නිපුණතා ංර්ධන, ෘත්තීඹ අධයාඳන, ඳර්ෂණණ වා න නිඳුම් ර යාය
අභාතයාංලඹ

කාර්මික අධ්යාපන හ හා හුණු ක රීමේ ද ාපන ාර්ේ දතුතු
ේාක්ෂණ/ කාර්මික විායාලයන්තු ප පන ැ ැවෙ හ ප්ලෝ ලයන ා ට්ට ද පන ාඨ ාලයනා
[ජාතික ෘවෙතී් සුදුසුකද ට්ටද 5සහ 6 (NVQ Level 5/6)]
සඳහා සිසුතු ඇතුළවෙ කර ගැනී - 2021
ෂභභ නිෂේදනෂණ වන් තාක්ණ / කාර්මික විදයාරර ඳුුත්ෂන ඳාාභාරා වා සුසුසුක ර ඇ
අෂේක්කයින්ෂගන් අඹසු රඳත් කුනු රුෂේ. අඹසු රකරුන් අතුරින් ඔවුන්ෂේ සුසුසුක ර වා කුරතාඹන්
ුරකිල්රට ෂගන ඳාාභාරා වා සිසුන් ඵා ගනු රුෂේ.
2. ෂභභ දුන්වීෂ ර දක්ා ඇ ”ආදර්ල අඹසු රඳත්රඹට” අනු A4 ප්රභාණෂණ කදදාසිඹක අදාර අඹසු රඳත්
අඹසු රකරුන් විසින්භ ක් කය ගත ම්තු ෂේ. නිසි ලයනස සදපූර්ණ කරහ ලයනා අ්දුදපන වෙ 2021/01/29 ැනි
දිහට හ ඊට පන ර අාාළ ේාක්ෂණ / කාර්මික විායාලයන අ අධ්යක්ෂ / විදුහ්පපන ති
ේ ලයනැ ෙහ සේ ලි්ාපන දිිංචි
ේැපන ෑ ලයනතු එවි් යුතු්.හැේ හොවෙ අාාළ විායාලයන අ ෘවෙතී් ාර් ග පන  න හ අිං ්ට පන ැමිණ රාර මට ට
අ ස්ථා ඇේ.අඹසු රඳත් ෂභභ ෂදඳාර්තෂ රන්තුට ෂවෝ කිසිඹ රනිරධාරිෂඹකුෂේ නභට ෂවෝ පුද්ගලික
ලිපිනඹට ෂඹොමු ෂනොකයන ෂරට අඹසු රකරුන් වට උඳෂද් ෂදනු රුෂේ.
එ

තු , ද පිළිෙඳ විස්ේර www.dtet.gov.lk
ගිතුා ඉදිරිපන වෙ කලයන හැක.

බ් අඩවි ් ප පන ළකර ඇති අේර අ්දුදපන ත්ර එ

බ් අඩවි්

3. කයෂඹහි  රඳ ඉවශ ෂකරෂයහි ඉල්ලු ර කයන ඳාාභාරාෂේ නභ වා ඳාාභාරා ෂක්තඹ ෂඹොදන්න.
උාා. ඉදිරීමේද ේාක්ෂණ ජාතික ප්ලෝ ලයන ා - ETB 05
4. නිඹමිත දිනට ඳසු රුෂඵන අඹසු රඳත්,ඳාාභාරාෂේ පුයේඳාඩු ඳතී න ර ඳභණක් රකා ඵරනු ඇත.
5.NVQ භට්ට ර 5 ව 6 සිඹලුභ පර්ණ කාලීන ඳාාභාරාන් වා කර්භාන්තගත පුහුණු අනිාර්ඹ ෂේ.
6. සිඹළුභ ඩිේෂරෝභා භට්ටෂ ර ඳාාභාරා ඉංග්රීසි භාධයෂඹන් ඳභණක් ඳත්නු රුෂේ. ඒ වා උඳකායක
විඹක් ෂර ඉංග්රීසි බාා ෂභොඩිම්රඹක් ඇතුරත්ෂේ.
7.ඒ ඒ ඳාාභාරා වා සුසුසුක ර වා ඳුුත්ෂන තාක්ණ / කාර්මික විදයාර ඹනාදිඹ ෂභභ දුන්වීෂ ර දක්ා
ඇ ඳාාභාරා පිළිඵ ෂල්ඛනෂඹහි වන් කය ඇ අතය, සිඹළුභ අඹසු රකරුන්ෂේ අධානඹ එඹට ෂඹොමු
කයනු රුෂේ. විදයාරඹ ෂවෝ ඳාාභාරා භාරුකිරිභට ඳසු කයනු රඵන ඉල්ලී ර රකා ඵරනු ෂනොරුෂේ,
8. සිඹළුභ පර්ණකාලීන දිා ඳාාභාරා ෂනොමිෂල් ඳුුත්ෂේ.
9. අර්ධ කාලීන වා  අන්ත ඳාාභාරා වා ලිඹාඳදිංචි න සිඹළුභ සිසුන්ෂගන් ඳවත වන් ඳරිදි ගා්තු අඹ
ෂකෂර්.
I.
II.
III.

ඳාාභාරා කාරඹ යකට ුඩිඅර්ධ කාලීන වා  අන්ත ඳාාභාරා වා එක් යකට රු.5,000/ඳාාභාරා කාරඹ භා 6 සිට යක් දක්ා න අර්ධ කාලීන වා  අන්ත ඳාාභාරා වා එක්
ඳාාභාරාකට රු.3,000/ඳාාභාරා කාරඹ භා 6 ට දා අඩු අර්ධ කාලීන වා  අන්ත ඳාාභාරා වාඑක්
ඳාාභාරාකටරු.2,000/-

10. ා ක ෘත්තීඹ සුසුසුක ර (NVQ) ව කඹ රඵාගුනීභ වා ෂඳනී සිටිඹ ම්තු තෘතීයික වා ෘත්තීඹ
අධයාඳන ෂකොමිභ භන්න් ඳත්නු රඵන ෂඳොසු විබාගඹ වා ෂඳනී සිටින සිසුන්ෂගන් එභ ෂකොමිභ
රු.500/- ක මුදරක් අඹ කයනු රඵයි.

11. ඳාාභාරාර ්බාඹ, ඒ ඒ ඳාාභාරා වා පුයා බිඹ ම්තු සුසුසුක ර, එභ ඳාාභාරා ඳුුත්ෂන
විදයාර ව ඳාාභාරා ඳුුත්ෂන බාා භාධයඹ ෂභභ දුන්වීෂ ර අග දක්ා ඇ ඳාාභාරා පිළිඵ
ෂල්ඛණෂඹහි අදංගු ඵුවින් එභ ෂල්ඛණඹ ෂකෂයහි සිඹළුභ අඹසු රකරුන්ෂේ අධානඹ ෂඹොමු කයනු
රුෂේ. ඒ ඒතාක්ණවිදයාරෂණ/ කාර්මික විදයාරෂණ තුඳුල් ලිපිනඹ, සුයකථන අංක වා විදුත්
ලිපිනඹදඑභරුයි්තුෂහි වන්ෂේ
12. ෂභභ තාක්ණ/ කාර්මික විදයාරඹන්හි ඳාාභාරා වුදීමටභට ඉල්ලු ර කයන ීභ ඉල්ලු රකරුකුභ /
ඉල්ලු රකාරිඹකභ
I.
II.
III.

භනා චරිතඹකින් ම්ක්ත විඹ ම්තුඹ.
ශ්රී රංකාෂේ පුයුසිෂඹකු විඹ ම්තුඹ.
ඉල්ලු රඳත්ර ඉදිරිඳත්කයන අ්ථාෂේ ී  ඇතුශත්වීභ වා අලය සුසුසුක ර පුයා බිඹ ම්තුඹ.

13.සුසු්න් ෂතෝයාගනු රඵන්ෂන් අදාර විඹ දුනුභ ව ඉංග්රීසි බාාෂන් න්නිෂේදනඹ කිමටෂ ර වුකිඹා
ඳමටක්ා කිමටෂ ර ලිඛිත විබාගඹක වා  රමුඛ ඳමටක්ණඹක ප්ර පර භතඹ.
14.ලිපි ෂල්ඛන කිසික් ෂවෝ ඒාෂණ පිටඳත් ෂවෝ ඉල්ලු ර ඳත්රඹ භග ඉදිරිඳත් ෂනොකශ ම්තුඹ.  රමුඛ
ඳමටක්ණෂණ ී  අලය වා පිළිගත වුකි ලිපි ෂල්ඛන ඉදිරිඳත් ෂනොකය ෂඹෝගයතාඹ ඔේපු කිමටභට ෂනොවුකි
න අඹසු රකරුන් නුසුසු්න් නු ඇත.
15.ෂතෝයාගනු ඵරන පර්ණකාලීන සිසුන් වා ඳවත දුක්ෂන අභතය ාසි ව යප්රාද හිමි ෂේ.
I.

පර්ණ කාලීන දිා ඳාාභාරා වදායන සිසුන් වා තභ ඳවුෂල් ආර්ථික තත්ත්ඹ භත විදයාරෂණ
ඳන් රට වබාගී න ීභ දිනකටභ රු.50/- ී භනාක් (භකට රු.1,000/= ක උඳරිභඹකට
ඹටත්) ෂගනු රුෂේ.

II.

පර්ණ කාලීන දිා ඳාාභාරා වදායන සිසුන් අතරින් ෂතෝයාගත් අඩු ආදාඹ රරාභී ශිය ශියාන් වා
රු.2,500/= ඵුන්න් ව ාර්ෂික ශියාධායඹක් ෂගනු රුෂේ.

පර්ණ කාලීන දිා ඳාාභාරා වදායන සිසුන් වා රංගභ වා සු රරිඹ අනුග්රව ාය ප්රෂේල ඳත්ර
අලයතා භත රඵා ගත වුකිඹ.
16. සිඹ ලිපි ෂල්ඛනර තයතාඹ පිළිඵ ඉල්ලු රකරු  රපර්ණෂඹන් භ ගකි ම්තුඹ. ංචනික ෂවෝ
ෂන් කිමට ර හිත ලිපි ෂල්ඛන ඉදිරිඳත් කයන ෂවෝ අඹසු රඳෂතහි වන් කරුණු නාථ න ෂේ ලිපි ෂල්ඛන
 රමුඛ ඳමටක්ණෂණ ී  ඉදිරිඳත් ෂනොකයන අඹසු රකරුන්ෂේ අඹසු රඳත් ප්ර ක්ෂේඳ කයනු රුෂේ.
III.

