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අධ්යාපන අමඅතායාාංය 

ගුරුමවිද්යායහි ගමගුරුමඅධ්යාපන අමපන ාාතාාමශෑද්ීම තමවඳශාමගුරුලරුහිමතෝරාමගෑනීතම-ම

2016/2017 

අයදුම්පන මපිරවීතමවඳශාමඅලයමපපන තද්ව  

01. ගුරු විද්යාලයන්හි ද ද්ුවුරු ග ගුරු හුණුණු ඨාාලාලයනාව දෑද්ුම ල  ඳදා ඨදත  ඳදහි සු ගසුකම් ඇති 

ගුරුවරුහිගගහි අ් ගම්ඨත් කෑඳවනු ලයනෑගේ. 

 

1.1. රාජය ග  වා ගක ිෂනහි  ාාග  ගකකම් ගද  අධ්යාඨස ග  වා කිෂටුග  ගකකම් ගද  ඨතාත් 

රාජය ග  වා ගක ිෂනහි  ාාග  ගකකම් විසිහි අත් හි කත විධිලත් ඨත්වීම් ලයනබා ඇති රජගේ 

ඨා කවලයන ග  ව් කරස නුහුණුණු ගුරුවරුහි, 

 

1.2. අධ්යාඨස අලාතයාාංශයේ ගේ ගඨ ලිග පක ඨා ක අධ්යාඨස අධ්යක්ෂන විසිහි  දතික කර ඇති 

ගඨ ලිග පක ඨා ක සාල ගකඛසගේ ඇතුතත් දා ඨතාත් අධ්යාඨස අධ්යක්ෂන අනුලත කර ඇති 

ඨත්වීම් ඇති ගුරුවරුහි, 

 

1.3. අධ්යාඨස අලාතයාාංශයේ ගේ පිෙනගවහි අධ්යාඨස අාංශයේ ගේ  ප්ාඨංාං ප ඨතාත් අධ්යාඨස අධ්යක්ෂන 

අනුලත කර ඇති ඨත්වීම් ඇති පිෙනගවහි ගුරුවරුහි 

 

1.4. ලදරගල ජාතික අධ්යාඨස ආ්තස් විසිහි ක්රි්ාත්ලක කරනු ලයනෑ ද  ගර , , රිහිග   , ගුරු 

වි ගදක ඨෑරණි නිර්ගලිශයේ ්, උඨාධිධ්ාම  ගස වස නුහුණුණු ගුරුවරුහි හුණුණු කිම ගම් ගුරු හුණුණු 

ඨාාලාලයනාව දද්ාරා අ ාර් ක ව බව අද්ාත ගුරු හුණුණු බලයනධ්ාම හි විසිහි  දතික කර ඇති 

ගුරුවරුහි, 
 

02. විතේමපපන තද්ව ම:ම 
 

2.1 ගුරු විද්යාලයන්හි ද ඨවතිස හුරපාඨා ම ලත ඨා ගක වෑභ ාාරගෑමේගම් ගජයන,ාතාව් ඨද්සම් කර 

ගගස ගත රා ගෑමේම් ගකගර්.ගුරු ග  වගේ උ  ,වීම්වලයනදී වෘත්තී් සු ගසුකම් ගස ලෑතිවීල නි ා 

ඨා ම සි ගවසවා ඨලණක්ෂ ගස ව ඨා ක අධ්යාඨසගේ ගුණාත්ලක වර්ධ්ස් ඇති කරගෑමේලට ද් 

බාධ්ාවක්ෂ වී ඇත. ගලල සි්ලු කරුණු  ලයනකා සි්ලු ල උඨාධිධ්ාෙන ගස වස නුහුණුණු ගුරුවරුහි 

හුණුණුව ලයනබා ගෑමේලට කටයුතු කත යුතු ග . 
 

