
 

 

 

අන්තරායර ඖධ ඳා ජාති භණ්ඩයේ ඳශත තනතුරුල පුරප්ඳාඩු වශා තනතුරට 

ඳැලයරන ාර්යයන් භැනවින් ඉටු කිරීභ වශා යභන් භ දිලයියන් ඕනෑභ ප්රයශය යව ලය කිරීභ 

වශා අලය ලන ායි ශා භානික යය යතායලන් ුක්තත විිෂටට චරිතයකින් ුකත් ශ්රී ාිකි 

පුරලැිකයන්යන් අයදුම්ඳත් ැලනු ැයේ. 

 

01. තනතුරු නාමය - විද්යාත්මකමන ලධරාි  
  සවේලා ගණය - නණි්ඨ නෂමනානාර 

  පුරප්පාඩු ගණන - 03 

 

1.1 සුදුසුනම්  

1.1.1 බාහිර අයදුම්නරුලන් 

විටල විද්යා ප්රතිඳාද්න ය ිෂන් වබාල විිකන් ිළිගත් විටල විද්යාය, රවායන විද්යාල ිළිගඵ 

උඳාධිය්ත ඵා තිබීභ 

වශ 

 

ඉශත ව ශන් ප්රථමභ උඳාධිය ඵාැීමයභන් ඳු  අද්ාෂ ්තය ්රයේ ලවර 01 ඳෂපුරුශද්්ත ඵා තිබීභ.  

 

1.1.2 අභ්යන්තර අයදුම්නරුලන්  

(අ) ඉශත වශන් ඵාහිර අයදුම්රුලන් වශා ලන ු දුු ම් වපුරා තිබීභ. 
 
      යශ  
 
(ආ) අන්තරායර ඖධ ඳා ජාති භණ්ඩයේ ෂභනාරණ වශාර - තා්තණි යන ලන 

යව ලා ණයයහි II ලන යර ණියේ අද්ාෂ ්තය ්රයේ තනතුර අලභ ලයයන් ලවර 05 වතුටුද්ාය 

යව ලා ාය්ත වපුරා තිබීභ.    
යශ  

 
(ඇ) අන්තරායර ඖධ ඳා ජාති භණ්ඩයේ ෂභනාරණ වශාර - තා්තණි යව ලා 

ණයයහි II ලන යර ණියේ අද්ාෂ ්තය ්රයේ තනතුර අලභ ලයයන් ලවර 05 වතුටුද්ාය යව ලා 

ාය්ත වපුරා තිබීභ.   
යශ  

 
(ඈ) ඵාත්භ කිරීයම්/ ක්රියාත්භ කිරීයම්/ ලයාප්ති ළධෂධාරී යව ලා ණයේ තනතුර ලවර 08 

වතුටුද්ාය යව ලා ාය්ත වපුරා තිබීභ. 

 

1.2 ලැටුප් නාණ්ඩය  - JM 1-1 

1.3 ලැටුප් පිමාණය  - රු. 42,600 – 10 x 755 – 18 x 1,135 – 70,580 (ෂභනාරණ යව ලා 

චක්රයඛ 02/2016 අනුල) 2019 ලර්යේ මූලි භාික ලැටුඳ රු. 38,185/- (ලැටුඳට අභතරල රජයේ 

අනුභත දීභනා යලනු ැයේ.) 

 

1.4 ලයව : අවුරුදු 22ට යන අඩු ශා 45 ට යන ලැඩි විය ුකතුය. අබයන්තර අයදුම්රුලන්ට උඳරිභ 

ලයවට සීභාල අද්ා යන යේ. 

අන්තරායර ඖධ ඳා ජාති භණ්ඩය 
පුරප්ඳාඩු 



02. තනතුරු නාමය - මූය ලධරාි  
  සවේලා ගණය - නණි්ඨ නෂමනානාර 

  පුරප්පාඩු ගණන - 01 

 

2.1 සුදුසුනම්  

2.1.1 බාහිර අයදුම්නරුලන් 

විටල විද්යා ප්රතිඳාද්න ය ිෂන් වබාල විිකන් ිළිගත් විටල විද්යාය, ගිණුම්රණය/ 

ෂභනාරණය/ මූය/ ලාණිජයේදී යන විය ්තය ්රයකින් උඳාධිය්ත ඵා තිබීභ 
 

වශ 
 

ඉශත ව ශන් ප්රථමභ උඳාධිය ඵාැීමයභන් ඳු  අද්ාෂ ්තය ්රයේ ලවර 01 ඳෂපුරුශද්්ත ඵා තිබීභ.  

 

2.1.2 අභ්යන්තර අයදුම්නරුලන්  

(අ) ඉශත වශන් ඵාහිර අයදුම්රුලන් වශා ලන ු දුු ම් වපුරා තිබීභ. 
 

