුදු 17 ට වැඩි විය යුතුය 

 

කෘෂිකාර්මික වගාවන් හා පශු සම්පත් ක්යෂේත්රය 
අර්ධ කාලීන පාඨමාලා- යද්ශණ වලින් සියල්ල යහෝ යකොටසක් මාර්ගගත ක්රමය මිනන් ඉගැන්වීම සිදුයකයර්. 

 

අනු 
අිංකය 

පාඨොලා 
මක්තය පාඨොලාමේ නෙ හා ස්වභාවය 

ඇතුළත්වීමම් සුදුසුකම් 
පූර්ණ කාලීන පාඨොලා 

 

පාඨොලා ොධ්ය / NVQ 

ෙට්ටෙ සහ පැවැත්මවන 

තාක්ෂණ විදයාල/ 

කාර්මික විදයාල 
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ETB 33.1 

 
ෙල් වොව  සහ උේයාන අලිංකරනය 
පිළිබඳ ජාතික ඩිේමලෝො පාඨොලාව 
 
NVQ ෙට්ටම් 5  
 
අර්ධ්කාලීන  දිවා ොස 30 
(කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 06 
ඇතුළත්මේ) 

 
1.අදාළ ක්මෂේත්රමේ NVQ ෙට්ටම් 3 
මහෝ 4 සහතික ලබා තිබීෙ.(මෙහිදී 
අදාළ ක්මෂේත්රමේ, වසරකට මනොඅඩු 
NVQ ෙට්ටම් 4  පාඨොලාවක් හැදෑරු 
සිසුන් මකමරහි ප්රමුතතාවය ලබා මදනු 
ලැමේ) 
                        මහෝ 
අ.මපො.ස.(උ.මපළ) ෙණිතය / විදයාව / 
ඉිංජිමන්රු තාක්ෂණමේදය /ජජව 
තාක්ෂණමේදය / යන 
විෂයධ්ාරාවන්මෙන් අවෙ වශමයන් 
විෂයන් තුනක් සෙත් වී තිබීෙ මෙෙ 
සිසුන් 

 

 ඉංග්රිසි මාධය 
වරකාමපොළ 
 

 

යතොරතුරු සන්නියේෙන  හා බහු මාධය තාක්ෂණ ක්යෂේත්රය 
පූර්ණ කාලීන පාඨමාලා- යද්ශණ වලින් සියල්ල යහෝ යකොටසක් මාර්ගගත ක්රමය මිනන් ඉගැන්වීම සිදුයකයර්. 

 

අනු 
අිංකය 

පාඨොලා 
මක්තය 

පාඨොලාමේ නෙ හා ස්වභාවය 
ඇතුළත්වීමම් සුදුසුකම් 
පූර්ණ කාලීන පාඨොලා 

 

පාඨොලා ොධ්ය / NVQ 

ෙට්ටෙ සහ පැවැත්මවන 

තාක්ෂණ විදයාල/ 

කාර්මික විදයාල 
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ETB 11 

 
 
 
 
 
 
 

 
මතොරතුරු සහ සන්නිමේදන 
තාක්ෂණය පිළිබඳ ජාතික  
ඩිේමලෝොව 
 
 NVQ ෙට්ටම් 5 
 
පූර්ණ කාලීන, දිවා, අවුරුදු 02 
 
(පදනම් පාඨොලාවක්ද ඇතුළත්ය / 
කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 06 ද 
ඇතුළත්ය.) 
 
