“ගුරු හා විදුහල්ඳති ඇගයීම 2019” වැඩසටහනට අදාළ උඳදදස්
1. ප්රණාාමාාීන්



ගුරුවරු්
විදුහල්ඳතිවරු්

2. ගුරුවරු් ද ෝරා ගැනීම.
2.1 ද ෝරා ගැනීම සහා මූලික සුදුසුකම්



ශ්රී ාාකා ගුරු දසයවදස ස්රර ඳත්වීමක් ාද ගුරුවරදෙකු වීම
ඇගයීම් ඳත්රෙ ාාරග්නා අවසාන ිනනට අවම වයදේ වසර 03ක දසයවා කාාෙක්
සම්පූර්ණා කර තිබීම හා දසයවෙ ස්රර කර තිබීම දහෝ ඊට අදාළ කටයුතු සිදුකර තිබීම.



ඳාසා තුළ සක්රීෙ දාස අධයෙන ්රිොවලිෙට සම්්්ධව දසයවෙ රීම ම ෙදවනත් දසයවෙකට
අනුයුක් ව දනොසිටීම)



ඇගයීම් සහා සාකා ්ාන වර්ෂෙ තුළ වැටුප් රහි නිවාඩු ා්ා දනොතිබීම



ඇගයීම් ඳත්ර දිනිපඳත් කරන වර්ෂදෙහි නනවාිප 01 වන ිනනට වර් මාන දසයවෙ කරන
ඳාසදල් අඛණ්ඩව වර්ෂෙක දසයවා කාාෙක් සම්පූර්ණා කර තිබීම. ඇගයීම සිදු කරන
වර්ෂදස ඳළමු වාරෙ තුළ ඳාසාට ස්ථාන මාරුවක් ාැබී ඇත්නම් දඳර දසයවා ස්ථානදේ
අෙදුම් කළ හැරී අ ර එම ඳාසදල් විදුහල්ඳති විසි් සහතික කළ යුතුෙ.

2.2 එක් ඳළා රී් ගුරුවරු් ප්රණාාමාාීන් දාස ද ෝරාග්නා කාණ්ඩ හා සාඛයා
ඳාසල්
වර්ගෙ
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2.3 සැාරීෙ යුතු කරුණු


දහ මූලික සුදුසුකම් සහි සෑම ගුරුවරදෙකුම දම් සමග ඇති ඇගයිම් ඳත්රිකාව ෙආකෘතිෙ
-A) සම්පූර්ණා කර විදුහල්ඳති දව දිනිපඳත් කළ යුතුෙ



විදයයෂදේ සහ් කර දනොමැති අවස්ථාවා දී දඳර වර්ෂදස 2018 නනවාිප 01 වනදා
සිට දදසැම්්ර් 31 වනදා දක්වා කාාෙ තුළ ද ොරතුරු ඇතුළත් කළ යුතුෙ



එක් ගුරුවරදෙකුට දිනිපඳත් විෙ හැක්දක් 2.2 හි සදහ් එක් අායෙක් සහා ඳමණි.



2.2 හි සදහ් ඳිපින එක් ඳළා රී් ඳාසල් වර්ග හා අාය නිදෙෝනනෙ කරමි් වැඩිම ාකුණු
ා්ාගත් ප්රණාාමාාීන් 36 දදනා නාතික මට්ටමි් ඇගයීමට ාක්දකදරන අ ර ාකුණු
අනුව ද ෝරා ග්නා දසසු ප්රණාාමාාභි් ඳළාත් මට්ටමි් ඇගයීමට ාක්දකදර්.
1

.
2.4

ගුරුවරු් ප්රණාාමාාීන් දාස ද ෝරාගැනීදම් දී ඳාසල්, කාාඳ, ඳළාත් හා අමා යාාය මට්ටදම්
කාර්ොාරෙ

ඳාසල්
මට්ටම



ආකෘතිෙ - A අනුව සම්පූර්ණා කරන ාද ඇගයීම් ඳත්රිකා ජූනි 15 වන ිනනට දඳර සිෙලුම
ගුරුවරු්දග් ා්ා ගැනීම විදුහල්ඳතිවරොදේ වගකීම දේ.



