
ඒකාබද්ධ ස ේවා චක්රසඛ  : 04/2016 

                                                                                      මසේ අංකය : R/8/EB/ICTS/3(III)/2016 
                                                                                           
රාජ්ය රිපරාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය, 

                                                                                                 නිදහ ් චතුරශ්රය, 

                                                                                                 සකොළඹ 07. 

                                                                                  2016 ජුනි ම  24 දින 

අමාත්යාංශ සඛකම්වරුන්, 

දි ්ත්රික් ල සඛකම්වරුන්ද දි ාරවරවරුන්, 

සදරාර්ත්සම්න්තු ප්රධාීනන්, 

 

ශ්රී ලංකා ත ලංරකතුරු හ ලං ත ලං්නිවේරන ත ලංකතෂණ ස ලංර ය්ේර  ලං3 ේත ලංපනිතිර  III ලංරරයණිර ,3 ේත ලං

පනිතිර  II ලංරරයණිර , ලං3 ලංේත ලංපනිතිර  ලංI රරයණිර , ලං2 ලංේත ලංපනිතිර  ලංII ලංරරයණිර  ලං්  ලං2 ලංේත ලං

පනිතිර  ලංI රරයණිර  ලංවේකධතරීනි ලං්ඳ ත ලංේත ලං තර්යෂණ මකත ලං ඩඉම් ලංවිභතග ලං- ලං2016 
 

1.0 ශ්රී ලංකා සත්ොරතුරු හා  න්නිසනදන ත්ාක් ල ණ ස ේවස    වන රන්වරස  III සශ්රේණිස ,   වන රන්වරස  II 

සශ්රේණිස ,   වන රන්වරස  I සශ්රේණිස , 2 වන රන්වරස  II සශ්රේණිස   හ 2 වන රන්වරස  I සශ්රේණිස  
නිලධාරීන්  ඳහා වන කාර්යක් ල මත්ා කඩඉම් විභාග රාජ්ය රිපරාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යාංශස  
අධීක් ල ණය යටසේ ශ්රී ලංකා  ංවර්ධන රිපරාලන තයත්නස  අධයක් ල  ජ්නරාඛ විසින් 2016 ජුලි ම  16 
හා 17 යන දිනවල සකොළඹදී රවේවනු ලබන බව සමයින් නිසනදනය කරනු ලැසේ. 

 

2.0 (අ) සමම විභාග 1894ද26  හ 2014.12.26 දිනැවර අවර විසශේ  ගැ ට් රත්රස  රළ කර තවර ශ්රී ලංකා 
සත්ොරතුරු හා  න්නිසනදන ත්ාක් ල ණ ස ේවා වයව ්ාාසන විධිවිධාන අනුව රැවැේසන. 
 

(ත) පූර්ව ත්නතුසර් බඳවාගැීනම් රටිරාටිස  කාර්යක් ල මත්ා කඩඉම්  ඳහන්ව සනොමැවර විට සහෝ රේවීම් 
ලිපිස  කාර්යක් ල මත්ා කඩඉම් පිළිබඳ  ඳහන් සනොවීම මත් කාර්යක් ල මත්ා කඩඉම්  ම්පූර්ණ කර 
සනොමැවර නිලධාරීන් සිටීනම් අදාල රන්වරස  නියමිත් සශ්රේණියට අදාල කාර්යක් ල මත්ා කඩඉම සමම ස ේවා 
වයව ්ාාව ගැ ට් රත්රස  රළ ූ  දින සිට ව ර තුනක (0 )  හන කාලයක් ල තුල දී  ම්පූර්ණ කළ යුතුය 
 

 

3.0 ඉහත්  ඳහන් ස ේවාවන්ට අදාළව රැවැේවීමට නියමිත් කාර්යක් ල මත්ා කඩඉම් විභාග රහත්  ඳහන් රිපදි සන. 
 

අනු ලං

අා ය 

විභතගර  ලංතම ්ාරෂණක ලංතතමය 

01. 
ශ්රී  ලංකා සත්ොරතුරු හා  න්නිසනදන  ත්ාක් ල ණ ස ේවස      වන  රන්වරස   III 
සශ්රේණිස  නිලධාරීන්  ඳහා වන කාර්යක් ල මත්ා කඩඉම් විභාගය 

SLICT3III 

02. 
ශ්රී ලංකා සත්ොරතුරු හා  න්නිසනදන ත්ාක් ල ණ ස ේවස    වන රන්වරස  II 
සශ්රේණිස  නිලධාරීන්  ඳහා වන කාර්යක් ල මත්ා කඩඉම් විභාගය 

SLICT3II 

03. 
ශ්රී ලංකා සත්ොරතුරු හා  න්නිසනදන ත්ාක් ල ණ ස ේවස    වන රන්වරස  I 
සශ්රේණිස  නිලධාරීන්  ඳහා වන කාර්යක් ල මත්ා කඩඉම් විභාගය 

