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2019 අතඳොව වාභානය තඳෂ විබාගයට තඳනී සිටි සියලු ශිය ශියාලට ට රතිඵප ද ත  

තභොතශොතේ උණුසු  සුඵ ඳැතු  එක් කරමි. 

 
තභභ ලිපිතයට  ඔඵ දැනුලේ කිරීභට ඵාතඳොතරොේතු ලට තට  අතඳොව වාභානය තඳෂ 
විබාගය වභේ අවභේ සියලු තදනාටභ ඳාවල් අධයාඳනයට ලර  ඇතිඵ ඵල ඇතිඵ ඵල ඳවක් 

කරලීභටය . 

 
රතිඵප ද ඳසු ඔඵ වතු ල ගැටළු කීඳයක් ත  අලව්ථාතේදී ඳැනනැඟ එයට විවඳු  

අතේක්ාතලට  සිටින තභොතශොතකයි ඔඵ ත  දිවි තගලට තට  . 

 
අතඳොව උවව් තඳෂ උවව්තඳෂ විය උවව් තඳෂ විය වංතයෝජනය යටතේ ශඳුට ලා දී 

ඇතිඵ විය ධාරාලට  ඳශත ඳරිදිය . 

 කා විය ධාරාල  

 ලාණිජ විය  ධාරාල  

 ජජවීය විදයා විය ධාරාල  

 තබෞතිඵක විදයා විය ධාරාල  

 ජජල ඳද්ධතිඵ තාක්ණතේද විය ධාරාල  

 ඉංජිතට රු තාක්ණතේදී විය ධාරාල  

 

දශතුන් ලවරක වශතික කරන ද අධ්යාපන න ලසටවනශන  

වෑභ සිසුතලකුටභ ඳෂමු තරේණිතස සිට 13 ලන තරේණිය දක්ලා අ්ඩ ඩ ඳාවල් 

අධයාඳනයක් ඵා දීභ අරමුණු තේ .ඒ අනුල කා විය ධාරාල යටතේ 

 වාභාජීය විදයාල  / විලශාරික වභාජ අධයයනය  

 ආගමික ශා ශි්ඨාචාර වියට   

 තවෞට දර්ය අධයයන වියට   

 බාා වියට   

 ලාණිජ විය ධාරාල  

 ගිණු කරණය ලයාඳාර අධයයනය 

  ආර්ථික විදයාල  

ඉශත විය ධාරාල ශැදෑරීභට අතේක්ා කරන ශියතයකු තභභ වියයට  අතරිට  අලභ 

ලතයට  වියට  තදකක් ලේ තතෝරාගත යුතුය. ඉතිඵරි වියය ඳශත  වශට  වියයට  12 

අතරිට   තතෝරා ගත ශැකිය.  

 ලයාඳාර අධයයනය  

 භූතගෝ විදයාල 



 තද්ඳාන විදයාල 

 ඉතිඵශාවය  

 තර්ක ාව්ත්රය ශා විදයාේභක රභ 

 ඉංග්රීසි 

 ජර්භට   

 රං  

 කෘෂි විදයාල  

 වංයුක්ත ගණිතය  

 තතොරතුරු ශා වට නිතේදන තාක්ණය  

 තබෞතිඵක විදයාල  

 

ජෛවීය විදයා විය ධ්ාරාල  

 ජීල විදයාල  

 රවායනික විදයාල  

 තබෞතිඵක විදයාල  

 කෘෂි විදයාල  

 

භ ෞතික විදයා විය ධ්ාරාල  

 වංයුක්ත විදයාල  

 රවායනික විදයාල  

 තබෞතිඵක විදයාල  

 

තාක්ණභේදී විය ධ්ාරාල  

 ඉංජිතට රු තාක්ණතේදය /ජජල ඳද්ධතිඵ තාක්ණතේදය  

 තාක්ණතේදය වශා විදයාල  

තභභ වියට  තදකට අභතරල තතලන විය තව ඳශත වශට  විය කාඩ ඩතයට  එක් 

වියක් තතෝරා ගත ශැකි ය . 

 ආර්ථික විදයාල  

 භූතගෝ විදයාල  

 ගෘශ ආර්ථික විදයාල  

 ඉංග්රීසි  

 වට නිතේදනය ශා භාධය අධයනය 

  තතොරතුරු ශා වට නිතේදන තාක්ණය 



  චිත්ර කාල 

  ලයාඳාර අධයනය  

 කෘෂි විදයාල  

 ගිණු කරණය  

 ගණිතය  

 

දශතුන් ලවරක වශතික කරන ද අධ්යාපන න ලසටවනශන  

අතඳොව වාභානය තඳෂ විබාගයට තඳනී සිටි ශිය ශියාලට  වභේ තශෝ අවභේ ඵල 

තනොවකා තභභ විය ක්තේත්රතස යටතේ අධයාඳනය ශැදෑරීත  ලර  මිමි ලනු ඇත. 
අනාගත රැකියා තෝකතස අභිතයෝග ජයගත ශැකි  ගත ශැකි ලන ඳරිදි ලෘේතීය 

අධයාඳනයක් අරමුණු කරගනිමිට  රධාන වංරචක තුනකි . 