යශ  
 

(ආ) අන්තරායර ඖධ ඳා ජාති භණ්ඩයේ ෂභනාරණ වශාර - තා්තණි යන ලන 
යව ලා ණයයහි II ලන යර ණියේ අද්ාෂ ්තය ්රයේ තනතුර අලභ ලයයන් ලවර 05 වතුටුද්ාය 
යව ලා ාය්ත වපුරා තිබීභ.   

යශ  
  

(ඇ)  අන්තරායර ඖධ ඳා ජාති භණ්ඩයේ ෂභනාරණ වශාර - තා්තණි යව ලා 

ණයයහි II ලන යර ණියේ අද්ාෂ ්තය ්රයේ තනතුර අලභ ලයයන් ලවර 05 වතුටුද්ාය යව ලා 

ාය්ත වපුරා තිබීභ.    
යශ  

 
(ඈ) ඵාත්භ කිරීයම්/ ක්රියාත්භ කිරීයම්/ ලයාප්ති ළධෂධාරී යව ලා ණයේ තනතුර ලවර 08 

වතුටුද්ාය යව ලා ාය්ත වපුරා තිබීභ. 

 

2.2 ලැටුප් නාණ්ඩය  - JM 1-1 

2.3 ලැටුප් පිමාණය  - රු.42,600 – 10 x 755 – 18 x 1,135 – 70,580 (ෂභනාරණ යව ලා 

චක්රයඛ 02/2016 අනුල) 2019 ලර්යේ මූලි භාික ලැටුඳ රු. 38,185/- (ලැටුඳට අභතරල රජයේ 

අනුභත දීභනා යලනු ැයේ.) 

 
2.4 ලයව : අවුරුදු 22ට යන අඩු ශා 45 ට යන ලැඩි විය ුකතුය. අබයන්තර අයදුම්රුලන්ට උඳරිභ 

ලයවට සීභාල අද්ා යන යේ. 

 

03. තනතුරු නාමය - වශනාර පර්සේණ ලධෂරාි 

      සවේලා ගණය - බාත්මකමන කිරීසම්/ ක්රියාත්මකමන කිරීසම්/ ලයාප් න ලධෂරාරී 

      පුරප්පාඩු ගණන - 07 

 

3.1 සුදුසුනම්  

3.1.1 බාහිර අයදුම්නරුලන් 



විටල විද්යා ප්රතිඳාද්න ය ිෂන් වබාල විිකන් ිළිගත් විටල විද්යාය, වභාජ විද්යාල/ අඳරාධ 

විද්යාල/ වභාජ ලැඩ/ වියානය යන විය ්තය ්රයකින් උඳාධිය්ත ඵා තිබීභ. 
 

වශ 

 
තනතුරට අද්ාෂ ්තය ්රයේ ලවර 01 ට යන අඩු ඩිප්ය භාල්ත ඵා තිබීභ 

 

3.1.2 අභ්යන්තර අයදුම්නරුලන් 
 
1. ඉශත වශන් ඵාහිර අයදුම්රුලන් වශා ලන ු දුු ම් වපුරා තිබීභ 

 
යශ  

 
2. අන්තරායර ඖධ ඳා ජාති භණ්ඩයේ ෂභනාරණ වශාර - තා්තණි යව ලා 
ණයයහි II ලන යර ණියේ අද්ාෂ ්තය ්රයේ තනතුර අලභ ලයයන් ලවර (05)  වතුටුද්ාය 
යව ලා ාය්ත වපුරා තිබීභ.  

 

3.2 ලැටුප් නාණ්ඩය  - MA 5 - 2 

3.3 ලැටුප් පිමාණය  - රු. 36,850- 10 x 755 – 15 x 930 – 5 x 1,135 - 64,025 (ෂභනාරණ 

යව ලා චක්රයඛ 02/2016 අනුල) 2019 ලර්යේ මූලි භාික ලැටුඳ රු. 33,050/- (ලැටුඳට අභතරල 

රජයේ අනුභත දීභනා යලනු ැයේ.) 
 

 
3.4 ලයව : අවුරුදු 22ට යන අඩු ශා 45 ට යන ලැඩි විය ුකතුය. අබයන්තර අයදුම්රුලන්ට උඳරිභ 

ලයවට සීභාල අද්ා යන යේ. 

 
 

04. තනතුරු නාමය - වශනාර මත්මකද්රලය අරයාපන ශා සතතරතුරු ලධෂරාි 

      සවේලා ගණය - බාත්මකමන කිරීසම්/ ක්රියාත්මකමන කිරීසම්/ ලයාප් න ලධෂරාරී 

      පුරප්පාඩු ගණන - 05 
 

4.1 සුදුසුනම්  

4.1.1 බාහිර අයදුම්නරුලන් 

විටල විද්යා ප්රතිඳාද්න ය ිෂන් වබාල විිකන් ිළිගත් විටල විද්යාය, වභාජීය විද්යාලන් යන විය 

්තය ්රයකින් උඳාධිය්ත ඵා තිබීභ. 

