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මෙමෙයවීෙ සෙ ොරමගෝපමේශකත්වය 
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සෙභාගි වූමවෝ 

ආර.එන.පී.ජී.ාණසිංෙ ලණ්ඩාා -වෘත්ීය ොරමගෝපමේශ ිසළධ්ාරි 

ඩබ්.මේ.ජී.විමේසිංෙ  -වෘත්ීය ොරමගෝපමේශ ිසළධ්ාරි 

ආර.පී.පී.විෙලසරි - වෘත්ීය ොරමගෝපමේශ ිසළධ්ාරි 

විජිතමා පේොවී පළුවතුමු්,ල- වෘත්ීය ොරමගෝපමේශ ිසළධ්ාරි 

සුජීවා ෙිංචනාායක- වෘත්ීය ොරමගෝපමේශ ිසළධ්ාරි 

එච්.ඩී.යු.අයි.ෙදු්මේ-ොනාව සනපත් සිංවරධ්නා ිසළධ්ාරි 
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පටුනා 

1)  ජීවිතමය දිනාවමු අභිමයෝග නයග්නා 

 ධ්නාාත්ෙක ආ්,ප සිංවරධ්නා 

 ිසරොණශීලිත්වයට ලාධ්ා 

2) ඔමබ් සූපානාෙ 

 තමො ෙදුනාා ගැනීෙ,මපෞැකෂය 

 වෘත්ීය යතුා පරීක්ෂෂණය 

 ජීවිතම කළෙණකාණය, ශදු අතම විශ ම්,ෂණය 

3) 21 මවිස ශතම වරෂමේ තමාැකණය 

    වැඩ මලෝකය)world of work) 

    ැකකියා මසවීමන උපායොරග  

    ශ්රෙ අභිොනාමය් යුතුව වැඩ කාමු 

5).ජීව පත්තම විස තමාය  

 

6).සනමුඛ පරීක්ෂෂණය 

 සනමුඛ පරීක්ෂෂණයට මපා 

 සනමුඛ පරීක්ෂෂණයට මුහුණ දීෙ 

 පසු විපාෙ 

 

 7).වෘත්ීය පුහුණු ආයතමනා,උසස  අධ්යාපනා අවස  ා 
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ඔලට අසරිෙත් පුේගලයකු වීෙට  ආක්,ප 
 අසරිෙත් පුේගලයමයක්ෂ විෙට ප්රධ්ානා වශමය් ලලපා්ම් ආක්,පයි වවමේෙ තමවත් කාාණා 

ගනානාාවක්ෂ ලලපා්නා පුලුව් ව සපො පෙතම සිංක්,පය ඉතමා වැපගත්  

අසරිෙත්භාවමේ  H -05 

  a.   HEART. /   හදවත - ආකල්ප 

  b.   HEAD. /    හිස - ම ොළය 

  c .  HAND. /    අත - කකුල - කට  

  d .  HEALTH./   නො මසෞඛ්යය කකොිකක හො  ොනසික) 

  e.   HUMAN/  ොනවවොදිබව-මිනිසත්ක  

 HEART - ෙපවතම - ආක්,ප -H -01 

ආක්,ප  

ආකල්ප යනු මිනිසොමේ  නමසේ උපදින සිතූවිලිික. 

ෙනාස යනු 

සිතිමේ  හැකියොව ඇති සත්වයන් විදින සිතන පතන ආකොරය එයට මුල් වන බලය මහෝ මුල් 
ප රභවවය  නස මේ. 

විලිය් ෙැින්,ට් ට අනුව 

අප වටහො ගන්මන් සිතන්මන් විදින්මන් පතන්මන් රිසි වන්මන් කු ක්  ගින්ද එය සිතික. 

සේේ් මප්රායිගේමේ විග  ෙය ) ෙනාස / සතම) 

ම හිදි සිත මුහුමේ පොමවන අිකසේ කන්දකට උප ො කර ඇත. ඒ අනුව ජලමයන් උඩ මකොටස 

උඩු සිත මලසද ජලමයන් යට මකොටස යටි සිත මලසද මේ මදක අතර මකොටස  ැදි සිත 

මලසද දැක්විය හැක.  
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උඩුසතම -විඥානාය                ෙැදිසතම -උපවිඥානාය                       යටිසතම -අවිඥානාය 

 පුේගල සන්තොනමේ  නමසේ පවත්නො ඇටුවන් බහින ලද  සිතුවිල්ලක් මහෝ අදහසක් 

ආකල්පයක් වශමයන් හදුන්වික. 
 මිනිසේ සිතක ඇතිවන සිතිවිලි මහොද හො නරක කධන/සෘණ  වශමයන් වර්ග කළ හැකිය. 
 යම කු තුළ ඇදහිලි පුරුදු හො විසේවොස  ත ආකල්ප මගොඩනැමේ. 

ධ්නාාත්ෙක ආක්,ප ඇතිකා ගැනීෙ සපො )ධ්නාාත්ෙක සතුවිලි) 

 ය ක් මදස බලන ආකොරය මහෝ දකින ආකොරය මවනසේකර ගන්න 
 නිතර  සුභවවොදී සිතිවිල්ලකින් දවස අරඹන්න 
 නිතර  ශිෂ්යයකු ීම ට පුරුදුවන්න 
 ධනොත් ක අදහසේ ඇති අය ඇසුරු කරන්න 
 නිතර  සිතිවිලි වල සුභව - අසුභව බව  නින්න 
 ධනොත් ක සේවයං කතනය 
 ත ො ගැන ධතොත් ක මලස  වො ගැනී  
 ධනොත් ක මේ කියවන්න අහන්න බලන්න 
 ධනොත් ක පුහුණුව සහ සංවර්ධනය 
 මහොද මසෞඛ්ය පුරුදු ඇතිකර ගන්න 
 ධනොත් ක අමේක්ෂ්ොවන් තියො ගන්න 

 
ආකල්ප ඇති කර ගැනීමමිදි ය ක් මදස බලන ආකොරය ඉතො වැදගත්මේ. පහත රූපය මදස 

බලන්න. 
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HEAD - හිස$මොළය # - H – 02 

 ෙමනාෝ විපයාත්ෙක විශ ම්,ෂණය්ට අනුව මොළය මකාටස  මපකකි’ එනාන වෙ ො පකුණ 

වශමයිස. 
 වන මොළය තුළ අ්තමරගතම ව්ම් මනාාවිධිෙත් අවිධිෙත් ො විධිෙත්ව උප්පා සට මෙපා 

වනා මතමක්ෂ ඉමගනාගත් සයළුෙ පෑය. 
 පකුණු මොළය තුළ අ්තමරගතම ව්ම් ිසරොණශීලී ෙැකියාව ො විභව ශක්ෂී්ය.   

HAND -අතම$කකුල $කට -H - 03 

 ඉෙතම අිංග අප සෑෙ මපනාාටෙ ඇතමත් එමෙත් විමශ ෂ භාවිතමයකි් ජීවිතමයට ආමලෝකයක්ෂ 

ලලාමගනා ඇත්මත්   අතමමලාස සකි. 
  එක කටකි් මපනා පණිවිඩය නාින කතමාකානාවා මේ මපගුනායක්ෂ පකි්නා අස්නා 

විදි්නා ය්නායි. 

HEALTH -ෙනාා මසෞඛයය -H - 04 

 ඉතො මහොද  ොනසික මසෞඛ්යයයක් ඇති තැන ඉතො මහොද කොිකක මසෞඛ්යයයක් ඇත. 
 මුදල් හො බලතල ලැබී  තුළ පුේගලයන් සිල්පද කැඞී ට මපළබී  තුළ ඉහත 

මදයොකොරමේ  මසෞඛ්යයය ිරරිමහේ. 
 සේවයං විනය මේ  සදහො සෘජුව  බළපොික. 
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 මේ  සදහො හෘද සොක්ියට එකගීම  හො නීතිගරුකීම  යන මදක  අවශයික. 

HUMAN- ොනාවවාදිලව/සෙකනපනාය -H – 05 

 ොනවොදිබව යනු මිනිසුේ තූල ඇති  නුසේෂ්ත්වික ඒනේ මිනිසත්බවික. අද ස ොජමේ අනුන්ට 

උපකොර කිරි  උදේ කිරී  අන්නයන්මේ දුක් කේකටු  හදුනො ගැනි  සංමේදිබව අධයොත්මික 

යනොදි  ොනව ගූණොංග අතයවශයව ඇත. 

 

ඉෙතම කාාණා සය්,ලෙ ආක්,ප වලට ලලපානා අතමා පුේගලයිනාමේ ිසරොනාශීලි 

චි්තමනායටප ලලපායි 

ිසරොනාශීලීත්වයට ඇති ලාධ්ා 

 හරි මේ මසීම  
 ප ර ොණයට වඩො තොර්කිකීම   
 නීතියට  වැඩකිරී  
 නිතර  ප රොමයෝගිකීම ට උත්සොහකිරී  
 සී ොවන් මවනසේකිරී ට ඇති අක ැත්ත 
 සැහැල්ු මවන් බැලී ට ඇති මනොහැකියොව 
 ත ො ිරළිබද’ ඇති අවතක්මසේරුව 
 අසොර්ථකීම ට ඇති අක ැත්ත 
 ම ෝඩයකුීම ට ඇති අක ැත්ත 
 අවදොන  පතික්මෂ්ේප කිරී  
 අඛ්න්ඩව ගලො මනොයො  
 ක්ෂ්ණිකව පතිලොභව අමපක්ෂ්ො කිරි    
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සාර කත්වය 

සොර්ථකත්වය යනු පුේගලයකු සතු යහපත් ජිවන අමේක්ෂ්ොවන් නැතිනේ ඉලක්ක යහපත්ව හො 

ඵලදොිකව මුදුන් පමුණුවො ගැනී කි. යම කුට සොර්ථක වි  සදහො යහපත් ආකල්ප පේධතියක් 

අවශය මේ ආකල්ප ිරළිබද මුලින් කතො කල බැවින් සොර්ථකත්වය ම හිදි කතො කරමු 

විවිධ පුේගලිකන් සොර්ථකත්වය හදුන්වොදි ඇති ආකොරය මේමසේ දැක්විය හැක.  

සොර්ථකත්වය වනොහි අරමුණුක් වටිනො අරමුණක් අනුක්ර මයන් ඉෂ්ේට සිේධ කරගැනී (අර්ල් 

නිකටින්මේල් ) 

සොර්ථක පුේගලිකන් ඔවුන්  ජයග්රහනය කරො ළාො ීම ට  ත්මතන් මුහුණ ප   දුෂ්ේකරතොවයන් 

ජයගත් ආකොරය ඉතිහොසය  ගින් ඉදිරිපත් කර ඇත ඔවුන් ජයග්රහණය කරනු ලැබුමේ පරොජය න් 

තුලින් පසුමනොබො අධධර්යයට පත් මනොවූ මහිකනි. (බි. ස. මපාරබ්ස ) 

වැඩිමදනො  සොර්ථකත්වය අත් අරින්මන් සොර්ථකත්වය මපනි මපනී ය. ඔවුන් ජයග්රහණ මයන් ඉවත් 

වන්මන් ඒයට යොරයක දුරක් ප ණ දුරක් තිබියදීය. ඔවුන් ම   ක්රීඩොමවන් ඉවත් වන්මන් අවසන් 

ජයග්රහණයට ඒක් ිරයවරක් තිබිදීය.( වච්. මාාස  මපමාාට්) 

සාර කත්වය ප්රාර නාා කානා ක්ෂමෂ ර 

 අධයොපන ක්මෂ්ේරය 
    ප්රොථමික/ේවිය/ය/උසසේ වෘත්ය/ය/කොර්මික/තොක්ෂ්ණික 

 රැකියො ක්මෂ්ේරය  
 වයොපොරික ක්මෂ්ේරය  
 වත්කේ ක්මෂ්ේරය 
 පවුල න ැති ක්මෂ්ේරය  
 ස ොජ මේශපොලනික හො සංසේකෘතික ක්මෂ්ේරය  
 කොිකක මසෞඛ්ය ක්මෂ්ේරය  
  ොනසික මසෞඛ්ය අධයොත්මික ක්මෂ්ේරය  

උදො.-පුේගලමයකුට අධයොපන ක්මෂ්ේරය සොර්ථක කරගැනී ට අවශය මකමරික නේ එවිට ඔහු ඇය 

අධයොපන ක්මෂ්ේරයට ිරවිමසික. එය සොර්ථක කරගත් පසු රැකියො ක්මෂ්ේරයට ිරවිසී ට උත්සහ කරික 

එය  සොර්ථක වු පසු අමනකුත් ක්මෂ්ේර මවත ග න් කරික.  

