
 

ශ්රී ලංකා ත ලං රකතුරු හ ලං ත ලං ්නිවේරන ත ලංකතෂණ ස ලංර්යේර  ලං 3 ේත ලංපනිතිර  III ලං රරයණිර ,3 ේත ලං

පනිතිර  II ලංරරයණිර , ලං3 ලංේත ලංපනිතිර  ලං I රරයණිර , ලං2 ලංේත ලංපනිතිර  ලං II ලංරරයණිර  ලං්  ලං2 ලංේත ලං

පනිතිර  ලංI රරයණිර  ලංවේකධතරීනි ලං්ඳ ත ලංේත ලං තර්යෂණ මකත ලං ඩඉම් ලංවිභතග ලං- ලං2017(II) 
 
1.0 ශ්රී රා ත ර තයරු හ වත න්නිරේදන  තක්ණ රේරේ 3 න ඳන්තිරේ III රරේණිරේ, 3 න ඳන්තිරේ II 

රරේණිරේ, 3 න ඳන්තිරේ I රරේණිරේ, 2 න ඳන්තිරේ II රරේණිරේ ව 2 න ඳන්තිරේ I රරේණිරේ 
නිරධතරීන් වත න  තර්ඹක්භ ත  ඩඉම් විබතග - 2017(II) යතජ්ය ඳිපඳතරන වත  ශභනත යණ 
අභත යතාලරේ අධීක්ණඹ ඹටරේ ශ්රී රා ත ාර්ධන ඳිපඳතරන තඹ නරේ අධයක් ජ්නයතල් විසින් 
2018 අරරේල් භ 07 ව 2018 අරරේල් භ 08 දින දක්ත ති අන්  දිනරදී ර තශමදී ඳේනු රඵන 
ඵ රභයින් නිරේදනඹ  යනු රැරේ. 

 
2.0 (අ) රභභ විබතග 1894/26 ව 2014.12.26 දිනැති අති විරලේ ගැට් ඳත්රරේ ඳශ  ය ඇති ශ්රී රා ත 

ර තයරු හ වත න්නිරේදන  තක්ණ රේත යථාතරේ විධිවිධතන අනු ඳැැේරේ. 
 
(ත) පර්  නරුරර් ඵතගැනීම් ඳටිඳතටිරේ  තර්ඹක්භ ත  ඩඉම් වන් රනතභැති විට රවෝ ඳේවීම් 
ලිපිරේ  තර්ඹක්භ ත  ඩඉම් පිළිඵ වන් රනතවීභ භ   තර්ඹක්භ ත  ඩඉම් ම්පර්ණ  ය 
රනතභැති නිරධතරීන් සිටීනම් අදතර ඳන්තිරේ නිඹමි  රරේණිඹට අදතර  තර්ඹක්භ ත  ඩඉභ ඉව  රේත 
යථාත ගැට් ඳත්රරේ ඳශ ව දින සිට ය රුන  (03) වන  තරඹක් රුර දී ම්පර්ණ  ශ ුතරුඹ 
 

 

3.0 ඉව  වන් රේතන්ට අදතශ ඳැැේවීභට නිඹමි   තර්ඹක්භ ත  ඩඉම් විබතග ඳව  වන් ඳිපදි රේ. 
 

අනු ලං

අා ය 
විභතගර  ලංතම ්ාරෂණක ලංතතමය 

01. 
ශ්රී  රා ත ර තයරු හ වත න්නිරේදන   තක්ණ රේරේ  3  න  ඳන්තිරේ  III 
රරේණිරේ නිරධතරීන් වත න  තර්ඹක්භ ත  ඩඉම් විබතගඹ 

SLICT3III 

02. 
ශ්රී රා ත ර තයරු හ වත න්නිරේදන  තක්ණ රේරේ 3 න ඳන්තිරේ II 
රරේණිරේ නිරධතරීන් වත න  තර්ඹක්භ ත  ඩඉම් විබතගඹ 

SLICT3II 

03. 
ශ්රී රා ත ර තයරු හ වත න්නිරේදන  තක්ණ රේරේ 3 න ඳන්තිරේ I 
රරේණිරේ නිරධතරීන් වත න  තර්ඹක්භ ත  ඩඉම් විබතගඹ 

SLICT3I 

04. 
ශ්රී රා ත ර තයරු හ වත න්නිරේදන  තක්ණ රේරේ 2 න ඳන්තිරේ II 
රරේණිරේ නිරධතරීන් වත න  තර්ඹක්භ ත  ඩඉම් විබතගඹ 

