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ප්රපේශය හා ෙසුබිම 

 
ඔබ දක්ෂජයක්, පාසල් සමය මැනවින් භූක්ති විදි, මානා ජසේ ශිල්ප ලේජදක්. 
ජිවිතජේ සුන්දර පාසල් දිවිය අරුත් බර ජලස  ත කල ඔබ, ඉතා තර කාරී කඩඉම් පසු 
කරමින් ඉදිරියට පියමන් කරන විේයාර්ථජයකි. එජහයින් සාර්ථක අනා තයකට මුහුණ 
දීමට තරම් ශක්ති වන්ත විය යුතුය. ඔබට හිමි ජිවිතය දිනන්නට තරම් අධිෂ්ඨානජයන් 
දිරිමත් විය යුතුය.  
 

ඉදින් අද දින අප ජම් ලබා ජදනුජේ ඔබට නිවැරදි ම  ජපන්වීමකි. එන්න.......... ජම් 
දැනුම ඔබ  න්න. 
දැනුමින් සන්නේධ ඔබ, සැබැවින් ම දිනක ජම් ජලෝකය දිනාවී.. 
උසස ්ජපළ පංතිජේ වසර තුනක කාලයක්  ත කරනවා. ජමම කාලය ඉතා ඵලදායි 
විදියට  ත කල යුතුයි. උසස ්ජපළ හදාරා ඔබ බලාජපොජරොත්තු වන්ජන් ජහොද රැකියාවක් 
සමාජ වටපිටාවක් සමාජ තත්වයක් . උසස ්ජපළ හදාරන්නන්ජ න් 50% අවම වශජයන් 
උසස ් අධ්යාපන අවසථ්ා උදාකර  ැනීම සදහා සුදුසුකම් ලැබුවද එයින් 15% පමණ 
ප්රමාණයකට පමණයි උසස ්අධ්යාපන වරම් ලැජබන්ජන්   ඉතිරි 85% සදහා විවිධ වූ 
ප්රශ්න රාශියක් උදා ජවනවා. 
 

ඔබ ජම් වන විට ජීවිතජේ තීරණාත්මක අවදියක සටී .ඔබජේ අනා තය තීරණය වන්ජන් 
වර්තමාවජේ  න්නා තීරණ මතයි . 
ඔබජේ වෘත්තීය අධ්යාපන වෘත්තී පුහුණුව ආකල්ප අචාරධර්ම ඔබතුල ජ ොඩන ා 
 ත යුතුය.උසස ් ජපළ හදාරන්න්ජ න් වැඩි ජදජනක් අජප්න්ෂා කරන්ජන් රජජේ 
රැකියාවක්ය. 
 

.නමුත් ඒ සදහා අවස්ථාව සැලජසන්ජන් සීමිත පිරිසකටය.එජසේ ආවත් අඩු වැටුපක්  
ලැජබන්ජන්.නමුත් ඔබ තුල ේයවසායකත්ව  ති ලක්ෂණයක් ප්රගුණ කල යුතුය.එයින්  
තමන්ට රැනියාවක් ජමන්ම අන් අයට රැකියාවක් ලබාදීජම් අවස්ථාව උදා ජේ. 
ඔබ එජලස තබන පියවර රජේ අනා ත දියුණුවට මහත් පිටිවහලක් උදා කරයි. 
තාක්ෂණය ජවනස ්වීමත් සම  විවිධ වූ රැකියා අවස්ථා උදාවී ඇත.ජම් වන විට ජබොජහෝ  
ජදජනක් පරි නකය උපජයෝගී ජකොටජ න නිවජසේ සට රාජකාරී කිරීමට ජපළබී ඇති  
අතර ඒ සදහා අවසථ්ාව උදාවී ඇත. ජපෟ රුෂත්වය වර්ධනය  කරජ න රැකියාව  
ඉල්ලන කුසලතාවන් වර්ධනය කර  ත යුතුය. 
ඔබට ජමම ජපොත අධ්යනය කිරීම තුලින් ජීවිතජේ අරමුණු කරා  මන් කිරීජම්දී 
පිටිවහලක් උදා ජේ.21වන සය වසට ඔබින ශර්මික පිරිසක් බහි කිරීම ජමහි මූලික 
අරුතයි 
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1.සිහින අරමුණු  තකිරීම හා තීරණ  ැනීම. 
 

1.1  සිහින අරමුණු  තකිරීම. 

 

අෙ සියලු පදනාටම කුඩාකල සිටම ජීවිතය පිළිබද විවිධ සිහින තිබී ඇත. 
 

  සිහින දැකීම පමන්ම ඒ තුළ ජීවත් වීම ද ඉතා වැද ත් පේ. 

සිහිනවලට සීමාවක් නැත. එනිසා ඔබ දකින සිහින වලට ද සීමා ෙනවා 

පනො න්න. ඔබට අවශ්ය ආකාරයට ඕනෑම කාරණයක් පිළිබදව සීමාවකින් 
පතොරව පලොකු සිහින දකින්න. ඔබ අහපසේ මාලි ාවක් තැනුවපහොත් යම්දිනක 

ඔබ ඔපේ අරමුණු ජය ත් විට පෙොළපේ සිට ශක්තිමත් ෙදනමක් සහිතව ඔබ 

තනන ප්රාසාදය එම මාලි ාවට සම්බන්ධ කිරීමට ඔබට අනිවාර්යපයන් 
හැකියාව ලැපබනු ඇත. 
 

නමුත් සිහින සැබෑකර  ැනීම සදහා සිදුකළ යුතු අත්යාවශය් ක්රියාමාර්  

කිහිෙයක් ඇත. නැතපහොත් ඔබ ඇති කරප න තිබූ සිහින , සිහින පලසටම තිබී 
පබොදව යනු ඇත  . 
 

සිහින ඉටුකර  ැනීමට අපි කුමක් කළ යුතු ද? 

 

 

 

1.1.1 සිහින හා අරමුණු අතර පවනස හදුනා  න්න. 
 

           සිහින             අරමුණ 

සැලසුමක් නැත. නිශ්චිත සැලසුමක් ඇත. 

ක්රමපේදයක් නැත. ක්රමපේදයක් නැත. 

සීමාවක් නැත. ප්රපයෝගික පේ. 

එය සිතිවිලක් පේ. එය හුදු සිතිවිල්ලක් පනොපේ. 
 

 

 

ඔබට අවශය් නම් ඔපේ සිහින සියල්ලම අරමුණු බවට ෙත්කර  ත හැක. 
 ඒ පකපසේ ද.......? 
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 ඒ සදහා එම සිහින වලට නිසි සැලසුමක් , ක්රමපේදයක් තුළින් අරමුණ 

නැමති පියාෙත් ලබාදිය හැක. එපලස නිවැරදිව අරමුණු සකසා ත් දරුවන්  ඉතා 
පේ පයන් තම අරමුණු කරා යනු ලැපේ. 
 

1.2  අරමුණු නිවැරදිව සකසා  නිමු. 

 

ඔජේ අරමුණු ඉටුකර  ැනීමට නම් ඒවා නිවැරදිව සකසා  තයුතු ජේ. ඒ සදහා නිශ්චිත 
වූත් නිවැරදි වූත් ක්රමජේදයක් ඇත. ඒ අනුව අරමුණක් සතු විය යුතු ලක්ෂණ කිහිපයකි. 

 

1.2.1 අරමුණක තිබිය යුතු ලක්ෂණ හදුනා  නිමු. 
  

 විජශේෂිතබව.  
උදා: ඔබ ඉංජිජන්රුවරජයකු වන්ජන්නම් කුමන අංශයක ඉංජිජන්රුවරයකු ද යන්න. 

 

 මැනිය හැකි බව. 
    උදා: පිරිවැය, තවන කාලය,තමාට 
ලැජබන වටිනාකම ආදී . 
 

 ළ ා කර ත හැකි බව   
    උදා: ජමජලොව තුළ පවතින්නක් වීම. 
 

 යථාර්ථවාදී බව. 
උදා : ප්රාජයෝගිකව ඉටුකර  ත හැකි      

අරමුණක් වීම. නිශ්චිත, ක්රමානුකූල 
 මන් මාර් යක් තිබීම. 
 

 කාලයත් සම  බැදී තිබිය යුතු බව.    

උදා: නියමිත කාල සීමාවක් තුළ ඉටුකර  
 ැනීමට සැලසුමක් තිබිය යුතු වීම. 

 

 
 
 
 
 ජමම ලක්ෂණ සයල්ල සහිතව ඔජේ අරමුණු ජ ොඩන ා  ැනීමට විජශේෂ අවධානය 

ජයොමු කරන්න. 
 

 
 
 
ඔබ විසන් ජ ොඩන ා  න්නා ජමම අරමුණු, 
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    දිගු කාලීන අරමුණු ( අවුරුදු 5 සට 10 දක්වා දිජවන) 

 මධ්ය කාලීන අරමුණු ( අවුරුදු 3 සට 5 දක්වා දිජවන) 

 ජකටි කාලීන අරමුණු ( අවුරුේදක් තුළ ඉටුකර  න්නා) 
 

ජලස ජකොටස් කර ත හැක. එවිට ඔබට ඔජේ අරමුණු ඉටුකර  ැනීම වඩා පහසු වනු 
ඇත. එජසේම අරමුණු ඉටුකර  ැනීජම් දී  තයුතු ක්රියා මාර්  නිවැරදිව හදුනා  ැනීමට 
හැකියාව ලබාජදනු ඇත. 
 
 

උදා -:  
• දිගු කාලීන අරමුණ -      මට අවුරුදු 25 වන විට තාරකා විේයාඥයකු ජලස ජසේවය  
                                       කිරීම. 
 

  
• මධ්ය කාලීන අරමුණු -  අවුරුදු 22 වන විට ඒ සදහා අවශය් ප්රථම උපාධිය හා  
                                             අජනකුත් විජශේෂඥතා ලබා  ැනීම හා අවුරුදු 24 වන  
                                             විට ප්රථම පංති සාමාර්ථයක් සහිතව තාරකා විේයා විෂය  

                                                    ක්ජෂේත්රයට සම්බන්ධ වීම. 
 

• පකටි කාලීන අරමුණ -   ජම්වන විට ඉංේරීස භාෂාව ඔබට ලැටලුවක් නම් ෟ උසස ් 
                                                     ජපළ අවසන් වන විට ඉංේරීස භාෂා ප්රවීණත්වය 

ලබා ැනීම සහ ශර්ී ලංකාජවන්  ණිතය  විෂය ධාරාජවන් 
උසස ් ජපළ ඉහලින්ම සමත්වන තුන්ජදනා අතරට 
පැමිණීම. 

 
 

ඔබ දැන් සහිනයක් අරමුණක් බවට පත්කර  න්ජන් ජකජසේදැයි දනී. ජමම අරමුණු 
ඉටුකර  ැනීමට යන  මජන් දී වඩා පහසුජවන් යාහැකි ම ක් ඔබ දන්නවා ද....?  ඒ පහත 
ක්රමජේදයයි. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 .3  වඩා ෙහසුපවන් අරමුණු කරා යාමට ......... 
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“ තමා හදුනා  න්න ”. 
 

“ ඔබ පමපලොවට ඉෙපදන විට ඔබටම අනන්යවූ විභව ශක්තීන් ප්රභවයන් 

 සහිතව ඉෙදී ඇතිබව ඔබ දන්නවා ද ? ” 

 
ඔබට ඔජේ යහඵවා කරන ජදයම කිරීමට හැකියාව අවම විය හැක. ඇත්ජතන්ම තව 
ජකජනක් කරන ජදයම කිරීමට තවත් අය ජමජලොවට අවශය් නැත.  අවශය් වන්ජන් 
තවජකකුට කළ ජනොහැකි ජදයක් කළ හැකි අයයි. එනිසා ඔබ ඔහු ජහෝ ඇය වීමට 
ජනොයන්න. 
 

 
 

ඔබ සතුව ඇති ඔජේ මහපට ඇගිලි සලකුණ ජම් මිහිපිට හිමිව ඇත්ජත් ඔබටම පමණි. 
එය ඔබ ජමජලොව අන් සයලු ජදනාටම වඩා ජවනස ්ශක්තීන් හා හැකියාවන් සතුව ඉපදී 
ඇති බවට ලැජබන එක් සාක්ෂියක් පමණි. 
 

ඔබ තවමත් ඔජේ ශක්තීන් හදුනාජ න නැතිද ? එජසේනම් පහත අභ්යාසය කර බලන්න.  
 

 ජම් ජමොජහොජත් ඔබ සතුව ඇති ශක්තින් , දුර්වලතා , අවස්ථා සහ තර්ජන ඔබට 
හදුනා  ත හැකිවනු ඇත. එය ඔජේ අරමුණු ඉටුකර  ැනීම කරා යන  මන වඩාත් පහසු 
කරනු ඇත. 
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✧ හදුනා ත් ශක්තීන් වැඩි දියුණු කර  න්න. 
✧ හදුනා ත් දුර්වලතා නැතිකර  න්න. එවිට ඒවා ඔජේ ශක්තීන් බවට පත්වනු 

ඇත. 
✧ ළ ා කර  ත හැකි අවස්ථා පිළිබදව උනන්දු වන්න. එජසේම ලැබි තිජබන 

අවස්ථා වලින් ප්රජයෝජන  න්න. 
✧ ඔබට ඇති තර්ජන හදුනා  ැනීජමන් ඒවා ම හැර  න්නා ආකාරය හා 

විකල්ප ක්රම කල්තියා හදුනා ැනීජමන් ඔජේ  මනට ඇති බාධා අවම කර 
 ැනිමට හැකිවනු ඇත. 
 

