10.12.2015

Chief Secretary
Western/ Central/ Southern/ Northern/ Eastern/ NW/ NC/ Uva/ Sab. Province
Dear Chief Secretary,
Guidelines on Preparation of the Annual Development Plan – 2016
This is further to my letter No.FC/3/2/2016 dated 26.11.2015 sent to you on the above.
As mentioned in the para 1.1.3 and 1.1.5 under Education Sector in the above letter, relevant
guidelines on Teacher Conventions and Direction of the School Dropouts from the Formal
Education to Vocational Training and Provision of Opportunities to Them are attached
herewith in Sinhala and English versions. These guidelines can also be accessed at the
website of the Finance Commission (www.fincom.gov.lk).
You are kindly requested to adhere to these guidelines and directions, and prepare the plans
accordingly.

W.H.Munasinghe
Secretary
Finance Commission
Copies:
1. Secretary to the President, Presidential Secretariat - For Information
2. Secretary to the Prime Minister, Prime Minister’s Office- For Information
3. Secretary, Ministry of Policy Planning and Economic Affairs - For Information
4. Secretary, Ministry of Finance - For Information
5. Secretary, Ministry of Provincial Councils and Local Government - For Information
6. Auditor General, Department of Auditor General - For Information
7. Deputy secretary to the Treasury, General Treasury - For Information
8. Director General, Department of National Budget - For Information
9. Director General, Department of National Planning - For Information
10. Secretary, Provincial Ministry of Education - For Necessary Action
11. Deputy Chief Secretary (Planning) - For Necessary Action
12. Deputy Chief Secretary (Finance) - For Necessary Action
13. Provincial Director, Department of Education - For Necessary Action
Assistant Auditor General - For Necessary Action

ගුරු සම්මම්ලන පැවැත්වීම පිළිබඳ මාර්ම ෝපමේශ - 2016
හැඳින්වීම
අධ්යාපන ක් ෂේත ්රතේ ් ීඝ්රතන් ් තනක්් නක් ගත් ් ්රනතාානට ් අුකූලටන් ්රී් ටාවාතඅ් අධ්යාපන ක්
ක්රමයන් ැඩගතඩ්ීමතදී ් ුරුවනයනා් ිසින් ් ටුකවයුක් ටනක් වා්යනාායන් ටාා් නඩගත් ් නක් තැින්  ්
න්යාමයාක් ුරුවනයනා් නෘ් තීන් නිපුතාානන් තත් ් යුෂේා් ුරුවනයතනෂේ් නන ් පන රිතාමයකන් කිරීමය්
අායානය්තඅ ්තමයමය්අතකෂේ ාන්ටුකවයතඩීමමය්්හැා්ිසිසධ්්්රිනාමයා්යත්අුකතමයකන්වහ්ැඩකි්අාය ්
ුරුවනුව් ්්හැා්වාලීකන්ුරුව්්දතදටක්(Teacher Conventions) පන ඩනඩ් ීමමය්එෂේ්ඵටගායී්පිනනයෂේ්
තඅ
අරමුණ
ුරුව් ්දතදටක් ්රිනානය න් ළින්් ් වයනිනත් ් ්මය්ා් පන ා්ල්් පන ද්ධ්තිතේ ් ටතතුකද් ැා් ටතතීමද්
්රිනානය න්වාලීකන්්ාන්යධ්කන්කිරීමය්්හැා්ුරුවනෘ් තිවන් ්නටතඩ් ීමමය
පරමාර්ථ







