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රත්මලාන විශ්වවිද්යාල විද්යායතනය 

 

ශිෂ්ය එකගතාවය  

 

රත්මලාන විශ්වවිද්යාල විද්යායතනය මගින් පවත්වන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා කාලය අවුරුදු තුනක් 

වන අතර එම කාලය තුල විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයකු / ශිෂ්යාවක ්ලස මම පහත කරුණු වලට 

එකගතාවය පල කරමි. 

  

1. පාඨමාලාව අවසන් වන තුරු පාඨමාලා කාලය තුළ අධ්යයන පටිපාටියට අනුකුලව සියලු 

අධ්යයන කටයුතු වලට උනන්දු්වන් ද්ායක වන බවට, 

2. ආයතන්ේ නීතිරීති හා ්රගුලාසි වලට යටත්ව කටයුතු කිරීමට, 

3. නියමිත ්වලාවට ්ේශණ සද්හා සහභාගී වී සෑම විෂ්යක් සද්හාම පැමිණීම 80% ඉක්මවීමට 

වගබලා ගැනීමට, 

4. ආයතන්ේ කීර්තතිනාමයට සරිලන පිළි්වලට ක්රමානුකුල ඇඳු්මන් සැරසි පැමිණීමට, 

5. ආයතනයට පැමිණි සැමවිටම ශිෂ්ය හැදුනුම්පත රැ්ගන ඒමට සහ අවශය කුමන 

අවස්ථාවකදී වුවද් ඉදිරිපත් කිරීමට, 

6. අධ්යයන කාලය තුළ අනවසර්යන් ආයතන්යන් බැහැර ්නාවීමට, 

7. ආයතන්ේ සියලු ්ද්නාටම ආචාරශීලි වීමට හා විනීත වීමට, 

8. පනවා ඇති සියලු ආරක්ෂ්ක විධි විධ්ාන පිළිපැදීමට, 

9. ්නාද්න්වා දින ්ද්කකට වඩා ්නාපැමිණි අවස්ථාවක ඒ සද්හා පිළිගතහැකි ්ේතුන් ලිඛිතව  

පාඨමාලා සම්බන්ධිකාරක තුමා ්හෝ තුමිය ්වත ඉදිරිපත් කිරීමට, 

10. ආයතන භුමිය තුළ දුම් බි්මන් හා මත්රවය භාවිත්යන් වැළකීමට, 

11. ආයතන්ේ කටයුතු බාධ්ාවකින් ්තාරව පවත්වා්ගන යාමට පුර්තණ සහ්යෝගය ලබා දීමට, 

12. ආයතනික ්ේපල සහ පරිසරය ආරක්ෂ්ා කිරීමට හා රැකබලාගැනීමට, 

13. කුමන අන්ද්්ම් ්හෝ  ප්රචණ්ඩ ක්රියා,විනය කඩ කිරිම්, වර්තජනය කිරීම් ්හෝ නවක වද්ය ආදිය 

සංවිධ්ානය, සහභාගී වීම හා සහ්යෝගය දී්මන් වැළකීමට, 

14. ්ස්මස්තර හා අවසාන විභාග සද්හා පනවා ඇති නීතිරීති අනුව කටයුතු කිරීමට, 

15. සැමවිටම සැමතැනකම ආයතන්ේ ගරුත්වය හා කිර්තතිනාමය ආරක්ෂ්ා කිරීමට. 

16. විද්යායතන්ේ පාඨමාලාවන් අවසාන්ේදී NVQ 07 මට්ටමට ප්ර්ේශ වීම සද්හා සහතික විය 

්නාහැකි බව,  

17. වවද්ය ්ේතු මත පාඨමාලා්ේ කටයුතු සද්හා සහභාගි ්නාවන අවස්ථාවකදී එම කාලය 

්වනු්වන් රජ්ේ වවද්ය නිලධ්ාරි්යකු විසින් නිකුත් කරන ලද් වවද්ය සහතිකයන් 

ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්තය වන බව සහ එම වවද්ය සහතිකය, නිවාඩු අවසාන ්කාට නැවත 

පැමි්ණන පළමු දින්ේදීම ආයතනයට ඉදිරිපත් කලයුතු බව, 

18. එ්මන්ම ආයතනය ්වත භාර්ද්න ලද් ්මානයම් ්හෝ  සහතිකයක් පාඨමාලා කාලය තුල 

නැවත ඉල්ලා ්නාසිටින බව,  
                                                         

    (මීලග පිටුව)                                                    
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   එ්මන්ම,   

්වනත් විශ්ව විද්යාලයක පුර්තණකාලින පාඨමාලාවන් හැද්ෑරීම සද්හා මා ලියාපදිංචි වී 

්නාමැති අතර, එවැනි ලියාපදිංචි වීමක් ් හළිද්රේ වුව්හාත්, ් මම පාඨමාලා්ේ ලියාපදිංචිය 

වහාම අවලංගු වන බව මම ද්නිමි. 

 

එ්මන්ම රත්මලාන විශ්වවිද්යාල විද්යායතන්ේ ........................................................................................... 

පාඨමාලාව හැද්ෑරීම සද්හා ලියාපදිංචි වන අද්දින මා විසින් භාරදුන් සියලුම සහතික සහ 

ලියවිලි නිවැරදි සහ සතය ඒවා බවත්, එහි යම් ් ද්ෝෂ් සහගත තත්වයක් ් හෝ සාවද්ය භාවයක් 

අනාවරණය වුව්හාත් එම කරුණු මා්ේ ශිෂ්ය භාවය අවලංගු වීමට ්ේතු වන බවද් මම 

පිලිගනිමි. 

 

 

 

ප්රකාශය 

රත්මලාන විශ්වවිද්යාල විද්යායතන්ේ ශිෂ්යයකු / ශිෂ්යාවක ්ලස සිටින කාලය තුළ විද්යයතන්ේ 

නි්යෝග හා නීති රීති මා ්ක්රහි අද්ාළ වනතාක් දුරට නිසියාකාරව පිළිපදින බව ්මයින් ප්රකාශ 

කරමි. රත්මලාන විශ්වවිද්යාල විද්යායතන්ේ ගත කරන කාලය තුළ කිසිදු අවස්ථාවක විනය කඩ 

්ක්රන ක්රියාවක කිසිම අයුරකින් ්නා්ය්ද්න බවද් එවැනි ක්රියාවන්ට අනුබල දී්මන් සැමවිටම 

වැළ්කන බවද් ්මයින් තව දුරටත් ප්රකාශ කර සිටිමි. 

තවද් ්මම ප්රකාශ්යහි සද්හන් ්කාන්්ේසි පිළිපැදීමට යම් ්හයකින් අ්පා්හාසත් වූව්හාත් මට 

විරුේධ්ව විනයනුකුලව ක්රියාමාර්තගයක් ගැනීමට හා ශිෂ්ය භාවය අ්හෝසි කිරීමට අවකාශ ඇති බව 

මම ද්නිමි. 

 

ශිෂ්යයා / ශිෂ්යාව්ේ නම  : ............................................................................................................. 

පාඨමාලාව  : .............................................................................................................  

ලිපිනය  : ............................................................................................................. 

   ............................................................................................................. 

හැදුනුම්පත් අංකය  : .............................................................................................................

  

 

 

....................................................                                           ............................................................................................. 

              දිනය        ශිෂ්යයා / ශිෂ්යාව්ේ අත්සන  


