විදේශ රැකියා ප්රවර්ධන හා දවළඳද ාළ
විවිධාාංගීකරණ අමාත්යාංශය
ශ්රී ලාංකා විදේශ දේවා නියුක්ති කාර්යාාංශය
පුහුණු උ දේශක උ දේශිකාවන් ලියා දාංචි

කර ගැනීම සඳහා

අයදුම් ත් කැඳවීම.
ශ්රී ලංකා විදේශ දේවා නියුක්ති කාර්ාංශ් මඟින් විදේශ රැකි්ා අදේක්තිතයින්
දවනුදවන් දමදේවනු ලබන පුහුණු පාඨමාලා පැවැත්වීම සඳො සුදුසුකම්ලත්ව පුහුණු
උපදේශක උපදේශිකාවන් පුහුණු උ

දේශක

සාංචිත්යට ලියා දාංචි

කර

ගැනීම සඳහා අ්දුම්පත්ව කැඳවනු ලැදේ.
1. ජ න් භාෂා පුහුණු උ දේශක උ දේශිකාවන් ලියා දාංචි

කර ගැනීම

(සාංහල / දෙමළ මාධයය)
I.

අධ්යාපන සුදුසුකම්
 පිළිගත්ව විශ්ව විද්යාල්කින් ජපන් භාෂාව පිළිබඳ උපාධි්ක්ත ලබා
ිබීම දෙෝ
 උපාධි පාඨමාලාදේ විෂ්ක්ත දලස ජපන් භාෂාව ෙද්රා ිබීම දෙෝ
 පිළිගත්ව දේශී් දෙෝ විදේශී් අධ්යාපන ආ්තන්කින් ජපන්
භාෂාව

පිළිබඳ

ඩිේදලෝමා

පාඨමාලාවක්ත

දෙෝ

ඊට

සාමාන

පාඨමාලාවක්ත ෙද්ාරා ිබීම දෙෝ
 ජපන් භාෂා ප්රීනතාව් JLPT/NAT1,2,3 සමත්වව ිබීම.
II.

දේවා පළපුරුේද්
ඉෙත සඳෙන් අධ්යාපන සුදුසුකම් සමඟ,
 ජපන් භාෂාව පිළිබඳ ගුරුවරද්කු වශද්න් දෙෝ උපදේශකද්කු
වශද්න් අවම වශද්න් වසරක දේවා පළපුරුේද් දෙෝ
 ගුරුවරද්කු

වශද්න්

දෙෝ

උපදේශකද්කු

වශද්න්

අවම

වශද්න් වසරක දේවා පළපුරුේද්
III වෘත්වී් සුදුසුකම් ො දවනත්ව සුදුසුකම්
 අ.දපා.ස. (සා.දප / උ.දප) විභාග් සඳො ගෘෙ ආරික විද්යාව
ෙද්ාරා

ිබීම

දෙෝ

ගෘෙ

ආරික

විද්යාව

පිළිබඳ

පුහුණු

පාඨමාලාවක්ත ෙද්ාරා ිබීම.
 ඉංග්රීසි, සිංෙල, දද්මළ, අරාබි, හීබෘ, මැදේ,දකාරි්න් සෙ හින්ි
භාෂා පිළිබඳ පුහුණු පාඨමාලාවක්ත ෙද්ාරා ිබීම දෙෝ එම භාෂා
ෙැසිරීදම් ෙැකි්ාව.
 රූපලාවනය පිළිබඳ පුහුණු පාඨමාලාවක්ත ෙද්ාරා ිබීම.
 සූපදේද්් පිළිබඳ පාඨමාලාවක්ත ෙද්ාරා ිබීම.
Iv ඉගැන්ීදම් කුසලතාව්
 ඉගැන්ීදම්

ක්රමදේද්්

(Teaching

Methodology)

පිළිබඳ

පාඨමාලාවක්ත ෙද්ාරා ිබීම.
 සම්ුඛ

පරීක්තෂණදේදී

ඉගැන්ීම්

ප්රද්ෝගිකව පරීක්තෂා කරනු ලැදේ.

කුසලතාව්

පිළිබඳව

02. සාත්ු දේවා වෘත්ිකයින් පුහුණු කිරීම සඳහා පුහුණු උ දේශක
උ දේශිකාවන් ලියා දාංචි කර ගැනීම (සාංහල / දෙමළ මාධයය)
I.

