Ministry of Housing, Construction and Cultural Affairs
Department of National Museums
Applications are calling for Primary (Semi skilled) and Allied Service Vacancies

Applications are calling from Sri Lankan citizens for the post of primary level (Semi
skilled) service category and Associated Officers Service category
Primary (Semi skilled) service category-PL-2-2016
Existing vacancies





1.1

Electrician
Carpenter
Gardner
Audio Visual Assistant

( Grade III)
( Grade III)
( Grade III)
( Grade III)

-

01
01
01
01

Education qualifications:

Should have passed 06 subjects at least with two (02) credit passes not in more than two
sittings at the G.C.E. O/L Examination.

1.2 Professional qualifications:
Should have obtained at least 2nd level competency in National Vocational
Qualification (N.V.Q.) as stipulated by Tertiary and Vocational Educational
Commission relevant to the field.
1.3 Experience Two years working experience in the relevant field obtained from a recognized
institute. (Should be proofed by the certificates)

1.4 Other Qualifications:
a) Applicants should be citizens of Sri Lanka.
b) Should have an excellent moral character.
c) Should not be less than 18 years and more than 45 years of age as at 19.08.2019(
Accordingly persons who were born on or before 19th August 2001 and persons
who were born on or after 19th August 1974 are eligible to apply for this post)
d) Each applicant should have a better physical and mental fitness to perform duties
of the post and serve in any part of the island.
e) All the qualifications should be completed as at the closing date.

1.5 Salary scale –PL 2 - 2016
Rs 25250 -10x 270 -10x 300- 10x 330-12x 350 – 38450/Will be placed in the commencing salary step of this scale.

Note: The above salary scale and the initial salary level for each grades shall subject to
the instructions of Public Administration Circular No 03/2016

1.6 Recruitment Procedure
Applicants who obtain highest marks from the professional test and the eligibility
assessment interview will be recruited upon the decision of the interview board.
 Professional Test
Subject
Professional test relevant
to the post

Highest marks
100%

Pass marks
40%

 Eligibility Assessment Interview –
Qualifications will be examined in the Eligibility Assessment Interview.
Headings for which marks are given.

Highest Marks

Additional Educational Qualifications.

15

Additional experience.

60

Courses followed and trainings obtained relevant to the

20

field from a institution recognized by the government
Personality and attitude shown at the interview.

01.

05

Associated Officers Service category -( MN-4-2016)
Existing vacancies





Conservation Officer
Chief Security Officer
o Colombo National Museum
o Polonnaruwa Technical heritage Museum Education Promoting Officer(English)
-

01
02
01
01
02

2.1 Education qualifications:
Should obtain a degree from University Grant Commission
,recognized university
Should obtain a degree with Chemistry as a subject from
Conservation Officer
University Grant Commission ,recognized university
Education
Promoting Should obtain a degree from University Grant Commission
recognized university which relevant to the field. The degree
Officer (English)
should possess History or Archaeology or Anthropology or
Social Science or Ethnology or Zoology or Botany or
Chemistry as a subject of the Degree

Chief Security Officer

2.2 Professional qualifications :
Having Professional qualifications in the relevant field would be an additional
qualification
Chief Security Officer - Training as a cadet officer attach with Sri Lanka Cadet Battalion
Or have followed any course with relation the security from a
recognize institution.
2.3 Experience
Experience in the relevant field will be an added qualification.
(Should proof the qualification by submitting the certificates)

2.4 Other Qualifications

a) Applicants should be citizens of Sri Lanka.
b) Should have an excellent moral character.
c) Should not be less than 18 years and more than 35 years of age as at
2019.08.19.(person who were born before 19th August 1998 and who were born
after 19th August 1984 can only apply).
d) Each applicant should have a better physical and mental fitness to discharge
duties of the post and serve in any area of the island.
e) All the qualifications should be completed as at the closing date.

2.5 Salary scale –MN-4 - 2016
Rs 31,490-10x445-11x660-10x730-5x750-54,250/=
Will be placed in the initial salary step relevant to the salary scale.

Note: The above salary scale and the initial salary levels relevant to the each posts
have been mention according to the Public Administration Circular No 03/2016 .

2.6 Method of recruitment:Vacancies will be filled on the results of the eligibility assessment interview and a
general interview will be recruited upon the decision of the interview board.( Marks
will not be given at the general interview. It is only for checking the qualifications)
 Eligibility Assessment Interview
Qualifications will be check at the eligibility assessment interview.

Headings for which marks are given.

Maximum marks

1.Additional educational qualifications.

15

2.professional experience
3.Language efficiency
4.Computer literacy
5.Training and experience
6.Skills shown at the interview

15
15
20
30
05

Obtained
marks

Not
relevant

100

Note:

vacancies will be filled according to the total marks obtained at the eligibility
Assessment interview and according to the number of existing vacancies.

3. Conditions of Employment:This post is permanent .The appointment is subjected to 3 year probation period .You are
subjected to the policy decision taken by the government in the future relevant to the
pension scheme entitle to you. Applicants recruited should contribute to the Widows /
Widowers and Orphans Pension Fund.

4.

Method of Sending the Application:




5.

The applications should be prepared according to the given specimen application
form , by using both sides of A4 papers and application should be filled by the
applicant’s own handwriting.
Application should be prepared as headings No 01 - 08 to appear on the first page,
headings 09 - 11 to appear on the second page and headings 12 - 14 on the 3rd
page and headings 15-16 at the 4th page.



Duly filled applications should be sent under registered cover on or before 19th
August 2019 to reach Director General , Department of National Museums , P.O.
box 854, Colombo .



Applications which are not duly completed in each way and those received after
the closing date will be rejected. The receipt of application will not be
acknowledged.



Name of the post should be mentioned in the top left –hand corner of the
envelope in which the applicant is enclosed.



Applications should forward separately if applying for more than one post.
Attested the Signature:
The applicant’s signature should be attested by a chief incumbent of a place of
worship /justice of the peace/government principal or staff officer in public
service who is entitled to a salary scale of which the initial annual salary is not
less than Rs 240,360/. The applicants who are currently employed should direct
their applications through the relevant Head of the institution.

Other Remarks:
I.

Copies which certified as “ true copy” should enclosed with the application which
applicable for the vacancy, such as Education certificates (Ordinary Level/
Advance level), National Vocational Qualification (N.V.Q.) 2nd Level

competency certificate , Certificate of Sri Lanka Cadet battalion training or the
certificate obtain from a recognize institution relevant to the security course. And
the detail certificate with the degree certificate. Applications having the copies of
certificate which not certified will be rejected without any acknowledgement.
II.

In case of any inconsistency between Sinhala , Tamil or English text of this
notification, the Sinhala text shall be prevail. The decision of to Director General
of Museums shall be the final with regarding the recruitment and the matters
matter not covered by this notice.

Director General
Department of National Museums
No 53
Sir Marcus Fernando Mw,
Colombo 07,

Specimen Application
Application for the post of ………...................... in the Department of National Museums.

