
ව්යාපාරාඅධ්යයනයයනධ-ධ13ධශ්රේණිය යනධ1ධව්යධියයනධ-ධමැයිධ4,5ධහාධ6 

නිපුණතා භට්ටභ - 16.5   - සවේලකයන් ආකර්ණය කර ගැනීභ වශා රැකියා දැන්වීම් පිළිසයෂ කරයි. 

වංවිධානයක අරමුණු ඉටු කර ගැනීභට ශැකිලන දැනුභ,කුවතා,ආකල්ඳලලින් යුත් රැකියා අසේක්කයින් 

ආයතනය සලත ඇද ගැනීභ වශා ආයතනයක් ගන්නා ක්රියාභාර්ග ආකර්නය සව ශැන්න්ස .සභභ කාර්ය භානල 

වම්ඳත් වැසුම්කරණය,රැකියා විග්රශය,සත රා ගැනීභ,සගවීම් කෂභනාකරණය ලැනි කාර්යයන්ට වජජුල වම්ඵන්ධ 

ස . 

ශ් ේිව්කධආකර්ශයශ්ේධපියනව්අ 

1.රැකියා ඇඵෑර්තු ශඳුනා ගැනීභ 

2.රැකියා නියභයන් අධයයනය කිීමභ. 

3.වංවිධාන ප්රතිඳත්ති,පිරිලැය,කාය ලැනි වාධක වකා ඵැලීභ. 

4.අයදුම්ඳත පිළිසය කිීමභ. 

5.ආකර්න ක්රභය සත රා ගැනීභ. 

6.පුරේඳාඩු ප්රසිද්ධධ කිීමභ ශා අයදුම්ඳත් කැවීභ. 

7.අයදුම්ඳත් ඇගයීභ. 

ආයතනයකට ආකර්නය කෂ ශැකි ප්රධාන ක්රභ 2කි. 

1.අබයන්තරින් සිදදු කරන ආකර්නය 

උදා- රැකියා දැන්වීම්,කුවතා සල්ඛන,අබයන්තර සවේලකයින්ස  ශඳුන්ලාීමම් 

2.වංවිධානයට ඵාහිරින් සකසරන ආකර්නය 

උදා - පුලත්ඳත්,රූඳලාහිනී භගින් සකසරන ප්රචාාරණය 

 රැකියා නිසය ජිත ආයතන භගින් 

 රැකියා සලබ් අඩවි භගින් 

 ගැවට් නිස දන 

ඇගයීභ 1 

1.වංවිධානයකට අබයන්තරින් සිදදු කරන ආකර්නය නිවා ඇතිලන ලාසිද අලාසිද 4 ඵැගින් වශන් කරන්න. 

2.ආයතනයකට ලඩා ලාසිදදායක ලන්සන් කුභන ආකර්ණ ක්රභයදඇඇගයීභට ක් කරන්න. 

 

 

 

 

 



නිපුණතා භට්ටභ 16.6 - ආකර්නය කර ගත් අයදුම්කරුලන් අතරින් සුදුසු අයදුම්කරුලන් සත රා ගැනීභ වශා 

සය ගය ක්රභ සය නනා කරයි. 

ශ් ෝඅාධගැනීම 

ආකර්ණය වශ සත රාගැනීභ ආයතනයකට ලැදගත් ලන්සන් අදාෂ රැකියා වශා නිලැරදි පු්ධගයින් සත රා 

ගැනීභට අසඳොසශොවත් වුල සශොත් අනාගතසේීම ගැටළුකාීම තත්ත්ලයන්ට ආයතනයක් ලසයන් මුහුණ ීමභට 

සිදදුලන ඵැවිනි.නිලැරදි සත රා ගැනීසම් ක්රභයක් ශරශා ඳශත අරමුණු ඉටු කර ගැනීභට කෂභනාකාීමත්ලයට 

ශැකියාල ැසබ්. 

1.අදාෂ රැකියාලට සය ගයතභ පු්ධගයා සවේලසේ පිහිටුවිය ශැකිවීභ. 

2.සත රා ගැනීසම් පිරිලැය අඩු කරලීභ. 

3.යශඳත් සවේලය සවේලක වඵතාලක් සගොඩ නැගිය ශැකිවීභ. 

පු්ධගසයකු රැකියාලකට සත රා ගැනීසම් විවිධ ක්රභ 

1.ඉල්ලුම්ඳත් ඇගයීභ/ජීල දත්ත ඇගයීභ 

2.වම්මුඛ ඳීමක්ණ 

3.විවිධ ඳීමක්ණ භගින් (කුවතා ඳීමක්ණ,ප්රාසය ගික ඳීමක්ණ,දැනුම් ඳීමක්ණ ආීම  

4.ඳසුත ගස ණය භගින්(ඉසගනුභ වශ පුහුණුල ත් ආයතන භගින් පු්ධගයා පිළිඵල විභසිදභ. 