2.2 ගලල ඨාාලාලයනාව අවුරු ග ගද්කක ගහිවාසික හුණුණුවක්ෂ වස අතර, ගහිවාසික ඨදසුකම් ගස ලෑති 

අව , ාවලයන වි ගදකඨතිගේ  පඛිත අව ර් ලත ගුරු වි ගදලයනට ආ හිසගේ ගහිවාසික වීලට අව ර 

ගද්නු ලයනෑගේ 

 

2.3 ඨාාලාලයනා ඨෑවෑත්වීල  ඳදා ඇති ඨදසුකම් අනුව ඨාාලාලයනාව ඨෑවෑත්ගවස ගුරු විද්යාලයන් තීරණ් 

වස බෑවිහි  ෑලවිටල ආ හිස ගුරු විද්යාලයන් ලයනබා දීලට ගස දෑකි ග .අ් ගම්ඨගත් අාංක 6 පිරවීල 

 ඳදා ගුරු විද්යාලයනවලයන සි ග කරස ඨාාලාලයනා පිළිබඳ ඨදත ගත රතුරු උඨග් ගී කරගහිස. 
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ගුරු විද්යාලයන් 

  
බලයනපිටි් උණවටුස ගිරාගල ගක ටගලයන 

අඩ්භාලයනච්
ගච්ස 

ගක ඨායි 
ලභකතහු
ව 

තාධ්යය 

 
සාංශ සාංශ සාංශ තද්තෂ තද්තෂ තද්තෂ තද්තෂ 

විය 

ගෘද ආර්ථික 
විද්යාව ඉාංග්රීසි සිාංදලයන 

ප්රා ිෂක 
අධ්යාඨස් ඉාංග්රීසි 

ක්රි ,තු 
ධ්ර්ල් ඉාංග්රීසි 

බුලිධ් ධ්ර්ල් 

ප්රා ිෂක 
අධ්යාඨස
් ඉාංග්රීසි 

ගද්වස බ   
සිාංදලයන 

ක්රි ,තු 
ධ්ර්ල් 

ශයේ ාම ෙනක 
අධ්යාඨස් 

ගෘද 
ආර්ථික 
විද්යාව 

ක්රි ,තු ධ්ර්ල් විද්යාව 
බුලිධ් 
ධ්ර්ල් 

කෘෂි 
විද්යාව 

ශයේ ාම ෙනක 
අධ්යාඨස් 

විගශයේ  න 
අධ්යාඨස් 

ප්රා ිෂක 
අධ්යාඨස
් 

ශයේ ාම ෙනක 
අධ්යාඨස් 

ගද්වස 
බ   
සිාංදලයන සෑටුම් සෑටුම් 

ප්රා ිෂක 
අධ්යාඨස් වාණිජ්  

 ලාජ 
විද්යාව 

විගශයේ  න 
අධ්යාඨස් ගණිත්  ාංගීත්  පත්ර විද්යාව 

ප්රා ිෂක 
අධ්යාඨස් විද්යාව 

වාණිජ    පත්ර 
 දහි ග 
ධ්ර්ල් ගණිත්  ාංගීත් ගණිත් 

ප්රා ිෂක 
අධ්යාඨස්   

 ගත රතුරු 
තාක්ෂනණ් 
(සාංශ/ම
තද්තෂ) 

 ගද්වස බ   
ගද්ලත ඉ ,ලයනාම් 

 හු ,තකාලයන 
විද්යාව ගද්ලත 

 ලාජ විද්යාව         
 උඨගලිශයේ ස
් 

 

සිාංදලයන         

 ද ,ත 
කර්ලාහිත් 
දා 
තාක්ෂනණ්   

කෘෂි විද්යාව             

 හු ,තකාලයන 
විද්යාව             

 උඨගලිශයේ ස්             

 ද ,ත 
කර්ලාහිත් 
දා තාක්ෂනණ්             

 

 

2.4 ගුරු විද්යාලයනග් ද හුණුණු කාලයන් තුත ගවසත් ඨාාලාලයනා දෑද්ුම ල ගද  ගවසත් බා දර විාාගවලයනට 

ගඨමේ සිටීල ගද  ගස කත යුතු ්. ඒ පිළිබඳ ලයනෑගබස ගත රතුරු දා ඨාාලාලයනා දෑර්ාල පිළිබඳ ව 

විධිලත් ඨම ක්ෂනණ්කිහි ඨසු විස්ානුකූලයනව කටයුතු කරනු ලයනෑගේ. 
 

2.5 ගලල ඨාාලාලයනාව ඨදත ද්ෑක්ෂගවස ගුරුවරුහිට අද්ාත ගස ග . 
 