1.ජීවිත දර්ශණය සකසා  නිමු 
 

ජීවිතජේ ප්රධාන අරමුණ “ සතුට” බැවින් එය ළ ා කර ැනීම සදහා ඒ ඒ කාලජේ දී ඔබ 
විසන් සදු කරන සයලු ක්රියාකාරකම් නිවැරදිව , ක්රමානුකූලව , කැපවීජමන් යුතුව 
ඉටුකළ යුතු ජේ. නැතජහොත් ඔබ විසන් සදුකරන එක් අතපසු වීමක් , වැරැේදක් නිසා 
සමසථ් ජීවිතජේම සතුට විනාශ වී යාහැක.  
“ දැන ජ න ගිජයොත් කතර ම , ජනොදැන ගිජයොත් අතරම ” යන්න ඔබ අසා ඇත.  
එනිසාම අන් සයලුම  මන් වලට වඩා වැද ත් වන ජීවිත  මන යන්ජන් ජකොජහේදැයි , 
යාමට අවශය් ජකොතැනටදැයි දැනජ න යාම ඉතාම වැද ත් ජේ. 
 ජමම කාල සීමාව තුළ ඔජේ ජීවිත සැලැස්ජම් සැකිල්ල නිවැරදිව සකසා  ැනීම සදු කළ 
යුතුය. එනම් ඔබ ඔජේ ජීවිත දර්ශණය ඉතා අලංකාරව , ක්රමානුකූලව සකසා  ත යුතුය. 
එෟ  සදහා ඔබට ඩිමයි ජකොළයක් ජහෝ ේරිසල්් ජබෝර්ඩ් එකක් ජයොදා  ත හැකි අතර , 
ඔජේ අරමුණු වලට අදාල වන අලංකාර පින්තූරයන් ද සපයා ත යුතු ජවයි.  
පහත ජපන්වා දී ඇති ආකාරයට ඔබට ඔජේ ජීවිත අරමුණු සරස ්අක්ශයටත් ඔබජේ වයස 
තිරස ්අක්ශයටත් ජයොදා ජ න ඒ ඒ වයස ්සීමාව තුළ දී ඔබ ඉටුකර ැනීමට අජප්ක්ෂිත 
අරමුණට අදාල රූපයක් ඊට ඉහලින් අලවා  න්න. 
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2 තීරණ  ැනිපම් කුසලතාවය. 

 
ඒ සදහා නිවැරදි අවසථ්ාජේ දී නිවැරදි තීරණ  ැනීමට අපි දක්ෂ විය යුතු ය. 
 

තීරණ  ැනීම යනු , යමක් සදු කිරීජම් දී ඒ සදහා තිජබන අවසථ්ා වලින් ජහොඳම විකල්පය 
ජතෝරා  ැනීමයි. 
 

සැබවින්ම , නිවැරදි අවසථ්ාජේ දී නිවැරදි තීරණය  ැනීමට දැන සටීම කුසලතාවයකි. 
ජමම කුසලතාවය ජනොමැති වීම නිසා අද වන විට ජබොජහෝ ජදනා විවිධ  ැටලු වලට 
මුහුණපාමින් ජීවිතය විඳවන අයුරු ඔබ දැක ඇත. 
 

එනිසා සතුටින් ජීවත් වීජම් කලාව ප්රගුණ කරන ඔබ තීරණ  ැනීජම් කුසලතාවය ද ලබා 
 ත යුතු ය. 
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එබැවින් ඉහත ගුණාං  වර්ධනය කර ැනීම සදහා ද ඔජේ  අවධානය ජයොමු කරන්න. 
 

 

2.1 තීරණ  ැනීපම් ක්රියාවලිය. 
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උදා -:   1. උසස ්ජපළින් පසු විදුලි ඉංජිජන්රු වරයකු ජලස රැකියා  තවීම. 
2. ඉංජිජන්රු උපාධිය සදහා පාඨමාලා පැවැත්ජවන රාේය අංශජේ විශ්ව විේයාල 
පිළිබදව හා අවශය් ලකුණු මේටම් සහ  Z  අ ය පිළිබදව කරුණු ජසවීම. 
 

⮚ විදුලි කාර්මික ශිල්පීය පාඨමාලා පැවැත්ජවන ජපෞේ ලික අංශජේ ආයතන 
ජසවීම. 

⮚ විජේශ  තවී රැකියාව කරනවා ද ? ශර්ී ලංකාව තුළ රැකියාව කරනවා ද ? 

ආදී....... 
3. 
● අදාල ආතනය ජේශීයව ජමන්ම විජේශීයව පිළි  න්නවා ද? 

● මින් ජපර වසර වල පාඨමාලා අවසන්කළ අයට රැකියා ලැබී තිජේ ද? 

● අදාල සහතිකයට ලැජබන වැටුප් මේටම ? 

● ජපෞේ ලික ආයතනයක පාඨමාලාව කිරීමට ඔබට ඇති ආර්ථික හැකියාව. 
● ආදී........ 
 

4.ජහොඳම, ඔබට  ැලජපනම විකල්පය ජතෝරා  ැනීම. 
 

5. ජතෝරා ත් විකල්පය නිවැරදිව ක්රියාත්ම කිරීම. 
● නිවැරදිව පාඨමාලාවට සහභාගී වීම. 
● න්යායික ජමන්ම ප්රාජයෝගික දැනුම ජහොඳින් ලබා  ැනීම. 
● පාඨමාලාව නිස ජලස අවසන් කිරීම. 
● ආදී....... 

    

ජමම ක්රියාදාමජේ වැද ත්ම පියවර ජමයයි. ජකොතරම් ජහොඳ තීරණයක් වුව ද 
නිවැරදිව ක්රියාත්මක ජනොකජළොත්  අජප්ක්ෂිත ප්රතිඵල ජනොලැබී යනු ඇත. 
 

2.2 තීරණ  ැනීම සදහා බලොන අපනකුත් සාධක 

 
● අවශය අවස්ථාජේ දී පසු බැසීම. 

 
ඔබ සතන ආකාරයට තීරණයක්  ැනීම යනු එන ඕනෑම අභිජයෝ යක් 
භාර ැනීම ද ? නැත. සෑම විටම තමා  න්නා තීරණය ඉදිරියට යාමක්ම විය යුතු 
ජනොජේ.  
සමහර විජටක අවශය් අවස්ථාජේ දී පසු බැසීම ද නිවැරදි තීරණයක් වනු ඇත. 
 

● අවශය අවසථ්ාජේ දී නැහැ / බැහැ කීමට ඉජ න  ැනීම. 
 

ජමය  අද ජබොජහෝ ජදජනකු තුළ දක්නට ජනොමැති කුසලතාවයකි.  
ජම් නිසාම වැරදි චර්යා වලට , අනුමත ජනොකරන සබදතා වලට ජයොමු වි 
ජබොජහෝ ජදජනකු තම ජීවිත  ැටලු වලින් පුරවාජ න ඇත.  
ජීවිතජේ විවිධ අවසථ්ා වල දී අපට එකඟවිය ජනොහැකි කාරනා වලට එකඟ වන 
ජලසට ආරාධනා ජහෝ සමහර විට බලපෑම් ඇති විය හැක. ඒ ඔජේ ළඟම 
මිතුජරකු ජහෝ හිතවජතකු ජ න් වීමට ද ජබොජහෝ විට ඉඩකඩ ඇත. නමුත් එම 
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ජයෝජනාවට එක  වීජමන් ඔබට ජමන්ම ඔබ වටා සටින අයටත් හානියක් සදු 
වන බව ඔබට හැජඟයි නම් අදාල මිතුරා ජහෝ හිතවතා අමනාප ජේයැයි බිජයන් 
එයට එකඟ ජනොවිය යුතුය. ඒ බව ප්රකාශ කිරීමට තරම් ජපොජහොසත්,  ශක්තිමත් 
ජපෞරුෂයක් ඔබ ජ ොඩන ා  ත යුතුය. 

 එවැනි කාරනා වලට එකඟ ජනොවීමට ( නැහැ / බැහැ කීමට ) ඉජ න  න්න.    
 

 

● අවශය අවසථ්ාජේ දී උපජදස ් ැනීම. 
 

ඔබට අදාල කරුණ පිළිබදව දැනුම , අවජබෝධය අඩුබව දැජනයි නම්  උපජේශක 
වරයකුජේ , ජදමාපියන්ජේ , ගුරුවරුන්ජේ අදහස ්විමසා කටයුතු කිරීමද නිවැරදි 
තීරණ  ැනීමට ඔබට මහඟු පිටුවහලක් සපයනු ඇත. 
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2.පෙෞරුෂය හා මෘදු කුසලතා 

 
ohd nr ¥fjs  mq f;a  ' ' ' ' ' ' ' '  
 

Un Wiia  fm< mxka ;s fha  ore jk=  f,i wo lghq ;=  l<o kq = ¥re  wkd .;fha q oS  ls is hñ 

fyd a  jD;a ;s hl ks r;js h hq ;= h' ta  i|yd  Tng jD;a ;s hlg m% fjS YjS ug"  iuS uq L 

mrS ÌK 

j,g uq yq K oS ug is ¥fjS  '  tfuka u Tng wkd .;fha  js js O iud cS h wjia :d jka g 

uq yq K 

oS ug is ¥fjS '  tA a  i|yd  fm!re I;a jh b;d  je o.;a  fjS '  

 

ohd nr ¥fjs  mq f;a  ' ' ' ' ' ' ' '  

 

Un Wiia  fm< mxka ;s fha  ore jk=  f,i wo lghq ;=  l<o kq = ¥re  wkd .;fha q oS  ls is hñ 

fyd a  jD;a ;s hl ks r;js h hq ;= h' ta  i|yd  Tng jD;a ;s hlg m% fjS YjS ug"  iuS uq L 

mrS ÌK 

j,g uq yq K oS ug is ¥fjS  '  tfuka u Tng wkd .;fha  js js O iud cS h wjia :d jka g 

uq yq K 

oS ug is ¥fjS '  tA a  i|yd  fm!re I;a jh b;d  je o.;a  fjS '  

 

¥fjs  mq f;a  '  

 

ta  wkq j  fm!re Ih fld gia  follg fnos h yels h '  

 

ta jd  kus , 
 

1    wka ;¾j¾;S h fm!re Ih 

2    nys ¾j¾;S h fm!re Ih jYfhkS '  
 

 

wka ;¾j¾;S h fm!re Ih hkq  ( -  

mq oa .,hd f.a  we;= ,d ka ;h js ia ;r lrk fm!re Ih ija Nd jhhs '  

 

nys ¾j¾;S  fm!re Ih යනු,         ( -  
mq oa .,hd f.a  nd ys r ia jre m js ia ;r lrk fm!re I ija Nd jhhs '  

 

 

^ ms ka ;= rhla  fhd okk&  

 

 

2.1 fm!re Ih .;s  ,la a IK 
 

1 fm!re Ih .;s lhs  

fjkia  fjk iq ,q hs  

 

2 flfkl= f.a  fm!re Ih ;j;a  flfkl= g fjkia  

iud k fm!re Ihka  we;s  wh yÿkd  .; fkd yel 

 

3 iDcq ju fm!re I ,la IK kS rS la IKh l< fkd yel 

mq oa .,hkl= f.a  fm!re I ,la IK tls fkl f.k kS rS la IKh l< fkd yel'  
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4 yeis rS uS j,s ka  wkq ud k flf¾ 

mq oa a ., ye is rs us  u; wkq ud k flf¾ 

 

 

5 mq oa ., fm!re Ihka  nd ys rj ks re mKh jka fka  1 $ 10 fld gils '  

 

Tnf.a  fm!re I;a jfhka  nd ys rj ks ra e mKh jka fka  10$  `  lS '  th c,fha a  

md fjk js Yd , wha s ia  lka olg iud k lr we;'  ths ka  c,fhka  u;= ms gg os ia  

jka fka  b;d  iq z fld gilS  mq oa ., fm!re Ih;a  tA  wd ld rhg nd ys rg ks re mKh 

jka fka  iq z fld gilS '  

 

6 fm!re Ihka  ixj¾Okh l< yels h'  

 

ohd nr ¥fjs  mq f;a  Tng j¾:ud k mj;s k fm!re Ih wkd .;hg .e,fmk 

f,i fjkia  lr .; yels h 

 

 

7 cs j js oH;a ul lreKq  n,md hs '  

 

Tnf.a  fm!re I;a jh ixj¾Okh i|yd  cs j js oH;a ul id Ol n,mE ua s  

l,o mrs irhg wkq j wkq j¾:kh jS ug Tng yels hd j ;s fns '  

 

 

^ ms ka ;= rhla  fhd oka k&  

 

 

id ¾:la  fm!re Ihla  f.d vk.d  .ekS u i|yd  ( -  

 

 

● ;u W;a id yfhka  fm!re Ih fjkia  lr .ekS u 

 

● .= re jre  $  Wmfoa Yljreka f.a  u. fmka jS u 

 

● jev uq ¿ foa Ykj,g ijka oS u 

 

● iEu fohla  foiu iq Njd oS j ne,S u 

 

