ෙකා’යා• භාෂා ”ෙ•ෂ ප“”ෂණය “ෙ“දනය •“ම
ප’ගණක ආ•ත ප“”ෂණය (CBT - Computer Based Test)
ෙකා’යා• ජනරජෙ“ –•යා හා ක’ක” අමා“ාංශය සහ “–ණතා සංව•ධන, ––
ර”ෂා සහ ක’ක” සබඳතා අමා“ාංශය සහ – ලංකා ”ෙ–ශ ෙ—වා “–”“ කා•යාංශය
අතර අ’ස” කර• ලැ“ අවෙබ–ධතා “””ම (MOU)“කාරව –”’”මට ලබා“ ඇ“
අවසරල’ කාල“මාව “ළ —වකැමැ’ෙත” ෙමරටට පැ“ණ නැවත ෙකා’යාෙ“ ෙ—වය
සඳහා ”ට’•මට කැමැ’ත” ද”වන ෙ—වකය” ස’බ”ධෙය” වන ”ෙ•ෂ ෙකා’යා•
භාෂා “•ණතා ප“”ෂණය (Special EPS – TOPIK) පහත ප’” – ලංකාෙ““
පැවැ’ෙ“.
ෙකා’යා• ජනරජෙ“ –•යා •“මට බලාෙපාෙරා’“ වන ෙ—වක”” ෙකා’යාෙ“
මානව ස’ප’ සංව•ධන ආයතනය ”’” පව’වන ෙමම ප“”ෂණය සම’”ය –“ෙ“.
ෙමම ප“”ෂණය සම’වන ––ගල””ට පමණ” –•යා බලප– ”මය (EPS) යටෙ’
අය”’ප’ ඉ”’ප’ කළ හැ•ෙ“.
2020 අෙග–—“ මස 10 වැ“—
අ””ෂණය

: ––ර”ෂා හා ක’ක” අමා“ංශය - ෙකා’යාව

ප’පාලනය

: ෙකා’යා• මානව ස’ප’ සංව•ධන ෙ—වා ආයතනය

ෙකා’යා• මානව ස’ප’ සංව•ධන ආයතනය ”’” පව’ව• ලබන නැවත
ප”ං— •’ෙ’ සහාය –““ වැඩසටහන (උප’ම ල—“ 25)
ෙකා’යා• භාෂා “•ණතා ප“”ෂණය 3වන
–•යා සඳහා –•යා
ම”ටමට අ—ළ පාඨමාලාව (උප’ම ල—“ 20)
—සලතා –““ව/
”ාපාර ආර’භය
(උප’ම ල—“ 05)
ස’—•ණ •“ම
ස’—•ණ •“ම ෙකා’යා• භාෂා “•ණතා
ප“”ෂණය 3වන ම”ටමට
අ—ළ –““ව ෙහ– ඉ” ඉහළ
ඇ“ අය
2016
2017 ” අමතර ල—“
ප”ව
(ල—“ 05)
අමතර ල—“ (ල—“ 20) අමතර ල—“ (ල—“ 05)
”භාග අය”’ප’
”භාග අය”’ප’ ගා—“
”භාග අය”’ප’ ගා—“
ගා—“
අයකරග• ෙනාලැෙ•
අයකරග• ෙනාලැෙ•
අයකරග•
ෙනාලැෙ•

01. ප“”ෂණ කාලසටහන
ප“”ෂණ ”නය
“ෙ“දනය

අෙග–—“ මස 24 සැ“තැ’බ• 16
’ට
අෙග–—“ මස
27 ද”වා

ප“”ෂණ
කාල“මාව
සැ“තැ’බ• 28
’ට
ඔ”ෙත–’බ• 02

““ඵල
“ෙ“දනය
ඔ”ෙත–’බ•
මස 28

–•යා බලප– ”මෙ“ —වභාවයට අ•’ලව ෙමම කාලසටහන ෙවන—”ය හැක.

