””• සංෙ–ශ, ”ෙ–ශ –•යා සහ ”ඩා අමා“ාංශය

ජා“ක ”ඩා ”— ආයතනය
ජා“ක ”ඩා ”— ආයතනය 1979 වසෙ• ’ට
”ඩා අ–ාපන ”ෙ’–ෙ“ පාඨමාලා පව’ව• ලබන ““ඛ ආයතනය ෙ“.

”ඩා අ–ාපන පාඨමාලා සඳහා අය”’ප’ කැඳ•ම - 2019
–““ක” උස— පාඨමාලාව - කබ•

”ඩා •“ෙල–මා පාඨමාලාව

”ඩා ”ෙ’–ෙ“ පළ–”–ද” ඇ“ කබ• –““ක”ව” සඳහා න•න
තා”ෂ—ක ’•ම ලබා“ෙ’ අර“—” ෙමම පාඨමාලාව පැවැ’ෙ“.

”ඩා හා ශා“’ක අ–ාපන ”ෂය ”ෙ’–ෙ“ –•යා කරන, –•යාව”
අෙ“”ෂා කරන ––ගල”” සඳහා ”—’මක ”ඩා –““කරණය ””බඳ
1973 අංක 25 දරන ජා“ක ”ඩා පනත ම—” —ථා”ත කර ඇ“ එකම ”ඩා
•“ෙල–මා පාඨමාලාව සඳහා අය”’ප’ කැඳව• ලැෙ•.

පාඨමාලා කාලය

: මාස 06 (මාස 3ක —ායා’මක හා “ාෙය–“ක පාඨමාලා
කාලය” සහ මාස 3ක ප•ෙ“ෂණ කාලය” අ”ත•ගත
වන අතර ස“ෙ“ ”නවල ෙප.ව. 9.00 ’ට ප.ව. 4.00
ද”වා පාඨමාලාව පැවැ’ෙ“.)

පාඨමාලා මා–

: ’ංහල / ඉං“’

පාඨමාලා ගා—“

: ”.30,000.00

පාඨමාලාව සඳහා බඳවා ගැ”ෙ’ ”””ක’ :
1.

ජා“ක ”ඩා ”— ආයතන ”ඩා •“ෙල–මාව සම’ •ම සහ ජා“ක
පාස”, පාස” සංග’ ම—” සං”ධානය කර• ලබන කලාප තරඟවල
ජය’ා” කා–ඩායමක –““ක”ෙව— ”ම.

පාඨමාලාව හැ““ම “”” ෙ–—ය හා ”ෙ–—ය වශෙය” ””ග’ NVQ 05
ම”ටෙ’ සහ“කය” ““ෙ“.
පාඨමාලා කාලය

: මාස 12 (—•ණ කා–න පාඨමාලාව•)

පාඨමාලා මා–

: ’ංහල / ඉං“’

පාඨමාලා ගා—“

: ”. 60,000.00

පාඨමාලාව සඳහා බඳවාග• ලබන වය— “මාව : අ–”” 18-35 (රජෙ“
ෙ—වෙ“ “–”තව ’“”න”ට වය— “මාව 45ට ෙනාවැ• ”ය –“ය)
පාඨමාලාව සඳහා බඳවා ගැ”ෙ’ ”””ක’ :

ෙහ–
2. වසර 03ක (අ–ාපන ”— •ඨ) ශා’“ක අ–ාපන –“ෙල–මා
පාඨමාලාව සම’ •ම සහ ජා“ක පාස”, පාස” සංග’ ම—”
සං”ධානය කර• ලබන කලාප තරඟවල ජය’ා“ කා–ඩායමක
–““ක”ෙව— ”ම.

1.

අ–ාපන ෙපා” සහ“ක ප–(සාමා— ෙපළ)ප“”ෂණෙ““ ’ංහල
/ ෙදමළ භාෂාව සහ ග—තය/අංක ග—තය ඇ“”ව ෙදවරකට
ෙනාවැ• වාර ගණනක“ ”ෂය” 06•” ස’මාන 03” ස“තව සම’
•ම.

වැ•”ර ෙතාර“” : පාඨමාලා ස’බ””කාරක 011 2684921 ”•ව 235

”ඩා ”— සහ“ක ප– පාඨමාලාව - අ”යර I
”ඩා –““ක”ව” සඳහා “වැර” තා”ෂ—ක ’•ම ලබා“ෙ’ අර“—”
”““’, කරාෙ’, —“ ”ඩාව”ට අ—ළව පාඨමාලා පැවැ’•මට “ය“තය.
පාඨමාලා කාලය

: පැය 60•.(ස“යට ”න 02 බැ“” ’—රා— සහ
ෙසන”රා— ”නවල ෙප.ව. 9.00 ’ට ප.ව. 4.00 ද”වා
පාඨමාලාව පැවැ’ෙ“.)

පාඨමාලා මා–

: ’ංහල / ඉං“’

පාඨමාලා ගා—“

: ”. 7,000.00

”වෘත ම”ටෙ’ න’, ”——” “ථම, ෙදවන ෙහ– පළා’, ජා“ක
තරඟයක න’, “ථම, ෙදවන ෙහ– ෙතවන —ථාන ”නාග’ ”ඩක
”•කාව” ෙහ– ක–ඩාය’ –““ කර “—ම,
ෙහ–

2. පාස” ම”ටෙ’ න’, කලාප “ථම, ෙදවන ෙහ– පළා’, ජා“ක
තරඟයක න’ “ථම, ෙදවන ෙහ– ෙතවන —ථාන ”නාග’ ”ඩක
”•කාව” ෙහ– ක–ඩාය’ –““ කර “—ම.
ෙහ–
3. ජා“ක ”ඩා ”— ආයතන ”’” ”’නමන ”ඩා ”— •“ෙල–මා
පාඨමාලාව සම’ව “—ම.
වැ•”ර ෙතාර“” : පාඨමාලා ස’බ””කාරක 011 2684921 ”•ව 204,
0112674636

