ශ්රී ලංකා ත ලංරකතුරු හ ලං ත ලං්නිවේරන ත ලංකතෂණ ස ලංර්යේර  ලං3 ලංේත ලංපනිතිය ලංIII ේත ලංරරයණියට
බඳේත ලංගැනීරේ ලංවිේෘක ලංකුග ලංවිභතගය ලං- ලං2018
1.0

ශ්රී ා ළ රකතරරුරු ශළ වනිවේරන ත කළෂණස රවයලර3 3 ලත ්නියේර3 III රරයණියේර3 කතරුරු ලට
බඳලළ ගෆනීරේ විලෘක කරග විභළගය වඳශළ සුදුසු ේ ත් ශ්රී ා ළ පුරලෆසියනිරගනි අයදුේ්ත් ෆඳලනු
ෆරේ.

2.0

විභළග ර තමවළරිවහ ජතරළල් විසිනි ්ලත්ලනු බත ලිඛික ්රීෂණසය ප්රයේල අනුල කුවකළල මක
සුදුසු ේ වපුරළ ඇයේ අරේෂණ යනි, ශ්රී ා ළ රකතරරුරු ශළ වනිවේරන ත කළෂණස රවයලර3 3 ලත
්නියේර3 III රරයණියේර3 කතරුරු වඳශළ රකෝරළ ්ත් ර ගනු ඇක.

3.0

රමහිදී පිරවීමට අරේෂණෂික මුළු පුරේ්ළඩු වාඛ්යළල 911 කි. ්ත්වීම ක්රියළත්ම ලත නයතය ඒ ළබද්ධ
රවයලළ අධයෂණ ජතරළල් විසිනි වේහචය රනු ෆරේ. කිසියේ ඇබර්රු වාඛ්යළලෂණ රශෝ ඇබර්රු
සියල්ම රශෝ රතතපිරවීමට ඒ ළබද්ධ රවයලළ අධයෂණ ජතරළල්ට බය ඇක.

4.0

පිරවීමට අරේෂණෂික පුරේ්ළඩු වාඛ්යළරලනි 3%ෂණ ආබළධ වහික පුද්ගයනි වඳශළ රලනි ර රරනු ඇක.
විභළගර3දී සුදුසු ේ බත ආබළධ වහික පුද්ගයිනි අකරිනි ඉශෂ කුණු මට්ටරේ 3% ප්රයේකයෂණ
්මසෂණ ්ත්වීේ බළ දීම වඳශළ රකෝරළ ගෆරතනු ඇක. රකෝරළගනු බත අරේෂණ යනිරේ කුණු
මට්ටම යටත් පිරිරවයිනි මුළු කුණු ප්රමළසරයනි 50% ෂණ ලත් විය යුරුය. ්ත්වීමෂණ වඳශළ රකෝරළ ගනු
ෆබ අරේෂණ යකු විරය වල ය ්රීෂණස ම්ඩඩයෂණ රලක ඉනයරි්ත් රත අකර, අයදුේ රු
විරයඥ වල ය ලළර්කළලකිනි කම ආබළධ වහික කත්ත්ලය ශළ යය අ ළෂ කතරුරර් රළජ ළරි ඉටු කිරීම
වඳශළ බළධළලෂණ රතතලත බල කශවුරු ෂ යුරුය.

5.0

ලෆටු් :- 2016.02.25 නයතෆයේ රළජය ්රි්ළත ච්රරල්ඛ් අා 03/2016 (MT-01-2016) අනුල
ශ්රී ා ළ රකතරරුරු ශළ වනිවේරන ත කළෂණස රවයලර3 3-III, 3-II, ශළ 3-I, ලත රරයණියේලට අ ළෂ
මළසි ලෆටුේ ්රිමළසය රු. 29,840-10x300-11x350-10x560-10x660 – 48,890/= ෂණ රන.

වටශත:
යම ලෆටු් ඔබට හිමිලනිරනි 2020.01.01 නයත සිට රන. යරකෂණ ඉශක ච්රරල්ඛ්ර3 II
උ්රල්ඛ්තර3 විධිවිධළත ්රිනය ලෆටුේ රගලනු ෆරේ.
6.0

රමම කතරුර වහථිරය. රමම විභළගරයනි ශ්රී ලංකා ත ලංරකතුරු හ ලං ත ලං්නිවේරන ත ලංකතෂණ ස ලංර්යේර  ලං3 ලත ලං
පනිතිර  ලංIII රරයණියේයට ්ත්ලත වේධළරීනිට හිමි විරළම ලෆටුේ ්රමය පිිබබඳ රජය විසිනි ඉනයරිර3දී ගනු
බත ප්රයේ්ත්යේමය ීරරසය ට යම වේධළරීනි යටත්රන.