සාර කත්වය සඳො නාගිනා ඉිස ෙමේ පියවා 10 

සොර්ථක වනු ිරණිස  

1.  ආශොව සිමතහි ජනිත කරගන්න  

2.   කැපීම  තබො තබොගන්න  

3.   වගකීේ බොරමගන ඒ සැ  විට නිසි අයුරින් දරන්න 
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4.   අසීරු වැඩද මහොඳින් ඉටු කරන්න 

5.  ආත්  ශක්ශක්තිය සැ විට  තබොගන්න 

6.   ඔබ කරනු ලබන ක්රියොකොරකේ ිරළිබව විශේවොසය තබො ගන්න 

7.   ඔබ ලබො ගැනී ට අමේක්ෂ්ො කරන මේට වඩො මදයක් පරිතයොග කරන්න 

8.  ඔබමේ අධිෂ්ේඨොන ශක්තිය හැ විට  තබොගන්න 

9.  ඔබ දියත් කරන වැඩ වැඩිරළිමවල ක්රියොකොරකේ වල අමා ොනය සැ  සැ විට විවගන්න 
තබොගන්න  

10. ඔබ ඉදිරිපස ගුරුවරමයකු තබොගන්න  

සතුටි් ජීවත් මවමු 

 අමේ දරුවොමේ සිට  හල්ලො දක්වො මේ මලෝකමේ වසන ස   පුේගලමයක්  ස   විට  කල්පනො 

කරන්මන් සතුටින් ජීවත්  ීම ටික. නමුත් සතුටින් ජීවත් මවන ිරරිස ඉන්මන් ඉතො අඩුමවන් එනේ 

සතුටින් ජීවත් මවන කලොව අිර ඉමගන ගත යුතුික. සතුට තිමයන්මන් අප තුලික එ  නිසො සතුට අිර 

විසින් මසොයො මගන යො යුතුික සතුට ජීවිත ම ේ මක්ෂ්ර ගණනොවක් තිමේ.ඒනේ 

1. ඔබමේ ජීවන වෘත්තිය ිරළිබව ඔබ සතුටින්ද 

2.  ඔබමේ වයොපොර කටයුතු වයවසොය කටයුතු ිරළිබවව ඔබ සතුටින් ද 

3. ඔබමේ වෘතිය/ය ආශ්රිත වැඩ පරිසරය ිරළිබවව ඔබ සතුටින් ද 

4. ඔබමේ වෘතිය/ය හරහො සිදු සිදු මකරණ ඉපිකේ ගැන ඔබ සතුටින්ද  

5. ඔබමේ වයොපොර වයසොය කටයුතු අ ොශ්රිත පරිසරයන් පොර්ශේවකරුවන් ිරළිබව ඔබ සතුටින්ද 

6. ඔබමේ  වයොපොරමේ ඉපැම  මහෝ ලොභවය ිරළිබවව ඔබ සතුටින් ද 

7. ඔබමේ අසල්වැසියන් ිරළිබව  ඔබ සතුටින්ද 

8. ඔබමේ  මිතුරන් ගැන ඔබ සතුටින්  

9. ඔබමේ  පවුල ිරළිබවව ඔබ සතුටින් ද   

10. ඔබමේ න දැිකන්  ිරළිබවව  ඔබ සතුටින්ද   

11. ඔබමේ ස ොජ සේබන්ධතො ගැන ඔබ සතුටින්ද  

12. ඔබමේ රටවැසියන්මේ සහ පොලකයන්මේ ක්රියො ිරළිමවළ ගැන ඔබ සතුටින්ද 

13. ස සේතයක් වශමයන් ඔබමේ ජීවිතය  ිරළිබවව ඔබ සතුටු වන්මන් ද     

 ඉහත කරැණු ිරළබදව ඔබ සතුටින් නැත්නේ ඔබ දැන්  ආකල්ප මවනසේ කර ගන්න සොර්ථකත්වය 

කරො යන්න උත්සහ කරන්න ඔබ අනිවර්මයන්  සොර්ථක පුේගලමයක් වනු ඇත. 
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ඔබ හදුනො ගැනි  

පුේගලයකු ත  ජිවන අමාමයෝග කරො ලගොවිමමිදි මුහුණමදන ප්රධොන ගැටුවවක් වන්මන් ත න්ක 

කවුද යන්න මනොදනි ික. එ  මනොදනි  නිසො  ත  පුේගල අරමුණු කරො ලගොවිමේදි පැනනගින 

ගැටුව සොර්ථකව විසදොගැනි ට,ඒවොමේ වොසි අවොසි සලකමින් තර්කොනුකුලව නිවරදි අරමුණකට 

යො  ිරලිබදව ත න් විසින් නිවරදි තිරණයක් ගතයුතුය. 

වර්ත ොනමේදි ඔබ රැකියො මවළදපලට ිරවිසිමේදිද ඔබ ඔබව හදුනොගැනි වැදගත්මවි. එ  හදුනො 

ගැනිමේදි අවධොනය මයොමුකලයුතු කරුණුවන්මන් ඔබමේ 

හැකියොව,ලැදියොව,වටිනොක ,මපෞරුෂ්සේභවොවය,විමනෝදොංශයන්මවි.ම   ගතිලක්ෂ්ණයන්ට 

ගැලමපන වෘත්තියක නියලිම න් ඔබටත් රටටත් වැඩදොික පුේගලයකු නිර් ොණයමේ.  

සේව සංකල්පය යනු පුේගලයො ඔහුමේ ලක්ෂ්ණ ිරළිබදවත් මවනත්අය ස ග විවිධ අවසේථොවලදි 

මගොඩනගො ගන්නො ලද වටිනොකේවලින් යුක්ත වු සංජොනන ස සේථය බවය. 

කොල් මරොජර් ස ොජ  මනෝ විදයොඥය ය 1959 

පුේගලයො හදුනොගැනිමේදි පහත සදහන් කරුණු අධයනය කිරිම න් ස සේථය අවමබෝධ කරගනිමු. 
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භවොහිර සොධක 

ශොරිරික ලක්ෂ්ණ - උස,  හත ,වර්ණය,රූප සේභවොවය,න ,වයස ,ග න් විලොසය,මද ොිරය 

ආභවොස,කටහඩ 

අභවයන්තර සොධක 

හැකියොව,ලැදියොව,වටිනොක ,ආකල්ප,මපෞරැෂ් සේවභවොවය 

ස ොජිය සොධක 

කරුනොවන්තය,මිරශිලි,කපටිික,සැරික   

ඔබ රැකියොවකට ිරවිසිමේදි ප්රබලත  සොධකය වන්මන් අභවයන්තර් ගතිලක්ෂ්ණමේ.එනේ ඔබ සතුව 

පවතින  හැකියොවන් ,දක්ෂ්තොවයන්,වටිනොකේ,මපෞරුෂ් සේභවොවය සහ ආකල්ප  සුවිමශේි ය.ඔබ විසින් 

පංති කො රය ,පොසල,ක්රිඩොිරටිය වැනිද  තුලින් ලබොගන්නො අත්දැකිේ සහ භවොහිර ක්රියොකොරකේ 

වැදගත්ය. 

ස ොජීව ත ො මදස දකින සේවරූපයද රැකියොවක් සදහො උචිත සොධකයකි. 

ආදරය,කරුණොව,ඉවසිලි ත්ක . 

යේ පුේගලයකු ඔහුට එක් එක් අගයන් එකතු කරගත් පසු අනොගත සොර්ථකත්වය සදහො අතිශය 

වැදගත්මේ. උදො- පබිලිසේ සිල්වො  හතො. 

2.මපෞරුෂ්ත්ව සංවර්ධනය 

ඔබ මලෝකය දකින්න පතන මවනස ඔබ  වන්න. 

වැඩ මලෝකයට ිරවිසිමේදි පුේගල මපෞරුෂ්ය සුමශේි සොධකයකි.ම හිදි කොිකක ප්රජොනන චිත්තමවිගි 

ස ොජිය සහ අධයොත්මික ගති ලක්ෂ්ණ ඒකිමනකට ඒකොබේධමවමින් ක්රියොත් කවන 

අකොරයය. ොර්මගෝපමේශමේ දී පුේගල මපෞරුෂ්ත්ව සංවර්ධනය ිරළිබව වැඩි සැලකිල්ලක් දක්වන 

බැවින් මපෞරුෂ්ය ිරළිබව අවමබෝධය ඉතො වැදගත් මේ . 

පුේගල මපෞරුෂ්ය යනු ඒ ඒ පුේගලයොට සුවිමශේි  පරිසරයට අනුව ඔහුමේ මහෝ ඇයමේ චර්යොව සහ 

චින්තනය නියතකරන පුේගලයොතුල වු  මනෝ මභවෞතික පේධතින්මේ ගතික ගතික සංවිධොනයකි. 

 කමගෝල්ඩන් ඔේල්මපොට්  මනෝවිදයොඥය යො) 
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2.1 මපෞරෂමේ ඇති වැපගත්කෙ 

 සොර්ථක මලස සන්නිමේදනමේ මයදී ට. 

 සංවිධොනයට සහ සැලසුේකරණයට. 

 ජීවිතමේ මුහුණ මදන ප්රශේණ ගැටු  විසවො ගැනී ට. 

 අමාමේරණයක් සහිතව ජීවිතය මගීම ට. 

 සොර්ථක සහ ඵලදොම මලස රැකියොවන් හී මයදී ට. 

 නිවැරදි ය/රණ ගැනී ට. 

              ොනසික ආතතිය කළ නොකරණය කර ගැනී ට 

2.2 මපෞරුෂ්යට බලපොන සොධක 

ආරය හො පරිසරය අනුව පුේගල මපෞරුෂ්ය මගොඩනැමගන ආකොරය ධවදය විදයො ක අදහසත්, 

ස ොජ විදයොවත් ආගමික ලයලයන්මේ පදන ත්  ත ම   ආරය හො පරිසරය අනුව මපෞරුෂ්ය 

සංවර්ධනය ිරළිබව අදහස  මපෝෂ්ණය කරික.ආරය ිරලිබදව  සොකච්ඡො කිරිමේදි සංසොරික සහ ජිව 

විදයොත් ක ආරය ද , උපතින් පසුවද පුේගල මපෞරුෂ්මයහි වර්ධනයට පරිසරමයන් සිදුකරන 

බලප මේ ප්ර ොණය  ත පුේගල මපෞරුෂ්ත්ව සංවර්ධනය  සිදුවන බවික. ම මසේ බලපොන පරිසරය 

සොධක හතරක් ඔසේමසේ විග්රහ මකමර්. 

මභෞතික පරිසාය  

 අහොර, ඇඳුේ පැලඳුේ, හිසට වහලක්, අධයොපනය හො ආරක්ෂ්ොව වැනි ද ය. 

ෙමනාෝවිපයත්ෙක පරිසාය  

 ආදරය, මසමනහස, දයොබරත්වය හො හැඟීේ වැනි  ොනසික චර්යොවන් හට අදොළ කරුණු. 

සොන විපයාෙක පරිසාය  

 පුේගලයො උපතින්  ස ොජ සත්වයකු බැවින් යහපත් ස ොජ සේබන්ධතො, සො ොජීය 
රැකවරණය සො ොජම ිරළිගැනී  වැනි කරුණු අදොළ මේ. 

අධ්යාත්ිනක පරිසාය  

සදොචොර සංවර්ධනය ම  ගින් අමේක්ෂ්ො මකමර්. 
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මපෞරුෂ්ය ගැන අධයනය කිරිමේදි  හචොර්යය කොල්යුං  හතො මපෞරුෂ්ය මකොටසේ මදකක් යටමත් 

හදුන්වො මේ . 

1 අන්තරොවර්ති මපෞරුෂ්           2 භවහිර්වර්ති මපෞරුෂ් 

අ්තමාාවරති මපෞරුෂ ලක්ෂෂණ   

 මපොතපත කියවි ට ප්රිය කරික 

 හුදකලොව ඉන්න ප්රිය කරික 

 තිරණ ගැනිමේදි තනිව තිරණගනි 

 ලැජ්ජොශිලි 

 තනිව වැඩකර  ොනසික සතුට අත්විදිික 

භහිරවරති මපෞරුෂ ලක්ෂෂණ 

 සොනශිලිය 

 පුේගල සලපතමා ඇතිකා ගැිසෙට ප්රියකායි 

 සාමුහිකව වැඩකායි 

 සොනකටයුතුවලදි සක්රියව පායකත්වය ලලාමපයි 

2.3 සෙලා මපෞරුෂයක ලක්ෂෂණ 

 සුභවාදිව සතිෙ 

 යෙපත් මපය පකි 

 ඉදිරිපත්වනා සුළුය                                   

 ිනරශිලිය                                             

 නාායකත්ව ගතිලක්ෂෂණ ඇතම 

 උේමයෝගිෙත් 

 සාමුහිකව සතිෙ 

 දියුණුවිෙට පැඩි ආශාව  

 ොනාසකව තමෘප්තතිෙත් 
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 ජීවිතම කළෙණකාණය 

 

 

 

 

 

 

 

 

අාමුණක  ලක්ෂෂණ 

 

 

 

 

 

 

 

මහට මලොව ජයගන්න අපට 

ජිවිතයට නිසේචිත අරමුණක් තිබිය 

යුතුය . අරමුණක් යනු ජිවිතමේ 

තවත් ඒක් අධිෂ්ේඨොනයකි.අප 

සියු  මදනො අමේ ජිවිතමේ යේ 

යේ අවසේථොවන්හිදි ඇති කරගත් 

අරමුණු මපරදැඩිව ක්රියො 

කරික.මපෞරෂ්ත්වමයන් ිරරිපුන් 

පුේගලයකු මලස ඔබ ඔමේ 

අරමුණු හදුනොමගන සිටි  

ජයග්රහණයක් බව සිහි තබො 

ගතයුතුය.ඔබ ඔමේ අරමුණු කරො 

යන ග මන්දි ඇතේවිට සිදු වන 

අතපසුවිේ නිසො යේ යේ 

පසුබ ේවලට මුහුණ දුන්නද එය 

අත්දැකිේකරමගන ජයග්රහනය 

කරො ග න්කිරි  මපෞරෂ් 

සේපන්න පුේගලයකුමේ 

ලක්ෂ්ණයකි 

මහට දින ජයගන්න 



15  

 

 

 

 

                                      ශදුඅත (SWOT) විශේමල්ෂ්ණය 

අරමුණු ලාො කරගැනීමේ සූදොන  ය/රණය කිරී  සදහො පරිසරය විශේමල්ෂ්ණය කර ගත යුතුය. මේ සවහො ඔබට ශදුඅත 

(SWOT) විශේමල්ෂ්ණ ශිල්ප ක්ර ය මයොදො ගත හැකිය. 

ඵේ ඵේ අරමුණු  ලාො කර ගැනීමේ දී බලප  හැකි අභවයන්තර සහ භවොහිර සොධක හඳුනො ගැනි  ම හිදී සිදුමේ. 

