
 

 

Nike  
නායකත්ව 
ප්රමිති සංග්රහය 

සක්රීය 

 

ආරක්ෂිත 

තිරසාර 

ගරු කකකේ 

සාධාරණ 

2020 කනාවැම්බේ 



 

 

 

 

කැපවීම යනු සියල්ලම වේ 
අවසන් වේඛාවක් ව ාමැති වුවද පැහැදිලි ආරම්භක වේඛාවක් ඇති බව Nike හි 

අපි විශ්වාස කරමු. Nike චේයා ධේම සංග්රහය (සංග්රහය) (The Nike Code of 

Conduct, Code) සහ  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය (CLS) (Code Leadership 

Standards, CLS) මගින් අපි එකිව ක සැපයුම්කරුවාවේ පරිශ්රවයන් 

අවේක්ෂා කර  අවම ප්රමිතීන් දක්වා ඇත. සියළුම සැපයුම්කරුවන් වස්වා 
නියුක්තිකයින්වේ සුභසාධ ය සහ ස්වාභාවික සම්පත් වගකීවමන් හා 
කාේයක්ෂමව භාවිතා කිරීම සඳහා අපවේ වපාවරාන්ුව වබදා ගැනීම අපි 

අවේක්ෂා කරමු. වමම අවම ප්රමිතීන් Nike හි සැපයුම්කරු උපාය මාේග - අපි 

මූලික කාේයසාධ ය අගය  සහ Nike දිගටම සම්බන්ධ වි සිටිමින් අපවේ 
වයාපාරය වේධ ය කර  සැපයුම්කරුවන් තීරණය කර  ආකාරය සඳහා 

අතයාවශය වේ. අපි සිය වයාපාරය වගකීවමන් හා තිරසාරව කළම ාකරණය 
කිරීම සඳහා කැපවීමක් වපන්ව  සහ අවම ප්රමිතීන් ඉක්මවා යාමට උත්සාහ 

කර  සැපයුම්කරුවන් සමග වැඩ කරන්ව මු. 

කැපවීම 
යනු 

සියල්ලම 
වේ 

අපවේ අකේක්ෂෂාවන් 
සියළුම සැපයුම්කරුවන් කාන්තාවන්, සංක්රමණිකයන් සහ තාවකාලික වස්වා 
නියුක්තිකයින් වැනි අ  ය අවදා ම් ඇති අය වකවරහි සුවිවශ්ෂී සැලකිල්ලක් 

දක්වමින්, වස්වා නියුක්තිකයින්වේ අයිතිවාසිකම්වලට ගරු කිරීම සහ ඔවුන්වේ 

සුභසාධ ය ඉදිරියට පවත්වාවග යාම සඳහා Nike හි කැපවීම වබදා ගනු 

ඇතැයි අපි අවේක්ෂා කරමු. සැපයුම්කරුවන් කාබන් සහ කසල අවම කිරීම 
වැනි ක්වෂ්ත්ර වවත අවධා ය වයාමු කරමින් ස්වභාවික සම්පත් වගකීවමන් 

යුතුව හා කාේයක්ෂමව භාවිතා කරනු ඇතැයි ද අපි අවේක්ෂා කරමු. Nike හි 

වේධ  උපාය මාේගවේ වකාටසක් වලස, අපි සක්රීය සහභාගීත්වයක් ලබා වද  

හා වටි ා ශ්රම බලකායක් වේධ ය කිරීම, ශක්තිමත් ආරක්ෂිත සංස්කෘතියක් 
වපෝෂණය කිරීම සහ ඒවවේ පාරිසරික බලපෑම් අවම කිරීම තුළින් තිරසාර 
වයාපාරික වේධ යක් ඇති කිරීමට ඔවුන්ට හැකියාව ලබා වද  වේගවත් 
වේධ යක් ඇති හා  මයශීලී කළම ාකරණ පද්ධති වගාඩ ග  

සැපයුම්කරුවන් ලබාගැනීමට උත්සාහ කරමු.  

සහවයෝගීතාව සඳහා ව  අපවේ 
දැක්ම 
වඩාත් වගකිය  සහ තිරසාර සැපයුම් දාමයක් සදහා ව  අපවේ දැක්ම අත්කර 
ගැනීම අපවේ සැපයුම්කරුවන් සමග පමණක් ව ාව සැපයුම් දාමවේ සිටි  
අව කුත් සන් ාම සහ සියලුම පාේශවකරුවන් සමග වැඩිදියුණු කළ 

සහවයෝගීතාව සහ ඒකාබද්ධ ක්රියාමාේගයක් අවශය බව Nike හඳු ාගනී. වමය 

සිු කිරීමට විනිවිදභාවය, සහවයෝගීතාවය, සහ අව යෝ ය වගෞරවය මත 

පද ම් වූ සබඳතා අතයවශය බව අපි විශ්වාස කරමු. අපවේ සැපයුම්කරුවන් 

ක්රියාත්මක ව  ප්රජාවන්හි කම්කරු, වසෞඛයය හා ආරක්ෂාව සහ පාරිසරික 

තත්ව සඳහා පද්ධතිමය වව සක් සඳහා බලපා  සිවිල් සමාජය, වෘත්තීය 

සමිති, රජයන් සහ වව ත් අය සමග සම්බන්ධතාවය අපි අඛණ්ඩව පුළුල් කර  

බැවින් අපි අපවේ සැපයුම්කරුවන් සමග කටයුතු කරන්ව මු. 



 

 

ආරක්ෂිත 
කසේවා සේථානය ආරක්ෂිතයි 

කන්වාසිකාගාර, ආපනශාලා සහ ළමාරක්ෂෂක 
පරිශ්ර කසෞඛ්ය සම්පන්න සහ ආරක්ෂිත කේ 

කගාඩනැගිල්ල අවශයතාවයට උචිත කේ  

ගිනි සහ හදිසි අවසේථා ක්රියා සැලසුම් 
සේථාපනය කර ඇත  

වෘත්ීය කසෞඛ්යය සහ කසෞඛ්යාරක්ෂෂක 
උපද්රව පාලනය කකකේ 

 

 

සාධාරණ 
හිරිහැරය හා අපකයෝජනය 

ඉවසන්කන් නැත 

වැඩ කරන පැය ගණන අධික 
කනාවිය යුතු ය  

අනුපූරණය සහ ප්රතිලාභ නිසි 
කේලාවට කගවනු ලැකේ 

නිතිපතා රැකියාව සපයනු ලැකේ සක්රීය 
සංග්රහය සම්පූේණකයන්ම ක්රියාත්මක කකකේ 

 

ගරු කකකේ 
කසේවකේ කයදීම සේකේච්ඡාකවන් සිදු කකකේ 

අවම වැඩ කිරීකම් වයස 16 කේ 

සැපයුම්කරු කවනසේ කකාට සැලකීම කනාකරයි 

රැසේීකම් නිදහස සහ සාමූහික කක්ෂවල් කිරීමට 
ගරු කකකේ  

 

තිරසාර 
වායු විකමෝචන සහ කේශගුණික බලපෑම් 
අවම කකකේ 

අපද්රවය අවම කර ඒ සම්බන්ධව නිසි පරිදි 
කටයුතු කරනු ලැකේ  

ජලය වටිනා කදයක්ෂ කේ 

රසායන ද්රවය සුදුසු පරිදි කළමනාකරණය 
කකකේ  

 

Nike 
නායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 
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වමම වල්ඛ ය පිළිබඳව 

වපාු 

වල්ඛ ය පුරාවටම: 

• Nike සහ Nike අනුබද්ධායත  Nike වලස හැඳින්වේ. 

• Nike චේයා ධේම සංග්රහය, සංග්රහය වලස හැඳින්වේ. 

• Nike  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය CLS වලස හැඳින්වේ. 

• නිශ්ිත CLS සඳහා වයාමුව සඳහන් කර ඇත, උදාහරණයක් වලස සංග්රහය සම්ූේණවයන්ම ක්රියාත්මක වකවේ 

CLS. 

• විවශ්ෂිත CLS අවශයතා ප්රමිති වලස හැඳින්වේ. 

නිේවද්ශිත පරිචයක් වලස නිශ්ිතව හඳු ාවග  ඇති විටදී හැර, CLS මගින් අවම ප්රමිති නියම කරයි. 

සංග්රහවේ සහ CLS හි  වතම අනුවාදය මඟ වපන්වීම සඳහා භාවිතා කරනු ඇති අතර, සැපයුම්කරු වවත මුදාහරි  දි වේ 

සිට බල පැවැත්වව  පරිදි වපර පැවති සියලුම අනුවාද අභිබවා යමින් ප්රතිස්ථාප ය කරයි.  

අේථ දැක්වීම් 

පහත දැක්වව  නිේවච  වලට සියලුම CLS ඇතුළත් වේ. 

A 

Aboveground storage tank (වපාළවවන් උඩ ගබඩා ටැංකිය) යනු ගැලුම් 55 ට වඩා වැඩි (ආසන්  වශවයන් ලීටේ 

200) ධාරිතාවයකින් යුත් ඉන්ධ  වහෝ වව ත් රසායනික ද්රවය ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිතා කර  ස්ිර බහාලුමකි. 

Abrasive blasting (අවසීරුම් සව්ඵෝට ය) යනු වඩනිම් සහ වව ත් ඇඟලුම් නිෂ්පාද  සඳහා වගවීගිය වපනුමක් 

නිේමාණය කිරීම සඳහා භාවිතා කර  නිම කිරීවම් තාක්ෂණික ක්රම කිහිපයකි. ඝ  අවසීරුම් ද්රවයයක බලපෑම වේගවත් කිරීම 

සඳහා සම්ීඩිත වාතය භාවිතා කිරීම වමම ක්රියාවලියට ඇතුළත් වේ. 

Abrasive blasting equipment (අවසීරුම් සව්ඵෝට  උපකරණ) යනු ස්වඵෝට  කැබි ට්ටටු, වහාපේ බඳුන් සහ ඉසි   ල 

ඇතුළු අවසීරුම් ස්වඵෝට  ක්රියාවලිවේදී භාවිතා කර  යන්වත්රෝපකරණ සහ වමවලම් වේ. 

Abrasives (අවසීරුම්) යනු සුළු ප්රමාණවලින් පවා ස්ටිකරූී සිලිකා අඩංගු ද්රවයයක් වියැකී යන් ට භාවිතා කර  ඝ  

ද්රවයයකි. වැලි, ඇලුමිනියම් ඔක්සයිඩ්, රබහ, ඇලුමිනියම් සිලිවක්ට්ට, තඹ වබාර සහ යකඩ වබාර වපාු අවසීරුම් සඳහා නිදසුන් 

වන්වන්ය. 

Acclimatization (අනුකූල ය) යනු වව ස් පරිසරවල (නිදසු ක් වලස ශබ්දය, සුවඳ සහ උෂ්ණත්වය) වැඩ කිරීමට ශරීරය 

අනුවේත ය වීමයි. 

Affected workers (බලපෑමට ලක් වූ වසව්ා නියුක්තිකයින්) යනු අමතර පාල  අවශය ව  උපද්රව සහ විවශ්ෂ උපකරණ 

සමග වැඩ කර  අයයි.  

ANSI යනු ඇමරිකානු ජාතික ප්රමිති ආයත යයි.  

Asbestos containing material (ඇස්බැසව්ටෝස් අඩංගු ද්රවය, ACM) යනු බර අනුව 1% ට වඩා ඇස්බැස්වටෝස් අඩංගු 

ඕ ෑම ද්රවයයකි. ඇස්බැස්වටෝස ්ඛනිජ වේගවලට වක්රාසිවඩාලයිට්ට, ඇවමාසයිට්ට, ක්රයිවසෝටයිල්, ඇන්වතාෆිලයිට්ට, වෙවමාලයිට්ට 

සහ ඇක්ටිව ාලයිට්ට ඇතුළත් වේ.  

Asbestos (ඇසබ්ැසව්ටෝස්) යනු දිගු තුනී තන්තු වලින් සෑදී ඇති ස්වභාවිකව ඇතිව  ඛනිජයකි. වමම තන්තු දූවිලි වශවයන් 

ආශ්වාස වුවවහාත් හානිකර ව  බවත් වප හළු පිළිකා ඇතිවීවම් අවදා ම වැඩි කිරීමට දායක ව  බවත් සදහන් වේ.  

Autonomous vehicles (සව්යංක්රියාකාරී වාහ ) (AV) ස්වයං-පැදවීවම් වාහ , රියුරු රහිත වමෝටේ රථ, සම්බන්ිත හා 

ස්වයංක්රියාකාරි වාහ  (CAV), වරාවබෝ ස්වයංක්රීය යන්ත්ර සහ වරාවබෝ කාේ, බලගැන්වූ කාේමික ෙක් රථ (PIT) සඳහා 



අේථ දැක්ෂීම් NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 4 වැනි පිටුව 

 

විකල්ප පහසුකම් සැපයීමට ඉඩ ඇති  ැගී එ  තාක්ෂණයකි. 

B 

සද්භාවවයන් Bargain (වක්වල් කිරීම) යනු නිතිපතා හමුවීම හා එකඟතාවකට පැමිණීමට කැමැත්ත ඇතිව සාකච්ඡා කිරීමයි. 

Biological hazard (ජීවවිදයාත්මක උපද්රවය) යනු සජීවී ජීවිවයකු (ජජව-එයවරාවසෝල වලසද හැඳින්වේ) මගින් ජ  ය 

කර  ලද වහෝ එවැන් ක් ව  වාසර කාබනික දූෂකයකි. වපාු ජජව එයවරාවසෝල සඳහා බැක්ීරියා, ජවරස්, දිලීර, 

වමෝල්ඩ්, පිටි පුස්, දූවිලි මයිටාවන්, බීජාණු, වලජිවයෝව ල්ලා සහ පරාග ඇතුළත් වේ. 

Blacklisting (අසාු වල්ඛ ගත කිරීම) යනු නීතයානුකූලව ආරක්ෂිත තත්ත්වය වහෝ රැකියාවට සම්බන්ධ ව ාව  
නිේණායක මත පද ම්ව රැකියා වහෝ වව ත් දඩ මුදල් ප්රතික්වෂ්ප කිරීම සඳහා වස්වා නියුක්තිකයින්වේ වහෝ අ ාගත 

වස්වකයින්වේ ලැයිස්තු නිේමාණය කිරීම,  ඩත්තු කිරීම, භාවිතා කිරීම සහ/වහෝ සන්නිවේද ය කිරීමයි. 

Bloodborne pathogens (රුිර වයාේත වරෝග කාරක) යනු මා ව රුිරවේ පවති  සහ මිනිසුන්ට වරෝග ඇති කිරීමට 

ඉඩ ඇති වරෝග කාරක ක්ූද්ර ජීවීන් වේ. වමම වරෝග කාරකවලට වහපටයිටිස ්බී වයිරසය (HBV) සහ මා ව ප්රතිශක්තිකරණ 

ඌ තා ජවරසය (HIV) ඇතුළත් ව   මුත් ඒවාට සීමා ව ාවේ. රුිරයට අමතරව, වේටය,  ාසික ස්රාවය, දහඩිය, මුත්රා 

සහ මළ වැනි වව ත් තරලවල ද වරෝග කාරක හමුවේ.  

Bonded labor (බැඳි පවති  ශ්රමය) යනු සෘජු ශ්රමය මගින් ආපසු වගව  වස්වකයාවේ වහෝ ඔවුන්වේ පවුවල් අයවේ 
ණයක් වහෝ තුරසක් ව  වපාවරාන්ුවක ආකාරවේ එකක් ව  අතර සාධාරණ වලස තක්වස්රු කර ඇති පරිදි සපය  ශ්රමවේ 

වටි ාකම ණය ඈවර කිරීම සඳහා වයාදා ව ාගනී,  ැතවහාත් ශ්රමය ලබා වද  කාලවේ දිග හා ස්වභාවය නිසි වලස සීමා 

කර වහෝ අේථ දක්වා ව ාමැත. 

Bundled REC යනු පු ේජ නීය පරම්පරාවේ පාරිසරික ගුණාංග ඊට සබැඳි ශක්තිය සමග අවලවි කර  වමවලමකි. 

C 

Canister (භාජ ය) වහෝ cartridge (පතවරාම) යනු වපර යක්, සංවශෝෂකය වහෝ උත්වේරකයක් වහෝ වමම අයිතමවල 

සංවයෝජ යක් සහිත බහාලුමක් ව  අතර එමගින් බහාලුම හරහා ගමන් කර  වාතවයන් නිශ්ිත අපවිත්ර ද්රවය ඉවත් කරයි. 

CE Declaration of Conformity (CE අනුකූලතා ප්රකාශය) යනු යන්ත්රයක් යුවරෝීය/ජාතයන්තර යන්ත්ර සුරක්ෂිතතා 

ප්රමිතීන්ට අනුකූල ව  බවට (සහ අවදා ම පිළිගත හැකි මට්ටටමකට කළම ාකරණය වකවර  බවට) යන්ත්ර 

අවලවිකරුවවකුවේ (වතව  පාේශවයක් විසින් ද කළ හැකිය) ස්වයං ප්රකාශ යකි. යන්ත්ර වමම ප්රමිතිය වහෝ වද්ශීය නීතිය 

ය  වදකින් වඩා ඉහළ වදය සපුරාලනු ඇත. 

Certified inspector (සහතිකලත් පරීක්ෂක) යනු පුහුණුව සහ අත්දැකීම් මත පද ම්ව ජාතයන්තර යන්ත්ර සුරක්ෂිතතා 

ප්රමිතීන්ට අනුව යන්ත්රයක් ඇගයීමට ලක් කළ හැකි පුද්ගලවයකි. සාමා යවයන්, වමම තැනැත්තාව පිළිගත් වතව  

පාේශවයක් විසින් සහතික කර ඇත. 

Chemical hazard (රසායනික උපද්රවය) යනු රසායනික ද්රවයයක් නිසා ඇතිව  උපද්රවයකි; වමය ශාරීරික වහෝ වසෞඛයය 

උපද්රවයක් විය හැකිය. 

Chlorofluorocarbons (ක්ෂකලාකරාෆ්ේුවකරාකාබන්, CFC) යනු කාබන් (C), ක්ෂකලෝරීන් (Cl) සහ ෆ්ේකලෝරීන් (F) පමණක්ෂ 

අඩංගු වන සම්පූේණකයන්ම කහෝ අේධ වශකයන් හැලජනකරනය කළ පැරෆින් හයිකරාකාබන කේ. වායුසමන ඒකක කහෝ 

ශීතකරණවල ශීතකාරක කලස බහුලව භාවිතා වන අතර, CFC උදාහරණ වේග අතර R-11 සහ R-12 ඇතුළත් 

කේ. CFCs යනු CO2 වලට වඩා තාපය රඳවා ගැනීකම්දී වඩා ඵලදායී වන GHGs වන අතර CO2  වලට වඩා සිය දහසේ 
වාරයක්ෂ කගෝලීය උණුසුම ඇති කිරීකම් හැකියාවක්ෂ සහිත කේ. 

Closed loop recycling (සංවෘත ලූප ප්රතිචක්රීකරණය) යනු Nike අනුමත කර  ලද බාහිර වවවළන්වදකු විසින් Nike 

වවත මුලින් සැපයූ එකම වහෝ සමා  ද්රවය වහෝ සංඝටකයකට ඝ  අපද්රවය ප්රතිචක්රීකරණය කිරීවම් ආකාරයකි. 

Coal (ගල් අඟුරු) යනු ඉහළ කාබන් හා හයිවරාකාබන් ප්රමාණයක් සහිත දහ ය කළ හැකි කළු වහෝ ුඹුරු-කළු පැහැති 

අවසාදිත පාෂාණයකි. එය වපාුවේ වාෂ්ප නිෂ්පාද ය කිරීමට භාවිතා ව  පු ේජ නීය ව ාව  ඉන්ධ යක් වේ. 

Compensation (අනුූරණය) යනු සැපයුම්කරු විසින් වස්වකයාට ලබා වද  වැටුේ හා ප්රතිලාභ (මූලය හා මූලය ව ාව ) 

වේ. 

Composting (වකාම්වපෝස්ට්ට බවට පත් කිරීම) යනු කාබනික ද්රවයවල පාලිත ජජව විදයාත්මක විවයෝජ යයි. 

Compressed air system (සම්ීඩිත වායු පද්ධතිය) යනු වායු සම්ීඩක, වායු ප්රතිකාරක උපකරණ, පාලක,  ාල, වා 
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වමවලම්, වායු බලවයන් ක්රියාකර  යන්වත්රෝපකරණ සහ සම්ීඩිත වාතය භාවිතා කර  ක්රියාවලි වයුම් ඇතුළු ඒකාබද්ධ 

සංරචක කට්ටටලවලින් සමන්විත උප පද්ධති සමූහයකි. 

Compressed gas cylinder (සම්ීඩිත වායු සිලින්ඩරය) යනු රසායනික ද්රවය සඳහා ව  ගබඩා කිරීවම් බහාලුම් වේගයකි. 

කමම බහාුම් නිසි ආකාරයට ගබඩා කිරීම, පරිහරණය සහ බැහැර කිරීම වැදගත් වන අතර Chemical Management තුළ 

නිශේචිත Nike අවශයතා කසායාගත හැකිකේ. 

Confined space (සීමිත ඉඩ) යනු පුද්ගලවයකුට ඇතුළුවීමට තරම් විශාල, ඇතුල්වීමට හා පිටවීමට සීමිත ආකාර ඇති සහ 

අඛණ්ඩව රැඳී සිීම සඳහා නිේමාණය කර ව ාමැති ඕ ෑම අවකාශයකි. මනුබිල්, මලාපවහ , උමං මාේග, වබායිවල්රු, 

ගබඩා ටැංකි සහ වලවල් උදාහරණවලට ඇතුළත් වේ. 

Construction project (ඉදිකිරීම් වයාපෘතිය) යනු වගාඩ ැගිල්ලක්, වුහයක් වහෝ යටිතල පහසුකමක් ඉදිකිරීම, 

 විකරණය කිරීම, අලුත්වැඩියා කිරීම වැනි සංවිධා ාත්මක ක්රියාවලියකි. ඉදිකිරීම් වයාපෘතියකට සාමා යවයන් නිෂ්පාද ය 

කිරීම, ද්රවය සැපයීම වහෝ වස්වා සැපයීවම් හා  ඩත්තු කටයුතු වලින් වව ස් වකාට ඇති ඕ ෑම ඉදිකිරීම් කටයුත්තක් ඇතුළත් 

වේ. ඉදිකිරීම් වයාපෘතියක් යනු  ව වගාඩ ැගිලි වහෝ ඉදි කළ යුතු සැලකිය යුතු තරවම් වැඩිදියුණු කිරීම් වහෝ පවත් ා 

වැඩිදියුණු කිරීම් වව ස් කිරීම සහ අලුතින් ඉදි කිරීම්, වකාටසක් අවසන් ඉදිකිරීම් නිමා කිරීම්, පුළුල් කිරීම සහ උප පරිශ්ර 

ඇතුළත් විය හැකිය. 

Construction subcontractor (ඉදිකිරීම් උප වකාන්ත්රාත්කරු) යනු සාමා ය වකාන්ත්රාත්කරුවවකු සමග ගිවිසුමක් 

යටවත් වැඩ කර  පුද්ගලවයක් වහෝ වයාපාරයකි. උප වකාන්ත්රාත්කරුවන් සාමා යවයන් ජල  ල වහෝ විුලි පරිපථ 

ස්ථාප ය වැනි විවශ්ෂිත කාේයයක් සිු කරයි. 

D 

Dead load (නිතය භාරය) යනු වගාඩ ැගිල්ලක වහෝ වුහයක ස්ිර වුහාත්මක හා වුහාත්මක ව ාව  සියලුම 

සංරචකවල බර නිසා ඇතිව  භාරයයි. බිත්ති, බිම්, වහලය සහ ස්ථාවර වස්වා උපකරණ ඒවාට උදාහරණ වේ.  

Direct discharge (සෘජු විසේජ ය) යනුවවන් හැඳින්වවන්වන් අපජලය ඇළවල්, විල්, මුහුු වහෝ වගාඩබිම වවතට බැහැර 

කිරීමයි. නිශ්ිත සමීේණයකින් වහෝ පිටවුම්  ල වැනි පද්ධතියක් හරහා පරිසර දූෂණය ඇති කර   ාගරික හා කාේමික 

පරිශ්ර සෘජු විසේජ  වලස වේග වකවේ. ස්ථානීය ජල සම්පාද  අරමුණු සඳහා පිරිපහු කළ අපජලය භාවිතා කිරීම ද වමයට 

ඇතුළත් වේ. 

Document (වල්ඛ ) වහෝ documentation (ප්රවල්ඛ ) යනු මුද්රිත, ලිඛිත වහෝ විදුත් වශවයන් ගබඩා කර ඇති 

වතාරතුරු වේ. එයට වකාන්ත්රාත්තු සහ ගිවිසුම්, වාේතා, දැන්වීම්, නිවේද , වස්වා නියුක්තික ුක් ගැ විලි සහ පැමිණිලි, 

පරිගණක වගානු, විදුත් තැපැල්, පුද්ගලික වගානු, වැටුේ හා කාල සටහන් වාේතා, නිෂ්පාද  වාේතා, සහ වව ත් ලිපි 

හුවමාරු ඇතුළත් ව ,  මුත් ඒවාට පමණක් සීමා ව ාවේ. 

Domestic migrant workers (වද්ශීය සංක්රමණික වසව්කයින්) යනු විවශ්ෂිත රැකියා අවශයතාවක් සඳහා සිය ස්ිර 
වාසස්ථා වේ සිට සිය නිතය වන්වාසික රට තුළම වව ත් ජ පදයක් වහෝ පළාතක් වවත සංක්රමණය ව  වහෝ සංක්රමණය වී 

ඇති සැපයුම්කරුවේ නිෂ්පාද  වහෝ වමවහයුම් වස්වකයින් වේ. 

Domestic wastewater (ගෘහසථ් අපජලය) යනු අපද්රවය ව  අතර එය මුළුතැන්වගයි, වන්වාසිකාගාර, වැසිකිළි, වබ්සම 

සහ  ා  කාමර ඇතුළු ගෘහස්ථ ක්රියාකාරකම් වලින් ජ  ය ව , සනීපාරක්ෂක අපජලය වලසද හැඳින්වව  අතර තවුරටත් 

භාවිතය සඳහා ප්රමාණවත් තරම් ගුණාත්මක ව ාවේ. 

Dormitory (වන්වාසිකාගාරය) යනු තනි කාමරයක තනි ඇඳන් ගණ ාවක් අඩංගු ව  අතර වබාවහෝ විට හවුල්  ා  කාමර 

පහසුකම් ඇති වන්වාසික පරිශ්රයකි. 

Downcycling යනු බාහිර, වතව  පාේශවයක් Nike සහ Nike අනුග්රහය දක්ව  හවුල්කරුවන් හැර වව ත් පාේශව සඳහා 

භාවිතා කිරීමට ඝ  අපද්රවය ප්රතිචක්රීකරණය කර  ප්රතිචක්රීකරණය කිරීවම් ක්රමයක් වේ.  

E 

EHS යනු පරිසරය, වසෞඛයය සහ ආරක්ෂාව වේ. 

EHS Competent Person (EHS සමේථ පුද්ගලයාට) වසෞඛයාරක්ෂිත ව ාව , අන්තරායකර වහෝ වස්වා 

නියුක්තිකයින්ට අ තුරුදායක ව  සහ ඒවා තුරන් කිරීම සඳහා කඩි ම් නිවැරදි කිරීවම් ක්රියාමාේග ගැනීමට බලය ඇති, අවට 

වහෝ වස්වා තත්වයන් තුළ පවත් ා සහ පුවරෝකථ ය කළ හැකි උපද්රව හඳු ාගැනීමට හැකිය. සමේථ පුද්ගල ත තුර සඳහා 

පුද්ගලයාට කඩි ම් නිවැරදි කිරීවම් ක්රියාමාේග ගැනීමට බලය තිබීම අවශය වේ. 

EHS Practitioners (EHS නියුක්තිකයින්) සාමා යවයන් EHS වෘත්තිකවයකු විසින් නිේමාණය කර  ලද උපාය මාේගය 



අේථ දැක්ෂීම් NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 6 වැනි පිටුව 

 

සහ ක්රියාවන් ක්රියාත්මක කරයි. EHS නියුක්තිකයින් EHS පරිපාල  ක්රියාවලි පවත්වාවග  යාම, පුහුණුවීම වමවහයවීම සහ 

EHS අවදා ම් සඳහා  වී තම වමවලම්, ක්රියාවලි සහ වපාු භාවිත විසඳුම් භාවිතා කිරීම සහ තාක්ෂණික අවශයතාව, අදාළ 
නීතිවලට අනුකූලව අධීක්ෂණය පවත්වාවග  යාම සහ චේයාත්මක අවදා ම් පාල යන් මගින් ආරක්ෂිත වැඩ පරිසරයකට 

සහය වේ. 

EHS Professional (EHS වෘත්තිකයා) යනු වයාපාර ක්රියාවලි සහ බාහිර නියාම , වවළඳපල සහ සමාජීය බලපෑම්වල 

පුළුල් සන්දේභය තුළ EHS හි ආයතනික හැකියා සහ කළම ාකරණයට අදාළ උපාය මාේග සැලසුම් කරන් ා වේ. වයවසාය 

සහ පහසුකම් අවදා ම් සම්බන්ධව EHS වෘත්තිකයා සංවිධා ය වවත පුළුල්-පද ම් උපවදස්, සහය සහ විශ්වල්ෂණ සපයයි. 

සංවිධා වේ EHS සමේථ පුද්ගලයා  ම් කිරීවම් වගකීම EHS වෘත්තිකයා සතුවේ. 

Electronic waste (ඉවලක්වොනික් අපද්රවය) වහෝ E-waste (ඉ-අපද්රවය) යනු ඉවතල  අවස්ථාවේ ඉවලක්වොනික 

උපකරණවල වකාටසක් ව  සියලුම සංරචක, උප එකලස් සහ පරිවභෝජ  ද්රවය ඇතුළුව එහි ප්රවයෝජ වත් සක්රීය කාල 

සීමාවේ අවසා ය කරා ළඟා වූ ඉවලක්වොනික් උපකරණ වේ.  

Electric and Magnetic Field (EMF) Radiation (විදුත් සහ චුම්බක ක්වෂත්්ර (EMF) විකිරණය) යනු ඕ ෑම විුලි 

උපකරණයක් වටා ඇති විදුත් හා චුම්භක බලයන් ය. පේවේෂණ මගින් ඉහළ මට්ටටවම් EMF සමග සම්බන්ධ වියහැක 

වසෞඛයමය බලපෑම් වසායාවග  ඇත. 

