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බස්නොහිර පළොගේ සියලුම
කලොප අධ්යොපන අධ්යක්ෂවරුන් ගවත,
ගුරු සසේවසේ සේථානමාරු 2023
බස්නොහිර පළොගේ සියලුම අධ්යොපන කලොපයන්හි ගුරු ස්ථොනමොරු සිදුවිය යුේගේ අධ්යොපන
ගල්කේගේ අංක 2007/20 ෙො 2007.12.13 දිනැති ජොතික ගුරු මොරු ප්රතිපේතියට අනුකුලවය.
කලොපය තුල ස්ථොන මොරුවීේ සිදු කිරීගේදි ද කලොප ගුරුමොරු මණ්ඩලය විසින් සකස් කර ගන්නො
නිර්නොයකද ඉෙත ගුරුමොරු ප්රතිපේතියට අනුකුලව වන පරිදි සකස් විය යුතුය. තවද,වර්ෂය පුරො
ගුරු ගස්වගේ ස්ථොන මොරුවීේ සිදු ගනොවිය යුතු අතර ගේ සමග එවනු ලබන කොල රොමුව තුල
කටයුතු කරන ගලසේ දන්වමි.
එකම පොසගල් වසර 10 ට වඩො ගස්වය කළ ගුරුභවතුන්ගේ ස්ථොන මොරුවීේ ද ගේ සමඟම
ක්රියොේමක කල යුතුය.තම පොසල්හි වසර 10 ට වඩො ගස්වය කරන ලද ගුරුභවතුන්ගේ ගතොරතුරු
විදුෙල්පති විසින් අදොල කලොප අධ්යක්ෂ ගවත අනිවොර්යයන් ඉදිරිපේ කිරිම සිදු කල යුතුය.
02.ඉල්ලුම්පත් කැඳවීම
වොර්ික ස්ථොන මොරුවීේ සදෙො ඉල්ලුේපේ කැඳවීම 2022/09/30 දින වන විට අවසන් කළ යුතුය.
ගේ සේබන්ධ්ගයන් විදුෙල්පතිවරුන් ෙො ගුරු භවතුන් දැනුවේ කල යුතුය.නියමිත දිනට පසුව
ඉදිරිපේ වන ඉල්ලුේපේ භොර ගනොගත යුතුය. ගේ සමග එවනු ලබන ඉල්ලුේපත්රය අනුව සකස්
කල ඉල්ලුේපේ පමණක් ගමම වර්ෂගේදි භොවිත කළ යුතු අතර 2017/12/31 දිගනන් පසු පේවීේ
ලැබු ගුරුභවතුන්ගේ ස්ථොන මොරු ඉල්ලුේපේ භොර ගනොගත යුතුය. ගමම ඉල්ලුේපත්රගේ
පිටපතක් සියලුම විදුෙල්පති වරුන් ගවත ලබො දීමට කටයුතු කළ යුතුය.
I. කලොපය තුල
II. අන්තර් කලොප
III. අන්තර් පළොේ ෙො
IV. ජොතික පොසල් යනුගවන් ඉල්ලුේපේ භොර ගත යුතුය.
(2022/12/31 දිනට වසර 05 ක ගස්වො කොලයක් සේපුර්ණ කල පළොේ සභො පොසල්හි ගුරු
භවතුන්ට ජොතික පොසල් සදෙො ඉල්ලුේපේ ඉදිරිපේ කල ෙැක.)

"We dedicate for child's tomorrow"

"දරුවන්ගේ ගෙට ගවනුගවන් අද කැපගවමු"

"gps;isapd; ehisa cah;Tf;fha; ek;ik mh;g;gzpg;Nghk;"

