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මිනිව්ඵ ශා රැකීරක්ෂා පාඳාතමේප්තුතුල 
9 ලන භශ, පවත්සිරිඳාය II අදියර, ඵත්ේරමුල් 
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“අපිට ඇති වටිනාභ සම්ඳත වනුයේ භානව සම්ඳතයි. එභ භානව සම්ඳත සංවර්ධනය කළ හැක්යක් 

නිය ෝගී සහ පලදායී පුද්ගලයයක් සහ සතුටින් ජීවත් වන ඳවුලක් යන සංකල්ඳය භත ඳදනම් වූ 

දැනුම් යක්න්ද්රීය ්ර්කයකයක් යග ඩ නැමෙයභන් ඵව අයප පිගැගැමයභයි. සභ්ද්මතභත් යද්කයක් යග ඩ 

නැගීයම් මූලික අඩිතාලභ වන්යන් ද එයයි. එභ නිසා භානව සම්ඳත සංවර්ධනය කිරීභ අඳයේ 

 ජයේ මූලික වගකීභයි” 

රට ශාන පවෞබාග්යපේ  ාක්මභ - සිව් ලන ප ොටව (18 පිටුල) 

ාරුලාපේ සිහිනය 

ඔඵපේ සිහිනය ප ොට 

ාරුලාට දිරිපයතු 

ජය ග්තුන 

ඉඩ පාතුන.... 
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පාභාපියතු ශට ේභා වතුල ඇති ලටිනාභ ලව්තුල ලතුපතු ේභ ාරුලතු ය. ාරු-පාභාපිය 

ඵකඳීභ පොල ඇති සියළු ඵකඳී් ලට පනොපාපලනි ව සුවිපේෂී ඵකඳීභකි. ාරුලාපේ ජීවිේ 

වංලතමධනය වශා ඉේාභ ලකාග්ත්  ාතමයබාරය්ම ඉටු  රන පාභාපියතු ේභ ාරුලාපේ 

 ායි , භානසි  වශ වාභාජීය යශ ඳකලකත්භ ඇති කිරීභ උපාවා ේභ ලග්කී් ඉටු 

කිරීභට ාබ අපේක්ෂාපලතු පේොරල  ටයුතු  රනු ඵයි. 

ඔපේ ාරුලා ෂභා  ාය ඳසු  රමිතු ඔවුතුපේ ජීවිේපේ  “නල පයොවුතු වියට” පිවිව 

සිටී. පභභ  ා සීභාපව් දී ඔපේ ාරුලා විවිධ  ායි  ශා භානසි  පලනවව්ී් ලෂට 

ඳත්ලන පශයිතු ඒ පිළිඵ නිසි අලපඵෝධයකිතු යුතුල  ටයුතු  රමිතු යශඳත් 

පුරලකසියකු පව වභාජ ග්ේවීභට ඔවුනට අලය ඳරිවරය ව වා දීභ ඔඵපේ 

යුතු භකි. 

  ායි  ලපයතු සිදුලන පලනව් ්....  

- ේභ ඵාහිර වල්රඳය පිළිඵ වකකිලිභත් වීභ 

- ද්වියිතීයි  ලිංගි  ක්ෂණ  ඳශෂ වීභ  

- විරුද්ධ ලිංගි  ආ තමණ ය 

 

 ප්රජානන පලනව් ්.... 

- වි්පල්ණ ාත්භ , ේතම ානුක චිතුේන ශකකියාල ලතමධනය පව්. 

- ග්පව්ණ ාත්භ යි 

 

 වභාජ චිත්ේපව්ග් පලනව් ් 

- ව්ලාධීනත්ලය 

- ේභ අනනයේාලය පග්ොඩ නකීභ 

- මිතුරු  ණ්ඩාය් ඇසුර  

- ලග්කී් ාකරීභට ඇති  කභකත්ේ 

- ආපව්ග්ශීලී ඵල 

 

ඔඵපේ ාරුලා තුෂ පභභ  ාසීභාපව් දී සිදුලන පභලතු ආ ාරපේ  පලනව් ් පිළිඵල 

භනා අලපඵොධයකිතු  ටයුතු කිරීභ තුෂ වාතමථ  ාරුලකු වභාජයට ාායාා  ෂ ශක . 