 

 

ශක්ෂී් Strength  

 

දුරවලතමා Weaknesses  

 
අරමුණට අදොල අභවයන්තර ධනොත් ක බලප ේ 

සොධක 
අරමුණට අදොල අභවයන්තර සෘනොත් ක බලප ේ 

සොධක 

අවස  ා Opportunities 

 

තමරනනාThreat 

 
අරමුණට අදොලභවොහිර ධනොත් ක බලප ේ සොධක අරමුණට අදොලභවොහිර සෘණොත් ක බලප ේ සොධක 

 

 

 

අධයොපන වෘත්ය/ය

ස ොජමය මපෞේගලික

අරමුණු
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අාමුණු ශ දු අ තම (SWOT) 
ශක්ෂී් දුරවලතමා අවස  ා තමරනනා 

 
 
 

    
 
 
 
 
 

හඳුනොගත් , 

 ශක්ය/න් තව දුරටත් වැඩිකර ගන්මන් මකොමහො ද 

 දුර්වලතො අව  කර ගන්මන් මකොමහො ද 

 අවසේථොවලින් ප්රමයෝජන ගන්මන් මකොමහො ද 

 තර්ජන/අමාමයෝගවලට උපක්ර ීලලීව මුහුණ මදන්මන් මකොමහො ද 
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වෘත්තිය යතුර 

ඔමේ කැ ැත්ත  ැන ගනිමින් ඔබට ගැලමපන  රැකියොව මතොරොගන්න. 

මේ ඔමේරැකියොව මතොරොගැනි  ට සිදු කරන ගැළිරමේ ක්රියොවලියික 

වෘත්තිය යතුර ෂ්ඩස්රොකර ආකෘතියක් ඔසේමසේ පහසුමවන් අවමබෝධ කර ගත හැකි වන මලස . පුේගලයො හො වැඩ 

පරිසරය අතර ගැලපී  සිදු කර ඇත. එ  මත් ොවන් හය ප්රොමයෝගික කRealistic),වි ර්ශණොත් ක(Investigative), 

කලොත් ක(Artistic),ස ොජීලලී(Social),මධර්යසේපන්න/ වයවසොයක්ව (Enterprising) 

සහසොේප්රදොිකක(Conventional)වශමයනි.  

ය ාර වාදී/ ප්රාමයෝගික )Realistic) 

ක්රීඩො ීලලී,ම වලේ උපකරණ හො යන්මරෝපකරණ ආශ්රිත වැඩ, ද මත් හැකියො,වගො කටයුතු,සත්ව පොලන කටයුතු ආදී 

කතොබහ තර ක් අඩු,වැමඩහි මයදී ,අනවශය තර්කණමයහි මනොමයදී  එකවර  නිවැරදිව  කිරී ට උත්සහ 

කිරී ,ඉලක්කගත වැඩ කරන, සො ොජීය කටයුතු වලට එතරේ උනන්දුවක් මනො ැති අය. 

 

විෙරශණාත්ෙක (Investigative) 

ගමේෂ්ණයට, සංකීර්ණ ගැටු  නිරකරණය කර ගැනී ට, විදයොත් ක/ ඉහල අධයොපන  ට්ටේ අත්පත් කර ගැනී ට, 

දත්ත හො අදහසේ තක්මසේරුකරණයට ළැදි, සැලසුේ සගතව වැඩ කරන, කැපී මපමනන, අමලවිකරණ ආදී 

කටයුතුවලට එතරේ උනන්දුවක් මනො ැති අය. 

 

කලාත්ෙක (Artistic) 

නිර් ොණීලලී, කලොත් ක,පරිකල්පනොත් ක,නිරන්තර මවනසේකේ අගයන,අදහසේ සිතුවිලි  වන, හැඟීේබර, - 

බලප ේ සහිත,රොමුගත කොර්යයන් වලට එතරේ උනන්දුවක් මනො ැති අය. 

 

සොනශීලී (Social)  

එක්ව වැඩ කිරී ට,උදවු කරණ,මිරීලලී,දැණුවත් කිරී ට,ඉගැන්ීම ට,සහොයීම ට,රැකබලො ගැනී ට,සොත්තු සේපොයේ 

කිරී ට, ස ොනොත් තොවය අගයන, - යන්ර උපකරණ ආදිය ස ග වැඩවලට එතරේ උනන්දුවක් මනො ැති අය. 

 

 

මධ්රයසනප්නා/ වයවසායකත්ව (Enterprising) 

නොයකත්වයට, කැපී මපනී ට, ඒත්තු ගැන්ීම ට, බලප ේ කිරී ට,කළ නොකොරීත්වයට,ඉපම ට,මේශපොලන ය 

කොරණොවලට, ඉලක්ක සහගත,වි ර්ශණත් ක කටයුතු වලට එතරේ උනන්දුවක් මනො ැති අය. 

 

සානප්රපායික(Conventional) 

මතොරතුරු ඉලක්කේ හො දත්ත ස ග කටයුතු කිරී ට, සංවිධොනොත් ක, අනුකූලව,ආකෘතිගත,අනුග නයට, 

මවනසේීමේවලට එතරේ උනන්දුවක් මනො ැති අය. ආචොර්ය මජෝන් මහෝලන්්ට අනුව මිනිසුන්මේ මපෞරුෂ්ත්ව 

වර්ග 6 කි.  
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R - යථොර්ත නිරූිරත/යථොර්තවොදී 

I - පරීක්ෂ්ොකොරී/මසෝදිසිකොර 

A  - කලොත් ක 

S - ස ොජමය 

E - ධධර්යය සේපන්න 

C - චොරිරොනුකූල 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
 

 

 

 

R I 

A C 

S E 



19  

 

 

 

 

 

 

මහොලන්්මේ ම   නයොය කොරණො 6 ක් ඔසේමසේ සොරොංශ කර දැක්විය හැක. 

1. මබොමහො යක් මිනිසුන් ඉහත සවහන් එක් මපෞරුෂ් සේවභවොවයකට මහෝ අයත් මවති. 

2.   එක් මපෞරුෂ් සේවභවොවයකට අයත් ිරරිසක් එකට එක්ව වැඩකරන විට එ  මපෞරුෂ් සේවභවොවයට ගැලමපන වැඩ 

පරිසරයක් නිර් ොණය වනු ඇත. එය ඔවුනට මවසේවලොගත් ආශිරවොධයකි. 

3. ඒ අනුව මහොලන්් ඒ ඒ මපෞරුෂ් සේවභවොවයට ගැලමපන වැඩ පරිසරයත් පුේගල මපෞරුෂ් සේවභවොවයට 

ගැලමපන මසේ මගොඩනගන ලදි. 

4. මිනිසුන් ත  කුසලතො හො හැකියොවන් භවොවිතො කළහැකි පරිසරයන් මසොයන අතර එ  පරිසරයන් තුළ 

ඔවුන්මේ යහපත් සොරධර්  හො ආකල්ප ප්රකොශයට පත්මේ. 

5.  පුේගලයොට ත  මපෞරුෂ් සේවභවොවයට වඩොත් ගැලමපන වැඩපරිසරයක් තුළ වැඩ කිරී ට අවසේතොව ලද විට 

තෘේති ත් ම න්  සොර්ථකත්වයටද පත්වනු ඇත. 

6. රැකියොමේදී ඔබ ක්රියොකරණ ආකොරය හො ඔබට හැමාන ආකොරය, ඔබමේ මසේවො සේථොනය මහෝ කපොසල,පුහුණු 

ආයතනය) වැඩ පරිසරය  ත මබොමහෝ දුරට රවො පවය/.ඔබ ඔබමේ මපෞරුෂ් සේවභවොවයට ගැලමපන 

පුේගලයන් ස ග වැඩ කරන්මන් නේ,ඔවුන්ට කළහැකි මබොමහෝ මේ ඔබටද කිරී ට හැකිවනවොක් ම න්  

මබොමහෝ සැපපහසුවක් ද දැමනනු ඇත. 

ඔල You   වැඩ පරිසා  Work Environment 

 ගැලමපනා වැඩ පරිසාය 

Compatible work environment 

යථොර්තවොදී )Realisticක 

වි ර්ශණීලලී )Investigativeක 

කලොත් ක )Artisticක 

ස ොජීලලී )Socialක 

වයවසොයකත්ව )Enterprisingක 

සොේප්රධොිකක )Conventionalක 

අතමා ගැලපීෙ 

Matched 

with 

සාර කත්වයට 

ො තමෘප්තතියට 

මෙ තු වනු 

ඇතම. 

Will likely 

lead to 

success and 

satisfaction 

පුේගල මපෞරුෂ ස වභාවය 

Persons Personality Style 

යථොර්තවොදී )Realisticක 

වි ර්ශණීලලී )Investigativeක 

කලොත් ක )Artisticක 

ස ොජීලලී )Socialක 

වයවසොයකත්ව )Enterprisingක 

සොේප්රධොිකක )Conventionalක 
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 වෘත්ය/ය යතුර ප්රොමයෝගික අභවයොසමේ මයදී  

ඔබ, ඔබව දකින්මන් මකමසේ ද? 

 පහත එක් එක් ප්රකොශ කියවො එය මකොමතක් දුරට ඔබවිසේතර කරන්මන්දැික ය/රණයකරන්න. 

ප්රකොශය ඔබ සේබන්ධමයන් ඉතො නිවැරදි නේ ටට ඉදිරිමයන් 2ලියන්න. 

 ප්රකොශය ඔබ සේබන්ධමයන්ය මබොමහෝ දුරට නිවැරදි නේ ටට ඉදිරිමයන් 1ලියන්න. 

 ප්රකොශය  ගින් ඔබ විසේතරමනොකරන්මන් නේ ටට ඉදිරිමයන් 0ලියන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

_____සතුන් උපකරණ මහෝ යන්ර සූර ස ග වැඩ 

කිරී ට  ො කැ තිය. 

_____ මේ වයමසේ අනික් අය ස ග සසවන විට 

 ට උපකරණ, යන්ර සුර මහෝ සතුන් ස ග 

වැඩකිරීමේ හො යොන්ික ඇම්ේ ආදිමේ ඉහල 

හැකියොවක් ඇත. 

_____   ප්රොමයෝගික මේ අගය කරමිදැකිය හැකි  .

සේපර්ෂ් කල හැකි ගසේවැල් හො සතුන් හදො වඩො 

ගන්නටත් වඩො මහොඳින් සොදන්නටත් 

කැ තිය. 

_____ ො ප්රොමයෝගික, යොන්ික මේට කැ ති අතර 

යථොර්තවොදීය 

 

 
 
_____ ො ගණිතය මහෝ විදයො ගැටුව ඉමගන 

ගැනී ට හො විසම් ට කැ තිය. 
_____ මේ වයමසේ අනික් අය ස ග සොමේක්ෂ්ව 

 ට ගණිත හො විදයො ගැටුව අවමබෝධකර 
ගැනීමේ හො ඒවො විසම් මේ ඉහල හැකියොවක් 
ඇත. 

_____ ො විදයොව අගය කරනවො 
 
_____ ො සූක්ෂ් , විදයොත් ත බුේධි ත් අමයක්. 
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_____ ො චිර, නොටය, කලො ශිල්ප, නැටුේ, 

සංගීතය මහෝ නිර් ොණොත් ක මල්ඛ්ණය 
වැනි නිර් ොණීලලී මේ වලට කැ තිය 

_____ මේ වයමසේ අනික් අය ස ග සොමේක්ෂ්ව 
නිර් ොණොත් ක මල්ඛ්ණය, නොටය, කලො 
ශිල්ප, සංගීතය,චිර වැනි ක්මෂ්ේරයන්හි ඉහල 
කුසලතොවයක්  ට ඇත. 

_____නිර් ොණීලලී මල්ඛ්කයන් අතින් බිහිවූ 
නොටය, සංගීතය, චිර වැනි නිර් ොණොත් ක 
කලො කටයුතු    අගය කරමි. 

_____ ො ඉතො ප්රතිභවො සේපන්න කලොත් ක, 
පරිකල්පනොත් ක හැකියොවන් ඇති සේවොධීන 
අමයකි 

 

 
 
_____ඉගැන්ීම , ප්රථ ොධොර දී , මතොරතුරු සපයො 

දී  වැනි මිනිසුන්ට උදවු කළ හැකි මේ 
කිරී ට  ො ඉතො තැ තිය. 

_____ මේ වයමසේ අනික් අය ස ග සොමේක්ෂ්ව 
 ො ඉගැන්ීම , උපමේශණය, උපසේථොයන 
මහෝ මතොරතුරු සැපම  වැනි ක්මෂ්ේරයන්හි 
විමශේෂ් දක්ෂ්තොවයක් දක්වික. 

_____   මිනිසුන්ට උදේකිරී  හො ස ොජ ප්රශේණ 
විසම්  අගය මකොට සලකමි. 

_____ ො අන්අයට උපකොර වන මිරීලලී හො 
විශේවොසවන්ත අමයකි 
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 පහත ලැිකසේතුගත රැකියො සේබන්දමයන්ඔබ නියත වශමයන් කැ ැත්තක් දක්වන මහෝ කිසියේ 

ආකොරයකින් ඔබ ප්රිය කරන රැකියොවලට 2ලියන්න. 

 ඔබ තුල යේ කැ ැත්තක් ඇතිකල හැකි රැකියොවලට1ලියන්න. 

 ඔබ ම මතක් ය/රණය කර නැති මහෝ ඔබට ප්ර ොණවත් ප්රියතොවයක් මනො ැති මහෝ ඔබ අක ැති  

රැකියොවක් නේ 0ලියන්න. 

 

 

 

 

R____ අහසේයොනො 
පදවන්නො කAir Craft Pilot) 

S____ මභවෞත 
චිකිත්සතකPhysical 
Therapist) 

R____  ත්සය/මගොවිපල 
පොලක කFish and Farm 
Warden) 

S____ පුසේතකොලයොධිපති 
කLibrarian) 

R____ මගොවි  හතො 
කFarmer) 

S____ සොත්තු මහද 

 කNurse) 

C____ රක්ෂ්ණ ලිිරකරු 
කInsurance Clerk) 

A____ මරදි නිර් ොණකරු 
කClothes Designer) 

C____ උසොවි 
වොර්තොකරුකCourt 
Reporter) 

A____ ගෘහ නිර් ොණ 
ශිල්පීකArchitechtor) 

C____ බැංකුමේ මුදල් 
ගණන් කරන්නො කBank 
Teller) 

A____ සංගීතඥය යො 
කMusician) 

I____ ජීව විදයොඥය යො 
කBiologist) 

E____ නීය/ඥය යො  

කLawyer) 

R____ ට්රක් රථ කොර්මික 
කTruck Mechanic) 

 
_____   ක්ර ොණුකූලව සංඛ්යො, වොර්ථො මහෝ යන්ර 

සූර ස ග වැඩ කිරී ට කැ ැත්මතමි. 
_____ මේ වයමසේ අනික් අය ස ග සසවන විට  ො 

ිරළිමවළකට හො ක්ර ොණුකූලව, සංඛ්යො, 
ලිඛිත වොර්තො ස ග වැඩ කිරීමේ සුදුසු 
තත්ත්වයන්මගන් ඉහලික. 