වශ 

තනතුරට අද්ාෂ ්තය ්රයේ ලවර 01 ට යන අඩු ඩිප්ය භාල්ත ඵා තිබීභ 

 

4.1.2 අභ්යන්තර අයදුම්නරුලන්  
 
1. ඉශත වශන් ඵාහිර අයදුම්රුලන් වශා ලන ු දුු ම් වපුරා තිබීභ 

 
යශ  

 
2. අන්තරායර ඖධ ඳා ජාති භණ්ඩයේ ෂභනාරණ වශාර - තා්තණි යව ලා 
ණයයහි II ලන යර ණියේ අද්ාෂ ්තය ්රයේ තනතුර අලභ ලයයන් ලවර (05)  වතුටුද්ාය 
යව ලා ාය්ත වපුරා තිබීභ.  
 

4.2 ලැටුප් නාණ්ඩය  - MA 5 - 2 



4.3 ලැටුප් පිමාණය  - රු. 36,850 – 10 x 755 – 15 x 930 – 5 x 1,135 - 64,025/- (ෂභනාරණ 

යව ලා චක්රයඛ 02/2016) අනුල 2019 ලර්යේ මූලි ලැටුඳ රු.33,050/- (ලැටුඳට අභතරල රජයේ 

අනුභත දීභනා යලනු ැයේ.) 

 
4.4 ලයව : අවුරුදු 22ට යන අඩු ශා 45 ට යන ලැඩි විය ුකතුය. අබයන්තර අයදුම්රුලන්ට උඳරිභ 

ලයවට සීභාල අද්ා යන යේ. 
 

 

05. තනතුරු නාමය - වශනාර බාහිරසවේලා ලධෂරාි 

      සවේලා ගණය - බාත්මකමන කිරීසම්/ ක්රියාත්මකමන කිරීසම්/ ලයාප් න ලධෂරාරී 

      පුරප්පාඩු ගණන - 04 
 

5.1 සුදුසුනම්  

5.1.1 බාහිර අයදුම්නරුලන් 

විටල විද්යා ප්රතිඳාද්න ය ිෂන් වබාල විිකන් ිළිගත් විටල විද්යාය, වභාජ විද්යාල/ භයන  

විද්යාල/ අඳරාධ විද්යාල/ වභාජ ලැඩ යන විය ්තය ්රයකින් උඳාධිය්ත ඵා තිබීභ. 

 
වශ 

 
තනතුරට අද්ාෂ ්තය ්රයේ ලවර 01 ට යන අඩු ඩිප්ය භාල්ත ඵා තිබීභ 

 
5.1.2 අභ්යන්තර අයදුම්නරුලන්  
 
1. ඉශත වශන් ඵාහිර අයදුම්රුලන් වශා ලන ු දුු ම් වපුරා තිබීභ 

 
යශ  

 
2. අන්තරායර ඖධ ඳා ජාති භණ්ඩයේ ෂභනාරණ වශාර - තා්තණි යව ලා 
ණයයහි II ලන යර ණියේ අද්ාෂ ්තය ්රයේ තනතුර අලභ ලයයන් ලවර (05)  වතුටුද්ාය 
යව ලා ාය්ත වපුරා තිබීභ.  
 

5.2 ලැටුප් නාණ්ඩය  - MA 5 - 2 

5.3 ලැටුප් පිමාණය  - රු. 36,850 – 10 x 755 – 15 x 930 – 5 x 1,135 - 64,025/- (ෂභනාරණ 

යව ලා චක්රයඛ 02/2016 අනුල) 2019 ලර්යේ මූලි භාික ලැටුඳ රු. 33,050/- (ලැටුඳට අභතරල 

රජයේ අනුභත දීභනා යලනු ැයේ.) 
 

5.4 ලයව : අවුරුදු 22ට යන අඩු ශා 45 ට යන ලැඩි විය ුකතුය. අබයන්තර අයදුම්රුලන්ට උඳරිභ 

ලයවට සීභාල අද්ා යන යේ. 

 
 

 

06. තනතුරු නාමය - උපසේන වශනාර 

      සවේලා ගණය - නෂමනානරණ වශනාර - තාක්ණින 

      පුරප්පාඩු ගණන -09 
 

6.1 සුදුසුනම්  

6.1.1 බාහිර අයදුම්නරුලන් 

තෘතීය ශා ලෘත්තීය අධයාඳන ය ිෂන් වබාල විිකන් ිළිගන්නා ද් ාර්ිෂ/ ලෘත්තීය පුහුණු 

ආයතනයකින් ළධකුත් රන ජාති ලෘත්තීය කුවතා (NVQ) ඳශ (05) ලැළධ භට්ටභට යන අඩු 

භට්ටභ අද්ා ්තය ්රයේ ඩිප්ය භාල්ත ඵා තිබීභ. 



