
19+ ජයග්රාහී මාමාල් කාාරා...... 
වියාවමගාමීාමාර්ගගෝපගේාඋපගේනාාඛාල 

අධ්යාපනාඅමා්යංය 
ා 

www.moe.gov.lk 
 

පාවල්ා ශියා ීවවි්යා ිමමාා ාරින් ා අනාග්ා ලඩ ා ගෝාය ා ියයමංා ිරීමම ා
අගේ කාගල් ාසිටිනාඔබ ාඅපගේාසුභාශිංවනාියරිනමමු. 
 
 
 
 

 
 

 

උවව්ා ගපෂා විවිධ්ා වියා ධ්ාරාල් ා ඔව්ගවේා විභාගය ා ගපනීා සිටිා ා ඔබා
අනාග්ගේාදීාග්ෝරාාග් නාාඋවව්ාඅධ්යාපනයාගශෝාල්තියමයමයාඅලව්වාල් ා
ියළිබඳාදඩනග්යුතුාාරුණුාගබොගශෝය. 
 

එමා ිමවාා ගශොඳි් ා සි්ාා බාා අනාග්යා ියළිබාාාඳා තීරණය කා ග්යුතුා ාායා
එෂඹායමගේ.ා්ලතිාාාගනොගබෝාදිනිර් ාාඋවව්ාගපෂාවිභාගාප්රයමඵාඔබාඅ් ාපතිලුා
ඇ්.ාාඑවි ාඔබාශමුගේාපඩනානඩගියාශඩිරාගඩ ළුාරාශියිර. 
 

ගේා වඩම ා විවඳුම කා බාගඩනීමා වඳශාා අධ්යාපනා
අමා්යාංගේා වියා වමගාමීා මාර්ගගෝපගේා
උපගේනා ාඛාලා විසි් ා වේපාදි්ා ගමමා
අතිපත්රිාාලාඔබ ාමනාාියටිලශ කාලුාඇ්. 
 

වරවවිාලරේාබනාවරවවිාලරේාබනාවරවවිාලරේාබනා
ඔබ ා...........................ඔබ ා...........................ඔබ ා...........................   
ාාාාාාඔබා ශදාරණාදා වියා ධ්ාරාගේාZ අගයා ම්ා
අදාෂා වි්ලවිදයායා ගම් ා මා ඔබගේා වියා
ධ්ාරාල ා ගඩගපනා ා උපාධිා පාඨමාාල කා ග්ෝරාා
ගඩනීම ා අලව්වාලාඇ්.ා ා ගේා වඳශාා වි්ලවිදයා,ා
ප්රයමපාදනා ගාොින් ා වභාලා මගි් ා ලාර්ිකාා ලා
ිමකුතිාාරුාබනාවි්ලවිදයාාප්රගේාඅතිගපෝා
මනාලාපරිශීනයාාර් න.ා්ලාදුර තිාග්ොරතුරුා
දඩනා ගඩනීමා වඳශාා වි්ලවිදයාා ප්රයමපාදනා
ගාොින් ා වභාගේා ගලේා ියටුල ා ියවිගව් න.ා
www.ugc.ac.lk.  (0112695184)  
 
ශ්රීා ංාාගේා රාජයා වි්ලවිදයාා 15 කා ශාා
වි්ලවිදයාාමඩප පා 3 කද,ා වි්ලාවිදයාාතය්නා
4 කද,ා වි්ලවිදයාා ඇා ිනා 1ා  කදා ඇ්.ා මා මගි් ා
ඔබා ශදාරනා දා වියා ධ්ාරාල ා අුලා ග්ෝරාා
ග් නාාඋපාධිාපාඨමාාල්  ාඅයදුේාාෂාශඩිරාය.ා 
 

ගමය ා අම්රලා විවිධ්ා  කගේත්රය්  ා අදාෂා උපාධිා

පාඨමාාා 125 කා වඳශා,ා ඕනෑමා වියා ධ්ාරාලිර් ාා

S 3 වාමාර්වය කාගශෝාඉශෂාවාමාර්වාබාගතිාඔබා

සියලුගදනා ාමාාඉල්ලුේාාෂාශඩිරාය.ා 

ම ාවරවවිාලරේාඩබුණාගශොති 

මමාඋවව්ාගපෂ ාගපනීාසිටියාාපමණ ක නේ 

ම ා‘s’ තුන ක  පමණ කාඩබුණාගශොති 

ම  ‘s’තුනා ාල ාාඩබුණාගශොති 

මා 

ා 

ෂ 
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 ක 

ද

CM 30608   / T-02 / 2nd  reading 

ඉ් ාපසුාමා 



ශ්රී ංාාගේාරාජයාවි්ලවිදයා රාජයාවිල්විදයාාතය්න, මඩප පාශාාඇා ින 



වරවවිාලරේාඅහිිනලාාA/L  “Yes”ාඔබ ා...............  
 
