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දැන්වීමයි. 

 

විශ්රාම වැටුප් දෙපාර්තදේන්තුදේ 

පරිගණක මෘදුකාාංග සාංවර්ධක තනුර (Java/Angular) සඳහා දකාන්තරාත් පෙනම 

මත බඳවා ගැනීම 

 

විශ්රාම වැටුප් දදපාර්තදේන්වුදේ පරිගණක මෘදුකාාංග සාංවර්ධක තනුරට දකාන්වරාත් 

පදනම මත බඳවා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන්ව සුදුසුකේ ඇති ශ්රී ලාංකා පුරවැසියන්වදගන්ව 

අයදුේපත් කැඳවනු ලැදේ. 

 

01. බඳවා ගැනීදේ ක්රමය 

 විශ්රාම වැටුප් දදපාර්තදේන්වුව මගින්ව පවත්වනු ලබනදයෝගයතාව ඇගයීදේ 

සේුඛපරීක්ෂණයක හා වෘත්ීය පරීක්ෂණයක ප්රතිඵල අනුව බඳවාගනු ලැදේ. 

 

02. අවශ්ය සුදුසුකේ 

 

I. අධයාපන සුදුසුකේ  : 

 (1)  විශ් ව විදයාල ප්රතිපාදන දකාමිෂන්ව සභාව විසින්ව පිළිගත් විශ්ව 

විදයාලයකින්ව දහෝ උපාධි ප්රදානය කිරීදේ ආයතනයක් වශදයන්ව 

විශ්ව විදයාල ප්රතිපාදන දකාමිෂන්ව සභාව විසින්ව පිළිගත් 

ආයතනයකින්ව දහෝ පරිගණක විදයාව/ දතාරුරු තාක්ෂණය 

පිළිබඳ උපාධියක් ලබා තිබීම. 

                                                                                                                  දහෝ  

(2)i. විශ් ව විදයාල ප්රතිපාදන දකාමිෂන්ව සභාව විසින්ව පිළිගත් විශ්ව 

විදයාලයකින්ව  දහෝ උපාධි ප්රදානය කිරීදේ ආයතනයක් වශදයන්ව 

විශ්ව විදයාල ප්රතිපාදන දකාමිෂන්ව සභාව විසින්ව පිළිගත් 

ආයතනයකින්ව දහෝ පරිගණක විදයාව/ දතාරුරු තාක්ෂණය 

ප්රධාන විෂයක් සහිත උපාධියක් ලබා තිබීම. (දමහිදී සේූර්ණ 

උපාධිදයන්ව අවම වශදයන්ව 1/3 දකාටසක් පරිගණක විදයාව 

/දතාරුරු තාක්ෂණය පිළිබඳව විය යුුය.) 

                                                                                                                   සහ 

ii.  විශ් ව විදයාල ප්රතිපාදන දකාමිෂන්ව සභාව විසින්ව පිළිගත් විශ්ව 

විදයාලයකින්ව  දහෝ උපාධි ප්රදානය කිරීදේ ආයතනයක් වශදයන්ව 

විශ්ව විදයාල ප්රතිපාදන දකාමිෂන්ව සභාව විසින්ව පිළිගත් 

ආයතනයකින්ව දහෝ පරිගණක විදයාව/ දතාරුරු තාක්ෂණය 

පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්දලෝමාවක් ලබා තිබීම. 

                                                                                                 දහෝ 

(3) i. විශ් ව විදයාල ප්රතිපාදන දකාමිෂන්ව සභාව විසින්ව පිළිගත් විශ්ව 

විදයාලයකින්ව  දහෝ උපාධි ප්රදානය කිරීදේ ආයතනයක් වශදයන්ව 

විශ්ව විදයාල ප්රතිපාදන දකාමිෂන්ව සභාව විසින්ව පිළිගත් 

ආයතනයකින්ව දහෝ උපාධියක් ලබා තිබීම. 

                                                                                                   සහ 
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ii. විශ් ව විදයාල ප්රතිපාදන දකාමිෂන්ව සභාව විසින්ව පිළිගත් විශ්ව 

විදයාලයකින්ව  දහෝ උපාධි ප්රදානය කිරීදේ ආයතනයක් වශදයන්ව 

විශ්ව විදයාල ප්රතිපාදන දකාමිෂන්ව සභාව විසින්ව පිළිගත් 

ආයතනයකින්ව දහෝ පරිගණක විදයාව/ දතාරුරු තාක්ෂණය 

පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධියක් ලබා තිබීම.  