07. (සැල”’ කර ඇ“) ප“”ෂණ සාරාංශය : 2020 සැ“තැ’බ• මස 28 ’ට
2020 ඔ”ෙත–’බ• මස 02
ප“”ෂණ සැකැ—ම සහ “•ණායක
“•න ආකෘ“ය

“•න සං“ාව

“” ල—“

•ය•ම

20

100

ලබා “ ඇ“
කාලය
““’“ 25

සව” “ම

20

100

““’“ 25

“” ල—“

40

200

““’“ 50

02. (අ•මත) ක•මා”ත ව•ග - “’පාදන, ඉ”•“’ හා ”වර
අය”’ක”ට තමා ම“ රටට පැ“’මට ෙපර වසරකට වඩා වැ• කාලය” අවස”වරට
ෙ—වය කළ –•යා —ථානයම “•ෙ–ශ කර ගැ”මට අව“ න’ ඔ“ /ඇය අය”’
•“ෙ’“ අ—ළ ”ෙ’–යම ෙත–රාගැ”මට ”ප’”ෂාකා“ ”ය –“ය.

ල—“ ලබා“ෙ’ සං–“ය

03. ප“”ෂණය සම’ •“මට අෙ“”“ත සං“ාව - ’•’“මට “ය“තය
ප“”ෂණය සම’ අය”’ක”ව” අ“’” –•යා ”ෙ’–ය ෙනාසලකා “”
ල—“ 200 ” 100 ට වඩා ල—“ ලබාග”නා අය”’ක”ව” අ“’” ඉහළම
ල—“ ම”ටම අ•ව සම’ව”න” ””බඳව ප”ව ’•’ෙද• ලැෙ•.
04. ප“”ෂණ —ථානය හා ”නය “ෙ“දනය
ප“”ෂණ —ථානය - ප’ගණක ආ•ත ප“”ෂණය (CBT ප“”ෂණ ශාලාව)
අංක 205, ෙදපානම, ප”“”“ය.

“”
ල—“ •ය•ම සව” “ම
ල—“ ල—“
200
100

-

EPS-TOPIK ෙව• අඩ”ය (http://www.epstopik.hrdkorea.or.kr)

-

කා•යාංශ ෙව• අඩ”ය (http://www.slbfe.lk)

05. ”””ක’
”•ක “””ම “කාරව අවසරල’ කාල“මාව “ළ —ෙ“–ඡාෙව” (2010.01.01
”නට ප”ව) ම“ රටට පැ“ෙණන ““ක””
වය— “මාව අ–”” 18 සහ 39 අතර
(1980 අෙග–—“ 25 ’ට 2002 අෙග–—“ 24 ද”වා උපත ලැ’ව”)
අය”’ක”ව” ’රගත•ම” ෙහ– බරපතල ද”වමකට ල”• ෙනා’”ම.

