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ජාතික පුරාවිද්යා සමුළුව - 2018 සඳහා සාරාාංශ පත්රිකා කැඳවීම
අප දෙපාර්තදේන්තුව මඟින්ත වාර්ිකව සංවිධානය කරනු ලබන ජාතික පුරාවිෙයා සමුළුව 2018 වර්ෂදේ දී ෙ පැවැත්වීමට
දේ වන විට කටයුු සේපාෙනය කරමින්ත පවතින බව කාරුණිකව ෙන්තවා සිටිමි.
ඒ අනුව උක්ත සමුළුව සඳහා පර්දේෂණ පත්රිකා ඉදිරිපත්ව කිරීමට අදේක්ිත ආධුනික හා ප්රීණ පර්දේෂකයින්ත,
විද්වුන්තදෙන්ත සාරාංශ පත්රිකා (Abstract) කැඳීම දේ වන විට ආරේභ කර ඇති අතර, පහත සඳහන්ත පරිදි එම සාරාංශ
පත්රිකාව ඉදිරිපත්ව කිරීමට කටයුු කළ හැකි බව වැඩිදුරටත්ව කාරුණිකව ෙන්තවා සිටිමි.
 මාතෘකාව පුරාවිෙයා ක්දෂේත්රයට දහෝ ඒ සේබන්තධ විෂයන්තට පමණක් සීමාවිය යුු
පර්දේෂණ අෙදයන්ත ඉහළ මටිටමක පවතින මාතෘකාවක් යටදත්ව විය
යුුය.
 අයදුේ කිරීම සඳහා සුදුසුකේ
 පුරාවිෙයා දෙපාර්තදේන්තුදේ ශාසේීය අංශ නිදයෝජනය කරන සියලුම නිලධාරීන්ත
 විශේව විෙයාලවල පුරාවිෙයාව හා ඉතිහාසය අධයයනාංශවල, දමාරටුව විශේව විෙයාලදේ වාසේු විෙයා
අධයයනාංශය, පුරාවිෙයා පශේචාත්ව උපාධි ආයතනදේ ආචාර්යවරුන්ත
 ජාතික දකෞුකාොරය, ජාතික දේඛනාරක්ෂක දෙපාර්තදේන්තුව, මධයම සංසේකෘතික අරමුෙල සහ
පුරාවිෙයා ක්දෂේත්රයට සේබන්තධ ආයතනවල පුරාවිෙයා විෂයයට අොල නිලධාරීන්ත හා විද්වුන්ත
 පුරාවිෙයාඥයින්තදේ සභාදේ සහ පුරාවිෙයා උපදද්ශක සභාදේ සාමාජිකයින්ත
 පුරාවිෙයාව සහ ඒ හා සේබන්තධිත විෂයයන්තට අොල උපාධිධාරීන්ත හා පශේචාත්ව උපාධිලාභීන්ත යනාදීන්තට ෙ දේ
සඳහා සලකා බැලීමට පත්රිකා ඉදිරිපත්ව කළ හැක.
 පුරාවිෙයා සභාදේ අධිසාමාජිකයින්ත විසින්ත සහතික කරනු ලබන දද්ශන පත්රකා ෙ සලකා බැලීම සඳහා
සුදුසුකේ ලබයි.


සාරාංශවල කර්තෘත්වවය
 කර්තෘන්ත දෙදෙදනකුට වැඩි ප්රමාණයක් කර්තෘත්වවය ෙරණ සාරාංශ දහෝ පත්රිකා ඉදිරිපත්ව කිරීදේ දී එක්
එක් සමකර්තෘවරයාදේ ශාසේීය විදශේෂඥතාව සඳහන්ත කර එවිය යුුයි. සාරාංශ පත්රිකා පිළිෙැනීදේ දී ඒ
ඒ කර්තෘවරයාදේ ොයකත්වවය පත්රිකාදවන්ත පිළිබිඹුවන ආකාරය දවත අවධානය දයාමු කර ඇත. එදසේ
පිළිබිඹු දනාවන අවසේථා එම සාරාංශය/පත්රිකාව ප්රතික්දෂේප ීමට දහේුවක් දේ.



පත්රිකා දයාමු කළ යුු ආකාරය
 සාරාංශ පත්රිකාව වචන 250 කට දනාවැඩි විය යුුය.

