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ශැදින්වීම 

අඳ රබේ ශ්රභ බලෂබඳ ෂ වයුතියය  හි  ප්රභළණය  ක්රියළළරි් ලය ශළ ත ළ ෂ ්ගතතලන ෆටකාළී 

ත් ලයන් බභන්භ නිර්භළණය ලන රැිරයළ අලවහථළලන් රබේ ආර්ථි ලෘගතධිය ළ ර ෆනීබේදී 

ඵඳළන වෘජු වළධ බේ. 

ලර්තභළන ශ්රී යළබේ විරැිරයළ ෆටවේබේ සුවිබේ ක ළරණය නේ ප්රළථමි ශළ ගතවියික 

අධයළඳනබයන් ඳසු ලළර්කවල ශ්රභ බලෂඳට හ්වලන තුණණ ිරරිව ආර්ථිබ  නිර්භළණය වී ියබඵන 

රැිරයළ අලවහථළ වශළ ුණචි් ලය්ව බන දෆ්වවීභ්    බඳෞගතය අයයද බභ වුන්බේ කුවතළ ශළ 

නිපුණතළලයන් ිරළිඵ වහීභට ඳ්  බන වීභ් ය. හනේ ශ්රභ බලෂඳ ශළ රැිරයළ බලෂඳ අතර 

සුවිබේ ක බන ෆපීභ්ව ද්වනට ෆබේ. බේ ත් ් ලය ආර්ථි ලර්ධනයට බභන්භ බවේලළ නිුත්වියය 

අලභ ිරීභ වශළ ලන ක්රියළභළර් බබරි ද අි තර බව ඵඳළක. 

අඳ බදඳළර්තබේන්ළ ල රැිරයළ බ්වන්ද්ර රරැිරයළ බවේලළ භධයවහථළනය) වෆභ දිවහත්රි්වයභ ිරි ටුලළ ඇත. 

හභගින් ප්රළබගතය ය බමේ බ ේසළව භේටමින් රැිරයළ අබ්්වකවතකන් වශ රැිරයළ වඳයන ආයතන 

ල පුර්ඳළඩු යයළඳදියචි බබර්. ත බත රළ ුණ අඳ බදඳළර්තබේන්ළ  බලේ අඩවිබ                                   

රwww.dome.gov.lk) දදනිල යළල් ළලීන බේ. 

බභභගින් ශෆිරයළ  ෆදියළ අනුල සුදුසු අය බතෝරළ රැිරයළ වඳයන ආයතන ලට බය මු බබර්.  

ප්රළබගතය ය ශළ දිවහත්රි්ව භේටේන් රැිරයළ අබ්්වකවතකන් තරළශි ර  භබනෝමිිය ඳරි්වණ භගින් 

තභන්බේ ශෆිරයළල ශළ ෆදියළල  ශදුනළ ෆනීභට වෆෆවහවීභ. රැිරයළ බෝය   ආ් භ අභිභළනය  

ශුබලළදි ආමඳ  බඳෞුණය  නළය් ලය  ණ්ඩළයේ ශෆගීභ  රැිරයළල්ව ිරරිබේ අලයතළල  හි  

ලෆද් භ  ලෘ් යිය වයලර්ධනය යනළදිය ිරළිඵල බභන්භ වෆඟල ඇිය වශජ කුවතළ ශළ බුගතධිය 

පර්ණල බය දළ ෆබනන පදළක ආර්ථි ටුත් ත නියලීභට තුණණ ිරරිව ඵෆන්බලන  නයළක 

බභන්භ ප්රළබයෝගි ක්රියළළරේ වි ත පුහුණු ලෆඩමුකා ඳල් ලළ බභභ තුණණ ිරරිව බඳෞගතය 

අයබ  රැිරයළ තිරීබේ ලෆඩ ිරළිබල අඳ බදඳළර්තබේන්ළ ල ලර් 2010 සිට බයදීසීටී.  

