"සහසක් නිමැවුම් - 2019” ජාතික නව නිපැයුම් ප්රදර්ශනය සඳහා වන
පළාත් මට්ටමම් පූර්ව දැනුවත් කිරීම හා නව නිපැයුම් ම ෝරාගැනීම
පළාත් නව නිපැයුම්

රඟමේ මකාන්මේසි සහ ම ාරතුරු පත්රිකාව සම්පූර්ණ කිරීමට අවශය
උපමදස් හා මාර්මගෝපමේශ

ශ්රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ ගකාමිසම විසින් “සහසක් නිමැවුම් - 2019” ජාතික නව නිපැයුම් ප්රදර්ශනය හා තරඟය සඳහා නව
නිපැයුම්කරුවන් ගතෝරාගැනීම පළාත් මට්ටමින් සිදුකරනු ලබයි.
පළාත් මට්ටමම් පූර්ව දැනුවත් කිරීමම් හා නව නිපැයුම් ම

පළා

පූර්ව දැනුවත් කිරීමම්

පූර්ව දැනුවත් කිරීමම්

වැඩසටහන පැවැත්මවන දිනය

වැඩසටහන පැවැත්මවන

හා ස්ථානය

(මප.ව. 9.00 සිට ප.ව. 1.00 දක්වා)

ස්ථානය

(මප.ව. 9.00 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා)

2019.02.20 - නව නිපැයුම් සහ
ගේටන්ට් පිළිබඳව

දකුණ

2019.02.21 - නව නිපැයුම් සහ
ගේටන්ට් පිළිබඳව

2019.02.22 - නව නිපැයුම් සහ
ගේටන්ට් පිළිබඳව

සබරගමුව

2019.02.26 - නව නිපැයුම් සහ
ගේටන්ට් පිළිබඳව
2019.03.01 - නව නිපැයුම් පිළිබඳව

උතුරු මැද
2019.03.02 - ගේටන්ට් පිළිබඳව
2019.03.06 - නව නිපැයුම් පිලිබඳව
වයඹ
2019.03.07- ගේටන්ට් පිළිබඳව
2019.03.12 - නව නිපැයුම් පිළිබඳව
මධ්යම

කාර්මික විදයාලය,

2019.03.16 - නව නිපැයුම් පිළිබඳව
නැගගනහිර
2019.03.17 - ගේටන්ට් පිළිබඳව
2019.03.19 - නව නිපැයුම් පිළිබඳව
උතුර

