
 

 

රාජ්ය භාාාා භෙපාා්තමෙන්තුව 

ාාාා භප්රවීණතමා භිභාාය  

 

 

ිභෙ ේා භසටහන භ- 

ිභාාය භඅෙේක්ාක ්තෙේ භාහසුව භහා භමඟ භෝතිභම භපිණිස භාාාා භප්රවීණතමා භකනන භ

හැකි ා භාරීක්ාත  භසඳහා භවන භආප්ත  භසංවාප භමාමෘකා භකිහිා ක් භාහම භපක්වා භ

ඇම. 

 

 

I වන භමට්ටම 
 
 

 

 

1. ඔබ ආයතන ප්රධනියෙයු  යයි  ිතත්නන  ඔබ  මනව 3ක   නය්  වශන 

විෙේගතවීම  ිතදුවී ඇත  එම  නය තුෂ ඔබෙේ ලයඩ ආලරණය  රන 

ියධනරියන  ිතදු ෂ යුතු රනජ නරී පිළිබ විවත්ර  රමි්න ිතදු රන වංලනදය්  

 
 

                     i. අෙේ්  යන       -     ආයතන ප්රධනිය 

                         ii. උඳෙේ          -      ලයඩ ආලරණය  රන ියධනරි 

 
 

2. ඔබ ආයතන ප්රධනියෙයු  යයි  ිතත්නන ඔබ ආයතනෙය්න ජනතනල  ිතදුලන 
ෙවේලය පිළිබල මනධය ෙදියෙයු   විව්තර දියරිඳ්   රමි්න ිතදු රන වංලනදය්  
 

                    i. අෙේ්  යන       -     ආයතන ප්රධනිය 

                             ii. උඳෙේ          -      මනධය ෙදියයන 

 
 



 

 

 

3. ඔබ ආයතන ප්රධනියෙයු  යයි  ිතත්නන ඔබෙේ  න්යයනෙ  ෙවේල ෙයු  වින 
ලෙය්න ියලනඩු බනග්නනන බල ඔබ  ියරි් ණය වී ඇත  අතයනලය 
අලව්ථනල්නහිදී ශයර  ියලනඩු බනෙනොගත යුතු බල  ද්නලමි්න  එම ෙවේල යන  
උඳෙදව් ෙදමි්න ිතදු රන වංලනදය්  
 
 

                     i. අෙේ්  යන       -     ආයතන ප්රධනිය 

                              ii. උඳෙේ          -       ියලනඩු බනග්නනන ියධනරි 

 
 

4. ඔබ ආයතන ප්රධනියෙයු  යයි  ිතත්නන ඔබෙේ  න්යයනෙ  ියධනරිෙයු  

උවවව්ීම්  බන භ න්යයනෙය්න වථ්නන මනරුවී යනම  ියයමිතය  එම ියධනරියන  

සුභ ඳතමි්න ිතදු රන වංලනදය්  
 

                         i. අෙේ්  යන       -     ආයතන ප්රධනිය 

                         ii. උඳෙේ          -   ව්ථනන මනරුවී යන ියධනරි 

 
 

5. ඔබ ආයතන ප්රධනියෙයු  යයි  ිතත්නන  රනජ නරී   යු් ත   ් ෙේ්රය  ගම්න 

 රේිය ඔබෙේ ිය ලනශනය අනතුර   ් වි ඇත ඒ වම්බ්නධ ෙතොරතුරු 

ඳලවමි්න ලනශනය ර් ණය  රන ද ආයතනෙ  ියධනරිෙයු  වමඟ ිතදු රන 

වංලනදය්  
 

                        i. අෙේ්  යන       -     ආයතන ප්රධනිය 

                   ii. උඳෙේ          -     ර් ණය   ආයතනෙ  ියධනරි 
 
 

6. ඔබ ආයතන ප්රධනියෙයු  යයි  ිතත්නන ඔබෙේ ආයතනෙ  ියධනරී්න ෙදමෂ 
භනනල දගය්නවීම   ෙතෝරනග්  ගුරුලරෙයු  වමඟ විව්තර විමවමි්න ිතදු රන 
වංලනදය්  
 

                i. අෙේ්  යන       -     ආයතන ප්රධනිය 

                         ii. උඳෙේ          -      ගුරුලරයන 

 



 

 

7. ඔබ ආයතන ප්රධනියයු යයි  ිතත්නන  ඔබෙේ ආයතනය  නල  ියධනරීයු  

ඳ් වීම් බනෙගන ඳයමිණ ඇත  එම ියධනරියනෙග්න ෙතොරතුරු විමවමි්න රනජ නරි 

දටු රන ආ නරය පිළිබ උඳෙදව් ෙදමි්න ිතදු රන වංලනදය්   

 

i. අෙේ්  යන  -  ආයතන ප්රධනිය   

ii. උඳෙේ            - නල  ියධනරි 

 

8. ඔබ ආයතන ප්රධනියයු යයි  ිතත්නන  ඔබෙේ  න්යයනය පිහිටි ඳරිශ්රෙ  ෙඩංගු 

ෙරෝගය ඳයතිරයනෙම් අලධනනම්  ඇත  ෙම් වම්බ්නධල ගතයුතු ක්රියනමන්යග 

වම්බ්නධල ආයතනනෙ  ඳරිඳනන ියධනරි දයනුල්   රමි්න ිතදු රන වංලනදය්   

 

i.     අෙේ්  යන -   ආයතන ප්රධනිය  

ii.     උඳෙේ  -    ඳරිඳනන ියධනරි 

 

9. ඔබ ආයතන  ප්රධනියයු යයි  ිතත්නන  විෙේ  ිෂය් ල ලයඩව ශ්න වශන සුදුසු 

ියධනරී්න නම්  ර එලන ෙව ද්නලන ඇත  ඒ අනුල සුදුසු ියධනරී්න ෙතෝරනගයනීම 

වම්බ්නධල ඳරිඳනන ියධනරි වමඟ ිතදු රන වංලනදය්   

 

i. අෙේ්  යන -  ආයතන  ප්රධනිය   

ii. උඳෙේ      - ඳරිඳනන ියධනරි  

 

10. ඔබ ආයතන ප්රධනියයු යයි  ිතත්නන  ආයතනය  අදනෂ ඊෂඟ ල්යෙ  වයයවම් 

වය සීම වම්බ්නධල වයසුම් අංය භනර ියධනරි වමඟ ිතදු රන වංලනදය්   
 

i. අෙේ්  යන       -  ආයතන ප්රධනිය   

ii.  උඳෙේ         - වයසුම් අංය භනර ියධනරි 

 