අසිරිභත් දරුවකු සහා යදභාපිය භූමිකාව.... 
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අසිරිභත් 

ාරුලකු වශා 

පාභාපිය 

භූමි ාල 

ාරුලාපේ සිහින 

වකඵෑ ර ග්කනීභට 

ඉඩ පාතුන 

නිලකරදිල නකී 

සිටීභට වශාය 

ලතුන 

ඔඵපේ ාරුලාට 

පශොභ මිතුරා 

ලතුන 

ාරුලාට අපේ භ 

හුරු  රමු 

 

ාරුලාට ාකපනන 

පවේ ආාරය 

 රතුන 

 

ඔපේ ාරුලා 

වි්ලාව  රතුන 

 

ඔහුට ඔහු ලතුනට 

ඉඩ පාතුන 

 

ාරුලා ඇග්යීභට 

පුරුදු ලතුන 

වභාජය තුළිතු 

යශඳත් පද් 

ශදුනාග්තුන උඳ ාරි 

ලතුන 

ාරුලතුට 

ආාතමභත් 

චරිේය්ම ලතුන  

නල පයොවුතු විපේ  ඳසුලන ඔඵපේ ාරුලා පලනුපලතු පාභාපිය ඔඵපේ 
 ාතමයබාරය.... 
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 දරුවාට ්දර්කභත් චරිතයක් වන්න.... 

ාරුලා වෑභ විට භ පාභාපියතු අනු රණ ය  රයි. ේභ ඳෂමු ගුරුලරුතු ලන 

පාභාපියතුපේ ශකසිරි් රටාල පඵොපශෝවිට ාරුලතු අනුග්භනය  රයි. 

- පාභාපියතු දුසිරිපේතු පේොර වීභ (භත්ඳකතු  භත්ද්රලය බාවිේපයතු පේොර) 

- ාරුලතු ඉදිරිපේ  පාභාපිය පාපානා අේර අඩ ාඵර, ග්කටු් ඇති ර 

පනොග්කනීභ 

- ඉලසීභ 

- යශඳත් ඳවුල් ජීවිේය්ම ග්ේ කිරීභ 

 

  දරුවාට දැයනන යසේ ්ද ය ක න්න.... 

  ාරුලාට ාකපනන පව ආාරය  ෂ යුතුය. ඉශෂ ආත්භාභිභානයකිතු යුතු ාරුලකු 

වශා පාභාපිය ආාරය අේයාලය පව්. 

- ාරුලාපේ  ායි  වශ භානසි  පවෞඛ්ය ලතමධනය වශා උඳරිභ වශපයෝග්ය 

ඵා දීභ. ඒ වශා පඳෝයාායී ආශාර පභතුභ ප්රභාණ ලත් නිතුා, ලයායාභ, 

ක්රීඩා  ටයුතු ආදිය වශා පයොමු  රවීභ 

- ආත්භ අභිභානය ලතමධනය කිරීභ 

- ාරුලාපේ පශොභ ආරක්ෂ යා ඵල ශවලතුන 

- විපේපයතු දියණිය්ම න් භලපේ ඉේා වමීඳ ආාර ය අේයාලය පව් . 

 

 නිත භ ඔයේ දරුවා වික්වාස ක න්න.... 

     ේභ පාභාපියතු ේභා වි්ලාව  රන ඵල ාරුලා ාකන සිටීභ ඔහු තුෂ ආත්භාභිභානය 

ලතමධනය වීභට පශේතු පව්. 

- අනලය පව ඳානය පනොකිරීභ 

- යශඳත් යශළු පයපශළියතු ඇසුරට භව ශවර වවා පාතුන 

- ාරුලතු ඉදිරිපේ  ඔවුතු අේර වකවඳී් පනො රතුන 
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 ඔහුට ඔහු වන්න ඉඩ යදන්න.... 

ාරුලා තුළිතු ේභ අපේ්මාලතු පනොල ාරුලාපේ අපේ්මාලතු ඉටු  ර ග්කනීභ වශා 

ඉඩ ඵා දිය යුතුය. 