SLICT2II 

05. 
ශ්රී රා ත ර තයරු හ වත න්නිරේදන  තක්ණ රේරේ 2 න ඳන්තිරේ I 
රරේණිරේ නිරධතරීන් වත න  තර්ඹක්භ ත  ඩඉම් විබතගඹ 

SLICT2I 

 
4.0 රභභ විබතගඹ ම්ඵන්ධ ශ්රී රා ත ාර්ධන ඳිපඳතරන තඹ නරේ අධයක් ජ්නයතල් විසින් නිඹභ  යන රද 

නීතිරීති රට විබතග අරේක් යින් ඹටේ රේ. රභභ නීති උල්රාඝනඹ  ශරවතේ විනඹ ඵරධයඹත විසින් 
ඳනනු රඵන දඬුභ ට ඹටේ වීභට ඔවුනට සිදුනත ඇ . 
 

5.0 රභභ විබතගඹ වත අඹදුම් කිරීභ අන් ර්ජ්තරඹ වයවත භතර්ගග  ක්රභඹට (Online)  යනු රැරේ. ශ්රී රා ත 
ාර්ධන ඳිපඳතරන තඹ නරේ නිර රේ අඩවිඹ න www.slida.lk රේ අඩවිරේ රභනු ඳටිේර න් 
Examination උඳ රභනු විෘ   ය  භන්ට අදතශ විබතගඹ ර ෝයත ගැනීරභන් විබතග අඹදුම්ඳත්රඹ ම්පර්ණ 
කිරීභ ඇයඹිඹ වැකිඹ.විබතග අඹදුම්ඳත්රඹ ම්පර්ණ කිරීභ 2018.03.16 දින රඳ. 8.00 සිට 2018.04.02 න දින 
භධයභ යත්රී 12.00 දක්ත න  තරඹ රුශ ඳභණක් සිදු  ශ වැ . 

 
6.0  විබතග ගතථරු - ඳශමුන යට රභභ විබතගඹට රඳනී සිටින නිරධතරීන් විසින් කිසිදු විබතග ගතථරුක් රගවිඹ 

ුතරු රනතරේ. එ කුදු වේ ඉන්ඳසු තයරදී නිරධතරීන් විසින් එක්ය එක් විඹ ට ඩත රඳනී සිටින්රන් නම් 
විබතග ගතථරු  හ.500/-ක් ද, එක් විඹක් වත ඳභණක් ඳභණක් රඳනී සිටින්රන් නම් විබතග ගතථරු 
 හ.300/-ක් ද, රර රගවිඹ ුතරුඹ. විබතග ගතථරු ශ්රී රා ත පුයත පිහිටි ඕනෑභ  ැඳැල්  තර්ඹතරඹක් භඟින් (උඳ 
 ැඳැල්  තර්ඹතර වැය) රවෝ ශ්රී රා ත ාර්ධන ඳිපඳතරන තඹ නරේ නිර රේ අඩවිඹ න www.slida.lk 
රුළින් ණඹ  තඩ් ඳේ (credit cards) භගින් රවෝ ‘SLIDA’ ර  රගවිඹ ුතරු අ ය ඒ රගවීභට අදතශ රඵත 
රදන ිපසිට්ඳරේ අා ඹ විබතග අඹදුම්ඳරේ අදතශ ථාතනඹන්හි ඇරුරේ  ශ ුතරු ඹ. අදතශ  ැඳැල් 
 තර්ඹතරරේදී ‘SLIDA’ ගිණුභ ර  මුදල් රගවීරම් රභයට විදුලි මුදල් ඇණවුම් ඉල්ලුම්ඳත්රඹ ( ැ. ත.සි.85 
පියවීරම්දී, මුදල් රඵත ගන්නත රර ‘SLIDA’ ඹන්නද, මුදල් රඵන්නතරේ ලිපිනඹ ඹන ථාතනරේ ඔඵට අදතර 
විබතගරේ ාරක්  නතභඹද ටවන්  යන්න) ාරක්  නතභඹන් 03 රේදරේ දක්ත ඇති ඳිපදි විඹ ුතරුඹ. 
 
 ද ගිණුභ ර  මුදල් රගවීරම්දී මුදල් ඹන්නත රර අඹදුම්  හරේ නභද, මුදල් ඹන්නත රේ ලිපිනඹ ඹන 
ථාතනරේ අඹදුම්  හරේ ජ්තති  වැඳුනුම්ඳේ අා ඹද, ඇරුශේ  ය ඉල්ලුම් ඳත්රඹ ම්පර්ණ  ශ ුතරුඹ. 

