
පටුන   NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

පටුන CLS – පිටුව 1 2017 සැප්තැම්බර් 

 
ෙකොටස පිටුව 
සාකල්ය ප්රමිතිය 3 

�යාත්මක කිරීම 3 
කම්කරු ප්රමිති  6 

ෙසේවා ෙයෝජනය ස්ෙව්ච්ඡානුගත ෙව්  6 
ෙසේවකයන් අවම අවුරුදු 16 ක් වයස ෙව් 11 
සැපයුම්කරුවා ෙවනස් ෙකොට සැලකිම් ෙනොකරයි 13 
සමාගමෙයහි නිදහස 15 
හිංසන ෙහෝ අපහරණ සඳහා ඉඩ ෙනොෙද් 19 
වැඩ පැය ගණන අධික ෙනොෙව් 22 
නියමිත කලට ෙගවීම් සිදු කරයි 25 
නිත්ය රැකියාවකි 31 

ෙසොඛ්ය සහ ආරක්ෂක ප්රමිති 33 
HSE කළමනාකරණ ක්රමය 33 
HSE කමිටුව 36 
තුවාල හා අසනීප කළමනාකරණය 39 
සාමාන්ය වැඩ පරිසරය 43 
ශරීරාරක්ෂක උවාරණ 46 
ශ්රමක්ෂමතාවය 51 
වැටීෙමන් ආරක්ෂාව 53 
වාහන හා ගමනාගමන කළමනාකරණය 56 
යන්ත්ර ආරක්ෂාව 60 
පීඩන යන්ත්ර 64 
යන්ත්ර ආවරණය කිරීම 68 
ෙල්සර් ආරක්ෂාව 71 
නඩත්තු ආරක්ෂාව 73 
විද�ත් ආරක්ෂාව 76 
අන්තරායකර බලශක්තිය පාලනය 79 
ෙකොටු කළ ඉඩ ආරක්ෂාව 82 
ෙකොන්ත්රාත්කරුවන්ෙග් ආරක්ෂාව 85 
වෘත්තීයමය නිරාවරණ සීමා 88 
වෘත්තීය ශබ්ද නිරාවරණය 94 
ශ්වසනමය ආරක්ෂාව 97 
විකිරණය 102 
තාප ආතති කළමනාකරණය 105 
ඇස්බැස්ෙටෝස් 109 
ෛවද්ය ෙසේවා හා ප්රථමාධාර 112 
වෘත්තීයමය ෙසෞඛ්ය කළමනාකරණය 115 



පටුන   NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

පටුන CLS – පිටුව 2 2017 සැප්තැම්බර් 

රුධිරමය ෙරෝග බීජ (ෙරෝග) 118 
සනීපාරක්ෂාව 121 
පානීය ජලය 122 
ෙගොඩනැගිලි ව�හ ආරක්ෂාව 126 
ගිනි ආරක්ෂණ කළමනාකරණය 129 
හදිසි අවස්ථා �යාමාර්ග 132 
සයනාගාර කළමනාකරණය 135 
ආපන ශාලා කළමනාකරණය 138 
ළමා සුරැකුම් පහසුකම් කළමනාකරණය 141 

පාරිසරික ප්රමිතීන් 144 
වායු විෙමෝචන 144 
සීමිත ද්රව්ය කළමනාකරණය 146 
අන්තරායකර ද්රව්ය 149 
අන්තරායකර අපද්රව්ය 152 
ඝන අපද්රව්ය 156 
අපජලය 160 
ගබඩා ටැංකි 164 
ෙපොලික්ෙලෝරයිඩ් බයිෙෆනිල්ස් (PCB) 167 

 



�යාත්මක කිරීම  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

�යාත්මක කිරීම CLS – පිටුව 3 2017 සැප්තැම්බර් 

ප්රමිතිය 
 

 

Nike සමග ව්යාපාර කිරීෙම් ෙකොන්ෙද්සියක් වශෙයන්, සැපයුම්කරුවා විසින් ඵලදායී කළමනාකරණ පද්ධති සංවර්ධනය කිරීම ඇතුළුව ෙමම 

සංග්රහය හා ඒ සමග එනනායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය සහ අදාළ නීති සිය ව්යාපාරයට අනුකලනය කර �යාත්මක කර සනාථ කිරීම හා අධීක්ෂණය 

සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතුය. සැපයුම්කරුවා විසින් ෙමම සංග්රහය තම ෙසේවකයන්ෙග් භාෂාෙවන් (වලින්) සෑම ප්රධාන ෙසේවා ස්ථානයකම ඇලවිය 

යුතු අතර ෙමම සංග්රහය විසින් හා රෙට් අදාළ නීතිය මගින් දක්වා ඇති පරිදි ෙසේවකයන්ෙග් අයිතීන් හා බැඳීම් පිළිබඳව ඔවුන් පුහුණු කළ යුතුය; 
එෙමන්ම Nike සන්නාමය ෙහෝ Nike හා අනුබද්ධ නිෂ්පාදනයන් සිදු කරන උප සැපයුම්කරුවන් ෙවෙතොත් ෙම් හා අනුගත වන බවට වග 

බලාගත යුතුය. 

අර්ථ දැක්වීම් 
 

 

• ෙල්ඛනය ෙහෝ ෙල්ඛනකරණය යනු මු�ත, ලිඛිත ෙහෝ ඉෙලක්ෙට්රොනිකව ගබඩා කළ ෙතොරතුරුය. එයට සටහන්, වාර්තා, දැන්වීම්, 
පැමිණිලි, පරිගණක ෙගොනු, පුද්ගලික ෙගොනු, පඩිපත් හා ෙව්ලා තැබීෙම් වාර්තා, ඊෙම්ල් හා ෙවනත් ෙද්ද ඇතුළුව එෙහත් එයට සීමා  
ෙනොවූ ෙද් අයත් ෙවයි. 

අවශ්යතාවයන්  
 

 

1. ෙසේව්යයා ෙලස සැපයුම්කරුවා තම ෙසේවකයන් සමග ඇති රැකියා සම්බන්ධතාවයට වගකියනු ලබයි. සැපයුම්කරුවා හැකි ඉහළම 
ආකාරෙයන් අදාළ රෙට් නීති ෙහෝ ෙමම නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහයට අනුගත විය යුතුය. 

2. සංග්රහය හා නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහෙය් අදාළත්වය 
 

a. Nike හා Nike අනුබද්ධ චර්යා සංග්රහය (සංග්රහය) සහ නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය (CLS), Nike ෙහෝ Nike අනුබද්ධ නිෂ්පාදන 
නිෂ්පාදනය කරන උප ෙකොන්ත්රාත්කරුවන් ඇතුළු සියලුම ෙකොන්ත්රාත් නිෂ්පාදකයන්ට අදාළ ෙව්. 

b. ෙසේවකයන් හා ෙසේවා ස්ථානවලට සම්බන්ධව රට තුළ පවතින සියලුම අදාළ විධි විධාන ෙමන්ම Nike හි ෙසෞඛ්ය හා ආරක්ෂණ 

සංග්රහය සහ පාරිසරික ප්රමිතීන් හා CLS, සැපයුම්කරුවාෙග් පරිශ්රය තුළ සිටින සියලු පුද්ගලයන්ට නීත්යානුකූලව අදාළ ෙව්. 

c. රෙට් නීතිය මගින් අෙප්ක්ෂා කරනවාට වඩා සංග්රහය හා/ෙහෝ CLS මගින් අවශ්ය කරන කම්කරු ප්රමිතීන් ඉහළ වන තරමට, එම 

ප්රමිතීන් Nike ෙහෝ Nike අනුබද්ධ නිෂ්පාදන සකසන ෙගොඩනැගිලි තුළ සිටින සියලු නිෂ්පාදන ෙපළ ෙසේවකයන්ට අදාළ ෙවනු ඇත. 
ෙමයට ෙතවන පාර්ශ්වයන් හරහා ෙහෝ ෙවනත් රැකියා/ගිවිසුම්ගත සම්බන්ධතාවයක් හරහා ෙසේවයට ෙයොදවනු ලැබූ නිෂ්පාදන ෙපළ 

ෙසේවකයන්ද ඇතුළත් ෙව්. 

d. බලපත්රලාභියා හා නිෙයෝජිතයන්. බලපත්රලාභීන් හා නිෙයෝජිතයන් ෙමම සංග්රහය, CLS හා Nike ෙහෝ Nike අනුබද්ධ සන්නාම 

නිෂ්පාදන නිෂ්පාදකයා හා සම්බන්ධව රෙට් පවතින නීතිමය අවශ්යතාවයන්ට අනුගත වන බවට සහතික විය යුතු අතර වත්මන් 

බලපත්රලාභී හා නිෙයෝජිත අත්ෙපොත/ප්රතිපත්තිය මගින් සකසන අෙනක් අවශ්යතාවයන්ටද අනුගත විය යුතුය. 

3. ප්රමිතීන් සැපයුම්කරුවාෙග් ව්යාපාර පරිචයන්ට අනුකලනය කිරීම 
 

a. සැපයුම්කරුවා, තම ෙසේවකයන්ට ගරු කරන ෙසේවා රීති හා ෙකොන්ෙද්සි සකසා ඒවාට බැඳී සිටිය යුතු අතර, අවම වශෙයන් රෙට් 
හා ජාත්යන්තර කම්කරු සහ සමාජ ආරක්ෂණ නීති ෙරගුලාසිවලට යටත්ව ඔවුන්ෙග් අයිතීන් සුරක්ෂිත කළ යුතුය. 

b. ප්රතිපත්ති හා �යා පටිපාටීන්. බඳවා ගැනීම, කුලියට ගැනීම, විනයානුකූල කිරීෙම් සිට අවසන් කිරීෙම් �යාවලීන් දක්වා වන 
සියළු ෙසේවක අංශ පාලනය කරන ෙයෝග්ය සහ නිවැරදි වාර්තා පවත්වා ගැනීමට සහ ලිඛිත ප්රතිපත්ති හා පරිචයන් පවත්වා 
ගැනීමට සැපයුම්කරුවාට සිදුෙව්. 

c. සැපයුම්කරුවා විසින් මානව සම්පත් පරිපාලන කටයුතුවල වගකීම ප්රමාණවත්ව සුදුසුකම් ලැබූ හා නිශ්චිතව අරුත්ගැන්වූ 
ෙවනමම කාර්ය මණ්ඩලය සාමාජිකයකුට (සාමාජිකයන්ට) භාරදිය යුතුය. 
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d. බඳවාගැනීම, ෙවනස් ෙකොට ෙනොසැලකීම, දුක්ගැනවිලි කළමනාකරණ ක්රමය, වන්දි ෙගවීම, හිංසන හා අපහරණය, වැඩ පැය 
ගණන යනාදිය සම්බන්ධව වන ප්රතිපත්ති හා පටිපාටීන් සඳහා වන අවශ්යතා පිළිබඳ වැඩිදුර පැහැදිලි කිරීම් හා නිර්ෙද්ශිත යහපත් 
පරිචයන් සඳහා කරුණාකර අදාළ CLS බලන්න.  

 

4. අධීක්ෂණය හා ප්රතිකර්ම ෙයදීම 
 

a. සංග්රහ ප්රමිතීන් සමග, CLS අවශ්යතාවයන් හා අදාළ රෙට් නීතිය සමග අනුකූල වීම තහවුරු කිරීම සඳහා සැපයුම්කරුවා 
යටත්වීම සහ Nike, Nike අනුබද්ධිත හා/ෙහෝ පත් කරන ලද ෙතවන පාර්ශ්ව නිෙයෝජිතයන් සමග සහෙයෝගෙයන් කටයුතු 
කිරීම කළ යුතුය. 

b. සත්යාපනය හා අධීක්ෂණයට ඉදිරිපත් කිරීමට අයත් වනුෙය්: 

i. සැපයුම්කරුවාෙග් නිෂ්පාදන පරිශ්රයන් හා අදාළ ෙල්ඛන සහිත පරිශ්රයන් ෙවත පිවිසීමට විගණකවරුන් හට ෙහෝ අෙනක් බලයලත් 
නිෙයෝජිතයන්ට ඉඩ ලබාදිම. පරිශ්රයන් තුළ සත්ය වැඩ කිරීෙම් තත්ත්ව නිශ්චය කරගැනීමට අවශ්ය නම්, ෙමයට ආරක්ෂාව සඳහා 
ෙහෝ බුද්ධිමය ෙද්පළ ෙහේතු මත ආගන්තුකයන්ට තහනම් කරන ලද ෙසේවාස්ථානෙය් ප්රෙද්ශ පවා ඇතුළත් විය හැකිය. 

ii. රහස්ය සනාථ කිරීෙම් සම්මුඛ සාකච්ඡා පැවැත්වීෙම් අරමුණින් සැපයුම්කරුවාෙග් ෙසේවකයන්ට සීමා ෙනොකරන ලද ප්රෙව්ශයක් 
සැපයීම. සැපයුම්කරුවන් තම ෙසේවකයන් හට විගණක ප්රශ්න සම්බන්ධව ‘උපෙදස් දීම’ ෙහෝ විගණන ෙහෝ සනාථ කිරීම් සංචාර 
සම්බන්ධව ෙසේවකයන්ට උපෙදස් දීම ෙහෝ මැදිහත්වීම ෙනොකළ යුතු අතර 

iii. CLS මගින් පවත්වා ගැනීම අවශ්ය වන ෙහෝ සංග්රහය ෙහෝ අදාළ රෙට් නීතිය සමග අනුකූල වීම ෙපන්වීම සඳහා අවශ්ය වන 
ෙල්ඛනයන් ලබාදීම. 

c. ෙල්ඛන රඳවාගැනීම 

i. සැපයුම්කරුවා සංග්රහය හා අදාළ නීති සමග වන අනුකූලතාවය ෙපන්වීම සඳහා අවශ්ය සියලු ෙල්ඛන පවත්වා ගත යුතු අතර 
විෙශේෂෙයන්ම CLS තුළ හඳුනාගන්නා ලද ෙල්ඛන පවත්වා ගැනීමද කළ යුතුය. එවන් ෙල්ඛන සැපයුම්කරුවාෙග් පරිශ්රය 
තුළ පවත්වාෙගන සංවිධානය කර තබාගත යුතු අතර Nike ෙහෝ Nike විසින් නියම කරන ලද නිෙයෝජිතයන් හට 
පහසුෙවන් හඳුනාගත හැකිව ඔවුන්ට පහසුෙවන් ලබාගත හැකි විය යුතුය. 

ii. ෙල්ඛන අවම වශෙයන් මාස 12 ක් ෙහෝ රෙට් නීතිෙයන් අවශ්ය කරන කාලය යන ෙදෙකන් වැඩි කාලය තුළ රඳවා ගත 
යුතුය. 

d. විනිවිදභාවය. සැපයුම්කරුවා සංග්රහය හා CLS ෙයොදාගැනීම සහ ඒ සමග වන අනුකූලතාවය පිළිබඳව සම්පූර්ණ විනිවිදභාවෙයන් 
(විවෘත හා අවංක) යුක්ත විය යුතුය. ෙල්ඛන සියල්ල මුල්/ෙවනස් ෙනොකළ තත්ත්වයකින් පවත්වා ගත යුතුය. ෙතොරතුරු හා ෙල්ඛන 
ව්යාජ ෙලස සකස් කළ ෙහෝ වැරදි ෙලස සකසන ලද ඒවා ෙනොවිය යුතුය. 

උදාහරණයක් ෙලස, සැපයුම්කරුවා විගණකවරුන් ෙවත ෙව්තන ෙහෝ වැඩ පැය පිළිබඳව ව්යාජ ෙහෝ ෙනොමග යන සුළු ෙතොරතුරු 
වලින් සමන්විත “ද්විත්ව ෙපොත්” ඉදිරිපත් ෙනොකළ යුතුය. 

e. ප්රතිකර්ම. විගණනයක් අතර හඳුනාගන්නා ලද අනනුකූල වීෙම් ගැටළු සඳහා ප්රතිකර්ම ලබා දීමට හා කලට ෙව්ලාවට මැදිහත් වීමට 
සැපයුම්කරුවා තම උපරිම උත්සාහය දැරිය යුතුය. එෙසේ කිරීමට අෙපොෙහොසත්වීම, ඇණවුම් අඩු කිරීම ෙහෝ වියහැකි ඉවත් කිරීම ඇතුළු 
ෙසේවාර්ථන ගිවිසුම් රාමුව තුළ ඇති සම්බාධකයන් පැනවීමට ෙහේතු ෙවනු ඇත. 

  

 නිර්ෙද්ශිත යහපත් පරිචයක් ෙලස පරිචයන්, �යාපටිපාටීන් හා ඒවා �යාත්මක කිරීම පිළිබඳ නිත්ය 

සමාෙලෝචන �යාවලියක් ඇති කිරීමට හා අවශ්ය විට ඒවා සංෙශෝධනය කිරීමට සැපයුම්කරුව දිරිගන්වනු 

ලැෙබ්. 



�යාත්මක කිරීම  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

�යාත්මක කිරීම CLS – පිටුව 5 2017 සැප්තැම්බර් 

5. බලය ෙනොලත් උප ෙකොන්ත්රාත් ලබාදීම තහනම් ෙව් 

සැපයුම්කරුවා Nike ෙහෝ Nike අනුබද්ධ නිෂ්පාදන නිපදවීම සඳහා Nike ෙහෝ Nike අනුබද්ධ ආයතනවල පූර්ව ලිඛිත අවසරයකින් 
ෙතොරව ෙපර අනුමත කර ෙනොමැති ෙතවන පාර්ශ්වයන්ට ෙහෝ සැපයුම්කරුට හිමි ෙවනත් ආයතනවලට උප ෙකොන්ත්රාත් ලබා ෙනොදිය 
යුතුය. 

6. සන්නිෙව්දනය හා පුහුණුව 
 

a. සැපයුම්කරුවා ෙමම සංග්රහය තම ෙසේවකයන්ෙග් භාෂාව (න්) ට පරිවර්තනය කර සියළු ප්රධාන ෙසේවා ස්ථානවල ඇලවිය යුතුය. 

b. ෙසේවක ෙසේවාරම්භනය හා පුහුණුව. බඳවාගැනීෙම්දී සැපයුම්කරුවා විසින් නව ෙසේවකයන්ට ෙසේවාරම්භනයක් ලබාදිය යුතු අතර එයට 
සැපයුම්කරුවාෙග් රීතීන්, ප්රතිලාභ හා අෙනකුත් හිමිකම් සහ මානව සම්පත් ප්රතිපත්ති, කාර්මික සම්බන්ධතා ෙමන්ම සමාගමෙයහි 
නිදහස හා ෙසෞඛ්ය සහ ආරක්ෂාව පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීම් ඇතුළත් විය යුතුය. පුහුණු වැඩසටහන් නිත්ය පදනමින් යාවත්කාලීන  
විය යුතු අතර කිසියම් ප්රතිපත්තියක් හා �යා පටිපාටියක් සංෙශෝධනය කරනු ලැබුවෙහොත් විෙශේෂෙයන් එෙසේ කළ යුතුය. 

c. ෙසේවකයන් ෙද්ශීය භාෂාවට වඩා ෙවනස් භාෂාවක් වහරන්ෙන් නම් ෙසේවාස්ථාන රීති, ප්රතිපත්ති හා පරිචයන් පිළිබඳව ෙසේවකයන් 
කථා කරන භාෂාෙවන් (වලින්) සන්නිෙව්දනය කළ යුතුය. 

d. වැඩ අධීක්ෂක පුහුණුව. රෙට් අදාළ නීති, සංග්රහය හා CLS ප්රමිතීන් පිළිබඳව වැඩ අධීක්ෂකයන් පුහුණු කිරීමට සැපයුම්කරු වග 
බලාගත යුතුය. 

e. පුහුණු ෙල්ඛනකරණය. සැපයුම්කරුවා එවන් වූ පුහුණු කිරීම් එහි මාතෘකා (ව), දින (ය) හා සහභාගී වූවන්ෙග් නම(නම්)ද ඇතුලත් 
කරමින් ෙල්ඛනගත කළ යුතුය. 

 
 

නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ ෛනතික 
අවශ්යතාවයන්ටඅනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් සංවර්ධනය 
කිරීමට දිරිෙදයි. 

 
 
 
 
 
 
  
 



ෙසේවා ෙයෝජනය ස්ෙව්ච්ඡානුගත ෙව්  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

රැකියාව යනු ස්ෙව්ච්ඡා CLS ය – පිටුව 6 2017 සැප්තැම්බර් 

ප්රමිතිය 
සැපයුම්කරුවා සිරකරු ශ්රමය, ගිවිසුම්ගත ශ්රමය, බැඳුම් ශ්රමය ෙහෝ ෙවනත් වූ ආකාරයක බලහත්කාරී ශ්රමය භාවිතා ෙනොකරයි. සැපයුම්කරුවා 
සියලුම ෙසේවකයන්ෙග් බඳවාගැනීම් ගාස්තුද ඇතුළත්ව රැකියා සුදුසුකම් ගාස්තු ෙගවීමට වග කියනු ලබයි. 

අර්ථ දැක්වීම් 
 බලහත්කාරී ශ්රමය යනු අදාළ පුද්ගලයා ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් පිරිනමනු ෙනොලැබූ කිසියම් දඬුවමක තර්ජනයක් මත ලබාගන්නා කුමන 

ෙහෝ ආකාරයක වැඩක් ෙහෝ ෙසේවාවක් ය. ෙමයට ස්ෙව්ච්ඡා ෙනොවන දාසබව හා ඇපයට බැඳුණු ශ්රමය උදාහරණ ෙලස දැක්විය 
හැකිය. 

 මිනිස ්ජාවාරම යනු බලහත්කාරෙයන්, වංචාෙවන් ෙහෝ ප්රෙරෝධනෙයන් ෙහෝ පුද්ගලයාෙග් කැමැත්ත පරයා ෙකෙරන එයට සමාන 
හැසිරීමකින් බලහත්කාර ශ්රමය ෙහෝ වාණිජමය ලිංගික කටයුතු සඳහා ශ්රමය ෙහෝ ෙසේවාවන් ලබාගැනීමයි. 

 ස්ෙව්ච්ඡා ෙනොවන දාස බව යනු තම ශ්රමය ෙහෝ ෙසේවාව සැපයීම අඛණ්ඩව සිදු ෙනොකළ ෙහොත් තමන්ට බරපතල හානියක්, ශාරීරික 
පීඩාවක් ෙහෝ නීතිමය �යාවලිය අපහරණයක් ෙහෝ අපහරණය කිරීමට තර්ජනයක් ඇතිෙව් යැයි පුද්ගලෙයකුට විශ්වාසය ඇති කිරීම 
පිණිස ෙකෙරන කාර්යයන් ය. 

 බැඳුම් ශ්රමය යනු ෙසේවකයාෙග් ෙහෝ ඔවුන්ෙග් පවුෙල් ණයක් ඍජු ශ්රමය හරහා ෙගවීමට ෙකෙරන ෙපොෙරොන්දු ආකාරයක් වන අතර 
එහිදී ලබාෙදනු ලබන ශ්රමය ණය ෙගවී යාමට අදාළ ෙනොකිරීම ෙහෝ ශ්රමය ලබාදීෙම් කාලය ෙහෝ ස්වභාවය නිසි ෙලස සීමා ෙහෝ අර්ථ 
ෙනොගැන්ෙව්. 

 රැකියා සුදුසුකම් ගාසත්ු යනුෙවන් හැඳින්ෙවන්ෙන් බඳවාගැනීම් නිෙයොජිතායතනෙය්/ස්ථානගත කිරීෙම් ආයතනෙය් ගාස්තු, වීසා, 
ෛවද්ය පරීක්ෂණ, වැඩ අවසර හා වැඩ ලියාපදිංචි කිරීෙම් ගාස්තු ඇතුළුව රැකියාව හා සම්බන්ධ ගාස්තු හා වියදම් ය. 

 විෙද්ශ ෙසේවකයන් යනු, ඍජු ෙලස ෙහෝ ෙතවන පාර්ශ්වයක් හරහා සැපයුම්කරුවා විසින් බඳවාගන්නා ලද හා සැපයුම්කරුවාෙග් 
ෙසේවාස්ථානය/ෙගොඩනැගිල්ල පිහිටා ඇති රටට ෙවනස් රටක සම්භවය ෙහෝ ජාතිකත්වය සහිත නිෂ්පාදන ෙපළ ෙසේවකයන් ය. 

 ශ්රම නිෙයෝජිතයන් යනුෙවන් අදහස් ෙකෙරන්ෙන් පුද්ගලික රැකියා නිෙයෝජිතායතන (PEA), බඳවාගැනීෙම් නිෙයෝජිතායතන, 
කම්කරු බඳවාගන්නන්, යැවීම් නිෙයෝජිතායතන, කම්කරු තැරැව්කරුවන්, හා බඳවාගැනීම, ෙත්රීම, කුලියට ගැනීම, ප්රවාහනය 
හා/ෙහෝ ෙසේවකයන් කළමනාකරණය හා සම්බන්ධ කිසියම් ෙවනත් ෙතවන පාර්ශ්වයන් ය. 

අවශ්යතාවයන් 
1. ෙසේව්යයා ෙලස සැපයුම්කරුවා තම ෙසේවකයන් සමග ඇති රැකියා සම්බන්ධතාවයට වගකියනු ලබයි. සැපයුම්කරුවා හැකි ඉහළම 

ආකාරෙයන් අදාළ රෙට් නීති ෙහෝ ෙමම නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහයට අනුගත විය යුතුය. 

2. සිරකරු ශ්රමය භාවිතය තහනම් ය 
 

සැපයුම්කරුවා සිරකරු ශ්රමය භාවිතා ෙනොකළ යුතු අතර බන්ධනාගාර ෙවත වැඩ කටයුතු උප ෙකොන්ත්රාත් දීම ෙනොකළ යුතුය. ෙමයට, 
නිෂ්පාදනයක් සිදු කිරීමට භාවිතා ෙකෙරන කිසියම් ද්රව්ය, භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා ප්රසම්පාදනය කිරීමද ඇතුළත් ෙව්. 

3. බලහත්කාරී ශ්රමය තහනම් ය 
 

a. සැපයුම්කරුවා කිසි විෙටක ෙසේවකෙයකු ෙසේවාස්ථානයට කාල නියමය ෙහෝ බන්ධනය කරනු ලබන ෙහෝ බලහත්කාරී, 
වංචාකාරී ෙහෝ ප්රෙරෝධන ක්රමයන්ෙගන් ශ්රමය ෙහෝ ෙසේවාවන් ලබාගන්නා බඳවා ගැනීම් ෙහෝ ෙසේවා පරිචයක් භාවිතා 
කිරීම ෙහෝ ඒ හා සම්බන්ධ වීම සිදු ෙනොකළ යුතුය. 

b. ෙල්ඛන රඳවාගැනීම 

i. ෙසේවකයන් තම මුල් අනන්යතා පත්ර (ගමන් බලපත්, සංචාරක ෙහෝ ෙන්වාසික අවසර පත්, ජාතික ID ෙහෝ පාසල් සහතික වැනි), 
රැකියා ෙකොන්ෙද්සියක් වශෙයන් තම ෙසේව්යයාට, කම්කරු ඒජන්තවරයාට ෙහෝ ෙවනත් පාර්ශ්වයකට ලබාදීමට අවශ්ය ෙනොවිය 
යුතු අතර තම ෙල්ඛනවලට පිවිසුම ලබාගැනීමට ‘තැන්පත්’ කිරීම් සිදු කිරීමටද අවශ්ය ෙනොෙව්. 



ෙසේවා ෙයෝජනය ස්ෙව්ච්ඡානුගත ෙව්  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

රැකියාව යනු ස්ෙව්ච්ඡා CLS ය – පිටුව 7 2017 සැප්තැම්බර් 

ii. ෙල්ඛන ආරක්ෂිතව තබාගැනීම. ෙසේවකයන්ෙග් ඉල්ලීම මත අනන්යතා ෙල්ඛන ආරක්ෂිතව තබාගැනීමට අවශ්ය පහසුකම් 
සැපයුම්කරුවා ලබාදිය යුතුය. සැපයුම්කරු ඕනෑම ෙව්ලාවක සීමා රහිතව ෙසේවකයාෙග් ඉල්ලීම පරිදි ෙමම ෙල්ඛන ෙවත 
ඉක්මන් පිවිසුම ලබාදීම සහ ඒවා ආපසු ලබාදීම කළ යුතුය. අනන්යතා ෙල්ඛන ආරක්ෂිතව තැන්පත් කිරීම හා එම ෙල්ඛන 
නැවත භාරදීම ෙල්ඛනගත කළ යුතු අතර ෙසේවකයා හා සැපයුම්කරුවා විසින් එයට අත්සන් තැබිය යුතුය. කම්කරු 
ඒජන්තවරුන් ෙහෝ ෙවනත් ෙතවන පාර්ශ්වයන් ෙසේවකයාෙග් පුද්ගලික ෙල්ඛන තබා ෙනොගත යුතුය.  

c. රැකියා ෙකොන්ෙද්සියක් ෙලස ෙසේවකයන්ට තැන්පතු තැබීමට, බැඳුම්කර තැබීමට ෙහෝ අනිවාර්ය ඉතුරුම් ක්රමයන් හා 
සම්බන්ධ වීමට අවශ්ය ෙනොවිය යුතුය. 

d. ෙසේවකයන් රැකියාව සඳහා ෙගවීමක් ෙනොකරනු ලබයි. සැපයුම්කරුවා ෙහෝ කම්කරු ඒජන්තවරයා කිසිදු අයුරකින් අවශ්ය 
වීසා, ෙසෞඛ්ය පරීක්ෂණ, රැකියා ලියාපදිංචිය, ෙසේවා බලපත්රය ෙහෝ බඳවාගැනීෙම් ආයතනෙය්/පත්කිරීෙම් ආයතනෙය් ගාස්තු 
ඇතුළුව, රැකියා සුදුසුකමට අදාළව වියදම් ෙහෝ ගාස්තු ෙසේවකයන්ෙගන් අය කිරීම ෙහෝ (අලංකරණ, බදු, තැන්පතු, ඇප මුදල් ෙහෝ 

ෙවනත් වශෙයන්) වැටුෙපන් අඩුකරගැනීම ෙහෝ ෙනොකළ යුතුය. වන්දි හා ප්රතිලාභ නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය බලන්න. 

4. සංචරණෙය් නිදහස 
 

a. සැපයුම්කරුවා තම ෙසේවකයන්ට පානීය ජලය සහ වැසිකිලි පහසුකම් ෙවත ප්රෙව්ශයට ඉඩදීම ඇතුළුව ඔවුන්ෙග් වැඩ 
කාලය තුළ තමාට නියමිත වැඩ ප්රෙද්ශ තුළ නිදහෙසේ සංචරණය කිරීමට ඉඩ ලබාදිය යුතුය. ආහාර ගැනීෙම් ෙව්ලාෙව්දී 
ෙහෝ වැඩ කාලය නිමවීෙමන් පසු තම ෙසේවා ස්ථානෙයන් පිටව යාමට ෙසේවකයන්ට ඉඩ දිය යුතුය. 

b. ෙසේවකයන් සඳහා සයනාගාර ඇති සැපයුම්කරුවන් තම නිසැරි ප්රතිපත්ති ඇතුළු සියලු ආරක්ෂක පරිචයන් පිළිබඳව අදාළ 
ෙසේවකයන්ට සන්නිෙව්දනය කළ යුතුය. නිසැරි ෙව්ලාව සාධාරණ විය යුතු අතර ෙසේවකයන්ට විෙව්ක ගැනීමට හා වැඩ 
ෙනොකරන කාලය තුළ තම පුද්ගලික කාර්යයන්ෙග් නියැළීමට තරම් ප්රමාණවත්ව ඉඩ ලබාදිය යුතුය. නිසැරි ෙව්ලාවන් 
පවතින විට එය ස්වෙද්ශීය ෙමන්ම විෙද්ශීය ෙසේවකයන් ෙදපාර්ශ්වයටම සමානව අදාළ විය යුතුය. 

5. “විෙද්ශ ෙසේවකයන්” සඳහා වන විෙශේෂ විධි විධාන 

ඉහත සියලුම අවශ්යතාවයන්ට අමතරව, විෙද්ශ ෙසේවකයන් බඳවාෙගන ඇති සැපයුම්කරුවන් පහත කරුණුවලට අනුගත විය 
යුතුය: 

a. විෙද්ශ ෙසේවක ප්රතිපත්තිය. විෙද්ශ ෙසේවකයන්ට සිය සැලකීම සම්බන්ධව ලිඛිත ප්රතිපත්තියක් තිබිය යුතුය. එම 
ප්රතිපත්තියට අවම වශෙයන් සාධාරණව සැලකීම, රැකියා සුදුසුකම් ගාස්තු ෙගවීම, ප්රවාහන වියදම් ෙගවීම, ප්රත්යාවර්තනය 
හා රෙට් නීතිය යටෙත් අදාළ අෙනක් අවශ්යතා ඇතුළත් කර තිබිය යුතුය. සැපයුම්කරුවා ඵලදායී ෙලස තම විෙද්ශ 
ෙසේවකයන් හට විෙද්ශ ෙසේවක ප්රතිපත්තිය සන්නිෙව්දනය කළ යුතු අතර එවිට ප්රතිපත්තිය යටෙත් තම අයිතීන් පිළිබඳව 
ඔවුන් දැනුවත්ය. එෙමන්ම සැපයුම්කරුවා සිය විෙද්ශ ෙසේවා ප්රතිපත්තිය ෙයොදාගැනීෙම් සහ �යාත්මක කිරීෙම් ඔවුන්ෙග් 
කාර්යභාරයන් සහ වගකීම් පිළිබඳව වගකිවයුතු කාර්ය මණ්ඩලය පුහුණු කළ යුතුය. 

b. සාධාරණව සැලකීම. එවැනි ෙසේවකයන්ට සාධාරණව සැලකිය යුතු අතර හා වන්දි ෙගවීම, නිවාඩු හා ෙනොපැමිණීෙම් 
නිවාඩුද ඇතුලත්ව ස්වෙද්ශීය ෙසේවකයන්ට හා සමානවම එකම නියමයන් හා ෙකොන්ෙද්සි පැනවිය යුතුවා ෙසේම අදාළ 
රෙට් නීතිය මගින් ෙවනත් ප්රතිලාභයන් (උදාහරනයක් ෙලස සමාජ ආරක්ෂණ ප්රතිලාභ සඳහා ෙගවීම වැනි) සඳහා 
අවශ්යතා පනවා ඇති විෙටක හැර ඕනෑම ෙසේවකෙයකුට නිවස්න සැපයිය යුතුය. 

 

c. රැකියාවට සම්බන්ධ පුහුණු හා ආරක්ෂාවට අදාළ පුහුණු කිරීම් යනාදී සියල්ල ෙසේවකයාෙග් භාෂාෙවන් සිදු කිරීම තහවුරු කිරීම.  
 

 
 

  

 යහපත් පරිචය නිර්ෙද්ශයක් වශෙයන් විෙද්ශ ෙසේවකයන් හා ෙසේව්යයා කථා කරන භාෂා ෙදකම කථා කරන 
වැඩ බිම් සම්බන්ධිකාරකෙයකු තබාගැනීමට සැපයුම්කරුවා හට දිරි ෙදනු ලැෙබ්. 



ෙසේවා ෙයෝජනය ස්ෙව්ච්ඡානුගත ෙව්  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

රැකියාව යනු ස්ෙව්ච්ඡා CLS ය – පිටුව 8 2017 සැප්තැම්බර් 

d. රැකියා සුදුසුකම් ගාසත්ු ෙගවීම 

i. පහත සඳහන් ෙද් හැර, බඳවාගැනීම ෙහෝ ස්ථානගත කිරීම සඳහා වන ගාස්තුද ඇතුලත්ව රැකියාව (යවන ෙහෝ ලබන රට මගින්)  
හා සම්බන්ධ නීතිෙයන් ඉඩ ෙදනු ලබන සියලු රැකියා සුදුසුකම් ගාස්තු ඍජුවම ෙගවිය යුතුය. අලංකරණ, බදු, තැන්පතු, ඇප මුදල් 
ෙහෝ ෙවනත් වශෙයන් එම මුදල් වැටුප් වලින් අඩු කර ගත ෙනොහැකිය. වන්දි හා ප්රතිලාභ නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය බලන්න. 

ii. නිෙයෝජිතායතන හා ෙවනත් රැකියා සුදුසුකම් ගාස්තු ෙපර ෙගවීම් කළ ෙනොහැකි අවස්ථාවක ෙහෝ නීත්යානුකූල ෙලස ඉහත ගාස්තු 
විෙද්ශ ෙසේවකයා විසින් ෙගවිය යුතු වූ විෙටක සැපයුම්කරුවා එම ගාස්තු ෙසේවකයා ෙවත ඉක්මණින් හා සම්පූර්ණෙයන්ම 
ප්රතිපූරණය කළ යුතුය. එවන් වූ ගාස්තුවක් ෙනොෙගවීමට සැපයුම්කරුවා හට වලංගු හා සනාථ කළ හැකි ෙහේතුවක් ඇත්ෙත් නම් 
මිස සැපයුම්කරුවා විසින් එම ගාස්තුව ෙසේවකයා පැමිණ මාසයක් ඇතුළත සත්කාරක රට තුළදී ෙගවිය යුතුය. 

e. ප්රවාහන වියදම් ෙගවීම. සැපයුම්කරුවා ෙවනත් රටකින් විෙද්ශ ෙසේවකයන් බඳවාෙගන ඇති විට, රැකියා සුදුසුකම්/බඳවාගැනීම් ගාස්තු 
හැර පිටත්වීෙම් බදු සහ ගාස්තු ඇතුලත්ව එරටට පැමිණීෙම් ගුවන් ගාස්තු/ප්රවාහන වියදම් ෙගවීමට සැපයුම්කරුවා වග කියනු ලබයි. 
එෙහත් ඒවන විටත් වලංගු වැඩ ෙල්ඛන සමග අදාළ රට තුළ සිටින විෙද්ශ ෙසේවකයන්ට රටට පැමිණීෙම් අදාළ ප්රවාහන ගාස්තු 
ෙගවීමට අවශ්ය ෙනොෙව්. 

f. රක්ෂණ වියදම්. පැමිණි ෙහෝ පැමිෙණන රට තුළ වන ෛවද්ය රක්ෂණාවරණයද ඇතුළුව විෙද්ශ ෙසේවකයන් ආවරණය කිරීම සඳහා 
වන රක්ෂණාවරණ වියදම් සඳහා සැපයුම්කරුවා වග කියනු ලබයි. 

g. ශ්රම ඒජන්තවරු. සැපයුම්කරුවා අදාළ රෙට් නීතියට අනුකූල ව (අදාළ වන්ෙන් නම්) නීත්යානුකූලව අනුමත කළ/ලියාපදිංචි කළ ශ්රම 
නිෙයෝජිතායතන භාවිතා කළ යුතුය. 

 

h. සිය රට බලා ආපසු යාම 

i. සැපයුම්කරුවා විසින් විෙද්ශ රටක ෙසේවකෙයකු කුලියට ගතෙහොත් ෙහෝ බඳවාගනු ලැබුවෙහොත් විෙද්ශ ෙසේවකයන් 
තම රැකියා සම්බන්ධතාවය සම්පූර්ණ කර ෙහෝ ෙසේවය අවසන් කිරීම මත ඊට ෙපර නැවත තම රට බලායාෙම්දී 
සත්කාරක රෙට් ෙහෝ මව් රෙට් පවතින නීතිමය අවශ්යතාවන්ට අමතරව එම ඕනෑම විෙද්ශ ෙසේවකකෙයකුට තම 
රට බලා යාමට ගුවන් ටිකට් පත් ෙහෝ ෙවනත් ෙගොඩබිම් ප්රවාහන ටිකට් පත් ලබාදිය යුතුය. ෙසේවක රැකියා ගිවිසුෙම් 
නියමයන් ෙනොතකා සැපයුම්කරුවා ෙමම අවශ්යතාවයට අනුගත විය යුතුය. 

ii. සිය රට බලා ආපසු යාම සඳහා ෙසේවකයන්ට ෙගවීෙම් අවශ්යතාවය පහත අවස්ථාවලදී අදාළ ෙනොෙව්: 
 

(1) නීති විෙරෝධී හැසිරීම මත ෙසේවය අවසන් කිරීම; 
 
(2) රට තුළ ෙවනත් නිත්යනුකූල රැකියාවක් ලබාගැනීම; ෙහෝ 
 
(3) රැකියා ගිවිසුෙම් කාලය අවසාන වීමට ෙපර තම රැකියාව ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් අවසන් කිරීම. 

  

 ශ්රම ඒජන්තවරු කළමනාකරණය 
• ශ්රම ඒජන්තවරුන් හා ෙවනත් ෙතවන පාර්ශ්වයන් අවම ෙලස භාවිතා කරමින් සැපයුම්කරුවන් හට හැකි පමණ ඍජු 

ෙලස විෙද්ශ ෙසේවකයන් බඳවාගැනීම හා ෙසේවෙය් ෙයදවීම සිදු කරන ෙලසට දිරි ෙදනු ලැෙබ්.  
• ශ්රම ඒජන්තවරුන් හා උප ඒජන්තවරුන් සමග විෙද්ශ ෙසේවකයන් බඳවාගැනීම හා ෙසේවෙය් ෙයදවීම තුළ නිසි 

පරීක්ෂාකාරීත්වෙයන් යුතුව කටයුතු කිරීමට සැපයුම්කරුවන් හට දිරි ෙදනු ලැෙබ්. එම පරීක්ෂාකාරී භාවයට ශ්රම 
ඒජන්තෙග් ආචාර ධාර්මික පරිචයන්, ඔවුන්ට එෙරහිව ඇති පැමිණිලි ෙමන්ම නිරන්තර විගණනයන්ද සැලකිල්ලට ගත 
යුතු අතර ඔවුන් ෙමම නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය තුළ වන අවශ්යතාවයන් අවම වශෙයන් ෙහෝ සපුරන්ෙන්ද යන්න 
තහවුරු කරගත යුතුය. 



ෙසේවා ෙයෝජනය ස්ෙව්ච්ඡානුගත ෙව්  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

රැකියාව යනු ස්ෙව්ච්ඡා CLS ය – පිටුව 9 2017 සැප්තැම්බර් 

(4) ෙකෙසේ වුවත් පහත තත්ත්වයන් යටෙත් ෙසේවකයා තම රැකියා ගිවිසුමට ෙපර තම ෙසේවය අවසන් කරන්ෙන් නම්, 
සැපයුම්කරුවා සිය රට බලා ආපසු යාම සඳහා ෙගවීම් කළ යුතුය: 
 සැපයුම්කරුවා රැකියා ගිවිසුෙම් වැදගත් නියමයක් කඩ කළ විට, ෙහෝ 
 පැමිණිලි කර නිසි ෙලස ෙනොවිසඳුණු හිංසනයක් ෙහෝ අපහරනයකට ෙසේවකයා මුහුන දීම (ෙවනස් ෙකොට 

ෙනොසැලකීම හා හිංසනය හා අපහරණය සඳහා සමාව ෙනොලැෙබ් නායකත්ව ප්රමීතීන් සංග්රහය බලන්න). 
 
 

 
 

i. විෙද්ශ ෙසේවක රැකියා ගිවිසුම් 

රැකියා ගිවිසුම් සම්බන්ධ සාමාන්ය අවශ්යතාවයන්ට අමතරව (“නිත්ය රැකියාවක් සැපෙය්” නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය බලන්න), 
විෙද්ශ ෙසේවකයන් ෙසේවෙය් ෙයදවීෙම්දී: 

i. ෙසේවකයාෙග් ලිඛිත රැකියා ගිවිසුෙම් දක්වා ඇති නියමයන් තම මව් රටින් පිටවීමට ෙපර ප්රමාණවත් සමාෙලෝචන කාලයක් 
ලබා දී සම්පූර්ණෙයන් විස්තර කළ යුතුය. විස්තර කිරීම නිවැරදි, සම්පූර්ණ හා ෙසේවකයාට අවෙබෝධ කරගත හැකි එකක් 
විය යුතුය. ෙමයට රැකියා ෙකොන්ෙද්සි හා ෙසේවය අවසන් කිරීෙම් ෙහේතු ඇතුළත් ෙව්. 

ii. පැමිෙණන රට තුළ නීත්යානුකූලව බලගැන්විය හැකි ෙලස හා ෙසේවකයාෙග් භාෂාෙවන් ලියන ලද රැකියා ගිවිසුමක් විය 
යුතුය. 

iii. තම මුල් රටින් පිටවීමට ෙපර ෙසේවකයා හට රැකියා ගිවිසුෙම් පිටපතක් ලැබිය යුතුය. ගුවන්ෙතොටුෙපොෙල්දී ෙසේවක අත්සන 
සඳහා ගිවිසුම් ලබා ෙනොදිය යුතුය. 

j. නීති විෙරෝධී ෙසේවකයන්. පැමිෙණන රට තුළ ෙසේවය කිරීමට නීත්යානුකූල බලය නැති විෙද්ශ ෙසේවකයන් සැපයුම්කරු විසින් 
බඳවා ෙනොගත යුතුය. සැපයුම්කරුවා විසින් දැනුවත්වම බඳවාගන්නා ලද ෙහෝ අප්රමානවත් බඳවාගැනීම් පරිචයන් ෙහේතුෙවන් 
බඳවාගත් නීති විෙරෝධී ෙසේවකයන් ඉහත 4 ෙඡ්දයට අනුකූලව සිය රට බලා ආපසු යැවිය යුතු ෙව්. 

k. පැමිෙණන රට තුළ විෙද්ශ ෙසේවකයන් බඳවාගැනීම. පැමිෙණන රට තුළ දැනටමත් ෙසේවය කරන විෙද්ශ ෙසේවකයන් 
බඳවාගැනීෙම්දී ෙසේවය කිරීම සඳහා ඔවුන්ට නීත්යානුකූල අවසරය ඇතිද යන්න සැපයුම්කරු තහවුරු කරගත යුතුය. රැකියා වීසා 
ෙහෝ ෙවනත් රැකියා අවසර ලබාගැනීෙම් ෙල්ඛනයන් ෙවනස් කිරීම සඳහා වැය වන වියදම්වලට සැපයුම්කරුවා වග කියනු ලබයි. 
එෙමන්ම සැපයුම්කරුවා ඉහත 4 ෙඡ්දයට අනුකූලව සිය රට බලා ආපසු යැවීෙම් වගකීමද ගනු ලබයි. 

  

 බරපතල අසනීපයක් ෙහෝ ෙවනත් පවුෙල් හදිසි අවශ්යතාවයක් වැනි විෙශේෂ තත්ත්වයකට ප්රතිචාරයක් වශෙයන් 
රැකියා ගිවිසුම අවසන් කිරීමට ෙපර ෙසේවකයාට මව් රට බලා යාමට සිදුවුවෙහොත් එම ගුවන් වියදම් දැරීමට 
සැපයුම්කරුවා හට දිරි ෙදනු ලැෙබ්. 



ෙසේවා ෙයෝජනය ස්ෙව්ච්ඡානුගත ෙව්  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

රැකියාව යනු ස්ෙව්ච්ඡා CLS ය – පිටුව 10 2017 සැප්තැම්බර් 

 
නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ ෛනතික අවශ්යතාවයන්ට 
අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 

ෙයොමු: 
 

• ILO සම්මුතිය අංක 29, බලහත්කාරී ශ්රමය සම්බන්ධව (1930) 
 
• ILO සම්මුතිය අංක 105, බලහත්කාරී ශ්රමය අෙහෝසි කිරීෙම් සම්මුතිය (1957) 
 
• ILO සම්මුතිය අංක 181, පුද්ගලික රැකියා නිෙයෝජිතායතන සම්මුතිය (1997) 
 
• පුද්ගලයන්, විෙශේෂෙයන් කාන්තාවන් හා දරුවන් ජාවරම් කිරීම වැළැක්වීෙම්, මැඬලීෙම් හා දඬුවම් පැමිණවීෙම් ෙප්රොෙටෝෙකෝලය (ජාවාරම් 

ෙප්රොෙටොෙකෝලය) (2000) 
 
• ජාවාරම් වින්දිතයන් ආරක්ෂා කිරීෙම් පනත, 22 USC §7101 (2000) 

 
 



ෙසේවකයන් අවම අවුරුදු 16 ක් වයස ෙව්  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

වයස 16 CLS – පිටුව 11 2017 සැප්තැම්බර්  

ප්රමිතිය 
සැපයුම්කරුවාෙග් ෙසේවකයන් අවම වශෙයන් අවූරුදු 16ක් ෙහෝ අනිවාර්ය අධ්යාපනය සම්පූර්ණ කිරීෙම් වයස යන ෙදකින් ඉහළ එක ඉක්මවා 
තිබිය යුතුය. වයස අවුරුදු 18 ට අඩු ෙසේවකයන් උපද්රව සහිත තත්ත්වයන් තුළ ෙසේවය ෙනොකරයි. 

අර්ථ දැක්වීම් 
• රා� වැඩ. රෙටහි නීතිය තුළ නිසි ෙලස අර්ථ ගන්වා ෙනොමැති විෙටක, “අසාමාන්ය තත්ත්වයන්” විසින් සාධාරණීකරණය ෙනොමැති නම් 

(වැඩ පැය ගණන අධික ෙනොෙව් නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය තුළ අර්ථ නිරූපණය බලන්න), රා� වැඩ යනු පව 10:00 සිට ෙපව 5:00 දක්වා 
අතර ෙව්ලාව තුළ සම්පූර්ණෙයන් ෙහෝ අර්ධ වශෙයන් සිදු ෙකෙරන වැඩ කටයුතුය. 

• වයස ්සම්පූර්ණ කර ෙනොමැති ෙසේවකයා යනු රෙට් නීතිය මගින් අවම නීත්යානුකූල වැඩ කරන වයසට ෙහෝ ෙමම ප්රමිතිෙයන් අෙප්ක්ෂිත 
අවම වයසට වඩා අඩු ෙසේවකයන් ය. 

අවශ්යතාවයන් 
1. ෙසේව්යයා ෙලස සැපයුම්කරුවා තම ෙසේවකයන් සමග ඇති රැකියා සම්බන්ධතාවයට වගකියනු ලබයි. සැපයුම්කරුවා හැකි ඉහළම 

ආකාරෙයන් අදාළ රෙට් නීති ෙහෝ ෙමම නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහයට අනුගත විය යුතුය. 

2. අවම වයස් අවශ්යතාවය 

a. Nike විසින් හා/ෙහෝ එයට අනුබද්ධ ආයතන විසින් නිශ්චිත කර්මාන්ත ෙහෝ රටවල් තුළ ඉහළ අවම වයස් ප්රමිතීන් ස්ථාපිත කරන 
අතර එය අදාළ සැපයුම්කරුවන් ෙවත සන්නිෙව්දනය කරනු ලැෙබ්. 

b. අයදුම්කරුවා අවම වයස් අවශ්යතාවය සපුරන්ෙන්දැයි සනාථ කිරීමට සැපයුම්කරුවා ප්රමාණවත් මානව සම්පත් ක්රම හා පරිචයන් 
ස්ථාපිත කර පවත්වා ගත යුතුය. ලිඛිත බඳවාගැනීෙම් ප්රතිපත්තියක්, පිරිස් බඳවාගැනීෙම් පුහුණුව හා බඳවාගන්නා අවස්ථාෙව්  
‘වයස තහවුරු කරන’ ෙල්ඛනයක් ලබාගැනීම යනාදිය ක්රම හා පරිචයන්ට අයත් ෙව්. 

3. වයස සනාථ කිරීම 

බඳවා ගන්නා අවස්ථාෙව්දී සැපයුම්කරුවා “වයස සනාථ කිරීමක්” ඉල්ලිය යුතු වන අතර එයට උප්පැන්න සහතිකය, පවුල් ෙපොත, 
පුද්ගල ලියාපදිංචි (ID) කාඩ්පත, රියැදුරු බලපත්රය හා ඡන්ද ලියාපදිංචි කාඩ්පත ඇතුළත් විය හැකිය. රැකියා කාලය පුරාවටම ෙමම 
ෙල්ඛනවල පිටපත් ෙගොනුව තුළ පවත්වා ගත යුතුය. 

a. එම වයස සනාථ කිරීෙම් ෙල්ඛන නිවැරදි හා සම්පූර්ණ බව තහවුරු කරගැනීමට සැපයුම්කරුවා ප්රමාණවත් �යාමාර්ග ගත යුතුය. 
වයස සනාථ කිරීෙම් ෙල්ඛන විශ්වසනීය ෙනොමැති විෙටක ෙහෝ ලබා ගත ෙනොහැකි විෙටක, සැපයුම්කරුවා ෙසේවකයාෙග් වයස 
සනාථ කරගැනීමට ෙවනත් ආකාරයක් ෙසොයා ගත යුතුය. එයට උදාහරණ වශෙයන් “නිල මුද්රාව” සහිත පාසල් සහතිකයක 
පිටපතක් ෙහෝ ෙද්ශීය රජෙය් නිෙයෝජිතෙයකුෙගන් ලබාගත් දිවුරුම් ප්රකාශයක් දැක්විය හැකිය. 

b. ‘වයස සනාථ කිරීෙම්’ ෙල්ඛන පහසුෙවන් වංචනිකව ලබාගත හැකි ෙහෝ ෙවනස් කළ හැකි බැවින් සැපයුම්කරුවාට ශාරීරික 
පරීක්ෂාවකින් ෙසේවකයාෙග් නිසි වයස නිවැරදිව දැන ගැනීමට රජෙය් සහතික ලත් ෛවද්යවරෙයකුෙග් ෙසේවය ලබාගැනීමට  
අවශ්ය ෙවනු ඇත. එම පරීක්ෂණෙය් ප්රතිඵල සහිත ෙල්ඛනයක් අවම වශෙයන් ඉහත “වයස සනාථ කිරීෙම්” ෙල්ඛන එකකට  
ෙහෝ ඇමිණිය යුතුය. 

 

4. වයස සම්පූර්ණ ෙනොකළ රැකියා නියුක්තියට ප්රතිකර්ම ෙයදීම 

a. රෙට් නීතිෙයන් ෙහෝ ෙමම ප්රමිතිය මගින් තහනම් කර ඇති පරිදි අඩු වයසකින් යුක්ත ෙසේවකෙයකු ෙසොයාගනු ලැබුවෙහොත් ඒ සඳහා 
අදාළ ප්රතිකර්ම සහිත ප්රතිපත්ති හා පටිපාටීන් සැපයුම්කරුවා විසින් ස්ථාපනය කර, ෙල්ඛනගත කර, නඩත්තු කර තම ෙසේවකයන්ට 
සහ අෙනකුත් දැනගතයුතු පාර්ශ්වයන්ට ඵලදායී ෙලස සන්නිෙව්දනය කළ යුතුය. 

  



ෙසේවකයන් අවම අවුරුදු 16 ක් වයස ෙව්  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

වයස 16 CLS – පිටුව 12 2017 සැප්තැම්බර්  

b. අෙනක් එවන් ප්රතිපත්ති හා �යා පටිපාටීන් අතර, අවම වයස් සීමා ප්රමිතියට අඩු ෙසේවකයන් සැපයුම්කරු සතුව සිට හමුවුවෙහොත් 
ෙසේවකයාෙග් යහ පැවැත්ම හා නිෂ්පාදන රෙට් නීතිය මගින් අවශ්ය ෙකෙරන සීමාවන් තුළ සිට සැපයුම්කරුවා පහත �යා මාර්ගයන් 
ගත යුතුය: 

i. වයස සම්පූර්ණ ෙනොකළ ෙසේවකයා ෙසේවා ස්ථානෙයන් ඉවත් කිරීම. 
 

ii. එවැනි අඩු වයස් ෙසේවකෙයකුට වයස අවුරුදු 16 ෙහෝ නීත්යානුකූලව වැඩ කිරීමට හැකි අවම වයස යන ෙදකින් වැඩි වයස 
දක්වා පාසල් යාමට ෙහෝ වෘත්තීය පුහුණු වැඩසටහනකට ෙයොමු වීමට හැකි වන පරිදි ප්රමාණවත් මූල්යමය හා ෙවනත් සහය 
ලබාදීම. 

iii. එම වයස් සම්පූර්ණ ෙනොකළ ෙසේවකයා හට තමා පාසලක ෙහෝ වෘත්තීය පුහුණු වැඩසටහනක් සඳහා ලියාපදිංචි වී සහභාගි වන 
බවට ෙල්ඛන සැපයීමට හැකි නම්, සැපයුම්කරුවා ඔහු ෙහෝ ඇය පාසල/පුහුණුව අවසන් කරන තුරු ෙහෝ වයස අවුරුදු 16 
ෙහෝ නීත්යානුකූලව වැඩ කිරීමට හැකි අවම වයස යන ඒවායින් වැඩි වයස දක්වා එන ෙතක් ඔහුෙග් ෙහෝ ඇයෙග් මූලික වැටුප 
ෙගවිය යුතුය. 

iv. වයස සම්පූර්ණ ෙනොකළ ෙසේවකයා වයස අවුරුදු 16 ෙහෝ නීත්යානුකූලව වැඩ කිරීමට හැකි අවම වයස යන ෙදකින් වැඩි 
වයසට ළඟා ෙවන විට ඔහු ෙහෝ ඇයට සැපයුම්කරුවා අසළ නැවත ෙසේවෙය් ෙයදීමට අවස්ථාව සලසා දිය යුතුය. 

v. වයස් සම්පූර්ණ කර ෙනොමැති ෙසේවකයා පාසල් අධ්යාපනෙය් ෙයදීමට ෙහෝ වෘත්තීය පුහුණුෙව් ෙයදීමට ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් 
අකමැති වන්ෙන් නම් ඔහුට ෙහෝ ඇයට සැපයුම්කරුවා ෙවතින් ලැබන අඛණ්ඩ මුල්යමය සහය සඳහා ඇති අයිතිය අහිමි වී යයි. 
ෙමම තීරණය ෙල්ඛනගත කළ යුතුය. 

c. සැපයුම්කරුවා හා Nike ෙහෝ එහි නියම කළ නිෙයෝජිතයා ෙම් තත්ත්වයට ගැළෙපන පරිදි ෙසේවකයාෙග් යහපතට ෙහේතු 
ෙවන පරිදි සඳහා වන අතිෙර්ක ෙහෝ ෙවනත් ප්රතිකර්ම වැඩසටහනක් පිළිබඳව එකඟතාවයකට පැමිණිය යුතුය. 

5. තරුණ ෙසේවකයන් අන්තරායකර තත්ත්වයන්ෙගන් ආරක්ෂා කරගැනීම 

a. සැපයුම්කරුවා විසින් ෙසේවකයාෙග් ෙසෞඛ්යය, ආරක්ෂාව ෙහෝ සදාචාරයට අනතුරුදායක වන ෙසේවාස්ථානය තුල ෙහෝ 
ඉන් පිටත වන අන්තරායකර තත්වයන් ෙවත වයස අවුරුදු 18 ට අඩු ෙසේවකයන් නිරාවරණය ෙනොකළ යුතුය. 

b. සැපයුම්කරුවාට අන්තරායකර වැඩ පැවරුම් හඳුනාගැනීමට �යාවලියක් තිබිය යුතුය. ෙමයට උදාහරණ වශෙයන් 
අන්තරායකර රසායන ද්රව්ය අසළ ෙහෝ ඒවා සමග වැඩ කිරීම, අනතුරුදායක යන්ත්රසූත්ර සමග වැඩ කිරීම, රා� වැඩ ෙහෝ 
රෙට් නීතිය මගින් හඳුනාගනු ලැබූ ෙවනත් ඒවා දැක්විය හැකිය. 

නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ ෛනතික 
අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් 
සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 

ෙයොමු: 
 

• ILO සම්මුති අංක 138, අවම වයස ්සම්මුතිය (1973) 
 
• ILO සම්මුති අංක 182, දරුණු ගණෙය් ළමා ශ්රමය තුරන් කිරීෙම් සම්මුතිය (1999) 



සැපයුම්කරුවා ෙවනස් ෙකොට සැලකිම් ෙනොකරයි  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

ෙවනස් ෙලස ෙනොසැලකීෙම් CLS – පිටුව 13 2017 සැප්තැම්බර්  

ප්රමිතිය 
සැපයුම්කරුවා විසින් ෙසේවෙය් ෙයොදවනු ලැබූ කාන්තාවන් හා පුරුෂයන් ෙසේවෙය් ෙයදවීෙම්දී, බඳවාගැනීෙම්දී, වන්දි පූරණෙය්දී, උසස් කිරීෙම්දී 
ෙහෝ විනය �යාමාර්ග ගැනීෙම්දී ස්� පුරුෂ භාවය, ජාතිය, ආගම, වයස, ආබාධිත බව, ලිංගික රුචිකත්වය, ගර්භණී බව, විවාහක අවිවාහක බව, 
ජාතිය, ෙද්ශපාලන මතය, වෘත්තීය සමිති සමග සම්බන්ධතාවය, සමාජ ෙහෝ ජනවර්ගමය සම්භවය ෙහෝ ෙවනත් වශෙයන් රෙට් නීතිය මගින් 
ආරක්ෂිත තත්ත්වයන් මත පදනම්ව ෙවනස් ෙකොට සැලකීමක් සිදු ෙනොෙකෙර්. කාන්තාවන් හා පුරුෂයන් සමාන වටිනාකම් සහිත වැඩ සඳහා 
සමාන වැටුප් ලබයි. 

අර්ථ දැක්වීම් 

• අසාධු ෙල්ඛනගත කිරීම යනු නීත්යානුකූලව ආරක්ෂිත තත්ත්වයන් මත ෙහෝ රැකියාවට අදාළ ෙනොවන වර්ගෙය් කරුණු මත ෙසේවෙය් 
ෙයදවීම ප්රතික්ෙෂේප කිරීම සඳහා ෙසේවක නාම ලැයිස්තු තැනිම, නඩත්තු කිරීම, භාවිතා කිරීම හා/ෙහෝ සන්නිෙව්දනය කිරීමයි. 

අවශ්යතාවයන් 
1. ෙසේව්යයා ෙලස සැපයුම්කරුවා තම ෙසේවකයන් සමග ඇති රැකියා සම්බන්ධතාවයට වගකියනු ලබයි. සැපයුම්කරුවා හැකි ඉහළම 

ආකාරෙයන් අදාළ රෙට් නීති ෙහෝ ෙමම නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහයට අනුගත විය යුතුය. 

2. ෙවනස් ෙලස ෙනොසැලකීෙම් ප්රතිපත්තිය 
 

a. සැපයුම්කරුවා හට ෙවනස් ෙකොට සැලකීමට විරුද්ධ ලිඛිත ප්රතිපත්තියක් තිබිය යුතුය. 

b. ෙවනස් ෙකොට ෙනොසැලකීෙම් ප්රතිපත්තියට අවම වශෙයන් පහත ෙද් ඇතුළත් විය යුතුය: 

i. ඉහත ප්රමිතීන්ට හා නිෂ්පාදනය කරන රෙට් අදාළ නීතිවලට අනුකූලව රැකියාෙව් ෙයදවීම තහනම් කිරීෙම් ප්රකාශයක්; 

ii. ෙවනස් ෙකොට සැලකීම සම්බන්ධ අභ්යන්තර දුක් ගැනවිලිවලට/පැමිණිලිවලට හඬක් ලබා දීෙම් ක්රමෙව්දය(න්) [සමාගමෙයහි 
හා සාමූහික ෙක්වල් කිරීෙම් නිදහස සම්බන්ධ නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය තුළ වන දුක්ගැනවිලි විධි විධාන බලන්න]; හා 

iii. ෙවනස් ෙකොට සැලකීෙම් අවස්ථාවක් ෙහෝ හැසිරීමක් යහපත් ෙච්තනාෙවන් යුක්තව වාර්තා කිරීමට එෙරහිව දඬුවමක් ෙහෝ 
ප්රතිප්රහාරයක් ෙනොලැෙබන බවට වන ප්රකාශයක්. 

c. සන්නිෙව්දනය. සැපයුම්කරුවා ඵලදායී ෙලස එහි ෙවනස් ෙකොට ෙනොසැලකීෙම් ප්රතිපත්තිය ෙසේවකයන් හට 
සන්නිෙව්දනය කළ යුතු අතර එමගින් ෙවනස් ෙකොට සැලකීෙමන් ෙතොරව සිටිෙම් තම අයිතිය පිළිබඳව ෙසේවකයන් 
දැනුවත් ෙවනු ඇත. ඵලදායී සන්නිෙව්දනයට අඩංගු ෙවනුෙය්: 

• නව බඳවාගැනීම් ෙසේවාරම්භක පුහුණුව; 

• වැඩ අධීක්ෂක/කළමනාකරණ පුහුණුව; 

• ෙසේවකයන්ෙග් දැනුම්දීම් පුවරු(ව) මත ෙහෝ ෙසේවකයන්ට පහසුෙවන් කියවිය හැකි ස්ථානවල ප්රතිපත්තිය පල කිරීම. 

d. කාර්ය මණ්ඩල පුහුණුව. සැපයුම්කරුවා ෙවනස ්ෙකොට ෙනොසැලකීෙම් ප්රතිපත්තිය ෙයොදාගැනීෙම් සහ බලාත්මක 
කිරීමට වගකිවයුතු සිය කාර්ය මණ්ඩලය ඔවුන්ෙග් භූමිකා සහ වගකීම් සම්බන්ධෙයන් පුහුණු කළ යුතුය. 

 

3. ෙවනස් ෙකොට ෙනොසැලකීෙම් රැකියා පරිචයන් 

a. රැකියාව සම්බන්ධ තීරණ ගත යුතු වන්ෙන් රැකියාව සම්බන්ධ නිර්ණායකයන් මත පමණක් පදනම්වය. උදාහරණයක් 
ෙලස: ෙසේවකයාෙග් සුදුසුකම්, හැකියාවන්, ඵලදායීතාවය හා සමස්ත රැකියා කාර්ය සාධනය. 

b. ෙද්ශපාලන �යාකාරීත්වය, වෘත්තීය සමිති තත්ත්වය ෙහෝ ෙවනත් නීත්යානුකූලව ආරක්ෂිත තත්ත්වයන් ෙහෝ 
රැකියාවට අදාළ ෙනොවන නිර්ණායකයන් මත පදනම්ව “අසාධු ෙල්ඛනගත කිරීම” විෙශේෂිතවම තහනම් ෙව්. 

  



සැපයුම්කරුවා ෙවනස් ෙකොට සැලකිම් ෙනොකරයි  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

ෙවනස් ෙලස ෙනොසැලකීෙම් CLS – පිටුව 14 2017 සැප්තැම්බර්  

c. ෙසේවකයන්ෙග් නියම කළ ප්රවර්ගයන් සම්බන්ධව සැපයුම්කරුවා නිෂ්පාදන රෙට් නීති සමග අනුගත විය යුතුය. ශාරීරික 
දුබලතාවයන් සහිත පුද්ගලයන්, කෘතහස්ත පුද්ගලයන් හා ආරක්ෂිත සුළුතරයන් සම්බන්ධව විෙශේෂ සැලකීම් කිරීමට 
අවශ්ය කරන නීති ෙම් සඳහා උදාහරණ විය හැක. 

 

 
 

d. සමාන වැඩ සඳහා සමාන ෙගවීම. එක හා සමාන වටිනාකමින් යුත් වැඩ සඳහා කාන්තා පිරිමි ෙදපාර්ශ්වයටම සමාන 
ෙගවීමක් ෙමන්ම ඔවුන්ෙග් වැඩවල තත්ත්වය සම්බන්ධව සමාන ඇගයීමක් සහ අදාළ විවෘත තනතුරු සඳහා සමාන 
අවස්ථා ලැබිය යුතුය. 

e. අනිසි පක්ෂපාතීත්වය හා අල්ලස.් ෙසේවකයන්ෙගන් ෙහෝ ඉදිරියට සම්බන්ධ වීමට සිටින ෙසේවකයන්ෙගන් රැකියා ෙහෝ 
විෙශේෂ සැලකීම්වලට ෙපරළා කළමනාකාරීත්වෙය් පිරිස් විසින් ත්යාග, ෙගවීම් ෙහෝ ෙවනත් ෙද් ලබා ෙනොගත යුතුය.

 

4. කාන්තා අයිතිවාසිකම් 

a. ආරක්ෂිත වැඩ කටයුතු. ගර්භණීබව, දරුවන් ලැබීම හා කිරිදීම සම්බන්ධව ෙසේවිකාවන්ට සුදුසු සහ නිසි පහසුකම් සැපයුම්කරු 
ලබාදිය යුතුය. රෙට් නීතිය මගින් ගර්භණී ෙසේවිකාවන්ට ලබා දී ඇති වැඩ පැය සීමාවන් ෙහෝ අෙනකුත් වැඩ සීමාවන්ට 
සැපයුම්කරුවා අනුගත විය යුතු අතර ගර්භණී කාන්තාවන් අන්තරායකර වැඩ කටයුතුවලින් ආරක්ෂා කිරීම හා බලයලත් 
ෛවද්යවරෙයකු විසින් නිර්ෙද්ශ කරන පරිදි වැඩ පැය සීමාවන් පැනවීම ඇතුළු ෙවනත් �යාමාර්ගයන්ද ගත යුතුය. 

b. ගර්භණීභාවය පරීක්ෂා කිරීම. ගර්භණී පරීක්ෂා රැකියාෙව් ෙකොන්ෙද්සියක් ෙනොවන අතරම එය නීතිෙයන් පනවා 
ෙනොමැති නම් මිස ෙසේවකයන්ෙගන් ඉල්ලීමද ෙනොකළ යුතුය. ස්ෙව්ච්ඡා ගර්භණී පරික්ෂාවන් සිදු කළ හැකි නමුත් එෙසේ 
කළ හැක්ෙක් ෙසේවිකාවෙග් ඉල්ලීම මත පමණක් වන අතර ඒ සෑම ඉල්ලීමක්ම ෙල්ඛනගත කළ යුතුය. 

c. උපත් පාලනය. ෙසේවකයන්ට උපත් පාලනය කරන ෙලස සැපයුම්කරුවා විසින් කිසිදු බලපෑමක් ෙහෝ පීඩනයක් ඇති 
ෙනොකළ යුතුය. 

d. ප්රසූත නිවාඩු. රෙට් පවතින නීතිෙය් ෙහෝ Nike හි වන්දි හා ප්රතිලාභ නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය, යන ෙදකට අනුව වඩා 
ඉහළ නිවාඩු ගණනක් සඳහා ෙසේවිකාවන්ට ප්රසූත නිවාඩු හිමිකම ඇත. 

 

නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ ෛනතික අවශ්යතාවයන්ට 
අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 

ෙයොමු: 

• ILO සම්මුති අංක 100, සමාන වටිනාකමකින් යුත් වැඩ සඳහා කාන්තාවන් හා පිරිමින්ට සමාන ෙව්තන සම්බන්ධ සම්මුතිය 
(1951) 

• ILO සම්මුති අංක 111, ෙවනස් ෙකොට සැලකීෙම් (රැකියාව හා වෘත්තිය) සම්මුතිය (1958). 

 රෙට් නීතිය මගින් අවශ්ය ෙනොකරන විට පවා, නාන කාමර හා ෙවනත් කම්හල් පහසුකම් ෙවත පිවිසීම 
ඇතුළු ෙවනත් ෙද් සඳහා ආබාධිත ෙසේවකයන්ට ප්රමාණවත් සහන සැපයීමට සැපයුම්කරුවා හට දිරි 
ෙදනු ලබයි. 

 ෙසේවකයන්ට තම ආගමික කටයුතු කරගැනීම සඳහා නිසි පහසුකම් සපයන ෙලසටද සැපයුම්කරුවා හට 
දිරිෙදනු ලැෙබ්. 



සමාගමෙයහි නිදහස  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

සමාගමෙයහි නිදහස CLS – පිටුව 15 2017 සැප්තැම්බර් 

ප්රමිතිය 
ෙසේවකයන්ෙග් සමාගමෙයහි නිදහස හා සාමූහික ෙක්වල් කිරීම සැපයුම්කරුවා විසින් පිළිගන්නා අතර එයට ගරු කරයි. නීතිය යටෙත් 
සමාගමෙයහි නිදහස හා සාමූහික ෙක්වල් කිරීම සීමා කර ඇති විට සැපයුම්කරුවා ෙසේවකයන්ට එයිට සමාන මට්ටමින් නිදහස සහ සමාගමෙයහි 
නිදහස හා ෙක්වල් කිරීමට ඉඩ ලබාෙද්. 

අර්ථ දැක්වීම් 

• යහපත් ෙච්තනාෙවන් ෙක්වල් කිරීම යනු එකඟතාවයකට පැමිණීම සඳහා කැමැත්ෙතන් නිරන්තරව මුණගැසීම හා සාකච්ඡා කිරීමයි. 

• අසාධු ෙල්ඛනගත කිරීම යනු නීත්යානුකූලව ආරක්ෂිත තත්ත්වයන් මත ෙහෝ රැකියාවට අදාළ ෙනොවන වර්ගෙය් කරුණු මත ෙසේවෙය් 
ෙයදවීම ප්රතික්ෙෂේප කිරීම සඳහා ෙසේවක නාම ලැයිස්තු තැනිම, නඩත්තු කිරීම, භාවිතා කිරීම හා/ෙහෝ සන්නිෙව්දනය කිරීමයි. 

• ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය තුළ සමිති ෙහෝ වෘත්තීය සමිති සම්බන්ධ කරුණු අෙනක් ෙසේවක සංවිධානවලටද නිසි පරිදි අදාළ 
ෙවයි. 

අවශ්යතාවයන් 
1. ෙසේව්යයා ෙලස සැපයුම්කරුවා තම ෙසේවකයන් සමග ඇති රැකියා සම්බන්ධතාවයට වගකියනු ලබයි. සැපයුම්කරුවා හැකි ඉහළම 

ආකාරෙයන් අදාළ රෙට් නීති ෙහෝ ෙමම නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහයට අනුගත විය යුතුය. 

2. නිදහස් සමාගමයට ඇති අයිතිය 
 

a. තම ෙත්රීම හා කැමැත්ත පරිදි බාධා කිරීමකින් ෙතොරව වෘත්තීය සමිති හා ෙවනත් ෙසේවක සංවිධාන ඇති කරගැනීෙම් හා ඒවාට 
සම්බන්ධ වීමට සහ සාමූහිකව ෙක්වල් කිරීමට ඇති අයිතීන් පිළිගන්නා නීති ඇති රටවල සැපයුම්කරුවන් රෙට් එම නීතියට හා 
ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහෙය් අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතුය. ෙමම අයිතීන්, රැකියාව ආනුෂංගිකව අවසන් වන ෙතක් 
ඇතුළත්ව රැකියාෙව් ෙයදී සිටින මුළු කාලය පුරාම පවතී. 

b. ෙසේවකයන්ට තමන් කැමති වෘත්තීය සමිතියකට ෙහෝ ෙවනත් සංවිධානයකට බැඳීෙම් ෙහෝ එෙසේ ෙනොකර සිටීෙම් නිදහස ඇත. 

c. රෙට් නීතිය මගින් සමාගමෙයහි නිදහස සීමා කරන විට සැපයුම්කරුවා විසින් තම ෙසේවකයන් සමග පුද්ගලමය ෙහෝ 
සාමූහිකමය ෙලස සම්බන්ධ වීමට ෙමන්ම ෙසේවකයන්ට තම දුක් ගැනවිලි ඉදිරිපත් කිරීමට හා වැඩ තත්ත්වයන් හා රැකියා 
නියමයන් සම්බන්ධ අයිතීන් රැක ගැනීමට හැකි වන පරිදි විකල්ප �යා මාර්ග ගත යුතුය. ෙකටිෙයන්ම, ෙමහි අර්ථය වන්ෙන්, 
ඵලදායී දුක්ගැනවිලි විමසීෙම් �යාවලියක් තිබිය යුතු බවයි (පහත 6 ෙඡ්දය බලන්න). 

 
 

d. සංගම් ෙගවීම්. නිදහස්ව කතිකා කරගත් හා වලංගු සාමූහික ෙක්වල් කිරීෙම් ගිවිසුමක් මගින් නිශ්චිතව දක්වා ෙනොමැති නම් ෙහෝ 
නීතියට අවශ්ය වන්ෙන් නම් මිස සංගම්වල සාමාජික ෙගවීම්, ගාස්තු, දඩ, ෙහෝ ෙවනත් අගයන් පුද්ගලයාෙග් ප්රකාශිත හා ලිඛිත 
අවසරෙයන් ෙතොරව වැටුෙපන් අය කර ෙනොගත යුතුය 

e. රෙට් නීතිය මගින් ෙහෝ සැපයුම්කරුවා සහ සංගමය අතර වන අන්ෙයෝන්ය ගිවිසුම් මගින් පනවා ඇති ෙකොන්ෙද්සි යටෙත් 
සංගම් නිෙයෝජිතයන්ට තම සාමාජිකයන් ෙවත ප්රෙව්ශය තිබිය යුතුය. 

 
 

 මීට අමතරව, නීතිය මගින් ඉඩ ෙදනතාක් දුරට, සිය ෙසේවකයන් විසින් නිදහස්ව ෙතෝරාගන්නා 
ලද ෙසේවක කමිටු ස්ථාපනය කිරීමට සහය දැක්වීමටද සැපයුම්කරුවා හට දිරි ෙදනු ලැෙබ්. 



සමාගමෙයහි නිදහස  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

සමාගමෙයහි නිදහස CLS – පිටුව 16 2017 සැප්තැම්බර් 

 
3. මැදිහත්-ෙනොවීම 

a. සැපයුම්කරුෙග් බාධා කිරීමකින් ෙතොරව ෙසේවකයන්ට තම සංගම්වල නායකයන් හා නිෙයෝජිතයින් පත් කරගැනිමට අයිතිය 
ඇති අතර එයට ෙසේවකයන් විසින් වෘත්තීය සමිතියක බලය, මූල්යයනය ෙහෝ පාලනය වැඩි කරගැනීම සඳහා සම්බන්ධ 
�යාවන් ඇතුළත් ෙව්. 

b. ෙසේවකයන්ෙග් තනි වෘත්තීය සමිතියක් පමණක් ඇති විට රෙට් නීතිය සමග අනුකූලව, ෙසේවකයන් නිෙයෝජනය කිරීම සඳහා 
ෙවනත් සංවිධානයක් ඇති කරගැනීමට ෙසේවකයන්ට ඇති හැකියාවට සැපයුම්කරුවා බලපෑම් ෙහෝ බාධා කිරීමට උත්සාහ 
ෙනොකළ යුතුය. සැපයුම්කරුවා එක් සංගමයකට විෙශේෂෙයන් සැලකීම තුළින් සමාගමෙය් නිදහෙසේ අයිතියට මැදිහත් ෙනොවිය 
යුතුය. 

4. හිංසනය හා ප්රතිහිංසාව තහනම්ය 

a. ෙසේවකයන් විසින් සංගම් රැස්වීම්, �යාකාරකම්, රැස්වීම් හා නීත්යානුකූල වැඩ වර්ජන සංවිධානය ඇතුළු නීත්යානුකූලව 
හා සාමකාමී ෙලස සමාගමෙයහි නිදහස පිළිබඳ අයිතිය භාවිතා කරන විට සැපයුම්කරුවා විසින් ෙසේවකයන් තැතිගැන්වීමට, 
විසුරුවා හැරීමට ෙහෝ ෙවන් කිරීමට තර්ජනය කිරීම, ප්රචණ්ඩත්වය භාවිතා කිරීම ෙහෝ ෙපොලීසිය ෙහෝ හමුදාව ෙයොදවා 
ගැනීම ෙනොකළ යුතුය. 

b. සංගමයක ෙහෝ ෙසේවක සංවිධානයක සාමාජිකෙයකු වීම ෙහේතුෙවන් ෙහෝ නීත්යානුකූල වෘත්තීය සංගම් කටයුත්තක 
සම්බන්ධ වීම ෙහෝ සංගමයක් පිහිටුවීම සඳහා ඇති අයිතිය ඇතුළු ෙවනත් සමාගමෙයහි නිදහසට අදාළ කටයුතුවල නියැළි 
විට කිසිදු ෙසේවකෙයකු ෙහෝ ඉදිරිෙය්දී සම්බන්ධ වන ෙසේවකෙයකු, ෙසේවෙයන් ෙනරපීම, ෙවනස් ෙකොට සැලකීම, හිංසා 
කිරීම, ප්රතිහිංසා කිරීම ෙහෝ එකෙටක කිරීමට ලක් ෙනොවිය යුතුය. 

c. අසාධු ෙල්ඛනගත කිරීම. සමාගමෙයහි නිදහස උල්ලංඝනය කිරීමට, “අසාධු ෙල්ඛන” භාවිතා කිරීම, උදාහරණයක් ෙලස 
සංගම් සාමාජිකත්වය මත ෙහෝ නීත්යානුකූල සංගම් �යාකාරීත්වයක් නිසා අසාධුෙල්ඛනගත කිරීම සපුරා තහනම් ෙව්. 

d. රෙට් නීතිය මගින් නිශ්චිත සංගම් �යාකාරීත්වයක (සංගමයක් පිහිටුවීම වැනි) නියැෙලන ෙසේවකෙයකුට ෙහෝ ෙසේවක 
නිෙයෝජිතෙයකුට ෙහෝ යම් තත්ත්වයක් සහිත ෙසේවක නිෙයෝජිතයන්ට විෙශේෂ රැකවරණය සපයන්ෙන් නම් (සංගම් 

ආරම්භක සාමාජිකයන් ෙහෝ වර්තමාන සංගම් නිලධාරීන්) සැපයුම්කරුවා අදාළ සියළු විධිවිධාන සමග අනුගත විය යුතුය. 

e. සැපයුම්කරු නීත්යානුකූල වැඩ වර්ජනයක ෙයෙදන ෙහෝ එය සංවිධානය කරන ෙසේවකෙයකු මත කිසිඳු දණ්ඩනයක් 
ෙනොපැනවිය යුතුය. 

f. සංගම් �යාකාරීත්වයක් ෙහේතුෙවන් අසාධාරණ ෙලස ෙසේවෙයන් පහකළ, තනතුෙරන් පහළට දැමූ, ෙහෝ ෙවනයම් වූ ෙහෝ 
අයිතිවාසිකමක් හා වරප්රසාදයක් අහිමි වූ ෙසේවකයන්, ඔවුන් කැමැත්ත දක්වන්ෙන් නම් එම තනතුෙර්ම ෙහෝ රැකියාවක 
සමාන වැටුප හා ජ්ෙයෂ්ඨත්වය සහිතව නැවත පිහිටුවීම ඇතුළු රෙට් නීතිමය අවශ්යතාවයන්ට යටත්ව අහිමි වූ සියලු අයිතීන් 
හා වරප්රසාදයන් නැවත ප්රතිස්ථාපනය කරනු ලැබීමට සුදුසුකම් ලබනු ඇත. 

g. ෙසේවකයන් හා ඔවුන්ෙග් සංගම් නිෙයෝජිතයන්ට සාමූහික ෙක්වල් කිරීෙම් ගිවිසුම හා අනුකූලව ප්රතිහිංසා බලපෑමකින් 
ෙතොරව කළමනාකාරීත්වයට ගැටළු ඉදිරිපත් කළ හැකිය. 

  

 
 දුක්ගැනවිලි කළමනාකරණය හා සාමාජිකයින් නිෙයෝජනය කිරීම වැනි තම රාජකාරි සිදු කිරීම සඳහා ෙසේවක 

සංගම් නිෙයෝජිතයින්ට වැටුප් සහිත ප්රමාණවත් විෙව්ක කාලයක් ලබාදීමටත් ඔවුන්ට ඵලදායී ෙලස කටයුතු 
කිරීමට හැකි ෙවන පරිදි සාධාරණ ෙලස අවශ්ය කරනු ඇති පරිදි පහසුකම් සැපයීමටත් ෙකොන්ත්රාත්කරුවා 
හට දිරිෙදනු ලැෙබ්. ලබාෙදන පහසුකම් හා විෙව්ක කාලයන්, නිෙයෝජනය කරන ෙසේවකයන් ගණන, ෙසේවක 
නිෙයෝජිතයින් ගණන, සාමූහික එකඟතාවෙය් විධිවිධාන යනාදිය මත රඳා පවතී. 



සමාගමෙයහි නිදහස  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

සමාගමෙයහි නිදහස CLS – පිටුව 17 2017 සැප්තැම්බර් 

5. සාමූහික ෙක්වල් කිරීම 

a. සැපයුම්කරුවා, සංවිධානය වූ ෙසේවකයන්ට නිදහෙසේ සාමූහික ෙක්වල් කිරීම සම්බන්ධව ඇති අයිතිය පිළිගත යුතුය. 

b. සැපයුම්කරුවා යහපත් ෙච්තනාෙවන් යුක්තව ෙක්වල් කළ යුතුය. 

c. කිසියම් අත්සන් කරන ලද සාමූහික ෙක්වල් කිරීෙම් ගිවිසුමක් ඇත්නම් සැපයුම්කරුවා යහපත් ෙච්තනාෙවන් යුතුව එම 
ගිවිසුෙම් කාල සීමාවට ගරු කළ යුතුය. 

d. රෙට් නීතිය මගින් සුවිෙශේෂ ෙක්වල් කිරීෙම් නිෙයෝජිතයා ෙලස නිශ්චිත සංගමයක්(සංගම්) හඳුන්වා දී ඇති විට වලංගු 
සාමූහික ගිවිසුමකින් ආවරණය වන කරුණු සම්බන්ධව සැපයුම්කරුවා ෙවනත් ෙසේවක කණ්ඩායම් ෙහෝ සංවිධාන සමග 
සාමූහික ෙක්වල් කිරීමට සම්බන්ධ වීමට අවශ්ය ෙනොෙව්. 

 

 
 
6. ඵලදායී දුක්ගැනවිලි විමසීෙම් �යාවලිය 

රැකියාෙව් ෙසේවා තත්ව සහ නියමයන් සහ ෙකොන්ෙද්සි පිළිබඳව තම ගැටළු මතු කිරීමට ෙසේවකයාට හැකි වන පරිදි 
සැපයුම්කරුවා ඵලදායී දුක්ගැවිලි විමසීෙම් �යාවලියක් ස්ථාපිත කළ යුතුය. විෙශේෂිත දුක්ගැවිලි විමසීෙම් �යාවලිය, කම්හෙල් 
විශාලත්වය, ෙද්ශීය නීතිය, සංස්කෘතිය යනාදී කරුණු මත කම්හෙලන් කම්හලට ෙවනස් විය හැකිය. එෙහත් ෙපොදුෙව් ගත් විට, 
ඵලදායී දුක්ගැවිලි විමසීෙම් �යාවලියක් තුළ පහත ෙද් අඩංගු විය යුතුය: 

a. ලිඛිත දුක්ගැවිලි විමසීෙම් ප්රතිපත්තියක් හා �යාත්මක කිරීෙම් �යාපටිපාටි. ප්රතිපත්තිය තුළට ඇතුළත් විය යුතු ෙද්: 

i. ෙසේවකයන්ට ගැටළු මතු කිරීමට හා කළමනාකාරීත්වයට ආදාන ලබාදීමට නාලිකා කිහිපයක්. උදාහරණයක් ෙලස: 

දුක්ගැනවිලි/ෙයෝජනා ෙපට්ටි; වැඩ අධීක්ෂක/කණ්ඩායම් නායකයන්; HR අංශය/උපෙද්ශකයන්; වෘත්තීය 
සමිති/ෙසේවක නිෙයෝජිතයන්; “විවෘත ෙදොරටු” ප්රතිපත්තිය; සමාගම් “ක්ෂණික ඇමතුම්”; ෙතවන-පාර්ශ්ව, ෙසේවක 
කමිටු, කළමනාකාරීත්වය හා ෙසේවක නිෙයෝජිතයන් අතර හමුවීම්, යනාදිය; හා 

ii. ප්රතිහිංසාවක් පිළිබඳ සැකයකින් ෙතොරව සිදු කිරීමට අවශ්ය වන්ෙන් යැයි ෙසේවකයා නිගමනය කරන්ෙන් නම් 
රෙට් නීතිමය අවශ්යතාවයන්ට අනූව රහස්ය ෙලස (හා/ෙහෝ නිර්නාමිකව) ගැටළු ෙයොමු කිරීමට ඇති 
හැකියාව. 

b. ෙසේවකයන්ට දුක්ගැනවිලි විමසීෙම් �යාවලිය පිළිබඳව අවෙබෝධයක් ලබාගැනීමට හා ගැටළු මතු කිරීමට ඇති අයිතිය 
පිළිබඳව දැනගැනීමට දුක්ගැවිලි විමසීෙම් ප්රතිපත්තිය පිළිබඳව ඵලදායීව සන්නිෙව්දනය කිරීම. 

c. දුක්ගැනවිලි සඳහා ප්රතිචාර දැක්වීමට වගකිවයුතු කාර්ය මණ්ඩලය ප්රතිපත්තිය සහ ඔවුන්ෙග් කාර්යභාරය සහ වගකීම් 
පිළිබඳව පුහුණු කිරීම; සහ 

d. දුක්ගැනවිලි සඳහා ෙසේවකයාට නිසි කල ප්රතිචාර ලබාදීම තහවුරු කිරීමට ඒවා ෙල්ඛනගත කිරීෙම් හා හඳුනාගැනීෙම් 
ක්රමයක්. 

 සාමූහික ෙක්වල් කිරීෙම් ගිවිසුමක් පවතින විට, එම ගිවිසුෙමන් ආවරණය වන සියලු ෙසේවකයන්ට එහි 
පිටපත් ලබාෙදන ෙමන් සැපයුම්කරුවාට නිර්ෙද්ශ ෙකෙර්. 



සමාගමෙයහි නිදහස  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

සමාගමෙයහි නිදහස CLS – පිටුව 18 2017 සැප්තැම්බර් 

 
 

7. පුහුණුව 

සැපයුම්කරුවාෙග් ෙසේවක පුහුණු පරිචයන්ෙග් ෙකොටසක් ෙලස (නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය �යාත්මක කිරීම බලන්න), සියලුම 
ෙසේවකයන්ට ෙමම ප්රමිතීන් සම්බන්ධ තම අයිතීන්, ස්ථානය අනූව ෙවනස් වන බවත් පිළිගනිමින් ඒ පිළිබඳව පුහුණුවක් ලබාදිය යුතුය. 

 
නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ ෛනතික අවශ්යතාවයන්ට 
අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 

ෙයොමු: 
 

• ILO සම්මුති අංක 87, සමාගමෙයහි නිදහස හා සංවිධානය වීෙම් අයිතිය ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ සම්මුතිය (1948) 
 
• ILO සම්මුති අංක 98, සංවිධානය වීෙම් හා සාමූහික ෙක්වල් කිරීෙම් අයිතිය පිළිබඳ සම්මුතිය (1949) 
 
• ILO සම්මුති අංක 135. ෙසේවක නිෙයෝජිතයන් පිළිබඳ සම්මුතිය (1971) 
 
• මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශ්ව ප්රකාශනය (1948) (වගන්තිය 20(1) හා (2) හා 23(4)).

 යහපත් පරිචයන් ෙලස පහත ෙද් සිදු කිරීමටද සැපයුම්කරුවා හට දිරි ෙදනු ලැෙබ්:  

o දුක්ගැවිලි විමසීෙම් �යාවලිය ඔස්ෙසේ ෙසේවකයන් විසින් නගන ලද පුළුල්/ක්රමානුකූල ගැටළු හඳුනාගැනීම  
හා ඒවාට ප්රතිචාර දැක්වීමට සැලසුම් හඳුනාෙගන සංවර්ධනය කිරීම;  

o දුක්ගැවිලි නිරාකරණෙය්දී අවශ්ය ෙද් සඳහා ෙසේවක නිෙයෝජිතයන් සම්බන්ධ කරගැනීම හා ෙසේවක 
සහභාගීත්වය ලබාගැනීම;  

o අභියාචනය කිරීම සඳහා (විෙශේෂෙයන් විනයානුකූල පියවර ෙහෝ ෙසේවය අවසන් කිරීම්වලදී) �යාවලියක් 
සැපයීම; හා  

o ෙසේවක නිෙයෝජිතයන්ෙග් විස්තර ෙසේවා ස්ථානය තුළ පැහැදිලි ෙලස පල කිරීම. 



හිංසනය/අපහරණය සඳහා සමාව ෙනොලැෙබ්  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

හිංසනය සහ අපහරණය සඳහා සමාව ෙනොලැෙබ් CLS – පිටුව 19 2017 සැප්තැම්බර් 

ප්රමිතිය 
සැපයුම්කරුවාෙග් ෙසේවකයන්ට ෙගෞරවෙයන් හා අභිමානෙයන් සැලකුම් ලැෙබ්. සැපයුම්කරුවා ශාරීරික, ලිංගික, මානසික ෙහෝ වාචික හිංසනෙය් 
ෙහෝ අපහරණෙය් ෙයදීම ෙහෝ එයට ඉඩ සැලසීම ෙනොකළ යුතුය. 

අර්ථ දැක්වීම් 

• ශාරීරික අපහරණය යන්නට ශරීරයට කරනු ලබන තර්ජනයන් ෙහෝ අපහරණයන් අයත් ෙව් (ශරීර දණ්ඩනය). 

• මානසික ෙහෝ වාචික අපහරණය යන්නට, ෙසේවකයන්ට කෑගැසීම, තර්ජනය කිරීම, ෙහෝ අයහපත් වචන භාවිතය සහ ෙසේවකයාෙග් 
ආත්ම ගරුත්වයට හානිවන පරිදි අයහපත් වචන ෙහෝ �යාවන් භාවිතා කිරීම අයත් ෙව්. 

• ලිංගික හිංසනය ෙහෝ අපහරණයට අයත් වන්ෙන්: 

o යෙමකුෙග් ශරීරය, ෙපනුම ෙහෝ ලිංගික �යාවන් සම්බන්ධෙයන් අදහස ්දැක්වීම ඇතුළත්ව එම පුද්ගලයාෙග් කැමැත්තකින් 
ෙතොරව සිදු කරන ලිංගිකමය අදහස ්දැක්වීම, හා ලිංගිකමය ස්වභාවෙය් ඉදිරිපත් කිරීම් ෙහෝ ෙයෝජනාවන් ෙනොපිළිගැනීම. 

o පහර දීම, බාධා කිරීම ෙහෝ අවහිර කිරීෙම් �යාවන් ෙහෝ ශාරීරිකමය මැදිහත්වීම් ඇතුළු ශාරීරික හැසිරීම් ෙනොපිළිගැනීම. 

o ලිංගික සම්බන්ධතාවයකට සත්ය ෙහෝ ව්යංග හුවමාරුවක් ෙවනුෙවන් පක්ෂග්රාහීව වැඩ පැවරීම් ෙහෝ සැලකීම් කිරීමට ෙයෝජනා 
කිරීම. 

o ලිංගික ෙයෝජනාවන් ප්රතික්ෙෂේප කිරීමට ප්රතිහිංසනයක් ෙලස ෙලස ෙසේවකයන් අගති සහගත සැලකීමකට ලක් කිරීම. 

අවශ්යතාවයන් 
1. ෙසේව්යයා ෙලස සැපයුම්කරුවා තම ෙසේවකයන් සමග ඇති රැකියා සම්බන්ධතාවයට වගකියනු ලබයි. සැපයුම්කරුවා හැකි 

ඉහළම ආකාරෙයන් අදාළ රෙට් නීති ෙහෝ ෙමම නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහයට අනුගත විය යුතුය. 

2. හිංසන හා අපහරණ ප්රතිපත්තිය 

a. සැපයුම්කරුවා හට හිංසනයට හා අපහරණයට විරුද්ධ ලිඛිත ප්රතිපත්තියක් තිබිය යුතුය. 

b. හිංසන හා අපහරණ ප්රතිපත්තියට අවම වශෙයන් පහත ෙද් ඇතුළත් විය යුතුය: 

i. ඉහත ප්රමිතීන්ට අනුකූලව හිංසනය හා අපහරණය තහනම් කිරීෙම් ප්රකාශයක් හා නිෂ්පාදනය කරන රෙට් අදාළ නීති; 

ii. හිංසනය හා අපහරණීය හැසිරීම සම්බන්ධ අභ්යන්තර දුක් ගැනවිලිවලට/පැමිණිලිවලට හඬක් ලබාදීෙම් ක්රමෙව්දය(න්) 
[සමාගමෙයහි හා සාමූහික ෙක්වල් කිරීෙම් නිදහස සම්බන්ධ නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය තුළ වන දුක්ගැනවිලි විධි විධාන බලන්න]; 

iii. ආක්රමණකාරී හැසිරීම, ෙසේවය අවසන් කිරීෙම් ෙහෝ ෛනතික �යාමාර්ග ගැනීමට ෙයොමු වීම දක්වා වන විනයානුකූල පියවරයන්ට 
ෙහේතුවිය හැකි බව සඳහන් ප්රකාශයක්; හා 

iv. හිංසන ෙහෝ අපහරණ අවස්ථාවක් ෙහෝ හැසිරීමක් යහපත් ෙච්තනාෙවන් යුක්තව වාර්තා කිරීමට එෙරහිව කිසිඳු ෙසේවකෙයකුට 
දඬුවමක් ෙහෝ ප්රතිප්රහාරයක් ෙනොලැෙබන බවට වන ප්රකාශයක්. 

c. සන්නිෙව්දනය. සැපයුම්කරුවා ඵලදායී ෙලස එහි හිංසන හා අපහරණ ප්රතිපත්තිය ෙසේවකයන් හට සන්නිෙව්දනය කළ 
යුතු අතර එමගින් හිංසනය හා අපහරණෙයන් ෙතොරව සිටිෙම් තම අයිතිය පිළිබඳව ෙසේවකයන් දැනුවත් ෙවනු ඇත. 
ඵලදායී සන්නිෙව්දනයට අඩංගු ෙවනුෙය්: 

• නව බඳවාගැනීම් ෙසේවාරම්භක පුහුණුව; 

• වැඩ අධීක්ෂක/කළමනාකරණ පුහුණුව; 

• ෙසේවකයන්ෙග් දැනුම්දීම් පුවරු(ව) මත ෙහෝ ෙසේවකයන්ට පහසුෙවන් කියවිය හැකි ස්ථානවල ප්රතිපත්තිය පල කිරීම. 
  



හිංසනය/අපහරණය සඳහා සමාව ෙනොලැෙබ්  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

හිංසනය සහ අපහරණය සඳහා සමාව ෙනොලැෙබ් CLS – පිටුව 20 2017 සැප්තැම්බර් 

d. කාර්ය මණ්ඩල පුහුණුව. සැපයුම්කරු හිංසන සහ අපහරණ ප්රතිපත්තිය ෙයොදාගැනීමට සහ බලාත්මක කිරීමට වගකිවයුතු සිය 
කාර්ය මණ්ඩලය ඔවුන්ෙග් කාර්යභාරය සහ වගකීම් පිළිබඳව දැනුවත් කළ යුතුය. 

 
3. ආරක්ෂක නිලධාරීන් 

පූර්ණ කාලීනව සැපයුම්කරුවා විසින් බඳවාගත් ෙහෝ පිටස්තර ෙසේවා සපයන්ෙනකුෙගන් උපෙකොන්ත්රාත් ලැබූ ෙහෝ ආරක්ෂක 
නිලධාරීන් විසින් ෙසේවකයාෙග් ෙගෞරවය ආරක්ෂා කරමින්ම උපරිම මට්ටෙම් සුරක්ෂිතතා සහ ආරක්ෂක �යාමාර්ගයන් තහවුරු 
කිරීම සඳහා ෛදනික හා හදිසි අවස්ථා �යාකාරකම් ෙමෙහයවිය යුතුය. එයට පහත අවශ්යතාවයන් අනුගමනය කිරීමද ඇතුළත්ය. 

a. ලිඛිත ප්රතිපත්තිය. ෙපනී සිටීම, පුද්ගලික හැසිරීම, වගකීම හා ෙද්ශීය නීති සම්බන්ධ දැනුම පිළිබඳව වන අවශ්යතාවයන් 
ඇතුළත් ලිඛිත ආරක්ෂක ප්රතිපත්තියක් සැපයුම්කරුවා හට තිබිය යුතුය. ආරක්ෂක නිලධාරීන්ට තම කාර්ය භාරය හා වගකීම් 
පිළිබඳව පුහුණුවක් ලබාදිය යුතුය. 

b. බලහත්කාරය භාවිතා කිරීම. ආරක්ෂක පිරිස් ෙසේවකයන් හා ආගන්තුකයන්ෙග් ෙගෞරවය ආරක්ෂා ෙවන පරිදි ආචාරශීලීව තම 
ෛදනික කටයුතු කළ යුතුය. ආත්ම ආරක්ෂාව අත්යවශ්යෙයන්ම අවශ්ය අවස්ථාවකදී හැර (තමන්ට හා අෙනක් ෙසේවකයන්ට 

පැහැදිලි අනතුරක් ඇති විට) ෛදනික රැකියා කටයුතුවලදී බලහත්කාරය භාවිතා ෙනොකළ යුතුය. ෙමම සීමාසහිත තත්ත්වයන් 
තුළ බලය භාවිතා කිරීම එක් එක් අවස්ථාවට සමානුපාතික වන අතර රෙට් නීතිෙය් සීමාවන් තුළ සිදු විය යුතුය. 

c. අර්බුදකාරී අවසථ්ා කළමනාකරණය. ෙසේවකයන්ට ෙහෝ ෙද්පළවලට එෙරහිව ප්රචණ්ඩත්වය භාවිතා ෙවන විට ෙහෝ භාවිතා 
වීමට ඉඩ ඇති අර්බුදකාරී අවස්ථාවකදී ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉක්මණින්ම සැපයුම්කරුෙග් කළමනාකාරීත්වයට දැනුම් දිය 
යුතුය. එවන් අර්බුදකාරී අවස්ථා ෙල්ඛනගත කළ යුතුය. 

d. ආයුධ භාවිතය. ප්රචණ්ඩත්වය නිරන්තරෙයන් පවතින රටවල ෙසේවකයන්ෙග් ෙහෝ ෙද්පළවල ආරක්ෂාව සඳහා නිල(ය) විසින් 
ආයුධ දැරීම අවශ්ය වූ විටක හැර කිසිදු ආකාරෙය් ආයුධයක් දැරීම නිර්ෙද්ශ ෙනොෙකෙර්. එවැනි අවස්ථාවලදී සැපයුම්කරුවා 
ෙහෝ ආරක්ෂක ෙසේවා සපයන්නා හට එවැනි ආයුධ නිසි ෙලස හැසිරවීෙම් හා නඩත්තු කිරීෙම් පුහුණුව ලබාෙදන ක්රමෙව්දයක් 
තිබිය යුතුය. සැපයුම්කරුවාෙග් පරිශ්රයට කිසිඳු අවස්ථාවකදී කිසිදු පුද්ගලික අවියක් ෙනොෙගන ආ යුතුය. 

e. ෙසේවකයන් පරීක්ෂා කිරීම්. ෙසොරකම ෙහෝ නීත්යානුකූල ෙනොවන කටයුතුවලට එෙරහිව ෙසේවකයන් පරීක්ෂා කිරීම අවශ්ය 
වන්ෙන් නම්, සැපයුම්කරුවා පළමුව ප්රෙද්ශෙය් කම්කරු කාර්යාංශය ෙහෝ ෙවනත් රජෙය් නිෙයෝජිතායතනයක් විමසා එවන් 
ෙසවීමක් කිරීෙම් ප්රමිතීන් පිළිබඳව විමසිය යුතුය. “ඉහළ සිට පහළට අතගා ශරීර පිරික්සුම” හා අත් බෑග විවර කිරීම යනාදිය 
ඇතුළත් වන ෙසේවක පරීක්ෂා කිරීම කිසිදු තරාතිරමක් ෙනොබලා සියලු ෙසේවකයන්ට සමානව සිදු කළ යුතුය. සියලුම ෙසේවක 
පරීක්ෂා කිරීම් විවෘතව සිදු කළ යුතු අතර කිසියම් ශාරීරික පරීක්ෂාවක් (එනම් ඉහළ සිට පහළට අත ගා ශරීරය පිරික්සුම) සිදු 
කරන්ෙන් නම් එය සමාන ලිංගික ආරක්ෂක නිලධාරිෙයක් විසින් පුද්ගලයාට නිසි ෙගෞරවය ලබා ෙදමින් සිදු කළ යුතුය. 

f. සයනාගාර. සයනාගාර ආරක්ෂක නිලධාරීන් ෙසේවකයන්ෙග් ආරක්ෂාව සඳහා හා කාන්තා පිරිමි ෙවන්ව තැබීම සඳහා 
ආරක්ෂක ෙසේවා ඇති බවට වග බලාගත යුතුය. නිසැරි ෙව්ලාවක් ඇත්නම්, එය සාධාරණ විය යුතු අතර නිසැරි ෙව්ලාව 
බලාත්මක කිරීෙම්දී ආරක්ෂක කාර්යභාරය පිළිබඳ ෙසේවකයන්ට දැන්විය යුතුය. 

g. පුහුණුව. සැපයුම්කරුවාෙග් ලිඛිත ආරක්ෂක ප්රතිපත්තිය හා හිංසන හා අපහරණ ප්රතිපත්තිය අනුව සියලුම ආරක්ෂක පිරිස් 
පුහුණු කළ යුතුය. සියලුම රැකියා ආ�ත පුහුණුවීම් ෙල්ඛනගත විය යුතුය. 

  



හිංසනය/අපහරණය සඳහා සමාව ෙනොලැෙබ්  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

හිංසනය සහ අපහරණය සඳහා සමාව ෙනොලැෙබ් CLS – පිටුව 21 2017 සැප්තැම්බර් 

4. ෙල්ඛන රඳවාගැනීම 

සැපයුම්කරු විසින් හිංසනය හා අපෙයෝජනයට අදාළ ෙචෝදනා පිළිබඳව ෙල්ඛන පවත්වාෙගන යා යුතු අතර ඉල්ලූ විටක දී Nike 
ෙහෝ විගණන නිලධාරීන් ෙහෝ සත්යාපන නිලධාරීන් වැනි නම් කරන ලද ෙතවැනි පාර්ශ්වික නිෙයෝජිතයන් ෙවත ලබා දිය යුතුය. 

 
 
නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ ෛනතික 
අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් 
සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 



අධික ෙනොවන වැඩ පැය ගණන  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

වැඩ කරන පැය අතික්රාමික ෙනොෙව් CLS – පිටුව 22 2017 සැප්තැම්බර් 

ප්රමිතිය 
සැපයුම්කරුවන්ෙග් ෙසේවකයන්ට තමන් ෙසේවය කරනු ලබන රෙටහි නීතිෙයන් අවසර ලබාදී ඇති වැඩ පැය හා අතිකාල පැය ගණනට වඩා වැඩ 
කිරීමට අවශ්ය ෙනොෙව්. සාමාන්ය වැඩ සතියක් පැය 48 ඉක්මවා ෙනොයයි. සෑම දින හතකටම වරක් අනුගාමී පැය 24 ක කාලයක් විෙව්කයක් 
ගැනීමට සැපයුම්කරුවන් තම ෙසේවකයන්ට ඉඩ ලබාෙදයි. සෑම අතිකාල වැඩක්ම සමමිතික ෙවයි. සැපයුම්කරුවන් නිත්ය වශෙයන් අතිකාල 
සඳහා ඉල්ලුම් ෙනොකරන අතර ආධික්ය අනුපාතයකට සියලුම අතිකාල පැය සඳහා ෙගවීම් කරනු ලබයි. යම් විෙශේෂ ව්යතිෙර්කී අවස්ථාවක දී 
හැරුණු ෙකොට, සතියකට සාමාන්ය වැඩ කරන පැය ගණන හා අතිකාල පැය ගණෙනහි එකතුව පැය 60 ෙනොඉක්මවිය යුතුය. 

අර්ථ දැක්වීම් 
 අතිවිෙශේෂ තත්ත්වයන් යනු සැපයුම්කරුෙග් පාලනෙයන් පරිබාහිර සාමාන්යෙයන් “අනුපාතික බලපෑමක්” ෙලස හඳුනාගැෙනන 

අවස්ථාවන්ය. මීට ස්වභාව ධර්මෙය් �යාවන් (ගිනි, ගංවතුර, භූමිකම්පා ෙහෝ ෙවනත් ස්වභාවික ව්යසන), සතුරු උපද්රව ෙහෝ සිවිල් කලබල 
හා විදුලි බලය වැනි අත්යාවශ්ය ෙසේවාවන්ට බාධා පැමිණීම ෙහෝ බිඳ වැටීම අයත් ෙව්. 

 පැය ගණනට වැඩ කරන ෙසේවකයින් යනු නිෂ්පාදන ෙර්ඛා කම්කරුවන් වැනි රෙටහි නීතිය යටෙත් පැය පදනමට ෙගවීම් සිදු කළ යුතු 
වන (නිර්මුක්ත ෙසේවකයින්) ෙසේවකයින්ය. පැය ගණනට වැඩ කරන ෙසේවකයින් යටතට කළමනාකරණ කාර්ය මණ්ඩලය ෙහෝ 
රෙටහි නීතිෙයන් අනුමත කරන පරිදි වැටුප් පදනමකින් ෙගවීම් කරනු ලබන අෙනකුත් ෙසේවකයින් අයත් ෙනොෙව්. 

 අතිකාල ෙසේවා යනු රෙටහි නීතිෙයන් අර්ථ දක්වන ලද සාමාන්ය වැඩ කරන පැය ගණනට අමතරව සිදු කරන වැඩය. 

අවශ්යතාවයන් 
1. ෙසේව්යයා ෙලස සැපයුම්කරුවා තම ෙසේවකයන් සමග ඇති රැකියා සම්බන්ධතාවයට වගකියනු ලබයි. සැපයුම්කරුවා හැකි ඉහළම 

ආකාරෙයන් අදාළ රෙට් නීති ෙහෝ ෙමම නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහයට අනුගත විය යුතුය. 

2. සාමාන්ය වැඩ කරන පැය 

a. වැඩ කරන ලද පැය ගණන. පැය ගණනට වැඩ කරන ෙසේවකයින්ට රෙටහි නීතිය යටෙත් එම පදය අර්ථ දක්වා ඇති පරිදි මුළු 
“වැඩ කරන ලද පැය ගණන” සඳහා යටත් පිරිෙසයින් අවම වැටුප ෙහෝ ෙගවනු ලැබිය යුතුය. (“ෙගවීම් කාලානුරූපව සිදු කරනු 
ලැෙබ්” නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය බලන්න. 

b. ෙව්ලා සටහන් කිරීෙම් පද්ධතිය. සැපයුම්කරු විසින් පැය ගණනට වැඩ කරන ෙසේවකයින්ෙග් ෛදනික වැඩ පැය ගණන 
“කාලානුරූප ෙලස” නිවැරදිව වාර්තා කරන ෙයෝග්ය ෙව්ලා සටහන් කිරීෙම් පද්ධතියක් පවත්වාෙගන යා යුතුය. ආරම්භ කිරීෙම් හා 
අවසන් කිරීෙම් ෙව්ලාව යන ෙදකම වාර්තා කිරීම සඳහා ෙව්ලා සටහන් කිරීෙම් පද්ධතිය භාවිතා කරනු ලැබිය යුතුය. සාමාන්ය හා 
අතිකාල පැය යන ෙදකම එකම කාල ෙල්ඛනයක හා එකම පද්ධතියක් තුළ වාර්තා කරනු ලැබිය යුතුය. පැය ගණනට වැඩ කරන 
ෙසේවකයින්ෙග් ෙව්තන, ෙව්ලා සටහන් තැබීෙම් පද්ධතිෙයන් ලබා ගත් වැඩ කරන ලද මුළු පැය ගණන මත පදනම්ව ගණනය කරනු 
ලැබිය යුතුය. 

i. “කාලානුරූප ආකාරය” ෙලස සාමාන්යෙයන් අර්ථ දක්වනු ලබනුෙය් වැඩ මුරයට ෙපර ෙහෝ පසු විනාඩි 15ක් ෙනොඉක්මවන 
කාලයකි. 

ii. පහත සඳහන් තත්ත්වයන් යටෙත් වැඩ මුරයට ෙපර ෙහෝ පසු විනාඩි 30ක් ඇතුළත ෙසේවකයින්ෙග් ෛදනික වැඩ පැය ගණන 
වාර්තා කිරීම “කාලානුරූප” ෙලස සැලකිය හැකිය: 
a. එය සූදානම් වීෙම් කාලය සඳහා වන ෙගවීම් සම්බන්ධෙයන් වන කවර ෙහෝ අවශ්යතාවක් ඇතුළුව රෙටහි නීතිය යටෙත් 

වැඩ කරන ලද පැය ගණන අර්ථ දක්වන ආකාරය හා අනුගත වන්ෙන් නම්; 
b. කම්කරුවන් වැඩට ෙපර/පසු සැලකිය යුතු ප්රමාණයක �යාකාරකම්වල නිරත ෙවයි නම්. නිදසුනක් ෙලස, මුළුමනින්ම 

පාෙහේ ස්වයං�යව ෙමෙහයවනු ලබන නිෂ්පාදන �යාදාමයක දී ෙසේවකයින් විසින් විෙශේෂ නිල ඇදුම් ඇඳීම හා ෙසේවා 
මුරයට ෙපර ආරක්ෂක පරීක්ෂා කිරීම්වලට ලක් වීම අවශ්ය වන “පිරිසිදු කුටි” සහිත පරිසරයක වැෙඩහි ෙයදීම අවශ්ය 
වන්ෙන් නම්; 

c. ෙසේවකයින්ව පැමිණීෙම්/පිටව යාෙම් ෙව්ලාව සටහන් කිරීෙම් පරිපාටිය පිළිබඳව දැනුවත් කරනු ලැබ; 
d. Nike මගින් ලිඛිතව අදාළ ව්යතිෙර්කය අනුමත කරනු ලැබ ඇති නම්. 
e. ෙසේවා මුරයට විනාඩි 30කට ෙපර ෙහෝ පසු පැමිණීම/පිටවීම සටහන් කිරීමට ඇති හැකියාව කවරාකාර දැයි යන්න තීරණය 

වනුෙය් ෙසේවකයන්ෙග් පහසුව සඳහා ෙව්. 
  



අධික ෙනොවන වැඩ පැය ගණන  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

වැඩ කරන පැය අතික්රාමික ෙනොෙව් CLS – පිටුව 23 2017 සැප්තැම්බර් 

c. නිරවද්යතාව, විශ්වසනීයත්වය හා විනිවිදභාවය සහතික කිරීම සඳහා සාමාන්ය ෙව්ලා සටහන් කිරීෙම් පද්ධතීන් යාන්�ක ෙහෝ 
ඉෙලක්ෙට්රොනික ඒවා විය යුතුය. යාන්�ක ෙනොවන ෙහෝ ඉෙලක්ෙට්රොනික පදනම් පද්ධතියක් (නිද: අතින් ලියන ෙව්ලා සටහන් පත්) 
Nike මගින් අනුමත කළ යුතු ෙව්. 

d. ෙසේවා මුරය ෙහෝ වැඩ කරන පැය මාරු වීම: ෙසේවකයාෙග් වැඩ කරන පැය ගණන මාරු වන්ෙන් නම් (එනම්, සාමාන්ය වැඩ මුරෙයන් 
වැඩ මුර කිහිපයකට හා වැඩ මුර වටමාරුවට) ෙසේවකයින්ට යටත් පිරිෙසයින් පැය 24කට පූර්වෙයන් දැනුම් ෙදනු ලබයි. 