 

 
අදාළ ක්මෂේත්රමේ NVQ ෙට්ටම් 4 
සහතික ලබා තිබීෙ සහ  වසරක 
පළපුරුේද.(මෙහිදී අදාළ ක්මෂේත්රමේ, 
වසරකට මනොඅඩු NVQ ෙට්ටම් 4  
පාඨොලාවක් හැදෑරු සිසුන් මකමරහි 
ප්රමුතතාවය ලබා මදනු ලැමේ) 
                         මහෝ 
අ.මපො.ස (උ.මපළ) කලා විෂය 
ධ්ාරාමේ දෘඩ තාක්ෂණය (Hard 
Technology) යටමත් වු මතොරතුරු  
හා සන්නිමේදන තාක්ෂණය (ICT) 
විෂයට සම්ොන සාොර්ථයක් සහිතව  
විෂයන් තුනක්  සෙත් වී තිබීෙ. 

මහෝ 
මතොරතුරු හා සන්නිමේදන 
තාක්ෂණය (ICT) විෂය ඇතුලුව 
අ.මපො.ස (උ.මපළ) විෂයයන් තුනක් 
සෙත් වී තිබීෙ. 
 
2.වයස අවුරුදු 17 ට වැඩි විය යුතුය 
 

 

ඉංග්රිසි මාධය 
අම්පාර 
අනුරාධ්පුර  
බදුල්ල 
ොල්ල 
ෙහනුවර 
කුරුණෑෙල 
ෙරදාන   
රත්නපුර 
කෑෙල්ල  
ොතමල් 
වවුනියාව  
සම්ෙන්තුමර් 
යාපනය 
ඇඹිලිපිටිය 
නුවරඑළිය 
 

                



 
 

                                 යතොරතුරු සන්නියේෙන  හා බහු මාධය තාක්ෂණ ක්යෂේත්රය 

අර්ධ කාලීන පාඨමාලා - යද්ශණ වලින් සියල්ල යහෝ යකොටසක් මාර්ගගත ක්රමය මිනන් ඉගැන්වීම සිදුයකයර්. 

අනු 
අිංකය 

පාඨොලා    
මක්තය 

පාඨොලාමේ නෙ හා ස්වභාවය 
ඇතුළත්වීමම් සුදුසුකම් 
අර්ධ්කාලීන පාඨොලා 

 

 
පාඨොලා ොධ්ය / NVQ 

ෙට්ටෙ සහ පැවැත්මවන 

තාක්ෂණ විදයාල/ 

කාර්මික විදයාල 
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ETB 11.1 

 

 
මතොරතුරු සහ සන්නිමේදන 
තාක්ෂණය පිළිබඳ ජාතික 
ඩිේමලෝොව 
 
 NVQ ෙට්ටම් 5 
 
සති අන්ත/අර්ධ් කාලීන 
අවුරුදු 2 ½ 
 
(පදනම් පාඨොලාවක්ද ඇතුළත්ය.) 
 

 
1.අදාළ ක්මෂේත්රමේ NVQ ෙට්ටම් 3 
මහෝ 4 සහතික ලබා තිබීෙ සහ  
වසරක පළපුරුේද.(මෙහිදී අදාළ 
ක්මෂේත්රමේ, වසරකට මනොඅඩු NVQ 
ෙට්ටම් 4  පාඨොලාවක් හැදෑරු සිසුන් 
මකමරහි ප්රමුතතාවය ලබා මදනු 
ලැමේ) 
                         මහෝ 
අ.මපො.ස (උ.මපළ) කලා විෂය 
ධ්ාරාමේ දෘඩ තාක්ෂණය (Hard 
Technology) යටමත් වු මතොරතුරු  
හා සන්නිමේදන තාක්ෂණය (ICT) 
විෂයට සම්ොන සාොර්ථයක් සහිතව  
විෂයන් තුනක්  සෙත් වී තිබීෙ. 

මහෝ 
මතොරතුරු හා සන්නිමේදන 
තාක්ෂණය (ICT) විෂය ඇතුලුව 
අ.මපො.ස (උ.මපළ) විෂයයන් තුනක් 
සෙත් වී තිබීෙ. 
                          සහ. 
අදාළ ක්මෂේත්රමේ රැකියාවන්හි 
නියුක්ත වීෙ 
 
2. වයස අවුරුදු 17 ට වැඩි විය 

යුතුය. 
 

