
 

 

ශ්රී ලංකා ත ලංරකතුරු හ ලං ත ලං්නිවේරන ත ලංකතෂණ ස ලංර්යේර  ලං1 ේත ලංපනිතිර  III ලංරරයණිර , ලං1 ලංේත ලං

පනිතිර  ලං II රරයණිර  ්  ලං1 ේත ලංපනිතිර  I ලං රරයණිර  ලංවේකධතරීනි ලං්ඳ ත ලං ේත ලං තර්යෂණ මකත ලං

 ඩඉම් ලංවිභතග ලං- ලං2017(II) 
 
1.0 ශ්රී ලංා ත ලංරකතරතු හ ලංශත ලංවනිවේරන ත ලංකතෂණස ලංරවයලර  ලං1 ලත ලංපනිතිර  III ලංරරයණිර , ලං1 ලංලත ලංපනිතිර  ලංII ලං

රරයණිර  ලං වශ ලං 1 ලත ලං පනිතිර  I ලං රරයණිර  ලං වේධතරීනි ලං වඳශත ලං ලත ලං  තර්යෂණමකත ලං  ඩඉම් ලං විභතග ලං - 

2017(II) රතජ්ය ලං පිපපතත ලං ශත ලං  ෂමතත රස ලං මමතකයතාර  ලං මධීෂණසය ලං යටරේ ලං ශ්රී ලං ා ත ලං වාලර්ධත ලං
පිපපතත ලංආයකතර  ලංමධයෂණ ජ්තරතල් ලංවිසිනි ලං2018 මරරයල් ලංමව ලං07 ලංදිත ලංවශ ලං2018 මරරයල් ලංමව 08 ලංයත ලං
වති ලංමනික ලංදිතල ලංර තෂඹදී ලංපලේලනු ලංබත ලංබල ලංරමයිනි ලංවේරන තය ලං රනු ලංැරේ. 

 
2.0 රමම ලංවිභතග ලං1894/26 ලංවශ ලං2014.12.26 ලංදිතැති ලංමති ලංවිරය ලංගැවට් ලංපත්රර  ලංපෂ ලං ර ලංතති ලංශ්රී ලංා ත ලංරකතරතු හ ලං

ශත ලංවනිවේරන ත ලංකතෂණස ලංරවයලත ලංලයලවථාතරන ලංවිධිවිධතත ලංමනුල ලංපැලැේ ලංරන. 
 
3.0 ඉශක ලංවඳශනි ලංරවයලතලනිට ලංම තෂල ලංපැලැේවීමට ලංවේයමික ලං තර්යෂණමකත ලං ඩඉම් ලංවිභතග ලංපශක ලංවඳශනි ලංපිපදි ලං

රන. 
 

අනු ලං

අා ය 

විභතගර  ලංතම ්ාරෂණක ලංතතමය 

01. 
ශ්රී ලංා ත ලං රකතරතු හ ලංශත ලං වනිවේරන ත ලංකතෂණස ලංරවයලර  ලං 1 ලං ලත ලංපනිතිර  ලං III ලං
රරයණිර  ලංවේධතරීනි ලංවඳශත ලංලත ලං තර්යෂණමකත ලං ඩඉම් ලංවිභතගය 

SLICT 1(III) 

02. 
ශ්රී ලං ා ත ලං රකතරතු හ ලං ශත ලං වනිවේරන ත ලං කතෂණස ලං රවයලර  ලං 1 ලං ලත ලං පනිතිර  ලං II ලං
රරයණිර  ලංවේධතරීනි ලංවඳශත ලංලත ලං තර්යෂණමකත ලං ඩඉම් ලංවිභතගය 

SLICT 1(II) 

03. 
ශ්රී ලං ා ත ලං රකතරතු හ ලං ශත ලං වනිවේරන ත ලං කතෂණස ලං රවයලර  ලං 1 ලං ලත ලං පනිතිර  ලං I 
රරයණිර  ලංවේධතරීනි ලංවඳශත ලංලත ලං තර්යෂණමකත ලං ඩඉම් ලංවිභතගය  

SLICT 1(I) 

 
4.0 රමම ලංවිභතගය ලංවම්බනිධල ලංශ්රී ලංා ත ලංවාලර්ධත ලංපිපපතත ලංආයකතර  ලංමධයෂණ ලංජ්තරතල් ලංවිසිනි ලංවේයම ලං රත ලං

  ලංනීතිරීති ලංලට ලංවිභතග ලංමරේෂණ යිනි ලංයටේ ලංරන. රමම ලංනීති ලංඋල්ාඝතය ලං ෂරශතේ ලංවිතය ලංබධරයත ලං
විසිනි ලංපතලනු ලංබත ලං ඬුලම ට ලංයටේ ලංවීමට ලංඔවුතට ලංසිදුලතලත ලංතක. 

