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 ශ්රි රාවහ ව තමාභහන රැකියාඹහ ටළුලු ව සුරැ ලී ක වහය ඹ න  ප්රළථමිමික ශළ විතීතීකක 
අධයහඳන ඹ ප ඳසු හතමකවව රභ  ශඳරු ක්වන ාුණ  ිරිස රතමිකව   ිරතමභහ ඹ ී 
ති ඵන කියාඹහ අසථහ වහ ුණචිවත්ඹ්ව  නොදළ්වීභයි.   ඳෞද්ටලිව අාලඹද  භොවු ප ේ 

කුරාහ වහ ිරපු ාහඹ ප ිරළිඵ ෆහීභවු ඳත් න ඵ්ව දළයාඹ  නොවළව. කන  ශ්රභ 

දලෂඳ වහ කියාඹහ දලෂඳ අාය සුතීදේෂී දනොගෆපීභක් ද්වනු රළ ේ.    ාත්ත්ඹ 
රතමිකව තමධනඹු  භ පභ  ීහ ිරයු්වතිඹ අභ යාරීභ වහ න ක්රිඹහභහතමට  ව යදද 
අදාවය  ර ඵරඳහයි 

අඳ  දඳහතමා   පතු ව කියාඹහ  ්ව පද්ර රකියාඹහ  ීහ භධයසථහන) ෆභ දිසත්රි්වවඹවභ ිරදටුහ 
ඇා. කභගි ප ප්රහ ද්ය ඹ  මව   වෝඨහල භ්ුමි ප කියාඹහ අ ේ්වකවායි ප ව කියාඹහ ඳඹන 

රඹාන ර පුයේඳහඩු ලිඹහඳදිාචි  ව තම. ඒ  ාොයතුුණ අඳ  ේ අඩරැ   ර www.dome.gov.lk) 
ඹහත්වහලීන  ව.  භභඟි ප වළයාඹහ  රළදිඹහ අනු සුදුසු අඹ  ාෝයහ කියාඹහ ඳඹන රඹාන රු 
 ඹොමු  ව තම.  

ාද ප්රහ ද්ය ඹ වහ දිසත්රි්වව භ්ු  ප කියාඹහ අ ේ්වකවායි ප ඒවයහශි වය, භ නෝමිතිව ඳිස්ව  
භඟි ප ාභ ප ේ වළයාඹහ වහ රළදිඹහ  වඳුනහ ටළනීභු ළරළසීභ, කියාඹහ  රෝවඹ, රත්භ 

අභිභහනඹ, ශුබලළදි ආකත්ඳ, දඳෞරුය, නළයකත්ලය, කණ්ඩළයම් ශෆගීභ, කියාඹහ්ව යාිස   

අලයාහ, කද ළදටත්වභ, ලෘත්තීය වංලර්ධනය ඹනහදිඹ ිරළිඵ  භ පභ ළඟ ඇති වජ 

කුරාහ වහ බුද්ධිඹ පූතම   ඹොදහ  ටන පෙළක ආර්ථික කටයුත්තක නියලීභට ාුණ  ිරිස ඵර 

ටළ ප න  නයළකක  භ පභ ප්රළදයෝගික ක්රිඹහවහයව  දා පුහුණු ලෆඩතළු ඳත්හ, භභ ාුණ  

ිරිස  ඳෞද්ටලිව අාල   රැකියළගත කිරීදම් ලෆඩ පිළිදලක අඳ  දඳහතමා   පතු තම 2010 
සිු  ඹදීසීටී. 

අඳ වහ අත්ළම ඵළටිරමි ප රැකියළගත කිරීදම් ලෆඩ පිළිදලට ෙළයක වූ කියාඹහ උත්ඳහදන 
රඹාන ඇටයීභ  වහ 2019 සිු ර්ව කියාඹහ වයය  ත්භහ ඹු ත් ජහතිව භ්ුමි ප  භහන 
උ ශර්ව ඳළළත්ීභු වුයුතු ාරැධහනඹ වය ඇා. භදදී ිරසඳහදන,  ීහ, ව වෘකවවහතමමිව 
ඹන ්ව ීත්රඹ පද කියාඹහ ාත්ත්ඹ ප වහ කද ප්රමිීන ප ඇටයීභු ර්ව  ව තම.  

