
 

අභිලාෂය ප්රකාශ කිරීම 
 

13 න් වසරක  සහතික කරන ලද අධ්යාපන න වසටසනහන් වයාපන ිතිහය  

වසරක කාල සීමාවක් සඳහා වයාපන ිති සහකාර හේවාව ලබා ගසනීම.  

 

අධ්යාපන න අමාත්යාාංශය හා ාසවාස සසලසුහා හා හග ටනසඟිලි මධ්යේාානය 

හා එක්ව ක්රියාත්මක කරනු ලබන 13න් වසරක සහතික කරන ලද අධ්යාපන න 

වසටසනහන් ජාතික වයාපන ිතිය යනහත් NVQ - 4 මට්නමන අදාලව ඉදිකිරීහා 

වසටබිහා පන ාලක, අභ්යන්ත්ර අලාංකරයය, ූ  ද්ශශන සාංව්ශධ්න සහකාර 

ජාතික සහතික පන ත් පන ාඨමාලාව හසදෑරීම සඳහා පන ාසල් සිසු සිසුවියන් 

ආයත්න ගත් කර ඇත්.  

උක්ත් වයාපන ිතිය සඳහා ආයත්න සාංරහහ  vi වන පන රිච්හේදහ  3.4 වගන්ති 

ප්රකාරව වසරක කාලයක් සඳහා ඇුණුමහා අාංක - 01   දක්වා ඇති 

කා්ශයයන් ඉටු කර ගසනීමන වයාපන ිති සහකාර හේවාව ලබා ගසනීමන 

කළමනාකාරීත්වය විසින් තීරයය කර ඇත්.  

ඒ අනුව පන හත් සඳහන් අධ්යාපන න සුදුසුකහා හා පන ළරුරුද ද ස ත් 

අයදුහාකරුවන්හගන් හයෝජනා කසඳවනු ලසහේ. 

 

01. හේවාවන අදාල සුදුසුකහා හා පන ළරුරුද ද 

අහපන  ස උ.හපන ළ සාමා්ශාය සහ වසර 05ක හේවා පන ළරුරුද ද 

 

උක්ත් ත්නතුරන අදාල ඇුණුමම 01හා 02   සදහන් කා්ශයයන් හා හේවාවන් 

සහ හේවා ාසයමයන් හා හක න්හද සි සමඟ එකඟ වන්හන් නහා 13 න් වසරක 

සහතික කරන ලද අධ්යාපන න වසටසනහන් වයාපන ිතිහය  වසරක කාල 

සීමාවක් සඳහා වයාපන ිති සහකාර හේවාව අවුරුද දක කාලයකන    ලබා 

ගසනීමන  සලකා බසලීම සදහා  ඔබ විසින්  සකේ කරන ලද ඔබහේ  ජීව දත්ත් 

හත් රතුරු ඇතුලත්ව ාසසි පන රිදි පිළිහයල කරන ලද අයදුහාපන ත් අධ්යපන න හා 

හේවා පන ලරුරුද ද පිළිබදව සහතික කරන ලද සහතික පිනපන ත් සමග 

ලියාපන දිාංචි ත්සපන ෑහලන් හහෝ විදුත් ත්සපන ෑහලන් පන හත් සදහන් ලිපිනයන 

2020.12.30 දිනන හපන ර එවීමන කනයුතු කරන්න. අයදුහාපන ත් එවීහහාදි  ලිපි 

කවරහ  වහාපන ස ඉහල හකලවහ්ශ ත්මා අයදුහා කරන ත්නතුර පන සහසදිලිව 

සදහන් කර එවිය යුතුය.අසහාපූ්ශය හහෝ ප්රමාද වී ලසහබන අයදුහා පන ත් 

ප්රතික්හපපන  කරනු ලසහේ. 

 

 



     සභ්ාපන ති  

     ඉදිකිරීහා ක්ශමාන්ත් සාංව්ශධ්න අධිකාරිය  

     සව්සිරිපන ාය 

     අාංක 123 විහේරාම මාවත් 

   හක ළඹ 07 

 

 

     විදුත් ත්සපන ෑල -cidach@gov.lk 

 

 

ඇුණුමහා 01. 

 

02. වයාපන ිති සහකාර හේවාවන අදාල කා්ශයයන් 

1. ත්රෛ භ්ාෂා දසනුම සමග පන ාඨමාලා සහාබන්කරකරයයන ක්රියාකාරීව 

සහායවීම.  

2. පන ාඨමාලාවන අදාල ශිෂය පන සිණීමහහා හල්නන පන වත්වාහගන යාම. 

3. පන ාඨමාලාව අවසාන විභ්ාග කනයුතු සහාබන්කරකරයය සහ 

සාංවිධ්ානය කිරීමන සහය වීම. 

4. හම  පන ාඨමාලාව හදාරය සිසුන් හන අවශය පන ාඨමාලා හසදෑරීහහා 

සහතිකපන ත් ාසකුත් කිරීමන සහයවීම. 

5. රුහුුම පන ාඨමාලාවලන ආශ්රිත් සියලුම දත්ත්යන් පන රිපන කයක  ගත් 

කිරීම. 

6. පන ාඨමාලාවන අදාල සියලුම ලිපි හල්නය යතුරු ලියනය කිරීම./ලයිේතු 

ගත් කිරීම/අදාල ලිපිහග ුම පන වත්වාහගන යාමන සහාය වීම. 