බභි දී අඳ  ශළ අ් ලෆම ඵෆදනිමින් රබේ ශ්රභ වේඳත ළර්ය්වභල ්ඳබයෝජනය රමින් රැිරයළ 

්් ඳළදන ආයතන සිදු රන බභබශය අය ිරීභ  වදශළ 2019 සිට ලළර්කවල ්ව රැිරයළ ශරවර 

බ් භළල යටබ්  ජළිය භේටමින් වේභළන ්බෂ්ව ඳෆලෆ් වීභට ටුතළ  වයවිධළනය ර ඇත. 

හි  නියමු ලයළඳෘියය බව 2018 ලර්බ  කුුණණ දිවහත්රි්වබ  රැිරයළ ්් ඳළදන ආයතන රන 

විශිහට බභබශලර බභන්භ ෂභණළළී් ලබයි  වළර්ථ් ලය  රැිරයළ නිර්ණළය 05්ව යටබ්  

ඇයීභට ්වර ක් රැකියා ශරවර වේමාන ිරරිනෆබේ. 
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1. ක් රැකියා ශරවර වේමාන තරගාලලිමේ අරතණු 

 රැිරයළ ්් ඳළදනය රන ආයතන ඇයීභ ශළ දිරි ෆන්වීභ. 

 ජළිය රැකී ර්වළ ප්රියඳ් ියය්ව රnational employment standards)ශඳුන්ලළ දීභ.  

 බදඳළර්තබේන්ළ බේ ළර්ය වළධනය ඉශෂ දෆමීභ. 

2. ජයග්රාශකයන්ශට ැමබන විමේ ලරප්රවාද  

 කුවළන දිනළ න්නළ ද වභ ආයතනයටභ හභ කුවළනබ  වයබ්වතය්ව ආයතනබ  

සියවේභ ප්රචාළරණ ටුතළ  ලදී ජයග්රශණය ෂ ලර්බ  සිට ලර් 3 ළය්ව ද්වලළ බය දළ 

ත ශෆිරය. 

 ඔඵ ආයතනබ  ඇියලන පුරපුඳළඩු වදශළ ඔඵබේ ඉමලීභ අනුල බයෝය බවේලකන් 

ඵළදීබේදී ඔඵ ආයතනයට ප්රමුතළල දීභ . 

 ඔඵ ආයතනබ  භළනල වේඳ්  වයලර්ධනයට අලය බවේල අභිබප්රේරණ   නළය් ල පුහුණු   

ආමඳ වයලර්ධ    ඵෆශෆරත පුහුණු (OBT) ලෆනි ඕනභ පුහුණු ලෆඩවටශන්ව ඔඵබේ ඉමලීභ 

අනුල බදඳළර්තබේන්ළ  වේඳ්  දළය් ් ලය ඵළ දීභ . 

3. ආයතන ලර්ගීකරණය 

 පර්ණ ළලීන බවේල වයයළල 200 ටලෆය ආයතන 

 පර්ණ ළලීන බවේල වයයළල 50 සිට 200 ද්වලළලන ආයතන 

 පර්ණ ළලීන බවේල වයළල 50ට අඩු ආයතන 

4. ඇගයීමේ ක්රියාලලිය 

 ඳෂත අදියර - ඉදිරිඳ්  රන අයදුේ ඳත්රය විගතල්  ඳී්ව භණ්ඩය්ව භගින් ඉශත 

ආයතන ලර්ගීරණය අනුල බ ටවහ 03ට බලන්ර නී. ඉන්ඳසු බදඳළර්තබේන්ළ බේ 

නිර්ණළය අනුල මය කුණු ඵළ දීභ්ව සිදු රක. තීරණය කරන කඩඉේ කුණු ප්රමාණය 

ඉ්වභ ව  ආයතන වහථළනීය ඳී්වණයට සුදුසුේ ඵන අතර ඩඉේ කුණු ප්රභළණයට අඩු 

ආයතන තරඟය සුදුසුේ බන ඵක. 