     02.ක් රැකියළ ශරවර වම්භළන තරඟළලලිදේ අරතණු 

 කියාඹහ උත්ඳහදන රඹාන දිිස ටළ පීභ.   

 සුිරසි කියාඹහ උත්ඳහදනඹ ප වහ යහඳහිසව ප්රජහ  භ වඹ ීභ රPromotion of 
Decent work). 

 රභ ඵරවහඹ තුශ කියාඹහ රැයු්වතිඹ අභ යාරීභ වහ දහඹව ීභ. 

03.ආයතන ලර්ගීකරණය 

 ිරසඳහදන අාල   කියාඹහ ඳඹන රඹාන 

  ීහ අාල   කියාඹහ ඳඹන රඹාන 

 වෘකව වහතමමිව අාල   කියාඹහ ඳඹන රඹාන 

  

04.වම්භළන ලර්ගීකරණය - දිවහත්රික් භටමටමින් 

 දිසත්රි්ව ර්ව කියාඹහ වයය ය ප  භහනඹ   

 දිසත්රි්ව ර්ව කියාඹහ වයය ිසදී  භහනඹ    

 දිසත්රි්ව ර්ව කියාඹහ වයය  රෝවඩ  භහනඹ 

අ ේ්වකවා අභ ඳිසහධිා භ්ුභු ළඩි ඹ ප රකුණු රඵහට පනහ රඹාන ඳභ ්ව  භහන 

වහ ිරතම ද්ල  ව තම.  

01. ශෆඳින්වීභ 
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05.  ජයග්රළශකකන්ට ෆදඵන ප්රතිළබ 

 සිඹලුභ ජඹග්රහවවයි ප වහ යහඳහය   ප්රතමධන වුයුතුරදී  භහනරහභී ප ඵ, 

ප්රචාහය ඹ යාරී   අසථහ රළීමභ ර භහන ප්රදහන ඹ ප ඳසු). 

 ප්රථභ සථහනඹ රඵහට පන ප වහ  භහන රහානනඹ ාභ ලිිර  ව ප්රචාහය  දළ පී රු 

 ඹොදහ ටළනීභු අසථහ රළීමභ.ර ය 03ව වහරඹ්ව). 

 රඹාන   භහන  ඳත් ාතමධනඹු අදහර  සිඹළු  ීහ පර දී  දඳහතමා   පතු ව 

ප්රමුඛත්ඹ රඵහදීභ. 

 

06. අයදුම්ඳත වම්පර්ණ කිරීභට උඳදෙවහ 

  භභ ායඟ වහ ායඟ වශ වළයා ප  ප ට ඳව, වෆටමර, භවනුය,  භො යහටර, 

 ඳො ශො පනුණ, ව ඵ ප ාොු, පුත්ාරභ, යාලි නොච්චිඹ, භඩවරපු ඹන දිසත්රි්වර 

ායඟවුණ පු ඳභණි. 

 මිිරසඵර වහ කිකීය්වහ දඳහතමා   පතු භඟ  ඵ පධ ී වුයුතු වයන ඉවා 

දිසත්රි්වවඹ පද ිරදුහ ඇති සිඹළුභ  ඳෞද්ටලිව රඹාන අඹදු ඳත් ඉදිිසඳත් යාරීභ වහ 

සුදුසුව  රඵයි.  

 අඹදු ඳ ත් ඇති ිරතම හඹව වහ  ාොයතුුණ, වුණණු ව හධව ඳළවළදිලි ඉදිිසඳත් වශ 

යුතුඹ. 

 අලයාහඹ අනු අති තමව  ාොයතුුණ ළඳයීභ වහ ඇමුණු  බහරැාහ වශ වළයාඹ. 