”ඩා ”— සහ“ක ප– පාඨමාලාව - අ”යර II
”ඩා –““ක”ව” සඳහා “වැර” තා”ෂ—ක ’•ම වැ•”රට’ ලබා“ෙ’
ඉ”’ ”යවර” ෙලස ”““’, ’”ප”” යන ”ඩාව”ට අ—ළව පාඨමාලා
පැවැ’•මට “ය“තය.
පාඨමාලා කාලය

: පැය 120 (ස“යට ”න 03 බැ“” - “හ—ප“”—,
’—රා— සහ ෙසන”රා— ”නවල ෙප.ව. 9.00 ’ට
ප.ව. 4.00 ද”වා පාඨමාලාව පැවැ’ෙ“.)

පාඨමාලා මා–

: ’ංහල / ඉං“’

පාඨමාලා ගා—“

: ”. 10,000.00

පාඨමාලාව සඳහා බඳවා ගැ”ෙ’ ”””ක’ :
1.

2. ””ග’ ”ඩා ෙහ– ශා““ක අ–ාපනය ””බඳ පාසැලක යට’
”’ෙස”” මාස 06 පාඨමාලාව” සා•ථක ෙලස ස’—•ණ කර ”—ම.
ෙහ–
3. —”ධ හ“—ෙ“, ෙපා•’ෙ“ ෙහ– ’”” ආර”ෂක අංශෙ“
–““ •“ෙ’ ආයතනයක, පාසලක ෙහ– ශා“’ක –““
උපෙ–ශකවරෙය—/ව’යක වශෙය” මාස 06කට ෙනාඅ— ”•ක
සහ උස— පාඨමාලාව” සා•ථකව හ—රා සම’ව “—ම.
ෙහ–

පාඨමාලාව සඳහා බඳවා ගැ”ෙ’ ”””ක’ :
1.

සහ

”ඩා ”— සහ“ක ප– පාඨමාලාව - අ”යර I පාඨමාලා (”““’,
’”ප””) සම’ව “—ම,
ෙහ–

2. ජා“ක ”ඩා ”— ආයතන ”’” ”’නමන ”ඩා ”— •“ෙල–මා
පාඨමාලාව සම’ව “—ම.

4. පාසැ” ”ඩා •”වරය— ෙහ– •”ව’ය” වශෙය” ෙහ– පළා’ පාලන
ආයතනයක ”ඩා ““ උපෙ–ශකවරෙය— ෙහ– උපෙ–ශකව’ය”
වශෙය” ෙහ– යට’ ”’ෙස”” වසර 05ක පළ–”–ද” ස“තව
”ඩා ”ෙ’–ෙ“ ”ෙ•ෂ ද”ෂතාවය” ද”වා “—ම.
ෙහ–
5. •’ය’ ”ඩාව” ස’බ”ධෙය” ජා“ක ”ඩා ක–ඩායමක
සාමා“කය— ”ය –“ අතර •’ය’ ජා“”තර තරඟයකට
සහභා” • “—ම.
ෙහ–
6. ”ඩා අමා“ාංශය ම—” පව’ව• ලබන ජා“ක මහා ”ඩා උෙළෙ”
“ ”——”ක ම”ටෙ’ තරඟයක“ “ථම ෙහ– ෙදවන —ථානය ලබා
“—ම. එෙ— නැතෙහා’ ජා“ක ”ඩා සංගමය•” පව’ව• ලබන
ජා“ක ම”ටෙ’ තරඟයක“ “ථම, ෙදවන ෙහ– ෙතවන —ථානය ලබා
“–ය –“ය.
සැ.– : රජෙ“,පළා’ සභා හා ආයතනය”,සං—ථා හා ”ව—ථා”ත ම–ඩල
ෙ—වෙ“ “–“ “ලධා“” ”’” ඉ”’ප’ කර• ලබන අය”’ප’, අ—ළ
ෙදපා•තෙ’”“/ආයතන “ධා”” ම—” එ”ය –“ය. එෙ— ෙනාවන
අය”’ප’ ““”ෙ’ප කර• ලැෙ•.
වැ•”ර ෙතාර“” : පාඨමාලා ස’බ””කාරක 011 2684921 ”•ව 232/233

–““ක” —සලතා සංව•ධන පාඨමාලාව
– ලංකාෙ“ –““ක”ව”ෙ” ”ඩා ’•ම සහ —සලතා සංව•ධනය •“ම
සඳහා ෙමම පාඨමාලාව පව’ව• ලබන අතර පැ’ප””, —“, පාපැ” ”ඩාව
හා ෙට“— යන ”ඩා සඳහා වන පාඨමාලාව”ට අය”’ප’ කැඳව• ලැෙ•.
පාඨමාලා කාලය :මාස 03 (ෙසන”රා—/ඉ’— ”නවල“ ෙප.ව. 9.00 ’ට
ප.ව. 4.00 ද”වා පාඨමාලාව පැවැ’ෙ“.)
පාඨමාලා ගා—“

: ”. 8,000.00

පාඨමාලා මා–

: ’ංහල / ඉං“’

පාඨමාලාව සඳහා බඳවා ගැ”ෙ’ ”””ක’ :
1.

සහ
3. ප”“ය වසර 02 “ළ –““ක”ෙව— ෙලස ජය’හණ ලබා “—ම.
වැ•”ර ෙතාර“” : පාඨමාලා ස’බ””කාරක 011 2684921 ”•ව 204,
0112674636
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