 තඳොදු විය ධාරාල  

 ලයලශාරික විය ධාරාල  

 ආයතනික ගත ලෘේතීය පුහුණුල  

 තභභ තඳොදු විය ධාරාල යටතේ 

 ඳෂමු ඵව සිංශ /තදභෂ  

 විලශාරික ඉංග්රීසි ශා වට නිතේදන කුවතා  

 තවෞට දර්යය රවාව්ලාදය  

 තතොරතුරු ශා වට නිතේදන තාක්ණ කුවතා  

 පුරලැසි බාලය වශා අදා කුවතා  

 වභාජ යශඳැලැේභ වශා අලය තවෞ්ය ශා ජීලන කුවතා  

 විලවායකේල කුවතා  

 ක්රීඩා ශා අනිකුේ විය වභගා ක රියාකාරක   

 

ලෘත්තීය මාර්භ ෝපන භේන ලසටවනශන්  

12 තරේණිතස දී තතෝරාගේ ලයලශාරික විය තුනක් අතරිට  එක් වියක් ඳභණක් 

දශතුට ලන තරේණිතස දී ශැදෑරිය යුතුය. ඒ වශා ජාතිඵක ලෘේතීය සුදුසුක  වශතිඵක ඳත්ර   

ශතරලැනි භට්ටත  වශතිඵකයක්(NVQ 4) පිරිනභනු ැතේ . 

 

 ෂභා භතනෝ භතනෝවිදයාල ශා ආරක්ණය  

 තවෞ්ය ශා වභාජ ආරක්ණය  

 ාරීරික අධයාඳනය ශා ක්රීඩා  

 රාවාංගික කාල  

 කාර්ය සිද්ධි කෂභනාකරණය 

 ශිල්ඳ කා  



 අබයට තර නිර්භාණ කරනය  

 විාසිතා නිර්භාණකරණය 

  ග්රැෆික්ක් නිර්භාණකරණය  

 කාල ශා නි්ඳාදන තාක්ණ අධයයනය  පිරිවැසු කරණය  

 භූ දර්න නිර්භාණකරණය 

 ලයලශාරික විදයා තාක්ණ අධයයනය 

  ඳශු ව ඳේ නි්ඳාදන තාක්ණ අධයයනය  

 ආශාර නි්ඳාදන තාක්ණ අධයයනය  

 ජජ ව ඳේ තාක්ණ අධයයනය  

 ලැවිලි තබෝග නි්ඳාදන තාක්ණ අධයයනය  

 කිරී  තාක්ණ අධයයනය  

 තභෝටර් යාට ත්රික තාක්ණ අධයයනය  

 විදුලිය ශා ඉතක්තරොනික තාක්ණ අධයයනය  

 තේකර්භ ශා ඇඟලු  තාක්ණ අධයයනය  

 ඇලුමිනිය  පිරිවැකසු  තාක්ණ අධයයනය  

 භෘදුකාංග වංලර්ධනය  

 තලේ නිර්භාණකරණය 

 වංචරණය ශා ආගට තුක වේකාරය  

 ඳාරිවරික අධයයනය  

ආයතනික ලෘේතිඵය පුහුණුල ඳාවැ විසිට  ශඳුට ලා තදන ශඳුට ලා තදන ආයතනයකදී 

ඵාදීභට අලව්ථාල වවනු ැතේ . 

තභභ තතොරතුරු ඔඵතේ අතඳොව උවව් තඳෂ විය ධාරාල විය ධාරාල තතෝරා ගැනීත දී 
ගැනීත  දී ඳරිශීනය කිරීතභට  ඔඵට අනාගත සිමින රැකියාල  ජය ගැනීභට ශැකියාල 

ැතේ . 

වාර්ථක අධයාඳනයක් තුනට  ඒ ගුණලේ උගේ බුද්ධිභේ පුරලැසිතයක් තව වභාජයට 

පිවිසීභ වශා ඔඵ වැභට අලව්ථාල උදා තේලායි ඳතමු. 

 
 

 

 

 

ලසඩිදුර භතොරතුරු වඳශා පන ශත භලබ් පිටු බන්න 

 
1. ජාතිඵක තරුණ තවේලා වබාල - www.nysc.lk 

2. ව්භාර්ට් ශ්රී ංකා ලෘේතීය භාර්තගෝඳතද්න භධයව්ථානය - http://slicg.gov.lk/ 

3. තෘතීයික ශා ලෘේතීය අධයාඳන තකොමිට  වබාල - www.tvec.gov.lk 
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