ගුරුවරු් විසි් සම්පූර්ණා කරන ාද ද ොරතුරු හා ාකුණු හවුරු රීම ම ඳහ සහ්
ඳිපින ඳත්කරග්නා ාද ඳාසල් ගුරු ඇගයීම් කමිටුව විසි් සිදුකළ යුතුෙ.

සාාඳති - විදුහල්ඳති

සාමාජික 1 - නිදෙෝනය විදුහල්ඳති

සාමාජික 2 –නිදෙෝනය විදුහල්ඳතිසසහකාර විදුහල්ඳති
නිදෙෝනය සහකාර විදුහල්ඳතිවරු් දනොමැති අවස්ථාවා දී ෙඅදාළ ගුරුවරො දල්ලුම් කර ඇති
අාය දහෝ දරයණි කාණ්ඩෙට අදාළ දනොවන) ඳාසදල් දවනත් දනයෂ්ඨ ගුරුාවද කු කමිටුව
සදහා ඳත් කළ හැරීෙ. තිදදදනකුදග් යුත්ක කමිටුවක් ඳත් රීම මට අඳහසු වන ඳාසල්
දකොට්ඨාස අධයාඳන අධයක්ෂදේ උඳදදස් ම කටයුතු කළ යුතුෙ.

කාාඳ
මට්ටම



ඳාසල් ඇගයීම් කමිටුදව් ඇගයීම් ඳත්රිකා සහා ාකුණු ා්ාදී සෑම ගුරුවරදෙකු විසි්
ම ා්ාගත් ාකුණු දල්ඛනෙක් සකස් කළ යුතුෙ. ාකුණු 50ට වැඩි සිෙලු ගුරුවරු්දේ
ඇගයිම් ඳත්රිකා විදුහල්ඳති විසි් ජූනි 30 ිනනට දඳර කාාඳ අධයාඳන අධයක්ෂ දව
ෙැවිෙ යුතුෙ.



ා්ා ගත් ාකුණු පිළි්ව විදුහල්ඳති විසි් ගුරුවරු් දැනුවත් කර, දතිිප ඇගයීම් ඳත්රිකා
සුරක්ෂි ව ්ා ග යුතුෙ.



කාාඳ මට්ටදම් ගුරු ඇගයීම සදහා නිළධාම ් තිදදදනකුදග් සම්වි
කාාඳ අධයාඳන අධයක්ෂ විසි් ඳත් කළ යුතුෙ.



ඳාසල් මට්ටදම් ද ෝරා එවන ාද ගුරුවරු්දේ ඇගයීම් ඳත්රිකා ඳම ක්ෂා කර
ගුරුවරු් සම්මුඛ ඳම ක්ෂණාෙට ාක්කර දල්ඛන හා ද ොරතුරුවා නිරවදය ාව හවුරු
රීම ම කාාඳ ඇගයීම් කමිටුව විසි් සිදුකළ යුතුෙ.



එදම්ම එම ගුරුවරු් ඇගයීමට සුදුසු ්ව සහ විනෙ හා විමර්යන ද ෝදනාවාට දහෝ
දඩුවම්වාට දහෝ ාක් වී දනොමැති ්වට කාාඳ අධයාඳන අධයක්ෂ විසි් ඳම ක්ෂා කර
්ාා හවුරු කරගැනීදම් ඳසුව අදාළ නිර්දේයෙ ා්ා ිනෙ යුතුෙ



සම්මුඛ ඳම ක්ෂණාෙ අනුව ාකුණු 50ට වැඩි ගුරුවරු්දේ නාම දල්ඛනෙ සහ ඇගයීම්
ඳත්රිකා ෙඇමුණුම 02 ට අනුව) ජූලි 31 ිනනට දඳර ඳළාත් අධයාඳන අධයක්ෂ දව ාාරිනෙ
යුතුෙ.



දතිිප ඇගයීම් ඳත්රිකා හා අදාළ ලිපි දල්ඛන අවයය අවස්ථාව්හි දී දිනිපඳත් රීම ම සහා
කාාඳ කාර්ොාදෙහි සුරක්ෂි ව ්ා ග යුතුෙ.

