
 

 

ශ්රී ලං කා ත ලං රකතුරු හ ලං  ත ලං ්නිවේරන ත ලං කතෂණ ස ලං රයේර  ලං 1 ේත ලං

පනිවිර  III ලං රේණිර , ලං 1 ලං ේත ලං පනිවිර  ලං II රේණිර  ්  ලං 1 ේත ලං

පනිවිර  I ලං රේණිර  ලංේකධතරීනිව ලං්ඳ ත ලං ේත ලං තර්යෂණ මකත ලං ඩඉම් ලං

විභතග ලං- ලං2017 
 

1.0 ශ්රී ලංකා ත ලංරකතුරු හ ලං ත ලං්නිවේරන ත ලංකතෂණ ස ලංරයේර  ලං1 ේත ලංපනිවිර  III ලංරේණිර , ලං

1 ලංේත ලංපනිවිර  ලං II ලංරේණිර  ලං්  ලං1 ේත ලංපනිවිර  I ලංරේණිර  ලංේකධතරීනිව ලං්ඳ ත ලංේත ලං
 තර්යෂණ මකත ලං  ඩඉම් ලං විභතග ලං - 2017 ුතජ්ය ලං පිපපතකත ලං  ත ලං  මමතත ුස ලං

අමතකයතාශර  ලං අධීෂණ සය ලං යටරේ ලං ශ්රී ලං කා ත ලං ්ාේර්ධත ලං පිපපතකත ලං තයකතර  ලං

අධයෂණ  ජ්තුතල් ලංවිසිනිව ලං2017  ජූලි ලංම් ලං22 ලංදිත ලං්  ලං2017 ලංජූලි ලං ලංම් 23 ලංයත ලං්ි ලංඅනිවක ලං

දිතේක ලංර තමඹදී ලංපේේේනු ලංකබත ලංබේ ලංරමයිනිව ලංේරන තය ලං ුනු ලංකැරේ. 

 

2.0 රමම ලංවිභතග ලං1894/26 ලං්  ලං2014.12.26 ලංදිතැි ලංඅි ලංවිරේ  ලංගැ්ට් ලංපත්රර  ලංපම ලං ු ලංති ලං

ශ්රී ලංකා ත ලංරකතුරු හ ලං ත ලං්නිවේරන ත ලංකතෂණ ස ලංරයේත ලංේයේයථාතරන ලංවිධිවිධතත ලංඅනුේ ලං

පැේැේ ලංරන. 

 

3.0 ඉ ක ලං ්ඳ නිව ලං රයේතේනිවට ලං අ තමේ ලං පැේැේීමට ලං ේයමික ලං  තර්යෂණ මකත ලං  ඩඉම් ලං

විභතග ලංප ක ලං්ඳ නිව ලංපිපදි ලංරන. 

 

අනු ලං

අා ය 

විභතගර  ලංතම ්ාරෂණක ලං

තතමය 

01. ශ්රී ලංකා ත ලංරකතුරු හ ලං ත ලං්නිවේරන ත ලංකතෂණ ස ලංරයේර  ලං1 ලංේත ලං

පනිවිර  ලං III ලං රේණිර  ලංේකධතරීනිව ලං්ඳ ත ලං ේත ලං තර්යෂණ මකත ලං

 ඩඉම් ලංවිභතගය 

SLICT 1(III) 

02. ශ්රී ලංකා ත ලංරකතුරු හ ලං ත ලං්නිවේරන ත ලංකතෂණ ස ලංරයේර  ලං1 ලංේත ලං

පනිවිර  ලං II ලං රේණිර  ලංේකධතරීනිව ලං ්ඳ ත ලං ේත ලං තර්යෂණ මකත ලං

 ඩඉම් ලංවිභතගය 

SLICT 1(II) 

03. ශ්රී ලංකා ත ලංරකතුරු හ ලං ත ලං්නිවේරන ත ලංකතෂණ ස ලංරයේර  ලං1 ලංේත ලං

පනිවිර  ලං I රේණිර  ලං ේකධතරීනිව ලං ්ඳ ත ලං ේත ලං  තර්යෂණ මකත ලං

 ඩඉම් ලංවිභතගය  

SLICT 1(I) 

 

4.0 රමම ලං විභතගය ලං ්ම්බනිවධේ ලං ශ්රී ලං කා ත ලං ්ාේර්ධත ලං පිපපතකත ලං තයකතර  ලං අධයෂණ  ලං

ජ්තුතල් ලංවිසිනිව ලංේයම ලං ුත ලංක  ලංනීිරීි ලංේකට ලංවිභතග ලංඅරේෂණ  යිනිව ලංයටේ ලංරන. රමම ලං

නීි ලංඋල්කාඝතය ලං මර තේ ලංවිතය ලංබකධුයත ලංවිසිනිව ලංපතේනු ලංකබත ලං ඬුේම ට ලංයටේ ලං

ීමට ලංඔවුතට ලංසිදුේතේත ලංතක. 