වටශන :  

(අද්ා ්තය ්රය :- භයන විද්යාල/ උඳයශනය/ වභාජ විද්යාල/ අඳරාධ විද්යාල/ වභාජ ලැඩ යන විය 

්තය ්රයන්) 

 
6.1.2 අභ්යන්තර අයදුම්නරුලන්  
 
ඉශත වශන් ඵාහිර අයදුම්රුලන් වශා ලන ු දුු ම් අද්ාෂ යේ. 

 

6.2 ලැටුප් නාණ්ඩය  - MA 2-1 

6.3 ලැටුප් පිමාණය  - රු. 30,310 – 10 x 300 – 7 x 350 – 4 x 495 – 20 x 660 - 50,940/- 

(ෂභනාරණ යව ලා චක්රයඛ 02/2016 අනුල) 2019 ලර්යේ මූලි භාික ලැටුඳ රු. 27,170/- 

(ලැටුඳට අභතරල රජයේ අනුභත දීභනා යලනු ැයේ.) 

 

6.4 ලයව : අවුරුදු 18ට යන අඩු ශා 45 ට යන ලැඩි විය ුකතුය. අබයන්තර අයදුම්රුලන්ට උඳරිභ 

ලයවට සීභාල අද්ා යන යේ. 

 

07. තනතුරු නාමය - බාහිරසවේලා වශනාර 

      සවේලා ගණය - නෂමනානරණ වශනාර - තාක්ණින 

      පුරප්පාඩු ගණන -04 

 

7.1 සුදුසුනම්  

7.1.1 බාහිර අයදුම්නරුලන් 

තෘතීය ශා ලෘත්තීය අධයාඳන ය ිෂන් වබාල විිකන් ිළිගන්නා ද් ාර්ිෂ/ ලෘත්තීය පුහුණු 

ආයතනයකින් ළධකුත් රන ජාති ලෘත්තීය කුවතා (NVQ) ඳශ (05) ලැළධ භට්ටභට යන අඩු 

භට්ටභ අද්ා ්තය ්රයේ ඩිප්ය භාල්ත ඵා තිබීභ. 

වටශන :  

(අද්ා ්තය ්රය :- භයන විද්යාල/ උඳයශනය/ වභාජ විද්යාල/ අඳරාධ විද්යාල/ වභාජ ලැඩ යන විය 

්තය ්රයන්) 

 
7.1.2 අභ්යන්තර අයදුම්නරුලන්  
 

ඉශත වශන් ඵාහිර අයදුම්රුලන් වශා ලන ු දුු ම් අද්ාෂ යේ. 
 

 
7.2 ලැටුප් නාණ්ඩය  - MA 2-1 

7.3 ලැටුප් පිමාණය  - රු. 30,310 – 10 x 300 – 7 x 350 – 4 x 495 – 20 x 660 - 50,940/- 

ෂභනාරණ යව ලා චක්රයඛ 02/2016 අනුල 2019 ලර්යේ මූලි භාික ලැටුඳ රු. 27,170/- 

(ලැටුඳට අභතරල රජයේ අනුභත දීභනා යලනු ැයේ.) 
 

7.4 ලයව : අවුරුදු 18ට යන අඩු ශා 45 ට යන ලැඩි විය ුකතුය. අබයන්තර අයදුම්රුලන්ට උඳරිභ 

ලයවට සීභාල අද්ා යන යේ. 

 

08. තනතුරු නාමය - මත්මකද්රලය අරයාපන ශා සතතරතුරු වශනාර 

      සවේලා ගණය - නෂමනානරණ වශනාර - තාක්ණින 

      පුරප්පාඩු ගණන - 05 
 

8.1 සුදුසුනම්  



8.1.1 බාහිර අයදුම්නරුලන් 

තෘතීය ශා ලෘත්තීය අධයාඳන ය ිෂන් වබාල විිකන් ිළිගන්නා ද් ාර්ිෂ/ ලෘත්තීය පුහුණු 

ආයතනයකින් ළධකුත් රන ජාති ලෘත්තීය කුවතා (NVQ) ඳශ (05) ලැළධ භට්ටභට යන අඩු 

භට්ටභ අද්ා ්තය ්රයේ ඩිප්ය භාල්ත ඵා තිබීභ. 

