නිපුණතා වංලර්ධන,රැකිරක්ා ශා කම්කරු වඵතා අභාතාංය
තාක්ණ/ කාර්මික විදායහි ප ඳැලැවෙනලන තාක ක ල්වෙය ය දුසුදුකම් භටම්ම් 5 වශ 6
(NVQ Level 5/6)
ඩිප්නෝභා භටම්නම් ඳාඨභාා වශා සිදුහි ඇතුෂවෙ කර ගැනීභ - 2020
මභභ නිමේදනමේ වන් තාක්ණ / කාර්මික විදයාරර ඳැැවෙමන ඳාාභාරා වා දුසුදුක ඇ ඇ
අමේක්කයින්මගන් අඹසු ඇඳවෙ කැනු රැමේ. අඹසු ඇකරුන් අතුරින් ඔවුන්මේ දුසුදුක ඇ වා කුරතාඹන්
ැරකිල්රට මගන ඳාාභාරා වා අලය ්රභාණඹට ිසදුන් ඵා ගනු රැමේ.
02. දැන්වීම ඇ දක්ා ඇ ”ආදර්ල අඹසු ඇඳත්රඹට” අනු A 4 ්රභාණමේ කදදාිසඹක අදාර අඹසු ඇඳවෙ
අඹසු ඇකරුන් විිසන්භ ක් කය ගත යුතු මේ. නිසිනව වම්පූර්ණ කරන ද අයසුම්ඳවෙ 2020/01/11 ලැනි
දින් නශෝ ඊ් නඳර අදාෂ තාක්ණ / කාර්මික විදානඅ අධක් / විසුශ්පඳක  නලත ැනඵන නව ියාඳදිංචි
තැඳෑනහි එවිය යුතුය.නැතනශොවෙ අදාෂ විදානඅ ල්වෙය ය භාර්නගෝඳනනන අංය් ඳැමිණ බාර මටභ්
අලව්ථාල ඇත.
එනභහිභ නම් පිළිඵ විව්තර www.dtet.gov.lk නලබ් අඩවිනය ප ඳෂකර ඇක  අතර අයසුම්ඳත්ර එභ නලබ් අඩවිය
භගිහිද ඉදිරිඳවෙ ක ශැක.
03. කයමඹහි  ඇඳ ඉවශ මකරමයහි ඉල්ලු ඇ කයන ඳාාභාරාමේ නභ වා ඳාාභාරා මක්තඹ මඹොදන්න.
04. නිඹමිත දිනට ඳදු රැමඵන අඹසු ඇඳවෙ පුයේඳාඩු ඳතී න ඇ ඳභණක් රකා ඵරනු ඇත.
05. අර්ධකාර/ න්ධයා කාර ඳාාභාරා අදාශ ක්ම්ත්රමේ ැකකිඹාමේ නියුක්ත වන් වා ඳභණක් ීමභා න
අතය අධයඹන ර්ඹකට රු. 50000/- ක් අඹකයනු රැමේ. ිසඹළුභ පුර්ණ කාලීන ඳාාභාරා මනොමිමල්
ඳැැවෙමේ.
06.NVQ භට්ට ඇ 5 ිසඹලුභ පර්ණ කාලීන ඳාාභාරාන් වා කර්භාන්තගත පුහුණු අනිාර්ඹ මේ.
07. සියළුභ ඳාඨභාා ඉංග්රීසි භාධනයහි ඳභණක් ඳලවෙලනු ැනබ්. ( වශා උඳකාරකයක් නව ඳැය 288
ක ඉංග්රීසි නභොඩියුයක් ඇතුවෙන .)
08. ඳාාභාරාමේ ්බාඹ : ඒ ඒ ඳාාභාරා වා දුසුදුක ඇ වා ඳැැවෙමන තාක්ණ / කාර්මික විදයාර
ඹනාදිඹ මභභ දැන්වීම ඇ දක්ා ඇ ඳාාභාරා පිළිඵ මල්ඛනමඹහි වන් කය ඇ අතය0 ිසඹළුභ
අඹසු ඇකරුන්මේ අධානඹ එඹට මඹොමු කයනු රැමේ. ඒ ඒ තාක්ණ / කාර්මික විදයාරමේ පිපිනඹ
තාක්ණ/ කාර්මික විදයාර රැයි්තුමේ වන් මේ.
09. මභභ තාක්ණ/ කාර්මික විදයාරඹන්හි ඳාාභාරා වැදෑමටභට ඉල්ලු ඇ කයන ෑභ ඉල්ලු ඇකරුකුභ /
ඉල්ලු ඇකාරිඹකභ
I.
II.
III.

භනා චරිතඹකින් යුක්ත විඹ යුතුඹ.
ශ්රී රාකාමේ පුයැිසමඹකු විඹ යුතුඹ.
ඉල්ලු ඇඳත්ර ඉදිරිඳවෙකයන අ්ාාමේ ී  ඇතුශවෙවීභ වා අලය දුසුදුක ඇ පුයා ියඹ යුතුඹ.

10. දුසුව්වහි නතෝරාගනු ඵහිනහි වම්මුඛ ඳරීක්ණයක ප්රක ප භතය. එනව නවෙරීනම්මට තාක ක ල්වෙය ය
දුසුදුකම් (NVQ 3/4) ඵා ඇක  අනප්ක්කයිහි වශා ප්රමුඛතාලය ඵා නන.

11. පිපි මල්ඛන කිිසක් මවෝ ඒාමේ පිටඳවෙ මවෝ ඉල්ලු ඇ ඳත්රඹ භග ඉදිරිඳවෙ මනොකශ යුතුඹ.  ඇමුඛ
ඳමටක්ණමේ ී  අලය වා පිළිගත වැකි පිපි මල්ඛන ඉදිරිඳවෙ මනොකය මඹෝගයතාඹ ඔේපු කිමටභට මනොවැකි
න අඹසු ඇකරුන් නුදුසු්න් නු ඇත.
12.
I.

II.
III.

පර්ණ කාලීන දිා ඳාාභාරා වදායන ිසදුන් වා තභ ඳවුමල් ආර්ථික තවෙවෙඹ භත විදයාරමේ
ඳන් රට වබාගී න ෑභ දිනකටභ රු. 50/- ී භනාක්0 (භකට රු. 10000/= ක උඳරිභඹකට
ඹටවෙ) මගනු රැමේ.
පර්ණ කාලීන දිා ඳාාභාරා වදායන ිසදුන් අතරින් මතෝයාගවෙ අඩු ආදාඹ ඇරාභී ශිය ශියාන් වා
රු 2500/= ඵැගින් ව ාර්ෂික ශියාධායඹක් මගනු රැමේ.
පර්ණ කාලීන දිා ඳාාභාරා වදායන ිසදුන් වා රාගභ වා සු ඇරිඹ අනුග්රව ාය ්රමේල ඳත්ර
අලයතා භත රඵා ගත වැකිඹ.

13. අර්ධ කාලීන /  අන්ත ඳාාභාරා වා පිඹාඳදිාචි න ිසදුන් අදාශ ක්ම්ත්රමේ ැකකිඹාක නියුතු වී ිසියඹ
යුතුඹ.
14. ිසඹ පිපි මල්ඛනර තයතාඹ පිළිඵ ඉල්ලු ඇකරු  ඇපර්ණමඹන් භ ගකි යුතුඹ. ාචනික මවෝ
මන් කිමට ඇ හිත පිපි මල්ඛන ඉදිරිඳවෙ කයන මවෝ අඹසු ඇඳමතහි වන් කරුණු නාා න ම් පිපි මල්ඛන
 ඇමුඛ ඳමටක්ණමේ ී  ඉදිරිඳවෙ මනොකයන අඹසු ඇකරුන්මේ අඹසු ඇඳවෙ ්ර ක්ම්ඳ කයනු රැමේ.
15. තයඟකාමට ඳාාභාරා වා ිසදුන් ඵා ගැනීභට විදයාර භට්ටමින් ඵා ගැනීම ඇ විබාග ඳවෙනු රැමේ.
16.මභභ ගැට් ඳත්රමඹහි වන් තාක්ණ / කාර්මික විදයාරර 2020 අධයඹන ර්මඹහි ඳැැවෙවීභට
නිඹමිත ඳාාභාරා වා කිිසඹ ඇ මව්තුක් නිා ්රභාණවෙ අඹසු ඇඳත්ර මනොභැ අ්ාාක ී  එභ ඳාාභාරා
ආය ඇබ කිමටභ මවෝ අවෙහිටුවීභ මවෝ ආන්නතභ කාර්මික/තාක්ණ විදයාරඹකට භාරු කිමටභ කාර්මික
අධයාඳන වා පුහුණු කිමටම ඇ මදඳාර්තම ඇන්තුමේ අධයක් නනයාල්මේ අිමභතඹ ඳරිදි මේ.
17. ඕනෑභ අඹසු ඇකරුකුට තභන් කැභ ඕනෑභ ඳාාභාරාකට මන මනභ ඉල්ලු ඇ ඳත්රඹක් ඵැගින්
ඉදිරිඳවෙ කශ වැකිඹ.

පී.එන්.මක්. භරරම්කය
අධයක් නනයාල්0
කාර්මික අධයාඳන වා පුහුණු කිමටම ඇ මදඳාර්තම ඇන්තු.
තැ.මඳ.5570
ඕල්මකොට් භාත0මකොශම 10.
www.dtet.gov.lk

තාක්ණ / කාර්මික විදා ැයිව්තුල.
අනු
අංකය

තාක්ණ / කාර්මික විදාය

ිපිනය

01

ශ්රි රාකා තාක්ණ විදයාරඹ

ඕල්මකොට් භාත, මකොශම 10.

