අභිලාෂය ප්රකාශ කිරීම
ඉදිකිරීම් ශිල්පීන් පුහුණු කිරීමම් ජාතික ව්යාපෘතිමේ උපමේශක තනතුමේ ම ේව්ාව් ලබා
ගැනීම
ඉදිකිරීම් කේමාන්ත ංව්ේධන අධිකාරිමේ ඉදිකිරීම් ශිල්පීන් පුහුණු කිරීමම් ජාතික ව්යාපෘතිමේ
උපමේශකමෙකු මල ම ේව්ාව් ලබා ගැනීම දහා ඇමුණුම් අංක 01 දහන් කාේෙන් හා ම ේව්ාව්න් හ
නිෙමෙන් හා මකාන්මේසි ව්ලට අනුව් අවුරුේදක කාලෙක් දහා අදාල ම ේව්ාව් ලබා ගැනීමට
කළමනාකාරිත්ව්ෙ විසින් තීරණෙ කර ඇත.
ඒ අනුව් පහත දහන් අධයාපන සුදුසුකම් හ පලපුරුේද ලැබු තැනැත්තන්මගන් මෙෝජනා කැදව්නු ලැමේ.
උක්ත තනතුරට අදාල අධයාපන සුදුසුකම් හ පලපුරුේද විශේව්විදයාල ප්රතිපාදන මකාමි න් භාව් විසින් පිලිගත් විශේව්විදයාලෙකින් උපාධිෙක් ලබා තිබීම.
හ
පලමු උපාධිෙ ලබා ගැනීමමන් පසු රජමේ මදපාේතුමම්න්තුව්ක/ ං ේථාව්ක / ව්යව් ේථාපිත මණ්ඩලෙක
/රාජය ආෙතනක කණිෂේඨ කළමනාකරණ මට්ටමම් තනතුරක අදාල ක්ෂේමෙමේ (ඇමුණුම් අංක 01 හි
දහන්) අව්ම ව්ශමෙන් ව් ර 02 ක ම ේව්ා පලපුරුේදක් ලබා තිබීම.
උක්ත තනතුරට අදාල ඇමුණුම 01 හි දහන් කාේෙෙන් හා ම ේව්ාව්න් හ ම ේව්ා නිෙමෙන් හා මකාන්මේසි
මඟ එකඟ ව්න්මන් නම් ඉදිකිරීම් ශිල්පීන් පුහුණු කිරීමම් ජාතික ව්යාපෘතිමේ උපමේශක ම ේව්ාව්
අවුරුේදක කාලෙක් දහා ලබා ගැනීමට

ලකා බැලීම දහා ඔබ විසින්

ක ේ කරන ලද ඔබමේ ජීව්

දත්ත මතාරතුරු ඇතුලත්ව් නිසි පරිදි පිලිමෙල කරන ලද අෙදුම්පත් අධයපන හා ව්ෘත්තීෙ පලපුරුේද
පිලිබදව්

හතික කරන ලද

හතික පිටපත්

මග ලිොපදිංචි තැපෑමලන් මහෝ විදුත් තැපෑමලන් පහත

දහන් ලිපිනෙට 2020.09.25 දිනට මපර එවීමට කටයුතු කරන්න. අෙදුම්පත් එවීමම්දි ලිපි කව්රමේ
ව්ම්ප ඉහල මකලව්මේ තමා අෙදුම් කරන තනතුර පැහැදිලිව් දහන් කර එවිෙ යුතුෙ.අ ම්ූේණ මහෝ
ප්රමාද වී ලැමබන අෙදුම් පත් ප්රතික්මෂේප කරනු ලැමේ.
භාපති
ඉදිකිරීම් කේමාන්ත ංව්ේධන අධිකාරිෙ
ව්සසිරිපාෙ
අංක 123 විමේරාම මාව්ත
මකාළඹ 07
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ඇමුණුම් අංක.01

