
දැන්වීමයි 
ජාතික තාක්ෂණික ඩිප්ල ෝමා පාඨමා ාලේ 2020/2021 අධ්යයන  ර්ෂෂයන ඳහාා ියයනාපිංචියයන පපමු  රයයන  

ලමොරටුර විශ්රවිදයා යියන තාක්ෂණික තයනත යන 

  

https://www.itum.mrt.ac.lk/ වෙබ් අඩවිවේ නම් සඳහන් කර ඇති අයදුම්කරුෙන් ජාතික තාක්ෂණික 

ඩිප්ව ෝමා පාඨමා ාවේ 2020/2021 අධ්යයන ේෂෂය සඳහා ලියාපදිංචි වීමට සුදුසුකම්  බා ඇති බෙ අප සතුටින් 

දැනුම් වදන්වනමු. 

ඒ අනුෙ, පහතින් දක්ො ඇති වේඛන ෙ  මුේ පිටපත් තාක්ෂණික ආයතනය විසින් ලියාපදිංචිය සඳහා විමසූ 

ඕනෑම අෙස්ථාෙකදී ඉදරිපත් කිරීමට සුදානම් වී සිටිය යුතු බෙ කාරුණිකෙ දැනුම් වදමි.  

1. පාසේ හැරයාවම් සහතිකය  

2. අ. වපො. ස. උසස් වපළ ප්රතිප  වේඛනය 

3. අ. වපො. ස. උසස් වපළ විභාගවේදී  බාගත් Z අගය තහවුරු කිරීවම් වේඛනයක්.  

4. උප්පැන්න සහතිකය  

5. අෙසන් ෙරට අධ්යාපනය  ැ ප පාසවේ විදුහේපතිෙරයාවගන් මෑතකදී  බා ගත ිරිත සහතිකයක්.  

6. මෑතකදී  බාගත් 5cm × 6cm  ප්රමායවේ ාායාූපප හතරක් එහි  පිුපපස බබ විසින් අත්සන් කර අෙසන් ෙරට 

අධ්යාපනය  ැ ප පාසවේ විදුහේපතිෙරයා වහෝ සාමදාන විශ්ච්ියකාරෙරවය ව විසින් සහතික කර තිබිය 

යුතුය.) 

7.  ා ශ්ේ පැහැති පසුබිමක් සි ත මෑතකදී  බාගත් 2.4cm × 3.6cm ප්රමායවේ ාායාූපප හතරක්  

 

වත්රී පත්ෙ ඇති අධ්යයන ක්වෂ ්රය සඳහා ලියාපදිංචි වීමට කැමති සියුමම අයදුම්කරුෙන් ඒ බෙ 2021 ජුනි මඳ 20 

ර  ිං  ලාෝ ඊය ලපර ndt2021@itum.mrt.ac.lk විදුත් තැපැේ ලිපිනයට තහවුරු ක  යුතුය. බබවේ තහවුරු 

කිරීවම් ලිපි අප වෙත හවීවම්දී පහත උපවදස් පිළිපදන්න.  

1. අයදුම්කරුවේ ජාතික හැදුනුම්පත් අිංකය විදුත් තැපෑව ි  විෂය ව ස සඳහන් ක  යුතුය.  

2. බබට  බා දී ඇති අධ්යයන ක්වෂ ත් රය බාරගන්නා බෙට තහවුරු කරමින් අයදුම්කරුවේ ජාතික 

හැදුනුම්පත් අිංකය හා මු  වරු සමග නම විදුත් තැපැව ි  අන්ත්ෂගතය ව ස වයදය යුතු..  

 

රැදගත්: 

බබට  බා දී ඇති අධ්යයන ක්වෂ ්රය වෙනස් ක  හැකි ෙන්වන් අයදුම්කරුවේ ඉේලීමක් මත හා ඉදරිවේදී ඇතිෙන 

පුරප්පාඩු මත පමයක් බෙත් දැනුම් වදමි. (සැ.යු: තම පළමු කැමැත්ත ව ස සඳහන් ක  අධ්යයන ක්වෂ ්රය 

සඳහාම වත්රී පත්වී ඇති අයදුම්කරුෙන්වේ අධ්යයන ක්වෂ ්රය වෙනස් ක  වනොහැකි බෙ ද තෙදුරටත් දැනුම් 

වදමි.)  

 (ෙැඩි විස්තර සඳහා http://www.itum.mrt.ac.lk/ වෙබ් අඩවිය වෙත වයොමුෙන්න.) 

 

ශ්වයෝජය වේඛකාිකකාරී 

වමොරුපෙ විච්ෙවිදයා .ය තාක්ෂණික ආයතනය  
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