අධ්යාපන අමාත්යාාංශය
ගුරු විද්යාලයන්හි 2018/2019 ගුරු අධ්යාපන පාඨමාලා හැද්ෑරීම සඳහා ගුරුවරුන් තත්ෝරා ගැනීම

අයදුම්පත් පිරවීම සඳහා අවශය උපතද්ස්
01. ගුරු විද්යාලයන්හි ද්ෑවුරුදු ගුරු පුහුණු පාඨමාලාව හැද්ෑරීම සඳහා පහත සඳහන් සුදුසුකම් ඇති
ගුරුවරුන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැගේ.
1.1. රාජ්ය ගසේවා ගකොමිෂන් සභාගේ ගේකම් ගහෝ අධ්යාපන ගසේවා කමිටුගේ ගේකම් ගහෝ පළාත්
රාජ්ය ගසේවා ගකොමිෂන් සභාගේ ගේකම් විසින් නිකුත් කළ විධිමත් පත්වීම් ලබා ඇති රජ්ගේ
පාසේවල ගසේවය කරන නුපුහුණු ගුරුවරුන්,
1.2. අධ්යාපන අමාතයාාංශගේ ගපෞද්ෙලික පාසේ අධ්යාපන අධ්යක්ෂ විසින් සහතික කර ඇති
ගපෞද්ෙලික පාසේ නාම ගේඛනගේ ඇතුළත් හා පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂ අනුමත කර ඇති
පත්වීම් ඇති ගුරුවරුන්,
1.3. අධ්යාපන අමාතයාාංශගේ පිරිගවන් අධ්යාපන අාංශගේ ලියාපදාංචි පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂ
අනුමත කර ඇති පත්වීම් ඇති පිරිගවන් ගුරුවරුන්
1.4. මහරෙම ජ්ාතික අධ්යාපන ආයතනය විසින් ක්රියාත්මක කරනු ලැබූ දුරස්ථ, ප්රින්ගසට් , ගුරු
විදුහේ පැරණි නිර්ගද්ශය, උපාධිධ්ාරී ගනොවන නුපුහුණු ගුරුවරුන් පුහුණු කිරීගම් ගුරු පුහුණු
පාඨමාලාව හද්ාරා අසාර්ථක වූ බව අද්ාළ ගුරු පුහුණු බලධ්ාරීන් විසින් සහතික කර ඇති
ගුරුවරුන්,
02. විතශේෂ උපතද්ස් :
2.1 ගුරු විද්යාලයන්හි පවතින පුරප්පාඩු මත පත්වීම අනුව වැඩ භාරෙත් දනය අනුව ගජ්යෂ්ඨ තාවය
පද්නම් කර ගෙන ගතෝරා ෙැනීම් ගකගර්.ගුරු ගසේවගේ උසස්වීම්වලදී වෘත්තීය සුදුසුකම්
ගනොමැතිවීම නිසා පාඩු සිදුවනවා පමණක් ගනොව පාසේ අධ්යාපනගේ ගුණාත්මක වර්ධ්නය ඇති
කරෙැනීමට ද් බාධ්ාවක් වී ඇත. ගමම සියලු කරුණු සලකා සියලු ම උපාධිධ්ාරි ගනොවන නුපුහුණු
ගුරුවරුන් පුහුණුව ලබා ෙැනීමට කටයුතු කළ යුතු ගේ.
2.2 ගමම පාඨමාලාව අවුරුදු ගද්කක ගන්වාසික පුහුණුවක් වන අතර, ගන්වාසික පහසුකම් ප්රමාණවත්
ගනොමැති අවස්ථාවල විදුහේපතිගේ ලිඛිත අවසරය මත ගුරු විදුහලට ආසන්නගේ ගන්වාසික
වීමට අවසර ගද්නු ලැගේ
2.3 පාඨමාලා පැවැත්වීම සඳහා ඇති පහසුකම් අනුව පාඨමාලාව පැවැත්ගවන ගුරු විද්යාලය තීරණය
වන බැවින් සැමවිටම ආසන්න ගුරු විද්යාලය ලබා දීමට ගනොහැකි ගේ.අයදුම්පගත් අාංක 5
ගකොටස පිරවීම සඳහා ගුරු විද්යාලවල සිදු කරන පාඨමාලා පිළිබඳ පහත ගතොරතුරු උපගයෝගී
කරෙන්න.
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2.4 ගුරු විද්යාලගයහි පුහුණු කාලය තුළ ගවනත් පාඨමාලා හැද්ෑරීම ගහෝ ගවනත් බාහිර විභාෙවලට
ගපනී සිටීම ගහෝ ගනොකළ යුතු ය. ඒ පිළිබඳ ලැගබන ගතොරතුරු හා පාඨමාලා හැරයාම පිළිබඳ ව
විධිමත් පරීක්ෂණයකින් පසු විනයානුකූලව කටයුතු කරනු ලැගේ.
2.5 ගමම පාඨමාලාව පහත ද්ැක්ගවන ගුරුවරුන්ට අද්ාළ ගනොගේ.
(අ) කවර ගහෝ ගුරු විද්යාලයක ද්ැනටමත් පුහුණුව ලබන්නා වූ ගහෝ පුහුණුව ලබා ඇති ගුරුවරුන්,
(ආ) උපාධිධ්ාරී අභයාසලාභී ගුරු පත්වීම් ගහෝ උපාධිධ්ාරී කළමනාකරණ සහායක පත්වීම් ගහෝ ඒ
සමාන කවර ගහෝ උපාධි පත්වීමක් ලබා ඇති ගුරුවරුන්,
(ඇ) ගමහි අාංක 1 හි සඳහන් සුදුසුකම් සපුරා ගනොමැති ගුරුවරුන් ,
ඉහත විස්තර අනුව සුදුසුකම් සපුරා ගනොමැති අය පාඨමාලාවට ඇතුළත් වී ඇති බව ද්ැන ෙැනීමට
ලැබුණු අවස්ථාවක පුහුණුවන කාලය තුළදී නම් පුහුණුව අවලාංගු කරන අතර පුහුණුගවන් පසුව
නම් ඔහුගේ ගහෝ ඇයගේ ගුරු පුහුණු සහතිකය අවලාංගු කරනු ලැගේ.
2.6 සෑම අයදුම්කරුවකු විසින් ම පහත සඳහන් ලියකියවිලි ගුරු පුහුණුව සඳහා ලියාපදාංචි වීමට
කැඳවන දනගේ දී භාරදය යුතු ය.
පි ටුව 2 /7

