
18 l 2021 ජූලි 05 සඳුදා දැන්වීම් 

– ලංකා ”භාග ෙදපා•තෙ’“ව
අ–යන ෙපා” සහ“ක ප (උස— ෙපළ) භාගය - 2021   

ෙමම ”භාගය සඳහා අය’ප ඉ”’ප කළ –ෙ මා•ගගත (Online) ”මය ම“” පම—
අය”’පත ස’—•ණ “ම සඳහා උපෙද භාග ෙදපා•තෙ’” “ල ෙව• අඩය (https://doenets.lk) ම“”, ෙහ– මා•ගගත භාග 
ෙව• අඩය (https://online exams.gov.lk/eic) ම“” ෙහ– ෙදපා•තෙ’” ජංගම ”රකථන ෙයදම ("DoE" mobile app) 
ම“” “–ධ කර• ලබන අතර ඊට ඇළ’ • අය”’පත ඉ”’ප’ කළ හැක. 

ෙමම භාගයට ෙපෟ–ග•ක අය”’ක”ව— ෙලස ෙප” ”ම සඳහා වන අය”’ප’ 2021 “• 05 වන ”න ට “• 30 වන ”න ම–ම 
රා’ 12.00 පැය ද”වා භාරග• ලැෙ•. සෑම ෙපෟ–ග•ක අය”’ක”ව— ම ෙමම “ෙ“දනය ස’—•ණෙය” ම ෙහා“” යවා අවෙබ–ධ 
කරෙගන ඉහත ෙව• අඩයට ”ස තම අය”’පත මා•ගගත ”මයට (online) ස’—•ණ ෙකාට ඉ”’ප’ කළ –ය. අය”’ප–ෙ“ 
භාගයට ෙප” ”මට ෙත–රාග’ නගරය හා ෂයය” ඇළ’ “ෙ’ “ “වැර”වම ඇළ’ “මට ෙ•ෂෙය” සැළ•ම’ ය 
–ය. උප’ම වශෙය” “ධාන ෂය” 03 ” සඳහා පමණ” ෙප” ”මට අය”’ක”ව”ට ඉඩ ෙද• ලැෙ•. ඊට අමතරව අව“තාව 
ප’” ෂය අංක 12 - සාමා— ෙපා” ප“”ෂණයට හා ෂය අංක 13 - සාමා— ඉං“ ෂයට ෙප” ”ම සඳහා ඉ”—’ කළ හැය. 

ෙමවර ”භාගයට අය’ ම “ධාන අ”යර ෙදක” ’ කළ –“ ය. 
 I අ”යර  -  ෙතාර” ඇළ’ කර ෙයා“ අංකය (Reference Number) ලබා ගැ”ම.

 ඔබෙ” ෙපෟ–ග•ක ෙතාර”, හාගය ””බඳ ෙතාර” හා ෂයය” ””බඳ ෙතාර” හා ෙග•’ ”මය 
””බඳ ෙතාර” ඇළ’ කර”න. ඔබ තැපැ” මා•“ක ෙග•’ ” කර”ෙ” න’ ෙයා“ අංකය (Reference  

Number) ලබා ගත – ය.

 II අ”යර -  භාග ගා ෙග•ම හා අය”’පත බාගත (Download) “ම
 ඔබට ලැ— ඇ“ ෙයා“ අංකය (Reference Number) තැපැ” කා•යාලයට ලබා“ භාග ගා ෙග• ෙම” 
ප”ව ඔබට ලැ— ඇ“ ෙක“ ප—ඩෙ“ (SMS) ඇ“ සබැ“ය (link) ස“ය “ෙම” ෙහ– නැවත ෙව• අඩයට 
ඇළ’ •ම ම“” ඔබට ලැෙබන ”•ෙ“ "Download AL 2021 Application" අ”කනය ෙ’“ම (Click) 
ම“” ඔබෙ” අය”’පත බාගත (Download) කර ගත හැක. 

  ඔබ බැං— කා•පත” ම“” ෙග•’ ” කරන ට ෙග•ම සා•ථකව අවස”— ප”ව ඉහත අ”කනය ම“”ම 
අය”’පත බාගත (Download) කර ගත හැක. 

