වංකල්ඳ ඳත්රිකාල - (ගුරු තුනය ශා ගුරු භාරු)
තාර්කිතය (Rational

)

1. ඳාවල් 1120 කින් වභන්විත වඵරගමුල ඳාවල් ඳද්ධතිය තුෂ ගුරු වංඛ්යාල 26,458 කි. එහශත් ප්රතිඳත්තිභය ඌණතා,
ගණනය කිරීහේ දුර්ලතා ශා නිසි යාන්ත්රණයක් හනොභැතිවීභ, ව්ථාපිත ව්ථාලර දත්ත ඳද්ධතියක් බාවිතා හනොවීභ හභන්භ
ලර්තභානයට කිසිහවේත්භ හනොගැෂහඳන යාන්ත්රික ක්රභ (Manual Systems) බාවිතය නිවා ඳද්ධතිය තුෂ භතුවශන් ගැටලු
ඳැන නැඟී ඳලතී.
i. වභශර ඳාවල් ල ගුරු ඌණතා ඳැලතීභ ශා ඒ වභඟභ වභශර ඳාවල් ල ගුරු අතිරික්ත ඳැලතීභ
ii. චක්රහල්ක ා භා හනොවකා ගුරුලරු ඳාවල් තුෂ රලා ගැ භ
iii. හඳෞද්ගිකක කැභැත්ත, ලාසි ශා ඳශසුල අනුල උගන්ලන විය නිර්ලචනය කරගැ භ.
iv. දරුලන්ට වභශර වියන් වශා ිගගුකාීනනල ගුරුලරු අිමිවවී යාභ
v. ගුරු ිමඟය නිවා විදුශල්ඳතිලරු ීඩඩාලට ඳත්වීභ.
vi. අලය ගුරුලරු සි සන ව්ථාන හවොයාගැ හේ අඳශසුල
vii. භාරුවීේ වභඟ ගුරු වංඛ්යාල තුනය හනොවීභ (ිමඟ / අතිරික්ත ඇති වීභ)
viii. ගුරු භාරු තුනය වශා සියලුභ හදනාට විා කායක් ගත වීභ ශා නිසි හව ශා විිමභත්ල සිදු හනොවීභ.
II. ඉශත ගැටලු භත භතු වශන් නාව්තීන්, අධයාඳන ඳද්ධතිය තු ඵහු හව හභන්භ ිගගු කාීනනලභ සිදු හලිවන් ඳලතී.
I. ගුරු තුනය විිමභත් හනොවීභ භත ගුරු ලැුප්  වශා ලන රාජය යහය ජන අඳහත් යාභ.
II. දරුලන්හ අධයාඳන අලව්ථා විා හව ිලිකී  යාභ.
III. වභ අධයාඳන අලව්ථා ිමිවකභ උල්ංඝණය වීභ.
IV. ගුරු භාරු නිසි හව හනොැීමභ භත ගුරුලරුන්හ වි්ලාවය ිඳ ලැීභ
V. ඳද්ධතියක පදාිතතාලයට හශේතු ලන විනිවිදබාලය ශා වි්ලව යත්ලය ිලිකී  ඳැලතීභ.
VI. අයථා ක්රභ භිනන් ව්ථානගත වීේ වශ භාරු වීේ සිදු වීභ.
VII. විා ගුරු වංඛ්යාලක් ඌන උඳහය ජනයට ක් වී තිීමභ.
ඉශත ගැටලු ශා එභ ගැටලු භත නිර්භාණය වී ඇති විා හව කාය, ශ්රභය, ධනය, අලව්ථා ශා අිතතීන් නාව්ති වීභ
ලෂකාීනභ පිණිව ක්රිවක දත්ත ඳද්ධතියක් භත ගුරු තුනය ශා ගුරු භාරුවීේ සිදුකිරීභට වඵරගමුල ඳෂාත් අධයාඳන
හදඳාර්තහේන්තුල හව පියලර ගත යුතුය.

අරමුණු
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

ඳාවල් ලට උචිත ගුරු වංඛ්යාල නි්චිත හව ඳලත්ලාහගන යාභ
ශා එභිනන් රාජය අරමුදල් නාව්ති වීභ නලතා දැමීභ.
ඳාවල් ගුරු තුනය ශා ගුරු භාරු ශා ව්ථානගත කිරීභට අදාෂල
සිදුලන අක්රිවකතා ශා ඵඳෑේ ඉලත් කිරීභ.
ගුරු භාරු වීේ, ව්ථානගත කිරීේ ශා තුනය පිළිඵ ිඳලැී ඇති
ගුරු, විදුශල්ඳති, භශජන වි්ලාවය තශවුරු කර ගැ භ.
ගුරුලරුන්හ
වි්ලාවය ිඳ ලැීභ භත සිදුලන අතයලය
හද්ඳාන, ිමතලත්කේ ලැනි දෑ භත සිදුලන ඵඳෑභ ඉලත් කිරීභ.
රාජය චක්රහල්ඛ් අනුල ක්රියාකිරීභ ශා එභිනන් ගුරු තුනයට අදාෂ
විගණන විභසුේ අලභ කිරීභ.
අධයාඳන ඳද්ධතිය තු දරුලාහ
ඉහගනුේ අිතතීන්,
ගුරුලරයාහ
ලෘත්තිය අිතතීන්, ප්රජාලහ
හවේලා අිතතීන්
සුරැකීභට කටයුතු කිරීභ.
ගුරු භාරු ශා තුනය හලනුහලන් අනලය හව සිදුලන ගුරු,
විදුශල්ඳති, හදභාපිය වංචරණ නැලැත්වීභ භත වභාජ ලයාකතා
අලභ කර ගැ භ.