_____වයොපොර  ගින් සොර්ථකීම     අගය කරමි. 
 
_____ ො ක්ර ොණුකූල ම න්  සැළසුේ කළ මදය 

මහොඳින් අනුග නය කිරීමේ හැකියොමවන් 
යුක්තය. 

 
_____ ො මිනිසුන්ට නොයකත්වය දී ට හො ඔවුන්ව 

ම මහයීම ටත් අදහසේ හො මේවල් 
විකිණී ටත් ඉහල හැකියොවන් ඇති අමයකි. 

_____ මේ වයමසේ අනික් අය ස ග සසවන විට  ො 
මිනිසුන් පොලනය කිරීමේ හො මේවල් 
විකිණීමේ හැකියොවන්මගන් ඉහල තත්ත්වයක 
සිටී. 

_____   මේශපොලනය, නොයකත්වය හො වයොපොර 
අගය කරමි. 

_____ ො උේමයෝගී ත් අධිෂ්ේඨොනීලලී හො ස ොජීලලී 
අමයකි. 
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S____ අනුශොසක 
කCounselor) 

R____ බසේ රථ රියදුරු  

කBus Driver) 

S____ භවොෂ්ො චිකිත්සක 
කSpeech Therapist) 

C____ බැංකු පරීක්ෂ්ක 
කBank Examiner) 

A____ නුව/ නිළි 
කActor/Actress) 

C____ මපොත් තබන්නො  

කBookkeeper) 

A____ චිර ශිල්පී කArtist) 

E____ මවළව 
කළ ණොකරු කSales 
Manager) 

I____ රසොයනඥය  
කChemist) 

E____ නවොතැන් 
කළ නොකරු කApartment 
Manager) 

I____ පරිගණක 
වැඩසටහන්කරුකComputer 
Programer) 

E   ගුවන් විදුලි/ රූපවොහිනී 
නිමේදක කRadio/TV 
Announcer)I____ 
විදයොගොර තොක්ෂ්ණ ශිල්පී 
කLaboratory Technician) 

R____ වඩු 

 කCarpenter) 

S____ ස ොජ මසේවො  

කSocial Worker) 

R____ යොන්ික ඉංජිමන්රු 
කMechanical Engineer) 

S____ ගුරුවරයො 
කTeacher) 

C____ බදු විමශේෂ්ඥය   

කTax Expert) 

A____ නවකතො රචකයො 
කNovelist) 

C____ වයොපොර ගුරු 
කBusiness Teacher 

A____ ගොයක  

කSinger) 

E____ මවළව නිමයෝජිත 
කSalesperson) 

I____ විදුලි ඉංජිමන්රු 
කElectrical Engineer) 

E____ නිවොඩු නිමක්තන 
කළ ණොකරු කRestaurant 

Manager) 
I____ රසොයන තොක්ෂ්ණ 
ශිල්පී කChemical 
Technician)) 

E____ රක්ෂ්ණ මවළව 
නිමයෝජිත කInsurance 
Seles Agent) 
I____ පර්මේෂ්ණොක් ක 

විදයොඥය කResearch 
Scientist)

පළමු පරීක්ෂ්ණමේ ලකුණු මේලි 1 හිද, මදවන පරීක්ෂ්ණමේ ලකුණු මේලි අංක 2 හිද, අක්ෂ්ර වලට 

අදොලව මයොදන්න. එ  මේලි මදමකහි එකතුව එකතුව මේලිමයහිද මයොදන්න. 

 

 
 

මප්තලි 1 

+ 

R 

_____ 

I 

_____ 

A 

_____ 

S 

_____ 

E 

_____ 

C 

_____ 

මප්තලි 2 

= 

R 

_____ 

I 

_____ 

A 

_____ 

S 

_____ 

E 

_____ 

C 

_____ 

එකතුව 

 

R 

_____ 

I 

_____ 

A 

_____ 

S 

_____ 

E 

_____ 

C 

_____ 
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දැන් ඔබ ඔමේ යතුර ස දී ට සූදොනේ. ඉහත එකතුව මේලිමයහි R සවහො ලබො ගත් මුුව ලකුණු ප්ර ොණය කුඩො 

කතිරයක ආකොරයට (x) ප්රසේතොරමේ “R” අකුරට ඉහලින් සවහන් කරන්න. ඉතිරි අක්ෂ්ර සවහො ද එ  ආකොරමයන් 

සිදු කරන්න. ඉන් පසු කතිර සලකුණු  යො කරමින් මර්ඛ්ොවක් නිර් ොණය කරන්න. මේ ඔමේ වෘත්ය/ය යතුරික.   

 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

       

        

        

        

        
 

       

 

 

 

 

ආචොර්ය මජෝන් මහෝලන්්ට අනුව මිනිසුන්මේ මපෞරුෂ්ත්ව වර්ග 6 කි.  

R - යථොර්ත නිරූිරත/යථොර්තවොදී 

I - පරීක්ෂ්ොකොරී/මසෝදිසිකොර 

A  - කලොත් ක 

S - ස ොජමය 

E - ධධර්යය සේපන්න 

C - චොරිරොනුකූල 
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21 වන ශත වර්ෂ්මේ තොරුණය හො රැකියොව  

                  ඔබ ිරවිමසන්මන් අන්තර්ජොල යුගයකටික.ඔමේ රැකියොව මතෝරො ගැනී ට එ  

රැකියොමවහි සොර්ථක ීම ට ඔබ මගොඩනගො ගත යුතු කුසලතො ිරළිබද අවමබෝධය වැදගත් මේ. 
මගෝලීය ආර්ිකය තුල සොර්ථක සහභවොගිත්වයට නිපුණතො සිරරි පුදුගලයකු බවට පත්ීම  

අතයවශය මේ. ූතතන රැකියො මවළදමපොමලහි මේගවත් ග න්  ග තුල ඔබට අමා ොනවත් 

මලස ඉදිරියට යො ට අත්පත් කරගත යුතු කුසලතො මකොටසේ 03 ක් යටමත් හදුනො ගත හැක. 
1.ඉමගනීේ කුසලතො  
2.සොක්ෂ්රතො කුසලතො  
3.ජීවන කුසලතො 

 

1.ඉමගනීමේ කුසලතො C4 මේ. 

        i. Critical Thinking - විමේචනොත් ක චින්තනය  
             ii. Creativity           - නිර් ොණීලලී බව  
            iii. Collaboration     - එක්ව ජීවත් ීම  
            iv. Communication - සන්නිමේදනය  

 

              නීමන වැඩ පරිසරයට අනුවර්තනය ීම ට හො එහි සංවර්ධනය වි ට 24 අවශය 
 ොනසික ක්රියොවලියට වර්ධනය කරගත යුතු කුසලතොවන් මේ. ඡනප්රිය  කුසලතොවයක් මලස 

දැක්විය හැක, 

  i. Critical Thinking - විමේචනොත් ක චින්තනය 
      තර්කොනුකූලව යේ කරුණක්,ගැටුවවක් ිරළිබදව විනිශේචයක් ලබො දී  ම හිදි 

අදහසේ මේ.යේ ය/රණයක් ගැනීමේදි සේවොධීනව ගැටුව ඉවත් කිරි  තුලින් නිවැරදි 

විනිශේචයකට,ය/රණයකට එළඹී  මලස දැක්විය හැක. 

 

ii. Creativity           - නිර් ොණීලලී බව 

      
     නිර් ොණීලලී බව තුලින් වැඩ පරිසරයට අනුවර්තනය ීම  ම හිදි අදහසේ මේ.අප 

සිටින සී ොමවන් ිරටතට මගොසේ නවයතොවයකින් යුතුව සිතුවිලි,චින්තනය ම මහය 

ීම  අදහසේ කරික.නමවෝත්පොදන බිහිීමමේ මුලොරේභවයික. 

 

            iii. Collaboration     - එක්ව ජීවත් ීම /සහමයෝගිතොවය 
    එක්ව ඡීවත්ීමමේ කුසලතොවයික.කණ්ඩොය ක් මලස එක්ව ගැටු  විසදී  තුලින් 

අමාමයෝග ඡය ගැනී  අදහසේ කරික.එක්ව වැඩ කිරී , සේමුතින්,එකගතොවයන් ඇති 

කර ගැනී  තුලින් ගැටු වලට මහොද  විසදුේ ලබො ගැනී ික .සහමයෝගිතොවමේ 
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ප්රධොන  ලක්ෂ්ණය වන්මන් කැ ැත්තික.අරමුණ සොර්ථක කර ගැනී  ත න්මේ 

කැපීම  ම න්  අන් අයමේ සහභවොගිත්වය ලබො ගැනීමේ හැකියොවික. 

 

            iv. Communication - සන්නිමේදනය  
   සියුව  ඉමගනුේ කුසලතො එක් කරන්මන් සන්නිමේදනය තුලිනි.විවිධ මපෞරුෂ් 

ලක්ෂ්ණ අතර ත  අදහසේ ඵලදොිකව හුව ොරුකර ගැනී ට ප්රමයෝඡනයට ගැනී ට 

සන්නීමේදනමේ අවශයතොව පවති.සොර්ථක සන්නිමේදනය ආයතන අරමුණු 

ඵලදොමව ලගො කර ගැනීමේ  ොර්ගයකි. 

2. සාක්ෂෂාතමා කුසලතමා )IMT)  - Literacy Skills 

 

 

    තොක්ෂ්ණික කරුණු හදුනො ගැනී ට ඇති කුසලතොවයික.අන්තර්ඡොලය ිරරි ඇති වැරදි 

මතොරතුරු වලින් නිවැරදි මතොරතුරු මවන්කර ගැනී  සදහො විශේවොසදොයක ප්රභවවයන් භවොවිතො 

කල යුතුය.සතය මතොරතුරු මතෝරො ගැනී ට ඇති හැකියොව මේ තුලින් වර්ධනය මේ. 
     ම හිදී අවධොනය මයොමුවන්මන් අන්තර්ජොල මතොරතුරු හදුනො ගැනීමේ 

නිපුණතොවයටික. ස ොජ  ොධය සහ සියු   සංසරණය වන මතොරතුරු පණිවිඩ හො කරුණු 

ප්රකොශන වලින් ස ොජයට මහෝ පුේගලයොට ලබො මදන්නට උත්සහ කරන තියුණු හැගී  

ිරලිබදව අවමබෝධ කර ගැනී ට ම   කුසලතොවමයන් ඹබට හැකියොව ලැමේ.  හුව ොරු 

කරවන පණිවිඩය තුලින් එ  පණිවිඩය ලබො මදන පුේගලයොමේ අමාප්රොය,අරමුණු හදුනො 

ගැනී ට හැකිීම  තුලින් අන්තර්ජොලය තුල සංසරණය වන නිවැරදි මතොරතුරු ග්රහණය කර 

ගැනී ට ඔබට හැකියොව ලැමේ. 

 

I. Information Literacy – මතොරතුරු සොක්ෂ්රතොවය  

කරුණු සංඛ්යො මල්ඛ්න සහ දත්ත නිවැරදිව අවමබෝධ කර ගැනීමේ 

කුසලතොවයික.ඉදිරිපත් වන මතොරතුරු රොශියක් අතරින් ත න්මේ අරමුණට 

යො ට අවශය මතොරතුරු නිවැරදිව මත්රුේ ගැනී  ම හිදි අදහසේ මකමර්.ම ය 

පදනේ කුසලතොවයකි.අන්තර් ඡොලය තුල සංසරණය වන කරුණු,දත්ත ප්රබන්ධ 

වලින් මවන්මකොට මතෝරො ගැනීමේ හැකියොව මේ.වැරදි වැටහීේ මිතයො  විශේවොස 

හො අසතයමේ මගොදුරක් බවට පත්ීමමේ අවධොනම න් මිදි ට ම ය වැදගත් මේ. 

               II.            Midialiteracy   -  ොධය සොක්ෂ්රතොවය  

                     නිවැරදි විශේවොසනීය මතොරතුරු හො වැරදි ඒවො අතර මවනස හදුනො ගැනීමේ 
ප්රකොශණ                ක්ර ,මුලෝර25හදුනො ගැනීමේ කුසලතොවය මේ.මතොරතුරු වලින් සංකමුේත 
වු පරිසරයක සතය මසීම ට  ොධය සොක්ෂ්රතොව උපකොරි මේ.ඒ අනුව වැරදි, අවධොනේ  ොධය 

මනොසලකො සිටී ට  ොධය සොක්ෂ්රතොවය ඉතො වැදගත් මේ. උදො-: ස ොඡ  ොධය , රූපවොහිනි 

,Media 
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III. Technology Literacy  

                                    මතොරතුරු ලබො ගත හැකි යන්ර26උපකරණ ම හිදි අදහසේ 

මේ.පරිගණක,ක්ර  මල්ඛ්න සහ ඡංග  උපොංග භවොවිතය වැඩිීම ත් ස ග එ  සංකල්ප මත්රුේ 

ගැනී  අතයවශය මේ.මේ උපකරණ   ගින් මතොරතුරු ලබො මදන අතර ඒ උපකරණ කු න 

කොර්යයන්හිදි වැදගත්ද? භවොවිතය මකමසේ විය යුතුද? යන කුසලතොවය ම ිකන් අදහසේ 

මේ.තොක්ෂ්ණික උපකරණ වලට හුරුීම ද ම හිදි වැදගත් මේ.වඩො කොර්යක්ෂ්  මලස වැඩ 

මලෝකයට මප්රේශ ීම ට ම ය වැදගත් මේ. 