”භාග ගා“ ෙග•ම තැපැ” කා•යාලය” ම“” ෙහ ඕනෑම බැං— කා•පත” ම“” ’ කළ හැය

02. අය’ප :
 උපෙද— ප’” මා•ගගත (online) ආකාරයට අයපත ස•ණ කර ඉ”’ප’ “ෙම” අන”ව එ“ “”ත ”ටපත” ලබා
ග”න. “”ත ”ටපත ඔබ භාරෙ“ ”ර”“තව තබා ගත – අතර අව“ වෙහා’ එය ඉ”’ප’ “මට ”—න“” ’“ය – ය.

රජෙ පාසලක ඉෙගන ග““” ම ෙපෟ–ග•ක අය”’ක”ව ෙලස භාගයට අය”’ “ම ෙහ– ෙප” ”ම ස–රා තහන’ෙ“.          
එෙ— කළෙහා’ භාග ““ඵල අවලං• ෙකාට ඉ”“ භාග සදහා ෙප” ”ම ද තහන’ කර• ලැෙ•.

2.1  ප–ධ“යට “ෙ“ශ •ම - I අ”යර 
i)  අය”’පත ස’—•ණ “ම සදහා – ලංකා භාග ෙදපා•ෙ’”ෙ“,

•  “ල ෙව• අඩය (https://doenets.lk) ෙවත ”ස "අපෙ” ෙවා" යටෙ’ ඇ“ "මා•ගගගත අය”’ප’
(පාස” භාග)" මත Click “ම ම“”  ෙහ–

•  භාග ෙදපා•ෙ’”ෙ“ “ල ජංගම ”රකථන ෙයදම (mobile application) වන "DoE" ෙවත ”ස
"මා•ගගත අය”’ප’ (පාස” භාග)" මත Click “ම ම“” ෙහ–

• https://onlineexams.gov.lk/eic ෙවත ”ෙස”න.

ii)  G.C.E. AL 2021 - Student Registration (Private) අ”කනය ෙ’“ම ම“” ෙපෟ–ග•ක අය”’ක”ව”ට
භාගයට ඉ”—’ “මට හැ ෙ“.

iii)  ඔබෙ” ෙපෟ–ග•ක ෙතාර”, භාගයට ෙප” “න නගරය, මා–ය ඇ” “ෙම” හා ෙත–රා ගැ”ෙම” අන”ව
ඔබ ෙප” ”මට බලාෙපාෙරා” වන ෂයය” ඇළ’ “ම සඳහා ෂය ෙත–රාගත – ය.

iv)  (අ)  (13) සාමා— ඉං“’ ”ෂය :
“ධාන ෂයය” න සහ සාමා— ෙපා” ප“”ෂණයට අමතරව අය”’ක”ව”ට සාමා— ඉං“ ෂය  සඳහා 
ද ඉ”—’ කළ හැ ය. සාමා— ඉං“ ෂය සඳහා ලබාග”නා ““ඵලය •ව—ල “ෙ“ශය සඳහා උපෙය–” 
කරග• ෙනාලැෙ•. එෙහ’ ෙමම ෂය සඳහා ලබාග”නා ෙ”—ය අ.ෙපා.ස. (උ.ෙපළ). සහ“කෙ“ ඇළ’ 
කර• ලැෙ•. 

(ආ) (12) සාමා— ෙපා ප”ෂණය :
 ය’ අය”’ක”ව— – ලංකාෙ“ •ව—ල “ෙ“ශය අෙ“”ෂා කර”ෙ” න’ ඔ“/ ඇය ෙමම ෂයට. ෙප” ට 
අ“වා•යෙය”ම අවමය ල—“ 30” ලබාගත – ය. ”ට ෙපර අ.ෙපා.ස. (උ.ෙපළ) භාගය සඳහා ෙප” ට 
එ” අවථාවක“ ල—“ 30කට වඩා ලබා ඇ’න’ නැවත ෙප” ”ම අව“ ෙනාෙ“.

(ඇ)  “ාෙය“ක ප”ෂණ ස“ත ”ෂයය” :
 ෂය අංක 28, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 65 හා 66 යන ෂයය” සඳහා •”ත ප“”ෂණය”ට ඉ”’ප’ 
වන ය— ම අය”’ක”ව” “ාෙය–“ක ප“”ෂණයට කැඳව• ලැෙ•. •”ත සහ “ාෙය–“ක යන ෙකාට 
ෙදකට ම ඉ”’ප’ වන අෙ“”ෂක””ට පමණ” උ”ත ෂයය”වල ““ඵල “—’ කර• ඇත. “ාෙය–“ක 
ප“”ෂණය සඳහා අය”’ක”ව” ෙවත ලබා ෙදන “ෙ“ශ ප–ෙ“ සඳහ” ”නෙ““ ම “ාෙය–“ක ප“”ෂණයට 
ෙප” “ය – ය. එම ”නෙ““ ඉ”’ප’ •මට ෙනාහැ — අය”’ක”ව”ට ෙවන’ අවථාවක“ “ාෙය–“ක 
ප“”ෂණයට ෙප” ”මට ඉඩ ෙද• ෙනාලැෙ•.