02

ගාල්ර තාක්ණ විදයාරඹ

කළුැල්ර, ගාල්ර.

03

භවනුය තාක්ණ විදයාරඹ

අරුේඳර, භවනුය.

04

ඹාඳනඹ තාක්ණ විදයාරඹ

බ්රවුන්් ඳාය, ඹාඳනඹ.

05

ඵසුල්ර තාක්ණ විදයාරඹ

ග්රින්මල්න් රයිේ, ඵසුල්ර.

06

අනුයාධපුය තාක්ණ විදයාරඹ

න නගයඹ, අනුයාධපුයඹ.

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

දිව්ත්රික්කය
මකොශම
ගාල්ර
භවනුය
ඹාඳනඹ
ඵසුල්ර
අනුයාධපුයඹ

025-2224710
07

කුරුණෑගර තාක්ණ විදයාරඹ

පුවෙතරභ ඳාය, කුරුණෑගර.

08

අ ඇඳාය වාඩි තාක්ණ විදයාරඹ

ඉඟිනිඹාගර ඳාය, අ ඇඳාය.

09

යවෙනපුය තාක්ණ විදයාරඹ

10

කෑගල්ර කාර්මික විදයාරඹ

කච්මච්රි ඳාය, කෑගල්ර.

11

යවෙභරාන කාර්මික විදයාරඹ

ගාලුඳාය, යවෙභරාන.

12

භාතය කාර්මික විදයාරඹ

භැද්මදවෙත, භාතය.

13

 ඇභන්තුමර් කාර්මික විදයාරඹ

අ ඇඳාය ඳාය,  ඇභන්තුමර්.

14

කළුතය කාර්මික විදයාරඹ

කරමුල්ර, කළුතය.

15

යකාමඳොර කාර්මික විදයාරඹ

අමගර ඳාය, යකාමඳොර.

16

කුපිඹාපිියඹ කාර්මික විදයාරඹ

ඳන්නර ඳාය, කුපිඹාපිියඹ.

17

මවෝභාගභ කාර්මික විදයාරඹ

මගොදගභ, මවෝභාගභ.

18

මඵපිඅවෙත කාර්මික විදයාරඹ

පුක්දණ්දා, මඵපිඅවෙත.

19

වරක කාර්මික විදයාරඹ

මඹෝධ ඇර ඳාය, වරක.

037-2223264
037-2227611
063-2223485
063-2224236

ඳා ඇ ගාර්ඩ්න්, මකොශම ඳාය,

045-2232390

යවෙනපුයඹ.

045-2224715
035-2222441
035-2223319
011-2632778
011-2626955
041-2222565
041-2229998
067-2260933
067-2260086
034-2222325
034-2236622
035-2267651
035-2268302
037-2281181
037-2281271
011-2855315
011-2857133
047-2243229
047-2251255
055-2257129
055-2258225

කුරුණෑගර
අ ඇඳාය
යවෙනපුය
කෑගල්ර
මකොශම
භාතය
අ ඇඳාය
කළුතය
කෑගල්ර
කුරුණෑගර
මකොශම
ව ඇඵන්මතොට

භවනුය

066-2284713

20

දඹුල්ර කාර්මික විදයාරඹ

භාතමල් ඳාය, දඹුල්ර.

21

ඵරපිියඹ කාර්මික විදයාරඹ

සු ඇරිඹ මඳොශ ඳාය, දූ, ඵරපිියඹ.

22

භදකරපු කාර්මික විදයාරඹ

භන්චන්තුඩුමයි, භදකරපු.

23

ග ඇඳව කාර්මික විදයාරඹ

ැැකල්රවෙත, ඹක්කර.

24

ත්රිකුණාභරඹ කාර්මික විදයාරඹ

මිහිඳුපුය, ත්රිකුණාභරඹ.

25

භාතමල් කාර්මික විදයාරඹ

එ ඇ.ීම. ඳාය, භාතමල්.

26

අක්කමයයිඳවෙතු කාර්මික විදයාරඹ

්රධාන වීදිඹ, අක්කමයයිඳවෙතු.

066-2284885
091-2258096
091-2255248
065-2246557
065-3659455
033-2222132
033-2233253
026-2223034
026-2227956
066-2224196
066-2224847
067-2279326
067-2279602

භාතමල්
ගාල්ර
භදකරපු
ග ඇඳව
ත්රිකුණාභරඹ
භාතමල්
අ ඇඳාය

ආදර් අයසුම්ඳත්රය
තාක්ණ විදා / කාර්මික විදාල් ඇතුවෙවීභ වශා අයසුම්ඳත්රය - 2020 අධයන ලර්ය
කාර්ඹාර ්රමඹෝනනඹ වා
1. ඉල්ලු ඇ කයන ඳාාභාරාමේ නභ ව ඳාාභාරා මක්තඹ:1.

2.

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

නා ක වැඳුනු ඇඳවෙ අාකඹ:-

3. බාා භාධයඹ :- ඉාග්රීිස

4. අඹසු ඇකරුමේ මුරකුරු භග නභ (ඉාග්රීිස කැපිටල් අකුරින්: :-

5.  ඇපර්ණ නභ (ඉාග්රීිස කැපිටල් අකුරින්: :-

6. මුරකුරු භග නභ (ිසාවමරන් / මදභමශන්: :.......................................................................................
7. ්ථිය පිපිනඹ (ඉාග්රීිස කැපිටල් අකුරින්: :-

8. ්ථිය පිපිනඹ (ිසාවමරන්: :…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………
9. උඳන් දිනඹ

:-

2020.01.01. දිනට ඹ අවුරුසු

භා

දින

10. ්ත්රී / පුරු බාඹ:- ……………..

11. ඳශාත :-

දි්ත්රික්කඹ :-

්රාමද්ය ඹ මල්ක ඇ මකොට්ාාලඹ:-

ග්රාභ නිරධාමට මකොට්ාාලඹ :-

12. සුයකාන අාකඹ :- නි
නාගභ

13. NVQ දුසුදුක ඇ ඹටමවෙ ඇතුරවෙවීභට අමේක්ා කයන අඹසු ඇකරුන් වා
ඵා ඇක 
වශක කනඅ නභ
(ල්වෙය ය
ක්ම්ත්රයද වභග)

NVQ භටම්භ

ඳාඨභාාල
ශැදෑර
ආයතනනඅ නභ

අදා නවලා
ඳෂපුරුනද ඇවෙනම්
පිළිඵ විව්තර
නකටිනයහි

ඳාඨභාා
කාය
අවුරුසු /
භාව

14. අධයාඳන දුසුදුක ඇ :අ: අ.මඳො.. (ා.මඳශ : ්ර පර (මදයකට මනොැඩි ාය ගණනකී :
ඳශමුය:- විබාග අාකඹ: ......................................
ර්ඹ ............................ භාධයඹ .......................
විඹඹ
මර්ණිඹ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(ආ: අ.මඳො. (උ. මඳශ: ්ර පර (එක් යකී :

මදනය:- විබාග අාකඹ: .................................................
ර්ඹ ............................ භාධයඹ ..................................
විඹඹ

මර්ණිඹ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ර්ඹ

විඹඹ

මර්ණිඹ

1. විබාග අාකඹ : ..............................................
2. ර්ඹ
: .................................
3. භාධයඹ
: .............................................
(ඇ: ඉවත වන් (අ: දුසුදුකභ පුයා මනොභැ න ඇ රඵා ඇ ඉවශභ අධයාඳන දුසුදුක ඇ
මර්ණිඹ : ......... ර්ඹ : ..............
15. න්ධයා/අර්ධ කාලීන ඳාාභාරා වා ඳභණක් අදාර මේ.
(රැකියා අලතාලයහි ඉ්පා ඇක  ඳාඨභාා වශා ඳභණක් නභභ නකෝව වම්පුර්ණ කරහින.)
15.1 අඹසු ඇකරුමේ නභ:-.......................................................................................................
15.2 දැනට දයන තනතුය වා ඊට ඳවෙව දිනඹ:-..........................................................................
්ඹා ැකකිඹාක නියුක්ත න ඇ එහි ්බාඹ:-.................................................................
15.3 ම්ා ්ාානඹ වා එහි පිපිනඹ:-......................................................................................
15.4 ම්ක අර්ාාධක අයමුදල් අාකඹ:- EPF .........ම්ක බායකාය අයමුදල් අාකඹ:-FTE........
ඉවත අඹසු ඇකරු මභභ ආඹතනමේ/ කාර්ඹාරමේ ම්ඹ කයන ඵට ව ක කයමි.
15.5 ම්ා මඹෝනකඹාමේ නභ:-..............................................................................................
15.6 තනතුය :- .......................................................................................................................
15.7අවෙන :- ........................................................................................................................

15.අඹසු ඇකරුමේ ්රකාලඹ:භවිිසන් අඹසු ඇඳත්රමේ වන් කය ඇ මතොයතුරු භා දන්නා තයමින් නිැයදි ඵවෙ0 ඉල්ලු ඇ මකොට
ඇ ඳාාභාරාට අලය දුසුදුක ඇ භා විිසන් පුයා ඇ ඵවෙ 0 මභයින් ව ක කයමි. තද තාක්ණ
විදයාරරට / කාර්මික විදයාරරට ිසදුන් ඇතුශවෙ කය ගැනීභ පිළිඵ ඳියඳාියඹට එකඟවීභට ද
කාර්මික අධයාඳන වා පුහුණු කිමටම ඇ මදඳාර්තම ඇන්තුමේ අධයක් නනයාල්මේ අාන තීයණඹ
පිළිගැනීභට ද මඳොමයොන්සු මමි.