(අ) කවර ගද  ගුරු විද්යාලයන්ක ද්ෑසටලත් හුණුණුව ලයනබහිසා ව ගද  හුණුණුව ලයනබා ඇති 

ගුරුවරුහි, 
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(ආ) උඨාධිධ්ාම  අායා ලයනා ග ගුරු ඨත්වීම් ගද  උඨාධිධ්ාම  කතලසාකරණ  දා්ක ඨත්වීම් ගද  

ඒ  ලාස කවර ගද  උඨාධි ඨත්වීලක්ෂ ලයනබා ඇති ගුරුවරුහි, 

 
(ඇ) ගල ද අාංක 1  ද  ඳදහි සු ගසුකම්  හුරා ගස ලෑති ගුරුවරුහි , 

 

 ඉදත වි ,තර අනුව සු ගසුකම්  හුරා ගස ලෑති අ් ඨාාලාලයනාවට ඇතුතත් වී ඇති බව ද්ෑස 

ගෑමේලට ලයනෑබුණු අව , ාවක හුණුණුවස කාලයන් තුතදී සම් හුණුණුව අවලයනාංගු කරස අතර 

හුණුණුගවහි ඨසුව සම් ඔණුගේ ගද  ඇ්ගේ ගුරු හුණුණු  දතික් අවලයනාංගු කරනු ලයනෑගේ. 

 
2.6  ුල අ් ගම්කරුවකු විසිහි ල ඨදත  ඳදහි  ප්කි්වි ප ගුරු හුණුණුව  ඳදා  ප්ාඨංාං ප වීලට 

කෑඳවස ංසගේ දී ාාරං් යුතු ්. 

 
(අ)  ම්පූර්ණ කරස ලයනද් ඇඨ බෑඳුම්කර්, 
 

(ආ) ගුරු අධ්යාඨස ඨාාලාලයනා නිල කිම ගලහි ඨසුව ඨත්කරනු ලයනබස ඨා කවලයන (රජගේ 

ගුරුවරුහි රජගේ ඨා කවලයන දා රජගේ ගස වස ගුරුවරුහි අද්ාත ඨාලයනක ලණ්භලයන් ්ටගත්) 

ගස කභවා අවුරු ග 05 ක්ෂ ග  ව් කරස බවට රජ් ගද  ඨාලයනක ලණ්භලයන්  ලග ඇති කරගත් 

ගිවිසුලක පිටඨත, 
 

2.7 1982 අගප්ර ක ලා ග්හි ඨසුව ං ,රික්ෂ ග  වා රල් ්ටගත් ගුරු ඨත්වීම් ලයනෑබ හුණුණුවට ඇතුතත් 

වස අ් ගුරු හුණුණුගවහි ඨසුව ද් මුක ඨත්වීල ලයනද් එල ං ,රික්ෂකවලයන ල ග  ව් කිම ලට ්ටත් වස 

බව  ෑලයනකි් යුතු ්. 
 

2.8 ගුරු හුණුණු ඨාාලාලයනාවහි  ඳදා ගුරු විද්යාලයන්කට ඇතුතත් ව ඨසු කිසිල හුණුණුලයනායෙග්කුට තල 

අයෙලත් ඨෙනං ඨාාලාලයනාගවහි ඉවත්වි් ගස දෑකි ්. එග   ඉවත් වුවගද ත් රජගේ වි්ද්ම් 

තක්ෂග  රු කර අධිාාර්  ලඟ අ්කරනු ලයනෑගේ. 
 

03. (i) ගුරු වි ගදකඨති විසිහි අගපාක්ෂනා කරනු ලයනබස තත්ත්ව්ට ගස ඨෑිෂණීල,  ාලාසය දෑසිම ල ගුරු 

විද්යාලයනගේ විස් ගරුකත්ව්ට අනුකූලයන ගස වස බව වෑටගද  සම් දා ඉගගමේල පිළිබඳ 

උගද්ය ගීතාව ද්ෑක්ෂවීලට අගඨ ගද  ත් වහිගහි සම් හුණුණුව ලයනබහිසහි ඨාාලාලයනාව 

දෑද්ුම ගලහි ඉවත් කරනු ලයනෑගේ. හුණුණුව ලයනබස ගුරුවර්කුගේ ඨාාලාලයනාවට  දාාගී වීල  ද 

ඨෑිෂණීල 80% ට අ ම වුවගද ත් ගුරු විද්යාලයන අව හි ඨම ක්ෂනණ්ට ගඨමේ සිටීලට නුසු ග , කු 

වනු ඇත. එගදත් ්ම් අව , ාවකදී විගශයේ  න කාරණ්ක්ෂ ලත අධ්යාඨස ගකකම්ගේ තීරණ් 

අව ාස තීරණ් ග . 
 