(අ) සම්පූර්ණ කරන ලද් ඇප බැඳුම්කරය,
(ආ) ගුරු අධ්යාපන පාඨමාලා නිම කිරීගමන් පසුව පත්කරනු ලබන පාසේවල (රජ්ගේ ගුරුවරුන්
රජ්ගේ පාසේවල හා රජ්ගේ ගනොවන ගුරුවරුන් අද්ාළ පාලක මණ්ඩලය යටගත්) ගනොකඩවා
අවුරුදු 05 ක් ගසේවය කරන බවට රජ්ය ගහෝ පාලක මණ්ඩලය සමෙ ඇති කරෙත් ගිවිසුමක
පිටපත,
2.7 1982 අගප්රේේ මාසගයන් පසුව දස්ත්රික් ගසේවා ක්රමය යටගත් ගුරු පත්වීම් ලැබ පුහුණුවට ඇතුළත්
වන අය ගුරු පුහුණුගවන් පසුව ද් මුේ පත්වීම ලද් එම දස්ත්රික්කවල ම ගසේවය කිරීමට යටත් වන
බව සැලකිය යුතු ය.
2.8 ගුරු පුහුණු පාඨමාලාවන් සඳහා ගුරු විද්යාලයකට ඇතුළත් වූ පසු කිසිම පුහුණුලාභිගයකුට තම
අභිමතය පරිද පාඨමාලාගවන් ඉවත්විය ගනොහැකි ය. එගසේ ඉවත් වුවගහොත් රජ්ගේ වියද්ම්
තක්ගසේරු කර අධිභාරය සමඟ අයකරනු ලැගේ.
03.