 

5.0 රමම ලංවිභතගය ලං්ඳ ත ලංඅයදුම් ලංකිරීම ලංඅනිවකර්ජ්තකය ලං ු ත ලංමතර්ගගක ලංක්රමයට ලං(Online) 

 ුනු ලං කැරේ.ශ්රී ලං කා ත ලං ්ාේර්ධත ලං පිපපතකත ලං තයකතර  ලං ේක ලං රේේ ලං අඩවිය ලං ේත ලං

www.slida.lk රේේ ලං අඩවිර  ලං රමනු ලං පටිේරකනිව ලං Examination උප ලං රමනුේ ලං විේෘක ලං  ු ලං

කමනිවට ලං අ තම ලං විභතගය ලං රකෝුත ලං ගැනීරමනිව ලං විභතග ලං අයදුම්පත්රය ලං ්ම්පූරර්ස ලං කිරීම ලං

තුඹිය ලං ැකිය.විභතග ලංඅයදුම්පත්රය ලං්ම්පූරර්ස ලංකිරීම ලං2017 ලංජුේ ලං16 ලංදිත ලංරප.ේ ලං8.00 ලංසිට ලං

2017 ලංජූලි ලං03 ලංදිත ලංමධයම ලංුත්රී ලං12.00 ලං ෂණේත ලංේත ලං තකය ලංරුම ලංපමසෂණ ලංසිදු ලං ම ලං ැ . 

  

6.0 විභතග ලංගතයරු ලං- ලංපමමුේත ලංේුට ලංරමම ලංවිභතගයට ලංරපනී ලංසිටිත ලංේකධතරීනිව ලංවිසිනිව ලංකිසිදු ලං

විභතග ලංගතයරුේෂණ ලංරගවිය ලංයුරු ලං රතතරන. එකකුදු ලං වූේේ ලං ඉනිවපසු ලං ේතුේකදී ලංේකධතරීනිව ලං

විසිනිව ලංඑ ේු ලංඑෂණ ලංවි ය ට ලංේඩත ලංරපනී ලංසිටිනිවරනිව ලංතම් ලංවිභතග ලංගතයරුේ ලං හ.500/-ෂණ ලං , ලං

එෂණ ලංවි යෂණ ලං්ඳ ත ලංපමසෂණ ලංපමසෂණ ලංරපනී ලංසිටිනිවරනිව ලංතම් ලංවිභතග ලංගතයරුේ ලං හ.300/-ෂණ ලං

 , ලං රක් ලං රගවිය ලං යුරුය. ලං විභතග ලං ගතයරු ලං ශ්රී ලං කා තේ ලං රාුත ලං හිටිටි ලං ෑත ම ලං කැපැල් ලං

 තර්යතකයෂණ ලංමඟිනිව ලං ( ලං උප ලංකැපැල් ලං තර්යතක ලං ැු) ලං ‘SLIDA’ ලං රේක ලංරගවිය ලංයුරු ලංඅකු ලංඒ ලං

රගීමට ලංඅ තමේ ලංකබත ලංර ත ලංිපසිට්පරේ ලංඅා ය ලංවිභතග ලංඅයදුම්පරේ ලංඅ තම ලංයථාතතයනිවටි ලං

තරුකේ ලං ම ලංයුරු ලංය. ලංඅ තම ලංකැපැල් ලං තර්යතකර දී ලං ‘SLIDA’ ලංගිණුම ලංරේක ලංමු ල් ලංරගීරම් ලං

රමුට ලංවිදුලි ලංමු ල් ලංතසවුම් ලංඉල්ුම්පත්රය ලං (කැ. ත.සි.85) ලං හිුීරම්දී, ලං මු ල් ලංකබත ලංගනිවතත ලං

http://www.slida.lk/


 

රක් ලං ලං‘SLIDA’යනිවත , ලංමු ල් ලංකබනිවතතරේ ලංලිහිතය ලංයත ලංයථාතතර  ලංඔබට ලංඅ තම ලංවිභතගර  ලං

්ාරෂණක ලංතතමය  ලං්ට නිව ලං ුනිවත.(්ාරෂණක ලංතතමයනිව ලං03 ලං රේ ර  ලං ෂණේත ලංති ලංපිපදි ලං

විය ලංයුරුය) 

 

කේ  ලංගිණුම ලං රේක ලංමු ල් ලං රගීරම්දී ලංමු ල් ලං යේනිවතත ලං රක් ලං අයදුම්  හරේ ලංතම , ලං මු ල් ලං

යේනිවතත ලංරේ ලං ලිහිතය ලං යත ලං යථාතතර  ලං අයදුම්  හරේ ලං ජ්ති  ලං  ැඳුනුම්පේ ලං අා ය , ලං

තරුමේ ලං ු ලංඉල්ුම් ලංපත්රය ලං්ම්පූරර්ස ලං ම ලංයුරුය. 

 

 ලං7.0 ලං  ලං  ලං  ලං  ලං  ලං  ලංOnline ක්රමයට ලං්ම්පූරර්ස ලං ුත ලංක  ලංඅයදුම්පක ලංSubmit  ම ලංපසු ලංඅ තම ලංඅයදුම්  හ ලං

රේක ලංක වු හ ලංකිරීරම් ලංඅා යෂණ ලං ( Confirmation Number) කබත ලංර නු ලංකබත ලංඅකු ලංඑය ලං

ඉදිිප ලංවිමසීම් ලං ටයුරු ලං්ඳ ත ලංඅයදුම්  හ ලංරේක ලංකබතගක ලංයුරුරන.අයදුම්  හේනිව ලංවිසිනිව ලං

ේසි ලංරක් ලං්ම්පූරර්ස ලං ම ලංඅයදුම් ලංපත්රය ලංමතර්ගගකේ ලං(Online) ලංරයතමු ලංකිරීරමනිව ලංඅතරු හේ ලං

