දැන්වීමයි.
විශ්රාම වැටුප් දැපාරාතමේප ්තුපේ
රරිගණකැම වෘදුකාාංගැසාංටතමධකැේනතුර(Java/Angular)ැසඳහාැපකෝත්රාත් පැරානම වැම වේැවඳටාැගුමම ව
විශ්රාමැටැප් දැපදරාතමේප්න්වේප ැරරිගණකැමෘදුකාාංගැසාංටතමධකැේනවේරටැපකොන්ත්රාත් පැරදනමැමේැවාටාැගැමමැසාහාැරහේැ
සාහන්ැසුදුසුක්ැඇතිැශ්රීැලාංකාැපුරටැසියන්පගන්ැඅයදු්රත් පැකැාටනුැලැපේ.
01.

වඳටාැගුමප ැක්රම වය
විශ්රාමැටැප් දැපදරාතමේප්න්වේටැමන්න්ැරටත් පටනුැලවන පයෝගයේාටැඇගීමප්ැස්ුඛ රරීක්ෂණයකැහාැටෘත් පතීයැ
රරීක්ෂණයකැප්රතිලලැඅනුටැවාටාගනුැලැපේ.

02.

අටශ්යැුදදුුදක
I.

අධයාරනැසුදුසුක්ැැ:
ැ(1)ැ
විශ්ැටැ විදයාලැ ප්රතිරාදනැ පකොිෂෂන්ැ සාාටැ විසින්ැ ිළිගගත් පැ විශ්ටැ විදයාලයන්න්ැ පහෝැ ාරා ැ
ප්රදානයැ න්රීප්ැ යයේනයක්ැ ටශපයන්ැ විශ්ටැ විදයාලැ ප්රතිරාදනැ පකොිෂෂන්ැ සාාටැ විසින්ැ
ිළිගගත් පැයයේනයන්න්ැපහෝැරරිගණකැවිදයාටතැපේොරවේ තැේාක්ෂණයැිළිගවාැාරා යක්ැලවාැ
තිබීම.
ැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැපහෝැ
(2) ැi.ැවිශ්ැටැවිදයාලැප්රතිරාදනැපකොිෂෂන්ැසාාටැවිසින්ැිළිගගත් පැවිශ්ටැවිදයාලයන්න්ැැපහෝැාරා ැප්රදානයැ
න්රීප්ැ යයේනයක්ැ ටශපයන්ැ විශ්ටැ විදයාලැ ප්රතිරාදනැ පකොිෂෂන්ැ සාාටැ විසින්ැ ිළිගගත් පැ
යයේනයන්න්ැපහෝැරරිගණකැවිදයාටතැපේොරවේ තැේාක්ෂණයැප්රධානැවිෂයක්ැසිතේැාරා යක්ැ
ලවාැ තිබීම.ැ (පමිතදීැ ස්පූතමණැ ාරා පයන්ැ අටමැ ටශපයන්ැ 1ත3ැ පකොටසක්ැ රරිගණකැ විදයාටැ
තපේොරවේ තැේාක්ෂණයැිළිගවාටැවියැයුවේය.)
ැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැසහ
ii. විශ්ැටැ විදයාලැ ප්රතිරාදනැ පකොිෂෂන්ැ සාාටැ විසින්ැ ිළිගගත් පැ විශ්ටැ විදයාලයන්න්ැ ැ පහෝැ ාරා ැ
ප්රදානයැ න්රීප්ැ යයේනයක්ැ ටශපයන්ැ විශ්ටැ විදයාලැ ප්රතිරාදනැ පකොිෂෂන්ැ සාාටැ විසින්ැ
ිළිගගත් පැයයේනයන්න්ැපහෝැරරිගණකැවිදයාටතැපේොරවේ තැේාක්ෂණයැිළිගවා ැරශ්චාත් පැාරා ැ
ඩි දපලෝමාටක්ැලවාැතිබීම.
ැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැපහෝ
(3) i.
විශ්ැටැ විදයාලැ ප්රතිරාදනැ පකොිෂෂන්ැ සාාටැ විසින්ැ ිළිගගත් පැ විශ්ටැ විදයාලයන්න්ැ ැ පහෝැ ාරා ැ
ප්රදානයැ න්රීප්ැ යයේනයක්ැ ටශපයන්ැ විශ්ටැ විදයාලැ ප්රතිරාදනැ පකොිෂෂන්ැ සාාටැ විසින්ැ
ිළිගගත් පැයයේනයන්න්ැපහෝැාරා යක්ැලවාැතිබීම.
ැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැසහ
ii.ැැ විශ්ැටැ විදයාලැ ප්රතිරාදනැ පකොිෂෂන්ැ සාාටැ විසින්ැ ිළිගගත් පැ විශ්ටැ විදයාලයන්න්ැ ැ පහෝැ ාරා ැ
ප්රදානයැ න්රීප්ැ යයේනයක්ැ ටශපයන්ැ විශ්ටැ විදයාලැ ප්රතිරාදනැ පකොිෂෂන්ැ සාාටැ විසින්ැ
ිළිගගත් පැ යයේනයන්න්ැ පහෝැ රරිගණකැ විදයාටතැ පේොරවේ තැ ේාක්ෂණයැ ිළිගවා ැ රශ්චාත් පැ
ාරා යක්ැලවාැතිබීම.ැ
ැැ
II.
ටෘත් පතීයැුදදුුදක ැ
ක්පෂේත්රයටැස්වන්ධැටෘත් පතීයැසුදුසුක්ැලවාැතිබීමැවිපශේෂැසුදුසුකමක්ැැපලසැසැලපක්.
III.

