
ශ්රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන දකාමිෂන් සභාව  
 

 

Applications are invited from qualified candidates to fill the following vacancy ශ්රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන දකාමිෂන් සභාදේ (TRCSL) පහත  

 

ශ්රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන දකාමිෂන් සභාදේ පහත සඳහන් තනතුරු පුරප්පාඩුව පිරවීම සඳහා සුදුසුකම් ලත් අදප්ක්ෂකයින්දෙන්  

අයදුම්පත් කැඳවනු ලැදේ. 

දකාමිෂන් සභා දේකම්   
 

   රැකියා විස්තරය  

01. කකොමිෂන් සභො රැසවීම් කැඳීම 

02. රැසවීම්වල වොර්තො සහ අදොළ ලියකියවිලි පවත්වොකෙන යොම 

03. කකොමිෂන් සභොකේ තීරණ දැනුම් දීම සහ පසු විපරම් ක්රියොමොෙත ෙැනීම 

04. වොෂතික වොර්තො සම්පොදනය කිරීම 

05. ප්රසිද්ධ  විභොෙ  පටිපොටි වලට  සහභොගී ීම  

අවශය අධ්යාපන/ වෘත්තීය සුදුසුකම්: 

 

  ශ්රී ලංකො විශවවවිදයොල ප්රතිපොදන කකොමිෂන් සභොව විසින් පිළිෙත් විශවවවිදයොලයකින් 1 වන කහෝ 2 වන පන්තිකේ නීති  (විකශවෂ) උපොධිය ලබො තිබීම 

    දහෝ 

නීතීඥවරකයකු විය යුතු ීම 

    සහ  

අවශය පළපුරුේද : 

 

 නීති කකෂවත්රය පිළිබඳව කළමනොකරණ මට්ටකම් අවම වශකයන් වසර 03ක පශවචොත් - කසවවො සුදුසුකම්  

     දහෝ  

    

දීප වයොප්ර් කසවවකේ නිලධොරිකයකු කලස අවම වශකයන් වසර 03 ක සතුටුදොයක කසවවො පළපුරුද්ද  සපුරො තිබීම     

 

අවශය දවනත්ත  සුදුසුකම්: 

 

  කකොමිෂන් සභොව විසින් නිශවචය  කරන  පරිදි,  දත්ර් සමුදො කළමනොකරණය සහ සම්මර් මෘදුකොංෙ පැකකජ පිළිබඳව මනො දැනුම 

    

    සහ  

 කකොමිෂන් සභොව විසින් නිශවචය  කරන  පරිදි, ඉංග්රීසි සහ සිංහල/කදමළ භොෂො හැසිරීකම් (ලිඛිර් සහ වොචික)  විශිෂවට සන්නිකේදන කුසලර්ොවය 

  

             වයස: අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ යුතු   අවසොන දිනට වයස අවුරුදු  22  කනොඅඩු සහ අවුරුදු  45 ට කනොවැඩි විය යුතුය.  

             

             වැටුප : - TRC - 2-2 වැටුප් පරිමොණය අදොළ කේ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

පුරප්පාඩු  

Recruitment Procedure – Through a competitive examination and a structured interview 

අයදුම්කරන ක්රමය  

•  අයදුම්පත්රය කමර්ැනින් බොෙර් කළ යුතුය. 

• අදොළ ආකෘතියට අනුකූල කනොවන පරිදි පිළිකයල කර එවන  අයදුම්පත් ප්රතිකකෂවප කරනු ලැකේ. 

• සම්පුණත කරන ලද අයදුම්පත් අධයොපනික/වෘත්තීය සුදුසුකම් සහ කසවවො පළපුරුද්ද පිළිබඳ විසවර්ර සමෙ එවිය යුතුය.  

•    අයදුම්පත් පැහැදිලි සහ කියවිය හැකි විය යුතු අර්ර අවශයර්ොවයනට අනුකූල කනොවන අයදුම්පත්  සලකො බලනු කනොලැකේ.  

