
 
වර්ගීකරණ 
අංකය වෘත්තිය කාල 

සීමාව 
සව්යං චලන ක්ෙෂේතය 

IN-01-01 1 මුහුදු වෑද්දුම්කරු අවු.3 
IN-01-02 1 ෙමෝටර් යාන්තික ශිල්පී අවු.4 
IN-01-03 1 කෘෂිකාර්මික උපකරණ යාන්තික ශිල්පී අවු.4 
IN-01-04 1 බර වැඩ යන්ෙතෝපකරණ යාන්තික ශිල්පී) ෙපොළව කැණීම් හා ඉදිකිරීම් අවු.4 
IN-01-05 1 ඩීසල් එන්ජින් යාන්තික ශිල්පී අවු.2 ½ 
IN-01-06 1 ඩීසල් ෙපොම්ප කාමර යාන්තික ශිල්පී අවු.2 ½  
IN-01-07     2 ෙමෝටර් සයිකල් යාන්තික ශිල්පී අවු.2 
IN-01-10 3 තී ෙරෝද රථ යාන්තික ශිල්පී අවු.1 
IN-01-11     1 ෙමෝටර් රථ විදුලි ශිල්පී  (විද ාව සඳහා සාමාර්ථයක්) අවු.3 

ඉදිකිරිම් ක්ෙෂේතය 

IN-02-01 2 ෙපෙදෙර්රු අවු.4 
IN-02-02 3 වඩු කාර්මික (ෙගොඩනැගිලි) අවු.3 
IN-02-03 2 පයිප්ප වැඩකරු අවු.3 

විදුලි ක්ෙෂේතය 

IN-03-01 1 විදුලි ශිල්පි (කර්මාන්තශාලා) (විද ාව සඳහා සාමාර්ථයක්) අවු.3 ½  
IN-03-02 1 විදුලි කම්බිකරු (විද ාව සඳහා සාමාර්ථය) අවු.3 
IN-03-03     1 ආෙම්චර ඔතන්නා (විද ාව සඳහා සාමාර්ථයක්) අවු.3 

   IN-03-04 1 විදුලි මාර්ගකරු අවු.3 
IN-03-07 1 ආෙරෝහ යන්ත යාන්තික ශිල්පී අවු.4 
IN-03-08 1 ශීතකරණ හා වායුසමීකරණ යාන්තික ශිල්පී අවු.3 ½  
IN-03-09 1 වායු සමීකරණ යාන්තික ශිල්පී අවු.2 ½  
IN-03-10 1 ශීතකරණ යාන්තික ශිල්පී අවු.2 ½  
IN-03-11 2 ශීතකරණ සහ වායුසමීකරණ ෙසේවාකරු අවු.2 
IN-03-12 2 වායු සමීකරණ ෙසේවාකරු අවු.1 
IN-03-13 2 ශීතකරණ ෙසේවාකරු අවු.1 
IN-03-14 3 වාහන වායු සමීකරණ යාන්තික ශිල්පී අවු.1 

ඉෙලක්ෙටොනික හා විදුලි සංෙද්ශ ක්ෙෂේතය 
IN-04-01 1 ගුවන් විදුලි යාන්තික ශිල්පී (විද ාව සඳහා සාමාර්ථයක්) අවු.3 
IN-04-02 1 රූපවාහිනී යාන්තික ශිල්පී (ගණිතය හා විද ාව සඳහා සම්මාන 

සාමාර්ථයක් සහ ඉංගීසි සඳහා සාමාර්ථයක්) 
අවු.2 ½  

IN-04-03 1 ඉෙලක්ෙටොනික උපකරණ එකලස්කරු/යාන්තික ශිල්පී (පිරිද්දීම සහ 
ඇතිරිම) 

අවු.1 

IN-04-04 1 දුරකථන ස්විච් ෙපෝරුකරු යාන්තික ශිල්පී අවු.3 
IN-04-05 1 ෙක්බල් පිරිවැද්දුම් (බලෙව්ග) අවු.3 
IN-04-06 1 විදුලි සංෙද්ශ ෙක්බල්කරු අවු.3 
IN-04-07 1 විදුලි සංෙද්ශ මාර්ගකරු අවු.2 
IN-04-08 1 රූපවාහිනී සහ ඉෙලක්ෙටොනික උපකරණ අලුත්වැඩියා කරන්නා විද ාව 