7.0

සුදුසු ේ :- ශ්රී ා ළ රකතරරුරු ශළ වනිවේරන ත කළෂණස රවයලර3 3 ලත ්නියේර3 III රරයණියේයට බඳලළ
ගෆනීම වඳශළ ්ශක වඳශනි සුදුසු ේ අ ළෂ රන.
(අ)
(ආ)
(ඇ)
(ඈ)

ශ්රී ා ළරන පුරලෆසියකු විය යුරුය.
අයදුේ්ත් භළර ගනිතළ අලවළත නයතයට ලයව අවුරුදු 18ට රතතඅඩු විය යුරු අකර අවුරුදු 35ට
රතතලෆඩි විය යුරුය. (ඒ ලංඅනුේ ලං2000.05.21 ලංදිතට ලංර ෝ ලංඊට ලංරපු ලං ත ලං1983.05.21 ලංදිතට ලංර ෝ ලංඊට ලං
පසුේ ලංඋපනි ලංදිතය ලංරයදී ලංඇති ලංඅයට ලංපමසෂණ ලංරේ ලං්ඳ ත ලංඅයදුේ ලංකිරීමට ලංසුදුසු ේ ලංඇක.)
යශ්ත් චරිකයකිනි වශ මතළ රවෞඛ්ය කත්ත්ලයකිනි යුෂණක විය යුරුය.
නයලයිරනි ඕතම ප්රරද්ය රවයලය කිරීමට බෆී  සිටිය යුරුය.

(ඉ)

අධයළ්ත සුදුසු ේ :
(01)

(ඊ)

අධයයත ර්තදු වශයේ ්්ර (වළමළතය ර්ෂ) විභළගරයනි භළළල, ගණියේකය වශ
ඉාේරීසි භළළල ඇරුළු වේමළත ්ශෂණ (05) වහිකල වියයනි ශයෂණ (06) එ ේු ලං්මත් ලං
වීම.

ලෘත්ීරය සුදුසු ේ :
(අ) විහල වි යළ ප්රයේ්ළ ත ර තමිනි වභළල විසිනි පිිබගත් විහල වි යළයකිනි රශෝ උ්ළධි
ප්ර ළතය කිරීරේ ආයකතයෂණ ලරයනි විහල වි යළ ප්රයේ්ළ ත ර තමිනි වභළල විසිනි
පිිබගත් ආයකතයකිනි රශෝ ්රිගස වි යළල / රකතරරුරු කළෂණසය / රකතරරුරු ශළ
වනිවේරන ත කළෂණස ෂණරය්රයට අ ළෂ ඩිේරෝමළල / උවවහ ඩිේරෝමළල රශෝ ඊට ඉශෂ
්ළඨමළළලෂණ ශ ළරළ වේපූර්ස ර යේබීම.
රශෝ

(ආ) විහල වි යළ ප්රයේ්ළ ත ර තමිනි වභළල විසිනි පිිබගනු බත ්රිගස
/ රකතරරුරු
කළෂණස / රකතරරුරු ශළ වනිවේරන ත කළෂණස ෂණරය්රයට අ ළෂ ඩිේරෝමළලෂණ රශෝ ඊට
ඉශෂ ්ළඨමළළලෂණ රශෝ ්ෆය 1500 ට රතතඅඩු ්ළඨමළළලෂණ රශෝ ශ ළරළ වේපූර්ස ර
යේබීම.
රශෝ
(ඇ) කෘයේයි ශළ ලෘත්ීරය අධයළ්ත ර තමිනි වභළල විසිනි පිිබගනු බත යම ර තමිනි
වභළරන ලියළ්නයාචි වී ඇයේ ආයකතයකිනි රශෝ ්ළර්ලිරේනිරුරන වේමක ්තකෂණ මඟිනි
වහථළ්තය ර ඇයේ ලයලවහථළපික ආයකතයකිනි
(1)

්රිගස / රකතරරුරු කළෂණස / රකතරරුරු ශළ වනිවේරන ත කළෂණස
ෂණරය්රයට අ ළෂ ජළයේ ලෘත්ීරය කුවකළ (NVQ) ්ශ (05) / ඊට ඉශෂ
වශයේ ය බළ යේබීම.
රශෝ

(2)

්ෆය 1500 ට රතතඅඩු ්රිගස / රකතරරුරු කළෂණස / රකතරරුරු ශළ
වනිවේරන ත කළෂණස ෂණරය්රයට අ ළෂ ්ළඨමළළලෂණ ශ ළරළ වේපූර්ස ර
යේබීම.

්ෑම ලංඅයදුේ  හේකුම ලංකතරුුට ලංඅ තළ ලංසියලු ලංසුදුසු ේ ලංඅයදුේපත් ලංභතු ලංගනිතත ලංඅේ්තත ලංදිත ලංර ෝ ලංඊට ලංරපු ලං
්ේපූර්ස ලං ු ලංතිබීම ලංඅවේේතර්ය ලංරන.
8.0

විභළග ්රි්ළටිය :8.1

විභළගය, ප්රහත ්්ර ර කිනි යුෂණක රන. රමම විභළගය සිාශ, ර මෂ, වශ ඉාග්රීසි මළධය ලලිනි
්ෆලෆත් රන. ඉල්ලුේ රත මළධය ්සුල රලතවහ කිරීමට ඉඩ ර නු රතතෆරේ.