  

II. වෘත්ීය සුදුසුකේ 

පරිගණක මෘදුකාාංග සාංවර්ධනය සේබන්වධව වෘත්ීය සුදුසුකේ  

Java Enterprise Development, Javascript, MS SQL, MYSQL තාක්ෂණික 

භාවිතයන්වී ඇති හැකියාව හා පළපුරුද්ද විදශ්ෂ සුදුසුකමක් දලස සැලදක්. 

 

III. පළපුරුද්ද  : 

තනුරට අදාළ ක්දේරදයහිඅවම වශදයන්ව වසර 01 ක පළපුරුද්ද  තිබීම. 

 

 

IV. කායික සුදුසුකේ  : 

සෑම අදප්ක්ෂකදයකුම ශ්රී ලාංකාදේ ඕනෑම ප්රදද්ශයක දේවය කිරීමටත් 

තනුදර් රාජකාරී ඉටුකිරීමටත් ප්රමාණවත් ශාරීරික හා මානසික 

දයෝගයතාවයකින්ව යුක්ත විය යුුය. 

V. දවනත්  : 

 ශ්රී ලාංකාදේ පුරවැසිදයකු විය යුුය. 

 අයදුේකරුවන්ව විශිේඨ චරිතයකින්ව යුක්ත විය යුුය. 

 තනුරට බඳවා ගැනීම සඳහා වන සියළුම සුදුසුකේ 

සේූර්ණ කළයුු බවට අයදුේපත් කැඳීදේ 

නිදේදනදේ සඳහන්ව කරනු ලබන දිනට එම සුදුසුකේ 

සෑම ආකාරයකින්වම සපුරා තිබිය යුුය. 

 

03. දේවදේ නියුක්ත කරවීදේ දකාන්තදේසි  

 වසරක කාලයක් සඳහා දකාන්වරාත් පදනම මත බඳවාගනු ලැදේ. 

 

04. වයේ සීමාව 

ඉල්ලුේකරුවන්ව ඉල්ලුේපත් භාර ගන්වනා අවසන්ව දිනට වයස අවුරුදු 22ට දනාඅඩු හා 

අවුරුදු 40ට දනාවැඩි විය යුුය. 

 

05. මාසික දීමනාව 

රු.60,000/=ක මාසික දීමනාවක් දගවනු ලබන අතර රාජය දේවා අර්ථසාධක 

අරුදදල්ල දායකත්වය ලබාගත යුුය. 

 

06. දයෝගයතාව ඇගයීදේ සේුඛ පරීක්ෂණය සඳහා පහත සඳහන්ත ලකුණු 

පරිපාටිය පෙනේ කර ගනු ලැදේ. 

ලකුණු ලබාදෙනු ලබන ප්රධාන ශීර්ෂ 

උපරිම 

ලකුණු 

ප්රමාණය 

දතෝරා 

ගැනීමට 

සලකා 
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බලනු 

ලබන 

අවම 

ලකුණු 

ප්රමාණය 

අධයාපන සුදුසුකේ 

(පශ්චාත් උපාධිය - 10, පශ්චාත් උපාධි ඩිප්දලෝමා - 05, මෘදුකාාංග 

සාංවර්ධනය පිළිබඳ වෘත්තිය සහතික - 02) 

10 

අදාල දනාදේ 

තනුරට අදාළ ක්දේරදේ පළපුරුද්ද 

Java දහෝ Angular2 මෘදුකාාංග ඉාංජිදන්වරුකරණය පිළිබඳ, 

i. වසර 01ක පළපුරුද්ද - ලකුණු 02 

ii. වසර 1- 2 දක්වා පළපුරුද්ද - ලකුණු 05 

iii. වසර 2- 3 දක්වා පළපුරුද්ද - ලකුණු 07 

iv. වසර 3කට වැඩි පළපුරුද්ද - ලකුණු 10 

10 

වුහගත පරීක්ෂණය 

(පහත විෂය ක්දේරයන්වදගන්ව ප්රශ්න 05ක් විමසනු ලැදේ. එක් 

ප්රශ්නයකට ලකුණු 05 බැගින්ව හිමිදේ.) 