 

A/L වමතිා ඔබ ා ිමපුණයකුා වීම ා ා උපාධිා /ා ඩිේගෝමාා ශාා
ල්තිතීයාපාඨමාාාශඩදෑීමමාවඳශා,ාියළිගතිාරාජයාශාාගලනතිා
අධ්යාපිමාාතය්නාිරහිපය ක. 
 

 ල්තියමයාභිමුඛාතය්න 
 

    ජායමාාඅධ්යාපනාවිදයාාඨඨ 
  www.moe.gov.lk 0112 785 141 
 

   ජායමාාගශදාපුහුණුාතය්නය 
  www.health.gov.lk 0112 694033 /0112 675449  
 

   ශ්රීාංාාාඋවව්ා්ා කණාතය්නය SLIATE) 
  (Higher National Diploma in Engineering) 
  (HNDE) 0112521152 

 

 රාජයා/ාඅර්ධ්ාරාජයාාඋවවා්අධ්යාපනාතය්න 
 

  වාගරාවි්ලවිදයා 
  www.ocu.ac.lk  0114346979  
 

  වර්ාගජෝ් ාගාෝාලාතර කාාවි්ලවිදයාය 
  0112635268ාාwww.kdu.ac.lk 
 

  ල්තිතීයා්ා කණාවි්ලාවිදයායා UNIVOTEC) 
  011-2630700ාාwww.univotec.ac.lk  
 

  ශ්රීාංාාා්ා කක ාාවි්ලවිදයායා SLTC) 
  011-2100500  www.shc.edu.lk 
 

  ශ්රීාංාාාපදනේාතය්නය 
  011-2691814ා/011-267968ා/ාාwww.slf.lk 

  වමාජාගවේලාාගදපාර්්ගේ් තුල/ාවමාජාගවේලාා 
ාාාාාාාාාාාාවිදයායා011-2187050 / 011-2186275                      
  www.socialservices.gov.lk 

 

වි්ලා විදයාා ප්රයමපාදනා ගාොින් ා වභාලා මගි් ා අුම්ා ගලනතිා
උවවා් අධ්යාපනා තය්නා ියළිබඳා ලඩඩිදුරා විව්්රා වඳශාා
www.ugc.ac.lk ගලේාඅ විය ාියවිගව් න. 
මී ා අම්රලා විගේා වි්ලවිදයාා අුබේධි්ා උපාධිා පාඨමාාල් ා
රාශිය කාගපෞේගලිාාතය්නාමගි් ාගමගශයලුාබනාඅ්ර,ාඉ් ා
පාඨමාාා කීපය කා වි්ලවිදයාා ප්රයමපාදනා ගාොින් ා වභාලා මගි් ා
අුම්ාාරාඇ්.ා ාඑමාඋපාධිාපාඨමාාාශඩදෑීමමාවඳශාාරාජයාණයා
පශසුාේා දා බාා ග්ා ශඩිරය.ා විව්්රා වඳශාා පශ්ා ගලේා ියටුල ා
ියවිගව් න. 
 පූර්ණාාාලීනාශියතිලාලඩ ව ශ් ාය ගතිාවිගේාවි්ලාවිදයාය් හිා

උපාධිාපාඨමාාල් ාශඩදෑීමම ාදාඅලව්වාලාඇ්. 

www.studentloan.gov.lk / www.mohe.gov.lk 
 

උවවග්පෂ ාගපනීාසිටිාඔබ .............. 
    නවීනා්ා කණයතිාවමගාගලනව්ාගලින් ාපලයමනා්රගාාීමා

රැිරයාා ගෝාය,ා ඔබගේා සිහිනයා අුලා ජයග් න ා නේා
ඔගේා ශඩිරයාලා ශාා ා ාඩමඩති් ා උචි්ා ල්තිතීයා පුහුණුල කා
තුළි් ාිමපුණයකුාවීමාඅ්යලයාගේ. 

