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දුරකථන ප ොදු 

nghJ njhiyNgrp 
General Telephone 

ෆැක්ස් 
njhiy efy; 
Fax 

ඊ-පේල් 
kp - mQ;ry; 
E – mail 
 

පළාත් අධ්යාපද පාපාතමේප්තුව   

බස්දාහිර පළාේ 
khfhz fy;tpj;jpizf;fsk;  

Nky; khfhzk 
Department of Education  

Western Province 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 ළාත් අධ්යා න පා ාතමේපේතුවේප   යලයම ම මාඩලඩක ක ළධළධ්ාන්තු , 

යලයම ම කලා  අධ්යා න අධ්යක්වරුතු හා අාාළ මාඩලඩක ක ළධළධ්ාන්තු , 

යලයම ම පකොට්ඨා ස අධ්යා න අධ්යක්වරුතු , 

යලයම ම විදුහල් තිරුතු, 

 

බස්දාහිර පළාත් අධ්යාපද පාපාතමේප්තුවපේ පස් ාස්ථ හා සමගාමී 

ප දත්  ැඩසටහතු සඳහා උපපාස් ප නුප තු සකස් කළ චක්රපඛය  

චක්රපඛය අකක  -  පාපාතමේප්තුව 2018 / 2 

 ළාත් රාජ්ය ිණණුේ කාරක සභාප  ළධපය    ිදි බස්නාහිර  ළාත්  ප්රධ්ාන 

පල්කේ,  ළාත් මුාල් අමාේයංශ ල පල්කේ හා  ළාත් භාඩලඩා ාර  පල්කේපේ  අංක 

CSWP/FIN – AP/01/FI/02 හා 2018.06.04 ිනැති ක පිපයතු ලබා දුතු එකඟේාරයට අනුකලර 

පමම චක්රපල්යය ළධකුත් පකපතම. 

  ළාපත්  අධ්යා නපග  ණාත්මක සංරතමධ්නය පරනුපරතු කරනු ලබන යලයම ම 

ආකාරපග ආපය ජ්නයතුට උ ිදම එල ලබා  ැනීපේ අරමුණිතු යලයම ම පුහුණු, 

සේමතුත්රණ, ේරඟාරක  හා සම ාමී රැඩසටහතු සංවිධ්ානය කින්ම පමම චක්රපල්යපග 

උ පාස්  ිදි 2018.06.20 ින යලට යලදු විය යුවේය.  

පේ සේබතුධ්ර මීට ප ර ළධකුත් කර ඇති යලයළු චක්රපල්ය සහ උ පාස් ිනතු 

අරලං  කරනු ලැපේ. යලයම ම රැඩසටහතුරල දී  හේ සඳහතු පියරරයතු අනු මනය 

කළ යුවේ ප . 

 ළාත් අධ්යා න අධ්යක්ව  

khfhz fy;tpg;gzpg;ghsh; 
Provincial Director of 
Education 

011 2694951 

011 2693893 

011 2693895 

011 2693894 (P.D) 
011 2682263 (Admin) 

011 2678398 (Planning) 

011 2691574 (Chief Acc.) 

76, ආනතුා කුමාරස්රාින මාරේ, පකොළඹ 07. 

76, Mde;j FkhuRthkp khtj;ij, nfhOk;G 07. 

76, Ananda Coomaraswami Mawatha, Colombo 07. 

 

westedudep@gmail.com 

ඔපේ 

අංකය 
ckJ ,y 
Your No. 

ිනය 
jpRjp 
Date 

බ /අසං/අති අඅ/චක්රපල්ය/2018 

 

2018.06.05 
මපේ 

අංකය  
vdJ ,y 
My No. 
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01 පි  ර - පූතම  සකවිධ්ාද  

(අ)  ැඩසටහතු සඳහා පූතම  අනුමැති  ලබා ගැනීම 

I. සෑම රැඩසටහනක්ම රාතමෂික ක්රියාකාන් සැලැස්මට ඇවේලත් රයා ිතියක් වේළ 

ක්රියාත්මක විය යුවේය. 

II. එපස් පනොරන ඉේාමත් සුවිපේෂි අරශ ලයේාරයතු මේ පකපරන රැඩසටහතු සඳහා 

 ළාත් අධ්යා න අධ්යක්ව/කලා  අධ්යා න අධ්යක්වපේ  පතමර අනුමැතිය ලබා  ේ 

යුවේ අේර, එය ක්රියාකාිද සැලැස්පේ රයා ිතියක් පලස ඇවේළත් කළ යුවේය. 