● ;uka g ,enk wji:d fjka  Wmrs u m% fhd a ck .ekS u 

 

● Okd ;a ul mq oa ., weiq r 

 

● ika ks fjS ok ud OH Nd js ;h 

 

● f,d j os kQ  mq oa ., prs ; ls hjS u 

 

● ;u cS jk w;a oelS us  ue oy;a j js o.ekS u 

 

● ;u wOHmk wruq Kq  Wmrs ufhka  bgq ls rS ua  

 

 

id ¾:l fm!re Ihla  f.d vk.d  .ekS u i|yd  Okd ;a ul is ;= js ,s  j,s ka  ika koa O jka k 

'  
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cs js f;a  fnd fyd a  foa  Okd ;a ulj Nd r .ka k - ch.% ys  ud j; we;a f;a  ta  ;= ,hs '  

Tn ks rka ;rfhka  Okd ;a ul is ;= js ,s  j,s ka  ika koa O jS u b;d  je o.;a h'  thg fya ;= j 

wkd .;fha oS  Tng js js O wNs fhd a . iy nd Ol j,g uq yq K oS ug is ¥fjhs '  fuks id  

ks rka ;rfhka  Tn is ; ;= ,  A TjS  ug mq zjka  a  hka k  Od rKh lr .ekS u 

Tnf.a  wkd .;h id ¾:l lr .ekS u tla  uÕls '  

^ ms ka ;= rhla  fhd oka k&  

 

2.2 fm!re I ixj¾Okfha  m% fhd a ck ( -  
 

ia jixl,a mh 

 

 

 

wd orKls h ¥fjS  mq f;a "  

 

fm!Ih ms <s n| wjOd kh fhd uq  ls rS fuS oS  wm oek .; hq ;= u id Olhla  jka fka   

ia jixl,a mhha s  

 

uu;a jh f,ihs A A  

 

A A cs ka   ms hd f–g wkq j ia jixl,a mh m% cd kk ixj¾Okh;a a  iuÕ yg .kS  '  

<ud  ld ,fha  uj fla ka ø fld g f.k is ;k l= vd  ore jd  mrs irh ms <s n| wjfnd a Oh;a a  
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iuÕ  

th 

fjkia  

lr .kS '  fuS A   iuÕ Okd ;a ul iy iDkd ;a ul ia jixl,a mh yg .kS '  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ia jixl,a mh fld gia  ;= klg yg.kS  

 

● Yrs rs l "  ld hs l ia Nd jh ms <s n| ia jixl,a mh 

● yels hd  ms <s n| ia jixl,a mh 

● iud c ms <s .ekS u ms <s n| ia jixl,a mh 

 

fuS  wkq j mq oa .,hl= f.a  ia jixl,a mh j¾Okh i|yd  ixia lD;s h yd  md rs irh js Yd , 

n,mEula  t,a , lrhs .th Ok fyd a  iDK mrd ihla  Tia fia  js p,kh jk w;r th Okd ;a ul 
os Yd k;s hlg j¾Okh lr.ekS u je o.;a fjS '  
 

 

^ ks Ls , m% ia :d rhla  fhd oka k&  

 

 

 

kj fh!jkhka f.a  ia jixl,a mh j¾Okh lr .ka fka  wkkH;d  w¾nq O ch.ekS fuka  nj 
ms hd fca  fmka jd  fohs '  

 

 

fh!jkhka  wNs fhd a . foi n,ka fka  

 

1  wNs fhd a .hla  ;s fnS  -  th ch .ekS ug lemfjS  ;ud  bos rs fha  we;s  wNs fhd a . 
oekS '   ch .ekS ug lemfj 
 

 

2 wNs fhd a .hla  ke; - lemjS ula  we ; foud ms hka  we;= z wfkl= ;a  u. fmka jS u u; ;u 
cs js ;h f.d vk.d  .kS . wNs fhd a .j,g  uq yq K foka fka  ;uka  fkd j foud ms hka h. 
 

 

3  wNs fhd a .hla  we; - lemjS ula  fkd ue;. .egz"  wNs fhd a . we; uq yq KoS ug 

yels hd jla  fkd ue; 

Okd ;a ul ia jixl,a mh iDkd ;a ul ia jixl,a mh 

 

 

1 ug th l< yels h Ug l< fkd yelS h 

2 jS fYa I oÌ;d   ud  ;= < we; ud  ;= < oÌ;d  fkd ue; 

3 wNs fhd a . ch  .e ekS ug ug yelS h wNs fhd . ug nrlS  

4 js s js O ;;a jhka  md ,kh l< yels h fnd a fyd a  foa  ug md ,kh l< fkd yel 
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4  wNs fhd a .hla  fkd ue; - lemjS ula  fkd ue ;. Woa fhd .Ys ,S  fkd jk Wod iS k .;s  ,ÌK 
  

 

 

 

^ ms ka ;= rhla  fhd oka k&  

 

 

 

 

 

uD¥ l= i,;d  

 

wkd .;fhha oS  je v f,d a lhg m% fjs Y jS fuS oS  Tnf.a  oe kq u l= i,;d  i,ld  ne,S fuS oS  

21 jk is hjfia oS  wd h;k jvd ;a  wpd r O¾u j,s ka  fynS  jD;s lhka  n,d fmd frd ;a ;=  
fjhs ' fuS  ks id  my; i|yka  l= i,;d  flfrys  wjOd kh fhd uq  ls rS u je o.;a fj. 

 

1 kd hl;a jh  ( -  
                   

b,la  imq rd  .ekS u fjkq fjka  lKa vd hula  wNs fm% rKh ls rS fuS A  
yels hd jhs ' wkd .;fha oS  ;ud  kd hl;a jh ,nd fok mjq ,g" .ug"  rgg kd hl;a h ,nd  oS u 

i|yd  kd hl;a j l= i,;d jk ixj¾Okh lr .ekS u 

a   
 

        2 lka vd hula a  f,i lghq ;=  ls rS u ( -  
 

fmd ¥ jq  wruq Kla  bgq ls rS u fjkq fjka  ia jhka  fm,U jS fuka  fofokl=  fyd a  bg jevs  
ms rs ila  iuÕ lghq ;=  ls rs u 

 

3 ld , l<ukd lrkh ( -  

          

;u ld <h M,od hs j;a  l¾hÌuj;a  fhd od  .ekS fuS  yels hj yd  ld ¾h jvd ;a  

m% fhd a a ckj;a  wd ld rhg is ¥ ls rs u 

 

4 hym;a  .= KO¾u we;s  lr .ekS u ( -  
 

iud cS h yr moa O;S h iq /ls u 

 

5 ks ¾ud K;a u ps ka ;h ( -  
 

kj ks ¾ud K ns ys  ls rS u" iuS m% od hs l ps ka ;kfhka  w;a us oS  ;d ÌKh yd  kj oekq u 
Tia fi a kjHlrK is ;= js ,s  we;s  ls rs u 

 

6 .egz js ioS u ( -  

                 

tos fkod  cs js ;fha  we;s jk .egz y¥kd  .ekS u iy ta a  fud kjd o ta  ioyd  js i¥us  
flfia  fhd od  .ka fka o hka k wjfnd a O lr .ekS u 

 

 

7js fjS pkd ;a ul ps ka ;kh ( -  

      

ks rka ;r js fjS pkd ;a ul l% s hd ud ¾. j,s ka  w;a us s oS  Okd ;a ulj lghq ;=  lrka fka  

flfia o hka k mq re ¥ mq yq Kq  ls rS u ;= ,s ka  a  js fjS pkd ;a ul ps ka ;kh w;a us os u 
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8 m% is oa Os fha  l:d ls rS u ( -  
 

;u woyia  lS ys m fokl= g fyd a  iNd jloS  oela jS u yd  thukd  f,i Yd % jlhka g 

t;a ;=  .eka jS u ;= ,s ka  wd l¾YKh os kd  .ekS u 

 

 

9 jD;a ;S uh ,s Ls ;Njh ( -  
 

woyia  js Os u;a jq ;a  jHla ; Nd Id fjka  f,a LKh ls rS u iyd  th mGlhka g 

ta ;a ;=  .eka js h yels  nj. 
 

 

10 vs cs g,a  Yd Ìr;d j  ( -  
 

iE u /ls hd  wfma Ìs ;fhl= gu wju vs cs g,a  Yd Ìr;d j w;HjYH                                                                                                           

jk w;r jD;a ;S h cs js ;h jvd  fyd os ka  .% ykh lr.ekS ug iy jD;a ;S h i:d hs ;d jh 

ioyd  ks mq K vs cs g,a  Yd Ìr;d j w;HjYHfj.S  
 

11. jD;a ;S h wd l,a m ( -  
 

wkd .;fha oS  l= uk jD;a ;S hlg m% js Ia G jq jo th ;Dma ;s u;a j bg ls rs u ioyd  we;s  

lr .; hq ;=  ud kis l fm<UjS u 

 

q  

12 jev wd pd r O¾u ( -  
;ud f.a  jD;a ;S hg wod < is ¥ l< hq ;=  lghq ;=  iyd  ta ;= ka  iud chg is ¥jk whym;a  

n,mEus  wju lS rS u 

 

 

14 jD;a ;S h ;<uKd lrKh ( -  
;ud  m% fjS Y jk jD;a ;S h js Os u;a j"  kS jros j"  l<g fjS ,d jg bgq ls rS u w;HjYHfjs "  

a  

15 kuHYS ,S ;a jh  ( -  

                

wjYH wjia :d jka  ys oS  kuHYS ,S j lghq ;=  lrS u" fuys oS  fjkia jk je v 

mrs ir ;;a jhka g wkq j¾:kh jS ug we;s   yels hd j'  ks y;ud ks ;a jh ;= ,s ka  fuu 

l= i,;d jh j¾Okh lr .; yels h'  

 

 

16 uq , ms rS s u ( -  

 

ia jhka  Wmd h ud ¾. ms <s n| wjfnd a Oh ;= ,s ka  wd ruS Nl Yla ;s hla  we;s lr .ekS uhs  

fuh cs js ;hg tl;= lr .; hq ;= u jk tfy;a  ¥Ia lr l= i,;d jhlS '  
 

 

17 M,od hs ;d jh ( -  
 

fuys os  woyia  lrka fka  TfnS  wjOd kh fjk;lg fhd uq  ls rS ug is ¥jk ld ,fhka o 

WmrS u ld ¾hÌu ;d jhls ka  lghq ;=  ls rS u'  

 

 

18 iud c l= i,;d  ( -  
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wkHfkd kH ino;d  fuka u tls fkld f.a  wjYH;d "  m% fhd ck i|yd  mq oa .,hka  yuq jS u 

yd  tla j l% s hd  ls rS fuS  yels hd jhs '  

 

 

 

 

 

 
3.උසස් අධයාෙන අවස්ථා 

 
3.1    21 වන සියවපසේ ඔපේ ජිවිත  මන් ම  
 
උසස ්ජපළ විභා ය නිම කළාට ඔබට  විවිධ ක්රියා මාර්   ත හැක 
 

01 උසස ්අධ්යාපන අවස්ථා  හදුනාදිම 
 
  
ඹබ උසස ්ජපළ ඉහලින් සමත්වි විශව් විේයාල වරම් ලබා  ත හැක 
 

උපාධියක් ලබා  ැනිම 

විශව් විේයාලයකට ඇතුලත්වි  උපාධි පාඨමාලාවක් හැදැරිම 
 

I. ජේශිය විශව් විේයාල 

II. ජේශිය ජපෞේ ලික විශව් ේේයාල  
III. විජේශ විශව් ේේයාල වලට අනුබේධිත ජේශිය විශව් විේයාල(UGC  අනුමත) 

IV. විජේශිය විශ්ව විේයාල 
 

පාසල් අධ්යාපනජයන්  පසු  ඔඩ උසස ්ජපළ  විභා ය ඉහලින්  සමත්ව ඇති නම් 
ඔඩට රජජේ විහව් විේයාලයකට ඇතුලත් වි උපාධියක් ලබා ත හැක. 
 
 

ජේශිය විශ්ව විේයාල  15 ක්  හා  අනුබදුධ විශ්ව විේයාල 07 ක් ඇත ජම සදහා 
UGC  NET link  මගින් අනුමත පාඨමාලා පිළිබද ජතොරතුරු ලබා ත හැක. 
 

 දුරකතන  - 0112 693 301 

 ජවේ   - www.ugc.ac.lk  
 

රාේය විශව් විේයාල වලට ඇතුලත් විමට ජනොහැකි වු ඔබට රාේය විශව් විේයාල 
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මගින් ජමජහයවන බාහිර උපාධි පාඨමාලාව හැදාරිය හැක ඒජසේ නැතිනම්  
පුේ ලික අංශජේ විශව් විේයාල වලට ඇතුලත්වි උපාධියක් ලබා  ත හැක ජම් 
සදහා  ජතරතුරු ඒම ආයතන වල link  වලින් ලබා  ත හැක 
 
 
 
 
 
 
w.apiit.lk /info@apiit.lk 
 

: https://studentlanka.com/2011/01/23/national-diploma-in-technology-ndt-

offered-by-university-of-moratuwa/ 
http://www.sliate.ac.lk/ 
www.uovt.ac.lk 
www.sliit.lk 
www.msl.edu.lk 
 

ඔබට ජේශිය විශව විේයාල වලය ඇතුලත් ජනොවි විජේශ විශ්ව විේයාල වලට 
ඇතුලත් විමට අවශය්තාවයක් ඇත්නම් ඔබජේ උසස ් ජපළ විෂය ධාරාවයට 
අදාලව ජහෝ ඊට පරිබාහිර පාඨමාලා  හැදැරිය හැක.  විජේශ ේශව් විේයාල වලට 
ජ ොස ්ජහේ ජේශියව ඇති අනුබේධ විශව් විේයාල වල  අධ්යාපනය ලබා උපාධි 
ලබා ැනිමට හැකි ජේ. ජම් සදහා අත්තර් ජාලය භාවිතා කර අදාල ජකොරකුරු 
ලබා ත හැක. විජේශ විශව විේයාල  හා පාඨමාලා පිළිබද ජතොරතුරු link  වලින් 
ලබා ත හැක 

 

ඇතුලත් වීජම්දි දී ශිෂය්ත්ව  ලබා ැනිජම්  අවස්ථා නිජබනවා  අදාල පාඨමාලා 
 ාස්තුව අයකිරිජම්දි 25%, 50%,75%,100  සහන  හිම්වනු ඇත. 
 