 මදලන අදියර -  . -  . ඳෂමු අදියබරන් බතෝරළ ්  ආයතන තල දුරට්  ඇයීභ වදශළ ප්රවීන 

විනිහචාය භණ්ඩය්ව  ආයතන නිී්වණයට ඳෆමිබණ්. බඳර යිරණය ෂ ඇයීේ 

නිර්ණළය ලට ඳරිඵළි රල ඳලියන ඕනභ බත රළ ර්ව ිරළිෆනීභට බශෝ ප්රිය්වබේඳ ිරරිභට 

වේපර්ණ ඵය විනිහචාය භණ්ඩය වළ ල ඳලයි. 
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 මතලන අදියර -   ආයතන නිී්වණබයන් ඳසු ඵළ දුන් කුණු වභළබෝචානය ර ඉශත 

ආයතන ලර්ගීරණයට අනුල ඉශෂ කුණු ඵළ්  ආයතන ළ න්ව බතෝරළ ්ව රැිරයළ 

ශරවර රන් වේභළනය  දිවහත්රි්ව භේටමින් ිරරිනෆමීභට  ටුතළ  රනු ෆබේ. 
 

5. ඇගයීමේ මිනුේ දඬු වශ කුණු දීමේ ක්රමය 

අනු 

අංකය 

නිර්ණායකය කුණු 

1 රැිරයළ අලවහථළ ්් ඳළදනය ශළ රැිරයළ ත ිරීභ 400 

2 ලෆඩ ඳරිවරය ශළ බවේලළ ගුණ් ලය රදිවහත්රි්ව ශළ ජළිය වේභළන) 200 

3 ලෘ් යිය වයලර්ධන අලවහථළ රtraining/development/-life examples) 150 

4 වභළජ ආර්වණය(EPF/ETF/pension/insurance) 150 

5 බවේල සුබ වළධනය(sports/CSR) 100 

 හළ ල 1000 

 

6. අධිකාරිය ශා වේමානාභින් ප්රකායට ඳත් කිීම 

ජයග්රශයන් බතෝරළ ෆනීභ වේඵන්ධබයන් විනිහචාය භණ්ඩබ  තභිය යිරණය අලවළන 

යිරණය ලන අතර ජයග්රශණය ඵන ආයතන බලත මිනිවහඵ ශළ රැකීර්වළ බදඳළර්තබේන්ළ බේ 

අධය්ව ජනරළම  විසින් යඛිතල දෆනුේ බදනු ෆබේ. හය අලවළන නි ප්රියපය ලන අතර 

වේභළන ප්රදළබනෝ් වලය ේුණ ශළ ලෘ් යිය වමිිය  වඵතළ ුණ අභළතය රවීන්ද්ර වභරවීර 

භෆියළ භළබේ ප්රධළන් ලබයන් 2018 බදවෆේඵර් 13 ලන දින ඵ් තරමුම සුහුුණඳළය වේභන්ත්රණ 

ළළබේදී බඳ.ල.9.00 ට ඳෆලෆ් බේ.. 
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7. අයදුේඳත වේපූර්ණ කිීමට උඳමදව් 

 

  7.1.  බභභ අයදුේඳබති  ඇිය නිර්නළය වශළ බත රළ ුණ ුණණු වශ වළධ ඳෆශෆදියල ඉදිරිඳ්  
          රන්න. 

  7.2. අලය අලවහථළලන්ි දී ඳභණ්ව අියබර් බත රළ ුණ වෆඳයීභ වශළ ඇමුණුේ ඉදිරිඳ්  රන්න.       

  7.3. අයදුේඳ්  කුුණණ දිවහත්රි්ව බමේ ළර්යළබ  රැිරයළ බ්වන්ද්රබයන් 
         රරැිරයළ බවේලළ භධයවහථළනය) බන මිබම ඵළත ශෆිරය.  
         නෆතබශ ්  www.dome.gov.lk  බදඳළර්තබේන්ළ  බලේ අඩවිබයන් බළත ෂ ශෆ. 
 

 

 7.5. අයදුේඳත් භාරදීම 

 

2018 බන ලෆේඵර් භව 05 ලන දින ඳෆය 16.00 ට බඳර කුුණණ දිවහත්රි්ව බමේ ළර්යළබ  

රැිරයළ බ්වන්ද්රයරරැිරයළ බවේලළ භධයවහථළනය)  බලත බනවි්  බළරදිය ශෆිරය. නෆතබශ ්  හදිනට 

බඳර ෆබඵන බවේ බනවි්  බළරදීභට බශෝ දිවහත්රි්ව බමේ  දිවහත්රි්ව බමේ ළර්යළය  රරැිරයළ 

බවේලළ භධයවහථළනය) කුුණණ බලත යයළඳදියචි තෆඳබන් හවිය ශෆිරය. නෆතබශ ්   

kurunegalapes@gmail.com  බලත බය මු රන්න. 