 
ඉංග්රිසි මාධය 
ොල්ල 
ෙරදාන 
රත්නපුර  
යාපනය 
අනුරාධ්පුර 
බදුල්ල 
ෙඩකලපුව 
ෙහනුවර 
 

 

 

                                           යලෝහ හා මෘදු යලෝහ ඉංජියන්රු ක්යෂේත්රය 
පූර්ණ කාලීන පාඨමාලා- යද්ශණ වලින් සියල්ල යහෝ යකොටසක් මාර්ගගත ක්රමය මිනන් ඉගැන්වීම සිදුයකයර්. 

 

අනු 
අිංකය 

පාඨොලා         
මක්තය 

පාඨොලාමේ නෙ හා ස්වභාවය 
ඇතුළත්වීමම් සුදුසුකම් 
පූර්ණ කාලීන පාඨොලා 

 

පාඨොලා ොධ්ය / NVQ 

ෙට්ටෙ සහ 

පැවැත්මවන තාක්ෂණ 

විදයාල/ කාර්මික 

විදයාල 
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ETB 12 

 
 
 
 
 
 

 
පෑස්සුම් තාක්ෂණය පිළිබඳ ජාතික 
ඩිේමලෝොව 
 
NVQ ෙට්ටම් 5 
 
පූර්ණ කාලීන, දිවා, අවුරුදු 02 
 
( පදනම් පාඨොලාවක්ද ඇතුළත්ය/ 
කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 06 ද 
ඇතුළත්ය) 
 
 
 
 

 
1.අදාළ ක්මෂේත්රමේ NVQ ෙට්ටම් 3 
මහෝ 4 සහතික ලබා තිබීෙ.(මෙහිදී 
අදාළ ක්මෂේත්රමේ, වසරකට මනොඅඩු 
NVQ ෙට්ටම් 4  පාඨොලාවක් හැදෑරු 
සිසුන් මකමරහි ප්රමුතතාවය ලබා මදනු 
ලැමේ) 
                   මහෝ 
අ.මපො.ස (සා.මප)  සම්ොන 04ක් 
සහිතව  ෙණිතය හා විදයාව ඇතුලුව 
විෂයයන් 06ක් සෙත් වී තිබීෙ.  
උසස් මපළ තාක්ෂණමේදය හැදැරු 
සිසුන් මකමරහි   පුමුතතාවය ලබා මදනු  
ලැමේ. 
 
2.වයස අවුරුදු 17 ට වැඩි විය යුතුය 

 
ඉංග්රිසි මාධය 
ෙරදාන  
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ETB 16 

 
නිෂ්පාදන තාක්ෂණය පිළිබඳ 
ජාතික ඩිේමලෝොව 
 
NVQ ෙට්ටම් 5 
 
පූර්ණ කාලීන, දිවා, අවුරුදු 02 
(පදනම් පාඨොලාවක්ද , 
කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 06 ද 
ඇතුළත්ය.) 
 
(This course includes the 
Technology related to Designing 
of Machine Components, 
Manufacturing Drawings, 
Analyzing of Product’s quality, 
computer numerical, control 
machines and engineering 
materials) 
 

 
1.අදාළ ක්මෂේත්රමේ  NVQ ෙට්ටම් 3 
මහෝ 4 සහතික ලබා තිබීෙ.(මෙහිදී 
අදාළ ක්මෂේත්රමේ, වසරකට මනොඅඩු 
NVQ ෙට්ටම් 4  පාඨොලාවක් හැදෑරු 
සිසුන් මකමරහි ප්රමුතතාවය ලබා මදනු 
ලැමේ) 
                   මහෝ 
අ.මපො.ස.(උ.මපළ) ඉිංජිමන්රු 
තාක්ෂණමේදය /ෙණිතය/විදයාව යන 
විෂයධ්ාරාවන්මෙන් අවෙ වශමයන් 
විෂයන් 2 ක් සෙත් වී තිබීෙ.  
                         මහෝ 
අ.මපො.ස.(උ.මපළ) කලා විෂය ධ්ාරාමේ 
දෘඩ තාක්ෂණය (Hard Technology) 
යටමත් වු යාන්ත්රික 
තාක්ෂණය(Mechanical Technology)  
විෂයට සම්ොන සාොර්ථයක් සහිතව 
විෂයන් තුනක් (03) සෙත් වී තිබීෙ. 
 