ප“”ෂණ
සැ’ය
1 වන සැ’ය
2 වන සැ’ය
3 වන සැ’ය
4 වන සැ’ය

E-9 •සා කා–ඩය සහ E-10 •සා කා–ඩය යන •සා කා–ඩ ෙදක යටෙ’ම
— ෙ—වා කාලයද ඇ“”ව වසර 05කට වඩා ෙ—වා කාලය” ද—“ ෙකා’යාෙ“
ෙ—වය කර ෙනාමැ“ තැනැ’ත” ”ය –“ය.
•’ය’ තැනැ’ෙත— 2017 ෙනාවැ’බ• මස ආගමන පාලක ”“ය සංෙශ–ධනය
•“මට “ථමව ’ය රටට ආප” ෙගා— ඇ’න’ එම තැනැ’තා වසර 05” ෙහ–
ඊට වැ• කාලය” ෙකා’යාෙ“ ’“ය“ එම තැනැ’තාෙ” නම ෙමම ප“”ෂණය
සඳහා අය”’ •“මට ”””ක’ ලබ”න”ෙ” ලැ”—“ෙ“ ඇ“ළ’ව “–ය හැක.
එෙ— –වද,එවැ“ තැනැ’ෙත— ෙමම ප“”ෂණය සඳහා අය”’ •“මට ”””ක’
ෙනාලබ• ඇත.
06. අය”’ප’ (“ෙ“ශප–) •යාප”ං— •“ම
කාල“මාව :- 2020 අෙග–—“ 24 ’ට 2020 අෙග–—“ 27 ද”වා ( ”න 04)
•යාප”ං— ”මෙ“දය :- – ලංකා ”ෙ–ශ ෙ—වා “–”“ කා•යාංශ ෙව•
අඩ”යට ””ස (www.slbfe.lk) මා•ග ගතව (Online) අය”’ කළ හැ•ය.
ෙ’ ස’බ”ධෙය” අව“ උපෙද— සහ ”””ක’ල’ අය”’ක”ව”ෙ” නාම
ලැ”—“ව 2020.08.14 වන ”න කා•යාංශ ෙව• අඩ”ෙ“ පළ කර• ලැෙ•.
ඔබෙ” ”ෙ–ශ ගම” බලප– අංකය කා•යාංශ ෙව• අඩ”යට ””ස ඇ“” •“ම
ම—” ඔබ ෙමම ප“”ෂණය සඳහා ”භාග අය”’ප– ලබාගැ”මට ”””ද යන
වග ප“”ෂා කළ හැ•ය. (www.slbfe.lk)
”භාග ගා—“ - ඇෙම’කා• ෙඩාල• 24•. ”භාගය සඳහා •යාප”ං— වන ”නට
අ—ළ ”“මය අ•පා“කයට අ•ව ෙ–—ය “ද•” (”. 4,457 /= ”) ෙග”ය –“
ෙ“.
•’ය’ අය”’ක”ෙව” ෙනාවැලැ””ය හැ• ෙ’“ව” “සා තම ”භාගයට
ෙප” ෙනා’“”ෙ” න’ ඔ“ට / ඇයට ”භාග ගා—“ •යාප”ං— කාලය “ළ ආප”
ලබාගත හැ•ය. (ෙකෙ— –ව ද අවලං• •“ම•” ප”ව නැවත •යාප”ං—ය
සඳහා ඉඩකඩ ෙද• ෙනාලැෙ•)
අය”’ක”ව” වැ• “මාණය” අය”’•“ම මත අමතර ප“”ෂණ ”නය”
”රණය •“ම හා ප“”ෂණය පැවැ’•ම ඒ අ•ව ’”කර• ලබ”. ප“”ෂණය
පැවැ’ෙවන බව “ෙ“දනය කර• ලබන ”න එ” එ” අය”’ක”ව”ට අ—ළව
ප“”ෂණ —ථානය, ප“”ෂණය සඳහා ෙප” ’“ය –“ ”නය හා ෙ“ලාව
www.slbfe.lk ෙව• අඩ”ෙය” ප“”ෂා කළ හැ•ය.
ෙකා’යා• මානව ස’ප’ සංව•ධන ආයතනය ”’” පව’ව• ලබන ආප”
’යරට පැ“ෙණන ““ක”” සඳහා වන සහාය –““ වැඩසටහන සඳහා සහභා“
•ෙම” ලැෙබන ““ලාභ

ල—“ 25 ල—“ 05

ල—“ 20

ල—“ 05

ප“”ෂණ
කාල“මාව
පහ”ක’
සැප•ෙ’ අෙ“”ෂක””
•ය•ම
සව”“ම
–—•ම ’•ව’ •’ම (““’“ 25) (““’“ 25)
09.20-09.30 09.30-10.00 10.00-10.25 10.25-10.50
10.50-11.00 11.00-11.30 11.30-11.55 11.55-12.20
13.20-13.30 13.30-14.00 14.00-14.25
14.25-14.50
14.50-15.00 15.00-15.30 15.30-15.55 15.55-16.20

’ය—ම ”භාග අෙ“”ෂක”” ’•ව’ •’ෙ’ ෙ“ලාවට ෙපර ප“”ෂණ කාමරය “ළ
’“ය –“ය.
ප“”ෂණ සැකැ—ම හා සම’ •“ෙ’ ස’මතය
-

බ“වරණ “•න ප–ය

-

”ෙ“ක කාලය•” ෙතාරව සව”“ෙ’ හා •ය•ෙ’ ”භාගය පැවැ’ෙ“

අය”’ක”ව” සඳහා ෙකා’යා• ජනරජෙය” ”•වහ” •“ෙ’ ෙහ– ”ට’•ෙ’
“ෙය–ග වා•තාව” ෙනා“–ය –“ය. ෙකා’යාෙ“ ”“ ”ෙර–” ෙලස එ” ”න”
ෙහ– –” ෙනා’”ම.
අය”’ක”ව” – ලංකාෙව” ”ට’•ෙ’ තහනමකට ල”ෙනාෙකාට “—ම.