දිනඹ:- .................................

අඹසු ඇකරුමේ අවෙන :- ......................................

තාක්ණ/ කාර්මික විදාල ඳැලැවෙනලන තාක ක ල්වෙය ය දුසුදුකම් භටම්ම් - 5/6
(NVQ Level – 5/6)
ඩිප්නෝභා භටම්නම් ඳාඨභාාලහි් ඇතුෂවෙවීභ වශා දුසුදුකම්
විසුි, විදුවෙ ශා විසුි වංනන ක්නත්රය
පූර්ණ කා ඳාඨභාා
අනු
අංක
ය

ඳාඨභාා
නක්තය

ඳාඨභාාන නභ ශා ව්ලබාලය ඳැලැවෙනලන
තාක්ණ/
කාර්මික විදාය

01.

ETA 21

විසුපි ාමද්ල තාක්ණඹ
පිළිඵ නා ක ඩිේමරෝභා
NVQ භට්ට ඇ 5 ව 6
ඒකාඵද්ධ ඳතී.
පර්ණ කාර, දිා, අවුරුසු 2 ½
(ඳදන ඇ ඳාාභාරාක්ද
ඇතුශවෙඹ.:
(This course Includes the
use of Telecommunication
Devices to Exchange
Information by Electronic
and Electrical Means Over a
Significant distance)

ඉංග්රීසි භාධය
ගාල්ර
ඹාඳනඹ
ග ඇඳව

ඇතුවෙවීනම් දුසුදුකම්
පූර්ණ කාලීන ඳාඨභාා
ලයව අවුරුසු 17 වෙ 29 වෙ අතර විය
යුතුය.

අදාශ ක්ම්ත්රමේ NVQ භට්ට ඇ 3/4 ව ක
රඵා බීභ(මභහිී  අදාශ ක්ම්ත්රමේ,
යකට මනොඅඩු NVQ භට්ට ඇ 3/4
ඳාාභාරාක් වැදෑරු ිසදුන් මකමයහි
්රමුඛතාඹ රඵා මදනු රැමේ:
මවෝ
අ.මඳො..(උ.මඳශ: ඉාජිමන්රු
තාක්ණමේදඹ / ගණිතඹ / විදයා ඹන
විඹධායාන් මගන් අභ ලමඹන් විඹන්
තුනක් භවෙ වීභ. (උ් මඳශ ඉාජිමන්රු
තාක්ණමේදඹ වැදෑරු ිසදුන් මකමයහි
්රමුඛතාඹ රඵා මදනු රැමේ.:
මවෝ
කරා විඹ ධායාමේ දෘද තාක්ණඹ (Hard
Technology: ඹටමවෙ වු විසුපි තාක්ණඹ

02.
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ඉමරක්මරොනික් තාක්ණඹ
පිපිඵද නා ක ඩිේමරෝභා

ඉංග්රීසි භාධය
ග ඇඳව

NVQ භට්ට ඇ 5
පුර්ණ කාර ී ා - අවුරුසු 1 ½
(ඳදන ඇ ඳාාභාරාක් ද
ඇතුශවෙඹ:

(Electrical Technology),විදුවෙ තාක්ණඹ
(Electronic Technology),මතොයතුරු
තාක්ණඹ (ICT) ඹන විඹන් අතරින් එක්
විඹක් වා  ඇභාන භාර්ාඹක් හිත
විඹන් තුනක් භවෙවීභ.
යනමේ පිළිගවෙ ඕනෑභ ෘවෙතීඹ පුහුණු
ආඹතනඹක ක්ම්ත්රඹට අදාර
NVQ භට්ට ඇ 3/4 ඳාාභාරාක් වදායා
ව ක රඵා බීභ. (මභහිී  අදාශ
ක්ම්ත්රමේ, යකට මනොඅඩු NVQ භට්ට ඇ
3/4 ඳාාභාරාක් වැදෑරු ිසදුන් මකමයහි
්රමුඛතාඹ රඵා මදනු රැමේ:
මවෝ
අ.මඳො.. (උ.මඳශ: ඉාජිමන්රු
තාක්ණමේදඹ / ගණිත / විදයා ඹන
විඹධායාන්මගන් අභ ලමඹන් විඹඹන්
තුනක් භවෙ වීභ.

03.
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විසුපි තාක්ණඹ පිළිඵද නා ක ඉංග්රීසි භාධය
ඩිේමරෝභා
ග ඇඳව
NVQ භට්ට ඇ 5
පර්ණ කාර, දිා, - අවුරුසු 1 ½
(ඳදන ඇ ඳාාභාරාක් ද
ඇතුශවෙඹ)

යනමේ පිළිගවෙ ඕනෑභ ෘවෙතීඹ පුහුණු
ආඹතනඹක ක්ම්ත්රඹට අදාර
NVQ භට්ට ඇ 3/4 ඳාාභාරාක් වදායා
ව ක රඵා බීභ. (මභහිී  අදාශ
ක්ම්ත්රමේ, යකට මනොඅඩු NVQ භට්ට ඇ
3/4 ඳාාභාරාක් වැදෑරු ිසදුන් මකමයහි
්රමුඛතාඹ රඵා මදනු රැමේ:
මවෝ
අ.මඳො.. (උ.මඳශ) ඉාජිමන්රු
තාක්ණමේදඹ / ගණිත / විදයා ඹන
විඹධායාන්මගන් අභ ලමඹන් විඹඹන්
තුනක් භවෙ වීභ.

නභකාට්රානික් ක්නත්රය
පූර්ණ කා ඳාඨභාා

අනු
අංක
ය

ඳාඨභාා
නක්තය

ඳාඨභාාන නභ ශා
ව්ලබාලය

ඳැලැවෙනලන
තාක්ණ/
කාර්මික විදාය
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මභකාමරොනික් තාක්ණඹ
පිළිඵ උ් නා ක
ඩිේමරෝභා

ඉංග්රීසි භාධය
ගාල්ර

ඇතුවෙවීනම් දුසුදුකම්
පූර්ණ කාලීන ඳාඨභාා
ලයව අවුරුසු 17 වෙ 29 වෙ අතර විය
යුතුය.

මභකාමරොනික් තාක්ණඹ පිළිඵ NVQ
Level 5 ව ක රඵා බීභ.

NVQ භට්ටභ 6

භයදාන

පර්ණ කාර, දිා, අවුරුසු 1 ½

05

ETB 04

මභකාමරොනික් තාක්ණඹ
පිළිඵ නා ක ඩිේමරෝභා
NVQ භට්ට ඇ 5

ඉංග්රීසි භාධය
භයදාන
ගාල්ර
ග ඇඳව

පර්ණ කාර, දිා, අවුරුසු 1 ½
(ඳදන ඇ ඳාාභාරාක්ද
ඇතුශවෙඹ.:

(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)
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ායු වා ද්රා පීදන තාක්ණඹ ඉංග්රීසි භාධය
පිළිඵ නා ක ඩිේමරෝභා
ග ඇඳව
National Diploma in
Pneumatics and
Hydraulics
NVQ භට්ට ඇ 5
පර්ණ කාර, දිා, අවුරුසු 1 ½

අදාශ ක්ම්ත්රමේ NVQ භට්ට ඇ 3/4 ව ක
රඵා බීභ(මභහිී  අදාශ ක්ම්ත්රමේ,
යකට මනොඅඩු NVQ භට්ට ඇ 3/4
ඳාාභාරාක් වැදෑරු ිසදුන් මකමයහි
්රමුඛතාඹ රඵා මදනු රැමේ:
මවෝ
අ.මඳො..(උ.මඳශ: ඉාජිමන්රු
තාක්ණමේදඹ / ගණිතඹ / විදයා ඹන
විඹධායාන්මගන් අභ ලමඹන් විඹන්
තුනක් භවෙ වීභ. (උ් මඳශ ඉාජිමන්රු
තාක්ණමේදඹ වැදෑරු ිසදුන් මකමයහි
්රමුඛතාඹ රඵා මදනු රැමේ.:
මවෝ
කරා විඹ ධායාමේ දෘද තාක්ණඹ (Hard
Technology: ඹටමවෙ වු විසුපි තාක්ණඹ
(Electrical Technology),විදුවෙ
තාක්ණඹ (Electronic
Technology),මතොයතුරු තාක්ණඹ (ICT)
ඹන විඹන් අතුරින් එක් විඹක් වා
 ඇභාන භාර්ාඹක් හිත විඹන් තුනක්
භවෙවීභ.