කැරබත ලංරේේ ලංහිටුරන ලංති ලංඋපර ය ලංඅනුගමතය ලංකිරීරමනිව ලංකමතට ලංටිමි ලංවිභතග ලංප්රරනශ ලං

පත්රය ලං කබත ලං ගැනීමට ලං ඉඩ ලං ්ැකර්නු ලං තක.එම ලං ප්රරනශ ලං පත්රය ලං මු්රසය ලං  ු ලං

ර පතර්කරම්නිවරු ලං ප්රධතේයත ලං ර ෝ ලං ඔු  ලං / ලං තය ලං විසිනිව ලං යේීයය ලං බකය ලං පැේූ  ලං ේරයෝජ්ය ලං

ේකධතිපරයකු ලං රේිනිව ලංකම ලං අේ්ත ලං් ි  ලං ුගක ලංයුරුය.එරය ලං් ි  ලං ුගේ ලං

ප්රරනශ ලංපත්ර ලංවිභතග ලංශතකතධිපි ලංරේක ලංඉදිිපපේ ලං ම ලංයුරුය. 

 

 

 

 

 

8.0 ලං ලං ලං ලං ලං ලංඅයදුම්පත්ර ලංඉදිිපපේ ලංකිරීරම් ලං්රියතේලිය ලං්ම්බනිවධරයනිව ලංයම් ලංගැටවකේෂණ ලංමරු ලංවුේර තේ ලං

ඒ ලංහිළිබඳ ලංවිමසීම් ලං්ඳ ත ලංශ්රී ලංකා ත ලං්ාේර්ධත ලංපිපපතකත ලංතයකතර  ලං011-5980236 ලංයත ලං

දුු ථාත ලංඅා ය ලං 2017 ලංජුේ ලං 16 ලං දිත ලංසිට ලං 2017 ලංජූලි ලං 03 ලං දිත ලං  ෂණේත ලං්ිර  ලංේැඩ ලං ුත ලං

දිතයනිවටි ලංරප.ේ.8.30 ලංසිට ලංප.ේ.4.30 ලං ෂණේත ලංවිේෘකේ ලංතක. 

 

9.0 ලං  ලං  ලං  ලං  ලං  ලං විභතග ලං ප්රරනශපත්ර ලං ති ලං ේකධතරීනිවට ලං විභතගයට ලං රපනී ලං සිටීමට ලං  ැකිේත ලං පිපදි ලං

ර පතර්කරම්නිවරු ලංප්රධතනීනිව ලංවිසිනිව ලංුතජ් තරී ලංේේතඩු ලංකබත ලංදිය ලංයුරුය. ලංඅයදුම්  හේනිවරේ ලං

අරේෂණ  ේේය ලං ක වු හ ලං  ු ලං ගැනීමට ලං අේශය ලං ේනිවරනිව ලං තම් ලං දුු ථාත ලං අා  ලං 011-

5980236 ලං ඔයරය ලං ඒ ලං බේ ලං ක වු හ ලං  ු ලං ගක ලං  ැකිය. ලං විභතගයට ලං පැමිණීම ලං රේනුරේනිව ලං

ගමනිව ලංගතයරු ලංරගේනු ලංරතතකැරේ. 

 

10.0 ලං  ලං  ලං  ලංඅරේෂණ  යිනිවරේ ලංඅතතයකතේ ලං - ලං අරේෂණ  යනිව ලංවිභතග ලංශතකතේ ලංරුමදී ලංරපනී ලංසිටිත ලං

් ම ලං වි යයෂණ ලං පත්තම ලං විභතග ලං ශතකතධිපි ලං ් හීම ට ලං පේේත ලං පිපදි ලං යේීයය ලං

අතතයකතේ ලං ඔේරා ලං  ම ලං යුරුය. ලං ඒ ලං ්ඳ ත ලං ප ක ලං ්ඳ නිව ලං ලියකියවිලි ලං ේලිනිව ලං  ලං එ ෂණ ලං

විභතග ලංශතකතධිපි ලංරේක ලංඉදිිපපේ ලං ම ලංයුරුය. 

 

i රාද්ගකයිනිව ලංලියතපදිාචි ලංකිරීරම් ලං ර පතර්කරම්නිවරුේ ලංමගිනිව ලංේකුේ ලං ුත ලං

ක  ලංජ්ති  ලං ැඳුනුම්පක 

ii ේකාගු ලංවිරද්ශ ලංගමනිව ලංබකපත්රය  

 

ඉ ක ලං්ඳ නිව ලංලියවිල්කෂණ ලංඉදිිපපේ ලං ම ලංරතත ැකි ලංඅයදුම්  හේකුරේ ලංඅරේෂණ  ේේය ලං

ශ්රී ලං කා ත ලං ්ාේර්ධත ලං පිපපතකත ලං තයකතර  ලං අධයෂණ  ලං ජ්තුතල්රේ ලං අමතමකය ලං පිපදි ලං

අේකාගු ලං ම ලං ැකිය.  