3. වැඩ කරන පැය ගණනට ඇති අතිකාල/සීමා 

a. වැඩ කරන පැය ගණන හා අතිකාල පැයවල වැඩ කිරීම පිළිබඳ රෙටහි නීතිෙය් ෛදනික, සතිපතා හා වාර්ෂික සීමාවන්වල 
අවශ්යතාවන්ට සැපයුම්කරු අනුගත විය යුතුය. 

b. පාරිෙතෝෂික අනුපාතිකය. රෙටහි නීතිෙයන් අවශ්ය කරන ප්රමාණය ෙහෝ ෙසේවකයාෙග් මූලික පැයක ෙගවීෙමන් 125% යන 
ෙදෙකන් ඉහළ අගයට සමාන අවම පාරිෙතෝෂික අනුපාතිකයක් යටෙත් අතිකාල ෙගවීම් සිදු කරනු ලැබිය යුතුය. 

c. “අතිවිෙශේෂ තත්ත්ව” (පහත බලන්න) යටෙත් සාධාරණීකරණය කරනු ලබන්ෙන් නම් විනා, අතිකාල ඇතුළත් වැඩ කරන මුළු 
පැය ගණන සතියකට පැය 60 ෙහෝ රෙටහි නීතිය යටෙත් ඇති සීමාව යන ෙදෙකන් කවර ෙහෝ අඩු එක ෙනොඉක්මවිය යුතුය. 

d. ෙද්ශීය අතිකාල අවසර. රෙටහි නීතිෙයන් සැපයුම්කරුට සාමාන්යෙයන් අනුමත කර ඇති පැය ගණනට අමතර පැය ගණනක් 
ෙසේවකයින් වැෙඩහි ෙයදවීම සඳහා අවසර ගැනීමට අයැදුම් කිරීමට අවකාශ ලබා දී ඇත්නම්, පහත ෙකොන්ෙද්සි යටෙත් 
සැපයුම්කරු විසින් එකී අවසර සඳහා අයැදුම් කර ඒවා උපෙයෝජනය කරනු ලැබිය හැක: 

i. අවසර ලබා ගැනීම නගර සභා ෙහෝ ඊට ඉහළ මට්ටමින් පනවා ඇති රෙටහි නීතිෙය් අවශ්යතාවන්ට අනුකූලව සිදු කළ යුතුය; 

ii. රාජකාරී ස්ථානෙයහි එහි පිටපතක් අලවා තිබිය යුතුය; 

iii. වැඩ කරන අමතර අතිකාල පැය ගණන ෙසේවකයාෙග් කැමැත්ත මත (ස්ෙව්ච්ඡාෙවන්) සිදු කරනු ලැබිය යුතු අතර; 

iv. “අතිවිෙශේෂ තත්ත්ව” (පහත බලන්න) යටෙත් හැරුණු විට, වැඩ කරන මුළු පැය ගණන සතියකට පැය 60 ෙනොඉක්මවිය 
යුතුය. 

e. අතිවිෙශේෂ තත්ත්ව 

i. සීමිත අතිවිෙශේෂ තත්ත්වයක් මතු වූ අවස්ථාවක් යටෙත් සහ රෙටහි නීතිය මගින් අවසර දී ඇති විට වැඩ කරන මුළු පැය 
ගණන පහත සඳහන් ෙකොන්ෙද්සිවලට අදාළව පැය 60 ඉක්මවනු ලැබිය හැක: 

(a.) සැපයුම්කරු විසින් වහාම දැනුම් දී Nike ෙවතින් පූර්ව ලිඛිත අවසරයක් ලබා ගන්ෙන් නම්; 

(b.) අමතර අතිකාල සඳහා අවශ්යතාව අවම කිරීම සඳහා සැපයුම්කරු විසින් සාධාරණ පියවර ගනු ලබන අතර අමතරව 
අතිකාල ෙසේවෙය් ෙයදීම අතිවිෙශේෂ තත්ත්වයට මුහුණ දීම සඳහා අවශ්ය වන ප්රමාණයට පමණක් සීමා කරනු ලබන්ෙන් 
නම් හා; 

(c.) අමතර අතිකාල ෙසේවෙය් ෙයෙදනු ලැබූ කවර ෙහෝ පැය ගණනක් ෙසේවකයාෙග් කැමැත්ත මත වන්ෙන්ය. 
 

ii. Nike මගින් “අතිවිෙශේෂ තත්ත්ව” යටෙත් ඉල්ලුම් කරනු ලබන අමතර අතිකාල ෙසේවා සඳහා අයැදුම් එකින් එකට ෙවන 
ෙවනම පරීක්ෂා කර, ෙමම ව්යතිෙර්කය යටෙත් අනුමත කරනු ලැබිය හැකි කවර ෙහෝ අමතර අතිකාල මට්ටමක් හා කාල 
සීමාවක් තිෙබ් නම් එය නිර්ණය කරනු ලබයි. 
 
 
 
 

  



අධික ෙනොවන වැඩ පැය ගණන  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

වැඩ කරන පැය අතික්රාමික ෙනොෙව් CLS – පිටුව 24 2017 සැප්තැම්බර් 

4. නිවාඩුදින (විෙව්ක දින) 

a. සැපයුම්කරු විෙව්ක විරාමයන් හා විෙව්ක දින සම්බන්ධ රෙටහි නීතිෙය් අවශ්යතා හා ෙරගුලාසිවලට අනුකූලතාව දැක්විය යුතුය. 

b. “අතිවිෙශේෂ තත්ත්ව” යටෙත් (ඉහත බලන්න) ෙහෝ “මාරු කිරීෙම් ප්රතිපත්තිය” (පහත බලන්න) අනුව හැරුණු ෙකොට සෑම දින හතකටම 
වරක් ෙසේවකයන්ට යටත් පිරිෙසයින් අනුගාමී පැය 24ක විෙව්ක (විෙව්ක දිනය) සඳහා අවකාශ සලසා දිය යුතුය. 

 

 
c. මාරු කිරීෙම් ප්රතිපත්තිය 

i. පහත තත්ත්වයන් යටෙත් කම්හල් මගින් විෙව්ක දිනය මාරු කරනු ලැබිය හැක: 

 එය රෙටහි නීතියට අනුකූල වන්ෙන් නම්; 
 ෙසේවකයින්ට අවම වශෙයන් පැය 24කට පූර්වෙයන් ඒ පිළිබඳව දැනුම් දීමක් කරනු ලබන්ෙන් නම්; 
 අදාළ කවර ෙහෝ කම්කරු සමිතියක් ෙහෝ කම්කරු නිෙයෝජිතයින් ෙවතින් විමසා ඇති නම්; 
 මාරු කරන ලද දිනය ෙහේතුෙවන් ෙසේවකයින්ට සතියකට පැය 60කට (ෙහෝ ෙද්ශීය නීතිය යටෙත් ඇති අඩු අගයකට) 

අධික කාලයක් වැඩ කිරීමට සිදු ෙනොවන්ෙන් නම්. 

ii. විෙව්ක දිනය ෙවනස ්කරනු ලැබූෙය් පැය 24කට අඩු කාලයකින් නම්, වැඩ කරන ලද දිනය අතිකාල අනුපාතිකය යටෙත් 
ෙගවිය යුතු අතර එය ෙසේවකයාෙග් කැමැත්ත පරිදි විය යුතුය. 

iii. රටකට විෙශේෂිත වන්නා වූ මාරු කිරීෙම් ප්රතිපත්ති �යාත්මක කරනු ලැබිය යුත්ෙත් අතිෙර්ක අවශ්යතා සහ ෙසේවකයින්ට 
ආරක්ෂාව සපයා ෙදමිනි. 

5. අතිකාල පැය සම්මතික ෙව් 

a. අතිකාල පැය ෙසේවක කැමැත්ත මත සිදු වීම සම්බන්ධෙයන් ඇති රෙටහි නීතිෙය් අවශ්යතාවනට සැපයුම්කරු 
අනුකූලතාව දැක්විය යුතුය. 

b. රෙටහි නීතිය යටෙත් අනිවාර්ය අතිකාල ෙසේවෙයහි ෙයදීම අනුමත කර ඇති නම්, ෙසේවකයින් බඳවා ගනු ලබන 
අවසථ්ාෙව් දී ෙමම අවශ්යතාව පිළිබඳව දැනුවත් කර අතිකාල ෙසේවෙය් ෙයදීෙම් අවශ්යතාවයට ෙසේවකයන් ෙවතින් 
කැමැත්ත ලබා ගත යුතුය. අනිවාර්ය අතිකාල ෙසේවෙය් ෙයදීම අවශ්ය වුවෙහොත්, හැකි සෑම අවස්ථාවකම 
ෙසේවකයින්ට යටත් පිරිසෙයන් පැය 24කට පූර්වෙයන් දැනුම් ෙදනු ලැබිය යුතුය. 

c. “අතිවිෙශේෂ තත්ත්ව” ෙහෝ “මාරු කරන ලද පැය” සම්බන්ධෙයන් වන කල, පැය 24කට අඩු කාලයක් තුළ දැනුම් 
ෙදනු ලදුව ෙද්ශීය අතිකාල අවසරයක් යටෙත් සිදු කරන ලද කවර ෙහෝ අමතර අතිකාල ෙසේවා කාලයක් 
ෙසේවකයාෙග් කැමැත්ත අනුව සිදු විය යුතුය. 

 

 
 
නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ ෛනතික අවශ්යතාවයන්ට 
අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 

 

 හැකි සෑම අවස්ථාවකම, ෙසේවකයාට සිය විෙව්ක දිනය සම්බන්ධ සැලසුම් කලින් කර ගත හැකි වන 
පරිදි සතිෙය් එකම දිනයක විෙව්ක දිනය ෙයොදා ගැනීම මනා පරිචයක් ෙලස නිර්ෙද්ශ කරනු ලැබ ඇත. 

 
 නිර්ෙද්ශ කරනු ලැබ ඇති මනා පරිචය වනුෙය් අතිෙර්ක පැය සඳහා ඇති අවශ්යතාව සැපයුම්කරු 

විසින් පළමුව ෙසේවකයාෙග් කැමැත්ත සහිත අතිකාල ෙසේවය ලබා ගැනීමට ඉල්ලා සිටීෙමන් 
සපුරා ගැනීමට උත්සාහ කිරීමට දිරි ගැන්වීමයි. 



නියමිත කලට ෙගවීම් සිදු කරයි  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

ෙගවීම් කාලානුරූපව සිදු කරනු ලැෙබ් CLS – පිටුව 25 2017 සැප්තැම්බර් 

ප්රමිතිය 
කාන්තා හා පිරිමි සෑම ෙසේවකෙයකුටම සාමාන්ය වැඩ සතියක් සඳහා තමාෙග් මූලික අවශ්යතා සපුරාගැනීමට ප්රමාණවත් වන ෙගවීමක් ලැබීමට 
අයිතිය ඇති බව සැපයුම්කරු පිළිගන්නා අතර අභිමතානුසාරී ආදායමක් සපයයි. රෙට් නීතිය මගින් අවශ්ය කරන අවම ෙව්තනය ෙහෝ පවතින 
ෙව්තනය යන ෙදකින් ඉහළ අගයකින් යුත් ෙව්තනයක් සැපයුම්කරුවාෙග් ෙසේවකයන්ට නියමිත ෙවලාවට ෙගවනු ලබන අතර නිවාඩු ඇතුළු 
නීතිෙයන් නියම කර ඇති ප්රතිලාභ හා ෙසේවය අවසන් වන විට නීතිප්රකාර ෙකොටසක්ද ලබාෙදනු ලැෙබ්. වැටුෙපන් විනයමය කපා හැරීම් සිදු 
ෙනොෙකෙර්. ෙගවීම් මගින් ෙසේවකයාෙග් මූලික අවශ්යතා සපුරනු ලැබ අභිමතානුසාරී ආදායමක් සැපයීමට අසමත් වන කල්හි, ඊට සමත් වන 
ෙගවීමක් ලබා දීම සඳහා උපාය මාර්ග තනා, සන්නිෙව්දනය ෙකොට ඒවා �යාත්මක කිරීම සැපයුම්කරු විසින් සිදු කළ යුතුය.  

අර්ථ දැක්වීම 
 ෙගවීම් යනු ෙසේවකයා ෙවත සැපයුම්කරු විසින් ලබා ෙදන ෙව්තන හා ප්රතිලාභ (මූල්ය හා මූල්ය ෙනොවන) ෙව්. 

 තත්කාලීන ෙව්තනය යනු සමාන අංශෙය් සංසන්දනය කළ හැකි වගකීම හා අත්දැකීම් මට්ටම්වල ෙසේවය කිරීම සඳහා අදාළ රෙටහි ෙහෝ 
රෙටහි කලාපෙය්දී සාමාන්යෙයන් ෙගවන වැටුප් මට්ටමයි. 

අවශ්යතාවයන් 
1. ෙසේව්යයා ෙලස සැපයුම්කරුවා තම ෙසේවකයන් සමග ඇති රැකියා සම්බන්ධතාවයට වගකියනු ලබයි. සැපයුම්කරුවා හැකි ඉහළම 

ආකාරෙයන් අදාළ රෙට් නීති ෙහෝ ෙමම නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහයට අනුගත විය යුතුය. 

2. සියලුම ෙසේවකයින්ට සාමාන්ය වැඩ සතියක් සඳහා තම මූලික අවශ්යතා සපුරා ගැනීමට හා යම් අභිමතානුසාරී ආදායමක් ලබා ගැනීමට 
ප්රමාණවත් ෙගවීමක් සඳහා හිමිකමක් ඇති බව සැපයුම්කරු පිළිගනී. ෙගවන මුදල ෙසේවකයාෙග් මූලික අවශ්යතා ෙනොසපුරන විට හා 
අභිමතානුසාරි ආදායමක් ෙනොසපයන විට සැපයුම්කරුවා එෙසේ සිදු කළ හැකි ෙගවීමක් සංවර්ධනය කර එය සන්නිෙව්දනය කර එයට 
අදාල �යාමාර්ගයන් ගනු ලැෙබ්. පහත 10 වැනි ෙඡ්දය බලන්න. 

3. මූලික ෙගවීම් පිළිෙවත් 
a. යටත් පිරිෙසයින්, ෙසේවකයින්ට පාරිෙතෝෂික අනුපාතිකයකට ෙගවනු ලබන අතිකාල දීමනාවක් සහිතව නීතියට අනුව අදාළ අවම 

ෙව්තනය ලැබිය යුතුය. නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහෙය් වැඩ කරන පැය ගණන බලන්න. 

b. ෙව්තන හා ප්රතිලාභ ක්රමානුකූල හා කාලානුරූපී පදනමක් යටෙත් ෙගවීම ෙහෝ ලබා දීම සිදු කළ යුතුය. එබඳු ෙගවීම් රෙටහි නීතිෙය් 
අවශ්යතා සපුරාලමින් නිසි පරිදි වර්ගීකරණය කරනු ලැබ නිසි රාජ්ය බලධාරීන් ෙවත ෙව්තන ෙලස වාර්තා කරනු ලැබිය යුතුය. 
උදාහරණයක් ෙලස, නීතිෙයන් නියම කරනු ලබන බදු මග හැරීම ෙහෝ අවශ්ය අවකරණ සිදු කිරීෙම් අරමුෙණන් වැඩ කරන ලද 
පැය ගණනට කරනු ලබන ෙගවීම් “දීමනාවක්” ෙහෝ ෙවනත් ආකාරයක ෙගවීමක් ෙලස සාවද්ය ෙලස වර්ගීකරණය කිරීම සිදු 
ෙනොකළ යුතුය. 

c. ෙකොටස් අනුපාතික හා ෙකෝටා. ෙකෝටා ඉලක්ක ෙහෝ ෙකොටස් අනුපාතික ගිවිසුම් ෙනොසලකා, සැපයුම්කරු විසින් සෑම 
ෙසේවකයකුම යටත් පිරිසයින් වැඩ කරන ලද පැය ගණන සඳහා නීතිෙයන් නියම කර ඇති අවම ෙව්තනය ලබන බවද රෙටහි නීතිය 
මගින් හා ෙමම නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය මගින් පනවා ඇති අවශ්යතාවන්ට අනුව අතිකාල ෙගවීම් ලබන බව ද සහතික කර ගත 
යුතුය. 

d. ෙගවීම් ෙසේවකයින්ට පහසු ආකාරයකින් ඍජු තැන්පතු, මුදල් ෙහෝ ෙචක්පත් මගින් සිදු කරනු ලැබිය යුතුය. 

e. ඉකුත් ෙව්තන. මූලික වැටුප හා/ෙහෝ අතිකාල ෙව්තන වැරදි ෙලස ගණනය කරනු ලැබීම ඇතුළුව ෙසේවකයකු හට තමා විසින් 
උපයන ලද ෙව්තන නිසි පරිදි ෙගවනු ලැබ නැති බව ෙසොයා ගනු ලැබුවෙහොත් අදාළ වැරදි ෙලස ගණනය කරන ලද කාලෙය් සිට 
ෙහෝ යටත් පිරිසෙයන් වසරක කාලයක් සඳහා එම ෙව්තන නැවත ෙගවීම සඳහා සැපයුම්කරු වගකීම දරනු ඇත. රෙටහි නීතිය 
මගින් නැවත ෙගවිෙම් බැඳීම සඳහා වඩා දිගු කාල සීමාවන් පනවනු ලැබිය හැක. 

f. ෙවනස ්ෙලස සලකනු ෙනොලැබීම. කාන්තාවන් හා පුරුෂයන් සමාන වටිනාකම් සහිත වැඩ සඳහා සමාන වැටුප් ලබයි. 
සැපයුම්කරු විසින් නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය ෙවනස් ෙකොට සලකනු ෙනොලබයි බලන්න. 

 

  



නියමිත කලට ෙගවීම් සිදු කරයි  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

ෙගවීම් කාලානුරූපව සිදු කරනු ලැෙබ් CLS – පිටුව 26 2017 සැප්තැම්බර් 

4. අවකරණ 

a. විනය අවකරණ. විනය �යාමාර්ග සඳහා ෙව්තනයන්ෙගන් අවකරණය කර ගැනීමක් සිදු ෙනොකළ යුතු අතර නිෂ්පාදනය කරනු 
ලබන රෙටහි නීතිෙයන් නියම කර නැති කවර ෙහෝ අවකරණයක් අදාළ ෙසේවකයාෙග් ප්රකාශිත ලිඛිත අවසරය රහිතව අනුමත 
ෙනොකළ යුතුය. උපෙද්ශනය, අවවාද කිරීම හා/ෙහෝ පැවැත්ෙවන පුහුණුව ඇතුළත් විය හැකි ෙවනත් කාර්යසාධන කළමනාකරණ 
ක්රම ඔස්ෙසේ කාර්යසාධන ෙහෝ චර්යාමය ගැටලු විසඳනු ලැබිය යුත්ෙත්ය. 

b. ෙමම ප්රතිපත්තිය මගින් ෙසේවාස්ථානමය ෙහෝ පුද්ගලික කාර්යසාධනය මත අභිමතානුසාරී ප්රසාද දීමනා ලබා දීම සීමා කිරීෙමන් 
ෙහෝ අත්හිටුවීෙමන් සැපයුම්කරුවා වළක්වනු ෙනොලබයි. 

c. ෙසේවකයින් විසින් ස්වකීය රාජකාරී කටයුතු ඉටු කිරීම සඳහා ෙයොදා ගන්නා ෙමවලම් සඳහා ෙගවීමට අවශ්ය නැත. රෙටහි නීතිෙයන් 
ඉඩ ෙදන පරිදි, සැපයුම්කරුෙග් ෙමවලම් ෙහෝ ෙද්පළ අහිමි වීම ෙහෝ හානි වීම සඳහා වග කිව යුතු වන ෙසේවකයින් මූල්ය වශෙයන් 
වගකීමකට යටත් කරනු ලැබිය හැක්ෙක්ය. 

d. ෙසේවා නියුක්ති ෙයෝග්යතා ගාසත්ු. සැපයුම්කරු විසින් අදාළ කවර ෙහෝ වීසා බලපත්ර, ෙසෞඛ්ය පරීක්ෂාවන්, ෙසේවෙයහි ලියාපදිංචි 
කරවීම ෙහෝ වැඩ අවසර පත්ර ගාස්තු ආදී ෙසේවා නියුක්ති ෙයෝග්යතාව ආ�ත වියදම්, ගාස්තු ෙහෝ බදු ෙව්තනෙයන් අවකරණය කර 
ෙනොගත යුතුය. 

e. සංගම් ෙගවීම්. වලංගු සාමූහික ෙක්ෙවල් සම්මුතියක ෙවනත් ආකාරයකින් දක්වා ෙනොමැත්ෙත් නම්, සැපයුම්කරු විසින් 
ෙසේවකයාෙග් ප්රකාශිත සහ ලිඛිත අවසරයකින් ෙතොරව අදාළ ෙසේවකයාෙග් ෙව්තනෙයන් සංගම් සාමාජික ගාස්තු, කුලී, දඩ ෙහෝ 
ෙවනත් ෙගවීම් අවකරණය කර ෙනොගත යුතුය. 

f. සැපයුම්කරු විසින් නීතිෙයන් අනිවාර්ය කර නැති, එෙහත් අතිෙර්ක වරප්රසාද, රක්ෂණ හා සුරැකුම් වැඩසටහන් වැනි ෙසේවකයාට 
විකල්පයක් ෙලස සපයා ඇති කවර ෙහෝ අවකරණයකට අනුමැතිය ලබා දීම සඳහා වන ෙසේවකයාෙග් ස්ෙව්ච්ඡා එකඟතාව පිළිබඳ 
ෙල්ඛන පවත්වාෙගන යා යුතුය. 

g. නීතිෙයන් නියම කරනු ෙනොලබන ෙහෝ ෙසේවකයාෙග් ප්රතිලාභ උෙදසා ෙසේවකයා විසින් එකඟ වී ඇති අවකරණ ෙසේවකයාට 
නීතිෙයන් නියම කරනු ලැබ ඇති අදාළ අවම ෙව්තනයට අඩු ෙව්තනයක් ලැබීමට ෙහේතු ෙනොවිය යුතුය. 

5. විශ්රාම/විෙභ්දන අරමුදල් 

a. සැපයුම්කරු විසින් නීතිය මගින් නියම කරනු ලබන සියලු සමාජ ආරක්ෂණ, ෙසේවා වියුක්ති, විශ්රාම ෙහෝ විෙභ්දන අරමුදල් 
(ඇතැම් විට “අර්ථසාධක අරමුදල්” ෙලස හඳුන්වනු ලැෙබන) සඳහා සම්පූර්ණෙයන් මුදල් ෙයදීම/ෙගවීම සිදු කළ යුතු අතර අදාළ 
ෙගවීම් කිරීම හා/ෙහෝ එකී අරමුදල් පවත්වාෙගන යාම සම්බන්ධෙයන් ප්රමාණවත් පරිදි මූල්ය වාර්තා පවත්වාගත යුතුය. 

b. සැපයුම්කරු විසින් රෙට් පවතින නීතිය යටෙත් ෙසේවකයා විසින් හිමිකම් ලබන සියලු ව්යවස්ථාපිත ඒකවාරික දීමනා හා ෙවනත් 
ෙවන් වීෙම් වරප්රසාද (රැකියාව අවසන් කිරීෙම් ෙගවීම්) නිර්ණය කිරීම සඳහා පරිපාටියක් පිළිපැදිය යුතු අතර ෙසේවය අවසන් කරනු 
ලැබීෙම් දී එකී ෙසේවය අවසන් කිරීෙම් ෙගවීම් ෙසේවකයා ෙවත සම්පූර්ණෙයන් ෙගවනු ලැබිය යුත්ෙත්ය. 

6. පරිවාස හා පුහුණු ෙව්තන 

a. සැපයුම්කරු විසින් පාරිෙතෝෂික අනුපාතිකයකට ෙගවන අතිකාල දීමනා ඇතුළුව ෙගවනු ලබන පරිවාස ෙව්තනය නීතිෙයන් නියම 
කරනු ලැබ ඇති අවම ෙව්තනයට අඩු ෙනොවිය යුත්ෙත්ය. 

b. “පුහුණු ෙව්තන” ෙහෝ ආධුනිකත්ව වැඩසටහනකට සහභාගි වීම උෙදසා කරනු ලබන ෙගවීම් නායකත්ව සංග්රහ ප්රමිතිෙයහි සපයා 
ඇති Nike හි සාමාන්ය ෙසේවා නියුක්ති නියමයන්ට හා රෙටහි නීතියට අනුකූල විය යුතු ෙව්. 

 
 

  



නියමිත කලට ෙගවීම් සිදු කරයි  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

ෙගවීම් කාලානුරූපව සිදු කරනු ලැෙබ් CLS – පිටුව 27 2017 සැප්තැම්බර් 

7. සන්නිෙව්දනය සහ සමාජ සංවාදය 

a. ෙසේවකයින් ෙවත ෙසේවයට බැඳීමට ෙපර ෙව්තන හා වරප්රසාද ඇතුළත් ඔවුන්ෙග් ෙසේවා නියුක්ති නියම හා ෙකොන්ෙද්සි පිළිබඳ සුගම 
භාෂාවකින් ලියැවුණු ලිඛිත ෙතොරතුරු ලබා දිය යුතුය. 

b. වැටුප් ප�කා. සැපයුම්කරු විසින් සෑම ෙසේවකයකුටම ෙගවීම් කරන සෑම අවස්ථාවකම සම්පූර්ණ වැටුප් කාල සීමාව සඳහා ෙද්ශීය 
බසින් ලියැවුණු මු�ත වැටුප් වාර්තාවක් ලබා දිය යුතුය. වැටුප් වාර්තාෙවහි යටත් පිරිෙසයින් පහත ෙතොරතුරු ඇතුළත් විය යුතුය: 

 වැටුප් කාල සීමාව හා ෙව්තන ෙගවුම් දිනයන්; 

 වැඩ කරන ලද සියලු සාමාන්ය හා අතිකාල ෙසේවා පැය ගණන; 

 ෙසේවා පැය සඳහා වැටුප් අනුපාතික; 

 සාමාන්ය හා අතිකාල ෙගවීම් සඳහා එකතු; 

 පුද්ගලික/කණ්ඩායම් ප්රසාද දීමනා වැනි සියලු අමතර ෙගවීම්; හා 

 රක්ෂණය සඳහා වන සියලු අවකරණ හා/ෙහෝ ෙවනත් නීතිය මගින් අනිවාර්ය කරනු ලැබ ඇති අවකරණ. 

c. ෙසේවකයින්ට ෙගවීම් ආකෘතිය අවෙබෝධ වන පරිද්ෙදන් පුහුණුවක් ලබා දිය යුතුය. 
 

 
 

d. සාමූහික ෙක්වල් කිරීම. සැපයුම්කරු විසින්, නිෂ්පාදනය කරනු ලබන රෙටහි ෙද්ශීය නීතිෙයන් අනුමත කරනු ලැබ ඇති සීමාවට 
නිෙයෝජිත ෙසේවකයින්ට සාමූහික ෙක්ෙවල් කිරීමට හා සද්භාවෙයන් යුතුව ෙක්ෙවල් කිරීමට ඇති අයිතිය පිළිගත යුතු; අතර 
කවර ෙහෝ අත්සන් කරන ලද සාමූහික ෙක්ෙවල් කිරීෙම් ගිවිසුමක් එම ගිවිසුෙම් කාල සීමාව සඳහා ගරු කරනු ලැබිය යුතු 
වන්ෙන්ය. නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහෙය් සමාගමයට ඇති නිදහස බලන්න. 

8. නිවාඩු දින හා නිවාඩු ලබා දීෙම් ප්රතිපත්ති හා පරිපාටි 

a. සැපයුම්කරු විසින් නීතිෙයන් නියම කරන ලද නිවාඩු දින, අසනීප නිවාඩු, වාර්ෂික නිවාඩු, ප්රසූත නිවාඩු, හදිසි පවුෙල් නිවාඩු 
හා ෙවනත් නිවාඩු පිළිබඳව රෙට් නීතිෙයන් පනවා ඇති පරිදි පැහැදිළිව ලියන ලද ප්රතිපත්ති හා පරිපාටි ළඟ තබා ගත යුතුය. 
සැපයුම්කරු විසින් සිය නිවාඩු ප්රතිපත්තිය ෙසේවකයින් ෙවත ඵලදායී ෙලස සන්නිෙව්දනය කළ යුතුය. සැපයුම්කරු විසින් 
ස්වකීය නිවාඩු ප්රතිපත්තිය �යාත්මක කිරීම සඳහා වගකිව යුතු කාර්ය මණ්ඩලය ඔවුන්ෙග් භූමිකාවන් හා වගකීම් 
සම්බන්ධෙයන් පුහුණු කළ යුතුය. 

b. සැපයුම්කරු විසින් රෙට් නීතියට අනනුකූල ෙනොවන පරිමාණයට පහත විෙශේෂිත අතිෙර්ක අවශ්යතාවනට අනුකූලත්වය 
දක්වන පරිදි සියලු ෛනතිකව නියම කර ඇති නිවාඩු දින හා නිවාඩු ලබා දිය යුතුය: 

i. අසනීප නිවාඩු ෙසේවකයන්ට රෙට් නීතිෙයන් නියම කරනු ලැබ ඇති ආකාරය අනුව අසනීප නිවාඩු ලබා දිය යුතුය. 
 

 

ii. වාර්ෂික නිවාඩු. නීතිය මගින් වාර්ෂික නිවාඩු අනිවාර්ය කර ෙනොමැති රටවල, සැපයුම්කරු විසින් ෙසේවකයකුෙග් ෙගවීම් 
හා වරප්රසාදවල ෙකොටසක් ෙලස වාර්ෂික නිවාඩු ලබාදීම අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්. 

  

 මනා පරිචයක් ෙලස, සැපයුම්කරු විසින් ෙසේවකයින්ට හැකි අවස්ථාවන්හි දී ආරක්ෂා සහිත ඉතුරුම් 
ගිණුම්/මූල්ය නිෂ්පාදන සැපයීම හා/ෙහෝ ඒ පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම සිදු කළ යුතු අතර ෙසේවකයින් ෙවත 
මූල්ය සාක්ෂරතා පුහුණුව සැපයීම ෙහෝ ඔවුන්ව ඒ ෙවත සම්බන්ධීකරණය කිරීම නිර්ෙද්ශිතයි. 

 නිර්ෙද්ශිත මනා පරිචයක් ෙලස, රෙට් නීතිෙයන් නියම කරනු ෙනොලැබ ඇති විට පවා, ෙසේවකයින්ට රජෙය් 
සහතික ලත් ෛවද්යවරයකු විසින් ඉල්ලා සිටින පරිදි අසනීපයකින් ෙහෝ අනතුරකින් සුවය ලැබීම සඳහා 
නිවාඩු කාලයක් ලබා දිය යුතුය. මතෙභ්දයක් ඇති අවස්ථාවක දී, සැපයුම්කරුට සිය වියදමින් විකල්ප 
සුදුසුකම් ලත් ෛවද්යවරයකුෙග් මතය ෙදවනුව විමසා සිටිය හැක. 



නියමිත කලට ෙගවීම් සිදු කරයි  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

ෙගවීම් කාලානුරූපව සිදු කරනු ලැෙබ් CLS – පිටුව 28 2017 සැප්තැම්බර් 

iii. ප්රසූත නිවාඩු. රෙට් නීතිෙයන් නියම කර ෙනොමැති විට පවා, කාන්තා ෙසේවිකාෙවෝ වැටුප් රහිත ප්රසූත නිවාඩු සඳහා සුදුසුකම් 
ලබති. ෙසේවක කප්පාදුව වැනි අතිවිෙශේෂ තත්ත්වයන් යටෙත් හැරුණු ෙකොට ඔවුන් නිවාඩු ලබා ගැනීමට ෙපර ඔවුන්ට අදාළ වූ 
නියම හා ෙකොන්ෙද්සිම ෙහෝ ඊට සමාන නියම හා ෙකොන්ෙද්සි යටෙත් නැවත ෙසේවයට පැමිණීමට හිමිකම් ලැබිය යුතු අතර 
කිසිදු ෙවනස් ෙකොට සලකනු ලැබීමකට ෙහෝ ජ්ෙයෂ්ඨත්වය අහිමිවීමකට ලක් ෙනොවිය යුතුය. 

iv. ඔසප් නිවාඩු. රෙට් නීතිය අනුව ඔසප් නිවාඩු ලබා දීම අනිවාර්ය වරප්රසාදයක් වන්ෙන් නම් එෙසේ ඔසප් නිවාඩු ලබා ගැනීෙම් 
ෙයෝග්යතාව සහතික කිරීම සඳහා කවර ෙහෝ කායික පරීක්ෂණයක් සිදු කරනු ලැබිය ෙනොහැක. 

9. කම්හල වසා දැමීම හා ෙසේවක කප්පාදුව 

ෙසේවක කප්පාදුව ෙහෝ ෙසේවකයින් ඉවත් කිරීමට ෙහේතුවන ස්ථාන වසා දැමීමක් ෙහෝ ෙවනත් සංස්ථානික ප්රතිව�හගත කිරීමක දී, 
සැපයුම්කරු විසින් අවම වශෙයන්: 

a. දැන්වීම. පවතින තත්ත්වයන් යටෙත් හැකි උපරිමෙයන් ෙසේවකයින්, අදාළ වන අවස්ථාවන්හි ෙසේවක නිෙයෝජිතයින් හා අදාළ 
රාජ්ය අධිකාරීන් ෙවත අතිරික්තතාව/ෙසේවක කප්පාදුව පිළිබඳව හැකි තරම් කලින් දැනුම්දීම සහ ෙතොරතුරු ලබා දීම. 

i. අදාළ ෙතොරතුරුවලට, වසා දැමීම ෙහෝ ෙසේවක කප්පාදුව සඳහා යුක්තියුක්තතාව ෙහෝ නිර්ණායක, ඉන් බලපෑමට ලක් විය 
හැකි ෙසේවකයින් සංඛ්යාව හා ෙසේවක ගණ සහ ෙසේවෙයන් ඉවත් කිරීම් සිදු කිරීමට අදහස් කරනු ලබන කාල සීමාවන් අයත් 
ෙව්. 

ii. අවම වශෙයන්, සැපයුම්කරු විසින් එකී දැනුම්දීමක් ලබා දීම ෙහෝ දැනුම්දීමට හිලව් ෙලස ෙගවීම (නිදසුන් ෙලස, දින 
30කට ප්රථමෙයන් දැනුම්දීම ෙවනුවට දින 30ක වැටුප ෙගවීම) සහ ෙතොරතුරු ලබා දීම ෙද්ශීය නීතිෙයන් නියම කරනු 
ලැබ ඇති පරිද්ෙදන් සිදු කළ යුතුය. 

b. විෙභ්දනය 

i. ෙසේවක කප්පාදුවට ලක්වන ෙසේවකයින් හට ෙද්ශීය නීතිය යටෙත් සුදුසුකම් ලබන පරිදි සියලු විෙභ්දන, සමාජ ආරක්ෂණ හා 
අෙනකුත් ෙසේවෙයන් ඉවත්ව යාෙම් වරප්රසාද සම්පූර්ණෙයන් ෙගවනු ලැබීම. 

ii. හිමිකම් පෑෙමන් මුක්තිය. ෙසේවකයින් විසින් නීතිය මගින් හිමිකම් කියන විෙභ්දන ෙගවීම ෙහෝ ෙවනත් ප්රතිලාභ ලබා ගැනීම 
සඳහා ෙකොන්ෙද්සියක් ෙලස මනා ෙසෞඛ්යය පිළිබඳ ප්රකාශනයක්, අත්හැරීෙම් ලියවිලි ෙහෝ ෙවනත් අයිතීන්ෙගන් මුක්ත වීම 
සම්බන්ධ ලියවිල්ලක් අත්සන් කිරීම සැපයුම්කරු විසින් ඉල්ලා සිටිය යුතු නැත. කුවිතාන්සියක් හා/ෙහෝ හිමිකම් මුදා හැරීමක් 
යටෙත් අභිමතානුසාරී ෙහෝ අතිෙර්ක විෙභ්දන ෙහෝ ප්රතිලාභ ලැබීම මත සැපයුම්කරුට ෙකොන්ෙද්සි පැනවිය හැක. 

c. සාමූහික ෙක්ෙවල් කිරීෙම් ගිවිසුම. අයසට පත් ෙසේවකයින්ව වෘත්තිය සමිතියකින් ෙහෝ කම්කරු සංවිධානයකින් නිෙයෝජනය 
කරනු ලබන අවස්ථාවක දී, සියලුම අදාළ දැනුම්දීම්, විමසීම්, විෙභ්දන ෙගවීම්, රැකියාගත කිරීම් ෙහෝ පවතින සාමූහික ෙක්ෙවල් 
කිරීෙම් ගිවිසුෙමහි සපයා ඇති ෙහෝ සැපයුම්කරු හා එකී වෘත්තීය සමිති ෙහෝ ෙසේවක නිෙයෝජිතයින් අතර ෙවනත් ආකාරයකින් 
ගිවිසෙගන ඇති ෙවනත් ප්රතිලාභවලට සැපයුම්කරු සම්පූර්ණ අනුකූලතාව දැක්විය යුතුය. 

 
 උපෙද්ශනය. අදාළ අවස්ථාවන්හිදී ෙසේවක අතිරික්තතාවය/වියදම් කපාහැරීම අවම කිරීම ෙහෝ වැළැක්වීම සඳහා 

ගත හැකි �යාමාර්ග පිළිබඳව උපෙදස් ගැනීම ෙහෝ එෙසේ සිදු කිරීම සඳහා හා ෙසේවක වියදම් කපා හැරීෙම් අහිතකර 
ප්රතිඵල අවම කිරීම සඳහා ෙසේවකයන්ට හා ෙසේවක නිෙයෝජිතයින්ට ඇති අවස්ථාව. 

 මාරු කිරීම. රට තුළ අයිති ෙවනත් ආයතන ෙවත තිෙබ් නම්, සමාන වැටුපකට මාරු වීමට ඇති අවස්ථාව. 

 අභියාචන �යාවලිය. වියදම් කපාහැරීෙම් �යාවලිෙය්දී, ප්රතිචාර දැක්වීමට, අභිෙයෝග කිරීමට ෙහෝ අභියාචනා 
කිරීමට ෙසේවකයන්ට අවස්ථාවක් ලැෙබන �යාවලියකි. 

 වසා දැමීමක් ෙහෝ ෙසේවක කප්පාදුවක් සිදුවන අවස්ථාෙව්දී, ෙද්ශීය නීතිය අනුව ෙහෝ සාමූහික ෙක්ෙවල් කිරීම් ගිවිසුෙමන් 
පනවා ඇති නියමයන්ට අමතරව සැපයුම්කරු විසින් ඍජුවම ෙහෝ රාජ්ය, රාජ්ය ෙනොවන සංවිධාන (NGO) ෙහෝ ෙවනත් 
ෙතවැනි පාර්ශ්වයන් හා එක්ව පහත දෑ සැපයීමට දිරි ගන්වනු ලබන්ෙන්ය: 



නියමිත කලට ෙගවීම් සිදු කරයි  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

ෙගවීම් කාලානුරූපව සිදු කරනු ලැෙබ් CLS – පිටුව 29 2017 සැප්තැම්බර් 

 ෙවනත් රැකියාවකට ෙයොමුකිරීෙම්/යළි පුහුණු කිරීෙම් සහය. ෙමයට “රැකියා බැංකු” පිහිටුවීම මගින් ෙහෝ 
ෙවනයම් ආකාරයකින් ෙසේවකයන්ට යාබද සමාන කර්මාන්තවල ෙහෝ ප්රජාව තුළ නැවත ෙසේවෙය් ෙයදීෙම් 
අවස්ථාවන් ෙසොයා ගැනීමට උපකාර වීම; විභව්ය රැකියා අවස්ථා පිළිබඳව ෙසේවකයන් දැනුවත් කිරීෙම් �යාවලියක් 
සැකසීම; හා ෙද්ශීය මාධ්ය තුළ ෙගවූ දැන්වීම් පල කර බලපෑමට ලක් වූ ෙසේවකයන්ට නව බඳවාගැනීම්වලදී 
මූලිකත්වය ලබා දීෙමන් සහය ලබා ගැනීමට හැකි ෙසේව්යයන්ෙගන් සහය ඉල්ලීම යනාදිය අයත් ෙවයි. 

 ෙවනත් රැකියා අවසථ්ා ෙසොයා ගැනීම සඳහා අතිෙර්ක කාලය හා වැටුප් සහිත නිවාඩු ලබාදීම ඇතුළු අතිෙර්ක 
මූල්ය සහය ලබාදීම, යළි පුහුණුවීම සඳහා ආර්ථික සහය ලබාදීම, සාමූහික ක්ෂුද්ර වයවසාය ව්යාපෘති හා/ෙහෝ මූල්ය 
සාක්ෂරතා පුහුණුව සඳහා ආර්ථික සහය ලබාදීම. 

 ගර්භණී ෙසේවිකාවන්ට හා විෙශේෂ ෙසෞඛ්ය තත්ත්වයන් සහිත ෙසේවකයන්ට ඔවුන්ෙග් තත්ත්වයට සුදුසු සහය 
ඇතුළුව නීත්යානුකූලව අවශ්ය ෙකෙරන ෙදයට අතිෙර්කව ෛවද්ය ප්රතිලාභ ලබාදීම. 

 රජෙය් ප්රතිලාභ ලබාගැනීම සඳහා සහය ලබාදීම. ෙමයට ෙසේවකයන් ඔවුන්ෙග් අයිතීන් පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම 
හා සුදුසු රජෙය් නිෙයෝජිතායතන හා ඔවුන් අතර සම්බන්ධීකරණය ඇති කිරීම අයත් විය හැකිය. උදාහරණයක් 
ෙලස, ෙතොරතුරු සැපයීමට හා රජෙය් සහය ලබාගැනීමට හා රජෙය් පුහුණු වැඩසටහන් ෙවත පිවිසීමට ආකෘති පත්ර 
පිරවීමට ෙසේවකයන්ට සහයවීමට කම්හෙල්දී ෙහෝ එයට ආසන්න පහසු ස්ථානයක රජෙය් නිෙයෝජිතායතන, සුදුසු 
NGO ආදිය ලවා සැසි පැවැත්වීම. 

10. සාධාරණ වැටුපක් පිළිබඳ ප්රගතිකාරක පිළිගැනීම 
ෙසේවකයන්ෙග් මූලික අවශ්යතා සපුරන සහ අභිමත ආදායමක් සහිතව ෙසේවකයාෙග් වැටුප් (ෙව්තන හා ප්රතිලාභ) කාලයත් සමග 
ක්රමිකව වැඩිෙවන �යාවලියක් සංවර්ධනය කිරීමට හා �යාත්මක කිරීමට සැපයුම්කරුවා කැපෙව්. ෙමම අරමුණ සාක්ෂාත් 
කරගැනීම සඳහා සැපයුම්කරුවාට ගත හැකි �යාමාර්ගයන්ෙගන් කිහිපයකට උදාහරණ පහත දැක්ෙව්: 

a. වැටුප් හා ප්රතිලාභ ෙගවීම. ෙසේවකයන්ට රෙට් නීතිෙයන් පිළිගත් අවම වැටුප ෙහෝ පවතින වැටුප යන ෙදකින් ඉහළ අගය 
සම්පූර්ණෙයන්ම සහ කාලිනව ෙගවීම, නිවාඩු කාලයන් ඇතුළු නීත්යානුකූලව නියම කළ ප්රතිලාභ ලබාදීම හා සමාජ 
ආරක්ෂණයට අදාළ සියලු ෙරගුලාසි සමග අනුගත වීම සඳහා Nike චර්යා සංග්රහය හා ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 
තුළ වන අවශ්යතා ෙවත සම්පූර්ණ ෙලසම අනුගත වීම හා. 

b. ෙගවීම් ක්රම. පහත සලකාබැලීම් මත පදනම් ව ෙසේවක ෙගවීම් නිරන්තරව සමාෙලෝචනය ෙකෙරන හා ගැළපුම් ෙකෙරන 
ෙගවීම් ක්රමයක් ස්ථාපිත කිරීම: 

 නීත්යානුකූලව අවශ්ය ෙකෙරන අවම වැටුප. 
 සැපයුම්කරුවාෙග් ව්යාපාර අවශ්යතා. 
 ෙසේවක අධ්යාපනය, හැකියාව, පුහුණුව, වෘත්තීය අත්දැකීම හා සමාගම තුළ තත්ත්වෙය් විවිධ මට්ටම්. 
 පුද්ගල හා සාමූහික කාර්ය සාධනය ඇගෙයන දිරි දීමනා ෙගවීෙම් වැඩසටහන්. 
 සමාන සමාගම් හා/ෙහෝ ශ්රම ෙවෙළඳෙපොල තුළ සිටින ප්රධාන තරගකරුවන් ෙග් වැටුප් ෙගවීම් පරිචයන් හා 

සංසන්දනාත්මක පදනමකින් තරගකාරී වැටුප් ෙගවීම. 
 ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් සත්ය ෙලසම ඛාදනයකට ලක්වීමක් ඔවුන්ට ෙනොදැෙනන ෙලස උද්ධමනය සහ පාරිෙභෝගික 

මිල ගණන් වල ෙවනස්වීම් හා සන්සන්දනාත්මකව වැටුප් අධීක්ෂණය කිරීම. 
 සමාන වැඩ සඳහා සමාන ෙගවීම් කිරීම හා එෙසේ නැතෙහොත් ෙවනස් ෙකොට ෙනොසැලකීෙම් වන්දි 

ප්රදාන පරිචයන් අනුගමනය කිරීම. 
 ෙසේවකයන්ට අධික වැඩ පැය ගණනක් ෙසේවය කිරීමට අවශ්ය ෙනොවන බව හා අතිකාල පැය ගණනක් ඇෙතොත් 

පාරිෙතෝෂික අනුපාතයක් යටෙත් ෙගවීම තහවුරු කිරීම. 
 
  



නියමිත කලට ෙගවීම් සිදු කරයි  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

ෙගවීම් කාලානුරූපව සිදු කරනු ලැෙබ් CLS – පිටුව 30 2017 සැප්තැම්බර් 

c. ප්රතිපත්ති හා �යා පටිපාටීන්. ෙමම නායකත්ව ප්රමිතීන් තුළ අඩංගු බැඳීම් පිළිබිඹු ෙකෙරන ෙලස ප්රතිපත්ති හා �යා පටිපාටීන් 
ස්ථාපිත කිරීම ෙහෝ නැවත සැකසීම හා තම භූමිකා හා වගකීම් සම්බන්ධව එහි ෙගවීම් ක්රමය �යාත්මක කිරීම පිළිබඳව වගකිවයුතු 
කාර්ය මණ්ඩලය පුහුණු කිරීම. 

d. සන්නිෙව්දනය හා සමාජ සංවාදය. නිෂ්පාදන රෙට් නීතිවලට අනුකූලව ෙගවීම පිළිබඳව ෙසේවකයන්ට ප්රමාණවත් හා නවතම 
ෙතොරතුරු ෙසේවකයින්ට ලබාදීම, ෙසේවකයන්ෙග් සමාගමෙයහි හා සාමූහික ෙක්වල් කිරීෙම් නිදහසට ගරු කිරීම. 

e. පුහුණුව හා සංවර්ධනය. ෙසේවක කාර්ය සාධනය වැඩි කිරීමට, �යාකරුවන්, වැඩ අධීක්ෂකයන් (කණ්ඩායම් සහ සමූහ නායකයන්), 
කාර්ය මණ්ඩලය හා කළමනාකරුවන් ඇතුළු සියලුම මට්ටෙම් ෙසේවකයන්ට පුහුණුව හා ෙසේවක සංවර්ධන වැඩසටහන් පිරිනැමීම. 

f. “සාධාරණ වැටුප ස්වයං-ඇගයීම්”. FLA හි “සාධාරණ වැටුප ඇගයීෙම්” �යාවලිය හා අදාළ පුහුණුව ෙහෝ ෙවනත් සමාන පුහුණු ෙහෝ 
ඇගයීම් හා සම්බන්ධ වීම. FLA හි “සාධාරණ වැටුෙප් මානයන් ෙදොළහ” තුළ වන ෙතොරතුරු එක් රැස් කිරීම FLA හා Nike සමග 
ෙබදා හදා ගැනීම. 

නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ ෛනතික අවශ්යතාවයන්ට 
අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 

ෙයොමු: 
 

• ILO සම්මුති අංක 158, ෙසේවය අවසන් කිරීෙම් සම්මුතිය (1982). 



නිත්ය රැකියාවකි  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

නිත්ය ෙසේවා නියුක්තිය CLS – පිටුව 31 2017 සැප්තැම්බර් 

ප්රමිතිය 
සැපයුම්කරුවන් විසින් රෙටහි ෙහෝ ජාත්යන්තර කම්කරු හා සමාජ ආරක්ෂණ නීති ෙරගුලාසි ෙහෝ ෙමම සංග්රහෙය් අවශ්යතාවයන් යනාදිෙයන් 
වඩා ඉහළ මට්ටම යටෙත් ෙසේවකයන්ට ගරු කරන හා ඔවුන්ෙග් අයිතීන් ආරක්ෂා කරන නීති හා ෙකොන්ෙද්සි භාවිතයට ෙගන එයට අනුගත 
ෙවයි. රෙටහි නීතිය හා ප්රතිපත්තිය යටෙත් තහවුරු වූ පිළිගත් ෙසේවක සම්බන්ධතාවයක් මත වැඩ කටයුතු සිදු ෙකෙර්. Nike සන්නාමය ෙහෝ 
Nike අනුබද්ධ නිෂ්පාදන නිපදවීම සඳහා සැපයුම්කරු කිසිඳු ආකාරයක නිෙවෙසහි වැඩ කිරීෙම් වැඩපිළිෙවළක් භාවිතා ෙනොකරයි. 

අර්ථ දැක්වීම් 

• ෙකටි කාලීන ගිවිසුම. රෙට් නීතිය තුළ අර්ථ නිරූපණයක් ෙනොමැති විට, ෙකටි කාලීන ගිවිසුම් යනු වසර 1 ක් ෙහෝ ඊට අඩු ගිවිසුම් ෙව්. 

• තාවකාලික ෙසේවකයා යනු සැපයුම්කරුවාෙග් පරිශ්රෙය් ෙසේවය කරන එෙහත් තාවකාලික රැකියා ආයතනයක් වැනි ෙතවන පාර්ශ්වයක් 
විසින් ෙගවීම් ලබන, නිෂ්පාදන ෙපළ ෙසේවකෙයකි. 

• පුළුල්ව පැතිරුණු උල්ලංඝනය කිරීම් යනු කම්හල තුළ පැතිරුණු උල්ලංඝනයන් හා/ෙහෝ ෙසේවකයන්ෙගන් විශාල සංඛ්යාවකට අයහපත් 
ෙලස බලපෑ පද්ධතිමය අසාර්ථක වීම් නිෙයෝජනය කරන අවස්ථාය. 

අවශ්යතාවයන් 
1. ෙසේව්යයා ෙලස සැපයුම්කරුවා තම ෙසේවකයන් සමග ඇති රැකියා සම්බන්ධතාවයට වගකියනු ලබයි. සැපයුම්කරුවා හැකි ඉහළම 

ආකාරෙයන් අදාළ රෙට් නීති ෙහෝ ෙමම නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහයට අනුගත විය යුතුය. 

2. ලියාපදිංචිය 

ෙසේවකයන් ලියාපදිංචි කිරීම සම්බන්ධව සැපයුම්කරුවා රෙට් නීතිමය අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතුය. 
 
3. රැකියා ගිවිසුම් 

a. ෙසේවකයන් සතුව ලිඛිත රැකියා ගිවිසුමක් ෙමන්ම එවැනි රැකියා ගිවිසුම්වල නියමයන්, කාල සීමාව සහ/ෙහෝ අලුත් කිරීම ඇතුළත් 
ඕනෑම අවශ්යතාවයක් ඇතුළුව රැකියා ගිවිසුම් භාවිතා කිරීම පිළිබඳව රෙටහි නීතිෙය් අවශ්යතා සමග සැපයුම්කරු අනුගත විය යුතුය. 

b. සැපයුම්කරුවා ෙසේවකයාෙග් රැකියා ගිවිසුම තුළ දක්වා විස්තර කර ඇති නියමයන් සම්පූර්ණෙයන් විස්තර කර දිය යුතු අතර එය 
ෙසේවකයාෙග් භාෂාෙවන් ලිවිය යුතුය. 

c. රැකියා ගිවිසුම් භාවිතා කරන විට රැකියාවට පිවිසීමට ෙපර ෙසේවකයාෙග් භාෂාෙවන් ෙසේවකයාට එම රැකියා ගිවිසුෙම් පිටපතක් 
ලබාදිය යුතුය. 

4. තාවකාලික ෙසේවකයන් හා ෙකටි කාලීන ගිවිසුම් භාවිතා කිරීම 

a. තාවකාලික (ශ්රමය පමණක් ලබාගැනීම) ෙහෝ ෙකටි ෙහෝ නිශ්චිත කාලීන ගිවිසුම් අධිකතර ෙලස භාවිතා කිරීම තුළින් 
ඇතිෙවන නිත්ය රැකියා සම්බන්ධතා යටෙත් වන කම්කරු හා සමාජ ආරක්ෂණ නීති සම්බන්ධව වන තම බැඳීම 
සැපයුම්කරුවා මග ෙනොහැරිය යුතුය. 

b. නිෂ්පාදන වැඩ කටයුතු කිරීම සඳහා නීතිෙයන් අවසර ඇති විට තාවකාලික ෙසේවකයන් භාවිතා කිරීම සිදු කළ යුත්ෙත් 
කලින් කලට ඇති වන වැඩ කටයුතු ෙහෝ නිෂ්පාදන වැඩ කටයුතු අධික ව ඇති අවස්ථාවල පමණක් ෙහෝ ෙකටි කාලීන 
පුරප්පාඩු සඳහා ෙහෝ වසරකට අඩු කාලයක් සඳහා කාර්ය මණ්ඩලය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා පමණි. 

c. තාවකාලික නිෂ්පාදන ෙසේවකයන් ෙහෝ ෙකටි කාලීන ගිවිසුම් අධික ෙලස භාවිතා කිරීමට වියහැකි උදාහරණ වන්ෙන්: 

i. පවතින රැකියා අවශ්යතාවයක් සැපිරීම සඳහා වසරකට වැඩි කාලයක් පුළුල් වශෙයන් තාවකාලික ෙසේවකයන් භාවිතා කිරීම; 

ii. විෙභ්දන ෙගවීම, සමාජ ආරක්ෂණ ෙගවීම් යනාදිය ෙවත ෙසේවකයන්ට ඇති පූර්ණ හිමිකම ප්රතික්ෙෂේප කරන ෙකටි කාලීන 
ගිවිසුම් පුළුල් වශෙයන් යළි අලුත් කිරීම; හා 

iii. නිෂ්පාදන ෙපළ ෙසේවකයන්ෙගන් 15% ක් තාවකාලික ෙසේවකයන් වීම ෙහෝ ෙකටි කාලීන ගිවිසුම් සහිතව සිටීන විට. 
 



නිත්ය රැකියාවකි  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

නිත්ය ෙසේවා නියුක්තිය CLS – පිටුව 32 2017 සැප්තැම්බර් 

d. ෙමම ක්ෙෂේත්රෙය් රැකියා නීතී හා පරිචයන් සංකීර්ණ වන අතර සැලකිය යුතු ෙලස රටින් රටට ෙවනස් ෙව්. ෙමම ප්රමිතිය 
අදාළ කරගැනීම රටින් රට අනූව තීරණය ෙකෙරනු ඇත. 

5. ආධුනික වැඩසටහන් 

a. ෙපොදු නීතියක් ෙලස, සාමාන්ය ෙසේවකයන්ට සපයනු ලබන ප්රතිලාභයන්ට ෙහෝ ෙව්තනයන්ට වඩා අඩු ෙගවීමක් ඇති ෙකෙරන  
“පුහුණු වීෙම් දීමනා” ෙහෝ “ආධුනිකත්ව වැඩසටහන්වලට” සහභාගී වීෙම් දීමනා සිදු කිරීමට ඉඩ ෙදනු ෙනොලැෙබ්. 

b. ව්යතිෙර්ඛයක් ෙලස එවැනි වැඩසටහන් එකින් එක පහත තත්ත්වයන් යටෙත්දී අනුමත කිරීමට ඉඩ ඇත: 

i. රෙට් නීතිය සමග අනුකූල වන විට; 

ii. රැකියා හැකියාවන් ෙබදාදීම මගින් ෙහෝ නිත්ය රැකියාවන් ලබාදීම මගින් පුහුණුවන්නන්ට ප්රතිලාභ ලබාදීමට නිර්මාණය කර 
ඇති විට; 

iii. වැඩසටහන තුළ පුහුණුවන්නාෙග් සහභාගී කාලය සීමා වන විට (සාමාන්යෙයන් මාස 6 වඩා ෙනොවැඩි); 

iv. ඕනෑම නිමකළ නිෂ්පාදනයකට පුහුණුවන්නන්ට ෛනතික අවම වැටුප ෙහෝ ඊට ඉහළ වැටුපක් ෙගවන විට; හා 

v. රැකියා සම්බන්ධතා ෙවතින් සැපයුම්කරුවා හට කම්කරු ෙහෝ සමාජ ආරක්ෂණ නීතිය යටෙත් වන බැඳීම මග හැරීම සඳහා 
වැඩසටහන භාවිතා ෙනොකරන විට. 

6. නිෙවස් වැඩ සැලසුම් තහනම් ෙකෙර් 

a. චර්යා සංග්රහය හා ෙමම නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය සමග අනුගත වීම තහවුරු කිරීම පිණිස, සැපයුම්කරුවා කිසිදු ආකාරයකින් 
Nike සන්නාමෙයන් ෙහෝ Nike අනුබද්ධ නිෂ්පාදනයක් සිදු කිරීම සඳහා කිසිඳු ආකාරයක නිෙවස් වැඩ සැලසුමක් භාවිතා 
ෙනොකළ යුතුය. ෙමයින් අදහස් වන්ෙන් ෙසේවකයන් සාමාන්ය ෙසේවා ස්ථානෙයන් පිටත Nike සන්නාමෙයන් ෙහෝ Nike 
අනුබද්ධ නිෂ්පාදනයක් ෙනොකළ යුතු බවයි. 

b. අෙනක් මිලදී ගන්නන් (Nike ෙනොවන ෙහෝ Nike අනුබද්ධ ෙනොවන නිෂ්පාදන) සඳහා නිෙවස් වැඩ සැලසුම් භාවිතා කරන විට 
Nike සන්නාමෙයන් යුත් හා Nike අනුබද්ධ නිෂ්පාදනයන් සඳහා හිතාමතා ෙහෝ අවධානෙයන් ෙතොරව එෙසේ ෙනොකරන බව 
තහවුරු කිරීමට සැපයුම්කරුවා විසින් ක්රමෙව්දයක් සකස් කළ යුතුය. 

 
 
නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ ෛනතික අවශ්යතාවයන්ට 
අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 
 



HSE කළමනාකරණ ක්රමය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 
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ප්රමිතිය 
Nike සමග ව්යාපාර කටයුතු කිරීෙම් ෙකොන්ෙද්සියක් ෙලස සැපයුම්කරුවා ෙමම සංග්රහය හා ඒ සමග එන නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය සහ 
අදාළ නීති තම ව්යාපාරය තුළට අනුකලනය කර �යාත්මක කළ යුතු අතර එයට දැඩි කළමනාකරණ ක්රමයන් සංවර්ධනයක් තිබිය යුතුවා 
ෙසේම සනාථ කිරීෙම් හා අධීක්ෂණය කිරීෙම් �යාවලියකට නතු කිරීමද කළ යුතුය. ෙමම සංග්රහය එහි ෙසේවකයන්ෙග් භාෂාෙවන්(වලින්) 
සෑම ප්රධාන ෙසේවාසථ්ානයකම පළ කළ කිරීම, ෙමම සංග්රහෙයන් හා රෙට් අදාළ නීතිවලින් අර්ථ ගන්වා ඇති ෙසේවක අයිතීන් හා හිමිකම් 
පිළිබඳව ෙසේවකයන් පුහුණු කිරීම යනාදිය සැපයුම්කරුවා විසින් සිදු කළ යුතු අතර Nike සන්නාම ලත් ෙහෝ එයට අනුබද්ධ නිෂ්පාදන 
සකසන උප ෙකොන්ත්රාත්කරුවන්ද එයට අනුකූල වන බව තහවුරු කළ යුතුය. 

 ෙමෙහයුම් කටයුතු හා සම්බන්ධ වන අවදානම් ඉවත් කිරීමට ෙහෝ තුරන් කිරීමට ෙසෞඛ්ය, ආරක්ෂණ හා පාරිසරික (HSE) 
කළමනාකරණ ක්රමයක් සංවර්ධනය කර �යාත්මක කළ යුතුය. 

වගකීම්  
ස්ථාන භාර කළමනාකරු  

a. ඵලදායී HSE කළමනාකරණ ක්රමයක් නඩත්තු කිරීමට කාර්යභාරයන්, වගකීම් සහ බලධාරීන් තීරණය කරයි. 

b. ඵලදායී HSE කළමනාකරණ ක්රමයකට අවශ්ය සම්පත් (කළමනාකරණ නිෙයෝජිතයන්ද ඇතුළු) සපයයි. 

c. HSE කළමනාකරණ ක්රමය සථ්ාපිත කර �යාත්මක කරන බව හා නඩත්තු ෙකෙරන බව තහවුරු කරයි. 

HSE නිෙයෝජිතයන් HSE කළමනාකරණ ක්රමය ස්ථාපිත කර, කළමනාකරණය කර පරිපාලනය කළ යුතුය. 

කළමනාකරුවන් හා අධීක්ෂකයන් විසින් ෙසේවකයන් HSE කළමනාකරණ ක්රමෙය් අවශ්යතාවන්ට අනුකූල වන බව හා පුහුණුව ලබා 
ඇති බව තහවුරු කරගත යුතුය. 

ෙසේවකයන් HSE කළමනාකරණ ක්රමෙය් අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතුය. 

 
අවශ්යතාවයන් 
1. ප්රතිපත්ති හා �යා පටිපාටි—එක් එක් වැඩ ප්රෙද්ශයට එම සථ්ාන භාර කළමනාකරුවා විසින් අත්සන් කරන ලද ලිඛිත HSE 

ප්රතිපත්තියක් තිබිය යුතුය. ප්රතිපත්තියට අවම වශෙයන් ඇතුළත් විය යුතු ෙද්: 

a. අභිප්රාය පිළිබඳ ප්රකාශයක්. 

b. අදාළ HSE ෙරගුලාසි හා අෙනක් අදාළ අවශ්යතා සමග අනුගත වීමට ජ්ෙයෂ්ඨ කළමනාකාරීත්වෙය් බැඳීම. 

c. අඛණ්ඩ වර්ධනය ෙකෙරහි කැපවීම. 

d. HSE ඉලක්ක සැකසීෙම් හා මැනීෙම් රාමුව. 

e. ප්රතිපත්තිය ෙල්ඛනගත කර නඩත්තු කළ යුතු අතර සෑම වසර ෙදකකටම වරක් සමාෙලෝචනය කළ යුතුය. 

f. සියලුම ෙසේවකයින්ට සන්නිෙව්දනය කිරීම හා මහජනතාවට ලද හැකි වීම. 

g. ජ්ෙයෂ්ඨ ස්ථාන භාර කළමනාකරු ෙහෝ සාමාන්යාධිකාරී විසින් අත්සන් තබා තිබීම. 

2. ෙසෞඛ්ය, ආරක්ෂණ හා පාරිසරික උපක්රමය—සෑම ෙසේවා සථ්ානයකම ලිඛිත HSE උපක්රමික සැලසුමක් තිබිය යුතු අතර එයට පහත 
HSE අරමුණු ඇතුලත් විය යුතුය: 

a. අධි අවදානම් (අවදානම් ඇගයීම අනූව), ෛනතික හා අෙනක් අවශ්යතාවයන්, තාක්ෂණික විකල්ප, මූල්ය, ෙමෙහයුම් හා ව්යාපාර 
අවශ්යතා හා පාර්ශව්කරුවන්ෙග් දැක්ම සැලකිල්ලට ෙගන සංවර්ධනය කිරීම. 



HSE කළමනාකරණ ක්රමය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 
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b. SMART (නිශ්චිත, මැනිය හැකි, ළඟා කරගත හැකි, යථාර්තවාදී හා කාල සීමා සහිත) අරමුණු. සැලසුම ආයතනය සඳහා සමස්ත 
ව්යාපාර සැලසුම සමග එක්ව ෙහෝ ෙවනම පවත්වා ගත හැකිය. 

c. �යාත්මක කිරීම සඳහා වගකිවයුත්ෙතකු නම් කර තිබීම. 

3. ෙල්ඛන පාලනය—සෑම ෙසේවා ස්ථානයකම, පහත ෙද් තහවුරු කිරීම සඳහා HSE හා සම්බන්ධ ෙල්ඛන පාලනය කිරීම සඳහා 
�යාපටිපාටීන් සංවර්ධනය කර �යාත්මක කළ යුතුය: 

a. ෙල්ඛන දින (සංෙශෝධනයන්ෙග්) සහිතව පැහැදිලි විය යුතුය. 

b. අවශ්ය වූ විට ෙල්ඛනවල වර්තමාන සංෙශෝධනයන් ෙසොයා ගත හැකිය. 

c. අවම වශෙයන් සෑම වසර ෙදකකට වරක් ෙහෝ යම් සැලකියයුතු ෙවනසක්මක් සිදු වූ විෙටක බලය ලත් පුද්ගලයන් විසින් ෙල්ඛන 
සමාෙලෝචනය ෙකෙර්. 

d. යල් පැන ගිය ෙල්ඛන අදහස ්ෙනොකරන භාවිතෙයන් වැළකීම සඳහා භාවිතෙයන් ක්ෂණිකව ඉවත් කරනු ලැෙබ්. 

4. විගණනය—ස්ථානෙය් සම්පූර්ණ අවදානම මත පදනම් වන කාල අන්තරයකදී එක් එක් ෙසේවාසථ්ානය තුළ ඔවුන්ෙග් HSE 
කළමනාකරණ ක්රමෙය් සියලු ෙද් ඇගයීම සඳහා විගණන �යාවලියකින් සමන්විත විය යුතුය. 

5. අනනුකූලවීම—සෑම ෙසේවා ස්ථානයක්ම HSE කළමනාකරණ ක්රමෙය් කිසියම් ෙහෝ ෙදයක් ෙවත වන අනනුකූලතාවයක් 
හඳුනාගැනීෙම්, ප්රමුඛකිරීෙම්, විමර්ශනය කිරීෙම් හා විසඳීෙම් �යා පටිපාටියක් සංවර්ධනය කර �යාත්මක කළ යුතුය. �යා 
පටිපාටීන් තුළ අවම වශෙයන් පහත ෙද් ඇතුළත් විය යුතුය: 

a. �යාකාරකම්වල වගකීම පැවරීෙම් ක්රමයන්. 

b. අනනුකූලතාවයන් විසඳීෙම් හා වැළැක්වීෙම් �යාමාර්ග විසත්රයක්. 

c. �යාවක් සම්පූර්ණ කළ යුතු දිනය. 

d. සම්පූර්ණ කළ දිනය. 

6. කළමනාකරණ සමාෙලෝචනය—සෑම ෙසේවා ස්ථානයකම HSE කළමනාකරණ ක්රමෙය් වාර්ෂික සමාෙලෝචනය සඳහා වන �යා 
පටිපාටියක් සංවර්ධනය කර �යාත්මක කළ යුතුය. අවම වශෙයන්, කළමනාකරණ සමාෙලෝචනය �යා පටිපාටි වාර්ෂිකව සිදු කළ 
යුතු අතර පහත ෙද් ඇතුළත් විය යුතුය: 

a. HSE උපක්රමික සැලසුෙම් ප්රගතිය. 

b. කාර්ය භාරයන් හා වගකීම්. 

c. �යාවලීන් හා �යා පටිපාටි �යාත්මක කිරීම. 

d. HSE ප්රතිපත්තිය සමාෙලෝචනය (සෑම වසර ෙදකකටම වරක්). 

e. විගණන ප්රතිඵල, නිර්ෙද්ශ, අනනුකූලතා හා නිවැරදි කිරීෙම් හා වැළැක්වීෙම් �යාමාර්ග සමාෙලෝචනය. 

f. කාර්ය සාධන මා�කයන් සමාෙලෝචනය. 

g. ක්රමෙය් ගැළපීම, ප්රමාණාත්මක බව හා ඵලදායී බව ඇගයීම. 
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7. සන්නිෙව්දනය—එක් එක් ෙසේවා ස්ථානය විසින් HSE පිළිබඳව නිසි ෙලස ෙසේවකයන් දැනුවත් කළ යුතුය. අවම වශෙයන් පහත ෙද් 
සිදු කළ යුතුය: 

a. ෙසේවකයන්ට HSE ෙතොරතුරු සන්නිෙව්දනය කිරීමට ෙසෞඛ්ය හා ආරක්ෂණ දැන්වීම් පුවරුවක් ෙහෝ ෙවබ් අඩවියක් තිබීම. 

b. HSE ෙතොරතුරු මාසිකව සියලු ෙසේවකයන්ට සන්නිෙව්දනය කිරීම. 

8. පුහුණුව—සෑම ෙසේවා සථ්ානයක්ම HSE පුහුණු අවශ්යතා හඳුනාගත යුතු අතර කළමනාකරණ ක්රමෙය් ඵලදායී �යාකාරීත්වය සහතික 
කිරීම උෙදසා පුහුණු වැඩසටහන් �යාත්මක කළ යුතුය. මීට අමතරව, සියලුම ෙසේවකයන් HSE කළමනාකරණ ක්රමෙය් එක් එක් 
ලිඛිත �යා පටිපාටීන් පිළිබඳව පුහුණුව ලැබිය යුතුය. 

9. ෙල්ඛනකරණය —  

පුහුණු වාර්තා: සෑම ෙසේවා ස්ථානයක්ම අවම වශෙයන් අවුරුදු 3 ක්වත් පුහුණු වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

ෙවනත් වාර්තා:  

a. HSE ප්රතිපත්තිෙය් වර්තමාන පිටපත. 

b. වර්තමාන HSE උපක්රම සැලසුම. 

c. වර්තමාන පුහුණු සැලසුම. 

d. බලශක්ති භාවිත බිල්පත්. 

e. ඉන්ධන මිලදීගැනීම් ඉන්ෙවොයිසි. 

f. අවම වශෙයන් වසර 3 ක අභ්යන්තර විගණන වාර්තා. 

g. අවම වශෙයන් වසර 3 ක අනනුකූලතා වාර්තා. 

h. අවම වශෙයන් වසර 3 ක කළමනාකරණ සමාෙලෝචන වාර්තා හා අදාළ ෙල්ඛන. 

 

නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ ෛනතික 
අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් 
සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 

ෙයොමු: 

 අදාළ ෙෆඩරල් හා ෙද්ශීය නීති සහ ෙරගුලාසි. 

 කුඩා 2.0 Playbook 

 Nike ESH අත්ෙපොත, පිටු 1-1 
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ප්රමිතිය 
Nike සමග ව්යාපාර කටයුතු කිරීෙම් ෙකොන්ෙද්සියක් ෙලස සැපයුම්කරුවා ෙමම සංග්රහය හා ඒ සමග එන නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය සහ 
අදාළ නීති තම ව්යාපාරය තුළට අනුකලනය කර �යාත්මක කළ යුතු අතර එයට දැඩි කළමනාකරණ ක්රමයන් සංවර්ධනයක් තිබිය යුතුවා 
ෙසේම සනාථ කිරීෙම් හා අධීක්ෂණය කිරීෙම් �යාවලියකට නතු කිරීමද කළ යුතුය. ෙමම සංග්රහය එහි ෙසේවකයන්ෙග් භාෂාෙවන්(වලින්) 
සෑම ප්රධාන ෙසේවාසථ්ානයකම පළ කළ කිරීම, ෙමම සංග්රහෙයන් හා රෙට් අදාළ නීතිවලින් අර්ථ ගන්වා ඇති ෙසේවක අයිතීන් හා හිමිකම් 
පිළිබඳව ෙසේවකයන් පුහුණු කිරීම යනාදිය සැපයුම්කරුවා විසින් සිදු කළ යුතු අතර Nike සන්නාම ලත් ෙහෝ එයට අනුබද්ධ නිෂ්පාදන 
සකසන උප ෙකොන්ත්රාත්කරුවන්ද එයට අනුකූල වන බව තහවුරු කළ යුතුය. 

 ෙසෞඛ්ය ආරක්ෂණ හා පාරිසරික (HSE) කමිටු �යාවලීන් හා එක් එක් ෙසේවා සථ්ානෙය් ෙසෞඛ්ය, ආරක්ෂණය හා පරිසර 
තත්ත්වයන් වැඩි දියුණු කිරීෙම් කාර්ය පටිපාටීන් සංවර්ධනය හා �යාත්මක කිරීම. 

වගකීම්  
ස්ථාන භාර කළමනාකරු විසින් HSE කමිටුවක් සථ්ාපිත කර ඇති බවට හා HSE කමිටු පටිපාටීන් �යාත්මක කර අනුගමනය කරන බවට 
තහවුරු කළ යුතුය. 

HSE නිෙයෝජිතයා විසින් HSE කමිටු පටිපාටීන් ස්ථාපිත කර, නඩත්තු කර පරිපාලනය කළ යුතුය. 

කළමනාකරුවන් හා වැඩ අධීක්ෂකයින් විසින් සියලුම ෙසේවකයන් HSE කමිටු පටිපාටීන් පිළිබඳව පුහුණුව ලැබ එහි අවශ්යතාවයන්ට 
අනුකූලව කටයුතු කරන බවට වග බලාගත යුතුය. 

ෙසේවකයන් HSE කමිටු පටිපාටීන්වල අවශ්යතාවයන්ට අනුකූල විය යුතුය. 

 
අර්ථ දැක්වීම්  
කළමනාකරණ නිෙයෝජිතයා කම්හල තුළ ජ්ෙයෂ්ඨ (ඉහළ) කළමනාකාරීත්වය නිෙයෝජනය කරන අතර එයට කළමනාකරුවා, වැඩ 
අධීක්ෂකයා ෙහෝ කම්හල් ෙමෙහයුම් කළමනාකරණය, අධීක්ෂණය ෙහෝ ඇගයීම් කරන ෙදපාර්තෙම්න්තුගත තනතුරක් විය හැකිය. 

ෙසේවක නිෙයෝජිතයා යනු නිෂ්පාදනෙය් ශ්රමය සඳහා දර්ශීයව වග කියන කළමනාකාරී ෙනොවන තනතුරකි. 

 
අවශ්යතාවයන්  
1. ප්රතිපත්ති හා �යා පටිපාටි—එක් එක් ෙසේවා සථ්ානය HSE කමිටුවල �යා පටිපාටීන් �යාත්මක කළ යුතු අතර අවම වශෙයන් 

පහත ෙද් ආවරණය කළ යුතුය: 

a. සෑම ෙසේවා සථ්ානයකම HSE කමිටුවක් ස්ථාපිත කළ යුතුය. 

b. එම ස්ථානෙය් පුද්ගලයන් 20 ක් ෙහෝ අඩු ගණනක් සිටී නම් අවම වශෙයන් සාමාජිකයන් 2 ෙගන්ද පුද්ගලයන් 20 කට වඩා වැඩි 
ගණනක් සිටී නම් අවම වශෙයන් සාමාජිකයන් 4 ෙගන්ද සමන්විත විය යුතුය. 

c. එය කළමනාකාරීත්වෙය් හා ෙසේවක නිෙයෝජිතයන් සමාන ගණනකින් සමන්විත විය යුතුය. 

d. කමිටු සාමාජිකයන් ප්රධාන වැඩ කටයුතුවල නිෙයෝජිතයන් විය යුතුය. 

e. සභාපතිවරෙයකු ෙතෝරා පත් කරගත යුතුය. 

f. කමිටු නිෙයෝජිතෙයක් අවම වශෙයන් වසර එකක අඛණ්ඩ කාලයක් ෙසේවය කළ යුතුය. 

g. කාර්තු අධීක්ෂණයන් සිදු කරන මාස හැර අන් සෑම මසකම කමිටු රැස්වීම් පැවැත්විය යුතුය. 

h. කමිටුව රැස්වීම්වල රැස්වීම් වාර්තා පවත්වා ගත යුතුය. රැස්වීම් වාර්තා සියලු ෙසේවකයන්ට සන්නිෙව්දනය ෙහෝ ලබාදිය යුතුය. 
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i. කමිටුව HSE ආ�ත ෙයෝජනා ලබාගැනීමට සාමාජිකයන්ට ඉඩ ලබාෙදන ක්රමයක් ස්ථාපිත කළ යුතුය. 

j. කළමනාකාරීත්වය සියලුම HSE කමිටු නිර්ෙද්ශයන්ට ඊළඟ කමිටුවට ෙපර ෙහෝ දින 30 ක් ඇතුළත යන ෙදෙකන් පළමුව 
එළෙඹන දිනට ප්රතිචාර දැක්විය යුතුය. 

k. කමිටුව විසින් තුවාල වීම්, හදිසි අනතුරු, අසනීප, මරණ, රසායන ද්රව්ය වැගිරීම් හා ගිනිගැනීම් යනාදී සෑම HSE ආ�ත සිද්ධියක්ම 
විමර්ශනය කිරිමට �යාපටිපාටි සැකසිය යුතුය. (ෙමයින් කමිටුව විසින් විමර්ශන කටයුතු කළ යුතු බව අදහස ්ෙනොෙව්). 

l. HSE කමිටුව වාර්ෂිකව HSE කමිටු �යාවලිය ඇගයිය යුතු අතර එම �යාවලිය වඩා කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී කිරීමට අවශ්ය 
නිවැරදි කිරීම් හා/ෙහෝ වැඩි දියුණු කිරීම් අවශ්ය පරිදි කළ යුතුය. 

2. HSE කමිටු රැස්වීම් න්යාය පත්රය—සෑම කමිටු වාරයකදීම පහත මාතෘකා ආවරණය කළ යුතුය: 

a. ෙපර මාසෙය් �යාකාරකම් සිදු කළ අංශ. 

b. ෙසේවා ස්ථානෙය් ආරක්ෂාව අධීක්ෂණය තුළ ඉතිරිව ඇති ගැටළු. 

c. සිද්ධි සමාෙලෝචනය. 

d. ෙසේවක ෙයෝජනා සමාෙලෝචනය. 

3. කාර්තුමය ෙසේවා ස්ථාන ආරක්ෂණ අධීක්ෂණ—HSE කමිටුව කාර්තුමය ෙසේවා සථ්ාන ආරක්ෂණ අධීක්ෂණය සිදු ෙවන බවට වග 
බලාගත යුතුය. අවම වශෙයන් ඔවුන් කළ යුතු ෙද්: 

a. අධීක්ෂණ ප්රතිඵල ෙල්ඛනගත කිරීම. 

b. ෙසේවා ස්ථානෙය් උපද්රවයන් හා අනාරක්ෂිත පරිචයන් තුරන් කරන ආකාරය නිර්ෙද්ශ කිරීම. 

c. සම්පූර්ණ වන තුරු අනනුකූලතා හඳුනාගැනීම. 

4. පුහුණුව—සියලුම HSE කමිටු සාමාජිකයන් පහත ෙද් පුහුණුවිය යුතුය:  

• HSE කමිටුෙව් අරමුණ හා �යාකාරිත්වය. 

• HSE කමිටුෙව් �යා පටිපාටීන්. 

• HSE කමිටු රැස්වීම් සිදු කිරීෙම් ක්රමෙව්දයන්. 

• නිශච්ිත ෙසේවා ස්ථානයකට අදාළ වන සියලුම නියාමන හා Nike HSE ප්රමිතීන්ට ප්රෙව්ශවන ආකාරය. 

• ෙසේවා ස්ථානය තුළ උපද්රවයන් හඳුනාගැනීම. 

• ඵලදායී ෙලස හදිසි අනතුරු හා සිද්ධීන් පිළිබඳ විමර්ශන සිදු කිරීම. 

5. ෙල්ඛනකරණය  

පුහුණු වාර්තා: සෑම ෙසේවා ස්ථානයක්ම අවම වශෙයන් අවුරුදු 3 ක්වත් පුහුණු වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

සිද්ධිමය වාර්තා: සෑම ෙසේවා සථ්ානයක්ම අවම වසර 5 ක් සඳහා සිද්ධි වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

ෙවනත් වාර්තා:  

a. අවම වශෙයන් අවුරුදු 3 ක HSE කමිටු රැස්වීම් වාර්තා හා ෙසේවා ස්ථාන ආරක්ෂණ විමර්ශන. 
  



HSE කමිටුව  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 
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නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ ෛනතික 
අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් 
සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 

ෙයොමු: 

 අදාළ ෙෆඩරල් හා ෙද්ශීය නීති සහ ෙරගුලාසි. 

 Nike ESH අත්ෙපොත, පිටු 1-12  



තුවාල/අසනීප පද්ධති කළමනාකරණය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

තුවාල/අසනීප CLS – පිටුව 39  2017 සැප්තැම්බර් 

ප්රමිතිය 

Nike සමග ව්යාපාර කටයුතු කිරීෙම් ෙකොන්ෙද්සියක් ෙලස සැපයුම්කරුවා ෙමම සංග්රහය හා ඒ සමග එන නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය සහ 
අදාළ නීති තම ව්යාපාරය තුළට අනුකලනය කර �යාත්මක කළ යුතු අතර එයට දැඩි කළමනාකරණ ක්රමයන් සංවර්ධනයක් තිබිය යුතුවා 
ෙසේම සනාථ කිරීෙම් හා අධීක්ෂණය කිරීෙම් �යාවලියකට නතු කිරීමද කළ යුතුය. ෙමම සංග්රහය එහි ෙසේවකයන්ෙග් භාෂාෙවන්(වලින්) 
සෑම ප්රධාන ෙසේවාසථ්ානයකම පළ කළ කිරීම, ෙමම සංග්රහෙයන් හා රෙට් අදාළ නීතිවලින් අර්ථ ගන්වා ඇති ෙසේවක අයිතීන් හා හිමිකම් 
පිළිබඳව ෙසේවකයන් පුහුණු කිරීම යනාදිය සැපයුම්කරුවා විසින් සිදු කළ යුතු අතර Nike සන්නාම ලත් ෙහෝ එයට අනුබද්ධ නිෂ්පාදන 
සකසන උප ෙකොන්ත්රාත්කරුවන්ද එයට අනුකූල වන බව තහවුරු කළ යුතුය. 

 සිද්ධි වාර්තා කිරීම සහ තුවාලවීම් හා අසනීප කළමනාකරණය සඳහා �යාවලීන් හා �යා පටිපාටීන් සංවර්ධනය කර �යාත්මක 
කිරීම. ෙමම ප්රමිතීන් ෙහෝ ෙද්ශීය නීති ෙරගුලාසි තුළ දක්වා ඇති අවශ්යතාවයන්ට යන ෙදකින් වඩා දැඩි ක්රමයට සැපයුම්කරුවා 
අනුකූල විය යුතුය. 

 
වගකීම්  
තුවාල හා අසනීප කළමනාකරණ වැඩසටහනක් සංවර්ධනය කර, �යාත්මක කර අනුගමනය කරන බවට ස්ථාන භාර කළමනාකරුවා 
විසින් වග බලා ගත යුතුය. 

HSE නිෙයෝජිතයා තුවාල හා අසනීප කළමනාකරණ වැඩසටහන හා �යා පටිපාටීන් ස්ථාපිත කර, නඩත්තු කර පාලනය කළ යුතුය. 

කළමනාකරුවන් හා අධීක්ෂකයින් ෙසේවකයන් පුහුණු වී ඇති බව හා තුවාල හා අසනීප කළමනාකරණ වැඩසටහෙන් අවශ්යතාවයන්ට 
අනුකූල වන බවට වග බලාගත යුතුය. 

ෙසේවකයින් තුවාල හා ෙරෝග කළමනාකරණ වැඩසටහන හා එහි කාර්ය පරිපාටීන්ෙග් අවශ්යතාවන්ට අනුකූලතාව දැක්විය යුතුය. 

 
අර්ථ දැක්වීම් 
• රැකියාව ආ�තව ඇති වන ආබාධයක් ෙහෝ ෙරෝග තත්ත්වයක් යනු ශාරීරික තුවාල ඇති වීමට ෙහෝ ෙරෝග තත්ත්වයකට භාජනය 

කිරීමට ෙහෝ දැනටමත් පවතින ආබාධයක් ෙහෝ ෙරෝගී තත්ත්වයක් තීව්ර කිරීමට ෙහේතු වූ ෙසේවාසථ්ානය තුළ වූ සිදුවීමක් ෙහෝ 
නිරාවරණය වීමකි. 

• යන්තමින් ෙබ්රීම යනු ශාරීරික තුවාල, ෙරෝග තත්ත්වයක් ෙහෝ හානියක් සිදු වීමට ෙහේතු ෙනොවූ, එෙහත් එෙසේ වීමට හැකියාවක් තිබූ 
සැලසුම් ෙනොකළ සිදුවීමකි. 

අවශ්යතාවයන් 
1. ප්රතිපත්ති හා �යා පටිපාටි—සෑම ෙසේවාසථ්ානයක් විසින්ම තුවාල හා ෙරෝග තත්ත්වයන් කළමනාකරණය කිරීම සඳහා අවම 

වශෙයන් පහත සඳහන් දෑ ආවරණය කරන කාර්ය පටිපාටීන් �යාත්මක කළ යුතුය: 

a. සියලුම සිදුවීම් (රැකියාව ආ�තව ඇති වන තුවාල, ෙරෝග තත්ත්වයන්, ෙද්පළ හානි ෙහෝ ආසන්න අනතුරකට ෙහේතු වන අනතුරු) 
වහාම කළමනාකාරීත්වය ෙවත දැනුම් ෙදනු ලැබිය යුත්ෙත්ය. 

b. සියලුම මාරාන්තික අනතුරු ෙහෝ දරුණු තුවාල (උදා: අභ්යන්තර ෙරෝගියකු ෙලස පැය 24ක් පුරා ෙරෝහල්ගතව සිටීමට ෙහේතුවන 
සිදුවීම්, ස්ථිර විරූප වීම්, ශරීරෙය් කිසියම් ෙකොටසක් ෙහෝ ෙපනීම අහිමි වීම ආදී) අදාළ සිදුවීම සිදු වී පැය 8ක් ඇතුළත Nike, 
Inc. නිෙයෝජිතෙයකු ෙවත සන්නිෙව්දනය කළ යුතුය. 

c. සිදුවීම් පරීක්ෂණ වාර්තාව පැය 48ක් තුළ ස්ථානීය කළමනාකාරීත්වය ෙවත ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුත්ෙත්ය. වාර්තාව තුළ අවම 
වශෙයන් පහත සඳහන් දෑ අන්තර්ගත විය යුතුය: 

• වැඩ භූමිය පිහිටි ස්ථානෙය් නම. 



තුවාල/අසනීප පද්ධති කළමනාකරණය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

තුවාල/අසනීප CLS – පිටුව 40  2017 සැප්තැම්බර් 

• අදාළ සිද්ධිය සිදු වූ නිශ්චිත ස්ථානය හා ෙව්ලාව. 

• අදාළ ෙතොරතුරු හා සාක්ෂිකරුවන්ෙග් ෙතොරතුරු. 

• මාරාන්තික අනතුරුවල ෙහෝ ෙරෝහල්ගත ෙකරුණු ෙසේවකයින්ෙග් නම් හා සංඛ්යාව. 

• ඇමතිය යුතු පුද්ගලයා හා දුරකථන අංකය. 

• අදාළ සිද්ධිය හා ඊට අදාළ සියලු ෙහේතූන්ෙග් සම්පූර්ණ සවිසත්රාත්මක වාර්තාව. 

• ෙමබඳු ෙද් නැවත සිදුවීම වැළැක්වීම සඳහා ප්රතිකර්ම ෙයදීමට කටයුතු කළ යුතුය. 

d. ආබාධ/ෙරෝග කළමනාකරණය: 

• සිද්ධිෙය් රහස්යභාවය. 

• ආබාධයට ලක් වූ ෙසේවකයා සමග සන්නිෙව්දනය (උදා. ෙව්තන, ෙසෞඛ්යමය සීමාවන් ආදිය). 

• නැවත ෙසේවයට වාර්තා කිරීෙම් විධිවිධාන (වැඩ සීමා සහ තාවකාලික වැඩ ඇතුළත්ව). 

• කවර ෙහෝ වැඩ සීමා කිරීමක් බලාත්මක කිරීම. 

2. වාර්තා තබා ගැනීම හා වාර්තා කිරීම —එක් එක් ෙසේවාසථ්ානය විසින් එම ෙසේවස්ථානය සඳහා මාරාන්තික අනතුරකට, ෙරෝහල්ගත 
කිරීමකට, වැඩ කරන දිනවල ෙසේවයට ෙනොපැමිණීමට, ප්රථමාධාර ඉක්මවූ ෛවද්ය ප්රතිකාරවලට, රැකියාෙවන් මාරු කිරීමට ෙහෝ 
රැකියාව අවසන් කිරීමට ෙහෝ සිහි විසංඥ වීමට ෙහේතු වූ සියලුම රැකියාව ආ�තව ඇති වූ ආබාධ හා ෙරෝග තත්ත්වයන් සම්බන්ධ 
වාර්තාවක් තබා ගත යුතු අතර එහි පහත සඳහන් දෑ ඇතුළත් විය යුතුය: 

a. සෑම සිදුවීමක්ම ෙතොරතුර ලැබී වැඩකරන දින 6කට අඩු කාලයක් තුළ ඇතුළත් කරනු ලැබිය යුත්ෙත්ය. 

b. ෙසේවකයාෙග් ෙහෝ උප ෙකොන්ත්රාත්කරුෙග් නම. 

c. තුවාලය ෙහෝ ෙරෝග තත්ත්වය ඇති වූ දිනය. 

d. තුවාලය ෙහෝ ෙරෝග තත්ත්වය ඇති වූ සථ්ානය. 

e. හදිසි අනතුෙර් ෙපොදු විස්තරය. 

f. තුවාලය ෙහෝ ෙරෝග තත්ත්වය ෙහේතුෙවන් සීමා කරන ලද වැඩ කරන කැලැන්ඩර් දින ගණන. 

g. තුවාලය ෙහෝ ෙරෝග තත්ත්වය ෙහේතුෙවන් රැකියාවට ෙනොපැමිණි කැලැන්ඩර් දින ගණන. 

h. ෙසේවකයින්ට ප්රෙව්ශය ඇති ස්ථානවල ආබාධ/ෙරෝගවල වාර්ෂික සාරාංශයක් පළ කරනු ලැබිය යුතුය. මීට පහත කරුණු ඇතුළත් 
විය යුතුය: 

• තුවාල හා ෙරෝග සිද්ධි සංඛ්යාව. 

• මුළු ජීවිත හානි ගණන. 

• රැකියාවට ෙනොපැමිණි මුළු දින ගණන. 

• රාජකාරී �යාකාරකම් සීමා කිරීමට ලක් වූ ෙහෝ රැකියාව මාරු කිරීමට ෙහේතු වූ මුළු සිද්ධි ගණන. 

• පහත ෙලස ගණනය කරනු ලබන, සිද්ධි අනුපාතය: 

- (රැකියාවට ෙනොපැමිණි මුළු දින ගණන + රැකියාව මාරු කිරීමට ෙහෝ සීමා කිරීමට ෙහේතු වූ මුළු සිද්ධි ගණන) X 
200,000 / සියලුම ෙසේවකයින් විසින් වැඩ කරන ලද මුළු පැය ගණන = මුළු සිද්ධි අනුපාතය. 



තුවාල/අසනීප පද්ධති කළමනාකරණය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

තුවාල/අසනීප CLS – පිටුව 41  2017 සැප්තැම්බර් 

• දත්ත සෑම කාර්තුවකටම වරක් Nike ෙවත වාර්තා කරනු ලැබිය යුතුය. (ෙසේවකයින් සංඛ්යාව 10 ෙහෝ ඊට අඩු ෙසේවාසථ්ාන 
ෙමම අවශ්යතාවෙයන් නිදහස ්කරනු ලැෙබ්) 

i. මීට අමතරව, සෑම ෙසේවාසථ්ානයක් මගින් එක් එක් යන්තමින් ෙබ්රීම් ග්රහණය ෙකොට, වාර්තා තබාෙගන සාරාංශගත කළ යුතුය.  

 යන්තමින් ෙබ්රීම් පරිමාණෙයන් කුඩා වන අතර සාෙප්ක්ෂව විශ්ෙල්ෂණය කිරීමට හා විසඳීමට පහසු ෙව්.  

 සංඛ්යානමය විශේල්ෂණ; අධ්යයන සඳහා නම්යතාවක් සහිත ක්ෙෂේත්ර සඳහා ප්රමාණවත් දත්ත ග්රහණය ෙකොට ගනී. 

 සාර්ථක HSE වැඩසටහනක් සඳහා මූලික අවශ්යතාවක් වන ‘ෙසේවක සහභාගීත්වය’ සඳහා අවස්ථා සපයනු ලැෙබ්. 
මීට චර්යාමය ෙවනසක්ම්, වගකීම් ෙබදා ගැනීම, දැනුවත්භාවය හා ෙප්රේරණය පිළිබඳ මූලධර්ම අයත් ෙව්. 

 යන්තමින් ෙබ්රීම් වාර්තා කිරීම මගින් ඍජුව ෙහෝ වක්රව විසඳීමට යත්න දරන මූලික ෙසේවාසථ්ාන ගැටලුවලින් එකක් 
වනුෙය් සියලු ෙදනා විසින්ම වගකීම් සහගත ෙලස ෙබදා හදා ගනු ලබන හා දායක වන විවෘත සංසක්ෘතියක් 
උත්සාහෙයන් නිර්මාණය කිරීමයි. යන්තමින් ෙබ්රීම් වාර්තා කිරීම වඩාත් ආරක්ෂාකාරී වැඩ පරිසරයක් නිර්මාණය 
කිරීෙමහි ලා ෙසේවක සම්බන්ධතා වැඩි කිරීමට හා කණ්ඩායම් �යාකාරීත්වය දිරි ගැන්වීමට ෙහේතු වන බව ෙපනී 
ෙගොස ්ඇත. 

3. පුහුණුව—  

තුවාල හා ෙරෝගවලට වාර්තා කිරීම: අදාළ ස්ථානෙය් තුවාල හා ෙරෝග කළමනාකරණ වැඩසටහන සම්බන්ධෙයන් ෙසේවකයින්ව 
පුහුණු කරනු ලැබිය යුතුය. අවම අවශ්යතාවක් ෙලස පුහුණුවට පහත අංග ඇතුළත් විය: 

• කවර ෙහෝ රැකියාව ආ�තව ඇති වන තුවාලයක් ෙහෝ ෙරෝග තත්ත්වයක් ෙහෝ යන්තමින් ෙබ්රීමක් එහි බැරූරුම් බව ෙහෝ 
බැරූරුම් ෙනොවන බව ෙනොතකා වහාම වාර්තා කරනු ලැබිය යුතුය. 

• සාමාන්ය වැඩ රාජකාරී ඉටු කිරීෙම් හැකියාවට බලපෑම් ඇති කරන කවර ෙහෝ ආබාධයක් ෙහෝ ෙරෝගී තත්ත්වයක් සම්බන්ධ 
ෙතොරතුරු සන්නිෙව්දනය කිරීම.  

තුවාල හා අසනීප කළමනාකරණය: කළමනාකරුවන්ට හා සුපරීක්ෂකවරුන්ට ෙසේවාස්ථානෙය් තුවාලවීම, ෙරෝග තත්ත්වය හා 
යන්තමින් ෙබ්රීම කළමනාකරණ වැඩසටහන සම්බන්ධෙයන් අතිෙර්ක පුහුණුවක් ලබා දිය යුතුය. අතිෙර්ක පුහුණුවට යටත් 
පිරිසෙයන් පහත දෑ ඇතුළත් විය යුතුය: 

• තුවාල ෙහෝ ෙරෝග තත්ත්ව ෙහෝ යන්තමින් ෙබ්රීම පිළිබඳ වාර්තාවක් සකස ්කිරීම. 

• හදිසි අනතුරු ෙහෝ යන්තමින් ෙබ්රීම පරීක්ෂණ/මූල ෙහේතු විශ්ෙල්ෂණ පැවැත්වීම. 

• රහස්යභාවය පවත්වාෙගන යාම. 

• ෙසේවකයා, ෛවද්ය වෘත්තිකයා සහ අෙනකුත් පාර්ශව්කරුවන් සමග සන්නිෙව්දන. 

• තුවාල/ෙරෝග තත්ත්වෙයන් පසු ෙසේවකයා නැවත ෙසේවයට ෙගන්වා ගැනීම. 

4. ෙල්ඛනකරණය—  

පුහුණු වාර්තා: සෑම ෙසේවා ස්ථානයක්ම අවම වශෙයන් අවුරුදු 3 ක්වත් පුහුණු වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

ෛවද්ය වාර්තා: සෑම ෙසේවා සථ්ානයක්ම අවම ෙසේවා කාලය සහ වසර 30 දක්වා රහස්ය හා ආරක්ෂිත ෛවද්ය වාර්තා නඩත්තු කළ 
යුතුය. නීතිෙයන් අවශ්ය කරන ආකාරයට විනා, ෙසේවකයාෙග් ලිඛිත අවසරය රහිතව ෛවද්ය වාර්තා එළිදරව් කරනු ෙනොලැබිය 
යුත්ෙත්ය. 

සිද්ධිමය වාර්තා: සෑම ෙසේවා සථ්ානයක්ම අවම වසර 5 ක් සඳහා සිද්ධි වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

ෙවනත් වාර්තා: තුවාලය ෙහෝ ෙරෝග තත්ත්වය ඇති වූ වර්ෂය අවසානෙය් සිට වසර 5 ක් ගත වන ෙතක් තුවාල හා ෙරෝග තත්ත්ව 
ෙලොග් සටහන් පවත්වා ගත යුතුය. 

  



තුවාල/අසනීප පද්ධති කළමනාකරණය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

තුවාල/අසනීප CLS – පිටුව 42  2017 සැප්තැම්බර් 

නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ ෛනතික 
අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් 
සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 

ෙයොමු: 

 අදාළ ෙෆඩරල් හා ෙද්ශීය නීති සහ ෙරගුලාසි. 

 Nike ESH අත්ෙපොත, පිටු 1-15 

 Nike හදිසි අනතුරු/සිදුවීම් වාර්තා ආකෘතිය 

 Nike තුවාල/ෙරෝග තත්ත්ව ෙලොග් සටහන් ආකෘතිය 

 



සාමාන්ය වැඩ පරිසරය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

සාමාන්ය වැඩ පරිසරය CLS – පිටුව 43  2017 සැප්තැම්බර් 

ප්රමිතිය 
සැපයුම්කරුවා ආරක්ෂාකාරී ෙසේවා ස්ථාන සැකැස්මක් සපයන අතර වැඩ කිරීම තුළින් ඇති විය හැකි ෙහෝ ඒ හා සම්බන්ධව ඇති විය හැකි 
ෙහෝ සැපයුම්කරුවාෙග් ෙසේවා ස්ථානෙය් ෙමෙහයුම් කටයුතුවල ප්රතිඵලයක් වශෙයන් ඇති විය හැකි හදිසි අනතුරු හා තුවාලවීම 
වැළැක්වීමට අවශ්ය �යාමාර්ග ගනු ලැෙබ්. සියලුම ෙසේවකයන්ෙග් ආරක්ෂාවට ඇති වන අවදානම් හඳුනාගැනීමට, මඟ හැරීමට ෙහෝ 
ප්රතිචාර දැක්වීමට සැපයුම්කරුවාට ක්රමෙව්ද ඇත. 

 ෙසේවාස්ථාන පරිසරය හා බැඳුණු අවදානම් තත්ත්වයන් අවම කිරීෙම් ෙහෝ දුරු කිරීෙම් �යාදාමයන් හා කාර්ය පරිපාටීන් 
සංවර්ධනය ෙකොට �යාත්මක කිරීම. සැපයුම්කරුවන් විසින් ෙමම ප්රමිති සංග්රහෙය් ෙහෝ අදාළ ෙද්ශීය නීති හා ෙරගුලාසිවල 
දක්වා ඇති අවශ්යතාවලින්, කවර ෙහෝ වඩා අනුල්ලංඝනීය එක හා අනුකූලතාව දැක්විය යුතුය. 

වගකීම් 

ස්ථානීය කළමනාකරු විසින් ෙසේවාසථ්ාන පරිසර ප්රතිපත්තිය හා කාර්ය පරිපාටීන් සංවර්ධනය ෙකොට, �යාත්මක ෙකෙරනු ලැෙබන බව 
හා අනුගමනය කරනු ලැෙබන බවට වග බලා ගත යුතුය. 

HSE නිෙයෝජිත විසින් ෙසේවාසථ්ාන පරිසර ප්රතිපත්තිය හා කාර්ය පරිපාටීන් පිහිටුවා, පවත්වාෙගන යාම හා �යාෙවහි ෙයදවීම සිදු කළ 
යුතුය. 

කළමනාකරුවන් හා සුපරීක්ෂකවරුන් විසින් ෙසේවකයින් පුහුණු කරනු ලැබ ඇති බව හා ෙසේවාසථ්ාන පරිසර ප්රතිපත්තිය හා කාර්ය 
පරිපාටීන්ෙග් අවශ්යතා අනුගමනය කරනු ලබන බවට වග බලාගත යුතුය. 

ෙසේවකයින් ෙසේවාස්ථාන පරිසර ප්රතිපත්තිය හා කාර්ය පරිපාටීන්ෙග් අවශ්යතා අනුගමනය කළ යුතුය. 

අවශ්යතාවයන් 

1. සාමාන්ය රාජකාරි—එක් එක් ෙසේවාස්ථානය මගින් සෑම ෙසේවකයකු ෙවතම ෙසේවකයාට ජීවිත හානි ෙහෝ දැඩි ශාරීරික අනතුරු ෙහෝ 
පරිසරයට දැඩි හානි පමුණුවන ෙහෝ එෙසේ පමුණුවීමට ෙහේතු වන හඳුනාගත් උපද්රවවලින් විනිර්මුක්ත වූ රැකියා සථ්ානයක් ලබා දීමට 
කටයුතු කළ යුතුය. 

2. වැඩ අවකාශය—සෑම ෙසේවාසථ්ානයක් මගින්ම ෙසේවකයින්ට හා ස්ථානීය ෙකොන්ත්රාත්කරුවන්ට ෙසෞඛ්යය, ආරක්ෂා සහිත බව හා 
ශරීර සුවතාව අවදානමට ලක් ෙනොකර වැෙඩහි ෙයදීම සඳහා ප්රමාණවත් වැෙඩහි ෙයදීෙම් අවකාශයක් සපයා දිය යුතුය. සෑම 
ෙසේවාස්ථානයක් විසින්ම ෙසේවකයකුට ෙහෝ ෙකොන්ත්රාත්කරුවකුට යටත් පිරිසෙයන් ඝන මීටර් 11 (ඝන අඩි 37)ක අවකාශයක් සපයා 
දිය යුතුය (ගණනය කිරීෙම් අවශ්යතාවන් සඳහා මීටර් 3ට (අඩි 10) වැඩි කුටි මීටර 3 (අඩි 10) ෙලස ගණනය කළ යුතුය). 

3. ගෘහ පාලනය—ෙසේවකයින් හා සථ්ානීය ෙකොන්ත්රාත්කරුවන් වැෙඩහි ෙයෙදන ෙහෝ සංසරණය කරන සියලුම ක්ෙෂේත්රයන් 
උවදුරුවලින් ෙතොර බවට සෑම ෙසේවාස්ථානයක් මගින්ම සහතික කර ගත යුතුය. අවම වශෙයන් ඔවුන් කළ යුතු ෙද්:  

a. රාජකාරිෙය් ෙයෙදන සියලුම සථ්ාන පිරිසිදු, වියළි හා මනා නඩත්තු තත්ත්වයකින් තබා ගත යුතුය. 

b. ඇවිද යන මංෙපත් පය පැකිළීමට ෙහේතු වන උපද්රව ෙහෝ ෙවනත් බාධකවලින් ෙතොරව තබා ගත යුතුය. 

c. සියලු විද�ත් පුවරු, මුව ෙදවීෙම්/වතුර මල් ඇති සථ්ාන හා ෙවනත් හදිසි අවස්ථා උපකරණ සඳහා මීටර් 0.9 (අඩි 3) ක අවම 
ඉඩක් ෙවන් කර දිය යුතුය. 

d. සෑම අවස්ථාවකම ගබඩා ක්ෙෂේත්රයන් පිළිෙවළට තබා ගත යුතුය. සිවිලිෙම් සිට ෙහෝ ගිනි නිවීම් උපකරණවල සිට (මින් වඩා 
පහළින් පිහිටා ඇති කවරකට ෙහෝ) ෙස.මී. 45 (අඟල් 18) ඇතුළත ද්රව්ය අසුරනු ෙනොලැබිය යුත්ෙත්ය. 

e. ඉහිරීම් වහාම පිරිසිදු කරනු ලැබිය යුතු අතර අපද්රව්ය නිසි පරිදි බැහැර කරනු ලැබිය යුත්ෙත්ය (බිම ෙතත නම් අනතුරු ඇඟවීෙම් 
සලකුණු රඳවා තැබිය යුතුය). 

f. සියලුම කවුළු හා ෙදොරවල්වල පාරදෘශ්ය පෘෂ්ඨයන් කැඩී බිඳී යා ෙනොදී ආරක්ෂා කර ගත යුතුය. පුද්ගලයන් වැරදීෙමන් පාරදෘශ්ය 
ෙදොරවල් ෙහෝ බිත්ති හරහා ගමන් කිරීමට යාෙමන් ඒවාෙය් වැදීෙම් අවදානමක් ඇති තැන්වල ඒවා සලකුණු කර තිබිය යුතුය. 
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4. පිටවීම් —සෑම ෙසේවාස්ථානයක් විසින්ම ගිනි හා ෙවනත් හදිසි අනතුරුවල දී පිටවීම සඳහා ආරක්ෂා සහිත ක්රමෙව්දයන් සපයා දිය 
යුතුය: අවම වශෙයන් ඔවුන් කළ යුතු ෙද්:  

a. ආරක්ෂා සහිත ස්ථානයක් ෙවත පලා යාෙම් මාර්ගය වැරදී යා ෙනොහැකි පරිද්ෙදන් පිටවීෙම් මාර්ගයන් සකස ්ෙකොට ලකුණු කර 
තිබිය යුතුය. 

b. ආරක්ෂා සහිතව පිටව යා හැකි ස්ථානයක් ෙවත ෙයොමු ෙනොවන සියලු ෙදොරටු හා අභ්යන්තර පටුමං “පිටවිය ෙනොහැක” ෙලස 
ලකුණු කළ යුතුය. ෙවනත් කිසිදු ස්ථානයක් ෙවත හැරී යා ෙනොහැකි ෙලස අවසන් වන ෙහෝ ආරක්ෂා සහිතව පිටව යා හැකි 
ස්ථානයක් ෙවත ෙයොමු ෙනොවන අභ්යන්තර පටුමං මීටර් 16.67ට (අඩි 50) වඩා දිගු ෙනොවිය යුතුය. 

c. ෙගොඩනැගිල්ෙල් සියලුම ෙකොටස්වල සිට නිදහස ්හා බාධා රහිත පිටවීෙම් මාර්ග සඳහා පිටවීම් තබා ගත යුතුය. පලා යාම 
වැළැක්වීම සඳහා කිසිදු ෙදොරක් ෙහෝ අභ්යන්තර පටුමඟක් අගුලු ෙහෝ යතුරු ලෑම සිදු ෙනොකළ යුතුය. 

d. ගින්නක් ෙහෝ ෙවනත් හදිසි අනතුරක් ෙහේතුෙවන් පිටවීෙම් මාර්ගය අවහිර වී ඇති අවස්ථාවක දී පලා යාම සඳහා 
සෑම වැඩෙපොළක සිටම (ෙගොඩනැගිලි, ඉදි කිරීම්, අංශ ෙහෝ ක්ෙෂේත්ර අයත් විය හැක) විකල්ප මාර්ග සපයන ෙවනස ්මාර්ග, අවම 
වශෙයන් ෙදකක්වත් පවතින පරිදි පිටවීමි පිළිෙයල කිරීම.  

5. ආෙලෝකකරණය—සෑම ෙසේවාසථ්ානයක් මගින්ම ආරක්ෂාකාරී කාර්ය තත්ත්වයන් සඳහා ප්රමාණවත් ආෙලෝකයක් සැපයිය යුතුය. 

6. පඩි හා පඩිෙප්ළි (ෙසෝපාන) — සෑම ෙසේවාස්ථානයක් මගින්ම පඩි හා පඩිෙප්ළිවල ආරක්ෂා සහිත ෙලස ඉහළ පහළ යාම සඳහා 
පහසුකම් සැලසිය යුතුය. අවම වශෙයන් ඒ මගින් පහත දෑ සැපයිය යුතුය:  

a. ප්රමිතිගත අත්වැටක් (පඩි 4කට ෙහෝ ඊට වැඩි ගණනක් සඳහා). 

b. මීටර් 0.56 (අඟල් 22ක) අවම පළලක්. 

c. ෙනොලිස්සන පෘෂ්ඨයක් සහිත පඩි. 

d. කවර ෙහෝ පඩි ෙප්ළියක ආරම්භෙය් සිට අවසානය දක්වාම සියලුම පඩි එකම උසකින් හා පළලකින් යුක්ත විය යුතුය. 

7. ද්රව්ය පැටවීම, බෑම හා ගබඩා කිරීම:  
අවදානම් ඇගයුම—සෑම ෙසේවාස්ථානයක් සතුවම ද්රව්ය පැටවීම, බෑම හා ගබඩා කිරීම ආ�තව ෙල්ඛනගත අවදානම් ඇගයුමක් තිබිය 
යුතුය. අවදානම් ඇගයුමට අවම වශෙයන් පහත දෑ ඇතුළත් විය යුතුය:  

a. ද්රව්ය පැටවීම, බෑම හා ගබඩා කිරීම ආ�ත සියලු උපද්රව හඳුනා ගැනීම. 

b. හඳුනාගත් උපද්රව හා බැඳුණු සියලු අවදානම් ඇගයීම. 

c. අවදානම දුරු කිරීම ෙහෝ අවම කිරීම සඳහා පාලන ක්රමෙව්දයන් (උදා: පරීක්ෂණය, කාර්ය පරිසරය සකස ්කිරීම, රාක්ක 
සවිකිරීම්) හඳුනා ගැනීම 

8. ප්රතිපත්ති හා �යා පටිපාටි—සෑම ෙසේවාසථ්ානයක් මගින්ම භාණ්ඩ පැටවුම් ස්ථානෙය්/අංගණෙය් ආරක්ෂාකාරී බව හා රාක්ක 
පද්ධති සමග වැඩ කිරීම සහතික කරන ප්රතිපත්ති හා කාර්ය පරිපාටීන් �යාවට නැංවිය යුතුය.  

a. පැටවීම හා බෑම ඇරඹීමට ප්රථමෙයන් සැලසුම් රහිතව වාහන පිට වී යාම වැළැක්වීම සඳහා �යාමාර්ග. 

b. ගලවා ෙවන් කර ඇති ෙ�ලර ස්ථායී බව තහවුරු කිරීමට �යාමාර්ග. 

c. ෙ�ලර පරීක්ෂා කිරීම (බල ගැන්වූ ෙමෝටර් රථ භාවිතා කරන විට). 

d. පැටවුම් ස්ථාන/අංගණ භාවිතා ෙනොකරන අවසථ්ාවල මුර කිරීම. 
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e. ද්රව්ය ආරක්ෂිත ෙලස ඇසිරීම (උස, ආනතිය). 

f. සෑම රාක්ක සවි කිරීමකදීම අනන්ය හඳුනාගැනීෙම් අංකයක් හා ආරක්ෂා සහිත ෙහෝ උපරිම �යාකාරී භාරෙය් ප්රමාණය දර්ශනය 
කළ යුතුය. 

g. නව රාක්ක සවි කිරීම්, අලුත්වැඩියා, නවීකරණ ෙහෝ ඉවත් කිරීම සිදු කරනු ලබනුෙය් පුහුණු ෙසේවකයින් ෙහෝ සුදුසුකම් ලත් 
ස්ථානීය ෙකොන්ත්රාත්කරුවන් විසින් පමණි. 

h. සුදුසුකම් ලත් පුද්ගලයකු විසින් රාක්ක සවි කිරීම පිළිබඳ වාර්ෂික පරීක්ෂණයක් (රාක්ක මගින් හඳුනාගත් අවදානමක් ෙහෝ තුවාල 
ඇති විට) සම්පූර්ණ කළ යුතුය. 

i. සියලු ද්රව්ය ගබඩා පද්ධතිවල ව�හාත්මක හානි වහාම වාර්තා ෙකොට අලුත්වැඩියා කරනු ලැබිය යුත්ෙත්ය. 

9. පුහුණුව—ෙසේවකයින්ට යටත් පිරිෙසයින් පහත අංග අඩංගු පුහුණුවක් ලබා දිය යුතුය:  

• සාමාන්ය ආරක්ෂාව හා කාර්යස්ථානය ආ�ත ආරක්ෂාකාරී චර්යා. 

• මිනිස ්ශ්රමය ෙයොදා ද්රව්ය පරිහරණය කිරීම හා බැඳුණු කාර්ය පරිසර සුවතාව හා ෙකොන්ෙද් ආරක්ෂාව සඳහා ගනු ලබන �යා 
මාර්ග. 

• රාක්කවල ආරක්ෂාකාරී ගබඩා ධාරිතාවය. 

10. ෙල්ඛනකරණය 

පුහුණු වාර්තා: සෑම ෙසේවා ස්ථානයක්ම අවම වශෙයන් අවුරුදු 3 ක්වත් පුහුණු වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

සිද්ධිමය වාර්තා: සෑම ෙසේවා සථ්ානයක්ම අවම වසර 5 ක් සඳහා සිද්ධි වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

 

නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ ෛනතික 
අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් 
සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 

ෙයොමු: 

 අදාළ ෙෆඩරල් හා ෙද්ශීය නීති සහ ෙරගුලාසි. 

 Nike ESH අත්ෙපොත, පිටු 4-1 

 



ශරීරාරක්ෂක උවාරණ (PPE)   NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

PPE CLS – පිටුව 46  2017 සැප්තැම්බර් 

ප්රමිතිය 
සැපයුම්කරුවා ආරක්ෂාකාරී ෙසේවා සථ්ාන සැකැස්මක් සපයන අතර වැඩ කිරීම තුළින් ඇති විය හැකි ෙහෝ ඒ හා සම්බන්ධව ඇති විය හැකි 

ෙහෝ සැපයුම්කරුවාෙග් ෙසේවා ස්ථානෙය් ෙමෙහයුම් කටයුතුවල ප්රතිඵලයක් වශෙයන් ඇති විය හැකි හදිසි අනතුරු හා තුවාලවීම 

වැළැක්වීමට අවශ්ය �යාමාර්ග ගනු ලැෙබ්. සියලුම ෙසේවකයන්ෙග් ආරක්ෂාවට ඇති වන අවදානම් හඳුනාගැනීමට, මඟ හැරීමට ෙහෝ 

ප්රතිචාර දැක්වීමට සැපයුම්කරුවාට ක්රමෙව්ද ඇත. 

 ශාරීරික තුවාල ෙහෝ අපචයන් ඇති කිරීමට ෙහේතු විය හැකි කාර්යස්ථානෙය් ඇතිවන උවදුරුවලින් ෙසේවකයින් හා 
ෙකොන්ත්රාත්කරුවන් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ශරීරාරක්ෂක උවාරණ (PPE) වැඩසටහනක් සංවර්ධනය ෙකොට �යාත්මක 
කිරීම. සැපයුම්කරුවන් ෙමම ප්රමිති සංග්රහෙය් ෙහෝ අදාළ ෙද්ශීය නීති හා ෙරගුලාසිවල දක්වා ඇති අවශ්යතාවලින්, කවර ෙහෝ 
වඩා අනුල්ලංඝනීය එක හා අනුකූලතාව දැක්විය යුතුය. 

