විදයා, තාක්ණ, ඳර්යේණ, නිපුණතා වංලර්ධන ශා ලෘත්තීය පුහුණු
වශ කන්ද උඩරට උරුමය පිළිබ අමාතයාංය
කාර්මික අධයාඳන ශා පුහුණු රීමේයද යදඳාර්තයදන්තුල
තාක්ණ විදයාල / කාර්මික විදයාල ඳැලැත්යලන ඳාාමාා වශා
සිසුන් ඇතුත් කර ගැනීම - 2019
මමම නිමේදනමේ වඳශන් තළක්ණ විදයළයන් / කළර්මික විදයළයන් වෆලෆවෙමලන වළාමළළ
වඳශළ සුදුසුකම් ඇති අමේක්කයින්මෙන් අයදුම්වවෙ කෆඳලනු ෆමේ. අයදුම්කරුලන් අතරින්
ඔවුන්මේ සුදුසුකම් ශළ කුවතළලයන් වදනම් කරෙනිමින් එක් එක් වළාමළළලන්ට ප්රමළණලවෙ ිෂය
වංඛ්යළලක් මතෝරළමෙන බඳලළ ෙෆනීමට කටයුතු කරනු ෆමේ.
02. දෆන්වීමම් දක්ලළ ඇති “ආදර් අයදුම්වත්රය” ට අනුල A4 ප්රමළණමේ කඩදළසියක අයදුම්වවෙ වකවහ
කර ෙත යුතුමේ. වම අයදුම්වත්රයක්ම, ආදර් අයදුම්වත අනුල නිසිමව වදපූර්ණ කර
2018.12.03 ලැනි දිනට යශෝ ඊට යඳර, ඇතුත් වීමට බායඳොයරොත්තු ලන තාක්ණ
විදයායේ/ කාර්මික විදයායේ අධයක් / විදුශල්ඳතිට ැයබන යවේ ලියාඳදිංචි තැඳෑයන් එවිය
යුතු අතර යමම යදඳාර්තයදන්තුයේ යලනත් නිධාරියකුයේ නමට යශෝ රාජකාමේ ලිපිනයට
තැඳැල් යනොකෂ යුතුයි.
එයමන්ම, යද පිළිබ සියළු යතොරතුරු www.dtet.gov.lkයලබ් අඩවියේ ඳෂකර ඇති අතර
අයදුදඳත්ර එම යලබ් අඩවිය මිනන්ද දදිරිඳත්ක ශැක
03. අයදුම්වත බශළන කලරමය ලම්වව ඉශෂ මකෂලමර ඉල්ලුම් කරන වළාමළළමේ නම ශළ
වංමක්ත අංකය මයොදන්න.
උදළ : ඉංජිමන්රු වෆසුම් ිෂල්වය පිළිබඳ ජළතික වශතිකය - ඊ.ටී.සී. 05
04. නියමිත දිනට වසුල ෆමබන අයදුම්වවෙ ප්රතික්මව කරනු ෆමේ.

05. වළාමළළමේ නම, වංමක්ත අංකය, වළාමළළල ශෆදරීමට බළමවොමරොවෙතු ලන තළක්ණ
විදයළය / කළර්මික විදයළය, වළාමළළමේ මළධ්යය නිලෆරදිල වඳශන් කිරීමට අයදුම්කරුලන්
සුවරික්ළකළරී විය යුතුය. විදයළය, වළාමළළල මශෝ ඉෙෆන්වීමම් මළධ්යය මලනවහ කිරීම වඳශළ
වසුල මකමරන ඉල්ලීම් වකළ බනු මනොෆමේ.
06. වශත දෆක්මලන සියළුම පුර්ණ කළලීන වළාමළළ වඳශළ ෙළවහතු අය මනොකරන අතර සියළුම අර්ධ්
කළලීන/වන්ධ්යළ කළලීන වළාමළළ ශදළරන්නන්මෙන් වමණක් වශත දෆක්මලන වරිදි ෙළවහතු
අයකරනු ෆමේ.
I.

අවුරුද්දකට ලෆඩි වන්ධ්යළ කළ/ අර්ධ්කළ වශතිකවත්ර වළාමළළ වඳශළ
අධ්යයන ලර්යකට රු. 5000/-කි.

II.

එක් අවුරුදු මශෝ ඊට අඩු වන්ධ්යළකළ / අර්ධ්කළ වළාමළළ වඳශළ
වළාමළළලකට රු. 3000/-කි.

III.

මළව 6 මශෝ ඊට අඩු මකටිකළලීන, වන්ධ්යළකළඅ අර්ධ්කළ වළාමළළ වදශළ
වළාමළළලක් රු. 2000අ- කි.

07. වළාමළළල වහලභළලය, ඒ ඒ වළාමළළ වඳශළ සුදුසුකම් ශළ වෆලෆවෙමලන විදයළ, වළාමළළ
වෆලෆවෙමලන භළළ මළධ්යය මමම දෆන්වීමම් දක්ලළ ඇති අතර වළාමළළ පිළිබඳ මල්ඛ්ණය
මකමර සියළුම අයදුම්කරුලන්මේ අලධ්ළනය මයොමු කරලනු ෆමේ. ඒ ඒ තළක්ණ විදයළමේ/
කළර්මික විදයළමේ පිපිනය තළක්ණ විදයළ / කළර්මික විදයළ ෆයිවහතුමල වඳශන් මේ.
1

08.

මමම විදයළයන් වළාමළළ ශෆදරීමට ඉල්ලුම්කරන ඉල්ලුම්කරුලකු / ඉල්ලුම්කළරියක
I. මනළ චරිතයකින් යුක්ත විය යුතුය.
II. ශ්රී ළංකික පුරලෆසියකු විය යුතුය.
III. ඉල්ලුම්වත්ර ඉදිරිවවෙ කරන අලවහාළමේී ෙෆවට් වත්රයට අනුල ඇතුවෙවීම වඳශළ අලය
සුදුසුකම් වපුරළ තිබිය යුතුය.

09. සුදුවහවන් මතෝරළෙනු බන්මන් වම්මුඛ් වරීක්ණයක ප්රතිඵ මතය. අයදුම්කරුලන් ලෆඩි
වංඛ්යළලක් සිටින වළාමළළ වඳශළ අභිමයෝෙයතළ වරීක්ණයක් වලවෙලනු ෆමේ.
10. පිපි මල්ඛ්ණ කිසිලක් මශෝ ඒලළමේ පිටවවෙ මශෝ අයදුම්වත වමෙ ඉදිරිවවෙ මනොකෂ යුතුය.
මවෙරීම් වරීක්ණමේී අලයතළ ශළ පිළිෙත ශෆකි පිපිමල්ඛ්ණ ඉදිරිවවෙ කර, මයෝෙයතළල ඔේපු
කිරීමට මනොශෆකි ලන අයදුම්කරුලන් නුසුදුවහවන් ලනු ඇත.
11 පර්ණ කළ දිලළ වළාමළළ ශදළරණ සිසුන් වඳශළ වන්තිලට වශභළගි ලන වම දිනකටම රු. 50/ක ීමනළලක්, මවකට රු. 1000/- ක උවරිමයකට යටවෙල මෙලනු ෆමේ.

1

දිලළ පර්ණ කළලීන එක් අවුරුදු ශළ ඊට ලෆඩි වළාමළළ ශදළරණු බන අඩු ආදළයම්ළභී ිෂය
ිෂයළලන් වදශළ රු. 2500/- ක් බෆගින් ව ලළර්ෂික ිෂයළධ්ළරයක් පිරිනමනු ෆමේ.
12. සිය පිපි මල්ඛ්ණල වතය අවතයතළල පිළිබඳල ඉල්ලුම්කරු වම්පර්ණමයන්ම ලෙකිල යුතුය.
ලංචනික මශෝ මලනවහකිරීම් ව ත පිපි මල්ඛ්ණ ඉදිරිවවෙ කරන මශෝ වඳශන් කරුණු වනළා ලන
මව පිපි මල්ඛ්ණ ඉදිරිවවෙ මනොකරන ඉල්ලුම්කරුලන්ට විරුද්ධ්ල තදින් ක්රියළකරනු ෆමේ.
13 සියලුම පර්ණකළලීන වළාමළළලන් වඳශළ මවොදු ප්රලළශන වශසුකම් වඳශළ වශනදළී  ලළර
ප්රමේවත්ර වදශළ වශසුකම් බළ මදනු ෆමේ.
14. NVQ 3අ4 වළාමළළ (දිලළ අ වති අන්ත) වශ අදළ විය ධ්ළරළලන්මෙන් උවවහ මවෂ වමතුන්
NVQ 5 වළාමළළ වඳශළ සුදුසුකම් බන අතර NVQ 5 වළාමළළ වමතුන්ට ලෘවෙතීය
තළක්ණමේී උවළධිය දක්ලළ ලෆඩිදුර අධ්යළවනයට අලකළ ෆමේ.
15 ලෆඩිදුර මතොරතුරු වඳශළ 011-2348893 යන දුරකාන අංකය ඇමතීමමන් බළ ෙත ශෆකිය.
16. මමම ෙෆවට් වත්රමය වඳශන් තළක්ණ විදයළල වශ කළර්මික විදයළල 2019 අධ්යයන
ලර්මය වෆලෆවෙවීමට නියමිත වළාමළළ සියල්ම වෆලෆවෙවීම මශෝ කි වයක් වෆලෆවෙවීම
කළර්මික අධ්යළවන ශළ පුණුණු කිරීමම් මදවළර්තමම්න්තුමේ අධ්යක් ජනරළල්මේ අභිමතය වරිදි
මේ.

පී.එන්.මක්.මමවකර,
අධ්යක් ජනරළල්,
කළර්මික අධ්යළවන ශළ පුණුණු කිරීමම් මදවළර්තමම්න්තුල.
තෆ.මව. 557,
ඕල්මකොට් මළලත,
මකොෂඹ 10.
www.dtet.gov.lk
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තාක්ණ විදයා / කාර්මික විදයා ැයිවුතුල
අනු
අංකය

තාක්ණ / කාර්මික විදයාය

ලිපිනය

01

ශ්රි ංකළ තළක්ණ විදයළය

ඕල්මකොට් මළලත, මකොෂඹ 10.

02

ෙළල් තළක්ණ විදයළය

කළුලෆල්, ෙළල්.

03

මශනුලර තළක්ණ විදයළය

අරුේව, මශනුලර.

04

යළවනය තළක්ණ විදයළය

බ්රවුන්වහ වළර, යළවනය.

05

බදුල් තළක්ණ විදයළය

ග්රින්මල්න් රයිේ, බදුල්.

06

අනුරළධ්පුර තළක්ණ විදයළය

නල නෙරය, අනුරළධ්පුරය.

දුරකථන අංකය
011-2324177
011-2423653
091-2234051
091-2225985
081-2224063
081-2211810
021-2222358
021-2220028
055-2222413
055-2225640
025-2222666

දිවුත්රික්කය
මකොෂඹ
ෙළල්
මශනුලර
යළවනය
බදුල්
අනුරළධ්පුරය

025-2224710
07

කුරුණෙ තළක්ණ විදයළය

පුවෙතම වළර, කුරුණෙ.

