රටට ණය නැති වැඩකරන පරපුරක් !
වෘත්තීය මාර්ගෝප්ේශ සතිය

අපේ අරමුණු
(හීනයට පණ පෙන්න)

මාරගගත ක්රමයට (Online)
1. ්ගෝලීය වශ්යන් තරඟකාරී ,නිපුනතාව්යන්
සහ බහුවිධ කුසලතාව්යන් යුු ශ්රම බලකායක
්ගාඩන ාංවීම සඳහා ශ්රම බලකාය කුසලතා,
නිපුණතා සහ තාකෂණික ඥාන්යන් බල
ඔ්ේ වෘත්තීය සිහිනයට අ්පන් පියාපත්ත
ඔක්තෝබර මස 04 සිට 10 දකවා

ග න්වීම.
2. විරැකියාව අවම කිරීම.
3. සාංවිධිත ,පරිපූරණ ශ්රම ්ව්ෙදපල ්තාරුරු
පේධතියක ස්ථාපනය කිරීම.
4. රැකියා අ්ේකිත තරුණ, තරුණියන්
මග්පන්වීම සහ රැකියාගත කිරීම.
5. රැකියා අ්ේකිතයන් සහ ්ස්වා ්යෝජක
ආයතන අතර සේබන්ධිකරණය.
6. ගුණාත්තමක හා සාංවිධිත වෘත්තීය මාර්ගෝප්ේශ
්ස්වාවන් ලබාදීම හා ප්රචලිත කිරීම.

මිනිස්බල හා රැකීරකෂා ්දපාරත්ේන්ුව
තරුණ හා ක්රීඩා අමාතාාංශය

7. දරුවන් ුල වෘත්තීය මාර්ගෝප්ේශ්ේ

ව දගත්තකම තහවුරු කිරීම.

02

01

මාරපගෝපපේශ සතිය

පාසල් සිසුන් සඳහා

(ඉගිපෙන්න සැරපසන්න)

වෘත්තීය මාරපගෝපපේශයපේ වැෙගත්තකම හා අවශයතාවය
හඳුන්වාදීම සඳහා ඉෙක්ක පකපරන තරඟමාොවකි.
සියළු තරඟ මාරගගතව පැවැත්තපව්ප.

2021

o පෙය රචනා

ඔක්පතෝම්බර 4 සිට 10 ෙක්වා

o ගෙය රචනා
o චිත්ර
o කථික තරඟ

වෘත්තීය මාරපගෝපපේශපේ වැෙගත්තකම හඳුන්වා
දීම සඳහා ඉෙක්කගත කළ සතියක වැඩසටහන්
මාොවකි.
ඉෙක්කගත කණ්ඩායම
පාසල් සිසුන්
විශ්වවිෙයාෙ සිසුන්
රැකියා අපේක්ෂකයින්
පෙමව්පියන්
ගුරුවරුන්
තරුණ ප්රජාව
ස්වයං රැකියාොභීන්
වයවසායකයින්
රැකියා සපයන්නන්
වෘත්තතිකයන්
ඉෙක්කගත කණ්ඩායම් සඳහා සතිය පුරා විවිධ
වැඩසටහන් පැවැත්ත පව්ප

o ප්රශ්න විචාරාත්තමක තරඟ

පමම තරඟ සඳහා සහභාගීවිය හැක්පක් 9, 10,11 පර් ණිවෙ
ඉපගනගන්නා සිසුන්ට පමණි.

ඔබ විසින් නිරමානය කරන
•
•
•

පෙය රචනා
ගෙය රචනා
චිත්ර
ඔක්පතෝම්බර 23 දින සිට සැේතැම්බර 12 දින ෙක්වා
අයඳුම්පත්රය ෙ සමග මාරගගතව (Online ) අප පවත
ඉදිරිපත්ත කරන්න.

•
•

කථික තරඟ
ප්රශ්න විචාරාත්තමක තරඟ
සැේතැම්බර 4,5,6 දිනවෙ තරඟ පැවැත්තපව්ප.

පමම තරඟ සඳහා ෙ ඔක්පතෝම්බර 23 සිට සැේතැම්බර 12
ෙක්වා අයඳුම්පත්ත මාරගගතව (Online ) ඉදිරිපත්ත කළ යුතුය.
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ව ඩිහිටියන් සඳහා තරඟ
ව ඩිහිටි රචනා තරඟය
වයස අවුරුදු 18 ඉහෙ ඕනෑම අ්යකුට සහභාගී
විය හ කිය

ස ේත ේබර 7,8,9 දිනවල දී ඔ්ේ සහ ඔ්ේ
දරුවා්ේ අනාගතය විමසන්න
වෘත්තීය මාර්ගෝ්ේශ ව ඩසටහන් සඳහා
්යාමුවන්න
සාමාන ්පෙ හා උසස්්පෙ දරුවන් සඳහා
බහු බුේධි පරීකෂණය
(Multiple intelligence test )
හ කියා ල දියා පරීකෂණය
(Interest & ability test)

සහභාගි වන සියලු පාසල් සිසුන් සඳහා සහතික පත්ත
ිරිනැපම් .

ප්රාපේශීය පල්කම් පකාට්ඨාස මට්ටපම්
ජයග්රාහකයින් සඳහා සහතික පත්ත ෙ,
දිස්ික මට්ටපම් පළමු පෙවන හා තුන්වන
ස්ථාන සඳහා ෙ,

ජාතික මට්ටපම් ස්ථාන ෙහයක් ෙක්වා ෙ
සහතිකපත්ත
හා
මුෙල් තාග
ිරිනැපම්.
සියළුම තරග මාරගගත ක්රමයට
ප ව ත්ත්ේ.

වෘත්තීය යුර පරීකෂනය
Career Key Test
විශ්ව විදාල සිසුන් සඳහා
්පෞරුෂ පරීකෂාව
(Personality test)

වවසායකයින් සඳහා

විස්තර සඳහා ්යාමුවන්න
වික්ෂණික ඇමතුම් දුරකතන අංකය - 011-2187131
කාරයාෙ ෆැක්ස් අංකය
- 011-2187133
විෙුත්ත තැපෑෙ
- dome@gmail.com
dome.ad.cgd@gmail.com
්යාමු
හා සබ ඳියන්
Youඅාංක
Tube
- Inspired Career
Face book & Web Site
- Department of
Manpower &
Employment

වවසායකත්තව ගුණාාංග පිළිබඳ පරීකෂණය
Entrepreneur qualities test

පිාංතූරයක ඇුෙත්ත ්ක්ර.

රැකියා අ්ේකිතයින් සඳහා
ප්රා්ේශීය ්ේකේ ්කාට්ඨාස මට්ට්ේ
රැකියා ්පාෙ
ස ේත ේබර 7 හා 8 දිනවල
ජාතික මට්ට්ේ රැකියා ්පාෙ
ස ේත ේබර 9 දින
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