Elevator (විුලි වසෝපා ය) යනු පුද්ගලයන් වහෝ ද්රවය වගාඩ ැගිල්ලක එක් මහලක සිට තවත් මහලකට වග  යාම සඳහා 

සිරස් කුලු ක යාන්ිකව ඔසවා පහත් කර  ලද වේදිකාවක් වහෝ කූඩුවකින් සමන්විත එසවුම් උපකරණයකි. 

Employment eligibility fees (රැකියා සුුසුකම් ගාසත්ු) යනු බඳවා ගැනීම (බඳවා ගැනීවම් ගාස්තු සහ අදාළ වියදම් 

ඇතුළුව) සහ රැකියාව (නිල ඇඳුම්, රැකියා වමවලම් වහෝ ආරක්ෂක ආම්පන්  වැනි) සම්බන්ධ සියලු ගාස්තු සහ පිරිවැය වේ. 

Energy recovery (බලශක්තිය ප්රතිසාධ ය) යනු ද්රවයකයන් තාප අන්තේගතය කහෝ කවනත් ආකාරයක ශක්ෂතියක්ෂ භාවිතා 
කිරීම සඳහා ඝන අපද්රවය සියල්ල කහෝ ඉන් කකාටසක්ෂ සැකකසන ක්රියාවලියකි. 

Environmental Attribute (පාරිසරික ගුණාංගය, EA) යනුවවන් අදහස් කරන්වන් කිසියම් වයාපෘතියකින් වහෝ 

උපකරණයකින් GHG විවමෝච ය අඩු කිරීම් හඳු ාගැනීමයි.  

Ergonomics (ශ්රමක්ෂමතා විදයාව) යනු මිනිසුන් සහ ඔවුන්වේ වැඩ අතර ආරක්ෂිත හා කාේයක්ෂම අන්තේ ක්රියාකාරිත්වය 

ඉහළ  ැංවීමට උපකරණ සැලසුම් කිරීවම් හා වමවහයුම් ක්රියා පටිපාටි ක්රියාවට  ැංවීවම් විදයාවයි. 

Extraordinary circumstances (අසාමා ය තත්ව) යනු සැපයුම්කරුවේ පාල වයන් බැහැර ව ාවැලැක්විය හැකි 

තත්වයන් වලස හැඳින්වව  තත්වයන් ය. සේවභාවික ක්රියා (ගින් , ගංවතුර, භූමිකම්පාව වහෝ වව ත් ස්වාභාවික විපතක් 

වැනි), සතුරුකම් වහෝ සිවිල් ව ාසන්සුන්තාව සහ විුලිය වැනි අතයාවශය උපවයෝගිතා වලට බාධා වීම වහෝ සැපයීමට 

අසමත්වීම වමයට ඇතුළත් වේ. 

F 

Fall protection system (වැීම් ආරක්ෂණ පද්ධතිය) යනු නිදහවස් ඇද වැටිමක්  ැවැත්වීම සඳහා අන්තේ සම්බන්ිත 

ශරීර පටි, කම්ප  අවවශෝෂණ  ලා ලනු, මන්ද  උපාංග, සිරස් ජීවිතාරක්ෂක රැහැන් සහ  ැංගුරම් වැනි බහු, අනුමත 

ආරක්ෂක උපකරණ සංරචක වේ. 

Finishing technique (නිම කිරීවම් තාක්ෂණය) යනු වභෞතික, ජීව විදයාත්මක වහෝ රසායනික ප්රතිකාරක භාවිතා කරමින් 

පාරිවභෝගික නිෂ්පාද වේ වපනුම වහෝ රටාව වව ස් කිරීමයි. 

First aid (ප්රථමාධාර) යනු තුවාල වූ පුද්ගලවයකුට ලබා වද  සුළු ජවදය ප්රතිකාරය වේ. පුද්ගලයාට වෘත්තීය ජවදය 

ප්රතිකාර ලබා ගත හැකි ව  වතක් එය තනිවම වහෝ මූලික ප්රතිකාරයක් වලස භාවිතා කිරීමට ඉඩ ඇත. 

Fit test (වයෝගයතා පරීක්ෂණය) යනු පුද්ගලයකුට ගුණාත්මකව වහෝ ප්රමාණාත්මකව ශ්වස  යන්ත්රයක වයෝගයතාවය 

තක්වස්රු කිරීවම් වප්රෝටවකෝලයකි. ගුණාත්මක වයෝගයතා පරීක්ෂණය (QLFT) සහ ප්රමාණාත්මක වයෝගයතා පරීක්ෂණය 

(QNFT) ද බලන් . 

Forced labor (බලහත්කාර ශ්රමය) යනු දඬුවම් තේජ ය යටවත් ලබාගන් ා වහෝ අදාළ පුද්ගලයා තමා විසින් 

ස්වේච්ඡාවවන් ඉදිරිපත් වී ව ාමැති ඕ ෑම රැකියාවක් වහෝ වස්වාවක් වේ. නිදසුන් සඳහා අස්වේච්ඡ වහල්කම සහ බැඳි 

පවති  ශ්රමය ඇතුළත් වේ. 

Foreign migrant workers (විවද්ශීය සංක්රමණික වසව්කයින්) යනු විවශ්ෂිත රැකියා අවශයතා සඳහා සෘජුවම වහෝ වතව  
පාේශවයක් හරහා බඳවාවග  ඔවුන්ව සිය මේ රවට්ට සිට ඔවුන් ස්ිර පදිංිකරුවන් ව ාව  වව ත් රටක් වවත සංක්රමණය 



අේථ දැක්ෂීම් NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 7 වැනි පිටුව 

 

ව  වහෝ සංක්රමණය වකවර  සැපයුම්කරුවේ නිෂ්පාද  වහෝ වමවහයුම් වස්වකයින් වේ. 

Foreman (ව ෝේමන්වරයා) යනු සමා  වහෝ සමා  කුසලතා ඇති ඉදිකිරීම් කණ්ඩායමක් භාරව සිටි  දක්ෂ 

අවලවිකරුවවකි. සාමා යවයන් ව ෝේමන්වරයා වජයෂ්ඨ පුද්ගලවයකි.  

Freshwater (මිරිදිය ජලයට) ජලය ලැවබ  මූලාශ්රයන් - සමස්ත  ාගරික/ ගර ජලය, භූගත ජලය, මතුපිට ජලය, වැසි 

ජලය, සහ බාහිර වාෂ්ප මූලාශ්රයකින් ඝනීභව ය ව  විට ඝනීභව ය භාවිතය ඇතුළත් ව  අතර ඒවා පරිශ්රවේ වමවහයුම් 

සඳහා රැස් කිරීම වහෝ ලබාගැනීම සිුවේ. 

Fugitive emissions (ක්ෂණික විවමෝච ) යනු මා ව ක්රියාකාරකම් නිසා අ වේක්ෂිත වලස වායු දූෂක නිදහස්වීමයි. 

ටැංකි විවමෝච ,  ල කාන්ු සහ ඉදිකිරීම් ුහුවිලි උදාහරණවලට ඇතුළත් වේ.  

G 

ඇඟලුම් නිම කිරීවම් පරිශ්ර යනු ඇඟලුම් නිෂ්පාද ය සඳහා ව  නිෂ්පාද  ක්රියාවලීන් ඇතුළත් ව  පරිශ්ර ව  අතර වරදි 

කැීම, මූට්ටටු කිරීම, මැසීම, මැදීම, තිර මුද්රණය, එම්වරායිඩරි ඇතුළත් විය හැකිය.  

General contractor (සාමා ය වකාන්ත්රාත්කරු) යනු ඉදිකිරීම් භූමියක එදිව දා අධීක්ෂණය, අවලවිකරුවන් සහ 
අවලවිකරණවේ වයවද  අය කළම ාකරණය කිරීම සහ ඉදිකිරීම් වයාපෘතියක් පුරාවට සම්බන්ධ සියලු පාේශවයන්ට 

වතාරතුරු සන්නිවේද ය කිරීම සඳහා වගකිව යුතු ප්රධා  වහෝ මූලික වකාන්ත්රාත්කරු වේ. 

Greenhouse Gas (හරිතාගාර වායු, GHG) යනු වගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම සහ වද්ශගුණික විපේයාසයට වහ්තු ව  

වායුවගෝලීය වායුන් ය. ප්රධා  GHG වන්වන් කාබන්ඩවයාක්සයිඩ් (CO2), මීවත්න් (CH4) සහ  යිෙස් ඔක්සයිඩ් (N2O) ය. 

හයිවරා ්ලුවවරාකාබන් (HFC), පේ ්ලුවවරාකාබන් (PFC) සහ සල් ේ වහක්ස ්ලුවරයිඩ් (SF6) අඩු සුලබතාවක් ඇති 

 මුත් ඉතා ප්රබල GHG වේ. විුලිය වහෝ තාප ශක්තිය නිපදවීම සඳහා ගල් අඟුරු, වතල් සහ ස්වාභාවික වායු වැනි වපාසිල 

ඉන්ධ  දහ ය කිරීම වමන්ම කාේමික ක්රියාවලීන් වහෝ අ වේක්ෂිත උපකරණවල කාන්ුවීම් සමග GHG විවමෝච ය 

සාමා යවයන් සම්බන්ධ වන්වන්ය. 

H 

Hazardous energy (අන්තරායකර ශක්තිය) යනු අ වේක්ෂිත ශක්තිජ ක ආරම්භයක් වහෝ ගබඩා කළ ශක්තිය මුදා 

හැරීවම් ප්රතිඵලයක් වලස හානියක් විය හැකි ඕ ෑම ගබඩා කළ වහෝ අවවශ්ෂ ශක්තියකි. වමයට විදුත් ශක්තිය, තාප 

ශක්තිය, රසායනික ප්රතික්රියා, ද්රවස්ිතික ශක්තිය, යාන්ික චලිතය සහ වව ත් ඕ ෑම ආකාරයක විය හැකි වහෝ ගබඩා කළ 

ශක්තියක් ඇතුළත් වේ. 

Hazardous material (අන්තරායකර ද්රවය) යනු වසෞඛයය, ආරක්ෂාව, පරිසරය වහෝ වද්පළ භාවිතා කර  විට, ගබඩා 
කර  විට වහෝ ප්රවාහ ය කර  විට එමගින් වහෝ වව ත් සාධක සමග අන්තේක්රියා කිරීවමන් අවදා මක් ඇති කර  

ද්රවයයකි. 

Hazardous waste (අන්තරායකර අපද්රවය) යනු පහත දැක්වව  ලාක්ෂණික ගුණාංග - ජ්වල ය, විඛාද ය, 

ප්රතික්රියාශීලීත්වය වහෝ විෂ වීම - වලින් එකක් වහෝ වැඩි ගණ ක් ප්රදේශ ය කර  නුසුුසු වලස පිරියම් කර  විට, ගබඩා 

කර  විට වහෝ ප්රවාහ ය කිරීවම්දී වසෞඛය, ආරක්ෂාව, පරිසරය වහෝ වද්පළවලට අවදා මක් ඇති කර  අපද්රවය වේ.  

Hazardous waste subcontractor (අන්තරායකර අපද්රවය උප වකාන්ත්රාත්කරු) යනු සැපයුම්කරු අන්තරායකර අපද්රවය 

සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම, කළම ාකරණය, ප්රවාහ ය, ප්රතිකාර කිරීම වහෝ බැහැර කිරීම සඳහා උප වකාන්ත්රාත්තු වද  

වතව  පාේශව අවලවිකරුවවකු වේ. 

Hearing conservation program (ශ්රවණ සංරක්ෂණ වැඩසටහ ) යනු ආරම්භක වෘත්තීය ශ්රවණය අහිමිවීම වැළැක්වීම, 
ශ්රවණය ආරක්ෂා කිරීම සහ සුරැකීම සහ තම තමන්ව ආරක්ෂා කර ගැනීමට අවශය දැනුම හා ශ්රවණ ආරක්ෂණ 

උපකරණවලින් වස්වකයින් සන් ද්ධ කිරීම සඳහා සැලසුම් කර ඇති ලිඛිත සැලසුමකි. 

Heat stress (තාප ආතතිය) යනු උණුසුම් ප්රවද්ශවල වැඩ කිරීම නිසා ඇතිව  ගිනියම් වවවහස, ගිනියම් කැක්කුම (මාංශ 

වේශි වේද ාව වහෝ කැක්කුම්) සහ තාප ආඝාතය වැනි ජවදයමය තත්වයන් කිහිපයක් සඳහා ව  පුළුල් වයුමයි. 

Heavy fuel oil (බැර ඉන්ධ  වතල්) යනු වබාරවතල් ආසව ය කිරීවමන් හා පසුව බිඳීවමන් පසුව ඉතිරිව ඇති අවවශ්ෂ 

වතල් ය. අව කුත් ඉන්ධ  වතල් වේග හා සසඳ  විට, බැර ඉන්ධ  වතල් දහ ය කිරීවම්දී කාබන් විවමෝච ය අව කුත් 

ඉන්ධ  වතල් වේගවලට වඩා වබවහවින් වැඩි ය. බැර ඉන්ධ  වතල් පු ේජ නීය ව ාව  අතර වබාවහෝ විට කාේමික 

වයදීම්වලදී වාෂ්ප නිෂ්පාද ය සඳහා වයාදා ගැවන්. 

Hot work (උණුසුම් වැඩ) යනු වෑද්දීම, කැීම, ගෑම වහෝ විවෘත දැලි, පුළිඟු වහෝ වව ත් ජ්වල  මූලාශ්ර සම්බන්ධ ව , ුම් 



අේථ දැක්ෂීම් NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 
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වහෝ ගිනි ඇති කළ හැකි, වහෝ හඳු ාගැනීවම් පද්ධති ක්රියාරම්භ කිරීමට ඉඩ ඇති වව යම් ක්රියාකාරකමක් වේ. 

Hourly workers (පැය ගණ ට වසව්ය කරන් න්) යනු වද්ශීය නීතිවයන් පැය ගණ  පද ම්ව හානිූරණය කිරීමට නියම 

කර ඇති නිෂ්පාද  සහ වමවහයුම් වස්වා නියුක්තිකයින් වැනි (විවේජ ය-ව ාකළ වස්වා නියුක්තිකයින්) වේ. පැය 
ගණ ට වස්වය කරන් න් සඳහා කළම ාකරණ කාේය මණ්ඩලය වහෝ වද්ශීය නීතිවයන් ඉඩ දී ඇති ආකාරයට වැටුේ 

පද ම්ව වගවීම් ලබ  අව ක් අය ඇතුළත් ව ාවේ. 

Hydrochlorofluorocarbons (හයිකරාක්ෂකලාකරාෆ්ේුවකරාකාබන්, HCFC) යනු කාබන් (C), හයිරජන් (H), ක්ෂකලෝරීන් 

(CI) සහ ෆ්ේකලෝරීන් (F) පමණක්ෂ අඩංගු වන සම්පූේණකයන්ම කහෝ අේධ වශකයන් හැලජනකරනය කළ පැරෆින් හයිකරාකාබන 

කේ. වායුසමන ඒකක කහෝ ශීතකරණවල ශීතකාරක කලස බහුලව භාවිතා වන අතර, HCFC උදාහරණ වේග අතර R-21 සහ 

R-22 ඇතුළත් වන්කන්ය. HCFCs යනු CO2 වලට වඩා තාපය රඳවා ගැනීකම්දී වඩා ඵලදායී වන GHGs වන අතර CO2  වලට 

වඩා සිය දහසේ වාරයක්ෂ කගෝලීය උණුසුම ඇති කිරීකම් හැකියාවක්ෂ සහිත කේ. 

Hydrofluorocarbons (හයිකරාෆ්ේුවකරාකාබන්, HFC) යනු කාබන් (C), හයිරජන් (H), සහ ෆ්ේකලෝරීන් (F) පමණක්ෂ අඩංගු 

වන සම්පූේණකයන්ම කහෝ අේධ වශකයන් හැලජනකරනය කළ පැරෆින් හයිකරාකාබන කේ. වායුසමන ඒකක කහෝ 

ශීතකරණවල ශීතකාරක කලස බහුලව භාවිතා වන අතර, HFC උදාහරණ වේග අතර R-410A සහ R-134a ඇතුළත් වන්කන්ය. 

CFCs සහ HCFCs කමන් කනාව, HFCs ozone විනාශ කනාකරයි. HCFCs යනු CO2 වලට වඩා තාපය රඳවා ගැනීකම්දී වඩා 

ඵලදායී වන GHGs වන අතර CO2  වලට වඩා සිය දහසේ වාරයක්ෂ කගෝලීය උණුසුම ඇති කිරීකම් හැකියාවක්ෂ සහිත කේ. 

I 

Incineration (භසම්ීකරණය) යනු බලශක්තිය ප්රතිසාධ යකින් වතාරව ඝ  අපද්රවය දහ ය කර  ක්රියාවලියකි. අපද්රවය අළු 

බවට පරිවේත ය කිරීම, දහ  වායු සම්ූේණවයන් ඔක්සිකරණය කිරීම සහ වායු විවමෝච ය පාල ය කිරීම සඳහා 

නිේමාණය කර ඇති කුටි තුළ දහ ය පාල ය වකවේ. 

Indirect discharge (වක්ර විසේජ ය) යනු පරිශ්රයකින්  ාගරික අප ජල පවිත්රාගාරයක් වහෝ කාේමික උදයා  
පවිත්රාගාරයක් වැනි අපජලය බැහැර කර  පරිශ්රය හිමිකම් ව ාකිය  අපජලය පිරිපහු කිරීවම් පරිශ්රයක් වවත අපජලය මුදා 

හැරීමයි. 

Indoor air quality (ගෘහසථ් වායු ගුණාත්වය) යනු ුම, දූවිලි, වාෂ්පවීම්, මීුම, ජජව විදයාත්මක උපද්රව සහ වායු සහ 

රසායනික ද්රවය, ක්රියාවලි සහ උපකරණ නිසා සිුව  විවමෝච  ඇතුළුව වගාඩ ැගිලි තුළ ඇති වාතවේ තත්වය වේ. 

Industrial wastewater (කාේමික අපජලය) යනු නිෂප්ාද  ක්රියාවලියක අතුරුඵලයක් වලස නිේමාණය ව  සහ නිෂ්පාද  

ක්රියාවලිවේදී තවුරටත් භාවිතා කිරීම සඳහා ප්රමාණවත් ගුණාත්මකභාවයක් ව ාමැති අපජලය වේ. ගෘහස්ථ හා කාේමික 

අපජලය මිශ්ර වුවවහාත් ඉන් ලැවබ  මිශ්රණය කාේමික අපජලය වලස සැලවක්. වැසිකිළිවල වස්දීම සඳහා භාවිතා කර  

පිරිසිු කර  ලද කාේමික අපජලය තවුරටත් කාේමික අපජලය වලස සැලවක්.  

In-House recycling (ගෘහසථ් ප්රතිචක්රීකරණය) යනු සැපයුම්කරුවේ නිෂ්පාද  ක්රියාවලියට  ැවත සම්බන්ධ කිරීම සඳහා 

ඝ  අපද්රවය පරිශ්රය තුළ  ැවත සැකසුම් වකවර  ප්රතිචක්රීකරණය කිරීවම් ආකාරයකි. 

Infectious and contagious diseases (ආසාද ය ව  හා වබෝව  වරෝග) බැක්ීරියා, ජවරස්, පරවපෝෂිතයන් වහෝ 

දිලීර වැනි වයාිජ ක ක්ුද්ර ජීවීන් මගින් ඇතිව  අතර; වරෝග සෘජුව වහෝ වක්රව එක් අවයකුවගන් තවත් අවයකුට පැතිර යා 

හැකිය.  

Involuntary servitude (අසව්ේච්ඡ වහල්කම) යනු බරපතල හානියක්, ශාරීරික තහ මක් වහෝ නීතිමය ක්රියාවලියක් අනිසි 

වලස භාවිතා කිරීවම් සැබෑ වහෝ ප්රතයක්ෂ කරගත් තේජ ය යටවත් සිුකර  වැඩ වහෝ වස්වාය. 

Ionizing radiation (අයනීකාරක විකිරණය) යනු අණුවල රසායනික බන්ධ  බිඳ දැමීමට වහෝ පරමාණු වලින් තදින් බැඳී 

ඇති ඉවලක්වෙෝ  ඉවත් කිරීමට ප්රමාණවත් ශක්තියක් සහිත විදුත් චුම්භක තරංග සහ/වහෝ උප පරමාණුක අංශු වලස මුදා 

හරි  යම් ආකාරයක විකිරණයකි. උදාහරණවලට ඇතුළත් වන්වන්: එක්ස් කිරණ, ඇල් ා සහ බීටා අංශු සහ ගැමා විකිරණය. 

L 

Labor agents (කම්කරු නිවයෝජිතයන්) යනු වපෞද්ගලික රැකියා නිවයෝජිතායත  (PEAs), බඳවා ගැනීවම් 

නිවයෝජිතායත , කම්කරුවන් බඳවා ගන් න්, පිටත් කිරීවම් නිවයෝජිතායත , කම්කරු තැරැේකරුවන් සහ 

සැපයුම්කරුවන්වේ වස්වකයින් බඳවා ගැනීම, වතෝරා ගැනීම, බඳවා ගැනීම, ප්රවාහ ය සහ/වහෝ කළම ාකරණයට සම්බන්ධ 

වව ත් වතව  පාේශව කිසිවකි. 

Landfilling (වපාළව වගාඩකිරීම) යනු ඝ  අපද්රවය මහජ  වසෞඛයයට හා පරිසරයට ව  බලපෑම අවම ව  අයුරින් 

සැලසුම් කර  ලද, ඉදිකර  ලද සහ ක්රියාත්මක ව  ඉංජිවන්රු පහසුකමක වපාළවවහි මතුපිට වහෝ ඊට පහළින් ස්ථා ගත 



අේථ දැක්ෂීම් NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 
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වකවර , ඝ  අපද්රවය කළම ාකරණ ක්රමයකි. 

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (උත්වත්ජ ය කළ විකිරණ විවමෝච ය මගින් 

ආවලෝකය වේධ ය, LASER) යනු එය ඒක වේණ (තනි වේණයක්), සංවිිත සහ දිශාවකට වයාමු වූ බැවින් සාමා ය 

ආවලෝකයට වඩා වව ස් ව  ප්රබල පටු ආවලෝක කදම්භයක් නිපදව  උපකරණයකි. අමුද්රවය කැීම සඳහා වල්සේ වපාුවේ 

භාවිතා වේ. 

Live load (සජීවී භාරය) යනු වගාඩ ැගිල්ලක භාවිතය සහ පදිංිවීම අනුව අිස්ථාපිත භාරයයි. 

Local law (වද්ශීය නීතිය) වහෝ legal requirements (ජ තික අවශයතාවන්ට), පරිශ්රයක් එහි ක්රියාත්මක වීම සඳහා 

රවට්ට මට්ටටවම් සිට පහළට ක්රියාත්මක ව  සියලුම ජ තික හා නියාම  අවශයතා ඇතුළත් වේ. ව ඩරල්, කලාීය, ප්රාන්ත, 

පළාත් සහ  ගර නීති සහ නියාම  අවශයතා උදාහරණවලට ඇතුළත් වේ.  

Lockout/Tagout (පිටගුළු දමන් /උපවදස් අමුණන් , LOTO) යන්ව න් අදහස් කරන්වන් වස්වා වහෝ  ඩත්තු 
ක්රියාකාරකම් අතරතුර යන්ත්ර හා උපකරණ අ වේක්ෂිත වලස බලගැන්වීම වහෝ ක්රියාත්මක කිරීම වහෝ අන්තරායකර ශක්තිය 

මුදා හැරීම මගින් වස්වා නියුක්තිකයින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ව  විවශ්ෂිත පරිචයන් සහ ක්රියා පිළිවවත් වේ. 

M 

Machine guarding (සහතිකලත් පරීක්ෂක ආවරණය) යනු ක්රියාකරු සහ යන්ත්ර සමග අන්තේක්රියා කර  අව කුත් වස්වා 

නියුක්තිකයින් ඇතුළට ය  හනු තුඩු, භ්රමණය ව  වකාටස,් විසිව  සුන්ුන් සහ ගිනි පුපුරු වැනි අ තුරු වලින් ආරක්ෂා 

කිරීමට භාවිතා කර  වභෞතික උපාංග වේ. බාධක ආරක්ෂක, අත් වදවකන්ම කැීවම් උපකරණ සහ අන්තේ අගුළු ආදිය 

ආරක්ෂක ආවරණ ක්රම සඳහා උදාහරණ වන්වන්ය.  

Machine safety (යන්ත්ර සුරක්ෂිතතාව) යන්ත්රයක ආරක්ෂිත සැලසුම වකවරහි අවධා ය වයාමු කර  අතර විදුත් ආරක්ෂාව 

සහ යන්ත්ර ආරක්ෂක ආවරණය ඇතුළත් වේ.  

Management representative (කළම ාකරණ නිවයෝජිතයා) යනු පරිශ්රය තුළ සිටි  වජයෂ්ඨතම කළම ාකරු ව  

අතර වමවහයුම් කළම ාකරණය, අධීක්ෂණය, ඇගයීම සහ සම්බන්ධීකරණය කර  කළම ාකරු, අධීක්ෂක වහෝ 

වදපාේතවම්න්තුවක ප්රධානිවයකු විය හැකිය. 

Manufacturing restricted substances list (නිෂප්ාද ය සීමා කළ ද්රවය ලැයිසත්ුව, MRSL) යනු සවච්තනික භාවිතය 

තහ ම් කර ඇති රසායනික ද්රවය ලැයිස්තුවකි. 

Modern Slavery (නීන වහල්භාවය) බලහත්කාර ශ්රමය, ණය බැඳීම, සහ මිනිසේ ජාවාරම වැනි ක්රියාවන් ආවරණය කරන 

බහු අේථ පදයක්ෂ කලස භාවිතා කේ. 

Motorized passenger vehicle (යාන්ික මගී වාහ ය) යනු මගීන් ප්රවාහ ය කිරීම සඳහා ව  යාන්ික වාහ යකි. 

උදාහරණ වලස ක්ුද්ර කාේ (වගාල් ් කරත්ත සහ ධාව ය කිරීමට බලපත්රයක් අවශය ව ාව  වව ත් වාහ ), කුලී රථ, මගී 

වමෝටේ රථ, මගී බස්, පිකේ ෙක් රථ, වබාක්ස් ෙක් රථ, අේධ ෙක් රථ සහ යතුරුපැදි. 

N 

Near miss (ආසන්  සිුවීම) යනු තුවාල, අසනීප වහෝ වද්පල වහෝ උපකරණ වලට හානි සිු ව ාවූ -  මුත් එවස් සිුවීවම් 

හැකියාව තිබූ සැලසුම් ව ාකළ සිුවීමක් වේ. 

Night work (රාත්රී වැඩ), වද්ශීය ජ තික අේථ දැක්වීමක් ව ාමැතිවිට, පැය 22:00 සිට 05:00 දක්වා කාලය තුළ, ූේණ 

වශවයන් වහෝ අේධ වශවයන් සිු වකවර  ඕ ෑම කාේයයක් වලස අේථ දැක්වේ. 

Nike sponsored recycling (Nike අනුග්රාහකත්වය ලද ප්රතිචක්රීකරණය) යනු ද්විතීයික නිෂ්පාද  වවත ප්රතිචක්රීකරණය 

කිරීම සඳහා Nike අනුග්රහය දක්ව  බාහිර වවවළන්වදකු විසින් ඝ  අපද්රවය කළම ාකරණය කර  ප්රතිචක්රීකරණය කිරීවම් 

ක්රමයක් වේ. 

Nike Restricted Substances List (Nike සීමා කළ ද්රවය ලැයිසත්ුව, RSL) යනු නිමි අමුද්රවය, නිෂ්පාද  සහ අදාළ 

අයිතමවල රසායනික අනුකූලතාව සඳහා ව  ප්රමිතියයි. www.nikeincchemistry.com වවතින් RSL ලද හැකිය.  

NIOSH යනු ඇමරිකා එක්සත් ජ පදවේ වෘත්තීය ආරක්ෂාව සහ වසෞඛය සඳහා ව  ජාතික ආයත ය වේ. 

Non-permit required confined space (බලපත්රයක් අවශය ව ාව  සීමිත ඉඩ) යනු මරණයට වහෝ බරපතල ශාරීරික 
හානියක් කිරීමට හැකියාව ඇති කිසිු උපද්රවයක් ඇතුළත් ව ාව  සහ සතය වහෝ විභව වායුවගෝලීය උපද්රවයක් ව ාමැති 

සීමිත ඉඩකි.  



අේථ දැක්ෂීම් NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 10 වැනි පිටුව 

 

Non-point source emissions (ලක්ෂීය ව ාව  මූලාශ්ර විවමෝච ) යනු වබාවහෝ විසරණ මූලාශ්රයන්වගන් වබදා 

හැවර  විවමෝච  මූලාශ්රයන් ව  අතර ඒවා මා ව විදයාත්මක වහෝ ස්වාභාවික ය  ඒවායින් එක වහ්තුවක් විය හැක. 

Non-production worker (නිෂප්ාදනීය-ව ාව  වසව්ා නියුක්තිකයා) යනු සෘජුවම නිෂ්පාද  නිපදවීමට සම්බන්ධ 

ව ාව  සහායක භූමිකාවක වයවද  වස්වා නියුක්තිකවයකි. පරිපාල  කාේයාල කාේය මණ්ඩලය, ආහාර වස්වාව, 

භාරකාරත්වය, ගෘහස්ථ අවලවි කාේය මණ්ඩලය, නිෂ්පාද  කාේයභාර සඳහා සම්බන්ධ ව ාව  ආධුනිකයින් සහ ආරක්ෂක 

භටයින් වමයට ඇතුළත් ය. 

O 

Occupational noise (වෘත්තීය වඝෝෂාව) යනු වඩාත් වපාු වෘත්තීය වසෞඛය සහ සනීපාරක්ෂක උපද්රව වලින් එකක් ව  

වස්වා ස්ථා වේ පවත් ා ශබ්දය වේ. පමණ ඉක්මවා වෘත්තීය වඝෝෂාවට නිරාවරණය වීවමන් අවයකුවේ ශ්රවණයට  ැවත 

ප්රකෘතිමත් කළ ව ාහැකි හානියක් සහ ඒ අයවේ ජීව  තත්වය අඩු කිරීමක් ඇතිකළ හැකිවේ. 

ස්ථානීය වකාන්ත්රාත්කරු වහෝ subcontractor (උප වකාන්ත්රාත්කරු) යනු සැපයුම්කරු සමග සෘජු වහෝ වක්ර ගිවිසුමක් 

යටවත් වැඩ සිු කර  අවයකු වහෝ වයාපාරයක් වේ. ස්ථානීය-උප වකාන්ත්රාත්කරුට ස්ථානීය වකාන්ත්රාත්කරු සමග 

ගිවිසුම්ගත ගිවිසුමක් ඇති අතර ස්ථානීය වකාන්ත්රාත්කරුවේ මග වපන්වීම යටවත් වැඩ සිු කරයි. පිරිසිු කිරීම, ආරක්ෂාව, 

ජල ල කාේමික වහෝ විුලි පරිපථ ස්ථාප ය ආදිය සාමා ය වැඩ සඳහා උදාහරණ වේ. 

