ශ්රී ලංා ව ලංභාගවද ලංපාරවතමේප්තුවල
අ.පරො.ව ලං(වව.පරෂ) ලංභාගවදය ලං- ලං2020 ලං
ප්රතිඵල ලංැවලේ ලංවීක්ෂ ය
 ලංඅයදු්රත්රය ලංමවතමදදේ ලං(Online) ලංක්රමය ලංඔව්පවේ ලංව්පූතම  ලංකිරීම ලංවඳශව ලංඋරපාව්
ප්රතිප නැලත වමීක්ණේ ේදී අදාෂ පිිතතුරු ඳත්ර වමීක්ණ භ්ඩඩේ ේ වාභාජිළයින් කිිතඳ
ේ දේ නකු යටේ ේ වම්පූර්ණේ යන් භ ඳරීක්ාලට ක් ළරනු ැේ බ් නැලත වමීක්ණේ ේ ප්රතිප ේ ව
කුණුල ේ ශෝ ැබී ඇති ේ රණිේ ේ ලැඩිවීභක් ේ ශෝ අවීවීභක් ේ ශෝ ිදදුවිය ශැකි ඵල අේ ්ක්ළයින් විිදන්
දැනගත යුතු ඵල අලධාරණය ළරමි
1.

උ්ෂේ ලංභාගවදපේ ලංැවලේ ලංවීක්ෂ  ලංඅයදු්රත්ර ලංමවතමදදේ ලංක්රමය  ලංරම ්ෂ ලං වඳලු  ලංවප.. ලං

2.

අයදු්රත් ලංගවරදු  ලංබැ ලංඅලවවැ ලංදිැය ලං2021.10.25 ලංපේ.

3.

නැලත වමීක්ණය වශා අයදුම් කිරීභ ඳශත ක්රභ සවසේ ව ිදදු ළෂ ශැළ
 විබාග ේ දඳාර්තේ ම්න්තුේ ේ නි ේ ලබ් අඩවිය (https://www.doenets.lk) ේ ලත පිවිව ''අඳේ ේ
ේ වලා'' යටේ ේ ඇති භාර්ගගත අයදුම්ඳේ ''ඳාවල් විබාග'' භත Click කිරීභ භඟින්
 විබාග ේ දඳාර්තේ ම්න්තුේ ේ නි ජංගභ දුරළථන ේ යදවුභ (Mobile Application) ලන DoE ේ ලත
පිවිව භාර්ගගත අයදුම්ඳේ (ඳාවල් විබාග) භත Click කිරීභ භඟින්
 https://onlineexams.gov.lk/eic ේ ලත පිවිසීභ භඟින්

4.

ඳද්ධතියට පිවිසීේ ම්දී සඵේ ේ ජාතිළ ශැදුනුම්ඳේ අංළය ශා සඵ අ ේ ඳො ව (වා ේ ඳෂ) 2020 විබාගය වශා
ේ ඳනි ිදටි විබාග අංළයභ බාවිතා ළෂ යුතු ය

5.

අයදුම්ඳේ වම්පූර්ණ කිරීභට ප්රථභ තාක්ණිළ උඳේ දවස (Technical Instructions), ේ ඳොදු උඳේ දවස
(Common Instructions) කියවීභ වශ උඳේ දවස වීඩිේ යෝල නැරඹීභ, නිලැරදි ආළාරයට අයදුම්ඳත
වම්පූර්ණ කිරීභ වශා අතයාලය ේ ේ

6.

එක් වියයක් වශා නැලත වමීක්ණය කිරීේ ම් ගාවසතුල රු 200/- කි Credit ළාඩ් / Debit ළාඩ් භඟින්
ේ ශෝ තැඳැල් ළාර්යා භඟින් ේ ගවීම් ිදදු ළෂ ශැකි ය

7.

මුදල් ේ ගවීේ භන් ඳසු අයදුම්ඳත්රය PDF ක්රභයට ඵාගත (Download) ළර ගත ශැකි අතර, එභ අයදුම්ඳත්රය
සඵ බාරේ ේ තඵා ගත යුතු ය එේ වභ මුදල් ේ ගවීේ භන් ඳසු සඵේ ේ ජංගභ දුරළථන අංළයට SMS
ඳණිවිඩයක් ද ැේ ඵනු ඇත

8.

නැලත වමීක්ණය ිදදු කිරීභට අලය ිදයුමභ වියයන් විතතල නිලැරදිල අයදුම්ඳත්රය වම්පූර්ණ කිරීභ
අයදුම්ළරුලන්ේ ේ ලගකීභ ලන අතර, නියමිත ගාවසතුල ේ ගලා ේ නොභැති අයදුම්ඳත්ර කිිදදු දැනුම්දීභකින්
ේ තොරල ප්රතික්ේ ඳ ේ ළේ ර්

9.

අයදුම්ඳේ වශා ේ ගලා ඇති ගාවසතු ආඳසු ේ ගලනු ේ නොැේ බ්

වව.යු -  දිලයිපතු ලං රලතිඵැ ලං ලතමේමවැ ලං ප ොභාඩ් ලං ලවාදේ ලං ේත්ත්ලය ලං පශේවපලතු ලං පමලර ලං රවවල් ලං අයදු් රුලතුපේ ලං
අයදු්රත්ර ලංවඳශව ලංභාදුශල්රතිඵපේ ලංනිතමපේය/ ලංඅත්වැ ලංඅලය ලංපැොලැ ලංබල ලං වරු වපලතු ලංව තුැ
 පමම ලංැවලේ ලංවීක්ෂ ය ලංාවැ  ලංප්රතිඵල ලංනිුතත් ලං ර ලංතතිඵ ලංභායයතු ලංවඳශව ලංරම ්ෂ ලංඅාව ලංපේ.

ඳාවල් විබාග ඇගයිම් ාඛාල
ජාතිළ ඇගයීම් ශා ඳරීක්ණ ේ වලාල
ශ්රී ංළා විබාග ේ දඳාර්තේ ම්න්තුල
ඳැලේත, ඵේතරමුල්
2021.10.06

බී වනේ පූජිත
විබාග ේ ළොභවාරිවස ජනරාල්

