ඵලදායිතා

-

ඇගයීම්

ආයතනයේ නම

:-

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

ලිපිනය

:-

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

ඇගයීම කයේ :-

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

දිනය :-

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

 අදාළ යකාටුයෙහි “ √ “ සළකුණ යයාදන්න

අනු
අංක
ය

ලකුණු ප්රමාායය
විස්තරය
1. නායකත්වය -



සංවිධානයේ දැක්මා, යමායෙවර ො අගයන්
සෙ ඒවා සන්ියේදනය කරන්යන් යකයස්ද?
1.1
1.2
1.3

1.4

1.5


(ලකුණු - 200)

දැක්ම යමයෙෙර සෙ අගයන් තිබීම
දැක්ම, යමයෙෙර සෙ අගයන් දෘෂ්යමාන ෙන රිදදි
සන්ියේදනය කිරීම.
දැක්ම, යමයෙෙර, අගයන් සෙ යෙනත් ප්රතිරත්ත
ප්රමිතතින් පිිබදද හෙළ කළමනාකා්ත්ෙයේ අෙයද යය
ො යේෙක්යන්යේ අෙයද යය.
ක්රියාකාිද
සැුම් ස
සෙ
ාරායමා්ග
ළිිබන්
ආයතනයේ ද්ශනය යමයෙෙර, අගයන් ො යෙනත්
ප්රතිරත්තිමය ප්රමිතතන් ෙයාප්ත ත කිරීමග යගන ඇති
පියෙර ො ඊග අනුගත විම.
ආයතනයග සංයුක්ත සැුැේමක් යෙ ාරාය මා්ික
සැුැේමක් තියේන ස එහි විේතර දක්ෙන්න

සමාස්ත ආයතනයමා ඵලදායිතාවය යකයරහි
නැඹුරු යකාට ඇති ආකාරය
1.6

1.7
1.8
1.9

හෙළ
කළමනාකාිදත්ෙය
විසින්
යේෙකයන්
සියලුයදනා හුක්ක කරමිතන් යරාදු කගයුළි ෙුදි
ඵලදායිතායේ වැදගත්කමා අෙයාරණය කිරීම
(රැේී ස රැෙැත්ීම, ඊ.ය සේ, අන්ත්ජාු ආදිය ළිිබන්)
ාරයාමා්ික සෙ ක්රියාත්මක මටමග සෙුදි අරණු
සෙ හුක්ක මින් ඵුදායිතාෙය සැළම් ස කිරීම
ඵුදයිතා මිත  ස හේමළි යකාග දැක්විම සෙ
අෙයාරණය කිිදම
ඵුදායිතාෙ ස සදන්ය කගයුළි ෙුදී යජයෂ්ඨ ස සෙ
මයයම ම්ගය ස කළමනාකුවෙන්යේ මැදිෙත් ීම.
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ඉෙළ කළමානාකාරිත්වය විසින් සංවිධානයේ
කාර්යය සාධනය සමාායලෝචනය කරන
ආකාරය
1.10

1.11


සංවිධානයේ
නායකත්වය
යකාතරම්
ක්රියාලීව ව
යස්වක්
කළමානාකරය
සෙයයෝගිතාව සදෙ යෙළඹී තිබීද
1.12

1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18


යජයෂ්ඨ ස කළමනාකාිදත්ෙය විසින් සතිරතා ,
යදසතියකග ෙරක්, මාසිකෙ යෙ ත්රෛමාසිකෙ ෙැි
රදනමක්
මත
සංවියානයේ
ඵුදායිතාෙ
සමායු චනය කරන ක්රියාෙලියක් රෙත්ොයගන යාම.
හෙළ
කළමනාකාිදත්ෙය
විසින්
ප්රථිඵඵුෙු
ප්රමිතතන්යේ යෙනේක ස යෙ රරතරයක් පිිබදදෙ රම්
විර ස කගයුළි කිරීම.