Operations worker (වමවහයුම් වසව්ා නියුක්තිකයා) යනු පරිශ්රය තුළ නිෂ්පාද ය හැසිරවීවම්දී කටයුතු කිරීම සඳහා සිය 

මූලික වෘත්තීය වගකීම දරණ වස්වා නියුක්තිකවයකි. ඇසුරුම් කිරීම, ලැබීම, ගබඩා කිරීම සහ බලගැන්වූ කාේමික ෙක් රථ 

පැදවීම, වමයට ඇතුළත්  මුත් ඒවාට සීමා ව ාවේ. වතව  පාේශවයක් මගින් වස්වවේ වයාදවා ඇති තාවකාලික වමවහයුම් 

වස්වා නියුක්තිකයින් ද ඇතුළත් වේ.  

OSHA යනු ඇමරිකා එක්සත් ජ පදවේ වෘත්තීය සුරක්ෂිතතා සහ වසෞඛය පරිපාල ය වේ. 

අතිකාල යනු වද්ශීය නීතිවයන් අේථ දක්වා ඇති පරිදි නිතිපතා වැඩ කර  වේලාවන්ට අමතරව සිුකර  වැඩ වේ. 

P 

Permit-required confined space (බලපත්රයක් අවශය ව  සීමිත ඉඩ) සතුව පහත ලක්ෂණ එකක් වහෝ කිහිපයක් තිවබ්: 

• අන්තරායකර අවකාශයක් පැවතීවම් හැකියාව. 

• වස්වා නියුක්තිකවයකු ගිලී යාමට ලක්වීමට වහ්තු විය හැකි ද්රවය.  

• ඇතුළට අභිසරණය ව  බිත්ති වහෝ පහළට බෑවුමකින් හා කුඩා හරස්කඩකට පටුව  බිමකින් වස්වා නියුක්තිකවයකු 

වකාටු වීමට වහෝ හුස්ම හිරවීමට ඉඩ ඇති කළ හැකි අභයන්තර වි යාසයක්.  

• හඳු ාගත් වව ත් බරපතල වසෞඛය වහෝ සුරක්ෂිතතා උපද්රව ඇතුළත් වේ. 

පුද්ගලාරක්ෂක උපකරණ (PPE) යනු ඇස්, මුහුණ, හිස සහ ශරිරාන්ත සඳහා ව  ආරක්ෂිත උපකරණ, ආරක්ෂිත ඇඳුම්, සහ 

අවවශෝෂණය වහෝ ශාරීරික ස්පේශය මගින් ශාරීරික හානිවලින් ආරක්ෂා වීම සඳහා ව  ආරක්ෂිත පලිහවල් සහ බාධක වේ. 

Physical abuse (ශාරීරික අපවයුමට) වභෞතික වි ය භාවිතා කිරීම වහෝ තේජ ය කිරීම (ශාරීරික දඬුවම්) ඇතුළත් වේ. 

Physical hazards (ශාරීරික උපද්රව) යනු තුවාල, අසනිප සහ මරණයට වහ්තු විය හැකි අ ාරක්ෂිත තත්වයන්ය. ආරක්ෂක 

ආවරණ ව ාවයදූ යන්ත්ර, විුලි උපද්රව, තාපය, අික වඝෝෂාව, ලිස්සා යාවම් සහ ඇදවැීවම් උවුරු උදාහරණවලට ඇතුළත් 

වේ.  

Point source emissions (ලක්ෂීය මූලාශ්ර විවමෝච ) යනු යම් ආකාරයකින් පාල ය ව  සහ ුම් කුලු ක් වැනි තනි 

මූලාශ්රයකින් වායුවගෝලයට මුදා හරි  වායු ප්රවාහයයි. 

Pollutants (දූෂක) යනු වපාුවේ මූලාශ්රයක ප්රවයෝජ වත්භාවයට අහිතකර වලස බලපා , පරිසරයට නිදහස් වකවර  

ඕ ෑම ද්රවයයකි. 

Pollution control equipment (පරිසර දූෂණය පාල ය කිරීවම් උපකරණය) යනු අවසා  අපද්රවය බැහැර කිරීමට වපර 

වාතය පිටාර මාේග පිරිසිු කර  වහෝ අපජලය පිරිපහු කර  ඕ ෑම උපකරණයක් වහෝ ක්රියාවලියකි. වාතය සඳහා, මූලික 

ක්රමය වන්වන් මිරිදිය භාවිතවයන් පිරිසිු කිරීමයි. මිරිදිය සහ අපජලය පිරියම් කිරීමට, සාමා ය ක්රම සඳහා වභෞතික පිරියම් 

කිරීම (වතල්/මිරිදිය වවන්කාරක උදාහරණවලට ඇතුළත් වේ), රසායනික පිරියම් කිරීම (pH උදාසී  කිරීම) සහ ජීව 

විදයාත්මක පිරියම් කිරිම ඇතුළත් වේ. 

Polychlorinated biphenyls (වපාලික්වලෝරිවන්ටඩ් බයිෆී යිල්ස්, PCB) යනු ගිනිගන් ා සුලු ව ාව  සහ ස්ථායී 



අේථ දැක්ෂීම් NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 11 වැනි පිටුව 

 

කෘතිම කාබනික ක්වලෝරීන් සංකීේණ සමූහයකි. ඒවා විදුත් උපකරණවල (පරි ාමක, ධාරිත්රක, සැහැල්ලු බැලස්ට්ට) 

සිසිල කාරක සහ ලිහිසි වතල්, ද්රවස්ිතික තරල, ගිනි නිවීවම් උපකරණ, වේණාවල්ප, තීන්ත, පළිවබෝධ ාශක සහ මතුපිට 

ආවල්ප  වලස පුළුල්ව භාවිතා වේ. PCB පරිසරවේදී හාය යට ලක් ව ාව  අතර ව  ජීවීන්ට හා මිනිසුන්ට අතිශයින්ම 

විෂ සහිත වේ. 

Potable water (පානීය ජලය) යනු පා ය කිරීමට පිරිසිු හා වසෞඛය සම්පන්  ජලයයි. 

Potential to emit (විවමෝච ය වීමට ඇති විභවය, PTE) යනු ස්ිතික මූලාශ්රයක උපරිම වභෞතික හා ක්රියාකාරී සැලසුම 

යටවත් ඉන් විවමෝච ය කළ හැකි උපරිම ධාරිතාවය වේ (ප්රතිකාර කිරීම/අවකරණය ඇතුළත් ව ාවේ). 

Powered industrial trucks (බලගැන්වූ කාේමික ෙක් රථ, PIT) සඳහා අමුද්රවය වග  යාමට, ඇදීමට, තල්ලු කිරීමට, 

එසවීමට, වගාඩ ගැසීමට වහෝ ස්ථර කිරීමට වයාදාගන් ා ඕ ෑම ජංගම, බලවයන් ධාව ය ව  වාහ යක් ඇතුළත් වේ. වපාු 

උදාහරණ සඳහා ව ෝක්ලි ්ට්ට, පැලට්ට ෙක් රථ, ෙැක්ටේ, වේදිකා එසවුම් ෙක් රථ, බලගැන්වූ අත් ෙක් රථ, ස්වයංක්රියාකාරී 

වාහ , රයිඩේ ෙක් රථ, ව ෝක් ෙක් රථ සහ එසවුම් ෙක් රථ ඇතුළත් වේ.  

Pressure vessel and system (ීඩ  බඳු  සහ පද්ධතිය) යනු වායුවගෝලීය ීඩ යට වඩා සැලකිය යුතු වලස වව ස් 

ීඩ යක දී වායු වහෝ ද්රව රඳවා තබා ගැනීමට වහෝ මාරු කිරීමට නිේමාණය කර ඇති බහාලුමක් වහෝ  ල මාේගයකි. 

උපකරණවලට වාෂ්ප වබායිවල්රු සහ ඒ ආශ්රිත  ල, ීඩ යට ලක්වූ උණු වතුර වබායිවල්රු, වායු සම්ීඩක, වායු ග්රාහක සහ 

ඒ ආශ්රිත  ල, ීඩ තාපක, වේණ ගැන්වුම් යන්ත්ර, ගෑස ්ගබඩා ටැංකි සහ රසායනික ප්රතික්රියා බඳුන් ඇතුළත් වේ.  

Pretreatment (වපර පිරියම් කිරීම) යනු අපජලය මධයගත වහෝ වපාු අපජල පවිත්රාගාරයකට බැහැර කිරීමට වපර 

අපජලවයහි ඇති දූෂක ද්රවය අඩු කිරීම, වව ස් කිරීම වහෝ ඉවත් කිරීම වේ. 

Prevailing wage (පවත් ා වැටුප) යනු එකම ක්වෂ්ත්රවේ වැඩ කිරීම සඳහා සහ වගකීම සහ පළපුරුද්ද හා සැසඳිය හැකි 

මට්ටටම් සඳහා සාමා යවයන් අදාළ රවට්ට වහෝ රවට්ට කලාපවේ වගව  වැටුේ මට්ටටම වන්වන්ය. 

Production worker (නිෂප්ාද  වසව්ා නියුක්තිකයා) යනු නිෂ්පාද ය නිපදවීම වහෝ නිපදවීමට සෘජුවම සහය වීම සිය 

මූලික වෘත්තීය වගකීම වකාටගත් වස්වා නියුක්තිකවයකි. පහත සඳහන් අවස්ථාවල සිටි  වස්වා නියුක්තිකයින් වමයට 

ඇතුළත් වේ: වපළ වස්වා නියුක්තිකයින්, ඇසුරුම් කිරීම, තත්ව පරීක්ෂණය, නියැදි කාමරය, ගබඩාව,  ඩත්තුව සහ කාේමික. 
වමයට නිෂ්පාද  වැඩවල නියැලී සිටි  ආධුනිකයින් සහ වතව  පාේශවයක් හරහා වස්වවේ වයාදවා ඇති නිෂ්පාද  වස්වා 

නියුක්තිකයින් වහෝ වව ත් රැකියා/ගිවිසුම්ගත සබඳතා ඇතුළත් වේ.  

Psychological and verbal abuse (මා සික හා වාික හිංස ය) යනු වස්වා නියුක්තිකයාවේ ආත්ම අභිමා ය හී  

කිරීමට උත්සාහ කර  වච  වහෝ ක්රියා භාවිතා කිරීම ව  අතර වස්වා නියුක්තිකයින්ට කෑගැසීම, තේජ ය කිරීම වහෝ පහත් 

වකාට සලක  වච  භාවිතා කිරීම ඇතුළත් වේ. 

Psychosocial hazard (මව ෝ සමාජීය උපද්රවය), වස්වා ස්ථා  ආතතිකාරකය වලසද හැඳින්වව  අතර, එය මා සික 
වසෞඛයයට හා වස්වා නියුක්තිකයින්වේ යහපැවැත්මට හානි කිරීමට විභවයක් ඇති ඕ ෑම වෘත්තීය සාධකයක් වන්වන්ය 

මව ෝ සමාජීය උපද්රවයන් කායිකව සහ මා සිකව ීඩ යට පත්වීම, මා සික අවීඩ ය, කාංසාව, සමාජයීය හුදකලාව, 

ප්රචණ්ඩත්වය, ක්ලාන්තය, වේශි අස්ික තත්වයන්, ආමාශ ආන්ත්රයික හා හෘදවාහිනී පද්ධතියට බාධා කිරීම වැනි මව ෝ 

සමාජීය-සම්බන්ධ වසෞඛය වරෝග ලක්ෂණ ඇතුළු පුළුල් පරාසයක මා සික හා ඊට සම්බන්ධ ශාරීරික හානිවලට වහ්තු විය 

හැකිය. 

Q 

Qualified Machine (සුුසුකම්ලත් යන්ත්රය) යනු අන්තේජාතික සහතිකලත් පරීක්ෂක ප්රමිති අනුගම ය කරන්වන්ද 
යන්  සහ පිළිගත හැකි මට්ටටමකට යන්ත්රවලට අදාළ අවදා ම් අඩුකර තිවබ්ද යන්  පරීක්ෂා කිරීමට සහතිකලත් 

පරීක්ෂකවරයකු විසින් ඇගයීමට ලක් කළ යන්ත්රයකි. 

Qualitative fit test (ගුණාත්මක වයෝගයතා පරීක්ෂණය, QLFT) යනු විවේකකාරකයට පුද්ගලයාවේ ප්රතිචාරය මත රඳා 

පවති  ශ්වස  යන්ත්රවේ ප්රමාණවත් බව තක්වස්රු කිරීම සඳහා ව  සමත්/අසමත් වයෝගයතා පරීක්ෂණයකි. 

Quantitative fit test (ප්රමාණාත්මක වයෝගයතා පරීක්ෂණය, QNFT) යනු ශ්වස  යන්ත්රය තුළට කාන්ු ව  ප්රමාණය 

සංඛයාත්මකව මැනීම මගින් ශ්වස  යන්ත්රවේ ප්රමාණවත් බව තක්වස්රු කිරීමකි. 10 ට ඉහළ වයෝගයතා සාධකයක් ලබා 

ගන් ා ශ්වස  යන්ත්ර සඳහා QNFT එකක් අවශය වේ. 

R 

Radio Frequency (RF) Radiation (ගුවන්විුලි සංඛයාත (RF) විකිරණය) යනු 300 kHz සහ 100 GHz අතර 

සංඛයාතවල අයනීකරණය ව ාව  විකිරණයකි. ප්රධා  වසෞඛය උවුර තාප බලපෑම් වේ. කාේමික වයුම්වල උදාහරණවලට 



අේථ දැක්ෂීම් NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 12 වැනි පිටුව 

 

තාප මුද්රාකාරක සහ අි සංඛයාත වෑද්ුම් ඇතුළත් වේ. 

Raw wastewater (පිරියම් ව ාකළ අපජලය) යනු සෘජු වහෝ වක්ර විසේජ යට වහෝ ප්රතිචක්රීකරණ උත්සාහයන්ට වපර 

එවතක් පිරියම් කර ව ාමැති අපජලය වේ. වමම අපජලය ප්රවයෝජ වත්ව  භාවිතය සඳහා ගුණාත්මක ප්රමිතීන්ට අනුකූල 

ව ාවේ. 

Recycling (ප්රතිචක්රීකරණය) යනු  ව නිෂ්පාද යක් නිෂ්පාද ය කිරීම සඳහා අමුද්රවයයක් වලස ඝ  අපද්රවය භාවිතා කර  

ඕ ෑම ක්රියාවලියකි. 

Renewable Energy Credit (පු ේජ නීය බලශක්ති ණය, REC) යනු පු ේජ නීය විුලි උත්පාද වේ පාරිසරික, 
සමාජීය සහ වව ත් බල රහිත වව ත් ගුණාංග සඳහා වද්පළ අයිතිවාසිකම් නිවයෝජ ය කර  වවළඳවපාළ පද ම් කරගත් 

ක්රමයකි. පු ේජ නීය බලශක්ති මූලාශ්රයකින් වමගාවවාට්ට-පැයක් (MWh) විුලිය ජ  ය කර විුලිබල ජාලයට ලබා වද  

විට REC නිකුත් කරනු ලැවබ්. 

Respirator (ශව්ස  යන්ත්රය) යනු පැළඳ සිටි  තැ ැත්තා අ තුරුදායක වායුවගෝලයන්වගන් ආරක්ෂා කිරීමට  ාසය සහ 

මුඛය වහෝ සම්ූේණ මුහුණ වහෝ හිස ආවරණය කර  PPE වේගයකි. ශ්වස  යන්ත්ර වමවස් විය හැකිය: 

• දැඩිව සවිව : මුඛය සහ  ාසය ආවරණය කර  අේධ මුහුණු ආවරණය වහෝ හිසවකස් සිට නිකටට පහළ දක්වා 

මුහුණ ආවරණය කර  සම්ූේණ මුහුණු ආවරණ. 

• ලිහිල්ව සවිව : හිස සම්ූේණවයන්ම ආවරණය කර  හිස් වැසුම් වහෝ වහල්මට්ට වැනි. 

ඊට අමතරව, ශ්වස  යන්ත්රවල ප්රධා  පංති වදකක් තිවබ්: 

• වාතවයන් අපවිත්ර ද්රවය ඉවත් කර  වාතය පිරිසිු කිරීම. 

• අපවිත්ර ව ාවූ මූලාශ්රයකින් පිරිසිු, හුස්ම ගත හැකි වාතය සපය  වායු-සැපයීම. සාමා ය රීතියක් වලස, වඩාත් 

අ තුරුදායක නිරාවරණ සඳහා වායුව සපය  ශ්වස  යන්ත්ර භාවිතා කරයි. 

Restricted substance list (සීමා කළ ද්රවය ලැයිසත්ුව, RSL) නීතිවයන් වහෝ ස්වේච්ඡා සීමා මගින් ද්රවය හා නිෂ්පාද වල 

සීමා කර ඇති රසායනික ද්රවය ලැයිස්තුවකි. 

S 

SAFE Machine (SAFE යන්ත්රය) යනු යන්ත්රවල සමස්ත ආරක්ෂාව ග්රහණය කර ගැනීම සඳහා Nike භාවිතා කර  

ප්රමිතිකයකි. එය ගණ ය කර  ආකාරය: 

සම්ූේණ යන්ත්රවල ප්රතිශතයක් ව  අතර එයට සුුසුකම්ලත් යන්ත්ර ඇතුළත් ය  

+ පරිශ්රවේ අවදා ම ඇගයීම (යන්ත්ර බලපෑම් සහිතව)  

+ රැකියා උපද්රව විශ්වල්ෂණය  

+ සුරක්ෂිතතා ප්රමිති වැඩ  

+ රැකියා උපවදස් පුහුණුව/සහතික කිරීම.  

සියලුම සංරචකවලට වමවහයුම් හා  ඩත්තු ඇතුළත් වනු ඇත. 

Safety Data Sheet (ආරක්ෂක දත්ත පත්රය, SDS) යනු සාරාංශ වල්ඛ යක් ව  අතර එය වබාවහෝවිට විකිණීම හා 

ප්රවාහ ය සඳහා අවශය ව  අතර එමගින් නිෂ්පාද යක උපද්රව, රසායනික සංයුතිය, ජ තික අවශයතා, ආරක්ෂක 

ූේවවෝපායන් සහ වස්වා නියුක්තිකයින් සහ පරිසරය සඳහා හදිසි අවස්ථා පියවර පිළිබඳ වතාරතුරු සපයයි. 

Sanitation (සනීපාරක්ෂණය) යනු අපද්රවයවල උපද්රව සමග මා ව ස්පේශය වැළැක්වීම තුළින් වසෞඛයය ප්රවේධ ය කිරීවම් 

සනීපාරක්ෂක මාධයයන් වේ. උපද්රව වභෞතික, ක්ුද්රජීව විදයාත්මක, ජීව විදයාත්මක වහෝ වරෝගවේ රසායනිකකාරක වීමට 

හැකියාව ඇත. මා ව හා සත්ව මළ ද්රවය, ඝ  අපද්රවය, ගෘහස්ථ අපජලය, කාේමික අපද්රවය සහ කෘෂිකාේමික අපද්රවය වසෞඛය 

ගැටළු ඇති කළ හැකි අපද්රවය වන්වන්ය. 

Scope 1 GHG Emissions (විෂය පථය 1 GHG විවමෝච ) යනු සමාගම සතු වහෝ පාල ය කර  මූලාශ්රයන්වගන් 

සිුව  සෘජු GHG විවමෝච  වේ. විෂය පථය 1 විවමෝච  සඳහා පහත ඒවා ඇතුළත් වේ:  

• විුලිය, තාපය වහෝ වාෂ්ප ජ  ය 

• වභෞතික වහෝ රසායනික සැකසීම 

• අමුද්රවය, නිෂ්පාද , අපද්රවය සහ වස්වා නියුක්තිකයින් ප්රවාහ ය 



අේථ දැක්ෂීම් NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 
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• ක්ෂණික විවමෝච  

Scope 2 GHG Emissions (විෂය පථය 2 GHG විවමෝච ) යනු සමාගම විසින් පරිවභෝජ ය කර  මිලදී ගත් විුලිය 

උත්පාද ය කිරීවමන් සිුව  වක්ර GHG විවමෝච  වේ. මිල දී ගත් වහෝ වව ත් ආකාරයකින් සමාගවම් ආයතනික සීමාවට 

වග  එ  විුලිය වලස මිලදී ගත් විුලිය අේථ දැක්වේ. විෂය පථය 2 විවමෝච  වභෞතිකව විුලිය ජ  ය කර  ස්ථා වේ 

සිු වේ. 

Sexual harassment or abuse (ලිංගික හිරිහැරය වහෝ අපවයෝජ ය) සඳහා පහත ඒවා ඇතුළත් ව   මුත් ඒවාට 

පමණක් සීමා ව ාවේ: 

• යම් පුද්ගලවයකුවේ ශරීරය, වපනුම වහෝ ලිංගික ක්රියාකාරකම පිළිබඳ අදහස් සහ ලිංගික ස්වභාවවේ අත්තිකාරම් 

වහෝ වයෝජ ා ඇතුළුව නුසුුසු ලිංගික අදහස්. 

• පහරදීම, බාධා කිරීම, වහෝ චල ය අවහිර කිරීම වහෝ වභෞතික මැදිහත්වීම් සහ ආක්රමණශීලී අභි යන් ඇතුළුව 

නුසුුසු වභෞතික හැසිරීම. 

• ලිංගික සම්බන්ධතාවයකට තථය වහෝ වයංග හුවමාරුවක් සඳහා ම ාප වැඩ පැවරුම් වහෝ සැලකිලි ලබා දීම. 

• ප්රතික්වෂ්ප කළ ලිංගික අත්තිකාරම්වලට පළිගැනීමක් වලස වස්වා නියුක්තිකයින් අගතියට ලක් කිරීම. 

Short-term contract (වකටිකාලී  වකාන්ත්රාත්තුව) යනු වද්ශීය නීති අේථ දැක්වීමක් ව ාමැතිවිට දී වසරක වහෝ ඊට අඩු 

කාලයක ගිවිසුමක් වේ. 

Solid waste (ඝ  අපද්රවය) යනු භාණ්ඩ හා වස්වා පරිවභෝජ වයන් සහ භාණ්ඩ නිෂ්පාද වයන් සැපයුම්කරුවේ පරිශ්ර 

වලින් ජ  ය කර  ඉවතල  ද්රවය වේ. වමම අේථ දැක්වීමට අන්තරායකර අපද්රවය ඇතුළත් ව ාවේ. කැපුම් හා අච්චු 

කැබලි, ආහාර හා අංග /වගවතු අපද්රවය, කඩදාසි, කාඩ්වබෝඩ්, වරදි, සම්, නිෂ්පාද  ඇසුරුම්, වීුරු සහ වලෝහ බහාලුම් ඝ  

අපද්රවය සඳහා නිදසුන් වන්වන්ය. 

Solid waste subcontractor (ඝ  අපද්රවය උප වකාන්ත්රාත්කරු) යනු ප්රවාහකයන්, අපද්රවය කළම ාකරණ මධයස්ථා , 

down-cycle කරන් න් සහ බැහැර කිරීවම් පරිශ්ර වැනි ඝ  අපද්රවය හැසිරවීම, කළම ාකරණය, ප්රවාහ ය, ප්රතිකාර කිරීම, 

ප්රතිචක්රීකරණය කිරීම වහෝ බැහැර කිරීම සඳහා සැපයුම්කරු උප වකාන්ත්රාත්තු ලබා වද  වතව  පාේශවීය අවලවිකරුවවකි. 

Source (මූලාශ්රය) යනු විවමෝච යක් ආරම්භ ව  තැ යි. තීන්ත කාමරයක වාතාශ්ර  පද්ධතිය, වියළුම් වාතාශ්ර  සහ 

වබායිවල්රු පිටාර ගැලීම උදාහර වලට ඇතුළත් වේ. 

Source reduction (මූලාශ්රය අඩු කිරීම) යනු මූලාශ්රවේදී අපද්රවය වැළැක්වීවම් ඝ  අපද්රවය කළම ාකරණ ක්රමයකි. 
නිෂ්පාද ය වහෝ ද්රවයය එහි ප්රවයෝජ වත් ජීවිතවේ අවසා යට ලඟාවීමට වපර සහ එහි අ  යතාවය වව ස් කිරීවමන් 

වතාරව  ැවත කටයුතු සඳහා වයාදාගැනීම වහෝ  ැවත භාවිතා කිරීම ද වමයට ඇතුළත් වේ. 

Steam boiler (වාෂප් වබායිවල්රුව) යනු ජලය වහෝ වව ත් තරලයක් එතුළ දමා රත් කර  සංවෘත බඳු කි. නිෂ්පාද  

ක්රියාවලි, ජලය උණුසුම් කිරීම, මධයම උණුසුම් කිරීම සහ ඉවුම් පිහුම් ඇතුළු විවිධ ක්රියාවලි වහෝ උණුසුම් කිරීවම් වයදීම් සඳහා 

භාවිතා කිරීමට උණුසුම් වූ වහෝ වාෂ්ීකෘත තරලය වබායිවල්රුවවන් පිටවවයි. 

Stormwater (වැසි ජලය) යනු අික වේෂාපත ය වහෝ හිම වැනි වේෂාපත වේ ප්රතිඵලයක් වලස ඇතිව  මතුපිට ජලයයි. 

වැසි ජලය රැස් කර භාවිතා කරන්වන්  ම් මිරිදිය මූලාශ්රයක් වලස සැලවක්. 

Subcontractor (උප වකාන්ත්රාත්කරු) යනු වතව  පාේශවයක් විසින් වමවහයව  වහෝ සැපයුම්කරු සතු, අමුද්රවය වහෝ 

නිමි භාණ්ඩ නිෂ්පාද යට සම්බන්ධ පරිශ්රවයන් බැහැර තැ ක් වේ. 

T 

Temporary worker (තාවකාලික වසව්ා නියුක්තිකයා) යනු සැපයුම්කරුවේ පරිශ්රවල වැඩ කර  නිෂ්පාද  වහෝ වමවහයුම් 

වස්වා නියුක්තිකවයක් ව   මුත් තාවකාලික රැකියා ඒජන්සියක් වැනි වතව  පාේශවයකින් වගවීම් ලබන්ව කි. 

Type A Standards (A වේගවේ ප්රමිති) යනු සියලුම යන්වත්රෝපකරණ සඳහා සාමා ය ආරක්ෂිත සැලසුම් අවශයතා 

ආවරණය කර  ජාතයන්තර සුරක්ෂිතතා ප්රමිති (ISO12100 - යන්වත්රෝපකරණවල ආරක්ෂාව) වේ. 

Type B Standards (B වේගවේ ප්රමිති) යනු අන්තේජාතික සුරක්ෂිතතා ප්රමිතීන් ව  අතර එය ආරක්ෂාව පිළිබඳ නිශ්ිත අංශ 

වවත වයාමුවේ (EIC 60204-1 - යන්ත්රවල විුලි උපකරණ).  

Type C Standards (C වේගවේ ප්රමිති) යනු විවශ්ෂිත වේගවල යන්ත්ර සඳහා අදාළ ව  ජාතයන්තර සුරක්ෂිතතා ප්රමිතීන් වේ 

(උදාහරණයකට මහ  මැෂිමක් ඇතුළත් වේ). 



අේථ දැක්ෂීම් NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 14 වැනි පිටුව 

 

U 

Unbundled REC යනු පු ේජ නීය පරම්පරාවේ පාරිසරික ගුණාංග යටිස්ථර ශක්තිවයන් වවන්ව අවලවි කර  වමවලමකි. 
එය මූලාශ්ර සඳහා වද්ශීය වයාපෘති මත රඳා ව ාපවති  බැවින් පු ේජ නීය බලශක්ති ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සඳහා 

Unbundled RECs හට වඩාත්  මයශීලීබවක් ලබා දිය හැකි අතර; වකවස් වවතත්, එය සාමා යවයන් අතිවේකත්වයට 

වහ්තු ව ාවේ. 

Underage worker (බාල වයස්කාර වසව්ා නියුක්තිකයා) යනු වද්ශීය නීතිය මගින් ස්ථාපිත කර ඇති අවම ජ තික වැඩ 

කර  වයසට වඩා වහෝ අදාළ ප්රමිතියට අවශය අවම වයසට වඩා අඩු වයවස් පසුව  වස්වා නියුක්තිකවයකි. 

Underground storage tank (භූගත ගබඩා ටැංකිය) යනු වුහවයන් 10% ක් වහෝ ඊට වැඩි ප්රමාණයක් (භූගත  ල 

ඇතුළුව) වපාළව මට්ටටවමන් යට පිහිටා ඇති ඉන්ධ  වහෝ වව ත් රසායනික ද්රවය ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිතා කර  

ටැංකියකි. 

CLS පුරා Union (සංගමය) වහෝ trade union (වෘත්තීය සමිතිය) යනුවවන් හැඳින්වව  වද් වව ත් වස්වා නියුක්තික 

සංවිධා වලට ද අදාළ වීමට හැකියාව ඇත. 

W 

Wastewater (අපජලය) යනු සැපයුම්කරුවගන් සෘජුව වහෝ වක්රව මුදා හරි , වමවහයුම් අරමුණක් සඳහා තවුරටත් භාවිතා 

කළ හැකි ජලය වලස ව ාසැලවක  ඒවා වේ. 

Wastewater treatment sludge (අපජල පිරියම් කිරීවම් වරාන් වබාර) යනු අපජල පවිත්රකරණ ක්රියාවලීන්වේ අතුරු 

ප්රතිඵලයක් වලස නිපදව  අවවශ්ෂ ඝ , අේධ ඝ  වහෝ දියාරු ද්රවයයකි. රසායනික අවක්වෂ්පණය, අවසාදිත කිරීම, ජජව 

ස්කන්ධය සහ වව ත් ජීව විදයාත්මක / වභෞතික / රසායනික ප්රතිකාර ක්රියාවලි මගින් එය සාමා යවයන් ජ  ය වන්වන්ය. 
වරාන් වබාර පිරියම් කිරීමට වහෝ බැහැර කිරීමට වපර වමම අපජල වරාන් වබාර තුළට මිශ්රව  වව ත් වරාන් වබාර වහෝ ඝ  

අපද්රවය එකිව කට සම්බන්ධ වී අපජල පිරියම් කිරීවම් වරාන් වබාර අේථ දැක්වීම යටතට ගැවන්. 

Widespread violations (පුළුල්ව පැතිවර  දූෂණ) යනු පරිශ්රය තුළ පැතිරී ඇති සහ/වහෝ වස්වා නියුක්තිකයින්වගන් 

විශාල වකාටසකට අහිතකර වලස බලපා ඇති පද්ධතිමය අසමත් වීමකි. 

