අභ්යන්තර කටයුතු, කයඹ කසවය්ධන කහ කසවසකටතිකටකටයුතු, අම රය වශඹ
ජ ිකටකකටෞු,ට ග කකෙප ්ධරකේන්තු,කේක
කපොකළොන්ත රුයකර ක්ෂණකඋරුමකකටෞු,ට ග කේ
ප්ර ථමිකටක(ශිල්පීඹකක ොය )කකසේය කගණකේකපු ප්ප ඩුකසඳහ කඅඹදුේපත්කටැඳවීම
ජාතික කකෞතුකාගාර කෙපාර්තකේන්තුකේ කපොකෂොන්නරුල තාක්ණ උරුම කකෞතුකාගාරකේ
ප්රාථමිකක ( ශිල්පීය කනොලන ) කවේලා ගණකේ කකෞතුකාගාර වශායක ශා කකෞතුකාගාර මුරකරු තනතුරු පුරප්පාඩු
වඳශා බඳලා ගැනීමට සුදුසුකේ වහිත ශ්රී ාික ක පුරලැ අයකගන් අයදුේපත් කැඳලනු ැකේ.

01.ප්ර ථමිකටක(ශිල්පීඹකක ොය )කකසේය කගණඹක(කPL-1-2016ක)
 කටෞු,ට ග කමු ටරුක(III කරේණිඹ)ක

-කපු ප්ප ඩුකක08

 කටෞු,ට ග කසහ ඹටක(III කරේණිඹ)

-කපු ප්ප ඩුක14

02 2.1.කඅනය ප කදුදුදුටේකඅධ්යයන කපොදු වශතික පත්ර (වාමානය කපෂ) ිභභාගකේී  කෙලරකට කනොලැි  ලාර ගණනකී  යටත්
පිරිකවයින් වේමාන කෙකක් (02) වහිතල ිභයයන් ශයක් (06) වමත් වී තිබිය යුතුය.

2.2.කට යිටකදුදුදුටේකවෑම අකප්ක්කකයකුම දිලයිකන් ඕනෑම ප්රකශයක කවේලය ක රීමටත් තනතුකරහි රාජකාරි
ඉටුක රීමටත් ප්රමාණලත් ාරීරික ශා මාන ක කයෝගයතාලයක න් යුක්ත ිභය යුතුය.
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2.3කයැටුප්කක්රමඹක-ක PLක1ක–ක2016

කටෞු,ට ග කමු ටරු
රු.24250-10x250-10x270-10x300-12x330-36410/-

ලැටුප් පරිමාණකයහි ආරේභක ලැටුප් පියලරට

බඳලා ගනු ැකේ.

කටෞු,ට ග කසහ ඹට
රු.24250-10x250-10x270-10x300-12x330-36410/- ලැටුප් පරිමාණකයහි ආරේභක ලැටුප් පියලරට
බඳලා ගනු ැකේ.

සයහ ක : ඉශත ලැටුප් පරිමාණයන් ශා ඒ ඒ කරේණි ව ලට අොෂ ආරේභක ලැටුප් පියලරයන් රාජය පරිපාන
චක්රකල් 3/2016 හි උපකෙව ලට යටත් කේ.

2.4.කකසේයකේකනිුතක්රකකිරීකේකකටොන්තකේසික-

කමම තනතුරු වථිරය. ඔබට හික ිභරාම ලැටුප් ක්රමය පිිබබඳල රජය ිභ න් ඉදිරිකේී  ගනු බන
ප්රතිපත්තිමය ීරරණයට ඔබ යටත් ිභය යුතුය. පත්වීම තුන් අුරරුදු පරිලාව කායකට යටත්කේ. බඳලා
ගනු බන අයදුේකරුලන් ලැන්ෙඹු අනත්ෙරු ශා ලැන්ෙඹු පුරු අනත්ෙරු අරමුෙට ොයක මුෙල්
කගිභය යුතුය.
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2.5කබඳය කගැනීකේකක්රමඹ ජාතික කකෞතුකාගාර අධ්යක් ජනරාල් ිභ න් පත්කරනු බන වේමු පරීක්ණ මණ්ඩයක් ිභ න්
පලත්ලනු බන කයෝගයතා ඇගීමකේ වේමු පරීක්ණයක න් ඉශෂම කුණු බා ගන්නා අයදුේකරුලන්
වේමු පරීක්ණ මණ්ඩකේ ීරරණය මත බෙලා ගනු ැකේ.