අදාශ ක්ම්ත්රමේ NVQ භට්ට ඇ 3/4 ව ක
රඵා බීභ(මභහිී  අදාශ ක්ම්ත්රමේ,
යකට මනොඅඩු NVQ භට්ට ඇ 3/4
ඳාාභාරාක් වැදෑරු ිසදුන් මකමයහි
්රමුඛතාඹ රඵා මදනු රැමේ:
අ.මඳො.. (උ.මඳශ: ඉාජිමන්රු
තාක්ණමේදඹ / ගණිතඹ / විදයා ඹන
විඹධායාන්මගන් අභ ලමඹන්
විඹඹන් තුනක් භවෙ වීභ. (උ් මඳශ
ඉාජිමන්රු තාක්ණමේදඹ වැදෑරු ිසදුන්
මකමයහි ්රමුඛතාඹ රඵා මදනු රැමේ.:
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CNC තාක්ණඹ පිශඵද
නා ක ඩිේමරෝභා

ඉංග්රීසි භාධය
ග ඇඳව

National Diploma in CNC
Technology (Computer
Numerical Control)

අදාශ ක්ම්ත්රමේ NVQ භට්ට ඇ 3/4 ව ක
රඵා බීභ(මභහිී  අදාශ ක්ම්ත්රමේ,
යකට මනොඅඩු NVQ භට්ට ඇ 3/4
ඳාාභාරාක් වැදෑරු ිසදුන් මකමයහි
්රමුඛතාඹ රඵා මදනු රැමේ:
මවෝ
අ.මඳො.. (උ.මඳශ: ඉාජිමන්රු
තාක්ණමේදඹ / ගණිතඹ / විදයෘ ඹන
විඹධායාන්මගන් අභ ලමඹන්
විඹඹන් තුනක් භවෙ වීභ. (උ් මඳශ
ඉාජිමන්රු තාක්ණමේදඹ වැදෑරු ිසදුන්
මකමයහි ්රමුඛතාඹ රඵා මදනු රැමේ.:

NVQ භට්ට ඇ 5
පර්ණ කාර, දිා, අවුරුසු 1 ½
(ඳදන ඇ ඳාාභාරාක් ද
ඇතුශවෙඹ:

නභකාට්රානික් ක්නත්රය
අර්ධ කා ඳාඨභාා
අනු
අංක
ය
08

ඳාඨභාා
නක්තය

ඳාඨභාාන නභ ශා
ව්ලබාලය

ETA 04.1

මභකාමරොනික් තාක්ණඹ
පිළිඵ උ් නා ක
ඩිේමරෝභා

ඳැලැවෙනලන
තාක්ණ/
කාර්මික විදාය
ඉංග්රීසි භාධය
ගාල්ර

NVQ භට්ටභ 6

ඇතුවෙවීනම් දුසුදුකම්
අර්ධකාලීන ඳාඨභාා
ලයව අවුරුසු 17 ් ලැඩි විය යුතුය.

මභකාමරොනික් තාක්ණඹ පිළිඵ NVQ
Level 5 ව ක රඵා බීභ.

අර්ධ කාර, දිා, අවුරුසු 2 ½
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මභකාමරොනික් තාක්ණඹ
පිළිඵ නා ක ඩිේමරෝභා

ඉංග්රීසි භාධය
භයදාන
ගාල්ර

 අන්ත/අර්ධ කාර0 දිා0
දෑ අවුරුසු

අදාශ ක්ම්ත්රමේ NVQ භට්ට ඇ 3/4 ව ක
රඵා බීභ(මභහිී  අදාශ ක්ම්ත්රමේ,
යකට මනොඅඩු NVQ භට්ට ඇ 3/4
ඳාාභාරාක් වැදෑරු ිසදුන් මකමයහි
්රමුඛතාඹ රඵා මදනු රැමේ:

(ඳදන ඇ ඳාාභාරාක්ද
ඇතුශවෙඹ.:

(අදාශ ක්ම්ත්රමේ ැකකිඹාන්හි නියුක්ත
වන්ට ීමභා මේ.:

NVQ භට්ටභ 5

(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)

නගොඩනැගිි ඉදිකිරීම් ක්නත්රය
පූර්ණ කා ඳාඨභාා

අනු
අංක
ය

ඳාඨභාා
නක්තය

ඳාඨභාාන නභ ශා
ව්ලබාලය

ඳැලැවෙනලන
තාක්ණ/
කාර්මික විදාය
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ඉදිකිමට ඇ තාක්ණඹ පිළිඵ
නා ක ඩිේමරෝභා

ඉංග්රීසි භාධය

NVQ භට්ට ඇ 5
පර්ණ කාර, දිා, අවුරුසු 1 ½
(ඳදන ඇ ඳාාභාරාක්ද
ඇතුශවෙඹ.:
(This course includes the
subjects related to Planning
of Construction Works,
Managing and Organizing
Sites)
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්රභාණ ීකක්ණ තාක්ණඹ
පිළිඵ නා ක ඩිේමරෝභා

ඵසුල්ර
කුරුණෑගර
අනුයාධපුය
ගාල්ර
යවෙනපුය
අ ඇඳාය
ඹාඳනඹ

ඉංග්රීසි භාධය

අ ඇඳාය
අනුයාධපුය
ඵසුල්ර
පර්ණ කාර, දිා, අවුරුසු 1 ½ ගාල්ර
 ඇභන්තුමර්
(ඳදන ඇ ඳාාභාරාක්ද
භවනුය
ඇතුශවෙඹ.:
කුරුණෑගර
භයදාන
යවෙනපුය
ඵරපිියඹ
(This course includes
භදකරපු
mathematical processes
ග ඇඳව
NVQ භට්ට ඇ 5

ඇතුවෙවීනම් දුසුදුකම්
පූර්ණ කාලීන ඳාඨභාා
ලයව අවුරුසු 17 වෙ 29 වෙ අතර විය
යුතුය.
අදාශ ක්ම්ත්රමේ NVQ භට්ට ඇ 3/4 ව ක
රඵා බීභ(මභහිී  අදාශ ක්ම්ත්රමේ,
යකට මනොඅඩු NVQ භට්ට ඇ 3/4
ඳාාභාරාක් වැදෑරු ිසදුන් මකමයහි
්රමුඛතාඹ රඵා මදනු රැමේ:
මවෝ
අ.මඳො..(උ.මඳශ: ඉාජිමන්රු
තාක්ණමේදඹ / ගණිතඹ / විදයා ඹන
විඹධායාන්මගන් අභ ලමඹන් විඹන්
තුනක් භවෙ වීභ. (උ් මඳශ ඉාජිමන්රු
තාක්ණමේදඹ වැදෑරු ිසදුන් මකමයහි
්රමුඛතාඹ රඵා මදනු රැමේ.:
මවෝ
කරා විඹ ධායාමේ දෘද තාක්ණඹ (Hard
Technology: ඹටමවෙ වු විසුපි තාක්ණඹ
(Electrical Technology),විදුවෙ
තාක්ණඹ (Electronic Technology)
ිසවිල් තාක්ණ (Civil Technology) ඹන
විඹන් අතුරින් එක් විඹක් වා  ඇභාන
භාර්ාඹක් හිත විඹන් තුනක්
භවෙවීභ.
අදාශ ක්ම්ත්රමේ NVQ භට්ට ඇ 3/4 ව ක
රඵා බීභ(මභහිී  අදාශ ක්ම්ත්රමේ,
යකට මනොඅඩු NVQ භට්ට ඇ 3/4
ඳාාභාරාක් වැදෑරු ිසදුන් මකමයහි
්රමුඛතාඹ රඵා මදනු රැමේ: (මභහිී 
අදාශ ක්ම්ත්රමේ, යකට මනොඅඩුNVQ
භට්ට ඇ ¾ ව ක රඵා බීභ:
මවෝ
අ.මඳො.. (උ.මඳශ: තාක්ණමේදඹ /
ගණිතඹ/විදයා ඹන විඹ ධායාන්මගන්
අභ ලමඹන් විඹන් තුනක් භවෙ වීභ.
(උ් මඳශ තාක්ණමේදඹ වැදෑරු ිසදුන්
මකමයහි ්රමුඛතාඹ රඵා මදනු රැමේ.:
මවෝ

used in estimating cost of a
new building construction,
improvement, or
reproduction.)
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මගොදනැගිපි ම්ා
තාක්ණඹ පිළිඵ නා ක
ඩිේමරෝභා
(National Diploma in
Building Services
Technology)

මවෝභාගභ
කළුතය
කෑගල්ර
කුපිඹාපිියඹ
භාතය
යකාමඳොර
ඇඹිපිපිියඹ

ඉංග්රීසි භාධය
භයදාන
අ ඇඳාය
ගාල්ර

NVQ භට්ට ඇ 5
පර්ණකාර, දිා, අවුරුසු 1 ½
(ඳදන ඇ ඳාාභාරාක්ද
ඇතුශවෙඹ.:

කරා විඹ ධායාමේ දෘද තාක්ණඹ (Hard
Technology: ඹටමවෙ වු ිසවිල් තාක්ණඹ
(Civil Technology) විඹට  ඇභාන
ාභාර්ාඹක් හිත විඹන් තුනක් (03:
භවෙවීභ.

අදාශ ක්ම්ත්රමේ NVQ භට්ට ඇ 3/4 ව ක
රඵා බීභ(මභහිී  අදාශ ක්ම්ත්රමේ,
යකට මනොඅඩු NVQ භට්ට ඇ 3/4
ඳාාභාරාක් වැදෑරු ිසදුන් මකමයහි
්රමුඛතාඹ රඵා මදනු රැමේ:
මවෝ
අ.මඳො..(උ.මඳශ: ඉාජිමන්රු
තාක්ණමේදඹ / ගණිතඹ / විදයා ඹන
විඹධායාන්මගන් අභ ලමඹන් විඹන්
තුනක් භවෙ වීභ. (උ් මඳශ ඉාජිමන්රු
තාක්ණමේදඹ වැදෑරු ිසදුන් මකමයහි
්රමුඛතාඹ රඵා මදනු රැමේ.:
මවෝ
කරා විඹ ධායාමේ දෘද තාක්ණඹ (Hard
Technology :ඹටමවෙ වු ිසවිල් තාක්ණඹ
(Civil Technology) විඹ වා  ඇභාන
භාර්ාඹක් හිත විඹන් තුනක් භවෙවී.