ක්රභහේදය
I.
II.
III.

IV.

V.
VI.

ගුරු, විදුශල්ඳති, ඳරිඳාන හවේලා නිධාරින් හ
හතොරතුරු ඇතුෂත් දත්ත ඳද්ධතියක් නිර්භාණය කිරීභ.
දත්ත ඳද්ධතිය භිනන් ගුරු අතිරික්ත, ඌණතා චක්රහල්ඛ්
ඳරිිග ශනාගැ භ.
එභ අතිරික්ත ශා ඌණතා ඳාවට යථාලත් දැිත ඳරීක්ා
කිරීභ වශා හකොට්ඨාව භට් සිවන් විදුශල්ඳතිලරු වභඟ
වාකච්ඡා කිරීභ.
කාඳ භට්ටිවන් රැව්වී ගුරු අතිරික්ත ශා ඌණතා වශ
නල ඵලා ගැ ේ පිිකඵ යාලත්කාීනන ව නිලැරිග
හතොරතුරු ලාර්තා කිරීභ.
භාරුවීේ, විශ්රාභ ගැ ේ ලදී අප්රභාිගල (ලශාභ) නල
ගුරුලරු ව්ථානගත කිරීභ.
ගුරු තුනය භාසිකල යාලත්කාීනන කරිවන් නිලැරිගල
ඳලත්ලා ගැ භ.

කා රාමුල
දත්ත ඳද්ධතිය වැකා භ (2017)
දත්ත ඳද්ධතිය යාලත්කාීනන කිරීභ (2018 / 2019 /
2020/2021)
III. ඳලත්නා ගුරු වංඛ්යාල ශඳුනාගැ භ (2019)
IV. ගුරුතුනය විදුශල්ඳතිලරු වභඟ සිදු කිරීභ (2020)
V. චක්රහල්ඛ් ඳරිිග උචිත ගුරු වංඛ්යාල වැවදීභ (2020)
VI. ඳාවල් අනුල ගුරු තුනය හකොට්ඨාව භට්ටිවන්
සිදුකිරීභ (2019 / 2021)
VII. කාඳ අනුල ගුරුතුනය ඳාවල් භට්ටිවන් සිදු කිරීභ
(2019 / 2021)
VIII. 6/2021 ගුරු තුනය ශා අලයතා වැකා භ (2021)
IX. ලාර්ෂිකල ගුරුතුනය ඳලත්ලා ගැ භ (අඛ්ණ්ඩල)
X. යථාලත් කිරීභ (Updating) අඛ්ණ්ඩල සිදු කිරීභ
I.
II.

(අඛ්ණ්ඩල)

ඵා ඇති ප්රගතිය
I. දත්ත ඳද්ධතිය නිසි හව වකවා ඇත.
II. සියලුභ දත්ත ඇතුෂත් කර ඇත.
III. ලාර්ෂික ගුරු භාරු 2020 සිට Online ක්රභයට ක්රියාත්භක
කර ඇත.
IV. 1/2016 ශා 6/2021 චක්රහල්ක ඳරිිග ගුරු තුනය කර ඇත.
V. විශ්රාභ යාේ, භාරුවීේ භත ඵලා ගැ ේ වියානුඵද්ධල නිසි
හව ඳාවහල් අලයතා අනුල සිදු කිරීභට කටයුතු කර
ඇත.
VI. අතිරික්ත ශඳුනාහගන තුනය සිදු කරන අතර, ගැටලු
වශා විකල්ඳ ක්රියාත්භක කර ඇත.
VII. ඉිගරි ලවර 5ක ගුරු අලයතා වියානුඵද්ධල පුහර කථනය
ක ශැකිය.
VIII. වියකට අදාෂ ඕනෑභ ගුරුලරහයකු සි සන ඳාව ශා
විව්තර සියල්භ ඳරික්ා කෂ ශැකිය.
IX. 2021 ගුරු භාරු ක්රියාත්භක හලිවන් ඳලතී.
X. 2021 ජාතික භට්ටහේ ගුරු භාරු ක්රියාත්භක කිරීභට දත්ත
ඳද්ධතිය ඵා දී ඇත.

