2018 සඳහා ය ෝජිත පාඨමාලා/ වැඩසටහන් පිළිබද යපොදු ය ොන්යේසි
බස්නාහිර පළායතන් පිට අ දුම් රුවන් සදහා
පහත සුදුසු ම් අතරින් අවම වශය න් එක් සුදුසු මක් යහෝ සපුරා තිබි යුතු .
01.
අදාල පළාතේ පාසලක ක්රීඑඩා ා ළිබදවද ක්රීඑඩා ා රුවර ෙතු / රුවර රිුක තලස ත ෝ එම විෂුන්
ළිලිවද දැනුම ඇති ස්ත ච්ඡා රුවර ෙතු / රුවර රිුක වීම. (තේ සද ා විදු ල්පති නිර්තේශු ලවා ගත
යුතුු).
02.
අදාල ක්රීඑඩා ාතද ස්ස්රි ක් ස සමගමුක ත ෝ මද සමගමතේ විනිසුවර ෙතු /පුහුණුකවරත
පුහුණුකවරත / නිරීක් සෂකතු / පසස්න්තෙ තලස කටයුතු කිරීම.

/ස ු

03.
අදාල පළාතට අුේ ආුතෙුක ත ෝ ක්රීඑඩා ා සමාකුක, තුෞ ෙ සමාකුක අදාල ක්රීඑඩා ාතද
පුහුණුකවරත
වීම.
04.

ලමකාතද ඕෙෑම ක්රීඑඩා ා තෙගුක අ අදාල ක්රීඑඩා ා

නිතුෝකෙු කෙ දක් සෂතා දක් ස ා තිබීම.

05.

අදාල ක්රීඑඩා ා ළිබදවද නිපුෙතා ුක් ස ඇති ව ට සොක කල ැකි ලිුකිුවිලි ිස්රිපේ කල යුතුු.
අධ්යාපන හා ක්රීයඩා සුදුසු ම්

01.

අ ම ශතුන් අ.තපො.ස සාමාෙඇ තපළ දක් ස ා අ්ඇාපෙු දාො තිය ු යුතුතද.

02.
අදාල ක්රීඑඩා ාතද, ප්රාාතේය ු තල්කේ තකොඨාශාශ මඨාටන්න් ත ෝ අ්ඇාපෙ අමාතඇාමශ මඨාටන්න් ත ෝ
අ්ඇාපෙ අමාතඇාමශතේ තකොඨාශාශ මඨාටන්න් කුබ
ලවා තිබීම ා ස්ස්ේරික් ස/පළාේ මඨාටන්න්
කුබ
ලවා තිබීම.
පාඨමාලා ගාස්තු හා අයනකුත් යතොරතුරු
 පාශමාලා සද ා තතෝො ගන්ො පාශමාලාලාභීන්තගන් ඒ ඒ පාශමාලා න්ට අදාල පාශමාලා
ගාස්තු අු තකතෙෙ අතෙ ඊට අමතෙ තන් ාසික ප සුකේ ා ආ ාෙපාෙ සද ා මුදල් තගවිු
යුතුු. පාශමාලා සද ා තතෝොගන්ො අුදුේකවර න්ට ක්රීඑඩා ා කපකෙ
ා විස්තෙ පරි කා
පාශමාල ආෙේභතේ සිට අ සාෙු දක් ස ා ක්රීඑඩා ා විදඇාුතෙු මන්න් සපුනු ලැතේ. මීට අමතෙ
අ ශඇ අතෙ ේ ප සුකේ පුහුණුලාභීන් විසින්ම සපුා ගත යුතුු.
(පාශමාලා සද ා අු කෙනු ලවෙ අුකිරීේ පාශමාලා තල්ඛ තේ දැක් සතද.)
සැ.යු :( තමම පාශමාලා සද ා නිුන්ත අුදුේපේ ප්රාමා ු ලැබීතමන් පසු පාශමාලා ආෙේභ
සමඛඇා
ා ආෙේභ වීමට ආසන්ෙතම කාලු ත ේ අඩා විු මන්න් ලවා ගත ැකිු.)
යවබ් අඩවි මගින් ඉල්ලුම්
සදහා සහභාගි වි හැ .

