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ම ොරටුව විශ්වවිද්යොලයීය තොක්ෂණික ආයතනය
ජොතික තොක්ෂණික ඩිපමලෝ ො පොඨ ොලොව සඳහො සිසුන් ඇතුලත් කර ගැනී - 2022 / 2023

ම ොරටුව විශ්වවිද්යොලයට අයත් තොක්ෂණික ආයතනය ඟින් පවත්වනු ලබන තුන් අවුරුදු පූර්ණ කොලීන ජොතික තොක්ෂණික
ඩිපමලෝ ො පොඨ ොලොව හැද්ෑරී පිණිස සුදුසුකම් ලත් අමපක්ෂකයන්මෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැමේ. ම
පොඨ ොලොව, දියග ,
මහෝ ොග පිහිටි ම ොරටුව විශ්වවිද්යොලයීය තොක්ෂණික ආයතනය තුළ පැවැත්මවනු ඇත.
1. සො ොනය :
ජොතික තොක්ෂණික ඩිපමලෝ ො පොඨ ොලොව ද්ෑ අවුරුදු අධ්යයන හො එක් අවුරුදු ප්රොමයෝගික යන්රොෙොර පුහුණුවකින් ද් ස න්විත
මේ. පොඨ ොලොව ඉංග්රීසි ොධ්යමයන් ප ණක් පැවැත්මේ. ම
පොඨ ොලොමේ දී පහත සඳහන් විෂය මෂ්රයන් හැද්ෑරී ට අවස්ථොව
ලැමේ.
(අ) නොවුක අධ්යයන මෂ්ත්ර කොණ්ඩය (Set 1)
i. නොවුක ඉංජිමන්රු තොක්ෂණය
ii. මනෞකො චලන අධ්යයනය හො තොක්ෂණය

(ආ) අමනකුත් අධ්යයන මෂ්ත්රයන් (Set 2)
i. රසොයන ඉංජිමන්රු තොක්ෂණය
ii. සිවිල් ඉංජිමන්රු තොක්ෂණය
iii. විදුලි ඉංජිමන්රු තොක්ෂණය
iv. විද්ුත් හො විදුලි සංමේශ ඉංජිමන්රු තොක්ෂණය
v. මතොරතුරු තොක්ෂණය
vi. යොන්ික ඉංජිමන්රු තොක්ෂණය
vii. බහු අවයවික (මපොලි ර්) තොක්ෂණය
viii. මපෂකර් හො ඇඟලුම් තොක්ෂණය