ඔබ ජේශිය විශව්  විේයාල  ජහෝ විජේශී විශව් විේයාල  අධ්යාපන ජනොලබන්ජන් 
නම් ඊට විකල්පයක් වශජේන් රාජජේ හා ජපෞේ ලික  උසස ්අධ්යාපන ආයතන   
ජවත ඇතුලත්වී  උසස ් අධ්යපන අවසථ්ා ලබා ත හැක. (ඩිප්ජලෝම 
හාසහතිකපත්ර පාඨමාල හැදැරිමට) 

 
 

1.රජජේ උසස ්අධ්යාපන ආයතන  
 

උදා 
a. විේයා පිඨ 

b. ජහද විදුහල් 

c. කෘෂි කාර්ම පිඨා(කුණ්ඩසාලය,මහ ඉලුපල්ලම,අගුනජකොළ 

d. උසස ්තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතන 

e. NIBM 
 

2. පුේ ලික උසස ්අධපන ආයතන 
 

http://www.msl.edu.lk/
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a. NSBM 
b. SLIIT 
c. NCBM 
d. IPM 

 

https://www.coursenet.lk/course/1740/bachelor-of-information-technology-
external-bit 

: 
w.cgtti.lk/web/index.php?option=com_gtcourse&view=courses&Itemid=125&l
ang=en 
https://cmb.ac.lk/u_course_cat/diploma-courses/ 
https://www.course 

: https://www.hndit.lk/ 

: https://www.kdu.ac.lk/ 

: https://www.kiu.ac. 
 

 
3.2  වෘත්තිය පුහුණු අවස්ථා  ලබා ැනිම 

 
උසස ්ජපළින් පසු විශව් විේයාල අධ්යාපන ලැබුවත් ආ තජේදි ඉහල හා 
උසස ්යැයි කියන රැකියාවක්  කිරිමට නම්  වෘත්තිය පුහුණුවක් සුදුසුකම් 
ලබා ැනිම  අවශය් ජේ.ජම් සදහා ඔබ සුදානම් වියයුතුයි. 
 

අ.ජපො.ස. උසස ්ජපළ  විභා ජයන් සරසවි වරම් ජනොලබන ඔබජේ ජිවිතය 
අවසන් ජනොජේ ඹබට නිස කැපවිමක් ඇත්නම් වෘත්තිය පුහුනු පාඨමාලාවක් 
හදාරා  ඒ ඹස්ජසේ  උපාධියක් දක්වා සුදුසුකම් ජහවත් NVQ  1,2,3,4,5,6,7 
සම්පුර්ණකර උපාධි මේටම දක්වා  හැදැරිමට  අවස්ථව ඇත. 
 

ජම සම්බන්ධව රාේය හා පුේ ලික අශජේ  ආයතනවල විවිධ පුහුණු 
පාඨමාලා පැවැත් ජේ. 
 

රජජේ වෘත්තිය පුහුණු අයතන  හා හා පාඨමාලා පිලිබද ජතොරතුරු තාක්ෂණ 
හා වෘත්තිය පුහුණු ජකොමිෂණ් සභා නිල ජවේ අඩවියට ඇතලතු වී  TVEC  

මගින් අනුමත පාඨමාලා පිළිබද  ජතොරතුරු ලබා ත හැක. 
 

තාක්ෂණපේදය උොධියක් සම  වෘත්තිය අරබන්න 
 

https://www.kiu.ac/
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a. පුහුණු  පාඨමාලා පැවැත්ජවන අයතන  
 

a. ේමන් ජටක්  
b. කාර්මික විේයාල 24 

c. වෘත්තිය පුහුණු  අධිකාරාය 

d. ජාතික අධුනිකත්ව වෘතිය පුහුණු අධිකාරිය හා ඒහි අනුේේධ ආයතන 

e. අම්පාර හාඩි 

f. ජාතික තරුණ ජසේවා සභාව 

g. ජහොටල් පාසල (සංචාරක  සංවර්ධන අධිකාරිජයන් ජමජහයවන) 
h. ජවනත් 

 

21 වන සයවජසේ නව පාඨමාලා 
 

1        ඩිජිටල් තාක්ෂණය  Digital Technology  

2. ජතොරතුරු තාක්ෂණය ICT  

3. දත්ත විේයාව   Data Science  

4. කෘතීම බුේධිය  Artificial Intelligence  

5. ජරොජබෝ තාක්ෂණය  Robotic Science  

6. නැජනෝ තාක්ෂණය  Nano Technology  

7. ඩ්ජරෝණ තාක්ෂණය  Drone Technology 

 

(ඇමුණුම දිස්ත්රික 25 කාර්මික විේයාල ජතොරතුරු නම/දිස්ත්රිකය/දුරකථන  අංකය) 

 
 

⮚ රාේය වෘත්තිය පුහුණු ආයතන වලට අමතරව  පුේ ලික අංශජේ වෘත්තිය පුහුණු 
අයතන වල  හා විජේශ පුහුණු ආයතන වලට අනුබේධිත ජේශිය ආයතන ද විවධ 
පුහුණු පාඨමාලා ඇත . ඒජමන්ම වලද විවිධ වෘත්තිය පුහුණු පාඨමාලා පැවැත්ජේ. 
 

⮚ ජම් සම්බන්ද වැඩි විසත්ර ජතොරතුරු හා පාඨමාලා පිලිබද අදාල ආයතන ජතොරතුරු 
link වලින් ලබා  ත හැක. 
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උදා-හයිජටක් 

      පුේ ලික ජහද විදුහල් 
 
: https://www.vtasl.gov.lk/ 
https://www.britishcouncil.lk/?gclid=Cj0KCQjwraqHBhDsARIsAKuGZeGSOwKW
MbZ6qh7rRxgiA1OX2xR1ikzOgu-g6itpmYm4QrY_U-fF89IaAglQEALw_wcB 
https://ou.ac.lk/ 
 
https://www.mohe.gov.lk/index.php?lang=en 

 
 

3.3  වෘත්තිය සුදුසුකම් ොඪමාලා පිළිබද පතරතුරු 

 
✔ 21 වන සයවජසේ සාර්ථක රැකියාවකට යාමට නම් වෘත්තිය සුදුසුකම් සහිත 

පාඨමාලාවක් හැදැරිම අත්යවශය් ජේ ජම් සදහා රාේය හා පුේ ලික  අංශජේ 
ආයතන මගින් සහ විජේශ  හා විජේශ පුහුණු ආයතන  වලට අනුබේදිත මගින් 
ජමජහයවන වෘත්තිය සුදුසුකම් ලබා ැනිජම් විවිධ පාඨමාලා පැවැන්ජේ. 
 

✔ ශර්ී ලංකා විේවත් වෘත්තික සංවිධානය 
 
  
Telephone -   011 2 580 268  
    011 2 055 217 
Web -   opasrilanka.org 
 
 

ොඨමාලා සම්බන්ද උදාහරණ 

 

 
 

අනු 

අංකය 

පාඨමාලාව අයතන දුරකථන 

අංකය 

අනු 

අංකය 

පාඨමාලාව අයතන දුරකථන 

අංකය 

1 ගිණුම්කරණ හා 

වි ණනය 

0112352000 1.  රසායන විේයාව 0114015230 

2.  මුල්යකරණය හා 

ගිණුම්කරණය 

0112506391 3.  පරි ණක විේයාව 0112592762 

4.  කළමණාකරණය 0112503880 5.  වවේය විේයාව 0112691846 

6.   ෘහ නිර්මණ 

ශිල්පය 

0112697109 7.  ඉල්ජිජන්රු 0112698426 

8.  බැංකු හා මුල්ය 0112055318 9.  කෘෂිකර්ම 0812395320 

10.  මානව සම්පත් 

කළමනාකරණය 

0112766273 11.  පාමස 0112598826 

12.  නිතිය 0112473119      14 මැණුම් 011504669 

13.       

https://ou.ac.lk/
https://www.mohe.gov.lk/index.php?lang=en
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ඇමුණුම් සදහා 

 නිස්බල හා  කීරක්ෂා පදොර්තපම්න්තුව 1

ොඨමාලාව  ආයතනය දුරකතන

 

ගිණුම්කරණය හා 

වි ණනය 

Accounting & 

Auditing

  ලංකා වරලත් 

 ණකාධිකරණ ආයතනය

Institute of Chartered 

Accountants of Sri 

Lanka

             

 

කළමනාකරණ 

ගිණුම්කරණය

Management

Accounting

සහතිකලත් කළමනාකරණ 

 ණකාධිකරණ ආයතනය

Institute of Certified 

Management 

Accountants (CMA)

             

 නිස්බල හා  කීරක්ෂා පදොර්තපම්න්තුව 21

ොඨමාලාව  ආයතනය දුරකතන

 

 ලය 

කළමනාකරණය හා 

ගිණුම්කරණය

වරලත් සහතිකලත් 

ගිණුම්කරණ සං මය

Association of Chartered 

Certified Accountants

             

 
කළමනාකරණය

Management

වරලත් කළමනාකරණ 

 ණකා කරණ ආයතනය

Chartered Institute of 

Management 

Accountants (CIMA)

              

 නිස්බල හා  කීරක්ෂා පදොර්තපම්න්තුව 22

ොඨමාලාව  ආයතනය දුරකතන

 

 ෘහ නිර්මාණ  ල්ෙය 

 වාස්තු විදයා 

  ලංකා වාස්තු විදයා  න්ප  

ආයතනය

Sri Lanka Institute of 

Architecture

             

 
පුරා විදයාව

Archeology

  ලංකා පුරා විදයා  න්ප  

ආයතනය

Sri Lanka Council of 

Archeologists'

             

 

 නිස්බල හා  කීරක්ෂා පදොර්තපම්න්තුව
23

ොඨමාලාව  ආයතනය දුරකතන

 
බැංකු හා  ලය

Banking & Finance

  ලංකා බැංකුකරුවන්ප  

ආයතනය

Association of 

Professionals Bankers Sri 

Lanka

          

 

මානව සම්ෙත් 

කළමනාකරණය 

Management

Accounting

වරලත් පිරිස් කළමනාකරණ 

ආයතනය

Chartered Institute of

Personnel Management 

             

 නිස්බල හා  කීරක්ෂා පදොර්තපම්න්තුව 24

ොඨමාලාව  ආයතනය දුරකතන

 
මැ ක් විදයාව  

Gemology

  ලංකා මැ ක් විදයා සං මය

Gemologists Association 

of Sri Lanka

             

  
නීතීය

Law

නීතී විදයාලය 

Sri Lanka Law College
             

 නිස්බල හා  කීරක්ෂා පදොර්තපම්න්තුව 25

ොඨමාලාව  ආයතනය දුරකතන

11
පුස්තකාල පස්වා 

Librarianship

  ලංකා  පුස්තකාල සං මය

Sri Lanka Library 

Association 

             

 2

වරලත් 

පල්කම්කරණය

Chartered 

Secretaries

  ලංකා වරලත් පල්කම්වරු 

සහ ෙරිොලක න්ප  

ආයතනය

Institute of chartered 

Secretaries and 

Administrators in Sri 

Lanka

          

 

 නිස්බල හා  කීරක්ෂා පදොර්තපම්න්තුව 26

ොඨමාලාව  ආයතනය දුරකතන

13
අපලවිකරණය

Marketing

  ලංකා අපලවිකරණ 

ආයතනය

Sri Lanka Institute of 

Marketing

             

 4
රසායන විදයාව

Chemistry

රසායන විදයා  න්ප  

ආයතනය

Institute of Chemistry 

Ceylon

             

 නිස්බල හා  කීරක්ෂා පදොර්තපම්න්තුව 27

ොඨමාලාව  ආයතනය දුරකතන

15
ෙරි ණක විදයාව  

Computer Science

  ලංකා ෙරි ණක සං මය

Computer Society of Sri 

Lanka (CSSL)

             

 6
 වදය විදයාව

Medicine

  ලංකා  වදය සභාව

Sri lanka Medical 

Council  

    2691848

 නිස්බල හා  කීරක්ෂා පදොර්තපම්න්තුව 28

ොඨමාලාව  ආයතනය දුරකතන

17

ෙහසුකම් 

කළමනාකරණය 

Facilities 

Management

  ලංකා ෙහසුකම් 

කළමනාකරණ

ආයතනය

Sri Lanka Facilities 

Management Association 

             