- ආත්භ වි්ලාවය පග්ොඩ නග්තුන 

- ශකකි වෑභ විට  දීභ තීරණ  ග්කනීභට ඉඩ ශරිතුන, අධී්මණ ය  රතුන 

- නාය ත්ල ගුණ ාංග් ලකඩිදියුණු ලන ආ ාරපේ  ක්රියා ාර ් වශා ඉඩ 

පාතුන 

- අනලය ඵඳෑ් පනො රතුන (පාභාපිය අරමුණු  රා ෂමුතු පභපශයවීභ 

පනො ෂ යුතුය) 

- අධයාඳනපේ  දී ඔඵපේ  කභකත්ේට ලඩා ඔවුතුපේ ශකකියාලට, 

ා්මේාලයතුට අනුල ඉදිරි  ටයුතු  රපග්න යාභට ඉඩ පාතුන. 

 

 දරුවා ඇගයීභට පුරුදු වන්න.... 

ඇග්යිය යුතු වෑභ ේකන දී භ ාරුලා අග්ය කිරීභ තුළිතු ඔහුපේ ආත්භ වි්ලාවය 

ලතමධනය පව්. 

- ශකකි වෑභ විටභ ඇග්යීභට පුරුදු ලතුන 

- දු ,  කිරීභ ලකනි චිත්ේපව්ග් ල අවභඵර ේා ලකඩි ලපයතු ප් ලයපවේ දී 

ාරුලතු තුෂ ඇතිපව්. ඒ පිළිඵ අලධානය පයොමු  රතුන 

- අපනත් අයපේ පනොල ාරුලාපේ ප්රතිපදා්මේා අග්යතුන. 

 

 සභාජයයන් තුගැන් යහඳත් යද් හඳුනා ගැමයභට උඳකාරී වන්න.... 

    වභාජපේ   ටයුතු කිරිප් දී යශඳත් පද්  උ ශා ග්කනීභටත් පනොලකාග්ත් වශ 

අයශඳත් ාෑ ශඳුනා පග්න ප්රති්මපේඳ කිරිභටත් ාරුලාට ශකකි ලන පවේ පාායි 

වතුනිපව්ානපේ  පයපාතුන. 

- පභභ  ාය තුෂදී නිරායාවපයතුභ විරුද්ධ ලිංගි  ආතමණ ය ඇති පව්. එහි 

ප්රතිපය්ම පව පඳ් වඵේා ඇති ර ග්කනීභ වාභානය ේත්ලයකි. ඒලා 
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ාකඩි පව ඳානය කිරීභට යාපභතු අනලය ග්කටලු ඇතිපව්. එනිවා 

අධයාඳනය පිළිඵ ඉ්ම ය්ම ාරුලා තුෂ ඇති  රතුන. ඒ භේ ග්භතු 

කිරීභට වශාය ලතුන. 

- ඇසුරු  රන යශළුලතු පිළිඵ පශො අලපඵෝධය්ම ඵා ග්තුන 

- භේට ඇේඵකහි වීභ, අනාරක්ෂිේ ලිංගි  වඵේා වශා පයොමු වීභ ලකක්මවීභ 

- අතුේතමජා බාවිේය ආදිය පිළිඵ පශොඳිතු නිරීක්ෂණ ය  රතුන 

- විවිධ ඇේඵකහිවී් (Addictions) පිළිඵ අලපඵෝධය 

 

 දරුවාට අයපකභ හුරු ක මු ....  

ලත්භතු ාරු ඳරපුර තුෂ “අපේ භ” පිළිඵ සිේන අලව්ථා ක්රභපයතු අලභ වී ඇේ. 

අධයාඳන ක්රභපව්ා, වභාජ භාධය ශා ජන භාධය ආදිය තුළිතු ා පභභ වං ල්ඳය 

පිළිඵ වා ච්ජා ලනුපේ  අල්ඳ ලපයනි. පභය රට  අනාග්ේය වශා වෘජුලභ 

ඵඳාන  රුණ ්ම ලන පශයිතු ඔවුනට “අපේ භ” පිළිඵ ශකඟි් ලතමධනය  ෂ 

යුතුය. 

