"B" ෙකාටස

උස— තා”ෂණ ආයතනවල (ATls) න’, •”නය”, ”රකථන අංක සහ
උස— ජා“ක •“ෙල–්මා (HND) පාඨමාලා [Full Time (FT) & Part Time (PT)]

උස— තා”ෂණ ආයතනෙ“ නම
01

02

•”නය

හා• උස— තා”ෂණ ආයතනය මහාචා•ය එව” ඒ හා•
- අ’පාර
මාවත, අ’පාර.

උස— තා”ෂණ ආයතනය අ•රාධ–රය

අ”කර 111, අ•ලා මාවත,
ප–—ලගම, අ•රාධ–රය.

”රකථන අංක
063-2222056
063-2223035

025-2234417

පව’ව• ලබන පාඨමාලා
HNDT (Agri)(FT), HNDA(FT),
HNDM(FT),HNDIT(FT),
HNDTHM(FT), HND in English (FT),
HNDA(PT), HND in English (PT)
HNDIT(FT), HNDA(FT), HND
in English (FT), HNDTHM(FT),
HNDIT(PT), HNDA(PT),
HND in English(PT)

උස— තා”ෂණ ආයතනෙ“ නම

•”නය

”රකථන අංක

පව’ව• ලබන පාඨමාලා

14

උස— තා”ෂණ ආයතනය නාවල”“ය

අංක 154/6, ග’ෙපාල පාර,
(•ලැ” —“”) ආ•ව•යා
ශාලාව, 4 වන මහල, නාවල”“ය.

054-2050634

HNDTHM(FT), HNDM(FT), HND in
English(FT), HND in English (PT)

15

උස— තා”ෂණ ආයතනය ර’න–රය

නව නගරය, ර’න–රය.

045-2231492
045-2231493

HNDIT(FT), HNDA (FT), HND in
English (FT)
HNDA(PT), HNDIT(PT), HND in
English (PT)

16

උස— තා”ෂණ ආයතනය සම”“ෙ•

උස— තා”ෂණ ආයතන
මාවත, සම”“ෙ•

067-2261304

HNDIT(FT) , HNDA (FT),
HND in English (FT), HNDM(FT),
HNDA(PT), HND in English(PT),
HNDIT(PT),

17

උස— තා”ෂණ ආයතනය තංග”ල

යායව’ත, නැෙටා””“ය,
තංග”ල

047-2241845
047-2241846

HNDIT(FT), HNDA(FT), HND in
English(FT), HNDA (PT), HND in
English (PT)

055-2230218
055-2223818

HNDIT(FT),HNDA(FT), HNDM(FT),
HND in English (FT), HNDTHM(FT),
HNDIT(PT), HNDA(PT),
HND in English(PT)

18

උස— තා”ෂණ ආයතනය ——ණාමලය

ක”“යා පාර,
වෙර–දයනග•,
——ණාමලය.

026-2223232
026-2050617

ෙක”” •”ය, ෙක–”” —ල’
නැෙගන“ර, ආරය’ප”,
මඩකල–ව.

065-2247519
065-2247470

HNDIT(FT), HNDA(FT), HND
in English(FT), HNDTHM(FT),
HNDA(PT), HND in English (PT),
HNDIT(PT)

HNDIT(FT), HNDA (FT), HND
in English(FT), HNDTHM(FT),
HNDA(PT), HNDIT(PT), HND in
English(PT)

19

උස— තා”ෂණ ආයතනය ව–“යාව

ඒ 9 පාෙර” හැ“,
ෙ““ප”—ලම, ඕම”තා”,
ව–“යාව.

024-2052733

HNDA(FT), HNDIT (FT),
HND in English (FT)
HNDA(PT), HND in English(PT)

උස— තා”ෂණ ආයතනය ෙකාළඹ

අංක 42, ෙරා”’ෙග–
ෙපෙදස, ෙකාළඹ 15

011-2521152
011-2521282

(All Full Time)
HNDE (Civil), HNDE (Mechanical),
HNDE (Electrical & Electronics),
HNDQS, HNDBSE.
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උස— තා”ෂණ ආයතනය ෙද“වල

අංක 51, ෛව– පාර,
ෙද“වල.

