
ශ්රී ලංකා ප ලංිපාිපකස ලංව යේව  ලංIII වරයණියට බ ලංවාේප ලංනීමේවව ලංවෘේ ත ලංත න ලංවෘගපන  ලං- ලං2018(2020) 

 

උක්ත තයග විබාගයේ ප්රතිඵපර භත 2021.04.08 දිනැතිඵ අභාතාාංල වඹ යඅඩ අයවියේ ඳශ කයනු රැබූ 

සුදුසුකම් රද අඹදුම්කරුන්, ශ්රී රාංකා ඳපාඳාරන යයයේ III යරයණියටඹබ ඵා ගැම භ යනුයන් ඳවනනු රඵන 

ාභාන වා යුවගත ම්ඛ ප ඳක්ක්  යාජ යයා යක ිෂන් බාය  අනුභැතිඵඹ ව ශ්රී රාංකා ඳපාඳාරන යයා 

ථාාය  “10.2.6” යේදයේ වන් විධිවිධාන අනු 2021 ලංඅවරයල් ම ලං   ලං232 ලං242 ලං252 ලං262 ලං30 ලං ම ලං ී ම ලං   ලං02 ලං

දිසේක ලංදී යක ශම 07, නිදවථ චතුයස්රයඹි පිිටි යාජ යයා, ඳශාවන බා වා ඳශාවන ඳාරන අභාතාාංලයේ දී 

ඳවනනු රැයඅඩ. යම් න විබ එක් එක් අඹදුම්කරුන් වා ම්ඛ ප ඳක්ක්  ඳැැවනයන ය රා ව දිනඹ 

ඇතුශවන කැවීම් ලිපි සීඝ්රගාී තැඳෑර භගින් යඹ ඛ  කය ඇත.  

 

02. ශ්රී රාංකා ඳපාඳාරන යයඹබ ඳවනකයනු රඵන්යන් ලිත ත ඳක්ක් යේ වා යුවගත ම්ඛ ප ඳක්ක් යේ 

රකුණුර එකතුය  කුරතා අනුපිළියර භත ඵැවින් ඉවත ම්ඛ ප ඳක්ක් රබ වබාගි වීභ භත ඳභ ක් ශ්රී 

රාංකා ඳපාඳාරන යයයේ III යරයණියටයේ තනතුයකබ ඳවන කයනු රැම භ වා සිදුදු ිිෂකභක් යන රඵන ඵ 

අධාය යඹන් වන් කයිෂ. 

 

03. ූවගත ම්ඛ ප ඳක්ක් ඹ 

(අ) අාංක 1842/2 දයන 2013.12.23 දිනැතිඵ ශ්රී රාංකා ඳපාඳාරන යයා ථාා ඳපාදි, යුවගත ම්ඛ ප 

ඳක්ක් ඹ වා රකුණු 25ක් ිිෂය . යාජ යයා යක ිෂන් බාය  ද අනුභැතිඵඹ ඇතිඵ විබාග 

නිය දනයේ ද වන් කශ ඳපාදි අඹදුම්කරුන්යේ කුරතා වා රකුණු යන් කය ඇතිඵ ආකායඹ ඳවත 

දැක්ය . 

I. කශභනාකය  කුරතා   - 10 

II. නාඹකවන ගු ාාංග  - 05 

III. න්නිය දන කුරතා  - 05 

IV. යඳෞරුවනඹ   - 05 

 

(ආ) ඉවත එක් එක් කුරතා භැන ඵැලීභ වා යුවගත ම්ඛ ප ඳක්ක් යේ දී ඳවත ඳපාදි ප්රලථන යඹ ඛ  

යකයේ. 

 

I. ආ වග  ලංරශ්නසස   නත ලංදදිපාි්  ලංිරී  

ම්ඛ ප ඳක්ක් ඹබ ප්රය ල න ආකායඹ ව භථත ම්ඛ ප ඳක්ක් ඹ ුරයා දක්න ඉදිපාඳවන සික්භ 

අනු ඉවත 3(අ) ි III ව IV යර රැයිථතුගත කයන රද කුරතා භැන ඵැලීභ යභිදී දුදු කයනු 

රැයඅඩ.  