ුරුවනුව් තේ්්මය්ා්නෘ් තීන්්ාන්යධ්කන්්ාෂේ ා් ්වයතඩීමමය්පිණි්්ඔවු් ්අඛණ්ග්අධ්යනක්
්රිනානය නව්නියා්වයීමමය ්
අධ්යාපන ක් ෂේත ්රතේ ් තනක්් නක් ්රනතාාන් ් පින්නහ් ුරුවනුව් ් ගඩුකන් ් ීමමය් ්ැ් වනා්
්රාතනිකවවන්ාාිසාන ්අන් ා්්්ට්ා්ී මය
ටතතුකද්්ැ්ටතඩ් ීමතද්්රිනානය න ්අගාට්තපන ු ග්තඩ  හ්ැනාකාතඩීමමය ්්ැ්ිසගයා් මයව්ිස්නාද්
තනිගකා්කිරීමය ්ැා්ිසමය්යකන්කිරීමය ්අන් ා්ටනා්ී මය ්්
ාමය්නෘ් තීන්්තින් ්්මයත්අගැ් ්ගඩුකමය් ්ැ්කු්ටාානන් ්හුනමයාුව්වයතඩීමමය ්ිසනෘා් ටග්
්ර් ාන් ්ටනා්ී මය
අධ්යාපන ක්ෂේත ්රතේ ්තතඅ තා් මයව්්රතඅන් ්්හැා්ුරුවනුව් ්අිපත්ර්යතන්කිරීමය
ටතතුකද් ැා් ටතඩ් ීමතද් ්රිනානය න් ළිහ් පන න් කා් අිපතනිත් ගනතඩීමමය ් ුරුවනුව් ්
නෘ් තිවන් ්තට්්නටතඩ් ීමමය

ක්රමමදය







්ෑමය්ුරුව්්දතදටකනෂේමය්වාලීකන්උචිා්ත් මයානෂේ්මයා්්ාිසධ්ාකන්කිරීමය
අධ්යාපන කන ්අගාට්ෂේත ්රනට් ිසද්නළි් තේ්්ැාාකව් නතන් ්තද්ක ් ්ාව්ඡාා ්්දමය් රත්
පන ඩනඩ් ීමමය
ටතතුකද්ැා්ටතඩ් ීමද්්රිනානය න ්අගාට්්නය න්පන ්යතේ  ත් අ් ගඩය ද් ටවයරිපන ් ්කිරීමය් ්හැා්
ුරුවනුවක ්අන් ාන්ටනාී මය
වණ්ගානද්්ාව්ඡාා්මයකව් ්අගාට්තඩ  හ්ැනාකාතඩීමමය්්ැ්ිස්නාද්තනිගකා්කිරීමය
ෂේත ්රන ්අගාට්ිසිසධ්්නි්යමයාතීලලී්නිමයඩවුද්්රග්යකන්කිරීමය ්ටග්ර් ා්ටනාී මය
ුරුවනුව් තේ්තපන ෞුව ්න්යධ්කන්්හැා්ිස නාුකනද්ධ්්ක්රීගාමයන්්රිනාවායවදනට්තනගීමමය

ගුරු සම්මම්ලන පැවැත්වීමට අයාල වැඩසටහන සකස් කළ යුතු ආකාර
i.

ii.
iii.

iv.
v.
vi.

ුරුව්්දතදටක්පන හා් ්මයට් මි් ් ්පන රිපන ාටක්වය්ත්රිෂේව්මයට් මි් ්්රිනා් මයව්වහ යුළි්තඅ
ුරුව් ්දතදටක් පන ඩනඩ් ීමමය් පන හා් ් අධ්යාපන ක් අධ්යෂේ නයනා් ිසින් ් ්දන් ීකවයතන් වය්
්රිනා් මයව්වහ්යුළින
ටැා් පන යමයා්ය ් ටුකනක් පන රිවය් තනිජිා් ක්රමයතඅග් තනුගා් තනිමි් ් ුරුව් ්දතදටක් පන ඩනඩ් ීමමය්
පින්නහ්නඩග් ැ් ්අගාට්වටාපන ්අධ්යාපන ක්අධ්යෂේ නුව් තේ්ගානව් නතන් ්පන හා් ්අධ්යාපන ක්
අධ්යෂේ නයනා් ිසින් ් ්ව්් වහ් යුළි් අාය ් අගාට් අතකකු් ් නිටධ්ාරී් තේ් ්ැ්
ිස ගැල්පන තිනුව් තේ්ගානව් නන්ග්ටනාතා්යුළින
්ෑමය්න්ය නවී මය්අනමය්නතන් ්එෂේ්ුරුව්්දතදටකනෂේන් ්පන ඩනඩ් ිසන්යුළින
්ර මය් ුරුව් ්දතදටකන ් අන් ාන් තකුටඩූ ් ුරුවනුව් ් ළහ ් න්ය නට් පන න් නුක් ටනක්
්දතදටක්්හැා්්ැාාකව්වයතා්යුළින
එෂේ්ුරුව්්දතදටකනෂේ්පන ා්ල්්නිනාඩු්වාටන්ළිහ්ී ්අඛණ්ගන්වයක්02්ෂේ්ළිහ්පන ඩනඩ් ිසන්යුළින