(i) ගුරු විදුහේපති විසින් අගප්ක්ෂා කරනු ලබන තත්ත්වයට ගනොපැමිණීම, සාමානය හැසිරීම ගුරු
විද්යාලගේ විනය ෙරුකත්වයට අනුකූල ගනොවන බව වැටගහේ නම් ගහෝ ඉගෙනීම පිළිබඳ
උගද්යෝගීතාව ද්ැක්වීමට අගපොගහොසත් වන්ගන් නම් පුහුණුව ලබන්නන් පාඨමාලාව
හැද්ෑරීගමන් ඉවත් කරනු ලැගේ. පුහුණුව ලබන ගුරුවරයකුගේ පාඨමාලාවට සහභාගී වීම ස හ
පැමිණීම 80% ට අඩු වුවගහොත් ගුරු විද්යාල අවසන් පරීක්ෂණයට ගපනී සිටීමට නුසුදුස්ස කු
වනු ඇත. එගහත් යම් අවස්ථාවකදී විගශේෂ කාරණයක් මත අධ්යාපන ගේකම්ගේ තීරණය
අවසාන තීරණය ගේ.
(ii) නිවාඩු :
(අ) ආයතනික පුහුණුව සඳහා වසර ගද්කක සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත අධ්යයන නිවාඩු ගද්නු ලැගේ.
ගමම අධ්යයන නිවාඩු කාලය පුහුණු පාඨමාලාව හැද්ෑරීම සඳහා සම්පූර්ණගයන් ම ගයොද්ා ෙැනීම
අවශය ය. එගහත් ගුරු පුහුණුව ලබන්නාට අතයවශය බවට විදුහේපති සෑහීමකට පත්ගේ නම්
පමණක් සීමිත දන ෙණනක් අනියම් නිවාඩු ලබා ෙත හැකි ය. ඒ සඳහා විදුහේපතිගේ පූර්ව
අනුමැතිය ලබා ෙත යුතු බව අවධ්ාරණය කරනු ලැගේ. ගමගසේ ලබා ෙන්නා නිවාඩුව වර්ෂයකට
දන ද්හයක් ගනොඉක්ම විය යුතු ය.
(ආ) අධික ගලස නිවාඩු ෙැනීම ගහේතුගවන් පාඨමාලාගව අධ්යයන කටයුතු කිරීගම් ප්රෙතිය
අසතුටුද්ායක බවට කිසියම් අභයාසලාභියකු පිළිබඳ ව විදුහේපති වාර්තා කළගහොත් පාඨමාලා
අධ්යයනය අත්හිටුවා පාසේවලට ආපසු යවනු ලැගේ. වවද්ය නිවාඩු සඳහා රජ්ගේ ගහෝ රජ්ය
පිළිෙත් වවද්යවරයකුගේ සහතිකයක් ඉදරිපත් කළ යුතු ය.

04.

ගුරු විද්යාලය විසින් පවත්වනු ලබන පරීක්ෂණවලින් සහ ද්ෑවුරුදු ගුරු පුහුණු පාඨමාලාව
සාර්ථකව නිම කිරීගමන් පසු විභාෙ ගකොමසාරිස් ජ්නරාේ විසින් පවත්වනු ලබන අවසාන
පරීක්ෂණගයන් ද් සමත්වන අයට ගුරු පුහුණු සහතිකය පිරිනමනු ලැගේ.

05.

වැටුප් පරිමාණය
ගුරු ගසේවා වයවස්ථාවට අද්ාළව පසුකාලීන සාංගශෝධ්නයන්ට යටත්ව පුහුණු ගුරුවරුන් ගුරු
ගසේවයට අන්තර්ග්රහණය කළ පසු අද්ාළ වන වැටුප් පරිමාණගේ පිහිටුවනු ලැගේ.