Worker representative (වසව්ා නියුක්තික නිවයෝජිතයා) යනු ඒකාබද්ධ කම්කරු/කළම ාකරණ කමිටුවල වස්වා 
නියුක්තික දෘෂ්ටි වකෝණය නිවයෝජ ය කිරීම සඳහා ඔවුන්වේ සම වයවස් මිතුරන් විසින් වතෝරා පත් කර ගන් ා 

කළම ාකරණමය ව ාව  ත තුරකි.  

Work Related Injury (රැකියාවට අදාළ තුවාලය) වහෝ Illness (අසනීපය) යනු තුවාලයක් වහෝ අසනීපයක් ඇතිවීමට වහෝ 
දායකවීමට වහෝ වපර පැවති තුවාලයක් වහෝ වරෝගයක් උග්ර කිරීමට වහ්තු වූ වස්වා ස්ථා වේ සිුවීමක් වහෝ නිරාවරණයක් 

වේ. 

Z 

Zero Discharge of Hazardous Chemicals(අන්තරායකර රසායනික ද්රවය ශු ය විසේජ ය, ZDHC) යනු 

අන්තරායකර රසායනික ද්රවය ජල ස්කන්ධ වවත මුදාහැරීම වැළැක්වීම ඉලක්ක කර  Nike ඇතුළු විලාසිතා සහ පාවහන් 

කේමාන්තවේ දායකයින් 160 කට වැඩි පිරිසකවේ වගෝලීය බහු පාේශ්වකරුවන්වේ මුලපිරීමකි. 



සංග්රහය සම්පූේණකයන්ම ක්රියාත්මක කකකේ NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 
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සක්රීය 

 සංග්රහය සම්ූේණවයන්ම ක්රියාත්මක වකවේ 

පහත සඳහන් සංග්රහය සම්ූේණවයන්ම ක්රියාත්මක වකවේ CLS සමසත් CLS සඳහාම අදාළ වේ. 

 ප්රමිතිය 

Nike සමග වයාපාරවේ වයදීවම් වකාන්වද්සියක් වලස, සැපයුම්කරු ඵලදායී කළම ාකරණ පද්ධති සංවේධ ය කිරීම 

ඇතුළුව සිය වයාපාරයට CLS සහ වද්ශීය නීතිය සමග සංග්රහය ක්රියාත්මක කිරීම හා ඒකාබද්ධ කිරීම සිු කරනු ඇති අතර 

සතයාප ය හා නිරීක්ෂණයට ඉදිරිපත් කරනු ඇත. අවම වශවයන් Nike සංග්රහවේ සියලුම අවශයතාවත් ඇතුළත් ව  

අභයන්තර චේයා ධේම පද්ධතියක් සැපයුම්කරු විසින් සංවේධ ය කරනු ඇත. සැපයුම්කරු විසින් සියලු වස්වා 

නියුක්තිකයින්වේ වද්ශීය භාෂා(වවන්)වලින් සිය චේයා ධේම සංග්රහය පළ කරනු ඇති අතර වස්වා නියුක්තික පුහුණුව හා 

දිශානුගත කිරීවම් සංග්රහය තුළ එහි චේයා ධේම සංග්රහය පිළිබඳ වතාරතුරු ඇතුළත් කරනු ඇත. 

 අවශයතා 

1.2.1 අදාළත්වය 

Nike හි අන්තවයන්-අන්තයට සැපයුම් දාමවේ වකාටසක් වලස Nike නිෂ්පාද  නිෂ්පාද ය, ඒ සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම සහ 

ගබඩා කිරීම ට අදාළ සියලු සැපයුම්කරුවන්ට (ඔවුන්වේ උප වකාන්ත්රාත්කරුවන් ඇතුලුව) සංග්රහය සහ CLS අදාළ වේ.  

තම වස්වා නියුක්තිකයින් සමග රැකියා සම්බන්ධතාවය සඳහා සහ ආරක්ෂිත හා වසෞඛය සම්පන්  වස්වා ස්ථා යක් 

වපෝෂණය කිරීම සඳහා වස්වාවයෝජකයා වශවයන්, සැපයුම්කරු වගකිව යුතුය. සැපයුම්කරු අදාළ වද්ශීය නීතිය වහෝ CLS හි 
වඩා ඉහළ මට්ටටමට අනුකූල වනු ඇති අතර ඔවුන්වේ වස්වා නියුක්තිකයින්ට සහ ඔවුන් ක්රියාත්මක ව  ප්රජාවන්ට වැඩි 

ආරක්ෂාවක් සපය  ඔවුන්වේම භාවිතයන් දිගටම කරවග  යාමට දිරිගන්වනු ලැවබ්.  

CLS හි අදාළ සියලුම විිවිධා  වම්වාට අදාළ වේ:  

• වමම වල්ඛ ය පුරාම “වස්වා නියුක්තිකයා(යන්)” සහ/වහෝ “සැපයුම්කරුවේ වස්වා නියුක්තිකයා(යන්)” වලස 

හැඳින්වව  නිෂ්පාද /වමවහයුම් වස්වා නියුක්තිකයින් (වතව  පාේශ්වයක් වහෝ වව යම් සම්බන්ධතාවයක් ඔස්වස් 

වස්වවේ වයාදවා ගැව   වස්වා නියුක්තිකයින් ඇතුළුව) වස්වා නියුක්තිකයින්. 

• ස්ථානීය වකාන්ත්රාත්කරුවන්, ස්ථානීය උප වකාන්ත්රාත්කරුවන් සහ සැපයුම්කරුවේ පරිශ්රවල සිටි  වව ත් 

පුද්ගලයින්. 

• වගාඩ ැගිලි (වන්වාසිකාගාර, ආප ශාලා සහ ළමා ආරක්ෂණ මධයස්ථා  වැනි නිෂ්පාද -ව ාව /වබදාහැරීවම් 

පරිශ්ර ඇතුළුව). 

• හවුල් සහ බහු-මහල් පරිශ්ර. 

1.2.2 බලපත්රලාභීන් සහ නිවයෝජිතයන් 

බලපත්රලාභීන් සහ නිවයෝජිතයින් Nike නිෂ්පාද  නිපදවීම, ඒ සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම වහෝ ගබඩා කිරීම සම්බන්ධවයන් 

සංග්රහය සහ CLS සහ වද්ශීය නීතිවලට අනුකූලවීම සහතික කරනු ඇති අතර වේතමා  බලපත්රලාභී සහ නිවයෝජිත අත්වපාත 

වහෝ ප්රතිපත්තිවේ දක්වා ඇති වව ත් අවශයතාවයන්ට අනුකූල වේ. 

1.2.3 සැපයුම්කරු වයාපාර පිළිවවත් සඳහා ප්රමිති ඒකාබද්ධ කිරීම  

සැපයුම්කරු තම වස්වා නියුක්තිකයින්ට ගරු කර  සහ වද්ශීය නීතිය සහ ජාතයන්තර ප්රමිතීන් යටවත් ඔවුන්වේ අයිතිවාසිකම් 

අවම වශවයන් ආරක්ෂා කර  වස්වා නියුක්ති රීති සහ වකාන්වද්සි වයාදාගැනීම සහ අනුකූලවීම සිු කරනු ඇත. එකිව ක 

CLS හි අවශයතා වකාටවස් වඩාත් විවශ්ෂිත මග වපන්වීමක් දක්වා ඇත.  

1.2.4 ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පිළිවවත්  

සැපයුම්කරු සතුව ලිඛිත ප්රතිපත්ති හා ක්රියා පිළිවවත් තිවබනු ඇති අතර බඳවා ගැනීම, කුලියට ගැනීම, වි ය, ඇතුළුව  මුත් 
ඊට සීමා ව ාවී වියදම් අඩු කිරීවම් සහ අවසන් කිරීවම් ක්රියාවලි පුරාවට වස්වා නියුක්තිවේ සියලු අංශ පාල ය කර  නිසි හා 

නිවැරදි වාේතා පවත්වාගනු ඇත. 



සංග්රහය සම්පූේණකයන්ම ක්රියාත්මක කකකේ NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 16 වැනි පිටුව 

 

සැපයුම්කරු විසින් පැහැදිලිව නිේවච ය කර ඇති සහ ප්රමාණවත් වලස සුුසුකම්ලත් කාේය මණ්ඩල සාමාජිකයින්ට මා ව 

සම්පත් පරිපාල ය කිරීවම් වගකීම පවරනු ඇත. 

ඒවාවේ අවශයතා වයාදාගැනීම සම්බන්ධව ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පිළිවවත් සඳහා අවශයතා සහ නිේවද්ශිත ක්රියා පිලිවවත් පිළිබඳ 

වැඩිුර පැහැදිලි කිරීම සඳහා කරුණාකර අදාළ CLS බලන් .  

නිේවද්ශිත පරිචයක් වලස, ප්රතිපත්ති, ක්රියා පටිපාටි සහ ඒවා ක්රියාත්මක කිරීම සහ අවසර ුන් විට සංවශෝධ ය 

කිරීම පිළිබඳ විිමත් සමාවලෝච  ක්රියාවලියක් ක්රියාත්මක කිරීමට සැපයුම්කරු දිරිමත් කරනු ලැවබ්. 

1.2.5 නිරීක්ෂණය සහ ප්රතිකේම වයදීම  

අධීක්ෂණය 

ූේව දැනුම්දීමක් සහිතව වහෝ රහිතව CLS සහ වද්ශීය නීතියට අනුකූලද යන්  තහවුරු කර ගැනීම සඳහා සැපයුම්කරු Nike 

සහ/වහෝ  ම් කර  ලද වතව  පාේශව නිවයෝජිතයන් වවත ඉදිරිපත් කිරීමට සහ එක්ව කටයුතු කිරීමට ඉඩ ඇත. 

සතයාප ය සහ අධීක්ෂණය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට ඇතුළත් වන්වන්: 

• සැපයුම්කරුවේ නිෂ්පාද /වබදාහැරීවම් පරිශ්රයන්, කැන්ටින්, වන්වාසිකාගාර සහ ගබඩා වැනි සහාය පරිශ්ර, වහෝ 
අදාළ වල්ඛ  පිහිටා ඇති පරිශ්රයන් කිසිවක් වවත විගණකවරුන්වේ වහෝ වව ත්  ම් කළ නිවයෝජිතයින්වේ 

වභෞතික ප්රවේශය - ඉල්ලූ වහාම - සැපයීම. පරිශ්රවේ වස්වා වකාන්වද්සිවල සතය තත්ත්වය තීරණය කිරීම සඳහා 

අවශය  ම්, ආරක්ෂාව වහෝ ුද්ිමය වද්පළ වහ්තූන් මත සාමා යවයන් අමුත්තන්වේ පිවිසීවමන් සීමා කර ඇති 

වස්වා ස්ථා  ප්රවද්ශ වමයට ඇතුළත් වීමට හැකියාව ඇත. 

• රහසය සතයාප  සම්මුඛ සාකච්ඡා සඳහා සැපයුම්කරුවේ වස්වා නියුක්තිකයින්ට බාධාවකින් වතාරව පිවිසීමට 

පහසුකම් සැපයීම. සැපයුම්කරුවන් විභව විගණ  ප්රශ්  සම්බන්ධවයන් වස්වා නියුක්තිකයින් පුහුණු කිරීම වහෝ 
විගණ  වහෝ සතයාප  චාරිකා සම්බන්ධවයන් වස්වා නියුක්තිකයින්ට බාධා කිරීම වහෝ පළිගැනීම සිු ව ාකරනු 

ඇත. 

• CLS විසින්  ඩත්තු කිරීම වහෝ සංග්රහය, CLS සහ අදාළ වද්ශීය නීතියට අනුකූල බව වපන්වීමට අවශය ව  

ප්රවල්ඛ  ලද හැකි කිරීම. 

විනිවිදභාවය 

සැපයුම්කරු සංග්රහය සහ CLS ක්රියාත්මක කිරීම හා ඒවාට අනුකූලවීම සම්බන්ධවයන් ූේණ විනිවිදභාවයකින් (විවෘත හා 

අවංක) යුක්තවනු ඇතැයි අවේක්ෂා වකවේ. වල්ඛ ය මුල්, වව ස් ව ාකළ තත්වයකින් පවත්වාවග  යනු ඇත. වතාරතුරු 

සහ වල්ඛ  වයාජ ය වහෝ වැරදි වලස නිරූපණය ව ාකළ යුතුය. 

නිදසු ක් වශවයන්, සැපයුම්කරු විසින් වැටුේ වහෝ වැඩ කර  පැය ගණ  පිළිබඳ වයාජ වහෝ ව ාමග යව  වතාරතුරු 

ඇතුළත් ද්විත්ව වපාත්  ඩත්තු කිරීම තහ ම්ය. 

ප්රතිකේම වයදීම  

විගණ යකදී හඳු ාගත් අනුකූල ව ාව  ගැටළු කාලී  වලස විසඳීමට සහ ඒවාට පිළියම් වයදීමට සැපයුම්කරු සිය උපරිම 

උත්සාහයන් ගනු ඇත. එවස් කිරීමට අවපාවහාසත් වීවමන් ඇණවුම් අඩු කිරීම වහෝ ඉවත්කර ගැනීමක් ඇතුළුව අදාළ 

සැපයුම්කරුවේ වහෝ මූලාශ්ර ගිවිසුවම් රාමුව තුළ සම්බාධක පැ වීමට හැකියාව ඇත. 

1.2.6 අ වසර උප වකාන්ත්රාත් ලබාදීම තහ ම් වකවේ  

Nike විසින් ලිඛිතව කලින් අනුමත ව ාකළ වතව  පාේශ්ව වහෝ සැපයුම්කරුට අයත් පරිශ්රවලට Nike නිෂ්පාද ය වහෝ 

වබදාහැරීම සැපයුම්කරු විසින් උප වකාන්ත්රාත්දීම ව ාකළ යුතුවේ. 

1.2.7 ආචාර ධේම 

එක්සත් ජ පද විවද්ශ දූෂණ ක්රියා ප ත ඇතුළුව  මුත් ඊට පමණක් සීමා ව ාවී අදාළ ව  සියලුම අල්ලස්-විවරෝධී හා දූෂණ 

විවරෝධී නීති සහ වරගුලාසිවලට සැපයුම්කරු අනුකූලවනු ඇත. Nike සමග සිුකර  වයාපාරයට වහෝ සපය  වස්වාවන්ට 

අදාළව අල්ලසක් සන්වතෝසමක් වහෝ වව ත් නුසුුසු ප්රතිලාභයක් ලබා දීම, වගවීම වහෝ වපාවරාන්ුවීම සඳහා සැපයුම්කරු 

සෘජුව වහෝ වක්රව සම්බන්ධ ව ාවනු ඇත. Nike සමග සිුකර  වයාපාරයට වහෝ සපය  වස්වාවන්ට අදාළව අල්ලසක් 

සන්වතෝසමක් වහෝ වව ත් නුසුුසු ප්රතිලාභයක් ඉල්ලීම වහෝ පිළිගැනීම සැපයුම්කරු විසින් ව ාකරනු ඇත. වද්ශීය ක්රියා 

පිළිවවත්වල දී අල්ලස සාමා ය වදයක් වුවද, එය සැපයුම්කරු, Nike වස්වා නියුක්තිකයින් වහෝ එහි නිවයෝජිතයින් දූෂණ 

විවරෝධී නීති සහ CLS වලට අනුකූලවීවමන් නිදහස් ව ාකරයි. සැපයුම්කරු දූෂණ විවරෝධී නීතිවලට අනුකූලවීම සහතික 

කිරීමට අල්ලස්-විවරෝධතාවට අනුකූලවීවම් වැඩසටහ ක් පවත්වාවග  යා යුතුය. 



සංග්රහය සම්පූේණකයන්ම ක්රියාත්මක කකකේ NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 17 වැනි පිටුව 

 

සැපයුම්කරු නිවැරදි හා විනිවිදභාවයකින් යුතු වපාත් සහ වාේතා පවත්වාවග  යනු ඇති අතර එබැවින් සියලු වගවීම් අවංකව 

විස්තර කර වල්ඛ ගත කළ හැකිවනු ඇත. සැපයුම්කරු ඉහත සඳහන් වද් වහෝ Nike සමග සිුකර  වයාපාරයට වහෝ සපය  

වස්වාවන්ට අදාළව යම් අල්ලස්-විවරෝධී වහෝ දූෂණ-විවරෝධී වරගුලාසි පිළිබඳව දැනුවත් වුවවහාත් සැපයුම්කරු Nike වවත 

දැන්වීමක් ලබාවදනු ඇත. සංග්රහය සහ CLS ගැටළු වාේතා කිරීමට Nike හි හඬ අවදි කිරීවම් ද්වාරය පිළිබඳව සැපයුම්කරු 

දැනුවත්ව සිටි  අතර Nike වවත වස්වා සපය  එහි වස්වා නියුක්තිකයින් සහ උප වකාන්ත්රාත්කරුවන් දැනුවත් කරනු ඇත.  

වාේෂික පද මින්, අල්ලස්-විවරෝධී හා දූෂණ විවරෝධී අවශයතාවයන්ට එය අනුකූලවීම සම්බන්ධව Nike වවත සැපයුම්කරුවේ 

ක්රියාකාරකම් පිළිබඳ තහවුරු කිරීම් සහ සහතික කිරීම් සැපයීමට සැපයුම්කරු එකඟ වේ. 

තයාග, ආගන්තුක සත්කාරය සහ වව ත් වගවීම් ප්රතිපත්තිය 

වඩා සීමාකාරී වද්ශීය නීති අදාළ වන්වන්  ම් හැර, Nike සමග පවත් ා නීතයානුකූල වයාපාරික අරමුණක් වහෝ සපය  

වස්වාවන් සම්බන්ධව ඕ ෑම පුද්ගලවයකුට වහෝ ආයත යකට වඩාලේ 200 ට වැඩි වටි ාකමකින් යුතු කිසිඳු අගයක 

තිළිණයක් වහෝ ආගන්තුක සත්කාරයක් සැපයීම සැපයුම්කරුට තහ ම්ය. පැහැදිලිතාවය උවදසා, Nike වස්වා නියුක්තිකයින් 

වහෝ එහි නිවයෝජිතයින් සමග කටයුතු කිරීවම්දී ද වමය අදාළ වේ. 

විගණක අල්ලස් ව ාමැතිවීම 

එවතකුු වුවත්, පහත සඳහන් දෑ ඇතුළුව සංග්රහය සහ CLS සඳහා අනුකූලවීම අධීක්ෂණය කර  කිසිඳු Nike වස්වා 

නියුක්තිකවයකුට වහෝ  ම් කළ වතව -පාේශ්ව නිවයෝජිතවයකුට සැපයුම්කරු කිසිඳු වටි ාකමක තයාගයක් (නිෂ්පාද ය 

වහෝ නිෂ්පාද  සාම්පල ඇතුළුව) ලබා ව ාදිය යුතුය: 

• පාරිවතෝෂිකය 

• විව ෝදාස්වාදය 

• අනුග්රහය 

• මුදල් වහෝ මුදල්වලට සමා  වද්වල්. 

1.2.8 සන්නිවේද ය සහ පුහුණුව: 

වසව්ා නියුක්තික සන්නිවේද ය 

වස්වාස්ථා  රීති, ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පිළිවවත් විවද්ශීය හා වද්ශීය සංක්රමණික වස්වා නියුක්තිකයින් කතා කර  භාෂා ඇතුළුව 

වස්වා නියුක්තිකයින්ට වත්රුම් ගත හැකි සියලු භාෂාවලින් වස්වා නියුක්තිකයින්ට සන්නිවේද ය කළ යුතුය. 

වසව්ක දිශානුගත කිරීම සහ පුහුණුව 

සැපයුම්කරු  ව වස්වා නියුක්තිකයින් බඳවා ගැනීවම්දී දිශානුගත කිරීවම් පුහුණුවක් සපයනු ඇති අතර, එයට සැපයුම්කරුවේ 

චේයා ධේම සංග්රහ රීති, ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පිළිවවත්, සංස්කෘතිය, ප්රතිලාභ, වව ත් සුුසුකම්, මා ව සම්පත් ප්රතිපත්ති, 

රැස්වීවම් නිදහසට ගරු කිරීම ඇතුළු කාේමික සම්බන්ධතා, සහ වසෞඛය සහ ආරක්ෂාව පිළිබඳව පැහැදිළි කිරීමක් ඇතුළත් වේ. 

පුහුණුව නිරන්තරවයන් ප්රතිපත්ති හා ක්රියා පටිපාටි කිසිවක් සංවශෝධ ය කර  විට යාවත්කාලී  වනු ඇත. පුහුණුව විවද්ශීය 
හා වද්ශීය සංක්රමණික වස්වා නියුක්තිකයින් කතා කර  භාෂා ඇතුළුව වස්වා නියුක්තිකයින්ට වත්රුම් ගත හැකි සියලු 

භාෂාවලින් පැවැත්විය යුතුය. වස්වා නියුක්තිකවයකු විවිධ අවශයතා සහිතව ආයත ය තුළ වව ත් භූමිකාවකට මාරු කළ විට 

දී දිශානුගත කිරීවම් පුහුණුවක් ද සැපයිය යුතුය.  

සුපරීක්ෂක පුහුණුව 

අදාළ වද්ශීය නීති, සංග්රහය සහ CLS සඳහා සුපරීක්ෂකවරුන්ව පුහුණු වකවර  බව සැපයුම්කරු සහතික කරනු ඇත.  

 

 ප්රවල්ඛ   

සංග්රහය සහ CLS සහ එකිව ක CLS හි හඳු ාවග  ඇති අදාළ නීති සහ නිශ්ිත ප්රවල්ඛ  වලට අනුකූලතාවය වපන්වීමට 

අවශය සියලුම ප්රවල්ඛ  සැපයුම්කරු විසින් පවත්වාවග  යනු ඇත. එම ලිපි වල්ඛ  සැපයුම්කරුවේ පරිශ්රවේ පවත්වා වග  

යමින් Nike වස්වා නියුක්තිකයින් වහෝ වතව -පාේශ්ව නිවයෝජිතයින්ට පහසුවවන් හඳු ාගත හැකි සහ පහසුවවන් පිවිසිය 

හැකි පරිදි සංවිධා ය වකවරනු ඇත. 

ප්රවල්ඛ  අවම වශවයන් මාස 12 ක් වහෝ වද්ශීය නීතියට අනුව ය  වදකින් වඩා දිගු කාල සීමාව තුළ අවශය කර  පරිදි 

රඳවා තබා ගනු ඇත. වමයට වාේතා, දැන්වීම්, නිවේද , පරිගණක වගානු, විදුත් තැපැල් සහ නිෂ්පාද  වාේතා ඇතුළත් ව , 

 මුත් ඊට පමණක් සීමා ව ාවේ. 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/56821/index.html


පාරිසරික, කසෞඛ්ය සහ සුරක්ෂිතතා කළමනාකරණ පේධතිය NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 18 වැනි පිටුව 

 

 

අමතර අවශයතා ඇවතාත් පහත දැක්වේ:  

• වස්වා නියුක්තිය පුරාවට පුද්ගලික ලිපි වගානු පවත්වා ගැව නු ඇත. ඉල්ලා අස්වූ වස්වා නියුක්තිකයින්වේ වගානුවල 

පිටපත් ඉල්ලා අස්වීවමන් පසු වසර තු ක් තිස්වස්වත් පවත්වා ගැව නු ඇත. 

• වැටුේ හා කාල සටහන් වාේතා අවුරුු තු ක් තිස්වස්වත් පවත්වාවග  යනු ලැවබ්. 

• අවම වශවයන් අවුරුු තු ක් සඳහා වස්වා නියුක්තික ුක් ගැ විලි සහ පැමිණිලි විසඳුම් පවත්වාවග  යනු ලැවබ්. 

• පුහුණු වාේතාව, පුහුණු මාතෘකා වල්ඛ ගත කිරීම, දි ය සහ සහභාගිවන් න්වේ  ම් අවම වශවයන් වසර තු ක් 

තිස්වස් පවත්වා වග  යනු ඇත. 

• සිද්ි වාේතා අවම වශවයන් වසර පහක් තිස්වස්වත් පවත්වාවග  යනු ඇත. 

• රහසය හා ආරක්ෂිත ජවදය වාේතා අවම වස්වා කාලය සහ අවුරුු 30 ක් තිස්වස් පවත්වාවග  යනු ඇත. වද්ශීය 

නීතිවයන් අවශය කර  පරිදි හැර, වස්වා නියුක්තිකයාවේ ලිඛිත කැමැත්වතන් වතාරව ජවදය වාේතා අ ාවරණය 

ව ාවකවරනු ඇත.  

• පරීක්ෂණ උපකරණ සඳහා ව  ක්රමාංක  වාේතා අවම වශවයන් වසර තු ක් තිස්වස්වත් පවත්වා වග  යනු ඇත. 

•  ඩත්තු වාේතා උපකරණවල ආයු කාලය පුරාවට පවත්වාවග  යනු ඇත. 

• ගිනි නිවීවම් අභයාස අවම වශවයන් වසර තු ක් තිස්වස්වත් පවත්වාවග  යනු ඇත. 

• වේතමා  උපායමාේග වපාත්, තාක්ෂණික වල්ඛ , පුහුණුව සහ කරුණු පිකා ඉල්ලූ විට ලබා ගත හැකිවනු ඇත.  

 වගකීම් 

පහත සඳහන් වගකීම් සැපයුම්කරුවේ පරිශ්ර සඳහා අදාළ වේ. යම් පුද්ගලවයකු එක් භූමිකාවකට වඩා වැඩි ගණ ක් සිු කරයි 

 ම් ප්රවල්ඛ ගත කිරීමට අවශය වේ.  

පරිශ්ර කළම ාකරුවන් CLS තුළ භූමිකා සහ වගකීම් අේථ නිරූපණය කරයි. අවශය සම්පත් සැපයීම ඇතුළුව CLS ඵලදායී 

වලස වයාදාවග   ඩත්තු කර  බව ඔවුන් සහතික කරයි. 

විෂය කරුණු වෘත්තිකයන් CLS ස්ථාපිත කිරීම,  ඩත්තු කිරීම සහ හඳුන්වාදීම සිු කරයි. EHS වෘත්තිකයින්, EHS 

නියුක්තිකයින් සහ මා ව සම්පත් වෘත්තිකයින් උදාහරණවලට ඇතුළත් වේ.  

අධීක්ෂකවරු වස්වා නියුක්තිකයින් පුහුණු වකවර  බවට සහ CLS හි අවශයතා පිළිපැදීමට සහතික වේ. 

වසව්ා නියුක්තිකයින්, සථ්ානීය වකාන්ත්රාත්කරුවන්, සහ ස්ථානීය උප වකාන්ත්රාත්කරුවන් CLS හි අවශයතා පිළිපදිති. 

 වයාමු 

සංග්රහය, ඊට සම්බන්ධ CLS සහ අදාළ සියලුම වද්ශීය නීති 

 පාරිසරික, වසෞඛය සහ සුරක්ෂිතතා කළම ාකරණ පද්ධතිය 

පහත දැක්වව  පාරිසරික, වසෞඛය සහ සුරක්ෂිතතා කළම ාකරණ පද්ධතිය CLS අදාළ වන්වන් 

සංග්රහය තුළ තිරසාර සහ ආරක්ෂිත වවත වපළගසව්ා ඇති EHS CLS සඳහා පමණි  

 ප්රමිතිය 

වමවහයුම් හා සම්බන්ධ අවදා ම් හඳු ාගැනීමට සහ ඉවත් කිරීමට වහෝ අඩු කිරීමට සැපයුම්කරු EHS කළම ාකරණ 

පද්ධතියක් සංවේධ ය කර ක්රියාත්මක කරනු ඇත.  

නිේවද්ශිත පරිචයක් වලස, වසෞඛය හා සුරක්ෂිතතා කළම ාකරණ පද්ධතිය ISO 45001 හි දක්වා ඇති 

රාමුවට වහෝ වෘත්තීය වසෞඛය සහ ආරක්ෂාව පිළිබඳ ILO මාේවගෝපවද්ශයන්ට සමා  විය යුතුය. පරිසර 

කළම ාකරණ පද්ධතිය ISO 14001 තුළ දක්වා ඇති රාමුවට සමා  එකක් විය යුතුය. 



පාරිසරික, කසෞඛ්ය සහ සුරක්ෂිතතා කළමනාකරණ පේධතිය NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 19 වැනි පිටුව 

 

 අවශයතා 

2.2.1 අවදා ම් තක්වස්රුව 

සැපයුම්කරු සිය වයවසාය අවදා ම් තක්වස්රුවට එවක්ළි වූ සවිස්තරාත්මක අවදා ම් තක්වස්රුවක් සිු කරනු ඇති අතර 

සියලු CLS විවශ්ෂිත අවදා ම් තක්වස්රු අවශයතා ඇතුළත් කරයි. 

වයවසාය අවදා ම් ඇගයීම ශ්රම, පාරිසරික, වසෞඛය සහ ආරක්ෂිත උපාය මාේග සංවේධ ය කිරීවම්දී සලකා බැලිය යුතු 

වැදගත් තේජ , තීරණාත්මක අවදා ම් සහ බලපෑම් හඳු ාගැනීමට සංවිධා වේ ඉහළම මට්ටටමින් සම්ූේණ වකවර  

ක්රමානුකූල හා ඉදිරි දැක්මක් ඇති විශ්වල්ෂණයක් සපයයි.  

පරිශ්ර අවදා ම ඇගයීම වයවසාය අවදා ම් ඇගයීම සමග සමපාත ව  අතර පරිශ්ර ප්රතිපත්ති, ක්රියා පටිපාටි සහ වමවහයුම් 

වලට ඒකාබද්ධ කිරීමට ප්රධා  තේජ , විවේච ාත්මක අවදා ම් සහ බලපෑම් හඳු ා ගැනීමට පරිශ්ර මට්ටටමින් සම්ූේණ 

වකවර  ක්රමානුකූල හා ඉදිරි දැක්මක් ඇති විශ්වල්ෂණයක් සපයයි. 

CLS-විවශෂ්ිත අවදා ම් ඇගයීම මගින් පරිශ්ර අවදා ම් ඇගයීමට ඇතුළත් කිරීමට අදාළ CLS සඳහා විවශ්ෂිත අවදා ම් 

ඇගයීම් සඳහන් කරයි. 

2.2.2 ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පිළිවවත් 

සෑම සැපයුම්කරුවවකුටම වජයෂ්ඨ ස්ථා  වහෝ සාමා යාිකාරී විසින් අත්සන් කළ ලිඛිත EHS ප්රතිපත්තියක් තිවබනු ඇත. 

