පෙරොසල් ගුරු සහතිකෙත්ර / ඩිපපලෝමා පුහුණු ොඨමාලාව-2018/19
අදාල ශිෂ්යත්වලාභීන් ප ෝරාගැනීපේ ප්රමිතීන් හා උෙපදස්
•
•

සියලුම අයදුම්කරුවන් 2018.12.31 දිනට අවුරුදු 18 සම්ූ¾ණ වියයුතු අතර වයස අවුරුදු 50 නනොඉක්මවිය යුතුයි.
පුහුණුලොභීන් නතෝරොගැනීනම්දී අවම වශනයන් ළමුන් 20ක් වත් සිටින ඉතොමත් සුදුසු නෙරෙොසල්වල ගුරුවරියන් සඳහො
ප්රමුඛත්වය දිය යුතුනේ.
නමම ෙොඨමොලොව සදහො අයදුම් කරන අයදුම් කරුවන් ෙළමුව ශ්රී ලංකො විවෘත විශ්වවිදයොලය, ජොතික අධ්යආෙන ආයතනය
හො සබරගමුව විශ්ව විදයොලය සදහොතම අයදුම් ෙත් යැවිය යුතු අතර ශිෂ්යත්වය සදහො තම අයදුම් ෙත් කොන්තො හො ළමො
කටයුතු අමතයංශනේ මුල් ළමො සංවර්දන වයොෙෘති ඒකකයට එවිය යුතු නේ.
අදොල සුදුසුකම් හො අවශයතොවය මත අයදුම්කරුවන් මුල් ළමොවිය සංව¾ධ්න නිලධ්ොරීන් විසින් හඳුනොනගන අමුණො ඇති
අයදුම්ෙත පුරවො මුල් ළමොවිය සංව¾ධ්න නිලධ්ොරී විසින් නිර්fද්ශ කර ප්රොනද්ශීය නල්කම් අනුමත කර වයොෙෘති
කළමනොකරණ ඒකකයට එවිය යුතුයි. අයදුම්ෙත සමග අ.නෙො.ස. සො.නෙළ හො අ.නෙො.ස. උ.නෙළ විභොග සහතික ෙත්ර වල,
සහතික කරන ලද පිටෙත් අමුණො එවිය යුතුයි
ශ්රී ලංකො විවෘත විශ්වවිදයොලනේ ෙොඨමොලොවන් සදහො අයදුම් කරන්නන් අන්තර්ජොලය(online) හරහො අයදුම් කල යුතුනේ
2018 නනොවැම්බර් නහෝ නදසැම්බර් මොසවල නම් සදහො අවස්ථොව ලබො නදනු ලබන අතර ශ්රී ලංකො විවෘත විශ්වවිදයොලය
මගින් අයදුම් කිරීනම් ක්රම නේදය මොධ්ය හරහො දැනුම් නදනු ඇත.
සබරගමුව විශ්ව විදයලනේ මුල් ළමොවිය සංවර්ධ්න ඩිපනලෝමො ෙොඨමොලොව සදහො නම් දිනවල අයදුම් කල හැකි නේ.අයදුම්
ෙත්ර සබරගමුව විශ්ව විදයොලනේ නවබ් අඩවිය හරහො ලබොගත හැකි නේ.

•

•

•

•
•

පුහුණුලොභීන් නත්රීම කොන්තො හො ළමො කටයුතු අමොතයොංශනේ නල්කම් ඇතුළු කමිටුවක් මගින් සිදුනකනර්. පුහුණුලොභීන්
නත්රීනම් අවසොන තීරණය නමම කමිටුනේ තීරණය වන අතර අවසොන නතෝරොගැනීම් ශ්රී ලංකො විවෘත විශ්වවිදයොලය, ජොතික
අධ්යආෙන ආයතනය හො සබරගමුව විශ්ව විදයොලය විසින් සිදුනකනර්.
අදොල පුහුණු ෙොඨමොලො හැදෑරීමට ෙොඨමොලො ගොස්තුව මුල් ළමොවිය සංව¾ධ්න වයොෙෘතිය විසින් ශ්රී ලංකො විවෘත
විශ්වවිදයොලයට නගවන අතර නවනත් අමතර නගවීම් සිදුකරනු නනොලැනබ්.
පුහුණුනවන් ෙසු අවම වශනයන් වසර 05ක් වත් නෙර ෙොසල් ගුරුවරියක් වශනයන් නෙරෙොසල් නස්වනේ නයනදන බවට
නමම පුහුණුව සඳහො නතෝරො ගන්නො නිලධ්ොරීන් විසින් කොන්තො හො ළමො කටයුතු අමොතයොංශය සමග ගිවිසුමක් අත්සන් කල
යුතුය.