- පද්ශීය ාෑ ඇග්යීභට හුරු  රතුන. 

- ඉතිශාවය පිළිඵ ාරුලතුට උග්තුලතුන.  

- පද්ශීය ආශාර රටාල පිළිඵ අලපඵෝධය්ම ඵා දී, ඒලාට හුරු  රතුන. 

- පශෂ චාරිත්ර ලාරිත්ර ඇග්යීභට ශා ඳවුපල් වාභාික යිතු අේර අපනෝනය 

වඵේා ඳලත්ලාපග් යන ආ ාරයට  ටයුතු  රතුන.  

 ඔඵ දරුවායේ යහ භ මිතු ා වන්න.... 

     ාරුලා වභව ලකඩි  ාය්ම ග්ේ  රමිතු ඔහුපේ අලයේා නිලකරදිල ශදුනා ග්තුන. 

ඔහුපේ අනාග්ේ අපේක්ෂාලතු වාතමථ   ර   ග්කනීභට වශාය ලතුන.  

- ාරුලා වභව විලෘේල  ටයුතු  රන ඵල අවලතුන 

- ාරුලාට පශොඳිතු ඇහු් තු පාතුන 

- ාරුලා හුපා ෂා පනො රතුන  
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 දක්ෂතා හඳුනා යගන නිවැ දිව නැමෙ සිටීභට සහාය වන්න.... 

වශජ ා්මේා දියුණු  ර ග්කනීභ තුළිතු ාරුලාට යශඳත් පුරලකසියකු වීභට අලය ඉඩ 

ශවර වවා දීභ පාභාපිය යුතු භ්ම පභතුභ ලග්කීභ්ම ඵල සිේතුන. ප්  ාපේ  

ාරුලා කුතුශපයතු යුතුල ග්පව්ණ යට රුචි ත්ලය්ම ා්මලයි. එනිවා, 

- ාරුලාපේ ඵහුවිධ ා්මේා ශඳුනා ග්කනීභ වශ ඒලා ලතමධනයට අලය භං 

වක සීභ 

- නිතමභාණ ශීලීත්ලය ලතමධනය  ර ග්කනීභට අල ාය වවා දීභ 

- පිරිසිදු  භ, පිළිපල, පව්ාලට ලකඩ කිරීභ ලකනි යශ පුරුදු ලතමධනය  රතුන 

- නිලව තුෂ අධයාඳනයට වරින ඳරිවරය්ම නිතමභාණ ය  රතුන  

- සුදුසු වශ ග්කෂපඳන ලෘත්තීය අරමුණ ්ම ඇති  රලතුන (විවිධ ලෘත්තීය පුහුණු 

අලව්ථා, නල රැකියා වශ ලකඩ පෝ ය පිළිඵ අලපඵෝධය) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

අ.පඳො.ව.(උ.පඳ) ඳසු පශෝ  අ.පඳො.ව.(වා.පඳ) ඳසු 

පශෝ අ.පඳො.ව.(වා.පඳ) පඳර පශෝ ඳාවකල් 

අධයාඳනය ඵන ාරුලා ේෘතියි  අධයාඳනය 

කබීභ වශා පයොමු  ෂ යුතුය. පභහිදි ේෘතියි  

අධයාඳනය වශා පයොමු කිරිප් දී, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 රජපේ  විල් විායා අධයාඳනය 

 විල් විායා ප්රතිඳාාන ප ොමිතු වබාල භඟිතු ඵාපාන විපද් වි්ල 

විායා වශා වු ශියත්ල 

 උවව් අධයාඳනය වශා වු පඳොළි රහිේ ණ ය පයොජනා ක්රභය 

 Z -score අග්ය ඳාන්  රග්ත් රැකියාභිමුඛ් ඳාඨභාා 

                        උාා.... විායාපීඨ 

ශකකියාල වශ කදියාල  

භපනෝමිති  

ඳරීක්ෂණ ය්ම භඟිතු 

ශඳුනා ග්කනීභ 

Z -score අග්ය භේ උවව් අධයාඳනය.... 