(ii) නිවා ම : 

 

ආ්තනික හුණුණුව  ඳදා ව ර ගද්කක  ම්පූර්ණ වෑටුපා   දත අධ්ය්ස නිවා ම ගද්නු ලයනෑගේ. 

ගලල අධ්ය්ස නිවා ම කාලයන් හුණුණු ඨාාලාලයනාව දෑද්ුම ල  ඳදා  ම්පූර්ණග්හි ල ග් ද්ා 

ගෑමේල අවශයේ ය ්. එගදත් ගුරු හුණුණුව ලයනබහිසාට අතයවශයේ ය බවට වි ගදකඨති  ුීමලකට 

ඨත්ග  සම් ඨලණක්ෂ සීිෂත ංස ගණසක්ෂ අනි්ම් නිවා ම ලයනබා ගත දෑකි ්. ඒ  ඳදා 

වි ගදකඨතිගේ පූර්ව අනුලෑති් ලයනබා ගත යුතු බව අවධ්ාරණ් කරනු ලයනෑගේ. ගලග   ලයනබා 

ගහිසා නිවා මව වර්න්කට ංස ද්ද්ක්ෂ ගස ඉක්ෂල වි් යුතු ්.  

 

අධික ගලයන  නිවා ම ගෑමේල ගද තුගවහි ඨාාලාලයනාගව අධ්ය්ස කටයුතු කිම ගම් ප්රගති් 

අ තුටුද්ා්ක බවට කිසි්ම් අායා ලයනායේකු පිළිබඳ ව වි ගදකඨති වාර්තා කතගද ත් ඨාාලාලයනා 

අධ්ය්ස් අත් දටුවා ඨා කවලයනට ආඨසු ්වනු ලයනෑගේ. ෛවද්ය නිවා ම  ඳදා රජගේ ගද  රජ් 

පිළිගත් ෛවද්යවර්කුගේ  දතික්ක්ෂ ඉංෙනඨත් කත යුතු ්. 
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04. ගුරු විද්යාලයන් විසිහි ඨවත්වනු ලයනබස ඨම ක්ෂනණව පහි  ද ද්ුවුරු ග ගුරු හුණුණු ඨාාලාලයනාව 

 ාර් කව නිල කිම ගලහි ඨසු විාාග ගක ල ාෙන , ජසරාක විසිහි ඨවත්වනු ලයනබස අව ාස 

ඨම ක්ෂනණග්හි ද්  ලත්වස අ්ට ගුරු හුණුණු  දතික් පිෙනසලනු ලයනෑගේ. 

 

05. වෑටුපා ඨෙනලාණ්  

ගුරු ග  වා වයව , ාවට අද්ාතව ඨසුකාීනස  ාංගශයේ  ධ්ස්හිට ්ටත්ව හුණුණු ගුරුවරුහි ගුරු 

ග  ව්ට අහිතර්ග්රදණ් කත ඨසු අද්ාත වස වෑටුපා ඨෙනලාණගේ පි දටුවනු ලයනෑගේ. 
 

06. (i)  ුල අ් ගම්කරුවකු ල තලා ඨත්වීම් ලයනද් විනග්හි ල ගුරු හුණුණුව ලයනෑබි් යුතු ්. එගදත් 

විගශයේ  න අධ්යාඨස ඨාාලාලයනාවට ඨලණක්ෂ ගවසත් වින්්හිගගහි ඨත්වීම් ලයනද් ගුරුවරුහිටද් 

