කාර්යාලයීය ප්රවයෝජනය සඳහා
අයදුම්පපත්ව අං

ය:

ාණ්ඩය අනුව අනුක්රමි

අං

ය:

නිර්මාණශීලිත්වයට හරසර
“සහසක් නිමැවුම් 2018”
සැප්තැම්බර් 14, 15 හා 16 යන දිනයන්හි ක ාළඹ ශ්රී ලංකා ප්රදර්ශන හා සම්මම්ලන මධ්යස්ථානකේදී (SLECC) පැවැත්වීමට නියමිත

ජාතික නව නිපැයුම් ප්රදර්ශනය හා තරඟාවලිය වවනුවවන්
පළාත් මට්ටමින් නව නිපැයුම් වතෝරාගැනීවම් මූලික තරඟ සඳහා අයදුම් පත්රය
සහභාගිත්වය සඳහා වතාරතුරු ඉදිරිපත්ිරීවම් පත්රිකාව
(පාසල් /විවෘත / විශ්ව විදයාල සහ තෘතීයික අධ්යාපන ආයතන / වාණිජකරණ අංශ සඳහා)

1). සම්පූර්ණ නම

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

2). මුලකුරු සමඟ නම

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

3). සහති

:

පත්රකේ සඳහන්හ විය යුතු

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

ආ ාරකයන්හ ඔබවේ නම
(ඉංග්රීසි ැපිටල් අකුරින්හ අනිවාර්යකයන්හ සඳහන්හ

4). ස්ී/ පුරුෂ භාවය
6). ජාති

5). උපන්හ දිනය : .................................................................

: ……………………….……………….

හැඳුනුම්පපත්ව අං

ය

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

7). මතාරතුරු දැනුම් දිය යුතු ලිපිනය (කපෞද්ගලි

8). දිස්ික්

රන්හන)

ය

) : …………………………….………………………..........................................................................................

9). පළාත : ...................................................................................

: …………………………….……………….

10). ඔබව සම්බන්ධ කරගත හැකි දුරකථන අංකය
(කපෞද්ගලි ) (අනිවාර්යය කේ)
: ………………………......................... 11). ෆැක්ස් (තිකේ නම්ප): ……….………....................................
12). විදුත්ව තැපෑල

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

ඉදිරිපත් වන අංශය
පාසල්

විව ත

විශ්වවිදයාල හා
ත තියි අධ්යාපන ආයතන

වාණිජ

රණ

13). පාසල් අංශවයන් ඉදිරිපත් වන සිසුන් සඳහා පමණි.
1.

පාසකල් නම ( සිංහකලන්හ )

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

2.

පාසකල් නම ( ඉංග්රීසි

ැපිටල් අකුරින්හ ): ....................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………….

3.

ඉකගනුම ලබන කේණිය

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

5.

අධ්යාපන

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

6.

පාසල් ලිපිනය

ලාපය

4. පාසකල් දුර

ථන අං

ය .............................................

: ..................................................................................................................................................................
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14). විශ්ව විදයාල සහ තෘතියික අධ්යාපන ආයතන අංශවයන් ඉදිරිපත් වන සිසුන් සඳහා පමණි.
1.විශ්ව විදයාලකේ/ත තියි

අධ්යාපන ආයතනකේ නම: …………………………………………......................................................................................

(ඉංග්රීසි කැපිටල් අකුරින් අනිවාර්යකයන්හම සඳහන්හ කරන්න)
…………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................
2. විශ්ව විදයාලකේ / ත තියි

අධ්යාපන ආයතනකේ ලිපිනය: …………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. දුර

ථන අං

ය …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

4. හදාරමින්හ සිටින පාඨමාලාව……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. ශිෂය ලියාපදිංචි අං

ය: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(ශිෂය හැදුනුම්පපකත්ව පිටපතක් අමුණා එවිය යුතුය)
6. උපකද්ශ

වරයාකේ නම, දුර

ථන අං

ය සහ විදුත්ව තැපෑල: ……………………………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
15). නව නිපැයුකම්ප නම : ……………………………………………………………..............................................................................................................................
(සිංහල භාෂාකවන්හ)

………………………………………………………………..............................................................................................................................
(ඉංග්රීසි භාෂාකවන්හ) (අනිවාර්යය කේ )

16). ඔබකේ නව නිපැයුම ඒ

පුද්ගල නව නිපැයුමක්ද නැතකහාත්ව

ණ්ඩායම්ප නව නිපැයුමක්ද යන වග ?