වටශන :  

(අද්ා ්තය ්රය :- භයන විද්යාල/ ජනවන්ළධයේද්නය/ වභාජ විද්යාල/ අඳරාධ විද්යාල/ වභාජ ලැඩ යන 

විය ්තය ්රයන්) 

 
8.1.2 අභ්යන්තර අයදුම්නරුලන්  
 
ඉශත වශන් ඵාහිර අයදුම්රුලන් වශා ලන ු දුු ම් අද්ාෂ යේ. 

 

8.2 ලැටුප් නාණ්ඩය  - MA 2-1 

8.3 ලැටුප් පිමාණය  - රු. 30,310 – 10 x 300 – 7 x 350 – 4 x 495 – 20 x 660 - 50,940/- 

(ෂභනාරණ යව ලා චක්රයඛ 02/2016 අනුල) 2019 ලර්යේ මූලි භාික ලැටුඳ රු. 27,170/- 

(ලැටුඳට අභතරල රජයේ අනුභත දීභනා යලනු ැයේ.) 

 

8.4 ලයව : අවුරුදු 18ට යන අඩු ශා 45 ට යන ලැඩි විය ුකතුය. අබයන්තර අයදුම්රුලන්ට උඳරිභ 

ලයවට සීභාල අද්ා යන යේ. 

 

09. තනතුරු නාමය - සශද් ලධෂරාරී 

      සවේලා ගණය - නෂමනානරණ වශනාර - තාක්ණින 

      පුරප්පාඩු ගණන -04 

 

9.1 සුදුසුනම්  

9.1.1 බාහිර අයදුම්නරුලන් 

තෘතීය ශා ලෘත්තීය අධයාඳන ය ිෂන් වබාල විිකන් ිළිගන්නා ද් ාර්ිෂ/ ලෘත්තීය පුහුණු 

ආයතනයකින් ළධකුත් රන ජාති ලෘත්තීය කුවතා (NVQ) ඳශ (05) ලැළධ භට්ටභට යන අඩු 

භට්ටභ යශද් යව ලය ිළිගඵ ඩිප්ය භාල්ත ඵා තිබීභ. 

 

9.1.2 අභ්යන්තර අයදුම්නරුලන්  
 
ඉශත වශන් ඵාහිර අයදුම්රුලන් වශා ලන ු දුු ම් අද්ාෂ යේ. 

 

9.2 ලැටුප් නාණ්ඩය  - MA 2-1 

9.3 ලැටුප් පිමාණය  - රු. 30,310 – 10 x 300 – 7 x 350 – 4 x 495 – 20 x 660 - 50,940/- 

(ෂභනාරණ යව ලා චක්රයඛ 02/2016 අනුල) 2019 ලර්යේ මූලි භාික ලැටුඳ රු. 27,170/- 

(ලැටුඳට අභතරල රජයේ අනුභත දීභනා යලනු ැයේ.) 

 

9.4 ලයව : අවුරුදු 18ට යන අඩු ශා 45 ට යන ලැඩි විය ුකතුය. අබයන්තර අයදුම්රුලන්ට උඳරිභ 

ලයවට සීභාල අද්ා යන යේ. 

 

10. තනතුරු නාමය - රවායනාගාර තාක්ණින ශිල්පී 

      සවේලා ගණය - නෂමනානරණ වශනාර - තාක්ණින 



      පුරප්පාඩු ගණන -04 

 

10.1 සුදුසුනම්  

10.1.1 බාහිර අයදුම්නරුලන් 

තෘතීය ශා ලෘත්තීය අධයාඳන ය ිෂන් වබාල විිකන් ිළිගන්නා ද් ාර්ිෂ/ ලෘත්තීය පුහුණු 

ආයතනයකින් ළධකුත් රන ජාති ලෘත්තීය කුවතා (NVQ) ඳශ (05) ලැළධ භට්ටභට යන අඩු 

භට්ටභ රවායනාාර තා්තණයේද්ය ිළිගඵ ඩිප්ය භාල්ත ඵා තිබීභ. 

 

10.1.2 අභ්යන්තර අයදුම්නරුලන්  
 
ඉශත වශන් ඵාහිර අයදුම්රුලන් වශා ලන ු දුු ම් අද්ාෂ යේ. 

 

10.2 ලැටුප් නාණ්ඩය  - MA 2-1 

10.3 ලැටුප් පිමාණය  - රු. 30,310 – 10 x 300 – 7 x 350 – 4 x 495 – 20 x 660 - 50,940/- 

ෂභනාරණ යව ලා චක්රයඛ 02/2016 අනුල 2019 ලර්යේ මූලි ලැටුඳ රු. 27,170/- (ලැටුඳට 

අභතරල රජයේ අනුභත දීභනා යලනු ැයේ.) 

