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2022 වර්ෂය සඳහා ශ්රි කා ා ද්ධ හ හදා ා ස්වේච්ජා බළවසේනාව වවත වසසුනිකයින් වශවයන් 

ආධුණී යින් බඳවා ගැනිවේ සුදුසු ේ 

01. දාලි  සුදුසු ේ 

 ව ොදු රාජ ාරි ( ාන්තා/පිරිමි) වෘත්තිය රාජ ාරි ( ාන්තා/පිරිමි) 

01. පුරවැසිභාවය - ශ්රිලංකික ප රවැසියෙකු ව ම . පුරවැසිභාවය - ශ්රිලංකික ප රවැසියෙකු ව ම . 

02. වයස - අවුරුදු 18-24 අතැ පාන්තා/පිරිමි 
අසසලුන් මු යුතුු. 

 

වයස - පිරිමි අවුරුදු 18-28 අතැ සහ පාන්තා 
           අවුරුදු 18-26 ත් අතැ මු යුතුු. 

03. උස - පිරිමි උස අඩි 5 අගල් 4 ට ක ොඅඩු  මු 
යුතු අතැ, පාන්තා උස අඩි 5 අගල් 2 
ටක ොඅඩු මු යුතුු 

උස -  . පිරිමි උස අඩි 5 අගල් 4 ට ක ොඅඩු  මු යුතු 
අතැ, පාන්තා උස අඩි 5 අගල් 2 ටක ොඅඩු 
මු යුතුු 

04 විවාහ  අවිවාහ  බව - අමසාහප පන්තා/පිරිමි            
අුසලුන් මු යුතුු. 

විවාහ  අවිවාහ  බව - අමසාහප පාන්තා/පිරිමි 
අුසලුන් මු යුතුු. 

05.  පුව ප්රමාායය - අගල් 32 ට ක ොඅඩු (පිරිමි 
අුසලුන් සඳහා) 

 පුව ප්රමාායය - අගල් 32 ට ක ොඅඩු (පිරිමි 
අුසලුන් සඳහා) 

06. අහයා න සුදුසු මි - 9 කරේණිු (10 සසැ) 
ස ත්ස තිබිු යුතුු. 

 

 

අහයා න සුදුසු මි - අ.කෙො.ස (සා.කෙළ) කෙනි 
යෙටි  අනිසාර්ු ස  අතැ, සෘත්තිුට අනුස 
අධ්යාෙ  දුදුදුපමි කස සව ක . සෘත්තිුට අලාලංක 
ැජකේ පිලිගත් ආුත  කසතින්  ාස 03 පට 
ක ොඅඩු සෘත්තිු ොඨ ාලංකාසක් හලාැා තිබිු යුතුු. 

 

02. බඳවාගනු කබන සථ්ාන හා දුර ථන අා යන් 
 

 4 (වසවි) ඉාජිවන්රු බළ ාය, ද්ධ හ හදා ා  ඳවුර, වබොරු න  ාර, රත්මාකාන 

දුර ථන අා  - 0112623383 

 15 (වසවි) ඉාජිවන්රු බළ ාය, ද්ධ හ හදා ා  ඳවුර, බැල්කගස්වැව, අමිබකන්වතොට 

දුර ථන අා  - 0113084117 

 2(වසවි) ශ්රි කා ා සා ා බළ ාය, ද්ධ හ හදා ා  ඳවුර,  ලු ාන, අරකගාවික, ව ොවළොන්නරුව 

දුර ථන අා  - 0272259120, 0771077914 

 2 (වසවි) ශ්රි කා ා  ාබක හදා ා වරජිවේන්ව,ව, ද්ධ හ හදා ා  ඳවුර,  ැළමුදාල්ක, අාවගො  

දුර ථන අා  - 0213217580 

 5 (වසවි) ශ්රි කා ා  ාබක හදා ා වරජිවේන්ව,ව, ද්ධ හ හදා ා  ඳවුර,  ල්වල් ැවල්, ණ්ඩස සාවල් 

දුර ථන අා  - 0812421141 

 2(වසේ) ශ්රී කා ා සිාහ වරජිවේන්ව,ව ද්ධ හ හදා ා  ඳවුර, රජවිය,ය, මාහානුවර 

දුර ථන අා  - 0812234313 

 3 (වසේ) ශ්රී කා ා සිාහ වරජිවේන්ව,ව ද්ධ හ හදා ා  ඳවුර, ඉහකවැව  ාර, නුවරියය 

දුර ථන අා  - 0522222561 

 3(වසේ) ශ්රී කා ා ගැදා හ වහේවා බළිමුය, ද්ධ හ හදා ා  ඳවුර, ව ොටුව, මාාතර 

දුර ථන අා  - 0412222319 

 