.........................................................................................
( ණ්ඩායම්ප නව නිපැයුමක් නම්ප සියළුම සමාජි
නම අයදුම්ප පත සමඟ කවනම අමුණා එවන්හන.)

යන්හකේ නම්ප, ලිපිනය, දුර

ථන අං

සහ සහති

පත්රකේ සඳහන්හ විය යුතු

17). ඔබකේ නව නිපැයුකමි ස්වභාවය:
ක්රියා

ාරී ආ

තියකි

නිෂ්පාදනයකි

18). නව නිපැයුම පිළිබඳ ක ටි හැදින්හීමක්: (කමම හැඳින්හීම නව නිපැයුම්ප විනිශ්චය සඳහා හා නව නිපැයුම්ප අත්වකපාකති
ඇතුලත්ව කිරීමට වැදගත්ව වන බැවින්හ රුණා ර නව නිපැයුවමහි ක්රියාකාරිත්වය පැහැදිලි වන වේ සාරාාංශ ගත ර
ඉදිරිපත්ව රන්හන)
(වා

ය හතර

උපරිමය

ට යටත්වව සිංහල භාෂාවවන් ඉදිරිපත්ව

රන්හන)

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

(වා

ය හතර

උපරිමය

ට යටත්වව ඉංග්රීසි භාෂාවවන් ඉදිරිපත්ව

රන්හන)

...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
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19). ඔබකේ නව නිපැයුම අයත්ව ක්කෂ්ත්රය : අදාළ ක

ාටුව තුල “ √” සලකුණ කයාදන්හන.

ඔබකේ නව නිපැයුම පහත සඳහන්හ ක්කෂ්ත්රයන්හකගන්හ එක් ක්කෂ්ත්රය

ට පමණක් අයත්ව විය යුතුය.

මහජන ආරක්ෂාව, සුභසාධ්නය හා ජාති

රසායන විදයාව

ආරක්ෂාව

ආහාර තාක්ෂණය

සාම්පප්රදායි

වවදය විදයාව හා ඖෂධ්කේදය

කභෞති

කපාදු

ර්මාන්හත හා යටිතල පහසු

ම්ප

ෂි

වවදය විදයාව

විදයාව

ර්මය

කතාරතුරු හා සන්හනිකේදන තාක්ෂණය

බලශක්තිය

වයවහාරි

ප්රවාහනය

විදයා හා තාක්ෂණ

පරිසර සංරක්ෂණය

ඉංජිකන්හරු

20). ඔබකේ නව නිපැයුම සඳහා බුද්ිමය කද්පළ ිමි
21). ඔබකේ පිළිතුර “ඔේ” නම්ප කේටන්හ් බලපත්ර අං

ම්ප ලබාකගන කහෝ අයදුම්ප
ය, වලංගු රට හා නිකුත්ව

ර තිකේ ද ?

ඔේ

නැත

ළ දිනය කහෝ අයදුම්පපත්ව අං

ය හා කයාමු

ළ

දිනය : .................................................................................................................................................................................................................................................
22). ප්රදර්ශනය සඳහා නව නිපැයුම ඉදිරිපත්ව කිරීකමන්හ ඔබ බලාකපාකරාත්වතු වන්හකන්හ :
ජයග්රහණ ලබාගැනීම
ආකයෝජ යන්හ හමුීම/මූලයමය අනුග්රහය
කේටන්හ් බලපත්රය පවරා දීම
නිෂ්පාද යින්හ හමුීම
ඔබකේ නිර්මාණශිලිත්වවය සමාජ ගත කිරීම
කවනත්ව
(“කවනත්ව” පිළිතුරක් නම්ප රුණා ාර සඳහන්හ

රන්හන)

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

23). නව නිපැයුකම්ප ප්රමාණය (කස.මි.)

දිග :………………….....

පළල :…………………...

24). නව නිපැයුකම්ප බර ( කි. ග්රෑම්ප )

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

උස :…………………....