සඳහා සාමාර්ථයක්) 
අවු.1 ½  

IN-04-10 4 ඉෙලක්ෙට ානික උපකරණ යාන්තික ශිල්පී (අ.ෙපො.ස. සා.ෙපළ සමඟ 
ගණිතය ඉංගිසි හා විද ාව සඳහා සාමාන  සාමාර්ථයක් සහ අ.ෙපො. ස. 
උ.ෙපළ විභාගෙයන් ගණිතය සහ  ෙභෟතික විද ාව සදහා සාමාර්ථයක්)  

අවු.3 

IN-04-11 1 ෙක්බල් ෙසේවා  ශිල්පී අවු.1 ½  



   IN-04-12 1 විදුලි සංෙද්ශ ශිල්පී අවු.1 ½  
වෑද්දුම් කිරිෙම් සහ පිරි සැකැසුම් කිරීෙම් ක්ෙෂේතය 
   IN-06-01 1 වෑද්දුම්කරු (සාමාන ) අවු.4 

IN-06-02 1 වෑද්දුම්කරු (විවීම) අවු.3 
IN-06-03 1 වැද්දුම්කරු (කැටීම)  අවු.3 
IN-06-04 1 යන්ෙතෝපකරණ වෑද්දුම්කරු (මිල්රයිට්) අවු.4 

   IN-06-05 1 වෑද්දුම්කරු නිර්මාණ අවු.4 
IN-06-06 1 වෑද්දුම්කරු (ෙපොම්ප) අවු.3 
IN-06-07 1 වෑද්දුම්කරු (දුම්රිය මැදිරි හා ගැල්) අවු.4 
IN-06-08 2 පයිප්ප වෑද්දුම්කරු (සාමාන ) අවු.2 
IN-06-09 1 ෙලෝහ තහඩු වැඩකරු අවු.4 
IN-06-10 2 ෙමෝටර් වාහන ටිංකර් පෑස්සුම්කරු අවු.2 ½ 
IN-06-11     2 පාපැදි අළුත්වැඩියාකරන්නා අවු.1 ½  
IN-06-12 1 ටින්කර්කරු අවු.1 ½  
IN-06-13 1 පෑස්සුම්කරු අවු.3 
IN-06-17 1 විදුලි චාප පෑස්සුම්කරු /පිරිසැකසුම්කරු අවු.1 ½  
IN-06-18 1 ඇළුමීනියම් පිරිසැකසුම්කරු (ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සඳහා) මාස .6 

මැණික් සහ සව්ර්ණාභරණ ක්ෙෂේතය 
IN-07-01 1 මැණික් කපන්නා (විද ාව සඳහා සාමාර්ථයක්) අවු.1 ½  
IN-07-02 1 ස්වර්ණාභරණ සාදන්නා අවු.3 
A–02-65 2 දියමන්ති කපන්නා (අවසාන යටි කැපුම් කපන්නා) අවු.1 ½  

ෙලෝහ හැඩ ගැන්විෙම් හා යාන්තණය කිරීෙම් ෙක්ෂේතය 
IN-08-01     1 ආවුද සාදන්නා  අවු.4 
IN-08-02     1 යන්තකරු (සාමාන ) අවු.3 ½  
IN-08-03     1 පට්ටල්කරු අවු.2 
IN-08-04 1 මිලිං යන්ත කියාකරු අවු.2 ½  
IN-08-05 1 නිමැදුම් යන්ත  කියාකරු අවු.1 ½  
IN-08-06 2 කම්මල්කරු අවු.2 ½  
IN-08-07 2 වාත්තුකරු අවු.3 
IN-08-08 2 කියත් මුවහත්කරු අවු.1 ½  

කියාත්මක කරවීෙම් ක්ෙෂේතය 
 IN-09-01 1 ගිනිනිවන භට (විද ාව සඳහා සාමාර්ථයක්) අවු.1 

   IN-09-02 1 පිරිපහදු කියාකරු (විද ාව හා ගණිතය සඳහා  සම්මානයක්) අවු.4 
 IN-09-03 1 යන්තාගාර කියාකරු අවු.2 
 IN-09-04  1 ෙරෝලර් කියාකරු අවු.2 
 IN-09-05 3 ෙකොහුෙකඳි ලණු (ට්වයින්) සෑදිෙම් යන්ත කියාකරු අවු.1 
 IN-09-06     2 ෙදොඹකර හා ඔසව් කියාකරවන්නා අවු.2 
 IN-09-07 2 උෂ්මක කියාකරු (කියුෙපෝලා) අවු.1 
 IN-09-08     2 උෂ්මක කියාකරු (ෙකෝව) අවු.1 