 14(වසේ) ශ්රී කා ා ගැදා හ වහේවා බළිමුය, ද්ධ හ හදා ා  ඳවුර, ව ොටුව, ගාල්ක 
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දුර ථන අා  - 0912234127,0713173924, 0763910008,0760127704 

 2(වසේ) ගජබා වරජිවේන්ව,ව ද්ධ හ හදා ා  ඳවුර,  ත්රිණ්යාමාකය 

දුර ථන අා  - 0262222413, 0776545339 

 5(වසේ) ගජබා වරජිවේන්ව,ව ද්ධ හ හදා ා  ඳවුර, වහොවරොේව ොතාන 

දුර ථන අා  - 0252278488, 0773106646 

 විජයබාහු  ාබක වරජිවේන්ව,ව, ද්ධ හ හදා ා  ඳවුර, වබෝයගවන්, ණ්රුයැගක 

දුර ථන අා  - 0373982046, 0772401089, 0766624740 

 4(වසේ) ඉාජිවන්රු වසේවා බක ාය, ද්ධ හ හදා ා  ඳවුර,   වසොයිසා  ාර, නල්ලුරුව,  ානදුර 

දුර ථන අා  - 0382244322 

 9 (වසේ) ඉාජිවන්රු වසේවා බක ාය, ද්ධ හ හදා ා  ඳවුර,ණ්රුයැගක හාය,ය, අනුරාහපුරය 

දුර ථන අා  - 0252056866 
 

 12 (වසේ) ඉාජිවන්රු වසේවා බක ාය, ද්ධ හ හදා ා  ඳවුර,රටකා ා වත්ත,  බුරුපිටිය, මාාතර 

දුර ථන අා  - 0412294755 
 

 4(වසේ) ශ්රී කා ා ද්ධ හ හදා ා ද්වහෝ  රන බක ාය, ද්ධ හ හදා ා  ඳවුර,  ල්වල් ැවල්, ණ්ඩස සාවල් 

දුර ථන අා  - 0812424130, 0771629195 

 2(වසේ) ශ්රී කා ා ද්ධ හ හදා ා ව ොදු වසේවා බක ාය, ද්ධ හ හදා ා  ඳවුර,  නාවගො  

දුර ථනඅා  - 0112751780 

 

 2(වසේ) ශ්රී කා ා ද්ධ හ හදා ා  ාන්තා බක ාය,  ආවසේදා(ව), ද්ධ හ හදා ා  ඳවුර , දාන්නිදාරුපුපු, වවුනියාව 

දුර ථන අා  - 0243128333 

 3(වසේ) ශ්රී කා ා ද්ධ හ හදා ා  ාන්තා බක ාය, ආවසේදා(මා), ද්ධ හ හදා ා  ඳවුර, ය,යතකාව 

දුර ථන අා  - 0213133789 

 4 (වසවි) ශ්රි කා ා ද්ධ හ හදා ා  ෘෂි ර්මා හා  ශු සමි ත් බළ ාය, ද්ධ හ හදා ා  ඳවුර, අදා හණ්වල්, 

වනොචිචියාගමා 

දුර ථන අා  - 0253241388 

 1 වන ශ්රී කා ා රයි ල් බක ාය, ද්ධ හ හදා ා  ඳවුර, බළව ොටුවත්ත,   ල්වල් ැවල්, ණ්ඩස සාවල් 

දුර ථන අා  - 0812424930, 0764668732 

 ශ්රී කා ා ජාති  ආරෂ  බකදාුවව, ද්ධ හ හදා ා  ඳවුර, වැහැර, ණ්රුයැගක 

දුර ථන අා  - 0372230222 

 4  ශ්රී කා ා ජාති  ආරෂ  බකදාුවව, ද්ධ හ හදා ා  ඳවුර, ගාකය,වුල්වැව, හැකවවැව, වනොචිචියාගමා 

දුර ථන අා  - 0253241619 

 14  ශ්රී කා ා ජාති  ආරෂ  බකදාුවව, ද්ධ හ හදා ා  ඳවුර, පුන්නනිරාවි, විශ්වමාු 

දුර ථන අා  - 0653652768 

 16  ශ්රී කා ා ජාති  ආරෂ  බකදාුවව, ද්ධ හ හදා ා  ඳවුර, නවි න්වේලි,  ල්දාවඩස 

දුර ථන අා  - 0673690860 

  

 

 

03.  ව ොදු රාජ ාරි සඳහා අවශය වෘත්ීයය සුදුසු ේ 
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 ව ොදු රාජ ාරි ^පිරිමි කසබලුන්& ;- ඕනෑමා ස්ථානයකින් බඳවා ගනු කැවේ 