 

11.0 සිා ක, ලං ර මම, ලං ත ලංඉාග්රීසි ලංයත ලංභත ත ලංමතධයේලිනිව ලංරමම ලංවිභතගය ලංපැේැේරේත ලංඅකු ලං

අ තම ලං රයේයට ලංතරුමේ ලංීම ලං්ඳ ත ලං වූ ලං විභතගයට ලං රපනී ලංසිටි ලංභත තරේනිව ලං ර ෝ ලං ුතජ්ය ලං

භත තේකිනිව ලං ර ෝ ලං රමම ලං විභතගයට ලං රපනී ලං සිටීමට ලං ේකධතරීනිවට ලං රාවකේත. ලං කුඟ ලං

විභතගයෂණ ලංරතතමැිේ ලංරයේයට ලංබැඳුණු ලංේකධතරීනිවට ලං  ලංකමනිව ලංඅධයතපතය ලංකැූ ලංභත ත ලං

මතධයරයනිව ලං ර ෝ ලං ුතජ්ය ලං භත තේකිනිව ලං ර ෝ ලං රමම ලං විභතගයට ලං රපනී ලං සිටිය ලං  ැකිය. ලං

විභතගය ලං ්ඳ ත ලං ඉල්ුම් ලං  ුත ලං භත ත ලං මතධයය ලං පසුේ ලං රේතය ලං කිරීමට ලං ඉඩ ලං ර නු ලං

රතතකැරේ. ලං ලං ලං 

 



 

12.0 කමනිව ලං  ැමි ලං තම් ලං එෂණ ලං එෂණ ලං වි යය ලං ්ඳ ත ලං රේනිව ලං රේනිව ලං ේශරයනිව ලං  ත ලං එකිරත ට ලං

රේතය ලංවූ ලංේතුේක ලංදී ලංරපනී ලංසිටීමට ලංේකධතරීනිවට ලං ැකිරන. ලං 

 

13.0 විභතග ලංප්රිලක ලංශ්රී ලංකා ත ලං්ාේර්ධත ලංපිපපතකත ලංතයකතර  ලං අධයෂණ  ලංජ්තුතල් ලං විසිනිව ලං

ුතජ්ය ලංපිපපතකත ලං ත ලං ලං  ලං  ලං  ලං  ලං  ලං  ලං  ලං  ලං  ලං  ලං  ලං  ලං  ලං මමතත ුස ලංඅමතකයතාශර  ලංරල් ම් ලංරේක ලංේකුේ ලං

කිරීරමනිව ලංඅතරු හේ ලංුතජ්ය ලංපිපපතකත ලං ත ලං  ලං  ලං  ලං  ලං  ලං මමතත ුස ලංඅමතකයතාශර  ලංරල් ම් ලං

විසිනිව ලං ප්රිලක ලං ුතජ්ය ලං පිපපතකත ලං  ත ලං  මමතත ුස ලං අමතකයතාශර  ලං රේේ ලං අඩවිර  ලං

පම ුනු ලං කැරේ. ලං එම ලං ප්රිලක ලං අනුේ ලං අ තම ලං ර පතර්කරම්නිවරු ලං ප්රධතනීනිව ලංේකධතරීනිවරේ ලං

රයේය ලංයිු ලං ලංකිරීරම් ලං ත ලංඋ්ය ලංකිරීම් ලං ටයුරු ලං්ඳ ත ලංේර්රද්ශ ලංඉදිිපපේ ලං ම ලංයුරු ලංරන. 

 

14.0 විභතග ලංපිපපතටිය ලං: ලංඑෂණ ලංඑෂණ ලං තර්යෂණ මකත ලං ඩඉම් ලංවිභතගය ලං්ඳ ත ලංරපනී ලංසිටිය ලං ැකි ලං

ේකධතරීනිව ලං්ඳ ත ලංේත ලංවි යයනිව ලං්  ලංවි ය ලංේර්රද්ශයනිව ලංප ක ලං්ඳ නිව ලංපිපදි ලංරන. 

      

14.1 ලංශ්රී ලංකා ත ලංරකතුරු හ ලං ත ලං්නිවේරන ත ලංකතෂණ ස ලංරයේර  ලං1 ලංපනිවිර  ලංIII ලංරේණිර  ලං

ේකධුයනිව ලං්ඳ ත ලංේත ලං තර්යෂණ මකත ලං ඩඉම් ලංවිභතගය.(රයේත ලංේයේයථාතරන ලං13 ලංේැේ ලං

උපරල්ඛතය). ලං රමම ලං විභතගයට ලං රපනීසිටීම ලං ්ඳ ත ලං ුතජ්ය ලං රයේයට ලං අයේ ලං ශ්රී ලං කා ත ලං

රකතුරු හ ලං ත ලං්නිවේරන ත ලංකතෂණ ස ලංරයේර  ලං1 ලංපනිවිර  ලං ලං III ලංරේණිර  ලංේකධුයනිව ලං

විය ලංයුරු ලංරන. 

 

වි යය වි ය ලං

අා 

ය 

කකු

ණු 

 තක

ය 

්මත්වීම ලං

්ඳ 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 ලං

අේම ලංකකුණු 

තයකත ලං්ාග්ර ය ලං ත ලංපිපපතකතය 01 100 යි පැය ලං

03 

40 

මු ල් ලංරුගුකතසි ලං ත ලංුතජ්ය අාශර  ලංමුකය 

 මමතත ුසය 

02 100 ලංයි පැය ලං

03 

40 

 මමතත ුසය ලං ත ලං්ාවිධතතය 03 100 යි පැය ලං

03 

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 ලංතයකත ලං්ාග්ර ය ලං ත ලංපිපපතකතය ලං(වි ය ලංඅා ය ලං-01) 

ප ක ලං ැෂණරේත ලං  හණු ලංමක ලංප තම් ලංේත ලංඑෂණ ලංප්රේත ලංපත්රයකි.  