(For office use only)

01.Vacancies existed
1. Electrician
(Put the relevant number in the box)
2. Carpenter
3. Gardner
4. Audio Visual Assistant
5. Conservation Officer
6. Chief security Officer
7. Education Promotion Officer(English)
02.Name of Applicant:
2.1 Name with initials
1. in Sinhala/Tamil……...........................................................................
11. inEnglish(in block letters)..................................................................
............................................................................................................
2.2 Name denoted by initials
1. In Sinhala/Tamil...........................................................................
11.In English (in block letters)...........................................................
03. Address:1. Private address.:- ............................................................................
.............................................................................................................
11 District:-..............................................................
111. Official address (if employed).......................................
.............................................................................................................
4) National Identity Card Number

5)

Sex

:- Male-0 (write the relevant number in the box)
Female-1

6).Telephone Number:- Personal………………..
7) . Civil status:-..........................

Official………………….

8 ). Ethnicity: - ……………………..

9) Citizenship: 10..

By descent / by registration

Date of Birth:

year

Month

Age on 19th August 2019: Years s
11.

Date

Months

Dates

Education Qualifications:I).G.C.E. (O/L) Examination:
Index No …………………
Mediam…………….
Subject
1…………
2…………
3…………
4…………
5…………

Grade
……….
………
………
……….
……….

6…………

……….

7…………

……….

8…………

…………

II)

G.C.E. (A/L) Examination:

Index No …………………
Mediam…………….
Subject
1…………
2…………
3…………
4…………

Grade
……….
………
………
……….

III) Details about the Degree ( Relevant to the Allied services)
Degree

External/
Internal

Class

Value
date
Of
the
Degree

Medium
Subjects
of
the
degree

Registration Name of
Number
The
University

12.

Professional Qualifications & Skills:-

Course relevant to Institute
Cadet Officer
/Electrician

NVQ Level

Validity date
certificate

of

the

13 (I) .Experience:Position relevant to
Cadet Officer
/Electrician

Organization

Period of Employment

13(II) Language efficiency : Proficiency in second language
I.
II.
III.

.G.C.E. (O/L) Examination: A pass/B pass/C pass/S pass
G.C.E. (A/L) Examination: A pass/B pass/C pass/S pass
Other………………………………………………………………….
Note: Attach certified copies of all certificates which are relevant to No.11/12/13

14. If currently employed, give details:
1 Post and grade:-.................................................
1
2
3

Date of appointment:-..................................
Institution:-..................................................
Whether the post is pensionable or not:-..............
I hereby certify that the particulars furnished by me in this application are true and correct to
the best of my knowledge. If the particulars are furnished are found to be incorrect or false I
am aware that I am liable for immediate termination of my service at any time even though I
have been appointed to the post.
.....................
Date

.......................................
Signature of the applicant.

15) Attestation of the applicant’s signature.
I do hereby certify that ................................................. who forwards this application is
known to me personally and that he/she placed his/her signature before me
on....................................and I certify the relevant photocopies have been attached with.
.....................................................
Signature of the attester with official seal
Date…………………
Name of the attester:-...........................
Designation:-....................................
Address:-...............................
Official seal:-...............................
16) Certification of the Head of the Department, if the officer is employed in public
service /provincial public service.
I hereby certify that Mr/Mrs/Miss .................................... currently (employed) functions in
the post of ........................... as permanent officer in this ministry /department and the
particulars furnished by him/her are correct and he / she ............................ can be released
from the present post if selected to this post.

..................
Date

....................................
Head of the department
Official seal

නිවාස, ඉඳිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්ාංශය
ජාතික කකෞතුකාගාර කෙපාර්ත්කම්න්තුකේ
ප්රාථමිකක (අර්ධ ශිල්පීය) කසේවා ගණකේ
සහ
ආශ්රිත් කසේවා ගණකේ
ත්නතුරු පුරප්පාඩු සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම

ජාතික කකෞතුකාගාර කෙපාර්ත්කම්න්තුකේ පුරප්පාඩු වී ඇති ප්රාථමිකක (අර්ධ ශිල්පීය) කසේවා
ගණකේ හා ආශ්රිත් කසේවා ගණකේ පහත් ත්නතුරු පුරප්පාඩු සඳහා බඳවා ගැනීමට ශ්රී ංාංයය
අයදුම්කරුවන්කගන් අයදුම්පත් කැඳවනු ංැකේ.

01.

ප්රාථමිකක (අර්ධ ශිල්පීය) කසේවා ගණය - ( PL-2-2016 )
ත්නතුරු පුරප්පාඩු
 විදුලි කාර්කක (III කරේණිය)

- 01

 වඩු කාර්කක

- 01

(III කරේණිය)

 උොන පාංක (III කරේණිය)

- 01

 රව ෙෘශ සහායක (III කරේණිය)

- 01

1.1 අධාපන දුදුදුකම්
අධයන කපොදු සහතික පත්ර (සාමාන කප)) විාාගකේී  කෙවරකට කනොවැි  වාර ගණනකී 
යටත් පිරිකසයින් සම්මාන කෙකක් (02) සහිත්ව විෂයයන් හයක් (06) සමත් වී තිබිය යුතුය.
1.2 වෘත්තීය දුදුදුකම්
ක්කෂේත්රයට අො)ව ත්ෘතියික හා වෘත්තීය අධාපන කකොකෂන් සාාව වින්න් නියම කරනු ංැබ
ඇති පරිදි ජාතික වෘත්තීය කුසංත්ාවන්හි (N.V.Q.) අවම වශකයන් කෙවන (02) මට්ටකම්
නිපුණත්ාවයක් ංබා කගන තිබීම.
1.3. ප)පුරුද්ෙ
අො) ක්කෂේත්රයක වසර කෙකක (02) ප)පුරුද්ෙක් පිළිගත් ආයත්නයකින් ංබා තිබීම.

(එම ප)පුරුද්ෙ සහතික මගින් සනාථමි කං යුතුය.)

1.4 කවනත් දුදුදුකම්
(අ.)

අයදුම්කරුවන් ශ්රී ංාංකික පුරවැන්යන් විය යුතුය.

(ආ.) විශිෂ්ට චරිත්යකින් යුක්ත් විය යුතුය.
(ඇ.) 2019.08.19 දිනට වයස අවුරුදු 18 ට කනොඅඩු සහ 45 ට කනොවැි  විය යුතුය. ( ඒ අනුව
2001.08.19 දිනට කහෝ ඊට කපර හා 1974.08.19 දිනට කහෝ ඊට පදු උපන් දිනය කයී 
ඇති අයට පමණක් කම් සඳහා අයදුම් කිරීමට දුදුදුකම් ඇත්.)
(ඈ.) සෑම අකප්ක්ෂකකයකුම දිවයිකන් ඕනෑම ප්රකද්ශයක කසේවය කිරීමටත් , ත්නතුකරහි රාජකාරි
ඉටුකිරීමටත් ප්රමාණවත් ශාරීරික හා මානන්ක කයෝගත්ාවයකින් යුක්ත් විය යුතුය.
(ඉ.) අයදුම්පත් ාාරගන්නා අවසාන දිනට න්යලු දුදුදුකම් සෑම අයුරකින්ම සම්පූර්ණ කර තිබිය
යුතුය.

1.5

වැටුප් ක්රමය - PL - 2 - 2016

රු.25250 – 10×270 – 10 × 300 – 10 × 330 – 12 × 350 – 38450/= වැටුප් පරිමාණකයහි
ආරම්ාක වැටුප් පියවරට බඳවා ගනු ංැකේ.

