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2021 වර්ෂය සඳහා ශ්රී ලංකා යුද්ධ හමුදා ස්වේච්ජා බළවස්නාව වවත වසසුනිලයින් වශවයන් 

ආධුණීකයින් බඳවා ගැනීවේ සුදුසුකේ 

  

01. මුලික සුදුසුකේ 

 ව ාදු රාජකාරි (කාන්තා/පිරිමි) වෘත්තීය රාජකාරි (කාන්තා/පිරිමි) 

01. පුරවැසිභාවය - ශ්රී ලංකික පුරවැසියෙකු වීම. පුරවැසිභාවය - ශ්රී ලංකික පුරවැසියෙකු විම. 

02. වයස - අවුරුදු 18-24 අතර කාන්තා/පිරිමි 
අවවලුන් විෙ යුතුෙ. 

වයස - පිරිමි අවුරුදු 18-28 අතර සහ කාන්තා 
අවුරුදු 18-26 ත් අතර විෙ යුතුෙ. 

03. උස - පිරිමි උස අඩි 5 අගල් 4 ට ය ාඅඩු  විෙ 
යුතු අතර, කාන්තා උස අඩි 5 අගල් 3 ට 
ය ාඅඩු විෙ යුතුෙ 

උස -  . පිරිමි උස අඩි 5 අගල් 4 ට ය ාඅඩු  විෙ යුතු 
අතර, කාන්තා උස අඩි 5 අගල් 3 ට ය ාඅඩු 
විෙ යුතුෙ 

04 විවාහක අවිවාහකබව - අවිවාහක කන්තා/පිරිමි            
අෙවථන් විෙ යුතුෙ. 

විවාහක අවිවාහකබව - අවිවාහක කාන්තා/පිරිමි 
අෙවථන් විෙ යුතුෙ. 

05.  පුව ප්රමාායය - අගල් 32 ට ය ාඅඩු පිරිමි 
අෙවථන් විෙ යුතුෙ. 

 පුව ප්රමාායය - අගල් 32 ට ය ාඅඩු පිරිමි අෙවථන් 
විෙ යුතුෙ. 

06. අධයා න සුදුසුකේ - 9 යරේණිෙ (10 වසර) 
සමත්ව තිබිෙ යුතුෙ. 

 

 

අධයා න සුදුසුකේ - අ.යො.ස (සා.යෙළ) 
යෙනිසිටිම අනිවාර්ෙ ව  අතර, වෘත්තිෙට අනුව 
අධ්යාෙ  දුදුදු් යව සේ යවි. වෘත්තිෙට අදාළ 
රජයේ පිළිගත් ආෙත  යවතින් මාස 03 කට 
ය ාඅඩු වෘත්ීෙ ොඨමාලාවක් හදාරා තිබිෙ යුතුෙ. 

 

02.  වෘත්තීය රාජකාරි සඳහා අවශය වෘත්තීය  සුදුසුකේ 
 

  රි ාලන සහයක :- ඕනෑමා ස්ථානයකින් බඳවා ගනු ලැවේ 

 අ. අයොස (සා/යෙළ) විභාගයෙන් යදවරකට ය ාවැඩි වාර ගණ කදී අවම වශයෙන් විෂෙන් 02 කට  

  ස්මා  සාමාර්ථ සහිතව සිංහල හා ගණිතෙ ඇතුලථව විෂෙන් 06 ක් සමත්විම. 

 ආ. සිංහල/ඉංග්රීසි ෙතුරු යනෙ  හැකිොව තිීම හා පිළිගත් ආෙත ෙක ෙරිගණක ොඨමාලාවක්   

  හදාරා තිීම අමතර දුදුදුකමක් යසේ සැලයක්. 
 

 ගබඩාකරු (ද්රවය කළ ාණාකරණ සහෙක) :- ඕනෑමා ස්ථානයකින් බඳවා ගනු ලැවේ 
 

 අ. 9 යරේණිෙ (10 වසර) සමත්ව තිබිෙ යුතුෙ(යසේවා ඒකක සදහා බඳවා ගැනීය්දී අයොස    

  (සා/යෙළ) විභාගෙ සදහා යෙනී සිට තිබිෙ යුතුෙ) 

 ආ. ගබඩාකරු ොඨමාලාවක් යහෝ ඊට සමා  යව ත්  ොඨමාලාවක් හදාරා තිබිෙ යුතුයි. 

 ඇ. ෙරිගණක ොඨමාලාවක් හදාරා තිබිම හා ඉංග්රිසි / සිංහල ෙතුරු යනෙ  හැකිොව හා ගබඩාකරණෙ පිළිබද  

  ෙළපුරුද්දක් තිබිම අමතර දුදුදුක් යලස සලකනු ලබයි. 
 

 රියදුරු (වමාෝටර් ප්රවාහන) -; ඕනෑමා ස්ථානයකින් බඳවා ගනු ලැවේ 

 අ. 09 ව  යරේණිෙ (10 වසර) සමත්වි තිබිෙ යුතුෙ. 

 ආ. බර/සැහැල්ලු රිෙදුරු ප්රවීණතා සහතිකෙක් ලබා තිබිම. 

 ඇ. පිළිගත් ආෙත ෙක මාස 06 ට ය ාඅඩු රිෙදුයරකු යලස ෙළපුරුද්දක් ලබා තිීම. 
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සූ සහයක - ඕනෑමා ස්ථානයකින් බඳවා ගනු ලැවේ 

 අ. අ.යො.ස (සා/යෙළ) විභාගෙට යෙනී සිටිම. 

 ආ. අරක්කැමි වෘත්තිෙ පිළිබද පිළිගත් ආෙත ෙක ොඨමාලාවක් හදාරා තිීම යහෝ එම    

  වෘත්තියේ මාස 06 ට ය ාඅඩු කාලසීමාවක ෙළපුරුද්දක් තිීම. 

 

 ධාවන  ැදිකරු :- ඕනෑමා සථ්ානයකින් බඳවා ගනු ලැවේ 

 අ. 10 යරේණිෙ සමත්විෙ යුතුෙ. 

 ආ. ෙතුරුෙැදි ෙැදවීම සදහා රිෙදුරු බලෙත්රෙක් තිබිෙ යුතුෙ. 

  

 ව ාදු රාජකාරි ;- ඕනෑමා ස්ථානයකින් බඳවා ගනු ලැවේ 

 අ. 10 යරේණිෙ සමත්විෙ යුතුෙ. 

 ආ. යනවීය් හා කිෙවීය් හැකිොව ඇති අෙවලථන් විෙ යුතුෙ. 

 ඇ. ක්රීඩා, කාර්මික, තුර්ෙ වාදක හා විවිධ් හැකිොවන් ඇති අෙවලථන් යකයරහි වියශේෂ අවධ්ා ෙක් දක්වනු ලැයේ. 

 

ට්රැක්ටරටර් රියාකරු වෘත්තීය -; ඕනෑමා සථ්ානයකින් බඳවා ගනු ලැවේ.(කාන්තා බළකා වරජිවේන්ුව හැර) 
 

අ. අයොස (සා/යෙළ) යෙනී සීටිම. 

