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අන්තරායකර ඖධ ඳාක ජාතික භණ්ඩයේ ඳශත තනතුre j, පුරප්ඳාඩු පිරවීභ වශා ශ්රී ාිකක 

පුරලැසියන්යෙන් අයදුම්ඳත් කැලනු ැයේ.  

01.තනතුරු නාමය - l<ukdlරු (ප්රලාශන වශ නඩත්තු)  

     සවේලා ගණය - “කණි්ඨ කෂමනාකාර” 

     පුරප්පාඩු ගණන - 01 

01.1. සුදුසුකම්  

01.1.1.බාහිර අයදුම්කරුලන් 
 

වි්ල විද්යා රතිඳාද්න යක ිෂන් වබාල විසින් පිිගෙත්, කෂභනාකරණය යශෝ ලාණිජයේදී යන 

විය ක්යේත්රයකන් උඳාියයක් ඵා තිීමභ. 
වශ 

ඉශත වශන් රථමභ උඳාියය ඵාෙැිමයභන් ඳසු අද්ාෂ ක්යේත්රයේ ලවර 1  ක ඳෂපුරුද්ද්ක් ඵා 
තිීමභ. 

 
02.තනතුරු නාමය - විද්යාත්මක ළධෂරා   

     සවේලා ගණය - “කණි්ඨ කෂමනාකාර” 

     පුරප්පාඩු ගණන - 06 

02.1.සුදුසුකම්  

02.1.1.බාහිර අයදුම්කරුලන් 

වි්ල විද්යා රතිඳාද්න යක ිෂන් වබාල විසින් පිිගෙත්  රවායන විද්යාල පිිගඵ උඳාියයක් ඵා 

තිීමභ.  

වශ 

ඉශත වශන් රථමභ උඳාියය ඵා ෙැීමයභන් ඳසු අද්ා ක්යේත්රයේ ලවර 1 ක ඳෂපුරුද්ද්ක් ඵා 

තිීමභ.   

 
03.තනතුරු නාමය - උපසේන ළධෂරා   

     සවේලා ගණය - “කණි්ඨ කෂමනාකාර” 

     පුරප්පාඩු ගණන - 02 

 

 

 



 

03.1. සුදුසුකම්   

03.1.1. බාහිර අයදුම්කරුලන් 

වි්ල විද්යා රතිඳාද්න යක ිෂන් වබාල විසින් පිිගෙත්  වභාජ විද්යාලම භයනෝ විද්යාලම අඳරාධ 

විද්යාලම වභාජ ලැඩ පිිගඵ උඳාියයක් ඵා තිීමභ.  

වශ 

ඉශත වශන් රථමභ උඳාියය ඵා ෙැීමයභන් ඳසු අද්ා ක්යේත්රයේ ලවර 1 ක ඳෂපුරුද්ද්ක් ඵා 

තිීමභ.   

 

04.තනතුරු නාමය - ප්රතිකකාර ශා විම්ශන ළධෂරා   

     සවේලා ගණය - “කණි්ඨ කෂමනාකාර” 

     පුරප්පාඩු ගණන - 01 

04.1.සුදුසුකම්   

04.1.1.බාහිර අයදුම්කරුලන් 

වි්ල විද්යා රතිඳාද්න යක ිෂන් වබාල විසින් පිිගෙත්  වි්ල විද්යායකන් වභාජ විද්යාලම 

භයනෝ විද්යාලම අඳරාධ විද්යාලම වභාජ ලැඩ යන විය ක්යේත්රයකන් උඳාියයක් ඵා තිීමභ.  

වශ 

ඉශත වශන් රථමභ උඳාියය ඵා ෙැීමයභන් ඳසු අද්ා ක්යේත්රයේ ලවර 1 ක ඳෂපුරුද්ද්ක් ඵා 

තිීමභ.  

 

05.තනතුරු නාමය - මත්ද්රලය අරයාපන ශා සතතරතුරු ළධෂරා   

     සවේලා ගණය - “කණි්ඨ කෂමනාකාර” 

     පුරප්පාඩු ගණන - 03 

05.1.සුදුසුකම්   

05.1.1.බාහිර අයදුම්කරුලන් 

වි්ල විද්යා රතිඳාද්න යක ිෂන් වබාල විසින් පිිගෙත්  වභාීයය විද්යාලන් යන විය 

ක්යේත්රයකන් උඳාියයක් ඵා තිීමභ.  