ඳාවකලිතු ලකඩ පොලට පිවිපවන ඔපේ ාරුලාපේ පශට ාලව…. 

වි්ල විායායීය අධයාඳනය 

උවව් අධයාඳනය 

ලෘත්තීය පුහුණුල 

රාජය අංය 

   ඳාවකපතු ඳසු 

අධයාඳන ශා පුහුණු අලව්ථා 

රැකියා අලවථ්ා 

පඳෞද්ග්ලි  අංය 

විපද් රැකියා අංය 

නිාශව් රැකියා අංය 

ව්ලයං ලයාඳාර අංය 
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විල් විායා ප්රතිඳාාන ප ොමිතු වබාල භගිතු ශඳුතුලා දී ඇති පභභ 

ලකඩවටශන වාශා රු.්ම 08 ා්මලා මුා්ම වශ අභේර වියා් වශා රු. ්ම 03   

මුා්ම ණය මුදලක් පව ඵා පද්. පභය ලවර 04  ායකිතු ඳසු අලයන් ේලත් 

ලවර  වශන  ායකිතු ඳසු  ලවර 06 කිතු පශෝ 07 කිතු පග්ලා නිභ  ෂ යුතුය. 

(අාා විව්ේර අමුණ ා ඇේ)  

 

 

.  

 රජපේ  උවව් අධයාඳන ආයේන ශා රජය අනු්රශය ඵා ඇති ආයේන  

 පඳෞද්ග්ලි  අංපේ  අවව් අධයාඳන ආයේන 

 රජය යටපත් ඇති ලෘත්තිය පුහුණු ආයේන 

 ේෘතියි  ශා ලෘත්තීය ප ොමිතු වබාල (TVCE) ලියා ඳදිංචි පඳෞද්ග්ලි  

    ලෘත්තීය පුහුණු ආයේන 

 

 

 

 

 

 

 

උවව් අධයාඳනය වාශා ලන පඳොළිරහිේ ණ ය පයෝජනා ක්රභය .... 

උවව් අධයාඳනය අලව්ථා .... 
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ව්ත්තිය ඳාඨභාලා ක්යෂේත්ර 
 

01. Agriculture and Livestock   -  ෘෂි ාතමමි  ශා ඳශු ව්ඳත් පක්ෂේත්රය 
 

02. Art and Media      -  ා ශා ජනභාධය පක්ෂේත්රය 
 

03. Automobile Repair and Maintenance -ලාශන අලුත් ලකඩියා ශා නඩත්තු කිරි් අංය 

 

04. Aviation, Aeronautics and Navigation - ගුලතු යානා ඳකාවීභ, ග්වන යාත්රා විායාල ශා   

         නාවි  පක්ෂේත්රය     
                                                                                                                                                                        

05. Building and Construction   - පග්ොඩනකඟිලි ශා ඉදිකිරි් පක්ෂේත්රය 
                                     

06. Computer and Information Technology - ඳරිග්ණ   ශා පේොරතුරු ේා්මණ  පක්ෂේත්රය 

 

07. Electrical, Electronics and Telecommunication -විාුත් විදුලි ශා විදුලි වංපද්න පක්ෂේත්රය 
                                    

08. Finance and Management                        - මුාල් ශා  ෂභනා රණ  පක්ෂේත්රය 

 

09. Gem and Jewellery    - භකණි්ම ශා වල්තමණ ාබරණ  පක්ෂේත්රය 
                                      

10. Hotel and Tourism    - පශොපටල් ශා වංචාර  පක්ෂේත්රය 
                                        

11. Leather and Footwear    - ව් ශා ව් බාණ්ඩ පක්ෂේත්රය 
                                      

12. Medical and Health Science   - වලාය ශා පවෞඛ්ය පක්ෂේත්රය 
                                      

13. Metal and Light Engineering  - ේාඳ ශා ලුහු ඉංිකපතුරු පක්ෂේත්රය 

 

14. Office Management    -  ාතමයා  ෂභනා රණ  පක්ෂේත්රය 
                                       

15. Personal and Community Development - පුද්ග් ශා පුද්ග් වංලතමධන පක්ෂේත්රය 
                                       

16. Printing and Packaging                            -මුද්රණ  ශා ඇසුරු් පක්ෂේත්රය 

 

