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රැකියා යයෝග්යතාාලය  කල්ප 

ආයතනයක් උඳාධිධාරී අපේක්ෂකපයක් සිය ආයතනය ට බවා ගැනීපේදී බලාපඳොප ොත්තු වන පදයක් 

නේ ආයතනපේ කාර්ය පිළිබ අවපබෝධයයි. එනේ එකී ආයතනපේ ක්රියාකාරීත්වය හ පහෝ 

නිෂ්ඳාදනය හ, මුදල් පසොය හප හ පකපසේද? කළමණාක නය ව හප හ පකපසේද? ඔබපේ කාර්යභා ය 

ආයතනය පවනුපව හ සිදුක  හප හ පකපසේද? ය හනයි. පඳෞද්ගලික අංශපේ නේ ප්රධාන ත කකුවව හ 

හා පසේවාදායකයි හ ඔවු හපේ මුදල් පයොදවනවිට ඳැනනගින ගැටළු සේබ හධපය හ ද  ාජ්ය අංශපේ නේ 

මහජ්න මුදල් වැයවනවිට ඒ සහා  ාජ්ය අංශය මගි හ දක්වන දායකත්වය දක්වන ආකා ය යි. එපසේම 

පද්ශඳාලනික පහෝ ආර්ථික නැඹුුවව පකපසේ පසේවා පයෝජ්කයාට බලඳා හප හද ය හන දැනුවත්ව සිටිය 

යුතුය. 

ඉංජිප හුව වැනි ක්පෂේත්රවලදී දක්ෂ අයදුේකුවව හ කුමන ආයතනය වැදගත් පකො හත්රාත්තු 

ලබාග හප හද ය හන දැනසිටී. එදිපනදා ප්රවතත්ි  පිළිබ අවපබෝධපය හ ආයතනපේ දියුුවව සහා 

පලෝකපේ කුමන ප්රපද්ශයක සුදුසු දැයි ය හන ගැන අවපබෝධපය හ සිටීම. සමහ  කර්මා හත වලට 

බලඳාන චක්රීය බලඳෑේ ැනැවත නැවත සිදුවනග ගැන දැනුවත් භාවපය හ සිටිය යුතුය. උදාහ ණයක් 

පලස සෑම මුදල් වර්ෂයකම අවසානය වනවිට සිවිල් ඉංජිප හුවව හට හා ඉදිකිරීේ පකො හත්රාත්කුවව හට 

කාර්ය බහුල අවධියක් පේ. ඔබ අභයාසලා ක කලමණාකුවපවක් පලස වඩා ලාබදායක හා වඩා 

මලිකත්වයක් ගත යුතු වයාඳති  වලට ඔබපේ කාලය පව හක  ඳාභෝපභෝගිකයි හට හා පසේවා දායකයි හට 

වඩා පහො පසේවාවක් සැඳයීමට ඔබ දැන සිටිය යුතුය. එපසේම ලාභය වැඩිකිරීමටත් ඳාඩු අවම කිරීමටත් 

හැකි අයුභෝ හ පසේවකයි හ පයදවීමට ඔබ දැනසිටිය යුතුය. 

ඔබ අයදුේකිරීමට සිටින ක්පෂේත්රපේ පද්ශඳාලනික හා ආර්ථික ඉසේ පිළිබ දැනුවත් භාවයක් හා පසේවා 

පයෝජ්කයා පිළිබ ගැඹුුව අධයයනයක් ක  සිටිය යුතුය. එපසේම ඔබ අර්ධකාලීන රැකියාවක් පහෝ සීමා 

වාසිකව පසේවයක න ආයතනය මගි හ ඔබපේ ප්රාපයෝගික දැනුම වැඩික ගත හැක. 

එපසේම ඔබපේ දැනුම ඳරීක්ෂා කලහැකි ඒ සේබ හධපය හ ඇසිය හැකි ප්රශ්න නේ,  

 අඳ ආයතන ප්රධානියා කවුද? 

 අද දින පකොටස ්වල මිළ පකොඳමනද? 