වශ 

ඉශත වශන් රථමභ උඳාියය ඵා ෙැීමයභන් ඳසු අද්ා ක්යේත්රයේ ලවර 1 ක ඳෂපුරුද්ද්ක් ඵා 

තිීමභ.  

 

06.තනතුරු නාමය - බාහිර සවේලා ළධෂරා   

     සවේලා ගණය - “කණි්ඨ කෂමනාකාර” 

     පුරප්පාඩු ගණන - 03 
 
 
 



 

06.1.සුදුසුකම්   

06.1.1.බාහිර අයදුම්කරුලන් 

වි්ල විද්යා රතිඳාද්න යක ිෂන් වබාල විසින් පිිගෙත්  වභාජ විද්යාලම භයනෝ විද්යාලම අඳරාධ 

විද්යාලම වභාජ ලැඩ යන විය ක්යේත්රයකන් උඳාියයක් ඵා තිීමභ.  

වශ 

ඉශත වශන් රථමභ උඳාියය ඵා ෙැීමයභන් ඳසු අද්ා ක්යේත්රයේ ලවර 1 ක ඳෂපුරුද්ද්ක් ඵා 

තිීමභ.   

 

07.තනතුරු නාමය - ප්ශසේණ ළධෂරා   

     සවේලා ගණය - “කණි්ඨ කෂමනාකාර” 

     පුරප්පාඩු ගණන - 03 

07.1.සුදුසුකම්   

07.1.1.බාහිර අයදුම්කරුලන් 

වි්ල විද්යා රතිඳාද්න යක ිෂන් වබාල විසින් පිිගෙත්  වභාජ විද්යාලම අඳරාධ විද්යාලම වභාජ 

ලැඩම විඛ්යානය යන විය ක්යේත්රයකන් උඳාියයක් ඵා තිීමභ.  

වශ 

ඉශත වශන් රථමභ උඳාියය ඵා ෙැීමයභන් ඳසු අද්ා ක්යේත්රයේ ලවර 1 ක ඳෂපුරුද්ද්ක් ඵා 

තිීමභ.   

 

 
අභ්යන්තර අයදුම්කරුලන් (ඉශත තනතුරු 01,02,03,04,05,06 වශ 07 හි ද්ැක්සලන තනතුරු වඳශා)  
 
(පශත සුදුසුකම් 1 සශෝ 2 සශෝ 3 සශෝ 4) 
 

1. ඉශත වශන් ඵාහිර අයදුම්කරුලන් වශා  ලන සුදුසුකම් වපුරා තිීමභ. 
 

යශෝ  
 

2. කෂභනාකරණ වශකාර - තාක්ණික යන ලන යවේලා ෙණයයහි II ලන යරේණියේ අද්ාෂ 
ක්යේත්රයේ තනතුරක අලභ ලයයන් ලවර 5 ක වතුුදද්ායක යවේලා කායක් වපුරා තිීමභ.   
 

යශෝ   
 

3. කෂභනාකරණ වශකාර - තාක්ණික  යවේලා ෙණයයහි II ලන යරේණියේ අද්ාෂ ක්යේත්රයේ 
තනතුරක අලභ ලයයන් ලවර 15 ක වතුුදද්ායක යවේලා කායක් වපුරා තිීමභ 
 

යශෝ  
4. ඵාත්භක කරීයම්මක්රියාත්භක කරීයම්ම ලයාප්ති ිමෂධාරි යවේලා ෙණයේ තනතුරක ලවර 18ක 

වතුුදද්ායක යවේලා කායක් වපුරා තිීමභ.  
 
 
ලැටුප් කාණ්ඩය  - JM 1-1 

 



 

ලැටුප් ප මාණය - රු.(42 611 -  1 x 755 –  8 x    35 - 71 581ම-)  

                             (ලැුදඳට අභතරල රජයේ අනුභත දීභනා යෙලනු ැයේ)  
 
   ලයව : අවුරුදු 22 ට යන අඩු ශා අවුරුදු 45 ට යන ලැඩි විය යුතුය. අබයන්තර අයදුම්කරුලන්ට   
              උඳරිභ ලයව් සීභාල අද්ා යන යේ.  
 