ව ොදු රාජ ාරි ^පාන්තා කසබලිුන්&  

 බඳවා ගනු කබන ස්ථානය -  2(වසේ) ශ්රී කා ා ද්ධ හ හදා ා  ාන්තා බක ාය,  ආවසේදා(ව), ද්ධ හ හදා ා  ඳවුර , 

දාන්නිදාරුපුපු, වවුනියාව 
 

දුර ථන අා  - 0243128333 

 3(වසේ) ශ්රී කා ා ද්ධ හ හදා ා  ාන්තා බක ාය, ආවසේදා(මා), ද්ධ හ හදා ා  ඳවුර, ය,යතකාව 

    දුර ථන අා  - 0213133789 

අ.   10 කරේණිු ස ත්මු යුතුු. 

 ආ.  ලිමකේ හා ක ුමකේ හික ුාස ඇති අුසලුන් මු යුතුු. 

 ඇ.  මමධ් හික ුාසන් ඇති අුසලුන් කපකැහි මක ේෂ අසධ්ා ුක් ලක්සනු ලංකිකේ. 
 

                

04.  වෘත්තිය රාජ ාරි සඳහා අවශය වෘත්ීයය සුදුසු ේ 

 

  රි ාකන සහය  :- ඕනෑමා ස්ථානයකින් බඳවා ගනු කැවේ 

 අ. අකෙොස (සා/කෙළ) මභාගකුන් කලසැපට ක ොසිඩි සාැගණ පදි අස  ස කුන් මෂුන් 02 ට    

 සේ ා  සා ාර්ථ සහිතස යෙිහලංක හා ගණිතු ඇතුලුස මෂුන් 06 ක් ස ත්ම . 

 ආ. යෙිහලංක/ඉිග්රියෙ ුතුරු ලිු  හික ුාස තිබි  හා පිිගත් ආුත ුප ෙරිගණප ොඨ ාලංකාසක්    

 හලාැා තිබි  අ තැ දුදුදුප ක් කසේ සිලංකකක්. 
 

 ගබ ා රු (ද්රසය පළ ණාපැ  සහුප) :- ඕනෑමා ස්ථානයකින් බඳවා ගනු කැවේ 
 
 අ. 9 කරේණිු (10 සසැ) ස ත්ස තිබිු යුතුු(කසේසා කපප සලහා බඳසා ගිමේකේ අ අකෙොස     

 (සාකෙළ) මභාගු සලහා කෙනි යෙටිු යුතුු) 

 ආ. ගබඩාපරු ොඨ ාලංකාසක් කහෝ ඊට ස ා  කස ත්  ොඨ ාලංකාසක් හලාැා තිබිු යුතුයි. 

 ඇ. ෙරිගණප ොඨ ාලංකාසක් ඉිග්රියෙ / යෙිහලංක ුතුරු ලිු  හික ුාස හා ගබඩාපැණු පිිබල     

 ෙළරවරුද්ලක් තිබි  අ තැ දුදුදුප ක් කලංකස සලංකපනු ලංකබයි. 
 

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

 අ. 09 ස  කරේණිු (10 සසැ) ස ත්ම තිබිු යුතුු. 

 ආ. බැ/සිහිල්ලු රිුදුරු ප්රවීණණතා සහතිුක් ලංකබා තිබි . 

 ඇ. පිිගත් ආුත ුප  ාස 06 ට ක ොඅඩු රිුදුකැ ව කලංකස ෙලංකරවරුද්ලක් ලංකබා තිබි . 

 සු සහය  - ඕනෑමා ස්ථානයකින් බඳවා ගනු කැවේ 

 අ. අකෙොස (සා/කෙළ) මභාගුට කෙනි යෙටි . 

 ආ. අැක්පිමි සෘත්තිු පිිබල පිිගත් ආුත ුප ොඨ ාලංකාසක් හලාැා තිබි  කහෝ එ      

 සෘත්තීකේ  ාස 06 ට ක ොඅඩු පාලංකයෙ ාසප ෙළරවරුද්ල තිබි . 

 හාවන ැය, රු :- ඕනෑමා ස්ථානයකින් බඳවා ගනු කැවේ 

 අ. 10 කරේණිු ස ත්මු යුතුු. 

 ආ. ුතුරුෙිදි ෙිලම  සලහා රිුදුරු බලංකෙත්රුක් තිබිු යුතුු. 
  

ට්රැක්ටරටර් රියා රු වෘත්තිය -; ඕනෑමා ස්ථානයකින් බඳවා ගනු කැවේ.( ාන්තා බළ ා වරජිවේන්ව,ව හැර) 

අ. අකෙොස (සා/කෙළ) කෙනි යෙටි . 