වගකීම්  

ස්ථානීය කළමනාකරු විසින් PPE වැඩසටහන සංවර්ධනය ෙකොට, �යාත්මක ෙකෙරනු ලැෙබන බව හා අනුගමනය කරනු ලැෙබන බවට 
වග බලා ගත යුතුය. 

HSE නිෙයෝජිත විසින් PPE වැඩසටහන පිහිටුවා, පවත්වාෙගන යාම හා �යාෙවහි ෙයදවීම සිදු කළ යුතුය. 

කළමනාකරුවන් හා සුපරීක්ෂකවරුන් විසින් ෙසේවකයින් පුහුණු කරනු ලැබ ඇති බව හා PPE වැඩසටහෙන් නියමයන් අනුගමනය කරනු 
ලබන බවට වග බලා ගත යුතුය. 

ෙසේවකයින් PPE වැඩසටහෙන් නියමයන් අනුගමනය කළ යුතුය. 

අර්ථ දැක්වීම් 
• ශරීරාරක්ෂක උවාරණ යනු දෑස,් මුහුණ, හිස, දෑත්, ෙදපා හා ඇඟිලි සඳහා වන ආරක්ෂක උපකරණ, ආරක්ෂක ඇඳුම් හා 

අවෙශෝෂණය ෙහෝ ශරීරෙය් ගැටීම මාර්ගෙයන් ශාරීරික අනතුරු සිදු වීෙමන් ආරක්ෂා වීම සඳහා ඇති ආරක්ෂක ආවරණ හා බාධක 
ෙවයි. 

අවශ්යතාවයන් 

1. අවදානම් ඇගයුම— සෑම ෙසේවාසථ්ානයක් සතුවම අවම වශෙයන් පහත අංග ඇතුළත් ෙල්ඛනගත අවදානම් ඇගයුමක් �යාත්මකව 
තිබිය යුතුය: 

a. ශරීරාරක්ෂක උවාරණ අවශ්ය විය හැකි කාර්යයන් හා ඒවාෙයන් සිදු විය හැකි උපද්රව හඳුනාගැනීම. 

b. උපද්රව හා බැඳුණු අවදානම ඇගයීම. 

c. පාලන ක්රමෙව්දයන් හඳුනාෙගන �යාත්මක කිරීම පළමුව ඉංජිෙන්රුමය පාලන ද ෙදවනුව පරිපාලනමය පාලන ද අවසාන 
වශෙයන් ශරීරාරක්ෂක උවාරණ භාවිතය ද සැලකිල්ලට ගන්න.  

2. ප්රතිපත්ති හා �යා පටිපාටි—සෑම ෙසේවාසථ්ානයක් මගින්ම PPE භාවිතය ඔසේසේ ශාරීරික අනතුරු සිදුවීෙම් අවදානම අවම කිරීම 
ෙහෝ දුරු කිරීම සඳහා �යා මාර්ග ගත යුතු අතර ඒවායින් අවම වශෙයන් පහත කරුණු ආවරණය විය යුතුය: 

a. දැනට පවතින PPE උපකරණවල ෙයෝග්යතාව ෙකොන්ත්රාත්කරු විසින් නිර්ණය කරනු ලැබ, අවශ්ය පරිදි නියම කර ඇති අවම 
ප්රමාණයට වැඩිෙයන් උපද්රවවලින් ආරක්ෂාව ලබා ෙදන නව ෙහෝ අමතර උපකරණ ෙතෝරාගත යුතුය. උපද්රව ගණනාවකට ෙහෝ 
එකවර සිදු වන උපද්රවවලට නිරාවරණය වීෙම් අවදානමක් ඇති විට එක් එක් උපද්රවෙය් උපරිම මට්ටමට එෙරහිව ප්රමාණවත් 
ආරක්ෂණයන් සැපයීම ෙහෝ මිල දී ගැනීම සඳහා නිර්ෙද්ශ කිරීම සිදු කළ යුතුය. 

b. PPE උපකරණ ෙයෝග්ය භාවිත ෙයදවුම් අනුව අඳිනු ලබන අතර එමගින් අතිෙර්ක අවදානමක් ඇති ෙනොකරයි. 
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c. සියලු ශරීරාරක්ෂක ඇඟලුම් හා උවාරණ සිදු කළ යුතු කාර්ය සඳහා ආරක්ෂාකාරී වන පරිද්ෙදන් සැලසුම් කර තැනිය යුතු අතර 
සනීපාරක්ෂක හා විශ්වාසය තැබිය හැකි තත්ත්වයක පවත්වා ගත යුතුය. NIOSH (වෘත්තීය ආරක්ෂාව හා ෙසෞඛ්ය සඳහා වන 
ජාතික ආයතනය) ANSI (ඇෙමරිකානු ජාතික ප්රමිති ආයතනය) ෙහෝ අදාළ රෙටහි ප්රමිතීන්ට අනුකූල වන ආරක්ෂක ඇඳුම් හා 
උපකරණ අයිතම පමණක් ප්රසම්පාදනය කිරීම ෙහෝ භාවිතය සඳහා අනුමත කිරීම සිදු කළ හැක. අලුතින් මිල දී ගන්නා ලද PPE 
යථාවත් වූ ANSI ෙහෝ ෙද්ශීය ප්රමිතීන්ට (අදාළ විට) පහත ආකාරයට අනුකූල විය යුතුය: 

• ඇස ්හා මුහුණු ආරක්ෂාව: 

- ඇසට හානි ඇති වීම වැළැක්වීම සඳහා ඇසට උවදුරු සිදු විය හැකි ස්ථානවල සිටින සියලු පුද්ගලයින් විසින් ආරක්ෂක 
උපැස ්පැළදිය යුතු ෙව්. මීට ෙසේවකයින්, පිටතින් පැමිෙණන්නන්, පර්ෙය්ෂකයින්, ෙතවැනි පාර්ශ්වයන් ෙහෝ 
හඳුනාගත් ඇසට උවදුරු ඇති කළ හැකි ප්රෙද්ශයක් හරහා ගමන් කරන ෙවනත් අය ඇතුළත් ෙව්. ෙමම පුද්ගලයන් 
සඳහා ආරක්ෂාව සැපයීමට, ෙකොන්ත්රාත්කරුවන් විසින් හැකි උපරිම ප්රමාණෙයන් ආරක්ෂාව සපයන ඇස ්ආවරණ 
හා/ෙහෝ ප්ලාස්ටික් ඇස ්ආරක්ෂක ප්රමාණවත් ප්රමාණයක් සපයා ගත යුතුය. ෙමකී පුද්ගලයන් පුද්ගලික ඇස ්
කන්ණාඩි පළඳින්ෙන් නම් ඊට උඩින් පැළඳීම සඳහා ෙයෝග්ය වන ඇස ්ආරක්ෂකයක් ලබා දිය යුතුය. 

- පාෙවන අංශු, ද්රව වූ ෙලෝහ, අම්ල ෙහෝ පිළිසස්ීම් ඇති කළ හැකි ද්රව, රසායනික ද්රව, වායු ෙහෝ වාෂ්ප, ජීව-
එෙයොෙරොෙසෝල ෙහෝ තුවාල සිදු කළ හැකි සුළු විකිරණ ෙවතින් ෙසේවකයින් උවදුරුවලට නිරාවරණය වන 
අවසථ්ාවන්හි ෙයෝග්ය ආරක්ෂක භාවිතා කළ යුතුය. 

- උපද්රව සහිත පරිසරයක දී අක්ෂි කාච භාවිතා කරන්නන් ද සුදුසු ඇස ්හා මුහුණු ආරක්ෂක උපාංග පැළඳිය යුත්ෙත්ය. 

- පාෙවන අංශු මගින් උවදුරු ඇති ස්ථානවල දී පැති ආවරක භාවිතා කරනු ලැබිය යුත්ෙත්ය. 

- රසායනික ද්රව්ය විසි වීෙම් උවදුරක් ඇති ස්ථානවල දී ඇස ්ආවරණ හා මුහුණු ආවරණ පැළඳිය යුත්ෙත්ය. 

- මුහුණු ආවරණ පැළඳිය යුත්ෙත් මූලික ඇස ්ආරක්ෂක (ආරක්ෂක කන්ණාඩි හා ඇස ්ආවරණ) උපකරණ පැළඳීෙමන් 
පසු පමණකි. 

- ෛවද්ය නිර්ෙද්ශෙයන් අක්ෂි කාච පළඳින ෙසේවකයින් සඳහා ලබා ෙදන ඇස ්ආරක්ෂක උපකරණ සඳහා එක්ෙකෝ 
සැලසුම් කිරීෙම් දී නිර්ෙද්ශය ඇතුළත් කරනු ලැබිය යුතු වන්ෙන්ය. නැතෙහොත් නිර්ෙද්ශිත අක්ෂි කාචවලට උඩින් 
නිසි පරිදි සවි විය යුතුය. 

- සුළු විකිරණවලින් ආරක්ෂාව ලබා ගැනීම සඳහා ෙයෝග්ය ෙපරහන් කාච සවි කරන ලද උපකරණ භාවිතා කරනු ලැබිය 
යුතුය. අඳුරු ෙහෝ අවපැහැ කරන ලද කාච ඒවා ෙපරහන් කාච ෙලස සලකුණු ෙකොට ෙහෝ හඳුනාෙගන ලැබ ඇත්නම් 
විනා ෙපරහන් කාච ෙලස සලකනු ලැබිය ෙනොහැක. 

• හිසට ආරක්ෂාව: 

- ඉදි කිරීම් හා ෙවනත් විවිධ වැෙඩහි නිරත වන සියලු ෙසේවකයින් හා ෙකොන්ත්රාත්කරුවන් ෙවත ශීර්ෂාරක්ෂක ලබා 
ෙදනු ලැබිය යුතු අතර ඔවුන් ඒවා භාවිතා කළ යුතු ෙව්.  

- ඇද වැෙටන ෙහෝ සවි කර ඇති වස්තුවලින් ෙහෝ විදුලි සැර වැදීෙමන් ආපදා සිදු විය හැකි ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේත්රවල සිටින 
ඉංජිෙන්රුවන්, පරීක්ෂකවරුන් හා බැහැරින් පැමිෙණන්නන් විසින් ද ශීර්ෂාරක්ෂක පැළඳිය යුතු ෙව්.  

- තියුණු වසත්ූන්ෙග් ගැටීම ෙහේතුෙවන් හිස ්කබල පැළී යාෙමන් ආරක්ෂාව ලබා ගැනීමට පැළඳීම සඳහා ගැටීම්වලට 
ඔෙරොත්තු ෙදන හිස ්වැසුම්/ශීර්ෂාවරණ ලබා දිය යුතුය. ෙකෙසේ වුවත්, ෙම්වා කඩා වැෙටන වස්තූන්ෙගන් ඇති වන 
දැඩි ගැටුම් ෙතරපුමට ෙහෝ කා වැදීමට ඔෙරොත්තු ෙනොෙදන බැවින් ආරක්ෂක හිස ්වැසුම්/ෙතොප්පිවලට ආෙද්ශකයක් 
ෙලස පළඳිනු ෙනොලැබිය යුත්ෙත්ය. 
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• පාද ආරක්ෂාව: 

- බිම වැටිය හැකි බඩු ෙපොදි, ද්රව්ය, බර ෙමවලම්වල ෙකොටස ්වැනි ද්රව්ය ඔසවාෙගන යාෙම් දී ෙහෝ පරිහරණය කිරීෙම් දී 
සහ ද්රව්ය පාද මතට වැටීමට ඉඩ ඇති ෙවනත් �යාකාරකම්වල දී ඝට්ටනවලින් ආරක්ෂාව ලබා ෙදන ආරක්ෂක 
සපත්තු ෙහෝ බූට් සපත්තු පැළඳිය යුතුය.  

- ස්කිඩ් ට්රක් (හස්තීය ද්රව්ය හසුරවන ෙමෝටර් වාහන) ෙයොදා ගන්නා �යාකාරකම් ෙහෝ ද්රව්ය ෙහෝ උපකරණ 
ෙසේවකයකුෙග් පය මතට ෙපරළීමට ඉඩ ඇති ෙවනත් �යාකාරකම් සඳහා සම්පීඩනයන්ට ඔෙරොත්තු ෙදන ආරක්ෂක 
සපත්තු ෙහෝ බූට් සපත්තු පැළඳිය යුතුය.  

- ඇණ, කම්බි, ඇමුණුම් ඇණ, ඉස්කුරුප්පු, විශාල ස්ෙට්පල් ෙහෝ සුන්බුන් ෙලෝහ වැනි ඇෙනන ද්රව්ය පෑගීෙමන් පාද 
තුවාල විය හැකි ස්ථානවල සිදුරු වීමට ලක් ෙනොවන ආරක්ෂක සපත්තු ෙහෝ බූට් සපත්තු පැළඳිය යුතුය. 

• දෑත් ආරක්ෂාව: 

- රසායන ද්රව්ය, කැපුම්, විදාරණයන්, සීරීම්, සිදුරු වීම්, පිළිස්සීම්, ෛජවීය ද්රව්ය හා හානිදායක උෂ්ණත්ව අන්තයන් 
මගින් ආපදා සිදු විය හැකි විට ෙයෝග්ය අත්වැසුම් පැළඳිය යුතුය.  

- අත්වැසුෙම් කාර්යඵල ගුණාංග, තත්ත්ව, භාවිතා කරන කාල සීමාව හා නිරාවරණය වන උපද්රවය මත පදනම්ව 
අත්වැසුම් ෙතෝරා ගත යුතුය. එක් වර්ගයක අත්වැසුමක් සෑම අවසථ්ාවක් සඳහාම ෙනොගැළෙපනු ඇත.  

• සමට ආරක්ෂාව (අත් වැසුම්වලට අමතරව): 

- සිරුරට රසායන ද්රව්ය විසිරීෙම් ඉඩක් ඇත්නම් ෙහෝ වායුෙගෝලෙය් සමට හානි කළ හැකි ෙහෝ සෙමන් සිරුරට 
අවෙශෝෂණය විය හැකි ධූලක අඩංගු වන්ෙන් නම් ෙහෝ ෙසේවකයකුෙග් බැහැරට අඳින ඇඳුම්වල ධූලක තැවරීමට ඉඩ 
ඇත්නම් සම ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ආවරණ පැළඳිය යුතුය. නිරාවරණය වීමට ඉඩ ඇත්ෙත් සිරුෙර් කවර ෙකොටස ද 
යන්න මත ආවරණය කළ යුතු ප්රමාණය තීරණය ෙව්. කුඩා පාලනය කළ �යාදාමයන් සඳහා කාවාඩමක් (ඒප්රනය) 
ප්රමාණවත් වීමට ඉඩ ඇති අතර හිසට ඉහළින් කරන වැඩ සඳහා සම්පූර්ණ සිරුරම ආවරණය වන ඇඳුමක් අවශ්ය විය 
හැක.  

a. පලුදු වූ PPE කට්ටලයක් පිළිබඳ වාර්තා කිරීම හා ඒ ෙවනුවට අලුත් එකක් ලබා ගැනීම සඳහා කාර්ය පරිපාටි. 

b. පිරිසිදු, මනා �යාකාරී තත්ත්වයක පවත්වාෙගන නිසි පරිදි ගබඩා ෙකොට තිබිය යුතුය. 

c. ෙසේවාදායකයා විසින් සැපයීම හා අලුත්වැඩියාව ෙනොමිෙල් කරනු ලැබිය යුතුය. 

d. අවම වශෙයන් කාර්තුවකට වරක් පරීක්ෂා කරනු ලැබිය යුතුය. 

3. පුහුණුව—මුල් වරට පවරා ෙදනු ලැබීෙම් දී පුහුණුවක් ලබා ෙදන අතර අනතුරුව අවම වශෙයන් වසරකට වරක් පුහුණුව ලබා ෙදයි. 
පුහුණුෙවන් අවම ෙලස පහත දෑ ආවරණය කරනු ලැබිය යුතුයි: 

• කවර PPE උපකරණ කුමන විටක අවශ්ය ද යන්න සහ PPE සඳහා ඇති සීමා කිරීම්. 

• PPE නිසි පරිදි පරිහරණය හා ආරක්ෂා කිරීම, නඩත්තුව, ප්රෙයෝජ්ය ආයු කාලය හා බැහැර කිරීම. 

• PPE උපකරණ පැළඳිය යුතු සෑම ෙසේවකයකු ෙවතම PPE නිවැරදි පරිහරණය හා ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධෙයන් පුහුණුවක් 
ලබා දිය යුතුය. ෙකොන්ත්රාත්කරුවන් විසින් ෙසේවකයින් ෙවත අවශ්ය පරිදි කාලීන නැවත පුහුණු ලබා දිය යුතුය. යටත් 
පිරිෙසයින් පහත දෑ පිළිබඳ දැනුවත් වීම සඳහා සෑම ෙසේවකයකුම පුහුණු කරනු ලැබිය යුතුය: 

- PPE උවමනා කවර විටක ද හා කුමක් නිසා ද යන්න. 

- අවශ්ය වන්ෙන් කවර ශරීරාරක්ෂක උවාරණ ද යන්න. 
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- ෙපෞද්ගලික PPE නිසි පරිදි ඇඟලීම, ඉවත් කිරීම, සීරුමාරු කිරීම හා පැළඳීම සිදු කරන්ෙන් ෙකෙසේ ද යන්න. 

- PPE උපකරණවල සීමා. 

- PPE නිසි ආරක්ෂාව, නඩත්තුව, ප්රෙයෝජ්ය ආයු කාලය හා බැහැර කිරීම. 

- රසායනාගාර හා මිශ්ර කිරීම්වල නියැෙලන පිරිස ්හට ඔවුන් ෙපොදු ස්ථානවලට (ශාලා, ෙසෝපාන, ආහාර ගන්නා සථ්ාන, 
විෙව්ක කාමර, කාර්යාල යනාදිය) පැමිණීමට ෙපර අත්වැසුම් හා කබායන් ඉවත් කළ යුතු බවට උපෙදස ්ලබාදිය 
යුතුය. අන්තරායකර ද්රව්ය ෙහෝ කාරකයන් ප්රවාහනය කිරීම සඳහා ද්විතීයික බහලුම් භාවිතා කළ යුතුය. 

- සෑම ෙසේවකෙයකුම පුහුණුව පිළිබඳව අවෙබෝධයක් හා PPE භාවිතා කර වැඩ කටයුතු කිරීමට ෙපර PPE නිසි ෙලස 
භාවිතා කිරීමට ඇති හැකියාව ෙපන්විය යුතුය. 

• නව ෙහෝ අතිෙර්ක අන්තරායන් ඇති කළ හැකි නව උපකරණ ෙහෝ �යාවලීන් හඳුන්වා දුන් පසුව ෙසේවා සථ්ානය පිළිබඳ 
යළි ඇගයීමක් කළ යුතුය. 

• හදිසි අනතුරු වාර්තා සමාෙලෝචනය කළ යුතු අතර ෙපර ෙතෝරන ලද PPE වල සුදුසු බව නැවත ඇගයිය යුතුය. 

• PPE සඳහා පුහුණු කරන ලද බලපෑම් ලත් ෙසේවකෙයකුට එය භාවිතා කිරීමට ඇති අවෙබෝධය ෙහෝ හැකියාව ෙනොමැති 
බවට විශ්වාස කිරීමට කම්හල් කළමනාකාරීත්වයට ෙහේතුවක් ඇති විෙටක කළමනාකරුවා/අධීක්ෂක එවැනි ෙසේවකයන් 
යළි පුහුණු කළ යුතුය. 

• ෙපර පුහුණුව යල් පැනගිය බවට හැෙඟන ෙලස ෙසේවා සථ්ානෙය් ෙහෝ PPE වල ෙවනසක්ම් සිදු කළ විට ෙහෝ බලපෑම්ලත් 
ෙසේවකයාෙග් දැනුම ෙහෝ පවරන ලද ආරක්ෂණ උපකරණ භාවිතය අප්රමාණවත් වූ විටද යළි පුහුණු කිරීම අවශ්ය ෙව්. 

4. ෙල්ඛනකරණය  

පුහුණු වාර්තා: සෑම ෙසේවා ස්ථානයක්ම අවම වශෙයන් අවුරුදු 3 ක්වත් පුහුණු වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

සිද්ධිමය වාර්තා: සෑම ෙසේවා සථ්ානයක්ම අවම වසර 5 ක් සඳහා සිද්ධි වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

ෙවනත් වාර්තා:  

a. වර්තමාන අවදානම් ඇගයීම. 

b. අවම වසර 3ක පරීක්ෂණ වාර්තා. 
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නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ ෛනතික 
අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් 
සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 

ෙයොමු: 

 අදාළ ෙෆඩරල් හා ෙද්ශීය නීති සහ ෙරගුලාසි. 

 Nike ESH අත්ෙපොත, පිටු 7-1 

 



ශ්රමක්ෂමතාවය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

ශ්රමක්ෂමතා CLS – පිටුව 51 2017 සැප්තැම්බර් 

ප්රමිතිය 

සැපයුම්කරුවා ආරක්ෂාකාරී ෙසේවා ස්ථාන සැකැස්මක් සපයන අතර වැඩ කිරීම තුළින් ඇති විය හැකි ෙහෝ ඒ හා සම්බන්ධව ඇති විය හැකි 
ෙහෝ සැපයුම්කරුවාෙග් ෙසේවා ස්ථානෙය් ෙමෙහයුම් කටයුතුවල ප්රතිඵලයක් වශෙයන් ඇති විය හැකි හදිසි අනතුරු හා තුවාලවීම 
වැළැක්වීමට අවශ්ය �යාමාර්ග ගනු ලැෙබ්. සියලුම ෙසේවකයන්ෙග් ආරක්ෂාවට ඇති වන අවදානම් හඳුනාගැනීමට, මඟ හැරීමට ෙහෝ 
ප්රතිචාර දැක්වීමට සැපයුම්කරුවාට ක්රමෙව්ද ඇත. 

 ශ්රමක්ෂමතා අන්තරායන් සමග සම්බන්ධ අවදානම් අවම කිරීම ෙහෝ තුරන් කිරීම සඳහා �යාවලීන් හා �යාපටිපාටීන් 
සංවර්ධනය කර �යාත්මක කිරීම. 

වගකීම්  
ස්ථාන භාර කළමනාකරු ශ්රමක්ෂමතා වැඩසටහන් පටිපාටීන් සංවර්ධනය කර �යාත්මක කර අනුගමනය කරන බවට වගබලාගත යුතුය.  

HSE නිෙයෝජිතයා, ශ්රමක්ෂමතා ප්රතිපත්ති හා �යාපටිපාටීන්, ලිඛිත පටිපාටීන්, පුහුණුව, වාර්තා තැබීම හා වාර්ෂික සමාෙලෝචනය සඳහා 
වන අවදානම් ඇගයීම් ස්ථාපිත කර, නඩත්තු කර පරිපාලනය කළ යුතුය. 

කළමනාකරුවන් හා අධීක්ෂකයින්, ශ්රමක්ෂමතා පටිපාටීන් හා සම්බන්ධව ෙසේවකයන් පුහුණුව ලැබ ඇති බව හා එහි අවශ්යතාවයන්ට 
අනුගත ෙවන බවට වග බලාගත යුතුය. 

ෙසේවකයන් ශ්රමක්ෂමතා පටිපාටීන්ෙග් අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතුය. 

අර්ථ දැක්වීම් 
• ශ්රමක්ෂමතාවය යනු උපකරණ හා පටිපාටීන් සැලසුම් කිරීම තුළින් යම් කාර්යයක් කිරීමට නියමිත පුද්ගලයන්ට වැඩ කටයුතු සකස ්

කර දීමයි. 

අවශ්යතාවයන් 

1. අවදානම් ඇගයුම—සෑම ෙසේවා සථ්ානයකම එක් එක් කාර්යයන් සඳහා ෙල්ඛනගත කළ අවදානම් ඇගයීමක් තිබිය යුතු අතර එයට 
අවම වශෙයන් පහත ෙද් ඇතුළත් විය යුතුය: 

a. කාර්යයන් හා ආ�ත අන්තරායන් හඳුනාගැනීම. 

b. අන්තරායන් සමග සම්බන්ධ අවදානම් ඇගයීම. 

c. අවදානම අවම කිරීම සඳහා පාලනයන් හඳුනාගැනීම (උදා, වැඩ ප්රෙද්ශෙය් සැලසුම, රැකියා වටමාරුව). 

2. ප්රතිපත්ති හා �යා පටිපාටි—සෑම ෙසේවා සථ්ානයකම ශ්රමක්ෂමතා අන්තරායන් ෙවත ආමන්ත්රණය ෙකෙරන �යා පටිපාටීන් 
�යාත්මක වී තිබිය යුතුය. �යා පටිපාටීන් අවම වශෙයන් පහත ෙද් ආවරණය කළ යුතුය: 

a. ෙප්ෂි හා ඇටසැකිලි සම්බන්ධ ආබාධ (MSD), ඒවාෙය් මුල් සලකුණු හා ලක්ෂණ සහ MSD අන්තරායන් පිළිබඳව කළින්ම 
වාර්තා කිරීම. 

b. ශ්රමක්ෂමතා පිළිබඳ වරින් වර ෙකෙරන සන්නිෙව්දන ඇතුලත් ෙසේවක මැදිහත්වීම් �යාවලිය හා ශ්රමක්ෂමතා ගැටළු ආ�ත 
ෙසේවක ෙයෝජනා සමාෙලෝචනය. 

c. ශ්රමක්ෂමතා අන්තරායන් ෙහෝ හානිවීෙම් ප්රවණතා වාර්තා කිරීම හරහා ඉදිරිපත් ෙවන ශ්රමක්ෂමතා ගැටළු නිවැරදි කිරීම සඳහා 
�යාවලියක්. 

d. නැවත සිදුෙවන �යාවන් සඳහා විෙව්ක කාලයන් ලබාදීම ෙහෝ �යාකාරකම් ෙවනස ්කිරීමක් ලබාදීම. 

e. තනි පුද්ගල පරිගණක වැඩ මධ්යසථ්ාන ඇගයීම. 

f. උපකරණ හා �යාවලීන් නිමැවීෙම්දී ශ්රමක්ෂමතාවය ෙයොදා ගැනීම. 
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3. පුහුණුව—ශ්රමක්ෂමතාවය හා සම්බන්ධ අන්තරායන් ඇති වන කටයුතුවල නියැෙලන සියලු ෙදනා පුහුණු කළ යුතුය. පුහුණුවට අයත් 
විය යුතු ෙද්: 

• ෙපොදු MSD හා ඒවාෙය් සලකුණු හා ලක්ෂණ. 

• MSD සහ හා ඒවාෙය් සලකුණු හා ලක්ෂණ කළින්ම වාර්තා කිරීෙම් වැදගත්කම හා ඒවා කළින්ම වාර්තා කිරීමට 
ෙනොහැකිවීෙමන් ඇති ෙවන ප්රතිඵල. 

• ෙසේවාස්ථානෙය් MSD සහ ඒවාෙය් සලකුණු හා ලක්ෂණ වාර්තා කරන ආකාරය. 

• MSD අන්තරායන් හා සම්බන්ධ අවදානම් සාධක, රැකියා හා වැඩ කටයුතු වර්ග. 

• අවදානම් සාධක අවම කරගැනීම සඳහා භාවිතා ෙකෙරන ක්රමෙව්දයන්, ෙමවලම් ෙහෝ උපකරණ. 

• වැඩ බිම් ශ්රමක්ෂමතා වැඩසටහෙන් පිරිවිතරයන්. 

4. ෙල්ඛනකරණය  

පුහුණු වාර්තා: සෑම ෙසේවා ස්ථානයක්ම අවම වශෙයන් අවුරුදු 3 ක්වත් පුහුණු වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

ෛවද්ය වාර්තා: සෑම ෙසේවා සථ්ානයක්ම අවම ෙසේවා කාලය සහ වසර 30 දක්වා රහස්ය හා ආරක්ෂිත ෛවද්ය වාර්තා නඩත්තු කළ 
යුතුය. නීතිෙයන් අවශ්ය කරන ආකාරයට විනා, ෙසේවකයාෙග් ලිඛිත අවසරය රහිතව ෛවද්ය වාර්තා එළිදරව් කරනු ෙනොලැබිය 
යුත්ෙත්ය.  

සිද්ධිමය වාර්තා: අවම වශෙයන් වසර 5 ක ශ්රමක්ෂමතා හානි හා අසනීප වාර්තා තබාගත යුතුය. 

ෙවනත් වාර්තා: වර්තමාන අවදානම් ඇගයීම හා පුද්ගලික ශ්රමක්ෂමතා ෙසේවා මධ්යසථ්ාන ඇගයීම. 

 

නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ ෛනතික 
අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් 
සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 

ෙයොමු: 

 අදාළ ෙෆඩරල් හා ෙද්ශීය නීති සහ ෙරගුලාසි. 

 Nike “තුවාල වීම්/අසනීප කළමනාකරණය” නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය. 

 Nike ESH අත්ෙපොත, පිටු 5-15 
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ප්රමිතිය 
සැපයුම්කරුවා ආරක්ෂාකාරී ෙසේවා සථ්ාන සැකැස්මක් සපයන අතර වැඩ කිරීම තුළින් ඇති විය හැකි ෙහෝ ඒ හා සම්බන්ධව ඇති විය හැකි 

ෙහෝ සැපයුම්කරුවාෙග් ෙසේවා ස්ථානෙය් ෙමෙහයුම් කටයුතුවල ප්රතිඵලයක් වශෙයන් ඇති විය හැකි හදිසි අනතුරු හා තුවාලවීම 

වැළැක්වීමට අවශ්ය �යාමාර්ග ගනු ලැෙබ්. සියලුම ෙසේවකයන්ෙග් ආරක්ෂාවට ඇති වන අවදානම් හඳුනාගැනීමට, මඟ හැරීමට ෙහෝ 

ප්රතිචාර දැක්වීමට සැපයුම්කරුවාට ක්රමෙව්ද ඇත. 

 වැඩ මට්ටම්වලින්, මත ෙහෝ තුළින් වැටීම ආ�ත අවදානම් අඩු කිරීම ෙහෝ තුරන් කිරීම සඳහා හා වස්තූන් වැටීෙමන් ෙසේවකයන් 
ෙහෝ ෙකොන්ත්රාත්කරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා �යා පටිපාටීන් සංවර්ධනය කර �යාත්මක කිරිම. 

වගකීම්  
ස්ථාන භාර කළමනාකරු, වැටීෙමන් ආරක්ෂා වීෙම් පටිපාටීන් සංවර්ධනය කර �යාත්මක කර අනුගමනය කරන බවට වගබලාගත යුතුය. 

HSE නිෙයෝජිතයා, වැටීෙමන් ආරක්ෂා වීෙම් �යාපටිපාටි, ස්ථාපිත කර, නඩත්තු කර පරිපාලනය කළ යුතුය. 

කළමනාකාරුවන් හා අධීක්ෂකයින්, වැටීෙමන් ආරක්ෂා වීෙම් පටිපාටීන් හා සම්බන්ධව ෙසේවකයන් පුහුණුව ලැබ ඇති බව හා එහි 
අවශ්යතාවයන්ට අනුගත ෙවන බවට වග බලාගත යුතුය. 

ෙසේවකයන් වැටීෙමන් ආරක්ෂා වීෙම් පටිපාටීන්ෙග් අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතුය. 

අර්ථ දැක්වීම් 
• වැටීෙමන් ආරක්ෂා වීෙම් ක්රමය යනු වැටීමක් නැවැත්වීම පිණිස ෙයොදා ඇති ශරීර ආරක්ෂක ෙවරෙපොට, කම්පන වාරක ලණු, මන්දන 

උපාංග, තිරස ්ජීවෙර්ඛා හා නැගුරම් වැනි ආරක්ෂණ උපකරණ සංරචකයන් භාවිතා කිරීමයි. 

අවශ්යතාවයන් 

1. අවදානම් ඇගයුම—සෑම ෙසේවා සථ්ානයකම ෙල්ඛනගත වැටීෙම් අවදානම් ඇගයීමක් තිබිය යුතු අතර එයට අවම වශෙයන් පහත ෙද් 
අයත් විය යුතුය: 
a. ෙසේවකෙයක් ෙහෝ වස්තුවක් වැටීෙම් අවදානම ඇති රාජකාරි �යා ෙමොනවාදැයි හඳුනාගැනීම. 
b. උස ස්ථානවල වැඩ කිරීමට සම්බන්ධ කටයුතුවල අවදානම ඇගයීමක්. 
c. අවදානම අඩු කිරීම සඳහා ගත හැකි පාලන �යාමාර්ග හඳුනාගැනීම හා �යාත්මක කිරීම. 

2. ප්රතිපත්ති හා �යා පටිපාටි—සෑම ෙසේවා සථ්ානයකම වැටීෙම් ෙහෝ වැෙටන වස්තුවක ගැටීෙම් අවදානම අඩු කිරීමට ෙහෝ තුරන් 
කිරීමට වන �යා පටිපාටියක් �යාත්මක කර තිබිය යුතු අතර අවම වශෙයන් පහත ෙද් අයත් විය යුතුය: 

a. මීටර් 1.8 (අඩි 6) ෙහෝ ඊට වැඩි අනාරක්ෂිත උසක් ඇති ස්ථාන සඳහා පූර්ණ ශරීර වැරෙපොටක් අවශ්ය ෙව්. 

b. සෑම භාවිතා කිරීමකට ෙපර හා පසු වැටීෙමන් ආරක්ෂා වන උපකරණ පරීක්ෂා කර බැලිය යුතුය. 

c. මාසිකව වැටීෙමන් ආරක්ෂා වීෙම් උපකරණ පරීක්ෂා කිරීම. 

d. වැටීෙමන් ආරක්ෂා වීෙම් උපකරණ නිසි ෙලස නඩත්තුව, පිරිසිදු කිරීම හා ගබඩා කිරීම. 

e. වැටීෙමන් ආරක්ෂා වීෙම් උපකරණ නිසි ෙලස භාවිතා කිරීම. 

f. ෙමවලම් හා ද්රව්ය නිසි ෙලස හැසිරවීම, ගබඩා කිරීම හා ආරක්ෂා කිරිම. 

g. වැටීෙම් අවදානම ඇති ෙහෝ වැෙටන ද්රව්ය තිබීමට අවදානම ඇති ප්රෙද්ශවලට පිවිසීම සීමා කිරීම. 

h. තුවාල ලැබූ ෙසේවකෙයකු ඉවත් කිරීම සඳහා ෙල්ඛනගත කර ඇති හදිසි අවස්ථා �යා පටිපාටීන්. 
  



වැටීෙමන් ආරක්ෂාව  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

වැටීෙමන් ආරක්ෂාව CLS – පිටුව 54 2017 සැප්තැම්බර් 

i. ඉණිමං ආරක්ෂාව: 

• ඉන්ෙවන්�ය. 

• ආරක්ෂිත භාවිතය. 

• පරීක්ෂා කිරීෙම් අවශ්යතාවයන්. 

j. මී 2.1 (අඩි 7) ට වඩා උස සවිකළ ඉණිමං සියල්ලට මී 2.1 (අඩි 7) ක උසකදී ඒ වටා තැනූ කූඩුවක් තිබිය යුතුය. 

k. පිවිසුම් උපකරණ (එනම් මිනිසුන් ෙගන යන, කතුරු හා ඇහැසි ෙසෝපාන, සක්ැෙෆෝල්ඩින් යනාදිය) ආරක්ෂාකාරීව භාවිතා කිරීම, 
නඩත්තුව හා පරීක්ෂාව 

l. බිම් හා බිත්ති විවර: 

• මී 1.2 (අඩි 4) කට වඩා දුරක් මිනිෙසක් වැටිය හැකි ඕනෑම සථ්ානයක්, එය රැම්පයක, පඩි ෙපළක ෙහෝ සවි කළ 
ඉනිමඟක පිවිසුමක් ෙනොවන්ෙන් නම්, සම්මත ගරාදි වැටක් හා පා ඇඟිලි පුවරුවක් (සම්මත ගරාදි වැටක ඉහළ ගරාදිය, 
මධ්ය ගරාදිය හා කණු ඇත) සහිතව සෑම විවෘත ෙපෙදසක්ම ආවරණය කළ යුතුය. 

• බිත්ති ෙහෝ බිම් විවරයකින් යම් අන්තරායකර විය හැකි ද්රව්යයක් ෙහෝ උපකරණයක් වැටීමට ඉඩ ඇත්නම්, එම විවර පා 
ඇඟිලි ආවරණ ෙහෝ වැෙසන තිරයකින් ආරක්ෂා කළ යුතුය. 

3. පුහුණුව—මූලික වැඩ පැවරුම් අවසථ්ාෙව් ෙහෝ ඉන් පසු අවම වශෙයන් වාර්ෂිකව සියලුම බලපෑම් ලබන ෙසේවකයන්ට වැටීෙමන් 
ආරක්ෂා වීෙම් උපක්රම පිළිබඳව පුහුණුවක් ලබාදිය යුතුය. පුහුණුෙවන් අවම ෙලස පහත දෑ ආවරණය කරනු ලැබිය යුතුයි: 

• වැටීෙම් අන්තරායන්ට නිරාවරණය විය හැකි අය. 

• අන්තරායන් හඳුනාගන්නා හා අවම කරනා ආකාරය. 

• වැඩ ප්රෙද්ශය තුළ වැටීෙම් අන්තරායන්වල ස්වභාවය. 

• ක්රමය නඩත්තු කිරීෙම් හා පරීක්ෂා කිරීෙම් නිවැරදි �යා පටිපාටිය. 

• වැටීෙමන් ආරක්ෂා වීම භාවිතා කිරීම හා ෙමෙහයවීම. 

• වැටීෙමන් ආරක්ෂා වීෙම් සංරචකයන් සඳහා වන උපරිම බර සීමාවන්. 

ඉණිමං ආරක්ෂාව: සියලුම බලපෑම් ලබන ෙසේවකයන්ට ආරක්ෂාකාරී භාවිතය හා පරීක්ෂා කිරීෙම් අවශ්යතාවයන් ආවරණය කරමින් 
ඉණිමං ආරක්ෂාව පිළිබඳ පුහුණුවක් පැවැත්ෙවනු ඇත. 

4. ෙල්ඛනකරණය  

පුහුණු වාර්තා: සෑම ෙසේවා ස්ථානයක්ම අවම වශෙයන් අවුරුදු 3 ක්වත් පුහුණු වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

සිද්ධිමය වාර්තා: සෑම ෙසේවා සථ්ානයක්ම අවම වසර 5 ක් සඳහා සිද්ධි වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

ෙවනත් වාර්තා: 

a. වර්තමාන අවදානම් ඇගයීම. 

b. අවම වශෙයන් වසර 3ක් සඳහා පරීක්ෂා කිරීෙම් ආකෘති පත්ර (වැටීෙමන් ආරක්ෂා වීම් හා ඉණිමං) පවත්වා ගත යුතුය. 
  



වැටීෙමන් ආරක්ෂාව  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

වැටීෙමන් ආරක්ෂාව CLS – පිටුව 55 2017 සැප්තැම්බර් 

 

නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ ෛනතික 
අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් 
සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 

ෙයොමු: 

 අදාළ ෙෆඩරල් හා ෙද්ශීය නීති සහ ෙරගුලාසි. 

 Nike ESH අත්ෙපොත, පිටු 7-19 

 

 



වාහන හා ගමනාගමන කළමනාකරණය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

ගමනාගමන කළමනාකරණය CLS – පිටුව 56 2017 සැප්තැම්බර් 

ප්රමිතිය 
සැපයුම්කරුවා ආරක්ෂාකාරී ෙසේවා ස්ථාන සැකැස්මක් සපයන අතර වැඩ කිරීම තුළින් ඇති විය හැකි ෙහෝ ඒ හා සම්බන්ධව ඇති විය 
හැකි ෙහෝ සැපයුම්කරුවාෙග් ෙසේවා ස්ථානෙය් ෙමෙහයුම් කටයුතුවල ප්රතිඵලයක් වශෙයන් ඇති විය හැකි හදිසි අනතුරු හා තුවාලවීම 
වැළැක්වීමට අවශ්ය �යාමාර්ග ගනු ලැෙබ්. සියලුම ෙසේවකයන්ෙග් ආරක්ෂාවට ඇති වන අවදානම් හඳුනාගැනීමට, මඟ හැරීමට ෙහෝ 
ප්රතිචාර දැක්වීමට සැපයුම්කරුවාට ක්රමෙව්ද ඇත. 

 බලගැන්වූ ෙමෝටර් වාහන හා මගී ගමනාගමනය ෙමෙහයවීම හා සම්බන්ධ අවදානම් අවම කිරීමට ෙහෝ තුරන් කිරීමට �යාවලීන් 
හා �යා පටිපාටීන් සංවර්ධනය කර �යාත්මක කළ යුතුය. ෙකොන්ත්රාත්කරුවා, ෙමම ප්රමිතීන් තුළ දක්වා ඇති අවශ්යතාවයන්ට 
ෙහෝ අදාළ නීති හා ෙරගුලාසි යන ෙදෙකන් වඩා දැඩි නියමයන්ට අනුගත විය යුතුය. 

වගකීම්  

ස්ථාන භාර කළමනාකරු බලගැන්වූ ෙමෝටර් රථ වැඩසටහන් (PMV) �යාපටිපාටීන් සංවර්ධනය කර, �යාත්මක කර අනුගමනය කිරීමට 
වග බලාගත යුතුය. 

HSE නිෙයෝජිතයා, PMV �යාපටිපාටීන්, පුහුණු වීම් හා වැළැක්වීෙම් නඩත්තුව සථ්ාපිත කර, නඩත්තු කර පරිපාලනය කළ යුතුය. 

කළමනාකරුවන් හා අධීක්ෂකයින් ෙසේවකයන් PMV �යාපටිපාටීන් සම්බන්ධව පුහුණු වී ඒවාට අනුගත වන්ෙන්ද යන්න තහවුරු කරගත 
යුතුය. 

ෙසේවකයන් PMV පටිපාටීන් හා පුහුණුෙව් අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතුය. 

අර්ථ දැක්වීම් 
• බලගැන්වූ ෙමෝටර් වාහන (PMV) යනු ද්රව්ය ෙගනයාමට, තල්ලු කිරීමට, ඇෙදෙගන යාමට, එසවීමට, ෙගොඩ ගැසීමට ෙහෝ ස්තර 

කිරීමට භාවිතා ෙකෙරන බලෙයන් �යාත්මක වන ඕනෑම ජංගම වාහනයකි. ඒවා සාමාන්යෙයන් හඳුන්වනු ලබන්ෙන් ෙෆෝක්ලිෆ්ට්, 
පැලට් ට්රක් රථ, ට්රැක්ටර්, ෙව්දිකා එසවුම් ට්රක් රථ, ෙමෝටර් අත් ට්රක් රථ, ධාවන ට්රක් රථ, ෙෆෝක් ට්රක් රථ හා එසවුම් ට්රක් රථ 
වශෙයනි. 

අවශ්යතාවයන් 

1. අවදානම් ඇගයුම—සෑම ෙසේවා සථ්ානයකම පහත ෙද් ඇතුළත් ෙල්ඛනගත PMV අවදානම් ඇගයීමක් තිබිය යුතුය: 

a. සියලුම PMV හා එයට සම්බන්ධ අන්තරායන් හඳුනාගැනීම. 

b. PMV හා සම්බන්ධ අවදානම් ඇගයීම. 

c. අවදානම අඩු කිරීමට ෙහෝ තුරන් කිරීමට ගත හැකි පාලන �යාමාර්ග හඳුනාගැනීම.  

2. �යා පටිපාටීන්—සෑම ස්ථානයකම අවම වශෙයන් පහත ෙද් ආවරණය ෙකෙරන බලගැන්වූ ෙමෝටර් වාහන වැඩසටහනක් 
�යාත්මක විය යුතුය: 

a. වාහන ආරක්ෂණ අවශ්යතා: 

• බර ධාරිතාව පැහැදිලිව සලකුණු කර තිබිය යුතුය. 

• අවහිර ක්රමයක්. 

• අනතුරු හැඟවීම් ක්රමයක් (උදා.ආෙලෝක පහන්, එලාම ෙහෝ නලාව). 

• ඉහළ එසවුම් ප්රෙද්ශවලින් ද්රව්ය වැටීෙමන් ආරක්ෂාව. 

• ආරක්ෂිත ෙමෙහයුම් පටිපාටීන් හා හැසිරීම්. 
  



වාහන හා ගමනාගමන කළමනාකරණය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

ගමනාගමන කළමනාකරණය CLS – පිටුව 57 2017 සැප්තැම්බර් 

b. කාලාවර්තක වැලැක්වීෙම් නඩත්තුව (එසවුම් ට්රක් රථ උපකරණ හා උපාංග සම්බන්ධ ව්යවසථ්ාපිත පරීක්ෂා කිරීම් ඇතුළුව). 

• ෙදෝෂ සහිත උපකරණ ඉක්මනින් ආපසු ගැනීම හා අලුත්වැඩියාව. 

• අලුත්වැඩියාවන් සිදු කළ යුත්ෙත් නිසි හැකියාවන් සහිත පුද්ගලෙයකු විසිනි. 

c. ආරක්ෂිත වැඩ තත්ත්වයක් තහවුරු කිරීමට භාවිතයට ෙපර පරීක්ෂා කිරීම. 

d. ලිඛිත ආරක්ෂිත ෙමෙහයුම් රීති. 

e. PMV හා මගීන් ෙවන් කිරීම. 

f. සියලුම සිද්ධීන් හා යන්තමින් ෙබ්රීම් වාර්තා කිරීම. 

g. බැටරිය ආෙරෝපණය කිරීෙම් හා නැවත පිරවීෙම් ප්රෙද්ශ ආරක්ෂාකාරී සහ සුරක්ෂිත විය යුතුය: 

• ආෙරෝපකයන් ආරක්ෂිතව ආවරණය කර විවිධ ද්රව්යයන් ෙවතින් ආරක්ෂා කර තැබිය යුතුය. 

• අඩි 100 (මී 30) ක් ඇතුළත දුම් පානෙයන් ෙතොර වීම. 

• සුදුසු පුද්ගලික ආරක්ෂක උපකරණ හා ඉහිරීම් ප්රතිචාර උපකරණ. 

• ඇස ්ෙසේදීෙම්/සන්ානය කිරීෙම් පහසුකම් ලද හැකි වීම. 

h. PMV ආරක්ෂිතව ෙමෙහයුම් කිරීමට පවිත්රකරණයට ඉඩ දිය යුතුය. 

3. ප්රවාහන කළමනාකරණය—සෑම ෙසේවා සථ්ානයක්ම අවම වශෙයන් සියලුම ෙමෝටර් වාහන ප්රවාහනයන් සඳහා පහත ෙද් 
අනුගමනය කර �යා පටිපාටියක් �යාත්මක කළ යුතුය: 

a. ආපසු හැරවීම අවශ්ය වීම අඩු කිරීම ෙහෝ වළැක්වීමට එක් මං ක්රමයක් පිළිබඳව හැකි තරම් සලකා බැලීම. 

b. වාහන ආපසු හැරවීෙම්දී ආරක්ෂාව (ආපසු හැරවීම් එලාම, සේපොටර් යනාදිය). 

c. වැඩ බිම් ෙව්ග සීමාවන්. 

d. අපැහැදිලි ස්ථානවල උත්තල දර්පණ භාවිතා කිරීම (එම සථ්ානය මග හැරිය ෙනොහැකි නම්). 

e. බාහිර ආෙලෝකකරණයන් සථ්ාපනය හා නඩත්තුව. 

f. පුද්ගලික ආරක්ෂක උපකරණ (අධි දෘශ්ය ජැකට්ටු, ආරක්ෂක සපත්තු යනාදිය). 

g. වැඩ බිම් ධාවන රීතීන්. 

h. බාහිර රියැදුරන් පාලනය (වැඩ බිම් රීති, දුම් බීම හා රැඳී සිටීෙම් සැකසුම්). 

i. වාහන නිසි �යාකාරී තත්ත්වෙයන් තිබිය යුතුය (ආෙලෝක පහන්, තිරිංග, ටයර යනාදිය ෙහොඳින් නඩත්තු කර තිබිය යුතුය). 

j. පැටවීෙම් හා බෑෙම්දී රියැදුරන්ෙග් හා ෙසේවකයන්ෙග් ආරක්ෂාව. 

k. ෙසේවා ස්ථානයට ඇතුළු ෙවන විට ෙසේවකයන්ෙග් ආරක්ෂාව. 

l. සෑම රියදුෙරක්ම කම්හල් සහතිකකරණ වැඩසටහන හා/ෙහෝ රජෙය් නාගරිකයක ෙහෝ නිෙයෝජිතායතනයක වාහන වර්ගය අනූව 
බලපත්ර ලබා තිබීම. 

4. ප්රවාහන ආරක්ෂණ ප්රවර්ධන වැඩසටහන—සෑම ෙසේවා ස්ථානයකම ඇතුලත හා පිටත ෙසේවක ප්රවාහනය හා සම්බන්ධ සිද්ධි අඩු 
කිරීම ෙහෝ තුරන් කිරීම සඳහා ආරක්ෂිත පරිචයන් �යාත්මක කිරීම සම්බන්ධව අධ්යාපනය, පුහුණුව හා �යාත්මක කිරීමක් සැලසුම් 
කර තිබිය යුතුය. වැඩසටහන තුළ පහත විධි විධාන අඩංගු විය යුතුය: 



වාහන හා ගමනාගමන කළමනාකරණය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

ගමනාගමන කළමනාකරණය CLS – පිටුව 58 2017 සැප්තැම්බර් 

a. ආසන පටි හා හිස ්වැසුම් භාවිතය. 

b. ෙසේවා ස්ථානයට ඇතුළු ෙවන හා එයින් පිටෙවන විට මගී ආරක්ෂාව.  

c. ෙව්ග පාලනය. 

d. ළමා සීමාවන්. 

e. බීමතින් වාහන පැදවීම. 

f. බලපත්රදීම හා රක්ෂණය. 

5. ෛවද්ය ඇගයීම—සියලුම බලගැන්වූ වාහන �යාකරුවන්ට ෙමෝටර් වාහන ආරක්ෂිතව භාවිතා කිරීමට අවශ්ය ශාරීරික ෙයෝග්යතාවය 
තිබිය යුතුය. 

6. පුහුණුව— 

බලගැන්වූ ෙමෝටර් වාහන සඳහා බලපත්ර ලත් රියැදුරා: ෙසේවකයන්ට සථ්ානය තුළ බලගැන්වූ ෙමෝටර් වාහන වැඩසටහන සම්බන්ධව 
පුහුණුවක් හා සහතිකයක් ලැබිය යුතුය. ෙමෙහයුම්කරුෙවකු අඛණ්ඩ හා සමීප අධීක්ෂණයක් රහිතව PMV එකක් භාවිතා කිරීමට 
අවසර ලැබීමට ෙපර සියලුම පුහුණු කිරීම් හා ඇගයීම් සම්පූර්ණ කර තිබිය යුතුය. පුහුණුවට පහත ෙද් ඇතුළත් විය යුතුය: 

• ෙමෙහයුම් ෙකෙරන එක් එක් වර්ගෙය් PMV සඳහා විධිමත් උපෙදස ්හා ප්රාෙයෝගික හැකියාවන් (පුහුණුකරුවා විසින් 
ෙකෙරන ආදර්ශනයන් හා පුහුණුවන්නා විසින් ඒවා �යාත්මක කිරීම). 

• වැඩබිමට විෙශේෂිත රීති හා �යා පටිපාටීන්. 

• පරීක්ෂා කිරීම්, අලුත්වැඩියා හා නඩත්තුව. 

• ෙසේවා ස්ථානය තුළ �යාකරුවාෙග් කාර්ය සාධනය ඇගයීම. 

• අපහරණ හා/ෙහෝ සඳහන් කළ අවශ්යතා සමග අනනුකූලතාව සඳහා සහතික අවලංගු කිරීෙම් ප්රතිපත්තියක් 

නැවුම් කිරීෙම් පුහුණුව: පහත සඳහන් කිසියම් ෙහෝ අවසථ්ාවකදී අදාළ මාතෘකා සම්බන්ධව නැවුම් කිරීෙම් පුහුණු පැවැත්විය 
යුතුය: 

• �යාත්මක කරන්නා අනාරක්ෂිත ආකාරෙයන් වාහනය ෙමෙහයවන බව ෙපනී යාම. 

• �යාකරුවා හදිසි අනතුරකට ලක් වීම ෙහෝ හදිසි අනතුරක් සිදු වීමට ආසන්න අවස්ථාවකට මුහුණ දීම. 

• �යාකරුවාට ආරක්ෂාකාරී ෙලස වාහනය ෙනොපදවන බව ඇගයීමක් ලැබුණු විට. 

• �යාකරුවාට ෙවනස ්ආකාරයක PMV එකක් ෙමෙහයවීමට පවරනු ලැබූ විට. 

• PMV �යා කරවීමට බලපෑම් ලබන ෙලස ප්රතිපත්ති, �යාපටිපාටීන් ෙහෝ ෙසේවාසථ්ානවල තත්වෙය් ෙවනසක්මක් සිදු 
වූ විට. 

• සෑම වසර 3 කටම වරක් PMV �යාකරවන්නන් සඳහා නැවුම් කිරීෙම් පුහුණුවක් හා කාර්යසාධන ඇගයීමක් සිදු ෙකෙරනු 
ඇත. 

  



වාහන හා ගමනාගමන කළමනාකරණය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

ගමනාගමන කළමනාකරණය CLS – පිටුව 59 2017 සැප්තැම්බර් 

පුහුණුකරුවා: පුහුණු කිරීම් පැවැත්විය යුත්ෙත් කළමනාකාරීත්වය විසින් අනුමත කළ පුහුණුකරුෙවකුෙග් මනා අධීක්ෂණය යටෙත්ය. 
පුහුණුකරුවකු බවට පත්වීමට යම් පුද්ගලෙයකු පුහුණුකරුෙවකු බවට පත්වන බලගැන්වූ ෙමෝටර් වාහන සම්බන්ධව ප්රමාණවත් 
දැනුමක් හා හැකියාවක් තිබිය යුතුය. 

7. ෙල්ඛනකරණය  

පුහුණු වාර්තා: සෑම ෙසේවා ස්ථානයක් තුළම අවම වසර 3 ක කාලයක පුහුණු හා රියැදුරු ඇගයීම් වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

ෛවද්ය වාර්තා: සෑම ෙසේවා සථ්ානයක්ම අවම ෙසේවා කාලය සහ වසර 30 දක්වා රහස්ය හා ආරක්ෂිත ෛවද්ය වාර්තා නඩත්තු කළ 
යුතුය. නීතිෙයන් අවශ්ය කරන ආකාරයට විනා, ෙසේවකයාෙග් ලිඛිත අවසරය රහිතව ෛවද්ය වාර්තා එළිදරව් කරනු ෙනොලැබිය 
යුත්ෙත්ය. 

සිද්ධිමය වාර්තා: සෑම ෙසේවා සථ්ානයක්ම අවම වසර 5 ක් සඳහා සිද්ධි වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

ෙවනත් වාර්තා:  

a. වත්මන් අවදානම් ඇගයීම්. 

b. මාස 3 ක් සඳහා ෙපර භාවිතා කළ පරීක්ෂණ ආකෘති පත්ර පවත්වා ගත යුතුය. 

c. බලගැන්වූ ෙමෝටර් වාහන ආයුකාලය පුරාම නඩත්තු හා අලුත්වැඩියා වාර්තා තබාගත යුතුය. 

d. අදාළ අවසථ්ාවලදී ෙතවන පාර්ශ්ව පරීක්ෂණ වාර්තා. 

 

 

 

නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ ෛනතික 
අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් 
සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 

ෙයොමු: 

 අදාළ ෙෆඩරල් හා ෙද්ශීය නීති සහ ෙරගුලාසි. 

 Nike ESH අත්ෙපොත, පිටු 8-1 

 

 



යන්ත්ර ආරක්ෂාව  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

යන්ත්ර ආරක්ෂාව CLS – පිටුව 60 2017 සැප්තැම්බර් 

ප්රමිතිය 
සැපයුම්කරුවා ආරක්ෂාකාරී ෙසේවා ස්ථාන සැකැස්මක් සපයන අතර වැඩ කිරීම තුළින් ඇති විය හැකි ෙහෝ ඒ හා සම්බන්ධව ඇති විය හැකි 
ෙහෝ සැපයුම්කරුවාෙග් ෙසේවා ස්ථානෙය් ෙමෙහයුම් කටයුතුවල ප්රතිඵලයක් වශෙයන් ඇති විය හැකි හදිසි අනතුරු හා තුවාලවීම 
වැළැක්වීමට අවශ්ය �යාමාර්ග ගනු ලැෙබ්. සියලුම ෙසේවකයන්ෙග් ආරක්ෂාවට ඇති වන අවදානම් හඳුනාගැනීමට, මඟ හැරීමට ෙහෝ 
ප්රතිචාර දැක්වීමට සැපයුම්කරුවාට ක්රමෙව්ද ඇත 

 අනාරක්ෂිත යන්ත්ර ෙහේතුෙවන් තුවාල ඇතිවීෙම් අවදානම් අවම කිරීමට ෙහෝ තුරන් කිරීමට �යාවලීන් හා �යා පටිපාටීන් 
සංවර්ධනය කර �යාත්මක කළ යුතුය. 

වගකීම්  
ස්ථාන භාර කළමනාකරු යන්ත්ර ආරක්ෂාව සම්බන්ධ �යාපටිපාටීන් සංවර්ධනය කර, �යාත්මක කර අනුගමනය කිරීමට වග බලාගත 
යුතුය. 

HSE නිෙයෝජිතයා, යන්ත්ර ආරක්ෂාව සම්බන්ධ �යාපටිපාටීන් සථ්ාපිත කර, නඩත්තු කර පරිපාලනය කළ යුතුය. 

කළමනාකරුවන් හා අධීක්ෂකයින් ෙසේවකයන් යන්ත්ර ආරක්ෂා �යාපටිපාටීන් සම්බන්ධව පුහුණු වී ඒවාට අනුගත වන්ෙන්ද යන්න 
තහවුරු කරගත යුතුය. 

ෙසේවකයින් යන්ත්ර ආරක්ෂා �යාපටිපාටි අවශ්යතාවයන්ට අනුකූල විය යුතුය. 

අර්ථ දැක්වීම් 
• සුදුසුකම් ලත් යන්ත්රයක් යනු ජාත්යන්තර ආරක්ෂා ප්රමිතීන්ට අනුකූලව වන බවට හා යන්ත්ර සම්බන්ධ අවදානම් අවම වන බවට 

සහතිකලත් පරීක්ෂකෙයකුෙග් ඇගයීමට ලක් වූ යන්ත්රයකි. 

• සහතික ලත් පරීක්ෂකයා යනු තම පුහුණුව හා අත්දැකීම් තුළින් ජාත්යන්තර යන්ත්ර ආරක්ෂා ප්රමිතීන්ට අනුකූල වන්ෙන්ද යන්න 
ඇගයිය හැකි පුද්ගලෙයකි. සාමාන්යෙයන් ෙමම පුද්ගලයා පිළිගත් ෙතවන පාර්ශ්වයකින් සහතික ලබා තිබිය යුතුය. 

• A වර්ගෙය් ප්රමිතීන් යනු යන්ත්ර සූත්රවල සාමාන්ය ආරක්ෂක නිමැවුම් අවශ්යතා සහ අදාළ කළ හැකි වචන මාලාව ආවරණය වන 
ජාත්යන්තර ප්රමිතියයි (එනම්. ISO12100 – යන්ත්ර සූත්රවල ආරක්ෂාව) 

• B වර්ගෙය් ප්රමිතීන් යනු යන්ත්ර සූත්ර පරාසයක ෙහෝ උපකුලකයක ආරක්ෂාව සහතික කරන ජාත්යන්තර ප්රජාතීය ආරක්ෂාවයි (එනම් 
EIC 60204-1 – යන්ත්රවල විද�ත් උපකරණ).  

• C වර්ගෙය් ප්රමිතීන් යනු යන්ත්ර වර්ගයකට නිශච්ිත වූ ජාත්යන්තර ප්රමිතීන් ය (එනම්, මහන උපකරණ) 

• CE අනුකූලතා ප්රකාශනය යනු යන්ත්රය යුෙරෝපා/ජාත්යන්තර යන්ත්ර ආරක්ෂක ප්රමිතීන්ට අනුකූල වන බව හා පිළිගත හැකි මට්ටමකට 
අවදානම කළමනාකරණය කළ බවට යන්ත්ර ෙවෙළඳ පාර්ශව්ය විසින් සිදු කරන ස්වයං ප්රකාශයකි (3 වන පාර්ශ්වයක් මගින්ද සිදු කළ 
හැකිය). යන්ත්ර ෙමම ප්රමිතීන් ෙහෝ ෙද්ශීය ෙරගුලාසි යන්ෙනන් වඩා වැඩි ආරක්ෂාව ඇති ප්රමිතීන් සැපිරිය යුතුය. 

• ආරක්ෂිත යන්ත්ර යනු යන්ත්රයක සමසත් ආරක්ෂාව හසු කරගන්නා මිම්ම කි –එය ගණනය ෙකෙරන්ෙන් සමසත් යන්ත්ර සංඛ්යාෙව් 
ප්රතිශතයක් ෙලස වන අතර එයට සුදුසු යන්ත්ර + පහසුකම් අවදානම් ඇගයීම (යන්ත්ර බලපෑම් ඇතුළු) + රැකියා අන්තරායන් 
විශ්ෙල්ෂණය + ආරක්ෂිත ප්රමිතිය සහිත වැඩ + රැකියා උපෙදස ්පුහුණුව/සහතිකකරණය එයට ඇතුළත් ෙව්. සෑම සංරචකයකටම 
�යාකරවීම හා නඩත්තුව යන්න ඇතුළත් ෙව්. 

  



යන්ත්ර ආරක්ෂාව  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

යන්ත්ර ආරක්ෂාව CLS – පිටුව 61 2017 සැප්තැම්බර් 

අවශ්යතාවයන් 

1. අවදානම් ඇගයුම—සෑම ෙසේවා සථ්ානයකම ලිඛිත යන්ත්ර ආරක්ෂා අවදානම් ඇගයීම් �යාවලියක් තිබිය යුතු අතර අවම වශෙයන් 
පහත අවශ්යතා �යාත්මක විය යුතුය:  

a. සියලුම යන්ත්ර හා උපකරණවල අන්තරායන් සමීක්ෂණය. 

b. අන්තරායන් සමග සම්බන්ධ අවදානම් ඇගයීම. 

c. අවදානම අඩු කිරීමට ගත හැකි පාලන �යාමාර්ග හඳුනාගැනීම (උදා. සවි කළ ආරක්ෂක ෙමවලම්, අතුරු අගුළු, ෙදඅත් 
පාලනය).  

2. ප්රතිපත්ති හා �යා පටිපාටි—අනාරක්ෂිත යන්ත්ර සූත්ර ෙවතින් වන තුවාල හානීන් අවම කිරීමට ෙහෝ තුරන් කිරීමට සෑම ෙසේවා 
ස්ථානයක් තුළම �යා පටිපාටීන් �යාත්මක කළ යුතු අතර අවම වශෙයන් පහත ෙද් ආවරණය කළ යුතුය:  

a. යන්ත්ර මිලදී ගැනීම් – තාක්ෂණික ෙගොනුවක් තිබිය යුතු අතර එය (අභ්යන්තර ෙහෝ බාහිර) සහතික ලත් පරීක්ෂකවරෙයකු විසින් 
සම්පූර්ණ කර තිබිය යුතුය, අවම වශෙයන් පහත ෙද් අඩංගු විය යුතුය: 

i. යන්ත්ර සූත්ර අවදානම් ඇගයීම (ISO 12100 ෙහෝ එයට සමාන) 

ii. යුෙරෝපා ප්රමිතීන් (EIC 60204-1 විද�ත්, යුෙරෝපා ආරක්ෂක නියාම 2006/42/EC – යන්ත්ර ආරක්ෂාව ඇමිණුම I අත්යවශ්ය 
ආරක්ෂා හා ෙසෞඛ්ය අවශ්යතා, හා කිසියම් ෙහෝ අදාළ C වර්ගෙය් ප්රමිතීන්) ෙහෝ ෙද්ශීය නියාමන ප්රමිතීන් යන ෙදකින් වඩා 
ඉහළ ප්රමිතීන් සමග අනුකූල වීම. 

iii. අදාළ �යාකාරීත්ව පරීක්ෂණ වාර්තා 

iv. නව විද�ත් ෙමෝටර ෙහෝ ආෙද්ශක ෙමෝටර මිලදී ගැනීෙම්දී IE3 – මූලික කාර්යක්ෂමතා ප්රමිතීන් ෙහෝ ඊට වඩා වැඩි ප්රමිතීන් 
සැපිරිය යුතුය. (IEC 60034-30-1:2014) 

b. යන්ත්ර ස්ථාපනය – යන්ත්ර ස්ථාපනෙය්දී ඇතිෙවන ෙසෞඛ්ය හා ආරක්ෂක අවදානම් අවම කිරීෙම් ප්රමිතිගත �යාවලියක්. 

i. ස්ථාපනය කළ යන්ත්ර ඇගයීම; විශාලත්වය, බර, මානයන්, අවදානම් ඇගයීම් සමාෙලෝචනය; ස්ථාපන අවශ්යතා -බෑෙම්දී, 
බිම ෙහළීෙම්දී, උපකරණ හා නිපුනත්වය අවශ්ය වූ විට; පැහැදිලි මාර්ගය; ෙගොඩනැගිලි ව�හ අවශ්යතා ඇගයීම – ඉදිකිරීම් 
ව�හ ආරක්ෂාව CLS බලන්න; අවශ්ය ඇගයීම් උපෙයෝජ්යතා, වැඩ කරන පිරිස ෙවතින් ෙවන් කිරීෙම් බාධක යනාදිය ඇතුළු 
යන්ත්ර ස්ථාපන සැලසුමක් සංවර්ධනය කිරීම. 

ii. ගිනි හා හදිසි අවශ්යතා, රසායනික කළමනාකරණ අවශ්යතා; ෙහෝ ෙවනත් ෙසෞඛ්ය අන්තරායන් (ශබ්දය, රසායනික 
නිරාවරණය වැනි) සමාෙලෝචනය හා යාවත් කිරීම. නිසි ග්රහණ ප්රෙව්ගයක්, නිවැරදි ද්රව්ය හා නිසි ස්ථාපනය සමග වලංගු 
නිසස්ාරණයක් සැලසුම් කර තිබීම. 

iii. මැසීෙම් යන්ත්රවල නව විද�ත් ෙමෝටර මිලදී ගැනීම ෙහෝ විද�ත් ෙමෝටර ආෙද්ශ කිරීම සෙවෝ ආකාරෙය් ෙහෝ ඊට වඩා ෙහොඳ 
තත්ත්වෙයන් විය යුතුය. 

 

c. යන්ත්ර �යාකරවීම – වැඩ අන්තරාය විශ්ෙල්ෂණය, ආරක්ෂිත ප්රමිති වැඩ, හා යන්ත්ර �යාකරවීම සඳහා සම්පූර්ණ කළ රැකියාසථ් 
උපෙදස.්  

 නිර්ෙද්ශිත යහපත් පරිචයක් ෙලස මැසීෙම් යන්ත්ර සඳහා සෙවෝ ආකාරෙය් ෙහෝ එයට වඩා ෙහොඳ 
ෙමෝටර පමණක් තබාගැනීමට සැපයුම්කරුවා හට දිරි ෙදනු ලබයි. 
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d. යන්ත්ර නඩත්තුව – සියළු බලශක්ති ප්රභව සඳහා ෙයෝග්ය යන්ත්ර නිශ්චිත පිටගුළු ලෑම්/ඇමිණුම් �යා පටිපාටීන් ස්ථාපිත කළ 
යුතුය. රැකියා අන්තරාය විශ්ෙල්ෂණය ආරක්ෂිත ප්රමිතිගත වැඩ හා ෙසේවාසථ් උපෙදස ්නඩත්තු �යාකාරීත්වයට අයත් ෙව්.  

e. යන්ත්ර බැහැර කිරීම 

i. ස්ථාපනය කළ යන්ත්ර ඇගයීම; විශාලත්වය, බර, මානයන්, අවදානම් ඇගයීම් සමාෙලෝචනය; බාගත් විට – ෙසේවෙයන් 
ඉවත්කිරීෙම් අවශ්යතා, බිම ෙහළීෙම්දී, උපකරණ හා නිපුනත්වය අවශ්ය වූ විට; පැහැදිලි මාර්ගය; ඉවත් කළ යුතු පහසුකම්, 
වැඩ කරන පිරිස ෙවතින් ෙවන් කිරීෙම් බාධක යනාදිෙය් ඇගයීමක් සහිත යන්ත්ර බැහැර කිරීෙම් සැලසුමක් සංවර්ධනය 
කිරීම. 

ii. Nike නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය හා ෙද්ශීය ෙරගුලාසි හා සමගාමීව ඉවත් කිරීෙම් හා බැහැර කිරීෙම් අවශ්යතාවයන් හඳුනා 
ගැනීම. 

f. අභ්යන්තරිකව සැලසුම් කළ/සංවර්ධනය කළ යන්ත්ර සූත්ර  

i. සියලුම යන්ත්ර ආරක්ෂා අංගයන් සම්බන්ධව ෙල්ඛනගත සමාෙලෝචනයක් තිෙබන යන්ත්ර.  

ii. ෙල්ඛනගත යන්ත්ර අවදානම් ඇගයීම 

iii. සහතිකලත් යන්ත්ර ආරක්ෂා පරීක්ෂකවරෙයකු විසින් තහවුරු කළ පරිදි යුෙරෝපා ප්රමිතීන් (EIC 60204-1 විද�ත්, යුෙරෝපා 
ආරක්ෂක නියාම 2006/42/EC – යන්ත්ර ආරක්ෂාව ඇමිණුම I අත්යවශ්ය ආරක්ෂා හා ෙසෞඛ්ය අවශ්යතා, හා කිසියම් ෙහෝ 
අදාළ C වර්ගෙය් ප්රමිතීන්) ෙහෝ ෙද්ශීය නියාමන ප්රමිතීන් යන ෙදකින් වඩා ඉහළ ප්රමිතීන් සමග අනුකූල වන බව ෙපන්වීම. 

g. මිනුම් – කම්හල් පාර්ශ්වය ආරක්ෂිත යන්ත්ර සංඛ්යාව හා ප්රතිශතය පිළිබඳව වාර්තා තබනු ඇත 

h. යන්ත්ර ආරක්ෂාව පිළිබඳ උපක්රමික සැලසුම – 100% ක ආරක්ෂිත යන්ත්ර ප්රමාණයක් කරා ළඟා වීමට කම්හල් හවුල්කරුවාට 
උපක්රමික සැලසුමක් තිෙබනු ඇත 

3. පුහුණුව 

a. යන්ත්රසූත්ර සමග වැඩ කරන සියලුම ෙසේවකයන් හට බඳවාගැනීෙම් මූලික අදියෙර්දීම ආරක්ෂාව පිළිබඳව පුහුණුවක් ලබාදිය 
යුතුය. අවම අවශ්යතාවක් ෙලස පුහුණුවට පහත අංග ඇතුළත් විය: 

i. යන්ත්ර අන්තරායන් හා එම අන්තරායන්ෙගන් ආරක්ෂා විය හැකි ආකාරය. 

ii. ආරක්ෂිත �යාකිරීෙම් පටිපාටීන්. 

b. යන්ත්ර සැලසුම් කිරීෙම් හා සංවර්ධනය කිරීෙම් නියැෙළන සියලුම ෙසේවකයන්ට යන්ත්ර ආරක්ෂා ප්රමිතීන් හා පටිපාටීන් පිළිබඳවත් 
ආරක්ෂිත සැලසුම් පරිචයන් පිළිබඳවත් පුහුණුවක් ලබාදිය යුතුය. 

c. තාවකාලික ෙසේවකයන්ද ඇතුළුව සියලු �යාකරුවන් යන්ත්රය �යාකරවීමට පුහුණුව ලැබූ/සුදුසුකම් ලැබූ අය විය යුතුය. 

d. නඩත්තු ෙසේවකයන් යන්ත්රෙය් නඩත්තු �යාකාරකම්වලට පුහුණුව ලැබූ/සුදුසුකම් ලැබූ අය විය යුතුය.  
  



යන්ත්ර ආරක්ෂාව  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

යන්ත්ර ආරක්ෂාව CLS – පිටුව 63 2017 සැප්තැම්බර් 

4. ෙල්ඛනකරණය  

පුහුණු වාර්තා: සෑම ෙසේවා ස්ථානයක්ම අවම වශෙයන් අවුරුදු 3 ක්වත් පුහුණු වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

සිද්ධිමය වාර්තා: සෑම ෙසේවා සථ්ානයක්ම අවම වසර 5 ක් සඳහා සිද්ධි වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

ෙවනත් වාර්තා:  

a. වර්තමාන අවදානම් ඇගයීම. 

b. ජීවන උපකරණ සඳහා ජාත්යන්තර යන්ත්ර ආරක්ෂා ප්රමිතීන් සමග අනුකූල වන බවට ෙපන්වන යන්ත්රෙය් තාක්ෂණික ෙගොනුවක් 
තිබිය යුතුය. 

 
 
නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ ෛනතික 
අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් 
සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 

ෙයොමු: 

 අදාළ ෙෆඩරල් හා ෙද්ශීය නීති සහ ෙරගුලාසි. 

 Nike නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය –“අන්තරායකර බලශක්ති පාලනය”, “ෙගොඩනැගිලි ව�හ ආරක්ෂාව”, “වෘත්තීමය ශබ්ද නිරාවරණය”, 
“නඩත්තු ආරක්ෂාව”, “ගිනි ආරක්ෂා කළමනාකරණය”, “හදිසි අවස්ථා �යාකාරීත්වය”, “යන්ත්ර ආරක්ෂා කිරීම”, “වෘත්තීමය නිරාවරණ 
සීමාවන්”, “පීඩන ධාරක හා පද්ධති” 

 ජාත්යන්තර ප්රමිති සංවිධානය – ISO 12100 යන්ත්රවල ආරක්ෂාව – සැලසුම් සඳහා සාමාන්ය ප්රතිපත්ති – අවදානම් ඇගයීම හා අඩු කිරීම 

 යුෙරෝපා සංගම් යන්ත්ර සූත්ර නියාමය – MD 2006/42/EC 

 ජාත්යන්තර විද�ත් තාක්ෂණ ෙකොමිසම – EIC 60204-1 – යන්ත්රවල විද�ත් උපකරණ – 1 ෙකොටස: සාමාන්ය අවශ්යතාවයන් 

 

 



පීඩන යන්ත්ර  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

පීඩන ධාරක CLS – පිටුව 64 2017 සැප්තැම්බර් 

ප්රමිතිය 
සැපයුම්කරුවා ආරක්ෂාකාරී ෙසේවා ස්ථාන සැකැස්මක් සපයන අතර වැඩ කිරීම තුළින් ඇති විය හැකි ෙහෝ ඒ හා සම්බන්ධව ඇති විය හැකි 
ෙහෝ සැපයුම්කරුවාෙග් ෙසේවා ස්ථානෙය් ෙමෙහයුම් කටයුතුවල ප්රතිඵලයක් වශෙයන් ඇති විය හැකි හදිසි අනතුරු හා තුවාලවීම 
වැළැක්වීමට අවශ්ය �යාමාර්ග ගනු ලැෙබ්. සියලුම ෙසේවකයන්ෙග් ආරක්ෂාවට ඇති වන අවදානම් හඳුනාගැනීමට, මඟ හැරීමට ෙහෝ 
ප්රතිචාර දැක්වීමට සැපයුම්කරුවාට ක්රමෙව්ද ඇත 

 පීඩන ධාරක හා පද්ධති ආ�ත වර්තමාන හා අනාගත අවදානම් තුරන් කිරීම සඳහා �යාවලීන් හා �යා පටිපාටීන් සංවර්ධනය 
කර �යාත්මක කළ යුතුය. 

වගකීම්  
ස්ථාන භාර කළමනාකරු පීඩන ධාරක හා පද්ධති ආරක්ෂා හා නඩත්තු �යා පටිපාටීන් සංවර්ධනය කර �යාත්මක කර අනුගමනය කරන 
බවට වග බලාගත යුතුය. 

HSE නිෙයෝජිතයා ෙමම ප්රමිතිෙය් අවශ්යතාවයන් ස්ථාපිත කිරීම නඩත්තු කිරීම හා පරිපාලනය කිරීම කළ යුතුය. 

කළමනාකරුවන් හා අධීක්ෂකයින් ෙසේවකයන්ට පුහුණුව ලැෙබන බව හා ෙමම ප්රමිතිෙය් අවශ්යතාවයන් හා අනුකූල වන බවට වග 
බලාගත යුතුය. 

ෙසේවකයන් ප්රමිතිෙය් අවශ්යතාවයන්ට අනුකූල විය යුතුය. 

අර්ථ දැක්වීම් 

• පීඩන ධාරක හා පද්ධති: හාත්පස පරිමණ්ඩිත පීඩනයට ෙවනස ්පීඩනයකින් ද්රව ෙහෝ වායු දරා සිටීමට ෙහෝ ෙගන යාමට සැලසුම් 
කර ඇති බහාලුමක් ෙහෝ නල මාර්ගයක්. ෙමම උපකරණයට පහත ෙද් ඇතුළත් වන අතර එයට සීමා ෙනොෙව්: වාෂ්ප ෙබොයිෙල්රු 
හා ආ�ත නල මාර්ග, පීඩන උණු ජල ෙබොයිෙල්රු, වායු පීඩක, වායු ප්රතිග්රාහක හා ආ�ත නල මාර්ග, පීඩතාපක, සායම් යන්ත්ර, වායු 
(උදා. LPG) ගබඩා ටැංකි හා රසායනික ප්රති�යා ධාරක යනාදිය.  

• වාෂ්ප ෙබොයිෙල්රුව: යනු ජලය ෙහෝ ෙවනත් ද්රවයක් උතුරුවන ආවෘත ධාරකයකි. රත් වූ ෙහෝ වාෂ්ප බවට පත්වූ ද්රවය, නිෂ්පාදන 
�යාවලීන්, ජලය රත් කිරීම, මධ්යම උණුසුම් පද්ධතිය හා ආහාර පිසීම වැනි වූ විවිධ වූ තාපක ෙයදුම් ෙහෝ �යාවලීන්ෙග් භාවිතාව 
සඳහා ෙබොයිෙල්රුෙවන් පිට ෙකෙර්. 

• ඇඳුම් නිමා කිරීෙම් පහසුකම්: ෙරදි පිළී කැපීම, මැසීම, මැදීම, තිර මුද්රණය, එම්ෙබ්රොයිඩරි වැනි ෙද් අයත් ෙවන ඇඳුම් නිපදවීම තුළට 
ඇතුළත් නිෂ්පාදන �යාවලීන්.  

• ගල් අඟුරු: කාබන් ෙහෝ හයිෙඩ්රොකාබන් අධික ප්රමාණයක් පවතින කළු ෙහෝ දුඹුරු පැහැයට හුරු කළු පැහැෙයන් යුත් දහනය කළ 
හැකි අවසාධිත පාෂාණයකි. එය වාෂ්ප නිෂ්පාදනෙය් ලා බහුලව ෙයොදාගන්නා පුනර්ජනනීය ෙනොවන ඉන්ධනයකි. 

• බැර ඉන්ධන ෙතල්: ෙබොර ෙතල් ෙවන්කිරීෙමන් හා ආසවනය කිරීෙමන් පසු ඉතිරිවන අවෙශේෂ ෙතල්. අෙනක් වර්ගෙය් 
ඉන්ධනයන් හා සන්සන්දනය කරන විට දහනෙය්දී බැර ඉන්ධන ෙතල්වල කාබන් විෙමෝචනය අෙනක් ඉන්ධනයන්ට වඩා 
ෙබෙහවින් වැඩිය. එය පුනර්ජනනීය ෙනොවන ඉන්ධනයක් වන අතර කාර්මික මට්ටමින් වාෂ්ප නිපැයීම සඳහා භාවිතා ෙකෙර් 

• සම්පීඩිත වායු පද්ධති: වායු සම්පීඩක, වායු පිරියම් උපකරණ, පාලන, නල මාර්ග, වායුෙප්රේරිත ෙමවලම්, වායුෙප්රේරිතව බලගැන්වූ 
යන්ත්රසූත්ර හා සම්පීඩිත වායුව භාවිත කරන �යාවලීන් ඇතුළුව අනුකලිත සංචරකයන්ෙගන් සමන්විත උප පද්ධති සමූහයකි. 

• උප ෙකොන්ත්රාත්කරුවා: කම්හලට කිසියම් ෙහෝ ෙකොටස,් නිෂ්පාදන ෙහෝ ෙසේවාවන් සපයන සැපයුම්කරුවාය. 

 

වශ්යතාවයන් 

1. අවදානම් ඇගයුම— සෑම ෙසේවා ස්ථානයකම අවම වශෙයන් පහත ෙද් ඇතුළත් ලිඛිත වාර්ෂික අවදානම් ඇගයීමක් තිබිය යුතුය:  

a. පීඩන ධාරක හා පද්ධතිවලින් ඇතිෙවන අන්තරායන් හඳුනාගැනීම හා වර්ග කිරීම. 

b. පීඩන ධාරක, ෙබොයිෙල්රු කාමර, තාප නල මාර්ග හා ෙමම ප්රමිතිය තුළ ඇතුළත් ෙවනත් පද්ධති ෙවතින් ලැෙබන අන්තරායන් 
හා සම්බන්ධ අන්තරායන් ඇගයීම. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pressure
https://en.wikipedia.org/wiki/Pressure


පීඩන යන්ත්ර  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

පීඩන ධාරක CLS – පිටුව 65 2017 සැප්තැම්බර් 

c. පීඩන ධාරක හා පද්ධති ආ�තව ඇතිවිය හැකි අවදානම් අඩු කිරීමට ගත හැකි පාලන �යාමාර්ග (උදා. අධීක්ෂණය, පුද්ගලික 
ආරක්ෂක උපකරණ) හඳුනාගැනීම.  

d. පවතින පද්ධතීන්වලට ද්රව්යමය ෙහෝ සැලසුම් ෙවනසක්ම් සිදු කළ විට සහ නව පීඩන ධාරකයන් සඳහා අවදානම් ඇගයීම් සිදු කළ 
යුතුය. 

2. ප්රතිපත්ති හා �යා පටිපාටි— සෑම ෙසේවා සථ්ානයක්ම එක් එක් �යාවලීන් හා/ෙහෝ වැඩ ප්රෙද්ශ ආ�ත අවදානම් අඩු කිරීමට ෙහෝ 
අවම කිරීමට අවම වශෙයන් පහත ෙද් ඇතුළත් �යාපටිපාටියක් �යාත්මක කළ යුතුය:  

a. නව යන්ත්ර ස්ථාපනය - පීඩන ධාරක හා පද්ධතීන් නිෂ්පාදකයාෙග් නිර්ෙද්ශ පරිදි ස්ථාපනය කර, ක්රමාංකනය කර පරීක්ෂා කළ 
යුතුය: 

• තාප ෙබදාහැරීෙම් පද්ධති නිසි ෙලස නඩත්තු කළ යුතු අතර �යාත්මක කිරීමට ෙපර නිසි ෙලස පරිවාරණය කළ යුතුය 

b. ආරක්ෂිතව �යා කරවීම – සියලුම පීඩන ධාරකයන් හා පද්ධති ඒවා නිර්මාණය කළ අරමුණු සඳහාම භාවිතා කළ යුතුය. 

• පීඩන මට්ටම ෙහෝ ෙවනත් අසාමාන්ය තත්වයන් සම්බන්ධ අධීක්ෂණ පද්ධති තුළ කළින්ම අනතුරු ඇඟවීම් දැකිය හැකිය 

• �යාකරුවන් හට බලය ලබාදි පුහුණු ෙකෙර් 

c. වලැක්වීෙම් නඩත්තු වැඩසටහන – බිඳවැටීම් ෙහෝ ආරක්ෂක වෑල්වයන්ෙග් හා අනතුරු හැඟවීෙම් පද්ධතිවල �යාකාරීත්වය ඇණ 
හිටීම වැලැක්වීමට සියලුම පීඩන ධාරකයන් හා පද්ධති සඳහා අඛණ්ඩ වැලැක්වීෙම් නඩත්තු වැඩසටහන් �යාත්මක කළ යුතු 
අතර එයට අවම වශෙයන් පහත ෙද් ඇතුළත් විය යුතුය:  

• වාර්ෂික පරීක්ෂණයන් 

• පීඩන ෙරගියුෙල්ටර, ස්විච්ච හා ආරක්ෂක වෑල්වවල සියලුම පීඩන ධාරකයන් සඳහා තාක්ෂණික පරීක්ෂණ 

• අතිධ්වනික පරීක්ෂණය (UT), ද්රව කාවැදීම් පරීක්ෂණය (PT) හා ද්රව්යමය ප්රත්යසථ්ිතිය හා පීඩන ධාරකවල ආයු කාලය 
සම්බන්ධව ෙකෙරන අෙනක් පරීක්ෂණ 

• ෙබොයිෙල්රු කාමරය, තාප නල මාර්ග, පරිවරණ ආවරණය ඇතුළු සංඝනීභූත ප්රතිසාධන පද්ධතිය, වාෂ්ප විවර නඩත්තුව හා 
ප්රමාණවත් ජල ගබඩා ටැංකිවල �යාකාරීත්වය සහ පැවැත්ම පිළිබඳ සමීක්ෂණය සහිත වාෂ්ප ෙබොයිෙල්රු පද්ධතිය 

• සම්පීඩිත වායු ෙබදා හැරීම් පද්ධති නඩත්තුව හා පීඩන නියාමනය හා වායු කාන්දුවීෙම් අනුපාතයන් පිළිබඳ සමීක්ෂණයන් 
සහිත සම්පීඩිත වායු පද්ධති 

• සම්පීඩිත වායු පද්ධතීන් අලුත්වැඩියා කිරීමටත් වායු ෙබදාහැරීම් නල ආෙද්ශ කිරීමට හා වායු කාන්දු හඳුනාගැනීම හා ඒවා 
වැළැක්වීමටත් සම්පීඩිත වායු පද්ධතිවලට නිසි නඩත්තු �යා පටිපාටීන් තිබිය යුතුය 

• ෙබොයිෙල්රු කාමර, වාෂ්ප නල මාර්ග, පරිවරණ ආවරණය ඇතුළු සංඝනීභූත ප්රතිසාධන පද්ධති, වාෂ්ප විවර නඩත්තුව හා 
ප්රමාණවත් ජල ගබඩා ටැංකි සඳහා වාෂ්ප ෙබොයිෙල්රු පද්ධතියට නිසි නඩත්තු �යා පටිපාටියක් අවශ්යය. 

d. කැපූ හා මැසූ ඇඳුම් නිමාකිරීෙම් පහසුකම් සඳහා අතිෙර්ක වාෂ්ප ෙබොයිෙල්රු අවශ්යතා  

• ආයතනය මධ්යගත දහන නල සහිත වාෂ්ප ෙබොයිෙල්රු අලුතින් මිලදී ගැනීම් ෙනොකරනු ඇත. 

• උපෙකොන්ත්රාත් කම්හල් තුළද ඇතුළුව මැදීෙම් �යාවලීන් සඳහා වර්තමාන ෙහෝ අනාගත මධ්යගත දහන නල සහිත නව 
වාෂ්ප ෙබොයිෙල්රු ඉවත් කිරීමට පටිපාටීන් �යාත්මක ෙකෙර්.  භාවිතය අවසන් කළ පසුව ඒවා �යාත්මක ෙනොවන බව 
ෙල්බල් කර නිසි ෙලස අපහරණය කළ යුතුය. 

• මධ්යගත දහන නල සහිත වාෂ්ප ෙබොයිෙල්රු භාවිතය 2020 ජනවාරි 1දින සිට තහනම් ෙකෙරන බව ලිඛිත ප්රතිපත්තිය මගින් 

දක්වයි. 

• අපහරණය පිළිබඳ වාර්තාවන් වසර 5 ක් දක්වා නඩත්තු කළ යුතුය. 
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3. පුහුණුව 

a. සියලු පීඩන ධාරක: සියලුම බලයලත් ෙසේවකයන් හට මූලික පුහුණුවක් ලබාදිය යුතු අතර ඉන්පසු වාර්ෂිකව පුහුණු කිරීම් 
පැවැත්විය යුතුය. පුහුණුෙවන් අවම ෙලස පහත දෑ ආවරණය කරනු ලැබිය යුතුයි: 

• උපකරණ හා පද්ධතිවල විභව්ය අන්තරායන් 

• ආරක්ෂිත ෙමෙහයුම් හා නඩත්තු �යා පටිපාටීන් 

• හදිසි අවසථ්ා �යා පටිපාටීන්. 

b. ෙබොයිෙල්රු හා සම්පීඩිත වායු පද්ධති: සියලුම බලයලත් ෙසේවකයන් හට මූලික පුහුණුවක් ලබාදිය යුතු අතර ඉන්පසු වාර්ෂිකව 
පුහුණු කිරීම් පැවැත්විය යුතුය. පුහුණුෙවන් අවම ෙලස පහත දෑ ආවරණය කරනු ලැබිය යුතුයි: 

• ෙසේවා ස්ථානය තුළ ඇති ෙබොයිෙල්රු වර්ගය ෙහෝ සම්පීඩිත වායු පද්ධතිය 

• ෙබොයිෙල්රු �යාකරු බලපත්රය ලබාගන්න 

4. ෙල්ඛනකරණය  

පුහුණු වාර්තා: සෑම ෙසේවා ස්ථානයක්ම අවම වශෙයන් අවුරුදු 3 ක්වත් පුහුණු වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

සිද්ධිමය වාර්තා: සෑම ෙසේවා සථ්ානයක්ම අවම වසර 5 ක් සඳහා සිද්ධි වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

ෙවනත් වාර්තා:  

a. වර්තමාන අවදානම් ඇගයීම. 

b. අවම වසර 3 ක් සඳහා නඩත්තු වාර්තා තබාගැනීම 

c. අවම වසර 3 ක් සඳහා පරීක්ෂණ වාර්තා තබාගැනීම. 

d. පහත සඳහන් ඒවාෙය් රූප සටහන් තිබීම: 

• වාෂ්ප පද්ධතිය හා සම්පීඩිත වායු පද්ධති නල මාර්ග 

• වාෂ්ප විවර පිහිටීම, ප්රමාණය හා වර්ගය ෙමන්ම නඩත්තු වාර්තා 

• පීඩන හා උෂ්ණත්ව ආමාන සහිත සථ්ාන 

• ජල ගබඩා ස්ථාන හා වර්ගය 
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නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ ෛනතික 
අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් 
සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 

ෙයොමු: 

 අදාළ ෙෆඩරල් හා ෙද්ශීය නීති සහ ෙරගුලාසි. 

 Nike නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – “යන්ත්ර ආරක්ෂාව”, “අප ජලය”, “ඝන අපද්රව්ය”, “වායු විෙමෝචනය” 

 ජාත්යන්තර කාර්යක්ෂමතා (IE) ප්රමිතිය IEC 60034-30-1: 2014 

 ජාත්යන්තර ප්රමිති සංවිධානය – (ISO) 31000:2009 අවදානම් කළමනාකරණය 
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ප්රමිතිය 
සැපයුම්කරුවා ආරක්ෂාකාරී ෙසේවා ස්ථාන සැකැස්මක් සපයන අතර වැඩ කිරීම තුළින් ඇති විය හැකි ෙහෝ ඒ හා සම්බන්ධව ඇති විය හැකි 
ෙහෝ සැපයුම්කරුවාෙග් ෙසේවා ස්ථානෙය් ෙමෙහයුම් කටයුතුවල ප්රතිඵලයක් වශෙයන් ඇති විය හැකි හදිසි අනතුරු හා තුවාලවීම 
වැළැක්වීමට අවශ්ය �යාමාර්ග ගනු ලැෙබ්. සියලුම ෙසේවකයන්ෙග් ආරක්ෂාවට ඇති වන අවදානම් හඳුනාගැනීමට, මඟ හැරීමට ෙහෝ 
ප්රතිචාර දැක්වීමට සැපයුම්කරුවාට ක්රමෙව්ද ඇත. 

 චලනය වන යන්ත්ර ෙකොටස ්ෙහේතුෙවන් ඇතිවිය හැකි අවදානම් අඩු කිරීමට ෙහෝ තුරන් කිරීමට �යාවලීන් හා �යා පටිපාටීන් 
සංවර්ධනය කර �යාත්මක කළ යුතුය. 

වගකීම්  
ස්ථාන භාර කළමනාකරු යන්ත්ර රැකවල සම්බන්ධ �යාපටිපාටීන් සංවර්ධනය කර, �යාත්මක කර අනුගමනය කිරීමට වග බලාගත 
යුතුය. 

HSE නිෙයෝජිතයා, යන්ත්ර රැකවල සම්බන්ධ �යාපටිපාටීන් ස්ථාපිත කර, නඩත්තු කර පරිපාලනය කළ යුතුය. 

කළමනාකරුවන් හා අධීක්ෂකයින් ෙසේවකයන් යන්ත්ර රැකවල් �යාපටිපාටීන් සම්බන්ධව පුහුණු වී ඒවාට අනුගත වන්ෙන්ද යන්න තහවුරු 
කරගත යුතුය. 

ෙසේවකයින් යන්ත්ර රැකවල් �යාපටිපාටි අවශ්යතාවයන්ට අනුකූල විය යුතුය. 

අර්ථ දැක්වීම් 
• ෙසෝපානය යනු මිනිසුන් ෙහෝ ද්රව්ය ෙගොඩනැගිල්ලක එක් තට්ටුවක සිට තවත් තට්ටුවකට ෙගන යාම සඳහා යාන්�කව ඉහළ පහළ 

ෙගන යන ෙව්දිකාවක් ෙහෝ මැදිරියක් සහිත එසවුම් උපාංගයකි. 

• පිටගුළු ලෑම්/ඇමිණුම් (LOTO) යනු යන්ත්ර සූත්ර ෙහෝ උපකරණ අනෙප්ක්ෂිතව �යාත්මක වීෙමන් ෙහෝ ෙසේවා ෙහෝ නඩත්තු කිරීමකදී 
අන්තරායකර බලශක්තියක් පිටවීෙමන් ෙසේවකයන්ට සිදුවිය හැකි හානි අවම කිරීමට භාවිතා කරන නිශච්ිත පරිචයන් හා �යා 
පටිපාටීන් ය. 

• යන්ත්ර රැකවල් යනු යන්ත්ර සහිත ප්රෙද්ශෙය් ඇතුලට යන හනු තුඩු, භ්රමණය වන ෙකොටස,් පාවී යන ෙකොටස ්හා ගිනි පුළිඟු පිටවීම යන 
ෙද්වලින් �යාකරුවා හා ෙවනත් ෙසේවකයන් ආරක්ෂා කිරීෙම් ක්රමයන් ය. රැකවල් ක්රමවලට උදාහරණ වන්ෙන් අවහිර රැකවල්, 
ෙදඅත් පැන්නුම් උපාංග, අන්තර් අගුළු යනාදියයි. 

අවශ්යතාවයන්  

1. අවදානම් ඇගයුම—සෑම ෙසේවා සථ්ානයකම ලිඛිත යන්ත්ර රැකවල් අවදානම් ඇගයීමක් තිබිය යුතු අතර අවම වශෙයන් පහත ෙද් 
ඇතුළත් විය යුතුය:  

a. චලනය වන යන්ත්ර ෙකොටස ්ෙහේතුෙවන් ඇතිවිය හැකි අවදානම් සඳහා සියලුම යන්ත්ර හා උපකරණ සමීක්ෂණය. 

b. අන්තරායන් සමග සම්බන්ධ අවදානම් ඇගයීම. 

c. අවදානම අඩු කිරීමට ගත හැකි පාලන �යාමාර්ග හඳුනාගැනීම (උදා. සවි කළ ආරක්ෂක ෙමවලම්, අතුරු අගුළු, ෙදඅත් 
පාලනය).  

2. ප්රතිපත්ති හා �යා පටිපාටි—සෑම ෙසේවා සථ්ානයකම චලනය වන යන්ත්ර ෙකොටස ්මගින් සිදු විය හැකි අවදානම් තුරන් කිරීමට ෙහෝ 
අඩු කිරීමට අවශ්ය �යා පටිපාටීන් �යාත්මක කළ යුතු අතර අවම වශෙයන් පහත ෙද් ආවරණය විය යුතුය:  

a. නව හා/ෙහෝ නවීකරණය කළ උපකරණ පළමුව අන්තරායන් හඳුනාගැනීම හා ඉන්පසු ඒවායින් ආරක්ෂා කිරීම ඇගයීම. 

b. රැකවල් ෙහොඳ �යාකාරී තත්ත්වෙය් තිබිය යුතු අතර ආරක්ෂිතව තිබිය යුතුය. 

c. රැකවල් මගින් අතිෙර්ක අන්තරාය නිර්මාණය ෙනොවිය යුතුය. 



යන්ත්ර රැකවල් කිරීම  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

යන්ත්ර රැකවල CLS – පිටුව 69 2017 සැප්තැම්බර් 

d. වැඩ ප්රෙද්ශෙයන් මීටර් 2.1 (අඩි 7) කට වඩා අඩු උසක පිහිටා ඇති විදුලි පංකා හා ෙවනත් භ්රමණය වන උපකරණ ෙසමී 1.25 
(අඟල් 0.5) කට වඩා අඩු විවරයන්ෙගන් රැකවල් කළ යුතුය. 

e. භ්රමණය වන ෙකොටස ්සහිත යන්ත්ර ස්වයං�ය වැසීෙම් යාන්ත්රණයක් සමග ආවරණ කර අගුළු ලා තැබිය යුතුය. 

f. �යාකාරීත්වය අතර චලනය විය හැකි යන්ත්ර ෙහෝ උපකරණ රැකවල් කළ යුතුය. 

g. යන්ත්ර රැකවල් ලෑම වාර්ෂිකව පරීක්ෂා කළ යුතුය. 

h. පිටගුළු ලෑම්/ඇමිණුම් අවශ්යතා සැපිෙරන ෙලස නඩත්තු හා අලුත්වැඩියා කටයුතු සිදු කිරීම. 

3. ආෙරෝහක, ෙසෝපාන යන්ත්ර හා ද්රව්ය ෙගනයන ෙසෝපාන— 

අවදානම් ඇගයුම: සෑම ෙසේවා ස්ථානයකම ආෙරෝහක, ෙසෝපාන යන්ත්ර හා ද්රව්ය ෙගනයන ෙසෝපානවලට අදාළව ලිඛිත අවදානම් 
ඇගයීමක් තිබිය යුතු අතර අවම වශෙයන් පහත ෙද් ඇතුළත් විය යුතුය: 

a. ආෙරෝහක, ෙසෝපාන යන්ත්ර හා ද්රව්ය ෙගනයන ෙසෝපාන ෙමෙහයුම් සහ නඩත්තු ආ�ත අන්තරායන් හඳුනාගැනීම. 

b. උපද්රව හා බැඳුණු අවදානම ඇගයීම. 

c. පිළිගත හැකි මට්ටමට අවදානම් අඩු කිරීමට පාලන �යාමාර්ග හඳුනාගැනීම හා �යාත්මක කිරීම (අගුළු හා වැළැක්වීෙම් 
නඩත්තුව). 

වැඩසටහන: සෑම ෙසේවා ස්ථානයකම ආෙරෝහක, ෙසෝපාන යන්ත්ර හා ද්රව්ය ෙගනයන ෙසෝපානවලට අදාළ �යා පටිපාටීන් තිබිය යුතු 
අතර අවම වශෙයන් පහත ෙද් ඇතුළත් විය යුතුය: 

a. ආරක්ෂිත එසවීම් බර ෙපන්විය යුතුය. උපකරණය මිනිසුන් සඳහා ෙනොෙව් නම් එය දැක්විය යුතුය. 

b. භාවිතා කරන්නන්ට හා අසළ සිටින්නන්ට විය හැකි අවදානම් වැළෙකන ෙලස ස්ථාපනය ෙහෝ ස්ථානගත කර තිබිය යුතුය. 

c. අන්තර් අගුළු, බාධක හා ආරක්ෂක උපාංග අවශ්ය ස්ථානවල නිසි ෙලස සථ්ාපනය කළයුතු අතර හානි වැලෙකන ෙලස �යා 
කළ යුතුය. 

d. නිරන්තරව නිවාරක නඩත්තුව සිදු කළ යුතුය. 

e. අලුත්වැඩියා හා නඩත්තු කටයුතු පිටගුළු ලෑම්/ඇමිණුම් අවශ්යතාවලට අනුකූලව සිදු කළ යුතුය. 

f. උපකරණය �යා විරහිතව ඇති විට බාධක ෙයොදා ඒ පිළිබඳව දන්වන පුවරු හා සංඥා තැබිය යුතුය. 

g. හදිසි අවසථ්ාවකදී ආෙරෝහක, ෙසෝපාන යන්ත්ර හා ද්රව්ය ෙගනයන ෙසෝපාන සම්බන්ධව �යා කළ යුතු ආකාරය. 

h. ෙද්ශීය නීතිය මගින් අවශ්ය ෙකෙරන පරිදි විරාමයන්හිදී ෙතවන පාර්ශ්ව පරීක්ෂා හා සහතිකකරණය. 

i. අවම වශෙයන් මී 2.1 (අඩි 7) ක හිසට ඉහලින් වන බාධාවක් ෙවත තිරස්ව ඉඩ. 
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4. පුහුණුව—චලනය වන යන්ත්ර සූත්ර සමග වැඩ කරන සියලු ෙසේවකයන් හට බඳවාගැනීෙම්දීම ආරක්ෂක පුහුණුවක් ලබා දිය යුතුය. 
අවම අවශ්යතාවක් ෙලස පුහුණුවට පහත අංග ඇතුළත් විය: 

• යන්ත්රමය අන්තරායන්. 

• ආරක්ෂිත �යාකිරීෙම් පටිපාටීන්. 

• යන්ත්රෙය් රැකවල් පිළිබඳ ෙතොරතුරු හා ඒවාෙය් නිසි භාවිතය. 

• රැකවල් ෙනොමැති නම්, හානි වී ඇත්නම්, �යා විරහිත නම් ෙහෝ ෙවනත් අනාරක්ෂිත තත්වයක් ඇතිනම් දැනුම්දීෙම් 
පටිපාටියක්. 

5. ෙල්ඛනකරණය  

පුහුණු වාර්තා: සෑම ෙසේවා ස්ථානයක්ම අවම වශෙයන් අවුරුදු 3 ක්වත් පුහුණු වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

සිද්ධිමය වාර්තා: සෑම ෙසේවා සථ්ානයක්ම අවම වසර 5 ක් සඳහා සිද්ධි වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

ෙවනත් වාර්තා:  

a. වර්තමාන අවදානම් ඇගයීම. 

b. නව හා නවීකරණය කළ උපකරණවල ආයු කාලය සඳහා ඇගයීම් වාර්තා. 

c. පරීක්ෂණ හා නඩත්තු වාර්තා අවම වශෙයන් වසර 3 ක් සඳහා පවත්වා ගත යුතුය. 

d. උපකරණෙය් ආයු කාලය සඳහාම අලුත්වැඩියා වාර්තා. 
 

 
නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ ෛනතික 
අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් 
සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 

ෙයොමු: 

 අදාළ ෙෆඩරල් හා ෙද්ශීය නීති සහ ෙරගුලාසි. 

 Nike “අන්තරායකර බලශක්තිය පාලනය” නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය. 

 Nike ESH අත්ෙපොත, පිටු 8-16 
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ප්රමිතිය 
සැපයුම්කරුවා ආරක්ෂාකාරී ෙසේවා ස්ථාන සැකැස්මක් සපයන අතර වැඩ කිරීම තුළින් ඇති විය හැකි ෙහෝ ඒ හා සම්බන්ධව ඇති විය හැකි 
ෙහෝ සැපයුම්කරුවාෙග් ෙසේවා ස්ථානෙය් ෙමෙහයුම් කටයුතුවල ප්රතිඵලයක් වශෙයන් ඇති විය හැකි හදිසි අනතුරු හා තුවාලවීම 
වැළැක්වීමට අවශ්ය �යාමාර්ග ගනු ලැෙබ්. සියලුම ෙසේවකයන්ෙග් ආරක්ෂාවට ඇති වන අවදානම් හඳුනාගැනීමට, මඟ හැරීමට ෙහෝ 
ප්රතිචාර දැක්වීමට සැපයුම්කරුවාට ක්රමෙව්ද ඇත. 

 ෙල්සර් ෙවත වෘත්තීයමය ෙලස නිරාවරණය වීෙම් අවදානම අඩු කිරීමට ෙහෝ තුරන් කිරීමට �යාවලීන් හා �යා පටිපාටීන් 
සංවර්ධනය කර �යාත්මක කිරීම. 

වගකීම්  

ස්ථාන භාර කළමනාකරු ෙල්සර් ආරක්ෂාව සම්බන්ධ �යාපටිපාටීන් සංවර්ධනය කර, �යාත්මක කර අනුගමනය කිරීමට වග බලාගත 
යුතුය. 

HSE නිෙයෝජිතයා, ෙල්සර් ආරක්ෂාව සම්බන්ධ �යාවලි සහ �යාපටිපාටීන් ස්ථාපිත කර, නඩත්තු කර පරිපාලනය කළ යුතුය. 

කළමනාකරුවන් හා අධීක්ෂකයින් ෙසේවකයන් ෙල්සර් ආරක්ෂා වැඩසටහෙන් අවශ්යතා පුහුණු වී ඒවාට අනුගත වන්ෙන්ද යන්න තහවුරු 
කරගත යුතුය. 

ෙසේවකයින් ෙල්සර් ආරක්ෂා වැඩසටහෙන් අවශ්යතාවයන්ට අනුකූල විය යුතුය. 

අර්ථ දැක්වීම් 

• ෙල්සර් (විකිරණ උත්ෙත්ජිත විෙමෝචනෙයන් ආෙලෝකය වර්ධනය) යනු සාමාන්ය ආෙලෝකෙයන් ෙවනස ්ඒක වර්ණ, සංවිධිත හා 
දිශානුගත ප්රබල පටු ආෙලෝක ධාරාවක් ඇති කරන උපාංගයකි. ෙල්සර් ෙයදුම් සඳහා උදාහරණ වන්ෙන්: ෙලෝහ කැපීම, ෛවද්ය 
සැත්කම් සිදු කිරීම, මිනුම් ක්රම හා විෙනෝදය සඳහා ආෙලෝක රටාවන් නිර්මාණය කිරීම. 

අවශ්යතාවයන් 

1. අවදානම් ඇගයුම—සෑම ෙසේවාසථ්ානයක් සතුවම අවම වශෙයන් පහත අංග ඇතුළත් ෙල්ඛනගත අවදානම් ඇගයුමක් �යාත්මකව 
තිබිය යුතුය: 

a. ෙල්සර් හා ආ�ත අන්තරායන් හඳුනාගැනීම හා වර්ග කිරීම. 

b. අන්තරායන් සමග සම්බන්ධ අවදානම් ඇගයීම. 

c. අවදානම අඩු කිරීමට පාලන �යාමාර්ග හඳුනාගැනීම (උදා. අධීක්ෂණය, පුද්ගලික ආරක්ෂක උපකරණ). 

2. ප්රතිපත්ති හා �යා පටිපාටි—සෑම ෙසේවා සථ්ානයකම ෙල්සර් ෙවත වෘත්තීයමය ෙලස නිරාවරණය වීෙම් අවදානම අඩු කිරීමට ෙහෝ 
තුරන් කිරීමට �යාවලීන් හා �යා පටිපාටීන් �යාත්මක කළ යුතු අතර අවම වශෙයන් පහත ෙද් ආවරණය කළ යුතුය: 

a. ආෙලෝක කදම්භයට නිරාවරණය වීම වැළැක්වීමට රැකවල් හා අන්තර් අගුළු සහිතව ෙල්සර් සැලසුම් කළ යුතුය. 

b. බලය ලත් පුද්ගලයන්ට පමණක් ප්රෙද්ශය සීමා කළ යුතුය. 

c. ෙල්සර් ප්රෙද්ශ තුළ සංඥා හා දැන්වීම් පුවරු. 

d. සුදුසු පුද්ගලික ආරක්ෂණ උපකරණ. 

e. ෙල්සර් සමග වැඩ කිරීම ෙහෝ එය හැසිරවීම සම්බන්ධව ලිඛිත රැකියා නිශ්චිත පටිපාටීන්. 

f. හදිසි අවසථ්ා �යා පටිපාටීන්. 

g. ෙල්සර් පද්ධති ක්රමාංකනය කර නිෂ්පාදකයාෙග් නිර්ෙද්ශ අනූව පරීක්ෂා කළ යුතුය. 

h. �යාකිරීමට ෙපර සියලුම ෙල්සර් පද්ධති ඌණතා නිවැරදි කළ යුතුය. 



ෙල්සර් ආරක්ෂාව  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

ෙල්සර් ආරක්ෂාව CLS – පිටුව 72 2017 සැප්තැම්බර් 

3. පුහුණුව—  

ෙල්සර් ආරක්ෂාව පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම: බලපෑම් ලත් ෙසේවකයන් හට මූලික බඳවාගැනීම තුළදීම දැනුවත් කිරීෙම් මට්ටෙම් 
පුහුණුවක් ලැබිය යුතුය. පුහුණුෙවන් අවම ෙලස පහත දෑ ආවරණය කරනු ලැබිය යුතුයි: 

• ෙසේවකයන් නිරාවරණය විය හැකි ෙල්සර් විකිරණෙය් බලපෑම් හා නිශ්චිත අන්තරායන් සහ එම අන්තරායන් පාලනය 
ෙකෙරන ආකාරය. 

• ආරක්ෂිත වැඩ පරිචයන්. 

• හදිසි අවසථ්ා �යා පටිපාටීන්. 

ෙල්සර් ආරක්ෂාව: බලයලත් ෙසේවකයන්ට මූලික පුහුණුවක් හා ඉන්පසු වාර්ෂිකව පුහුණුවක් ලබාදිය යුතුය. පුහුණුෙවන් අවම ෙලස 
පහත දෑ ආවරණය කරනු ලැබිය යුතුයි: 

• ෙසේවා ස්ථානය තුළ ඇති ෙල්සර් වර්ග. 

• ෙසේවා ස්ථානය තුළ ඇති ෙල්සර් වලට නිරාවරණය වීෙමන් වියහැකි අන්තරායන්. 

• නිරාවරණ මට්ටම් හා ප්රතිඵලය වන අවදානම. 

• අන්තරායන් ඇගයීෙම් ප්රතිඵල. 

• ආරක්ෂිත වැඩ පරිචයන්. 

• හදිසි අවසථ්ා �යා පටිපාටීන්. 

4. ෙල්ඛනකරණය—  

පුහුණු වාර්තා: සෑම ෙසේවා ස්ථානයක්ම අවම වශෙයන් අවුරුදු 3 ක්වත් පුහුණු වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

ෛවද්ය වාර්තා: සෑම ෙසේවා ස්ථානයක්ම අවම ෙසේවා කාලය සහ වසර 30 දක්වා රහස්ය හා ආරක්ෂිත ෛවද්ය වාර්තා නඩත්තු කළ 
යුතුය. නීතිෙයන් අවශ්ය කරන ආකාරයට විනා, ෙසේවකයාෙග් ලිඛිත අවසරය රහිතව ෛවද්ය වාර්තා එළිදරව් කරනු ෙනොලැබිය 
යුත්ෙත්ය.  

සිද්ධිමය වාර්තා: සෑම ෙසේවා සථ්ානයක්ම අවම වසර 5 ක් සඳහා සිද්ධි වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

ෙවනත් වාර්තා 

a. වර්තමාන අවදානම් ඇගයීම. 

b. අවම වසර 3 ක් සඳහා පරීක්ෂණ උපකරණවල ක්රමාංකන වාර්තා. 

c. උපකරණ ආයු කාලය සඳහා නඩත්තු වාර්තා. 

නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ ෛනතික 
අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් 
සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 

ෙයොමු: 

 අදාළ ෙෆඩරල් හා ෙද්ශීය නීති සහ ෙරගුලාසි. 
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ප්රමිතිය 
සැපයුම්කරුවා ආරක්ෂාකාරී ෙසේවා ස්ථාන සැකැස්මක් සපයන අතර වැඩ කිරීම තුළින් ඇති විය හැකි ෙහෝ ඒ හා සම්බන්ධව ඇති විය හැකි 
ෙහෝ සැපයුම්කරුවාෙග් ෙසේවා ස්ථානෙය් ෙමෙහයුම් කටයුතුවල ප්රතිඵලයක් වශෙයන් ඇති විය හැකි හදිසි අනතුරු හා තුවාලවීම 
වැළැක්වීමට අවශ්ය �යාමාර්ග ගනු ලැෙබ්. සියලුම ෙසේවකයන්ෙග් ආරක්ෂාවට ඇති වන අවදානම් හඳුනාගැනීමට, මඟ හැරීමට ෙහෝ 
ප්රතිචාර දැක්වීමට සැපයුම්කරුවාට ක්රමෙව්ද ඇත. 

 නඩත්තු හා අලුත්වැඩියා කටයුතු හා සම්බන්ධ අන්තරායන් ෙවත නිරාවරණෙයන් ෙහෝ උපකරණ �යා විරහිත වීෙමන් සිදු විය 
හැකි අවදානම් අඩු කිරීම ෙහෝ තුරන් කිරීම සඳහා �යාවලීන් හා �යා පටිපාටීන් සංවර්ධනය කර �යාත්මක කළ යුතුය. 

වගකීම්  

ස්ථාන භාර කළමනාකරු නඩත්තු ආරක්ෂා ප්රතිපත්තිය සම්බන්ධ �යාපටිපාටීන් සංවර්ධනය කර, �යාත්මක කර අනුගමනය කිරීමට වග 
බලාගත යුතුය. 

HSE නිෙයෝජිතයා, නඩත්තු ආරක්ෂා ප්රතිපත්තිය සම්බන්ධ �යාපටිපාටීන් ස්ථාපිත කර, නඩත්තු කර පරිපාලනය කළ යුතුය. 

නඩත්තු නිෙයෝජිතයා නඩත්තු ආරක්ෂා ප්රතිපත්තිය හා �යාපටිපාටීන් ස්ථාපිත කර, නඩත්තු කර පරිපාලනය කළ යුතුය. 

කළමනාකරුවන් හා අධීක්ෂකයින් ෙසේවකයන් නඩත්තු ආරක්ෂා ප්රතිපත්තිය හා �යාපටිපාටි සම්බන්ධව පුහුණු වී ඒවාට අනුගත වන්ෙන්ද 
යන්න තහවුරු කරගත යුතුය. 

ෙසේවකයින් නඩත්තු ආරක්ෂා ප්රතිපත්ති හා �යාපටිපාටි අවශ්යතාවයන්ට අනුකූල විය යුතුය. 

අර්ථ දැක්වීම් 
• උෂ්ණ වැඩ යනු දුම ෙහෝ ගින්දර ඇතිකළ හැකි ෙහෝ අනාවරක පද්ධති ස�ය කළ හැකි විවෘත දැල්ලක්, ගිනි පුළිඟු ෙහෝ ෙවනත් දහන 

මූලාශ්රයක් හා සම්බන්ධ පෑසස්ීම, කැපුම, ඇතිල්ලීම ෙහෝ ෙවනත් �යාකාරකමකි. 

