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ජාතික ඵලදායිතා සම්මාන 2020
දුරස්ථ ඇගයීමට අදාළ උපදදස් පත්රිකාව

2020 ජාතික ඵලදායිතා සම්මාන තරගාවලිදේ ක්දේත්රගත ඇගයීම් ක්රියාවලිය දම් වන විට
රට තුළ පවතින COVID- 19 වසංගත තත්තත්තවය හමුදේ අදේක්ෂා කළ පරිදි සිදු කිරීමට
දනාහැකි වී ඇති බැවින් දුරස්ථ ඇගයීම් ක්රියාවලියක් දලස සිදු කිරීමට කටයුතු දයාදා ඇත.
දම් සම්බන්ධව ආසියානු ඵලදායිතා සංවිධානදේ ද යහපත්ත පරිචයන් අනුගමනය කරමින්
දමදතක් අප සිදු කළ ක්දේත්ර ගත ඇගයීමට සමානව දමම ඇගයීම ද සිදු කිරීමට සංවිධානය
කර ඇති අතර ඒ සඳහා ඔබ ආයතනදේ පුර්ණ දායකත්තවය ලබා දදන දමන් ඉල්ලා සිටිමු.
දමම දුරස්ථ ඇගයීම් ක්රියාවලිය අදියර දදකකට යටත්තව සිදු දකදර්.
පළමු අදියර
ඔබ විසින් එවන ලද අයදුම්පදතහි එක් එක්

නිර්ණායකයන්ට යටත්තව අදාළ දතාරතුරු

සතයාපනය කරගැනීම සඳහා දත්තතයන්, දල්ඛන සහ එයට අදාළව සකස් කළ වීඩිදයෝ පට
විගණනය ආරම්භ කිරීමට අවම වශදයන් දින 05 කට දපර

ජාතික ඵලදායිතා දල්කම්

කාර්යාලීය දවබ් අඩවිදේ සඳහන් කර ඇති දිස්ත්රික් සම්බන්ීකරණ නිලධාරීන්දේ විදුත්ත
ලිපිනයන් දවත එවීමට සුදානම්දකාට තබා ගත යුතුය.
(අයදුම්පතේ නිර්ණායක සතයාපනය කිරීමට අවශ්ය උපතදස් පත්රිකාව, ඇමුණුම 1
- රාජය අංශ්ය, ඇමුණුම 2 - පාසැල් අංශ්ය, ඇමුණුම 3 - නිෂ්පාදන හා තස්වා අංශ්ය)
තදවන අදියර
ජාතික ඵලදායිතා දල්කම් කාර්යාලය මඟින් පත්ත කරන ලද විනිශ්චය මණ්ඩල සාමාජිකයන්
තිදදදනකුදේ සහභාගීත්තවදයන් වීඩිතයෝ සාකච්ඡාවක් (Zoom Meeting) පැය 02 ක කාලයක්
තුළ සිදු කිරීමට කටයුතු දයාදා ඇත.
අපදේ තාක්ෂණික කමිටුව විසින් විගණනයට දින දදකකට දපර ඒ සඳහා ඔබ ආයතනයට
අවශය සියලුම තාක්ෂණික උපදදස් ලබා දේ.

එම දිනදේදී ඔබ ආයතනදේ සිදුවන විගණනය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා අපදේ ඵලදායිතා
සංවර්ධන නිලධාරිදයකු පැමිදණන අතර ඔහු/ඇය ඔබ ආයතනදේ COVID 19 නීතිරීති වලට
අනුගතව කටයුතු කරනු ඇත. එම නිලධාරියාට අවශය සහදයෝගය ලබා දදන දලස ඉල්ලා
සිටිමු.

වීඩිතයෝ සාකච්ඡාව (Zoom Meeting)
1. ආයතන ප්රධානියා සමඟ විනාඩි 10 ක ප්රධාන සාකච්ඡාවක් පැවැත්තවීම.
2. ආයතනය විසින් පත්ත කරනු ලබන නිලධාරිදයකු ජංගම දුරකථනයක් ද (Megapixel 3264 ප්රමාණයක් ඇති කැමරාවක් සහිත) අතැතිව ආයතනයට පිවිසීදම් සිට සියලුම අංශ
ආවරණය වන පරිදි විනිශ්චය මණ්ඩලය ලබා දදන උපදදස් අනුව ඒ ඒ අවස්ථාවට
අදාළව කැමරාව සහ මයිදරෝද ෝනය භාවිතා කරමින් පැහැදිළි කළ යුතුය.
3. උප කාර්යාල, ප්රධාන කාර්යාල පරිශ්රදයන් පිටත ඇති විට දී එම කාර්යාල ප්රධානියා
ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය එම ස්ථානදේ සිට ZOOM තාක්ෂණය ඔස්දස් දමම
විගණනයට සම්බන්ධ විය යුතු අතර එයට අවශය තාක්ෂණික දමවලම් සියල්ල
සුදානම් කර තබා ගත යුතුය.
4. සෑම අංශයකටම, උප කාර්යාලයකටම ඇතුල් වීමට දපර එහි ඉදිරිපස දපනුම, අංශදේ
නාම පුවරුව හා ඇතුල් වන ස්ථානය දහාඳින් දපන්විය යුතුය.
5. ප්රධාන අංශ ආවරණය කරන අවස්ථාවල දී සෑම අංශ ප්රධානිදයකුම තම අංශය
පිළිබඳව විනාඩි 05 ක ඉදිරිපත්ත කිරීමක් කළ යුතු අතර සීමිත කාලයක් ඇති බැවින් කාල
කළමනාකරණය පිළිබඳව විදශ්ෂ අවධානයක් දයාමු කළ යුතුය.
6. තව ද එම අංශ ආවරණදේ දී කැමරා දදකක් දහෝ ඊට වැඩි ප්රමාණයක් භාවිතා කළ
යුතු අතර සෑම විටම එක් කැමරාවක් මුළු අංශයම ආවරණය වන පරිදි අංශදේ
ඉදිරිපස චලනය දනාවන දස් ස්ථානගත කළ යුතු දේ. අදනක් කැමරාව අංශදේ
නිලධාරීන් දවත දයාමු කළ යුතු අතර ඔවුන් සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට, ඔවුන්දේ