රළපු තද්දැැ:
ක්පෂේත්රපයිත රළපු තද්දක් තිබීම විපශේෂ සුදුසුකමක් පලස සැලපක්.

IV.

V.

කායිකැසුදුසුක්ැැ:ැ
සෑමැ අප දක්ෂකපයකුමැ ශ්රීැ ලාංකාප ැ ෑනෑමැ ප්රපද්ශයකැ පසේටයැ න්රීමටත් පැ ේනවේපතමැ රාජකාරීැ ඉප්න්රීමටත් පැ
ප්රමාණටත් පැශාරීරිකැහාැමානසිකැපයෝගයේාටයන්න්ැයුක්ේැවියැයුවේය.
පටනත් පැැ:
 ශ්රීැලාංකාප ැපුරටැසිපයකුැවියැයුවේය.
 අයදු්ක තටන්ැවිශිෂ්ඨැචරිේයන්න්ැයුක්ේැවියැයුවේය.
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03.

ේනවේරටැ වාටාැ ගැමමැ සාහාැ ටනැ සියළුමැ සුදුසුක්ැ ස්පූතමණැ කළයුවේැ වටටැ
අයදු්රත් පැ කැාවීප්ැ නිප දනපේැ සාහන්ැ කරනුැ ලවනැ දිනටැ එමැ සුදුසුක්ැ
සෑමැයකාරයන්න්මැසපුරාැතිබියැයුවේය.

පසේටපේැනියුක්ේැකරවීප ැපකෝපේසිැ
පමමැේනවේරැේාටකාලිකය.ැටසරකැකාලයක්ැසාහාැපකොන්ත්රාත් පැරදනමැමේැවාටාගනුැලැපේ.

04.

ටයස්ැසීම වාට
ඉල්ලු්ක තටන්ැඉල්ලු්රත් පැාාරැගන්නාැඅටසන්ැදිනටැටයසැඅවු තදුැ22ටැපනොඅඩුැහාැඅවු තදුැ40ටැපනොටැඩිැවියැයුවේය.

05.

මාසිකැදීමනාට
 ත.60,000ත=කැමාසිකැදීමනාටක්ැපගටනුැලැපේ.

06.

