ක ොරියොනු භොෂො පරීක්ෂණය සදහො විභොග අයදුම්පත් නිකුත් කිරීම -2022(ධීවර ක්කෂේත්රය)
අයදුම් රුවන් සඳහො අවශ්ය උපකදසේ

2022 වර්ෂයට අදොළව පැවැත්කවන නිෂේපොදන ක්කෂේත්රය සඳහො විභොග අයදුම්පත් ලබොගත්
අයදුම් රුවන් හට කමම පරීක්ෂණය සඳහො විභොග අයදුම්පත් ඉල්ලුම් කිරීමට අවසේථොවක්
කනොලැකබන බවද ොරුණි ව සල න්න.
විභොග අයදුම්පතක් ලබොගැනීමට සම්ුර්ණ

ර තිබිය යුතු සුදුසු ම්:-

වයස- අවුරුදු 18 ත් 39 ත්අතර(1982 අග ෝසතු 23සිට 2004 අග ෝසතු 22 දක්වා උපන් අය )
සිරදඩුවම් ග ෝ බරපතල දඩුවම් ග ාලැබුණු අය විය යුුය.
ග ාරියානු ජ රජගයන් ආපසු රවා ග ෝ ග රපා එවු අය ග ාවිය යුුය.
ගෙරටින් විගේශ රට ට බැ ැරවීම් ත

ම් ග ා ළ අගයක් විය යුුය.

වර්ණ අන්ධ ග ෝ වර්ණ දුර්වල ම් ග ාෙැති අගයකු විය යුුය.
ඊ-9 වීසො

ොණ්ඩය සහ ඊ -10 වීසො

වසර 05 ට වඩො කසේවො

ොණ්ඩය යන වීසො

ොණ්ඩ කද

ොලයක් දකුණු ක ොරියොකේ කසේවය

යටකත්ම වු කසේවො

ොලයද ඇතුළුව

ර කනොමැති තැනැත්තන් විය යුතුය.

ග ාදු ඇට ගපගේ ආබාධයක් ග ෝ ඇඟිලි ආබාධ ඇති අයට ඉපීසත විභා යට ගපනී සිටිෙට අවසතථාව
ග ාෙැත.
ඊ-9 වීසො ොණ්ඩය සහ ඊ-10 වීසා ාණ්ඩය යටගත් වසර 05 ට වඩා ගසතවා ාලයක් දකුණු ග ාරියාගේ ගසතවය
ඇත් ම් ග ාරියානු රගටහි නීතිය ගව සත වු නිසා EPSවීසා බලපත්රයක් නිකුත් ළ ග ා ැ .

ර

විභොග අයදුම්පතක් ලබොගැනීමට අවශ්ය දෑ:ගෙවර විභා අයදුම්පත් නිකුත් කිරිෙ අන්තර්ජාලය ඔසතගසත -ොර් තව(online) සිදු ර බැවින්
ලියාපදිංචි වීෙට ගපර ප ත සද න් අවශයතාවයන් සම්ුර්ණ ර ඔබ සුව තබා ැනීෙට ටයුු සිදු
රන් . ලියොපදිංචිය සිදු රනු ලබන දනයන්-2022.08.22 සිට 2022.08.26 දක්වො
වසර 01
ොලයක් සදහො වලිංගු විකේශ් ගමන් බලපත්රකේ ඔබකේ ඡොයොරූපය සහිත පිටුකවහි සේ ෑන්
රන ලද JPG ඡොයොරූපයක් (1MB) විය යුතුය.

1

ොස 03ක් ඇුළත ලබා ත් 3.5 cm * 4.5 cm ප්රොණගේ සුදු පැහැති පසුබිෙ සහිත පැ ැදලි සත ෑන්
ර ලද වර්ණ ඡායාරූපයක් JPG විය යුුය. ( සුදු පැ ැති ඇඳුෙකින් සැරසී ජායාරූපය ැනීගෙන්
වැළකී සිටිය යුුය)
-

Photo width : 100-300 pixels
File type: Only JPG
File Size: 1MB
ඔබගේ මුහුණ පැ ැදලිව ගපනීෙ අනිවාර්යය ව අතර,ඡායාරූපය සද ා ගබෝඩර්,අකුරු ආදය
ඇුළත් ග ා ළ යුුය.
ශරීරය ඍඡුව තබා ඡායාරූපය ලබා ත යුුය.
ඇසත ණ්ණාඩි ග ාපැළඳ ඡායාරූපය ලබා ත යුුය.

වර්ණ අන්ධතොවය,වර්ණ දුර්වලතොවය ඇති අයඳුම් රුවන් හට පරීක්ෂණය සමත්වීමට අවසර කනොලැකේ.
ඔබ විභොගය සමත්වීකමන් පසුව ක ොරියොනු රැකියො කවේ අඩවියට ලියොපදිංචි වීමට කපර සිදු රනු ලබන
වවදය පරීක්ෂණකේදී වර්ණ අන්ධතොවය පරීක්ෂොවට ලක් රනු ලබන අතර එම අවසේථොකේදී ඔබට
වර්ණ අන්ධතොවය ඇති බවට තහවුරු වුවකහොත් ඔබකේ විභොග ප්රතිඵල අවලිංගු වනු ලැකේ.