 

10.4 ලයව : අවුරුදු 18ට යන අඩු ශා 45 ට යන ලැඩි විය ුකතුය. අබයන්තර අයදුම්රුලන්ට උඳරිභ 

ලයවට සීභාල අද්ා යන යේ. 

 

 
11. තනතුරු නාමය - සතතරතුරු තාක්ණ වශනාර 

      සවේලා ගණය - නෂමනානරණ වශනාර - තාක්ණින 

      පුරප්පාඩු ගණන -02 
 

11.1 සුදුසුනම්  

11.1.1 බාහිර අයදුම්නරුලන් 

තෘතීය ශා ලෘත්තීය අධයාඳන ය ිෂන් වබාල විිකන් ිළිගන්නා ද් ාර්ිෂ/ ලෘත්තීය පුහුණු 

ආයතනයකින් ළධකුත් රන ජාති ලෘත්තීය කුවතා (NVQ) ඳශ (05) ලැළධ භට්ටභට යන අඩු 

භට්ටභ යත රතුරු තා්තණය ිළිගඵ ඩිප්ය භාල්ත ඵා තිබීභ. 

 

11.1.2 අභ්යන්තර අයදුම්නරුලන්  
 
ඉශත වශන් ඵාහිර අයදුම්රුලන් වශා ලන ු දුු ම් අද්ාෂ යේ. 
 

11.2 ලැටුප් නාණ්ඩය  - MA 2-1 

11.3 ලැටුප් පිමාණය  - රු. 30,310 – 10 x 300 – 7 x 350 – 4 x 495 – 20 x 660 - 50,940/- 

ෂභනාරණ යව ලා චක්රයඛ 02/2016 අනුල 2019 ලර්යේ මූලි ලැටුඳ රු. 27,170/- (ලැටුඳට 

අභතරල රජයේ අනුභත දීභනා යලනු ැයේ.) 

 

11.4 ලයව : අවුරුදු 18ට යන අඩු ශා 45 ට යන ලැඩි විය ුකතුය. අබයන්තර අයදුම්රුලන්ට උඳරිභ 

ලයවට සීභාල අද්ා යන යේ. 
 

 

12. තනතුරු නාමය - පර්සේණ වශනාර 

      සවේලා ගණය - නෂමනානරණ වශනාර - තාක්ණින 



      පුරප්පාඩු ගණන -04 

 

12.1 සුදුසුනම්  

12.1.1 බාහිර අයදුම්නරුලන් 

තෘතීය ශා ලෘත්තීය අධයාඳන ය ිෂන් වබාල විිකන් ිළිගන්නා ද් උවවට අධයාඳන ආයතනයකින් 

වියානය, ඳර්යේණ, භත්රලය දුර්බාවිත භනාරණය ිළිගඵ ඩිප්ය භාල/ වභාජ ලැඩ ිළිගඵ 

ඩිප්ය භාල ලැළධ ජාති ලෘත්තීය කුවතා (NVQ) ඳවට (05) ලැළධ භට්ටභට යන අඩු ලන්නාව 

ඩිප්ය භාල්ත ඵා තිබීභ. 

 
12.1.2 අභ්යන්තර අයදුම්නරුලන්  
ඉශත වශන් ඵාහිර අයදුම්රුලන් වශා ලන ු දුු ම් අද්ාෂ යේ. 

 

12.2 ලැටුප් නාණ්ඩය  - MA 2-1 

12.3 ලැටුප් පිමාණය  - රු. 30,310 – 10 x 300 – 7 x 350 – 4 x 495 – 20 x 660 - 50,940/- 

ෂභනාරණ යව ලා චක්රයඛ 02/2016 අනුල 2019 ලර්යේ මූලි භාික ලැටුඳ රු. 27,170/- 

(ලැටුඳට අභතරල රජයේ අනුභත දීභනා යලනු ැයේ.) 

 

12.4 ලයව : අවුරුදු 18ට යන අඩු ශා 45 ට යන ලැඩි විය ුකතුය. අබයන්තර අයදුම්රුලන්ට උඳරිභ 

ලයවට සීභාල අද්ා යන යේ. 
 

 

 

13. තනතුරු නාමය - නෂමනානරණ වශනාර   

      සවේලා ගණය - නෂමනානාර වශනාර - තාක්ණින සනතලන 

      පුරප්පාඩු ගණන -05 

 

13.1 සුදුසුනම්  

13.1.1 බාහිර අයදුම්නරුලන් 

(අ) අධයයන යඳ දු වශතිඳ්ර (වාභානය යඳෂ) විබායේදී, 

 

i. ිකිශ / යද්භෂ 

ii. ණිතය 

       යන වියයන් ඇතුළුල වියයන් ශතර (04) ට වම්භාන වාභාර්ථමයන් වහිතල එලර වියයන්    

       ශය (06) කින් වභත්ල තිබීභ. 

