මානව සම්පත් කළමනාකරණය
“සංවිධානයක අරමුණු සහ පරමාර්ථ ළඟා කර ගැනීම සඳහා වඩා යයෝගය මානව
සම්පත් ජනිත වන අයුරින් ආයතනයේ මානව සම්පත සඵලදායිව හා කාර්යක්ෂමව
ලබා ගැනීම හා රඳවා ගැනීම සම්බන්ධ ක්රියාකාරකම්”
මානව සම්පත සුවිය ේෂී වීමට යහේතු
1.
2.
3.
4.
5.
6.

සජීවී සම්පතක් වීම
සිතීමට සහ ප්රතික්රියා දැක්වීමට හැකි වීම
යසසු සම්පත් පාලනය කළ හැකි වීම
පුහුණු කිරීයමන් අගය වැඩි කළ හැකි වීම
කණ්ඩායම් ව යයන් කටයුතු කළ හැකි වීම
නිර්මාණාත්මක බව

මානව සම්පත් කළමනාකරණයේ අරමුණු
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

යසේවක ඵලදායිතාව වර්ධනය කිරීම
යසේවක කැපවීම නංවාලීම
යසේවක සංවර්ධනය ඇති කිරීම
යසේවකයන් අභියප්රේරණය කිරීම
යසේවක සුභසාධනය ඉහළ නැංවීම
වඩාත් යයෝගය යසේවකයින් ආයතනයේ රඳවා ගැනීම
යසේවය-යසේවක සම්බන්ධතා යහපත් තත්වයක පවත්වා ගැනීම

මානව සම්පත් කළමනාකරණ කාර්යයන්
1. රැකියා නිර්මාණය
2. රැකියා විග්රහය/ වි ්යේෂණය
3. මානව සම්පත් සැලසුම්කරණය
4. ආකර්ෂණය
5. යතෝරා ගැනීම
6. බඳවා ගැනීම
7. අනුස්ථාපනය
8. සයේතන කළමනාකරණය
9. කාර්යඵල ඇගයීම
10. පුහුණුව සහ සංවර්ධනය
11. යසේවක චලන
12. විනය කළමනාකරණය
13. යසෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව පරිපාලනය
14. දුක්ගැනවිලි නිරාකරණය
15. කාර්මික සම්බන්ධතා
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රැකියා නිර්මාණය
“නි ්චිත පරමාර්ථයක් ඉටු කර ගැනීම සඳහා රැකියාවක් ජනිත කිරීම”
එනම් නි චි
් ත අරමුණක් ඉටු කිරීම පිණිස වැඩ ඒකකයක් ව යයන් කටයුතු රාජකාරි
සහ වගකීම් සකස් කිරීම යි.
සෑම රැකියාවක්ම කටයුතු, රාජකාරි සහ වගකීම් වලින් සමන්විත යේ.
•
•
•

කටයුතු
චලන වලින් සමන්විත නි ්චිතව හඳුනා ගත හැකි වැඩ ක්රියාකාරකමකි.
රාජකාරී
කටයුතු රාශියකින් සමන්විත පුද්ගලයයකු ඉටු කරන වි ාල වැඩ යකොටසකි.
වගකීම්
කටයුත්තක් නිසි යලස ඉටු කිරීම පිළිබඳ ඉහළ නිලධාරීන්ට ඇති බැඳියාව.

රැකියා විග්රහය/ වි ්යේෂණය
“රැකියාවක කටයුතු, රාජකාරි සහ වගකීම් පිළිබඳවත් එය සාර්ථකව ඉටු කිරීම සඳහා
යසේවකයා සතු විය යුතු සුදුසුකම් පිළිබඳවත් කරනු ලබන විමර් නය”
යම් තුලින් ලබා ගන්නා යතොරතුරු මත රැකියා විස්තරය සහ රැකියා පිරිවිතරය සකස් කරයි.
1. රැකියා විස්තරය
කිසියම් රැකියාවකට අයත් කටයුතු, රාජකාරි, වගකීම්, යසේවා යකොන්යද්සි, වැඩ කාලය,
රැකියායේ ස්වභාවය ආදී යතොරතුරු විස්තර යකයරන ප්රකා ය යි.
රැකියා විස්තරයක අඩංගු යතොරතුරු
a. තනතුරු නාමය
b. යසේවා යදපාර්තයම්න්තුව
c. රැකියායේ ස්වභාවය
d. තනතුරට අයත් කටයුතු-රාජකාරි-වගකීම්
e. යසේවා යකොන්යද්සි

f. වැඩ කළ යුතු පැය ගණන
g. කවරකුට වගකිව යුතුද යන්න
h. සුපරීක්ෂණය
i. කාර්යසාධන ඇගයීම් පටිපාටිය
j. තනතුර ස්ථිර කිරීම

2. රැකියා පිලිවිතරය
රැකියාවක් සඵලදායිව සහ කාර්යක්ෂමව ඉටු කිරීම සඳහා රැකියාව දරන්නා සතු විය යුතු
මූලික සුදුසුකම් දක්වන ප්රකා ය යි.
රැකියා පිලිවිතරයේ අඩංඟු යතොරතුරු
a. අධයාපන සුදුසුකම්
b. කායික යයෝගයතාව
c. ආකේප හා ලැදියාව

d. බුද්ධි මට්ටම
e. වෘත්තීය සුදුකම
f. පළපුරුද්ද
g. භාෂා දැනුම
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රැකියා විස්තරය සහ රැකියා පිලිවිතරය අතර යවනස්කම්
1.
2.
3.
4.

රැකියා විස්තරය
රැකියාව විස්තර කරයි.
රැකියාවට අයත් කාර්යභාරය විස්තර
කරයි.
රැකියායේ ගති ලක්ෂණ පිළිබඳ
යේඛ්නයකි.
රැකියා විස්තරයේ යකොටසක් යලස
රැකියා පිලිවිතරය අඩංගු යනොයේ.

1.
2.
3.
4.

රැකියා පිලිවිතරය
රැකියාවට යයෝගය පුද්ගලයා විස්තර
කරයි.
රැකියාවට සුදුසු පුද්ගලයා සතු විය යුතු
මූලික සුදානම විස්තර කරයි.
රැකියාව සාර්ථකව ඉටු කිරීමට අව ය
මානව ගති ලක්ෂණ යේඛ්නයකි.
රැකියා පිලිවිතරයේ යකොටසක් යලස
රැකියා විස්තරය අඩංගු යනොයේ.
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මානව සම්පත් සැලසුම්කරණය/ මිනිස් බල සැලසුම්කරණය
“ආයතනයක අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා ආයතනයේ යසේවක අව යතා නි ්චය
කිරීම සහ එම අව යතා ඉටු කර ගැනීම පිණිස ගත යුතු උපාය මාර්ග තීරණය කිරීම”
මානව සම්පත් සැලසුම්කරණයේ වැදගත්කම
1.
2.
3.
4.
5.
6.

අනාගත යසේවක අව යතා ඉටු කර ගැනීමට
අනව ය ශ්රම පිරිවැය වළක්වා ගැනීමට
මානව සම්පත කාර්යක්ෂම සහ සඵලදායිව යයදවීමට
යසේවක සංවර්ධනය සඳහා
ආයතනයේ අයනකුත් කළමනාකරණ කාර්යයන් අයේක්ෂිත පරිදි සිදු කිරීමට
අනාගත ශ්රම ඌනතා/ අතිරික්ත සඳහා ක්රියා මාර්ග ගැනීමට

මානව සම්පත් සැලසුම්කරණ ක්රියාවලිය
1.
2.
3.
4.
5.
6.