08

අම්වළර ශළඩි තළක්ණ විදයළය

ඉඟිනියළෙ වළර, අම්වළර.

09

රවෙනපුර තළක්ණ විදයළය

10

කෙල් කළර්මික විදයළය

කච්මච්රි වළර, කෙල්.

11

රවෙමළන කළර්මික විදයළය

ෙළලුවළර, රවෙමළන.

12

මළතර කළර්මික විදයළය

මෆද්මදලවෙත, මළතර.

13

වම්මන්තුමර් කළර්මික විදයළය

අම්වළර වළර, වම්මන්තුමර්.

14

කළුතර කළර්මික විදයළය

කමුල්, කළුතර.

15

ලරකළමවො කළර්මික විදයළය

අඹෙ වළර, ලරකළමවො.

16

කුපියළපිටිය කළර්මික විදයළය

වන්න වළර, කුපියළපිටිය.

17

වළතදුම්බර කළර්මික විදයළය

නලයළතෆන්න, කටුෙවහමතොට.

18

නුලරඑළිය කළර්මික විදයළය

ජයතික මළලත, නුලරඑළිය.

19

මශෝමළෙම කළර්මික විදයළය

මෙොඩෙම, මශෝමළෙම.

037-2223264
037-2227611
067-2051105
067-2260086

සළම් ෙළර්ඩ්න්, මකොෂඹ වළර,

045-2232390

රවෙනපුරය.

045-2224715
035-2222441
035-2223319
011-2632778
011-2626955
041-2222565
041-2229998
063-2223485
063-2224236
034-2222325
034-2236622
035-2267651
035-2268302
037-2281181
037-2281271
081-2499782
081-2500441
052-2222658
052-2235895
011-2855315
011-2857133

කුරුණෙ
අම්වළර
රවෙනපුර
කෙල්
මකොෂඹ
මළතර
අම්වළර
කළුතර
කෙල්
කුරුණෙ
මශනුලර
නුලරඑළිය
මකොෂඹ

3

20

මබපිඅවෙත කළර්මික විදයළය

පුලක්දණ්ඩළල, මබපිඅවෙත.

21

ශවක කළර්මික විදයළය

මයෝධ් ඇ වළර, ශවක.

22

දඹුල් කළර්මික විදයළය

මළතමල් වළර, දඹුල්.

23

බපිටිය කළර්මික විදයළය

දුම්රිය මවොෂ වළර, ලඳදූල, බපිටිය.

24

ලළරියමවො කළර්මික විදයළය

ශළලත වළර, ලළරියමවො.

25

මඩකපුල කළර්මික විදයළය

මන්චන්තුඩුමලයි, මඩකපුල.

26

බණ්ඩළරමලෂ කළර්මික විදයළය

ලෆලතෆන්න, බණ්ඩළරමලෂ.

27

මමොණරළෙ කළර්මික විදයළය

සිරිෙ, මමොණරළෙ.

28

ෙම්වශ කළර්මික විදයළය

ලෆරැල්ලවෙත, යක්ක.

29

ත්රිකුණළමය කළර්මික විදයළය

මි ඳුපුර, ත්රිකුණළමය.

30

මද අවෙතකණ්ඩිය කළර්මික විදයළය

මශලනළමල, මද අවෙතකණ්ඩිය.

31

මළතමල් කළර්මික විදයළය

එම්.සී. වළර, මළතමල්.

32

වීරවි කළර්මික විදයළය

නල නෙරය, වීරවි.

33

මෆදෙම කළර්මික විදයළය

බිබිමල් වළර, මෆදෙම.

34

මවොමෂොන්නරුල කළර්මික විදයළය

විදයළපුර, මවොමෂොන්නරුල.

35

ඇඹිපිපිටිය කළර්මික විදයළය

නල නෙරය, ඇඹිපිපිටිය.

36

ලවුනියළල කළර්මික විදයළය

මන්නළරම වළර, ලවුනියළල.

37

අක්කමරයිවවෙතුල කළර්මික විදයළය

ප්රධ්ළන වීදිය, අක්කමරයිවවෙතුල.

38

ආණමඩුල කළර්මික විදයළය

39

මන්නළරම කළර්මික විදයළය

047-2243229
047-2251255
055-2257129
055-2258225
066-2284713
066-2284885
091-2258096
091-2255248
037-2267256
037-2268380
065-2246557
065-3659455
057-2222754
057-2233753
055-2276167
055-2277448
033-2222132
033-2233253
026-2223034
026-2227956
027-2230117
027-2250262
066-2224196
066-2224847
047-2237064
047-2237032
055-2266113
055-2266112
027-2224429
027-2224428
047-2261037
047-2261608
024-2223664
024-2226720
067-2279326
067-2279602

ෙම්උදළ භූමිය, තම්මෆන්නළෙම,

032-2263288

ආණමඩුල.

032-2263163

වන්නළයි, මලඩ්ඩුලන් ශන්දිය, මඩුවළර.

023-3238532

ශම්බන්මතොට

මශනුලර

මළතමල්
ෙළල්
කුරුණෙ
මඩකපුල
බදුල්

මමොණරළෙ

ෙම්වශ
ත්රිකුණළමය
අම්වළර
මළතමල්
ශම්බන්මතොට
මමොණරළෙ
මවොමෂොන්නරුල
රවෙනපුර
ලවුනියළල
අම්වළර
පුවෙතම
මන්නළරම
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ආදර් අයදුදඳත්රය
තාක්ණ විදයා / කාර්මික විදයා ඇතුත්වීම වශා අයදුදඳත්රය - 2019 අධයයන ලර්ය
කළර්යළ ප්රමයෝජනය වඳශළ
1. ඉල්ලුම් කරන වළාමළළල නම වංමක්ත අංකය :1.

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

2. ..............................................................................
3. ..............................................................................
(ඔබමේ කෆමෆවෙත වරිදි වළාමළළ තුනක් (03) නම් කරන්න.)
2.

ජළතික ශෆඳුනුම්වවෙ අංකය :සිංශ

3. භළළ මළධ්යය :-

මදම

ඉංග්රිසී

4. අයදුම්කරුමේ මුකුරු වමෙ නම (ඉංග්රීසි කෆපිටල් අකුරින්) :-

5. වම්පර්ණ නම (ඉංග්රීසි කෆපිටල් අකුරින්) :-

6. මුකුරු වමෙ නම (සිංශමන් අ මදමමෂන්) :- .......................................................................................
7. වහථිර පිපිනය (ඉංග්රීසි කෆපිටල් අකුරින්) :-

8. වහථිර පිපිනය (සිංශමන්) :- ...................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
9. උවන් දිනය :-

2019.01.01. දිනට ලයව අවුරුදු

මළව

දින

10. වහත්රී අ පුරු භළලය:- ……………..
11. වෂළත :-

දිවහත්රික්කය :-

ප්රළමද්ය ය මල්කම් මකොට්ාළය:-

ග්රළම නිධ්ළරී මකොට්ාළය :-

12. දුරකාන අංකය :- නිලව
ජංෙම
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13. අධ්යළවන සුදුසුකම් :අ) අ.මවො.ව. (වළ.මවෂ ) ප්රතිඵ (මදලරකට මනොලෆඩි ලළර ෙණනකී)
වෂමුලර:- විභළෙ අංකය: .................................................
ලර්ය ............................ මළධ්යය ..................................
වියය

මදලනලර:- විභළෙ අංකය: .................................................
ලර්ය ............................ මළධ්යය ..................................

මරණිය

වියය

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

(ආ) අ.මවො.ව (උ. මවෂ) ප්රතිඵ (එක් ලරකී)
1. විභළෙ අංකය
2. ලර්ය
3. මළධ්යය

ලර්ය

වියය

මරණිය

මරණිය

: ..............................................
: .............................................
: .............................................

(ඇ) ඉශත වඳශන් (අ) සුදුසුකම වපුරළ මනොමෆතිනම් බළ ඇති ඉශෂම අධ්යළවන සුදුසුකම්
මරණිය : .........

ලර්ය : ..............

14. වන්ධ්යළඅඅර්ධ් කළලීන වළාමළළ වඳශළ වමණක් අදළ මේ.
(රැරීයා අලයතාලයන් දල්ා ඇති ඳාාමාා වශා ඳමණක් යමම යකොටව වදපුර්ණ කරන්න )
14.1
14.2

අයදුම්කරුමේ නම:-....................................................................................................................................
දෆනටදරණ තනතුර ශළ ඊට වවෙව දිනය:-................................................................................................... ..
වහලයං රැකියළලක නියුක්ත නම් එ වහලභළලය:-............................................................................................
14.3 මවලළ වහාළනය ශළ එ පිපිනය:-..................................................................................................................
මවලක අර්ාවළධ්ක අරමුදල් අංකය:- EPF ...................... මවලක භළරකළර අරමුදල් අංකය:-FTE..........................
ඉශත අයදුම්කරු මමම ආයතනමේඅ කළර්යළමේ මවලය කරන බලට වශතික කරමි.
14.4
14.5
14.6

මවලළ මයෝජකයළමේ නම:-.........................................................................................................................
තනතුර :- ...................................................................................................................................................
අවෙවන :- ...................................................................................................................................................

15. අයදුම්කරුමේ ප්රකළය:මවිසින් අයදුම්වත්රමේ වඳශන් කර ඇති මතොරතුරු මළ දන්නළ තරමින් නිලෆරදි බලවෙ, ඉල්ලුම් මකොට ඇති
වළාමළළලට අලය සුදුසුකම් මළ වපුරළ ඇති බලවෙ , මමයින් වශතික කරමි. තලද තළක්ණ විදයළලට අ
කළර්මික විදයළලට සිසුන් ඇතුවෙ කර ෙෆනීම පිපිබඳ වටිවළටියට එකීවීමට ද කළර්මික අධ්යළවන ශළ පුණුණු
කිරීමම් මදවළර්තමම්න්තුමේ අධ්යක් ජනරළල්මේ අලවළන තීරණය පිළිෙෆනීමට ද මවොමරොන්දු මලමි.

දිනය:- .................................

අයදුම්කරුමේ අවෙවන :- ............................................
6

තාක්ණ විදයාල/කාර්මික විදයාල ඳැලැත්යලන ඳාාමාා පිළිබ උඳයල්ඛනය - 2019
කෘෂිකාර්මික ලැවිලි ශා ඳශු වදඳත් ක්යේත්රය
පූර්ණ කා ඳාාමාා
අනු
අංකය

වංයක්ත
අංකය

01

ඊසීඑවහ40

ඳාාමාායේ නම ශා
වුලභාලය

ඇතුත්වීයද සුදුසුකද

වෆෂතලළන් වංලර්ධ්න
වශකළර

1. මදලරකට මනොලෆඩි ලළර ෙණනකී
අ.මවො.ව (වළ.මවෂ) විභළෙමේ වියයන්
(06) ශයකින් වළමළර්ාය බළ තිබීම.

පුර්ණ කළ දිලළ ශය මළසික

2. 2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29
අතර විය යුතුය.