IN-09-09 1 ෙබොයිෙල්රු සහායක (විද ාව සඳහා සාමාර්ථයක්) අවු.3 

කාර්යාලයීය යන්ත උපකරණ සහ සියුම් උපකරණ   
 IN-10-01 1 සියුම් උපකරණ අළුත්වැඩියා කරන්නා අවු.4 
 IN-10-02 1 කාර්යාලයීය යන්ත අළුත්වැඩියා කරන්නා අවු.4 
IN-10-03 2 ඔරෙලෝසු අළුත්වැඩියා කරන්නා අවු.3 



මුදණ ක්ෙෂේතය 
IN-11-01 1 ෙපොත් බඳින්නා  අවු.2 
IN-11-02 1 ඔප්ෙසේට් මුදණ යන්ත කියාකරු (විද ාව සඳහා සම්මාන සාමාර්ථයක්) අවු.3 
IN-11-03 1 අච්චු අකුරු මුදණ යන්ත බලාගන්නා අවු.3 
IN-11-05     1 කැමරා ඔපෙර්ටර් (බ්ෙලොක් සෑදීම) අවු.3 
IN-11-06     1 ෙමොෙනෝ යතුරු පුවරු කියාකරු අවු.3 
IN-11-07 1 කැටයම්කරු අවු.2 
IN-11-08     1 මුදුණ පිලි සැකසුම් ශිල්පී (චිත විෂය සඳහා සම්මාන සාමාර්ථය) අවු.3 
IN-11-09 1 මුදණ යන්ත යාන්තික ශිල්පී අවු.4 
IN-11-11 1 ස්ටීරිෙයෝ මුදුණකරු (සිංහල/ෙදමළ/ඉංගීසි සඳහා සම්මාන සාමාර්ථය) අවු.3 
IN-11-12     1 වර්ණෙයෝජක (අතින්) (ෙදවන භාෂාව සඳහා සාමාර්ථයක්) අවු.2 ½  
 IN-11-13 1 ලයිෙනෝ අච්චු අකුරු යන්තකරු අවු.3 
IN-11-14 3 මූලි ෙපොත් බඳින්නා අවු.1 

   IN-11-15 1 පරිඝනක අකුරු අමුනන්නා (Computer Desktop Publisher) අවු.1 ¼  
   IN-11-16 1 පරිඝනක චිත ශිල්පී ( Computer Graphic Designer) අවු.1 
පින්තාරුකිරීෙම් හා නිම කිරීෙම් ක ේෂේත  

IN-12-01 1 ඉෙලක්ෙටොප්ෙල්ට්කරු අවු.3 
IN-12-02     2 ෙමෝටර් රථ පින්තාරුකරු අවු.3 

   IN-12-03 2 පින්තාරුකරු / සලකුණු අඳින්නා අවු.3 
රබර් හා ප්ලාස්ටික් නිෂප්ාදන සැකසිෙම් ක්ෙෂේතය 

IN-13-01 2 වීදුරු සවි ගන්වන ලද ප්ලාස්ටික් වාත්තුකරු අවු.2 
පාවහන් හා සම්භාණ්ඩ සැකසීෙම් ක්ෙෂේතය 

IN-14-01     2 ෙපොෙරෝදුකරු අවු.2 
IN-14-02 2 ලාස්ට් කරන්නා අවු.1 ½  
IN-14-03 2 පතුල් වෑද්දුම්කරු අවු.1 
IN-14-04 2 පාවහන් ෙකොටස් කපන්නා අවු.1 
IN-14-05 2 පාවහන් මසන්නා අවු.1 
IN-14-06 2 පාවහන් නිම කරන්නා අවු.1 
IN-14-07 4 පාවහන් නිපැයුම් ශිල්පී (9ෙශේණිය සමත්)  අවු.1¼ 