(ඊ)   අ–ාපන අමා“ාංශය ම“” “—’ කරන ලද 2016/13 හා 2016.04.26 ”නැ“ ච”ෙ”ඛයට අ•’ලව 
ෂයය” ෙත–රා ගත –”. එම ච””ඛෙ“ ස’මත ෂය ධාරාවලට අ•ගත ෙනාවන ෙවන’ ෂය 
සංකලනය” ෙත–රාග’ අවථාවල“ අය”’ක”ව” "“•—ත ”ෂය ධාරාවකට අය’ ෙනාවන (Non

Stream)" ය•ෙව” හ“”වා ෙදන අතර, එම අය”’ක”ව” සඳහා භාග ““ඵල “—’ “ෙ’“ ”ව”” 
තරාව (Island Rank) හා ”—” තරාව (District Rank) “—’ කර• ෙනාලැෙ•. එම ච”ෙ”ඛයට 
පටහැ“ව ෂය සංකලන ෙත–රා ගැ”ෙම” අය”’ක”ව”ට ““ණ පෑමට ” වන ”’කරතා ””බඳ ව ෙමම 
ෙදපා•තෙ’”වට වග–ම” ෙනාමැ“ බව ක”ණාෙව” සලක”න.

2.2  2021.07.30 වැ“ ”න ම–ම රා’ 12.00 පැෙය” ප”ව ෙමම භාගය සඳහා අය”’ කළ ෙනාහැක. “ය“ත ”න රා’ 
12.00 පැෙය” ප” මා•ගගත “ෙ“ශය වසා තබ• ලැෙ•. 

2.3   එ” අය”’ක”ව— ” ඉ”’ප’ කළ හැ”ෙ” එ” අය”’පත” පම—. ෙතාර” ෙවන කර අය”’ප– එකකට 
වඩා ඉ”’ප’ කරන අවථාවල “ ය— ම අය”“ප’ ““”ෙ’ප කර• ලබන අතර, එම අය”’ක”ව” ස’බ”ධෙය” 
”“ා•’ලව කට– කර• ලැෙ•. භාග ““ඵල “—’ “ෙම” ප” වද ෙමවැ“ වංච“ක “යාව” ඔ“– 
වෙහා’ භාග ““ඵල අවලං• කර අ—ළ ”“ා•’ල “යාමා•ග අ•ව ද”ව’ කර• ලැෙ•.

03. භාග ගා ෙග•ම හා අය”’පත බාගත (Download) “ම - II අ”යර
භාග ගා ෙග•ම තැපැ” කා•යාල ම“” ෙහ– බැං— කා”ප’ ම“” (Credit/Debit payment) ම“” ” කළ හැය.

3.1.  තැපැ” කා•යාල ම“” ෙග•’ ” කර”ෙ” න’ "Payment Method" යටෙ’ ඇ“ "Pay by Postal Department" 
සබැ“ය ෙත–රාගත –ය. එ““ ඔබට ලැෙබන ෙයා“ අංකය (Reference Number) තැපැ” කා•යාලයට ලබා“ ඔබෙ” භාග 
ගා ෙගවා ලබාග”නා —තා”ය ඔබ භාරෙ“ ”ර”“තව තබාගත –ය. “ද” ෙග•ෙම” ප” භාග ෙදපා•තෙ’” 
ෙව• අඩයට ”ස ඔබෙ” අය”’ප–ය බාගත (Download) කරගත හැ ෙ“.

 ෙග•ම සා•ථක — ප” ඔබට ලැෙබන ෙක“ ප—”ඩෙ“ ඇ“ සබැ“ය (link) ස”ය “ම ම“” අ—ළ ෙව•  අඩ”යට ””ස 
අයපත බාගත (Download) කර ගැ”මට හැ ෙ“. 

3.2   බැං— කා”ප’ (Credit/debit cards) ම—” ෙග•’ සඳහා "Payment method" යටෙ’ ඇ“ "pay by credit/ debit
card''  අ”තමය ෙත–රා ගත –ය.