ල—“
100

“”
ල—“

අමතර ල—“ ලබා“ම (ල—“ 25)
–•යා සඳහා
TOPIK TOPIK –•යා —සලතා
LEVEL 3 LEVEL 3
–““ව/
ස’—•ණ ෙහ– ඉ”
”ාපාර
•’ම
ඉහළ
ආර’භය

ප“”ෂණ කාල“මාව

ප“”ෂණ ”නය “ෙ“දනය •“ම - 2020 සැ“තැ’බ• මස 16
ප“”ෂණ “ෙ“දන ”මෙ“දය

අංශය

’ය—ම “•ණ ෙකා’යා• භාෂා “•ණතා ප“”ෂණය සඳහා ”ෂය “•ෙ––ත
ෙපාෙත” සකස• ලැෙ•.
ප“”ෂණ ”නෙ“ “ –ෙගන ආ –“ “
-

”භාග “ෙ“ශප–ය, ”ෙ–ශ ගම” බලප–ය හා ජා“ක හැ“•’ප–ය

(”භාග “ෙ“ශප–ය සඳහා භා”තා කරන ලද ගම” බලප–යම ”ය –“ය. වලං•
ගම” බලප–ය ෙනාමැ“ව අය”’ක”ෙව—ට ”භාගයට ෙප” ’“ය ෙනාහැක)
08. ”භාග ““ඵල “ෙ“දනය •“ම
”නය - 2020 ඔ”ෙත–’බ• මස 28

ෙකා’යා• භාෂා “•ණතා ”භාග ෙව• අඩ”ය
(http://epstopik.hrdkorea.or.kr)
ෙකා’යා• –•යා ””බඳ ෙව• අඩ”ය
http://www.eps.go.kr
““ඵල වලං• කාල “මාව - අ–”” ෙදක” (““ඵල “—’ — ”න ’ට වසර
ෙදකක කාල“මාව•)
09. ෙවන’ ෙතාර“”