 
5.0 රමම ලංවිභතගය ලංවඳශත ලංමයදුම් ලංකිරීම ලංමනිකර්ජ්තය ලංශරශත ලංමතර්ගගක ලංක්රමයට ලං(Online)  රනු ලංැරේ.ශ්රී ලංා ත ලං

වාලර්ධත ලංපිපපතත ලංආයකතර  ලංවේ ලංරලේ ලංමඩවිය ලංලත ලංwww.slida.lk රලේ ලංමඩවිර  ලංරමනු ලංපටිේරකනි ලං
Examination උප ලං රමනුල ලං විලෘක ලං  ර ලං කමනිට ලං ම තෂ ලං විභතගය ලං රකෝරත ලං ගැනීරමනි ලං විභතග ලං මයදුම්පත්රය ලං
වම්පූර්ස ලං කිරීම ලං තරඹිය ලං ශැකිය.විභතග ලං මයදුම්පත්රය ලං වම්පූර්ස ලං කිරීම ලං 2018.03.16 ලං දිත ලං රප.ල ලං 8.00 ලං සිට ලං
2018.04.02 ලංදිත ලංමධයම ලංරත්රී ලං12.00 ලං ෂණලත ලංලත ලං තය ලංතුෂ ලංපමසෂණ ලංසිදු ලං ෂ ලංශැ . 
  

6.0 විභතග ලං ගතවථතු ලං - ලං පෂමුලත ලං ලරට ලං රමම ලං විභතගයට ලං රපනී ලං සිටිත ලං වේධතරීනි ලං විසිනි ලංකිසිදු ලං විභතග ලං ගතවථතුලෂණ ලං
රගවිය ලංයුතු ලංරතතරන. එකකුදු ලංවලේ ලංඉනිපසු ලංලතරලදී ලංවේධතරීනි ලංවිසිනි ලංඑෂණලර ලංඑෂණ ලංවිය ට ලංලඩත ලංරපනී ලං
සිටිනිරනි ලංතම් ලං විභතග ලං ගතවථතුල ලං  හ.500/-ෂණ ලං  , ලං එෂණ ලං වියෂණ ලං වඳශත ලං පමසෂණ ලං රපනී ලං සිටිනිරනි ලංතම් ලං විභතග ලං
ගතවථතුල ලං හ.300/-ෂණ ලං , ලංරව ලංරගවිය ලංයුතුය. ලංවිභතග ලංගතවථතු ලංශ්රී ලංා තල ලංරාරත ලංහිටටි ලංඕතෑම ලංකැපැල් ලං තර්යතයෂණ ලං
මඟිනි ලං(උප ලංකැපැල් ලං තර්යත ලංශැර) ලංරශෝ ලංශ්රී ලංා ත ලංවාලර්ධත ලංපිපපතත ලංආයකතර  ලංවේ ලංරලේ ලංමඩවිය ලංලත ලං
www.slida.lk තුළිනි ලංසය ලං  තඩ් ලං පේ ලං (credit cards) ලං මගිනි ලං රශෝ ලං ‘SLIDA’ රලක ලං රගවිය ලං යුතු ලං මකර ලං ඒ ලං
රගවීමට ලංම තෂල ලංබත ලංර ත ලංිපසිට්පරේ ලංමා ය ලංවිභතග ලංමයදුම්පරේ ලංම තෂ ලංවථාතතයනිට ලංතතුේ ලං ෂ ලංයුතු ලංය. ලං
ම තෂ ලංකැපැල් ලං තර්යතර දී ලං‘SLIDA’ ගිණුම ලංරලක ලංමු ල් ලංරගවීරම් ලංරමරට ලංවිදුලි ලංමු ල් ලංතසවුම් ලංඉල්ලුම්පත්රය ලං
(කැ. ත.සි.85 ලං හිරවීරම්දී, ලං මු ල් ලං බත ලං ගනිතත ලං රව ලං ‘SLIDA’ ලං යනිත , ලං මු ල් ලං බනිතතරේ ලං ලිහිතය ලං යත ලං
වථාතතර  ලංඔබට ලංම ත ලංවිභතගර  ලංවාරෂණක ලංතතමය  ලංවටශනි ලං රනිත) ලංවාරෂණක ලංතතමයනි ලං03 ලංරේ ර  ලං ෂණලත ලං
තති ලංපිපදි ලංවිය ලංයුතුය) 

 
කල  ලංගිණුම ලංරලක ලංමු ල් ලංරගවීරම්දී ලංමු ල් ලංයලනිතත ලංරව ලංමයදුම්  හරේ ලංතම , ලංමු ල් ලංයලනිතත ලංරේ ලංලිහිතය ලං
යත ලං වථාතතර  ලං මයදුම්  හරේ ලං ජ්තති  ලං ශැඳුනුම්පේ ලං මා ය , ලං තතුෂේ ලං  ර ලං ඉල්ලුම් ලං පත්රය ලං වම්පූර්ස ලං ෂ ලං
යුතුය. 
 