සණස සම්මන්රණ ශාලාව,

2019.03.30 - නව නිපැයුම් සහ
ගේටන්ට් පිළිබඳව

තාක්ෂණ විදයාලය, ගාල්ල

කාර්මික විදයාලය, රත්නපුර

කාර්මික විදයාලය,
අනුරාධ්පුර

උසස් තාක්ෂණ ආයතනය,

කෘෂිකර්ම පීඨය,

රුහුණ විශ්වවිදයාලය,

යුතු අවසාන
දිනය

මහජන විදයාලය,
මඩකලපුව

2019.05.03

වැල්ලමඩම, මාතර
2019.06.12 - ඉංජිගන්රු පීඨය, රුහුණ
විශ්වවිදයාලය, හපුගල, ගාල්ල

2019.05.03 - කාර්මික විදයාලය, රත්නපුර

2019.05.09 - කාර්මික විදයාලය, අනුරාධ්පුර
2019.04.19

2019.05.15 - උසස් තාක්ෂණ ආයතනය,
කුරුණෑගල

2019.06.15 - කෘෂිකර්ම පීඨය, ගේරාගදණිය
විශ්වවිදයාලය, ගේරාගදණිය

ගේරාගදණිය

2019.05.25 - මහජන විදයාලය, මඩකලපුව
2019.05.03

පරිගණක විදයා අධ්යයන

2019.05.27 - පරිගණක විදයා අධ්යයන අංශය,
යාපනය විශ්වවිදයාලය, යාපනය

විශ්වවිදයාලය, යාපනය
සත්ව විදයා පීඨය, ඌව
ගවල්ලස්ස විශ්වවිදයාලය,

2019.06.01 - සත්ව විදයා පීඨය, ඌව ගවල්ලස්ස
විශ්වවිදයාලය, බදුල්ල

බදුල්ල

2019.06.20 - කාර්මික විදයාලය, කළුතර
ශ්රී ලංකා පදනම් ආයතනය,
ගකාළඹ 07

2019.04.05 - ගේටන්ට් පිළිබඳව

අයදුම්පත්
මයාමු කළ

2019.06.11 - ග ෞතික විදයා අධ්යයන අංශය,

කුරුණෑගල

2019.04.04 - නව නිපැයුම් පිළිබඳව

බස්නාහිර

ෝරාගැනීම පැවැත්මවන දිනය

2019.06.10 - කාර්මික විදයාලය, ගබලිඅත්ත

නූගේ, මාතර

අංශය, යාපනය
2019.03.20 - ගේටන්ට් පිළිබඳව

මූලික ම

ගබලිඅත්ත

ගේරාගදණිය විශ්වවිදයාලය,
2019.03.13 - ගේටන්ට් පිළිබඳව

ඌව

ෝරාගැනීමම් කාලසටහන

2019.06.21 - ගුරුකුල විදයාලය, කැලණිය
2019.05.31
2019.06.22
2019.06.23

ශ්රී ලංකා නව
නිපැයුම්කරුවන්ගේ ගකාමිසම,
ගකාළඹ 08

පිටුව 1/3

පළාත්

රඟය සඳහා ඉදිරිපත් විය හැකි අංශයන්

පහත සඳහන් අංශයන්ගගන් එක් අංශයකින් ඔබට තරඟය සඳහා ඉදිරිපත් විය හැකිය.


පාසල් අංශය



විශ්වවිදයාල සහ තෘතියික අධ්යාපන ආයතන අංශය



වාණිජකරණය වූ නව නිපැයුම් අංශය



විවෘත අංශය

පාසල් අංශය
පාසල් අංශය සඳහා වූ අයදුම්කරුවන්ගේ උපරිම වයස් සීමාව වනුගේ ගදවන වර අ.ගපා.ස.උසස් ගපළ සඳහා ගපනී සිටින සිසුන්ගේ



වයස් සීමාව ගේ. එම වයස් සීමාගවහි වූ සිසුන්ට පාසල් අංශය හැර ගවනත් අංශයකින් ඉදිරිපත් විය ගනාහැකිය. ඔවුන් අයදුම්පත
ඉදිරිපත් කරන වර්ෂය තුළ පාසලක අධ්යාපනය හදාරමින් සිටිය යුතු අතර පාසල් හැරගිය ශිෂයයන් ගනාවිය යුතුය. ගමම
අයදුම්කරුවන් අයදුම්පරගේ 5 පිටුගේ සඳහන් ගතාරතුරු සම්ූර්ණ කර විදුහල්පති ගේ නිර්ගේශය සමඟ එවීම අනිවාර්යය ගේ.


පාසල් සිසුන්ගේ කණ්ඩායම් නව නිපැයුම් සඳහා සහ ාගී විය හැකි උපරිම සිසුන් ගණන 02කි.



පාසල් සිසුන් කණ්ඩායම් නව නිපැයුම් ඉදිරිපත් කිරීගම්දී කණ්ඩායගම් අනිත් සාමාජිකයා ද පාසල් සිසුගවක් වීම අනිවාර්යය ගේ.
පාසල් සිසුන්ට ගවනත් අංශයන්ගගන් ඉදිරිපත් වන නව නිර්මාණකරුවන්ගේ සාමාජිකයින් ගලස ඉදිරිපත් විය ගනාහැකිය.

පාසල් සිසුන් ඉහත සඳහන් කර ඇති තම ශිෂය

ාවය නිසි පරිදි තහවුරු කිරීමට අගපාගහාසත්ව ඇති අවස්ථාවන්හි දී, ඔවුන්ගේ නව

නිපැයුම් “විවෘත අංශගේ” නව නිපැයුම් ගස් සළකා ඇගයීම් කටයුතු සිදුකරනු ලැගේ.

විශ්වවිදයාල සහ

ෘතියික අධ්යාපන ආය

න අංශය

විශ්වවිදයාල සහ තෘතියික අධ්යාපන ආයතන අංශය සඳහා ඉදිරිපත් වන විශ්වවිදයාල ශිෂයයන් දැනට විශ්වවිදයාලයක අ යන්තර



ශිෂයයන් වශගයන් පළමු උපාධිය සම්ූර්ණ කිරීගම් නියැළී සිටිය යුතුය. තෘතියික අධ්යාපන ආයතන නිගයෝජනය කරන ශිෂයයන්
දැනට එම අධ්යාපන ආයතනයන්හි අධ්යාපන කටයුතු වල නියැළී සිටිය යුතුය.


ගමම සිසුන් ගදපිරිසටම විශ්වවිදයාල සහ තෘතියික අධ්යාපන ආයතන අංශය හැර ගවනත් අංශයකින් ඉදිරිපත් විය ගනාහැකිය.