ඳාාමාා මාධය / NVQ
මට්ටම වශ ඳැලැත්යලන
තාක්ණ විදයා/ කාර්මික
විදයා
සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටම් 4
ශවක, කුපියළපිටිය
සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටම් 3
අම්වළර
යදමෂ මාධයය
NVQ මට්ටම් 3
වම්මන්තුමර්

02

03

ඊසීසී34

ඊසීඑවහ39

කෘෂි උවකරණ කළර්මික

1.

පුර්ණ කළ දිලළ එක් අවුරුදු

2. 2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29 අතර
විය යුතුය

NVQ මට්ටම්4

1.

සිංශ මාධයය

ක්මත්ර වශකළර (කෘෂිකර්ම)
පුර්ණ කළ දිලළ ශය මළසික

10 මරණිය වමවෙවීම.

මදලරකට මනොලෆඩි ලළර ෙණනකී
අ.මවො.ව (වළ.මවෂ) විභළෙමයන් මළධ්ය
භළළල ඇතුළුල වියයන් ශයකින් (06)
වළමළර්ාය බළ තිබීම.

2. 2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29 අතර
විය යුතුය

සිංශ මාධයය

මද අවෙතකණ්ඩිය

NVQ මට්ටම් 4
අනුරළධ්පුරය, මශනුලර,
රවෙනපුර, දඹුල්,
මද අවෙතකණ්ඩිය,
ඇඹිපිපිටිය, ශවක
කුපියළපිටිය, මමොණරළෙ
සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටම් 3
බණ්ඩළරමල, වීරවි
යදමෂ මාධයය
NVQ මට්ටම් 4
වම්මන්තුමර්,ලවුනියළල,
අක්කරවවෙතුල

7

යමෝටර් ලාශන අළුත්ලැඩියාල ශා නඩත්තු ක්යේත්රය
පූර්ණ කා ඳාාමාා

අනු
අංකය

වංයක්ත
අංකය

04

ඊසීසී18

ඳාාමාායේ නම ශා
වුලභාලය
ඉංජිමන්රු ිෂල්පීය පුණුණුල
පිළිබඳ ජළතික වශතිකය (මමෝටර් ලළශන ිෂල්පි)
පුර්ණ කළ දිලළ ද අවුරුදු

ඇතුත්වීයද සුදුසුකද

1. මදලරකට මනොලෆඩි ලළර ෙණනකී
අ.මවො.ව (වළ.මවෂ) විභළෙමයන් ෙණිතය,
ශළ මළධ්ය භළළල ඇතුළුල වියයන් ශයකින්
(06) වමවෙවීම .
මශෝ
අදළ ක්මත්රමේ NVQ 3 සුදුසුකම් බළ
තිබීම.
2. 2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29
අතර විය යුතුය.

ඳාාමාා මාධය / NVQ මට්ටම
වශ ඳැලැත්යලන තාක්ණ
විදයා/ කාර්මික විදයා
සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 4
අම්වළර, අනුරළධ්පුර, බදුල්,
ෙළල්, මශනුලර,
කුරුණෙ,
මරදළන, රවෙනපුර, බණ්ඩළරමල,
මබපිඅවෙත, දඹුල්, ෙම්වශ,
ශවක, මශෝමළෙම, කළුතර,
කෙල්, කුපියළපිටිය, මළතර,
මමොණරළෙ,
නුලරඑළිය,
රවෙමළන, ලරකළමවො
යදමෂ මාධයය
NVQ මට්ටද 4
යළවනය,වම්මන්තුමර්,
මඩකපුල.
සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 3
ඇඹිපිපිටිය, මළතමල්

05

ඊසීඑවහ44

මමෝටර් වයිකල් ශළ වහකූටර්
අළුවෙලෆඩියළල පිළිබඳ
වශතිකය
පුර්ණ කළ දිලළ ශය මළසික

1. 9 මරණිය වමවෙවීම.
2. 2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29 වෙ
අතර විය යුතු ය.

සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටම් 4
කුරුණෙ, ආණමඩුල, දඹුල්,
මද අවෙතකණ්ඩිය, මළතර,
මමොණරළෙ, වළතදුම්බර, ෙළල්,
මබපිඅවෙත
සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටම් 3
අම්වළර, අනුරළධ්පුර, මරදළන,
කුපියළපිටිය, ඇඹිපිපිටිය,
නුලරඑළිය, මවොමෂොන්නරුල,
වීරවි, මළතමල්, රවෙමළන
යදමෂ මාධයය
NVQ මට්ටම් 3
අක්කමරයිවවෙතු, යළවනය,
මඩකපුල, මන්නළරම

8
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ඊසීසී20

මමෝටර් ලළශන
පින්තළරුකරණය පිළිබඳ
වශතිකය
පුර්ණ කළ දිලළ ශය මළසික

07

ඊසීසී17

මමෝටර් රා ලෆද්දුම් ිෂල්වය
පිළිබඳ වශතිකය
(ටින්කරින්)

1. 10 මරණිය වමවෙවීම
2. 2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29
අතර විය යුතුය.

1. 10 මරණිය වමවෙවීම
2. 2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29
අතර විය යුතුය.

සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටම් 4
කුරුණෙ

සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටම් 3
කුරුණෙ

පුර්ණ කළ දිලළ ශය මළසික

08

ඊසීඑවහ27

මමෝටර් රා විදුපි ිෂල්පී

1. 10 මරණිය වමවෙ වීම.

සිංශ මාධයය

පුර්ණ කළ දිලළ ශය මළසික

2. 2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29 වෙ
අතර විය යුතුය

NVQ මට්ටම් 4
කුරුණෙ,
මළතර

මරදළන,

කළුතර,

සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටම් 3
බදුල්, බණ්ඩළරමල,
ඇඹිපිපිටිය, ශවක, මශෝමළෙම,
වීරවි
යදමෂ මාධයය
NVQ මට්ටම් 4
ත්රිකුණළමය
09

ඊසීඑවහ28

මමෝටර් රා ලළයු වමීකරණ
කළර්මික
පුර්ණ කළ දිලළ ශය මළසික

1. 10 මරණිය වමවෙ වීම.

සිංශ මාධයය

2. 2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29 වෙ
අතර විය යුතුය

NVQ මට්ටම් 4
මරදළන, කළුතර
සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටම් 3
රවෙනපුර, කුපියළපිටිය,
රවෙමළන,
ඇඹිපිපිටිය, මශෝමළෙම
යදමෂ මාධයය
NVQ මට්ටම් 3
මන්නළරම, වම්මන්තුමර්

10

ඊසීඑවහ30

ත්රීමරෝද රා අළුවෙලෆඩියළ
කළර්මික
පුර්ණ කළ දිලළ ශය මළසික

1. 9 මරණිය වමවෙ වීම.
2. 2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29 වෙ
අතර විය යුතුය

සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටම් 4
මද අවෙතකණ්ඩිය, ඇඹිපිපිටිය,
වළතදුම්බර.
සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටම් 3
බදුල්, මරදළන, බණ්ඩළරමල,
ශවක,කුපියළපිටිය, ලළරියමවො.

9

යමෝටර් ලාශන අළුත්ලැඩියාල ශා නඩත්තු ක්යේත්රය
අර්ධ කා ඳාාමාා
අනු
අංකය

වංයක්ත
අංකය

11
ඊටීසී
08.1

ඳාාමාායේ නම ශා
වුලභාලය
ජළතික
තළක්ණික
වශතිකය
(යළන්ත්රික ඉංජිමන්රු
නිහවළදන තළක්ණය)

1. මදලරකට මනොලෆඩි ලළර ෙණනක ී අ.මවො.ව.
(වළ.මවෂ) විභළෙමේ වියයන් ශයකින් (06)
වළමළර්ාය බළ තිබීම. එම වියයන් වශත
වඳශන් වරිදි විය යුතුය.
(අ) සිංශ /මදමෂ/ ඉංග්රීසි භළළල
(ආ) ෙණිතය ශළ විදයළල
(ඇ) මලනවෙ වියයන් තුනක්
මශෝ
2. අදළ ක්මත්රමේ NVQ 3/ 4 සුදුසුකම් බළ
තිබීම.

අර්ධ් කළ තුන් අවුරුදු
(අදළ ක්මත්රමේ
රැකියළලන් නියුක්ත
වලන්ට සීමළමේ)

12

ඊටීසී
09.1

ඇතුත්වීයද සුදුසුකද

ජළතික
තළක්ණික
වශතිකය
(යළන්ත්රික ඉංජිමන්රු
මමෝටර් රා
තළක්ණය)

3.

2018.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 ට ලෆඩි විය
යුතුය.

1.

මදලරකට මනොලෆඩි ලළර ෙණනක ී
අ.මවො.ව. (වළ.මවෂ) විභළෙමේ වියයන්
ශයකින් (06) වළමළර්ාය බළ තිබීම. එම
වියයන් වශත වඳශන් වරිදි විය යුතුය.

අර්ධ් කළ තුන් අවුරුදු
(අදළ ක්මත්රමේ
රැකියළලන් නියුක්ත
වලන්ට සීමළමේ)

දංග්රීසි මාධයය
NVQ මට්ටම 5
මරදළන
සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටම 5
මරදළන

දංග්රිසි මාධයය
NVQ මට්ටද 5
මරදළන

(අ) සිංශ /මදමෂ/ ඉංග්රීසි භළළල

සිංශ මාධයය

(ආ) ෙණිතය ශළ විදයළල

NVQ මට්ටම 5

(ඇ) මලනවෙ වියයන් තුනක්
මශෝ
අදළ ක්මත්රමේ NVQ 3/ 4 සුදුසුකම් බළ
තිබීම.
2.

ඳාාමාා මාධය / NVQ
මට්ටම වශ ඳැලැත්යලන
තාක්ණ විදයා/ කාර්මික
විදයා

2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 ට ලෆඩි විය

මළතර, මරදළන, කුරුණෙ
යදමෂ මාධයය
NVQ මට්ටම 5
වම්මන්තුමර්

යුතුය.

වදභාණ්ඩ ශා ඳාලශන් ක්යේත්රය
පූර්ණ කා ඳාාමාා
අනු
අංකය

වංයක්ත
අංකය

13
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ඳාාමාායේ නම ශා
වුලභාලය
වළලශන්
වශතිකය

වීම

පිළිබඳ

පුර්ණ කළ දිලළ ශය මළසික

ඇතුත්වීයද සුදුසුකද

ඳාාමාා මාධය / NVQ
මට්ටම වශ ඳැලැත්යලන
තාක්ණ විදයා/ කාර්මික
විදයා

1. 9 මරණිය වමවෙවීම.

සිංශ මාධයය

2. 2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29 අතර
විය යුතුය.

NVQ මට්ටද 3
මෆදෙම, ඇඹිපිපිටිය.