පයෝගයේාටැගගීමප ැස ුඛ ැරීකක්ණණයැසඳහාැරහේැසඳහ්ැලකුණුැරරිරාටියැරාන ැකරැගනුැලුපේ.
උරරිම වැ
ලකුණු
ප්රම වාණය

ලකුණුැලවාපානුැලවනැප්රධානැීරතමණ

අධයාරනැසුදුසුක්
(රශ්චාත් පැාරා යැ-ැ10,ැරශ්චාත් පැාරා ැඩි දපලෝමාැ-ැ05,ැමෘදුකාාංගැසාංටතමධනයැිළිගවාැ
ටෘත් පතියැසහතිකැ-ැ02)
ේනවේරටැඅදාළැක්පෂේත්රපේැරළපු තද්ද
JavaැපහෝැAngular2ැමෘදුකාාංගැඉාංජිපන් තකරණයැිළිගවා,
i. ටසරැ01කැරළපු තද්දැ-ැලකුණුැ02
ii. ටසරැ1-ැ2ැදක්ටාැරළපු තද්දැ-ැලකුණුැ05
iii. ටසරැ2-ැ3ැදක්ටාැරළපු තද්දැ-ැලකුණුැ07
iv. ටසරැ3කටැටැඩිැරළපු තද්දැ-ැලකුණුැ10
ටුහගේැරරීක්ෂණය
(රහේැවිෂයැක්පෂේත්රයන්පගන්ැප්රශ්නැ05ක්ැවිමසනුැලැපේ.ැඑක්ැප්රශ්නයකටැලකුණුැ05ැවැන්න්ැ
ිතිෂප .)
i. මෘදුකාාංගැඉාංජිපන් තැසාංකල්ර
ii. SOA සාංකල්ර
iii. දත් පේැකළමනාකරණැරද්ධති (Relational and non-Relational Data Base Management
System)
iv. Javaැටැඩසටහන්කරණයැසහැනිතමමාණකරණය
v. Angular2ැFront-Endැසාංටතමධනැකුසලේා
ස්ුඛැරරීක්ෂණපේදීැදක්ටනුැලවනැකුසලේාට
ුළුැලකුණු

පේෝරාැගුමම වට
සලකාැවලනු
ලවනැඅටම වැ
ලකුණුැ
ප්රම වාණය

10

10

අදාලැපනොප

25

05
50

ටුහගේැරරීක්ෂණපේදී,ැපේොරවේ තැේාක්ෂණයැසහැරද්ධතිැසාංටතමධනයටැඅදාලැප්රශ්නාටලියක්ැඅයදු්ක තටන්ැපටේැපයොුැ
පකපතම.
6.1ැ අයදු්ක තටන්ැ විසින්ැ පයෝගයේාටයැ ඇගීමප්ැ ස්ුඛැ රරීක්ෂණපේදීැ ලවාැ ගන්නාැ ුළුැ ලකුණු ටලැ කුසලේාැ
අනුිළිගපටලැඅනුටැපුර දරාඩුැසාංඛයාටැපමන්ැවේන්ැණයණයක්ැටෘත් පතීයැරරීක්ෂණයැසාහාැකැාටනුැලැපේ.
ටෘත් පතීයැරීකක්ණණය

:ැැ

ලකුණුැලවාපානුැලවනැප්රධානැීරතමණ
a) මෘදුකාාංගැසාංටතමධනයැිළිගවාැැනිපුණේාටයැ
b) SOA සාංකල්රැිළිගවාැැනිපුණේාටය
c) දත් පේැකළමනාකරණැරද්ධතිැ((Relational and non-Relational Data

2

උරරිම ව
ලකුණු
ප්රම වාණය
20ැැැැැැැැ

පේෝරාැගුමම වට
සලකාැවලනු
ලවනැඅටම වැලකුණුැ
ප්රම වාණය
10

Base Management System))ැිළිගවාැැනිපුණේාටය
d) Javaැටැඩසටහන්කරණයැසහැනිතමමාණකරණයැිළිගවාැැනිපුණේාටය
e) Angular2ැFront-Endැසාංටතමධනයැිළිගවාැනිපුණේාටය
මෘදුකාාංගැේත් පත් පටැසහතිකකරණයැිළිගවාැනිපුණේාටයැ

