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දැන්වීමයි. 

 

විශ්රාම වැටුප් දැපාරාතමේප්තුපේ 

රරිගණකැම වෘදුකාාංගැසාංටතමධකැේනුරැසඳහාැපකාතරාත් පැරානම වැම වේැවඳටාැගුමම ව 

 

විශ්රාමැටැප් දැපදරාතමේප්න්වේප ැරරිගණකැමෘදුකාාංගැසාංටතමධකැේනේරටැපකාන්වරාත් පැරදනමැමේැවාටාැගැමමැ

සාහාැරහේැසාහන්වැසුදුසුක්ැඇතිැශ්රීැකාංකාැ රටැසියන්වපගන්වැඅයදු්රත් පැකැාටනුැකැපේ. 

 

01. වඳටාැගුමප්ැක්රම වය 

 විශ්රාමැටැප් දැපදරාතමේප්න්වේටැමන්න්වැරටත් පටනුැකවන පයෝගයේාටැඇගීමප්ැස්මුඛ රරීක්ෂණයකැහාැ

ටෘත් පීයැරරීක්ෂණයකැප්රතිලකැඅනුටැවාටාගනුැකැපේ. 

 

02. අටශ්යැුදදුුදක් 

 

I. අධයාරනැසුදුසුක්ැැ: 

ැ(1)ැ විශ්ැටැ විදයාකැ ප්රතිරාදනැ පකාිෂෂන්වැ සාාටැ විසින්වැ ිළිගගත් පැ විශ්ටැ විදයාකයන්න්වැ පහෝැ

උරාධිැ ප්රදානයැ න්රීප්ැ යයේනයක්ැ ටශපයන්වැ විශ්ටැ විදයාකැ ප්රතිරාදනැ පකාිෂෂන්වැ

සාාටැවිසින්වැිළිගගත් පැයයේනයන්න්වැපහෝැරරිගණකැවිදයාටතැපේාරේ තැේාක්ෂණයැ

ිළිගවාැඋරාධියක්ැකවාැතිබීම. 

ැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැපහෝැ 

(2) ැ i.ැ විශ්ැටැ විදයාකැ ප්රතිරාදනැ පකාිෂෂන්වැ සාාටැ විසින්වැිළිගගත් පැ විශ්ටැ විදයාකයන්න්වැ ැ පහෝැ

උරාධිැ ප්රදානයැ න්රීප්ැ යයේනයක්ැ ටශපයන්වැ විශ්ටැ විදයාකැ ප්රතිරාදනැ පකාිෂෂන්වැ

සාාටැ විසින්වැිළිගගත් පැයයේනයන්න්වැපහෝැ රරිගණකැවිදයාටතැ පේාරේ තැේාක්ෂණයැ

ප්රධානැ විෂයක්ැ සිතේැ උරාධියක්ැ කවාැ තිබීම.ැ (පමිතී ැ ස්පූරතමණැ උරාධිපයන්වැ අටමැ

ටශපයන්වැ 1ත3ැ පකාටසක්ැ රරිගණකැ විදයාටැ තපේාරේ තැ ේාක්ෂණයැ ිළිගවාටැ වියැ

යුේය.) 

ැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැසහ 

ii.  විශ්ැටැවිදයාකැප්රතිරාදනැපකාිෂෂන්වැසාාටැවිසින්වැිළිගගත් පැවිශ්ටැවිදයාකයන්න්වැ ැපහෝැ

උරාධිැ ප්රදානයැ න්රීප්ැ යයේනයක්ැ ටශපයන්වැ විශ්ටැ විදයාකැ ප්රතිරාදනැ පකාිෂෂන්වැ

සාාටැවිසින්වැිළිගගත් පැයයේනයන්න්වැපහෝැරරිගණකැවිදයාටතැපේාරේ තැේාක්ෂණයැ

ිළිගවා ැරශ්චාත් පැඋරාධිැඩි දපකෝමාටක්ැකවාැතිබීම. 

ැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැපහෝ 

(3) i. විශ්ැටැවිදයාකැප්රතිරාදනැපකාිෂෂන්වැසාාටැවිසින්වැිළිගගත් පැවිශ්ටැවිදයාකයන්න්වැ ැපහෝැ

උරාධිැ ප්රදානයැ න්රීප්ැ යයේනයක්ැ ටශපයන්වැ විශ්ටැ විදයාකැ ප්රතිරාදනැ පකාිෂෂන්වැ

සාාටැවිසින්වැිළිගගත් පැයයේනයන්න්වැපහෝැඋරාධියක්ැකවාැතිබීම. 

ැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැසහ 

ii.ැැ විශ්ැටැවිදයාකැප්රතිරාදනැපකාිෂෂන්වැසාාටැවිසින්වැිළිගගත් පැවිශ්ටැවිදයාකයන්න්වැ ැපහෝැ

උරාධිැ ප්රදානයැ න්රීප්ැ යයේනයක්ැ ටශපයන්වැ විශ්ටැ විදයාකැ ප්රතිරාදනැ පකාිෂෂන්වැ

සාාටැවිසින්වැිළිගගත් පැයයේනයන්න්වැපහෝැරරිගණකැවිදයාටතැපේාරේ තැේාක්ෂණයැ

ිළිගවා ැරශ්චාත් පැඋරාධියක්ැකවාැතිබීම.ැ 

 ැැ  

II. ටෘත් පීයැුදදුුදක්ැ 

ක්පෂ්රයටැස්වන්වධැටෘත් පීයැසුදුසුක්ැකවාැතිබීමැවිපශ්ෂැසුදුසුකමක්ැැපකසැසැකපක්. 

 

III. රළ  තද්දැැ: 

ේනේරටැඅදාළැක්පෂ්රපයිත අටමැටශපයන්වැටසරැ01 කැරළ  තද්දැැතිබීම. 

 

IV. කායිකැසුදුසුක්ැැ:ැ 

සෑමැ අප දක්ෂකපයකුමැ ශ්රීැ කාංකාප ැ ඕනෑමැ ප්රපද්ශයකැ පස්ටයැ න්රීමටත් පැ ේනේපතමැ රාකකාරීැ

ඉප්න්රීමටත් පැප්රමාණටත් පැශාරීරිකැහාැමානසිකැපයෝගයේාටයන්න්වැයුක්ේැවියැයුේය. 
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V. පටනත් පැැ: 

 ශ්රීැකාංකාප ැ රටැසිපයකුැවියැයුේය. 

 අයදු්ක තටන්වැවිශිෂ්ඨැචරිේයන්න්වැයුක්ේැවියැයුේය. 

 ේනේරටැවාටාැගැමමැසාහාැටනැසියළුමැසුදුසුක්ැස්පූරතමණැකළයුේැ

වටටැඅයදු්රත් පැකැාීප්ැනිප දනපේැසාහන්වැකරනුැකවනැදිනටැඑමැ

සුදුසුක්ැසෑමැයකාරයන්න්වමැස රාැතිබියැයුේය. 

 

03. පසේටපේැනියුක්ේැකරවීප්ැපකාතපේසිැ 

 පමමැේනේරැේාටකාලිකය.ැටසරකැකාකයක්ැසාහාැපකාන්වරාත් පැරදනමැමේැවාටාගනුැකැපේ. 

 

04. ටයසේැසීම වාට 

ඉල්ලු්ක තටන්වැඉල්ලු්රත් පැාාරැගන්වනාැඅටසන්වැදිනටැටයසැඅවු තදුැ25ටැපනාඅඩුැහාැඅවු තදුැ40ටැපනාටැඩිැ

වියැයුේය. 

 

05. මාසිකැී මනාට 

 ත.60,000ත=කැමාසිකැී මනාටක්ැපගටනුැකැපේ. 

 

06. පයෝගයේාටැගගීමප්ැස්මුඛ ැරීකක්ෂණණයැසඳහාැරහේැසඳහතැලකුණුැරරිරාටියැරාන්ැකරැගනුැලුපේ. 

