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විෂයය - ශිල්ප කලා 

නිපුණතාවය 
නිපුණතා මට්ටම 

කාලච්ශ්ේ
ද ගණන 

ඉගැන්විය 
යුතු කාලය 

නියමිත පැය 
ගණන 

ඉටු කළ 
දිනය 

1. ජ්යාමිතික හැඩතල භාවිතශ්යන් 
නිර්මිණකරණශ්යහි ශ්යශ්දයි. 

1.1 සිලින්ඩර ආශ්රිත නිර්මාණ කරයි. 04 සති 1 1/3 පැය 2  වි.40  
1.2 බහු අස්ර ආශ්රිත නිර්මාණ කරයි. 05 සති 1 2/3 පැය 3 වි.20  
1.3 ඉලිප්ස ආශ්රි නිර්මාණ කරයි. 06 සති 2 පැය 4  

2. විවිධ ක්රම භාවිතශ්යන් ශ්රදිිළි 
අලංකාර කරයි. 

2.1 තාප බන්ධිත ක්රමශ්යන් ශ්රදිපි අලංකාර කරයි. 02 සති 2/3 පැය 1 වි.20  
2.2 තිර රාමු ක්රමශ්යන් ශ්රදිපි අලංකාර කරයි. 04 සති 1 1/3 පැය 2 වි.40  
2.3 නවීන ක්රම භාවිතශ්යන් ශ්රදිිළි විසිතුු  කරයි. 04 සති 1 1/3 පැය 2 වි.40  
2.4 ගැට පඩු ක්රමය හා බති්  ක්රමය මිනන්  ශ්රදිපි අලංකාර 
කරයි. 

03 සති 1 පැය 2  

  ශ්රදි නිෂ්පාදන ක්රියාවලිට 
අදාලව ශ්තොරතුු  ගශ්ේෂණය 
කරමින් නිර්මාණ ක්රියාවලිශ්යහි 
ශ්යොදයි. 

3.1 නූල් අංකනය කරයි. 02 සති 2/3 පැය 1 වි 20  
3.2 විවීම ආශ්රිත නිර්මාණ සාහා ිළවැවැය ගණනය කරයි. 02 සති 2/3 පැය 1 වි 20  
3.3 ශ්රදි විවීශ්ේ යන්ත්ර වර්ග හුනනා ගී 02 සති 2/3 පැය 1 වි 20  
3.4 නිෂ්පාදනයට දායක වන උපකරණ කට්ටල විස්තර කරයි. 02 සති 2/3 පැය 1 වි 20  
3.5 විවීශ්ේ රටා හුනනා ගී. 02 සති 2/3 පැය 1 වි 20  

2  වාරය 
3.6 සරල යන්ත්ර භාවිත කර බුනන් පලස් විවීම කරයි. 08 සති 2 2/3 පැය 8  

4 මැටි හුනනා ගනිමින් 
නිර්මාණකරණශ්යහි ශ්යශ්දයි. 

4.1 ඉදි කිරීශ්ේ ක්රමශ්යන් මැටි භා්ඩඩ නිපදවයි. 04 සති 1 1/3 පැය 2 වි 40  
4.2 භා්ඩඩ ප්රති නිර්මාණය සාහා අච්ු  සකසයි. 04 සති 1 1/3 පැය 2 වි 40  
4.3 ිළිස්සීශ්ේදී භාවිතා වන ශ්පොරණු වර්ග හුනනා ගී. 02 සති 2/3 පැය 1 වි.20  
4.4 මැටි භා්ඩඩ අලංකරණ ක්රම හුනනා ගනිමින් අ්හහදා 
බලයි. 

06 සති 2 පැය 2  
 



 

 

 

     

   

 

 

 

5 විසිතුු  අලංකරණ 
නිර්මාණයන්හි නිරතශ්වයි.  

5.1 උ්හසව අවස්ථා සාහා මල් සැකසුේ නිර්මාණය කරයි 06 සති 2 පැය 4  
5.2 විවිධ මාධය භාවිතශ්යන් කතතිම ආභරණ නිර්මාණය 
කරයි 

06 සති 2 පැය 4  

6.  සැහැල්ලු ශ්සල්ලේ බඩු 
නිර්මාණය කරයි 

6.1 කැබලි ශ්රදි ආශ්රිත නිර්මාණ කරයි 06 සති 2 පැය 4  

3 වාරය 
7  කඩදාසි මධයශ්යන් විසිතුු  

නිර්මාණ කරයි 
7.1 කඩදාසි මල් නිර්මාණය කරයි 04 සති 1 1 /3 පැය 2 විනාඩි 

40 
 

8  උදයාන අලංකරණය නිර්මාණ 
බිහි කරයි 

8.1 උදයාන අලංකරණ උපාංග නිර්මාණය කරයි 06 සති 2 පැය  4  