17. කිසිඹ ර විදයාරඹක ඳත්න ඳාාභාරාක ෂදන/ෂතන ය වා ලිඹාඳදිංචි න සිසුන් ංඛයා එභ
ඳාාභාරා ඳත්ාෂගන ඹාභ වා ප්රභාණත් ෂනොන අ්ථාක ී  එභ සිසුන් අදාර ඳාාභාරා
ඳුුත්ෂන ආන්නතභ තාක්ණ/කාර්මික විදයාරඹකට භාරු කයනු රුෂේ.
18. NVQ 4 (දිා /  අන්ත) ඳාාභාරා භත් අදාර ක්ෂේත්රෂණ එක් යක රැකිඹා ඳරපුරුද්දක් හිත
පුද්ගරයින් ව අදාර විඹ ධායාන්ෂගන් උ් ෂඳශ භතුන් NVQ 5 ඳාාභාරා වා සුසුසුක ර රඵන අතය
NVQ 5 ඳාාභාරා භතුන්ට ෘත්තීඹ තාක්ණ විල්විදයාරෂණ ෘත්තීඹ තාක්ණෂේී  (B.Tech.)උඳාධිඹ
දක්ා ුඩිසුය අධයාඳනඹ රුබීභට අකාල රුෂේ.
19.ඳාාභාරා  රඵන්ධ ුඩිසුය ෂතොයතුරු ෘත්තීඹ භාර්ෂගෝඳෂද්න අංලෂණ 011-2348893 ඹන සුයකථන
අංකඹ ඇභතීෂභන් රඵා ගත වුකිඹ.
20. ෂභභ ගුට් ඳත්රෂඹහි වන් තාක්ණ විදයාරර ව කාර්මික විදයාරර 2021 අධයඹන ර්ෂඹහි
ඳුුත්වීභට නිඹමිත ඳාාභාරා සිඹල්රභ ඳුුත්වීභ ෂවෝ කිහිඳඹක් ඳුුත්වීභ කාර්මික අධයාඳන වා පුහුණු
කිමටෂ ර ෂදඳාර්තෂ රන්තුෂේ අධයක් නයාල්ෂේ අිමභතඹ ඳරිදි ෂේ.
පී.එන්.ෂක්.භරරෂේකය
අධයක් නයාල්,

කාර්මික අධයාඳන වා පුහුණු කිමටෂ ර ෂදඳාර්තෂ රන්තු
තු.ෂඳ. 557,
ඕල්ෂකොට් භාත, ෂකොශම 10.
www.dtet.gov.lk

ේාක්ෂණ / කාර්මික විායාලයන ලයනැස්ස්තු .
අනු
අිංක්

ේාක්ෂණ / කාර්මික විායාලයන්

ලිපිහ්

01

ශ්රි රංකා තාක්ණ විදයාරඹ

ඕල්ෂකොට් භාත, ෂකොශම 10.

02

ගාල්ර තාක්ණ විදයාරඹ

කළුුල්ර, ගාල්ර.

03

භවනුය තාක්ණ විදයාරඹ

අරුේඳර, භවනුය.

04

ඹාඳනඹ තාක්ණ විදයාරඹ

බ්රවුන්් ඳාය, ඹාඳනඹ.

05

ඵසුල්ර තාක්ණ විදයාරඹ

ග්රින්ෂල්න් රයිේ, ඵසුල්ර.

06

අනුයාධපුය තාක්ණ විදයාරඹ

න නගයඹ, අනුයාධපුයඹ.

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

දිස්ත්රික්ක්
ෂකොශම
ගාල්ර
භවනුය
ඹාඳනඹ
ඵසුල්ර
අනුයාධපුයඹ

025-2224710
07

කුරුණීගර තාක්ණ විදයාරඹ

පුත්තරභ ඳාය, කුරුණීගර.

08

අ රඳාය වාඩි තාක්ණ විදයාරඹ

ඉඟිනිඹාගර ඳාය, අ රඳාය.

09

යත්නපුය තාක්ණ විදයාරඹ

10

කීගල්ර කාර්මික විදයාරඹ

කච්ෂච්රි ඳාය, කීගල්ර.

11

යත්භරාන කාර්මික විදයාරඹ

ගාලුඳාය, යත්භරාන.

12

භාතය කාර්මික විදයාරඹ

භුද්ෂදත්ත, භාතය.

13

 රභන්තුෂර් කාර්මික විදයාරඹ

අ රඳාය ඳාය,  රභන්තුෂර්.

14

කළුතය කාර්මික විදයාරඹ

කරමුල්ර, කළුතය.

15

යකාෂඳොර කාර්මික විදයාරඹ

අමගර ඳාය, යකාෂඳොර.

16

කුලිඹාපිටිඹ කාර්මික විදයාරඹ

ඳන්නර ඳාය, කුලිඹාපිටිඹ.

17

ෂවෝභාගභ කාර්මික විදයාරඹ

ෂගොදගභ, ෂවෝභාගභ.

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

ඳා ර ගාර්ඩ්න්, ෂකොශම ඳාය,

045-2232390

යත්නපුයඹ.

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

කුරුණීගර
අ රඳාය
යත්නපුය
කීගල්ර
ෂකොශම
භාතය
අ රඳාය
කළුතය
කීගල්ර
කුරුණීගර
ෂකොශම

18

ෂඵලිඅත්ත කාර්මික විදයාරඹ

පුක්දණ්දා, ෂඵලිඅත්ත.

19

වරක කාර්මික විදයාරඹ

ෂඹෝධ ඇර ඳාය, වරක.

20

දඹුල්ර කාර්මික විදයාරඹ

භාතෂල් ඳාය, දඹුල්ර.

21

ඵරපිටිඹ කාර්මික විදයාරඹ

සු රරිඹ ෂඳොශ ඳාය, දූ, ඵරපිටිඹ.

22

භදකරපු කාර්මික විදයාරඹ

භන්චන්තුඩුෂයි, භදකරපු.

23

ග රඳව කාර්මික විදයාරඹ

ුරැල්රත්ත, ඹක්කර.

24

ත්රිකුණාභරඹ කාර්මික විදයාරඹ

මිහිඳුපුය, ත්රිකුණාභරඹ.

25

භාතෂල් කාර්මික විදයාරඹ

එ ර.සී. ඳාය, භාතෂල්.

26

අක්කෂයයිඳත්තු කාර්මික විදයාරඹ

ප්රධාන වීදිඹ, අක්කෂයයිඳත්තු.

27

ඇඹිලිපිටිඹ කාර්මික විදයාරඹ

න නගයඹ, ඇඹිලිපිටිඹ.

047-2243229
047-2251255
055-2257129
055-2258225
066-2284713
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
047-2261037
047-2261608

ව රඵන්ෂතොට

භවනුය

භාතෂල්
ගාල්ර
භදකරපු
ග රඳව
ත්රිකුණාභරඹ
භාතෂල්
අ රඳාය
යත්නපුය

ආාර් අ්දුදපන ත්ර්
ේාක්ෂණ විායාලයන / කාර්මික විායාලයන ලයනට ඇතුලයනවෙවී සඳහා අ්දුදපන ත්ර් - 2021 අධ්ය්හ ර්ෂ්
කාර්ඹාර ප්රෂඹෝනඹ වා
(අ්දුදපන ත්ර් අාාළ ේාක්ෂණ විායාලයන අ / කාර්මික විායාලයන අ අධ්යක්ෂ/ විදුහ්පපන ති ේට ්ැවී් යුතු්.
ේාක්ෂණ / කාර්මික විායාලයන ලයන ලිපිහ්තු ේාක්ෂණ විායාලයන / කාර්මික විායාලයන ලයනැස්ස්තු ේ ාක් ා ඇේ.)

1.

ේාක්ෂණ විායාලයන අ /කාර්මික විායාලයන අ හ

2. ඉල්ලු ර කයන ඳාාභාරාෂේ නභ ව ඳාාභාරා ෂක්තඹ:1.

3.

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

ා ක වුඳුනු රඳත් අංකඹ:-

4. බාා භාධයඹ :- ඉංග්රීසි
5. අඹසු රකරුෂේ මුරකුරු භග නභ (ඉංග්රීසි කුපිටල් අකුරින්) :-

6.  රපර්ණ නභ (ඉංග්රීසි කුපිටල් අකුරින්) :-

7. මුරකුරු භග නභ (සිංවෂරන් / ෂදභෂශන්) :......................................................................................................................................................
8. ්ථිය ලිපිනඹ (ඉංග්රීසි කුපිටල් අකුරින්) :-

9. ්ථිය ලිපිනඹ (සිංවෂරන්) :…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………

10. උඳන් දිනඹ:

- දිනට ඹ අවුරුසු
2021.01.01.

භා

දින

11. ්ත්රී / පුරු බාඹ:- ……………..
12. ඳශාත :-

දි්ත්රික්කඹ :-

ප්රාෂද්ය ඹ ෂල්ක ර ෂකොට්ාාලඹ:-

ග්රාභ නිරධාමට ෂකොට්ාාලඹ :-

13. සුයකථන අංකඹ :- නි:
ංගභ:

14. NVQ සුසුසුක ර ඹටෂත් ඇතුරත්වීභට අෂේක්ා කයන අඹසු රකරුන් වා
ලයනො ඇති
සහතික අ හ
( ෘවෙතී්
ක්ෂේත්ර්ා ස ග)

NVQ ට්ට

පන ාඨ ාලයනා
හැාෑරූ
ආ්ේහ අ හ

අාාලයන සේ ා
පන ළහුරුනා ඇවෙහද
ඒ පිළිෙඳ විස්ේර
කටි ්තු

පන ාඨ ාලයනා
කාලයන්
අවුරුදු /
ාස

15. අධයාඳන සුසුසුක ර :අ) අ.ෂඳො.. (ා.ෂඳශ ) ප්ර පර (ෂදයකට ෂනොුඩි ාය ගණනකී )
ඳශමුය:- විබාග අංකඹ: ......................................
ර්ඹ ............................ භාධයඹ .......................
විඹඹ
ෂරේණිඹ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ෂදනය:- විබාග අංකඹ: .................................................
ර්ඹ ............................ භාධයඹ ..................................
විඹඹ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ෂරේණිඹ

ර්ඹ

(ආ) අ.ෂඳො. (උ. ෂඳශ) ප්ර පර (එක් යකී )

විඹඹ

ෂරේණිඹ

1. විබාග අංකඹ : ..............................................
2. ර්ඹ
: .................................
3. භාධයඹ
: .............................................
(ඇ) ඉවත වන් (අ) සුසුසුකභ පුයා ෂනොභු න ර රඵා ඇ ඉවශභ අධයාඳන සුසුසුක ර
ෂරේණිඹ : ......... ර්ඹ : ..............
16. න්ධයා/අර්ධ කාලීන ඳාාභාරා වා ඳභණක් අදාර ෂේ.
(රැරී්ා අ

යේා ්තු ඉ්පලයනා ඇති පන ාඨ ාලයනා සඳහා පන  ණක්

කොටස සදහුර්ණ කරතුහ.)

16.1 අඹසු රකරුෂේ නභ:-.......................................................................................................
16.2 දුනටදයන තනතුය වා ඊට ඳත්ව දිනඹ:-..........................................................................
්ඹං රැකිඹාක නිම්ක්ත න ර එහි ්බාඹ:-.................................................................
16.3 ෂේා ්ථානඹ වා එහි ලිපිනඹ:-......................................................................................
16.4 ෂේක අර්ථාධක අයමුදල් අංකඹ:- EPF .........ෂේක බායකාය අයමුදල් අංකඹ:-FTE........
ඉවත අඹසු රකරු ෂභභ ආඹතනෂණ/ කාර්ඹාරෂණ ෂේඹ කයන ඵට ව ක කයමි.
16.5 ෂේා ෂඹෝකඹාෂේ නභ:-..............................................................................................
16.6 තනතුය :- .......................................................................................................................
16.7අත්න :- ........................................................................................................................