 
08.තනතුරු නාමය - වශකාර උපසේන ළධෂරා  

     සවේලා ගණය - “බාත්මක කිරීසම් / ක්රියාත්මක කිරීසම් / ලයාප්තික ළධරා  ” 

     පුරප්පාඩු ගණන - 05 
 

08.1. සුදුසුකම් 
 

08.1.1.බාහිර අයදුම්කරුලන් 
 

වි්ල විද්යා රතිඳාද්න යක ිෂන් වබාල විසින් පිිගෙත්, වභාජ විද්යාලම භයනෝ විද්යාලම අඳරාධ 

විද්යාලම වභාජ ලැඩ  පිිගඵ යන විය ක්යේත්රයකන් උඳාියයක් ඵා තිීමභ. 
වශ 

තනතුරට අද්ාෂ ක්යේත්රයේ ලවර 1  කට යන අඩු ඩිප්යෝභාලක් ඵා තිීමභ. 
 

 
09.තනතුරු නාමය - වශකාර ප්ශසේණ ළධෂරා  

     සවේලා ගණය - “බාත්මක කිරීසම් / ක්රියාත්මක කිරීසම් / ලයාප්තික ළධරා  ” 

     පුරප්පාඩු ගණන - 02 
 

09.1.සුදුසුකම්  

 

09.1.1.බාහිර අයදුම්කරුලන්  
 

වි්ල විද්යා රතිඳාද්න යක ිෂන් වබාල විසින් පිිගෙත්, වභාජ විද්යාල ම අඳරාධ විද්යාලම        

වභාජ ලැඩම විඛ්යානය  යන විය ක්යේත්රයකන් උඳාියයක් ඵා තිීමභ. 
වශ 

තනතුරට අද්ාෂ ක්යේත්රයේ ලවර 1  කට යන අඩු ඩිප්යෝභාලක් ඵා තිීමභ. 
 

 
 
10. තනතුරු නාමය - වශකාර බාහිර සවේලා ළධෂරා   

    සවේලා ගණය - “බාත්මක කිරීසම් / ක්රියාත්මක කිරීසම් / ලයාප්තික ළධරා ” 

    පුරප්පාඩු ගණන - 06 
 

10.1. සුදුසුකම්  
 

10.1.1.බාහිර අයදුම්කරුලන් 

 

වි්ල විද්යා රතිඳාද්න යක ිෂන් වබාල විසින් පිිගෙත්,වභාජ විද්යාල ම භයනෝ විද්යාලම අඳරාධ 

විද්යාලමවභාජ ලැඩ  පිිගඵ යන විය ක්යේත්රයකන් උඳාියයක් ඵා තිීමභ. 
වශ 

තනතුරට අද්ාෂ ක්යේත්රයේ ලවර 1  කට යන අඩු ඩිප්යෝභාලක් ඵා තිීමභ. 

  
 



 
 
11.තනතුරු නාමය - වශකාර විද්යාත්මක ළධෂරා  

   සවේලා ගණය - “බාත්මක කිරීසම් / ක්රියාත්මක කිරීසම් / ලයාප්තික ළධරා  ” 

   පුරප්පාඩු ගණන - 04 
 

11.1. සුදුසුකම්  
 

11.1.1.බාහිර අයදුම්කරුලන් 

වි්ල විද්යා රතිඳාද්න යක ිෂන් වබාල විසින් පිිගෙත්  රවායන විද්යාල පිිගඵ උඳාියයක් ඵා 

තිීමභ.  

වශ 

තනතුරට අද්ා ක්යේත්රයේ ලවර 1 කට යන අ ඩු ඩිප්යෝභාලක් ඵා තිීමභ.  
 
 
12.තනතුරු නාමය - වශකාර මත්ද්රලය අරයාපන ශා සතතරුතුරු ළධෂරා  

   සවේලා ගණය - “බාත්මක කිරීසම් / ක්රියාත්මක කිරීසම් / ලයාප්තික ළධරා  ” 

   පුරප්පාඩු ගණන - 03 
 

12.1. සුදුසුකම්  
 

12.1.1.බාහිර අයදුම්කරුලන් 

 
වි්ල විද්යා රතිඳාද්න යක ිෂන් වබාල විසින් පිිගෙත්  වභාීයය විද්යාලන් යන විය 

ක්යේත්රයකන් උඳාියයක් ඵා තිීමභ.  