03.ඉදිරිපත් කල යුු සේථාන මාරු පිටපත් ගණන
• කලොපය තුල
(01)
• අන්තර් කලොප
(02)
• අන්තර් පළොේ
(05)
• ජොතික පොසල්
(05)
04. සංඛ්යා සල්ලඛ්න හා සතාරුරු ලබා ගැනීම.
සෑම පොසලක් සේබන්ධ්ගයන්ම පවේනො ගුරු අතිරික්ත ෙො ගුරු ඌනතො ගතොරතුරු සෙ
2022/12/31 දිනට වසර 10 කට වඩො එකම පොසගල් ගස්වය කළ ගුරුභවතුන්ගේ ගතොරතුරු ලබො
ගත යුතුය. එම ගතොරතුරු ලබො ගැනීගේදී පෙසුගවන් ෙදුනොගත ෙැකි වන පරිදි වැඩිම ගස්වො
කොලයක් සහිත ගුරුභවතුන්ගේ නේ පළමුවේ, ක්රමගයන් ගස්වො කොලය අඩුවන පිළිගවලට
අනිකුේ අයගේ නේ සඳෙන් කරමින් ගස්වො කොලය අනුව නොම ගල්ඛනය විදුෙල්පතිගගන් ලබො
ගත යුතුය.
05. කලාප මාරු මණ්ඩල රැසේවීම්.
I.ගුරු මොරු අයඳුේපේ ඉදිරිපේ කරන 2022/09/30 දිනට ගපර කලොප ගුරු මොරු මණ්ඩලය රැස්
වි අදොල වසර සදෙො නිර්නොයක සකස් කල යුතුය.
II.ලැබී ඇති සියළුම ඉල්ලුේ පත්ර සේබන්ධ්ගයන් සලකො බලො තීරණ ගැනීම සදෙො කලොප මොරු
මණ්ඩල 2022/10/03 දින සිට 2022/12/01 අතර කොලය තුල කලොප අධ්යොපන අධ්යක්ෂගේ/
නිගයෝජය කලොප අධ්යොපන අධ්යක්ෂක (පොලන)ගේ ප්රධ්ොනේවගයන් වරින් වර රැස්විය යුතුය.
පසුගිය වසර ගදගක්දී ඇතැේ කලොපයන්හි ස්ථොන මොරු ක්රියොවලිය සේබන්ධ්ව මොනව හිමිකේ
ගකොමිෂන් සභොවට පැමිණිලි වොර්තොවීම අසතුටුදොයක කරුණක් බැවින් මොරු මණ්ඩලගේ
නිර්ගේශය ඇතිව පමණක් කටයුතු කිරීම අවධ්ොරණය ගකගර්.
• අ.ගපො.ස (සො/ගපළ) ෙො අ.ගපො.ස(උ.ගපළ) ගර්ණියන්හි ඉගැන්විේ ක්රියොවලිගයහි නිරත
ගුරු භවතුන්ගේ ස්ථොන මොරු ක්රියොේමක වන දිනය පළොේ අධ්යොපන අධ්යක්ෂගේ
තිරණය පරිදි පසුව දැනුේ ගදනු ලැගේ.
06. සේථාන මාරු ඉල්ලුම්පත් පළාත් අධ්යාපන සෙපාර්තසම්න්තුවට ස ාමු කිරීම.
අන්තර් කලොප,අන්තර් පළොේ ෙො ජොතික පොසල් සදෙො ස්ථොනමොරු ඉල්ලො සිටින ගුරු භවතුන්ගේ
අයදුේපේ පිළිබඳ තීරණ ගැනීමට කලොප ගුරු මොරු මණ්ඩලය 2022 ඔක්ගතෝේබර් 01ේ 2022
ඔක්ගතෝේබර් 31 ේ අතර කොලය තුල රැස්විය යුතු අතර එහිදී නිර්ගේශ ලබන අයදුේපේ
2022/11/10 දිනට ගපර පළොේ අධ්යොපන ගදපොර්තගේන්තුව ගවත එවිය යුතුය.
කලොප මොරු මණ්ඩලගේ නිර්ගේශ සටෙන් කිරීගමන් ගතොරව පළොේ අධ්යොපන
ගදපොර්තගේන්තුව ගවත එවන අයදුේපේ පිළිබඳව ඉදිරි කටයුතු සිදු ගනොකරන බවද දන්වමි.
සෑම ඉල්ලුේපත්රයකම දකුණු පස උඩ ගකලවගර් රතු තීන්ගතන් අනු අංක /වර්ෂ /හා කුමන
සේථාන මාරු වර්ග කට අ ත්ෙ යන්න සටෙන් කළ යුතුය.
අන්තර් පළොේ ස්ථොන මොරු ඉල්ලො සිටින ගුරු භවතුන්ගේ අයදුේපේහි වල ගුරු භවතාට
එසරහිව වින පරීක්ෂණ තිසේෙ/ විගණන විමසුම් තිසේෙ හා සසේව සේිර කර තිසේෙ න්තන
අ දුම්පසත් අොල සේථානසේ පැහැදිලිවම සටෙන් කල යුතුය.