17.අඹසු රකරුෂේ ප්රකාලඹ:භවිසින් අඹසු රඳත්රෂණ වන් කය ඇ ෂතොයතුරු භා දන්නා තයමින් නිුයදි ඵත්, ඉල්ලු ර ෂකොට
ඇ ඳාාභාරාට අලය සුසුසුක ර භා විසින් පුයා ඇ ඵත් , ෂභයින් ව ක කයමි. තද තාක්ණ
විදයාරරට / කාර්මික විදයාරරට සිසුන් ඇතුශත් කය ගුනීභ පිළිඵ ඳටිඳාටිඹට එකඟවීභට ද
කාර්මික අධයාඳන වා පුහුණු කිමටෂ ර ෂදඳාර්තෂ රන්තුෂේ අධයක් නයාල්ෂේ අාන තීයණඹ
පිළිගුනීභට ද ෂඳොෂයොන්සු ෂමි.

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

අඹසු රකරුෂේ අත්න :- ......................................

ේාක්ෂණ/ කාර්මික විායාලයන ලයන පන ැ ැවෙ හ ජාතික ෘවෙතී් සුදුසුකද ට්ටද - 5/6
(NVQ Level – 5/6)
ප්ලෝ ලයන

ා ට්ට ද පන ාඨ ාලයනා තුට ඇතුළවෙවී සඳහා සුදුසුකද
විදුලි, විාුවෙ හා විදුලි සිං න ක් ෂේත්ර්
පූර්ණකාලයන පන ාඨ ාලයනා

අනු
අිංක
්

පන ාඨ ාලයනා
ක්ේ්

පන ාඨ ාලයනා ේ හ හා ස් රා ් පන ැ ැවෙ හ
ේාක්ෂණ/
කාර්මික විායාලයන්

01.

ETA 21

විසුලි ංෂද්ල තාක්ණඹ
පිළිඵ ා ක ඩිේෂරෝභා
NVQ භට්ට ර 5 ව 6
ඒකාඵද්ධ ඳතී.
පර්ණ කාර, දිා, අවුරුසු 2½
(ඳදන ර ඳාාභාරාක්ද
ඇතුශත්ඹ.)
(This course Includes the
use of Telecommunication
Devices to Exchange
Information by Electronic
and Electrical Means Over a
Significant distance)

ඉිංග්රීසි ාධ්ය්
ගාල්ර
ග රඳව
ඹාඳනඹ

ඇතුලයනවෙවී ද සුදුසුකද
පූර්ණ කාලීහ පන ාඨ ාලයනා

අදාර ක්ෂේත්රෂණ NVQ 4 සුසුසුකභ රඵා
බීභ ව යක ඳශපුරුද්ද .(ෂභහිී  අදාශ
ක්ෂේත්රෂණ, යකට ෂනොඅඩු NVQ භට්ට ර
4 ඳාාභාරාක් වුදීරු සිසුන් ෂකෂයහි
ප්රමුඛතාඹ රඵා ෂදනු රුෂේ)
ෂවෝ
අ.ෂඳො..(උ.ෂඳශ) ඉංජිෂන්රු
තාක්ණෂේදඹ / ගණිතඹ / විදයා ඹන
විඹධායාන් ෂගන් අභ ලෂඹන් විඹන්
තුනක් භත් වීභ. (උ් ෂඳශ ඉංජිෂන්රු
තාක්ණෂේදඹ වුදීරු සිසුන් ෂකෂයහි
ප්රමුඛතාඹ රඵා ෂදනු රුෂේ.)
ෂවෝ
අ.ෂඳො..(උ.ෂඳශ) කරා විඹ ධායාෂේ දෘද
තාක්ණඹ (Hard Technology) ඹටෂත් වු
විසුලි තාක්ණඹ (Electrical
Technology),විදුත් තාක්ණඹ
(Electronic Technology),ෂතොයතුරු
තාක්ණඹ (ICT) ඹන විඹන් අතරින් එක්
විඹක් වා  රභාන භාර්ථඹක් හිත
විඹන් තුනක් භත්වීභ.
්ස අවුරුදු 17 වෙ 29 වෙ අේර වි් යුතු්.
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ඉෂරක්ෂරොනික් තාක්ණඹ
පිලිඵද ා ක ඩිේෂරෝභා
NVQ භට්ට ර 5

ඉිංග්රීසි ාධ්ය්
ග රඳව
භවනුය

පුර්ණ කාර ී ා - අවුරුසු 1 ½
(ඳදන ර ඳාාභාරාක් ද
ඇතුශත්ඹ)

යෂණ පිළිගත් ඕනීභ ෘත්තීඹ පුහුණු
ආඹතනඹක ක්ෂේත්රඹට අදාර
NVQ භට්ට ර 4 ඳාාභාරාක් වදායා ව ක
රඵා බීභ ව යක ඳශපුරුද්ද. (ෂභහිී 
අදාශ ක්ෂේත්රෂණ, යකට ෂනොඅඩු NVQ
භට්ට ර 4 ඳාාභාරාක් වුදීරු සිසුන්
ෂකෂයහි ප්රමුඛතාඹ රඵා ෂදනු රුෂේ)
ෂවෝ
අ.ෂඳො.. (උ.ෂඳශ) ඉංජිෂන්රු
තාක්ණෂේදඹ / ගණිත / විදයා ඹන
විඹධායාන්ෂගන් අභ ලෂඹන් විඹඹන්
තුනක් භත් වීභ.
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විසුලි තාක්ණඹ පිළිඵද ා ක ඉිංග්රීසි ාධ්ය්
ඩිේෂරෝභා
ග රඳව
භයදාන
ඹාඳනඹ
NVQ භට්ට ර 5
පර්ණ කාර, දිා, - අවුරුසු 1 ½
(ඳදන රඳාාභාරාක්දඇතුශත්
ඹ)

්ස අවුරුදු 17 වෙ 29 වෙ අේර වි් යුතු්.
යෂණ පිළිගත් ඕනීභ ෘත්තීඹ පුහුණු
ආඹතනඹක ක්ෂේත්රඹට අදාර
NVQ භට්ට ර 4 ඳාාභාරාක් වදායා ව ක
රඵා බීභ ව යක ඳශපුරුද්ද. (ෂභහිී 
අදාශ ක්ෂේත්රෂණ, යකට ෂනොඅඩු NVQ
භට්ට ර 4 ඳාාභාරාක් වුදීරු සිසුන්
ෂකෂයහි ප්රමුඛතාඹ රඵා ෂදනු රුෂේ)
ෂවෝ
අ.ෂඳො.. (උ.ෂඳශ)
ඉංජිෂන්රුතාක්ණෂේදඹ / ගණිත / විදයා
ඹන විඹ ධායාන්ෂගන් අභ ලෂඹන්
විඹඹන් තුනක් භත් වීභ.
්ස අවුරුදු 17 වෙ 29 වෙ අේර වි් යුතු්.

විදුලි, විාුවෙ හා විදුලි සිං න ක් ෂේත්ර්
අර්ධ්කාලයන පන ාඨ ාලයනා
අනු
අිංක
්

පන ාඨ ාලයනා
ක්ේ්
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පන ාඨ ාලයනා ේ හ හා ස් රා ් පන ැ ැවෙ හ
ේාක්ෂණ/
කාර්මික විායාලයන්
විසුලි ංෂද්ල තාක්ණඹ
ඉිංග්රීසි ාධ්ය්
පිළිඵ ා ක ඩිේෂරෝභා
ග රඳව
භයදාන
ඹාඳනඹ
NVQ භට්ට ර 5 ව 6
ඒකාඵද්ධ ඳතී.
අර්ධ් කාලයනඅවුරුදු 3½
(ඳදන ර ඳාාභාරාක්ද
ඇතුශත්ඹ.)
(This course Includes the
use of Telecommunication
Devices to Exchange
Information by Electronic
and Electrical Means Over a
Significant distance)

ඇතුලයනවෙවී ද සුදුසුකද
පූර්ණ කාලීහ පන ාඨ ාලයනා
අදාශ ක්ෂේත්රෂණ NVQ භට්ට ර 4 ව ක
රඵා බීභ ව යක ඳශපුරුද්ද.(ෂභහිී 
අදාශ ක්ෂේත්රෂණ, යකට ෂනොඅඩු NVQ
භට්ට ර 4 ඳාාභාරාක් වුදීරු සිසුන්
ෂකෂයහි ප්රමුඛතාඹ රඵා ෂදනු රුෂේ)
(අදාශ ක්ෂේත්රෂණ රැකිඹාන්හි නිම්ක්ත
වන්ට සීභා ෂේ.)
ඹ අවුරුසු 17 ට ුඩිවිඹ ම්තුඹ.

කාට්රානික් ක් ෂේත්ර්
පූර්ණ කාලයන පන ාඨ ාලයනා

අනු
අිංක
්

පන ාඨ ාලයනා
ක්ේ්

පන ාඨ ාලයනා ේ හ හා
ස් රා ්

පන ැ ැවෙ හ
ේාක්ෂණ/
කාර්මික විායාලයන්
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ෂභකාෂරොනික් තාක්ණඹ
පිළිඵ ා ක ඩිේෂරෝභා

ඉිංග්රීසි ාධ්ය්
භයදාන
ගාල්ර
ග රඳව

NVQ භට්ට ර5
පර්ණ කාර, දිා, අවුරුසු 1 ½
(ඳදන ර ඳාාභාරාක්ද
ඇතුශත්ඹ.)

