
                                                                                                                                                                                             

ඇමුණුම 1  රාජ්ය අංශය 

අයදුම්පතෙහි  නිර්ණායක  සෙයාපනය කිරීමට උපතෙස ්පත්රිකාව 

ඔබ ආයතනය විසින් අප වෙත එෙන ලද අයදුම්පවේ ඇති වතොරතුරු සතයොපනය කිරීම සඳහො එක් එක් කරුණට අදොළෙ සැපයිය 

යුතු, වේඛන, දේත, වතොරතුරු, අේවපොේ ආදී සියේල “D” (Documents)  ආකොරයටේ, ඡොයොරුප “P” (Photos) ආකොරයටේ, 

වීඩිවයෝ දර්ශන “V” (Video) ආකොරයටේ (තමම වීඩිතයෝ ෙර්ශන අප තවෙ එවීතම්දී උපතෙස් පත්රිකාතේ අංක 13 හී සඳහන් 

ආකාරයට එවිය යුතුය.), විගණනය සිදු කරන වෙලොවේ දී  ZOOM තොක්ෂණය ඔසේවසේ සිදු ෙන සොකච්ඡොෙ අතරතුර අප වෙත ලබො 

දිය යුතු වතොරතුරු “Z” (ZOOM) ආකොරයටේ ඉදිරිපේ කළ යුතු අතර එය පහත සඳහන් වේඛනවේ “ * ” ලකුණ වයොදො ඔබවේ 

පහසුෙ සඳහො සකසේ කර ඇත. 

 

අනූ 
අංකය 

විස්ෙරය තොරතුරු ඉදිරිපත් කල යුතු 
ආකාරය 

 
උපතෙස් 

P D V Z 

1 නායකත්වය      

1.1 තජ්යෂ්ඨ නායකත්වය      

1.1.1 ආයතනවේ දැක්ම,වමවහෙර,අගයන් සහ අරමුණු 
නිර්මොණය කිරීම 

   *  

1.1.2 ආයතනවේ දැක්ම,වමවහෙර,අගයන්, අරමුණු,පරමොර්ථ 

හො ඉලක්කයන් පිළිබඳෙ කොර්ය මණ්ඩලය, 
වසේෙොලොභින් සහ අවනකුේ පොර්ශෙයන් දැනුෙේ කිරීම. 

   *  

1.1.3 ආයතනවේ අගයන්ෙලට අනුකුල වූ වයයෂේඨ 
නොයකේෙවේ ආදර්ශෙේභොෙය සහ හැසිරීම 

   *  

1.1.4 ආයතනවේ ඵලදොයිතොෙ ෙැඩිදියුණු කිරීමට සියලුම 
පොර්ශෙකරුෙන්වේ දොයකේෙය ලබො ගැනීම. 

   *  

1.1.5 වයයෂේඨ නොයකේෙය සහ කොර්ය මණ්ඩලය අතර 

යහපේ සංෙොදයක් පෙේෙො ගැනීම. 
 *  *  

1.1.6 ආයතනය තුල ඵලදොයී සංසේකෘතියක් වගොඩනැගීම 
සඳහො ඉහළ කළමනොකොරිේෙය විසින් සුදුසු ක්රියොමොර්ග 

ගැනීම. 

 * * *  

1.1.7 ආයතනවේ වදෙනවපළ නොයකේෙය වගොඩනැගීම.  *  *  

1.1.8 වයයෂේඨ නොයකේෙය විසින් නිශේිත කොල පරොසෙලින් 
කොර්යඵල සමොවලෝචනය සහ ප්රතිවපෝෂණය 

 *  *  

1.1.9 වයයෂේඨ නොයකේෙවේ සඵලතොෙ ඇගයීම    *  

1.2 ආයෙනික සංස්කෘතිය      

1.2.1 දැක්ම, වමවහෙර  සහ අගයන් ආයතනවේ ප්රතිපේති , 
පිළිවෙේ සහ ක්රියොකොරකම්ෙලට අනුකුල වීම. 