ඉදිකිරීම් ශිල්පීන් පුහුණු කිරීමම් ජාතික ව්යාපෘතිමේ උපමේශක තනතුමේ කාේෙෙන් හා
ම ේව්ාව්න්
01.අධිකාරියේ පහත සඳහන් කාර්යයන් හා යසේවාවන් උක්ත තනතුරට අයත්ය .
1 1. නිපුනතා පාදක ඉදිකිරීම් ශිල්පීන් පුහුණු කිරීයම් ජාතික වැඩසටහන සඳහා එහි නිර්ණායක යටයත්
පුහුණු ලාභීන් යතෝරා ගැනීම.
1 2. ජාතික ආධුනිකත්ව හා කාර්ික පුහුණු කිරීයම් අධිකාරිය (NAITA) සහ ඉදිකිරීම් යකාන්රාත්කරුවන්
සමග එක්ව පුහුණු ලාභීන් ලියාපදිිංචි කිරිම.
1 3. ලියාපදිිංචි කරන ලද පුහුණු ලාභීන් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්ීම .
1 4. පුහුණු ලාභීන්යේ මාසික දීමනා ලබා දීම සඳහා අවශය කටයුතු සිදු කිරීම.
1 5.ජාතික වෘත්ීය සුදුසුකම් (NVQ) සහතිකය ලබා දීම සඳහා ඇගයීම් වැඩසටහන් පැවැත්ීම (යපර හා
අවසන් ඇගයීම් පරීක්ෂණ යලස)
1 6.පුහුණු ලාභීන්යේ පසු විපරම් වැඩසටහන.
1 2 නිපුනතා පාදක ඉදිකිරීම් ශිල්පපින් පුහුණු කිරිමම් ජාතික ව්ැඩ ටහන ඳහා එහි නිේණාෙක ෙටමත්
පුහුණු ලාභින් මතාර ගැනීම .
ඉදිකිරීම් ශිල්පී පුහුණුව යටයත් වන නයායාත්මක හා ප්රායයෝගික පුහුණුව ලබා ගැනීමට කැමැත්තක් දක්වන
දිසේික්කයේ අවු 18 - 45 අතර තරුණ තරුණියන් යතෝරා ගැනීමට අවශය ක්රියාමාර්ග ගැනීම.
1 3 ජාතික ආධුනිකත්ව් හා කාේමික පුහුණු කිරිමී අධිකාරිෙ (NAITA) හ ඉදිකිරීම් මකාන්ොත්කරුව්න්
මග එක්ව් පුහුණු ලාභින් ලිොපදිංචි කිරීම.
යතෝරා ගන්නා ලද තරුණ තරුණියන් ඉදිකිරීම් සමාගම් වලට අනුයුක්ත කිරීම හා ජාතික ආධුනිකත්ව හා
කාර්ික පුහුණු කිරිමී අධිකාරිය සමග සම්බන්ීකරණය යවින් සුදුසු දිනයක් යවන් කර පුහුණු ලාභින්
ලියාපදිිංචි කිරීම.
එදිනට ඔවුන්යේ මාසික දීමනාව සඳහා අවශය කරන බැිංකු ගිණුම් පිටපත් හා ජාතික හැදුනුම්පත් වල ඡායා
පිටපත් ලබා ගැනීම සිදු කිරීම.
1 4 ලිොපදිංචි කරන ලද පුහුණු ලාභින් ඳහා පුහුණු ව්ැඩ ටහන් පැව්ැත්වීම.
ජාතික ආධුනිකත්ව හා කාර්ික පුහුණු කිරීයම් අධිකාරිය (NAITA) විසින් යතෝරාගත් පුහුණු ලාභින්
ආධුනිකයන් යලස ලියාපදිිංචි කිරීයමන් පසුව සුදුසුකම් ලත් පුහුණු ලාභීන් සඳහා මාස තුනක කාල
සීමාවකට යටත්ව ඔවුන් සඳහා නයායාත්මක හා ප්රායයෝගික වශයයන් අදාළ ක්යෂේර ඔසේයසේ නව
තාක්ෂණික දැනුමක් ලබාදී නිපුනතාවයන් සහිත ශිල්පපින් ඉදිකිරීම් ක්යෂේරයට යයාමු කිරීම .
යම් සඳහා ක්යෂේරයේ දක්ෂ අත්දැකීම් හා පළපුරුද්යදන් යුත් ඇගයීම් පරීක්ෂකවරු යතෝරා යගන අදාළ
පුහුණු පාඨමාලා පැවැත්ීම සිදු කල යුතුය .
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පුහුණුව ලබා දියම් කාල සිමාව තුල පුහුණු ලාභින්යේ දැනුම සදහා අවශය යපාත් කට්ටල, නිල ඇඳුම් හා
වැඩසටහන පැවැත්යවන දිනයට අදාළ පැිණීයම් යල්පඛන ලබා ගැනීම .
1 5 . පුහුණු ලාභින්මේ මාසික දීමනා ලබා දීම ඳහා අව්ශය කටයුතු සිදු කිරීම
ඉදිකිරීම් සමාගම් හි වැඩබිම් වල පුහුණුව ලබන ශිල්පීන්යේ යගීම් සඳහා අවශය කරන මාස තුනට අයත්
පැිණීයම් යල්පඛන අදාළ නිලධාරින් සහතික කර එීයමන් පසු නිවැරදිදැයි පරික්ෂා කිරීම සහ යගීම සඳහා
අයනකුත් යල්පඛන සකසා ගිණුම් අිංශය යවත ලබා දීම.
1 6. ජාතික ව්ෘත්තීෙ සුදුසුකම (NVQ) හතිකෙ ලබා දීම ඳහා ඇගයීම් ව්ැඩ ටහන් පැව්ැත්වීම (මපර