8.2

විභළග වියයනි වශ ඒ ඒ වියයට රලනි ර රරත  කුණු ්ශක ෆෂණරන.
කුණු

(i) රකතරරුරු ශළ වනිවේරන ත කළෂණසය
(ii) අභිරයෝගයකළල
මුළු කුණු

100 යි
100 යි

ළය
්ෆය 2 යි
්ෆය 1 යි

200

රකතරරුරු ශළ වනිවේරන ත කළෂණස ලිඛික ්රීෂණසය :
විභළග අරේෂණ යළ වරු රකතරරුරු ශළ වනිවේරන ත කළෂණසය පිිබබඳල වළමළතය ෆනුම,
රමරශයුේ ්ද්ධීරනි/මෘදු ළාග/ ෘඩළාග පිිබබඳ ෆනුම, රලේ ශළ අරතකුත් රකතරරුරු ්ද්ධයේ
විහරල්සය, වේර්මළසය, ්රීෂණළල, වහථළ්තය ශළ තඩත්රු ටයුරු (System Analysis, Design,
Testing, Implementation and Maintenance) පිිබබඳ ෆනුම, ත්ක වමු ළය (Database) වේර්මළසය
ශළ ෂමතළ රසය පිිබබඳ ෆනුම, ්රිගස ජළ ෂමතළ ළසය පිිබබඳ ෆනුම, අනිකර්ජළය
ශළ වි ුත් කෆ් ආදී ෂණරය්ර පිිබබඳ ෆනුම ්රීෂණළ ර රරත ලුශගක ශළ බහුලරස ප්රහතලලිනි
වමනිවික රන. ප්රහත සියල්ටම පිිබරුරු වෆ්යිය යුරුය.
අභිරයෝගයකළල
රමම ප්රහත ්්රය විභළග අරේෂණ යළරේ වාඛ්යළ රල්ඛ්තළත්ම ශෆකියළල, කර් ළනුක රුණු
ෆෂණවීම පිිබබඳ ෆනුම ්රීෂණළ කිරීරේ ප්රහත රමම ප්රහත ්්රයට අඩාු  රන. බහුලරස ශළ ර ටි
පිිබරුරු වෆ්යීරේ මළනයිබර3 ප්රහත 50 කිනි වමනිවික ලත අකර ප්රහත සියල්ටම පිිබරුරු වෆ්යිය
යුරුය.
්ට ත ලං:
රවයලර3 රළජ ළරි වඳශළ අරේෂණ යනිරේ රයෝගයකළල ශළ ශෆකියළල ්රීෂණළ ර බෆලීමට රමම ප්රහත
්්ර ව වහ වී ඇක. රමම විභළගය කරග විභළගයෂණ වුල යෂණ යෂණ වියය වඳශළ රලනි ර ඇයේ
කුණුලලිනි යටත් පිරිරවයිනි (40%) සියයට ශකිබශෂණලත් අරේෂණ යනි විසිනි බළගක යුරු අකර,
විභළගර3 මුළු කුණු ගසවේනි යටත් පිරිරවයිනි (50%)සියයට ්තශෂණලත් බළගක යුරු රන. වම
ලිඛික පිිබරුරු ්්රයෂණ වේබනිධරයනි අ්ෆශෆනයිබ අත් අකුරු ශළ ලචතල අෂණර විතයළවය පිිබබඳ ලෆරනය
වේබනිධරයනි කුණු අඩු රනු ෆරේ. කරග විභළගය වඳශළ රලනි ර තට ඇයේ පුරේ්ළඩු ගසත
වපුරළත ්රිනය බළගත් කුණු අනුපිිබරල කරර3ම අනුගමතය රමිනි ්ත්වීේ ර නු ෆරේ.

8.3

පිරවීමට අරේෂණෂික පුරේ්ළඩු වාඛ්යළලට වමළත අරේෂණ යිනි වාඛ්යළලෂණ ඇරුෂත් ලත රවය
විභළගය වමත් අරේෂණ යනිරේ තේ ඇරුෂත් ප්රයේල රල්ඛ්තය විභළග ර තමවළරිවහ ජතරළල්
විසිනි ඒ ළබද්ධ රවයලළ අධයෂණ ජතරළල් රලක බළ ර නු ඇක. යයට අමකරල විභළගයට ර්නී සිටි
සියලුම අරේෂණ යනි රලක යෂණ යෂණ විය වඳශළ බළ ගත් කුණු, මුළු කුණු ඇරුෂත් ප්රයේල
රල්ඛ්තයෂණ විභළග ර තමවළරිවහ ජතරළල් විසිනි ර්ෞද්ගලි ල බළ දීම රශෝ ශ්රී ා ළ විභළග
ර ්ළර්කරේනිරුරන www.results.exams .gov.lk රලේ අඩවිර3 ප්රසිද්ධ කිරීම සිදු රනු ඇක.