නගොඩනැගිි ඉදිකිරීම් ක්නත්රය
අර්ධ කා ඳාඨභාා
අනු
අංක
ය
13

ඳාඨභාා
නක්තය

ඳාඨභාාන නභ ශා
ව්ලබාලය

ETB 06.1

ඉදිකිමට ඇ තාක්ණඹ පිළිඵ
නා ක ඩිේමරෝභා
NVQ භට්ට ඇ 5
 අන්ත/අර්ධ කාර0 දිා0
2 ½ අවුරුසු
(ඳදන ඇ ඳාාභාරාක්ද
ඇතුශවෙඹ.:
(This course includes the
subjects related to Planning

ඳැලැවෙනලන
තාක්ණ/
කාර්මික විදාය
ඉංග්රීසි භාධය
අ ඇඳාය
භයදාන
ගාල්ර
යවෙනපුය
ඹාඳනඹ

ඇතුවෙවීනම් දුසුදුකම්
අර්ධකාලීන ඳාඨභාා
ලයව අවුරුසු 17 ් ලැඩි විය යුතුය.
අදාශ ක්ම්ත්රමේ NVQ භට්ට ඇ 3/4 ව ක
රඵා බීභ(මභහිී  අදාශ ක්ම්ත්රමේ,
යකට මනොඅඩු NVQ භට්ට ඇ 3/4
ඳාාභාරාක් වැදෑරු ිසදුන් මකමයහි
්රමුඛතාඹ රඵා මදනු රැමේ:
(අදාශ ක්ම්ත්රමේ ැකකිඹාන්හි නියුක්ත
වන්ට ීමභා මේ.:

of Construction Works,
Managing and Organizing
Sites)
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ETA 06.1

ඉදිකිමට ඇ තාක්ණඹ පිළිඵ
උ් නා ක ඩිේමරෝභා

ඉාග්රීිස භාධයඹ
අ ඇඳාය
කුරුණෑගර

ඉදිකිමට ඇ තාක්ණඹ පිළිඵ NVQ Level 5
ව ක රඵා බීභ.

NVQ භට්ට ඇ 6
 අන්ත/අර්ධ කාර0 දිා0
දෑ අවුරුසු
15

ETB 17.1

්රභාණ ීකක්ණ තාක්ණඹ
පිළිඵ නා ක ඩිේමරෝභා
NVQ භට්ට ඇ 5

ඉාග්රීිස භාධයඹ
ගාල්ර
ඹාඳනඹ

 අන්ත/අර්ධ කාර0 දිා0
2 ½ අවුරුසු
(භා 6 ක ඳදන ඇ
ඳාාභාරාක්ද ඇතුශවෙඹ.:
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(This course includes
mathematical processes
used in estimating cost of a
new building construction,
improvement, or
reproduction.)
වැදුම් තාක්ණය පිළිඵ
තාක ක ඩිප්නෝභාල
(නගොඩනැගිි)
(National Diploma in
Drafting Technology)
NVQ භටම්ම් 5
වක  අහිත/අර්ධ කා, දිලා,
2 ½ අවුරුසු
(ඳදනම් ඳාඨභාාලක්ද
ඇතුෂවෙය.)
(This course includes
basic drawing concepts,
drawings using drafting

අදාශ ක්ම්ත්රඹ NVQ භට්ට ඇ 3/4 ව ක
රඵා බීභ(මභහිී  අදාශ ක්ම්ත්රමේ,
යකට මනොඅඩු NVQ භට්ට ඇ 3/4
ඳාාභාරාක් වැදෑරු ිසදුන් මකමයහි
්රමුඛතාඹ රඵා මදනු රැමේ:
(අදාශ ක්ම්ත්රමේ ැකකිඹාන්හි නියුක්ත
වන්ට ීමභා මේ.:

ඉංග්රීසි භාධය
රවෙභාන

අවුරුසු මදකක ඳරපුරුද්ද භඟ ඉාජිමන්රු
ැරැදු ඇ ශිල්ඳඹ පිළිඵද ව කඹ NVQ
භට්ට ඇ 03 ඳාාභාරාක් වදායා ව ක
රඵා බීභ.
මවෝ
ැරදු ඇ ශිල්ඳඹ පිළිඵද ව කඹ NVQ
භට්ට ඇ 04 ඳාාභාරාක් වදායා ව කඹ
රඵා බීභ.
(අදාශ ක්ම්ත්රමේ ැකකිඹාන්හි නියුක්ත
වන්ට ීමභා මේ.:

software, construction
detail drawings,
architectural detail
drawings, setting out
and leveling.)

නභෝ්ර් රථ අළුවෙලැඩියා ශා නඩවෙතු ක්නත්රය
පූර්ණ කා ඳාඨභාා
අනු
අංකය

ඳාඨභාා
නක්තය

ඳාඨභාාන නභ ශා
ව්ලබාලය

ඳැලැවෙනලන
තාක්ණ/
කාර්මික විදාය
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මභෝටර් යා තාක්ණඹ
පිළිඵ නා ක ඩිේමරෝභා

ඉාග්රීිස භාධයඹ
අ ඇඳාය
භවනුය
කුරුණෑගර
භයදාන
ග ඇඳව
භාතය
 ඇභන්තුමර්
ඹාඳනඹ

NVQ භට්ට ඇ 5
පර්ණ කාර, දිා, අවුරුසු 1 ½
(ඳදන ඇ ඳාාභාරාක්ද
ඇතුශවෙඹ.:
(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)

ඇතුවෙවීනම් දුසුදුකම්
පූර්ණ කාලීන ඳාඨභාා
ලයව අවුරුසු 17 වෙ 29 වෙ අතර විය
යුතුය.
අදාශ ක්ම්ත්රමේ NVQ භට්ට ඇ 3/4 ව ක
රඵා බීභ(මභහිී  අදාශ ක්ම්ත්රමේ,
යකට මනොඅඩු NVQ භට්ට ඇ 3/4
ඳාාභාරාක් වැදෑරු ිසදුන් මකමයහි
්රමුඛතාඹ රඵා මදනු රැමේ:
මවෝ
අ.මඳො..(උ.මඳශ: ඉාජිමන්රු
තාක්ණමේදඹ / ගණිතඹ / විදයා ඹන
විඹධායාන්මගන් අභ ලමඹන් විඹන්
තුනක් භවෙ වීභ. (උ් මඳශ ඉාජිමන්රු
තාක්ණමේදඹ වැදෑරු ිසදුන් මකමයහි
්රමුඛතාඹ රඵා මදනු රැමේ.:
මවෝ
කරා විඹ ධායාමේ දෘද තාක්ණඹ (Hard
Technology: ඹටමවෙ වු ඹාන්ත්රික
තාක්ණඹ (Mechanical Technology)
විඹ වා  ඇභාන භාර්ාඹක් හිත
විඹන් තුනක් භවෙවීභ.

නභෝ්ර් රථ අළුවෙලැඩියා ශා නඩවෙතු ක්නත්රය
අර්ධ කා ඳාඨභාා
අනු
අංක
ය

ඳාඨභාා
නක්තය

ඳාඨභාාන නභ ශා
ව්ලබාලය

ඳැලැවෙනලන
තාක්ණ/
කාර්මික විදාය

ඇතුවෙවීනම් දුසුදුකම්
අර්ධකාලීන ඳාඨභාා
ලයව අවුරුසු 17 ් ලැඩි විය යුතුය.
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මභෝටර් යා තාක්ණඹ
පිළිඵ නා ක ඩිේමරෝභා

ඉංග්රීසි භාධය

අදාශ ක්ම්ත්රමේ NVQ භට්ට ඇ 3/4 ව ක
රඵා බීභ(මභහිී  අදාශ ක්ම්ත්රමේ,
යකට මනොඅඩු NVQ භට්ට ඇ 3/4

භවනුය

NVQ භට්ට ඇ 5

භයදාන
ඹාඳනඹ

 අන්ත/අර්ධ කාර
(NVQ Level - 5 වා
නිඹමිත ඳැඹ ගණන:
(ඳදන ඇ ඳාාභාරාක්ද
ඇතුශවෙඹ.:
(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)

ඳාාභාරාක් වැදෑරු ිසදුන් මකමයහි
්රමුඛතාඹ රඵා මදනු රැමේ:
මවෝ
අ.මඳො..(උ.මඳශ: ඉාජිමන්රු
තාක්ණමේදඹ / ගණිතඹ / විදයා ඹන
විඹධායාන්මගන් අභ ලමඹන් විඹන්
තුනක් භවෙ වීභ. (උ් මඳශ ඉාජිමන්රු
තාක්ණමේදඹ වැදෑරු ිසදුන් මකමයහි
්රමුඛතාඹ රඵා මදනු රැමේ.:
මවෝ
කරා විඹ ධායාමේ දෘද තාක්ණඹ (Hard
Technology: ඹටමවෙ වු ඹාන්ත්රික
තාක්ණඹ (Mechanical Technology)
විඹ වා  ඇභාන භාර්ාඹක් හිත
විඹන් තුනක් භවෙවීභ.
(අදාශ ක්ම්ත්රමේ ැකකිඹාන්හි නියුක්ත
වන්ට ීමභා මේ.:

ශීතකරන ශා ලායුවභන
පූර්ණ කා ඳාඨභාා
අනු
අංක
ය

ඳාඨභාා
නක්තය

ඳාඨභාාන නභ ශා
ව්ලබාලය

ඳැලැවෙනලන
තාක්ණ/
කාර්මික විදාය
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ය තකයණ වා ායු භන
තාක්ණඹ පිළිඵ නා ක
ඩිේමරෝභා

ඉංග්රීසි භාධය

NVQ භට්ට ඇ 5
පර්ණ කාර, දිා, අවුරුසු 1 ½
(ඳදන ඇ ඳාාභාරාක්ද
ඇතුශවෙඹ.:
(This course includes
techniques applied for
developing more
comfortable conditions to
improve thermal comfort
and indoor air quality)