ආ. සිෙලු ඉඩ් වාහ  ෙැදවීම සදහා රිෙදුරු බලෙත්රෙක් ලබා තිබිෙ යුතුයි. 

ආ. බර වාහ /ඉඩ් වාහ  ෙැදවීය් රිෙදුරු බලෙත්රෙ ලබා තිබිෙ යුතුෙ. 

 

 රිගයක රියාකරු -; ඕනෑමා ස්ථානයකින් බඳවා ගනු ලැවේ. 

අ. අ.යෙ.ස (සා/යෙළ) විභාගයෙන් යදවරකට ය ාවැඩි වාර ගණ කදී අවම වශයෙන් විෂෙන් 02 කට ස්මා  

සාමාර්ථෙක් සහිතව සිංහල හා ගණිතෙ ඇතුලුව විෂෙන් 06 ක් සමත්වීම. 

ආ. රජයේ යනොෙදිංචි ෙරිඝණක පුහුණු ආෙත ෙකින් මාස 03 ක් යහෝ ඊට වැඩි කාලසිමාවක ෙරිගණක 

ොඨමාලවක් හදාරා තිීම (MS Word, MS Excel, MS Power point). 

ආ. අදාළ ක්යෂේත්රයේ ැකකිොවක නිරත වී ලබා ඇති ෙළපුරුද්ද හා බහුවිධ් මාධ්ය හැසිරවිය් ොඨමාලාවක් හදාරා 

තිීම වියශේෂ දුදුදුකමක් යලස සලකනු ලැයේ. 

 

 ාවහන් අලුත්තවැඩියා වෘත්තිය -  

 බඳවා ගනු ලබන ස්ථානය - ශ්රී ලංකා යුද්ධ හමුදා යුවධෝ කරය බළකාය ( ල්වල්කැවල්)  

 දුරකථන අංක - 0812424130, 0702106170 
 

අ.  9 ව  යරේණිෙ (10 වසර ) සමත්ව තිබිෙ යුතූෙ. (යසේවා ඒකක සදහා බඳවා ගැනීය්  අ.යො .ස (සා/යෙළ) 

විභාගෙට යෙනී සිට තිබිෙ යුතුෙ)  

ආ. වෘත්තිෙට අදාළ ෙළපුරුදුද සහ යසේවා සහතිකෙක් ලබා තිබිෙ යුතුෙ. 
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උ කරය අලුත්තවැඩියා වෘත්තිය 

 බඳවා ගනු ලබන ස්ථානය - ශ්රී ලංකා යුද්ධ හමුදා යුවධෝ කරය බළකාය ( ල්වල්කැවල්)  

 දුරකථන අංක - 0812424130, 0702106170 
 

 අ.  9 ව  යරේණිෙ (10 වසර ) සමත්ව තිබිෙ යුතූෙ (යසේවා ඒකක සදහා බදවා ගැනීය් දි   

  අයො ස (සා/යෙළ) විභාගෙට යෙනි සිටිෙ යුතුෙ.  

ආ. වෘත්තිෙට අදාළ ෙළපුරුද්ද  සහ යසේවා සහතිකෙක් ලබා තිබිෙ යුතුෙ. 
 

 

සන්නාලි වෘත්තිය 

 බඳවා ගනු ලබන ස්ථානය - ශ්රී ලංකා යුද්ධ හමුදා යුවධෝ කරය බළකාය ( ල්වල්කැවල්)  

 දුරකථන අංක - 0812424130, 0702106170 
 

 අ.  9 ව  යරේණිෙ (10 වසර ) සමත්ව තිබිෙ යුතූෙ (යසේවා ඒකක සදහා බඳවා ගැනීය්     

  අයො ස (සා/යෙළ) විභාගෙට යෙනී සිට තිබිෙ යුතුෙ.  

ආ. වෘත්තිෙට අදාළ ෙළපුරුද්ද සහ යසේවා සහතිකෙක් ලබා තිබිෙ යුතුෙ. 

 

දුරකථන රියාකරු/රියාකාරිණී -  

 බඳවා ගනු ලබන ස්ථානය - 2(වසවි) ශ්රී ලංකා සංඥා බළකාය (දලුකාන, අරනගංවිල,  ව ාවළාන්නරුව) 
 

 දුරකථන අංක - 0272259120, 0710447461 
 

 

අ. අයොස (සා/යෙළ) විභාගයෙන් යදවරකට ය ාවැඩි වාර ගණ කදී අවම වශයෙන් විෂෙන් 03 කට ස්මා  

සාමාර්ථ සහිතව ගණිතෙ සහ සිංහල භාෂාව ඇතුථව විෂෙන් 06 කින් සමත් වීම. 

ආ. රජයේ පිළිගත් ආෙත ෙකින් දුරකථ  හුවමාරු ක්රිොකරු වෘත්තියේ වසරකට ය ාඅඩු කාලසිමාවක යසේවෙ 

කර තිීම වියශේෂ දුදුදුකමක් යලස සැලයක් 

 

ගුවන් විදුලි රියාකරු/ සංඥා මාාධය: රියාකරු 

 

 බඳවා ගනු ලබන ස්ථානය - 2(වසවි) ශ්රී ලංකා සංඥා බළකාය (දලුකාන, අරනගංවිල,ව ාවළාන්නරුව) 

 දුරකථන අංක - 0272259120, 0710447461 
 

අ. අයොස (සා/යෙළ) විභාගයෙ  විෂෙන් 02 කින් සමත්විම. 

ආ. වෘත්තිෙ ොඨමාලාවක් හදාරා තිීම වියශේෂ දුදුදුකමක් යසේ සැලයක්. 

 

අ රදිග ුවාක - පිරිමි 

 බඳවා ගනු ලබන ස්ථානය - ශ්රී ලංකා යුද්ධ හමුදා ව ාදු වස්වා බළකාය - - යුහ ුවාක රංගකලා ආයතනය 

(රත්තමාලාන) 
  

 දුරකථන අංක - 0112634500, 0716350381 
 

 

අ. 10 යරේණිෙ සමත්විෙ යුතුයි. 

ආ. ක්ලැරි ට්/ට්ර්ෙට්/යකා ට්/සැක්සයනෝන්/ යට්රා්යබෝන්/ටිො/ඉයුයනෝනිේ/යනෝපුට්/යබෝ/ඩ්ර්සේ/ 

යේසේ/යහෝන් ෙ  සංගීත භාණ්ඩවයනන් 1 ක් යහෝ කිහිෙෙක් වාද ෙ කිරීම සහ සිංහල/ඉංශ්රිසි/යදමළ/හින්දි ෙ  

භාෂාවයනන් ගීත ගාෙ ා කීරිය් හැකිොව සහ ඉයලක්යට්රානික් නගන් ටාටාර් වාද ෙ කිරීය් හැකිොව තිබිෙ 

යුතුයි. 
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ව රදිග ුවාක - පිරිමි 

 බඳවා ගනු ලබන ස්ථානය - ශ්රී ලංකා යුද්ධ හමුදා ව ාදු වස්වා බළකාය - - යුහ ුවාක රංගකලා ආයතනය 

(රත්තමාලාන) 
  

 දුරකථන අංක - 0112634500, 0716350381 
 

 

අ. 10 යරේණිෙ සමත්විෙ යුතුයි. 