පරීක්ා කර බා කුණු
බා කෙනු බන ශීර්

උපරිම
කුණු
ප්රමාණය

1. අතිකර්ක අධ්යාපන සුදුසුකේ
2. පපුරුශෙ

40

3. ක්කේත්රයට අොල රජය පිිබගත් ආයතනයක ශොරා
ඇති පාඨමාා ශා බා ඇති පුහුණුවීේ
4.

20

ක්රීඩා ශා කලනත් බාහිර

රියාකාරකේ

5. වේමු පරීක්ණකේී  පිිබඹිඹු කරන ආකල්ප ශා
කපෞරුය වඳශා

20

15
05

2.6.කකය ත්කදුදුදුටේ
(අ.)

අයදුේකරුලන් ශ්රී ාික ක පුරලැ යන් ිභය යුතුය.

(ආ.)

ිභශිඨ චරිතයක න් යුක්ත ිභය යුතුය.

(ඇ.)

2018.03.05 දිනට ලයව අුරරුදු 18 ට කනොඅඩු වශ 45 ට කනොලැි  ිභය යුතුය.

(ඈ.)

තනතුරට බඳලා ගැනීම වඳශා අලය අලම අධ්යාපන සුදුසුකේ අයදුේපත් භාර ගන්නා අලවාන දින
ලන ිභට වෑම අයුරක න්ම වේපර්ණ කර තිබිය යුතුය.
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3.කඅඹදුේපත්කඑවිඹකුතු,කආට ඹක-ක


කේ වමඟ ඇති ආෙර් අයදුේපත අනුල A4 ප්රමාණකේ කඩො යක කෙපැත්ත භාිභතා කරකන් වකව
කරලාගත් අයදුේපත අකප්ක්කයාකේ අත් අකුරින් වේපර්ණ කෂ යුතුය.
අික 01 ට 08 ෙක්ලා ලන ශීර් 01 ලන පිටුලටෙ , අික 09 ට 12 ෙක්ලා ලන ශීර් 02 ලන පිටුලටෙ,
අික 13 ට 15 ෙක්ලා ලන ශීර් 03 ලන පිටුලටෙ ලන පරිදි අයදුේපත්රය වකව කෂ යුතුය.



නියකත ආකෘතියට අනුකූල වැකසූ අයදුේපත් 2018.03.05 දින කශෝ එදිනට කපර ැකබනකවේ
“අනයක්ෂක ජ

ල් ක ජ ිකටක කටෞු,ට ග ක කෙප ්ධරකේන්තු,ය ක රැ.කප.ක 854 ක ශ්රීමත්ක ම ටසකක ප්ර

න්තදුක

ම යර කකටොළ ක07 ” යන ලිපිනයට ලියාපදිිචි තැපෑකන් එිභය යුතුය.


නියකත ආකෘතියට වකව කනොක, නි යාකාරල වේපර්ණ කනොකරන ෙ අයදුේපත් වශ නියකත
දිනට පසුල ැකබන අයදුේපත් ක  දු ෙැනුේ ී මක න් කතොරල ප්රතික්කේප කරනු ැකේ. ඉල්ුමේපත්
ැබුණු බල ෙන්ලනු කනොැකේ.



අයදුේපත් බශා එලන කලරකේ ලේපව ඉශෂ කකෂලකර් තමා අයදුේකරන තනතුර වෙශන් කෂ යුතුය.