• සුදුසුකම්, පළපුරුද්ද සහ කවනත් අදොළ  කර්ොරතුරු   පිළිබඳ සම්ූණත විසවර්ර  සහිර්ව සකසව කරන ලද අයදුම්පත්රවල  PDF පිටපත්  2022.03.23   දින කහෝ එදිනට 

කපර careers@trc.gov.lk  විදුත් ලිපිනයට  ලැකබන කසව  එවිය යුතුය. දැනටමත් රජකේ කදපොර්තකම්න්තු, රොජය සංසවථො, මණ්ඩල සහ අධිකොරීන්ී  කසවවකේ 
නියුතු අයදුම්කරුවන්  වර්තමොන  ර්නතුකරන් නිදහසව කිරීමට එකඟර්ොවය සහිර්ව  අදොළ කදපොර්තකම්න්තු / ආයර්න ප්රධොනියො  මගින් ඉහර් ර්නතුරු සඳහො  සිය 
අයදුම්පත්  ඉදිරිපත් කළ යුතුය.  

•  සහතික පිටපත් කනොමැතිව ඉදිරිපත් කරන අයදුම්පත් ප්රතිකකෂවප කරනු ලැකේ. කමම සියලුම ලියකියවිලි වල මුල් පිටපත් සම්මුඛ පරීකෂණයට ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

  දපාදු දකාන්දේසි  
 

1. සෑම අයදුම්කරුකවකුම ශ්රී ලංකොකේ පුරවැසිකයකු විය යුතු අර්ර ර්නතුකත රොජකොරි කහොඳින් ඉටු කිරීමට සහ දිවයිකන් ඕනෑම ප්රකද්ශයක කසවවය කිරීමට ශොරීරිකව හො 

මොනසිකව කයෝෙය විය යුතුය. 

2. අයැදුම්පත් භොර ෙන්නො අවසන්  දිනට අවශය සුදුසුකම්  සපුරො කනොමැති අයදුම්කරුවන් සලකො බලනු කනොලැකේ. 
3. ඕනෑම ආකොරයක බලපෑම් කිරීම නුසුදුසුකමක කලස සලකනු ලැකේ. 
4. බඳවො ෙැනීම කල්දැමීම/අවලංගු කිරීම තීරණය කිරීම පිළිබඳ අයිතිය ශ්රී ලංකො විදුලි සංකද්ශ නියොමන කකොමිෂන් සභොව (TRCSL) සතුය. 
5. ශ්රී ලංකො විදුලි සංකද්ශ නියොමන කකොමිෂන් සභොව  යනු නියොමන අධිකොරියක වන අර්ර, ශ්රී ලංකො විදුලි සංකද්ශ නියොමන කකොමිෂන්  සභොකේ  රැකියොව සඳහො බඳවො 

ෙන්නො ඕනෑම පුද්ෙලකයකු ඔහුකේ/ඇයකේ කලත්රයො කහෝ පවුකල්  සොමොජිකයකු ශ්රී ලංකො විදුලි සංකද්ශ නියොමන කකොමිෂන් සභොකේ නියොමන පොලනය යටකත් 

පවතින ආයර්නයක  ර්නතුරකට පත් කිරීම කහෝ රැකියොවක ලබො ෙැනීම සඳහො සෘජුව කහෝ වක්රව දිරි ෙැන්ීම, මැදිහත්ීම  කහෝ කපනී සිටීම සිදු  කනොකළ යුතුය. 
6.  දැනටමත් රජකේ කදපොර්තකම්න්තු , සංසවථො සහ වයවසවථොපිර් මණ්ඩලවල කසවවකේ නියුතු වූවන්   කර්ෝරොෙනු ලැබුවකහොත් දැනට නිරර් ර්නතුරින්  නිදහසව කිරීකම් 

හැකියොව සඳහන් කරමින් අදොළ ආයර්න ප්රධොනියො  මගින්  ර්ම අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.  
 

 

බඳවො ෙැනීකම් පටිපොටිය  – ර්රඟකොරී ලිඛිර් විභොෙයකින් පසුව වුහෙර් සම්මුඛ පරීකෂණයක මගිනි 

ලිඛිර් විභොෙය සඳහො විෂයයන් - සොමොනය බුද්ධිය, විෂයය දැනුම, කළමනොකරණ කුසලර්ො 

 



 

 

 