වශ 

තනතුරට අද්ා  ක්යේත්රයේ ලවර 1 කට යන අඩු ඩිප්යෝභාලක් ඵා තිීමභ.  

අභ්යන්තර අයදුම්කරුලන් (ඉශත 08,09,10,11 ශා 12 හි ද්ැක්සලන තනතුරු වඳශා) 

(පශත සුදුසුකම් 1 සශෝ 2) 
 
1. ඉශත වශන් ඵාහිර අයදුම්කරුලන් වශා  ලන සුදුසුකම් වපුරා තිීමභ.     

      යශෝ 
2. අන්තරායකර ඖධ ඳාක ජාතික භණ්ඩයේ කෂභනාකාර වශකාර - තාක්ණික යවේලා ෙණයයහි  

II ලන යරේණියේ අද්ාෂ ක්යේත්රයේ තනතුරක අලභ ලයයන් ලවර (05) ක වතුුදද්ායක යවේලා කායක් 
වපුරා තිීමභ.   

 
ලැටුප් කාණ්ඩය  - MA 5-2 

ලැටුප් ප මාණය - රු.(36 851 -  1 x 755 –  5 x 931 – 5 x    35 - 64 125ම-)  

      (ලැුදඳට අභතරල රජයේ අනුභත දීභනා යෙලනු ැයේ)   
 
   ලයව :අවුරුදු 22 ට යන අඩු ශා අවුරුදු 45 ට යන ලැඩි අය විය යුතුය. අබයන්තර අයදුම්කරුලන්ට උඳරිභ  
             ලයව් සීභාල අද්ා යන යේ.  
 



 
 

 

13.තනතුරු නාමය - උපසේන වශකාර 

   සවේලා ගණය - “කෂමනාකරණ වශකාර” - තාක්ණ 

   පුරප්පාඩු ගණන - 30 

13.1. සුදුසුකම්  

13.1.1. බාහිර අයදුම්කරුලන් 
 

තෘතීය ශා ලෘත්තීය අධයාඳන යක ිෂන් වබාල විසින් පිිගෙන්නා ද් කාර්ිෂක ම ලෘත්තිය පුහුණු 

ආයතනයකන් ිමකුත් කරන ජාතික ලෘත්තීය කුවතා (NVQ) ඳශ (15) ලැිම භට්ටභට යන අඩු 
භට්ටභක අද්ාෂ ක්යේත්රයකන් ඩිප්යෝභාලක් ඵා තිීමභ. 

 

යශෝ 
 

අධයයන යඳ දු වශතික ඳත්ර (උවව් යඳෂ) විබාෙයේදී අලභ ලයයන් වියන් තුනක් (වාභානය 
යඳ දු ඳරීක්ණය ශැර) වභත්ල තිීමභ.  
 

වභඟ 
 

තෘතීය ශා ලෘත්තීය අධයාඳන යක ිෂන් වබාල විසින් පිිගෙන්නා ද් ලෘත්තීය පුහුණු 
ආයතනයකන් උඳයද්නයම වභාජ විද්යාලම අඳරාධ විද්යාලම භයනෝ විද්යාලම වභාජ ලැඩ යන විය 
ක්යේත්රයකන් ලවරකට යන අඩු ඩිප්යෝභාලක් ඵා තිීමභ.  
 
 

14.තනතුරු නාමය - බාහිර සවේලා වශකාර 

   සවේලා ගණය - “කෂමනාකරණ වශකාර” - තාක්ණ 

   පුරප්පාඩු ගණන - 04 
 

14.1. සුදුසුකම්  

14.1.1. බාහිර අයදුම්කරුලන් 
 

තෘතීය ශා ලෘත්තීය අධයාඳන යක ිෂන් වබාල විසින් පිිගෙන්නා ද් කාර්ිෂක ම ලෘත්තිය පුහුණු 

ආයතනයකන් ිමකුත් කරන ජාතික ලෘත්තීය කුවතා (NVQ) ඳශ (15) ලැිම භට්ටභට යන අඩු 
භට්ටභක අද්ාෂ ක්යේත්රයකන් ඩිප්යෝභාලක් ඵා තිීමභ. 