 ළඩි රැසාය වහ ර පනභ දිසත්රි්ව / ප්රහ ද්ය ඹ  මව  වහතමඹහරඹු අනුයු්වා  ීඹ 

වයන මිිරසඵර වහ කිකීය්වහ  දඳහතමා   පතු ව ෘත්ීනඹ භහතම ටෝඳ ද්ල ිරරධහරී/ භහන 

 ඳත් ාතමධන ිරරධහරී/ාතමධන ිරරධහරී ප වමුරැඹ වළයාඹ. නළා වොත් ඳවා ව ප 

 පිර වදන භහධයලි ප මිිරසඵර වහ කිකීය්වහ  දඳහතමා   පතු ඇභීන භ ප රඵහටා 

වළයාඹ. 

  අධය්ව ජනයහම 

  මිිරසඵර වහ කිකීය්වහ  දඳහතමා   පතු 

  09 න භවර,  ත්සිිසඳහඹ  දන අදිඹය, ඵත්ායමුමර. 

  දුයවථන  :  0112187134 

  ෂළ්වස  :  0112187131 

  රැදුත් ාළඳෆර : lakrakiyaharasara@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

07. අයදුම්ඳත් බළරදීභ 

  පූතම  වයනරද අඹදු ඳත් රඟභ ිරදටි දිසත්රි්ව  මව  වහතමඹහර   කියාඹහ  ්ව පද්රඹ 

 ා 2019.09.15 ු  ඳය  ටනරැත්  වෝ ලිඹහඳදිාචි ාළඳෆ ර ප බහයදිඹ වළයාඹ.ක ී 

 නොභළති න   පූතම  වයන රද අඹදු ඳත්රඹ ඉවා රැදුත් ාළඳළම ලිිරනඹු ‘ PDF’  

mailto:lakrakiyaharasara@gmail.com
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රවෘති ඹ ප 2019/09/15 දිනු  ඳය   ඹොමුවශ යුතුඹ. කදිනු ඳසු රළ ඵන අඹදු ඳත් 

ප්රති්ව ීඳ වයනු රළ ේ. 
 

 අඹදු ඳා ඵවහරන ලියු  වය    ඳ උඩ  වශය යද ‘ක් රැකියළ ශරවර 2019 

ආයතන ඇගයීම්’ ඹනු  ප ව ප වශ යුතුඹ.  
 

08. ඇගයීම් භණ්ඩය 

මිිරසඵර වහ කිකීය්වහ  දඳහතමා   පතු ව අධය්ව ජනයහම රැසි ප ඳත්වයනු රඵන 

අධී්ව  භණ්ඩරඹ්ව භඟි ප ඇටයී  වුයුතු සිදුවයනු රඵයි. 

 

09. ඇගයීදම් ක්රියළලලිය 

1 අදිඹය රඹාන භඟි ප ිරසි ඳිසදි  පූතම  වයන රද අඹදු ඳත්රඹ දිසත්රි්වව භ්ුමි ප 

ඇටයී   වොු  දන ුඹු  ාෝයහටළනීභ.  

11 අදිඹය  දන ුඹ වහ  ාෝයහටත් රඹාන සථහනීඹ  ඳරී්ව ඹවු ර්වවය  ඇටයීභ  

111 අදිඹය  රඹාන ිරරී්ව  ඹ ප ඳසු රඵහදු ප රකුණු භහ රෝචානඹ වය ඉවා රඹාන 

තමගීවය ඹු අනු ඉවශභ රකුණු රඵහටත් රඹාන තුන්ව  ාෝයහ ර්ව කියාඹහ 

වයය  භහන වහ ිරතම ද්ල යාරීභ. 
 