SLICT3I 

04. 
ශ්රී ලංකා සත්ොරතුරු හා  න්නිසනදන ත්ාක් ල ණ ස ේවස  2 වන රන්වරස  II 
සශ්රේණිස  නිලධාරීන්  ඳහා වන කාර්යක් ල මත්ා කඩඉම් විභාගය 

SLICT2II 

05. 
ශ්රී ලංකා සත්ොරතුරු හා  න්නිසනදන ත්ාක් ල ණ ස ේවස  2 වන රන්වරස  I 
සශ්රේණිස  නිලධාරීන්  ඳහා වන කාර්යක් ල මත්ා කඩඉම් විභාගය 

SLICT2I 

 

4.0 සමම විභාගය  ම්බන්ධව ශ්රී ලංකා  ංවර්ධන රිපරාලන තයත්නස  අධයක් ල  ජ්නරාඛ විසින් නියම කරන ලද 
ීනවරරීවර වලට විභාග අසේක් ල කයින් යටේ සන. සමම ීනවර උඛලංඝනය කළසහොේ විනය බලධරයා විසින් 
රනවනු ලබන දඬුවමකට යටේ වීමට ඔවුනට සිදුවනවා තත්. 
 

5.0 සමම විභාගය  ඳහා අයදුම් කිරීම අන්ත්ර්ජ්ාලය හරහා මාර්ගගත් ක්රමයට (Online) කරනු ලැසේ. ශ්රී ලංකා 
 ංවර්ධන රිපරාලන තයත්නස  නිල සවේ අඩවිය වන www.slida.lk සවේ අඩවිස  සමනු රටිේසත්න් 
Examination උර සමනුව විවෘත් කර ත්මන්ට අදාළ විභාගය සත්ෝරා ගැීනසමන් විභාග අයදුම්රත්රය  ම්පූර්ණ 

කිරීම තරඹිය හැකිය.විභාග අයදුම්රත්රය  ම්පූර්ණ කිරීම 2016 ජුනි 25 දින සර.ව 8.00 සිට 2016 ජූලි 08 

මධයම රා්රී 12.00 දක් ලවා වන කාලය තුළ රමණක් ල සිදු කළ හැක. 
 

 

 

 

https://www.slida.lk/


6.0 විභාග ගා ත්ු - රළමුවන වරට සමම විභාගයට සරීන සිටින නිලධාරීන් විසින් කිසිදු විභාග ගා ්තුවක් ල සගවිය 
යුතු සනොසන. එත්කුදු වුවේ ඉන්රසු වාරවලදී නිලධාරීන් විසින් එක් ලවර එක් ල වි යකට වඩා සරීන සිටින්සන් නම් 
විභාග ගා ්තුව රු.500ද-ක් ල ද, එක් ල වි යක් ල  ඳහා රමණක් ල සරීන සිටින්සන් නම් විභාග ගා ත්ුව රු. 00ද-ක් ල ද, 
සල  සගවිය යුතුය. විභාග ගා ්තු ශ්රී ලංකාව රාරා පිටිටි ෑන ම ත්ැරැඛ කාර්යාලයක් ල මන්න් ( උර ත්ැරැඛ 
කාර්යාල හැර) ‘SLIDA’ සවත් සගවිය යුතු අත්ර ඒ සගවීමට අදාළව ලබා සදන ිපසිට්රසේ අංකය විභාග 

අයදුම්රසේ අදාළ  ්ාානයන්ටි තතුලේ කළ යුතු ය. අදාළ ත්ැරැඛ කාර්යාලස දී ‘SLIDA’ ගිණුම සවත් මුදඛ 
සගවීසම් සමරට විදුලි මුදඛ තණවුම් ඉඛලුම්රත්රය (ත්ැ.කා.සි.85 පිරවීසම්දී, මුදඛ ලබා ගන්නා සල   
‘SLIDA’යන්නද, මුදඛ ලබන්නාසේ ලිපිනය යන  ්ාානස  ඔබට අදාළ විභාගස   ංසක් ලත් නාමයද  ටහන් 
කරන්න)  ංසක් ලත් නාමයන් 0  වගන්වරස  දක් ලවා තවර රිපදි විය යුතුය. 
 
ත්වද ගිණුම සවත් මුදඛ සගවීසම්දී මුදඛ යවන්නා සල  අයදුම්කරුසේ නමද, මුදඛ යවන්නා සේ ලිපිනය යන 
 ්ාානස  අයදුම්කරුසේ ජ්ාවරක හැදුනුම්රේ අංකයද, තතුළේ කර ඉඛලුම් රත්රය  ම්පූර්ණ කළ යුතුය. 