2.වයස අවුරුදු 17 ට වැඩි විය යුතුය 
 

 

ඉංග්රිසි මාධය 
 
ෙහනුවර 
ෙරදාන 
 

 

 යලෝහ හා මෘදු යලෝහ ඉංජියන්රු ක්යෂේත්රය 
අර්ධ කාලීන පාඨමාලා - යද්ශණ වලින් සියල්ල යහෝ යකොටසක් මාර්ගගත ක්රමය මිනන් ඉගැන්වීම සිදුයකයර්. 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අනු 
අිංකය 

පාඨොලා  
මක්තය 

පාඨොලාමේ නෙ හා ස්වභාවය 

 
ඇතුළත්වීමම් සුදුසුකම් 
අර්ධ්කාලීන පාඨොලා 

 

පාඨොලා ොධ්ය / NVQ 

ෙට්ටෙ සහ පැවැත්මවන 

තාක්ෂණ විදයාල/ 

කාර්මික විදයාල 
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ETB 12.1 

 
පෑස්සුම් තාක්ෂණය පිළිබඳ 
ජාතික ඩිේමලෝොව 
 
NVQ ෙට්ටම් 5 
 
සති අන්ත/අර්ධ් කාලීන         
අවුරුදු 2 ½ 
(පදනම් පාඨොලාවක්ද 
ඇතුළත්ය.) 

 
1. අදාළ ක්මෂේත්රමේ NVQ 

ෙට්ටම් 3 මහෝ 4 සහතික 
ලබා තිබීෙ.(මෙහිදී අදාළ 
ක්මෂේත්රමේ, වසරකට 
මනොඅඩු NVQ ෙට්ටම් 4 
පාඨොලාවක් හැදෑරු සිසුන් 
මකමරහි ප්රමුතතාවය ලබා 
මදනු ලැමේ) 

 
2. අදාළ ක්මෂේත්රමේ 

රැකියාවන්හි නියුක්ත වීෙ 
 

3. වයස අවුරුදු 17 ට වැඩි විය 
යුතුය. 

 
 

 

ඉංග්රිසි මාධය 
ෙරදාන  
 



 
 

 

ආහාර තාක්ෂණ පාඨමාලා 
පූර්ණ කාලීන පාඨමාලා- යද්ශණ වලින් සියල්ල යහෝ යකොටසක් මාර්ගගත ක්රමය මිනන් ඉගැන්වීම සිදුයකයර්. 

 

අනු 
අිංකය 

පාඨොලා 
මක්තය 

පාඨොලාමේ නෙ හා 
ස්වභාවය 

 
ඇතුළත්වීමම් සුදුසුකම් 
පූර්ණ කාලීන පාඨොලා 

 

පාඨොලා ොධ්ය / NVQ 

ෙට්ටෙ සහ පැවැත්මවන 

තාක්ෂණ විදයාල/ 

කාර්මික විදයාල 
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ආහාර තාක්ෂණය පිළිබඳ 
උසස් ජාතික ඩිේමලෝොව 
 
NVQ ෙට්ටම් 5 සහ 6 
ඒකාබේධ්ව පවතී. 
 