ෙෘත්තිය සමිතති/ ාරයේශාත්මක කමිතටු ආදිය සෙ
හෙළ කළමනාකාිදත්ෙය අතර ිරන්තර සංොද ඇති
ෙන්යන්ද යන ෙග.
ඵුදායිතාෙ හෙළ නැංීය ස කගයුළි සදො යේෙක
සංග ස, ාරයේශක සභා විසින් ුදායදන ප්රතයක්ෂ්
සෙයය ගය.
යේෙක සෙයය ිත්ෙය මින් කා්මිතක සාමය
රෙත්ො ගැනීම.
කළමනාකාිදත්ෙය විසින් සංවියානය කරනු ුදන
කගයුළි යකයරහි යේෙකයන් සෙභාි කරීම
ානන්දු කිිදම.
ක සකුව දිනය සෙ වියන ද ගමන් ෙැි යේෙක
මණ්ඩුය හුක්ක යකාගගත් කගයුළි රැෙැත්ීම.

තත්ත්වය සෙ ඵලදායිතාවය යකයරහි
නායකත්වය සැෙයීමා පිළිබද යවනත් සාක්ි
ඇත්න්ම් ඒ පිළිබද විසත්ර.
ඵළදායිතා සදො ඇති ඉදිරි සැළසුම් සෙ
උොය මාාර්ග විස්තර කරන්න.

වැඩි වර්ධනය ො නවයකරය
1.19
1.20

ෙැඩි ේයනය ො නෙයකරණ සදො ඇති අියයය ග
ෙදුනා ගන්නා ආකාරය ො
එයුස ෙදුනාගත්
අියයය ග දක්ෙන්න
එම අියයය ග ෙුග ණුහුණ දීමග සැුම් ස කර ඇති
අකාරය දක්ෙන්න

එකතුව

2. මාානව සම්ෙත්


(ලකුණු - 100)

පුද්ගලයන් පුහුණු කිරීයම් ො සංවිධානය සිදු
කරන්යන් යකයස්ද? (වැඩසටෙන්වල විස්තර
සෙයන්න)
2.1
2.2

2.3

2.4


-

මානෙ
ස සරත්
සංේයන
ප්රතිරත්තියක්/
ෙැඩසගෙන්/ සැුැේමත් රැෙතම.
පුහු
නයාසයක්
(Matrix)
මින්
සමේත
සංවියානයේම පුහු
අෙශයතාෙයන් ෙදුනායගන
ේථාපිත කර තිබීම.
යේොේථ පුහු ෙ සෙ යේෙයයන් දැෙැර පුහු ෙ
සෙ ේවිත්ෙ පුහු යෙහිම අඩංගු ීම සෙ ුදාදුන්
පුහු ී ස ො පුහු
කගයුළිෙු සා්ථකත්ෙය ිතය
ඇගයීමග භාජනය ෙන්යන්ද යන ෙග
පුහු
කගයුළි සදො ෙන වියද ස ෝික
පිිදෙැටුය ස/ ෝික ප්රතිරාදනෙු ප්රතිශතයක් යුස

යම් කාර්යයක් සදො සුදුසුමා පුද්ගලයා
බදවා ගැනීමා සිදුකරන ආකාරය සෙ
ආයතන ප්රශසස්ථ  මා්ටයමාන් ෙවත්වා ගැනීමා
සදො
යස්වකයින්ට
විවිධ
කාර්යයන්
ෙැවරීයම්දී සළකා බලන සාධක ො එය
සිදුකරන ආකාරය)
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.9


ඵුදායිතා සංකේර සෙ ශිේීය ක්රම ප්රචලිත කිරීම
සදො අනුගමනය යකයරන විිමමත් සෙ අවිිමමත්
සන්ියේදන ක්රම (යරාේග්,ාේයය ග රාස, රචනා
තරග, විොද ප්රකාශන)
ෝික රදනමක් මත ඵුදායිතා සති, ඵුදායිතා
මාස සංවියානය කිරීම.
5 W1H, යේෙකයන්යේ ණුලික කා්යක්ෂ්මතා අයයයන,
ෙැඩරු පිිදසැකසීම, ෙැඩ ේථාන පිිදසැකැේම,
අරපිිදමැම් සදායක දෙ, චුන ෙැසිරීම පිිබදද
ණුුය්ම ො අයනකුත් ශිේර ක්රම ාගන්ෙනු ුැබීම
සෙ භාවිතය
තත්ත්ෙ කෙ යමෙු ස, නෙ තත්ත්ෙ රාුන යමෙු ස
ආදිය පිිබදද දැනුෙත් දෙ සෙ භාවිතය සෙ එම
ශිේීය ක්රම භාවිතා කරන යේෙකයන් පිිබගැනීමග
භාජනය කිරීම