 

        3. ජීවනා කුසලතමා - Life Skills ( FLIPS) 

             එදිමනදො ඡීවිතමේ  තුිරටට මනොමපමනන ඹබ සතු අභවයන්තර මපෞේගලික වෘත්ය/ ය 

ගුණොංග මේ.ම ය වෘත්තියකට ප්රේශීමමේ ඹමේ කුසලතො ය/රණය කරික මපෞේගලික ඡීවිතය 

සොර්ථක ීම ඹබට සතුටින් සිටී ට හැකිවන කුසලතොවන් මලස දැක්විය හැක. 

 

 

 

i. Flexibility                  - න යීලලී බව  

ii. Leadership                -නොයකත්වය 

iii. Starting /Initiative    - මුල ිරරී   

iv. Productivity              - ඵලදොිකතොවය 

v. Social skills               - ස ොජ කුසලතො  

 

I. Flexibility      - න යීලලී බව  

මවනසේවන වැඩ පරිසර තත්වයන්ට අනුවර්තනය ීම ට ඇති හැකියොවික.නිහත ොනි බව 

තුලින් ම   කුසලතොවය වර්ධනය කර ගත හැක.මකතරේ පලපුරුදු වුවද සැ දො ඉමගන 

ගැනි ට ය ක් පවති.මවනසේ විය යුත්මත් මකමසේද?කවදොද?යන්න ම න්  මවනසේ ීම ට 

දැක්විය යුතු ප්රතික්රියොවද වැදගත් මේ.ම ය විවිතමේ ලොභවොංශ ලැබිය හැකි කුසලතොවයකි. 

II. Leadership     - නොයකත්වය 

ඉලක්කයන් සපුරො ගැනී  මවනුමවන් කණ්ඩොය ක් අමාමේරණය කිරි ික.අරමුණු 

ඉලක්ක තබො ගනිමින් අවශය ිරයවර ඹසේමසේ කණ්ඩොය  ම මහයීම  සහමයෝගමයන් 

අරමුණු කරො ලගො ීම  යහපත් නොයකත්වමයහි ප්රතිඵලයකි.ඹබ තුල ඇති නොයකත්ව 

කුසලතොවය වයවසොයකයකු රැකියොවක නිරතවුවකු මලස ඕන   වෘත්තියකට අවශය 
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වන්නකි.කළ ණොකරණ  ට්ටමේ ය/රණ මත්රුේ ගැනී ට සහ ඒ අනුව අමාමේරණය 

ීම ට ම   කුසලතොවය වැදගත් මේ.වෘත්ය/ ය වර්ධනයට අතවශය මේ. 

III. මුල ිරරී         -  Initiative  

සේවයං උපොය  ොර්ග ිරළිබදව අවමබෝධය තුලින් ආරේභවක ශක්තියක් ඇතිකර 

ගැනී ික.ම ය ඡීවිතයට එකතු කර ගත යුතු  වන එමහත් දුෂ්ේකර කුසලතොවයකි.යේ කිසි 

ක්රියොවකට වෘත්තිය අරමුණකට මගොසේ වෘත්තියට මුල ිරරී  යනු ප්රතිඵල උපදවන 

කුසලතොවයකි.වැඩ ආචොර ධර්  හො වෘත්ය/ ය දියුණුව තුලින් යහපත් චරිත ලක්ෂ්ණ 

ඇතිීම  සිදුමේ. 

IV. Productivity   - ඵලදොිකතොවය 

ම හිදි අදහසේ කරන්මන් ඔමේ අවධොනය මවනතකට මයොමු කිරි ට සිදුවන කොලයනද 

උපරි  කොර්යක්ෂ්  තොවයකින් රොඡකොරි කිරි ික.ඔබමේ රැකියොව තුල ඉහල  ට්ටමේ 

ඉලක්ක කරො ලගොීමමේදි ම   කුසලතොවය වැදගත්මේ. 

V. Social skills               - ස ොජ කුසලතො  

අනයමනෝනය  සබදතො ම න්  එකිමනකොමේ අවශයතො,ප්රමයෝඡන  මවනුමවන් 

පුේගලිකන් හමුීම  සහ එක්ව ක්රියො කිරිමේ හැකියොව ස ොඡ කුසලතො මලස දැක්විය 

හැක.මපෞේගලික හො වෘත්ය/ ය සබදතො මගොඩනගො ගැනී ට අතවශය සොධකයකි.දුෂ්ේකර 

ස ොඡ තත්වයන් තුල සතුටින් සැරි සැරී ට හැකිවන කුසලතොවයකි. 

            

   වැඩ මලෝකයට පිවිමසමු. 

රැකියො සංයුතිය 

 

            මේීලය                                              විමේීලය  

  

රොජය                 මපෞේගලික            වයවසොය               පුහුණු      නුපුහුණු      විමේශ දුත  ණ්ඩල 

 

 

 ලයලය සේවයං රැකියො 

ශ්රී ලංකො පරිපොලන මසේවය 
රියදුරු                        

බැංකු 
මුලය ආයතන 

නිෂ්ේපොදන ආයතන 
ජලනල 
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 මේීලය විමේීලය වශමයන් Free Lancer Job නිර් ොණය ීම ඇත. 

 

                 වර්ත ොන වැඩ මලෝකය ඉතො සංකීර්ණ එම න්  කුසලතො එළිදැක්ීම ට 

අවසේථොව අසීමිතව පවතින සේථොනයක්ව ඇත. රැකියො බිහිීම  මේගවත් හො නිර් ොණීලලීත්වයට 

ඇති මවළදමපොල වටිනොක  ඉතො ඉහල  ට්ට ක පවය/. නව තොක්ෂ්ණික ආර්ික හො මවළදමපොල 

පසුබි  තුල නව රැකියො අවසේථො කුසලතොවන් සිරරි ඔබ මවනුමවන් විවDතව පවය/.අවශය වන්මන් 
ඔමේ සූදොන  හො ඉදිරිපත් ීම  ප ණි. ඔබමේ ශක්ය/න් මුදො හැර ඩිජිටල් රැකියො මලෝකය තරණය 

කිරීම න් සොර්ථක වෘතිකමයකු ීම ට ඔමේ පළමු ිරයවර තබන්න. 

ඩිජිට්, ැකකියා මලෝකය තමාණය කිරීෙට  

 

 

 

 

 

 

 

කේකරු  
ශ්රී ලංකො සැලසුේ මසේවය  
කොර්මික  
ශ්රී ලංකො ගුරු මසේවය   
ගණකොධිකොරී මසේවය 
ගණකොධිකොරී මසේවය     
බදු නිලධොරී     
fවදය මසේවය  
ශ්රී ලංකො විදයොත් ක මසේවය  
කළ ණොකරණ මසේවය  

 

                                                               

ස ොගේ  

Digital Marketing   

වයොපොර 
රක්ෂ්ණ ආදිය 

 IT පරිඝණක 
මහෝටල් ආශ්රිත 
වයොපොර 
මබදොහැරීේ ආදිය 
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 ැකකියා මසවීමන උපාය ොරග  

i. Be Selective Your serarch 
 ඔමේ රැකියො ක්මෂ්ේරය මතෝරො ගන්න  

 රැකියො අරමුණ  

 රැකියොවට ඇති කැ ැත්ත  

 ඔබමේ සූදොන   

 එ  තනතුර ිරලිබදව ඇති විශේවොසය  

 

ii. Maintain a Strong Digital Presence 
 ශක්ති ත් ඩිජිටල් පැවැත් ක් පවත්වො ගන්න 

 ස ොජ  ොධය පැතිකඩ කprofile) පැතිකඩ සේූර්ණ කරගන්න. 

 ඔමේ පර ොදර්ීල රැකියොවට ශක්ති ත්ව අමේක්ෂ්කයො ඔබ බව මපන්වන්න. 

 ඔමේ ආයතනමේ අරමුණු මසොයො ගන්න. 

 ඔබ යේ සුමවමශේෂී Digital නිපුණතොවයකින් යුතු නේ එය ප්රමයෝජනයට ගන්න. 

 ආයතනය තුල ඔබට ඇති ඉඩකඩ නිරන්තරව මසොයො බලන්න. 

 

 

 
iii. Oustomize Your Application 

IV.Network Regulary 

V. Participate in Job Fairs  

VIi.Visit Company Websites 
viii. User Headhuntur 
ix. Join a Proffessional Organaization 
x. Bypass Human Resource  
xi. Look Officer  

 

2.    වෘත්ය/ය ක්මෂ්ේර හො වෘත්ය/ය ග න්  ග. 

 

i. බැංකු හො මුලය ක්මෂ්ේරය  

ම   ක්මෂ්ේරමේ වඩොත් ජනප්රිය රැකියො ක්මෂ්ේර 05 ක් හදුනො ගනිමු. 

 

i. Financial Accouting  
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                මුලය ගිණුේ නිසි පරිදි කළ නොකරණය කර මබදොහරින බවට 

සහතික කිරී  සදහො කළ නොකරණය කරික. වැදගත් මුලය සැලසුේ සහ 

ඇගමේ සිදු මකමර්. වයොපොර විවිධ පැතිකඩයන් විශේමල්ෂ්ණය කරික. 

මකොටසේ හිමියන් හො විධොයකිකන් වැනි ඉහල  ට්ටමේ ය/රණ ගැනී ට 

පදනේ වන කොර්ය භවොරයන් ඉටුකරනු ලබික. 

ii. Financial analysist මුලය විශේමල්ෂ්ක  

   ආමයෝජන සිදු කිරීමේදී වයොපොර කළ නොකරණය කරික. මුලය 

විශේමල්ෂ්ක මහෝ මුදල් විමශේෂ්«මයෝ මවති. මවළදමපොල මතොරතුරු 

විශේමල්ශණය කරික. ආමයෝජන සැලසුේ සකසේ කරික. 

iii. Business analysist  

     කර් ොන්තයන් විශේමල්ෂ්ණයන් කර එහි ක්ර  සහ ම මහයුේ අදහසේ 

කරන වයොපොර ආග නය සහ තොක්ෂ්ණය ස ග එහි තොක්ෂ්නය ස ග 

සංමශෝධනය ඇගම  ලක් කරන පුේගලයොික. වයොපොර ගැටුව සහ 

තොක්ෂ්ණ භූමිකොව අතර ඇති සබදතොව මේ. 

 

                             IV         .Loan Officers 
පුේගලමයකුමේ ණය සුදුසුකේ තක්මසේරු කිරී  සහ අවශයතොවය අනුව 

වඩොත්  සුදුසු ණය මයෝජනො ක්ර ය ය/රණයට උපකොරී වන අමයකි.ම   නිලධොරීන්ට 

අවශය සුදුසුකේ මලස ආයතන ඉල්ලො සිටින්මන් ලයලය,ආර්ික විදයොව මහෝ ඒ ස ොන 

ක්මෂ්ේරයක  උපොධියකි. බැංකුකරණය,ණයදී  මහෝ විකිණි  සහ පරිගණක දැනු  

ම ොවුන්ට විශොල වත්ක කි. 

 

                             V.         Teller  
       ගණුමදනුකරුවන් ස ග මකලින්  සබදතො පවත්වො ගනි.බැංකු වයොපොරමේ 

ඉදිරිමපළ මලස      හදුන්වික. 

 

ඉහත පරිදි ලයලය ක්මෂ්ේරමේ සේථොවර ීම ට ඹබට අවශය වන වෘත්තිය හො උසසේ 

අධයොපන අවශේථො පහත දක්වො ඇත. 

 ආර්ික විදයො උපොධිය   

 ලයලය උපොධිය 

 IFRS 

 ACCA 

 CFR 

 CIMA 

 Accounting 

 Banking 
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 CA 

 CFP 

 CIM 

 CPA 

 IFAS  

 

 

ශ්රෙ අභිොනාය වරධ්නාය කා ගිසමු. 

 

     I. ස   රැකියොවක්  ස ොඡ ප්රග ණයට මහේතු මේ. 

    II. ඔබමේ මසේවය ිරළීබදව ක්රියොකොරිත්වය ිරළීබදව සේවයං තෘේතිය  

   III. ඹමේ රැකියො ආකල්පය අනුව ස ොඡීය වටිරටොව ය/රණය කරික. 

   IV. ඹමේ මසේවය ආයතනයට අතයවශය වන මලස කටයුතු කිරි . 

   V. ලබන වැටුපට වැඩි මසේවයක් ලබො දී ට වගීම . 

  VI. ඹමේ රැකියොමවහි උසසේ  ිරයවර මවත යන  ොවත එළි මපමහලි කර ගැනී .  

  Vii මසේවො සේථොනය ඔබමේ ිරයවර  ගින් ඉදිරියට යන බව  

 

                                                        ජීව දත්ත පිකොව 

 

රැකියො අමේක්ිතයොමේ මපෞේගලික  මතොරතුරු , හැකියොවන් , හො වෘත්ය/ය සුදුසුකේ පළපුරුේද 

ඇතුලත්  කර රැකියොවක් තනතුරක් සවහො මයොමු කරනු ලබන ලිිරයකි.  

රැකියොවක් මසොයො  ගැනීමේ ක්රියොවලිමේදී මහොව ජීව දත්ත පිකොවක් (CV) සකසේ කර ගැනී ික. 

ජීව දත්ත  පිකොවක් නිසො රැකියොවක්  ලැමබන්මන් නැත.එමහත් සේමුඛ්  පරීක්ෂ්ණයක් ලැමේ. 

ඔමේ කුසලතො, අත්දැකීේ හො සුදුසුකේ මසේවයයොමේ මතෝරො ගැනීමේ ක්රියොවලිය  හො සැසමවන මලස 

ජීව දත්ත  පිකොවක් සැකසිය යුතුය. 

රැකියොවක් සවහො ජීවදත්ත පිකොවක් ආකොර 3ක් යටමත් සැකසිය .හැකිය. 

1 අප ලාො කරගත් අධයොපන සුදුසුකේ අනුව සොදනු ලබන ගතොනුගතික අයදුේපත. 
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2 පළපුරුේද හො වෘත්තිය සුදුසුකේ අනුව සොදනු ලබන අයදුේපත. 