 පමොනවාද ආයතනය  ගැන ඔබ ද හප හ? 

 ඉදිභෝ වස  කීඳපේදි අඳ මුහුණ පදන අභිපයෝග පමොනවාද? 

 ඔබ අඳ ආයතනපේ ප්රධානියා නේ ආයතනය දියුුවව සහා  ඉදිභෝ මාස 12දී කුමන පද්වල් වලට 

මලිකත්වය පද හප හද?  

 අඳපේ ත කකුවව හ සමග ඔබ ත කක  හප හ පකපසේද? 

 



තවත් ඔබපේ දැනුම විදහා දැක්විය හැකි ආකා යක් නේ ඔවු හ පවත පයොමුක න ආව ණ ලිපිය හා 

ඔවු හ ඔබ පවත පයොමුක න ප්රශ්නාවලියකට පිළිතුුව සැඳයීපේදීය. එිදදී උදාහ ණයක් පලස ඔබ විසි හ 

ආයතනය ගැන කල සමීක්ෂණය දැක්විය හැක. පුද්ගලයකු යේ රැකියාවක් ඉටුකිරීමට හැකියාව ඔහුපේ 

ගුණාංග හා පසෞඛ්ය තත්ත්වය මත ාඳවී.. වගකීේ ඉටුකිරීේ පහෝ ප්රවාහන මාධයය හට  සේබ හධ 

වීමට ඇි  හැකියාව යමකුපේ සමාජ් තත්වපේ සීමාව හ  පලස දැක්විය හැක1.    

කාර්ය ස්ථානපේදී සාර්ථකත්වය හා බැඳුනු කුවුව ව හප හ අධයාඳනයට හා ඳළපුුවද්දට වඩා  

පඳෞුවෂය බව ඳැවපසේ. කළමනාක ණ අභිප්රායය හ යමකුට පසේවා පයෝජ්කයකුට අ පලවි කිරීම 

රැකියාගතවීමභාවය පලස හඳු හවයි. අධයයනය හ ිදදි සමහ  ප්රි චා කය හ දැක්ව ඳභෝදි රැකියා 

පයෝගයතාවය ගැන දැක්ව අදහස් අත , 

* විවිධ වර්ගපේ කාර්යය හ වලට නමයශීලලිතාවය හා අනුගත වීම. 

*රැකියාවක අවශයතාවය හ ඉටුකිභෝමට ඔබ සතු සියළු කුසලතාවය හ  හා අත්දැකීේ  සේභා ය රැකියා 

පයෝගයතාවයයි 

*ඉටුකිරීමට අවශය හා ලැපබන පද් සේපර්ණ කිරීමට ඇි  කැමැත්ත.   

නිපුණතාවය ගැන දැක්ව අදහස් අත , 

*ඔබ ක න ක්රියාවකදී පහොන් හ කිභෝම, සමහ  විට ඔපව වැඩඳපල්දී විපශේෂිත කුසලතාවය හ සිදත වීම 

හා සමහ  විට ඔබපේ කාර්යපේදී දක්ෂ වීම, එපසේම කුසලතා හා අත්දැකීේ මත කාර්යය හිදදි විශිෂ්ඨ 

වීම. 

*නිපුණත්වය යනු යමකුපේ වතත්ී.ය ඉක්මනි හ දියුුව තත්ත්වයට ඳත්වීමයි. අවශය කාර්ය සැපිරීපේ 

හැකියා ව රැකියා පයෝගයතාවය පලස හැන් හවිය හැක. 

තවත් අතකි හ සලකන විට රැකියා පයෝගයතාවය යනු පසේවා පයෝජ්කයි හපේ අභිප්රායය හ මත නිගමනය 

ව හප හයයි පඳනී යයි. පසේවකයි හට වැඩි බලයක් ලබාපදන පුද්ගලය හපේ ගුණාංග හා හැකියාව හ  හා  

සේබ හධ  ව හප හ  වතත්ී.ය  සාර්ථකත්වයයි.             