 ලං7.0 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංOnline ක්රමයට ලංවම්පූර්ස ලං රත ලං  ලංමයදුම්පක ලංSubmit  ෂ ලංපසු ලංම තෂ ලංමයදුම්  හ ලංරලක ලංකශවු හ ලංකිරීරම් ලං
මා යෂණ ලං ( Confirmation Number) බත ලංර නු ලංබත ලංමකර ලංඑය ලංඉදිිප ලංවිමසීම් ලං ටයුතු ලංවඳශත ලංමයදුම්  හ ලං
රලක ලංකබතගක ලංයුතුරන.මයදුම්  හලනි ලංවිසිනි ලංවේසි ලංරව ලංවම්පූර්ස ලං ෂ ලංමයදුම් ලංපත්රය ලංමතර්ගගකල ලං (Online) ලං
රයතමු ලංකිරීරමනි ලංමතතු හල ලංැරබත ලංරලේ ලංහිටුරන ලංතති ලංඋපර වථ ලං මනුගමතය ලංකිරීරමනි ලංකමතට ලංටමි ලංවිභතග ලං
රරන ලංපත්රය ලංබත ලංගැනීමට ලංඉඩ ලංවැරවනු ලංතක.එම ලංරරන ලංපත්රය ලංමු්රසය ලං ර ලංර පතර්කරම්නිතු ලංරධතවේයත ලං
රශෝ ලංඔහු ලං/ ලංතය ලංවිසිනි ලංවථලකීය ලංබය ලංපැලරූ ලංවේරයෝජ්ය ලංවේධතිපරයකු ලංරලතිනි ලංකම ලංමේවත ලංවශති  ලං රගක ලං
යුතුය.එරවය ලංවශති  ලං රගේ ලංරරන ලංපත්ර ලංවිභතග ලංතතධිපති ලංරලක ලංඉදිිපපේ ලං ෂ ලංයුතුය. 

 
 
 

https://www.slida.lk/


 
 
 
8.0 ලං ලං ලං ලං ලං ලංමයදුම්පත්ර ලංඉදිිපපේ ලංකිරීරම් ලං්රියතලලිය ලංවම්බනිධරයනි ලංයම් ලංගැටවකලෂණ ලංමතු ලංවුලරශතේ ලංඒ ලංහිළිබඳ ලංවිමසීම් ලංවඳශත ලං

ශ්රී ලං ා ත ලං වාලර්ධත ලං පිපපතත ලං ආයකතර  ලං 011-5980236 ලං යත ලං දුර ාත ලං මා ය ලං 2018.03.16 ලං දිත ලං සිට ලං
2018.04.02 ලංදිත ලං ෂණලත ලංවතිර  ලංලැඩ ලං රත ලංදිතයනිට ලංරප.ල.8.30 ලංසිට ලංප.ල.4.30 ලං ෂණලත ලංවිලෘකල ලංතක. 

 
9.0 ලං ලං ලං ලං ලං ලංවිභතග ලංරරනපත්ර ලංතති ලංවේධතරීනිට ලංවිභතගයට ලංරපනී ලංසිීමමට ලංශැකිලත ලංපිපදි ලංර පතර්කරම්නිතු ලංරධතනීනි ලංවිසිනි ලං

රතජ් තරී ලංවේලතඩු ලංබත ලංදිය ලංයුතුය. ලංමයදුම්  හලනිරේ ලංමරේෂණ ේලය ලංකශවු හ ලං ර ලංගැනීමට ලංමලය ලංලනිරනි ලං
තම් ලංදුර ාත ලංමා  ලං011-5980236 ලංඔවථරවය ලංඒ ලංබල ලංකශවු හ ලං ර ලංගක ලංශැකිය. ලංවිභතගයට ලංපැමිණීම ලංරලනුරලනි ලං
ගමනි ලංගතවථතු ලංරගලනු ලංරතතැරේ. 

 
10.0 ලං ලං  ලං  ලංමරේෂණ යිනිරේ ලංමතතයකතල ලං- ලංමරේෂණ යනි ලංවිභතග ලංතතල ලංතුෂදී ලංරපනී ලංසිටිත ලංවෑම ලංවියයෂණ ලංපතවතම ලං

විභතග ලංතතධිපති ලංවෑහීම ට ලංපේලත ලංපිපදි ලංවථලකීය ලංමතතයකතල ලංඔේරා ලං ෂ ලංයුතුය. ලංඒ ලංවඳශත ලංපශක ලංවඳශනි ලං
ලියකියවිලි ලංලලිනි ලං ලංඑ ෂණ ලංවිභතග ලංතතධිපති ලංරලක ලංඉදිිපපේ ලං ෂ ලංයුතුය. 
 

i රාද්ගයිනි ලං ලියතපදිාචි ලං කිරීරම් ලං ර පතර්කරම්නිතුල ලං මගිනි ලං වේකුේ ලං  රත ලං   ලං ජ්තති  ලං
ශැඳුනුම්පක 

ii ලාගු ලංවිරද් ලංගමනි ලංබපත්රය  
 

ඉශක ලංවඳශනි ලංලියවිල්ෂණ ලංඉදිිපපේ ලං ෂ ලංරතතශැකි ලංමයදුම්  හලකුරේ ලංමරේෂණ ේලය ලංශ්රී ලංා ත ලංවාලර්ධත ලං
පිපපතත ලංආයකතර  ලංමධයෂණ ලංජ්තරතල්රේ ලංමභිමකය ලංපිපදි ලංමලාගු ලං ෂ ලංශැකිය.  