011-2738349

HNDIT (FT), HNDA (FT) , HNDM (FT),
HNDBA (FT), HND in English (FT),
HNDB F(FT), HNDTHM (FT),
HNDA (PT), HND in English (PT)

07

උස— තා”ෂණ ආයතනය ගා”ල

’’ධ’ම මාවත, ල’•ව,
අ””මන, ගා”ල

091-2246179

HNDE(Civil) (FT), HNDE (Mechanical) (FT),
HNDE (Electrical & Electronics) (FT),
HNDIT(FT) HNDT(Agri) (FT), HNDA(FT),
HNDM (FT), HNDTHM(FT) HNDBA(FT),
HND in English (FT), HNDQS (FT),
HNDA (PT), HNDIT (PT),
HND in English (PT)

08

උස— තා”ෂණ ආයතනය ග’පහ

න”වල, එ—සැ”ල,
ෙ“ය”ෙගාඩ.

033-2287519
033-2292544

HNDT(Agri) (FT), HNDIT(FT),
HNDFT(FT) HNDCSPT(FT),
HNDA(FT), HNDA(PT), HNDIT(PT)
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උස— තා”ෂණ ආයතනය යාපනය

අංක 665/2, ෙවරළ පාර,
•”නග•, යාපනය.

021-2222595
021-2229803

HNDE(civil)(FT), HNDE(Electrical &
Electronics) (FT), HNDA (FT), HND in
English(FT), HNDTHM(FT), HNDQS
(FT), HNDM(FT), HNDIT(FT),
HND in English(FT), HNDTHM (FT),
HNDQS(FT) HNDIT(PT), HNDA (PT),
HND in English(PT)

10

උස— තා”ෂණ ආයතනය මහ•වර

අංක 16, කැ“ෙප“ෙපාල
මාවත, මහ•වර.

081-2232097
081-2226644

HNDIT(FT), HNDA(FT), HNDM(FT),
HNDBA(FT), HNDA in English(FT),
HNDTHM(FT), HNDA(PT), HND in
English(PT), HNDIT(PT)
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උස— තා”ෂණ ආයතනය කෑග”ල

බ–ඩාරනායක මාවත,
කෑග”ල.

035-2221297
035-2221713

HNDIT(FT), HNDA(FT), HND in
English(FT), HNDPM(FT), HNDA(PT),
HND in English (PT)

12

උස— තා”ෂණ ආයතනය —”ණෑගල

අංක 22/1, ””ෙගාඩ පාර,
—”ණැගල.

037-2229583
037-2224911

HNDIT(FT), HNDA(FT), HNDM(FT)
HND in English(FT), HNDTHM(FT),
HNDIT(PT), HNDA(PT), HND in
English(PT)

023-3122555

HND in English(FT), HNDTHM(FT),
HNDIT(FT)

03

උස— තා”ෂණ ආයතනය බ””ල

“”ල”” ””“, බ””ල

04

උස— තා”ෂණ ආයතනය මඩකල–ව

05

13

උස— තා”ෂණ ආයතනය ම”නාරම

අංක 201, පළා’ ඉං“’
උපකාරක ම–—ථානය,
තෙ”ම”නාරම පාර, ම”නාරම.

