
ආයතන ඇගයීභ 

8.ආයතනය පිළිඵ තතොරතුරු 

1. ආයතනතේ නභ 

i. සිංශතන්  ........................................................................................................... 

ii. ඉිංග්රීසතයන් ......................................................................................................... 

2. ලිපිනය .................................................................................................................. 

3. වහලබළලය:  

 

4. ආයතනය අයත් ප්රළතීය ය තම් ක ත්ොඨාශළය ............................................................... 

5. දිවහත්රික්කය්ය .............................................................................................................. 

6. දුර්ථන අිං්ය ....................................................................................................... 

7. සෆක්කයවහ අිං්ය .......................................................................................................... 

8. විදුත් ලිපිනය ......................................................................................................... 

9. තලබ් අඩවිය ............................................................................................................ 

10. ආයතන ප්රධළියයළ  

i. නභ  

(සිංශතන්) 

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

(ඉිංග්රීසතයන්) 

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

ii. තනතුර 

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

(සිංශතන්) 

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

(ඉිංග්රීසතයන්) 

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

 

 

 

 

නිෂ්පාදන        ස ේවා 

DME 49 



11.ව කඵන්ධී්ළර්තේ තතොරතුරු 

i. නභ 

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

ii. තනතුර 

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

iii. ලිපිනය 

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

iv. ජිංගභ දුර්ථන අිං්ය 

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

v. ්ළර්යළලීය දුර්ථන අිං්ය 

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

vi. විදුත් ලිපිනය 

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

 

12. ආයතනය පිහිටී 

ආවන්නභ නගරය .............................................................................................. 

ආවන්නභ ප්රධළන නගරතේ ස  ඇි  දුර ................................................................Km 

 

13. ආයතන ලර්ගී්රණය  (තවේල් විංඛ්යළල අව)ල)    

i. පූර්ණ ්ළලීන තවේල් විංඛ්යළල200   ලෆඩි 

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

ii. පූර්ණ ්ළලීන තවේල් විංඛ්යළල 50 ත් 100ත් අතර 

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

iii. පූර්ණ ්ළලීන තවේල් විංඛ්යළල 50   අඩු 

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

 

 

 



14. ලයළඳළරතේ ක්කයතේර ((ක්කයතේර ිහහිඳයක්කය න ක සයම (√ )වකුණු ්රන්න) 

 

15. ්ළර්ය භණ්ඩය  

i. අව)භත විංඛ්යළල 

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

ii. දෆන  තවේලතේ තයදී සටින තවේල් විංඛ්යළල 

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

වහථිර තළල්ළලි් ත්ොන්රළත් අියය ක තලනත් 

     

 

 

16. විංවිධළන ලුශය (Organizational Structure)................................................................. 

(ඇමුණුභක්කය භඟින් ඉදිරිඳත් ්රන්න) 

 

 

17. ඔඵ ආයතනය රැිහයළ තක්කයන්ද්රතේ මභශජන රැිහයළ තවේලළ භධයවහථළනතේ තශ  තදඳළර්තත කන්තු තලබ් 

අඩවිතේ ලියළඳදිිංචි වී ි තබ්ද? .......................................................................................... 

ප්රලළශන ව කඵන්ධ ලයළඳළර  ඉදිිහරීභ  

තශ  ම වශ විංචළර්  ඵෆිංකු වශ රක්කයණ  

්ෘෂි්ර්භය ආශ්රිත ්ර්භළන්ත  ඖධීය ලයළඳළර  

ඇගළු ක ශළ තරදිපිළි  තර ශම  

තභ  ර ්ළර්මි් වශ ලළශන තවේලළ වහථළන  විදුලි විංතී  

තඳෞීගලි් අධයළඳන ශළ ලෘත්තීය පුහුණු  තතොරතුරු තළක්කයණය වශ ඳරිගණ්  

ධීලර ශළ ව කඵන්ධ ලයළඳළර  නෆව් ශළ ගුලන් තවේලළ ආශ්රිත ලයළඳළර  

ලෆවිලි ව කඵන්ධ ලයළඳළර  අිං්ළරණය වශ විතන දළවහලළදය  

තලනත් 



18. ඉශත පිළිතුර “ඔව්” න ක ලියළඳදිිංචි ව ්ළය 

 

ලවර 1 අඩු      ලවර 1        ලවර 2 ලවර 3 ලවර 4        ලවර 5 ලෆඩි 

      

 

8.1 රැිහයළ අලවහථළ උත්ඳළදනය වශ රැිහයළ ගත ිහරීභ 

19. ආයතනය තු 2017 ලර්ය තුදී ඇි වු පුරප්ඳළඩු විංඛ්යළල (ආවන්න ලතයන්)............................. 

 

වහථිර තළල්ළලි් ත්ොන්රළත්  අියය ක තලනත් 

     

 

20. එභ පුරප්ඳළඩු ඇි වීභ  ආවන්නභ තශේතුල වතේ  

 

 

21. ආයතනය තු ඳසුගිය ලර්ය තුදී (2017) ඇි ව නල රැිහයළ අලවහථළලන් ගණන..............................  

 

 

තශේතුල පුරප්ඳළඩු විංඛ්යළල 

උවවහ වී ක තශේතුතලන්   

නල රැිහයළ අලවහථළලන් ජියත වීභ තශේතුතලන්   

විශ්රළභ ෆම භ තශේතුතලන්  

රැිහයළල ශෆරයළභ තශේතුතලන්  

තවේලතයන් ඳශ ිහරීභ තශේතුතලන්   

තලනත්  



22. ඔඵ ආයතනය විසන් අව)ගභනය ්රව) ඵන ලඩළත් පදළයී පුරප්ඳළඩු ප්රසීධ ිහරීත ක ්රභතව්දය. 