(i)      තර්යතක ලං ත ලංෂණරේත්ර ලං ටයුරු ලං්ාවිධතතය ලංකිරීම ලං ත ලං්ාවිධතත ලංක්රම 

(ii)     තයකත ලං්ාග්ර ර  ලංප ක ලං ැෂණරේත ලංපිප්රේ  I, II,III, V, VI, VII, IX, XI, 

XXIII,  ලං ලං ලං ලංXXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XLVII  ලං ත ලංXLVIII ලං 

 

(iii)     ුතජ්ය ලංරයේත ලංර තමි නිව ලං්භතරන ලං තර්ය ලංපටිපතටි  ලංරීි ලං්ාග්ර ලං ය 

 ලං ලං ලං ලංරමම ලංප්රේත ලංපත්රය ලංුනතතමය ලං ලංමතදිලිර  ලංප්රේත ලංේලිනිව ලං්මනිවවික ලංරන 

 

    14.1.2 මු ල් ලංරුගුකතසි ලං ත ලංුතජ්ය ලංඅාශර  ලංමුකය ලං මමතත ුසය ලං(වි ය ලං

අා ය ලං- ලං02) 

 

ප ක ලං්ඳ නිව ලං  හණු ලංමක ලංප තම් ලංවූ එෂණ ලංප්රේත ලංපත්රයකි. 

 

(අ) ශ්රී ලං කා තරන ලං ල්කය පතකතය, ලං ුතජ්ය ල්කය ලං  මමතත ුසයට ලං අ තම ලං

ේයේයථාතමය ලං විධිවිධතත, ලං ුතජ්ය ල්කය ලං ්ම්බනිවධ පතර්ලිරම්නිවරුරන ලං

පතකතය, ලං අුමු ල් ලං යනිවරතටි ලං අර්ථාය, ලං  ලං ඒ තබද්ධ ලං අුමු ක ලං ්  ලං එටි ලං

්රියත තිපේේය, ලං වි්ර්ජ්තර  ලං අුමුණු ලං  ත ලං වි්ර්ජ්ත ලං ක්රම, ලං අවිේේචික ලං

අේයථාත ලං අුමු ක, ලං රේතේ ලං අුමු ල් ලං  ත ලං ඒේතර  ලං ්රියත තිපේේය, ලං

ුතජ්ය ත තයම, ලං මු ල් ලං තමිේුයතරේ ලං බකකක ලං  ත ලං  තර්ය ලං භතුය, ලං



 

රේතුනිවට් ලං  ත ලං අග්රිම ලං අධි තිපය, ලං විගස තධිපි, ලං ඔු රේ ලං බකකක ලං  ත ලං

 තර්ය ලංභතුය, ලංුතජ්ය ලංවිය ම් ලං මිටුේ, ලංුතජ්ය ේයතපතු ලං මිටුේ. 

 

(ත) ගසනිව ලං දීරම් ලං ේකධතරීනිව, ප්රධතත ලං ගසනිව ලං දීරම් ලං ේකධතරීනිව ලං  ත ලං

ුතජ්ය ත තයම හිළිබඳ ලං  ගසනිව ලං දීරම් ලං ේකධතරීනිව ලං පේකිරීම, ලං ඔවුනිවරේ ලං

බකකක ලං ත ලං තර්යභතුය 

 

(ත) ලංඅභයනිවකු ලංවිගසතය 

 

(ඈ) ලං ුතජ්ය විය ම් ලං ්ැමසුම් ලං කිරීම ලං  ත ලං  මමතත ුසය, ලං ්ාවිධතතේක ලං

අුමුණු ලං  ත ලං  තර්යභතුයනිව ලං  ඳුතත ලං ගැනීම, ලං ුතජ්ය ප්රිපේි, ලං

පුමතර්ථා, ඉකෂණ  ලං ත ලංේැඩ්ට නිව ලං ඳුතත ලංගැනීම, ලං්ාේර්ධත ලංේයතපෘි, ලං

ේැඩ්ට නිව ලං්ැමසුම් ලංකිරීම ලං ත ලංතගයීම් ලං ත ලංප්රමුඛකත ුසය, ලංේතර්ි  ලං

ත තයම් ලං ත ලංවිය ම් ලංතයකරම්නිවරු ලං්ැ සීම ලං ත ලංඅේ්නිව ලංතීුස ගැනීම. 

 

(ඉ) ලං  ලං අනුමක ලං විය ම් ලං තයකරම්නිවරුේක ලං රේතය ම් ලං කිරීම, ලං ීුරමතා ලං

පිපපතටිය ලං්රියතේම  ලංකිරීම, ලංුතජ්ය ලංඅාශර  ලංරයේ  ලං්ාඛයත ලං ත ලංේැටුේ ලං

 මමතත ුසය, ලං මුවක ලං හිිපේැය ලං තයකරම්නිවරු ලං  ත ලං ඒේත ලං ප්රිරශෝධතය ලං

කිරීම, ලංපිපපූරු  ලංතයකරම්නිවරු. 