05

ුළුැලකුණු

25

2.5
12.5

අයදු්ක තටන්ැවිසින්ැේාක්ෂණිකැටෘත් පතීයැරරීක්ෂණපේදීැහාැපයෝගයේාටයැඇගීමප්ැස්ුඛැරරීක්ෂණපේදීැලවාැගන්නාැුළුැ
ලකුණුැ ටලැ කුසලේාැ අනුිළිගපටලැ හාැ රටතිනැ පුර දරාඩුැ සාංඛයාටැ අනුටැ රත් පන්රී්ැ වලධරයාැ විසින්ැ වාටාැ ගැමමැ සිදුැ කරනුැ
ලැපේ.
07.

08.

අප දක්ණකයි්පේැඅනනයේාටය
ටුහගේැ ස්ුඛැ රරීක්ෂණයටැ කැාටනුැ ලවන්පන්ැ සෑමැ යකාරයන්න්මැ ස්පූතමණැ අයදු්රත් පැ ඉදිරිරත් පැ කරැ ඇතිැ
අප දක්ෂකයින්ැරමණි.ැ
ස්ුඛැරරීක්ෂණපේදීැසියලුමැසහතිකටලැුල්ිළටරත් පැහාැනිසිැරරිදිැසහතිකැකරනැලදැිළටරත් පැඉදිරිරත් පැැැැැකළැයුවේය.
ස්ුඛැරරීක්ෂණපේදීැේමන්පේැඅනනයේාටයැසහතිකැන්රීමැසාහාැරහේැසාහන්ැඅනනයේාැරත්රැිළිගගනුැලැපේ.
1) පුද්ගලයින්ැලියාරදිාංචිැන්රීප්ැපකොමසාරිස්ටරයාැවිසින්ැනිකුත් පැකරනැලදැහැඳුනු්රත්රය
2) ටලාංණයැවිපද්ශැගමන්ැවලරත්රය
අයදු රත් පැඉදිරිරත් පැකිීකම ව
අයදු්රේැවහාලනැකටරපේැඉහළැට්ැපකලටපතමැ"විශ්රාමැටැප් දැපදරාතමේප්න්වේප ැරරිගණකැමෘදුකාාංගැසාංටතමධකැ
ේනවේරටැපකොන්ත්රාත් පැරදනමැමේැවාටාැගැමම"ැයනුපටන්ැසාහන්ැකළැයුවේැඅේර,ැඅයදු්රත් පැ2018.07.30ැදිනටැපහෝැ
එදිනටැ ප්රථමමැ රහේැ ලිිළනයටැ ලැපවනැ පසේැ ලියාරදිාංචිැ ේැරෑපලන්ැ ඉදිරිරත් පැ කළැ යුවේප .ැ එදිනටැ රසුටැ ලැපවනැ
අයදු්රත් පැප්රතික්පෂේරැකරනුැලැපේ.
ැැැැැැැැ
විශ්රාමැටැප් දැඅධයක්ෂැජනරාල්,
ැැැැැැැ
විශ්රාමැටැප් දැපදරාතමේප්න්වේට,ැ
ැැැැැැැැ
මාලිගාටත් පේ,ැපකොළඹැ10.

09.

සාටායැපේොරතුු ැසුරීමම ව
ඔවැවිසින්ැඑටනැලදැඅයදු්රත්රපේැසාහන්ැකරැඇත් පේාවූැය්ැපේොරවේරක්ැඅසේයැපහෝැටැරදිැවටැවාටාැගැමමටැපරරැ
අනාටරණයැ වුටපහොත් පැ ඔවපේැ අප දක්ෂකත් පටයැ අටලාංණයැ කරනුැ ලැපේ.ැ එවඳුැ අසේයැ පහෝැ ටැරදිැ පේොරවේරක්ැ වාටාැ
ගැමපමන්ැ රසුටැ අනාටරණයැ වුටපහොත් පැ ඊටැ අදාළැ ක්රියාමාතමගයන්ටැ යටත් පටැ පසේටපයන්ැ රහැ න්රීමටැ කටයුවේැ කරනුැ
ලැපේ.