ෙව• අඩ”ය

EPS-TOPIK Textbook
http://epstopik.hrdkorea.or.kr
අඩ”ෙ“ “”
file(- PDF,
”•ව
Sound Source)
10. ෙක–””-19 පැ“රයාම වැළැ”•ම ””බඳ “ෙ“දනය
”භාගය සඳහා පැ“ෙණන ’ය—ම අය“’ක”ව” ”භාග ම–—ථානයට
පැ“—ෙ’“ “ඛ ආවරණ පැල”ම අ“වා•යවන අතර, ෙක–””-19 වසංගත
ත’’වෙය” ආර”ෂා •ම සඳහා අ•ගමනය කළ –“ ෙසෟ“ –”” අ•ගමනය
•“ම ’” කළ –“ය.
”භාග ම–—ථානයට ඇ“”•මට ෙපර ’ය—ම අය”’ක”ව”ෙ” ශ“ර
උ’ණ’වය ප“”ෂා කර• ලබන අතර, ’ය— ෙදනාම ස”පාර”ෂක ”” ෙයා—
තම “’ ”’’” කරගත –“ය. ය’ අය”’ක”ෙව— උණ, කැ—ස ෙහ– ෙවන’
•වසන ෙර–ගය•” ෙපෙළ”ෙ” න’ ”භාග ම–—ථානයට ඇ“”•මට ඉඩ
ලබාෙද• ෙනාලැෙ•.
වැළඳගැ”’, අතට අත“ම වැ“ ශා’“ක සබඳතා ව•” වැළ–, කැ—ස වැ“
ෙර–ගය”ෙග” හැ•තා” ආර”ෂා • ’”මට ඔබ වගබලා ගත –“ය. (කැ—ස සහ
•””’ යාම)
ෙකා’යා• භාෂා ”භාගය සම’•ම ෙකා’යාෙ“ –•යාව” ලබා“ම සහ“ක
ෙනාකරන අතර, එය ඔබෙ” –•යා අය”’ප–ය •යාප”ං— •“මට
”””කම” පමණ” සලස• ලැෙ•.
ෛව– ප“”ෂණය අසම’ වන ෙහ– ෙකා’යාෙ“ ”“ ”ෙර–“ ෙලස ෙ—වය කර ඇ“
අය”’ක”ව” ෙකා’යාෙ“ –•යා සඳහා අය”’•“මට ”””ක’ ෙනාලැෙබන
අය”’ක”ව” ෙ— සලක• ලැෙ•. එෙ—ම E-9 •සා සඳහා වන “•ණායක ස–රා
ෙනාග”නා අය ෙකා’යා• රෙට“ ෙ—වය කළ ෙනාහැක.
එෙ—ම ෙකා’යාවට ඇ“”•ෙම” ප”ව පව’ව• ලබන ම’”” ””බඳ ප“”ෂණෙය”
•’ය’ තැනැ’ෙත— අසම’ –වෙහා’ එම තැනැ’තා ආප” තම රටට හරහා යව•
ලැෙ•
“–ණතා සංව•ධන, –– ර”ෂා සහ ක’ක” සබඳතා අමා“ාංශය සහ – ලංකා
”ෙ–ශ ෙ—වා “–”“ කා•යාංශය අතර අ’ස” තබන ලද අවෙබ–ධතා “””ම “කාරව
– ලංකා ”ෙ–ශ ෙ—වා “–”“ කා•යාංශයට පමණ” ද—“ ෙකා’යාවට – ලාං•ක””
යැ•ම සඳහා ”“ා•’ල බලය” ඇත.
ෙකා’යා• භාෂා ”භාගය සම’ • – ලංකා ”ෙ–ශ ෙ—වා “–”“ කා•යාංශය ම—”
ෙකා’යා• –•යා ෙව• අඩ”ෙය“ •යාප”ං— කරන ලද අය”’ක”ව” පමණ”
ෙකා’යා• රජෙ“ ෙ—වා ෙය–ජක”” ”’” බඳවාග• ලැෙ•.
ෙවන’ •’ම ෙපෟ–ග•ක අංශය” ෙකා’යාෙ“ –•යා සඳහා යැ•ෙ’ ”මයට මැ”හ’
ව”ෙ” න’, ඔ–” සඳහා එවැ“ “යාවලට ”“ා•’ලව ද”ව’ පවර• ලැෙ•.
අ—ළ අය”’ප– •යාප”ං— •“ම සඳහා ඇෙම’කා• ෙඩාල• 24 (”. 4,457/- ) පමණ”
අය”’ක” ”’” – ලංකා ”ෙ–ශ ෙස්වා “–”“ කා•යාංශය ෙවත ෙග”ය –“ අතර,
ෙ’ ස’බ”ධෙය” ෙවන’ •’” පා•ශවයකට •’” “දල” ෙග•ම ’”ෙනාකළ –“ බව
වැ•”රට’ ’•’ ෙද• ලැෙ•. එෙම”ම –•යා බලප– ”මය යටෙ’ ෙකා’යා• –•යා
ලබා“ම ෙහ– ඒ හා ස’බ”ධ •’” ක”ණ” උෙදසා •’” වංච“ක පා•ශවයකට හ”
ෙනාවන ෙලස ’•’ ෙද• ලැෙ•.
ව•ණ අ”ධතාවය,ව•ණ ”•වලතාවය ඇ“ අය”’ක”ව” හට ප“”ෂණය සම’•මට
අවසර ෙනාලැෙ•.
ඔබ ”භාගය සඳහා •යාප”ං— වන අව—ථාෙ““ ඔබට ව•ණ අ”ධතාවය,ව•ණ
”•වලතාවය” ෙනාමැ“ බවට ෛව–වරෙය—ෙග” ෛව– සහ“කය” ලබාගත –“
අතර, එම ෛව– සහ“කය මා•ගගතව(Online) •යාප”ං— වන”ට එම අය”’ප–ය
සමඟ ඇ“—ය –“ය.
තවද, ඔබ ”භාගය සම’•ෙම” ප”ව ෙකා’යා• –•යා ෙව• අඩ”යට •යාප”ං— •මට
ෙපර ’” කර• ලබන ෛව– ප“”ෂණෙ““ නැවත’ ව•ණ අ”ධතාවය ප“”ෂාවට
ල” කර• ලබන අතර, එම අව—ථාෙ““ ඔබට ව•ණ අ”ධතාවය ඇ“ බවට තහ–”
–වෙහා’ ඔබෙ” ”භාග ““ඵල අවලං• ව• ලැෙ•.
ෙකා“ඇට ෙපෙ“ ආබාධ සහ ඇ—• ”—තාරණය වැ“ ෙභෟ“ක ආබාධ ස“ත
අය“’ක”ව” වලං• –•යා ෙර–—ටරෙය” (ලැ”—“ෙව”) බැහැර කළ හැ•ය.
”භාග වංචා සදහා සහ ”“ ”ෙර–” ෙලස ”භාගයට ෙප” ’”ම සදහා ලබා ෙදන ද—ව’
තර කර ඇ“ අතර ය’ අෙය” අයථා මා•ගය”ගය” ෙකා’යාවට ””ෙස”ෙ” න’
ඔ“ට / ඇයට ””–ධව ”“ය ’•ව “යා’මක ෙ“.
ආප” ’යරටට පැ“ෙණන ““ක”” සඳහා පව’ව• ලබන අ–ාප“ක සහ
–““ වැඩසටහන සඳහා සහභා” — අය”’ක”ව” සඳහා
”භාග ගා—“ “දහ— •’ම සහ අ“ෙ•ක ල—“ ලබා“ෙ’ අය”’ප–ය