06.

(i)

සෑම අයදුම්කරුවකු ම තමා පත්වීම් ලද් විෂගයන් ම ගුරු පුහුණුව ලැබිය යුතු ය. එගහත්
විගශේෂ අධ්යාපන පාඨමාලාවට පමණක් ගවනත් විෂයයන්ගෙන් පත්වීම් ලද් ගුරුවරුන්ටද්
ඉේලුම් කළ හැකි ය. රජ්ගේ පත්වීම් ලද් ගුරුවරුන්ගේ පත්වීම් විෂය, පත්වීම් ලිපිගේ
සඳහන් ගනොවන අවස්ථාවලදී තමා අ.ගපො.ස. (උසස් ගපළ) විභාෙයට ගපනී සිට සමත්වූ
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විෂයයන්ගෙන් ගුරු පුහුණුව ලබා ෙැනීමට ඉේලුම් කළ හැකි ය. ඒ සඳහා අද්ාළ විෂයන්
උෙන්වන බවට අනුමත කාලසටහගනහි පිටපතක් සම්මුඛ පරීක්ෂණගේ දී ඉදරිපත් කළ
යුතු ය. අ.ගපො.ස. (සාමානය ගපළ) සුදුසුකම් මත බඳවා ෙත් අයගේ පත්වීම් ලිපිගේ
පත්වීම් විෂයය සඳහන් ගනොවන විටක දී එම පත්වීම ප්රාථමික ගුරු පත්වීමක් ගලස සලකා
කටයුතු කරනු ලැගේ. ගපෞද්ෙලික හා පිරිගවන් ගුරුවරුන්ගේ පත්වීම් ලිපිවල විෂයය
සඳහන් ගනොවන අවස්ථාවලදී තමන් උෙන්වනු ලබන විෂයය අනුව පුහුණුව සඳහා ගතෝරා
ෙැගන්. ආයතන ප්රධ්ානියාගේ අත්සනින් යුත් අනුමත කාලසටහගන් පිටපතක් ඉදරිපත්
කිරීම අතයවශය ගේ.
(ii)
i.

පුහුණුව ලබාගද්න පාඨමාලා පහත පරිද ගේ
පාඨමාලාතේ අාං ය
පාඨමාලාතේ නම
01
සිාංහල

ii.

02

ප්රාථමික අධ්යාපනය

iii.

03

සමාජ් විද්යාව

iv.

04

විද්යාව

v.

05

ෙණිතය

vi.

06

කෘෂි විද්යාව

vii.

07

ෙෘහ විද්යාව

viii.

08

ඉාංග්රීසි

ix.

09

බුද්ධ් ධ්ර්මය

x.

10

ක්රිස්තියානි / ගරෝමානු කගතෝලික ධ්ර්මය

xi.

11

හින්දු ධ්ර්මය

xii.

12

ඉස්ලාම් ධ්ර්මය

xiii.

13

චිත්ර කර්මය

xiv.

14

සාංගීතය

xv.

15

නැටුම්

xvi.

16

අරාබි

xvii.

17

විගශේෂ අධ්යාපනය

xviii.

18

හස්ත කර්මාන්තය හා තාක්ෂණය

xix.

19

වාණිජ්

xx.

20

ගද්මළ

xxi.

21

ශාරීරික අධ්යාපනය

xxii.

22

ගද්වන බස (සිාංහල / ගද්මළ)

xxiii.

23

ගතොරතුරු තාක්ෂණය

xxiv.

24

උපගද්ශනය

xxv.

25

පුස්තකාල විද්යාව

පි ටුව 4 /7

07.

සුදුසු ම්
සෑම අයදුම්කරුගවකු ම පහත සඳහන් සුදුසුකම් සපුරා තිබිය යුතු ය.
I. යහපත් චරිතයකින් යුක්ත විය යුතු ය.
II.

ශ්රී ලාංකාගේ පුරවැසියකු විය යුතු ය.