 

(ඊ)  ලංුජ්ර  ලංරද්පකේක ලංපතඩු ලං ත ලංඅේ ැරීම් 

 

(උ) ලංවිවිධ ලංගිණුම් ලං ටයුරු 

 

(ඌ) ලංල්කය  මමතත ුසය ලං්ඳ ත ලං තර්ය ලංභතුයනිව ලංපැේැරීම 

 

 ලං(එ) ලංුජ්ර  ලංමු ල්ේක ලංභතු තුේේය ලං ත ලංබැාකු ලංගිණුම් ලංපිපපතටිය 
 

 

(ඒ)ුජ්ර  ලං්ැපයුම් ලං්රියත ලංපිපපතටිය, ලංභතණ්ඩ, ලංරයේත ලං ත ලංේැඩ ලංකබතගැනීම, ලං

ප්ර්ම්පත ත ලං මණ්ඩක ලං  ත ලං කතෂණ ණි  ලං තගයුම් ලං  මිටුේක ලං ්ායුිය, ලං

පේකිරීම, ලං බකකක ලං  ත ලං  තර්ය ලං භතුය, ලං ප්ර්ම්පත ත ලං තගයීරම් ලං

්රියතපිපපතටිය, ලං විරද්ශ ලං තධතු ලං මක ලං ්රියතේම  ලං ේත ලං ේයතපෘිේක ලං

 මමතත ුසය. 

 

රමම ලංප්රේත ලංපත්රය ලංුනතතමය ලං ලංමතදිලිර  ලංප්රේත ලංේලිනිව ලං්මනිවවික ලංරන. 

 

14.1.3  මමතත ුසය ලං ත ලං්ාවිධතතය ලං(වි ය ලංඅා ය ලං- ලං03) 

ප ක ලං ැෂණරේත ලං  හණු ලංමක ලංප තම් ලංේත ලංඑෂණ ලංප්රේත ලංපත්රයකි. 

(අ)  මමතත ුසය ලං ත ලං්ාවිධතතය ලංහිළිබඳ ලංමුකධර්ම ලං 

(ත) එම ලං ල්කධර්ම ලං ුතජ්ය අාශර  ලං පැත ලං තගිත ලං ගැටවක ලං ේකට ලං අ තම ලං  ු ලං

ගැනීම 

(ත)  මමතත ුසය ලංහිළිබඳ ලංනූකත ලංක්රමරන යනිව ලං ත 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 ලංප්රේත ලංපත්රය ලංුනතතමය ලං ලංමතදිලිර  ලංප්රේත ලංේලිනිව ලං්මනිවවික ලංරන. 

 

14.2 ලංශ්රී ලංකා ත ලංරකතුරු හ ලං ත ලං්නිවේරන ත ලංකතෂණ ස ලංරයේර  ලං1 ලංපනිවිර  ලංII ලංරේණියට ලං

ේයමික ලං තර්යෂණ මකත ලං ඩඉම් ලංවිභතගය.(රයේත ලංේයේයථාතරන ලං14 ලංේැේ ලංඋපරල්ඛතය). ලං

රමම ලං විභතගයට ලං රපනීසිටීම ලං ්ඳ ත ලං ුතජ්ය ලං රයේයට ලං අයේ ලං ශ්රී ලං කා ත ලං රකතුරු හ ලං  ත ලං

්නිවේරන ත ලංකතෂණ ස ලංරයේර  ලං1 ලංපනිවිර  ලංII ලංරේණිර  ලංේකධුයනිව ලංවිය ලංයුරු ලංරන. 

 ලං ලං      



 

 

  14.2.1 ලං ලං ලං තර්යතක ලං මමතත ුසය ලං(වි ය ලංඅා ය ලං-04) 

ුතජ්ය අාශර  ලං තර්යතකය ලංමතතේ ලං ත ලංරභෞි  ලං්ම්පේ ලං

 මමතත ුසය ලං්ම්බනිවධේ ලංර ත ලංක  ලංසිද්ධියෂණ ලංප තම් ලං ු ලංගේමිනිව ලං

හිළිරු හ ලං්ැපයීම. 

 

 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- ලංුතජ්ය ්ා ල්පය ලං ත ලංරකතුරු හ ලංකතෂණ ස ලං මමතත ුසය ලං 

   

(a) I ේැේ ලංප්රේත ලංපත්රය ලං- ලංබු ේුස (වි ය ලංඅා ය ලං-05 - I) 

ඉ ලං - ලංුතජ්ය ක්රමර  ලංවි තශතය, ලංඑටි ලංඅේධි, ඉ ලං - ලංුතජ්ය ල්ලි  ලංර තටය, ලංඉ- ලං

රයේත ලං  ත ලං ඉ-ුතජ්ය ලං ේයතපෘි, ලං ුතජ්ය ලං රකතුරු හ ලං  ත ලං ්නිවේරන ත ලං

කතෂණ ස උපිපේු ය, ලං  ලං ඉ- ලං ුතජ්ය ්තර්ථා  ලං ු ලංගැනීරම් ලංතීුසතේම  ලං

්තධ , ලං ඉ ලං - ලං ුතජ්ය  මමතත ුසය, ලං අනිවකර් ලං ්රියත තරී ලං  ැකියතේ ලං

(Interoperability)  ත ලං රයේත ලං අමතමුඛ ේර්මිිය ලං (Service Oriented 

Architecture) ඉ- ලංුතජ්ය ්ා ල්පේකට ලංතරුමේ ලංරන. 