අනුයාධපුය
යවෙනපුය
කුරුණෑගර
ග ඇඳව
කළුතය
භවනුය

ඇතුෂවෙවීනම් දුසුදුකම්
පූර්ණ කාලීන ඳාඨභාා
ලයව අවුරුසු 17 වෙ 29 වෙ අතර විය
යුතුය.
අදාශ ක්ම්ත්රමේ NVQ භට්ට ඇ 3/4 ව ක
රඵා බීභ(මභහිී  අදාශ ක්ම්ත්රමේ,
යකට මනොඅඩු NVQ භට්ට ඇ 3/4
ඳාාභාරාක් වැදෑරු ිසදුන් මකමයහි
්රමුඛතාඹ රඵා මදනු රැමේ:
මවෝ
අ.මඳො..(උ.මඳශ: ඉාජිමන්රු
තාක්ණමේදඹ / ගණිතඹ / විදයා ඹන
විඹධායාන්මගන් අභ ලමඹන් විඹන්
තුනක් භවෙ වීභ. (උ් මඳශ ඉාජිමන්රු
තාක්ණමේදඹ වැදෑරු ිසදුන් මකමයහි
්රමුඛතාඹ රඵා මදනු රැමේ.:
මවෝ
කරා විඹ ධායාමේ දෘද තාක්ණඹ (Hard
Technology: ඹටමවෙ වු විසුපි තාක්ණඹ
(Electrical Technology),විදුවෙ
තාක්ණඹ (Electronic Technology) ඹන
විඹන් අතුරින් එක් විඹක් වා  ඇභාන
භාර්ාඹක් හිත විඹන් තුනක්
භවෙවීභ.

ක්ෂිකාර්මික ලගාලහි ශා ඳශු වම්ඳවෙ ක්නත්රය
පූර්ණ කා ඳාඨභාා
අනු
ඳාඨභාා නක්තය ඳාඨභාාන නභ ශා
අංකය
ව්ලබාලය

ඳැලැවෙනලන
තාක්ණ/
කාර්මික විදාය
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ඉංග්රීසි භාධය

ETA 19

කෘෂි නි්ඳාදන තාක්ණඹ
පිළිඵ නා ක ඩිේමරෝභා
NVQ භට්ට ඇ 5 ව 6
ඒකාඵද්ධ ඳතී.
පුර්ණ කාර දිා අවුරුසු 2 ½
(ඳදන ඇ ඳාාභාරාක්ද
ඇතුශවෙඹ.:

කුපිඹාපිියඹ
 ඇභන්තුමර්
දඹුල්ර
අ ඇඳාය
වරක

(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)

21

ETB 09

මගොවි ඹන්මත්රෝඳකයණ
තාක්ණඹ පිළිඵ නා ක
ඩිේමරෝභා
NVQ භට්ට ඇ 5
පර්ණ කාර, දිා, අවුරුසු 1
½
(ඳදන ඇ ඳාාභාරාක්ද
ඇතුශවෙඹ.:

ඉංග්රීසි භාධය
අනුයාධපුය

ඇතුවෙවීනම් දුසුදුකම්
පූර්ණ කාලීන ඳාඨභාා
ලයව අවුරුසු 17 වෙ 29 වෙ අතර විය
යුතුය.



ඳැශතාන් ාර්ධන වකාය
ක්ම්ත්ර වකාය (කෘෂිකර්භ:
මවෝ
අ.මඳො. (ා.මඳශ: විබාගමේ
කෘෂිකර්භඹ ඇතුළු විඹඹන් වඹකින්
(06: එක් යකී  භවෙවීභ, ව ඳවත
වන් විඹඹන්මගන් වතයක් (04:
වා  ඇභාන භාර්ා රඵා ියඹ යුතුඹ.
ඳශමු බාා,ගණිතඹ, විදයා ව භාන
අධයඹනඹ මවෝ කෘෂිකර්භඹ0 උදයාන
විදයා, වෙවෙ ඳාරනඹ, ආවාය
තාක්ණඹ, මිරිදිඹ ජී  ඇඳවෙ
තාක්ණඹ, මුද්ර ජී  ඇඳවෙ තාක්ණඹ
ඹන විඹන්මගන් එකක් ඇතුළු
මවෝ
අ.මඳො..(උ.මඳශ: තාක්ණමේදඹ/
විදයා ඹන විඹධායාන්මේ අභ
ලමඹන් විඹඹන් තුනක් (03) භවෙ
වීභ.
මවෝ
කරා විඹ ධායාමේ භෘසු තාක්ණඹ
(Soft Technology: ඹටමවෙ වු කෘෂි
තාක්ණඹ ( Agro Technology: මවෝ
දෘද තාක්ණඹ (Hard Technology:
ඹටමවෙ වු ඹාන්ත්රික තාක්ණඹ
(Mechanical Technology: ඹන විඹන්
මගන් එක් විඹක් වා  ඇභාන
භාර්ාඹක් හිත විඹන් තුනක් (03)
භවෙවීභ







ක්ම්ත්ර වකාය (කෘෂිකර්භ:
කෘෂි උඳකයණ අළුවෙැඩිඹා
කාර්මික ශිල්පී
මභෝටර් යා කාර්මික ශිල්පී
ඹාන්ත්ර ශිල්පී
මවෙ කර්භාන්ත ලාරා ඹාන්ත්රික
ශිල්පී
ඉදිකිමට ඇ ඹන්මත්රෝඳකයණ
අළුවෙැඩිඹා කාර්මික ශිල්පී

(This course includes
selection, operation,
utilization, and
maintenance of
machinery and
mechanical devices
related to agricultural
activities)
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ETB 26

ඳදු අ්නු තාක්ණඹ
ඉංග්රීසි භාධය
පිළිඵ නා ක ඩිේමරෝභා
(National Diploma in
අනුයාධපුයඹ
Post-Harvest Technology)
NVQ භට්ට ඇ 5
පර්ණකාර දිා අවුරුසු 1 ½
(This course includes
activities related to postharvesting machinery &
equipment, Manage
storage & transport, crop
harvesting, crop
processing)

ඉවත ඳාාභාරාපින් එකක් වා NVQ
භට්ට ඇ 3/4 ව ක රඵා බීභ
මවෝ
අ.මඳො..(උ.මඳශ: ඉාජිමන්රු
තාක්ණමේදඹ / ගණිතඹ / විදයා ඹන
විඹධායාන්මගන් අභ ලමඹන්
විඹන් තුනක් භවෙ වීභ. (උ් මඳශ
ඉාජිමන්රු තාක්ණමේදඹ වැදෑරු ිසදුන්
මකමයහි ්රමුඛතාඹ රඵා මදනු රැමේ.:
මවෝ
කරා විඹ ධායාමේ භෘසු තාක්ණඹ (
Soft Technology) ඹටමවෙ වු කෘෂි
තාක්ණඹ - (Agro Technology : මවෝ
දෘද තාක්ණඹ (Hard Technology:
ඹටමවෙ වු ඹාන්ත්රික තාක්ණඹ
(Mechanical Technology) ඹන විඹන්
මගන් එක් විඹක් වා  ඇභාන
භාර්ාඹක් හිත විඹන් තුනක් (03)
භවෙවීභ.
 ක්ම්ත්ර වකාය (කෘෂිකර්භ:
 එශලු වා ඳශතුරු
ැකදු ඇකයණඹ
 ඳැශතාන් ාර්ධන වකාය
 කෘෂි උඳකයණ අලුවෙැඩිඹා
කාර්මික ශිල්පි
ඉවත ඳාාභාරාපින් එකක් වා NVQ
භට්ට ඇ 3/4 ව ක රඵා බීභ
මවෝ
අ.මඳො. (ා.මඳශ: විබාගමේ
කෘෂිකර්භඹ ඇතුළු විඹඹන් වඹකින්
(06: එක් යකී  භවෙවීභ0 ව ඳවත
වන් විඹඹන්මගන් වතයක් (04:
වා  ඇභාන ාභාර්ා රඵා ියඹ
යුතුඹ. ඳශමු බාා0ගණිතඹ0විදයා ව
භාන අධයඹන මවෝ කෘෂිකර්භඹ0උදයාන
විදයා0වෙවෙ ඳාරනඹ0ආවාය
තාක්ණඹ0මිරිදිඹ ජී  ඇඳවෙ
තාක්ණඹ0 මුද්ර ජී  ඇඳවෙ තාක්ණඹ
ඹන විඹන්මගන් එකක් ඇතුළු0
මවෝ
අ.මඳො. (උ.මඳශ: තාක්නමේදඹ /
විදයා ඹන විඹධායාන්මගන් අභ
ලමඹන් විඹඹන් තුනක් (03: භවෙ
වීභ. (උ් මඳශ තාක්ණමේදඹ විඹ
ධායාමේ කෘෂිකර්භඹ විඹ වැදෑරූ ිසදුන්
මකමයහි ්රමුඛතාඹ රඵා මදන මදනු

රැමේ.
මවෝ
කරා විඹ ධායාමේ භෘසු තාක්ණඹ
(Soft Technology) ඹටමවෙ ව කෘෂි
තාක්ණඹ (Agro Technology) මවෝ
දෘද තාක්ණඹ (Hard Technology)
ඹටමවෙ ව ඹාන්ත්රික තාක්ණඹ
(Mechanical Technology) ඹන
විඹඹන්මගන් එක් විඹඹක් වා
 ඇභාන ාභාර්ා හිත විඹඹන්
තුනක් (03: භවෙවීභ.

