විභාග අයදුම්පත් ලබා ගැනීම සඳහා ලියාපදිංචි කීරිම සිදු කරනු
ලබන්නන් 2021.08.16 සහ 2021.08.17 යන දන නෙනේදී පමණි
(ලියාපදිංචිය සිදු කරනු ලබන අවස්ථානේදීම ඔබට මුෙල් නගවීම සෙහා
බැිංකුව නවත යාමට අපහසු බැවින් 2021.08.13 සහ 2021.08.16 දනයන් හී
පමණේ මුෙල් නගවා අොළ රිසිට්පතෙ ස්කෑන් කර තබා ගැනීමට කටයුතු
කළ යුතුය)

විභාග අයදුම්පතේ ලබාගැනීමට අවශ්ය ෙෑ

විනේශ් ගමන් බලපත්රය

- වලිංගු කාලය ඉදරියට මාස 06 ේ විය යුතුය.
-

පහත සදහන් පරිදි ස්කෑන් කරන ලද JPG ඡායාරූපයක්
ප්රමාණය (width 600 pixels,up to 100 KB)

ඡායාරූපය

-

මාස 03ක් ඇතුළත ලබාගත් ඡායාරූපයක් විය යුතුය.
ප්රමාණය 3.5 cm * 4.5 cm
Photo width : 100-300 pixels
File type: Only JPG
File Size: Up to 15 KB
සුදු පැහැති පසුබිම සහිත වර්ණ ඡායාරූපයක්.
ස්කෑන් කරන ලද ඡායාරූපයක් JPG විය යුතුය.
සුදු පැහැති ඇඳුමකින් සැරසී ජායාරූපය ගැනීමමන් වැළකී සිටිය යුතුය)
ඔබමේ මුහුණ පැහැදිලිව මපනීම අනිවාර්යය වන අතර,ඡායාරූපය සදහා
මබෝඩර්,අකුරු ආදිය ඇතුළත් මනාකළ යුතුය.
ශරීරය ඍඡුව තබා ඡායාරූපය ලබා ගත යුතුය.
ඇස් කණ්ණාඩි මනාපැළඳ ඡායාරූපය ලබාගත යුතුය.

වර්ණ අන්ධතාවය පරීේෂා කිරීම
-

ඔබට වර්ණ අන්ධතාවයක් (Colour Blindness) මහෝ,වර්ණ දුර්වලතාවයක්
මනාමැති බවට වවදයවරමයකුමගන් වවදය සහතිකයක් ලබාගත යුතුය.

-

එම වවදය සහතිකමේ JPG ඡායාරූපයක්ද උඩුගත ( Upload) කළ යුතුය.

අමතර ලකුණු ලබාදීම සහ විභාග අයඳුම්පත් ගාස්තුනවන්
නිෙහස් කිරීම
විභාග අයඳුම්පත්
ගාස්තුමවන්

අමතර ලකුණු

නිදහස් වීම ( ඔව්/
නැත)

නකාරියානු භාෂා
වර්ෂය

පාඨමාලාව (03 වන
මට්ටම) සම්ුර්ණ කිරීම

JobSkillTraining for
employment/Starting
business

(උපරිම ලකුණු 20)

ප්රතිවාසන
උපකාරක

නකාරියානු

වැඩසටහන්

භාෂා

සම්ුර්ණ

සම්ුර්ණ

පාඨමාලාව

සම්ුර්ණ

කිරීම
(Resettlement
support
training
programs)

කිරීම

(03 වන

කිරීම

2016

ඔව්

මට්ටම) නහෝ
ඉන් ඉහළ
-

2017
වර්ෂමේ
සිට

අමතර

අමතර ලකුණු 20

අමතර ලකුණු 05

ලකුණු -05

ඍතු අනුව
රාජකාරි
කිරීමමන් පසු

ඍතු අනුව රාජකාරි කිරීමමන් පසු පිටත්වීම ( ලකුණු 10)

නැත

පිටත්වීම
යු-ටර්න්

නකාරියානු භාෂා පාඨමාලාව (03 වන මට්ටම) නහෝ

ආයතන

ඉන් ඉහළ

මස්වකයා

( ලකුණු 20)

-

නැත

ඔබට අමතර ලකුණු හිමි වන්මන් නම් ඊට අදාළ අයඳුම්පත්රය (ඇමුණුම අංක01) විභාග අයඳුම්පත්රය ලබාගැනීම සඳහා ලියාපදිංචි වීමම්දී ඒ සමඟ ඉදිරිපත්
කළ යුතුය.

-

ඒ සදහා අදාළ සහතිකමේ JPG ඡායාරූපයක් ලියාපදිංචිමේදී ඇමිණිය යුතුය.

විභාග අයදුම්පත් ගාස්තුව අය කිරීම
-

අයදුම්පත් ගාස්තුව මගවීම් කිරිමම්දී ඔබට ආසන්නතම පහත සදහන් බැංකු
මවත මගාස් පහත සඳහන් ගිණුම් අංකය මවත බැර කිරිම සිදු කළ යුතුය.