’•’“ෙ’ ”මය – ලංකා ”ෙ–ශ ෙ—වා “–”“ කා•යාංශෙ“ ෙව• අඩ”ය
(http://www.slbfe.lk)

අ”ත•ගතය

HRD Korea Textbook
http://www.hrdkorea.or.kr/3/3/3/1/2
අඩ”ෙ“ “”
file(- PDF,
”•ව
Sound Source)

ෙකා’යා• භාෂා “•ණතා ප“”ෂණෙ“ 3 වන ම”ටම ෙහ– ඉ” ඉහළ ඇ“ අය එම
සහ“කය පමණ” ෙනාව ෙකා’යා• අ–ාපන “යාව•ය ස’බ”ධ සහ“කයද
ඉ”’ප’ •“ම අ“වා•ය ෙ“.

වය— “මාව
1980, අෙග–—“ මස
25 ’ට
~
2002 අෙග–—“ මස
24 ද”වා

(”ෂය “•ෙ–ශය බාගත කළහැ• ෙව• අඩ”ය)

ෙකා’යාෙ““ පව’ව• ලබන ආප” ’යරට පැ“ෙණන ““ක”” සඳහා වන
සහාය –““ වැඩසටහන ස’—•ණ කර ඇ“ ඔබ, අ—ළ සහ“ක ෙ’ සමඟ ඇ“
ඇ““මට අ•ව අ—ළ අය”’ප–ය ස’—•ණ කර ඇ“—ය –“ය. (ඇ““ම අ•ව
ෙයා“ කර”න)

සහෙය–”තාවය : සමාජ සංව•ධන, –•යා සහ “–ණතා සංව•ධන, –– ර”ෂා සහ ක’ක”
සබඳතා අමා“ාංශය සහ – ලංකා ”ෙ–ශ ෙ—වා “–”“ කා•යාංශය

•යාප”ං—
කාල“මාව

ෙකා’යා• භාෂා “•ණතා ප“”ෂණය සඳහා අ—ළ වන ”ෂය “•ෙ––ත ෙපාත
පහ“” සඳහ” කරන අතර, අය”’ක”ව” හට එය ෙනා“ෙ” බාගත කරගත හැක

වසර

අය”’ක”ෙ” “කාශය
EPS-TOPIK ප“”ෂණය සඳහා •යාප”ං— •මට මා ”’” ඉ”’ප’ කර• ලබන
““ක”” ආප” ’යරටට පැ“’මට අ—ළව ලබාෙද• ලබන සහාය –““ සහ අ–ාපන
””බඳ ෙ”ඛන චංච“ක –වෙහා’ ඒ ස’බ”ධෙය” වන ’ය—ම ”“ා•’ල වග–ම මා
”’” භාරග”නා බව ෙම”” ”–රා “කාශ කර“.
අය”’ක”ෙ” ඉහත ෙ”ඛන සාව– බවට සනාථ –වෙහා’ ”භාග ““ඵල අවලං•
කර• ලබන අතර, වසර 03 ක කාලය” ගතවන“” අ—ළ ––ගලයාට ෙමම EPSTOPIK ප“”ෂණයට ෙප” ’”මට ෙනාහැ• ෙ“.
අය”’ක” ”’” ස’—•ණ කළ –“ය.