3 අධයොපන සුදුසුකේ හො පළපුරුේද,වෘත්ය/ය සුදුසුකේ අනුව සොදනු  ලබන අයදුේපත. 

 

ජීව දත්ත  පිකොවක  මපොදු සේ ත ක්ර යක්  නැත. විවිධ  අකෘති හො අන්තර්ගත මවනසේකේ  

තිබිය හැක. 

ජීව පත්තම පත්රිකාවක්ෂ  සැකසීමනදී අවධ්ානායට ලක්ෂවිය යුතු කරුණු 

 ජීව දත්ත පිකොව යනු ඔමේ ප්රචොරක දැන්ීම කි එය ධනොත් ක  විය යුතුික . 

● රැකියොව ඉලක්ක කරමගන අදොල මක්ෂ්රය ඉසේ තු මකොට දැක්විය යුතුය. 

● උචිත ,නිශේචිත අකෘතියකින් ඉදිරිපත්  කළ යුතුය. 

● සිත් ඇදගන්නො මලස අන්තර්ගතය  ලියො තිබිය යුතුික. 

● ජීව දත්ත  පිකොවක් සවහො අවධොනය  තේපර කිහිපයක් නිසො සිත් ඇදගන්නො මලස 

සංික්තව ඉදිරිපත්  කළ යුතුික . 

● අධයොපන  සුදුසුකේ  ඉදිරිපත්  කිරීමේදී ඔබ ලබො ඇති ඉහළ  අධ්යොපන සුදුසුක  ඇතුලත් 

කරන්න. 

● ඔබමේ අයදුේපත PDF මලස සුරකින්න. 

● සැ විට  එක  fonts භවොවිතො කරන්න. 

● අයදුේපත  සො ොනය ිරටු මදකක් මහෝ ටට අඩුමවන් ඉදිරිපත් කරන්න. 

● අක්ෂ්ර විනයොසය හො වයොකරණ  කිහිප වතොවක් පරික්ෂ්ො කරන්න. 

● පවසො ඇති අවසේථොවක මිස සැ විට  ඉංග්රිසි භවොෂ්ොමවන් ඉදිරිපත් කරන්න. 

● පරිගණක මුද්රිත ිරටපතක් ීම . 

ආයතමනාය ජීව පත්තම  පත්රිකාමව් ලලනා මේ. 

● අකෘතිය තර්කොනුකූල  මලස නි වො ඇේද ,පහසුමවන් කියවිය හැකිද යන්න. 

● මබොමහෝ විට ප්රතික්මෂ්ේප කරන්මන් අක්ෂ්ර විනයොස මදෝෂ් මහෝ ප්ර ොණවත්ණවත්  

මතොරතුරු  මනො ැති  ජීව දත්ත පිකොය. 

● ප්ර ොණය ඉක් වො  කැටයේ කරන ලද හො ප්ර ොණමයන් විශොල වු විට ප්රතික්මෂ්ේප ීම ට 

ඉඩකඩ වැඩිය. 

● විෂ්ය ස ගොමි  මහෝ බොහිර ක්රියොකොරකේ ආශ්රිත ඔබ මකබදු පුේගලමයකු මලස හුවො දක්වො 

ඇත්ද. 

● මකොතරේ යහපත් අධයොපන වොර්තොවක්  ඔබට හිමිද. 

● ඔමේ ප්රොමයෝගික වැඩ අත්දැකීේ  මකබදුද යන්න. 

● මිනිසුන් ස ග වැඩ කිරීමේ හැකියොව, ආරේභවක කුසලතොවය ආදිය ජීව දත්ත පිකොමේ 

සොක්ි  ගින් කැපී මපනී  වැදගත්ය. 

● ජීව දත්ත පිකො පරිගණක මුද්රිත ිරටපතක්  ීම  
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සේමුඛ් පරීක්ෂ්ණ වර්ග 

 සො ොනය සේමුඛ් පරීක්ෂ්ණ 
 කණ්ඩොයේ සේමුඛ් පරීක්ෂ්ණ 

 දුරකථන සේමුඛ් පරීක්ෂ්ණ 
 ීමඩිමයෝ සේමුඛ් පරීක්ෂ්ණ 
 ආපනශොලො මහෝ මවේ අඩවි, බැහැර සේමුඛ් පරීක්ෂ්ණ 
 ආතති සේමුඛ් පරීක්ෂ්ණ 
 සිේධි සේමුඛ් පරීක්ෂ්ණ 
 රැකියො සොධොරණ සේමුඛ් පරීක්ෂ්ණ 
 රැකියො සේථොනමේ සේමුඛ් පරීක්ෂ්ණ 
 චර්යො සේමුඛ් පරීක්ෂ්ණ 
 නිපුණතො පොදක සේමුඛ් පරීක්ෂ්ණ 
 ේයුහගත සහ වුහගත මනොවන සේමුඛ් පරීක්ෂ්ණ 

 

 

 

සේමුඛ් 

පරීක්ෂ්ණය යනු 

ආයතනයට සුදුසු  පුේගලයො 

මතෝරො ගැනී  සවහො කරනු 

ලබන ක්රියොවලිකි .ම හිදී එ  

පුේගලයොමේ මපෞර්ෂ්ත්වය, 

සංසේකෘතිය, සංජොනන 

හැකියොව, භවොෂ්ොව, තත්ව 

විශේමල්ෂ්ණය ක්ර ,  ෘදු 

කුසලතො ිරළිබවව අවධොනය 

මයොමු කරනු ඇත. 
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සේමුඛ් පරීක්ෂ්ණයට මපර  

 

 ඔබමේ  ොර්ගය සිතියේ ගත කරන්න අන්ති  මේ ප්ර ොදයික වැරදි පොදමයන් ආරේභව 
මනොකරන්න 

 ඇඳුේ පැළඳුේ ිරළිබවව -දීේති ත් වර්ණ සහ ආභවරණ භවොවිතය ිරළිබද සැලකිලි ත් වන්න. 
 ලිිර මල්ඛ්න ිරටපත් කරගන්න කලින් සිදු කරන්නකවිදුලිය ඇනහිටී  සිදුවිය හැක,යන්ර 

කැඩී ) 
 ආයතනය හො රැකියොව ිරළිබවව ගැඹුරු  අධයයනයක් කරන්න 

 සේමුඛ් පරීක්ෂ්ක ගැන මසොයො බලන්න linkedin, twitter  ගින් 

 ප්රශේණ කිරී  සවහො සූදොනේ වන්න 
 ඔමේ ප්රතිචොර සහ ශරීර භවොෂ්ොව පරීක්ෂ්ණය සවහො මිතුරකු ස ග සේමුඛ් පරීක්ෂ්ණයක් 

පවත්වන්න 
 පැහැදිලි හො සංක්ිේත කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න කඔබ ගැන  ට කියන්න සූදොන කින් 

මතොරව කතො මනොකරන්නකඉතින්,ඔේ ආදිය) 
 චර්යොත් ක ප්රශේන ඇසිය හැක. ඔබමේ පොසල් කොලය ගැන කියන්නකහැසිරී  නිරීක්ෂ්ණය 

සදහො) 
 අව  වශමයන් මහොව ප්රශේන මදකක් මහෝ තුනක් ඉතිරි කර ගත යුතුය.ඔබට  මගන් ප්රශේණ 

අහන්න තිමේද? ඔේ ිරළිතුර ඉතුරු කරගන්න  
 සූදොනේ කළ ඒවො භවොවිතො කරන්න කොර්යභවොරය සංවිධොනය ගැන ඔවුන්මේ ප්රියත  ප්රශේන 

ම ොනවොද ගැන දැනගන්න සුහදීලලී වන්න  
 උේමයෝගය මපන්වන්න  
 ඔබමේ ශරීර භවොෂ්ොව ගැන සැලකිලි ත් වන්න 
 සේමුඛ් පරීක්ෂ්ණය අතරතුර ඔබ දන්නො බව මපන්ීම ට ක්ර  මසොයො ගන්න 
 සමුමගන කො රමයන් ිරටවන ීමට පරීක්ෂ්ණ ක්රියොවලිය ඇත්ත වශමයන්  අවසන්  මනොමේ 
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                    සේමුක පරීක්ෂ්ණයට මුහුණ දී  

                           

1ක )විශේවොසමයන්  හඳුන්වොමදන්න  

            ඔබ කො රමේ ඇවිදින විට උසින් සිටින්න/ඇසේ සේපර්ශ කරන්න /ඔමේ මේ මුහුමණ් 

සිනොවක් තබොගන්න /අතට අත මදන්න /විශේවොසමයන් ඇවිදින්න /පළමු හැඟී  ඇතිකර ගැනී ට 

ඔබට ඇත්මත් එක් අවසේථොවක් ප ණක් බව  තක තබො ගන්න/සිනොමසන්න /සේවොභවොවික වන්න 

/විශේවොසමයන් කතො කරන්න /මකලින්  පුටුමේ වොඩිීම සේමුඛ් පරීක්ෂ්ක වරයොමේ ඇසේ මදස 

බලන්න  තක තබොගන්න අහිමිීම ට කිසි  මදයක් මනො ැති බව සිතන්න 

2ක )ප්රශේන වලට ිරළිතුරු මදන විට වොචිකව කතො කරන්න 

3ක )සංවොදයක නිරත වන්න 

4ක විවෘත හො අවංක වන්න 

5ක )ඕන වට වඩො පුේගලික මතොරතුරු මබදො ගැනීම න් වලකින්න 

6ක )සේමුඛ් පරීක්ෂ්කට මපෞේගලිකව සේතූති කිරී ට වගබලො ගන්න  

7ක )සේමුඛ් පරීක්ෂ්ණයට කොලය ගත කිරී  ිරළිබවව සේතුතිික කරන්න. සරල මදයක් කියන්න, ො 

හමුීම ට පැමිණී  ගැන සේතුති කරන්න. 

8ක )අවසන් ීම අතට අත මදන්න,ඇසේ මදස බලන්න සිනොහවක් සහ සැබ  සේතුතියක් මදන්න. 
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9ක )ටළා ිරයවර ගැන සැලකිලි ත් වන බව හාවන්න 

11ක )කරදර මනොවන්න, සැහැල්ු මවන් සිටින්න. 

11ක ) සේමුඛ් පරීක්ෂ්ණයට මපර ඔබමේ දුරකථනය සහ ඕන   විදුත් තැපැල් මහෝ චැට් දැනුේ 

දී ක් අක්රීය කරන්න 

12ක )කොලය තිමේනේ නිදහමසේ කතො කිරී ට අවසේථොව ලබො මදික  පරිසේසේ වන්න 81/21  රීතිය 

 තක තබො ගන්නක20% කතො කිරී ,ඇහුන්කන් දී  80%) 

13ක )ක්රියොීලලීව හිතො තො  සවන් මදන්න 

14ක )සටහන් කරගන්න මේ සවහො තොක්ෂ්ණික උපොංගයක් භවොවිතො මනොකර අතින් ලියන්න 

පරීක්ෂ්ණ  ණ්ඩලය ූර්ණ අවධොනමයන් ඇති බව දැනගනී.  

15ක )ප්රශේණ ඇසී ට  කොලය තබොගන්න  

 

 

පසුවිපර     

       

 අතට අත දී  කම ය අවසන් සන්නිමේදනය මනොවිය යුතුය) 

 සේතුතිය සටහන් කර ගත් පසු විපරේ කරන්න. 
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   රැමගන ගිය භවොණ්ඩ 
 සේතුති විේයුත් තැප ලක් යැීම .කඅතින් ලියන ලද සටහනක්,නිර් ොණොත් ක 

සටහනක්,පුේගලොමරෝිරත සේපර්ෂ්යක් කල හැක) 
 කොලමේ මවනුමවන් සේතූති කිරී   
 තනතුරු ිරළිබවව උනන්දුවක් දක්වන බව  
 පුේගලීකරනය කර ගැනී -සේමුඛ් පරීක්ෂ්ණමේදී කතො කල විමශේෂ් මදයක් සේපර්ෂ් කිරී ,ක්රියො 

කොරක ක් චිරපටියක් වැනි 
 ඔබමේ පසු විපරමින් පසු ටළා ිරයවර සවහො සූදොනේ වන්න ඔබ පැවසුව මේ පසුව අනුග නය 

කරන්මන් මකමසේද ිරළිබවව අවධොනය මයොමු කිරී  හො වඩොත් විශේවොසදොික හැඟී ක් ඇති කර 

ගැනී    
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වෘත්ීය පුහුණු ආයතමනා,උසස  අධ්යාපනා අවස  ා 
 

 

 
 

 

 
04    පුහුණු අවශයතො සහ උසසේ අධයොපන අවසේථො ම න්  වෘත්ය/ ය අගයකින් යුතු පො ොලො  

ිරළබදව දැනුවත් මවමු  

 

          රැකියොව හො ඔබ අතර පරතරය අව  කර ගැනී  තුලින් ඔබමේ අරමුණු සොක්ෂ්ොත් කර 

ගැනී ට හැකියොව ලැමේ. 