මානව සම්පත් ඉේලුම පුයරෝකථනය කිරීම
ශ්රම සැපයුම තක්යසේරු කිරීම
ශ්රම ඉේලුම සහ සැපයුම සංසන්දනය කිරීම
අතිරික්තයට යහෝ හිඟයට ගත යුතු උපායමාර්ග තීරණය කිරීම
සැලසුම්කරණ ප්රයත්නය ඇගයීම හා වැඩිදියුණු කිරීම
මානව සම්පත් සැලැස්ම සකස් කිරීම

1. මානව සම්පත් ඉේලුම පුයරෝකථනය කිරීම
මානව සම්පත් ඉේලුමට බලපාන සාධකවල අනාගත බලපෑම හැකිතාක් නිවැරදිව ඇස්තයම්න්තු
යකොට අදාළ කාලපරිච්යේදය සඳහා අව ය යසේවක අව යතා නි ්චය කිරීම යි

මානව සම්පත් ඉේලුමට බලපාන සාධක
a. භාණ්ඩ හා යසේවා සඳහා වන ඉේලුම
b. ආයතනයේ පරමාර්ථ
c. නිෂ්පාදන ක්රමය
d. අනාගත යසේවක විශ්රාම යාම, ඉවත් වීම්, යසේවය අවසන් කිරීම්
e. ආයතනයේ වර්තමාන සහ අනාගත මුලය තත්වය
f. ආර්ථික, සමාජයීය සහ යද් පාලනික පසුබිම
2. සැපයුම තක්යසේරු කිරීම
මානව සම්පත් ඉේලුම පුයරෝකථනය කිරීයමන් අනතුරුව නි ්චය කරගත් ඇබෑර්තු පිරවීම සඳහා
මානව සම්පත් සැපයුම තක්යසේරු කළ යුතුය. යම් සඳහා වන සැපයුම් ප්රභව යදකකි.

a. අභයන්තර සැපයුම
ආයතනය තුළින්ම යසේවකයන් සපයා ගැනීම
උදා : උසස් කළ හැකි යසේවකයන්, මාරු කළ හැකි යසේවකයන්, ඉවත්ව යාම් සම්බන්ධ
යසේවකයන්

b. භාහිර සැපයුම
ආයතනයට භාහිරින් යසේවකයන් සපයා ගැනීම
යමහිදී සලකා බලන සාධක යලස ශ්රම යවළඳපල ස්වභාවය, තරඟකාරී ආයතන වල ශ්රම
ඉේලුම සහ රයට් පවත්නා රැකියා වියුක්තිය යපන්වා දිය හැකිය.
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3. ඉේලුම සහ සැපයුම සංසන්දනය කිරීම
පුයරෝකථනය කළ යසේවක අව යතා තක්යසේරු කරන ලද යසේවක සැපයුම සමඟ සංසන්දනය කිරීම
යමහිදී සිදුයේ. එනම් යසේවක අතිරික්තයක්ද ඌනතාවයක් ද යන්න හඳුනා ගැනීම යමහිදී සිදුයේ.

4. අතිරික්තයට යහෝ හිඟයට ගත යුතු උපායමාර්ග තීරණය කිරීම
යසේවක අතිරික්තයක් නම් බඳවා ගැනීම් නතර කිරීම, ස්යේච්ඡායවන් විශ්රාම යාමට අවසර දීම
යසේවක ඌනතාවයක් නම් යසේවකයන් බඳවා ගැනීම, වර්තමාන යසේවකයන් ලවා අතිකාල වැඩ කිරීම
ආදියත් සිදු කළ යුතු ය.

5. මානව සම්පත් සැලැස්ම සකස් කිරීම
අරමුණු පරමාර්ථ ඉටු කරගැනීම සඳහා මිනිස් බල සැළැස්මක් සකස් කිරීම යමහිදී සිදු යේ.
6. සැලසුම්කරණ ප්රයත්නය ඇගයීම හා වැඩිදියුණු කිරීම
ක්රියාවලිය ඇගයීයම් දී පුයරෝකථනය යනොකළ රැකියා ඇබෑර්තු ඇති වුවාද නැද්ද, ඇබෑර්තු වැඩි වුවාද
අඩු වූවාද, දැරූ පිරිවැය ආදී කරුණු අනුව ක්රියාවලියේ සාර්ථකත්වය මැනීමයි.

ආකර්ෂණය
“අරමුණු සහ පරමාර්ථ ළඟා කර ගැනීම පිණිස උපකාරී වන්නා වූ හැකියා සහ ආකේප
වලින් යුතු රැකියා අයේක්ෂකයන් ආයතනය යවත අද්දවා ගැනීම”
ආකර්ෂණ ක්රියාවලිය
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

රැකියා ඇබෑර්තු හඳුනා ගැනීම
රැකියා නියමයන් අධයනය කිරීම
ආකර්ෂණයට අදාළ සාධක සලකා බැලීම
අයදුම්පත පිළියයළ කිරීම
ආකර්ෂණය ක්රමය/ ක්රම යතෝරා ගැනීම
ක්රියාත්මක කිරීම
අයදුම්පත් ඇගයීම

ආකර්ෂණයට බලපාන සාධක
1.
2.
3.
4.

බඳවා ගැනීයම් ප්රතිපත්තිය
පිරිවැය
කාලය
ශ්රම යවළඳපල ස්වභාවය
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ආකර්ෂණ ක්රම
1. අභයන්තර ආකර්ෂණය
ආයතනයේ පුරේපාඩු සඳහා සංවිධානය තුළින්ම අයදුම්කරුවන් ආකර්ෂණය කර ගැනීම
a. රැකියා දැන්වීම් පල කිරීම
ආයතනික දැන්වීම් පුවරු, ආයතනික පුවත්පත්, සඟරා ආදියයහි දැන්වීම් පළ කිරීම
b. කුසලතා ඉන්යඩන්ට්රි/ කුසලතා යේඛ්න
මිනිස් බල සැලසුම්කරණයේ දී පිළියයළ කළ යසේවකයින්යේ දැනුම, කුසලතා හා ආකේප
ඇතුළත් කුසලතා යේඛ්න භාවිතා කිරීම.

c. අභයන්තර ජාල
අභයන්තර ජාලයේ ඇබෑර්තු පළ කර අයදුම්පත් කැඳවීම.
d. අභයන්තර යසේවකයින් හඳුන්වා දීම
වර්තමාන යසේවකයින් විසින් තම හිතවතුන්, ඥාතින් වැනි පුද්ගලයින් ඇබෑර්තු සඳහා
නිර්යද් කිරීම
e. අනුප්රාේතික සැලැස්ම
ආයතනයක සිටින යසේවකයින්යේ කාර්ය සාධනය, සුදුසුකම්, පළපුරුද්ද, යජයෂ්ඨත්වය ආදී
කරුණු මත විධිමත්ව යේඛ්න පවත්වා ගනිමින් ආයතනය තුළ ඇති ඇබෑර්තු සඳහා ඊළඟට
සිටින වඩාත් සුදුසුම යසේවකයින් යයොදා ගැනීම යි.
වාසි
1. යසේවකයින් අභියප්රේරණය වීම
2. මනා ශ්රමික සබන්ධතා ඇති වීම
3. යයෝගය යසේවකයින් රඳවා ගත හැකි
වීම
4. ආකර්ෂණය, බඳවා ගැනීම සඳහා
පිරිවැය අඩු වීම
5. යසේවක අනුස්ථාපනය සඳහා යන
කාලය අඩු වීම

අවාසි
1. නව දැනුම සහ කුසලතා සංවිධානයට
ගලා යනොඒම
2. යයෝගයතම පුද්ගලයන් බඳවා ගැනීමට
ඇති අවකා ය අඩු වීම
3. යසේවකයන් අතර අනව ය තරඟයක්
ඇති වීම
4. පුහුණුව සඳහා ඉහළ පිරිවැයක් දැරීමට
සිදු වීම