 
7.0 Online ක්රභඹට ම්පර්ණ  යන රද අඹදුම්ඳ  Submit  ශ ඳසු අදතශ අඹදුම්  හ ර   වවු හ කිරීරම් 

අා ඹක් (Confirmation Number) රඵත රදනු රඵන අ ය එඹ ඉදිිප විභසීම්  ටුතරු වත අඹදුම්  හ ර  
 ඵතග  ුතරුරේ. අඹදුම්  හන් විසින් නිසි රර ම්පර්ණ  ශ අඹදුම්ඳත්රඹ භතර්ගග  (Online) රඹතමු  

 

https://www.slida.lk/


 
      කිරීරභන් අනරු හ රැරඵන රේ පිටුරේ ඇති උඳරදථ අනුගභනඹ කිරීරභන්  භතට හිමි විබතග රරේල ඳත්රඹ 

රඵත ගැනීභට ඉඩ ැරරනු ඇ . එභ රරේල ඳත්රඹ මු්රණඹ  ය රදඳතර් රම්න්රු රධතනිඹත රවෝ ඔහු / ඇඹ  
 
      විසින් ථකීඹ ඵරඹ ඳැරූ නිරඹෝජ්ය නිරධතිපරඹකු රතින්  භ අේන වති   යග  ුතරුඹ.එරේ වති  

 යගේ රරේල ඳත්ර විබතග ලතරතධිඳති ර  ඉදිිපඳේ  ශ ුතරුඹ. 
 
8.0 අඹදුම්ඳත්ර ඉදිිපඳේ කිරීරම් ්රිඹතලිඹ ම්ඵන්ධරඹන් ඹම් ගැටවකක් භරු වුරවතේ ඒ පිළිඵ විභසීම් වත ශ්රී 

රා ත ාර්ධන ඳිපඳතරන තඹ නරේ 011-5980236 ඹන දුය ාන අා ඹ 2018.03.16 දින සිට 2018.04.02 
දින දක්ත තිරේ ැඩ  යන දිනඹන්හි රඳ..8.30 සිට ඳ..4.30 දක්ත විෘ  ඇ . 

 
9.0 විබතග රරේලඳත්ර ඇති නිරධතරීන්ට විබතගඹට රඳනී සිටීභට වැකින ඳිපදි රදඳතර් රම්න්රු රධතනීන් විසින් 

යතජ් තරී නිතඩු රඵත දිඹ ුතරුඹ. අඹදුම්  හන්රේ අරේක් ේඹ  වවු හ  ය ගැනීභට අලය න්රන් නම් 
දුය ාන අා  011-5980236 ඔථරේ ඒ ඵ  වවු හ  ය ග  වැකිඹ. විබතගඹට ඳැමිණීභ රනුරන් ගභන් 
ගතථරු රගනු රනතරැරේ. 

 
10.0 අරේක් යින්රේ අනනය ත - අරේක් ඹන් විබතග ලතරත රුශදී රඳනී සිටින ෑභ විඹඹක් වතභ 

විබතග ලතරතධිඳති ෑහීභ ට ඳේන ඳිපදි ථකීඹ අනනය ත ඔේපු  ශ ුතරුඹ. ඒ වත ඳව  වන් 
ලිඹකිඹවිලි ලින්  එ ක් විබතග ලතරතධිඳති ර  ඉදිිපඳේ  ශ ුතරුඹ. 

 
i පුද්ගරයින් ලිඹතඳදිාචි කිරීරම් රදඳතර් රම්න්රු භගින් නිකුේ  යන රද ජ්තති  

වැඳුනුම්ඳ  
ii රාගු විරද්ල ගභන් ඵරඳත්රඹ  

 
ඉව  වන් ලිඹවිල්රක් ඉදිිපඳේ  ශ රනතවැකි අඹදුම්  හකුරේ අරේක් ේඹ ශ්රී රා ත ාර්ධන 
ඳිපඳතරන තඹ නරේ අධයක් ජ්නයතල්රේ අභිභ ඹ ඳිපදි අරාගු  ශ වැකිඹ.  

 
11.0 සිාවර, රදභශ, වත ඉාග්රීසි ඹන බතත භතධයලින් රභභ විබතගඹ ඳැැේරන අ ය අදතශ රේඹට ඇරුශේ 

වීභ වත ව විබතගඹට රඳනී සිටි බතතරන් රවෝ යතජ්ය බතතකින් රවෝ රභභ විබතගඹට රඳනී සිටීභට 
නිරධතරීන්ට පුවකන.  යග විබතගඹක් රනතභැති රේඹට ඵැඳුණු නිරධතරීන්ට ද  භන් අධයතඳනඹ රැ  
බතත භතධයරඹන් රවෝ යතජ්ය බතතකින් රවෝ රභභ විබතගඹට රඳනී සිටිඹ වැකිඹ. විබතගඹ වත ඉල්ලුම් 
 යන බතත භතධයඹ ඳසු රනථ කිරීභට ඉඩ රදනු රනතරැරේ.    

