
 

 

 

ප්රසදිධ් දැන්්ී මය ි

 

ඉඩම් අමාත්ාාංශයය ්ඡායාරූප් ශිලප්් ීත්න්ත්රු සඳහා  

ත්ාවකාලකි ප්දන්ම මත් බඳවා ගැන්මී 
 

 

 

01. ඉඩම් අමාත්ාාංශයය් ඡායාරූප් ශිල්ප්ී ත්න්ත්ුර සඳහා ත්ාවකාලික ප්දන්ම මත් න්ිලධාරියයකු බඳවා 

ගැන්ීමට ප්හත් සුදුසුකම් ඇත්ි ශ්රී ලාාංකික ප්ුරවැසියන්්යගන්් අයදුම්ප්ත්් කැඳවන්ු ලැයේ.  
 

02.  ප්ුරප්්ප්ාඩු ගණන්  - 01 
 

 

03. මාසික දීමන්ාව  - රු. 29 840/- 

ජීවන් වියදම් දිමන්ාව - රු.  7,800/- 

(රාජ් ප්රිප්ාලන් චක්රයල්ඛ 03/2016 හි විධිවිධාන් අන්ුව ප්ත්්ීම ක්රියාත්්මක වන් දින් සිට ඔබට අදාළ 

දීමන්ාව යගවන්ු ලැයේ.)   

04. යමම ත්න්ත්ුර ත්ාවකාලික ත්න්ත්ුරක් වන් අත්ර ස්ීර ප්ත්්ීමක් ලබා ගැන්ීමට යහෝ ස්ීර න්ිලධාරීන්්ට 

හිමි වරප්රසාද සඳහා යහෝ හිමිකමක් යන්ාමැති් ත්න්ත්ුරකි.  

05. සුදුසුකම් -  

➢ ශ්රී ලාංකා ප්ුරවැසියකු විය යුත්ුය. 

➢ ත්න්ත්ුර සඳහා අයදුම්ප්ත්් භාර ගන්්න්ා අවසාන් දින්යට වයස අවු: 18 ට යන්ාඅඩු හා අවු:45 ට යන්ාවැඩි 

විය යුත්ුය.  

➢ යහප්ත්් චරිත්යකින්් හා මන්ා යසෞඛයකින්් යුක්ත් විය යුත්ුය. 

➢ අ.යප්ා.ස. (සාමාන් යප්ළ) විභාගයය්දී ගණිත්ය සහ සිාංහල/යදමළ/ඉාංගරීසි භාෂාව ඇත්ුළුව විෂයන්්               

04 කට අවම වශයයන්් සම්මාන් සහිත්ව එක් වරකදී විෂයන්් 06ක් සමත්් ී ති්බිය යුත්ුය. 

➢ ඡායාරූප්කරණය ප්ිළිබඳ ජ්ාත්ික වෘත්්තී්ය සුදුසුකම් (N.V.Q.) මට්ටම 05ට යන්ාඅඩු ප්ාඨමාලාවක් 

හදාරා ත්ිබිය යුත්ුය. 

➢ ඡායාරූප්කරණය ප්ිළිබඳ ප්ිළිගත්් ආයත්න්යක වසරක යස්වා ප්ළප්ුරුද්දක් ලබා ති්බිය යුත්ුය. 

➢ රාජ් යස්වා යකාමිෂන්් සභායේ කාර්ය ප්ටිප්ාටික රීත්ීන්්හි V වැන්ි ප්රිච්යේදය අන්ුව රජ්යය් යස්වයට 

ප්ත්් කරන්ු ලැබීමට න්ුසුදුසු ත්ැන්ැත්්යත්කු යන්ාවිය යුත්ුය. 

➢ දිවයියන්් ඕන්ෑම ප්රයද්ශයක රාජ්කාරී ඉටු කිරීම සඳහා බැඳී සිටිය යුත්ුය. 

සටහන් - ත්න්ත්ුරට ලබා ඇත්ි ප්ළප්ුරුද්ද, අධාප්න් සුදුසුකම් සහ බාහිර ක්රියාකාරකම් ප්ිළිගත් හැකි 

සහත්ික මඟින්් සන්ාථ කළ යුත්ුය. එම සුදුසුකම් අයඳුම්ප්ත්් කැදවන් අවසාන් දින්ට වලාංගු විය යුත්ුය. 
 