 8
ආර් ක විදයාව

Economics

  ලංකා ආර් ක 

විදයා  න්ප  ආයතනය

Sri Lanka Economic 

Association 

             

 

 නිස්බල හා  කීරක්ෂා පදොර්තපම්න්තුව 28

ොඨමාලාව  ආයතනය දුරකතන

17

ෙහසුකම් 

කළමනාකරණය 

Facilities 

Management

  ලංකා ෙහසුකම් 

කළමනාකරණ

ආයතනය

Sri Lanka Facilities 

Management Association 

             

 8
ආර් ක විදයාව

Economics

  ලංකා ආර් ක 

විදයා  න්ප  ආයතනය

Sri Lanka Economic 

Association 

             

 නිස්බල හා  කීරක්ෂා පදොර්තපම්න්තුව 31

ොඨමාලාව  ආයතනය දුරකතන

21

ගුණාත්මක හා  ලදා  

කළමනාකරණය

Quality & 

Productivity 

Management

ගුණාත්මක හා  ලදා  

කළමනාකරණ ආයතනය

Institute of Quality & 

Productivity 

Management

             

22
 ාමසි

Pharmacy

  ලංකා  ෂධපේදීන්ප  

සං මය

Pharmaceuticals Society 

of Sri Lanka

             

 නිස්බල හා  කීරක්ෂා පදොර්තපම්න්තුව 32

ොඨමාලාව  ආයතනය දුරකතන

23

ප්රමාණ ස ක්ෂණ

Quantity 

Surveyors

  ලංකා ප්රමාණ 

ස ක්ෂක න්ප  ආයතනය

The Institute of Quantity 

Surveyors Sri lanka

             

24
සං යාපල් න

Statistics

  ලංකා වයවහාරික 

සං යාපල් න සං මය

Applied Statistics 

Association of Sri Lanka 

             

 



 

26 
 

 නිස්බල හා  කීරක්ෂා පදොර්තපම්න්තුව 33

ොඨමාලාව  ආයතනය දුරකතන

25

සැෙයුම් 

කළමනාකරණය

Supply 

Management

සැෙයුම් හා  වය 

කළමනාකරණ ආයතනය

Institutions of Supply & 

Material Management 

             

26
න ර සැලසුම් කිරීම

Town Planning

  ලංකා න ර නිර්මාණ 

ආයතනය

Institute of Town 

Planners Sri Lanka 

             

 නිස්බල හා  කීරක්ෂා පදොර්තපම්න්තුව 34

ොඨමාලාව  ආයතනය දුරකතන

27
මැණුම්

Surveying

  ලංකා  නුම්පදෝරුවන්ප  

ආයතනය

Surveyors Institute of Sri 

Lanka

             

28
තක්පස්රුකරණය

Valuers

  ලංකා තක්පස්රුකරණ 

ආයතනය

Institute of Valuers of Sri 

Lanka

             

 නිස්බල හා  කීරක්ෂා පදොර්තපම්න්තුව 35

ොඨමාලාව  ආයතනය දුරකතන

29
ඇ  ම්

Textile

  ලංකා ඇ  ම් ආයතනය

Textile Institute of Sri 

Lanka 

077 7 767 413

30
බදුකරණය

Taxation

  ලංකා බදුකරණ ආයතනය

Sri Lanka Institute of  

Taxation

011 2 718 804

 
 
 

4. සිසු ණය පයොජනා ක්රමය 
 

අජප් ආර්ථික මානව සංවර්ධනය සදහා  අත්ය අවශය් වන ඉහල මේටජම්  මානව 
ප්රාේධන සංචිතයක්  ඇති කිරිම උසස ් අධ්යාපන ක්රම මගින් අජප්ක්ෂා කරයි .රාේය 
විශව් විේයාලවල ආසන සුරක්ෂිත කර ත ජනොහැකි  වු  බහුතරයක්  අ.ජප.ස උ.ජපළ 
සුදුසුකම් සහිත ශිෂය්න් හට  විජේශ විශව විේයාල වල විජේශ විශ්ව විේයාල වලට 
අනුබේධිත ජේශිය ආයතනවල  ජහෝවිශ්වවිේයාල පනත යටජත්  පිලි න්නා  ලද ජේශිය 
රාේය ජනොවන උපාධි පිරිනමන ආයතන වල පාඨමාල හැදැරිම සදහා  පාඨමාලා  ාස්තු 
ජ විමට අපහසු උසස ්අධ්යාපනය හැදැරිමට අවශය්  දරැවන් සදහා රජය මගින් ජපොලි 
රහිත ණය ජයොජනා ක්රමයක් 2017 වර්ශජේ සට හදුන්වා දි ඇත. 
 

⮚  උපරිම ණය මුදල ලක්ෂ 08 ක් 

⮚  අමතර වියදම් සදහා  ලක්ෂ 03 ක් 
⮚  ජපොළි රහිත ණය 
⮚  ණය ජ විම පාඨමාලාව අවසන් වී වසර 03/04 කින් පසු ඒළජබන වසරත සහන    

     කාලයකින් පසු පිළිවලට වසර 7/8 කින් 
⮚     තමන් කැමති  ඹනැම  ආයතනයක ලියාපදිංචි වී තමන් කැමති පාඨමාලාවක්  

    හැදැරිජම් අවස්ථාව    
⮚  අයදුම් කිරිම අන්තර් ජාලය මගින්  මගින් 

ලියාපදිංචිය හා වැඩි විස්තර 

⮚ www.studantloans.mohe.gov.lk 
 
1978 අංක 16 දරණ  විශ්වවිේයාල පනත(වරින් වර සංජශෝධි.) යටජත් අනුමත කරණ 
ලද ජපොලී ශිධ්ය ණය ජයොජනා ක්රමයට  ඇතුලත්  වු රාේය ජනොවන උසස ්අධ්යාපන 
ආයතන පහත දැක්ජේ. 
 

⮚ ශර්ී ලංකා ඉන්සට්ිටියුේ ඹප්ඉන්ජපෝජම්ෂන් ජටක්ජනොජලොජි (කැරන්ේ) ලිමිටඩ් 
ආයතනය(SLIIT) 

⮚ ජාතික ේයාපාර කළමණාකාරිත්ව පාසල(NSBM) 

⮚ සජනක්ස ්කැම්පස(්CINEC) 
⮚ ශර්ි ලංකා ජාත්යන්තර ජබෞස්ධ ඇකඩමිය(SIBM) 

⮚ ශර්ි ලංකා වරලත්  ණකාධිකාරින්ජේ ආයතනය(ICASL) 

http://www.studantloans.mohe.gov.lk/
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⮚ සණස කැම්පස ්ආයතනය(SANASA) 
⮚ ජහොරයිසන් ජකොජල්ේ  ඹප් බිස්නස ්  ඇන්ඩ් 

ජටක්ජනොජලොජි(ප්රයිවේ )ලිමිටඩ්(HORIZON) 
⮚ කාේසු හයිලි ඇඩ්වාන්ස් ජමඩිකල් ජටක්ජනොජලොජි(ප්රයිවේ)ලිමිටඩ්(KIU) 

⮚ ඒස.් ඒල් ටි කැම්පස ්(ප්රයිවේ) ලිමිටඩ්(SLTC) 
⮚ ජසේජීස ්කැම්පස ්(ප්රයිවේ)ලිමිටඩ්(SAEGIS) 
⮚ ඊජසොප්ේ ජමේජරෝ කැම්පස(්ESOFT) 

⮚ ඇක්වයිනාස ්උසස ්අධ්යාපන ආයතනය(AQUINAS) 
⮚ ජන්ස්ටිටියේ  ඹප් කජම්ස්ේර සජලොන්(ICHEM) 

⮚ ඉන්ට නැෂණල් ජකොජල්ේ  ඹප් බිස්නස ්ඇන්ඩ් ජටක්ජනොජලොේ ලිමිටඩ්(ICBT) 
⮚ ජබනඩික් කැතලික් ඉන්ස්ටිටියුේ ඹප්  හයර් ඒඩියුජක්ෂන්( ප්රයිවේ )ලිමිටඩ්(BDI) 
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5.ශ්රම පවළද පෙොළ 
        

                              
 

ආදරණිය දුජේ,පුජත්, 
රැකියා ජලෝකය ඉතාමත් ජේ ජයන් ජවනස් ජවනවා.ඔබ රැකියා ජලෝකයට 
නැතිනම් වැඩ ජලෝකයට පැමිජණන විට ජම් තත්වය තවත් ජවනස ් ජවලා 
තිජේවි.වර්තමානජේ පවතින ස්වභාවික ,ආර්ථික හා ජේශපාලනික ජහේතූ නිසා 
ඔබ දන්නා  කියන රැකියා අවසථ්ාවන් , රැකියා තනතුරු නැති ජවලා  අළුත් 
රැකියා අවසථ්ා පවා නිර්මාණයජවලා තිජේවි.ඒ නිසා රැකියා ජලොව නව 
ප්රවණතා පිළිබඳ මබ දැන සටීම ඉතා වැද ත්............ 
 
ඔබ දන්නවද හතරවන කාර්මික විප්ලවජේ ප්රතිඵලයක්  විදිහට, කෘතීම බුේධිය, 
ජරොජබෝ තාක්ෂණය , ඩිජිටල් තාක්ෂණය වැනි ක්ජෂේත්රයන්හි, ඇතිවු පිබිදීම 
නිසා ඒ ආශර්ිතව ජබොජහෝ රැකියා අවස්ථාවන් බිහිවිමක් සදු උනා.ඒ වජේමයි  
විජශේෂජයන්ම පිරිසදු කිරිම් ,වැවිලි කර්මාන්තවල ඇතැම් ජකොටස,් යම් යම්  
නිෂ්පාදනවල අතරමැදි ක්රියාවලියන් සහ ණකාධිකරණ, වවේය  
විේයාව,ඉංජිජන්රු ජසේවා වැනි ක්ජෂේත්රයන්හි,ඇතැම් ජකොටස ්
ඉදිරි අනා තජේදී ස්වයංක්රිය වීජම් වැඩි ඉඩක් තිජබනවා. ( ජාත්යන්තරය තුල 
නම් එවැනි ක්ජෂේත්ර වල දැනටමත් ජම් ජවනස ආරම්භ ජවලා.) ඒ නිසා ජම් 
අංශයන් වල රැකියා අවස්ථාවන් සදහා මානව ශර්මයට ඉල්ලුමක් නැති ජවන්න 
පුළුවන්. ඒ නිසා නව ප්රවණතා ජලසන් ,..............තව දුරටත් ජම් ජේවල් ඔබට 
හදුන්වා දිය හැකියි........... 
 

දුරස්ථව වැඩ කිරිජම් ක්රමජේද සඳහා හුරු වීම සහ අනුවර්තනය වීම ඉතා වැද ත්. 
මන්ද ජලෝකය පුරා   ජසේවා ජයෝජකයන් 84% ක් පමණ දුරසථ්ව වැඩ කිරිම සඳහා 
තම වැඩ කිරිජම්  ක්රියාවලින් ඩිජිටල්කරණය කිරිමටසුදානම් වීජම් ප්රවණතාවක් 
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දක්නට ලැජබනවා.  ඒ 
වජේමයි අන්තර්ජාලය 
පදනම් කර ත් රැකියා 
අවස්ථා බහුල වන බැවින් තරුණ 
තරුණියන්ට  මනා මන , 
සංස්කෘතික  හා භූජ ෝලීය  
බාධාවන් මඟහරිමින් රැකියා 
අවස්ථාවන් සඳහා ඉල්ලුම් කිරිමට ජක්වල් කිරිමට හැකියාව ලැබීම සතුටුදායක 
පුවතක් ජලස හඳුන්වන්න පුළුවන්. එජසේම , ජලෝකජේ ජේ ජයන් දියුණුවන 
කර්මාන්ත තුනක් ජකජරහි අවධානය ජයොමුව තිජබනවා. 
 

 
 
 
  
                                                                  
  

 
           
                              

5.1 පසේවාවක් පලස මෘදුකාං  නිර්මාණය  

 
වර්තමානය වන විට මුළු ජලෝකයම පාජහේ නැතිනම් වැඩකරන ජනතාවජ න් 
400%ක් දුරසථ්ව වැඩ කිරිමට ජපළඹි තිජයනවා. එබැවින්  කතා කරන 
ජේදිකාවන් (chat flat form) ,වීඩීජයෝ, zoom ,teems  වැනි ජසේවය කරන 
ස්ථානය කුමක් වුවත් සම්බන්ධතා පවත්වා  ැනිමට උපකාර වන මෘදුකාං  
නිර්මාණය සඳහා ඉතා විශාලඉල්ලුමක් ඇතිවී තිජබනවා. ඒ වජේමයි  අප 
එදිජනදා කටයුතු පහසු කිරිම සඳහා  භාවිතා කරන විවිධ මෘදුකාං  විශාල 
ප්රමාණයක් ජම්වන විටත් අප සමාජය තුල දක්නට තිජයනවා. ඒ නිසාම 
අනා තජේදී විවිධ අවශයතා සඳහා මෘදුකාං  නිර්මාණය කිරිජම් අවකාශය තව 
දුරටත් වැඩි දියුණු වීජම් හැකියාව තිජයනවා.  එජසේම ජම් භාවිතය තුල පරි ණක 
ක්ජෂේත්රය ආශර්ිතව විශාල පිබිදීමක් දක්නට ලැජබනවා. එජමන්ම දත්ත 
විශජල්ෂණය ,පරි නක තාක්ෂණය ,ඩිජිටල්කරණය  ,කෘතීම බුේධිය ,පරි නක 
ආරක්ෂණ ක්ජෂේත්රය ආශර්ිත විජශේෂඥයන් , පරි නක චිත්රන ( Graphic 
Diesign ) ආදී වශජයන් ජම් එක් එක් ක්ජෂේත්රයන් වල විශාල රැකියාවන් 
ප්රමාණයක්  විශාල වපසරියක් තුල  ජනනය විය හැකියි.  ඒ වජේම  ජලොකජේ 
ජබෝජහෝ සමා ම් ස්වයංක්රියකරණයසඳහා ජයොමු ජවේදී එම ක්රියාවලීන් 
අධික්ෂණය ,නිර්මාණය, විශ්ජල්ෂණය හා නඩත්තුව ආදී  කටයුතු සඳහා 
කුසළතා සපිරි මිනිසුන්ට වැඩි වැඩිජයන් අවසථ්ාවන් ලැජබනු ඇති.. 
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02. ජව තාක්ෂණපේදය ආශර්ිත කර්මාන්ත. 