(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)

ඇතුලයනවෙවී ද සුදුසුකද
පූර්ණ කාලීහ පන ාඨ ාලයනා
අදාශ ක්ෂේත්රෂණ NVQ භට්ට ර 4 ව ක
රඵා බීභ ව යක ඳශපුරුද්ද.(ෂභහිී 
අදාශ ක්ෂේත්රෂණ, යකට ෂනොඅඩු NVQ
භට්ට ර 4 ඳාාභාරාක් වුදීරු සිසුන්
ෂකෂයහි ප්රමුඛතාඹ රඵා ෂදනු රුෂේ)
ෂවෝ
අ.ෂඳො..(උ.ෂඳශ) ඉංජිෂන්රු
තාක්ණෂේදඹ / ගණිතඹ / විදයා ඹන
විඹධායාන්ෂගන් අභ ලෂඹන් විඹන්
තුනක් භත් වීභ. (උ් ෂඳශ ඉංජිෂන්රු
තාක්ණෂේදඹ වුදීරු සිසුන් ෂකෂයහි
ප්රමුඛතාඹ රඵා ෂදනු රුෂේ.)
ෂවෝ
අ.ෂඳො..(උ.ෂඳශ) කරා විඹ ධායාෂේ දෘද
තාක්ණඹ (Hard Technology) ඹටෂත් වු
විසුලි තාක්ණඹ (Electrical Technology),
විදුත් තාක්ණඹ (Electronic
Technology), ෂතොයතුරු තාක්ණඹ (ICT)
ඹන විඹන් අතුරින් එක් විඹක් වා
 රභාන භාර්ථඹක් හිත විඹන් තුනක්
භත්වීභ.
්ස අවුරුදු 17 වෙ 29 වෙ අේර වි් යුතු්.
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ාම් වා ද්රා පීදන තාක්ණඹ ඉිංග්රීසි ාධ්ය්
පිළිඵ ා ක ඩිේෂරෝභා
ග රඳව
National Diploma in
Pneumatics and
Hydraulics
NVQ භට්ට ර 5
පර්ණ කාර, දිා, අවුරුසු 1 ½

අදාශ ක්ෂේත්රෂණ NVQ භට්ට ර 4 ව ක
රඵා බීභ ව යක ඳශපුරුද්ද.(ෂභහිී 
අදාශ ක්ෂේත්රෂණ, යකට ෂනොඅඩු NVQ
භට්ට ර 4 ඳාාභාරාක් වුදීරු සිසුන්
ෂකෂයහි ප්රමුඛතාඹ රඵා ෂදනු රුෂේ)
ෂවෝ
අ.ෂඳො.. (උ.ෂඳශ) ඉංජිෂන්රු
තාක්ණෂේදඹ / ගණිතඹ / විදයා ඹන
විඹධායාන්ෂගන් අභ ලෂඹන්
විඹඹන් තුනක් භත් වීභ. (උ් ෂඳශ
ඉංජිෂන්රු තාක්ණෂේදඹ වුදීරු සිසුන්
ෂකෂයහි ප්රමුඛතාඹ රඵා ෂදනු රුෂේ.)
්ස අවුරුදු 17 වෙ 29 වෙ අේර වි් යුතු්.
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ETB 30

CNC තාක්ණඹ පිශඵද
ා ක ඩිේෂරෝභා

ඉිංග්රීසි ාධ්ය්
ග රඳව

National Diploma in CNC
Technology (Computer
Numerical Control)

අදාශ ක්ෂේත්රෂණ NVQ භට්ට ර 4 ව ක
රඵා බීභ ව යක ඳශපුරුද්ද.(ෂභහිී 
අදාශ ක්ෂේත්රෂණ, යකට ෂනොඅඩු NVQ
භට්ට ර 4 ඳාාභාරාක් වුදීරු සිසුන්
ෂකෂයහි ප්රමුඛතාඹ රඵා ෂදනු රුෂේ)
ෂවෝ
අ.ෂඳො.. (උ.ෂඳශ) ඉංජිෂන්රු
තාක්ණෂේදඹ / ගණිතඹ / විදයා ඹන
විඹධායාන්ෂගන් අභ ලෂඹන්
විඹඹන් තුනක් භත් වීභ. (උ් ෂඳශ
ඉංජිෂන්රු තාක්ණෂේදඹ වුදීරු සිසුන්
ෂකෂයහි ප්රමුඛතාඹ රඵා ෂදනු රුෂේ.)

NVQ භට්ට ර 5
පර්ණ කාර, දිා, අවුරුසු 1 ½
(ඳදන ර ඳාාභාරාක් ද
ඇතුශත්ඹ)

්ස අවුරුදු 17 වෙ 29 වෙ අේර වි් යුතු්.

කාට්රානික් ක් ෂේත්ර්
අර්ධ් කාලයන පන ාඨ ාලයනා
අනු
අිංක
්
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පන ාඨ ාලයනා
ක්ේ්

පන ාඨ ාලයනා ේ හ හා
ස් රා ්

ETB 04.1

ෂභකාෂරොනික් තාක්ණඹ
පිළිඵ ා ක ඩිේෂරෝභා
NVQ භට්ටභ5
 අන්ත/අර්ධ කාර,
දී අවුරුසුඹභාසික
(අවු 2 ½ )

පන ැ ැවෙ හ
ේාක්ෂණ/
කාර්මික විායාලයන්
ඉිංග්රීසි ාධ්ය්
භයදාන
ගාල්ර

ඇතුලයනවෙවී ද සුදුසුකද
අර්ධ්කාලීහ පන ාඨ ාලයනා
අදාශ ක්ෂේත්රෂණ NVQ භට්ට ර 4 ව ක
රඵා බීභ ව යක ඳශපුරුද්ද.(ෂභහිී 
අදාශ ක්ෂේත්රෂණ, යකට ෂනොඅඩු NVQ
භට්ට ර 4 ඳාාභාරාක් වුදීරු සිසුන්
ෂකෂයහි ප්රමුඛතාඹ රඵා ෂදනු රුෂේ)
(අදාශ ක්ෂේත්රෂණ රැකිඹාන්හි නිම්ක්ත
වන්ට සීභා ෂේ.)

(ඳදන ර ඳාාභාරාක්ද
ඇතුශත්ඹ.)
ඹ අවුරුසු 17 ට ුඩිවිඹ ම්තුඹ.
(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)

ගොඩහැගිලි ඉදිරීමේද ක් ෂේත්ර්
පූර්ණ කාලයන පන ාඨ ාලයනා

අනු
අිංක
්

පන ාඨ ාලයනා
ක්ේ්

පන ාඨ ාලයනා ේ හ හා
ස් රා ්
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ඉදිකිමට ර තාක්ණඹ පිළිඵ
ා ක ඩිේෂරෝභා

පන ැ ැවෙ හ
ේාක්ෂණ/
කාර්මික විායාලයන්
ඉිංග්රීසි ාධ්ය්

අ රඳාය
NVQ භට්ට ර 5
ඵසුල්ර
කුරුණීගර
පර්ණ කාර, දිා, අවුරුසු 1 ½ අනුයාධපුය
(ඳදන ර ඳාාභාරාක්ද
ගාල්ර
ඇතුශත්ඹ.)
යත්නපුය
භයදාන
(This course includes the
අක්කෂර්ඳත්තු
subjects related to Planning ඹාඳනඹ
of Construction Works,
Managing and Organizing
Sites)

10

ETB 17

ප්රභාණ ීකක්ණ තාක්ණඹ
පිළිඵ ා ක ඩිේෂරෝභා

ඉිංග්රීසි ාධ්ය්

අ රඳාය
අනුයාධපුය
ඵසුල්ර
පර්ණ කාර, දිා, අවුරුසු 1 ½ ගාල්ර
භවනුය
(ඳදන ර ඳාාභාරාක්ද
කුරුණීගර
ඇතුශත්ඹ.)
භයදාන
යත්නපුය
ඵරපිටිඹ
ග රඳව
(This course includes
ෂවෝභාගභ
mathematical processes
කළුතය
used in estimating cost of a කීගල්ර
new building construction, කුලිඹාපිටිඹ
improvement, or
භාතය
reproduction.)
භදකරපු
 රභන්තුෂර්
ෂඵලිඅත්ත
NVQ භට්ට ර 5

ඇතුලයනවෙවී ද සුදුසුකද
පූර්ණ කාලීහ පන ාඨ ාලයනා
අදාශ ක්ෂේත්රෂණ NVQ භට්ට ර 4 ව ක
රඵා බීභ ව යක ඳශපුරුද්ද.(ෂභහිී 
අදාශ ක්ෂේත්රෂණ, යකට ෂනොඅඩු NVQ
භට්ට ර 4 ඳාාභාරාක් වුදීරු සිසුන්
ෂකෂයහි ප්රමුඛතාඹ රඵා ෂදනු රුෂේ)
ෂවෝ
අ.ෂඳො..(උ.ෂඳශ) ඉංජිෂන්රු
තාක්ණෂේදඹ / ගණිතඹ / විදයා ඹන
විඹධායාන්ෂගන් අභ ලෂඹන් විඹන්
තුනක් භත් වීභ. (උ් ෂඳශ ඉංජිෂන්රු
තාක්ණෂේදඹ වුදීරු සිසුන් ෂකෂයහි
ප්රමුඛතාඹ රඵා ෂදනු රුෂේ.)
ෂවෝ
අ.ෂඳො..(උ.ෂඳශ) කරා විඹ ධායාෂේ දෘද
තාක්ණඹ (Hard Technology) ඹටෂත් වු
විසුලි තාක්ණඹ (Electrical
Technology),විදුත් තාක්ණඹ
(Electronic Technology) සිවිල් තාක්ණ
(Civil Technology) ඹන විඹන් අතුරින්
එක් විඹක් වා  රභාන භාර්ථඹක්
හිත විඹන් තුනක් භත්වීභ.
්ස අවුරුදු 17 වෙ 29 වෙ අේර වි් යුතු්.
අදාශ ක්ෂේත්රෂණ NVQ භට්ට ර 4 ව ක
රඵා බීභ ව යක ඳශපුරුද්ද.(ෂභහිී 
අදාශ ක්ෂේත්රෂණ, යකට ෂනොඅඩු NVQ
භට්ට ර 4 ඳාාභාරාක් වුදීරු සිසුන්
ෂකෂයහි ප්රමුඛතාඹ රඵා ෂදනු රුෂේ)
ෂවෝ
අ.ෂඳො.. (උ.ෂඳශ) තාක්ණෂේදඹ /
ගණිතඹ/විදයා ඹන විඹ ධායාන්ෂගන්
අභ ලෂඹන් විඹන් තුනක් භත් වීභ.
(උ් ෂඳශ තාක්ණෂේදඹ වුදීරු සිසුන්
ෂකෂයහි ප්රමුඛතාඹ රඵා ෂදනු රුෂේ.)
ෂවෝ
අ.ෂඳො.. (උ.ෂඳශ) කරා විඹ ධායාෂේ
දෘද තාක්ණඹ (Hard Technology)
ඹටෂත් වු සිවිල් තාක්ණඹ (Civil
Technology) විඹට  රභාන ාභාර්ථඹක්
හිත විඹන් තුනක් (03) භත්වීභ.
්ස අවුරුදු 17 වෙ 29 වෙ අේර වි් යුතු්.

ඹාඳනඹ
අක්කෂර්ඳත්තු
යකාෂඳොර
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ETB 20

ෂගොදනුන්ලි ෂේා
තාක්ණඹ පිළිඵ ා ක
ඩිේෂරෝභා
(National Diploma in
Building Services
Technology)

ඉිංග්රීසි ාධ්ය්
භයදාන
අ රඳාය
ගාල්ර

NVQ භට්ට ර 5
පර්ණකාර, දිා, අවුරුසු 1 ½
(ඳදන ර ඳාාභාරාක්ද
ඇතුශත්ඹ.)