 

II. අේ නථපනුනත ලං(Situational) රශ්නසසවත  පන්  ලංිද්ධින් 

භාජ/ාංථකෘතිඵක/ආේථික ව යේලඳාරන බපිබා තුශ ඇයන දසින දුදුවීභක්/කරු ක් ඇසුයයන් 

ඉවත 3(අ) ි I, II, III ව IV යර රැයිථතුගත කයන රද කුරතා භැන ඵැලීභ වා ප්රලථන යඹ ඛ  

කයනු රැයඅඩ. එි දී ඳක්ක්  භණ්යරඹ යත යඹ ඛ  වීභබ යඳය ඛ ද්රා තැබූ කයඹක ඵවාරන රද දුේධි 

ාංචිතඹක් අතුපාන් එකක් යතෝයා ගැම යම් අථාා අඹදුම්කරුන්බ රැයඵන අතය ඒ වා සදානම් 

වීභබ ිෂනිවනතු 15 ක කාරඹක් රඵා යදනු ඇත.  

 

III. චර් ප්    ලං(Behavioral) රශ්නස ලං 

අඹදුම්කරුන්යේ පූේ අවනදැකීම් ඳසුබිම් කයයගන ඉවත 3(අ) ි I, II, III ව IV යර රැයිථතුගත 

කයන රද කුරතා භැන ඵැලීභ වා අඹදුම්කරුන් යත ප්රලථන යඹ ඛ  කයනු රැයඅඩ. 

 

 



 

ම්ඛ ප ඳක්ක් යේ දී අඹදුම්කරුන් ප්රතිඵචාය දක්න ආකායඹ අනු යුවගත ථරූඳයේ රකුණු රඵා දීයම් 

ඳපාඳාටිඹකබ අනු රකුණු රඵා දීභ දුදු යකයේ. ෘවනතීඹ/ඳලථචාවන උඳාධි සුදුසුකම් නාා යකයයන වතිඵක 

රැයගන ඒභ අඹදුම්කරුන් විදුන් දුදු කයන කරුණු ඉදිපාඳවන සික්යම් දී ප්රයඹෝජනවන විඹ වැසිඹ. එභ 

වතිඵකරබ රකුණු රඵා යදනු යන රැයඅඩ. 

 

04. ාභාන ම්ඛ ප ඳක්ක් ඹ 

 

ාභාන ම්ඛ ප ඳක්ක්  භණ්යරඹ යත ඳවත වන් ලිඹසිඹවිලිර ඛ ්  පිබඳවන ද (අ) ව (ආ)ි 

දැක්යන ලිඹසිඹවිලිර අභතය ඡාඹා පිබඳතක් ඉදිපාඳවන කශ යුතු අතය, එභ ඡාඹා පිබඳවන ත පිබඳවන ඵබ 

අඹදුම්කරුන් විදුන් ඳක්ක්  භණ්යරඹ ඉදිපායේ දී වතිඵක කය බාය දිඹ යුතුඹ. 

 

(අ). මූලික සුදුසුකම් නාා යකයයන වතිඵක (උප්ඳැන්න වතිඵකඹ වා උඳාධි/ඳලථචාවන උඳාධි  වතිඵකඹ) 

(ආ). ජාතිඵක වැඳුනුම්ඳත 

(ඇ). නයභි යනක් ඇවනනම් ඒ පිළිඵ දිවුරුම් ප්රකාලඹක් 

(ඈ). අඹදුම්කරුන් ඳදිාංචි යක ට්ඨාලයේ ග්රාභ නිරධාපායගන් රඵා ගවන ඳදිාංචිඹ වා චපාතඹ පිළිඵ වතිඵකඹ 

(ඩී.එථ.04 ආකෘතිඵඹ භගින් විඹ යුතුඹ.) 

(ඉ).     යභභ කැවීම් ලිපිඹ 

 

05. නිඹිෂත දිනබ යභභ ම්ඛ ප ඳක්ක් රබ වබාගී යන න්යන් නම් ඒ වා යනවන දිනඹක් රඵා 

යන යදන යවයින්, එැනි ඉ් ලීම් රකා යන ඵරන අතය අදාශ වතිඵක ම්ඛ ප ඳක්ක් ඹබ වබාගී න 

අථාාය දී අනිාේඹයඹන්භ ඉදිපාඳවන කශ යුතු ය . 