vii. එෂේ් ුරුව් ්දතදටකනෂේ් ්හැා් ්ැාාගී් නක් උපන රිමය් ුරුවනුව් ් ්ාඛයාන් 500් තකුටෂේමයිසන්
යුළින
viii. අගාට් වටාපන ් අධ්යාපන ක් අධ්යෂේ වනුව් ් ාමය් වටාපන ් ළිහ් තිතනක් ිනනුමමය් ගාතිව් ැා් පන හා් ්
පන ා්ල්් නිතනිගකන් නක් පන රිවය් ුරුවනුව් ් තාියාතා් යුළි් අාය ුරුව් න්යත ් ිස නන්
ෂේත ්ර උත් නුක්ටනක්තර්ණි්ිවයන්ග්නිතනිගකන්ිසන්යුළින ්
ix. තද්ක් පන ඩනඩ් ීමමය් ්හැා් සු ගසුවදට්  ් කන් ්රනතාා් පින්නහ් අනතනිධ්නෂේ් ්ිතා ්
්ැාාකවන් ක් තේ් අනධ්ාකන් ටනාතා් ැඩකි ් ා්ත්රීන් සු ගසුවද් ්ැ් නෘ් තීන් අ් ගඩය දනය ් ්
යු් ් ිසන් ිසගයාටනට් ්ැ් තනක් ් ගාතිව් මයට් තද් අධ්යාපන ක් ිනාකනට් නාිතය්
්දපන ් ගානවින් ්තාියාතා්යුළි්අාය ්ඔවුක ්අුකමයා්ී මයකාන් ්තතීමමය ්්රිනා්වහ්යුළින
x. ටැා්ගෂේනා්ඇති්ක්රමයතඅගන ්අගාටන්ටතතුකද්ටතතීමද්්රිනානය න ්අගාට්ා්ත්රීන්තතඅ ක්
්ැ්නි්යමයාත්ිී ්්රිනාවායවද්ුරුව්්දතදටක්නඩග් ැක ්ඇළිහ් ්කිරීමය්අනය්තඅ ්්
xi. එෂේ්ුරුව්්දතදටකනෂේ්්හැා්ුරුවනුව් ්අාරි් ්ටතතුකද්ැා්ටතඩ් ීමතද්්රිනානය න ්අගාට්
පන ්යතේ  ත් අ් ගඩය ද් අනමය් නතන් ් 10් ෂේ් න් ් තාියාතා් යුළි් අාය ් එමය් පන ්යතේ  ත් ිසිසධ්්
ිස නන් ෂේත ්ර් ිනයතන් ිසන් යුළි් තඅ ් ් තද් ්හැා් ුරුවනුව් ් තාියා් තඩීමමය් අධ්යාපන ක්
වටාපන න ් අුකයුෂේා් ිස නනාාය් නිටධ්ාරී් ් ්ැ් ුරුව් උපන තද්වනුව් තත් ් ්ඩ ගදට් ්
වමිුකනෂේ්මයකව් ්ින ග්වහ්යුළින ්්තමයතට්්පන ්යතේ  ත්අ් ගඩය ද්තාියාතඩීමමය්ුරුව්්දතදටක්
පන න් නක්වයක ්මයා්්02්ව ්තපන ය්ින ග්වහ්යුළි්තඅ
xii. ටතතුකද් ැා් ටතඩ් ීමතද් ්රිනානය න ් අගාට් තපන ු ග් තඩ  හ් ැනාකාතඩීමමය් ්හැා් ්ැාාගීන් ක් ්
වණ්ගානද්කිිතපන නව ්තනගා ්නුැා් මයව්ිවෘතිනව ්අුකන්වණ්ගානද්්ාව්ඡාා්මයකව් ්ින ග්
වහ් යුළින ් එමය් තඩ  හ් ැා් තනිගකා් වවානද්ධ්් වය් නා්යාානෂේ් ්ව්් කිරීතද් නතය මය් පන හා් ්
අධ්යාපන ක්අධ්යෂේ නයනා්ිසින් ්සු ගසු්නිටධ්ාරිතනකු ්පන ඩනරින්යුළින ්එමය්නා්යාාන්මයා්පන ගකදන්
