
ශ්රී ලංකා ග ලංකා ගකා ග ස ලංව යේවන ලංලධකරගන් ව ලංශේව යශ ලංවරයණියට උ ලංස  ක ලංරීන්ම ලං  හග ලංේන ලං ම්මුඛ ලංපන්ක්ශාවන ලං

කකුණු ලංප සපගටි  

 

වයෙශකාවගේ          (සප සම ලංකකුණු ලං60) 

ශ්රී ලංරා ග ලංකා ගකා ග ස ලංවයවස ලංරීඹ ලංුවුදුදු ලං ක ලං  ලංවයග ලං ගරඹ ලංවග ලංI ලංවරයණියේවස ලංය ලං05  ලංරීඹ ලංවග ලංටුදාදගඹ  ලං ලං

වයග ලං ගරඹ ලංම්පූර්ා ලංකිරීවභන් ලංඳසු ලංඑශවමන ලංෑභ ලංයක් ලංවගභ ලංඑක් ලංය ට ලංරකුණු ලං 0 ලංඵැගින් ලංද, ලංභග ලං06 ලං ට ලං

වනොුඩු ලං ගරඹ ට ලංරකුණු ලං05 ලංඵැගින් ලංද, ලංභග ලං03 ලං ට ලංවනොුඩු ලං ගරඹ ට ලංරකුණු ලං2.5 ලංඵැගින් ලංද ලංරඵග ලංවදනු ලංරැවේ. ලං 

 

කු කවගේ          (සප සම ලංකකුණු ලං40) 

I. නේෙවගේ  ව ලංහග ලංනවේ ්පපගනන  ව ලං(Innovativeness and Creativity) 

ආඹතනවස ලංගුාගත්භ බගඹ ලංවග ලංපරදගයිතගඹ ලංඉවශ ලංනැාවීභ ලංවග ලංුඹදුම් දු ලංවිසින් ලංගර්ථ  ලංක්රිඹගත්භ  ලං

 යන ලංරද, ලංඑක් ලං ගර්ඹඹක් ලංවග ලංරකුණු ලං2.5 ලංඵැගින් ලං ගර්ඹඹන් ලං04 ලංක් ලංවග ලංඋඳ සභ ලංරකුණු ලං 0ක් ලංරඵග ලංවදනු ලං

රැවේ. 
            කකුණු ලං10  

 

 

ටවන ලං- ලං(ු) ලං ලං ලංුඹදුම් දුන් ලංඳසුගිඹ ලංය ලං05 ලං  ලං ගර්ඹ ලංගධන ලංගර්තග ලංඳදනම් ලං යවකන ලංඋක්ත ලං ගර්ඹඹන් ලං ලං ලං ලං

වඳුනග ලංකනු ලංරඵයි. 

(ආ) ුඹදුම් දුන් ලං විසින් ලං එභ ලං  ගර්ඹඹන් ලං ගර්ථ  ලං නිභ ලං  යන ලං රද ලං ඵට ලං තවවුදු ලං ව වයන ලං

ප්රදගනඹන්, ලං ප්රලාග ලං වව  ලං වික ඳ්ර ලං ම්මුඛ ලං ඳරීක්ාවසදී ලං ඉදි සඳත් ලං  ශවවොත් ලං උක්ත ලං

 ගර්ඹඹන් ලංනගථ ලංකිරීභට ලංඒග ලංද ලංඉවල් ලං ය ලංකනු ලංරැවේ. 

 

II. ඉදි සප්ප ලංරීන්ම ලං(Power  Point Presentation)     කකුණු ලං25 

උක්ත ලංI ලංහි ලංවන් ලං ගර්ඹඹක් ලංම්ඵන්ධවඹන් ලංඳ සකා ඹ ලංආරවඹන් ලං(Power Point) සිදු ලං යනු ලංරඵන ලංවිනගඩි ලං

 0  ලංඉදි සඳත් ලංකිරීභ. 

i. අරමුණු ලංහග ලංනැක්ම ලං(Objectives and Vision)   කකුණු ලං05 

ii. අනගළ්පේ  ලං(Relevancy)      කකුණු ලං05 

iii. ලධර්මගාශීලි ලංබේ ලං(Creativity)     කකුණු ලං05 

iv.  ගක ලං ළමාග රා  ලං(Time Management)   කකුණු ලං05 

v. වේන්ප ලංභගශග ලංප්රවීණාවගේ  ලං(Proficiency in any other Language) කකුණු ලං05 

 

ටවන ලං ලං: ලං- ලං(ු) ඉවත ලං(v) ලංනිර්ාගඹ ඹ ලංඹටවත් ලංරකුණු ලංරඵග ලංකත ලංවැක්වක් ලං ඹදුම් දු ලංශ්රී ලංරා ග ලංකා ගකා ග ස ලං

වයඹට ලං ලංඵග ලංකනු ලංරැබූ ලංබගගට ලංුනය ලංව ලංයග්ය ලංබගග ලං  ලංන්ධගන ලංබගග ලංභිනන් ලංවභභ ලං

ඉදි සඳත් ලංකිරීභ ලංසිදු ලං යනු ලංරඵන්වන් ලංනම් ලංඳභණියේ.  

(ආ) වභභ ලංඉදි සඳත් ලංකිරීවභන් ලංඳසු ලංම්මුඛ ලංඳරීක්ා ලංභණ්ඩරඹ ලංවිසින් ලංවිනගඩි ලං 05  ලං ගරඹක් ලං

ුඹදුම් දුවකන් ලංප්රලනන ලංුනු ලංරැවේ. 



(ඇ) ලං ඉදි සඳත් ලංකිරීභට ලං දගර ලංදෘඩ ලංපිටඳත ලංම්මුඛ ලංඳරීක්ා ලංභණ්ඩරඹට ලංඑභ ලං නථගවේ ලංදී ලංඉදි සඳත් ලං

 ශ ලංයුටුඹ. ලං භතය ලංලවඹන් ලංඉාග්රීසි ලංභගධයවඹන් ලං න ලංරද ලංඉදි සඳත් ලංකිරීවම් ලංදෘඩ ලංපිටඳතක් ලං

ද ලංවභභ ලංුනථගවේදී ලංඉදි සඳත් ලංකිරීභ ලංුනිගර්ඹ ලංවේ. 

 

III.  ම්මුඛ ලංපන්ක්ශාවනදී නක්ේන ලංකු කවගේ        කකුණු ලං05 

 

ඉවත ලංඉදි සඳත් ලංකිරීවභන් ලංඳසු ලංම්මුඛ ලංඳරීක්ා ලංභණ්ඩරඹ ලංවිසින් ලංඉදි සඳත් ලං යනු ලංරඵන ලංකැටළුරට ලංුදගශ ලං

ඳවත ලං දුණු ලංඹටවත් ලංුඹදුම් දුන්ට ලංඋඳ සභ ලංරකුණු ලං05ක් ලංප්රදගනඹ ලං යනු ලංරැවේ. 

 

i. නගඹ ත්ඹ ලං(Leadership)      කකුණු ලං01 

ii. න්නිවේදන ලංකුරතගඹන් ලං(Communication Skills)   කකුණු ලං01 

iii. ආත්භ ලංවිලනගඹ ලං(Confidence)      කකුණු ලං01 

iv. තීයා ලංකැනීවම් ලංවැකිඹග ලංභත ලංවිචක්ාශීලී ලංඵ (Analytical Thinking) කකුණු ලං01 

v. ෘත්තීඹ ලංආචගයශීලීබගඹ ලං(Professional Courtesy)   කකුණු ලං01 