2. මයෝගයතොව
2.1. වයස:
( අ ) 2021.12.31 දිනට අයදුම්කරුමේ වයස අවුරුදු 24 වැඩි මනොවිය යුතුය.
( ආ ) මනෞකො චලන අධ්යයන තොක්ෂණය හො නොවුක ඉංජිමන්රු තොක්ෂණය යන පොඨ ොලොවන් හැද්ෑරී ට අමපක්ෂකයන්
මතෝරො ෙැනීමම් දී 2021.12.31 දිනට වයස අවුරුදු 20 ට අඩු අයදුම්කරුවන්ට ප්රමුඛත්වය මද්නු ලැමේ. එ පොඨ ොලොව
සඳහො සිසුන් මතෝරො ෙැනීමම් දී විමශ්ෂ වවද්ය පරීක්ෂණයකට හො සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට මපනී සිට ඉන් ස ත් විය
යුතු මේ.
( ඇ ) විශ්වවිද්යොල ප්රතිපොද්න මකොමිෂන් සභොව යටමත් ඇති ඕනෑ විශ්වවිද්යොලයක (විවෘත විශ්වවිද්යොල හැර) මහෝ උසස්
අධ්යොපන ආයතනයක පූර්ණකොලීනව ලියොපදිංචි වී ඇති සිසුන් හො මවනත් පිළිෙත් උසස් අධ්යොපන ආයතනයක
පූර්ණකොලීනව ලියොපදිංචි වී ඇති සිසුන් ම
පොඨ ොලොව සඳහො අයදුම් කිරී ට සුදුසුකම් මනොලබයි.
2.2. අධ්යොපන සුදුසුකම්
( අ ) අයදුම්කරුවන් ශ්රී ලංකො විභොෙ මකො සොරිස් ජනරොල් විසින් 2019, 2020, මහෝ 2021 වසමර් පවත්වන ලද්
අ. මපො. ස ( උ.මපළ ) විභොෙමේදී එකවර පහත සඳහන් විෂයන්මෙන් 03 ක් ස ත්විය යුතුය.
i. මභෞතික විද්යොව
ii. රසොයන විද්යොව
iii. සංයුක්ත ෙණිතය
iv. උසස් ෙණිතය
(ආ) "මනෞකො චලන අධ්යයන තොක්ෂණය‘’ හො “නොවුක ඉංජිමන්රු තොක්ෂණය’’ යන පොඨ ොලොවන් සඳහො අයදුම්
කිරී ට අමපක්ිත අයදුම්කරුවන් හට අ.මපො.ස. (සො .මපළ) විභොෙමේ ඉංග්රීසි විෂය සඳහො සම් ොන (C)
සො ොර්ථයක් තිබී අනිවොර්ය මේ.
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3. මතෝරො ගැනීමම් පද්න / ක්රියොපටිපොටිය
3.1. පොඨ ොලොවට ඇතුලත් කර ගැනී :
ශිෂයයන් මතෝරො ෙැනී අ.මපො.ස ( උ.මපළ ) විභොෙමේ ප්රතිඵල හො ම ොරටුව විශ්වවිද්යොලමේ තොක්ෂණික ආයතනය
ඟින් පැවැත්මවන මයෝෙයතො පරීක්ෂණමේ ස ොර්ථය ත සිදු මේ.
මයෝෙයතො පරීක්ෂණය ස ත් වූ ශිෂයයන් අතරින් අ.මපො.ස (උ.මපළ ) විභොෙ ලකුණුවල කුසලතොව ත (Z ලකුණු ත)
සිසුන් මතෝරො ෙනු ලැමේ. 40% ක් අ.මපො.ස ( උ.මපළ ) විභොෙමේ කුසලතොව ත හො 60% ක් දිස්ික් පද්න
ත
ශිෂයයන් මතෝරො ෙැනී සිදු මේ.
3.2. අධ්යයන මෂ්ත්රය :
මයෝෙයතො පරීක්ෂණමේ ලකුණු හො අයදුම්කරුමේ එක් එක් මෂ්රය සඳහො ද්ක්වන කැ ැත්මත් අනුපිළිමවල,
අධ්යයන මෂ්රය මතෝරො ෙැනීමම් දී සැළකිල්ලට භොජනය කරනු ලැමේ.
4. අයදුම් කිරීමම් පිළිමවල :
4.1. අයදුම්පත් මපෝර :
i. පහත සඳහන් අන්තර්ජොල මවේ අඩවිමයහි සඳහන් කර ඇති ොර්ෙෙත අයදුම්පරය (online application) හරහො
අයදුම්කරුවන් පලමුව සිය අයදුම්පත ොර්ෙෙතව ඉදිරිපත් කළ යුතුය .
http://www.itum.mrt.ac.lk
ii.

ොර්ෙෙත අයදුම්පරය (online application) ඉදිරිපත් කිරීම න් පසු අයදුම්කරුවන් ස්වයංක්රීයව ජනනය වන
ොර්ෙෙත අයදුම්පරමේ මුද්රිත පිටපත භොෙත කර ෙත යුතුය.

iii. භොෙත කල මුද්රිත පිටපමත් අන්තර්ෙතය අයදුම්පමතහි ද්ක්වො ඇති පරිදි සහතික කළ යුතු මේ. ( අයදුම්පමතහි 03
සහ 05 යන මේද් බලන්න).
iv. නිසි පරිදි සම්පුර්ණ කරන ලද් අයදුම්පමතහි මුද්රිත පිටපත බහොලන ලියුම් කවරමේ ඉහළ වම්පස මකළවමර්
“ජොතික තොක්ෂණ ඩිපමලෝ ොව සඳහො ඇතුළත් වී - 2022 / 2023’’ යනුමවන් සඳහන් කර ලියොපදිිංචි තැපෑමලන්
පහත සඳහන් ලිපිනයට එවිය යුතුය.
v.