තුකටනක්්රිනාමයා්යත්පින්නහන්අගාට්ුරුවනුව් ්ගඩුකන් ්කිරීමය්ග්වහ්යුළින
xiii. ුරුව් ්දතදටක් ්ාිසධ්ාකන් කිරීමය් ්ැ් පන ඩනඩ් ීමමය් ්හැා් අගාට් නක් ිනනුම් ිසනගද් ියදාව්
පිනනත්ය් ී ් “ගඩුකද් තෂේ් ද්රතේ ් පන ගකමය් තට්් අධ්යාපන ක් පන ද්ධ්තින් පන රිතාමයකන් කිරීතද”්
නයාපන ෘතිතේ ්(TSEP)්අයමුගල්නය ් ්මයාකන්්දපන ් ්්ාන්යධ්ක්නඩග් ැ් ්න ත් ්ගඩරින්ැඩකින
xiv. ්ැාාකව් නක් ුරුවනුව් ් ්හැා් ිැායපන ාක ් කනාාඩ් ් පන ැසුවද් ්ැ් අුකමයා් ්ැාාකව් න්
ී මයකානෂේ්ටනාී මය ්අනය්පිනනය්තා්යුළින
xv. ුරුව්්දතදටක්පින්නහ්්ිස්ායා් මයව්නා්යාානෂේ්පන හා් ්අධ්යාපන ක්අධ්යෂේ නයනාතේ්නතය මය්
්ැ් අීකෂේ තන් න ත් ් ්ව්් වහ් යුළි් අාය ් එමය් නා්යාාන ් ුරුව් ්දතදටකතන් ් ටනාත් ්
අ් ගඩය ද් ්ැ් ුරුව් ්දතදටක් ්හැා් තනුගාතා් ැඩකි් ටවයරි් ්රිනාමයා්යත් ග් ඇළිහ් ් වහ් යුළින ්්
තමයමය් නා්යාාතඅ් පි පන ් ් අධ්යාපන ක් අමයාායාාතේ ් තල්වද ් ගාතිව් අධ්යාපන ක් ිනාකතේ ්
අධ්යෂේ ්ගකයාල් ්ිස නනාාය්පන හා් ්අමයාායනයනා ්්රධ්ාක්තල්වද ්පන හා් ්අධ්යාපන ක්තල්වද්
TSEP්නයාපන ෘතිතේ ්්දන් ීකවායව්්ැ්මුගල්්තවුමි ් ්්ාාතඅ්තල්වද්තනා්ටවයරිපන ් ්වහ්
යුළින ්්තමයමය්නා්යාාන ්්පන ැා්්හැ් ්්රධ්ාක්වුවණු්ඇළිහ් ්වහ්යුළින






්දතදටකතේ ්ත් මයාන
අුක්වමිුක්මයාාෘවා්්ැ්්රිනාවායවද
්ාව්ඡාා්වහ ්ටවයරිපන ් ්වූ්වුවණු
තනිගකා්ැා්්නිතමයක
්රිනා් මයව්කිරීමය ්නි්යතද්ත ා්තනිගකා්ැා්අගාට්ක්රමයතඅග

xvi. ුරුව් ්දතදටකන් පින්නහ්ටවයරිපන ් ් වයක් ටග් නා්යාාතඅ් අගාුර් නි්යතද්් ්රිනා් මයව් කිරීමය් පන සු්
ිසපන යද් වහ් යුළි් අාය ් ව් පින්නහ් නිනාමයක් ව යුළි් පන හා් ් අධ්යාපන ක් අධ්යෂේ නයනා් ිසින් ් ින ග්
වහ්යුළින
තමයමය් මයා්යතතිපන තද්් TSEP් නයාපන ෘතිතේ ් ්දන් ීකවායවනයනාතේ් ග් එව ාානන් ්ිතාන් නිකු් ්
වයක්ටග්නන්වාුවණිවන්ග් නමි
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