  

   ගේාවඳශාාඋවව්ා ගපෂාවාමාර්වයාබාාගති/ාබාාගනොගතිා
ඔබාවඩම ාඉල්ලුේාාෂාශඩිරාය. 

 

ාාජායමාාිමපුණ්ාාවශයමායායුාාා NVQ)........ 
 

   ිමපුණ්ාලාම්ාියරිනමනාවශයමායිර. 
 

   ජායමාාශාාජා්ය් ්රාියළිගඩනීම කාඇයමාවශයමායිර. 
 

   ඔබා ාඩමයමා පාඨමාාල කා ශඩදෑීමමා තුළි් ා වශයමා,ා
ඩිේගෝමා,ා උවව්ා ඩිේගෝමාා මට් ේා ශාා ්ා කණගේදීා

http://www.moe.gov.lk
https://www.google.com/search?ei=yiFBXfC_MN2lwgOmuKzQBQ&q=www.mov.gov.lk&oq=www.mov.gov.lk&gs_l=psy-ab.3..0i10l10.3816.3816..5699...0.0..0.209.209.2-1......0....2j1..gws-wiz.......0i71.krxqPrdRbR0&ved=0ahUKEwjwzIKvsd7jAhXdknAKHSYcC1oQ4dUDCAo&uact=5
http://www.health.gov.lk
http://www.ouc.ac.lk
http://www.kdu.ac.lk
http://www.univotec.ac.lk
http://www.shc.edu.lk
http://www.slf.lk
http://www.socialservices.gov.lk
http://www.studentloan.lk
http://www.mohe.gov.lk


 ජායමාා ිමපුණ්ාා වශයමායා බාා ගඩනීගම් ා ඔබ ා ඩගබන 
ලරප්රවාද........ 

 

  ජායමාාශාාජා්ය් ්රාමට් ගේාල්තිතීයාසුදුසුාේා N.V.Q)ාඩබීම. 
  තාර්ණීයාලඩටුේාවහි්ාගේශීයාශාාවිගේශීයාරැිරයාාඅලවව්ාල් ා බාග්ා

ශඩිරාවීම. 

  ල්තිතීයාපුහුණුාඋපගේායකුවීගේාඅලවව්ාලාඩබීම. 

  රගට්ාතර්ථිාාවංලර්ධ්නගයහිාාිමයමුලකුාවීම. 

  ඔබගේමාව්ලයංාරැිරයාල් ාවඳශාාඇපාරුල් ාරහි්ාබඩංකු 
  ණයාපශසුාේාබාාග්ාශඩිරාවීම 
 

අ.ගපො.ව.ා උවවා් ගපෂා විභාගගය් ා S3 කා ගශෝා ඉශෂා
ප්රයමඵය කාාබාාගතිාඔබ ..... 
 

  ල්තිතීයා්ා කණාවි්ලවිදයාගය් ාාNVQ  7 වශා 

 වි්ලවිදයාා විදයාය්නගය් ා NVQ 5/6  බාග්ා ශඩා.ා

0112630700 

  ගාොරියාුාාාර්ිනාාතය්නගය් ාNVQ 5/6     

  0117270270 / 0112072866 / www.vtasl.gov.lk විමව් න. 
 

 විල්විදයාාාවිදයාය්නා06ා කාරියාතිමාාගේ -  
 (0112630700/701) 
 

 ගමමාවි්ලවිදයාාතය්නායාපනය,ාඅුරාධ්පුර,කුලියාියටිය,ා

බ ංග,ාරතිමාන,ාමා්රාාියහි ාාඇ්. 