9.0

ලයළජ රකතරරුරු වඳශළ ඬුලේ - අයදුේ්්රය පිරවීරේදී ඉකළ වෆෂකිලිමත්ල වේරල ය රකතරරුරු වෆ්යිය
යුරුය. රමම විභළගර3 නීයේ රියේ අනුල යේ අරේෂණ යකු නුසුදුසු බල අතළලරසය වුලරශතත් විභළගයට
ර්ර රශෝ විභළගය ්ෆලෆත්රලත අකරරුර රශෝ විභළගරයනි ්සුල රශෝ ඕතම අලවහථළල ඔහුරේ /
ඇයරේ අරේෂණ ත්ලය අලාු  ෂ ශෆකිය. අයදුේ රුලකු විසිනි ඉනයරි්ත් රත  රකතරරුරෂණ
ඕතම අලවහථළල අවකය බල ර්නී ියයරශතත් රශෝ ඔහු / ඇය රජර3 රවයලරයනි ්ශ කිරීමට පිිබලත.

10.0

විභළග ගළවහරු :- විභළග ගළවහරුල රු. 500/= කි. රමම මු  විභළග ර තමවළරිවහ ජතරළල්රේ ආ ළයේ ශීර්
2003-02-13 ට බෆරලත ්රිනය ඕතම ප්රළරද්ශීය රල් ේ
ළර්යළය ට රශෝ නයවහරිෂණ රල් ේ
ළර්යළය ට රශෝ රගවිය ශෆකිය. ඒ වඳශළ අයදුේ රුරේ තමිනි වේකුත් රත රිසිට්්ක අයදුේ්රත්
අ ළෂ ර තටුරන රතතගෆෂරලත රවය යහි ළරයකිනි ඇවිය යුරුය. (රිසිට්්රත් ඡළයළවහථ පිට්කෂණ මරු
ප්රරයෝජතය වඳශළ ෂඟ කබළ ගක යුරුය.) කිසිම රශයරුලෂණ වේවළලත් විභළග ගළවහරු ආ්සු රගලනු
රතතබත අකර, මු ල් ඇසවුේ ශළ මුද් ර භළරගනු රතතෆරේ.

11.0

(i)

අයදුේ්්ර :- ඒ 4 (රව.මී. 21x29) (වළමළතය ශළසහීටට්) ප්රමළසර3
(අ)
(ආ)
(ඇ)

ඩ ළසි භළවිකළ

රමිනි,

අා 01 සිට 03 රකෂණ රේ යනි ්ෂමු පිටුලට ,
අා 04 සිට ඉනයරියට ලත රේ යනි අරතෂණ පිටුලට , ඇරුෂත් ලත රවය ඩ ළසිර3
ර ්ෆත්කම ප්රරයෝජතයට ගවේමිනි අයදුේ්්රය පිිබරය
රගක යුරු අකර
අරේෂණ යළ විභළගයට ර්නීසිටිත භළළරලනිම අයදුේ්්රය පිරවිය යුරුය.
අයදුේ්්රය පිිබරය ර ගනිතළ විට යහි ශීර්ර3 වඳශනි විභළගර3 තම, සිාශ
අයදුේ්්රල සිාශට අමකරල ඉාග්රීසිරයනි , ර මෂ අයදුේ්්රල ර මෂට අමකරල
ඉාග්රීසිරයනි වඳශනි ෂ යුරුය.

වේයමික ආ ර් ආ ෘයේයට අනුක රතතලත, වේයමික නයතට ර්ර විභළග ගළවහරු රගලළ රතතමෆයේ ශළ
වේලෆරනයල වේපූර්ස ර රතතමෆයේ අවේපූර්ස කත්ත්ලර3 ්ලයේත අයදුේ්්ර කිසිදු ෆනුේදීමකිනි රකතරල
ප්රයේෂණරය් රනු ෆරේ. වේසි ්රිනය අයදුේ්්ර වේපූර්ස රතතකිරීරමනි සිදුලත ්ළඩුල අයදුේ රුලනි
විසිනි රළගක යුරුය. අයදුේ්්රර3 ඡළයළ පිට්කෂණ ෂඟ කබළ ගෆනීම ප්රරයෝජතලත් ලනු ඇයේ අකර,
වේපූර්ස රනු බත අයදුේ්්රය විභළග වේරන තර3 ෆෂණරලත අයදුේ්්රයට අනුක
යනිත
පිිබබඳල අයදුේ රු විසිනි විමවළ බෆලිය යුරු රන. යරවය රතතවුතරශතත් අයදුේ්ක ප්රයේෂණරය් විය ශෆකිය.
.