අවශ්යතාවයන් 

1. අවදානම් ඇගයුම—සෑම ෙසේවා සථ්ානයකම නඩත්තුව සඳහා ලිඛිත අවදානම් ඇගයීමක් �යාත්මකව තිබිය යුතු අතර අවම වශෙයන් 
පහත ෙද් ඇතුළත් විය යුතුය: 

a. නඩත්තු කටයුතු හා අලුත්වැඩියා ආ�ත අන්තරායන් හඳුනාගැනීම. 

b. හඳුනාගත් අන්තරායන් සඳහා අවදානම් ඇගයීමක්. 

c. අවදානම අඩු කිරීම ෙහෝ තුරන් කිරීම සඳහා පාලන �යාමාර්ග හඳුනාගැනීම (උදා. පුද්ගලික ආරක්ෂණ උපකරණ, උෂ්ණ වැඩ 
බලපත්ර). 

2. ප්රතිපත්ති හා �යා පටිපාටි—සෑම ෙසේවා සථ්ානයකම නඩත්තු �යා පටිපාටියක් �යාත්මක කළ යුතුය. අවම වශෙයන් �යා 
පටිපාටියට පහත ෙද් ඇතුලත් විය යුතුය: 

a. වැඩ ෙපොළවල් පිරිසිදු හා යහපත් වැඩ තත්ත්වෙයන් නඩත්තු කිරීම. 

b. සියලුම් ෙමවලම් හා උපකරණ ආරක්ෂිතව හා නිසියාකාරව තිබිය යුතුය. 

c. නිෂ්පාදකයාෙග් උපකරණ අත්ෙපොත් ෙවත පිවිසිය යුතුය. 

d. පුද්ගලික ආරක්ෂණ උපකරණ සපයා භාවිතා කළ යුතුය. 

e. නිවාරක නඩත්තු හා අලුත්වැඩියා පද්ධතියකට අයත් වන්ෙන්: 

• සැලසුම් කිරීම් හා ප්රමුඛකරණය. 

• සම්පූර්ණ කළ වැඩවල විස්තර. 
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• දිනය හා වැඩය සම්පූර්ණ කළ පුද්ගලයා. 

• සෑම උපකරණ ෙකොටසකටම ෙහෝ උපකරණයකටම නඩත්තු/අලුත්වැඩියා වාර්තා. 

f. උෂ්ණ වැඩ සඳහා නිශ්චිතවම ෙවන් ෙනොකළ ප්රෙද්ශයක උෂ්ණ වැඩ සිදු කරන ඕනෑම ෙමොෙහොතක ආරක්ෂක �යා පටිපාටීන් හා 
උෂ්ණ වැඩ අවසරපත්ර ක්රමය භාවිතා කිරීම හා ගිනිගන්නා සුළු හා දහනය වන ෙද් ෙනොමැති වීම. උෂ්ණ වැඩ බලපත්රයක තිබිය 
යුතු ෙද්: 

• උෂ්ණ වැඩය සිදු කරන ස්ථානය හා ස්වභාවය. 

• ෙව්ලාව හා කාල සීමාව. 

• වැඩ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට ෙපර, කරන අතර හා කිරීෙමන් පසු ගතයුතු පූර්ෙවෝපායයන්. 

• වැඩය සිදු කරන අධීක්ෂක හා පුද්ගලයා. 

• අවශ්ය කරන පුද්ගලික ආරක්ෂක උපකරණ. 

• අවශ්ය ගිනි නිවීෙම් උපකරණ. 

• බලපත්රයට අත්සන් තැබිය හැකි බලයලත් පුද්ගලයින් ලැයිසත්ුව. 

3. පුහුණුව  

නඩත්තු ෙසේවකයන්: පහත සඳහන් අවම ෙද් සඳහා පුහුණුව ලැබිය යුතුය: 

• නඩත්තු ආරක්ෂා වැඩසටහෙන් නිශ්චිත අවශ්යතා. 

• ෙමවලම් භාවිතය, ගබඩාව හා නඩත්තුව. 

• උපකරණ හා ෙමවලම්වල නිවාරක නඩත්තු අවශ්යතා. 

උෂ්ණ වැඩ සඳහා බලයලත් ෙසේවකයන්: හට අවම වශෙයන් පහත ෙද් සහිතව වාර්ෂික පුහුණුවක් ලැබිය යුතුය: 

• උෂ්ණ වැඩ බලපත්ර ක්රමය හා �යා පටිපාටිය. 

• උපකරණ භාවිතය (ගිනි නිවන උපකරණ ඇතුළුව). 

4. ෙල්ඛනකරණය  

පුහුණු වාර්තා: සෑම ෙසේවා ස්ථානයක්ම අවම වශෙයන් අවුරුදු 3 ක්වත් පුහුණු වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

ෙවනත් වාර්තා: 

a. වත්මන් අවදානම් ඇගයීම්. 

b. නිවාරක නඩත්තු වාර්තා අවම වශෙයන් වසර 3ක් සඳහා. 

c. උපකරණෙය් ආයු කාලය සඳහාම අලුත්වැඩියා වාර්තා. 

d. ගිනිකම් වැඩ අවසර පත් අවම වශෙයන් වසර 3ක් සඳහා. 

 
  



නඩත්තු ආරක්ෂාව  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

නඩත්තු ආරක්ෂාව CLS – පිටුව 75 2017 සැප්තැම්බර් 

නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ ෛනතික 
අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් 
සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 

ෙයොමු: 

 අදාළ ෙෆඩරල් හා ෙද්ශීය නීති සහ ෙරගුලාසි. 

 Nike “අන්තරායකර ද්රව්ය” නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය. 

 Nike “විදුලිය ආ�ත ආරක්ෂාව” නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය. 

 Nike “අන්තරායකර බලශක්තිය පාලනය” නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය. 

 Nike ESH අත්ෙපොත, පිටු 4-23 

 

 



විද�ත් ආරක්ෂාව  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

විදුලිය ආ�ත ආරක්ෂාව CLS – පිටුව 76 2017 සැප්තැම්බර් 

ප්රමිතිය 
සැපයුම්කරුවා ආරක්ෂාකාරී ෙසේවා ස්ථාන සැකැස්මක් සපයන අතර වැඩ කිරීම තුළින් ඇති විය හැකි ෙහෝ ඒ හා සම්බන්ධව ඇති විය හැකි 
ෙහෝ සැපයුම්කරුවාෙග් ෙසේවා ස්ථානෙය් ෙමෙහයුම් කටයුතුවල ප්රතිඵලයක් වශෙයන් ඇති විය හැකි හදිසි අනතුරු හා තුවාලවීම 
වැළැක්වීමට අවශ්ය �යාමාර්ග ගනු ලැෙබ්. සියලුම ෙසේවකයන්ෙග් ආරක්ෂාවට ඇති වන අවදානම් හඳුනාගැනීමට, මඟ හැරීමට ෙහෝ 
ප්රතිචාර දැක්වීමට සැපයුම්කරුවාට ක්රමෙව්ද ඇත. 

 විදුලිය ආ�ත උපද්රව හා බැඳුණු අවදානම් අවම කිරීම ෙහෝ දුරු කිරීම සඳහා �යා මාර්ග හා කාර්ය පරිපාටීන් නිර්මාණය ෙකොට 
�යාත්මක කිරීම. 

වගකීම්  
ස්ථානීය කළමනාකරු විසින් විදුලිය ආ�ත ආරක්ෂක වැඩසටහන් කාර්ය පරිපාටීන් නිර්මාණය ෙකොට, �යාත්මක ෙකෙරනු ලැෙබන බව 
හා අනුගමනය කරනු ලැෙබන බවට වග බලා ගත යුතුය. 

HSE නිෙයෝජිත විසින් විදුලිය ආ�ත ආරක්ෂක වැඩසටහන් සඳහා අවදානම් ඇගයුම, ලිඛිත කාර්ය පරිපාටීන්, පුහුණු, වාර්තා තැබීම හා 
වාර්ෂික සමාෙලෝචන පිහිටුවා, පවත්වාෙගන යාම හා �යාෙවහි ෙයදවීම සිදු කළ යුතුය. 

කළමනාකරුවන් හා සුපරීක්ෂකවරුන් විසින් ෙසේවකයින් පුහුණු කරනු ලැබ ඇති බව හා ආරක්ෂාකාරී විදුලිය ආ�ත කාර්ය පරිපාටි 
නියමයන් අනුගමනය කරනු ලබන බවට වග බලා ගත යුතුය. 

ෙසේවකයින් ආරක්ෂාකාරී විදුලිය ආ�ත කාර්ය පරිපාටීන්ෙග් නියමයන් අනුගමනය කළ යුතුය. 

අවශ්යතාවයන් 

1. අවදානම් ඇගයුම—සෑම ෙසේවාසථ්ානයක් සතුවම එක් එක් විදුලි වැඩය සඳහා අවම වශෙයන් පහත අංග ඇතුළත් ෙල්ඛනගත 
අවදානම් ඇගයුමක් තිබිය යුතුය: 

a. විදුලිය සම්බන්ධ කාර්ය හා ඒ ආ�ත උපද්රව හඳුනාගැනිම. 

b. අන්තරායන් සමග සම්බන්ධ අවදානම් ඇගයීම. 

c. අවදානම් දුරු කිරීම ෙහෝ අවම කිරීම සඳහා පාලන �යා මාර්ග (උදා: ශරීරාරක්ෂක උපකරණ, �යාත්මක කිරීෙම් පරිපාටි, 
පුහුණුව, ආරක්ෂාකාරී කාර්ය පිළිෙවත් ආදිය). 

2. ප්රතිපත්ති හා �යා පටිපාටි—සෑම ෙසේවාසථ්ානයක් මගින්ම විදුලිය ආ�ත උපද්රව හා බැඳුණු අවදානම් අවම කිරීම ෙහෝ දුරු කිරීම 
සඳහා කාර්ය පරිපාටීන් �යාත්මක ෙකොට තිබිය යුතුය. �යා පටිපාටීන් අවම වශෙයන් පහත ෙද් ආවරණය කළ යුතුය: 

a. සාමාන්ය විදුලිය ආ�ත ආරක්ෂාව: 

• විදුලි භාණ්ඩ අලුත්වැඩියා කිරීම් සිදු කරනු ලැබිය යුත්ෙත් ඒ සඳහා පුහුණුව හා අවසර ලත් ෙසේවකයින් විසින් පමණි. 

• බලායිත විද�ත් පරිපථවල වැඩ කරන පුද්ගලයින්ට ඒ සඳහා ෙයෝග්ය සුදුසුකම් තිබිය යුතු අතර එබඳු කටයුතු සිදු කිරීම 
සඳහා විෙශේෂිත අවසරයක් තිබිය යුතුය. 

• විද�ත් ව්යාපක ක්ෙෂේත්ර ආකසම්ික අලාභ හානිවලට ලක් ෙනොවන පරිද්ෙදන් ආරක්ෂා කළ යුතුය (උදා: විෙශේෂෙයන් 
සැලසුම් කළ කාමර, ප්රමාණවත් නියමු කණු හා ගරාදි භාවිතය ආදී උපක්රම මගින්). 

• විද�ත් ව්යාපක කුටි ෙවත ප්රෙව්ශය අවසර ලත් ෙසේවකයින්ට පමණක් සීමා විය යුතුය. 

• සියලු විද�ත් ව්යාපක පුවරු, සිඳෙහලුම්, ස්විච හා විද�ත් සන්ධි ෙපට්ටි සම්පූර්ණෙයන්ම ෙතතමන තත්ත්වයන්ෙගන් 
ආවරණය ෙකොට ආරක්ෂා කර ගනු ලැබිය යුත්ෙත්ය. 

• සියලු විද�ත් පාලන උපාංග පාලිත උපකරණය හඳුනා ගැනීම සඳහා ෙල්බල් කරනු ලැබිය යුතුය. 

• සියලු ව්යාපක පුවරුවලට මීටර් 0.9ක (අඩි 3) ඉඩක් ෙවන් කරනු ලැබිය යුතුය. 



විද�ත් ආරක්ෂාව  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

විදුලිය ආ�ත ආරක්ෂාව CLS – පිටුව 77 2017 සැප්තැම්බර් 

• සියලුම රැහැන් ආවරණ බටවල සම්පූර්ණ දිග සඳහාම ආධාරක සපයනු ලැබිය යුතුය. රැහැන් ආවරණ බටවලට විද�ත් 
ෙනොවන ඇමුණුම් කිරීම තහනම් ෙව්. 

• සියලු විදුලි කම්බි හා රැහැන් මනා තත්ත්වෙය් පැවතිය යුතුය (පරිපථ නිරාවරණය ෙනොවී තිබිය යුතුය). 

• විදුලි විස්තාරක රැහැන් (Extension cords) භාවිතා කරනු ලැබිය යුත්ෙත් තාවකාලිකව පමණි. 

• ෙතත් සථ්ාන සඳහා මිහි ෙදොස ්පරිපථ බාධා (GFCI) සපයනු ලැබිය යුතුය. 

• අදාළ වැඩෙපොළට විෙශේෂිත වූ විදුලි ආරක්ෂක නීති පැවතිය යුතුය. 

b. විදුලි පරීක්ෂණ: 

• ෙසේවාස්ථානෙයහි ෙසෝදිසි හා පිරික්සුම් කාර්ය සටහනක් තිබිය යුතුය. ෙමකී ෙසෝදිසි සිදු වන වාර ගණන තීරණය වනුෙය් 
ෙද්ශීය නීතිරීති, උපකරණ වර්ගය, එය භාවිතා වන පරිසරය හා භාවිතා කරන වාර ගණන අනුවය. 

• නව හා පවතින ෙසේවාසථ්ානවලට සිදු කරන මහා පරිමාණ නවීකරණය කිරීම්වල දී සංග්රහයන් හා ප්රමිතීන්ට අනුකූලතාව 
දක්වන බව තහවුරු කර ගැනීම සඳහා පරීක්ෂා කිරීම් සිදු කළ යුතුය. 

• විදුලිය සම්බන්ධ අඩුලුහුඩුකම් ප්රමුඛතාකරණය හා නිවැරදි කිරීම සඳහා ක්රමෙව්දයක් තිබිය යුතුය. 

c. ආරක්ෂක උපකරණ (බලායිත පරිපථවල වැඩ කිරීම සඳහා): 

• අවදානම් ඇගයීමට අනුව නියම කරන ලද විද�ත් පරිවාරක ආරක්ෂක පාවහන්/බූට් හා ඇස ්ආවරණ පැළඳිය යුතු ෙව්. 

• විදුලි වැඩ සඳහා භාවිතා කරන සියලු ෙමවලම් නිසි පරිදි පරිවරණය ෙකොට තිබිය යුතුය. 

• විදුලි උපෙයෝගීතා කුටිවල ඇති සියලු ව්යාපක පුවරු ඉදිරිෙයහි විද�ත් පරිවාරක කළාල එළා තිබිය යුතුය. 

3. පුහුණුව—විදුලි ආරක්ෂක රීති හා විදුලිය සම්බන්ධ අඩුලුහුඩුකම් වාර්තා කිරීෙම් කාර්ය පරිපාටිය පිළිබඳව සියලුම ෙසේවකයින් පුහුණු 
කරනු ලැබිය යුතුය.  

විද�ත් ආරක්ෂාව: කවර ෙහෝ විද�ත් පද්ධතියක ෙහෝ සජීව පරිපථවල වැඩ කරන සුදුසුකම් ලත් පුද්ගලයින්ව යටත් පිරිෙසයින් 
වැඩබිමට විෙශේෂිත වූ පහත අවශ්යතා සඳහා පුහුණු කරනු ලැබිය යුත්ෙත්ය: 

• සිය වැඩ පරිසරය ආ�ත උපද්රව හඳුනාගැනීම. 

• ෙයෝග්ය �යාමාර්ග හා ආරක්ෂක උපකරණ භාවිතය. 

• බලායිත විද�ත් පරිපථ හා උපකරණ ආරක්ෂිත ෙලස වසා දමා මුද්රා තැබීම සඳහා වන �යාමාර්ග. 

• ශරීරාරක්ෂක උවාරණ ආරක්ෂා කිරීම හා නඩත්තු කිරීම. 

4. ෙල්ඛනකරණය—  

පුහුණු වාර්තා: සෑම ෙසේවා ස්ථානයක්ම අවම වශෙයන් අවුරුදු 3 ක්වත් පුහුණු වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

සිද්ධිමය වාර්තා: විදුලි අනතුරුවලින් ඇති වන තුවාල ෙහෝ ෙරෝග තත්ත්වයන් පිළිබඳ වාර්තා යටත් පිරිසෙයන් වසර 5ක් සඳහා තබා 
ගත යුතුය. 

ෙවනත් වාර්තා:  

a. වර්තමාන අවදානම් ඇගයීම 

b. උපකරණෙය් ෙහෝ පහසුකෙම් ආයු කාලය නිමාවන ෙතක් පරීක්ෂණ වාර්තා පවත්වා ගත යුතුය. 
  



විද�ත් ආරක්ෂාව  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

විදුලිය ආ�ත ආරක්ෂාව CLS – පිටුව 78 2017 සැප්තැම්බර් 

නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ ෛනතික 
අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් 
සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 

ෙයොමු: 

 අදාළ ෙෆඩරල් හා ෙද්ශීය නීති සහ ෙරගුලාසි. 

 Nike “අන්තරායකර බලශක්තිය පාලනය” නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය. 

 Nike ESH අත්ෙපොත, පිටු 8-31 

 



අන්තරායකර බලශක්තිය පාලනය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

අන්තරායකර බලශක්ති පාලනය CLS – පිටුව 79 2017 සැප්තැම්බර් 

ප්රමිතිය 
සැපයුම්කරුවා ආරක්ෂාකාරී ෙසේවා ස්ථාන සැකැස්මක් සපයන අතර වැඩ කිරීම තුළින් ඇති විය හැකි ෙහෝ ඒ හා සම්බන්ධව ඇති විය හැකි 
ෙහෝ සැපයුම්කරුවාෙග් ෙසේවා ස්ථානෙය් ෙමෙහයුම් කටයුතුවල ප්රතිඵලයක් වශෙයන් ඇති විය හැකි හදිසි අනතුරු හා තුවාලවීම 
වැළැක්වීමට අවශ්ය �යාමාර්ග ගනු ලැෙබ්. සියලුම ෙසේවකයන්ෙග් ආරක්ෂාවට ඇති වන අවදානම් හඳුනාගැනීමට, මඟ හැරීමට ෙහෝ 
ප්රතිචාර දැක්වීමට සැපයුම්කරුවාට ක්රමෙව්ද ඇත. 

 අන්තරායකර බලශක්ති පාලනය සහතික කිරීම සඳහා යන්ත්ර හා උපකරණ වසා දමා හැඳුනුම් සංෙක්ත ෙයදීම (LOTO) සඳහා 
�යාදාමයන් හා කාර්ය පරිපාටීන් නිර්මාණය ෙකොට �යාත්මක කිරීම. 

වගකීම්  
ස්ථානීය කළමනාකරු විසින් LOTO කාර්ය පරිපාටීන් සංවර්ධනය ෙකොට, �යාත්මක ෙකෙරනු ලැෙබන බව හා අනුගමනය කරනු 
ලැෙබන බවට වග බලා ගත යුතුය. 

HSE නිෙයෝජිත විසින් LOTO �යාදාමයන් හා කාර්ය පරිපාටීන් පිහිටුවා, පවත්වාෙගන යාම හා �යාෙවහි ෙයදවීම සිදු කළ යුතුය. 

කළමනාකරුවන් හා සුපරීක්ෂකවරුන් විසින් ෙසේවකයින් පුහුණු කරනු ලැබ ඇති බව හා LOTO �යාදාමයන් හා කාර්ය පරිපාටියන්ෙග් 
නියමයන් අනුගමනය කරනු ලබන බවට වග බලා ගත යුතුය. 

ෙසේවකයින් LOTO කාර්ය සහ පරිපාටීන්ෙග් නියමයන් අනුගමනය කළ යුතුය. 
අර්ථ දැක්වීම් 
• අන්තරායකර බලශක්තිය යනු අනෙප්ක්ෂිත බලශක්ති පණගැන්වීමක් ෙහෝ ගබඩා ෙකොට ඇති ශක්තිය මුදා හැරීමක් ෙහේතුෙවන් 

අනතුරු ඇති කළ හැකි පරිද්ෙදන් යන්ත්රසූත්රවල ගබඩා කරනු ලැබ ෙහෝ ෙශේෂව ඇති කවර ෙහෝ ශක්තියකි. මීට විදුලි බලය, තාප 
බලය, රසායනික ප්රති�යා, යාන්�ක චලනය, විභව ෙහෝ ගබඩා කරන ලද ශක්තීන් අයත් ෙව්. 

• පිටගුළු ලෑම්/ඇමිණුම් (LOTO) යනු යන්ත්ර සූත්ර ෙහෝ උපකරණ අනෙප්ක්ෂිතව �යාත්මක වීෙමන් ෙහෝ ෙසේවා ෙහෝ නඩත්තු කිරීමකදී 
අන්තරායකර බලශක්තියක් පිටවීෙමන් ෙසේවකයන්ට සිදුවිය හැකි හානි අවම කිරීමට භාවිතා කරන නිශච්ිත පරිචයන් හා �යා 
පටිපාටීන් ය. 

අවශ්යතාවයන් 

1. අවදානම් ඇගයුම—සෑම ෙසේවා සථ්ානයකම අවම වශෙයන් පහත ෙද් ඇතුළත් ලිඛිත වාර්ෂික අවදානම් ඇගයීමක් තිබිය යුතුය: 

a. උපකරණ, කාර්යයන් (උදා: සවි කිරීම, නඩත්තුව, පරීක්ෂණය, යන්ත්ෙරෝපකරණ පිරිසිදු කිරීම ෙහෝ අලුත්වැඩියා කිරීම) හා 
පාලනය ෙනොකළ අන්තරායකර බලශක්ති මූලාශ්ර ෙහේතුෙවන් ඒවා ආ�ත ඇතිවන උපද්රවයන් හඳුනාගැනීම. 

b. අන්තරායකර බලශක්තිය ආ�ත අවදානම් ඇගයීම. 

c. අවදානම් අවම කිරීම ෙහෝ දුරු කිරීම සඳහා පාලන �යාමාර්ග (උදා: LOTO කාර්ය පරිපාටීන්).  

2. ප්රතිපත්ති හා �යා පටිපාටි—සෑම ෙසේවාසථ්ානයක් මගින්ම අන්තරායකර බලශක්ති පාලනය හා බැඳුණු අවදානම් තත්ත්වයන් අවම 
කිරීම ෙහෝ දුරු කිරීම සඳහා වන කාර්ය පරිපාටීන් �යාත්මක කළ යුතුය. �යා පටිපාටීන් අවම වශෙයන් පහත ෙද් ආවරණය කළ යුතුය: 

a. බලශක්ති මූලාශ්ර කිහිපයක් සහිත උපකරණ සඳහා යන්ත්රයට විෙශේෂිත වූ LOTO කාර්ය පරිපාටීන් ෙල්ඛනගත කරනු ලැබිය 
යුතුය. 

b. බලශක්ති පාලන උපාංග සුරක්ෂිතව තබා ගැනීම සඳහා පුද්ගලික වශෙයන් පවරන ලද අගුලු, යතුරු හා ටැග සපයා දීම. අගුලු හා 
ටැග ඉවත් කළ හැක්ෙක් ඒවා සවි කරන ලද ෙසේවකයින්ටම පමණි. 

c. උපකරණය ෙවන් ෙකොට බලශක්තිහරණය: 

• යාන්�ක පද්ධතීන්ට බලය සපයන ඇන්ජින් ෙහෝ ෙමෝටර් විසන්ධි කිරීම ෙහෝ නැවතීම. 



අන්තරායකර බලශක්තිය පාලනය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

අන්තරායකර බලශක්ති පාලනය CLS – පිටුව 80 2017 සැප්තැම්බර් 

• බලය විසන්ධි කිරීම/ අගුලු ලෑම මගින් විදුලි පරිපථ බලශක්තිහරණය. 

• ද්රවපීඩක, වාතෙරෝධක ෙහෝ ප්රවාහ පද්ධතිවල වායු ෙහෝ ද්රව ගැලීම් අවෙරෝධනය. 

• ගුරුත්වය ෙහේතුෙවන් ඇති විය හැකි චලනයන් වැළැක්වීම සඳහා යන්ත්රවල ෙකොටස ්අවහිර කිරීම. 

d. පද්ධතිය බලශක්තිහරණය කිරීෙමන් පසු කවර ෙහෝ ගබඩා කරනු ලැබ ඇති ශක්තියක් උත්සර්ජනය: 

• අභ්යන්තර පීඩනය වායුෙගෝලීය පීඩනයට ළඟා වන ෙතක් පීඩන වාහිනී, ටැංකි ෙහෝ ඇකියුමියුෙල්ටර ෙවතින් වායු ෙහෝ ද්රව 
පිටවන්නට හැරීම (ෙසේවක සහ පාරිසරික ආරක්ෂාව සැලකීෙමන්). 

• භූගත කිරීම මගින් ධාරිත්රක විසර්ජනය. 

• ආතතියට ෙහෝ සම්පීඩනය යටෙත් ඇති දුනු මුදා හැරීම ෙහෝ අවහිර කිරීම. 

• නවතා දමා ෙවන් කරනු ලැබීෙමන් පසු පද්ධතිය සම්පූර්ණ ෙලස නතර වීමට ඉඩ හැරීම ඔසේසේ අවසථ්ිතික බලයන් 
උත්සර්ජනය කිරීම. 

e. ෙවන් කරනු ලැබීම හා බලශක්තිහරණය සත්යාපනය. 

f. උපකරණය යළිත් බල ගැන්වීම: 

• ෙසේවකයින් අනතුරුදායක ස්ථානවලින් ඉවත් වීෙමන් පසු වැඩ පරීක්ෂණය, අගුලු ඉවත් කිරීම, ආරක්ෂිත ෙලස පණ 
ගැන්වීම හා යළිත් බල ගැන්වීම. 

• යන්ත්ෙරෝපකරණ පරීක්ෂා කිරීම ෙහෝ ස්ථානගත කිරීම සඳහා LOTO උපාංග තාවකාලිකව ඉවත් කළ යුතු වූ කල්හි, 
ෙසේවකයින් ෙවත ප්රමාණවත් ආරක්ෂාවක් සපයන විධිවිධාන සැලසිය යුත්ෙත්ය. 

• කාර්ය සම්පූර්ණ වී උපකරණය පණ ගැන්වුණු වහාම ෙසේවකයින්ට දැනුම්දීම. 

• ආරක්ෂාකාරී ෙමෙහයුමක් සහතික කිරීම සඳහා නැවත බල ගැන්වූ උපකරණය අධීක්ෂණය. 

g. ෙවන් කිරීම සඳහා ෙවනත් කිසිදු ක්රමෙව්දයක් ෙනොමැති කල්හි හැඳුනුම් සංෙක්තයක් පමණක් භාවිතා කිරීම. 

h. යන්ත්රය ෙවන් කිරීම සඳහා එක් ෙසේවකයකුට වැඩි ගණනක් ෙයොදවා ඇති කල්හි අගුලු ලෑෙම් උපකරණ හා �යාමාර්ග කිහිපයක් 
භාවිතා කිරීම. 

i. අනියම් ෙලස අගුලු ඉවත් කිරීමට අවසර දිය හැක්ෙක් යන්ත්රය ආරක්ෂා සහිත බවට හා සියලුම ෙසේවකයින් අනතුරුදායක 
ප්රෙද්ශෙයන් ඉවත්ව ඇති බවට සෑහීමකට පත් වීෙමන් පසු ස්ථානීය කළමනාකරු විසින් පමණි. 

3. අධීක්ෂණය—සෑම ෙසේවාසථ්ානයකම ෙසේවකයින්, ෙකොන්ත්රාත්කරුවන් හා උප ෙකොන්ත්රාත්කරුවන් ඇතුළත් වන LOTO කාර්ය 
පටිපාටීන් සඳහා වාර්ෂිකව ෙල්ඛනගත කරන අධීක්ෂණ �යාදාමයක් තිබිය යුතුය. 

පුහුණුව—සෑම ෙසේවකයකුටම LOTO සම්බන්ධෙයන් දැනුම්වත්භාවයක් ඇති වන මට්ටෙම් පුහුණුවක් ලබා දිය යුතුය.  

LOTO තුළ සම්බන්ධ වන ෙසේවකයින් ෙවත සම්පූර්ණ පුහුණුවක් ලබා දිය යුතුය. පුහුණුව අලුත් කිරීම වාර්ෂිකව සිදු කරනු ලැබිය 
යුත්ෙත්ය. පුහුණුවට අයත් විය යුතු ෙද්: 

• සියලු බලශක්ති මූලාශ්ර සඳහා ෙවන් කළ යුත්ෙත් කවර ස්ථානයක, කුමක් හා ෙකෙසේද යන වග. 

• පාලන උපාංග සඳහා අගුලු හා හැඳුනුම් සංෙක්ත භාවිතා කිරීම. 

• ෙවන් කිරීම සත්යාපනය. 

• ආරක්ෂා සහිත පණ ගැන්වීෙම් හා යළි බල ගැන්වීෙම් �යාමාර්ග. 

• උපද්රව හඳුනාගැනීම හා පාලනය. 
  



අන්තරායකර බලශක්තිය පාලනය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

අන්තරායකර බලශක්ති පාලනය CLS – පිටුව 81 2017 සැප්තැම්බර් 

4. ෙල්ඛනකරණය  

පුහුණු වාර්තා: සෑම ෙසේවා ස්ථානයක්ම අවම වශෙයන් අවුරුදු 3 ක්වත් පුහුණු වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

සිද්ධිමය වාර්තා: අන්තරායකර බලශක්තීන්ට නිරාවරණය වීම හා සම්බන්ධ සියලු සිදුවීම් පිළිබඳ වාර්තා තබා ගත යුතුය. ෙමකී 
වාර්තා අවම වසර 5ක් සඳහා තබා ගත යුතුය. 

ෙවනත් වාර්තා:  

a. සෑම ෙසේවාසථ්ානයක් විසින්ම යථාවත් අවදානම් ඇගයුම් පවත්වාෙගන යා යුතුය. 

b. සෑම ෙසේවාසථ්ානයක් විසින්ම අවම වශෙයන් වසර 3ක් සඳහා අධීක්ෂණ වාර්තා පවත්වාෙගන යා යුතුය. 

 

 

නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ ෛනතික 
අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් 
සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 

ෙයොමු: 

 අදාළ ෙෆඩරල් හා ෙද්ශීය නීති සහ ෙරගුලාසි. 

 Nike ESH අත්ෙපොත, පිටු 8-10 

 

 



ෙකොටු කළ ඉඩ ආරක්ෂාව  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

සීමිත අවකාශ CLS – පිටුව 82 2017 සැප්තැම්බර් 

ප්රමිතිය 
සැපයුම්කරුවා ආරක්ෂාකාරී ෙසේවා සථ්ාන සැකැස්මක් සපයන අතර වැඩ කිරීම තුළින් ඇති විය හැකි ෙහෝ ඒ හා සම්බන්ධව ඇති විය හැකි 

ෙහෝ සැපයුම්කරුවාෙග් ෙසේවා ස්ථානෙය් ෙමෙහයුම් කටයුතුවල ප්රතිඵලයක් වශෙයන් ඇති විය හැකි හදිසි අනතුරු හා තුවාලවීම 

වැළැක්වීමට අවශ්ය �යාමාර්ග ගනු ලැෙබ්. සියලුම ෙසේවකයන්ෙග් ආරක්ෂාවට ඇති වන අවදානම් හඳුනාගැනීමට, මඟ හැරීමට ෙහෝ 

ප්රතිචාර දැක්වීමට සැපයුම්කරුවාට ක්රමෙව්ද ඇත. 

 සීමිත අවකාශයන් ෙවත ඇතුළු වීම හා බැඳුණු අවදානම් අවම කරලීම ෙහෝ දුරලීම සඳහා �යාදාමයන් හා පරිපාටීන් තනා ඒවා 
�යාත්මක කිරීම. 

වගකීම්  
ස්ථානීය කළමනාකරු විසින් සීමිත අවකාශයන් ෙවත පිවිසීෙම් �යාදාමයන් නිර්මාණය ෙකොට ඒවා �යාත්මක කරන හා අනුගමනය 
කරනු ලබන බව සහතික කර ගත යුතුය. 

HSE නිෙයෝජිත විසින් සීමිත අවකාශයන් ෙවත පිවිසීෙම් �යාදාමයන් හා කාර්ය පරිපාටීන් පිහිටුවා, පවත්වාෙගන යාම හා �යාෙවහි 
ෙයදවීම සිදු කළ යුතුය. 

කළමනාකරුවන් හා සුපරීක්ෂකවරුන් විසින් ෙසේවකයින් පුහුණු කරනු ලැබ ඇති බව හා සීමිත අවකාශයන් ෙවත පිවිසීෙම් �යාදාමයන් 
හා කාර්ය පරිපාටියන්ෙග් නියමයන් අනුගමනය කරනු ලබන බවට වග බලා ගත යුතුය. 

ෙසේවකයින් සීමිත අවකාශයන් ෙවත පිවිසීෙම් �යාදාමයන් සහ කාර්ය පරිපාටීන්ෙග් නියමයන් අනුගමනය කළ යුතුය. 

අර්ථ දැක්වීම් 

 සීමිත අවකාශයක් යනු, ෙසේවකයකුට ඇතුළු විය හැකි තරම් විශාල, පිවිසීෙම් හා පිටවීෙම් ක්රම සීමිත වූ නිරන්තරෙයන් ෙසේවකයින් රැඳී 
සිටීම සඳහා සැලසුම් ෙනොකරන ලද කවර ෙහෝ අවකාශයකි (උදා: මනුබිල්, කසළ කානු, බිංෙගවල්, ෙබොයිෙල්රු, ඇසුරුම් ටැංකි හා 
වළවල්). 

O අවසරපතක් අවශ්ය කරන සීමිත අවකාශයක පහත ලක්ෂණවලින් එකක් ෙහෝ කිහිපයක් තිබිය යුතුය: 
 අන්තරායකර වාතාවරණයක් තිබීෙම් හැකියාවක්;  
 ෙසේවකයකු සිර වීමට ෙහේතු විය හැකි ද්රව්ය;  
 ඇතුළු පැත්තට අභිසරණය වන බිත්ති ෙහෝ පහතට බෑවුම් වී ෙගොස් වඩා කුඩා හරස් කැපුමක් ෙතක් පටුවන ෙපොෙළොවක් ෙහේතුෙවන් 

ෙසේවකයකු සිර වීමට ෙහෝ හුස්ම ගැනීම වැළැක්විමට ෙහේතු වන; ෙහෝ  
 ෙවනත් පිළිගත් බරපතළ ෙසෞඛ්ය ෙහෝ ආරක්ෂාව සම්බන්ධ උවදුරු සහිත වන්නා වූ අභ්යන්තර වින්යාසයක්. 

O අවසරපතක් අවශ්ය ෙනොෙකෙරන සීමිත අවකාශයක් යනු ජීවිත හානි ෙහෝ දරුණු ශාරීරික අනතුරක් සිදු කිරීෙම් හැකියාවක් සහිත කවර 
ෙහෝ ආපදාවක් රහිත කිසිදු වායුෙගෝලීය උවදුරක් ෙහෝ වායුෙගෝලීය උවදුරක් ඇතිවීම සඳහා හැකියාවක් ෙනොමැති සීමිත අවකාශයකි.  

අවශ්යතාවයන් 

1. අවදානම් ඇගයුම—සෑම ෙසේවාසථ්ානයකටම එක් එක් සීමිත අවකාශය සඳහා යටත් පිරිෙසයින් පහත අවශ්යතා සපුරාලන 
ෙල්ඛනගත අවදානම් ඇගයුමක් තිබිය යුතුය: 

a. සියලුම සීමිත අවකාශ හා ඒ ආ�ත උවදුරු හඳුනාගැනිම. 

b. එක් එක් උවදුර ආ�ත අවදානම ඇගයීමට ලක් කිරීම. 

c. අවදානම අවම කිරීම ෙහෝ දුරු කිරීම සඳහා පාලන ක්රමෙව්දයන් හඳුනා ගැනීම (උදා: පිවිසීෙම් �යාමාර්ග, ශරීරාරක්ෂක 
උපකරණ, සන්නිෙව්දනය, පුහුණුව ආදී). 

2. ප්රතිපත්ති හා �යා පටිපාටි—සෑම ෙසේවාසථ්ානයක් විසින්ම සීමිත අවකාශ සඳහා යටත් පිරිසයින් පහත අංග ආවරණය කරනු ලබන 
ලිඛිත �යාදාමයන් �යාත්මක කර තිබිය යුතුය: 

  



ෙකොටු කළ ඉඩ ආරක්ෂාව  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

සීමිත අවකාශ CLS – පිටුව 83 2017 සැප්තැම්බර් 

a. අවසරපතක් අවශ්ය ෙකෙරන සීමිත අවකාශ: 

• අවදානම් ඇගයුෙම් දී මධ්යම ෙහෝ ඉහළ මට්ටෙම් අවදානමක් ඇතැයි හඳුනාගත් සීමිත අවකාශ සඳහා ඇතුල්වීමට 
අවසරපතක් තිබිය යුතුය. 

• අවසර ෙනොලත් ෙසේවකයින් විසින් අවසරපතක් අවශ්ය ෙකෙරන සීමිත අවකාශ ෙවත ඇතුළු වීම අවුරාලනු ලැබිය 
යුත්ෙත් ය. 

• සියලුම ප්රෙව්ශ්යස්ථානවල අනතුරු ඇඟවීෙම් සංඥා පළ කළ යුතුයි. එම සලකුෙණ් පහත පරිදි ලියා තිබිය යුතුය: 

“අනතුරුදායකයි – අවසරපතක් ලබා ගත යුතු සීමිත අවකාශයකි, ඇතුළු ෙනොවන්න”. 

b. අවසරපතක් ලබා ගත යුතු සීමිත අවකාශයකට ඇතුළු වන්නන්, ඇතුළු වන්නන්ව සුපරීක්ෂණය කරන්නන් හා සහායකයන්ෙග් 
වගකීම්. 

c. ඇතුළුවීෙම් අවසරපෙත් අවශ්යතා: 

• සීමිත අවකාශෙය් නම. 

• ඇතුළු වීෙම් අරමුණ, ඇතුළු වීම ඉකුත් වී යන දිනය හා ෙව්ලාව ඇතුළත් අදාළ කාර්යය සිදු වන දිනය හා කාල සීමාව. 

• අවසරලත් ඇතුළුවන්නන්, ඇතුළු වන්නන්ෙග් සහායකයින් හා ඇතුළුවීම සුපරීක්ෂණය කරනු ලබන්නන්ෙග් ලැයිස්තුව. 

• අදාළ සීමිත අවකාශය ආ�ත උපද්රවයන් හා ඒවා පාලනය කරන ආකාරය. 

• ෙවන් කිරීෙම් �යාමාර්ග. 

• ඇතුළුවීම සඳහා ෙයෝග්ය තත්ත්වයන්. 

• අවශ්ය කරන වායුෙගෝලීය පරීක්ෂණ හා අඛණ්ඩ අධීක්ෂණ ප්රතිඵල. 

• ගලවා ගැනීම් හා හදිසි අවශ්යතා. 

• ඇතුළු වන්නන් හා ඔවුන්ෙග් සහායකයින් සඳහා සන්නිෙව්දන �යාමාර්ග. 

• ඇතුළුවීම සඳහා අවශ්ය උපකරණ (උදා: ෙතපා හා දබර, සම්පූර්ණ සිරුරටම සවි වූ සන්නාහය). 

• ෙවනත් අවසර පිළිබඳ විස්තර (උදා: ගිනිකම් වැඩ). 

d. සියලු අධීක්ෂණ හා පරීක්ෂණ උපකරණ සඳහා වාර්ෂික ක්රමාංකනය හා ඇතුළු වීමට ෙපර තමා විසින්ම කරනු ලබන ක්රමාංකනය. 

e. සෑම ෙසේවාසථ්ානයකම ෙසේවකයින්, ෙකොන්ත්රාත්කරුවන් හා උප ෙකොන්ත්රාත්කරුවන් ඇතුළත් වන සීමිත අවකාශයන්ට 
ඇතුළුවීෙම් �යාමාර්ග සඳහා වාර්ෂිකව ෙල්ඛනගත කරන අධීක්ෂණ �යාදාමයක් තිබිය යුතුය. 

f. සීමිත අවකාශයක් අවසරපත් අවශ්ය ෙනොවන සීමිත අවකාශයක් ෙලස වර්ග කිරීම සඳහා අවශ්ය වන සාධක.  

 සීමිත අවකාශෙයහි සැබෑ ෙහෝ විභවී අන්තරායකර වාතාවරණයක් ෙනොමැති බව සහතික කරගැනීම. 

 සීමිත අවකාශෙයහි ජීවිත හානි ෙහෝ දරුණු ශාරීරික තුවාල සිදු කිරීෙම් හැකියාව ඇති උවදුරු ෙනොමැති බව සහතික කර 
ගැනීම. මීට ඝන ෙහෝ ද්රව පදාර්ථයක ගිලී යාම, විදුලි සැර වැදීම ෙහෝ චලනය වන ෙකොටස්වලට හසුවීම ඇතුළු පිළිගත් 
ෙසෞඛ්ය ෙහෝ ආරක්ෂක උපද්රව ඇතුළත් ෙව්. 

 උපද්රව ඉවත් කිරීම සඳහා ඇතුළු වීෙම් දී, අදාළ උපද්රවය ඉවත් කරනු ලබන ෙතක් එම අවකාශය අවසරපතක් ලබා ගත යුතු 
සීමිත අවකාශයක් ෙලස සලකනු ලැබිය යුත්ෙත්ය. 

 කිසියම් අවසර අවශ්ය ෙනොෙකෙරන සීමිත අවකාශයක භාවිතය ෙහෝ වින්යාසකරණය ෙවනස ්වීම ෙහේතුෙවන් එම 
අවකාශයට ඇතුළුවන්නන් ෙවත උපද්රව ඇති වීෙම් අවදානම ඉහළ යන විට, අවශ්ය ෙව් නම්, එකී අවකාශය අවසරපත් 
අවශ්ය ෙකෙරන සීමිත අවකාශයක් ෙලස යළි නම් කිරීම 



ෙකොටු කළ ඉඩ ආරක්ෂාව  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

සීමිත අවකාශ CLS – පිටුව 84 2017 සැප්තැම්බර් 

3. පුහුණුව—සීමිත අවකාශවල වැෙඩහි ෙයදීම හා සම්බන්ධ වන සියලුම ෙසේවකයින් සඳහා (උදා: ඇතුළුවන්නා, සහායකයා, 
සුපරීක්ෂක, ගලවා ගැනීෙම් කණ්ඩායම) මුල් පත්වීෙම් දී හා අනතුරුව යටත් පිරිෙසයින් වසරකට වරක්වත් පුහුණුවක් සපයනු 
ලැෙබනු ඇත. ෙමම පුහුණුවට අයත් විය යුතු අංග වනුෙය්: 

• සීමිත අවකාශයකට ඇතුළු වීෙම් උපද්රව හා ඊට අදාළ පාලන �යාමාර්ග. 

• ඇතුළුවීෙම් අවසරපත. 

• සියලු උපකරණ භාවිතයට ගැනීම. 

• සන්නිෙව්දන. 

• ගලවා ගැනීම් හා හදිසි අවශ්යතා. 

4. ෙල්ඛනකරණය  

පුහුණු වාර්තා: සෑම ෙසේවා ස්ථානයක්ම අවම වශෙයන් අවුරුදු 3 ක්වත් පුහුණු වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

ෛවද්ය වාර්තා: සෑම ෙසේවා ස්ථානයක්ම අවම ෙසේවා කාලය සහ වසර 30 දක්වා රහස්ය හා ආරක්ෂිත ෛවද්ය වාර්තා නඩත්තු කළ 
යුතුය. නීතිෙයන් අවශ්ය කරන ආකාරයට විනා, ෙසේවකයාෙග් ලිඛිත අවසරය රහිතව ෛවද්ය වාර්තා එළිදරව් කරනු ෙනොලැබිය 
යුත්ෙත්ය.  

සිද්ධිමය වාර්තා: සීමිත අවකාශ හා බැදුණු සියලු සිදුවීම් පිළිබඳව වාර්තා තබා ගත යුතුය. ෙමකී වාර්තා අවම වසර 5ක් සඳහා තබා 
ගත යුතුය. 

ෙවනත් වාර්තා:  

a. වත්මන් අවදානම් ඇගයීම්. 

b. අවම වශෙයන් වසර 1ක කාලයක් සඳහා සීමිත අවකාශය ෙවත ඇතුළු වීෙම් අවසරපත්. 

c. උපකරණ ක්රමාංකණ වාර්තා යටත් පිරිෙසයින් වසර 3ක් සඳහා අධීක්ෂණය කළ යුතුය. 

d. වාර්තා අවම වශෙයන් වසර 3ක් සඳහා අධීක්ෂණය කළ යුතුය. 

 

නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ ෛනතික 
අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් 
සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 

ෙයොමු: 

 අදාළ ෙෆඩරල් හා ෙද්ශීය නීති සහ ෙරගුලාසි. 

 Nike ESH අත්ෙපොත, පිටු 4-53 

 



ෙකොන්ත්රාත්කරුවන්ෙග් ආරක්ෂාව  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

ෙකොන්ත්රාත්කරුෙග් ආරක්ෂාව CLS – පිටුව 85 2017 සැප්තැම්බර් 

ප්රමිතිය 
සැපයුම්කරුවා ආරක්ෂාකාරී ෙසේවා ස්ථාන සැකැස්මක් සපයන අතර වැඩ කිරීම තුළින් ඇති විය හැකි ෙහෝ ඒ හා සම්බන්ධව ඇති විය හැකි 
ෙහෝ සැපයුම්කරුවාෙග් ෙසේවා ස්ථානෙය් ෙමෙහයුම් කටයුතුවල ප්රතිඵලයක් වශෙයන් ඇති විය හැකි හදිසි අනතුරු හා තුවාලවීම 
වැළැක්වීමට අවශ්ය �යාමාර්ග ගනු ලැෙබ්. සියලුම ෙසේවකයන්ෙග් ආරක්ෂාවට ඇති වන අවදානම් හඳුනාගැනීමට, මඟ හැරීමට ෙහෝ 
ප්රතිචාර දැක්වීමට සැපයුම්කරුවාට ක්රමෙව්ද ඇත. 

 ස්ථානීය ෙකොන්ත්රාත්කරුවන්ෙග් හා උප ෙකොන්ත්රාත්කරුවන්ෙග් �යාකාරකම් ආ�ත ෙසෞඛ්ය, ආරක්ෂක හා පාරිසරික ආපදා 
අවම කිරීම ෙහෝ දුරු කිරීම සඳහා �යාදාමයන් හා කාර්ය පරිපාටීන් තනා �යාත්මක කිරීම. 

වගකීම්  
ස්ථානීය කළමනාකරු විසින් ෙකොන්ත්රාත්කරුවන්ෙග් ආරක්ෂාව සම්බන්ධ �යාදාමයන් නිර්මාණය ෙකොට ඒවා �යාත්මක කරන හා 
අනුගමනය කරනු ලබන බව සහතික කර ගත යුතුය. 

HSE නිෙයෝජිත විසින් ෙකොන්ත්රාත්කරුවන්ට ආරක්ෂාව සැලසීෙම් වැඩසටහනක් පිහිටුවා, එය පවත්වාෙගන යාම හා �යාෙවහි ෙයදවීම 
සිදු කළ යුතුය. 

ෙකොන්ත්රාත්කාර සම්බන්ධිකාරක විසින් බලපෑමට ලක්වූ සථ්ානීය ෙකොන්ත්රාත්කරුවන් හා බලපෑමට ලක්වූ ෙසේවකයින් පුහුණු කරනු ලැබ 
ඇති බව හා ඔවුන් ෙකොන්ත්රාත්කරුවන්ෙග් ආරක්ෂාව සැලසීෙම් වැඩසටහෙනහි නියමයන් අනුගමනය කරනු ලබන බවට වග බලා ගත 
යුතුය. 

කළමනාකරුවන් හා සුපරීක්ෂකවරුන් විසින් බලපෑමට ලක්වූ ෙකොන්ත්රාත්කාර සම්බන්ධිකාරක හා බලපෑමට ලක්වූ ෙසේවකයින් පුහුණු 
කරනු ලැබ ඇති බව හා ඔවුන් ෙකොන්ත්රාත්කරුවන්ට ආරක්ෂාව සැලසීෙම් වැඩසටහෙනහි නියමයන් අනුගමනය කරනු ලබන බවට වග 
බලා ගත යුතුය. 

ස්ථානීය ෙකොන්ත්රාත්කරුවන් හා ෙසේවකයින් ෙකොන්ත්රාත්කරුවන්ට ආරක්ෂාව සැලසීෙම් වැඩසටහෙනහි අවශ්යතාවන් අනුගමනය කළ 
යුතුය. 

අර්ථ දැක්වීම් 
• ෙකොන්ත්රාත්කාර සම්බන්ධිකාරක යනු ෙකොන්ත්රාත්කරු ෙහෝ උප ෙකොන්ත්රාත්කරුෙග් ව්යාපෘති �යාකාරකම් සම්බන්ධීකරණය කිරීම 

සඳහා වගකීම දරන නිලධාරියා ය. 

අවශ්යතාවයන් 
1. අවදානම් ඇගයුම—සෑම ෙසේවාසථ්ානයක් සතුවම අවම වශෙයන් පහත අංග ඇතුළත් ෙල්ඛනගත අවදානම් ඇගයුමක් තිබිය යුතුය: 

a. ෙකොන්ත්රාත් දුන් ෙහෝ උප ෙකොන්ත්රාත් දුන් කාර්යයන් හා ආ�ත අන්තරාවන්. 

b. නම් කරන ලද අන්තරායකර තත්ත්වයන් ආ�ත අවදානම් ඇගයීම. 

c. අදාළ අවදානම අවම කිරීම ෙහෝ දුරු කිරීම සඳහා අවශ්ය පාලන ක්රමෙව්දයන් හඳුනාගැනීම. 

2. සුදුසුකම්—සෑම ෙසේවාසථ්ානයකම, උපකරණ ෙහෝ පහසුකම් නඩත්තු කිරීෙම් කටයුතු ෙහෝ “අඩු” අවදානම් තත්ත්වයට වඩා වැඩි 
පරිමාණෙය් කාර්යයන් සිදු කරනු ලබන කවර ෙහෝ ෙකොන්ත්රාත්කරුවකු ෙහෝ උප ෙකොන්ත්රාත්කරුවකු සඳහා සුදුසුකම් පරීක්ෂා 
කිරීෙම් �යාදාමයක් තිබිය යුතුය. සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීෙම් �යාදාම, යටත් පිරිෙසයින්: 

a. අදාළ එක් එක් ගිවිසුම්කරු ෙහෝ අතුරු ගිවිසුම්කරු මගින් පුරවන ලද පූර්ව සුදුසුකම් ආකෘතියක් ඇතුළත් විය යුතු අතර එහි: 

• ඉතිහාස ESH කාර්යසාධනය. 

• අවම ණය රක්ෂණ අවශ්යතා (සිද්ධියකට USD මිලියන $1/USD මිලියන $2ක සමුච්චයක් නිර්ෙද්ශිතයි) ඇතුළත් විය යුතුය. 

• අදාළ වන සුරක්ෂිතතා වැඩසටහන් හා පුහුණු �යාත්මක කළ යුතුයි. 

b. ෙකොන්ත්රාත්කරුවන් පිළිගැනීම ෙහෝ ප්රතික්ෙෂේප කිරීම සඳහා වන ඇගයුම් �යාදාමයක් තිබිය යුතුයි. 
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ෙකොන්ත්රාත්කරුෙග් ආරක්ෂාව CLS – පිටුව 86 2017 සැප්තැම්බර් 

c. සුදුසුකම් ලත් ෙකොන්ත්රාත්කරුවන්ෙග් ෙල්ඛනගත ලැයිස්තුවක් තිබිය යුතුයි. 

d. ලැයිස්තුගත කළ සුදුසුකම් ලත් ෙකොන්ත්රාත්කරුවන්ෙග් වාර්ෂික ඇගයුමක් සිදු කළ යුතුයි. 

3. රැකියා පූර්ව සමාෙලෝචනය/හැඩගැස්ම—සෑම ෙසේවාස්ථානයක් මගින්ම ෙකොන්ත්රාත්කරුවන්/උප ෙකොන්ත්රාත්කරුවන් සඳහා රැකියා 
පූර්ව ෙමෙහයවිය යුතුය අවම වශෙයන් පහත අංග ඇතුළත් රැකියා පූර්ව සමාෙලෝචනයක් හා හැඩගැස්මක් වැඩසටහනක් පැවැත්විය යුතුය: 

a. ෙසේවාස්ථානෙය් හැඩගැස්මට හදිසි අවස්ථා පිටවීම්, අනතුරු සංඥා හඳුනා ගැනීම හා හදිසි අවස්ථාවක දී ගත යුතු �යාමාර්ග 
ඇතුළත් ෙව්. 

b. කවර ෙහෝ අවශ්ය ෙකොන්ත්රාත්කරු/උප ෙකොන්ත්රාත්කරු පුහුණුව සහ ෙහෝ සහතිකකරණ සත්යාපනය. 

c. වැඩබිම තුළට ෙගන එනු ලබන කවර ෙහෝ රසායන ද්රව්ය සඳහා මූලද්රව්ය සුරක්ෂිතතා දත්ත ප�කාව (MSDS) සත්යාපනය. 

d. වැඩබිම තුළට ෙගන එනු ලබන උපකරණ මනා තත්ත්වෙයන් පවතින බව හා සියලු නියාමන අවශ්යතාවනට අනුකූල වන බව 
සහතික කිරීම සඳහා ඒවා සමාෙලෝචනය කිරීම. 

e. අදාළ සියලු HSE නියාමනයන් සහ ෙසේවාස්ථානෙය් HSE ප්රතිපත්ති හා �යාමාර්ග සමාෙලෝචනය. 

f. සාමාන්ය සුරක්ෂිතතා රීති සමාෙලෝචනය. 

g. ගෘහපාලනය, පිරිසිදු කිරීම හා බැහැර කිරීෙම් අවශ්යතා. 

h. අවසථ්ා වාර්තා කිරීම. 

i. අනනුකූලතාව සඳහා විධිවිධාන. 

4. අධීක්ෂණය—සෑම ෙසේවාසථ්ානයකම ෙකොන්ත්රාත්කරුවන් හා උප ෙකොන්ත්රාත්කරුවන් සඳහා අධීක්ෂණ �යාදාමයක් පැවතිය යුතුය. 
කාර්යයන් හා බැදුණු අවදානම් අනුව අධීක්ෂණ මට්ටම තීරණය කළ යුතුය. 

5. අනනුකූලතාව සඳහා විධිවිධාන—ෙකොන්ත්රාත්කරුෙග් ප්රතිපත්තිය හා කාර්ය පරිපාටිවල කවර ෙකොටසක් සමග ෙහෝ අනුකූලතාව 
ෙනොදැක්වීම සඳහා ක්රමෙව්දයක් සෑම ෙසේවාස්ථානකම තිබිය යුතුය. 

6. පුහුණුව —අදාළ සියලු කළමනාකරුවන්, සුපරීක්ෂකවරුන් හා ෙසේවකයින් ෙකොන්ත්රාත්කරුවන්ෙග් සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ 
වැඩසටහෙනහි කාර්ය පරිපාටි සම්බන්ධෙයන් පුහුණු කරනු ලැබිය යුතුය. 

7. ෙල්ඛනකරණය— 

පුහුණු වාර්තා: සෑම ෙසේවාසථ්ානයක් මගින්ම අවම වශෙයන් වසර 3ක් සඳහා පුහුණු හා රැකියා-පූර්ව සමාෙලෝචන/හැඩගැස්ම 
වැඩසටහන් වාර්තා පවත්වාෙගන යා යුතුය. 

සුදුසුකම් වාර්තා 

a. සෑම ෙසේවාසථ්ානයක් මගින්ම යථාවත් පූර්ව සුදුසුකම්/සුදුසුකම් ආකෘති පත්ර පවත්වා ගත යුතුය. 

b. සෑම ෙසේවාසථ්ානයක් මගින්ම පූර්ව සුදුසුකම්/සුදුසුකම් ආකෘති පත්රයන්හි යථාවත් ඇගයීම් පවත්වා ගත යුතුය. 

ෙවනත් වාර්තා 

a. සෑම ෙසේවාසථ්ානයක් මගින්ම ෙකොන්ත්රාත්කරුෙග් කාර්යයන් සම්බන්ධ යථාවත් අවදානම් ඇගයුමක් පවත්වා ගත යුතුය. 

b. සෑම ෙසේවාසථ්ානයක් විසින්ම අවම වශෙයන් වසර 3ක් සඳහා අධීක්ෂණ වාර්තා පවත්වාෙගන යා යුතුය. 
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නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ ෛනතික 
අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් 
සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 

ෙයොමු: 

 අදාළ ෙෆඩරල් හා ෙද්ශීය නීති සහ ෙරගුලාසි. 

 Nike ESH අත්ෙපොත, පිටු 4-52 



වෘත්තීයමය නිරාවරණ සීමා  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

වෘත්තීමය නිරාවරණය CLS පිටුව 88 2017 සැප්තැම්බර් 

ප්රමිතිය 
සැපයුම්කරුවන් විසින් ෙසේවා ස්ථානෙය් වෘත්තීයමය ෙසෞඛ්ය හා සනීපාරක්ෂක උපද්රවයන් දැක, හඳුනාෙගන, ඇගයීමකට ලක් කර 
පාලනය කරනු ලබයි. ෙසේවා ස්ථානය තුළ උද්ගත විය හැකි ෙසෞඛ්ය උපද්රවයන් හඳුනාගැනීමට ෛදනික අධීක්ෂණ හා විශේල්ෂණ 
ක්රමෙව්දයක් භාවිතා කරයි. ෙසේවකයන් වෘත්තීයම නිරාවරණ සීමාවන්ෙගන් ඔබ්බට ෙභෞතික, රසායනික ෙහෝ ජීව විද්යාත්මක 
උපද්රවයන්ට නිරාවරණය ෙනොෙව්. 

 කම්කරුවන් ෙභෞතික, ෛජවීය හා රසායනික නිරාවරණයන්ට ලක් වීම ආ�ත අවදානම අඩු කිරීම සඳහා �යාදාමයන් හා 
කාර්යපරිපාටි සංවර්ධනය කර �යාවට නැංවීම. කම්කරුවන්ෙග් ෙසෞඛ්යය ආරක්ෂා වන පරිද්ෙදන් නිරාවරණය වීම පවත්වා 
ගැනීම. අවම වශෙයන්, ලද හැකි විට සංසථ්ාපිත වෘත්තීමය නිරාවරණ සීමාවලට (OEL) ෙහෝ ෙද්ශීය හා ජාත්යන්තර 
පර්යන්තයන් මගින් අර්ථ දක්වා ඇති ආකාරයට වඩා අඩු අගයකට නිරාවරණය වීම් අඩු කිරීම. සැපයුම්කරු විසින් ෙමම ප්රමිති 
සංග්රහෙය් ෙහෝ අදාළ ෙද්ශීය නීති හා ෙරගුලාසි යන ෙදෙකන් දක්වා ඇති ආකාරයට කවර ෙහෝ වඩා වැඩි දැඩි එෙකහි අවශ්යතා 
හා අනුකූලතාව දැක්විය යුතුය. 

 උල්ෙල්ඛ ප්රහරණ අධිකලනය හා අනුකූලතාව දැක්වීම. 
 

වගකීම් 
ස්ථානීය කළමනාකරු විසින් වෘත්තීමය නිරාවරණ සීමාවන් සඳහා වන කාර්ය පටිපාටීන් නිර්මාණය ෙකොට ඒවා �යාත්මක කරන හා 
අනුගමනය කරනු ලබන බව සහතික කර ගත යුතුය. 

HSE නිෙයෝජිත විසින් ෙමම ප්රමිතිය සඳහා වන �යාදාමයන් හා කාර්ය පරිපාටීන් පිහිටුවා, පවත්වාෙගන යාම හා �යාෙවහි ෙයදවීම සිදු 
කළ යුතුය. 
කළමනාකරුවන් හා සුපරීක්ෂකවරුන් විසින් ෙසේවකයින් පුහුණු කරනු ලැබ ඇති බව හා ෙමම ප්රමිතිෙය් �යාදාමයන් හා කාර්ය 
පරිපාටියන්ෙග් නියමයන් අනුගමනය කරනු ලබන බවට වග බලා ගත යුතුය. 

ෙසේවකයින් වෘත්තීමය නිරාවරණ සීමාවන් සඳහා වන ප්රමිතීන්ෙග් කාර්ය පරිපාටීන්ෙග් නියමයන් අනුගමනය කළ යුතුය. 

අර්ථ දැක්වීම් 
 

 ගෘහාභ්යන්තර වාතෙය් ගුණත්වය යනු දුම, දූවිලි, වාෂ්ප, තුෂාර, ෛජවීය උපද්රව හා ද්රව්ය, ෙනොෙයකුත් �යාවලි හා උපකරණ ෙවතින් 
නිකුත් වන වායු හා රසායන ද්රව්ය ෙහේතුෙවන් සිදු වන දූෂණෙය් පරිමාණය ද ඇතුළත්ව ෙගොඩනැඟිලි අභ්යන්තරෙය් ඇති වාතෙය් 
තත්ත්වය ෙව්. 

 ෛජවීය උපද්රවයක් යනු සජීවී ඓන්�කයකු (ෛජව-එෙයොෙරොෙසෝල ෙලස ද හැඳින්ෙව්) ෙහෝ සජීවී ඓන්�කයකු මගින් උත්පාදනය 
කරනු ලබන වාසර කාබනික ධූලකයකි. සුලභ ෛජව-එෙයොෙරොෙසෝලයන්ට බැක්ටීරියා, දිලීර, පුස,් සුදු පුස,් දූලි මකුණන්, බීජාණු, 
ෙලජිෙයොෙනල්ලා හා පරාග අයත් ෙව්. 

 රසායනික උපද්රවයක් යනු ෙසේවකයින්ට අනතුරුදායක ෙලස සැලෙකන මූලද්රව්යයක්, මූලද්රව්ය මිශ්රණයක් ෙහෝ කෘ�ම පදාර්ථයක් ෙව්. 

 ෙභෞතික උපද්රව යනු ශාරීරික ආබාධයක්, ෙරෝගයක් ෙහෝ ජීවිත හානියක් සිදු කිරීෙම් හැකියාව ඇති අනාරක්ෂිත තත්ත්වයකි (උදා: 

ආරක්ෂාව ෙනොසැපයූ යන්ත්රසූත්ර, උස ්ස්ථානවල වැඩ කිරීම, විදුලි උවදුරු, තාපය, ශබ්දය, ෙලස්සීෙම් ෙහෝ පය පැකිළීෙම් උවදුරු ෙව්). 
  



වෘත්තීයමය නිරාවරණ සීමා  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

වෘත්තීමය නිරාවරණය CLS පිටුව 89 2017 සැප්තැම්බර් 

අවශ්යතාවයන් 
 

1. අවදානම් ඇගයුම—සෑම ෙසේවාසථ්ානයක් විසින්ම එක් එක් �යාදාමය හා/ෙහෝ කාර්ය ක්ෙෂේත්රය සඳහා අවම වශෙයන් පහත කරුණු 
ඇතුළත් ෙල්ඛනගත වාර්ෂික අවදානම් ඇගයුමක් තබා ගත යුතුය: 

a. අදාළ �යාදාමය හා/ෙහෝ කාර්ය ක්ෙෂේත්රය ආ�ත උවදුරු හඳුනාගැනීම (රසායනික, ෙභෞතික හා ෛජවීය උවදුරු ඇතුළුව). 

b. උවදුරු ආ�ත අවදානම් ඇගයීම (අවශ්ය යැයි නිර්ණය කර ඇති පරිදි ලද හැකි OEL ෙවත සංසන්දනය සඳහා යැවිය යුතු නියැදි 
ඇතුළත්ව). 

c. අවදානම අඩු කිරීමට අවශ්ය පාලන ක්රමෙව්දයන් හඳුනාගැනීම (උදා. ස්ථානීය පිටකුරුව, වාතාශ්රය සැපයීම, වායුෙගෝලය 
අධීක්ෂණය ආදී). 

2. ප්රතිපත්ති හා �යා පටිපාටි—සෑම ෙසේවා සථ්ානයක්ම එක් එක් �යාවලීන් හා/ෙහෝ වැඩ ප්රෙද්ශ ආ�ත අවදානම් අඩු කිරීමට ෙහෝ 
අවම කිරීමට අවම වශෙයන් පහත ෙද් ඇතුළත් �යාපටිපාටියක් �යාත්මක කළ යුතුය: 

a. උවදුරු වැළැක්වීම: 

 කම්කරුවන් නිරාවරණයන්ට ලක් විමට බල පෑ හැකි සියලු ද්රව්ය, �යාදාමයන් හා උපකරණ අනුමත කිරීම සඳහා ලිඛිත 
ක්රමෙව්දයක් පැවතීම. 

 අන්තරාය අඩු ෙහෝ අන්තරායකර ෙනොවන ද්රව්ය සහ �යාදාම වලින් ආෙද්ශ කිරීම සහ. 

b. සියලුම ධූලක ද්රව්ය (ෛජවීය ඒවා ද ඇතුළුව) සඳහා නිරාවරණ ඇගයුම් (උදා: නියැදිකරණය) සැලසුමක්. 

c. නිරාවරණය වීම් ආ�ත ෙසෞඛ්ය ගැටලු ඇති වීෙම් හැකියාව තීරණය කිරීම සඳහා ෙසේවකයන්ෙග් පැමිණිලි හා නිවාඩු වාර්තා 
සමාෙලෝචනය. 

d. සැපයුම්කරු විසින් අවසර දිය හැකි නිරාවරණ සීමාවන් සඳහා ඔවුන්ෙග් ජාතික ෛනතික ෙහෝ ෙසෞඛ්ය නියමයන්, රාජ්යමය 
කාර්මික ස්වස්ථතාෙව්දීන්ෙග් ඇෙමරිකානු සමුළුව (ACGIH), පර්යන්ත සීමා හර පද්ධතීන් (TLV), එක්සත් ජනපද වෘත්තිමය 
සුරක්ෂිතතා හා ෙසෞඛ්ය පරිපාලනය (OSHA)යන ඒවාෙයන් කවර ෙහෝ වඩාත් දැඩි සීමා පනවන පිළිගත් රීති ෙහෝ සම්මති 
ප්රමිතීන් හා අනුකූලතාව දැක්විය යුතුය. ෙතෝරා ගනු ලැබූ ප්රමිතීන් මගින් වැඩ පරිසරෙය් සිටින ෙසේවකයින්ට උපරිම මට්ටෙමන් 
ආරක්ෂාව සලසනු ලැබිය යුතුය. 

e. ශරීරාරක්ෂක උවාරණ භාවිතා කිරීමට ෙපර ධූලයන් නිරාවරණය වීම් සීමාවට වඩා අඩු අගයක පවත්වා ගැනීම සඳහා යාන්�ක 
පාලනයන් ෙවත (ස්ථානීය පිටකුරු ෙහෝ සාමාන්ය අපද්රව්ය වැනි) සැලකිල්ල ෙයොමු කිරීම. සපයා ඇති විට: 

 ස්ථානීය පිටකුරුව ඍජුවම ෙගොඩනැගිල්ෙලන් පිටතට ෙහෝ දූෂණ පාලක උපකරණයක් ෙවත පිට කිරීම. 

 HVAC (තාපනය, වාතාශ්රය සැපයීම හා වායු සමීකරණය) එළිමහන් වායු චූෂණ මාර්ග හා ෙවනත් විවර විභවී ධූලන මූලාශ්ර 
(උදා: පිටකුරුවල යටි සුළඟ, ෙමෝටර් රථ විෙමෝචන රැස ්වන ස්ථාන ආසන්නෙය්) සමීපෙයන් පිහිටා ෙනොතිබිය යුතුය. 

f. නිරාවරණය වීම් පාලනය කිරීෙම් උපකරණය නිසි ෙලස වැඩකරන තත්ත්වෙය් තිබිය යුතු අතර පරීක්ෂා කිරීම හා නඩත්තු කිරීම 
සිදු කළ යුතුය. 

 

g. ෛජවීය උවදුරු (උදා: ෙලජිෙයොෙනල්ලා, පුස)් අනුමත කළ ෙනොහැකි මට්ටෙමන් තිෙබන විට ඒ සඳහා ප්රතිකාර සැලසුම්.  



වෘත්තීයමය නිරාවරණ සීමා  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

වෘත්තීමය නිරාවරණය CLS පිටුව 90 2017 සැප්තැම්බර් 

3. පුහුණුව—වෘත්තිමය නිරාවරණය වීම්වලට ලක් වීම සඳහා ඍජු හැකියාවක් තිෙබන ෙහෝ එෙසේ හැකියාවක් තිෙබන බව 
කළමනාකරුවන් ෙහෝ සුපරීක්ෂකවරුන් විසින් අනුදකින සියලු ෙසේවකයින් සඳහා මුල් වරට පත් කර ගනු ලැබීෙම් දී හා අනතුරුව 
වාර්ෂික පදනමකින් නිරාවරණය වීම් කළමනාකරණය කිරීෙම් පුහුණුවක් ලබා දිය යුතුය. පුහුණුෙවන් අවම ෙලස පහත දෑ ආවරණය 
කරනු ලැබිය යුතුයි: 

 අදාළ වන රීති හා කාර්ය පරිපාටීන්. 

 කම්කරුවන් නිරාවරණයන්ට ලක් වීෙම් අවදානම සම්බන්ධ සාමාන්ය පැහැදිළි කිරීම. 

 නිරාවරණය වීම්වලට ලක් විය හැකි ක්රම (උදා: ආඝ්රාණය, සමට අවෙශෝෂණය වීම, විවෘත තුවාල මගින්). 

 නිරාවරණය වීම්වලට ලක් වීමට ෙහේතු විය හැකි කාර්යයන්. 

 පාලන ක්රමෙව්දයන් හා ඒවාෙය් සීමාවන්. 

 ශරීරාරක්ෂක උවාරණ නිසි පරිදි භාවිතය හා සථ්ානගත කිරීම. 

 ෙසෞඛ්ය සුරක්ෂිතතා දත්ත ප�කාව අවෙබෝධ කර ගැනීම හා ඒ පිළිබඳ දැනුවත්ව සිටීම. 

නිරාවරණය වීම් පාලනය කිරීෙම් උපකරණ �යාත්මක කිරීම හා නඩත්තු කිරීෙම් කටයුතුවල ෙයෙදන ෙසේවකයින්ට අවම 
වශෙයන් පහත අංග ඇතුලත් පුහුණුවක් ලබා දිය යුතුය: 

 HVAC පද්ධති හා ස්ථානීය පිටකුරු උපකරණ �යාත්මක කිරීෙම් හා නඩත්තු කිරීෙම් ක්රමෙව්දයන්. 

 ශරීරාරක්ෂක උපකරණ භාවිතය. 

4. ෙල්ඛනකරණය 

පුහුණු වාර්තා: ෙසේවක පුහුණු කිරීම් වාර්තා වසර 3ක් සඳහා ලද හැකි වන පරිදි රඳවා ගත යුතුය. 
 
ෛවද්ය වාර්තා: අදාළ වන්ෙන් නම්, සෑම ෙසේවාසථ්ානයක් මගින්ම අවම වශෙයන් ෙසේවකයා රැකියාෙව් ෙයෙදන මුළු කාල සීමාව 
අවසන් වී වසර 30ක් යන තුරු රහස්ය හා ආරක්ෂා සහිත ෛවද්ය වාර්තා පවත්වාෙගන යා යුතුය. නීතිෙයන් අවශ්ය කරන 
ආකාරයට විනා, ෙසේවකයාෙග් ලිඛිත අවසරය රහිතව ෛවද්ය වාර්තා එළිදරව් කරනු ෙනොලැබිය යුත්ෙත්ය. 

සිද්ධිමය වාර්තා: සියලුම සිදුවීම් පිළිබඳ වාර්තා අවම වසර 5ක් සඳහා තබා ගත යුතුය. 
 
ෙවනත් වාර්තා 

a. වර්තමාන අවදානම් ඇගයීම. 

b. පරීක්ෂණ හා නඩත්තු කටයුතු වාර්තා අවම වසර 3ක් සඳහා තබා ගත යුතුය. 

c. නියැදිකරණය සඳහා විද්යාගාර විශ්ෙල්ෂණ ප්රතිඵල අවම වසර 5ක් සඳහා තබා ගත යුතුය. 
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නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ ෛනතික 
අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් 
සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 

ෙයොමු: 
 

 අදාළ ෙෆඩරල් හා ෙද්ශීය නීති සහ ෙරගුලාසි. 
 
 Nike “අන්තරායකර ද්රව්ය” නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය. 
 
 Nike “ශරීරාරක්ෂක උවාරණ” නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය. 
 
 Nike ESH අත්ෙපොත, පිටු 5-39 
 
 රාජ්ය කාර්මික ස්වසථ්තාෙව්දීන්ෙග් ඇෙමරිකානු සමුළුව (ACGIH); පර්යන්ත සීමා හර පද්ධතීන් (TLV) හා 

ෛජවීය නිරාවරණය වීම් දර්ශක (BEI). 
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උපග්රන්ථය – උල්ෙල්ඛ ප්රහරණය 
ෙමම උපග්රන්ථය මගින් ඇඟළුම් නිෂ්පාදන මත උල්ෙල්ඛ ප්රහරණය ආ�ත අතිෙර්ක අවශ්යතාවන් නිශ්චයනය කරනු ලැෙබ්. 

 සියලු Nike, Inc. ඇඟළුම් නිෂ්පාදන මත නිමහම් කිරීෙම් ක්රමෙව්දයක් ෙලස උල්ෙල්ඛ ප්රහරණය සිදු කිරීම තහනම් ෙව්. 
 
 ඇඟළුම් නිෂ්පාදන මත උල්ෙල්ඛ ප්රහරණය සිදු කිරීම ආ�තව වර්තමානෙය් හා අනාගතෙය් ෙසේවකයින්ෙග් 

ෙසෞඛ්යයට ඇති වන අවදානම දුරු කිරීම සඳහා ක්රමෙව්දයන් හා �යාමාර්ග ඇති ෙකොට ඒවා �යාත්මක කිරීම. 
සැපයුම්කරු විසින් ෙමම උපග්රන්ථෙය් දක්වා ඇති ෙහෝ අදාළ ෙද්ශිය නීති හා ෙරගුලාසිවල ඇති පරිදි, ෙම් ෙදකින් 
කවර ෙහෝ වඩා අනුල්ලංඝනීය නියමයන් හා අනුකූලතාව දැක්විය යුතුය. 

 
 
වගකීම් 
ස්ථානීය කළමනාකරු විසින් අතුරු ගිවිසුම් කම්හල්වල ද ඇතුළත්ව වර්තමානෙය් ෙහෝ අනාගතෙය් උල්ෙල්ඛ ප්රහරණ �යාදාම 
ඇති වීම මග හැරීම සඳහා කාර්ය පරිපාටීන් සලස්වා ඇති බව සහතික කර ගත යුතුය. 

HSE නිෙයෝජිත විසින් ෙමම ප්රමිති සංග්රහය සඳහා වන නියමයන් පිහිටුවා, පවත්වාෙගන යාම හා �යාෙවහි ෙයදවීම සිදු කළ යුතුය. 

කළමනාකරුවන් හා අධීක්ෂකයින් ෙසේවකයන්ට පුහුණුව ලැෙබන බව හා ෙමම ප්රමිතිෙය් අවශ්යතාවයන් හා අනුකූල වන බවට 
වග බලාගත යුතුය. 

ෙසේවකයන් ප්රමිතිෙය් අවශ්යතාවයන්ට අනුකූල විය යුතුය. 

අර්ථ දැක්වීම් 
 

 

 උල්ෙල්ඛ ද්රව්ය: අංශුමාත්ර වශෙයන් ෙහෝ, ස්ඵටික සිලිකා අඩංගු වන ඝන ද්රව්යයක්. සුලභ උල්ෙල්ඛ ද්රව්යවලට වැලි, 
ඇලුමිනියම් ඔක්සයිඩ්, රබහ, ඇලුමිනියම් සිලිෙක්ට්, තඹ ෙබොර, යෙබොර ආදිය ඇතුළත් ෙව්. 
 

 උල්ෙල්ඛ ප්රහරණය: ෙඩනිම් හා ෙවනත් ඇඟළුම් නිෂ්පාදන සඳහා ෙගවී ෙගොස ්ඇති ස්වභාවයක් ඇති කිරීම සඳහා 
භාවිතා කරන නිමහම් කිරීෙම් තාක්ෂණයන් ගණනාවකින් එකකි. ඝන උල්ෙල්ඛ ද්රව්යයක් ත්වරණය කිරීම සඳහා 
සම්පීඩිත වාතය ෙයොදාගැනීම ෙමම �යාදාමෙයහි විෙශේෂ ලක්ෂණය ෙව්. 

 උල්ෙල්ඛ ප්රහරණ උපකරණ: උල්ෙල්ඛ කුටි, ෙහොපර බඳුන් හා විදුම් බට ඇතුළත් උල්ෙල්ඛ ප්රහරණ �යාවලිෙය් දී 
භාවිතා කරනු ලබන යන්ත්ර හා ෙමවලම්. 

 නිමහම් කිරීෙම් තාක්ෂණය: ෙභෞතික, ෛජවීය ෙහෝ රසායනික කාරකයක් භාවිතෙයන් පාරිෙභෝගික නිෂ්පාදනයක 
ෙපනුම ෙහෝ ස්වභාවය ෙවනස ්කිරීම. 

 උප ෙකොන්ත්රාත්කරුවා: කම්හලට කිසියම් ෙහෝ ෙකොටස,් නිෂ්පාදන ෙහෝ ෙසේවාවන් සපයන සැපයුම්කරුවාය. 
 

අවශ්යතාවයන් 
1. අවදානම් ඇගයුම්—සෑම ෙසේවාස්ථානයකම අවම වශෙයන් පහත අංග ඇතුළත් වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන ෙල්ඛනගත අවදානම් 

ඇගයුමක් තිබිය යුතුය: 

a. ෙකොටස,් නිෂ්පාදන ෙහෝ ෙසේවා සපයන්නන් ඇතුළුව සියලු උප ෙකොන්ත්රාත්කරුවන් හඳුනා ගැනීම හා ලැයිස්තුගත කිරීම. 

b. උප ෙකොන්ත්රාත්කරුවන් විසින් නිමහම් තාක්ෂණයක් ෙලස උල්ෙල්ඛ ප්රහරණය භාවිතා කරනු ෙනොලැෙබන බව තහවුරු කර 
ගැනීෙම් ක්රමෙව්දයක්. 

  



වෘත්තීයමය නිරාවරණ සීමා  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 
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2. ප්රතිපත්ති හා �යා පටිපාටි—සෑම ෙසේවා සථ්ානයක්ම එක් එක් �යාවලීන් හා/ෙහෝ වැඩ ප්රෙද්ශ ආ�ත අවදානම් අඩු 
කිරීමට ෙහෝ අවම කිරීමට අවම වශෙයන් පහත ෙද් ඇතුළත් �යාපටිපාටියක් �යාත්මක කළ යුතුය: 

a. උල්ෙල්ඛ ප්රහරණය සඳහා අවසර ෙනොෙදන බව ප්රකාශ ෙකෙරන ලිඛිත ප්රතිපත්තියක් කර්මාන්තශාලාව සතු විය යුතුය. 

b. උවදුරු වැළැක්වීම: 
 

 උල්ෙල්ඛ ප්රහරණ උපකරණ හඳුනාගනු ලැබ, ගලවා ෙවන් ෙකොට �යාත්මක ෙනොකරන තත්ත්වයට පත් කළ යුතුය. 

 උල්ෙල්ඛ ද්රව්යයන් හඳුනාෙගන නිසි පරිදි බැහැර කරනු ලැබිය යුතුය. අපහරණය පිළිබඳ වාර්තාවන් වසර 5 ක් දක්වා 
නඩත්තු කළ යුතුය. 

3. ෙල්ඛනකරණය 
 
අවදානම් ඇගයුම: උල්ෙල්ඛ ප්රහරණ නියමයන් සමග උප ෙකොන්ත්රාත්කරුවන් අනුකූලතාව දක්වන බව තහවුරු කර ගැනීම 
සඳහා අවදානම් ඇගයුම් ෙල්ඛනගත කිරීෙම් ක්රමෙව්දය. 
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ප්රමිතිය 
සැපයුම්කරුවන් විසින් ෙසේවා ස්ථානෙය් වෘත්තීයමය ෙසෞඛ්ය හා සනීපාරක්ෂක උපද්රවයන් දැක, හඳුනාෙගන, ඇගයීමකට ලක් කර 
පාලනය කරනු ලබයි. ෙසේවා ස්ථානය තුළ උද්ගත විය හැකි ෙසෞඛ්ය උපද්රවයන් හඳුනාගැනීමට ෛදනික අධීක්ෂණ හා විශේල්ෂණ 
ක්රමෙව්දයක් භාවිතා කරයි. ෙසේවකයන් වෘත්තීයම නිරාවරණ සීමාවන්ෙගන් ඔබ්බට ෙභෞතික, රසායනික ෙහෝ ජීව විද්යාත්මක උපද්රවයන්ට 
නිරාවරණය ෙනොෙව්. 

 ශබ්ද මට්ටම් අඩු කර ගැනීමට සහ/ෙහෝ ශ්රවණාබාධවලට ෙහේතු වන ශබ්ද මට්ටම්වලින් ෙසේවකයින් හා ස්ථානීය 
ෙකොන්ත්රාත්කරුවන් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ශබ්ද නිරාවරණ වැඩසටහනක් සකසා �යාත්මක කිරීම. 

වගකීම්  
ස්ථානීය කළමනාකරු විසින් ශබ්ද නිරාවරණ වැඩසටහනක් සංවර්ධනය ෙකොට, �යාත්මක ෙකෙරනු ලැෙබන බව හා අනුගමනය කරනු 
ලැෙබන බවට වග බලා ගත යුතුය. 

HSE නිෙයෝජිත විසින් ශබ්ද නිරාවරණ වැඩසටහන පිහිටුවා, පවත්වාෙගන යාම හා �යාෙවහි ෙයදවීම සිදු කළ යුතුය. 

කළමනාකරුවන් හා සුපරීක්ෂකවරුන් විසින් ෙසේවකයින් පුහුණු කරනු ලැබ ඇති බව හා ශබ්ද නිරාවරණ වැඩසටහෙනහි නියමයන් 
අනුගමනය කරනු ලබන බවට වග බලා ගත යුතුය. 

ෙසේවකයින් ශබ්ද නිරාවරණ වැඩසටහෙනහි නියමයන් අනුගමනය කළ යුතුය. 

අවශ්යතාවයන් 
1. අවදානම් ඇගයුම—සෑම ෙසේවාසථ්ානයක් සතුවම අවම වශෙයන් පහත අංග ඇතුළත් ෙල්ඛනගත අවදානම් ඇගයුමක් �යාත්මකව 

තිබිය යුතුය: 

a. අධික ශබ්ද ඇති ක්ෙෂේත්ර හඳුනාගැනීම සඳහා ශබ්ද ඇගයුමක් පැවැත්වීම. අධික ශබ්ද ඇති ක්ෙෂේත්ර 85 dB ෙහෝ ඊට ඉහළ 
වශෙයන් අර්ථ දක්වා ඇත. 

b. අධික ශබ්ද ආ�ත අවදානම් ඇගයීම (උදා: ශ්රවණාබාධ, අවධානය, ගිනි අනතුරු හැඟවීෙම් සංඥා නාදයන් යටපත් වී යාම). 

c. ශබ්ද නිරාවරණය 85 dBක අවමයකට අඩු කිරීම සඳහා වන පාලනයන් ඇගයීම: 

• ප්රථම සහ ෙහොඳම විකල්පය විය යුත්ෙත් යාන්�ක පාලනයයි. 

• ශරීරාරක්ෂක උවාරණ සැලකිය යුත්ෙත් අවසාන විකල්පයක් ෙලසයි.  

2. ප්රතිපත්ති හා �යා පටිපාටි—85 dBට ඉහළින් ශබ්ද මට්ටම් ඇති ෙලස හඳුනාගනු ලැබූ සෑම ෙසේවාසථ්ානයක් මගින්ම අවම වශෙයන් 
පහත කරුණු ආවරණ ෙකෙරන ශ්රවණාබාධ ඇති වීෙම් අවදානම අඩු ෙකෙරන ෙහෝ දුරු ෙකෙරන �යාමාර්ග �යාත්මක කරනු ලැබ 
තිබිය යුතුය: 

a. යන්ත්රසූත්රවල ෙහෝ නිෂ්පාදන �යාදාමෙයහි සැලකිය යුතු ෙවනසක් සිදු වී ඇති කල ශබ්ද අධීක්ෂණයක් සිදු කිරීම. 

b. ශ්රවණ ආරක්ෂණය අවශ්ය ෙකෙරන ක්ෙෂේත්රවල ඒ බැව් දැක්ෙවන සංඥා පුවරු. 

c. අවශ්ය ක්ෙෂේත්රවල ශ්රවණ ආරක්ෂක ලද හැකි වීම හා ඒවා භාවිතා කිරීම. 

d. ශ්රවණ ආරක්ෂක දක්වා ඇති ශබ්ද මට්ටම් සඳහා ඵලදායී ෙලස �යා කරන්ෙන් දැයි යන්න තීරණය කිරීම සඳහා ඒවා ඇගයීම. 

3. ශ්රවණ පරීක්ෂාව—සෑම ෙසේවාස්ථානයකම අදාළ ෙසේවකයින් සඳහා අවම වශෙයන් පහත අංග ඇතුළත් වන ශ්රවණ පරීක්ෂණ 
වැඩසටහනක් තිබිය යුතුය: 

a. ෙසේවකයින්ෙගන් කිසිදු අය කිරීෙමක් ෙනොෙකෙර්. 

b. සුදුසුකම් ලත් ෛවද්ය වෘත්තිකයකු විසින් පවත්වනු ලැෙබ්. 
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c. පරීක්ෂණය (ශ්රව්ය ෙර්ඛ) මුල් වරට බඳවා ගැනීෙම් දී හා වාර්ෂිකව පවත්වනු ලැෙබ්. 

d. අදාළ ෙසේවකයින් ෙවත ප්රතිඵල දැනුම්දීම. 

e. සුදුසුකම් ලත් ෛවද්ය වෘත්තිකයා විසින් හඳුනාගනු ලැබූ කවර ෙහෝ ශ්රවණෙයහි ඇති වූ ෙවනසක් සම්බන්ධෙයන් පසු 
විපරම්/ප්රතිකර්ම කිරීෙම් �යාමාර්ග ගැනීම. 

4. පුහුණුව—ෙසේවාස්ථානයක ශ්රවණ සංරක්ෂණ වැඩසටහනක් ඇති කල්හි සියලුම ෙසේවකයින් සඳහා මුල් වරට බඳවා ගනු ලැබීෙම් දී හා 
අනතුරුව අවම වශෙයන් වාර්ෂිකව පුහුණු වැඩසටහන් පවත්වනු ඇත. පුහුණුෙවන් අවම ෙලස පහත දෑ ආවරණය කරනු ලැබිය 
යුතුයි: 

a. ශබ්දය මගින් ශ්රවණය ෙකෙරහි ඇති කරන බලපෑම්. 

b. ශ්රවණ ආරක්ෂකයන්ෙග් අරමුණු. 

c. විවිධ වර්ගෙය් ශ්රවණ ආරක්ෂණයන්ෙග් වාසි, අවාසි හා හායන තත්ත්වයන්. 

d. ෙතෝරා ගැනීම, සවි කිරීම, භාවිතය හා නඩත්තුව සම්බන්ධ උපෙදස.් 

e. ශ්රවණමිතික පරීක්ෂණෙය් අරමුණ හා පරීක්ෂණ �යාදාමය පිළිබඳ පැහැදිළි කිරීමක්. 

5. ෙල්ඛනකරණය  

පුහුණු වාර්තා: සෑම ෙසේවා ස්ථානයක්ම අවම වශෙයන් අවුරුදු 3 ක්වත් පුහුණු වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

ෛවද්ය වාර්තා: සෑම ෙසේවා ස්ථානයක්ම අවම ෙසේවා කාලය සහ වසර 30 දක්වා රහස්ය හා ආරක්ෂිත ෛවද්ය වාර්තා නඩත්තු කළ 
යුතුය. නීතිෙයන් අවශ්ය කරන ආකාරයට විනා, ෙසේවකයාෙග් ලිඛිත අවසරය රහිතව ෛවද්ය වාර්තා එළිදරව් කරනු ෙනොලැබිය 
යුත්ෙත්ය.  

සිද්ධිමය වාර්තා: සෑම ෙසේවා සථ්ානයක්ම අවම වසර 5 ක් සඳහා සිද්ධි වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

ෙවනත් වාර්තා 

a. වර්තමාන අවදානම් ඇගයීම. 

b. ශබ්ද ඇගයුම් මිනුම් අවම වශෙයන් වසර 5ක් සඳහා තබා ගනු ලැෙබ්. 
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නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ ෛනතික 
අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් 
සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 

ෙයොමු: 

 අදාළ ෙෆඩරල් හා ෙද්ශීය නීති සහ ෙරගුලාසි. 

 Nike ESH අත්ෙපොත, පිටු 5-7 
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ප්රමිතිය 
සැපයුම්කරුවන් විසින් ෙසේවා සථ්ානෙය් වෘත්තීයමය ෙසෞඛ්ය හා සනීපාරක්ෂක උපද්රවයන් දැක, හඳුනාෙගන, ඇගයීමකට ලක් කර 

පාලනය කරනු ලබයි. ෙසේවා සථ්ානය තුළ උද්ගත විය හැකි ෙසෞඛ්ය උපද්රවයන් හඳුනාගැනීමට ෛදනික අධීක්ෂණ හා විශේල්ෂණ 

ක්රමෙව්දයක් භාවිතා කරයි. ෙසේවකයන් වෘත්තීයම නිරාවරණ සීමාවන්ෙගන් ඔබ්බට ෙභෞතික, රසායනික ෙහෝ ජීව විද්යාත්මක උපද්රවයන්ට 

නිරාවරණය ෙනොෙව්. 

 ෙසේවකයින්ෙග් හා ස්ථානීය ෙකොන්ත්රාත්කරුවන්ෙග් ශ්වසන පද්ධතියට බලපෑම් කළ හැකි පාලිත රසායනික ද්රව්යවලට අධික 
ෙලස නිරාවරණය වීෙමන් ඔවුන් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ශ්වසන ආරක්ෂණ වැඩසටහනක් සකසා �යාත්මක කිරීම. 

වගකීම්  
ස්ථානීය කළමනාකරු විසින් ශ්වසන ආරක්ෂණ වැඩසටහන නිර්මාණය ෙකොට, �යාත්මක ෙකෙරනු ලැෙබන බව හා අනුගමනය කරනු 
ලැෙබන බවට වග බලා ගත යුතුය. 

HSE නිෙයෝජිත විසින් ශ්වසන ආරක්ෂණ වැඩසටහන පිහිටුවා, පවත්වාෙගන යාම හා �යාෙවහි ෙයදවීම සිදු කළ යුතුය. 

කළමනාකරුවන් හා සුපරීක්ෂකවරුන් විසින් ෙසේවකයින් පුහුණු කරනු ලැබ ඇති බව හා ශ්වසන ආරක්ෂණ වැඩසටහෙනහි නියමයන් 
අනුගමනය කරනු ලබන බවට වග බලා ගත යුතුය. 

ෙසේවකයින් ශ්වසන ආරක්ෂණ වැඩසටහෙනහි නියමයන් අනුගමනය කළ යුතුය. 

අර්ථ දැක්වීම් 
• වා-ෙශෝධක ශ්වාසකය යනු වාතය පිරිසිදු කිරීෙම් පිරවුමක්, ෙපරහන් ෙකෝෂයක් ෙහෝ කැනිසට්රයක් සහිත වා ෙශෝධක තැව්කඩ 

ඔසේසේ අදාළ පරිසරෙයහි තිෙබන වාතය ෙගන යාම ඔස්ෙසේ විෙශේෂිත වායු ධූලකයන් ඉවත් කරන ශ්වසන උපකරණයකි. 

• නියම කළ ආරක්ෂණ සාධකයක් (APF) යනු ෙසේවාදායකයා විසින් ෙමම පරිච්ෙඡ්දෙයහි දක්වා ඇති පරිද්ෙදන් අඛණ්ඩ හා ඵලදායී 
ශ්වසන ආරක්ෂණ වැඩසටහන් �යාත්මක කරන විට ශ්වසන උපකරණයක් ෙහෝ ශ්වසන උපකරණ පංතියක් මගින් ෙසේවකයන් ෙවත 
සපයනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂිත ශ්වසන ආරක්ෂණෙය් කාර්යසථ්ානයට අදාළ මට්ටමයි. 

• වායුෙගෝල සම්පාදක ශ්වාසකය යනු පාරිසරික වායුෙගෝලෙයන් ස්වායත්ත මූලාශ්රයක් ෙවතින් පරිශීලකයා ෙවත ආඝ්රාණ වාතය ලබා 
ෙදන වාත සම්පාදිත ශ්වාසක (SAR) හා ස්වයංපූර්ණ ආඝ්රාණ උපකරණ (SCBA) ඒකක ඇතුළත් ශ්වසන උපකරණයකි. 

• කැනිස්ටරයක් ෙහෝ ෙපරහන් ෙකෝෂයක් යනු ෙපරහනක්, අවෙශෝෂකයක් ෙහෝ උත්ෙප්රේරකයක් ෙහෝ ෙමකී අයිතමවල එකතුවක් සහිත 
එතුළින් ගමන් කරන වාතෙය් ඇති විෙශේෂිත ධූලක ඉවත් කරන බහලුවකි. 

• ෙයෝග්යතා සාධකය යනු කිසියම් විෙශේෂිත ශ්වසන උපකරණයක් යම් පුද්ගලෙයකුට ගැළෙපන බවට වන ප්රමාණාත්මක තක්ෙසේරු 
කිරීමක් වන අතර සාමාන්යෙයන් මින් පාරිසරික වාතය තුළ කිසියම් මූලද්රව්යයක සාන්ද්රණය හා ශ්වාසකය පළඳිනු ලැබූ විට එහි 
සාන්ද්රණෙයහි අනුපාතය ගණනය කරනු ලැෙබ්. 

• ෙයෝග්යතා පරීක්ෂණය යනු පුද්ගලයකුට ශ්වසන උපකරණයක් ගැළෙපන බව ගුණාත්මක ෙහෝ ප්රමාණාත්මක වශෙයන් ඇගයීම 
සඳහා වන ෙප්රොෙටොෙකෝලයක් භාවිතා කිරිමයි. (ගුණාත්මක ෙයෝග්යතා පරීක්ෂණය (QLFT) හා ප්රමාණාත්මක ෙයෝග්යතා පරීක්ෂණය 
(QNFT) ද බලන්න). 

• ගුණාත්මක ෙයෝග්යතා පරීක්ෂණය (QLFT) යනු ෙශේෂ කාරකයන්ට ශ්වාසකය භාවිතා කරන පුද්ගලයාෙග් ප්රතිචාර මත පදනම්ව 
ශ්වසන උපකරණයක ෙයෝග්යතාව මනින සමත්/අසමත් ලකුණක් ෙදන ෙයෝග්යතා පරීක්ෂණයකි. 

• ප්රමාණාත්මක ෙයෝග්යතා පරීක්ෂණය (QNFT) යනු ශ්වාසකය තුළට වන කාන්දු වීම් ප්රමාණය සංඛ්යාත්මක වශෙයන් ගණනය 
කිරීෙමන් ශ්වසන උපකරණයක ෙයෝග්යතාවෙය් ප්රමාණවත් බව ඇගයීමයි. 10ට වැඩි ෙයෝග්යතා සාධකයක් සපිරිය යුතු ශ්වසන 
උපකරණ සඳහා QNFT පරීක්ෂණයක් සිදු කළ යුතුය. 

• යූන් ෙනල්සන් ගණිත ආදර්ශය යනු ශ්වාසක ෙපරහන් ෙකෝෂවල අවහිර බිඳුම් කාලය හා අවෙශෝෂණ ධාරිතාෙවහි පරාමිතීන් ගණනය 
කිරීම සඳහා පරීක්ෂණ දත්ත භාවිතා කරන විස්තීර්ණ ආදර්ශයකි.  



ශ්වසනමය ආරක්ෂාව  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

ශ්වසන ආරක්ෂණය CLS – පිටුව 98 2017 සැප්තැම්බර් 

අවශ්යතාවයන් 
1. අවදානම් ඇගයුම—සෑම ෙසේවා සථ්ානයකම අවම වශෙයන් පහත ෙද් ඇතුළත් ලිඛිත වාර්ෂික අවදානම් ඇගයීමක් තිබිය යුතුය: 

a. ශ්වසන ආරක්ෂණය අවශ්ය විය හැකි කාර්යයන් හා ඒවාෙයන් ජනිත කළ හැකි අන්තරායයන් හඳුනාගැනීම. 

b. උපද්රව හා බැඳුණු අවදානම ඇගයීම. 

c. පාලන ක්රමෙව්දයන් හඳුනාගැනීම හා �යාත්මක කිරීෙම් දී පළමුව යාන්�ක පාලනයන් ද, ෙදවනුව සංවිධානාත්මක පාලනයන් ද, 
අවසාන වශෙයන් ශ්වසන ආරක්ෂණය භාවිතා කිරීම ද සැලකිය යුත්ෙත්ය.  

2. ප්රතිපත්ති හා �යා පටිපාටි—ෙපරහන් ෙකෝෂ ෙහෝ වාත සම්පාදිත ශ්වාසක භාවිතා කරන සෑම ෙසේවාස්ථානයක් මගින්ම ශව්සනාබාධ 
ඇති වීෙම් අවදානම අවම කිරීම ෙහෝ දුරු කිරීම සඳහා අවම වශෙයන් පහත කරුණු ආවරණය ෙකෙරන ක්රමෙව්දයන් සකස ්ෙකොට 
�යාත්මක කරනු ලැබිය යුත්ෙත්ය: 

a. ෙසේවකයින් අන්තරායකර වායු ධූලක ෙවත නිරාවරණය වීම අවම කිරීම සඳහා ශ්වසන උපකරණ භාවිතා කරනු ලැබිය යුතු නම්, 
සැපයුම්කරුවන් විසින් වැඩබිමට විෙශේෂිත වූ ක්රමෙව්දයන් සහිත ලිඛිත ශ්වසන ආරක්ෂණ වැඩසටහනක් නිර්මාණය ෙකොට 
�යාත්මක කළ යුත්ෙත්ය. අදාළ සැලසුමට පහත සාධක ඇතුළත් විය යුතුය: 

• වැඩසටහන අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලත් වැඩසටහන් පරිපාලකවරයකු පත් කිරීම. 

• ශ්වසන ආරක්ෂණෙය් අවශ්යතාව නිර්ණය කිරීම සඳහා රාජකාරී පැවරුම් ඇගයීම: 

- දූවිලි, විෂ දුම්, විවිධ ඉසීම් මගින් ඇතිවන තුෂාර, ධූමිකා, දුම, හුමාලය, වායු ෙහෝ විකිරණශීලී ද්රව්යවලින් ධූලනය වූ 
ආඝ්රාණ වාතයට ෙසේවකයින් නිරාවරණය විය හැකි රාජකාරී ශව්සන ආරක්ෂණය සඳහා අවශ්යතාවක් ඇති කළ හැකි 
තත්ත්වයන් ෙලස හඳුනාගනු ලැබිය යුත්ෙත්ය. 

• ශ්වසන උපකරණයක් පැළඳීම සඳහා ෙයෝග්යතාව හා ෛවද්ය ඇගයුම් අවශ්යතා තීරණය කිරීම. 

b. ශ්වසන උපකරණ ෙතෝරා ගැනීම: 

• සැපයුම්කරුවන් විසින් වෘත්තිමය ආරක්ෂාව හා ෙසෞඛ්යය සඳහා වන ජාතික ආයතනය (NIOSH) මගින් සහතික කරන ලද 
ශ්වසන උපකරණයක් ෙතෝරාගත යුතු අතර එය අදාළ සහතිකෙය් ෙකොන්ෙද්සිවලට අනුකූලව භාවිතා කරනු ලැබිය 
යුත්ෙත්ය. 

• සැපයුම්කරු විසින් ෙසේවකයන් නිරාවරණයට ලක් වීෙම් සාධාරණ ගණනය කිරීමක් හා ධූලකෙය් රසායනික හා ෙභෞතික 
ස්වරූපය හඳුනාගැනීම ඇතුළුව කාර්යසථ්ානය තුළ ඇති ශ්වසන අන්තරායයන් හඳුනාෙගන ඒ පිළිබඳ ඇගයීමක් සිදු කළ 
යුතුය. 

• නිරාවරණයට ලක් වීම හඳුනාගත ෙනොහැකි ෙහෝ සාධාරණ ෙලස ගණනය කරනු ලැබිය ෙනොහැකි අවස්ථාවන්හි අදාළ 
අවකාශය ජීවිතයට ෙහෝ ෙසෞඛ්යයට ක්ෂණිකව අනතුරුදායක වන ෙලස (IDLH) සලකනු ලැබිය යුත්ෙත්ය. 

c. ෛවද්ය ඇගයීම: 

• ෙයෝග්යතා පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට ෙහෝ භාවිතයට ගැනීමට ප්රථමෙයන් ෙසේවකයාට ශ්වසන උපකරණයක් භාවිතා 
කිරීමට ඇති හැකියාව තීරණය කිරීම සඳහා ෛවද්ය ඇගයීමක් සිදු කිරීමට සැපයුම්කරු කටයුතු කළ යුතුය. 

• ෛවද්ය ප්රශ්නාවලියක් ෙහෝ ෛවද්ය ප්රශන්ාවලිෙයන් ලබා ගන්නා ෙතොරතුරුම ලබා ගැනීම සඳහා වන මූලික ෛවද්ය 
පරීක්ෂණයක් භාවිතෙයන් ෛවද්ය ඇගයීමක් සිදු කිරීම සඳහා ෛවද්යවරයකු ෙහෝ ෙවනත් බලපත්ර/සහතික ලත් ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවා වෘත්තිකයකු (PLHCP) සැපයුම්කරුවන් විසින් හඳුනාගත යුතුය. 

• සැපයුම්කරුවන් විසින් ශ්වසන උපකරණය පැළඳීම සඳහා ෙසේවකයාෙග් ශක්යතාව පිළිබඳ ලිඛිත නිර්ෙද්ශයක් PLHCP 
ෙවතින් ලබා ගත යුතුය. 



ශ්වසනමය ආරක්ෂාව  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

ශ්වසන ආරක්ෂණය CLS – පිටුව 99 2017 සැප්තැම්බර් 

• පහත ආකාරෙය් යම් යම් තත්ත්වයන් යටෙත් අතිෙර්ක ෛවද්ය ඇගයීම් සිදු කළ යුතු ෙව්: 

- ශ්වසන උපකරණය පැළඳීෙම් හැකියාවට අදාළ ෙසෞඛ්ය තත්ත්වයන් ෙහෝ ෙරෝග ලක්ෂණ පිළිබඳව ෙසේවකයා දැනුම් 
ෙදනු ලබන්ෙන් නම්. 

- PLHCP, වැඩසටහන් පරිපාලක ෙහෝ සුපරීක්ෂක විසින් නැවත ඇගයීමක් සිදු කිරීම නිර්ෙද්ශ කරන්ෙන් නම්. 

- ෙයෝග්යතා පරීක්ෂණෙය් දී හා වැඩසටහන් ඇගයීෙම් දී කරන ලද නිරීක්ෂණ ඇතුළුව ශ්වසන ආරක්ෂක 
වැඩසටහෙනන් ලද ෙතොරතුරුවලින් නැවත ඇගයීමක් සිදු කිරීෙම් අවශ්යතාවයක් මතු කරන්ෙන් නම්. 

- ෙසේවකයකු මත පැටෙවන කායික ෙවෙහස සැලකිය යුතු ප්රමාණයකින් වැඩි කිරීමට ෙහේතු විය හැකි කාර්යස්ථාන 
තත්ත්වයන්ට ඇති වන ෙවනසව්ීම් 

- ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය වාර්ෂිකව සමාෙලෝචනය කිරීම අවශ්ය ෙනොෙව්. 

d. ෙයෝග්යතා පරීක්ෂණය: 

• ඍණ ෙහෝ ධන පීඩනයක් සහිතව මුහුණට තදින් සවිවන ආකාරෙය් ශ්වසන උපකරණයක් භාවිතා කරන සියලුම 
ෙසේවකයින් විසින් ෙයෝග්ය ගුණාත්මක ෙයෝග්යතා පරීක්ෂණයකින් (QLFT) ෙහෝ ප්රමාණාත්මක ෙයෝග්යතා පරීක්ෂණයකින් 
(QNFT) සමත් විය යුතුය. 

• මුල් වරට භාවිතා කිරීෙම් දී, ෙවනස ්ආකාරෙය් මුහුණට සවි කරන ශ්වසන උපකරණයක් භාවිතා කරන ඕනෑම අවසථ්ාවක, 
හා ඊට පසු අවම වශෙයන් වසරකට වරක්වත් ෙයෝග්යතා පරීක්ෂණයක් පැවැත්විය යුතු ෙව්. 

e. ශ්වසන උපකරණ නඩත්තුව හා සුරැකීම: 

• පහත කාලාන්තරයන්ට අනුව ශ්වසන උපකරණ පිරිසිදු කිරීම හා විෂබීජහරණය සිදු කළ යුතුය: 

- අතිරික්ත-භාවිත ශ්වසන උපකරණ සඳහා සනීපාරක්ෂක තත්වයක් පවත්වා ගැනීමට අවශ්ය ප්රමාණයට. 

- එක් ෙසේවකයකුට වැඩි පිරිසක් ෙවත ලබා දී ඇති ශ්වසන උපකරණයක් විවිධ පුද්ගලයන් විසින් පළඳිනු ලබන සෑම 
අවසථ්ාවකම. 

- හදිසි අවසථ්ාවන්හි භාවිතා කරන ශ්වසන උපකරණ හා ෙයෝග්යතා පරීක්ෂණ හා පුහුණු සඳහා භාවිතා කරන ශ්වසන 
උපකරණ සෑම භාවිතයකටම පසු. 

f. ෙපරහන්, ෙපරහන් ෙකෝෂ හා කැනිස්ටර් හඳුනාගැනීම: 

• කාර්යසථ්ානෙයහි භාවිතා කරනු ලැෙබන සියලු ෙපරහන්, ෙපරහන් ෙකෝෂ හා කැනිසට්ර NIOSH මගින් අනුමත කර ඇති 
ෙල්බල්වලින් ෙල්බල් කර වර්ණ ෙක්ත ගන්වා තිබිය යුතුය. 

• ෙල්බලය ෙනොගැලවිය යුතු අතර කියවිය හැකි ආකාරෙයන් පැවතිය යුතුය. 

• ෙපරහන් ෙකෝෂ ඒවා භාවිතා කරනු ලබන පරිසරය සඳහා ෙයෝග්ය තත්ත්වෙය් ඒවා විය යුතුය. 

g. මාරු කිරීම සඳහා කාලය: 

• ෙපරහන්, ෙපරහන් ෙකෝෂ හා කැනිස්ටර් ධූලකෙය් වර්ගය හා ආ�ත නිරාවරණයන් මත පදනම්ව අධීක්ෂණය කර කලින් 
සැලසුම් කරන ලද දිනක දී ෙපරහන්, ෙපරහන් ෙකෝෂ හා කැනිසට්ර් මාරු කළ යුතුය. 

• පරීක්ෂණාත්මක ෙහෝ විශ්ෙල්ෂණාත්මක ක්රමෙව්ද, නිෂ්පාදකෙග් නිර්ෙද්ශ ෙහෝ ගණිතමය ආදර්ශයන් (උදා: යූන්-ෙනල්සන් 
ගණිතමය ආදර්ශය) භාවිතෙයන් මාරු කළ යුතු කාලය තීරණය කළ හැක.  



ශ්වසනමය ආරක්ෂාව  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

ශ්වසන ආරක්ෂණය CLS – පිටුව 100 2017 සැප්තැම්බර් 

3. පුහුණුව— 

ස්වකීය රාජකාරි කටයුතු ආරක්ෂාකාරී ෙලස ඉටු කිරීම සඳහා ශ්වසන උපකරණ පැළඳිය යුතු සියලු ෙසේවකයින් සඳහා මුල් වරට 
පත් කරනු ලැබීෙම් දී හා ඉන් අනතුරුව අවම වශෙයන් වසරකට වරක්වත් ශ්වසන ආරක්ෂණ පුහුණුව පවත්වනු ලැෙබ්. අවම 
අවශ්යතාවක් ෙලස පුහුණුවට පහත අංග ඇතුළත් විය: 

• ශ්වසන උපකරණ පැළඳීෙම් දී හා ගලවා ඉවත් කිරීෙම් දී නිසි ක්රමෙව්ද (මුද්රා පරීක්ෂා කිරීෙම් �යාවලිය ඇතුළත්ව). 

• නිසි පරිදි පිරිසිදු කිරීම හා අසුරා තැබීම. 

• අදාළ අවසථ්ාවන්හි ෙපරහන් ෙකෝෂ මාරු කිරීෙම් ක්රමෙව්දයන්. 

• ශ්වසන උපකරණය අවශ්ය වන්ෙන් මන්ද යන්න හා සවි කිරීම, භාවිතය ෙහෝ නඩත්තුව නිසි පරිදි සිදු ෙනොකළෙහොත් 
ශ්වසන උපකරණෙය් ආරක්ෂක කාර්යය බිඳවැටිය හැකි ආකාරය. 

• ශ්වසන උපකරණෙය් සීමා හා ශක්යතාවන්. 

• හදිසි අවසථ්ාවන්හි භාවිතය. 

• ඵලදායී භාවිතය සීමා කළහැකි ෙහෝ වැළැක්විය හැකි ෙසෞඛ්යමය තත්ත්වයන් ෙහෝ ෙරෝග ලක්ෂණ හඳුනා ගැනීම. 

• ෙමම ප්රමිති සංග්රහෙය් මූලික අවශ්යතාවන්. 

• පහත තත්ත්ව යටෙත් වාර්ෂිකව නැවත පුහුණු කිරීම අවශ්ය ෙව්:  

- කාර්යසථ්ාන තත්ත්වයන් ෙවනස ්වීම, නව වර්ගෙය් ශ්වසන උපකරණ භාවිතයට ගැනීම. 

- ශ්වසන උපකරණ සම්බන්ධෙයන් ෙසේවකයාෙග් දැනුෙම් ෙහෝ ඒවා භාවිතයට ගැනීෙම් අඩුලුහුඬුකම් ෙපන්නුම් 
කරන කල. 

• වැඩසටහන් ඇගයීම - වැඩසටහන නිසි පරිදි �යාත්මක වන බව සහතික කර ගැනීම සඳහා සැපයුම්කරුවන් විසින් 
අවශ්ය පරිදි කාර්යස්ථාන ඇගයීම් පැවැත්විය යුතු අතර උපකරණ නියමිත ආකාරයට ප්රෙයෝජනයට ගන්නා බව සහතික 
කිරීම සඳහා ෙසේවකයින් ෙවතින් විමසීම් කළ යුතුය. 

4. ෙල්ඛනකරණය  

පුහුණු වාර්තා: සෑම ෙසේවා ස්ථානයක්ම අවම වශෙයන් අවුරුදු 3 ක්වත් පුහුණු වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

සිද්ධිමය වාර්තා: සෑම ෙසේවා සථ්ානයක්ම අවම වසර 5 ක් සඳහා සිද්ධි වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

ෙවනත් වාර්තා:  

a. වර්තමාන අවදානම් ඇගයීම. 

b. යථාවත් ෙයෝග්යතා පරීක්ෂණ වාර්තා (ශ්වාසක සඳහා පමණි). 

c. අවම වසර 3ක පරීක්ෂණ වාර්තා. 

d. ෛවද්ය ඇගයීම්වල වාර්තා ළඟ තබාෙගන අදාළ පුද්ගලයන් ෙවත ලබා දිය යුතුය. 

e. ෙයෝග්යතා පරීක්ෂණ වාර්තාවක් සකස ්ෙකොට එය ඊළඟ ෙයෝග්යතා පරීක්ෂණය වන ෙතක් තබා ගත යුතුය. 

f. පවතින වැඩසටහෙන් ලිඛිත පිටපතක් තබා ගත යුතුය. 

g. සැපයුම්කරුවන් විසින් සියලු වාර්තා රැකියාෙව් නියුක්තව සිටින මුළු කාල සීමාව පුරාම තබා ගත යුතුය.   



ශ්වසනමය ආරක්ෂාව  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

ශ්වසන ආරක්ෂණය CLS – පිටුව 101 2017 සැප්තැම්බර් 

 

නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ ෛනතික 
අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් 
සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 

ෙයොමු: 

 අදාළ ෙෆඩරල් හා ෙද්ශීය නීති සහ ෙරගුලාසි. 

 Nike ESH අත්ෙපොත, පිටු 7-11 

 



විකිරණය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

විකිරණ CLS – පිටුව 102 2017 සැප්තැම්බර් 

ප්රමිතිය 
සැපයුම්කරුවන් විසින් ෙසේවා ස්ථානෙය් වෘත්තීයමය ෙසෞඛ්ය හා සනීපාරක්ෂක උපද්රවයන් දැක, හඳුනාෙගන, ඇගයීමකට ලක් කර 
පාලනය කරනු ලබයි. ෙසේවා ස්ථානය තුළ උද්ගත විය හැකි ෙසෞඛ්ය උපද්රවයන් හඳුනාගැනීමට ෛදනික අධීක්ෂණ හා විශේල්ෂණ 
ක්රමෙව්දයක් භාවිතා කරයි. ෙසේවකයන් වෘත්තීයම නිරාවරණ සීමාවන්ෙගන් ඔබ්බට ෙභෞතික, රසායනික ෙහෝ ජීව විද්යාත්මක උපද්රවයන්ට 
නිරාවරණය ෙනොෙව්. 

 අයනීකාරක හා නිශඅ්යනීකාරක විකිරණ මූලාශ්ර ආ�ත අවදානම් අඩු කිරීම ෙහෝ දුරු කිරීම සඳහා ක්රමෙව්දයන් හා කාර්ය 
පරිපාටීන් සකස ්කර �යාත්මක කළ යුතුය. සැපයුම්කරු විසින් ෙමම ප්රමිති සංග්රහෙය් ෙහෝ අදාළ ෙද්ශීය නීති හා ෙරගුලාසි යන 
ෙදෙකන් දක්වා ඇති ආකාරයට කවර ෙහෝ වඩා වැඩි දැඩි එෙකහි අවශ්යතා හා අනුකූලතාව දැක්විය යුතුය. 

වගකීම්  
ස්ථානීය කළමනාකරු විසින් විකිරණ සුරක්ෂිතතා වැඩසටහන නිර්මාණය ෙකොට, �යාත්මක ෙකෙරනු ලැෙබන බව හා අනුගමනය කරනු 
ලැෙබන බවට වග බලා ගත යුතුය. 

HSE නිෙයෝජිත විසින් විකිරණ සුරක්ෂිතතා වැඩසටහන පිහිටුවා, පවත්වාෙගන යාම හා �යාෙවහි ෙයදවීම සිදු කළ යුතුය. 

