මාර්ගගතව අයදුම්පත සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා උපදෙස්

A. මාර්ගගත (online) විභාග අයදුම්පත ඉංග්රීසි ක පිටල් අ අරින් ප පමණ ප ටලරවිය යුතුය.
B. මාර්ගගත අයදුම්පදත “Medium, Town applied, Personal Information”දපෝස්
මාර්ගගත ආපාරදය ප (online) සම්පූර්ණ පළ යුතුය.
C. සම්පූර්ණ පරන ලෙ දතොරතුරු නිවිරදිව හා දී ඇති උපදෙස් පන්දි සම්පූර්ණ පර තිදේෙියි
පරී පෂා පර තහවුරු පරග පන. ( දපොදු උපදෙස් හා තා පෂණිප උපදෙස් පන්දි)
D. ඉ ප පසු “Submit this application” හා “Proceed to payment” click පර, මුෙ අ දගවා
“Complete and Submit” click පර අයදුම්පත මාර්ගගතව දයොමු පළ යුතුය.
E. අයදුම්පදත මෘදුටල්පත බාගත පර (download), මුද්රිත ටල්පත ප ලබාගත යුතුය.
(printout)
F. මුද්රිත ටල්පදත අධ්යාපන සුදුසුපම් හා අදනරිත සම්පූර්ණ පලයුතු දතොරතුරු තම
අතඅරින් ප ටලරවිය යුතුය.
G. දමදසේ සම්පූර්ණ පරන ලෙ ෙෘඩටල්පත ලියාපදිංචි තිපෑදල ප එවිය යුතුය. පසුව පරන ලෙ
විමසීම් සඳහා එහි ටල්පත ප ළඟ තබාගත යුතුය.
H. අයදුම්පරුව ප හ් මුෙ අ දගවීදම් ක්රමදදෙය(Payment Method) දවනස්පල හි පද ප
එ ප වර ප පමණි.
I. දී ඇති උපදෙස් වල් ප්හිනිව දයොමු පරන ලෙ අයදුම්පත ප්රති පදෂේප පරු  ලිදේ.

(අ) දපොදු උපදෙස්:

1. මාර්ගගත (online) විභාග අයදුම්පත සම්පූර්ණ කළ යුත්තත් ඉංග්රීස මාධ්යතය්  පමි.
2. අයදුම්පත පිරවීතම්දී විත ේෂිත අක්ෂර (Special Characters) වන
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> = + - _ | තනොතයදිය යුතුය. එවැනි විත ේෂිත අක්ෂර තයොදා සම්පූර්ණ කර ඉදිරිපත් කරනු
ලබන අයදුම්පත් ප්රතිකක්තෂේප කරනු ලැත..
3. විභාග ගාස්තු තගවීතම්දී පහත ගාස්තු තගවීතම් ක්රමතදද යටතත් පමණක් තගවීම සදු කළ
යුතුය.
i.

බැංකු ණය කාඩ්පතක් මඟි්  (Bank Credit Card)

1

අ් තර්ජාල තගවීම් පහසුකම සක්රීය කර ිතික බැංකු හර කාඩ්පතක් මගි්  (Bank

ii.

Debit Card with internet payment facility)
ලංකා බැංකු ඔ් ලයි්  බ ංකින්  ක්රමය (Bank of Ceylon Online Banking bill

iii.

payment Method)
iv.

ඕන ම ලංකා බැංකු ාඛාවක් මඟි්  (Any Bank of Ceylon branch)

v.

ඕන ම තැපැල් කාර්යාලයක් මඟි්  (Any Post Office)