  
7.0 Online ක්රමයට  ම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්රත් Submit කළ රසු අදාළ අයදුම්කරු සවත් ත්හවුරු කිරීසම් 

අංකයක් ල (Confirmation Number) ලබා සදනු ලබන අත්ර එය ඉදිිප විමසීම් කටයුතු  ඳහා අයදුම්කරු සවත් 

ත්බාගත් යුතුසන. අයදුම්කරුවන් විසින් නිසි සල   ම්පූර්ණ කළ අයදුම්රත්රය මාර්ගගත්ව (Online) සයොමු 
කිරීසමන් අනතුරුව ලැසබන සවේ පිටුසන තවර උරසද ් අනුගමනය කිරීසමන් ත්මාට ටිමි විභාග ප්රසනශ රත්රය 
ලබා ගැීනමට ඉඩ  ැලස නු තත්. එම ප්රසනශ රත්රය මු්රණය කර සදරාර්ත්සම්න්තු ප්රධානියා සහෝ ඔු  ද තය 
විසින්  ්වකීය බලය රැවරූ නිසයෝජ්ය නිලධාිපසයකු සවවරන් ත්ම අේ න  හවරක කරගත් යුතුය.එස ේ  හවරක 
කරගේ ප්රසනශ රත්ර විභාග ශාලාධිරවර සවත් ඉදිිපරේ කළ යුතුය. 

 
8.0 අයදුම්රත්ර ඉදිිපරේ කිරීසම් ්රියාවලිය  ම්බන්ධසයන් යම් ගැටවකවක් ල මතු වුවසහොේ ඒ පිළිබඳ විමසීම්  ඳහා ශ්රී 

ලංකා  ංවර්ධන රිපරාලන තයත්නස  011-59802 6 යන දුරකාන අංකය 2016.06.27 දින සිට 2016.07.08 
දින දක් ලවා  වරස  වැඩ කරන දිනයන්ටි සර.ව.8. 0 සිට ර.ව.4. 0 දක් ලවා විවෘත්ව තත්. 

 
9.0 විභාග ප්රසනශරත්ර තවර නිලධාරීන්ට විභාගයට සරීන සිටීමට හැකිවන රිපදි සදරාර්ත්සම්න්තු ප්රධාීනන් විසින් 

රාජ්කාරී නිවාඩු ලබා දිය යුතුය. අයදුම්කරුවන්සේ අසේක් ල කේවය ත්හවුරු කර ගැීනමට අවශය වන්සන් නම් 
දුරකාන අංක 011-59802 6 ඔ ්ස ේ ඒ බව ත්හවුරු කර ගත් හැකිය. විභාගයට රැමිණීම සවනුසවන් ගමන් 
ගා ්තු සගවනු සනොලැසේ. 

 

10.0 අසේක් ල කයින්සේ අනනයත්ාව - අසේක් ල කයන් විභාග ශාලාව තුළදී සරීන සිටින   ම වි යයක් ල  ඳහාම 
විභාග ශාලාධිරවර   හීමකට රේවන රිපදි  ්වකීය අනනයත්ාව ඔේරා කළ යුතුය. ඒ  ඳහා රහත්  ඳහන් 
ලියකියවිලි වලින්  එකක් ල විභාග ශාලාධිරවර සවත් ඉදිිපරේ කළ යුතුය. 

 

i රාද්ගලයින් ලියාරදිංචි කිරීසම් සදරාර්ත්සම්න්තුව මගින් නිකුේ කරන ලද ජ්ාවරක 
හැඳුනුම්රත් 

ii වලංගු විසද්ශ ගමන් බලරත්රය  

 
ඉහත්  ඳහන් ලියවිඛලක් ල ඉදිිපරේ කළ සනොහැකි අයදුම්කරුවකුසේ අසේක් ල කේවය ශ්රී ලංකා  ංවර්ධන 
රිපරාලන තයත්නස  අධයක් ල  ජ්නරාඛසේ අභිමත්ය රිපදි අවලංගු කළ හැකිය.  

 

11.0 සිංහල, සදමළ, හා ඉංග්රීසි යන භා ා මාධයවලින් සමම විභාගය රැවැේසවන අත්ර අදාළ ස ේවයට තතුළේ 
වීම  ඳහා ූ  විභාගයට සරීන සිටි භා ාසවන් සහෝ රාජ්ය භා ාවකින් සහෝ සමම විභාගයට සරීන සිටීමට 
නිලධාරීන්ට රාවකවන. ත්රග විභාගයක් ල සනොමැවරව ස ේවයට බැඳුණු නිලධාරීන්ට ද ත්මන් අධයාරනය ලැ  
භා ා මාධයසයන් සහෝ රාජ්ය භා ාවකින් සහෝ සමම විභාගයට සරීන සිටිය හැකිය. විභාගය  ඳහා ඉඛලුම් 
කරන භා ා මාධයය රසුව සවන ් කිරීමට ඉඩ සදනු සනොලැසේ.    