 
12.0  භන්  ැභති නම් එක් එක් විඹඹ වත රන් රන් ලරඹන් වත එකිරන ට රනථ ව තයර දී රඳනී 

සිටීභට නිරධතරීන්ට වැකිරේ.  
 
13.0 විබතග රතිපර ශ්රී රා ත ාර්ධන ඳිපඳතරන තඹ නරේ අධයක් ජ්නයතල් විසින් ඒ තඵද්ධ රේත 

අධයක් ජ්නයතල් ර  නිකුේ කිරීරභන් අනරු හ ඒ තඵද්ධ රේත අධයක් ජ්නයතල් විසින් රතිපර 
යතජ්ය ඳිපඳතරන වත  ශභනත යණ අභත යතාලරේ රේ අඩවිරේ ඳශ යනු රැරේ. එභ රතිපර අනු 
අදතර රදඳතර් රම්න්රු රධතනීන් නිරධතරීන්රේ රේඹ ථථිය  කිරීරම් වත උථ කිරීම්  ටුතරු වත 
නිර්රද්ල ඉදිිපඳේ  ශ ුතරු රේ. 

 
14.0 විබතග ඳිපඳතටිඹ : එක් එක්  තර්ඹක්භ ත  ඩඉම් විබතගඹ වත රඳනී සිටිඹ වැකි නිරධතරීන් වත න 

විඹඹන් ව විඹ නිර්රද්ලඹන් ඳව  වන් ඳිපදි රේ. 
 
14.1 ශ්රී රා ත ර තයරු හ වත න්නිරේදන  තක්ණ රේරේ 3 ඳන්තිරේ III රරේණිරේ නිරධයඹන් වත 
න  තර්ඹක්භ ත  ඩඉම් විබතගඹ (රේත යථාතරේ 8 ැනි උඳරල්ඛනඹ). රභභ විබතගඹට රඳනීසිටීභ 
වත ඒ තඵද්ධ රේඹට අඹේ ශ්රී රා ත ර තයරු හ වත න්නිරේදන  තක්ණ රේරේ 3 ඳන්තිරේ  III 
රරේණිරේ නිරධයඹන් විඹ ුතරු රේ. 
 
 

 වි යය වි ය ලං

අා ය කකුණු  තකය 

්මත් ලං වීම ලං ්ඳ ත ලං

කබතගක ලං  ලං යුරු ලං අේම ලං

කකුණු 

තඹ න ාග්රවඹ 01 100 යි ඳැඹ 01 40 

මුදල් රයගුරතසි 02 100 යි ඳැඹ 01 40 

                 
14.1.1 ලං ලං ලංතඹ න ාග්රවඹ  (විඹ අා ඹ -01) 
තඹ න ාග්රවරේ ව  යතජ්ය රේත ර තමින් බතරේ  තර්ඹ ඳිපඳතටි  රීති ාග්ර වඹ              
ම්ඵන්ධරඹන් යජ්රේ නිරධතිපඹත රු මූලි  දැනුභ ඳරීක්ත කිරී භ රභහි අරේක්ත  රේ. රලථන 
ඳත්රඹ ර ටි රලථන ව යූවග  භතදිලිරේ රලථන ලින් භන්වි  රේ. රලථන සිඹල්රටභ 
පිළිරු හ ැඳයිඹ ුතරුයි.   
 
 
 



 
14.1.2 ලං ලං ලංමුදල් රයගුරතසි  (විඹ අා ඹ -02) 
යජ්රේ  තර්ඹතරර බතවි ත න මුදල් රයගුරතසි පිළිඵ මූලි  දැනුභ වත මුදල් ඳතරන 
රඳතේර  තර්ඹ පිළිඵ අරඵෝධඹ වත ගඵඩත යණඹ පිළිඵ මූලි  දැනුභ භැනීභ අරේක්ත 
ර රර්. රලථන ඳත්රඹ ර ටි රලථන ව යූවග  භතදිලිරේ රලථන ලින් භන්වි  රේ. රලථන 
සිඹල්රටභ පිළිරු හ ැඳයිඹ ුතරුයි.  

   
 

14.2 ශ්රී රා ත ර තයරු හ වත න්නිරේදන  තක්ණ රේරේ 3 ඳන්තිරේ II රරේණිඹට නිඹමි  
 තර්ඹක්භ ත  ඩඉම් විබතගඹ  (රේත යථාතරේ 9 ැනි උඳරල්ඛණඹ). රභභ විබතගඹට රඳනීසිටීභ 
වත ඒ තඵද්ධ රේඹට අඹේ ශ්රී රා ත ර තයරු හ වත න්නිරේදන  තක්ණ රේරේ 3 ඳන්තිරේ II 
රරේණිරේ නිරධයඹන් විඹ ුතරු රේ. 
 