10

යගොඩනැිනලි දදිරීමේද ක්යේත්රය
පූර්ණ කා ඳාාමාා
අනු
අංකය
14

වංයක්ත
අංකය

ඊටීසී 01

ඳාාමාායේ නම ශා
වුලභාලය

කර්මළන්ත තළක්ණිකයින්
වඳශළ වු ජළතික වශතිකය
(සිවිල් ඉංජිමන්රු )
පුර්ණ කළ දිලළ - දවුරුදු

15
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ඉංජිමන්රු වෆසුම් ිෂල්වය
පිළිබඳ ජළතික වශතිකය

ඇතුත්වීයද සුදුසුකද

රජය පිළිෙවෙ ඹ්නම ලෘවෙතීය පුණුණු
ආයතනයක ක්මත්රයට අදළල NVQ මට්ටම්
3අ4 වළාමළළලක් ශදළරළ වශතික බළ තිබීම.
යශෝ
අ යඳො ව (උ යඳෂ) දංජියන්රු තාක්ණයේදය /
ෙණිතය අ විදයළල යන වියධ්ළරළලන්මෙන්
අලමලමයන් වියයන් තුනක් වමවෙ වීම.

1.

පර්ණ කළ දිලළ
එක් අවුරුදු

මදලරකට මනොලෆඩි ලළර ෙණනක ී
අ.මවො.ව. (වළ.මවෂ) විභළෙමේ ෙණිතය
විදයළල මළධ්ය භළළල ඇතුළුල වියන්
ශතර (4) ක් වඳශළ වම්මළන ව තල
වියයන් ශයකින් (6) වමවෙවීම.
අ.මවො.ව (උ.මවෂ) ෙණිත විය ධ්ළරළල /
ඉංජිමන්රු තළක්ණමේදය විය ධ්ළරළල
ශදළරළ ඇති අමේක්කයින් මකමර
ප්රමුඛ්තළලය දක්ලනු ෆමේ.

2. 2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29වෙ
අතර විය යුතුය.

ඳාාමාා මාධය / NVQ
මට්ටම වශ ඳැලැත්යලන
තාක්ණ විදයා/ කාර්මික
විදයා
දංග්රිසී මාධයය
NVQ මට්ටද 5
මශනුලර, රවෙමළන,
කුපියළපිටිය.

සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 4
අම්වළර, ආණමඩුල,වළතදුම්බර
අනුරළධ්පුරය, බදුල්,
බණ්ඩළරමල, මබපිඅවෙත,
දඹුල්, වීරවි, බපිටිය,
ඇඹිපිපිටිය,ෙළල්, ෙම්වශ,
මශෝමළෙම, කළුතර,
මශනුලර, කෙල්,
කූපියළපිටිය, කූරුණෙ,
මරදළන, මළතමල්, මළතර,
මමොණරළෙ,
මවොමෂොන්නරුල, රවෙමළන,
රවෙනපුර, ලරකළමවො,
ලළරියමවොෂ,
නුලරඑළිය,ශවක
යදමෂ මාධයය
NVQ මට්ටද 4
මරදළන, මඩකපුල,
ත්රිකූණළමය, යළවනය,
ලවුනියළල, වම්මන්තුමර්,
අක්කරවවෙතුල, මන්නළරම
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කණිහා අධීක්කලරු
වඳශළ

ව

භූදර්නකරණය

පිළිබඳ වශතිකය
පර්ණ කළ දිලළ ශය මළසික

1. අ.මවො.ව. (වළ.මවෂ) විභළෙමයන් වියයන්
ශයකින් (6) කින් වමවෙවීම.

සිංශ මාධයය

2.

ලරකළමවො, බදුල්,

2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29වෙ
අතර විය යුතුය.

NVQ මට්ටද 4

සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 3
කුපියළපිටිය

11
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ඊසීඑවහ
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ජන ිෂල්පිය පිළිබඳ
වශතිකය
පුර්ණ කළ දිලළ ශය මළසික

1. 10 මරණිය දක්ලළ අධ්යළවනය ශදළරළ තිබීම
2

2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29 අතර
විය යුතුය.

සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 4
නුලරඑළිය, රවෙනපුර, දඹුල්,
බණ්ඩළරමල, කෙල්,
මමොණරළෙ. මබපිඅවෙත,
කළුතර, ෙළල්
යදමෂ මාධයය
NVQ මට්ටද 4
මඩකපුල, වම්මන්තුමර්
සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 3
අම්වළර, මළතර, මශෝමළෙම,
කුරුණෙ, බදුල්
යදමෂ මාධයය
NVQ මට්ටද 3
යළවනය, ලවුනියළල,
ත්රිකුණළමය

18
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ඉංජිමන්රු ිෂල්පීය පුණුණුල
පිළිබඳ ජළතික වශතිකය (මෙොඩනෆගිපි ඉදිකිරීම් ිෂල්පි)
පුර්ණ කළ දිලළ එක් අවුරුදු

1. 10 මරණිය දක්ලළ අධ්යළවනය ශදළරළ තිබීම

සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 4

2. 2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29 අතර
විය යුතුය.

බණ්ඩළරමල
යදමෂ මාධයය
NVQ මට්ටද 4
වම්මන්තුමර්
සිංශ මාධයය

19
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ඇළුමිනියම් පිරිවකරකරණය
පිළිබඳ වශතිකය
පුර්ණ කළ දිලළ ශය මළසික

1. 09 මරණිය වමවෙවීම.

NVQ මට්ටද 4

2. 2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29 අතර
විය යුතුය.

මශෝමළෙම,
මශනුලර,කුරුණෙ,
නුලරඑළිය
යදමෂ මාධයය
NVQ මට්ටද 4
අක්කරවවෙතුල
සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 3
කළුතර, මළතර, ලරකළමවො,
කෙල්, රවෙමළන,
බපිටිය
යදමෂ මාධයය
NVQ මට්ටද 3
මන්නළරම

12
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ප්රමළණ වමීක්ණ වශකළර
පුර්ණ කළ දිලළ ශය මළසික

1. මදලරකට මනොලෆඩි ලළර ෙණනකී
අ.මවො.ව (වළ.මවෂ) විභළෙමයන් ෙණිතය,
විදයළල ශළ මළධ්ය භළළල ඇතුළුල වියයන්
(06) ශයකින් වමවෙවීම
මශෝ
අදළ ක්මත්රමේ NVQ 3 සුදුසුකම් බළ
තිබීම.
2. 2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29
අතර විය යුතුය.

සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 4
ෙම්වශ, මළතර, රවෙනපුර,
මළතමල්, ලළරියමවො,
බදුල්, ආණමඩුල, කළුතර,
ලරකළමවො, බපිටිය,
බණ්ඩළරමල, කුරුණෙ,
ඇඹිපිපිටිය, කුපියළපිටිය,
මබපිඅවෙත‚ මශනුලර,
මමොණරළෙ ,
මද අවෙතකණ්ඩිය,
මශෝමළෙම,මරදළන,කෙල්,
ෙළල්, රවෙමළන, වීරවි,
අනුරළධ්පුරය, අම්වළර
යදමෂ මාධයය
NVQ මට්ටද 4
අක්කරවවෙතුල, මඩකපුල,
යළවනය, මන්නළරම,
ලේනියළල, වම්මන්තුමර්
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මෙොඩනෆගිපි ිෂල්පි

1. 9 මරණිය වමවෙ වීම.

සිංශ මාධයය

පර්ණකළ දිලළ ශය මළසික

2. 2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29
අතර විය යුතුය.

NVQ මට්ටද 3
මද අවෙතකණ්ඩිය
යදමෂ මාධයය
NVQ මට්ටද 3
වම්මන්තුමර්

22

ඊසීසී 47

බණුකළර්ය කළර්මික ිෂල්පී
(ඉදිකිරීම්)
පුර්ණ කළ දිලළ
එක් අවුරුදු
(මමම වළාමළළල යටමවෙ
ලීලෆඩ, ජන, මවදමර්රු
වශ විදුපි යන ක්මත්රයන්
ආලරණය මේ.)

1. 10 මරණිය වමවෙ වීම.

සිංශ මාධයය

2. 2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29 අතර
විය යුතුය

NVQ මට්ටද 4
බපිටිය, මශනුලර,
කුරුණෙ, ෙළල්,
බණ්ඩළරමල, අනුරළධ්පුරය
මබපිඅවෙත, මරදළන
සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 3
මවොමෂොන්නරුල
යදමෂ මාධයය
NVQ මට්ටද 4
ත්රිකුණළමය, මඩකපුල ,
වම්මන්තුමර්

13
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ඊසීසී 01

ඉදිකිරීම් ක්මත්ර වරීක්ක
පර්ණකළ දිලළ එක් අවුරුදු

1. මදලරකට මනොලෆඩි ලළර ෙණනක ී
අ.මවො.ව. (වළ.මවෂ) විභළෙමයන් ෙණිතය,
විදයළල ශළ මළධ්ය භළළල ඇතුළුල වියයන්
ශයකින් (06) වමවෙවීම.
2. 2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29 අතර
වියයුතුය.

සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 4
අනුරළධ්පුර, බදුල්, ෙළල්,
මශනුලර, කුරුණෙ,
මරදළන, රවෙනපුර, ආණමඩුල,
බපිටිය, බණ්ඩළරමල,
මබපිඅවෙත, දඹුල්,
මද අවෙතකණ්ඩිය,
ඇඹිපිපිටිය, ෙම්වශ, ශවක,
මශෝමළෙම, කළුතර, කෙල්,
කුපියළපිටිය, මළතර, මෆදෙම,
මමොණරළෙ,
මවොමෂොන්නරුල, රවෙමළන,
ලරකළමවො, ලළරියමවො,
වීරවි
යදමෂ මාධයය
NVQ මට්ටද 4
මඩකපුල, ලවුනියළල,
මන්නළරම, අක්කරවවෙතුල,
යළවනය, වම්මන්තුමර්,
ත්රිකුණළමය

යගොඩනැිනලි දඳිරීමේද ක්යේත්රය
අර්ධ කා ඳාාමාා
අනු
අංකය

වංයක්ත
අංකය

ඳාාමාායේ නම ශා
වුලභාලය
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ඊටීසී
01.1

ජළතික තළක්ණික වශතිකය
(සිවිල් ඉංජිමන්රු)
අර්ධ් කළ තුන් අවුරුදු
(අදළ ක්මත්රමේ රැකියළලන්
නියුක්ත වුලන්ට සීමළ මේ.)

ඇතුත්වීයද සුදුසුකද

1. මදලරකට මනොලෆඩි ලළර ෙණනක ී
අ.මවො.ව. (වළ.මවෂ) විභළෙයන් වියයන්
ශයකින් (06) වළමළර්ාය බළ තිබීම. එම
වියයන් ශය වශත වඳශන් වරිදි විය
යුතුය.
(අ ) සිංශඅ මදමෂඅ ඉංග්රිසි භළළල
(ආ) ෙණිතය ශළ විදයළල
(ඇ) මලනවෙ වියයන් තුනක්
මශෝ
අදළ ක්මත්රමේ NVQ 3/4 සුදුසුකම් බළ
තිබීම.
2. 2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 ට ලෆඩි
විය යුතුය.