ප්රතිපත්තියට අවම වශවයන් වම්වා ඇතුළත්වනු ඇත: 

• අභිප්රාය ප්රකාශය 

• අදාළ EHS වරගුලාසි හා වව ත් අදාළ අවශයතාවලට අනුකූලවීම සඳහා ව  වජයෂ්ඨ කළම ාකාරිත්වවේ 
වපාවරාන්ුව 

• අඛණ්ඩ වැඩිදියුණු කිරීමට කැපවීම 

• EHS ඉලක්ක සැකසීම සහ මැනීම සඳහා ව  රාමුව 

EHS ප්රතිපත්තිය වමම ආකාරවේ වනු ඇත: 

• සෑම වසර වදකකටම වරක් වල්ඛ ගත සහ සමාවලෝච ය වකවර  

• සියලු වස්වා නියුක්තිකයින්ට සන්නිවේද ය වකවර  

• මහජ යාට ලද හැකි 

නිේවද්ශිත පරිචයක් වලස, වව ස් කිරීවම් පද්ධතියක් කළම ාකරණය කිරීමක් ක්රියාත්මක කළ යුතුය. 

2.2.3 පරිසරය, වසෞඛයය සහ ආරක්ෂක උපාය මාේගය 

සෑම සැපයුම්කරුවවකුටම පහත ආකාරවේ EHS අරමුණු ඇතුළත් ලිඛිත EHS උපායමාේගික සැලසුමක් තිවබනු ඇත: 

• ඉහළ අවදා ම් (අවදා ම් ඇගයීවම් නිේණය වකවර  පරිදි), ජ තික සහ වව ත් අවශයතා, තාක්ෂණික විකල්ප, 

මූලය, වමවහයුම් සහ වයාපාරික අවශයතා සහ පාේශවකරුවන්වේ අදහස් සැලකිල්ලට ගනිමින් සංවේධ ය වකවේ. 

• ස්මාට්ට (නිශ්ිත, මැනිය හැකි, අත්කරගත හැකි, යථාේථවාදී සහ කාල සීමාවට බැඳි) අරමුණු 

සැලසුම වව ම වහෝ පරිශ්රය සඳහා ව  සමස්ත වයාපාර සැලැස්වම් වකාටසක් වීමට ඉඩ ඇත. සැලසුමට එය ක්රියාත්මක 

කිරීමට වගකිව යුතු හිමිකරුවවකු සිටිනු ඇත. 

2.2.4 වල්ඛ  පාල ය 

සෑම සැපයුම්කරුවවකුටම EHS සම්බන්ධ සියලුම වල්ඛ  සඳහා අවම වශවයන් පහත ඒවාවත් තිබීම අවශය ව  ලිඛිත 

වල්ඛ  කළම ාකරණ සැලැස්මක් තිවබනු ඇත: 

• වල්ඛ  කියවිය හැකි, අනුවාද අංකය සහ එකිව ක සංවශෝධ වේ බලාත්මක දි ය (අනුවාද පාල ය) තිවබ  

එකක් වීම. 

• අවශය විටදී වල්ඛ වල වේතමා  අනුවාදය වසායාගත හැකිවේ. 

• සෑම වසර වදකකට වරක්වත් වහෝ යම් සැලකිය යුතු වව සක් සිු වූ විට බලයලත් පුද්ගලයින් විසින් වල්ඛ  

සමාවලෝච ය කර අවශය පරිදි සංවශෝධ ය කරනු ලැවබ්. 

• යල් පැ  ගිය වල්ඛ  අ වේක්ෂිත භාවිතය වැළැක්වීමට ලිඛිත වාේතා රඳවා ගැනීවම් වැඩසටහ කට අනුකූලව ඒවා 



පාරිසරික, කසෞඛ්ය සහ සුරක්ෂිතතා කළමනාකරණ පේධතිය NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 
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භාවිත ස්ථා  වලින් වහාම ඉවත් කර වි ාශ කිරීම වහෝ සංරක්ෂණය වකවේ. 

2.2.5 සව්යං-ඇගයීම 

සෑම සැපයුම්කරුවවකුටම සිය EHS කළම ාකරණ පද්ධතිවේ සියලුම සංරචක ඇගයීමට වල්ඛ ගත ස්වයං ඇගයීවම් 

ක්රියාවලියක් තිවබනු ඇත. පරිශ්රවල සමස්ත අවදා ම අනුව ස්වයං තක්වස්රුකරණවේ සංඛයාතය නිේණය වකවර  අතර 

අවදා ම වැඩි ව  විට වහෝ අඩු ව  විට වව ස් වීමට ඉඩ ඇත.  

2.2.6 අනුකූල ව ාවීම 

EHS කළම ාකරණ පද්ධතිවේ ඕ ෑම අංශයක් සමග අනුකූල ව ාවීම හඳු ාගැනීම, ප්රමුඛතාවයදීම, විමේශ ය කිරීම සහ 

විසඳීමට සෑම සැපයුම්කරුවවකුම ක්රියා පටිපාටි සංවේධ ය කර වයාදාගනු ඇත. ක්රියා පිළිවවත්වලට අවම වශවයන් වම්වා 

ඇතුළත්වනු ඇත: 

• නිවැරදි කිරීවම් සහ වැළැක්වීවම් ක්රියා සඳහා වගකීම පැවරීවම් ආකාරය. 

• අනුකූල ව ාවීම විසඳීමට හා වැළැක්වීමට අවශය ක්රියා විස්තරය. 

• ක්රියා සම්ූේණ වකාට අවසන් වනු ඇති දි ය. 

• සම්ූේණ කිරීවම් දි ය. 

2.2.7 කළම ාකරණ සමාවලෝච ය 

EHS කළම ාකරණ පද්ධතිවේ වාේෂික සමාවලෝච යක් සඳහා සෑම සැපයුම්කරුවවකුම ක්රියා පටිපාටි සංවේධ ය කර 

වයාදාගනු ඇත. අවම වශවයන්, කළම ාකරණයට වම්වාවේ විචාරාත්මක සමාවලෝච යක් ඇතුළත් වේ: 

• EHS උපායමාේගික සැලසුමට එවරහි ප්රගතිය. 

• EHS කළම ාකරණ පද්ධතිය සහ EHS උපාය මාේගික සැලසුම ක්රියාත්මක කිරීවම් කාේයභාරයන් සහ වගකීම්. 

• ක්රියාවලි හා ක්රියා පටිපාටි වයාදා ගැනීම. 

• EHS ප්රතිපත්තිය (සෑම වසර වදකකටම වරක්). 

• විගණ  ප්රතිඵල, නිේවද්ශ, අනුකූල ව ාවීම් සහ නිවැරදි කිරීවම් සහ වැළැක්වීවම් ක්රියා. 

• ප්රධා  කාේය සාධ  දේශක වහෝ ප්රමිතික. 

• EHS කළම ාකරණ පද්ධතිවේ ප්රමාණවත් බව සහ ඵලදායීතාවය. 

2.2.8 සන්නිවේද ය 

සෑම සැපයුම්කරුවවකුම වස්වා නියුක්තිකයින්ට EHS පිළිබඳව නිසි පරිදි දැනුම් වදනු ඇත. අවම වශවයන්, සැපයුම්කරුවන්: 

• සතුව EHS වතාරතුරු වස්වා නියුක්තිකයින්ට සන්නිවේද ය කිරීමට EHS දැන්වීම් පුවරුවක් වහෝ වවබ් අඩවියක් 

තිවබනු ඇත. 

• මාසික EHS වතාරතුරු සියලුම වස්වා නියුක්තිකයින්ට සන්නිවේද ය කරනු ඇත. 

2.2.9 පුහුණුව 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු සතුවම කළම ාකරණ පද්ධතිය ඵලදායී වලස ක්රියාත්මක ව  බවට වග බලා ගැනීමට පුහුණු 

වැඩසටහන් හඳු ාගන් ා වල්ඛ ගත පුහුණු සැලසුමක් ඇත. ඊට අමතරව, එකිව ක CLS හි විස්තර කර ඇති EHS 
කළම ාකරණ පද්ධතිවේ වකාටසක් වලස සංවේධ ය කර  ලද එකිව ක ලිඛිත ක්රියා පටිපාටිය පිළිබඳව සියලු වස්වා 

නියුක්තිකයින් ඵලදායී වලස පුහුණු වකවරනු ඇත.  

 ප්රවල්ඛ  

EHS ප්රතිපත්තිවේ වේතමා  පිටපත 

වේතමා  EHS උපායමාේගික සැලසුම 

වේතමා  පුහුණු සැලසුම 

ISO 45001 වහෝ ILO පද ම් වෘත්තීය වසෞඛය සහ සුරක්ෂිතතා ප්රමිතිය 

අභයන්තර විගණ  වාේතා අවම වශවයන් වසර තු ක් තිස්වස්වත් පවත්වාවග  යනු ඇත 



පරිසරය, කසෞඛ්යය සහ ආරක්ෂෂක කමිටුව NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 
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අනුකූල ව ාවීවම් වාේතා අවම වශවයන් වසර තු ක් තිස්වස්වත් පවත්වාවග  යනු ඇත 

කළම ාකරණ සමාවලෝච  වාේතා සහ අදාළ වල්ඛ  අවම වශවයන් වසර තු ක් තිස්වස්වත් පවත්වා වග  යනු ඇත 

 වයාමු 

Lean 2.0 Playbook 

වෘත්තීය සුරක්ෂිතතා සහ වසෞඛය කළම ාකරණ පද්ධතිය පිළිබඳ මාේවගෝපවද්ශ, ILO-OSH 2001 

ISO 45001 සහ ISO 14001 

 පරිසරය, වසෞඛයය සහ ආරක්ෂක කමිටුව 

පහත දැක්වව  පරිසරය, වසෞඛයය සහ ආරක්ෂක කමිටුව CLS අදාළ වන්වන් සංග්රහය තුළ තිරසාර සහ 

ආරක්ෂිත වවත වපළගසව්ා ඇති EHS CLS සඳහා පමණි 

 ප්රමිතිය  

එකිව ක පරිශ්රවයහි EHS තත්වයන් වැඩිදියුණු කිරීමට සැපයුම්කරු EHS කමිටු ක්රියාවලි හා ක්රියා පටිපාටි සංවේධ ය කර 

වයාදාගනු ඇත. 

 අවශයතා 

3.2.1 ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පිළිවවත් 

EHS කමිටු යනු සමස්ත ජ ගහ වේ වසෞඛයය, ආරක්ෂාව සහ යහපැවැත්ම වැඩිදියුණු කිරීමට ක්රියාමාේග සාකච්ඡා කිරීමට 

සහ නිේවද්ශ කිරීමට විවිධ භූමිකාවන් සහ විවිධ දෘෂ්ටි වකෝණ සහිත පුද්ගලයින් එකට එක් කිරීවම් සංසදයක් වේ. සෑම 

සැපයුම්කරුවවකුටම EHS කමිටු එකක් වහෝ කිහිපයක් තිවබනු ඇති අතර අවම වශවයන් පහත ඒවාවත් තිබීම අවශය ව  

වල්ඛ ගත ක්රියා පටිපාටි තිවබනු ඇත: 

සාමාජිකත්වය 

• ස්ථා වේ පුද්ගලයන් 20 වදව කු වහෝ ඊට අඩු සංඛයාවක් සිී  ම් අවම වශවයන් සාමාජිකයින් වදවදව කු වහෝ 

ස්ථා වේ 20 වදව කුට වඩා සිී  ම් අවම වශවයන් සාමාජිකයින් හතර වදව කු කමිටුවවහි සිටිය යුතුය. 

• කළම ාකරණ හා වස්වා නියුක්තික නිවයෝජිතයින් සංඛයාව සමා  සංඛයාවකට ආසන්  ව  පරිදි කමිටුව සමතුලිත 

වකවරනු ඇත. 

• කමිටු සාමාජිකයන් ප්රධා  වස්වා ක්රියාකාරකම් නිවයෝජ ය කරනු ඇත. 

• හැකි සෑම විටම කමිටු සාමාජිකයින් අවම වශවයන් වසරක කාල සීමාවක් අඛණ්ඩව වස්වය කරනු ඇත. 

• තාවකාලික වස්වා නියුක්තිකයින් හැකි සෑම විවටකම වසරක කාලයක්වත් කමිටුවට සහභාගී වනු ඇතැයි අවේක්ෂා 

වකවේ.  

• කමිටුව සඳහා සහභාගීවීම අයුම්පත්/වත්රීම් ක්රියාවලියක් හරහා ස්වේච්ඡාවවන් සිු ව  අතර ඒ සඳහා බල 

ව ාවකවරනු ඇත. 

කමිටුවේ ක්රියාකාරීත්ව 

EHS කමිටුව අවම වශවයන් වම්වාවත් ඉටු කරනු ඇත: 

• වාේෂිකව සභාපතිවරයකු වතෝරා පත් කර ගනු ඇති අතර කමිටු ක්රියාකාරීත්ව සඳහා පහසුකම් සැලසීමට වව ත් 

ත තුරු හඳු ාවග  වතෝරා පත් කර ගැනීමට ඉඩ ඇත. 

• පහත විස්තර කර ඇති පරිදි සෑම කාේතුවකටම වරක්වත් පරිශ්ර පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම. 

• කාේතු පරීක්ෂණ පවත්ව  මාස හැර මාසයකට වරක් රැස්වීම් පැවැත්වීම. 

• සහභාගීවූවන්වේ ලැයිස්තුව, සාකච්ඡා කළ ගැටළු, විවෘත හා විසඳ  ලද ක්රියා අයිතම සහ ඊළඟ රැස්වීම් දි ය 

ඇතුළත් රැස්වීවම් වාේතා වල්ඛ ගත කිරීම සහ  ඩත්තු කිරීම.  

• කමිටුවේ වැඩ කටයුතු පිළිබඳව සන්නිවේද ය කිරීවම් ඵලදායී ක්රමයක් හඳු ාගැනීම සහ රැස්වීම් වාේතා සියලු වස්වා 

https://hillsbor-svr-mf.nike.com:4459/factory-engagement-playbook/


පරිසරය, කසෞඛ්යය සහ ආරක්ෂෂක කමිටුව NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 22 වැනි පිටුව 

 

නියුක්තිකයින්ට ලැවබන් ට සැලැස්වීම. 

• කමිටු සාමාජිකයින්ට සමස්ත ශ්රම බලකාවයන්ම ආරක්ෂාව, වසෞඛයය සහ යහපැවැත්ම පිළිබඳ වයෝජ ා ලබා 

ගැනීමට සහ වාේතා කිරීමට ඉඩ වද  ක්රමයක් ස්ථාපිත කිරීම. 

• ඊළඟ රැස්වීමට වපර වහෝ දි  30 ක් ඇතුළත, ය  වදවකන් පළමුව ඇතිව  අවස්ථාවේ දී කළම ාකාරීත්වය විසින් 

සියළුම කමිටු නිේවද්ශයන්ට ප්රතිචාර දක්ව  ක්රියාවලියක් නිේමාණය කිරීම. 

• තුවාල හදිසි අ තුරු, වරෝග, මරණ, රසායනික ද්රවය ඉහිරීම් සහ ගිනි ඇතුළු EHS සම්බන්ධ සියලු සිුවීම් විමේශ ය 

කිරීවම් ක්රියා පටිපාටි කමිටුව විසින් සමාවලෝච ය කර ක්රියාත්මක කරනු ඇත. 

• කමිටුව වාේෂිකව කමිටු ක්රියාවලිය ඇගයීම සිු කරනු ඇති අතර ක්රියාවලිය වඩාත් කාේයක්ෂම හා ඵලදායී කිරීමට 

අවශය නිවැරදි කිරීම් සහ/වහෝ වැඩිදියුණු කිරීම් සිු කරනු ඇත. 

3.2.2 EHS කමිටු රැසව්ීවම්  යාය පත්රය 

EHS කමිටු රැස්වීම අවම වශවයන් පහත සඳහන් කරුණු ආවරණය කර වල්ඛ ගත කරනු ඇත: 

• ත තුරු කැඳවීම සහ සහභාගීත්වය 

• වපර මාසවේ ක්රියා අයිතම වලින් ආරම්භ ව  සියලුම විවෘත ක්රියා අයිතම සමාවලෝච ය කිරීම. 

• වස්වා ස්ථා  ආරක්ෂාව පරීක්ෂා කිරීවම්දී මතුවූ ගැටළු. 

•  ව වැදගත් සිුවීම් වහෝ ප්රවණතා සමාවලෝච ය කිරීම. 

• වස්වා නියුක්තික වයෝජ ා සමාවලෝච ය කිරීම. 

3.2.3 කාේතුවකට වරක් සිුව  වසව්ා සථ්ා  ආරක්ෂක පරීක්ෂණ 

කාේතුවකට වරක් සිුව  වස්වා ස්ථා  පරීක්ෂණ සිුවකවර  බවට EHS කමිටුව වග බලා ගනු ඇත. අවම වශවයන්, වස්වා 

ස්ථා  පරීක්ෂණ මගින් පහත වද් සිු වකවරනු ඇත: 

• පරීක්ෂණ ප්රතිඵල වල්ඛ ගත කිරීම. 

• වස්වා ස්ථා වේ උපද්රව සහ අ ාරක්ෂිත වැඩ කිරීවම් ක්රියා පිළිවවත් ඉවත් කර  ආකාරය නිේවද්ශ කිරීම. 

• සම්ූේණ ව වතක් අනුකූල ව ාවීම පිළිබඳව නිතර වසවීම. 

3.2.4 පුහුණුව 

සියලුම EHS කමිටු සාමාජිකයින්ව පහත වද්වල් පිළිබඳව පුහුණු වකවරනු ඇත:  

• EHS කමිටුවේ අරමුණ හා ක්රියාකාරිත්වය. 

• කමිටුවේ ක්රියා පිළිවවත්. 

• කමිටු රැස්වීම් පැවැත්වීවම් ක්රම. 

• පරිශ්රයට අදාළ සියලු නියාම  සහ CLS වවත පිවිවස  ආකාරය. 

• වස්වා ස්ථා වේ ඇති උපද්රව හඳු ාගැනීම. 

• ඵලදායී හදිසි අ තුරු හා සිද්ි පරීක්ෂණ පැවැත්වීම. 

 ප්රවල්ඛ   

EHS කමිටු රැස්වීම් වාේතා සහ වස්වා ස්ථා වල ආරක්ෂාව පිළිබඳ පරීක්ෂණ අවම වශවයන් වසර තු ක් තිස්වස්වත් පවත්වා 

වග  යනු ඇත. 



වායු විකමෝචන NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 23 වැනි පිටුව 

 

තිරසාර 

වායු විවමෝච  සහ වද්ශගුණික බලපෑම් අවම වකවේ 

සැපයුම්කරු වායු විවමෝච ය සහ බලශක්ති පද්ධති කළම ාකරණය සඳහා ව  සියලුම නීතිමය අවශයතා සහ Nike පිළිගත් 

කේමාන්ත ප්රමිති අනුගම ය කරයි. වම්වා සඳහා කාලී  නිරීක්ෂණය සහ වාේතා කිරීම අවශය වේ: හරිතාගාර වායු, වාෂ්පශීලී 

කාබනික සංවයෝග, අන්තරායකර වායු දූෂක, අංශු, ඇවමෝනියා, ඕවසෝන් ක්ෂය කර  රසායනික ද්රවය සහ දහ  අතුරු ඵල. 

සැපයුම්කරු අදාළ සියලුම මිලදී ගැනීවම් සහ භාණ්ඩ වතාග වාේතා පවත්වාවග  යනු ඇත. සියළුම විවමෝච  උත්පාද  

ක්රියාවලි හා උපකරණවල චේයානුගත කාේය සාධ ය අධීක්ෂණය කිරීම අවශය වේ. සැපයුම්කරු වැඩිදියුණු කළ 

කාේයක්ෂමතාව සහ පු ේජ නීය බලශක්ති මූලාශ්ර භාවිතා කිරීවමන් විවමෝච ය අවම කිරීමට උත්සාහ කරනු ඇත. 

වමම වකාටසට පහත සඳහන් CLS ඇතුළත් වේ: 

• වායු විවමෝච   

• හරිතාගාර වායු විවමෝච  

 වායු විවමෝච  

 ප්රමිතිය 

ජ තික අවශයතා සහ Nike පිළිගත් කේමාන්ත ප්රමිතීන්ට අනුකූලව වායු විවමෝච ය සංලක්ෂිත කිරීම, චේයානුගතව 

නිරීක්ෂණය කිරීම, පාල ය කිරීම සහ ඒවාට ප්රතිකාර කිරීම සිු වකවර  බවට සැපයුම්කරු සහතික කරනු ඇත. වැඩසටහන් 

සංවේධ ය, ප්රතිපත්ති ක්රියාත්මක කිරීම සහ සම්ූේණ පරිශ්රය සහ ක්රියාවලිවයන් ජ  ය කර  වායු විවමෝච  සඳහා 

නිරන්තර පුහුණුව මගින් වැඩසටහ  විසින් ගෘහස්ථ හා එළිමහන් වායු දූෂණය අවම කරයි.  

 අවශයතා 

4.2.1 අවදා ම් තක්වස්රුව 

සෑම සැපයුම්කරුවවකුම අවම වශවයන් පහත ඒවා ඇතුළත් ව  වාේෂික වායු විවමෝච  අවදා ම් තක්වස්රුවක් සිු කර එය 

වල්ඛ ගත කරනු ඇත: 

• මූලාශ්ර ස්ථා  ඇතුළුව සියලුම වායු විවමෝච  හඳු ාවග  දූෂක සංලක්ෂිත කිරීම. 

• වායු පරිසර දූෂණය පාල ය කිරීවම් උපකරණය හඳු ාගැනීම සහ පරීක්ෂා කිරීම සහ/ විවමෝච ය සඳහා ව  

බලපෑම ගණ ය කිරීම. 

• විවමෝච ය වීමට ඇති විභවය (PTE) තීරණය කිරීම සහ විවමෝච ය වූ සතය දූෂණය පරීක්ෂා කිරීම සහ/වහෝ 

ගණ ය කිරීම.  

• පරීක්ෂා කර  ලද සහ/වහෝ සතය දූෂණ මට්ටටම් අදාළ ජ තික අවශයතා සහ කේමාන්ත ප්රමිති සමග සැසඳීම. 

4.2.2 ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පිළිවවත් 

සෑම සැපයුම්කරුවවකුම අවම වශවයන් පහත ඒවා ආවරණය කර  වායු විවමෝච  අවදා ම අවම කිරීම වහෝ තුරන් කිරීමට 

ක්රියා පිළිවවත් වයාදාවග  තිවබනු ඇත: 

• වායු විවමෝච ය සඳහා ව  සියලුම ජ තික අවශයතාවයන්ට අනුකූලතාවය පවත්වා ගැනීම. 

• වාේෂිකවවත් සියලුම වාතාශ්ර/පිටාර පද්ධති සහ සියලුම වායු දූෂණ පාල  උපාංගවල ඵලදායීතාවය ඇගයීම. 

• විවමෝච  ජ තික අවශයතා සපුරාල  බව සහ පිළිගත් කේමාන්ත ප්රමිති සහ මා ව වසෞඛය මාේවගෝපවද්ශ 

සපුරාල  බවට තහවුරු කිරීමට වාේෂිකවවත් සියලුම ලක්ෂය මූලාශ්රයන් පරීක්ෂා කිරිම. 

• විවමෝච  ජ තික අවශයතා සපුරාල  බව සහ පිළිගත් කේමාන්ත ප්රමිති සහ මා ව වසෞඛය මාේවගෝපවද්ශ 

සපුරාල  බවට තහවුරු කිරීමට අවශය පරිදි සියලුම ලක්ෂය-ව ාව  මූලාශ්රයන් පරීක්ෂා කිරිම. 

• පරිශ්රය වහෝ ක්රියාවලිවයන් ජ  ය කළ වායු විවමෝච  සඳහා බලපා  යම් සිද්ියක් වහෝ පද්ධති වදෝෂයක් වාේතා 

කිරීම සහ පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ක්රියා පිළිවවත් ස්ථාපිත වකවරනු ඇත. 
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4.2.3 පුහුණුව 

රසායනික ද්රවය වහෝ වායු විවමෝච  පද්ධති අසල සිටි  වස්වා නියුක්තිකයින් ඔවුන්ව බඳවා ගන් ා විට, වාේෂිකව සහ 

උපද්රව, ක්රියාවලි වහෝ ක්රියා පටිපාටි වව ස් ව  ඕ ෑම වේලාවක පුහුණු වකවරනු ඇත. වමම පුහුණුවට පහත ඒවා ඇතුළත් 

වනු ඇත:  

• වායු විවමෝච  මූලාශ්ර, ඒවාවේ පිහිීම් සහ පවති  පරිසර දූෂණය පාල ය කිරීවම් උපකරණය හඳු ාගන් ා 

ආකාරය. 

• ප්රතිපත්ති හා ක්රියා පටිපාටි වයාදාගන් ා ආකාරය. 

• සැලසුම් ව ාකළ වායු විවමෝච  වහෝ වාතාශ්ර සහ පරිසර දූෂණය පාල  අසමත්විම් සඳහා හදිසි ප්රතිචාර දැක්වීවම් 

සැලසුමක් ක්රියාවට  ංව  සහ ක්රියාත්මක කර  ආකාරය. 

වායු විවමෝච   ඩත්තුව 

පරිසර දූෂණය පාල ය කිරීවම් උපකරණවේ පද්ධති කාේයසාධ ය පවත්වා වග  ය  හා විශ්වල්ෂණය කර  වස්වා 

නියුක්තිකයින්ට නිශ්ිත වමවහයුම් අවශයතා සහ වප්රෝටවකෝල පිළිබඳ පුහුණුව ලැවබනු ඇත. 

 ප්රවල්ඛ  

1.3 ප්රවල්ඛ  බලන් . 

වේතමා  අවදා ම් ඇගයීම 

වේතමා  ලක්ෂය මූලාශ්ර ඉන්වවන්ිය 

වේතමා  පරිසර දූෂණ පාල  උපාංග 

වාතයට විවමෝච ය ව  සියලුම රසායනික ද්රවය සඳහා වේතමා  SDS 

සංරක්ෂිත SDS රසායනික ද්රවය භාවිත කාලය හා වසර 30 ක් සඳහා  ඩත්තු වකවරනු ඇත 

පිටාර පද්ධති සහ පරිසර දූෂණ පාල  උපාංග සඳහා වාේෂික වල්ඛ ගත පරීක්ෂා කිරීම 

වේතමා  හදිසි අවස්ථා ප්රතිචාර සැලසුම 

 හරිතාගාර වායු විවමෝච  

 ප්රමිතිය 

සැපයුම්කරු විසින් පරිශ්රවල දී GHG (හරිතාගාර වායු) විවමෝච  කළම ාකරණය සඳහා ස්ථාවර හා සුුසු ප්රවේශයක් 

ආදේශ ය කරනු ඇත. GHG විවමෝච  ප්රමාණ කිරීම, ලුහුබැඳීම සහ වාේතා කිරීමට ව  උත්සාහයන් වහාඳම පරිචයන් සහ 

ජාතයන්තර ප්රමිතීන්ට අනුකූල වනු ඇත.  

 අවශයතා  

5.2.1 අවදා ම් තක්වස්රුව 

සෑම සැපයුම්කරුවවකුම අවම වශවයන් පහත ඒවා ව  වාේෂික GHG විවමෝච  අවදා ම් තක්වස්රුවක් සිු කර එය 

වල්ඛ ගත කරනු ඇත: 

• GHG විවමෝච වලට සම්බන්ධ සියලු විභව EHS උපද්රව හඳු ාගැනීම. 

• මා ව වසෞඛයයට හා පරිසරයට ඇති අවදා ම් තීරණය කිරීම. 

• හඳු ාගත් අවදා ම වැළැක්වීමට අවශය පියවරවල් තීරණය කිරීම. 

• උප වකාන්ත්රාත්කරුවන් විසින් 2025 ජ වාරි 1 න් පසු  ව ගල් අඟුරු තාප පද්ධති ස්ථාප ය කර ව ාමැති බව 

තහවුරු කිරීම. 

• උප වකාන්ත්රාත්කරුවන් තාප පද්ධති කිසිවකට බැර ඉන්ධ  වතල් ඉන්ධ  මූලාශ්රයක් වලස භාවිතා ව ාකර  බව 

තහවුරු කිරීම. 
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5.2.2 ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පිළිවවත් 

සැපයුම්කරු විසින් හැකි ප්රමාණයට, වද්ශගුණික විපේයාස පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්වේ රාමු සම්මුතිවේ (UNFCC) පැරිස් 

ගිවිසුම, එක්සත් ජාතීන්වේ පරිසර වැඩසටහවන් ඕවසෝන් ස්ථරය හාය ය කර  ද්රවය පිළිබඳ වමාන්ියල් වප්රෝටවකෝලය සහ 

වද්ශගුණික ක්රියා සඳහා ව  එක්සත් ජාතීන්වේ විලාසිතා කේමාන්ත ප්රඥේතිවේ ඉලක්කවලට අනුකූලව GHG විවමෝච  අඩු 

කිරීම සඳහා ව  ක්රියා ඇතුළත් කල යුතුය. වමයට ඇතුළත් වන්වන්: 

ගල් අඟුරු බලශක්ති පද්ධති 

2025 ජ වාරි 1 ව  දි  සිට අමුද්රවය හා නිමි භාණ්ඩ ඇතුළු ඕ ෑම පරිශ්රයක වබායිවල්රු වැනි  ව ගල් අඟුරු තාප පද්ධති 

ස්ථාප ය කිරීම තහ ම්ය. 

අමුද්රවය හා නිමි භාණ්ඩ ඇතුළු ඕ ෑම පරිශ්රයක් සඳහා තාපය, වාෂ්ප වහෝ විුලිය සැපයීමට භාවිතා කර  ඕ ෑම ස්ථානිය 

බලශක්ති පද්ධතියකින් (වබායිවල්රු සහ ඒකාබද්ධ තාපය හා බලය සැපයුම් උදාහරණවලට ඇතුළත් වේ) ඉන්ධ  වලස ගල් 

අඟුරු භාවිතා කිරීම 2030 ජ වාරි 1 දි  සිට තහ ම් කර ඇත.  

බැර ඉන්ධ  වතල් 

අමුද්රවය හා නිමි භාණ්ඩ ඇතුළු ඕ ෑම පරිශ්රයක් සඳහා තාපය, වාෂ්ප වහෝ විුලිය සැපයීමට ඕ ෑම ස්ථානිය බලශක්ති 

පද්ධතියකින් (වබායිවල්රු සහ ඒකාබද්ධ තාපය හා බලය සැපයුම් උදාහරණවලට ඇතුළත් වේ) ඉන්ධ  වලස බැර ඉන්ධ  

වතල් (ඉන්ධ  වතල් අං. 6 – බංකේ C උදාහරණවලට ඇතුළත් වේ) භාවිතා කිරීම තහ ම් කර ඇත. 

CFC 

සිසිල  පද්ධති සහ යන්ත්ර සඳහා ඇතුළුව අමුද්රවය හා නිමි භාණ්ඩ ඇතුළු ඕ ෑම පරිශ්රයක් සඳහා ක්වලාවරා ්ලුවවරාකාබන් 

(CFC) භාවිතය තහ ම් වේ.  