ආ. වෙයනන්/වියෙෝලා/යෙයලෝ/සිතාර්/බට ලා/සන්තූර්/එසේරාජ්/මැන්ඩයනන් ෙ  සංගීත භාණ්ඩවයනන් 1 ක් යහෝ 

කිහිෙෙක් වාද ෙ කිරීම සහ සිංහල/ඉංග්රීසි/යදමළ/හින්දි ෙ  භාෂාවයනන් ගීත ගාෙ ා කරීය් හැකිොව සහ 

ඉයලක්යට්රානික් නගන්/ටාටාර් වාද ෙ කිරීය් හැකිොව තිබිෙ යුතුයි 

  

 සංස්කෘික නැටුේ කණ්ඩායමා 

 බඳවා ගනු ලබන ස්ථානය - ශ්රී ලංකා යුද්ධ හමුදා ව ාදු වස්වා බළකාය - යුහ ුවාක රංගකලා ආයතනය 

(රත්තමාලාන) 
 

 දුරකථන අංක - 0112634500, 0716350381 
 

 

අ. 10 යරේණිෙ සමත්විෙ යුතුයි. 

ආ. උඩරට/ෙහතරට එක් අංශෙක් සහිතව බටහිර  ැටු් තනිව ඉදිරිෙත් කිරීය් හැකිොව සහ රජයේ පිළිගත් 

ආෙත ෙක සංගීත කණ්ඩාෙමක යහෝ ජාතික තරුණ යසේවා සභායේ උඩරට ෙහතරට සබරගමු  ැටු් පුහුණූ 

කළ බවට සහතිකෙක් තිීම. 

 

           කෘෂිකර්මා ප්රදර්ශක -;  
 

 බඳවා ගනු ලබන ස්ථානය - වබෝධිරාජාරාමාය අසල ( නාවගාඩ)   
 

 දුරකථන අංක - 01140342827 

අ. 10 යරේණිෙ සමත්විෙ යුතුයි. 

ආ. වෘත්තිෙට අදාළ ෙළපුරුද්ද හා යසේවා සහතිකෙ ලබා තිබිෙ යුතුයි. රජයේ පිළිගත් කෘෂි (ොසැල්) ආෙත ෙක 

සත්ව ොල , යබෝග වගාව පිළිබඳ ොඨමාලාවක් හදාරා තිීම වියශේෂ දුදුදුකමක් යලස සැලයක්. 

 

 

වාහන ශිල්ී කාර්මික 

 

 බඳවා ගනු ලබන ස්ථානය  -;  
  

1. 4(යසවි) ශ්රී ලංකා ඉංජියන්රු බළකාෙ (රත්මලා ) – 0112623383, 0715325492 
 

2. 15(යසවි) ශ්රී ලංකා ඉංජියන්රු බළකාෙ (හ්බන්යතාට) – 0113084117, 0765385277 
 

 

3. 2(යසවි) ශ්රී ලංකා විදුයන හා ොන්ත්රක ඉංජියන්රු යරජියමින්තුව (දිෙතලාව) – 0572224633,0766907588 
 
 

 

 

w’ අයොස (සා/යෙළ) විභාගයෙන් යදවරකට ය ාවැඩි වාර ගණ කදී සිංහල භාෂාව ඇතුළුව විෂෙන් 06 කින් 

සමත්විම. 

ආ     අදාළ වෘත්තිෙ පිළිබඳව රජයේ යහෝ පිළිගත් කාර්මික විදයාලෙක / ආෙත ෙක මාස 06 කට ය ාඅඩු 
කාලසීමාවක වෘත්ීෙ ොඨමාලාවක් හදාරා තිීම හා වසරකට වැඩි ෙළපුරුද්දක් ලබා තිීම. 
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විදුලි කාර්මික / ඇලුමිනියේ පිරිසැකසුේකරු /වඩු කාර්මික / ව දවර්රු/ කේි නැවුේකරු / වායුසමීකරය ක්රිොකරු / 

යන්ර වෑද්දුේකරු / මුර්ි ශිල්ී 
 

 බඳවා ගනු ලබන ස්ථානය  -;  
 

1. 4(යසේ) ශ්රී ලංකා ඉංජියන්රු බළකාෙ (රත්මලා ) – 0112623383, 0715325492 
 

2. 15(යසේ) ශ්රී ලංකා ඉංජියන්රු බළකාෙ (හ්බන්යතාට) – 0113084117, 0765385277 
 

3. 4(යසේ) ඉංජියන්රු යසේවා බළකාෙ (ො දුර) – 0382244322, 0769773797 
 

4. 15(යසේ) ඉංජියන්රු යසේවා බළකාෙ (යොයළාන් රුව) – 0253779616, 0715557110 

 

අ. 10 යශේණිෙ සමත්වීම. 

ආ. වෘත්තිෙට අදාළව පිළිගත් ආෙත ෙකින් ොඨමාලාවක් හදාරා ඉන් සමත්වීම යහෝ ෙරීක්ෂණ මණ්ඩලෙ 

සෑහීමකට ෙත්විෙ හැකි වෘත්ීෙ නිපුණත්ව හැකිොව හා වසරකට වැඩි යසේවා ෙළපුරුද්දක් සහිතවීම වියශේෂ 

දුදුදුකමක් යලස සැලයක්. 

 

කේමාල්කරු 

 බඳවා ගනු ලබන ස්ථානය  -;  
 

1.    4(යසේ) ශ්රී ලංකා ඉංජියන්රු බළකාෙ (රත්මලා ) – 0112623383, 0715325492 
 

2.   15(යසේ) ශ්රී ලංකා ඉංජියන්රු බළකාෙ (හ්බන්යතාට) – 0113084117, 0765385277 
 

3.   4(යසේ) ඉංජියන්රු යසේවා බළකාෙ (ො දුර) – 0382244322, 0769773797 
 

4.   15(යසේ) ඉංජියන්රු යසේවා බළකාෙ (යොයළාන් රුව) – 0253779616, 0715557110 
 

  

 අ. 10 යරේණිෙ සමත්ව තිබිම. 

 ආ. අයොස(සා/යෙළ) විභාගෙ සමත්ව තිීම වියශේෂ දුදුදුකමක් යසේ සලකනු ලැයේ. 

ඇ. අදාළ වෘත්තිෙ පිළිබදව රජයේ යහෝ පිළිගත් කාර්මික විදයාලෙක/ආෙත ෙක මාස 06 කට ය ාඅඩු 

කාලසීමාවක වෘත්ීෙ ොඨමාලාවක් හදාරා තිබිම හා වසරකට වැඩි ෙළපුරුද්දක් තිීම. 