ඉහත ක්රම මඟි්  තගවීම් කරනු ලබන කකාරය සහහා (ආ) තා පෂණිප උපදෙස් බල් න.
4. ඉහත සහහ්  තගවීම් ක්රම මඟි්  විභාග ගාස්තු තගවීතම්දී සදුවන තදෝෂය්  සහහා ශ්රී ලංකා
විභාග තදපාර්තතම්් තුව වගකිනයනු තනොලබන අතර, විභාග ගාස්තු කපසු තගවීම (Refund
exam payment) තහෝ තවනත් විභාගයක් සහහා මාරු කිනරීම තහෝ කරනු තනොලැත..
5. අයදුම්කරු විස්  නිස පරිදි සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පතත් දත්ත, මාර්ගගත පද්ධ්තිකයට
ිතුළත් කිනරීමට තපර, විභාග තකොමසාරිස් ජනරාල් විස්  පනවන ලද නීතික රීතිකවලට
එකඟවන බව තහවුරු කළ යුතුය.
6. අදාළ විභාගයට මුදල් තගවා අයදුම්පත මාර්ගගතව තයොමු කළ පසු (“Complete and
Submit”), එය බාගත කර (download), මුද්රිත පිටපතක් ලබාගත යුතුය (printout).
7. අයදුම්පත් සම්බ් ධ්තය්  පහත සහහ්  විධිවිධ්ාන බලපැවැත්තද.


අසම්පූර්ණ හා සාවදය තතොරතුරු සිතත අයදුම්පත් කිනසදු දැනුම්දීමකින්  තතොරව
ප්රතිකක්තෂේප කරනු ලැත..



මුදල් තනොතගවන ලද අයදුම්පත් (විත ේෂිත විභාග සහහා හැර) ප්රතිකක්තෂේප කරනු
ලැත..



අයදුම්පතත් මුද්රිත පිටපතත් අදාළ අත්ස්  තයොදා තදපාර්තතම්් තුව තවත යායාපදිං
තැප ල මඟි්  අයදුම්පත් භාර ග් නා අවසාන දිනට තහෝ ඊට තපර, විභාග
දපොමසාන්ස් ජනරා අ, ආයතනිප විභාග සංවිධ්ාන ශාඛාව, ශ්රී ලංපා විභාග
දෙපාර්තදම් පතුව, ති.දප. 1503, දපොළඹ යන යාපිනය තවත එවිය යුතු තද. එතසේ
මුද්රිත පිටපත සම්පූර්ණ කර තනොඑවුව තහොත් මාර්ගගත අයදුම්පත ප්රතිකක්තෂේප කරනු
ලැත..



අයදුම්පත තැප තල්දී නැතිකවීම තහෝ ප්රමාද වීම සම්බ් ධ්ව ශ්රී ලංකා විභාග
තදපාර්තතම්් තුව විස්  වගකිනයනු තනොලැත..

8.

විමසීම් කිනරීම.


බහවා ගැනීම් සහ සුදුසුකම් පිළිබහව (රාජය තසේවා, පළත් සභා හා පළාත් පාලන
අමාතයාං ය) – 011-2696211-13



විභාග අයදුම්පත් සහ සංවිධ්ානය පිළිබහව - 011-2785230



තැපැල් කාර්යාල මගි්  තගවීම් පිළිබහව - ඍජු ිමතුම් 1950
2



ලංකා බැංකු ාඛා මගි්  තගවීම් පිළිබහව - 011 2205280



මුදල් තගවීම් පද්ධ්තිකතේ යාවත්කායාන වී දනොමිතිනම් පමණ ප අදාල තතොරතුරු
(නම,ජාතිකක හැදුනුම්පත් අංකය, Reference Number, මුදල් තගවූ ලදුපතත්
ඡායාරූපයක්) සමග it@doenets.lk තවත e-mail කර් න.

9. අයදුම්පත මාර්ගගතව තයොමු කළ පසු එිත සහහ්  වන තතොරතුරු කිනසවක් කිනසදු තහේතුවක් මත
පසුව තවනස් කරනු තනොලැත.. එබැවි්  අයදුම්පත් නිස පරිදි සම්පූර්ණ කර ඉදිරිපත් කිනරීම
අයදුම්කරුතේ පූර්ණ වගකීම තද.
10. අයදුම්පතත් මුද්රිත පිටපතත් සදුකරනු ලබන කිනසදු සංත ෝධ්නයක් වලංගු සංත ෝධ්නයක් තලස
සලකනු තනොලැත..
11. අයදුම්පත භාර ග් නා අවසාන දිනට මෘදු පිටපතත් (Soft copy) හා දෘඪ පිටපතත් (Hard
copy) සහහ්  තතොරතුරු නිවැරදි තතොරතුරු බවට සලකා ඉදිරි කටයුතු සදු කරනු ලැත..
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(ආ) තා පෂණිප උපදෙස් :
1. පද්ධ්තිය් ප්රදදශ වීම
i.