ොර්ෙෙත අයදුම්පරය (online application) අයදුම්පත් භොර ෙන්නො අවසන් දිනට මපර මයොමු කල යුතු අතර
අයදුම්පමතහි මුද්රිත පිටපත “සහකොර මේඛකොධිකොරී, අධ්යයන හො ශිෂය කටයුතු අිංශය, ම ොරටුව විශ්වවිද්යොලීය
තොක්ෂණික ආයතනය, දියග , මහෝ ොග ”. යන ලිපිනයට අයදුම්පත් භොර ෙන්නො අවසොන දිනට මහෝ එදිනට
මපර එවිය යුතුය.

vi. අයදුම්කරුමේ න හො ලිපිනය ලියන ලද් රු. 110/= ක් වටිනො මුේද්ර අලවන ලද් 9’’x 4’’ ප්ර ොණමේ ලියුම්
කවරයක් ද් අයදුම්පත ස ඟ එවිය යුතුය.
වැද්ගත් :
සෑ අයදුම්කරුමවකු නියමිත දිනට මපර ොර්ගගත අයදුම්පත්රය (online application) සහ එ අයදුම්පමතහි මුද්රිත
පිටපත යන මද්ක ඉදිරිපත් කල යුතු මේ. ොර්ගගත අයදුම්පත්රය (online application) සහ අයදුම්පමතහි මුද්රිත පිටපත
ඉදිරිපත් කිරි ට අමපොමහොසත් වූ අයදුම්කරුවන්මේ අයදුම්පත් වැඩිදුර කටයුතු සඳහො සලකො බලනු මනොලබන අතර
අසම්ුර්ණ අයදුම්පත්ර කිසිදු ද්ැනුම් දී කින් මතොරව ප්රතික්මෂ්ප කරනු ලැමේ.
4.2. අධ්යයන මෂ්ත්රය මතෝරො ගැනී .
i. ම
පොඨ ොලොව අධ්යයන මෂ්ර කොණ්ඩ මද්කකින් ස න්විත මේ.
ii.

නොවික අධ්යයන මෂ්ර කොණ්ඩය ( SET 1 ) මහෝ අමනකුත් අධ්යයන මෂ්ර කොණ්ඩය ( SET 2 ) මහෝ මෂ්ර
කොණ්ඩයන් මද්ක සඳහො ඉල්ලුම් කල හැක. මෂ්ර කොණ්ඩයන් මද්ක සඳහො අයදුම් කරන්මන් නම් ප්රමුඛතොව
සඳහන් කල යුතුය.

iii.

නොවික අධ්යයන මෂ්ර කොණ්ඩමේදී එනම් නොවුක ඉංජිමන්රු තොක්ෂණය සහ මනෞකො චලන අධ්යයන
තොක්ෂණය ( SET 1) සඳහො ප්රමුඛතොව සඳහන් කිරීමම් දී වඩොත් කැ ති මෂ්රය 01 මලස ද් අමනක් මෂ්රය 02
මලස ද් සඳහන් කල යුතුය.

iv.

අනිකුත් මෂ්රය කොණ්ඩය ( SET 2 ) සඳහො ප්රමුඛත්වය 1,2,3,4,5,6,7,8, සඳහන් කල යුතු අතර වඩොත් කැ ති
මෂ්රය 01 මලස ද් ඊළඟ මෂ්රය 02 මලස ද් අන්ති මෂ්රය 08 මලස සඳහන් කල යුතුය.