 

 රිමාාය මාායක 

 බඳවා ගනු ලබන ස්ථානය  -;  
 

1. 4(යසේ) ඉංජියන්රු යසේවා බළකාෙ (ො දුර) – 0382244322, 0769773797 
 

2. 15(යසේ) ඉංජියන්රු යසේවා බළකාෙ (යොයළාන් රුව) – 0253779616, 0715557110 
 

3. ශ්රී ලංකා ජාතික ආරක්ෂක බලමුළුව  (වැහැර, කුරුණැගල) – 0372230222, 0716618835 
 

4. 10 ව  ශ්රී ලංකා ජාතික ආරක්ෂක බලමුළුව (වටැකක, ො දුර) 
 

 

අ. අ.යෙ.ස (සා/යෙළ) ගණිතෙ, විදයාව සහ මාධ්ය භාෂාව ෙ  විෂෙන් ඇතුළත්ව ස්මා  සාමාර්ථ 04 ක් සහිතව 

විෂෙන් 06 ක් සමත්වීම. 

ආ. රජයේ කාර්මික විදයාලෙක, ජාතික තාක්ෂණික සහතික ෙත්ර (NCT - සිවිල් ඉංජියන්රු/ NCT -විදුයන හා 

ොන්ික / NCT ප්රමාණ සීකක්ෂක) ොඨමාලාවක් හදාරා තිීම යහෝ රජයේ පිළිගත් ආෙත ෙක වෘත්ීෙ 

ොඨමාලාවක් හදාරා තිීම. 
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වැඩමුලික (නිර්මාාය)/ වැඩ මුලික (විහායා)  

 බඳවා ගනු ලබන ස්ථානය  -;  
 

 

1. 4(යසේ) ඉංජියන්රු යසේවා බළකාෙ (ො දුර) – 0382244322, 0769773797 
 

2. 15(යසේ) ඉංජියන්රු යසේවා බළකාෙ (යොයළාන් රුව) – 0253779616, 0715557110 
 

3. ශ්රී ලංකා ජාතික ආරක්ෂක බලමුළුව  (වැහැර, කුරුණැගල) – 0372230222, 0716618835 
 

4. 10 ව  ශ්රී ලංකා ජාතික ආරක්ෂක බලමුළුව (වටැකක, ො දුර) 
 

 

අ. අ.යෙ.ස (සා/යෙළ) ගණිතෙ, විදයාව සහ මාධ්ය භාෂාව ෙ  විෂෙන් ඇතුළත්ව ස්මා  සාමාර්ථ 04 ක් සහිතව 

විෂෙන් 06 කින් සමත්විම. 

ආ. රජයේ කාර්මික විදයාලෙක ජාතික තාක්ෂණික සහතික ෙත්ර (NCT - සිවිල් ඉංජියන්රු/ NCT -විදුයන හා ොන්ික 

/ NCT ප්රමාණ සමික්ෂක) ොඨමාලාවක් හදාරා තිීම යහෝ රජයේ පිළිගත් ආෙත ෙක වෘත්ීෙ ොඨමාලාවක් 

හදාරා තිබිම. 
  

සැලසුේ ශිල්පි 

 බඳවා ගනු ලබන ස්ථානය  -;  
 

1. 4(යසේ) ශ්රී ලංකා ඉංජියන්රු බළකාෙ (රත්මලා ) – 0112623383, 0715325492 
 

2. 15(යසේ) ශ්රී ලංකා ඉංජියන්රු බළකාෙ (හ්බන්යතාට) – 0113084117, 0765385277 
 

3. 4(යසේ) ඉංජියන්රු යසේවා බළකාෙ (ො දුර) – 0382244322, 0769773797 
 

4. 15(යසේ) ඉංජියන්රු යසේවා බළකාෙ (යොයළාන් රුව) – 0253779616, 0715557110 
 

5.  ශ්රී ලංකා ජාතික ආරක්ෂක බලමුළුව  (වැහැර, කුරුණැගල) – 0372230222, 0716618835 
 

6. 10 ව  ශ්රී ලංකා ජාතික ආරක්ෂක බලමුළුව (වටැකක, ො දුර) 
 

 

 

  

 

           අ. අ.යෙ.ස (සා/යෙළ) ගණිතෙ, විදයාව සහ මාධ්ය භාෂාව ෙ  විෂෙන් ඇතුළත්ව ස්මා  සාමාර්ථ 04 ක් සහිතව 

විෂෙන් 06 ක් සමත්වීම. 

ආ. රජයේ කාර්මික විදයාලෙක සැලදු් ශිල්පි ොඨමාලාවක් හදාරා තිීම යහෝ රජයේ පිළිගත් අෙත ෙක 

සැලදුමි ශිල්ී  ොඨමාලාවක් හදාරා තිීම. 

 

වඩු කාර්මික -;  ඕනෑමා ස්ථානයකින් බඳවා ගනු ලැවේ.(කාන්තා බළකා වරජිවේන්ුව හැර) 
 
අ. 10 යරේණිෙ සමත්වීම හා අදාළ වෘත්තියේ වසරක ෙළපුරුද්දක් තිීම. 

ආ. පිළිගත් අෙත ෙක වෘත්තිෙට අදාළ ොඨමාලාවක් හදාරා ඉන් සමත්වීම යහෝ ෙරික්ෂණ මණ්ඩල  සෑහීමකට 

ෙත්ව  වෘත්ීෙ නිපු ත්වෙක් තිීම.(යසේවා ඒකක සදහා බදවා ගැනීය්දී අ.යො.ස (සා/යෙළ) විභාගෙට 

යෙනී සිට තිබිෙ යුතුෙ) 
 

 
 ෑස්සුේකරු - ; ඕනෑමා ස්ථානයකින් බඳවා ගනු ලැවේ.(කාන්තා බළකා වරජිවේන්ුව හැර) 
 

අ. 10 යරේණිෙ සමත්විම හා අදාළ වෘත්තියේ වසරක ෙළපුරුද්දක් තිීම. 

ආ. පිළිගත් අෙත ෙක වෘත්තිෙට අදාළ ොඨමාලාවක් හදාරා ඉන් සමත්වීම යහෝ ෙරික්ෂණ මණ්ඩල  සෑහීමකට 

ෙත්ව  වෘත්ීෙ නිපුණත්වෙක් තිීම.(යසේවා ඒකක සදහා බදවා ගැනිය්දී අ.යො.ස (සා/යෙළ) විභාගෙට 

යෙනී සිට තිබිෙ යුතුෙ) 
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ජලනල කාර්මික -; ඕනෑමා ස්ථානයකින් බඳවා ගනු ලැවේ.(ශ්රී ලංකා ඉංජිවන්රු බළකාය සහ කාන්තා         

       බළකා වරජිවේන්ුව හැර) 

අ. 10 යරේණිෙ සමත්වීම හා අදාළ වෘත්තියේ වසරක ෙළපුරුද්දක් තිීම. 