III. රාතමෂික ක්රියාකාිද සැලැස්මට ඇවේළත් වුරා, යලයම ම රැඩසටහතු යලදු කින්මට ප ර 

එක් එක් රැඩසටහන පරනුපරතු  ළාත් අධ්යා න අධ්යක්ව/කලා  අධ්යා න 

අධ්යක්ව පේ පතමර අනුමැතිය ලබා  ැනීම අේයරශ ලය ප . 

IV. පතමර අනුමැතිය ලබා ැනීපේදී පමහි “ආ” සහ “ඇ” සඳහතු බ.ප.අ.පා/  ැඩසටහතු/ 

01 (පතමර අනුමැතිය  ලබා  ැනීම)සහ බ.ප.අ.පා/  ැඩසටහතු/ 02 (කාලසටහන) 

ආකිති ත්ර භාවිේා කළයුවේ අේර පමම ආකිති එකරර ඉිිද ත් කර අනුමැතිය ලබා 

 ේයුවේය. 

V. පතමර අනුමැතිය ලබා ත්  සු රැඩසටහන පිළිබඳ සේපතමණ විස්ේර සංවිධ්ායකරරයා 

වියලතු අධීක්වකරරයා පරේ රැඩසටහන  ැරැත්වීමට ප්රථම රැඩසටහපතු අධීක්වණ 

කටයුවේ සඳහා ලබා ියයුවේය. 

(ආ) ඇස්ේප්තුව සැකසීම  

I. ඇස්ේපේතුවේ සැකසීපේදී රැඩසටහතු, සේමතුත්රණ, ක්රීඩා හා ේරඟ සඳහා පතමර 

අනුමැතිය  ලබා  ැනීමට පය ජිේ  බ.ප.අ.පා/  ැඩසටහතු/ 01 ආකිතිපග රැය 

ඇස්ේපේතුවේර ඇවේලත් පකොටස භාවිේා කරතුන. 

 සේ ත් ාායක දීමනා හා පේශ ලන දීමනා -  ැය  ණන හා පතමට්  ණන අනුර 

සැකයලය යුවේය.    

 සහභාිණත්ර දීමනා - රැඩමුළුර  ැරැත්පරන ින  ණන හා සහභාිණත්රය අනුර 

සැකයලය යුවේය. 

 සේබතුධීකරණ හා අධීක්වණ දීමනා සමස්ේ රැඩසටහනට අනුර සැකයලය යුවේය. 

 පරනත් වියාේ රශ ලපයතු ඉහේ  ිදි මුල් ඇස්ේපේතුවේපරතු 10%ක් උ ිදමය පලස 

සැලකිය යුවේය. 

II. ඇස්ේපේතුවේ සඳහා ආහාර ඇණවුේ කින්පේදී සහභාිණරතුනතු ,සේ ත්ධ්ාන්තු හා 

කාතමය මඩලඩලය සඳහාා ආහාර ඇණවුේ කළ යුවේය. 

III. සහභාිණ රතුපතු මාඩලඩක ක ළධළධ්ාන්තු නේ ඔවුතුපේ ිදයදුරතු සඳහාා ආහාර ලබා 

ිය යුවේය. 

IV. ඇණවුේ කළ ආහාර ප්රමාණය ලා බරට සනාථ කින්ම සහිේර ප වීේ සඳහා ඉිිද ත් 

කළ යුවේය. 

ඉහේ II,III හා IV යන කුණු සැලකිල්ලට ප න ඇස්ේපේතුවේ සැකයලය යුවේ අේර එම 

කාතමයයතුා කළයුවේ ප . 
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(ඇ)  ැඩසටහදට අාාළ කාල සටහද සකසා ගැනීම 

I. රැඩසටහතු කාලසටහන සකස් පකොට පතමර අනුමැතිය ඉිිද ත් කරන පල්යන සමඟ 

අනුමේ කර  ේ යුවේය. බ.ප.අ.පා/  ැඩසටහතු/ 02 ආකිතිය භාවිේා කරතුන. 

 (ඈ)  ැඩසටහදට අාාළ ස්පත්ධ්ාරිතු/ විනිශ්ච කරු තු  

පේෝරා ගැනීම 

I. සෑම රතමවයකම ආරේභපගදී  ළාත් අධ්යා න අධ්යක්ව අනුමේ කළ සේ ත්ධ්ාිදතු/ 

විළධේචයකුරතුපේ  ලැයිස්වේරක් ප්රයලේධ් පකපතම. 