 

12.0 ත්මන් කැමවර නම් එක් ල එක් ල වි යය  ඳහා සවන් සවන් වශසයන් හා එකිසනකට සවන ් ූ  වාරවල දී සරීන 
සිටීමට නිලධාරීන්ට හැකිසන.  

 

13.0 විභාග ප්රවරලල ශ්රී ලංකා  ංවර්ධන රිපරාලන තයත්නස  අධයක් ල  ජ්නරාඛ විසින් ඒකාබද්ධ ස ේවා 
අධයක් ල  ජ්නරාඛ සවත් නිකුේ කිරීසමන් අනතුරුව ඒකාබද්ධ ස ේවා අධයක් ල  ජ්නරාඛ විසින් ප්රවරලල 
රාජ්ය රිපරාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යාංශස  සවේ අඩවිස  රළකරනු ලැසේ. එම ප්රවරලල අනුව 
අදාල සදරාර්ත්සම්න්තු ප්රධාීනන් නිලධාරීන්සේ ස ේවය  ්ථිර  කිරීසම් හා උ  ් කිරීම් කටයුතු  ඳහා 
නිර්සද්ශ ඉදිිපරේ කළ යුතු සන. 

 

14.0 විභාග රිපරාටිය : එක් ල එක් ල කාර්යක් ල මත්ා කඩඉම් විභාගය  ඳහා සරීන සිටිය හැකි නිලධාරීන්  ඳහා වන 
වි යයන්  හ වි ය නිර්සද්ශයන් රහත්  ඳහන් රිපදි සන. 
 

14.1 ශ්රී ලංකා සත්ොරතුරු හා  න්නිසනදන ත්ාක් ල ණ ස ේවස    රන්වරස  III සශ්රේණිස  නිලධරයන්  ඳහා 
වන කාර්යක් ල මත්ා කඩඉම් විභාගය (ස ේවා වයව ්ාාසන 8 වැනි උරසඛ නය). සමම විභාගයට සරීනසිටීම 
 ඳහා ඒකාබද්ධ ස ේවයට අයේ ශ්රී ලංකා සත්ොරතුරු හා  න්නිසනදන ත්ාක් ල ණ ස ේවස    රන්වරස   III 
සශ්රේණිස  නිලධරයන් විය යුතු සන. 
 



  

 

 

  වි යය  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංවි ය ලංඅා ය  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංකකුණු  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං තකය  ලං ලං ලං ලං ලං්මත් ලංවීම ලං්ඳ ත ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංකබතගක ලං ලංයුරු ලංඅේම ලංකකුණු 
   

1. තයත්න  ංග්රහය 01           100 යි         රැය 01   40       

                          2. මුදඛ සරගුලාසි 02           100 යි         රැය 01   40 
 
 

14.1.1 ලං ලං ලංතයත්න  ංග්රහය  (වි ය අංකය -01) 
තයත්න  ංග්රහස   හ  රාජ්ය ස ේවා සකොමි න්  භාසන කාර්ය රිපරාටික රීවර  ංග්ර හය              
 ම්බන්ධසයන් රජ්ස  නිලධාිපයා  තු මූලික දැනුම රරීක් ල ා කිරී ම සමටි අසේක් ල ාව  සන. ප්රශ්න 
රත්රය සකටි ප්රශ්න  හ වයූහගත් මාදිලිස  ප්රශ්න වලින්  මන්විත් සන. ප්රශ්න සියඛලටම 
පිළිතුරු  ැරයිය යුතුයි.   

 

14.1.2 ලං ලං ලංමුදඛ සරගුලාසි  (වි ය අංකය -02) 
රජ්ස  කාර්යාලවල භාවිත්ා වන මුදඛ සරගුලාසි පිළිබඳව මූලික දැනුම හා මුදඛ රාලන 
සරොේවල කාර්ය පිළිබඳ අවසබෝධය හා ගබඩාකරණය පිළිබඳ මූලික දැනුම මැීනම අසේක් ල ා 
සකසර්. ප්රශ්න රත්රය සකටි ප්රශ්න  හ වයූහගත් මාදිලිස  ප්රශ්න වලින්  මන්විත් සන. ප්රශ්න 
සියඛලටම පිළිතුරු  ැරයිය යුතුයි.  

   
 

14.2 ශ්රී ලංකා සත්ොරතුරු හා  න්නිසනදන ත්ාක් ල ණ ස ේවස    රන්වරස  II සශ්රේණියට නියමිත් 
කාර්යක් ල මත්ා කඩඉම් විභාගය  (ස ේවා වයව ්ාාසන 9 වැනි උරසඛ ණය). සමම විභාගයට සරීනසිටීම 
 ඳහා ඒකාබද්ධ ස ේවයට අයේ ශ්රී ලංකා සත්ොරතුරු හා  න්නිසනදන ත්ාක් ල ණ ස ේවස    රන්වරස  II 
සශ්රේණිස  නිලධරයන් විය යුතු සන. 