HFC 

අමුද්රවය හා නිමි භාණ්ඩ ඇතුළු ඕ ෑම පරිශ්රයක් සඳහා හයිවරා ්ලුවවරාකාබන් (HFC) භාවිතා කර  උපකරණ මිලදී ගැනීම 

අජධේයමත් කරනු ලැවබ්. 

HCFC 

අමුද්රවය හා නිමි භාණ්ඩ ඇතුළු ඕ ෑම පරිශ්රයක් සඳහා හයිවරාක්වලාවරා ්ලුවවරාකාබන් (HCFC) භාවිතා කිරීම 2030 ජ වාරි 

1 සිට ආරම්භ ව  පරිදි තහ ම් කර ඇත. 

GHG ඉන්වවන්ිය  

GHG වප්රාවටාවකෝලය ප්රමිතීන්ට අනුකූලව සියලුම විෂය පථය 1 සහ විෂය පථය 2 GHG විවමෝච  පිළිබඳ නිවැරදි විදුත් 

ඉන්වවන්ියක් පවත්වාවග  යන් .  

පාරිසරික ගුණාංග 

EA විසින් පරිශ්රය මගින් GHG විවමෝච  අඩු කිරීමට පිළිගත හැකි නිශ්ිත නිේණායක සපුරාලනු ඇත. EA හට හිමිකම් කීමට 

හැක්වක් පරිශ්රය මගින් පරිවභෝජ ය කර  විුලිය සඳහා පමණි. වපාු අවස්ථා තු ක් සහ ඊට අනුරූප අවශයතා වන්වන්: 

• ස්ථානීය ජ  ය: වහලය මත සූේය ඡායා වවෝල්ීය (PV) රැඳවීම වැනි ස්ථානීය පු ේජ නීය බලශක්ති මූලාශ්ර. 

• ස්ථානීය ව ාව  ජ  ය: වද්ශීය ජාලයට අන්තේ සම්බන්ධ ව ාවූ වවන් වූ සම්වේෂණයක්. 

• ස්ථානීය ව ාව  ජ  ය: වද්ශීය සම්වේෂණ සහ වබදාහැරීවම් ජාලකයක්. 

නිේවද්ශිත පරිචයක් වලස, පරිශ්රවයන් බැහැර උත්පාද ය සඳහා EA සඳහා හිමිකම් කීමට සැපයුම්කරු 

පහත සඳහන් මාේවගෝපවද්ශය භාවිතා කළ යුතුය: 

• විුලිය මිලදී ගැනීවම් වකාන්ත්රාත්තුව විවෘත පිවිසුම් සෘජු (විල්ල ඇති) වහෝ අතථය බලශක්තිය 

මිලදී ගැනීවම් ගිවිසුම (PPA) නියාම  රාමුව මත පද ම් විය යුතුය. 



හරිතාගාර වායු විකමෝචන NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 26 වැනි පිටුව 

 

• විවෘත පිවිසුම් නියාම  රාමුව ව ාමැති විට, උත්පාද  ලක්ෂයය (පු ේජ නීය බලශක්ති 

බලාගාරය) සහ පරිවභෝජ  ලක්ෂයය (පරිශ්රය) එකම රවට්ට එකම වහෝ අන්තේ සම්බන්ිත 

ජාලකවල තිවබ් යැයි සැලකීවමන් පරිශ්රවේ GHG විවමෝච  අඩු කිරීම සඳහා ව  EA 

හඳු ාගැනීමට එයට තවුරටත් හැකිවීමට ඉඩ ඇත. ජ  ය කළ විුලිය, EA, සහ පරිවභෝජ ය 

කළ විුලිවේ පැහැදිලි වල්ඛ ගත කිරීමක් සහ සම්බන්ධකතාවයක් පවති තාක් කල් වමය GHG 

විෂය පථ 2 මාේවගෝපවද්ශය අනුගම ය කරයි. 

• ඉහත උදාහරණ වදක පරිූේණ ව ාව   මුත් වව ත් වි යාසකරණ අේථ නිරූපණය කිරීවම්දී 

එම රාමුවම භාවිතා කළ යුතුය. 

• ජ   උපකරණය වතව  පාේශව්යකට අයත් ව  සියලුම අවස්ථාවල දී (උදාහරණවලට 

සංවේධකයා වහෝ සව්ාධී  බලශක්ති නිෂප්ාදකයින් ඇතුළත් වේ), පරිවභෝජ  පරිශ්රය සියලු EA 

(දැන් පවති  වහෝ අ ාගතවේ දී හඳු ාගනු ඇති) හි හිමිකාරිත්වය ලබාගනු ඇති බව එම වතව  

පාේශවය සහ විුලි පරිවභෝජ  පරිශ්රය අතර ඇති වකාන්ත්රාත්තුව වහෝ PPA මගින් පැහැදිලිවම 

සඳහන් කරයි. EA සඳහා නියාම  යාන්ත්රණයක් ව ාපවතී  ම්, පරිවභෝජ ය කර  පරිශ්රවේ 

සාධාරණ ඉල්ලීම පරිදි එම වතව  පාේශව්ය විසින් වපර සඳහන් කළ පාේශව්යට EA මාරු කිරීම, 

විශ්රාම ගැන්වීම වහෝ තහවුරු කිරීම සිු කරනු ඇති බවත්, ජ  ය කළ පු ේජ නීය බල ශක්තිය 

භාවිතා කිරීම හා සම්බන්ධ EA සඳහා පරිශ්රය හිමිකම් කීවමන් වළක්ව  ක්රියාමාේගයක් ඔවුන් 

විසින් ව ාගනු ඇති බවත් ගිවිසුම මගින් වපාවරාන්ු කරවා ගනී. 

• වඩා වහාඳ හඳු ාගැනීවම් සහ වල්ඛ ගත කිරීවම් හැකියාවක් සඳහා, පරිවභෝජ  පරිශ්රය EA එක 

REC ලියාපදිංි කිරීවම් කාේයාලයක ලියාපදිංි කළ යුතු අතර පසුව ලබා ගත හැකි විට GHG 

අඩු කිරීම ඉල්ලා සිීමට REC විශ්රාම යවයි. 

• විදයාත්මක ව ාව  ඉලක්ක මුලපිරීම යටවත් Unbundled REC තාක්ෂණික වශවයන් 
පිලිගැව    මුත් ඒවා අතිවේකව ඇතිවීමට ඇති ඉඩකඩ අඩු බැවින් ඒවා අඩු ප්රමුඛතා 

විකල්පයක් වේ. වමම වහත්ුව නිසා, පු ේජ නීය බලශක්ති කැපවීම් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට 

unbundled REC මත යැීම Nike විසින් අජධේයමත් කරයි. වව ත් විකල්පයක් ව ාමැති 

තාවකාලික පියවරක් වලස පමණක් Unbundled REC සැලකිය යුත්වත්ය (දැ ට Nike හි 

RE100 උපාය මාේගයට Unbundled REC ඇතුළත් ව ාව  බව සලකන් ). 

5.2.3 පුහුණුව 

GHG විවමෝච  වතාරතුරු වාේතා  ඩත්තු කර  සහ විශ්වල්ෂණය කර  වස්වා නියුක්තිකයින්ට ජාතයන්තරව පිළිගත් 

ප්රමිතීන්ට අනුකූල GHG විවමෝච  ඉන්වවන්ි සංවේධ ය කර  ආකාරය ඇතුළත් පුහුණුව ලැවබනු ඇත. 

 ප්රවල්ඛ  

1.3 ප්රවල්ඛ  බලන් . 

GHG ඉන්වවන්ි 

GHG ඉන්වවන්ි සහ ඊට සම්බන්ධ ප්රවල්ඛ  වසර තු ක් තිස්වස්වත් තබාගැව නු ඇත. වාේතා මගින් ජාතයන්තරව පිළිගත් 

ප්රමිතීන් සහ/වහෝ මාේවගෝපවද්ශ සපුරාලනු ඇත.  

වව ත් වාේතා 

වේතමා  අවදා ම් ඇගයීම 

වේතමා  ලක්ෂය මූලාශ්ර ඉන්වවන්ිය 

වේතමා  පරිසර දූෂණ පාල  උපාංග 

පිටාර පද්ධති සහ පරිසර දූෂණ පාල  උපාංග සඳහා වාේෂික වල්ඛ ගත පරීක්ෂා කිරීම 

 වයාමු 

හරිතාගාර වායු වප්රෝටවකෝලය 

UNFCCC පැරිස් වද්ශගුණික ගිවිසුම 

වමාන්ියල් වප්රෝටවකෝලය 

https://ghgprotocol.org/
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://www.unenvironment.org/ozonaction/who-we-are/about-montreal-protocol


හරිතාගාර වායු විකමෝචන NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 27 වැනි පිටුව 

 

විදයාව පද ම් ඉලක්ක මුල පිරීම 

UN වද්ශගුණික ක්රියා සඳහා ව  විලාසිතා ප්රඥේතිය 

පහත සඳහන් CLS: 

• වායු විවමෝච   

• යන්ත්ර සුරක්ෂිතතාව 

https://sciencebasedtargets.org/
https://unfccc.int/climate-action/sectoral-engagement/global-climate-action-in-fashion/about-the-fashion-industry-charter-for-climate-action


අන්තරායකර අපද්රවය NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 28 වැනි පිටුව 

 

අපද්රවය අවම කර ඒ සම්බන්ධව නිසි පරිදි කටයුතු කරනු ලැවබ් 

සැපයුම්කරු වද්ශීය නීතිය හා වරගුලාසි සහ CLS ට අනුකූලව සියළුම ඝ  හා අන්තරායකර අපද්රවය නිසි වලස වවන් කිරීම, 

කළම ාකරණය කිරීම, ප්රවාහ ය කිරීම සහ බැහැර කිරීම සිු කරයි. සැපයුම්කරු විසින් අවශය සියලු බලපත්ර ලබා ගන් ා 

අතර ඝ  හා අන්තරායකර අපද්රවය උප වකාන්ත්රාත්කරුවන් වයෝගය පරිදි සුුසුකම් සහ බලපත්ර ලබා ඇති බව තහවුරු කරයි. 

සැපයුම්කරු අපද්රවය උත්පාද ය මැනීම සහ අවම කිරීමට අඛණ්ඩව උත්සාහ ගැනීම සිු කරයි.  

වමම වකාටසට පහත සඳහන් CLS ඇතුළත් වේ: 

• අන්තරායකර අපද්රවය 

• ඝ  අපද්රවය (අන්තරායකර ව ාව  අපද්රවය) 

 අන්තරායකර අපද්රවය 

 ප්රමිතිය 

වමම වකාටවස් ඇති අවශයතා අන්තරායකර අපද්රවය උත්පාද ය කිරිම, ගබඩා කිරීම, ප්රවාහ ය කිරීම සහ බැහැර කිරීමට 

අදාළ වේ.  

අන්තරායකර අපද්රවය ජ  ය අවම කිරීමට සහ මා ව වසෞඛයය සහ අන්තරායකර අපද්රවය කළම ාකරණය සහ බැහැර 
කිරීම හා සම්බන්ධ පරිසරය සඳහා අවදා ම් අවම කිරීමට සැපයුම්කරු විසින් ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පිළිවවත් සංවේධ ය කර 

වයාදාගනු ඇත. 

බලපත්රලාභී හා සුුසුකම්ලත් අන්තරායකර අපද්රවය ප්රවාහකයින්, ප්රතිචක්රීකරණය කරන් න් සහ බැහැර කිරීවම් පරිශ්ර වතෝරා 
ගැනීම සහ ඔවුන් වගකිවයුතු පාරිසරික කළම ාකරණ පිළිවවත් අනුගම ය කර  බව තහවුරු කිරීමට සැපයුම්කරු ක්රියාවලි 

හා ක්රියා පිළිවවත් සංවේධ ය කර ක්රියාත්මක කරනු ඇත. වගාඩබිමට වහෝ ජලයට විවෘතව බැහැර කිරීමට ඉඩ ව ාදීම 

උදාහරණවලට ඇතුළත් වේ. 

 අවශයතා 

6.2.1 අවදා ම් තක්වස්රුව 

සෑම සැපයුම්කරුවවකුම අවම වශවයන් පහත ඒවා ඇතුළත් ව  වාේෂික අන්තරායකර අපද්රවය අවදා ම් තක්වස්රුවක් සිු 

කර එය වල්ඛ ගත කරනු ඇත: 

• ජ  ය කළ විභව අන්තරායකර අපද්රවය සියල්ල හඳු ා ගැනීම. 

• ජ  ය වකවර  අන්තරායකර අපද්රවය ප්රමාණය හා පිහිීම තීරණය කිරීම. 

• මා ව වසෞඛයයට හා පරිසරයට ඇති අවදා ම් තීරණය කිරීම. 

• හඳු ාගත් අවදා ම වැළැක්වීමට අවශය පියවරවල් තීරණය කිරීම.  

6.2.2 ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පිළිවවත් 

මසකට කිවලෝග්රෑම් 100 (රාත්තල් 220) වහෝ ඊට වැඩි අන්තරායකර අපද්රවය උත්පාද ය කර  වහෝ ගබඩා කර  සෑම 
සැපයුම්කරුවවකුම අවම වශවයන් පහත ඒවා ආවරණය ව  අන්තරායකර අපද්රවය සම්බන්ධ අවදා ම අවම කිරීම වහෝ 

තුරන් කිරීමට ක්රියා පිළිවවත් වයාදාගනු ඇත: 

• වද්ශීය නීති හා වරගුලාසි වලට අනුකූලව අන්තරායකර අපද්රවය උත්පාද ය, ගබඩා කිරීම සහ බැහැර කිරීමට අවශය 

සියලු බලපත්ර ලබා ගැනීම. 

• වගාඩ ැගිලි වමහයුම්වල අන්තරායකර අපද්රවයවල යම් පරම්පරාවක් (තීන්ත වහෝ PCB උදාහරණවලය ඇතුළත් 

වේ) ඇතුළුව අන්තරායකර අපද්රවය අඩු කිරීවම් හා අවම කිරීවම් වැඩසටහ ක් වල්ඛ ගත කිරීම සහ ක්රියාත්මක 

කිරීම. 

නිේවද්ශිත පරිචයක් වලස, අන්තරාදායක අපද්රවය උත්පාද ය අවම කිරීමට සැපයුම්කරු වාේෂික 

සැලසුමක් සංවේධ ය කළ යුතුය. 

• ගබඩා ප්රවද්ශ අවශයතාවන්: 



අන්තරායකර අපද්රවය NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 29 වැනි පිටුව 

 

o ගබඩා ප්රවද්ශ සුරක්ෂිත වකවරනු ඇත: 

o කාලගුණය, සතුන් සහ අ වසර පිවිසීවමන් අන්තේගතය ආරක්ෂා කිරීම සහ සුරක්ෂිත කිරීමට ගබඩා ප්රවද්ශ 

ආවරණය කර සියලු පැති පවහන්ම ආවරණය වකවරනු ඇත. 

o ගබඩා ප්රවද්ශවලට සුුසු සංඥා තිවබනු ඇත. 

o ගබඩා ප්රවද්ශවලට ප්රමාණවත් වාතාශ්රය ලැවබනු ඇත. 

o ගබඩා ප්රවද්ශවල හදිසි අවස්ථාවලදී ඇස ්වස්දීම සහ/වහෝ ස් ා  ස්ථා  තිවබනු ඇත. 

o ගබඩා ප්රවද්ශවල සුුසු ගිනි වැළැක්වීවම් සහ ආරක්ෂක උපකරණ තිවබනු ඇත. 

o ගබඩා ප්රවද්ශවල ආහාර ගැනීම, ුම් පා ය කිරීම සහ මත්පැන් පා ය කිරීම තහ ම් ය. 

o ගැලුම් 55 ක් (ආසන්  වශවයන් ලීටේ 200) ට වඩා ඇති අමුද්රවය සඳහා ද්විතීයික බහලුමක් තිවබනු ඇත. 

o ද්විතියික බහාලුම විශාලතම බහාලුවම් පරිමාවවන් 110% ක් වනු ඇත. 

o බහාලුම් අතර ප්රමාණවත් අන්තරාල අවකාශයක් පවත්වා ගැව නු ඇත. 

o ගිනිගත හැකි සහ දහ ය විය හැකි ද්රවය ජ්වල  මූලාශ්රයන්වගන් බැහැරව ගබඩා වකවරනු ඇත. 

o අනුකූල ව ාව  ද්රවය වවන් වකවරනු ඇත. 

o අන්තරායකර හා ඝ  අපද්රවය වවන් වකාට වව ම, යාබද ව ාව  ප්රවද්ශවල ගබඩා වකවරනු ඇත. 

o අවශය පුද්ගලාරක්ෂක උපකරණ (PPE) ඇතුළු ඉහිරීයාම් සඳහා ප්රතිචාර දැක්වීවම් උපකරණ ගබඩා ප්රවද්ශ 

අසල පිහිටා තිවබනු ඇත. 

o ගබඩා ප්රවද්ශවල සිටි  විට වස්වා නියුක්තිකයින් සුුසු PPE භාවිතා කරනු ඇත. 

o අපද්රවය අපාරගමය පෘෂ්ඨ මත ගබඩා වකවරනු ඇත. 

• බහලුම් අවශයතාවන්: 

o අන්තරායකර අන්තේගතයන් වහෝ රසායනික ද්රවය ඇතුළත් බහාලුම් අපාරගමය පෘෂ්ඨ මත ගබඩා වකවරනු 

ඇත. 

o බහාලුම් සහ ඒවාවේ අන්තේගතය අනුකූල වනු ඇත. 

o බහාලුම් වහාඳ තත්ත්වවේ පවතිනු ඇත. 

o බහාලුම් පැහැදිලිව වල්බල් කර පවතිනු ඇත. 

o භාවිතවේ ව ාමැති සෑමවිටම බහාලුම් වසා තැවබනු ඇත. 

o ගිනිගන් ා සුලු ද්රවය බහාලුම් බන්ධ ය කර බිම්ගත/භූගත වකවරනු ඇත. 

o බහාලුම් වගාඩගසා පවතිනු ඇත. 

o අන්තරායකර අන්තේගතයන් ඇතුළත් බහාලුම් බිම ඇද වැීම වැලැක්වීමට සුරක්ෂිත වකවරනු ඇත. 

o අන්තරායකර අන්තේගතයන් සහිත බහාලුම් පැහැදිලිවම අ තුරුදායක යැයි වල්බල් කර අන්තේගතය හා ඒ 

හා සම්බන්ධ උපද්රව හඳු ාගනු ඇත. 

• ඒවා CLS අවශයතාවයන්ට අනුකූල ව  බවට වග බලා ගැනීමට සතිපතා අන්තරායකර අපද්රවය ගබඩා කර  ප්රවද්ශ 

පිළිබඳ පරීක්ෂණ පැවැත්වීම සහ වල්ඛ ගත කිරීම. 

• සාධාරණ කාල සීමා තුළ අන්තරායකර අපද්රවය බැහැර වකවරනු ඇත. වද්ශීය නීතිවේ සීමා නිශ්ිතව දක්වා ව ාමැති 

 ම්, කුඩා ප්රමාණවේ උත්පාදකයක් වලස (මසකට කිවලෝග්රෑම් 1,000 ට අඩු උත්පාද යක් කර ) දි  180-270 ක් 

තුළ වහෝ විශාල ප්රමාණවේ උත්පාදකයක් වලස (කිවලෝග්රෑම් 1,000 ට වඩා උත්පාද ය කිරීම) දි  90 ක් ඇතුළත 

බැහැර කිරීම, බලපත්රලත් සහ අවසර ලද අන්තරායකර අපද්රවය ප්රවාහකයින්, පිරියම් කිරීම සහ බැහැර කිරීවම් පිරියත් 

භාවිතය සහතික කිරීමට US EPA බලන් . 

නිේවද්ශිත පරිචයක් වලස, අන්තරායකර අපද්රවය උප වකාන්ත්රාත්කරුවන් සුුසුකම් ලැබීම හා අධීක්ෂණය 

සඳහා සැපයුම්කරු සම්ූේණ හා සථ්ාවර ක්රියාවලියක් භාවිතා කළ යුතුය. සුුසුකම් ක්රියාවලියට ඇතුළත් 

වීමට හැකියාව ඇති වද්වල්: 

• අන්තරායකර අපද්රවය උප වකාන්ත්රාත්කරු විසින් සම්පුේණ කර  ලද ූේව සුුසුකම් ආකෘති 

පත්රය: 

o කාේය සාධ  ඉතිහාසය 

o වගකීම් රක්ෂණ ආවරණය 

o නීතයානුකූලව අවශය අවසරපත් සහ බලපත්ර පිළිබඳ සාක්ෂිය 



අන්තරායකර අපද්රවය NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 
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• අන්තරායකර අපද්රවය උප වකාන්ත්රාත්කරුවන් භාර ගැනීම සහ ප්රතික්වෂප් කිරීමට ව  නිේණායක 

• අන්තරායකර අපද්රවය උප වකාන්ත්රාත්කරුවේ පරිශ්රවල ස්ථානීය ඇගයීම් සහ පරීක්ෂණ 

• Nike Waste Vendor Management and Evaluation Guidelines ට අනුකූලව වාේෂිකව 
අන්තරායකර අපද්රවය උප වකාන්ත්රාත්කරුවේ වමවහයුම් ඇගයීම 

• අන්තරායකර අපද්රවය උප වකාන්ත්රාත්කරුවන්වේ වාේෂික ඇගයීම සහ අවදා ම් ඇගයීම මත 
පද ම්ව කාලී ව වතෝරා ගැනීවම් ක්රියාවලිය සමාවලෝච ය කිරීම 

• අන්තරායකර අපද්රවය උප වකාන්ත්රාත්කරුවන් පිළිබඳ තමන්වේම සමාවලෝච යක් සිු කිරීවම් අයිතිය Nike සතුය. 

ඊට අමතරව, Nike වවත නිරීක්ෂණය කළ බැහැර කිරීවම් භාවිතයන් වල්ඛ ගත සතයාප ය සැපයීමට Nike විසින් 

සැපයුම්කරුවගන් ඉල්ලීමට ඉඩ ඇත.  

• වමමගින් අේථ දක්වා ඇති පරිදි අන්තරායකර අපද්රවය ස්ථානීයව පිලිස්සීම වහෝ බැහැර කිරීම තහ ම්ය. 

• අන්තරායකර අපද්රවය පරිසරයට බැහැර කිරීම තහ ම්ය. 

6.2.3 පුහුණුව 

අන්තරායකර අපද්රවය කළම ාකරණය 

අන්තරායකර අපද්රවය සමග වැඩ කර  වස්වා නියුක්තිකයින්ව බඳවා ගත් විට, වාේෂිකව සහ උපද්රව, ක්රියාවලි වහෝ ක්රියා 

පටිපාටි වව ස් ව  ඕ ෑම වේලාවක පුහුණු වකවරනු ඇත. වමම පුහුණුවට පහත ඒවා ඇතුළත් වනු ඇත:  

• විභව අන්තරායකර අපද්රවය සියල්ල හඳු ා ගන් ා ආකාරය. 

• ජ  ය වකවර  අන්තරායකර අපද්රවය ප්රමාණය හා පිහිීම තීරණය කර  ආකාරය. 

• හඳු ාගත් අවදා ම වැළැක්වීමට අවශය පියවරවල් තීරණය කර  ආකාරය. 

• ප්රතිපත්ති හා ක්රියා පටිපාටි වයාදාගන් ා ආකාරය. 

• අන්තරායකර අපද්රවය සඳහා කාන්ුවීවම් ප්රතිචාර සැලසුමක් නිේමාණය කර ක්රියාත්මක කර  ආකාරය 

 ප්රවල්ඛ  

1.3 ප්රවල්ඛ  බලන් . 

බැහැර කිරීවම් වාේතා 

අන්තරායකර අපද්රවය වාේතාවලට ඇතුළත් වනු ඇති වද්වල්: 

• අමුද්රවයවේ  ම. 

• වභෞතික තත්වය. 

• ආශ්රිත උපද්රව (ගිනිගැනීමට ඉඩ ඇති, විඛාද ය විය හැකි, විෂ සහිත වහෝ ප්රතික්රියාශීලී) කිසිවක් වවවතාත්. 

• පිරියම්/බැහැර කිරීමට ප්රවාහ ය කළ දි ය හා ප්රමාණය. 

• උත්පාදකයා, ප්රවාහකයා, අතරමැදි ගබඩා පරිශ්ර සහ අවසා  බැහැර කිරීවම් පරිශ්රවේ වයාපාරික  ම සහ ලිපි ය. 

• ප්රවාහ ගත කිරීම ලැබීම සහතික කර  අවසා  බැහැර කිරීවම් පරිශ්රය මගින් අත්සන් කර  ලද ප්රවාහ ගත කිරීවම් 

ප්රකාශ වේ පිටපත.  

වාේතා අවම වශවයන් වසර පහක් තිස්වස්වත් පවත්වාවග  යනු ඇත.  

වව ත් වාේතා 

වේතමා  අවදා ම් ඇගයීම 

අවශය පරිදි නියාම  බලපත්ර 

භාවිතා කර  බලපත්රලාභී/අවසරලත් අන්තරායකර අපද්රවය උප වකාන්ත්රාත්කරුවන්වේ ලැයිස්තුව 

වේතමා  අන්තරායකර අපද්රවය ඉන්වවන්ිය 

වේතමා  ඉහිරීයාවම් ප්රතිචාර සැලසුම 



ඝන අපද්රවය (අන්තරායකර කනාවන අපද්රවය) NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 
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 වයාමු 

Nike Waste Vendor Management and Evaluation Guidance 

පහත සඳහන් CLS: 

• රසාය  ද්රවය කළම ාකරණය  

• ගිනි ආරක්ෂණ කළම ාකරණය  

 ඝ  අපද්රවය (අන්තරායකර ව ාව  අපද්රවය) 

 ප්රමිතිය 

ඝ  අපද්රවය අවම කිරීම සහ කළම ාකරණය කිරීමට සැපයුම්කරු විසින් ක්රියාවලි හා ක්රියා පටිපාටි සංවේධ ය කර 

ක්රියාත්මක කරනු ඇත. 

බලපත්රලාභී හා සුුසුකම්ලත් අපද්රවය ප්රවාහකයින්, ප්රතිචක්රීකරණය කරන් න් සහ බැහැර කිරීවම් පරිශ්ර වතෝරා ගැනීම සහ 
ඔවුන් වගකිවයුතු පාරිසරික කළම ාකරණ පිළිවවත් අනුගම ය කර  බව තහවුරු කිරීමට සැපයුම්කරු ක්රියාවලි හා ක්රියා 

පිළිවවත් සංවේධ ය කර ක්රියාත්මක කරනු ඇත. නිදසුන් සඳහා වගාඩබිමට වහෝ ජලයට විවෘතව බැහැර කිරීමට, දහ ය 
කර  අළු වහෝ ක්ෂාර වැනි අපද්රවය අතුරු නිෂ්පාද  නුසුුසු වලස බැහැර කිරීම වහෝ පාල යකින් වතාරව දහ ය කිරීම වහෝ 

විවමෝච ය කිරීම සඳහා ඉඩ ව ාදීම ඇතුළත් වේ. 

 අවශයතා 

7.2.1 අවදා ම් තක්වස්රුව 

සෑම සැපයුම්කරුවවකුම අවම වශවයන් පහත ඒවා ඇතුළත් ව  වාේෂික ඝණ අපද්රවය (අන්තරායකර ව ාව  අපද්රවය) 

අවදා ම් තක්වස්රුවක් සිු කර එය වල්ඛ ගත කරනු ඇත: 

• ඝ  අපද්රවය සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම, ගබඩා කිරීම, ප්රවාහ ය, ප්රතිචක්රීකරණය සහ බැහැර කිරීම සම්බන්ධ සියලු 

විභව EHS උපද්රව හඳු ාගන් . 

• මා ව වසෞඛයයට හා පරිසරයට ඇති අවදා ම් තීරණය කිරීම.  

• හඳු ාගත් අවදා ම වැළැක්වීමට අවශය පියවරවල් තීරණය කිරීම.  

7.2.2 ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පිළිවවත් 

සෑම සැපයුම්කරුවවකුම අවම වශවයන් පහත සඳහන් දෑ ඇතුළත් ව  ක්රියා පිළිවවත් සංවේධ ය කර ක්රියාත්මක කරනු ඇත: 

• ඝ  අපද්රවය ප්රවාහයන් සියල්ල පිළිබඳ ඉන්වවන්ිය. ඉන්වවන්ියට ජ  ය කළ, ප්රතිචක්රීකරණය කළද සහ බැහැර 

කළ අපද්රවය වේග සහ ප්රමාණයන් සහ බැහැර කිරීවම් පරිශ්රවල  ම් සහ පිහිීම් ඇතුළත් වනු ඇත. 

• අපද්රවය  ැවත භාවිතා කළ හැකි, ප්රතිචක්රීකරණය කළ හැකි සහ ප්රතිචක්රීකරණය කළ ව ාහැකි ප්රවේගවලට වවන් 

කිරීම. වමම එකිව ක අපද්රවය ප්රවේග සඳහා පිරිසිු, වවන් කළ බහාලුම් සැපවයනු ඇත. 

• ඝ  අපද්රවය අඩු කිරීවම් හා අවම කිරීවම් වැඩසටහ ක් වල්ඛ ගත කරන්  සහ ක්රියාත්මක කිරිම. 