ආ. පිළිගත් අෙත ෙක වෘත්තිෙට අදාළ ොඨමාලාවක් හදාරා ඉන් සමත්වීම යහෝ ෙරික්ෂණ මණ්ඩල  සෑහීමකට 

ෙත්ව  වෘත්ීෙ නිපුණත්වෙක් හා වසරක ෙළපුරුද්දක් තිීම.(යසේවා ඒකක සදහා බදවා අ.යො.ස (සා/යෙළ) 

විභාගෙට යෙනී සිට තිබිෙ යුතුෙ) 

 

ඉදිකිරිේ කාර්මික -; ඕනෑමා ස්ථානයකින් බඳවා ගනු ලැවේ.(කාන්තා බළකා වරජිවේන්ුව හැර) 
 

අ. 10 යරේණිෙ සමත්වීම හා අදාළ වෘත්තියේ වසරක ෙළපුරුද්දක් තිබිම. 

ආ. පිළිගත් අෙත ෙක වෘත්තිෙට අදාළ ොඨමාලාවක් හදාරා ඉන් සමත්වීම යහෝ ෙරික්ෂණ මණ්ඩල  සෑහිමකට 

ෙත්ව  වෘත්ීෙ නිපුණත්වෙක් හා වසරක ෙළපුරුද්දක් තිීම.(යසේවා ඒකක සදහා බදවා ගැනීය්දී අ.යො.ස 

(සා/යෙළ) විභාගෙට යෙනී සිට තිබිෙ යුතුෙ) 

 

එන්ජින් සවිකරු  

 බඳවා ගනු ලබන ස්ථානය  -;  
 

1. 4(යසේ) ශ්රී ලංකා ඉංජියන්රු බළකාෙ (රත්මලා ) – 0112623383, 0715325492 
 

2. 15(යසේ) ශ්රී ලංකා ඉංජියන්රු බළකාෙ (හ්බන්යතාට) – 0113084117, 0765385277 
 

3. 4(යසේ) ඉංජියන්රු යසේවා බළකාෙ (ො දුර) – 0382244322, 0769773797 
 

4. 15(යසේ) ඉංජියන්රු යසේවා බළකාෙ (යොයළාන් රුව) – 0253779616, 0715557110 
 

5.  ශ්රී ලංකා ජාතික ආරක්ෂක බලමුළුව  (වැහැර, කුරුණැගල) – 0372230222, 0716618835 
 

6. 10 ව  ශ්රී ලංකා ජාතික ආරක්ෂක බලමුළුව (වටැකක, ො දුර) 
 

 

 

අ. 10 යරේණිෙ සමත්වීම හා අදාළ වෘත්තියේ වසරක ෙළපුරුද්දක් තිීම. 

ආ. පියනගත් ආෙත ෙක ජ කෙන්ත්ර /ජලයෝෙ ක්රිොකරවීම සහ අ්ත්වැඩිො කිරීම සමිබන්ධ් ොඨමාලාවක් 

හදාරා තිීම යහෝ අදාළ වෘත්තියේ වසරකට ය ාඅඩු ෙළපුරුද්දක් ලබා තිීම. 

  

 
 
කේි නැවුේකරු/ඇඵමිණියේ වෑද්දුේකරු/පින්තාරුකරු -; ඕනෑමා ස්ථානයකින් බඳවා ගනු ලැවේ. (කාන්තා බළකා 

වරජිවේන්ුව හැර) 
 

අ. 10 යරේණිෙ සමත්ව ීබිම සහ පිළිගත් අෙත ෙක වෘත්තිෙට  අදාළ ොඨමාලාවක් හදාරා ඉන් සමත්වීම යහෝ 

ෙරික්ෂණ මණ්ඩලෙ සෑහීමකට ෙත්විෙ හැකි වෘත්ීෙ නිපුණත්ව හැකිොව හා වසරක ෙළපුරුද්දක් සහිතවීම 

වියශේෂ දුදුදුකමක් යලස සැලයක්. (යසේවා ඒකක සදහා බදවා ගැනිය්දී අ.යො.ස (සා/යෙළ) විභාගෙට යෙනි 

සිට කිබිෙ යුතුෙ. 
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වහද - තා/වකෝප්රල් (පිරිමි/කාන්තා)  

 බඳවා ගනු ලබන ස්ථානය - 2(වසේ) ශ්රී ලංකා යුද්ධ හමුදා වවදය බළකාය - ( නාවගාඩ) 
 

 දුරකථන අංක - 0112894044, 0776655030 
 

 

අ’ සිංහල/යදමල භාෂාව,ගණිතෙ,විදයාව, හා ඉංග්රීසි ෙ  විෂෙන් 04 කට  ස්මා  සාමාර්ථ සහිතව යදවරකට 

ය ාඅඩු වාර ගණ කදී විෂෙන් 06 කින් අ.යො.ස (සා/යෙළ) විභාගෙ සමත් වී තිීම.  

         ආ.  අයොස(උ/යෙළ) ජජව විදයා විෂෙ ධ්ාරාවට අෙත්  ව විදයාව,රසාෙ  විදයාව හා ගණිතෙ ෙ  විෂෙන් අතුරින් 

විෂෙන් 03 ක් හදාරා, සිෙලුම විෂෙන්යගන් එක් වරකදී සමත්වීම  (සාම ය යොදු ෙරික්ෂණෙ හා සම ය ඉංග්රීසි 

හැර) 

 

වභෞත චිකිත්තසක තා/වකෝප්රල් (පිරිමි/කාන්තා)  

 බඳවා ගනු ලබන ස්ථානය - 2(වසේ) ශ්රී ලංකා යුද්ධ හමුදා වවදය බළකාය - ( නාවගාඩ) 
 

 දුරකථන අංක - 0112894044, 0776655030 
 

 

අ සිංහල/යදමල භාෂාව,ගණිතෙ,විදයාව, හා ඉංග්රීසි ෙ  විෂෙන් 04 කට  ස්මා  සාමාර්ථ සහිතව යදවරකට 

ය ාඅඩු වාර ගණ කදී විෂෙන් 06 කින් අයොස (සා/යෙළ) විභාගෙ සමත් වී තිීම.  

ආ. අ.යො.ස(උ/යෙළ) විභාගයෙන් යභෞතික විදයාව විෂෙට ස්මා  සාමාර්ථෙක් සහිතව රසාෙ  විදයාව,,ීජිව 

විදයාව,කෘෂි විදයාව හා සංයුක්ත ගණිතෙ ෙ  විෂෙන් අතුරින් 02 ක් සහිතව විෂෙන් 03 ක් එක් වරකදී 

සමත්වීම. 
 

වෘත්තීය චිකිත්තසක තා/වකෝප්රල් (පිරිමි/කාන්තා)  

 බඳවා ගනු ලබන ස්ථානය - 2(වසේ) ශ්රී ලංකා යුද්ධ හමුදා වවදය බළකාය - ( නාවගාඩ) 
 

 දුරකථන අංක - 0112894044, 0776655030 
 

 

අ සිංහල/යදමල/භාෂාව,ගණිතෙ,විදයාව, හා ඉංග්රිසි ෙ  විෂෙන් 04 ට  ස්මා  සාමාර්ථ සහිතව යදවරකට 

ය ාඅඩු වාර ගණ කදී විෂෙන් 06 කින් අ.යො.ස (සා/යෙළ) විභාගෙ සමත් වී තිීම.  