 

ලෆය විවහතර වශළ අභතන්න     -   ධේමි භයළ -          0713382520  

                                                    ජයබ ය භයළ -      0718291893 

                                                    ුණණළර් න භයළ - 0718041976  

 

 

අයදුේඳත ඵශළන යුතේ ලරබ  ලේඳබවි  ‘’්ව රැිරයළ ශරවර 2108 ’’ යනුබලන් වටශන් ෂ 

ුතළ ය. 2018 බන ලෆේඵර් භව 05 ලන දිනට ඳසු ෆබඵන අයදුේඳ්  ප්රිය්වබේඳ රනු ෆබේ. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

http://www.dome.gov.lk/
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ආයතන ඇයීභ 
ආයතනය පිළිබ මතොරතුරු 
1. ආයතනබ  නභ 

i. සියශබන්  

........................................................................................................... 

ii. ඉයග්රීසිබයන් 

......................................................................................................... 

2. යිරනය             

............................................................................................................................ 

3. වහලබළලය:  

 

4. ආයතනය අය්  දිවහත්රි්වය..................................................................................... 

 

5. ප්රළබගතය ය බමේ බ ේසළය  ................................................................................ 

6. දුරථන අයය ....................................................................................................... 

7. සෆ්වවහ අයය .......................................................................................................... 

8. විදු්  යිරනය ......................................................................................................... 

9. බලේ අඩවිය ............................................................................................................ 

10. ආයතන ප්රධළනියළබේ නභ  

i. රසියශබන්)   .................................................................................................... 

              රඉයග්රීසිබයන්)  .................................................................................................... 

           ii. තනළ ර          ..................................................................................................... 

                          රසියශබන්)   ...................................................................................................... 

                         රඉයග්රීසිබයන්)  ...................................................................................................... 

 

 

නිහඳළදන        බවේලළ 

 DME 49 
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11. වේඵන්ධීළරබේ බත රළ ුණ 

i. නභ 

...................................................................................................................... 

ii. තනළ ර 

......................................................................................................................

. 

iii. යිරනය 

......................................................................................................................

. 

iv. ජයභ දුරථන අයය 

...................................................................................................................... 

v. ළර්යළලීය දුරථන අයය 

.................................................................................................................... 

vi. විදු්  යිරනය 

.................................................................................................................... 

 

12. ආයතන බ  ිරි ටීභ 

ආවන්නතභ නරය .............................................................................................. 

ආවන්නතභ ප්රධළන නරබ  සිට ඇිය දුර 

...............................................................Km 

13. ආයතන ලර්ගීරණය   

i. පර්ණ ළලීන බවේල වයයළල 200 ට ලෆය 

.......................................................................... 

ii. පර්ණ ළලීන බවේල වයයළල 50 – 100 අතර 

................................................................. 

iii. පර්ණ ළලීන බවේල වයයළල 50 ට අඩු 

.............................................................................. 
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 14. ලයළඳළරි ්වබේත්ර : ර්වබේත්ර ිරි ඳය්ව නේ ත සියම ර√ )වකුණු රන්න) 

 

15. ළර්ය භණ්ඩය  

i. අනුභත වයයළල 

.................................................................................................................. 

ii. දෆනට බවේලබ  බයදී සිටින බවේල වයයළල 

......................................................................... 

වහථිර තළලළය බ න්ත්රළ්   අනියේ බලන්  

     

 

 

16. වයවිධළන ලුශය රOrganizational Structure) ................................................................. 

(ඇමුණුභ්ව භඟින් ඉදිරිඳ්  රන්න) 

 

 

17. ඔඵ ආයතනය රැිරයළ බ්වන්ද්රබ  මභශජන රැිරයළ බවේලළ භධයවහථළනබ  බශෝ බදඳළර්තබේන්ළ  

බලේ අඩවිබ  යයළඳදියචි වී ියබේද? .......................................................................................... 