කණ්ඩායම් සෙ කුඩා කණ්ඩායම් කටයුතු
පිළිබදව උනන්දු කිරීමා

2.10

2.11

2.12



සියලු ම්ග ස සදො ඵුදායිතා සංකේර සෙ ශිේීය
ක්රම පිිබදදෙ විිමමත් පුහු ෙ/අයයාරනය (යේශන,
රැේී ස,නයාය රෛ විෂ්ය ආදිය)

තත්ත්කෙ/ ෙැඩ කණ්ඩාය ස/ ෙරේ කා්යය/ෙරේ
ධුරාෙලි
කණ්ඩාය ස/අඛණ්ඩ
ේයන
කණ්ඩාය ස/ඵුදායිතා ේයන කණ්ඩාය ස පිිබරද
යතාරළිුව සෙ එෙැි කණ්ඩාය ස කරන ුද යොදම
ෙයාරෘති 6ක රමණ යතාරළිුව සරයන්න.
ිතිරතා කණ්ඩාය ස කගයුළි ෙු ියැලී සිටමන
යේෙක ප්රතිශතය
ඔවුන්යේ කා්යයසායන ියාමනය කිරීය ස ක්රමයන්
තිබීම සෙ එම කණ්ඩාය ස ඇගයීමග ුක් කළ
ආකාරය (ප්රයාන කුව
පිිබදද සගෙනක් ුකු
ක්රම ආදිය)

යස්වකයන් පුද්ගල (ති තිව) මා්ටමින්
සම්බන්ධ වන්යන් යකයස්ද?
2.13

2.14

2.15

පුේගු යය ජනා ක්රම තිබීම. (එම යය ජනා ක්රමයේ
ස සපු්ණ විේතර සරයන්න)
එක් එක් යේෙකයා විසින් හදිිදරත් කරන ුද
යය ජනා සෙ ක්රියාත්මක කරන ුද යය ජනා
කයියසන් යය ජනා රෛ භාවිතයයන් ුදායදන්න.
(එක් යය ජනාෙකග එක් කයියසන් යය ජනා රෛයක්
භාවිතා කරන්න.)
ආයතනයේ

සාමාජිකයන්

විසින්

යය ජනා

ක්රම

ියාමනය ො සංන්ියේදනය., ඒ ඒ අංශ ෙලින් ඒ
සදො සෙභාි ෙන ප්රමාණ සෙ අයනකුත දත්ත




යස්වකයන්ට
තයාග
පිරිනැම,මා,
ුන්න්
පිළිගැනීමා
සෙ
සැලකිලි
දැක්ීමා
සිදු
කරන්යන් යකයස්ද?

2.16

තයාග
පිිදනැමේය ස,
පිිබගැනීය ස,
ප්රතිුාභ
යදදාගැනීය ස ෙැඩ පිිබයෙුෙේ, ඵුදායිතාෙ රදන ස
කරගත් දිිද ගැන්ීය ස ක්රම රැෙතම ො එම ක්රම
ස සදන්යෙ
යේෙකයන්යේ
තාප්ත තිමත්භාෙය /
ප්රතිචාර.

2.17

SA8000 යේ ISO 26000 සෙතික ුදා තිබීම.

දුක් ගැනවිලි
ආකාරය

2.18

2.19

2.20

පිළිබදව

කටයුතු

කරන

සංවියාන නායකයන් සෙ ක සකුව ෙෘත්තිය
සංග ස/ශුභසායන/ක සකුව සභා අතර ිතිරතා
සංොද රැෙතම සෙ ජාතයන්තර ක සකුව සංවියානය
විසින් ප්රචලිත කරන ේගයේ “ෙැඩරළ ළිළ
සෙයය ගීතාෙ“ ෙැි කිසිය ස යන්ෛණයක් රැෙතම.
ො “අෙශයතා මත රදන ස වු ගැගු  විසදීම“ (මැදිෙත්
ීම) ෙැි ආරවුේ යේුව ස කිරීය ස කා්යය
රටමරාටමයක් රැෙතම
යේෙක දුක් ගැනවිලි පිිබදද කගයුළි කිරීය ස කා්යය
රටමරාටමයක් සෙ / යෙ ාරයේශන යේෙයක් රැෙතම
ො
යේෙක
දුක්ගැනවිලි
විසදීම
ස සදන්යෙ
යේෙකයින්යේ ප්රතිචාර
යේෙක අ්ථසායක අරණුදු / යේෙක භාරකාර
අරණුදුග යනාකඩො දායක ණුදේ යගො තිබීම.