සියළුම අයදුේපේ අනිවොර්යගයන්ම ගේ සමග ඇති ආකෘති 1,2,3 අනුව ගවන ගවනම
උපගල්ඛනගත කර ලිපිගගොනු 03 ක් ගලස ඉදිරිපේ කල යුතුය.
(වැෙගත් : ගුරු භවතා නිෙහසේ කරන්තසන්ත අනුප්රාප්තතිකස කු සහිතවෙ, රහිතවෙ න්තන පැහැදිලිව
සටහන්ත කල යුු .)
07.සේථාන මාරු ලිපි නිකුත් කිරීම.
කලොපය තුල ස්ථොන මොරු සිදු කිරීගේදී පොසල්හි ගුරු ඌනතො සමනය වන අයුරින් ෙො අතිරික්තය
තුලනය වන පරිදි කටයුතු කිරීමට වග බලො ගත යුතුය. කලොපය තුල වොර්ික ස්ථොනමොරු ලිපි
2023/04/01 දිනට ක්රියොේමක වන පරිදි 2023/03/07 දිනට ගපර නිකුේ කළ යුතුය.
08. අභි ාචනා භාර ගැනීම.
අභියොචනො මණ්ඩලයක් විසින් සියළුම අභියොචනො 2023/03/07 දින සිට 2023/04/28 දින අතර
වු කොලය තුළ සලකො බලො තීරණ සහිත ලිපි 2023/04/30 දිනට ගපර නිකුේ කළ යුතුය.
• එගස් වුවද, 2022 වසගර් අ.ගපො.ස (සො/ගපළ) ෙො අ.ගපො.ස (උ.ගපළ) විභොග සදෙො ගපනි
සිටින සිසුන් ගවනුගවන් ඉගනුේ ඉගැන්විේ ක්රියොවලිගේ නිරත ගුරුභවතුන්ගේ ස්ථොන
මොරු සිදු කරන දිනය පිළිබඳ පළොේ අධ්යොපන අධ්යක්ෂගේ අේසනින් ලිපියක් පසුව
නිකුේ ගකගර්.
09. සංඛ්යා සල්ලඛ්න හා සතාරුරු පළාත් අධ්යාපන සෙපාර්තසම්න්තුව සවත ෙැන්තවීම.
සියළුම ගුරු ස්ථොන මොරුවීේ ලිපි නිකුේ කිරීගමන් අනතුරුව ඒ පිළිබඳව වොර්තොවක්ද,ස්ථොන
මොරු කිරීගමන් අනතුරුව ඇතිවී තිගබන ඌනතො ෙො අතිරික්ත පිළිබඳ ගල්ඛනයක්ද ගමම
ගදපොර්තගේන්තුව ගවත ගයොමු කිරීම ගනොපමොව කළ යුතුය.
ඒ අනුව අතිරික්ත ගුරුභවතුන් කලොපය තුල ඌණතො පිරවීම සදෙො ගයොදො ගැනීමට නියමිතය.
එගස්ම ගවනේ පළොේ වලින් බස්නොහිර පළොතට බදවො ගන්නො ගුරුවරුන්ගගන් ෙො නව උපොධි
පේවිේ ෙො විදයොපීඨ පේවීේ මගින් ඌණතො පිරවීමට කටයුතු කරනු ඇත. ගකගස් ගවතේ
කලොපය තුල ගුරු ඌනතො, කලොප ගුරුමොරු මණ්ඩලය සමග සොකච්ඡො කර කලොපය තුලම
අතිරික්ත වන ගුරුභවතුන්ගගන් ෙැකිතරේ දුරට සපුරො ගැනීම කලොප අධ්යොපන අධ්යක්ෂකගේ
වගකීම ගේ.
10.අන්තතර් පළාත් ගුරුමාරු
ගබොගෙෝ දුෂ්කර ප්රගේශවල දිගු කොලයක් ගස්වය කර බස්නොහිර පළොගේ තම ගේ ප්රගේශවල
ගස්වය කිරීගේ අගේක්ෂොගවන් පැමිගණන ගුරුවරුන්ට සෙන සැලසීම වශගයන් ඔවුනට වඩො
පෙසු ෙො ප්රියමනොප පොසල් ලබො දීමද අවශය ගේ.එම නිසො කලොප තුල ගුරුභවතුන් ස්ථොනගත
කිරීගේදී ඒ පිළිබඳවද අවධ්ොනය ගයොමු කල යුතුය.
11.එකම පාසසල්ල වසර 10 ක සසේවා කාල ක් ඇති ගුරු භවුන්ත මාරු කිරීසම්දී අනුගමන කළ
යුු කරුණු - (සම් සමඟ ඇති වසර 10 ඉල්ලුම්පත්රසේ ආකෘති අනුගමන කරන්තන.)
01. බස්නොහිර පළොගේ සියළුම කලොපයන්හි ගුරු ගස්වගේ ස්ථොන මොරුවීේ ජොතික ගුරු මොරු
ප්රතිපේතියට අනුකූලව සිදු කළ යුතුය.
02. හින්දු ෙො ඉස්ලොේ භක්තික ගුරුභවතුන් ස්ථොනමොරු කිරීගේදී ෙැකිතොක් දුරට සංස්කෘතිකමය
ගැටළු මතුගනොවන පරිදි ස්ථොන ගත කිරිමට කටයුතු කල යුතුය.