විභොග අයදුම්පත් ගොසේතුව- ඇමරි ොනු කඩොලර් 28 ට සමොන රුපියල්ල අගය
(රු.10,108/-)
ගෙෙ අයදුම්පත් ාසතුව ග වීම් කිරිගම්දී ඔබට ආසන් තෙ ජාති ඉතිරිකිරිගම් බැිංකුව,ලිං ා බැිංකුව
ා ෙ ජ බැිංකුගවහි ප ත සඳ න් ගිණුම් අිං ය ගවත බැර කිරිෙ සිදු ළ යුුය.
➢ 100-800-44-2461
➢ 0000001650
➢ 20810015179-1068

- ජාති ඉතිරි කිරීගම් බැිංකුව (බත්තරමුේල ශාඛාව)
- ලිං ා බැිංකුව ( ආයතනි ශාඛාව)
- ෙ ජ බැිංකුව (බත්තරමුේල ශාඛාව)

ලියාපදිංචිය සිදු රනු ලබ අවසතථාගේදීෙ ඔබට මුදේ ග වීෙ සද ා බැිංකුව ගවත යාෙට අප සු බැවින්
2022.08.15 සිට2022.08.19 දක්වා ාල සීොව ුළ පෙණක් මුදේ ග වා අදාළ රිසිට්පතද සත ෑන් ර
(File Size: 1MB) තබා ැනීෙට ටයුු ළ යුුය.Online/ATM භොවිතකයන් කගවීම් සිදු කිරීම් සිදු
ළ කනොහැ .
බැිංකු රිසිට්පත සම්ුර්ණ කිරිකම්දී අනිවොර්කයන්ම ඔබකේ නම,ලිපිනය, නව විකේශ් ගමන් බලපත්ර
අිං ය, ජොති හැදුනුම්පත් අිං ය,දුර ථන අිං ය සහ ඔබකේ ගමන් බලපත්ර කේ සඳහන් අත්සන
පැහැදලිව සටහන් ළ යුතුය.එකසේ කනොවන රිසිට්පත් ප්රතික්කෂේප රනු ලැකේ.
ඉහත දන 05න් පසුව කගවීම්

වර්ණ

රනු ලබන රිසිට්පත්ද ප්රතික්කෂේප

රනු ලැකේ.

ර ඇති සියුම විසේතරයන් සම්ුර්ණ

ළ යුතුය.

2

3

විභොග අයදුම්පත්රය සම්ුර්ණ කිරිම සදහො අවශ්ය උපකදසේ:පියවර:- 1
ශ්රි ලිං ා විගේශ ගසතවා නියුක්ති ාර්යාිංශ ගවබ් අඩවියට (www.slbfe.lk) පිවිස Registration for Point System
Examination -2022 (Fishery Sector) ගවත පිවිස ඔබගේ ගතාරුරු ඇුළත් ළ යුුය.

ඔබ විසින් භාවිතා රනු ලබ දුර ථ අිං ය ඇුළත් රන් . (අප විසින් ඔබගේ දුර ථ අිං යට ගක්ත
අිං යක් එවනු ලබ බැවින් ඔබගේ භාවිතා රනු ලබ දුර ථ අිං යක් ඇුළත් කිරිෙ පිළිබඳ සැලකිලිෙත්
වන් )
ඉන් පසුව ඔබට ප ත සඳ න් පරිද තිරයක් දසතගේ. එෙ තිරගේ දසතව සුදුසු ම් ඔබ විසින් සුරා ඇත් ම්
පෙණක් ඉදරියට (Next) කබොත්තම කවත කයොමු වී (Click ) ර ඉදරියට යන්න.

.
පියවර 2- ඉදරියට ගිය පසුව ඔබට ප ත පරිද දසතව
ඇුළත් රන් .

ගතාරුරු ඉිංග්රීසි

ැපිටේ අකුරු භාවිතා

ර

4

ඔබකේ නම ඇතුලත් කිරිකම්දී ඉිංග්රිසි
ආ ොරයට ඇතුළත් ළ යුතුය.

ැපිටල්ල අකුරු භොවිතො

ර විකේශ් ගමන් බලපත්ර කේ Barcode හි සඳහන්

සැලකිය යුතුය- ඔබකේ නම ඇතුළත් කිරිකම්දී එක් එක් නමක් අවසොනකේ හිසේතැනක් තබමින් නම ඇතුළත්
යුතුය.