 

(b) II ේැේ ලංප්රේත ලංපත්රය ලං- ලංුනතතමය (වි ය ලංඅා ය ලං-05 - II) 

රකතුරු හ ලංකතෂණ ස ජීේ ලංනක්රය, ලංඑටි ලංඑෂණ ලංඑෂණ ලංඅේයථාතේක ලංේැ ගේ ම ලං

 ත ලං ඒ ලං ්ඳ ත ලං අේශය ලං ්ම්පේේක ලං විරේ කත, රකතුරු හ ලං කතෂණ ස ලං ලං

 මමතත ුසර  ලං ල්ලි  ලං සිද්ධතනිවක, ලං රකතුරු හ ලං කතෂණ ස ලං ්ම්පේ ලං

 මමතත ුසය, ලං රකතුරු හ ලං කතෂණ ස ේයතපෘිේක ලං අේ තතම් ලං ්  ලං

ඒේත ලං අේම ලං  ු ලං ගැනීම ලං රකතුරු හ ලං කතෂණ ස ලං  මමතත ුසයට ලං

තරුමේ ලංරන. 

 

14.3 ලං ලංශ්රී ලංකා ත ලංරකතුරු හ ලං ත ලං්නිවේරන ත ලංකතෂණ ස ලංරයේර  ලං1 ලංපනිවිර  ලංI ලංරේණියට ලං

ේයමික ලං තර්යෂණ මකත ලං ඩඉම් ලංවිභතගය.(රයේත ලංේයේයථාතරන ලං15 ලංේැේ ලංඋපරල්ඛතය). ලං

රමම ලං විභතගයට ලං රපනීසිටීම ලං ්ඳ ත ලං ුතජ්ය ලං රයේයට ලං අයේ ලං ශ්රී ලං කා ත ලං රකතුරු හ ලං  ත ලං

්නිවේරන ත ලංකතෂණ ස ලංරයේර  ලං1 ලංපනිවිර  ලංI ලංරේණිර  ලංේකධුයනිව ලංවිය ලංයුරු ලංරන. 

 

වි යය වි ය ලං

අා ය 

කකු

ණු 

 තකය ්මත්වීම ලං

්ඳ ත 

කබතගක ලං

යුරු ලං අේම 

කකුණු 

රකතුරු හ ලං  ත ලං

්නිවේරන ත ලං

කතෂණ ස ලං

ේයතපෘිය 

I. ලං ේයතපෘි ලං

ේතර්කතේ 

06 ලං- I 60 - 30 

II. ලං ේයතපෘි ලං

ේතර්කතේ ලං

06 – II 40 පරීෂණ ස ලං

මණ්ඩකය 

20 

වි යය 

වි ය ලං

අා 

ය 

කකුණු  තකය 

්මත්වීම ලං්ඳ ත ලං

කබතගක ලංයුරු ලංඅේම 

කකුණු 

 

 තර්යතක ලං මමතත ුසය 04 100 යි පැය 01 40 

ඉ ලං - ලං

ුතජ්ය ්ා 

ල්පය ලං  ත ලං

රකතුරු හ 

කතෂණ ස ලං

 මමතත ු

සය 

I ේැේ ලං

ප්රේත ලං

පත්රය ලං - ලං

බු ේුස 

05- ලංI 40 ලං ලංයි පැය 01 16 

II ේැේ ලං

ප්රේත ලං

පත්රය ලං - ලං

ුනතතමය 

05- ලංII 60 ලං ලංයි පැය 01 24 



 

ඉදිිපපේ ලංකිරීම රේක ලංඉදිිපපේ ලං

කිරීම  ත ලං

හිළිරු හ ලං

්ැපයීම 

්ඳ ත ලං  තකය ලං

මිේේරු 30 

 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 ලංේයතපෘි ලංේතර්කතේ ලං(වි යය ලංඅා 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 ලංකා තරන ලංුතජ්ය ලංඅාශර  ලං තර්යතකයනිවටි ලංලක තයිකතේය ලංඉ ක ලංතැාීම ලං

්ඳ ත ලං ප්රතරයෝගි ේ ලං  ලං  ලං රයත ත ලං ගක ලං  ැකි ලං රකතුරු හ ලං  ත ලං ්නිවේරන ත ලං

කතෂණ ස ලං වි ය ලං ෂණරේත්රයට ලං අ තක ලං ේනත ලං ප රකතය ලං   ් ට ලං (15 ලං 000) ලං

රතතඅඩු ලංේයතපෘි ලංේතර්කතේෂණ ලං්ැ 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 ලංේයතපෘි ලංේතර්කතේ ලංඉදිිපපේ ලංකිරීම ලං(වි යය ලංඅා ය ලං- ලං06 ලං–II) 

පරීෂණ ස ලංමණ්ඩකය ලංරේක ලංඉදිිපපේ ලංකිරීම ලං ත ලංපරීෂණ ස ලංමණ්ඩකය ලංවිසිනිව ලං

විම්ත ලංසිටිත ලංප්රේත ලං්ඳ ත ලංහිළිරු හ ලං්ැපයීම. 

 

 

 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංඑෂණ ලං එෂණ ලං විභතගර  ලං එෂණ ලං එෂණ ලං වි යයනිව ලං පැේැේීමට ලං ්ැකසුම් ු ලං ති ලං  තක්ට ත ලං

ප ක ලං ැෂණරන. 