 *  *  

1.2.2 ආයතනික දැක්ම සහ වමවහෙර උවදසො කැපවූ 
ආයතනික අගයන් විදහො දක්ෙන කොර්ය මණ්ඩලයක් 
සිටීම 

   *  

1.2.3 ආයතනවේ අභිෙෘද්ධිය උවදසො ඉහළ 
කළමනොකොරිේෙය ගන්නො තීරණ කොර්ය මණ්ඩලය 
වෙත දැනුම් දීම සඳහො නිර්මොණශීලි සන්නිවේදන ක්රම 
හඳුන්ෙො දීම 

 *  *  

1.2.4 කොර්ය මණ්ඩලවේ ගැටළු ,අදහසේ, අෙශයතො සහ 
දුක්ගැනවිලි වයයෂේඨ නොයකේෙය වෙතට ලැවබන 
සන්නිවේදන ක්රම හඳුන්ෙො දීම. 

 *  *  

1.2.5 ඵලදොයිත සංසේකෘතියක් නිර්මොණය කිරීම සඳහො ෙන    *  



සංවිධොන ෙුහයක් තිබීම 
1.2.6 ඵලදොයිතො ප්රෙර්ධනවේ තිරසොරේෙය සඳහො ක්රමවේද 

හඳුන්ෙො දීම. 
  *  *  

1.3 සාමුහික සමාජ් වගකීම්      

1.3.1 විනිවිදභොෙය, ෙගවීම,සොධොරණේෙය සහ සහභොගිේෙය 
සඳහො නිසි ක්රමවේද තිබීම 

 *  *  

1.3.2 අේලසේ හො දුෂණය පිටුදැකීමට වගන ඇති ක්රියොමොර්ග   * *  

1.3.3 සමොයයීය යහපැෙැේම උවදසො ප්රයොෙ ඉලක්ක කර ගේ 

සමොය, ආර්ික සහ සංසේකෘතික ක්රියොකොරකම් සඳහො 
වයොමු වීම 

 * * *  

1.3.4 පොරිසරික සංරක්ෂණය උවදසො හරිත ඵලදොයිතො 
ප්රෙර්ධනය කිරීමට ගේ ක්රියොමොර්ග හො ඒ සඳහො ෙයොපෘති 
ක්රියොේමක කිරීම 

 *  * *  

1.3.5 යොතික ආපදො තේෙයන්ි දී ඒ සඳහො පුර්ෙ සුදොනම 
එෙැනි අෙසේථොෙන්ි දී දැක්වූ දොයකේෙය 

 *    

2 තස්වාලාභින්      

2.1 තස්වාලාභී අවශයො      

2.1.1 වසේෙොලොභින් හඳුනො ගැනීම හො සංඛයොේමකෙ 
විශේවේෂණය කිරීම 

 *  * දේත රැසේකරගේ 
ආකෘතිය 
දේත විශේවේෂණ 
ෙොර්තො   

2.1.2 වසේෙොලොභී ප්රෙණතො හඳුනො ගැනීම  *  *  

2.1.3 වසේෙොලොභී ප්රෙණතො සහ අෙශයතො සපුරොලීම සඳහො  
ප්රමිතීන්/ෙැඩසටහන් හඳුනො ගැනීම 

 * * * සංෙර්ධන ෙයොපෘති 

2.1.4 වසේෙොලොභීන්ට අෙශය වතොරතුරු සහ සහොය ලබො 
ගැනීමට ක්රමවේද පැෙතීම 

 * * *  

2.1.5 වසේෙොලොභී අෙශයතො උපොයමොර්ගික සැලසුම්කරණවේදී 
සලකො බැලීම 

 * * *  

2.2 තස්වාලාභී සබඳොව      

2.2.1 වසේෙොලොභින් වෙත පහසු ,සමීප හො ගුණොේමක 
වසේෙොෙක් සැපයීම 

  *  අභයන්තර සහ බොිර 
පරිසරය 

2.2.2 ආයතනය විසින් සපයනු ලබන වසේෙොෙන් පිළිබඳ 

වසේෙොලොභියොවේ අදහසේ, වයෝයනො සහ පැමිණිලි ලබො 
ගැනීමට ක්රමවේද පැෙතීම 

 *  *  

2.2.3 වසේෙොලොභී අදහසේ හො වයෝයනො, පැමිණිලි සම්බන්ධෙ 
ක්රියොකිරීමට යොන්රණයක් පැෙතීම 

