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මාර්ගගත ක්රමයට උත්තර පත්ර පරීක්ෂ කවරුන් සඳහා ඉල්ලුම් පත්ර කැඳවීම. 

 

moaO;shg m%fõY ùu  

 whÿïm;a iïmQ¾K lsÍu i`oyd YS% ,xld úNd. fomd¾;fïka;=fõ ks, fjí wvúh jk 

www.donets.lk hk fjí wvúhg m%fõY jkak'  

 tys we;s Online Application (app.slexams.com) hk ine`Èhg m%fõY ù , 

GIT 2018- Application for Selection of Marking Examiners f;darkak' 

 

අයදුම්පත සම්ූර්ණ කිරීමම් මූලික උපමෙස් 

 පළමුවෙන්ම ඔබවේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය ඇතුළත් කර ඉන් අනතුරුෙ අෙශ්ය ව ාරතුරු 

ඇතුළත් කරන්න.  

 fuys§ Tnf.a දත්  දැනටමත් ශ්රී ලංකා විභාග වදපාර් වම්න්තුවේ දත්  ගබඩාවේ පෙතී නම් 

wod< ව ාරතුරු ඔබ වෙ  fmkakqම් lrk w;r, ව ාරතුරු අලුතින් ඇතුල් කිරීමට වහෝ වම් 

ෙන විටත් ඇති ව ාරතුරු fjkia lsÍug අෙශ්ය වේ නම් ඒ සඳහා ද ඔබට හැකියාෙ ඇ .  

(ලැවබන වපෝරමවේ ව ාරතුරු සියල්ල නිෙැරදිෙ සම්ූර්ණ කර ඊළඟ පිටුෙ වෙ  යෑමට Next 

වබාත් ම ද වපර පිටුෙට යෑමට Back වබාත් ම ද ඔබන්න.) 

 දිනයන් ඇතුළත් කිරීවම් දී ෙර්ෂය, මාසය හා දිනය වලස “ /”, “ .” , වහෝ “_” සලකුණ වයාදා 

ඇතුල් කරන්න. (දිනය ව ෝරා ගැනීවම් පහසුකම සපයා ඇ .) 

 

Personal Information 

 Private Mobile Number- ඉදිරි ව ාරතුරු දැනුම් දීම වකටි පණිවිඩ (SMS) හරහා සිදු වකවරන 

බැවින් ක්රියාත්මක  ත්ත්ෙවේ පෙතින නිෙැරදි ජංගම දුරකථන අංකයක් ඇතුළත් කරන්න. 

 

Marking Request  

 සහකාර පරීක්ෂක/ප්රධාන පරීක්ෂක වලස ඇගයීම් කටයුතු සම්බන්ධ පළපුරුද්ද ෙශ්වයන් 

වපන්නුම් කරන ව ාරතුරු පිළිබඳෙ ඔබට ගැටළුෙක් ඇත්නම්, ඔබ ඇගයීම් කටයුතු සඳහා 

සහභාගී වූ ෙර්ෂ, සංවක්  අංක අයදුම්පව හි මුද්රි  පිටප  සමඟ අමුණා ශ්රී ලංකා විභාග 

වදපාර් වම්න්තුෙ වෙ  ලැබීමට සලස්ෙන්න.   

 GIT Online Examination (Pilot Test 03) හිදී ඔබ සම්බන්ධ වූ විභාග රාජකාරිය නිෙැරදිෙ 

සඳහන් කරන්න. (උදා : Supervisor, Assistant Supervisor) 

 Service and Grade - ඔබ අයත් ෙන වස්ෙය වකටිවයන් දක්ෙන්න. 

උදා:- ශ්රී ලංකා ගුරු වස්ෙය SLTS  

 



 

Educational and Academic Qualifications 

 Course Name -  වකටිවයන් සඳහන් කරන්න.  

උදා :- Bachler of Science, Special in Computer Science - BSC, Sp (Com.Sc.)  

Bachler of Information Technology – BIT etc..  

 Awarded Institute  

උදා :- University of Colombo School of Computing - UCSC. 

    Sabaragamuwa University of Sri Lanka - SUSL 

 Subjects Covered in () - ප්රධාන විෂය පථ තුන ඇතුළත් කරන්න.  

 

 

 

 

ඔබවේ අයදුම්ප  සම්ූර්ණ කිරීවමන් පසුෙ එය PDF ආකාරයට බාග  (Download) කිරීමට ඔබට 

අෙකාශ් ලැවේ. එය මුද්රණය කර ඔබවේ පාසවල් ඔබට අයත් කාලසටහන දැක්විය යුතු වකාටස සම්ූර්ණ 

කරන්න. (අකුරින් ලියන්න.) 

 

සම්ූර්ණ කරන ලද අයදුම් පත්රය ඔබවේ පාසවල් විදුහල්පති/ ආය න ප්රධානියා මගින් සහතික කර අදාළ 

සහතිකෙල ඡායා පිටපත් සමඟ පහ  ලිපිනයට 2019.06.30 ට වපර ලැබීමට සලස්ෙන්න.  ැපැල් පව හි 

ෙම්පස උඩ වකළෙවරහි “Application For Marking Examiners GIT 2018” යනුවෙන් සඳහන් 

කරන්න.  

විභාග වකාමසාරිස් ජනරාල් 

ඇගයීම් (පාසල් විභාග ශ්ාඛාෙ), 

ශ්රී ලංකා විභාග වදපාර් වම්න්තුෙ, 

පැලෙත් , බත් රමුල්ල. 

 

  

 

 

 

 

 