අයදුම්පත සම්පූර්ණ කිනරීම සහහා ශ්රී ලංකා විභාග තදපාර්තතම්් තුතද නිල තව.
අඩවියට ප්රතද ව් න (www.doenets.lk).

ii.

එිත අපතේ තසේවාව්  (Our Services) යටතත් ිතික “Online Applications
(Recruitment Exams) ” මුහුණත (Tile) මත Click කර් න.

iii.

ඉ් පසු ඔබට පහත දිස්වන තව. පිටුවට ප්රතද විය හැක.

iv.

එිත ිතික “Apply for Exams” මඟි්  අදාළ විභාගය තවත ප්රතද විය හැක.
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2. “Apply for Exams”



i.

අයදුම් කළ හැකින විභාග සම්බ් ධ් තතොරතුරු ඉහත කවුළුතව්  දිස්තද.

ii.

එිතදී විභාගය සම්බ් ධ් ගැසට් නිතදදනය බාගත කළ හැක.

Apply - පළමුව ඔබට ප්රතද වීතම් කවුළුවක් (Login Window) දර් නය වන අතර එිත ඔත.

ජාතිකක හැඳුනුම්පත් අංකය ිතුළත් කිනරීම අනිවාර්ය තද. එයට අමතරව ජංගම දුරකථන අංකය තහෝ
ඊ-තම්ල් යාපිනය තහෝ ඒ තදකම තහෝ ිතුළත් කර “I Agree with the Terms and Conditions” “”
කර reCAPTCHA “” කර “Next” Click කර් න.
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ඔබට පහත කවුළුව (Verify OTP Window) දිස්තද. ඔබතේ ජංගම දුරකථන අංකයට (SMS

මගි් ) තහෝ ඊ-තම්ල් යාපිනයට ලැබී ිතික OTP verification code ිතුළත් කර “Next” click කර් න.
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3. අයදුම්පත සම්පූර්ණ කිරීම.
පහත අයිතමය්  සම්පූර්ණ කිනරීතම් දී දක්වා ිතික උපතදස් පිළිපදි් න.
i.

සම්පූර්ණ කළ යුතු මාර්ගගත අයදුම්පතත් ිතික අයිතමය් ිත * සලකුණ තයොදා ිතික ස ම
අයිතමයක්ම ඔබ විස්  අනිවාර්යතය්  පිරවිය යුතු තද.

ii.

සම්පූර්ණ නම (Full Name), මුලකුරු සමඟ නම (Name with Initials) ිතුළත් කිනරීතම් දී
පහත නිදසු්  පරිදි ENGLISH BLOCK CAPITALS තයොදා ගනිමි්  ඔබතේ නම අදාළ
අයිතමය් ිත ිතුළත් කර් න.

iii.

ප්රතද

පත්රය එවිය යුතු යාපිනය (Address to which the Admission Card should be

sent)


යාපිනය නිවැරදිව අදාළ අයිතම (fields) තුළ ිතුළත් කර් න.
යාපිනය සහහ්  කිනරීතම්දී පහත උදාහරණය පරිදිම තකොමා ලකුණු තයොදා ඉංග්රීස කැපිටල්

අකුරි්  ිතුලත් කිනරීම අනිවාර්යයතද. උපතදස් අනුගමනය තනොකිනරීම නිසා ප්රතද පත් තනොලැබීමද
සදුවියහැක.

iv.

විභාගයට ඉදිරිපත්වනු ලබන භාෂා මාධ්යය (Medium), ස්ත්රී රුරුෂ භාවය (Gender), ජාතිකක
හැඳුනුම්පත් අංකය (National Identity Card Number) හා අතනකුත් අයිතමය්  නිවැරදිව
රුරව් න.


විභාගයට ඉදිරිපත්වනු ලබන භාෂා මාධ්යය



ස්ත්රී/පුරුරුෂ භාවය
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ජාතිකක හැඳුනුම්පත් අංකය



උප්  දිනය

අයදුම්කරුතේ අත්සන සහතිකක කිනරීම

v.