 *  * දේත, වතොරතුරු 

2.2.4 එම වයෝයනො සහ පැමිණිලි අනුෙ වසේෙොෙන් ෙැඩිදියුණු 
කිරීම 

 * * * ෙැඩිදියුණු කිරීම් ෙලට 
අදොලෙ ප්රශංසොේමක 
ලිපි ඇේනම් ඒෙො 
ඉදිරිපේ කරන්න 

2.2.5 ආයතනයට පැමිවණන වසේෙොලොභීන්ට පහසු භොෂොෙකින් 
අෙශය වසේෙොෙන් ලබොදීම සඳහො පහසුකම් සැලසීම 

  *   

2.2.6 වසේෙොලොභී සබඳතොෙය ෙැඩිදියුණු කිරීමට වතොරතුරු හො 
සන්නිවේදන තොක්ෂණය භොවිතො කිරීම 

  *   

2.3 තස්වාලාභී ෙෘප්තතිය      

2.3.1 වසේෙොලොභීන්වේ තෘප්තතිය මැනීවම් ක්රමවේද පැෙතීම  *   දේත රැසේකරගේ 
ආකෘතිය 
දේත විශේවේෂණ 
ෙොර්තො   

2.3.2 වසේෙොලොභී තෘප්තතිය විශේවේෂණය කිරීම  *  *  

2.3.3 එම විශේවේෂණවයන් පසුෙ  වසේෙොලොභී තෘප්තතිය  *  *  



ෙැඩිදියුණු කිරීමට ක්රියොමොර්ග ගැනීම 
2.3.4 වසේෙොලොභීන්වේ  ගුණොේමකභොෙය ඉහළ නැංවීම සඳහො 

අගය එකතු කිරීම 
 *  *  

3 සැලසුම්කරණය හා උපායමාර්ග සංවර්ධනය      

3.1 සැලසුම්කරණය හා උපායමාර්ග සංවර්ධනය      

3.1.1 ආයතනය සතුෙ උපොයමොර්ගික සැලැසේමක් තිබීම  *  *  

3.1.2 උපොයමොර්ගික සැලැසේමට අනුෙ ෙොර්ික ක්රියොකොරී 
සැලැසේම සකසො තිබීම 

 *  * ආසන්නතම ෙර්ෂ 3ක  
ප්රගතිය 

(2017,2018,2019) 

3.1.3 එම ෙොර්ික ක්රියොකොරී සැලැසේම, ආයතනය අයේ 
වදපොර්තවම්න්තුෙ වහෝ අමොතයංශවේ උපොයමොර්ගික 
සැලැසේමට වහෝ යොතික දැක්මට අනුගත වීම 

 *  * යොතික  දැක්මට, 
වදපොර්තවම්න්තු වහෝ 
වදපොර්තවම්න්තු 
දැක්මට අනුගත  ෙන 
ආකොරයට 
අයදුම්පවති දක්ෙො   
පිටු අංකය දක්ෙන්න. 
අදොල  වේඛණයන ි 
නිරෙදයතොෙය වකවරි 
එම දේත එෙනු ලබන  
පුද්ධගලයන් විසින් 
ෙගකිෙ යුතු වේ. 
 

