වංව්කෘතික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යාංය
ජ්ාතික කකෞතුකාගාර කෙපාර්ත්කේන්තුකේ ප්රාථමික ක ිල්පීය ය ක නල

කවේලා ගණකේ

පුරප්පාඩු වඳශා බඳලා ගැනීම
ජාතික කකෞතුකාගාර කෙපාර්තකේන්තුකේ ප්රාථමික ක ිල්පීය ය ක නල
වඳශා බඳලා ගැනීමට පශත ෙැක්කල

සුදුසුකේ වහිත ශ්රී ාික ක

කවේලා ගණකේ පුරප්පාඩු

දයදුේකරුලන්කගන් දයදුේප

කැඳලනු ැකේ.

01. ප්රාථමික ක ිල්පීය ය ක නල

1.1. අධ්යාප

කවේලා ගණය ිPL-01-2006A

දුසුදුකේ -

ද.කපන.ව ිවා/කපෂ

විභාගකේදී කෙලරකට ක නලැඩි ලාර ගණ කදී යට

කෙකක් ි02 වහිතල වියයන් ශයක් ි06 වම

පිරිකවයින් වේමා

වී තිබිය යුතුය.

1.2. කායික දුසුදුකේ වෑම දකප්ක්කකයකුම දිලයිකන් ඕ ෑම ප්රකශයක කවේලය ක රීමට
ඉටුක රීමට

ප්රමාණල

ත තුකරහි

ාරීරික ශා මා ිකක කය ගයතාලයක න් යුක්ත විය යුතුය.

1.3. ලැටුප් ක්රමය - PL 1 - 2006A
රු.11,730 - 10x120 - 10 x 130 - 10 x 145 - 12 x 160 – 17600 ලැටුප් පරිමාණකයහි
ආරේභක ලැටුප් පියලරට බඳලා ගනු ැකේ

.

රාජකාරි

1.4. කවේලකේ නියුක්ත් කිරීකේ කකනන්කේසි කමම ත තුර ව්ථිරය. ප වීම තුන් දවුරුදු පරිලාව කායකට යට කේ. බඳලා ගනු බ
ිකයළුම දයදුේකරුලන් ලැන්ෙඹු ද
ෙරු ශා ලැන්ෙඹු පුරු ද
ෙරු දරමුෙට ොයක මුෙපී
කගවිය යුතුය.
1.5 බඳලා ගැනීකේ ක්රමය ජාතික කකෞතුකාගාර දධ්යක් විිකන් ප කරනු බ වේමු පරීක්ණ ම්ඩඩයක් විිකන්
පල ලනු බ ලුශගත වේමු පරීක්ණයක න් ඉශෂම කුණු බා ගන් ා දයදුේකරුලන්
වේමු පරීක්ණ ම්ඩඩකේ තීරණය මත බෙලා ගනු ැකේ.
පරීක්ා කර බා කුණු
බා කෙනු බ ශීර්
1. දතිකර්ක දධ්යාප

සුදුසුකේ

2. පපුරුශෙ
3. ක්කේත්රයට දොල රජය පිළිග ආයත යක ශොරා
ඇති පාඨමාා ශා බා ඇති පුහුණුවීේ

4. ක්රීඩා ශා කල

බාහිර

රියාකාරකේ

5. වේමු පරීක්ණකේදී පිළිඹිඹු කර
කපෞරුය වඳශා

ආකපීප ශා

1.6. කල ත් දුසුදුකේ
ිද.

දයදුේකරුලන් ශ්රී ාික ක පුරලැිකයන් විය යුතුය.

ිආ.

විල්්ඨ චරිතයක න් යුක්ත විය යුතුය.

ිඇ.

2015.06.20 දි ට ලයව දවුරුදු 18 ට ක නදඩු වශ 45 ට ක නලැඩි විය යුතුය.

ිඈ.

ත තුරට බඳලා ගැනීම වඳශා දලය දලය දලම දධ්යාප සුදුසුකේ දයදුේප
දලවා දි ල විට වෑම දයුරක න්ම වේපූර්ණ කර තිබිය යුතුය.

භාර ගන් ා

1.7. ත් තුරු පුරප්පාඩු
1.7.1. කකෞතුකාගාර මුරකරු - පුරප්පාඩු 10

1.7.2 කකෞතුකාගාර වශායක - පුරප්පාඩු 44
1.8. අයසුේපත් එවිය යුතු ආකාරය 

කේ වමඟ ඇති ආෙර් දයදුේපත දනුල A4 ප්රමාණකේ කඩොිකයක කෙපැ ත භාවිතා කරක න්
වකව් කරලාග

දයදුේපත දකප්ක්කයාකේ ද

දික 01 ිකට 09 ෙක්ලා ල

ශීර් 01 ල

පිටුලටෙ දික 13 ිකට 15 ෙක්ලා ල

දකුරින් වේපූර්ණ කෂ යුතුය.