 

06. රාජ් යස්වා යකාමිෂන්් සභා යල්කම් විසින්් 2013.03.01 දින් අන්ුමත් කරන් ලද බඳවා ගැන්ීයම් 

ප්රිප්ාටියයහි විධිවිධාන් අන්ුව වුහගත් සම්මුඛ ප්රීක්ෂණයක හා ප්රායයෝගික ප්රීක්ෂණයක ප්රති්ඵල 

අන්ුව කුසලත්ාව මත් සුදුසුකම් සප්ුරා ඇත්ි අයප්්ක්ෂකයන්්, අත්ුරින්් ප්වත්ින් ප්ුරප්්ප්ාඩුව සඳහා ප්ත්් 

කරන්ු ලැයේ.  

07. වුහගත් සම්මුඛ ප්රීක්ෂණයය්දී හා ප්රායයෝගික ප්රීක්ෂණයය්දී ලකුණු ලබායදන් න්ිර්ණායකයන්් ප්හත් 

ප්රිදි යේ. 

 

 

 

 



 

 

 

වුහගත් සම්මුඛ ප්රීක්ෂණය 

 

ප්රීක්ෂා කර ලකුණ ුලබායදන් ුලබන් 

ප්රධාන් ක්යෂත්්ර 

උප්රිම ලකණුු ප්රමාණය යත්ෝරා ගැන්මී සඳහා සලකා 

බලන් ුලබන් අවම ප්රමාණය 

අත්ියර්ක අධාප්න් සුදුසුකම් 20 

අදාළ යන්ායේ 

අත්ියර්ක වෘත්්තී්ය සුදුසුකම් 25 

අත්ියර්ක ප්ළප්ුරුද්ද 30 

යත්ාරත්ුරු ත්ාක්ෂණය/ ප්රිගණක දැන්ුම 10 

භාෂා ප්රීණත්ාවය 10 

සම්මුඛ ප්රීක්ෂණයය්දී දක්වන් කුසලත්ා 05 

එකත්වු                 100 

 
 

ප්රායයෝගික ප්රීක්ෂණය 

 

ප්රීක්ෂා කර ලකුණ ුලබායදන් ුලබන් ප්රධාන් ක්යෂත්්ර උප්රිම 

ලකණුු 

ප්රමාණය 

යත්ෝරා ගැන්මී සඳහා 

සලකා බලන්ු ලබන් 

අවම ප්රමාණය 

කැමරාවක් ක්රියාකරීම හා රූප්ගත් කිරීම 20 

40% 
ආයලෝකය සැප්යීම හා න්ීන් ත්ාක්ෂණික ක්රම භාවිත්ය 25 

ප්ැහැදිලි ඡායාරූප් ගැන්ීම 30 

එකත්වු       100 

 

සටහන් - ප්රායයෝගික ප්රීක්ෂණය සමත්් අයදුම්කරුවන්් අත්ුරින්් වුහගත් සම්මුඛ ප්රීක්ෂණය සහ 

ප්රායයෝගික ප්රීක්ෂණය යන් යදයකන්්ම ලබා ගන්්න්ා ලද මුළු ලකුණුවල කුසලත්ා අන්ුප්ිළියවල අන්ුව හා 

ප්ුරප්්ප්ාඩු සාංඛාව අන්ුව ත්න්ත්ුරට බඳවා ගන්ු ලැයේ. 
 

 

08. අයදුම්කරුවන්් විසින්් 2021.01.04 දින්ට යප්ර යම් සමඟ අමුණා ඇත්ි ආදර්ශ අයදුම්ප්ත්ට අන්ුව සකස් 

කල අයදුම්ප්ත්ර “ යල්කම්, ඉඩම් අමාත්ාාංශය, අාංක 1200/6, මිහිකත් මැදුර, රජ්මල්වත්්ත් ප්ටුමග, 

බත්්ත්රමුල්ල” යන් ලිප්ින්යට ලියාප්දිාංචි ත්ැප්ෑයලන්් එවිය යුත්ුය. අයඳුම්ප්ත් බහාලන් කවරයය් වම්ප්ස 

ඉහළ යකළවයර් “ඡායාරූප් ශිලප්් ී ත්න්ත්ුර සඳහා ත්ාවකාලික ප්දන්ම මත් බඳවා ගැන්ීම” වශයයන් ්

සඳහන්් කළ යුත්ුය. 