ආ. අයොස (උ/යෙළ) විභාගයෙන් යභෞතික විදයාව විෂෙට ස්මා  සාමාර්ථෙක් සහිතව රසාෙ  විදයාව,,ීජිව 

විදයාව,කෘෂි විදයාව හා සංයුක්ත ගණිතෙ ෙ  විෂෙන් අතුරින් 02 ක් සහිතව විෂෙන් 03 ක් එක් වරකදී 

සමත්වීම.  
 

විකිරය කාර්මික ශිල්පි තා/වකෝප්රල්(පිරිමි/කාන්තා)  

 බඳවා ගනු ලබන ස්ථානය - 2(වසේ) ශ්රී ලංකා යුද්ධ හමුදා වවදය බළකාය - ( නාවගාඩ) 
 

 දුරකථන අංක - 0112894044, 0776655030 
 

 

අ’ සිංහල/යදමල භාෂාව,ගණිතෙ,විදයාව, හා ඉංග්රීසි ෙ  විෂෙන් 4 ට  ස්මා  සාමාර්ථ සහිතව යදවරකට 

ය ාඅඩු වාර ගණ කදී විෂෙන් 06 කින් අයොස (සා/යෙළ) විභාගෙ සමත් වී තිීම.  

ආ. අයොස(උ/යෙළ) විභාගයෙන් යභෞතික විදයා විෂෙට ස්මා  සාමාර්ථෙක් සහිතව රසාෙ  විදයාව,,ීජිව 

විදයාව,කෘෂි විදයාව හා සංයුක්ත ගණිතෙ ෙ  විෂෙන් අතුරින් 2 ක් සහිතව විෂෙන් 03 ක් එක් වරකදී සමත්වීම.  
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මාහජන වසෞඛ්ය  රි්ෂක තා/වකෝප්රල් (පිරිමි) 

 බඳවා ගනු ලබන ස්ථානය - 2(වසේ) ශ්රී ලංකා යුද්ධ හමුදා වවදය බළකාය - ( නාවගාඩ) 
 

 දුරකථන අංක - 0112894044, 0776655030 
 

 

අ ’ සිංහල/යදමල භාෂාව,ගණිතෙ,විදයාව හා ඉංග්රීසි ෙ  විෂෙන් 04 කට  ස්මා  සාමාර්ථ සහිතව යදවරකට 

ය ාඅඩු වාර ගණ කදී විෂෙන් 06 කින් අයොස (සා/යෙළ) විභාගෙ සමත් වී තිීම.  

ආ. අ.යො.ස(උ/යෙළ) විභාගයෙන්  ව විදයාව යහෝ සංයුක්ත ගණිතෙ ෙ  විෂෙකට සාමා ය සාමාර්ථෙක් සහිතව 

යභෞතික විදයාව රසාෙ  විදයාව,කෘෂි විදයාව ෙ  විෂෙන් අතුරින් 02 ක් සහිතව විෂෙන් 03 ක් එක් වරකදී 

සමත්විම.  

 

විදුත්ත ඛ්න්ුක  වර්ඛ්ය ශිල්ී තා/වකෝප්රල් (පිරිමි/කාන්තා)  

 බඳවා ගනු ලබන ස්ථානය - 2(වසේ) ශ්රී ලංකා යුද්ධ හමුදා වවදය බළකාය - ( නාවගාඩ) 
 

 දුරකථන අංක - 0112894044, 0776655030 
 

 

w’ සිංහල/යදමල භාෂාව,ගණිතෙ,විදයාව, හා ඉංග්රීසි ෙ  විෂෙන් 04 කට  ස්මා  සාමාර්ථ සහිතව යදවරකට 

ය ාඅඩු වාර ගණ කදී විෂෙන් 06 කින් අයොස (සා/යෙළ) විභාගෙ සමත් වී ීබිම.  

ආ. අ.යො.ස(උ/යෙළ) විභාගයෙන්  ව විදයා විෂෙට ස්මා  සාමාර්ථෙක් සහිතව යභෞතික විදයාව රසාෙ  

විදයාව ෙ  විෂෙන් අතුරින් 02 ක් සහිතව විෂෙන් 03 ක් එක් වරකදී සමත්වීම. 

  

විදුත්ත නිකර් න වර්ඛ්ය ශිල්ී තා/වකෝප්රල් (පිරිමි/කාන්තා) 

 බඳවා ගනු ලබන ස්ථානය - 2(වසේ) ශ්රී ලංකා යුද්ධ හමුදා වවදය බළකාය - ( නාවගාඩ) 
 

 දුරකථන අංක - 0112894044, 0776655030 
 

 

w’ සිංහල/යදමල භාෂාව,ගණිතෙ,විදයාව හා ඉංග්රිසි ෙ  විෂෙන් 04 කට  ස්මා  සාමාර්ථ සහිතව යදවරකට 

ය ාඅඩු වාර ගණ කදී විෂෙන් 06 කින් අයොස (සා/යෙළ) විභාගෙ සමත් වී තිීම.  

ආ. අයොස(උ/යෙළ) විභාගයෙන්  ව විදයා විෂෙට ස්මා  සාමාර්ථෙක් සහිතව යභෞතික විදයාව රසාෙ  විදයාව 

ෙ  විෂෙන් අතුරින් 02 ක් සහිතව විෂෙන් 03 ක් එක් වරකදී සමත්වීම. 

 

 

අක්ෂි තාක්ටරෂයවේී තා/වකෝප්රල් (පිරිමි/කාන්තා) 

 බඳවා ගනු ලබන ස්ථානය - 2(වසේ) ශ්රී ලංකා යුද්ධ හමුදා වවදය බළකාය - ( නාවගාඩ) 
 

 දුරකථන අංක - 0112894044, 0776655030 
 

 

w’ සිංහල/යදමල භාෂාව,ගණිතෙ,විදයාව, හා ඉංග්රිසි ෙ  විෂෙන් 4 ට  ස්මා  සාමාර්ථ සහිතව යදවරකට 

ය ාඅඩු වාර ගණ කදී විෂෙන් 06 කින් අයොස (සා/යෙළ) විභාගෙ සමත් වී තිීම.  