පිටුලටෙ දික 10 ිකට 12 ෙක්ලා ල

ශීර් 03 ල

පිටුලටෙ ල

ශීර් 02 ල

පරිදි දයදුේපත්රය වකව් කෂ

යුතුය.


නියක ත

ආකෘතියට දනුකූල

ැකබ කවේ

ඉපීලුේප
දයදුේප

කශ

එදි ට කපර
මාකව්

ිපපි යට ිපයාපදිිි  තැපෑකන් එවිය යුතුය.

නියක ත ආකෘතියට වකව් ක නක නිිකයාකාරල වේපූර්ණ ක නකර
නියක ත දි ට පසුල ැකබ



2015.06.20 දි

දධ්යක්, ජාතික කකෞතුකාගාර කෙපාර්තකේන්තුල, තැ.කප. 854, ශ්රීම

ප්ර ාන්දු මාලත, කකනෂඹ 07. ය


වැකසූ දයදුේප

දයදුේප

ෙ දයදුේප

වශ

ක ිකදු ෙැනුේ දීමක න් කතනරල ප්රතික්කේප කරනු ැකේ.

ැබුණු බල ෙන්ලනු ක නැකේ.
බශා එල

කලරකේ ලේපව ඉශෂ කකෂලකර් "කකෞතුකාගාර වශායක /කකෞතුකාගාර

මුරකරු ත තුරු වඳශා බඳලා ගැනීම" යනුකලන් දො පරිදි වෙශන් කෂ යුතුය.


ඉපීලුේ කර



ෙැ ටම

රාජය ආයත යක කවේලය කර

දයදුේප

කයනමු කෂ යුතුය.

1.9. අත්ව

ත තුරට කල

කල ම දයදුේප

වශතික කරලා ගැනිම :-

ඉදිරිප

කෂ යුතුය.

දයදුේකරුලන් තම ආයත

ප්රධ්ානියා මගින්

ෙැ ටම

රාජය කවේලකේ ිකින

ලාෙ, එකවේ ක නල

දයදුේකරුලකු තම ද ව

දයදුේකරුකලකු තම ද ව

තමා කවේලය කර

ආයත

ප්රධ්ානියා

රජකේ පාවපී ප්රධ්ානිකයකු / විශ්රාක ක

ප්රධ්ානිකයකු / කකනට්ඨාකේ ග්රාම නිධ්ාරීලරකයකු , වමාො

විනි්චයකාරලරකයකු , දිවුරුේ

කකනමවාරිව්ලරකයකු ,නීතිඥලරකයකු , ප්රිකශධ් ක නතාරිව්ලරකයකු, ත්රිවිධ් ශමුොකේ දකාකාරී
නිධ්ාරිකයකු, රු. 240,360/= කශ ඊට ලැඩි කශ
කශ

පෂා

ලාර්ෂික ඒකාබශධ් ලැටුපක් බ

රාජය කවේලකේ ව්ථිර මා්ඩඩිපක කශ්රේණියේකේ

විශාරව්ථමිා යක විශාරාකාපති කශ
ව්ථමිා යක් භාර කශ

ායක ව් ාමීන් ලශන්කවේ

නිධ්ාරිකයකු කශ

රජකේ
කබෞශධ්

මක් කශ ද ය ආගක ක පූජය

පූජය පක්කේ වැක ය යුතු ත ලයක් ෙර

දයකු කශ ලා

වශතික

කරලා ගත යුතුය.

1.10.

කල ත් - කමම නිකේෙ කයන් ද ාලරණය ක නල

ගැනිේ වේබන්ධ්ල කකෞතුකාගාර දධ්යක්කේ තීරණය දලවා

දධ්යක්
ජාතික කකෞතුකාගාර කෙපාර්තකේන්තුල,
දික 854, ශ්රීම
කකනෂඹ 07.

මාකව් ප්ර ාන්දු මාලත,

කරුණක් පිළිබඳල වශ බඳලා
තීරණය කේ.