වි යය වි ය ලංඅා ය කකුණු  තකය 

්මත් ලං වීම ලං ්ඳ ත 

කබතගක ලං  ලං යුරු ලං

අේම ලංකකුණු 

 තර්ඹතර ක්රභ වත  තර්ඹ ඳිපඳතටිඹ 03 100 යි ඳැඹ 02 40 

ර තයරු හ වත න්නිරේදන  තක්ණඹ 04 100 යි ඳැඹ 03 40 

 ලං ලං ලං   ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං               
  14.2.1 ලං ලං ලං තර්ඹතර ක්රභ වත  තර්ඹ ඳිපඳතටිඹ (විඹ අා ඹ -03) 
 

යජ්රේ  තර්ඹතරඹන්හි බතවි ත ර රයන  තර්ඹතර ක්රභ පිළිඵ අරේක් ඹතරේ දැනුභ 
ඳිපක්ත කිරීභ ව ඒත බතවි ත කිරීරම් වැකිඹත ඳිපක්ත කිරීභද අරේක්ත ර රර්. රභභ රලථන 
ඳත්රඹ ුවග  භතදිලිරේ රලථන ලින් භන්වි ඹ. රලථන සිඹල්රටභ පිළිරු හ ැඳයිඹ ුතරුඹ. 

 
 

    14.2.2 ර තයරු හ වත න්නිරේදන  තක්ණඹ (වි ය ලංඅා ය ලං- ලං04)  
 

යජ්රේ  තර්ඹතරඹන්හි ර තයරු හ වත න්නිරේදන  තක්ණරේ තභතනය ා ල්ඳ ව 
ර තයරු හ  තක්ණඹ භනතරේ උඳරඹෝගී  ය ගැනීභ පිළිඵ දැනුභ රභභගින් ඳිපක්ත ර රර්. 
(යජ්රේ තඹ නඹන්හි ර තයරු හ වත න්නිරේදන  තක්ණඹ බතවි ත න ත තයඹ, ඳිපගණ  
ජ්තර ව දේ  න්නිරේදනඹ පිළිඵ භනත දැනුභ, රඳතදු  තර්ඹ භෘදු තාග පිළිඵ දැනුභ ව 
විරලේෂි  බතවි  භෘදු තාග, දේ  සුරැකුම් පිළිඵ ව භෘදු තාගර සුයක්ෂි  බතඹ ව 
ඳිපගණ  ඳද්ධතිර අඛණ්ඩ රේත රඵත ගැනීභ වත දේ  සුයක්ෂි  බතඹ ර්ධනඹ වත 
ග  වැකි මූලි  ්රිඹත භතර්ග ) 
රභභ රලථන ඳත්රඹ ර තටථ රද කින් භන්වි  රේ. 

 

I න ර තට - ඵහුයණ රලථන ඳත්රඹකි.  තරඹ ඳැඹ 01 කි. (රකුණු 40 යි)   
 

II න ර තට - යචනතභඹ රලථන ඳත්රඹකි.  තරඹ ඳැඹ 02 කි. (රකුණු 60 යි)    
 

 

14.3 ශ්රී රා ත ර තයරු හ වත න්නිරේදන  තක්ණ රේරේ 3 ඳන්තිරේ I රරේණිඹට නිඹමි  
 තර්ඹක්භ ත  ඩඉම් විබතගඹ (රේත යථාතරේ 10 ැනි උඳරල්ඛනඹ). රභභ විබතගඹට රඳනීසිටීභ 
වත ඒ තඵද්ධ රේඹට අඹේ ශ්රී රා ත ර තයරු හ වත න්නිරේදන  තක්ණ රේරේ 3 ඳන්තිරේ I 
රරේණිරේ නිරධයඹන් විඹ ුතරු රේ. 

 

වි යය 

වි ය ලංඅා ය කකුණු  තකය 

්මත් ලං වීම ලං ්ඳ ත 

කබතගක ලං ලංයුරු අේම ලං

කකුණු 

ර තයරු හ වත න්නිරේදන 
 තක්ණඹ(ලිඛි  ඳරීක්ණඹ)  

05 50 යි ඳැඹ 01 20 

ර තයරු හ වත න්නිරේදන 
 තක්ණඹ (රතරඹෝගි  ඳරීක්ණඹ) 

06 50 යි ඳැඹ 01 20 

 
 

  14.3.1 ලං ලං ලංර තයරු හ වත න්නිරේදන  තක්ණඹ - ලිඛි  ඳරීක්ණඹ (විඹ අා ඹ -05) 
 