2. භාහිර ආකර්ෂණය
සංවිධානයේ පුරේපාඩු සඳහා සංවිධානයට භාහිරින් අයදුම්කරුවන් ආකර්ෂණය කර ගැනීම
a. මාධය දැන්වීම් මඟින්
b. අන්තර්ජාලය/ රැකියා යවබ් අඩවි මඟින්
c. රැකියා නියයෝජිත ආයතන මඟින්
d. වෘත්තීය සංගම් මඟින්
e. රැකියා යපොළ
f. අතීත යසේවකයන් මඟින්
g. අධයාපන හා වෘත්තීය ආයතන මඟින්
වාසි
1. නව දැනුම ආයතනයට ගලා ඒම
2. වි ාල පිරිසක් ආකර්ෂණය කර
ගැනීමට හැකි වීම
3. යයෝගයතම පුද්ගලයන් යතෝරා
ගැනීමට වැඩි ඉඩකඩක් තිබීම
4. පුහුණු ශ්රමය බඳවා ගැනීයමන් පුහුණුව
සඳහා වන පිරිවැය අඩු වීම

අවාසි
1. ආයතනයේ යසේවකයන් අභියප්රේරණය
සිමා වීම
2. ආකර්ෂණය සඳහා වන පිරිවැය ඉහළ
යාම
3. වැඩි කාලයක් ගත වීම
4. යසේවය-යසේවක සබන්ධතා වලට
අහිතකර යලස බලපෑ හැකි වීම
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යතෝරා ගැනීම
“ආකර්ෂණය කරගත් අයදුම්කරුවන් අතුරින් ඇබෑර්තු සඳහා යයෝගයතම
අයදුම්කරුවන් හඳුනා ගැනීම”
යතෝරා ගැනීයම්දී සළකා බලන සාධක
1. දැනුම
2. කුසලතා
3. ආකේප
4. ාරීරික සහ මානසික යයෝගයතාව
යතෝරා ගැනීයම් ක්රම
1. අයදුම්පත් ඇගයීම
රැකියාව සඳහා අයදුම්කරුවන් විසින් එවන අයදුම්පත් ඇගයීම් මඟින් යයෝගයතාව තක්යසේරු කිරීම
හරහා යයෝගයතම පුද්ගලයින් යතෝරා ගැනීම යි. යමහිදී පුද්ගලයා යනොදැක ඉේලුම් පත්රයේ යතොරතුරු
අනුව පමණක් යතෝරා ගැනීම සිදු යේ.
2. සම්මුඛ් පරීක්ෂණ
අයදුම්කරු හා පරීක්ෂණ මණ්ඩලය අතර මුහුණට මුහුණලා අදහස් හුවමාරුව මඟින් රැකියාවට
යයෝගයතම පුදගලයන් යතෝරා ගැනීම යමහිදී සිදු යේ.

3. බුද්ධි පරීක්ෂණ
රැකියාවට අයේක්ෂිත පුද්ගලයායේ බුද්ධිමය හැකියාව මැනීම අරමුණු කරයගන පවත්වයි. අභියයෝග
වලට මුහුණ දීයම් හැකියාව යමමඟින් පරික්ෂා කරයි.

4. යපෞරුෂ පරීක්ෂණ
රැකියා අයේක්ෂිත පුද්ගලයායේ කුසලතා, ආකේප, ලැදියා, වටිනාකම් සහ ප්රතිමාන ආදිය මැනීමට
යයොදා ගන්නා පරීක්ෂණ

5. ප්රයයෝගික පරීක්ෂණ
යතෝරා ගන්නා පුද්ගලයාට අදාළ රැකියායේ සඳහන් කාර්යය ඉටු කිරීමට ඇති සැබෑ හැකියාව මැනීම
උදා : යහදියන්, පරිගණක දත්ත සැකසුම්කරුවන්
6. වවදය පරීක්ෂණ
රැකියා අයේක්ෂිතයාට අදාළ රැකියායේ කටයුතු, රාජකාරි සහ වගකීම සාර්ථකව ඉටු කිරීමට අව ය
මනා කායික සහ මානසික යසෞඛ්ය තත්වයක් තියබ්ද යන්න තහවුරු කර ගැනීම සඳහා පවත්වයි.

7. පසුබිම් පරීක්ෂණ
රැකියා අයේක්ෂකයන්යේ යපෞද්ගලික පසුබිම යහළිදරේ කර ගැනීම සඳහා පවත්වන විය ේෂ
පරික්ෂාවකි. පේේ පසුබිම, චරිතය, අධයාපනය, වෘත්තීය, මුලය හා සමාජ පසුබිම වැනි දෑ යමහිදී
යසොයා බලයි.
උදා : යපොලිස් නිලධාරීන්
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බඳවා ගැනීම
“යතෝරා ගැනීයමන් පසු යයෝගයතම පුද්ගලයින් රැකියා තනතුරු වලට පත් කිරීයම්
නිතයානුකුල ක්රියාවලිය”
යසේවකයින් බඳවා ගැනීයම් ප්රධාන පදනම් යදකකි.
1. ස්ථිර පදනම
ආයතනයක රැකියාවක් සඳහා ස්ථිර ව යයන්ම යසේවකයන් බඳවා ගැනීම යි. යමයසේ බඳවා ගන්නා
යසේවකයින් ආයතනයේ ස්ථිර කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් වන් අතර ස්ථිර යසේවකයයකුට හිමිවන සියලු
වරප්රසාද හිමියේ.

2. තාවකාලික පදනම
ස්ථිර පදනයමන් යතොරව කිසියම් කාල සීමාවක් දක්වා වන ගිවිසුමක් යටයත් යසේවකයින් බඳවා ගැනීම
යමහිදී සිදුයේ.

පත්වීම් ලිපිය
යසේවකයයකු යසේවයට පත් කිරීයමන් පසුව රැකියාව පිළිබඳ කටයුතු, රාජකාරි, වගකීම් හා
යකොන්යද්සි ආදිය විස්තරාත්මකව දක්වමින් යසේවා යයෝජකයා විසින් යදනු ලබන නිතයානුකුල
ලියවිේලකි.
යමය රැකියා ගිවිසුමක් ඇති වූ බවට ලිඛිත සාක්ෂයකි.
පත්වීම් ලිපියක වැදගත්කම
•
•
•
•

ආයතනය සහ යසේවකයින් අතර පවතින සම්බන්ධතාව තහවුරු කිරීමට
ගැටලුකාරී අවස්ථාවල වනතික ලියවිේලක් ව යයන් භාවිතා කිරීමට
රැකියාව පිළිබඳ යසේවකයාට පුළුේ අවයබෝධයක් ලබා ගැනීමට
යසේවකයා ආයතනයේ යසේවකයයකු බව ඔේපු කිරීමට

පත්වීම් ලිපියක අඩංඟු කරුණු
1. යසේවයයායේ නම හා යසේවා ලිපියයොමුව
2. යසේවකයායේ නම හා ලිපියයොමුව
3. යසේවකයායේ තනතුරු නාමය සහ එහි ස්වභාවය
4. රැකියාව ආරම්භ කරන දිනය
5. රැකියායේ කටයුතු, රාජකාරි, වගකීම් සහ යකොන්යද්සි
6. වැටුේ හා ප්රතිලාභ
7. පරිවාස කාලය
8. වැඩ කරන දින/ පැය ගණන
9. විනය සම්බන්ධ ක්රියාමාර්ග
10. යසේවක අයිතිවාසිකම් සහ වරප්රසාද
11. යසේවය අවසන් කිරීම
12. දුක්ගැනවිලි ඉදිරිපත් කළ හැකි ආකාරය
13. උසස් කිරීම පිළිබඳ විස්තර
14. යසේවාදායකයායේ අත්සන හා දිනය
15. යසේවා යයෝජකයායේ අත්සන හා දිනය
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අනුස්ථාපනය
“අලුයතන් බඳවා ගත් යසේවකයයකු ප්රථමයයන් සංවිධානයට හඳුන්වා දීම සහ සිය
රැකියාව, වැඩ කණ්ඩායම්, වැඩ පරිසරය සහ සමස්ත සංවිධානය පිළිබඳව අවයබෝධයක්
ලබා දීම”
අනුස්ථාපනය සඳහා යයොදා ගන්නා ක්රම
1.
2.
3.
4.
5.
6.