 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංවි යය   ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංවි ය ලංඅා ය ලං ලං ලං ලං ලංකකුණු ලං ලං ලං ලං ලං ලං තකය  ලං ලං ලං ලං ලං්මත් ලංවීම ලං්ඳ ත ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 

   ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංකබතගක ලං ලංයුරු ලංඅේම ලංකකුණු 
 

1. කාර්යාල ක්රම හා කාර්ය 0       100 යි     රැය 02  40 
2. රිපරාටිය          

2.   සත්ොරතුරු හා  න්නිසනදන  04      100 යි     රැය 03  40 
ත්ාක් ල ණය                 

      

  14.2.1 ලං ලං ලංකාර්යාල ක්රම හා කාර්ය රිපරාටිය (වි ය අංකය -0 ) 
 

රජ්ස  කාර්යාලයන්ටි භාවිත්ා සකසරන කාර්යාල ක්රම පිළිබඳව අසේක් ල කයාසේ දැනුම 
රිපක් ල ා කිරීම  හ ඒවා භාවිත්ා කිරීසම් හැකියාව රිපක් ල ා කිරීමද අසේක් ල ා සකසර්. සමම ප්රශ්න 
රත්රය වුහගත් මාදිලිස  ප්රශ්න වලින්  මන්විත්ය. ප්රශ්න සියඛලටම පිළිතුරු  ැරයිය යුතුය. 

 

 

    14.2.2 සත්ොරතුරු හා  න්නිසනදන ත්ාක් ල ණය (වි ය ලංඅා ය ලං- ලං04)  
 

රජ්ස  කාර්යාලයන්ටි සත්ොරතුරු හා  න්නිසනදන ත්ාක් ල ණස   ාමානය  ංකඛර  හ 
සත්ොරතුරු ත්ාක් ල ණය මනාස ේ උරසයෝගී කර ගැීනම පිළිබඳව දැනුම සමමගින් රිපක් ල ා සකසර්. 
(රජ්ස  තයත්නයන්ටි සත්ොරතුරු හා  න්නිසනදන ත්ාක් ල ණය භාවිත්ා වන තකාරය, රිපගණක 
ජ්ාල  හ දේත්  න්නිසනදනය පිළිබඳ මනා දැනුම, සරොදු කාර්ය මෘදුකාංග පිළිබඳ දැනුම  හ 
විසශේෂිත් භාවිත් මෘදුකාංග, දේත් සුරැකුම් පිළිබඳ  හ මෘදුකාංගවල සුරක් ලෂිත් භාවය  හ 
රිපගණක රද්ධවරවල අ ණ්ඩ ස ේවාව ලබා ගැීනම හා දේත් සුරක් ලෂිත් භාවය වර්ධනය  ඳහා 
ගත් හැකි මූලික ්රියා මාර්ග ) 
සමම ප්රශ්න රත්රය සකොට ් සදකකින්  මන්විත් සන. 

 

I වන සකොට  - බු වරණ ප්රශ්න රත්රයකි. කාලය රැය 01 කි. (ලකුණු 40 යි)   
 

II වන සකොට  - රචනාමය ප්රශ්න රත්රයකි. කාලය රැය 02 කි. (ලකුණු 60 යි)    
 

 

 

14.  ශ්රී ලංකා සත්ොරතුරු හා  න්නිසනදන ත්ාක් ල ණ ස ේවස    රන්වරස  I සශ්රේණියට නියමිත් 
කාර්යක් ල මත්ා කඩඉම් විභාගය (ස ේවා වයව ්ාාසන 10 වැනි උරසඛ නය). සමම විභාගයට සරීනසිටීම 
 ඳහා ඒකාබද්ධ ස ේවයට අයේ ශ්රී ලංකා සත්ොරතුරු හා  න්නිසනදන ත්ාක් ල ණ ස ේවස    රන්වරස  I 
සශ්රේණිස  නිලධරයන් විය යුතු සන. 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

                        වි යය   ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංවි ය ලංඅා ය ලං ලං ලං ලං ලං ලං කකුණු ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං   තකය ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං     ්මත් ලංවීම ලං්ඳ ත 
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං               කබතගක ලං ලංයුරු ලං 

                                                                                                                                            අේම ලංකකුණු 

  
1. සත්ොරතුරු හා  න්නිසනදන         05         50 යි         රැය 01             20 

ත්ාක් ල ණය                                 

                                (ලිඛිත් රරීක් ල ණය)     
 