ලකුණුැලවාපානුැලවනැප්රධානැීරතමෂණ 

උරරිම වැ

ලකුණු 

ප්රම වාණය 

පේෝරාැගුමම වට 

සලකාැවලනු 

ලවනැඅටම වැ

ලකුණුැ

ප්රම වාණය 

අධයාරනැසුදුසුක් 

(රශ්චාත් පැඋරාධියැ-ැ10,ැරශ්චාත් පැඋරාධිැඩි දපකෝමාැ-ැ05,ැමෘදුකාාංගැසාංටතමධනයැ

ිළිගවාැටෘත් පතියැසහතිකැ-ැ02) 

10 

අදාකැපනාප  

ේනේරටැඅදාළැක්පෂ්රපේැරළ  තද්ද 

JavaැපහෝැAngular2ැමෘදුකාාංගැඉාංජිපන්ව තකරණයැිළිගවා, 

i. ටසරැ01කැරළ  තද්දැ-ැකකුණුැ02 

ii. ටසරැ1-ැ2ැදක්ටාැරළ  තද්දැ-ැකකුණුැ05 

iii. ටසරැ2-ැ3ැදක්ටාැරළ  තද්දැ-ැකකුණුැ07 

iv. ටසරැ3කටැටැඩිැරළ  තද්දැ-ැකකුණුැ10 

10 

ටුහගේැරරීක්ෂණය 

(රහේැවිෂයැක්පෂ්රයන්වපගන්වැප්රශ්නැ05ක්ැවිමසනුැකැපේ.ැඑක්ැප්රශ්නයකටැකකුණුැ05ැ

වැන්න්වැිතිෂප .) 

i. මෘදුකාාංගැඉාංජිපන්ව තැසාංකල්ලර 

ii. SOA සාංකල්ලර 

iii. දත් පේැකළමනාකරණැරද්ධති (Relational and non-Relational Data Base 

Management System) 

iv. Javaැටැඩසටහන්වකරණයැසහැනිතමමාණකරණය 

v. Angular2ැFront-Endැසාංටතමධනැකුසකේා 

25 

ස්මුඛැරරීක්ෂණපේී ැදක්ටනුැකවනැකුසකේාට 05 

මුළුැකකුණු 50 

 

ටුහගේැරරීක්ෂණපේී ,ැපේාරේ තැේාක්ෂණයැසහැරද්ධතිැසාංටතමධනයටැඅදාකැප්රශ්නාටලියක්ැඅයදු්ක තටන්වැ

පටේැපයාමුැපකපතම. 

 

 

 



3 
 

6.1ැඅයදු්ක තටන්වැවිසින්වැපයෝගයේාටයැඇගීමප්ැස්මුඛැරරීක්ෂණපේී ැකවාැගන්වනාැමුළුැකකුණු ටකැකුසකේාැ

අනුිළිගපටකැඅනුටැ ර දරාඩුැසාංඛයාටැපමන්වැේන්වැණයණයක්ැටෘත් පීයැරරීක්ෂණයැසාහාැකැාටනුැකැපේ. 

 

ටෘත් පීයැරීකක්ෂණණය :ැැ 

ලකුණුැලවාපානුැලවනැප්රධානැීරතමෂණ 

උරරිම ව 

ලකුණු 

ප්රම වාණය 

පේෝරාැගුමම වට 

සලකාැවලනු 

ලවනැඅටම වැ

ලකුණුැප්රම වාණය 

a) මෘදුකාාංගැසාංටතමධනයැිළිගවාැැනි ණේාටයැ 

b) SOA සාංකල්ලරැිළිගවාැැනි ණේාටය 

c) දත් පේැකළමනාකරණැරද්ධතිැ((Relational and non-Relational 

Data Base Management System))ැිළිගවාැැනි ණේාටය 

d) Javaැටැඩසටහන්වකරණයැසහැනිතමමාණකරණයැිළිගවාැැ

නි ණේාටය 

e) Angular2ැFront-Endැසාංටතමධනයැිළිගවාැනි ණේාටය 

20ැැැැැැැැ 10 

මෘදුකාාංගැේත් පත් පටැසහතිකකරණයැිළිගවාැනි ණේාටයැ 05 2.5 

මුළුැකකුණු 25 
12.5 

 