(ii)

රමහි උ්රල්ඛ්තය 1 අනුල විභළගයට ර්නීසිටිත තගරය ශළ තගර අා ය ෆමෆත්ක
අනුපිිබරල අනුල ්ෂමු ශළ ර ලත රත්රීම ලරයනි ෆෂණවිය යුරුය. විභළගයට ර්නී සිටීමට
ඉල්ලුේ ෂ තගර ්සුල රලතවහ කිරීමට ඉඩ ර නු රතතෆරේ. යේ තගරය ට ඉල්ලුේ ෂ
අරේෂණ යිනි ගසත ප්රමළසලත් රතතරන තේ ර ලත ෆමෆත්ක රව වඳශනි ෂ තගරය
රලක රයතමු ර රරත අකර, යම ර ලත තගරය වඳශළ ප්රමළසලත් අරේෂණ යිනි ගසතෂණ
රතතසිටියරශතත් යළබ තගරයෂණ රලක රයතමු රනු ෆරේ. ර රවය වුල යකී මධයවහථළත
සියල්රහිම රශෝ ලෆඩි ගසත
රශෝ ප්රමළසලත් අයදුේ රුලනි වාඛ්යළලෂණ රතතමෆයේ
වුලරශතත් විභළගය ර තෂඹ දී ්මසෂණ ්ෆලෆත්වීමට විභළග ර තමවළරිවහ ජතරළල් විසිනි ටයුරු
රනු ඇක.

11.1

ගෆවට් වේරන තර3 වඳශනි සුදුසු ේ ඇයේ අය ්මසෂණ ඉල්ලුේ ර ඇකෆයි යත පූර්ල වේගමතය මක
වේයමික විභළග ගළවහරු රගලළ වේයමික නයතට රශෝ යනයතට ර්ර රශෝ වම අයේනි ම වේපූර්ස අයදුේ්්ර
ඉනයරි්ත් ර ඇයේ සියලු අයදුේ රුලනිට කරග විභළගයට ර්නී සිටීමට විභළග ර තමවළරිවහ ජතරළල්
විසිනි ප්රරන ්්ර වේකුත් රනු ෆරේ. කරග විභළගයට ර්නී සිටීම වඳශළ ප්රරන ්්රයෂණ වේකුත් කිරීම
අයදුේ රු රමම කතරුර වඳශළ සුදුසු ේ වපුරළ ඇයේ බලට පිිබගෆනීමෂණ රව වෂ නු රතතෆරේ.
අයදුේ රුලනි වේමුඛ් ්රීෂණසයට ෆඳලළ ගෆවට් වේරන තය අනුල සුදුසු ේ යේරේ ෆයි ්රීෂණළ රත
අලවහථළරන අලය සුදුසු ේ රතතමෆයේ බල අතළලරසය වුලරශතත් යම අයරේ විභළග අරේෂණ ත්ලය
අලාු  රනු ෆරේ.

11.2

අයදුේ්්රය බශළ යලත ලරර3 ලේ ්ව ඉශෂ ර ෂලරර් “ශ්රී ා ළ රකතරරුරු ශළ වනිවේරන ත
කළෂණස රවයලර3 3 ලත ්නියේර3 III ලත රරයණියේයට බඳලළ ගෆනීරේ විලෘක කරග විභළගය - 2018’’
යනිත වඳශනි රනිත.

11.3

අයදුේ්්රර3 අරේෂණ යළරේ අත්වත රජර3 වි යළය
විදුශල්්යේලරයකු, වළම ළත
විවේහචය ළරලරයකු, නයවුරුේ ර තමවළරිවහලරයකු, ප්රසිද්ධ රතතකළරිවහලරයකු, රිවිධ ශමු ළරන අධි ළරී
බයත් වේධළරියකු, ර්තලිවහ රවයලර3 ගෆවට් ෂ කතරුරෂණ රත වේධරයකු, ලළර්ෂි ලෆටු් රු.
240,360ෂණ රශෝ ඊට ලෆඩි රජර3 වහථිර කතරුරෂණ රත වේධරයකු රශෝ විසිනි වශයේ
රනු ෆබ යේබිය
යුරු ය.

11.4

වේපූර්ස රත  අයදුේ්්රය 2018 මෆයි මව 21ලත නයත රශෝ ඊට ර්ර රශෝ ්ශක ෆෂණරලත
ලිපිතයට ලියළ්නයාචි කෆ්රනි යවිය යුරු ය
විභළග ර තමවළරිවහ ජතරළල්,
වාවිධළත ශළ විරද් විභළග ළඛ්ළල
ශ්රී ා ළ විභළග ර ්ළර්කරේනිරුල
කෆ. ර්. 1503,
ර තෂඹ.