2. සත්ොරතුරු හා  න්නිසනදන 
ත්ාක් ල ණය                            06         50 යි         රැය 01         20 

                (ප්රාසයෝගික රරීක් ල ණය) 
 
 

  14. .1 ලං ලං ලංසත්ොරතුරු හා  න්නිසනදන ත්ාක් ල ණය - ලිඛිත් රරීක් ල ණය (වි ය අංකය -05) 
 

I.  කාර්යාලීය කටයුතු  ඳහා මෘදුකාංග භාවිත්ය හා ඒ පිළිබඳ දැනුම 
II. රිපගණක ජ්ාල පිළිබඳ  දැනුම 

III. රිපගණක මෘදුකාංගයන්ටිද දෘඩාංගයන්ටි සදෝ  හඳුනාගැීනම  හ ඒවා නිරාකරණය 
කිරීම පිළිබඳ දැනුම 
සමම ප්රශ්න රත්රය සකටි ප්රශ්න  හ රචනා ප්රශ්න වලින්  මන්විත්ය. ප්රශ්න සියඛලටම 
පිළිතුරු  ැරයිය යුතුය. 
 

14. .2 ලං ලං ලංසත්ොරතුරු හා  න්නිසනදන ත්ාක් ල ණය - ප්රාසයෝගික රරීක් ල ණය (වි ය අංකය -06) 
 

I. කාර්යාලීය කටයුතු  ඳහා මෘදුකාංග භාවිත්ස  ප්රාසයෝගික දැනුම. 
II. රිපගණක ජ්ාල පිළිබඳ  ප්රාසයෝගික දැනුම 

III. රිපගණක මෘදුකාංගයන්ටිද දෘඩාංගයන්ටි සදෝ  හඳුනාගැීනම  හ ඒවා නිරාකරණය 
කිරීම පිළිබඳ ප්රාසයෝගික දැනුම. 

 

14.4 ශ්රී ලංකා සත්ොරතුරු හා  න්නිසනදන ත්ාක් ල ණ ස ේවස  2 රන්වරස  II සශ්රේණියට නියමිත් 
කාර්යක් ල මත්ා කඩඉම් විභාගය (ස ේවා වයව ්ාාසන 11 වැනි උරසඛ නය). සමම විභාගයට සරීනසිටීම 
 ඳහා ඒකාබද්ධ ස ේවයට අයේ ශ්රී ලංකා සත්ොරතුරු හා  න්නිසනදන ත්ාක් ල ණ ස ේවස  2 රන්වරස  II 
සශ්රේණිස  නිලධරයන් විය යුතු සන. 
 

 

 වි යය   ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංවි ය ලංඅා ය  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංකකුණු  ලං ලං ලං ලං තකය  ලං ලං ලං ලං ලං්මත් ලංවීම ලං ලං ලං්ඳ ත 

   ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංකබතගක ලං ලංයුරු ලංඅේම ලංකකුණු 
 

1. තයත්න  ංග්රහය           07           100 යි     රැය 02             40 
2. මුදඛ සරගුලාසි  08         100 යි     රැය 02             40 
 
 

 14.4.1 ලං ලංතයත්න  ංග්රහය ලං(වි ය අංකය -07) 
තයත්න  ංග්රහස  විධිවිධාන/ රාජ්ය ස ේවා සකොමි න්  භාසන කාර්ය රටිරාටික රීවර 
 ම්බන්ධසයන් නිලධාිපයා  තු  ාමානය දැනුම හා එම දැනුම සප්රොසයෝගිකව භාවිත්ා කිරීසම් 
හැකියාව රරීක් ල ා සකසර්. තයත්න  ංග්රහසයටි I වැනි, II වැනි සවවකසමටි අඩංගු රිපච්සේද 
වලින් හා රාජ්ය ස ේවා සකොමි න්  භාසන කාර්ය රටිරාටික රීවරවලින් සමම ප්රශ්න රත්රය  ක ් 
සකසර්. සමම ප්රශ්න රත්රය සකටි ප්රශ්න  හ වුහගත් මාදිලිස  ප්රශ්න වලින්  මන්විත්ය. ප්රශ්න 
සියඛලටම පිළිතුරු  ැරයිය යුතුය. 
 

 14.4.2  ලංමුදඛ සරගුලාසි (වි ය අංකය -08) 
රජ්ස  කාර්යාලවල භාවිත්ා වන මුදඛ සරගුලාසි පිළිබඳව දැනුම හා මුදඛ රාලන සරොේවල 
කාර්ය පිළිබඳ අවසබෝධය හා ගබඩාකරණය පිළිබඳ දැනුම මැීනම අසේක් ල ා සකසර්. සමම 
ප්රශ්න රත්රය සකටි ප්රශ්න  හ වුහගත් මාදිලිස  ප්රශ්න වලින්  මන්විත්ය. ප්රශ්න සියඛලටම 
පිළිතුරු  ැරයිය යුතුය. 
 