ආ. යෙුලු ඉඩමි සාහ  ෙිලම  සලහා රිුදුරු බලංකෙත්ැුක් තිබි  යුතුයි. 

ආ. බැ සාහ /ඉඩේ සාහ  ෙිලවීණකේ රිුදුරු බලංකෙත්රු ලංකබා තිබිු යුතුු. 

 රිඝය  රියා රු -; ඕනෑමා ස්ථානයකින් බඳවා ගනු කැවේ. 
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අ. අ.කෙ.ස (සා.කෙළ) මභාගකුන් කලසැපට ක ොසිඩි සාැ ගණ පදි අස  ස කුන් මෂුන් 02 පට සමි ා  

සා ාර්ථුක් සහිතස යෙිහලංක හා ගණිතු ඇතුලුස මෂුන් 06 ක් ස ත්ම . 

ආ. ැජකේ ලිුාෙදිිචි ෙරිඝණප රවහුණු ආුත ුක න්  ාස 03 ක් කහෝ ඊට සිඩි පාලංක යෙ ාසක් ෙරිඝණප 

ොඨ ාලංකසක් හලාැා තිබි  (MS Word, MS Excel, MS Power point). 

ආ. අලාලංක කක්ෂත්රකේ ැකක ුාසප නිැත ම ලංකබා ඇති ෙළරවරුද්ල හා බහුමධ්  ාධ්ය හියෙැමකේ ොඨ ාලංකාසක් හලාැා 

තිබි  මක ේෂ දුදුදුප ක් කලංකස සලංකපනු ලංකිකේ. 

 ාවහන් අලුත් වැඩියා වෘත්තිය -  

 බඳවා ගනු කබන ස්ථානය -  4 (වසවි) ශ්රි කා ා ද්හ හදා ා ද්වහෝ  රන බළ ාය ( ල්වල් ැවල්)  

 දුර ථන අා  - 0812424130, 0771629195 
 

අ.  9ස  කරේණිු (10 සසැ ) ස ත්ස තිබිු යුතූු (කසේසා කපප සලහා බඳසා ගිනිකේ  අ.කෙො .ස (සා/කෙලංක) 

මභාගු කෙනි යෙටිු යුතුු.  

ආ. සෘත්තිුට අලාලංක ෙලංකරවරුදුල සහ කසේසා සහතිපුක් ලංකබා තිබිු යුතුු. 

 

උ  රය අලුත් වැඩියා වෘත්තිය 

 බඳවා ගනු කබන ස්ථානය - 4 (වසවි) ශ්රි කා ා ද්හ හදා ා ද්වහෝ  රන බළ ාය ( ල්වල් ැවල්)  

 දුර ථන අා  - 0812424130, 0771629195 
 

 අ.  9ස  කරේණිු (10 සසැ ) ස ත්ස තිබිු යුතූු (කසේසා කපප සලහා බලසා ගිනිකේ දි   

  අකෙො ස (සා/කෙලංක) මභාගු කෙනි යෙටිු යුතුු.  

ආ. සෘත්තිුට අලාලංක ෙලංකරවරුද්ල  සහ කසේසා සහතිපුක් ලංකබා තිබිු යුතුු. 
 

 

සන්නාලි වෘත්තිය 

 බඳවා ගනු කබන ස්ථානය - 4 (වසවි) ශ්රි කා ා ද්හ හදා ා ද්වහෝ  රන බළ ාය ( ල්වල් ැවල්)  

 දුර ථන අා  - 0812424130, 0771629195 
 

 අ.  9ස  කරේණිු (10 සසැ ) ස ත්ස තිබිු යුතූු (කසේසා කපප සලහා බඳසා ගිනිකේ     

  අකෙො ස (සා/කෙලංක) මභාගු කෙනි යෙටිු යුතුු.  

ආ. සෘත්තිුට අලාලංක ෙලංකරවරුද්ල සහ කසේසා සහතිපුක් ලංකබා තිබිු යුතුු. 

 

දුර ථන රියා රු/රියා ාරිමු -  

 බඳවා ගනු කබන ස්ථානය -  2(වසවි) ශ්රිකා ා සා ා බළ ාය ( ලු ාන, අරනගාවික,    ව ොව ොන්නරුව) 
 

 දුර ථන අා  - 0272259120, 0771077914 
 

 

අ. අකෙොස (සා/කෙළ) මභාගකුන් කලසැපට ක ොසිඩි සාැ ගණ පදි අස  ස කුන් මෂුන් 03පට සේ ා  

සා ාර්ථ සහිතස ගණිතු සහ යෙිහලංක භාෂාස ඇතුලුස මෂුන් 06 ක න් ස ත් ම . 