කළමනාකරුවන් හා සුපරීක්ෂකවරුන් විසින් ෙසේවකයින් පුහුණු කරනු ලැබ ඇති බව හා විකිරණ සුරක්ෂිතතා වැඩසටහෙනහි නියමයන් 
අනුගමනය කරනු ලබන බවට වග බලා ගත යුතුය. 

ෙසේවකයින් විකිරණ සුරක්ෂිතතා වැඩසටහෙනහි නියමයන් අනුගමනය කළ යුතුය. 

අර්ථ දැක්වීම් 
• අයනීකාරක විකිරණ යනු අණුවල රසායනික බන්ධන බිඳ ෙහළීමට ෙහෝ පරමාණු ෙවතට තදින් බැඳී ඇති ඉෙලක්ට්ෙරෝන ඉවත් 

කිරීමට ප්රමාණවත් ශක්තියක් සහිත විද�ත්-චුම්බක තරංග හා/ෙහෝ අංශුමය විකිරණ ෙවතින් නිකුත් කරනු ලබන ශක්තියයි. උදාහරණ 
වනුෙය්: එක්ස-්කිරණ, ඇල්ෆා හා බීටා විෙමෝචක හා ගැමා විකිරණ. 

• ෙර්ඩිෙයෝ සංඛ්යාත (RF) විකිරණ යනු 300 kHz හා 100 GHz අතර සංඛ්යාතවල නිශ්අයනීකාරක විකිරණ ෙව්. ෙමහි ප්රධාන ෙසෞඛ්ය 
උවදුර වනුෙය් තාප බලපෑමයි. මීට නිදසුන් සපයන කාර්මික උපකරණ ෙලස තාප මුද්රක හා අධි සංඛ්යාත වෑද්දුම් උපකරණ නම් කළ 
හැකිය. 

• විද�ත් හා චුම්බක ක්ෙෂේත්ර (EMF) විකිරණ යනු කවර ෙහෝ විද�ත් උපාංගයක් ආ�තව ඇති විද�ත් හා චුම්බක බලයන් ෙව්. 
පර්ෙය්ෂණ මගින් අධි EMF මට්ටම් හා බැඳුණු ෙසෞඛ්ය අවදානම් ෙසොයා ෙගන තිෙබ්. 

අවශ්යතාවයන් 
1. අවදානම් ඇගයුම—සෑම ෙසේවාසථ්ානයක් සතුවම අවම වශෙයන් පහත අංග ඇතුළත් ෙල්ඛනගත අවදානම් ඇගයුමක් �යාත්මකව 

තිබිය යුතුය: 

a. විකිරණ මූලාශ්ර හා ඒ ආ�ත උවදුරු හඳුනාගැනීම. 

b. අන්තරායන් සමග සම්බන්ධ අවදානම් ඇගයීම. 

c. නිරාවරණයට ලක් වීෙම් අවදානම අවම කිරීම ෙහෝ දුරු කිරීම සඳහා අවශ්ය පාලන ක්රමෙව්දයන් හඳුනාගැනීම (උදා: අධීක්ෂණය, 
රැකවල් ෙයදීම, ශරීරාරක්ෂක උවාරණ). 

2. ප්රතිපත්ති හා �යා පටිපාටි—සෑම ෙසේවාසථ්ානයක් මගින්ම අවම වශෙයන් පහත කරුණු ආවරණය ෙකෙරන ශාරීරික අනතුරු 
සිදුවීෙම් අවදානම අඩු කිරීම ෙහෝ දුරු කිරීම සඳහා කාර්ය පරිපාටීන් �යාත්මක කර තිබිය යුතුය: 

a. විකිරණ මූලාශ්ර අනවශ්ය නිරාවරණය වීම් වැළැක්විම සඳහා වන රැකවල් හා අතුරගුලු සහිතව සැලසුම් කරනු ලැබිය යුත්ෙත්ය. 

b. එක් පුද්ගලයකු සඳහා වෘත්තිෙය් ෙයදී සිටිය දී විකිරණවලට නිරාවරණය වීම වර්ෂයකට ෙරම් 3 ෙනොඉක්මවිය යුතුය. 

c. බලය ලත් පුද්ගලයන්ට පමණක් ප්රෙද්ශය සීමා කළ යුතුය. 
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d. විකිරණ ප්රෙද්ශවල දැනුම්දීම් පුවරු හා පලකිරීම්. 

e. අධික ෙලස නිරාවරණය වන ෙසේවකයන් සඳහා ෙහෝ ෙරගුලාසි මගින් පනවා ඇති පරිදි ෛවද්ය පරීක්ෂණයන් සිදු කිරීම. 

f. හානි වූ මූලාශ්රය ෙවත ප්රතිචාර(ය). 

g. විකිරණ මූලාශ්ර හැසිරවීෙම්දී ෙහෝ ඒ සමග වැඩ කටයුතු කිරීෙම්දී වැඩ නිශ්චිත �යා පටිපාටීන්. 

h. හදිසි අවසථ්ා �යා පටිපාටීන්. 

i. නිෂ්පාදකයාෙග් නිර්ෙද්ශ අනූව විකිරණ නිකුත් කරන උපකරණ නඩත්තුව හා ක්රමාංකනය. 

j. විකිරණ නිරාවරණය අවම කිරීම සඳහා වන වැඩ පරිචය. 

3. වාර්ෂික සමාෙලෝචනය—සෑම ෙසේවා ස්ථානයක්ම විකිරණ වැඩසටහන සම්බන්ධ වාර්ෂික සමාෙලෝචනයක් (නැතෙහොත් නව 
උපකරණයක් ලැබුණු විට, එහාෙමහා කළවිට ෙහෝ ප්රධාන ෙවනසක් කළ විට) සිදු කළ යුතු අතර එයට පහත සඳහන් ෙද් ඇතුළත් විය යුතුය: 

a. �යා පටිපාටීන් 

b. විකිරණ සමීක්ෂණය 

c. ඇතුළුඅගුළු 

d. කාන්දු වීම 

e. මාත්රනය (අවශ්ය නම්) 

f. ෙසේවක ඇගයීම 

4. පුහුණුව— 

විකිරණ ආරක්ෂා දැනුවත් කිරීම: බලපෑම් ලත් ෙසේවකයන් හට මූලික බඳවාගැනීම තුළදීම දැනුවත් කිරීෙම් මට්ටෙම් පුහුණුවක් ලැබිය 
යුතුය. පුහුණුෙවන් අවම ෙලස පහත දෑ ආවරණය කරනු ලැබිය යුතුයි: 

• විකිරණෙය් බලපෑම. 

• ෙසේවකයන් නිරාවරණය විය හැකි නිශ්චිත අන්තරායන් හා එම අන්තරායන් පාලනය කළ හැකි ආකාරය. 

• ආරක්ෂිත වැඩ පරිචයන්. 

• හදිසි අවසථ්ා �යා පටිපාටීන්. 

විකිරණ ආරක්ෂාව: විකිරණ මූලාශ්ර සමග ඍජුවම වැඩ කරන ෙසේවකයන් හට මූලික පුහුණුවක් හා ඉන්පසු වාර්ෂිකව පුහුණු වීම් 
ලැබිය යුතුය. පුහුණුෙවන් අවම ෙලස පහත දෑ ආවරණය කරනු ලැබිය යුතුයි: 

• ෙසේවා ස්ථානය තුළ පවතින විකිරණ වර්ග. 

• ෙසේවා ස්ථානය තුළ පවතින විකිරණ මූලාශ්රවලට නිරාවරණය වීෙමන් සිදුවිය හැකි අන්තරායන්. 

• නිරාවරණ මට්ටම් හා ප්රතිඵලය වන අවදානම. 

• අන්තරායන් ඇගයීෙම් ප්රතිඵල. 

• ආරක්ෂිත වැඩ පරිචයන්. 

• හදිසි අවසථ්ා �යා පටිපාටීන්.  
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5. ෙල්ඛනකරණය— 

පුහුණු වාර්තා: සෑම ෙසේවා ස්ථානයක්ම අවම වශෙයන් අවුරුදු 3 ක්වත් පුහුණු වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

ෛවද්ය වාර්තා: සෑම ෙසේවා ස්ථානයක්ම අවම ෙසේවා කාලය සහ වසර 30 දක්වා රහස්ය හා ආරක්ෂිත ෛවද්ය වාර්තා නඩත්තු කළ 
යුතුය. නීතිෙයන් අවශ්ය කරන ආකාරයට විනා, ෙසේවකයාෙග් ලිඛිත අවසරය රහිතව ෛවද්ය වාර්තා එළිදරව් කරනු ෙනොලැබිය 
යුත්ෙත්ය.  

සිද්ධිමය වාර්තා: සෑම ෙසේවා සථ්ානයක්ම අවම වසර 5 ක් සඳහා සිද්ධි වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

ෙවනත් වාර්තා: 

a. වර්තමාන අවදානම් ඇගයීම. 

b. අවම වශෙයන් වසර 3 ක වාර්ෂික සමාෙලෝචනය. 

c. අවම වසර 3 ක් සඳහා පරීක්ෂණ උපකරණවල ක්රමාංකන වාර්තා. 

d. උපකරණ ආයු කාලය සඳහා නඩත්තු වාර්තා. 

 

 

 

නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ ෛනතික 
අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් 
සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 

ෙයොමු: 

 අදාළ ෙෆඩරල් හා ෙද්ශීය නීති සහ ෙරගුලාසි. 

 Nike ESH අත්ෙපොත, පිටු 5-23 

 

 



තාප ආතති කළමනාකරණය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

තාප ආතති කළමනාකරණය CLS – පිටුව 105 2017 සැප්තැම්බර් 

ප්රමිතිය 
සැපයුම්කරුවන් විසින් ෙසේවා සථ්ානෙය් වෘත්තීයමය ෙසෞඛ්ය හා සනීපාරක්ෂක උපද්රවයන් දැක, හඳුනාෙගන, ඇගයීමකට ලක් කර 

පාලනය කරනු ලබයි. ෙසේවා සථ්ානය තුළ උද්ගත විය හැකි ෙසෞඛ්ය උපද්රවයන් හඳුනාගැනීමට ෛදනික අධීක්ෂණ හා විශේල්ෂණ 

ක්රමෙව්දයක් භාවිතා කරයි. ෙසේවකයන් වෘත්තීයම නිරාවරණ සීමාවන්ෙගන් ඔබ්බට ෙභෞතික, රසායනික ෙහෝ ජීව විද්යාත්මක උපද්රවයන්ට 

නිරාවරණය ෙනොෙව්. 

 වැඩ පරිසරය තුළ තාප ආතතිය ආ�ත අවදානම් අඩු කිරීමට ෙහෝ තුරන් කිරීමට �යාවලීන් හා �යා පටිපාටීන් සංවර්ධනය කර 
�යාත්මක කිරීම. ෙමම ප්රමිතීන්ෙහෝ ෙද්ශීය නීති ෙරගුලාසි තුළ දක්වා ඇති අවශ්යතාවයන්ට යන ෙදකින් වඩා දැඩි ක්රමයට 
සැපයුම්කරුවා අනුකූල විය යුතුය. 

වගකීම්  
ස්ථාන භාර කළමනාකරු තාප ආතතිය සම්බන්ධ ප්රමිතිය සහ �යා පටිපාටීන් සංවර්ධනය කර, �යාත්මක කර අනුගමනය කිරීමට වග 
බලාගත යුතුය. 

HSE නිෙයෝජිතයා, තාප ආතතිය සම්බන්ධ ප්රමිතිය සහ �යා පටිපාටීන් ස්ථාපිත කර, නඩත්තු කර පරිපාලනය කළ යුතුය. 

කළමනාකරුවන් හා අධීක්ෂකයින් ෙසේවකයන් තාප ආතති ප්රමිතිය සහ �යා පටිපාටීන් සම්බන්ධව පුහුණු වී ඒවාට අනුගත වන්ෙන්ද 
යන්න තහවුරු කරගත යුතුය. 

ෙසේවකයින් තාප ආතති ප්රමිතිය සහ �යා පටිපාටි අවශ්යතාවයන්ට අනුකූල විය යුතුය. 

අර්ථ දැක්වීම් 
• තාප ආතතිය යනු, දැඩි උණුසුම් ප්රෙද්ශවල වැඩ කිරීම නිසා තාපෙයන් ඇතිෙවන විඩාව, තාපය ෙහේතුෙවන් මස ්පිඬු ෙපරළීම (මාංශ 

ෙප්ශී ෙව්දනාව ෙහෝ ගැස්ම) තාප ආඝාතය වැනි ෙබොෙහෝ ෙසෞඛ්ය තත්වයන් සඳහා ෙපොදු නාමයයි. 

• අවසථ්ානුකූලනය යනු තාපය සමග වැඩ කිරීෙම්දී ශරීරය එයට අනුකූල ෙලස සකස ්වීමයි. 

අවශ්යතාවයන් 
1. ප්රතිපත්ති හා �යා පටිපාටි—සෑම ෙසේවා සථ්ානයකම තාපය මගින් ඇතිෙවන අසනීප ෙහෝ හානීන් සම්බන්ධ අවදානම අඩු කිරීම 

ෙහෝ තුරන් කිරීම සඳහා �යාපටිපාටින් �යාත්මක කළ යුතු අතර අවම වශෙයන් පහත ෙද් ඇතුළත් විය යුතුය: 

a. තාප ආතති වැලැක්වීෙම් ලිඛිත වැඩසටහනක් සංවර්ධනය කර �යාත්මක කළ යුතු අතර පහත ෙද් අයත් විය යුතුය: 

• වැඩසටහෙන් වගකීම් නියම කිරීම. 

• වැඩසටහන �යාත්මක කළ යුතු දිනය තීරණය කිරීම. 

• අවදානම තුරන් කිරීමට ෙහෝ අඩු කිරීමට භාවිතා කරන පාලන ක්රමයන් නිර්මාණය කිරීම. 

• ආරක්ෂක ඇඳුම් ෙත්රීම හා ෙබදාහැරීම. 

• පහත ෙද්ද ඇතුළත් අවදානම අඩු කිරීම ෙහෝ තුරන් කිරීමට භාවිතා කරන වැඩ පරිචයන් තීරණය කිරීම: 

- වැඩ මුරය අතර අවශ්ය කරන ජලය නැවත පිරවීම. 

- නිවාරක ප්රතිසාධන කාලයන් සඳහා ෙසේවකයා ආවරණිත ප්රෙද්ශය ෙවත පිවිසීම. 

- තාපෙයන් ඇති විය හැකි අසනීපයන්ෙග් ලක්ෂණ ෙවත ප්රතිචාර දැක්වීම. 

- හදිසි ෛවද්ය ෙසේවාවන් සඳහා සම්බන්ධ කරගැනීෙම් ඉඩ ප්රසථ්ාවන්. 

• පුහුණු අවශ්යතා. 
  



තාප ආතති කළමනාකරණය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

තාප ආතති කළමනාකරණය CLS – පිටුව 106 2017 සැප්තැම්බර් 

b. තාප ආතතීන් පැවතිය හැකි ෙසේවා ස්ථාන හා වැඩ පැවරුම් හඳුනාගැනීම. 

c. පහසු හා ආරක්ෂිත වැඩ උෂ්ණත්ව තත්ත්වයන් සැපයීම. වැඩ උෂ්ණත්ව පරාසයන්: 

• එකතැන හිඳෙගන සිදු කරන වැඩ: 16º C (60º F) - 30º C (86º F). 

• ශාරීරිකව ෙවෙහස වී කරන වැඩ: 13º C (55º F) - 27º C (81º F). 

• වැඩ උෂ්ණත්ව පරාසයන් නඩත්තු කළ ෙනොහැකි නම්, තාප ආතතිෙය් බලපෑම් අවම කිරීමට තාප/ශීත ආතති පටිපාටීන්, 
පහත ඉංජිෙන්රුමය, පරිපාලනමය පාලන හා/ෙහෝ පුද්ගලික ආරක්ෂක උපකරණ සමග �යාත්මක කළ යුතුය: 

- පැයකට ගැලුම් කාලක් දක්වා එක් ෙසේවකෙයකුට ප්රමාණවත් වන පරිදි පානීය ජලය සැපයිය යුතුය. උෂ්ණත්වය 30º 

C (86º F) ට වඩා වැඩි ෙවන විට ජලය සිසිල් කිරීමට අයිස ්ලබාදිය යුතුය. 

- වැඩ මුරය පුරාවටම ෙසේවකයන්ට ආවරණයක් තිබිය යුතු අතර සාමාන්ය රීතියක් ෙලස වැඩ මුරයක් තුළ 
ෙසේවකයන්ෙගන් සියයට 25 කට ප්රමාණවත් ෙසවනක් තිබිය යුතුය. 

- ෙසවන සැපයීමට වාහනයක ඇතුළතක් භාවිත කරන්ෙන් නම් එහි �යා කරන වායු සමීකරණයක් තිබිය යුතුය. 

- විවෘත අවකාශෙය් තිෙබන ෙසවනට සාෙප්ක්ෂව සිසිල් කිරීෙම් පරිසරයක් සපයන්ෙන් නැතිනම් ෙලෝහ ගබඩා ෙසවන 
සහ අෙනකුත් පිටත ෙගොඩනැගිලි “ෙසවන” සපයන්ෙන් නැත. උදාහරණයක් ෙලස ඒවාට යාන්�කව වාතාශ්රය 
සැපයිය යුතුය නැතෙහොත් වාතය සංසරණයට නිරාවරණය විය යුතුය. 

- එම ෙසවන මීටර් 200 කට නුදුරින් ෙහෝ මිනිත්තු 5 ක ඇවිදින දුරකින් පිහිටා තිබිය යුතුය. 

- නිවාරක සුවවීම් කාල (PRP) සඳහා ඉඩ. තාපෙයන් ආවරණය වීමට විෙව්ක කාලයක් අවශ්ය බව ෙසේවකෙයකු විශ්වාස 
කරන්ෙන් නම් ෙහෝ කිසියම් ෙසේවකෙයකු තාපය බලපෑෙමන් අසනීප බවක් ෙපන්වන්ෙන් නම් PRP අවශ්ය ෙව්. 

2. පුහුණුව— 

සියලුම ෙසේවකයන්: අධීක්ෂක ෙනොවන හා අධීක්ෂක ෙසේවකයින් පහත ෙද් සම්බන්ධව පුහුණුව ලැබිය යුතුය: 

• තාප අසනීප තත්ත්වයන් ආ�ත පාරිසරික හා පුද්ගලික අවදානම් සාධකයන්. 

• තාප අසනීප ප්රමිතීන් සමග අනුකූල වීමට ෙසේව්යයාෙග් �යා පටිපාටීන්. 

• පානීය ජලෙය් වැදගත්කම. 

• අවසථ්ානුකූලනෙය් වැදගත්කම, එය සංවර්ධනය වූ ආකාරය හා ෙසේව්යයාෙග් �යා පටිපාටි ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු 
කරන ආකාරය. 

අධීක්ෂක ෙනොවන ෙසේවකයින් පහත ෙද් සම්බන්ධවද පුහුණුව ලැබිය යුතුය: 

• ඔහු/ඇය හට තාපය දැරීමට අපහසු නම් අධීක්ෂකයාට දැන්වීම, එෙමන්ම සාමාන්යෙයන් දින 4-14 දක්වා කාලයක් ගත 
වන ඔහුෙග්/ඇයෙග් ශරීරය නැවත සාමාන්ය වන ෙතක් නිතර නිතරම විෙව්කය අවශ්ය විය හැකිය. 

• ජලය කුඩා ප්රමාණවලින් පානය කිරීම, පැයකට අවුන්ස 3 සිට 4, 8 දක්වා. 

• ෙසවණ සහිත ප්රෙද්ශය තුළ විෙව්ක ගැනීම හා තාපෙයන් සුවවීමට කාලයට ඉඩ දීම. 

• මත්පැන් හා කැෙෆේන් භාවිතය තුළින් ශරීරය විජලනය වන නිසා දැඩි තාපයක් පවතින කාලයන් තුළ ඒවායින් වැලකීම 
නැතෙහොත් සීමා කිරීම. 

• ඔහු/ඇය ෙහෝ ෙවනත් ෙසේවකෙයකුට ක්ලාන්ත ගතියක්, ඔක්කාරය දැෙන් නම් ෙහෝ දුබල ෙහෝ ෙවෙහසට පත් බවක් දැෙන් 
නම් අධීක්ෂකයාට දැනුම් දී සුවවීමට ප්රමාණවත් කාලයක් ෙසවනක තැබීම. ෙමම තත්ත්වය තවදුරටත් පවතින්ෙන් නම් 
ෛවද්ය සහය පැතීම. 



තාප ආතති කළමනාකරණය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

තාප ආතති කළමනාකරණය CLS – පිටුව 107 2017 සැප්තැම්බර් 

• නිසි ඇඳුම්, හිරු ආවරණ �ම් හා ෙතොප්පි පැළඳීම. 

• තම වැඩ සගයන් ෙකෙරහි අවධානෙයන් සිට තාප ආතතිය ෙපන්වන ලක්ෂණ තිෙබ් නම් ඍජුවම ෙහෝ අධීක්ෂකෙයකු 
හරහා ෙසේව්යයාට වාර්තා කරන්න. ෙසේවකයන් එකිෙනකා ෙකෙරහි පරීක්ෂාකාරී වීම සඳහා “මිත්ර” ක්රමය ප්රෙයෝජනවත් 
ෙවනු ඇත. 

• අවශ්ය නම් හදිසි ෛවද්ය ෙසේවා සපයනු ලබන ආකාරයද ඇතුළුව තාප අසනීප ලක්ෂණවලට ප්රතිචාර දැක්වීෙම් 
�යාපටිපාටීන්. 

• හදිසි ෙසේවා සම්බන්ධ කරගන්නා ආකාරය, අවශ්ය වන්ෙන් නම් හදිසි ෛවද්ය ෙසේවාවන්ට ඔවුන් ෙවත ලඟාවිය හැකි 
ස්ථානයකට ෙසේවකයන් ප්රවාහනය කරන ආකාරය. වැඩබිම්වල යාබද ෙරෝහල් ෙහෝ හදිසි ප්රතිකාර පහසුකම් පිළිබඳව 
වැඩබිෙම් දැන්වීම් තුළ පැහැදිලිව සඳහන් කර තිබිය යුතුය. 

• හදිසි අවසථ්ා ෛවද්ය ෙසේවා ෙවත වැඩ බිෙම් සිට යාහැකි ආකාරය පැහැදිලිව හා නිවැරදිව දැක්වීෙම් �යා පිළිෙවත්. 
ෙසේවකයන්ට ක්ෙෂේත්ර පිහිටීම් නිසි ෙලස දක්වා ඇති මාර්ග සිතියම් ෙවත පිවිසිය හැකි වන ෙලස දක්වා තිබිය යුතු අතර 
එවිට හදිසි ප්රතිචාර දක්වන්නන්ට මගෙපන්වීම් සැපයිය හැකිවනු ඇත. 

• තාප අසනීපයන් පිළිබඳව සිහිපත් කිරීම් කරන පුහුණු ෙහෝ “වැඩ ඇරඹීමට ෙපර සිදු කරන ආරක්ෂක දැනුවත් කිරීම්” 
පැවැත්වීම. ෙම්වා නිතරම, විෙශේෂෙයන් අධික උෂ්ණත්වය පවතින කාලයන් තුළ සිදු කළ යුතුය.  

අධීක්ෂක ෙසේවකයින් පහත ෙද් පිළිබඳවද පුහුණු කළ යුතුය: 

• තාප ආතති ෙරගුලාසි අනුගමනය කිරීම තහවුරු කිරීෙම් ලා අධීක්ෂකෙග් වගකීම්. 

• ෙසේවකෙයකු තාප අසනීප ලක්ෂණයක් ෙපන්වන විට අධීක්ෂකෙයකු කළ යුතු ෙද්. 

• හදිසි අවසථ්ා ෛවද්ය ෙසේවාවන් අවශ්ය වුවෙහොත් සපයනු ලබන ආකාරය. 

• ෛවද්ය ෙසේවා සපයන්නන් සම්බන්ධ කරගනු ඇති ආකාරය. 

• අවශ්ය වන්ෙන් නම් හදිසි ෛවද්ය ෙසේවා සැපයුම්කරුෙවකුට ඔවුන් ෙවත ළඟා විය හැකි තැනකට ෙසේවකයන් ප්රවාහනය 
කරන ආකාරය. 

• හදිසි අවසථ්ාවකදී හදිසි අවසථ්ා ප්රතිචාරකයාට අවශ්ය වන ෙලස පැහැදිලි හා නිවැරදි ෙලස වැඩබිම ෙවත මාර්ගය පවසන 
ආකාරය. 

3. ෙල්ඛනකරණය— 

පුහුණු වාර්තා: සෑම ෙසේවා ස්ථානයක්ම අවම වශෙයන් අවුරුදු 3 ක්වත් පුහුණු වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

සිද්ධිමය වාර්තා: සෑම ෙසේවා සථ්ානයක්ම අවම වසර 5 ක් සඳහා සිද්ධි වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

 

 

 

 

 

 
  



තාප ආතති කළමනාකරණය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

තාප ආතති කළමනාකරණය CLS – පිටුව 108 2017 සැප්තැම්බර් 

නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ ෛනතික 
අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් 
සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 

ෙයොමු: 

 අදාළ ෙෆඩරල් හා ෙද්ශීය නීති සහ ෙරගුලාසි. 

 Nike ESH අත්ෙපොත, පිටු 5-1 

 



ඇස්බැස්ෙටෝස්   NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

ඇස්බැස්ෙටෝස් CLS – පිටුව 109 2017 සැප්තැම්බර් 

ප්රමිතිය 
සැපයුම්කරුවන් විසින් ෙසේවා සථ්ානෙය් වෘත්තීයමය ෙසෞඛ්ය හා සනීපාරක්ෂක උපද්රවයන් දැක, හඳුනාෙගන, ඇගයීමකට ලක් කර 

පාලනය කරනු ලබයි. ෙසේවා සථ්ානය තුළ උද්ගත විය හැකි ෙසෞඛ්ය උපද්රවයන් හඳුනාගැනීමට ෛදනික අධීක්ෂණ හා විශේල්ෂණ 

ක්රමෙව්දයක් භාවිතා කරයි. ෙසේවකයන් වෘත්තීයම නිරාවරණ සීමාවන්ෙගන් ඔබ්බට ෙභෞතික, රසායනික ෙහෝ ජීව විද්යාත්මක උපද්රවයන්ට 

නිරාවරණය ෙනොෙව්. 

 ඇසබ්ැසේටෝස ්ඇති ද්රව්ය (ACM) හඳුනාගැනීම හා කළමනාකරණය සඳහා �යාවලීන් හා �යා පටිපාටීන් සංවර්ධනය කර 
�යාත්මක කළ යුතුය. 

වගකීම්  
ස්ථාන භාර කළමනාකරු ACM පවතින තත්ත්වයන් ෙහෝ ඇතැයි සැකකරන තත්ත්වයන් හඳුනාගැනීම, කළමනාකරණය හා �යා කිරීම 
සම්බන්ධ �යාපටිපාටීන් සංවර්ධනය කර, �යාත්මක කර අනුගමනය කිරීමට වග බලාගත යුතුය. 

HSE නිෙයෝජිතයා, ACM සම්බන්ධ �යාපටිපාටීන් ස්ථාපිත කර, නඩත්තු කර පරිපාලනය කළ යුතුය. 

කළමනාකරුවන් හා අධීක්ෂකයින් ෙසේවකයන් ACM සඳහා පිළිෙවත් සහ �යාපටිපාටීන්ෙග් අවශ්යතා සම්බන්ධව පුහුණු වී ඒවාට 
අනුගත වන්ෙන්ද යන්න තහවුරු කරගත යුතුය. 

ෙසේවකයින් ACM සම්බන්ධ �යාවලි සහ �යාපටිපාටි අවශ්යතාවයන්ට අනුකූල විය යුතුය. 

අර්ථ දැක්වීම් 
• ඇසබ්ැසේටෝස ්යනු දිගු සිහින් ෆයිබර් මගින් සකසන ලද ස්වභාවිකව පවතින ඛණිජයකි. ෙමම ෆයිබර් කුඩු ෙලස ආඝ්රාණය වුවෙහොත් 

අනතුරුදායක වන අතර ෙපණහළු පිළිකා ඇතිවීෙම් වැඩි අවදානමක් ඇති කරයි. සියලුම ෙසේවකයන්, වැඩ බිම් ෙකොන්ත්රාත්කරුවන්, 
ආගන්තුකයින් හා ෙවෙළඳුන් ඇසබ්ැසේටෝස ්ආ�ත ෙරෝගයන්ෙගන් ඇතිවන ෙසෞඛ්ය උවදුරු වලින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා 
සැපයුම්කරුවන් විසින් ඇස්බැස්ෙටෝස ්අඩංගු ද්රව්ය (ACM) ෙමෙහයවීම හා නඩත්තු කිරීම සම්බන්ධව මාර්ෙගෝපෙද්ශ හා 
�යාපටිපාටීන් ස්ථාපිත කළ යුතුය. ෙමම ප්රමිතිය සැපයුම්කරුවාට හිමි සියලුම ෙගොඩනැගිලි හා ඉදිකිරීම්වලට අදාළ ෙව්. ෙමම ප්රමිතිය 
ෙසේවකයා හට ඇසබ්ැසේටෝස ්සමග කටයුතු කිරීමට සිදුෙවන ෙහෝ ඇස්බැස්ෙටොස ්සහිත ද්රව්ය ඉවත් කිරීමට ෙහෝ අලුත්වැඩියා කිරීමට 
සිදුවන දිනපතා වැඩ සඳහා අදාළ ෙව්. 

• ඇසබ්ැසේටොස ්අඩංගු ද්රව්ය (ACM) යනු බරින් 1% කට වැඩි ප්රමාණයක් ඇස්බැසේටෝස ්අඩංගු ෙවන ද්රව්යයකි. ඇසබ්ැස්ෙටොස ්ඛණිජ 
වර්ගවලට ක්ෙරොසිෙඩොලයිට්, ඇෙමොසයිට්, �ෙසොටයිල්, ඇන්ෙටොෆිලයිට්, ට්ෙරෙමොලයිට් හා ඇක්ටිෙනොලයිට් අයත් ෙව්.  

අවශ්යතාවයන් 
1. අවදානම් ඇගයුම—සෑම ෙසේවා සථ්ානයකම ACM සඳහා ලිඛිත අවදානම් ඇගයීමක් තිබිය යුතු අතර අවම වශෙයන් පහත ෙද් 

අඩංගු විය යුතුය: 

a. ඇති ෙහෝ ඇතැයි සැක කරන ACMවල පිහිටීම, ප්රමාණය, වර්ගය, තත්ත්වය හා ආ�ත අන්තරායන් සුදුසුකම් ලත් පුද්ගලෙයකු 
විසින් හඳුනාගත යුතුය. 

b. ACM හා ආ�ත අවදානම් ඇගයීම. 

c. අවදානම අඩු කිරීමට පාලන �යාමාර්ග හඳුනාගැනීම (උදා. ෙල්බල් කිරීම, පිවිසුම පාලනය කිරීම, පරීක්ෂා කිරීම). 

2. ප්රතිපත්ති හා �යා පටිපාටි—ACM ඇති ෙහෝ ඇතැයි සැක කරන ඕනෑම ස්ථානයක් අවම වශෙයන් පහත ෙද් ඇතුලත් වන �යා 
පටිපාටීන් �යාත්මක කළ යුතුය: 

a. බලපෑම් ලත් ෙසේවකයන්ට ACM පැවති බව හා ඒ ආ�ත ෙසෞඛ්ය අන්තරායන් පිළිබඳව සන්නිෙව්දනය කිරීම. 

b. ACM ෙල්බල් කිරීමට පහත ෙද් ඇතුළත් ෙව්: අනතුරු, ඇස්බැසේටෝස ්අඩංගු බව හා පූර්ෙවෝපායයන්. 
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c. ACM සම්බන්ධ සියලු වැඩ සඳහා වැඩ කිරීමට බලපත්ර භාවිතා කිරීම. 

d. පුහුණුව ලත් සහ සුදුසු පුද්ගලයන් විසින් පමණක් වැඩ කටයුතු සම්පූර්ණ කළ යුතුය. 

e. ACM සමග කටයුතු කරන විට පුද්ගලික ආරක්ෂිත උපකරණ නිසි ෙලස භාවිතා කිරීම ඉංජිෙන්රුමය පාලන, ගෘහ පාලන 
අවශ්යතා, සීමා කිරීෙම් සහ පිරිසිදු කරන උපකරණ සුදුසු පරිදි භාවිතය සඳහා විධිවිධාන. 

f. ෙද්ශීය නීතිමය අවශ්යතාවයන්ට අනූව ACM නිසි ෙලස බැහැර කිරීම. 

g. දන්නා ෙහෝ සැකකළ ACM තත්ත්වය සනාථ කරගැනීමට කාර්තුමය පරීක්ෂණයන්. 

h. ACM සමග වැඩ කටයුතු කරන පුද්ගලයින් සඳහා ෛවද්ය පරීක්ෂණ පැවැත්වීම. 

3. පුහුණුව— 

ඇසබ්ැසේටෝස ්පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම: ACM සහිත බව දන්නා ෙහෝ සැකකරන ස්ථානවල ෙසේවය කරන සියලුම ෙසේවකයින්ට 
වාර්ෂිකව පුහුණුවක් ලැබිය යුතුය. පුහුණුවට අයත් විය යුතු ෙද්: 

• මූලිකව ACM හඳුනාගැනීම. 

• ACM හා ආ�ත ෙසෞඛ්ය අන්තරායන්. 

• ඇසබ්ැසේටෝස ්ෙකඳි නිකුත්වීම සිදුවියහැකි �යාකාරකම්. 

• ACM නිකුත් ෙවන අවස්ථාවකදී දැනුම් දීෙම් අවශ්යතාවයන්. 

• වැඩ බිම් නිශ්චිත ACM ප්රතිපත්ති හා �යාපටිපාටීන්. 

ACM නඩත්තු ෙසේවකයින්: නඩත්තු හා අභ්යන්තර කාර්ය මණ්ඩලය වැනි ACM හා ඍජු ෙලස සම්බන්ධ වන සියලුම ෙසේවකයින් 
හට පහත සඳහන් අතිෙර්ක වාර්ෂික පුහුණුව ලැෙබනු ඇත: 

• ACM ෙවත සිදුවන හානීන් මග හරින ආකාරය. 

• පුද්ගලික ආරක්ෂක උපකරණ භාවිතා කිරීම, සවි කිරීම, සීමා කිරීම හා රැක ගැනීම. 

• ACM නඩත්තු කිරීම සඳහා වන �යා පටිපාටීන්. 

• ACM වලට හානි වූ ෙහෝ ඛාදනය වූ ස්ථාන සංඥාවන්. 

• ෆයිබර් මුදාහැරීමට ප්රතිචාර. 

4. ෙල්ඛනකරණය—  

පුහුණු වාර්තා: සෑම ෙසේවා ස්ථානයක්ම වසර 3 ක් සඳහා අවම ෙසේවක පුහුණු වාර්තා තබාගත යුතුය. 

ෛවද්ය වාර්තා: අදාළ වන්ෙන් නම්, සෑම ෙසේවා සථ්ානයක්ම අවම රැකියා කාල සීමාව හා වසර 30 ක් දක්වා රහස්ය හා ආරක්ෂිත 
ෛවද්ය වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. නීතිෙයන් අවශ්ය කරන ආකාරයට විනා, ෙසේවකයාෙග් ලිඛිත අවසරය රහිතව ෛවද්ය වාර්තා 
එළිදරව් කරනු ෙනොලැබිය යුත්ෙත්ය.  

සිද්ධිමය වාර්තා: ACM හා සම්බන්ධ සියලුම සිද්ධිවල වාර්තා තබාගත යුතුය. ෙමකී වාර්තා අවම වසර 5ක් සඳහා තබා ගත යුතුය. 

ෙවනත් වාර්තා: 

a. වත්මන් ACM අවදානම් ඇගයීම හා ඉන්ෙවන්�ය. 
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b. නඩත්තු, අලුත්වැඩියා හා ඉවත දැමීෙම් වාර්තා (බලපත්ර හා රසායනාගාර වාර්තා ඇතුළු) රැකියා කාලය හා වසර 30 දක්වා 
කාලයක් තබාගැනීම. 

c. දන්නා ෙහෝ සැකකරන ACM පිළිබඳ කාර්තුමය පරීක්ෂණ වසර 3 ක අවම කාලයක් තබාගැනීම. 

 

නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ ෛනතික 
අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් 
සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 

ෙයොමු: 

 අදාළ ෙෆඩරල් හා ෙද්ශීය නීති සහ ෙරගුලාසි. 

 Nike ESH අත්ෙපොත, පිටු 5-35 
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ප්රමිතිය 
සැපයුම්කරුවන් විසින් ෙසේවා සථ්ානෙය් වෘත්තීයමය ෙසෞඛ්ය හා සනීපාරක්ෂක උපද්රවයන් දැක, හඳුනාෙගන, ඇගයීමකට ලක් කර 

පාලනය කරනු ලබයි. ෙසේවා සථ්ානය තුළ උද්ගත විය හැකි ෙසෞඛ්ය උපද්රවයන් හඳුනාගැනීමට ෛදනික අධීක්ෂණ හා විශේල්ෂණ 

ක්රමෙව්දයක් භාවිතා කරයි. ෙසේවකයන් වෘත්තීයම නිරාවරණ සීමාවන්ෙගන් ඔබ්බට ෙභෞතික, රසායනික ෙහෝ ජීව විද්යාත්මක උපද්රවයන්ට 

නිරාවරණය ෙනොෙව්. 

 ප්රථමාධාර ෙහෝ ෙවනත් ෛවද්ය අවධානය අවශ්ය වන සිද්ධීන් ෙවත ප්රතිචාර දැක්වීම සඳහා �යාවලීන් හා �යා පටිපාටීන් 
සංවර්ධනය කිරීම හා �යාත්මක කිරීම. 

වගකීම්  
ස්ථාන භාර කළමනාකරු ප්රථමාධාර පටිපාටීන් සංවර්ධනය කර, �යාත්මක කර අනුගමනය ෙකෙරන බවට වග බලාගත යුතුය. 

HSE නිෙයෝජිතයා, ප්රථමාධාර සම්බන්ධ �යාවලි සහ �යාපටිපාටීන් ස්ථාපිත කර, නඩත්තු කර පරිපාලනය කළ යුතුය. 

කළමනාකරුවන් හා අධීක්ෂකයින් ෙසේවකයන් ප්රථමාධාර �යාවලි සහ �යාපටිපාටීන් සම්බන්ධව පුහුණු වී ඒවාට අනුගත වන්ෙන්ද 
යන්න තහවුරු කරගත යුතුය. 

ෙසේවකයින් ප්රථමාධාර අවශ්ය වැඩ හා සම්බන්ධ සිදුවීමක් ඇෙතොත් වහාම කළමනාකාරීත්වයට වාර්තා කළ යුතුය. 

අර්ථ දැක්වීම් 

• ප්රථමාධාර යනු තුවාල වූ ෙහෝ අසනීප වූ පුද්ගලෙයකු වෘත්තීය ෛවද්ය ප්රතිකාරයකට ෙයොමු කරවීමට ෙපර අවශ්ය නම්, ලබාෙදන 
ෛවද්ය ප්රතිකාර ෙව්. 

අවශ්යතාවයන් 
1. අවදානම් ඇගයුම—සෑම ෙසේවාසථ්ානයක් සතුවම අවම වශෙයන් පහත අංග ඇතුළත් ෙල්ඛනගත අවදානම් ඇගයුමක් �යාත්මකව 

තිබිය යුතුය: 

a. අනතුරක් ඇතිවිය හැකි අන්තරායන් සහ සථ්ාන හඳුනාගැනීම. 

b. අන්තරායන් හා සම්බන්ධ අවදානම් ඇගයීම (එක් එක් ස්ථානෙය් ෙසේවකයින් ගණන ඇතුළු කරන්න). 

c. අවදානම අඩු කිරීමට පාලන �යාමාර්ග හඳුනාගැනීම (උදා. ප්රථමාධාර සැපයුම්, උපකරණ හා පිරිස)්. 

2. ප්රතිපත්ති හා �යා පටිපාටි—සෑම ෙසේවා සථ්ානයකම අවම වශෙයන් පහත ෙද් ආවරණය කරන ප්රථමාධාර �යා පටිපාටීන් 
�යාත්මක කර තිබිය යුතුය: 

a. ඕනෑම හදිසි ෛවද්යමය අවසථ්ාවකට ප්රතිචාර දැක්වීමට ලද හැකි සම්පත් (අභ්යන්තරව ෙහෝ බාහිරව). 

b. සෑම දුරකථනයක් අසළම හදිසි අවසථ්ා දුරකථන අංක පැහැදිලිව සඳහන් කළ යුතුය. 

c. ෛවද්ය පහසුකම් සහ හදිසි අවස්ථා ෙසේවාවන්වල පිහිටීම හා ලද හැකි බව. 

d. ප්රථමාධාර හා ෛවද්ය ප්රතිකාර වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

3. ප්රථමාධාර ප්රතිචාරකයින්—සහතික ලත් ප්රථමාධාර ප්රතිචාරකයින් සිටින සෑම ෙසේවා ස්ථානයක්ම පහත අවම අවශ්යතා සැපිරිය යුතුය: 

a. ෙසේවා ස්ථානයක ෙසේවක සංඛ්යාව හා අන්තරායන් ආවරණය කිරීමට ප්රමාණවත් පුහුණු ප්රතිචාරකයින්. 

b. සහතික ලත් ප්රථමාධාර ප්රතිචාරකයින්ෙග් නම්, ඔවුන් සිටින සථ්ානය හා සම්බන්ධ කරගත හැකි ෙතොරතුරු ෙසේවකයින් ෙවත 
සන්නිෙව්දනය කළ යුතුය. 

c. අවශ්ය ප්රථමාධාර සහතිකයන් නඩත්තු කළ යුතුය. 



ෛවද්ය ෙසේවා හා ප්රථමාධාර  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

ෛවද්ය හා ප්රථමාධාර CLS – පිටුව 113 2017 සැප්තැම්බර් 

4. ප්රථමාධාර ද්රව්ය—සෑම ෙසේවා ස්ථානයකම අවදානම මත පදනම් වූ ප්රථමාධාර ද්රව්ය (උදා. ප්රථමාධාර කට්ටල, AED, ගිලන් ඇද, වැනි) 
තිබිය යුතුය. ප්රථමාධාර කට්ටලවල අවම වශෙයන් ෙහෝ අඩංගු විය යුතු ෙද්: 

a. විෂබීජ රහිත ආසක්ත ෙවළුම් පටි (විවිධ ප්රමාණවලින්). 

b. අවෙශෝෂක ෙවළුම්. 

c. විෂබීජ රහිත අක්ෂි ආවරණ. 

d. �ෙකෝණාකාර ෙවළුම්පටි. 

e. පිළිස්සුම් ප්රතිකාර. 

f. බැහැරලිය හැකි අත්වැසුම්. 

g. ප්රථමාධාර ෙපට්ටි හා උපකරණ සඳහා ෙහොඳින් ෙපෙනන නාම පුවරු. 

h. අවම අන්තර්ගත අවශ්යතා සැපිරීමට මාසික පරීක්ෂණ හා නැවත අඩුපාඩු පිරවීම 

5. අක්ෂි ෙසේදුම් හා ශරීර ෙසේදුම් උපකරණ —ඇස,් මුහුණ ෙහෝ ශරීරය රසායනික නිරාවරණයකට ලක් වන විට අක්ෂි ෙසේදුම් හා ශරීර 
ෙසේදුම් කිරීෙම් උපකරණ අවශ්ය ෙකෙරන අතර, එම උපකරණ පහත අවම අවශ්යතා සැපිරිය යුතුය: 

a. ජලය පානයට හැකි විය යුතුය. 

b. ජලෙය් ප්රෙව්ගය කිසිදු තුවාලයක් ෙනොවන තත්ත්වෙය් තිබිය යුතුය. 

c. අවම ප්රවාහ අනුපාතය: මිනිත්තු 15 ක අවමයට ලීටර් 1.5. 

d. කිසිදු තියුණු ෙනරීමක් ෙනොතිබිය යුතුය. 

e. වාතය මගින් සිදුෙවන අපවිත්රවීම් වැළැක්වීමට ෙනොසල ආවරණය කර තිබිය යුතුය. 

f. පාලන වෑල්වය පහසු තැනක සථ්ානගත කළ යුතු අතර ස�ය කළ පසුව �යා විරහිත වන ෙතක් �යාත්මකව තිබිය යුතුය. 

g. අන්තරායකර ද්රව්යෙයන් මී 30 (අඩි 100) ක් ඇතුළත. 

h. ඉතා ෙහොඳින් ෙපෙනන නාම සංඥාවක් මගින් හඳුනාගත හැකි විය යුතු අතර ළඟා විය හැකි විය යුතුය. 

i. ජල ෙනොසල් බිම සිට ෙස.මී 83.8 (අඟල් 33) හා ෙස.මී 114.3 (අඟල් 45) අතර ස්ථානගත කළ යුතුය. 

j. ෙසෝදා හැෙරන ද්රව සහිත මල ෙනොබඳින ද්රව්යයකින් ස්වයං ධාරක ඒකක ඉදි කළ යුතුය. ෙසෝදා හැෙරන ද්රව වාතය මගින් 
සිදුෙවන අපවිත්රවීම්වලින් ආරක්ෂා කළ යුතුය. 

k. ඒකකවල ජල උෂ්ණත්වය 15 හා 35 C (60 සිට 90° F) දක්වා පවත්වා ගත යුතුය. 

l. සියලුම උපකරණ හා නල මාර්ග මිදීෙමන් ආරක්ෂා කර තිබිය යුතුය. 

m. සවි කළ අක්ෂි ෙසේදුම් ඒකක සතියකට වරක් ස�ය කර නල මාර්ගය ෙසෝදා හැරිය යුතු අතර මනා �යාකාරීත්වය සනාථ කළ 
යුතුය. නිෂ්පාදක පිරිවිතරයන්ට අනූව ස්වයං ධාරක ඒකක පරීක්ෂා කළ යුතුය. 



ෛවද්ය ෙසේවා හා ප්රථමාධාර  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

ෛවද්ය හා ප්රථමාධාර CLS – පිටුව 114 2017 සැප්තැම්බර් 

පුහුණුව—ෙසේවාස්ථානෙය් ප්රථමාධාර �යාවලීන් හා �යා පටිපාටීන් සම්බන්ධව සියලුම ෙසේවකයන්ට පුහුණුව ලබාදිය යුතුය. අවම 
වශෙයන් පුහුණුවට පහත ෙද් ඇතුළත් විය යුතුය: 

• ප්රථමාධාර ෙහෝ ෙවනත් ෛවද්ය සහයක් අවශ්ය වන සිදුවීමක් සිදු වූ විට ඇමතිය යුත්ෙත් කා හටද යන්න. 

• වැඩ ප්රෙද්ශය තුළ ප්රථමාධාර උපකරණ ඇති තැන. 

• ප්රථමාධාර ෙහෝ ෙවනත් ෛවද්ය සහයක් අවශ්ය වන වැඩ සම්බන්ධ සිදුවීමක් සිදු වූ විට වාර්තා කිරීම. 

• ඇස,් මුහුණ ෙහෝ ශරීරය අන්තරායකර නිරාවරණයකට ලක් වූ විට හදිසි අක්ෂි ෙසේදුම් හා ශරීර ෙසේදුම් කිරීෙම් ඒකක මනා 
ෙලස භාවිතා කිරීම. 

ප්රථමාධාර ප්රතිචාරකයින්: සියලුම ප්රථමාධාර ප්රතිචාරකයින් හට අතිෙර්ක පුහුණුවක් ලබාදිය යුතුය. අවම වශෙයන් පුහුණුවට පහත ෙද් 
ඇතුළත් විය යුතුය: 

• ප්රථමාධාර සහතිකයන්. 

• ප්රථමාධාර ප්රතිචාර, රුධිර ෙරෝග කාරක හා සිද්ධි වාර්තා කිරීම ඇතුළු ෙසේවා ස්ථාන නිශ්චිත �යා පටිපාටීන්. 

6. ෙල්ඛනකරණය—  

පුහුණු වාර්තා: සෑම ෙසේවා ස්ථානයක්ම අවම වශෙයන් අවුරුදු 3 ක්වත් පුහුණු වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

ෛවද්ය වාර්තා: සෑම ෙසේවා ස්ථානයක්ම අවම ෙසේවා කාලය සහ වසර 30 දක්වා රහස්ය හා ආරක්ෂිත ෛවද්ය වාර්තා නඩත්තු කළ 
යුතුය. නීතිෙයන් අවශ්ය කරන ආකාරයට විනා, ෙසේවකයාෙග් ලිඛිත අවසරය රහිතව ෛවද්ය වාර්තා එළිදරව් කරනු ෙනොලැබිය 
යුත්ෙත්ය.  

සිද්ධිමය වාර්තා: සෑම ෙසේවා සථ්ානයක්ම අවම වසර 5 ක් සඳහා සිද්ධි වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

ෙවනත් වාර්තා: සෑම ෙසේවා සථ්ානයකම පහත වාර්තා නඩත්තු විය යුතුය: 

a. වර්තමාන අවදානම් ඇගයීම. 

b. අවම වශෙයන් වසර 1 ක් සඳහා ප්රථමාධාර කට්ටල හා අක්ෂි ෙසේදුම්/ශරීර ෙසේදුම් ඒකකවල පරීක්ෂණ වාර්තා. 

 

නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ ෛනතික 
අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් 
සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 

ෙයොමු: 

 අදාළ ෙෆඩරල් හා ෙද්ශීය නීති සහ ෙරගුලාසි. 

 Nike “රුධිර ෙරෝග කාරක” නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය. 

 Nike “තුවාල හා අසනීප පද්ධති කළමනාකරණය” නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය. 

 Nike ESH අත්ෙපොත, පිටු6-18 

 



වෘත්තීයමය ෙසෞඛ්ය කළමනාකරණය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

වෘත්තීය ස්වස්ථතාවය CLS – පිටුව 115  2017 සැප්තැම්බර් 

ප්රමිතිය 
සැපයුම්කරුවන් විසින් ෙසේවා සථ්ානෙය් වෘත්තීයමය ෙසෞඛ්ය හා සනීපාරක්ෂක උපද්රවයන් දැක, හඳුනාෙගන, ඇගයීමකට ලක් කර 

පාලනය කරනු ලබයි. ෙසේවා සථ්ානය තුළ උද්ගත විය හැකි ෙසෞඛ්ය උපද්රවයන් හඳුනාගැනීමට ෛදනික අධීක්ෂණ හා විශේල්ෂණ 

ක්රමෙව්දයක් භාවිතා කරයි. ෙසේවකයන් වෘත්තීයම නිරාවරණ සීමාවන්ෙගන් ඔබ්බට ෙභෞතික, රසායනික ෙහෝ ජීව විද්යාත්මක උපද්රවයන්ට 

නිරාවරණය ෙනොෙව්. 

 ශාරීරික හා මානසික ෙසෞඛ්යයට හා සමාජ යහපැවැත්මට ඇති අවදානම් අඩු කිරීමට ෙහෝ තුරන් කිරීමට �යාවලීන් හා �යා 
පටිපාටීන් සංවර්ධනය කර �යාත්මක කළ යුතුය. 

වගකීම්  
ස්ථාන භාර කළමනාකරු ෙසෞඛ්ය කළමනාකරණය සම්බන්ධ �යාපටිපාටීන් සංවර්ධනය කර, �යාත්මක කර අනුගමනය කිරීමට වග 
බලාගත යුතුය. 

HSE නිෙයෝජිතයා, ෙසෞඛ්ය කළමනාකරණය සම්බන්ධ �යාපටිපාටීන් ස්ථාපිත කර, නඩත්තු කර පරිපාලනය කළ යුතුය. 

කළමනාකරුවන් හා අධීක්ෂකයින් ෙසේවකයන් ෙසෞඛ්ය කළමනාකරණ අවශ්යතා සම්බන්ධව පුහුණු වී ඒවාට අනුගත වන්ෙන්ද යන්න 
තහවුරු කරගත යුතුය. 

ෙසේවකයින් ෙසෞඛ්ය කළමනාකරණ �යාපටිපාටි අවශ්යතාවයන්ට අනුකූල විය යුතුය. 

අවශ්යතාවයන් 
1. අවදානම් ඇගයුම—සෑම ෙසේවා සථ්ානයකම අවම වශෙයන් පහත ෙද් ඇතුළත් ලිඛිත වාර්ෂික අවදානම් ඇගයීමක් තිබිය යුතුය: 

a. ෙසේවක ගහණය සඳහා වෘත්තීයම හා වෘත්තීයම ෙනොවන ෙසෞඛ්ය අන්තරායන් හඳුනාගැනීම. 

b. ගබඩා ටැංකි සම්බන්ධව ඇති අවදානම් ඇගයීම. 

c. ෙසෞඛ්ය අවදානම් අඩු කිරීමට පාලන �යාමාර්ග හඳුනාගැනීම හා �යාත්මක කිරීම (උදා. එන්නත් වැඩසටහන්, දුම්බීම 
නැවැත්වීෙම් වැඩසටහන්). 

2. ප්රතිපත්ති හා �යා පටිපාටි—සෑම ෙසේවා සථ්ානයක්ම ෙසෞඛ්ය අන්තරායන් අඩු කිරීමට ෙහෝ තුරන් කිරීමට �යා පටිපාටීන් 
�යාත්මක කළ යුතු අතර අවම වශෙයන් පහත ෙද් ආවරණය විය යුතුය: 

a. සායන (ෙසේවකයන් 1000 කට වැඩි සෑම ස්ථානයකටම අවශ්ය ෙව්): 

 සියලුම ෙසෞඛ්යාරක්ෂණ කාර්ය මණ්ඩලය වෘත්තීය හා හදිසි අවසථ්ා ප්රතිකාර සම්බන්ධව පුහුණු කළ යුතුය. 

 ඇතුළත් කිරීම, ප්රතිකාර කිරීම, ප්රවාහනය හා ෙරෝගීන් පිටත් කර හැරීම හා සම්බන්ධ �යා පටිපාටින් නිසි අයුරින් සිදු විය 
යුතුය. 

 ෛවද්ය හා පරීක්ෂණ උපකරණ භාවිතා කිරීම, පරීක්ෂා කිරීම් නඩත්තුව හා ක්රමාංකණය. 

 ෙබෝෙවන ෙහෝ සංස්පර්ශක ෙරෝග ෙහේතුෙවන් වැඩට ෙනොපැමිණි ෙසේවකයන්ට නැවත ෙසේවයට පැමිණීමට සහය ලබාදීම. 

 සියලුම ෙබෝවන ෙරෝගවලට ප්රතිකාර කිරීම. 

 ෙබෝෙවන ෙරෝග පාලනය හා එයට අදාළ නිසි උපකරණ පැවතීම (උදා. විෂබීජ රහිත අත්වැසුම්, CPR අවෙරෝධක මුඛවාඩම්, 
පීඩනතාපක, බැහැර ලිය හැකි එන්නත් කටු හා මැසීෙම් උපකරණ කට්ටල). 

 ෙසේවකයන් 1000 කට අවම වශෙයන් එක් පුද්ගලික ඇඳ බැගින්. 

 ෙසල්සියස ්අංශක 21 සිට 27 දක්වා (70 – 80 F) උෂ්ණත්වයක් නිතරම පවත්වා ගත හැකි යාන්�ක වාතාශ්ර පද්ධතියක් 
සායනවලට සවි කිරීම. 

 සනීපාරක්ෂක ප්රමිතීන් හා දැඩිව අනුකූල වීම. 



වෘත්තීයමය ෙසෞඛ්ය කළමනාකරණය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

වෘත්තීය ස්වස්ථතාවය CLS – පිටුව 116  2017 සැප්තැම්බර් 

b. ෙසෞඛ්ය පරීක්ෂාවන්: 

 අවදානම් ඇගයීෙම් ප්රතිඵලය මත පදනම්ව ව�හගත ෙසෞඛ්ය පරීක්ෂා වැඩසටහන. 

 පරීක්ෂා වැඩසටහන්වල ප්රතිඵල විශ්ෙල්ෂණය කිරීමට හා නිවැරදි කිරීෙම් �යා හා ෛවද්ය ප්රතිකාර සඳහා මාර්ෙගෝපෙද්ශය 
ලබාදීමට ක්රමයක්. 

 රැකියාෙව් සියලුම අදියරයන් තුළ ෙසේවකයන්ෙග් සාමාන්ය ෙසෞඛ්ය පිළිබඳව ඇගයීම (පූර්ව ෙසේවා නියුක්තිය, පදනම් ෙර්ඛා 
පරීක්ෂාව, පූර්ව පැවරුම්, පශ්චාත් අසනීප). 

 ෙසෞඛ්ය අෙව්ක්ෂණය සිදු කරනු ලැබිය යුත්ෙත් ප්රවීණත්වෙයන් යුතු ෛවද්යවරයකු, වෘත්තිමය ෙසෞඛ්ය ෙසේවා වෘත්තිකයකු 
ෙහෝ ප්රවීණත්වෙයන් යුතු බලධාරියකු විසිනි. 

 වෘත්තිමය ෙසෞඛ්ය දත්ත, නම්යතාවන් හඳුනාගැනීම සහ ෙසෞඛ්ය ප්රවර්ධන �යාකාරකම් සැලසුම් කිරීම සඳහා සමාෙලෝචනය 
කරනු ලැබිය යුතුය. 

c. ෙසෞඛ්ය ප්රවර්ධනය: ශ්රම බලකාෙය් සමස්ත ෙසෞඛ්ය අවදානම අවම කිරීෙම් ක්රමෙව්දයක් ෙලස නිවාරණ ක්රමෙව්දයන් තිබිය යුතුය 
(උදා: දුම්බීම නැවතීම, පිටගැසම් හා ෙහපටයිටීස ්B එන්නත්කරණය, කාන්තා ෙසෞඛ්ය මාස �යාකාරකම් ආදී). 

d. සෑම ෙසේවකයකුටම පුද්ගලිකව තමාට අදාළ වන ෙසෞඛ්ය ෛවද්ය වාර්තා ෙවත ප්රෙව්ශය තිෙබ්. 

3. පුහුණුව— කායික හා මානසික ෙසෞඛ්යය හා සමාජ ශුභ සාධනය ආ�ත ෙතොරතුරු හා/ෙහෝ පුහුණුවක් සෑම ෙසේවකයකු ෙවතම ලැබිය 
යුතුය.  

ෙසෞඛ්ය ෙසේවා ෙසේවකෙයෝ: ඔවුන් විසින් සපයනු ලබන සත්කාරෙය් මට්ටම සඳහා සහතික කරන ලද පුහුණුවක් ලැබිය යුතුය. 

4. ෙල්ඛනකරණය— 

පුහුණු වාර්තා: සෑම ෙසේවා ස්ථානයක්ම අවම වශෙයන් අවුරුදු 3 ක්වත් පුහුණු වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

ෛවද්ය වාර්තා: සෑම ෙසේවා ස්ථානයක්ම අවම ෙසේවා කාලය සහ වසර 30 දක්වා රහස්ය හා ආරක්ෂිත ෛවද්ය වාර්තා නඩත්තු කළ 
යුතුය. නීතිෙයන් අවශ්ය කරන ආකාරයට විනා, ෙසේවකයාෙග් ලිඛිත අවසරය රහිතව ෛවද්ය වාර්තා එළිදරව් කරනු ෙනොලැබිය 
යුත්ෙත්ය. 

සිද්ධිමය වාර්තා: සෑම ෙසේවා සථ්ානයක්ම අවම වසර 5 ක් සඳහා සිද්ධි වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

ෙවනත් වාර්තා:  

a. වර්තමාන අවදානම් ඇගයීම. 

b. උපකරණ අවම වසර 3ක් සඳහා නඩත්තුව හා ක්රමාංකණය කිරීම. 
  



වෘත්තීයමය ෙසෞඛ්ය කළමනාකරණය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

වෘත්තීය ස්වස්ථතාවය CLS – පිටුව 117  2017 සැප්තැම්බර් 

 

නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ ෛනතික 
අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් 
සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 

ෙයොමු: 

 අදාළ ෙෆඩරල් හා ෙද්ශීය නීති සහ ෙරගුලාසි. 

 Nike ESH අත්ෙපොත, පිටු 9-6 

 

 

  



රුධිරමය ෙරෝග බීජ (ෙරෝග)   NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

ෙරෝගකාරක CLS – පිටුව 118 2017 සැප්තැම්බර් 

ප්රමිතිය 
සැපයුම්කරුවන් විසින් ෙසේවා සථ්ානෙය් වෘත්තීයමය ෙසෞඛ්ය හා සනීපාරක්ෂක උපද්රවයන් දැක, හඳුනාෙගන, ඇගයීමකට ලක් කර 

පාලනය කරනු ලබයි. ෙසේවා සථ්ානය තුළ උද්ගත විය හැකි ෙසෞඛ්ය උපද්රවයන් හඳුනාගැනීමට ෛදනික අධීක්ෂණ හා විශේල්ෂණ 

ක්රමෙව්දයක් භාවිතා කරයි. ෙසේවකයන් වෘත්තීයම නිරාවරණ සීමාවන්ෙගන් ඔබ්බට ෙභෞතික, රසායනික ෙහෝ ජීව විද්යාත්මක උපද්රවයන්ට 

නිරාවරණය ෙනොෙව්. 

 වෘත්තිෙය් ෙයෙදන අතෙර් රුධිරවාහී ෙරෝගකාරකයන්ට නිරාවරණය වීෙම් අවදානම අවම කිරීම ෙහෝ දුරු කිරීම සඳහා 
ක්රමෙව්දයන් හා කාර්ය පරිපාටීන් නිර්මාණය කර �යාත්මක කිරීම. 

වගකීම්  
ස්ථානීය කළමනාකරු විසින් රුධිරවාහී ෙරෝගකාරක කාර්ය පරිපාටීන් නිර්මාණය ෙකොට, �යාත්මක ෙකෙරනු ලැෙබන බව හා 
අනුගමනය කරනු ලැෙබන බවට වග බලා ගත යුතුය. 

HSE නිෙයෝජිත විසින් අවදානම් ඇගයුම, ලිඛිත කාර්ය පරිපාටීන්, පුහුණු, වාර්තා පවත්වා ගැනීම හා වාර්ෂික සමාෙලෝචනය පිහිටුවා, 
පවත්වාෙගන යාම හා �යාෙවහි ෙයදවීම සිදු කළ යුතුය. 

කළමනාකරුවන් හා සුපරීක්ෂකවරුන් විසින් ෙසේවකයින් පුහුණු කරනු ලැබ ඇති බව හා රුධිරවාහී ෙරෝගකාරක සම්බන්ධෙයන් කටයුතු 
කරන විට අදාළ නියමයන් අනුගමනය කරනු ලබන බවට වග බලා ගත යුතුය. 

ෙසේවකයින් රුධිරවාහී ෙරෝගකාරක කාර්ය පරිපාටීන්ෙග් නියමයන් අනුගමනය කළ යුතුය. 

අර්ථ දැක්වීම් 

• රුධිරවාහී ෙරෝගකාරක යනු මිනිස ්රුධිරෙයහි දක්නට ලැෙබන මිනිසාට ෙරෝග ඇති කළ හැකි ෙරෝගකාරක ක්ෂුද්ර ජීවීන්ය. ෙමම 
ෙරෝගකාරකවලට ෙහපටයිටීස ්B ෛවරසය (HBV) හා මානව ප්රතිශක්ති ඌනතා ෛවරසය (HIV) ඇතුළත් වන නමුත් ෙරෝගකාරක 
ඒවාට පමණක් සීමා ෙනොෙව්. 

අවශ්යතාවයන් 
1. අවදානම් ඇගයුම—සෑම ෙසේවාසථ්ානයකම අවම වශෙයන් පහත කරුණු ඇතුළත් වන ෙල්ඛනගත රුධිරවාහී ෙරෝගකාරක අවදානම් 

ඇගයුමක් තිබිය යුතුය: 

a. රුධිරවාහී ෙරෝගකාරකවලට වෘත්තිෙයහි ෙයදී සිටීෙම් දී නිරාවරණය වීම ආ�ත අන්තරායකර තත්ත්වයන් හඳුනාගැනීම 
(වෘත්තිෙයහි දී නිරාවරණය වීම්වලට ලක් වීෙම් අවදානමක් ඇති පුද්ගලයන්, කාර්ය හා ක්ෙෂේත්ර ඇතුළත් ෙව්). 

b. වෘත්තිෙයහි ෙයදී සිටීෙම් දී නිරාවරණය වීම ආ�ත අවදානම් ඇගයුම. 

c. නිරාවරණය වීෙම් අවදානම අවම කිරීම ෙහෝ දුරු කිරීම සඳහා අවශ්ය පාලන ක්රමෙව්දයන් හඳුනාගැනීම. 

2. ප්රතිපත්ති හා �යා පටිපාටි—සෑම ෙසේවාසථ්ානයක් මගින්ම වෘත්තිෙයහි ෙයෙදන අතෙර් රුධිරවාහී ෙරෝගකාරකවලට නිරාවරණය 
වීෙම් අවදානම අවම කිරීම ෙහෝ දුරු කිරීම සඳහා අවම වශෙයන් පහත කරුණු ආවරණය ෙකෙරන �යා පරිපාටීන් �යාත්මක කර 
තිබිය යුතුය: 

a. රුධිරය ෙහෝ ෙවනත් ආසාදනාත්මක විය හැකි ද්රව්ය සමග ස්පර්ශය වැළැක්වීම (සියලු ෙද්හ තරලයන් ආසාදනාත්මක විය හැකි 
ෙලස සලකනු ලැබිය යුත්ෙත්ය). 

b. රුධිරවාහී ෙරෝගකාරකවලින් දූෂණය වී තිබිය හැකි වැගිරීම් සඳහා වහාම ලබා ගත හැකි දෑත් ෙසේදීෙම් පහසුකම් හා විෂබීජ 
නාශක. 

c. ශරීරාරක්ෂක උවාරණ (PPE) ලද හැකි විය යුතුය (උදා: භාවිතෙයන් පසු ඉවත ලන අත්වැසුම්, CPR වැසුම් ආදී). 

d. තියුණු දෑ බැහැර කිරීම සඳහා ඉවත ලෑෙම් බඳුන් (උදා: වීදුරු, තල, මැහුම් ඉදිකටු ආදී) තිබිය යුතුය. 



රුධිරමය ෙරෝග බීජ (ෙරෝග)   NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 
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e. රුධිරවාහී ෙරෝගකාරකවලින් දූෂණය වී ඇතැයි සැක කරන උපකරණ, නිෂ්පාදන ෙහෝ ද්රව්ය වැසිය හැකි, ෛජව-උවදුරක් ෙලස 
ෙල්බල් කර ඇති බෑග සහ බඳුන් තුළ බහා ඉවත ලෑම. 

f. අදාළ නියාමනය කරන ලද අපද්රව්ය රීතිවලට අනුකූලව ආසාදිත ද්රව්ය සුරක්ෂිත ෙලස බැහැර කිරීම.  

3. ෛවද්ය අවශ්යතා—සෑම ෙසේවාසථ්ානයක් මගින්ම වෘත්තීය නිරාවරණ අවදානම අවම කිරීම ෙහෝ දුරු කිරීම සඳහා ෛවද්ය �යා 
පරිපාටීන් �යාත්මක කර තිබිය යුතුය. ෛවද්ය �යා පරිපාටීන්ට අවම වශෙයන් පහත දෑ ඇතුළත් විය යුතුය: 

a. ෙසෞඛ්යමය එන්නත්කරණ වැඩසටහන් හා පසු විපරම සිදු කරනු ලැබිය යුත්ෙත් බලය ලත් ෛවද්යවරයකු ෙහෝ ෙවනත් බලය 
ලත් ෙසෞඛ්ය ෙසේවා වෘත්තිකයකු විසින් ෙහෝ එම අෙයකුෙග් සුපරීක්ෂණය යටෙත් විය යුතු අතර ෙම් සඳහා ෙසේවකයාෙගන් කිසිදු 
වියදමක් අය ෙනොකළ යුතුය. 

b. වෘත්තිෙයහි ෙයදීෙම් දී නිරාවරණය වීම්වලට ලක් වන සියලු ෙසේවකයින්ට ෙහපටයිටීස ්B එන්නත හා එන්නත් මාලාව ලබාගත 
හැකි විය යුතුය. 

c. නිරාවරණය වීෙම් සිද්ධියකට මුහුණ දුන් සෑම ෙසේවකයකු සඳහාම පසු නිරාවරණ ඇගයීමක් හා පසු විපරමක් සිදු කළ යුතුය. 

d. ෛවද්ය �යා මාර්ග ගැනීෙමන් දවස ්15ක් ඇතුළත ෛවද්ය පරීක්ෂණෙය් ප්රතිඵල/මතය දක්වන පිටපතක් අදාළ ෙසේවකයා ෙවත 
ලබා දිය යුතුය. 

4. පුහුණුව—වෘත්තිෙයහි ෙයදීෙම් දී නිරාවරණය වීම් වලට ලක් විය හැකි සියලුම ෙසේවකයින්ට මුල් වරට පත් කර ගනු ලැබීෙම් දී හා 
ඉන්පසු වාර්ෂිකව රුධිරවාහී ෙරෝගකාරක පුහුණුවක් ලබා දිය යුතුය. පුහුණුව මගින් අවම වශෙයන් පහත කරුණු ආවරණය කළ 
යුතුය: 

• අදාළ වන රීති හා කාර්ය පරිපාටීන්. 

• රුධිරවාහී ෙරෝග පිළිබඳ මූලික පැහැදිළි කිරීමක්. 

• නිරාවරණය වීම්වලට ලක් විය හැකි ක්රම (උදා: ආඝ්රාණය, විවෘත තුවාල මගින්). 

• නිරාවරණය වීම්වලට ලක් වීමට ෙහේතු විය හැකි කාර්යයන්. 

• පාලන ක්රමෙව්දයන් හා ඒවාෙය් සීමාවන්. 

• ශරීරාරක්ෂක උවාරණ නිසි පරිදි භාවිතය හා සථ්ානගත කිරීම. 

• ෛවද්ය හා පශ්චාත් නිරාවරණ �යාමාර්ග. 

• සංඥා හා ෙල්බල්. 

• ආසාදිත නිෂ්පාදන, උපකරණ ෙහෝ ද්රව්ය බැහැර කිරීෙම් ක්රමෙව්දයන්. 

5. ෙල්ඛනකරණය— 

පුහුණු වාර්තා: සෑම ෙසේවා ස්ථානයක්ම අවම වශෙයන් අවුරුදු 3 ක්වත් පුහුණු වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

ෛවද්ය වාර්තා: සෑම ෙසේවා ස්ථානයක්ම අවම ෙසේවා කාලය සහ වසර 30 දක්වා රහස්ය හා ආරක්ෂිත ෛවද්ය වාර්තා නඩත්තු කළ 
යුතුය. නීතිය මගින් නියම කර ඇති ආකාරයට විනා ෙසේවකයාෙග් ලිඛිතව ප්රකාශිත අනුමැතියකින් ෙතොරව ෛවද්ය වාර්තා 
අනාවරණය කරනු ෙනොලැබිය යුතුය. පහත ෛවද්ය වාර්තාවල අවම වශෙයන් පහත දෑ ඇතුළත් විය යුතුය: 

a. ෙහපටයිටීස ්B එන්නත්කරණෙය් වාර්තා ෙහෝ එන්නත ලබා ගැනීම තමා විසින්ම ප්රතික්ෙෂේප කරන්ෙන් නම් ඒ පිළිබඳ ලිඛිත 
ප්රකාශයක්. 

b. පශ්චාත් නිරාවරණ ඇගයීම් හා පසු විපරම් වාර්තා. 



රුධිරමය ෙරෝග බීජ (ෙරෝග)   NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 
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සිද්ධිමය වාර්තා: සෑම ෙසේවා සථ්ානයක්ම අවම වසර 5 ක් සඳහා සිද්ධි වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

ෙවනත් වාර්තා: සෑම ෙසේවාසථ්ානයක් මගින්ම පවතින අවදානම් ඇගයුමක් පවත්වාෙගන යා යුතුය. 

 

 

 

නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ ෛනතික 
අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් 
සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 

ෙයොමු: 

 අදාළ ෙෆඩරල් හා ෙද්ශීය නීති සහ ෙරගුලාසි. 

 Nike ESH අත්ෙපොත, පිටු 5-32 
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ප්රමිතිය 
සැපයුම්කරුවන් විසින් ෙසේවා සථ්ානෙය් වෘත්තීයමය ෙසෞඛ්ය හා සනීපාරක්ෂක උපද්රවයන් දැක, හඳුනාෙගන, ඇගයීමකට ලක් කර 

පාලනය කරනු ලබයි. ෙසේවා සථ්ානය තුළ උද්ගත විය හැකි ෙසෞඛ්ය උපද්රවයන් හඳුනාගැනීමට ෛදනික අධීක්ෂණ හා විශේල්ෂණ 

ක්රමෙව්දයක් භාවිතා කරයි. ෙසේවකයන් වෘත්තීයම නිරාවරණ සීමාවන්ෙගන් ඔබ්බට ෙභෞතික, රසායනික ෙහෝ ජීව විද්යාත්මක උපද්රවයන්ට 

නිරාවරණය ෙනොෙව්. 

 කාර්යසථ්ාන පරිසරෙය් සනීපාරක්ෂාව ආ�ත අවදානම අවම කිරීම සඳහා ක්රමෙව්දයන් හා කාර්ය පරිපාටීන් නිර්මාණය කර 
�යාත්මක කිරීම. 

වගකීම්  
ස්ථානීය කළමනාකරු විසින් සනීපාරක්ෂණ ප්රතිපත්තිය හා කාර්ය පරිපාටීන් නිර්මාණය ෙකොට, �යාත්මක ෙකෙරනු ලැෙබන බව හා 
අනුගමනය කරනු ලැෙබන බවට වග බලා ගත යුතුය. 

HSE නිෙයෝජිත විසින් සනීපාරක්ෂණ ප්රතිපත්තිය හා කාර්ය පරිපාටීන් පිහිටුවා, පවත්වාෙගන යාම හා �යාෙවහි ෙයදවීම සිදු කළ යුතුය. 

කළමනාකරුවන් හා සුපරීක්ෂකවරුන් විසින් ෙසේවකයින් පුහුණු කරනු ලැබ ඇති බව හා සනීපාරක්ෂණ ප්රතිපත්ති හා කාර්ය පරිපාටීන්ෙග් 
නියමයන් අනුගමනය කරනු ලබන බවට වග බලා ගත යුතුය. 

ෙසේවකයින් සනීපාරක්ෂණ ප්රතිපත්ති හා කාර්ය පරිපාටීන්ෙග් නියමයන් අනුගමනය කළ යුතුය. 

අර්ථ දැක්වීම්  

සනීපාරක්ෂාව යනු අපද්රව්යවල උපද්රව සමග මානව ස්පර්ශය වැළැක්වීම ඔස්ෙසේ ෙසෞඛ්යය ප්රවර්ධනය කිරීෙම් ස්වස්ථාමය ක්රමෙව්දයයි. 
උවදුරු විය හැක්ෙක්; ෙභෞතික, ක්ෂුද්රජීවීමය, ෙරෝගෙය් ෛජවීය ෙහෝ රසායනික කාරක. ෙසෞඛ්ය ගැටලු ඇති කළ හැකි අපද්රව්යයන් 
වනුෙය් මිනිස ්හා සත්ත්ව මල, ඝන අපද්රව්ය, ගෘහා�ත අපජලය, කාර්මික අපද්රව්ය හා කෘෂිකාර්මික අපද්රව්ය ෙව්. 
අවශ්යතාවයන්  
1. අවදානම් ඇගයුම—සෑම ෙසේවාසථ්ානයක් මගින්ම සනීපාරක්ෂාව ආ�ත අවදානම අවම කිරීම ෙහෝ දුරු කිරීම සඳහා අවම වශෙයන් 

පහත කරුණු ආවරණය ෙකෙරන ෙල්ඛනගත වාර්ෂික අවදානම් ඇගයුමක් �යාත්මක කර තිබිය යුතුය: 

a. සනීපාරක්ෂාව හා බැඳුණු උවදුරු හඳුනාගැනීම. 

b. අන්තරායන් සමග සම්බන්ධ අවදානම් ඇගයීම. 

c. අවදානම අවම කිරීම සඳහා පාලන ක්රමෙව්දයන් හඳුනාගැනීම හා �යාත්මක කිරීම (උදා; වාතාශ්රය සැපයීම, පිරිසිදු කිරීම). 

2. ප්රතිපත්ති හා �යා පටිපාටි—සෑම ෙසේවාසථ්ානයක් මගින්ම ෙසේවකයින් හා ස්ථානීය කම්කරුවන් වැෙඩහි ෙයෙදන සියලු ක්ෙෂේත්රයන් 
සනීපාරක්ෂණ උවදුරුවලින් ෙතොරව තබා ගැනීම සඳහා �යා මාර්ග ෙගන තිබිය යුතුය. අවම වශෙයන් ඔවුන් කළ යුතු ෙද්: 

a. රාජකාරිෙය් ෙයෙදන සියලුම සථ්ාන පිරිසිදු, වියළි හා මනා නඩත්තු තත්ත්වයකින් තබා ගත යුතුය. 

b. රදනකයින්, කෘමීන් ෙහෝ ෙවනත් ප්රාණීන් අභ්යන්තරයට ඇතුළුවීම වළක්වා ගන්නා අයුරින් සියලු කාර්යසථ්ාන ෙගොඩනඟා 
පවත්වාෙගන යා යුතුය. 

c. වැඩ කාර්ය ෙහේතුෙවන් ෙතතමන තත්ත්වයන් ඇති වූ කල්හි ෙතත් පරිසරෙයන් ආරක්ෂාව ලබා දීම. 

d. ෛදනිකව හිස ්කරන කාන්දු ෙනොවන, අවෙශෝෂණය ෙනොවන බඳුන්වල කැලි කසළ ඇසිරිය යුතුය. 

e. ඉහිරීමක් සිදු වුවෙහොත් වහාම පිරිසිදු කර අපද්රව්ය නිසි පරිදි බැහැර කළ යුතුය (ෙතත් ෙපොෙළොෙවහි අනතුරු හැඟවීෙම් සලකුණු 
තබා තිබිය යුතුය). 
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f. පහත අනුපාතයන් මත පදනම්ව ප්රමාණවත් ෙලස කාන්තාවන් හා පුරුෂයන් සඳහා ෙවන් කරන ලද වැසිකිළි සපයා දීම: 
 ෙසේවකයින් ගණන අවම වැසිකිළි ගණන 

1 සිට 15      1 දක්වා 
16 සිට 36     2 දක්වා 
36 සිට 55     3 දක්වා 
56 සිට 80     4 දක්වා 
81 සිට 110     5 දක්වා 
111 සිට 150     6 දක්වා 
150 ට වැඩි   අතිෙර්ක සෑම ෙසේවකයින් 40 කටම අතිෙර්ක සවි කිරීම් 1 ක් 

 

g. සියලුම වැසිකිළි පද්ධතිවල ප්රමාණවත් වාතාශ්රයක් හා ආවරණය කරන ලද අපවහන නළ. 

h. සියලුම වැසිකිළි පද්ධතීන් අවම වශෙයන් දිනකට වරක්වත් පිරිසිදු කර විෂබීජහරණය කිරීම. 

i. සියලු වැඩ ක්ෙෂේත්රයන්හි සබන් සහිත මුහුණ ෙසෝදන ෙබ්සම් සපයා දීම. 

j. සෑම මුහුණ ෙසෝදන ෙබ්සම් සහිත සථ්ානයක් ආ�තවම අත පිසින කඩදාසි, වා වියළන ෙහෝ නිරන්තරෙයන් සපයන ෙරදි තුවා 
සහිත පිරිසිදු ඉඩක් සැපයිය යුතුය. 

3. පුහුණුව—ෙසේවකයින්ට සනීපාරක්ෂාව පිළිබඳ ෙතොරතුරු ලැබිය යුතුය. 

4. ෙල්ඛනකරණය— 

ෛවද්ය වාර්තා: සෑම ෙසේවා ස්ථානයක්ම අවම ෙසේවා කාලය සහ වසර 30 දක්වා රහස්ය හා ආරක්ෂිත ෛවද්ය වාර්තා නඩත්තු කළ 
යුතුය. නීතිෙයන් අවශ්ය කරන ආකාරයට විනා, ෙසේවකයාෙග් ලිඛිත අවසරය රහිතව ෛවද්ය වාර්තා එළිදරව් කරනු ෙනොලැබිය 
යුත්ෙත්ය.  

සිද්ධිමය වාර්තා: සෑම ෙසේවා සථ්ානයක්ම අවම වසර 5 ක් සඳහා සිද්ධි වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

ෙවනත් වාර්තා: වර්තමාන අවදානම් ඇගයීම. 

 

 

 

නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ ෛනතික 
අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් 
සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 

ෙයොමු: 

 අදාළ ෙෆඩරල් හා ෙද්ශීය නීති සහ ෙරගුලාසි. 

 Nike ESH අත්ෙපොත, පිටු 9-15



පානීය ජලය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

පානීය ජලය CLS – පිටුව 123 2017 සැප්තැම්බර් 

ප්රමිතිය 
සැපයුම්කරුවන් විසින් ෙසේවා සථ්ානෙය් වෘත්තීයමය ෙසෞඛ්ය හා සනීපාරක්ෂක උපද්රවයන් දැක, හඳුනාෙගන, ඇගයීමකට ලක් කර 

පාලනය කරනු ලබයි. ෙසේවා සථ්ානය තුළ උද්ගත විය හැකි ෙසෞඛ්ය උපද්රවයන් හඳුනාගැනීමට ෛදනික අධීක්ෂණ හා විශේල්ෂණ 

ක්රමෙව්දයක් භාවිතා කරයි. ෙසේවකයන් වෘත්තීයම නිරාවරණ සීමාවන්ෙගන් ඔබ්බට ෙභෞතික, රසායනික ෙහෝ ජීව විද්යාත්මක උපද්රවයන්ට 

නිරාවරණය ෙනොෙව්. 

 සියලු ෙසේවකයින් සඳහා පිරිසිදු පානීය ජලය පහසුෙවන් හා ඉක්මනින් ලද හැකි බව සහතික කිරීම සඳහා ක්රමෙව්දයන් හා කාර්ය 
පරිපාටීන් නිර්මාණය කර �යාත්මක කිරීම. 

වගකීම්  
ස්ථානීය කළමනාකරු විසින් ජල ගුණත්ව කාර්ය පරිපාටීන් සංවර්ධනය ෙකොට, �යාත්මක ෙකෙරනු ලැෙබන බව හා අනුගමනය කරනු 
ලැෙබන බවට වග බලා ගත යුතුය. 

HSE නිෙයෝජිත විසින් ජල ගුණත්ව �යාදාමයන් හා කාර්ය පරිපාටීන් පිහිටුවා, පවත්වාෙගන යාම හා �යාෙවහි ෙයදවීම සිදු කළ යුතුය. 

කළමනාකරුවන් හා සුපරීක්ෂකවරුන් විසින් ෙසේවකයින් පුහුණු කරනු ලැබ ඇති බව හා ජල ගුණත්ව �යාදාමයන් හා කාර්ය 
පරිපාටීන්ෙග් නියමයන් අනුගමනය කරනු ලබන බවට වග බලා ගත යුතුය. 

ෙසේවකයින් ජල ගුණත්ව �යාදාමයන් හා කාර්ය පරිපාටීන් අනුගමනය කළ යුතුය. 

අර්ථ දැක්වීම් 

 පානයට සුදුසු ජලය යනු පිරිසිදු හා බීමට ෙසෞඛ්යසම්පන්න ජලයයි. 

අවශ්යතාවයන් 
1. අවදානම් ඇගයුම—සෑම ෙසේවා සථ්ානයකම අවම වශෙයන් පහත ෙද් ඇතුළත් ලිඛිත වාර්ෂික අවදානම් ඇගයීමක් තිබිය යුතුය: 

a. කාර්යසථ්ානෙය් පානීය ජලය දූෂණය කිරීෙම් හැකියාවක් ඇති උපද්රවයන් හඳුනාගැනීම. 

b. අන්තරායන් සමග සම්බන්ධ අවදානම් ඇගයීම. 

c. පානීය ජලය දූෂණය වීෙම් හැකියාව අවම කිරීම සඳහා පාලන ක්රමෙව්දයන් හඳුනාගැනීම (උදා: නියැදිකරණය, පිරියම් කිරීම). 

2. ප්රතිපත්ති හා �යා පටිපාටි—සෑම ෙසේවාසථ්ානයක් විසින්ම අවම වශෙයන් පහත කරුණු ආවරණය ෙකෙරන ජල ගුණත්ව �යා 
පරිපාටීන් �යාත්මක කරනු ලැබ තිබිය යුතුය: 

a. සෑම ෙසේවකයකු සඳහාම පානීය (පානයට සුදුසු) ජලය සැපයිය යුතුය. 

b. පානයට නුසුදුසු ජල මූලාශ්රවල ඒ බව දැක්ෙවන දැන්වීම් තිබිය යුතුය. 

c. ජලය ලබා දීෙම් ඒකක උපද්රව සහිත වැඩ පරිසරයන්ෙගන් ආවරණය කර ගත යුතුය. 

d. පුද්ගලික ෙකෝප්ප ෙහෝ ෙබෝතල් සඳහා සනීපාරක්ෂක අසුරා තැබීෙම් හා පිරිසිදු කිරීෙම් ප්රෙද්ශ. 

e. පානයට නුසුදුසු ජලය ආහාර සැකසීම ෙහෝ ඉවුම් පිහුම් සඳහා භාවිතා කිරීමට ෙපර නටවා උණු කිරීෙමන් ෙහෝ ෙවනත් ක්රමයකින් 
විෂබීජහරණය කර ගත යුතුය. 

f. ෙසේවාස්ථානෙය් පානීය ජල මූලාශ්ර දූෂණය වීම ෙහෝ දූෂණය ෙවතැයි සැක කිරීම පිළිබඳ දැනුම්දීම සඳහා ලිඛිත ප්රතිචාර දැක්වීෙම් 
ක්රමෙව්දයන්. 
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g. ජල නියැදිකරණ වැඩසටහන: ෙසේවාස්ථානෙයන් සපයනු ලබන පානීය ජලය සඳහා මූලාශ්රයක් ෙලස භූගත (ළිං) ෙහෝ භූතල ජලය 
භාවිතා කරන සෑම ෙසේවාසථ්ානයකම ජල ගුණත්ව නියැදිකරණ වැඩසටහනක් තිබිය යුතුය. අවම වශෙයන් පහත අවශ්යතා 
සපුරනු ලැබිය යුත්ෙත්ය: 

 පරිශීලක ගහනය පදනම් වූ නියැදිකරණ සංඛ්යාතය: 
ජනගහනය  අවම නියැදි ගණන/කාර්තුවකට (සෑම 3 වැනි මාසෙය්ම) 
25 සිට 999    දක්වා 1 
1,000 සිට 4,999    දක්වා 10 
5,000 9,999    15 
10,000 සිට 19,999   දක්වා 20 
> 20,000     50 

 බැක්ටීරියා හා විෂබීජ නාශන සම්මති මට්ටම්: 

- මලමය ෙකොලිෙෆෝම් බැක්ටීරියා = 0.0. 

- ගියාඩියා ලැම්බිලියා ෙකෝෂ්ඨ 99.9%කින් අ�ය කිරීම, ෛවරස ්99.99%කින් අ�ය කිරීම. 

- පද්ධතියට ඇතුළු වන වාසික විෂබීජහරණ සාන්ද්රණය 0.2 mg/Lට වඩා අඩු විය ෙනොහැක 

- එක් එක් මාසෙය් නියැදිවලින් 95%ක මනින ලද සමස්ත ක්ෙලෝරීන්, සංයුක්ත ක්ෙලෝරීන් ෙහෝ ක්ෙලෝරීන් ඩෙයොක්සයිඩ් 
අනාවරණය කර ගත හැකි විය යුතුය. 

3. පුහුණුව— 

ජල ගුණත්ව දැනුම්වත්භාවය: භූගත (ළිං) ෙහෝ භූතල ජලය භාවිතා කරන ෙසේවාසථ්ානවල සියලුම ෙසේවකයින් ෙවත ස්ථානෙය් ජල 
ගුණත්ව ප්රමිතීන් හා ක්රමෙව්දයන් පිළිබඳව දැනුවත් කිරීෙම් මට්ටෙම් පුහුණුවක් ලබා දිය යුතුය. අවම වශෙයන් පුහුණුවට පහත ෙද් 
ඇතුළත් විය යුතුය: 

 ප්රථමාධාර ෙහෝ ෙවනත් ෛවද්යාධාර අවශ්ය ෙකෙරන කවර ෙහෝ පානීය ජලය හා සම්බන්ධ ෙරෝග තත්ත්වයක් වාර්තා 
කිරීෙම් ක්රමෙව්ද. 

 ෙරෝග තත්ත්ව වාර්තා කිරීෙම් ක්රමෙව්ද. 

ජල ගුණත්ව පුහුණුව: ෙසේවාසථ්ානයක ජල ගුණත්වය පවත්වාෙගන යාම සඳහා වග කියන්නා වූ සියලු ෙසේවකයින් ෙවත පානීය ජලය 
දූෂණය වූ අවස්ථාවක දී හදිසි තත්ත්වයට ප්රතිචාර දක්වන ආකාරය පිළිබඳ පුහුණුවක් ලබා දිය යුතුය. 

4. ෙල්ඛනකරණය— 

පුහුණු වාර්තා: සෑම ෙසේවා ස්ථානයක්ම අවම වශෙයන් අවුරුදු 3 ක්වත් පුහුණු වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

ෛවද්ය වාර්තා: සෑම ෙසේවා ස්ථානයක්ම අවම ෙසේවා කාලය සහ වසර 30 දක්වා රහස්ය හා ආරක්ෂිත ෛවද්ය වාර්තා නඩත්තු කළ 
යුතුය. නීතිෙයන් අවශ්ය කරන ආකාරයට විනා, ෙසේවකයාෙග් ලිඛිත අවසරය රහිතව ෛවද්ය වාර්තා එළිදරව් කරනු ෙනොලැබිය 
යුත්ෙත්ය.  

සිද්ධිමය වාර්තා: සෑම ෙසේවා සථ්ානයක්ම අවම වසර 5 ක් සඳහා සිද්ධි වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

ෙවනත් වාර්තා: සෑම ෙසේවා සථ්ානයකම පහත වාර්තා නඩත්තු විය යුතුය: 

a. වර්තමාන අවදානම් ඇගයීම. 

b. විශ්ෙල්ෂණාත්මක ජල ගුණත්ව පරීක්ෂණ ප්රතිඵල අවම වසර 3ක් සඳහා. 



පානීය ජලය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 
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නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ ෛනතික 
අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් 
සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 

ෙයොමු: 

 අදාළ ෙෆඩරල් හා ෙද්ශීය නීති සහ ෙරගුලාසි. 

 Nike ESH අත්ෙපොත, පිටු 9-18 

 



ෙගොඩනැගිලි ව්යූහ ආරක්ෂාව  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

ෙගොඩනැඟිලි ව�හය CLS – පිටුව 126 2017 සැප්තැම්බර් 

ප්රමිතිය 

සැපයුම්කරුෙග් ෙගොඩනැඟිලි හා බර දරන ව�හයන් නිෂ්පාදන රෙටහි නීති, සහතික කළ සිවිල් ෙහෝ ව�හාත්මක ඉංජිෙන්රු ඉදි කිරීම් 

අනුමැතීන් ෙහෝ ජාත්යන්තර ප්රමිතීන් අනුව ඉදි කරනු ලැබ ඇත. එක් සථ්ානයක් භාවිතයන් කිහිපයක් සඳහා ෙයොදාගන්ෙන් නැත. 

 ෙගොඩනැඟිලි සැලසුම, ඉදි කිරීම, ෙගොඩනැගිලි භාවිතය හා නඩත්තුව ආ�ත අවදානම් අවම කිරීම ෙහෝ දුරු කිරීම සඳහා 
ප්රතිපත්ති හා කාර්ය පරිපාටීන් නිර්මාණය කර �යාත්මක කිරීම  

වගකීම්  

ස්ථානීය කළමනාකරු විසින් ෙගොඩනැඟිලි සුරක්ෂිතතා ප්රතිපත්ති හා කාර්ය පරිපාටීන් නිර්මාණය ෙකොට, �යාත්මක ෙකෙරනු ලැෙබන 
බව හා අනුගමනය කරනු ලැෙබන බවට වග බලා ගත යුතුය. 

HSE නිෙයෝජිත විසින් ෙගොඩනැඟිලි සුරක්ෂිතතා ප්රතිපත්ති හා කාර්ය පරිපාටීන් පිහිටුවා, පවත්වාෙගන යාම හා �යාෙවහි ෙයදවීම සිදු කළ 
යුතුය. 

කළමනාකරුවන් හා සුපරීක්ෂකවරුන් විසින් ෙසේවකයින් පුහුණු කරනු ලැබ ඇති බව හා ෙගොඩනැඟිලි සුරක්ෂිතතා ප්රතිපත්ති හා කාර්ය 
පරිපාටීන්ෙග් නියමයන් අනුගමනය කරනු ලබන බවට වග බලා ගත යුතුය. 

ෙසේවකයින් ෙගොඩනැඟිලි සුරක්ෂිතතා ප්රතිපත්ති හා කාර්ය පරිපාටීන්ෙග් නියමයන් අනුගමනය කළ යුතුය. 

අවශ්යතාවයන් 

1. අවදානම් ඇගයුම—සෑම ෙසේවාසථ්ානයක් මගින්ම, ෙගොඩනැඟිල්ල වාසය කිරීම සඳහා සුදුසුදැයි යන්න තීරණය කිරීම සඳහා අවම 
වශෙයන් පහත ෙද් ඇතුළත් ෙල්ඛනගත කළ අවදානම් ඇගයුමක් සිදු කළ යුතුය: 

a. ෙගොඩනැඟිලි සැලසුම, ඉදි කිරීම හා ෙගොඩනැගිල්ෙල් ව�හාත්මක අඛණ්ඩතාව දුර්වල කිරීමට ෙහේතු වන අතිෙර්ක සාධක ආ�ත 
උවදුරු හඳුනාගැනීම. (උදා: වහලය මත ඇති හිම, ජල ගැලීම්, භූ චලන, යන්ත්රවල කම්පන, සමීපසථ් ෙගොඩනැඟිලිවලින් ඇති 
ෙකෙරන අවදානම් තත්ත්වයන් ආදී ස්වභාවික හා කෘ�ම උවදුරු ලැයිස්තුව)  

b. අන්තරායන් සමග සම්බන්ධ අවදානම් ඇගයීම. 

c. අවදානම අවම කිරීම සඳහා පාලන ක්රමෙව්දයන් හඳුනාගැනීම හා �යාත්මක කිරීම (උදා; කලින් කලට පරීක්ෂා කිරීම, පුහුණුව, 
ව�හාත්මක ප්රතිසථ්ම්බනය, භූ චලන ඌන පූරණ ආදී).  

2. ප්රතිපත්ති හා �යා පටිපාටි—සෑම ෙසේවාසථ්ානයක් විසින්ම අවම වශෙයන් පහත කරුණු ආවරණය ෙකෙරන ෙගොඩනැගිලි ව�හ 
සුරක්ෂිතතාව සඳහා වන ක්රමෙව්දයන් �යාත්මක කරනු ලැබ තිබිය යුතුය: 

a. ෙගොඩනැඟිලි සැලසුම් සමාෙලෝචනය 

• ෙගොඩනැඟිලි ඉදි කර ඇත්ෙත් අෙප්ක්ෂිත භාවිතාව අරමුණු කර ෙගනය (උදා: නිෂ්පාදක කම්හල් සැලසුම් කරනුෙය් 
කාර්මික වාසයන් සඳහාය) 

• ෙද්ශීය ඉදිකිරීම් අධිකාරිය මගින් සැලැස්ම අනුමත කරනු ලැබිය යුතුය 

o එබඳු ෙද්ශීය අධිකාරියක් ෙනොෙව් නම්, ෙගොඩනැඟිල්ල සහතික ලත් වෘත්තීය ෙගොඩනැගිලි සැලසුම්කරුවකු ෙහෝ ගෘහ 
නිර්මාණ ශිල්පියකු මගින් සැලසුම් කරනු ලැබිය යුතුය. 

• ෙගොඩනැඟිලි, අඩ මහල්, අඩ මහල් ව�හ ව�හමය ෙකොටස ්හා සම්බන්ධකවල ඉදි කිරීම් ද්රව්ය සඳහා අනුමත කර ඇති 
පීඩනය ෙහෝ නිශ්චයනය ෙකොට ඇති ශක්තිය ඉක්මවා ෙනොයන නිත්ය භාරයන් ඇතුළුව සියලු භාරයන් ඉසිලිය හැකි වන 
පරිද්ෙදන් ඉදි කරනු ලැබිය යුතුය. 

o අවදානම් ඇගයුෙමන් හඳුනාෙගන ඇති පරිදි අෙප්ක්ෂිත ස්වභාවික සිද්ධි ෙහෝ ආපදා මගින් ඇති වන අතිෙර්ක භාරයන් 
ඇතුළත් ෙව් 

  



ෙගොඩනැගිලි ව්යූහ ආරක්ෂාව  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

ෙගොඩනැඟිලි ව�හය CLS – පිටුව 127 2017 සැප්තැම්බර් 

• අඩ මහල් ෙහෝ අඩ මහල් ව�හවල බිම් භාර ඇගයුම තක්ෙසේරු කරනු ලැබිය යුත්ෙත්ය  

o ෙගොඩනැඟිල්ෙල් අයිතිකරු ෙහෝ ඔහුෙග් නිසි බලධාරී නිෙයෝජිතයා විසින් සපයා අදාළ එක් එක් ඉෙඩහි ප්රමුඛ 
ස්ථානයක ආරක්ෂිත ෙලස සවි කරනු ලැෙබනු ඇති අනුමත කරන ලද සැලැස්ෙම් තහඩු මත භාර ඇගයුම් සලකුණු 
කරනු ලැබිය යුත්ෙත්ය. 

o එබඳු තහඩු ගැලවීම ෙහෝ විකෘති කිරීම ෙනොකළ යුතු වන අතර ඒවා අස්ථානගත වුවෙහොත්, ගැලවුණෙහොත් ෙහෝ 
විකෘති වී ගියෙහොත් අයිතිකරු ෙහෝ ඔහුෙග් නිෙයෝජිතයා විසින් අලුතින් සවි කරනු ලැබිය යුත්ෙත්ය 

b. ෙගොඩනැඟිලි භාවිතය 

• අඩ මහල් භාර ධාරිතාව ඉක්මවා ෙනොයා යුතුය 

• වහලයට පටවන භාර ධාරිතාව ඉක්මවා ෙනොයා යුතුය 

• භාවිතය ෙවනස ්වීම – පවතින ෙගොඩනැඟිල්ලක් නව භාවිත කාණ්ඩ වර්ගීකරණයකට ෙවන් කරනු ලැබූ විට 
ෙගොඩනැඟිල්ෙල් සැලසුම් නව අවශ්යතාෙව් නියමයන් සපුරනු ලැබිය යුත්ෙත්ය  

• පවතින ෙගොඩනැඟිල්ලකට එක් කිරීම් කිරීෙම් දී ෙද්ශීය ඉදිකිරීම් සංග්රහය ෙහෝ අවම වශෙයන් ෙමම සංග්රහෙය් සියලු 
අවශ්යතා යන ෙදෙකන් කවර ෙහෝ වඩා දැඩි එක සමග අනුකූලතාව දැක්විය යුතුය. 

o පවතින ෙගොඩනැඟිල්ල කවර ෙහෝ එක් කිරීමක් ෙහෝ ෙවනස ්කිරීමක් සහිතව ෙගොඩනැගීම් අවශ්යතා සම්පූර්ණ කරන 
බව සහතික කර ගැනීම සඳහා 3 වැනි පාර්ශ්වයක් විසින් සම්පූර්ණ කරන ලද ව�හාත්මක විශ්ෙල්ෂණයක්. 

c. නඩත්තුව හා පරීක්ෂා කිරීම් 

o ෙගොඩනැඟිල්ල අඛණ්ඩව වරින් වරට පරීක්ෂා කිරීම 

o න්යාසය ජාත්යන්තර ඉදිකිරීම් සංග්රහෙය් 1705 වැනි වගන්තිය ෙහෝ ෙද්ශීය නීතිය යන ෙදෙකන් කවර ෙහෝ වඩා 
අනුල්ලංඝනීය එකට අනුව අර්ථ දැක්විය යුතුය. 

o අවම වශෙයන්, පරීක්ෂා කිරීම්වලට සියලු බර දරන ව�හයන් ඇතුළත් විය යුතුය (උදා: වහල, අඩ මාල, බිත්ති ආදී)  

o පරීක්ෂා කිරීම්වල ෙකොටසක් ෙලස පාංශු පරීක්ෂණ අන්තර්ගත ෙව් 

3. පුහුණුව—අදාළ ෙසේවකයින් මුල් වරට පත් කරනු ලැබීෙම් දී මූලික පුහුණුවක් ලබා දී ඉන් අනතුරුව අවශ්ය පරිදි පුහුණුව අලුත් කරනු 
ලැෙබ්. 

• ෙගොඩනැඟිල්ලක් ෙහෝ ෙවනත් ඉදිකිරීමක කවර ෙහෝ ෙපොළවක් ෙහෝ වහලයක් සැලසුම් කරනු ලැබ ඇති ධාරිතාව ඉක්මවා 
යන භාරයක් ඒ මත තැබීම, ඇති වීමට ෙහේතු සැලසීම ෙහෝ තැබීමට අවසර ලබා දීම තහනම් බවට ෙසේවකයින් පුහුණු කරනු 
ලැබිය යුත්ෙත්ය 

• නඩත්තුව: ෙගොඩනැඟිලි නඩත්තු කිරීෙම් වගකීම් දරන ෙසේවකයින් සඳහා ඉහත පුහුණුවට අමතරව වරින් වරට පුහුණු 
වැඩසටහන් සපයා දිය යුතුය. අවම අවශ්යතාවක් ෙලස පුහුණුවට පහත අංග ඇතුළත් විය: 

• ෙද්ශීය නීති 

• ෙගොඩනැඟිලි ව�හයට බලපාන ෙගොඩනැඟිලි උපද්රව, ස්වභාවික උපද්රව, ෙමෙහයුම් උවදුරු 

• ව�හාත්මක ද්රව්ය මත බර පැටවීෙම් සීමා 

• අතිෙර්ක භූමිකා හා වගකීම්. 
  



ෙගොඩනැගිලි ව්යූහ ආරක්ෂාව  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

ෙගොඩනැඟිලි ව�හය CLS – පිටුව 128 2017 සැප්තැම්බර් 

4. ෙල්ඛනකරණය 

පුහුණු වාර්තා: සෑම ෙසේවාසථ්ානයක් විසින්ම ෙගොඩනැඟිලි පුහුණු වාර්තා අවම වසර 3ක කාලයක් සඳහා පවත්වා ගත යුතුය. 

සිද්ධිමය වාර්තා: සෑම ෙසේවා සථ්ානයක්ම අවම වසර 5 ක් සඳහා සිද්ධි වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

ෙවනත් වාර්තා: 

a. යථාවත් ෙගොඩනැඟිලි සුරක්ෂිතතා අවදානම් ඇගයුම. 

b. ෙගොඩනැඟිල්ෙල් ගෘහ නිර්මාණ සැලසුම් චිත්ර 

c. අදාළ වන්ෙන් නම්, ෙගොඩනැඟිල්ෙල් අවසර පත්ර 

d. රක්ෂණ පිරික්සුම් වාර්තා ඇතුළුව පරීක්ෂණ හා නඩත්තු කිරීම් වාර්තා අවම වසර 3ක් සඳහා තබා ගත යුතුය 

e. පාංශු පරීක්ෂණ 

 

නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ ෛනතික 
අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් 
සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 

ෙයොමු: 

 අදාළ ෙෆඩරල් හා ෙද්ශීය නීති සහ ෙරගුලාසි.. 

 අන්තර්ජාතික ඉදිකිරීම් සංග්රහය, 2012 ෙදවැනි මුද්රණය 

o 1705 වගන්තිය අවශ්ය සහතිකකරණය හා පරීක්ෂාව 

 NFPA 1 

 NFPA 101 

 



ගිනි ආරක්ෂණ කළමනාකරණය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

ගිනි සුරක්ෂිතතාව CLS – පිටුව 129 2017 සැප්තැම්බර් 

ප්රමිතිය 
සාමාන්ය වැඩ කටයුතු තුළ හා හදිසි අවසථ්ාවන් තුළදී ෙසේවකයන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සැපයුම්කරුවන්ට ගිනි නිවාරණ හා හදිසි අවස්ථා 

�යා සැලසුමක් ඇත. හදිසි අවස්ථාවලදී ෙසේවකයන්ට දැනුම් දීම සඳහා එලාම් ක්රමයක් �යාත්මක කරන අතර ෙසේවකයන්ට හදිසි 

අවසථ්ාවකදී පිටවී යාමට ආරක්ෂිත පිටවුම් මං හා ෙගොඩනැගිල්ල තුළ රැඳී සිටීමට අවශ්ය වූ විට ආරක්ෂිත රැකවරණ සථ්ානද සැපයුම්කරුවා 

විසින් සපයනු ලැෙබ්. 

 සියලු ෙසේවකයින් සඳහා ෙසේවාස්ථානයක ඇති ගිනි උවදුරු ආ�ත අවදානම අවම කිරීෙම් ෙහෝ දුරු කිරීෙම් ක්රමෙව්දයන් හා 
කාර්ය පරිපාටීන් නිර්මාණය කර �යාත්මක කිරීම. 

වගකීම්  

ස්ථානීය කළමනාකරු විසින් ගිනි සුරක්ෂිතතා කාර්ය පරිපාටීන් නිර්මාණය ෙකොට, �යාත්මක ෙකෙරනු ලැෙබන බව හා අනුගමනය 
කරනු ලැෙබන බවට වග බලා ගත යුතුය. 

HSE නිෙයෝජිත විසින් ගිනි සුරක්ෂිතතා කාර්ය පරිපාටීන් පිහිටුවා, පවත්වාෙගන යාම හා �යාෙවහි ෙයදවීම සිදු කළ යුතුය. 

කළමනාකරුවන් හා සුපරීක්ෂකවරුන් විසින් ෙසේවකයින් පුහුණු කරනු ලැබ ඇති බව හා ගිනි සුරක්ෂිතතා කාර්ය පරිපාටීන්ෙග් නියමයන් 
අනුගමනය කරනු ලබන බවට වග බලා ගත යුතුය. 

ෙසේවකයින් ගිනි සුරක්ෂිතතා ක්රමෙව්දයන්ෙග් නියමයන් අනුගමනය කළ යුතුය. 

අවශ්යතාවයන් 

1. අවදානම් ඇගයුම—සෑම ෙසේවාසථ්ානයකම අවම වශෙයන් පහත කරුණු අඩංගු වන ගිනි සුරක්ෂිතතාව සඳහා සිදු කරනු ලබන 
ෙල්ඛනගත අවදානම් ඇගයුමක් තිබිය යුතුය: 

a. වහා ගිනි ගන්නා හා දැෙවනසුලු ද්රව්ය ගබඩා ෙකොට තැබීම හා භාවිතය ආ�ත උවදුරු හඳුනාගැනීම (උදා: ප්රධාන ගිනි උවදුරු හා 
ජ්වලන මූලාශ්ර ලැයිසත්ුව). 

b. අන්තරායන් සමග සම්බන්ධ අවදානම් ඇගයීම. 

c. අවදානම අවම කිරීම සඳහා වන පාලන ක්රමෙව්දයන් හඳුනාෙගන �යාත්මක කිරීම (උදා: ගිනි නිවීෙම් උපකරණ, පුහුණුව, ගිනි 
ගන්නා සුලු ද්රව්ය සුරක්ෂිත ෙලස ඇසිරීම ආදී).  

2. ප්රතිපත්ති හා �යා පටිපාටි—සෑම ෙසේවාසථ්ානයක් මගින්ම ගිනි සුරක්ෂිතතාව සඳහා අවම වශෙයන් පහත කරුණු ආවරණය 
ෙකෙරන ක්රමෙව්දයන් �යාත්මක කරනු ලැබ තිබිය යුතුය: 

a. ගිනි නිවාරණය: 

• ගිනි ගන්නා හා දැෙවනසුලු ද්රව්ය අසුරා තැබීම අවම කිරීම. 

• ගිනි ගන්නා සුලු ද්රව්ය අනුමත කරන ලද කුටියක් තුළ අසුරා තැබීම. 

• දුම්බීම පිළිබඳ නීතිරීති �යාත්මක කිරීම (උදා: ෙවන් කර ඇති ප්රෙද්ශවල පමණක් දුම්බීම). 

• විදුලි උපකරණ ආරක්ෂාකාරී හා මනා �යාකාරී තත්ත්වයක් යටෙත් පවත්වාෙගන යන බව සහතික කර ගැනීම. 

b. ගිනි ආරක්ෂාව: 

• සියලුම ගිනි ආරක්ෂක උපකරණ තිෙබන සථ්ානයන් ෙල්ඛනගත ෙකොට තිබීම. 

• ෙයෝග්ය ගිනි අනාවරක හා අනතුරු සංඥා පද්ධති තිබීම. 

• දිය ඉසීෙම් පද්ධති (අදාළ අවසථ්ාවන්හි) හා ඒවාට හානි වූ අවස්ථාවන් සඳහා �යා පරිපාටීන්. 

• ක්ෙෂේත්රය තුළ අෙප්ක්ෂිත ගින්ෙන් ස්වභාවයට ගැළෙපන ආකාරෙය් ගිනි නිවීෙම් උපකරණ සපයා තිබීම. 



ගිනි ආරක්ෂණ කළමනාකරණය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

ගිනි සුරක්ෂිතතාව CLS – පිටුව 130 2017 සැප්තැම්බර් 

• ගිනි නිවීෙම් උපකරණ පහසුෙවන් ප්රෙව්ශ විය හැකි හා භාවිතයට පහසු ආකාරෙය් ඒවා විය යුතුය. 

• ගිනි නිවීෙම් උපකරණ සංඥා මගින් දක්වා තිබිය යුතුය. 

• ගිනි නිවන උපකරණ හා බට සෑම මාසකටම වරක් දෘශ්ය මට්ටමින් පරීක්ෂා කිරීම. 

• සියලු ගිනි නිවීෙම් උපකරණ සඳහා පරීක්ෂා කිරීම් හා නඩත්තු සැලසුම. 

c. ගිනි පූර්ෙවෝපායයන්: 

• හදිසි අවසථ්ාවක දී ෙසේවකයින්ට වහාම පිටව යාමට අවස්ථාව ලබා ෙදන ප්රමාණවත් හදිසි අවස්ථා පිටවීෙම් මාර්ගයන් 
ප්රමාණයක් සංඥා මගින් දැක්විය යුතුය. 

• හදිසි අවසථ්ා පිටවීෙම් මාර්ග හා ෙදොරටු සියලුම අවස්ථාවල නිදහස්ව තැබිය යුතුය. සාමාන්ය වැඩ කරන කාල සීමාවන්හි දී 
හදිසි අවසථ්ා පිටවීෙම් ෙදොරටු අගුලු හැර තබා තිබිය යුතු අතර ඒවා ආරක්ෂාව සහිත ස්ථානයක් කරා විවෘත වී තිබිය යුතුය. 

• හදිසි අවසථ්ා පිටවීෙම් මාර්ග හා ෙදොරටු දැක්ෙවන රූප සටහන් අලවා තිබීම. 

• හදිසි අවසථ්ා ආෙලෝකකරණයක් සපයාෙගන, පරීක්ෂා ෙකොට නඩත්තු කළ යුතුය. 

d. හදිසි අවසථ්ාවක දී ගිනි නිවීෙම් උපකරණ භාවිතා කිරීමට ෙයොදවා ඇති ෙසේවකයින්ට ගිනි නිවීම ආ�ත උවදුරු හා තාක්ෂණයන් 
පිළිබඳ උපෙදස ්ලබා දිය යුතුය. 

3. පුහුණුව—සියලුම ෙසේවකයින්ට මුල් පත්වීෙම් දී හා ඉන් අනතුරුව සෑම වසරකටම වරක් ගිනි සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ පුහුණුවක් ලබා 
දිය යුතුය. අවම අවශ්යතාවක් ෙලස පුහුණුවට පහත අංග ඇතුළත් විය: 

• ගිනි උවදුරු. 

• හදිසි අවසථ්ා පිටවීෙම් මාර්ග හා ෙදොරටු. 

• කාර්ය භාරයන් හා වගකීම්. 

ගිනි නිවීම: අමතර ගිනි නිවීෙම් වගකීම් දරන ෙසේවකයින් ෙවත ඉහත ඒවාට අමතරව වාර්ෂික පුහුණුවක් ලබා දිය යුතුය. අවම 
අවශ්යතාවක් ෙලස පුහුණුවට පහත අංග ඇතුළත් විය: 

• සිය භූමිකාවට අදාළ පරිදි ගිනි නිවීෙම් උපකරණ භාවිතය. 

• ගිනි නිවීම ආ�ත තාක්ෂණයන්. 

• ගිනි නිවීම සඳහා වන ශරීරාරක්ෂක උවාරණ. 

• අතිෙර්ක භූමිකා හා වගකීම්. 

4. ෙල්ඛනකරණය— 

පුහුණු වාර්තා: සෑම ෙසේවා ස්ථානයක්ම අවම වශෙයන් අවුරුදු 3 ක්වත් පුහුණු වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

සිද්ධිමය වාර්තා: සෑම ෙසේවා සථ්ානයක්ම අවම වසර 5 ක් සඳහා සිද්ධි වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

ෙවනත් වාර්තා: 

a. වත්මන් ගිනි සුරක්ෂිතතා අවදානම් ඇගයුම. 

b. දැනට ගිනි ආරක්ෂණ උපකරණ ඇති ස්ථානය. 

c. පරීක්ෂා කිරීම් හා නඩත්තු වාර්තා අවම වසර 3ක් සඳහා තබා ගැනීම. 

 



ගිනි ආරක්ෂණ කළමනාකරණය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

ගිනි සුරක්ෂිතතාව CLS – පිටුව 131 2017 සැප්තැම්බර් 

නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ ෛනතික 
අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් 
සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 

ෙයොමු: 

 අදාළ ෙෆඩරල් හා ෙද්ශීය නීති සහ ෙරගුලාසි. 

 Nike "හදිසි අවස්ථා පියවර" නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය. 

 Nike ESH අත්ෙපොත, පිටු 6-4 

 



හදිසි අවස්ථා �යාමාර්ග  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

හදිසි අවස්ථා පියවර CLS – පිටුව 132 2017 සැප්තැම්බර් 

ප්රමිතිය 
සාමාන්ය වැඩ කටයුතු තුළ හා හදිසි අවසථ්ාවන් තුළදී ෙසේවකයන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සැපයුම්කරුවන්ට ගිනි නිවාරණ හා හදිසි අවස්ථා 

�යා සැලසුමක් ඇත. හදිසි අවස්ථාවලදී ෙසේවකයන්ට දැනුම් දීම සඳහා එලාම් ක්රමයක් �යාත්මක කරන අතර ෙසේවකයන්ට හදිසි 

අවසථ්ාවකදී පිටවී යාමට ආරක්ෂිත පිටවුම් මං හා ෙගොඩනැගිල්ල තුළ රැඳී සිටීමට අවශ්ය වූ විට ආරක්ෂිත රැකවරණ සථ්ානද සැපයුම්කරුවා 

විසින් සපයනු ලැෙබ්. 