ෂය ගණන 1 2 3 4 5

ගාව ””ය” 150/- 200/- 250/- 350/- 400/-

04.  ඔබ ඉ”’ප’ කරන අය”’පතට අ•ව භාග “ෙ“ශ ප–ය ඉ”’ෙ““ ඔබ ෙවත ලැෙබ• ඇත. භාග “ෙ“ශ ප–ෙ“ ය’
සංෙශ–ධනය” අෙ“”ෂා කර”ෙ” න’ භාග “ෙ“ශ ප–ය ලැ’“ ප” භාග ෙදපා•තෙ’”ෙ“ “ල ෙව• අඩයට ”ස ”න
හත” (07) ඇළත අ—ළ සංෙශ–ධන ” “මට අවථාව සලසා ෙද• ලැෙ•.

05.  ඔබ ඉ”’ප’ කරන අය”’පෙත“ සඳහ” ෙතාර” හා භාගයට ෙප” ”මට ඔබට ලැෙබන “ෙ“ශ ප–ෙය“ සඳහ”
ෙතාර” අතර පරපර ෙර–ධතාව” “ෙ• න’ ඔබෙ” භාග “ෙ“ශ ප–ය ලැ’“ වහා ම පහත ”රකථන අංක ම“” භාග
ෙදපා•තෙ’”ෙ“ පාස” භාග සංධාන හා ““ඵල ශාඛාව ඇම“ය –ය.

06.  සෑම ෙපෟ–ග•ක අය”’ක”ෙව”ම තමාෙ” –ර ප”ං— •”නය හා ”රකථන අංකය ඇළ’ කළ– අතර, අ–ාපනය ලබන
ෙපෟ–ග•ක ෙහ– ජා“”තර පාසෙ” නම සහ •”නය ෙහ– ”රකථන අංකය ඇළ’ ෙනාකළ – ය.

07. අන—තාව ඔ“– “ම
 භාගයට ෙප” ”ෙ’“ අය”’ක”ව” තම අන—තාව තහ” “ම සඳහා ජා“ක හැ“•’පත ෙහ– වලං• ෙ–ශ ගම”
බලප–ය ෙහ– වලං• ’ය”” බලප–ය ෙහ– ඉ”’ප’ “ම අ“වා•ය ෙ“.

 ජා“ක හැ“•’පත” ෙමෙත” ලබා ෙනාමැ“ අය”’ක”ව— ෙ“ න’ ඒ සඳහා ’ාම “ලධා“” ම“” ––ගලය” •යාප”ං— “ෙ’
ෙකාමසා’ ජනරා” ෙවත අය”’පත” ෙනාපමාව ඉ”’ප’කර තම ජා“ක හැ“•’පත සක කරගත –ය.

08.  ෙමම භාගය සඳහා රජෙ“ පාස”ව•”, ගා අයකරන / ෙනාකරන රජය අ•මත ෙපෟ–ග•ක පාස”ව•” සහ අ•මත
”’ෙව”ව•” පළ“ වරට සහ ෙදවන වරට ඉ”“ප’ වන අය”’ක”ව” හැර අෙන—’ ය— ම අය”’ක”ව” “ය“ත භාග
ගා ෙගය – ෙ“. එෙ ගා ෙගවා ෙනාමැ“ අය”’ප’ ““”ෙ’ප කර• ලැෙ•.

09.  ෙමම භාගය සඳහා අය”’කර• ලබන ෙ•ෂ අ–ාපන අව“තා ස“ත අය”’ක”ව” ෙ“ න’ "candidates with special

education needs" යටෙ’ “ෙබන ෙතාර” ස’—•ණ “ම අ“වා•ය ෙ“.

 සටහන : ෙමම ”භාගය සඳහා ෙගවන ලද ”භාග ගා— ස•ණෙය” ෙහ– අඩ” ෙහ– ආප” ෙග•ම” ෙහ– ෙවන’ ”භාගයකට 
මා” “ම” ෙහ– ’ කර• ෙනාලැෙ•. 