5.අධයාඳන ශා ලජත්ය ය ආයතනල වශය ඵා ගනින්න් සත රා ගැනීභ. 

වංවිධානයක පුරේඳාඩු ව රැකියාලක් වශා සුදුසුතභ අයදුම්කරු සත රා ගැනීභ ශරශා ආයතනයකට ඵා ගත ශැකි 

ප්රතිාබ අතිභශත්ය.සවේලක පිරිලැටුභ අලභ වීභ,සවේලක රැකියා තජේතිය ඉශෂ යාභ,පිරිලැය අලභ වීභ ප්රධාන 

ස .එසභන්භ ව්ථාපිත අරමුණු කරා ඵාධාලකින් සතොරල ෂඟාවීභටද ඉන් ැසඵන්සන් ඉභශත් පිටිලශකි. 

ඇගයීභ 

ආයතනයනට රැකියා වශා අලය පු්ධගයින් නිලැරදිල සත රා සනොගැනීභ නිවා ඇතිවිය ශැකි අහිතකර ප්රතිප 

විභසීභට ක් කරන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



නිපුණතා භට්ටභ 16.6 - ආකර්නය කර ගත් අයදුම්කරුලන් අතරින් සුදුසු අයදුම්කරුලන් සත රා ගැනීභ වශා 

සය ගය ක්රභ සය නනා කරයි. 

රැකියා අයදුම්ඳත,වම්මුඛ ඳීමක්ණ ශා ඳීමක්ණ 

රැකියා අයදුම්ඳතක් යනු පුරේඳාඩු වී ඇති තනතුරු වශා තභ කැභැත්ත,ඒ වශා තභා වතු සුදුසුකම් ශා ඒලාසේ 

වතයතාල වශන් කරන්න් අයදුම්කරුසලකු විසිදන් ආයතනයක් සලත එලනු ඵන විව්තරාත්භක සල්ඛනයකි.රැකියා 

දැන්වීභකට අනුල ඉල්ලුම්ඳත් විා ප්රභාණයක් ආයතනයකට ැියය ශැකි අතර සත රා ගත් අයදුම්කරුලන්ට 

වම්මුඛ ඳීමක්ණ වශා කැවීම් කිීමභ වාභානය ක්රභය ස . 

රැකියා අයදුම්ඳත් ක්රභසේ ලාසිද රැකියා අයදුම්ඳත් ක්රභසේ අලාසිද 
1.අසේක්කයින් වැවඳීභ ඳශසු වීභ 
2.වම්මුඛ ඳීමක්ණ වශා ඳාදක වීභ. 
3.ලංගුබාලය ඉශෂ භට්ටභක ඳැලය භ. 

1.ලැඩි කායක් ඳීමක්ාල වශා ගතවීභ. 
2.අවතය සතොරතුරු ඉදිරිඳත් විය ශැකිවීභ. 
3.අසේක්කයාස  වල්බාලය දජයභාන සනොවීභ. 
 

 

වම්මුඛ ඳීමක්ණ ක්රභය රැකියාලක් වශා සත රා ගැනීසම් ප්රධානතභ ක්රභයකි.කිසිදයම් රැකියාලක් වශා 

අයදුම්කරුස  සය ගයතාල ඇගයීභ වම්මුඛ ඳීමක්ණල අරමුණයි.එභගින් අයදුම්කරුටද රැකියාල පිළිඵ 

සතොරතුරු දැන ගැනීභට ද  ශැකියාල ැසබ්.ආයතනයක් විසිදන් රැකියා පුරේඳාඩු වශා ඉතාභ සුදුසු පු්ධගයින් 

සත රා ගැනීභට නම් වම්මුඛ ඳීමක්ණය ඉතා වපදායී සව ඳැලැත්විය යුතුය.එනම් අයදුම්කරුස  වතය 

තත්ත්ලය අනාලරණය කර ගැනීභට ශැකි අයුරින් වම්මුඛ ඳීමක්ණය ඳැලැත්විය යුතුය. 

ඳීමක්ණ ද රැකියාලකට සත රා ගැනීසම්ීම බාවිතා කරනු ඵන නනප්රිය ක්රභයක් ලන අතර විසේසයන් රානය 

අංසේ රැකියා වශා සයොදා ගනී.ඵහුල සයොදා ගන්නා ඳීමක්ණ ක්රභ සව කුවතා ඳීමක්ණ,ුද්ධි 

ඳීමක්ණ,ප්රවීණතා ඳීමක්ණ.දැනුම් ඳීමක්ණ ශා ප්රාසය ගික ඳීමක්ණ දැක්විය ශැකිය. 

ඇගයීම 

රැකියා අයදුම්ඳත් ඵා ගැනීභ,වම්මුඛ ඳීමක්ණ ශා ඳීමක්ණ යන සත රා ගැනීසම් ක්රභල ලාසිද අලාසිද වාක්ඡා ා 

කරන්න. 

 

  

 

 


