මරගමුව  පඳාන්  පමාන ,
ඳානය්  පරැකි න පවිගහිත පඩිප්යයෝමසනධනරීන් පපිළිර පමමීක්ෂණ
2020

ලි නඳදිංචි පඅිංම
2 0 2 0

/

/

for office use
Data entry on : …../..…/……

1. පුද්මලිම පයතොගතුරු
1.1. ුවයකුරු පමමසම පනමස
1.2. ම්ත්රී පපුරුෂ පාන

…………………………………………………….…………
(පූජ්ය/මමස න/මිය /මයමසනවි .)
පුරුෂ

1.3. උඳන් පදන

ම්ත්රී
/

/

1.4. ජ්න.හැ. පඅිංම
1.5. ලිපින

…………………………………………………….…………
…………………………………………………….…………

1.6. දම්ත්රික්ම

ග් නපුග

1.7. ්රන.යක. පයමොඨාශන

…………………………………………………….…………

1.8. දුගමතන පඅිංම

ජ්ිංමමස ප:…………………….

1.9. විදු්  පලිපින

…………………………………………………….…………

මෑමකය

නි ම ප:……………………..

2. අධයනඳනිම පයතොගතුරු
2.1. ආ තන

…………………………………………………….…………

2.2. ඩිප්යයෝමසන

…………………………………………………….…………

2.3. මසනධය

සිංහය

2.4. විෂ න්
(්රධනන පවිෂ

න්)





යදමසා

……………………………………………….………….
…………………………………………………….…….
……………………………………………….………….

2.5. ක්රි න් මසම පදන
2.6. ඳනශමසනයන පමනය

ඉිංග්රීස

/
අවුරුදු

/
මසනම

ත ොරතුරු, පර්තේෂණ හා විත ේෂ ව්යාපි ද තාපාර් ත්තුතුව් - නිය ෝජ්ය ප්රධනන පයකම්  පක්රමසම් ඳනදන  පමන්ය නය  පමරගමුව  පඳාන්  පමාන  ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප
045 2222173, spcplan@yahoo.com.
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2.7. ය න්  පඳනශමසනයන න්.
3.




……………………………………….........…………….
……………………………………………..........……….

ෘ් තී  පසුදුසුම්  පකඇ් න් 
3.1. රැකි න ම පනියුක්තද

ඔව්

3.2. “ඔව්’’ පන් 

ගජ්යේ

 පනැත
පුද්මලිම

ම්

ිං පරැකි න

4. ානෂන පහැකි න

කි වීමස
ලිවීමස
මථන පකිරීමස
සිංහය
……
……
……
ඉිංග්රීස
……
……
……
යදමසා
……
……
……
………..
……
……
……
(A)-ඉතන පයහොයි, (B)-යහොයි, (C)-මනමසනනයයි, (D)-දු්ය යයි

5. යතොගතුරු පතනක්ෂණ පහැකි න

ඇත

5.1. ඳනශමසනයන ක් පහදනගන ප
ඇ් න් 

ඳනශමසනයන
ආ තන
ය න් 

නැත
:……………………………………………….
:……………………………………………….
:……………………………………………….

6. මැමසති ප ෘ් ති  පක්යෂේත්ර

1. ……………………………………………….………….
2. …………………………………………………….…….
3. ……………………………………………….………….

7. ය න්  පරනහිග පහැකි න න්





……………………………………………….………….
…………………………………………………….…….
……………………………………………….………….

අ් මන
දන : 2020………

මටහන :


යමසමස පආමෘති  පමමසම පඋඳනධි පමහතිමයේ පඡන න පපිටඳතක් පඉදරිඳ්  පකිරීමස පඅ

යතන

කි.

නිය ෝජ්ය ප්රධනන පයකම්  පක්රමසම් ඳනදන
මරගමුව  පඳාන්  පමාන
න  පනමග  පග් නපුග
045 2222173

ත ොරතුරු, පර්තේෂණ හා විත ේෂ ව්යාපි ද තාපාර් ත්තුතුව් - නිය ෝජ්ය ප්රධනන පයකම්  පක්රමසම් ඳනදන  පමන්ය නය  පමරගමුව  පඳාන්  පමාන  ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප
045 2222173, spcplan@yahoo.com.

2