සටහන : ඉහත් වැටුප් පරිමාණයන් හා ඒ ඒ කරේණි වංට අො) ආරම්ාක වැටුප් පියවරයන් රාජ
පරිපාංන චක්රකල් 3/2016 හි උපකෙස් වංට යටත් කේ.

1.6

බඳවා ගැනීකම් ක්රමය

වෘත්තීය පරීක්ෂණයකින් හා කයෝගත්ා ඇගීමකම් සම්මු පරීක්ෂණයකින් ඉහ)ම ංකුණු ංබා
ගන්නා අයදුම්කරුවන් සම්මු පරීක්ෂණ මණ්ඩංකේ තීරණය මත් බෙවා ගනු ංැකේ.
 වෘත්තීය පරීක්ෂණය
විෂයයන්
ත්නතුරට අොං වෘත්තීය
පරීක්ෂණයකි.

උපරිම ංකුණු ප්රමාණය

සමත් ංකුණු ප්රමාණය

100%

40%

 කයෝගත්ා ඇගීමකම් සම්මු පරීක්ෂණය
කයෝගත්ා ඇගීමකම් සම්මු පරීක්ෂණකේී ම දුදුදුකම් පරීක්ෂා කරනු ංැකේ.
පරීක්ෂා කර බංා ංකුණු
ංබා කෙනු ංබන ශීර්ෂ

02.

උපරිම
ංකුණු
ප්රමාණය

1. අතිකර්ක අධාපන දුදුදුකම්

15

2. අතිකර්ක පංපුරුද්ෙ

60

3. ක්කෂේත්රයට අොංව රජය පිළිගත් ආයත්නයක හොරා ඇති පාඨමාංා
හා ංබා ඇති පුහුණුවීම්

20

4. සම්මු පරීක්ෂණකේී  පිළිබිඹු කරන ආකල්ප හා කපෞරුෂය සඳහා

05

ආශ්රිත් කසේවා ගණය - ( MN - 4 - 2016 )
ත්නතුරු පුරප්පාඩු



සංරක්ෂණ නිංධාරී
ප්රධාන ආරක්ෂක නිංධාරී

- 01
- 02

 කකො)ඹ ජාතික කකෞතුකාගාරය
කපොක)ොන්නරුව ත්ාක්ෂණ උරුම
කකෞතුකාගාරය
අධාපන ප්රවර්ධන නිංධාරි (ඉං්රීන්)
- 02




- 01
- 01

2.1 අධාපන දුදුදුකම්
ප්රධාන ආරක්ෂක නිංධාරී

විශ්ව විොං ප්රතිපාෙන කකොකෂන් සාාව වින්න් පිළිගත් විශ්ව
විොංයකින් උපායකයක් ංබා තිබීම.

සංරක්ෂණ නිංධාරී

විශ්ව විොං ප්රතිපාෙන කකොකෂන් සාාව වින්න් පිළිගත් විශ්ව
විොංයකින් රසායන විොව විෂයක් සහිත් උපායකයක් ංබා තිබීම.

අධාපන ප්රවර්ධන නිංධාරි විශ්ව විොං ප්රතිපාෙන කකොකෂන් සාාව වින්න් පිළිගත් විශ්ව
(ඉං්රීන්)
විොංයකින් ක්කෂේත්රයට අොං උපායකයක් ංබා තිබීම. ඉතිහාසය කහෝ
පුරාවිොව කහෝ මානව වංශ විොව කහෝ සමාජ විොව කහෝ මානව
විොව කහෝ සත්ත්ව විොව කහෝ උද්භිෙ විොව කහෝ රසායන විොව යන
විෂයන්කගන් එක් විෂයක් කහෝ ඇතු)ත්ව උපායකයක් ංබා තිබීම.

2.2 වෘත්තීය දුදුදුකම්
අොං ක්කෂේත්රකේ ංබා ඇති දුදුදුකම් අමත්ර දුදුදුකමක් කංස සැංකක්.
ප්රධාන ආරක්ෂක නිංධාරී

- ශ්රී ංංකා ශිෂාට බංකාකේ කකකඩට් නිංධාරිකයක් කංස පුහුණුව
ංබා තිබීම කහෝ ආරක්ෂාව සම්බන්ධකයන් පිළිගත් ආයත්නයක
පාඨමාංාවක් හොරා තිබීම

2.3. ප)පුරුද්ෙ
අොං ක්කෂේත්රකේ ංබා ඇති ප)පුරුද්ෙ අමත්ර දුදුදුකමක් කංස සැංකක්.

(එම ප)පුරුද්ෙ සහතික මගින් සනාථමි කං යුතුය.)
2.4 කවනත් දුදුදුකම්
(අ.)

අයදුම්කරුවන් ශ්රී ංාංකික පුරවැන්යන් විය යුතුය.

(ආ.) විශිෂ්ඨ චරිත්යකින් යුක්ත් විය යුතුය.
(ඇ.) 2019.08.19 දිනට වයස අවුරුදු 21 ට කනොඅඩු සහ 35 ට කනොවැි  විය යුතුය. ( ඒ අනුව
1998.08.19 දිනට කහෝ ඊට කපර හා 1984.08.19 දිනට කහෝ ඊට පදු උපන් දිනය කයී 
ඇති අයට පමණක් කම් සඳහා අයදුම් කිරීමට දුදුදුකම් ඇත්.)
(ඈ.) සෑම අකප්ක්ෂකකයකුම දිවයිකන් ඕනෑම ප්රකද්ශයක කසේවය කිරීමටත් , ත්නතුකරහි රාජකාරි
ඉටුකිරීමටත් ප්රමාණවත් ශාරීරික හා මානන්ක කයෝගත්ාවයකින් යුක්ත් විය යුතුය.
(ඉ.) අයදුම්පත් ාාරගන්නා අවසාන දිනට න්යලු දුදුදුකම් සෑම අයුරකින්ම සම්පූර්ණ කර තිබිය
යුතුය.

2.5 වැටුප් ක්රමය - MN - 4 - 2016

රු 31,490-10x445-11x660-10x730-5x750-54,250/= වැටුප් පරිමාණකයහි ආරම්ාක වැටුප්

පියවරට බඳවා ගනු ංැකේ.

සටහන : ඉහත් වැටුප් පරිමාණයන් හා ඒ ඒ කරේණි වංට අො) ආරම්ාක වැටුප් පියවරයන් රාජ
පරිපාංන චක්රකල් 3/2016 හි උපකෙස් වංට යටත් කේ.

2.6 බඳවා ගැනීකම් ක්රමය
සාමාන සම්මු පරීක්ෂණයකින් හා කයෝගත්ා ඇගීමකම් සම්මු

පරීක්ෂණයකින් ඉහ)ම ංකුණු
ංබා ගන්නා අයදුම්කරුවන් සම්මු පරීක්ෂණ මණ්ඩංකේ තීරණය මත් බෙවා ගනු ංැකේ.
(සාමාන සම්මු පරීක්ෂණය සඳහා ංකුණු ංබා කෙනු කනොංැකේ.දුදුදුකම් පමණක් පරීක්ෂා
කකකර්)
 කයෝගත්ා ඇගීමකම් සම්මු පරීක්ෂණය
කයෝගත්ා ඇගීමකම් සම්මු පරීක්ෂණකේී ම දුදුදුකම් පරීක්ෂා කරනු ංැකේ.