  ෙමම ”භාගයට අය “ෙම” අන”ව එක “•න ප–යක ෙකාටසකට ෙහ– ෙප” ෙනා’“ අෙ“”ෂක”” පමණ” ”භාගයට 
ෙප” ෙනා’” අෙ“”ෂක”” ෙ— සළක• ලැෙ•. එවැ“ අෙ“”ෂකය”ෙ” ”•ව”—ල “ෙ“ශය සඳහා බලපාන ”භාග වාරය 
අවලං• ෙනාවන බැ””, ඒ සඳහා ෛව– සහ“ක ඉ”’ප’ “ම ’ෙ—’ ම අව“ ෙනාෙ“. ’ ”ෂයකට ෙප” ෙනා’“ බව 
ඔ“– “මට ඇ“ එක ම සා”“ය ව”ෙ” තම” ෙවත “—’ කර ඇ“ “ෙ“ශ ප–ය ආර”ෂා ස“තව තබා ගැ”ම පම—. ඒ 
ස“බ”ධෙය” ෛව– සහ“ක ෙහ– ෙවන’ ඉ”– ෙමම ෙදපා•තෙ”වට ඉ”’ප’ “ම අව“ ෙනාෙ“.

උ”ත ක”“ ස’බ”ධෙය” ය’ ම“ම” කළ – න’ පහත සඳහ” ”රකථන අංකවලට අමත”න. 

රකථන අංක 011-2784208 / 011-2784537 / 011-2786616 ෆැ” අංක : 011-2784422
—. සන —“ත 

”භාග ෙකාමසා’ ජනරා”.
ෙයා“ අංකය : 6/3/ AL/2021 

  පාස” ”භාග සං”ධාන හා ““ඵල ශාඛාව
– ලංකා ”භාග ෙදපා•“ෙ’”“ව තැ.ෙප. 1503, ෙකාළඹ. 
2021.07.05

අ.ෙපා.ස. (උ.ෙපළ) ”භාගය - 2021 
අය’ප ස’—•ණ ම සඳහා ”භාග අය’ක”ව”ට තා”ෂණ උපෙද

01. ප–ධ“යට “ෙ“ශ •ම
1.1  අය”’පත ස’—•ණ “ම සඳහා – ලංකා භාග ෙදපා•තෙ’”ෙ“,

•  “ල ෙව• අඩය (https://doenets.lk) ෙවත ”ස "අපෙ” ෙවා" යටෙ’ ඇ“ " මා•ගගත අය”’ප’ (පාස”
භාග)" මත Click “ම ම“” ෙහ–

•  භාග ෙදපා•තෙ’”ෙ“ “ල ජංගම ”රකථන ෙයදම (mobile application) වන "DoE" ෙවත ”ස
"මා•ගගත අය”’ප’ (පාස” භාග)" මත Click “ම ම“” ෙහ–

•  https://onlineexams.gov.lk/eic ෙවත ”ෙස”න.

1.2   G.C.E. AL 2021 - Student Registration (Private) අ”තමය ෙ’“ම ම“” ෙපෟ–ග•ක අය”’ක”ව”ට භාගයට ඉ”—’ 
“මට හැ ෙ“. 

1.3  පළ“ව ඔබෙ” නම, ජා“ක හැ”•’ප’ අංකය, ”රකථන අංකය ඇළ’ කර •යාප”ං— ය – ය.

1.4   ඔබට ජා“ක හැ”•’පත” ෙනාමැ“ න’ 0112784537/0112784208/0112786616 යන ”රකථන අංකවලට අමතා තාවකා•ක 
අංකය” ලබා ග”න. 

1.5   ජා“ක හැ“•’ප’ අංකය ඇළ’ “ෙම” ප”ව ඔබට ලැෙබන ෙක“ ප—ඩෙය“ (SMS) සඳහ” ෙ”ත  අංකය (OTP) 
භාත කර ප–ධ“යට “’ට ය – ය. 

1.6   එ“ සඳහ” උපෙද ෙහා“” යවා වැ•”ර උපෙද සදහා "Instructions" ෙලස ෙප”වන ෙබා’තම  (Button) ෙත–ර”න 
(Click). තා”ෂ—ක උපෙද, ෙපා” උපෙද හා උපෙද ••ෙය–ව නැර”ෙම” අන”ව "Next" ෙබා’තම (Button) ෙත–රා 
අය”’පත ස’—•ණ “ම ආර“භ කර”න. 

1.7   ඔබෙ” ෙපෟ–ග•ක ෙතාර” (අ• අංක 02“ සඳහ” ප’”) භාගයට ෙප” “න ”—”කය, නගරය හා මා–ය ඇ” “ෙම” 
හා ෙ’“ෙම” (අ• අංක 03“ සඳහ” ප’”) ප”ව ඔබ ෙප” ”මට බලාෙපාෙරා’ වන ෂයය” (අ• අංක 04“ සඳහ” ප’”) 
ඇළ’ කළ හැ ෙ“. 