"We dedicate for child's tomorrow"

"දරුවන්ගේ ගෙට ගවනුගවන් අද කැපගවමු"

"gps;isapd; ehisa cah;Tf;fha; ek;ik mh;g;gzpg;Nghk;"

03. වසර 10 ක ගස්වො කොලය ගණන් ගැනීගේදී ජනප්රිය පොසැල් කීපයක වුවද,ගස්වො කොලයන්
එකතුව වසර 10 ක් ඉක්මවන්ගන් නේ ,එවැනි අයද වසර 10 ඉක්මවු අය ගලස සැලගක්.
04. කිසියේ ගුරු භවගතකු තම ගස්වො කොලය තුලදී දුෂ්කර ගස්වොවන් සිදු ගනොකර තිගේ නේ
එවැනි අය කලොපය තුල කිසියේ දුෂ්කරතොවයක් ඇති පොසල් ගවත ස්ථොන මොරු කළ යුතුය.
05. ආසන්න ජනප්රිය පොසල් අතර ගුරු භවතුන් ස්ථොන මොරු ගනොකළ යුතුය. සුෙද මොරු සදෙොද
ගමය අදොල ගේ. කලොපය තුල ජනප්රිය පොසල් ගපොකුරු ගලස ගකොට්ඨොස මට්ටගමන් ෙදුනොගගන
එම පොසල් අතර ස්ථොන මොරු ගනොකළ යුතුය. කලොප ගුරු මොරුමණ්ඩලය විසින් ෙදුනොගන්නො
ලද එම ජනප්රිය පොසල් පර්ෂද(ගපොකුරු) පිළබඳව ගල්ඛනයක් පළොේ අධ්යොපන අධ්යක්ෂ ගවත
ගනොපමොව ලබො දිය යුතුය.
06. මීගමුව,මතුගම,ගකොළඹ කලොපයන්හි ගස්වය කරන එගෙේ පිටස්තර කලොපයන්හි ස්ිර
පදිංචිකරුවන් වන ගුරුභවතුන් 2023 වසර සඳෙො අන්තර් කලොප ගෙෝ අන්තර් පළොේ ගුරුමොරු
ඉදිරිපේ කර ඇේනේ ඔවුන් 2022/12/31 අදොල පොසගල් වසර 10 ක කොලසීමොවක් ගස්වය කර
ඇති වුවද කලොපය තුල ස්ථොනමොරු වීේ වලට ලක් ගනොකළ යුතුය. එවැනි ගුරුභවතුන් පිළිබඳව
පළොේ ගුරු මණ්ඩලය විසින් ලබො ගදන නිර්ගේශ කලොප අධ්යොපන අධ්යක්ෂවරුන් ගවත ලබො
ගදනු ලැගේ.එගෙේ එකම පොසගල් ගස්වො කොලය වසර 11 ක් ගෙො ඊට වැඩිනේ ගමම සෙනය
හිමි ගනොගේ.
07. 2022 වසර පළමු ගර්ණිය සෙ තුන්වන ගර්ණිය සදෙො ඉගැන්වීේහි නිරත ගුරු භවතුන් වසර
10 ක ගස්වො කොලයක් ඉක්මවො ඇතේ ස්ථොන මොරු වීේ වලට ලක් ගනොකල යුතුය. එගස් රඳවො
ගේ ගුරුභවතුන් ඊළඟ වසගර්දී ස්ථොන මොරු කල යුතුය. ආසන්න වසර ගදකක කොලය තුල එක්
වසරකදී 1 ගෙෝ 3 ගර්ණි සඳෙො ඉගැන්වීේ කටයුතු සිදු කරන ගුරු භවතුන් සඳෙො පමණක් ගමගස්
ස්ථොන මොරුවිේ ලබො ගනොදී තැබිය ෙැකිය. එගස් වුවද 2022 වසගර් 1 ෙො 3 ගර්ණි සඳෙො
ඉගැන්වීේ කටයුතු සිදු කරන ගුරු භවතුන් 2022/12/31 දිනට වසර 10 සේූර්ණ වී ඇේනේ දස
අවුරුදු ස්ථොන මොරු අයදුේපේ ඉදිරිපේ කලයුතු අතර එගස් ස්ථොන මොරු වීේ වලට ලක්
ගනොකරන ගුරු භවතුන්ගේ නොම ගල්ඛනයක් කලොප ගුරු මොරු මණ්ඩලය විසින් පිළිගයල කළ
යුතුය.
08. වසර 10 ක ස්ථොන මොරු වලට ලක්වු ගුරුවරගයකු නැවත වසර 05 ක් යනතුරු කුමන
ගේතුවක් මත ගෙෝ ගපර ගස්වය කල පොසලට ස්ථොනමොරු ගෙෝ අනුයුක්ත කිරීේ ගනොකල යුතුය.
එගස් වුවද කලොප ගුරු මොරු මණ්ඩලය විසින් ෙදුනොගේ දුෂ්කර පොසලක ගස්වයට නැවත
පැමිණිමට ගමය අදොල ගනොගේ.
09. ගපගනන ආබොධිත තේවයන්, සුවිගශ්ි වු ගරෝගී තේවයන් ෙො දිගු කොලීන වවදය සොයන
සටෙන් පිළිබදව මොරු මණ්ඩලය සෑහීමකට පේවන අවස්ථොවකදී එවැනි ගුරු භවතුන් ෙට
සෙනදොයී ගලස ස්ථොන මොරු මණ්ඩල තීරණ ක්රියොේමක කල ෙැකිය.
10. ගර්භනී අවස්ථොගේ පසුවන ගුරු මෙේමීන් සෙ 2023/03/31 වන විට අවුරුදු 01 ට අඩු
දරුවන් සිටින ගුරු මෙේමීන් සදෙො ස්ථොන මොරු ලබො දිය යුේගේ ඔවුන් ඉල්ලො සිටින්ගන් නේ
පමණි.(ගමය අදොල ගල්ඛන මගින් සනොථ කල යුතුය.)