www.itum.mrt.ac.lk

5.
i. ඉල්ලුම් පත් ෙොස්තු :
ඉල්ලුම් පත් ෙොස්තු වශමයන් එක් මෂ්ර කොණ්ඩයක් සඳහො රු. 800.00 ( අටසීයයක් ) මහෝ මෂ්ර කොණ්ඩයන්
මද්ක සඳහො නම් රු. 1000.00 ( ද්හසක් ) මෙවිය යුතු අතර, එ මෙවී “ම ොරටුව විශ්වවිද්යොලයීය තොක්ෂණික
ආයතනය - ලිංකො බැිංකුමේ මහෝ ොග ශොඛොමේ ගිණුම් අිංක 83062337” ද්රණ ගිණු ට බැර වන මස් මෙවිය යුතුය.
ම
අයදුම්පත් ෙොස්තු ආපසු මෙවනු මනොලැමේ.
ii. මුද්ල් මෙවූ රිසිට්පමතහි ස්කෑන් (Scan) කල පිටපතක් ොර්ෙෙත අයදුම්පරය (online application) ස ඟ මයොමු කල
යුතු අතර රිසිට්පමතහි මුල් පිටපත ස ඟ අයදුම්පමතහි මුද්රිත පිටපත එවිය යුතුය.
iii. අයදුම්පත් භොර ෙන්න අවසොන දිනය 19.12.2022 දින මේ.
6. මයෝගයතො පරීක්ෂණය හො ඉිංග්රීසි භොෂො ප්රවීනතො පරීක්ෂණය :
අයදුම්කරුවන් විසින් අ.මපො.ස ( උ.මපළ ) විභොෙමේ ලබොෙත් ප්රතිඵල, කුසලතො පද්න
ත හො එක් එක් දිස්ික්කයට අද්ොළ
ලඝු කළ සිසුන් ප්ර ොණය ත, ම ොරටුව විශ්විද්යොලමේ තොක්ෂණික ආයතනය ඟින් පවත්වනු ලබන මයෝෙයතො පරීක්ෂණය
හො ඉංග්රීසි භොෂො ප්රවීනතො පරීක්ෂණය සඳහො කැඳවනු ලැමේ.
7. පොඨ ොලොව සඳහො ලියොපදිිංචි කිරී :
i. යම් පොඨ ොලොවක් සඳහො මතෝරො ෙන්නො ලද් අමපෂකයන්, පොඨ ොලොව සඳහො ලියොපදිංචි කරනු ලබන දින, පහත
සඳහන් සහතිකවල මුේ පිටපත් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.






අ.මපො.ස. ( උ.මපළ ) සහතිකය
අ.මපො.ස. ( උ.මපළ ) Z ලකුණු සඳහන් සහතිකය
පොසල් හැරයොමම් සහතිකය
උපපැන්න සහතිකය
සහතිකපත්වල හො අද්ොළ ලියකියවිලිවල නම හි යම් මවනසකම් ඇත්නම් ඒ සඳහො දිවුරුම් ප්රකොශයක්

8. ඉතො වැද්ගත්
i.
ජොතික තොක්ෂණික ඩිපමලෝ ො පොඨ ොලොව හැද්ෑරී සඳහො ලියොපදිංචි වන කිසි අමපක්ෂකමයකු, එ පොඨ ොලොමේ
කොලසී ොව තුලදී, ම
විශ්වවිද්යොලමේ මවනත් පොඨ ොලොවක් මහෝ ශ්රී ලංකොමේ පිහිටො ඇති අන් කිසි
විශ්වවිද්යොලයක පොඨ ොලොවක් ( විවෘත විශ්වවිද්යොල හැර ) මහෝ මවනත් උසස් අධ්යොපන ආයතනයක පොඨ ොලොවක්
හැද්ෑරී ට සුදුසුකම් මනොලබයි.
ii.

විශ්වවිද්යොල ප්රතිපොද්න මකොමිෂන් සභොව යටමත් ඇති කිසි විශ්වවිද්යොලයක ( විවෘත විශ්වවිද්යොලය හැර ) මහෝ
උසස් අධ්යොපන ආයතනයක පූර්ණකොලීනව ලියොපදිංචි වී ඇති සිසුන් ජොතික තොක්ෂණික ඩිපමලෝ ො පොඨ ොලොව
සඳහො අයදුම් කිරී ට සුදුසුකම් මනොලබයි.

iii.

අයදුම්පමතහි සඳහන් සියලු මතොරතුරු සතය හො නිවැරදි විය යුතු අතර යම් මලසකින් මතොරතුරු අසතය බව
මහලිවුවමහොත් ඒ සම්බන්ධ් ව ආයතනය විසින් ෙන්නො ඕනෑ තීරණයකට අයදුම්කරු එකඟ විය යුතුය.

අධ්යක්ෂ
ම ොරටුව විශ්වවිද්යොලයීය තොක්ෂණික ආයතනය.
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