3.1.4  ෙොර්ික ක්රියොකොරී සැලැසේම නිර්මොණය කිරීවම් දී 
පසුගිය ෙර්ෂෙල දේත හො වතොරතුරු සමොවලෝචනය 
කිරීම සහ භොවිතො කිරීම 

 *  * වපර ෙසවර් ලබොගේ 
දේත හො  වතොරතුරු 
ෙල සොරොංශයක් වමම 
ෙසවර් ක්රියොකොරී 
සැලැසේමට ඇතුලේ කර 
ඇති සේථොන ඉසේමතු 
(Highlight) කර 
දක්ෙන්න 

3.1.5 සැලසුම්කරණවේදී සියලු පොර්ශෙකරුෙන්වේ 
දොයකේෙය ලබොගැනීම 

 *  * ෙසවර්  ක්රියොකොරී 
සැලැසේම සඳහො 
පොර්ශෙකරුෙන්වේ 
දොයකේෙය ඉසේමතු 

(Highlight)  කරන්න . 

3.2 සැලසුම් ක්රියාත්මක කිරීම      

3.2.1 උපොයමොර්ගික සැලැසේම /ආයතනික ක්රියොකොරී සැලැසේම 
ආයතනවේ පොර්ශෙකරුෙන්ට සන්නිවේදනය කිරීම 
 

 *  *  

3.2.2 උපොයමොර්ගික සැලැසේමට අනුෙ සකසන ලද ෙොර්ික 
ක්රියොකොරී සැලැසේමට අනුෙ එක් එක් අංශ හො 
නිලධොරීන්ට ෙගකීම පැෙරීම හො අධීක්ෂණය 

 *  * ෙගකීම පෙරන ලද  
නිලධොරීන් ඉසේමතු කර 

(Highlight) දක්ෙන්න. 
ෙගකීම පෙරන ලද 
ආකොරය. උදො:ලිපි 

3.2.3 ෙොර්ික ක්රියොකොරී සැලැසේම නියමිත කොල ෙකෙොනුෙ 
අනුෙ ක්රියොේමක කිරීම 

   *  

3.2.4 උපොයමොර්ගික , අංශ සහ පුද්ධගල මට්ටවමන් ඵලදොයිතො 
මිනුම් පැෙතීම 

 *    
 තෙදුරටේ ඉදිරිපේ 
කිරීමට වතොරතුරු 
ඇේනම් ඉදිරිපේ 
කරන්න 

3.2.5 එම මිනුම් මැනීම සඳහො ක්රමවේද පැෙතීම  *  *  



3.2.6 එමගින් ප්රෙණතො හඳුනො ගැනීම සහ පිළියම් වයදීම  *  *  

3.2.7 අෙශයතොෙය මත වෙනසේ සැලැසේමක් ක්රියොේමක කිරීමට 
සිදු වූ විට පෙතින සැලැසේම සංවශෝධනය කිරීම 

 *  *  

4 මානව සම්පෙ      

4.1 මානව සම්පත් කළමනාකරණය      

4.1.1 එක් එක් තනතුරට /කොර්යයට අදොල පුද්ධගල 
නිපුණතොෙයන් හඳුනො ගැනීම 
 

 *  *  

4.1.2 කොර්යය මණ්ඩලවේ 

හැකියොෙන්,දක්ෂතොෙයන්,නිර්මොණශිලිේෙය 
හඳුනොවගන එයට අනුෙ අදොල කොර්යයන්ෙල නිරත 
කරවීම 

 * * *  

4.1.3 ආයතනය සඳහො වූ විිමේ මොනෙ සම්පේ සංෙර්ධන 
සැලැසේමක් තිබීම 

 *  *  

4.1.4 එම සැලැසේම ආයතනික අෙශයතො ඉලක්ක කරවගන 
සැකසී තිබීම 

 *  * දිගු කොලින සහ වකටි 
කොලින සැලසුම් 
වපන්ෙො වදන්න 

4.1.5 එම සැලැසේම පුද්ධගල සංෙර්ධනය ඉලක්ක කරවගන 
සැකසී තිබීම 

 *   එම සැලසුවමි  පුද්ධගල 
සංෙර්ධනය 
ඉලක්කගතෙ සැකසී 
ඇති  වකොටස ඉසේමතු 
(Highlight) කර 
දක්ෙන්න. 