ආ. ැජකේ පිිගත් ආුත ුක න් දුැපථ  හුස ාරු ක්රිුාපරු සෘත්තිකේ සසැපට ක ොඅඩු පාලංක යෙ ාසක් 

කසේසු පැ තිබි .(මක ේෂ දුදුදුප ක් කලංකස සිලංකකක්) 

 

ගුවන් විදුලි රියා රු/ සා ා මාාහය: රියා රු 

 

 බඳවා ගනු කබන ස්ථානය - 2(වසවි) ශ්රිකා ා සා ා බළ ාය ( ලු ාන, අරනගාවික,          

ව ොව ොන්නරුව) 

 දුර ථන අා  - 0272259120, 0771077914 
 

අ. අකෙොස (සාකෙළ) මභාගකුන් මෂුන් 02 ක් ස ත්ම . 
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ආ. සෘත්තිු ොඨ ාලංකාසක් හලාැා තිබි  මක ේෂ දුදුදුප ක් කසේ සිලංකකක්. 
 

 

            ෘෂි ර්මා ප්ර ර්ශ  -;  
 

 බඳවා ගනු කබන ස්ථානය - 4 (වසවි) ශ්රි කා ා  ෘෂි ර්මා හා  ශු සමි ත් බළ ාය  (ද්හ   වුර, 

අදානුණ්වල්, වනොචිචියාගමා  
 

 දුර ථන අා  - 0253241388 

අ. 09 ස  කරේණිු (10 සසැ) ස ත්ම තිබිු යුතුු. 

ආ. සෘත්තිුට අලාලංක ෙළරවරුද්ලක් හා කසේසා සහතිපු තිබිු යුතුයි ැජකේ පිිගත් පෘෂි ොසිල් ආුත ුප 

සත්ස ොලංක , කභෝග සගාස පිිබඳ ොඨ ාලංකාසක් හලාැා තිබී  මක ේෂ දුදුදුප ක් කලංකස සිලංකකක් 

 

වාහන ශිල්පී  ාර්මි  

 

 බඳවා ගනු කබන ස්ථානය  -;  
  

1. 4(කසම) ශ්රි ලංකිපා ඉිනේකන්රු බළපාු (ැත් ලංකා ) – 0112623383 
 

2. 15(කසම) ශ්රි ලංකිපා ඉිනේකන්රු බළපාු (අමිබලංකන්කතොට) – 0113084117 
 

 

w’ අකෙොස (සා/කෙළ) මභාගකුන් කලසැපට ක ොසිඩි සාැ ගණ ප අ යෙිහලංක භාෂාස ඇතුළුස මෂුන් 06 ක් 

ස ත් ම . 

ආ     අලාලංක සෘත්තිු පිලිබඳස ැජකේ කහෝ පිිගත් පාර්මිප මලයාලංකුප / ආුත ුප  ාස 06 පට ක ොඅඩු 
පාලංකසී ාසක් සෘත්තිු ොඨ ාලංකාසක් හලාැා තිබී  හා සසැපට සිඩි ෙලංකරවරුද්ලක් ලංකබා තිබි . 

 

 

විදුලි  ාර්මි  / ිලුමිනියේ පිරිසැ සුේ රු /වු  ාර්මි  / ව  වර්රු/  ේබි නැවුේ රු / වාද්සමි රය ක්රිුාපරු 

/ යන්ත්ර වෑධ දුේ රු / දාර්ති ශිල්පී 
 

 බඳවා ගනු කබන ස්ථානය  -;  
 

1. 4(කසම) ශ්රි ලංකිපා ඉිනේකන්රු බළපාු (ැත් ලංකා ) – 0112623383 
 

2. 15(කසම) ශ්රි ලංකිපා ඉිනේකන්රු බළපාු (අමිබලංකන්කතොට) – 0113084117 
 

3. 4(කසම) ඉිනේකන්රු කසේසා බළපාු (ො දුැ) – 0382244322 
 

4. 9(කසම) ඉිනේකන්රු කසේසා බළපාු (අනුැාධ්රවැු) – 0252056866 
 

5. 12(කසම) ඉිනේකන්රු කසේසා බළපාු ( ාතැ) – 0412294755 
 

අ. 10 ක ේණිු ස ත්වීණ . 

ආ. පිිගත් ආුත ුප සෘත්තිුට අලාලංක ොඨ ාලංකාසක් හලාැා ඉන් ස ත්වීණ  කහෝ ෙරීක්ෂණ    

   ණ්ඩලංකු සෑහි පට ෙත්මු හික  සෘත්තිු නිරව ත්ස හික ුාස සසැපට සිඩි කසේසා ෙළරවරුද්ලක්  

  සහිතවීණ  මක ේෂ දුදුදුප ක් කලංකස සිලංකකක්. 