 
මින් අදහස ් කරන්ජන් ,මිනිස ් ජීවිතජේ ගුණාත්මක බව වැඩි දියුණු කිරිමට  
අවශය වන තාක්ෂණය සඳහා ජීව විේයා ක්ජෂේත්රය භාවිතා කිරිමයි.එහිදි  
පාරිසරික හා පරිසර දුෂණය අවම කිරිම , වවේය  හා ජසෞඛ්ය  
ජසේවා ,කාර්මික,කෘෂි කාර්මික වජව තාක්ෂණය , ආහාර නිෂ්පාදනය,සත්ත්ව 
පාලනය ,වජව ඉන්ධන, 
සා ර හා  ජලජ ජිවී තාක්ෂණය ඇතුළු විවිධ  කර්මාන්ත  ණනාවක ක්රියාවලි 
වැඩි දියුණු කිරිම්  සඳහා  ජම්      අංශජේ නව කුසළතා සපිරි තරුණ ප්රජාවට  
අවස්ථාව හිමි වන අතර ජම්  සඳහා  ඉහළ මූල්ය වටිනාකම් සහිතව විශාල 
ඉල්ලුමක්  ඇතිජේ.  විේයාව හා සම්බන්ධ පාඨමාලා මත පදනම් ව ජම් විෂය 
ක්ජෂේත්රය විවර වන අතරම  ේයාපාර හැකියාව  සහිත   බව ජම් අංශජයන් ඉතා 
දිගු  මනක් යෑමට  අවශය කදිම ජමවලමක්  බව කිව යුතුජේ. 
 

                        
 
03.කෘෂි කාර් ක තාක්ෂණය  
 
කෘෂිකර්මාන්තය සහ අස්වැන්න ප්රශස්ථ කිරිම සඳහා උසස ්තාක්ෂණය භාවිතා 
කිරිම,කෘෂිකර්මය තුළ කළමණාකරණ බාවිතයක් වැඩි දියුණු කිරිම වැනි 
කටයුතු සදහා ජම් අංශයන්හි වපසරිය වැඩි දියුණු වීම නිසා රැකියා අවස්ථා බහුල 
ජවනවා. ජලෝක ජන හණය අඛණ්ඩව වර්ධනය වන අතර දැනට තිජබන ජ ොවි 
බිම් ප්රමාණය ස්ථායි ජවනවා. ජම් නිසා කෘෂි කාර්මික  අංශය තුල වැඩි වන 
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ආහාර ඉල්ලුම සපුරා ලිම සඳහා නව ක්රම ජසවීමට හා ලැජබන අස්වැන්න 
සුරක්ෂිත කිරිම වැනි කාර්යයන්හි වැඩි රැකියා අවස්ථා බිහි වීම සදුජේ. 
 
මීට අමතරව, 
 
04.පුනර්ජනනිය බල ශක්තින් ආශර්ිත ක්පෂත්රයන්හි ඇති වන නව පිබිදීම 

 
ජම් ආශර්ිත ක්ජෂේත්රයන්හි ද  රැකියා   බහුලතාවක් 
ඇතිජේ.විජශේෂජයන් ,ආනයනික ජතල් සහ  ල් අඟුරු මත යැපීම ජවනුවට දැඩි 
සූර්යය තාපය,බහුල වැස සහ ජනොනවතින සා ර සුල  වැනි ජේ නිසා 
අනා තජේ ඇතිවන අර්බුදකාරි තත්වයන්හි රැකියා අවසථ්ා සුලබ විය හැක. 
.එජමන්ම අප ේරේය කළමණාකරනය වැනි ක්ජෂේත්රයන් හිද රැකියා අවස්ථා 
සුලබ විය හැක. එජසේම විේයුත් -වාණිේය ක්ජෂේත්ර ජේ නව පිබිදීම නිසා 
ේයවසායකත්වයට ආසක්තව සටින තරුණ ප්රජාවට නව අජප්ක්ෂාවන් දැල්විය 
හැකි ජේ. 
.ඔබට  ජමයත් ඉතාම වැද ත් විය හැකිය, ජේශීය හා විජේශීය වශජයන් 
ස්වයංර්කිය කරණය වීජම් අවදානම ඉතාම අඩු රැකියා ජලසමානවිය  ති   
ලක්ෂණ සහිත රැකියා ක්ජෂේත්ර හදුන්වා ජදන්න පුළුවන් ජමහිදි ජසේවා ලාභියා 
සහ ජසේවා ජයොජකයා අතර ඉතා සුහදශීලී බවක් ජ ොඩ නැඟිම දක්නට හැකියි. 
නිදසුන් ජලස ජසෞඛ්ය ජසේවාවන්, ළමාසුවතා ,වැඩිහිටි ජසේවාවන් පාරිජභෝගික 
ජසේවාවන්,අජලවිකරණ වෘත්තින්,පුහුණු හා සංවර්ධන ජමජහයුම් 
කළමණාකරන උපජේශන ගුරු වෘත්තින් වැනි වෘත්තින් සඳහා ජේශීයව හා 
විජේශිය  විශාල ඉල්ලුමක් බිහිවිය හැකිය. 
 

                             
ඒ වජේමයි , අවම නිපුණතාවන් සහිත තරුණ තරුණියන් අනා තජේදී ඉතා 
ඉහළ අභිජයෝ යන් සඳහා මුහුණ ජදන බව සඳහන් ජවනවා. එබැවින් ඔබ 
කුසළතා සහිත ජකජනක් විය යුතුමයි. එජසේ ළ ා කර ත යුතු කුසළතා ජලස, 
විජේචනාත්මක චින්තනය,  ැටළු විසදිම, ක්රියාකාරී ඉජ නුම, ඔජරොත්තු දීජම් 
හැකියාව, ආතතිය ඉවසම, නම්යශීලී බව ස්වයං කළමණාකරණය වැනි ජේ 
හැඳින්විය හැකිය. 
.ඒ වජේමයි , ඕනැම ජේලාවක ඕනෑම තැනකදි ඉජ නීමට ප්රජේශ  වීමට 
පමනක්  ජනොව ඉජ න  ත් ජහෝ වැඩි දියුණු කල කුසළතාවන් ජේ ජයන් 
භාවිතා කිරිමට ඔබට ඇති හැකියාවද ඉතා වැද ත් බව මතක තබා  න්න.තව 
දුරටත් ජලොව පුරා සීඝර් ඩිජිටල් තාක්ෂණික භුමිකාවන්ට භාජනය ජවමින් 
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පවතින ජහයින් ජලොව පුරා රැකියා අජප්ක්ෂිතයන් ,වෘත්තිකයන්  ඉජ නිම සඳහා 
සුදානම් වීම ඉතා වැද ත් . ඉජ නීම හා කාර්ෟ්ය සාධනය එකිජනකා මත රඳා 
පවතින බැවින් ඔබ ඉජ නිම කිස විජටකත්  ජනොනැවැත්විය  යුතුයි 
 

      

 
 
ඒ වප ම ,  වර්තමානපේ  වැඩ පලෝකයට ප්රපේශ විය හැකි තවත් ක්රමපේද 

රා යක් තිපයනවා. 

 
01.සෘජුවම  විවෘත  කියා පවළඳ පෙොල පවත පයොමු වීම 

 
උසස්ජපළ විභා ය සමත් වූ පසු ජපෞේ ලික අංශජේ විවිධ රැකියා  අවස්ථා සඳහා  
ඔබට  ජයොමු විය හැකියි. ඒ සඳහා ඔබ ලබා ජ න ඇති විභා  සමාර්ථ ,විෂය 
සම ාමී ,ක්රීඩා ,කුසළතා,නායකත්ව,ජසෞන්දර්යය කුසළතාවන් සඳහා ලබා  ත් 
සහතික ආදිය  සැළකිල්ල ජ න සෘජුවම රැකියාවක් සඳහා ජයොමු වීමට 
හැකියි.ජම් පිළිබඳව ඔබ උනන්දුවක් දක්වන්ජන් නම්  ඒ පිළිබඳව දැනුවත් බවක් 
හා ජපර සූදානමක් පාසල් කාලජේසටම තිබිය යුතුයි.  රැකියා අවසථ්ාවන් පිළිබඳ   
ජතොරතුරු ඔබට  පුවත්පත්,රජජේ  ැසේ පත්රය මගින්, සමාජ මාධ්ය ජාලා 
තුලින්, (වේස ්ඇප්,Link din) වජේ ජේවල් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. 
ඒ වජේමයි දුජේ ,පුජත් , කුමන ක්ජෂේත්රයක වුවත් ඔබ ලබා තිජයන උසස්ජපල 
සහතිකය හුජදක්ම වැඩ ජලෝකජේ ජදොරට තේටු කිරිම පමණක් ප්රමාණවත් වන 
අතරම ජදොරටුජවන් ඇතුලට ජ ොස් රැකියා ජලොව තුල අභිමානජයන් හැ සරිම 
සඳහා ඔබ විවිධ කුසළතා වලින් සමන්විත විය යුතු ජවනවා. 
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01. සංවෘත  කියා පවළඳපෙොල (සැ වුණ  කියා පවළඳපෙොල) 
 
ඔබ දන්නවාද රැකියා ජලොව තුළ 60% ක පමණ ප්රමාණයක් පවතින්ජන් ජම් 
ජකොටස තුල බව. ජම් සැඟවුණු රැකියා ජලොව තුලින් ඔබටත් රැකියාවන් සඳහා 
ප්රජේශ වීජම් හැකියාව පවතිනවා. ජම් සඳහා ඔබ ප්රජයෝජනයට  ත යුත්ජත් 
ඔබ වටා ඇති සබඳතාවන්.සතා බලන්න ඔබ වටා ජ ොනු වි ඇති සබඳතාවන් 
ජකොපමණද කියා. ඔජේ මව,පියා ,සජහොදර සජහෝදරියන්, ගුරුවරුන් ,පාසල,හිත 
මිතුරන්,ඥාතීන්  සහ ඔවුන්ජේ සම්බන්ධතා  ආදී වශජයන්   විශාල ජාලයක් ඔබ 
වටා දැනටමත් ජ ොඩ නැඟී අවසන්. ජම්   සබඳතා  භාවිතා කිරිම තුලින් වැඩ 
ජලෝකජේ විවිධ රැකියා අවස්ථාවන් සඳහා ජයොමු වීජම් හැකියාව පවතිනවා. 
 

                                       කියා අවසථ්ාවන් 
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පෙෞේ ලික අංශය - 

 
වැඩ ජලෝකය තුල විශාල ජකොටසක් අත්පත් කරජ න තිජබන ජපෞේ ලික අංශය තුල  
වැඩි වශජයන් රැකියා බිහිවීමක් සදු ජේ.ඒ වජේම ඉහළ වැටුප් ,වැඩි ප්රතිලාභ සහ 
උසසව්ිම් සඳහා වැඩි අවසථ්ා යන  කරුණු මත ජම් අංශජේ රැකියා සඳහා තරුණ ප්රජාව 
ආකර්ශනය ජේ. 
ඒ වජේම නිර්මාණශිලීත්වය,අභිජයෝ  බාර  ැනීම, ඉලක්ක කරා ළ ා විම,වැනි 
කුසළතාවන්  රාශියක් ඔබ සතු වීම ජම් අංශය තුල තහවුරු වීමට කදිම ජමවලම් ජේ. 
 