එකතුව

3. ක්රයමාෝොයන් සෙ ෙද්ධති
100)


3.3

3.5
3.6

රම්ිය ෙසර ළින ඇළිළත නෙ ිෂ්ඨ රාදන සෙ / යෙ
යේොෙන් දියත් කිරීම.
නෙ යෙළද යරාළ ඇගයීම පිිබදද ිතිරතා දරනු
ුදන අයයයනයක්
රම්ිය ේෂ්ය ළිළ නෙ යෙළදයරාුෙුග පිවිසීම.

උොයමාාර්ග සමාායලෝචනය කිරීමා සදො
යවළදයෙල බුද්ි අංශසය (Market Intelligence)
3.7



හුක්ක යෙළදයරාළ හෙළ ඛණ්ඩයක් දක්ො ෙැඩි කර
ගැනීම සදො දරනු ුදන ණුලික ප්රයන්ත.
භාණ්ඩෙුග, යේොෙුග ො යදදාෙැරීම දියු
කිරීම
සදො දරනු ුදන ප්රයන්ත.

නව ිෂ්ොදන යස්වා ො / යෙෝ නව යවළද
යොලවලට පිවිසීමා පිළිබද විස්තර
3.4



ආයතනයේ අරණු
සෙ රරමා්ථ රදන ස කර ගත්
යොදින් අරථ දැක්වු ඵුදායිතා යයාණුෙක් සෙ ඒො
ප්රණුඛතා මත සායාරීකකරණය කරන ුද ක්රයක්
රැෙතමො ඒ ස සදන්යෙ සමේථ ආයතනයම ො
දාහිර
රා්ශෙ
කුවෙන් සදො
ඵුදායි
සන්ියේදනයක් රෙත්ො ගැනීමග ගත් ක්රියාමා්ග.

භාණ්ඩවල ො යස්වාවල අගය වැඩි කිරීමා
සදො ලැබුයම් ප්රචාරනය යකයරහි නැඹුරු න්
උොය මාාර්ග භාවිතය.
3.2



(ලකුණු -

ඵලදායිතාව යකයරහි යයාමු ීයම් ප්රමුතතාව
සෙ ප්රමුතතාවයන් සාධාරීකකරයය කිරීමා.

3.1



-

යෙළදයරාු බුේිම අංශයක් රැෙතිම ො ක්රයම රායන්
සමායු චනය කිරීය සදී යෙළදයරාළ බුේිම අංශයක්
රැෙතම.

වියදම් අඩු කිරීමා සදො යයදන්ම් ප්රමාායය
යකයරහි නැඹුරු න් උොයමාාර්ග භාවිතය.
3.8

යයදවු ස පිිදෙැය
විශ්යේෂ්ණය

පිිබදද

ිතිරතා

දරනු

ුදන

3.9

ශ්රම පිිදෙැය අු  කිරීම සදො දරනු ුදන ප්රයන්ත

3.10

ප්රාේයන පිිදෙැය අු කිරීම සදො දරනු ුදන ප්රයන්ත

3.11

දුශක්ති පිිදෙැය අු කිරීම සදො දරනු ුදන
ප්රයන්ත
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3.12

ද්රෙය පිිදෙැය අු කිරීම සදො දරනු ුදන ප්රයන්ත

3.13

යරාදුකා්යය පිිදෙැය අු කිරීම සදො දරනු ුදන
ප්රයන්ත

ෙද්ධති ො ක්රියා පිළියවත් තිබීමා.
3.14
3.15



යේෙක අත්යරාත් තිබීම ො ඊග අනුකුුෙ කගයුළි
කිරීම
ක්රියා පිිබයෙත් සංරෙ, ෙැඩ ප්රමිතති සෙ ෙැඩ ාරයදේ
තිබිම ො ඒොග අනුකුුවිම ො භාවිතා කිරීම

ජාතයන්තර
තත්ත්වයට
/
ොරිසරික
ෙද්ිතින්ට අනුකුලව විමා සෙ ිෂ්ොදන
සෙතික කිරීමා.
3.16
3.17
3.18