අදාශ ක්ෂේත්රෂණ NVQ භට්ට ර 4 ව ක
රඵා බීභ ව යක ඳශපුරුද්ද.(ෂභහිී 
අදාශ ක්ෂේත්රෂණ, යකට ෂනොඅඩු NVQ
භට්ට ර 4 ඳාාභාරාක් වුදීරු සිසුන්
ෂකෂයහි ප්රමුඛතාඹ රඵා ෂදනු රුෂේ)
ෂවෝ
අ.ෂඳො..(උ.ෂඳශ) ඉංජිෂන්රු
තාක්ණෂේදඹ / ගණිතඹ / විදයා ඹන
විඹධායාන්ෂගන් අභ ලෂඹන් විඹන්
තුනක් භත් වීභ. (උ් ෂඳශ ඉංජිෂන්රු
තාක්ණෂේදඹ වුදීරු සිසුන් ෂකෂයහි
ප්රමුඛතාඹ රඵා ෂදනු රුෂේ.)
ෂවෝ
අ.ෂඳො..(උ.ෂඳශ )කරා විඹ ධායාෂේ දෘද
තාක්ණඹ(Hard Technology )ඹටෂත් වු
සිවිල් තාක්ණඹ (Civil Technology)
විඹ වා  රභාන භාර්ථඹක් හිත
විඹන් තුනක් භත්වී.
්ස අවුරුදු 17 වෙ 29 වෙ අේර වි් යුතු්.

ගොඩහැගිලි ඉදිරීමේද ක් ෂේත්ර්
අර්ධ් කාලයන පන ාඨ ාලයනා
අනු
අිංක
්
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පන ාඨ ාලයනා
ක්ේ්

පන ාඨ ාලයනා ේ හ හා
ස් රා ්

ETB 06.1

ඉදිකිමට ර තාක්ණඹ පිළිඵ
ා ක ඩිේෂරෝභා
NVQ භට්ට ර 5
 අන්ත/අර්ධ කාර, දිා,
2 ½ අවුරුසු

පන ැ ැවෙ හ
ේාක්ෂණ/
කාර්මික විායාලයන්
ඉිංග්රීසි ාධ්ය්
අ රඳාය
ගාල්ර
යත්නපුය
ඹාඳනඹ

ඇතුලයනවෙවී ද සුදුසුකද
අර්ධ්කාලීහ පන ාඨ ාලයනා
අදාශ ක්ෂේත්රෂණ NVQ භට්ට ර 4 ව ක
රඵා බීභ ව යක ඳශපුරුද්ද.(ෂභහිී 
අදාශ ක්ෂේත්රෂණ, යකට ෂනොඅඩු NVQ
භට්ට ර 4 ඳාාභාරාක් වුදීරු සිසුන්
ෂකෂයහි ප්රමුඛතාඹ රඵා ෂදනු රුෂේ)
(අදාශ ක්ෂේත්රෂණ රැකිඹාන්හි නිම්ක්ත
වන්ට සීභා ෂේ.)

(ඳදන ර ඳාාභාරාක්ද
ඇතුශත්ඹ.)
(This course includes the
subjects related to Planning
of Construction Works,
Managing and Organizing
Sites)

ඹ අවුරුසු 17 ට ුඩිවිඹ ම්තුඹ.
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ඉදිකිමට ර තාක්ණඹ පිළිඵ
උ් ා ක ඩිේෂරෝභා
NVQ භට්ට ර 6

ඉංග්රීසි භාධයඹ
අ රඳාය
කුරුණීගර

ඉදිකිමට ර තාක්ණඹ පිළිඵ NVQ Level 5
ව කඹ භඟ භා 06 ක රැකිඹා ගත
පුහුණු රඵා බීභ.
(අදාශ ක්ෂේත්රෂණ රැකිඹාන්හි නිම්ක්ත
වන්ට සීභා ෂේ.)

 අන්ත/අර්ධ කාර,
දී අවුරුසු

ඹ අවුරුසු 17 ට ුඩිවිඹ ම්තුඹ.
14
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ප්රභාණ ීකක්ණ තාක්ණඹ
පිළිඵ ා ක ඩිේෂරෝභා
NVQ භට්ට ර 5

ඉංග්රීසි භාධයඹ
ගාල්ර
ඹාඳනඹ

 අන්ත/අර්ධ කාර,
2 ½ අවුරුසු

(අදාශ ක්ෂේත්රෂණ රැකිඹාන්හි නිම්ක්ත
වන්ට සීභා ෂේ.)

(භා 6 ක ඳදන ර
ඳාාභාරාක්ද ඇතුශත්ඹ.)
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(This course includes
mathematical processes
used in estimating cost of a
new building construction,
improvement, or
reproduction.)
සැලයනසුද ේාක්ෂණ් පිළිෙඳ
ජාතික ප්ලෝ ලයන ා
( ගොඩහැගිලි)
(National Diploma in
Drafting Technology)
NVQ ට්ටද 5
සති අතුේ/අර්ධ් කාලයන,
2 ½ අවුරුදු
(පන ාහද පන ාඨ ාලයනා ක්ා
ඇතුළවේ.)
(This course includes
basic drawing concepts,
drawings using drafting
software, construction
detail drawings,
architectural detail
drawings, setting out
and leveling.)

අදාශ ක්ෂේත්රෂණ NVQ භට්ට ර 4 ව ක
රඵා බීභ ව යක ඳශපුරුද්ද.(ෂභහිී 
අදාශ ක්ෂේත්රෂණ, යකට ෂනොඅඩු NVQ
භට්ට ර 4 ඳාාභාරාක් වුදීරු සිසුන්
ෂකෂයහි ප්රමුඛතාඹ රඵා ෂදනු රුෂේ)

ඹ අවුරුසු 17 ට ුඩිවිඹ ම්තුඹ.

ඉිංග්රීසි ාධ්ය්
රවෙ ලයනාහ

ුරසු ර ශිල්ඳඹ පිළිඵද NVQ භට්ට ර 04
ඳාාභාරාක් වදායා ව කඹ රඵා බීභ
ව යක ඳශපුරුද්ද.
(අදාශ ක්ෂේත්රෂණ රැකිඹාන්හි නිම්ක්ත
වන්ට සීභා ෂේ.)
ඹ අවුරුසු 17 ට ුඩිවිඹ ම්තුඹ.

ටර් රථ අළුවෙ ැප්්ා හා හඩවෙතු ක් ෂේත්ර්
පූර්ණ කාලයන පන ාඨ ාලයනා
අනු
අිංක්

පන ාඨ ාලයනා
ක්ේ්

පන ාඨ ාලයනා ේ හ හා
ස් රා ්
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ෂභෝටර් යථ තාක්ණඹ
පිළිඵ ා ක ඩිේෂරෝභා
NVQ භට්ට ර 5
පර්ණ කාර, දිා, අවුරුසු 1 ½
(ඳදන ර ඳාාභාරාක්ද
ඇතුශත්ඹ.)
(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)

පන ැ ැවෙ හ
ේාක්ෂණ/
කාර්මික විායාලයන්
ඉංග්රීසි භාධයඹ
අ රඳාය
ඵසුල්ර
භවනුය
කුරුණීගර
භයදාන
ග රඳව
 රභන්තුෂර්
ඹාඳනඹ
භාතය

ඇතුලයනවෙවී ද සුදුසුකද
පූර්ණ කාලීහ පන ාඨ ාලයනා
අදාශ ක්ෂේත්රෂණ NVQ භට්ට ර 4 ව ක
රඵා බීභ ව යක ඳශපුරුද්ද.(ෂභහිී 
අදාශ ක්ෂේත්රෂණ, යකට ෂනොඅඩු NVQ
භට්ට ර 4 ඳාාභාරාක් වුදීරු සිසුන්
ෂකෂයහි ප්රමුඛතාඹ රඵා ෂදනු රුෂේ)
ෂවෝ
අ.ෂඳො..(උ.ෂඳශ) ඉංජිෂන්රු
තාක්ණෂේදඹ / ගණිතඹ / විදයා ඹන
විඹධායාන්ෂගන් අභ ලෂඹන් විඹන්
තුනක් භත් වීභ. (උ් ෂඳශ ඉංජිෂන්රු
තාක්ණෂේදඹ වුදීරු සිසුන් ෂකෂයහි
ප්රමුඛතාඹ රඵා ෂදනු රුෂේ.)
ෂවෝ
අ.ෂඳො..(උ.ෂඳශ) කරා විඹ ධායාෂේ දෘද
තාක්ණඹ (Hard Technology) ඹටෂත් වු
ඹාන්ත්රික තාක්ණඹ (Mechanical
Technology) විඹ වා  රභාන
භාර්ථඹක් හිත විඹන් තුනක්
භත්වීභ.
්ස අවුරුදු 17 වෙ 29 වෙ අේර වි් යුතු්.

ටර් රථ අළුවෙ ැප්්ා හා හඩවෙතු ක් ෂේත්ර්
අර්ධ් කාලයන පන ාඨ ාලයනා
අනු
අිංක
්

පන ාඨ ාලයනා
ක්ේ්

පන ාඨ ාලයනා ේ හ හා
ස් රා ්

පන ැ ැවෙ හ
ේාක්ෂණ/
කාර්මික විායාලයන්
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ෂභෝටර් යථ තාක්ණඹ
පිළිඵ ා ක ඩිේෂරෝභා

ඉිංග්රීසි ාධ්ය්

NVQ භට්ට ර 5
 අන්ත/අර්ධ කාර
ඳාාභාරා 2 ½
(ඳදන ර ඳාාභාරාක්ද
ඇතුශත්ඹ.)
(This course includes study

භයදාන
භවනුය
ඹාඳනඹ

ඇතුලයනවෙවී ද සුදුසුකද
අර්ධ්කාලීහ පන ාඨ ාලයනා
අදාශ ක්ෂේත්රෂණ NVQ භට්ට ර 4 ව ක
රඵා බීභ ව යක ඳශපුරුද්ද.(ෂභහිී 
අදාශ ක්ෂේත්රෂණ, යකට ෂනොඅඩු NVQ
භට්ට ර 4 ඳාාභාරාක් වුදීරු සිසුන්
ෂකෂයහි ප්රමුඛතාඹ රඵා ෂදනු රුෂේ)
ෂවෝ
අ.ෂඳො..(උ.ෂඳශ) ඉංජිෂන්රු
තාක්ණෂේදඹ / ගණිතඹ / විදයා ඹන
විඹධායාන්ෂගන් අභ ලෂඹන් විඹන්
තුනක් භත් වීභ. (උ් ෂඳශ ඉංජිෂන්රු
තාක්ණෂේදඹ වුදීරු සිසුන් ෂකෂයහි

on proper functioning and
maintenance of automobile
two stroke and four stroke
engine operating systems
and other sub systems
related to them)

ප්රමුඛතාඹ රඵා ෂදනු රුෂේ.)
ෂවෝ
අ.ෂඳො..(උ.ෂඳශ) කරා විඹ ධායාෂේ දෘද
තාක්ණඹ (Hard Technology) ඹටෂත් වු
ඹාන්ත්රික තාක්ණඹ (Mechanical
Technology) විඹ වා  රභාන
භාර්ථඹක් හිත විඹන් තුනක්
භත්වීභ.
(අදාශ ක්ෂේත්රෂණ රැකිඹාන්හි නිම්ක්ත
වන්ට සීභා ෂේ.)
ඹ අවුරුසු 17 ට ුඩිවිඹ ම්තුඹ.