අධ්යාපන සුදුසුකම්
 පිළිගත්ව

විශ්වවිද්යාල්කින්

දෙද්

වෘත්වි්

පිළිබඳ

උපාධි්ක්ත

ලබාිබීම දෙෝ
 පිළිගත්ව

විශ්වවිද්යාල්කින්

සාත්වු

දේවා

වෘත්වි්

පිළිබඳ

උපාධි්ක්ත ලබාිබීම දෙෝ
 පිළිගත්ව දෙද් පුහුණු ආ්තන්ක NVQ 03 දෙෝ ඊට සමාන දෙෝ ඊට
ඉෙළ මට්ටදම් දෙද් පුහුණු පාඨමාලාවක්ත ෙද්ාරා ිබීම දෙෝ
 පිළිගත්ව සාත්වු දේවා පුහුණු ආ්තන්ක NVQ 03 දෙෝ ඊට සමාන
දෙෝ ඊට ඉෙළ මට්ටදම් සාත්වු දේවා පුහුණු පාඨමාලාවක්ත ෙද්ාරා
ිබීම
II. දේවා පළපුරුේද්
ඉෙත සඳෙන් අධ්යාපන සුදුසුකම් සමඟ,
 දෙි්ක දෙෝ සාත්වු දේවිකාවක වශද්න් අවම වශද්න් වසරක
දේශී් දෙෝ විදේශී් දේවා පළපුරුේද්
 ගුරුවරද්කු/ පුහුණකරුවකු දෙෝඋපදේශක ද්කු වශද්න් අවම
වශද්න් වසරක දේවා පළපුරුේද්
IIII වෘත්වී් සුදුසුකම් ො දවනත්ව සුදුසුකම්

 ඉංග්රීසි, සිංෙල, දද්මළ, අරාබි, හීබෘ, මැදේ, දකාරි්න්, ජපන් සෙ
හින්ි භාෂා පිළිබඳ පුහුණු පාඨමාලාවක්ත ෙද්ාරා ිබීම දෙෝ එම
භාෂා ෙැසිරීදම් ෙැකි්ාව.
 අ.දපා.ස. (සා.දප / උ.දප) විභාග් සඳො ගෘෙ ආරික විද්යාව
ෙද්ාරා

ිබීම

දෙෝ

ගෘෙ

ආරික

විද්යාව

පිළිබඳ

පුහුණු

පාඨමාලාවක්ත ෙද්ාරා ිබීම.
 සූපදේද්් පිළිබඳ පාඨමාලාවක්ත ෙද්ාරා ිබීම.
 රූපලාවනය පිළිබඳ පුහුණු පාඨමාලාවක්ත ෙද්ාරා ිබීම.
Iv ඉගැන්ීදම් කුසලතාව්
 ඉගැන්ීදම්

ක්රමදේද්්

(Teaching

පිළිබඳ

Methodology)

පාඨමාලාවක්ත ෙද්ාරා ිබීම.
 සම්ුඛ

පරීක්තෂණදේදී

ඉගැන්ීම්

කුසලතාව්

පිළිබඳව

ප්රද්ෝගිකව පරීක්තෂා කරනු ලැදේ.
03. මැෙද රදග / යුදරෝ ා හා නැදගනහිර ආසයාික රටවල් සඳහා වූ
(ගෘහේථ) පුහුණු

ාඨමාලා සඳහා පුහුණු

උ දේශිකාවන් ලියා දාංචි

කර

ගැනීම (දෙමළ මාධයය)
I.

අධ්යාපන සුදුසුකම්
 අ.දපා.ස. (සා.දප) විභාග් භාෂා විෂ් සෙ ගණිත්ද් ඇුළුව
සමත්වව ිබීම සෙ
 ශ්රී ලංකා විදේශ දේවා නියුක්ති කාර්ාංශදේ ,


ගෘෙපාලන සෙයිකා මැද්දපරිග පුහුණු පාඨමාලාව දෙෝ



ගෘෙපාලන සෙයිකා යුදරෝපා ො නැදගනහිර ආසි්ාික
රටවේ සඳො වු පුහුණු පාඨමාලාව ෙද්ාරා ිබීම සෙ NVQ 03 සමත්වව ිබීම.

II. දේවා පළපුරුේද්
 ගෘෙපාලන සොයිකාවක්ත වශද්න් වෘත්විදේ අවම වශද්න් වසර
04 ක්ත දෙෝ ඊට වැඩි කාල්ක්ත විදේශ රටක දේව් කර ිබීම.
III. වෘත්වී් ො දවනත්ව සුදුසුකම්.
 ඉංග්රීසි, සිංෙල, අරාබි, හීබෘ, මැදේ, දකාරි්න්, ජපන් සෙ හින්ි
භාෂා පිළිබඳ පාඨමාලා ෙද්ාරා ිබීම දෙෝ එම භාෂා ෙැසිරීදම්
ෙැකි්ාව.
 අ.දපා.ස. (සා.දප) දෙෝ අ.දපා.ස. (උ.දප) විභාග් සඳො ගෘෙ
ආරික විද්යාව විෂ් ෙද්ාරා ිබීම.
 පිළිගත්ව ආ්තන්කින් රූපලාවනය පිළිබඳ පාඨමාලාවක්ත ෙද්ාරා
ිබීම .


