
නිපුණතා සතියේ ක්රියාකාරකම් 

ය ෝක තරුණ නිපුණතා දිනය සමාන්තර ක්රියාකාරකම් - 2021 ජූලි 15 

(2011.07.12 සිට 2021.07.16 දක්වා) 

Webinar සැසි සඳහා කා සටහන 

 

අංකය තාක්ෂණික ප්රයේශය ලියාපදිංචි 
ආයතනය 

විකාශනය 
ස්ථානය 

දිනය කා ය 

01 කෘෂිකාර්මික යන්ත්රෝපකරණ සහ 
උපකරණ යාන්ත්ික 

CGTTI ආනමඩුව පුහුණු 
මධ්යස්ථානය 

12.07.2021 පෙරවරු - 10.00 සිට 

11.00 දක්වා 

02 
යතුරුපැදි කාර්මික හා ිරෝද රථ 
කාර්මිකයා 

CGTTI 
 ාරැල්ල පුහුණු 
මධ්යස්ථානය 

12.07.2021 
පරවරු 11.00 සිට 

දහවල් 12.00 දක්වා 

03 
මාස් ආයතනය සමඟ පාඨමාලාව 

CGTTI 
SLGTI කිලිනාච්චිය 

 
12.07.2021 

සවස - 3.00 සිට 04.00 
දක්වා 

04 
තාරුණය,  පෞරුෂ සංවර්මධ්නය 
සහ වෘත්තිය පුහුණු සූදානම NAITA කනිමඩල ිරාගාරය 12.07.2021 

උේ - උේ 10.00 සිට 

11.30 දක්වා 

04 ඇලුිනියම් ෆැබ්රික්ටර්ම DTET කර්මමාන්ත්ත ස්ථානය 13.07.2021 
පෙරවරු - 10.00 සිට 

11.00 දක්වා 

05 බ්රකි සහ ේස්රි 
DTET 

 
දියත උයන,  ත්තතරමුල්ල 13.07.2021 

පෙරවරු 11.00 සිට  

දහවල් 12.00 දක්වා 

06 පින්ත්තාරු කිරීම DTET COT, කුරුණෑගල 13.07.2021 
සවස - 3.00 සිට 04.00 
දක්වා 

07 

“ වෘත්තිය පුහුණුව තුළ 
ආධුනිකත්තව පුහුණුව සායා යාම “  
-  විේවත්ත කථිකාව 

NAITA කනිමඩල ිරාගාරය 13.07.2021 
උේ 09.00 සිට 10.30 
දක්වා 

08 මුළුතැන්ත්ගයි කලා - සජීවී පුහුණුව NAITA කනිමඩල ිරාගාරය 13.07.2021 
සවස - දහවල් 2.00 සිට 

3.30 දක්වා 

09 
ස්වයංක්රීයකරණය සහ රා ෝ 
තාක්ෂණය 

VTASL KTech,ඔරුගාඩවත්තත 14.07.2021 
පෙරවරු 10.00 සිට  

11.00 දක්වා 

10 

Pneumatic & Hydraulic 

තාක්ෂණය 
 

VTASL 

 
KTech, ඔරුගාඩවත්තත 14.07.2021 

පරවරු 11.00 සිට 

දහවල් 12.00 දක්වා 

11 CNC තාක්ෂණය 
VTASL 
 

KTech, ඔරුගාඩවත්තත 14.07.2021 
සවස 3.00 සිට 04.00 
දක්වා 

 

පූර්මණ නිපුණත්තවයන්ත් යුතු නිපුණ 
ශිල්පියකු වීම්දී කාර්මයස්ථ 
පුහුණුේ සහ කර්මමාන්ත්තගත 
පුහුණුේ වැදගත්තකම    

NAITA කනිමඩල ිරාගාරය 14.07.2021 
සවස - 3.00 සිට 04.30 
දක්වා 

12* ජලජීවී වගාව Ocean 
University 

පානදුර 15.07.2021 * පෙරවරු - 10.00 

සිට 11.00 දක්වා 

 ආධුනිකත්තව පුහුණු තුළින්ත් ජීවිතය 
ජයගත්තතෝ  (Success Story) 