යසේවාදයක අත්යපොත්
යතොරතුරු පත්රිකා
පැරණි යසේවකයින් යයොදා ගැනීම
වීඩියයෝ
ආයතනය තුළ චාරිකා
යද් න

පරිවාස කාලය
“තනතුරට බඳවා ගත් යසේවකයයකු තනතුයරහි ස්ථිර කිරීමට යපර යසේවය කළ යුතු කාලය”
•

පරිවාස කාලය තුළ යසේවකයා අසමත් වුවයහොත් කළමනාකාරිත්වයට ගත හැකි ක්රියාමාර්ග
1. යසේවය අවසන් කිරීම
2. වාචිකව යහෝ ලිඛිතව අවවාද කිරීම
3. පරිවාස කාලය දීර්ඝ කිරීම
4. යසේවකයා මාරු කිරීම

ආධුනිකත්ව කාලය
“යසේවයට බඳවා ගන්නා යසේවකයයකු සඳහා ලබා යදන වෘත්තීය පුහුණු කාල සීමාව”
යමහි අරමුණ යසේවකයාට රැකියාව සමබන්ධයයන් අව ය වන දැනුම, කුසලතා සහ පුහුණුව ලබා
දීමයි.

කාර්යඵල ඇගයීම
“යසේවාදායකයා විසින් සිය රැකියාව යකොයතක් දුරට ඉටු කරන්යන්දැයි යසොයා බලා
වාර්තා කිරීයම් ක්රියාවලිය”
කාර්යඵල ඇගයීයම් ප්රතිලාභ
1.
2.
3.
4.
5.

යසේවා යයෝජකායට
පුහුණු කිරීයම් අව යතා හඳුනා ගැනීමට
උසස් කිරීම් පිළිබඳ තීරණ ගැනීමට
මාරු කිරීම් පිළිබඳ තීරණ ගැනීමට
සංයේතන තීරණය කිරීමට
යසේවක ඵලදායිතාව වර්ධනය කිරීමට

1.
2.
3.
4.
5.

යසේවා දායකයාට
යසේවකයන් අභියප්රේරණය වීම
යසේවක ඇගයීම තුලින් ලැයබන
ප්රතිලාභ
අනාගත උසස්වීම සඳහා වැදගත් වීම
ඉපයීම් ඉහළ නංවා ගැනීමට හැකි වීම
තම පුහුණු අව යතා හඳුනා ගැනීමට
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පුහුණුව හා සංවර්ධනය
පුහුණුව

“යසේවකයින්යේ වර්තමාන සඵලදායිතාව සහ කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නවාලිම සඳහා
යසේවකයා තුල ආත්ම වි ්වාසයක් ඇති කිරීම”
සංවර්ධනය

“යසේවකයායේ අනාගත ක්රියාකාරිත්වය වර්ධනය කිරීම සඳහා යසේවකයන්යේ යපොදු
හැකියාවන් ඉහළ නංවාලීම”
පුහුණුව හා සංවර්ධනය අතර යවනස්කම්
පුහුණුව
1. වර්තමාන රැකියාවන් සදහා යසේවකයා
සුදානම් කරයි.
2. සායේක්ෂව යකටි කාලින යේ.
3. සායේක්ෂව අඩු පිරිවැයක් දරයි.
4. පටු පරාසයක ක්රියාවලියකි.
5. කාලින අව යතා ඉටු කිරීමට ප්රතික්රියා
දැක්වීමකි.

සංවර්ධනය
1. අනාගත රැකියාවන් සඳහා යසේවකයින්
සුදානම් කරයි.
2. සායේක්ෂව අඛ්ණ්ඩව පවත්වායගන
යන දිගුකාලින ක්රියාවලියකි.
3. සායේක්ෂව වැඩි පිරිවැයක් දරයි.
4. පුළුේ පරාසයක ක්රියාවලියකි.
5. අනාගත අව යතා සඳහා වන පුර්ව
ක්රියාවලියකි.

පුහුණුව හා සංවර්ධනයේ ප්රතිලාභ
යසේවා යයෝජකයාට
1. යසේවක දැනුම, කුසලතා, ආකේප
යාවත්කාලින වීම
2. යසේවක කාර්යසාධනය වර්ධනය වීම
3. නිමවුයම් ගුණත්වය ඉහළ යාම
4. යසේවක අභියප්රේරණය ඉහළ යාම
5. යසේවක පක්ෂපාතිත්වය ඇති වීම
6. යසේවක ප්රවාසිතාව අඩු වීම
7. යසේවක පිරිවැටුම අඩු වීම

යසේවා දායකයාට
රැකියා තෘේතිය වැඩි වීම
කාර්යසාධනය ඉහළ යාම
උසස් වීම් ලැබීයම් ඉඩකඩ පුළුේ වීම
යසේවකයායේ වටිනාකම ඉහළ යාම
අතියර්ක ප්රතිලාභ ලබා ගැනීමට
අවකා ලැබීම
6. නවයතා බිහිකිරීමට අවස්තාව ලැබීම
1.
2.
3.
4.
5.

යසේවක පුහුණුවීම් ක්රම
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

රැකියා ආශ්රිත පුහුණුව
ආධුනිකත්ව පුහුණුව
රැකියා භ්රමණය
ආකෘති පුහුණුව/ සමාකරණය
කළමනාකාරීත්ව ක්රීඩා
සංයේදිතා පුහුණුව
සිද්ධි අධයාපන ක්රමය
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සංයේතන කළමනාකරණය
යේතන, දිරිදීමනා සහ අයනකුත් වක්ර ප්රතිලාභ වල එකතුව සංයේතන යලස හඳුන්වයි.

“යේතන, දිරිදීමනා සහ අයනකුත් වක්ර ප්රතිලාභ ඇතුළත් යේතන පද්ධතියක්
සම්පාදනය, ක්රියාත්මක කිරීම සහ පවත්වායගන යාම”
සංයේතන කළමනාකරණයේ වැදගත්කම
1.
2.
3.
4.
5.
6.

යසේවකයින් අභියප්රේරණයට
වඩා යයෝගය අයදුම්කරුවන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට
යයෝගයම යසේවකයින් රඳවා ගැනීමට
නීතිමය යරගුලාසි වලට අනුගත වීමට
පිරිවැය පාලනය කිරීමට
සාධාරණ වැටුේ යගවීම් සිදු කිරීමට

යසේවක චලන
“යසේවකයන් යසේවය කරන තනතුයරහි ඇතිවන යවනස් වීම්”
යසේවක චලන ක්රම
1. උසස් කිරීම
යසේවකයයකු දැනට යසේවය කරන තනතුරට වඩා ඉහළ තනතුරකට පත් කිරීමයි. යමහිදී යපරට වඩා
වැඩි රාජකාරි, වගකීම් සහ බලතල ප්රමාණයක් හිමි යේ.
උසස් වීම් ලබා දීයම්දී සලකා බලන නිර්ණායක
1. යජයෂ්ඨත්වය
3. විය ේෂ ලඟා කර ගැනීම්
2. කුසලතා යයෝගයතාව
4. අධයාපන සහ වෘත්තීය සුදුසුකම්

2. මාරු කිරීම
රැකියාවක යසේවකයයකු ඊට සමාන මට්ටයම් යවනත් රැකියාවකට යයොමු කිරීමයි. යමහිදී
යසේවකයායේ වගකීම්, රාජකාරි, කටයුතු, බලතල ආදියයහි යවනසක් සිදු යනොයේ. එනිසා යමය තිරස්
අතට වන චලනයකි.
යසේවක ඉේලීම් මත, ප්රතිපත්තිමය මාරු වීම්, විනය ක්රියාමාර්ග ආදිය නිසා මාරු වීම් සිදුයේ.