තත්ත්ෙ
සෙතික
කිරීය ස
රේයත
සා්ථකෙ
ක්රියාත්මක ීම. (ISO 9001:2008, ISO 22000, HACCP ආදිය
)
ෙිදත ඵුදායිතාෙ, පිවිළිුව ිෂ්ඨ රාදන ෙැි ක්රමයේද
ක්රියාත්ම කිරීම
ජාතයන්තර රාිදසිදක රේයතින්ග අනුකුු ීම (ISO
14001 සෙතිකය)

5s වැඩසටෙන ක්රියාත්මාක කිරීමා

3.19

5s ක්රියාත්මක කිරීම ො 5s තරග රැෙැත්ීම

3.20

හෙළ කළමණකාිදත්ෙය මටමගයමන් ිතිරතා සියලුම
අංශෙන 5s සමායු චනය කිරීම ො 5s සෙංර /
අත්යරාත් සාදා තිබීම.

එකතුව

4. මිණුම්, දත්ත, යතාරතුරු ො දැනුම්
කළමායාකරනය
(ලකුණු - 100)


ප්රධාන මිණුම් ක්යෂ්ත්ර සෙ එ සදො භාවිතා
කරන අනුොත ෙදුනා ගැනීමා
4.1

4.2


ප්රධාන මිණුම් ක්යෂ්ත්ර සදො ඉලක්ක ො
භාවිතා කළ යුතු අනුොත
4.3

4.4


ාරායමා්ික
ම්ගය සදී
ො
අංශ
සෙ
යදරා්තය සන්ළිෙ ම්ගය ස ප්රයාන මානක සෙ
අනුරාත සදො ෙන හුක්ක / ආද්ශ ම්ග ස (Bench
Mark)
ක්රියාත්මක ම්ගය ස දි ප්රයාන මානක සෙ අනුරාත
සදො ෙන හුක්ක / ආද්ශ ම්ග ස.

ප්රධාන මාානක සෙ අනුොත මාැිමා ො
ියාමාන
4.5



ාරායමා්ික ම්ගය සදී භාවිතා කිරීම සදො ප්රයාන
මිත  සක්යෂ්ෛ ො අංශ / යදරා්තය සන්ළි ම්ගය සදී
භාවිතා කළ යුළි ප්රයාන මිත  ස ක්යෂ්ෛ සෙ අනුරාත
ෙදුනා ගැනීම
ක්රියාත්මක කිරීය ස ම්ගය සදී භාවිතා කළ යුළි ප්රයාන
මිත  ස ක්යෂ්ෛ සෙ අනුරාත ෙදුනා ගැනීම

ාරායමා්ික ම්ගය ස දි, අංශ / යදරා්තය සන්ළි
ම්ගය සදී, ො ක්රියාත්මක ම්ගය සදී ප්රයාන මනාක
සෙ අනුරාත ිතිරතා මැිම ො ියාමනය.

සාර්ථ කත්වය සදො ප්රධාන මාානක සෙ
අනුොත විශ්යේෂයය කිරීමා
4.6
4.7
4.8

ාරායමා්ික ම්ගය සදී සා්ථකත්ෙය සදො ප්රයාන
මානක සෙ අනුරාත විශ්යේෂ්ණ කිිදම
අංශ / යදරා්තය සන්ළි ම්ගය සදී සා්ථකත්ෙය
සදො ප්රයාන මානක සෙ අනුරාත විශ්යේෂ්ණ කිිදම
ක්රියාත්මක ම්ගය සදී සා්ථකත්ෙය සදො ප්රයාන
මානක සෙ අනුරාත විශ්යේෂ්ණ කිිදම
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දත්ත,
යතාරතුරු
සෙ
දැනුමා
කළමානාකරයය සදො ගත් ක්රියාමාාර්ග
4.9
4.10

දත්ත ො යතාරළිුව ෙු ිරෙදය දෙ සෙ
විශ්ොසනීයත්ෙය තෙවුුව කර ගැනීමග ගත්
ක්රියාමා්ග
දැනුම කළමනකරණය (KM) සදො දැනුෙත් කිිදම ො
ෙයාරෘති කිරීම

එකතුව

5. ක්රියාවලි




5.1

කා්මිතක
හංජියන්ුවමය
ශිේීය
ක්රම,
අගය
විශ්යේෂ්ණය / අගය හංජියන්ුවම ක්රම මින් ක්රියාෙලි
ෙැඩි දියු කිිදම

5.2

ක්රියාෙලි ෙැඩි දියු

කිිදම යේෙකයන් ෙවුේ ීම

කාර්මික ඉංජියන්රු ලීේීය ක්රමා සෙ අගය
විශ්යේෂය මාගින් ක්රියාවලි වැඩි දියුණු කිරීමා

5.4

අභයන්තර අසා්ථකත්ෙ පිිදෙැය මැිමග රේයති
තිබීම ො ක්රියාෙලි ක්රියාත්මක කිරීම
දාහිර සෙ අභයන්තර අසා්ථකත්ෙ ිතිරතා
සමායු චනය කිරීම.