ශීේකරහ හා ායුස හ
පූර්ණ කාලයන පන ාඨ ාලයනා
අනු
අිංක
්
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පන ාඨ ාලයනා
ක්ේ්

පන ාඨ ාලයනා ේ හ හා
ස් රා ්
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ය තකයණ වා ාම් භන
තාක්ණඹ පිළිඵ ා ක
ඩිේෂරෝභා
NVQ භට්ට ර 5
පර්ණ කාර, දිා, අවුරුසු 1 ½
(ඳදන ර ඳාාභාරාක්ද
ඇතුශත්ඹ.)
(This course includes
techniques applied for
developing more
comfortable conditions to
improve thermal comfort
and indoor air quality)

පන ැ ැවෙ හ
ේාක්ෂණ/
කාර්මික විායාලයන්
ඉිංග්රීසි ාධ්ය්
අනුයාධපුය
යත්නපුය
භවනුය
ග රඳව
කළුතය

ඇතුළවෙවී ද සුදුසුකද
පූර්ණ කාලීහ පන ාඨ ාලයනා
අදාශ ක්ෂේත්රෂණ NVQ භට්ට ර 4 ව ක
රඵා බීභ ව යක ඳශපුරුද්ද.(ෂභහිී 
අදාශ ක්ෂේත්රෂණ, යකට ෂනොඅඩු NVQ
භට්ට ර 4 ඳාාභාරාක් වුදීරු සිසුන්
ෂකෂයහි ප්රමුඛතාඹ රඵා ෂදනු රුෂේ)
ෂවෝ
අ.ෂඳො..(උ.ෂඳශ) ඉංජිෂන්රු
තාක්ණෂේදඹ / ගණිතඹ / විදයා ඹන
විඹධායාන්ෂගන් අභ ලෂඹන් විඹන්
තුනක් භත් වීභ. (උ් ෂඳශ ඉංජිෂන්රු
තාක්ණෂේදඹ වුදීරු සිසුන් ෂකෂයහි
ප්රමුඛතාඹ රඵා ෂදනු රුෂේ.)
ෂවෝ
අ.ෂඳො..(උ.ෂඳශ) කරා විඹ ධායාෂේ දෘද
තාක්ණඹ (Hard Technology) ඹටෂත් වු
විසුලි තාක්ණඹ (Electrical
Technology),විදුත් තාක්ණඹ
(Electronic Technology) ඹන විඹන්
අතුරින් එක් විඹක් වා  රභාන
භාර්ථඹක් හිත විඹන් තුනක්
භත්වීභ.
්ස අවුරුදු 17 වෙ 29 වෙ අේර වි් යුතු්.

කෘෂිකාර්මික ගා තු හා පන ශු සදපන වෙ ක් ෂේත්ර්
පූර්ණ කාලයන පන ාඨ ාලයනා
අනු
පන ාඨ ාලයනා
අිංක්
ක්ේ්

පන ාඨ ාලයනා ේ හ හා
ස් රා ්
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කෘෂි නි්ඳාදන තාක්ණඹ
පිළිඵ ා ක ඩිේෂරෝභා
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NVQ භට්ට ර 5 ව 6
ඒකාඵද්ධ ඳතී.
පුර්ණ කාර දිා අවුරුසු 2 ½
(ඳදන ර ඳාාභාරාක්ද
ඇතුශත්ඹ.)

පන ැ ැවෙ හ
ේාක්ෂණ/
කාර්මික විායාලයන්
ඉිංග්රීසි ාධ්ය්
දඹුල්ර
 රභන්තුෂර්
අ රඳාය
වරක
යකාෂඳොර

(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)

ඇතුලයනවෙවී ද සුදුසුකද
පූර්ණ කාලීහ පන ාඨ ාලයනා
 ඳුශතාන් ංර්ධන වකාය
 ක්ෂේත්ර වකාය (කෘෂිකර්භ)
ඉවත ඳාාභාරාලින් එකක් වා NVQ
භට්ට ර 4 ව ක රඵා බීභ ව
ක්ෂේත්රෂණ එක් අවුරුද්දක ඳශපුරුද්ද
ෂවෝ
අ.ෂඳො. (ා.ෂඳශ) විබාගෂණ
කෘෂිකර්භඹ ඇතුළු විඹඹන් වඹකින්
(06) එක් යකී  භත්වීභ, ව ඳවත
වන් විඹඹන්ෂගන් වතයක් (04)
වා  රභාන භාර්ථ රඵා බිඹ ම්තුඹ.
ඳශමු බාා,ගණිතඹ, විදයා ව භා
අධයඹනඹ ෂවෝ කෘෂිකර්භඹ, උදයාන
විදයා, ත්ත් ඳාරනඹ, ආවාය
තාක්ණඹ, මිරිදිඹ ජී  රඳත්
තාක්ණඹ, මුද්ර ජී  රඳත් තාක්ණඹ
ඹන විඹන්ෂගන් එකක් ඇතුළු
ව
අ.ෂඳො..(උ.ෂඳශ ) ජි විදයා / ගණිතඹ
විඹධායාෂන් උ් ෂඳශ වදායා බීභ.
ෂවෝ
අ.ෂඳො..(උ.ෂඳශ) තාක්ණෂේදඹ/
විදයා ඹන විඹධායාන්ෂේ අභ
ලෂඹන් විඹඹන් තුනක් (03) භත්
වීභ.
ෂවෝ
අ.ෂඳො..(උ.ෂඳශ) කරා විඹ ධායාෂේ
භෘසු තාක්ණඹ(Soft Technology)
ඹටෂත් වු කෘෂි තාක්ණඹ( Agro
Technology) ෂවෝ දෘද තාක්ණඹ(Hard
Technology) ඹටෂත් වු ඹාන්ත්රික
තාක්ණඹ (Mechanical Technology)
ඹනවිඹන් ෂගන් එක් විඹක් වා
 රභාන භාර්ථඹක් හිත විඹන්
තුනක් (03) භත්වීභ
්ස අවුරුදු 17 වෙ 29 වෙ අේර වි් යුතු්.
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ෂගොවි ඹන්ෂත්රෝඳකයණ
තාක්ණඹ පිළිඵ ා ක
ඩිේෂරෝභා
NVQ භට්ට ර 5
පර්ණ කාර, දිා, අවුරුසු 1½

ඉිංග්රීසි ාධ්ය්
අනුයාධපුය







ක්ෂේත්ර වකාය (කෘෂිකර්භ)
කෘෂි උඳකයණ අළුත්ුඩිඹා
කාර්මික ශිල්පී
ෂභෝටර් යථ කාර්මික ශිල්පී
ඹාන්ත්ර ශිල්පී
ෂත් කර්භාන්ත ලාරා ඹාන්ත්රික

(ඳදන ර ඳාාභාරාක්ද
ඇතුශත්ඹ.)



ඉවත ඳාාභාරාලින් එකක් වා NVQ
භට්ට ර 4 ව ක රඵා බීභ ව
ක්ෂේත්රෂණ එක් අවුරුද්දක ඳශපුරුද්ද
ෂවෝ
අ.ෂඳො..(උ.ෂඳශ) ඉංජිෂන්රු
තාක්ණෂේදඹ / ගණිතඹ / විදයා ඹන
විඹධායාන්ෂගන් අභ ලෂඹන්
විඹන් තුනක් භත් වීභ. (උ් ෂඳශ
ඉංජිෂන්රු තාක්ණෂේදඹ වුදීරු සිසුන්
ෂකෂයහි ප්රමුඛතාඹ රඵා ෂදනු රුෂේ.)
ෂවෝ
අ.ෂඳො..(උ.ෂඳශ) කරා විඹ ධායාෂේ
භෘසු තාක්ණඹ ( Soft Technology)
ඹටෂත් වුකෘෂි තාක්ණඹ - (Agro
Technology ) ෂවෝ දෘද
තාක්ණඹ(Hard Technology) ඹටෂත් වු
ඹාන්ත්රික තාක්ණඹ (Mechanical
Technology) ඹන විඹන් ෂගන් එක්
විඹක් වා  රභාන භාර්ථඹක්
හිත විඹන් තුනක් (03) භත්වීභ.

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

ඳසු අ්නු තාක්ණඹ
පිළිඵ ා ක ඩිේෂරෝභා
(National Diploma in
Post-Harvest Technology)
NVQ භට්ට ර 5
පර්ණකාර දිා අවුරුසු 1 ½
(ඳදන ර ඳාාභාරාක්ද
ඇතුශත්ඹ.)

ශිල්පී
ඉදිකිමට ර ඹන්ෂත්රෝඳකයණ
අළුත්ුඩිඹා කාර්මිකශිල්පී

ඉිංග්රීසි ාධ්ය්
අනුයාධපුයඹ

්ස අවුරුදු 17 වෙ 29 වෙ අේර වි් යුතු්.
 ක්ෂේත්ර වකාය (කෘෂිකර්භ)
 එශලු වා ඳශතුරු
ුකසු රකයණඹ
 ඳුශතාන් ංර්ධන වකාය
 කෘෂි උඳකයණ අලුත්ුඩිඹා
කාර්මික ශිල්පි
ඉවත ඳාාභාරාලින් එකක් වා NVQ
භට්ට ර 4 ව ක රඵා බීභ ව
ක්ෂේත්රෂණ එක් අවුරුද්දක ඳශපුරුද්ද
ෂවෝ

(This course includes
activities related to postharvesting machinery &
equipment, Manage
storage & transport, crop
harvesting, crop
processing)

අ.ෂඳො. (ා.ෂඳශ) විබාගෂණ
කෘෂිකර්භඹ ඇතුළු විඹඹන් වඹකින්
(06) එක් යකී  භත්වීභ, ව ඳවත
වන් විඹඹන්ෂගන් වතයක් (04)
වා  රභාන ාභාර්ථ රඵා බිඹ ම්තුඹ.
ඳශමු බාා,ගණිතඹ,විදයා ව භා
අධයඹන ෂවෝ කෘෂිකර්භඹ,උදයාන
විදයා,ත්ත් ඳාරනඹ,ආවාය
තාක්ණඹ,මිරිදිඹ ජී  රඳත්
තාක්ණඹ, මුද්ර ජී  රඳත් තාක්ණඹ
ඹන විඹන්ෂගන් එකක් ඇතුළු
ව
අ.ෂඳො. (උ.ෂඳශ) ජි විදයා / ගණිතඹ

විඹධායාෂන් උ් ෂඳශ වදායා බීභ.
ෂවෝ
අ.ෂඳො. (උ.ෂඳශ) තාක්ණෂේදඹ /
විදයා ඹන විඹධායාන්ෂගන් අභ
ලෂඹන් විඹඹන් තුනක් (03) භත්
වීභ. (උ් ෂඳශ තාක්ණෂේදඹ විඹ
ධායාෂේ කෘෂිකර්භඹ විඹ වුදීරූ සිසුන්
ෂකෂයහි ප්රමුඛතාඹ රඵා ෂදන ෂදනු
රුෂේ.
ෂවෝ
අ.ෂඳො. (උ.ෂඳශ) කරා විඹ ධායාෂේ
භෘසු තාක්ණඹ (Soft Technology)
ඹටෂත් ව කෘෂි තාක්ණඹ (Agro
Technology) ෂවෝ දෘද තාක්ණඹ
(Hard Technology) ඹටෂත් ව ඹාන්ත්රික
තාක්ණඹ (Mechanical Technology)
ඹන විඹඹන්ෂගන් එක් විඹඹක් වා
 රභාන ාභාර්ථ හිත විඹඹන් තුනක්
(03) භත්වීභ.
්ස අවුරුදු 17 වෙ 29 වෙ අේර වි් යුතු්.