නිේවද්ශිත පරිචයක් වලස, සැපයුම්කරු මූලික උපාය මාේගය වලස අපද්රවය අවම කිරීවමන් ආරම්භ ව  

සහ අවසා  පියවර වලස භස්මීකරණය වකවර  Nike අපද්රවය භාරකාරීත්ව ධූරාවලියට අනුව ඝ  

අපද්රවය කළම ාකරණය කළ යුතුය: 

1. මූලාශ්රය අඩු කිරීම 

2. ගෘහසථ් ප්රතිචක්රීකරණය 

3. සංවෘත ලූප ප්රතිචක්රීකරණය 

4. Nike අනුග්රාහක වැඩසටහන් ප්රතිචක්රීකරණය 

5. Down cycling 

6. බලශක්තිය ප්රතිසාධ ය කිරීම 



ඝන අපද්රවය (අන්තරායකර කනාවන අපද්රවය) NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 32 වැනි පිටුව 

 

7. වපාළව වගාඩකිරීම 

8. භසම්ීකරණය 

• ගබඩා ප්රවද්ශ අවශයතාවන්: 

o ගබඩා ප්රවද්ශ සුරක්ෂිත වකවරනු ඇත: 

o කාලගුණය, සතුන් සහ අ වසර පිවිසීවමන් අන්තේගතය ආරක්ෂා කිරීම සහ සුරක්ෂිත කිරීමට ගබඩා ප්රවද්ශ 

ආවරණය කර සියලු පැති පවහන්ම ආවරණය වකවරනු ඇත. 

o ගබඩා ප්රවද්ශවලට සුුසු සංඥා තිවබනු ඇත. 

o ගබඩා ප්රවද්ශවලට ප්රමාණවත් වාතාශ්රය ලැවබනු ඇත. 

o ගබඩා ප්රවද්ශවල හදිසි අවස්ථාවලදී ඇස ්වස්දීම සහ/වහෝ ස් ා  ස්ථා  තිවබනු ඇත. 

o ගබඩා ප්රවද්ශවල සුුසු ගිනි වැළැක්වීවම් සහ ආරක්ෂක උපකරණ තිවබනු ඇත. 

o ගබඩා ප්රවද්ශවල ආහාර ගැනීම, ුම් පා ය කිරීම සහ මත්පැන් පා ය කිරීම තහ ම් ය. 

o ගැලුම් 55 ක් (ආසන්  වශවයන් ලීටේ 200) ට වඩා ඇති අමුද්රවය සඳහා ද්විතීයික බහලුමක් තිවබනු ඇත. 

o ද්විතියික බහාලුම විශාලතම බහාලුවම් පරිමාවවන් 110% ක් වනු ඇත. 

o බහාලුම් අතර ප්රමාණවත් අන්තරාල අවකාශයක් පවත්වා ගැව නු ඇත. 

o ගබඩා ප්රවද්ශවල සිටි  විට වස්වා නියුක්තිකයින් සුුසු PPE භාවිතා කරනු ඇත. 

o අපද්රවය අපාරගමය පෘෂ්ඨ මත ගබඩා වකවරනු ඇත. 

• බහලුම් අවශයතාවන්: 

o බහාලුම් සහ ඒවාවේ අමුද්රවය අනුකූල වනු ඇත. 

o බහාලුම් වහාඳ තත්ත්වවේ පවතිනු ඇත. 

o බහාලුම් පැහැදිලිව වල්බල් කර පවතිනු ඇත. 

o බහාලුම් වගාඩගසා පවතිනු ඇත. 

• අවසරපත්රලාභී සහ බලපත්රලාභී ඝ  අපද්රවය ප්රවාහ , ප්රතිචක්රීයකරණ සහ බැහැර කිරීවම් සමාගම් භාවිතා කරන් .  

o ඉවලක්වොනික අපද්රවය (ඉ-අපද්රවය) Nike E-Waste Recycler Standard ට අනුකූලව ප්රතිචක්රීකරණය 

වකවරනු ඇත.  

නිේවද්ශිත පරිචයක් වලස, මසකට ඝ  අපද්රවය කිවලෝග්රෑම් 4,000 කට (රාත්තල් 8,818) වඩා උත්පාද ය 
කර  පරිශ්ර ඝ  අපද්රවය උප වකාන්ත්රාත්කරුවන් සුුසුකම් ලැබීම හා අධීක්ෂණය සඳහා සම්ූේණ හා 

ස්ථාවර ක්රියාවලියක් භාවිතා කළ යුතුය. සුුසුකම් ක්රියාවලියට ඇතුළත් වීමට හැකියාව ඇති වද්වල්: 

• ඝ  අපද්රවය උප වකාන්ත්රාත්කරු විසින් සම්පුේණ කර  ලද ූේව සුුසුකම් ආකෘති පත්රය: 

o කාේය සාධ  ඉතිහාසය. 

o වගකීම් රක්ෂණ ආවරණය. 

o නීතයානුකූලව අවශය අවසරපත් සහ බලපත්ර පිළිබඳ සාක්ෂිය. 

• ඝ  අපද්රවය උප වකාන්ත්රාත්කරුවන් භාර ගැනීම සහ ප්රතික්වෂප් කිරීමට ව  නිේණායක. 

• ඝ  අපද්රවය උප වකාන්ත්රාත්කරුවේ පරිශ්රවල සථ්ානීය ඇගයීම් සහ පරීක්ෂණ. 

• Nike Waste Vendor Management and Evaluation Guidelines ට අනුකූලව වාේෂිකව 

ඝ  අපද්රවය උප වකාන්ත්රාත්කරුවේ වමවහයුම් ඇගයීම. 

• ඝ  අපද්රවය උප වකාන්ත්රාත්කරුවන්වේ වාේෂික ඇගයීම සහ අවදා ම් ඇගයීම මත පද ම්ව 

කාලී ව වතෝරා ගැනීවම් ක්රියාවලිය සමාවලෝච ය කිරීම. 

• වමමගින් අේථ දක්වා ඇති පරිදි ඝ  අපද්රවය ස්ථානීයව පිලිස්සීම වහෝ බැහැර කිරීම තහ ම්ය. 

• ඝ  අපද්රවය පරිසරයට බැහැර කිරීම තහ ම්ය. 

7.2.3 පුහුණුව 

ඝ  අපද්රවය කළම ාකරණය 

ඝ  අපද්රවය සමග වැඩ කර  වස්වා නියුක්තිකයින්ව බඳවා ගත් විට, වාේෂිකව සහ උපද්රව, ක්රියාවලි වහෝ ක්රියා පටිපාටි 



ඝන අපද්රවය (අන්තරායකර කනාවන අපද්රවය) NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 
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වව ස් ව  ඕ ෑම වේලාවක පුහුණු වකවරනු ඇත. වමම පුහුණුවට පහත ඒවා ඇතුළත් වනු ඇත: 

• ඝ  අපද්රවය සහ අන්තරායකර අපද්රවය අතර වව ස හඳු ාගන් ා ආකාරය. 

• ප්රතිචක්රීකරණය සඳහා රැස ්කර  ද්රවය අපවිත්රවීම හඳු ාගන් ා සහ වළක්වාගන් ා ආකාරය. 

• ප්රතිපත්ති හා ක්රියා පටිපාටි වයාදාගන් ා ආකාරය. 

• නිසි වලස ඝ  අපද්රවය සම්බන්ධව කටයුතු කර , ගබඩා කර , වල්ඛ ගත කර  සහ බැහැර කර  ආකාරය. 

• මූලාශ්රය අඩු කිරීම සඳහා නිශ්ිත වමවහයුම් ක්රියා පිළිවවත්. 

• PPE භාවිතා කර  ආකාරය. 

 ප්රවල්ඛ  

1.3 ප්රවල්ඛ  බලන් . 

බැහැර කිරීවම් සහ ප්රතිචක්රියකරණය කිරීවම් වාේතා 

ඝ  අපද්රවය බැහැර කිරීවම් සහ ප්රතිචක්රියකරණය කිරීවම් වාේතා අවම වශවයන් වසර තු ක් තිස්වස්වත් පවත්වා වග  යනු 

ඇත. අපද්රවය විස්තරය, පරිමාව, ප්රවාහ ගත කළ දි ය, ප්රවාහ ගත කිරීවම් ගම ාන්තය සහ එය බැහැර කිරීම වහෝ 
ප්රතිචක්රීකරණය කිරීමට ප්රවාහ ගත කර ඇත් ම් ඒ බව ද සඳහන් ප්රවාහ ගත කිරීවම් භාණ්ඩ ලැයිස්තුව වාේතාවලට ඇතුළත් 

වේ.  

වව ත් වාේතා  

වේතමා  අවදා ම් ඇගයීම 

අවශය පරිදි නියාම  බලපත්ර 

භාවිතා කර  බලපත්රලාභී/අවසරලත් ඝ  අපද්රවය අවලවිකරුවන්වේ ලැයිස්තුව 

 වයාමු 

Nike Waste Vendor Management and Evaluation Guidance 

Nike E-Waste Recycler Standard 

පහත සඳහන් CLS: 

• රසාය  ද්රවය කළම ාකරණය  

• ගිනි ආරක්ෂණ කළම ාකරණය 

https://nike-public.box.com/s/rtdavja0qxxaw7tobmjkounq1r4rts75


අපජලය NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 
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ජලය වටි ා වදයක් වේ 

 අපජලය 

 ප්රමිතිය 

සැපයුම්කරු වද්ශීය නීතිය හා වරගුලාසි සහ CLS වලට අනුකූලව මිරිදිය ඉවත් කර ගැනීම් අවම කර  අතර අපජලය බැහැර 

කරයි. සැපයුම්කරු සිය ජල අවදා ම අවවබෝධ කර ගැනීමට සහ කළම ාකරණය කිරීමට උත්සාහ කර  අතර ජලය අඩු 

කිරීම සහ වමවහයුම්වල කාේයක්ෂමතාව ප්රවේධ ය කරයි. 

 අවශයතා 

8.2.1 අවදා ම් තක්වස්රුව 

සෑම සැපයුම්කරුවවකුම අවම වශවයන් පහත ඒවා ඇතුළත් ව  වාේෂික අපජල අවදා ම් තක්වස්රුවක් සිු කර එය 

වල්ඛ ගත කරනු ඇත: 

• ගෘහස්ථ (වන්වාසිකාගාර, මුළුතැන්වගවල්,  ා  මල්, වැසිකිළි), කාේමික අපජලය, වව ත් අපහරණ පද්ධති වලින් 

ජ  ය ව  අපජලය (උදාහරණ වලස අම්ල පිරිසිුකර  සහ වබායිවල්රු කුළුණු පිරිසිුකර  ඇතුලත් වේ) සහ වැසි 

ජලය ඇතුළු සියලුම අපජල මූලාශ්ර හඳු ාගැනීම. 

• ගුණාත්මකභාවය හා පරිමාමිතික ප්රවාහ අනුපාතය අවවබෝධ කර ගැනීම සහ සෑම වේගයකම අපජල බැහැර කිරීම්වල 

EHS උපද්රව සංලක්ෂිත කිරීම.  

• අනුකූල ව ාව  අපජල බැහැර කිරීවමන් ඇතිවීමට ඉඩ ඇති බලපෑම් වටහා ගන් . වද්පල මායිවම් එක් විසේජ  

ලක්ෂයයකට වඩා ඇති පරිශ්ර සඳහා, එකිව ක විසේජ වයහි පහළ වකාටසට සිුව  බලපෑම වටහා ගන් .  

• පාරිසරික අවදා ම් අවම කිරීමට පාල  පියවර (උදාහරණ සඳහා පුහුණුව, පරීක්ෂා කිරීම සහ අපජල පවිත්රාගාර 

පාල  ඇතුළත් වේ) හඳු ාගන් . 

8.2.2 ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පිළිවවත් 

සෑම සැපයුම්කරුවවකුම ප්රතිපත්ති නිේවච ය කර අවම වශවයන් පහත සඳහන් දෑ ඇතුළත් ව  අපජල කළම ාකරණය 

සඳහා ව  ක්රියා පිළිවවත් ක්රියාත්මක කරනු ඇත: 

• පිරියම් ව ාකළ අපජලය පරිසරයට බැහැර කිරීම සපුරා තහ ම් වේ. වමයට සීමා ව ාවූ වපාකුණු සහ කලපු 

ඇතුළත් වේ. 

• වලංගු වමවහයුම් බලපත්රයක් පවත්වාවග  යාම. 

• අවශය සියලුම විසේජ  බලපත්ර සහ/වහෝ ගිවිසුම් ලබා ගැනීම. 

• අදාළ ව  සියලුම වරගුලාසි, ප්රමිති සහ අවසර අවශයතා වලට අනුකූල බව වපන්ව  විශ්වල්ෂණාත්මක පරීක්ෂණ 

ප්රතිඵල ඇතුළුව අපජල පවිත්රාගාර උපකරණ ඉන්වවන්ියක් පවත්වාවග  යාම. වාේෂික පද මින් ඉන්වවන්ි 

සමාවලෝච ය වකවේ. ඉන්වවන්ි, අවම වශවයන්, වමවස් වනු ඇත: 

o භාවිතා කර  එකිව ක වේගවේ අපජල පිරියම් කිරීවම් උපකරණ නිේවච ය කර අපජලවයහි ඇති අපවිත්ර 

ද්රවය පිරියම් කිරීමට එය සුුසු බව ආදේශ ය කරන් .  

o නිෂ්පාද  ක්රියාවලිවයන් අපජලය මිරිදිය, සිසිල  ජලය, වැසි ජලය වහෝ පිරිසිු වස්ුම් ජලය සමග තනුක 

කිරීම සිු ව ාව  බව තහවුරු කරන් . තනුක කිරීම පරිසර දූෂණය පාල ය කිරීමට පිළිගත හැකි 

ආකාරවලින් එකක් ව ාවේ. 

o අපජලය පිරියම් කිරීවම් උපකරණ සඳහා වල්ඛ ගත පරීක්ෂණයක් සහ  ඩත්තු කාලසටහ ක් 

• අපජලය හා අපජලය සම්බන්ධ වරාන් වබාර සඳහා නියැදිකර  සැලසුමක් සංවේධ ය කර ප්රකාශයට පත් කරන් .  

• අපජල පවිත්රාගාරය තුළ වක්න්ීය ස්ථා යක වද්ශීය අවශයතා/පරාමිති පළ කරන් . 

• ජලය  ැවත භාවිතා කිරීම සහ අපජල ප්රමාණය අඩු කිරීමට අවම කිරීවම් උත්සාහ. 

• අිකරණ බලය ඇති බලධාරීන්ට අනුකූලව අපජල නියැඳි කිරීම සහ පරීක්ෂා කිරීම. අමතර වශවයන්, සෑම 

සැපයුම්කරුවවකුම Nike Wastewater අවශයතාවයන්ට අනුකූලව ඔවුන්වේ අපජල බැහැර කිරීම් නියැඳි කර 



අපජලය NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 35 වැනි පිටුව 

 

පරීක්ෂා කරනු ඇත.  

• වද්ශීය වරගුලාසි වලට අනුව වරාන් වබාර අ තුරුදායක වහෝ අ තුරුදායක ව ාව  වලස වේගීකරණය කර 

ඇත්දැයි තීරණය කිරීමට අිකරණ බලය ඇති බලධාරීන්ට අනුකූලව වරාන් වබාර නියැඳි කිරීම හා පරීක්ෂා කරන් . 

වමම භාවිතයන් විවශ්ෂවයන් අනුමත කර  නියාම  බලපත්රයක් ව ාමැතිව වකාම්වපෝස්ට්ට, වපාවහාර පිරවුම් ද්රවය 

වහෝ වව ත් භූමි වයදවුමක් වලස වමම වේගවල වරාන් වබාර භාවිතා කළ ව ාහැකිවනු ඇත. 

• අපජලය හා වරාන් වබාර සඳහා අදාළ සම්මත ක්රමවල ප්රවීණතාවය වපන්නුම් කර ඇති ISO 17025 අනුමත 

විශ්වල්ෂණ පරීක්ෂණාගාරයක් භාවිතා කරන් . Nike’s Wastewater අවශයතාවවේ වකාටසක් වලස 

සැපයුම්කරුවවකු ZDHC අපජල මාේවගෝපවද්ශවේ අවශයතා සපුරාල  විට, ZDHC පද ම විසින් පිළිගත්/අනුමත 

කළ රසාය ාගාරයක් මගින් පරීක්ෂා කිරිම සිු වකවරනු ඇත. රවට්ට/කලාපවේ පිළිගත්/අනුමත විදයාගාරයක් 

ව ාමැති විට, සුුසු රසාය ාගාරයක් හඳු ාගැනීමට ඔවුන් ZDHC පද වමන් උපවදස් ලබා ගනු ඇත.  

• අනුකූල ව ාවීම් විසඳීම සඳහා ක්රියාවලියක් සංවේධ ය කරන් . වමම ක්රියාවලියට අනුකූල ව ාව  මූල වහ්තු 
විශ්වල්ෂණය සහ අනුකූල ව ාව  බව  ැවත සිුව ාව  පරිදි නිවැරදි කිරීවම් ක්රියාකාරී සැලසුමක් සංවේධ ය 

කිරීම ඇතුළත් වනු ඇත. ජලය හා සම්බන්ධ අනුකූල ව ාවීම් පිළිබඳ ඕ ෑම වදයක් ගැ  Nike වවත සක්රීයව දැනුම් 

වදන් . 

• ඉල්ලූ විට Nike හි පුද්ගලයන් විසින් සමාවලෝච ය කිරිම සඳහා අපජල විශ්වල්ෂණ ප්රවල්ඛ  පවත්වා වග  යන්  

සහ පරීක්ෂණ ප්රතිඵල Nike විසින්  ම් කර  ලද වාේතාකරණ වේදිකාව හරහා ලබා ගැනීමට කටයුතු සලස්වන් .  

8.2.3 පුහුණුව 

සෑම සැපයුම්කරුවවකුම තම  ව වස්වා නියුක්තිකයින් දිශා ති කිරිවම්/බඳවා ගැනීවම් පුහුණු කිරීවම් වකාටසක් වලස වස්වා 

නියුක්තිකයින්ට මූලික මිරිදිය සංරක්ෂණය සහ අපජලය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීවම් පුහුණුවක් ලබා වදනු ඇත. පුහුණුවට පහත 

ඒවා ඇතුළත් වනු ඇත: 

• අපජල බැහැර කිරීම් වේග, විසේජ  ස්ථා  සහ මූලාශ්රයන්. 

• පිරියම් ව ාකළ අපජලය පරිසරයට බැහැර කිරීවම් ප්රතිවිපාක. 

අපජල පවිත්රාගාර පද්ධති(ය) ක්රියාත්මක කිරීම හා  ඩත්තු කිරීමට වගකිව යුතු වස්වා නියුක්තිකයින්ට ඉහත දක්වා ඇති 

පුහුණුව වමන්ම පුහුණුව සහ පහත සඳහන් ඒවාවේ පුහුණුව ද ලැවබනු ඇත: 

• පුද්ගලාරක්ෂක උපකරණ (PPE)භාවිතා කිරීම. 

• මිරිදිය ප්රතිචක්රීයකරණ උපකරණ ඇතුළුව ලැවබ  මිරිදිය පිරිපහු උපකරණ ක්රියාත්මක කිරීම හා  ඩත්තු කිරීම. 

• වමවහයුම් දත්ත රැස ්කිරීම ඇතුළුව අපජලය පිරියම් කිරීවම් පද්ධති ක්රියාත්මක කිරීම හා  ඩත්තු කිරීම. 

• නිසි නියැඳිකරණ තාක්ෂණ සහ ක්රියා පිළිවවත්. 

• අපජල අනුකූල ව ාවීම්වලට වහ්තු ව  වව ස්වීම් නිරාකරණය කිරීමට සහ විසඳීමට වදෝෂ නිේණය සහ මූල වහ්තු 

විශ්වල්ෂණය. 

• ක්රියාවලි වව ස්වීම් සහ අනුකූල ව ාවීම් නිරාකරණය කිරීමට නිවැරදි කිරීවම් ක්රියා සැලසුම් සංවේධ ය කිරීම. 

 ප්රවල්ඛ   

1.3 ප්රවල්ඛ  බලන් . 

පුහුණු වාේතා 

ජලය සහ අපජල පිරියම් කිරීවම් උපකරණ ක්රියාත්මක කිරීම හා  ඩත්තු කිරීමට වගකිව යුතු පුද්ගලයින් පුහුණු කර ඇති අතර 

වමම රාජකාරි ඉටු කිරීමට පුහුණු කර සහ සුුසුකම් ලබා ඇති බව වපන්නුම් කර  ප්රවල්ඛ . ප්රවල්ඛ වලට උදාහරණ සඳහා 

ජලය හා අපජල පවිත්රකරණය ඉගැන්වීමට සුුසුකම්ලත් ආයත වලින් නිකුත් කර  ලද සහතික ඇතුළත් වේ.  

වස්වා නියුක්තික පුහුණු වාේතා ලද හැකි වනු ඇති අතර අවම වශවයන් අවුරුු තු ක්වත් රඳවා ගනු ඇත. 

වව ත් වාේතා 

වේතමා  අපජල අවදා ම ඇගයීම සහ විසේජ  හා පරිසර දූෂණය පාල ය කිරීවම් උපකරණවල ඉන්වවන්ි. 

වේතමා  අපජල බැහැර කිරීවම් බලපත්ර. 

පරිසර දූෂණය පාල ය කිරීවම් උපකරණ සඳහා ව  පරීක්ෂණ අවම වශවයන් වසර තු ක් තිස්වස්වත් පවත්වා වග  යනු ඇත. 



අපජලය NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 36 වැනි පිටුව 

 

පරිසර දූෂණය පාල ය කිරීවම් උපකරණ  ඩත්තු කිරීම හා අලුත්වැඩියා කිරීවම් වාේතා උපකරණවල ආයු කාලය පුරාවට 

පවත්වාවග  යනු ඇත. 

අපජලය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ව  රසාය ාගාර විශ්වල්ෂණ ප්රතිඵල අවම වශවයන් අවුරුු පහක් වහෝ  වතම ප්රතිඵල 

පවත්වාගනු ලැවබ්. 

ඒකරාශි වූ වරාන් වබාර සඳහා බැහැර කිරීවම් ලිපි වල්ඛ  අවම වශවයන් වසර පහක් තිස්වස්වත් පවත්වාවග  යනු ඇත. 

 වයාමු 

Nike Wastewater CLS Requirement Guidance 

ZDHC අපජල මාේවගෝපවද්ශය, www.zdhc.org 

 

https://nike-public.box.com/s/bu9peuqr2qtdfdcv604eubf6oq9sgq7n
http://www.zdhc.org/


රසායන ද්රවය කළමනාකරණය NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 37 වැනි පිටුව 

 

රසාය  ද්රවය සුුසු පරිදි කළම ාකරණය වකවේ 

 රසාය  ද්රවය කළම ාකරණය 

 ප්රමිතිය 

සැපයුම්කරු රසාය  ද්රවය කළම ාකරණය සඳහා අඛණ්ඩ, ඵලදායී හා නීතිමය වශවයන් අනුකූල ප්රවේශයක් වපන්නුම් කරයි. 

රසාය  ද්රවය ප්රසම්පාද ය, නිසි වලස පරිහරණය කිරීම, ගබඩා කිරීම, භාවිතය, සහ බැහැර කිරීමට පහසුකම් සැලසීම මගින් 

වස්වා නියුක්තිකයින්ට, පරිසරයට සහ පාරිවභෝගිකයින්ට ඇතිව  රසායනික අවදා ම වැඩසටහ  මගින් පැහැදිලිව 

හඳු ාවග  එය අවම කරයි.  

සීමා කර ඇති ද්රවය කළම ාකරණය, අන්තරායකර ද්රවය සහ ගබඩා ටැංකි සඳහා ව  CLS වමම CLS තුළ ඇති අවශයතා 

මගින් ප්රතිස්ථාප ය වේ. 

 අවශයතා 

9.2.1 අවදා ම් තක්වස්රුව 

සෑම සැපයුම්කරුවවකුම අවම වශවයන් පහත ඒවා ඇතුළත් ව  වාේෂික රසාය  ද්රවය කළම ාකරණ අවදා ම් 

තක්වස්රුවක් සිු කර එය වල්ඛ ගත කරනු ඇත: 

• සියලු රසාය  ද්රවය, අන්තරායන් සහ ඒවා එකිව ක හා සම්බන්ධව ඇතිවීමට ඉඩ ඇති සීමා කර ඇති ද්රවය සියල්ල 

හඳු ාගන් . 

• භාවිතා වකවර  සහ ගබඩා වකවර  රසායනික ද්රවයවල ප්රමාණය හා පිහිීම තීරණය කිරීම. 

• මා ව වසෞඛයයට සහ පරිසරයට ඇති අවදා ම් තීරණය කිරීම. 

• හඳු ාගත් අවදා ම් වැළැක්වීමට අවශය පියවරවල් තීරණය කිරීම. 

9.2.2 ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පිළිවවත් 

සෑම සැපයුම්කරුවවකුම අවම වශවයන් පහත ඒවා ආවරණය ව  නිසි වලස පරිහරණය, ගබඩා කිරීම, භාවිතය සහ බැහැර 
කිරීම ඇතුළුව රසාය  ද්රවය කළම ාකරණය හා සම්බන්ධ අවදා ම අවම කිරීම වහෝ තුරන් කිරීමට ක්රියා පිළිවවත් වයාදාගනු 

ඇත: 

• වමවහයුම් තැනීවම් අවදා මක් ඇති රසායනික ද්රවය කිසිවක් ඇතුළුව සියලුම රසාය  ද්රවයවල නිවැරදි 

ඉවලක්වොනික ඉන්වවන්ියක් පවත්වා ගැනීම (උදාහරණ සඳහා රසදිය වහෝ PCB ඇතුළත් වේ). 

• සියළුම ආරක්ෂිත දත්ත පිකා (SDS) පිළිබඳ නිවැරදි ඉවලක්වොනික ඉන්වවන්ියක් පවත්වා ගැනීම. 

• ZDHC නිෂ්පාද ය සීමා කළ ද්රවය ලැයිස්තුව (MRSL) සහ Nike සීමිත ද්රවය ලැයිස්තුව (RSL) හි  වතම 

යාවත්කාලී  අනුවාදයට පිවිසී අවශයතා සපුරාල  බව සහතික කරන් . 

• පහත සඳහන් ඒවා ඇතුලුව අනුකූල රසායනික සංවයෝග ලබා ගැනීවම් ප්රවේශය වල්ඛ ගත කරන් : 

o අනුමත රසාය  ද්රවය සැපයුම්කරුවන් හඳු ාගැනීම.  

o අනුකූල සූත්රකරණය හඳු ාගැනීම. 

• MRSL සහ/වහෝ RSL සමග අනුකූල ව ාව  රසායනික සූත්රකරණ, ද්රවය හා නිෂ්පාද  හඳු ාවග  වේග කරන් . 

• ගබඩා ප්රවද්ශ අවශයතාවන්: 

o ගබඩා ප්රවද්ශ සුරක්ෂිත වකවරනු ඇත: 

o කාලගුණය, සතුන් සහ අ වසර පිවිසීවමන් අන්තේගතය ආරක්ෂා කිරීම සහ සුරක්ෂිත කිරීමට ගබඩා ප්රවද්ශ 

ආවරණය කර සියලු පැති පවහන්ම ආවරණය වකවරනු ඇත. 

o ගබඩා ප්රවද්ශවලට සුුසු සංඥා තිවබනු ඇත. 

o ගබඩා ප්රවද්ශවලට ප්රමාණවත් වාතාශ්රය ලැවබනු ඇත. 

o ගබඩා ප්රවද්ශවල හදිසි අවස්ථාවලදී ඇස ්වස්දීම සහ/වහෝ ස් ා  ස්ථා  තිවබනු ඇත. 

o ගබඩා ප්රවද්ශවල සුුසු ගිනි වැළැක්වීවම් සහ ආරක්ෂක උපකරණ තිවබනු ඇත. 



රසායන ද්රවය කළමනාකරණය NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 38 වැනි පිටුව 

 

o ගබඩා ප්රවද්ශවල ආහාර ගැනීම, ුම් පා ය කිරීම සහ මත්පැන් පා ය කිරීම තහ ම් ය. 

o ගැ.55 ක් (ආසන්  වශවයන් ලී.200) ට වඩා ඇති අමුද්රවය සඳහා ද්විතීයික බහලුමක් තිවබනු ඇත. 

o ද්විතියික බහාලුම විශාලතම බහාලුවම් පරිමාවවන් 110% ක් වනු ඇත. 

o බහාලුම් අතර ප්රමාණවත් අන්තරාල අවකාශයක් පවත්වා ගැව නු ඇත. 

o ගිනිගත හැකි සහ දහ ය විය හැකි ද්රවය ජ්වල  මූලාශ්රයන්වගන් බැහැරව ගබඩා වකවරනු ඇත. 

o අනුකූල ව ාව  ද්රවය වවන් වකවරනු ඇත. 

o අවශය PPE ඇතුළු ඉහිරීයාම් සඳහා ප්රතිචාර දැක්වීවම් උපකරණ ගබඩා ප්රවද්ශ අසල පිහිටා තිවබනු ඇත. 

o ගබඩා ප්රවද්ශවල සිටි  විට වස්වා නියුක්තිකයින් සුුසු PPE භාවිතා කරනු ඇත. 

• බහලුම් අවශයතාවන්: 

o භාජ  අපාරගමය පෘෂ්ඨ මත ගබඩා වකවරනු ඇත. 

o බහාලුම් සහ ඒවාවේ අමුද්රවය අනුකූල වනු ඇත. 

o බහාලුම් වහාඳ තත්ත්වවේ පවතිනු ඇත. 

o බහාලුම් පැහැදිලිව වල්බල් කර පවතිනු ඇත. 

o භාවිතවේ ව ාමැති සෑමවිටම බහාලුම් වසා තැවබනු ඇත. 

o ගිනිගන් ා සුලු ද්රවය බහාලුම් බන්ධ ය කර බිම්ගත/භූගත වකවරනු ඇත. 

o බහාලුම් වගාඩගසා පවතිනු ඇත. 

o අන්තරායකර අන්තේගතයන් ඇතුළත් බහාලුම් බිම ඇද වැීම වැලැක්වීමට සුරක්ෂිත වකවරනු ඇත. 

o අන්තරායකර අන්තේගතයන් සහිත බහාලුම් පැහැදිලිවම අ තුරුදායක යැයි වල්බල් කර හැඳුනුම සහ 

උපද්රව සඳහන් වකවරනු ඇත. 

o භූගත ගබඩා ටැංකි ද ව  බහාලුම්වල ක්රියාකාරී කාන්ුවීම් හඳු ාගැනීවම් පද්ධතියක් සහ පමණ ඉක්මවා 

පිරවුම් ආරක්ෂණ උපාංගයක් ක්රියාත්මක වේ. 

• ක්රම චේයාව සහ අහඹු පරීක්ෂාව පිළිබඳ RSL මග වපන්වීම අනුගම ය කර RSL හි ලැයිස්තුගත කර ඇති සියලුම 

රසායනික සීමාවන්ට අනුකූලවීම. 

RSL පරීක්ෂා කිරීම අසමත් ව  ඕ ෑම ද්රවයයක් වහෝ අයිතමයක් නිවරෝධාය ය වකවරනු ඇත. 

• මූලික වූ වහ්තුව සහ නිවැරදි කිරීවම් ක්රියාමාේග පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක ප්රවල්ඛ  ඇතුළුව RSL පරීක්ෂණය අසමත් 

වූ අවස්ථාවකදී RSL අසමත්වීම විසඳීවම් ක්රියාවලිය අනුගම ය කිරිම. 

• රසාය  ද්රවය භාවිතා කර  හා ගබඩා වකවර  ස්ථා වල ඉහිරීයාම් සඳහා ප්රතිචාර දැක්වීවම් වල්ඛ ගත සැලසුමක් 

සහ අදාළ උපකරණ තිවබ්දැයි සහතික කරන් . 

• රසාය  ද්රවය කාේයක්ෂමතාව හා අවම කිරීවම් වැඩසටහ ක් වල්ඛ ගත කරන්  සහ ක්රියාත්මක කිරිම.  