ඳාාමාා මාධය / NVQ
මට්ටම වශ ඳැලැත්යලන
තාක්ණ විදයා/ කාර්මික
විදයා
සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 5
අම්වළර, අනුරළධ්පුරය,
බදුල්, ෙළල්, මශනුලර,
කුරුණෙ, මරදළන,
රවෙනපුර, බපිටිය,
බණ්ඩළරමල, දඹුල්,
ඇඹිපිපිටිය, ෙම්වශ, ශවක,
මශෝමළෙම, කළුතර,
කුපියළපිටිය, මළතමල්,
වළතදුම්බර, රවෙමළන,
ලරකළමවො, වීරවි,
මබපිඅවෙත, කෙල්,
ලළරියමවො.
දංග්රිසි මාධයය
NVQ මට්ටද 5
අම්වළර, අනුරළධ්පුරය,
බදුල්, ෙළල්, මශනුලර,
කුරුණෙ,
මරදළන,රවෙනපුර, යළවනය.
යදමෂ මාධයය
NVQ මට්ටද 5
මඩකපුල, ත්රිකූණළමය,
යළවනය, ලවුනියළල,

14

වම්මන්තුමර්, අක්කරවවෙතුල,
මන්නළරම

25
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ජළතික තළක්ණික වශතිකය
(ප්රමළණ වමීක්ණය)
අර්ධ් කළ තුන් අවුරුදු
(අදළ ක්මත්රමේ රැකියළලන්
නියුක්ත වුලන්ට සීමළ මේ.)

1. මදලරකට මනොලෆඩි ලළර ෙණනක ී
අ.මවො.ව. (වළ.මවෂ) විභළෙයන් වියයන්
ශයකින් (06) වළමළර්ාය බළ තිබීම. එම
වියයන් ශය වශත වඳශන් වරිදි විය
යුතුය.
(අ ) සිංශඅ මදමෂඅ ඉංග්රිසි භළළල
(ආ) ෙණිතය ශළ විදයළල
(ඇ) මලනවෙ වියයන් තුනක්

NVQ මට්ටද 5
අම්වළර, අනුරළධ්පුරය,
බදුල්, ෙළල්, මශනුලර,
කුරුණෙ,
මරදළන,රවෙනපුර, යළවනය
සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 5

මශෝ
අදළ ක්මත්රමේ NVQ 3/4 සුදුසුකම් බළ
තිබීම.
2.

දංග්රිසි මාධයය

2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 ට
ලෆඩි විය යුතුය.

අනුරළධ්පුරය, බදුල්, ෙළල්,
මශනුලර, කුරුණෙ,
මරදළන, රවෙනපුර,
මබපිඅවෙත, ෙම්වශ,
මශෝමළෙම, කළුතර, මළතර,
කෙල්.
යදමෂ මාධයය
NVQ මට්ටද 5
යළවනය, මඩකපුල,
වම්මන්තුමර්

යතොරතුරු වන්නියේදන ශා බහුමාධය තාක්ණ ක්යේත්රය
පූර්ණ කා ඳාාමාා
අනු
අංකය

වංයක්ත
අංකය

ඳාාමාායේ නම ශා
වුලභාලය

26
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වරිෙණක දෘඩළංෙ පිළිබඳ
වශතිකය
පර්ණ කළ දිලළ ශය මළසික

ඇතුත්වීයද සුදුසුකද

1. මදලරකට මනොලෆඩි ලළර ෙණනක ී
අ.මවො.ව. (වළ.මවෂ) විභළෙමයන් ෙණිතය,
විදයළල, මළධ්ය භළළල ඇතුළුල වියයන්
ශයකින් (06) වමවෙවීම.
යශෝ
මපික වරිෙණක විදයළල පිළිබඳ
වළාමළළලක් ශදළරළ තිබිය යුතුය.
2. 2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29
අතර විය යුතුය.

ඳාාමාා මාධය / NVQ
මට්ටම වශ ඳැලැත්යලන
තාක්ණ විදයා/ කාර්මික
විදයා
සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 4
කුපියළපිටිය, කළුතර,
කුරුණෙ‚ මළතර‚
කෙල්, ඇඹිපිපිටිය,
ලරකළමවො , ෙළල්
යදමෂ මාධයය
NVQ මට්ටද 4
මඩකපුල, යළවනය
යදමෂ මාධයය
NVQ මට්ටද 3
ත්රිකුණළමය

15
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වරිෙණක ජළකරණය
පිළිබඳ වශතිකය
පර්ණ කළ දිලළ ශය මළසික

1. මදලරකට මනොලෆඩි ලළර ෙණනක ී අ.මවො.ව.
(වළ.මවෂ) විභළෙමයන් ෙණිතය, විදයළල,
මළධ්ය භළළල ශළ ඉංග්රීසි භළළල ඇතුළුල
වියයන්
ශයකින් (06) වමවෙවීම.
යශෝ
මපික වරිෙණක විදයළල පිළිබඳ වළාමළළලක්
ශදළරළ තිබිය යුතුය.
2.

28
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වරිෙණක

චිත්රකරණය

පිළිබඳ

වශතිකය
පර්ණ කළ දිලළ ශය මළසික

2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29 අතර
විය යුතුය.

1. මදලරකට මනොලෆඩි ලළර ෙණනක ී අ.මවො.ව.
(වළ.මවෂ) විභළෙමයන් ෙණිතය, විදයළල,
මළධ්ය භළළල ශළ ඉංග්රීසි භළළල ඇතුළුල
වියයන්
ශයකින් (06) වමවෙවීම.
මශෝ

මපික වරිෙණක විදයළල පිළිබඳ වළාමළළලක්
ශදළරළ තිබිය යුතුය.
2. 2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29 අතර
විය යුතුය.

29

ඊසීසී12

මතොරතුරු
වන්නිමේදන
තළක්ණ ිෂල්පී
පර්ණ කළ දිලළ ශය මළසික

1.මදලරකට මනොලෆඩි ලළර ෙණනක ී
අ.මවො.ව. (වළ.මවෂ) විභළෙමයන්
ෙණිතය,මළධ්ය භළළල ශළ ඉංග්රීසි භළළල
ඇතුළුල වියයන් ශයකින් (06) වමවෙවීම.
2. 2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29 අතර
විය යුතුය.

සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 4
බණ්ඩළරමල, මළතර, ෙළල්
යදමෂ මාධයය
NVQ මට්ටද 4
යළවනය, ලවුනියළල,
වම්මන්තුමර්

සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 4
ආණමඩුල, කළුතර,
ලළරියමවො, බදුල්
යදමෂ මාධයය
NVQ මට්ටද 4
අක්කරවවෙතුල, මන්නළරම

සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 4
ලරකළමවො, මළතර, ෙම්වශ,
රවෙනපුර, කෙල්,
බණ්ඩළරමල, නුලරඑළිය,
වළතදුම්බර, මළතමල්,
ආණමඩුල, මබපිඅවෙත,
කළුතර, කුපියළපිටිය,
ඇඹිපිපිටිය, බපිටිය,
වීරවි, ලළරියමවො, ශවක,
මද අවෙතකණ්ඩිය,
මවොමෂොන්නරුල,
මශෝමළෙම.අනුරළධ්පුරය,
දඹුල්,
මමොණරළෙ,මෆදෙම,
අම්වළර, ෙළල්, මශනුලර,
කුරුණෙ
යදමෂ මාධයය
NVQ මට්ටද 4
යළවනය, මඩකපුල,
මන්නළරම, අක්කරවවෙතුල,
ත්රිකුණළමය, ලවුනියළල,
වම්මන්තුමර්

16
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කණිහා මෘදුකළංෙ

1. මදලරකට මනොලෆඩි ලළර ෙණනක ී අ.මවො.ව.
(වළ.මවෂ) විභළෙමේ ෙණිතය වශ ඉංග්රිසි මශෝ
මතොරතුරු වන්නිමේදන තළක්ණය වියන්
වඳශළ වම්මළන ව තල වියයන් ශයකින් (6)
වමවෙවීම.

වංලර්ධ්ක
(Associate Software
Developer)

2. 2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29වෙ අතර
විය යුතුය.

පර්ණ කළ දිලළ 09 මළසික
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1.

මතොරතුරු තළක්ණ
වශළයක
(IT Support)

මදලරකට මනොලෆඩි ලළර ෙණනක ී
අ.මවො.ව. (වළ.මවෂ) විභළෙමයන් ෙණිතය,
විදයළල, මළධ්ය භළළල ශළ ඉංග්රීසි භළළල
ඇතුළුල වියයන්
ශයකින්
(06)
වමවෙවීම.

පර්ණ කළ දිලළ ශය මළසික

මශෝ
2.

32
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කණිහා නිර්මළණ ිෂල්පි

NVQ මට්ටද 4
මරදළන, මශෝමළෙම, කළුතර,
වළතදුම්බර, රවෙමළන,
කුරුණෙ

සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 4
මරදළන, කළුතර, ෙළල්,
කුරුණෙ

2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29 අතර
විය යුතුය.

1. මදලරකට මනොලෆඩි ලළර ෙණනක ී අ.මවො.ව.
(වළ.මවෂ) විභළෙමයන් ෙණිතය, විදයළල,
මළධ්ය භළළල ශළ ඉංග්රීසි භළළල ඇතුළුල
වියයන් ශයකින් (06) වමවෙවීම.

(Associate Creative
Designer)

සිංශ මාධයය

මශෝ

පර්ණ කළ දිලළ 09 මළසික

සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 4
කළුතර, මළතර,
මවොමෂොන්නරුල

2. මපික වරිෙණක විදයළල පිළිබඳ වළාමළළලක්
ශදළරළ තිබිය යුතුය.
3. 2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29 අතර
විය යුතුය.

යතොරතුරු වන්නියේදන ශා බහුමාධය තාක්ණ ක්යේත්රය
අර්ධ කා ඳාාමාා
අනු
අංකය

වංයක්ත
අංකය
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ඊසීසී
12.1

ඳාාමාායේ නම ශා
වුලභාලය
මතොරතුරු වන්නිමේදන
තළක්ණ ිෂල්පී

ඇතුත්වීයද සුදුසුකද

1.

මදලරකට මනොලෆඩි ලළර ෙණනක ී අ.මවො.ව.
(වළ.මවෂ) විභළෙමයන් ෙණිතය,මළධ්ය භළළල
ශළ ඉංග්රීසි භළළල ඇතුළුල වියයන්
ශයකින් (06) වමවෙවීම.

අර්ධ්කළ එක් අවුරුදු
අදළෂ ක්මත්රමේ
රැකියළලක නියුක්ත
වුලන්ශට
ප්රමුඛ්තළලය මදනු
ෆමේ.

2.

2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 ට ලෆඩි
විය යුතුය.

