
ආයතනික විභාග ඇගයීම් ශාඛාව, 

ශ්රී කාකා විභාග පාරාතමතපම්තුවව, 

රැකවත්ත, බත්තරමුල්ක. 

 

සියලුම රරිපේණාධිරති ස්වාමීතු වහතුපසේකා / ප්රධාාාාාාතමයවුනතු පවත, 

 

මූලික පිරිවෙන් අෙසාන විභාගය 2022 (2023) 

උත්තර පත්ර පීක්ෂකකෙුනන් සහාා අයුම්පපත්  කැහවීම 

 

උක්ත විභාගපේ උත්තරරත්ර ඇගයීම් කයුතව සහහා, මාතමගගත ්රමයය යයුමම්රත් කැහවු  කැප.. 

 

පම් සහහා රහත උරපාස් පකපරහි ඔබපේ විපශේෂ යවධාාාය පයොමු කරා පමතු කාුනණිකව ඉල්කා 

සිටිමි.  

 

1. යයුමම්රත්    කැහවීම   මාතමගගත   ්රමයය රමණක් සිුම කරු  කබා යතර 2023.02.28 දිා 

පර.ව. 9.00 සිය 2023.03.20 වා දිා මධායම රා්රී .2.00 පතක් www.doenets.lk පව. යඩවිය 

මඟිතු පහෝ www.onlineexams.gov.lk/eic පව. ලිපිාය මඟිතු පහෝ යයුමම්රත් පයොමු කරා 

පකස උරපාස් කබා දිය ුතවය.  

 

2. මාතමගගත ්රමයය සම්ූරතමණ කර බාගත (Download) කරා කා යයුමම්රපත් Time Table 

යයපත් ඇති පකොයස යාාළ ගුුනවරයාය කබා දී ඇති පිරිපවපතු කාක සයහා නිවැරදි බවය 

රරිපවණාධිරති ස්වාමීතු වහතුපසේ / ප්රධාාාාාාතමය විසිතු සහතික කළ ුතවය.  

 

3. යයුමම්රපත් Step 03: (Educational Qualifications), Step 04: (Marking Experience) යා 

පකොයස් වකය යාාළව නිවැරදි පතොරවුන කබා දිය ුතව බවය විපශේෂපයතු උරපාස් කබා දිය 

ුතවය.  

 

ඉතා ෙැදගත්  

 

4. බාගත (Download) කරා කා යයුමම්රපත් Step 05: යයපත් රරිපවණාධිරති ස්වාමීතු වහතුපසේ 

/ ප්රධාාාාාාතමය විසිතු සහතික කළ ුතව පකොයස නිවැරදිව සම්ූරතමණ කර සහතික කරා කා 

ඇමුණුම් සියල්ක යයුමම්රත සමඟ විභාග පාරාතමතපම්තුවව පවත එවිය ුතවය. 

 

http://www.doenets.lk/
http://www.onlineexams.gov.lk/eic


5. www.donets.lk පව. යඩවියය පිවිස එහි කබා දී ඇති “Mulika Piriven Final 

Examination - Application for Marking Examiners” යයපත් ඇති යයුමම්රත 

Online මඟිතු සම්ූරතමණ කර Submit කරතුා. එවිය කැපබා PDF යයුමම්රත A4 ප්රමාණපේ 

කඩාාසියක වදපැත්ත ප්රවයජනනය  ගිමිනන් ුද්රණයය කර, ාවක රරීක්ෂකවරයකු ාම් 

යධායාරා දුුමදුකම් සාාක රීරීම සහහා යාාළ සහතික රත්රවක සහතික කරා කා පියරත් ා 

යමුණා ඔබ විසිතු එය යත්සතු කර ලියාරදිාචි තැරෑපකතු රහත ලිපිායය එවතුා. සියලු 

පතොරවුන මාතමගගත යයුමම්රපත් ඇවළත් කර Latest Updated Application යර පවත 

පයොමු කරතුා.   

 

විභාග වකොමසාරිස් නනරාල්,  

ආයතිමක විභාග ඇගයී්ප ශාඛාෙ,  

ශ්රී කාකා විභාග වදපාතමතව්පන්ව,ෙ,  

නාතික ඇගයී්ප ාා පීක්ෂකණය වසේොෙ, 

තැ.වප. 1503,  

වකොළඹ.  

 

 

2023.02.28 දිා     එච්.වේ.එ්ප.සී. අිනත් නයසුන්දර 

රැකවත්ත, බත්තරමුල්ක,    විභාග පකොමසාරිස් ජාරාල් 

ශ්රී කාකා විභාග පාරාතමතපම්තුවපේදීය. 

http://www.donets.lk/