 

 

ප්රලළශන වේඵන්ධ ලයළඳළර  ඉදිිරීභ  

බශෝටම වශ වයචාළර  ඵෆයකු වශ ර්වණ  

ෘකවර්භය ආශ්රිත ර්භළන්ත  ඖධීය ලයළඳළර  

ඇකාේ ශළ බරදිිරළි  බරෝශම  

බභෝටර් ළර්මි වශ ලළශන බවේලළ වහථළන  විදුය වයබගත  

බඳෞගතය අධයළඳන ශළ ලෘ් යිය පුහුණු  බත රළ ුණ තළ්වණය වශ ඳරිණ  

ධීලර ර්භළන්තය ආශ්රිත ලයළඳළර  නෆේ ශළ ගුලන් බවේලළ ආශ්රිත ලයළඳළර  

ලෆවිය ආශ්රිත ලයළඳළර  අයළරණය වශ විබනෝදළවහලළදය  

බලන්  
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18. ඉශත ිරළිළ ර “ ඔේ” නේ  යයළඳදියචි ව ළය 

 

ලවර 1 අඩු      ලවර 1        ලවර 2 ලවර 3 ලවර 4        ලවර 5 ලෆය 

      

 

රැකියා අලව්ථා උත්ඳාදනය වශ රැකියා ගත කිීම 

19. ආයතනය ළ  2017 ලර්ය ළ දී  ඇියවු පුර්ඳළඩු වයයළල රආවන්න ලබයන්) 

............................. 
 

වහථිර තළලළය බ න්ත්රළ්   අනියේ බලන්  

     

 

 

20. හභ පුර්ඳළඩු ඇියවීභට ආවන්නභ බශේළ ල වබ   

 

 

 

21. ආයතනය ළ  ඳසුගිය ලර්ය ළ දී ර2017) ඇියව නල රැිරයළ අලවහථළලන් 

ණන..............................  

 

බශේළ ල පුර්ඳළඩු වයයළල 

්වවහ වීේ බශේළ බලන්   

නල රැිරයළ අලවහථළලන් ජනිත වීභ බශේළ බලන්   

විශ්රළභ ෆම භ බශේළ බලන්  

රැිරයළල ශෆරයළභ බශේළ බලන්  

බවේලබයන් ඳශ ිරීභ බශේළ බලන්   

බලන්   
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22. ඔඵ ආයතනය විසින් අනුභනය රනු ඵන ලඩළ්  පදළයී පුර්ඳළඩු ප්රසිගතධ ිරීබේ ක්රභබේදය. 

(අදළ ිරළිළ ර ඉදිරිබයන් √ කුණ බය දන්න.) 

භළධය දෆන්වීේ )පුල් ඳ් මනීඳලළි නීමගුලන්විදුය  ර   

මිනිවහඵ නිබය ජිත ආයතන                                                                                    

පුගතය වේඵන්දතළ  

අන්තර්ජළ දෆන්වීේ  

අබයන්තර බභබභෝ ඳත්ර  

බලන්   ර )වශන් රන්න   

 

23. ආයතනය ළ  ලවරට සිදු රන ඵදලළ ෆනීේ 

වයයළල................................................................. 

වහථිර තළලළය බ න්ත්රළ්   අනියේ බලන්  

     

 

 

24. ඔඵ ආයතනය විසින් අනුභනය රනු ඵන ලඩළ්  පදළයී ඵදලළ ෆනීබේ ක්රභබේදය. 