අය”’ක” —ෙ“–ඡාෙව”ම රටට ෙනාපැ“— බව තහ–”•ම මත ඔ“ /ඇය
ප“”ෂණය සම’ –ව ද ඔ“ෙ”/ඇයෙ” ප“”ෂණ ““ඵල අවලං• ෙලස
සලකන අතර, ඒ ස’බ”ධ ’ය— වග–ම අය”’ක” ස“ ෙ“.

නම

•යාප”ං— අංකය

උප””නය

”ෙ–ශ ගම” බලප–
අංකය

සම’වන අය”’ක”ව” ෙපර ”ගම—ක –““ෙව” “දහ—වන අතර, ෙක“
කා–න නැවත ඇ“ළ’ •ෙ’ ”මෙ“දයකට හා ක•න’ –•යා •යාප”ං—යකට
”””ක’ ලබ”.

—’ / –”ෂ භාවය

”රකථන අංකය

”භාගය පැවැ’ෙවන ”නෙ“ “ වංචා •“ම සඳහා භා”තා කළ හැ• ජංගම
”රකථන, කැස” වාදන ය”–, MP3 වාදන ය”–, PDA”––’ ශ•ද ෙක–ෂ
වැ“ උපකරණ –ෙගන ඒම ස–රා තහන’ ෙ“.
•’ය’ අය”’ක”ෙව— ”’” ”භාගය පැවැ’ෙවන අව—ථාෙ“ “ ඒවා භා”තා
කරන ල–ෙ– න’ ඔ“ෙ” /ඇයෙ” ““ඵල අවලං• කර• ලබන අතර, වසර 03 ක
කාලය” සඳහා අ—ළ ”භාග ෙව•ෙව” තහනම” ද ප““ව• ලැෙ•.
අය”’ක”ෙ” ”ෙ–ශ ගම” බලප–ෙ“ සඳහ” නම, උප” ”නය සහ —’
–”ෂ භාවය වැ“ ෙපෟ–ග•ක ෙතාර“” සහ ඔ–” ”’” අය”’ප–ෙ“
සඳහ” කර• ලබන එ– ෙතාර“” අතර අසමානක’ පැව”ම ෙකා’යා•
–•යා ෙව• අඩ”ෙය“ •යාප”ං— •“මට සහ ෙකා’යාවට ””“ම ““”ෙ’ප
•“මට ෙ’“වන බැ”” එවැ“ ෙවන—ක’ ස’බ”ධෙය” ස’—•ණ වග–ම
අය”’ක”ව” ෙවත පැවෙ•.
ෙකා’යා• භාෂා “•ණතාව ඉහළ ’”ම සඳහා ’ය—ම බ“වරණ “•න භාෂා “•ණතා
ප“”ෂණය සඳහා ”ෂය “•ෙ––ත ෙපාෙත” උ–ටා ගැ”මට අෙ“”“තය.

ආප” ’යරටට පැ“ෙණන ““ක”” සඳහා පව’ව• ලබන –““ව
* ”””ක’
ෙකා’යා• අ–ාපන “යාව•ය ස’—•ණ කළ අය සඳහා
–““ව ( )
ෙකා’යා• අ–ාපන < 2016 ව•ෂෙ“ ස’—•ණ කළ අය සඳහා අ—ළ ෙනාෙ“ >
“යාව•ය (උප’ම
ල—“ 20)
ෙකා’යා• භාෂා ප“”ෂණෙ“ 3වන ම”ටම ස’—•ණ කළ
ෙහ– ඉ” ඉහළට ස’–•ණ •’ෙම” ප”ව ෙකා’යා• අ–ාපන
“යාව•ය ස’—•ණ •’ම ( )
–•යා සහ ”ාපාර
ආර’භය
සඳහා –•යා සඳහා වන වෘ’”ය –““ වැඩසටහන ස’—•ණ •“ම
වෘ’”ය –““ව ( )
(උප’ම ල—“ 05)
20................../........./.............(අ–”–ද/මාසය/”නය)
නම:..................................................(අ’සන)
සභාප“ ෙකා’යා• මානව ස’ප’ ආයතනය