II.  ළාපත් ිනතු ඉිිදයට සේ ත්ධ්ාන්තු /විළධේචයකුරතු පලස පයොාා  ේ හැකි රනුපග 

එම ලැයිස්වේප  නේ සඳහතු අය  මණි. 

III. විපේව අරශ ලයේාරයක් මේ පමම ලැයිස්වේපරතු පිටේ අයකු 

සේ ත්ධ්ාිදයකු/විළධේචයකුරකු පයොාා  ැනීමට අරශ ලය රතුපතු  නේ  ළාත් 

අධ්යා න අධ්යක්ව/කලා  අධ්යා න අධ්යක්වපේ අනුමැතිය ලබා  ේ යුවේය. 

 (ඉ)  ැඩසටහතු සඳහා සහභාගි තුදතු කැඳවීම 

I. රැඩසටහන සඳහා සහභාිණරතුනතු  ැහැික  පලස පේ රා  ේ යුවේය. 

II. පුතමර අනුමැතිය ලබා  ැනීපේදී රැඩසටහන සඳහා සහභාගීරන සංයයාර සඳහතු 

කල යුවේය. 

III. පතමර අනුමැතිය දීපේ දී රැඩසටහනට සහභාිණරන සංයයාර පිළිබඳ විපේව අරධ්ානය 

පයොමු කර අනුමැතිය ලබා ිය යුවේය. 

 සහභාිණරතුනතු කැඳවීම සඳහා බ.ප.අ.පා./ ැඩසටහතු /07 ආකිතිය භාවිේා 

කරතුන. 

IV. රැඩසටහන සඳහා සහභාිණ රන යලයළු පානා සහභාිණකර  ැනීම රැඩසටහපතු 

සංවිධ්ායකරරයාපේ ර කීම ප . රැඩසටහන ආරේභ කින්මට අරම රශ ලපයතු 

සහභාිණ රතුනතුප තු 75%  ැිනණ යලටිය යුවේය. ප්රමාණය ඊට අු  රන අරස්ථාරකදී 

 ළාත් / කලා  අධ්යා න අධ්යක්වරරයාපේ විපේව අරසරය මේ රැඩසටහන 

 ැරැත්විය හැක.  

V. රැඩසටහන සඳහා සහභාිණරතුනතුප තු 75% රඩා රැඩි ප්රතිශ ලේයක් සහභාගීකර 

 ැනීමට සංවිධ්ායක අප ොපහොසත් රන විටදී සංවිධ්ායක දීමනාර ප රනු පනොලැපේ. 

VI. සහභාිණරතුනතු පරේ කැඳවීේ කළ  සු ඔවුතුපේ  ැිනණීම ේහවුු කර  ේ යුවේය. 

VII. රැඩසටහතු සඳහා කැඳරතුනතු ආයේන ප්රධ්ාළධයාපේ නිනතු කැඳවිය යුවේ අේර 

අාාළ ළධලධ්ාන්යා හට පිට ේක් යැවිය යුවේය. 
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(ඊ) අත්තිකාර් ලබා ගැනීම 

I. අත්තිකාරේ ලබා  ැනීපේදී  හේ සඳහතු ක ටයුවේ සඳහා අත්තිකාරේ ඉල්ම ේ කළ 

හැක. 

 සේ ත්ාායක දීමනා 

 සහභාගීත්ර දීමනා  

 ආහාර ාන (පචක් ත් මඟිතු  ප විය පනොහැකි විපේව අරස්ථාරලදී  මණි.) 

 පරනත් දීමනා 

 පරනත් වියාේ 

II. අත්තිකාරම ලබා  ැනීම සඳහා පතමර අනුමැතිය ලබා ත් ක පිරල පිට ත් සමඟ 

ප වීේ අනුමේ කරන ලා අත්තිකාරේ රවුචරය රැඩසටහන  රත්රන ින ට 

රැඩකරන ින 2 ට ප ර ිණණුේ අංශ ලයට ඉිිද ත් කළ යුවේය. 

III. රැඩසටහන  රත්රන ිනට ප ර රැඩකරන ිනපගදී අත්තිකාරේ ලබා  ේ යුවේ 

ය.විපේෂිේ පේවේරක්මේ  මණක් නේ ඊටත් ප ර ිනයක අත්තිකාරේ ලබා  ේ 

හැක. 