 

06. තද කැවීම් ලිපිඹ භග යඹ ඛ  කයනු රඵන ඳත්රිකාය  වන් උඳයදථ ඳපාදි 2021.04.19 දින 

භධාවථන 12.00 දුබ 2021.04.21 දින භධභ යා්රී 12.00 දක්ා කාරඹ තුශ ඳවතිඵන් දක්ා ඇතිඵ ඵැඳිඹකබ පිවි 

යත යතුරු ම්පූේ  කශ යුතු ය . අතුරු ඛ හු තබ (Interface) පිවිදු ඳසු දකුණු ඳ යකශයේ ඇතිඵ “USER” 

ඹන්න Click කය රැයඵන අතුරු ඛ හු යවන අඹදුම්කරුයේ බාවිත නාභඹ (User Name) යර එා ඇතිඵ ම්ඛ ප 

ඳක්ක්  කැවීම් ලිපියේ වන් න අඹදුම්කරුයේ ජාතිඵක වැඳුනුම්ඳවන අාංකඹ ද ඛ යඳදඹ (Password) යර 

කැවීම් ලිපිඹ භග එනු රඵන ිත්රි පවස ලං ාම් ලංරප ිද  ලං ද බවන් කය “User Login” ඹන්න Click කය 

Recruitment යභනු යත පිවි අඹදුම්කරුයේ යත යතුරු ඇතුශවන කශ යුතු ය . 

 

දවනත ඇතුශවන කශ වැසි ඵැඳි 

 

http://43.224.125.68:7000 

http://43.224.125.68:7003 

http://43.224.125.68:7006 

http://43.224.125.68:7007 

 

 

 

යේ.යේ. යවනනදුපා 

ය් කම් 

යාජ යයා, ඳශාවන බා වා ඳශාවන ඳාරන අභාතාාංලඹ 

https://43.224.125.68:7000/
https://43.224.125.68:7003/
https://43.224.125.68:7006/
https://43.224.125.68:7007/


இயங்கை நிர்லாை சேகலின் தம் III இற்கு ஆட்சேர்ப்புச் சேய்லதற்ைான  

திமந்த சபாட்டிப் பாீட்கே 2018 (2020) 
 

சற்குமிப்பிட்ட சபாட்டிப்பாீட்கே படிவுைரின் அடிப்பகடில் 2021.04.08 அன்ர 

அகச்ேின் இகைதரத்தில் சலரிிடப்பட்ட தகைகலாய்ந்த லிண்ைப்பதாாிைகர 

இயங்கை நிர்லாை சேகலின் தம் III இற்கு ஆட்சேர்ப்புச் சேய்லதற்ைான நடத்தப்படும் 

சபாது ற்ரம் ைட்டகக்ைப்பட்ட சநர்பைப்பாீட்கேைள் அோங்ை சேகல ஆகைக்குளலின் 

அனுதி ற்ரம் இயங்கை நிர்லாை சேகலப் பிாைக் குமிப்பின் பந்தி “10.2.6” இன் 

ஏற்பாடுைளுக்ைிைங்ை 2021 ஏப்ல் ாதம் 23,24,25,26,30 ற்ரம் ச 02 ஆந் திைதிைரில் 

சைாளம்பு 07, சுதந்தி ேதுக்ைத்தில் அகந்துள்ர அே சேகலைள், ாைாைேகபைள் ற்ரம் 

உள்ளூாட்ேி அகச்ேில் நடத்தப்படும். ஒவ்சலார லிண்ைப்பதாாிக்கும் சநர்பைப்பாீட்கே 

நகடசபரம் திைதி ற்ரம் சநம் என்பன உள்ரடங்ைி அகறப்புக் ைடிதங்ைள் இப்சபாது 

லிகவு அஞ்ேல் பயம் அனுப்பப்பட்டுள்ரன.  
 

02. எளத்துப் பாீட்கே ற்ரம் ைட்டகக்ைப்பட்ட சநர்பைப் பாீட்கேில் 

சபற்ரக்சைாண்ட சாத்தப் புள்ரிைரின் திமக ஒளங்ைின்படி இயங்கை நிர்லாை 

சேகலக்ைான நினம் சற்சைாள்ரப்படும். ஆதலினால், சற்படி சநர்பைப் 

பாீட்கேைளுக்குத் சதாற்ரதயானது ாத்திம் இயங்கை நிர்லாை சேகலின் தம் III இற்குாி 

பதலி ஒன்ரக்ைான உாித்து ஒன்மாை ஒருசபாளதும் ைருதப்படயாைாது என்பது இத்தால் 

லலியுரத்தப்படுைின்மது. 