විභාග අයඳුම්පත් ගාස්තුව රු.4800/-.

-

Online හරහා මුදල් තැන්පත් කිරිමමන් වැළකී සිටිය යුතුය.

බැිංකුනේ නම

ගිණුම් අිංකය

ශ්ාඛාව

ලිංකා බැිංකුව

0000001650

ආයතනික
ශාඛාව

මහඡන බැිංකුව

208-1-001-5-1791068

බත්තරමුල්ල

ලියාපදිංචිය සිදු කරනු ලබන අවස්ථාමව්දීම ඔබට මුදල් මගවීම සදහා
බැංකුව මවත යාමට අපහසු බැවින් 2021.08.13 සහ 2021.08.16 දිනයන් හී
පමණක් මුදල් මගවා අදාළ රිසිට්පතද ස්කෑන් කර තබා ගැනීමට කටයුතු
කළ යුතුය.

බැිංකු රිසිට්පත සම්ුර්ණ කිරිනම්දී පහත සෙහන් උොහරණය ඔබනේ
ප්රනයෝජනය සෙහා නයාොගන්න.

විභාග අයදුම්පත්රය සම්ුර්ණ කිරිම සෙහා අවශ්ය උපනෙස්
පියවර 1
ශ්රි ලංකා විමේශ මස්වා නියුක්ති කාර්යාංශ මවබ් අඩවියට (www.slbfe.lk) පිවිස Registration for
Special EPS-TOPIK(2021)

මවත මගාස් ඔබමේ විමේශීය ලියාපදිංචි කිරිමම් අංකය (Foreign

Registration No) සහ ඔබ විසින් භාවිතා කරනු ලබන දුරකථන අංකය ඇතුළත් කරන්න.
ඔබමේ දුරකථන අංකයට මක්ත අංකයක් එවනු ලබන බැවින් ඔබමේ භාවිතා කරනු ලබන
දුරකථන අංකය ඇතුළත් කිරිම පිළිබඳ සැලකිලිමත් වන්න.
ඉන් පසුව දිස්වන පහත සදහන් සුදුසුකම් ඔබ විසින් සපුරා ඇත්නම් පමණක් ලියාපදිංචි
වීම සදහා අවසර ලබාමදනු ලැමබ්.
 නකාරියානේ රැඳී සිටිනම් කාලය (E-9 සහ E-10 වීසා කාණ්ඩ
යටනත්) නතෝරන්න.
 වර්ණ අන්ධතාවය ඇත්ෙ? නැේෙ? යන්න නතෝරන්න.
E-9 වීසා කාණ්ඩය සහ E-10 වීසා කාණ්ඩය යන වීසා කාණ්ඩ නෙක
යටනත්ම වු නස්වා කාලයෙ ඇතුළුව වසර 05කට වඩා නස්වා කාලයේ
ෙකුණු නකාරියානේ නස්වය කර නනාමැති තැනැත්තන් විය යුතුය.
කිසියම් තැනැත්නතකු 2017 නනාවැම්බර් මස ආගමන පාලක නීතිය
සිංනශ්ෝධනය කිරිමට ප්රථමව සිය රටට ආපසු නගාස් ඇත්නම් එම
තැනැත්තා වසර 05ේ නහෝ ඊට වැඩි කාලයේ නකාරියානේ සිටියදී එම
තැනැත්තානේ නම නමම පරීේෂණය සඳහා අයඳුම් කිරිමට සුදුසුකම්
ලබන්නන්නේ
ලැයිස්තුනේ
නම
ඇතුළත්ව
තිබුණෙ
එවැනි
තැනැත්නතකු නමම පරීේෂණය සඳහා අයඳුම් කිරිමට සුදුසුකම්
නනාලබනු ඇත.
විනේෂයි- වර්ණ අන්ධතාවය ඇති අයදුම්කරුවන්ට සහ නකාරියානේ
නස්වා කාලය අවුරුදු ට වඩා5 වැඩි නම් ලියාපදිංචි වීමට අවසර
නනාලැනේ .
පියවර 2

එවිට ඔබමේ අමනකුත් මතාරතුරු ( නම, උපන් දිනය ,විමේශ ගමන් බලපත්ර අංකය) පිටුමව්
දිස් වු විට එය නිවැරදි දැයි පරීක්ෂා කර බලන්න.
පියවර 3
ඔබමේ ඡංගම දුරකථන අංකය නිවැරදිව ඇතුළත් කරන්න.( මමය නැවත මවනස් කළ
මනාහැක.
පියවර 4
ඔබ නව ගමන් බලපත්රයක් සකස් කර ඇත්නම් එම ගමන් බලපත්ර අංකය අංක 06හිද සහ
ගමන් බලපත්රය කල් ඉකුත් වීමම් දිනය අංක 07 හි ද ඇතුළත් කරන්න.