2

කමිටුවක්

ඳළාත්
හා
නාතික
මට්ටම



ඳළාත් සහ නාතික මට්ටම ඒකා්ේධ සම්මුඛ ඳම ක්ෂණා මණ්ඩාෙක් මගි් කාාඳ
මට්ටදම් ද ෝරා එවන ාද ගුරුවරු් සම්මුඛ ඳම ක්ෂණාෙකට ාක්කර දල්ඛන හා
ද ොරතුරුවා නිරවදය ාව හවුරු කරග යුතුෙ.



සම්මුඛ ඳම ක්ෂණා මණ්ඩාෙ මගි් ද ෝරා ග්නා ගුරුවරු් ඇගයීමට සුදුසු ්ව සහ
විනෙ හා විමර්යන ද ෝදනාවාට දහෝ දඩුවම්වාට දහෝ ාක් වී දනොමැති ්වට ඳළාත්
අධයාඳන අධයක්ෂ විසි් ද ඳම ක්ෂා කර ්ාා හවුරු කරගැනීදම් ඳසුව නිර්දේයෙක්
ා්ා ිනෙ යුතුෙ.



අසම්පූර්ණා අෙදුම්ඳත් හා ඳාසල්ස කාාඳසඳළාත් මට්ටදම් සම්මුඛ ඳම ක්ෂණාෙට ාක්
දනොකළ අෙදුම්ඳත් ප්රතික්දෂයඳ කරනු ඇ .



එදම්ම සම්මුඛ ඳම ක්ෂණා මණ්ඩා වා සිෙලු සාමාජිකයි්දේ අත්ස් රහි
අෙදුම්ඳත් ද ප්රතික්දෂයඳ කරනු ඇ .



වැඩිම ාකුණු ා්ා ගත් ගුරුාවතු් අ ිප් එක් ඳළා රී් ගුරුාවතු් 36 දදදනකු
්ැගි් අවස් ඇගයීමට ද ෝරා ගැනීදම් ඳසුව නාතික මට්ටදම් ඇගයීම් උදාළක්
ඳවත්වා ප්රණාාම ා්ා දීම සිදු දකදර්.

ඇමුණුම 01
ද ෝරාගත් ගුරු නාම දල්ඛනෙ
කාාඳෙ................................................
ඳාසල් වර්ගෙ ෙ1AB/1C/2/3) ..................

අායෙ

ගුරුවරොදේ
නම

ඳාසදල් නම
හා ලිපිනෙ

නාතික
හැදුනුම්ඳත්
අාකෙ

1-5
6-9
10-11
12-13
එක් එක් ඳාසල් වර්ග අනුව ද ොරතුරු එවිෙ යුතුෙ

3

දුරකථන

ා්ා ගත්

විදයයෂ

අාකෙ

ාකුණු

සටහ්

3. විදුහල්ඳතිවරු් ද ෝරා ගැනීම
3.1 ද ෝරාගැනීම සහා මූලික සුදුසුකම්


ඇගයීම් සිදු කරනු ා්න වර්ෂෙට දඳර වර්ෂදස දදසැම්්ර් 31 ිනනට අවම වයදේ
අඛණ්ඩව වසර 03ක් විදුහල්ඳති නතුදර් රානකාිප කටයුතු දටුකර තිබිෙ යුතුදේ



විදුහල්ඳතිවරදෙකු වයදේ රානකාිප දටු රීම ම සහා ලිඛි වැඩ ඳැවම මක් තිබිෙ යුතුෙ
ෙලිපිෙක් ස දාොේ සටහනක්).
ආෙ න සාග්රහෙට අනුව විනෙ හා විමර්යන ද ෝදනාවාට දහෝ දඩුවම්වාට දහෝ ාක් වී
දනොතිබිෙ යුතුෙ



3.2 එක් ඳළා රී් විදුහල්ඳතිවරු් ප්රණාාමාාීන් දාස ද ෝරාග්නා කාණ්ඩ හා සාඛයා
ඳාසල් වර්ගෙ