ංකුණු ංබා කෙන පධ
ර ාන ශිර්ෂ
1.අතිකර්ක අධාපන දුදුදුකම්

උපරිම ංකුණු
පම
ර ාණය
15

2.වෘත්තීය දුදුදුකම්

15

3.ාාෂා පාර ගුණ්ණය

15

4.පරිගණක ෙැනුම

20

5.පුහුණුව හා ප)පුරුද්ෙ

6.සම්මු පරික්ෂණකේී  ෙක්වන ංෙ කුසංත්ාවය

30

05
100

සමත් ංකුණු පම
ර ාණය

අොං කනොකේ.

සටහන -

03.

(I) කයෝගත්ා ඇගීමකම් සම්මු පරීක්ෂණකයන් ංබා ගන්නා මුළු ංකුණු වං කුසංත්ා
අනුපිළිකවං අනුව හා පවතින පුරප්පාඩු සං ාව අනුව ත්නතුරට බඳවාගනු ංැකේ.

කසේවකේ නියුක්ත් කිරීකම් කකොන්කද්න්
කමම ත්නතුරු ස්ථිරය. පත්වීම තුන් අවුරුදු පරිවාස කාංයකට යටත්කේ. ඔබට හික විශරාම වැටුප්
ක්රමය පිළිබඳව රජය වින්න් ඉදිරිකේී  ගනු ංබන ප්රතිපත්තිමය තීරණයට ඔබ යටත් විය යුතුය.
බඳවා ගනු ංබන අයදුම්කරුවන් වැන්ෙඹු අනත්ෙරු හා වැන්ෙඹු පුරුෂ අනත්ෙරු අරමුෙංට ොයක
මුෙල් කගවිය යුතුය.

04.


අයදුම්පත් එවිය යුතු ආකාරය
අයදුම්පත් කම් සමඟ ඇති ආෙර්ශ අයදුම්පත් අනුව A4 ප්රමාණකේ කඩොන්යක කෙපැත්ත් ාාවිත්ා
කරකන් සකස් කර අකප්ක්ෂකයාකේ අත් අකුරින් සම්පූර්ණ ක) යුතුය.



අංක 01 න්ට 08 ෙක්වා වන ශීර්ෂ 01 වන පිටුවටෙ අංක 09 න්ට 11 ෙක්වා වන ශීර්ෂ 02 වන
පිටුවටෙ අංක 12 න්ට 14 ෙක්වා වන ශීර්ෂ 03 වන පිටුවටෙ අංක 15 , 16 වන ශීර්ෂ 04 වන
පිටුවටෙ වන පරිදි අයදුම්පත්රය සකස් ක) යුතුය.



නියකත් ආකෘතියට අනුකූංව සැකසූ අයදුම්පත් 2019.08.19 දින කහෝ එදිනට කපර ංැකබන
කසේ “අධක්ෂ ජනරාල්, ජාතික කකෞතුකාගාර කෙපාර්ත්කම්න්තුව, ත්ැ.කප. 854, කකො)ඹ ” යන
ලිපිනයට ලියාපදිංචි ත්ැපෑකංන් එවිය යුතුය.



නියකත් ආකෘතියට සකස් කනොකං, නින්යාකාරව සම්පූර්ණ කනොකරන ංෙ අයදුම්පත් සහ
නියකත් දිනට පදුව ංැකබන අයදුම්පත් කින්දු ෙැනුම් ී මකින් කත්ොරව ප්රතික්කෂේප කරනු ංැකේ.
ඉල්ලුම්පත් ංැබුණු බව ෙන්වනු කනොංැකේ.



අයදුම්පත් බහා එවන කවරකේ වම්පස ඉහ) කක)වකර් ත්මා අයදුම්කරන ත්නතුර සෙහන් ක)
යුතුය.



05.

ත්නතුරු කිහිපයක් සඳහා ඉල්ලුම් කරනු ංබයි නම්, කවන කවනම අයදුම්පත් ඉදිරිපත් ක)
යුතුය.

අත්සන සහතික කරවා ගැනිම :පූජ ස්ථමිාන ාාර පූජකවරකයකු /සමාොන විනිශ්චයකාරවරකයකු /රජකේ විදුහල්පතිවරකයකු
කහෝ 240,360/= ට කනොඅඩු ආරම්ාක වාර්ෂික වැටුපක් හික වැටුප් පරිමාණයක කසේවය කරනු
ංබන රජකේ මාණ්ඩලික නිංධාරිකයකු වින්න් අයදුම්කරුකේ අත්සන සහතික ක) යුතුය.
ෙැනටමත් රාජ ආයත්නයක කසේවය කරන අයදුම්කරුවන් ත්ම ආයත්න ප්රධානියා මගින්
අයදුම්පත් කයොමු ක) යුතුය.

06.
I.

කවනත් අයදුම්පත් එවීකම්ී , අධයන කපොදු සහතික පත්ර (සාමාන කප)) / (උසස් කප)) විාාග
සහතිකකේ, අොං ජාතික වෘත්තිය කුසංත්ා සහතිකකේ (අවම වශකයන් (N.V.Q.) කෙවන
(02) මට්ටම) , අො) ක්කෂේත්රකේ වසර කෙකක (02) ප)පුරුද්ෙ පිළිබඳව ආයත්නකයන් ංබා
ගත් සනාථමි ලිපි , ශ්රී ංංකා ශිෂාට බංකාකේ කකකඩට් නිංධාරිකයක් කංස පුහුණුව ංත් ආයත්නකේ
කහෝ ආරක්ෂාව සම්බන්ධකයන් පිළිගත් ආයත්නයක ංබා ගත් පාඨමාංා සහතිකකේ හා උපායක

සහතිකකේ කමන්ම ප්රතිලං ෙත්ත් සහතිකය (Detail certificate) යන න්යලු ලිපිකල් න වං
ඉල්ලුම් කරනු ංබන ත්නතුරට අොං සහතික වං සහතික කං පිටපත් අමුණා එවිය යුතුය.
සහතික කං පිටපත් අමුණා නැති අයදුම්පත්ර ෙැනුම් ී මකින් කත්ොරව ප්රතික්කෂේප කරනු ංැකේ.

II.

න්ංහං, ඉං්රීන් හා කෙම) මාධයන්කගන් ප)වන කමම නිකේෙනකේ ාාෂා පාඨ අත්ර කින්යම්
කනොගැංපීමක් කහෝ අනනුකූංත්ාවක් ඇති බව කපනී යන්කන් නම් එවැනි අවස්ථමිාවක න්ංහං
මාධ නිකේෙනයට අනුව කටයුතු කරනු ංැකේ. කමම නිකේෙනකයන් අනාවරණය කනොවන
කරුණක් පිළිබඳව සහ බඳවා ගැනීම් සම්බන්ධව කකෞතුකාගාර අධක්ෂ ජනරාල්කේ තීරණය
අවසාන තීරණය කේ.

