
අෙපාස(සා/ෙපළ) භාගෙය්ද ස මාන හතර  (04) සහතිව ෂයයන ්හය න ්
(06) සමා ථය ලබා ඇත සිසනු ්සඳහා වන පාඨමාලා. 

 
ඉං ෙන්  තා ෂ ක පාඨමාලා 
ප ණ කාලන 
 
පාඨමාලා 
සංෙ තය 

පාඨමාලාෙ  නම ඇතලත් ෙ  සු සුක  පාඨමාලාව පැවැත්ෙවන 
කා ක ද ාල හා 

භාෂා මාධ යන් 
 

ඊ  03 
 

කෘෂක මය පළබඳ ජාතක 
ප්ෙල මාව (ප ණ කාල) - (අව  

02) 

 

1. අෙපාස(සා/ෙපළ) 
භාගෙය්ද ස මාන හතර  

(04) සහිතව කෘෂක මය 
ඇත  ෂයයන් හය න් 
(06) එ  වරකද සමත් ම. 
ස මාන හතර පහත සඳහන් 
ෂයයන් සඳහා ය යුතය. 

පලමු භාෂාව, ග තය, 
ද ාව සහ සමාජ 

අධ යනය ෙහ  පහත 
සඳහන් ෂයයන් ෙගන් 
එක  ය යුතය. 
කෘෂක මය, උද ාන ද ාව, 
සත්ව පාලනය, ආහාර 
තා ෂණය, දය ව 
ස පත් තා ෂණය, සමු  
ව ස පත් තා ෂණය.  

         ෙහ  
2. අෙපාස(උ/ෙපළ) 
භාගෙය්ද යටත් ප ෙසයින් 

සාමාන  සාමා ථයන් තන  
ලබා ත ම. ෂයයන්  තන 
පහත සඳහන් ෂයයන් 
අත න් ය යුතය. 
ව ද ාව, සත්ව ද ාව, 

උද්භිත ද ාව, රසායන 
ද ාව,  ෙභෟතක ද ාව, 

කෘෂක මය. 
 
3. වයස අව  17 සහ 25 
අතර ය යුතය. 

 

සිංහල මාධ ය 
 
දඹුල්ල 
කලයාප ය 
 

 

ඊ සී 01 
 

ක මාන්ත තා ෂ කයින් සඳහා ව 
ජාතක සහතකය - සි ල් ඉං ෙන්  
(ප ණ කාල) - (අව  02) 

 

1. අෙපාස(සා/ෙපළ) 
භාගෙය්ද ෙදවරකට 

ෙනාවැ  වාර ගණනකද 
ද ාව, ග තය, මාධ  

භාෂාව සහ ඉංගීසි භාෂාව 
ඇත  ෂයයන් හතරකට 
(04) ස මාන සහිතව 
ෂයයන් හය න් (06) සමත් 
ය යුතය. අවම වශෙයන් 
ෂයයන් පහ  (05) එ  

වරකද සමත් ය යුතය.         
ෙහ  
 
2. කසලතා සාමා ථය 
සහිතව ඉං ෙන්  ශිල්පය 
පහුණව පළබඳ ජාතක 
සහතක දෑව  
පාඨමාලාව  සමත්ව සි ය 
යුතය. ෙහ  
 
3. ඕනෑම වෘත්තයක 
ඉං ෙන්  ශිල්පය පහුණව 
පළබඳ ජාතක සහතකය 
සාමා ථය  සහිතව 

 

ඉංගීස ිමාධ ය 
 
රත්මලාන 
මහනුවර 
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අෙපාස(සා/ෙපළ) භාගෙය් 
ද ාව සහ ග තය 
ෂයයන් සඳහා ස මාන 

සාමා ථ ලබා ත ය යුතය. 
සු සු අය ක වන් ෙත රා 
ගැනීම සඳහා අභිෙය ග තා 
ප ෂණය  පවත්වනු 
ලැෙ . 
 
4. වයස අව  17 සහ 25 
අතර ය යුතය. 

