නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාතාංශය
කාර්ික අධාපන හා පුහුණු කිරීමේ මෙපාර්තමේන්තුව
තාක්ෂණ විොලවල / කාර්ික විොලයන්ති පැවැත්තමවන ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකේ මට්ටේ 5
සහ 6 (NVQ Level 5/6) ඩිපමලෝමා මට්ටමේ පාඨමාලා සඳහා සිසුන්ත ඇුලත්ත කර ගැනීම 2019

සංමශෝධනයයි.
2018.12.21 දින පළ කරන ලද, අංක 2,103 දරණ තාක්ෂණ හා කාර්මික විදයාලයන් සඳහා 2019
අධ්යයන වර්මෂයට සිසුන් බඳවා ගැනීම සම්බන්ධ් ගැසට් නවේදනය හා බැවඳේ.
02. උක්ත නවේදනවේ ගම්පහ කාර්මික විදයාලයට සිසුන් බඳවා ගැනීම සඳහා පළ කරන ලද
පාඨමාලා විසේතර පහත සඳහන් ආකාරයට සංව ෝධ්නය කර ඇති අතර ඒ අනුව අයඳුම්පත් ඉදිරිපත්
කළ හැකි බැේ වමයින් දන්වි. ගම්පහ කාර්මික විදුහලට 2019 අධ්යයන වසර සදහා සිසුන් බඳවා
ගැනීවම් අයඳුම්පත් භාර ගැනීවම් අවසන් දිනය 2019.01.25 බව කරුණාවවන් සලකන්න.

පී.එන්.වක්.මලලවසේකර,
අධ්යක්ෂ ජනරාල්,
කාර්මික අධ්යාපන හා පුහුණු කිරීවම්
වදපාර්මතවම්න්ුව.
තැ.වප. 557,
ඕල්වකාට් මාවත,
වකාළඹ 10.
www.dtet.gov.lk

අනු
අංකය

පාඨමාලා
සංමක්ත
අංකය

පාඨමාලාමේ නම හා ස්වභාවය

පැවැත්තමවන
තාක්ෂණ/ කාර්ික
විොලය

01

ETB 07

වමෝටර්ම රථ තාක්ෂණය පිළිබඳ ජාතික
ඩිපවලෝමාව

ඉංග්රිසි මාධය

NVQ මට්ටේ 5

ගම්පහ



පූර්මණ කාල දිවා අවුරුදු 1 ½

ඉහත පාඨමාලාවලින් එකක් සඳහා NVQ
මට්ටම් 3/4 සහතික ලබා තිබීම
මහෝ
අ.වපා.ස.(උ.වපළ) ඉංජිවන්රු

(පදනම් පාඨමාලාවක්ද ඇුලත්ය.)
(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)

02
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ඉවලක්වරානක් තාක්ෂණය පිළිබඳ
ජාතික ඩිපවලෝමාව
NVQ 5 සහ 6 මට්ටේ ඒකාබද්ධව
පවී.
පූර්මණ කාල දිවා අවුරුදු 2 ½
(පදනම් පාඨමාලාවක්ද ඇුලත්ය.)






ඇුලත්තීමේ සුදුසුකේ
පූර්ණ කාලීන පාඨමාලා
වයස අවුරුදු 17 ත්ත 29 ත්ත අතර විය
යුුය.
අර්ධකාලීන පාඨමාලා
වයස අවුරුදු 17 ට වැඩි විය යුුය.
වමෝටර්ම රථ කාර්මික ශිල්පී
වමෝටර්ම රථ කාර්මික විදුලි ශිල්පී
වමෝටර්ම රථ පින්තාරුකරු
වමෝටර්ම සයිකල් සහ ත්රී වරෝද රථ
කාර්මික
ත්රී වරෝද රථ කාර්මික

ඉංග්රිසි මාධය
ගම්පහ

තාක්ෂණවේදය / ගණිත / විදයා යන
විෂයධ්ාරාවන්වගන් අවම ව වයන් විෂයන්
ුනක් සමත් වීම. (උසසේ වපළ ඉංජිවන්රු
තාක්ෂණවේදය හැදෑරු සිසුන් වකවරහි
ප්රමුඛතාවය ලබා වදනු ලැවේ.)
මහෝ
කලා විෂය ධ්ාරාවේ දෘඩ තාක්ෂණය (Hard
Technology) යටවත් වු යාන්ික
තාක්ෂණය (Mechanical Technology)
විෂය සඳහා සම්මාන සමාර්මථයක් සහිතව
විෂයන් ුනක් සමත්වීම.
රජය පිළිගත් ඕනෑම වෘත්ීය පුහුණු
ආයතනයක ක්වෂේත්රයට අදාලව NVQ
මට්ටම් 3/4 පාඨමාලාවක් හදාරා සහතික
ලබා තිබීම.
මහෝ
අ.වපා.ස. (උ.වපළ) ඉංජිවන්රු
තාක්ෂණවේදය / ගණිත / විදයා යන
විෂයධ්ාරාවන්වගන් අවම ව වයන්
විෂයයන් ුනක් සමත් වීම.