අධක්ෂ ජනරාල්
ජාතික කකෞතුකාගාර කෙපාර්ත්කම්න්තුව,
අංක 53, ශ්රීමත් මාකස් ප්රනාන්දු මාවත්,
කකො)ඹ 07.

ආෙර්ශ අයදුම්පත්රය
ජාතික කකෞතුකාගාර කෙපාර්ත්කම්න්තුකේ

............................................
අයදුම්පත්රය

ත්නතුර සඳහා

කාර්යාලීය පරකයෝජනය සඳහා පමණි

01. අයදුම්කරන ත්නතුර :
( අො) අංකය කකොටුව තුං ලියන්න.)
1. විදුලි කාර්කක
2. වඩු කාර්කක
3. උොන පාංක

4.
5.
6.
7.

රව ෙෘශ සහායක
සංරක්ෂණ නිංධාරී
ප්රධාන ආරක්ෂක නිංධාරී
අධාපන ප්රවර්ධන නිංධාරි (ඉං්රීන්)

02. අයදුම්කරුකේ නම
2.1මුංකුරු සමග නම
I. න්ංහකංන්/කෙමක)න්:-………………………………………………………………..
II. ඉංගරීන්කයන් (IN BLOCK LETTERS):…….………………………………………………………………………..………
2.2මුංකුරුවලින් හැඳින්කවන නම්:
I. න්ංහකංන්/කෙමක)න්:-………………………………………………………………..
II.ඉංගරීන්කයන් (IN BLOCK LETTERS)
…….………………………………………………………………………..………
03. ලිපිනය
I.කපෞද්ගලික ලිපිනය :…….………………………………………………………………………..…………
…….………………………………………………………………………..…………
II.දිස්ත්රික්කය
:- …….……………………………
III.රාජකාරි ලිපිනය (රැකියාවක්කරන්කන්නම්):-…….………………………….… .…
…….………………………………………………………………………..…………
04.ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය

:-

05.ස්ත්රී/පුරුෂ ාාවය

:-
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tPlikg;G> epu;khzj;Jiw kw;Wk; fyhr;rhu mYty;fs; mikr;R
Njrpa E}jdrhiyfs; jpizf;fsj;jpd;
Muk;g (Nju;r;rp mw;w) Nrit tifapd;
kw;Wk;
,ize;j mYtyu;fs; Nrit tifapd;
gjtp ntw;wplq;fSf;fhd tpz;zg;gq;fs; Nfhuy;
Njrpa E}jdrhiyfs; jpizf;fsj;jpd; Muk;g (Nju;r;rp mw;w) tiff;Fupa kw;Wk;
,ize;j mYtyu;fs; tifFupa fPo;fhZk; gjtp ntw;wplq;fSf;F Ml;Nru;g;G
nra;tjw;fhf jFjpAila ,yq;ifau;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpwJ.
01. Muk;g (Nju;r;rp mw;w) Nrit njhFjp ( PL-2-2016)
gjtp ntw;wplk;





kpd;rhu njhopEl;gtpayhsu; (III k; tFg;G)
jr;R njhopEl;gtpayhsu; (III k; tFg;G)
G+e;Njhl;l nghWg;ghsu; (III k; tFg;G)
nrtpg;Gy fl;Gy cjtpahsu; (III k; tFg;G)

-

01
01
01
01

1.1

fy;tp jifikfs;

fy;tpg;
nghJj;juhjhu
(rhjhuz
ju)
guPl;irapy;
Nkw;glhjhthW Mff; Fiwe;jJ ,uz;L (02) jpwikr;
ghlq;fspy; rpj;jpaile;jpUj;jy; Ntz;Lk;.
1.2

,uz;L
jlitfSf;F
rpj;jpfSld;> MW (06)

njhopw; jifikfs;

Jiwf;F

Vw;g

%d;whk;

epiyf;fy;tp

njhopw;fy;tp

Mizf;FOtpdhy;

mq;fPfupf;fg;gl;l Njrpa njhopy;rhu; jifikapd; (N.V.Q) Mff; Fiwe;jJ ,uz;lhk;
(02) kl;lj;jpy; Nju;rr
; p ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.
1.3

mDgtk;

mq;fPfupf;fg;gl;l epWtdnkhd;wpy; Fwpj;j Jiwapy; ,uz;L (02) tUl mDgtj;ijg;
ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. (mt; mDgtj;ij rhd;wpjo;fs; %yk; cWjpg;gLj;jy;
Ntz;Lk;)

1.4

NtW jifikfs;

m. tpz;zg;gjhupfs; ,yq;ifg; gpuirfshf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
M. rpwe;j ed;elj;ijiaf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.
,. 2019.08.19 jpfjpf;F taJ 18 f;F FiwahkYk; taJ 45 w;F Nkw;glhjtuhfTk;
,Uj;jy; Ntz;Lk; (mjd;gb 2001.08.19 jpfjpf;F Kd;dNuh my;yJ 1974.08.19
jpfjpf;F gpd;dNuh gpwe;j jpfjpia nfhz;bUg;gpd; tpz;zg;gpf;f jFjpahdtu;fs;
Mtu;)
<. midj;J tpz;zg;gjhupfSk; ehl;bd; ve;jnthU ghfj;jpYk; Nritahw;Wtjw;Fk;
gjtpf;fhd
gzpfis
epiwNtw;w
$bathW
Nghjpa
cly;>
csuPjpapy;
jifikAilatuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

c.

tpz;zg;gq;fs;

Vw;Wf;

nfhs;sg;gLk;

,Wjpj;

jpfjpad;W

midj;J

jifikfisAk; G+u;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;
1.5

rk;gsjpl;lk; PL-2-2016

&gh 25250 – 10 x 270 – 10 x 300 – 10 x 330 – 12 x 350 – 38450/= vDk; rk;gs msT
jpl;lj;jpy; Muk;g rk;gs gbKiwapd; fPo; gzpf;F mku;j;jg;gLtPu;fs;.
Fwpg;G: Nkw;Fwpj;j rk;gs msTjpl;lk; kw;Wk; mt; mt; juj;Jf;Fupa cupa rk;gs
jpl;lk;;
Mk;

03/2016

,yf;f

mur

epu;thf

Rw;Wep&gj;jpd;

mwpTUj;jYf;F

mikathFk;.
1.6 Ml;Nru;g;G Kiwfs;
njhopy;thz;ikg; guPl;ir kw;Wk; jFjpfhz; Neu;Kfg; guPl;irfspy; cr;r Gs;spfisg;
ngWk; tpz;zg;gjhupfSf;F; Neu;Kfg; guPl;irf; FOj; jPu;khdj;jpd; gb Ml;Nrg;G
,lk;ngWk;.
 njhopy;thz;ik guPl;ir

tplak;

mjpfgl;r Gs;spfs;

rpj;jpnae;j Ntz;ba
Gs;spfs;

gjtpf;Fupa njhopy;thz;ik
guPl;ir

100%

40%

 jFjpfhz; Neu;Kfg; guPl;ir
jFjpfhz; Neu;Kf Nju;tpy; gpd;tUkhW jifikfs; guPry
P pf;fg;gLk;
jifikfs;
jiyg;Gf;fs;

guPrpypf;fg;gl;L

Gs;spfs;

toq;fg;gLk; mjpfg;gl;r Gs;spfs;