පිළිගත්ව ආ්තන්කින් සූප ශාේර් පිළිබඳ පාඨමාලාවක්ත ෙද්ාරා
ිබීම.

Iv ඉගැන්ීදම් කුසලතාව්
 ඉගැන්ීදම්

ක්රමදේද්්

(Teaching

Methodology)

පිළිබඳ

පාඨමාලාවක්ත ෙද්ාරා ිබීම.
 සම්ුඛ

පරීක්තෂණදේදී

ඉගැන්ීම්

කුසලතාව්

පිළිබඳව

ප්රද්ෝගිකව පරීක්තෂා කරනු ලැදේ.
දවනත් සුදුසුකම් (ඉහත් සයළු ත්නුරු සඳහා)
 සි්ලුම අ්දුම්කරුවන් 2020.09.14 ි ව්ස අවු.23 සම්ූරණ ී ිබි් යුු අතර
අවුරුදු 55 දනාඉක්තම වි් යුු්.
ලියා දාංචි කර ගැනීදම් දකාන්දේස


පැවරුම් පද්නම මත තාවකාලිකව ලියා දාංචි කරනු ලැදේ.

 කළමනාකරණ දේවා දද්පාරතදම්න්ුදේ අනුමත පැ් පද්නම මත දගීම් සිදු
කරනු ලැදේ.
 දේවා අවශයතාව් මත ිවයින පුරා පිහිටි කාර්ාංශ පුහුණු මධ්යේථාන වල
දේව් කිරීමට ෙැකි්ාව ිබි් යුු්.
 නිසි දලස සම්ූරණ කරන ලද් අ්දුම්පත 2020/10/07 දනට දහෝ ඊට ප්රථම
පෙත සඳෙන් ලිපින්ට ලි්ාපිංචි තැපෑදලන් ද්ාු කල යුු්.
 තනුරු දද්කක්ත දෙෝ ඊට වැඩි ගණනක්ත සඳො ඉේලුම් කරන අ්දුම්කරුවන්
දවන දවනම අ්දුම්පත්ව ඉේලුම් කල යුු්.
 ඉේලුම්පත බොලන කවරදේ ඉෙළ වම් දකළවදර “පුහුණු උ දේශක
උ දේශිකාවන් ලියා දාංචි කර ගැනීම ජ න් භාෂා / සාත්ු දේවක /
මැෙද රදග/ යුදරෝ ා හා නැදගනහිර ආසයාික ” ්නුදවන් සඳෙන් කල
යුු්.

කළමනාකරු -

රි ාලන හා මානව සම් ත් අාංශය

ශ්රී ලාංකා විදේශ දේවා නියුක්ති කාර්යාාංශය

234, දෙන්සල් දකාබ්බෑකඩුව මාවත්,
දකාේවත්ත්, බත්ත්රමුල්ල

ආද්රශ අ්දුම්පර් - ජ න් භාෂා / සාත්ු දේවක / මැෙද රදග / යුදරෝ ා
හා නැදගනහිර ආසයාික පුහුණු උ

දේශක උ දේශිකාවන් ලියා දාංචි කර

ගැනීම.
1. ුලකුරු සමඟ නම :……………………………………………………………………………………………
2. උපන් ින්

:……………………………………………………………………………………………

3. ජා.ෙැ.අංක්

:……………………………………………………………………………………………

4. ේිර ලිපින්

:……………………………………………………………………………………………

5. ිේික්තක්

:……………………………………………………………………………………………

6. දුරකථන අංක්

:……………………………………………………………………………………………

7. අධ්යාපන සුදුසුකම් :……………………………………………………………………………………………
8. භාෂා ෙැකි්ාව
භාෂාව

ලිීම

කථන්

9. වෘත්වි් ො දවනත්ව සුදුසුකම්
:……………………………………………………………………………………………
10. පළපුරුේද්
දේව් කල ආ්තනදේ
නම සෙ ලිපින් (දේශී්විදේශී්)

දේවා කාල්

තනුර

මා විසින් ඉිරිපත්ව කර ඇි ඉෙත සඳෙන් දතාරුරු සතය ො නිවැරි බවට සෙික
දවමි.
.......................

.................................................

ින්

අ්දුම්කරුදේ අත්වසන