හා අව් න් ඇගයීම් පරීක්ෂණ මල )
මාස තුනක පුහුණු කාලය අවසන් ීයමන් පසු යපර ඇගයීම් පරීක්ෂණ හා අවසන් ඇගයීම් පරීක්ෂණ යලස
පරීක්ෂණ යදකක් සිදු කරයි.
යපර ඇගයීම් පරීක්ෂණය වාචිකව සිදු කරනු ලබන අතර ඒ සඳහා දින යවන්කර ගැනීයම්දී අදාළ වැඩ
බියමහි ප්රධානින් සමග හා ජාතික ආධුනිකත්ව හා කාර්ික පුහුණු කිරීයම් අධිකාරිය සමග සම්බන්ීකරණය
කිරීම.
ඊට සහභාගී වන නිලධාරින් , ඇගයීම් පරීක්ෂක වරුන් හා පුහුණු ශිල්පපින් දුරකථන හා ලිපි මගින් දැනුවත්
කිරීම හා අවශය ලිපි යල්පඛන සකසේ කිරීම .
අවසන් ඇගයීම පරීක්ෂණය මගින් සිදු කරනු ලබන්යන් ශිල්පීන්යේ ප්රායයෝගික හැකියාවන් හා
දක්ෂතාවයන් වන බැවින් ඒ සඳහා අවශය අමුද්රවය හා සුදුසු පරිසරය සකසේ කර දීම වැඩබිම් භාරව සිටින
පරීක්ෂක මහත්වරුන් සම්බන්ධ කරයගන ශිල්පීන්යේ ප්රමාණයට අවශය කරන ද්රවයන් හා සේථාන ලබා
ගැනීමට කටයුතු කිරීම.
අවසන් ඇගයීම් පරීක්ෂණය සඳහා ජාතික ආධුනිකත්ව හා කාර්ික පුහුණු කිරීයම් අධිකාරිය (NAITA)
සමග සම්බන්ීකරණය යවින් දිනය,යවලාව, ඇගයීම් පරීක්ෂකවරුන් ලබා ගැනීම්.
පුහුණු ලාභින් ඇතුළු සියලු යදනා සඳහා ලිපි, ඊ යම්ල්ප හා දුරකථන ඔසේයසේ වැඩසටහන දැනුවත් කිරීම.
1 7.පුහුණු ලාභිමේ පසු විපරම් ව්ැඩ ටහන
ඉදිකිරීම් වැඩබිම් තුල පුහුණු කර ඉදිකිරීම් ක්යෂේරයට යයාමු කරන ලද නිපුනතා සහිත ඉදිකිරීම් ශිල්පපින්
ක්යෂේරය තුල රැඳී සිටිනවාද යන්න යසායා බැලීම හා ඔවුන්යේ සහතික පත් නිසි යවලාවට ලබා දීමට
කටයුතු කිරීම.
අදාළ ක්යෂේරයන් තුල රඳවා තබා ගැනීමට ඔවුන් ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සිංවර්ධන අධිකාරියේ පනතට අනුව
ලියාපදිිංචි කිරීම, හැඳුනුම් පත ලබා ගැනීමට අවශය යතාරතුරු ලබා දීම.
යමම කාර්යන් හැරුණු යකාට ඉදිකිරීම් ශිල්පපින් පුහුණු කිරීම ආරම්භ කල දින සිට අවසන් වනයතක් ඒ
සඳහා අවශය මූලය ප්රතිපාදන ලබා ගැනීම, ඒවා පියීම,ඇගයීම් පරීක්ෂක
මහත්වරුන්යේ දීමනා යගීම් සකසේ කිරීම් යමන්ම වැඩසටහනට අදාළ යතාරතුරු සාරාිංශ ගතකිරීම හා ලිපි
යගානු පිළියවලට සැකසීම සිදු කල යුතුය .
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0 2. ම ේව්ා නිෙමෙන් හා මකාන්මේසි
2 1.කාර්යන් හා යසේවාවන් කාල සීමාව 2020.10.15 දිනසිට 2021.10.14 දින දක්වා වසරක කාලයකි.
2 2. සාමානය කාර්යාල යේලාවන් යප.ව 08.30 සිට ප.ව 04.15 දක්වා වන අතර අතයාවශය යේලාවන් හිදී
යමම කාල යේලායවන් පරිබාහිරව කටයුතු සිදු කල යුතුය.
2 3.ආයතනය විසින් නියම කරනු ලබන පරිදි නීතිමය අවශයතා මත ඔබයේ වත්කම් හා බැරකම් ඔබ විසින්
ප්රකාශ කල යුතුයි.
2 5.ආයතනයේ යසේවයේ දී සිටියදී ආයතනයේ ලිඛිත පුර්ණ අවසරයක් ඇතිව ිස ආයතනයේ වයාපාරික
සහ /යහෝ යමයහයුම් ක්රියාවලියට සම්බන්ධ කිසියම් රහසය සහ/යහෝ යතාරතුරු කිසිවක් ඔබට දැන ගැනීමට
ලැබුනද ඒවා එලිදරේ යනාකිරීමටද ඔබ බැඳි සිටියි.
2. 6. යසේවක අර්ථ සාධක අරමුදයල්ප සහ යසේවා නියුක්තියන්යේ භාර අරමුදයල්ප හිිකම් නැත.
2 7.යමම සම්ූර්ණ යසේවාව ඉටුකිරීම සදහා ඔබ ඉල්පලුම් කරනු ලබන ගාසේතුව යකාපමණද යන්න ඔබයේ
අයදුම්පයතහි ඔබ විසින් සඳහන් කල යුතුයි.
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