මාර්ගගත අයදුම්පතත් අයදුම්කරුතේ අත්සන සහතිකක කිනරීම සහහා ලබා දී ිතික
ප්රකා ය්  ඔබට කිනයවීම හා තත්රුම් ගැනීම (Read and understand only) සහහා
පමණක් ප්රදර් නය (display) කරනු ලබයි.



vi.

ඉ් පසු මුද්රිත පිටපතතිත තම අත්සන තයොදා එය සහතිකක කරගත යුතු තද.

සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පතත් සංත ෝධ්න සදුකිනරීම
අයදුම්පත සම්පූර්ණ කිනරීතම්  පසු ඔබට වම්පස පහත රූපතේ දිස්වන පරිදි button තදකක් දක්නට
ලැත..

පහලට තගන ය් න

නිරවදයතාවය
තහවුරුවූ පසු "Submit" කර් න



“Save” - තමය click කිනරීතම්  ඔබට අයදුම්පත් භාරග් නා අවසාන දිනය හා තදලාව තතක්
ඔබතේ තතොරතුරු පිරවිය හැකින තද. එනම් නැවත මාර්ගගත පද්ධ්තිකයට පිවිස තම තතොරතුරු
ිතුළත් කිනරීම සදු කළ හැකිනය. නැවත මාර්ගගත පද්ධ්තිකයට පිවිසීම සහහා පද්ධ්තිකයට ප්රතද
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වන (Our Services) යටතත් ිතික “Online Applications (Recruitment Exams)” මුහුණත
(Tile) මත Click කර “Edit & Submit” Click කර් න.
නමුත්, ඔබ විස්  “Submit this application” click තනොකර ඉදිරි ක්රියාවන්  සදු තනොකර් ත් 
නම්, අයදුම්පත් භාරග් නා අවසාන දිනය හා තදලාතව්  පසුව ඔබතේ අයදුම්පත ප්රතිකක්තෂේප තද.
 “Submit this application” - අයදුම්පතත් සයලු තතොරතුරු ිතුළත් කළ පසු ඉදිරියට යාමට
“Submit this application” click කළ යුතුය.
“Submit this application” click කළ පසු ඔබ විස්  ිතුළත් කරන ලද තතොරතුරු පහත රූපතේ
පරිදි දිස්තද (preview).

යම් තහයකින්  ඔබතේ තතොරතුරු නැවත සංත ෝධ්නය (Edit) කළ යුතු නම්, නැවත අයදුම්පත තවත
තගොස්(

) , සංත ෝධ්නය (Edit) කර, “Submit this application” click කිනරීතම්  ඉදිරියට

යා හැකිනය.
ිතුළත් කරන ලද තතොරතුරු නිවැරදි නම් පහත රූපතේ පරිදි එකඟතාව පළකිනරීතම්  ඉදිරියට යා
හැකිනය.

“Proceed” click කිනරීතම්  පසු පහත පරිදි දිස්තද.
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“Proceed to payments” click කිනරීතම්  මාර්ගගතව විභාග අයදුම්පත් සහහා මුදල් තගවීතම් පිටුවට
තයොමු තද.
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4. විභාග ගාස්තු දගවීම.
සි.යු. අයදුම්පරුව ප හ් විභාග ගාස්තු දගවීදම් ක්රමදදෙය(Payment Method) දවනස් කිරීම්
හිකියාව ලබාදී ඇතදත එ පවර ප පමණි.
පහත රූපතේ තප් වා ිතික පරිදි ඔබ විස්  විභාග ගාස්තු තගවීමට බලාතපොතරොත්තු වන
ක්රමතදදය තතෝර් න.

 Pay with Credit/Debit Card ක්රමතදදය
තම් සදහා තසේවා ගාස්තු ව තය්  විභාග ගාස්තුතව්  1.7% ක මුදලක් අයකරනු ලබයි.
ඉහත ක්රමතදදතය්  තගවීම් කිනරීම සදහා ඔබතේ Credit/Debit පාඩ්පත අ් තර්ජාල තගවීම්
පහසුකම සක්රීය කර ිතික බැංකු Credit/Debit කාඩ්පතක් විය යුතුය.
එතසේ තනොවන බැංකු Credit/Debit කාඩ්පත් මගි්  තගවීම් කල තනොහැකිනවන අතර ඔබතේ
තගවීම ප්රතිකක්තෂේප තද.
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 Pay with Post ක්රමතදදය
“Pay with Post” මඟි්  මුදල් තගවීතම් දී පහත පරිදි ඔබට තයොමු අංකයක් (Reference Number)
ලැත.. එය රැතගන ඕන ම තැපැල් කාර්යාලයක් තවත තගොස් මුදල් තගවීම් සදුකර නැවත මාර්ගගත
පද්ධ්තිකයට පිවිසය යුතුය. දසේවා ගාස්තු වශදය ප එ ප අයදුම්පත ප සඳහා රු.20.00 ප මුෙල ප
අයපරු  ලබයි.