 
 අ.මපො ස සො ොනය මපළ දක්වො සහ අ.මපො ස උසසේ මපළ ස ත් ඔබට 

 ජොතික ආධුනිකත්ව හො කොර්usක පුහුණු කිරීමේ ආයතනය කNAITA) 

 ගණනයකරන ශිල්පීය ආයතනය කAAT) 

 වය/ය පුහුණු අධිකොරිය කVTA) 

 කොර්මි   විදයොලය කTechnical Collage) 

 සංචොරක මහෝටල් පොසල ක Hotel School) 
 

• වරලත් ගණකොධිකරණ ආයතන කCA) 
• ගණකොධිකරණ ශිල්පීය ආයතන කAAT) 

http://www.quintcareers.com/career_marketing_quiz.html
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• වරලත් කල ණොකරණ ගණනයකරණ ආයතන කCIMA) 
• උසසේ තොක්ෂ්ණ ආයතන කHNDA) 
• තොක්ෂ්ණ විදයොල  
• කොර්මික විදයොල 
• NIBM 
• ශ්රී ලංකො අමලවිකරණ ආයතන කSLIM) 
• ිරරිසේ කල නොකරණ ආයතන කCIM) 
• විවෘත විශේව විදයොලය 
• ජන කලො මක්න්රය 
• මකොළඹ විශේව විදයොලය ක ශ්රීපොලි  ණ්ඩපය ) 

 
 
මපෞේගලික විශේව විදයොල 

              NSBM - 0115 445 000 

 SLIIT - 0112 301 904 

 CINEC - 0114 486 400 

 ICBT - 0114 777 888 

 OCBT Campus - 077 731 4850 

 SLTC - 0112 100 500 

 IIT - 0112 360 212 

 KAATSU - 0112 741 878 

 Horizon University - 0114 365 555 

 KDU - 0112 635 268 

 UNIVOTEC – 0112 630 730 

 KIU   - 0769776348 

 

සොගර විශේව විදයොලය කOCEAN UNIVERSITY OF SRI LNKA) 

Ocean university of Sri Lanka, Regional center, Crow Island, Mattakkuliya, මකොළඹ 

15 දුරකථනය : 011-4346990 ෆැක්සේ : 011-4346990 Website : 

http://www.ocu.ac.lk/home.aspx Copied from: Admin : D.M.K.G.PERERA 

උපොධි පොඨ ොලො 

Faculty of Fisheries & Ocean Science  
• B.Sc. in Fisheries & Marine Science(General & special) ධීවර හො සමුර විදයොව 

• B.Sc. in oceanography (General & special) සොගර විදයොම ේ දී 

Faculty of Engineering and Management  
• B.Sc. in Marine Engineering - සමුර ඉංජිමන්රු විදයොම ේදී 

https://www.google.com/search?q=nsbm&safe=active&hl=en&sxsrf=ALeKk01nAWcAFybu_QdmQdxj2GTnlBFI_Q:1625567487478&ei=_zDkYLrMHPnAz7sPvpqXKA&oq=nsbm&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyDgguELEDEMcBEK8BEJMCMg0IABCHAhCxAxCDARAUMgQIABBDMgIIADIECAAQQzIECAAQQzICCAAyAggAMgIIADICCAA6BwgjELADECc6BwgAEEcQsAM6CgguELADEMgDEEM6EAguEMcBEK8BELADEMgDEEM6BAgjECc6DQguELEDEMcBEK8BEEM6BAguEEM6CgguEMcBEK8BEEM6EQguELEDEMcBEK8BEJECEJMCOgcIABCxAxBDOgoILhDHARCjAhBDOggIABCxAxCDAToQCC4QsQMQxwEQrwEQQxCTAkoFCDgSATFKBAhBGABQrxlYriFgtyNoA3ACeACAAcoHiAGuDpIBBzItNC42LTGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEPwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwj6x5jlns7xAhV54HMBHT7NBQUQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=nsbm&safe=active&hl=en&sxsrf=ALeKk01nAWcAFybu_QdmQdxj2GTnlBFI_Q:1625567487478&ei=_zDkYLrMHPnAz7sPvpqXKA&oq=nsbm&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyDgguELEDEMcBEK8BEJMCMg0IABCHAhCxAxCDARAUMgQIABBDMgIIADIECAAQQzIECAAQQzICCAAyAggAMgIIADICCAA6BwgjELADECc6BwgAEEcQsAM6CgguELADEMgDEEM6EAguEMcBEK8BELADEMgDEEM6BAgjECc6DQguELEDEMcBEK8BEEM6BAguEEM6CgguEMcBEK8BEEM6EQguELEDEMcBEK8BEJECEJMCOgcIABCxAxBDOgoILhDHARCjAhBDOggIABCxAxCDAToQCC4QsQMQxwEQrwEQQxCTAkoFCDgSATFKBAhBGABQrxlYriFgtyNoA3ACeACAAcoHiAGuDpIBBzItNC42LTGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEPwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwj6x5jlns7xAhV54HMBHT7NBQUQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?safe=active&sa=X&hl=en&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk01pDWnxn8zwLtRSz1HmJqKmzwWolw:1625567101594&q=private+universities+in+sri+lanka&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwiFjJitnc7xAhVVfisKHQ2NAE8QjGp6BAgUEGQ&cshid=1625567168256511&biw=1920&bih=912
https://www.google.com/search?safe=active&sa=X&hl=en&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk01pDWnxn8zwLtRSz1HmJqKmzwWolw:1625567101594&q=private+universities+in+sri+lanka&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwiFjJitnc7xAhVVfisKHQ2NAE8QjGp6BAgUEGQ&cshid=1625567168256511&biw=1920&bih=912
https://www.google.com/search?safe=active&sa=X&hl=en&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk01pDWnxn8zwLtRSz1HmJqKmzwWolw:1625567101594&q=private+universities+in+sri+lanka&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwiFjJitnc7xAhVVfisKHQ2NAE8QjGp6BAgUEGQ&cshid=1625567168256511&biw=1920&bih=912
https://www.google.com/search?safe=active&sa=X&hl=en&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk01pDWnxn8zwLtRSz1HmJqKmzwWolw:1625567101594&q=private+universities+in+sri+lanka&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwiFjJitnc7xAhVVfisKHQ2NAE8QjGp6BAgUEGQ&cshid=1625567168256511&biw=1920&bih=912
https://www.google.com/search?safe=active&sa=X&hl=en&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk01pDWnxn8zwLtRSz1HmJqKmzwWolw:1625567101594&q=private+universities+in+sri+lanka&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwiFjJitnc7xAhVVfisKHQ2NAE8QjGp6BAgUEGQ&cshid=1625567168256511&biw=1920&bih=912
https://www.google.com/search?safe=active&sa=X&hl=en&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk01pDWnxn8zwLtRSz1HmJqKmzwWolw:1625567101594&q=private+universities+in+sri+lanka&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwiFjJitnc7xAhVVfisKHQ2NAE8QjGp6BAgUEGQ&cshid=1625567168256511&biw=1920&bih=912
https://www.google.com/search?safe=active&sa=X&hl=en&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk01pDWnxn8zwLtRSz1HmJqKmzwWolw:1625567101594&q=private+universities+in+sri+lanka&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwiFjJitnc7xAhVVfisKHQ2NAE8QjGp6BAgUEGQ&cshid=1625567168256511&biw=1920&bih=912
https://www.google.com/search?safe=active&sa=X&hl=en&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk01pDWnxn8zwLtRSz1HmJqKmzwWolw:1625567101594&q=private+universities+in+sri+lanka&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwiFjJitnc7xAhVVfisKHQ2NAE8QjGp6BAgUEGQ&cshid=1625567168256511&biw=1920&bih=912
https://www.google.com/search?safe=active&sa=X&hl=en&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk01pDWnxn8zwLtRSz1HmJqKmzwWolw:1625567101594&q=private+universities+in+sri+lanka&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwiFjJitnc7xAhVVfisKHQ2NAE8QjGp6BAgUEGQ&cshid=1625567168256511&biw=1920&bih=912
https://www.google.com/search?safe=active&sa=X&hl=en&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk01pDWnxn8zwLtRSz1HmJqKmzwWolw:1625567101594&q=private+universities+in+sri+lanka&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwiFjJitnc7xAhVVfisKHQ2NAE8QjGp6BAgUEGQ&cshid=1625567168256511&biw=1920&bih=912
https://www.google.com/search?safe=active&sa=X&hl=en&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk01pDWnxn8zwLtRSz1HmJqKmzwWolw:1625567101594&q=private+universities+in+sri+lanka&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwiFjJitnc7xAhVVfisKHQ2NAE8QjGp6BAgUEGQ&cshid=1625567168256511&biw=1920&bih=912
https://www.google.com/search?safe=active&sa=X&hl=en&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk01pDWnxn8zwLtRSz1HmJqKmzwWolw:1625567101594&q=private+universities+in+sri+lanka&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwiFjJitnc7xAhVVfisKHQ2NAE8QjGp6BAgUEGQ&cshid=1625567168256511&biw=1920&bih=912
https://www.google.com/search?safe=active&sa=X&hl=en&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk01pDWnxn8zwLtRSz1HmJqKmzwWolw:1625567101594&q=private+universities+in+sri+lanka&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwiFjJitnc7xAhVVfisKHQ2NAE8QjGp6BAgUEGQ&cshid=1625567168256511&biw=1920&bih=912
https://www.google.com/search?safe=active&sa=X&hl=en&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk01pDWnxn8zwLtRSz1HmJqKmzwWolw:1625567101594&q=private+universities+in+sri+lanka&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwiFjJitnc7xAhVVfisKHQ2NAE8QjGp6BAgUEGQ&cshid=1625567168256511&biw=1920&bih=912
https://www.google.com/search?safe=active&sa=X&hl=en&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk01pDWnxn8zwLtRSz1HmJqKmzwWolw:1625567101594&q=private+universities+in+sri+lanka&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwiFjJitnc7xAhVVfisKHQ2NAE8QjGp6BAgUEGQ&cshid=1625567168256511&biw=1920&bih=912
https://www.google.com/search?safe=active&sa=X&hl=en&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk01pDWnxn8zwLtRSz1HmJqKmzwWolw:1625567101594&q=private+universities+in+sri+lanka&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwiFjJitnc7xAhVVfisKHQ2NAE8QjGp6BAgUEGQ&cshid=1625567168256511&biw=1920&bih=912
https://www.google.com/search?safe=active&sa=X&hl=en&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk01pDWnxn8zwLtRSz1HmJqKmzwWolw:1625567101594&q=private+universities+in+sri+lanka&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwiFjJitnc7xAhVVfisKHQ2NAE8QjGp6BAgUEGQ&cshid=1625567168256511&biw=1920&bih=912
https://www.google.com/search?q=kothalawala+campus&safe=active&hl=en&sxsrf=ALeKk02kH8mOSOgif2Xf8veA8vVospzIXQ:1625567743878&ei=_zHkYKP-NMml9QPrsreIBA&gs_ssp=eJzj4tLP1TcwKjTNMkoxYPQSys4vyUjMSSwHYoXkxNyC0mIAn6kKpw&oq=KOTHALAWALA&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIKCC4QhwIQFBCTAjIICC4QxwEQrwEyAggAMgIIADIICC4QxwEQrwEyAggAMgIIADIICC4QxwEQrwEyBQgAEMkDMgIIADoHCAAQRxCwAzoHCAAQsAMQQzoNCC4QsAMQyAMQQxCTAjoQCC4QxwEQrwEQsAMQyAMQQzoKCC4QsAMQyAMQQzoECCMQJzoECC4QJzoKCC4QsQMQgwEQQzoICC4QsQMQgwE6CwguELEDEMcBEKMCOgUIABCxAzoKCC4QChCRAhCTAjoECAAQQzoICAAQsQMQgwE6AgguOgUILhCxAzoICC4QkQIQkwI6BwgAEIcCEBRKBQg4EgExSgQIQRgAUIdpWO6NAWCTngFoAnACeACAAdwEiAGaHZIBCzAuMS42LjMuMS4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBD8ABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=kothalawala+campus&safe=active&hl=en&sxsrf=ALeKk02kH8mOSOgif2Xf8veA8vVospzIXQ:1625567743878&ei=_zHkYKP-NMml9QPrsreIBA&gs_ssp=eJzj4tLP1TcwKjTNMkoxYPQSys4vyUjMSSwHYoXkxNyC0mIAn6kKpw&oq=KOTHALAWALA&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIKCC4QhwIQFBCTAjIICC4QxwEQrwEyAggAMgIIADIICC4QxwEQrwEyAggAMgIIADIICC4QxwEQrwEyBQgAEMkDMgIIADoHCAAQRxCwAzoHCAAQsAMQQzoNCC4QsAMQyAMQQxCTAjoQCC4QxwEQrwEQsAMQyAMQQzoKCC4QsAMQyAMQQzoECCMQJzoECC4QJzoKCC4QsQMQgwEQQzoICC4QsQMQgwE6CwguELEDEMcBEKMCOgUIABCxAzoKCC4QChCRAhCTAjoECAAQQzoICAAQsQMQgwE6AgguOgUILhCxAzoICC4QkQIQkwI6BwgAEIcCEBRKBQg4EgExSgQIQRgAUIdpWO6NAWCTngFoAnACeACAAdwEiAGaHZIBCzAuMS42LjMuMS4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBD8ABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=kothalawala+campus&safe=active&hl=en&sxsrf=ALeKk02kH8mOSOgif2Xf8veA8vVospzIXQ:1625567743878&ei=_zHkYKP-NMml9QPrsreIBA&gs_ssp=eJzj4tLP1TcwKjTNMkoxYPQSys4vyUjMSSwHYoXkxNyC0mIAn6kKpw&oq=KOTHALAWALA&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIKCC4QhwIQFBCTAjIICC4QxwEQrwEyAggAMgIIADIICC4QxwEQrwEyAggAMgIIADIICC4QxwEQrwEyBQgAEMkDMgIIADoHCAAQRxCwAzoHCAAQsAMQQzoNCC4QsAMQyAMQQxCTAjoQCC4QxwEQrwEQsAMQyAMQQzoKCC4QsAMQyAMQQzoECCMQJzoECC4QJzoKCC4QsQMQgwEQQzoICC4QsQMQgwE6CwguELEDEMcBEKMCOgUIABCxAzoKCC4QChCRAhCTAjoECAAQQzoICAAQsQMQgwE6AgguOgUILhCxAzoICC4QkQIQkwI6BwgAEIcCEBRKBQg4EgExSgQIQRgAUIdpWO6NAWCTngFoAnACeACAAdwEiAGaHZIBCzAuMS42LjMuMS4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBD8ABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?safe=active&sa=X&hl=en&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk01pDWnxn8zwLtRSz1HmJqKmzwWolw:1625567101594&q=private+universities+in+sri+lanka&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwiFjJitnc7xAhVVfisKHQ2NAE8QjGp6BAgUEGQ&cshid=1625567168256511&biw=1920&bih=912
https://www.google.com/search?safe=active&sa=X&hl=en&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk01pDWnxn8zwLtRSz1HmJqKmzwWolw:1625567101594&q=private+universities+in+sri+lanka&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwiFjJitnc7xAhVVfisKHQ2NAE8QjGp6BAgUEGQ&cshid=1625567168256511&biw=1920&bih=912
https://www.google.com/search?safe=active&sa=X&hl=en&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk01pDWnxn8zwLtRSz1HmJqKmzwWolw:1625567101594&q=private+universities+in+sri+lanka&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwiFjJitnc7xAhVVfisKHQ2NAE8QjGp6BAgUEGQ&cshid=1625567168256511&biw=1920&bih=912
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2szMFloam1FVVNkelN1N2FNLUVPTE15cFZpZ3xBQ3Jtc0ttZ2ptcWpSZUhhcWpwSDg5RWZ6QjdtUEV0SjRUdDJfMEVtNnhud0E4WlZxUjRRQ2NfODdtZzJaUzVkZl9NT25vdGhybVJ1QzhnLUhuSVVvb2FPZGRUQ2RMQkFHZmdqd1Z6UXpzeHg0Y245bjdUSmd5WQ&q=http://www.ocu.ac.lk/home.aspx
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• B.Sc. in Maritime Transportation Management & Logistics - සමුද්රීය ප්රවොහන 
කළ ණොකරණය සහ මලොජිසේටික 