IV. අත්තිකාරේ ලබා  ේ යුත්පත් මාඩලඩක ක ළධළධ්ාිදයකුපේ  නමට  මණි. 

V. අත්තිකාරේ ලබාප න කළයුවේ රැඩසටහනකදී කුමන පේවේරක්මේ රත් ළධලධ්ාිදයා 

ප ෞේ ක කර වියාේ ාරා රැඩසටහන පනො ැරැත්විය යුවේය. එපස් කළපහොත් ඒ 

සඳහා ළධලධ්ාිදයා ාරා ඇති වියාේ ප්රතිපතමණය කරනු පනොලැපේ. 

2 පි  ර -  ැඩසටහද පැ ැත්වීම. 

අ.  ැඩසටහද පැ ැත්වීම 

I. සහභාිණරතුනතු රැඩසටහන  රත්රන ින වේළ සේපතමණ කාලයම  රැඳී යලටීම 

අළධරාතමයය ප . එපස් රඳරා  ැනීම සංවිධ්ායකපේ ර කීම ප . 

II.  ැිනණීම අත්සතු  ත්රය (සහභාිණරතුනතුපේ නේ මුද්රිේ/අතිතු ක යන ලා) සඳහා 

රැඩසටහන  රත්රන ස්ථානයට ඇවේල්රන අරස්ථාප  දී ම අත්සතු ලබා  ේ 

යුවේය.බ.ප.අ.පා/  ැඩසටහතු/ 03A ආකිතිය භාවිේා කරතුන. පිටවීම අත්සතු 

කින්ම සඳහා බ. .අ.පා./රැඩසටහතු 03 B ආකිතිය භාවිේා කරතුන. 

III. සහභාගීත්ර දීමනා ප රනු ලබතුපතු රැඩසටහන  ැරැත්පරන සෑම ිනකදීම 

සේපතමණ කාලය වේලම සභභාගී වී ඇත්නේ  මණි. 

IV. පිටවීම අත්සතු කිිදම සඳහා  පරනම (මුද්රිේ/ අතිතු ක යන ලා) අත්සතු  ත්රය සරස 

පත් විප කපයතු  සුර ලබා ියයුවේය. 
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V. රැඩසටහන  ැරැත්පරන සේපුතමණ ින  ණන වේල හා සේපතමණ කාලය වේළ 

සහභාිණරතුනතු රැඳී යලටීම අළධරාතමයය ප . 

VI. සේ ත් ාායකයිතුපේ  ැිනණීම පිළිබඳ  අත්සතු බ. .අ.පා./රැඩසටහතු/06 ආකිතිය 

මඟිතු ලබා  ේ යුවේප . 

 

ආ. අත්තිකාර් මගිතු වි ා් කිරීම 

I. අත්තිකාරේ ලබා  ත් රැඩසටහන යටපත් එහි ාක්රා ඇති කුණු සඳහා  මණක් 

වියාේ ාැිදය යුවේය. 

II. සහභාගීත්ර දීමනා හා  සේ ත්ාායක දීමනා ආදී රැඩිපාපනකුට කරන ප වීේ 

පපොදු“ 36 අ ”මිණතු යලදු කළ යුවේය. 

III. අත්තිකාරේ යටපත් ප්රාේධ්න භාඩලඩ ලබා පනො ේ යුවේය. විපේව අරස්ථාරලදී එපස් 

ලබා  ැනීමට යලදුවුරපහොත් ඒරා ඉතුපරතුට්රි ේ කර රැඩසටහන අරසානපග 

 බඩාරට භාරදී  බඩා සනාථකර අත්තිකාරේ පියවීපේදී ඉිිද ත් කළ යුවේය 

IV. අත්තිකාරේ මඟිතු  ාිදපභ ජ්ය ද්රරය ලබාප න ඇත්නේ ඒරා භාවිේා කළ බරට 

සංවිධ්ායක වියලතු බිල් ත් මඟිතු ේහවුු කළ යුවේය. 

V. අත්තිකාරේ යටපත් පරනත් කුමන පහ  වියාමක් ාැුප  නේ ඒරා සනාථ කින්මට 

බිල් ත් ලබා  ේ යුවේ අේර පියවීපේදී ඒරා ඉිිද ත් කළයුවේය. 

03 පි  ර -  ැඩසටහපතු පසු ක්රි ාකාරක් 

ඇ. අත්තිකාර් පි වීම. 