 Pay with BOC ක්රමතදදය
“Pay with BOC” මඟි්  මුදල් තගවීතම් දී පහත පරිදි ඔබට තයොමු අංකයක් (Reference Number)
ලැත.. එය රැතගන ඕන ම ලංකා බැංකු ාඛාවක් තවත තගොස් තහෝ ලංකා බැංකු ඔ් ලයි්  බ ංකින් 
ක්රමතදදතය් (Bank of Ceylon Online Banking bill payment method) තහෝ මුදල් තගවීම් සදුකර
නැවත මාර්ගගත පද්ධ්තිකයට පිවිසය යුතුය. විභාග තදපාර්තතම්් තු ගිණුම් අංකයට ඍජුවම Slip මගි් 
තගවීම් තනොකල යුතුය.
සැ.යු: “Pay with BOC” මඟි ප දගවීම් කිරීදම්දී ලංපා බිංරිව විසි ක ප දසේවා ගාස්තු වශදය ප එ ප
අයදුම්පත ප සඳහා රු.20.00 ප මුෙල ප අයපරු  ලබයි.
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 මුදල් තගවූ පසු නැවත මාර්ගගත පද්ධ්තිකයට පිවිස එිත ිතික “Continue after Payment” click
කර් න.

 ඉ් පසු පහත රූපතේ පරිදි ඔබතේ තයොමු අංකය (Reference Number) පද්ධ්තිකයට ිතුළත් කර
ඉදිරියට ය් න.

“මුෙ අ දගවීම් පද්ධ්තිදේ යාවතපාලින වී දනොමිතිනම් අොල දතොරතුරු (නම,ජාතිප හිදුු ම්පත

අංපය, Reference Number, මුෙ අ දගවූ ලදුපදත ඡායාරූපය ප) සමග it@doenets.lk දවත email පර පන.”
 ඉහත ක්රම මඟි්  මුදල් තගවූ පසු, මුදල් තගවූ බවට අදාළ ලදුපත ප්රදර් නය වන අතර, එය මු්රණය

කර ගත හැක. එතසේම තමම තතොරතුර ඔබතේ ජංගම දුරකථන අංකයට (SMS මඟි් ) තහෝ
ඊතම්ල් යාපිනයටද යැතද.
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5. අයදුම්පත මාර්ගගතව දයොමු කිරීම
මුදල් තගවූ පසු අයදුම්පත මාර්ගගතව තයොමු කිනරීම සහහා පහත රූපතේ පරිදි විභාග
තදපාර්තතම්් තු තකෝ තද්සවලට (Terms and Conditions) එකඟවන බවට හා අයදුම්පත
තයොමු කිනරීම තහවුරු කිනරීම (Confirm) සදුකළ යුතුය. ඉ් පසු “Complete & Submit”
click කර් න.
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6. අයදුම්පත බාගත කිරීම (Download) හා මුද්රිත ටල්පත (Print) ලබා ගිනීම
පහත රූපතේ පරිදි “Download my application” click කිනරීතම්  ඔබතේ අයදුම්පත බාගත
කර ගත හැක. බාගත කරගත් පසු එිත මුද්රිත පිටපතක් ලබාග් න. එම මුද්රිත පිටපතතිත
මාර්ගගතව රුරවන ලද තතොරතුරුිත කිනසදු සංත ෝධ්නයක් (Edit) සදු තනොකළ යුතුය
සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත, ශ්රී ලංකා විභාග තදපාර්තතම්් තුව තවත යායාපදිං

තැප ල

මඟි්  තයොමුකළ යුතුය.