 කළමනාකුවව හට හා මානව සේඳත් වතත්ි කයි හට ඔවු හ ද හනා පුද්ගල ගුණාංග සහ හකල 

ලැයිස්තුවකි හ නිපුණතාවපය හ යුතු පසේවකයකු සතු ප්රධාන ගුණාංග 5 ලකුුව ක  හනයැයි සහ හ 

කලවිට ලැබුනු ප්රි චා  වගුගත කලවිට ලැපබන ප්රි ඳල ඳහත දැක්පේ2.    
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අඳ රැකියාපේ නි තවන ආකා ය, අඳට ඒ ඳභෝස ය දැපනන ආකා යට සිදුවනු ඇත. එමනිසා වැඩ 

ආකල්ඳ පත්ුවේ ගැනීම මත පුද්ගලය හපේ හැසිරීම සිදුපේ. ආකල්ඳයක් යනු ඳභෝස ය පිළිබ අදහස් 

විශ්වාස හා දැනීේ පේ. ඳභෝපභෝජ්නය ක න ආහා , හමුවන පුද්ගලය හ පිළිබ , අධයයනය ක න 

ඳාඨමාලා පිළිබ අඳට ආකල්ඳ ඇත. අඳ හැසිප න ආකා යට බලඳෑේ ක න රැකියා ආකල්ඳය හ 

පදකක් ඇත. එනේ සංවිධානයට ඇි  කැඳවීම හා රැකියා තතේි යයි. 

5 
6 

8 
19 

25 
26 

32 
40 
40 
41 
41 

48 
49 
50 

63 

0 10 20 30 40 50 60 70

පර්ණ කාලීන පසේවාව 
කාර්යය හ කිරීම සහා බලඳෑේ කිරීමට ඇි  කැඳවීම 

ඉහල සේබ හධතාවය හ හා ජ්ාලගත බව 
කාර්යය හ සහා සුදුසු වීම 

අදාල ඉහල ඳළපුුවද්ද 
සංවිධානපේ වටිනාකේ වලට සුදුසු වීම 

ඉහල හැකියාවැි  බව 
විශ්වාසනීය භාවය 

ඳහසුපව හ වැඩ ඳභෝස යට අනුගත වීම 
රැකියා පේ අවශයතාවය හ අභිබවා යෑම 

දියුුව වීමට ඇි  ඉහල අධිෂ්ඨානය 
යහඳත් කාර්යය ප්රි ඳත්ි  

දියුුව වීමට ඇි  ඉහල විභවය 
නව හා නපවෝත්ඳාදක අදහස්  

කාර්යය හ සහා ධනාත්මක ආකල්ඳ 

ලළමණාලරුලන්  අනුල නිපුනතාාලයයන් යුතු යසේලලයකුයේ 

ගුණාංග් (%)  
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පර්ණ කාලීන පසේවාව ඇි  කැඳවීම  
කාර්යය හ කිරීම සහා බලඳෑේ කිභෝමට ඇි  කැඳවීම 

ජ්ාලගතබව හා ඉහල සේබ හධතා 
කාර්යය හට සුදුසුවීම 
අදාල ඉහල ඳළපුුවද්ද 

සංවිධානපේ වටිනාකේවලට සුදුසුවීම 
ඉහල හැකියාවැි  

ඳහසුපව හ වැඩ ඳභෝස යට අනුගතවීම 
විශ්වාසනීය භාවය 

දියුුව වීමට ඇි  ඉහල අධිෂ්ඨානය 
රැකියාපේ අවශයතාවය හ අභිබවා යෑම 

යහඳත් කාර්ය ප්රි ඳත්ි  
දියුුව වීමට ඇි  ඉහල විභවය 

නව හා නපවෝත්ඳාදක අදහස් පගන ඒම 
වැඩ සහා ධනාත්මක ආකල්ඳ 

මානල සේපත් ලෘත්තිලයින්  අනුල නිපුනතාාලයයන් යුතු 

යසේලලයයකුයේ ගුණාංග් (%) 



රැකියා තාෘප්තිය :රැකියා පිළිබ  අඳට දැපනන හැඟීමපේ. 