ෙහෝටල් සහ ආපනශාලා ක්ෙෂේතය 
IN-15-01 1 ෙකෝකි අවු.3 
IN-15-02 1 ෙභෝජනාගාර ෙසේවක අවු.1 
IN-15-03 1 කාමර ෙසේවක/ෙසේවිකා අවු.1 
IN-15-04 1 බාර් ෙසේවක අවු.1 
IN-15-05 1 ෙහෝටල් සුළු ෙසේවක අවු.1 
IN-15-06 1 පිළිගැනිෙම්  නිලධාරී අවු.1 
IN-15-07 1 ෙබල්මන් අවු.1 
IN-15-08 1 දුරකථන කියාකරු අවු.1 
IN-15-09 1 පිහිනුම්  තටාක සහායක අවු.1 
IN-15-10 3 මුළුතැන්ෙගයි ෙසේවක අවු.1 
IN-15-11 3 ෙලොන්ඩිමන් අවු.1 
IN-15-12 1 ෙබ්කරි සහ ෙප්ස්ටි ෙකෝකි අවු.1 

ෙරදිපිළි හා ඇඟලුම් කර්මාන්ත  ක්ෙෂේතය 

IN-16-01 1 ඇඳුම් කපන්නා (මසා නිමකල ඇඳුම්) අවු.1 
IN-16-02 1 ෙමෝස්තර සාදන්නා (මසා නිමකල ඇඳුම්) අවු.1 

   IN-16-03 1 මහන යන්ත යාන්තික ශිල්පී (අධිෙව්ගී) අවු.2 



IN-16-04 1 ෙරදි වියන්නා (බලෙව්ග යන්ත) අවු.1 
IN-16-05 1 කපන්නා (ඇඳුම් මැසීම) අවු.2 
IN-16-07 2 අත්තිර මුදණකරු අවු.1 
IN-16-08 2 යන්ත තිර මුදණකරු අවු.1 
IN-16-09 2 ෙරෝලර් මුදණකරු අවු.1 
IN-16-10 2 බතික් කලාකරු අවු.1 
IN-16-11 2 මහන යන්ත කියාකරු මාස. 06 
IN-16-12    2 ෙගතුම් යන්ත කියාකරු (මසා නිමකල ඇඳුම්) අවු.1 
IN-16-13 2 ෙගොතන ලද ඇඳුම් මසන්නා අවු.1 
IN-16-14 1  ෙරදි වියන බලෙව්ග යන්ත කියාකරු අවු.1 
IN-16-15 4 ඇඳුම් මසන්නා (කාන්තා හා  ළමා)(9ෙශේණිය සමත්) අවු.1 ½  
IN-16-16 4 ඇඳුම් මසන්නා (මහත්වරුන්ෙග්) (9 ෙශේනිය සමත්) අවු.1 ½ 

ලී වැඩ ක්ෙෂේතය 
IN-17-02    2 වඩු කාර්මික ලි ගෘහභාණ්ඩ අවු.3 
IN-17-03 2 ෙබෝට්ටු සාදන්නා (ලී) අවු.4 
IN-17-04 2 ෙලොරි ෙබොඩි සාදන්නා (ලී) අවු.3 
IN-17- 05 2 යන්තකරු (ලී වැඩ) අවු.3 

ලිපිකරු හා සම්බන්ධිත ක්ෙෂේතය 
IN-18-01 1 ලඝු ෙල්ඛක (ඉංගිසි) (ඉංගිසි භාෂාව සඳහා සම්මාන සාමාර්ථය) අවු.1 
IN-18-02 1 ගිනුම් ලිපිකරු අවු.1 
IN-18-03 1 කළමණාකාර සහායක (ගණිතය භාෂාව ඇතුළුව සම්මාන 4 ක්) අවු.1 
IN-18-04 1 ගබඩා ලිපිකරු (අ.ෙපො.ස. සා/ෙපළ සමඟ ගණිතය. ඉංගිසි භාෂාව සහ 

මාධ  භාෂාව) 
අවු.1 

IN-18-05 1 ආනයන/අපනයන ලිපිකරු අවු.1 
IN-18-06 1 ෙපෞද්ගලික රහස  ෙල්කම් (ඉංගීසි භාෂාව සහා සම්මාන සාමාර්ථය) අවු.1 
IN-18-07 1 ලඝුෙල්ඛක (ෙදමළ) (ෙදමළ භාෂාව සඳහා සම්මාන සාමාර්ථයක් සහ 