 
11.0 සිාශ, ලංර මෂ, ලංශත ලංඉාග්රීසි ලංයත ලංභතත ලංමතධයලලිනි ලංරමම ලංවිභතගය ලංපැලැේරලත ලංමකර ලංම තෂ ලංරවයලයට ලංතතුෂේ ලං

වීම ලංවඳශත ලංව ලංවිභතගයට ලංරපනී ලංසිටි ලංභතතරලනි ලංරශෝ ලංරතජ්ය ලංභතතලකිනි ලංරශෝ ලංරමම ලංවිභතගයට ලංරපනී ලංසිීමමට ලං
වේධතරීනිට ලංරාවකලත. ලංකරඟ ලංවිභතගයෂණ ලංරතතමැතිල ලංරවයලයට ලංබැඳුණු ලංවේධතරීනිට ලං  ලංකමනි ලංමධයතපතය ලංැ  ලං
භතත ලංමතධයරයනි ලංරශෝ ලංරතජ්ය ලංභතතලකිනි ලංරශෝ ලංරමම ලංවිභතගයට ලංරපනී ලංසිටිය ලංශැකිය. ලංවිභතගය ලංවඳශත ලංඉල්ලුම් ලං
 රත ලංභතත ලංමතධයය ලංපසුල ලංරලතවථ ලංකිරීමට ලංඉඩ ලංර නු ලංරතතැරේ. ලං ලං ලං 

 
12.0 කමනි ලං ැමති ලංතම් ලංඑෂණ ලංඑෂණ ලංවියය ලංවඳශත ලංරලනි ලංරලනි ලංලරයනි ලංශත ලංඑකිරත ට ලංරලතවථ ලංව ලංලතරල ලංදී ලංරපනී ලං

සිීමමට ලංවේධතරීනිට ලංශැකිරන. ලං 
 
13.0 විභතග ලං රතිඵ ලං ශ්රී ලං ා ත ලං වාලර්ධත ලං පිපපතත ලංආයකතර  ලං මධයෂණ ලං ජ්තරතල් ලං විසිනි ලං රතජ්ය ලං පිපපතත ලං ශත ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

 ෂමතත රස ලං මමතකයතාර  ලං රල් ම් ලං රලක ලං වේකුේ ලං කිරීරමනි ලං මතතු හල ලං රතජ්ය ලං පිපපතත ලං ශත ලං ලං ලං ලං ලං ලං
 ෂමතත රස ලංමමතකයතාර  ලංරල් ම් ලංවිසිනි ලංරතිඵ ලංරතජ්ය ලංපිපපතත ලංශත ලං ෂමතත රස ලංමමතකයතාර  ලං
රලේ ලංමඩවිර  ලංපෂ රනු ලංැරේ. ලංඑම ලංරතිඵ ලංමනුල ලංම තෂ ලංර පතර්කරම්නිතු ලංරධතනීනි ලංවේධතරීනිරේ ලංරවයලය ලං
වථථිර ලං ලංකිරීරම් ලංශත ලංඋවවථ ලංකිරීම් ලං ටයුතු ලංවඳශත ලංවේර්රද් ලංඉදිිපපේ ලං ෂ ලංයුතු ලංරන. 

 
14.0 විභතග ලංපිපපතටිය ලං: ලංඑෂණ ලංඑෂණ ලං තර්යෂණමකත ලං ඩඉම් ලංවිභතගය ලංවඳශත ලංරපනී ලංසිටිය ලංශැකි ලංවේධතරීනි ලංවඳශත ලංලත ලං

වියයනි ලංවශ ලංවිය ලංවේර්රද්යනි ලංපශක ලංවඳශනි ලංපිපදි ලංරන. 
      

14.1 ලංශ්රී ලංා ත ලංරකතරතු හ ලංශත ලංවනිවේරන ත ලංකතෂණස ලංරවයලර  ලං1 ලංපනිතිර  ලංIII ලංරරයණිර  ලංවේධරයනි ලංවඳශත ලං
ලත ලං  තර්යෂණමකත ලං  ඩඉම් ලං විභතගය.(රවයලත ලං ලයලවථාතරන ලං 13 ලං ලැවේ ලං උපරල්ඛතය). ලං රමම ලං විභතගයට ලං
රපනීසිීමම ලං වඳශත ලං රතජ්ය ලං රවයලයට ලං මයේ ලං ශ්රී ලං ා ත ලං රකතරතු හ ලං ශත ලං වනිවේරන ත ලං කතෂණස ලං රවයලර  ලං 1 ලං
පනිතිර  ලං ලංIII ලංරරයණිර  ලංවේධරයනි ලංවිය ලංයුතු ලංරන. 

 

වි යය වි ය ලං

අා ය 

කකුණු  තකය ්මත්වීම ලං්ඳ ත 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 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

කබතගක ලංයුරු ලංඅේම ලං

කකුණු 

ආයකත ලංවාග්රශය ලංශත ලංපිපපතතය 01 100 යි පැය ලං03 40 

මු ල් ලංරරගුතසි ලංශත ලංරතජ්ය මාර  ලංමුය 
 ෂමතත රසය 

02 100 ලංයි පැය ලං03 40 

 ෂමතත රසය ලංශත ලංවාවිධතතය 03 100 යි පැය ලං03 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 
  14.1.1 ලං ලං ලංආයකත ලංවාග්රශය ලංශත ලංපිපපතතය ලං(විය ලංමා ය ලං-01) 

පශක ලං ැෂණරලත ලං  හණු ලංමක ලංප තම් ලංලත ලංඑෂණ ලංරථත ලංපත්රයකි.  