3. තනතුයරන් පහත යහලීම
දැනට අනියුක්ත තනතුරට වඩා පහළ තනතුරකට පත් කිරීම

4. යසේවය නවතාලීම
කළමනාකාරිත්වයට පාලනය කළ යනොහැකි කරුණක් යහේතුයවන් යසේවකයයකුයේ යසේවය
තාවකාලිකව නවත්වාලීම සිදු කරයි. අදාළ කරුණ යථාතත්වයට පත් වූ පසු යසේවකයා නැවත
යසේවයට කැඳවනු ලබයී.

5. යසේවය අවසන් කිරීම
කිසියම් කරුණක් නිසා යසේවකයයකු යසේවයයන් ඉවත් කිරීමයි.
යසේවකයායේ ඉේලීම මත, විනය වියරෝධී කටයුතු, යනොදන්වා යසේවයට යනොපැමිණීම, වංචා සහ
විෂමාචාර සිදු කිරීම, යසේවක අසමත්වීම් ආදිය මීට යහේතු යේ.
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යසේවක දුක්ගැනවිලි නිරාකරණය
“රැකියාව යහෝ රැකියා පරිසරය සම්බන්ධයයන් යසේවකයයකු/ යසේවක කණ්ඩායමක්
තුළ ඇතිවන මානසික කලකිරීම්/ අතෘේතිදායක තත්වයන්”
යසේවක දුක්ගැනවිලි ඇති වීමට යහේතු
1. රැකියාව ආශ්රිත යහේතු
a. රැකියා විස්තරයට අදාළ යනොවන කටයුතු සහ වගකීම් පැවරීම
b. යසේවකයායේ සුදුසුකම් වලට යනොගැළයපන රැකියාවක නියුක්ත කරවීම

2. යසේවා තත්වයන් ආශ්රිත යහේතු
a. රැකියා ස්ථානය සහ කාලය යවනස් කිරීම
b. යසෞඛ්ය සහ ආරක්ෂාවට අහිතකර තත්වයන් රැකියා ස්ථානයේ පැවතීම

3. මානව සම්පත් කළමනාකරණයට අදාළ යහේතු
a. වැටුේ සහ දිරිදීමනා ප්රමාණවත් යනොවීම
b. කාර්යඵල ඇගයීම අසතුටුදායක වීම
c. නිසි පරිදි උසස්වීම් ලබා යනොදීම, යසේවයයන් පහත යහලීම, යසේවය මාරු කිරීම් සම්බන්ධ
ගැටළු

4. සංවිධානයේ නීතිරීති උේලංඝනයට අදාළ යහේතු
a. විනය කඩකිරීමක් සම්බන්ධ අසාධාරණ යහෝ දැඩි ක්රියාමාර්ග ගැනීම
b. සාමුහික ගිවිසුයම් යකොන්යද්සි කළමනාකරණ පාර් ව
් ය විසින් කඩ කිරීම

5. නුසුදුදු පුද්ගල චර්යාවන් සම්බන්ධ යහේතු
a. යජයෂ්ඨ නිලධාරීන් යකයරහි ඇති වැරදි ආකේප
b. යසේවක අධි අභිමානය

6. රැකියාවට පරිභාහිර යහේතු
a. පවුේ ඒකකය සම්බන්ධ යහේතු
b. යවනත් තරඟකාරී ආයතන සම්බන්ධ යහේතු

යසේවක දුක්ගැනවිලි ප්රකාශිත යහෝ අප්රකාශිත විය හැකිය. යම්වා කාර්යඵල වලට ඍජුවම බලපාන
අතර ආයතනයේ අරමුණු ඉටු කර ගැනීමට බාධාකාරී යේ. යසේවක දුක්ගැනවිලි කාර්මික ආරවුේ වල
මුේ අදියරයි. එබැවින් මුේ අවස්ථායේදීම යසේවක දුක්ගැනවිලි විසඳීමට පියවර ගත යුතුය. එයසේ
යනොවුනයහොත් එය ආයතනයේ පිරිහීමට බලපායි.

තනි
යසේවකයයකු
යේ
දුක්ගැනවිලි

කණ්ඩායමක
දුක්ගැනවිළි

විසඳුම් ලබා යනොදීම

විසඳුම් ලබා යනොදීම

කාර්මික
ආරවුේ

ආයතනයේ
පිරිහීම

විසඳුම් ලබා යනොදීම
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දුක්ගැනවිලි නිරාකරණය තුලින් අත්වන
ප්රතිලාභ
1. යසේවක පිරිවැටුම අඩු වීම
2. යසේවක ප්රවාසිතාව අඩු වීම
3. වෘත්තීය සමිති ක්රියාමාර්ග අවම වීම
4. කාර්මික සම්බන්ධතා වර්ධනය වීම
5. යසේවක ඵලදායිතාව ඉහළ යාම
6. ආයතනයේ කිර්තිනාමය වර්ධනය වීම

දුක්ගැනවිලි යනොසලකා හැරීයමන් අත්වන
ප්රතිවිපාක
1. යසේවක පිරිවැටුම වැඩි වීම
2. යසේවක ප්රවාසිතාව ඉහළ යාම
3. වෘත්තිය සමිති බලපෑම් වැඩි වීම
4. කාර්මික ආරවුේ ඇති වීම
5. යසේවක ඵලදායිතාව පහළ යාම
6. ආයතනයේ ප්රතිරූපයට අහිතකර වීම

යසේවක දුක්ගැනවිලි හඳුනා ගැනීමට භාවිතා කරන ක්රම
1. ඉවත්ව යායම් සම්මුඛ් සාකච්ඡා
2. යයෝජනා යපට්ටිය
3. යසේවක ආකේප සමීක්ෂණ
යසේවක දුක්ගැනවිලි විසඳීයම් ක්රම
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

දුක්ගැනවිලි විසඳීයම් විධිමත් ක්රියාපටිපාටිය
ආසන්නතම ප්රධානියා
විවෘත යදොරටු ප්රතිපත්තිය
ඒකාබද්ධ කමිටු ක්රමය
උපයද් නය
දුක්ගන්නාරාළ (ඔම්බුඩ්ස්මන්) යකයනකු පත් කිරීම
යබ්රුම්කරණය

දුක්ගැනවිලි විසඳීම සඳහා අනුගමනය කළ යුතු පියවර
1.
2.
3.
4.
5.
6.

දුක්ගැනවිේලට මැනවින් සවන් දීම
දුක්ගැනවිේල සහ එය ඉදිරිපත් කරන යසේවකයාට අදාළව නිවැරදි යතොරතුරු රැස් කිරීම
යසේවකයා සමඟ සාකච්ඡා කිරීම
යසේවකයා පවසන කරුණු වලට සවන් දීම
යසේවකයා පවසන කරුණු නිවැරදි නම් පිළිගැනීම
යසේවකයා තුළ වි ්වාසය යගොඩ නැඟීම
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විනය කළමනාකරණය
සංවිධානය විධිමත්ව පවත්වායගන යාම සඳහා අව ය වන්නා වූ අයේක්ෂිත යසේවක චර්යාව , විනය
යලස හඳුන්වයි.