ඳාාමාා මාධය / NVQ
මට්ටම වශ ඳැලැත්යලන
තාක්ණ විදයා/ කාර්මික
විදයා
සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 4
ෙළල්, රවෙනපුර, කළුතර,
මළතර,අම්වළර , මරදළන,
කෙල්, ,බදුල්,
මද අවෙතකණ්ඩිය,
මමොණරළෙ, වළතදුම්බර,
ඇඹීපිපිටිය, මෆදෙම, වීරවි
යදමෂ මාධයය
NVQ මට්ටද 4
වම්මන්තුමර්, යළවනය,
මන්නළරම, අක්කරවවෙතුල,
මඩකපුල

17
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ඊසීසී
31.1

වරිෙණක චිත්රකරණය

වශතිකය

පිළිබඳ

අර්ධ්කළ එක් අවුරුදු

1. මදලරකට මනොලෆඩි ලළර ෙණනක ී අ.මවො.ව.
(වළ.මවෂ) විභළෙමයන් ෙණිතය, විදයළල, මළධ්ය
භළළල ශළ ඉංග්රීසි භළළල ඇතුළුල වියයන්
ශයකින් (06) වමවෙවීම.

සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 4
කුරුණෙ

මශෝ

මපික වරිෙණක විදයළල පිළිබඳ වළාමළළලක්
ශදළරළ තිබිය යුතුය.
2. 2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 ට ලඩළ ලෆඩි විය
යුතුය.

මැණික් ශා වුලර්ණාභරණ ක්යේත්රය
පූර්ණ කා ඳාාමාා
අනු
අංකය

වංයක්ත
අංකය

ඳාාමාායේ නම ශා
වුලභාලය
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වහලර්ණළභරණ නිහවළදනය

ඇතුත්වීයද සුදුසුකද

පිළිබඳ ජළතික වශතිකය
පර්ණ කළ දිලළ එක්
අවුරුදු

1.

එක් ලරකී අ.මවො.ව. (වළ.මවෂ) විභළෙමේ
වියයන් ශතරකින් (04) වළමළර්ාය
බළ තිබීම.
මශෝ
9 ලවර වමවෙල අදළ ක්මත්රමේ ලවරක
වපුරුද්ද තිබීම.

ඳාාමාා මාධය / NVQ
මට්ටම වශ ඳැලැත්යලන
තාක්ණ විදයා/ කාර්මික
විදයා
සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 4
මරදළන, මබපිඅවෙත

2. 2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29 අතර
විය යුතුය.

විදුලි විදුත් ශා විදුලි වංය  ක්යේත්රය
පූර්ණ කා ඳාාමාා
අනු
අංකය

වංයක්ත
අංකය
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ඳාාමාායේ නම ශා
වුලභාලය

කර්මළන්ත තළක්ණිකයින්
වඳශළ වු ජළතික වශතිකය
(විදුපි ඉංජිමන්රු)
පුර්ණ කළ දිලළ - දවුරුදු

ඇතුත්වීයද සුදුසුකද

රජය පිළිෙවෙ ඕනම ලෘවෙතීය පුණුණු ආයතනයක
ක්මත්රයට අදළල NVQ මට්ටම් 3අ4
වළාමළළලක් ශදළරළ වශතික බළ තිබීම.

ඳාාමාා මාධය / NVQ
මට්ටම වශ ඳැලැත්යලන
තාක්ණ විදයා/ කාර්මික
විදයා
දංග්රිසි මාධයය
NVQ මට්ටද 5

යශෝ
අ.මවො.ව. (උ.මවෂ) ඉංජිමන්රු තළක්ණමේදය අ
ෙණිතය අ විදයළල යන වියධ්ළරළලන්මෙන් අලම
ලමයන් වියයන් තුනක් වමවෙ වීම.

මශනුලර, රවෙමළන

18

37

ඊසීසී 08

ඉංජිමන්රු ිෂල්පීය පුණුණුල
පිළිබඳ ජළතික වශතිකය (ඉමක්මරොනික්)

1.

පුර්ණ කළ දිලළ දවුරුදු

මදලරකට මනොලෆඩි ලළර ෙණනකී
අ.මවො.ව (වළ.මවෂ) විභළෙමයන් ෙණිතය,
ශළ මළධ්ය භළළල ඇතුළුල වියයන් (06)
ශයකින් වමවෙවීම
මශෝ
අදළ ක්මත්රමේ NVQ 3

සුදුසුකම් බළ

තිබීම.

සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 4
රවෙමළන, කෙල්,
අම්වළර,ලරකළමවො,
රවෙනපුර, මරදළන, මළතර, ,
කළුතර, කුරුණෙ, ෙළල්,
මබපිඅවෙත, බදුල්
යදමෂ මාධයය
NVQ මට්ටද 4

3

2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29 අතර
විය යුතුය.

යළවනය, මරදළන
සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 3
බණ්ඩළරමල
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ඉංජිමන්රු ිෂල්පීය පුණුණුල
පිළිබඳ ජළතික වශතිකය (කර්මළන්ත විදුපි ිෂල්පී)
පුර්ණ කළ දිලළ දවුරුදු

1.මදලරකට මනොලෆඩි ලළර ෙණනකී අ.මවො.ව
(වළ.මවෂ) විභළෙමයන් ෙණිතය ශළ මළධ්ය
භළළල ඇතුළුල වියයන් (06) ශයකින්
වමවෙවීම
මශෝ

2.

අදළ ක්මත්රමේ NVQ 3

සුදුසුකම් බළ

තිබීම.
3. 2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29 අතර විය
යුතුය.

සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 4
අම්වළර, මශනුලර, ෙළල්,
අනුරළධ්පුරය, මරදළන,
බදුල්, බපිටිය, මළතර,
වළතදුම්බර, කුපියළපිටිය,
ලරකළමවොෂ,
ඇඹිපිපිටිය, කළුතර,
කෙල්, මමොණරළෙ,
මළතමල්, ෙම්වශ, රවෙමළන,
නුලරඑළිය, මබපිඅවෙත,
බණ්ඩළරමල, දඹුල්,
මශෝමළෙම
යදමෂ මාධයය
NVQ මට්ටද 4
යළවනය, වම්මන්තුමර්
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විදුපි කළර්මික ිෂල්වය
පිළිබඳ වශතිකය
පුර්ණ කළ දිලළ එක් අවුරුදු

1. මදලරකට මනොලෆඩි ලළර ෙණනකී අ.මවො.ව
(වළ.මවෂ) විභළෙමේ වියයන් ශයකින් (06)
වමවෙල තිබීම.
2. 2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29 අතර
විය යුතුය.

සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 4
රවෙනපුරය
සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 3
කළුතර, ආණමඩුල,
ලළරියමවො
යදමෂ මාධයය
NVQ මට්ටද 4
මඩකපුල, වම්මන්තුමර්,
ත්රිකුණළමය
යදමෂ මාධයය
NVQ මට්ටද 3
යළවනය

19

40

ඊසීසී52

විදුපි කළර්මික ිෂල්පි
(ෙෘශවහා)

1. අ.මවො.ව. වළ.මවෂ දක්ලළ අධ්යළවනය බළ
තිබීම.

සිංශ මාධයය

පුර්ණ කළ දිලළ ශය මළසික

2. 2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29
අතර විය යුතුය.

බණ්ඩළරමල,
මද අවෙතකණ්ඩිය, ආණමඩුල
ඇඹිපිපිටිය, ලළරියමවො

NVQ මට්ටද 3

යදමෂ මාධයය
NVQ මට්ටද 3
ලවුනියළල, මරදළන,
ත්රිකුණළමය

41

ඊසීසී21

ෙෘශවහා විදුපි උවකරණ
අළුවෙලෆඩියළල පිළිබඳ
වශතිකය
පුර්ණ කළ දිලළ ශය මළසික

1.

10 මරණිය වමවෙවීම

2.

2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29 අතර
විය යුතුය.

සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 4
වළතදුම්බර, ආණමඩුල.
සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 3
නුලරඑළිය,
මද අවෙතකණ්ඩිය, ශවක.
යදමෂ මාධයය
NVQ මට්ටද 4
ත්රිකුණළමය

42

ඊසීසී43

කර්මළන්ත ඉමක්මරොනික්
ිෂල්පී

1. අ.මවො.ව. වළ.මවෂ දක්ලළ අධ්යළවනය බළ
තිබීම.

සිංශ මාධයය

පුර්ණ කළ දිලළ එක් අවුරුදු

2. 2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29
අතර විය යුතුය.

කුරුණෙ

NVQ මට්ටද 4
සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 3
රවෙමළන

ඊසීසී56
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විදුවෙ උවකරණ කළර්මික
ිෂල්පි

1. 10 මරණිය වමවෙවීම.

පුර්ණ කළ දිලළ එක් අවුරුදු

2. 2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29
අතර විය යුතුය.

ෙම්වශ

ජංෙම දුරකාන අළුවෙලෆඩියළ
ිෂල්පි

1. 09 මරණිය වමවෙවීම.

සිංශ මාධයය

2. 2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 ට ලෆඩි
විය යුතුය.

NVQ මට්ටද 3

පුර්ණ කළ දිලළ තුන් මළසික

සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 4

කුරුණෙ
යදමෂ මාධයය
NVQ මට්ටද 3
වම්මන්තුමර්

20
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විදුපි වංමද් කළර්මික ිෂල්පි
පර්ණ කළ දිලළ 1 ½ අවුරුදු

1. මදලරකට මනොලෆඩි ලළර ෙණනකී
අ.මවො.ව (වළ.මවෂ) විභළෙමේ වියයන්
ශයකින් (06) වමවෙල තිබීම.

(6 මළසික ආයතනික වශ
ලවරක කර්මළන්ත පුණුණුල.)

2. 2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29 අතර
විය යුතුය.

සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 4
ෙළල්.

විදුලි විදුත් ශා විදුලි වංය  ක්යේත්රය
අර්ධ කා ඳාාමාා

අනු
අංකය
46

වංයක්ත
අංකය

ඊටීසී
02.1

ඳාාමාායේ නම ශා
වුලභාලය
ජළතික තළක්ණික
වශතිකය
(විදුපි ඉංජිමන්රු)

ඇතුත්වීයද සුදුසුකද

1.

මදලරකට මනොලෆඩි ලළර ෙණනක ී

සිංශ මාධයය

අ.මවො.ව.(වළ.මවෂ) විභළෙමේ වියයන්

NVQ මට්ටම 5

ශයකින් (06) වළමළර්ාය බළ තිබීම. එම

අර්ධ් කළ තුන් අවුරුදු

වියයන් වශත වඳශන් වරිදි විය යුතුය.

(අදළ ක්මත්රමේ
රැකියළලන් නියුක්ත
වලන්ට සීමළමේ)

ඳාාමාා මාධය / NVQ
මට්ටම වශ ඳැලැත්යලන
තාක්ණ විදයා/ කාර්මික
විදයා

(අ) සිංශ /මදමෂ/ ඉංග්රීසි භළළල
(ආ) ෙණිතය ශළ විදයළල
(ඇ) මලනවෙ වියයන් තුනක්
මශෝ

අනුරළධ්පුරය, බදුල්, ෙළල්,
මශනුලර, මරදළන,
කුරුණෙ, අම්වළර,
රවෙනපුර,මශෝමළෙම,
මළතර, රවෙමළන, වළතදුම්බර,
ෙම්වශ, බණ්ඩළරමල,
කෙල්.