12.0

විභළගයට ර්නී සිටීම - අයදුේ රුලනි රලක ප්රරන ්්ර වේකුත් ෂ ලශළ ම ඒ බල වඳශනි රමිනි
පුලත්්ත් වේරන තයෂණ ශ්රී ා ළ විභළග ර ්ළර්රුරේනිරුල මියනි ්ෂ රනු ඇක. වේරන තය ්ෂ වී නයත
2ෂණ රශෝ 3ෂණ ගකව ්සුලත් ප්රරන ්්රය රතතෆබුණියේ තේ ෆනිවීරේ වඳශනි ආ ළරයට ඒ බල ශ්රී ා ළ
විභළග ර ්ළර්රුරේනිරුල රලක නිලළ සිටි ය යුරු ය. ඔබ රලක කබළගත් පිට්ක, විභළග ගළවහරු රගවීරමනි
 කුවිකළනිසිර3 පිට්ක වශ ඉල්ලුේ්්රය කෆ්රනි රයතමු කිරීරේ දී ලියළ්නයාචි රත 
කුවිකළනිසිය අකෆයේල විභළගර3 තම, අයදුේ රුරේ වේපූර්ස තම, ජළයේ ශෆදුනුේ්ත් අා ය ශළ
ලිපිතය වඳශනි රමිනි ශ්රී ා ළ විභළග ර ්ළර්කරේනිරුරලනි විමවත රව නිලත අකර ර තෂඹිනි
බෆශෆර ප්රරද්ය අයදුේ රුලකු තේ, සෆෂණවහ මියනි ප්රරන ්්රර3 පිට්කෂණ බළ ගෆනීමට ඔබරේ
සෆෂණවහ අා ය වමග ඉශක විවහකර ඇරුෂත් ඉල්ලීේ ලිපියෂණ ශ්රී ා ළ විභළග ර ්ළර්කරේනිරුල රලක
සෆෂණවහ මියනි රයතමු රමිනි විමවළ සිටීම ලඩළත් ල ළයී ලනු ඇක.

13.0

අරේෂණ යිනිරේ අතතයකළල වතළථ කිරීම වඳශළ ්ශක වඳශනි ලියවිලිලලිනි ය ෂණ විභළග
ළළධි්යේ රලක ඉනයරි්ත් ෂ යුරු ය.
i
ii

පුද්ගයිනි ලියළ්නයාචි කිරීරේ ර ්ළර්කරේනිරුල මියනි වේකුත්
ලාු  විරද් ගමනි බ ්්රය

රත  ජළයේ

ශෆඳුනුේ්ක

14.0

විභළගය ්ෆලෆත්වීම වේබනිධරයනි විභළග ර තමවළරිවහ ජතරළල් විසිනි ්තලනු බත නීයේ රීයේලට
විභළග අරේෂණ යිනි යටත් රන. යම නීයේ රීයේ උල්ාඝතය ෂරශතත් විභළග ර තමවළරිවහ ජතරළල්
විසිනි ්තලනු බත ඬුලම ට යටත් වීමට ඔහුට රශෝ ඇයට සිදුලනු ඇක.

15.0

රමහි වඳශනි රතතලත යේ රුසෂණ රලරකතත් ඒ වේබනිධල ඒ ළබද්ධ රවයලළ අධයෂණ ජතරළල් විසිනි
ීරරසය රනු ඇක. සියලුම අයදුේ රුලනි රමම ගෆවට් වේරන තර3 වඳශනි ර්තදු විභළග නීයේ රීයේ
අනුල ටයුරු කිරීමට බෆී  සිටිනු ඇක.

16.0

රමම වේරන තර3 සිාශ, ර මෂ ශළ ඉාග්රීසි භළළ ්ළඨ අකර කිසියේ රතතගෆමකමෂණ රශෝ
අතනුකකළලෂණ රන තේ සිාශ වේරන තය බ්ෆලෆත්රන.

රෂණ.වී.මක.යේ.රේ. ගමරේ
ඒ ළබද්ධ රවයලළ අධයෂණ ජතරළල්
රළජය ්රි්ළත වශ ෂමතළ රස අමළකයළාය
2018 අරප්රයල් මව 06 ලෆවේ නයත,
රළජය ්රි්ළත වශ ෂමතළ රස අමළකයළාය,
වේ ශවහ චරුරස්රය,
ර තෂඹ 07

ආදර්ශ අයදුම්පත්රය
ශ්රී කා ත රකතුරු හ ත ්නිවේරනදත කතෂණ ස ර්යේර3 ව ේත පනියේර3 III ේත රරයණියටය
බඳේත ගැනීරම් විේෘක කුග විභතගය - 2018
Open Competitive Examination for Recruitment to Class 3 – Grade III of
Sri Lanka Information & Communication Technology Service - 2018
(ර ත  ර තටුල රුෂ වේලෆරනය වාරෂණකය / අා ය ්ෆශෆනයලිල වටශනි

රනිත)

( ළර්යළයීය ප්රරයෝජතය වඳශළ)

විභළගයට ර්නී සිටිත භළළ මළධයය :
(අ ළෂ අා ය ර තටුල රුෂ ලියනිත.)