“සංවිධානයේ ස්ථාපිත කර ඇති නීතිරීති වලට අනුගත වන පරිදි යසේවකයන්යේ
චර්යාව හැඩගැස්වීයම් කාර්යය සඳහා යයෝගය විනය නීතිරීති පදධතියක් සංවර්ධනය,
ක්රියාත්මක කිරීම සහ පවත්වායගන යාම”
විනය කළමනාකරණයේ වැදගත්කම
1.
2.
3.
4.
5.
6.

යසේවකයන් අතර ගැටුම් අවම කර ගැනීමට
යසේවය යසේවක සමබන්ධතා මැනවින් පවත්වා ගැනීමට
ආයතනයේ මානව සම්පත මනාව පාලනය කිරීමට
අයේක්ෂිත යසේවක කාර්යසාධනය බිහි කර ගැනීමට
යසේවක කාර්යක්ෂමතාව සහ ඵලදායිතාව වර්ධනය කිරීමට
ආයතනයේ ප්රතිරූපය පවත්වා ගැනීමට

ආයතනයක් තුල බහුලව සිදුවන විනය වියරෝධී ක්රියා
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ආයතනයේ යද්පල වලට හිතාමතා හානි කිරීම
පුර්ව දැනුම්දීමකින් යතොරව යසේවයට වාර්තා යනොකිරීම
ප්රමාද වී යසේවයට පැමිණීම
රැකියා ස්ථානයයන් අවසර යනොමැතිව බැහැර වීම
වයාජ අසනීප ගති යපන්වීම
යසේවය අතරතුර මත්ද්රවය භාවිත කිරීම
වංචා වලට සම්බන්ධ වීම සහ අේලස් ගැනීම
යසේවා කාලය තුල නිදා ගැනීම

විනය ක්රියාමාර්ග
ආයතනය තුල සිදුවන විනය වියරෝධී ක්රියා මැඩ පැවැත්වීම සඳහා අනුගමනය කරන ක්රියාමාර්ග
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

වාචිකව අවවාද කිරීම
ලිඛිතව අවවාද කිරීම
දඩ ගැසීම/ අලාභ අය කර ගැනීම
තනතුයරන් පහත යහළීම
යසේවයයන් ඉවත් කිරීම
වැටුේ වර්ධක නතර කිරීම
යසේවා ස්ථානය මාරු කිරීම්
තාවකාලිකව වැඩ නතර කිරීම

මනා විනය කළමනාකරණයක් සඳහා වන මුලධර්ම
“රත් වූ උදුන් නිතිය” ට අනුව මනා විනය කළමනාකරණයක් සඳහා අව ය කරුණු කිහිපයකි.
•
•
•
•

විනය නීති කඩකළ විට දඬුවම් ලබා දීම
විනය කඩ කළ අවස්ථායේදීම දඬුවම් ලබා දීම
වරයද් ප්රමාණයට අනුරුපිව දඬුවම් ලබා දීම
කේරු වරද කළ ද ඊට දඬුවම් ලබා දීම
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යසේවක යසෞඛ්ය සහ ආරක්ෂාව
“යසේවා නියුක්තිය යහේතුයවන් යසෞඛ්යයට බලපෑම් ඇති කළ හැකි සියලුම
උපද්රවයන්යගන් යසේවකයන් සුරක්ෂිත කිරීම”
යසේවකයාට යසෞඛ්ය සහ ආරක්ෂායේ වැදගත්කම
1.
2.
3.
4.

තම ආත්මාරක්ෂාව සළසා ගැනීමට
වෘත්තීය යරෝගාබාධ වලින් ආරක්ෂා වීමට
තෘේතිමත්ව රැකියායේ නිරත වීමට
ගැටලුකාරී තත්වයකදී නීතිමය ක්රියාමාර්ග ගැනීමට

යසේවායයෝජකයාට යසෞඛ්ය සහ ආරක්ෂායේ ඇති වැදගත්කම
1.
2.
3.
4.
5.
6.

නීතිමය ගැටළු අවම කර ගැනීමට
යසෞඛ්ය සම්පන්න යසේවකයින් ආයතනයේ කාර්යක්ෂමතාව වර්ධනය කිරීමට ඉවහේ වීම
යසේවකයින් අභියප්රේරණය වීම
යසේවක ප්රවාසිතාව සහ පිරිවැටුම පහළ යාම
මනා ශ්රමික සම්බන්ධතා පවත්වා ගැනීමට හැකි වීම
අවදානම් අවම කර ගැනීමට

යසෞඛ්ය සහ ආරක්ෂාව පිළිබඳ යනොසැලකීම යහේතුයවන් යසේවා යයෝජකයාට අත්වන අවාසි
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

යසේවක වන්දි යගවීම් ඉහළ යාම
යසේවක වන්දි රක්ෂණ සඳහා වන වාරික ඉහළ යාම
නීතිමය වියදම් ඉහළ යාම
යසේවක ඵලදායිතාව පහළ වැටීම
යසේවක අතෘේතිය සහ අභියප්රේරණය පහළ යාම
ආයතනයේ ප්රතිරූපයට හානිදායක වීම
යසේවක ප්රවාසිතාව සහ යසේවක පිරිවැටුම ඉහළ යාම

ආයතනයක් තුළ යහපත් යසෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව යනොමැති වීයම් ප්රතිේපාක
1. වෘත්තීය අනතුරු
a. ශ්රවණ ආබාධ
b. දෘ යබාධ
c. පිළිස්සීම්
2. වෘත්තීය යරෝග
a. පිළිකා
b. ඇදුම
c. විෂවීම්
d. ප්රජනන අබාධ
e. ආ ්වාස ප්ර ්වාස අපහසුතා
3. සංවිධානමය ආතතිය
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කාර්මික සම්බන්ධතා
“යසේවය යසේවක යදපාර් වය අතර පවත්නා කවර යහෝ ආකාරයක වෘත්තීය
සම්බන්ධතා”
යසේවයයා
“කිසියම් පාරිශ්රමයක් මත යම් පුද්ගලයයකු යහෝ
කණ්ඩායමක් යසේවයේ නිරත කරවන්නා”

යසේවකයා
“යසේවයයා යටයත් යම් තනතුරක පාරිශ්රමයක්
ලබමින් වැඩ කරන යහෝ වැඩ කිරීමට ගිවිසුම්
ඇති කරගන්නා තැනැත්තා”

යහපත් යසේවය යසේවක සම්බන්ධතා තුලින්
අත්වන ප්රතිලාභ
1. යසේවක ඵලදායිතාව ඉහළ යාම
2. යසේවක තෘේතිය ඉහළ යාම
3. යසේවක අභියප්රේරණය ඉහළ යාම
4. ශ්රම පිරිවැටුම, ප්රවාසිතාව අඩු වීම
5. කාර්මික ආරවුේ අඩු වීම

අයහපත් යසේවය යසේවක සම්බන්ධතා තුලින්
අත්වන ප්රතිවිපාක
1. යසේවක ඵලදායිතාව පහළ යාම
2. යසේවක තෘේතිය පහළ යාම
3. යසේවක අභියප්රේරණය පහළ යාම
4. ශ්රම පිරිවැටුම, ප්රවාසිතාව වැඩි වීම
5. කාර්මික ආරවුේ වැඩි වීම
6. වයාපාර ක්රියාවලිය අඩපණ වීම

යසේවය යසේවක අයිතිවාසිකම්, වගකීම් සහ යුතුකම්
1. අයිතිවාසිකම්
1.
2.
3.
4.
5.

යසේවක
යසේවයට සරිලන වැටුපක්
ආරක්ෂිත වැඩ පරිසරයක්
නිවාඩු හිමිකම්
වෘත්තියට අදාළ අයිතීන් ලබා ගැනීමට
සංවිධානය වීම
වෘත්තිමය යසෞඛ්ය හා වෘත්තීය
අනතුරු වලින් ආරක්ෂා වීම

1.
2.
3.
4.