                                             
රාජ්ය අංශය - 

 
සුරක්ෂිත බව, විශර්ාම වැටුප් සහිත බව යන කරුණු නිසාජවන් රාේය අංශජේ රැකියාවන් 
සඳහා ආකර්ශනීය බව ඉහලයි . ඒ පිළිබඳවත් ඔබ දැන  ැනීම සුදුසුයි. ජම් අංශජේ විවිධ 
තනතුරු සඳහා අයැදුම පත්ර කැඳවීම සදු කරන්ජන් රජජේ  ැසේ පත්රය මඟින් .රාේය  
අංශය තුල විවිධ  මේටම් වලින් තනතුරු තිජබනවා. ඒ සඳහා සා/ජපළි, න් උ/ජපළි න් 
සහ උපාධි මේටමින් දක්වා අයැදුම් කරන්න පුළුවන්.ජම් ජබොජහෝතනතුරු සඳහා  තරඟ 
විභා  පැවැත්විම තුලින් බඳවා  න්නා අතර ඒ සඳහා ඉතාමත් දැඩි තරඟයකට මුහුණ 
දීමට සදු ජේ. උ/ජපළ විභා ජයන් පසුව ,රාේය කළමණාකරන සහකාර වැනි 
තනතුරකින් රාේය ජසේවාවට ඇතුල් වි පරිපාලන ,සැළසුම්,විජේශ ජසේවා වැනි දීප ේයාප්ත 
ජසේවා සඳහාත් තමාජේ ජසේවා කාලය පදනම් කර ඉහලට  මන් කිරිජම් හැකියාව 
පවතිනවා. ඒ වජේමයි රාේය ජසේවය තුල ක්රියාත්මක වන විවිධ ජසේවාවන් පවතිනවා 
නිදසුන් ජලස පරිපාලන ,අධ්යාපන පරිපාලන, සැළසුම් , ණකාධිකරණ ,විජේශ ජසේවා 
ආදි වශජයන් විවිධ ජසේවාවන් ක්රියාත්මක වන අතර ජම් සඳහා මූලික සුදුසුකම් වන්ජන් 
උපාධියක් සතුවිමයි. බඳවා  ැනිම් සදු කරන්ජන් විභා යක් තුලිනි. දැඩිතරඟකාරි 
ස්වභාවයක් ජම් තුල පවතින නමුත් ඔජේ දක්ෂතා හා  හැකියාවන් මත සුදුස්ජසක් විජම්  
හැකියාව ඔබට තිජයනවා. 
 



 

35 
 

                                          
 

 

 

 

විපේශ  කියා - 

 
කුසළතා සපිරි තරුණ ප්රජාව සඳහා විජේශ රැකියාජවජළඳජපොල හැම විටම විවෘත බව 
පැවසය හැකියි.කාර්මික කෘෂිකාර්මික හා ජසේවා යන අංශ වලින් විවිධ තනතුරු සඳහා 
විශාල ඉල්ලුමක් ජමරට තරුණ ප්රජාව සඳහා පැවතුනත් ජම් අවස්ථා නිවැරදිව 
ේරහණය කර  න්ජන් ඉතා අඩු පිරිසක්. එබැවින් විවිධ භාෂාවන් පිලිබඳ ඔබට ඇති 
දැනුමත් ජම් ක්ජෂේත්රය තුල දිගු  මනක් යෑමට ඔබට ජහොඳ අඩිතාලමක් ජේවි. 
 
 

                                    
 

 නිදහස්  කියා  - 

 
තමාජේම හැකියාවන්  හා කුසලතාවන්  මත  ඇරඹිය හැකි වෘත්තීන් ඔනෑ තරම් දක්නට 
තිජේ. විජශේෂජයන්ම තමාජේ ප්රධානියා තමාම වන අතර ඔබජේ හැකියාව සහ 
කුසළතාවන් මත ජම් ක්ජෂේත්රජේ ජබොජහෝ දදුරක්  මන් කල හැකි ජේ. එජසේම ඩිජිටල් 
ජේදිකාවන් (Digital Flatform)  මත ජමවැනි රැකියා ඉතා ජහොඳින් සක්රීය කර  ැනීජම් 
අවකාශයන් තිජබනවා.  ඒ වජේමයි ජමවැනි රැකියා සඳහා ස්වයං විනයක් තිබිම ඉතාම 
අවශය්යයි. 
උදා- චිත්ර ශිල්පිජයකු,ඡායාරූප ශිල්පිජයකු, නිදහස ්ජල්ඛකජයකු ආදී වශජයන්.... 
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ස්වයං  කියා - 
 
ේයවසායකත්වය ජලසත් හැඳින්විය හැකි ජම් අංශය  තුළ මෑත කාලිනව විශාල පිබිදිමක් 
දක්නට තිජේ. විජශේෂජයන් නිර්මාණශිලීව අළුතින් සතන  තරුණයන් සඳහා ජම් අංශය 
ඉතා ජහොඳින්  ැලජප්. ඉතිං රැකියා ජලොව තුල තමාජේම අනන්යතාවක් සහිතව   මනක් 
යෑමට ඔබ සතනවානම්  ජම් ඒ සඳහා ජහොඳම අවසථ්ාවයි. ඒ වජේමයි දරුවජන් ජම් 
සඳහා ඔබට සහය විමට  ඇති සහයක ජසේවා ප්රමාණය ඉතා ඉහළයි. ඒ වජේම  ඊ -
වාණිේයය වැනි අවකාශයන්  භාවිතා කිරිමටත් ඔබට හැකියි. 
 
 
 

⮚ කවර රැකියාවක් වුවද අභිමානවත් ජේ .උසස ් ජහෝ පහත්යැයි 
රැකියාවන් ජනොමැති බව අවජබෝධ කර න්න. 

⮚ හැම ජමොජහොතකම ඉජ න  න්න.ඉජ න  නිමින් වැඩ කරන්න. 
වැඩ කරමින් ඉජ න  න්න.අධ්යාපනය යනු පාසල් අවධිජේ දී 
පමණක් ලැබිය යුතු ජදයක් ජනොජේ.එය ජීවිත කාලය තුලදිම 
ඔබජේ අරමුණු හා ඉලක්ක මත රැඳි පවතින ජදයකි. 

 

⮚ කුසළතා වලින් සන්නේධ වන්න.ඔබ ඉල්ලුමක් සහිත 
වෘත්තිකජයකු වන්ජන් එජසේ වූ විටයි. එවිට වැඩ ජලෝකය ඔබ එන 
ජතක් බලා සටි. 
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6. සම්මු  ෙරීක්ෂණ 

 
6.1  කියා පිවිසුම් ප්රපේශපයන්  සම්මු  ෙරීක්ෂණ 

 
රැකියා ජලෝකයට පිවිසීමට අජප්ක්ෂා කරන ඕනෑම ජකජනකුට තම රැකියාවට ප්රවිශ්ඨ 
විය හැක්ජක් සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට මුහුණදීජමන් අනතුරුවය. ජමහිදී සම්මුඛ 
පරීක්ෂණයට  ඉදිරිපත් වන පුේ ලයන් අතරින් වඩාත් සුදුසු පුේ ලයා ජතෝරා ැනීමට 
බලාජපොජරොත්තු ජේ. ජමය අජප්ක්ෂකයා රැකියාවටත්, රැකියාව අජප්ක්ෂකයාටත් 
 ැලජපනවාද යන්න ජසොයා බැජලන ක්රියාදාමයකි. ආයතනය බලාජපොජරොත්තු 
වන්ජන් සමාන සුදුසුකම් සහිත පුේ ලයන්ජ න් වඩාත්ම සුදුසු පුේ ලයා ආයතනය 
ජවත බඳවා  ැනීමයි. ඔබ විසන් සදුකල යුත්ජත් අදාල තනතුරට වඩාත්ම  ැලජපන්ජන් 
ඔබ බව සහතික (සනාථ) කිරීමයි. ඔබජේ දැනුම, කුසලතා ,ආකල්ප ජමහිදී මැන 
බැලීමක් සදුකරයි. ඒ සදහා විවිධ ක්රම සහ විධි ආයතනය විසන් අනු මනය කරයි. 
 රැකියා පිවිසුම් ජදොරටුව අභියස ඔබට මුහුණදීමට සදුවන සම්මුඛ පරීක්ෂණ වර්  
ජමොනවාදැයි විමසා බලමු. 
 

01. පක්වල  සම්මු  ෙරීක්ෂණ 
ජමහිදී ඔබට මුහුන දීමට සදුවන්ජන් එක් සම්මුඛ පරීක්ෂකයකු හා සම ය. 
               උදා:- ආයතන ප්රධානියා පමණක් සහභාගි වන සම්මුඛ පරීක්ෂණ 
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02. ස හ සම්මු  ෙරීක්ෂණ 
ජමහිදී අයදුම්කරුවන්  එක්  අයකු ජහෝ කිහිප ජදජනකු, සම  සම්මුඛ 
පරීක්ෂකයන් කිහිප ජදජනකු (ජදජදජනකුට වඩා වැඩි ප්රමානයක්) සහභාගීජේ. 
 

 
 

03. ආයාස සම්මු  ෙරීක්ෂණ 
සම්මුඛ පරීක්ෂණයට භාජනය වන ඔබව හිතාමතාම අපහසුතාවයකට පත් කරන 
ප්රශ්න විමසයි. ජමහිදී පරීක්ෂා කරනු ලබන්ජන් යමිකිස අපහසුතාවයකට ඔබ 
පත්වූ විට ඔබ ක්රියාකරන ආකාරය පිළිබඳව නි මනයකට එළඹීමයි. ජමහිදී 
ඔබට ආචාර ජනොකිරීම ,ඔජේ අදහසට විරුේධ වීම, බාධා කිරීම්, සමච්චලයට 
ලක්කිරීම් ආදිය සදුකල හැකිය. ජම් නිසා එවැනි අවස්ථාවකදී අවසථ්ාවට උචිත 
පරිදි ඔජේ චිත්තජේ  හා හැසරීම් හැඩ ස්වා  ැනීමට ඔබ සූදානම් විය යුතුය. 
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උදා:-  
● ඔබ උපාධිධාරියකුනම් ඔජේ උපාධිය හෑල්ලුවට ලක්කිරීම. 

● ඔබට ජේලාවට එන්නයැයි පවසා හිතාමතාම ප්රමාද කර 
සම්මුඛ පරීක්ෂනයට කැඳවීම. 

 
විජශේෂජයන් ජමවැනි සම්මුඛ පරීක්ෂණ සදුකරනුජේ ගුවන් නියමු නිලධාරීන්, 
පිළි ැනීජම් නිලධාරීන් ,සම්බන්ධීකරණ නිලධාරීන් ආදී තනතුරු සදහා බඳවා 
 ැනීජම්දීය. 
 
  

 
 

04. ප්රාපයෝගික සම්මු  ෙරීක්ෂණ 
ජමහිදී ඔබජේ ප්රාජයෝගික කුසලතාවය(තාක්ෂණික කුසලතාවය) ඇ යීමට ලක් 
ජකජර්. ඒ අනුව අයදුම් කර ඇති තනතුරට අදාලව එයප්රාජයෝගිකව ජයොදා න්නා 
ආකාරය පිළිබඳව ඔබට ඇති හැකියාව ජකොතරම්ද යන්න පරීක්ෂා ජකජර්. 
උදා:-  

● පරි ණක ශිල්පිජයක් බඳවා  න්ජන් නම් ඊට අදාලව ඔබ තුල 
ඇති හැකියාව පරීක්ෂා කිරීම 

● රියදුරකු බඳවා  න්ජන් නම් ඊට අදාල ඔබ තුල ඇති හැකියාව 
පරීක්ෂා කිරීම.  
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04. ඇ යීම් මධ්යස්ථාන (Assessment Center) 

 

                  
 
ජමම ක්රමජේදී සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැදවා ඔබට විවිධ පරීක්ෂණ  වලට 
භාජනය කරයි. 

 
උදා:- මජනෝමිතික පරීකණ (ශදුඅත විශ්ජල්ෂණය, හැකියා,ලැදියා පරීක්ෂණ, 

වෘත්තීය යතුර පරීක්ෂණය) 
 
ජමහිදී ඔජේ ජපෞරුෂත්වය, ආකල්ප, කුසලතා පරීක්ෂා කිරීම සදහා විවිධ 
පරීක්ෂණ වලට භාජනය කිරීමට පිළිවන. ඒ සදහා ඔබ සූදානම් වී යාම වැද ත්ය. 
 

05. ෙසුතල  සම්මු  ෙරීක්ෂණ 
 

ජමහිදී ඔබ ජීවත්වූ පරිසරය හා දැනට ඔබ  තකරන පරිසරය පිළිබඳව ජසොයාබැලී ම 
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සදුකරයි. (ජම් සදහා ඔබ ඥාතීන් ජනොවන ජදජදජනකුජේ ජතොරතුරු විමසීම සදුකරයි) 
 
ජමයට අමතරව ආයතන ඔවුන් විසන් පවත්වනු ලබන සාමාජීය අවස්තාවකට 
ඔබ සහභාගී කරවා  නිමින් එහිදී හැසජරන ආකාරය නිරීක්ෂණය කරමින් 
සම්මුඛ පරීක්ෂණ අවසථ්ාවක් ජලස ජයොදා නී. 

උදා:- 

⮚ දිවා ජහෝ රාත්රී ජභෝජනයකට ආරාධනා කිරීම 
⮚ විජනෝද චාරිකාවකට සහභාගි කරවා  ැනීම 
⮚ විජශේෂ උත්සවයක් සදහා සහභාගි කරවා  ැනීම 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

සම්මු  ෙරීක්ෂණයට සූදානම් පවමු 

රැකියාවක් අජප්ක්ෂාජවන් කාලය  තකරන ඔබට ජමය ඉතා වැද ත් අවස්ථාවකි. 
එබැවින් පහත අදියරයන් අනු මනය කරමින් මනා ජලස ජම් සඳහා සූදානම් විය 
යුතුය. 

විපශේෂ අවධානයට 
ඔබ නුතනජේ තාක්ෂණය භාවිතා කිරීම පිළිබඳව ඉතා සැලකිලිමත් විය යුතුය. 