 හදිසි අවසථ්ාවක් බවට පත් විය හැකි සිද්ධීන්ට ප්රතිචාර දැක්වීෙම් ක්රමෙව්දයන් හා කාර්ය පරිපාටීන් සංවර්ධනය කර �යාත්මක 
කිරීම. 

වගකීම්  

ස්ථානීය කළමනාකරු විසින් හදිසි අවස්ථා පියවර හා සැලසුම් කිරීෙම් ප්රතිපත්ති හා කාර්ය පරිපාටීන් සංවර්ධනය ෙකොට, �යාත්මක 
ෙකෙරනු ලැෙබන බව හා අනුගමනය කරනු ලැෙබන බවට වග බලා ගත යුතුය.  

HSE නිෙයෝජිත විසින් හදිසි අවස්ථා පියවර හා සැලසුම් කිරීෙම් ප්රතිපත්ති හා කාර්ය පරිපාටීන් පිහිටුවා, පවත්වාෙගන යාම හා �යාෙවහි 
ෙයදවීම සිදු කළ යුතුය. 

කළමනාකරුවන් හා සුපරීක්ෂකවරුන් විසින් ෙසේවකයින් පුහුණු කරනු ලැබ ඇති බව හා හදිසි අවස්ථා පියවර හා සැලසුම් කිරීෙම් 
ප්රතිපත්ති හා කාර්ය පරිපාටීන්ෙග් නියමයන් අනුගමනය කරනු ලබන බවට වග බලා ගත යුතුය.  

ෙසේවකයින් හදිසි අවසථ්ා පියවර හා සැලසුම් කිරීෙම් ප්රතිපත්ති හා කාර්ය පරිපාටීන්ෙග් නියමයන් අනුගමනය කළ යුතුය. 

අවශ්යතාවයන් 

1. අවදානම් ඇගයුම—සෑම ෙසේවා සථ්ානයක් තුළම හදිසි අවසථ්ා සඳහා ලිඛිත වාර්ෂික ඇගයීමක් තිබිය යුතු අතර අවම වශෙයන් පහත 
ෙද් ඇතුළත් විය යුතුය:  

a. හදිසි අවසථ්ා තත්ත්වයන් ඇති විය හැකි සිද්ධීන් හඳුනාගැනීම. (ගිනි, ෙබෝම්බ තර්ජනය, සමාජ ආරාවුල්, වායු දූෂණය, 
පැහැරගැනීම්/ප්රාණ ඇප, ගං වතුර, සුනාමි, භූමි කම්පා, සුළි සුළං, ෛවද්ය, යනාදිය). 

b. එක් එක් හදිසි අවස්ථා ආ�ත අවදානම් ඇගයීම. 

c. අවදානම අඩු කිරීමට ෙහෝ තුරන් කිරීමට පාලන �යා මාර්ග හඳුනාගැනීම (උදා-: හදිසි අවසථ්ා සැලසුම්, පුහුණුව, එළාම 
පද්ධතිය, පාලන මධ්යසථ්ානය යනාදිය).  

2. ප්රතිපත්ති හා �යා පටිපාටි—සෑම ෙසේවා සථ්ානයකම ලිඛිත හදිසි අවසථ්ා �යාමාර්ගයක් හා සැලසුම් වැඩපිලිෙවලක් සංවර්ධනය 
කර භාවිතා කළ යුතුය. අවම වශෙයන් �යා පටිපාටියට පහත ෙද් ඇතුලත් විය යුතුය: 

a. සැලසුෙම් රාජකාරි සම්බන්ධව තවදුරටත් ෙතොරතුරු ෙහෝ පැහැදිලි කිරීම් සඳහා ඇමතිය යුතු පුද්ගලයන්ෙග් නම් ෙහෝ තනතුරු. 

b. හදිසි අවසථ්ා භාර පුද්ගලයන්ෙග් කාර්යය හා වගකීම් (විධාන හා පාලනද ඇතුළුව). 

c. හදිසි අවසථ්ා ඇමතුම් අංක පළ කිරීම ඇතුළු හදිසි අවස්ථා වාර්තා කිරීෙම් ක්රම. 

d. ඉවත් කිරීෙම් �යා පිළිෙවත් හා පළ කළ සැලසුම් (ඉවත් කිරීම අවශ්ය වන හදිසි අවසථ්ා සඳහා). 

e. ඔවුන් ඉවත්වීමට ෙපර තීරණාත්මක අංගන උපකරණ ෙහෝ ෙමෙහයුම් �යාත්මක කිරීමට රැඳී සිටින ෙසේවකයන් හඳුනාගැනීම 
සහ ඔවුන්ට විධිවිධාන. 

f. ආබාධිත පුද්ගලයින් හඳුනාගැනීම හා ඔවුන්ට සහය දීමට විධිවිධාන. 

g. මුදා ගැනීෙම් හා ෛවද්ය රාජකාරි. 

h. සියලුම ෙසේවකයන් වග වීමකට ලක් කිරීම සඳහා විධි විධාන. 



හදිසි අවස්ථා �යාමාර්ග  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

හදිසි අවස්ථා පියවර CLS – පිටුව 133 2017 සැප්තැම්බර් 

i. හදිසි අවසථ්ා තත්ත්වයන්හිදී ෙසේවකයන් යාවත් කිරීමට සන්නිෙව්දන �යාවලියක් (උදා. නැවත ෙසේවයට පැමිණීම, නිෙවස ්බලා 
යාම ආදිය). 

j. සෑම ෙසේවකයාටම වාර්ෂික ඉවත් කිරීෙම් ෙපරහුරුවක්. 

k. වාර්ෂික හදිසි අවසථ්ා �යාකාරීත්වය හා සැලසුම් කිරීෙම් වැඩසටහන් සමාෙලෝචනය. 

3. දැනුම්දීම්/එලාම පද්ධතිය—සෑම ෙසේවා ස්ථානයකම සථ්ාපිත කළ යුතුය. අවම වශෙයන්, පද්ධතියට ඇතුළත් විය යුතු ෙද්: 

a. �යා පටිපාටීන් අනුව �යා කිරීමට ප්රමාණවත් අනතුරු ඇඟවීම. 

b. හාත්පස ශබ්ද හා ආෙලෝක මට්ටම් තුළින් විනිවිද යා හැකි දැනුම්දීම/එලාමය. 

c. ෙවනසේකොට හඳුනාගත හැකි දැනුම්දීම්/එලාමය. 

d. දැනුම්දීම/එලාම පද්ධතිය �යාත්මක කරන ආකාර. 

e. පරීක්ෂණ තත්ත්වෙය් සිටින විට ෙහෝ අලුත්වැඩියා ෙහෝ නඩත්තුව සිදුෙවන විට හැර පද්ධතිය සැම විටම �යාකාරී වී තිබිය යුතුය. 

f. නිසි පුද්ගලයන් විසින් වාර්ෂික හා කලින් කලට ෙකෙරන පරීක්ෂණ හා නඩත්තුව සිදු කළ යුතුය. 

4. පුහුණුව—සියලුම ෙසේවකයන්ට මූලික වශෙයන් හා සැලසුම් ෙවනස ්කළ විට පුහුණුවක් ලබාදිය යුතු අතර එයට අවම වශෙයන් පහත 
ෙද් අඩංගු විය යුතුය: 

• හදිසි අවසථ්ා �යා පටිපාටීන්. 

• ගැලවී යාෙම් මාර්ගය හා �යාපටිපාටීන්. 

• හදිසි අවසථ්ා වාර්තා කරන ආකාරය. 

• දැනුම්දීම්/එලාම පද්ධතිය ස�ය කිරීම. 

හදිසි අවස්ථාවන් හා සම්බන්ධ පිරිස:් හදිසි අවස්ථා සම්බන්ධ අතිෙර්ක කාර්යයන් හා වගකීම් සහිත සියලු ෙසේවකයන් හට ඔවුන්ෙග් 
රාජකාරි සම්බන්ධෙයන් නිශච්ිත වාර්ෂික පුහුණුවක් ලැබිය යුතුය. 

5. ෙල්ඛනකරණය—  

පුහුණු වාර්තා: සෑම ෙසේවා ස්ථානයක්ම අවම වශෙයන් අවුරුදු 3 ක්වත් පුහුණු වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය.  

සිද්ධිමය වාර්තා: සෑම ෙසේවා සථ්ානයක්ම අවම වසර 5 ක් සඳහා සිද්ධි වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

ෙවනත් වාර්තා: 

a. වත්මන් අවදානම් ඇගයීම්. 

b. අවම වශෙයන් වසර 3 ක් සඳහා ඉවත් වීෙම් ෙපර පුහුණු ෙල්ඛන. 

c. අවම වසර 3 ක් සඳහා දැනුම්දීම්/එලාම පද්ධති පරීක්ෂණ හා නඩත්තු ෙල්ඛන. 

d. වර්තමාන හදිසි අවස්ථා සැලසුම. 

 

 
  



හදිසි අවස්ථා �යාමාර්ග  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

හදිසි අවස්ථා පියවර CLS – පිටුව 134 2017 සැප්තැම්බර් 

නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ ෛනතික 
අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් 
සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 

ෙයොමු: 

 අදාළ ෙෆඩරල් හා ෙද්ශීය නීති සහ ෙරගුලාසි. 

 Nike “ගිනි ආරක්ෂණ කළමනාකරණය” නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය. 

 Nike ESH අත්ෙපොත, පිටු 6-1 
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ප්රමිතිය 

ෙන්වාසික, ආහාර ලබාදීම හා ළමා රැකවරණ ඇතුළු සැපයුම්කරුවා විසින් ෙමෙහයවන සියලුම පහසුකම් ආරක්ෂිත, සනීපාරක්ෂිත හා 

ෙසෞඛ්යමත් ෙව්. ෙමම නිෂ්පාදනමය ෙනොවන පහසුකම් �යාත්මක කිරීෙම්දී සැපයුම්කරුවන් ආරක්ෂක හා ෙසෞඛ්ය අවදානම් අඩු ෙහෝ 

තුරන් කරයි. 

 සයනාගාර පහසුකම් �යාත්මක කිරීෙම් හා නඩත්තු කිරීෙම් අවදානම් අඩු කිරීමට ෙහෝ තුරන් කිරීමට �යාවලීන් හා කාර්ය 
පටිපාටීන් සංවර්ධනය කර �යාත්මක කරයි. 

වගකීම්  

ස්ථාන භාර කළමනාකරු සයනාගාර කළමනාකරණය සම්බන්ධ �යාපටිපාටීන් සංවර්ධනය කර, �යාත්මක කර අනුගමනය කිරීමට වග 
බලාගත යුතුය. 

HSE නිෙයෝජිතයා, සයනාගාර කළමනාකරණය සම්බන්ධ අවශ්යතා ස්ථාපිත කර, නඩත්තු කර පරිපාලනය කළ යුතුය. 

කළමනාකරුවන් හා අධීක්ෂකයින් ෙසේවකයන් සයනාගාර කළමනාකරණ අවශ්යතා සම්බන්ධව පුහුණු වී ඒවාට අනුගත වන්ෙන්ද යන්න 
තහවුරු කරගත යුතුය. 

ෙසේවකයින් සයනාගාර කළමනාකරණ අවශ්යතාවයන්ට අනුකූල විය යුතුය. 

අර්ථ දැක්වීම් 
 සයනාගාරය යනු එක් කාමරයක් තුළ තනි ඇඳන් ගණනාවක් සහිත, මඳ ෙපෞද්ගලිකත්වයක් සහිත ෙහෝ රහිත ෙන්වාසික පහසුකමක් 

වන අතර: ෙමහිදී නාන කාමර පහසුකම්ද ෙබදා හදා ගත යුතුව ඇත. 

අවශ්යතාවයන් 

1. අවදානම් ඇගයුම—සෑම ෙසේවා සථ්ානයකම, පදිංචි වීමට ෙපර සිදු කළ ලිඛිත අවදානම් ඇගයීමක් තිබිය යුතු අතර එයට අවම 
වශෙයන් පහත ෙද් ඇතුළත් විය යුතුය: 

a. සයනාගාර පහසුකම් ෙමෙහයවීෙම්දී හා නඩත්තු කිරීෙම්දී සිදු විය හැකි අන්තරායන් හඳුනාගැනීම. 

b. අන්තරායන් සමග සම්බන්ධ අවදානම් ඇගයීම. 

c. අවදානම අඩු කිරීමට පාලන �යාමාර්ග හඳුනාගැනීම (උදා. උණුසුම් කිරීෙම් හා සිසිල් කිරීෙම් පද්ධතීන්, ගිනි ආරක්ෂණය, 
ආරක්ෂාව යනාදිය). 

2. ප්රතිපත්ති හා �යා පටිපාටි—සෑම ෙසේවාසථ්ානයකම සයනාගාර කළමනාකරණය සඳහා �යාත්මක �යා පටිපාටීන් තිබිය යුතු අතර 
එයට අවම වශෙයන් පහත ෙද් ආවරණය විය යුතුය: 

a. ෙපොදු: 

 නිෙවසන් ෙහොඳ ඉදිකිරීමක් විය යුතු අතර, මනා ෙලස අලුත්වැඩියා කර, පිරිසිදු හා ආරක්ෂා සහිතව තිබිය යුතුය, 
ෙසේවකයන්ට විවිධ ද්රව්යයන්ෙගන් නිසි ආරක්ෂාව සැපයිය යුතුය. 

 ගිනි, ෛවද්ය හා ෙපොලිස ්ආයතන ඇතුළු හදිසි අවස්ථා පිරිස ්ෙවතින් නිසි ප්රතිචාරයන් ලැබීෙම් හැකියාවන් තිබිය යුතුය. 

 එක් පුද්ගලෙයකුෙග් ෙකොටස අවම වශෙයන් වර්ග මීටර් 4 කින් යුක්ත විය යුතු අතර ඔහුෙග් පුද්ගලික බඩු බාහිරාදිය තබා 
ගත හැකි පුද්ගලික ගබඩා ඉඩක් තිබිය යුතුය. 

 සෑම ස්ථානයකටම ප්රමාණවත් විදුලි ෙසේවාවන් හා ආෙලෝකය සැපයිය යුතුය. 

 සනීපාරක්ෂක ද්රව්ය එක් රැස ්කිරීම හා අපද්රව්ය බැහැර ලීෙම් ක්රමයක් සැපයිය යුතුය. 
  



සයනාගාර කළමනාකරණය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 
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b. නිදන ප්රෙද්ශය: 

 තනි ඇඳන්, කුඩා ඇඳන් ෙහෝ කටාල ඇඳන් (තිෙදෙනකු සඳහා කටාල ඇඳන් සඳහා ඉඩ ෙදනු ෙනොලැෙබ්) එක් එක් පුද්ගලයා 
සඳහා ලබාදිය යුතුය. 

 ෙසේවා ස්ථානය මගින් ලබාෙදන ඇඳ ඇතිරිලි හා ෙමට්ට පිරිසිදු හා සනීපාරක්ෂක විය යුතුය. 

 ස්�න්ට හා පුරුෂයන්ට ෙවන ෙවනම නිදන ප්රෙද්ශ සැපයිය යුතුය. 

c. නාන කාමර හා වැසිකිලි: 

 ෙසේවකයන් 15 ෙදෙනකුට එක් වැසිකිලියක් ෙලස වන අනුපාතයට වැසිකිලි ලබාදිය යුතුය. 

 වැසිකිලි පහසුකම් එක් එක් පදිංචි ස්ථානෙය් සිට මීටර් 50 ක් ඇතුළත තිබිය යුතුය. 

 ස්� හා පුරුෂ ෙදපාර්ශ්වයට ෙවනම වැසිකිලි පහසුකම් සලකුණු කර තිබිය යුතුය. 

 වැසිකිලි පහසුකම් පිරිසිදු කර ෛදනිකව සනීපාරක්ෂාව සැලසිය යුතුය. 

 සියලුම නාන හා ෙසෝදන සථ්ානවල පීඩනය සහිත උණුසුම් හා සිසිල් පානීය ජලය සැපයිය යුතුය. 

 නාන ෙහෝ ෙසෝදන ස්ථාන එක් එක් පදිංචි ස්ථානෙය් සිට මීටර් 50 ක් ඇතුළත තිබිය යුතුය. 

 වතුර මල් අවම වශෙයන් මීටර 1 බැගින් පරතරය ඇතිව පිහිටවිය යුතු අතර පදිංචිකරුවන් 15 කට එක් වතුර මලක් තිබිය 
යුතුය. 

 ස්�න්ට හා පුරුෂයින්ට ෙවන ෙවනම නාන හා ෙසෝදන ස්ථාන තිබිය යුතු අතර එෙසේ සලකුණු කර තිබිය යුතුය. 

 නාන කාමර බිම අනවෙශෝෂණ ද්රව්යයකින් සැදුම් ලත් විය යුතු අතර ෛදනිකව පිරිසිදු කළ යුතුය. 

d. ආහාර ගන්නා හා සකසන ස්ථාන සැලසිය යුතුය. 

e. ගිනි ආරක්ෂාව හා ප්රථමාධාර: 

 ෙසේවා ස්ථානය පුරා හදිසි අවසථ්ා �යාකාරී සැලසුම් පැහැදිලිව සටහන් කළ යුතු අතර එයට හදිසි අවසථ්ාවකදී පිට විය යුතු 
ආකාරයද ඇතුළත් විය යුතුය. 

 සෑම නිදන ප්රෙද්ශකයම සිට මීටර 30 කට ෙනොවැඩි දුරකින් ගිනි නිවන උපකරණ සැපයිය යුතුය. 

 සෑම මහලකම අවම වශෙයන් පිටවුම් ෙදොරටු තුනක් ෙහෝ පැහැදිලිව සලකුණු කර තිබිය යුතුය. 

 වාර්ෂික ගිනි ෙපර පුහුණු ෙල්ඛනගත කළ යුතුය. 

 ප්රථමාධාර කට්ටල සැපයිය යුතු අතර පදිංචිකරුවන් 50 ෙදෙනකුට 1 කට්ටලයක් බැගින් නිරතුරුව පහසුෙවන් ළඟා විය 
හැකි ෙලස සූදානමින් තැබිය යුතුය.  

 අන්තරායකර රසායන ද්රව්ය ගබඩා කළ යුත්ෙත් නිශ්චය කළ ස්ථානවල පමණි. 

3. පුහුණුව—හදිසි අවසථ්ාවකදී ඇති විය හැකි අවදානම් පිළිබඳව සයනාගාර පදිංචිකරුවන් හට ෙතොරතුරු හා පුහුණුව ලැබිය යුතුය. 
පුහුණුව සඳහා පහත අවම අවශ්යතා ඇතුළත් විය යුතුය: 

 හදිසි අවසථ්ා �යාකාරී සැලසුම. 

 ගිනි නිවීෙම් සථ්ානය හා ප්රථමාධාර උපකරණ තිෙබන සථ්ානය ෙමන්ම ඒවා භාවිතා කරන ආකාරයද හඳුනාගත යුතුය. 
  



සයනාගාර කළමනාකරණය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 
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4. ෙල්ඛනකරණය— 

පුහුණු වාර්තා: සෑම ෙසේවා ස්ථානයක්ම අවම වශෙයන් අවුරුදු 3 ක්වත් පුහුණු වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

සිද්ධිමය වාර්තා: සෑම ෙසේවා සථ්ානයක්ම අවම වසර 5 ක් සඳහා සිද්ධි වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

ෙවනත් වාර්තා: සෑම ෙසේවා සථ්ානයකම පහත වාර්තා නඩත්තු විය යුතුය: 

a. වර්තමාන අවදානම් ඇගයීම. 

b. අවම වසර 3ක් සඳහා ගිනි ගැනීම් අවසථ්ාවකදී පිටවීෙම් ෙපර පුහුණු වීම්. 

 

නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ ෛනතික 
අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් 
සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 

ෙයොමු: 

 අදාළ ෙෆඩරල් හා ෙද්ශීය නීති සහ ෙරගුලාසි. 

 Nike “ගිනි ආරක්ෂණ කළමනාකරණය” නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය. 

 Nike “ෙගොඩනැගිලි ආරක්ෂාව” නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය. 

 Nike “හදිසි අවස්ථා �යාකාරීත්වය හා සැලසුම්” නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය. 

 Nike ESH අත්ෙපොත, පිටු 9-1 

 



ආපන ශාලා කළමනාකරණය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 
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ප්රමිතිය 

ෙන්වාසික, ආහාර ලබාදීම හා ළමා රැකවරණ ඇතුළු සැපයුම්කරුවා විසින් ෙමෙහයවන සියලුම පහසුකම් ආරක්ෂිත, සනීපාරක්ෂිත හා 

ෙසෞඛ්යමත් ෙව්. ෙමම නිෂ්පාදනමය ෙනොවන පහසුකම් �යාත්මක කිරීෙම්දී සැපයුම්කරුවන් ආරක්ෂක හා ෙසෞඛ්ය අවදානම් අඩු කළ ෙහෝ 

තුරන් කරයි. 

 ආරක්ෂිත, පිරිසිදු හා ෙසෞඛ්යාරක්ෂිත ආහාර සැකසීෙම් හා පරිෙභෝජනය කිරීෙම් ප්රෙද්ශ ෙමෙහයවීම හා නඩත්තු කිරීම මගින් ඒ 
හා සම්බන්ධ අවදානම් අඩු කිරීමට ෙහෝ තුරන් කිරීමට �යාවලීන් හා �යාපටිපාටීන් සංවර්ධනය කර �යාත්මක කළ යුතුය. 

 
වගකීම්  

ස්ථාන භාර කළමනාකරු ආහාර ෙසේවාව හා සම්බන්ධ �යාපටිපාටීන් සංවර්ධනය කර, �යාත්මක කර අනුගමනය කිරීමට වග බලාගත 
යුතුය. 

HSE නිෙයෝජිතයා, ආහාර ෙසේවාව හා සම්බන්ධ �යාපටිපාටීන් සථ්ාපිත කර, නඩත්තු කර පරිපාලනය කළ යුතුය. 

කළමනාකරුවන් හා අධීක්ෂකයින් ෙසේවකයන් ආහාර ෙසේවාව හා �යාපටිපාටීන් සම්බන්ධව පුහුණු වී ඒවාට අනුගත වන්ෙන්ද යන්න 
තහවුරු කරගත යුතුය. 

ෙසේවකයින් ආහාර ෙසේවා �යාපටිපාටි අවශ්යතාවයන්ට අනුකූල විය යුතුය. 

 
අවශ්යතාවයන්  

1. අවදානම් ඇගයුම—සෑම ෙසේවා සථ්ානයකම පහත ෙද් අඩංගු ලිඛිත වාර්ෂික අවදානම් ඇගයීමක් සිදුකර තිබිය යුතුය: 

a. අන්තරායන් හඳුනාගැනීම (ආහාර සම්බන්ධ අන්තරායන් හා මුළුතැන්ෙගවල ආරක්ෂාව). 

b. අන්තරායන් සමග සම්බන්ධ අවදානම් ඇගයීම. 

c. අවදානම් අඩු කිරීමට පාලන �යාමාර්ග හඳුනා ගැනීම හා ෙයොදාගැනීම.  

2. ප්රතිපත්ති හා �යා පටිපාටි—සෑම ෙසේවා සථ්ානයකම ආහාර ෙසේවාව හා සම්බන්ධ අවදානම් අඩු කිරීමට ෙහෝ තුරන් කිරීමට අවශ්ය 
�යා පටිපාටීන් �යාත්මක කළ යුතු අතර අවම වශෙයන් පහත ෙද් ආවරණය කළ යුතුය:  

a. ආහාර ෙසේවා ෙසේවකයින්: 

 ෛවද්ය පරීක්ෂාවට බඳුන් කළ යුතු අතර ෙබෝෙවන ෙරෝගවලින් ෙතොර බවට අවම වශෙයන් වාර්ෂිකව තහවුරු කරගත 
යුතුය. 

 ෙබෝෙවන ෙරෝග සම්ෙප්රේෂණය අඩු කිරීම සඳහා �යා පටිපාටීන් අවෙබෝධ කරෙගන අනුගමනය කළ යුතුය. 

 ආහාර පිළිෙයළ කරන විට හා ෙබදන විට හිස ්ආවරණ, අත්වැසුම් හා ඒප්රන පැළඳිය යුතුය. 

 ආහාර ස්පර්ශ කිරීමට ෙපර අත් ෙහොඳින් ෙසෝදා විෂබීජ හරණය කළ යුතුයි. 

b. ආහාර පිළිෙයළ කිරීෙම් හා ආහාර ගන්නා ස්ථාන: 

 පිරිසිදු හා විෂබීජ ෙනොමැති විය යුතුයි. 

 නරක් විය හැකි ආහාර ගබඩාකර තැබීෙම්දී ෙසල්සියස ්අංශක 5 ට ෙනොවැඩි ෙලස උෂ්ණත්වය තබාගත හැකි යාන්�ක 
ශීතකරණයක් තිබිය යුතුය. 

 උණු හා සිසිල් ගලන ජලය ඇති ෙසේදුම් ෙබ්සම් තිබිය යුතුය. 
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 ආහාර පිසින, පිරිනමන හා ආහාර ගන්නා භාජන භාවිතා කරන සෑම වාරයකටම පසු ෙසෝදා විෂබීජහරණය කළ යුතුය. 

 ෙම්ස මතුපිට හා කවුන්ටර භාවිතා කරන සෑම වාරයකටම පසු විෂබීජහරණය කළ යුතුය. 

 මීයන් හා ෙවනත් කෘමීන්ෙගන් ෙතොර විය යුතුයි. 

 ෛදනිකව හිස ්කරන කාන්දු ෙනොවන, අවෙශෝෂණය ෙනොවන බඳුන්වල කැලි කසළ ඇසිරිය යුතුය. 

 පිසින ෙතල් කිසිවිෙටක සනීපාරක්ෂක ෙහෝ ජල කාණු තුළට බැහැර ෙනොකළ යුතුයි. 

c. විෙව්කාගාර: 

 සියලුම ආහාර ෙසේවා ෙසේවකයින් විෙව්කාගාර භාවිතෙයන් පසු අත් ඉතා ෙහොඳින් ෙසෝදා විෂබීජහරණය කළ යුතුය. 

 විෙව්කාගාර භාවිතෙයන් පසු අත් ෙසේදිය යුතු බවට පුවරු පළ කළ යුතුය. 

d. ආහාර සම්බන්ධ අසනීප ෙහෝ අසාත්මිකතාවයන් සම්බන්ධව ප්රතිචාර යාන්ත්රණයක් සහ �යා පිළිෙවත් තිබිය යුතුය. 

3. පුහුණුව— ෙනොමනා ආහාර හැසිරවීම ෙහේතුෙවන් ඇති ෙවන අවදානම් පිළිබඳව ආහාර ෙසේවා ෙසේවකයින් හට ෙතොරතුරු හා පුහුණුව 
ලැබිය යුතුය. ෙමම පුහුණුවට අයත් විය යුතු අංග වනුෙය්: 

 අවදානම් ඇගයීම් හා �යාපටිපාටීන් සමාෙලෝචනය. 

 ආහාර ආරක්ෂාව හා ගබඩා අවශ්යතාවයන්. 

 පුද්ගලික සනීපාරක්ෂාව. 

 ආහාර සම්බන්ධ ෙරෝග හා ෙබෝෙවන ෙරෝග පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම. 

 මුළුතැන්ෙගයි ආරක්ෂාව පිළිබඳ පරිචයන්. 

4. ෙල්ඛනකරණය— 

පුහුණු වාර්තා: සෑම ෙසේවා ස්ථානයක්ම අවම වශෙයන් අවුරුදු 3 ක්වත් පුහුණු වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

ෛවද්ය වාර්තා: සෑම ෙසේවා ස්ථානයක්ම අවම ෙසේවා කාලය සහ වසර 30 දක්වා රහස්ය හා ආරක්ෂිත ෛවද්ය වාර්තා නඩත්තු කළ 
යුතුය. නීතිෙයන් අවශ්ය කරන ආකාරයට විනා, ෙසේවකයාෙග් ලිඛිත අවසරය රහිතව ෛවද්ය වාර්තා එළිදරව් කරනු ෙනොලැබිය 
යුත්ෙත්ය.  

සිද්ධිමය වාර්තා: සෑම ෙසේවා සථ්ානයක්ම අවම වසර 5 ක් සඳහා සිද්ධි වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

ෙවනත් වාර්තා: සෑම ෙසේවාසථ්ානයක් මගින්ම පවතින අවදානම් ඇගයුමක් පවත්වාෙගන යා යුතුය. 
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නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ ෛනතික 
අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් 
සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 

ෙයොමු: 

 අදාළ ෙෆඩරල් හා ෙද්ශීය නීති සහ ෙරගුලාසි. 

 Nike “ගිනි ආරක්ෂණ කළමනාකරණය” නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය. 

 Nike “ෙගොඩනැගිලි ආරක්ෂාව” නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය. 

 Nike “හදිසි අවස්ථා �යාකාරීත්වය හා සැලසුම්” නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය. 

 Nike ESH අත්ෙපොත, පිටු 9-11 



ළමා සුරැකුම් පහසුකම් කළමනාකරණය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

ළමා සුරැකුම් පහසුකම පිළිබඳ CLS – පිටුව 141 2017 සැප්තැම්බර්  

ප්රමිතිය 

ෙන්වාසික, ආහාර ලබාදීම හා ළමා රැකවරණ ඇතුළු සැපයුම්කරුවා විසින් ෙමෙහයවන සියලුම පහසුකම් ආරක්ෂිත, සනීපාරක්ෂිත හා 

ෙසෞඛ්යමත් ෙව්. ෙමම නිෂ්පාදනමය ෙනොවන පහසුකම් �යාත්මක කිරීෙම්දී සැපයුම්කරුවන් ආරක්ෂක හා ෙසෞඛ්ය අවදානම් අඩු කළ ෙහෝ 

තුරන් කරයි. 

 ළමා ෙහෝ ළමා සුරැකුම් සම්බන්ධ කටයුතු ආ�ත අවදානම් අඩු කිරීමට ෙහෝ තුරන් කිරීමට �යාවලීන් හා �යා පටිපාටීන් 
සංවර්ධනය කිරීම හා �යාත්මක කිරීම. 

වගකීම්  

ස්ථාන භාර කළමනාකරු ළමා සුරැකුම් සම්බන්ධ �යාපටිපාටීන් සංවර්ධනය කර, �යාත්මක කර අනුගමනය කිරීමට වග බලාගත යුතුය. 

HSE නිෙයෝජිතයා, ළමා සුරැකුම් සම්බන්ධ �යාපටිපාටීන් ස්ථාපිත කර, නඩත්තු කර පරිපාලනය කළ යුතුය. 

කළමනාකරුවන් හා අධීක්ෂකයින් ෙසේවකයන් ළමා සුරැකුම් �යාපටිපාටීන් සම්බන්ධව පුහුණු වී ඒවාට අනුගත වන්ෙන්ද යන්න තහවුරු 
කරගත යුතුය. 

ෙසේවකයින් ළමා සුරැකුම් �යාපටිපාටි අවශ්යතාවයන්ට අනුකූල විය යුතුය. 

අවශ්යතාවයන්  

1. අවදානම් ඇගයුම—සෑම ෙසේවා සථ්ානයකම ළමා සුරැකුම් පහසුකම් හා දරුවන් සමග වැඩ කටයුතු කිරීම (උදා. පාපන්දු පාසල්, 
උත්සව වැනි) සඳහා ෙල්ඛනගත කළ වාර්ෂික අවදානම් ඇගයීමක් තිබිය යුතු අතර එයට අවම වශෙයන් පහත ෙද් අඩංගු විය යුතුය: 

a. සියලුම විය හැකි ළමා සුරැකුම් අන්තරායන් හඳුනාගැනීම. 

b. අන්තරායන් සමග සම්බන්ධ අවදානම් ඇගයීම. 

c. අවදානම අඩු කිරීමට අවශ්ය පාලන ක්රම හඳුනාගැනීම (උදා. ප්රථමාධාර/CPR, ආරක්ෂිත �ඩා ප්රෙද්ශ).  

2. ප්රතිපත්ති හා �යා පටිපාටි—සෑම ෙසේවා සථ්ානයකම ළමා සුරැකුම් �යා පටිපාටීන් �යාත්මක කළ යුතුය. අවම වශෙයන් පහත ෙද් 
අඩංගු විය යුතුය:  

a. දරුවන් සමග වැඩ කටයුතු කිරීම: 

 උත්සව සංවිධායකයා ෙද්ශීය නීති අවශ්යතා පිළිබඳව දැනුවත් විය යුතුය. 

 ප්රථමාධාර/CPR පිළිබඳව සුදුසුකම් ලත් පුද්ගලයන් සිටිය යුතුය. 

 දරුවන්ට නීත්යානුකූලව ප්රථමාධාර/ෛවද්යාධාර ලබාදීමට ෙහෝ ෙමෝටර් රථ/බස ්රථ ෙහෝ ෙවනයම් ප්රවාහන ආකාරයකින් 
දරුවන් ෙගන යාම සඳහා ෙදමාපියන්/භාරකරුවන් ෙවතින් ලිඛිත කැමත්තක් ලබාගැනීම. 

 ෙදමාපිය/භාරකරුවන්ෙග් සම්බන්ධතා ෙතොරතුරු ෙගොනුව තුළ තබාගත යුතුය. 

 ඍජුවම දරුවන් හා සම්බන්ධ වන (උදා. පාපන්දු පාසල්) ෙහෝ රා� කාලය පුරා දරුවන් සමග ගත කරන ෙසේවකයන් 
ෙසේවෙය් ෙයදවීමට ෙපර පරීක්ෂාවට ලක් කිරීම. 

 දරුවන් ලබා දිය යුත්ෙත් අවසර ලත් මව් පියවරෙයකුට/ භාරකරුෙවකුට ෙහෝ නම් කරන ලද පුද්ගලෙයකුට පමණි. 

b. ළමා සුරැකුම් පහසුකම්: 

 ෙගොඩනැගිල්ල ෙද්ශීය නීති අවශ්යතාවයන් ෙහෝ නිසි Nike ප්රමිතීන් යන ෙදකින් වඩා ඉහළ ප්රමිතිය සැපිරිය යුතුය. 

 සියලුම් උණුසුම් පෘෂ්ඨයන් දරුවන්ට හානියක් ෙනොවන පරිදි පරිවරණය කර තිබිය යුතුය. 

 දරුවන්ට ළඟා විය හැකි විද�ත් පිටවුම් සියල්ල භාවිතෙය් ෙනොමැති විට ආවරණය කර තැබිය යුතුය. 



ළමා සුරැකුම් පහසුකම් කළමනාකරණය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

ළමා සුරැකුම් පහසුකම පිළිබඳ CLS – පිටුව 142 2017 සැප්තැම්බර්  

 ලිප් ආරක්ෂා කර තැබිය යුතුය. 

 ඖෂධ, විෂ වර්ග හා ෙවනත් අනතුරුදායක ද්රව්ය අගුළු ලෑ කැබිනට්ටුවක් තුළ ගබඩා කළ යුතුය. 

 පරිශ්ර සෑම ෙව්ලාවකදීම පිරිසිදු හා ෙහොඳින් නඩත්තු කළ තත්ත්වෙය් තිබිය යුතුය. 

 දරුවන් සිටින විට ගිනි ගැනීම්වලදී පිටවයාම් මාසිකව ෙපරහුරු කළ යුතුය. 

 පිටත �ඩා ප්රෙද්ශ ආරක්ෂාකාරී, සුරක්ෂිත විය යුතු අතර ඕනෑම විවෘත ජලය ඇති තැනක් ෙහෝ වලවල් වටා වැටක් බැඳ ෙහෝ 
ආවරණය කර ෙහෝ තිබිය යුතුය. 

 පානීය ජලය ලද හැකි විය යුතුය. ෙපොදු ෙකෝප්ප ෙහෝ භාජන තහනම්ය. 

 දරුවන්ට පිවිසිය හැකි වැසිකිලි සවිකිරීම්වල ජලය 110 F (43 C) ඉක්මවා ෙනොයා යුතුය. 

 වැසිකිලි පහසුකම් පිරිසිදු, දරුවන්ට සුදුසු ඒවා විය යුතු අතර ඒවාට අත්ෙසේදීෙම් පහසුකම්ද තිබිය යුතුය. සෑම දරුවන් 15 
කටම එක් වැසිකිලියක් හා ෙසේදුම් ෙබ්සමක් තිබිය යුතුය. 

 තනි පිරිසිදු ෙතොටිලි, ඇඳන් ෙහෝ පැදුරු (දරුවාෙග් වයසට හා සංවර්ධන මට්ටමට ගැළෙපන පරිදි) හා පිරිසිදු ඇතිරිලි සැපයිය 
යුතුය. සවස ්කල සුරැකුම් කාර්යය සඳහා එක් එක් දරුවාට දැඩි, ජල ෙරෝධනය කළ ෙමට්ටයක් ලබාදිය යුතුය. ෙතොටිලි, 
ඇඳන් හා පැදුරු අතර පරතරය අවම වශෙයන් අඩි 3ක් (මී 0.9) ක් විය යුතුය. 

 දරුවන් 60 කට වැඩි ස්ථාන සඳහා සියලු පහසුකම් සම්බන්ධව පුහුණුව ලත් පූර්ණ කාලීන පහසුකම් අධ්යක්ෂවරෙයක් සිටිය 
යුතුය. 

 සෑම දරුවාටම, ප්රතිශක්තිකරණ, ඖෂධ, ෙබෝෙවන ෙරෝග හා ෙනොසැලකිලිමත්කම් ෙහෝ අසාමාන්ය තුවාල වීම්වල විස්තර 
සහිත ෙසෞඛ්ය වාර්තාවක් තිබිය යුතුය. ෙනොසැලකිලිමත්කම් ෙහෝ අසාමාන්ය තුවාල වීම් සිදු වූ විට ඒවා ෙසේවා ස්ථාන 
කළමනාකරුට වාර්තා කළ යුතුය.  

3. පුහුණුව — දරුවන් සම්බන්ධව කටයුතු කරන සියලුම ෙසේවකයන් අවම වශෙයන් පහත ෙද් ඇතුළත් පුහුණුවක් ලද යුතුය: 

 අවදානම් ඇගයීම පිළිබද සාරාංශයක්. 

 දරුවන් සමග වැඩ කටයුතු කිරීෙම් යහපත් පරිචයන්. 

 ලිඛිත �යා පටිපාටීන්. 

4. ෙල්ඛනකරණය — 

පුහුණු වාර්තා: සෑම ෙසේවා ස්ථානයක්ම අවම වශෙයන් අවුරුදු 3 ක්වත් පුහුණු වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

ෛවද්ය වාර්තා: සෑම ෙසේවා ස්ථානයකම සිටින දරුවන් සඳහා වර්තමාන, රහස්ය හා ආරක්ෂිත ෛවද්ය වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

සිද්ධිමය වාර්තා: සෑම ෙසේවා සථ්ානයක්ම අවම වසර 5 ක් සඳහා සිද්ධි වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

ෙවනත් වාර්තා: 

a. වර්තමාන අවදානම් ඇගයීම. 

b. වර්තමාන ෙසේවක පරීක්ෂණ වාර්තා. 

c. වර්තමාන ෙදමාපිය/භාරකාර සම්බන්ධතා ෙතොරතුරු. 

d. අවම වශෙයන් වසර 3 ක ගිනිගැනීම් ෙපරපුහුණු වාර්තා. 
  



ළමා සුරැකුම් පහසුකම් කළමනාකරණය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

ළමා සුරැකුම් පහසුකම පිළිබඳ CLS – පිටුව 143 2017 සැප්තැම්බර්  

නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ ෛනතික 
අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් 
සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 

ෙයොමු: 

 අදාළ ෙෆඩරල් හා ෙද්ශීය නීති සහ ෙරගුලාසි. 

 Nike “ගිනි ආරක්ෂණ කළමනාකරණය” නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය. 

 Nike “ෙගොඩනැගිලි ආරක්ෂාව” නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය. 

 Nike “හදිසි අවස්ථා �යාකාරීත්වය හා සැලසුම්” නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය. 

 Nike ESH අත්ෙපොත, පිටු 9-21 



වායු විෙමෝචන  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

වායු විෙමෝචන CLS – පිටුව 144 2017 සැප්තැම්බර් 

ප්රමිතිය 
 

වාෂ්පශීලී කාබනික රසායනිකයන්, ඇෙරොෙසෝල, දාහක, අංශු, ඕෙසෝන් ස්ථරයට හානිකරන රසායනිකයන් හා ෙමෙහයුම් කටයුතු 
අතර ජනනය වන දහන අතුරුඵල යනාදිය හඳුනාෙගන, ෛදනිකව අධීක්ෂනය කර පාලනය කරන අතර මුදා හැරීමට ෙපර 
නිෂ්පාදන රෙටහි නීතිවලට අනුව පිළියම් කරනු ලබයි. සැපයුම්කරුවා තම වායු විෙමෝචන පාලන පද්ධතිෙය් කාර්ය සාධනය 
නිරන්තරව අධීක්ෂණය කරයි. වායු දූෂණ අවදානම් අවම කිරීමට ප්රතිපත්ති හා �යා පටිපාටීන් සංවර්ධනය කර �යාත්මක කිරීම. 

වගකීම් 
ස්ථාන භාර කළමනාකරු වායු විෙමෝචන වැඩසටහන �යාත්මක කර අනුගමනය කිරීමට වග බලාගත යුතුය. 

HSE නිෙයෝජිතයා, වායු විෙමෝචන වැඩසටහන සථ්ාපිත කර, නඩත්තු කර පරිපාලනය කළ යුතුය. 

කළමනාකරුවන් හා අධීක්ෂකයින් ෙසේවකයන් වායු විෙමෝචන වැඩසටහෙන් අවශ්යතාවන්ට සම්බන්ධව පුහුණු වී ඒවාට 
අනුගත වන්ෙන්ද යන්න තහවුරු කරගත යුතුය. 

ෙසේවකයින් වායු විෙමෝචන �යාවලීන් හා �යා පටිපාටි අවශ්යතාවයන්ට අනුකූල විය යුතුය. 

අර්ථ දැක්වීම් 
 වායු විෙමෝචන මූලාශ්රවලට කම්හල ෙවතින් වායු ෙගෝලය ෙවත නිකුත් ෙකෙරන, මිනිසුන්ට හා පරිසරයට හානි 

කරන වාෂ්ප, හුමාලය, දුහුවිලි, දුම වැනි ඕනෑම ෙදයක් ඇතුළත් විය හැකිය. 

 දූෂණ පාලන උපාංග යනු පරිසරයට මුදාහැෙරන දූෂණ කාරකයන් ප්රමාණය අඩු කිරීම සඳහා ෙසේවා ස්ථානය භාවිත 
කරන දූෂණ පාලන උපාංගයි (වායු ෙවල්ලාව, ජල තටාකය වැනි). 

 දූෂණ කාරක යනු සම්පත්වල භාවිතයට අයහපත් ෙලස බලපෑම් කරමින් පරිසරයට මුදා හැෙරන ද්රව්යයන් ය. 

 මූලාශ්රය යනු විෙමෝචනය නිකුත් ෙකෙරන ස්ථානයයි (එනම් තීන්ත කාමරෙය් වාතාශ්ර පද්ධතිය, වියළුම් වා ෙදොර, 
ෙබොයිෙල්රු පිටකුරුව යනාදිය). 

අවශ්යතාවයන් 
1. අවදානම් ඇගයුම—සෑම ෙසේවා සථ්ානයකම අවම වශෙයන් පහත ෙද් ඇතුළත් ලිඛිත වාර්ෂික අවදානම් ඇගයීමක් තිබිය යුතුය: 

a. ස්ථාවර වායු විෙමෝචක මූලාශ්ර හඳුනාගැනීම. ඉන්ෙවන්�ය තුළ මූලාශ්ර පිහිටීම් හා දූෂණ කාරක වර්ගය ඇතුළත් විය යුතුය. 

b. දූෂණ කාරක විෙමෝචනෙය් ප්රමාණකරණය. අදාළ ෙද්ශීය ෙරගුලාසි වලට මට්ටම් සංසන්දනය කිරීම. 

c. වායු විෙමෝචන පාලන �යාමාර්ග හඳුනාගැනීම (උදා. වායු දූෂණ උපාංග, �යාවලී වැඩි දියුණු කිරීම්). 

2. ප්රතිපත්ති හා �යා පටිපාටි —සෑම ෙසේවා සථ්ානයක්ම වායු විෙමෝචන බලපෑම් අඩු කිරීම ෙහෝ තුරන් කිරීම සඳහා �යා පටිපාටියක් 
�යාත්මක කළ යුතු අතර අවම වශෙයන් පහත ෙද් ආවරණය කළ යුතුය: 

a. ෙද්ශීය නීති හා ෙරගුලාසි අනූව ෙසේවා ස්ථානයට වායු විෙමෝචනය සම්බන්ධ බලපත්රයන්, ලියාපදිංචි කිරීම් හා/ෙහෝ බලය ලබාදීම් 
තිබිය යුතුය. 

b. ඵලදායීතාවය ෙපන්වීම සඳහා වාතාශ්රය, වායු දූෂණ පාලනය හා පිටවුම් පද්ධතිවල (වාෂ්ප නල, ඉසුම් ෙපොළ වැනි) වාර්ෂික කාර්ය 
සාධන ඇගයීම් සිදු කළ යුතුය. 

c. විෙමෝචනයන් අවසර ලත් ෙහෝ බලය ලබාදී ඇති අවශ්යතාවයන් තුළ සිටින බව තහවුරු කරගැනීමට වාර්ෂික විශ්ෙල්ෂණාත්මක 
පරීක්ෂණය සම්පූර්ණ කළ යුතුය. 

d. සිද්ධි වාර්තා කිරීම හා සිද්ධි පරීක්ෂණය ෙහෝ වායු විෙමෝචනයට බලපාන පද්ධති අසමත්කම් සඳහා වන �යා පටිපාටීන් තිබිය 
යුතුය. 
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3. පුහුණුව—ෙසේවකයන්ට පහත සඳහන් ෙද් මත දැනුවත් කිරීම් මට්ටෙම් පුහුණුවක් ලැබිය යුතුය: 
 

 වායු විෙමෝචන ලක්ෂ්ය මූලාශ්ර ස්ථාන, පිටකුරු හා ඕනෑම අදාළ දූෂණ පාලන උපාංග තිබිය යුතුය. 

 වාතාශ්ර ෙහෝ දූෂණ පාලන උපාංග අසමත් ෙවන බවක් ෙපෙනන විට සුදුසු ප්රතිචාර �යා පටිපාටි තිබිය යුතුය. 

වායු විෙමෝචන නඩත්තුව: දූෂණ පාලන උපාංගවල පද්ධති කාර්යසාධනය නඩත්තු කරන හා විශ්ෙල්ෂණය කරන ෙසේවකයන් 
හට නිශ්චිත ෙමෙහයුම් අවශ්යතා හා ෙප්රොෙටොෙකෝල පිළිබඳව පුහුණුවක් ලැබිය යුතුය. 

4. ෙල්ඛනකරණය— 
 
පුහුණු වාර්තා: සෑම ෙසේවා ස්ථානයක්ම අවම වශෙයන් අවුරුදු 3 ක්වත් පුහුණු වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

සිද්ධිමය වාර්තා: සෑම ෙසේවා සථ්ානයක්ම අවම වසර 3 ක් සඳහා සිද්ධි වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය.  

ෙවනත් වාර්තා: සෑම ෙසේවාසථ්ානයක් මගින්ම පවතින අවදානම් ඇගයුමක් පවත්වාෙගන යා යුතුය. 

 
 
 

නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ 
ෛනතික අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන 
තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 

ෙයොමු: 
 
 අදාළ ෙෆඩරල් හා ෙද්ශීය නීති සහ ෙරගුලාසි. 

 
 Nike ESH අත්ෙපොත, පිටු 2-1 
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ප්රමිතිය 
සැපයුම්කරුවා, කාර්යක්ෂම හා නීත්යානුකූල රසායන ද්රව්ය කළමනාකරණ වැඩසටහනකින් සහය ලබන සීමිත ද්රව්ය කළමනාකරණය 
සඳහා අඛණ්ඩ හා නිපුණ එළඹුමක් ෙපන්වයි. ෙමම වැඩසටහන මගින් රසායනිකයන් ආරක්ෂිතව පරිහරණය, ගබඩා කිරීම, භාවිතය, 
ප්රසම්පාදනය හා බැහැරලීම සැපයීම මගින් පැහැදිලි ෙලසම ෙසේවකයන්ට, පරිසරයට හා පාරිෙභෝගිකයින්ට සිදුවිය හැකි රසායනික 
අවදානම් හඳුනාෙගන පාලනය කරනු ලබයි. 
 
 සැපයුම්කරුවා සීමිත ද්රව්ය ලැයිස්තුව (RSL) හා නිෂ්පාදන සීමා ද්රව්ය ලැයිස්තුව (MRSL)ට සම්බන්ධව අනුකූලතාවයන් නඩත්තු 

කිරීමට �යාමාර්ග ගන්නා අතර නිෂ්පාදනය තුළ රසායනික අන්තරායන් අඩු කිරීෙමන් නිරන්තරව කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු කරයි.  
 

Nike නැෙනෝද්රව්ය CLS ෙවනුවට එම අවශ්යතාවයන්ම සහිත සීමිත ද්රව්ය කළමනාකරණ CLS ආෙද්ශ කර ඇත 

වගකීම් 
ස්ථාන භාර කළමනාකරු RSL හා MRSL වැඩසටහන් සංවර්ධනය කර, �යාත්මක කර අනුගමනය කිරීමට වග බලාගත යුතුය. 
HSE නිෙයෝජිතයා, (1) අන්තරායකර රසායනිකයන් වෘත්තීය ස්වස්ථතාවයට, පාරිෙභෝගිකයින්ට හා පරිසරයට බලපාන ආකාරය ෙත්රුම් ගත 
යුතු අතර (2) නිෂ්පාදන රසායනිකයන් සමහ ආරක්ෂිතව වැඩ කිරීෙම් උපාංග උපක්රම පිළිබඳව දැනුවත් විය යුතුය 
කළමනාකරුවන් හා අධීක්ෂකයින් (1) RSL/MRSL ෙවත අනුකූලතාවය තහවුරු කළ යුතු අතර (2) සියලුම අදාළ ෙසේවකයන් 
RSL සහ MRSL කළමනාකරණ ප්රමිතිෙය් අවශ්යතාවන්ට පුහුණුකර අනුකූලවී ඇති බව තහවුරු කළ යුතුය. 

ෙසේවකයින් RSL හා MRSL කළමනාකරණ ප්රමිතීන්ෙග් අවශ්යතාවයන්ට අනුකූල විය යුතුය. 

අර්ථ දැක්වීම් 
 Nike, Inc. සීමිත ද්රව්ය ලැයිස්තුව (RSL) යනු නිමා කළ ද්රව්ය, නිෂ්පාදන හා අදාළ අයිතම තුළ රසායනික අනුකූලතා ප්රමිතීන් 

ය. www.nikeincchemistry.com තුළ RSL ලද හැකිය.  

 නිෂ්පාදන සීමිත ද්රව්ය ලැයිස්තුව (MRSL) යනු RSL ඇති ද්රව්ය හා නිෂ්පාදන සහිත නිෂ්පාදනයට සැපයුම්කරුවන්ට උපකාර 
කිරීම සඳහා සැලසුම් කර ඇති රසායනික සූත්රකරණයන් ප්රසම්පාදනය සඳහා වන ප්රමිතිය වන අතර එය Nike හි අපජලය 
සම්බන්ධ අනුකූලතා මාර්ෙගෝපෙද්ශෙය් (අපජලය CLS තුළ සටහන් කර ඇති ෙලස) අවශ්යතා සපුරයි. අන්තරායකර 
රසායනිකයන් පිටවුම ශුන්ය (ZDHC) පදනෙමහි ෙවබ් අඩවිය වන www.roadmaptozero.com තුළ MRSL ලද 
හැකිය  

අවශ්යතාවයන් 
1. අවදානම් ඇගයුම— සෑම ෙසේවාසථ්ානයක් සතුවම අවම වශෙයන් පහත අංග ඇතුළත් ෙල්ඛනගත අවදානම් ඇගයුමක් �යාත්මකව 

තිබිය යුතුය: 

a. සූත්රකරණ හා ද්රව්යයන් තුළ සියලු විභව්ය සීමිත ද්රව්යයන් (RSL හා MRSL) හඳුනාගැනීම සඳහා වන එළඹුමක්. 

b. සීමිත ද්රව්ය අඩු කිරීමට ෙහෝ තුරන් කිරීමට නිවාරක �යාමාර්ගයන් අර්ථ ගැන්වීම. 

2. ප්රතිපත්ති හා �යා පටිපාටි — සෑම ෙසේවාස්ථානයක් මගින්ම සීමා කරන ලද මූලද්රව්ය භාවිතය අවම කිරීම ෙහෝ දුරු 
කිරීම සඳහා පහත අවම අවශ්යතා ඇතුළත් ක්රමෙව්දයන් �යාත්මක කළ යුතුය: 

a. RSL හා MRSL යන ඒවාෙය් වඩාත්ම යාවත්කාලීන අනුවාදය ෙවත ප්රෙව්ශය තිබීම. 

b. අනුමත රසායනික සූත්රායනයන් ප්රසම්පාදනයට ෙගන ඇති පියවර ෙල්ඛනගත කිරීම. 

• වැඩබිම තුළ භාවිතා කරනු ලබන රසායන ද්රව්ය ෙසේවකයින්, පරිසරය හා පාරිෙභෝගිකයාට විය හැකි උවදුරු අවම කිරීම 
සඳහා MRSL මාර්ෙගෝපෙද්ශය අනුගමනය කරමින් සපයාගත යුතුය 

• Nike සමාගෙම් RSL ෙමන්ම ZDHC MRSL මාර්ෙගෝපෙද්ශවල ද නම් කර ඇති සීමා කරන ලද මූලද්රව්ය සමග SDS/MSDS 
සංසන්දනය කිරීම සඳහා ක්රමෙව්දයක් 

  

http://www.nikeincchemistry.com/
http://www.roadmaptozero.com/


සීමිත ද්රව්ය කළමනාකරණය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

සීමා කළ ද්රව්ය CLS – පිටුව 147 2017 සැප්තැම්බර් 

c. සියලු රසායන ද්රව්ය හා ඊට අදාළ සුරක්ෂිතතා දත්ත ප�කා (MSDS/SDS) සඳහා නිරවද්ය භාණ්ඩ ෙල්ඛනයක් පවත්වාෙගන 
යාම. 

d. අනුමත තත්ත්වයන්ට අනුකූලතාව ෙනොදක්වන රසායනික සූත්රායන, ද්රව්ය හා නිෂ්පාදන හඳුනාෙගන ෙවන් කර ගැනීම. 

e. ක්රමානුකූල හා අහඹු පරීක්ෂා සඳහා වන RSL මාර්ෙගෝපෙද්ශ අනුගමනය කරමින් එම ප්රමිති සංග්රහෙය් ලැයිස්තුගත කර ඇති 
සියලු රසායනික සීමාවන්ට අනුකූලතාව දැක්වීම.  

• RSL පරීක්ෂාෙවන් අසමත් වන සියලු ද්රව්ය ෙහෝ අයිතම නිෙරෝධායනය කළ යුතුය 

f. RSL පරීක්ෂාෙවන් අසමත් වීමක දී මූල ෙහේතුව හා නිවැරදි කිරීෙම් �යාමාර්ග විස්තරාත්මකව ෙල්ඛනගත කිරීම ඇතුළුව RSL 
අසමර්ථතා නිරාකරණ �යාදාමය අනුගමනය කිරීම. 

 පහත ෙද්වල් සඳහා Nike සමාගෙම් රසායන ඉලක්ක හා �යාත්මක කිරීෙම් මාර්ෙගෝපෙද්ශය 
පහසුෙවන් අවෙබෝධ කර ගැනීම සඳහා සැපයුම්කරු විසින් Nike රසායන Playbook පරිශීලනය 
ෙකොට අනුගමනය කිරීම නිර්ෙද්ශිත පිළිෙවත ෙව්: 

• ආදාන කළමනාකරණය 
• රසායන භාණ්ඩ ෙල්ඛන කළමනාකරණය 
• රසායන පරිශීලනය හා පරිහරණය 
• විෙශේෂිත මූලද්රව්ය ප්රතිපත්ති 
• වඩා ෙහොඳ රසායනයක් භාවිතා කිරීම  

 

3. පුහුණුව— සෑම ෙසේවාසථ්ානයකම RSL පුහුණුව ලබා දීම අනිවාර්ය වන අතර අදාළ ෙසේවකයින් සඳහා සෑම වසර ෙදකකට වරක්ම 
පුහුණුව ලබා දිය යුතු ෙව්. රසායන කළමනාකරණ පුහුණුව ද ලබාගත හැකිය. පුහුණු ෙතොරතුරු හා ප්රෙව්ශය 
www.nikeincchemistry.com ෙවතින් ලබා ගත හැක.  

 

4. ෙල්ඛනකරණය— 
 

පුහුණු වාර්තා: සෑම ෙසේවාස්ථානයක් මගින්ම අවම වශෙයන් වසර 3ක් සඳහා RSL පුහුණු වාර්තා පවත්වා ගත යුතුය. 

පරීක්ෂණ වාර්තා: සෑම ෙසේවාසථ්ානයක් මගින්ම අවම වශෙයන් වසර 5ක් සඳහා RSL පරීක්ෂණ වාර්තා පවත්වා ගත යුතුය. 

සිද්ධිමය වාර්තා: RSL අසමර්ථතා සඳහා RSL නිරාකරණ ෙල්ඛන වසර 5ක් සඳහා පවත්වාෙගන යාම.  

ෙවනත් වාර්තා:  

a. වැඩබිෙමහි ඇති සියලු රසායන ද්රව්ය සඳහා අවම වශෙයන් වසර 2ක රසායන ද්රව්ය භාණ්ඩ ෙල්ඛනයක්. 
b. අන්තරායකර ද්රව්ය CLS හි නිශ්චිතව දක්වා ඇති පරිද්ෙදන් සංරක්ෂිත MSDS. 
c. RSL පරීක්ෂාව අසමත් වන ද්රව්ය සඳහා ද්රව්ය ෙසොයා ගැනීෙම් ෙතොරතුරු අවම වසර 2ක් සඳහා. 

  

http://www.nikeincchemistry.com/


සීමිත ද්රව්ය කළමනාකරණය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

සීමා කළ ද්රව්ය CLS – පිටුව 148 2017 සැප්තැම්බර් 

නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ ෛනතික 
අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් 
සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 

ෙයොමු: 
 
 www.nikeincchemistry.com 
 www.roadmaptozero.com 

  
NIKE CLS බලන්න: 

 අන්තරායකර ද්රව්ය 
 අන්තරායකර අපද්රව්ය 
 අපජලය 

 

http://www.nikeincchemistry.com/
http://www.roadmaptozero.com/


අන්තරායකර ද්රව්ය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

අන්තරායකර ද්රව්ය CLS – පිටුව 149 2017 සැප්තැම්බර් 

ප්රමිතිය 
සැපයුම්කරුවා, කාර්යක්ෂම හා නීත්යානුකූල රසායන ද්රව්ය කළමනාකරණ වැඩසටහනකින් සහය ලබන සීමිත ද්රව්ය කළමනාකරණය 
සඳහා අඛණ්ඩ හා නිපුණ එළඹුමක් ෙපන්වයි. වැඩසටහන විසින් රසායන ද්රව්ය ආරක්ෂාකාරී පරිහරණය, ගබඩාකරණය, භාවිතය, 
ප්රසම්පාදනය හා බැහැර කිරීම ඔසේසේ කම්කරුවන්, පරිසරය හා පාරිෙභෝගිකයන් ෙවත වන රසායනික අවදානම් මනාව හඳුනාෙගන ඒවා 
අවම කරනු ලැෙබ්. 

වගකීම් 
ස්ථානීය කළමනාකරු විසින් අන්තරායකර ද්රව්ය කාර්ය පරිපාටීන් සංවර්ධනය ෙකොට, �යාත්මක ෙකෙරනු ලැෙබන බව හා 
ඒවා අනුගමනය කරනු ලැෙබන බවට වග බලා ගත යුතුය. 

HSE නිෙයෝජිත විසින් අන්තරායකර ද්රව්ය �යාදාමයන් හා කාර්ය පරිපාටීන් පිහිටුවා, පවත්වාෙගන යාම හා �යාෙවහි 
ෙයදවීම සිදු කළ යුතුය. 

කළමනාකරුවන් හා සුපරීක්ෂකවරුන් විසින් ෙසේවකයින් පුහුණු කරනු ලැබ ඇති බව හා අන්තරායකර ද්රව්ය ප්රතිපත්ති හා 
කාර්ය පරිපාටීන්ෙග් නියමයන් අනුගමනය කරනු ලබන බවට වග බලා ගත යුතුය. 

ෙසේවකයින් අන්තරායකර ද්රව්ය ප්රතිපත්ති හා කාර්ය පරිපාටීන්ෙග් නියමයන් අනුගමනය කළ යුතුය. 

අර්ථ දැක්වීම් 
 

 අන්තරායකර ද්රව්ය යනු පහත ලාක්ෂණික ගුණාංගවලින් එකක් ෙහෝ කිහිපයක් ෙපන්නුම් කරන මූලද්රව්යයක් ෙහෝ 
ද්රව්යයකි -ජ්වලනතාව, විඛාදකතාව, ප්රති�යතාව, ධූලකතාව—සහිත භාවිතා කිරීෙම් දී, ගබඩා ෙකොට තැබීෙම් දී 
ෙහෝ ප්රවාහනෙය් දී ෙසෞඛ්යය, සුරක්ෂිතතාව, පරිසරය ෙහෝ ෙද්පළට අවදානමක් ඇති කරන්නකි. උක්ත පදය මගින් 
අන්තරායකර ද්රව්ය ෙමන්ම අන්තරායකර අපද්රව්ය ද ආවරණය ෙව්. 

අවශ්යතාවයන් 
 

1. අවදානම් ඇගයුම—සෑම ෙසේවා සථ්ානයකම අවම වශෙයන් පහත ෙද් ඇතුළත් ලිඛිත වාර්ෂික අවදානම් ඇගයීමක් තිබිය යුතුය: 

a. සියලු අන්තරායකර විය හැකි ද්රව්ය හඳුනාගැනීම සඳහා සමීක්ෂණයක්. 

b. නිරාවරණය වීෙම් මට්ටම, ආකාරය (උදා: ආඝ්රාණෙයන්, සෙමහි ස්පර්ශ වීෙමන්, ආහාර පාන මගින් ආදී) හා කාල සීමාව. 

c. භාවිතා කරන ලද මූලද්රව්ය ප්රමාණය හා ස්ථානය. 

d. ගත යුතු නිවාරණ ක්රම (උදා: වාතාශ්රය සැපයීම, ශරීරාරක්ෂක උවාරණ, හදිසි අවසථ්ා වතුර මල් ෙහෝ දෑස ්ෙසේදීෙම් ස්ථාන). 

2. ප්රතිපත්ති හා �යා පටිපාටි—සෑම ෙසේවාසථ්ානයක් මගින්ම අන්තරායකර ද්රව්ය ආ�ත අවදානම අවම කිරීම ෙහෝ දුරු කරලීම 
සඳහා අවම වශෙයන් පහත කරුණු ආවරණය කරන කාර්ය පරිපාටීන් �යාත්මක කරනු ලැබිය යුතුය: 

a. සියලු අන්තරායකර ද්රව්ය සඳහා ද්රව්ය සුරක්ෂිතතා දත්ත ප�කා (MSDS) තිබිය යුතුය. ද්රව්ය සුරක්ෂිතතා දත්ත ප�කාවක් රහිතව 
වැඩබිමක් තුළ කිසිදු අන්තරායකර ද්රව්යයක් තබා ගැනීමට ඉඩ ලබා ෙනොෙද්. අන්තරායකර ද්රව්ය භාවිතා කරන හා ගබඩා ෙකොට 
තැෙබන සෑම ප්රෙද්ශයකම MSDS තිබිය යුතුය. 

b. සෑම අන්තරායකර ද්රව්යයක්ම ගැළෙපන බහාලුම්වල අසුරා අන්තරාය ෙතොරතුරු පිළිබඳ ෙල්බලයක් අලවා තිබිය යුතුය. බහලුම්: 

 ෙහොඳ තත්ත්වෙය් පැවතිය යුතුය. 

 අදාළ අන්තර්ගතයන් බහාලීමට සුදුසු ඒවා විය යුතුය. 

 ෙසේවකයින්ෙග් භාෂාෙවන් ෙල්බල් ෙකොට කියවීමට හැකි ෙහොඳ තත්ත්වෙය් තිබිය යුතුය. 

 භාවිතා ෙනොකරන සෑම අවස්ථාවකම වසා තැබිය යුතුය. 
  



අන්තරායකර ද්රව්ය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

අන්තරායකර ද්රව්ය CLS – පිටුව 150 2017 සැප්තැම්බර් 

 සියලු ප්රාථමික ගිනි ගන්නාසුලු ද්රව්ය බහලුම් අලවා භූගත ෙකොට තැබිය යුතුය. 

 හිස ්බහලුම් ගබඩා ක්ෙෂේත්රෙය් අවශ්යතා අනුව ෙල්බල් ෙකොට අසුරා තැබිය යුතුය. 

c. ගබඩා ක්ෙෂේත්රය සැපිරිය යුතු අවශ්යතා: 

 ගබඩා ක්ෙෂේත්රය ආරක්ෂා සහිත හා ආවරණය කරන ලද එකක් විය යුතුය. 

 බහලුම් අපාරගම්ය පෘෂ්ඨයන් මත අසුරනු ලැබිය යුතුය. 

 ගබඩා ක්ෙෂේත්රවල ප්රමාණවත් වාතාශ්රයක් හා පහසුෙවන් ළඟා විය හැකි හදිසි අවසථ්ා වතුර මල් ෙහෝ ඇස ්ෙසේදීෙම් ස්ථාන 
තිබිය යුතුය. 

 ෙමම ක්ෙෂේත්රවල ආහාර ගැනීම, දුම්බීම හා පාන වර්ග ගැනීම සඳහා අවසර ෙනොෙද්. 

 ලීටර 208.2 (ගැලුම් 55) ඉක්මවන ද්රව්ය සඳහා, එනම්, විශාලතම බහලුෙම් පරිමාෙවන් අවම වශෙයන් 110% වන ද්රව්ය 
සඳහා ද්විතීයික රැඳවුමක් තිබිය යුතුය. 

 බහලුම් ෙදකක් අතර ඇවිද යාම සඳහා ප්රමාණවත් ඉඩක් තිබිය යුතුය. 

 බහලුම් ෙගොඩ ගසා ෙනොතිබිය යුතුය. 

 එකිෙනක ෙනොගැළෙපන ද්රව්ය ෙවන් ෙකොට තැබිය යුතුය. 

 වහා ගිනි ගන්නා හා දැෙවන සුලු ද්රව්ය ජ්වලන මූලාශ්රවලට ඈතින් අසුරනු ලැබිය යුතුය. 

d. සම්පීඩිත ගෑස ්සිලින්ඩර: 

 ෙකළින් අතට සිටුවා ෙපරළී ෙනොයන පරිදි රඳවා තැබිය යුතුය. 

 අන්තර්ගත වායුව හා ආ�ත උවදුරු, හඳුනාගත හැකි වන පරිදි ෙල්බල් ෙකොට තිබිය යුතුය. 

 ජ්වලන මූලාශ්ර, මල බැඳීෙම් වාතාවරණ හා දැඩි කාලගුණ තත්ත්වයන්ෙගන් ආරක්ෂා වන පරිදි ගබඩා කරනු ලැබිය යුතුය. 

 හිස ්හා පිරුණු සිලින්ඩර නියමිත පරිදි ෙල්බල් ෙකොට එකිෙනකින් ෙවන් ෙකොට තැබිය යුතුය. 

e. අන්තරායකර ද්රව්ය බැහැර කිරීම: 

 ගිනි ගන්නාසුලු ද්රව්ය බහලුම් අලවා භූගත කළ යුතුය. 

 වෑසේසන බහාලුම්වලට යටින් වෑසේසන ද්රව්ය එකතු කර ගැනීම සඳහා බන්ෙද්සි / තැටි තැබිය යුතුය. 

 වෑසස්ීම සිදුවිය යුත්ෙත් අපාරගම්ය පෘෂ්ඨයක් මතටයි. 

 කාන්දු වීම් ෙහෝ ඉහිරී යාම් වහාම පිරිසිදු කර හැරිය යුතුයි. 

f. අන්තරායකර ද්රව්ය භාවිතා කරන හා ගබඩා ෙකොට තැෙබන ස්ථානවල ලිඛිත ඉහිරීයාම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීෙම් සැලසුමක් 
හා ඊට අදාළ උපකරණ තිබිය යුතුයි. 

3. පුහුණුව—අන්තරායකර ද්රව්ය සම්බන්ධ රාජකාරි කරන ෙසේවකයින් වාර්ෂිකව හා උපද්රව, �යාදාමයන් ෙහෝ කාර්ය පරිපාටීන් 
ෙවනස්වන සෑම අවස්ථාවකම පුහුණු කරනු ලැබිය යුතුය. ෙමම පුහුණුවට අයත් විය යුතු අංග වනුෙය්: 

 අන්තරායකර ද්රව්යවල ගුණාංග හා අවදානම. 

 ද්රව්ය සුරක්ෂිතතා දත්ත ප�කාව. 

 ෙල්බල්කරණය.  



අන්තරායකර ද්රව්ය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

අන්තරායකර ද්රව්ය CLS – පිටුව 151 2017 සැප්තැම්බර් 

ඉහිරීයාම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීෙම් සැලසුම: ඉහිරීයාම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීම සඳහා රාජකාරි පවරා ඇති 
ෙසේවකයින් ෙවත වාර්ෂික ඉහිරීම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීෙම් සැලසුම සම්බන්ධ පුහුණුවක් ලබා දිය යුතුය. 

4. ෙල්ඛනකරණය— 

පුහුණු වාර්තා: සෑම ෙසේවා ස්ථානයක්ම අවම වශෙයන් අවුරුදු 3 ක්වත් පුහුණු වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

ෛවද්ය වාර්තා: සෑම ෙසේවා ස්ථානයක්ම අවම ෙසේවා කාලය සහ වසර 30 දක්වා රහස්ය හා ආරක්ෂිත ෛවද්ය වාර්තා 
නඩත්තු කළ යුතුය. නීතිෙයන් නියම කරනු ලැබ ඇති ආකාරෙයන් විනා, ෙසේවකයාෙග් ලිඛිත අනුමැතියකින් ෙතොරව 
ෛවද්ය වාර්තා අනාවරණය ෙනොකළ යුතුය. 

සිද්ධිමය වාර්තා: අන්තරායකර ද්රව්ය හා සම්බන්ධයක් ඇති සියලු සිදුවීම් පිළිබඳ වාර්තා තබා ගත යුතුය. ෙමකී වාර්තා 
අවම වසර 5ක් සඳහා තබා ගත යුතුය. 

ෙවනත් වාර්තා: 
 

a. පවතින අන්තරායකර ද්රව්ය භාණ්ඩ ලැයිස්තුව. 

b. සියළු අන්තරායකර ද්රව්ය සඳහා යථාවත් MSDS. 

c. රසායන ද්රව්යය භාවිතා කරනු ලැෙබන මුළු කාල සීමාව හා අමතර වසර 30ක් සඳහා සංරක්ෂිත MSDS. 

d. අන්තරායකර ද්රව්ය ආ�ත සියලු කටයුතු සඳහා දැනට පවතින අවදානම් ඇගයුම්. 

e. දැනට පවතින ඉහිරීම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීෙම් සැලසුම. 
 

 
 
 
 
 
නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ 
ෛනතික අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන 
තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 

ෙයොමු: 
 
 අදාළ ෙෆඩරල් හා ෙද්ශීය නීති සහ ෙරගුලාසි. 

 
 Nike ESH අත්ෙපොත, පිටු 3-1 
 



අන්තරායකර අපද්රව්ය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

අන්තරායකර අපද්රව්ය CLS – පිටුව 152 2017 සැප්තැම්බර් 

ප්රමිතිය 

ෙද්ශීය ෙරගුලාසි හා Nike ප්රමිතීන්ට අනුගත ෙවමින් සැපයුම්කරුවා සියලුම ඝන/අන්තරායකර අපද්රව්ය ෙවන් කිරීම, කළමනාකරණය 
කිරීම, ප්රවාහනය හා බැහැර කිරීම සිදු කරයි. ඒ සඳහා අවශ්ය සියලු අවසරයන් ගත යුතු අතර ඝන /අන්තරායකර අපද්රව්ය ෙවෙළඳුන් 
සුදුසුකම්ලත් සහ අවසරලත් අය බව සනාථ කරගත යුතුය. සැපයුම්කරුවා ද්රව්යවල ඵලදායීතාවය සහ අගය එකතු කරමින් ප්රතිච�කරණය 
මනිමින් අඛණ්ඩව වැඩි දියුණු කරයි. 

 අන්තරායකර අපද්රව්ය උත්පාදනය අඩු කිරීම හා අන්තරායකර අපද්රව්ය කළමනාකරණය හා බැහැර කිරීම ආ�තව මිනිස ්
ෙසෞඛ්යයට හා පරිසරයට ඇති කර අවදානම් අවම කිරීම සඳහා ප්රතිපත්ති හා ක්රමෙව්දයන් සංවර්ධනය ෙකොට �යාත්මක කිරීම. 

 බලපත්ර හා සුදුසුකම් සහිත අන්තරායකර අපද්රව්ය ප්රවාහනය කරන්නන්, ප්රතිච�කරණය කරන්නන් හා බැහැර කිරීෙම් ස්ථාන 
ෙතෝරාගැනීම හා ඔවුන් වගකීම් සහගත පරිසර කළමනාකරණ පරිචයන් අනුගමනය කරන්ෙන්දැයි යන්න තහවුරු කිරීම සඳහා 
�යාදාමයන් හා කාර්ය පරිපාටීන් සංවර්ධනය ෙකොට �යාත්මක කිරීම (උදා. භූමියට ෙහෝ ජලයට විවෘත බැහැර කිරීමට ඉඩ 
ෙනොදීම). 

වගකීම්  

ස්ථානීය කළමනාකරු විසින් අන්තරායකර අපද්රව්ය කාර්ය පරිපාටීන් සංවර්ධනය ෙකොට, �යාත්මක ෙකෙරනු ලැෙබන බව හා 
අනුගමනය කරනු ලැෙබන බවට වග බලා ගත යුතුය. 

HSE නිෙයෝජිත විසින් අන්තරායකර අපද්රව්ය කාර්ය පරිපාටීන් පිහිටුවා, පවත්වාෙගන යාම හා �යාෙවහි ෙයදවීම සිදු කළ යුතුය. 

කළමනාකරුවන් හා සුපරීක්ෂකවරුන් විසින් ෙසේවකයින් පුහුණු කරනු ලැබ ඇති බව හා අන්තරායකර අපද්රව්ය �යාදාමයන් හා කාර්ය 
පරිපාටීන්ෙග් නියමයන් අනුගමනය කරනු ලබන බවට වග බලා ගත යුතුය. 

ෙසේවකයින් අන්තරායකර අපද්රව්ය �යාදාම හා කාර්ය පරිපාටීන්ෙග් නියමයන් අනුගමනය කළ යුතුය.  

අර්ථ දැක්වීම් 

 අන්තරායකර ද්රව්ය යනු පහත ලාක්ෂණික ගුණාංගවලින් එකක් ෙහෝ කිහිපයක් ෙපන්නුම් කරන අපද්රව්යයකි – ජ්වලනතාව, 
විඛාදකතාව, ප්රති�යතාව, ධූලකතාව – සහිත ෙනොනිසි ෙලස පිළියම්, ගබඩා ෙහෝ ප්රවාහනය කළ විට ෙසෞඛ්යය, සුරක්ෂිතතාව, 
පරිසරය ෙහෝ ෙද්පළට අවදානමක් ඇති කරන්නකි.  

 අන්තරායකර අපද්රව්ය උප ෙකොන්ත්රාත්කරුෙවෝ: අන්තරායකර අපද්රව්ය පරිහරණය, කළමනාකරණය, ප්රවාහනය, පිරියම් කිරීම ෙහෝ 
බැහැර කිරීම සඳහා සැපයුම්කරු විසින් අතුරු ගිවිසුමක් ඇති කර ගන්නා ෙතවැනි පාර්ශ්වීය විකුණුම්කරුවන් ෙව්. 

 

අවශ්යතාවයන් 

1. අවදානම් ඇගයුම—සෑම ෙසේවා සථ්ානයකම අවම වශෙයන් පහත ෙද් ඇතුළත් ලිඛිත වාර්ෂික අවදානම් ඇගයීමක් තිබිය යුතුය: 

a. සියලු අන්තරායකර අපද්රව්ය ප්රවාහ හඳුනාගැනීම. 

b. උත්පාදනය කරන ලද අන්තරායකර අපද්රව්ය ප්රමාණය හා ඉන් ඇතිවන පාරිසරික හා මානව බලපෑම තීරණය කිරීම. 

c. ගත යුතු නිවාරණ ක්රම �යාවට නැංවීම (උදා: වාතාශ්රය සැපයීම, ශරීරාරක්ෂක උවාරණ, හදිසි අවස්ථා වතුර මල් ෙහෝ දෑස ්
ෙසේදීෙම් ස්ථාන, නිසි ෙලස ෙල්බල් කිරීම හා සලකුණු කිරීම, අන්තරායකර අපද්රව්ය උප ෙකොන්ත්රාත් කළමනාකරණ 
වැඩසටහන). 

2. ප්රතිපත්ති හා �යා පටිපාටි—මසකට කි.ග්රෑ. 100 (රාත්තල් 220) ෙහෝ ඊට වැඩි අන්තරායකර අපද්රව්ය ප්රමාණයක් උත්පාදනය 
කරන ෙහෝ ගබඩා කරන සෑම ෙසේවාස්ථානයක් මගින්ම අන්තරායකර අපද්රව්ය හා බැඳුණු අවදානම අවම කර ගැනීම ෙහෝ දුරු 
කරලීම සඳහා අවම වශෙයන් පහත අවශ්යතා ආවරණය ෙකෙරන ක්රමෙව්දයන් �යාත්මක කළ යුතුය: 



අන්තරායකර අපද්රව්ය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

අන්තරායකර අපද්රව්ය CLS – පිටුව 153 2017 සැප්තැම්බර් 

a. මූලාශ්ර හඳුනාගැනීම හා උත්පාදනය ෙකෙරන අන්තරායකර අපද්රව්ය ගණනය කිරීම. 

b. අන්තරායකර අපද්රව්ය උත්පාදනය, ගබඩා කිරීම හා බැහැර කිරීම සඳහා අවශ්ය සියලු අවසර පත්ර ෙද්ශීය නීතිරීතිවලට අනුකූලව 
ලබා ගැනීම. 

c. අන්තරායකර අපද්රව්ය ගබඩා ක්ෙෂේත්ර සැපිරිය යුතු අවශ්යතා: 

a. ගබඩා ක්ෙෂේත්රය ආරක්ෂා සහිත එකක් විය යුතුය 

b. ගබඩා ක්ෙෂේත්රවල ප්රමාණවත් වාතාශ්රයක් හා පහසුෙවන් ළඟා විය හැකි හදිසි අවසථ්ා ඇස ්ෙසේදීෙම් වතුර මල් ස්ථාන තිබිය 
යුතුය 

c. ආහාර ගැනීම, දුම්බීම හා පාන වර්ග ගැනීම තහනම් බව දැක්ෙවන සංඥා රැඳවිය යුතුය 

d. අන්තරායකර අපද්රව්ය ගබඩා ක්ෙෂේත්ර ආවරණය කර තිබිය යුතුය 

e. බහලුම්වල මුළු පරිමාව ගැලුම් 55 (ලීටර 208) ඉක්මවන විට, ද්විතීයික රැඳවුම අවම වශෙයන් විශාලතම බහලුෙම් 
පරිමාෙවන් 110% විය යුතුය 

f. අන්තරායකර අපද්රව්ය ගබඩා ක්ෙෂේත්ර ආසන්නෙය් අවශ්ය ශරීරාරක්ෂක උවාරණ (PPE) ද ඇතුළුව ඉහිරී යාම් සම්බන්ධෙයන් 
කටයුතු කිරීම සඳහා අවශ්ය වන උපකරණ තිබිය යුතුය 

g. වහා ගිනි ගන්නා හා දැෙවන සුලු අපද්රව්ය ජ්වලන මූලාශ්රවලට ඈතින් අසුරනු ලැබිය යුතුය 

h. එකිෙනක ෙනොගැළෙපන අපද්රව්ය ෙවන් ෙකොට තැබිය යුතුය 

i. බහලුම් ෙදකක් අතර ඇවිද යාම සඳහා ප්රමාණවත් ඉඩක් තිබිය යුතුය 

j. බහලුම් ෙගොඩ ගසා ෙනොතිබිය යුතුය 

k. අන්තරායකර අපද්රව්ය ගබඩා ක්ෙෂේත්රය අන්තරායකර ෙනොවන අපද්රව්යවලින් ෙවන්ව ඒවාට යාබද ෙනොවන ස්ථානයක පිහිටා 
තිබිය යුතුය 

d. අන්තරායකර අපද්රව්ය ගබඩා බහලුම් සැපිරිය යුතු අවශ්යතා: 

a. බහලුම් අපාරගම්ය පෘෂ්ඨයන් මත අසුරනු ලැබිය යුතුය 

b. බහලුම් හා අපද්රව්ය එකිෙනක ගැළපිය යුතුය 

c. බහලුම් ෙහොඳ තත්ත්වෙය් තිබිය යුතුය 

d. සෑම බහාලුමක්ම පැහැදිළිව අන්තරායකර අපද්රව්ය ෙලස ෙල්බල් ෙකොට තිබිය යුතු අතර එහි අපද්රව්යෙය් අනන්යතාව හා 
උපද්රව ඇතුළත් විය යුතුය 

e. අපද්රව්ය බහලුම්වලින් ඉවත් කරන අවස්ථාවල දී හැර අනිකුත් සෑම අවස්ථාවකම මූඩි වසා තැබිය යුතුය 

e. අපද්රව්ය අඩු කිරීෙම් හා අවම කිරීෙම් වැඩසටහනක් සම්පාදනය ෙකොට �යාවට නැංවිය යුතුය. 

 අන්තරායකර අපද්රව්ය උත්පාදනය අඩු කිරීම සඳහා සැපයුම්කරු විසින් වාර්ෂික සැලසුමක් ෙගොඩ 
නැගීම නිර්ෙද්ශීත මනා පරිචයයි. 

f. අන්තරායකර අපද්රව්ය ගබඩා ක්ෙෂේත්රයන් සම්බන්ධව සතිපතා පරීක්ෂණ පවත්වා සටහන් තැබීම. 



අන්තරායකර අපද්රව්ය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

අන්තරායකර අපද්රව්ය CLS – පිටුව 154 2017 සැප්තැම්බර් 

g. අන්තරායකර අපද්රව්ය සාධාරණ කාල සීමාවන් ඇතුළත බැහැර කරනු ලැබිය යුතුය (ෙද්ශීය නීතිය යටෙත් සීමාවන් නිශච්ිතව 
දක්වා නැති නම්, කුඩා හා විශාල ප්රමාණෙය් උත්පාදකයන් සඳහා වන එක්සත් ජනපද පාරිසරික ආරක්ෂණ-EPA නියමයන් 
බලන්න). 

h. බලපත්ර හා අවසර ලද අන්තරායකර අපද්රව්ය ප්රවාහනකරුවන්, ප්රතිකර්ම හා බැහැර කිරීෙම් පහසුකම් සපයන්නන් ෙයොදා ගන්න. 
 

 අන්තරායකර අපද්රව්ය උප ෙකොන්ත්රාත්කරුවන්ට සුදුසුකම් ලබා දීමට හා ඔවුන්ව අධීක්ෂණය 
කිරීමට සැපයුම්කරු විසින් පරිපූර්ණ හා ස්ථාවර �යාදාමයක් භාවිතා කිරීම නිර්ෙද්ශිත මනා 
පරිචයයි. සුදුසුකම් �යාදාමයට ඇතුළත් විය හැක්ෙක්: 

• උප ෙකොන්ත්රාත්කරු විසින් සම්පූර්ණ කරන ලද පහත දෑ ඇතුළත් පූර්ව සුදුසුකම් ආකෘතිය: 
o පූර්ව කාර්ය සාධනය 
o වගකීම් රක්ෂණ ආවරණය 
o ෛනතිකව අවශ්ය ෙකෙරන අවසර පත්ර හා බලපත්රවලට සාක්ෂි 

• උප ෙකොන්ත්රාත්කරුවන් පිළිගැනීම හා ප්රතික්ෙෂේප කිරීෙම් නිර්ණායක 
• උප ෙකොන්ත්රාත්කරුෙග් පහසුකම් පිළිබඳ වැඩබිෙම් සිට ඇගයීම හා පරීක්ෂා කිරීම 
• Nike අපද්රව්ය විකුණුම්කරු කළමනාරණ හා තක්ෙසේරු කිරීෙම් මාර්ෙගෝපෙද්ශවලට 

අනුගාමීව උප ෙකොන්ත්රාත්කරුෙග් ෙමෙහයුම් වාර්ෂික ඇගයිම 
• අන්තරායකර අපද්රව්ය උප ෙකොන්ත්රාත්කරුවන්ෙග් වාර්ෂික ඇගයුම මත පදනම්ව ෙතෝරා 

ගැනීෙම් ක්රමෙව්දය වාරිකව සමාෙලෝචනය කිරීම 

i. අන්තරායකර අපද්රව්ය ගිවිසුම්කරුවන් පිළිබඳව තමාෙග්ම සමාෙලෝචනයක් පැවැත්වීම සඳහා අයිතිය Nike සතුය. ඊට අමතරව, 
නිරීක්ෂිත බැහැර කිරීෙම් පරිචයන් සම්බන්ධ ලිඛිත සත්යාපනයක් සැපයුම්කරු විසින් Nike ෙවත ලබා ෙදන ෙලස Nike විසින් 
ඉල්ලනු ලැබිය හැක.  

j. ෙමහි මින්මතු අර්ථ දක්වා ඇති පරිදි අන්තරායකර අපද්රව්ය වැඩබිම තුළ පිළිසස්ීම ෙහෝ බැහැර කිරීම තහනම් ෙව් 

3. පුහුණුව 

අන්තරායකර අපද්රව්ය කළමනාකරණය: අන්තරායකර අපද්රව්ය කළමනාකරණය (උදා: රැස ්කිරීම, සම්පිණ්ඩනය, ගබඩා කිරීම, 
පදම්/බැහැර කිරීම සඳහා යැවීමට සූදානම් කිරීම) සම්බන්ධ රාජකාරි කරන ෙසේවකයින්ට ප්රථම වරට බඳවා ගැනීෙම් දී පුහුණුවක් ලබා 
ෙදන අතර ඉන් අනතුරුව වාර්ෂිකව මතකය පිබිදීෙම් පුහුණුවක් ලබා ෙද්. පුහුණුෙව් මාතෘකාවලට ඇතුළත් වන්ෙන්:  

• හඳුනාගැනීම/තීරණය කිරීම 

• පරිහරණය 

• අවම කිරීම 

• දත්ත රැස ්කිරීම 

• ෙල්ඛනකරණය 

• ප්රවාහන, ගබඩා හා බැහැර කිරීෙම් අවදානම්, බලපෑම් හා අවශ්යතා 

 
  



අන්තරායකර අපද්රව්ය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

අන්තරායකර අපද්රව්ය CLS – පිටුව 155 2017 සැප්තැම්බර් 

4. ෙල්ඛනකරණය— 

බැහැර කිරීෙම් වාර්තා: අන්තරායකර අපද්රව්ය වාර්තාවලට ඇතුළත් විය යුත්ෙත්: ද්රව්යෙය් නම; ෙභෞතික තත්ත්වය; ආ�ත කවර ෙහෝ 
උපද්රව (ගිනි ගන්නාසුලු, විඛාදක ධූලක ෙහෝ ප්රති�යාකාරී); ප්රතිකර්ම/බැහැර කිරීම සඳහා යැවුණු දිනය හා ප්රමාණය; අපද්රව්ය 
උත්පාදනය කළ සථ්ානය/ උත්පාදකෙග්, ප්රවාහනකරු, ගබඩාව සහ අවසන් බැහැර කිරීෙම් සමාගෙම් ව්යාපාරික නාමය හා ලිපිනය; 
අවසාන බැහැර කිරීෙම් ස්ථානය මගින් ලැබුණු බව සහතික කරමින් අත්සන් කරන ලද ප්රවාහන ෙල්ඛනෙය් පිටපතක්. වාර්තා අවම 
වශෙයන් වසර 5ක් සඳහා තබා ගත යුතුය.  

පුහුණු වාර්තා: සෑම ෙසේවා ස්ථානයක්ම අවම වශෙයන් අවුරුදු 3 ක්වත් පුහුණු වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

ෛවද්ය වාර්තා: සෑම ෙසේවා ස්ථානයක්ම අවම ෙසේවා කාලය සහ වසර 30 දක්වා රහස්ය හා ආරක්ෂිත ෛවද්ය වාර්තා නඩත්තු කළ 
යුතුය. නීතිෙයන් නියම කරනු ලැබ ඇති ආකාරෙයන් විනා, ෙසේවකයාෙග් ප්රකාශිත ලිඛිත අනුමැතියකින් ෙතොරව ෛවද්ය වාර්තා 
අනාවරණය ෙනොකළ යුතුය. 

සිද්ධිමය වාර්තා: සෑම ෙසේවා සථ්ානයක්ම අවම වසර 5 ක් සඳහා සිද්ධි වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. 

ෙවනත් වාර්තා:  

a. පවතින අනතුරු ඇගයුම හා අවශ්ය අවසර පත්ර. 

b. අවම වසර 1ක් සඳහා පරීක්ෂණ පැවැත්වීම. 

c. සැපයුම්කරු විසින් ෙයොදාගන්නා බලපත්ර/අවසරපත්ර සහිත අන්තරායකර අපද්රව්ය උප ෙකොන්ත්රාත්කරුවන්ෙග් ෙල්ඛනය. 

 

නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ ෛනතික 
අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් 
සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 

ෙයොමු: 

 අදාළ ෙෆඩරල් හා ෙද්ශීය නීති සහ ෙරගුලාසි. 

 Nike “අන්තරායකර ද්රව්ය” නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය. 

 Nike ESH අත්ෙපොත, පිටු 2-9 

 Nike අපද්රව්ය විකිණුම්කරු කළමනාකරණ හා ඇගයුම් මාර්ෙගෝපෙද්ශය 



ඝන අපද්රව්ය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

ඝන අපද්රව්ය CLS – පිටුව 156 2017 සැප්තැම්බර් 

ප්රමිතිය 

ෙද්ශීය ෙරගුලාසි හා Nike ප්රමිතීන්ට අනුගත ෙවමින් සැපයුම්කරුවා සියලුම ඝන/අන්තරායකර අපද්රව්ය ෙවන් කිරීම, කළමනාකරණය 
කිරීම, ප්රවාහනය හා අපහරණය සිදු කරයි. ඒ සඳහා අවශ්ය සියලු අවසරයන් ගත යුතු අතර ඝන /අන්තරායකර අපද්රව්ය ෙවෙළඳුන් 
සුදුසුකම්ලත් සහ අවසරලත් අය බව සනාථ කරගත යුතුය. සැපයුම්කරුවා ද්රව්යවල ඵලදායීතාවය සහ අගය එකතු කරමින් ප්රතිච�කරණය 
මනිමින් අඛණ්ඩව වැඩි දියුණු කරයි. 

 ඝන අපද්රව්ය අවම කිරීම හා කළමනාකරණය සඳහා �යාදාමයන් හා කාර්ය පරිපාටීන් සකස ්කර �යාත්මක කිරීම. 

 බලපත්ර හා සුදුසුකම් සහිත අපද්රව්ය ප්රවාහනය කරන්නන්, ප්රතිච�කරණය කරන්නන් හා බැහැර කිරීෙම් සථ්ාන ෙතෝරාගැනීම 
සඳහා �යාදාමයන් හා කාර්ය පරිපාටීන් නිර්මාණය ෙකොට �යාත්මක කිරීම හා ඔවුන් වගකීම් සහගත පරිසර කළමනාකරණ 
පරිචයන් (උදා: භූමියට ෙහෝ ජලයට විවෘතව බැහැර කිරීම, භෂ්මක අළු ෙහෝ ක්ෂරිත වැනි අපද්රව්ය අතුරු නිෂ්පාදන අනිසි ෙලස 
බැහැර කිරීම ෙහෝ පාලනය ෙනොකළ පිළිසස්ීම ෙහෝ විෙමෝචන සඳහා ඉඩ ෙනොදීම) අනුගමනය කරන්ෙන්දැයි යන්න තහවුරු 
කිරීම. 

වගකීම්  

ස්ථානීය කළමනාකරු විසින් ඝන අපද්රව්ය අවම කිරීම හා කළමනාකරණය සඳහා කාර්ය පරිපාටීන් නිර්මාණය ෙකොට, �යාත්මක 
ෙකෙරනු ලැෙබන බව හා අනුගමනය කරනු ලැෙබන බවට වග බලා ගත යුතුය. 

HSE නිෙයෝජිත විසින් ඝන අපද්රව්ය �යාපිළිෙවත් සහ කාර්ය පරිපාටීන් පිහිටුවා, පවත්වාෙගන යාම හා �යාෙවහි ෙයදවීම සිදු කළ යුතුය. 

කළමනාකරුවන් හා සුපරීක්ෂකවරුන් විසින් ෙසේවකයින් පුහුණු කරනු ලැබ ඇති බව හා ඔවුන් ඝන අපද්රව්ය �යාදාමයන් හා කාර්ය 
පරිපාටීන්ෙග් නියමයන් අනුගමනය කරනු ලබන බවට වග බලා ගත යුතුය. 

ෙසේවකයින් ඝන අපද්රව්ය �යාදාම හා කාර්ය පරිපාටීන් අනුගමනය කළ යුතුය. 

අර්ථ දැක්වීම් 

 සංවෘත දාම ප්රතිච�කරණය යනු Nike මගින් අනුමත කරන ලද බාහිර විකුණුම්කරුවකු විසින් ඝන අපද්රව්ය Nike ෙවත මුලින් 
සපයන ලද ද්රව්යය ෙහෝ සංරචකයට ෙහෝ ඊට සමාන ද්රව්යයකට ෙහෝ සංරචකයකට ප්රතිච�කරණය කරනු ලැබීෙම් ප්රතිච�කරණ 
ක්රමයකි. 

 ෙකොම්ෙපෝස්ට් කිරීම යනු කාබනික ද්රව්ය පාලිත ෛජවීය විසංෙයෝජනයට ලක් කිරීමයි. 

 අවච�කරණය යනු Nike හා Nike මගින් අනුග්රහය දක්වන පාර්ශ්වකරුවන් හැර ෙවනත් පාර්ශ්වකරුවන්ෙග් භාවිතය සඳහා බාහිර, 
ෙතවැනි පාර්ශ්වයක් විසින් ඝන අපද්රව්ය ප්රතිච�කරණය කිරීෙම් ප්රතිච�කරණ ක්රමයකි. අභ්යන්තර ප්රතිච�කරණය, සංවෘත දාම 
ප්රතිච�කරණය හා Nike අනුග්රාහික ප්රතිච�කරණය අවච�කරණයට අයත් ෙනොෙව්. 

 බලශක්ති ප්රතිසාධනය යනු ද්රව්යෙයහි ඇති ෙහෝ ඒ ෙවතින් තාප අන්තර්ගතය ෙහෝ ෙවනත් සව්රූපයක බලශක්තීන් භාවිතා කිරීම 
සඳහා ඝන අපද්රව්යයක සමස්තය ෙහෝ ෙකොටසක් පිරිසැකසුම් කරනු ලැෙබන ක්රමෙව්දයකි.  

 අන්තරායකර ද්රව්ය යනු පහත ලාක්ෂණික ගුණාංගවලින් එකක් ෙහෝ කිහිපයක් ෙපන්නුම් කරන අපද්රව්යයකි – ජ්වලනතාව, 
විඛාදකතාව, ප්රති�යතාව, ධූලකතාව – සහිත ෙනොනිසි ෙලස පිළියම්, ගබඩා ෙහෝ ප්රවාහනය කළ විට ෙසෞඛ්යය, සුරක්ෂිතතාව, 
පරිසරය ෙහෝ ෙද්පළට අවදානමක් ඇති කරන්නකි. 

 භසම්ීකරණය යනු බලශක්ති ප්රතිසාධනයකින් ෙතොරව ඝන අපද්රව්ය පුළුස්සා දැමීෙම් ක්රමෙව්දයකි. 

 අභ්යන්තර ප්රතිච�කරණය යනු සැපයුම්කරුෙග් නිෂ්පාදන �යාවලිය ෙවත නැවත ෙයදවීම සඳහා වැඩබිම තුළ දීම ඝන අපද්රව්ය 
පිරිසැකසුම් කිරීෙම් ප්රතිච�කරණ ක්රමයකි. 



ඝන අපද්රව්ය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

ඝන අපද්රව්ය CLS – පිටුව 157 2017 සැප්තැම්බර් 

 ඉඩම් පිරවුම යනු මහජන ෙසෞඛ්යයට හා පරිසරයට වන හානි අවම කරන ආකාරෙය් ක්රමෙව්දයකට සැලසුම් කර, ඉදි කරනු ලැබ 
ෙමෙහයවනු ලැෙබන සැලසුම්ගත බැහැර කිරීෙම් ස්ථානයක් ෙවත ඝන අපද්රව්ය බැහැර කිරීෙම් ඝන අපද්රව්ය කළමනාකරණ 
ක්රමෙව්දයකි. 

 Nike අනුග්රාහික ප්රතිච�කරණය යනු ද්විතීයික නිෂ්පාදනවලට ප්රතිච�කරණය කිරීම සඳහා Nike මගින් අනුග්රහය දක්වන බාහිර 
විකුණුම්කරුවකු විසින් ඝන අපද්රව්ය කළමනාකරණය කරනු ලැබීෙම් ප්රතිච�කරණ ක්රමයකි.  

 ප්රතිච�කරණය යන්ෙනන් අදහස ්වන්ෙන් නව නිෂ්පාදනයක් නිපදවීම සඳහා අමුද්රව්යයක් ෙලස ඝන අපද්රව්ය ෙයොදා ගනු ලබන කවර 
ෙහෝ ක්රමෙව්දයකි 

 ඝන අපද්රව්ය යනු භාණ්ඩ හා ෙසේවා භාවිතයට ගැනීෙමන් සහ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනෙයන් සැපයුම්කරුෙග් කර්මාන්තශාලාෙව් දී 
උත්පාදනය වූ ඉවත ලන ද්රව්ය ෙව්. ෙමම අර්ථ දැක්වීමට අන්තරායකර අපද්රව්ය අයත් ෙනොෙව්. ඝන අපද්රව්ය සඳහා උදාහරණ ෙලස 
නිෂ්පාදනෙය් දී කැපීෙම් දී හා අච්චු කැපීෙම් දී ඉතුරු වන සුන්බුන්, වැඩබිෙමහි ශක්ති දාහක අළු, අපජල ෙරොන්මඩ, ආහාර හා 
උද්යාන/ෙගවතු අපද්රව්ය, කඩදාසි, කාඩ්ෙබෝඩ්, ෙරදි, සම්, නිෂ්පාදන ඇසුරුම්, වීදුරු හා ෙලෝහ බහලුම් දැක්විය හැක. 

 ඝන අපද්රව්ය උප ෙකොන්ත්රාත්කරු: ඝන අපද්රව්ය හැසිරවීම, කළමනාකරණය, ප්රවාහනය, පදම් කිරීම, ප්රතිච�කරණය ෙහෝ ඉවත ලෑම 
සඳහා සැපයුම්කරු විසින් අතුරු ගිවිසුම් ඇති කර ගන්නා ප්රවාහන ෙසේවා, අපද්රව්ය කළමනාකරණ මධ්යස්ථාන, අවච�කරණ ෙසේවා හා 
බැහැර කිරීෙම් ස්ථාන වැනි ෙතවැනි පාර්ශව්ීය විකුණුම්කරුවන්. 

 මූලාශ්ර අඩු කිරීම යනු මූලාශ්රෙය් දී අපද්රව්ය ඇතිවීම වැළැක්වීෙම් කසළ කළමනාකරණ ක්රමෙව්දයකි. මීට නිෂ්පාදනය ෙහෝ අමුද්රව්යය 
එහි ප්රෙයෝජ්ය ආයු කාලය නිමා කිරීමට ෙපර එහි අනන්යතාව ෙවනස ්ෙනොකර නැවත භාවිතා කිරීම ෙහෝ ෙවනත් අරමුණක් සඳහා 
භාවිතා කිරීම ද ඇතුළත් ෙව්. 

අවශ්යතාවයන් 

1. අවදානම් ඇගයුම—සෑම ෙසේවාසථ්ානයකටම අවම වශෙයන් පහත අවශ්යතා සපුරාලන ලිඛිත වාර්ෂික ඝන අපද්රව්ය අවදානම් 
ඇගයුමක් තිබිය යුතුය: 

a. ඝන අපද්රව්ය හැසිරවීම, ගබඩාකරණය, ප්රවාහනය, ප්රතිච�කරණය හා ඉවත ලෑම ආ�ත ෙසෞඛ්ය, ආරක්ෂක හා පාරිසරික උවදුරු 
හඳුනාගැනීම. 

b. උවදුරු ආ�ත අවදානම් ඇගයීම. 

c. අවදානම අඩු කිරීම සඳහා පාලන ක්රමෙව්දයන් හඳුනාගැනීම (උදා: ෙවන් කිරීම, නිසි පරිදි ෙල්බල් කිරීම හා සලකුණු කිරීම, 
ශරීරාරක්ෂක උවාරණ, අවම කිරීම, සුදුසුකම් ලත් ඝන අපද්රව්ය උප ෙකොන්ත්රාත්කරුවන් ෙයොදාෙගන ඔවුන්ව නිරතුරුව 
අධීක්ෂණය කිරීම ආදී).  

2. ප්රතිපත්ති හා �යා පටිපාටි—සෑම ෙසේවාසථ්ානයක් මගින්ම අවම වශෙයන් පහත කරුණු ඇතුළත් වන කාර්ය 
පරිපාටීන් සකස ්කර �යාත්මක කළ යුතුය: 

a. ඝන අපද්රව්යවල සියලු ප්රවාහ සඳහා භාණ්ඩ ෙල්ඛනයක්. භාණ්ඩ ෙල්ඛනෙය් උත්පාදිත, ප්රතිච�කෘත හා ඉවත ලූ අපද්රව්ය 
වර්ගයන් හා ප්රමාණයන්, ඉවත ලෑෙම් ස්ථානවල නම් හා පිහිටීම් ඇතුළත් විය යුතුය. 

b. ඝන අපද්රව්ය අවම කිරීෙම් වැඩසටහන. මූලාශ්ර අඩු කිරීෙම් අවස්ථා හා ප්රයත්නයන් හඳුනාෙගන ෙල්ඛනගත කිරීම. 
  



ඝන අපද්රව්ය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

ඝන අපද්රව්ය CLS – පිටුව 158 2017 සැප්තැම්බර් 

 සැපයුම්කරු විසින් ප්රාථමික උපාය මාර්ගය ෙලස මූලාශ්ර අඩු කිරීම ද අවසාන විකල්පය ෙලස 
භසම්ීකරණය ද ෙයොදා ගනිමින් කළමනාකරණ උපාය මාර්ගවල පහත ධූරාවලිය අනුව ඝන අපද්රව්ය 
කළමනාකරණය කිරීම නිර්ෙද්ශිත මනා පරිචයයි. 
• මූලාශ්ර අඩු කිරීම 
• අභ්යන්තර ප්රතිච�කරණය 
• සංවෘත දාම ප්රතිච�කරණය 
• Nike අනුග්රාහික ප්රතිච�කරණය 
• අවච�කරණය 
• බලශක්ති ප්රතිසාධනය 
• ඉඩම් පිරවුම 
• භසම්ීකරණය 

c. අපද්රව්ය නැවත භාවිතා කළ හැකි, ප්රතිච�කරණය කළ හැකි හා ප්රතිච�කරණය කළ ෙනොහැකි වර්ගීකරණයන්ට ෙවන් කිරීම. 
උක්ත එක් එක් අපද්රව්ය වර්ගය සඳහා ෙවන ෙවනම පිරිසිදු බහලුම් සපයනු ලැබිය යුතුය.  

d. අන්තරායකර අපද්රව්ය හා ඝන අපද්රව්ය ෙවන් කරනු ලදුව ෙවන්ව යාබද ෙනොවූ ක්ෙෂේත්රවල ගබඩා කරනු ලැබිය යුත්ෙත්ය. 

e. අන්තරායකර අපද්රව්ය ගබඩා ක්ෙෂේත්ර ආවරණය කරන ලද ආරක්ෂා සහිත ඒවා විය යුතු අතර පෘෂ්ඨයන් පාරගම්ය ෙනොවිය යුතුය. 

f. බලපත්ර හා අවසර ලද ඝන අපද්රව්ය ප්රවාහන හා බැහැර කිරීෙම් පහසුකම් සපයන්නන් ෙයොදා ගන්න. 
 නිර්ෙද්ශිත මනා පරිචයක් ෙලස මසකට කි.ග්රෑ. 4,000 ෙහෝ ඊට වැඩි ඝන අපද්රව්ය ප්රමාණයක් 

උත්පාදනය කරන ෙසේවාසථ්ාන මගින් ඝන අපද්රව්ය උප ෙකොන්ත්රාත්කරුවන්ට සුදුසුකම් ලබා දීම  
හා අධීක්ෂණය සඳහා පරිපූර්ණ හා ස්ථාවර ක්රමෙව්දයක් ෙයොදා ගත යුතුය. සුදුසුකම් �යාදාමයට 
ඇතුළත් විය හැක්ෙක්: 
• උප ෙකොන්ත්රාත්කරු විසින් සම්පූර්ණ කරන ලද පහත දෑ ඇතුළත් පූර්ව සුදුසුකම් ආකෘතිය: 

o පූර්ව කාර්ය සාධනය 
o වගකීම් රක්ෂණ ආවරණය 
o ෛනතිකව අවශ්ය ෙකෙරන අවසර පත්ර හා බලපත්රවලට සාක්ෂ්ය 

• උප ෙකොන්ත්රාත්කරුවන් පිළිගැනීම හා ප්රතික්ෙෂේප කිරීෙම් නිර්ණායක 
• උප ෙකොන්ත්රාත්කරුෙග් පහසුකම් පිළිබඳ වැඩබිෙම් සිට ඇගයීම හා පරීක්ෂා කිරීම 
• Nike අපද්රව්ය විකුණුම්කරු කළමනාරණ හා තක්ෙසේරු කිරීෙම් මාර්ෙගෝපෙද්ශවලට අනුගාමීව 

උප ෙකොන්ත්රාත්කරුෙග් ෙමෙහයුම් වාර්ෂික ඇගයිම 
• ඝන අපද්රව්ය උප ෙකොන්ත්රාත්කරුෙග් වාර්ෂික ඇගයුම මත පදනම්ව ෙතෝරා ගැනීෙම් 

ක්රමෙව්දය වාරිකව සමාෙලෝචනය කිරීම 

g. ෙමහි මින්මතු අර්ථ දක්වා ඇති පරිදි ඝන අපද්රවය වැඩබිම තුළ පිළිස්සීම ෙහෝ බැහැර කිරීම තහනම් ෙව්. 

3. පුහුණුව— 

ඝන අපද්රව්ය කළමනාකරණය: නඩත්තු, ආරක්ෂක හා කම්හල් සුන්බුන් කළමනාකරණ කාර්ය මණ්ඩලය වැනි – ඝන අපද්රව්ය 
හැසිරවීම හා සම්බන්ධ කටයුතුවල ෙයෙදන ෙසේවකයින්ට මුල් පත්වීෙම් දී පුහුණුවක් ලැෙබනු අතර ඉන් අනතුරුව සෑම වසර 
ෙදකකට වරක්ම මතකය පිබිදීෙම් පුහුණුවක් ලැෙබනු ඇත. පුහුණුෙව් මාතෘකාවලට ඇතුළත් වන්ෙන්: 

 අන්තරායකර අපද්රව්ය හඳුනාගැනීම 

 ප්රතිච�කරණය සඳහා රැස ්කරන ලද ද්රව්ය අපවිත්ර වීම හඳුනාගැනීම හා වැළැක්වීම 



ඝන අපද්රව්ය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

ඝන අපද්රව්ය CLS – පිටුව 159 2017 සැප්තැම්බර් 

 නිසි ඝන අපද්රව්ය හැසිරවීම, ගබඩා කිරීම, ෙල්ඛනගත කිරීම හා බැහැර කිරීෙම් තාක්ෂණයන් හා �යා පටිපාටීන් 

 මූලාශ්ර අඩු කිරීම සඳහා වන නිශ්චිත ෙමෙහයුම් �යාමාර්ග 

 ශරීරාරක්ෂක උපකරණ භාවිතය 

4. ෙල්ඛනකරණය — 

බැහැර ලීෙම් හා ප්රතිච�කරණ වාර්තා: අවම වසර 3ක් සඳහා ඝන අපද්රව්ය බැහැර කිරීම හා ප්රතිච�කරණ වාර්තා තබාගත යුතුය. 
වාර්තාවල අපද්රව්ය විස්තර, ප්රමාණය, හා යැවූ දිනය සහ එය යැවූෙය් බැහැර කිරීමටද ප්රතිච�කරණය සඳහාද යන්න ඇතුළත්විය 
යුතුය.  

පුහුණු වාර්තා: ෙසේවක පුහුණු කිරීම් වාර්තා වසර 3ක් සඳහා ලද හැකි වන පරිදි රඳවා ගත යුතුය. 

සිද්ධිමය වාර්තා: සියලුම සිදුවීම් පිළිබඳ වාර්තා අවම වසර 5ක් සඳහා තබා ගත යුතුය. 

ෙවනත් වාර්තා:  

a. වර්තමාන ඝන අපද්රව්ය අවදානම් ඇගයුම. 

b. අවශ්ය කරන නියාමන බලපත්ර. 

c. අවම වසර 5 ක් සඳහා ඝන අපද්රව්ය බැහැර කිරීෙම් ෙල්ඛන. 

d. සැපයුම්කරුවා විසින් භාවිතා කරන ලද බලපත්රලත්/අවසරලත් ඝන අපද්රව්ය ෙවෙළන්දන් ලැයිස්තුව. 

 

නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ ෛනතික 
අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් 
සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 

ෙයොමු: 

 අදාළ ෙෆඩරල් හා ෙද්ශීය නීති සහ ෙරගුලාසි. 

 Nike “අන්තරායකර අපද්රව්ය” නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය. 

 Nike ESH අත්ෙපොත, පිටු 2-20 

 Nike අපද්රව්ය ෙවෙළඳ කළමනාකරණය හා ඇගයීම් මාර්ෙගෝපෙද්ශය 

 Nike අපද්රව්ය අවම කිරීෙම් වැඩසටහන් අත්ෙපොත 



අපජලය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

අපජලය CLS – පිටුව 160 2017 සැප්තැම්බර් 

ප්රමිතිය 

අදාළ ෙද්ශීය නීති ෙරගුලාසි හා Nike ප්රමිතීන්ට අනුගත ෙවමින් සැපයුම්කරුවා පානීය ජලය ලබාගැනීම හා අපජලය බැහැර කිරීම අවම 
කරයි. ජල අවදානම හඳුනාගනිමින් හා කළමනාකරණය කරමින් සහ ෙමෙහයුම් කටයුතු වලදී ජල භාවිතය අඩු කර ඵලදායී ෙලස භාවිතා 
කිරීම ප්රවර්ධනය කරමින් සැපයුම්කරුවා යහපත් ජල ආරක්ෂකෙයක් බවට පත්ෙව්. 

වගකීම්  

ස්ථාන භාර/ෙසේවා සථ්ාන කළමනාකරු විසින් අපජලය මුදාහැරීම සඳහා වන �යා පටිපාටීන් සංවර්ධනය කර, �යාත්මක කරමින් 
අනුගමනය කරන බවට තහවුරු කළ යුතුය. 

HSE නිෙයෝජිතයා, අපජලය කළමනාකරණය සම්බන්ධ �යාපටිපාටීන් ස්ථාපිත කර, නඩත්තු කර පරිපාලනය කළ යුතුය 

කළමනාකරුවන් හා අධික්ෂකයින් විසින් ෙසේවකයින් අපජලය කළමනාකරණය සඳහා වන �යාවලීන් හා �යා පටිපාටීන්වල අවශ්යතා 
සමග අනුකූලවන බව හා නිසි පුහුණුව ලබන බවට තහවුරු කරගත යුතුය. 

ෙසේවකයින් අපජලය කළමනාකරණය හා සම්බන්ධ �යාවලීන් හා �යාපටිපාටීන්වල අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතුය 

අර්ථ දැක්වීම් 

 ඍජු මුදාහැරීම යනු අපජලය පරිසරයට මුදාහැරීමයි (භූමියට ෙහෝ විල්, ගංගා ෙහෝ මුහුදු වැනි මිරිදිය ෙද්හයන්ට). 

 වක්ර මුදාහැරීම යනු, නාගරික අපජලය පිරියම් අංගනයක් ෙහෝ කාර්මික උද්යානයක පිරියම් අංගනයක් වැනි අපජලය මුදාහරිනු ලබන 
ෙසේවා ස්ථානයට අයත් ෙනොවන ෙහෝ එමගින් �යාත්මක ෙනොකරන ස්ථානයකට ෙසේවා ස්ථානෙයන් අපජලය මුදාහැරීමයි. 

 කාර්මික අපජලය යනු කාර්මික �යාවලීන් ෙවතින් නිකුත් ෙකෙරන අපජලයයි.  

 පූර්ව පිරිපහදු කිරීම යනු අපජලය වක්ර ෙලස මුදාහැරීමට ෙපර අපජලෙය් දූෂක කාරකයන් අඩු කිරීමයි. 

 දූෂණ පාලන උපකරණය යනු අවසන් මුදාහැරීමට ෙපර වායු පිටකුරු ෙහෝ අපජලය පිරිසිදු කරන ඕනෑම උපකරණයකි. වායුව සඳහා 
ෙකෙරන මූලිකම ක්රමය වන්ෙන් මිරිදිය ෙයොදා ෙකෙරන පිරිසිදු කිරීමයි. මිරිදිය සඳහා වන සාමාන්ය ක්රමයට අයත් වන්ෙන් ෙභෞතික 
පිරියම් කිරීම (උදා, ෙතල්/මිරිදිය ෙවන්කරනයන්), රසායනික (උදා, pH නිෂ්�යකරණය) හා ෛජව විද්යාත්මක පිරියම් කිරීමයි. 

 අමිශ්ර අපජලය යනු ෙසේවා ස්ථානෙයන් ඍජු ෙලස ෙහෝ වක්ර ෙලස අපහරණය කිරීමට ෙපර පිරියම් ෙනොකරන ලද අපජලයයි.  

 සනීපාරක්ෂක (ගෘහස්ථ) අපජලය යනු, වැසිකිලි, ෙසේදුම් ෙබ්සම්, නාන කාමර, ෙරදි ෙසේදුම් වැනි සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ෙවතින් ගලා 
එන අපජලයයි. 

 ෙබොරඅපද්රව්ය යනු (අ) ෛජව අපජල පිරිපහදු කිරීෙම් �යාවලියක ප්රතිඵලයක් ෙලස ඇති වන ෙහෝ (ආ) නිෂ්පාදන �යාවලි අතරදී 
නිපදෙවන අර්ධ ඝන ෙහෝ ඝන අපද්රව්ය ෙව්. 