 

 

අනු ලං

අා

  

විභතගර  ලංතම වි යය 

වි ය ලං

අා 

ය 

දිතය රනකතේ 

01 

ශ්රී ලං කා ත ලං රකතුරු හ ලං

 ත ලං ්නිවේරන ත ලං

කතෂණ ස ලං රයේර  ලං 1 ලං

පනිවිර  ලං III ලං රේණිර  ලං

ේකධුයනිව ලං්ඳ ත 

ේත ලං  තර්යෂණ මකත ලං

 ඩඉම් ලංවිභතගය 

 

තයකත ලං්ාග්ර ය ලං ත ලං

පිපපතකතය 

 

01 

2017.07.2

2 
රප.ේ ලං9.00 - ප.ේ ලං12.00 

මු ල් ලංරුගුකතසි ලං ත ලං

ුතජ්ය අාශර  

මුකය  මමතත ුසය 

02 

 

2017.07.2

2 
ප.ේ ලං12.30 - ප.ේ ලං3.30 

 මමතත ුසය ලං ත ලං

්ාවිධතතය 03 
2017.07.2

3 
රප.ේ ලං9.00 - ප.ේ ලං12.00 

02 

ශ්රී ලං කා ත ලං රකතුරු හ ලං

 ත ලං ්නිවේරන ත ලං

කතෂණ ස ලං රයේර  ලං 1 ලං

පනිවිර  ලං II ලං රේණිර  ලං

ේකධුයනිව ලං්ඳ ත ලංේත ලං

 තර්යෂණ මකත ලං

 ඩඉම් ලංවිභතගය 

 

 ලං තර්යතක ලං

 මමතත ුසය 
04 

2017.07.2

2 
රප.ේ ලං9.00 - රප.ේ ලං10.00 

ඉ-

ුතජ්ය ්ා 

ල්පය 

 ත ලං

රකතුරු හ ලං ලං

කතෂණ ස ලං

 මමතත ු

සය 

 

 

I ේැේ ලං

ප්රේත ලං

පත්රය ලං- ලං

බු ේු

ස 

        

05 ලං- ලංI 

 

2017.07.2

2 
රප.ේ ලං10.30 - ප.ේ ලං12.30 

II ේැේ ලං

ප්රේත ලං

පත්රය ලං- ලං

ුනතතම

ය 

05- ලංII 

 

 

03 

 

 

 

ශ්රී ලං කා ත ලං රකතුරු හ ලං

 ත ලං ්නිවේරන ත ලං

කතෂණ ස ලං රයේර  ලං 1 ලං

පනිවිර  ලං I ලං රේණිර  ලං

ේකධුයනිව ලං්ඳ ත 

රකතුරු හ ලං

 ත ලං

්නිවේරන ත ලං

කතෂණ ස ලං

ේයතපෘිය 

 

ේයතපෘි ලං

ේතර්කතේ 
06- I 

 

ේයතපෘි ලංේතර්කතේ ලං්ැ සීම ලං ත ලං

භතු දිය ලංයුරු ලංදිතය ලංහිළිබඳේේ ලං

ේයතපෘි ලංේතර්කතේ ලංඉදිිපපේ ලංකිරීම ලං

්ම්බනිවධේේ ලංඅයදුම්පේ ලං ැඳේත ලං

අේ්තත ලංදිතට ලංපසුේ ලංශ්රී ලංකා ත ලං

ේයතපෘි ලං

ේතර්කතේ ලං

ඉ ිපපේ ලං

06- II 



 

ේත ලං  තර්යෂණ මකත ලං

 ඩඉම් ලංවිභතගය 

කිරීම ්ාේර්ධත ලංපිපපතකත ලංතයකතර  ලං

අධයෂණ  ලංජ්තුතල් ලංවිසිනිව ලං

අයදුම්  හේනිව ලංරේක ලං ැනුම් ලංර නු ලං

කැරේ 

 

 

15.0 රමම ලංවිභතග ලංේරන තයට ලංවිධිවිධතත ලං්ක්ත ලංරතතමැි ලං ේු ලං  හසෂණ ලංහිළිබඳ ලංවුේ , ලං

ුතජ්ය ලංපිපපතකත ලං ත ලං මමතත ුස ලංඅමතකයතාශ ලංරල් ම්රේ ලංතීුසය ලංඅේ්තත ලං

තීුසය ලංේනිවරනිවය. 

 

16.0 ලං  ලං රමටි ලං සිා ක, ර මම ලං  ත ලං ඉාග්රීසි ලං භත ත ලං මතධයයනිවරගනිව ලං පමේත ලංේරන තයනිවටි ලං පත  ලං

අකු ලං කිසියම් ලං රතතගැකපීමෂණ ලං ර ෝ ලං අතනුකූකකතේයෂණ ලං පේතී ලං තම්, එේැේ ලං විරට  ලං දී ලං

සිා ක ලංමතධය ලංේරන තය ලංබකතේම  ලංරන. 

 

 

 

 

 

      රේ.රේ. ලංුේතසිිප 

                                                                                             ලං     රල් ම්, 

                                                                                    ලං  ලං ලං ලං ලං ලං ලං      ලං ලංුතජ්ය ලං පිපපතකත ලං  ත ලං

 මමතත ුස ලංඅමතකයතාශය 

                                                                                             

2017 ලංජුේ ලංම් ලං01 ලංේැේ ලංදිත 

ුතජ්ය ලංපිපපතකත ලං ත ලං මමතත ුස ලංඅමතකයතාශය, 

ේ  ය ලංනරුුශ්රය, 

ර තමඹ ලං07. 

 

 