4.2 කාර්ය  මණ්ඩල ඉතගනුම සහ සංවර්ධනය       

4.2.1 ආයතනවේ සමසේත ඵලදොයිතොෙ ඉහල නැංවීම සඳහො 

වසේෙක මණ්ඩලයට ඵලදොයිතො විෂය, ක්රමවේද 

,නයොයන්, සංකේප හො අේදැකීම් ලබො දීම 

* *    

4.2.2 වසේෙක මණ්ඩලයට අෙශය හො ප්රමොණෙේ වලස 
විෂයොනුබද්ධධ පුහුණු ලබො දීම  

 *  *  

4.2.3 කොර්ය මණ්ඩල පුහුණු පැය ගණන සහ වියදවමි 
ෙර්තමොන තේේෙය විශේවේෂණය  

 *    

4.3 කාර්ය මණ්ඩලතේ සහභාගිත්වය සහ සුභසිද්ධිය       

4.3.1 ආයතනික අරමුණු කරො ළඟො වීවම් දී පුද්ධගල, 
කණ්ඩොයම් හො අංශ ෙශවයන් දොයකේෙය ලබොගැනීම  

 *  *  

4.3.2 ආයතනවේ වභෞතික හො මොනෙ සම්පේෙල ආරක්ෂොෙ 
උවදසො ක්රියොමොර්ග ගැනීම  

*  *  වීඩිවයෝෙක් මගින් 
පැහැදිළි කිරීම ෙඩොේ 
සුදුසු වේ . 

4.3.3 ආයතනවේ ගුණොේමක ෙැඩ පරිසරයක් පෙේෙො ගැනීම   *   

4.3.4 කොර්ය මණ්ඩලවේ යහපේ වසෞඛය ප්රෙර්ධනයක් ඇති 
කරලීම සඳහො ක්රියොමොර්ග ගැනීම  

  * *  

4.3.5 කොර්ය මණ්ඩලය වෙත සුභසොධක පහසුකම් සැපයීම, 
ඒෙො ෙැඩි දියුණුකිරීම හො පෙේෙොවගන යොම  

 *  *  

4.3.6 කොර්ය මණ්ඩල සඳහො ආතති කළමනොකරණ 

,යහපැෙැේම හො සංසේකෘතිකමය ෙැඩසටහන් 
ක්රියොේමක කිරීම  

*  * *   

4.3.7 කොර්යමණ්ඩලවේ දුක්ගැනවිලි විසදීමට යොන්රණයක් 
තිබීම  
 

* *  * රහසයභොෙය ආරක්ෂො 
කරගත යුතු නම් 
ලබොදීම අෙශය 
වනොවේ. 

4.4 කාර්ය මණ්ඩල කාර්යසාධනය සහ පිළිගැනීම       

4.4.1 කොර්ය මණ්ඩල කොර්යසොධනය මැනීම සඳහො      



නිර්මොණශීලි ක්රමවේද පැෙතීම  
4.4.1.1 අංශ අනුෙ කොර්යසොධනය මැනීවම් ක්රමවේද තිබීම  

 
 * * * කොර්යසොධනය මනිනු 

ලබන ක්රමවේද 
පිලිබඳෙ දක්ෙන්න 

4.4.1.2 පුද්ධගලයන් අනුෙ කොර්යසොධනය මැනීවම් ක්රමවේද 
තිබීම  

 * * *  

4.4.2 ආයතනවේ ඵලදොයිතොෙ ඉහල නැංවීම උවදසො කොර්ය 
මණ්ඩලය අගය කිරීමට දැක් වූ දොයකේෙ ක්රමවේද 
පැෙතීම 

 *  *  

4.4.2.1 අංශ අනුෙ කොර්යසොධනය ඇගයීවම් ක්රමවේද තිබීම   * * *  

4.4.2.2 පුද්ධගලයන් අනුෙ කොර්යසොධනය ඇගයීවම් ක්රමවේද 
තිබීම  
 

 * * * වීඩිවයෝෙක් 
මගින්පැහැදිලි කිරීම 
ෙඩොේ සුදුසු වේ. 