ඉකලුම් කත දෑකි ්. රජගේ ඨත්වීම් ලයනද් ගුරුවරුහිගේ ඨත්වීම් වින්, ඨත්වීම්  පපිගේ 

 ඳදහි ගස වස අව , ාවලයනදී තලා අ.ගඨ . . (උ  , ගඨත) විාාග්ට ගඨමේ සිට  ලත්ව 

වින්්හිගගහි ගුරු හුණුණුව ලයනබා ගෑමේලට ඉකලුම් කත දෑකි ්. ඒ  ඳදා අද්ාත වින්හි 

උගහිවස බවට අනුලත කාලයන ටදගස ද පිටඨතක්ෂ  ම්මුඛ ඨම ක්ෂනණගේ දී ඉංෙනඨත් කත 

යුතු ්. අ.ගඨ . . ( ාලාසය ගඨත) සු ගසුකම් ලත බඳවා ගත් අ්ගේ ඨත්වීම්  පපිගේ 

ඨත්වීම් වින්්  ඳදහි ගස වස විටක දී එල ඨත්වීල ප්රා ිෂක ගුරු ඨත්වීලක්ෂ ගලයන   ලයනකා 

කටයුතු කරනු ලයනෑගේ. ගඨ ලිග පක දා පිෙනගවහි ගුරුවරුහිගේ ඨත්වීම්  පපිවලයන වින්් 

 ඳදහි ගස වස අව , ාවලයනදී තලහි උගහිවනු ලයනබස වින්් අනුව හුණුණුව  ඳදා ගත රා 

ගෑගහි. ආ්තස ප්රධ්ානි්ාගේ අත් නිහි යුත් අනුලත කාලයන ටදගහි පිටඨතක්ෂ ඉංෙනඨත් 

කිම ල අතයවශයේ ය ග . 

 
(ii) හුණුණුව ලයනබාගද්ස ඨාාලාලයනා ඨදත ඨෙනං ග  

 
   පන ාාතාාතේමඅාංකය  පන ාාතාාතේමඅත 

i.  01    සිාංදලයන 

ii.  02    ප්රා ිෂක අධ්යාඨස් 

iii.  03     ලාජ විද්යාව 

iv.  04    විද්යාව 

v.  05    ගණිත් 

vi.  06    කෘෂි විද්යාව 

vii.  07    ගෘද විද්යාව 

viii.  08    ඉාංග්රීසි 

ix.  09    බුලිධ් ධ්ර්ල් 

x.  10    ක්රි ,ති්ානි / ගර ලානු කගත  පක ධ්ර්ල් 

xi.  11     දහි ග ධ්ර්ල් 

xii.  12    ඉ ,ලයනාම් ධ්ර්ල් 

xiii.  13     පත්ර කර්ල් 

xiv.  14     ාංගීත් 

xv.  15    සෑටුම් 

xvi.  16    අරාබි 

xvii.  17    විගශයේ  න අධ්යාඨස් 

xviii.  18    ද ,ත කර්ලාහිත් දා තාක්ෂනණ් 

xix.  19    වාණිජ 

xx.  20    ගද්ලත 
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xxi.  21    ශයේ ාම ෙනක අධ්යාඨස් 

xxii.  22    ගද්වස බ  (සිාංදලයන / ගද්ලත) 

xxiii.                             23    ගත රතුරු තාක්ෂනණ් 

xxiv.                 24    උඨගලිශයේ ස් 

xxv.     25    හු ,තකාලයන විද්යාව 

07. (i) සු ගසුකම්  

  ුල අ් ගම්කරුගවකු ල ඨදත  ඳදහි සු ගසුකම්  හුරා තිබි් යුතු ්. 

 

I. ්දඨත් චෙනත්කිහි යුක්ෂත වි් යුතු ්. 

 

II. ශ්රී ලයනාංකාග  හුරවෑසි්කු වි් යුතු ්. 

 

III.  ුල අ් ගම්කරුවකු ල තල ඨත්වීගම්  ,වාාව් මුක ඨත්වීම්  පපි් ඇසුගරහි 

 සා  කත යුතු ්. 

IV.  ුල අ් ගම්කරුවකු ල තල අ් ගම්ඨත එවීගම්දී ඨදත  ඳදහි  පපි ගකඛසවලයන 

 දතික කරස ලයනද් ඡා්ා පිටඨත් අ් ගම්ඨත  ලඟ අමුණා එවීලට කටයුතු කත 

යුතු් . 

