
 
සංවර්ධන ලලොතරැයි මණ්ඩලය 

මුදල් අමාත්යංශය 
(1997 අංක 20 දරණ පනත් යටතේ ස්ථාපිත් කරන ලදී.) 

  
සංවර්ධන තලොත්රැයි මණ්ඩලතේ පවතින පහත් ත්නතුර සඳහා ශ්රී ලාංය ය රවරවියනයගේතඅ අයම්පතපේ කිඳව  
ලිතේ. 
 

1.           තනතුරු නාමය  : තත්ොරතුරු ත්ාක්ෂණ සහකාර  

පුරප්පාඩු තනතුරු සංඛ්යාව : 02 

විටුප් තක්ත්ය  : MA 3 - 2016 

විටුප් පරීමාණය    : රු. 32,200 - 445 X 10 - 660 X 11 - 730 X 10 - 750 X 05 - 54960 

(කළමනාකරණ තසේවා චක්රතල්ඛ 02/2016 අ ව විටුප් පරිවර්ත්නය තේ.) 

වයස : අවු 22 ට තනොඅඩු හා අවුරුම් 45ට තනොවිඩි විය යුතුය. 

(අභ්යගේත්ර අයුමපතකරුවගේට උපරිම වයස් සීමාව අදාළ තනොතේ.) 

 
2. බාහිර හා අභ්යගේත්ර අයම්පතකරුවගේ බඳවා ැිීමතපතදී අවශය අධයාපන සුම්සුකපත: 
 

විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන තකොිෂෂගේ සභ්ාව වියනගේ පිිගැේ තත්ොරතුරු ත්ාක්ෂණ ක්තෂේ්රයට අදාළ උපාියයක් ලබා 
තිබීම සමඟ අදාළ ක්තෂේ්රතේ වසර 01 ක තසේවා පළරවරුද්ද.   
 
විතශේෂ සුම්සුකපත:- 
රවරප්පාඩු 02 පිරවීතපතදී පහත් දික්තවන විතශේෂ සුම්සුකපත සහිත් අය සඳහා ප්රමුඛත්ාව තද  ලිතේ.  

 ASP.NET, C#, Java, පරිැණක තල්ඛන භ්ාෂාවල නිරවණේවය සහ අවම වශතයගේ වසර 

තුනක පළරවරුද්ද, 

 Design Patterns සහ Algorithm පිිගබඳව නිරවණේවය  
 SQL Server සහ MySQL යනාදී Database ආශ්රිත්ව විඩ ය රීතපත හිකියාව 

 Web Services සහ Cloud විනි ත්ාක්ෂණික ක්තෂේ්රයගේ පිිගබඳ පළරවරුද්ද 

 Secure Coding සහ Coding best practices පිිගබඳව දි ම   

 

තහෝ  
 

 VMware සහ Hyper-V භ්ාවිත්ය පිිගබඳ වසරකට විඩි පළරවරුද්ද 

 Server (Window/Linux) Administration, Firewall, Router, Switches configuration 
පිිගබඳව අවම වශතයගේ වසර තදකක පළරවරුද්ද 

 Cyber Security පිිගබඳ දි ම සහ හදියන ත්ේවයගේ කළමනාකරණය කිරිතපත හිකියාව 

(Incident Management) සහ පළරවරුද්ද තමම ත්නතුර සඳහා විතශේෂතයගේ සලකා බල  
ලිතේ. 

 Application Server, Database Server සහ AD Configuration පිිගබඳ පළරවරුද්ද 
 Cloud ත්ාක්ෂණය පිිගබඳ පළරවරුද්ද 

 
තපොම් තකොගේතද්යන :- 
 
3. ත්නතුර  :- ස්ථිරය, විශ්රාම විටුප් රහිත් වන අත්ර තුගේ අවුරුම් පරිවාස කාලයට යටේ තේ. 
4. තවනේ  :- ශ්රි ලාංකික රවරවියනතය ව විය යුතුය. විෂ්ෂ්ට චරිත්යකිගේ යුක්ත් විය යුතුය. ත්නතුරට පිවතරන 

කාර්යයගේ මිනවිගේ ඉටුකිරීම සඳහා තමගේම දිවයිතගේ ඕනෑම ප්රතද්ශයක තසේවය කිරීම සඳහා අවශය 
වන කායික හා මානයනක තයෝැයත්ාවතයගේ යුක්ත් විය යුතුය. 

5. තත්ෝරා ැිීමතපත ක්රමය :- 
ආයත්නතේ අධයක්ෂ මණ්ඩලය වියනගේ ීරරණය කර  ලබන පරිදි ප්රයනද්ධ දිගේවීමක් තහෝ රවවේපේ දිගේවීමක් 
මඟිගේ ඉල්ලුපතපේ කිඳවීතමගේ පසු ලිඛිත් ත්රඟ විභ්ාැයක හා / තහෝ පේවීපත බලධාරියා වියනගේ පේකර  ලබන 
මණ්ඩලයක් මඟිගේ පිවිේතවන වුහැත් සපතමුඛ පරීක්ෂණයක ප්රතිපල මත් තත්ෝරා ැිීමතමගේ බඳවා ැිීමපත 
යනම් තකතර්. 

 

6. අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනය :- 2019.09.23 
යනයළු අධයාපන සහතික, වෘේීරය සුම්සුකපත දක්වන සහතික හා තසේවා පළරවරුද්ද පිිගබඳ සහතික වල, සහතික 

කරන ලද පිටපේ සමඟ අයම්පතකරුවගේ වියනගේ සකස් කර ැගේනා ලද අයම්පතප්රයක් 2019.09.23 දින තහෝ ඊට 
තපර ලිතබන පරිදි පහත් ලිපිනයට ලියාපදිංචි ත්ිපෑතලගේ තයොමු කළ යුතු අත්ර, අයම්පත කර  ලබන ත්නතුර 
ලිපි කවරතේ වපතපස ඉහළ තකළවතර් සටහගේ කළ යුතුය. නිත්තහොේ අයම්පතපේ සංවර්ධන තලොත්රැයි 
මණ්ඩලතේ  මානව සපතපේ හා පරිපාලන අංශතේ ත්බා ඇති තපට්ටියට තැනවිේ බහාලිය යුතු තේ. (අමාත්යාංශ 
/ තදපාර්ත්තපතගේතු / අතන වේ රාජ්ය ආයත්නවල තසේවතේ නියුතු අයම්පතකරුවගේ ආයත්න ප්රධාීමගේ මඟිගේ 
අයම්පතපේ ඉදිරිපේ කළයුතු තේ.) 
 

සභාපති / ප්රධාන ිධධාය  
සංවර්ධන තලොත්රැයි මණ්ඩලය 

අංක 356, ආචාර්ය තකොල්විගේ ආර් ද යනල්වා මාවත්, යූනියගේ තපතදස, තකොළඔ 02 

http://asp.net/