 

යශෝ 
 

අධයයන යඳ දු වශතික ඳත්ර (උවව් යඳෂ) විබාෙයේදී අලභ ලයයන් වියන් තුනක් (වාභානය 
යඳ දු ඳරීක්ණය ශැර) වභත්ල තිීමභ.  
 

වභඟ 
 

තෘතීය ශා ලෘත්තීය අධයාඳන යක ිෂන් වබාල විසින් පිිගෙන්නා ද් ලෘත්තීය පුහුණු 
ආයතනයකන් උඳයද්නයම වභාජ විද්යාලම අඳරාධ විද්යාලම භයනෝ විද්යාලම වභාජ ලැඩ යන විය 
ක්යේත්රයකන් ලවරකට යන අඩු ඩිප්යෝභාලක් ඵා තිීමභ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
15. තනතුරු නාමය - මත්ද්රලය අරයාපන ශා සතතරතුරු වශකාර 

    සවේලා ගණය - “කෂමනාකරණ වශකාර” - තාක්ණ 

    පුරප්පාඩු ගණන - 03 

15.1. සුදුසුකම්  

15.1.1. බාහිර අයදුම්කරුලන් 
 

තෘතීය ශා ලෘත්තීය අධයාඳන යක ිෂන් වබාල විසින් පිිගෙන්නා ද් කාර්ිෂක ම ලෘත්තිය පුහුණු 

ආයතනයකන් ිමකුත් කරන ජාතික ලෘත්තීය කුවතා (NVQ) ඳශ (15) ලැිම භට්ටභට යන අඞු 
භට්ටභක අද්ාෂ ක්යේත්රයකන් ඩිප්යෝභාලක් ඵා තිීමභ. 
 

යශෝ 
 

අධයයන යඳ දු වශතික ඳත්ර (උවව් යඳෂ) විබාෙයේදී අලභ ලයයන් වියන් තුනක් (වාභානය 
යඳ දු ඳරීක්ණය ශැර) වභත්ල තිීමභ.  
 

වභඟ 
 

තෘතීය ශා ලෘත්තීය අධයාඳන යක ිෂන් වබාල විසින් පිිගෙන්නා ද් ලෘත්තීය පුහුණු   
            ආයතනයකන් වභාජ විද්යාලම අඳරාධ විද්යාලම භයනෝ විද්යාලම වභාජ ලැඩම වන්ිමයේද්නය යන  

විය ක්යේත්රයකන් ලවරකට යන අඩු ඩිප්යෝභාලක් ඵා තිීමභ.  

 
16.තනතුරු නාමය - ප්ශසේණ වශකාර 

   සවේලා ගණය - “කෂමනාකරණ වශකාර” - තාක්ණ 

   පුරප්පාඩු ගණන - 06 

16.1. සුදුසුකම්  

16.1.1. බාහිර අයදුම්කරුලන් 
 

තෘතීය ශා ලෘත්තීය අධයාඳන යක ිෂන් වබාල විසින් පිිගෙන්නා ද් කාර්ිෂක ම ලෘත්තීය පුහුණු 

ආයතනයකන් ිමකුත් කරන ජාතික ලෘත්තීය කුවතා (NVQ) ඳශ (15) ලැිම භට්ටභට යන අඞු 
භට්ටභක අද්ාෂ ක්යේත්රයේ ඩිප්යෝභාලක් ඵා තිීමභ. 

 

යශෝ 
 
අධයයන යඳ දු වශතික ඳත්ර (උවව් යඳෂ) විබාෙයේදී අලභ ලයයන් වියන් තුනක් (වාභානය  
යඳ දු ඳරීක්ණය ශැර) වභත්ල තිීමභ.  

            වභඟ 
 

තෘතීය ශා ලෘත්තීය අධයාඳන යක ිෂන් වබාල විසින් පිිගෙන්නා ද් ලෘත්තීය පුහුණු 
ආයතනයකන් උඳයද්නයම වභාජ විද්යාලම අඳරාධ විද්යාලම භයනෝ විද්යාලම වභාජ ලැඩ යන විය 
ක්යේත්රයකන් ලවරකට යන අඩු ඩිප්යෝභාලක් ඵා තිීමභ.  