 

03. ைட்டகக்ைப்பட்ட சநர்பைப் பாீட்கே 

(அ)  2013.12.23 ஆம் திைதி 1842/2 ஆம் இயக்ை இயங்கை நிர்லாை சேகலப் பிாைக் 

குமிப்பிற்ைக ைட்டகக்ைப்பட்ட சநர்பைப் பாீட்கேக்கு 25 புள்ரிைள் 

ஒதுக்ைப்பட்டுள்ரன. அோங்ை சேகல ஆகைக்குளலின் அனுதிின் சபாில் பாீட்கே 

அமிலித்தலுக்கு இைங்ை பின்லரும் லிதத்தில் லிண்ைப்பதாாிைரின் திமன்ைளுக்ைாை 

புள்ரிைள் ஒதுக்ைப்படும்.  

 

I. பைாகத்துலத் திமன்ைள்  –  10 

II. தகயகத்துலப் பண்புைள் –  05 

III. சதாடர்பாடல் திமன்ைள்  –  05 

IV. ஆளுக    –  05 

 

(ஆ) ைட்டகக்ைப்பட்ட சநர்பைப் பாீட்கேில் சற்படி திமன்ைள் ஒவ்சலான்கமயும் 

அரலிடுலதற்ைான லினாக்ைள் பின்லருார; 

 

I.  அணுகுபகம/ சாத்த அரிக்கைக்ைான லினா  

சநர்பைப் பாீட்கேில் பாீட்ோர்த்திின் அணுகுபகம ற்ரம் பள சநர்பைப் பாீட்கேின் 

சபாதும் அலாின் அரிக்கைத் திமன்ைள் என்பலற்ரக்ைிைங்ை சசய 3 (அ) III ற்ரம் IV 

இற்ைகலாை பட்டிற்படுத்தப்பட்ட திமன்ைள் அரலிடப்படும்.      

 

II.  சூழ்நிகய (Situational) லினா / சதாிவுசேய்ப்பட்ட ேம்பலங்ைள்  

ேபை/ையாச்ோ/சபாருராதா ற்ரம் அேில் பின்னனிில் ைாணும் சைட்கும் 

ேம்பலம்/ைருத்துடன் இகைந்த லகைில் சசய 3 (அ) I,II,III ற்ரம் IV இற்ைக 



பட்டிற்படுத்தப்பட்ட திமன்ைகர அரலிடுலதற்கு லினாக்ைள் தப்படும். இந் 

சநாக்ைத்திற்ைாை, சநர்பைப் பாீட்கேச் ேகபின் பன் சதான்ரம் பன்னர் படி ைடித உகம 

ஒன்மில் உள்ரடக்ைப்பட்ட லிடத் சதாகுப்பு ஒன்மிலிருந்து ஒரு லிடத்திகனத் சதாிவு 

சேய்லதற்கு லிண்ைப்பதாாிக்கு ேந்தர்ப்பம் ஒன்ர லறங்ைப்படுலதுடன் அதற்கு 

ஆத்தாலதற்கு 15 நிிடங்ைள் லறங்ைப்படும். 
 

III. நடத்கதோர் (Behavioral) லினாக்ைள்  

லிண்ைப்பதாாிின் பன்கன அனுபலத்தின் அடிப்பகடில் சசய 3 (அ) I,II,III ற்ரம் IV 

இற்ைக பட்டிற்படுத்தப்பட்ட திமன்ைகர அரலிடுலதற்ைான லினாக்ைள் தப்படும்.     

 

சநர்பைப்பாீட்கேில் லிண்ைப்பதாாிைரின் பதில்ைரின்படி ஒரு ைட்டகக்ைப்பட்ட 

புள்ரிிடல் திட்டத்திற்ைிைங்ை சநர்பைப் பாீட்கேில் புள்ரிைள் ஒதுக்ைப்படும். சதாறில்ோர்/ 

பட்டப்பின் ோன்மிதழ்ைகரக் சைாண்டுலருதல் லிண்ைப்பதாாி ைருத்துக்ைகர 

பன்கலக்கும்சபாது நன்க தக்கூடிதாை இருக்ையாம். சதாறில்ோர்/ பட்டப்பின் 

தகைகைகர நிரூபிக்கும் ோன்மிதழ்ைளுக்ைாை எதுலித புள்ரிைளும் ஒதுக்ைப்படாட்டாது. 