10. වම්භළනළභින් ප්රකළයට ඳත්කිරීභ 
 

ජඹග්රහවවඹ ප  ාෝයහ ටළනීභ  ඵ පධ ඹ ප රැිරලසචාඹ භණ්ඩර   ඒවභතිව ීනය ඹ අහන 

ීනය ඹ න අාය, ජඹග්රව ඹ රඵන රඹාන  ා මිිරසඵර වහ කිකීය්වහ  දඳහතමා   පතු ව 

අධය්ව ජනයහම රැසි ප ලිඛිා දළනු   දනු රළ ේ.  භහන වහ ිරතම ද්ශිා නහභඹ ප ඇතුරත් 

ිරර ප්රතිපර  දඳහතමා   පතු  ේ අඩරැ   ද ඳර වයනු රළ ේ. කඹ අහන ිරර ප්රතිපරඹ න 

අාය  භහන ප්රදහ නෝත්ඹ ව වුණ වහ ෘත්ීනඹ මිති ඵාහ අභහායහාල   ටුණ 

අභහායතුභහ ේ ප්රධහනත් ඹ ප 2019  දළ ඵතම භ  වොශමදී ඳළළත් ව. 

 

 

 

 
 

නිර්ණළයකයන් කුණු 

කියාඹහ අසථහ උත්ඳහදනඹ ව කියාඹහ ටා යාරීභ      රකුණු   400 

ළඩ ඳිසයඹ ව  ීහ ගු ත්ඹ      රකුණු   100 

ෘත්ීනඹ ාතමධන අසථහ      රකුණු   150 

භහජ රය්ව  (EPF, ETF, Pension, Insurance)      රකුණු   150 

 ීව සුඵ හධනඹ වහ යප්රහද      රකුණු   100 

රඹාිරව ප්රජහ  ඵ පධාහඹ      රකුණු   100 

එකතුල      කුණු  1000 

ර්ව කියාඹහ වයය  2019   ඇටයී   
මිනු  දඬු ව රකුණු දී   ක්රභඹ 
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     ක් රැකියළ ශරවර - 2019 

             ආයතන  ඇගයීභ 
                                     මිනිවහඵ ශළ රැකීරක්ළ දෙඳළර්තදම්න්තුල 

 

11.ආයතනය පිළිඵ දතොරතුරු 

 

11.1 ආයතනදේ නභ    

i. සිාව ර ප............................................................................................................... 

ii. ඉාග්රීසි ඹ ප............................................................................................................ 

11.2  ලිපිනය ............................................................................................................. 

11.3  වහලබළලය:  

 

11.4  දිවහත්රික්කය......................................................................................................... 

11.5  ආයතනය අයත් ප්රළදවිය ය දත්කම් දකොටමශළය ......................................................... 

11.6  දුරකථමින අංක .................................................................................................... 

11.7  සෆක්වහ අංකය ..................................................................................................... 

11.8  තීෙුත් ලිපිනය .................................................................................................... 

11.9  දලබ් අඩතීය ...................................................................................................... 

11.10 ආයතන ප්රධළනියළ  

i. නභ  

රසිාව ර ප) ........................................................................................................... 

රඉාග්රීසි ඹ ප) ......................................................................................................... 

ii. ානතුය................................................................................................................... 

රසිාව ර ප) ........................................................................................................... 

රඉාග්රීසි ඹ ප) ......................................................................................................... 

11.11 වම්ඵන්ධීකළරකදේ දතොරතුරු 

i. නභ ....................................................................................................................... 

ii. ානතුය .................................................................................................................. 

iii. ලිිරනඹ .................................................................................................................. 

iv. ජාටභ දුයවථන අාවඹ ........................................................................................... 

       දවේලළ

 

 

කෘෂි කළර්මික නිහඳළෙන

නනන 

DME - 48 
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v. වහතමඹහලීඹ දුයවථන අාවඹ .................................................................................... 

vi. රැදුත් ලිිරනඹ ....................................................................................................... 
 

11.12 ආයතනික පිහිටීභ 

  ර පනභ නටයඹ ......................................................................................................... 

