
අ�ලාෂය පකාශ ��ම 
 

13 � වසරක  සහ�ක කරන ලද අධ�ාපන වැඩසටහ� ව�ාපෘ�ෙය  වසරක කාල!මාව" සඳහා ව�ාපෘ� 

සහකාර ෙසේවාව ලබා ගැ'ම.  

 

අධ�ාපන අමාත�ාංශය හා *වාස සැල+, හා ෙගොඩනැ./ මධ�සථ්ානය හා එ"ව 3යා4මක කර5 ලබන 

13� වසරක සහ�ක කරන ලද අධ�ාපන වැඩසටහ� ජා�ක ව�ාපෘ�ය යටෙ4 NVQ - 4 ම9ටමට අදාලව 

ඉ;��, වැඩ<, පාලක, අභ��තර අලංකරණය, @ දAශන සංවAධන සහකාර ජා�ක සහ�කප4 

පාඨමාලාව හැදෑ�ම සඳහා පාසD E+ E+Fය� ආයතන ගත කර ඇත. 

උ"ත ව�ාපෘ�ය සඳහා ආයතන සංගහෙL vi වන පMNෙOදෙL 3.4 වග�� පකාරව වසරක කාලය" 

සඳහා ඇPQ, අංක - 01   ද"වා ඇ� කාAයය� ඉS කර ගැ'මට ව�ාපෘ� සහකාර ෙසේවාව ලබා 

ගැ'මට කළමනාකා�4වය FE� Uරණය කර ඇත.  

ඒ අ5ව පහත සඳහ� අධ�ාපන +W+ක, හා පළXYZද ස ත අයW,කYව�ෙග� ෙයෝජනා කැඳව5 

ලැෙ\. 

 

01. ෙසේවාවට අදාල +W+ක, හා පළXYZද 

අෙපොස උ.ෙපළ සාමාAථය සහ වසර 05ක ෙසේවා පළXYZද ෙහෝ රාජ� අංශෙL වසරකෙසේවා පළXYZද 

 

උ"ත තන^රට අදාල ඇPQම 01හා 02   සදහ� කාAයය� හා ෙසේවාව� සහ ෙසේවා *යමය� හා 

ෙකො�ෙZE සමඟ එකඟ ව�ෙ� න,13 � වසරක සහ�ක කරන ලද අධ�ාපන වැඩසටහ� ව�ාපෘ�ෙය  

වසරක කාල!මාව" සඳහා ව�ාපෘ� සහකාර ෙසේවාව අaYZදක කාලයකට    ලබා ගැ'මට  සලකා බැbම 

සදහා  ඔබ FE�  සකස් කරන ලද ඔබෙd  eව ද4ත ෙතොර^Y ඇ^ල4ව *E පM; fgෙයල කරන ලද 

අයW,ප4 අධ�පන හා ෙසේවා පලXYZද fgබදව සහ�ක කරන ලද සහ�ක fටප4 සමග /යාප;ංh 

තැපෑෙල� ෙහෝ Fදi4 තැපෑෙල� පහත සදහ� /fනයට 2020.12.30 ;නට ෙපර එjමට කටk^ 

කර�න. අයW,ප4 එjෙ,;  /f කවරෙL ව,පස ඉහල ෙකලවෙA තමා අයW, කරන තන^ර පැහැ;/ව 

සදහ� කර එFය k^ය.අස,lAණ ෙහෝ පමාද j ලැෙබන අයW, ප4 ප�"ෙෂේප කර5 ලැෙ\.    

    

      සභාප�  

                                          ඉ;��, කAමා�ත සංවAධන අmකාMය  

                                                                සnEMපාය 

අංක 123 Fෙoරාම මාවත 

 ෙකොළඹ 07 
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ඇPQ, 01. 

 

02. ව�ාපෘ� සහකාර ෙසේවාවට අදාල කාAයය� 

1. ෛත භාෂා දැ5ම සමග පාඨමාලා ස,බ�tකරණයට 3යාකා�ව සහායjම.  

2. පාඨමාලාවට අදාල uෂ� පැvwෙ, ෙDඛන පව4වාෙගන යාම. 

3. පාඨමාලාව අවසාන Fභාග කටk^ ස,බ�tකරණය සහ සංFධානය ��මට සහය jම. 

4. ෙම  පාඨමාලාව හදාරණ E+� හට අවශ� පාඨමාලා හැදෑ�ෙ, සහ�කප4 *y4 ��මට 

සහයjම. 

5. XzQ පාඨමාලාවලට ආ{ත Eය|ම ද4තය� පMපඝණක  ගත ��ම. 

6. පාඨමාලාවට අදාල Eය|ම /f ෙDඛණ ය^Y /යනය ��ම./ල�ස්^ ගත ��ම/අදාල /fෙගොQ 

පව4වාෙගන යාමට සහාය jම. 