I. අත්තිකාරේ රලට අාාළර යේ මුාලක් වියාේ පනොවී ඉතිිදර තිපේ නේ එකි මුාල 

රැඩසටහන අරසතුවි  සු ිනම ලැබීේ රචුචරයක් (PIV) මඟිතු අත්තිකාරම ලබා  ත් 

මාඩලඩක ක ළධළධ්ාිදයා වියලතු පියවිය යුවේය. 

II. රචුචතම මඟිතු අත්තිකාරේ පියවීම සඳහා රැඩසටහන අරසතු වී ින 03ක් ඇවේළේ 

යලයඵ ක යවික  ිණණුේ අංශ ලයට ඉිිද ත් කළ යුවේය. 

III. අත්තිකාරේ පියවීම රැඩසටහන අරසතු වී රැඩ කරන ින 7 ඇවේළේ යලදු පනොකළ 

පහොත් රැඩසටහතු සංවිධ්ායකරරයාපේ රැටුප තු එම අත්තිකාරේ මුාල අයකර 

 ැනීමට කටයුවේ කළ හැක. 

IV. අත්තිකාරේ අාාළ ිනයතුට ප ර සේපුතමණපයතු පියවී ඇති බර ේහවුු කර ැනීම 

රැඩසටහතු සකවිධ්ා ක ර ා සහ ස්බතුධීකාරකපේ  ගකීම ප . 
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V. අත්තිකාරේ පියවීම  හේ ක පි පල්යන සමඟ ඉිිද ත් කළ යුවේය. 

 සේ ත් ාායක දීමනා,  සහභාිණත්ර දීමනා සහ අපනකුත් දීමනා  ප රන ලා පපොදු 36 

අ ආකිති  ත්ර  

 අාාළ යලයම ම අත්සතු පල්යන මුල්පිට ත් 

 ඉතුපරතුට්රි භාඩලඩ/  ාිදපභ ජ්ය ද්රරය ිනලදී  ැනීේ ඇත්නේ අාාළ බිල් ත් රල මුල් 

පිට ත් 

ඈ. පදොපැමිණි අ ට ගතුදා ක්රි ාමාතමග 

(ශිෂ්ය, පාමාපි , පාසඛ හැරගි  ේරුණ කණ්ඩා ් ඇවළු රජපේ 

 ැටුප් පදොලබද කාතම  මණ්ඩල  ැඩසටහතු සඳහා අාාළ පදොපේ) 

I. රැඩසටහන සඳහා කැඳවීේ කර සහභාිණ පනොරන බර ේහවුු කර ඒ සඳහා 

අනුමැතිය ලබා පනොප න රැඩසටහන සාහා සහභාිණ පනොරන  සෑම අයකුප තුම 

සහභාිණ පනොරතු එක් ිනක් සඳහා දිද ½ ක රැටු  අයකර  ැනීමට කටයුවේ 

කළයුවේය.  එපස් අයකළයුවේ නාමපල්යන හා ඒ පිළිබඳ විස්ේර සකවිධ්ා ක වියලතු 

රැඩසටහන අරසතු වී මසක් ඇවේළේ ිණණුේ අංශ ලයට ලබාියයුවේය. 

II. එපස් ලබා පනොදුනපහොත් ඒ පිළිබඳ  ගකීම සකවිධ්ා ක ර ා භාර ේ යුවේය. 

III. දිද ½ ක රැටු  අයකින්ම, පනො ැමීණිම සේබතුධ්පයතු  විනයානුකල ක්රියාමාතම  

 ැනීමට බාධ්ාරක් පනොප . 

IV. එපස් රැටුප තු අය පනොකර යලටීමට නේ අාාල අය වියලතු පේවේ ාක්රා  ළාත්/ කලා  

අධ්යා න අධ්යක්වරරයාපේ අනුමැතිය ලබා ප න ඉිිද ත් කළයුවේය. 

V. අාාළ අයපේ රැටුප තු එම මුාල අයකර ත් බර රැඩසටහනට අාාළ සංවිධ්ායක 

පරේ ාැතුවීම ගණකාධිකාරීපේ  ගකීම ප . 

VI. රැඩසටහන අරසතු ව  සු ඇ යීේ රාතමේාර බ.ප.අ.පා/  ැඩසටහතු/ 04  ආකිතිය 

මඟිතු ලබා  ේ යුවේය. 

VII. රැඩසටහතු රාතමේාර බ.ප.අ.පා/  ැඩසටහතු/ 05 ආකිතිය මඟිතු  ළාත්/කලා  

අධ්යා න අධ්යක්ව පරේ ඉිිද ත් කින්ම සකවිධ්ා කපේ  ගකීම ප .  
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ඉ. දීමදා පගවීම 

දීමනා ප විම කාලීනර ඒ සේබතුධ්ර ළධකුත් කරනු ලැබ ඇති චක්රපල්ය ප්රකාර ර කලයුවේ 

ප . 