  ර පනභ ප්රධහන නටය   සිු ඇති දුය ...................................................................km 

11.13 දවේලක වංඛ්යළල   (වංඛ්යළල වශන් කරන්න) 

i. පූතම  වහලීන  ීව ාඛයහ 200 ු ළඩි .............................................................. 

ii. පූතම  වහලීන  ීව ාඛයහ 50 ත් 200ත් අාය .................................................... 

iii. පූතම  වහලීන  ීව ාඛයහ 50 ු අඩු ................................................................. 

 

11.14 වහතමඹ භණ්ඩරඹ  

i. අනුභා ාඛයහ ..................................................................................................... 

ii. දළනු  ී    ඹදී සිටින  ීව ාඛයහ ............................................................ 

වහථිර තළලකළලික දකොන්ත්රළත්  අනියම් දලනත් 

     
 

11.15 ාරැධහන ුවඹ රOrganizational Structure) ............................................................. 

     (ඇමුණුභ්ව භඟි ප ඉදිිසඳත් වය පන) 

 
 

11.16 ඔඵ රඹානඹ කියාඹහ  ්ව පද්ර   /භවජන කියාඹහ  ීහ භධයසථහන    වෝ 

       දඳහතමා   පතු  ේ අඩරැ   ලිඹහඳදිාචි ී ති ේද? .......................................................       

      ඉවා ිරළිතුය “ ඔව” න   ලිඹහඳදිාචි වූ වහරඹ 

 

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

      
 

 

11. රැකියළගත කිරීභ වශ රැකියළ අලවහථමිළ උත්ඳළෙනය 

12.1 ඳසුගිඹ තමඹ තුශ ඵ )8102 ර හ ටළනී  සිදුවර රවහයඹ 

 

 

 

 

 

 

12.2 ඳසුගිඹ තමඹ තුශ ර2018) සිදුවශ ඵහ ටළනී  ාඛයහ 

වහථිර අනියම්   දකොන්ත්රළත්   තළලකළලික දලනත් එකතුල 

      
 

ඵලළ ගෆනීම් සිදුකෂ ආකළරය ඵලළ ගත් 

වංඛ්යළල 

රැකියළල ශෆරගිය 

වංඛ්යළල (සිටී නම්) 

මිිරසඵර වහ කිකීය්වහ  දඳහතමා   පතු භඟි ප 

සිදුවයන රද ඵහ  ටළනී                                                                                                                             

  

 නත් ඵහ ටළනී     
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12.3  2018 තම   රඹානඹ තුශ ඇති වූ පුයේඳහඩු ාඛයහ ර පන ල ඹ ප  

වහථිර අනියම් දකොන්ත්රළත්  තළලකළලික දලනත් එකතුල 

      

    

12.4 කභ පුයේඳහඩු ඇතිීභු ර පනාභ  වීතු වූ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.5 ඔඵ රඹානඹ රැසි ප අනුටභනඹ වයනු රඵන ඩහත් පරදහයී පුයේඳහඩු ප්රසිද්ධ යාරී    

     ක්රභ වදඹ. රඅනුිරළි ර ව ප වය පන.) 
 

ක්රභදදෙය අනුපිළිදල 

මිිරසඵර වහ කිකීය්වහ  දඳහතමා   පතු භඟි ප  

භහධය දළ පී   භඟි ප   )පුත්ඳත්/නීඳහදනී/ගු පරැදුලිර   

මිිරසඵර ිර ඹෝජිා රඹාන  භඟි ප  

පුද්ටලිව  ඵ පධාහ භඟි ප  

අ පාතමජහර දළ පී  භඟි ප  

අබය පාය  භ භෝ ඳත්ර භඟි ප රරඹාන    ීවඹ ප දළනු ත් 

යාරීභ) 

 

 නත්  ර )ව ප වය පන   

 

12.6 ඔඵ රඹානඹු ඵහ ටළනී භ ප අනතුුණ කභ  ිරිස කියාඹහ වළයඹහභු  වීතූ ප වහ  කභ      

           ාඛයහ ව ප වය පන) 

දශේතුල පුරප්ඳළඩු වංඛ්යළල 

 නත් කියාඹහ්ව රළීමභ  වීතු  ප  

රැලහර භහසිව ළටුඳ්ව අ ේ්වහ යාරීභ  වීතු  ප  

ළඩිදුය අධයහඳනඹ වහ  

රැහවීභ  වීතු  ප  

ෘත්ීනඹ  ෞඛය ටළුළු   

 වීතු  නොදනී  
 

12.7 කියාඹහ වළය ඹන ිරිස අභ යාරීභු රඹානඹ රැසි ප  ටන ඇති ක්රිඹහභහතමට....................... 