අයදු්ක තටන්වැවිසින්වැේාක්ෂණිකැටෘත් පීයැරරීක්ෂණපේී ැහාැපයෝගයේාටයැඇගීමප්ැස්මුඛැරරීක්ෂණපේී ැකවාැ

ගන්වනාැ මුළුැ කකුණුැටකැකුසකේාැ අනුිළිගපටකැ හාැ රටතිනැ  ර දරාඩුැ සාංඛයාටැ අනුටැ රත් පන්රී්ැ වකධරයාැ විසින්වැ

වාටාැගැමමැසිදුැකරනුැකැපේ. 

 

07. අප දක්ෂණකයිතපේැඅනනයේාටය 

ටුහගේැස්මුඛැරරීක්ෂණයටැකැාටනුැකවන්වපන්වැසෑමැයකාරයන්න්වමැස්පූරතමණැඅයදු්රත් පැඉදිරිරත් පැකරැ

ඇතිැඅප දක්ෂකයින්වැරමණි.ැ 

ස්මුඛැරරීක්ෂණපේී ැසියුමැසහතිකටකැමුල්ලිළටරත් පැහාැනිසිැරරිදිැසහතිකැකරනැකදැිළටරත් පැඉදිරිරත් පැැැැැ

කළැයුේය. 

ස්මුඛැරරීක්ෂණපේී ැේමන්වපේැඅනනයේාටයැසහතිකැන්රීමැසාහාැරහේැසාහන්වැඅනනයේාැරරැිළිගගනුැ

කැපේ. 

1)  ද්ගකයින්වැලියාරදිාංචිැන්රීප්ැපකාමසාරිස්ටරයාැවිසින්වැනිකුත් පැකරනැකදැහැඳුනු්රරය 

2) ටකාංණයැවිපද්ශැගමන්වැවකරරය 

 

08. අයදු්රත් පැඉදිරිරත් පැකිීකම ව 

 

අයදු්රේැවහාකනැකටරපේැඉහළැට්ැපකකටපතමැ"විශ්රාමැටැප් දැපදරාතමේප්න්වේප ැරරිගණකැමෘදුකාාංගැ

සාංටතමධකැේනේරටැපකාන්වරාත් පැරදනමැමේැවාටාැගැමම"ැයනුපටන්වැසාහන්වැකළැයුේැඅේර,ැඅයදු්රත් පැ

2018.01.31ැ දිනටැපහෝැ එදිනටැප්රථමමැරහේැලිිළනයටැකැපවනැපස්ැලියාරදිාංචිැේැරෑපකන්වැඉදිරිරත් පැකළැ

යුේප .ැඑදිනටැරසුටැකැපවනැඅයදු්රත් පැප්රතික්පෂ්රැකරනුැකැපේ. 

ැැැැැැැැ විශ්රාමැටැප් දැඅධයක්ෂැකනරාල්ල, 

ැැැැැැැ විශ්රාමැටැප් දැපදරාතමේප්න්වේට,ැ 

ැැැැැැැැ මාලිගාටත් පේ,ැපකාළඹැ10. 

 

09. සාටායැපේාරුු ැසුරීමම ව 

ඔවැවිසින්වැඑටනැකදැ අයදු්රරපේැසාහන්වැකරැඇත් පේාවූැය්ැ පේාරේරක්ැඅසේයැපහෝැ ටැරදිැවටැවාටාැ

ගැමමටැපරරැ අනාටරණයැවුටපහාත් පැඔවපේැඅප දක්ෂකත් පටයැඅටකාංණයැකරනුැකැපේ.ැඑවඳුැ අසේයැපහෝැ

ටැරදිැ පේාරේරක්ැ වාටාැ ගැමපමන්වැ රසුටැ අනාටරණයැ වුටපහාත් පැ ඊටැ අදාළැ ක්රියාමාතමගයන්වටැ යටත් පටැ

පස්ටපයන්වැරහැන්රීමටැකටයුේැකරනුැකැපේ. 
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10. පුර දරාඩුැපිරවීම වැපහෝැපනාපිරවීප්ැඅයිතියැවිශ්රාමැටැප් දැපදරාතමේප්න්වේටැසුපේ. 