පූර්ණ කාලීන, දිවා, අවුරුදු 
03  
(පදනම් පාඨොලාවක්ද 
ඇතුළත්ය / කර්ොන්තෙත 
පුහුණුව ොස 06 ද 
ඇතුළත්ය) 
 
(This course includes the 
subjects of analytical  
Chemistry, 
Biotechnology, 
Nutrition, Quality 
Control, and food Safety 
Management for 
Selection, Preservation, 
Processing, Packaging, 
Distribution, and Use of 
Safe Food)  

1. අදාළ ක්මෂේත්රමේ NVQ ෙට්ටම් 3 මහෝ 
4 සහතික ලබා තිබීෙ.(මෙහිදී අදාළ 
ක්මෂේත්රමේ, වසරකට මනොඅඩු NVQ 
ෙට්ටම් 4  පාඨොලාවක් හැදෑරු සිසුන් 
මකමරහි ප්රමුතතාවය ලබා මදනු ලැමේ) 

                        මහෝ 
අ.මපො.ස.(උ.මපළ) ජජව තාක්ෂණමේදය 
/ විදයාව යන විෂයධ්ාරාවන්මෙන් අවෙ 
වශමයන් විෂයන් තුනක් සෙත් වී තිබීෙ 
මෙෙ සිසුන්  
                             මහෝ 
අ.මපො.ස.(උ.මපළ) කලා විෂය ධ්ාරාමේ 
ෙෘදු තාක්ෂණය ( Soft Technology) 
යටමත් වු ආහාර තාක්ෂණය(Food 
Technology) කෘෂි තාක්ෂණය - (Agro 
Technology ) යන විෂයන් මෙන් එක් 
විෂයක් සඳහා සම්ොන සොර්ථයක් සහිතව 
විෂයන් තුනක් (03) සෙත් වී තිබීෙ. 
 
2.වයස අවුරුදු 17 ට වැඩි විය යුතුය 
 

 

ඉංග්රිසි මාධය 
ෙහනුවර 
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ආහාර තාක්ෂණය පිළිබඳ 
ජාතික ඩිේමලෝොව 
 
NVQ ෙට්ටම් 5 
 
පූර්ණ කාලීන, දිවා, අවුරුදු 
02 
(පදනම් පාඨොලාවක්ද 
ඇතුළත්ය./ කර්ොන්තෙත 
පුහුණුව ොස 06 ද 
ඇතුළත්ය) 
 
(This course includes the 
subjects of analytical  
Chemistry, 
Biotechnology, 
Nutrition, Quality 
Control, and Food 
Safety, Management for 
Selection, Preservation, 
Processing, Packaging, 
Distribution, and Use of 
Safe Food)  
 
NVQ 5 ෙට්ටමම් 
පාඨොලාව හැදරූ අය 
සඳහා NVQ 6 ෙට්ටෙ 
අධ්යාපන යට ෙහනුවර 
තාක්ෂණ විදයාලයට 
අතුලත්වීෙට අවස්ථාවක් 
ලබා ෙත හැක. 

2. අදාළ ක්මෂේත්රමේ NVQ ෙට්ටම් 3 මහෝ 4 
සහතික ලබා තිබීෙ සහ  වසරක 
පළපුරුේද.(මෙහිදී අදාළ ක්මෂේත්රමේ, 
වසරකට මනොඅඩු NVQ ෙට්ටම් 4  
පාඨොලාවක් හැදෑරු සිසුන් මකමරහි 
ප්රමුතතාවය ලබා මදනු ලැමේ) 

                              මහෝ 
අ.මපො.ස.(උ.මපළ) ජජව තාක්ෂණමේදය 
/  ජිව විදයාව / කෘෂි විදයාව  යන 
විෂයධ්ාරාවන්මෙන් අවෙ වශමයන් විෂයන් 
තුනක් සෙත් වී තිබීෙ.  
                             මහෝ 
අ.මපො.ස.(උ.මපළ) කලා විෂය ධ්ාරාමේ 
ෙෘදු තාක්ෂණය ( Soft Technology) 
යටමත් වු ආහාර තාක්ෂණය(Food 
Technology) කෘෂි තාක්ෂණය - (Agro 
Technology ) යන විෂයන් මෙන් එක් 
විෂයක් සඳහා සම්ොන සොර්ථයක් සහිතව 
විෂයන් තුනක් (03) සෙත් වී තිබීෙ. 
 