4.4.3 කොර්ය මණ්ඩල තෘප්තතිය ඇගයීමට ක්රමවේද පැෙතීම   *  * දේත විශේවේෂණය කර 
වපන්ෙන්න 

4.4.4 කොර්ය මණ්ඩල අභිවේරණ ක්රමවේද පැෙතීම  *  *  

5 ක්රියාවලි      

5.1 ක්රියාවලි කළමනාකරණය      

5.1.1 ආයතනික අරමුණු මුදුන් පේ කිරීමට ඉෙහේ ෙන 
ප්රධොන ක්රියොකොරකම් සහ සහයක ක්රියොකොරකම් හඳුනො 

ගැනීම (Core functions & supportive functions) 

 *  *  

5.1.2 ආයතනවයන් සෑම සොමොජිකයකු සඳහොම රැකියො 

විසේතරයක් (job description) ලබොදීම 
 *  *  

5.1.3 ආයතනවේ සියලුම රොයකොරි සම්බන්ධ ලිඛිත පැහැදිලි 

කිරීම් (work manual), ක්රියොෙලි සංග්රහ (process 
manual) සකසේවකොට සොමොජිකයින්වේ පරිහරණයට 
ගැනීම 

 *   ලිඛිත පැහැදිලි 

කිරීම්(work manual) 
ක්රියොෙලි සංග්රහ 

(process manual) 
අංශයකින් එක බැගින් 
එෙන්න 

5.1.4 ආයතනවේ සමසේත ඵලදොයිතොෙ ඉහළ නංෙො ගැනීම 
සඳහො සීමිත සම්පේ කළමනොකරණයට අෙශය 
ක්රියොමොර්ග ගැනීම 

 * *   

5.1.5 ආයතනවේ වසේෙො විශිෂේටේෙය ඇති කරලීම උවදසො වූ 
ක්රමවේද 

 *  *  

5.1.5.1 වතොරතුරු තොක්ෂණය වයොදො ගැනීම (eg: e-
Productivity) (2.2.6 හී සඳහන් කරුණු ෙලට අමතර) 

  * *  

5.1.5.2 වෙනේ ක්රමවේද )යොෙලින් සරල කිරීම ෙැනික්රි(    * *  

5.2 නවයකරණය      

5.2.1 ආයතනය විසින් නිර්මොණශීලීේෙය සහ නෙයකරණය 

(creativity and innovation) පිළිබඳ දැනුෙේ කිරීම 
*  *   

5.2.2 ආයතනවේ සෑම අංශයකම, සෑම ක්රියොෙලියකම 
කොර්යක්ෂමතොෙ සහ සඵලතොෙ ඉහළ නැංවීම සඳහො 
කොර්ය මණ්ඩලවේ වයෝයනො සහ අදහසේ ලබො ගැනීමට 

ක්රමවේද (Staff Suggestions scheme) පැෙතීම   

 *  *  

5.2.3 එම වයෝයනො ක්රියොේමක කිරීවම් ක්රමවේදයක් පැෙතීම  *    

5.2.4 ආයතනය තුළ ක්රියොේමක ෙන තේේෙ කෙ /හරසේ 
කොර්ය කණ්ඩොයම්/කොර්යොභිෙර්ධන කෙ සේථොපනය 

කිරීම 

 *  *  

5.2.5 ක්රියොෙලි ෙැඩිදියුණුෙට තේේෙ කෙ ෙයොපෘති සිදු කිරීම  * * * D : ෙයොපෘති ෙොර්තො 
V: තේේෙ කෙ 
ක්රියොේමක ෙන 



ආකොරය 

5.2.6 කොර්ය මණ්ඩලවය වයෝයනො, අදහසේ සහ තේේෙ කෙ 
ක්රියොකොරකම් ඇගයීමට ක්රමවේදයක් තිබීම 