25). නව නිපැයුම්ප ප්රදර්ශනය සඳහා අවශය පරිසරය :
ශාලාව තුළ
(ප්රදර්ශන මධ්යස්ථානකේ නීති රීති මත කම්ප සම්පබන්හධ්කයන්හ අවසන්හ තීරණය ගනු ඇත)
26). ඔබකේ නව නිපැයුම ආදර්ශනය කිරීම සඳහා විදුලි පහසු ම්ප අවශය ද?
(උපරිම විභවය කවෝල්් 230, ධ්ාරාව ඇම්පපියර් 5)
ඔබට කමම ප්රමාණයට වඩා වැඩි විභවයන්හ/ධ්ාරාවක් අවශය කේ නම්ප ඒ බව සඳහන්හ

ශාලාකවන්හ පිටත

ඔේ

නැත

රන්හන

......................................................................................................................................................
27). ඔබකේ නව නිපැයුම ආදර්ශනය කිරීම සඳහා ජල පහසු

ම්ප අවශය ද?

ඔේ

28). ඔබකේ නව නිපැයුම සඳහා ඉන්හධ්න කහෝ කවනත්ව ගිනි ඇවිකලන සුළු ද්රවයයක් / වායුවක් භාවිතා කේ ද?
ඔේ
පිළිතුර "ඔේ" නම්ප එය කුමක්ද?..............................

නැත

නැත

29). ඔබකේ නව නිපැයුම සඳහා රසායනි ද්රවය භාවිතා කේ ද?
පිළිතුර "ඔේ" නම්ප එය කුමක්ද?..............................

ඔේ

නැත

30). ඔබකේ නව නිපැයුකමන්හ රසායනි ද්රවය විකමෝචනය කේ ද?
පිළිතුර "ඔේ" නම්ප එය කුමක්ද?..............................

ඔේ

නැත

31). ඔබකේ නව නිපැයුම සඳහා ස්කඵෝට

(පුපුරන) ද්රවය භාවිතා කේ ද?

ඔේ

නැත

පිළිතුර "ඔේ" නම්ප එය කුමක්ද?..............................
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32). ඔබකේ නව නිපැයුම සඳහා අි සම්පීඩිත වාතය/ද්රව භාවිතා කේ ද?

ඔේ

නැත

ඔේ

නැත

ඔේ

නැත

පිළිතුර "ඔේ" නම්ප එය කුමක්ද?..............................
33). ඔබකේ නව නිපැයුම මුවහත්ව උප

රණ වලින්හ සමන්හවිත කේ ද?

පිළිතුර "ඔේ" නම්ප එය කුමක්ද?..............................
34). ඔබකේ නව නිපැයුම ආදර්ශනය කිරීකම්පදී ගිනි දැල්ීමක් සිදු කේ ද?
35). ඔබකේ නව නිපැයුම සඳහා භාවිතා වන හානිදාය

/ අනතුරුදාය

යැයි සැලකිය හැකි කවනත්ව ද්රවය කේ නම්ප සඳහන්හ

රන්හන

...................................................................................................................................................................................................................................................................
36). ඔබට ජයග්රහණයක් හිමිවුවවහාත් නව නිපැයුම්ප කතාරතුරු අඩංඟු කපාත සඳහා ඔබකේ සහ නව නිපැයුකම්ප ඡායාරූප
ඇතුලත්ව කිරීමට ඔබ එ ඟ වන්හකන්හ ද?
ඔේ
නැත
37). ඔබ විසින්හ ඉදිරිපත්ව
ජයග්රහණ ලබා තිකේ ද?

රන කමම නව නිපැයුම මීට ඉහතදී ක

38). පිළිතුර “ඔේ” නම්ප, ඒ කුමන තරඟය

39). ඔබකේ ශාරීරි

දී ද?

ාමිසම විසින්හ සංවිධ්ානය
ඔේ

ජනාිපති සම්පමාන

ළ ජාති
නැත

ම්ටකම්ප තරග වලදී

සහසක් නිමැවුම්ප

අපහසුතාවයක්/දුබලතාවයක් කේතුකවන්හ ඔබට ප්රදර්ශන භූමිය තුළ විකශ්ෂ ස්ථානයක් අවශය කේ ද?
ඔේ

පිළිතුර "ඔේ" නම්ප එයපැහැදිලි

නැත

රන්හන ?.......................................................................................................