14.5 ශ්රී ලංකා සත්ොරතුරු හා  න්නිසනදන ත්ාක් ල ණ ස ේවස  2 රන්වරස  I සශ්රේණියට නියමිත් 
කාර්යක් ල මත්ා කඩඉම් විභාගය. (ස ේවා වයව ්ාාසන 12 වැනි උරසඛ නය). සමම විභාගයට සරීනසිටීම 
 ඳහා ඒකාබද්ධ ස ේවයට අයේ ශ්රී ලංකා සත්ොරතුරු හා  න්නිසනදන ත්ාක් ල ණ ස ේවස  2 රන්වරස  I 
සශ්රේණිස  නිලධරයන් විය යුතු සන. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ලං 

 ලං ලං  ලං ලං     වි යය  ලං    ලං ලං   වි ය ලංඅා ය  ලං ලං ලං ලං ලංකකුණු ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං තකය  ලං ලං ලං ලං ලං්මත් ලංවීම ලං්ඳ ත ලං ලං ලං ලං ලං 

   ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංකබතගකයුරුඅේමකකුණු 
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 

1. කාර්යාල ක්රම හා කාර්ය           09      100 යි        රැය 02              40 
රිපරාටි    

2. සත්ොරතුරු හා  න්නිසනදන         10      100 යි        රැය 03              40 
      ත්ාක් ල ණ හා ඉ - රාජ්ය  
   
 

  14.5.1 ලං ලංකාර්යාල ක්රම හා කාර්ය රිපරාටි (වි ය අංකය -09) 
 

රජ්ස  කාර්යාලයන්ටි භාවිත්ා සකසරන කාර්යාල ක්රම පිළිබඳව අසේක් ල කයාසේ දැනුම 
රිපක් ල ා කිරීම  හ ඒවා භාවිත්ා කිරීසම් හැකියාව රිපක් ල ා කිරීමද අසේක් ල ා සකසර්. සමම 
ප්රශ්න රත්රය බු වරණ ප්රශ්න, සකටි ප්රශ්න  හ වුහගත් මාදිලිස  ප්රශ්න වලින්  මන්විත් සන. 
ප්රශ්න සියඛලටම පිළිතුරු  රයන්න. 
 

14.5.2 ලංසත්ොරතුරු හා  න්නිසනදන ත්ාක් ල ණ හා ඉ - රාජ්ය (වි ය අංකය -10) 
 

     සමම ප්රශ්න රත්රය සකොට ් සදකකින්  මන්විත් සන. 
 

                                I  වන සකොට  - බු වරණ ප්රශ්න රත්රයකි.කාලය රැය 01 කි.( ලකුණු 40යි) 

                                II වන සකොට  - රචනාමය ප්රශ්න රත්රයකි. කාලය රැය 02 කි.(ලකුණු 60යි)  
                                                          (ප්රශ්න    සියඛලටම පිළිතුරු  ැරයිය යුතුයි.) 

 
 

                 සමම ප්රශ්න රත්රය රහත් වි ය ක් ලස ේත්රය තවරණය වන රිපදි  ක ් සකසර්. 
                

 

 (අ) සත්ොරතුරු ත්ාක් ල ණ වයරෘවර ීවව චක්රස  මූලික සකොට ් වන ක්රම අධයයනය, රද්ධවර විශ්සඛ ණය, 
රද්ධවර නිර්මාණය, ඒ  ඳහා මෘදුකාංග  ංවර්ධනය, ඒවා රිපක් ල ාව, රිපශීලක භාර ගැීනම් රිපක් ල ාව තදියද 
ඒවාට අදාලවන ත්ාක් ල ණික ක් ලස ේත්ර වන තඛසගොිපදම් ්,   HTML, XTML, php, දේත් හා සත්ොරතුරු 
තරක් ල ාව, වය න සහේතුසවන් නැවත් රද්ධවර  ්ාාරනය, ුදද්ධිමය සද්රල ටිමිකම හා මෘදුකාංග බලරත්ර, 
නිදහ ් හා විවෘත් මූලාශ්ර මෘදුකාංග, සවේ 2.0 තදිය සත්ොරතුරු හා  න්නිසනදන ත්ාක් ල ණ සකොට ට 
තතුළේ සන. 

 

(ත) සත්ොරතුරු හා  න්නිසනදන ත්ාක් ල ණය රාජ්ය අංශයට සයොදාගැීනසම් ක්රමසනද, රාජ්ය ස ේවා සත්ොරතුරු 
හා  න්නිසනදන ත්ාක් ල ණය සයොදාසගන වඩා කාර්යක් ල මව ඉටු කිරීම, ඉ- රාජ්ය ක්රම  ඳහා මූලික 
ත්ාක් ල ණික අවශයත්ා, රාජ්ය සත්ොරතුරු හා  න්නිසනදන ත්ාක් ල ණය උරිප වුහයක මූලික අංග, ඉ- 
රාජ්ය රද්ධවරයක මූලික අංග, අන්ත්ර් ්රියාකාරී හැකියාව (  Interoperability ) තදිය ඉ- රාජ්ය සකොට ට 
අයේ සන. 