 *    

5.2.7 කොර්යමණ්ඩලවේ නිර්මොණශීලී අදහසේ වයොදො ගනිමින් 
ආයතනවේ නෙයකරණයන් සිදු කිරීම 

  * *  

5.3 සැපයුම් කළමනාකරණය      

5.3.1 වතොග පොලනය,භොණ්ඩ සමීක්ෂණ හො සේථොෙර ෙේකම් 
නඩේතුෙ සඳහො අභයන්තර පොලන ක්රමවේදයක් තිබීම 

 * * *  

5.3.2 ඒ සඳහො වතොරතුරු සන්නිවේදන තොක්ෂණය (ICT) 
භොවිතය 

 * *   

5.3.3 නිසි වේලොෙට නිශේිත ප්රමිතිවයන් සැපයුම් ලබො දීමට 
අෙශය ක්රියොමොර්ග ගැනීම 

 * * *  

6 තොරතුරු සහ ෙැනුම කළමනාකරණය      

6.1 ෙැනුම කළමනාකරණය      

6.1.1 ආයතනවේ කොර්ය මණ්ඩලය සතු දැනුම හො 
හැකියොෙන් කළමනොකරණ තීරණ ගැනීවම්දී භොවිතො 
කළ හැකි ෙන වලසට පද්ධධති/ ක්රමවේද සකසේ 
කිරීම 

  * *  

6.1.2 දැනුම හො නිපුණතොෙයන් අන්තර්ගත වතොරතුරු පද්ධධති 
නිසි පරිදි යොෙේකොලීන කිරීම හො ඒෙො භොවිතො කිරීම 

 *  *  

6.1.3 කොර්ය මණ්ඩලය සතුෙ පෙතින දැනුම සහ අලුතින් ලබො 
ගන්නො දැනුම අනිකුේ නිලධොරීන් අතර හුෙමොරු 
කිරීමට ක්රමවේදයක් තිබීම 

 *  *  

6.1.4 ආයතනය තුළ දැනුම කළමනොකරණය කිරීම සඳහො 
ෙැඩසටහන් /ෙයොපෘති ක්රියොේමක කිරීම 

* * * *  

6.2 ක්රියොෙලි කළමනොකරණය සඳහො දේත වතොරතුරු හො 
දැනුම භොවිතය 

     

6.2.1 කොර්යොල කළමනොකරණවේ දී එදිවනදො කටයුතු කර 
ගැනීමට දේත හො වතොරතුරු භොවිතය 

 * * *  

6.2.2 දේත හො වතොරතුරු ෙල යොෙේකොලීන බෙ, නිෙැරදි හො 
විශේෙොසනීය බෙ තහවුරු කර ගැනීම 

 *  *  

6.2.3 දේත හො වතොරතුරුෙල ආරක්ෂොෙ පිළිබඳ කටයුතු කිරීම   * *  

6.2.4 අභයන්තර සමොදර්ශීකරණය (Internal Benchmarking) 
සහ විශිෂේට අේදැකීම් (Best Practices) හුෙමොරුෙ 