 

 

 

 ේමාල් රු 

 බඳවා ගනු කබන ස්ථානය  -;  
 

1. 4(කසම) ශ්රි ලංකිපා ඉිනේකන්රු බළපාු (ැත් ලංකා ) – 0112623383 
 

2. 15(කසම) ශ්රි ලංකිපා ඉිනේකන්රු බළපාු (අමිබලංකන්කතොට) – 0113084117 
 

3. 4(කසම) ඉිනේකන්රු කසේසා බළපාු (ො දුැ) – 0382244322 
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4. 9(කසම) ඉිනේකන්රු කසේසා බළපාු (අනුැාධ්රවැු) – 0252056866 
 

5. 12(කසම) ඉිනේකන්රු කසේසා බළපාු ( ාතැ) – 0412294755 
 

  

 අ. 10 කරේණිු ස ත්ස තිබි . 

 ආ. අකෙොස(සා/කෙලංක) මභාගු ස ත්ස තිබි  මක ේෂ දුදුදුප ක් කසේ සලංකපනු ලංකිකේ. 

ඇ. අලාලංක සෘත්තිු පිලිබලස ැජු කහෝ පිිගත් පාර්මිප මලයාලංකුප/ආුත ුප  ාස 06පට ක ොඅඩු 

පාලංකයෙ ාසත් සෘත්තිු ොඨ ාලංකාසක් හලාැා තිබි  හා සසැපට සිඩි ෙලංකරවරුද්ලක් තිබි . 
 

 රිමාාය මාාය  

 බඳවා ගනු කබන ස්ථානය  -;  
 

1. 4(කසම) ශ්රි ලංකිපා ඉිනේකන්රු බළපාු (ැත් ලංකා ) – 0112623383 
 
2. 15(කසම) ශ්රි ලංකිපා ඉිනේකන්රු බළපාු (අමිබලංකන්කතොට) – 0113084117 

 

3. ශ්රි ලංකිපා ජාතිප ආැක්ෂප බලංකුළළුස  (සිහිැ,  වරුණිගලංක) – 0372230222 
 

4. 4 ශ්රි ලංකිපා ජාතිප ආැක්ෂප බලංකුළළුස  (ක ොච්චිුාග ) – 0253241619 
 

5. 14 ශ්රි ලංකිපා ජාතිප ආැක්ෂප බලංකුළළුස  (ම වස ඩු) – 0653652768 
 

අ. අ.කෙ.ස (සා/කෙළ) ගණිතු, මලයාස සහ  ාධ්ය භාෂාස ු  මෂුන් ඇතුලංකත්ස සමි ා  සා ාර්ථ 04 ක් 

සහිතස මෂුන් 06 ක් සමිත්ම . 

ආ. ැජකේ පාර්මිප මලයාලංකුප ජාතිප තාක්ෂණිප සහතිප ෙත්ර (NCT - යෙමල් ඉිනේකන්රු/ NCT -මදුලි හා 

ුාන්ත්රිප / NCT ප්ර ාණ සමික්ෂප) ොඨ ාලංකාසක් හලාැා තිබි  කහෝ ැජකේ පිලිගත් ආුත ුප සෘත්තිු 

ොඨ ාලංකාසක් හලාැා තිබි . 
 

වැ දාලි  (නිර්මාාය)/ වැ  දාලි  (විහායා)  

 බඳවා ගනු කබන ස්ථානය  -;  
 

 

1. 4(කසම) ශ්රි ලංකිපා ඉිනේකන්රු බළපාු (ැත් ලංකා ) – 0112623383 

2. 15(කසම) ශ්රි ලංකිපා ඉිනේකන්රු බළපාු (අමිබලංකන්කතොට) – 0113084117 

3. ශ්රි ලංකිපා ජාතිප ආැක්ෂප බලංකුළළුස  (සිහිැ,  වරුණිගලංක) – 0372230222 
 

4. 4 ශ්රි ලංකිපා ජාතිප ආැක්ෂප බලංකුළළුස  (ක ොච්චිුාග ) – 0253241619 
 

5. 14 ශ්රි ලංකිපා ජාතිප ආැක්ෂප බලංකුළළුස  (ම වස ඩු) – 0653652768 
 

 

අ. අ.කෙ.ස (සා/කෙළ) ගණිතු, මලයාස සහ  ාධ්ය භාෂාස ු  මෂුන් ඇතුලංකත්ස සමි ා  සා ාර්ථ 04 ක් 

සහිතස මෂුන් 06 ක් සමිත්ම . 