ගමමාවි්ලවිදයාාවිදයාය්නාමගි් ා ා ලවරා03ාාාපූර්ණාාාලීනා ා ගනොිනගල්ාා

ඩිේගෝමාා  NVQ 5)ා වශා උවව්ා ඩිේගෝමාා ා  NVQ 6)ා ඉංග්රීසිා මාධ්යගය් ා

ියරිනමනාඅ්රාඅ.ගපො.ව.ා  උවවා්ගපෂ)ා ා ාවාමානයාවාමාර්වා03ා කා  S 3)ාගශෝා

ජායමාා ල්තිතීයා සුදුසුාේා වශයමාා පත්රා  NVQ 4) පාඨමාාල කා ශදාරාා යමබීමා

මලිාාසුදුසුාේාලනාඅ්රාඅ.ගපො.ව.ා  උවව්ාගපෂ)ා ාප්රයමඵාදාලවරාතුෂදීමා

අයදුේිරීමමාාෂායුතුය. 

    N.V.Q. ගම් ාමග... 

ව්ලාධීනල ා යුතුාාරනා

ශිල්ඨ්  

ජායමාාල්තිතීයාසුදුසුාම  

(N.V.Q. Level 7) 

සුපීම කාලරු්  

N.V.Q. Level 6 

යේාඅධී කණය කාය ගතිා

ා යුතුාාරන ශිල්ඨ්  

ිමර් ්රාඅධී කණය ක 

ය ගතිාා යුතුාාරන ශිල්ඨ්  

ගයෝගය්ාා

පීම කණ 

ව

ශ

යම

ා  

 

ම

ට්

 

උපාධිය 

වඩසුේාරුල්  

ාෂමනාාරුල්  

N.V.Q. Level 5 

N.V.Q. Level 4 

N.V.Q. Level 3 

N.V.Q. Level 2 

N.V.Q. Level 1 

මලිාාශාාතරේභාා

ශඩිරයාල් ාඇයමාශිල්ඨ්  

ගපරාදඩුමාපදනේාාරගතිාඇගයීමාතුළි් ාNVQ වශයමාාබාාගඩනීම ාශඩිරයාලාඇ්.  www.tvec.gov.lk  ගලේාඅ විගය් ාපීම කාාාර් න. ) 

http://www.vtasl.gov.lk
http://www.tvec.gov.lk/


N.V.Q. බාාග්ාශඩිරාඅයුරු........  

තය්නය ලිියනය ගලේාලිියනයාශාාදුරාවනාඅංාය 

ාාර්ිනාාඅධ්යාපනාශාාපුහුණුාිරීමගේා
ගදපාර්්ගේ් තුලාා DTET) 

අංාා557,ාඕල්ගාොට්ාමාල්,ාගාොෂඹා10 011-2348897/011-2348893ාාා 
www.dtet.gov.lk 

ජායමාාතධුිමාතිලාශාාාාර්ිනාාපුහුණුාිරීමගේා
අධිාාරිය NAITA) 

අංාා971,ාලඩලිා ,ාරාජගිරිය 011-2888782ාා-ා5ා කක ාාඇමතුේා1951ා
www.naita.gov.lk 

Naita අුබේධ්ාතය්න 
ඉංජිග් රුා්ා කණාතය්නයා TTI) 

අංාා18,ාප් වාපාර,ාාටුනායා. 011-2252833.ාාwww.ndes.lk 

ාර්මා් ්ාඉංජිග් රුාඅභයාවාාතය්නය අංාා581ාගාලුාපාර,ාාටුබඩේද 011-2647393 

ගමෝ ර්ාරවාඉංජිග් රුාඅභයාවාාතය්නය අංාා07,ා ඩිමව් ර්ාදාසිල්ලාාමාල්,ා
ඔරුගගො ලති් 

011-2572977ාhttp://www.aeti.edu.lk 

ශ්රීාංාාාල්තිතීයාපුහුණුාඅධිාාරියා VTA) ිමපුණ්ාාියයවා4,ාලනාමශ,ාඅංාා354ා/2,ා
ඇල්විටිගාමාල්,ාගාොෂඹා05 

 0117270270ාාwww.vtasl.gov.lk 

ංාාාජර්ම් ාාාර්ිනාාඅභයාවාතය්නයා
 CGTTI) 

අංාා582,ාගාලුපාර,ාගල්ිරව්ව,ාගමොරටුල  011-2605625ාwww.cgtti.lk 

ශ්රීාංාාාමුරණාතය්නයාා SLOP) අංාා118,ා ඩිමව් ර්ාදාසිල්ලාාමාල්,ාගාොෂඹා
08 

011-2686162ාwww.sliop.edu.lk 

ල්තිතීයා්ා කණාවි්ලවිදයායාශාා
වි්ලවිදයාාවිදයාය්නයා,ා UNIVOTEC) 