ආෙර් අයසුේපත්රය
ජ්ාතික කකෞතුකාගාර කෙපාර්ත්කේන්තුල “කකෞතුකාගාර වශායක / මුරකරු”
ත් තුර වඳශා අයසුේපත්ය
ර
කාර්යාලීය පරකයජජ් ය වඳශා පමි

01. අයසුේකරුකේ

ම

1.1මුකුරු වමග

ම

I. ිකිශකන්/කෙමකෂන්:-………………………………………………………………..
II. ඉිගික
රී කයන් ිIN BLOCK LETTERS):…….………………………………………………………………………..………
1.2මුකුරුලලින් ශැඳින්කල

ේ:

I. ිකිශකන්/කෙමකෂන්:-………………………………………………………………..
II. ඉිගික
රී කයන් ිIN BLOCK LETTERS)
…….………………………………………………………………………..………
02. ලිපි ය
I.කපෞශගිපක ිපපි ය :-.....................................................................................................
............................................................................................................................................
II.දිව්ත්රික්කය

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

III.රාජකාරි ිපපි ය ිරැක යාලක් කරන්කන්
03. සුරකථමි

අංකය

කපෞශගිපක:-................................

04. උපන් දි ය
2015.06.20

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

:-…………………………………………..
දි ට ලයව :- දවු:-…………….

මාව:-…………… දි :-………......

05.ජ්ාතික ශැඳුනුේපත් අංකය

:-……………………………………

06.ව්ත්රී/පුරු වාලය

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

07.විලාශක/අවිලාශක බල

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

08. ජ්

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

ලර්ගය

09. පුරලැසිවාලය

:- පරේපරාකලන් / ිපයාපදිිි  වීකමන්

10. අධ්යාප

දුසුදුකේ:

I අ.කපන.ව ිවා./කපෂ විවාගය:-පෂමුලර / කෙල ලර
විභාග දිකය........................

ලර්ය............................

වියය

මාධ්යය...........................
කරේිය

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

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

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

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

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

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

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

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

ි5 ....................................................

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

ි6 ....................................................

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

ි7 ...................................................

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

ි8 ..................................................

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

වැ.යු. වශතික ල පිටප

දමුණා එවිය යුතුය.

11.ලෘත්තීය ෙැනුම ශා කුවත්ාලයන් පිළිබඳ විව්ත්ර

පාඨමාාල

ආයත ය

වැ.යු. වශතික ල පිටප

දමුණා එවිය යුතුය.

වියයන්

ප්රතිඵ

12.පෂපුරුේෙ පිළිබෙ විව්ත්ර:ත තුර

ආයත ය

වැ.යු. කවේලා වශතික මගින් ව ාථමි කෂ යුතුය.

කවේලකේ නියුක්තල ිකින කාය

13.ෙැ ට රජ්කේ යේකිසි ත් තුරක් ෙරන්කන්
1.
2.
3.
4.

ේ ඒ පිළිබෙ විව්ත්ර:-

ත තුර ශා කශ්රේණියේය:-.........................................................................
ප ව දි ය:-....................................................................................
ආයත ය:-.......................................................................................
විශ්රාම ලැටුප් වහිත ත තුරක්ෙ ය ලග :-…………………………...

කමම දයදුේපතරකේ මවිිකන් වපයා ඇති කතනරතුරු මා ෙන් ා තරක න් වතය ශා නිලැරදි බල වශතික
කරක . කමම කතනරතුරු දවතය කශ ලැරදි බල කත රා ගැනීමට පරථමිම ෙැ ගනු ැබුලකශන මා
නුසුදුව්කවකු ල බල , ප ක රීකමන් පසු දවතය කශ ලැරදි බල ද ාලරණය වුලකශන ප වීම දලිගු
කෂ ශැක  බල මා ෙනික  .

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

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

දි ය

දයදුේකරුකේ ද ව

14. අයසුේකරුකේ අත්ව

වශතික කිරීම

කමම දයදුේපත ඉදිරිප
කපෞශගිපකල ෙන් ා ශදු

කර ඇති ..................................................................
මැති දය මා
බල ඔහු/ඇය මා ඉදිරිපිටදී ද වන් තබ ෙ බල වශතික කරක .

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

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

දි ය

වශතික කරන් ාකේ ද ව

වශතික වශතික කරන් ාකේ

ම:-....................................................

ත තුර :-.....................................................
ිපපි ය :-.....................................................
නි මුද්රාල:-................................................
15. රාජ්ය කවේලකේ පෂාත් රාජ්ය කවේලකේ කවේලකකයකු

ේ කෙපාර්ත්කේන්තු ප්රධ්ානියාකේ වශතිකය

........................................................................................................... මශතා/මශ ක ය/කම විය කමම
දමාතයාිකේ / කෙපාර්තකේන්තුකේ ව්ථිර කවේලකකයකු / කවේවිකාලක කව කවේලය කර බල කමම
ත තුර වෙශා කත රාගනු ැබුලකශන ඔහු / ඇය කවේලකයන් නිෙශව් කෂ ශැක /ක නශැක  බල ෙන්ලක .

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

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

දි ය

කෙපාර්තකේන්තු ප්රධ්ානියාකේ ද ව
නි මුද්රාල