ආ. ැජකේ පාර්මිප මලයාලංකුප ජාතිප තාක්ෂණිප සහතිප ෙත්ර (NCT - යෙමල් ඉිනේකන්රු/ NCT -මදුලි හා 

ුාන්ත්රිප / NCT ප්ර ාණ සමික්ෂප) ොඨ ාලංකාසක් හලාැා තිබි  කහෝ ැජකේ පිලිගත් ආුත ුප සෘත්තිු 

ොඨ ාලංකාසක් හලාැා තිබි . 
  

සැකසුේ ශිල්පි 

 බඳවා ගනු කබන ස්ථානය  -;  
 

1. 4(කසම) ශ්රි ලංකිපා ඉිනේකන්රු බළපාු (ැත් ලංකා ) – 0112623383 
 

2. 15(කසම) ශ්රි ලංකිපා ඉිනේකන්රු බළපාු (අමිබලංකන්කතොට) – 0113084117 
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3. 4(කසම) ඉිනේකන්රු කසේසා බළපාු (ො දුැ) – 0382244322 
 

4. 9(කසම) ඉිනේකන්රු කසේසා බළපාු (අනුැාධ්රවැු) – 0252056866 
 

5. 12(කසම) ඉිනේකන්රු කසේසා බළපාු ( ාතැ) – 0412294755 
 

 

6. ශ්රි ලංකිපා ජාතිප ආැක්ෂප බලංකුළළුස  (සිහිැ,  වරුණිගලංක) – 0372230222 
 

7. 4 ශ්රි ලංකිපා ජාතිප ආැක්ෂප බලංකුළළුස  (ක ොච්චිුාග ) – 0253241619 
 

8. 14 ශ්රි ලංකිපා ජාතිප ආැක්ෂප බලංකුළළුස  (ම වස ඩු) – 0653652768 
 

 

 

  

 

           අ. අ.කෙ.ස (සා/කෙළ) ගණිතු, මලයාස සහ  ාධ්ය භාෂාස ු  මෂුන් ඇතුලංකත්ස සමි ා  සා ාර්ථ 04 ක් 

සහිතස මෂුන් 06 ක් සමිත්ම . 

ආ. ැජකේ පාර්මිප මලයාලංකුප සිලංකදුමි ශිල්පි ොඨ ාලංකාසක් හලාැා තිබි  කහෝ ැජකේ පිලිගත් අුත ුප 

සිලංකදුමි ශිල්පි  ොඨ ාලංකාසක් හලාැා තිබි . 

 

වු  ාර්මි  -;  ඕනෑමා සථ්ානයකින් බඳවා ගනු කැවේ.( ාන්තා බළ ා වරජිවේන්ව,ව හැර) 
 
අ. 10 කරේණිු ස ත්ම  හා අලාලංක සෘත්තිකේ සසැප ෙළරවරුද්ලක් තිබි . 

ආ. පිිගත් අුත ුප සෘත්තිුට අලාලංක ොඨ ාලංකාසක් හලාැා ඉන් ස ත්ම  කහෝ ෙරික්ෂණ  ණ්ඩලංක  සෑහි පට 

ෙත්ස  සෘත්තිු නිරව ත්සුක් තිබි .(කසේසා කපප සලහා බලසා ගිනිකේදි අ.කෙො.ස (සා.කෙළ) මභාගු 

කෙනි යෙටිු යුතුු) 
 

 

 ෑස්සුමි රු - ; ඕනෑමා ස්ථානයකින් බඳවා ගනු කැවේ.( ාන්තා බළ ා වරජිවේන්ව,ව හැර) 
 

අ. 10 කරේණිු ස ත්ම  හා අලාලංක සෘත්තිකේ සසැප ෙළරවරුද්ලක් තිබි . 

ආ. පිිගත් අුත ුප සෘත්තිුට අලාලංක ොඨ ාලංකාසක් හලාැා ඉන් ස ත්ම  කහෝ ෙරික්ෂණ  ණ්ඩලංක  සෑහි පට 

ෙත්ස  සෘත්තිු නිරව ත්සුක් තිබි .(කසේසා කපප සලහා බලසා ගිනිකේදි අ.කෙො.ස (සා.කෙළ) මභාගු 

කෙනි යෙටිු යුතුු) 
 

 

ජකනක  ාර්මි  -; ඕනෑමා ස්ථානයකින් බඳවා ගනු කැවේ.(ශ්රිකා ා ඉාජිවන්රු බළ ාය සහ  ාන්තා         

       බළ ා වරජිවේන්ව,ව හැර) 

අ. 10 කරේණිු ස ත්ම  හා අලාලංක සෘත්තිකේ සසැප ෙළරවරුද්ලක් තිබි . 