2.වයස අවුරුදු 17 ට වැඩි විය යුතුය 
 
 
 
 

 

ඉංග්රිසි මාධය 
කුලියාපිටිය 
ෙහනුවර 
 



 
 

                     
 

මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ක්යෂේත්රය 
පූර්ණ කාලීන පාඨමාලා- යද්ශණ වලින් සියල්ල යහෝ යකොටසක් මාර්ගගත ක්රමය මිනන් ඉගැන්වීම සිදුයකයර්. 

 

අනු 
අිංකය 

පාඨොලා 
 මක්තය 

පාඨොලාමේ නෙ හා ස්වභාවය 
ඇතුළත්වීමම් සුදුසුකම් 
පූර්ණ කාලීන පාඨොලා 

 

පාඨොලා ොධ්ය / NVQ 

ෙට්ටෙ සහ පැවැත්මවන 

තාක්ෂණ විදයාල/ 

කාර්මික විදයාල 
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ස්වර්ණාභරණ නිර්ොණය හා 
නිෂ්පාදන තාක්ෂණය පිළිබඳ 
ජාතික ඩිේමලෝොව 
 
NVQ ෙට්ටම් 5 
 
පූර්ණ කාලීන, දිවා, අවුරුදු 02 
(පදනම් පාඨොලාවක්ද 
ඇතුළත්ය / කර්ොන්තෙත 
පුහුණුව ොස 06 ද ඇතුළත්ය) 
 
(This course includes 
developing design Concepts,  
Technical Drawing and 
Production Creation,  
Modern Designing , Quality 
Checking.) 

 
1.අදාළ ක්මෂේත්රමේ NVQ ෙට්ටම් 3 මහෝ 4 
සහතික ලබා තිබීෙ.(මෙහිදී අදාළ 
ක්මෂේත්රමේ, වසරකට මනොඅඩු NVQ ෙට්ටම් 
4  පාඨොලාවක් හැදෑරු සිසුන් මකමරහි 
ප්රමුතතාවය ලබා මදනු ලැමේ) 
                         මහෝ 
අ.මපො.ස.(උ.මපළ) විෂයධ්ාරාවන්මෙන් 
අවෙ වශමයන් විෂයන් තුනක් සෙත් වී 
තිබීෙ. 
 
 
2.වයස අවුරුදු 17 ට වැඩි විය යුතුය 
 

 

ඉංග්රිසි මාධය 
ෙරදාන 
 

                                      

මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ක්යෂේත්රය 

අර්ධ කාලීන පාඨමාලා- යද්ශණ වලින් සියල්ල යහෝ යකොටසක් මාර්ගගත ක්රමය මිනන් ඉගැන්වීම සිදුයකයර්. 

 

අනු 
අිංකය 

පාඨොලා  
මක්තය 

පාඨොලාමේ නෙ හා ස්වභාවය 
ඇතුළත්වීමම් සුදුසුකම් 
පූර්ණ කාලීන පාඨොලා 

 

පැවැත්මවන තාක්ෂණ/ 
කාර්මික විදයාලය 
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ස්වර්ණාභරණ නිර්ොණය හා 
නිෂ්පාදන තාක්ෂණය පිළිබඳ 
ජාතික ඩිේමලෝොව 
 
NVQ ෙට්ටම් 5 
 
අර්ධ් කාලීන, සති අන්ත, අවුරුදු 
02 
(ොස 06 ක පදනම් 
පාඨොලාවක්ද ඇතුළත්ය.) 
 
(This course includes 
developing design Concepts,  
Technical Drawing and 
Production Creation,  Modern 
Designing , Quality 
Checking.) 