40). ඔබකේ නව නිපැයුම්ප ප්රදර්ශන භූමිය කවත ප්රවාහනය කිරීමට බර වාහනයක් භාවිතා කිරීමට අවශය කේ ද?
ඔේ
නැත

අයදුම්කරුවේ ප්රකාශය (සියළුම අයදුම්කරුවන් විසින් අයදුම්කරුවේ ප්රකාශය ියවා අත්සන් කල යුතුය)
මා විසින්හ සඳහන්හ ළ කතාරතුරු සියල්ල සතය හා නිවැරදි බවත්ව, මා විසින්හ විස්තර ර ඇති නව නිපැයුකම්ප අයිතිය මා සතු බවත්ව
පහත අත්වසන කයාදා සහති
රමි. තවද සහසක් නිමැවුම්ප - 2018 ජාති
නව නිපැයුම්ප ප්රදර්ශනයට අදාලව ශ්රී ලං ා නව
නිපැයුම්ප රුවන්හකේ ක ාමිසම විසින්හ පනවනු ලබන ක ාන්හකද්සි වලට යටත්වව ප්රදර්ශනයට සහ තරඟයට සහභාගිීමට මා එ ඟ
වන බව ද සහති
රමි.

දිනය :………………….

අත්වසන : ……………………..........
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ඔබ විසින් පිටු අංක 05 සිට 06හි සඳහන් වතාරතුරු සම්ූර්ණ කලයුතු අතර එම කරුණු අදාළ කරගනු ලබන්වන් ඔබ
සහසක් නිමැවුම් ජාතික තරඟය සඳහා වතෝරාගතවහාත් පමණි.
පාසල් සිසුන් සමග ප්රදර්ශනය සඳහා සහභාගි වන ගුරුභවතුන්වේ විේතර ලබාගැනීවම් වපෝරමය
පිරිමි ළමුන් සමග සහභාගි වන ගුරුමහතාවේ විේතර - .......................................................................................විදයාලය
ගුරුභවතාකේ නම :................................................................................................................................................................................................................................
ගුරුභවතා නව නිපැයුම්ප

වකේ සභාපතිතුමාද යන වග

පාසකල් ලිපිනය

ඔේ

නැත

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

දුර

ථන අං

,

පාසල :..................................................

නිවස ......................................................

ජංගම .......................................................

ජාති නව නිපැයුම්ප තරඟකේදී නවාතැන්හ පහසු ම්ප සඳහා ඉල්ුම්ප රන්හකන්හ නම්ප , එම නවාතැන්හ පහසු ම්ප ලබාදීම හා සම්පබන්හධ්
ශ්රී ලං ා නව නිපැයුම්ප රුවන්හකේ ක ාමිසකම්ප නීති රීති වලට එ ඟ කවමින්හ ශිෂයයා සමඟ ප්රදර්ශන
ාලය තුළ ශිෂයයාකේ
භාර රු වශකයන්හ සහභාගී ීමට එ ඟ කවමි.
.....................................
දිනය

..............................
අත්වසන

ගැහැණු ළමුන් සමග සහභාගි වන ගුරුමහත්මියවේ විේතර -

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

විදයාලය

(ගැහැණු ළමුන්හ ප්රදර්ශනයට සහභාගී කනාකේ නම්ප ගුරුමහත්වමිය සහභාගී ීම අතයවශය කනාකේ)
ගුරු මහත්වමියකේ නම ..........................................................................................................................................................................
ගුරුභවතා නව නිපැයුම්ප

වකේ සභාපතිතුමිය ද යන වග

ඔේ

නැත

පාසකල් ලිපිනය

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

දුර

:............................... නිවස ............................. ජංගම ............................................................................

ථන අං

, පාසල

ජාති නව නිපැයුම්ප තරඟකේදී නවාතැන්හ පහසු ම්ප සඳහා ඉල්ුම්ප රන්හකන්හ නම්ප , එම නවාතැන්හ පහසු ම්ප ලබාදීම හා සම්පබන්හධ්
ශ්රී ලං ා නව නිපැයුම්ප රුවන්හකේ ක ාමිසකම්ප නීති රීති වලට එ ඟ කවමින්හ ශිෂයයා සමඟ ප්රදර්ශන
ාලය තුළ ශිෂයයාකේ
භාර රු වශකයන්හ සහභාගී ීමට එ ඟ කවමි.
.............................................
දිනය

.....................................................
අත්වසන

විදුහල්පතිතුමාවේ සහතිකය සහ වේවා දිරිගැන්ීවම් ලිපි ප්රදානය ිරීම සම්බන්ධ්වයන් විදුහල්පතිතුමාවේ
නිර්වේශය
1.