7. අයදුම්පත ලෙ බව ෙි පවීම
අයදුම්පත් භාරගැනීම අවස්  වූ පසු මුද්රිත අයදුම්පත් තදපාර්තතම්් තු පද්ධ්තිකය මගි්  තහවුරු කල
පසු අයදුම්පත ලද බව SMS මගි්  අයදුම්කරුට දැනුම් තදනු ලැත..
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INSTRUCTIONS TO COMPLETE ONLINE APPLICATIONS

A. The online application should be filled on English BLOCK CAPITAL LETTERS
only.
B. “Medium, Town applied, Personal Information” sections of the application of this
examination should be completed online.
C. Check and verify that the completed information is correct and in accordance with
the instructions given. (According to Common Instructions and Technical
Instructions)
D. Then, click on “Submit this application” and “proceed to payment”, pay and click
on “Complete and Submit” to submit the application online.
E. Download the softcopy of the application and obtain a hardcopy. (printout)
F. Educational and other details should be written on the application by the applicant
in his/ her handwriting.
G. The duly completed hard copy of the application should be mailed in register post. A
copy of the application should be kept in hand for any further inquiry.
H. Applicants can change payment methods only once.
I. Applications submitted contrary to the instructions given will be rejected.

(A) Common Instructions:

1. Online examination applications should be completed in English medium only.
2. The special characters such as “” ? : {} []’!`~#$%^*<>=+-_| should not be used when
completing applications. Applications completed with such special characters will be
rejected.
3. Examination fees should be paid only under the following payment methods as instructed
by the online system:
1

i. Through any Bank Credit Card
ii. Through a Bank Debit Card with an online payment facility.
iii. Through the Bank of Ceylon online banking bill payment method
iv. Through any Bank of Ceylon branch
v. Through any Post Office
For details on the above payment methods see (B) Technical Instructions
4. The Department of Examinations – Sri Lanka shall not be responsible for any faults that
may occur when making payment of examination fees under the methods mentioned in
above, and no refund or transfer of payment to any other examination will be possible.
5. Applicant should confirm his or her agreement to the rules and conditions stipulated by the
Commissioner General of Examinations, before submitting the perfected application to the
online system.
6. A copy of the application should be downloaded and a printout obtained once the
application is submitted online after the payment of the examination fee.
7. The following terms and conditions will prevail with regards to the applications:


Incomplete applications and those bearing false information will be rejected without any
notice.



Applications submitted without paying the prescribed fee (except for specific exams) will
be rejected.



A printed copy of the application should be duly signed and sent through registered post to
reach the Commissioner General of Examinations, Institutional Examinations
Organization Branch, Department of Examinations – Sri Lanka, P.O. Box 1503,
Colombo on or before the closing date of applications. If the printed copy is not submitted
as above, the online application will be rejected.

8. Any further instructions about completing applications may be obtained by contacting the
following telephone numbers.
 Recruitments and qualifications (Ministry of Public Services, Provincial Councils and
Local Government) - 011-2696211-13
 Examination applications and organization – 011 – 2785230
 Payments via post offices – Hotline 1950
 Payments via BOC branches – 011 – 2205280

2

 If your payment have not been updated in the system only, e-mail to “it@doenets.lk”
with relevant information (Name, NIC, Reference Number, photo of the paid receipt of the
payment method)
9. Information contained in the online application shall not be changed under any
circumstance after the submission. Therefore, it is the sole responsibility of the applicant
to complete and the application accurately before submission.
10. Any amendments made in the printed copy of the application shall not be considered valid.
11. Information contained in the soft copy and the hard copy of the application as at the
closing date of applications shall be considered accurate.
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(B). Technical Instructions:

1. Access to the system
i.

Access the Official Website of the Department of Examinations – Sri Lanka to
complete the application. (www.doenets.lk)

ii. Click on the “Online Applications (Recruitment Exams)” tile under the “Our
Services” tile.
iii. Then you can access the webpage shown below:
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2. “Apply for Exams” Tile:

i.

The information on examinations you can apply for will appear in the below
window.

ii.



The gazette notification of the examination can be downloaded from there.