 
 
17.තනතුරු නාමය - සශද් ළධරා   

   සවේලා ගණය - “කෂමනාකරණ වශකාර” - තාක්ණ 

   පුරප්පාඩු ගණන - 04 
 
 
 
 
 
 



 
 

17.1. සුදුසුකම්  

17.1.1. බාහිර අයදුම්කරුලන් 
 

තෘතීය ශා ලෘත්තීය අධයාඳන යක ිෂන් වබාල විසින් පිිගෙන්නා ද් කාර්ිෂක ම ලෘත්තීය පුහුණු 

ආයතනයකන් ිමකුත් කරන ජාතික ලෘත්තීය කුවතා (NVQ) ඳශ (15) ලැිම භට්ටභට යන අඩු 
භට්ටභක යශද් යවේලය පිිගඵ ඩිප්යෝභාලක් ඵා තිීමභ. 
 

 
18.තනතුරු නාමය - රවායනාගාර තාක්ණික ශිල්පී  

   සවේලා ගණය - “කෂමනාකරණ වශකාර” - තාක්ණ 

   පුරප්පාඩු ගණන - 04 

18.1. සුදුසුකම්  

18.1.1. බාහිර අයදුම්කරුලන්  
 

තෘතීය ශා ලෘත්තීය අධයාඳන යක ිෂන් වබාල විසින් පිිගෙන්නා ද් කාර්ිෂක ම ලෘත්තීය පුහුණු 

ආයතනයකන් ිමකුත් කරන ජාතික ලෘත්තීය කුවතා (NVQ) ඳශ (15) ලැිම භට්ටභට යන අඩු භට්ටභක 
රවායනාොර තාක්ණ යේද්ය පිිගඵ  ඩිප්යෝභාලක් ඵා තිීමභ. 
 

අභ්යන්තර අයදුම්කරුලන් (ඉශත 13,14,15,16,17 වශ 18 හි ද්ැක්සලන තනතුරු වඳශා) 

ඉශත වශන් ඵාහිර අයදුම්කරුලන් වශා ලන සුදුසුකම් අද්ාෂ යේ. 

ලැටුප් කාණ්ඩය  - M A 2-1 

ලැටුප් ප මාණය - රු.(31 3 1 -  1 x 311 – 7 x 351 – 4 x 495 – 21 x 661 - 51 941)  

                          (ලැුදඳට අභතරල රජයේ අනුභත දීභනා යෙලනු ැයේ)  

 
ලයව : අවුරුදු 18 ට යන අඩු ශා අවුරුදු 45 ට යන ලැඩි අය විය යුතුය. අබයන්තර    
          අයදුම්කරුලන්ට උඳරිභ ලයව් සීභාල අද්ා යන යේ. 
 
 

 
19.තනතුරු නාමය - කෂමනාකරණ වශකාර   

     සවේලා ගණය - “කෂමනාකරණ වශකාර” - තාක්ණික සනතලන 

     පුරප්පාඩු ගණන - 03 
 

 

 

 



 

19.1.සුදුසුකම්  
 

19.1.1.බාහිර අයදුම්කරුලන්  

 
අධයාඳන  

 
(අ) අධයයන යඳ දු වශතිකඳත්ර (වාභානය යඳෂ) විබාෙයේදී  
 

i. සිිශ ම යද්භෂ 

ii. ෙණිතය 

       යන වියයන් ඇතුළුල වියයන් ශතර (14) කට වම්භාන වාභාර්ථමයන් වහිතල එකලර වියයන්    

       ශය (16) කන් වභත්ල තිීමභ. 

 

(ආ) අධයයන යඳ දු වශතිකඳත්ර (උවව් යඳෂ) විබාෙයේදී අලභ ලයයන් වියයන් තුනක් (වාභානය යඳ දු 

ඳරීක්ණය ශැර) වභත්ල තිීමභ. 
 