ඔබකේ

ලිපිකේ

සඳහන්හ

සිසුන්හ/

ශිෂයයා

/ශිෂයයාව

සමඟ

“සහසක්

නිමැවුම්ප

ප්රදර්ශනයට................................................................................................................... විදයාලය නිකයෝජනය
................................................................................................................ ගුරු මහතා/ ගුරු මහත්වමිය නම්ප

2018”

ජාති

2.

නිපැයුම්ප

රමින්හ සහභාගීීම සඳහා
රනු ලබන අතර ශිෂය ශිෂයාවන්හකේ

ආරක්ෂාව හා විනයානුකූල හැසිරීම සම්පබන්හධ්කයන්හ එම ගුරු මහතා/ ගුරු මහත්වමිය වගකීම්ප දරමින්හ
බවට සහති

නව

ටයුතු

රනු ඇති

රමි.

කස්වා දිරිගැන්හීකම්ප ලිපි ප්රදානය කිරීම සම්පබන්හධ්කයන්හ විදුහල්පතිතුමාකේ නිර්කද්ශය :
…………………………………………………………............................................................................................................... ගුරුමහතාට ගුරු මහත්වමියට කස්වා
දිරිගැන්හීකම්ප ලිපිය ප්රදානය කිරීම සඳහා නිර්කද්ශ

රමි.

විදුහල්පතිතුමාකේ නම...............................................................
අත්වසන.................................

නිල මුද්රාව

දිනය .........................
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කාර්යාලයීය ප්රවයෝජනය සඳහා

අයදුම්පත් අංකය :

සහසක් නිමැවුම් - 2018 ජාතික නව නිපැයුම් තරඟවේදී නවාතැන් පහසුකම් සඳහා අයදුම් ිරීම
බේනාහිර පළාවත් වනාවන අයදුම්කරුවන් සඳහා පමණි
“ සහසක් නිමැවුම්ප 2018” ජාති
ශ්රී ලං

ා නව නිපැයුම්ප

නව නිපැයුම්ප තරඟයට සහභාගී ීකම්පදී,

රුවන්හකේ ක

ාමිසම විසින්හ සපයනු ලබන නවාතැන්හ පහසු

පුරවා, අයදුම්පපත සමඟ අප කවත කයාමු
(නව නිපැයුම පාසල් අංශකේ සාමූි
සීමා වන බව
නව නිපැයුම්ප

ාරුණි

ව සල

ම්ප ලබාගැනීමට අවශය නම්ප පහත කපෝරමය

රන්හන.
නිර්මාණයක් නම්ප නවාතැන්හ පහසු

ම්ප ලබා දිකම්ප උපරිමය සිසුන් වදවදවනකුට පමණක්

න්හන)

රුකේ නම : ....................................................................................................................................................................................................................

ස්ී/පුරුෂ භාවය : ........................................................

වයස : ..............................................................

නවාතැන්හ පහසු

ම්ප අවශය දින ගණන :.................................................................................................

(නවාතැන්හ පහසු

ම්ප සපයනු ලබන්හකන්හ සැේ. 13 රාිකේ සිට සැේ. 16 රාිය දක්වා පමණි)

නවාතැන්හ පහසු

ම්ප ලබාදීම හා සම්පබන්හධ් ශ්රී ලං

ා නව නිපැයුම්ප

රුවන්කේ ක

ාමිසකම්ප නිතී රීති වලට එ

ඟ වන බවට සහති

කවමි.
................................................
අයදුම්ප

රුකේ අත්වසන

මව / පියා / භාරකරුවේ ප්රකාශය (අදාල නම් පමණි )
මාකේ පුතා / දියණිය වන ............................................................................................................ හට ජාති
තරඟාවලිකේදී ශ්රී ලං

ා නව නිපැයුම්ප

රුවන්හකේ ක

නව නිපැයුම්ප ප්රදර්ශනය හා

ාමිසම විසින්හ සපයාකදනු ලබන නවාතැන්හ පහසු

ම්ප ලබාගැනීම සඳහා අවසර

කදමි.
මව / පියා / භාර
දුර

ථන අං

රුකේ නම : ........................................................................................................................

ය - නිවස : ............................................................................

ජංගම : ..............................................................................

අත්වසන : .......................................................................
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