 

7.1  ඨත්වීගම්  පපි් 

7.2 ජාතික දෑ ගනුම්ඨත 

7.3 මුකඨත්විගම්  පපි් අනුව වෑභාාරගත් ඨතමු ංස්  සා  කිම ල  ඳදා 

වි ගදකඨති   දතික කරස ලයනද් නිලයනමුද්රාව    දත ගලයන ේ  ටදගහි පිටඨතක්ෂ 

 7.4 අධ්යාඨස  ද වෘත්තී් සු ගසුකම් පිළිබඳ  දතික් 

 7.5  ප්ාඨංාං ප වීගලහි ශ්රී ලයනාංකාග  හුරවෑසිාාව් ලයනබා ඇත්සම් ඒ බව  සා    

       කරස  ප්කි පවි ප 

 

08. රජගේ අනුලත ගඨ ලිග පක ඨා ලයනක  ,ථිර ගුරු ලණ්භලයන්ක ග  වගේ නියුක්ෂත  ාලාසය ඨහිතිවලයන 

 ති්කට ඨෑ් 20 ක්ෂ ඉගෑහිවීම් කරස ගුරු ාවතුහි අතුගරහි සීිෂත  ාංඛයාවක්ෂ හුණුණුව  ඳදා 

ගත රාගනු ලයනෑගේ. 

 

ගම්  ම්බහිධ්ග්හි ඨදත ද්ෑක්ෂගවස ඨා ක ගඨ ලිග පක ඨා ක වශයේ ග්හි  ලයනකනු ලයනෑගේ. 

 

I. 1951 වර්නගේ දී ගා ,තු අ් කිම ගම් ඨා ක බවට ඨත් ව උඨකෘත ඨා ක  

II. 1960/12/01 වෑනි ංසට ගා ,තු අ් ගස කරස ගඨ ලිග පක ඨා ක බවට ඨත් 

ව ඨා ක 

III. අධ්යාඨස අලාතයාාංශයේ ් විසිහි (ප්රාගලිය්/ඨතාත් අධ්යාඨස අධ්යක්ෂන ගස ග .) 

අනුලත කර ඇති ගඨ ලිග පක ඨා ක දා පිෙනගවහි 

 

 ගඨ ලිග පක ඨා ක වලයන ගුරුවරු ඔවුහිගේ ඨතමු ඨත්වීගම්  පපි් දා අද්ාත ගුරු ාවතා 

අනුලත ගුරු ලණ්භලයන්ට අ්ත් බවට  දතික කරස ලයනද්  පපි්ක්ෂ අද්ාත ඨතාත් / කලයනාඨ අධ්යාඨස 

අධ්යක්ෂනගගහි ලයනබා ගගස  ම්මුඛ ඨම ක්ෂනණගේ දී ඉංෙනඨත් කත යුතු ්. 
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 පිෙනගවහිව පහි ඉංෙනඨත් වස ගුරු ාවතුහිට 1959 පිෙනගවහි ඨසත ගද  1979 අාංක 64 

ද්රස ඨසත ්ටගත් අනුලත ග  ව් ගම්  ඳදා ගණහි ගනු ලයනෑගේ.  

 

 ද්ෑසට පිෙනගවහිව පහි ඉංෙනඨත් වස ගුරු ාවතුහිට ඉකලුම් කත දෑක්ෂගක්ෂ සිාංදලයන, විද්යාව, 

ගණිත්, ඉාංග්රීසි දා බුලිධ් ධ්ර්ල් ්ස ඨාාලාලයනාවහිට ඨලණි. (ඨත්වීම් ලයනද් විනග්හිල ගුරු හුණුණුව 

ලයනෑබි් යුතු ්.) විද්යා්තස පිෙනගවහිවලයන උගහිවස අනුලත ගුරුවරුහිට ඨලණක්ෂ මීට අලතර ව 

 ාංගීත්,  පත්ර, සෑටුම්, වාණිජ, ශයේ ාම ෙනක අධ්යාඨස්  ද කෘෂි විද්යාව ්ස ඨාාලාලයනා  ඳදා ද් 

ඉකලුම් කත දෑකි ්. 