අදළ ක්මත්රමේ NVQ 3/ 4 සුදුසුකම් බළ
තිබීම.
2.

දංග්රිසි මාධයය

2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 ට ලෆඩි විය

NVQ මට්ටද 5

යුතුය.

අනුරළධ්පුරය, බදුල්, ෙළල්,
මශනුලර, කුරුණෙ,
මරදළන,රවෙනපුර, යළවනය
යදමෂ මාධයය
NVQ මට්ටම 5
මඩකපුල, යළවනය,
වම්මන්තුමර්

21

මුදල් බැංකු කෂමණාකරන ක්යේත්රය
පූර්ණ කා ඳාාමාා
අනු
අංකය

වංයක්ත
අංකය

ඳාාමාායේ නම ශා
වුලභාලය
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ෙණක ිෂල්පීන් වඳශළ ව
ජළතික වශතිකය

ඇතුත්වීයද සුදුසුකද

1.

පර්ණකළ දිලළ එක් අවුරුදු
2.

මදලරකට මනොලෆඩි ලළර ෙණනකී මළධ්ය
භළළල ශළ ෙණිතය ඇතුළුල අ.මවො.ව.
(වළ.මවෂ) විභළෙමේ වියයන් ශයකින්
(06) වළමළර්ාය බළ තිබීම
2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29 අතර
විය යුතුය.

ඳාාමාා මාධය / NVQ
මට්ටම වශ ඳැලැත්යලන
තාක්ණ විදයා/ කාර්මික
විදයා
සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 4
මළතමල්, මශෝමළෙම,
මබපිඅවෙත, කෙල්,
මරදළන, අනුරළධ්පුරය,
බපිටිය, ෙළල්, ෙම්වශ,
ශවක, කළුතර, මශනුලර,
කුපියළපිටිය, කුරුණෙ,
මළතර, නුලරඑළිය,
මවොමෂොන්නරුල, රවෙනපුර,
බදුල්‚ ඇඹිපිපිටිය‚
රවෙමළන‚ ලළරියමවොෂ,
අම්වළර, ලරකළමවොෂ,
මමොණරළෙ, දඹුල්
යදමෂ මාධයය
NVQ මට්ටද 4
යළවනය, මඩකපුල,
වම්මන්තුමර්, ත්රිකුණළමය,
ලවුනියළල, අක්කරවවෙතුල ‚
මන්නළරම, මරදළන
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බීඑවහසී
05

අමවිකරණය පිළිබඳ
ජළතික වශතිකය

1.

පර්ණ කළ දිලළ එක් අවුරුදු
2.

මදලරකට මනොලෆඩි ලළර ෙණනකී
අ.මවො.ව.(වළ.මවෂ) විභළෙමේ ී ෙණිතය,
මළධ්ය භළළල වශ ඉංග්රීසි භළළල ඇතුළුල
වියයන් ශයකින් (06) වමවෙවීම.

සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 4
අනුරළධ්පුරය

2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29 අතර
විය යුතුය

22

භාා ක්යේත්රය
පූර්ණ කා ඳාාමාා
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ඊඑවහසී
02

ලෘවෙතීය ඉංග්රීසි පිළිබඳ
ජළතික වශතිකය

1.

පර්ණ කළ දිලළ එක් අවුරුදු
2.

50

එම්සීසී
09

ජවන් භළළල පිළිබඳ ජළතික
වශතිකය
පර්ණ කළ දිලළ එක් අවුරුදු

මදලරකට මනොලෆඩි ලළර ෙණනකී
ඉංග්රීසි භළළල ඇතුළුල අ.මවො.ව. (වළ.මවෂ)
විභළෙමේ වියයන් ශයකින් (06)
වළමළර්ාය බළ තිබීම.
2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වශ 29
අතර විය යුතුය.

1. මදලරකට මනොලෆඩි ලළර ෙණනක ී
අ.මවො.ව. (වළ.මවෂ) විභළෙමයන් වියයන්
ශයකින්
(06) වමවෙවීම.

දංග්රීසි මාධයය
අම්වළර, ආණමඩුල,
අනුරළධ්පුරය, බදුල්,
බපිටිය, බණ්ඩළරමල,
මඩකපුල, මබපිඅවෙත,
දඹුල්, මද අවෙතකණ්ඩිය,
ඇඹිපිපිටිය, ෙළල්, ෙම්වශ,
මශෝමළෙම, ලරකළමවො,
ලළරියමවො, වීරවි,
ලවුනියළල, ත්රිකුණළමය,
වළතදුම්බර, නුලරඑළිය,
මමොණරළෙ, මළතර,
මන්නළරම, අක්කරවවෙතුල,
රවෙනපුරය, මළතමල්,
මවොමෂොන්නරුල,
කළුතර, ශවක, රවෙමළන,
මශනුලර, කෙල්,
කුපියළපිටිය, යළවනය,
මෆදෙම, කුරුණෙ, මරදළන,
වම්මන්තුමර්

ජඳන් මාධයය
ෙළල්‚ මබපිඅවෙත,

2. 2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29
අතර විය යුතුය.
51

එම්සීසී
07

මකොරියන් භළළල පිළිබඳ
ජළතික වශතිකය
පර්ණ කළ දිලළ එක් අවුරුදු

1. මදලරකට මනොලෆඩි ලළර ෙණනක ී
අ.මවො.ව.
(වළ.මවෂ) විභළෙමයන්
වියයන් ශයකින්
(06) වමවෙවීම.
2.

2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29 අතර
විය යුතුය

යකොරියන් මාධයය
ෙළල්, මළතර‚ බදුල්,
මබපිඅවෙත, අනුරළධ්පුරය,
මරදළන, කුරුණෙ, ,
බණ්ඩළරමල, කෙල්

යෝශ ශා මෘදු යෝශ දංජියන්රු ක්යේත්රය
පූර්ණ කා ඳාාමාා
අනු
අංකය

වංයක්ත
අංකය
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ඳාාමාායේ නම ශා
වුලභාලය
ඉංජිමන්රු ිෂල්පීය පුණුණුල
පිළිබඳ ජළතික වශතිකය
(ලෆද්දුම් යන්ත්රණ ිෂල්පී පියලන වට්ටල්)
පුර්ණ කළ දිලළ දවුරුදු

ඇතුත්වීයද සුදුසුකද

1. මදලරකට මනොලෆඩි ලළර ෙණනකී අ.මවො.ව
(වළ.මවෂ) විභළෙමයන් ෙණිතය ශළ මළධ්ය
භළළල ඇතුළුල වියයන් (06) ශයකින්
වමවෙවීම
මශෝ
අදළ ක්මත්රමේ NVQ 3

ඳාාමාා මාධය / NVQ
මට්ටම වශ ඳැලැත්යලන
තාක්ණ විදයා/ කාර්මික
විදයා
සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 4
බදුල්, කුරුණෙ,
කුපියළපිටිය

සුදුසුකම් බළ

තිබීම.
2. 2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29 අතර
විය යුතුය.

23

53

ඊසීසී02

ඉංජිමන්රු ිෂල්පීය පුණුණුල
පිළිබඳ ජළතික වශතිකය (ලළයු ශළ චළව වවහසුම්
ිෂල්පි) (මලල්ඩර්)

1. 10 මරණිය දක්ලළ අධ්යළවනය ශදළරළ තිබීම.
2 2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29 අතර
විය යුතුය.

පුර්ණ කළ දිලළ එක් අවුරුදු

0.

සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 4
මශනුලර, අම්වළර, ෙළල්,
මරදළන, අනුරළධ්පුරය,
බදුල්, රවෙනපුර, කළුතර,
කුපියළපිටිය, ලළරියමවො,
බපිටිය, කෙල්, , ෙම්වශ
ශවක, ඇඹිපිපිටිය,
කුරුණෙ,
මද අවෙතකණ්ඩිය, මළතර,
රවෙමළන, මමොණරළෙ,
දඹුල්, මබපිඅවෙත
සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 3
වීරවි, ලරකළමවො,
බණ්ඩළරමල ,මශෝමළෙම,
යදමෂ මාධයය
NVQ මට්ටද 3
යළවනය,ත්රිකුණළමය
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යන්ත්රණය පිළිබඳ වශතිකය
පුර්ණ කළ දිලළ එක් අවුරුදු

1. 10 මරණිය වමවෙවීම

සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 4

2.

2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29 අතර
විය යුතුය.

ෙම්වශ, ෙළල්,
නුලරඑළිය‚මරදළන,
ලරකළමවො, කුරුණෙ,
මශනුලර,දඹුල්, රවෙමළන
සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 3
බණ්ඩළරමල, මශෝමළෙම,
මවොමෂොන්නරුල, කළුතර,
මද අවෙතකණ්ඩිය, රවෙනපුර
ඇඹිපිපිටිය
යදමෂ මාධයය
NVQ මට්ටද 4
යළවනය

24

ලී ලැඩ ශිල්පි ක්යේත්රය
පූර්ණ කා ඳාාමාා
අනු
අංකය

වංයක්ත
අංකය
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ඳාාමාායේ නම ශා
වුලභාලය

ඇතුත්වීයද සුදුසුකද

ඉංජිමන්රු ිෂල්පීය පුණුණුල
පිළිබඳ ජළතික වශතිකය (යළන්ත්රික ලී ලෆඩ ිෂල්පි)
පුර්ණ කළ දිලළ එක් අවුරුදු

1. 10 මරණිය දක්ලළ අධ්යළවනය ශදළරළ තිබීම

ඳාාමාා මාධය / NVQ
මට්ටම වශ ඳැලැත්යලන
තාක්ණ විදයා/ කාර්මික
විදයා
සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 4

2. 2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29 අතර
විය යුතුය.

බදුල්, බණ්ඩළරමල,
මද අවෙතකණ්ඩිය,
මමොණරළෙ
සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 3
රවෙනපුර, මශෝමළෙම
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ලඩු කළර්මික ිෂල්පී
(මෙොඩනෆගිපි)
පුර්ණ කළ දිලළ තුන් මළසික

57
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ලඩු කළර්මික ිෂල්පී
(ෙෘශ භළණ්ඩ)
පුර්ණ කළ දිලළ ශය මළසික

1. 09 මරණිය දක්ලළ අධ්යළවනය ශදළරළ තිබීම.

සිංශ මාධයය

2. 2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29 අතර
විය යුතුය

NVQ මට්ටද 3

1. 09 මරණිය වමවෙ වීම.

සිංශ මාධයය

2. 2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29 අතර
විය යුතුය

කුරුණෙ

NVQ මට්ටද 3
කුපියළපිටිය, නුලරඑළිය

යශෝටල් ක්යේත්රය
පූර්ණ කා ඳාාමාා
අනු
අංකය
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වංයක්ත
අංකය
එම්සීඑවහ
22

ඳාාමාායේ නම ශා
වුලභාලය

ආශළර වළන මවලළ
(වශළයක මභෝජනළෙළර
මවලක)
(Assistant Steward)

ඇතුත්වීයද සුදුසුකද

ඳාාමාා මාධය / NVQ
මට්ටම වශ ඳැලැත්යලන
තාක්ණ විදයා/ කාර්මික
විදයා

1.