ආ. අයොස(උ/යෙළ) විභාගයෙන් යභෞතික විදයාව විෂෙට ස්මා  සාමාර්ථෙක් සහිතව රසාෙ  විදයාව,  ව 

විදයාව,කෘෂි විදයාව ෙ  විෂෙන් අතුරින් 2 ක් සහිතව විෂෙන් 03 ක් එක් වරකදී සමත්වීම 
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සෘජුකාරක අංගාවද්ශක කාර්මික 

 බඳවා ගනු ලබන ස්ථානය - 2(වසේ) ශ්රී ලංකා යුද්ධ හමුදා වවදය බළකාය - ( නාවගාඩ) 
 

 දුරකථන අංක - 0112894044, 0776655030 
 

 

අ. යදවරකට ය ාවැඩි වාර ගණ කදී විදයාව,ගණිතෙ,ඉංග්රිසි සහ සිංහල/යදමළ භාෂාව ෙ  විෂෙන්ට ස්මා  

සාමාර්ථ සහිතව විෂෙන් 6ක් සහිතව අ.යො.ස (සා/යෙළ) විභාගෙ සමත් වීම. 

ආ. අයොස(උ/යෙළ) විභාගයෙන් යභෞතික විදයාව/ ව විදයාව සදහා ස්මා  සාමාර්ථ සහිතව කෘෂි විදයාව, 

සංයුක්ත ගණිතෙ, රසාෙ  විදයාව ෙ  විෂෙන් අතුරින් 2 කි සහිතව විෂෙන් 03ක් එක් වරකදී සමත්වීම. 

 

ඖෂධ සංවයෝජක 

 බඳවා ගනු ලබන ස්ථානය - 2(වසේ) ශ්රී ලංකා යුද්ධ හමුදා වවදය බළකාය - ( නාවගාඩ) 
 

 දුරකථන අංක - 0112894044, 0776655030 
 

 

අ. යදවරකට ය ාවැඩි වාර ගණ කදී විදයාව,ගණිතෙ,ඉංග්රීසි සහ සිංහල/යදමළ භාෂාව ෙ  විෂෙන්ට ස්මා  

සාමාර්ථ සහිතව විෂෙන් 6ක් සහිතව අ.යො.ස (සා/යෙළ) විභාගෙ සමත් වීම. 

ආ. අයොස(උ/යෙළ) විභාගෙ විදයා විෂෙ ධ්ාරාවන් හදාරා, විෂෙන් 2ක් සමත් වි තිීම. 

 

ශලයාගාර කාර්මික ශිල්ී 

 බඳවා ගනු ලබන ස්ථානය - 2(වවස්) ශ්රී ලංකා යුද්ධ හමුදා වවදය බළකාය - ( නාවගාඩ) 
 

 දුරකථන අංක - 0112894044, 0776655030 
 

 

අ. යදවරකට ය ාවැඩි වාර ගණ කදී විදයාව,ගණිතෙ,ඉංග්රීසි සහ සිංහල/යදමළ භාෂාව ෙ  විෂෙන්ට ස්මා  

සාමාර්ථ සහිතව විෂෙන් 6ක් සහිතව අ.යො.ස (සා/යෙළ) විභාගෙ සමත්වීම. 

ආ. අ.යො.ස(උ/යෙළ) විභාගෙ විදයා විෂෙ ධ්ාරාවන් හදාරා විෂෙන් 2කින් සමත් වී තිීම. 

 

වවදය සහායක 

 බඳවා ගනු ලබන ස්ථානය - 2(වසේ) ශ්රී ලංකා යුද්ධ හමුදා වවදය බළකාය - ( නාවගාඩ) 
 

 දුරකථන අංක - 0112894044, 0776655030 
 

 

අ. යදවරකට ය ාවැඩි වාර ගණ කදී විදයාව,ගණිතෙ,ඉංග්රීසි සහ සිංහල/යදමළ භාෂාව ෙ  විෂෙන්ට ස්මා  

සාමාර්ථ සහිතව විෂෙන් 06ක් සහිතව අ.යො.ස (සා/යෙළ) විභාගෙ සමත්වීම හා න ැම විෂෙන් 04 කට 

ස්මා  සාමාර්ථ තිබිෙ යුතුෙ. 

ආ. න ැම විෂෙ ධ්ාරාවකින් අයොස(උ/යෙළ) විභාගෙට යෙනීසිට ඉන් සමත්ව තිීම වියශේෂ දුදුදුකමක් යේ. 
 

රාසායනාගාර කාර්මික ශිල්පි (තා/වකෝප්රල් පිරිමි/කාන්තා) 

 බඳවා ගනු ලබන ස්ථානය - 2(වසේ) ශ්රී ලංකා යුද්ධ හමුදා වවදය බළකාය - ( නාවගාඩ) 
 

 දුරකථන අංක - 0112894044, 0776655030 
 

 

අ. සිංහල/යදමළ භාෂාව,ගණිතෙ,විදයාව හා තවත් එක් විෂෙකට ස්මා  සාමාර්ථ සහිතව ඉංග්රීසි භාෂාවද 

ඇතු ථව යදවරකට ය ාවැඩි වාර ගණ කදී විෂෙන් 06 ක් සහිතව අ.යො.ස (සා/යෙළ) විභාගෙ සමත්වීම. 

ආ. අ.යො.ස (උ/යෙළ) විභාගයෙන් රසාෙ  විදයාව විෂෙට ස්මා  සාමාර්ථෙක් සහිතව යභෞතික විදයාව,,ීජිව 

විදයාව, කෘෂි විදයාව, සංයුත්ත ගණිතෙ ෙ  විෂෙන් අතුරින් 02ක් සහිතව විෂෙන් 03 ම එක් වරකදී සමත්විම. 
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ඖෂධවේී (තා/වකෝප්රල් පිරිමි/කාන්තා)  

 බඳවා ගනු ලබන ස්ථානය - 2(වසේ) ශ්රී ලංකා යුද්ධ හමුදා වවදය බළකාය - ( නාවගාඩ) 
 

 දුරකථන අංක - 0112894044, 0776655030 
 

 

අ. සිංහල/යදමළ භාෂාව,ගණිතෙ,විදයාව හා තවත් එක් විෂෙකට ස්මා  සාමාර්ථ සහිතව ඉංග්රීසි භාෂාවද 

ඇතුථව යදවරකට ය ාවැඩි වාර ගණ කදී විෂෙන් 06 ක් සහිතව අ.යො.ස (සා/යෙළ) විභාගෙ සමත්වීම. 

ආ. අයොස (උ/යෙළ) විභාගයෙන් රසාෙ  විදයාව විෂෙට ස්මා  සාමාර්ථෙක් සහිතව යභෞතික විදයාව, ව 

විදයාව, කෘෂි විදයාව, සංයුත්ත ගණිතෙ ෙ  විෂෙන් අතුරින් 02ක් සහිතව විෂෙන් 03 එක් වරකදී සමත්වීම. 
 

 

අවිගාර 

 බඳවා ගනු ලබන ස්ථානය  -; 2(යසේ) ශ්රීෞ ලංකා විදුයන හා ොන්ික ඉංජියන්රු යරජියමින්තුව (දිෙතලාව) 
  

 

 දුරකථන අංක -– 0572224633,0766907588 
 

 

අ. අ.යෙ.ස (සා/යෙළ) විභාගයෙන් යදවරකට ය ාවැඩි වාර ගණ කදී ගණිතෙ /සිංහල භාෂාව ඇතුථව විෂෙන් 

06 කින් සමත්වීම. 
 