i. මෘදුකාාංග ඉාංජිදන්වරු සාංකල්ලප 

ii. SOA සාංකල්ලප 

iii. දත්ත කළමනාකරණ පද්ධති(Relational and non-Relational Data 

Base Management System) 

iv. Java වැඩසටහන්වකරණය සහ නිර්මාණකරණය 

v. Angular2Front-End සාංවර්ධන කුසලතා 

25 

සේුඛ පරීක්ෂණදේදී දක්වනු ලබන කුසලතාව 05 

ුළු ලකුණු 50 

 

වුහගත පරීක්ෂණදේදී, දතාරුරු තාක්ෂණය සහ පද්ධති සාංවර්ධනයට අදාල 

ප්රශ්නාවලියක් අයදුේකරුවන්ව දවත දයාු දකදර්. 

 

 

 

6.1 අයදුේකරුවන්ව විසින්ව දයෝගයතාවය ඇගයීදේ සේුඛ පරීක්ෂණදේදී ලබා ගන්වනා 

ුළු ලකුණුවල කුසලතා අනුපිළිදවල අනුව පුරප්පාඩු සාංඛයාව දමන්ව ුන්ව ගුණයක් 

වෘත්ීය පරීක්ෂණය සඳහා කැඳවනු ලැදේ. 

 

වෘත්ීය පරීක්ෂණය :  

ලකුණු ලබාදෙනු ලබන ප්රධාන ශීර්ෂ 

උපරිම 

ලකුණු 

ප්රමාණය 

දතෝරා 

ගැනීමට 

සලකා 

බලනු 

ලබන අවම 

ලකුණු 
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ප්රමාණය 

a) මෘදුකාාංග සාංවර්ධනය පිළිබඳ නිපුණතාවය 

b) SOA සාංකල්ලප පිළිබඳ නිපුණතාවය 

c) දත්ත කළමනාකරණ පද්ධති((Relational and non-

Relational Data Base Management System)) පිළිබඳ 

නිපුණතාවය 

d) Javaවැඩසටහන්වකරණය සහ නිර්මාණකරණය 

පිළිබඳ නිපුණතාවය 

e) Angular2 Front-Endසාංවර්ධනය පිළිබඳ 

නිපුණතාවය 

20         10 

මෘදුකාාංග තත්ත්ව සහතිකකරණය පිළිබඳ නිපුණතාවය 05 2.5 

ුළු ලකුණු 25 12.5 

 

අයදුේකරුවන්ව විසින්ව තාක්ෂණික වෘත්ීය පරීක්ෂණදේදී හා දයෝගයතාවය ඇගයීදේ 

සේුඛ පරීක්ෂණදේදී ලබා ගන්වනා ුළු ලකුණු වල කුසලතා අනුපිළිදවල හා පවතින 

පුරප්පාඩු සාංඛයාව අනුව පත්කිරීේ බලධරයා විසින්ව බඳවා ගැනීම සිදු කරනු ලැදේ. 

 

07. අදප්ක්ෂකයින්තදේ අනනයතාවය 

වුහගත සේුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවනු ලබන්වදන්ව සෑම ආකාරයකින්වම සේූර්ණ 

අයදුේපත් ඉදිරිපත් කර ඇති අදප්ක්ෂකයින්ව පමණි. 

සේුඛ පරීක්ෂණදේදී සියුම සහතිකවල ුල්ලපිටපත් හා නිසි පරිදි සහතික කරන 

ලද පිටපත් ඉදිරිපත්     කළ යුුය. 

සේුඛ පරීක්ෂණදේදී තමන්වදේ අනනයතාවය සහතික කිරීම සඳහා පහත සඳහන්ව 

අනනයතා පර පිළිගනු ලැදේ. 

1) පුද්ගලයින්ව ලියාපදිාංචි කිරීදේ දකාමසාරිේවරයා විසින්ව නිකුත් කරන 

ලදහැඳුනුේපරය 

2) වලාංගු විදද්ශ ගමන්ව බලපරය 

 

08. අයදුේපත් ඉදිරිපත් කිරීම 

 

අයදුේපත බහාලන කවරදේ ඉහළ වේ දකලවදර් "විශ්රාම වැටුප් දදපාර්තදේන්වුදේ 

පරිගණක මෘදුකාාංග සාංවර්ධක තනුරට දකාන්වරාත් පදනම මත බඳවා ගැනීම" 

යනුදවන්ව සඳහන්ව කළ යුු අතර, අයදුේපත්2020.09.15දිනට දහෝ එදිනට ප්රථම පහත 

ලිපිනයට ලැදබන දේ ලියාපදිාංචි තැපෑදලන්ව ඉදිරිපත් කළ යුුදේ.එදිනට පසුව 

ලැදබන අයදුේපත් ප්රතික්දේප කරනු ලැදේ. 