අංාා100,ාාඳලාපාර,ාරතිමාන 011-2630700www.univotec.ac.lk 

ජායමාා්රුණාගවේලාාවභාලා NYSC) ශයිගලල්ාපාර,ාමශරගම 0112850986ාාwww.nysc.lk 

ඉදිිරීමේාය් ගත්රෝපාරනාපුහුණුාමධ්යව්වානයා

 CETRAC) 
අංාා33,ාපාර්ලිගේ් තුාපාර,ාපඩලති්,ා
බති්රමුල්ා, 

0112786829ාාwww.cida.gov.lk 

ශ්රීාංාාාඋවව්ා්ා කණාඅධ්යාපනාතය්නයා

 SLIATE) 
අංාා320,ාටී.බී.ාජයාාමාල්,ාගාොෂඹා10 0112691631ාwww.sliate.ac.lk 

ග ො කාායාර්ඩ්ාගපෞේගලිාාතය්නය. අංාා906,ාගාොෂඹාලරාය,ාගාොෂඹා15  011-2429000ාwww.cdl.lk. 

ශ්රීාංාාාවංරාරාාශාාගශෝ ල්ාාෂමනාාරණා
තය්නය,ා SLITHM) 

අංාා78,ාගාලුාපාර,ාගාොෂඹා03 
  

011-2382202—13 - ප්රධ්ානාාාාාාර්යායාා
WWW.slithm.edu.lk 

http://www.aeti.edu.lk/
http://www.vtasl.gov.lk
http://www.cgtti.gov.lk
http://www.sliop.edu.lk
http://www.univotec.ac.lk
http://www.cida.gov.lk
http://www.mohe.gov.lk
http://www.cdl.lk
http://WWW.slithm.edu.lk


ල්තිතීයාපීම කණ 
 

ඔබගේා ිමලඩරදිා ශඩිරයාල් ා ශාා රුචිාතිලය ා ගඩගපනා
ල්තිතීයා මගා ිම්චි්ා ලා ගවොයාගඩනීම ා ල්තිතීයා
මගනෝිනයමාාපීම කණයා ාඉදිරිපතිාල් න. 

 
ල්තිතීයා යතුර,ා ල්තිතීයා ඩදියාා පීම කණයා වඳශාා
www.youthjobs.lkාගල්ාියවිගව් න. 
 
 මගනෝිනයමාාපීම කණගය් ාඔබ ාඩගබනාලාසි......... 

  ඔබගේාද ක්ාලාශාාශඩිරයාලාගවොයාගඩනීම . 

  උවව්ාඅධ්යාපනාශාාල්තිතීයාපුහුණුල ාගයොමුාවීම . 

  රැිරයාල ාඅලයාකුව්ාාශඳුනාාගඩනීම . 

  ඔබාවතුාකුව්ාාිමපුණ්ාාබල ාපතිාරාගඩනීගේාා
දඩනාගඩනීම . 

  අනාග්ාල්තිතීයාමගාවඩසුේාාරගඩනීම . 
 

ජායමාාල්තිතීයාමාර්ගගොපගේාාශාාඋපගේනාාමධ්යවව්ානයා
011-2081808ාගල්ාියවිගව් න. 

 
 

 

http://www.youthjobs.lk


ඔගේාඅනාග්ාසිහිනයාලයලවායායකුාවීමානේ....... 
 

ලයලවායාතිලයා වඳශාා ලර්්මානගේා හිිනලා ඇතිගතිා අේවිතීයා
ව්වානයිර.ාකු ාාතගයෝජනයිර් ාතරේභාාරනාදාලයාපාරය කා
විාාලයාපාරය කාද කලාාලයාේ්ාාෂාශඩා. 

 

පශ්ාවඳශ් ාතය්නාමගි් ාාමගාගප් වීමාවශාවශායාබාග්ා
ශඩා. 

 

 කු ාාලයාපාරාවංලර්ධ්නාතය්නය 
 

  ගයෝගයා ලයාපාරිාා අදශව කා ග්ෝරාා ගඩනීම ා අලයා මගා
ගප් වීම. 