ළ

පියවර 3-ජාති
ැඳුනුම්පත් අිං ය ඇුළත් රන් .
පියවර 4- ෙන් බලපත්ර අිං ය ඇුළත් රන් .
පියවර 5-ඔබගේ උපන් ද ය (දනය/මොසය/අවුරුේද) වශගයන් ගතෝරන් .
පියවර 6-සතී/ුරුෂ භාවය ගතෝරන් .
පියවර 7-ඔබගේ ඡිං ෙ දුර ථ අිං ය නිවැරදව ඇුළත් රන් .( කමය නැවත කවනසේ ළ කනොහැ )
පියවර 8-ඔබගේ සතිර පදිංචි ලිපි ය ඉිංග්රිසි ැපිටේ අකුරු භාවිතා ර ඇුළත් ර පදිංචි දසතික් ය
ගතෝරන් .
පියවර 9-ඊගම්ේ ලිපි ය ඇුළත් රන් .
පියවර 10-ඔබගේ ළඟෙ ඥාතීගයකුගේ දුර ථ අිං යක් නිවැරදව ඇුළත් රන් .
පසුව ( Next ) button (click )

ර ඉදරියට යන්න. එවිට ඔබට පහත කතොරතුරු ඇතුළත්

ළ හැකිය.
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පියවර 11-ඔබගේ
ෙන් බලපත්රය නිකුත් කිරීගම් ද ය ස
ේ ඉකුත් වීගම් ද ය
(දනය/මොසය/අවුරුේද) වශගයන් ඇුළත් රන් .
පියවර 12 .- ඔබ ධීවර ක්ගෂතත්රයට අදාල ප ත සද න් අනු ක්ගෂතත්ර 02 න් එ ක් අනිවාර්ගයන්ෙ ගත්රීම්
ළ යුුය.
1. මුහුදු ව ාව(Sea Farming)

2. ැඹුරු ස ග ා ැඹුරු මුහුදු ( In and offshore Fishing )

පියවර 13.ඔබගේ ඡායාරූපය ස විගේශ ෙන් බලපත්රගේ ඡායාරූපය ඇුළත් පිටුගවහි පැ ැදලි සත ෑන් පිටපත් උඩු ත (Upload)
රන් .

සැලකිය යුතුයි- ඔබකේ ගමන් බලපත්ර පිටපත සේ ෑන් කිරිකම්දී Barcode එ
ැපී කනොයන පරිද සම්ුර්ණ
පිටුකවහි පිටපතක් සේ ෑන් විය යුතුය. එකසේ කනොවන අවසේථොවන්හිදී ඔබකේ විභොග අයදුම් කිරීම අනුමත කනොවනු
ඇත.

නිවැරද

ගමන් බලපත්ර සේ ෑන් පිටපත හො ජොයොරූප පිටපත උඩුගත ((Upload) ළ පසුව ( Next ) button (click )
ඉදරියට යන්න. එවිට ඔබට පහත කතොරතුරු ඇතුළත් ළ හැකිය.

ර

පියවර 14:ඔබ විසින් මුදේ ග වු ද ය ා බැිංකුගේ
Copy) උඩු ත (Upload) රන් .

ෙ ඇුළත්

ර බැිංකු රිසිට්පගතහි පාරිගභෝගි

රිසිට්පත (Customer
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පියවර 15:ඔබ විසින් සම්ුර්ණ ර ද සියළු ගතාරුරු ස ග ාරියානු ො ව සම්පත් සිංවර්ධ ආයත ය විසින් දන්වා
ඇති නීති රීති වලට එ ඟ බවටද, ඔබගේ ජිං ෙ දුර ථ ය ගවත ලැගබ සතයාප ගක්තය (Verification code)
භාවිතා රමින් ස ාථ ර ඔබගේ අයදුම්පත අප ගවත Apply ගබාත්තෙ ක්ලික් ර ගයාමු රන් .
ඔබට සතයොපන කක්තය (Verification code) ලැබී කනොමැති නම් නැවත ලබොගැනීම සඳහො (Click here )
කබොත්තම ඇතුලත් රන්න. නැවත අවශ්ය කනොකේ නම් Apply කබොත්තම ක්ලික් ර ඔබකේ අයදුම්පත අප
කවත කයොමු රන්න.
අයදුම්පත පරීක්ෂා කිරිගෙන් පසුව ඔබගේ අයදුම්පත්රය අප ගවත ලැබුණු බවට ඔබට ග ටි පණිවුඩයක් ෙඟින්
දැනුම් ගදනු ලබ අතර එහි සද න් ගයාමු අිං ය (විභා අයදුම්පත් අිං ය )ගලස භාවිතා ර ඔබගේ විභා
අයදුම්පත්රගේ වර්ණ පිටපතක් (Colour Printout) ලබා න් .

ඔබ විසින් ඇුළත් ළ ගතාරුරු වල යම් ගදෝෂයක් පවතී ම් එෙ අයදුම්පත් අනුෙත ග ාවනු ඇත. එගසත
අනුෙත ග ාකිරීෙට ග තුව සද න් ර එය නිවැරද ර ගලස අප විසින් ඔබ ගවත ග ටි පණිවුඩයක් එවනු
ඇත. එෙ ග ටි පණිවුඩගේ සද න් පරිද නිවැරද ර අයදුම්පත ැවත ගයාමු ළ යුුය.
සියළුම අයදුම් රුවන් ඉහත උපකදසේ අනුගමනය රමින් විභොගය සදහො ලියොපදිංචි වීමට
වන්න.

ොරුණි
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