තනතුරු කෙක වඳශාම ඉල්ුමේ කරනු බයි නේ, කලන කලනම අයදුේපත් ඉදිරිපත් කෂ යුතුය.

4.කකඅත්ස කසහිකටකට ය කගැනිමක:පජය වථමිාන භාර පජකලරකයකු /වමාොන ිභනිචයකාරලරකයකු /රජකේ ිභදුශල්පතිලරකයකු

කශෝ

240,360/= ට කනොඅඩු ආරේභක ලාර්ෂික ලැටුපක් හික ලැටුප් පරිමාණයක කවේලය කරනු බන
රජකේ මාණ්ඩලික නිධ්ාරිකයකු ිභ න් අයදුේකරුකේ අත්වන වශතික කෂ යුතුය. ෙැනටමත් රාජය
ආයතනයක කවේලය කරන අයදුේකරුලන් තම ආයතන ප්රධ්ානියා මිනන් අයදුේපත් කයොමු කෂ යුතුය.
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5.කකය ත්ක-ක
I.

අයදුේපත් එවීකේී , අධ්යයන කපොදු වශතික පත්ර (වාමානය කපෂ) ිභභාග වශතිකකේ වශතික ක
පිටපත් අමුණා එිභය යුතුය. සහිකටක ටලක පියපත්ක අමුණ ක

ැිකක අඹදුේපත්රක ෙැනුේක දීමකින්තක කරො යක

ප්රිකක්කෂේපකට නුකලැක .
II.

කමම නිකේෙනකයන් අනාලරණය කනොලන කරුණක් පිිබබඳල වශ බඳලා ගැනීේ වේබන්ධ්ල
කකෞතුකාගාර අධ්යක් ජනරාල්කේ ීරරණය අලවාන ීරරණය කේ.

අධ්යක් ජනරාල් (ලැ.බ.)
ජාතික කකෞතුකාගාර කෙපාර්තකේන්තුල,
අික 854, ශ්රීමත් මාකව ප්රනාන්දු මාලත,
කකොෂඹ 07.
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ආේධශකඅඹදුේපරකරඹක
ජ ිකටකකටෞු,ට ග කකෙප ්ධරකේන්තු,කේ .....................................කර ු, කසඳහ කඅඹදුේපරකරඹ
කට ්ධඹ ලීඹකපකරකඹජජ ඹකසඳහ කපමණි

01. අඹදුේටරුකේක ම
1.1මුලකුරුකසමගක ම
I. ිශකන්/කෙමකෂන්:-………………………………………………………………..
II. ඉිගරී කයන් (IN BLOCK LETTERS):…….………………………………………………………………………..………
1.2මුලකුරුයලින්තකහැඳින්තකය ක ේ:
I. ිශකන්/කෙමකෂන්:-………………………………………………………………..
II.ඉිගරී කයන් (IN BLOCK LETTERS)
…….………………………………………………………………………..………
02.කලිපි ඹ
I.කපෞශගලික ලිපිනය :…….………………………………………………………………………..…………
…….………………………………………………………………………..…………
II.දිවත්රික්කය

:- …….……………………………

III.රාජකාරි ලිපිනය (රැක යාලක් කරන්කන් නේ):-…….………………………….… .…
…….………………………………………………………………………..…………
03.කජ ිකටකහැඳුනුේපත්කඅවටඹ :-

04.කසකරකරී/පුරුෂකභ් යඹ

:-

පුරුෂක-කකක0ක(අෙ ලකඅවටඹකකටොටුයකු,ළකලිඹන්ත )
සකත්රීකකකක-කකක1

05.කදු ටථමි කඅවටඹකකක කපෞශගලික:-................................

රාජකාරි:-...............................

06.කවිය හට/අවිය හටකබය

:-...............................

07.කජ කය්ධගඹකකකකකකකකකකක

:-ක...............................