III.

සෑම අයදුම්කරුවකු ම තම පත්වීගම් ස්වභාවය මුේ පත්වීම් ලිපිය ඇසුගරන්
සනාථ කළ යුතු ය.
සෑම අයදුම්කරුවකු ම තම අයදුම්පත එවීගම්දී පහත සඳහන් ලිපි ගේඛනවල
සහතික කරන ලද් ඡායා පිටපත් අයදුම්පත සමඟ අමුණා එවීමට කටයුතු කළ
යුතුය .

IV.

අ. පත්වීගම් ලිපිය
ආ. ජ්ාතික හැදුනුම්පත
ඇ. මුේපත්විගම් ලිපිය අනුව වැඩභාරෙත් පළමු දනය සනාථ කිරීම සඳහා
විදුහේපති සහතික කරන ලද් නිලමුද්රාව සහිත ගලොේ සටහගන් පිටපතක්
ඈ. අධ්යාපන සහ වෘත්තීය සුදුසුකම් පිළිබඳ සහතිකය
ඉ. ලියාපදාංචි වීගමන් ශ්රී ලාංකාගේ පුරවැසිභාවය ලබා ඇත්නම් ඒ බව සනාථ
කරන ලියකිලිවිලි
08.

රජ්ගේ අනුමත ගපෞද්ෙලික පාසලක ස්ථිර ගුරු මණ්ඩලයක ගසේවගේ නියුක්ත සාමානය පන්තිවල
සතියකට පැය 20 ක් ඉෙැන්වීම් කරන ගුරු භවතුන් අතුගරන් සීමිත සාංඛයාවක් පුහුණුව සඳහා
ගතෝරාෙනු ලැගේ.
8.1 ගම් සම්බන්ධ්ගයන් පහත ද්ැක්ගවන පාසේ ගපෞද්ෙලික පාසේ වශගයන් සලකනු ලැගේ.
I. 1951 වර්ෂගේ දී ොස්තු අය කිරීගම් පාසේ බවට පත් වූ උපකෘත පාසේ
II. 1960/12/01 වැනි දනට ොස්තු අය ගනොකරන ගපෞද්ෙලික පාසේ බවට පත්
වූ පාසේ
III. අධ්යාපන අමාතයාාංශය විසින් (ප්රාගද්ශීය/පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂ ගනොගේ.)
අනුමත කර ඇති ගපෞද්ෙලික පාසේ හා පිරිගවන්
8.2 ගපෞද්ෙලික පාසේ වල ගුරුවරු ඔවුන්ගේ පළමු පත්වීගම් ලිපිය හා අද්ාළ ගුරු භවතා අනුමත
ගුරු මණ්ඩලයට අයත් බවට සහතික කරන ලද් ලිපියක් අද්ාළ පළාත් / කලාප අධ්යාපන
අධ්යක්ෂගෙන් ලබා ගෙන සම්මුඛ පරීක්ෂණගේ දී ඉදරිපත් කළ යුතු ය.
8.3 පිරිගවන්වලින් ඉදරිපත් වන ගුරු භවතුන්ට 1959 පිරිගවන් පනත ගහෝ 1979 අාංක 64 ද්රන
පනත යටගත් අනුමත ගසේවය ගම් සඳහා ෙණන් ෙනු ලැගේ.
8.4 ද්ැනට පිරිගවන්වලින් ඉදරිපත් වන ගුරු භවතුන්ට ඉේලුම් කළ හැක්ගක් සිාංහල, විද්යාව
ෙණිතය, ඉාංග්රීසි හා බුද්ධ් ධ්ර්මය යන පාඨමාලාවන්ට පමණි. (පත්වීම් ලද් විෂගයන්ම ගුරු
පුහුණුව ලැබිය යුතු ය.) විද්යායතන පිරිගවන්වල උෙන්වන අනුමත ගුරුවරුන්ට පමණක් මීට
අමතර ව සාංගීතය, චිත්ර, නැටුම්, වාණිජ්, ශාරීරික අධ්යාපනය සහ කෘෂි විද්යාව යන පාඨමාලා
සඳහා ද් ඉේලුම් කළ හැකි ය.
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8.5 සියලු ම රජ්ගේ අනුමත ගපෞද්ෙලික පාසේ ගුරුවරුන් පාලක මණ්ඩලගේ කළමනාකරුගෙන්
ද් පිරිගවන් ගුරුවරුන් කෘතයාධිකාරීගෙන් ද් පහත සඳහන් කරුණුවලට අද්ාළ ප්රකාශ පත්රයක්
සම්මුඛ පරීක්ෂණගේ දී ඉදරිපත් කළ යුතු ය.
I.
II.
III.
IV.