11. 2022/12/31 දිනට වයස අවු.55 ක් සේපුර්ණ කල ගෙෝ අවු.55 ඉක්මවු ගුරු භවතුන්ට
ඔවුන්ගේ ලිඛිත කැමැේතකින් ගතොරව ස්ථොන මොරු ලබො ගනොදිය යුතුය. එගස් වුවද විරොම
ගැන්වීගේ වයස පිළිබඳව රජය විසින් නැවත සංගශෝධ්නයක් සිදු කරන අවස්ථොවක දී ගේ
පිළිබඳව ඉදිරිගේදී දැනුවේ ගකගරනු ඇත. ගපර වසර වලදී දස අවුරුදු ගස්වො කොලය සපුරො තිබිය
දී ෙො වයස අවුරුදු 55 ආසන්නව තිබිය දී ගනොගයක් ගේතූන් මත ස්ථොන මොරු ගනොකල ගුරු
භවතුන් සිටීනේ ගේ වන විට වයස අවුරුදු 55 සේූර්ණ වී ඇතේ එම ගුරු භවතුන් ෙට ස්ථොන
මොරු ලබො දීම සේබන්ධ්ගයන් සුදුසු ක්රමගේදයක් කලොප ගුරු මොරු මණ්ඩලය විසින් සකස් කල
යුතුය.
12. ගමයට ගපර දස අවුරුදු ස්ථොන මොරු ලද ගුරු භවගතකු නැවත දස අවුරුදු ස්ථොන මොරුවකට
ලක් වීගේදී අදොල දස අවුරුදු කොල සීමොව ගණනය කරනු ලබන්ගන් ස්ථොන මොරු ලද පොසගල්
වැඩ භොරගේ දිනය ගනොව එම ගුරු භවතො ස්ථොන මොරුවට ලක් කරන ලද ලිපිගේ දිනයගේ.

පී. ශ්රිලොල් ගනෝනිස්
පළොේ අධ්යොපන අධ්යක්ෂ
පළොේ අධ්යොපන ගදපොර්තගේේතුව
බස්නොහිර පළොත.
පිටපත් :01.ගල්කේ - රො.ගස්.ගකො (බ.ප)
02.පළොේ අධ්යොපන ගල්කේ (බ.ප)
03.අධ්යොපන වෘේතීය සමිති ප්රධ්ොන ගල්කේවරුන් - දැ.ගැ.පි ෙො 2022/2023 වර්ෂය සදෙො මොරු
මණ්ඩල නිගයොජිතයින්ගේ නොම ගල්ඛන (පළොේ සෙ කලොප 2022/09/30 දිනට ගපර පළොේ
අධ්යොපන ගල්කේ ගවත ලබො දීම සදෙො.

"We dedicate for child's tomorrow"

"දරුවන්ගේ ගෙට ගවනුගවන් අද කැපගවමු"

"gps;isapd; ehisa cah;Tf;fha; ek;ik mh;g;gzpg;Nghk;"