02. Personal Information

2.1 Full Name in English

  උ“පැ”න සහ“කය අ•ව ස’—•ණ නම ඇළ’ කර”න. “ල—” සමග නම ඇළ’ ෙනාකර”න.   
උ—හරණ : KULASOORIYAGE MAHESH SUJITH DE SILVA 

  ප–ධ“යට ඇළ’ “මට ෙනාහැ අ—” 90 කට වඩා වැ• ”ග නම” ඇ’න’ අය”’පත ස’—•ණ “මට ෙපර ඉහත 
ද”වා ඇ“ ”රකථන අංක අමතා උපෙද ලබා ග”න. 

2.2   NIC : ඔබ ප–ධ“යට •යාප”ං— — ට ජා“ක හැ“•’ප’ අංකය “ද•ශනය ව• ඇත. ෙහා“” ප“”ෂා කර බලා එය 
“වැර” බවට තහ” කර ග”න. 

2.3  Date of Birth

උ“පැ”න සහ“කය අ•ව උප” ”නය ඇළ’ “ම ෙහ– ෙ’“ම ” කර”න. 

2.4  Gender

  ’/–”ෂභාවය ’”•ම සඳහා –”ෂ න’ "Male" ය”න ද ’ න’ "Female" ය’නද ෙත–ර”න. 

2.5  “’ තැපැ” •”නය (Email Address) :

ෙපෟ–ග•ක ”රකථන අංකය [ජංගම /Mobile Number] : 

ෙපෟ–ග•ක ”රකථන අංකය [ථාවර/Telephone Home]  :

2.6 Private Address

•”නය : –ර •”නය සඳහ” කළ – ය.

   ෙටක’ තාවකා•ක ප”ං— ථානෙ“ •”නය ෙහ– ෙපෟ–ග•ක/ජා“”තර පාස ෙ” •”නය ඇළ’ ෙනාකළ –ය. 

2.7    ෙපෟ–ග•ක •”නය ඇළ’ “ෙ’“ තැපැ” නගරය ෙව” කර ද”ව”න. තැපැ” නගරය ෙදවර”  ෙනාෙයාද”න. 

උ—හරණ  :  •”නය : අංක 25, ප”සල පාර,  ෙහ–මාගම න’ එය ඇ“ළ’ කළ –“ ව”ෙ”
Private Address  :  No. 25, Temple Road,

Postal Town   : Homagama 

ඊළඟ ”යවරට යාමට Next අ”කනය භා”ත කර”න.
03. Exam Request

3.1  District and Town you expect to sit for the examination

  ෙත–රාග’ ”—”කය සහ නගරය : ඔබ භාගයට ෙප” “න ”—”කය ෙ’“ෙම” ප” ඊට අ—ළ නගර ලැ”ව ලැෙබ• 
ඇත. එම“” භාගයට ෙප” “න නගරය ෙත–රාග”න. වැර” නගරය” ඔබ ”’” ෙෙම” ඉතා ර ”භාග 
ම–ථානය” ලැ—මට ඉඩ ඇත. අ—ළ නගර හා නගර අංක ස“ත ෙ”ඛනය” ෙ’ සමග අ“ණා ඇත. ඔබ ඉ”ලා ඇ“ 
භාග ම–ථානය ප”ව ෙවන “ම” ” කර• ෙනාලැෙ•. 

3.2 Attempt Number

ඔබ භාගයට අය”’කර”ෙ” – ෙව“ වතාවට ’” ෙත–ර”න. 

3.3  Special education needs applicant (Vision/Hearing/Other ?)

3.3. 1  ෙ•ෂ අ–ාපන අව“තා ර“ත න’ No ය”න ෙත–ර”න. 

3.3. 2   ඔබ ය’ ෙ•ෂ අ–ාපන අව“තාව” ස“ත අය”’ක”ව— න’ Yes ය”න ෙත–ර”න. ඉ”ප” ලැෙබන පහත 
ෙතාර” ස’—•ණ කර”න. 

• Type of the disability - ආබාධෙ“ වභාවය
Braille - ෙ”” අය”’ක”ෙව.

Hearing - “”ාබා“ත අය”’ක”ෙව.

Vision  - –”ාබා“ත අය”’ක”ෙව.

Body functions/structure - කා”ක ආබාධ ස“ත අය”’ක”ෙව.

Other- ෙවන’ ආබාධ ස“ත අය”’ක”ෙව.