Skyp, Whatsapp, Viber, Zoom  ආදී තාක්ෂණ ක්රම ඔස්ජසේ ඔබව නිවජසේ 

සටම සම්මුඛ සරීක්ෂණයට භාජනය කරයි. නිවජසේ සට සම්මුඛ පරීක්ෂණයට 
මුහුණ ජදන්ජන් නම් ඒ සදහා පූර්ව සූදානමක් ඔබ නිවස තුල සදුකිරීමට ව  

බලා න්න..(ඔබජේ කැමරාව තුලින් නිවජසේ බාහිර පරිසරය පවා නිරීක්ෂණය 
කිරීමට ඉඩ ඇති බැවින් කැමරාව විවෘත කිරීමට ජපර ඒ පිළිබඳ සැලකිලිමත් 

ජවන්න.) 
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 ඔබ සම්මුඛ පරීක්ෂණයට සහභාගී වන විට ඔජේ ජීව 
දත්ත පත්රිකාව සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය අත තිජබන බව 
මතක තබා  න්න. ඔවුන්ට ඔබ සම   
කථා කිරීමට අවශය් වන්ජන් ඉන් තීරණය කර ත ජනොහැකි 
ජේවල් දැන ැනීම 
 සදහා පමණි. එනම්  

 

● ඔබ ජකොරම් ජහොඳ සන්නිජේදකජයක්ද ? 
● ඔබ ජකොතරම් විශ්වාසනීයද ? 

● ඔබ නිවැරදි ආකල්ප ඇත්ජතක්ද ? 
● භාවිතජේදී ඔබට දැනුම ජයොදා ත හැකි 

ද ? යන්නයි. 
 

ඒ අනුව සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවීම් ලිපිය ලද  වි ස හා ඉන් පසු අනු මනය කල 
යුතු ක්රියාමාර්  කීහිපයකි 
 
 

කැඳවීම් ලිපිය ලද වි ස 

 
1. ආයතනජේ නිෂ්පාදන, ජසේවා හා ආයතනජේ ශාඛා  
           පිලිබඳ ජසොයා බලනන. 
2. ආයතනජේ ප්රචාරණ දැන්වීම් ජසොයා බලා ඔජේ 
          ක්රියාකාරකම් අයදුම්පජත්        මතුකර ජපන්වන්න. 
3. කරපටිය පැළඳීම, සාරිය ඇඳීම පුහුණු වන්න. 
4. ආයතනය පිහිටි ස්ථානය හා එයට ඇති දුර ජසොයා බලන්න. 
5. නිරන්තරජයන් අසන ප්රශ්නවලට පිළිතුරු දීම සදහා පුහුණු වන්න. 
 

ඇඳුම 
 
දුටු වි ස සත් ඇද න්නා පළමු ජේ ඇඳුමයි.ඹබ ඉතා ජහොඳින් හැද පැළද මනා 
ජපෞරුෂයකින් යුතුව සම්මුඛ පරීක්ෂණයට සහභාගී වන්ජන් නම් 50% ක් 
පරීක්ෂණජයන් සමත් විය හැකිය 
 

පිරි  
● ලා පැහැති කමිසයක් හා තද පැහැති කලිසමක් ඇඳිය යුතුය.     
● කමිසජේ පාටට කරපටිය ,ජම්ස ් ැලපිය යුතුය. 
● ඉනපටිය,සපත්තු වර්ණ  ලපා පැළඳිය යුතුය 

 

කාන්තා 
 
කාන්තාවකට ආකාර හතරකින් ඇදිය හැකිය. 

  1.සාරිය ජහෝ ඔසරිය ඇඳීම 
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2.සාය ,හැේටය ඇඳීම  
3.කලිසම් සූේ ඇඳීම 
4.ජකෝේ කිේ ඇඳීම   

 

❖ ඇඳුම රැකියාවට අනුව වියයුතු අතර උත්සව අවස්තාවලට අදින තද පාට හා 
දිස්නය ජදන වැඩ දැමූ ඇදුම් ජනොඇදිය යුතු අතර, උජේ වරුජේ නම් ලා පැහැයද 
සවස ්වරුජේ නම් තරමක් තද වර්ණද භාවිත කල යුතුය. 

❖ ආභරණ අවම වශජයන් පැලඳිය යුතුය. 
❖  ැලජපන හා සුවපහසු පාවහන් පැලඳිය යුතුය 
 

සම්මු  ෙරීක්ෂණයට පෙර දින 
 
01. පහත දෑ සම  ලස්සන ජ ොනුවක් සකසා  න්න. 
 
● ඔජේ අයදුම්පජත් පිටපත 
● කැඳවීම් ලිපිය 

● අධ්යාපන සහතික හා පිටපත් 
● ජවනත් ආශර්ිත ලිපි 
 
02.සෘජුව රැකියාවට සම්බන්ධ ශක්තීන්, සුදුසකම් හා අත්දැකීම් පිළිබඳ ඔජේ 
මතකය අළුත් කර  න්න. 
 
03. ජේලාසනින් නින්දට යන්න. 
 

සම්මු  ෙරීක්ෂණ දිනපේ 
✴  තරමක් ජේලාසනින් අවදි වී සැහැල්ලු ආහාර ජේලක්  න්න 
✴  ඔජේ ලිපිජ ොනුව නැවත පරීක්ෂා කර බලන්න 
✴  ජහොදින් හැද පැළදජ න ජේලාසනින් පිටත් වන්න 

 
ඔබ සම්මුඛ පරීක්ෂණ ස්ථානයට ල ාවන ආකාරය පිළිබද සැලකිලිමත් වන්න 
මන්ද ජපොදු ප්රවාහන ජසේවය ජයොදා  න්ජන් නම් ජබොජහෝ විට මහන්ස වී, දහඩිය 
දමාජ න යාමට සදුවිය හැකිය. එවිට පිලි ැනීජම් නිලධාරිනියජ න් විමසා විජේක 
කමරය අසා එතැනට ජ ොස ්නැවත අළුත් වන්න. 

 

සම්මු  ෙරීක්ෂණයට මුහුන පදන විට 

 
 සම්මුඛ පරීක්ෂණ ශාලාවට ඇතුළු වූ විට ඔබ පැමිණි ජදොර ජහමින් 

වසන්න. 
 අවස්ථාජනෝචිතව සුබ පතන්න. එජහත් දැනුම් ජදන ජතක් අසුන් 

ජනො න්න. 
 ඔජේ ජදඅත් සහ සහතික ජ ොනුව උකුල මත තබා න්න. 

 සම්මුඛ පරීක්ෂණය පුරාම පරීක්ෂණ මණ්ඩලය සම  මනා ඇස ්
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සම්බන්දයක් පවත්වා  න්න. පුටුජවන් ඉදිරියට නැමීම, අත් කම්මුලට 
තබා ැනීම ආදිය කිස විජටක ජනොකරන්න. 

 සාමාන්ජයයන් “ඔේ නැහැ“ වර් ජේ ජකටි පිළිතුරු ජනොජදන්න. 
එජමන්ම වඩාත් දිගු පිළිතුරු දීජමන්ද වලකින්න. 

 සම්මුඛ පරීක්ෂණජේදී ඔබ කිසවක් ජනොදන්නා ක්ජෂේත්රයකින් 
ප්රශ්න අසන්ජන් නම් එහි  ැඹුරට ජ ොස ්අමාරුජේ ජනොවැටී ඒ  ැන ඔබ 
ජනොදන්නා බව කියන්නට ජනොපැකිජලන්න. 

 ඔබ වඩාත් දන්නා ක්ජෂේත්රයකින් ප්රශ්න අසන විට ඒ ඵිලිබද වැඩි 
අවධාරණයක් ලබා  නිමින් හැකිතාක් ලකුණු ලබා  න්න. නිශ්ශේදව 
ජනොසටින්න. 

 ආයතනය තුල ඔජේ වෘත්තීය ඉදිරි  මන හා පුහුණු අවසථ්ා පිළිබඳව 
සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලජයන් ප්රශ්න අසන්න. 

 සම්මුඛ පරීක්ෂණය අවසානජේ පුටුජවන් නැගිට ස්තුති ජකොට පුටුව තිබූ 
ආකාරයට නැවත සකසා විශව්ාසජයන් ඇවිද පිටව යන්න. 
 
ජබොජහෝ රැකියා අවසථ්ා ජපෞේ ලික අංශයට සීමා වීම නිසා ජහොද ඉංේරීස 
භාෂා සන්නිජේදනයක් තිබීම අතිශයින්ම වැද ත්ය. නමුත් සන්නිජේදනජේ 
60% ක්ම වාචික ජනොවන සන්නිජේදනයයි. එම නිසා අභිනය, හඬ පාලනය 
වැනි ජේ තුලින් සන්නිජේදන කුසලතා මතුජේ. විජේශීය භාෂාවක් කථා 
කිරීජම්දී අඩුපාඩු පිළිබඳ බියවීම ජහෝ 
ලේජාවීම අවශය් නැත. ජම් සඳහා තිබිය 
යුත්ජත් 
විශව්ාසනීයත්වයයි. ආත්ම විශ්වාසජයන් 
සන්නිජේදනය කිරීම ජයේරහණජේ 
මූලිකාං යයි. 
 
පහත අයුරින් හැසරිම වැරදි බව මතක 
තබා  න්න. 
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ඔබ සැලකිලිමත්විය යුතුය... 

දවසක් නිමා වී දවසක් උදාවන විට ජලෝකජේ සංවර්ධනය  ේ  ණනක් දුර 

ජ ොසන්ය. අධිජේගී මාර් , අහසට උසට ජ ොඩනැගිලි, අන්තර්ජාලය, ස්මාර්ේ 

ජ ෝන්, නයෂ්ි ක අවි ආදි ජනොජයක් ක්ජෂේත්රයන් සංවර්ධනජේ ඉහලම ඵල 

ජනලාජ න ඇත. එජහත්  ආකල්ප ජමම ජභෞතික සංවර්ධනයත් සම  ජකොතරම් 

දුරට බැදී සාර්ථක ප්රථිපල ලබාජ න ඇත්දැයි විමසා බලනු වටී. 

යහපත් ආකල්ප මිනිසා මිනිජසකු ජලස ජීවත් කරවනවා යැයි කීම වඩාත් නිවැරදිය. 

ආකල්ප පුේ ල ජපෞරුෂය ජකජරහිද විවිධ අයුරින් බලපෑම් ඇති කරයි. 
පුේ ලයාජ න් පුේ ලයාට මුහුන ජදන අවස්ථා හා එහි ස්වභාවය සමාජ වටපිටාව 

මත ආකල්ප ජවනස් වන්නකි. අප ජනොදැනුවත්වම ජම් ආකල්ප මගින් අපජේ 

ජීවිතය පාලනය කරයි. 

වර්තමානජේ පවුජල්, පාසජල්, සමාජජේ , රැකියා ත සථ්ානජේ ජමන්ම රජේ 

දියුණුව සඳහා ද යහපත් ආකල්ප වර්ධනජේ අවශයතාවය මතුජවමින් පවතී. කිසයම් 
සමාජ ආකල්පයක් සෘණාත්මක ජහෝ ධනාත්මක වීමට බලපාන ප්රධාන සාධක 

රාශියකි. පුේ ලයකු සතු මජනෝභාවය ඒ පුේ ලයා සමාජජයහි ජසසු පුේ ලයන් හා 

කටයුතු කරන, හැසජරන ආකාරය සාර්ථක ජහෝ අසාර්ථක වීමට බලපානු ලබන්ජන් 

සාණාත්මක ජහෝ ධනාත්මක ආකල්පයි. 

එනිසා ආකල්ෙ යනු දීර් කාලීනව සැලසුම් කරප න ඇතිකර  තයුතු ජීවන 
දර්ශනයකි. 

දැනුම,කුසලතා ඔබ ජවත පහසුජවන් ලඟාකර ත හැක. සම්මුඛ පරීක්ෂණයකදී එය 

ඔබට ඔප්පුකර ද ජපන්විය හැකිය. නමුදු ආකල්පයන් එම ජමොජහොජත් ඔබට සාදා ත 

ජනොහැකි බව දැන් පැහැදිලිය. දිගුකාලීනව ඔබ ඔජේ සතුවිලි සම  ඝේටනය වී 

වඩාත් යහපත් වූ ධනාත්මක වූ ආකල්ප ජ ොඩන ාජ න සටිය යුතුය.  දිනකින් 
ජදකකින් ජමම කටයුතු කල ජනොහැකි අතර පාසල් යන වයජසේ සට ජම්  ැන 
සැලකිලිමත් විය යුතු අතර අනා ත වැඩ ජලෝකයට පිවිසීජම්දී ජසේවා ජයෝජකයාට 

අවශය පරිදි ජවනස්වීමට පුරුදු පුහුණු වී සටිය යුතුය. 
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අවසාන පිටුජේ ඇතුල් පැත්තට දිස්ත්රික ජල්කම් 
කාර්යාලවල දුරකතන අංක ජයොදන්න. 

. 
 
   උදා:- 01.යාපනය (දුරකතන අංකය) 
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 කියා නිර්මාණ ප්රවර්ධන 

හා වෘත්තීය 

මාර්ප ෝෙපේශ අංශය 

 නිස් බල හා  කී රක්ෂා පදොර්තපම්න්තුව 

9 වන මහල 

පසත්සිරිොය 2 වන අදියර 

බත්තරමුල්ල 