  ලයාපාරාවඩසුම කාවාව්ාාරාගඩනීම ාවශායාවීමා 
  මයා පශසුාේා බාා ගඩනීම ා අදාෂා වේබ් ධීාරණා

ා යුතු 
  ලයලවායාතිලාශඩිරයාල් ාශාාකුව්ාාලර්ධ්නය ාඅදාෂා

පුහුණුාඅලව්වාා 
  ලයාපාරාඋපගේනාගවේලා 
  අඛඩප ා පසුා විපරම/ලයාප්යමා පීම කාා තුළි් ා ලයාපාරයා

වාර්වාාාරාගඩනීම ාඋපාාරාිරීමම 
  ්ා කක ාා දඩුමා බාා දීම ා අලයා වේබ් ධීාරණා

ා යුතු 
  ගලගෂඳගපොෂා අලව්වාල් ා උදාාරදීමා ශාා අගවිා

පශසුාේාප්රලර්ධ්නයාිරීමම 
  ලයාපාරාලියාපදිංචිය ාඅලයාමගාගප් වීම 
  වෑමාගවේලාල කාමාගනොිනගේාබාාදීම 
  දිව්ත්රි කාාගල්ාේාාාර්යාලාව්වාිය්ාාරාකු ාාලයාපාරා

වංලර්ධ්නා අංා ාාර්යාා ශාා ප්රාගේශීයා ගල්ාේා
ාාර්යාල ා අුයු ක්ා ාරා කු ාා ලයාපාරා වංලර්ධ්නා
ිමධ්ාරි් ා වමගා වේබ් ධ්ා වීා අලයා ගවේලාල් ා බාා
ගඩනීම ාශඩිරයාලාඇ්. 

  www. sed.gov.lk  ගලේඅ විගය් ාලියාපදිංචිාවියාශඩා. 
  0112662002/0112669233 

ඔබගේා සිහිනයා ලයාපාරය කා තරේභා ිරීමම ා නේා ඕනෑමා
 කගේත්රයිර් ාඑයාසිදුාිරීමගේාඅලව්වාලාඇ්.ාාමාවඳශාාඔබ ා 
 
 

  ජායමාාලයලවායාවංලර්ධ්නාඅධිාාරිය 

  ශඩිරයාාවංලර්ධ්නයාශාාපුහුණුල,ාඅගවිාපශසුාේ,ාමයා
පශසුාේ,ාප්රයමපතියමමයාවශාය 

   කෂුරා සුළුා ශාා මධ්යා පරිමාණා ලයාපාරා වංලර්ධ්නය,ා
ප්රලර්ධ්නයා තර කාා ිරීමමා ශාා නංලාලීම ා වශායා වීමා
www.neda.gov.lkාාාාාා0115922990 

 

  ාාර්ිනාාාවංලර්ධ්නාමඩප ය 

  අගවිාරණය,ා ලයලවායාා ා වංලර්ධ්නය,ා ාර්මා් ්ාාාාාා
ග්ොරතුරු,ා්ා කණාවශායාාාාා 

  www.idb.gov.lk   011-2605323 - 26 
   

  විදා්ාාවේපතිාමධ්යව්වානය 

  ලයලවායාතිලය ා අදාෂා මගා ගප් වීේා වපයනා ල්තිතීයා
මාර්ගගෝපගේනා ිමධ්ාීමහුා සියලුමා ප්රාගේශීයා ගල්ාේා
ාාර්යාාවශාදිව්ත්රි කාගල්ාේාාාර්යාලාසිටියම. 

  info@mostr.gov.lk        0112879410 
 

  ිනිමවා්බාශාාරැකීාර කාා  

  ගමහිාපුහුණුාාතය්නාමගි් ාපලතිලුාබනාපාඨමාාාපශ්ා
වඳශ් ාපුහුණුාා කගේත්රාතලරණයාාරුාබයි. 