 
1.අදාළ ක්මෂේත්රමේ NVQ ෙට්ටම් 3 මහෝ 4 
සහතික ලබා තිබීෙ.(මෙහිදී අදාළ 
ක්මෂේත්රමේ, වසරකට මනොඅඩු NVQ 
ෙට්ටම් 4  පාඨොලාවක් හැදෑරු සිසුන් 
මකමරහි ප්රමුතතාවය ලබා මදනු ලැමේ) 
                         මහෝ 
අ.මපො.ස.(උ.මපළ) විෂයධ්ාරාවන්මෙන් 
අවෙ වශමයන් විෂයන් තුනක් සෙත් වී 
තිබීෙ. 
 
 
2.වයස අවුරුදු 17 ට වැඩි විය යුතුය 

 

 
ඉංග්රිසි මාධය 
ෙරදාන 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

මුෙල් හා බැංකු කළමනාකරණ ක්යෂේත්රය 
පූර්ණ කාලීන පාඨමාලා- යද්ශණ වලින් සියල්ල යහෝ යකොටසක් මාර්ගගත ක්රමය මිනන් ඉගැන්වීම සිදුයකයර්. 

 

අනු 
අිංකය 

පාඨොලා  
මක්තය 

පාඨොලාමේ නෙ හා ස්වභාවය 
ඇතුළත්වීමම් සුදුසුකම් 
පූර්ණ කාලීන පාඨොලා 

 

පැවැත්මවන තාක්ෂණ/ කාර්මික 
විදයාලය 
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ගිණුම්කරණය පිළිබඳ උසස් ජාතික 
ඩිේමලෝොව 
 
NVQ ෙට්ටම් 5 සහ 6 ඒකාබේධ්ව 
පවතී. 
 
 
පූර්ණ කාලීන, දිවා, අවුරුදු 2 ½ 
(කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 06 ද 
ඇතුළත්ය) 
 
(This course includes subjects 
related to Accounting, Costing, 
Auditing, Taxation Management 
and other related subjects.)  
 
 
 

 
1.අ.මපො.ස.(සා.මපළ) විභාෙමයන් ෙණිතය 
සහ ඉිංග්රිසි විෂය ඇතුළුව විෂයයන් හයකින් 
(06) සෙත් වී තිබීෙ  
                           සහ 
අ.මපො.ස (උ.මපළ) විභාෙමයන් 
ෙණකාධිකරණය, සිංයුක්ත ෙණිතය, 
ේයාපාර අධ්යයනය, ආර්ථිළක විදයාව, 
ේයාපාර සිංඛ්යානය යන විෂයයන් අතුරින් 
එකක් (01) සහිතව විෂයයන් තුනකින් 
(03) සෙත් වී තිබීෙ.   
                          මහෝ 
කාර්මික අධ්යාපන හා පුහුණු කිරීමම් 
මදපාර්තමම්න්තුමේ තාක්ෂණ / කාර්මික 
විදයාලයන්හි පැවැත්මවන ෙණක ශිල්පීන් 
සඳහා වූ  ජාතික සහතික පත්ර පාඨොලාව 
(NCAT) හදාරා සෙත්ව තිබීෙ සහ ඊට 
අදාළ NVQ 4 සහතිකය ලබා තිබීෙ සහ  
වසරක පළපුරුේද.  
 
2.වයස අවුරුදු 17 ට වැඩි විය යුතුය 
 

 

ඉංග්රිසි මාධය 
ොල්ල  
අම්පාර 
කුරුණෑෙල 
ෙරදාන 
රත්නපුර 
මහෝොෙෙ 
කෑෙල්ල 
නුවරඑළිය 
වරකාමපොල 
ෙහනුවර  
අක්කමරයිපත්තුව 
සම්ෙන්තුමර් 
ොතමල් 
යාපනය 
ෙඩකලපුව 
වේනියාව 
ඇඹිලිපිටිය 
ත්රිකුණාෙළය 
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සමුද්රීය හා සැපයුම් 
කළෙණාකරණය පිළිබඳ ජාතික 
ඩිේමලෝොව 
 