7. පන ාඨමාලාවන අදාල සහතික පන ත් සකේකිරීම /ාසකුත් කිරීමන සහාය 

වීම 

8. පන ාඨමාලාවන අදාල පන සවරුහා බාර ගසනීම. ඨමාලාව සා්ශාකව ාසම කල 

සිසුන් හන නසවත් ඔවුන්හේ පන සවරුහා ලබා දීම 

9. ඒවා ාසසි පන රිදි හල්නය ගත් හක න පන වත්වා හගන යාම හමන්ම පන ා 

10.  හමම පන ාඨමාලාවන අදාල සියලුම ආදායහා සහ වියදහා වලන අදාල 

හත් රතුරු පන වත්වාහගන යාමන සහාය වීම. 

11. පන ාඨමාලාවන අදාලව සිදුකිරීමන ාසයිණත් හගවීහා කනයුතු පන රීක්ෂා කර 

බලා ඒවා සහාබන්ධිකරයය කිරීමන සහාය වීම 

12. පන ාඨමාලාවන අවශය අුණ්රවය ගසනීහහාදි අවශය ුණලය ප්රතිපන ාදන ලබා 

ගසනීමන අවශය වන  ලිපිහග ුම සසකසීමන සහාය වීම. 

13. එම සකේකරන ලද ලිපිහග ුම ගිුමහා අාංශය හවත් හය ුණ කර අදාල 

කනයුතු විධ්මත්ව පන වත්වාහගන යාමන සහාය වීම. 

හමම පන ාඨමාලායන අදාල අහනකුත් වසට කනයුතු සහාබන්කරකරයය 

කිරීමන සහාය වීම 



14. පන රිගයක ගිුමහාකරය ජාලය හවත් ^Computerized Accounting System) 

සියලුම ුණදල්,ලසබීහා ඇතුලත් කිරීම 

15. හමම පන ාඨමාලාවන අදාලව ගබටා භ්ාණ්ට හල්නයය, ආයත්ාසක 

උපන කරය සහ හේවාවන්, නටත්ත් කනයුතු හල්නය සහ දත්ත්යන් 

ාසවසරදිව පන වත්වාහගන යාහමන් සහහයෝගය දීම  

16. හමම පන ාඨමාලාවන අදාල විභ්ාග කනයුතු සාංවිධ්ානය කිරීමන සහාය 

වීම 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

ඇුණුමහා 02. 

03.උක්ත් ත්නතුර සදහා හේවා ාසයමයන් හා හක න්හද සි 

 

01.කා්ශයයන් හා හේවාවන් කාල සීමාව2021.01.01 සින 2021.12.31 දක්වා  එක් 

වසරකි. 

02.කා්ශයාල හව්ලාවන් හපන .ව 0830 සින පන .ව.04.15 දක්වා  වන අත්ර රාජකාරි 

අවශයත්ාවයන් මත් හමම කාල හව්ලාහවන් පන රිබා රව කනයුතු සිදු කල යුතුය. 

03.සාමාහනයයන් මාසිකව වසට කල යුතු දින ගනන එම මාසය තුල ඔබ විසින් 

හේවය කල යුතු දින ගනන හව්. 

04.හේවක අ්ශාසාධ්ක අරුණදහල් සහ හේවා ාසයුක්තියන්හේ භ්ාරකාර අරුණදහල් 

 ිණකහා නසත්. 

05..ඔබහේ රාජකාරි කනයුතු හා විනය කනයුතු පිළිබඳව සියලු අකරක්ෂය 

කනයුතු ආයත්න ප්රධ්ාාස විසින් සිදුකරන අත්ර එ දී හසකි සෑම විනම 

ආයත්න  ප්රධ්ානීහේ  උපන හදේ  මත් කනයුතු කිරීමන වග බලා ගත් යුතුය. 

06.ආයත්නහ  හේවහ  හයදී සිටියදී ආයත්නහ  ලිඛිත් පූ්ශය අවසරයක් 

ඇතිව ිණස ආයත්නහ  වයාපන ාරික සහ හමහහයුහා ක්රියාවලියන සහාබන්ධ් 

කිසියහා රහසය සහ / හහෝ හත් රතුරු කිසිවක් ඔබන දසන ගසනීමන ලසබුනද 

ඒවා එලිදරව් හන කිරීමන ඔබ බසදී සිටියි. 

07.ත්වද ඔබ විසින් හමම අධිකාරිහ  විනය වයවේාා මාලාව  1 වන 

පන රිච්හේදහ  II  වගන්තිහ  දසක්හවන හේවා ාසයුක්තිකයන්හේ බසඳිහා 

ආරක්ෂා කරිණන් , පන වරා ඇති රාජකාරි අනලේව, වගකීහමන්  හා 

විාසවිදභ්ාවහයන් යුතුව  යුතුව  ඉටු කිරීමනත්, හක න්හද සි අනුව රාජකාරි ඉටු 

කිරීමනත් රාජකාරී රහසයභ්ාවය  සහ ලිපි හල්නන වල ආරක්ෂාව ත්හවුරු 

කිරීමනත් බසඳී සිටින බව අවධ්ාරයය කරිණ. 

09. හමම සහාපූ්ශය හේවාව  ඉටුකිරීම සදහා ඔබ ඉල්ලුහා කරන ගාේතුව හක පන මයද 

යන්න ඔබහේ අයදුහාපන හත්  ඔබ විසින් සදහන් කල යුතුයි. 

 

 

 