ගමම අයදුම්කරුවන් ශිෂය හැඳුනුම්පගත් ඡයාපිටපතක් සම්ූර්ණ කරන ලද අයදුම්පරය සමඟ ගයාමුකළ යුතුය.



නව නිපැයුම සඳහා සම්බන්ධ් වූ විශ්වවිදයාල ආචාර්යවරුන්ට කණ්ඩායම් සාමාජිකයන් ගලස ඉදිරිපත් විය හැකිය.

විශ්වවිදයාල සහ තෘතියික අධ්යාපන ආයතනයන් හි සිසුන් ඉහත දක්වා ඇති පරිදි තම ශිෂය

ාවය නිසි පරිදි තහවුරු කිරීමට

අගපාගහාසත්ව ඇති අවස්ථාවන්හි දී, එම නව නිපැයුම් “විවෘත අංශගේ” නව නිපැයුම් ගස් සළකා ඇගයීම් කටයුතු සිදුකරනු ලැගේ.

වාණිජකරණය වූ නව නිපැයුම් අංශය
වාණිජකරණය කරන ලද නව නිපැයුම් අංශගයන් ඉදිරිපත් වන තරඟකරුවන් තම නව නිපැයුම වාණිජකරණය වී ඇති බවට සහ



බුේධිමය ගේපළ අයිතිය සුරක්ෂිත කරගැනීමට අවශය පියවර ගගන ඇති බවට නිසි සාක්ෂි (උදා- නිකුත් කරන ලද ගේටන්ට්
බලපරය ගහෝ ගේටන්ට් බලපරය සඳහා අයදුම් කළ විස්තර, නවයතාවය, පාරිසරික බලපෑම, සුරක්ෂිතතාවය, වයාපාරගේ පැවැත්ම,
අපනයන අවස්ථාවන් සහ දළ වාර්ෂික ආදායම ආදී ගතාරතුරු තහවුරු කිරීම සඳහා) විනිශ්චය මණ්ඩලයට අනිවාර්යගයන්ම
ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

විවෘ

අංශය



ඉහත අංශයන්ට අදාළ ගනාවන සියළුම නව නිපැයුම්කරුවන්ට විවෘත අංශගයන් පළාත් තරඟය සඳහා ඉදිරිපත් විය හැකිය.

පිටුව 2/3

අයදුම්පත් මයාමු කිරීම සඳහා වන මපාදු උපමදස්
ගකාමිසම මඟින් නිර්වචනය කර ඇති පරිදි අයදුම්කරුවන් අදාළ අංශයන්ගගන් හැර ගවනත් අංශයකින් අයදුම්පත් ඉදිරිපත් ගනාකළ යුතු අතර
නිවැරදි තරඟ අංශයට ඉදිරිපත් ගනාවූ අයදුම්පත් ගකාමිසම විසින් ප්රතික්ගේප කරනු ලැගේ.
ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කරන සෑම නව නිපැයුමකටම එක් අයදුම්පත බැගින් ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්යය ගේ. එක් අයදුම්පතක නව නිපැයුම් එකකට
වැඩි ගණනක් පිළිබඳව සටහන් කිරීම ඔබගේ අයදුම්පත ප්රතික්ගේප වීමට ගේතුවක් ගේ.
කණ්ඩායම් නව නිපැයුම් ඉදිරිපත් කර ඇති අවස්ථාවලදී අයදුම් පරගේ සඳහන් කර ඇති විස්තර කණ්ඩායගම් නායකත්වය ගනු ලබන
පුේගලයාගේ විස්තර ගස් සලකාබලනු ලබන අතර අගනක් සාමාජිකයන්ගේ විස්තර අයදුම් පරය සමඟ අමුණා එවිය යුතුය. කණ්ඩායගම්
සාමාජිකයන් පිළිබඳව පසුව සිදුකරනු ලබන මවනස්ීම් මකාමිසම විසින් භාරගනු මනාලැමේ.
මීට ඉහත දී ගකාමිසම විසින් සංවිධ්ානය කරනු ලැබූ සහසක් නිමැවුම් තරඟාවලීන් හි දී ජයග්රහණය කරන ලද නව නිපැයුම්, එම අංශගයන්ම
නැවත ඉදිරිපත් කරන්ගන් නම් සාධ්නීය වැඩි දියුණු කිරීමකින් ගතාරව ගමම වර්ෂගේ පළාත් නව නිපැයුම් තරඟ සඳහා ඉදිරිපත් කළ ගනාහැක.
නව නිපැයුම තරඟ විනිශ්චයන් සඳහා ග ෞතිකව ඉදිරිපත් කළ ගනාහැකි අවස්ථාවන්හිදී පමණක් නව නිපැයුම හා එහි ක්රියාකාරීත්වය පැහැදිලි
කිරීම උගදසා ඉදිරිපත් කළ හැකි තරගම් ප්රමාණවත් ගතාරතුරු විනිශ්චය මණ්ඩලය ගවත අයදුම්කරුවන් විසින් සැපයීමට වගබලා ගත යුතු ය.
ගමම මාර්ගගෝපගේශගයහි ඇතුලත් උපගදස් පරිදි සම්ූර්ණ ගනාකළ අයදුම්පත් ගකාමිසම විසින් ප්රතික්ගේප කරනු ලැගේ.
සම්ූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත් "සහසක් නිමැවුම් පළාත්