 

ඊ සී 02 
 

ක මාන්ත තා ෂ කයින් සඳහා ව 
ජාතක සහතකය - ල හා 
ඉෙල ෙ ානික ඉං ෙන්  (ප ණ 
කාල) - (අව  02) 

 

1. අෙපාස(සා/ෙපළ) 
භාගෙය්ද ෙදවරකට 

ෙනාවැ  වාර ගණනකද 
ද ාව, ග තය, මාධ  

භාෂාව සහ ඉංගීසි භාෂාව 
ඇත  ෂයයන් හතරකට 
(04) ස මාන සහිතව 
ෂයයන් හය න් (06) සමත් 
ය යුතය. අවම වශෙයන් 
ෂයයන් පහ  (05) එ  

වරකද සමත් ය යුතය. 
ෙහ  
 
 
2. කසලතා සාමා ථය 
සහිතව ඉං ෙන්  ශිල්පය 
පහුණව පළබඳ ජාතක 
සහතක දෑව  
පාඨමාලාව  සමත්ව සි ය 
යුතය. ෙහ  
 
3. ඕනෑම වෘත්තයක 
ඉං ෙන්  ශිල්පය පහුණව 
පළබඳ ජාතක සහතකය 
සාමා ථය  සහිතව 
අෙපාස(සා/ෙපළ) භාගෙය් 
ද ාව සහ ග තය 
ෂයයන් සඳහා ස මාන 

සාමා ථ ලබා ත ය යුතය.  
 
4. වයස අව  17 සහ 25 
අතර ය යුතය. 

 

ඉංගීස ිමාධ ය 
 
රත්මලාන 
මහනුවර 
 

 

ඊ සී 03 
 

ක මාන්ත තා ෂ කයින් සඳහා ව 
ජාතක සහතකය - යාන්තික 
ඉං ෙන්  (ප ණ කාල) - (අව  
02) 

 

1. අෙපාස(සා/ෙපළ) 
භාගෙය්ද ෙදවරකට 

ෙනාවැ  වාර ගණනකද 
ද ාව, ග තය, මාධ  

භාෂාව සහ ඉංගීසි භාෂාව 
ඇත  ෂයයන් හතරකට 
(04) ස මාන සහිතව 
ෂයයන් හය න් (06) සමත් 
ය යුතය. අවම වශෙයන් 
ෂයයන් පහ  (05) එ  

වරකද සමත් ය යුතය. 
ෙහ  
 
2. කසලතා සාමා ථය 
සහිතව ඉං ෙන්  ශිල්පය 
පහුණව පළබඳ ජාතක 
සහතක දෑව  
පාඨමාලාව  සමත්ව සි ය 
යුතය. ෙහ  

 

ඉංගීස ිමාධ ය 
 
රත්මලාන 
මහනුවර 
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3. ඕනෑම වෘත්තයක 
ඉං ෙන්  ශිල්පය පහුණව 
පළබඳ ජාතක සහතකය 
සාමා ථය  සහිතව 
අෙපාස(සා/ෙපළ) භාගෙය් 
ද ාව සහ ග තය 
ෂයයන් සඳහා ස මාන 

සාමා ථ ලබා ත ය යුතය.  
 
4. වයස අව  17 සහ 25 
අතර ය යුතය. 

 

ඊ සී 04 
 

ජාතක තා ෂ ක සහතකය - 
පමාණ ස ෂණය (ප ණ කාල) - 
(අව  01) 

 

1. අෙපාස(සා/ෙපළ) 
භාගෙය්ද ග තය, ද ාව 

සහ මාධ  භාෂාව ඇත ව 
ෂයයන් හතරකට (04) 

ස මාන සහිතව ෂයයන් 
හය න් (06) එකවර සමත් 
ය යුතයි. ඉංගීසි ෂයය 

සඳහා අවම වශෙයන් 
සාමාන  සාමා ථය  ලබා 
ත ය යුතයි. 
 
2. අෙපාස(උ/ෙපළ) භාගෙය් 
ශද්ධ ග තය/ව වහා ක 
ග තය ෙහ  සහ/ෙහ  දෘඩ 
තා ෂණය ෂයයන් හදාරා 
ඇත අය ක වන් ෙකෙරහි 
වැ  සැල ල්ල  ද වනු 
ලැෙ . 
 
3. වයස අව  17 සහ 25 
අතර ය යුතය. 

 

සිංහල මාධ ය 
 
ග පහ 
රත්නපරය 
මාතර 
අනුරාධපරය 
ක ණෑගල 
ෙබලඅත්ත 
වරකාෙපාල 
බ ල්ල 
 
ඉංගීස ිමාධ ය 
 
මඩකලපව 
රත්මලාන 
කෑගල්ල 
යාපනය 
මහනුවර 
ගාල්ල 
 

 
 
 
 