සංවිධානය යලයරහි ලන ලැපවීම: තම හ පසේවය ක න ආයතනය පිළිබ පුද්ගලයි හට ඇි  

ආකර්ශනයයි. ඉහල කැඳවීමක් ඇි  පසේවකයි හ හට සංවිධානපේ අ මුනු ක ා යාම සහා තදබල 

හැඟීමක් ඇත. එව හ පුද්ගලය හ හට ආයතනය යනු ඔවු හ පවනුවට අඳ යන හැඟීම ඇත.   

 

පඳෞුවෂත්වය 
පුද්ගලයා - ඳභෝස ය ගැලපීම 

රැකියාපේ ලක්ෂණ         --------------->රැකියා තතේි ය 

මානසික බැඳීම                                                                   ආයතනය පිළිබ කැඳවීම 
සංවිධානත්මක ී. ණ 
වැඩ සේබ හධතා 
ආති ය 
 
 
පසේවක සංතතෂ්ටිපේ ප්රධාන පුප ෝකථන පදකක් නේ රැකියා තතේි ය හා පසේවයට කැඳවීමයි. පසේවක 

කණ්ඩායම පකොත ේ සමාජීය වශපය හ පිළිපගන ඇත්ද ? පකොත ේ පගෞ  ව පර්වකව පසේවකය හ 

කළමණාකුවව හ හා කටයුතු ක  හප හද ? පකත ේ විශ්වාසදායි සබතා  ඔවු හ සමග ඇත්දැයි ය හන 

රැකියා තතේි ය හා සංවිධානයට ඇි  කැඳවීම  ාඳවි න බව සමික්ෂණ මගි හ අනාව ණය ක පගන 

ඇතැPrinciple of Management). ආයතනයක කළමණාකාරීත්වය පසේවකයි හට සව හ පද්නේ, 

ඔවු හපේ අදහස ්වලට ගුව ක යිනේ, ඒවාට අගයක් පද්නේද, පසේවකය හ පහොන් හ ක්රියාත්මක පේ. 

                          කවුුව හ ආයතනය හැ යයි පහෝ නැවී. සිටියිද, කවුුව හ පහොන් හ ක්රියාක යිද, ය හන 

ගැන අවධානපය හ සිටීම ආයතනය පිළිබ කැඳවීම හා ඒ පිළිබ තතේි ය මැන බලන දර්ශකයක් 

වැනිය. වැඩ ආකල්ඳ පසොයා බැලිම පිළිබ සැලසුේ සහගත ක්රම පදකක් නේ ආකල්ඳ පිළිබ 

අධයයනයක් හා හැ  ය හන හපේ සේමුඛ් ඳරීක්ෂණයයි.  KFC, Google  වැනි ආයතන වභෝ හ ව  

ආකල්ඳ පිළිබ අධයයනය හ සිදුක යි. පමවැනි අධයයනය හ  හසිගතව සිදුක යි නේ ගතහැකි 

පතො තුුව  නි වදයම වනු ඇත. පමවැනි අධයයනය හ සිදු පකරූ නමුත් පසේවකයි හ පකප ිද කිසිදු සුභ 

සිද්ධියක් පනොපේ නේ පසේවකය හ පේගැන නිද්රාශීලලී අකල්ඳ ද නු ඇත. එනිසා අනාගත ප්රයත්නය හද 

මල්ඳල පනොද යි. හැ ය හන හ සේමුඛ් ඳරීක්ෂණයට ලක්කිරීම ැExit Interview ග යනු මානව සේඳත් 

කලමනාක ණ අංශය මගි හ සිදුක යි. නිසි ඳභෝදි අධයයනය සිදු කපල්නමි  පසේවකය හ කාර්ය හ ිදදි 

අතතේි මත් වන පහේතු හා වැඩිදියුණූ කිරීේ කලයුතු ව හප හ කුමන පද්වල්ද ය හනට ඉඟි ලබාගත හැක3 
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