රන පාඨමාලාලාභීන්ට ඊයම්ල් මගින් දන්වන දින

ෙ අතෙ එම

දී සම්මුඛ පරීක්ෂණ

සහති පත් නිකුත් කිරීම
සිුලුම පාශමාලා/ ැඩා සට න් (ලිඛිත ා ප්රාාතුෝන්ක පරීක් සෂ ) සාර්කක අ සන් කෙෙ අු සද ා වස්ොහිෙ
පළාේ ක්රීඑඩා ා අමාතඇාමශු ා ක්රීඑඩා ා විදඇාුතෙු විසින් අනුමත කෙෙ ලද ළිබදගේ ස තිකුක් ස ප්රාදාෙු කෙනු
ලැතේ.
විභාගතුන් අසමේ ෙ ා පැන්ණීම 80% ට ඩා ා අඩු පාශමාලාලාභීන්ට ස තිකපේ ලවා තෙොතදෙ අතෙ
ස තිකු ලවා ගැනීම සද ා ඊළග ර්ෂතේ එම පාශමාලාතද විභාගු සද ා තපනී සිට විභාගු සමේ කෙ ගත
යුතුු.
වියශේෂ

රුණු හා සුදුසු ම්

 වස්ොහිෙ පළාේ ක්රීඑඩා ා අමාතඇාමශු ා ක්රීඑඩා ා විදඇාුතෙතේ ප ේො නීතිරීති ලට අනුකූල කටයුතු
කිරීමට සිුලු පුහුණුලාභීන් ග වලා ගත යුතු තද.
 ක්රීඑඩා ා විදඇාුතෙු මන්න් ප ේ නු ලවෙ විමතමේ සේමුඛ ා ප්රාාතුෝන්ක පරීක් සෂ ුකින් පසු
තතෝොගැනීම සිදු කෙනු ඇත.
 එක් ස අුදුේකවරත ට සුදුසුකේ අනු පාශමාලා / ැඩා සට න් එකකට ඩා ා අුදුේ කළ ැකි අතෙ
ප්රාමුඛතා ු අනු සද න් කළ යුතුු.
 එක් ස පාශමාලා ක් ස සද ා සේමුඛ පරීක් සෂ තේ අ එක් ස සේමුඛ පරීක් සෂ පත්රකුක් ස වැන්න් ිස්රිපේ කළ යුතුු.
 සිුළුම අුදුේකවර න් සුදුසුකේ සොක කෙනු ලවෙ ලිළි ත ෝ ස තික ල මුල් ළිටපේ සේමුඛ
පරීක් සෂ ුට ිස්රිපේ කල යුතුු.
 E කාණ්ඩා තේ පාශමාලා ැෙ අතෙ ේ සිුළුම පාශමාලා සද ා අුදුේ කළ ැක් සතක් ස ුස අවුවරදු 19 ා
ඊට ැඩි අුට පමණි.
 තද ෙ මඨාටතේ පාශමාලා න් ( AA$BB$CC$DD ාණ්ඩ ) සද ා අුදුේ කිරීමට අදාල පාශමාලාතද
පළමු මඨාටම සාර්කක නිම කෙ පුහුණු කටයුතු ල නිෙත සිටිු යුතුු.
මුදල් අ

රන පාඨමාලා සදහා අ දුම් කිරීම

 නිසිපරිස් සේපූර් කෙෙ ලද අුදුේපත්රකු ලිුාපස්මි  තැපෑතලන් එවීතමන් පාශමාලා සද ා අුදුේ කළ
ැක.
 අුදුේපත්රකු සමග ෙම ා ලිළිෙු සහිත වර 10 ක මුේදෙ ගැසු —9«4˜ ප්රාමා තේ ලියුේ ක ෙුක් ස එවිු
යුතුු.
 පාශමාලා ආෙේභ කිරීමට මාස 03 කට තපෙ සේමුඛ පරීක් සෂ සද ා කැඳවීේ කෙනු ලැතේ.
 අන්තර්කාලු මන්න් අුදුේ කෙෙ අුදුේකවර න් ත ත ඊතේල් මන්න් දන් ෙ අතෙ විස්තෙු www.wiss
Gov.lk ත ේ අඩා විු මන්න් ලවා ගත ැකිු.
 සේමුඛ පරීක් සෂ සද ා ස භාන් වීතේ අ එක් ස පාශමාලා ක් ස සද ා වර 500.00 ක ඇතුලේ වීතේ ගාස්තු ක් ස
තගවිු යුතු අතෙ එම මුදල පාශමාලා ගාස්තු ට ඇතුලේතද. පාශමාලා සද ා තතෝො ගන්ො
අුදුේකවර න් අදාල පාශමාලා ගාස්තු එක ෙ තගවිු යුතුු.
සම්මුඛ පරීක්ෂණ සදහා සහභාගි වීයම්දී
1.කාතික ැදුනුේපත ^විතේශ ගමන් වලපත්රකු" රිුදුවර වලපත්රකු&
2. පාශමාලා සද ා අුදුේ කිරීමට ඇති සුදුසුකේ ළිබදවද ස තික ල මුල් ළිටපේ
3. අ්ඇාපෙ ස තික
4. ක්රීඑඩා ා ා ්ේය ු සුදුසුකේ ළිබදවද ස තික රැතගෙ පැන්ණිු යුතුු.

කෙක් ස ලිුෙතේ
පාලෙ අමතකාරි
ක්රීඑඩා ා විදඇාුතෙු
දුෙකතෙ 011 2745034
ඊතේල් wisssportschool@gmail.com
ත ේ ලිළිෙු
www.wiss.wp. gov.lk