   

 

     

  විශ්රාමැටැප් දැඅධයක්ෂැකනරාල්ල 

  විශ්රාමැටැප් දැපදරාතමේප්න්වේට 

  පකාළඹැ10.ැ 

 

 

 

ආාතමශ්ැඅයදු්රරය 

 

විශ්රාම වැටුප් දැපාරාතමේප්තුපේ 

රරිගණකැම වෘදුකාාංගැසාංටතමධකැේනුරැසඳහාැපකාතරාත් පැරානම වැම වේැවඳටාැගුමම ව 

ැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැ

         

         

    (කාතමයාකැප්රපයෝකනයැසාහාැරමණයි) 

 

(අදාළැඅාංකයැපකාප්ටැේකැලියන්වන.සිාංහකැ2-තපදමළැ3-) 

 

 

(1) ස්පූරතමණැනමැැැැ: 

     

(2) ස්ීරැරදිාංචිැලිිළනයැ: 

  

   

(3) ැස්ීත  තෂැාාටයැ:ැ 

 

(4) විටාහකතඅවිටාහකැවටැ:ැ 

     

(5) I. උරන්වැදිනයැ:    II. ටයසැ: අවු තදුැ...........ැමාසැ..........ැදිනැ............ 

ැැැැැැැැැැැැ 

(6) කාතිකැහැඳුනු්රත් පැඅාංකයැැ:ැ 

 

(7) දුරකථමනැඅාංකැ-ැ ස්ථමාටරැ:ැ    කාංගම: 

විදුත් පැේැරැල්ලැලිිළනය: 

 

(8) ැඅයදු්රත් පැකැාීප්ැනිප දනපේැඅාංකැ02ැයටපත් පැවූැඑක්ැඑක්ැසුදුසුක්ැකවාැගැමමටැඅදාළැවිස්ේර 

 

 සුදුසුකම    කවාගත් පැයයේනය  කවාගත් පැදිනයතකාකැසීමාට 

 

      1.ැඅධයාරනැසුදුසුක් 

ැැැැැැැI …………………………..  ……………………  …………………………... 

      II………………………….  ……………………  …………………………... 

      III…………………………  ……………………  …………………………... 

 

 

 

 

ස්මුඛැරරීක්ෂණයට 

පරමැසිටිනැාාෂාැමාධයය 

 



5 
 

      2.ැටෘත් පීයැසුදුසුක් 

ැැැැැැI………………………….  …………………..   ………………………... 

      II…………………………  …………………..   ………………………... 

      III………………………..  …………………..   ………………………... 

 

      3.ැරළ  තද්ද 

ැැැැැැI………………………….  …………………..   ………………………... 

      II…………………………  …………………..   ………………………... 

      III………………………..  …………………..   ………………………... 

 

ැැැැැැ4.ඉාංග්රීසිැාාෂාැප්රීණේාට 

ැැැැැැI………………………….  …………………..   ………………………... 

      II…………………………  …………………..   ………………………... 

      III……………………….. ැ …………………..   ………………………... 

ැැැැැ 

(9) අයදු්ක තපේැසහතිකයැ: 

පමමැඉල්ලු්ැරරපේැමාැවිසින්වැසරයනැකදැපේාරේ තැසේයැවූත් පැ ,ැනිටැරදිැවූත් ප,ැපේාරේ තැවටැසහතිකැ

කරනැ අේරැ ස්මුඛැ රරීක්ෂණයැ රැටැත් පීමැ හාැ ප්රථිඵලකැ නිකුත් පැ න්රීමැ ස්වන්වධපයන්වැ විශ්රාමැ ටැප් දැ

පදරාතමේප්න්වේටැ විසින්වැ රනටනුැ කවනැ සියළුැ විධිවිධානයන්වටැ මමැ යටත් පැ ටනැ වටැ පමයින්වැ ප්රකාශැ කරැ

සිටිිෂ. 

 

 

.....................................       ................................... 

දිනය         අයදු්ක තපේැඅත් පසන 

 