7. පාඨමාලාවට අදාල සහ�ක ප4 සකස්��ම /*y4 ��මට සහාය jම 

8. පාඨමාලාවට අදාල පැවY, බාර ගැ'ම.ඨමාලාව සාAථකව *ම කල E+� හට නැවත ඔa�ෙd 

පැවY, ලබා �ම 

9. ඒවා *E පM; ෙDඛණ ගත ෙකොටපව4වා ෙගන යාම ෙම�ම පා 

10.  ෙමම පාඨමාලාවට අදාල Eය|ම ආදාය, සහ Fයද, වලට අදාල ෙතොර^Y පව4වාෙගන යාමට 

සහාය jම. 

11. පාඨමාලාවට අදාලව EW��මට *යvත ෙගj, කටk^ ප�"ෂා කර බලාඒවා ස,බ�mකරණය 

��මට සහාය jම 

12. පාඨමාලාවට අවශ� අPදව� ගැ'ෙ,; අවශ� Pල� ප�පාදන ලබා ගැ'මට අවශ� වන  

/fෙගොQ සැක!මට සහාය jම. 

13. එම සකස්කරන ලද /fෙගොQ �Q, අංශය ෙවත ෙයොP කර අදාල කටk^ Fධම4ව 

පව4වාෙගන යාමට සහාය jම. 

ෙමම පාඨමාලායට අදාල අෙනy4 වැඩ කටk^ ස,බ�tකරණය ��මට සහාය jම 

14. පrsඝණක �Q,කරණ ජාලය ෙවත ^Computerized Accounting System) Eය|ම PදD,ලැ�, 

ඇ^ල4 ��ම 

15. ෙමම පාඨමාලාවට අදාලව ගබඩා භා�ඩ ෙDඛණය,ආයත*ක උපකරණ සහ ෙසේවාව�, නඩ4ත 

කටk^ ෙDඛණ සහ ද4තය� *වැර;ව පව4වාෙගන යාෙම� සහෙයෝගය �ම  

16. ෙමම පාඨමාලාවට අදාල Fභාග කටk^ සංFධානය ��මට සහාය jම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ඇPQ, 02. 

03.උ"ත තන^ර සදහා ෙසේවා *යමය� හා ෙකො�ෙZE 

 

01.කාAයය� හා ෙසේවාව� කාල !මාව2021.01.01 Eට 2021.12.31 ද"වා  එ" වසර�. 

02.කාAයාල ෙnලාව� ෙප.ව 0830 Eට ප.ව.04.15 ද"වා  වන අතර රාජකාM අවශ�තාවය� මත ෙමම කාල 
ෙnලාෙව� පMබා රව කටk^ EW කල k^ය. 

03.සාමාෙන�ය� මාEකව වැඩ කල k^ ;න ගනන එම මාසය ^ල ඔබ FE� ෙසේවය කල k^ ;න ගනන ෙn. 

04.ෙසේවක අAථසාධක අරPදෙD සහ ෙසේවා *k"�ය�ෙd භාරකාර අරPදෙD  vක, නැත. 

05..ඔබෙd රාජකාM කටk^ හා Fනය කටk^ fgබඳව Eය| අt"ෂණ කටk^ ආයතන පධා* FE� 
EWකරන අතර එ � හැ� සෑම Fටම ආයතන  පධා'ෙd  උපෙදස්  මත කටk^ ��මට වග බලා ගත k^ය. 

06.ආයතනෙL ෙසේවෙL ෙය� E�ය� ආයතනෙL /�ත lAණ අවසරය" ඇ�ව vස ආයතනෙL ව�ාපාMක 
සහ ෙමෙහk, 3යාව/යට ස,බ�ධ �Eය, රහස� සහ / ෙහෝ ෙතොර^Y �Eව" ඔබට දැන ගැ'මට 
ලැ�නද ඒවා එ/දරn ෙනො��මට ඔබ බැ� E��. 

07.තවද ඔබ FE� ෙමම අmකාMෙL Fනය ව�වස්ථා මාලාව  1 වන පMNෙoදෙL II  වග��ෙL දැ"ෙවන 
ෙසේවා *k"�කය�ෙd බැ�, ආර"ෂා කරv� , පවරා ඇ� රාජකාM අනලස්ව, වග�ෙම�  හා 
F*Fදභාවෙය� k^ව  k^ව  ඉS ��මට4, ෙකො�ෙZE අ5ව රාජකාM ඉS ��මට4 රාජකා� 
රහස�භාවය  සහ /f ෙDඛන වල ආර"ෂාව තහaY ��මට4 බැ� E�න බව අවධාරණය කරv. 

09. ෙමම ස,lAණ ෙසේවාව  ඉS��ම සදහා ඔබ ඉD|, කරන ගාස්^ව ෙකොපමණද ය�න ඔබෙd අයW,පෙත  

ඔබ FE� සදහ� කල k^�. 

 

 

 