•  If special center required select it - ෙ•ෂ ම–ථානය” අය”කර”ෙ” න’ එය ෙත–ර”න.

• More details about the disability - ආබා“ත ත’’වය ””බඳ ෙවන’ ෙතාර”
ඊළඟ ”යවරට යාමට Next අ”කනය භා”ත කර”න. 

04. Subject Information

2021 වසෙ•“ භාගයට ෙප” ”මට “ය“ත ෂය” හා ෙප” “න මා–ය
4.1 Preferred language medium

  ෙප” “න භාෂා මා–ය : ෙප” ”මට අෙ“”“ත භාෂා මා–ය ෙත–ර”න. ඔබ මා– ෙදක” ෙප” “න අය”’ක”ව— 
න’ ඉං“ මා–ට අමතරව තමා ෙප” “න අෙන” මා– “ධාන මා– ෙලස ෙම““ ෙ’“ය –ය. 

4.2   අ–ාපන අමා“ාංශය ම“” “—’ කරන ලද 2016/ 13 හා 2016.04.26 ”නැ“ ච”ෙ”ඛයට අ•’ලව උප“ම වශෙය” හර 
 ෂයය” 3”, 13 - සාමා— ඉං“ සහ 12 - සාමා— ෙපා” ප“”ෂණය යන ෂයය” ෙත–රා ගත හැක. 

4.3   එ” එ” ෂයයට අ—ළ මා– “වැර”ව ඔබ ” ෙ’’ය – ය. අව“ න’ ඔබට භාගය සඳහා භාෂා මා– ෙදක” ෙප” “ය හැක. 

• ංහල හා ඉං“
• ෙදමළ හා ඉං“
ෙටක’ ංහල හා ෙදමළ මා–ෙය” එකවර භාගයට ෙප” “ය ෙනාහැක.

ෙමම ෙතාර” ඇළ’ කර”න.}

https://filehik.com/
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4.4  ඉතා වැදග’ :

i.  ෙභෟ”ය — ෂය ධාරාව යටෙ’ 07 ග—තය ෂයට ඉ”—’ කළ ෙනාහැ ය.

ii.  ෂය අංක 14, 15, 16, 17, 18 හා 19 යන ෂයය” අෙර” එ” ෂයකට පමණ” ඉ”—’ කළ හැ ය.

iii.  (65) ඉං“ෙ”” තා”ෂණෙ“දය හා (66) ෛජව ප–ධ“ තා”ෂණෙ“දය යන •ෂයය” ෙදෙක” ඉ”—’ කළ හැ”ෙ”
එ” ෂයකට පම—.

iv.  (67) තා”ෂණෙ“දය සඳහා —ව ෂයට ඉ”—’ කළ හැ”ෙ” ඉං“ෙ”” තා”ෂණෙ“දය ෂය ෙහ– ෛජව ප–ධ“
තා”ෂණෙ“දය ෂය ෙහ– ඉ”—’ කර”ෙ” න’ පම—.

v.  ආග’ හා –’ටාචාර ෂය” අෙර” ය’ ආගම” ෙත–රා ග”ෙ” න’ ඊට අ—ළ –’ටාචාර ෂය ෙත–රා ගත ෙනාහැ
ය. එෙම –’ටාචාර ෂය” ෙත–රා ග”ෙ” න’ ඊට අ—ළ ආගම ෂය ෙත–රා ගත ෙනාහැ ය.

vi.  52 න•තනය ෂය ඉ”—’ “ෙ’“ ඔබ ඉෙග•ම ලැ“ න•තන ව•ගය ෙත–ර”න. ෙමම ෙව” කර ගැ”ම “ාෙය–“ක
ප“”ෂණවලට පමණ” අ—ළ ෙ“.

vii. 54 - ෙපර”ග සං”ත ෂය ඉ”—’ කළ හැ”ෙ” ංහල මා–ෙය” පම—.

viii. 55 - ක•ණාටක සං”තය ඉ”—’ කළ හැ”ෙ” ෙදමළ මා–ෙය” පම—.

ix. 56 - බට“ර සං”තය ෂය ඉ”—’ කළ හැ”ෙ” ඉං“ මා–ෙය” පම—.

x.   අය”’ ප–ෙ“ සඳහ” කරන ලද ෂය” ප”ව ෙවන “මට ෙහ– භාග ශාලාෙ“ “ ෂය” මා” “මට ෙහ–
අමතර ෂය”ට ෙප” ”මට ෙහ– ඉඩ ෙද• ෙනාලැෙ•. ය’ ෙහය” එෙ ෙප” “යෙහා’ එම අය”’ක”ෙ”
““ඵල අවලං• “මට ”ව• ඇත.