යසේවය
ගිවිසුමට අනුව කාර්යය ඉටු කර ගැනීම
නියමිත කාලය තුල යසේවය ලබා ගැනීම
යනොගැළයපන යහෝ අතිරික්ත
යසේවකයන් ඉවත් කිරීම
කර්මාන්තය පවත්වායගන යායම්දී මුහුණ
දීමට සිදුවන අහිතකර තත්වයන්යගන්
ආරක්ෂා වීමට සංවිධානය වීම

2. වගකීම්
1.
2.
3.
4.

යසේවක
ආයතනයේ අරමුණු ඉටුවන පරිදි වැඩ
කිරීම
වැඩ ස්ථානයේ යහපත් යලස හැසිරීම
රැකියා ගිවිසුමට අනුව කාර්යය ඉටු
කිරීම
ආයතනයේ යද්පල නිසි පරිදි භාවිතය

1.
2.
3.
4.

යසේවය
ගිවිසගත් වැටුප යගවීම
යසේවක වාර්තා නිසි යලස පවත්වා ගැනීම
ආයතනය තුල නිසි යලස විනය පවත්වා
ගැනීම
වැටුප නියමිත දිනට යගවීම

3. යුතුකම්
1.
2.
3.
4.

යසේවක
යසේවක වගකීම් නිසි පරිදි ඉටු කිරීම
ආයතනයේ දියුණුව සඳහා උනන්දු වීම
ආයතනයේ රහස් සුරක්ෂිත කිරීම
ආයතනයේ කිර්තිනාමය ආරක්ෂා
කිරීම

1.
2.
3.
4.

යසේවය
යසේවය වගකීම් නිසි පරිදි ඉටු කිරීම
රැකියා සුරක්ෂිතතාව තහවුරු කිරීම
යහපත් වැඩ පරිසරයක් ඇති කිරීම
යසේවක ඉේලීම් වලට ඇහුම්කන් දීම සහ
ඒවා විසඳීමට මැදිහත් වීම
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යසේවක අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධ අණපනත්
1. යේතන සහ යසේවා යකොන්යද්සි සම්බන්ධ අණපනත්
a. පඩි පාලක සභා ආඥා පනත
b. සාේපු සහ කාර්යාල යසේවක පනත
2. සමාජ සුරක්ෂිතතාව සම්බන්ධ අණපනත්
a. යසේවක අර්ථසාධක අරමුදේ පනත
b. යසේවා නියුක්තිකයන්යේ භාර අරමුදල
c. පාරියතෝෂික යගවීම් පනත
d. ප්රසුතිකාගාර පනත

3. කාර්මික සම්බන්ධතා සම්බන්ධ අණපනත්
a. වෘත්තීය සමිති ආඥා පනත
b. කාර්මික ආරවුේ පනත
c. යසේවකයින් යසේවය අවසන් කිරීයම් පනත
4. කාර්මික සුරක්ෂිතතාව සම්බන්ධ අණපනත්
a. කර්මාන්ත ාලා ආඥා පනත
b. කම්කරු වන්දි පනත

කාර්මික ආරවුේ
“කිසියම් වෘත්තීය ප්ර ්නයක් යහේතු යකොටයගන යසේවය-යසේවක යහෝ යසේවක-යසේවකයන් අතර
ඇතිවන ගැටුම්කාරී තත්වයන්”
කාර්මික ආරවුේ ඇති වීමට යහේතු
1. රක්ෂාව දීම යහෝ යනොදීම
2. යසේවා නියමයන් සම්බන්ධව
3. යසේවා තත්වය පිළිබඳව
කාර්මික ආරවුේ වල ප්රතිවිපාක
1. යසේවයයාට
a. වයාපාර කටයුතු අඩපණ වීම
b. ආයතනයේ කිප්රතිරූපයට අහිතකර යලස බලපෑම
c. යවළඳපල යකොටස පිරිහීම
d. මුලයමය පාඩු සිදුවීම
e. යසේවය-යසේවක සුහදතාව පළුදු වීම
f. ශ්රම පිරිවැටුම සහ ප්රවාසිතාව ඉහළ යාම
2. යසේවකයාට
a. නියමිත පරිදි වැටුේ යනොලැබී යාම
b. යසේවක ඉපයීම පහළ වැටීම
c. විනය ක්රියාමාර්ග වලට මුහුණ දීමට සිදු වීම
d. ජිවන තත්වය පහළ වැටීම
e. යසේවය-යසේවක සුහදතාව පළුදු වීම
f. අනාගත උසස්වීම් ආදිය සඳහා බාධා ඇති වීම
3. පාරියභෝගිකයාට
a. අදාළ නිෂ්පාදිත වල මිල ඉහළ යාම
b. යවළඳපල තුළ භාණ්ඩ හිඟයක් ඇති වීම
c. සුපුරුදු භාණ්ඩ පරියභෝජනය කිරීයම් අවස්ථා අහිමි වීම
d. ගුණත්වයයන් අඩු ආයද් න පරියභෝජනයට සිදු වීම
4. ආර්ථිකයට
a. සමාජ ප්ර ්න වර්ධනය වීම
b. ජන ජීවිතය අඩාල වීම
c. යවළඳපයේ භාණ්ඩ හිඟ වීම
d. භාණ්ඩ යසේවා වල මිල ගණන් ඉහළ යාම
e. භාණ්ඩ වල ගුණත්වය පහළ යාම්
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වෘත්තීය සමිති
“වෘත්තීය අයිතිවාසිකම් ලබා ගැනීම සහ අරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා කිසියම් කර්මාන්තයක/
වෘත්තියක නියැලී සිටින යසේවයකයන් එකතු වී පිහිටුවා ගත් සංවිධානයක්”
→ වෘත්තිය සමිතියක අරමුණු
1. සාධාරණ වැටුපක් ලබා ගැනීම සහ වර්ධනය
2. යහපත් වැඩ පරිසරයක් ලබා ගැනීම
3. වැඩ කරන කාලය පිළිබඳ ගැටළු විසඳා ගැනීම
4. වෘත්තීය යසෞඛ්ය සහ ආරක්ෂාව සළසා ගැනීම
5. රැකියා සුරක්ෂිතතාව තහවුරු කර ගැනීම
6. සාමුහික යක්වේ කිරීම
→ වෘත්තීය සමිතියක කාර්යයන්
1. සාමුහික යක්වේ කිරීම
2. යසේවක ප්රතිපත්ති සම්පාදනයේදී සහ සංය ෝධනයේදී උපයදස් දීම
3. වෘත්තීය ක්රියාමාර්ග සැළසුම් කිරීම සහ ක්රියාත්මක කිරීම
4. සාමාජිකයන් සඳහා වනතික ආරක්ෂාව රජයයන් ලබා ගැනීම
5. ජාතික හා අන්තර්ජාතික සම්යම්ලන සහ සම්මන්ත්රන සඳහා සහභාගී වීම
කාර්මික ක්රියාමර්ග
“කාර්මික ආරවුලක් පවත්නා විට ඒ සම්බන්ධයයන් යසේවය පක්ෂයට බලපෑම් කිරීමට වෘත්තීය සමිති
උපයයෝගී කරගන්නා විවිධ ක්රියාමර්ග”
1. සාමුහික යක්වේ කිරීම/ සාමුහික කතිකාව
වෘත්තීය ගැටළුවක් සම්බන්ධයයන් එකඟතාවකට පත්වීම සඳහා යසේවය පක්ෂය හා වෘත්තීය සමිති
නියයෝජිතයන් අතර අදහස් හුවමාරු කර ගැනීම

2. අකුරට වැඩ කිරීම
ආයතනයේ සුළු නීතිරීති පවා අකුරට පිළිපදිමින් රාජකාරි කටයුතු සිදු කිරීමයි. යමහිදී නිතයානුකුලව
පැවරී ඇති කටයුතු පමණක් නියමිත පරිදි ඉටු කරයි. යම් නිසා ආයතනයේ සමස්ත ක්රියාවලිය
මන්දගාමී වන අතර අකාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නගියි.