 වැසි ජලය යනු වැස්සකදී එකතුෙවන ජලයයි. 

 අපජලය යනු තවදුරටත් ෙමෙහයුම් අරමුණක් සඳහා භාවිතයට ගත ෙනොහැකි බව සැලෙකන, යම් කිසි ස්ථානයකින් නිකුත් ෙවන 
ජලයයි. 
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අපජලය CLS – පිටුව 161 2017 සැප්තැම්බර් 

අවශ්යතාවයන් 

1. අවදානම් ඇගයුම—සෑම ෙසේවා සථ්ානයක්ම වාර්ෂික අපජල අවදානම් ඇගයුමක් �යාත්මක කර ෙල්ඛනගත කළ යුතු අතර අවම 
වශෙයන් පහත ෙද් අඩංගු විය යුතුය: 

a. ගෘහස්ථ (සයනාගාර, මුළුතැන්ෙගවල්, නාන කාමර, වැසිකිලි) අපජලය, කාර්මික අපජලය, බැසයන පද්ධතිවලින් ඇතිෙවන 
අපජලය (උදා. ඇසිඩ් පිරිසිදුකරණ හා ෙබොයිෙල්රු තුළු මං පිරිසිදුකරණ) හා වැසි ජලය යන සියලුම අපජල මූලාශ්ර හඳුනාගැනීම. 

b. එක් එක් වර්ගෙය් අපජල නිකුත් කිරීම්වල ගුණාත්මක හා පරිමාමිතික ප්රවාහ අනුපාතයන් හඳුනාගැනීම සහ ෙසෞඛ්ය, ආරක්ෂාව 
හා පාරිසරික අන්තරායන් විදහා දැක්වීම.  

c. අනුකූල ෙනොවන අපජලය නිකුත් කිරීෙම් විභව්ය යටි ගං බලපෑම් ෙත්රුම් ගැනීම. ෙද්පල සීමාෙව් එකකට වඩා වැඩි නිකුතු 
ස්ථාන ඇති ෙසේවා ස්ථාන සඳහා එක් එක් නිකුත් කිරීෙම් යටි ගං බලපෑම් හඳුනා ගැනීම.  

d. පාරිසරික අවදානම් අවම කිරීමට පාලන �යාමාර්ග හඳුනාගැනීම (උදා. පුහුණුව, පරීක්ෂණය, අපජල පිරිපහදු අංගන පාලන 
යනාදිය). 

2. ප්රතිපත්ති හා �යා පටිපාටි—සෑම ෙසේවා සථ්ානයක්ම අවම වශෙයන් පහත ෙද් ඇතුළත් අපජල කළමනාකරණ 
ප්රතිපත්ති නිර්ණය හා �යාපටිපාටින් ෙයොදාගැනීම කළ යුතුය: 

a. සියලුම අවශ්ය නිකුත් කිරීෙම් අවසරයන් ලබාගැනීම. 

b. අදාළ සියලු ෙරගුලාසි, ප්රමිතීන් හා අවසර අවශ්යතා සමග අනුකූලතාව ෙපන්වන විශ්ෙල්ෂණාත්මක පරීක්ෂණ ප්රතිඵල ඇතුළු 
අපජලය පිරිපහදු කිරීෙම් උපකරණවල ඉන්ෙවන්�යක් පවත්වාගැනීම. ඉන්ෙවන්� වාර්ෂික පදනමින් සමාෙලෝචනය කළ යුතුය. 
ඉන්ෙවන්� අවම අවශෙයන්: 

a. භාවිතා කරන අපජලය පිරිපහදු කිරීෙම් එක් එක් උපකරණ අර්ථ දැක්විය යුතු අතර ඒවා අපජලෙය් දූෂණ කාරකයන් පිරිපහදු 
කිරීමට සුදුසු බව ෙපන්විය යුතුය.  

b. අපජලය නිෂ්පාදන �යාවලිය තුළින්ම නැවුම් ජලය, සිසිලන ජලය, වැසි ජලය ෙහෝ පිරිසිදු ෙසේදුම් ජලය සමග තනුක 
ෙනොවන බව තහවුරු කළ යුතුය. තනුක කිරීම පිළිගත හැකි දූෂණ පාලනයක් ෙනොෙව්. 

c. අපජලය පිරිපහදු කිරීෙම් උපකරණ සඳහා ෙල්ඛනගත පරීක්ෂණ හා නඩත්තු වැඩ සැලසුමක්. 

c. අපජලය හා අපජලය හා සම්බන්ධ ෙරොන්මඩ සඳහා නියැදිකරණ සැලසුමක් සංවර්ධනය කර ප්රකාශයට පත් කිරීම.  

d. අපජල පිරිපහදු කිරීෙම් අංගනය (WWTP) තුළ මධ්යගත ස්ථානයක ෙද්ශීය අවශ්යතා/පරාමිතීන් පල කිරිම 

e. ජලය නැවත භාවිතා කිරීම හා අපජලය ප්රමාණය අඩු කිරීම සඳහා වන උත්සාහයන් 

f. අධිකරණ බලයැති අධිකාරීන්ට අනූව අපජල නියැදි කිරීම හා පරීක්ෂණය. මීට අමතරව, සෑම ෙසේවා ස්ථානයක්ම ZDHC 
අපජලය මාර්ෙගෝපෙද්ශනය අනූව තම අපජලය පිටවීම් නියැදි කර පරීක්ෂා කළ යුතුය.  

g. ෙද්ශීය ෙරගුලාසිවලට අනූව ෙරොන් ෙබොර අන්තරායකර ෙහෝ අන්තරායකර ෙනොවන බව වර්ගීකරණය කිරීම සඳහා අධිකරණ 
බලයැති අධිකාරීන්ට අනූව අපජල නියැදි හා පරීක්ෂණයන්. ෙමම භාවිත විෙශේෂෙයන් අනුමත කරන නියාමන බලපත්රයකින් 
ෙතොරව කිසිදු ආකාරයක ෙරොන්ෙබොර අපද්රව්යයක් ෙකොම්ෙපෝස්ට්, ෙපොෙහොර, පිරවුම් ද්රව්ය ෙහෝ ෙවනත් භූමි ෙයදවුමක් ෙලස 
භාවිතා කළ ෙනොහැකිය. 

h. අපජලය හා ෙරොන් ෙබොර සඳහා අදාළ සම්මත ක්රමෙව්දයන්ෙග් ප්රවීණත්වය ෙපන්වූ ZDHC අනුමත විශ්ෙල්ෂණ පරීක්ෂණ 
රසායනාගාරයක් භාවිතා කිරීම. ZDHC පදනම මගින් අනුමත කළ/බලය පැවරූ රසායනාගාරයක් විසින් ZDHC අපජලය 
මාර්ෙගෝපෙද්ශය අනුව පරීක්ෂණ සිදු කළ යුතුය. අනුමත කළ/බලය පැවරූ රසායනාගාරයක් රට/තුළ කලාපය තුළ ෙනොමැති 
නම් සැපයුම්කරුවා ෙමම අවශ්යතාවයට අනුගත වීමට Nike හි උපෙදස ්අනුගමනය කරනු ඇත.  



අපජලය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

අපජලය CLS – පිටුව 162 2017 සැප්තැම්බර් 

i. අනනුකූලතාවයන් මග හැරවීමට �යාවලියක් සංවර්ධනය කිරීම. ෙමම �යාවලියට අනනුකූලතාවය සම්බන්ධ මූල ෙහේතු 
විශ්ෙල්ෂණයක් සහ අනනුකූලතාවය නැවත සිදු ෙනොවීම තහවුරු කිරීමට නිවැරදි කිරීෙම් �යාකාරී සැලසුමක් සංවර්ධනය කිරීම 
ඇතුළත් විය යුතුය. කිසියම් ෙහෝ ආකාරයක ජල ආ�ත අනනුකූලතාවයක් ඇති වුවෙහොත් Nike ෙවත ස�යව දැන්විය යුතුය. 

j. ඉල්ලිම මත Nike, Inc.හි නිලධරෙයකුට සමාෙලෝචනය කළ හැකි පරිදි අපජල විශ්ෙල්ෂණෙය් ෙල්ඛන නඩත්තු කිරීම; සහ 
Nike හි නියමිත කළ වාර්තාකරණ ෙව්දිකාව ඔසේසේ පරීක්ෂණ ප්රතිඵල ලබාදීම.  

3. පුහුණුව— සෑම ෙසේවා ස්ථානයකම නව ෙසේවකයන් හැඩගැස්වීෙම/බඳවාගැනීෙම් පුහුණුෙව් ෙකොටසක් ෙලස මූලික 
ජල සංරක්ෂණ හා අපජල දැනුවත් කිරීෙම් පුහුණුවක් ලබාෙදනු ඇත. පුහුණුවට අයත් විය යුතු ෙද්: 

 අපජලය නිකුත් කිරීෙම් ආකාර, නිකුත් කිරීම් ස්ථාන හා මූලාශ්ර. 

 පාලනය ෙනොකර පරිසරයට නිකුත් කිරීෙම් ප්රතිඵල. 
අපජලය පිරිපහදු කිරීෙම් පද්ධති ෙමෙහයවීම හා නඩත්තු කිරීමට වගකියන ෙසේවකයින් හට ඉහත දක්වා ඇති පරිදි පුහුණුව ලබාදිය 
යුතු අතර පහත පුහුණුවීම්ද ලබා දිය යුතුය: 

 ශරීරාරක්ෂක උපකරණ භාවිතය. 
 මිරිදිය ප්රතිච�කරණ උපකරණ ඇතුළු ලබාගන්නා ජලය පිරිපහදු කිරීෙම් උපකරණ ෙමෙහයුම් කිරීම හා නඩත්තු කිරීම 
 ෙමෙහයුම් දත්ත එක් රැස ්කිරීම ඇතුළු ෛජවවිද්යාත්මක අපජල පිරිපහදු පද්ධති ෙමෙහයුම් කිරීම හා නඩත්තු කිරීම 

 නිසි නියැදිකරණ තාක්ෂණයන් හා �යාමාර්ග. 
 අපජලය සම්බන්ධ අනනුකූලතාවයන් සඳහා ෙහේතුෙවන ෙද් ආමන්ත්රණය කිරීම හා විසඳීම සඳහා මූල ෙහේතු විශ්ෙල්ෂණය හා 

ෙදෝෂ හරණය 

 �යා පිළිෙවත් අනුගමනයන් සහ අනනුකූලතාවයන් විසඳීම සඳහා නිවැරදි කිරීෙම් �යා සැලසුම් සංවර්ධනය කිරීම. 

4. ෙල්ඛනකරණය —පුහුණු වාර්තා: ජලය හා අපජලය පිරිපහදු කිරීෙම් උපකරණ ෙමෙහයුම් හා නඩත්තු කිරීම 
සඳහා වගකිවයුතු පිරිස නිසි ෙලස පුහුණුකර ෙමම රාජකාරි සිදු කිරීමට සුදසුකම ලබා ඇති බව ෙපන්වන 
ෙල්ඛන. ෙල්ඛන සම්බන්ධ උදාහරණවලට ජල හා අපජල පිරිපහදු කිරීම සම්බන්ධව ඉගැන්වීමට සුදුසුකම් ලබා 
ඇති ආයතනවලින් නිකුත් කළ සහතිකද ඇතුළත් ෙව්. ෙසේවක පුහුණු කිරීම් වාර්තා වසර 3 ක් සඳහා ලද හැකි 
වන පරිදි රඳවා ගත යුතුය. 

සිද්ධිමය වාර්තා: සියලුම සිදුවීම් පිළිබඳ වාර්තා අවම වසර 5ක් සඳහා තබා ගත යුතුය. 

ෙවනත් වාර්තා:  

a. වර්තමාන අපජල අවදානම් ඇගයීම හා නිකුත් කිරීම් සහ දූෂණ පාලන උපකරණ ඉන්ෙවන්�. 

b. වර්තමාන අපජල නිකුත් කිරීෙම් බලපත්ර. 

c. අවම වසර 3ක් සඳහා දූෂණ පාලන උපකරණ පරීක්ෂාව. 

d. උපකරණෙය් ආයුකාලය සඳහා දූෂණ පාලන උපකරණයට සිදු කළ නඩත්තු සහ අලුත්වැඩියා වාර්තා. 

e. අපජලය පරීක්ෂා කිරිෙම් රසායනාගාර විශේල්ෂණ ප්රතිඵල අවම වසර 5 ක් සඳහා ෙහෝ වඩාත්ම ආසන්න ප්රතිඵල නඩත්තු 
කළ යුතුය. 

f. අවම වසර 5 ක් සඳහා සමුච්චගත ෙබොර අපජලය බැහැර ලීෙම් ෙල්ඛන නඩත්තු කළ යුතුය. 

 

 



අපජලය  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

අපජලය CLS – පිටුව 163 2017 සැප්තැම්බර් 

නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ ෛනතික 
අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් 
සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 

ෙයොමු: 

 අදාළ ෙෆඩරල් හා ෙද්ශීය නීති සහ ෙරගුලාසි. 

 Nike ESH අත්ෙපොත, පිටු 2-16 

 ZDHC අපජල මාර්ෙගෝපෙද්ශය, www.zdhc.org 

 

 

http://www.zdhc.org/


ගබඩා ටැංකි  NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

ගබඩා ටැංකි – CLS – පිටුව 164 2017 සැප්තැම්බර් 

ප්රමිතිය 
 

සැපයුම්කරුවා, කාර්යක්ෂම හා නීත්යානුකූල රසායන ද්රව්ය කළමනාකරණ වැඩසටහනකින් සහය ලබන සීමිත ද්රව්ය කළමනාකරණය 
සඳහා අඛණ්ඩ හා නිපුණ එළඹුමක් ෙපන්වයි. ෙමම වැඩසටහන මගින් රසායනිකයන් ආරක්ෂිතව පරිහරණය, ගබඩා කිරීම, භාවිතය, 
ප්රසම්පාදනය හා බැහැරලීම සැපයීම මගින් පැහැදිලි ෙලසම ෙසේවකයන්ට, පරිසරයට හා පාරිෙභෝගිකයින්ට සිදුවිය හැකි රසායනික 
අවදානම් හඳුනාෙගන පාලනය කරනු ලබයි. 

වගකීම් 
ස්ථාන භාර කළමනාකරු ගබඩා ටැංකි වැඩසටහන �යාත්මක කර අනුගමනය කිරීමට වග බලාගත යුතුය. 

HSE නිෙයෝජිතයා, ගබඩා ටැංකි වැඩසටහන ස්ථාපිත කර, නඩත්තු කර පරිපාලනය කළ යුතුය. 

කළමනාකරුවන් හා අධීක්ෂකයින් ෙසේවකයන් ගබඩා ටැංකි වැඩසටහනට සම්බන්ධව පුහුණු වී ඒවාට අනුගත වන්ෙන්ද යන්න තහවුරු 
කරගත යුතුය. 

ෙසේවකයින් ගබඩා ටැංකි වැඩසටහන් පිළිෙවත් සහ �යාපටිපාටි අවශ්යතාවයන්ට අනුකූල විය යුතුය. 

අර්ථ දැක්වීම් 
 

 බිම් මට්ටෙමන් ඉහළ ගබඩා ටැංකි යනු ගැලුම් 55 (ලීටර් 208) කට වඩා වැඩි ධාරිතාවක් ඇති ඛණිජ ෙතල් ෙහෝ 
අන්තරායකර ද්රව්ය ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ස්ථාවර බහාලුමක් වන අතර බිම් මට්ටෙමන් සම්පූර්ණෙයන්ම 
ඉහළින් පිහිටා ඇත. 

 යටිබිම්ගත ගබඩා ටැංකිය යනු ව�හෙයන් 10% ක් ෙහෝ වැඩි ප්රමාණයක් (යටිබිම්ගත නල පද්ධතිය ඇතුළු) බිම් 
මට්ටෙමන් යට පිහිටා ඇති ඛණිජ ෙතල් ෙහෝ අන්තරායකර ද්රව්ය ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිතා ෙකෙරන ටැංකියකි. 

අවශ්යතාවයන් 
 

1. අවදානම් ඇගයුම—සෑම ෙසේවා සථ්ානයකම අවම වශෙයන් පහත ෙද් ඇතුළත් ලිඛිත වාර්ෂික අවදානම් ඇගයීමක් තිබිය යුතුය: 

a. ඉහළ ගබඩා ටැංකි ෙහෝ යටිබිම්ගත ටැංකි සහ ඒවාට සම්බන්ධ අන්තරායන් පිළිබඳ ඉන්ෙවන්�යක්. ෙමම ඉන්ෙවන්�යට එක් 
එක් ටැංකිෙය් ආකාරය (ෙභෞතික සංයුතිය), ස්ථානය, ප්රමාණය, වයස හා විය හැකි සියළු රසායනික අන්තර්ගතයන් ඇතුළත් විය 
යුතුය. 

b. ගබඩා ටැංකි හා සම්බන්ධ අවදානම් ඇගයීම. 

c. පාලන �යාමාර්ග හඳුනාගැනීම හා �යාත්මක කිරීම (උදා. ෙමෙහයුම් අවශ්යතාවයන්, ඉසිරුම් හඳුනාගැනීෙම් උපකරන හා දූෂණ 
පාලන උපාංග). 

2. ප්රතිපත්ති හා �යා පටිපාටි —ඉහළ හා යටිබිම්ගත ගබඩා ටැංකිවල ෙසෞඛ්ය, ආරක්ෂාව හා පාරිසරික බලපෑම් අවම 
කිරීම හා තුරන් කිරීම සඳහා සෑම ෙසේවා ස්ථානයකම �යා පටිපාටීන් �යාත්මක කළ යුතු අතර අවම වශෙයන් පහත 
ෙද් ආවරණය කළ යුතුය: 

a. බිම් මට්ෙටෙමන් ඉහළ පිහිටා ඇති ගබඩා ටැංකි: 

 එහි අන්තර්ගතයන් හා ආ�ත අන්තරායන් විස්තර කර ෙල්බල් කළ යුතුය. 

 විශාලතම ටැංකිෙය් ධාරිතාෙවන් 110% ක් දැරිය හැකි ද්විතියික ධාරිතාවක් තිබිය යුතුය. 
 
 අනෙප්ක්ෂිතව සිදුවිය හැකි හානියකින් ආරක්ෂා වීමට ආරක්ෂණ අවහිරයන් තිබිය යුතුය. 
 
 ටැංකි හා ආ�ත උපකරණ යහපත් තත්ත්වෙය් පවතින බව හා කිසිදු කාන්දුවක් ෙහෝ හානියක් වී ෙනොමැති බව සනාථ කිරීමට 

සතිපතා ෙල්ඛනගත පරීක්ෂණයන් ලැබිය යුතුය. 

 ගබඩා කර ඇති ද්රව්ය දැරීමට තරම් ගැලෙපන සංයුතියකින් සමන්විත විය යුතුය. 
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b. යටි බිම්ගත ගබඩා ටැංකි: 

 ගබඩා කර ඇති ද්රව්ය දැරීමට තරම් ගැලෙපන සංයුතියකින් සමන්විත විය යුතුය. 
 

 පහත දක්වා ඇති කාන්දු වීම් හඳුනාගැනීෙම් ක්රම එකක් ෙහෝ කිහිපයක් තිබිය යුතුය: 
 

- ද්විතියික ධාරකය අන්තරාල අධීක්ෂණයකින් යුක්ත විය යුතුය. 
 
- ස්වයං�ය ටැංකි මැනීෙම් පද්ධති. 
 
- වාෂ්ප අධීක්ෂණය. 
 
- භූජලය/උප පෘෂ්ඨ අධීක්ෂණය. 
 
- සංඛ්යාෙල්ඛන ඉන්ෙවන්� සැසඳීම. 

 
 උපපෘෂ්ඨ ඛාදනෙයන් ආරක්ෂා වීම. 

 
 පහත පිරවුම් ආරක්ෂණ උපාංගවලින් එකක් ෙහෝ කිහිපයක් තිබිය යුතුය: 

 
- ස්වයං�යව �යා විරහිත වීෙම් උපාංගය. 
 
- අධිපිරවුම් එලාමය. 
 
- පාෙවන වෑල්ව යාන්ත්රණය. 

 
 වාර්ෂික ෙල්ඛනගත අනුකලන පරීක්ෂණය ලබාගැනීම. 

 

c. නව උපකරණයක් ඉදිකිරීම ෙහෝ ස්ථාපනය කිරීෙමන් පසු ෙහෝ පවතින උපකරණයක්, පහසුකමක් ෙහෝ �යාවලියක් නවීකරණය 
කිරීෙමන් පසු සියලුම ගබඩා ටැංකි ඉන්ෙවන්� යාවත් කල යුතුය. අවම වශෙයන් වාර්ෂිකව ෙහෝ ඉන්ෙවන්� සමාෙලෝචනය කළ 
යුතුය. 

d. සෑම ටැංකියක් අසළම ලිඛිත නිෂ්පාදන හුවමාරු පටිපාටියක් සඳහන් කර තිබිය යුතුය. 

e. ඉහිරුම් ප්රතිචාර �යාපටිපාටිය හා සැපයුම් ෙල්ඛනගත කර තිබිය යුතුය. 

3. පුහුණුව—ෙමෙහයුම්, නඩත්තුව හා/ෙහෝ නිෂ්පාදනය ෙසේවා ස්ථානෙය් ගබඩා ටැංකි ෙවතින් හුවමාරු කිරීම සඳහා 
වගකිවයුතු ෙසේවකයන් හා/ෙහෝ ෙකොන්ත්රාත්කරුවන් පහත පුහුණු කිරීම් ලැබිය යුතුය: 

 ටැංකි පද්ධති හා ආ�ත උපකරණ/නල මාර්ග පරීක්ෂණ �යා පටිපාටීන්. 
 
 නිෂ්පාදන හුවමාරු �යා පටිපාටි. 
 
 ඉහිරුම් ෙහෝ ෙවනත් ටැංකි පද්ධති අසමත්කම් සඳහා ප්රතිචාර දැක්වීෙම් �යා පටිපාටි. 
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4. ෙල්ඛනකරණය— 

පුහුණු වාර්තා: සෑම ෙසේවා ස්ථානයක්ම අවම වශෙයන් අවුරුදු 3 ක්වත් පුහුණු වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය.  

සිද්ධිමය වාර්තා: සෑම ෙසේවා සථ්ානයක්ම අවම වසර 5 ක් සඳහා සිද්ධි වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය.  

ෙවනත් වාර්තා: 

a. වසර 1 කට ෙනොඅඩු කාලයක් සඳහා සතිපතා පරීක්ෂණ ෙලොග් නඩත්තු කළ යුතුය. 

b. වර්තමාන අවදානම් ඇගයීම හා ඉන්ෙවන්�ය. 

c. යටිබිම්ගත ගබඩා ටැංකි සඳහා පවතින කාලසීමාව සහ වසර 30 ක් සඳහා වාර්ෂික අනුකලන පරීක්ෂණ පවත්වා ගත යුතුය. 
 
 
 
 
 
 
නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ ෛනතික 
අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් 
සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 

ෙයොමු: 
 
 අදාළ ෙෆඩරල් හා ෙද්ශීය නීති සහ ෙරගුලාසි. 

 
 Nike ESH අත්ෙපොත, පිටු 2-22, 2-26 
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ප්රමිතිය 
 

සැපයුම්කරුවා, කාර්යක්ෂම හා නීත්යානුකූල රසායන ද්රව්ය කළමනාකරණ වැඩසටහනකින් සහය ලබන සීමිත ද්රව්ය කළමනාකරණය 
සඳහා අඛණ්ඩ හා නිපුණ එළඹුමක් ෙපන්වයි. ෙමම වැඩසටහන මගින් රසායනිකයන් ආරක්ෂිතව පරිහරණය, ගබඩා කිරීම, භාවිතය, 
ප්රසම්පාදනය හා බැහැරලීම සැපයීම මගින් පැහැදිලි ෙලසම ෙසේවකයන්ට, පරිසරයට හා පාරිෙභෝගිකයින්ට සිදුවිය හැකි රසායනික 
අවදානම් හඳුනාෙගන පාලනය කරනු ලබයි. 

 ෙපොලික්ෙලෝරීන්කරණය කළ බයිෙෆනිල (PCB) හා සම්බන්ධව ෙසේවකයන්ට සහ පරිසරයට වන අවදානම 
අඩු කිරීෙම් �යාවලීන් හා �යා පටිපාටීන් සංවර්ධනය කර �යාත්මක කළ යුතුය. 

වගකීම් 
 

ස්ථාන භාර කළමනාකරු PCB හඳුනාගැනීම, කළමනාකරණය හා පවතිද්දී වැඩ කිරීම සම්බන්ධ �යා පටිපාටීන් සංවර්ධනය 
කර, �යාත්මක කර අනුගමනය කිරීමට වග බලාගත යුතුය. 

HSE නිෙයෝජිතයා, PCB සම්බන්ධ �යාපටිපාටීන් ස්ථාපිත කර, නඩත්තු කර පරිපාලනය කළ යුතුය. 

කළමනාකරුවන් හා අධීක්ෂකයින් ෙසේවකයන් PCB සඳහා පිළිෙවත් සහ �යාපටිපාටීන්ෙග් අවශ්යතා සම්බන්ධව පුහුණු වී 
ඒවාට අනුගත වන්ෙන්ද යන්න තහවුරු කරගත යුතුය. 

ෙසේවකයින් PCB සම්බන්ධ පිළිෙවත් සහ �යාපටිපාටි අවශ්යතාවයන්ට අනුකූල විය යුතුය. 

අර්ථ දැක්වීම් 
 ෙපොලික්ෙලෝරීන්කරණය කළ බයිෙෆනිල (PCB) යනු ගිනි ෙනොගන්නා සුළු හා ස්ථායී කෘතිම ඕගෙනොක්ෙලෝරීන් සංෙයෝගයන් 

ඛණ්ඩයක් ෙව්. ෙම්වා ෙබොෙහෝ විට විද�ත් උපකරණවල (පරිනාමක, ධාරිත්රක, ආෙලෝක තුලබරු) සිසිල්කරණයන් හා ස්ෙන්හකයන්, 
හයිෙඩ්රොලික ද්රව, සිළු මන්දක, තීන්ත, ලියන තීන්ත, පලිෙබෝධනාශක හා පෘෂ්ඨ මතුපිට ආෙල්ප ෙලස භාවිතා ෙකෙර්. PCB පරිසරය 
තුළ දිරා ෙනොයන අතර වනජීවින් හා මිනිසුන්ට දැඩි ෙලස විෂ සහගත ෙව්. 

අවශ්යතාවයන් 
1. අවදානම් ඇගයුම—සෑම ෙසේවා සථ්ානයක් තුළම PCB සම්බන්ධව වාර්ෂික ෙල්ඛනගත අවදානම් ඇගයීමක් තිබිය යුතු අතර එයට 

අවම වශෙයන් පහත ෙද් ඇතුළත් විය යුතුය: 

a. PCB ඇතුළත් වන උපකරණ ෙහෝ ද්රව්ය සමීක්ෂණය හා ලියාපදිංචි කිරීම. 

b. PCB හා ආ�ත අන්තරායන් සහිත උපකරණ පිහිටි ස්ථාන හඳුනාගැනීම. 

c. PCB ආශර්ීත අවදානම් ඇගයීම. 

d. අවදානම අඩු කිරීම සඳහා පාලන �යාමාර්ග හඳුනාගැනීම (උදා. ෙල්බල් කිරීම, ප්රෙව්ශය පාලනය, විමර්ශන, PCB ෙනොවන ද්රව්ය 
ආෙද්ශ කිරීම). 

2. ප්රතිපත්ති හා �යා පටිපාටි—50 ppm ට වඩා සාන්ද්රණයකින් යුත් (සාන්ද්රණය ෙනොදන්ෙන් නම් 50 ppm ට වඩා 
වැඩි බව සැලෙක්) PCB සහිත උපකරණ ෙහෝ ද්රව්ය පවතින ඕනෑම ෙසේවා ස්ථානයක් අවම වශෙයන් පහත 
�යාපටිපාටීන් �යාත්මක කළ යුතුය: 

a. PCB අඩංගු සියලුම උපකරණ ෙහෝ ද්රව්ය පහත සඳහන් ෙලස ෙල්බල් කළ යුතුය: 

අනතුරුදායකයි- PCB අඩංගුය. 
 

b. PCB සහිත උපකරණ ඇති ප්රෙද්ශවලට පිවිසිය හැක්ෙක් අවසරලත් පුද්ගලයින්ට පමණි. 
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c. PCB සහිත උපකරණ ෙහෝ ද්රව්ය සමග වැඩ කරන විට පුද්ගලික ආරක්ෂක උපකරණ නිසි ආකාරෙයන් භාවිතා කිරීම සඳහා 
විධිවිධාන. 

d. අවම වශෙයන් වාර්ෂිකව PCB සහිත උපකරණවල ෙහෝ ද්රව්යවල තත්ත්වය තහවුරු කිරීමට පරීක්ෂණ. 

e. PCB සහිත උපකරණවලින් සිදුෙවන වැගිරීම් පැවතීම සඳහා ලිඛිත ඉහිරීම් ප්රතිචාර �යා පටිපාටි. 

f. අන්තර්ගත PCB ද්රව්යයන්ට ප්රමාණවත් වැගිරීම් ද්රව්ය පිරිසිදු කිරීමට අවශ්ය ෙද් තිබිය යුතුය. 

g. PCB දූෂණයට ලක්වූ ද්රව්ය නිර්දූෂණය කිරීම බැහැර කිරීමට ෙහෝ නැවත භාවිතයට නියම ෙනොකිරීම. 

h. බැහැර කරළීම සඳහා ඇති PCB ඉවත් කළ සියලුම ද්රව්ය ෙහෝ උපකරණ ෙවන් කර PCB අපද්රව්ය භාරගැනීමට අවසර ඇති 
අනුමත ස්ථානයක් ෙවත භාරදිය යුතුය. 

3. පුහුණුව—නඩත්තු ෙහෝ භාරකාර කාර්ය මණ්ඩලය වැනි PCB සහිත ද්රව්ය ෙහෝ උපකරණ සමග වැඩ කිරීමට සිදුෙවන 
ෙසේවකයන්ට පහත ෙද් ඇතුලත් පුහුණුවක් ලැෙබනු ඇත: 

 PCB සමග සම්බන්ධ ෙසෞඛ්ය හා පාරිසරික අන්තරායන්. 
 

 PCB සහිත උපකරණ ෙහෝ ෙවනත් ද්රව්ය පිහිටි ස්ථාන. 
 

 PCB සහිත උපකරණවලින් වන වැගිරුම් සඳහා ප්රතිචාර දැක්වීම හා සීමා කිරීම. 
 

 පුද්ගලික ආරක්ෂක උපකරණ භාවිතා කිරීම, සවි කිරීම, සීමා කිරීම හා රැක ගැනීම. 
 

 ආෙලෝක තුලබරු වැනි PCB සහිත උපකරණ සඳහා නිසි බැහැර කිරීෙම් ක්රම. 
 

 PCB සහිත උපකරණ හා ද්රව්ය නඩත්තුව සඳහා �යා පටිපාටි. 
 
4. ෙල්ඛනකරණය— 
 

පුහුණු වාර්තා: ෙසේවක පුහුණු කිරීම් වාර්තා වසර 3ක් සඳහා ලද හැකි වන පරිදි රඳවා ගත යුතුය. 
 
සිද්ධිමය වාර්තා: PCB ඇතුලත් සෑම සිද්ධියකටම වාර්තා තිබිය යුතුය. ෙමකී වාර්තා අවම වසර 5ක් සඳහා තබා ගත 
යුතුය. 

ෙවනත් වාර්තා: 
 

a. වර්තමාන PCB අවදානම් ඇගයීම. 

b. PCB සහිත උපකරණ ෙහෝ ද්රව්ය පරීක්ෂාවන් අවම වශෙයන් වසර 3ක් තබාගත යුතුය. 

c. ඉවතලන PCB ෙහෝ භාවිතෙයන් ඉවත් කළ උපකරණ සඳහා ඉවත් කිරීෙම් සහ බැහැර කිරීෙම් ෙල්ඛන අවම වශෙයන් වසර 5 ක් 
දක්වා තබාගත යුතුය. 

 
  



ෙපොලික්ෙලෝරයිඩ් බයිෙෆනිල්ස් (PCB)   NIKE නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය 

PCB CLS – පිටුව 169 2017 සැප්තැම්බර් 

නිර්ෙද්ශිත පරිචයක් ෙලස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවෙහොත් මිස, ෙමම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ ෛනතික 
අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් ෙපන්වා ෙදන අතර තම ෙසේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාෙදන තමන්ෙග්ම වූ පරිචයන් 
සංවර්ධනය කිරීමට දිරිෙදයි. 

ෙයොමු: 
 

 අදාළ ෙෆඩරල් හා ෙද්ශීය නීති සහ ෙරගුලාසි. 
 
 Nike ESH අත්ෙපොත, පිටු 2-14 
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	c. මාරු කිරීමේ ප්රතිපත්තිය

	5. අතිකාල පැය සම්මතික වේ

	ප්රමිතිය
	අර්ථ දැක්වීම
	අවශ්යතාවයන්
	3. මූලික ගෙවීම් පිළිවෙත්
	4. අවකරණ
	5. විශ්රාම/විභේදන අරමුදල්
	6. පරිවාස හා පුහුණු වේතන
	7. සන්නිවේදනය සහ සමාජ සංවාදය
	8. නිවාඩු දින හා නිවාඩු ලබා දීමේ ප්රතිපත්ති හා පරිපාටි
	9. කම්හල වසා දැමීම හා සේවක කප්පාදුව
	b. විභේදනය

	10. සාධාරණ වැටුපක් පිළිබඳ ප්රගතිකාරක පිළිගැනීම

	ප්රමිතිය
	අර්ථ දැක්වීම්
	අවශ්යතාවයන්
	2. ලියාපදිංචිය
	3. රැකියා ගිවිසුම්
	4. තාවකාලික සේවකයන් හා කෙටි කාලීන ගිවිසුම් භාවිතා කිරීම
	5. ආධුනික වැඩසටහන්
	6. නිවෙස් වැඩ සැලසුම් තහනම් කෙරේ

	ප්රමිතිය
	වගකීම්
	ස්ථාන භාර කළමනාකරු
	a. ඵලදායී HSE කළමනාකරණ ක්රමයක් නඩත්තු කිරීමට කාර්යභාරයන්, වගකීම් සහ බලධාරීන් තීරණය කරයි.
	b. ඵලදායී HSE කළමනාකරණ ක්රමයකට අවශ්ය සම්පත් (කළමනාකරණ නියෝජිතයන්ද ඇතුළු) සපයයි.
	c. HSE කළමනාකරණ ක්රමය ස්ථාපිත කර ක්රියාත්මක කරන බව හා නඩත්තු කෙරෙන බව තහවුරු කරයි.
	HSE නියෝජිතයන් HSE කළමනාකරණ ක්රමය ස්ථාපිත කර, කළමනාකරණය කර පරිපාලනය කළ යුතුය.
	කළමනාකරුවන් හා අධීක්ෂකයන් විසින් සේවකයන් HSE කළමනාකරණ ක්රමයේ අවශ්යතාවන්ට අනුකූල වන බව හා පුහුණුව ලබා ඇති බව තහවුරු කරගත යුතුය.
	සේවකයන් HSE කළමනාකරණ ක්රමයේ අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතුය.
	අවශ්යතාවයන්
	a. අභිප්රාය පිළිබඳ ප්රකාශයක්.
	b. අදාළ HSE රෙගුලාසි හා අනෙක් අදාළ අවශ්යතා සමග අනුගත වීමට ජ්යෙෂ්ඨ කළමනාකාරීත්වයේ බැඳීම.
	c. අඛණ්ඩ වර්ධනය කෙරෙහි කැපවීම.
	d. HSE ඉලක්ක සැකසීමේ හා මැනීමේ රාමුව.
	e. ප්රතිපත්තිය ලේඛනගත කර නඩත්තු කළ යුතු අතර සෑම වසර දෙකකටම වරක් සමාලෝචනය කළ යුතුය.
	f. සියලුම සේවකයින්ට සන්නිවේදනය කිරීම හා මහජනතාවට ලද හැකි වීම.
	g. ජ්යෙෂ්ඨ ස්ථාන භාර කළමනාකරු හෝ සාමාන්යාධිකාරී විසින් අත්සන් තබා තිබීම.
	a. අධි අවදානම් (අවදානම් ඇගයීම අනූව), නෛතික හා අනෙක් අවශ්යතාවයන්, තාක්ෂණික විකල්ප, මූල්ය, මෙහෙයුම් හා ව්යාපාර අවශ්යතා හා පාර්ශ්වකරුවන්ගේ දැක්ම සැලකිල්ලට ගෙන සංවර්ධනය කිරීම.
	b. SMART (නිශ්චිත, මැනිය හැකි, ළඟා කරගත හැකි, යථාර්තවාදී හා කාල සීමා සහිත) අරමුණු. සැලසුම ආයතනය සඳහා සමස්ත ව්යාපාර සැලසුම සමග එක්ව හෝ වෙනම පවත්වා ගත හැකිය.
	c. ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා වගකිවයුත්තෙකු නම් කර තිබීම.
	a. ලේඛන දින (සංශෝධනයන්ගේ) සහිතව පැහැදිලි විය යුතුය.
	b. අවශ්ය වූ විට ලේඛනවල වර්තමාන සංශෝධනයන් සොයා ගත හැකිය.
	c. අවම වශයෙන් සෑම වසර දෙකකට වරක් හෝ යම් සැලකියයුතු වෙනස්කමක් සිදු වූ විටෙක බලය ලත් පුද්ගලයන් විසින් ලේඛන සමාලෝචනය කෙරේ.
	d. යල් පැන ගිය ලේඛන අදහස් නොකරන භාවිතයෙන් වැළකීම සඳහා භාවිතයෙන් ක්ෂණිකව ඉවත් කරනු ලැබේ.
	a. ක්රියාකාරකම්වල වගකීම පැවරීමේ ක්රමයන්.
	b. අනනුකූලතාවයන් විසඳීමේ හා වැළැක්වීමේ ක්රියාමාර්ග විස්තරයක්.
	c. ක්රියාවක් සම්පූර්ණ කළ යුතු දිනය.
	d. සම්පූර්ණ කළ දිනය.
	a. HSE උපක්රමික සැලසුමේ ප්රගතිය.
	b. කාර්ය භාරයන් හා වගකීම්.
	c. ක්රියාවලීන් හා ක්රියා පටිපාටි ක්රියාත්මක කිරීම.
	d. HSE ප්රතිපත්තිය සමාලෝචනය (සෑම වසර දෙකකටම වරක්).
	e. විගණන ප්රතිඵල, නිර්දේශ, අනනුකූලතා හා නිවැරදි කිරීමේ හා වැළැක්වීමේ ක්රියාමාර්ග සමාලෝචනය.
	f. කාර්ය සාධන මාත්රිකයන් සමාලෝචනය.
	g. ක්රමයේ ගැළපීම, ප්රමාණාත්මක බව හා ඵලදායී බව ඇගයීම.
	a. සේවකයන්ට HSE තොරතුරු සන්නිවේදනය කිරීමට සෞඛ්ය හා ආරක්ෂණ දැන්වීම් පුවරුවක් හෝ වෙබ් අඩවියක් තිබීම.
	b. HSE තොරතුරු මාසිකව සියලු සේවකයන්ට සන්නිවේදනය කිරීම.
	a. HSE ප්රතිපත්තියේ වර්තමාන පිටපත.
	b. වර්තමාන HSE උපක්රම සැලසුම.
	c. වර්තමාන පුහුණු සැලසුම.
	d. බලශක්ති භාවිත බිල්පත්.
	e. ඉන්ධන මිලදීගැනීම් ඉන්වොයිසි.
	f. අවම වශයෙන් වසර 3 ක අභ්යන්තර විගණන වාර්තා.
	g. අවම වශයෙන් වසර 3 ක අනනුකූලතා වාර්තා.
	h. අවම වශයෙන් වසර 3 ක කළමනාකරණ සමාලෝචන වාර්තා හා අදාළ ලේඛන.
	නිර්දේශිත පරිචයක් ලෙස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවහොත් මිස, මෙම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ නෛතික අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් පෙන්වා දෙන අතර තම සේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාදෙන තමන්ගේම වූ පරිචයන් සංවර්ධනය කිරී...
	යොමු:
	 අදාළ ෆෙඩරල් හා දේශීය නීති සහ රෙගුලාසි.
	 කුඩා 2.0 Playbook
	 Nike ESH අත්පොත, පිටු 1-1
	ප්රමිතිය
	වගකීම්
	ස්ථාන භාර කළමනාකරු විසින් HSE කමිටුවක් ස්ථාපිත කර ඇති බවට හා HSE කමිටු පටිපාටීන් ක්රියාත්මක කර අනුගමනය කරන බවට තහවුරු කළ යුතුය.
	HSE නියෝජිතයා විසින් HSE කමිටු පටිපාටීන් ස්ථාපිත කර, නඩත්තු කර පරිපාලනය කළ යුතුය.
	කළමනාකරුවන් හා වැඩ අධීක්ෂකයින් විසින් සියලුම සේවකයන් HSE කමිටු පටිපාටීන් පිළිබඳව පුහුණුව ලැබ එහි අවශ්යතාවයන්ට අනුකූලව කටයුතු කරන බවට වග බලාගත යුතුය.
	සේවකයන් HSE කමිටු පටිපාටීන්වල අවශ්යතාවයන්ට අනුකූල විය යුතුය.
	අර්ථ දැක්වීම්
	කළමනාකරණ නියෝජිතයා කම්හල තුළ ජ්යෙෂ්ඨ (ඉහළ) කළමනාකාරීත්වය නියෝජනය කරන අතර එයට කළමනාකරුවා, වැඩ අධීක්ෂකයා හෝ කම්හල් මෙහෙයුම් කළමනාකරණය, අධීක්ෂණය හෝ ඇගයීම් කරන දෙපාර්තමේන්තුගත තනතුරක් විය හැකිය.
	සේවක නියෝජිතයා යනු නිෂ්පාදනයේ ශ්රමය සඳහා දර්ශීයව වග කියන කළමනාකාරී නොවන තනතුරකි.
	අවශ්යතාවයන්
	a. සෑම සේවා ස්ථානයකම HSE කමිටුවක් ස්ථාපිත කළ යුතුය.
	b. එම ස්ථානයේ පුද්ගලයන් 20 ක් හෝ අඩු ගණනක් සිටී නම් අවම වශයෙන් සාමාජිකයන් 2 ගෙන්ද පුද්ගලයන් 20 කට වඩා වැඩි ගණනක් සිටී නම් අවම වශයෙන් සාමාජිකයන් 4 ගෙන්ද සමන්විත විය යුතුය.
	c. එය කළමනාකාරීත්වයේ හා සේවක නියෝජිතයන් සමාන ගණනකින් සමන්විත විය යුතුය.
	d. කමිටු සාමාජිකයන් ප්රධාන වැඩ කටයුතුවල නියෝජිතයන් විය යුතුය.
	e. සභාපතිවරයෙකු තෝරා පත් කරගත යුතුය.
	f. කමිටු නියෝජිතයෙක් අවම වශයෙන් වසර එකක අඛණ්ඩ කාලයක් සේවය කළ යුතුය.
	g. කාර්තු අධීක්ෂණයන් සිදු කරන මාස හැර අන් සෑම මසකම කමිටු රැස්වීම් පැවැත්විය යුතුය.
	h. කමිටුව රැස්වීම්වල රැස්වීම් වාර්තා පවත්වා ගත යුතුය. රැස්වීම් වාර්තා සියලු සේවකයන්ට සන්නිවේදනය හෝ ලබාදිය යුතුය.
	i. කමිටුව HSE ආශ්රිත යෝජනා ලබාගැනීමට සාමාජිකයන්ට ඉඩ ලබාදෙන ක්රමයක් ස්ථාපිත කළ යුතුය.
	j. කළමනාකාරීත්වය සියලුම HSE කමිටු නිර්දේශයන්ට ඊළඟ කමිටුවට පෙර හෝ දින 30 ක් ඇතුළත යන දෙකෙන් පළමුව එළඹෙන දිනට ප්රතිචාර දැක්විය යුතුය.
	k. කමිටුව විසින් තුවාල වීම්, හදිසි අනතුරු, අසනීප, මරණ, රසායන ද්රව්ය වැගිරීම් හා ගිනිගැනීම් යනාදී සෑම HSE ආශ්රිත සිද්ධියක්ම විමර්ශනය කිරිමට ක්රියාපටිපාටි සැකසිය යුතුය. (මෙයින් කමිටුව විසින් විමර්ශන කටයුතු කළ යුතු බව අදහස් නොවේ).
	l. HSE කමිටුව වාර්ෂිකව HSE කමිටු ක්රියාවලිය ඇගයිය යුතු අතර එම ක්රියාවලිය වඩා කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී කිරීමට අවශ්ය නිවැරදි කිරීම් හා/හෝ වැඩි දියුණු කිරීම් අවශ්ය පරිදි කළ යුතුය.
	a. පෙර මාසයේ ක්රියාකාරකම් සිදු කළ අංශ.
	b. සේවා ස්ථානයේ ආරක්ෂාව අධීක්ෂණය තුළ ඉතිරිව ඇති ගැටළු.
	c. සිද්ධි සමාලෝචනය.
	d. සේවක යෝජනා සමාලෝචනය.
	a. අධීක්ෂණ ප්රතිඵල ලේඛනගත කිරීම.
	b. සේවා ස්ථානයේ උපද්රවයන් හා අනාරක්ෂිත පරිචයන් තුරන් කරන ආකාරය නිර්දේශ කිරීම.
	c. සම්පූර්ණ වන තුරු අනනුකූලතා හඳුනාගැනීම.
	පුහුණු වාර්තා: සෑම සේවා ස්ථානයක්ම අවම වශයෙන් අවුරුදු 3 ක්වත් පුහුණු වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය.
	සිද්ධිමය වාර්තා: සෑම සේවා ස්ථානයක්ම අවම වසර 5 ක් සඳහා සිද්ධි වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය.
	වෙනත් වාර්තා:
	a. අවම වශයෙන් අවුරුදු 3 ක HSE කමිටු රැස්වීම් වාර්තා හා සේවා ස්ථාන ආරක්ෂණ විමර්ශන.
	නිර්දේශිත පරිචයක් ලෙස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවහොත් මිස, මෙම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ නෛතික අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් පෙන්වා දෙන අතර තම සේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාදෙන තමන්ගේම වූ පරිචයන් සංවර්ධනය කිරී...
	යොමු:
	 අදාළ ෆෙඩරල් හා දේශීය නීති සහ රෙගුලාසි.
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	ප්රමිතිය
	වගකීම්
	තුවාල හා අසනීප කළමනාකරණ වැඩසටහනක් සංවර්ධනය කර, ක්රියාත්මක කර අනුගමනය කරන බවට ස්ථාන භාර කළමනාකරුවා විසින් වග බලා ගත යුතුය.
	HSE නියෝජිතයා තුවාල හා අසනීප කළමනාකරණ වැඩසටහන හා ක්රියා පටිපාටීන් ස්ථාපිත කර, නඩත්තු කර පාලනය කළ යුතුය.
	කළමනාකරුවන් හා අධීක්ෂකයින් සේවකයන් පුහුණු වී ඇති බව හා තුවාල හා අසනීප කළමනාකරණ වැඩසටහනේ අවශ්යතාවයන්ට අනුකූල වන බවට වග බලාගත යුතුය.
	සේවකයින් තුවාල හා රෝග කළමනාකරණ වැඩසටහන හා එහි කාර්ය පරිපාටීන්ගේ අවශ්යතාවන්ට අනුකූලතාව දැක්විය යුතුය.
	අර්ථ දැක්වීම්
	අවශ්යතාවයන්
	a. සියලුම සිදුවීම් (රැකියාව ආශ්රිතව ඇති වන තුවාල, රෝග තත්ත්වයන්, දේපළ හානි හෝ ආසන්න අනතුරකට හේතු වන අනතුරු) වහාම කළමනාකාරීත්වය වෙත දැනුම් දෙනු ලැබිය යුත්තේය.
	b. සියලුම මාරාන්තික අනතුරු හෝ දරුණු තුවාල (උදා: අභ්යන්තර රෝගියකු ලෙස පැය 24ක් පුරා රෝහල්ගතව සිටීමට හේතුවන සිදුවීම්, ස්ථිර විරූප වීම්, ශරීරයේ කිසියම් කොටසක් හෝ පෙනීම අහිමි වීම ආදී) අදාළ සිදුවීම සිදු වී පැය 8ක් ඇතුළත Nike, Inc. නියෝජිතයෙකු වෙත සන්නිවේද...
	c. සිදුවීම් පරීක්ෂණ වාර්තාව පැය 48ක් තුළ ස්ථානීය කළමනාකාරීත්වය වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුත්තේය. වාර්තාව තුළ අවම වශයෙන් පහත සඳහන් දෑ අන්තර්ගත විය යුතුය:
	d. ආබාධ/රෝග කළමනාකරණය:
	a. සෑම සිදුවීමක්ම තොරතුර ලැබී වැඩකරන දින 6කට අඩු කාලයක් තුළ ඇතුළත් කරනු ලැබිය යුත්තේය.
	b. සේවකයාගේ හෝ උප කොන්ත්රාත්කරුගේ නම.
	c. තුවාලය හෝ රෝග තත්ත්වය ඇති වූ දිනය.
	d. තුවාලය හෝ රෝග තත්ත්වය ඇති වූ ස්ථානය.
	e. හදිසි අනතුරේ පොදු විස්තරය.
	f. තුවාලය හෝ රෝග තත්ත්වය හේතුවෙන් සීමා කරන ලද වැඩ කරන කැලැන්ඩර් දින ගණන.
	g. තුවාලය හෝ රෝග තත්ත්වය හේතුවෙන් රැකියාවට නොපැමිණි කැලැන්ඩර් දින ගණන.
	h. සේවකයින්ට ප්රවේශය ඇති ස්ථානවල ආබාධ/රෝගවල වාර්ෂික සාරාංශයක් පළ කරනු ලැබිය යුතුය. මීට පහත කරුණු ඇතුළත් විය යුතුය:
	- (රැකියාවට නොපැමිණි මුළු දින ගණන + රැකියාව මාරු කිරීමට හෝ සීමා කිරීමට හේතු වූ මුළු සිද්ධි ගණන) X 200,000 / සියලුම සේවකයින් විසින් වැඩ කරන ලද මුළු පැය ගණන = මුළු සිද්ධි අනුපාතය.
	i. මීට අමතරව, සෑම සේවාස්ථානයක් මගින් එක් එක් යන්තමින් බේරීම් ග්රහණය කොට, වාර්තා තබාගෙන සාරාංශගත කළ යුතුය.
	සිද්ධිමය වාර්තා: සෑම සේවා ස්ථානයක්ම අවම වසර 5 ක් සඳහා සිද්ධි වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය.
	වෙනත් වාර්තා: තුවාලය හෝ රෝග තත්ත්වය ඇති වූ වර්ෂය අවසානයේ සිට වසර 5 ක් ගත වන තෙක් තුවාල හා රෝග තත්ත්ව ලොග් සටහන් පවත්වා ගත යුතුය.
	නිර්දේශිත පරිචයක් ලෙස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවහොත් මිස, මෙම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ නෛතික අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් පෙන්වා දෙන අතර තම සේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාදෙන තමන්ගේම වූ පරිචයන් සංවර්ධනය කිරී...
	යොමු:
	 අදාළ ෆෙඩරල් හා දේශීය නීති සහ රෙගුලාසි.
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	 Nike තුවාල/රෝග තත්ත්ව ලොග් සටහන් ආකෘතිය
	ප්රමිතිය
	වගකීම්
	අවශ්යතාවයන්
	a. රාජකාරියේ යෙදෙන සියලුම ස්ථාන පිරිසිදු, වියළි හා මනා නඩත්තු තත්ත්වයකින් තබා ගත යුතුය.
	b. ඇවිද යන මංපෙත් පය පැකිළීමට හේතු වන උපද්රව හෝ වෙනත් බාධකවලින් තොරව තබා ගත යුතුය.
	c. සියලු විද්යුත් පුවරු, මුව දෙවීමේ/වතුර මල් ඇති ස්ථාන හා වෙනත් හදිසි අවස්ථා උපකරණ සඳහා මීටර් 0.9 (අඩි 3) ක අවම ඉඩක් වෙන් කර දිය යුතුය.
	d. සෑම අවස්ථාවකම ගබඩා ක්ෂේත්රයන් පිළිවෙළට තබා ගත යුතුය. සිවිලිමේ සිට හෝ ගිනි නිවීම් උපකරණවල සිට (මින් වඩා පහළින් පිහිටා ඇති කවරකට හෝ) සෙ.මී. 45 (අඟල් 18) ඇතුළත ද්රව්ය අසුරනු නොලැබිය යුත්තේය.
	e. ඉහිරීම් වහාම පිරිසිදු කරනු ලැබිය යුතු අතර අපද්රව්ය නිසි පරිදි බැහැර කරනු ලැබිය යුත්තේය (බිම තෙත නම් අනතුරු ඇඟවීමේ සලකුණු රඳවා තැබිය යුතුය).
	f. සියලුම කවුළු හා දොරවල්වල පාරදෘශ්ය පෘෂ්ඨයන් කැඩී බිඳී යා නොදී ආරක්ෂා කර ගත යුතුය. පුද්ගලයන් වැරදීමෙන් පාරදෘශ්ය දොරවල් හෝ බිත්ති හරහා ගමන් කිරීමට යාමෙන් ඒවායේ වැදීමේ අවදානමක් ඇති තැන්වල ඒවා සලකුණු කර තිබිය යුතුය.
	a. ආරක්ෂා සහිත ස්ථානයක් වෙත පලා යාමේ මාර්ගය වැරදී යා නොහැකි පරිද්දෙන් පිටවීමේ මාර්ගයන් සකස් කොට ලකුණු කර තිබිය යුතුය.
	b. ආරක්ෂා සහිතව පිටව යා හැකි ස්ථානයක් වෙත යොමු නොවන සියලු දොරටු හා අභ්යන්තර පටුමං “පිටවිය නොහැක” ලෙස ලකුණු කළ යුතුය. වෙනත් කිසිදු ස්ථානයක් වෙත හැරී යා නොහැකි ලෙස අවසන් වන හෝ ආරක්ෂා සහිතව පිටව යා හැකි ස්ථානයක් වෙත යොමු නොවන අභ්යන්තර පටුමං මීටර් 16.67...
	c. ගොඩනැගිල්ලේ සියලුම කොටස්වල සිට නිදහස් හා බාධා රහිත පිටවීමේ මාර්ග සඳහා පිටවීම් තබා ගත යුතුය. පලා යාම වැළැක්වීම සඳහා කිසිදු දොරක් හෝ අභ්යන්තර පටුමඟක් අගුලු හෝ යතුරු ලෑම සිදු නොකළ යුතුය.
	d. ගින්නක් හෝ වෙනත් හදිසි අනතුරක් හේතුවෙන් පිටවීමේ මාර්ගය අවහිර වී ඇති අවස්ථාවක දී පලා යාම සඳහා සෑම වැඩපොළක සිටම (ගොඩනැගිලි, ඉදි කිරීම්, අංශ හෝ ක්ෂේත්ර අයත් විය හැක) විකල්ප මාර්ග සපයන වෙනස් මාර්ග, අවම වශයෙන් දෙකක්වත් පවතින පරිදි පිටවීමි පිළියෙල කිරීම.
	a. ප්රමිතිගත අත්වැටක් (පඩි 4කට හෝ ඊට වැඩි ගණනක් සඳහා).
	b. මීටර් 0.56 (අඟල් 22ක) අවම පළලක්.
	c. නොලිස්සන පෘෂ්ඨයක් සහිත පඩි.
	d. කවර හෝ පඩි පේළියක ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වාම සියලුම පඩි එකම උසකින් හා පළලකින් යුක්ත විය යුතුය.
	a. ද්රව්ය පැටවීම, බෑම හා ගබඩා කිරීම ආශ්රිත සියලු උපද්රව හඳුනා ගැනීම.
	b. හඳුනාගත් උපද්රව හා බැඳුණු සියලු අවදානම් ඇගයීම.
	c. අවදානම දුරු කිරීම හෝ අවම කිරීම සඳහා පාලන ක්රමවේදයන් (උදා: පරීක්ෂණය, කාර්ය පරිසරය සකස් කිරීම, රාක්ක සවිකිරීම්) හඳුනා ගැනීම
	a. පැටවීම හා බෑම ඇරඹීමට ප්රථමයෙන් සැලසුම් රහිතව වාහන පිට වී යාම වැළැක්වීම සඳහා ක්රියාමාර්ග.
	b. ගලවා වෙන් කර ඇති ට්රේලර ස්ථායී බව තහවුරු කිරීමට ක්රියාමාර්ග.
	c. ට්රේලර පරීක්ෂා කිරීම (බල ගැන්වූ මෝටර් රථ භාවිතා කරන විට).
	d. පැටවුම් ස්ථාන/අංගණ භාවිතා නොකරන අවස්ථාවල මුර කිරීම.
	e. ද්රව්ය ආරක්ෂිත ලෙස ඇසිරීම (උස, ආනතිය).
	f. සෑම රාක්ක සවි කිරීමකදීම අනන්ය හඳුනාගැනීමේ අංකයක් හා ආරක්ෂා සහිත හෝ උපරිම ක්රියාකාරී භාරයේ ප්රමාණය දර්ශනය කළ යුතුය.
	g. නව රාක්ක සවි කිරීම්, අලුත්වැඩියා, නවීකරණ හෝ ඉවත් කිරීම සිදු කරනු ලබනුයේ පුහුණු සේවකයින් හෝ සුදුසුකම් ලත් ස්ථානීය කොන්ත්රාත්කරුවන් විසින් පමණි.
	h. සුදුසුකම් ලත් පුද්ගලයකු විසින් රාක්ක සවි කිරීම පිළිබඳ වාර්ෂික පරීක්ෂණයක් (රාක්ක මගින් හඳුනාගත් අවදානමක් හෝ තුවාල ඇති විට) සම්පූර්ණ කළ යුතුය.
	i. සියලු ද්රව්ය ගබඩා පද්ධතිවල ව්යූහාත්මක හානි වහාම වාර්තා කොට අලුත්වැඩියා කරනු ලැබිය යුත්තේය.
	නිර්දේශිත පරිචයක් ලෙස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවහොත් මිස, මෙම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ නෛතික අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් පෙන්වා දෙන අතර තම සේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාදෙන තමන්ගේම වූ පරිචයන් සංවර්ධනය කිරී...
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	කළමනාකරුවන් හා සුපරීක්ෂකවරුන් විසින් සේවකයින් පුහුණු කරනු ලැබ ඇති බව හා PPE වැඩසටහනේ නියමයන් අනුගමනය කරනු ලබන බවට වග බලා ගත යුතුය.
	සේවකයින් PPE වැඩසටහනේ නියමයන් අනුගමනය කළ යුතුය.
	අර්ථ දැක්වීම්
	අවශ්යතාවයන්
	a. ශරීරාරක්ෂක උවාරණ අවශ්ය විය හැකි කාර්යයන් හා ඒවායෙන් සිදු විය හැකි උපද්රව හඳුනාගැනීම.
	b. උපද්රව හා බැඳුණු අවදානම ඇගයීම.
	c. පාලන ක්රමවේදයන් හඳුනාගෙන ක්රියාත්මක කිරීම පළමුව ඉංජිනේරුමය පාලන ද දෙවනුව පරිපාලනමය පාලන ද අවසාන වශයෙන් ශරීරාරක්ෂක උවාරණ භාවිතය ද සැලකිල්ලට ගන්න.
	a. දැනට පවතින PPE උපකරණවල යෝග්යතාව කොන්ත්රාත්කරු විසින් නිර්ණය කරනු ලැබ, අවශ්ය පරිදි නියම කර ඇති අවම ප්රමාණයට වැඩියෙන් උපද්රවවලින් ආරක්ෂාව ලබා දෙන නව හෝ අමතර උපකරණ තෝරාගත යුතුය. උපද්රව ගණනාවකට හෝ එකවර සිදු වන උපද්රවවලට නිරාවරණය වීමේ අවදානමක් ඇත...
	b. PPE උපකරණ යෝග්ය භාවිත යෙදවුම් අනුව අඳිනු ලබන අතර එමගින් අතිරේක අවදානමක් ඇති නොකරයි.
	c. සියලු ශරීරාරක්ෂක ඇඟලුම් හා උවාරණ සිදු කළ යුතු කාර්ය සඳහා ආරක්ෂාකාරී වන පරිද්දෙන් සැලසුම් කර තැනිය යුතු අතර සනීපාරක්ෂක හා විශ්වාසය තැබිය හැකි තත්ත්වයක පවත්වා ගත යුතුය. NIOSH (වෘත්තීය ආරක්ෂාව හා සෞඛ්ය සඳහා වන ජාතික ආයතනය) ANSI (ඇමෙරිකානු ජාතික ප්රම...
	- ඇසට හානි ඇති වීම වැළැක්වීම සඳහා ඇසට උවදුරු සිදු විය හැකි ස්ථානවල සිටින සියලු පුද්ගලයින් විසින් ආරක්ෂක උපැස් පැළදිය යුතු වේ. මීට සේවකයින්, පිටතින් පැමිණෙන්නන්, පර්යේෂකයින්, තෙවැනි පාර්ශ්වයන් හෝ හඳුනාගත් ඇසට උවදුරු ඇති කළ හැකි ප්රදේශයක් හරහා ගමන් කරන...
	- පාවෙන අංශු, ද්රව වූ ලෝහ, අම්ල හෝ පිළිස්සීම් ඇති කළ හැකි ද්රව, රසායනික ද්රව, වායු හෝ වාෂ්ප, ජීව-එයොරොසෝල හෝ තුවාල සිදු කළ හැකි සුළු විකිරණ වෙතින් සේවකයින් උවදුරුවලට නිරාවරණය වන අවස්ථාවන්හි යෝග්ය ආරක්ෂක භාවිතා කළ යුතුය.
	- උපද්රව සහිත පරිසරයක දී අක්ෂි කාච භාවිතා කරන්නන් ද සුදුසු ඇස් හා මුහුණු ආරක්ෂක උපාංග පැළඳිය යුත්තේය.
	- පාවෙන අංශු මගින් උවදුරු ඇති ස්ථානවල දී පැති ආවරක භාවිතා කරනු ලැබිය යුත්තේය.
	- රසායනික ද්රව්ය විසි වීමේ උවදුරක් ඇති ස්ථානවල දී ඇස් ආවරණ හා මුහුණු ආවරණ පැළඳිය යුත්තේය.
	- මුහුණු ආවරණ පැළඳිය යුත්තේ මූලික ඇස් ආරක්ෂක (ආරක්ෂක කන්ණාඩි හා ඇස් ආවරණ) උපකරණ පැළඳීමෙන් පසු පමණකි.
	- වෛද්ය නිර්දේශයෙන් අක්ෂි කාච පළඳින සේවකයින් සඳහා ලබා දෙන ඇස් ආරක්ෂක උපකරණ සඳහා එක්කෝ සැලසුම් කිරීමේ දී නිර්දේශය ඇතුළත් කරනු ලැබිය යුතු වන්නේය. නැතහොත් නිර්දේශිත අක්ෂි කාචවලට උඩින් නිසි පරිදි සවි විය යුතුය.
	- සුළු විකිරණවලින් ආරක්ෂාව ලබා ගැනීම සඳහා යෝග්ය පෙරහන් කාච සවි කරන ලද උපකරණ භාවිතා කරනු ලැබිය යුතුය. අඳුරු හෝ අවපැහැ කරන ලද කාච ඒවා පෙරහන් කාච ලෙස සලකුණු කොට හෝ හඳුනාගෙන ලැබ ඇත්නම් විනා පෙරහන් කාච ලෙස සලකනු ලැබිය නොහැක.
	- ඉදි කිරීම් හා වෙනත් විවිධ වැඩෙහි නිරත වන සියලු සේවකයින් හා කොන්ත්රාත්කරුවන් වෙත ශීර්ෂාරක්ෂක ලබා දෙනු ලැබිය යුතු අතර ඔවුන් ඒවා භාවිතා කළ යුතු වේ.
	- ඇද වැටෙන හෝ සවි කර ඇති වස්තුවලින් හෝ විදුලි සැර වැදීමෙන් ආපදා සිදු විය හැකි ඉදි කිරීම් ක්ෂේත්රවල සිටින ඉංජිනේරුවන්, පරීක්ෂකවරුන් හා බැහැරින් පැමිණෙන්නන් විසින් ද ශීර්ෂාරක්ෂක පැළඳිය යුතු වේ.
	- තියුණු වස්තූන්ගේ ගැටීම හේතුවෙන් හිස් කබල පැළී යාමෙන් ආරක්ෂාව ලබා ගැනීමට පැළඳීම සඳහා ගැටීම්වලට ඔරොත්තු දෙන හිස් වැසුම්/ශීර්ෂාවරණ ලබා දිය යුතුය. කෙසේ වුවත්, මේවා කඩා වැටෙන වස්තූන්ගෙන් ඇති වන දැඩි ගැටුම් තෙරපුමට හෝ කා වැදීමට ඔරොත්තු නොදෙන බැවින් ආරක්ෂක...
	- බිම වැටිය හැකි බඩු පොදි, ද්රව්ය, බර මෙවලම්වල කොටස් වැනි ද්රව්ය ඔසවාගෙන යාමේ දී හෝ පරිහරණය කිරීමේ දී සහ ද්රව්ය පාද මතට වැටීමට ඉඩ ඇති වෙනත් ක්රියාකාරකම්වල දී ඝට්ටනවලින් ආරක්ෂාව ලබා දෙන ආරක්ෂක සපත්තු හෝ බූට් සපත්තු පැළඳිය යුතුය.
	- ස්කිඩ් ට්රක් (හස්තීය ද්රව්ය හසුරවන මෝටර් වාහන) යොදා ගන්නා ක්රියාකාරකම් හෝ ද්රව්ය හෝ උපකරණ සේවකයකුගේ පය මතට පෙරළීමට ඉඩ ඇති වෙනත් ක්රියාකාරකම් සඳහා සම්පීඩනයන්ට ඔරොත්තු දෙන ආරක්ෂක සපත්තු හෝ බූට් සපත්තු පැළඳිය යුතුය.
	- ඇණ, කම්බි, ඇමුණුම් ඇණ, ඉස්කුරුප්පු, විශාල ස්ටේපල් හෝ සුන්බුන් ලෝහ වැනි ඇනෙන ද්රව්ය පෑගීමෙන් පාද තුවාල විය හැකි ස්ථානවල සිදුරු වීමට ලක් නොවන ආරක්ෂක සපත්තු හෝ බූට් සපත්තු පැළඳිය යුතුය.
	- රසායන ද්රව්ය, කැපුම්, විදාරණයන්, සීරීම්, සිදුරු වීම්, පිළිස්සීම්, ජෛවීය ද්රව්ය හා හානිදායක උෂ්ණත්ව අන්තයන් මගින් ආපදා සිදු විය හැකි විට යෝග්ය අත්වැසුම් පැළඳිය යුතුය.
	- අත්වැසුමේ කාර්යඵල ගුණාංග, තත්ත්ව, භාවිතා කරන කාල සීමාව හා නිරාවරණය වන උපද්රවය මත පදනම්ව අත්වැසුම් තෝරා ගත යුතුය. එක් වර්ගයක අත්වැසුමක් සෑම අවස්ථාවක් සඳහාම නොගැළපෙනු ඇත.
	- සිරුරට රසායන ද්රව්ය විසිරීමේ ඉඩක් ඇත්නම් හෝ වායුගෝලයේ සමට හානි කළ හැකි හෝ සමෙන් සිරුරට අවශෝෂණය විය හැකි ධූලක අඩංගු වන්නේ නම් හෝ සේවකයකුගේ බැහැරට අඳින ඇඳුම්වල ධූලක තැවරීමට ඉඩ ඇත්නම් සම ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ආවරණ පැළඳිය යුතුය. නිරාවරණය වීමට ඉඩ ඇත්තේ සිර...
	a. පලුදු වූ PPE කට්ටලයක් පිළිබඳ වාර්තා කිරීම හා ඒ වෙනුවට අලුත් එකක් ලබා ගැනීම සඳහා කාර්ය පරිපාටි.
	b. පිරිසිදු, මනා ක්රියාකාරී තත්ත්වයක පවත්වාගෙන නිසි පරිදි ගබඩා කොට තිබිය යුතුය.
	c. සේවාදායකයා විසින් සැපයීම හා අලුත්වැඩියාව නොමිලේ කරනු ලැබිය යුතුය.
	d. අවම වශයෙන් කාර්තුවකට වරක් පරීක්ෂා කරනු ලැබිය යුතුය.
	- PPE උවමනා කවර විටක ද හා කුමක් නිසා ද යන්න.
	- අවශ්ය වන්නේ කවර ශරීරාරක්ෂක උවාරණ ද යන්න.
	- පෞද්ගලික PPE නිසි පරිදි ඇඟලීම, ඉවත් කිරීම, සීරුමාරු කිරීම හා පැළඳීම සිදු කරන්නේ කෙසේ ද යන්න.
	- PPE උපකරණවල සීමා.
	- PPE නිසි ආරක්ෂාව, නඩත්තුව, ප්රයෝජ්ය ආයු කාලය හා බැහැර කිරීම.
	- රසායනාගාර හා මිශ්ර කිරීම්වල නියැලෙන පිරිස් හට ඔවුන් පොදු ස්ථානවලට (ශාලා, සෝපාන, ආහාර ගන්නා ස්ථාන, විවේක කාමර, කාර්යාල යනාදිය) පැමිණීමට පෙර අත්වැසුම් හා කබායන් ඉවත් කළ යුතු බවට උපදෙස් ලබාදිය යුතුය. අන්තරායකර ද්රව්ය හෝ කාරකයන් ප්රවාහනය කිරීම සඳහා ...
	- සෑම සේවකයෙකුම පුහුණුව පිළිබඳව අවබෝධයක් හා PPE භාවිතා කර වැඩ කටයුතු කිරීමට පෙර PPE නිසි ලෙස භාවිතා කිරීමට ඇති හැකියාව පෙන්විය යුතුය.
	පුහුණු වාර්තා: සෑම සේවා ස්ථානයක්ම අවම වශයෙන් අවුරුදු 3 ක්වත් පුහුණු වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය.
	සිද්ධිමය වාර්තා: සෑම සේවා ස්ථානයක්ම අවම වසර 5 ක් සඳහා සිද්ධි වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය.
	වෙනත් වාර්තා:
	a. වර්තමාන අවදානම් ඇගයීම.
	b. අවම වසර 3ක පරීක්ෂණ වාර්තා.
	නිර්දේශිත පරිචයක් ලෙස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවහොත් මිස, මෙම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ නෛතික අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් පෙන්වා දෙන අතර තම සේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාදෙන තමන්ගේම වූ පරිචයන් සංවර්ධනය කිරී...
	යොමු:
	 අදාළ ෆෙඩරල් හා දේශීය නීති සහ රෙගුලාසි.
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	ප්රමිතිය
	වගකීම්
	ස්ථාන භාර කළමනාකරු ශ්රමක්ෂමතා වැඩසටහන් පටිපාටීන් සංවර්ධනය කර ක්රියාත්මක කර අනුගමනය කරන බවට වගබලාගත යුතුය.
	HSE නියෝජිතයා, ශ්රමක්ෂමතා ප්රතිපත්ති හා ක්රියාපටිපාටීන්, ලිඛිත පටිපාටීන්, පුහුණුව, වාර්තා තැබීම හා වාර්ෂික සමාලෝචනය සඳහා වන අවදානම් ඇගයීම් ස්ථාපිත කර, නඩත්තු කර පරිපාලනය කළ යුතුය.
	කළමනාකරුවන් හා අධීක්ෂකයින්, ශ්රමක්ෂමතා පටිපාටීන් හා සම්බන්ධව සේවකයන් පුහුණුව ලැබ ඇති බව හා එහි අවශ්යතාවයන්ට අනුගත වෙන බවට වග බලාගත යුතුය.
	සේවකයන් ශ්රමක්ෂමතා පටිපාටීන්ගේ අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතුය.
	අර්ථ දැක්වීම්
	අවශ්යතාවයන්
	a. කාර්යයන් හා ආශ්රිත අන්තරායන් හඳුනාගැනීම.
	b. අන්තරායන් සමග සම්බන්ධ අවදානම් ඇගයීම.
	c. අවදානම අවම කිරීම සඳහා පාලනයන් හඳුනාගැනීම (උදා, වැඩ ප්රදේශයේ සැලසුම, රැකියා වටමාරුව).
	a. පේෂි හා ඇටසැකිලි සම්බන්ධ ආබාධ (MSD), ඒවායේ මුල් සලකුණු හා ලක්ෂණ සහ MSD අන්තරායන් පිළිබඳව කළින්ම වාර්තා කිරීම.
	b. ශ්රමක්ෂමතා පිළිබඳ වරින් වර කෙරෙන සන්නිවේදන ඇතුලත් සේවක මැදිහත්වීම් ක්රියාවලිය හා ශ්රමක්ෂමතා ගැටළු ආශ්රිත සේවක යෝජනා සමාලෝචනය.
	c. ශ්රමක්ෂමතා අන්තරායන් හෝ හානිවීමේ ප්රවණතා වාර්තා කිරීම හරහා ඉදිරිපත් වෙන ශ්රමක්ෂමතා ගැටළු නිවැරදි කිරීම සඳහා ක්රියාවලියක්.
	d. නැවත සිදුවෙන ක්රියාවන් සඳහා විවේක කාලයන් ලබාදීම හෝ ක්රියාකාරකම් වෙනස් කිරීමක් ලබාදීම.
	e. තනි පුද්ගල පරිගණක වැඩ මධ්යස්ථාන ඇගයීම.
	f. උපකරණ හා ක්රියාවලීන් නිමැවීමේදී ශ්රමක්ෂමතාවය යොදා ගැනීම.
	වෛද්ය වාර්තා: සෑම සේවා ස්ථානයක්ම අවම සේවා කාලය සහ වසර 30 දක්වා රහස්ය හා ආරක්ෂිත වෛද්ය වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. නීතියෙන් අවශ්ය කරන ආකාරයට විනා, සේවකයාගේ ලිඛිත අවසරය රහිතව වෛද්ය වාර්තා එළිදරව් කරනු නොලැබිය යුත්තේය.
	සිද්ධිමය වාර්තා: අවම වශයෙන් වසර 5 ක ශ්රමක්ෂමතා හානි හා අසනීප වාර්තා තබාගත යුතුය.
	වෙනත් වාර්තා: වර්තමාන අවදානම් ඇගයීම හා පුද්ගලික ශ්රමක්ෂමතා සේවා මධ්යස්ථාන ඇගයීම.
	නිර්දේශිත පරිචයක් ලෙස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවහොත් මිස, මෙම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ නෛතික අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් පෙන්වා දෙන අතර තම සේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාදෙන තමන්ගේම වූ පරිචයන් සංවර්ධනය කිරී...
	යොමු:
	 අදාළ ෆෙඩරල් හා දේශීය නීති සහ රෙගුලාසි.
	 Nike “තුවාල වීම්/අසනීප කළමනාකරණය” නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය.
	 Nike ESH අත්පොත, පිටු 5-15
	ප්රමිතිය
	වගකීම්
	ස්ථාන භාර කළමනාකරු, වැටීමෙන් ආරක්ෂා වීමේ පටිපාටීන් සංවර්ධනය කර ක්රියාත්මක කර අනුගමනය කරන බවට වගබලාගත යුතුය.
	HSE නියෝජිතයා, වැටීමෙන් ආරක්ෂා වීමේ ක්රියාපටිපාටි, ස්ථාපිත කර, නඩත්තු කර පරිපාලනය කළ යුතුය.
	කළමනාකාරුවන් හා අධීක්ෂකයින්, වැටීමෙන් ආරක්ෂා වීමේ පටිපාටීන් හා සම්බන්ධව සේවකයන් පුහුණුව ලැබ ඇති බව හා එහි අවශ්යතාවයන්ට අනුගත වෙන බවට වග බලාගත යුතුය.
	සේවකයන් වැටීමෙන් ආරක්ෂා වීමේ පටිපාටීන්ගේ අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතුය.
	අර්ථ දැක්වීම්
	අවශ්යතාවයන්
	a. සේවකයෙක් හෝ වස්තුවක් වැටීමේ අවදානම ඇති රාජකාරි ක්රියා මොනවාදැයි හඳුනාගැනීම.
	b. උස ස්ථානවල වැඩ කිරීමට සම්බන්ධ කටයුතුවල අවදානම ඇගයීමක්.
	c. අවදානම අඩු කිරීම සඳහා ගත හැකි පාලන ක්රියාමාර්ග හඳුනාගැනීම හා ක්රියාත්මක කිරීම.
	a. මීටර් 1.8 (අඩි 6) හෝ ඊට වැඩි අනාරක්ෂිත උසක් ඇති ස්ථාන සඳහා පූර්ණ ශරීර වැරපොටක් අවශ්ය වේ.
	b. සෑම භාවිතා කිරීමකට පෙර හා පසු වැටීමෙන් ආරක්ෂා වන උපකරණ පරීක්ෂා කර බැලිය යුතුය.
	c. මාසිකව වැටීමෙන් ආරක්ෂා වීමේ උපකරණ පරීක්ෂා කිරීම.
	d. වැටීමෙන් ආරක්ෂා වීමේ උපකරණ නිසි ලෙස නඩත්තුව, පිරිසිදු කිරීම හා ගබඩා කිරීම.
	e. වැටීමෙන් ආරක්ෂා වීමේ උපකරණ නිසි ලෙස භාවිතා කිරීම.
	f. මෙවලම් හා ද්රව්ය නිසි ලෙස හැසිරවීම, ගබඩා කිරීම හා ආරක්ෂා කිරිම.
	g. වැටීමේ අවදානම ඇති හෝ වැටෙන ද්රව්ය තිබීමට අවදානම ඇති ප්රදේශවලට පිවිසීම සීමා කිරීම.
	h. තුවාල ලැබූ සේවකයෙකු ඉවත් කිරීම සඳහා ලේඛනගත කර ඇති හදිසි අවස්ථා ක්රියා පටිපාටීන්.
	i. ඉණිමං ආරක්ෂාව:
	j. මී 2.1 (අඩි 7) ට වඩා උස සවිකළ ඉණිමං සියල්ලට මී 2.1 (අඩි 7) ක උසකදී ඒ වටා තැනූ කූඩුවක් තිබිය යුතුය.
	k. පිවිසුම් උපකරණ (එනම් මිනිසුන් ගෙන යන, කතුරු හා ඇහැසි සෝපාන, ස්කැෆෝල්ඩින් යනාදිය) ආරක්ෂාකාරීව භාවිතා කිරීම, නඩත්තුව හා පරීක්ෂාව
	l. බිම් හා බිත්ති විවර:
	සිද්ධිමය වාර්තා: සෑම සේවා ස්ථානයක්ම අවම වසර 5 ක් සඳහා සිද්ධි වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය.
	වෙනත් වාර්තා:
	a. වර්තමාන අවදානම් ඇගයීම.
	b. අවම වශයෙන් වසර 3ක් සඳහා පරීක්ෂා කිරීමේ ආකෘති පත්ර (වැටීමෙන් ආරක්ෂා වීම් හා ඉණිමං) පවත්වා ගත යුතුය.
	නිර්දේශිත පරිචයක් ලෙස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවහොත් මිස, මෙම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ නෛතික අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් පෙන්වා දෙන අතර තම සේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාදෙන තමන්ගේම වූ පරිචයන් සංවර්ධනය කිරී...
	යොමු:
	 අදාළ ෆෙඩරල් හා දේශීය නීති සහ රෙගුලාසි.
	 Nike ESH අත්පොත, පිටු 7-19
	ප්රමිතිය
	වගකීම්
	ස්ථාන භාර කළමනාකරු බලගැන්වූ මෝටර් රථ වැඩසටහන් (PMV) ක්රියාපටිපාටීන් සංවර්ධනය කර, ක්රියාත්මක කර අනුගමනය කිරීමට වග බලාගත යුතුය.
	HSE නියෝජිතයා, PMV ක්රියාපටිපාටීන්, පුහුණු වීම් හා වැළැක්වීමේ නඩත්තුව ස්ථාපිත කර, නඩත්තු කර පරිපාලනය කළ යුතුය.
	කළමනාකරුවන් හා අධීක්ෂකයින් සේවකයන් PMV ක්රියාපටිපාටීන් සම්බන්ධව පුහුණු වී ඒවාට අනුගත වන්නේද යන්න තහවුරු කරගත යුතුය.
	සේවකයන් PMV පටිපාටීන් හා පුහුණුවේ අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතුය.
	අර්ථ දැක්වීම්
	අවශ්යතාවයන්
	a. සියලුම PMV හා එයට සම්බන්ධ අන්තරායන් හඳුනාගැනීම.
	b. PMV හා සම්බන්ධ අවදානම් ඇගයීම.
	c. අවදානම අඩු කිරීමට හෝ තුරන් කිරීමට ගත හැකි පාලන ක්රියාමාර්ග හඳුනාගැනීම.
	a. වාහන ආරක්ෂණ අවශ්යතා:
	b. කාලාවර්තක වැලැක්වීමේ නඩත්තුව (එසවුම් ට්රක් රථ උපකරණ හා උපාංග සම්බන්ධ ව්යවස්ථාපිත පරීක්ෂා කිරීම් ඇතුළුව).
	c. ආරක්ෂිත වැඩ තත්ත්වයක් තහවුරු කිරීමට භාවිතයට පෙර පරීක්ෂා කිරීම.
	d. ලිඛිත ආරක්ෂිත මෙහෙයුම් රීති.
	e. PMV හා මගීන් වෙන් කිරීම.
	f. සියලුම සිද්ධීන් හා යන්තමින් බේරීම් වාර්තා කිරීම.
	g. බැටරිය ආරෝපණය කිරීමේ හා නැවත පිරවීමේ ප්රදේශ ආරක්ෂාකාරී සහ සුරක්ෂිත විය යුතුය:
	h. PMV ආරක්ෂිතව මෙහෙයුම් කිරීමට පවිත්රකරණයට ඉඩ දිය යුතුය.
	a. ආපසු හැරවීම අවශ්ය වීම අඩු කිරීම හෝ වළැක්වීමට එක් මං ක්රමයක් පිළිබඳව හැකි තරම් සලකා බැලීම.
	b. වාහන ආපසු හැරවීමේදී ආරක්ෂාව (ආපසු හැරවීම් එලාම, ස්පොටර් යනාදිය).
	c. වැඩ බිම් වේග සීමාවන්.
	d. අපැහැදිලි ස්ථානවල උත්තල දර්පණ භාවිතා කිරීම (එම ස්ථානය මග හැරිය නොහැකි නම්).
	e. බාහිර ආලෝකකරණයන් ස්ථාපනය හා නඩත්තුව.
	f. පුද්ගලික ආරක්ෂක උපකරණ (අධි දෘශ්ය ජැකට්ටු, ආරක්ෂක සපත්තු යනාදිය).
	g. වැඩ බිම් ධාවන රීතීන්.
	h. බාහිර රියැදුරන් පාලනය (වැඩ බිම් රීති, දුම් බීම හා රැඳී සිටීමේ සැකසුම්).
	i. වාහන නිසි ක්රියාකාරී තත්ත්වයෙන් තිබිය යුතුය (ආලෝක පහන්, තිරිංග, ටයර යනාදිය හොඳින් නඩත්තු කර තිබිය යුතුය).
	j. පැටවීමේ හා බෑමේදී රියැදුරන්ගේ හා සේවකයන්ගේ ආරක්ෂාව.
	k. සේවා ස්ථානයට ඇතුළු වෙන විට සේවකයන්ගේ ආරක්ෂාව.
	l. සෑම රියදුරෙක්ම කම්හල් සහතිකකරණ වැඩසටහන හා/හෝ රජයේ නාගරිකයක හෝ නියෝජිතායතනයක වාහන වර්ගය අනූව බලපත්ර ලබා තිබීම.
	a. ආසන පටි හා හිස් වැසුම් භාවිතය.
	b. සේවා ස්ථානයට ඇතුළු වෙන හා එයින් පිටවෙන විට මගී ආරක්ෂාව.
	c. වේග පාලනය.
	d. ළමා සීමාවන්.
	e. බීමතින් වාහන පැදවීම.
	f. බලපත්රදීම හා රක්ෂණය.
	නැවුම් කිරීමේ පුහුණුව: පහත සඳහන් කිසියම් හෝ අවස්ථාවකදී අදාළ මාතෘකා සම්බන්ධව නැවුම් කිරීමේ පුහුණු පැවැත්විය යුතුය:
	පුහුණුකරුවා: පුහුණු කිරීම් පැවැත්විය යුත්තේ කළමනාකාරීත්වය විසින් අනුමත කළ පුහුණුකරුවෙකුගේ මනා අධීක්ෂණය යටතේය. පුහුණුකරුවකු බවට පත්වීමට යම් පුද්ගලයෙකු පුහුණුකරුවෙකු බවට පත්වන බලගැන්වූ මෝටර් වාහන සම්බන්ධව ප්රමාණවත් දැනුමක් හා හැකියාවක් තිබිය යුතුය.
	සිද්ධිමය වාර්තා: සෑම සේවා ස්ථානයක්ම අවම වසර 5 ක් සඳහා සිද්ධි වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය.
	වෙනත් වාර්තා:
	a. වත්මන් අවදානම් ඇගයීම්.
	b. මාස 3 ක් සඳහා පෙර භාවිතා කළ පරීක්ෂණ ආකෘති පත්ර පවත්වා ගත යුතුය.
	c. බලගැන්වූ මෝටර් වාහන ආයුකාලය පුරාම නඩත්තු හා අලුත්වැඩියා වාර්තා තබාගත යුතුය.
	d. අදාළ අවස්ථාවලදී තෙවන පාර්ශ්ව පරීක්ෂණ වාර්තා.
	නිර්දේශිත පරිචයක් ලෙස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවහොත් මිස, මෙම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ නෛතික අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් පෙන්වා දෙන අතර තම සේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාදෙන තමන්ගේම වූ පරිචයන් සංවර්ධනය කිරී...
	යොමු:
	 අදාළ ෆෙඩරල් හා දේශීය නීති සහ රෙගුලාසි.
	 Nike ESH අත්පොත, පිටු 8-1
	ප්රමිතිය
	වගකීම්
	අර්ථ දැක්වීම්
	අවශ්යතාවයන්
	a. සියලුම යන්ත්ර හා උපකරණවල අන්තරායන් සමීක්ෂණය.
	b. අන්තරායන් සමග සම්බන්ධ අවදානම් ඇගයීම.
	c. අවදානම අඩු කිරීමට ගත හැකි පාලන ක්රියාමාර්ග හඳුනාගැනීම (උදා. සවි කළ ආරක්ෂක මෙවලම්, අතුරු අගුළු, දෙඅත් පාලනය).
	a. යන්ත්ර මිලදී ගැනීම් – තාක්ෂණික ගොනුවක් තිබිය යුතු අතර එය (අභ්යන්තර හෝ බාහිර) සහතික ලත් පරීක්ෂකවරයෙකු විසින් සම්පූර්ණ කර තිබිය යුතුය, අවම වශයෙන් පහත දේ අඩංගු විය යුතුය:
	i. යන්ත්ර සූත්ර අවදානම් ඇගයීම (ISO 12100 හෝ එයට සමාන)
	ii. යුරෝපා ප්රමිතීන් (EIC 60204-1 විද්යුත්, යුරෝපා ආරක්ෂක නියාම 2006/42/EC – යන්ත්ර ආරක්ෂාව ඇමිණුම I අත්යවශ්ය ආරක්ෂා හා සෞඛ්ය අවශ්යතා, හා කිසියම් හෝ අදාළ C වර්ගයේ ප්රමිතීන්) හෝ දේශීය නියාමන ප්රමිතීන් යන දෙකින් වඩා ඉහළ ප්රමිතීන් සමග අනුකූල වීම.
	iii. අදාළ ක්රියාකාරීත්ව පරීක්ෂණ වාර්තා
	iv. නව විද්යුත් මෝටර හෝ ආදේශක මෝටර මිලදී ගැනීමේදී IE3 – මූලික කාර්යක්ෂමතා ප්රමිතීන් හෝ ඊට වඩා වැඩි ප්රමිතීන් සැපිරිය යුතුය. (IEC 60034-30-1:2014)
	b. යන්ත්ර ස්ථාපනය – යන්ත්ර ස්ථාපනයේදී ඇතිවෙන සෞඛ්ය හා ආරක්ෂක අවදානම් අවම කිරීමේ ප්රමිතිගත ක්රියාවලියක්.
	i. ස්ථාපනය කළ යන්ත්ර ඇගයීම; විශාලත්වය, බර, මානයන්, අවදානම් ඇගයීම් සමාලෝචනය; ස්ථාපන අවශ්යතා -බෑමේදී, බිම හෙළීමේදී, උපකරණ හා නිපුනත්වය අවශ්ය වූ විට; පැහැදිලි මාර්ගය; ගොඩනැගිලි ව්යූහ අවශ්යතා ඇගයීම – ඉදිකිරීම් ව්යූහ ආරක්ෂාව CLS බලන්න; අවශ්ය ඇගයීම් ...
	ii. ගිනි හා හදිසි අවශ්යතා, රසායනික කළමනාකරණ අවශ්යතා; හෝ වෙනත් සෞඛ්ය අන්තරායන් (ශබ්දය, රසායනික නිරාවරණය වැනි) සමාලෝචනය හා යාවත් කිරීම. නිසි ග්රහණ ප්රවේගයක්, නිවැරදි ද්රව්ය හා නිසි ස්ථාපනය සමග වලංගු නිස්සාරණයක් සැලසුම් කර තිබීම.
	iii. මැසීමේ යන්ත්රවල නව විද්යුත් මෝටර මිලදී ගැනීම හෝ විද්යුත් මෝටර ආදේශ කිරීම සවෝ ආකාරයේ හෝ ඊට වඩා හොඳ තත්ත්වයෙන් විය යුතුය.
	c. යන්ත්ර ක්රියාකරවීම – වැඩ අන්තරාය විශ්ලේෂණය, ආරක්ෂිත ප්රමිති වැඩ, හා යන්ත්ර ක්රියාකරවීම සඳහා සම්පූර්ණ කළ රැකියාස්ථ උපදෙස්.
	d. යන්ත්ර නඩත්තුව – සියළු බලශක්ති ප්රභව සඳහා යෝග්ය යන්ත්ර නිශ්චිත පිටගුළු ලෑම්/ඇමිණුම් ක්රියා පටිපාටීන් ස්ථාපිත කළ යුතුය. රැකියා අන්තරාය විශ්ලේෂණය ආරක්ෂිත ප්රමිතිගත වැඩ හා සේවාස්ථ උපදෙස් නඩත්තු ක්රියාකාරීත්වයට අයත් වේ.
	e. යන්ත්ර බැහැර කිරීම
	i. ස්ථාපනය කළ යන්ත්ර ඇගයීම; විශාලත්වය, බර, මානයන්, අවදානම් ඇගයීම් සමාලෝචනය; බාගත් විට – සේවයෙන් ඉවත්කිරීමේ අවශ්යතා, බිම හෙළීමේදී, උපකරණ හා නිපුනත්වය අවශ්ය වූ විට; පැහැදිලි මාර්ගය; ඉවත් කළ යුතු පහසුකම්, වැඩ කරන පිරිස වෙතින් වෙන් කිරීමේ බාධක යනාදියේ ...
	ii. Nike නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය හා දේශීය රෙගුලාසි හා සමගාමීව ඉවත් කිරීමේ හා බැහැර කිරීමේ අවශ්යතාවයන් හඳුනා ගැනීම.
	f. අභ්යන්තරිකව සැලසුම් කළ/සංවර්ධනය කළ යන්ත්ර සූත්ර
	i. සියලුම යන්ත්ර ආරක්ෂා අංගයන් සම්බන්ධව ලේඛනගත සමාලෝචනයක් තිබෙන යන්ත්ර.
	ii. ලේඛනගත යන්ත්ර අවදානම් ඇගයීම
	iii. සහතිකලත් යන්ත්ර ආරක්ෂා පරීක්ෂකවරයෙකු විසින් තහවුරු කළ පරිදි යුරෝපා ප්රමිතීන් (EIC 60204-1 විද්යුත්, යුරෝපා ආරක්ෂක නියාම 2006/42/EC – යන්ත්ර ආරක්ෂාව ඇමිණුම I අත්යවශ්ය ආරක්ෂා හා සෞඛ්ය අවශ්යතා, හා කිසියම් හෝ අදාළ C වර්ගයේ ප්රමිතීන්) හෝ දේ...
	g. මිනුම් – කම්හල් පාර්ශ්වය ආරක්ෂිත යන්ත්ර සංඛ්යාව හා ප්රතිශතය පිළිබඳව වාර්තා තබනු ඇත
	h. යන්ත්ර ආරක්ෂාව පිළිබඳ උපක්රමික සැලසුම – 100% ක ආරක්ෂිත යන්ත්ර ප්රමාණයක් කරා ළඟා වීමට කම්හල් හවුල්කරුවාට උපක්රමික සැලසුමක් තිබෙනු ඇත
	a. යන්ත්රසූත්ර සමග වැඩ කරන සියලුම සේවකයන් හට බඳවාගැනීමේ මූලික අදියරේදීම ආරක්ෂාව පිළිබඳව පුහුණුවක් ලබාදිය යුතුය. අවම අවශ්යතාවක් ලෙස පුහුණුවට පහත අංග ඇතුළත් විය:
	i. යන්ත්ර අන්තරායන් හා එම අන්තරායන්ගෙන් ආරක්ෂා විය හැකි ආකාරය.
	ii. ආරක්ෂිත ක්රියාකිරීමේ පටිපාටීන්.
	b. යන්ත්ර සැලසුම් කිරීමේ හා සංවර්ධනය කිරීමේ නියැළෙන සියලුම සේවකයන්ට යන්ත්ර ආරක්ෂා ප්රමිතීන් හා පටිපාටීන් පිළිබඳවත් ආරක්ෂිත සැලසුම් පරිචයන් පිළිබඳවත් පුහුණුවක් ලබාදිය යුතුය.
	c. තාවකාලික සේවකයන්ද ඇතුළුව සියලු ක්රියාකරුවන් යන්ත්රය ක්රියාකරවීමට පුහුණුව ලැබූ/සුදුසුකම් ලැබූ අය විය යුතුය.
	d. නඩත්තු සේවකයන් යන්ත්රයේ නඩත්තු ක්රියාකාරකම්වලට පුහුණුව ලැබූ/සුදුසුකම් ලැබූ අය විය යුතුය.
	සිද්ධිමය වාර්තා: සෑම සේවා ස්ථානයක්ම අවම වසර 5 ක් සඳහා සිද්ධි වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය.
	වෙනත් වාර්තා:
	a. වර්තමාන අවදානම් ඇගයීම.
	b. ජීවන උපකරණ සඳහා ජාත්යන්තර යන්ත්ර ආරක්ෂා ප්රමිතීන් සමග අනුකූල වන බවට පෙන්වන යන්ත්රයේ තාක්ෂණික ගොනුවක් තිබිය යුතුය.
	නිර්දේශිත පරිචයක් ලෙස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවහොත් මිස, මෙම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ නෛතික අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් පෙන්වා දෙන අතර තම සේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාදෙන තමන්ගේම වූ පරිචයන් සංවර්ධනය කිරී...
	යොමු:
	 අදාළ ෆෙඩරල් හා දේශීය නීති සහ රෙගුලාසි.
	 Nike නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය –“අන්තරායකර බලශක්ති පාලනය”, “ගොඩනැගිලි ව්යූහ ආරක්ෂාව”, “වෘත්තීමය ශබ්ද නිරාවරණය”, “නඩත්තු ආරක්ෂාව”, “ගිනි ආරක්ෂා කළමනාකරණය”, “හදිසි අවස්ථා ක්රියාකාරීත්වය”, “යන්ත්ර ආරක්ෂා කිරීම”, “වෘත්තීමය නිරාවරණ සීමාවන්”, “පීඩන ධ...
	 ජාත්යන්තර ප්රමිති සංවිධානය – ISO 12100 යන්ත්රවල ආරක්ෂාව – සැලසුම් සඳහා සාමාන්ය ප්රතිපත්ති – අවදානම් ඇගයීම හා අඩු කිරීම
	 යුරෝපා සංගම් යන්ත්ර සූත්ර නියාමය – MD 2006/42/EC
	 ජාත්යන්තර විද්යුත් තාක්ෂණ කොමිසම – EIC 60204-1 – යන්ත්රවල විද්යුත් උපකරණ – 1 කොටස: සාමාන්ය අවශ්යතාවයන්
	ප්රමිතිය
	වගකීම්
	අර්ථ දැක්වීම්
	• පීඩන ධාරක හා පද්ධති: හාත්පස පරිමණ්ඩිත පීඩනයට වෙනස් පීඩනයකින් ද්රව හෝ වායු දරා සිටීමට හෝ ගෙන යාමට සැලසුම් කර ඇති බහාලුමක් හෝ නල මාර්ගයක්. මෙම උපකරණයට පහත දේ ඇතුළත් වන අතර එයට සීමා නොවේ: වාෂ්ප බොයිලේරු හා ආශ්රිත නල මාර්ග, පීඩන උණු ජල බොයිලේරු, වායු ...
	• වාෂ්ප බොයිලේරුව: යනු ජලය හෝ වෙනත් ද්රවයක් උතුරුවන ආවෘත ධාරකයකි. රත් වූ හෝ වාෂ්ප බවට පත්වූ ද්රවය, නිෂ්පාදන ක්රියාවලීන්, ජලය රත් කිරීම, මධ්යම උණුසුම් පද්ධතිය හා ආහාර පිසීම වැනි වූ විවිධ වූ තාපක යෙදුම් හෝ ක්රියාවලීන්ගේ භාවිතාව සඳහා බොයිලේරුවෙන් පි...
	• ඇඳුම් නිමා කිරීමේ පහසුකම්: රෙදි පිළී කැපීම, මැසීම, මැදීම, තිර මුද්රණය, එම්බ්රොයිඩරි වැනි දේ අයත් වෙන ඇඳුම් නිපදවීම තුළට ඇතුළත් නිෂ්පාදන ක්රියාවලීන්.
	• ගල් අඟුරු: කාබන් හෝ හයිඩ්රොකාබන් අධික ප්රමාණයක් පවතින කළු හෝ දුඹුරු පැහැයට හුරු කළු පැහැයෙන් යුත් දහනය කළ හැකි අවසාධිත පාෂාණයකි. එය වාෂ්ප නිෂ්පාදනයේ ලා බහුලව යොදාගන්නා පුනර්ජනනීය නොවන ඉන්ධනයකි.
	• බැර ඉන්ධන තෙල්: බොර තෙල් වෙන්කිරීමෙන් හා ආසවනය කිරීමෙන් පසු ඉතිරිවන අවශේෂ තෙල්. අනෙක් වර්ගයේ ඉන්ධනයන් හා සන්සන්දනය කරන විට දහනයේදී බැර ඉන්ධන තෙල්වල කාබන් විමෝචනය අනෙක් ඉන්ධනයන්ට වඩා බෙහෙවින් වැඩිය. එය පුනර්ජනනීය නොවන ඉන්ධනයක් වන අතර කාර්මික මට්ටමින්...
	• සම්පීඩිත වායු පද්ධති: වායු සම්පීඩක, වායු පිරියම් උපකරණ, පාලන, නල මාර්ග, වායුප්රේරිත මෙවලම්, වායුප්රේරිතව බලගැන්වූ යන්ත්රසූත්ර හා සම්පීඩිත වායුව භාවිත කරන ක්රියාවලීන් ඇතුළුව අනුකලිත සංචරකයන්ගෙන් සමන්විත උප පද්ධති සමූහයකි.
	• උප කොන්ත්රාත්කරුවා: කම්හලට කිසියම් හෝ කොටස්, නිෂ්පාදන හෝ සේවාවන් සපයන සැපයුම්කරුවාය.
	වශ්යතාවයන්
	a. පීඩන ධාරක හා පද්ධතිවලින් ඇතිවෙන අන්තරායන් හඳුනාගැනීම හා වර්ග කිරීම.
	b. පීඩන ධාරක, බොයිලේරු කාමර, තාප නල මාර්ග හා මෙම ප්රමිතිය තුළ ඇතුළත් වෙනත් පද්ධති වෙතින් ලැබෙන අන්තරායන් හා සම්බන්ධ අන්තරායන් ඇගයීම.
	c. පීඩන ධාරක හා පද්ධති ආශ්රිතව ඇතිවිය හැකි අවදානම් අඩු කිරීමට ගත හැකි පාලන ක්රියාමාර්ග (උදා. අධීක්ෂණය, පුද්ගලික ආරක්ෂක උපකරණ) හඳුනාගැනීම.
	d. පවතින පද්ධතීන්වලට ද්රව්යමය හෝ සැලසුම් වෙනස්කම් සිදු කළ විට සහ නව පීඩන ධාරකයන් සඳහා අවදානම් ඇගයීම් සිදු කළ යුතුය.
	a. නව යන්ත්ර ස්ථාපනය - පීඩන ධාරක හා පද්ධතීන් නිෂ්පාදකයාගේ නිර්දේශ පරිදි ස්ථාපනය කර, ක්රමාංකනය කර පරීක්ෂා කළ යුතුය:
	 තාප බෙදාහැරීමේ පද්ධති නිසි ලෙස නඩත්තු කළ යුතු අතර ක්රියාත්මක කිරීමට පෙර නිසි ලෙස පරිවාරණය කළ යුතුය
	b. ආරක්ෂිතව ක්රියා කරවීම – සියලුම පීඩන ධාරකයන් හා පද්ධති ඒවා නිර්මාණය කළ අරමුණු සඳහාම භාවිතා කළ යුතුය.
	 පීඩන මට්ටම හෝ වෙනත් අසාමාන්ය තත්වයන් සම්බන්ධ අධීක්ෂණ පද්ධති තුළ කළින්ම අනතුරු ඇඟවීම් දැකිය හැකිය
	 ක්රියාකරුවන් හට බලය ලබාදි පුහුණු කෙරේ
	c. වලැක්වීමේ නඩත්තු වැඩසටහන – බිඳවැටීම් හෝ ආරක්ෂක වෑල්වයන්ගේ හා අනතුරු හැඟවීමේ පද්ධතිවල ක්රියාකාරීත්වය ඇණ හිටීම වැලැක්වීමට සියලුම පීඩන ධාරකයන් හා පද්ධති සඳහා අඛණ්ඩ වැලැක්වීමේ නඩත්තු වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කළ යුතු අතර එයට අවම වශයෙන් පහත දේ ඇතුළත් විය යු...
	 වාර්ෂික පරීක්ෂණයන්
	 පීඩන රෙගියුලේටර, ස්විච්ච හා ආරක්ෂක වෑල්වවල සියලුම පීඩන ධාරකයන් සඳහා තාක්ෂණික පරීක්ෂණ
	 අතිධ්වනික පරීක්ෂණය (UT), ද්රව කාවැදීම් පරීක්ෂණය (PT) හා ද්රව්යමය ප්රත්යස්ථිතිය හා පීඩන ධාරකවල ආයු කාලය සම්බන්ධව කෙරෙන අනෙක් පරීක්ෂණ
	 බොයිලේරු කාමරය, තාප නල මාර්ග, පරිවරණ ආවරණය ඇතුළු සංඝනීභූත ප්රතිසාධන පද්ධතිය, වාෂ්ප විවර නඩත්තුව හා ප්රමාණවත් ජල ගබඩා ටැංකිවල ක්රියාකාරීත්වය සහ පැවැත්ම පිළිබඳ සමීක්ෂණය සහිත වාෂ්ප බොයිලේරු පද්ධතිය
	 සම්පීඩිත වායු බෙදා හැරීම් පද්ධති නඩත්තුව හා පීඩන නියාමනය හා වායු කාන්දුවීමේ අනුපාතයන් පිළිබඳ සමීක්ෂණයන් සහිත සම්පීඩිත වායු පද්ධති
	 සම්පීඩිත වායු පද්ධතීන් අලුත්වැඩියා කිරීමටත් වායු බෙදාහැරීම් නල ආදේශ කිරීමට හා වායු කාන්දු හඳුනාගැනීම හා ඒවා වැළැක්වීමටත් සම්පීඩිත වායු පද්ධතිවලට නිසි නඩත්තු ක්රියා පටිපාටීන් තිබිය යුතුය
	 බොයිලේරු කාමර, වාෂ්ප නල මාර්ග, පරිවරණ ආවරණය ඇතුළු සංඝනීභූත ප්රතිසාධන පද්ධති, වාෂ්ප විවර නඩත්තුව හා ප්රමාණවත් ජල ගබඩා ටැංකි සඳහා වාෂ්ප බොයිලේරු පද්ධතියට නිසි නඩත්තු ක්රියා පටිපාටියක් අවශ්යය.
	d. කැපූ හා මැසූ ඇඳුම් නිමාකිරීමේ පහසුකම් සඳහා අතිරේක වාෂ්ප බොයිලේරු අවශ්යතා
	 ආයතනය මධ්යගත දහන නල සහිත වාෂ්ප බොයිලේරු අලුතින් මිලදී ගැනීම් නොකරනු ඇත.
	 උපකොන්ත්රාත් කම්හල් තුළද ඇතුළුව මැදීමේ ක්රියාවලීන් සඳහා වර්තමාන හෝ අනාගත මධ්යගත දහන නල සහිත නව වාෂ්ප බොයිලේරු ඉවත් කිරීමට පටිපාටීන් ක්රියාත්මක කෙරේ.  භාවිතය අවසන් කළ පසුව ඒවා ක්රියාත්මක නොවන බව ලේබල් කර නිසි ලෙස අපහරණය කළ යුතුය.
	 මධ්යගත දහන නල සහිත වාෂ්ප බොයිලේරු භාවිතය 2020 ජනවාරි 1දින සිට තහනම් කෙරෙන බව ලිඛිත ප්රතිපත්තිය මගින් දක්වයි.
	 අපහරණය පිළිබඳ වාර්තාවන් වසර 5 ක් දක්වා නඩත්තු කළ යුතුය.
	a. සියලු පීඩන ධාරක: සියලුම බලයලත් සේවකයන් හට මූලික පුහුණුවක් ලබාදිය යුතු අතර ඉන්පසු වාර්ෂිකව පුහුණු කිරීම් පැවැත්විය යුතුය. පුහුණුවෙන් අවම ලෙස පහත දෑ ආවරණය කරනු ලැබිය යුතුයි:
	 උපකරණ හා පද්ධතිවල විභව්ය අන්තරායන්
	 ආරක්ෂිත මෙහෙයුම් හා නඩත්තු ක්රියා පටිපාටීන්
	 හදිසි අවස්ථා ක්රියා පටිපාටීන්.
	b. බොයිලේරු හා සම්පීඩිත වායු පද්ධති: සියලුම බලයලත් සේවකයන් හට මූලික පුහුණුවක් ලබාදිය යුතු අතර ඉන්පසු වාර්ෂිකව පුහුණු කිරීම් පැවැත්විය යුතුය. පුහුණුවෙන් අවම ලෙස පහත දෑ ආවරණය කරනු ලැබිය යුතුයි:
	 සේවා ස්ථානය තුළ ඇති බොයිලේරු වර්ගය හෝ සම්පීඩිත වායු පද්ධතිය
	 බොයිලේරු ක්රියාකරු බලපත්රය ලබාගන්න
	සිද්ධිමය වාර්තා: සෑම සේවා ස්ථානයක්ම අවම වසර 5 ක් සඳහා සිද්ධි වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය.
	වෙනත් වාර්තා:
	a. වර්තමාන අවදානම් ඇගයීම.
	b. අවම වසර 3 ක් සඳහා නඩත්තු වාර්තා තබාගැනීම
	c. අවම වසර 3 ක් සඳහා පරීක්ෂණ වාර්තා තබාගැනීම.
	d. පහත සඳහන් ඒවායේ රූප සටහන් තිබීම:
	 වාෂ්ප පද්ධතිය හා සම්පීඩිත වායු පද්ධති නල මාර්ග
	 වාෂ්ප විවර පිහිටීම, ප්රමාණය හා වර්ගය මෙන්ම නඩත්තු වාර්තා
	 පීඩන හා උෂ්ණත්ව ආමාන සහිත ස්ථාන
	 ජල ගබඩා ස්ථාන හා වර්ගය
	නිර්දේශිත පරිචයක් ලෙස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවහොත් මිස, මෙම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ නෛතික අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් පෙන්වා දෙන අතර තම සේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාදෙන තමන්ගේම වූ පරිචයන් සංවර්ධනය කිරී...
	යොමු:
	 අදාළ ෆෙඩරල් හා දේශීය නීති සහ රෙගුලාසි.
	 Nike නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – “යන්ත්ර ආරක්ෂාව”, “අප ජලය”, “ඝන අපද්රව්ය”, “වායු විමෝචනය”
	 ජාත්යන්තර කාර්යක්ෂමතා (IE) ප්රමිතිය IEC 60034-30-1: 2014
	 ජාත්යන්තර ප්රමිති සංවිධානය – (ISO) 31000:2009 අවදානම් කළමනාකරණය
	ප්රමිතිය
	වගකීම්
	අර්ථ දැක්වීම්
	අවශ්යතාවයන්
	a. චලනය වන යන්ත්ර කොටස් හේතුවෙන් ඇතිවිය හැකි අවදානම් සඳහා සියලුම යන්ත්ර හා උපකරණ සමීක්ෂණය.
	b. අන්තරායන් සමග සම්බන්ධ අවදානම් ඇගයීම.
	c. අවදානම අඩු කිරීමට ගත හැකි පාලන ක්රියාමාර්ග හඳුනාගැනීම (උදා. සවි කළ ආරක්ෂක මෙවලම්, අතුරු අගුළු, දෙඅත් පාලනය).
	a. නව හා/හෝ නවීකරණය කළ උපකරණ පළමුව අන්තරායන් හඳුනාගැනීම හා ඉන්පසු ඒවායින් ආරක්ෂා කිරීම ඇගයීම.
	b. රැකවල් හොඳ ක්රියාකාරී තත්ත්වයේ තිබිය යුතු අතර ආරක්ෂිතව තිබිය යුතුය.
	c. රැකවල් මගින් අතිරේක අන්තරාය නිර්මාණය නොවිය යුතුය.
	d. වැඩ ප්රදේශයෙන් මීටර් 2.1 (අඩි 7) කට වඩා අඩු උසක පිහිටා ඇති විදුලි පංකා හා වෙනත් භ්රමණය වන උපකරණ සෙමී 1.25 (අඟල් 0.5) කට වඩා අඩු විවරයන්ගෙන් රැකවල් කළ යුතුය.
	e. භ්රමණය වන කොටස් සහිත යන්ත්ර ස්වයංක්රීය වැසීමේ යාන්ත්රණයක් සමග ආවරණ කර අගුළු ලා තැබිය යුතුය.
	f. ක්රියාකාරීත්වය අතර චලනය විය හැකි යන්ත්ර හෝ උපකරණ රැකවල් කළ යුතුය.
	g. යන්ත්ර රැකවල් ලෑම වාර්ෂිකව පරීක්ෂා කළ යුතුය.
	h. පිටගුළු ලෑම්/ඇමිණුම් අවශ්යතා සැපිරෙන ලෙස නඩත්තු හා අලුත්වැඩියා කටයුතු සිදු කිරීම.
	a. ආරෝහක, සෝපාන යන්ත්ර හා ද්රව්ය ගෙනයන සෝපාන මෙහෙයුම් සහ නඩත්තු ආශ්රිත අන්තරායන් හඳුනාගැනීම.
	b. උපද්රව හා බැඳුණු අවදානම ඇගයීම.
	c. පිළිගත හැකි මට්ටමට අවදානම් අඩු කිරීමට පාලන ක්රියාමාර්ග හඳුනාගැනීම හා ක්රියාත්මක කිරීම (අගුළු හා වැළැක්වීමේ නඩත්තුව).
	a. ආරක්ෂිත එසවීම් බර පෙන්විය යුතුය. උපකරණය මිනිසුන් සඳහා නොවේ නම් එය දැක්විය යුතුය.
	b. භාවිතා කරන්නන්ට හා අසළ සිටින්නන්ට විය හැකි අවදානම් වැළකෙන ලෙස ස්ථාපනය හෝ ස්ථානගත කර තිබිය යුතුය.
	c. අන්තර් අගුළු, බාධක හා ආරක්ෂක උපාංග අවශ්ය ස්ථානවල නිසි ලෙස ස්ථාපනය කළයුතු අතර හානි වැලකෙන ලෙස ක්රියා කළ යුතුය.
	d. නිරන්තරව නිවාරක නඩත්තුව සිදු කළ යුතුය.
	e. අලුත්වැඩියා හා නඩත්තු කටයුතු පිටගුළු ලෑම්/ඇමිණුම් අවශ්යතාවලට අනුකූලව සිදු කළ යුතුය.
	f. උපකරණය ක්රියා විරහිතව ඇති විට බාධක යොදා ඒ පිළිබඳව දන්වන පුවරු හා සංඥා තැබිය යුතුය.
	g. හදිසි අවස්ථාවකදී ආරෝහක, සෝපාන යන්ත්ර හා ද්රව්ය ගෙනයන සෝපාන සම්බන්ධව ක්රියා කළ යුතු ආකාරය.
	h. දේශීය නීතිය මගින් අවශ්ය කෙරෙන පරිදි විරාමයන්හිදී තෙවන පාර්ශ්ව පරීක්ෂා හා සහතිකකරණය.
	i. අවම වශයෙන් මී 2.1 (අඩි 7) ක හිසට ඉහලින් වන බාධාවක් වෙත තිරස්ව ඉඩ.
	සිද්ධිමය වාර්තා: සෑම සේවා ස්ථානයක්ම අවම වසර 5 ක් සඳහා සිද්ධි වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය.
	වෙනත් වාර්තා:
	a. වර්තමාන අවදානම් ඇගයීම.
	b. නව හා නවීකරණය කළ උපකරණවල ආයු කාලය සඳහා ඇගයීම් වාර්තා.
	c. පරීක්ෂණ හා නඩත්තු වාර්තා අවම වශයෙන් වසර 3 ක් සඳහා පවත්වා ගත යුතුය.
	d. උපකරණයේ ආයු කාලය සඳහාම අලුත්වැඩියා වාර්තා.
	නිර්දේශිත පරිචයක් ලෙස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවහොත් මිස, මෙම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ නෛතික අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් පෙන්වා දෙන අතර තම සේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාදෙන තමන්ගේම වූ පරිචයන් සංවර්ධනය කිරී...
	යොමු:
	 අදාළ ෆෙඩරල් හා දේශීය නීති සහ රෙගුලාසි.
	 Nike “අන්තරායකර බලශක්තිය පාලනය” නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය.
	 Nike ESH අත්පොත, පිටු 8-16
	ප්රමිතිය
	වගකීම්
	ස්ථාන භාර කළමනාකරු ලේසර් ආරක්ෂාව සම්බන්ධ ක්රියාපටිපාටීන් සංවර්ධනය කර, ක්රියාත්මක කර අනුගමනය කිරීමට වග බලාගත යුතුය.
	HSE නියෝජිතයා, ලේසර් ආරක්ෂාව සම්බන්ධ ක්රියාවලි සහ ක්රියාපටිපාටීන් ස්ථාපිත කර, නඩත්තු කර පරිපාලනය කළ යුතුය.
	කළමනාකරුවන් හා අධීක්ෂකයින් සේවකයන් ලේසර් ආරක්ෂා වැඩසටහනේ අවශ්යතා පුහුණු වී ඒවාට අනුගත වන්නේද යන්න තහවුරු කරගත යුතුය.
	සේවකයින් ලේසර් ආරක්ෂා වැඩසටහනේ අවශ්යතාවයන්ට අනුකූල විය යුතුය.
	අර්ථ දැක්වීම්
	අවශ්යතාවයන්
	a. ලේසර් හා ආශ්රිත අන්තරායන් හඳුනාගැනීම හා වර්ග කිරීම.
	b. අන්තරායන් සමග සම්බන්ධ අවදානම් ඇගයීම.
	c. අවදානම අඩු කිරීමට පාලන ක්රියාමාර්ග හඳුනාගැනීම (උදා. අධීක්ෂණය, පුද්ගලික ආරක්ෂක උපකරණ).
	a. ආලෝක කදම්භයට නිරාවරණය වීම වැළැක්වීමට රැකවල් හා අන්තර් අගුළු සහිතව ලේසර් සැලසුම් කළ යුතුය.
	b. බලය ලත් පුද්ගලයන්ට පමණක් ප්රදේශය සීමා කළ යුතුය.
	c. ලේසර් ප්රදේශ තුළ සංඥා හා දැන්වීම් පුවරු.
	d. සුදුසු පුද්ගලික ආරක්ෂණ උපකරණ.
	e. ලේසර් සමග වැඩ කිරීම හෝ එය හැසිරවීම සම්බන්ධව ලිඛිත රැකියා නිශ්චිත පටිපාටීන්.
	f. හදිසි අවස්ථා ක්රියා පටිපාටීන්.
	g. ලේසර් පද්ධති ක්රමාංකනය කර නිෂ්පාදකයාගේ නිර්දේශ අනූව පරීක්ෂා කළ යුතුය.
	h. ක්රියාකිරීමට පෙර සියලුම ලේසර් පද්ධති ඌණතා නිවැරදි කළ යුතුය.
	වෛද්ය වාර්තා: සෑම සේවා ස්ථානයක්ම අවම සේවා කාලය සහ වසර 30 දක්වා රහස්ය හා ආරක්ෂිත වෛද්ය වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. නීතියෙන් අවශ්ය කරන ආකාරයට විනා, සේවකයාගේ ලිඛිත අවසරය රහිතව වෛද්ය වාර්තා එළිදරව් කරනු නොලැබිය යුත්තේය.
	සිද්ධිමය වාර්තා: සෑම සේවා ස්ථානයක්ම අවම වසර 5 ක් සඳහා සිද්ධි වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය.
	වෙනත් වාර්තා
	a. වර්තමාන අවදානම් ඇගයීම.
	b. අවම වසර 3 ක් සඳහා පරීක්ෂණ උපකරණවල ක්රමාංකන වාර්තා.
	c. උපකරණ ආයු කාලය සඳහා නඩත්තු වාර්තා.
	නිර්දේශිත පරිචයක් ලෙස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවහොත් මිස, මෙම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ නෛතික අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් පෙන්වා දෙන අතර තම සේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාදෙන තමන්ගේම වූ පරිචයන් සංවර්ධනය කිරී...
	යොමු:
	 අදාළ ෆෙඩරල් හා දේශීය නීති සහ රෙගුලාසි.
	ප්රමිතිය
	වගකීම්
	ස්ථාන භාර කළමනාකරු නඩත්තු ආරක්ෂා ප්රතිපත්තිය සම්බන්ධ ක්රියාපටිපාටීන් සංවර්ධනය කර, ක්රියාත්මක කර අනුගමනය කිරීමට වග බලාගත යුතුය.
	HSE නියෝජිතයා, නඩත්තු ආරක්ෂා ප්රතිපත්තිය සම්බන්ධ ක්රියාපටිපාටීන් ස්ථාපිත කර, නඩත්තු කර පරිපාලනය කළ යුතුය.
	නඩත්තු නියෝජිතයා නඩත්තු ආරක්ෂා ප්රතිපත්තිය හා ක්රියාපටිපාටීන් ස්ථාපිත කර, නඩත්තු කර පරිපාලනය කළ යුතුය.
	කළමනාකරුවන් හා අධීක්ෂකයින් සේවකයන් නඩත්තු ආරක්ෂා ප්රතිපත්තිය හා ක්රියාපටිපාටි සම්බන්ධව පුහුණු වී ඒවාට අනුගත වන්නේද යන්න තහවුරු කරගත යුතුය.
	සේවකයින් නඩත්තු ආරක්ෂා ප්රතිපත්ති හා ක්රියාපටිපාටි අවශ්යතාවයන්ට අනුකූල විය යුතුය.
	අර්ථ දැක්වීම්
	අවශ්යතාවයන්
	a. නඩත්තු කටයුතු හා අලුත්වැඩියා ආශ්රිත අන්තරායන් හඳුනාගැනීම.
	b. හඳුනාගත් අන්තරායන් සඳහා අවදානම් ඇගයීමක්.
	c. අවදානම අඩු කිරීම හෝ තුරන් කිරීම සඳහා පාලන ක්රියාමාර්ග හඳුනාගැනීම (උදා. පුද්ගලික ආරක්ෂණ උපකරණ, උෂ්ණ වැඩ බලපත්ර).
	a. වැඩ පොළවල් පිරිසිදු හා යහපත් වැඩ තත්ත්වයෙන් නඩත්තු කිරීම.
	b. සියලුම් මෙවලම් හා උපකරණ ආරක්ෂිතව හා නිසියාකාරව තිබිය යුතුය.
	c. නිෂ්පාදකයාගේ උපකරණ අත්පොත් වෙත පිවිසිය යුතුය.
	d. පුද්ගලික ආරක්ෂණ උපකරණ සපයා භාවිතා කළ යුතුය.
	e. නිවාරක නඩත්තු හා අලුත්වැඩියා පද්ධතියකට අයත් වන්නේ:
	f. උෂ්ණ වැඩ සඳහා නිශ්චිතවම වෙන් නොකළ ප්රදේශයක උෂ්ණ වැඩ සිදු කරන ඕනෑම මොහොතක ආරක්ෂක ක්රියා පටිපාටීන් හා උෂ්ණ වැඩ අවසරපත්ර ක්රමය භාවිතා කිරීම හා ගිනිගන්නා සුළු හා දහනය වන දේ නොමැති වීම. උෂ්ණ වැඩ බලපත්රයක තිබිය යුතු දේ:
	වෙනත් වාර්තා:
	a. වත්මන් අවදානම් ඇගයීම්.
	b. නිවාරක නඩත්තු වාර්තා අවම වශයෙන් වසර 3ක් සඳහා.
	c. උපකරණයේ ආයු කාලය සඳහාම අලුත්වැඩියා වාර්තා.
	d. ගිනිකම් වැඩ අවසර පත් අවම වශයෙන් වසර 3ක් සඳහා.
	නිර්දේශිත පරිචයක් ලෙස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවහොත් මිස, මෙම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ නෛතික අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් පෙන්වා දෙන අතර තම සේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාදෙන තමන්ගේම වූ පරිචයන් සංවර්ධනය කිරී...
	යොමු:
	 අදාළ ෆෙඩරල් හා දේශීය නීති සහ රෙගුලාසි.
	 Nike “අන්තරායකර ද්රව්ය” නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය.
	 Nike “විදුලිය ආශ්රිත ආරක්ෂාව” නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය.
	 Nike “අන්තරායකර බලශක්තිය පාලනය” නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය.
	 Nike ESH අත්පොත, පිටු 4-23
	ප්රමිතිය
	වගකීම්
	ස්ථානීය කළමනාකරු විසින් විදුලිය ආශ්රිත ආරක්ෂක වැඩසටහන් කාර්ය පරිපාටීන් නිර්මාණය කොට, ක්රියාත්මක කෙරෙනු ලැබෙන බව හා අනුගමනය කරනු ලැබෙන බවට වග බලා ගත යුතුය.
	HSE නියෝජිත විසින් විදුලිය ආශ්රිත ආරක්ෂක වැඩසටහන් සඳහා අවදානම් ඇගයුම, ලිඛිත කාර්ය පරිපාටීන්, පුහුණු, වාර්තා තැබීම හා වාර්ෂික සමාලෝචන පිහිටුවා, පවත්වාගෙන යාම හා ක්රියාවෙහි යෙදවීම සිදු කළ යුතුය.
	කළමනාකරුවන් හා සුපරීක්ෂකවරුන් විසින් සේවකයින් පුහුණු කරනු ලැබ ඇති බව හා ආරක්ෂාකාරී විදුලිය ආශ්රිත කාර්ය පරිපාටි නියමයන් අනුගමනය කරනු ලබන බවට වග බලා ගත යුතුය.
	සේවකයින් ආරක්ෂාකාරී විදුලිය ආශ්රිත කාර්ය පරිපාටීන්ගේ නියමයන් අනුගමනය කළ යුතුය.
	අවශ්යතාවයන්
	a. විදුලිය සම්බන්ධ කාර්ය හා ඒ ආශ්රිත උපද්රව හඳුනාගැනිම.
	b. අන්තරායන් සමග සම්බන්ධ අවදානම් ඇගයීම.
	c. අවදානම් දුරු කිරීම හෝ අවම කිරීම සඳහා පාලන ක්රියා මාර්ග (උදා: ශරීරාරක්ෂක උපකරණ, ක්රියාත්මක කිරීමේ පරිපාටි, පුහුණුව, ආරක්ෂාකාරී කාර්ය පිළිවෙත් ආදිය).
	a. සාමාන්ය විදුලිය ආශ්රිත ආරක්ෂාව:
	b. විදුලි පරීක්ෂණ:
	c. ආරක්ෂක උපකරණ (බලායිත පරිපථවල වැඩ කිරීම සඳහා):
	සිද්ධිමය වාර්තා: විදුලි අනතුරුවලින් ඇති වන තුවාල හෝ රෝග තත්ත්වයන් පිළිබඳ වාර්තා යටත් පිරිසයෙන් වසර 5ක් සඳහා තබා ගත යුතුය.
	වෙනත් වාර්තා:
	a. වර්තමාන අවදානම් ඇගයීම
	b. උපකරණයේ හෝ පහසුකමේ ආයු කාලය නිමාවන තෙක් පරීක්ෂණ වාර්තා පවත්වා ගත යුතුය.
	නිර්දේශිත පරිචයක් ලෙස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවහොත් මිස, මෙම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ නෛතික අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් පෙන්වා දෙන අතර තම සේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාදෙන තමන්ගේම වූ පරිචයන් සංවර්ධනය කිරී...
	යොමු:
	 අදාළ ෆෙඩරල් හා දේශීය නීති සහ රෙගුලාසි.
	 Nike “අන්තරායකර බලශක්තිය පාලනය” නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය.
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	ප්රමිතිය
	වගකීම්
	ස්ථානීය කළමනාකරු විසින් LOTO කාර්ය පරිපාටීන් සංවර්ධනය කොට, ක්රියාත්මක කෙරෙනු ලැබෙන බව හා අනුගමනය කරනු ලැබෙන බවට වග බලා ගත යුතුය.
	HSE නියෝජිත විසින් LOTO ක්රියාදාමයන් හා කාර්ය පරිපාටීන් පිහිටුවා, පවත්වාගෙන යාම හා ක්රියාවෙහි යෙදවීම සිදු කළ යුතුය.
	කළමනාකරුවන් හා සුපරීක්ෂකවරුන් විසින් සේවකයින් පුහුණු කරනු ලැබ ඇති බව හා LOTO ක්රියාදාමයන් හා කාර්ය පරිපාටියන්ගේ නියමයන් අනුගමනය කරනු ලබන බවට වග බලා ගත යුතුය.
	සේවකයින් LOTO කාර්ය සහ පරිපාටීන්ගේ නියමයන් අනුගමනය කළ යුතුය.
	අර්ථ දැක්වීම්
	අවශ්යතාවයන්
	a. උපකරණ, කාර්යයන් (උදා: සවි කිරීම, නඩත්තුව, පරීක්ෂණය, යන්ත්රෝපකරණ පිරිසිදු කිරීම හෝ අලුත්වැඩියා කිරීම) හා පාලනය නොකළ අන්තරායකර බලශක්ති මූලාශ්ර හේතුවෙන් ඒවා ආශ්රිත ඇතිවන උපද්රවයන් හඳුනාගැනීම.
	b. අන්තරායකර බලශක්තිය ආශ්රිත අවදානම් ඇගයීම.
	c. අවදානම් අවම කිරීම හෝ දුරු කිරීම සඳහා පාලන ක්රියාමාර්ග (උදා: LOTO කාර්ය පරිපාටීන්).
	a. බලශක්ති මූලාශ්ර කිහිපයක් සහිත උපකරණ සඳහා යන්ත්රයට විශේෂිත වූ LOTO කාර්ය පරිපාටීන් ලේඛනගත කරනු ලැබිය යුතුය.
	b. බලශක්ති පාලන උපාංග සුරක්ෂිතව තබා ගැනීම සඳහා පුද්ගලික වශයෙන් පවරන ලද අගුලු, යතුරු හා ටැග සපයා දීම. අගුලු හා ටැග ඉවත් කළ හැක්කේ ඒවා සවි කරන ලද සේවකයින්ටම පමණි.
	c. උපකරණය වෙන් කොට බලශක්තිහරණය:
	d. පද්ධතිය බලශක්තිහරණය කිරීමෙන් පසු කවර හෝ ගබඩා කරනු ලැබ ඇති ශක්තියක් උත්සර්ජනය:
	e. වෙන් කරනු ලැබීම හා බලශක්තිහරණය සත්යාපනය.
	f. උපකරණය යළිත් බල ගැන්වීම:
	g. වෙන් කිරීම සඳහා වෙනත් කිසිදු ක්රමවේදයක් නොමැති කල්හි හැඳුනුම් සංකේතයක් පමණක් භාවිතා කිරීම.
	h. යන්ත්රය වෙන් කිරීම සඳහා එක් සේවකයකුට වැඩි ගණනක් යොදවා ඇති කල්හි අගුලු ලෑමේ උපකරණ හා ක්රියාමාර්ග කිහිපයක් භාවිතා කිරීම.
	i. අනියම් ලෙස අගුලු ඉවත් කිරීමට අවසර දිය හැක්කේ යන්ත්රය ආරක්ෂා සහිත බවට හා සියලුම සේවකයින් අනතුරුදායක ප්රදේශයෙන් ඉවත්ව ඇති බවට සෑහීමකට පත් වීමෙන් පසු ස්ථානීය කළමනාකරු විසින් පමණි.
	පුහුණු වාර්තා: සෑම සේවා ස්ථානයක්ම අවම වශයෙන් අවුරුදු 3 ක්වත් පුහුණු වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය.
	සිද්ධිමය වාර්තා: අන්තරායකර බලශක්තීන්ට නිරාවරණය වීම හා සම්බන්ධ සියලු සිදුවීම් පිළිබඳ වාර්තා තබා ගත යුතුය. මෙකී වාර්තා අවම වසර 5ක් සඳහා තබා ගත යුතුය.
	වෙනත් වාර්තා:
	a. සෑම සේවාස්ථානයක් විසින්ම යථාවත් අවදානම් ඇගයුම් පවත්වාගෙන යා යුතුය.
	b. සෑම සේවාස්ථානයක් විසින්ම අවම වශයෙන් වසර 3ක් සඳහා අධීක්ෂණ වාර්තා පවත්වාගෙන යා යුතුය.
	නිර්දේශිත පරිචයක් ලෙස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවහොත් මිස, මෙම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ නෛතික අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් පෙන්වා දෙන අතර තම සේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාදෙන තමන්ගේම වූ පරිචයන් සංවර්ධනය කිරී...
	යොමු:
	 අදාළ ෆෙඩරල් හා දේශීය නීති සහ රෙගුලාසි.
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	වගකීම්
	ස්ථානීය කළමනාකරු විසින් සීමිත අවකාශයන් වෙත පිවිසීමේ ක්රියාදාමයන් නිර්මාණය කොට ඒවා ක්රියාත්මක කරන හා අනුගමනය කරනු ලබන බව සහතික කර ගත යුතුය.
	HSE නියෝජිත විසින් සීමිත අවකාශයන් වෙත පිවිසීමේ ක්රියාදාමයන් හා කාර්ය පරිපාටීන් පිහිටුවා, පවත්වාගෙන යාම හා ක්රියාවෙහි යෙදවීම සිදු කළ යුතුය.
	කළමනාකරුවන් හා සුපරීක්ෂකවරුන් විසින් සේවකයින් පුහුණු කරනු ලැබ ඇති බව හා සීමිත අවකාශයන් වෙත පිවිසීමේ ක්රියාදාමයන් හා කාර්ය පරිපාටියන්ගේ නියමයන් අනුගමනය කරනු ලබන බවට වග බලා ගත යුතුය.
	සේවකයින් සීමිත අවකාශයන් වෙත පිවිසීමේ ක්රියාදාමයන් සහ කාර්ය පරිපාටීන්ගේ නියමයන් අනුගමනය කළ යුතුය.
	අර්ථ දැක්වීම්
	අවශ්යතාවයන්
	a. සියලුම සීමිත අවකාශ හා ඒ ආශ්රිත උවදුරු හඳුනාගැනිම.
	b. එක් එක් උවදුර ආශ්රිත අවදානම ඇගයීමට ලක් කිරීම.
	c. අවදානම අවම කිරීම හෝ දුරු කිරීම සඳහා පාලන ක්රමවේදයන් හඳුනා ගැනීම (උදා: පිවිසීමේ ක්රියාමාර්ග, ශරීරාරක්ෂක උපකරණ, සන්නිවේදනය, පුහුණුව ආදී).
	a. අවසරපතක් අවශ්ය කෙරෙන සීමිත අවකාශ:
	b. අවසරපතක් ලබා ගත යුතු සීමිත අවකාශයකට ඇතුළු වන්නන්, ඇතුළු වන්නන්ව සුපරීක්ෂණය කරන්නන් හා සහායකයන්ගේ වගකීම්.
	c. ඇතුළුවීමේ අවසරපතේ අවශ්යතා:
	d. සියලු අධීක්ෂණ හා පරීක්ෂණ උපකරණ සඳහා වාර්ෂික ක්රමාංකනය හා ඇතුළු වීමට පෙර තමා විසින්ම කරනු ලබන ක්රමාංකනය.
	e. සෑම සේවාස්ථානයකම සේවකයින්, කොන්ත්රාත්කරුවන් හා උප කොන්ත්රාත්කරුවන් ඇතුළත් වන සීමිත අවකාශයන්ට ඇතුළුවීමේ ක්රියාමාර්ග සඳහා වාර්ෂිකව ලේඛනගත කරන අධීක්ෂණ ක්රියාදාමයක් තිබිය යුතුය.
	f. සීමිත අවකාශයක් අවසරපත් අවශ්ය නොවන සීමිත අවකාශයක් ලෙස වර්ග කිරීම සඳහා අවශ්ය වන සාධක.
	සිද්ධිමය වාර්තා: සීමිත අවකාශ හා බැදුණු සියලු සිදුවීම් පිළිබඳව වාර්තා තබා ගත යුතුය. මෙකී වාර්තා අවම වසර 5ක් සඳහා තබා ගත යුතුය.
	වෙනත් වාර්තා:
	a. වත්මන් අවදානම් ඇගයීම්.
	b. අවම වශයෙන් වසර 1ක කාලයක් සඳහා සීමිත අවකාශය වෙත ඇතුළු වීමේ අවසරපත්.
	c. උපකරණ ක්රමාංකණ වාර්තා යටත් පිරිසෙයින් වසර 3ක් සඳහා අධීක්ෂණය කළ යුතුය.
	d. වාර්තා අවම වශයෙන් වසර 3ක් සඳහා අධීක්ෂණය කළ යුතුය.
	නිර්දේශිත පරිචයක් ලෙස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවහොත් මිස, මෙම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ නෛතික අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් පෙන්වා දෙන අතර තම සේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාදෙන තමන්ගේම වූ පරිචයන් සංවර්ධනය කිරී...
	යොමු:
	 අදාළ ෆෙඩරල් හා දේශීය නීති සහ රෙගුලාසි.
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	ප්රමිතිය
	වගකීම්
	ස්ථානීය කළමනාකරු විසින් කොන්ත්රාත්කරුවන්ගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධ ක්රියාදාමයන් නිර්මාණය කොට ඒවා ක්රියාත්මක කරන හා අනුගමනය කරනු ලබන බව සහතික කර ගත යුතුය.
	HSE නියෝජිත විසින් කොන්ත්රාත්කරුවන්ට ආරක්ෂාව සැලසීමේ වැඩසටහනක් පිහිටුවා, එය පවත්වාගෙන යාම හා ක්රියාවෙහි යෙදවීම සිදු කළ යුතුය.
	කොන්ත්රාත්කාර සම්බන්ධිකාරක විසින් බලපෑමට ලක්වූ ස්ථානීය කොන්ත්රාත්කරුවන් හා බලපෑමට ලක්වූ සේවකයින් පුහුණු කරනු ලැබ ඇති බව හා ඔවුන් කොන්ත්රාත්කරුවන්ගේ ආරක්ෂාව සැලසීමේ වැඩසටහනෙහි නියමයන් අනුගමනය කරනු ලබන බවට වග බලා ගත යුතුය.
	කළමනාකරුවන් හා සුපරීක්ෂකවරුන් විසින් බලපෑමට ලක්වූ කොන්ත්රාත්කාර සම්බන්ධිකාරක හා බලපෑමට ලක්වූ සේවකයින් පුහුණු කරනු ලැබ ඇති බව හා ඔවුන් කොන්ත්රාත්කරුවන්ට ආරක්ෂාව සැලසීමේ වැඩසටහනෙහි නියමයන් අනුගමනය කරනු ලබන බවට වග බලා ගත යුතුය.
	ස්ථානීය කොන්ත්රාත්කරුවන් හා සේවකයින් කොන්ත්රාත්කරුවන්ට ආරක්ෂාව සැලසීමේ වැඩසටහනෙහි අවශ්යතාවන් අනුගමනය කළ යුතුය.
	අර්ථ දැක්වීම්
	අවශ්යතාවයන්
	a. කොන්ත්රාත් දුන් හෝ උප කොන්ත්රාත් දුන් කාර්යයන් හා ආශ්රිත අන්තරාවන්.
	b. නම් කරන ලද අන්තරායකර තත්ත්වයන් ආශ්රිත අවදානම් ඇගයීම.
	c. අදාළ අවදානම අවම කිරීම හෝ දුරු කිරීම සඳහා අවශ්ය පාලන ක්රමවේදයන් හඳුනාගැනීම.
	a. අදාළ එක් එක් ගිවිසුම්කරු හෝ අතුරු ගිවිසුම්කරු මගින් පුරවන ලද පූර්ව සුදුසුකම් ආකෘතියක් ඇතුළත් විය යුතු අතර එහි:
	b. කොන්ත්රාත්කරුවන් පිළිගැනීම හෝ ප්රතික්ෂේප කිරීම සඳහා වන ඇගයුම් ක්රියාදාමයක් තිබිය යුතුයි.
	c. සුදුසුකම් ලත් කොන්ත්රාත්කරුවන්ගේ ලේඛනගත ලැයිස්තුවක් තිබිය යුතුයි.
	d. ලැයිස්තුගත කළ සුදුසුකම් ලත් කොන්ත්රාත්කරුවන්ගේ වාර්ෂික ඇගයුමක් සිදු කළ යුතුයි.
	a. සේවාස්ථානයේ හැඩගැස්මට හදිසි අවස්ථා පිටවීම්, අනතුරු සංඥා හඳුනා ගැනීම හා හදිසි අවස්ථාවක දී ගත යුතු ක්රියාමාර්ග ඇතුළත් වේ.
	b. කවර හෝ අවශ්ය කොන්ත්රාත්කරු/උප කොන්ත්රාත්කරු පුහුණුව සහ හෝ සහතිකකරණ සත්යාපනය.
	c. වැඩබිම තුළට ගෙන එනු ලබන කවර හෝ රසායන ද්රව්ය සඳහා මූලද්රව්ය සුරක්ෂිතතා දත්ත පත්රිකාව (MSDS) සත්යාපනය.
	d. වැඩබිම තුළට ගෙන එනු ලබන උපකරණ මනා තත්ත්වයෙන් පවතින බව හා සියලු නියාමන අවශ්යතාවනට අනුකූල වන බව සහතික කිරීම සඳහා ඒවා සමාලෝචනය කිරීම.
	e. අදාළ සියලු HSE නියාමනයන් සහ සේවාස්ථානයේ HSE ප්රතිපත්ති හා ක්රියාමාර්ග සමාලෝචනය.
	f. සාමාන්ය සුරක්ෂිතතා රීති සමාලෝචනය.
	g. ගෘහපාලනය, පිරිසිදු කිරීම හා බැහැර කිරීමේ අවශ්යතා.
	h. අවස්ථා වාර්තා කිරීම.
	i. අනනුකූලතාව සඳහා විධිවිධාන.
	සුදුසුකම් වාර්තා
	a. සෑම සේවාස්ථානයක් මගින්ම යථාවත් පූර්ව සුදුසුකම්/සුදුසුකම් ආකෘති පත්ර පවත්වා ගත යුතුය.
	b. සෑම සේවාස්ථානයක් මගින්ම පූර්ව සුදුසුකම්/සුදුසුකම් ආකෘති පත්රයන්හි යථාවත් ඇගයීම් පවත්වා ගත යුතුය.
	වෙනත් වාර්තා
	a. සෑම සේවාස්ථානයක් මගින්ම කොන්ත්රාත්කරුගේ කාර්යයන් සම්බන්ධ යථාවත් අවදානම් ඇගයුමක් පවත්වා ගත යුතුය.
	b. සෑම සේවාස්ථානයක් විසින්ම අවම වශයෙන් වසර 3ක් සඳහා අධීක්ෂණ වාර්තා පවත්වාගෙන යා යුතුය.
	නිර්දේශිත පරිචයක් ලෙස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවහොත් මිස, මෙම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ නෛතික අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් පෙන්වා දෙන අතර තම සේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාදෙන තමන්ගේම වූ පරිචයන් සංවර්ධනය කිරී...
	යොමු:
	 අදාළ ෆෙඩරල් හා දේශීය නීති සහ රෙගුලාසි.
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	ප්රමිතිය
	වගකීම්
	අර්ථ දැක්වීම්
	අවශ්යතාවයන්
	a. අදාළ ක්රියාදාමය හා/හෝ කාර්ය ක්ෂේත්රය ආශ්රිත උවදුරු හඳුනාගැනීම (රසායනික, භෞතික හා ජෛවීය උවදුරු ඇතුළුව).
	b. උවදුරු ආශ්රිත අවදානම් ඇගයීම (අවශ්ය යැයි නිර්ණය කර ඇති පරිදි ලද හැකි OEL වෙත සංසන්දනය සඳහා යැවිය යුතු නියැදි ඇතුළත්ව).
	c. අවදානම අඩු කිරීමට අවශ්ය පාලන ක්රමවේදයන් හඳුනාගැනීම (උදා. ස්ථානීය පිටකුරුව, වාතාශ්රය සැපයීම, වායුගෝලය අධීක්ෂණය ආදී).
	a. උවදුරු වැළැක්වීම:
	b. සියලුම ධූලක ද්රව්ය (ජෛවීය ඒවා ද ඇතුළුව) සඳහා නිරාවරණ ඇගයුම් (උදා: නියැදිකරණය) සැලසුමක්.
	c. නිරාවරණය වීම් ආශ්රිත සෞඛ්ය ගැටලු ඇති වීමේ හැකියාව තීරණය කිරීම සඳහා සේවකයන්ගේ පැමිණිලි හා නිවාඩු වාර්තා සමාලෝචනය.
	d. සැපයුම්කරු විසින් අවසර දිය හැකි නිරාවරණ සීමාවන් සඳහා ඔවුන්ගේ ජාතික නෛතික හෝ සෞඛ්ය නියමයන්, රාජ්යමය කාර්මික ස්වස්ථතාවේදීන්ගේ ඇමෙරිකානු සමුළුව (ACGIH), පර්යන්ත සීමා හර පද්ධතීන් (TLV), එක්සත් ජනපද වෘත්තිමය සුරක්ෂිතතා හා සෞඛ්ය පරිපාලනය (OSHA)යන ඒවාය...
	e. ශරීරාරක්ෂක උවාරණ භාවිතා කිරීමට පෙර ධූලයන් නිරාවරණය වීම් සීමාවට වඩා අඩු අගයක පවත්වා ගැනීම සඳහා යාන්ත්රික පාලනයන් වෙත (ස්ථානීය පිටකුරු හෝ සාමාන්ය අපද්රව්ය වැනි) සැලකිල්ල යොමු කිරීම. සපයා ඇති විට:
	f. නිරාවරණය වීම් පාලනය කිරීමේ උපකරණය නිසි ලෙස වැඩකරන තත්ත්වයේ තිබිය යුතු අතර පරීක්ෂා කිරීම හා නඩත්තු කිරීම සිදු කළ යුතුය.
	g. ජෛවීය උවදුරු (උදා: ලෙජියොනෙල්ලා, පුස්) අනුමත කළ නොහැකි මට්ටමෙන් තිබෙන විට ඒ සඳහා ප්රතිකාර සැලසුම්.
	4. ලේඛනකරණය