ේොරතුරු සතුනි ේාහ හා ෙණු ාධ්ය ේාක්ෂණ ක් ෂේත්ර්
පූර්ණ කාලයන පන ාඨ ාලයනා
අනු
අිංක
්
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පන ාඨ ාලයනා
ක්ේ්
ETB 11

පන ාඨ ාලයනා ේ හ හා
ස් රා ්

පන ැ ැවෙ හ
ේාක්ෂණ/
කාර්මික විායාලයන්
ෂතොයතුරු ව න්නිෂේදන
ඉිංග්රීසි ාධ්ය්
තාක්ණඹ පිළිඵ ා ක
අ රඳාය
ඩිේෂරෝභා
අනුයාධපුය
ඵසුල්ර
NVQ භට්ට ර 5
ගාල්ර
භවනුය
පර්ණ කාර, දිා, අවුරුසු 1 ½ කුරුණීගර
භයදාන
(ඳදන ර ඳාාභාරාක්ද
යත්නපුය
ඇතුශත්ඹ.)
කීගල්ර
භාතෂල්
වුනිඹා
 රභන්තුෂර්
භාතය
ඹාඳනඹ
ඇඹිලිපිටිඹ

ඇතුළවෙවී ද සුදුසුකද
පූර්ණ කාලීහ පන ාඨ ාලයනා
අදාශ ක්ෂේත්රෂණ NVQ භට්ට ර 4 ව ක
රඵා බීභ ව යක ඳශපුරුද්ද.(ෂභහිී 
අදාශ ක්ෂේත්රෂණ, යකට ෂනොඅඩු NVQ
භට්ට ර 4 ඳාාභාරාක් වුදීරු සිසුන්
ෂකෂයහි ප්රමුඛතාඹ රඵා ෂදනු රුෂේ)
ෂවෝ
අ.ෂඳො. (උ.ෂඳශ) කරා විඹ ධායාෂේ දෘද
තාක්ණඹ (Hard Technology) ඹටෂත් වු
ෂතොයතුරු වා න්නිෂේදන තාක්ණඹ
(ICT) විඹට  රභාන ාභාර්ථඹක් හිත
විඹන් තුනක් භත්වීභ.
ෂවෝ
ෂතොයතුරු වා න්නිෂේදන තාක්ණඹ
(ICT) විඹ ඇතුලු අ.ෂඳො. (උ.ෂඳශ)
විඹඹන් තුනක් භත් වීභ.
්ස අවුරුදු 17 වෙ 29 වෙ අේර වි් යුතු්.

ේොරතුරු සතුනි ේාහ හා ෙණු ාධ්ය ේාක්ෂණ ක් ෂේත්ර්
අර්ධ් කාලයන පන ාඨ ාලයනා
අනු
අිංක
්
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පන ාඨ ාලයනා
ක්ේ්

පන ාඨ ාලයනා ේ හ හා
ස් රා ්

ETB 11.1

ෂතොයතුරු ව න්නිෂේදන
තාක්ණඹ පිළිඵ ා ක
ඩිේෂරෝභා
NVQ භට්ට ර 5
 අන්ත/අර්ධ කාර
අවුරුසු 2 ½

පන ැ ැවෙ හ
ේාක්ෂණ/
කාර්මික විායාලයන්
ඉිංග්රීසි ාධ්ය්
අ රඳාය
ගාල්ර
භයදාන
යත්නපුය
භවනුය
ඹාඳනඹ

(ඳදන ර ඳාාභාරාක්ද
ඇතුශත්ඹ.)

ඇතුළවෙවී ද සුදුසුකද
අර්ධ්කාලීහ පන ාඨ ාලයනා
අදාශ ක්ෂේත්රෂණ NVQ භට්ට ර 4 ව ක
රඵා බීභ ව යක ඳශපුරුද්ද.(ෂභහිී 
අදාශ ක්ෂේත්රෂණ, යකට ෂනොඅඩු NVQ
භට්ට ර 4 ඳාාභාරාක් වුදීරු සිසුන්
ෂකෂයහි ප්රමුඛතාඹ රඵා ෂදනු රුෂේ)
(අදාශ ක්ෂේත්රෂණ රැකිඹාන්හි නිම්ක්ත
වන්ට සීභා ෂේ.)
්ස අවුරුදු 17 ට ැප් වි් යුතු්.

ලයන හ හා ෘදු ලයන හ ඉිංජි තුරු ක් ෂේත්ර්
පූර්ණ කාලයන පන ාඨ ාලයනා
අනු
අිංක
්
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පන ාඨ ාලයනා
ක්ේ්

පන ාඨ ාලයනා ේ හ හා
ස් රා ්

පන ැ ැවෙ හ
ේාක්ෂණ/
කාර්මික විායාලයන්

ETB 12

ඳී්සු ර තාක්ණඹ පිළිඵ
ා ක ඩිේෂරෝභා

ඉිංග්රීසි ාධ්ය්

NVQ භට්ට ර 5

භයදාන

පර්ණ කාර, දිා, අවුරුසු 1 ½
( ඳදන ර ඳාාභාරාක්ද
ඇතුශත්ඹ.)

ඇතුළවෙවී ද සුදුසුකද
පූර්ණ කාලීහ පන ාඨ ාලයනා
අදාශ ක්ෂේත්රෂණ NVQ භට්ට ර 4 ව ක
රඵා බීභ ව යක ඳශපුරුද්ද.(ෂභහිී 
අදාශ ක්ෂේත්රෂණ, යකට ෂනොඅඩු NVQ
භට්ට ර 4 ඳාාභාරාක් වුදීරු සිසුන්
ෂකෂයහි ප්රමුඛතාඹ රඵා ෂදනු රුෂේ)
ෂවෝ
අ.ෂඳො. (ා.ෂඳ)  රභාන 04ක් හිත
විඹඹන් 06ක් භත් වීභ. (ගණිතඹ ව
විදයා භත්වීභ අනීාර්ඹ ෂේ.)
උ් ෂඳශ තාක්ණෂේදඹ වුදුරු සිසුන්
ෂකෂයහි පුමුඛතාඹ රඵා ෂදනු රුෂේ.
්ස අවුරුදු 17 වෙ 29 වෙ අේර වි් යුතු්.
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ETB 16

නි්ඳාදන තාක්ණඹ පිළිඵ
ා ක ඩිේෂරෝභා
NVQ භට්ට ර 5
පර්ණ කාර, දිා, අවුරුසු 1 ½
(ඳදන ර ඳාාභාරාක්ද

ඉිංග්රීසි ාධ්ය්
භවනුය
භයදාන

අදාශ ක්ෂේත්රෂණ NVQ භට්ට ර 4 ව ක
රඵා බීභ ව යක ඳශපුරුද්ද.(ෂභහිී 
අදාශ ක්ෂේත්රෂණ, යකට ෂනොඅඩු NVQ
භට්ට ර 4 ඳාාභාරාක් වුදීරු සිසුන්
ෂකෂයහි ප්රමුඛතාඹ රඵා ෂදනු රුෂේ)
ෂවෝ

ඇතුශත්ඹ.)

අ.ෂඳො..(උ.ෂඳශ) ඉංජිෂන්රු
තාක්ණෂේදඹ /ගණිතඹ/විදයා ඹන
විඹධායාන්ෂගන් අභ ලෂඹන් විඹන්
තුනක් භත් වීභ. (උ් ෂඳශ ඉංජිෂන්රු
තාක්ණෂේදඹ වුදීරු සිසුන් ෂකෂයහි
ප්රමුඛතාඹ රඵා ෂදනු රුෂේ.)
ෂවෝ
අ.ෂඳො..(උ.ෂඳශ) කරා විඹ ධායාෂේ දෘද
තාක්ණඹ (Hard Technology) ඹටෂත් වු
ඹාන්ත්රික තාක්ණඹ(Mechanical
Technology) විඹට  රභාන ාභාර්ථඹක්
හිත විඹන් තුනක් (03) භත්වීභ.

(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)

්ස අවුරුදු 17 වෙ 29 වෙ අේර වි්
යුතු්.

ලයන හ හා ෘදු ලයන හ ඉිංජි තුරු ක් ෂේත්ර්
අර්ධ් කාලයන පන ාඨ ාලයනා
අනු
අිංක
්
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පන ාඨ ාලයනා
ක්ේ්

පන ාඨ ාලයනා ේ හ හා
ස් රා ්

ETB 12.1

ඳී්සු ර තාක්ණඹ පිළිඵ
ා ක ඩිේෂරෝභා
NVQ භට්ට ර 5
 අන්ත/අර්ධ කාර
අවුරුසු 2 ½
(ඳදන ර ඳාාභාරාක්ද
ඇතුශත්ඹ.)

පන ැ ැවෙ හ
ේාක්ෂණ/
කාර්මික විායාලයන්
ඉිංග්රීසි ාධ්ය්
භයදාන

ඇතුළවෙවී ද සුදුසුකද
අර්ධ්කාලීහ පන ාඨ ාලයනා
අදාශ ක්ෂේත්රෂණ NVQ භට්ට ර 4 ව ක
රඵා බීභ ව යක ඳශපුරුද්ද.(ෂභහිී 
අදාශ ක්ෂේත්රෂණ, යකට ෂනොඅඩු NVQ
භට්ට ර 4 ඳාාභාරාක් වුදීරු සිසුන්
ෂකෂයහි ප්රමුඛතාඹ රඵා ෂදනු රුෂේ)
(අදාශ ක්ෂේත්රෂණ රැකිඹාන්හි නිම්ක්ත
වන්ට සීභා ෂේ.)
්ස අවුරුදු 17 ට ැප් වි් යුතු්.

ආහාර ේාක්ෂණ පන ාඨ ාලයනා
පූර්ණ කාලයන පන ාඨ ාලයනා
අනු
අිංක
්
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පන ාඨ ාලයනා
ක්ේ්

පන ාඨ ාලයනා ේ හ හා
ස් රා ්

ETA 20

ආවාය තාක්ණඹ පිළිඵ
ා ක ඩිේෂරෝභා
NVQ භට්ට ර 5 ව 6
ඒකාඵද්ධ ඳතී.