I.   තර්ඹතලීඹ  ටුතරු වත භෘදු තාග බතවි ඹ වත ඒ පිළිඵ දැනුභ 
II. ඳිපගණ  ජ්තර පිළිඵ  දැනුභ 

III. ඳිපගණ  භෘදු තාගඹන්හි/ දෘඩතාගඹන්හි රදෝ වඳුනතගැනීභ ව ඒත නියත යණඹ 
කිරීභ පිළිඵ දැනුභ 
 
රභභ රලථන ඳත්රඹ ර ටි රලථන ව යචනත රලථන ලින් භන්වි ඹ. රලථන සිඹල්රටභ 
පිළිරු හ ැඳයිඹ ුතරුඹ. 
 
 
 



 

14.3.2 ලං ලං ලංර තයරු හ වත න්නිරේදන  තක්ණඹ - රතරඹෝගි  ඳරීක්ණඹ (විඹ අා ඹ -06) 
 

I.  තර්ඹතලීඹ  ටුතරු වත භෘදු තාග බතවි රේ රතරඹෝගි  දැනුභ. 
II. ඳිපගණ  ජ්තර පිළිඵ  රතරඹෝගි  දැනුභ 

III. ඳිපගණ  භෘදු තාගඹන්හි/ දෘඩතාගඹන්හි රදෝ වඳුනතගැනීභ ව ඒත නියත යණඹ 
කිරීභ පිළිඵ රතරඹෝගි  දැනුභ. 

 

14.4 ශ්රී රා ත ර තයරු හ වත න්නිරේදන  තක්ණ රේරේ 2 ඳන්තිරේ II රරේණිඹට නිඹමි  
 තර්ඹක්භ ත  ඩඉම් විබතගඹ (රේත යථාතරේ 11 ැනි උඳරල්ඛනඹ). රභභ විබතගඹට රඳනීසිටීභ 
වත ඒ තඵද්ධ රේඹට අඹේ ශ්රී රා ත ර තයරු හ වත න්නිරේදන  තක්ණ රේරේ 2 ඳන්තිරේ II 
රරේණිරේ නිරධයඹන් විඹ ුතරු රේ. 
 

වි යය වි ය ලංඅා ය කකුණු  තකය 

්මත් ලං වීම ලං  ලං  ලං ්ඳ ත 

කබතගක ලං  ලං යුරු ලං අේම ලං

කකුණු 

තඹ න ාග්රවඹ 07 100 යි ඳැඹ 02 40 

මුදල් රයගුරතසි 08 100 යි ඳැඹ 02 40 

  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං  ලං ලං ලං ලං ලං 
 

 14.4.1 ලං ලංතඹ න ාග්රවඹ ලං(විඹ අා ඹ - 07) 
තඹ න ාග්රවරේ විධිවිධතන/ යතජ්ය රේත ර තමින් බතරේ  තර්ඹ ඳටිඳතටි  රීති 
ම්ඵන්ධරඹන් නිරධතිපඹත රු තභතනය දැනුභ වත එභ දැනුභ රරතරඹෝගි  බතවි ත කිරීරම් 
වැකිඹත ඳරීක්ත ර රර්. තඹ න ාග්රවරඹහි I ැනි, II ැනි රවකරභහි අඩාගු ඳිපච්රේද 
ලින් වත යතජ්ය රේත ර තමින් බතරේ  තර්ඹ ඳටිඳතටි  රීතිලින් රභභ රලථන ඳත්රඹ  ථ 
ර රර්. රභභ රලථන ඳත්රඹ ර ටි රලථන ව ුවග  භතදිලිරේ රලථන ලින් භන්වි ඹ. රලථන 
සිඹල්රටභ පිළිරු හ ැඳයිඹ ුතරුඹ. 
 

 14.4.2  ලංමුදල් රයගුරතසි (විඹ අා ඹ -08) 
යජ්රේ  තර්ඹතරර බතවි ත න මුදල් රයගුරතසි පිළිඵ දැනුභ වත මුදල් ඳතරන රඳතේර 
 තර්ඹ පිළිඵ අරඵෝධඹ වත ගඵඩත යණඹ පිළිඵ දැනුභ භැනීභ අරේක්ත ර රර්. රභභ 
රලථන ඳත්රඹ ර ටි රලථන ව ුවග  භතදිලිරේ රලථන ලින් භන්වි ඹ. රලථන සිඹල්රටභ 
පිළිරු හ ැඳයිඹ ුතරුඹ. 
 