*  * *  

6.2.5 බොිර සමොදර්ශීකරණය (External Benchmarking) සහ 

විශිෂේට අේදැකීම්(Best Practices) හුෙමොරුෙ 
*  * *  

7 ප්රතිඵල      

7.1 වසේෙොලොභී ප්රතිඵල      

7.1.1 වසේෙො ඒකක ගණවන්/වසේෙොලොභීන් ප රමොණවේ 
ෙර්තමොන තේේෙය සහ සොධනීය ප රෙණතො 

 *  * විශේවේෂණය කල 
ආකොරය අෙශය වේ 

7.1.2 වසේෙොෙන්ි ගුණොේමකභොෙය ෙැඩිවීවමි ෙර්තමොන 
තේේෙය සහ සොධනීය ප්රෙණතො 

 * * *  

7.1.3 වසේෙොලොභීන්වේ ප්රතිචොරෙල ෙර්තමොන තේේෙය සහ 
සොධනීය ප්රෙණතො 

 * * *  

7.2 මූලය ප්රතිඵල      

7.2.1 මූලයමය ප්රගතිවේ ෙර්තමොන තේේෙය සහ සොධනීය 
ප්රෙණතො 

 *  *  

7.2.2 වපොදු කොර්ය පිරිෙැය ෙර්තමොන තේේෙය සහ සොධනීය 
ප්රෙණතො 

 * * *  

7.2.3 මූලය සම්පේ ඵලදොයි වලස වයොදො ගැනීවමි  ෙර්තමොන 
තේේෙය සහ සොධනීය ප්රෙණතො 

 * * *  



7.3 කොර්ය මණ්ඩල ප්රතිඵල         

7.3.1 කොර්ය මණ්ඩල ඉලක්ක සහ කොර්යසොධනය 
සපුරොගැනීවමන් ලැබූ ප්රතිඵල සහ එි ප්රෙණතො 

 *  *  

7.3.2 ආයතනික සන්නිවේදනය ෙැඩි දියුණු කිරීවම් ප්රතිඵල 
සහ සොධනීය ප්රෙණතො 

 * * *  

7.3.3 පුහුණු ෙැඩසටහන්ෙලින් පසු ආයතනය ලද ප්රතිඵලෙල 
ෙර්තමොන තේේෙය සහ සොධනීය ප්රෙණතො 

 *  *  

7.3.4 කොර්ය මණ්ඩල තෘප්තතිය පිළිබඳ ෙර්තමොන තේේෙය 
සහ සොධනීය ප්රෙණතො 

 * * * දේත වතොරතුරු 
විශේවේෂණය කර 
එෙන්න 

7.3.5 කොර්ය මණ්ඩල ඇගයීම සහ පිළිගැනීම පිළිබඳ 
ෙර්තමොන තේේෙය සහ සොධනීය ප්රෙණතො 

 * * *  

7.3.6 කණ්ඩොයම් ක්රියොකොරකම් තුළින් ලැබුණු ප්රතිඵලෙල 
ෙර්තමොන තේේෙය සහ සොධනීය ප්රෙණතො 

 * * *  

7.3.7 සමොය,ආර්ික සහ පොරිසරික ප්රතිඵලෙල ෙර්තමොන 
තේේෙය සහ සොධනීය ප්රෙණතො 

 * * *  

7.4 ක්රියොෙලි ප්රතිඵල      

7.4.1 වතොරතුරු හො සන්නිවේදන තොක්ෂණවේ ෙැඩිදියුණු 
වීවමි ෙර්තමොන තේේෙය සහ සොධනීය ප්රෙණතො 

 * * *  

7.4.2 කොර්යොල කළමනොකරණ කටයුතුෙල ෙර්තමොන 
තේේෙය සහ සොධනීය ප්රෙණතො 

 * * *  

7.4.3 නෙයකරණය ක්රියොේමක කිරීවමි ෙර්තමොන තේේෙය 
සහ සොධනීය ප්රෙණතො 

 * * *  

7.4.4 ක්රියොෙලි සරල කිරීවමි ෙර්තමොන තේේෙය සහ 
සොධනීය ප්රෙණතො 

 * * *  

7.4.5 ෙොර්ික ක්රියොකොරී සැලැසේම අනුෙ සේථොපනය කරන ලද 
ප්රධොන ඉලක්කයන් සපුරොවගන තිබීවමි ෙර්තමොන 
තේේෙය සහ සොධනීය ප්රෙණතො 

 *  *  

7.5 ආයතනික යයග්රහණ      

7.5.1 ඵලදොයිතො සම්මොන  * * *  

7.5.2 වෙනේ සම්මොන  *  *  

7.5.2.1 ආයතනික සම්මොන  *  *  

7.5.2.2 පුද්ධගල සම්මොන  *  * අනුයොත ෙර්ෂයන් ි 
සම්මොන සහ 
සහතිකපේ පමණක් 
අදොල ෙර්ෂය සමඟ 
ඉදිරිපේ කරන්න 

 