පියවර 5
ඔබමේ නමමහි යම් මවනසක් සිදු කර ඇත්නම් ( අංක 02 හි සදහන් ආකාරයට වඩා)
අංක 08 හි ඔව්ද? නැේද? යන්න සදහන් කරන්න. ඉන් පසුව මවනසක් සිදු කර
ඇත්නම්( ඔව් නම්) පමණක් අලුත් නම ගමන් බලපත්රමේ

ඡායාරූපය සඳහන්

පිටුමවහි සඳහන්ව ඇති Bar code හි සදහන් නාමය ඇතුළත් කරන්න.

පියවර 6
ඔබමේ ස්ිර පදිංචි ලිපිනය අංක 10 හිද, ඔබමේ ඥාතීමයකුමේ දුරකථන අංකයක්
අංක 11 හිද ඇතුළත් කරන්න.

පියවර 7

ඔබ විසින් මතෝරා ගනු ලබන කර්මාන්ත ක්මේත්රය අංක 12 මඟින් මතෝරන්න.
(නිේපාදන/ධීවර/ ඉදිකිරීම් )

ඔබ නිෂ්පාෙන ේනෂ්ත්රනයන් අයදුම් කරන්නන් නම් අනු ේනෂ්ත්ර 08 න් එකේෙ
නත්රීම් කළ යුතුය.
පියවර 8
ඔබමේ ඡායාරූපය සහ විමේශ ගමන් බලපත්රමේ ස්කෑන් පිටපත් අංක 13 සහ 14 මවත
අමුණන්න.

පියවර 9

ඔබ විසින් මුදල් මගවු බැංකුමව් නම අංක 15 මඟින් මතෝරා මුදල් මගවු දිනය අංක 16 හි
ඇතුළත් කරන්න.

පියවර 10

මුදල් මගවු රිසිට්පත අංක 17 හි උඩුගත (Upload) කරන්න.
පියවර 11
ඔබට වර්ණ අන්ධතාවය ඇත්ද ? නැේද? යන්න අංක 18 මඟින් මතෝරා ඒ බව සනාථ කිරිමට
ඔබ විසින් ලබාගත් වවදය සහතිකමේ ඡායාරූපයක් අංක 19 හි ඇතුළත් කරන්න.එ

පියවර 12
අංක 20 මඟින් ඔබ විසින් සම්පුර්ණ කරන ලද සියළු මතාරතුරු සහ මකාරියානු
මානව සම්පත් සංවර්ධන ආයතනය විසින් දන්වා ඒවා ඇති නීති රීති වලට එකඟ
බවටද ඔබමේ ජංගම දුරකථනය මවත ලැමබන මක්තය භාවිතා කරමින් සනාථ කර
ඔබමේ අයදුම්පත අප මවත Submit මබාත්තම ක්ලික් කර මයාමු කරන්න.
ඉන් පසුව ඔබමේ අයදුම්පත පරීක්ෂා කිරිමමන් පසුව ඔබමේ අයදුම්පත්රය අප මවත ලැබුණු
බවට ඔබට මකටි පණිවුඩයක් මඟින් දැනුම් මදනු ලබන අතර එහි සදහන් මයාමු අංකය
විභාග අයදුම්පත් අංකය භාවිතා කර ඔබමේ විභාග අයදුම්පත්රමේ පිටපතක් ලබාගන්න.
පියවර 13
ඔබට අමතර ලකුණු හිමි වන්මන් නම් ඊට අදාළ අයඳුම්පත්රය විභාග අයඳුම්පත්රය සඳහා අයඳුම්
කිරිමම්දී ඇමුණුම අංක 01හි සදහන් මපෝරමය සම්පුර්ණ කර ඊට අදාළ සහතිකපත්ර සමඟ ඉදිරිපත්
කළ යුතුය.
අයඳුම්පත්රය සහ සහතිකපත්ර JPG ඡායාරූපයක් මලස විභාග අයඳුම්පත සම්පුර්ණ කිරිමම්දී
උඩුගත(Upload) කළ යුතුය

ඇමුණුම අිංක 01 සම්ුර්ණ කරන ආකාරය පිළිබඳ උොහරණයේ පහතින් ෙැේනේ.

සුදුසුකම් සම්ුර්ණ
කර ඇත්නම් අොළ
රවුම පාට කරන්න.

සියළුම අයදුම්කරුවන් ඉහත උපනෙස් අනුගමනය කරමින් විභාගය
සෙහා ලියාපදිංචි වීමට කාරුණික වන්න.
අයඳුම්පත්රය සම්ුර්ණ කිරිනම් යම් ගැටළුවේ ඇති වුවනහාත් ඒ
සෙහා විමසීම් සිදු කිරිම සෙහා පහත සෙහන් දුරකථන අිංකයන්ට
අමතන්න.
011-2880500
දගු අිංක-414/404/415/350/355/462/330