17. Rubber and Plastics    - රඵතම ශා ේාව්ටි්ම පක්ෂේත්රය 
                                         

18. Textile and Garments    - ඇග්ලු් ශා පරදිපිළි පක්ෂේත්රය 
                                          

19. Wood Related     -ාකල ශා ාකල ආශ්රිේ පක්ෂේත්රය 
 

20. Language and Teacher Training  - බාා ශා ගුරු පුහුණු පක්ෂේත්රය 
 

21. Other       - පලනත් පක්ෂේත්ර 
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උඳාධි ඵා දීභ වශ උවව් අධයාඳනය වාශා වු පඳොලී රහිේ ණ ය පයෝජනා ක්රභය වශා  

විල් විායා ප්රතිඳාාන ප ොමිතු වබාල විසිතු අනුභේ ප ොට ඇති ආයේන. 

 

 

 

 

 

 

 

No Institute Contact No 

01 SLIIT Sri Lanka Institute Of Information Technology  
 Colombo 

0117544801 

02 NSBM National School of Business Management   0117 321000 
03 CINEC CINEC  Campus Sri Lanka - Malambe 011 7544801 

04 ICASL Institute Of Chartered Accountant of Sri Lanka  
05 SANASA Sanasa Campus Private  University -Hettimulla , 

Kegalle 
035 4927768 

06 HORIZN Horizon University - Malambe 011 4365555 

07 KIU Kaatsu International University  011 2741878 

08 SLTC Sri Lanka Technological Campus - Padukka 011 2100500 
09 SAEGIS SAEGIS Campus  - Nugegoda 011 7430000 

10 AQUINAS AQUINAS Collage of Higher Studies 011 7389115 
11 SIBA Sri Lanka International Buddhist Academy 081 2421693  

12 ICHEM Intitule of Chemistry Ceylon  - Rajagiriya 011 2861231 

13 ICBT ICBT Campus 077 7314850 
14 BCI BCI campus - Negombo 031 2224422  

15 ESQFT ESQFT Metro Campus  - Colombo  011 7572572 

පඳොලී රහිේ ණ ය පයෝජනා ක්රභය යටපත් උඳාධි ඵා පාන 

පඳෞද්ග්ලි  වි්ල විායා ආයේන 
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ඳාවල් අධයාඳනය අලවතු  ෂ ඔපේ ාරුලාට ලෘත්තීය පුහුණුල ශකාෑරිය  ශකකි රජපේ  

ව්ඵතුධ පලනත් පුහුණු ආයේන 

අනු 
අං ය 

ප ටි 
පයදුභ 

ආයේනය දු.අං ය 

01 SLIATE 
(HNDA) 

Sri Lanka Institute of Advanced Technological Education   

02 OUSL The Open University of Sri Lanka 011 2881000 
03  Ocean University of Sri Lanka 011 4346979 
04  University of Vocational Technology  

ේාක්ෂණ  වි්ල විායාය 

011 2630706 

05  University Collages වි්ල විායා විායායේන 
පභය දිව්ත්රි්ම භට්ටමිතු පිහිටා ඇේ 

 

06 DTET Department of Technical Education and Trainings 
 ාතමමි  විායා දිලයින පුරා පිහිටා ඇේ 

 

07 CGTTI Ceylon Germen Technical Training Institute 011 2605625 

08 AETI Automobile Engineering Training Institute  011 2572977 

09 IAESL Institute of Automotive Engineers Sri Lanka  
10 IESL Institute Of Engineers Sri Lanka  011 2687047 
11 SLT SLT Mobitel පුහුණු ආයේනය  (ලකලිවර පභොරටුල, 