(ඳරිෙණක ලද්න් වැකසුභම යතුරුලියනය පිිගඵ තෘතීය ශා ලෘත්තීය අධයාඳන යක ිෂන් වබාල      

විසින් පිිගෙන්නා ඳාඨභාාලක් ශද්ාරා තිීමභ යශෝ යලනත් ඒ ශා වභාන භට්ටයම් ිමපුණතාලන්) 
 

19.1.2. අභ්යන්තර අයදුම්කරුලන් 

 

(අ) අන්තරායකර ඖධ ඳාක ජාතික භණ්ඩයේ රාථමිෂක යරේණිය - ශිල්පීය යන ලන  අර්ධ ශිල්පීය 

වශ ශිල්පීය යවේලා ෙණයන්හි ඳශත „ආ‟  „ඇ‟ වශ „ඉ‟ වශන් සුදුසුකම් ඇති යවේලකයින්ට යම් වශා 

අයදුම් කෂ ශැකය. 

 

(ආ) අධයයන යඳ දු වශතිකඳත්ර (වාභානය යඳෂ) විබාෙයේදී  

 
i. සිිශ ම යද්භෂ 

ii. ෙණිතය 
       
යන වියයන් ඇතුළුල වියයන් ශතර (14) කට වම්භාන වාභාර්ථමයන් වහිතල වියයන් ශය (16) කන් 
වභත්ල තිීමභ. 
 
(ඳරිෙණක ලද්න් වැකසුභම යතුරුලියනය පිිගඵ තෘතීය ශා ලෘත්තීය අධයාඳන යක ිෂන් වබාල විසින් 

පිිගෙන්නා ඳාඨභාාලක් ශද්ාරා තිීමභ යශෝ යලනත් ඒ ශා වභාන භට්ටයම් ිමපුණතාලන්)  

 

(ඇ)  යවේලයයහි ව්ථීර ඳත්වීම් ද්ැරිය යුතු අතර එභ ඳත්වීම් ල ව්ථීර කරනු ැඵ සිටිය යුතුය. 

 

(ඉ)  ිමයිෂත දිනට පර්ලාවන්නල ව්ථීර ඳත්වීභක යටත් පිරියවයින් අවුරුදු 15ක අඛ්ණ්ඩ වතුුදද්ායක 
යවේලා කායක් වම්පර්ණ යක ට තිබිය යුතුය.   
 

වටශන්:- (I)  
 

යම් තනතුරකට ව්ථීරල ඳත් කරනු ැීමභට යඳර යවේලය කර ඇත්තා ව යශෝ යම් තනතුරකට ව්ථීර 
ලයයන් ඳත් කරීභ වශා යක න්යද්සියක් ලයයන් යවේලය කර ඇත්තා ව පුහුණුවීයම් කා 
ඳරිච්යේද්යක් ඉශත “ඉ” යේද්යයහි වශන් සුදුසුකම් ැීමයම් ඳව් අවුරුදු කා සීභාල වශා ෙණන් ෙනු 
යන ැයේ. යම් තනතුරකට ව්ථීර ලයයන් ඳත් කරනු ැීමභට යඳර යවේලය කර ඇති තාලකාලික ම 
අිමයම් යවේලා කාඳරිච්යේද් ඉශත “ආ” යේද්යයහි වශන් සුදුසුකම් ැීමයම් ඳව් අවුරුදු කාසීභාල 
වශා ෙණන් ෙනු යන ැයේ.  

 
 



 
ලැටුප් කාණ්ඩය  - MA 1-1 

 
ලැටුප් ප මාණය - රු.(27,910 - 10 x 300 – 7 x 350 – 4 x 495 – 20 x 660 - 48,540/-)  

                           
(ලැුදඳට අභතරල රජයේ අනුභත දීභනා යෙලනු ැයේ) 

 
ලයව : අවුරුදු 18 ට යන අඩු ශා අවුරුදු 45 ට යන ලැඩි අය විය යුතුය. අබයන්තර    
          අයදුම්කරුලන්ට උඳරිභ ලයව් සීභාල අද්ා යන යේ. 

 

 
සලනත් :  

 

වෑභ අයදුම්කරුයලකුභ ශ්රී ාිකක පුරලැසියයකු විය යුතු අතර දිලයියන් ෑනෑභ රයද්යක යවේලය කරීභට   

සුදුසු කායික ශා භානසික යයෝෙයතාලයයන් යුක්ත විශි්ඨ රරිතයකන් යුක්ත විය යුතුයි.  