 A4 කඩොසියක එක් පදසක සාරාංශ පත්රිකාව එවිය යුු අතර, අදනක් පස කර්තෘ/සමකර්තෘන්ත
පිළිබඳ (Profile) එවිය යුුය.
 ඔබ ඉදිරිපත්ව කරන සාරාංශ පත්රිකාව උපරිම මුඛය පෙ (Keywords) 05 කින්ත ෙැක්විය යුුය.
 සිංහල, දෙමළ, ඉංග්රීසි යන භාෂා ත්රිත්වවයටම අොලව සාරාංශ පත්රිකා ඉදිරිපත්ව කළ හැක.
 එක් අදයකුට ඉදිරිපත්ව කළ හැකි උපරිම පත්රිකා ප්රමාණය දෙකකි (02).
 සාරාංශ පත්රිකාව සමූහයක් විසින්ත ඉදිරිපත්ව කරන විට දී අොල කණ්ඩායදේ සියලු දෙනා විසින්ත
ඔවුන්තදේ කැමැත්වත සහතික කර එවිය යුුයි. (එදසේ දනාවන පත්රිකා භාර ෙනු දනාලැදේ.)


සාරාංශ පත්රිකාව දතෝරා ෙැනීම සහ භාර ෙැනීම
 සාරාංශ පත්රිකා 2018 දපබරවාරි 15 දිනට දහෝ එදිනට ප්රථම පහත ලිපිනයට දහෝ විෙුත්ව
ලිපිනයට (email) එීමට කටයුු කරන දලස කාරුණිකව ෙන්තවා සිටිමි.
 විෙුත්ව ලිපිනයට (email) -

arch.promotion2017@gmail.com

 ලිපිනය

-

දේ.ඩී. විදේතිලක
වැ.බ. අධයක්ෂ (ප්රවර්ධන)
පුරාවිෙයා දෙපාර්තදේන්තුව
ශ්රීමත්ව මාකසේ ප්රනාන්තදු මාවත
දකාළඹ 07

 ඔබ විසින්ත සාරාංශ පත්රිකාව එවන ලෙ බව පහත දුරකථන අංකය යටදත්ව පුරාවිෙයා පර්දේෂණ
නිලධාරී දිේහානි දිේරුක්ිකා මහත්වමිය අමතා ෙන්තවන දලස වැඩිදුරටත්ව කාරුණිකව ෙන්තවා
සිටිමි.
011-2688326 / 011-2665882


සාරාංශ පත්රිකාව දතෝරා ෙැනීම
දමම කටයුත්වත විද්වත්ව මණ්ඩලයක් මඟින්ත සිදු වන අතර, දතෝරාෙත්ව සාරාංශ පත්රිකා
දවනුදවන්ත පමණක් පත්රිකා කැඳවනු ලැදේ. ඔබදේ සාරාංශ පත්රිකාව දතෝරාෙැනීම පිළිබඳව අවසන්ත
තීරණය ඒ සඳහා පත්ව කරන විද්වත්ව මණ්ඩලය සුදේ. 2018 දපබරවාරි මස අවසන්ත සතිය දහෝ 2018
මාර්ු මස මුේ සතිය ඇුළත ඔබදේ සාරාංශ පත්රිකාව දතෝරාෙත්ව බව ෙැනුේ දීමටත්ව සේූර්ණ
පත්රිකාව කැෙීමටත්ව කටයුු කරනු ලැදේ. 2018 අදේේ මස මුේ සතිය වන විට සේූර්ණ පත්රිකාව
කැඳවා අවසන්ත කිරීමට කටයුු සැලසුේ දකදරන බව ෙ වැඩිදුරටත්ව කාරුණිකව ෙන්තවා සිටිමි. ජාතික
පුරාවිෙයා සමුළුව - 2018 පිළිබඳ සියලු වැඩසටහන්ත හා කාල රාමු දේ වනවිට සකසේ කර ඇති අතර
ප්රමාෙ ී ලැදබන ඉේලීේ සලකා බලනු දනාලැදේ.

ඒ අනුව උක්ත සඳහන්ත පරිදි ඔබදේ/ඔබ ආයතනදේ විද්වුන්ත/ ඔබ ප්රාදද්ශීය පුරාවිෙයා කාර්යාලදේ
නිලධාරීන්ත දේ පිළිබඳව ෙැනුවත්ව කිරීමට අවශය කටයුු සලසන දලස ෙ වැඩිදුරටත්ව කාරුණිකව ෙන්තවා සිටිමි.

මහාචාර්ය පී.බී. මණ්ඩාවල
පුරාවිෙයා අධයක්ෂ ජනරාේ