 විශ්රාම වැටුප් අධයක්ෂ ජනරාල්ල, 

 විශ්රාම වැටුප් දදපාර්තදේන්වුව, 

 මාලිගාවත්ත, දකාළඹ 10. 

 

09. සාවෙය දතාරුරු සැපයීම 
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ඔබ විසින්ව එවන ලද අයදුේපරදේ සඳහන්ව කර ඇත්තාවූ යේ දතාරුරක් අසතය 

දහෝ වැරදි බව බඳවා ගැනීමට දපර අනාවරණය වුවදහාත් ඔබදේ අදප්ක්ෂකත්වය 

අවලාංගු කරනු ලැදේ. එබඳු අසතය දහෝ වැරදි දතාරුරක් බඳවා ගැනීදමන්ව පසුව 

අනාවරණය වුවදහාත් ඊට අදාළ ක්රියාමාර්ගයන්වට යටත්ව දේවදයන්ව පහ කිරීමට 

කටයුු කරනු ලැදේ. 

 

10. පුරප්පාඩු පිරවීම දහෝ දනාපිරවීදේ අයිතිය විශ්රාම වැටුප් දදපාර්තදේන්වුව 

සුදේ. 

   

 

     

  විශ්රාම වැටුප් අධයක්ෂ ජනරාල්ල 

  විශ්රාම වැටුප් දදපාර්තදේන්වුව 

  දකාළඹ 10. 

 

 

 

ආෙර්ශ් අයදුේපරය 

 

විශ්රාම වැටුප් දෙපාර්තදේන්තුදේ 

පරිගණක මෘදුකාාංග සාංවර්ධක තනුර සඳහා දකාන්තරාත් පෙනම මත බඳවා 

ගැනීම 

              

        (කාර්යාල 

ප්රදයෝජනය සඳහා පමණයි) 

 

(අදාළ අාංකය දකාටුව ුල ලියන්වන.සිාංහල 2-/දදමළ 3-) 

 

 

(1) සේූර්ණ නම    : 

    

(2) ේීර පදිාංචි ලිපිනය : 

  

   

(3)  ේී/පුරුෂ භාවය :  

 

(4) විවාහක/අවිවාහක බව :  

     

(5) I. උපන්ව දිනය :    II. වයස :අවුරුදු ........... මාස .......... දින ............ 

 

(6) ජාතික හැඳුනුේපත් අාංකය  :  

 

(7) දුරකථන අාංක -  ේථාවර :     ජාංගම: 

සේුඛ පරීක්ෂණයට 

දපනී සිටින භාෂා 

මාධයය 
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විදුත් තැපැල්ල ලිපිනය: 

 

(8) අයදුේපත් කැඳීදේ නිදේදනදේ අාංක 02 යටදත් වූ එක් එක් සුදුසුකේ ලබා ගැනීමට 

අදාළ විේතර 

 

 සුදුසුකම    ලබාගත් ආයතනය  ලබාගත් දිනය/කාල 

සීමාව 

 

1. අධයාපන සුදුසුකේ 

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

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

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

 

 

 

 

      2. වෘත්ීය සුදුසුකේ 

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

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

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

 

      3. පළපුරුද්ද 

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

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

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

 

      4.ඉාංග්රීසි භාෂා ප්රීණතාව 

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

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

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

 

(9) අයදුේකරුදේ සහතිකය : 

දමම ඉල්ලුේ පරදේ මා විසින්ව සපයන ලද දතාරුරු සතය වූත් , නිවැරදි වූත්, 

දතාරුරු බව සහතික කරන අතර සේුඛ පරීක්ෂණය පැවැත්ීම හා ප්රථිඵල 

නිකුත් කිරීම සේබන්වධදයන්ව විශ්රාම වැටුප් දදපාර්තදේන්වුව විසින්ව පනවනු ලබන 

සියළු විධිවිධානයන්වට මම යටත් වන බවදමයින්ව ප්රකාශ කර සිටිමි. 

 

 

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

දිනය         අයදුේකරුදේ 

අත්සන 

 