14.5 ශ්රී රා ත ර තයරු හ වත න්නිරේදන  තක්ණ රේරේ 2 ඳන්තිරේ I රරේණිඹට නිඹමි  
 තර්ඹක්භ ත  ඩඉම් විබතගඹ. (රේත යථාතරේ 12 ැනි උඳරල්ඛනඹ). රභභ විබතගඹට රඳනීසිටීභ 
වත ඒ තඵද්ධ රේඹට අඹේ ශ්රී රා ත ර තයරු හ වත න්නිරේදන  තක්ණ රේරේ 2 ඳන්තිරේ I 
රරේණිරේ නිරධයඹන් විඹ ුතරු රේ. 
 

වි යය 
වි ය ලං

අා ය 
කකුණු  තකය 

්මත් ලං වීම ලං ්ඳ ත 

කබතගක යුරු අේම 

කකුණු 

 තර්ඹතර ක්රභ වත  තර්ඹ ඳිපඳතටි 09 100 යි ඳැඹ 02 40 

ර තයරු හ වත න්නිරේදන 
 තක්ණ වත ඉ - යතජ්ය 

10 100 යි ඳැඹ 03 40 

                                
 

  14.5.1 ලං ලං තර්ඹතර ක්රභ වත  තර්ඹ ඳිපඳතටි (විඹ අා ඹ -09) 
 

යජ්රේ  තර්ඹතරඹන්හි බතවි ත ර රයන  තර්ඹතර ක්රභ පිළිඵ අරේක් ඹතරේ දැනුභ 
ඳිපක්ත කිරීභ ව ඒත බතවි ත කිරීරම් වැකිඹත ඳිපක්ත කිරීභද අරේක්ත ර රර්. රභභ 
රලථන ඳත්රඹ ඵහුයණ රලථන, ර ටි රලථන ව ුවග  භතදිලිරේ රලථන ලින් භන්වි  රේ. 
රලථන සිඹල්රටභ පිළිරු හ ැඳයිඹ ුතරුයි. 

 

14.5.2 ලංර තයරු හ වත න්නිරේදන  තක්ණ වත ඉ - යතජ්ය (විඹ අා ඹ -10) 
 

     රභභ රලථන ඳත්රඹ ර තටථ රද කින් භන්වි  රේ. 
 

                                I  න ර තට - ඵහුයණ රලථන ඳත්රඹකි. තරඹ ඳැඹ 01 කි.( රකුණු 40යි) 
                                II න ර තට - යචනතභඹ රලථන ඳත්රඹකි.  තරඹ ඳැඹ 02 කි.(රකුණු 60යි)  
                                                        (රලථන    සිඹල්රටභ පිළිරු හ ැඳයිඹ ුතරුයි.) 

 
 

                 රභභ රලථන ඳත්රඹ ඳව  විඹ ක්රේත්රඹ තයණඹ න ඳිපදි  ථ ර රර්. 
                

 

 (අ) ර තයරු හ  තක්ණ යඳෘති ීව චක්රරේ මූලි  ර තටථ න ක්රභ අධයඹනඹ, ඳද්ධති විලථරල්ණඹ, 
ඳද්ධති නිර්භතණඹ, ඒ වත භෘදු තාග ාර්ධනඹ, ඒත ඳිපක්ත, ඳිපශීර  බතය ගැනීම් ඳිපක්ත තදිඹද 
ඒතට අදතරන  තක්ණි  ක්රේත්ර න ඇල්රගතිපදම්ථ,   HTML, XTML, php, දේ  වත ර තයරු හ 
තයක්ත, යන රවේරුරන් නැ  ඳද්ධති ථාතඳනඹ, බුද්ධිභඹ රද්ඳර හිමි භ වත භෘදු තාග ඵරඳත්ර,  
 



 
නිදවථ වත විෘ  මූරතර භෘදු තාග, රේ 2.0 තදිඹ ර තයරු හ වත න්නිරේදන  තක්ණ ර තටට 
ඇරුශේ රේ. 

 

(ත) ර තයරු හ වත න්නිරේදන  තක්ණඹ යතජ්ය අාලඹට රඹතදතගැනීරම් ක්රභරේද, යතජ්ය රේත ර තයරු හ 
වත න්නිරේදන  තක්ණඹ රඹතදතරගන ඩත  තර්ඹක්භ ඉටු කිරීභ, ඉ- යතජ්ය ක්රභ වත මූලි  
 තක්ණි  අලය ත, යතජ්ය ර තයරු හ වත න්නිරේදන  තක්ණඹ උඳිප ුවඹ  මූලි  අාග, ඉ- 
යතජ්ය ඳද්ධතිඹ  මූලි  අාග, අන් ර් ්රිඹත තරී වැකිඹත (  Interoperability ) තදිඹ ඉ- යතජ්ය ර තටට 
අඹේ රේ. 