(අනුිරළිබලයන් නේ රන්න 1- 5) 

      අනුිරළිබල 

කුවතළ ඳදනභ  

ඳපුුණගතද භත  

තරඟ විබළ  

වේමු ඳී්වණ                                                                             

අබයන්තර ්වවහවීේ                                                                                

ඉශත සියවේ ක්රභ අනුභනය රමින්  
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25. ඳසුගිය ලර්ය ළ  ර2017) සිදු රන ද ඵලළ ෆනීේ වයයළල 

 

 

26. ඔඵ ආයතනයට ඵදලළ ්  ිරරිව රැිරයළ ශෆරයළභට බශේළ ල 

රැකියා ශැරයාමට මශේතුල වංඛ්යාල 

බලන්  රැිරයළල්ව ෆම භ බශේළ බලන්  

විළ භළසි ලෆටුඳ්ව අබ්්වළ ිරරිභ බශේළ බලන්  

ලෆයදුර අධයළඳනය වශළ  

විලළශ වීභ බශේළ බලන්  

ලෘ් යිය බවෞය ෆටකා රබවෞයට අි තර ත් ලයන්)  

බලන්   

 

 

27. රැිරයළ ශෆරයන ිරරිව අලභ ිරීභට ආයතනය විසින් බන ඇිය ක්රියළභළර් 

....................................... 

28. ලෘ් යිය ්වවහවීේ ියබේද .ඔේ ම නෆත 

28.1. ්වවහවීේ ිරයලර විවහතර රන්න. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

ඵදලළ ෆනීේ සිදු ෂ ආළරය                  ඵදලළ ්  

වයයළල        

රැිරයළල ශෆරගිය 

වයයළල රසිටී නේ) 

රැිරයළ බ්වන්ද්රයමභශජන රැිරයළ බවේලළ  භධයවහථළනයම 

බදඳළර්තබේන්ළ  බලේ අඩවිය භඟින් සිදුරන ද ඵදලළ  ෆනීේ                                                                                                                            

  

බලන්  ආළරබ  ඵදලළ ෆනීේ    
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ලැඩ ඳරිවරය ශ මවේලා ගුණත්ලය 

29. ඔඵ ආයතනබ  බවේලළ ඇයීේ ලබයන් ෆම  ඇිය වේභළන ර අලවළන ලවර 03 ) 

වේභළනය ලර්ය වහථළනය 

ජළිය 

භේටභ 

ඳෂළ්  දිවහත්රි්ව 

පදළයීතළ වේභළනය(productivity Awards)       

ත් ් ල වේභළන රISO)     

ලෘ් යිය වහලවහථතළ වේභළනරOccupation Safety & 

Health) 

    

ර්භළන්ත විශිහටතළ වේභළනය (Industry Excellence)      

5  S  අකිමමොමටෝ (JASTICA)     

ලයාඳාර විශි්ටතා ජාතික වේමානය (National  Business 

Excellence Awards) 

    

People s Awards     

මලනත් 

........................................................................... 

    

 

ලෘත්තීය වංලර්ධන අලයතා 

  30. බවේලකන්බේ ලෘ් යිය වයලර්ධනය බලනුබලන් ආයතනය බන ඇිය ක්රියළභළර් 

 

මවේලක වංලර්ධනය වශා මවේලක වංඛ්යාල 

බගතය ය පුහුණු ලෆඩවටශන්  

විබගතය ය පුහුණු ලෆඩවටශන්  

අධයළඳන අලවහථළ ඵළ දීභ   

ලෘ් යිය පුහුණු අලවහථළලන්  

බලන්   
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වමාජ ආරක්ණය 
 

31. බවේලකන් බලනුබලන් ඵළ බදන වභළජ ආර්වණ බවේලළලන්     

වමාජ ආරක්ණ මවේලාල දායකත්ලය 

ආයතනි  % බවේල % 

EPF   

ETF   

ර්වණ ආලරණ   

අලදළනේ දීභනළ   

බලන්    

 

  

මවේලක සුභවාධනය 

32. බවේලකන් බලනුබලන් ඵළ බදන සුඵවළධන බවේලළලන්  

සුභ වාධන මවේලය ඔව් නැත විව්තරය 

ප්රවළද දීභනළ                                                                                                                      

නි ඇඳුේ    

ප්රලළශන ඳශසුේ    

නලළතෆන් ඳශසුේ    

ණය ඵළ ෆනීබේ ඳශසුේ    

ආශළර ඵළ දීභ    

විබන දළ් භ ලෆඩවටශන්    

දුණලන්බේ අධයළඳන අලයතළ    

බලන්     

 

 