Apply - It is compulsory to enter your National Identity Card Number in the Login

Window first. In addition, you may enter your mobile phone number and/or email address and
“√” “I Agree with Terms and Conditions” and “√” reCAPTCHA and click “Next.”
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The following window (Verify OTP Window) will appear. Enter the OTP verification

code received to your mobile phone number (SMS) or e-mail address and then click “Next.”
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3. Completing the Application:
Follow the given instructions when completing the following items:
i. It is compulsory to fill all the items marked with * in the online application.
ii. Use ENGLISH BLOCK CAPITALS as in the following example to enter the Name in
Full and Name with Initials in relevant fields.

iii.

Consider the following example to fill the Address to which the Admission Card
should be sent.



Enter the correct address under the relevant fields
When entering an address, it is mandatory to enter commas as shown in the example
below. Failure to follow the instructions may result in not received of exam admission
cards.

iv.

Fill the Medium, Gender, National Identity Card Number and other fields
correctly.


Medium



Gender
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National Identity Card



v.


Date of Birth

Attestation of Signature of Applicant
Statements are displayed only to read and understand to attest the declaration and the
signature of the applicant in the online application.



Then, it should be attested by signing on the printed copy.

vi.

Making amendments in the completed application
You will see two buttons on the left side as given in the picture below after
completing the application.



“Save” - By clicking this, you will be able to fill in your information until the
closing date and time of applications. That means you could access the online
system again and enter your details. To access the online system again, click on
8

the tile “Online Applications (Recruitment Exams)” under “Our Service” and
click “Edit & Submit.”
However, if you do not click “Submit this application” and do not proceed to
further activities, your application will be rejected after the closing date and time.


“Submit this application” - Click to proceed after entering all the information in
the application.
The information you entered can be previewed as in the image given below once
you click “Submit this application.”

If it is necessary to edit your information, go back to the application (

) edit (“Edit”)

and click “Submit this application” to proceed.
If the information entered is correct, you may proceed by conveying the consent as given
in the following image.
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You will be directed to the payments page of online examination applications by clicking
“Proceed to payment.”
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4. Payment of examination fees.
Applicants can be allowed to change the payment method only once.
Select the payment method through which you intend to pay as given in
the image below.

 Method of pay with Credit/ Debit Card

1.7% of the examination fee will be charged as the service fee.
Make sure that your Credit/ Debit Card has activated with an online

payment facility.
Only those Credit/Debit cards can be proceeding to pay by entering the
details of your card as given in the image below and clicking “Pay
Now.”
Otherwise, your payment will be rejected.
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 Method of pay with Post
When you pay through the method of “Pay with Post”, you will be given a
reference number as given below. You should take it to any post office, and
make the payment and return it to the online system.
N.B.: Rs. 20.00 per application will be charged as a service fee by the Post
Office when payments are made through the Post Office network.

 Method of pay with BOC
When you pay through the method of “Pay with BOC”, you will be given a
reference number as given below. You may pay at any branch of BOC using
this reference number or pay through the BOC online banking bill payment
method (do not pay for the DOE account number directly) and return to the
online system.
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N.B.: Rs. 20.00 per application will be charged as a service fee by the Bank of Ceylon when
payments are made through the branch network.

 After the payment is made, return to the online system and click “Continue
after Payment.”

 Then proceed by entering your reference number into the system as given in
the image below.
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“If your payment has not been updated in the system only, e-mail to “it@doenets.lk” with
relevant information (Name, NIC, Reference Number, photo of the paid receipt of the
payment method)”


After the payment is made utilizing one of the methods given above, the respective receipt

will be displayed and you may print it. In addition, this information will be sent to your mobile
number (through an SMS) and/or to your e-mail address.
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5. Submission of the application online

You should agree with the Terms and Conditions of the Department of
Examinations, Sri Lanka and confirm the submission of the application to submit
online after the payment is made as given in the image below.
“Complete & Submit.”
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Then click

6. Downloading the application and obtaining the printed copy.
You can download your application by clicking “Download my application” as
given in the picture below. After downloading, obtain a printed copy of it. No
amendment should be made in the printed copy of the online filled details.
A duly completed application should be sent to the Department of Examinations
by Registered Post.

7. Notification of the verified applications

Once the hard copy of the application is received and verified by DOE system, it will be notified
to the applicant via SMS.
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