10 මරණිය වමවෙවීම.

සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 3

2.

2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 ට ලෆඩි
විය යුතුය.

කුපියළපිටිය

1.

09 මරණිය වමවෙවීම.

පුර්ණ කළ දිලළ තුන් මළසික
59
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එම්සීඑවහ
20

එම්සීඑවහ
27

සවමේී
පුර්ණ කළ දිලළ ශය මළසික
වශකළර සවමේී
(Assitant Cook)
පුර්ණ කළ දිලළ තුන් මළසික

2. 2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 ට ලෆඩි
විය යුතුය.
1.

09 මරණිය වමවෙවීම.

2. 2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 ට ලෆඩි

සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 4
කුපියළපිටිය, ලළරියමවො
සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 3
කුපියළපිටිය

විය යුතුය.

25

කාර්යා කෂමණාකරන ක්යේත්රය
පූර්ණ කා ඳාාමාා
අනු
අංකය

වංයක්ත
අංකය

61
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ඳාාමාායේ නම ශා
වුලභාලය
මල්කම් වරිචය
ජළතික වශතිකය

පිළිබඳ

ඇතුත්වීයද සුදුසුකද

1.

පර්ණ කළ දිලළ
එක් අවුරුදු

මදලරකට මනොලෆඩි ලළර ෙණනකී මළධ්ය
භළළල ශළ ෙණිතය ඇතුළුල අ.මවො.ව.
(වළ.මවෂ) විභළෙමේ වියයන් ශයකින් (06)
වළමළර්ාය බළ තිබීම.ඉංග්රීසි භළළල. වඳශළ
වම්මළන වළමළර්ායක් තිබිය යුතුය.
I. අයදුම්කරුලන්මේ ඉංග්රීසි භළළමය
ප්රවීනතළලය (කාළ කිරීම, පිවීම) මකමර
ලෆඩි වෆකිල්ක් දක්ලනු ෆමේ.
II. අලයතළලය මත ඉංග්රීසි භළළමය
ප්රවීනතළලය වරීක්ළ කිරීම වඳශළ පිඛිත
වරීක්ණයක් වලවෙලනු ෆමේ.

2.
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ඝුමල්ඛ්ණය, යතුරු පිවීම
වශ වරිෙණකකරණය
පිළිබඳ ජළතික වශතිකය.
පර්ණ කළ දිලළ
එක් අවුරුදු
(මමම වළාමළළල වඳශළ
NVQ 3 මට්ටම
පිරිනමනුමේ වරිෙනක
මයදවුම් වශළයක ලෘවෙතීය
වඳශළ)

1.

ඳාාමාා මාධය / NVQ
මට්ටම වශ ඳැලැත්යලන
තාක්ණ විදයා/ කාර්මික
විදයා
දංග්රීසි මාධයය
NVQ මට්ටද 4
බදුල්, මශනුලර,
කුපියළපිටිය, කුරුණෙ,
මරදළන,මළතමල්,මශෝමළෙම,
ෙම්වශ, ෙළල්, , කෙල්,
යළවනය,මඩකපුල,
කළුතර

III. අමේක්ෂිකළලන් වඳශළ ලෆඩි වෆකිල්ක්
දක්ලනු ෆමේ.
2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29 අතර
විය යුතුය.

මදලරකට මනොලෆඩි ලළර ෙණනක ී මළධ්ය
භළළල ශළ ෙණිතය ඇතුළුල අ.මවො.ව.
(වළ.මවෂ) විභළෙමේ වියයන් ශයකින් (06)
වළමළර්ාය බළ තිබීම.

2.

මළධ්ය භළළල වඳශළ
තිබිය යුතුය.

වම්මළන වළමළර්ායක්

3.

2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29 අතර
විය යුතුය.

සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 3
අම්වළර, මබපිඅවෙත, දඹුල්,
මද අවෙතකණ්ඩිය, මශනුලර,
කුපියළපිටිය, මමොණරළෙ,
වළතදුම්බර, කෙල්,
බණ්ඩළරමල, ලරකළමවො,
මරදළන, කළුතර, ෙළල්
යදමෂ මාධයය
NVQ මට්ටද 3
මන්නළරම, මඩකපුල,
අක්කමරයිවවෙතුල,
ත්රිකුණළමය,ලවුනියළල,
යළවනය, වම්මන්තුමර්,
මරදළන

26

ශීතකරණ ශා ලායුවමන ක්යේත්රය
පූර්ණ කා ඳාාමාා

අනු
අංකය

වංයක්ත
අංකය

ඳාාමාායේ නම ශා
වුලභාලය
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ඉංජිමන්රු ිෂල්පීය
පුණුණුල පිළිබඳ ජළතික
වශතිකය (ය තකරණ ශළ ලළයු වමන
ිෂල්පි)

ඇතුත්වීයද සුදුසුකද

1.

මදලරකට මනොලෆඩි ලළර ෙණනකී අ.මවො.ව
(වළ.මවෂ) විභළෙමයන් ෙණිතය, මළධ්ය භළළල
ශළ විදයළල ඇතුළුල වියයන් (06) ශයකින්
වමවෙල සිටිය යුතුය
මශෝ

පුර්ණ කළ දිලළ
එක් අවුරුදු

අදළ ක්මත්රමේ NVQ 3

සුදුසුකම් බළ

තිබීම.
3. 2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29 අතර
විය යුතුය.

ඳාාමාා මාධය / NVQ
මට්ටම වශ ඳැලැත්යලන
තාක්ණ විදයා/ කාර්මික
විදයා
සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 4
මශනුලර,
කුරුණෙ,රවෙනපුර,
කෙල්, ෙම්වශ, බපිටිය,
අනුරළධ්පුරය,කළුතර,
මරදළන, රවෙමළන, මළතර,
මශෝමළෙම, බදුල්, ෙළල්
මබපිඅවෙත
සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 3
ඇඹිපිපිටිය, බණ්ඩළරමල,
කුපියළපිටිය
යදමෂ මාධයය
NVQ මට්ටද 4

මඩකපුල, වම්මන්තුමර්
යදමෂ මාධයය
NVQ මට්ටද 3
ත්රිකුණළමය
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ය තකරණ ශළ ලළයු වමන
ිෂල්පි

1. මදලරකට මනොලෆඩි ලළර ෙණනක ී අ.මවො.ව.
(වළ.මවෂ) විභළෙමයන් වියයන් ශයකින්
(06) වමවෙවීම.

සිංශ මාධයය

පුර්ණ කළ දිලළ ශය
මළසික

2.

මළතමල්

2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29 අතර
විය යුතුය

NVQ මට්ටද 3

යදමෂ මාධයය
NVQ මට්ටද 3
මන්නළරම, ලවුනියළල

යරදිපිළි ශා ඇඟළුද ක්යේත්රය
පූර්ණ කා ඳාාමාා
අනු
අංකය

වංයක්ත
අංකය
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එම්සීඑවහ
10

ඳාාමාායේ නම ශා
වුලභාලය
ඇඳුම් මෆසීම (ෙෆශෆණු ශළ
පිරිමි) පිළිබඳ වශතිකය
පර්ණ කළ දිලළ ශය මළසික

ඇතුත්වීයද සුදුසුකද

1.

9 මරණිය වමවෙවීම

2.

2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29
අතර විය යුතුය.

ඳාාමාා මාධය / NVQ
මට්ටම වශ ඳැලැත්යලන
තාක්ණ විදයා/ කාර්මික
විදයා
සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 3
ලරකළමවො, කුපියළපිටිය,
වීරවි, මද අවෙතකණ්ඩිය

27

ආශාර තාක්ණ ක්යේත්රය
පූර්ණ කා ඳාාමාා
අනු
අංකය

වංයක්ත
අංකය

ඳාාමාායේ නම ශා
වුලභාලය
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වෂතුරු ශළ එෂලළු වෆකසීම
පිළිබඳ වශතිකය

ඇතුත්වීයද සුදුසුකද

පුර්ණ කළ දිලළ ශය මළසික

1. මදලරකට මනොලෆඩි ලළර ෙණනකී අ.මවො.ව
(වළ.මවෂ) විභළෙමයන් ෙණිතය, මළධ්ය
භළළල, විදයළල ශළ ඉංග්රීසි ඇතුළුල වියයන්
(06) ශයකින් වමවෙවීම.
2. 2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29 අතර
විය යුතුය

ඳාාමාා මාධය / NVQ
මට්ටම වශ ඳැලැත්යලන
තාක්ණ විදයා/ කාර්මික
විදයා
සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 3
මශනුලර, කුපියළපිටිය

යවෞඛය ක්යේත්රය
පූර්ණ කා ඳාාමාා
අනු
අංකය
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වංයක්ත
අංකය

ඳාාමාායේ නම ශා
වුලභාලය

එම්සීඑවහ මශදි වශළයක
29
(Nurse Assistant)
පර්ණ කළ දිලළ තුන් මළසික

ඇතුත්වීයද සුදුසුකද

ඳාාමාා මාධය / NVQ
මට්ටම වශ ඳැලැත්යලන
තාක්ණ විදයා/ කාර්මික
විදයා

1. මදලරකට මනොලෆඩි ලළර ෙණනකී අ.මවො.ව
(වළ.මවෂ) විභළෙමයන් ෙණිතය, මළධ්ය
භළළල, විදයළල ශළ ඉංග්රීසි ඇතුළුල වියයන්
(06) ශයකින් වමවෙවීම.

සිංශ මාධයය

2. 2019.01.01 දිනට ලයව අවු. 17 වෙ 29 අතර
විය යුතුය

රවෙනපුර, කෙල්,

NVQ මට්ටද 3
බදුල්, කුරුණෙ, අම්වළර,
මබපිඅවෙත, මශනුලර,
මද අවෙතකණ්ඩිය, මළතමල්,
ඇඹිපිපිටිය, අනුරළධ්පුරය,
බපිටිය, දඹුල්
යදමෂ මාධයය
NVQ මට්ටද 3

ලවුනියළල, අක්කරවවෙතුල,
වම්මන්තුමර්, මන්නළරම,
ත්රිකුණළමය.
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එම්සීඑවහ උවවහාළනකරු
26
(Care Giver)
පර්ණ කළ දිලළ තුන් මළසික

1. අ.මවො.ව. (වළ.මවෂ) විභළෙමයන් වියයන්
ශයකින් (6) කින් වමවෙවීම.
2. මදලරකට මනොලෆඩි ලළර ෙණනක ී
අ.මවො.ව.
(වළ.මවෂ) විභළෙමයන්
වියයන් ශයකින් (06) වමවෙවීම.

සිංශ මාධයය
NVQ මට්ටද 3
බදුල්, අම්වළර, මබපිඅවෙත,
ඇඹිපිපිටිය, අනුරළධ්පුරය,
මශනුලර, දඹුල්.
යදමෂ මාධයය
NVQ මට්ටද 3

ත්රිකුණළමය, මන්නළරම

28

29