 

(ආ) අධයයන යඳ දු වශතිඳ්ර (උවවට යඳෂ) විබායේදී අලභ ලයයන් වියයන් තුන්ත (වාභානය 

යඳ දු ඳරී්තණය ශැර) වභත්ල තිබීභ. 

 

 (ඳරිණ ලද්න් වැු භ/ යතුරුලියනය ිළිගඵ තෘතීය ශා ලෘත්තීය අධයාඳන ය ිෂන් වබාල      

  විිකන් ිළිගන්නා ඳාඨභාාල්ත ශද්ාරා තිබීභ යශ  යලනත් ඒ ශා වභාන භට්ටයම් ළධපුණතාලන්) 

 

13.1.2 අභ්යන්තර අයදුම්නරුලන් 

(අ) අන්තරායර ඖධ ඳා ජාති භණ්ඩයේ ප්රාථමිෂ යර ණිය - ිෂඛපීය යන ලන, අර්ධ ිෂඛපීය 

වශ ිෂඛපීය යව ලා ණයන්හි ඳශත „ආ‟, „ඇ‟ වශ „ඉ‟ වශන් ු දුු ම් ඇති යව ලයින්ට යම් වශා 

අයදුම් ෂ ශැකිය. 



 

(ආ) අධයයන යඳ දු වශතිඳ්ර (වාභානය යඳෂ) විබායේදී, 

 
i. ිකිශ / යද්භෂ 

ii. ණිතය 
       
යන වියයන් ඇතුළුල වියයන් ශතර (04) ට වම්භාන වාභාර්ථමයන් වහිතල වියයන් ශය (06)කින් 
වභත්ල තිබීභ. 
 
(ඳරිණ ලද්න් වැු භ/ යතුරුලියනය ිළිගඵ තෘතීය ශා ලෘත්තීය අධයාඳන ය ිෂන් වබාල   

විිකන් ිළිගන්නා ඳාඨභාාල්ත ශද්ාරා තිබීභ යශ  යලනත් ඒ ශා වභාන භට්ටයම් ළධපුණතාලන්) 

 

(ඇ)  යව ලයයහි වටථීර ඳත්වීම් ද්ැරිය ුකතු අතර එභ ඳත්වීම් ල වටථීර රනු ැඵ ිකටිය ුකතුය. 

 

(ඉ)  ළධයිෂත දිනට පර්ලාවන්නල වටථීර ඳත්වීභ යටත් ිළරියවයින් අවුරුදු 05 අණ්ඩ වතුටුද්ාය 

යව ලා ාය්ත වම්පර්ණ ය ට තිබිය ුකතුය.   

 

වටශන්:- 
 

යම් තනතුරට වටථීරල ඳත් රනු ැබීභට යඳර යව ලය ර ඇත්තා ව යශ  යම් තනතුරට වටථීර 
ලයයන් ඳත් කිරීභ වශා ය න්යශිකය්ත ලයයන් යව ලය ර ඇත්තා ව පුහුණුවීයම් ා 
ඳරිච්යේද්ය්ත ඉශත “ඉ” යේද්යයහි වශන් ු දුු ම් ැබීයම් ඳවට අවුරුදු ාසීභාල වශා ණන් නු 
යන ැයේ. යම් තනතුරට වටථීර ලයයන් ඳත් රනු ැබීභට යඳර යව ලය ර ඇති තාලාලි / 
අළධයම් යව ලා ාඳරිච්යේද් ඉශත “ආ” යේද්යයහි වශන් ු දුු ම් ැබීයම් ඳවට අවුරුදු ාසීභාල 
වශා ණන් නු යන ැයේ.  
 

13.2 ලැටුප් නාණ්ඩය  - MA 1-1 

13.3 ලැටුප් පිමාණය  - රු. 27,910 – 10 x 300 – 7 x 350 – 4 x 495 – 20 x 660 - 48,540/- 

ෂභනාරණ යව ලා චක්රයඛ 02/2016 අනුල 2019 ලර්යේ මූලි භාික ලැටුඳ රු. 25,018/- 

(ලැටුඳට අභතරල රජයේ අනුභත දීභනා යලනු ැයේ.) 

 

13.4 ලයව : අවුරුදු 18ට යන අඩු ශා 45 ට යන ලැඩි විය ුකතුය. අබයන්තර අයදුම්රුලන්ට උඳරිභ 
ලයවට සීභාල අද්ා යන යේ. 
 
 

14. තනතුරු නාමය - ියදුරු  

  සවේලා ගණය - ප්රාථමිකන - ශිල්පීය 

  පුරප්පාඩු ගණන - 02 

 

14.1 සුදුසුනම්  

14.1.1 බාහිර අයදුම්නරුලන් 

අධයයන යඳ දු වශති ඳ්ර වාභානය යඳෂ විබායේ දී යටත් ිළරියවයින් වියන් යද්්ත වභත් වී 

තිබිය ුකතුයි. 