රාජකාරි දම්සදේ වපසරිය, දගානු රඳවා තිදබන රාක්ක ආදිය විනිශ්චය මණ්ඩලය
දවත දපන්වීමට දයාදාගත යුතුය.
7. විනිශ්චය මණ්ඩලයට අවශය පරිදි අවශය ස්ථාන දපන්වීම,දල්ඛන දපන්වීම, පරිගණක
දත්තත පේධති දපන්වීම, අවශය නිලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡා පැවැත්තවීමට දයාමු කිරීම
ආදී සියල්ල ජංගම දුරකථන අතැති නිලධාරියා විසින් ආවරණය කළ යුතුය. (දම් සඳහා
නිලධාරීන් කිහිප දදදනකු වුව ද දයාදාගත හැකිය.)
8. එම කාර්යයන් අතර තුර විනිශ්චය මණ්ඩලයට අවශය දල්ඛණ (Document) ZOOM
තාක්ෂණය ඔස්දස් එවීමට තවත්ත නිලධාරිදයකු සුදානමින් සිටිය යුතුය. (ZOOM → Chat
→ File Sharing )
9. ස්වභාවික දහෝ දනාවැලැක්විය හැකි කාරණාවල (හදිසි විදුලි විසංධි වීම්, අන්තර්ජාල
අවහිරතා, කාලගුණික බාධාවන්) දී විගණනයට බාධා දනාවන පරිදි විකල්ප
දයාදාගත යුතුය.
10. දමම දුරස්ථ ඇගයීම් ක්රියාවලිය මඟින් අප දවත එවන ලද අයදුම්පදත්ත දතාරතුරු
සතයාපනය දකාට දගන තරඟාවලිදේ ඔබට හිමි ස්ථානය ලබාදීම මුලික අරමුණ වන
අතර පළමු හා දදවන ස්ථාන තීරණය කර ගැනීම සඳහා පමණක් (අවශය වූවදහාත්ත)
ක්දේත්ර පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීමට නියමිතය.
11. එදලස දමම අදියර දදක යටදත්ත ඔබ සෑහීමකට පත්තදවන දලස සියලුම කරුණු
ඉදිරිපත්ත කිරීමට ඔබට අවස්ථාව ලබා දී ඇති අතර ඉදිරිපත්ත දනාකරන කරුණු
පිළිබඳව ලකුණු ලබා දීමට ජාතික ඵලදායිතා දල්කම් කාර්යාලය බැඳී දනාසිටින බව ද
දන්වා සිටිමු.
12. දමම සියලුම විගණනයන්ට අදාළ සංවාදයන් හා රුප රාමු අප පරිගණකය තුළ පටිගත
වන බව අවධාරණය කළ යුතුය.
13. විනිශ්චය මණ්ඩලය දවත ඔබට දපන්වීමට අවශය සියලුම වීඩිදයෝ, යූටියුබ් ගිණුමක්
(youtube Account) සාදා එයට උඩුගත (Upload) කළ යුතු අතර එහිදී Unpublish mode
අකාරදයන් ඒවා Save කළ යුතුය. ඉන්පසු ඔබදේ එම යූටියුබ් ගිණුමට අදාළ සබැඳිය
(youtube Account Link) ඔබ දිස්ත්රික්කයට අදාළව දී ඇති විදුත්ත ලිපිනය (e – mail) මඟින්
ජාතික ඵලදායිතා දල්කම් කාර්යාලය දවත එවිය යුතුය. (දමහිදී ඔබ විසින් උඩුගත
(Upload) කරනු ලබන වීඩිදයෝ පට කිසිඳු බාහිර පාර්ශවයකට බැලීමට දනාහැකි වන
අතර අදාළ සබැඳිය (Link) ආධාරදයන් පමණක් බැලිය හැක.)