10.

පුර දරාඩුැපිරවීම වැපහෝැපනොපිරවීප ැඅයිතියැවිශ්රාමැටැප් දැපදරාතමේප්න්වේටැසතුපේ.

විශ්රාමැටැප් දැඅධයක්ෂැජනරාල්
විශ්රාමැටැප් දැපදරාතමේප්න්වේට
පකොළඹැ10.ැ

3

ආාතමශ්ැඅයදු රත්රය
විශ්රාම වැටුප් දැපාරාතමේප ්තුපේ
රරිගණකැම වෘදුකාාංගැසාංටතමධකැේනතුරැසඳහාැපකෝත්රාත් පැරානම වැම වේැවඳටාැගුමම ව
ැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැැ
ස්ුඛැරරීක්ෂණයට
පරමැසිටිනැාාෂාැමාධයය

(කාතමයාලැප්රපයෝජනයැසාහාැරමණයි)

(අදාළැඅාංකයැපකොප්ටැවේලැලියන්න.සිාංහලැ2-තපදමළැ3-)

(1)

ස්පූතමණැනමැැැැ:

(2)

ස්ථීරැරදිාංචිැලිිළනයැ:

(3)

ැස්ත්රීතපු තෂැාාටයැ:ැ

(4)

විටාහකතඅවිටාහකැවටැ:ැ

(5)
I. ාරන්ැදිනයැ:
ැැැැැැැැැැැැ
(6)
ජාතිකැහැඳුනු්රත් පැඅාංකයැැ:ැ
(7)

II. ටයසැ: අවු තදුැ...........ැමාසැ..........ැදිනැ............

දුරකථමනැඅාංකැ-ැ ස්ථමාටරැ:ැ
විදුත් පැේැරැල්ැලිිළනය:

ජාංගම:

(8) ැඅයදු්රත් පැකැාවීප්ැනිප දනපේැඅාංකැ02ැයටපත් පැවූැඑක්ැඑක්ැසුදුසුක්ැලවාැගැමමටැඅදාළැවිස්ේර
සුදුසුකම

ලවාගත් පැයයේනය

ලවාගත් පැදිනයතකාලැසීමාට

1.ැඅධයාරනැසුදුසුක්
ැැැැැැැI …………………………..
II………………………….
III…………………………

……………………
……………………
……………………

…………………………...
…………………………...
…………………………...

2.ැටෘත් පතීයැසුදුසුක්
ැැැැැැI………………………….
II…………………………
III………………………..

…………………..
…………………..
…………………..

………………………...
………………………...
………………………...

3.ැරළපු තද්ද
ැැැැැැI………………………….
II…………………………
III………………………..

…………………..
…………………..
…………………..

………………………...
………………………...
………………………...
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ැැැැැැ4.ඉාංග්රීසිැාාෂාැප්රවීණේාට
ැැැැැැI………………………….
…………………..
………………………...
II…………………………
…………………..
………………………...
III……………………….. ැ
…………………..
………………………...
ැැැැැ
(9) අයදු්ක තපේැසහතිකයැ:
පමමැ ඉල්ලු්ැ රත්රපේැ මාැ විසින්ැ සරයනැ ලදැ පේොරවේ තැ සේයැ වූත් පැ ,ැ නිටැරදිැ වූත් ප,ැ පේොරවේ තැ වටැ සහතිකැ
කරනැ අේරැ ස්ුඛැ රරීක්ෂණයැ රැටැත් පවීමැ හාැ ප්රථිඵලලැ නිකුත් පැ න්රීමැ ස්වන්ධපයන්ැ විශ්රාමැ ටැප් දැ
පදරාතමේප්න්වේටැ විසින්ැ රනටනුැ ලවනැ සියළුැ වි විධානයන්ටැ මමැ යටත් පැ ටනැ වටැ පමයින්ැ ප්රකාශැ කරැ
සිටිිෂ.

.....................................
දිනය

...................................
අයදු්ක තපේැඅත් පසන
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