 

 සි්ලු ල රජගේ අනුලත ගඨ ලිග පක ඨා ක ගුරුවරුහි ඨාලයනක ලණ්භලයනගේ 

කතලසාකරුගගහි ද් පිෙනගවහි ගුරුවරුහි කෘතයාධිකාම ගගහි ද් ඨදත  ඳදහි කරුණුවලයනට අද්ාත 

ප්රකාශයේ  ඨත්ර්ක්ෂ  ම්මුඛ ඨම ක්ෂනණගේ දී ඉංෙනඨත් කත යුතු ්. 

 

I. හුණුණුවස කාලයනගේදී ගුරු ාවතා ග  වග්හි නිද්ද , කත දෑකි බවට, 

II. හුණුණුවස කාලයන් තුත ගුරු ාවතාට වෑටුපා ගගවස බවට, 

III. හුණුණුව අව ාසගේදී ඨාලයනක ලණ්භලයන් විසිහි අද්ාත ගුරු ාවතා සෑවත ග  වගේ 

ග් ද්වා ගහිසා බවට, 

IV. හුණුණුව  ඳදා ගත රා ගහිසා පිෙනගවහි ගුරු ාවතුහි ගවනුවට ගවසත් ගුරු ාවතුහි 

ගස ඉකලයනස බවට දා ඔණුගේ වෑභ ගක ට  අනුලත ගුරු ලණ්භලයන් අතර ගබද්ා ගද්ස 

බවට, 

 

 රජගේ අනුලත ගඨ ලිග පක ඨා ක දා පිෙනගවහිව පහි ගත රා ගහිසා ගුරුවරුහි හුණුණුව  ඳදා 

 ප්ාඨංාං ප වීලට ගඨර“හුණුණුගවහි ඨසු රජගේ ඨා ක වලයන රැකි්ා ගස ඉකලයනස බවට” ගඨ ගර හි ග 

ඨත්ර්කට අත් හි තෑබි් යුතු ්. 

 

 රජගේ අනුලත ගඨ ලිග පක ඨා කව පහි ඉංෙනඨත් වස ගුරුවරුහි ඨතාත් අධ්යාඨස අධ්යක්ෂන විසිහි 

අත් හි කත මුක ඨත්වීම්  පපි ඉංෙනඨත් කත යුතු ්. ව්  අවු. 18ට ගඨර ඨත්වීම් ලයනබා සිටිස ගුරුවරුහිගේ 

ඨත්වීම් ංස් ගණහි ගෑගසනුගේ අවුරු ග 18  ම්පූර්ණ ව ංස සිට්. ගවසත් නිලයනධ්ාෙනග්කු ගලල ඨත්වීම් 

 පපි් අත් හි කර ඇත්සම් අද්ාත ඨතාත් අධ්යාඨස අධ්යක්ෂන විසිහි  තය බවට  දතික කර තිබි් යුතු ්. 

 

09.  ගුරු අධ්යාඨස ඨාාලාලයනාව දෑද්ුම ලට ඉකලුම් කිම ල 

 

9.1 ගල ද ද්ක්ෂවා ඇති ආද්ර්ශයේ  ආකෘති් අනුව අගපාක්ෂනක්ා විසිහි පිළිග්ලයන කරස ලයනද් අ් ගම්ඨතක්ෂ 

 ම්පූර්ණ ගක ට එලඟිහි ඉකලුම් කත යුතු ්.  

 

(අ) ගුරු අධ්යාඨස ඨාාලාලයනාව දෑද්ුම ලට අගපාක්ෂනා කරස ලාධ්යග්හි අ් ගම් ඨත්ර් 

ඉංෙනඨත් කත යුතු ්.  

 

(ආ)  ආකෘති ඨත්ර් 8” X 12” (A4) කභද්ාසි්ක ගද්ඨෑත්ගත් පිළිග්ලයන කත යුතු ්. 

 

(ඇ) කිසිල ගක ටුවක්ෂ ගවස , කිම ල ගද  ඉවත් කිම ල ගස කත යුතු ්. ගක ටු අතර 

ඉභ ප්රලාණ්  ෑලයනකිකගලයනහි ගවහි කත යුතු අතර එකිගසකට ගග භ ගෑග ස ග   

පිළිග්ලයන ගස කත යුතු ්. 
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9.2 අ් ගම්කරු විසිහි අ් ගම්ඨත ගස අ මව දා නිවෑරංව  ම්පූරණ කත යුතු ්. අ ම්පූර්ණ අ් ගම්ඨත් 

ප්රතික්ෂගන ඨ කරනු ලයනෑගේ. ඨදත  ඳදහි කරුණු ගකගර ද අ් ගම්කරුවහිගේ අවධ්ාස් ග් මු කරවනු 

ලයනෑගේ.  