(i)      තර්යත ලංශත ලංෂණරයත්ර ලං ටයුතු ලංවාවිධතතය ලංකිරීම ලංශත ලංවාවිධතත ලංක්රම 

(ii)     ආයකත ලං වාග්රශර  ලං පශක ලං  ැෂණරලත ලං පිපච්රේ  I, II,III, V, VI, VII, IX, XI, XXIII,  ලං ලං ලං ලං
XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XLVII  ලං ශත ලං
XLVIII ලං 
 

(iii)     රතජ්ය ලංරවයලත ලංර තමිනි ලංවභතරන ලං තර්ය ලංපටිපතටි  ලංරීති ලංවාග්ර ලංශය 

 ලං ලං ලං ලංරමම ලංරථත ලංපත්රය ලංරනතතමය ලං ලංමතදිලිර  ලංරථත ලංලලිනි ලංවමනිවික ලංරන 



 
 

    14.1.2 මු ල් ලංරරගුතසි ලංශත ලංරතජ්ය ලංමාර  ලංමුය ලං ෂමතත රසය ලං(වි ය ලංඅා ය ලං- ලං02) 
 

පශක ලංවඳශනි ලං  හණු ලංමක ලංප තම් ලංව එෂණ ලංරථත ලංපත්රයකි. 

 

(ම) ශ්රී ලං ා තරන ලං ල්ය පතතය, ලං රතජ්ය ල්ය ලං  ෂමතත රසයට ලං ම තෂ ලං ලයලවථාතමය ලං
විධිවිධතත, ලංරතජ්ය ල්ය ලංවම්බනිධ පතර්ලිරම්නිතුරන ලංපතතය, ලංමරමු ල් ලංයනිරතට ලංමර්ාය, ලං ලං
ඒ තබද්ධ ලං මරමු  ලං වශ ලං එට ලං ්රියත තිපේලය, ලං විවර්ජ්තර  ලං මරමුණු ලං ශත ලං විවර්ජ්ත ලං ක්රම, ලං
මවිවේථචික ලංමලවථාත ලංමරමු , ලංරලතේ ලංමරමු ල් ලංශත ලංඒලතර  ලං්රියත තිපේලය, ලංරතජ්ය ආ තයම, ලං
මු ල් ලං තමතිලරයතරේ ලං බක ලං ශත ලං  තර්ය ලං භතරය, ලං රලතරනිට් ලං ශත ලං මග්රිම ලං මධි තිපය, ලං
විගස තධිපති, ලංඔහුරේ ලංබක ලංශත ලං තර්ය ලංභතරය, ලං රතජ්ය ලංවිය ම් ලං මිටුල, ලං රතජ්ය ලයතපතර ලං
 මිටුල. 
 
(ආ) ගසනි ලංදීරම් ලංවේධතරීනි, රධතත ලංගසනි ලංදීරම් ලංවේධතරීනි ලංශත ලං රතජ්ය ආ තයම හිළිබඳ ලං
 ගසනි ලංදීරම් ලංවේධතරීනි ලංපේකිරීම, ලංඔවුනිරේ ලංබක ලංශත ලං තර්යභතරය 
 
(ත) ලංමභයනිකර ලංවිගසතය 
 
(ඈ) ලං රතජ්ය විය ම් ලං වැෂසුම් ලං කිරීම ලං ශත ලං  ෂමතත රසය, ලං වාවිධතතල ලං මරමුණු ලං ශත ලං
 තර්යභතරයනි ලංශඳුතත ලංගැනීම, ලංරතජ්ය රතිපේති, ලංපරමතර්ා, ඉෂණ  ලංශත ලංලැඩවටශනි ලංශඳුතත ලං
ගැනීම, ලංවාලර්ධත ලංලයතපෘති, ලංලැඩවටශනි ලංවැෂසුම් ලංකිරීම ලංශත ලංතගයීම් ලංශත ලංරමුඛකත රසය, ලං
ලතර්ෂි  ලංආ තයම් ලංශත ලංවිය ම් ලංතවථකරම්නිතු ලංවැ සීම ලංශත ලංමලවනි ලංතීරස ගැනීම. 
 
(ඉ) ලං  ලංමනුමක ලංවිය ම් ලංතවථකරම්නිතුල ලංරලතවථ ම් ලංකිරීම, ලංවීරරමතා ලංපිපපතටිය ලං්රියතේම  ලං
කිරීම, ලං රතජ්ය ලං මාර  ලං රවයල  ලං වාඛයත ලං ශත ලං ලැටුේ ලං  ෂමතත රසය, ලං මුවක ලං හිිපලැය ලං
තවථකරම්නිතු ලංශත ලංඒලත ලංරතිරෝධතය ලංකිරීම, ලංපිපපූර  ලංතවථකරම්නිතු. 
 