08.කපු යැසිභ් යඹ

:-කපරේපරාකලන් / ලියාපදිිචි වීකමන්
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09.කඋපන්තකදි ඹ

ලර්ය

2018.03.05 දිනට ලයව:-

අුර:-

මාවය

දිනය

මාව :-

දින:-

10.කඅනය ප කදුදුදුටේ:
I අ.කපො.සක(ස ./කපළ)කවිභ් ගඹ:-

පෂමුලර / කෙලනලර

ිභභාග අිකය........................ ලර්ය............
කකකකකකකකසමත්කවූකවිෂඹඹන්ත

කරේණිඹ

(1)....................................

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

(2)....................................

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

(3)....................................

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

(4)....................................

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

(5)....................................

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

(6)....................................

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

(7)....................................

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

(8)....................................

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

මාධ්යය.............

වැ.යු. යළු වශතික ල වශතික පිටපත් අමුණා එිභය යුතුය.
11. යතත්තීඹකෙැනුමකහ කකුසලර යඹන්තකකපිළිබඳකවිසකර
පාඨමාාල

ආයතනය

ිභයයන්

ප්රතිඵ

වැ.යු. යළු වශතික ල වශතික පිටපත් අමුණා එිභය යුතුය.
12.පළපුරුේෙකකපිළිබෙකවිසකර :පෂපුරුශෙ

ආයතනය

කවේලකේ නියුක්තල ටි කාය

වැ.යු. යළු වශතික ල වශතික පිටපත් අමුණා එිභය යුතුය.
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13.ෙැ යකඹේකිසිකර ු, ක්කෙ න්තකන්තක ේකඒකපිළිබෙකවිසකර :1. තනතුර ශා කරේණි වය:-.........................................................................
2. පත් වූ දිනය:-....................................................................................
3. ආයතනය:-.......................................................................................
4. ිභරාම ලැටුප් වහිත තනතුරක්ෙ යන ලග :-…………………………...
කමම අයදුේපතරකේ මිභ න් වපයා ඇති කතොරතුරු මා ෙන්නා තරකන් වතය ශා නිලැරදි බල වශතික කරක.
කමම කතොරතුරු අවතය කශෝ ලැරදි බල කතෝරා ගැනීමට පරථමිම ෙැනගනු ැබුලකශොත් මා නුසුදුවකවකු ලන බලත් ,
පත් ක රීකමන් පසු අවතය කශෝ ලැරදි බල අනාලරණය ුරලකශොත් පත්වීම අලිගු කෂ ශැක  බලත් මා ෙනික .

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

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

දිනය

අයදුේකරුකේ අත්වන

14.කඅඹදුේටරුකේකකඅත්ස කසහිකටකකිරීමක
කමම අයදුේපත ඉදිරිපත් කර ඇති .................................................................. නමැති අය මා කපෞශගලිකල
ෙන්නා ශදුනන බලත් ඔහු / ඇය මා ඉදිරිපිටී  අත්වන් තබන ෙ බලත්, අො වශතික පිටපත් අමුණා ඇති බලත්
වශතික කරක.

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

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

දිනය

වශතික කරන්නාකේ අත්වන

වශතික කරන්නාකේ නම
තනතුර
ලිපිනය
නි මුද්රාල

:-................................................
:-................................................
:-................................................
:-................................................

15.ක ජයකකසේයකේකපළ ත්ක ජයකකසේයකේකකසේයටකඹකුක ේකකෙප ්ධරකේන්තු,කප්රන නිඹ කේකසහිකටඹක
................................................................................................................................මශතා/මශත්කය/කමනිභය
කමම අමාතයාිකේ / කෙපාර්තකේන්තුකේ වථිර කවේලකකයකු / කවේිභකාලක කව කවේලය කරන බලත්, කමම
තනතුර වෙශා කතෝරාගනු ැබුලකශොත් ඔහු / ඇය කවේලකයන් නිෙශව කෂ ශැක /කනොශැක  බලත් ෙන්ලක.

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

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

දිනය

කෙපාර්තකේන්තු ප්රධ්ානියාකේ අත්වන
නි මුද්රාල

8