•
•

ඩිපපලෝම ොඨමාලා ෙැවැත්පවන ආය න
ආය නය

ොඨමාලා වර්ගය

අයදුේ කල හැකි කාල රාමුව

ජොතික අධ්යආෙන ආයතනය, මහරගම

ඩිපනලෝමො
සහතික ෙත්රය
ඩිපනලෝමො

ොඨමාලා
කාල රාමුව
අවු 0 2
අවු 01
අවු 01

1

ශ්රී ලංකො විවෘත විශ්වවිදයොලය*

2
3

සබරගමුව විශ්ව විදයොලය

ඩිපනලෝමො

අවු 02

සැපතැම්බර් -ඔක්නතෝබර් 2018

නනොවැම්බර්-නදසැම්බර් 2018
නනොවැම්බර්-නදසැම්බර් 2018
ජනවොරි 2019

*නකොළඹ, මහනුවර, අනුරොධ්පුරය, යොෙනය, මොතර, කුරුණෑගල, බදුල්ල හො මඩකලපුව
•

ශ්රී ලංකො විවෘත විශ්වවිදයොලනේ නකොළඹ, මහනුවර, අනුරොධ්පුරය, යොෙනය, මොතර, කුරුණෑගල, බදුල්ල හො මඩකලපුව
යන මධ්යස්ථොනවලදී නතෝරොගත් අයදුම්කරුවන්නේ සංඛයොව හො සම්ෙත්දොයකයන්නේ නස්වො ෙහසුකම් මත පුහුණු
වැඩසටහන් සංවිධ්ොනය නකනර්.

•

ශිෂ්යත්ව සදහො අයදුම්ෙත් එවිය යුතු ලිපිනය -

•

ප්රමොද වී ලැනබන අයදුම්ෙත් අදොල වසනර් ඩිපනලෝමො ෙොඨමොලොව සඳහො නතෝරොගැනීනම් ෙටිෙොටියට ඇතුලත් කිරීමට
නනොහැකිවනු ඇත.

වයොෙෘති අධ්යක්ෂ්,
මුල් ළමොවිය සංව¾ධ්න වයොෙෘතිය,
කොන්තො හො ළමො කටයුතු අමොතයොංශය,
6 වන මහල A නකොටස,
නසත්සිරිෙොය 2 වන අදියර,
බත්තරමුල්ල.

මුල් ළමාවිය සංව¾ධන වයාෙෘතිය
කාන් ා හා ළමා කටයුතු අමා යාංශය
නෙරෙොසල් ගුරු සහතිකෙත්ර/ඩිපනලෝමො පුහුණු ෙොඨමොලොව සඳහො ශිෂ්යත්ව පිරිනැමීනම් වැඩසටහන 2018/2019

ආද¾ශ අයදුේෙත්රය
1. මුලකුරු සමග නම:
2. සම්ූ¾ණ නම:
3. ජොතික හැඳුනුම්ෙත් අංකය:
4. උෙන්දිනය: ව¾ෂ්ය

මොසය

දිනය

4.1 වයස (2018.12.31 දිනට):

5. විවොහක අවිවොහක බව:
6. දිස්ික්කය:
7. ලිපිනය:

8. විදුත් තැෙැල්:
9. දුරකථන අංකය :

10. නෙරෙොසනල් නම හො ලියොෙදිංචි අංකය:

10.1 නෙරෙොසනල් ලියොෙදිංචි ළමුන් සංඛයොව

11. ෙවුනල් මොසික ආදොයම:
12. අධ්යොෙනික සුදුසුකම්

අ.පො.ස. සාමානය පෙළ
විෂ්ය

අ.පො.ස. උසස් පෙළ
සාමා¾ථය

විෂ්ය

සාමා¾ථය

13. ලබො ඇති පුහුණු පිළිබඳ විස්තර
පුහුණු ෙොඨමොලොනේ නම

පුහුණු කොලය

පුහුණුව ලබොදුන්
ආයතනය

නවනත්

14. නස්වො කොලය
15. අයදුම්කරුනේ ප්රකොශය
ඉහත පුහුණු වැඩසටහන සඳහො මො නතෝරොගන්නන් නම්,
1.
2.
3.
4.
5.

අදොල පුහුණුව සො¾ථකව නිම කිරීමට අවශය සියලු කැෙකිරීම් කරන බවද
පුහුණු ෙොඨමොලොනේ ගොස්තුවලට අමතරව වැයවන වියදම් මො විසින් දරන බවද
පුහුණු ෙොඨමොලොව අඛණ්ඩව සම්ූ¾ණ කරන බවටද
මොනේ නෙරෙොසනල් දරුවන්ට හො ගුරුවරුන්ට කරන මහඟු නස්වයක් බවද
පුහුණු ෙොඨමොලොව කරනගන යොනම්දී වයොෙෘති අරමුණු හො ෙරමො¾ථ අනුව යමින් විවෘත විශ්වවිදයොලනේ නීතිරීති
අනුගමනය කරන බවටද සහතික නවමි.

ඉහත දක්වො ඇති නතොරතුරු මොනේ දැනීනම් හැටියට සතය බවට ප්රකොශ කරමි.

දිනය

අයදුම්කරුනේ අත්සන

16. නි¾නද්ශය
නම

අත්සන

මුල් ළමොවිය සංව¾ධ්න නිලධ්ොරී

17. අනුමැතිය
නම
ප්රොනද්ශීය නල්කම්

අත්සන