NAITA කනිමඩල ිරාගාරය 15.07.2021 පෙරවරු 10.00 සිට 

11.30 දක්වා 

 නිපුණ ශිල්පියකු වීම්දී පර 
දැනුම ඇගයීම් වැදගත්තකම 

NAITA කනිමඩල ිරාගාරය 15.07.2021 සවස - ප.ව. 2.00 සිට 



ප.ව. 03.30 දක්වා 

13* සහික කළ වයාපාර 
වෘත්තිකයක් 
වැඩසටහන 

NIBM NIBM ස ැඳිය භාවිතා 
කරනු ඇත 

15.07.2021  * පෙරවරු 10.00 සිට 

11.00 දක්වා 

14 කා නික කෘෂි වයාපාර 
කළමනාකරණය පිළි ඳ වෘත්තීය 
සහික කිරීම 

15.07.2021 දහවල් 12.00 සිට 

15 

TVET ගුරුවරුන්ත් සඳහා 
මාර්මගගතව ඉගැන්ත්වීමට ඉගනීම 

අංක 01 - ඉගනුම් කළමනාකරණ 
පේධ්ිය 

වෘත්තීය 
තාක්ෂණ 
විශ්ව 
විදයාලය 

රත්තමලාන 

16.07.2021 

උේ 09.00 සිට දහවල් 

12.00 දක්වා 

16 
M 02 - විශාලනය සහ එම්එස් 
කණ්ඩායම් 

19.07.2021 

17 
M 03 - එක්සල් සහ වනත්ත 
මෘදුකාංග යදුම් 

20.07.2021 

18 
M 04- ගූගල් පන්ත්ි කාමරය 

22.07.2021 

19 
M 05 - මාර්මගගත ඉගැන්ත්වීම් සහ 
ඉගනුම් 

27.07.2021 

20 

පාසැල් සිසුන්ත්ේ මුද්රණ, ග්රැෆික් 
සහ ඩිජිටල් මාධ්ය පිළි ඳ දැනුවත්ත 
කිරීම් වැඩසටහන කර්මමාන්ත්ත 
ස්වකයින්ත්ේ සහභාගීත්තවයන්ත් 
ඔවුන්ත්ේ වෘත්තීය වර්මධ්නයට 
සහාය ේ. 

SLIOP  ාරැල්ල 

දැනුම් දිය 
යුතුය 

 

21 

SLIOP හි ඇි නිපුණතා සංවර්මධ්න 
වැඩසටහන්ත් සහ කර්මමාන්ත්තේ 
පවින රැකියා අවස්ථා සඳහා 
විශ්ෂ අවධ්ානයක් යාමු කරින්ත් 

මුද්රණ, ග්රැෆික් සහ ඩිජිටල් මාධ්ය 

කර්මමාන්ත්තය පිළි ඳ ITN හි 
දැනුවත්ත කිරීම් වැඩසටහන 

දැනුම් දිය 
යුතුය 

 

 

*Webinar No. 12 සහ 13 එකවර විකාශය කර්ම. 

 

* NAITA සියළු වැඩසටහන්ත් අදාල දිනයන්ත් වල naitavoice Web ගුවන්ත් විදුලිය, NAITA Sri Lanka You Tube 

චැනලය සහ NAITA FB පිටුව ඔස්ස්  සජීවී ලස විකාශනය ේ. 

NAITA FB Page  - https://www.facebook.com/naitaSL/ 

Naitavoice Web Radio    - http://www.naitavoice.com/     

NAITA You Tube Channel - youtube/ naita Sri Lanka   

 

ISSCs Webinar සැසි සඳහා කා සටහන 

අංකය කර්මාන්ත ප්රයේශය Res. ISSCs විකාශනය දිනය සහ යේ ාව 

https://www.facebook.com/naitaSL/
https://www.facebook.com/naitaSL/
http://www.naitavoice.com/
http://www.naitavoice.com/
https://www.youtube.com/channel/UCFR7tCjGxMVP45iWGTwO4FA
https://www.youtube.com/channel/UCFR7tCjGxMVP45iWGTwO4FA


ස්ථානය 

01 TVET හි වබ්රනාර්ම වැඩසටහන්ත් 
උපාධිධ්ාරීන්ත් සඳහා කර්මමාන්ත්ත 
ඉල්ලුම සහ අනාගත අවශයතා 

ICTISC සුදුසු කර්මමාන්ත්ත 
ස්ථානය 

සුදුසු දිනය හා ේලාව 

2012.07.12 සිට 

2013.07.27 දක්වා 
02 CISC 

03 MESSCO 

04 TISC 

 

 
ICTISC – Information Communication Technology Industry Sector Council 

CISC - Construction Industry Sector Council 

MESSCO – Manufacturing & Engineering Services Sector Council 

TISC – Tourism Industry Sector Council 
 

 

 
 
 

අදියර II 
 

ආයතන විසින් යයෝජනා කරන  ද යවනත් නිපුණතා සතියේ ක්රියාකාරකම් 

දිනය ආයතනය ක්රියාකාරකම සටහන් 

12.07.2021 DTET කාම්පෝස්ර වයාපෘිය මම වයාපෘිය වරකාපාල, 

කුලියාපිටිය, සමන්ත්තුරයි, 
දඹුල්ල සහ හෝමගම කාර්මික 
විදයාලවල ආරම්භ කිරීමට 
යෝජනා කර්ම 

13.07.2021 NAITA සහ 

TVEC 

අලුින්ත් සංවර්මධ්නය කරන ලද NCS දිවා 
ආහාරය 

උත්තසවය රාජය අමාතයාංශය, 
සීගිිය හිදී පැවැත්තේ 

14.07.2021 NAITA ජංගම පුහුණු මධ්යස්ථානේ සිට විදුලි සහ 
ඉලක්රානික නවීන උසස්  තාක්ෂණය 
පිළි ඳව ප්රායෝගික පුහුණු සැසිය 

 IET කටු ේද 

පෙරවරු 11.00 සිට 12.30 

දක්වා 
 

15.07.2021 අමාතයංශය “නගර විශ්ව විදයාලේ” ජනාධිපි 
කාර්මයාලේදී 

 

16.07.2021 NAITA නව මධ්යස්ථාන විවෘත කිරීම - ඔරුගාඩවත්තත නව පාඨමාලාව  
විදුලි සංේශ තාක්ෂණ ශිල්ී 

12.07.2021 සිට 

16.07.2021 

VTASL ප්රසිේිය 

1. නිපුණතා දිනේ වීඩියෝවක්  

2. ඔරුගාඩවත්තත පිශ්රේ නමයතාවයක් 
සැලසුම් කිරීම සහ ස්ථාපනය කිරීම (ලෝක 

තරුණ කුසලතා දිනය 2021). 