රඟය 2019" යනුගවන් ලියුම් කවරගේ ඉහළ වම් ගකළවගරහි සඳහන් කර

මකාමසාරිස්, ශ්රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්මේ මකාමිසම, අංක 46-48, මකාටා පාර. මකාළඹ 08. යන ලිපිනය ගවත අයදුම්පත්
ාරගැනීගම් අවසාන දිනට ප්රථම ගයාමු කළ යුතුය.
එය අයදුම්කරුවන් සතු වගකීමක් වන අතර නියමිත දිනට පසුව ලැගබන අයදුම්පත් ප්රතික්ගේපවීම පිළිබඳව ගකාමිසම විසින් වගකියනු
ගනාලැගේ.
අයදුම්පත සම්ූර්ණ කර ගකාමිසම ගවත

ාර දුන් පසු අයදුම්පගතහි සිදු කරන කිසිදු ගවනස් වීමක් ගකාමිසම විසින්

ාර ගනු ගනාලැගේ.

බුේිමය මේපළ අයිතිය
තරඟය සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලබන නව නිපැයුම් ස්ව නිර්මාණ විය යුතුය. ගවනත් පුේගලගයකු විසින් නිර්මාණය කරන ලද නව නිපැයුමක් ප්රති
නිර්මාණය කර තරඟයට ඉදිරිපත් ගනාකළ යුතුය. යම් ගහයකින් එගස් ඉදිරිපත් කර ජයග්රහණය කර ඇති අවස්ථාවකදී, එම නව නිපැයුගම් මුල්
හිමිකරුගේ බුේධිමය ගේපළ අයිතිය උල්ලංඝනය වී ඇති බව නිසි සාක්ෂි සහිතව තහවුරු වුවගහාත් ප්රදානය කරන ලද තයාග හා සියළුම
සහතික ආපසු ලබා ගැනීමට ගකාමිසම කටයුතු කරන අතර එගස් ආපසු ලබා දීම සඳහා ඔබ ද බැඳී සිටී.
රඟ පැවැත්ීම සහ

රඟ විනිශ්චය

ගකාමිසම මඟින් අනුමත විනිශ්චය මණ්ඩලගේ තීරණය, විනිශ්චය සම්බන්ධ්ගයන් අවසන් තීරණය ගේ.
දැනුවත් කිරීගම් වැඩසටහන් හා නව නිපැයුම් ගතෝරාගැනීගම් මූලික තරඟ පැවැත්වීමට නියමිත දිනයන් සහ ස්ථාන ගවනස් කිරීම ඇතුළු
අගනකුත් සියලු කරුණු පිළිබඳව තීරණ ගැනීගම් පුර්ණ අයිතිය ගකාමිසම සතු ගේ.
රඟය සඳහා ඉදිරිපත් විය හැකි

ාක්ෂණික ක්මේත්ර

ඔබගේ නව නිපැයුම පහත සඳහන් ක්ගේරයන්ගගන් වඩාත් සුදුසු එක් ක්මේත්රයකට අයත් විය යුතුය.

- මහජන ආරක්ෂාව, සු සාධ්නය හා ජාතික ආරක්ෂාව

- ගතාරතුරු හා සන්නිගේදන තාක්ෂණය

- රසායන විදයාව

- කෘෂිකර්මය

- ආහාර තාක්ෂණය

- වයවහාරික විදයා හා තාක්ෂණ

- වවදය විදයාව හා ඖෂධ්ගේදය

- බලශක්තිය

- සාම්ප්රදායික වවදය විදයාව

- පරිසර සංරක්ෂණය

- ගපාදු කර්මාන්ත හා යටිතල පහසුකම්

- ප්රවාහන

- ග ෞතික විදයාව

- ඉංජිගන්රු
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