පුහුණුවන කාලගේදී ගුරු භවතා ගසේවගයන් නිද්හස් කළ හැකි බවට,
පුහුණුවන කාලය තුළ ගුරු භවතාට වැටුප් ගෙවන බවට,
පුහුණුව අවසානගේදී පාලක මණ්ඩලය විසින් අද්ාළ ගුරු භවතා නැවත ගසේවගේ
ගයොද්වා ෙන්නා බවට,
පුහුණුව සඳහා ගතෝරා ෙන්නා පිරිගවන් ගුරු භවතුන් ගවනුවට ගවනත් ගුරු භවතුන්
ගනොඉේලන බවට හා ඔහුගේ වැඩ ගකොටස අනුමත ගුරු මණ්ඩලය අතර ගබද්ා ගද්න
බවට,

8.6 රජ්ගේ අනුමත ගපෞද්ෙලික පාසේ හා පිරිගවන්වලින් ගතෝරා ෙන්නා ගුරුවරුන් පුහුණුව
සඳහා ලියාපදාංචි වීමට ගපර“පුහුණුගවන් පසු රජ්ගේ පාසේ වල රැකියා ගනොඉේලන බවට”
ගපොගරොන්දු පත්රයකට අත්සන් තැබිය යුතු ය.
8.7 රජ්ගේ අනුමත ගපෞද්ෙලික පාසේවලින් ඉදරිපත් වන ගුරුවරුන් පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂ
විසින් අත්සන් කළ මුේ පත්වීම් ලිපි ඉදරිපත් කළ යුතු ය. වයස අවු. 18ට ගපර පත්වීම් ලබා
සිටින ගුරුවරුන්ගේ පත්වීම් දනය ෙණන් ෙැගනනුගේ අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ වූ දන සිටය.
ගවනත් නිලධ්ාරිගයකු ගමම පත්වීම් ලිපිය අත්සන් කර ඇත්නම් අද්ාළ පළාත් අධ්යාපන
අධ්යක්ෂ විසින් සතය බවට සහතික කර තිබිය යුතු ය.
09. ගුරු අධ්යාපන පාඨමාලාව හැද්ෑරීමට ඉල්ලුම් කිරීම
9.1 ගමහි ද්ක්වා ඇති ආද්ර්ශ ආකෘතිය අනුව අගප්ක්ෂකයා විසින් පිළිගයල කරන ලද් අයදුම්පතක්
සම්පූර්ණ ගකොට එමඟින් ඉේලුම් කළ යුතු ය.
(අ)

ගුරු අධ්යාපන පාඨමාලාව හැද්ෑරීමට අගප්ක්ෂා කරන මාධ්යගයන් අයදුම් පත්රය
සම්පූර්ණ කළ යුතු ය.

(ආ)

ආකෘති පත්රය 8” X 12” (A4) කඩද්ාසියක ගද්පැත්ගත් පිළිගයල කළ යුතු ය.

(ඇ)

කිසිම ගකොටුවක් ගවනස් කිරීම ගහෝ ඉවත් කිරීම ගනොකළ යුතු ය. ගකොටු අතර
ඉඩ ප්රමාණය සැලකිේගලන් ගවන් කළ යුතු අතර එකිගනකට ගෙොඩ ෙැගසන ගසේ
පිළිගයල ගනොකළ යුතු ය.