(ඊ)  ලංරජ්ර  ලංරද්පල ලංපතඩු ලංශත ලංමේශැරීම් 
 
(උ) ලංවිවිධ ලංගිණුම් ලං ටයුතු 
 
(ඌ) ලංල්ය  ෂමතත රසය ලංවඳශත ලං තර්ය ලංභතරයනි ලංපැලැරීම 
 
(එ) ලංරජ්ර  ලංමු ල්ල ලංභතර තරේලය ලංශත ලංබැාකු ලංගිණුම් ලංපිපපතටිය 
 

 
(ඒ)රජ්ර  ලං වැපයුම් ලං ්රියත ලං පිපපතටිය, ලං භතණ්ඩ, ලං රවයලත ලං ශත ලං ලැඩ ලං බතගැනීම, ලං රවම්පත ත ලං
මණ්ඩ ලංශත ලංකතෂණණි  ලංතගයුම් ලං මිටුල ලංවායුතිය, ලංපේකිරීම, ලංබක ලංශත ලං තර්ය ලංභතරය, ලං
රවම්පත ත ලං තගයීරම් ලං ්රියතපිපපතටිය, ලං විරද් ලං ආධතර ලං මක ලං ්රියතේම  ලං ලත ලං ලයතපෘතිල ලං
 ෂමතත රසය. 
 
රමම ලංරථත ලංපත්රය ලංරනතතමය ලං ලංමතදිලිර  ලංරථත ලංලලිනි ලංවමනිවික ලංරන. 

 

14.1.3  ෂමතත රසය ලංශත ලංවාවිධතතය ලං(වි ය ලංඅා ය ලං- ලං03) 

පශක ලං ැෂණරලත ලං  හණු ලංමක ලංප තම් ලංලත ලංඑෂණ ලංරථත ලංපත්රයකි. 

(ම)  ෂමතත රසය ලංශත ලංවාවිධතතය ලංහිළිබඳ ලංමුධර්ම ලං 

(ආ) එම ලංල්ධර්ම ලංරතජ්ය මාර  ලංපැත ලංතගිත ලංගැටවක ලංලට ලංම තෂ ලං ර ලංගැනීම 

(ත)  ෂමතත රසය ලංහිළිබඳ ලංනකත ලංක්රමරන යනි ලංශත ලංිලල්පක්රම 

 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 ලංරමම ලංරථත ලංපත්රය ලංරනතතමය ලං ලංමතදිලිර  ලංරථත ලංලලිනි ලංවමනිවික ලංරන. 

 

14.2 ලං ශ්රී ලං ා ත ලං රකතරතු හ ලං ශත ලං වනිවේරන ත ලං කතෂණස ලං රවයලර  ලං 1 ලං පනිතිර  ලං II ලං රරයණියට ලං වේයමික ලං
 තර්යෂණමකත ලං ඩඉම් ලංවිභතගය.(රවයලත ලංලයලවථාතරන ලං14 ලංලැවේ ලංඋපරල්ඛතය). ලංරමම ලංවිභතගයට ලංරපනීසිීමම ලං
වඳශත ලං රතජ්ය ලං රවයලයට ලං මයේ ලං ශ්රී ලං ා ත ලං රකතරතු හ ලං ශත ලං වනිවේරන ත ලං කතෂණස ලං රවයලර  ලං 1 ලං පනිතිර  ලං II ලං
රරයණිර  ලංවේධරයනි ලංවිය ලංයුතු ලංරන. 

 ලං ලං      



 

 
  14.2.1 ලං ලං ලං තර්යත ලං ෂමතත රසය ලං(විය ලංමා ය ලං-04) 

රතජ්ය මාර  ලං තර්යතය ලංමතතල ලංශත ලංරභෞති  ලංවම්පේ ලං ෂමතත රසය ලංවම්බනිධල ලංර ත ලං
  ලංසිද්ධියෂණ ලංප තම් ලං ර ලංගවේමිනි ලංහිළිතු හ ලංවැපයීම. 

 
 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 ලං14.2.2 ලං ලං ලංඉ ලං- ලංරතජ්ය වා ල්පය ලංශත ලංරකතරතු හ ලංකතෂණස ලං ෂමතත රසය ලං 
   

(a) I ලැවේ ලංරථත ලංපත්රය ලං- ලංබහුලරස (විය ලංමා ය ලං-05 - I) 

ඉ ලං- ලංරතජ්ය ක්රමර  ලංවි තතය, ලංඑට ලංමලධි, ඉ ලං- ලංරතජ්ය ල්ලි  ලංර තටවථ, ලංඉ- ලංරවයලත ලංශත ලංඉ-රතජ්ය ලං

ලයතපෘති, ලං රතජ්ය ලං රකතරතු හ ලං ශත ලං වනිවේරන ත ලං කතෂණස උපිපලුශය, ලං  ලං ඉ- ලං රතජ්ය වතර්ා  ලං

 ර ලං ගැනීරම් ලං තීරසතේම  ලං වතධ , ලං ඉ ලං - ලං රතජ්ය  ෂමතත රසය, ලං මනිකර් ලං ්රියත තරී ලං

ශැකියතල ලං (Interoperability) ශත ලං රවයලත ලං මභිමුඛ වේර්මිතිය ලං (Service Oriented 

Architecture) ඉ- ලංරතජ්ය වා ල්පලට ලංතතුෂේ ලංරන. 