පේරාපාණිය) 
011 2956721 

12 NAITA ජාති  ආධුනි ත්ල ශා  ාතමමි  පුහුණු කිරිප් අධි ාරිය  

13 VTA ශ්රී ං ා ලෘත්තීය පුහුණු අධි ාරිය  

14 SLITHM Sri Lanka Institute of Tourism & Hotel Management  
(ශ්රී ං ා වංචාර  වශ පශෝටල්  ෂභනා ාරිත්ල ආයේනය) 

011 2382213 

15 GJRTI භැණික් හා ස්වර්ණාබ ණ ඳර්යේෂණ හා පුහුණු කිරීයම් 

්යතනය 
011 2579182 

16  ප්රායද්ය ය වකයයන් ඳවතින යවනත් පුහුණු ්යතන  

17 SLITA Sri Lanka Institute of Textile and apparel   011 2632406 
18 SLTTI Sri Lanka Media Training Institute  011 2674925 

19 SLIA Sri Lanka Institute of Architects 011 2689888 
20 SLCJ Collage of Journalism 011 5353635 
21 SLIM Sri lanka Institute of Markerting 011 2675000 
22 CIM Chartered Institute Of Marketing  
23 CIMA Chartered Institute Of Management Accounting  

24 AAT Association of Account Technician of Sri Lanka   
011 2559669 
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NVQ යනු කුභ්මා? 

පභය ලකඩ කිරිප් ශකකියාල භේ පිරිනභන වශති යකි. ජාති  ලෘත්තිය සුදුසු ් වශති ය (National 

Vocational Qualification ) ජාේයතුේරල පිළිග්තුනා වශති ය්ම ලන අේර  ලෘත්තිය අධයාඳනය පලනුපලතු 

පභය පිරිනභයි.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ාතමමි  විායා (TC) 

ලෘත්තීය පුහුණු 

අධි ාරිය (VTA) 

ආධුනි ත්ල භණ්ඩය 

(NAITA) 

 

 

වි්ල විායා 

විායායේනය 

(University 

Collage) 

 

 

ේාක්ෂණ  

වි්ල 

විායාය  
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ලයලවාය ත්ලය වාශා පයොමු විභ.... 

ඳාවකල් අධයාඳනය අලවතු   ඔපේ ාරුලාට ලයලවාය ත්ලය වාශා පයොමුවිය ශකකිය.ඒ 

වාශා ඳශේ වාශතු ආයේනල වශාය ඵා ග්ේ ශක . 