සිාශ - 2
ර මෂ - 3
ඉාග්රීසි - 4

ගෆවට් වේරන රතර3 11(ii) රේ ය අනුල
ඉල්ලුේ රු විභළගයට ර්නී සිටීමට අරේෂණළ
රත තගරය ශළ තගර අා ය වඳශනි
රනිත.(විභළග මධයවහථළත පිහිටුලත තගර වශ
තගර අා



වඳශළ උ්රල්ඛ්තය -1 බනිත.)

තගරය

තගර අා ය

්ෂමු රත්රීම
ර ලත රත්රීම

ඔබ විභළගයට ර්නී සිටිනිරනි ගෆවට් වේරන තර3 4.0 රේ ර3 ප්ර ළරල, ආබළධික පුතරුත්ථළ්ත
ර තනිරද්සි යටරත් ? (රමම ර තටව පිරවීමට ර්ර ගෆවට් වේරන තර3 4.0 රේ ය රශතඳිනි කියලනිරනි තේ
මෆතවි.)

ඔන
තෆක

-1
-2

(අ ළෂ අා ය ර තටුල රුෂ ලියනිත.)

1.0
1.1. මුකුරු අගට රයත ළ මුකුරු වමග තම : ………………………..………………………....…………
(ඉාග්රීසි

ෆපිටල් අකුරිනි) උ ළ : GUNAWARDHANA H.M.S.K.

1.2. වේපූර්ස තම (ඉාග්රීසි ෆපිටල් අකුරිනි) : ………………………....………………………………....…..
………………………………………………………………………………………………….……
(උ ළ : HERATH MUDIYANSELAGE SAMAN KUMARA GUNAWARDHANA)
1.3. වේපූර්ස තම (සිාශරනි/ර මරෂනි) : ………………………....………………………….....…...……
....…………………………………………………………………………………………………….
1.4. ජළයේ

ශෆඳුනුේ්ත් අා ය

:

2.0
2.1. වහථීර ලිපිතය (ඉාග්රීසි ෆපිටල් අකුරිනි) : ………………………....……………………………..…....
……………....………………………………....………………………………....………………
2.2. වහථීර ලිපිතය (සිාශරනි/ර මරෂනි) : ………………………....……………………………….........
……………………………………………………………………………………………………
2.3. ප්රරන ්්රය යවිය යුරු ලිපිතය (ඉාග්රීසි ෆපිටල් අකුරිනි) : …………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
3.0
3.1. වහත්රී/පුරු භළලය :

පුරු - 0

වහත්රී - 1

(අ ළෂ අා ය ර තටුල රුෂ ලියනිත.)

(

3.2. උ්නි නයතය :
3.3. 2018.05.21 නයතට ලයව :
3.4. ජාගම දුර ථත අා ය :

ලර්ය

අවුරුදු

මළවය

නයතය

මළව

නයත

4.0
4.1. අධයයත ර්තදු වශයේ
i.
ii.
iii.

්්ර (වළමළතය ර්ෂ) විභළගය පිිබබඳ විවහකර :

විභළගර3 ලර්ය ශළ මළවය : ………………………………………
විභළග අා ය
: ………………………………………
ප්රයේල :
වියය
රරයණියේය
වියය
01.

06.

02.

07.

03.

08.

04.

09.

05.

10.

රරයණියේය

5.0 ලෘත්ීරය සුදුසු ේ :
i

ශ ළරළ ඇයේ ්රිගස

්ළඨමළළරන තම : ……………………………………….………

ii

්ළඨමළළල ශ ළරළ ඇයේ ආයකතය

iii

්ළඨමළළල වේපූර්ස

iv

්ළඨමළළ

v

යම ්ළඨමළළල ජළයේ

රත  නයතය : ……………………………

ළය

: ……………………………
ලෘත්ීරය කුවකළ (NVQ 5) රශෝ ඊට ඉශෂ මට්ටරේ ්ළඨමළළලෂණ තේ

යම NVQ මට්ටම
vi

: ……………..…………….

යම ්ළඨමළළල ්ෆය 1500ට රතතඅඩු රකතරරුරු කළෂණස ෂණරය්රයට අ ළෂ ්ළඨමළළලෂණ තේ
යම ්ෆය ගසත

6.0 ඔබ

: ……………………………...……………….

ලර ළ

රශෝ

: ……………………………

ලර රශෝ රචෝ තළලෂණ වඳශළ උවළවියකිනි ලර

රු

(අ ළෂ ර තටුරන  කුස රයත නිත.) (පිිබරුර “ඔන” තේ විවහකර වඳශනි

රනු ෆබ යේරේ ? ඔන

තෆක

රනිත.)

…………………………………………………………………………………………………………
7.0 විභළග ගළවහරු රගව දු්ක පිිබබඳ විවහකර :
i.
ii.
iii.

විභළග ගළවහරු රගව ළර්යළය : …………………………………………………
දු්ත් අා ය වශ නයතය
: …………………………………………………
රගව මු 
: ………………………………………………….