 
        එක් ල එක් ල විභාගස  එක් ල එක් ල වි යයන් රැවැේවීමට  ැලසුම්කර තවර කාල ටහන රහත් දැක් ලසන. 
 

 
 

අනු ලං

අා  
විභතගර  ලංතම වි යය 

වි ය ලං

අා ය 
දිතය රනකතේ 

01 

ශ්රී ලංකා සත්ොරතුරු හා 
 න්නිසනදන ත්ාක් ල ණ 
ස ේවස    රන්වරස  III 
සශ්රේණිස  නිලධරයන්  ඳහා 
වන කාර්යක් ල මත්ා කඩඉම් 
විභාගය 

තයත්න  ංග්රහය 01 2016.07.16 සර.ව 9.00 - සර.ව 10.00 

මුදඛ සරගුලාසි 02 2016.07.16 සර.ව 10.30 - සර.ව 11.30 

02 

ශ්රී ලංකා සත්ොරතුරු හා 
 න්නිසනදන ත්ාක් ල ණ 
ස ේවස    රන්වරස  II 
සශ්රේණියට නියමිත් 
කාර්යක් ල මත්ා කඩඉම් 
විභාගය 

කර්යාල ක්රම හා කාර්ය 
රිපරාටිය 

 

0  
 

2016.07.16 
 

සර.ව 9.00  - සර.ව 11.00 

සත්ොරතුරු හා  න්නිසනදන 
ත්ාක් ල ණය 

 

04 
 

2016.07.16 
 

මධයහ්න 12.00  - ර.ව 3.00 



  

0  

ශ්රී ලංකා සත්ොරතුරු හා 
 න්නිසනදන ත්ාක් ල ණ 
ස ේවස    රන්වරස  I 
සශ්රේණියට නියමිත් 
කාර්යක් ල මත්ා කඩඉම් 
විභාගය 

සත්ොරතුරු හා  න්නිසනදන 
ත්ාක් ල ණය(ලිඛිත් 
රරීක් ල ණය) 

 

05 
 

2016.07.17 
 
සර.ව 9.00  - සර.ව 10.00 

සත්ොරතුරු හා  න්නිසනදන 
ත්ාක් ල ණය(ප්රාසයෝගික 
රරීක් ල ණය) 

 

06 
 

2016.07.17 
 

සර.ව 10.30 - සර.ව 11.30 

04 

ශ්රී ලංකා සත්ොරතුරු හා 
 න්නිසනදන ත්ාක් ල ණ 
ස ේවස  2 රන්වරස  II 
සශ්රේණියට නියමිත් 
කාර්යක් ල මත්ා කඩඉම් 
විභාගය 

තයත්න  ංග්රහය 
 

07 
 

2016.07.16 
 

සර.ව 9.00  - සර.ව 11.00 

මුදඛ සරගුලාසි 
 

08 
 

2016.07.16 
 

සර.ව 11.30  - ර.ව 1.30 

05 
 

 ශ්රී ලංකා සත්ොරතුරු හා 
 න්නිසනදන ත්ාක් ල ණ 
ස ේවස  2 රන්වරස  I 
සශ්රේණියට නියමිත් 
කාර්යක් ල මත්ා කඩඉම් 
විභාගය. 

කාර්යාල ක්රම හා කාර්ය 
රිපරාටි 

 

09 
 

2016.07.16 
 

සර.ව 9.00 - සර.ව 11.00 

සත්ොරතුරු හා  න්නිසනදන  
ත්ාක් ල ණ හා ඉ - රාජ්ය 

 
10 2016.07.16 මධයහ්න 12.00 - ර.ව  .00 

 
             
 

15.0 සමම චක්රඛ සයන් විධිවිධාන  ල ා සනොමැවර කවර කරුණක් ල පිළිබඳ වුවද, ඒකාබද්ධ ස ේවා අධයක් ල  
ජ්නරාඛසේ තීරණය අව ාන තීරණය වන්සන්ය. 

 

   

 

 

සක් ල.වී.පී.එම්.සේ. ගමසේ 
ඒකාබද්ධ ස ේවා අධයක් ල  ජ්නරාඛ 

2016 ජුනි ම  24 වැනි දින                         රාජ්ය රිපරාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය 
රාජ්ය රිපරාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය, 
නිදහ ් චතුරශ්රය, 
සකොළඹ 07. 
 

 