09. ඉල්ුම් ප්ත්රය ප්ිරීයම්දී ඉත්ා සැළකිලිමත්්ව න්ිරවද යත්ාරත්ුරු සැප්යිය යුත්ුය. සුදුසුකම් ප්රීක්ෂා 

කිරියම්දි යම් අයප්්ක්ෂකයයකු  න්ුසුදුසු බව අන්ාවරණය වුවයහාත්් ඕන්ෑම අවස්ථාවක ඔහුයග් 

අයප්්ක්ෂකත්්වය අවලාංගු කළ හැකිය. අයදුම්කරු විසින්් ඉදිරිප්ත්් කරන් ලද යත්ාරතු්රක් ඕන්ෑම 

අවස්ථාවක අසත් බව යප්න්ී ගියයහාත්් ඔහු යස්වයයන්් ප්හ කිරීමට ප්ිළිවන්. 

10. න්ියමිත් ආදර්ශ ආකෘත්ියට අන්ුකූලව අයදුම්ප්ත්රය ඉදිරිප්ත්් කළ යුත්ුය. ඊට අන්ුකූල යන්ාවන් හා 

න්ිවැරදිව සම්ප්ූර්ණ කර යන්ාමැත්ි අසම්ප්ූර්ණ ත්ත්්ත්්වයය් ප්වත්ින් අයදුම්ප්ත්ර කිසිදු දැන්ුම් දීමකින්් 

යත්ාරව ප්රත්ික්යෂ්ප් කරන්ු ලැයේ. න්ිසි ප්රිදි අයදුම්ප්ත්ර සම්ප්ූර්ණ යන්ාකිරීයමන්් සිදුවන් ප්ාඩුව 

අයදුම්කරුවන්් විසින්් දරා ගත් යුත්ුය.  

11. යමම න්ියේදන්යය් සඳහන්් සුදුසුකම්  ඇත්ි අය ප්මණක් ඉල්ුම් කර ඇත්ැයි යන් ප්ූර්ව න්ිගමන්ය මත් 

න්ියමිත් දින්ට යහෝ එදින්ට යප්ර ඉල්ුම් ප්ත්ර ඉදිරිප්ත්් කර ඇත්ි සියදුම අයදුම්කරුවන්් සම්මුඛ 



ප්රීක්ෂණය සඳහා කැඳවන්ු ලැයේ. එයහත්් එයස් කැඳීම අයදුම්කරුවන්් යමම ත්න්ත්ුර සඳහා 

සුදුසුකම් සප්ුරා ඇත්ි බවට ප්ිළිගැන්ීමක් යලස සලකන්ු යන්ාලැයේ. අයදුම්කරුවන්් සම්මුඛ ප්රීක්ෂණයට 

කැඳවා න්ියේදන්ය අන්ුව සුදුසුකම් ත්ියේදැයි ප්රීක්ෂා කරන් අවස්ථායේ අවශ සුදුසුකම් යන්ාමැත්ි බව 

අන්ාවරණය වුවයහාත්් එම අයයග් අයප්්ක්ෂකත්්වය අවලාංගු කරන්ු ලැයේ. 

12. අයප්්කෂකයින්්යග් අන්න්ත්ාව සන්ාථ කිරීම සඳහා ප්හත් සඳහන්් ලියකියවලිවලින්් එකක් සම්මුඛ 

ප්රීක්ෂණ මණ්ඩලය යවත් ඉදිරිප්ත්් කල යුත්ුය 

I. ප්ුද්ගලයින්් ලියාප්දිාංචි කිරීයම් යදප්ාර්ත්යම්න්්ත්ුව මඟින්් න්ිකුත්් කරන් ලද වලාංගු ජ්ාත්ික 

හැඳුම්ප්ත් 

II. වලාංගු වියද්ශ ගමන්් බලප්ත්රය  

13. යමහි සඳහන්් යන්ාවන් යම්  කරුණක් යවයත්ාත්්, ඒ සම්බන්්ධයයන්් ඉඩම් අමාත්ාාංශයය් යල්කම් විසින්් 

ත්ීරණය කරන්ු ඇත්. සියුම අයදුම්කරුවන්් යමම න්ියේදන්යය් සඳහන්් යප්ාදු න්ීත්ිරීත්ි අන්ුව කටයුත්ු 

කිරීමට බැදී සිටින්ු ඇත්.    
 

 

 

 

ආර්. ඒ. ඒ. යක්. රණවක 

යල්කම්   

ඉඩම් අමාත්ාාංශය 

 

 

2020  යදසැම්බර් මස 21 දින්  

ඉඩම් අමාත්ාාංශය  

අාංක 1200/6, මිහිකත් මැදුර, රජ්මල්වත්්ත් ප්ටුමග, බත්්ත්රමුල්ල    

 

07/D/shashi/Rec. of  cameraman/1 

 