දු්ක රතතගෆරලත රව යහි යෂණ ළරයකිනි රමහි අලනිත.
(දු්රත් ඡළයළ පිට්කෂණ ඟ කබළගෆනීම ප්රරයෝජතලත් ලනු ඇක.)

8.0 අයදුේ  හරේ ලං් ති ය:
a) රමම ඉල්ලුේ්්රර3 මවිසිනි ව්යළ ඇයේ රකතරරුරු මළ නිතළ කරමිනි වකය ශළ වේලෆරනය බල රගෞරලරයනි
ප්ර ළ

ර සිටිමි. රමහි යේ ර තටවහ වේපූර්ස රතතකිරීරමනි වශ/රශෝ ලෆරනය රව වේපූර්ස කිරීරමනි

සිදුවිය ශෆකි අළභය විඳ රළ ගෆනීමට ය ඟ රලමි. කල
ඇයේ බල , විභළග ගළවහරු රගලත  අා

රමහි සියලුම ර තටවහ වේලෆරනයල වේපූර්ස

ර

……………………… වශ ……………………… ලෆවේ

නයත රත මු ල් කුවිකළනිසිය රමයට අලළ ඇයේ බල ප්ර ළ

රමි.

b)

මවිසිනි

රත  රමම ප්ර ළය අවකය යෆයි ඔේපු වුලරශතත්, ්ත් රනු ෆබීමට ර්ර නුසුදුවහවකු ලත

බල වශ ්ත්වීම ෆබීරමනි ්සු රවයලරයනි ්ශ රනු ෆබීමට යටත්ලත බල මම වේමි.
c) කල විභළගය ්ෆලෆත්වීම වේබනිධරයනි විභළග ර තමවළරිවහ ජතරළල් විසිනි ්තලනු බත නීයේරීයේ ලට
මම යටත්ලත බල ප්ර ළ

රමි.

d) රමහි වඳශනි කිසිදු රකතරරුරෂණ ්සුල රලතවහ රතත රමි.

නයතය : …………………….

……………………………
අයදුේ රුරේ අත්වත

9.0 අයදුේ  හරේ ලංඅත්්ත ලං් ති  ලංකිරීම ලං:
රමම අයදුේ්ක ඉනයරි්ත්
මළ ර්ෞද්ගලි ල

රනු බත ………………….................................………මයළ/මිය/රමතවිය

නිතළ ශඳුතත බල

, ඔහු/ඇය මළ ඉනයරිපිට දී …………………………නයත

ඔහුරේ/ඇයරේ අත්වත කෆබ බල , වේයමික විභළග ගළවහරු රගලළ ඇයේ බල , යම දු්ක අලළ ඇයේ බල
වශයේ

රමි.

නයතය : ………………………

…........………..…….…….
අත්වත වශයේ
රත වේධළරියළරේ අත්වත

වශයේ
රත වේධළරියළරේ වේපූර්ස තම :
කතරුර : …………………………………………………
ලිපිතය : …………………………………………………
(වේ මුද්රළලකිනි වතළථ ෂ යුරුයි)
10.0

ර පතර්කරේනිරු ලංප්රධාතවේයතරේ ලංවේර්රශයය ලං:
( ෆතට රළජය රවයලර3 වේයුරු වේධළරීනි වඳශළ ්මසෂණ රමම ර තටව අ ළෂ රන.)

රමම අයදුේ්ක ඉනයරි්ත්

රනු බත ………………………………………… මයළ/මිය/රමතවිය රමම

ර ්ළර්කරේනිරුරන වහථීර කතරුර

රවයලය

රත බල , රමම විභළග වේරන තය ප්ර ළරල රමම කතරුර

වඳශළ අයදුේ කිරීමට අ ළෂ සුදුව ේ වපුරළ ඇයේ බල , යම කතරුර වඳශළ රකෝරළ ගනු ෆබුලරශතත් ෆතට
රත කතරුරරනි වේ ශවහ කිරීමට ශෆකි බල වශයේ

නයතය : ……………………………

රමි.

.................…………………
ර ්ළර්කරේනිරු ප්රධළවේයළරේ අත්වත

තම
: …………………………………………………
කතරුර
: …………………………………………………
(වේ මුද්රළලකිනි වතළථ ෂ යුරුයි)

උපරේඛත ලංඅා  ලංI
විභතග ලංමධාය්්ථතත ලංපිහිටුේත ලංතගුයනි
තගුය
ර තෂඹ
ගේ්ශ
ළුකර
මළකරල්
මශනුලර
නුලරයිබය
ගළල්
මළකර
ශේබනිරකතට
යළ්තය
මනිතළරම
මුයේන
ලවුවේයළ

තගු ලංඅා ය
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

තගුය
රිකුසළමය
මඩ පුල
අේ්ළර
පුත්කම
කුරුසග
අනුරළධපුර
ර්තරෂතනිතරුල
බදුල්
රමතසරළග
ගල්
රත්තපුර
කිිබරතතච්චිය

තගු ලංඅා ය
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