 අ.ගපො.ව.ා උ/ගපෂා සිසු් ා වඳශාා ල්තිතීයා මාර්ගගෝපගේා
ලඩ ව ශ්  

 ල්තිතීයාමාර්ගගෝපගේාගුරුලරු් ාදඩුලතිාිරීමගේාලඩ ව ශ්  

 ගලනව්ා ලනා නලා ගෝාගේා අධ්යාපනයා ශාා ල්තිතීයා අලව්වාා
ියළිබඳලා පාවල්ා සිසු් ගේා ගදමාියය් ා දඩුලතිා ිරීමගේා
ලඩ ව ශන 

 උපාධිාඅගේ කික්ය් ාවඳශාාල්තිතීයාමාර්ගගෝපගේාලඩ මුළුල 

 ව්ලයංාරැිරයාාවඳශාාගපෂඹවීගේාලඩ ව ශ්  

 ලයලවායාතිලාවංලර්ධ්නාපුහුණුාලඩ ව ශ්  

http://www.neda.gov.lk
http://www.idb.gov.lk
mailto:info@mostr.gov.lk


7.විගේාඅලය්ාාවහි්ාසිසු් ාවඳශාාල්තිතීයාපුහුණුාපාඨමාා 

ල්තියමයාපුහුණුා
තය්නය 

  

රියාතිමාාපාඨමාා පාඨමාාා
ාාය 

(අවු.) 

විදුතිාලිියනය අලමාාසුදුසුාේ දුරාවනාඅංාය වශයමාාමට් මා(උපාධි/

ඩිේගෝමා/වශයම/NvQ මට් ම) 

  
සීදුල 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ගුල් ාවිදුලිාය් ත්ර,රූපලාහිනීාය් ත්රාාවශාත්රි්ලාඋපාරණාාාර්ිනාාශිල්පය 02 vtcseedu-
wasrilanka@g

mail.com 

විගේාඅලය්ාාඇයමා
පුේගගයකුාවීම 

  

ලයවාඅවුරුදුා16 – 35 තිා

අ්රාවියායුතුය 

  

  
අවිලාශාාවීම 

  
්මාගේාඑදිගනදාාලඩ ා

්ිමලමාාරා
ගඩනීගේාශඩිරයාල 

  

  
පුහුණුාාෂාශඩිරාමට් ගේා

අගයකුාවීම 

0112253503 වශයමාාමට් ම 

ලඩුාාාර්ිනාාශිල්පය 
  
  

02 

ඇදුේාමඩසීගේාශිල්පය 
  

02 

පරිගණා 
  

02 

මශනාය් ත්රාරියාාරවීමා(ාර්මා් ්ාාාාජුකී) 01 

ශව්්ාාාර්මා් ්ාශිල්පයා(ගේලඩල්ාශාාගාොහු) 

  

01 

පාලශ් ාශාාවේාාාර්මා් ්ාශිල්පය 
  

01 

ගේාාර්මාශිල්පය 01 

වේභාශනාචිිරතිවාල 
  

01 

ාඩ ල 
  
  
  
  
  

ලඩුාාාර්ිනාාශිල්පය 02 vtcseedu-
wasrilanka@g

mail.com 

විගේාඅලය්ාාඇයමා
පුේගගයකුාවීම 

  

ලයවාඅවුරුදුා16 – 35 තිා

අ්රාවියායුතුය 

  

  
අවිලාශාාවීම 

  
්මාගේාඑදිගනදාාලඩ ා

්ිමලමාාරා
ගඩනීගේාශඩිරයාම 

  

  
පුහුණුාාෂාශඩිරාමට් ගේා

අගයකුාවීම 

0812219153 වශයමාාමට් ම 

පරිගණා 02 

විදුලිාශිල්පය 02 

ගමෝ ර්ාරවාිය් ්ාරුාශිල්පය 02 

පෑව්සුේාශිල්පය 02 

ලතිගතිගම 
  
  
  
  

ගුල් විදුලිාය් ත්රා, රූපලාහිනීාය් ත්රාවශාත්රි්ාඋපාරණාාාර්ිනාාශිල්පය 02 So-
cialservices.vti

watte ga-
ma@gmail.co

m 

0812476209   

ඇදුේාමඩසීගේාශිල්පය 02 

පරිගණා 02 

ත්රිාගරෝදාරවාශාාගමෝ ර්ාවයිාල්ාාාර්ිනාාශිල්පය 02 

ගමෝ ර්ාරවාාාර්ිනාාශිල්පය 02 

ගට්රි් ාශිල්පය 01 

ගපදගර්රුාාාර්ිනාාශිල්පය 

  
02 

පාලශ් ාශාාවේාාාර්මා් ්ාශිල්පය 01 

බයම කාිමර්මාණාශිල්පය 01 

  
රූපාලනය 

01 



ඔබගේාවිගේාඅලධ්ානයාවඳශා.................... 
   