පන ැ ැවෙ හ
ේාක්ෂණ/
කාර්මික විායාලයන්
ඉිංග්රීසි ාධ්ය්
භවනුය

පර්ණ කාර, දිා, අවුරුසු 2 ½
(ඳදන ර ඳාාභාරාක්ද
ඇතුශත්ඹ.)
(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)

ඇතුළවෙවී ද සුදුසුකද
පූර්ණ කාලීහ පන ාඨ ාලයනා
අදාශ ක්ෂේත්රෂණ NVQ භට්ට ර 4 ව ක
රඵා බීභ ව යක ඳශපුරුද්ද.(ෂභහිී 
අදාශ ක්ෂේත්රෂණ, යකට ෂනොඅඩු NVQ
භට්ට ර 4 ඳාාභාරාක් වුදීරු සිසුන්
ෂකෂයහි ප්රමුඛතාඹ රඵා ෂදනු රුෂේ)
ෂවෝ
අ.ෂඳො..(උ.ෂඳශ) ජ තාක්ණෂේදඹ /
විදයා ඹන විඹධායාන්ෂගන් අභ
ලෂඹන් විඹන් තුනක් භත් වීභ. (උ්
ෂඳශ ජ තාක්ණෂේදඹ වුදීරු සිසුන්
ෂකෂයහි ප්රමුඛතාඹ රඵා ෂදනු රුෂේ.)
ෂවෝ
අ.ෂඳො..(උ.ෂඳශ) කරා විඹ ධායාෂේ භෘසු
තාක්ණඹ ( Soft Technology) ඹටෂත් වු
ආවාය තාක්ණඹ(Food Technology)
කෘෂි තාක්ණඹ - (Agro Technology )
ඹන විඹන් ෂගන් එක් විඹක් වා
 රභාන භාර්ථඹක් හිත විඹන් තුනක්
(03) භත්වීභ.
්ස අවුරුදු 17 වෙ 29 වෙ අේර වි්
යුතු්.
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ETB 14

ආවාය තාක්ණඹ පිළිඵ
ා ක ඩිේෂරෝභා
NVQ භට්ට ර 5
පර්ණ කාර, දිා, අවුරුසු 1 ½
(ඳදන ර ඳාාභාරාක්ද
ඇතුශත්ඹ.)
(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)

ඉිංග්රීසි ාධ්ය්
කුලිඹාපිටිඹ
භවනුය

අදාශ ක්ෂේත්රෂණ NVQ භට්ට ර 4 ව ක
රඵා බීභ ව යක ඳශපුරුද්ද.(ෂභහිී 
අදාශ ක්ෂේත්රෂණ, යකට ෂනොඅඩු NVQ
භට්ට ර 4 ඳාාභාරාක් වුදීරු සිසුන්
ෂකෂයහි ප්රමුඛතාඹ රඵා ෂදනු රුෂේ)
ෂවෝ
අ.ෂඳො..(උ.ෂඳශ) ජ තාක්ණෂේදඹ /
විදයා / කෘෂි විදයා ඹන
විඹධායාන්ෂගන් අභ ලෂඹන් විඹන්
තුනක් භත් වීභ. (උ් ෂඳශ ජ
තාක්ණෂේදඹ වුදීරු සිසුන් ෂකෂයහි
ප්රමුඛතාඹ රඵා ෂදනු රුෂේ.)
ෂවෝ
අ.ෂඳො..(උ.ෂඳශ) කරා විඹ ධායාෂේ භෘසු
තාක්ණඹ ( Soft Technology) ඹටෂත් වු
ආවාය තාක්ණඹ(Food Technology)
කෘෂි තාක්ණඹ - (Agro Technology )
ඹන විඹන් ෂගන් එක් විඹක් වා
 රභාන භාර්ථඹක් හිත විඹන් තුනක්
(03) භත්වීභ.
්සඅවුරුදු 17 වෙ 29 වෙඅේරවි්යුතු්.

ැණික් හා ස් ර්ණාරරණ ක් ෂේත්ර්
පූර්ණ කාලයන පන ාඨ ාලයනා
අනු
අිංක
්
29

පන ාඨ ාලයනා
ක්ේ්

පන ාඨ ාලයනා ේ හ හා
ස් රා ්

ETB 15

්ර්ණාබයණ නිර්භාණඹ වා
නි්ඳාදන තාක්ණඹ පිළිඵ
ා ක ඩිේෂරෝභා

පන ැ ැවෙ හ
ේාක්ෂණ/
කාර්මික විායාලයන්
ඉිංග්රීසි ාධ්ය්
භයදාන

NVQභට්ට ර 5
පර්ණ කාර, දිා, අවුරුසු 1 ½
(ඳදන ර ඳාාභාරාක්ද
ඇතුශත්ඹ.)
(This course includes
developing design
Concepts, Technical
Drawing and Production
Creation, Modern
Designing , Quality
Checking.)

ඇතුළවෙවී ද සුදුසුකද
පූර්ණ කාලීහ පන ාඨ ාලයනා

අදාශ ක්ෂේත්රෂණ NVQ භට්ට ර 4 ව ක
රඵා බීභ ව යක ඳශපුරුද්ද.(ෂභහිී 
අදාශ ක්ෂේත්රෂණ, යකට ෂනොඅඩු NVQ
භට්ට ර 4 ඳාාභාරාක් වුදීරු සිසුන්
ෂකෂයහි ප්රමුඛතාඹ රඵා ෂදනු රුෂේ)
ෂවෝ
අ.ෂඳො..(උ.ෂඳශ) ඉංජිෂන්රු
තාක්ණෂේදඹ / විදයා / කරා ඹන
විඹධායාන්ෂගන් අභ ලෂඹන් විඹන්
තුනක් භත් වීභ.
්ස අවුරුදු 17 වෙ 29 වෙ අේර වි්
යුතු්.

මුා්ප හා ෙැිංකු කළ හාකරණ ක් ෂේත්ර්
පූර්ණ කාලයන පන ාඨ ාලයනා
අනු
අිංක
්
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පන ාඨ ාලයනා
ක්ේ්

පන ාඨ ාලයනා ේ හ හා
ස් රා ්

BSA 01

න්ණු රකයණඹ පිළිඵ ා ක
ඩිේෂරෝභා
NVQ භට්ට ර 5 ව 6
ඒකාඵද්ධ ඳතී.
පර්ණ කාර, දිා, දීවුරුසු
(This course includes
subjects related to
Accounting, Costing,
Auditing, Taxation
Management and other
related subjects.)

පන ැ ැවෙ හ
ේාක්ෂණ/
කාර්මික විායාලයන්
ඉිංග්රීසි ාධ්ය්
ගාල්ර
අ රඳාය
කුරුණීගර
භයදාන
යත්නපුය
ෂවෝභාගභ
කීගල්ර
නුයඑළිඹ
යකාෂඳොර
භවනුය
අක්කෂයයිඳත්තු
කලුතය
භාතය
 රභන්තුෂර්
භාතෂල්
ඹාඳනඹ
භදකරපු

ඇතුළවෙවී ද සුදුසුකද
පූර්ණ කාලීහ පන ාඨ ාලයනා
අ.ෂඳො..(ා.ෂඳශ) විබාගෂඹන් ගණිතඹ
ව ඉංග්රීසි විඹ ඇතුළු විඹඹන් වඹකින්
(06) භත්වීභ
ව
අ.ෂඳො. (උ.ෂඳශ) විබාගෂඹන්
ගණකාධිකයණඹ, ංම්ක්ත ගණිතඹ,
යාඳාය අධයඹනඹ, ආර්ථික විදයා,
යාඳාය ංඛයානඹ ඹන විඹඹන් අතුරින්
එකක් (01) හිත විඹඹන් තුනකින් (03)
භත්වීභ.
ෂවෝ
කාර්මික අධයාඳන වා පුහුණු කිමටෂ ර
ෂදඳාර්තෂ රන්තුෂේ තාක්ණ / කාර්මික
විදයාරඹන්හි ඳුුත්ෂන ගණක ශිල්පීන්
වා ව ා ක ව ක ඳත්ර ඳාාභාරා
වදායා භත් බීභ ව ඊට අදාශ NVQ 4
ව කඹ රඵා බීභ ව යක
ඳශපුරුද්ද.

ේනිඹා
ඇඹිලිපිටිඹ
්ස අවුරුදු 17 වෙ 29 වෙ අේර වි්
යුතු්.
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මුද්රීඹ වා ුඳම් ර
කශභණාකයණඹ පිළිඵ
ා ක ඩිේෂරෝභා

ඉිංග්රීසි ාධ්ය්
භයදාන

අ.ෂඳො. (උ.ෂඳශ) විබාගෂඹන් ාණි
විඹධායාෂන් අභ ලෂඹන් විඹන්
තුනක් (03) භත් වී බීභ
ඹ අවුරුසු 17 ත් 29 ත් අතය විඹ
ම්තුඹ.

NVQභට්ට ර 5
පර්ණ කාර, දිා අවුරුසු 1 ½

අධ්යාපන හ ක් ෂේත්ර්
පූර්ණ කාලයන පන ාඨ ාලයනා
අනු
අිංක
්

පන ාඨ ාලයනා
ක්ේ්

පන ාඨ ාලයනා ේ හ හා
ස් රා ්

පන ැ ැවෙ හ
ේාක්ෂණ/
කාර්මික විායාලයන්
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ෂදන බාාක් ෂර ඉංග්රීසි
ඉගුන්වීභ පිළිඵ ා ක
ඩිේෂරෝභා (National
Diploma in Teaching
English As a Second
Language)

ඉිංග්රීසි ාධ්ය්

NVQ භට්ට ර 5
පර්ණකාර දිා අවුරුසු 1 ½

අ රඳාය
ගාල්ර
 රභන්තුෂර්
භවනුය
කළුතය
කුලිඹාපිටිඹ
කුරුණීගර
භයදාන
යකාෂඳොර
ෂඵලිඅත්ත
අනුයාධපුය
වුනිඹා
ඹාඳනඹ
ඇඹිලිපිටිඹ

ඇතුළවෙවී ද සුදුසුකද
පූර්ණ කාලීහ පන ාඨ ාලයනා
ෘත්තීඹ ඉංග්රීසි පිළිඵ ා ක ව කඹ
(NCPE) රඵා බීභ.
ෂවෝ
ාණි කර්භාන්ත වා ුඩිසුය අධයාඳනඹ
වා ඉංග්රීසි පිළිඵ ා ක ව කඹ රඵා
බීභ (NCE).
ෂවෝ
රැකිඹා අෂේක්කඹන් වා න්නිෂේදන
ඉංග්රීසි පිළිඵ ව ක ඳාාභාරා වදායා
ව කඹ රඵා බීභ. (CCEJS)
ෂවෝ
උ් ෘත්තීඹ කුරතා පිළිඵ ඉංග්රීසි
(NVQ Level4) ව කඹ. (Advancing
Career Skills NVQ Level4)
ෂවෝ
අ.ෂඳො. (උ.ෂඳශ) විබාගෂඹන් ාභානය
ඉංග්රීසි (General English) විඹට
ාභාර්ථඹක් හිත විඹඹන් තුනකින්
(03) භත්වීභ.
්ස අවුරුදු 17 වෙ 29 වෙ අේර වි්
යුතු්.

ටවන: ඉවත වන් ඳාාභාරාරට අභතය එක් එක් විඹ ක්ෂේත්රඹට අදාර
ෂකටිකාලීන ඳාාභාරා තාක්ණ විදයාර / කාර්මික විදයාර භන්න් ආය රබ කිමටභට
කටම්තු කයනු ඇත. එභ ඳාාභාරා පිළිඵ ුඩිසුය ෂතොයතුරු ඔඵට ආන්න තාක්ණ
/කාර්මික විදයාරෂණ ෘත්තීඹ භාර්ෂගෝඳෂද්ලන ඒකකඹ ෂ න් රඵාගත වුක.