1. Nkyjpf fy;tp jifikfs;

15

2. Nkyjpf mDgtk;

60

3. Jiwf;Nfw;g

murhq;fj;jpdhy;

mq;fPfupf;fg;gl;l

20

epWtdnkhd;wpy;

njhlu;e;Js;s

ghlnewpfs;

kw;Wk;

ngw;Ws;s gapw;rpfs;
4. Neu;Kfg; guPl;irapy; ntspg;gLk; kdg;ghd;ik kw;Wk;
MSik

05

02. ,ize;j mYtyu;fs; Nrit MN – 4-2016
gjtp ntw;wplq;fs;;


Ngzp ghJfhj;jy; mYtyu;

01



gpujhd ghJfhg;G mYtyu;

02


2.1

o nfhOk;G Njrpa E}jdrhiy

01

o nghyd;eWit njhopEl;g kuGupik E}jdrhiy

01

fy;tp Cf;Ftpg;G mjpfhu; (Mq;fpyk;)

02

fy;tp jifikfs;
gpujhd
mYtyu;
Ngzp

ghJfhg;G gy;fiyfof
khdpaq;fs;
Mizf;FOtpdhy;
mq;fPfupf;fg;gl;l
gy;fiyfofnkhd;wpy;
gl;lk;
ngw;wpUj;jy;.
ghJfhj;jy; gy;fiyfof

mYtyu;

mq;fPfupf;fg;gl;l
tpQ;Qhd ghlk;
ngw;wpUj;jy;.

khdpaq;fs;

Mizf;FOtpdhy;

gy;fiyfofnkhd;wpy;
,urhad
cs;slq;fshf gl;lnkhd;wpidg;

fy;tp
Cf;Ftpg;G gy;fiyfof
khdpaq;fs;
Mizf;FOtpdhy;
mjpfhup (Mq;fpyk;)
mq;fPfupf;fg;gl;l gy;fiyfofnkhd;wpy; Jiwf;Nfw;g
cupa gl;lnkhd;iw ngw;wpUj;jy;. tuyhW my;yJ
njhy;nghUs; my;yJ kdpj ,dtpay; my;yJ
r%ftpay; my;yJ khdpltpay; my;yJ tpyq;fpay;
my;yJ jhtutpay; my;yJ ,urhadtpay; Mfpa
ghlq;fspy; xU ghlk;
gl;lnkhd;iw ngw;wpUj;jy;

2.2

my;yJ

cs;slq;fshf

njhopw; jifikfs;
cupa Jiwf;Nfw;g ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l jifikfs; Nkyjpf jifikfshf
fzpf;fg;gLk;.

gpujhd ghJfhg;G mYtyu; - ,yq;if Njrpa khztu; nfll;
mYtyuhf
gapw;rp
ngw;wpUj;jy;
my;yJ
ghJfhg;G
njhlu;ghf
Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l epWtdj;jpy; ghlnewpnahd;iw
njhlu;e;jpUj;jy;.
2.3

mDgtk;
cupa Jiwf;Nfw;g
fzpf;fg;gLk;.

ngw;Wf;

nfhs;sg;gl;l

mDgtk;

Nkyjpf

jifikahf

(mt; mDgtk; rhd;wpjo;fs; %yk; cWjpg;gLj;jg;gly; Ntz;Lk;.)
2.4

NtW jifikfs;
m. tpz;zg;gjhupfs; ,yq;ifg; gpuirfshf ,Uj;jy;.
M. rpwe;j ed;elj;ijiaf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.
,. 2019.08.19 jpfjpf;F taJ 21f;F FiwahkYk; taJ 35w;F Nkw;glhjtuhfTk;
,Uj;jy; Ntz;Lk; (mjd;gb 1998.08.19 jpfjpf;F Kd;dNuh my;yJ 1984.08.19
jpfjpf;F gpd;dNuh gpwe;j jpfjpia nfhz;bUg;gpd; tpz;zg;gpf;f jFjpahdtu;fs;
Mtu;)
<. midj;J tpz;zg;gjhupfSk; ehl;bd; ve;jnthU ghfj;jpYk; Nritahw;Wtjw;Fk;
gjtpf;fhd
gzpfis
epiwNtw;w
$bathW
Nghjpa
cly;>
csuPjpapy;
jifikahstuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
c.
tpz;zg;gq;fs;
Vw;Wf;
nfhs;sg;gLk;
jifikfisAk; G+u;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;

2.5

rk;gs msTj;jpl;lk;

,Wjpj;

jpfjpad;W

midj;J

MN-4 - 2016

&gh 31,490 – 10 x 445 – 11 x 660 – 10 x 730 – 5 x 750 – 54,250/=
msTj;jpl;lj;jpy; Muk;g rk;gs gbKiwapd; fPo; gzpf;F mku;j;jg;gLtPu;fs;.

vDk; rk;gs

Fwpg;G: Nkw;Fwpj;j rk;gs msTjpl;lk; kw;Wk; mt; mt; juj;Jf;Fupa cupa rk;gs
jpl;lk; 03/2016

Mk; ,yf;f mur epu;thf Rw;Wep&gj;jpd; mwpTUj;jYf;F

mikathFk;.
2.6

Ml;Nru;g;G Kiwfs;

rhjhuz Neu;Kf Nju;T kw;Wk; jFjpfhz; Neu;Kf Nju;Tfspy; mjpf Gs;spfs; ngWk;
tpz;zg;gjhuu;
Neu;Kf
Nju;T
FOtpd;
kjpg;gPl;bd;
mbg;gilapy;
Nru;j;Jf;
nfhs;sg;gLthu;fs;. (rhjhuz Neu;Kf Nju;tpw;f;fhf Gs;spfs; toq;fg;glkhl;lhJ
jifikfs; kl;LNk guprPypf;fg;gLk;)
 jFjpfhz; Neu;Kf guPl;irapd; NghJ jifikfs; gpd;tUkhW gupNrhjpf;fg;gl;L
Gs;spfs; toq;fg;gLk;
Gs;spfs; toq;fg;gLk; gpujhd
jiyg;Gf;fs;

mjpfg;gl;r
Gs;spfs;

1. Nkyjpf fy;tp jifikfs;

15

2. njhopw; jifikfs;

15

3. nkhop gpuNahfk;

15

4. fzdp gpuNahfk;

20

5. gapw;rpfs; kw;Wk; mDgtk;

30

6. Neu;Kf
Nju;tpd;
NghJ
ntspfhl;lg;gLk; kdg;ghd;ik

05

rpj;jpaila $ba
Gs;spfs;

mtrpak; mw;wJ

100
Fwpg;G (1) jFjpfhz; Neu;Kf Nju;tpy; ngwg;gLk; Gs;spfspy; KO Gs;spfs; jpwik
mbg;ilapy; kw;Wk; gjtp ntw;wplq;fspd; vz;zpf;iff;F Vw;g
Ml;Nru;g;Gf;fs; eilngWk;.
03. Nritapy; mku;j;Jtjw;fhd epge;jidfs;
,g;gjtp epue;jukhdJ. ,e; epakdkhdJ %d;W tUl jFjpfhz; fhyj;jpw;F
cl;gl;lJ.
cq;fSf;Fupa
Xa;t+jpaj;
jpl;lk;
njhlu;gpy
murhq;fj;jpdhy;
vjpu;fhyj;jpy; vLf;fg;gLk; nfhs;ifrhu; jPu;khdq;fSf;F ePq;fs; fl;Lg;gly; Ntz;Lk;.
Ml;Nru;g;G nra;ag;gLNthu; tpjitfs; mehijfs; kw;Wk; jGjhuu; mehijfs;
Xa;t+jpa epjpaj;Jf;F mq;fj;Jtg; gzk; nrYj;jy; Ntz;Lk;.