 
 එක් එක් විබතගරේ එක් එක් විඹඹන් ඳැැේවීභට ැරසුම් ය ඇති  තරටවන ඳව  දැක්රේ.  
 

 

අනු ලං

අා  
විභතගර  ලංතම වි යය 

වි ය ලං

අා ය 
දිතය රනකතේ 

01 

ශ්රී රා ත ර තයරු හ වත 
න්නිරේදන  තක්ණ 
රේරේ 3 ඳන්තිරේ III 
රරේණිරේ නිරධයඹන් වත 
න  තර්ඹක්භ ත  ඩඉම් 
විබතගඹ 

තඹ න ාග්රවඹ 01 2018.04.08 
රඳ. 9.00 - රඳ. 10.00 

මුදල් රයගුරතසි 02 2018.04.08 
රඳ. 10.30 - රඳ.11.30 

02 

ශ්රී රා ත ර තයරු හ වත 
න්නිරේදන  තක්ණ 
රේරේ 3 ඳන්තිරේ II 
රරේණිඹට නිඹමි  
 තර්ඹක්භ ත  ඩඉම් 
විබතගඹ 
 

 ර්ඹතර ක්රභ වත  තර්ඹ 
ඳිපඳතටිඹ 

 

03 
2018.04.07 ඳ. 1.00 - ඳ. 3.00 

ර තයරු හ වත න්නිරේදන 
 තක්ණඹ 

 

04 
2018.04.07 රඳ. 9.00 - ඳ. 12.00 

03 

ශ්රී රා ත ර තයරු හ වත 
න්නිරේදන  තක්ණ 
රේරේ 3 ඳන්තිරේ I 
රරේණිඹට නිඹමි  
 තර්ඹක්භ ත  ඩඉම් 
විබතගඹ 

ර තයරු හ වත න්නිරේදන 
 තක්ණඹ(ලිඛි  
ඳරීක්ණඹ)  

 

05 
2018.04.07 රඳ. 9.00 - රඳ. 10.00 

ර තයරු හ වත න්නිරේදන 
 තක්ණඹ(රතරඹෝගි  
ඳරීක්ණඹ)  

 

06 
2018.04.07 රඳ. 10.30 - රඳ.11.30 

04 

ශ්රී රා ත ර තයරු හ වත 
න්නිරේදන  තක්ණ 
රේරේ 2 ඳන්තිරේ II 
රරේණිඹට නිඹමි  
 තර්ඹක්භ ත  ඩඉම් 
විබතගඹ 

තඹ න ාග්රවඹ 
 

07 
2018.04.08 රඳ. 9.00 - රඳ. 11.00 

මුදල් රයගුරතසි 
 

08 
2018.04.08 රඳ. 11.30 - ඳ. 1.30 

05 
 

 ශ්රී රා ත ර තයරු හ වත 
න්නිරේදන  තක්ණ 
රේරේ 2 ඳන්තිරේ I 
රරේණිඹට නිඹමි  
 තර්ඹක්භ ත  ඩඉම් 
විබතගඹ. 

 තර්ඹතර ක්රභ වත  තර්ඹ 
ඳිපඳතටි 

 

09 
2018.04.08 ඳ. 1.00 - ඳ. 3.00 

ර තයරු හ වත න්නිරේදන  
 තක්ණ වත ඉ - යතජ්ය 

 
10 2018.04.08 රඳ. 9.00 - ඳ. 12.00 

      
 

15.0 රභභ විබතග නිරේදනරඹන් විධිවිධතන රත රනතභැති  ය   හණක් පිළිඵ වුද, ඒ තඵද්ධ රේත 
අධයක් ජ්නයතල්රේ ීරයණඹ අතන ීරයණඹ න්රන්ඹ. 

 
16.0  රභහි සිාවර, රදභශ වත ඉාග්රීසි බතත භතධයඹන්රගන් ඳශන නිරේදනඹන්හි ඳතඨ අ ය කිසිඹම් 

රනතගැරපීභක් රවෝ අනනුකර තඹක් ඳීර නම්, එැනි විරට  දී සිාවර භතධය නිරේදනඹ ඵරතේභ  
රේ. 

 
         

              

      රක්.වී.පී.එම්.රේ. ගභරේ 
      ඒ තඵද්ධ රේත අධයක් ජ්නයතල් 

2018 රඳඵයතිප භ 28 ැනි දින                                                යතජ්ය ඳිපඳතරන වත  ශභනත යණ අභත යතාලඹ 
යතජ්ය ඳිපඳතරන වත  ශභනත යණ අභත යතාලඹ, 
නිදවථ චරුයරඹ, 
ර තශම 07. 
 