ප්රණාාම ාාීන්
සාඛයාව

1AB ඳාසල්

03

1C ඳාසල්
2 ඳාසල්
3 ඳාසල්
එකතුව

03
03
03
12

3.3 සැාරීෙ යුතු කරුණු
 අෙදුම් ඳත් ාැබුණු සිෙලුම විදුහල්ඳතිවරු් විසි් ඇගයිම් ඳත්රිකාව ෙආකෘතිෙ - B) අනුව
අදාළ ද ොරතුරු සම්පූර්ණා කර ජූනි 15 ිනනට දඳර කාාඳ අධයාඳන අධයක්ෂ දව ෙැවිෙ
යුතු ෙ.
 විදයයෂදේ සහ් කර දනොමැති අවස්ථාවා දී දඳර වර්ෂදස 2018 නනවාිප 01 වනදා සිට
දදසැම්්ර් 31 වනදා දක්වා කාාෙ තුළ ද ොරතුරු ඇතුළත් කළ යුතුෙ

 දහ 3.1 හි සදහ් ඳාසල් වර්ග නිදෙෝනනෙ කරමි් වැඩිම ාකුණු ා්ා ගත් ප්රණාාමාාීන්
12 දදනා නාතික මට්ටමි් ඇගයීමට ාක්දකදරන අ ර ාකුණු අනුව ද ෝරා ග්නා දසසු
ප්රණාාමාාභි් ඳළාත් මට්ටමි් ඇගයීමට ාක් දකදර්.

4

3.4 විදුහල්ඳතිවරු් ප්රණාාමාාීන් දාස ද ෝරාගැනීදම් දී කාාඳ,ඳළාත් හා අමා යාාය මට්ටදම්
කාර්ොාරෙ
කාාඳ
මට්ටම



සෑම කාාඳෙකම 2018 වර්ෂදෙහි ඳාසල් ්ාහිර ඇගයීම් ාකුණු සැාරීල්ාට දගන
ඳහ වගු අාක 01 හි සහ් ඳිපින එක් එක් ඳාසල් වර්ග අනුව දහළම අධයාඳන
ගුණාාත්මක දර්යකෙ ා්ාගත් ඳාසල් 02 හි විදුහල්ඳතිවරු් දදදදනාට අෙදුම්ඳ ෙB
ආකෘතිෙ ) ා්ා දීම කාාඳ ගුරු ප්රතිාා සම්්්ීකකරණා නිළධාිපො විසි් සිදු කළ
යුතුදේ.



2018 වර්ෂදෙහි ්ාහිර ඇගයීමට ාක් දනොකළ ඳාසල්වා ඳමණාක් 2017 වර්ෂදෙහි
අධයාඳන ගුණාාත්මක දර්යකෙ සාකා ්ැලිෙ හැරීෙ.



දමහිදී ඳාසල් ්ාහිර ඇගයීමට අදාළ අධයාඳන ගුණාාත්මක දර්යකෙ ගණානෙ කළ
ිනන වන විට අදාළ ඳාසදාහි වසරක කාාෙක් විදුහල්ඳති වයදේ කටයුතු කර තිබිෙ
යුතුදේ.



දහ සුදුසුකම් සපුරන විදුහල්ඳතිවරදෙකු ්ාහිර ඇගයීම සිදු කළ ිනදන් ඳසු ස්ථාන
මාරු ාැ් දවනත් ඳාසාක දසයවෙ කරයි නම් දඳර ඳාසාට අදාළව අෙදුම්ඳ ා්ා
ිනෙ යුතුදේ.
වගු අාක 01
1AB
02




ඳළාත්
මට්ටම

1C

2 වර්ගෙ

3 වර්ගෙ

02

02

02

ෙම් ඳාසල් වර්ගෙක අධයාඳන ගුණාාත්මක දර්යකෙ 50 ට වැඩි ඳාසල් දනොමැති නම්
අෙදුම්ඳත් ා්ාදීම දනොකළ යුතු දේ.
ද ෝරා ග්නා සිෙලු විදුහල්ඳතිවරු් ඇගයීමට සුදුසු ්ව හා විනෙ හා විමර්යන
ද ෝදනාවාට දහෝ දඩුවම්වාට දහෝ ාක් වී දනොමැති ්වට කාාඳ අධයාඳන අධයක්ෂ
විසි් ඳම ක්ෂා කර ්ාා හවුරු කරගැනීදම් ඳසුව අදාළ නිර්දේය ා්ා ිනෙ යුතුදේ.