04. tpz;zg;gq;fis mDg;gp itf;Fk; Kiw


tpz;zg;gq;fis ,j;Jld; ,izf;fg;gl;Ls;s khjpupg; gbtj;jpd; gpufhuk; A4
mstpyhd fljhrpapy; ,U gf;fq;fisAk; gad;gLj;jp
ifnaOj;jpNyNa tpz;zg;gq;fis G+u;j;jpnra;jy; Ntz;Lk;.



tpz;zg;gjhuupd;

,yf;fk; 01 njhlf;fk; 08 tiuahd jiyg;Gf;fs; Kjyhk; gf;fj;jpYk;> ,yf;fk;
09 njhlf;fk; 11 tiuahd jiyg;Gfs; ,uz;lhk; gf;fj;jpYk;> ,yf;fk; 12
njhlf;fk; 14 tiuahd jiyg;Gfs; %d;whk; gf;fj;jpYk;;> 15 njhlf;fk; 16
tiuahd jiyg;Gf;fs; ehd;fhk; gf;fj;jpYk; mikAk; tifapy; tpz;zg;gq;;fs;
jahupf;fg;gly; Ntz;Lk;.



cupa
my;yJ

khjpupf;fika
mjw;F

jahupf;fg;gl;l

Kd;du;

fpilf;ff;

tpz;zg;gq;fis
$bathW

2019.08.19

‘gzpg;ghsu;

jpfjpad;W

ehafk;>

Njrpa

E}jdrhiyfs; jpizf;fsk; j.ng. ,y. 854> =kj; khf;f]; ngu;dhe;J khtj;ij>
nfhOk;G 07’ vDk; Kftupf;F gjpTj; jghypy; mDg;gp itj;jy; Ntz;Lk;.


khjpup tpz;zg;ggbtj;ij gpd;gw;whj tpz;zg;ggq;fSk;> cupa Kiwg;gb G+u;j;jp
nra;ag;glhj tpz;zg;gq;fSk;> cupa jpfjpapd; gpd;du; fpilf;fg; ngWk;
tpz;zg;gq;fSk; vt;tpj mwptpj;jYkpd;wp epuhfupf;fg;gLk;. tpz;zg;gq;fs;
fpilf;fg; ngw;wnjd mwptpf;fg;glTk; khl;lhJ.



tpz;zg;gq;fs;

mDg;gp

itf;fg;gLk;

ciwapd;

,lJ

gf;f

%iyapy;

juk;

tpz;zg;gpf;Fk; gjtpia Fwpg;gply; Ntz;Lk;.


xd;wpw;F Nkw;gl;l gjtpf;F tpz;zg;gjhapd;> ntt;NtW ntt;NtW ciwapypl;L
mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

05. ifnahg;gj;ij cWjp nra;jy;
tzf;fj;jpw;Fupa kjj; jiytu; my;yJ rkhjhd ePjthd; my;yJ mur ghlrhiy
mjpgu; my;yJ tUlj;jpw;F 240>360 &gh Fiwahj Muk;g tUlhe;j rk;gsj;jpw;Fupa
rk;gs msTj;jpl;lj;jpy; Nritahw;Wk; mur gjtpepiy cj;jpNahfj;ju; xUtupdhy;
tpz;zg;gjhupapd;
ifnahg;gk;
rhd;Wg;gLj;jg;gly;
Ntz;Lk;.
jw;NghJ
mur

NritapypUf;Fk; tpz;zg;gjhupfs; jkJ tpz;zg;gj;ij epWtd jiytu; Clhf
mDg;gpitj;jy; Ntz;Lk;.

06. NtW
I.

tpz;zg;gq;fis mDg;gpitf;Fk; NghJ nghJjuhjhu gj;jpu (rhjhuzju)/(cau;ju)
guPl;ir rhd;wpjo;> cupa njhopw;fy;tp rhd;wpjo; (Fiwe;jgl;rk; (N.V.Q) ,uz;lhk;
(02) kl;lk;) kw;Wk; cupa Jiwapy; ,uz;L tUl (02) mDgtk; njhlu;ghf
epWtdj;jpypUe;J ngw;Wf; nfhz;l fbjk;> ,yq;if Njrpa khztu; nfll;
mYtuhf gapw;rpg; ngw;w epWtdk; my;yJ ghJfhg;G njhlu;ghf Vw;Wf;
nfhs;sg;gl;l epWtdj;jpy; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l ghlnewpf;fhd rhd;wpjo; kw;Wk;
gl;ljhup

rhd;wpjNyhL

ngWNgw;W

ml;ltiz

(Details

Mtzq;fspd; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpw;Nfw;g cupa
,izj;J
mDg;gly;;
Ntz;Lk;.
rhd;wpjo;fs;
tpz;zg;gq;fs; mwptpj;jy; ,d;wp epuhfupf;fg;gLk;;.
II.

rpq;fsk;>

jkpo;

kw;Wk;

Mq;fpyk;

Mfpa

Certificate)

Mfpa

rhd;wpjo;fspd; gpujpfis
,izj;J
mDg;gg;glhj

nkhopfspy;

ntspaplg;gLk;

,t;twptpj;jypy; fhzg;gLk; tplaq;fspy; VNjDk; Kuz;ghL fhzg;gLkplj;J
rpq;fs nkhop %y mwptpj;jNy NkNyhq;Fk;. ,t;twptpj;jypy; Fwpg;gplg;glhj
ve;jnthU tplak; njhlu;ghfTk;> Ml;Nru;g;G gw;wpa tplaq;fs; njhlu;ghfTk;
Njrpa E}jdrhiyfs; jpizf;fsg; gzpg;ghsu; ehafj;jpd; jPu;khdNk ,Wjpj;
jPu;khdkhf mikAk;.

gzpg;ghsu; ehafk;>
Njrpa E}jdrhiyfs; jpizf;fsk;>
,y. 53> =kj; khf;f]; ngu;dhe;J khtj;ij>
nfhOk;G 07

khjpup tpz;zg;gg; gbtk;
Njrpa E}jdrhiyfs; jpizf;fsj;jpd; …………………… gjtpf;fhd tpz;zg;gg;
gbtk;
mYtyf

cgNahfj;jpw;F

kl;Lk;

01. tpz;zg;gpf;Fk; gjtp:
(cupa ,yf;fj;ij NkYs;s $l;by; ,lTk;)

01 kpd;rhu njhopEl;gtpayhsu;
02
03
04
05
06
07

jr;R njhopEl;gtpayhsu;
G+e;Njhl;l nghWg;ghsu;
nrtpg;Gy fl;Gy cjtpahsu;
Ngzp ghJfhj;jy; mYtyu;
gpujhd ghJfhg;G mYtyu;
fy;tp Cf;Ftpg;G mjpfhup (Mq;fpyk;)

02. tpz;zg;gjhupapd; ngau;
2.1
KjnyOj;Jf;fSld; ngau;
I)

rpq;fsj;jpy;/jkpopy;
.……………………………….………………….………..