3. පිකටිං/ ප්රතිභාහනය
4. සංයක්ත වැඩවර්ජන
යසේවක ඉේලීම් දිනා ගැනීමට පාලක පක්ෂයට අනතුරු ඇඟවීම සඳහා කළමනාකරණය දැනුවත්ව
වෘත්තීය සමිතියක් විසින් තම සාමාජිකයන් නි ්චිත කාලයක් රාජකාරියයන් බැහැර වී සිටීම

5. අඛ්ණ්ඩ වැඩ වර්ජන
සාකච්ඡා මඟින් යහෝ යවනත් ආකාරයකින් තම ඉේලීම් දිනා ගැනීමට යනොහැකි වූ විට තම ඉේලීම්
ලැයබන යතක් යසේවකයන් වැඩ කිරීම සම්පුර්ණයයන්ම නතර කිරීම

6. වැඩ මග හැරීම
7. උපවාස
සිය ඉේලීම් දිනා ගැනීම සඳහා වයාපාර ස්ථානය ඉදිරිපිට යහෝ යපොදු ජනතාව ගැවයසන ස්ථාන වල
යපනී සිටිමින් අහාර ගැනීයමන් වැළකී වියරෝධය දැක්වීම
8. කළු පටි පැලඳ වැඩ කිරීම
යසේවකයයෝ සුපුරුදු පරිදි වැඩ කරන නමුත් තම වියරෝධය දැක්වීම සඳහා කළුපටි පැළඳීම සිදු කරයි.

9. කඩාකේපේ කිරීම
රැකියා ස්ථානයේ ඇති යන්ත්ර සුත්ර ක්රියාත්මක කිරීමට යනොහැකි යලස යදොරගුළු දමා වසා තැබීම යහෝ
ඒවායේ සුළු යකොටසක් ගලවා තැබීම

10. වැඩවල යනොයයදීම/ අතිකාල වැඩවල යනොයයදීම/ යසයමන් වැඩ කිරීම/ සංවිධානාත්මකව
නිවාඩු ගැනීම
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කාර්මික ක්රියාමර්ග වැලැක්වීම සඳහා යසේවයයන්ට ගත හැකි ක්රියාමාර්ග
1. පිටමං කිරීම/ යදොර වැසීම
යසේවකයන් අවනත කර ගැනීම උයදසා යසේවා ස්ථානය වැසීම, යසේවකයන් කිහිපයදයනකුයේ වැඩ
නැවැත්වීම ආදී ක්රියාමාර්ග ගැනීම
2. යසේවය අතහැර ගියා යසේ සැලකීම
වෘත්තීය ක්රියාමාර්ග යලස වැඩට යනොපැමියනන අවස්ථා වලදී ඔවුන් යසේවය අතහැර ගියා යයි සලකා
ඔවුන්ට යසේවයට වාර්තා කිරීමට ඉඩ යනොදීම
3. වර්ජන ආවරණය කිරීම
වර්ජිත යසේවකයන්යේ රාජකාරි වෘත්තීය ක්රියාමාර්ග සඳහා සහභාගී යනොවන යසේවකයන් යයොදා යගන
සිදු කිරීම
4. අයනයෝනය ආධාර වැඩසටහන් භාවිතය
වර්ජිත කාලයේ අහිමි වූ අදායම් ලබා ගැනීම සඳහා කර්මානත්යේ නියැලී අයනක් ආයතන වලින්
මුලයාධාර ලබා ගැනීම

5. නිෂ්පාදනය මාරු කිරීම
වෘත්තීය ක්රියාමාර්ග ක්රියාත්මක යනොවන ාඛ්ා යවත නිෂ්පාදන කටයුතු මාරු කිරීම

සාමුහික ගිවිසුම
“වෘත්තීය ආරවුලක් සම්බන්ධයයන් යසේවය-යසේවක යදපාර් වය අතර ඇති කර ගන්නා එකඟතාව”
සාමුහික යක්වේ කිරීයම් ප්රතිඵලයක් යලස ඇතිවන යමය යසේවකයන් සහ යසේවයයන් තම
අයිතිවාසිකම් හා යුතුකම් සුරැයකන පරිදි කාර්මික ආරවුේ වලින් වැළකීම සඳහා යසේවා යකොන්යද්සි
සහ නියමයන් ඇතුළත් කර සකසයි.
සාමුහික ගිවිසුමක අරමුණු
1. යදපාර් වයේම වරප්රසාද සහ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම
2. කාර්මික සාමය ඇති කිරීම
3. අණපනත් වලින් හිමි වරප්රසාද වලට වඩා වාසිදායක තත්වයක් යසේවකයන්ට ඇති කිරීම
සාමුහික ගිවිසුමක ප්රතිලාභ
1.
2.
3.
4.

යසේවයයාට
ආරවුේ පහසුයවන් විසඳා ගැනීමට හැකි
වීම
ආයතනයේ පැවැත්ම තහවුරු වීම
කළමනාකරණ කටයුතු පහසු වීම
ආයතනයට පක්ෂපාති යසේවක පිරිසක්
ඇති වීම

1.
2.
3.
4.

යසේවකයාට
එකඟ වූ අයිතිවාසිකම් හා වරප්රසාද
ලැයබන බව තහවුරු වීම
යසේවක අයිතීන් ආරක්ෂා වීම
අණපනත් වල සඳහන් වරප්රසාද වලට
වඩා වැඩි වරප්රසාද හිමි වීම
යසේවක සුරක්ෂිතතාව තහවුරු වීම
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මානව සම්පත් කළමනාකරණයේ සාර්ථකත්වය ඇගයීයම් නිර්ණායක
1. යසේවක පිරිවැටුම
යම් කාලයක් තුල යසේවකයන් ආයතනයයන් ඉවත්ව යායම් ශීඝ්රතාවයි.
මානව සම්පත් කළමනාකරණයේ සාර්ථකත්වය සඳහා ශ්රම පිරිවැටුම පහළ අගයක් ගැනීම
වැදගත් යේ.
ශ්රම පිරිවැටුම =

කාලච්යේදයක ඉවත් වූ යසේවක සංඛ්යාව
× 100
එම කාලච්යේදයේ යසේවයේ නිරතව සිටි සාමානය යසේවක සංඛ්යාව

2. යසේවක ප්රවාසිතාව
යසේවකයන් යසේවයට යනොපැමිණීයම් හා යසේවයට පැමිණ යසේවය යනොසැපයිම නිසා
ආයතනයට යසේවය අහිමි යාම
ශ්රම ප්රවාසිතාව =

යසේවකයන් වැඩට යනොපැමිණීම නිසා අහිමි වූ දින ගණන
× 100
යසේවකයන්ට වැඩ කිරීමට නියමිතව තිබු දින ගණන

3. ශ්රම ඵලදායිකත්වය
කිසියම් කාලච්යේදයක යසේවක යයදවුම් සහ නිමවුම් අතර සම්බන්ධතාවයි.
මානව සම්පත් කළමනාකරණයේ සාර්ථකත්වය සඳහා ශ්රම ඵලදායිතාව ඉහළ අගයක් ගැනීම
වැදගත් යේ.
නිමැවුම
ශ්රම ඵලදායිතාව =
යසේවක සංඛ්යාව
4. යසේවය-යසේවක සම්බන්ධතා
5. මානව සම්පත් ගිණුම්කරණය
6. මානව සම්පත් ය ේෂ පත්රය
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