නාම දල්ඛනෙ සහ ඇගයීම් ඳත්රිකා ෙඇමුණුම 02ට අනුව) ජූනි 30 ිනනට දඳර ඳළාත්
අධයාඳන අධයක්ෂ දව ාාරිනෙ යුතුෙ



දතිිප ඇගයීම් ඳත්රිකා හා අදාළ ලිපි දල්ඛන අවයය අවස්ථාව්හි දී දිනිපඳත් රීම ම
සහා කාාඳ කාර්ොාදෙහි සුරක්ෂි ව ්ා ග යුතුෙ



ඳළාත් හා නාතික මට්ටදම් ඒකා්ේධ සම්මුඛ ඳම ක්ෂණා මණ්ඩාෙක් මගි් නාතික
මට්ටම් සහා ප්රණාාමාාීන් ද ෝරාගනු ඇ .



කාාඳ මට්ටදම් ද ෝරා එවන ාද විදුහල්ඳතිවරු් සම්මුඛ ඳම ක්ෂණාෙට ාක්කර
දල්ඛන හා ද ොරතුරුවා නිරවදය ාව හවුරු කරග යුතුෙ.



අවයය අවස්ථාවකදී ස්ථාන ඳම ක්ෂණාෙක් සිදු කළ හැරීෙ.
5



ද ෝරා ග්නා විදුහල්ඳතිවරු් ඇගයීමට සුදුසු ්ව සහ විනෙ හා විමර්යන
ද ෝදනාවාට දහෝ දඩුවම්වාට දහෝ ාක් වී දනොමැති ්වට ඳළාත් අධයාඳන
අධයක්ෂ විසි් ඳම ක්ෂා කර ්ාා හවුරු කරගැනීදම් ඳසුව අදාළ නිර්දේයෙ ා්ා
ිනෙ යුතුෙ.


අසම්පූර්ණා අෙදුම්ඳත් ප්රතික්දෂයඳ කරනු ඇ .



වැඩිම ාකුණු ා්ා ගත් විදුහල්ඳතිවරු් අ ිප් එක් ඳළා රී් 12 දදදනක්
්ැගි් අවස් ඇගයීමට ද ෝරා ගැනීදම් ඳසුව නාතික මට්ටදම් ඇගයීම්
උදාදළයදී ප්රණාාම ා්ා දීම සිදු දකදර්

ඇමුණුම 03
ද ෝරාගත් විදුහල්ඳති නාම දල්ඛනෙ
කාාඳෙ................................................
ඳාසල් වර්ගෙ ෙ1AB/1C/2/3) ...............
විදුහල්ඳතිවරොදේ
නම

ඳාසදල් නම
හා ලිපිනෙ

නාතික
හැදුනුම්ඳත්
අාකෙ

දුරකථන
අාකෙ

ඳාසල්අධයාඳන
ගුණාාත්මක
දර්යකෙ

විදයයෂ
සටහ්

එක් එක් ඳාසල් වර්ග අනුව ද ොරතුරු එවිෙ යුතුෙ
දහ නම් සදහ් ගුරුාවතු්ස විදුහල්ඳතිවරු් ආෙ න සාග්රහෙ අනුව විනෙ කාර්ෙ ඳිපඳාිපෙක දී ඳළමු
උඳදල්ඛනදස වරද සම්්්ධදේ විෂමා ාර ද ෝදනාවකට ාක්වී දහෝ දඬුවම් ා්ා දනොමැති ්වත් ප්රණාාම
ාැබීමට සුදුසු ්වට නිර්දේය කරමි.

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

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

කාාඳ අධයාඳන අධයක්ෂ දේ අත්සන හා නිා මුද්රාව
ිනනෙ -

ඳළාත් අධයාඳන අධයක්ෂ දේ අත්සන හා නිා මුද්රාව.
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