	a. වර්තමාන අවදානම් ඇගයීම.
	b. පරීක්ෂණ හා නඩත්තු කටයුතු වාර්තා අවම වසර 3ක් සඳහා තබා ගත යුතුය.
	c. නියැදිකරණය සඳහා විද්යාගාර විශ්ලේෂණ ප්රතිඵල අවම වසර 5ක් සඳහා තබා ගත යුතුය.
	උපග්රන්ථය – උල්ලේඛ ප්රහරණය
	මෙම උපග්රන්ථය මගින් ඇඟළුම් නිෂ්පාදන මත උල්ලේඛ ප්රහරණය ආශ්රිත අතිරේක අවශ්යතාවන් නිශ්චයනය කරනු ලැබේ.

	වගකීම්
	අර්ථ දැක්වීම්
	අවශ්යතාවයන්
	a. කොටස්, නිෂ්පාදන හෝ සේවා සපයන්නන් ඇතුළුව සියලු උප කොන්ත්රාත්කරුවන් හඳුනා ගැනීම හා ලැයිස්තුගත කිරීම.
	b. උප කොන්ත්රාත්කරුවන් විසින් නිමහම් තාක්ෂණයක් ලෙස උල්ලේඛ ප්රහරණය භාවිතා කරනු නොලැබෙන බව තහවුරු කර ගැනීමේ ක්රමවේදයක්.
	3. ලේඛනකරණය

	ප්රමිතිය
	වගකීම්
	ස්ථානීය කළමනාකරු විසින් ශබ්ද නිරාවරණ වැඩසටහනක් සංවර්ධනය කොට, ක්රියාත්මක කෙරෙනු ලැබෙන බව හා අනුගමනය කරනු ලැබෙන බවට වග බලා ගත යුතුය.
	HSE නියෝජිත විසින් ශබ්ද නිරාවරණ වැඩසටහන පිහිටුවා, පවත්වාගෙන යාම හා ක්රියාවෙහි යෙදවීම සිදු කළ යුතුය.
	කළමනාකරුවන් හා සුපරීක්ෂකවරුන් විසින් සේවකයින් පුහුණු කරනු ලැබ ඇති බව හා ශබ්ද නිරාවරණ වැඩසටහනෙහි නියමයන් අනුගමනය කරනු ලබන බවට වග බලා ගත යුතුය.
	සේවකයින් ශබ්ද නිරාවරණ වැඩසටහනෙහි නියමයන් අනුගමනය කළ යුතුය.
	අවශ්යතාවයන්
	වෛද්ය වාර්තා: සෑම සේවා ස්ථානයක්ම අවම සේවා කාලය සහ වසර 30 දක්වා රහස්ය හා ආරක්ෂිත වෛද්ය වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය. නීතියෙන් අවශ්ය කරන ආකාරයට විනා, සේවකයාගේ ලිඛිත අවසරය රහිතව වෛද්ය වාර්තා එළිදරව් කරනු නොලැබිය යුත්තේය.
	සිද්ධිමය වාර්තා: සෑම සේවා ස්ථානයක්ම අවම වසර 5 ක් සඳහා සිද්ධි වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය.
	වෙනත් වාර්තා
	නිර්දේශිත පරිචයක් ලෙස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවහොත් මිස, මෙම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ නෛතික අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් පෙන්වා දෙන අතර තම සේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාදෙන තමන්ගේම වූ පරිචයන් සංවර්ධනය කිරී...
	යොමු:
	 අදාළ ෆෙඩරල් හා දේශීය නීති සහ රෙගුලාසි.
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	ප්රමිතිය
	වගකීම්
	ස්ථානීය කළමනාකරු විසින් ශ්වසන ආරක්ෂණ වැඩසටහන නිර්මාණය කොට, ක්රියාත්මක කෙරෙනු ලැබෙන බව හා අනුගමනය කරනු ලැබෙන බවට වග බලා ගත යුතුය.
	HSE නියෝජිත විසින් ශ්වසන ආරක්ෂණ වැඩසටහන පිහිටුවා, පවත්වාගෙන යාම හා ක්රියාවෙහි යෙදවීම සිදු කළ යුතුය.
	කළමනාකරුවන් හා සුපරීක්ෂකවරුන් විසින් සේවකයින් පුහුණු කරනු ලැබ ඇති බව හා ශ්වසන ආරක්ෂණ වැඩසටහනෙහි නියමයන් අනුගමනය කරනු ලබන බවට වග බලා ගත යුතුය.
	සේවකයින් ශ්වසන ආරක්ෂණ වැඩසටහනෙහි නියමයන් අනුගමනය කළ යුතුය.
	අර්ථ දැක්වීම්
	අවශ්යතාවයන්
	- දූවිලි, විෂ දුම්, විවිධ ඉසීම් මගින් ඇතිවන තුෂාර, ධූමිකා, දුම, හුමාලය, වායු හෝ විකිරණශීලී ද්රව්යවලින් ධූලනය වූ ආඝ්රාණ වාතයට සේවකයින් නිරාවරණය විය හැකි රාජකාරී ශ්වසන ආරක්ෂණය සඳහා අවශ්යතාවක් ඇති කළ හැකි තත්ත්වයන් ලෙස හඳුනාගනු ලැබිය යුත්තේය.
	- ශ්වසන උපකරණය පැළඳීමේ හැකියාවට අදාළ සෞඛ්ය තත්ත්වයන් හෝ රෝග ලක්ෂණ පිළිබඳව සේවකයා දැනුම් දෙනු ලබන්නේ නම්.
	- PLHCP, වැඩසටහන් පරිපාලක හෝ සුපරීක්ෂක විසින් නැවත ඇගයීමක් සිදු කිරීම නිර්දේශ කරන්නේ නම්.
	- යෝග්යතා පරීක්ෂණයේ දී හා වැඩසටහන් ඇගයීමේ දී කරන ලද නිරීක්ෂණ ඇතුළුව ශ්වසන ආරක්ෂක වැඩසටහනෙන් ලද තොරතුරුවලින් නැවත ඇගයීමක් සිදු කිරීමේ අවශ්යතාවයක් මතු කරන්නේ නම්.
	- සේවකයකු මත පැටවෙන කායික වෙහෙස සැලකිය යුතු ප්රමාණයකින් වැඩි කිරීමට හේතු විය හැකි කාර්යස්ථාන තත්ත්වයන්ට ඇති වන වෙනස්වීම්
	- සෞඛ්ය තත්ත්වය වාර්ෂිකව සමාලෝචනය කිරීම අවශ්ය නොවේ.
	- අතිරික්ත-භාවිත ශ්වසන උපකරණ සඳහා සනීපාරක්ෂක තත්වයක් පවත්වා ගැනීමට අවශ්ය ප්රමාණයට.
	- එක් සේවකයකුට වැඩි පිරිසක් වෙත ලබා දී ඇති ශ්වසන උපකරණයක් විවිධ පුද්ගලයන් විසින් පළඳිනු ලබන සෑම අවස්ථාවකම.
	- හදිසි අවස්ථාවන්හි භාවිතා කරන ශ්වසන උපකරණ හා යෝග්යතා පරීක්ෂණ හා පුහුණු සඳහා භාවිතා කරන ශ්වසන උපකරණ සෑම භාවිතයකටම පසු.
	- කාර්යස්ථාන තත්ත්වයන් වෙනස් වීම, නව වර්ගයේ ශ්වසන උපකරණ භාවිතයට ගැනීම.
	- ශ්වසන උපකරණ සම්බන්ධයෙන් සේවකයාගේ දැනුමේ හෝ ඒවා භාවිතයට ගැනීමේ අඩුලුහුඬුකම් පෙන්නුම් කරන කල.
	පුහුණු වාර්තා: සෑම සේවා ස්ථානයක්ම අවම වශයෙන් අවුරුදු 3 ක්වත් පුහුණු වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය.
	සිද්ධිමය වාර්තා: සෑම සේවා ස්ථානයක්ම අවම වසර 5 ක් සඳහා සිද්ධි වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය.
	වෙනත් වාර්තා:
	නිර්දේශිත පරිචයක් ලෙස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවහොත් මිස, මෙම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ නෛතික අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් පෙන්වා දෙන අතර තම සේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාදෙන තමන්ගේම වූ පරිචයන් සංවර්ධනය කිරී...
	යොමු:
	 අදාළ ෆෙඩරල් හා දේශීය නීති සහ රෙගුලාසි.
	 Nike ESH අත්පොත, පිටු 7-11
	ප්රමිතිය
	වගකීම්
	ස්ථානීය කළමනාකරු විසින් විකිරණ සුරක්ෂිතතා වැඩසටහන නිර්මාණය කොට, ක්රියාත්මක කෙරෙනු ලැබෙන බව හා අනුගමනය කරනු ලැබෙන බවට වග බලා ගත යුතුය.
	HSE නියෝජිත විසින් විකිරණ සුරක්ෂිතතා වැඩසටහන පිහිටුවා, පවත්වාගෙන යාම හා ක්රියාවෙහි යෙදවීම සිදු කළ යුතුය.
	කළමනාකරුවන් හා සුපරීක්ෂකවරුන් විසින් සේවකයින් පුහුණු කරනු ලැබ ඇති බව හා විකිරණ සුරක්ෂිතතා වැඩසටහනෙහි නියමයන් අනුගමනය කරනු ලබන බවට වග බලා ගත යුතුය.
	සේවකයින් විකිරණ සුරක්ෂිතතා වැඩසටහනෙහි නියමයන් අනුගමනය කළ යුතුය.
	අර්ථ දැක්වීම්
	අවශ්යතාවයන්
	සිද්ධිමය වාර්තා: සෑම සේවා ස්ථානයක්ම අවම වසර 5 ක් සඳහා සිද්ධි වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය.
	වෙනත් වාර්තා:
	නිර්දේශිත පරිචයක් ලෙස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවහොත් මිස, මෙම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ නෛතික අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් පෙන්වා දෙන අතර තම සේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාදෙන තමන්ගේම වූ පරිචයන් සංවර්ධනය කිරී...
	යොමු:
	 අදාළ ෆෙඩරල් හා දේශීය නීති සහ රෙගුලාසි.
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	ප්රමිතිය
	වගකීම්
	අර්ථ දැක්වීම්
	අවශ්යතාවයන්
	- වැඩ මුරය අතර අවශ්ය කරන ජලය නැවත පිරවීම.
	- නිවාරක ප්රතිසාධන කාලයන් සඳහා සේවකයා ආවරණිත ප්රදේශය වෙත පිවිසීම.
	- තාපයෙන් ඇති විය හැකි අසනීපයන්ගේ ලක්ෂණ වෙත ප්රතිචාර දැක්වීම.
	- හදිසි වෛද්ය සේවාවන් සඳහා සම්බන්ධ කරගැනීමේ ඉඩ ප්රස්ථාවන්.
	- පැයකට ගැලුම් කාලක් දක්වා එක් සේවකයෙකුට ප්රමාණවත් වන පරිදි පානීය ජලය සැපයිය යුතුය. උෂ්ණත්වය 30º C (86º F) ට වඩා වැඩි වෙන විට ජලය සිසිල් කිරීමට අයිස් ලබාදිය යුතුය.
	- වැඩ මුරය පුරාවටම සේවකයන්ට ආවරණයක් තිබිය යුතු අතර සාමාන්ය රීතියක් ලෙස වැඩ මුරයක් තුළ සේවකයන්ගෙන් සියයට 25 කට ප්රමාණවත් සෙවනක් තිබිය යුතුය.
	- සෙවන සැපයීමට වාහනයක ඇතුළතක් භාවිත කරන්නේ නම් එහි ක්රියා කරන වායු සමීකරණයක් තිබිය යුතුය.
	- විවෘත අවකාශයේ තිබෙන සෙවනට සාපේක්ෂව සිසිල් කිරීමේ පරිසරයක් සපයන්නේ නැතිනම් ලෝහ ගබඩා සෙවන සහ අනෙකුත් පිටත ගොඩනැගිලි “සෙවන” සපයන්නේ නැත. උදාහරණයක් ලෙස ඒවාට යාන්ත්රිකව වාතාශ්රය සැපයිය යුතුය නැතහොත් වාතය සංසරණයට නිරාවරණය විය යුතුය.
	- එම සෙවන මීටර් 200 කට නුදුරින් හෝ මිනිත්තු 5 ක ඇවිදින දුරකින් පිහිටා තිබිය යුතුය.
	- නිවාරක සුවවීම් කාල (PRP) සඳහා ඉඩ. තාපයෙන් ආවරණය වීමට විවේක කාලයක් අවශ්ය බව සේවකයෙකු විශ්වාස කරන්නේ නම් හෝ කිසියම් සේවකයෙකු තාපය බලපෑමෙන් අසනීප බවක් පෙන්වන්නේ නම් PRP අවශ්ය වේ.
	සිද්ධිමය වාර්තා: සෑම සේවා ස්ථානයක්ම අවම වසර 5 ක් සඳහා සිද්ධි වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය.
	නිර්දේශිත පරිචයක් ලෙස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවහොත් මිස, මෙම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ නෛතික අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් පෙන්වා දෙන අතර තම සේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාදෙන තමන්ගේම වූ පරිචයන් සංවර්ධනය කිරී...
	යොමු:
	 අදාළ ෆෙඩරල් හා දේශීය නීති සහ රෙගුලාසි.
	 Nike ESH අත්පොත, පිටු 5-1
	ප්රමිතිය
	වගකීම්
	ස්ථාන භාර කළමනාකරු ACM පවතින තත්ත්වයන් හෝ ඇතැයි සැකකරන තත්ත්වයන් හඳුනාගැනීම, කළමනාකරණය හා ක්රියා කිරීම සම්බන්ධ ක්රියාපටිපාටීන් සංවර්ධනය කර, ක්රියාත්මක කර අනුගමනය කිරීමට වග බලාගත යුතුය.
	HSE නියෝජිතයා, ACM සම්බන්ධ ක්රියාපටිපාටීන් ස්ථාපිත කර, නඩත්තු කර පරිපාලනය කළ යුතුය.
	කළමනාකරුවන් හා අධීක්ෂකයින් සේවකයන් ACM සඳහා පිළිවෙත් සහ ක්රියාපටිපාටීන්ගේ අවශ්යතා සම්බන්ධව පුහුණු වී ඒවාට අනුගත වන්නේද යන්න තහවුරු කරගත යුතුය.
	සේවකයින් ACM සම්බන්ධ ක්රියාවලි සහ ක්රියාපටිපාටි අවශ්යතාවයන්ට අනුකූල විය යුතුය.
	අර්ථ දැක්වීම්
	අවශ්යතාවයන්
	සිද්ධිමය වාර්තා: ACM හා සම්බන්ධ සියලුම සිද්ධිවල වාර්තා තබාගත යුතුය. මෙකී වාර්තා අවම වසර 5ක් සඳහා තබා ගත යුතුය.
	වෙනත් වාර්තා:
	නිර්දේශිත පරිචයක් ලෙස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවහොත් මිස, මෙම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ නෛතික අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් පෙන්වා දෙන අතර තම සේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාදෙන තමන්ගේම වූ පරිචයන් සංවර්ධනය කිරී...
	යොමු:
	 අදාළ ෆෙඩරල් හා දේශීය නීති සහ රෙගුලාසි.
	 Nike ESH අත්පොත, පිටු 5-35
	ප්රමිතිය
	වගකීම්
	ස්ථාන භාර කළමනාකරු ප්රථමාධාර පටිපාටීන් සංවර්ධනය කර, ක්රියාත්මක කර අනුගමනය කෙරෙන බවට වග බලාගත යුතුය.
	HSE නියෝජිතයා, ප්රථමාධාර සම්බන්ධ ක්රියාවලි සහ ක්රියාපටිපාටීන් ස්ථාපිත කර, නඩත්තු කර පරිපාලනය කළ යුතුය.
	කළමනාකරුවන් හා අධීක්ෂකයින් සේවකයන් ප්රථමාධාර ක්රියාවලි සහ ක්රියාපටිපාටීන් සම්බන්ධව පුහුණු වී ඒවාට අනුගත වන්නේද යන්න තහවුරු කරගත යුතුය.
	සේවකයින් ප්රථමාධාර අවශ්ය වැඩ හා සම්බන්ධ සිදුවීමක් ඇතොත් වහාම කළමනාකාරීත්වයට වාර්තා කළ යුතුය.
	අර්ථ දැක්වීම්
	අවශ්යතාවයන්
	ප්රථමාධාර ප්රතිචාරකයින්: සියලුම ප්රථමාධාර ප්රතිචාරකයින් හට අතිරේක පුහුණුවක් ලබාදිය යුතුය. අවම වශයෙන් පුහුණුවට පහත දේ ඇතුළත් විය යුතුය:
	සිද්ධිමය වාර්තා: සෑම සේවා ස්ථානයක්ම අවම වසර 5 ක් සඳහා සිද්ධි වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය.
	වෙනත් වාර්තා: සෑම සේවා ස්ථානයකම පහත වාර්තා නඩත්තු විය යුතුය:
	නිර්දේශිත පරිචයක් ලෙස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවහොත් මිස, මෙම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ නෛතික අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් පෙන්වා දෙන අතර තම සේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාදෙන තමන්ගේම වූ පරිචයන් සංවර්ධනය කිරී...
	යොමු:
	 අදාළ ෆෙඩරල් හා දේශීය නීති සහ රෙගුලාසි.
	 Nike “රුධිර රෝග කාරක” නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය.
	 Nike “තුවාල හා අසනීප පද්ධති කළමනාකරණය” නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය.
	 Nike ESH අත්පොත, පිටු6-18
	ප්රමිතිය
	වගකීම්
	ස්ථාන භාර කළමනාකරු සෞඛ්ය කළමනාකරණය සම්බන්ධ ක්රියාපටිපාටීන් සංවර්ධනය කර, ක්රියාත්මක කර අනුගමනය කිරීමට වග බලාගත යුතුය.
	HSE නියෝජිතයා, සෞඛ්ය කළමනාකරණය සම්බන්ධ ක්රියාපටිපාටීන් ස්ථාපිත කර, නඩත්තු කර පරිපාලනය කළ යුතුය.
	කළමනාකරුවන් හා අධීක්ෂකයින් සේවකයන් සෞඛ්ය කළමනාකරණ අවශ්යතා සම්බන්ධව පුහුණු වී ඒවාට අනුගත වන්නේද යන්න තහවුරු කරගත යුතුය.
	සේවකයින් සෞඛ්ය කළමනාකරණ ක්රියාපටිපාටි අවශ්යතාවයන්ට අනුකූල විය යුතුය.
	අවශ්යතාවයන්
	 සියලුම සෞඛ්යාරක්ෂණ කාර්ය මණ්ඩලය වෘත්තීය හා හදිසි අවස්ථා ප්රතිකාර සම්බන්ධව පුහුණු කළ යුතුය.
	 ඇතුළත් කිරීම, ප්රතිකාර කිරීම, ප්රවාහනය හා රෝගීන් පිටත් කර හැරීම හා සම්බන්ධ ක්රියා පටිපාටින් නිසි අයුරින් සිදු විය යුතුය.
	 වෛද්ය හා පරීක්ෂණ උපකරණ භාවිතා කිරීම, පරීක්ෂා කිරීම් නඩත්තුව හා ක්රමාංකණය.
	 බෝවෙන හෝ සංස්පර්ශක රෝග හේතුවෙන් වැඩට නොපැමිණි සේවකයන්ට නැවත සේවයට පැමිණීමට සහය ලබාදීම.
	 සියලුම බෝවන රෝගවලට ප්රතිකාර කිරීම.
	 බෝවෙන රෝග පාලනය හා එයට අදාළ නිසි උපකරණ පැවතීම (උදා. විෂබීජ රහිත අත්වැසුම්, CPR අවරෝධක මුඛවාඩම්, පීඩනතාපක, බැහැර ලිය හැකි එන්නත් කටු හා මැසීමේ උපකරණ කට්ටල).
	 සේවකයන් 1000 කට අවම වශයෙන් එක් පුද්ගලික ඇඳ බැගින්.
	 සෙල්සියස් අංශක 21 සිට 27 දක්වා (70 – 80 F) උෂ්ණත්වයක් නිතරම පවත්වා ගත හැකි යාන්ත්රික වාතාශ්ර පද්ධතියක් සායනවලට සවි කිරීම.
	 සනීපාරක්ෂක ප්රමිතීන් හා දැඩිව අනුකූල වීම.
	 අවදානම් ඇගයීමේ ප්රතිඵලය මත පදනම්ව ව්යූහගත සෞඛ්ය පරීක්ෂා වැඩසටහන.
	 පරීක්ෂා වැඩසටහන්වල ප්රතිඵල විශ්ලේෂණය කිරීමට හා නිවැරදි කිරීමේ ක්රියා හා වෛද්ය ප්රතිකාර සඳහා මාර්ගෝපදේශය ලබාදීමට ක්රමයක්.
	 රැකියාවේ සියලුම අදියරයන් තුළ සේවකයන්ගේ සාමාන්ය සෞඛ්ය පිළිබඳව ඇගයීම (පූර්ව සේවා නියුක්තිය, පදනම් රේඛා පරීක්ෂාව, පූර්ව පැවරුම්, පශ්චාත් අසනීප).
	 සෞඛ්ය අවේක්ෂණය සිදු කරනු ලැබිය යුත්තේ ප්රවීණත්වයෙන් යුතු වෛද්යවරයකු, වෘත්තිමය සෞඛ්ය සේවා වෘත්තිකයකු හෝ ප්රවීණත්වයෙන් යුතු බලධාරියකු විසිනි.
	 වෘත්තිමය සෞඛ්ය දත්ත, නම්යතාවන් හඳුනාගැනීම සහ සෞඛ්ය ප්රවර්ධන ක්රියාකාරකම් සැලසුම් කිරීම සඳහා සමාලෝචනය කරනු ලැබිය යුතුය.
	නිර්දේශිත පරිචයක් ලෙස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවහොත් මිස, මෙම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ නෛතික අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් පෙන්වා දෙන අතර තම සේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාදෙන තමන්ගේම වූ පරිචයන් සංවර්ධනය කිරී...
	යොමු:
	 අදාළ ෆෙඩරල් හා දේශීය නීති සහ රෙගුලාසි.
	 Nike ESH අත්පොත, පිටු 9-6
	ප්රමිතිය
	වගකීම්
	අර්ථ දැක්වීම්
	අවශ්යතාවයන්
	සිද්ධිමය වාර්තා: සෑම සේවා ස්ථානයක්ම අවම වසර 5 ක් සඳහා සිද්ධි වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය.
	වෙනත් වාර්තා: සෑම සේවාස්ථානයක් මගින්ම පවතින අවදානම් ඇගයුමක් පවත්වාගෙන යා යුතුය.
	නිර්දේශිත පරිචයක් ලෙස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවහොත් මිස, මෙම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ නෛතික අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් පෙන්වා දෙන අතර තම සේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාදෙන තමන්ගේම වූ පරිචයන් සංවර්ධනය කිරී...
	යොමු:
	 අදාළ ෆෙඩරල් හා දේශීය නීති සහ රෙගුලාසි.
	 Nike ESH අත්පොත, පිටු 5-32
	ප්රමිතිය
	වගකීම්
	ස්ථානීය කළමනාකරු විසින් සනීපාරක්ෂණ ප්රතිපත්තිය හා කාර්ය පරිපාටීන් නිර්මාණය කොට, ක්රියාත්මක කෙරෙනු ලැබෙන බව හා අනුගමනය කරනු ලැබෙන බවට වග බලා ගත යුතුය.
	HSE නියෝජිත විසින් සනීපාරක්ෂණ ප්රතිපත්තිය හා කාර්ය පරිපාටීන් පිහිටුවා, පවත්වාගෙන යාම හා ක්රියාවෙහි යෙදවීම සිදු කළ යුතුය.
	කළමනාකරුවන් හා සුපරීක්ෂකවරුන් විසින් සේවකයින් පුහුණු කරනු ලැබ ඇති බව හා සනීපාරක්ෂණ ප්රතිපත්ති හා කාර්ය පරිපාටීන්ගේ නියමයන් අනුගමනය කරනු ලබන බවට වග බලා ගත යුතුය.
	සේවකයින් සනීපාරක්ෂණ ප්රතිපත්ති හා කාර්ය පරිපාටීන්ගේ නියමයන් අනුගමනය කළ යුතුය.
	අර්ථ දැක්වීම්
	සනීපාරක්ෂාව යනු අපද්රව්යවල උපද්රව සමග මානව ස්පර්ශය වැළැක්වීම ඔස්සේ සෞඛ්යය ප්රවර්ධනය කිරීමේ ස්වස්ථාමය ක්රමවේදයයි. උවදුරු විය හැක්කේ; භෞතික, ක්ෂුද්රජීවීමය, රෝගයේ ජෛවීය හෝ රසායනික කාරක. සෞඛ්ය ගැටලු ඇති කළ හැකි අපද්රව්යයන් වනුයේ මිනිස් හා සත්ත්ව...
	අවශ්යතාවයන්
	a. සනීපාරක්ෂාව හා බැඳුණු උවදුරු හඳුනාගැනීම.
	b. අන්තරායන් සමග සම්බන්ධ අවදානම් ඇගයීම.
	c. අවදානම අවම කිරීම සඳහා පාලන ක්රමවේදයන් හඳුනාගැනීම හා ක්රියාත්මක කිරීම (උදා; වාතාශ්රය සැපයීම, පිරිසිදු කිරීම).
	සේවකයින් ගණන අවම වැසිකිළි ගණන
	1 සිට 15      1 දක්වා
	16 සිට 36     2 දක්වා
	36 සිට 55     3 දක්වා
	56 සිට 80     4 දක්වා
	81 සිට 110     5 දක්වා
	111 සිට 150     6 දක්වා
	150 ට වැඩි   අතිරේක සෑම සේවකයින් 40 කටම අතිරේක සවි කිරීම් 1 ක්
	නිර්දේශිත පරිචයක් ලෙස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවහොත් මිස, මෙම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ නෛතික අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් පෙන්වා දෙන අතර තම සේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාදෙන තමන්ගේම වූ පරිචයන් සංවර්ධනය කිරී...
	යොමු:
	 අදාළ ෆෙඩරල් හා දේශීය නීති සහ රෙගුලාසි.
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	ප්රමිතිය
	වගකීම්
	ස්ථානීය කළමනාකරු විසින් ජල ගුණත්ව කාර්ය පරිපාටීන් සංවර්ධනය කොට, ක්රියාත්මක කෙරෙනු ලැබෙන බව හා අනුගමනය කරනු ලැබෙන බවට වග බලා ගත යුතුය.
	HSE නියෝජිත විසින් ජල ගුණත්ව ක්රියාදාමයන් හා කාර්ය පරිපාටීන් පිහිටුවා, පවත්වාගෙන යාම හා ක්රියාවෙහි යෙදවීම සිදු කළ යුතුය.
	කළමනාකරුවන් හා සුපරීක්ෂකවරුන් විසින් සේවකයින් පුහුණු කරනු ලැබ ඇති බව හා ජල ගුණත්ව ක්රියාදාමයන් හා කාර්ය පරිපාටීන්ගේ නියමයන් අනුගමනය කරනු ලබන බවට වග බලා ගත යුතුය.
	සේවකයින් ජල ගුණත්ව ක්රියාදාමයන් හා කාර්ය පරිපාටීන් අනුගමනය කළ යුතුය.
	අර්ථ දැක්වීම්
	අවශ්යතාවයන්
	a. කාර්යස්ථානයේ පානීය ජලය දූෂණය කිරීමේ හැකියාවක් ඇති උපද්රවයන් හඳුනාගැනීම.
	b. අන්තරායන් සමග සම්බන්ධ අවදානම් ඇගයීම.
	c. පානීය ජලය දූෂණය වීමේ හැකියාව අවම කිරීම සඳහා පාලන ක්රමවේදයන් හඳුනාගැනීම (උදා: නියැදිකරණය, පිරියම් කිරීම).
	 පරිශීලක ගහනය පදනම් වූ නියැදිකරණ සංඛ්යාතය:
	ජනගහනය  අවම නියැදි ගණන/කාර්තුවකට (සෑම 3 වැනි මාසයේම)
	25 සිට 999    දක්වා 1
	1,000 සිට 4,999    දක්වා 10
	5,000 9,999    15
	10,000 සිට 19,999   දක්වා 20
	> 20,000     50
	 බැක්ටීරියා හා විෂබීජ නාශන සම්මති මට්ටම්:
	- මලමය කොලිෆෝම් බැක්ටීරියා = 0.0.
	- ගියාඩියා ලැම්බිලියා කෝෂ්ඨ 99.9%කින් අක්රීය කිරීම, වෛරස් 99.99%කින් අක්රීය කිරීම.
	- පද්ධතියට ඇතුළු වන වාසික විෂබීජහරණ සාන්ද්රණය 0.2 mg/Lට වඩා අඩු විය නොහැක
	- එක් එක් මාසයේ නියැදිවලින් 95%ක මනින ලද සමස්ත ක්ලෝරීන්, සංයුක්ත ක්ලෝරීන් හෝ ක්ලෝරීන් ඩයොක්සයිඩ් අනාවරණය කර ගත හැකි විය යුතුය.
	 ප්රථමාධාර හෝ වෙනත් වෛද්යාධාර අවශ්ය කෙරෙන කවර හෝ පානීය ජලය හා සම්බන්ධ රෝග තත්ත්වයක් වාර්තා කිරීමේ ක්රමවේද.
	 රෝග තත්ත්ව වාර්තා කිරීමේ ක්රමවේද.
	ජල ගුණත්ව පුහුණුව: සේවාස්ථානයක ජල ගුණත්වය පවත්වාගෙන යාම සඳහා වග කියන්නා වූ සියලු සේවකයින් වෙත පානීය ජලය දූෂණය වූ අවස්ථාවක දී හදිසි තත්ත්වයට ප්රතිචාර දක්වන ආකාරය පිළිබඳ පුහුණුවක් ලබා දිය යුතුය.
	නිර්දේශිත පරිචයක් ලෙස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවහොත් මිස, මෙම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ නෛතික අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් පෙන්වා දෙන අතර තම සේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාදෙන තමන්ගේම වූ පරිචයන් සංවර්ධනය කිරී...
	යොමු:
	 අදාළ ෆෙඩරල් හා දේශීය නීති සහ රෙගුලාසි.
	 Nike ESH අත්පොත, පිටු 9-18
	ප්රමිතිය
	වගකීම්
	ස්ථානීය කළමනාකරු විසින් ගොඩනැඟිලි සුරක්ෂිතතා ප්රතිපත්ති හා කාර්ය පරිපාටීන් නිර්මාණය කොට, ක්රියාත්මක කෙරෙනු ලැබෙන බව හා අනුගමනය කරනු ලැබෙන බවට වග බලා ගත යුතුය.
	HSE නියෝජිත විසින් ගොඩනැඟිලි සුරක්ෂිතතා ප්රතිපත්ති හා කාර්ය පරිපාටීන් පිහිටුවා, පවත්වාගෙන යාම හා ක්රියාවෙහි යෙදවීම සිදු කළ යුතුය.
	කළමනාකරුවන් හා සුපරීක්ෂකවරුන් විසින් සේවකයින් පුහුණු කරනු ලැබ ඇති බව හා ගොඩනැඟිලි සුරක්ෂිතතා ප්රතිපත්ති හා කාර්ය පරිපාටීන්ගේ නියමයන් අනුගමනය කරනු ලබන බවට වග බලා ගත යුතුය.
	සේවකයින් ගොඩනැඟිලි සුරක්ෂිතතා ප්රතිපත්ති හා කාර්ය පරිපාටීන්ගේ නියමයන් අනුගමනය කළ යුතුය.
	අවශ්යතාවයන්
	සිද්ධිමය වාර්තා: සෑම සේවා ස්ථානයක්ම අවම වසර 5 ක් සඳහා සිද්ධි වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය.
	වෙනත් වාර්තා:
	නිර්දේශිත පරිචයක් ලෙස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවහොත් මිස, මෙම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ නෛතික අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් පෙන්වා දෙන අතර තම සේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාදෙන තමන්ගේම වූ පරිචයන් සංවර්ධනය කිරී...
	යොමු:
	 අදාළ ෆෙඩරල් හා දේශීය නීති සහ රෙගුලාසි..
	 අන්තර්ජාතික ඉදිකිරීම් සංග්රහය, 2012 දෙවැනි මුද්රණය
	o 1705 වගන්තිය අවශ්ය සහතිකකරණය හා පරීක්ෂාව
	 NFPA 1
	 NFPA 101
	ප්රමිතිය
	වගකීම්
	ස්ථානීය කළමනාකරු විසින් ගිනි සුරක්ෂිතතා කාර්ය පරිපාටීන් නිර්මාණය කොට, ක්රියාත්මක කෙරෙනු ලැබෙන බව හා අනුගමනය කරනු ලැබෙන බවට වග බලා ගත යුතුය.
	HSE නියෝජිත විසින් ගිනි සුරක්ෂිතතා කාර්ය පරිපාටීන් පිහිටුවා, පවත්වාගෙන යාම හා ක්රියාවෙහි යෙදවීම සිදු කළ යුතුය.
	කළමනාකරුවන් හා සුපරීක්ෂකවරුන් විසින් සේවකයින් පුහුණු කරනු ලැබ ඇති බව හා ගිනි සුරක්ෂිතතා කාර්ය පරිපාටීන්ගේ නියමයන් අනුගමනය කරනු ලබන බවට වග බලා ගත යුතුය.
	සේවකයින් ගිනි සුරක්ෂිතතා ක්රමවේදයන්ගේ නියමයන් අනුගමනය කළ යුතුය.
	අවශ්යතාවයන්
	ගිනි නිවීම: අමතර ගිනි නිවීමේ වගකීම් දරන සේවකයින් වෙත ඉහත ඒවාට අමතරව වාර්ෂික පුහුණුවක් ලබා දිය යුතුය. අවම අවශ්යතාවක් ලෙස පුහුණුවට පහත අංග ඇතුළත් විය:
	සිද්ධිමය වාර්තා: සෑම සේවා ස්ථානයක්ම අවම වසර 5 ක් සඳහා සිද්ධි වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය.
	වෙනත් වාර්තා:
	නිර්දේශිත පරිචයක් ලෙස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවහොත් මිස, මෙම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ නෛතික අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් පෙන්වා දෙන අතර තම සේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාදෙන තමන්ගේම වූ පරිචයන් සංවර්ධනය කිරී...
	යොමු:
	 අදාළ ෆෙඩරල් හා දේශීය නීති සහ රෙගුලාසි.
	 Nike "හදිසි අවස්ථා පියවර" නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය.
	 Nike ESH අත්පොත, පිටු 6-4
	ප්රමිතිය
	වගකීම්
	අවශ්යතාවයන්
	• හදිසි අවස්ථා ක්රියා පටිපාටීන්.
	• ගැලවී යාමේ මාර්ගය හා ක්රියාපටිපාටීන්.
	• හදිසි අවස්ථා වාර්තා කරන ආකාරය.
	• දැනුම්දීම්/එලාම පද්ධතිය සක්රීය කිරීම.
	හදිසි අවස්ථාවන් හා සම්බන්ධ පිරිස්: හදිසි අවස්ථා සම්බන්ධ අතිරේක කාර්යයන් හා වගකීම් සහිත සියලු සේවකයන් හට ඔවුන්ගේ රාජකාරි සම්බන්ධයෙන් නිශ්චිත වාර්ෂික පුහුණුවක් ලැබිය යුතුය.
	සිද්ධිමය වාර්තා: සෑම සේවා ස්ථානයක්ම අවම වසර 5 ක් සඳහා සිද්ධි වාර්තා නඩත්තු කළ යුතුය.
	වෙනත් වාර්තා:
	නිර්දේශිත පරිචයක් ලෙස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවහොත් මිස, මෙම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ නෛතික අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් පෙන්වා දෙන අතර තම සේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාදෙන තමන්ගේම වූ පරිචයන් සංවර්ධනය කිරී...
	යොමු:
	 අදාළ ෆෙඩරල් හා දේශීය නීති සහ රෙගුලාසි.
	 Nike “ගිනි ආරක්ෂණ කළමනාකරණය” නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය.
	 Nike ESH අත්පොත, පිටු 6-1
	ප්රමිතිය
	වගකීම්
	ස්ථාන භාර කළමනාකරු සයනාගාර කළමනාකරණය සම්බන්ධ ක්රියාපටිපාටීන් සංවර්ධනය කර, ක්රියාත්මක කර අනුගමනය කිරීමට වග බලාගත යුතුය.
	HSE නියෝජිතයා, සයනාගාර කළමනාකරණය සම්බන්ධ අවශ්යතා ස්ථාපිත කර, නඩත්තු කර පරිපාලනය කළ යුතුය.
	කළමනාකරුවන් හා අධීක්ෂකයින් සේවකයන් සයනාගාර කළමනාකරණ අවශ්යතා සම්බන්ධව පුහුණු වී ඒවාට අනුගත වන්නේද යන්න තහවුරු කරගත යුතුය.
	සේවකයින් සයනාගාර කළමනාකරණ අවශ්යතාවයන්ට අනුකූල විය යුතුය.
	අර්ථ දැක්වීම්
	අවශ්යතාවයන්
	 නිවෙස්න හොඳ ඉදිකිරීමක් විය යුතු අතර, මනා ලෙස අලුත්වැඩියා කර, පිරිසිදු හා ආරක්ෂා සහිතව තිබිය යුතුය, සේවකයන්ට විවිධ ද්රව්යයන්ගෙන් නිසි ආරක්ෂාව සැපයිය යුතුය.
	 ගිනි, වෛද්ය හා පොලිස් ආයතන ඇතුළු හදිසි අවස්ථා පිරිස් වෙතින් නිසි ප්රතිචාරයන් ලැබීමේ හැකියාවන් තිබිය යුතුය.
	 එක් පුද්ගලයෙකුගේ කොටස අවම වශයෙන් වර්ග මීටර් 4 කින් යුක්ත විය යුතු අතර ඔහුගේ පුද්ගලික බඩු බාහිරාදිය තබා ගත හැකි පුද්ගලික ගබඩා ඉඩක් තිබිය යුතුය.
	 සෑම ස්ථානයකටම ප්රමාණවත් විදුලි සේවාවන් හා ආලෝකය සැපයිය යුතුය.
	 සනීපාරක්ෂක ද්රව්ය එක් රැස් කිරීම හා අපද්රව්ය බැහැර ලීමේ ක්රමයක් සැපයිය යුතුය.
	 තනි ඇඳන්, කුඩා ඇඳන් හෝ කටාල ඇඳන් (තිදෙනෙකු සඳහා කටාල ඇඳන් සඳහා ඉඩ දෙනු නොලැබේ) එක් එක් පුද්ගලයා සඳහා ලබාදිය යුතුය.
	 සේවා ස්ථානය මගින් ලබාදෙන ඇඳ ඇතිරිලි හා මෙට්ට පිරිසිදු හා සනීපාරක්ෂක විය යුතුය.
	 ස්ත්රීන්ට හා පුරුෂයන්ට වෙන වෙනම නිදන ප්රදේශ සැපයිය යුතුය.
	 සේවකයන් 15 දෙනෙකුට එක් වැසිකිලියක් ලෙස වන අනුපාතයට වැසිකිලි ලබාදිය යුතුය.
	 වැසිකිලි පහසුකම් එක් එක් පදිංචි ස්ථානයේ සිට මීටර් 50 ක් ඇතුළත තිබිය යුතුය.
	 ස්ත්රී හා පුරුෂ දෙපාර්ශ්වයට වෙනම වැසිකිලි පහසුකම් සලකුණු කර තිබිය යුතුය.
	 වැසිකිලි පහසුකම් පිරිසිදු කර දෛනිකව සනීපාරක්ෂාව සැලසිය යුතුය.
	 සියලුම නාන හා සෝදන ස්ථානවල පීඩනය සහිත උණුසුම් හා සිසිල් පානීය ජලය සැපයිය යුතුය.
	 නාන හෝ සෝදන ස්ථාන එක් එක් පදිංචි ස්ථානයේ සිට මීටර් 50 ක් ඇතුළත තිබිය යුතුය.
	 වතුර මල් අවම වශයෙන් මීටර 1 බැගින් පරතරය ඇතිව පිහිටවිය යුතු අතර පදිංචිකරුවන් 15 කට එක් වතුර මලක් තිබිය යුතුය.
	 ස්ත්රීන්ට හා පුරුෂයින්ට වෙන වෙනම නාන හා සෝදන ස්ථාන තිබිය යුතු අතර එසේ සලකුණු කර තිබිය යුතුය.
	 නාන කාමර බිම අනවශෝෂණ ද්රව්යයකින් සැදුම් ලත් විය යුතු අතර දෛනිකව පිරිසිදු කළ යුතුය.
	 සේවා ස්ථානය පුරා හදිසි අවස්ථා ක්රියාකාරී සැලසුම් පැහැදිලිව සටහන් කළ යුතු අතර එයට හදිසි අවස්ථාවකදී පිට විය යුතු ආකාරයද ඇතුළත් විය යුතුය.
	 සෑම නිදන ප්රදේශකයම සිට මීටර 30 කට නොවැඩි දුරකින් ගිනි නිවන උපකරණ සැපයිය යුතුය.
	 සෑම මහලකම අවම වශයෙන් පිටවුම් දොරටු තුනක් හෝ පැහැදිලිව සලකුණු කර තිබිය යුතුය.
	 වාර්ෂික ගිනි පෙර පුහුණු ලේඛනගත කළ යුතුය.
	 ප්රථමාධාර කට්ටල සැපයිය යුතු අතර පදිංචිකරුවන් 50 දෙනෙකුට 1 කට්ටලයක් බැගින් නිරතුරුව පහසුවෙන් ළඟා විය හැකි ලෙස සූදානමින් තැබිය යුතුය.
	 අන්තරායකර රසායන ද්රව්ය ගබඩා කළ යුත්තේ නිශ්චය කළ ස්ථානවල පමණි.
	 හදිසි අවස්ථා ක්රියාකාරී සැලසුම.
	 ගිනි නිවීමේ ස්ථානය හා ප්රථමාධාර උපකරණ තිබෙන ස්ථානය මෙන්ම ඒවා භාවිතා කරන ආකාරයද හඳුනාගත යුතුය.
	නිර්දේශිත පරිචයක් ලෙස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවහොත් මිස, මෙම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ නෛතික අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් පෙන්වා දෙන අතර තම සේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාදෙන තමන්ගේම වූ පරිචයන් සංවර්ධනය කිරී...
	යොමු:
	 අදාළ ෆෙඩරල් හා දේශීය නීති සහ රෙගුලාසි.
	 Nike “ගිනි ආරක්ෂණ කළමනාකරණය” නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය.
	 Nike “ගොඩනැගිලි ආරක්ෂාව” නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය.
	 Nike “හදිසි අවස්ථා ක්රියාකාරීත්වය හා සැලසුම්” නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය.
	 Nike ESH අත්පොත, පිටු 9-1
	ප්රමිතිය
	වගකීම්
	ස්ථාන භාර කළමනාකරු ආහාර සේවාව හා සම්බන්ධ ක්රියාපටිපාටීන් සංවර්ධනය කර, ක්රියාත්මක කර අනුගමනය කිරීමට වග බලාගත යුතුය.
	HSE නියෝජිතයා, ආහාර සේවාව හා සම්බන්ධ ක්රියාපටිපාටීන් ස්ථාපිත කර, නඩත්තු කර පරිපාලනය කළ යුතුය.
	කළමනාකරුවන් හා අධීක්ෂකයින් සේවකයන් ආහාර සේවාව හා ක්රියාපටිපාටීන් සම්බන්ධව පුහුණු වී ඒවාට අනුගත වන්නේද යන්න තහවුරු කරගත යුතුය.
	සේවකයින් ආහාර සේවා ක්රියාපටිපාටි අවශ්යතාවයන්ට අනුකූල විය යුතුය.
	අවශ්යතාවයන්
	 වෛද්ය පරීක්ෂාවට බඳුන් කළ යුතු අතර බෝවෙන රෝගවලින් තොර බවට අවම වශයෙන් වාර්ෂිකව තහවුරු කරගත යුතුය.
	 බෝවෙන රෝග සම්ප්රේෂණය අඩු කිරීම සඳහා ක්රියා පටිපාටීන් අවබෝධ කරගෙන අනුගමනය කළ යුතුය.
	 ආහාර පිළියෙළ කරන විට හා බෙදන විට හිස් ආවරණ, අත්වැසුම් හා ඒප්රන පැළඳිය යුතුය.
	 ආහාර ස්පර්ශ කිරීමට පෙර අත් හොඳින් සෝදා විෂබීජ හරණය කළ යුතුයි.
	 පිරිසිදු හා විෂබීජ නොමැති විය යුතුයි.
	 නරක් විය හැකි ආහාර ගබඩාකර තැබීමේදී සෙල්සියස් අංශක 5 ට නොවැඩි ලෙස උෂ්ණත්වය තබාගත හැකි යාන්ත්රික ශීතකරණයක් තිබිය යුතුය.
	 උණු හා සිසිල් ගලන ජලය ඇති සේදුම් බේසම් තිබිය යුතුය.
	 ආහාර පිසින, පිරිනමන හා ආහාර ගන්නා භාජන භාවිතා කරන සෑම වාරයකටම පසු සෝදා විෂබීජහරණය කළ යුතුය.
	 මේස මතුපිට හා කවුන්ටර භාවිතා කරන සෑම වාරයකටම පසු විෂබීජහරණය කළ යුතුය.
	 මීයන් හා වෙනත් කෘමීන්ගෙන් තොර විය යුතුයි.
	 දෛනිකව හිස් කරන කාන්දු නොවන, අවශෝෂණය නොවන බඳුන්වල කැලි කසළ ඇසිරිය යුතුය.
	 පිසින තෙල් කිසිවිටෙක සනීපාරක්ෂක හෝ ජල කාණු තුළට බැහැර නොකළ යුතුයි.
	 සියලුම ආහාර සේවා සේවකයින් විවේකාගාර භාවිතයෙන් පසු අත් ඉතා හොඳින් සෝදා විෂබීජහරණය කළ යුතුය.
	 විවේකාගාර භාවිතයෙන් පසු අත් සේදිය යුතු බවට පුවරු පළ කළ යුතුය.
	 අවදානම් ඇගයීම් හා ක්රියාපටිපාටීන් සමාලෝචනය.
	 ආහාර ආරක්ෂාව හා ගබඩා අවශ්යතාවයන්.
	 පුද්ගලික සනීපාරක්ෂාව.
	 ආහාර සම්බන්ධ රෝග හා බෝවෙන රෝග පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම.
	 මුළුතැන්ගෙයි ආරක්ෂාව පිළිබඳ පරිචයන්.
	නිර්දේශිත පරිචයක් ලෙස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවහොත් මිස, මෙම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ නෛතික අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් පෙන්වා දෙන අතර තම සේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාදෙන තමන්ගේම වූ පරිචයන් සංවර්ධනය කිරීමට...
	යොමු:
	 අදාළ ෆෙඩරල් හා දේශීය නීති සහ රෙගුලාසි.
	 Nike “ගිනි ආරක්ෂණ කළමනාකරණය” නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය.
	 Nike “ගොඩනැගිලි ආරක්ෂාව” නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය.
	 Nike “හදිසි අවස්ථා ක්රියාකාරීත්වය හා සැලසුම්” නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය.
	 Nike ESH අත්පොත, පිටු 9-11
	ප්රමිතිය
	වගකීම්
	ස්ථාන භාර කළමනාකරු ළමා සුරැකුම් සම්බන්ධ ක්රියාපටිපාටීන් සංවර්ධනය කර, ක්රියාත්මක කර අනුගමනය කිරීමට වග බලාගත යුතුය.
	HSE නියෝජිතයා, ළමා සුරැකුම් සම්බන්ධ ක්රියාපටිපාටීන් ස්ථාපිත කර, නඩත්තු කර පරිපාලනය කළ යුතුය.
	කළමනාකරුවන් හා අධීක්ෂකයින් සේවකයන් ළමා සුරැකුම් ක්රියාපටිපාටීන් සම්බන්ධව පුහුණු වී ඒවාට අනුගත වන්නේද යන්න තහවුරු කරගත යුතුය.
	සේවකයින් ළමා සුරැකුම් ක්රියාපටිපාටි අවශ්යතාවයන්ට අනුකූල විය යුතුය.
	අවශ්යතාවයන්
	 උත්සව සංවිධායකයා දේශීය නීති අවශ්යතා පිළිබඳව දැනුවත් විය යුතුය.
	 ප්රථමාධාර/CPR පිළිබඳව සුදුසුකම් ලත් පුද්ගලයන් සිටිය යුතුය.
	 දරුවන්ට නීත්යානුකූලව ප්රථමාධාර/වෛද්යාධාර ලබාදීමට හෝ මෝටර් රථ/බස් රථ හෝ වෙනයම් ප්රවාහන ආකාරයකින් දරුවන් ගෙන යාම සඳහා දෙමාපියන්/භාරකරුවන් වෙතින් ලිඛිත කැමත්තක් ලබාගැනීම.
	 දෙමාපිය/භාරකරුවන්ගේ සම්බන්ධතා තොරතුරු ගොනුව තුළ තබාගත යුතුය.
	 ඍජුවම දරුවන් හා සම්බන්ධ වන (උදා. පාපන්දු පාසල්) හෝ රාත්රී කාලය පුරා දරුවන් සමග ගත කරන සේවකයන් සේවයේ යෙදවීමට පෙර පරීක්ෂාවට ලක් කිරීම.
	 දරුවන් ලබා දිය යුත්තේ අවසර ලත් මව් පියවරයෙකුට/ භාරකරුවෙකුට හෝ නම් කරන ලද පුද්ගලයෙකුට පමණි.
	 ගොඩනැගිල්ල දේශීය නීති අවශ්යතාවයන් හෝ නිසි Nike ප්රමිතීන් යන දෙකින් වඩා ඉහළ ප්රමිතිය සැපිරිය යුතුය.
	 සියලුම් උණුසුම් පෘෂ්ඨයන් දරුවන්ට හානියක් නොවන පරිදි පරිවරණය කර තිබිය යුතුය.
	 දරුවන්ට ළඟා විය හැකි විද්යුත් පිටවුම් සියල්ල භාවිතයේ නොමැති විට ආවරණය කර තැබිය යුතුය.
	 ලිප් ආරක්ෂා කර තැබිය යුතුය.
	 ඖෂධ, විෂ වර්ග හා වෙනත් අනතුරුදායක ද්රව්ය අගුළු ලෑ කැබිනට්ටුවක් තුළ ගබඩා කළ යුතුය.
	 පරිශ්ර සෑම වේලාවකදීම පිරිසිදු හා හොඳින් නඩත්තු කළ තත්ත්වයේ තිබිය යුතුය.
	 දරුවන් සිටින විට ගිනි ගැනීම්වලදී පිටවයාම් මාසිකව පෙරහුරු කළ යුතුය.
	 පිටත ක්රීඩා ප්රදේශ ආරක්ෂාකාරී, සුරක්ෂිත විය යුතු අතර ඕනෑම විවෘත ජලය ඇති තැනක් හෝ වලවල් වටා වැටක් බැඳ හෝ ආවරණය කර හෝ තිබිය යුතුය.
	 පානීය ජලය ලද හැකි විය යුතුය. පොදු කෝප්ප හෝ භාජන තහනම්ය.
	 දරුවන්ට පිවිසිය හැකි වැසිකිලි සවිකිරීම්වල ජලය 110 F (43 C) ඉක්මවා නොයා යුතුය.
	 වැසිකිලි පහසුකම් පිරිසිදු, දරුවන්ට සුදුසු ඒවා විය යුතු අතර ඒවාට අත්සේදීමේ පහසුකම්ද තිබිය යුතුය. සෑම දරුවන් 15 කටම එක් වැසිකිලියක් හා සේදුම් බේසමක් තිබිය යුතුය.
	 තනි පිරිසිදු තොටිලි, ඇඳන් හෝ පැදුරු (දරුවාගේ වයසට හා සංවර්ධන මට්ටමට ගැළපෙන පරිදි) හා පිරිසිදු ඇතිරිලි සැපයිය යුතුය. සවස් කල සුරැකුම් කාර්යය සඳහා එක් එක් දරුවාට දැඩි, ජල රෝධනය කළ මෙට්ටයක් ලබාදිය යුතුය. තොටිලි, ඇඳන් හා පැදුරු අතර පරතරය අවම වශයෙන් අඩි ...
	 දරුවන් 60 කට වැඩි ස්ථාන සඳහා සියලු පහසුකම් සම්බන්ධව පුහුණුව ලත් පූර්ණ කාලීන පහසුකම් අධ්යක්ෂවරයෙක් සිටිය යුතුය.
	 සෑම දරුවාටම, ප්රතිශක්තිකරණ, ඖෂධ, බෝවෙන රෝග හා නොසැලකිලිමත්කම් හෝ අසාමාන්ය තුවාල වීම්වල විස්තර සහිත සෞඛ්ය වාර්තාවක් තිබිය යුතුය. නොසැලකිලිමත්කම් හෝ අසාමාන්ය තුවාල වීම් සිදු වූ විට ඒවා සේවා ස්ථාන කළමනාකරුට වාර්තා කළ යුතුය.
	 අවදානම් ඇගයීම පිළිබද සාරාංශයක්.
	 දරුවන් සමග වැඩ කටයුතු කිරීමේ යහපත් පරිචයන්.
	 ලිඛිත ක්රියා පටිපාටීන්.
	නිර්දේශිත පරිචයක් ලෙස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවහොත් මිස, මෙම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ නෛතික අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් පෙන්වා දෙන අතර තම සේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාදෙන තමන්ගේම වූ පරිචයන් සංවර්ධනය කිරී...
	යොමු:
	 අදාළ ෆෙඩරල් හා දේශීය නීති සහ රෙගුලාසි.
	 Nike “ගිනි ආරක්ෂණ කළමනාකරණය” නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය.
	 Nike “ගොඩනැගිලි ආරක්ෂාව” නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය.
	 Nike “හදිසි අවස්ථා ක්රියාකාරීත්වය හා සැලසුම්” නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය.
	 Nike ESH අත්පොත, පිටු 9-21
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	ප්රමිතිය
	වගකීම්
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	 හොඳ තත්ත්වයේ පැවතිය යුතුය.
	 අදාළ අන්තර්ගතයන් බහාලීමට සුදුසු ඒවා විය යුතුය.
	 සේවකයින්ගේ භාෂාවෙන් ලේබල් කොට කියවීමට හැකි හොඳ තත්ත්වයේ තිබිය යුතුය.
	 භාවිතා නොකරන සෑම අවස්ථාවකම වසා තැබිය යුතුය.
	 සියලු ප්රාථමික ගිනි ගන්නාසුලු ද්රව්ය බහලුම් අලවා භූගත කොට තැබිය යුතුය.
	 හිස් බහලුම් ගබඩා ක්ෂේත්රයේ අවශ්යතා අනුව ලේබල් කොට අසුරා තැබිය යුතුය.
	 ගබඩා ක්ෂේත්රය ආරක්ෂා සහිත හා ආවරණය කරන ලද එකක් විය යුතුය.
	 බහලුම් අපාරගම්ය පෘෂ්ඨයන් මත අසුරනු ලැබිය යුතුය.
	 ගබඩා ක්ෂේත්රවල ප්රමාණවත් වාතාශ්රයක් හා පහසුවෙන් ළඟා විය හැකි හදිසි අවස්ථා වතුර මල් හෝ ඇස් සේදීමේ ස්ථාන තිබිය යුතුය.
	 මෙම ක්ෂේත්රවල ආහාර ගැනීම, දුම්බීම හා පාන වර්ග ගැනීම සඳහා අවසර නොදේ.
	 ලීටර 208.2 (ගැලුම් 55) ඉක්මවන ද්රව්ය සඳහා, එනම්, විශාලතම බහලුමේ පරිමාවෙන් අවම වශයෙන් 110% වන ද්රව්ය සඳහා ද්විතීයික රැඳවුමක් තිබිය යුතුය.
	 බහලුම් දෙකක් අතර ඇවිද යාම සඳහා ප්රමාණවත් ඉඩක් තිබිය යුතුය.
	 බහලුම් ගොඩ ගසා නොතිබිය යුතුය.
	 එකිනෙක නොගැළපෙන ද්රව්ය වෙන් කොට තැබිය යුතුය.
	 වහා ගිනි ගන්නා හා දැවෙන සුලු ද්රව්ය ජ්වලන මූලාශ්රවලට ඈතින් අසුරනු ලැබිය යුතුය.
	 කෙළින් අතට සිටුවා පෙරළී නොයන පරිදි රඳවා තැබිය යුතුය.
	 අන්තර්ගත වායුව හා ආශ්රිත උවදුරු, හඳුනාගත හැකි වන පරිදි ලේබල් කොට තිබිය යුතුය.
	 ජ්වලන මූලාශ්ර, මල බැඳීමේ වාතාවරණ හා දැඩි කාලගුණ තත්ත්වයන්ගෙන් ආරක්ෂා වන පරිදි ගබඩා කරනු ලැබිය යුතුය.
	 හිස් හා පිරුණු සිලින්ඩර නියමිත පරිදි ලේබල් කොට එකිනෙකින් වෙන් කොට තැබිය යුතුය.
	 ගිනි ගන්නාසුලු ද්රව්ය බහලුම් අලවා භූගත කළ යුතුය.
	 වෑස්සෙන බහාලුම්වලට යටින් වෑස්සෙන ද්රව්ය එකතු කර ගැනීම සඳහා බන්දේසි / තැටි තැබිය යුතුය.
	 වෑස්සීම සිදුවිය යුත්තේ අපාරගම්ය පෘෂ්ඨයක් මතටයි.
	 කාන්දු වීම් හෝ ඉහිරී යාම් වහාම පිරිසිදු කර හැරිය යුතුයි.
	4. ලේඛනකරණය—
	වෙනත් වාර්තා:


	ප්රමිතිය
	 බලපත්ර හා සුදුසුකම් සහිත අන්තරායකර අපද්රව්ය ප්රවාහනය කරන්නන්, ප්රතිචක්රීකරණය කරන්නන් හා බැහැර කිරීමේ ස්ථාන තෝරාගැනීම හා ඔවුන් වගකීම් සහගත පරිසර කළමනාකරණ පරිචයන් අනුගමනය කරන්නේදැයි යන්න තහවුරු කිරීම සඳහා ක්රියාදාමයන් හා කාර්ය පරිපාටීන් සංවර්ධන...
	වගකීම්
	ස්ථානීය කළමනාකරු විසින් අන්තරායකර අපද්රව්ය කාර්ය පරිපාටීන් සංවර්ධනය කොට, ක්රියාත්මක කෙරෙනු ලැබෙන බව හා අනුගමනය කරනු ලැබෙන බවට වග බලා ගත යුතුය.
	HSE නියෝජිත විසින් අන්තරායකර අපද්රව්ය කාර්ය පරිපාටීන් පිහිටුවා, පවත්වාගෙන යාම හා ක්රියාවෙහි යෙදවීම සිදු කළ යුතුය.
	කළමනාකරුවන් හා සුපරීක්ෂකවරුන් විසින් සේවකයින් පුහුණු කරනු ලැබ ඇති බව හා අන්තරායකර අපද්රව්ය ක්රියාදාමයන් හා කාර්ය පරිපාටීන්ගේ නියමයන් අනුගමනය කරනු ලබන බවට වග බලා ගත යුතුය.
	සේවකයින් අන්තරායකර අපද්රව්ය ක්රියාදාම හා කාර්ය පරිපාටීන්ගේ නියමයන් අනුගමනය කළ යුතුය.
	අර්ථ දැක්වීම්
	අවශ්යතාවයන්
	a. ගබඩා ක්ෂේත්රය ආරක්ෂා සහිත එකක් විය යුතුය
	b. ගබඩා ක්ෂේත්රවල ප්රමාණවත් වාතාශ්රයක් හා පහසුවෙන් ළඟා විය හැකි හදිසි අවස්ථා ඇස් සේදීමේ වතුර මල් ස්ථාන තිබිය යුතුය
	c. ආහාර ගැනීම, දුම්බීම හා පාන වර්ග ගැනීම තහනම් බව දැක්වෙන සංඥා රැඳවිය යුතුය
	d. අන්තරායකර අපද්රව්ය ගබඩා ක්ෂේත්ර ආවරණය කර තිබිය යුතුය
	e. බහලුම්වල මුළු පරිමාව ගැලුම් 55 (ලීටර 208) ඉක්මවන විට, ද්විතීයික රැඳවුම අවම වශයෙන් විශාලතම බහලුමේ පරිමාවෙන් 110% විය යුතුය
	f. අන්තරායකර අපද්රව්ය ගබඩා ක්ෂේත්ර ආසන්නයේ අවශ්ය ශරීරාරක්ෂක උවාරණ (PPE) ද ඇතුළුව ඉහිරී යාම් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම සඳහා අවශ්ය වන උපකරණ තිබිය යුතුය
	g. වහා ගිනි ගන්නා හා දැවෙන සුලු අපද්රව්ය ජ්වලන මූලාශ්රවලට ඈතින් අසුරනු ලැබිය යුතුය
	h. එකිනෙක නොගැළපෙන අපද්රව්ය වෙන් කොට තැබිය යුතුය
	i. බහලුම් දෙකක් අතර ඇවිද යාම සඳහා ප්රමාණවත් ඉඩක් තිබිය යුතුය
	j. බහලුම් ගොඩ ගසා නොතිබිය යුතුය
	k. අන්තරායකර අපද්රව්ය ගබඩා ක්ෂේත්රය අන්තරායකර නොවන අපද්රව්යවලින් වෙන්ව ඒවාට යාබද නොවන ස්ථානයක පිහිටා තිබිය යුතුය
	d. අන්තරායකර අපද්රව්ය ගබඩා බහලුම් සැපිරිය යුතු අවශ්යතා:
	a. බහලුම් අපාරගම්ය පෘෂ්ඨයන් මත අසුරනු ලැබිය යුතුය
	b. බහලුම් හා අපද්රව්ය එකිනෙක ගැළපිය යුතුය
	c. බහලුම් හොඳ තත්ත්වයේ තිබිය යුතුය
	d. සෑම බහාලුමක්ම පැහැදිළිව අන්තරායකර අපද්රව්ය ලෙස ලේබල් කොට තිබිය යුතු අතර එහි අපද්රව්යයේ අනන්යතාව හා උපද්රව ඇතුළත් විය යුතුය
	e. අපද්රව්ය බහලුම්වලින් ඉවත් කරන අවස්ථාවල දී හැර අනිකුත් සෑම අවස්ථාවකම මූඩි වසා තැබිය යුතුය
	e. අපද්රව්ය අඩු කිරීමේ හා අවම කිරීමේ වැඩසටහනක් සම්පාදනය කොට ක්රියාවට නැංවිය යුතුය.
	f. අන්තරායකර අපද්රව්ය ගබඩා ක්ෂේත්රයන් සම්බන්ධව සතිපතා පරීක්ෂණ පවත්වා සටහන් තැබීම.
	g. අන්තරායකර අපද්රව්ය සාධාරණ කාල සීමාවන් ඇතුළත බැහැර කරනු ලැබිය යුතුය (දේශීය නීතිය යටතේ සීමාවන් නිශ්චිතව දක්වා නැති නම්, කුඩා හා විශාල ප්රමාණයේ උත්පාදකයන් සඳහා වන එක්සත් ජනපද පාරිසරික ආරක්ෂණ-EPA නියමයන් බලන්න).
	h. බලපත්ර හා අවසර ලද අන්තරායකර අපද්රව්ය ප්රවාහනකරුවන්, ප්රතිකර්ම හා බැහැර කිරීමේ පහසුකම් සපයන්නන් යොදා ගන්න.
	i. අන්තරායකර අපද්රව්ය ගිවිසුම්කරුවන් පිළිබඳව තමාගේම සමාලෝචනයක් පැවැත්වීම සඳහා අයිතිය Nike සතුය. ඊට අමතරව, නිරීක්ෂිත බැහැර කිරීමේ පරිචයන් සම්බන්ධ ලිඛිත සත්යාපනයක් සැපයුම්කරු විසින් Nike වෙත ලබා දෙන ලෙස Nike විසින් ඉල්ලනු ලැබිය හැක.
	j. මෙහි මින්මතු අර්ථ දක්වා ඇති පරිදි අන්තරායකර අපද්රව්ය වැඩබිම තුළ පිළිස්සීම හෝ බැහැර කිරීම තහනම් වේ
	බැහැර කිරීමේ වාර්තා: අන්තරායකර අපද්රව්ය වාර්තාවලට ඇතුළත් විය යුත්තේ: ද්රව්යයේ නම; භෞතික තත්ත්වය; ආශ්රිත කවර හෝ උපද්රව (ගිනි ගන්නාසුලු, විඛාදක ධූලක හෝ ප්රතික්රියාකාරී); ප්රතිකර්ම/බැහැර කිරීම සඳහා යැවුණු දිනය හා ප්රමාණය; අපද්රව්ය උත්පාදනය කළ...
	a. පවතින අනතුරු ඇගයුම හා අවශ්ය අවසර පත්ර.
	b. අවම වසර 1ක් සඳහා පරීක්ෂණ පැවැත්වීම.
	c. සැපයුම්කරු විසින් යොදාගන්නා බලපත්ර/අවසරපත්ර සහිත අන්තරායකර අපද්රව්ය උප කොන්ත්රාත්කරුවන්ගේ ලේඛනය.
	නිර්දේශිත පරිචයක් ලෙස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවහොත් මිස, මෙම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ නෛතික අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් පෙන්වා දෙන අතර තම සේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාදෙන තමන්ගේම වූ පරිචයන් සංවර්ධනය කිරී...
	යොමු:
	 අදාළ ෆෙඩරල් හා දේශීය නීති සහ රෙගුලාසි.
	 Nike “අන්තරායකර ද්රව්ය” නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය.
	 Nike ESH අත්පොත, පිටු 2-9
	 Nike අපද්රව්ය විකිණුම්කරු කළමනාකරණ හා ඇගයුම් මාර්ගෝපදේශය
	ප්රමිතිය
	වගකීම්
	ස්ථානීය කළමනාකරු විසින් ඝන අපද්රව්ය අවම කිරීම හා කළමනාකරණය සඳහා කාර්ය පරිපාටීන් නිර්මාණය කොට, ක්රියාත්මක කෙරෙනු ලැබෙන බව හා අනුගමනය කරනු ලැබෙන බවට වග බලා ගත යුතුය.
	HSE නියෝජිත විසින් ඝන අපද්රව්ය ක්රියාපිළිවෙත් සහ කාර්ය පරිපාටීන් පිහිටුවා, පවත්වාගෙන යාම හා ක්රියාවෙහි යෙදවීම සිදු කළ යුතුය.
	කළමනාකරුවන් හා සුපරීක්ෂකවරුන් විසින් සේවකයින් පුහුණු කරනු ලැබ ඇති බව හා ඔවුන් ඝන අපද්රව්ය ක්රියාදාමයන් හා කාර්ය පරිපාටීන්ගේ නියමයන් අනුගමනය කරනු ලබන බවට වග බලා ගත යුතුය.
	සේවකයින් ඝන අපද්රව්ය ක්රියාදාම හා කාර්ය පරිපාටීන් අනුගමනය කළ යුතුය.
	අර්ථ දැක්වීම්
	අවශ්යතාවයන්
	a. ඝන අපද්රව්ය හැසිරවීම, ගබඩාකරණය, ප්රවාහනය, ප්රතිචක්රීකරණය හා ඉවත ලෑම ආශ්රිත සෞඛ්ය, ආරක්ෂක හා පාරිසරික උවදුරු හඳුනාගැනීම.
	b. උවදුරු ආශ්රිත අවදානම් ඇගයීම.
	c. අවදානම අඩු කිරීම සඳහා පාලන ක්රමවේදයන් හඳුනාගැනීම (උදා: වෙන් කිරීම, නිසි පරිදි ලේබල් කිරීම හා සලකුණු කිරීම, ශරීරාරක්ෂක උවාරණ, අවම කිරීම, සුදුසුකම් ලත් ඝන අපද්රව්ය උප කොන්ත්රාත්කරුවන් යොදාගෙන ඔවුන්ව නිරතුරුව අධීක්ෂණය කිරීම ආදී).
	a. ඝන අපද්රව්යවල සියලු ප්රවාහ සඳහා භාණ්ඩ ලේඛනයක්. භාණ්ඩ ලේඛනයේ උත්පාදිත, ප්රතිචක්රීකෘත හා ඉවත ලූ අපද්රව්ය වර්ගයන් හා ප්රමාණයන්, ඉවත ලෑමේ ස්ථානවල නම් හා පිහිටීම් ඇතුළත් විය යුතුය.
	b. ඝන අපද්රව්ය අවම කිරීමේ වැඩසටහන. මූලාශ්ර අඩු කිරීමේ අවස්ථා හා ප්රයත්නයන් හඳුනාගෙන ලේඛනගත කිරීම.
	c. අපද්රව්ය නැවත භාවිතා කළ හැකි, ප්රතිචක්රීකරණය කළ හැකි හා ප්රතිචක්රීකරණය කළ නොහැකි වර්ගීකරණයන්ට වෙන් කිරීම. උක්ත එක් එක් අපද්රව්ය වර්ගය සඳහා වෙන වෙනම පිරිසිදු බහලුම් සපයනු ලැබිය යුතුය.
	d. අන්තරායකර අපද්රව්ය හා ඝන අපද්රව්ය වෙන් කරනු ලදුව වෙන්ව යාබද නොවූ ක්ෂේත්රවල ගබඩා කරනු ලැබිය යුත්තේය.
	e. අන්තරායකර අපද්රව්ය ගබඩා ක්ෂේත්ර ආවරණය කරන ලද ආරක්ෂා සහිත ඒවා විය යුතු අතර පෘෂ්ඨයන් පාරගම්ය නොවිය යුතුය.
	f. බලපත්ර හා අවසර ලද ඝන අපද්රව්ය ප්රවාහන හා බැහැර කිරීමේ පහසුකම් සපයන්නන් යොදා ගන්න.
	g. මෙහි මින්මතු අර්ථ දක්වා ඇති පරිදි ඝන අපද්රවය වැඩබිම තුළ පිළිස්සීම හෝ බැහැර කිරීම තහනම් වේ.
	 අන්තරායකර අපද්රව්ය හඳුනාගැනීම
	 ප්රතිචක්රීකරණය සඳහා රැස් කරන ලද ද්රව්ය අපවිත්ර වීම හඳුනාගැනීම හා වැළැක්වීම
	 නිසි ඝන අපද්රව්ය හැසිරවීම, ගබඩා කිරීම, ලේඛනගත කිරීම හා බැහැර කිරීමේ තාක්ෂණයන් හා ක්රියා පටිපාටීන්
	 මූලාශ්ර අඩු කිරීම සඳහා වන නිශ්චිත මෙහෙයුම් ක්රියාමාර්ග
	 ශරීරාරක්ෂක උපකරණ භාවිතය
	බැහැර ලීමේ හා ප්රතිචක්රීකරණ වාර්තා: අවම වසර 3ක් සඳහා ඝන අපද්රව්ය බැහැර කිරීම හා ප්රතිචක්රීකරණ වාර්තා තබාගත යුතුය. වාර්තාවල අපද්රව්ය විස්තර, ප්රමාණය, හා යැවූ දිනය සහ එය යැවූයේ බැහැර කිරීමටද ප්රතිචක්රීකරණය සඳහාද යන්න ඇතුළත්විය යුතුය.
	a. වර්තමාන ඝන අපද්රව්ය අවදානම් ඇගයුම.
	b. අවශ්ය කරන නියාමන බලපත්ර.
	c. අවම වසර 5 ක් සඳහා ඝන අපද්රව්ය බැහැර කිරීමේ ලේඛන.
	d. සැපයුම්කරුවා විසින් භාවිතා කරන ලද බලපත්රලත්/අවසරලත් ඝන අපද්රව්ය වෙළෙන්දන් ලැයිස්තුව.
	නිර්දේශිත පරිචයක් ලෙස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවහොත් මිස, මෙම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ නෛතික අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් පෙන්වා දෙන අතර තම සේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාදෙන තමන්ගේම වූ පරිචයන් සංවර්ධනය කිරී...
	යොමු:
	 අදාළ ෆෙඩරල් හා දේශීය නීති සහ රෙගුලාසි.
	 Nike “අන්තරායකර අපද්රව්ය” නායකත්ව ප්රමිතීන් සංග්රහය.
	 Nike ESH අත්පොත, පිටු 2-20
	 Nike අපද්රව්ය වෙළෙඳ කළමනාකරණය හා ඇගයීම් මාර්ගෝපදේශය
	 Nike අපද්රව්ය අවම කිරීමේ වැඩසටහන් අත්පොත
	ප්රමිතිය
	වගකීම්
	ස්ථාන භාර/සේවා ස්ථාන කළමනාකරු විසින් අපජලය මුදාහැරීම සඳහා වන ක්රියා පටිපාටීන් සංවර්ධනය කර, ක්රියාත්මක කරමින් අනුගමනය කරන බවට තහවුරු කළ යුතුය.
	HSE නියෝජිතයා, අපජලය කළමනාකරණය සම්බන්ධ ක්රියාපටිපාටීන් ස්ථාපිත කර, නඩත්තු කර පරිපාලනය කළ යුතුය
	කළමනාකරුවන් හා අධික්ෂකයින් විසින් සේවකයින් අපජලය කළමනාකරණය සඳහා වන ක්රියාවලීන් හා ක්රියා පටිපාටීන්වල අවශ්යතා සමග අනුකූලවන බව හා නිසි පුහුණුව ලබන බවට තහවුරු කරගත යුතුය.
	සේවකයින් අපජලය කළමනාකරණය හා සම්බන්ධ ක්රියාවලීන් හා ක්රියාපටිපාටීන්වල අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතුය
	අර්ථ දැක්වීම්
	අවශ්යතාවයන්
	a. ගෘහස්ථ (සයනාගාර, මුළුතැන්ගෙවල්, නාන කාමර, වැසිකිලි) අපජලය, කාර්මික අපජලය, බැසයන පද්ධතිවලින් ඇතිවෙන අපජලය (උදා. ඇසිඩ් පිරිසිදුකරණ හා බොයිලේරු තුළු මං පිරිසිදුකරණ) හා වැසි ජලය යන සියලුම අපජල මූලාශ්ර හඳුනාගැනීම.
	b. එක් එක් වර්ගයේ අපජල නිකුත් කිරීම්වල ගුණාත්මක හා පරිමාමිතික ප්රවාහ අනුපාතයන් හඳුනාගැනීම සහ සෞඛ්ය, ආරක්ෂාව හා පාරිසරික අන්තරායන් විදහා දැක්වීම.
	c. අනුකූල නොවන අපජලය නිකුත් කිරීමේ විභව්ය යටි ගං බලපෑම් තේරුම් ගැනීම. දේපල සීමාවේ එකකට වඩා වැඩි නිකුතු ස්ථාන ඇති සේවා ස්ථාන සඳහා එක් එක් නිකුත් කිරීමේ යටි ගං බලපෑම් හඳුනා ගැනීම.
	d. පාරිසරික අවදානම් අවම කිරීමට පාලන ක්රියාමාර්ග හඳුනාගැනීම (උදා. පුහුණුව, පරීක්ෂණය, අපජල පිරිපහදු අංගන පාලන යනාදිය).
	a. සියලුම අවශ්ය නිකුත් කිරීමේ අවසරයන් ලබාගැනීම.
	b. අදාළ සියලු රෙගුලාසි, ප්රමිතීන් හා අවසර අවශ්යතා සමග අනුකූලතාව පෙන්වන විශ්ලේෂණාත්මක පරීක්ෂණ ප්රතිඵල ඇතුළු අපජලය පිරිපහදු කිරීමේ උපකරණවල ඉන්වෙන්ට්රියක් පවත්වාගැනීම. ඉන්වෙන්ට්රි වාර්ෂික පදනමින් සමාලෝචනය කළ යුතුය. ඉන්වෙන්ට්රි අවම අවශයෙන්:
	c. අපජලය හා අපජලය හා සම්බන්ධ රොන්මඩ සඳහා නියැදිකරණ සැලසුමක් සංවර්ධනය කර ප්රකාශයට පත් කිරීම.
	d. අපජල පිරිපහදු කිරීමේ අංගනය (WWTP) තුළ මධ්යගත ස්ථානයක දේශීය අවශ්යතා/පරාමිතීන් පල කිරිම
	e. ජලය නැවත භාවිතා කිරීම හා අපජලය ප්රමාණය අඩු කිරීම සඳහා වන උත්සාහයන්
	f. අධිකරණ බලයැති අධිකාරීන්ට අනූව අපජල නියැදි කිරීම හා පරීක්ෂණය. මීට අමතරව, සෑම සේවා ස්ථානයක්ම ZDHC අපජලය මාර්ගෝපදේශනය අනූව තම අපජලය පිටවීම් නියැදි කර පරීක්ෂා කළ යුතුය.
	g. දේශීය රෙගුලාසිවලට අනූව රොන් බොර අන්තරායකර හෝ අන්තරායකර නොවන බව වර්ගීකරණය කිරීම සඳහා අධිකරණ බලයැති අධිකාරීන්ට අනූව අපජල නියැදි හා පරීක්ෂණයන්. මෙම භාවිත විශේෂයෙන් අනුමත කරන නියාමන බලපත්රයකින් තොරව කිසිදු ආකාරයක රොන්බොර අපද්රව්යයක් කොම්පෝස්ට්, පොහො...
	h. අපජලය හා රොන් බොර සඳහා අදාළ සම්මත ක්රමවේදයන්ගේ ප්රවීණත්වය පෙන්වූ ZDHC අනුමත විශ්ලේෂණ පරීක්ෂණ රසායනාගාරයක් භාවිතා කිරීම. ZDHC පදනම මගින් අනුමත කළ/බලය පැවරූ රසායනාගාරයක් විසින් ZDHC අපජලය මාර්ගෝපදේශය අනුව පරීක්ෂණ සිදු කළ යුතුය. අනුමත කළ/බලය පැවරූ ර...
	i. අනනුකූලතාවයන් මග හැරවීමට ක්රියාවලියක් සංවර්ධනය කිරීම. මෙම ක්රියාවලියට අනනුකූලතාවය සම්බන්ධ මූල හේතු විශ්ලේෂණයක් සහ අනනුකූලතාවය නැවත සිදු නොවීම තහවුරු කිරීමට නිවැරදි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලසුමක් සංවර්ධනය කිරීම ඇතුළත් විය යුතුය. කිසියම් හෝ ආකාරයක ජල ...
	j. ඉල්ලිම මත Nike, Inc.හි නිලධරයෙකුට සමාලෝචනය කළ හැකි පරිදි අපජල විශ්ලේෂණයේ ලේඛන නඩත්තු කිරීම; සහ Nike හි නියමිත කළ වාර්තාකරණ වේදිකාව ඔස්සේ පරීක්ෂණ ප්රතිඵල ලබාදීම.
	අපජලය පිරිපහදු කිරීමේ පද්ධති මෙහෙයවීම හා නඩත්තු කිරීමට වගකියන සේවකයින් හට ඉහත දක්වා ඇති පරිදි පුහුණුව ලබාදිය යුතු අතර පහත පුහුණුවීම්ද ලබා දිය යුතුය:
	a. වර්තමාන අපජල අවදානම් ඇගයීම හා නිකුත් කිරීම් සහ දූෂණ පාලන උපකරණ ඉන්වෙන්ට්රි.
	b. වර්තමාන අපජල නිකුත් කිරීමේ බලපත්ර.
	c. අවම වසර 3ක් සඳහා දූෂණ පාලන උපකරණ පරීක්ෂාව.
	d. උපකරණයේ ආයුකාලය සඳහා දූෂණ පාලන උපකරණයට සිදු කළ නඩත්තු සහ අලුත්වැඩියා වාර්තා.
	e. අපජලය පරීක්ෂා කිරිමේ රසායනාගාර විශ්ලේෂණ ප්රතිඵල අවම වසර 5 ක් සඳහා හෝ වඩාත්ම ආසන්න ප්රතිඵල නඩත්තු කළ යුතුය.
	f. අවම වසර 5 ක් සඳහා සමුච්චගත බොර අපජලය බැහැර ලීමේ ලේඛන නඩත්තු කළ යුතුය.
	නිර්දේශිත පරිචයක් ලෙස නිශ්චිතව හඳුනාගනු ලැබුවහොත් මිස, මෙම නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය – සැපයුම්කරුවා විසින් අදාළ ඉහළ නෛතික අවශ්යතාවයන්ට අනුගත විය යුතු අවම ප්රමිතීන් පෙන්වා දෙන අතර තම සේවකයන්ට වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබාදෙන තමන්ගේම වූ පරිචයන් සංවර්ධනය කිරී...
	යොමු:
	 අදාළ ෆෙඩරල් හා දේශීය නීති සහ රෙගුලාසි.
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	 ZDHC අපජල මාර්ගෝපදේශය, www.zdhc.org
	ප්රමිතිය
	වගකීම්
	අර්ථ දැක්වීම්
	අවශ්යතාවයන්
	a. ඉහළ ගබඩා ටැංකි හෝ යටිබිම්ගත ටැංකි සහ ඒවාට සම්බන්ධ අන්තරායන් පිළිබඳ ඉන්වෙන්ට්රියක්. මෙම ඉන්වෙන්ට්රියට එක් එක් ටැංකියේ ආකාරය (භෞතික සංයුතිය), ස්ථානය, ප්රමාණය, වයස හා විය හැකි සියළු රසායනික අන්තර්ගතයන් ඇතුළත් විය යුතුය.
	b. ගබඩා ටැංකි හා සම්බන්ධ අවදානම් ඇගයීම.
	c. පාලන ක්රියාමාර්ග හඳුනාගැනීම හා ක්රියාත්මක කිරීම (උදා. මෙහෙයුම් අවශ්යතාවයන්, ඉසිරුම් හඳුනාගැනීමේ උපකරන හා දූෂණ පාලන උපාංග).
	a. බිම් මට්ටෙමෙන් ඉහළ පිහිටා ඇති ගබඩා ටැංකි:
	b. යටි බිම්ගත ගබඩා ටැංකි:
	c. නව උපකරණයක් ඉදිකිරීම හෝ ස්ථාපනය කිරීමෙන් පසු හෝ පවතින උපකරණයක්, පහසුකමක් හෝ ක්රියාවලියක් නවීකරණය කිරීමෙන් පසු සියලුම ගබඩා ටැංකි ඉන්වෙන්ට්රි යාවත් කල යුතුය. අවම වශයෙන් වාර්ෂිකව හෝ ඉන්වෙන්ට්රි සමාලෝචනය කළ යුතුය.
	d. සෑම ටැංකියක් අසළම ලිඛිත නිෂ්පාදන හුවමාරු පටිපාටියක් සඳහන් කර තිබිය යුතුය.
	e. ඉහිරුම් ප්රතිචාර ක්රියාපටිපාටිය හා සැපයුම් ලේඛනගත කර තිබිය යුතුය.
	4. ලේඛනකරණය—

	a. වසර 1 කට නොඅඩු කාලයක් සඳහා සතිපතා පරීක්ෂණ ලොග් නඩත්තු කළ යුතුය.
	b. වර්තමාන අවදානම් ඇගයීම හා ඉන්වෙන්ට්රිය.
	c. යටිබිම්ගත ගබඩා ටැංකි සඳහා පවතින කාලසීමාව සහ වසර 30 ක් සඳහා වාර්ෂික අනුකලන පරීක්ෂණ පවත්වා ගත යුතුය.
	ප්රමිතිය
	වගකීම්
	අර්ථ දැක්වීම්
	අවශ්යතාවයන්
	a. PCB ඇතුළත් වන උපකරණ හෝ ද්රව්ය සමීක්ෂණය හා ලියාපදිංචි කිරීම.
	b. PCB හා ආශ්රිත අන්තරායන් සහිත උපකරණ පිහිටි ස්ථාන හඳුනාගැනීම.
	c. PCB ආශ්රීත අවදානම් ඇගයීම.
	d. අවදානම අඩු කිරීම සඳහා පාලන ක්රියාමාර්ග හඳුනාගැනීම (උදා. ලේබල් කිරීම, ප්රවේශය පාලනය, විමර්ශන, PCB නොවන ද්රව්ය ආදේශ කිරීම).
	a. PCB අඩංගු සියලුම උපකරණ හෝ ද්රව්ය පහත සඳහන් ලෙස ලේබල් කළ යුතුය:
	අනතුරුදායකයි- PCB අඩංගුය.

	b. PCB සහිත උපකරණ ඇති ප්රදේශවලට පිවිසිය හැක්කේ අවසරලත් පුද්ගලයින්ට පමණි.
	c. PCB සහිත උපකරණ හෝ ද්රව්ය සමග වැඩ කරන විට පුද්ගලික ආරක්ෂක උපකරණ නිසි ආකාරයෙන් භාවිතා කිරීම සඳහා විධිවිධාන.
	d. අවම වශයෙන් වාර්ෂිකව PCB සහිත උපකරණවල හෝ ද්රව්යවල තත්ත්වය තහවුරු කිරීමට පරීක්ෂණ.
	e. PCB සහිත උපකරණවලින් සිදුවෙන වැගිරීම් පැවතීම සඳහා ලිඛිත ඉහිරීම් ප්රතිචාර ක්රියා පටිපාටි.
	f. අන්තර්ගත PCB ද්රව්යයන්ට ප්රමාණවත් වැගිරීම් ද්රව්ය පිරිසිදු කිරීමට අවශ්ය දේ තිබිය යුතුය.
	g. PCB දූෂණයට ලක්වූ ද්රව්ය නිර්දූෂණය කිරීම බැහැර කිරීමට හෝ නැවත භාවිතයට නියම නොකිරීම.
	h. බැහැර කරළීම සඳහා ඇති PCB ඉවත් කළ සියලුම ද්රව්ය හෝ උපකරණ වෙන් කර PCB අපද්රව්ය භාරගැනීමට අවසර ඇති අනුමත ස්ථානයක් වෙත භාරදිය යුතුය.
	වෙනත් වාර්තා:

	a. වර්තමාන PCB අවදානම් ඇගයීම.
	b. PCB සහිත උපකරණ හෝ ද්රව්ය පරීක්ෂාවන් අවම වශයෙන් වසර 3ක් තබාගත යුතුය.
	c. ඉවතලන PCB හෝ භාවිතයෙන් ඉවත් කළ උපකරණ සඳහා ඉවත් කිරීමේ සහ බැහැර කිරීමේ ලේඛන අවම වශයෙන් වසර 5 ක් දක්වා තබාගත යුතුය.