 

04. சபாது சநர்பைப் பாீட்கே 

பின்லரும் ஆலைங்ைரின் பயப் பிதி ற்ரம் (அ) , (ஆ) இல் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர 

ஆலைங்ைரில் நிறற்படப் பிதி சபாது சநர்பைப் பாீட்கேச் ேகபிடம் ேர்ப்பிக்ைப்பட 

சலண்டும் என்பதுடன் நிறற்படப் பிதிைரானகல அகல உண்கான பிதிைள் என்னும் 

சநாக்ைத்திற்ைாை சநர்பைப் பாீட்கேின் பன்னிகயில் தங்ைரினால் ோன்ரப்படுத்தப்பட 

சலண்டும் 

 

(அ)  அடிப்பகடத் தகைகைகர நிரூபிப்பதற்ைான ோன்மிதழ்ைள் (பிமப்புச் ோன்மிதழ் 

ற்ரம் பட்டச் ோன்மிதழ் / பதுைகயச் ோன்மிதல்)  

(ஆ)  சதேி அகடார அட்கட  

(இ)  சபாில் ஏதும் ாற்மம் ைாைப்படின் அது சதாடர்பாை ேத்திக் ைடதாேி  

(ஈ)  லதிலிடப் பிசதேத்தின் ைிா சேகலாராிடிருந்து  சபற்ரக்சைாண்ட லதிலிட 

ற்ரம் நன்நடத்கதச் ோன்மிதழ். (ாதிாி டீ.எஸ். 4 க்கு அகலாை)  

(உ)  இவ் அகறப்புக் ைடிதம் 

 

05. உாி திைதிில் இப் சநர்பைப் பாீட்கேைளுக்குத் சதாற்ரலதற்குத் இயாதிருப்பின் 

அதற்ைாை இன்சனாரு திைதி லறங்ைப்படாட்டாது என்பதுடன் அத்தகை சைாாிக்கைைளும் 

ைருத்திற்சைாள்ரப்படாட்டாது. சநர்பைப் பாீட்கேக்குத் சதாற்ரம் சபாது உாி 

ோன்மிதழ்ைகரச் ேர்ப்பித்தல் ைட்டாானதாகும். 

 

06. அகறப்பிதழ் ைடிதத்துடன் அனுப்பப்படும் பத்தித்தின் அமிவுருத்தலுக்ைக  

2021.04.19 ஆந் திைதி நண்பைல் 12.00 ைி சதாடக்ைம் 2021.04.21 ஆந் திைதி நல்லிவு 12.00 

ைி லகான ைாயப்பகுதிக்குள்  ைீழ்க்குமிப்பிட்ட இகைப்பினுள் பிசலேித்து தனிப்பட்ட 

தைலல்ைகர பூைப்படுத்த சலண்டும். இகடபைப்பினுள் (Interface) நுகறந்தவுடன் 

இடதுபக்ை ஓத்தில் ைாைப்படும் “USER” என்பகத Click சேய்து ைிகடக்கும் இகடபைப்பில் 

லிண்ைப்பதாாிின் பனாரர் சபர் (User Name) எனும் இடத்தில் அனுப்பியுள்ர 



நினக்ைடித்திலிருக்கும் லிண்ைப்பதாாிின் சதேி அகடார அட்கட இயக்ைத்கதயும் 

ைடவுச்சோல்யாை (Password) அகறப்புக்ைடிதத்துடன் அனுப்பியுள்ர நிைழ்நிகய 

தவுப்படிலத்தில் குமிப்பிடப்பட்ட ைடவுச்சோல்கய உள்ரீடு சேய்து “User Login” என்பகதக் 

Click சேய்து Recruitment சனுலினுள் சேன்ர லிண்ைப்பதாாிின் தைலல்ைகர உள்ரீடு 

சேய் சலண்டும். 

 

தைலல்ைகர உள்ரீடு சேய்யும் இகைப்புக்ைள் 

 

http://43.224.125.68:7000 

http://43.224.125.68:7003 

http://43.224.125.68:7006 

http://43.224.125.68:7007   

 

 

ஒப்பம்/. சே.சே. த்னேிமி 

சேயாரர் 

அே சேகலைள், ாைாை ேகபைள் ற்ரம் உள்ளூாட்ேி அகச்சு 