II)

Mq;fpyj;jpy; (IN BLOCK LETTERS) :
…………………………………..…….

2.2

KjnyOj;Jf;fSf;Fupa ngau;fs;
I)

rpq;fsj;jpy;/jkpopy;:…………………………………………..…………………

:-

Mq;fpyj;jpy;

II)

(IN

BLOCK

LETTERS):-

.………………………………………….
03. Kftup :nrhe;j Kftup:

I.

…………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………
……
khtl;lk;:

II.

…………………………………………………………………………………...
mYtyf Kftup (njhopy; Gupgtjhapd;)

III.

……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
……
04. Njrpa milahs ml;il ,yf;fk;
05. Mz; /ngz; Mz; - 0 (cupa ,yf;fj;ij NkYs;s $l;by; ,lTk;)

ngz; - 1
06. njhiyNgrp ,yf;fk;

nrhe;j:- ……………………………. mYtyfk;:-

…………………….
07. tpthfkhdtuh/tpthfkhfhjtuh

:-

………………………………………………..
08. ,dk;

:-

………………………………………………..
09. gpu[hTupik

:- tk;rhtopahf/ gjpT %yk;

10. gpwe;jjpfjp
tUlk;;
2019.05.14 jpfjpf;F taJ:- tUlk;

khj
k;;

jpfjp

khjk;

jpfjp

11. fy;tpj; jifikfs;
I)

f.ngh.j. (rh.j.)

II) f.ngh.j. (c.j.)

guPl;irr; Rl;byf;fk;…………………….

guPl;irr; Rl;byf;fk;……………………

tUlk; …………………………….

tUlk; ………………….…………

nkhop %yk; ……………………………. nkhop %yk; ……………………………
rpj;jpngw;w ghlq;fs;

juk;

rpj;jpngw;w ghlq;fs;

juk;

1. ……………………

…………

1. ………………………..

………

2. ……………………

…………

2. ………………………..

………

3. ……………………

…………

3. ………………………..

………

4. ……………………

…………

4. ………………………..

………

5. ……………………

…………

6. ……………………

…………

7. ……………………

…………

8. ……………………

…………

III.

gl;lk;

njhlu;ghd

(,ize;j

mYtyu;fs;

gjtpf;F

tpz;zg;gpf;Fk;

tpz;zg;gjhupfSf;F cupaJ)
gl;lk;
gjpT
nkhop gl;lg;gbg;gpd;
cs;thup/ ngw;w
gl;lk;
nry;YgbahFk;
nra;ag;gl;l gy;fiyfofk;
%yk;
ghlq;fs;
ntspthup juk;
jpfjp
,yf;fk;

12. njhopw; jifikfSk;> tpNrl jpwikfSk;
kpd;rhu njhopEl;gtpayhsu;/
nfll; mYtyu; Jiwf;Nfw;g
cupa ghlnewp

epWtdk;

( N.V.Q) kl;lk;

ngWNgW
nry;YgbahFk;
jpfjp

13. (i) mDgtq;fs; gw;wpa tpguk;
kpd;rhu njhopEl;gtpayhsu;/
nfll; mYtyu; Jiwf;Nfw;w
gjtp

epWtdk;

Nritapy; ,Ue;j fhyk;

13. (ii) nkhop gpuNahfk;:- Clf nkhopf;F Nkyjpfkhf ,uz;lhk; nkhopapy; cs;s
guPl;irak;
i.

f.ngh.j (rh.ju)

mjprpwe;j/rpwe;j/jpwikahd/rhjhuzk;

ii.

f.nghj

mjprpwe;j/rpwe;j/jpwikahd/rhjhuzk;

iii.

NtW

(c.ju)

………………………………………………

f.Nt : ,y 11/12/13 Fwpg;gplg;gl;Ls;s tplaq;fSf;fhd midj;J rhd;wpjo;fspdJk;
gpujpfs; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

14. jw;NghJ NritapypUg;gjhapd; mJ gw;wpa tpguq;fs;
1. gjtpAk;>juKk;
…………………………………………………………………
2. epakdj;jpfjp
…………………………………………………………………
3. epWtdk;
…………………………………………………………………
4. Xa;t+jpaj;Jldhd

gjtpah

,y;iyah

vd;gJ

….……………………………………
,t; tpz;zg;gj;jpy; vd;dhy; jug;gl;Ls;s tpguq;fs; midj;Jk; ehd; mwpe;j tiuapy;
cz;ikahdit vdTk; rupahdit vdTk; cWjpg;gLj;JfpNwd;. ,j; jfty;fs;
gpioahdit my;yJ ngha;ahdit vd ,g; gjtpf;Fj; njupT nra;ag;gLtjw;F Kd;du;
njupatUkplj;J ehd; ,g; gFjpf;F jFjpaw;wtu; vdTk;> ,g; gjtpf;Fj; njupT
nra;ag;gl;ljd; gpd;du; njupatUkplj;J ,g; gjtp ,uj;Jr; nra;ag;gLk; vdTk; ehd;
ed;fwpNtd;.

……………………………
…………………………………
jpfjp.
ifnahg;gk;
15.tpz;zg;gjhupapd; ifnahg;gj;ij cWjpg;gLj;Jjy;
,t;

tpz;zg;gj;ijr;

rku;g;gpf;fpd;w

tpz;zg;gjhupapd;

………………………………………………….

vd;gtiu ehd; jdpg;gl;l Kiwapy; ed;fwpNtd; vd;gijAk; mtu; vdJ
Kd;dpiyapy; ,t;tpz;zg;gj;jpy; ifnahg;gkpl;lhu; vd;gijAk;> cupa rhd;wpjo;fspd;
gpujpfis ,izj;Js;shu; vd;gijAk; rhd;Wg;gLj;JfpNwd;.
……………………………

……………………………………

jpfjp

cWjpg;gLj;Jgtupd; ifnahg;gk;

cWjpg;gLj;Jgtupd; ngau;

…………………………………………………….

gjtp

…………………………………………………….

Kftup

…………………………………………………….

cj;jpNahf g+u;t Kj;jpiu

……………………………………………………

16. mur
Nritapy;
my;yJ
khfhz
Nritapy;
jw;NghJ
tpz;zg;gjhupahapd; jpizf;fsj; jiytupd; cWjpAiu

NritapypUf;Fk;

tpz;zg;gjhupahfpa jpU/jpUkjp/nry;tp ……………………………………………………
vd;gtu; ……………………………………… mikr;rpy;/jpizf;fsj;jpy; epue;ju gjtp
tfpg;gtu; vdTk;> mtu; Fwpj;j epakdj;jpw;F njupT nra;ag;gLthuhapd; jw;Nghija
NritapypUe;J

mtUf;F

tpLtpf;f

KbAnkdTk;/KbahnjdTk;

,j;jhy;

mwptpf;fpd;Nwd;.

……………………………….
jpfjp
ifnahg;gk;

…………………………………….
jpizf;fsj;

jiytupd;

cj;jpNahf g+u;t Kj;jpiu