• B.Sc. in Coastal and Marine Resources Management - මවරළ හො සමුර සේපත් 
කළ ණොකරණ 

• B.Sc. in FISHERIES & MARINE SCIENCE (Genaral/special) ධීවර හො නොවික 
විදයොම ේදී 

  
මවනත් ඩිේමලෝ ො පොඨ ොලො  

• Marine Engine Aquaculture & Aquatic Resource Management Course (NVQ-
5/6) - සමුර එන්ජින්, ජලජීවි වගොව සහ ජලජ සේපත් කළ ණොකරණ පොඨ ොලොව 

• Maritime & Logistic Management(NVQ 5/6) - සමුද්රීය හො මලොජිසේටික් 
කළ ණොකරණය 

 

විශේවවිේයොල විේයොතන (University Colleges)  

1. විශේවවිේයොල විේයොතනය රත් ලොන (University College of Ratmalana. 

ම හිදි NVQ 5 , 6 සුදුසු කේ සහිත පොඨ ොලො හැදැරිය හැක.  

• Fashion Design Technology - විලොසිතො නිර් ොණ තොක්ෂ්ණය 

• Food Technology - ආහොර තොක්ෂ්ණය 

• Maritime a logistic - සමුේ රීය මලොජිසේටික් 

• Telecommunication Technology - විදුලි සංමේශ තොක්ෂ්ණය 

• Television program Production - රූපවොහොනී වැඩසටහන් නිෂ්ේපොදනය 

• Television post production - රූපවොහිනී පසු නිෂ්ේපොදනය 

• Event Management  

• Travel a Tour Management - සංචොරක  

• Cosmetology -රූපලොවන් ය විේ යොව  

• Electrical Technology - විදුලි තොක්ෂ්ණය 

 

       2. විශේවවිේ යොල විේ යොතනය අනුරොධපුර. කUniversity college of   Anuradhapura).  
      
 අනුරොධපුර විශේව විේ යොල විේ යොතනය විසින් ජොතික ඩිේමලෝ ො (NVQ level 5) සහ උසසේ ජොතික          

ඩිේමලෝ ො (NVQ level 6) පොඨ  ොලො හැදැරිය හැකි අතර පසුව යුනිමවොමටක් විසින් ිරරින නු 

ලබන උපොධිය සවහො මයොමු කරික. 

• Aquaculture and Aquatic Resources Management - ජලජීවි වගොව සහ ජලජ 
සේපත් කළ ණොකරණ පොඨ ොලොව 

• Building Services Technology - මගොඩනැගිලි මසේවො තොක්ෂ්ණය 

• Electronic Technology - විදුලි කොර්මික 

• Electrical Technology - විදුලි තොක්ෂ්ණය 

• English language - ඉංග්රිසි භවොෂ්ොව 

• Hospitality Management - ආගන්තුක සත්කොර කළ ණොකරණය 
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• Information Communication Technology - මතොරතුරු සන්නිමේදන තොක්ෂ්ණය 

• Post Harvest Technology - පසු අසේවනු තොක්ෂ්ණය 

• quantity surveying - ප්ර ොණ සීකක්ෂ්ණ 

• Travel a Tour Management  
   
               3. විශේවවිේයොල විේයොතනය කුලියොිරටිය (University college of Kuliyapitiya)  

    

NVQ  ට්ටමේ 4 සුදුසුකේ ලත් සිසුන් සදහො මයොමු කල හැක. ම හිදි NVQ level 5 වන සහ 6 වන 
 ට්ටමේ පොඨ ොලො පවත්වනු ලබන අතර අනොගතමේදී සිසුන්ට අධ් යයන කටයුතු කරමගන 
යො ට අවශේ ය නේ වෘත්ය/ය පුහුණු විශේව විේ යොලයට කයුනිමවෝමටක්) සේබන්ධ විය හැකිය.  

• Auto mobile Technology (AT) - සේවයංක්රීය ජංග  තොක්ෂ්ණය 

• Construction Technology - ඉදිකිරීේ තොක්ෂ්ණය 

• Building Services Technology - මගොඩනැගිලි මසේවො තොක්ෂ්ණය 

• Travel a Tour Management 
• Cosmetology (Beauty -culture) - රූපලොවනය විදයොව 

• Drafting Technology - මකටුේපත් තොක්ෂ්ණය 

• Quantity Surveying (qs) - ප්ර ොණ සීකක්ෂ්ණ 

• Farm Machinery Technology (FMT) - මගොවිපල හො යන්මරෝපකරණ තොක්ෂ්ණය 

• Refrigeration and Air Condition Technology - ීලතකරණ සහ වොයු සීකකරණ 
තොක්ෂ්ණය  

 

4. විශේවවිේ යොල ේේ යොතනය  ොතර  
(University college of Mathara ) 
 

NVQ level 5 (ඩිේමලෝ ොව) සහො NVQ level 6 (උසසේ ජොතික ඩිේමලෝ ො පොඨ ොලො හැදැරිය හැක. 
වසර 3 ක් සවහො නිර් ොණය කර ඇත. ලයලිකව කFoundation)  ොස 6 කි. රැකියො පුහුණුව  ොස6කි. 
උසසේ ඩිේමලෝ ොව වසර කි.  

• Food Technology - ආහොර තොක්ෂ්ණය 

• Cosmetology - රූපලොවනය 

• Event Management  
• Travel Management -  
• Hospitality Management - ආගන්තුක සත්කොර 

• Building Services Management - මගොඩනැගිලි මසේවො කළ ණොකරණය 

• Auto Mobile Technology  
• Refrigeration and Air Condition Technology  
• Quantity Surveying 
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5. විශේවේේයොල විේයොතනය බටංගල (University college of Batangala ) 

    පොසල් අධ් යොපනය සේූර්ණ කරන අයට වඩො මහොව තොක් ෂ්ණ අධ් යොපනයක් ලබො දී  සවහො 

අවිසේසොවැල්ල බටංගල විශේව විේ යොල විේ යොතනය Univotec යටමත්  ැතකදි විවෘත කරන ලදි. 
Diploma NVQ level 5 සහො 6 යන සුදුසුකේ ලබො දී  සිදු කරික 

• Construction Technology  
• Farm Machinery Technology 

• Quantity Surveying  
• Event Management  
• Travel and Tour Management  
• Hospitality Management  

 

6. විශේවවිේ යොල විේ යොතනය යොපනය  
( University college of Jaffna )  
 
වෘත්ය/ය තොක්ෂ්ණ විශේව විේ යොලය යටමත් කUnivotec) යොපනය විශේව විේ යොල විේ යොතනය 2014 දී 
ආරේභව කරන ලදී. යොපනමේ විශේව විේ යොල විේ යොතනය විසින් ජොතික ඩිේමලෝ ො කNvq level 5) 
සහ උසසේ ජොතික ඩිේමලෝ ො කNvq level 6) පො ඨ ොලො හැදැරිය හැක . පසුව උපොධිය හැදැරී ට 
univotec මවත මයොමු විය හැක. 
  

• Construction Technology  
• Mechatronics Technology  
• Building Services Technology  
• Production Technology  
• Food Technology  
• Farm Machinery Technology  
• Hospitality Management  
• Cosmetology  

 

 
 
වෘත්ය/ය තොක්ෂ්ණ විශේව විදයොලය කUniversity of Vocational Technology) 
 

Degree Programmes Conducted by the Faculty of Training Technology (FTT) 
• Bachelor of Education in Technology 

• Bachelor of Education in English Language Teaching 

• Bachelor of Technology in Multimedia & Web Technology 

• Bachelor of Technology in Network Technology 

http://univotec.ac.lk/index.php/bachelor-of-education-in-technology/
http://univotec.ac.lk/index.php/bachelor-of-education-in-english-language-teaching/
http://univotec.ac.lk/index.php/bachelor-of-technology-in-multimedia-web-technology/
http://univotec.ac.lk/index.php/bachelor-of-technology-in-network-technology/
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• Bachelor of Technology in Software Technology 

• Bachelor of Technology in Industrial Management Technology 

Degree Programmes Conducted by the Faculty of Industrial and Vocational Technology 
(FIVT) 

• Bachelor of Technology in Building Services Technology 

• Bachelor of Technology in Manufacturing Technology 

• Bachelor of Technology in Mechatronics Technology 

• Bachelor of Technology in Food Process Technology 

• Bachelor of Technology in Film and Television Production Technology 

• Bachelor of Technology in Quantity Surveying 

• Bachelor of Technology in Construction Technology & Resource Management 
 

ස ොජ මසේවො මදපොර්තමේන්තුව ක විමශේෂ් අවශයතො සහිත දරුවන් සවහො පුහුණූ පොඨ ොලො 
• ීලතකරණ හො වොයුසීකකරණ කොර්මික ීලල්පීය 

• ගුවන්විදුලි යන්ර, රූපවොහිනී යන්ර සහ ආශ්රීත උපකරණ කොර්මික ශිල්පය 

• මගවතු වගො හො කෘිකොර්මික ශිල්පය 

• හසේත කර් ොන්ත ශිල්පය කමේවැල් හො මකොහු) 

• හසේත කර් ොන්ත ශිල්පය කමකොසු හො ඉදල්) 

• හසේත කර් ොන්ත ශිල්පය කඋණ ලී / මපොල් කටු) 

• හසේත කර් ොන්ත ශිල්පය කවිසිතුරු) 

• වඩු කොර්මික හො ලී කැටයේ ශිල්පය 

• පරිගණක පොඨ ොලොව 

• බතික් නිර් ොණ ශිල්පය 

• ඇදුේ  ැසීමේ ශිල්පය 

• මට්ලරින් ශිල්පය 

•  හන යන්ර ක්රියොකරීම  කකර් ොන්තශොලො) 

• විදුලි ශිල්පය 

• ප සේසුේ ශිල්පය 

• ම ෝටර් රථ ිරන්තොරු ශිල්පය 

• ම ෝටර් රථ කොර්මික ශිල්පය 

• මපදමර්රු කොර්මික ශිල්පය 

• සිම න්ති ආශ්රිත නිශේපොදන ශිල්පය 

• පොවහන් හො සේ කර් ොන්ත ශිල්පය 

• මේකරි හො ආහොර තොක්ෂ්ණය 

• සේබොහන චිකිත්සොව 

• රූපලොවනය ශිල්පය 

• මේෂ් කර්  ශිල්පය 

                 යතුරු පැදි හො ත්රී මරෝද රථ කොර්මික 
 

http://univotec.ac.lk/index.php/bachelor-of-technology-in-software-technology/
http://univotec.ac.lk/index.php/bachelor-of-technology-in-industrial-management-technology/
http://univotec.ac.lk/index.php/bachelor-of-technology-in-building-services-technology/
http://univotec.ac.lk/index.php/bachelor-of-technology-in-manufacturing-technology/
http://univotec.ac.lk/index.php/bachelor-of-technology-in-mechatronics-technology/
http://univotec.ac.lk/index.php/bachelor-of-technology-in-food-process-technology/
http://univotec.ac.lk/index.php/bachelor-of-technology-in-in-film-and-television-production-technology/
http://univotec.ac.lk/index.php/bachelor-of-technology-in-quantity-surveying/
http://univotec.ac.lk/index.php/bachelor-of-technology-in-construction-technology-resource-management/


44  

 

SLT Mobitel කපුහුණු  ධයසේථොන - වැලිසර, ම ොරටුව) 
 

• වයවහොරික මතොරතුරු තොක්ෂ්ණය ිරළිබව සහතිකපත් පොඨ ොලොව 

• බහු ොධය මවේ සැලසුේකරණය ිරළිබව සහතිකපත් පොඨ ොලොව 

• ජොවො ක්ර මල්ඛ්න සහතිකපත් පොඨ ොලොව 

• Java 2 Enterprise Edition (J2EE) සහතිකපත් පොඨ ොලොව 

• Oracle 10g Database (SQL) 
• ජොල පරිපොලනය ිරළිබව සහතිකපත් පොඨ ොලොව 

• CISCO රවුටර විනයොසගත කිරී  කCISCO Router Configuration) 
• පරිගණක ජොල ක්රියොත් ක කිරී  

• සංදො  හඳුන්වො දීමේ සහතිකපත් පොඨ ොලොව 

• මපොලිඑතිලීන් සංදො  ිරරිේදු  හො සංවෘත උපක්ර  ිරළිබව සහතිකපත් පොඨ ොලොව 

• ප්රකොශ තන්තු සංදො  ිරරිේදු  හො සංවෘත උපක්ර  ිරළිබව සහතිකපත් පොඨ ොලොව 

• ප්රකොශ තන්තු සංදො  ිරරිේදු  හො මිනුේකරණ ිරළිබව සහතිකපත් පොඨ ොලොව 

 
 

 

 