 

(b) II ලැවේ ලංරථත ලංපත්රය ලං- ලංරනතතමය (විය ලංමා ය ලං-05 - II) 

රකතරතු හ ලංකතෂණස ජීල ලංනක්රය, ලංඑට ලංඑෂණ ලංඑෂණ ලංමලවථාතල ලංලැ ගේ ම ලංශත ලංඒ ලංවඳශත ලංමලය ලං

වම්පේල ලං විරයකත, රකතරතු හ ලං කතෂණස ලං ලං  ෂමතත රසර  ලං ල්ලි  ලං සිද්ධතනික, ලං

රකතරතු හ ලං කතෂණස ලං වම්පේ ලං  ෂමතත රසය, ලං රකතරතු හ ලං කතෂණස ලයතපෘතිල ලං

මල තතම් ලංවශ ලංඒලත ලං මලම ලං ර ලං ගැනීම ලං රකතරතු හ ලංකතෂණස ලං ෂමතත රසයට ලංතතුෂේ ලං

රන. 

 
14.3 ලං  ලං ශ්රී ලං ා ත ලං රකතරතු හ ලං ශත ලං වනිවේරන ත ලං කතෂණස ලං රවයලර  ලං 1 ලං පනිතිර  ලං I ලං රරයණියට ලං වේයමික ලං
 තර්යෂණමකත ලං ඩඉම් ලංවිභතගය.(රවයලත ලංලයලවථාතරන ලං15 ලංලැවේ ලංඋපරල්ඛතය). ලංරමම ලංවිභතගයට ලංරපනීසිීමම ලං
වඳශත ලං රතජ්ය ලං රවයලයට ලං මයේ ලං ශ්රී ලං ා ත ලං රකතරතු හ ලං ශත ලං වනිවේරන ත ලං කතෂණස ලං රවයලර  ලං 1 ලං පනිතිර  ලං I ලං
රරයණිර  ලංවේධරයනි ලංවිය ලංයුතු ලංරන. 
 

වි යය වි ය ලංඅා ය කකුණු  තකය ්මත්වීම ලං ්ඳ ත 

කබතගක ලං යුරු ලං

අේම කකුණු 

රකතරතු හ ලං ශත ලං
වනිවේරන ත ලං
කතෂණස ලං
ලයතපෘතිය 

I. ලංලයතපෘති ලංලතර්කතල 06 ලං- I 60 - 30 

II. ලං ලයතපෘති ලං
ලතර්කතල ලං ඉදිිපපේ ලං
කිරීම 

06 – II 40 

පරීෂණස ලං
මණ්ඩය රලක ලං
ඉදිිපපේ ලංකිරීම ශත ලං
හිළිතු හ ලං වැපයීම 
වඳශත ලං  තය ලං
මිවේේතු 30 

20 

 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 ලං14.3.1 ලං ලංලයතපෘති ලංලතර්කතල ලං(වියය ලංමා ය ලං- ලං06 ලං–I) 
 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 ලංශ්රී ලංා තරන ලංරතජ්ය ලංමාර  ලං තර්යතයනිට ලංඵ තයිකතලය ලංඉශ ලංතැාවීම ලංවඳශත ලංරතරයෝගි ල ලං ලං ලං

රයත ත ලං ගක ලං ශැකි ලං රකතරතු හ ලං ශත ලං වනිවේරන ත ලං කතෂණස ලං විය ලං ෂණරයත්රයට ලං ම ත ලං ලනත ලං
පශරතවථ ලං ශව ට ලං(15 ලං000) ලංරතතමඩු ලංලයතපෘති ලංලතර්කතලෂණ ලංවැ සීම. 

 
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං14.3.2 ලං ලං ලංලයතපෘති ලංලතර්කතල ලංඉදිිපපේ ලංකිරීම ලං(වියය ලංමා ය ලං- ලං06 ලං–II) 

පරීෂණස ලං මණ්ඩය ලං රලක ලං ඉදිිපපේ ලං කිරීම ලං ශත ලං පරීෂණස ලං මණ්ඩය ලං විසිනි ලං විමවත ලං සිටිත ලං
රථත ලංවඳශත ලංහිළිතු හ ලංවැපයීම. 

 
 
 

වි යය 
වි ය ලං

අා ය 
කකුණු  තකය 

්මත්වීම ලං්ඳ ත ලංකබතගක ලං

යුරු ලංඅේම 

කකුණු 
 

 තර්යත ලං ෂමතත රසය 04 100 යි පැය 01 40 

ඉ ලං - ලං
රතජ්ය වා ල්පය ලං
ශත ලං රකතරතු හ 
කතෂණස ලං
 ෂමතත රසය 

I ලැවේ ලංරථත ලං
පත්රය ලං - ලං
බහුලරස 

05- ලංI 40 ලං ලංයි පැය 01 16 

II ලැවේ ලං
රථත ලං පත්රය ලං
- ලංරනතතමය 

05- ලංII 60 ලං ලංයි පැය 01 24 



 
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංඑෂණ ලංඑෂණ ලංවිභතගර  ලංඑෂණ ලංඑෂණ ලංවියයනි ලංපැලැේවීමට ලංවැසුම් ර ලංතති ලං තවටශත ලංපශක ලං ැෂණරන. 
 