 
අයදුම්පත් භ්ාරගන්නා අලවන් දිනට වෑම ආකාරයකින්ම සුදුසුකම් වම්ප්ශණ කර තිකබිය යුතුය. 
 

අයදුම්පත් ඉදි පත් කිරීසම් මාරයය  
 

වෑභ අයදුම්කරුයලකුභ ඉිග්රීසි භාධයයයන් ඳභණක් තභ අයදුම්ඳත් යය මු ක යුතුය. 

 

බඳලා ගැනීසම් ක්රමසදද්ය  
 

ඵලා ෙැීමම් ඵධාරියා විසින් තීරණය කරනු ඵන ඳරිදි ලිඛිත තරඟ විබාෙයක ශා ම යශෝ ලුශෙත වම්මුඛ් 

ඳරීක්ණයක රතිප භත ඵලාෙනු ැයේ.  

පත්වීසම් ව්ලාභ්ාලය  
 

ව්ථීර  යවේලක අර්ථමවාධක අරමුද්ට ශා යවේලා ිමයුක්තිකයන්යේ බාරකාර අරමුද්ල් වශා හිිෂකම් වහිතය.  
 

අයදුම්පත් ගාව්තුල 
ඵාහිර අයදුම්කරුලන් ඳභණක් අයදුම්ඳත් ොව්තුල ලයයන් රු.511ක මුද්ක් ෑනෑභ ිකා ඵැිකු 

ාඛ්ාලකන් “අන්තරායකර ඖධ ඳාක ජාතික භණ්ඩය” නිෂන් ිකා ඵැිකුයේ අික  643 යටයත් 

ඳලත්ලායෙන යන ගිණුභට ඵැර කර, මුද්ල් තැන්ඳතු ඳත්රිකායේ පිටඳතක් ඔඵ ඟ තඵායෙන එහි මුල් පිටඳත 

(deposit slip) අයදුම්ඳතට අමුණා එවිය යුතුය. අයදුම්ඳත් ොව්තුල නැලත යෙලනු යන ැයේ.  

 

ඔඵයේ යත රතුරු “A4” රභාණයේ පිුදයලහි යද්ඳවභ රයයෝජනයට ෙිමිෂන් භණ්ඩයේ යලේ පිුදයේ: 

(www.nddcb.gov.lk) ඇති ආද්ර් අයදුම්ඳත වම්පර්ණ කර (කලරයේ ලම් ඳව ඉශෂ යකලයර් 

අයදුම්කරන තනතුර ඳැශැදිලිල වටශන් කර) අද්ා වශතිකල පිටඳත් වභඟ 2021.03.19 ලන දින යශෝ ඊට 
යඳර ලියාඳදිිචි තැඳෑයන් වබාඳති  අන්තරායකර ඖධ ඳාක ජාතික භණ්ඩය  383  යකෝට්යට් ඳාර  
රාජගිරිය යන ලිපිනයට ැීමභට වව්ලන්න. රජයේ විව්ථමා යශෝ ලයලව්ථමාපිත භණ්ඩල යවේලයේ ිමයුතු 
යවේලකයින් තභ අයදුම්ඳත් ආයතන මයද්ඳාර්තයම්න්තු රධාිමයා භිනන් යය මු කෂ යුතුය.  

 
අවම්ප්ශණ අයදුම්පත්/, මුද්ල් තැන්පතු පත්රිකාසද මුල් පිටපත අමුණා සනතමැතික අයදුම්පත්/ ආද්්ශ අයදුම්පත 

සනතමැතික අයදුම්පත් ශා  අයදුම්පත් භ්ාරගන්නා අලවන් දිනට පසුල ැසබන අයදුම්පත් ප්රතිකක්සේප කරු 
ැසේ. 

බඳලාගැනීම් වම්බන්රසයන් මණ්ඩය විසින් ගු බන තීරණ අලවන් තීරණය සද. 

 

වභ්ාපතික 

අන්තරායකර ඖර පාක ජාතිකක මණ්ඩය 

383, සකෝට්සට් පාර, 

රාජගි ය. 

රකාශිත දිනය : 2021.02.25 
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