සබරගමුව් පළොත් සභොව්,
පළොතත් රැකි ො විරහි උපොධිධොරීන්ත පිළිබඳ සමීක්ෂණ
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for office use
Data entry on: …../..…/……
ලි ො පදිංචි අිංක
2 0 2 1

/

1. තපෞද්ගලික ත ොරතුරු
1.1. මුලකුරු සමග නම
1.2. පුරුෂ සේී භොව්

…………………………………………………….…………
(පූජ්ය, ම ො, මි , තමනවි .)
පුරුෂ

1.3. උපන්ත දන

සේී
/

/

1.4. ජ්ො.හැ. අිංක
1.5. ලිපින

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

1.6. දසේික්ක

රත්නපුර

1.7. ප්රො.තේ. තකොට්ඨො

…………………………………………………….…………

1.8. දුරක න අිංක

ජ්ිංගම :…………………….

1.9. විෙුත් ලිපින

…………………………………………………….…………

කෑගේල

නිව්ස :……………………..

2. අධයොපනික ත ොරතුරු
2.1. වි ේව්විෙයොල

…………………………………………………….…………

2.2. උපොධි විෂ ධොරොව්

කලො
විෙයො

2.3. උපොධි

…………………………………………………….…………
නිෙසුන්ත

ව්ොනිජ්
ොක්ෂණ

කළමණොකරණ
……………...

ොසේරපති උපොධි (සොමොනය)
ොසේරපති උපොධි (විත ේෂතේදී) ………………. (විෂ

2.4. පොඨමොලො මොධය

සිංහල

2.5. ව්ර්ග

සොමොනය

2.6. පිංති සොමොර්ථ

පළමු තපළ
තෙව්න තපළ (පහළ)

2.7. උපොධි විෂ න්ත
(ප්රධොන විෂ න්ත)

•
•

ඉිංග්රීස

)

තෙමළ

විත ේෂතේදී
තෙව්න තපළ (ඉහළ)
සොමොනය

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

ත ොරතුරු, පර්තේෂණ හො විත ේෂ ව්යොපෘති තෙපොර් තේන්තතුව් - නිත ෝජ්ය ප්රධොන තේකේ (ක්රමසේපොෙන) කොර් ොල , සබරගමුව් පළොත් සභොව්
045 2222173, spcplan@yahoo.com.

1

2.8. උපොධි ව්ලිංගු දන
2.9. තව්න්ත (ප ේචොත් උපොධි /
ඩිපතලෝමො ආද ).
3. ව්ෘත්ී සුදුසුකේ (ඇත්නේ)
3.1. රැකි ොව්ක නියුක් ෙ
3.2. “ඔේ” නේ

/
•
•

/

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

ඔේ

නැ

රොජ්ය අිං

තපෞද්ගලික අිං
කි වීම

සේව් ිං රැකි ො

4. භොෂො හැකි ොව්

කථො
කිරීම
සිංහල
……
……
……
ඉිංග්රීස
……
……
……
තෙමළ
……
……
……
………..
……
……
……
(A)-ඉ ො තහොඳයි, (B)-තහොඳයි, (C)-සොමොනයයි, (D)-දුර්ව්ලයි

5. ත ොරතුරු ොක්ෂණ හැකි ොව්

ඇ

5.1. පොඨමොලොව්ක් හෙොරො
ඇත්නේ

6. කැමති ව්ෘත්ති ක්තෂේර

නැ

පොඨමොලොව්
ආ න
තව්නත්

:………………………………………………..
:………………………………………………..
:………………………………………………..

රොජ්ය අිං

7. තව්නත් බොහිර හැකි ොව්න්ත

•
•

ලිවීම

තපෞද්ගලික අිං

සේව් ිං රැකි ො

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

අත්සන
දන : 2021………
සටහන : තමම ආකෘති සමග උපොධි සහතිකතේ ඡො ො පිටප ක් ඉදරිපත් කිරීම අව් ය ොව් කි.
ලිපිනය

නිත ෝජ්ය ප්රධොන තේකේ (ක්රමසේපොෙන) කොර් ොල
සබරගමුව් පළොත් සභොව්
නව් නගර , රත්නපුර
දුරකතන

045 2222173
විද්යුත් ලිපිනය

splplan@yahoo.com
වෙබ් අඩවිය

www.planning.sg.gov.lk

ත ොරතුරු, පර්තේෂණ හො විත ේෂ ව්යොපෘති තෙපොර් තේන්තතුව් - නිත ෝජ්ය ප්රධොන තේකේ (ක්රමසේපොෙන) කොර් ොල , සබරගමුව් පළොත් සභොව්
045 2222173, spcplan@yahoo.com.
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