සමාස්ත
වශසයයන්
උෙකරයවල
සාර්ථ කත්වය ඉෙළ නැංීමාට නඩත්තු ක්රමා
භාවිතා කිරිමා
5.5

5.6


(ලකුණු - 100)

කාර්මික ඉංජියන්රු ලීේීය ක්රමා සෙ අගය
විශ්යේෂය මාගින් ක්රියාවලි වැඩි දියුණු කිරීමා

5.3



-

සමේත ඵුදායි නඩත්ළි (TPM) ෙුෙය සෙ එය
ක්රියාත්මක කිරීය ස පියෙර යෙ යෙනත් සමාන ශිේර
ක්රමයෙ සා්ථකත්ෙය සදො කුඩා කණ්ඩාය ස
කගයුළි ප්රේයනය කිරීම.
සමේත ාරකරණ සඵුතාෙය ො එහි ප්රතික්මේය
ක්රියාමා්ග ිතිරතා තක්යේුව කිරීම

ිරෙදතාවය වැඩි දියුණු කිරීමා
5.7

ිරරදතා ප්රතිරත්තියක් ො යේෙක ිරාරදතාෙ
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තෙවුුව කිරීය ස රේයති තිබීම.
5.8

ග යදනුකුවෙන්යේ සෙ අණුත්තන්යේ ිරරදතාෙ
තෙවුුව කිිදම සදො රේයති තිබීම.

5.9

ෙදිසි අනළිුව අෙම කිිදම පිිබදදෙ සාක්ි තිබීම.

5.10

OHSAS 18001 සෙතිකය ුදා තිබීම ො ක්රියාෙලි ෙැඩි
දියු සදො තාක්ෂ්ණය භාවිතය

එකතුව

6. මාානව ප්රථිඵඵල




-

0

(ලකුණු - 25)

ශ්රමා බලකායේ තප්තිය මාැනීමා
6.1

ශ්රම දුකායේ තෘප්ත තිය
ප්රාන්තරෙලින් සිදු කිරීම

මැිම

ිශ්චිතත

කාු

6.2

කළමණාකරන
රැේීම මණ්ඩුෙුදී
ප්රතිඵු
භාවිතා කිරීම සෙ දුදුතා ෙදුනා ගැනීම ො ෙැඩි
දියු
කගයුළි කිරීම පිිබදද සාක්ි තිබිම ො ඒ
ස සදන්යෙ යේෙකයින්යේ තෘප්ත තිමත් දෙ

ශ්රමා බලකායේ චර්යාව මාැනීමා
6.3

6.4
6.5

යේෙක යනාරැමිතණිම, පිිදෙැටු ස සෙ ප්රෙනතා
තක්යේුව කිරීම සෙ ක්මාන්ත අයයයනයක් සමග
ඒො සැසදිම ො ඒ යගයත් ෙදුනාගත් ගැගලු සදො
විසදු ස ුදාදීම.
යේෙකයන්යේ කුසුතා ම්ගය ස ෙැඩි දියු ෙග ගත්
ක්රියාමා්ග ො සක්ි රැෙතිම.
යේෙකයන්යේ දැනු ස ම්ග ස ො යේෙකයන්යේ
ආකේර ේයනයග ගත් ක්රියාමා්ග ො සාක්ි
රැෙතිම.