  ප්රයමඵා ාිමකුතිාලනාතුරුාඔබගේාාඩමඩති්ාපරිදිා භාාාකුව්ාා ශාා
පරිගණාාවා කර්ාලාවංලර්ධ්නය ාගයොමුල් න. 

 

  අධ්යාපිමාාවශාපුහුණුාාාතය්නාශාාපාඨමාා,ා්්තීයිාාශාාල්තිතීයා
අධ්යාපනා ගාොින් ා වභාගේා ලියාපදිංචිා ලා යමගේදඩයිා ්ශවුරුා
ාරග් න.www.tvec.gov.lk (0117608000) ගලේා අ විගය් ා
පීම කාාාර් න. 

 

  උවව්ාඅධ්යාපනාශාාල්තිතීයාපාඨමාාාියළිබඳාලාදඩුලතිාවීමාවඳශාා
වයමා අ් ්ා පුලතිා පති,ා ගඩවට්ා ිමගේදන,ා ා ශාා ග්ොරතුරුා පත්රිාාා
ිමර් ්රගය් ාපරිශීනයාාර් න. 

 

  ඔබගේා ශඩිරයාල් ා ශාා අධ්යාපනා සුදුසුාේා ඇතුතිා ාරා ීවලදති්ා
පත්රිාාල කා/අයදුේප් කාවාව්ාාරාෂතා්බාාග් න. 

 

  එවි ාඔබගේාඅලය්ාලාම්ාපාඨමාාල කාගශෝාපුහුණුාඅලව්වාාවඳශාා
පශසුගල් ාඉල්ලුේාාෂාශඩිරාගේ. 

 

  උවව්ා අධ්යාපනා අමා්යාංයා මගි් ා ියරිනමුා බනා විගේශීයා
ශියතිලා ලඩ ව ශ් ා ියළිබඳා ලා ිමර් ්රා අලධ්ානගය් ා සිටි් න.ා
සුදුසුාේා වපුරාා ඇතිනේා අදාෂා ලර්ය ා අුලා ඉල්ලුේා ාර් න.ා
www.mohe.gov.lk 

 

  ම්දුාකුව්ාාවඳශාාශ්රමාගලෂඳපගෂහිාලඩඩිාඉල්ලුම කාපලතී.ාඑබඩවි් ා
එමාකුව්ාාවපුරාාගඩනීම ාා යුතුාාර් න. 

  උදා.-ා ාඩප ායම කා වමගා ලඩ ා ිරීමම/නායාතිලය/ව් ිමගේදනය/
භාාාකුව්ා 

 

  ලාර්ිකාා ලා ා ිමකුතිා ාරුා බනා වි්ලවිදයාා ප්රගේා අතිගපෝා
පරිශීනයාාර් න.ාwww.ugc.ac.lk 

 

  ඔබගේා කුව්ාල් ා ශඩිරයාල් ා මඩනා ගඩනීමා වඳශාා මගනෝිනයමාා
පීම කණාසිදුාාරාමලාාසුදුසුාේාතිාපුේගයකුාමගි් ාවි්ගල්ණයාා
ාරාග් න. 

CIMA-Charted Institute of Management    
Accountants                                     0112503880 

CA- Institute of Charted Account of Sri Lanka                           
           0112352000 

SLIM- Sri Lanka Institute of Marketing             

     0112675000 

CIM – The Charted Institute of Marketing             
                      0112564860 

SLIA – Sri Lanka Institute of Architect                                   

www.slia.lk         0112697109 | 0112691710 

IESL – The Institute of Engineers Sri Lanka                                      

      0112698426 

IQSSL – The Institute of Quantity Surveys           

Sri Lanka              0112595570/ 0774441221 

AAT- Association of Accounting Technician 
Sri Lanka                 0112559669 

CMA - ශ්රීාංාාාවශයමාතිාාෂමනාාරණ  
ගණාාධිාාරිාතය්නය         0112596696 
www.cma-srilanka.org 

http://www.tvec.gov.lk/
http://www.mohe.gov.lk