ආ. පිිගත් අුත ුප සෘත්තිුට අලාලංක ොඨ ාලංකාසක් හලාැා ඉන් ස ත්ම  කහෝ ෙරික්ෂණ  ණ්ඩලංක  සෑහි පට 

ෙත්ස  සෘත්තිු නිරව ත්සුක් හා සසැප ෙළරවරුද්ලක් තිබි .(කසේසා කපප සලහා බලසා අ.කෙො.ස (සා.කෙළ) 

මභාගු කෙනි යෙටිු යුතුු) 

 

 
 
 
 
 
 
 
ඉය,කිරිමි  ාර්මි  -; ඕනෑමා ස්ථානයකින් බඳවා ගනු කැවේ.( ාන්තා බළ ා වරජිවේන්ව,ව හැර) 
 

අ. 10 කරේණිු ස ත්ම  හා අලාලංක සෘත්තිකේ සසැප ෙළරවරුද්ලක් තිබි . 
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ආ. පිිගත් අුත ුප සෘත්තිුට අලාලංක ොඨ ාලංකාසක් හලාැා ඉන් ස ත්ම  කහෝ ෙරික්ෂණ  ණ්ඩලංක  සෑහි පට 

ෙත්ස  සෘත්තිු නිරව ත්සුක් හා සසැප ෙළරවරුද්ලක් තිබි .(කසේසා කපප සලහා බලසා ගිනිකේදි අ.කෙො.ස 

(සා.කෙළ) මභාගු කෙනි යෙටිු යුතුු) 
 

ින්ජින් සවි රු  

 බඳවා ගනු කබන ස්ථානය  -;  
 

01.   4(කසම) ශ්රි ලංකිපා ඉිනේකන්රු බළපාු (ැත් ලංකා ) – 0112623383 
 

02.  15(කසම) ශ්රි ලංකිපා ඉිනේකන්රු බළපාු (අමිබලංකන්කතොට) – 0113084117 
 

       03.   4(කසම) ඉිනේකන්රු කසේසා බළපාු (ො දුැ) – 0382244322 
  

       04.   9(කසම) ඉිනේකන්රු කසේසා බළපාු (අනුැාධ්රවැු) – 0252056866 
 

05.   12(කසම) ඉිනේකන්රු කසේසා බළපාු ( ාතැ) – 0412294755 
 

 

06.   ශ්රි ලංකිපා ජාතිප ආැක්ෂප බලංකුළළුස  (සිහිැ,  වරුණිගලංක) – 0372230222 
 

07.   4 ශ්රි ලංකිපා ජාතිප ආැක්ෂප බලංකුළළුස  (ක ොච්චිුාග ) – 0253241619 
 

08.   14 ශ්රි ලංකිපා ජාතිප ආැක්ෂප බලංකුළළුස  (ම වස ඩු) – 0653652768 
 

 

 

  

 

අ. 10 කරේණිු ස ත්ම  හා අලාලංක සෘත්තිකේ සසැප ෙළරවරුද්ලක් තිබි . 

 ආ. පිලිගත් ආුත ුපජ ප ුන්ත්ර/ජලංක කෙොේෙ ක්රිුාපැම  සහ අ්ත්සිඩිුා ක රි  සමිබන්ධ්ස 

 ොඨ ාලංකාසක් හලාැා තිබි  කහෝ අලාලංක සෘත්තිකේ සසැපට ක ොඅඩු ෙළරවරුද්ලක් ලංකබා තිබි . 

  

 මිබි නැවුමි රු/ිඵමිමුයේ වෑධ දුමි රු/පින්තාරු රු -; ඕනෑමා ස්ථානයකින් බඳවා ගනු කැවේ. ( ාන්තා බළ ා 

වරජිවේන්ව,ව හැර) 
 

අ. 10 කරේණිු ස ත්ස තිබි  සහ පිිගත් අුත ුප සෘත්තිුට  අලාලංක ොඨ ාලංකාසක් හලාැා ඉන් ස ත්ම  කහෝ 

ෙරික්ෂණ  ණ්ඩලංකු සෑහි පට ෙත්මු හික  සෘත්තිු නිරව ත්සු හික ුාස හා සසැප ෙළරවරුද්ලක් 

සහිතම  මක ේෂ දුදුදුප ක් කලංකස සිලංකකක් (කසේසා කපප සලහා බලසා  ගිනිකේදි අ.කෙො.ස (සා.කෙළ) 

මභාගු කෙනි යෙටිු යුතුු. 
 

 

 

 
 