ඉංගීසි භාෂාව සමත්) 
අවු.1 

IN-18-08 1 විගණන ලිපිකරු අවු.1 
IN-18-09 1 ලඝු ෙල්ඛක (සිංහල) (සිංහල භාෂාව සඳහා සම්මාන සාමාර්ථයක්) 

බුත්තල පුහුණු මධ ස්ථානෙය් පමණි.  
අවු.1 

IN-18-10 1 ෙල්ඛකාධිකාරී සහායක( වැඩිදුර පුහුණුව)(ඉංගීසි භාෂාව සඳහා සම්මාන 
සාමාර්ථයක් සහ ආධුනිකත්ව අධිකාරිෙයන් පවත්වන ලද ඉංගිසි 
ලඝුෙල්ඛක පාඨමාලාව හදාරා තිබිම) 

මාස 06 

   IN-18-11 1 ෙපෞද්ගලික ෙල්කම් (ඉංගීසි)(ඉංගීසි භාෂාව සඳහා සම්මාන සාමාර්ථයක්) අවු.1 ½  
ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෙෂේතය 

IN-19-01 4 පරිඝණක ෙයදවුම් සහායක (ගණිතය හා ඉංගීසි භාෂාව සඳහා සම්මාන 
සාමාර්ථය) 

අවු.1 

IN-19-02 4 පරිඝනක දෘඩාංග සහායක (ඉංගීසි භාෂාව හා විද ාව සමඟ අෙපොස 
සා.ෙපළ සමත් සහ ගණිතය සඳහා සම්මාන) 
 

අවු.1 ½  

ෙහද සහ පරිපූරක  ෛවද  ෙසේවා ක්ෙෂේතය 
IN-20-01 4 ෙහද/ෙහදි (අ.ෙපපා.ස. සා.ෙපළ සමඟ ගණිතය හා ඉංගීසි භාෂාව සඳහා 

සම්මාන සාමාර්ථය හා අ.ෙපො ෙ.ස. උ.ෙපළ විද ා අංශෙයන් අවම 
වශෙයන් විෂයන් 2කින් සමත් වීම) 

අවු.3 

IN-20-02 4 ෛවද  රසායනාගාර තාක්ෂණික ශිල්පී(අ.ෙපො.ස. සා.ෙපළ සමඟ 
ගණිතය හා ඉංගීසි භාෂාව සඳහා සම්මාන සාමාර්ථය සහ අ.ෙපො.ස. 
උ.ෙපළ රසායන විද ාව ඇතුළුව විෂයන් 2කින් සමත්වීම 

අවු.2 



IN-20-03 4 පිළිගැනිෙම් නිලධාරී (ෛවද  අංශය) (අ.ෙපො.ස. සා/ෙපළ සමඟ ගණිතය, 
ඉංගීසි භාෂාව හා විද ාව විෂයන් සඳහා සම්මාන සාමාර්ථය 

අවු.1 

IN-20-04 4 ෙහද සහායක (අ.ෙපො.ස. සා.ෙපළ සමඟ ගණිතයථ ඉංගීසි භාෂාව සහ 
මාධ  භාෂාව) 

අවු.1 

ඉදිකිරීම් යන්ෙතෝපකරණ වෘත්තිය ක්ෙෂේතය 
IN-21-01 1 ඉදිකිරිම් උපකරණ කාර්මික අවු.3 

සව්යං කියාකාරී වෘත්තිය ක්ෙෂේතය 
IN-25-01 4 ස්වයං කියාකාරී කාර්මික ශිල්පී (විද ාව, ගණිතය සමඟ අ.ෙපො.ස. 

සා/ෙපළ සමත්) 
අවු.1 ½  

වැවිලි කර්මාන්ත ක්ෙෂේතය 
A-01-38 1 ක්ෙෂේත නිළධාරී (ෙත්) අවු.1 ½  
A-01-39 1 ක්ෙෂේත නිළධාරී (රබර්) අවු.1 ½ 
A-01-40 1 කර්මාන්ත ශාලා නිළධාරී (ෙත්) අවු.1 ½ 
A-01-41 1 කර්මාන්ත ශාලා නිළධාරී  (රබර්) අවු.1 ½ 

 