 
NVQ ෙට්ටම් 5 
 
පූර්ණ කාලීන, දිවා අවුරුදු 02 
(කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 06 ද 
ඇතුළත්ය) 
 

 
1.අදාළ ක්මෂේත්රමේ NVQ ෙට්ටම් 3 මහෝ 4 
සහතික ලබා තිබීෙ 
                               මහෝ 
අ.මපො.ස (උ.මපළ) විභාෙමයන් ඕනෑෙ 
විෂය ධ්ාරාවකින් අවෙ වශමයන් විෂයන් 
තුනෙ (03) සෙත් වී තිබීෙ 
 
2.වයස අවුරුදු 17 ට වැඩි විය යුතුය 
 

 
ඉංග්රිසි මාධය 
ෙරදාන 
ඇඹිලිපිටිය 
 
 

 

අධයාපන ක්යෂේත්රය 

පූර්ණ  කාල පාඨමාලා - යද්ශණ වලින් සියල්ල යහෝ යකොටසක් මාර්ගගත ක්රමය මිනන් ඉගැන්වීම සිදුයකයර්. 

    

අනු 
අිංකය 

පාඨොලා  
මක්තය 

පාඨොලාමේ නෙ හා ස්වභාවය 

ඇතුළත්වීමම් සුදුසුකම් 
පූර්ණ කාලීන 

පාඨොලා 
 

පැවැත්මවන තාක්ෂණ/ කාර්මික විදයාලය 
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මදවන භාෂාවක් මලස ඉිංග්රිසි 
ඉෙැන්වීෙ පිළිබඳ ජාතික 
ඩිේමලෝොව (National Diploma 
in Teaching English As a Second 
Language) 
 
NVQ ෙට්ටම් 5 
 
පූර්ණකාල දිවා අවුරුදු 1 ½ 
(කර්ොන්තෙත පුහුණුව ොස 06 ද 
ඇතුළත්ය) 

 
වෘත්තීය ඉිංග්රිසි පිළිබඳ 
ජාතික සහතිකය 
(NCPE) ලබා තිබීෙ. 
           මහෝ 
වාණිජ කර්ොන්ත හා 
වැඩිදුර අධ්යාපන ය 
සඳහා ඉිංග්රිසි පිළිබඳ 
ජාතික සහතිකය  ලබා 
තිබීෙ (NCE). 
             මහෝ 
අ.මපො.ස (උ.මපළ) 
විභාෙමයන්, සාොනය  
ඉිංග්රිසි (General 

ඉංග්රිසි මාධය 
අම්පාර 
සම්ෙන්තුමර් 
ෙහනුවර 
කළුතර 
කුලියාපිටිය 
කුරුණෑෙල 
ෙරදාන 
වරකාමපොල 
වවුනියාව 
යාපනය 
ඇඹිලිපිටිය 
 



 
 

English) විෂයට 
සාොර්ථයක් සහිතව, 
විෂයයන් තුනකින් 
(03) සෙත් වී තිබීෙ. 
 

වයස අවුරුදු 17 
ට වැඩි විය යුතුය 

 

   

සටහන: ඉහත සඳහන් පාඨොලාවලට අෙතරව එක් එක් විෂය ක්මෂේත්රයට අදාල මකටිකාලීන පාඨොලා තාක්ෂණ විදයාල / කාර්මික විදයාල 
ෙගින් ආරම්භ කිරීෙට කටයුතු කරනු ඇත.  එෙ පාඨොලා පිළිබඳ වැඩිදුර මතොරතුරු ඔබට ආසන්න තාක්ෂණ /කාර්මික විදයාලමේ වෘත්තීය 
ොර්මෙෝපමේශන ඒකකය මවතින් ලබාෙත හැක. 

 
 