 

පමම චක්රපල්යය ප්රකාරර රැඩසටහතු  ැරැත්වීම සඳහා  හේ සඳහතු  ිදි 

ළධලධ්ාන්තු තිපාපනකුපේ සහභාගීත්රය අරශ ලයප . 

1. සේබතුධීකරණ 

2. සංවිධ්ායක 

3. අධීක්වක 

එම ළධලධ්ාන්තු තිපානා පේ ර කීේ  හේ  ිදි ප . 

ස්බතුධීකරණ නිලධ්ාරි ාපේ  ගකී් 

I. රැඩසටහන  ැරැත්පරන කාලය වේළ එම ස්ථානපග රැඳී යලටීම / අත්සතු  ත්ර ලබා 

 ැනීම/  ැිනණීපේ සහතික ළධකුත් කින්ම හා අාාල රැඩසටහතු සේබතුධීකරණය 

කින්ම. 

II. සහභාිණරතුනතුට / සේ ත්ාායකයිතුට අාාල  හසුකේ සැ යීම. 

III. සේ ත්ාායකයිතු හා සහභාිණරතුනතු ට අාාල දීමනා සහ පරනත් දීමනා ලබා 

දීම. 

IV. අත්තිකාරේ ළධයිනේ ිනට ප ර සේපතමණපයතු පියවී ඇති බරට ේහවුු කර 

 ැනීම. 

V. රැඩසටහනට අාාල යලයම  කුණු රාතමේා කර  ැනීම. 

VI. රැඩසටහන අරසතු වී රැඩසටහතු රාතමේාර  ළාත්/ කලා  අධ්යා න අධ්යක්ව 

පරේ ඉිිද ත් කින්ම. 

VII. රැඩසටහනට අාාල ක පි/ පල්යන කටයුවේ. 

සකවිධ්ා කපේ  ගකී් 

I. ඇස්ේපේතුවේ සැකසීම. 

II. රැඩසටහන, කාලසටහන සහිේ ඇස්ේපේතුවේර හා සේ ත්ාායකයිතු ඇවේළු 

අපනකුත් අරශ ලය කාතමයයතු සඳහා පතමර අනුමැතිය ලබා  ැනීම. 

III. සේ ත්ාායකයිතු පේ රා  ැනීම. 

IV. සහභාිණරතුනතු කැඳවීම, කැඳවීේ ේහවුු කර  ැනීම සහ ඒ සේබතුධ්ර යලයම  

කටයුවේ. 

V. අත්තිකාරේ ලබා  ැනීම සහ විධිමත්  ිදි ළධයිනේ ිනට එය පියවීම. 
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VI. සංවිධ්ායක ළධලධ්ාිදයාට සේ ත්ාායකු පලසා රැඩසටහපතු රාජ්කාිද කළ හැකි අේර 

එයට අාාළ ිමනාා ලබා  ේ හැක. 

VII. සහභාිණරතුනතු රැඩසටහන  ැරැත්පරන සේපතමණ ින රල සේපතමණ කාලයම 

රඳරා ැනීම. 

VIII. අත්තිකාරේ මඟිතු ප්රාේධ්න භාඩලඩ /  ාිදපභ ජ්ය භාඩලඩ ඔහු වියලතු ිනලට 

 ේපහොත් ඉතුපරතුට්රි  ේකර /භාවිේයට  ත් බරට සනාථ සමඟ අත්තිකාරේ 

පියවීපේදී ඉිිද ත් කින්ම. 

IX. රැඩසටහනට පනො ැිනණි අයට අාාල විස්ේර රැඩසටහන ළධමවී මසක් ඇවේලේ 

රැටුප තු අයකින්මට ිණණුේ අංශ ලයට ලබාදීම. 

    අධීක්ෂ්කපේ  ගකී් 

 ඉහේ සේබතුධීකරණ හා සංවිධ්ායකපේ යලයඵ කාතමයයතු අධීක්වණය කින්ම හා 

රැඩසටහතු රල යලයඵ කාතමයයතුපේ ර කීම අධීක්වණ ළධලධ්ාිදයාපේ ර කීම ප . 

 

 

පී.ශ්රීලාල් පන ළධස් 

 ළාත් අධ්යා න අධ්යක්ව 

 