නතොරතුරු වහිනින දන ශා ඵහු භාධ තාක්ණ ක්නත්රය
පූර්ණ කා ඳාඨභාා
අනු
අංක
ය

ඳාඨභාා
නක්තය

ඳාඨභාාන නභ ශා
ව්ලබාලය

23

ETB 11

මතොයතුරු ව න්නිමේදන
තාක්ණඹ පිළිඵ නා ක
ඩිේමරෝභා

ඳැලැවෙනලන
තාක්ණ/
කාර්මික විදාය

ඉංග්රීසි භාධය
ඹාඳනඹ
අ ඇඳාය
අනුයාධපුය
NVQ භට්ට ඇ 5
ඵසුල්ර
ගාල්ර
පර්ණ කාර, දිා, අවුරුසු 1 ½ භවනුය
කුරුණෑගර
(ඳදන ඇ ඳාාභාරාක්ද
භයදාන
ඇතුශවෙඹ.:
යවෙනපුය
කෑගල්ර
භාතමල්
වුනිඹා

ඇතුෂවෙවීනම් දුසුදුකම්
පූර්ණ කාලීන ඳාඨභාා
ලයව අවුරුසු 17 වෙ 29 වෙ අතර විය
යුතුය.
අදාශ ක්ම්ත්රමේ NVQ භට්ට ඇ 3/4 ව ක
රඵා බීභ(මභහිී  අදාශ ක්ම්ත්රමේ,
යකට මනොඅඩු NVQ භට්ට ඇ 3/4
ඳාාභාරාක් වැදෑරු ිසදුන් මකමයහි
්රමුඛතාඹ රඵා මදනු රැමේ:
මවෝ
කරා විඹ ධායාමේ දෘද තාක්ණඹ (Hard
Technology: ඹටමවෙ වු මතොයතුරු
තාක්ණඹ (ICT) විඹට  ඇභාන
ාභාර්ාඹක් හිත විඹන් තුනක්
භවෙවීභ.
මවෝ
මතොයතුරු තාක්ණඹ (ICT) විඹ ඇතුලු
අ.මඳො. (උ.මඳශ: විඹඹන් තුනක් භවෙ
වීභ.

නතොරතුරු වහිනින දන ශා ඵහු භාධ තාක්ණ ක්නත්රය
අර්ධ කා ඳාඨභාා
අනු
අංක
ය
24

ඳාඨභාා
නක්තය

ඳාඨභාාන නභ ශා
ව්ලබාලය

ETB 11.1

මතොයතුරු ව න්නිමේදන
තාක්ණඹ පිළිඵ නා ක
ඩිේමරෝභා
NVQ භට්ට ඇ 5
 අන්ත/අර්ධ කාර
(NVQ Level - 5 වා
නිඹමිත ඳැඹ ගණන:
(ඳදන ඇ ඳාාභාරාක්ද
ඇතුශවෙඹ.:

ඳැලැවෙනලන
තාක්ණ/
කාර්මික විදාය
ඉංග්රීසි භාධය

ඇතුෂවෙවීනම් දුසුදුකම්
අර්ධකාලීන ඳාඨභාා
ලයව අවුරුසු 17 ් ලැඩි විය යුතුය.

අ ඇඳාය
අනුයාධපුයඹ
ඵසුල්ර
ගාල්ර
භවනුය
භයදාන
යවෙනපුය
ඹාඳනඹ

අදාශ ක්ම්ත්රමේ NVQ භට්ට ඇ 3/4 ව ක
රඵා බීභ(මභහිී  අදාශ ක්ම්ත්රමේ,
යකට මනොඅඩු NVQ භට්ට ඇ 3/4
ඳාාභාරාක් වැදෑරු ිසදුන් මකමයහි
්රමුඛතාඹ රඵා මදනු රැමේ:
(අදාශ ක්ම්ත්රමේ ැකකිඹාන්හි නියුක්ත
වන්ට ීමභා මේ.:

නෝශ ශා භ්සු නෝශ ඉංජිනහිරු ක්නත්රය
පූර්ණ කා ඳාඨභාා
අනු
අංක
ය

ඳාඨභාා
නක්තය

ඳාඨභාාන නභ ශා
ව්ලබාලය

ඳැලැවෙනලන
තාක්ණ/
කාර්මික විදාය
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ETB 12

ඳෑ්දු ඇ තාක්ණඹ පිළිඵ
නා ක ඩිේමරෝභා

ඉංග්රීසි භාධය

NVQ භට්ට ඇ 5

භයදාන

පර්ණ කාර, දිා, අවුරුසු 1 ½
(භා 6 ක ඳදන ඇ
ඳාාභාරාක්ද ඇතුශවෙඹ.:
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ETB 16

නි්ඳාදන තාක්ණඹ පිළිඵ
නා ක ඩිේමරෝභා
NVQ භට්ට ඇ 5

ඉංග්රීසි භාධය
භවනුය
භයදාන

ඇතුෂවෙවීනම් දුසුදුකම්
පූර්ණ කාලීන ඳාඨභාා
ලයව අවුරුසු 17 වෙ 29 වෙ අතර විය
යුතුය.
අදාශ ක්ම්ත්රමේ NVQ භට්ට ඇ 3/4 ව ක
රඵා බීභ(මභහිී  අදාශ ක්ම්ත්රමේ,
යකට මනොඅඩු NVQ භට්ට ඇ 3/4
ඳාාභාරාක් වැදෑරු ිසදුන් මකමයහි
්රමුඛතාඹ රඵා මදනු රැමේ:
මවෝ
අ.මඳො. (ා.මඳ:  ඇභාන 04ක් හිත
විඹඹන් 06ක් භවෙ වීභ. (ගණිතඹ ව
විදයා භවෙවීභ අනීාර්ඹ මේ.:
(උ් මඳශ වැදැරු ිසදුන් මකමයහි
පුමුඛතාඹ රඵා මදනු රැමේ.:
අදාශ ක්ම්ත්රමේ NVQ භට්ට ඇ 3/4 ව ක
රඵා බීභ(මභහිී  අදාශ ක්ම්ත්රමේ,
යකට මනොඅඩු NVQ භට්ට ඇ 3/4
ඳාාභාරාක් වැදෑරු ිසදුන් මකමයහි

පර්ණ කාර, දිා, අවුරුසු 1 ½
(ඳදන ඇ ඳාාභාරාක්ද
ඇතුශවෙඹ.:

්රමුඛතාඹ රඵා මදනු රැමේ:
මවෝ
අ.මඳො..(උ.මඳශ: ඉාජිමන්රු
තාක්ණමේදඹ /ගණිතඹ/විදයා ඹන
විඹධායාන්මගන් අභ ලමඹන් විඹන්
තුනක් භවෙ වීභ. (උ් මඳශ ඉාජිමන්රු
තාක්ණමේදඹ වැදෑරු ිසදුන් මකමයහි
්රමුඛතාඹ රඵා මදනු රැමේ.:
මවෝ
කරා විඹ ධායාමේ දෘද තාක්ණඹ (Hard
Technology: ඹටමවෙ වු ඹාන්ත්රික
තාක්ණඹ(Mechanical Technology)
විඹට  ඇභාන ාභාර්ාඹක් හිත
විඹන් තුනක් (03: භවෙවීභ.

(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)

නෝශ ශා භ්සු නෝශ ඉංජිනහිරු ක්නත්රය
අර්ධ කා ඳාඨභාා
අනු
අංක
ය
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ඳාඨභාා
නක්තය

ඳාඨභාාන නභ ශා
ව්ලබාලය

ETB 12.1

ඳෑ්දු ඇ තාක්ණඹ පිළිඵ
නා ක ඩිේමරෝභා

ඳැලැවෙනලන
තාක්ණ/
කාර්මික විදාය
ඉංග්රීසි භාධය
භයදාන

NVQ භට්ට ඇ 5
 අන්ත/අර්ධ කාර
(NVQ Level - 5 වා
නිඹමිත ඳැඹ ගණන:

ඇතුෂවෙවීනම් දුසුදුකම්
අර්ධකාලීන ඳාඨභාා
ලයව අවුරුසු 17 ් ලැඩි විය යුතුය.
අදාශ ක්ම්ත්රමේ NVQ භට්ට ඇ 3/4 ව ක
රඵා බීභ(මභහිී  අදාශ ක්ම්ත්රමේ,
යකට මනොඅඩු NVQ භට්ට ඇ 3/4
ඳාාභාරාක් වැදෑරු ිසදුන් මකමයහි
්රමුඛතාඹ රඵා මදනු රැමේ:
(අදාශ ක්ම්ත්රමේ ැකකිඹාන්හි නියුක්ත
වන්ට ීමභා මේ.:

(ඳදන ඇ ඳාාභාරාක්ද
ඇතුශවෙඹ.:

ආශාර තාක්ණ ඳාඨභාා
පූර්ණ කා ඳාඨභාා
අනු
අංක
ය

ඳාඨභාා
නක්තය

ඳාඨභාාන නභ ශා
ව්ලබාලය

ඳැලැවෙනලන
තාක්ණ/
කාර්මික විදාය
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ආවාය තාක්ණඹ පිළිඵ
නා ක ඩිේමරෝභා

ඉංග්රීසි භාධය

NVQ භට්ට ඇ 5 ව 6

භවනුය

ඇතුෂවෙවීනම් දුසුදුකම්
පූර්ණ කාලීන ඳාඨභාා
ලයව අවුරුසු 17 වෙ 29 වෙ අතර විය
යුතුය.
අදාශ ක්ම්ත්රමේ NVQ භට්ට ඇ 3/4 ව ක
රඵා බීභ(මභහිී  අදාශ ක්ම්ත්රමේ,
යකට මනොඅඩු NVQ භට්ට ඇ 3/4

ඒකාඵද්ධ ඳතී.

