“සහසක් නිමැවුම්- 2017” ජාතික නව නිපැයුම් ප්රදර්ශනන සහහා වන දරකුණු පළාත් තරඟ සහ රුහුණ නව නිපැයුම් හා
නවයකරණ ප්රදර්ශනන හා තරඟ -2017 සහහා වූ අ දුම්පත
(සියලුම දත්ත සම්පර්ණ කිරීමට කාරුණික වන්න. නිසි ඳරිදි සම්පර්ණ නනොකළ අයදුම්ඳත් ප්රතික්ෂනෂඳ නකනෙනු ඇත.)
1.සම්පර්ණ නම
:............................................................................................................................ .....................................
(සැ.යු.-කණ්ඩා ම් නව නිපැයුම් සහහා සි ළුම සාමාජික න්ගේ නම් අ දුම්පත සමග අමුණා එවන්න.)
2.

වයස :...................

5. නතොෙතුරු දැනුම් දියයුතු ලිපිනය

3.ඳළාත :.................................

4.දිස්ත්රි්ෂකය

:.............................................

:..................................................................................................... .........................................................

............................................................................................................................................................................
6. දුෙකථන අංකය :............................................

7.විදුත් තැඳෑ :..........................................................................................

8.අදාළ නකොටුව ඉදිරිනේ (x) කුණ නයොදන්න.
ඔබ දරැනට ඳාසල් අධයාඳනනේ නිෙත නවමින් සිටී ද?
එනස නම්,ඳාසනල්
නම
:............................................................................................................................ ...........................................................................
..
ලිපිනය
:.........................................................................................................................................................................................................
දුෙකථන අංකය

:................................................

විශ්ව විදයා යක/තෘතිකයික අධයාඳන තයතනයක දැනට අභ්යන්තර ිෂ්ය න් වශනයන් පළමු උපාධි සම්පර්ණ කිරීනමහි නිෙත නවමින්
සිටී ද?
එනස නම්,අධයාඳන තයතනනේ
නම
:............................................................................................................................ ..........................................................................
ලිපිනය
:......................................................................................................................................................................................................
දුෙකථන අංකය

:................................................

රැකියාවක නිෙත නවමින් සිටී ද?
රැකියාව්ෂ නනොකෙයි
9. නව නිඳැයුනම් නම (සිංහන න්)
:.......................................................................................................................... ............................................................
10.නව නිඳැයුනම් නම (ඉංග්රීසිනයන්)

:........................................................................................................ ...........................................................

11.නව නිඳැයුනම් ක්රියාකාරීත්වය (නකයෙනයන්)

:..................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...........................................................................................................
........................
............................................................................................................................. ...........................................................................................................
..........................
12.නව නිඳැයුම අයත් තා්ෂෂණික ්ෂනෂත්රය ඉදිරිනේ (x) කුණ නයොදන්න.
මහජන තේෂෂාව, සුභසාධනය හා ජාතිකක තේෂෂාව

ෙසායන විදයාව

තහාෙ තා්ෂෂණය

වවදය විදයාව හා

සාම්ප්රදායික වවදය විදයාව

නඳොදු කර්මාන්ත හා යයෙත ඳහසුකම්

නභෞතිකක විදයාව

නතොෙතුරු හා සන්නිනේදන තා්ෂෂණය

කෘෂිකර්මය

වයවහාරික විදයා හා තා්ෂෂණ

බ ශ්ෂතිකය

ඳරිසෙ සංේෂෂණය

ෂධනේදය

ප්රවාහනය

ඉංජිනන්රු

මා විසින් සහන් කළ නතොෙතුරු සියල් සතය හා නිවැෙදි බවත්, මා විසින් විස්තෙ කෙ ඇතික නව නිඳැයුනම් අයිතිකය මා සතු බවත් ඳහත අත්සන නයොදා සහතිකක
කෙමි. තවද නතෝො ගැනීම් ව ට අදාළව ශ්රී ංකා නව නිඳැයුම්කරුවන්නක නකොමිසම විසින් ඳනවනු බන නකොන්නිසි හා නීතික රීතික ව ට මම එකඟ වන බව
ද සහතිකක කෙමි.
දිනය :............................................

අත්සන : ........................................................

නඳොදු නතොෙතුරු හා නකොන්නිසි


ඳාසල් ශිෂය ශිෂයාවන්නක සමුහ නව නිඳැයුම් සහා ඉදිරිඳත් විය හැකි උඳරිම සාමාජිකයන් සංඛ්යාව නදනදනනකි.



එ්ෂ නව නිපැයුමක් සහා එක් අ දුම්පතක් බැගින් පුෙවා එවිය යුතුය.



නව නිඳැයුනම් ගුණාත්මකභාවය ඇඟයීනමන් අනතුරුව ජාතිකක මට්ටනම් නව නිඳැයුම් ප්රදර්ශනයකට ඉදිරිඳත් කිරීමට සුදුසු නව නිඳැයුම් ඳමණ්ෂ
විනිශ්චය මණ්ඩ නේ නිර්නිශය මත ඳහත සහන් තෙඟ අංශ වලින් නතෝොගනු ැනේ.





ඳාසල් අංශය
තෘතිකයික අධයාඳන හා විශ්ව විදයා ය
විවෘත
වාණිජකෙණය කෙන ද නව නිඳැයුම්



නිසිඳරිදි සම්පර්ණ කෙන ද අයදුම්ඳත් 2017 මාර්තු 31 වන දිනට නඳෙ “සහසක් නිමැවුම්- 2017” ජාතික නව නිපැයුම් ප්රදර්ශනන සහහා වන
දරකුණු පළාත් තරඟ සහ රුහුණ නව නිපැයුම් හා නවයකරණ ප්රදර්ශනන හා තරඟ -2017" යනුනවන් ලියුම් කවෙනේ ඉහළ වම් නකළවනෙහි
සහන් කෙ සභ්ාපති, RIIE-2017,ගභ්ෞතික විදරයා අධ්ය න අංන ,රුහුණ වින්ව විදරයාලය, ,මාතර යන ලිපිනය හෙහා රුහුණ විශ්ව විදයා ය නවත
නයොමු කළ යුතුය.



අයදුම්ඳත භාෙගන්නා අවසාන දිනට ඳසුව ැනබන අයදුම්ඳත් ප්රතික්ෂනෂඳ කෙනු ැනේ.



වැඩි දුෙ විස්තෙ සහා විමසන්න.
තචාර්ය නේ.ඒ.පී. නබෝධික මයා - 071 6033089
සභාඳතික, RIIE-2017
රුහුණ විශ්වවිදයා ය
තුෂාො ඳෙණමාන නමය - 011 3144066
ඳර්නේෂණ සහකාෙ
ශ්රී ංකා නව නිඳැයුම්කරුවන්නක නකොමිසම

සංවිධ්ාන

ශ්රී ංකා නව නිඳයුම්කරුවන්නක නකොමිසම සහ රුහුණ විශ්ව විදයාලීය නභෞතිකක විදයා අධයයන අංශය