 
(අ)   ුල අ් ගම්කරුවකු ල තල සල ගද්ඨාර්තගම්හිතුග   ප්ාඨංාං ප කර ඇති ඨෙනංල 

 ඳදහි කත යුතු ්. 

 

(ආ)  තල ඨා ගක වි ගදකඨති, ලඟිහි අ් ගම්ඨත්ර ඉංෙනඨත් කත යුතු ්.  

 
(ඇ) ද්ක්ෂවා ඇති උඨගද් , ඨෙනං පිළිග්ලයන කරස ලයනද් සි්ලු ල අ් ගම්ඨත්ර ඨදත ද්ක්ෂවා ඇති 

ආකෘතිගේ ඨෙනං  ක , කරස ලයනද්  පපි කවර්ක බදා එ ද වම්ඨ  ඉදත ගකලයනවගර් 

“ගුරුම විද්යායහි ගමගුරුම අධ්යාපන අම පන ාාතාාම ශෑද්ීම තම වඳශාම ගුරුලරුහිමතෝරාම

ගෑනීතම-ම2017/2018” ගලයන  ද් ඨාාලාලයනාව, ලාධ්ය්  ද කලයනාඨ් ද්  ඳදහි කර 

2017/01/31ංස ගද  ඊට ගඨර  ප්ාඨංාං ප තෑඨුගලයනහි “අධ්යාඨස අධ්යක්ෂන, ගුරු 

අධ්යාඨස ඨෙනඨාලයනස ශයේ ාඛාව, අධ්යාඨස අලාතයාාංශයේ ්, ඉසුරුඨා්, බත්තරමුකලයන” 

්ස  පපිස්ට ලයනෑගබස ග   එවි් යුතු ්. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ඈ) ප්රලාද් වී ලයනෑගබස අ් ගම්ඨත් ප්රතික්ෂගන ඨ කරනු ලයනබස අතර, 
 

i. අ් ගම්ඨත්ර් ලයනෑබුණු බවට ද්හිවනු ගස ලයනෑගේ. 
ii. ගුරු විද්යාලයන්ට කෑද්වීගම්දී දී සි්ලු ල  දතික දා  පපි ගකඛසවලයන මුක 

පිටඨත්  ද  දතික කත ඡා්ා පිටඨත් ඉංෙනඨත් කිම ලට සද්ාසම් ව සිටි් 
යුතු ්. 

   
10 “ගුරු විද්යාලයන්හි ද ගුරු අධ්යාඨස ඨාාලාලයනා දෑද්ුම ල  ඳදා ගුරුවරුහි ගත රා ගෑමේල - 2017/2018” 

ඨාාලාලයනා  ඳදා  ති අහිත ගද   ගර ,  ඨාාලාලයනා ගස ඨෑවෑත්ග . 

 
11 ගලල නිග ද්සග් ද සිාංදලයන, ගද්ලත ගද  ඉාංග්රීසි ාානා ඨාා අතර ්ම් අසනුකූලයනතාව්ක්ෂ ඇති වුවගද ත් 

එවිට සිාංදලයන ාානා ඨාා් බලයන ඨෑවෑත්වි් යුතු ්. 

 

 
 

සුනික ගද ටිආරච් ප 

ගකකම්, 
අධ්යාඨස අලාතයාාංශයේ ්. 

 

ලියාපන දාංචිමෑපන ී 

“ගුරුමවිද්යායහි ගමගුරුමඅධ්යාපන අම 
පන ාාතාාමශෑද්ීම තමවඳශාමගුරුලරුහිම 
තෝරාමගෑනීතම-ම2017/2018” 
ඨාාලාලයනාව : ............... 
ලාධ්ය්  : ............... 
කලයනාඨ්  : ............... 

අධ්යාඨස අධ්යක්ෂන,  
ගුරු අධ්යාඨස ඨෙනඨාලයනස ශයේ ාඛාව, 
අධ්යාඨස අලාතයාාංශයේ ්,  
ඉසුරුඨා්, බත්තරමුකලයන 