අනු 

අංකය 

්යතනය දු. අංකය ලඵා යදන යසේවාව 

01 
ජාති  ලයලවාය ත්ල 
වංලතමධන අධි ාරිය 

011 2368393 

 පලෂාපඳො පේොරතුරු පඵාා ශකරීභ 
  පලෂාපඳො අලව්ථා පවොයා ග්කනීභට 
වශාය වීභ 

 පුහුණු මයාධාර වකඳයීභ 

02 
 ාතමමි  ේාක්ෂණ  පුහුණු 
ආයේනය 

011 2379800 
011 2379850 

  තමභාතුේ වශා ේාක්ෂණි  පවේලා 
උඳපද්නය වකඳයීභ 

  ාතමමි  ේාක්ෂණ  ඳතමපේ ණ  ඳකලකත්වීභ 

03 
ං ා  ාතමමි  වංලතමධන 
භණ්ඩය 

011 2605156 
011 2605323ද6ද7 

  තමභාතුේ පේොරතුරු ශා උඳපද්න පවේලා 
ඵා දීභ 

 ලයලවාය ත්ල වංලතමධන පවේලා වකඳයීභ 

04 ශ්රී ං ා ප්රමිති ආයේනය 
011 2671567 
011 2671579 

 ජාති  ප්රමිතිය ව ව් කිරීභ 
 බාණ්ඩ ේත්ත්ල වශති  නිකුත්  කිරීභ  

05 
ශ්රී ං ා ලෘත්තීය පුහුණු 
අධි ාරිය 

011 7270270 

 ලයලවාය යිතු ාකනුලත් කිරීප් 
ලකඩවටශතු ඳකලකත්වීභ 

 ණ ය ඳශසු ් ඵා ග්කනීභ වශා ඵකංකු 
ව්ඵතුධී රණ ය 

06 ජාති  ශිල්ඳ වබාල 
011 2784425 

11 85381 
 ශ්රී ං ාපව් වශ විපද් රට ල ප්රාතමන 
ඳකලකත්ල ශා ශිල්පීතු පුහුණු කිරීභ 

07 
ශ්රී ං ා අඳනයන වංලතමධන 
භණ්ඩය 

011 2300705ද11 
011 2300715 

 අඳනයන වංලතමධන ප්රතිඳත්ති පිළිඵ 
රජයට උඳපාව් ඵා දීභ  

 අඳනයන ්මපේත්රයට ව්ඵතුධ සියළු 
උඳපද්න වශ පේොරතුරු වකඳයීභ 

08 
 ාතමමි  අධයාඳන ශා පුහුණු 
කිරීප් පාඳාතමේප්තුතුල 

011 2449136 

   ාතමමි  අධයාඳන වංලතමධනය වශා 
ජාේයතුේර වශපයෝීේාලය ලතමධනය කිරීභ  

 ේාක්ෂණ  විායා වශ  ාතමමි  විායා වශා 
සිසුතු ඵලා ග්කනීභ 

  විබාග් ඳකලකත්වීභ වශ වශති ඳත් නිකුත් 
කිරීභ 

09 
්මව (ශ්රී ං ා ශව්ේ 
 තමභාතුේ භණ්ඩය) 

011 2580579 
 ශව්ේ  තමභාතුේ නිඳ්ාාන බාණ්ඩ පුළුල් 
කිරීභ 

 ශව්ේ  තමභාතුේ ශිල්පීතු පුහුණු කිරීභ 

11 කුඩා ලයාඳාර වංලතමධන අංය 
011 2665201 
011 2662002 

 ලයලවාය ත්ල වංලතමධ 
   ණ්ඩාය් ේාක්ෂණි  පුහුණුල ඵා දීභ  

12 
ග්තුපනොරුල  ෘෂි පබෝග් 
පාඳාතමේප්තුතුල 

081 2388011 
081 2388234 

 උායා පබෝග් ලයලවායතු වකසු් කිරීභ වශ 
වංලතමධනය පිළිඵ උඳපද්න  ටයුතු 

13 විාාේා ව්ඳත් භධයව්ථානය 

වෑභ ප්රාපද්ශීය 
පල් ් 
 ාතමයාය භ 
පිහිටුලා ඇේ 

 ව්ලයං ලයාඳාර ආර්බ කිරීභට අලය 
පුහුණුල වශ උඳපාව ්ඵා දීභ 
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වංව් ාර  භණ්ඩය... 

 

1. එච්.පී.එතු.රංිකත් මුගුණුල භයා   - ලෘ.භා.නි  -  ෑග්ල් 

2. ඩී.එ්.ජී.විිකේා ඳද්භාලතී මිය   - ලෘ.භා.නි.  - අනුරාධපුර 

3. රපි ා  තුනතුග්ර මිය   - ලෘ.භා.නි.  - ග්්ඳශ 

4. එ්.එ්.සුජීලා භංචනාය  මිය  - ලෘ.භා.නි  - නාත්ේතුඩිය 

5. ඊ.ඩී.ග්ාමිණී එපිටකුඹුර භයා  - ලෘ.භා.නි  - රත්නපුර 

6. එච්.එ්.ජී.පශේරත් භයා   - භා.ව.ව.ව  -  ෑග්ල් 

7. ඒ.ඒ.උපුල් ති සිරි භයා  - භා.ව.ව.ව  -  ෑග්ල් 

8. එ්.ප්ම.ඒ.සී.ජයපවේන මිය  - භා.ව.ව.ව.  -  ෑග්ල් 

9. ඒ.චතුද්රාණී වීරලතමධන මිය  - භා.ව.ව.ව  -  ෑග්ල් 

10. ජී.ඒ.එව්.ග්භපේ භයා   - භා.ව.ව.ව.  - ආරච්චි ට්ටුල 

11. ආතම.පී. භංග්ලි ා මිය   - භා.ව.ව.ව.  - රත්නපුර 

12. එල්.එතු.වභතුතී නාරංපග්ොඩ මිය - භා.ව.ව.ව.  - රත්නපුර 

13. එමිල් වරත් පීරිව ්   - භා.ව.ව.ව  - අ්ඳාර 

 

 