එකතුව
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7. ොරියභෝගික ප්රථිඵඵල

7.1
7.2
7.3


-

(ලකුණු - 25)

7.5

1

2

3

4

5

0
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4

5

ොරියභෝගික තප්තිය මාැනීමා
රාිදයභ ික තෘප්ත තිය පිලිදද මිත  ස රැෙතම සෙ
ේතමාන ම්ගම
රාිදයභ ික ස සදන්යතා
කළමණාකරනයක්
රැෙතම ො රාිදයභ ික රක්ෂ්රාතිත්ෙයේ /
සායානීය යුස යයාණු කිිදය ස ප්රෙණතා
ගත වු ේෂ්ය ළිළදී සා්ථක යුස ිරාකරණය
කරන ුද රාිදයභ ික රැමිතණිලි පිිබදද තක්යේුවෙ

ොරියභෝගික අදෙස් සැලකිේලට
සිදුකළ වැඩි දියුණු කිරීමා
7.4

0

යගන

ප්රතිරත්තිමය / කළමණාකරන / ක්රියාකාිද ම්ගය ස
යෙනේක ස
ඇගයී ස කමිතටුෙ විසින් ආයතන රිදක්ෂ් කරන
අෙේථායේ කරන රාිදයභ ික තෘප්ත තිය ඇගයීම

එකතුව

8.සමාාජයීය ප්රථිඵඵල


(ලකුණු - 50)

ප්රජායේ ජිවන තත්ත්වය වැඩි දියුණු කිරිමා
සදො ක්රියාත්මාක කරනු ලබන පියවර
8.1



-

රාසේ ෙයාරෘති භාරගැනීම / ප්රජ ෙයාරෘති
භාරගැිම ො යසම් එෙැි ප්රයන්ත ෙු ප්රථිඵඵු

සමාාජයේ ඵලදායිතාව වැඩි
දියුණු කිරීමා
සදො සාමාානයය වශසයයන් ක්රියාත්මාක
කරනු ලබන පියවර
8.2
8.3

ආයතනයයන් රිදභාහිරෙ ඵුදායිතාෙ ප්රේයන
කිරීය ස දී ප්රයන වියායක ිුයාිදයායේ මැදිෙත් ීම
ආයතනයයන් / සංවියානයයන් දැෙැරෙ ඵුදායිතාෙ
ෙැඩි දියු
කිරීය සදී යසම් කා්යය මණ්ඩුයේ
මැදිෙත් විම



යස්වකයන්යේ
යෙෞද්ගලික
ජීවිතයේදී
ඵලදායිතාව පිළිබද උනන්දු කරීමා
8.4

8.5
8.6


ඵුදායිතා ේයන කගයුළිෙුග අනුගත ීමගත්
ත්රදික ජිෙතයේදී ඵුදායිතාෙ / රාිදයභ ිකයා
ණුලික කර ගත් සංේකෘතියකගත් යේෙකයන් ානන්දු
කරීම
යේෙකයන් ළිළ කා්යය ෙටමනාක ස ො යෙරත්
කා්යය ආචාරය්ම ප්රේයනය කිරීම
යේෙකයන්යේ රවුේෙු සාමාජිකයන් ඵුදායිතා
ප්රේයනයග ස සදන්යෙ කගයුළි කිරීම

ඵලදායිතාව පිළිබද න් යද්ලීය
කටයුතු වලට සෙභාගි ීමා

/

ජාතික

8.7

ජාතික කගයුළි ෙුග සමාගම සෙභාි ීම

8.8

ජාතයාන්තර කගයුළි ෙුග සමාගම සෙභාිීම

8.9
8.10

ජාතික ඵුදායිතාෙය / තත්ත්තෙය / ිරරදතාෙ / 5s
/ තත්ත්ෙ කෙ / තත්ත්ෙ කෙ ෙ ඵුදායිතා දින , සති,
මාස ෙැි කගයුළි ෙුග සමාගම සෙභාි විම.
යරර ෙසර ෙු දිනාගත් ජාතික ො ජාතයන්තර
ස සමාන

එකතුව

අනු
අංකය
01
02
03

ලබාගත් මුළු ලකුණු ප්රමාායය - (700)
නායකත්වය
(ලකුණු - 200)
මාානව සම්ෙත්
(ලකුණු - 100)
ක්රයමාෝොයන් සෙ ෙද්ධති

(ලකුණු - 100)
04
05
06
07
08

මිණුම්, දත්ත, යතාරතුරු ො
දැනුම් කළමායාකරනය
(ලකුණු - 100)
ක්රියාවලි
(ලකුණු 100)
මාානව ප්රථිඵඵල
(ලකුණු - 25)
ොරියභෝගික ප්රථිඵඵල
(ලකුණු - 25)
සමාාජයීය ප්රථිඵඵල
(ලකුණු - 50)