4.5 Common General Test

  සාමා— ෙපා” ප“”ෂණය : අය”කර”ෙ” න’ "Common General Test" ඉ”’ෙය” Yes ය”න ෙත–රා එයට අ—ළ භාෂා 
මා–ය ද ෙත–ර”න. 

4.6  General English

සාමා— ඉං“ ද අය”’ කර”ෙ” න’ "General English" ඉ”’ෙය” Yes ය”න ෙත–ර”න.

ඊළඟ ”යවරට යාමට Submit අ”කනය භා”ත කර”න. 

4.7   ෂය” ෙත–රා ග’ ප” එම ෂය” අය’ වන ෂය ධාරාව (Stream) ඔබට ද•ශනය ව• ඇත. ඒ ””බඳව ඔබෙ” අවධානය 
ෙයා“ කර”න.

 ''submit" ෙබා’තම Click කළ ප” Exam Application Summary ප“”ෂාකර බල”න. ෙවනස” ” “මට අව“ 
න’ "Reset the Exam Application"ෙත–රා අව“ ෙවනක’ ” කර ග”න. "Payment Methods"ෙත–රාග’ ප” 
” ෙවනස” ” කළ ෙනාහැක.

05. Payment Methods

හාග ගා ෙග•ම තැපැ” කා•යාල ම“” ෙහ– බැං— කා”ප’ ම“” (Credit/Debit Card) ම“” ” කළ හැය.

5.1.  තැපැ” කා•යාල ම“” ෙග•’ ” කර”ෙ” න’ "Payment Method"යටෙ’ ඇ“ "Pay by Postal Department"

අ”තමය ෙත–රා ගත – ය. එ““ ඔබට ලැෙබන ෙයා“ අංකය (Reference Number) තැපැ” කා•යාලයට ලබා“ ඔබෙ” 
භාග ගා ෙගව”න. —තා”ය ඔබ භාරෙ“ ”ර”“තව තබා ගත – ය. 

  “ද” ෙග•ෙම” ප” භාග ෙදපා•තෙ’” ෙව• අඩයට ”ස ඔබෙ” අය”’ප–ය බාගත (Download) කර ගත හැ 
ෙ“.

  ෙග•ම සා•ථක— ප” ඔබට ලැෙබන ෙක“ ප—ඩෙ“ ඇ“ සබැ“ය (link) ස”ය “ම ම“” ද අ—ළ ෙව• අඩයට ”ස 
අය”’පත බාගත (Download) කර ගත හැ ෙ“. 

5.2  බැ— කා•ප’ (Credit/Debit card) ම“” ෙග•ම සඳහා "Payment method" යටෙ’ ඇ“ "pay by credit/ debit

card"අ”තමය ෙත–රා ගත –ය. අ—ළ ෙග•’ ” “ෙම” ප” ඔබෙ” අය”’පත බාගත (Download) කර ගත හැක. 

ෂය ගණන 1 2 3 4 5

ගාව ””ය” 150/- 200/- 250/- 350/- 400/-

ගෘහ ආ•–ක ”—ව, ඉං“ෙ”” තා”ෂණෙ“දය හා ෛජව ප–ධ“ තා”ෂණෙ“දය යන ”ෂය”ට ෙප” ’“න 
අය’ක”ව” ”. 300/- බැ“” “ාෙය“ක ප”ෂණය සඳහා ”ට අමතරව ෙග”ය –“ ය. එම “දල “ාෙය“ක 
ප”ෂණයට කැඳව• ලැ“ ”ට පමණ” ෙග”ය –“ අතර ෙ’ සමඟ ෙග•’ ම අව“ ෙනාෙ“.

06.  "Download AL Exam 2021 - Application" අ”තමය ම“” ඔබෙ” අය”’ ප–ය බාගත කර ගත හැක. එ“ “”ත ”ටපත”
ඔබ ස”තකෙ“ තබා ග”න.

07. අය“ප’ ““”ෙ’ප “ම :
1.  ෙපෟ–ග•ක අය”’ක”ව” ෙලස අය”’පත” ඉ”’ප’ කළ හැ”ෙ” රජෙ“ පාසල” අ•’ සහ“කය ලබාග’ ෙහ–
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