ඳාාභාරාක් වැදෑරු ිසදුන් මකමයහි
්රමුඛතාඹ රඵා මදනු රැමේ:
මවෝ
අ.මඳො..(උ.මඳශ: ජන තාක්ණමේදඹ /
විදයා ඹන විඹධායාන්මගන් අභ
ලමඹන් විඹන් තුනක් භවෙ වීභ. (උ්
මඳශ ජන තාක්ණමේදඹ වැදෑරු ිසදුන්
මකමයහි ්රමුඛතාඹ රඵා මදනු රැමේ.:
මවෝ
කරා විඹ ධායාමේ භෘසු තාක්ණඹ ( Soft
Technology) ඹටමවෙ වු ආවාය තාක්ණඹ
(Food Technology: කෘෂි තාක්ණඹ (Agro Technology : ඹන විඹන් මගන්
එක් විඹක් වා  ඇභාන භාර්ාඹක්
හිත විඹන් තුනක් (03) භවෙවීභ.

පර්ණ කාර, දිා, අවුරුසු 2 ½
(ඳදන ඇ ඳාාභාරාක්ද
ඇතුශවෙඹ.:
(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)
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ආවාය තාක්ණඹ පිළිඵ
නා ක ඩිේමරෝභා
NVQ භට්ට ඇ 5
පර්ණ කාර, දිා, අවුරුසු 1 ½
(ඳදන ඇ ඳාාභාරාක්ද
ඇතුශවෙඹ.:
(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)

ඉංග්රීසි භාධය
කුපිඹාපිියඹ
භවනුය

අදාශ ක්ම්ත්රමේ NVQ භට්ට ඇ 3/4 ව ක
රඵා බීභ(මභහිී  අදාශ ක්ම්ත්රමේ,
යකට මනොඅඩු NVQ භට්ට ඇ 3/4
ඳාාභාරාක් වැදෑරු ිසදුන් මකමයහි
්රමුඛතාඹ රඵා මදනු රැමේ:
මවෝ
අ.මඳො..(උ.මඳශ: ජන තාක්ණමේදඹ /
විදයා / කෘෂි විදයා ඹන
විඹධායාන්මගන් අභ ලමඹන් විඹන්
තුනක් භවෙ වීභ. (උ් මඳශ ජන
තාක්ණමේදඹ වැදෑරු ිසදුන් මකමයහි
්රමුඛතාඹ රඵා මදනු රැමේ.:
මවෝ
කරා විඹ ධායාමේ භෘසු තාක්ණඹ ( Soft
Technology) ඹටමවෙ වු ආවාය තාක්ණඹ
(Food Technology: කෘෂි තාක්ණඹ (Agro Technology : ඹන විඹන් මගන්
එක් විඹක් වා  ඇභාන භාර්ාඹක්
හිත විඹන් තුනක් (03) භවෙවීභ.

භැණික් ශා ව්ලර්ණාබරණ ක්නත්රය
පූර්ණ කා ඳාඨභාා
අනු
අංක
ය

ඳාඨභාා
නක්තය

ඳාඨභාාන නභ ශා
ව්ලබාලය

ඳැලැවෙනලන
තාක්ණ/
කාර්මික විදාය
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්ර්ණාබයණ නිර්භාණඹ වා
නි්ඳාදන තාක්ණඹ පිළිඵ
නා ක ඩිේමරෝභා

ඉංග්රීසි භාධය
භයදාන

NVQ භට්ට ඇ 5
පර්ණ කාර, දිා, අවුරුසු 1 ½
(ඳදන ඇ ඳාාභාරාක්ද
ඇතුශවෙඹ.:
(This course includes
developing design
Concepts, Technical
Drawing and Production
Creation, Modern
Designing , Quality
Checking.)

ඇතුෂවෙවීනම් දුසුදුකම්
පූර්ණ කාලීන ඳාඨභාා
ලයව අවුරුසු 17 වෙ 29 වෙ අතර විය
යුතුය.

අදාශ ක්ම්ත්රමේ NVQ භට්ට ඇ 3/4 ව ක
රඵා බීභ(මභහිී  අදාශ ක්ම්ත්රමේ,
යකට මනොඅඩු NVQ භට්ට ඇ 3/4
ඳාාභාරාක් වැදෑරු ිසදුන් මකමයහි
්රමුඛතාඹ රඵා මදනු රැමේ:
මවෝ
අ.මඳො..(උ.මඳශ: ඉාජිමන්රු
තාක්ණමේදඹ / විදයා / කරා ඹන
විඹධායාන්මගන් අභ ලමඹන් විඹන්
තුනක් භවෙ වීභ.

මුද්ප ශා ඵැංකු කෂභනාකරණ ක්නත්රය
පූර්ණ කා ඳාඨභාා
අනු
අංක
ය

ඳාඨභාා
නක්තය

ඳාඨභාාන නභ ශා
ව්ලබාලය
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ගිණු ඇකයණඹ පිළිඵ නා ක
ඩිේමරෝභා
NVQ භට්ට ඇ 5 ව 6
ඒකාඵද්ධ ඳතී.
පර්ණ කාර, දිා, දෑවුරුසු
(This course includes
subjects related to
Accounting, Costing,

ඳැලැවෙනලන
තාක්ණ/
කාර්මික විදාය

ඉංග්රීසි භාධය
අ ඇඳාය
ගාල්ර
භාතය
භවනුය
කුරුණෑගර
භයදාන
 ඇභන්තුමර්
යවෙනපුය
අක්කමයයිඳවෙතු

ඇතුෂවෙවීනම් දුසුදුකම්
පූර්ණ කාලීන ඳාඨභාා
ලයව අවුරුසු 17 වෙ 29 වෙ අතර විය
යුතුය.
අ.මඳො..(ා.මඳශ) විබාගමඹන් ගණිතඹ
ව ඉාග්රීිස විඹ ඇතුළු විඹඹන් වඹකින්
(06) භවෙවීභ
ව
අ.මඳො. (උ.මඳශ) විබාගමඹන්
ගණකාධිකයණඹ, ායුක්ත ගණිතඹ,
යාඳාය අධයඹනඹ, ආර්ථික විදයා,
යාඳාය ාඛයානඹ ඹන විඹඹන් අතුරින්
එකක් (01) හිත විඹඹන් තුනකින් (03)
භවෙවීභ.
මවෝ
කාර්මික අධයාඳන වා පුහුණුකිමටම ඇ

Auditing, Taxation
Management and other
related subjects.)

ඹාඳනඹ
මවෝභාගභ
භාතමල්

මදඳාර්තම ඇන්තුමේ තාක්ණ / කාර්මික
විදයාරඹන්හි ඳැැවෙමන ගණක ශිල්පීන්
වා ව නා ක ව ක ඳත්ර ඳාාභාරා
වදායා භවෙ බීභ ව ඊට අදාශ NVQ 4
ව කඹ රඵා බීභ.

අධාඳන ක්නත්රය
පූර්ණ කා ඳාඨභාා
අනු
අංක
ය

ඳාඨභාා
නක්තය

ඳාඨභාාන නභ ශා
ව්ලබාලය

ඳැලැවෙනලන
තාක්ණ/
කාර්මික විදාය
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ඉාග්රීිස ඉගැන්වීභ පිළිඵ
නා ක ඩිේමරෝභා
(National Diploma in
Teaching English )

ඉංග්රීසි භාධය

NVQ භට්ට ඇ 5
පර්ණකාර දිා අවුරුසු 1
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ඉාග්රීිස ඉගැන්වීභ පිළිඵ
උ් ඩිේමරෝභා (Higher
National Diploma in
Teaching English:
NVQ භට්ට ඇ 6
පර්ණකාර දිා අවුරුසු 1

අ ඇඳාය
ගාල්ර
 ඇභන්තුමර්
භවනුය
කුරුණෑගර
භයදාන
කළුතය
කුපිඹාපිියඹ
භාතය
වුනිඹා
යකාමඳොර
මඵපිඅවෙත

ඉංග්රීසි භාධය
කුරුණෑගර
භන්තුමර්

ඇතුෂවෙවීනම් දුසුදුකම්
පූර්ණ කාලීන ඳාඨභාා
ලයව අවුරුසු 17 වෙ 29 වෙ අතර විය
යුතුය.
උ් ෘවෙතීඹ කුරතා පිළිඵ
ඉාග්රීිස(NVQ Level 4) ව කඹ.
(Advancing Career Skills NVQ Level 4)
මවෝ
ාණින කර්භාන්ත වා ඉාග්රීිසනා ක
ව කඹ රඵා බීභ (NCE).
මවෝ
ෘවෙතීඹ ඉාග්රීිසනා ක ව කඹ රඵා බීභ
(NCPE) .
මවෝ
ැකකිඹා අමේක්ෂිතයින් වා
ඉාග්රීිසඳාාභාරා වදායා ව කඹ රඵා
බීභ. (CJS)
මවෝ
අ.මඳො. (උ.මඳශ: විබාගමඹන් ාභානය
ඉාග්රීිස(General English) විඹට
ාභාර්ාඹක් හිත විඹඹන් තුනකින්
(03: භවෙවීභ.

ඉාග්රීිසව අධයාඳනඹ පිළිඵ ඩිේමරෝභා
(Diploma in English and Education:
NVQ Level 5 ඳාාභාරා වදාය බීභ.