9.2 අයදුම්කරු විසින් අයදුම්පත ගනොඅඩුව හා නිවැරදව සම්පූරණ කළ යුතු ය. අසම්පූර්ණ
අයදුම්පත් ප්රතික්ගෂේප කරනු ලැගේ. පහත සඳහන් කරුණු ගකගරහි අයදුම්කරුවන්ගේ
අවධ්ානය ගයොමු කරවනු ලැගේ.
(අ)

සෑම අයදුම්කරුවකු ම තම නම පත්වීම් ලිපිගේ ද්ැක්ගවන පරිද සඳහන් කළ
යුතුය.

(ආ)

අයදුම්පත තම පාසගේ විදුහේපති මඟින් ඉදරිපත් කළ යුතු ය.
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(ඇ)

ද්ක්වා ඇති උපගද්ස් පරිද පිළිගයල කරන ලද් සියලු ම අයදුම්පත්ර පහත ද්ක්වා ඇති
ආකෘතිගේ පරිද සකස් කරන ලද් ලිපි කවරයක බහා එහි වම්පස ඉහළ ගකලවගර්
“ගුරු විද්යාලයන්හි ගුරු අධ්යාපන පාඨමාලා හැද්ෑරීම සඳහා ගුරුවරුන් තත්ෝරා
ගැනීම - 2018/2019” ගලස ද් පාඨමාලාව, මාධ්යය සහ කලාපය ද් සඳහන් කර
2018/04/27 දන ගහෝ ඊට ගපර ලැගබන ගසේ ලියාපදාංචි තැපෑගලන් “අධ්යාපන
අධ්යක්ෂ, ගුරු අධ්යාපන පරිපාලන ශාඛාව, අධ්යාපන අමාතයාාංශය, ඉසුරුපාය,
බත්තරමුේල” යන ලිපිනයට ලැගබන ගසේ එවිය යුතු ය.
ලියාපදාංචි ත්ැපෑල

“ගුරු විද්යාලයන්හි ගුරු අධ්යාපන
පාඨමාලා හැද්ෑරීම සඳහා ගුරුවරුන්
තත්ෝරා ගැනීම - 2018/2019”
පාඨමාලාව
: ...............
මාධ්යය
: ...............
කලාපය
: ...............

(ඈ)

අධ්යාපන අධ්යක්ෂ,
ගුරු අධ්යාපන පරිපාලන ශාඛාව,
අධ්යාපන අමාතයාාංශය,
ඉසුරුපාය, බත්තරමුේල

ප්රමාද් වී ලැගබන අයදුම්පත් ප්රතික්ගෂේප කරනු ලබන අතර,
i.
ii.

අයදුම්පත්රය ලැබුණු බවට ද්න්වනු ගනොලැගේ.
ගුරු විද්යාලයට කැද්වීගම්දී දී සියලු ම සහතික හා ලිපි ගේඛනවල මුේ
පිටපත් සහ සහතික කළ ඡායා පිටපත් ඉදරිපත් කිරීමට සූද්ානම් ව සිටිය
යුතු ය.

10. “ගුරු විද්යාලයන්හි ගුරු අධ්යාපන පාඨමාලා හැද්ෑරීම සඳහා ගුරුවරුන් ගතෝරා ෙැනීම - 2018/2019”
පාඨමාලා සඳහා සති අන්ත ගහෝ දුරස්ථ පාඨමාලා ගනොපැවැත්ගේ.
11.ගමම නිගේද්නගයහි සිාංහල, ගද්මළ ගහෝ ඉාංග්රීසි භාෂා පාඨ අතර යම් අනනුකූලතාවයක් ඇති වුවගහොත්
එවිට සිාංහල භාෂා පාඨය බල පැවැත්විය යුතු ය.

සුනිේ ගහට්ටිආරච්චි
ගේකම්,
අධ්යාපන අමාතයාාංශය.
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