4. FB පිටුව හරහා ප්රචාරනය 

5. නිපුණතා දිනේ ලිපි ප්රකාශය 

වගකිවයුතු නිලධ්ාරීන්ත්ට 

රාජකාිය ෙවරා ඇත 



6.VTA වෘත්තීය  ස් රථය K-TEC  

නිපුණතා සිය සඳහා දිවයින පුරා ජාික 
වැඩසටහන 

නිපුණතා දිනයට අදාළ 
වැඩසටහන්ත් පැවැත්තවීම සඳහා 

සියලුම VTCs දැනුවත්ත කර 
දිස්ික්කවල මාර්මගෝපේශ 

සැසි 

VTA මධ්යස්ථානවල  ැනරයක් 
දිස් 

2021 ජූලි 15 

2021 ජූලි 18 

2021 ජූලි 18 

NIBM සම්පූර්මණ පිටු පුවත්තපත්ත දැන්ත්වීම 

 • දිනපතා ලංකාදීප 

 • සන්ත්ේ ටයිම්ස් 

 • ඉිදා ඔබ්රසර්මවර්ම 

සියලුම ක්රියාකාරකම් NIBM 
විසින්ත් සංවිධ්ානය කරනු ලැබ්ර. 

වැඩසටහන්ත් සඳහා මුද්රිත මාධ්ය, 
රූපවාහිනී සහ සමාජ මාධ්ය 
භාවිතා කරනු ඇත 2021 ජූලි 15 - 

2021 ජූලි 18 

කුසලතා වර්මධ්නය කිරීම් වැඩසටහන පිළි ඳ 
ස්ථාන දැන්ත්වීම් 

 • ITN 

 • සිරස 

2021 ජූලි 15 

උේ 7.00 

20 ජූලි 2021-9.00 
ප.ව. 

ලෝක තාරුණයය සැමරීම සඳහා වීඩියෝව සහ 
 ැනර්ම  ප්රකාශයට පත්ත කර්ම 

නිපුණතා දිනය 2021 

2021 ලෝක තරුණ නිපුණතා දිනේදී NIBM 
අධ්යක්ෂ ජනරාල්ේ හඩපට ල ා දීම 

2021 ජූලි 6 

2021 ජූලි 15 

සිසුන්ත්ේ කුසලතා ප්රවර්මධ්නය කිරීම සඳහා 
ටික්ටාක් තරගය.  

ඉවුම් පිහුම්, ගවතු අලංකරණය, විලාසිතා 

නිර්මමාණ, පින්ත්තාරු කිරීම ආදිය. 

• ටික්ටාක් NIBM ලෝක තරුණ 
කුසලතා දින තරඟය ප්රවර්මධ්නය 
කිරීම්  ැනරය සිසුන්ත්ට ඔවුන්ත්ේ 
ටික්ටාක් වීඩියෝ දර්මශන පළ කිරීමට 
අවශය ේ 

දක්ෂතා 2021 ජූලි 15 වන දින හැෂ් ටැේ සමඟ 

20 ජූලි 2021- 

ෙ.ව.3.00  

NIBM සහික කළ වයාපාර වෘත්තීය වැඩසටහන්ත් 
වීඩියෝව ප්රකාශයට පත්ත කර්ම 

සියලුම ක්රියාකාරකම් NIBM 
විසින්ත් සංවිධ්ානය කරනු ලැබ්ර. 

වැඩසටහන්ත් සඳහා මුද්රිත මාධ්ය, 
රූපවාහිනී සහ සමාජ මාධ්ය 
භාවිතා කරනු ඇත 

2021 ජූලි 15 

ෙ.ව. 7.00 

කා නික කෘෂි වයාපාර කළමනාකරණ 
වීඩියෝවහි වෘත්තීය සහික කිරීම 
ප්රකාශයට පත්ත කරන ලදි. 

2021 ජූලි 16 පිගණක පාසල් අධ්යක්ෂක විසින්ත්  හඩපට 
ල ා දීම. 

2021 ජූලි 17 ලෝක තරුණ නිපුණතා දිනේදී වයාපාර 
අධ්යක්ෂක විසින්ත් හඩපට ල ා දීම. 
2021 

2021 ජූලි 18 ලෝක තාරුණයය පිළි ඳ ජාික නවෝත්තපාදන 
මධ්යස්ථානේ අධ්යක්ෂ විසින්ත් හඩපට ල ා දීම. 

නිපුණතා දිනය 2021 

 