 

ප්රවීණණතා 

යභ ටර් රථම ප්රලාශන ය භවාරිවට ජනරාඛ විිකන් ළධකුත්  යභ ටර් රථම ඳැද්වීයම් ඵඳ්රය්ත ඵා 

තිබීභ. යභ ටර් රථම රියදුරන් රියදුරු ඵඳ්රය ැබීයභන් ඳු  අලභ ලයයන් ලවර තුන (03)  

ඳෂපුරුශද් ඵා තිබිය ුකතුය. 

 



14.1.2 අභ්යන්තර අයදුම්නරුලන් 

අන්තරායර ඖධ ඳා ජාති භණ්ඩයේ ප්රාථමිෂ - ිෂඛපීය යන ලන වශ අර්ධ ිෂඛපීය යව ලා 
ණයන්හි යව ලයකු වීභ ශා රියදුරු ඵඳ්ර වශ ඳෂපුරුශද් ඵා තිබීභ. 
 

14.2 ලැටුප් නාණ්ඩය  - PL 3  

14.3 ලැටුප් පිමාණය   - රු. (26,290 – 10 x 270 – 10 x 300 – 10 x 330 – 12 x 350 -රු:39,490/-) 

ෂභනාරණ යව ලා චක්රයඛ 02/2016 අනුල 2019 ලර්යේ මූලි භාික ලැටුඳ රු. 23,566/- 

(ලැටුඳට අභතරල රජයේ අනුභත දීභනා යලනු ැයේ.) 

 
14.4 ලයව : අවුරුදු 18ට යන අඩු ශා 45 ට යන ලැඩි විය ුකතුය. අබයන්තර අයදුම්රුලන්ට උඳරිභ 

ලයවට සීභාල අද්ා යන යේ. 

 

අයදුම්පත්මක භ්ාරගන්නා අලවන් දිනට වෑම ආනාරයකින්ම සුදුසුනම් වම්පර්ණ නර  නබිය යුතුය.  

 
අයදුම්පත්මක ඉදිිපත්මක කිරීසම් මාරයය 

වෑභ අයදුම්රුයලකුභ ඉිග්රීික භාධයයයන් ඳභණ්ත තභ අයදුම්ඳත් යය ු   ුකතුය. 

 

බඳලාගැනීසම් ක්රමසදද්ය 

ඵලාැීමම් ඵධාරියා විිකන් තීරණය රනු ඵන ඳරිදි ලිඛිත තරඟ විබාය ශා / යශ  ලුශත 

වම්ු  ඳරී්තණය ප්රතිප භත ඵලානු ැයේ. 

 

පත්මකවීණසම් ව්ලභ්ාලය 

වටථීර, යව ල අර්ථමවාධ අරු ද්ට ශා යව ලා ළධුක්තතියන්යේ බාරාර අරු ද්ඛ වශා හිිෂම් 
වහිතය. 
 
ඔඵයේ යත රතුරු “A4” ප්රභාණයේ ිළටුයලහි යද්ඳවභ ප්රයය ජනයට ළධිෂන් භණ්ඩයේ යලේ ිළටුයේ 

: (www.nddcb.gov.lk) ඇති ආද්ර් අයදුම්ඳත වම්පර්ණ ර (ලරයේ ලම් ඳව ඉශෂ යලයර් 

අයදුම්රන තනතුර ඳැශැදිලිල වටශන් ර) අද්ාෂ වශතිල ිළටඳත් වභඟ 2019.04.26 ලන දින 
යශ  ඊට යඳර ලියාඳදිිචි තැඳෑයන් ඳශත ලිිළනයට ැබීභට වවටලන්න. රජයේ/ විවටථමා යශ  
ලයලවටථමාිළත භණ්ඩල ළධධාරින් තභ අයදුම්ඳත් ආයතන/ යද්ඳාර්තයම්න්තු ප්රධාළධයා භිනන් යය ු  
ෂ ුකතුය.  
 

අවම්පර්ණ ශා අයදුම්පත්මක භ්ාරගන්නා අලවන් දිනට පසුල ැසබන අයදුම්පත්මක ප්ර නක්සේප නරනු ැසේ. 

 

බඳලාගැනීම් වම්බන්රසයන් මණ්ඩය විසින් ගනු බන තීරණ අලවන් තීරණය සද. 
 

වභ්ාප න 

අන්තරායනර ඖර පාන ජා නන මණ්ඩය 

383, සනෝට්සට් පාර, 

රාජගිිය. 
 
 
 
 
ප්රාිෂත දිනය : 2019.03.27 