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

12.8 ෘත්ීනඹ උසී ර ිරඹය (වුණ හවය ඇමුණු  ඉදිිසඳත් වය පන). 

දශේතුල පුරප්ඳළඩු වංඛ්යළල 

උස ී   වීතු  ප   

න කියාඹහ අසථහ ප ජිරා ීභ  වීතු  ප රරඹානඹ පුළුමීභ, 

සබහඹ  නස ීභ) 

 

රැරහභ රළීමභ  වීතු  ප  

කියාඹහ වළයඹහභ  වීතු  ප  

 ී ඹ ප ඳව යාරීභ  වීතු  ප   

 නත්  
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12.9 රඹානඹ තුර ඳසුගිඹ තමඹ තුරදී ර2018) ඇති වූ නල රැකියළ ට න .............................. 

 

 

 

 

12. ලෆඩ ඳරිවරය ශළ දවේලළ ගුණත්ලය 

 ඔඵ රඹාන    ීහ ඇටයී  ල ඹ ප රළීම ඇති  භහන (අහන ය 03 තුශ) 
 

 භහනඹ තමඹ සථහනඹ 

ජහතිව  ඳශහත් දිසත්රි්ව 

පරදහයීාහ  භහනඹ (Productivity Awards)       

ාත්ත්  භහන රISO)     

ෘත්ීනඹ සසථාහ  භහන 

රOccupation Safety & Health) 

    

වතමභහ පා රැශිසඨාහ  භහනඹ (Industry Excellence)      

5  S  අයා භො ුෝ  (JASTICA)     

යහඳහය රැශිසඨාහ ජහතිව  භහනඹ රNational  

Business Excellence Awards) 

    

People s Awards     

 නත් .......................................................................... 
......................................................................................
...................................................................................... 

    

 

13. ලෘත්තීය වංලර්ධන අලයතළ 

  ීවයි ප ේ ෘත්ීනඹ ාතමධනඹ  නු  ප රඹානඹ  ටන ඇති ක්රිඹහභහතමට 

රඅසථහ ප රඵහදු ප  ීව ාඛයහ ව ප වය පන) 
 

 ද්ය ඹ පුහුණු ළඩුව ප   

රැ ද්ය ඹ පුහුණු ළඩුව ප  

අධයහඳන අසථහ රඵහදීභ   

ෘත්ීනඹ පුහුණු අසථහ ප  

 නත්  

 

14. වභළජ ආරක්ණ 

  ීවයි ප  නු  ප රඵහ  දන භහජ රය්ව   ීහ ප     

වභළජ ආරක්ණ දවේලළල ෙළයකත්ලය 

ඇත නෆත 

EPF/ETF   

දහඹව රැරහභ ළටුේ   

ය්ව  රය    
අදහන  දීභනහ   
 නත්   
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15. දවේලක සුබ වළධනය 

 

  ීවයි ප  නු  ප රඵහ දන සුඵ හධන  ීහ ප  

සුඵ වළධන දවේලළල ඔද නෆත තීවහතරය 

ප්රහද දීභනහ    

ිරර ඇඳු     

ප්රහවන ඳවසුව     

නහාළ ප ඳවසුව     

 ඹ රඵහටළනී   ඳවසුව     

රවහය රඵහදීභ    

රැ නෝදහත්භව ළඩුව ප    

දුණ ප ේ අධයහඳන අලයාහ    

දිහ සුකිකු  භධයසථහන    

රඹාිරව සුබ හධව ාට /අභාටරයහධහය    

 නත්    

 