(අදළ පිළිතුර ඉදිරිතයන් √ කුණ තයොදන්න.) 

භළධය දෆන්වී ක )පුලත්ඳත්මරඳලළහිරූමගුලන්විදුලි  (   

මිියවහඵ ියතයොජිත ආයතන                                                                                    

පුීගලි් ව කඵන්දතළ  

අන්තර්ජළ දෆන්වී ක  

අබයන්තර තභතභ  ඳර  

තලනත්  ( )වශන් ්රන්න   

 

23. ආයතනය තු ලවර්  සදු ්රන ඵදලළ ගෆරූ ක විංඛ්යළල................................................................. 

වහථිර තළල්ළලි් ත්ොන්රළත්  අියය ක තලනත් 

     

 

24. ඔඵ ආයතනය විසන් අව)ගභනය ්රව) ඵන ලඩළත් පදළයී ඵදලළ ගෆරූත ක ්රභතව්දය. 

(අව)පිළිතලලින් න ක ්රන්න 1- 5) 

කුවතළ ඳදනභ  

තරඟ විබළග  

ව කමුඛ් ඳරීක්කයණ                                                                             

අබයන්තර උවවහවී ක                                                                                

ඉශත සයළු ්රභ අව)ගභනය ්රමින්  

 

 

 

 



25. ඳසුගිය ලර්ය තු (2017) සදු ්රන ද ඵදලළ ගෆරූ ක විංඛ්යළල 

 

26.ඔඵ ආයතනය  ඵදලළ ගත් පිරිව රැිහයළ ශෆරයළභ  තශේතුල 

තලනත් රැිහයළලක්කය ෆම භ තශේතුතලන්  

විළ භළස් ලෆටුඳක්කය අතප්ක්කයළ ිහරිභ තශේතුතලන්  

ලෆඩිදුර අධයළඳනය වශළ  

විලළශ වීභ තශේතුතලන්  

ලෘත්තීය තවෞඛ්ය ගෆ ළු   

තලනත්  

 

27. රැිහයළ ශෆරයන පිරිව අලභ ිහරීභ  ආශතනය විසන් තගන ඇි  

ක්රියළභළර්ග.......................................... 

28. ලෘත්තීය උවවහවී කල පියලර. (්රුණළ්ර අමුණුභ 1 අව)ල ඇමුණුභ 11 ව කපූර්ණ ්රන්න.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඵදලළ ගෆරූ ක සදු ් ආ්ළරය                  ඵදලළ ගත් 

විංඛ්යළල        

රැිහයළල ශෆරගිය 

විංඛ්යළල (සටී න ක) 

රැිහයළ තක්කයන්ද්රයමභශජන රැිහයළ තවේලළ  භධයවහථළනයම 

තදඳළර්තත කන්තු ජතලබ් අඩවිය භඟින් සදු්රන ද ඵදලළ  ගෆරූ ක                                                                                                                            

  

තලනත් ආ්ළරතේ ඵදලළ ගෆරූ ක    



8.2ලෆඩ ඳරිවරය ශ තවේලළ ගුණත්ලය 

29. ඔඵ ආයතනතේ තවේලළ ඇගයී ක ලතයන් ෆම  ඇි  ව කභළන (අලවළන ලවර 03 ්) 

 

ව කභළනය ලර්ය වහථළනය 

ජළි ් 

භඨා භ 

ඳෂළත් දිවහත්රික්කය 

පදළයීතළ ව කභළනය(productivity Awards)       

තත්ල ව කභළන (ISO)     

ලෘත්තීය වහලවහථතළ ව කභළන(Occupation Safety & 

Health) 

    

්ර්භළන්ත විශිහශතළ ව කභළනය (Industry Excellence)      

5  S  අිහතභොත   (JASTICA)     

ලයළඳළර විශිහශතළ ජළි ් ව කභළනය (National  Business 

Excellence Awards) 

    

People s Awards     

තලනත් 

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

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

    

 

 

 

 

 

 

 



8.3ලෘත්තීය විංලර්ධන අලයතළ 

30. තවේල්යින්තේ ලෘත්තීය විංලර්ධනය තලව)තලන් ආයතනය තගන ඇි  ක්රියළභළර්ග 

 

තීය ය පුහුණු ලෆඩව ශන්   

විතීය ය පුහුණු ලෆඩව ශන්  

අධයළඳන අලවහථළ ඵළ දීභ   

ලෘත්තීය පුහුණු අලවහථළලන්  

තලනත්  

 

8.4වභළජ ආරක්කයණ 

 

31. තවේල්යින් තලව)තලන් ඵළ තදන වභළජ ආරක්කයණ තවේලළලන්     

EPF/ETF 

 

ආයතිය් තවේල් 

  

රක්කයණ ආලරණ  

අලදළන ක දීභනළ  

තලනත්  

 

 

 

 

 

 



8.5 තවේල් සුබ වළධනය 

32. තවේල්යින් තලව)තලන් ඵළ තදන සුඵ වළධන තවේලළලන්  

ප්රවළද දීභනළ                                                                                                                    

ිය ඇඳු ක  

ප්රලළශන ඳශසු් ක  

නලළතෆන් ඳශසු් ක  

ණය ඵළ ගෆරූත ක ඳශසු් ක  

ආශළර ඵළ දීභ  

විතනොදළත්භ් ලෆඩව ශන්  

දරුලන්තේ අධයළඳන අලයතළ  

තලනත්  

 

 

 

 

 

 

 