 

බඳවාගනු ලබන සථ්ාන හා දුරකථන අංකයන් 
 

 7(වසේ) ශ්රී ලංකා යුද්ධ හමුදා සන්නාහ සන්නද්ධ බළකාය, යුද්ධ හමුදා කඳවුර - කැකිරාව 

දුරකථන අංක - 0253858944, 0777069607 

 5(වසේ) ශ්රී ලංකා කාලුවක්ටරහ හමුදාව, යුද්ධ හමුදා කඳවුර - කන්තවල් 

දුරකථන අංක - 0263266236, 0715363644 

 4(වසේ) ශ්රී ලංකා ඉංජිවන්රු බළකාය, යුද්ධ හමුදා කඳවුර - රත්තමාලාන 

දුරකථන අංක - 0112623383, 0715325492 

 15(වසේ) ශ්රී ලංකා ඉංජිවන්රු බලකාය, යුද්ධ හමුදා කඳවුර - හේබන්වතාට 

දුරකථන අංක - 0113084117, 0765385277 

 2(වසේ) ශ්රී ලංකා සංඥා බළකාය, යුද්ධ හමුදා කඳවුර - දළුකාන, අරනගන්විල, ව ාවලාන්නරුව 

දුරකථන අංක - 0272259120, 0710447461 

 2(වසේ) ශ්රී ලංකා  ාබල හමුදා වරජිවේන්ුව, යුද්ධ හමුදා කඳවුර - කැළණිමුල්ල 

දුරකථන අංක - 0112569339, 0716843138 

 5(වසේ) ශ්රී ලංකා  ාබල හමුදා වරජිවේන්ුව, යුද්ධ හමුදා කඳවුර -  ල්වල්කැවල් 

දුරකථන අංක - 0242228907, 0764123836 

 2(වසේ) ශ්රී ලංකා සිංහ වරජිවේන්ුව යුද්ධ හමුදා කඳවුර - මාහානුවර 

දුරකථන අංක - 0812234313, 0763504634 

 3(වසේ) ශ්රී ලංකා ගැමු හ වහ්වා බළඇණිය, යුද්ධ හමුදා කඳවුර - මාාතර 

දුරකථන අංක - 0412222319, 0770532868 

 14(වසේ) ශ්රී ලංකා ගැමු හ වහ්වා බළඇණිය, යුද්ධ හමුදා කඳවුර - ගාල්ල 

දුරකථන අංක - 0912234127, 0761310698 

 2(වසේ) ගජබා වරජිවේන්ුව යුද්ධ හමුදා කඳවුර - ත්රිහයාමාලය 

දුරකථන අංක - 0262222413, 0776545339 
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 5(වසේ) ගජබා වරජිවේන්ුව යුද්ධ හමුදා කඳවුර - වහාවරාේව ාතාන 

දුරකථන අංක - 0252278488, 0773627445 

 2(වසේ) විජයබාහු  ාබල වරජිවේන්ුව, යුද්ධ හමුදා කඳවුර - වවුනියාව 

දුරකථන අංක - 0242224981, 0713350738 

 3(වසේ) සන්නද්ධ බුද්ධි බළකාය, යුද්ධ හමුදා කඳවුර - ගිරිතවල් 

දුරකථන අංක - 0272245260, 0773428069 

 4(වසේ) ඉංජිවන්රු වස්වා බළකාය, යුද්ධ හමුදා කඳවුර -  ානදුර 

දුරකථන අංක - 0382244322, 0769773797 

 15(වසේ) ඉංජිවන්රු වස්වා බළකාය, යුද්ධ හමුදා කඳවුර - ව ාවළාන්නරුව 

දුරකථන අංක - 0253779616, 0715557110 

 2(වසේ) ශ්රී ලංකා යුද්ධ හමුදා වස්වා බළකාය, යුද්ධ හමුදා කඳවුර - කටුනායක 

දුරකථන අංක - 0112260795, 0775218425 

 9(වසේ) ශ්රී ලංකා යුද්ධ හමුදා වස්වා බළකාය, යුද්ධ හමුදා කඳවුර - වීරවිල 

දුරකථන අංක - 0473124970, 0714665539 

 2(වසේ) ශ්රී ලංකා යුද්ධ හමුදා වවදය බළකාය, යුද්ධ හමුදා කඳවුර -  නාවගාඩ 

දුරකථන අංක - 0112894044, 0776655030 

 4(වසේ) ශ්රී ලංකා යුද්ධ හමුදා යුවධෝ කරන බළකාය, යුද්ධ හමුදා කඳවුර -  ල්වල්කැවල් 

දුරකථන අංක - 0812424130, 0702106170 

 2(වසේ) ශ්රී ලංකා විදුලි හා යාන්ත්රික ඉංජිවන්රු වරජිවේන්ුව, යුද්ධ හමුදා කඳවුර - දියතලාව 

දුරකථන අංක - 0572224633, 0766907588 
 

 2(වසේ) ශ්රී ලංකා යුද්ධ හමුදා ව ාදු වස්වා බළකාය, යුද්ධ හමුදා කඳවුර -  නාවගාඩ 

දුරකථනඅංක - 0112751780, 0712540111 

 ශ්රී ලංකා යුද්ධ හමුදා කාන්තා බලකා වරජිවේන්ු මාධයස්ථානය, යුද්ධ හමුදා කඳවුර - වබාරැල්ල 

දුරකථන අංක - 0112686498, 0774721059 

 2(වසේ) ශ්රී ලංකා යුද්ධ හමුදා කාන්තා බළකාය, යුද්ධ හමුදා කඳවුර - වවුනියාව 

දුරකථන අංක - 0243128333, 0777861359 

 5(වසේ) ශ්රී ලංකා යුද්ධ හමුදා කාන්තා බළකාය, යුද්ධ හමුදා කඳවුර - වැලිකන්ද 

දුරකථන අංක - 0272057311, 0769271514 

 ශ්රී ලංකා රයි ල් බලකාය, යුද්ධ හමුදා කඳවුර -  ල්වල්කැවල් 

දුරකථන අංක - 0813845501, 0763556096 

 ශ්රී ලංකා යුද්ධ හමුදා පුවරෝගාමී බළකාය, යුද්ධ හමුදා කඳවුර -  ැලවත්තත, මාුගමා 

දුරකථන අංක - 0342284271, 0711620800 

 ශ්රී ලංකා ජාික ආර්ෂක බළමුළුව, යුද්ධ හමුදා කඳවුර - වැහැර, හරුයැගල 

දුරකථන අංක - 0372230222, 0716618835 

 10 වන ශ්රී ලංකා ජාික ආර්ෂක බළමුළුව, යුද්ධ හමුදා කඳවුර - වටරැක,  ාදුක්ටරක 

දුරකථන අංක - 0213215355, 0767517082 

 කෘෂිකර්මා හා  ශු සේ ත්ත වරජිවේන්ුව - කරන්වදණිය 

දුරකථන අංක - 01140342827 