 

මනු ලං
මා  විභතගර  ලංතම වියය 

විය ලං
මා ය 

දිතය රනතල 

01 

ශ්රී ලං ා ත ලං රකතරතු හ ලං ශත ලං
වනිවේරන ත ලං කතෂණස ලං
රවයලර  ලං 1 ලං පනිතිර  ලං III ලං
රරයණිර  ලංවේධරයනි ලංවඳශත 
ලත ලං  තර්යෂණමකත ලං  ඩඉම් ලං
විභතගය 
 

ආයකත ලංවාග්රශය ලංශත ලං
පිපපතතය 

 
01 

2018.04.07 රප.ල ලං09.00 ලං- ලංප.ල ලං12.00 ලං 

මු ල් ලංරරගුතසි ලංශත ලං
රතජ්ය මාර  
මුය  ෂමතත රසය 

02 
 

2018.04.07 ප.ල ලං12.30 ලං- ලංප.ල ලං3.30 

 ෂමතත රසය ලංශත ලං
වාවිධතතය 

03 2018.04.08 රප.ල ලං09.00 ලං- ලංප.ල ලං12.00 

02 

ශ්රී ලං ා ත ලං රකතරතු හ ලං ශත ලං
වනිවේරන ත ලං කතෂණස ලං
රවයලර  ලං 1 ලං පනිතිර  ලං II ලං
රරයණිර  ලංවේධරයනි ලංවඳශත ලං
ලත ලං තර්යෂණමකත ලං  ඩඉම් ලං
විභතගය 
 

 ලං තර්යත ලං ෂමතත රසය 04 2018.04.08 රප.ල ලං09.00 ලං- ලංරප.ල ලං10.00 

ඉ-
රතජ්ය වා ල්ප
ය 
ශත ලංරකතරතු හ ලං ලං
කතෂණස ලං
 ෂමතත රස
ය 
 

 
I ලැවේ ලං
රථත ලංපත්රය ලං
- ලංබහුලරස 

        
05 ලං- ලංI 

 
2018.04.08 රප.ල ලං10.30 ලං- ලංප.ල ලං12.30 

II ලැවේ ලං
රථත ලංපත්රය ලං
- ලංරනතතමය 

05- ලංII 

 
 

03 
 
 

 
ශ්රී ලං ා ත ලං රකතරතු හ ලං ශත ලං
වනිවේරන ත ලං කතෂණස ලං
රවයලර  ලං 1 ලං පනිතිර  ලං I ලං
රරයණිර  ලංවේධරයනි ලංවඳශත 
ලත ලං  තර්යෂණමකත ලං  ඩඉම් ලං
විභතගය 

රකතරතු හ ලංශත ලං
වනිවේරන ත ලං
කතෂණස ලං
ලයතපෘතිය 

 

ලයතපෘති ලං
ලතර්කතල 

06- I 
 
ලයතපෘති ලංලතර්කතල ලංවැ සීම ලංශත ලංභතර දිය ලංයුතු ලං
දිතය ලංහිළිබඳලේ ලංලයතපෘති ලංලතර්කතල ලංඉදිිපපේ ලං
කිරීම ලංවම්බනිධලේ ලංමයදුම්පේ ලං ැඳලත ලං
මලවතත ලංදිතට ලංපසුල ලංශ්රී ලංා ත ලංවාලර්ධත ලං
පිපපතත ලංආයකතර  ලංමධයෂණ ලංජ්තරතල් ලං
විසිනි ලංමයදුම්  හලනි ලංරලක ලං ැනුම් ලංර නු ලං
ැරේ. 

න ලංයතපෘති ලං
ලතර්කතල ලං
ඉ ිපපේ ලං
කිරීම 

06- II 

 
 
15.0 රමම ලං විභතග ලංවේරන තයට ලංවිධිවිධතත ලංවවත ලං රතතමැති ලං ලර ලං  හසෂණ ලංහිළිබඳ ලං වුල , ලං රතජ්ය ලං පිපපතත ලංශත ලං

 ෂමතත රස ලංමමතකයතා ලංරල් ම්රේ ලංතීරසය ලංමලවතත ලංතීරසය ලංලනිරනිය. 
 
16.0 ලං  ලං රමට ලං සිාශ, ර මෂ ලං ශත ලං ඉාග්රීසි ලං භතත ලං මතධයයනිරගනි ලං පෂලත ලං වේරන තයනිට ලං පතඨ ලං මකර ලං කිසියම් ලං

රතතගැපීමෂණ ලංරශෝ ලංමතනුකකතලයෂණ ලංපලතී ලංතම්, එලැවේ ලංවිරට  ලංදී ලංසිාශ ලංමතධය ලංවේරන තය ලංබතේම  ලං
රන. 

 
 
 
              
 

      රේ.රේ. ලංරේතසිිප 
                                                                                             ලං     රල් ම් 
                                                                                    ලං  ලං ලං ලං ලං ලං ලං      ලං ලංරතජ්ය ලංපිපපතත ලංශත ලං ෂමතත රස ලංමමතකයතාය 
                                                                                             
2018 ලංරපබරලතිප ලංමව ලං23 ලං ලංලැවේ ලංදිත 
රතජ්ය ලංපිපපතත ලංශත ලං ෂමතත රස ලංමමතකයතාය 
වේ ශවථ ලංනතුරරය 
ර තෂඹ ලං07. 
 
 