සටහන :
01. අය”’ක” අය”’ප’ භාරගැ”ෙ’ අවසාන ”නයට ෙපර අව“ “ෙ“ශක ”””ක’ ස–රා “–ය –“ය.
02. උස— ජා“ක •“ෙල–මා —•ණ කා–න පාඨමාලා සඳහා අෙපාස (උ/ෙපළ) සාමා— ෙපා” “•න ප–යට “–ය –“ අවම ල—“ “මාණය
25 •. අය”’ක” උස— අ–ාපනය සඳහා ”””ක’ ලබා “–ය –“ය.
03. කා–ඩ ෙදක සඳහ” HND පාඨමාලා සඳහා ””” අෙ“”ෂක”” ෙත–රා ගැ”ම ෙපා” •”ත ”භාගය” හරහා ආයත“ක වශෙය” ’”
ෙකෙ•.
04. වයස අ–”” 23 ට අ— —•ණ කා–න ’”” සඳහා ““ඛතාවය” ලබා ෙද• ලැෙ•.
05. ය’ උස— තා”ෂණ ආයතනයක “ය“ත පාඨමාලාව” ආර’භ •“ම සඳහා එම අ–යන පාඨමාලාව සඳහා අවම වශෙය” ’”” 50”
•යාප”ං— ”ය –“ය.
06. ’ය—ම —•ණ කා–න පාඨමාලා සඳහා වන ’”” ස“ෙ“ ”නවල සහ අව“ –වෙහා’ ස“ අ”තවල ෙ–ශන සඳහා සහභා“ ”ය –“ය.
07. අ•ධ කා–න පාඨමාලා ස“ අ”තෙ“ පව’ව• ලැෙ•.
08. —•ණ කා–න හා අ•ධ කා–න පාඨමාලා සඳහා ෙ–ශනශාලාගතව, මා•ගගතව ෙහ– ෙදයාකාරයටම අව“තාවය මත පැවැ’ෙ“.
09. HNDA (—•ණ කා–න) වැඩසටහෙ” පළ“වන හා ෙදවන වසරව” ස“ෙ“ ”නවල“ පමණ” පව’ව• ලැෙ•. ෙමම අ–යන
පාඨමාලාෙ“ “”වන හා හතරවන වසර සඳහා වන ෙ–ශන ස“ අ”තෙ““ පැවැ’ෙ“.
10. HNDM වැඩසටහ”වල පළ“ හා ෙදවන වසර සඳහා වන ෙ–ශන ස“ෙ“ ”නවල“ පැවැ’ෙ“. ෙමම අ–යන පාඨමාලාෙ“ “”ෙව“
වසෙ• ෙ–ශන ස“ අ”තෙ“ පව’ව• ලැෙ•.
11. —•ණ කා–න පාඨමාලාවල ’”” අවම වශෙය” මාස 06 ක කාලය” අ—ළ ෙ”–ෙ“ “ාෙය–“ක –““ව ලබාගත –“ය.
12. අ•ධ කා–න අය”’ක”ව” අ—ළ ෙ”–ෙ“ –•යාවක “රතව ’“ය –“ය.
13. ය’ උස— තා”ෂණ ආයතනයක —•ණ කා–න පාඨමාලාවකට ෙත–රාගැ”ෙම” ප”ව ෙවන’ උස— තා”ෂණ ආයතනයකට •’”
’”ෙව” ෙහ– ’””ය” —ම” ෙ’“ව” මත මා”•’ ’”කර• ෙනාලැෙ•.
14. ය’ HND පාඨමාලාව” සඳහා •යාප”ං— • ඇ“ ’”” අ—ළ ආයතනය ”’” ලබා “ ඇ“ •යාප”ං—ය සඳහා වන අවසාන ”නෙ“ ’ට
”න 60 ” ඇ“ළත“ —ව–ය •යාප”ං—ය අවලං• කරගැ”මට අවසර ෙද• ලැෙ•.
15. ”න 60 කට ප”ව —ව–ය •යාප”ං—ය අවලං• කරන ’”” ෙව“” •යාප”ං— ”නෙ“ ’ට මසකට ”. 5,000.00 බැ“” අය කර• ලැෙ•.
(අ””තර ච”ෙ”ඛ (”භාග) 04/2019,12.07.2019)
16. —•ණ කා–න සහ අ•ධ කා–න ’”” සඳහා වන ”භාග ස“ෙ“ ”නවල හා ස“ අ”තෙ“ පව’ව• ලැෙ•.
17. ශා—’ය ක“• –—•ම ”’” “•ෙ–ශ ෙකාට පාලක ම–ඩලය ”’” අ•මත කරන ලද ෙවන’ ඕනෑම ”ු””කම”, පාඨමාලා “ෙ“ශය
සඳහා සලකා බල• ලැෙ•.
18. අ.ෙපා.ස. (උ/ෙපළ) සහ අ.ෙපා.ස. (සා/ෙපළ) ”භාග පාලනය • “–ය –’ෙ’ – ලංකා ”භාග ෙදපා•තෙ’”“ෙව“.
19. අස“ ෙතාර“” ඉ”’ප’ ෙකාට ඇ“ ඕනෑම අය”’ක”ව” ““ෙ”ප කර• ලැෙ•.
20. 2020 අ–යන ව•ෂය සඳහා උස— තා”ෂණ ආයතන ෙවත ’”” ඇ“ළ’ කර ගැ”ම ස’බ”ධෙය” SLIATE අ–”ෂ ජනරා”ෙ”
”රණය අවස” ”රණය ෙ“.
21. වැ•”ර ෙතාර“” සඳහා www.sliate.ac.lk ෙව• අඩ”යට ””ෙස”න.
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අ–”ෂ ජනරා”,
– ලංකා උස— තා“ණ අ–ාපන ආයතනය (SLIATE).

