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2018 වර්ෂය සඳහා යයෝජිත පාඨමාලා/ වැඩසටහන් පිළිබද යපොදු ය ොන්යේසි
බස්නාහිර පළාත
පහත සදහන් සුදුසු ම් සපුරා තිබිය යුතුය.
01. අදාල පළාතේ පාසලක ක්රීතඩා ා ළිබදවද ක්රීතඩා ා 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).
ත ෝ
අදාල ක්රීතඩා ාතද ස්ස්රි්ක් ස සමගමුක ත ෝ මද සමගමතේ විනිසුවර ෙතු /පුහුණුකවරත /ස ු
පුහුණුකවරත / නිරීක් සෂකතු / පසස්න්තෙ තලස කටයුතු කිරීම.
ත ෝ
වස්ොහිෙ පළාතට අුේ ආුතෙුක ත ෝ ක්රීතඩා ා සමාජුක, තුෞ ෙ සමාජුක අදාල ක්රීතඩා ාතද
පුහුණුකවරත
වීම.
ස
02. වස්ොහිෙ පළාතේ ස්ථීෙ පස්මචි අතු
නිතුෝජෙු කෙ දක් සෂතා දක් ස ා තිබීම.

ශතුන් ලමකාතද ඕෙෑම ක්රීතඩා ා තෙගුක අ අදාල ක්රීතඩා ා

අදාල ක්රීතඩා ා ළිබදවද නිපුෙතා ුක් ස ඇති ව ට සොක කල ැකි ලිුකිුවිලි ඉස්රිපේ කල යුතුු.

අධ්යාාපන හා රීළඩා සුදුසු ම්
01. අ ම ශතුන් අ.තපො.ස සාමාෙක තපළ දක් ස ා අ්කාපෙු දාො තිය ු යුතුතද.
02. අදාල ක්රීතඩා ාතද, ප්රාාතේය ු තල්කේ තකොඨාශාශ මඨාටන්න් ත ෝ අ්කාපෙ අමාතකාමශතේ තකොඨාශාශ
මඨාටන්න් ජුග්රප
ලවා තිබීම ා ස්ස්රි්ක් ස/පළාේ මඨාටන්න් ජුග්රප
ලවා තිබීම.

සියළුම පාඨමාලා/වැඩසටහන් සදහා ලැයබන පහසු ම්
පාශමාලා සද ා තතෝො ගන්ො අුට,
 තන් ාසික ප සුකේ
 ආ ාෙපාෙ
 ක්රීතඩා ා කපකෙ
අදාල පාශමාලා ආෙේභතේ සිට අ සාෙු දක් ස ා ක්රීතඩා ා විදකාුතෙු විසින් සපුනු ලැතේ.
මීට අමතෙ අ ශක අතෙ ේ ප සුකේ පුහුණුලාීනන් විසින්ම සපුා ගත යුතු තද.
සැ.යු - තුෝජිත පාශමාලා තල්ඛ

තේ අ සාෙතේ දක් ස ා ඇති පාශමාලා සද ා මුදල් අු කිරීමට

තුෝජිත ඇති අතෙ වස්ොහිෙ පළාේ ක්රීතඩා ා විදකාුතෙතේ පාශමාලා
නිෙත පුහුණුකවර න්

දාෙ සක්රීතු පුහුණු කටයුතු ල

ා කපතේශකයින් ඔවුන්තේ ක්රිදුාකාරී මඨාටම අනු

සුදුසුකේ මත අ ශක පාශමාලා සද ා ඉල්ුමේ කල ැක.

තගවීේ කළ යුතු

ෙ අතෙ

සහති පත් නිකුත් කිරීම
සිුුමම පාශමාලා/ ැඩා සට න් (ලිඛිත ,ප්රාාතුෝකක ා වාහිෙ පුහුනු පැු පරීක් සෂ ) සාර්කක අ සන්
කෙෙ අු සද ා වස්ොහිෙ පළාේ ක්රීතඩා ා අමාතකාමශු ා ක්රීතඩා ා විදකාුතෙු විසින් අනුමත කෙෙ ලද
ළිබදගේ ස තිකුක් ස ප්රාදාෙු කෙනු ලැතේ.
විභාගතුන් අසමේ ෙ ා පැන්ණීම 80% ට ඩා ා අඩු පාශමාලාලාීනන්ට ස තිකපේ ලවා තෙොතදෙ
අතෙ ස තිකු ලවා ගැනීම සද ා ඊළග ර්ෂතේ එම පාශමාලාතද විභාගු සද ා තපනී සිට විභාගු
සමේ කෙ ගත යුතුු.

විය ේෂ

රුණු හා සුදුසු ම්

 සිුළුම පාශමාලා/ ැඩා සට න් අුදුේකවර න් වස්ොහිෙ පළාතේ ස්ථීෙ පස්මචිකවර න් විු යුතු
අතෙ අුදුේකවර න් සේමුඛ පරීක් සෂ ුට ස භාක වීතේ අ පස්මචිු ස තික කිරීම සද ා ග්රපාම
නිළ්ාරි ස තිකු රැතගෙ ඒම අනි ාර්ු තද.
 වස්ොහිෙ පළාේ ක්රීතඩා ා අමාතකාමශු ා ක්රීතඩා ා විදකාුතෙතේ ප ේො නීතිරීති ලට අනුලවල
කටයුතු කිරීමට සිුුම පුහුණුලාීනන් ග වලා ගත යුතු තද.
 ක්රීතඩා ා විදකාුතෙු මකන් ප ේ නු ලවෙ විමතමේ සේමුඛ ා ප්රාාතුෝකක 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 වැකන් ඉස්රිපේ
කළ යුතුු.
 සිුළුම අුදුේකවර න් සුදුසුකේ සොක කෙනු ලවෙ ලිළි ත ෝ ස තික ල මුල් ළිටපේ සේමුඛ
පරීක් සෂ ුට ඉස්රිපේ කල යුතුු.
 පුහුණුකවර, තාක් සෂ නිල්ාරි පාශමාලා සද ා අුදුේ කළ ැක් සතක් ස ුස අවුවරදු 19 ා ඊට ැඩි
අුට පමණි.
 තද ෙ මඨාටතේ පාශමාලා න් සද ා අුදුේ කිරීමට අදාල පාශමාලාතද පළමු මඨාටම සාර්කක
නිම කෙ තිය ු යුතුු. එම අුදුේකවර න් පාශමාලා අ සන් කිරිතමන් පසු අදාල විෂතේ පුහුණු
කටයුතු සාර්කක කෙ තගෙ ුෙ ව ට ක්රීතඩා ා නිල්ාරි ම තාතේ නිර්තේශු සහිත තද ෙ
මඨාටතේ පාශමාලා න් සද ා ක්රීතඩා ා විදකාුතෙු මකන් ලවා තදෙ ඉල්ුමේ පත්රකුක් ස මකන් ඉල්ුමේ
කළ යුතුු.

සම්මුඛ පරීක්ෂණය සදහා සහභාගි වීයම්දී
1.

ජාතික ැදුනුේපත

2.

පස්මචිු සොත කිරීම සද ා ග්රපාම නිළ්ාරි ස තිකු

3.

පාශමාලා සද ා අුදුේ කිරීමට ඇති ෘේතීු ා ක්රීතඩා ා සුදුසුකේ ළිබදවද ස තික

රැතගෙ පැන්ණිු යුතුු.

ජෙක් ස ලිුෙතේ
පාලෙ අමතකාරි
ක්රීතඩා ා විදකාුතෙු