නිේවද්ශිත පරිචයක් වලස, රසාය  ද්රවයවල ඵලදායිතාවය වැඩිදියුණු කිරීමට සැපයුම්කරු වාේෂික 

සැලසුමක් සංවේධ ය කළ යුතුය. 

9.2.3 පුහුණුව 

රසාය  ද්රවය සමග වැඩ කර  වස්වා නියුක්තිකයින්ව බඳවා ගත් විට, වාේෂිකව සහ උපද්රව, ක්රියාවලි වහෝ ක්රියා පටිපාටි 

වව ස් ව  ඕ ෑම වේලාවක පුහුණු වකවරනු ඇත. වාේෂික පුහුණුවට අමතරව, සෑම වදවසරකටම වරක් නිශ්ිත RSL 

අනුකූලතා පුහුණුවක් අවශය වේ.  

වාේෂික පුහුණුවට ඇතුළත් වන්වන්: 

• සියලු රසායනික ද්රවය හඳු ාගන් ා ආකාරය 

• භාවිතා වකවර  රසායනික ද්රවයවල ප්රමාණය හා පිහිීම තීරණය කර  ආකාරය. 

• හඳු ාගත් අවදා ම වැළැක්වීමට අවශය පියවරවල් තීරණය කර  ආකාරය.  

• ප්රතිපත්ති හා ක්රියා පටිපාටි වයාදාගන් ා ආකාරය. 

• රසාය  ද්රවය සඳහා කාන්ුවීවම් ප්රතිචාර සැලසුමක් නිේමාණය කර ක්රියාත්මක කර  ආකාරය. 

පහත සඳහන් පුහුණුව අදාළ සියලුම වස්වා නියුක්තිකයින් සඳහා වේ: 
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• RSL අනුකූලතාවය කළම ාකරණය කර  ආකාරය. Chemistry Playbook බලන්  

• රසාය  ද්රවය ඵලදායී වලස කළම ාකරණය කර  ආකාරය. Chemistry Playbook බලන්  

• වපාළවට ඉහළින් සහ භූගතව ඇති ගබඩා ටැංකි සඳහා රසාය  ද්රවය පරීක්ෂා කර  සහ මාරු කර  ආකාරය.  

 ප්රවල්ඛ   

1.3 ප්රවල්ඛ  බලන් . 

වේතමා  අවදා ම් ඇගයීම 

වේතමා  රසාය  ද්රවය ඉන්වවන්ිය 

සංරක්ෂිත රසාය  ද්රවය ඉන්වවන්ිය රසායනික ද්රවය භාවිත කාලය හා වසර 30 ක් සඳහා  ඩත්තු වකවරනු ඇත 

සියලුම රසායනික ද්රවය සඳහා වේතමා  ආරක්ෂක දත්ත පත්රය (SDS) 

සංරක්ෂිත SDS රසායනික ද්රවය භාවිත කාලය හා වසර 30 ක් සඳහා 

භාවිතා කළ කාලයට අවුරුු 30 ක එකතුවක් තිස්වස් තබා ගැව   භූගත ගබඩා ටැංකි සඳහා වාේෂික වල්ඛ ගත 
සම්ූේණත්වය පරීක්ෂා කිරීම 

අවුරුු 10 ක් තිස්වස්වත් RSL පරීක්ෂණ වාේතා පවත්වා ගැනීම 

වේතමා  ඉහිරීයාවම් ප්රතිචාර සැලසුම 

 වයාමු 

Chemistry Playbook 

 

 

https://about.nike.com/pages/chemistry-restricted-substances-list
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ආරක්ෂිත 

වස්වා ස්ථා ය ආරක්ෂිතයි 

සැපයුම්කරු ආරක්ෂිත වස්වා ස්ථා  සැකසුමක් සපය  අතර, වැඩ කර  කාලය තුළ වහෝ සැපයුම්කරුවේ පරිශ්ර ක්රියාත්මක 

කිරීවම් ප්රතිඵලයක් මගින් ඇතිව , එයට සම්බන්ධ වහෝ එතුළ සිුව  අ තුරු හා තුවාල වැළැක්වීමට අවශය පියවර ගනී. 

සියළුම වස්වා නියුක්තිකයින්වේ ආරක්ෂාවට ඇතිවීමට ඉඩ ඇති අවදා ම් හඳු ා ගැනීමට, වළක්වා ගැනීමට, සහ ඒවාට 

ප්රතිචාර දැක්වීමට සැපයුම්කරු සතුව පද්ධති ඇත.  

වමම වකාටසට පහත සඳහන් CLS ඇතුළත් වේ: 

• වපාු වස්වාස්ථා  සුරක්ෂිතතාව 

• යන්ත්ර සුරක්ෂිතතාව 

• සහතිකලත් පරීක්ෂක ආවරණය 

• සීමිත ඉඩ 

• වකාන්ත්රාත්කරුවේ ආරක්ෂාව 

• අන්තරායකර ශක්තිය පාල ය කිරීම (LOTO) 

• විුලි ආරක්ෂාව 

• ඇද වැීම්වලින් ආරක්ෂාව 

•  ඩත්තු ආරක්ෂාව 

• තුවාල හා අසනීප කළමනාකරණය 

• ීඩ  බඳුන් සහ සම්ීඩිත වාතය 

• රථවාහ  හා වාහ  කළම ාකරණය 

• බල ගැන්වූ කාේමික ෙක්රථ 

 වපාු වසව්ාස්ථා  සුරක්ෂිතතාව 

 ප්රමිතිය 

වස්වා ස්ථා  පරිසරය හා සම්බන්ධ අවදා ම අඩු කිරීම වහෝ වළක්වා ගැනීමට සැපයුම්කරු ක්රියාවලි හා ක්රියා පටිපාටි 

සංවේධ ය කර වයාදාගනු ඇත.  

 අවශයතා 

10.2.1 සාමා ය රාජකාරිය 

වස්වා නියුක්තිකයාට වහෝ පරිසරයට මරණය වහෝ බරපතල ශාරීරික හානියක් සිු කර  වහෝ සිුකිරීමට ඉඩ ඇති හඳු ාගත් 
උපද්රව වලින් වතාර රැකියා ස්ථා යක් සෑම වස්වා නියුක්තිකවයකුටම ලබා දීමට සෑම සැපයුම්කරුවකුටම වපාු රාජකාරියක් 

ඇත. 

10.2.2 ගෘහ පාල ය 

වස්වා නියුක්තිකයින්, ස්ථානීය වකාන්ත්රාත්කරුවන් සහ ස්ථානීය උප වකාන්ත්රාත්කරුවන් වැඩ කර  වහෝ ගමන් කර  

සියලුම ප්රවද්ශ අ තුරු වලින් වතාර බවට සෑම පරිශ්රයක් විසින්ම වග බලා ගනු ඇත. අවම වශවයන්, සෑම පරිශ්රයක්ම වමවස් 

වනු ඇත:  

• සියළුම රැකියා කර  ස්ථා  පිරිසිුව, වියලි හා යහපත් අලුත්වැඩියා තත්වයක තබා ගැනීම. 

• පැටලීවම් ආපදාවන් සහ වව ත් බාධා කිරීම් වලින් වතාරව පදික මාේග  ඩත්තු කිරීම. 

• සියළුම විුලි පුවරු, ඇස ්වස්ුම්, ස් ා  ස්ථා  සහ වව ත් හදිසි අවස්ථා උපකරණ සඳහා අවම වශවයන් මීටේ 0.9 

(අඩි 3) ක ඉඩක් ලබා දීම සහ පවත්වාවග  යාම. 
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• වගාඩ ැගිල්වල් සියලුම වකාටස ්වලින් නිදහවස් හා බාධාවකින් වතාරව පිටවිමට පිටවීම් පවත්වා ගැනීම. පිටව යාම 

වැළැක්වීමට කිසිු වදාරක් වහෝ ගමන් මාේග කිසිවක් අගුළු දමා වහෝ සවි කර ව ාතිවබනු ඇත. 

• ගබඩා ප්රවද්ශ පිළිවවලට තබා ගන් . සිවිලිම වහෝ ගිනි විදි  යන්ත්රවල සිට වසන්ටිමීටර 45 (අඟල් 18) තුළ ද්රවය 

ගබඩා ව ාකරන් . 

• ඉහිරීයාම් වහාම පිරිසිු කර වතත් බිවමහි අ තුරු ඇඟවීවම් සලකුණු තබන් . 

• ජවන්ල සහ වදාරවල්වල විනිවිද වපව   පෘෂ්ඨ කැඩී යාවමන් ආරක්ෂා කරන් . මිනිසුන් ඒවා තුළට ඇවිදයාවම් 

අවදා මක් ඇත් ම් වදාරවල් වහෝ වබදීම් වඩකල්ස් මගින් සලකුණු කරන් . 

10.2.3 පළිවබෝධ පාල ය 

සෑම සැපයුම්කරුවවකුම කෘමීන් හා මීයන් පාල ය කිරීමට ක්රියා පිළිවවත් ස්ථාපිත කරනු ඇත. අවම වශවයන්, ක්රියා පිළිවවත් 

පහත පරිදි වනු ඇත: 

• පළිවබෝධකයින් සහ මීයන් සඳහා ප්රතිකාර කිරීමට භාවිතා කර  රසාය  ද්රවය මිනිසුන් ඇසුවේ භාවිතා කිරීමට 

අනුමත ඒවා විය යුතු අතර රසාය  ද්රවය කළම ාකරණය, අන්තරායකර අපද්රවය සහ ඝ  අපද්රවය (අන්තරායකර 

ව ාව  අපද්රවය) ට අනුකූලව කළම ාකරණය කළ යුතුය.  

• වන්වාසිකාගාර, ආප ශාලා සහ ළමා ආරක්ෂණ මධයස්ථා  වැනි නිෂ්පාද -ව ාව /නිෂ්පාද  පරිශ්ර ඇතුළත් වේ. 

• සෑම මසකම එක් වරක්වත් කෘමීන් හා මීයන් වබෝවීම පාල ය කිරීමට පරීක්ෂා කිරීම හා ප්රතිකාර කිරීමට පළිවබෝධ 

පාල  වස්වාවකට වකාන්ත්රාත්තුවක් ලබා දීම. 

• මිනිසුන් ඇසුවේ භාවිතා කිරීමට සුුසු වද්ශීය නීතියට අනුකූලව අනුමත වයදීම් පමණක් භාවිතා කිරිම. 

• මීයන්, කෘමීන් වහෝ වව ත් පළිවබෝධකයින් ඇතුළත් උගුල් ඉවත් කිරිම. 

• ලිඛිත පළිවබෝධ පාල  වාේතා සමග ස්ථානීය පළිවබෝධ පාල  වලාේ සටහ ක් පවත්වා ගැනීම. වලාේ සටහ ට 

පහත සඳහන් දෑ ඇතුළත්වනු ඇත: 

o සිතියමක් 

o භාවිතා කළ රසායනික ද්රවයවල වල්බල් 

o ආරක්ෂක දත්ත පිකා (SDS) 

o පලිවබෝධ පාල  වකාන්ත්රාත්තුව සහ රක්ෂණ සහතිකය සහ බලපත්රය.  

• පරිශ්රවේ කළම ාකරුට දැනුම්වදන්  

10.2.4 පුහුණුව 

වස්වා නියුක්තිකයින්ට අවම වශවයන් පහත ඒවා ඇතුළත් ව  පුහුණුවක් ලැවබනු ඇත:  

• වස්වා ස්ථා  ආරක්ෂාව පිළිබඳ එකිව ක සංරචකය පිළිබඳ දළ විශ්වල්ෂණය 

• සාමා ය රැකවරණය සහ වස්වා ස්ථා වේ ආරක්ෂිත හැසිරීම් 

 ප්රවල්ඛ  

1.3 ප්රවල්ඛ  බලන් . 

 වයාමු 

පහත සඳහන් CLS: 

• රථවාහ  හා වාහ  කළම ාකරණය  

• බල ගැන්වූ කාේමික ෙක්රථ  

• රසාය  ද්රවය කළම ාකරණය 

• අන්තරායකර අපද්රවය 

• ඝ  අපද්රවය (අන්තරායකර ව ාව  අපද්රවය) 



යන්ර සුරක්ෂිතතාව NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 42 වැනි පිටුව 

 

 යන්ත්ර සුරක්ෂිතතාව 

 ප්රමිතිය 

අ ාරක්ෂිත යන්ත්ර නිසා ඇතිව  තුවාලවල අවදා ම අඩු කිරීම වහෝ වළක්වා ගැනීමට සැපයුම්කරු ක්රියාවලි හා ක්රියා පටිපාටි 

සංවේධ ය කර වයාදාගනු ඇත. යන්ත්ර සුරක්ෂිතතාව සහතිකලත් පරීක්ෂක ආවරණය ඇතුළුව යන්ත්රයක සැලසුවම් සියලු අංග 

වකවරහි අවධා ය වයාමු කරයි.  

 අේථ දැක්වීම් 

SAFE යන්ත්රය යනු යන්ත්රයක සමස්ත ආරක්ෂාව ග්රහණය කර ගැනීම සඳහා ප්රමිතිකයකි. එය මුළු යන්ත්ර ගණවන් ප්රතිශතයක් 

වලස ගණ ය වකවර  අතර සුුසුකම්ලත් යන්ත්ර, පරිශ්ර අවදා ම් ඇගයීම (යන්ත්ර බලපෑම් සහිතව), රැකියා උපද්රව 

විශ්වල්ෂණය, ආරක්ෂිත සම්මත වැඩ සහ රැකියා උපවදස් පුහුණුව/සහතික කිරීම ඇතුළත් ය. සියලුම සංරචකවලට වමවහයුම් 

හා  ඩත්තු ඇතුළත් වනු ඇත. 

 අවශයතා 

11.3.1 අවදා ම් තක්වස්රුව 

සෑම සැපයුම්කරුවවකුම අවම වශවයන් පහත ඒවා ඇතුළත් ව  වාේෂික යන්ත්ර සුරක්ෂිතතාව අවදා ම් තක්වස්රුවක් සිු කර 

එය වල්ඛ ගත කරනු ඇත: 

• උපද්රව තිවබ්දැයි සියලුම යන්ත්ර සහ උපකරණ සමීක්ෂණය කරන් . 

• හඳු ාගත් උපද්රව හා සම්බන්ධ අවදා ම් තක්වස්රු කරන් . 

• අවදා ම අවම කිරීමට පාල  පියවර හඳු ාවග  වයාදාගැනීම. නිදසුන් සඳහා සවි කළ ආරක්ෂක, අන්තේ අගුළු, අත් 

වදවකන් පාල  ඇතුළත් වේ.  

11.3.2 ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පිළිවවත් 

සෑම සැපයුම්කරුවවකුම අවම වශවයන් පහත ඒවා ආවරණය කර  අ ාරක්ෂිත යන්ත්රයකින් තුවාලයක් ඇතිවීවම් අවදා ම 

අවම කිරීම වහෝ තුරන් කිරීමට ක්රියා පිළිවවත් වයාදාවග  තිවබනු ඇත: 

යන්ත්ර මිලදී ගැනීම්  

අවම වශවයන් පහත ඒවා ඇතුළත් ව  සහතිකලත් පරීක්ෂකවරවයකු විසින් (අභයන්තර වහෝ බාහිර) සම්ූේණ කර  ලද 

තාක්ෂණික වගානුවක්: 

• යන්ත්ර අවදා ම ඇගයීම (ISO 12100 වහෝ ඊට සමා ). 

• යුවරෝීය ප්රමිතීන්ට (EIC 60204-1 විදුත්, යුවරෝීය සුරක්ෂිතතා විි විධා ය 2006/42/EC - සහතිකලත් 

පරීක්ෂක ඇමුණුම I අතයවශය ආරක්ෂාව සහ වසෞඛය අවශයතා සහ අදාළ ඕ ෑම C වේගවේ ප්රමිතීන්) වහෝ වද්ශීය 

නියාම  ප්රමිතීන් ය  ඒවා අතරින් වඩා විශාල වදයට අනුකූල බව නිරූප ය කිරීම. 

• අදාළ ක්රියාකාරීත්ව පරීක්ෂණ වාේතා. 

•  ව විුලි වමෝටර වහෝ ආවද්ශක වමෝටර මිලදී ගැනීම (50Hz වහෝ 60Hz; කි.වවා. 0.75 - 200; ධ්රැව 2, 4, 6, සහ 

8) IE3 - ප්රීමියම් කාේයක්ෂමතා ප්රමිතීන් වහෝ වඩා වහාඳ එකක් සංතෘේත කරනු ඇත. වයතිවේකයන් යනු කි.වවා. 

200 ට වැඩි ධ්රැව 8 වමෝටර සහ විචලය සංඛයාත ධාවකය පිටුපස ඇති වමෝටර ව  අතර එහිදී වමෝටරය IE2 ප්රමිතිය 

සංතෘේත කරයි. 

යන්ත්ර සථ්ාප ය 

අවම වශවයන් පහත සඳහන් ඒවාවත් ඇතුළත් ව  යන්ත්ර ස්ථාප ය හා සම්බන්ධ වසෞඛය සහ ආරක්ෂක අවදා ම් අවම 

කිරීමට යන්ත්ර ස්ථාප ය කිරීවම් සැලසුමක්: 

• ස්ථාප ය වකවර  යන්ත්රය ඇගයීම. 

• ප්රමාණය, බර, දිග, පළල, උස, අවදා ම් ඇගයීම සමාවලෝච ය. 

• ස්ථාප  අවශයතා - බාගැනීම, විවෘත කිරීම, උපකරණ, විවශ්ෂඥ දැනුම අවශය විට. 

• මාේග පැහැදිලි කරන් . 



යන්ර සුරක්ෂිතතාව NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 
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• වූහ තැනුම් අවශයතා ඇගයීම. වගාඩ ැගිලි සැලසුම් සහ වුහ ආරක්ෂාව CLS බලන් . 

• අවශය යටිතල පහසුකම් ඇගයීම. 

• වස්වා නියුක්තිකයන්වගන් ස්ථාප  වවන් කිරීමට බාධක සකස් කිරීමට විි විධා . 

• ගිනි හා හදිසි අවස්ථා අවශයතා, රසායනික කළම ාකරණ අවශයතා වහෝ විවිධ වසෞඛය උපද්රව සමාවලෝච ය කර 

යාවත් කරන් . උදාහරණ සඳහා වඝෝෂාව සහ රසායනික නිරාවරණය ඇතුළත් වේ. 

• නිස්සාරණය නිසි ග්රහණ ප්රවේගය, නිවැරදි ද්රවය මගින් සැලසුම් කර ඇති අතර නිසි වලස ස්ථාප ය කර ඇති බව 

අගයන් . 

මිලදී ගන් ා  ව විුලි වමෝටර වහෝ මහ  හා මැහුම් යන්ත්රවල ආවද්ශ වකවර  විුලි වමෝටර සේවවෝ වේගය වහෝ වඩා 

වහාඳ එකක් වේ. 

නිේවද්ශිත පරිචයක් වලස, මහ  හා මැහුම් යන්ත්රවල සේවවෝ වේගවේ වහෝ වඩා වහාඳ වමෝටේ පමණක් 

තබා ගැනීමට සැපයුම්කරු දිරිමත් කරනු ලැවබ්. 

යන්ත්ර වමවහයුම් 

සියළුම වපාු වමවහයුම් සඳහා අවශය පරිදි සංවේධ ය කිරීම සහ යාවත් කිරීම සඳහා ව  අවශයතා: 

• රැකියා උපද්රව විශ්වල්ෂණය. 

• සුරක්ෂිතතා ප්රමිති වැඩ. 

• රැකියාවේ වයදීවම් උපවදස්. 

යන්ත්ර  ඩත්තුව 

• සියලු ශක්ති සම්පත් සඳහා පිළියම් වයාද  යන්ත්රවලට සුවිවශ්ෂී පිටගුළු දමන් /උපවදස් අමුණන්  ක්රියා පිළිවවත්.  

• රැකියා උපද්රව විශ්වල්ෂණය. 

• සුරක්ෂිතතා ප්රමිති වැඩ. 

• රැකියාවේ වයදීවම් උපවදස්. 

යන්ත්ර බැහැර කිරීම 

පහත ඒවා ඇතුළත් ව  යන්ත්ර බැහැර කිරීවම් සැලසුමක් සඳහා ව  ක්රියාවලියක්: 

• යන්ත්රය ඇගයීම. 

• ප්රමාණය, බර, දිග, පළල, උස, අවදා ම් ඇගයීම සමාවලෝච ය. 

• භාවිතවයන් ඉවත් කිරීවම් අවශයතා - බාගැනීම, විවෘත කිරීම, උපකරණ වහෝ විවශ්ෂඥ දැනුම අවශය විට. 

• මාේග පැහැදිලි කරන් . 

• ගලවා ඉවත් කළ යුතු යටිතල පහසුකම් ඇගයීම. වගාඩ ැගිලි සැලසුම් සහ වුහ ආරක්ෂාව CLS බලන් . 

• අවශය යටිතල පහසුකම් ඇගයීම. 

වස්වා නියුක්තිකයන්වගන් වවන් කිරීමට බාධක සකස් කර ඇති බව තහවුරු කරන් . 

CLS සහ වද්ශීය නියාම  සමග එවක්ළි වූ භාවිතවයන් ඉවත් කිරීවම් සහ බැහැර කිරීවම් අවශයතා හඳු ාගන් . 

අභයන්තරව සැලසුම් කළ/සංවේධ ය කළ යන්ත්රය  

සියලුම යන්ත්ර ආරක්ෂක සංරචක සඳහා වල්ඛ ගත සැලසුම් සමාවලෝච යක් යන්ත්රවල තිබී ඇත.  

වල්ඛ ගත යන්ත්ර අවදා ම් ඇගයීම. 

සහතිකලත් යන්ත්ර ආරක්ෂා පරීක්ෂකවරවයකු විසින් තහවුරු කළ පරිදි යුවරෝීය ප්රමිතීන්ට (IEC 60204-1 විදුත්, යුවරෝීය 

සුරක්ෂිතතා විි විධා ය 2006/42/EC - සහතිකලත් පරීක්ෂක ඇමුණුම I අතයවශය ආරක්ෂාව සහ වසෞඛය අවශයතා සහ අදාළ 

ඕ ෑම C වේගවේ ප්රමිතීන්) වහෝ වද්ශීය නියාම  ප්රමිතීන් ය  ඒවා අතරින් වඩා විශාල වදයට අනුකූල බව නිරූප ය කිරීම. 

ප්රමිතික 

SAFE යන්ත්රවල සංඛයාව හා ප්රතිශතය පිළිබඳ වාේතා පවත්වා ගැනීමට වල්ඛ ගත ක්රියාවලියක්. 



සහතිකලත් පරීක්ෂෂක ආවරණය NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 
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සහතිකලත් පරීක්ෂක උපායමාේගික සැලසුම 

100% ආරක්ෂිත යන්ත්ර සඳහා ව  ඉලක්කය කරා ළඟා වීවම් උපායමාේගික සැලසුමක්. 

11.3.3 පුහුණුව 

යන්ත්ර සමග වැඩ කර  සියලුම වස්වා නියුක්තිකයින්ට බඳවා ගන් ා මුල් අවස්ථාවේ දී සහතිකලත් පරීක්ෂක පුහුණුව 

ලැවබනු ඇත. පුහුණුවට අවම වශවයන් වම්වා ඇතුළත්වනු ඇත: 

• යන්ත්ර උපද්රව සහ එම උපද්රව වලින් ආරක්ෂා ව  ආකාරය. 

• ආරක්ෂිත වමවහයුම් ක්රියා පිළිවවත්. 

යන්ත්ර සැලසුම් කිරීම හා සංවේධ ය කිරීමට සම්බන්ධ ව  සියලුම වස්වා නියුක්තිකයින්ට සහතිකලත් පරීක්ෂක ප්රමිති සහ 

ක්රියා පිළිවවත් සහ ආරක්ෂිත සැලසුම් භාවිත පිළිබඳ පුහුණුව ලැවබනු ඇත. 

තාවකාලික වස්වා නියුක්තිකයින් ඇතුළු සියලුම ක්රියාකරුවන්ට යන්ත්ර ක්රියාත්මක කිරීමට පුහුණුව/සුුසුකම් ලබාවදනු ඇත. 

විවශ්ෂිත යන්ත්රවල  ඩත්තු කටයුතු සඳහා  ඩත්තු ශිල්ීන් පුහුණු කිරීම/සුුසුකම් ලබාදීම සිු කරනු ලැවබ්.  

 ප්රවල්ඛ  

1.3 ප්රවල්ඛ  බලන් . 

සෑම පරිශ්රයක්ම අවුරුු පහක් තිස්වස්වත් සහතිකලත් පරීක්ෂක සිද්ි වාේතා පවත්වා ගත යුතුය. 

ජාතයන්තර සහතිකලත් පරීක්ෂක ප්රමිතීන්ට අනුකූල බව වපන්ව  යන්ත්ර ආරක්ෂාව පිළිබඳ තාක්ෂණික වගානුවක් 

උපකරණවේ ආයු කාලය පුරාවට. 

 වයාමු 

පහත සඳහන් CLS: 

• අන්තරායකර ශක්තිය පාල ය කිරීම  

• වගාඩ ැගිලි සැලසුම් සහ වුහ ආරක්ෂාව  

• වෘත්තීය වඝෝෂා නිරාවරණය  

•  ඩත්තු ආරක්ෂාව  

• ගිනි ආරක්ෂණ කළම ාකරණය  

• හදිසි අවස්ථා පියවර  

• වෘත්තීය නිරාවරණ සීමාවන්  

• ීඩ  බඳුන් සහ සම්ීඩිත වාතය  

ජාතයන්තර සහතිකලත් පරීක්ෂක ප්රමිතීන්ට අනුකූල බව වපන්ව  යන්ත්රය පිළිබඳ තාක්ෂණික වගානුවක් උපකරණවේ ආයු 

කාලය පුරාවට. 

Machine Safety Playbook 

අන්තේජාතික ප්රමිති සංවිධා ය – ISO 12100 යන්ත්ර ආරක්ෂාව – සැලසුම සඳහා වපාු මූලධේම – අවදා ම් ඇගයීම සහ අඩු 
කිරීම 

යුවරෝපා සංගමවේ යන්ත්ර මාේවගෝපවද්ශය – MD 2006/42/EC 

අන්තේජාතික විදුත් තාක්ෂණ වකාමිසම – IEC 60204-1 – යන්ත්රවල විදුත් උපකරණ – 1 වකාටස: වපාු අවශයතාවන් 

 සහතිකලත් පරීක්ෂක ආවරණය 

 ප්රමිතිය 

චල ය ව  යන්ත්ර වකාටස ්නිසා ඇතිව  තුවාලවල අවදා ම අඩු කිරීම වහෝ වළක්වා ගැනීමට සහතිකලත් පරීක්ෂක ආවරණ 

https://nike-public.box.com/s/qcqumm6dkxcct5hqf73jn9teuo44spdj
https://www.iso.org/
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/directive-2006-42-ec-of-the-european-parliament-and-of-the-council
https://www.iec.ch/


සහතිකලත් පරීක්ෂෂක ආවරණය NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 45 වැනි පිටුව 

 

භාවිතා කිරීවමන් සැපයුම්කරු ක්රියාවලි හා ක්රියා පටිපාටි සංවේධ ය කර වයාදාගනු ඇත. සුරක්ෂිතතා ආවරණය යන්ත්ර සමග 

අන්තේක්රියා කර  පුද්ගලයින් යන්ත්ර උපද්රව වලින් ආරක්ෂා කරයි. යන්ත්ර සුරක්ෂිතතාව යන්ත්රවේ සැලසුම වකවරහි අවධා ය 

වයාමු කර  අතර එයට යන්ත්ර ආරක්ෂක ආවරණය ද ඇතුළත් වේ.  

 අවශයතා 

12.2.1 අවදා ම් තක්වස්රුව 

සෑම සැපයුම්කරුවවකුම අවම වශවයන් පහත ඒවා ඇතුළත් ව  සහතිකලත් පරීක්ෂක ආවරණ අවදා ම් තක්වස්රුවක් සිු 

කර එය වල්ඛ ගත කරනු ඇත: 

• සියලුම යන්ත්ර හා උපකරණ චල ය ව  යන්ත්ර වකාටස් හා සම්බන්ධ උපද්රව සඳහා සමීක්ෂණය කිරීම. 

• උපද්රව හා සම්බන්ධ අවදා ම ඇගයීම. 

• අවදා ම අවම කිරීමට පාල  පියවර හඳු ාගැනීම සහ වයාදාගැනීම. නිදසුන් සඳහා සවි කළ ආරක්ෂක, අන්තේ 

අගුළු, අත් වදවකන් පාල  ඇතුළත් වේ.  

12.2.2 ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පිළිවවත් 

සෑම සැපයුම්කරුවවකුම අවම වශවයන් පහත ඒවා ආවරණය කර  චල ය ව  යන්ත්ර වකාටසකින් තුවාලයක් ඇතිවීවම් 

අවදා ම අවම කිරීම වහෝ තුරන් කිරීමට ක්රියා පිළිවවත් වයාදාවග  තිවබනු ඇත:  

• මුලින් ඉවත් කර අ තුරුව උපද්රව වලින් ආරක්ෂා වීම සැලකිල්ලට ගනිමින්  ව සහ/වහෝ  වීකරණය කර  ලද 

උපකරණ සඳහා ඇගයීම. 

• ආරක්ෂක වහාඳ වමවහයුම් තත්වයක සහ ආරක්ෂිතව පවතිනු ඇත. 

• ආරක්ෂක අමතර උපද්රව ඇති ව ාකරනු ඇත. 

• වැඩ කර  මතුපිටට මී. 2.1 (අඩි 7) ට වඩා අඩු ුරක් ඉහළින් පිහිටි පංකා සහ අව කුත් භ්රමණය ව  උපකරණ 

වස.මී. 1.25 (අඟල් 0.5) ට වඩා අඩු විවරවලින් ආරක්ෂා වකවරනු ඇත. 

• භ්රමණය ව  වකාටස ්සහිත යන්ත්ර වසා ස්වයංක්රීයව වසා දැමීවම් යාන්ත්රණය සමග සම්බන්ධ වකවරනු ඇත. 

• ක්රියාත්මක ව  විට ගමන් කිරිමට වහෝ චල ය වීමට හැකි යන්ත්ර වහෝ උපකරණ සවි කර තැවබ්. 

• සහතිකලත් පරීක්ෂක පිළිබඳ වාේෂික පරීක්ෂණ. 

• නිවාරක  ඩත්තුව සහ අලුත්වැඩියා කිරීවම් රැස්වීම් පිටගුළු දමන් /උපවදස් අමුණන්  අවශයතා. 

12.2.3 විුලි වසෝපා , ගමන් කර  තරේපු සහ අමුද්රවය එසවුම් 

අවදා ම් තක්වස්රුව 

සෑම සැපයුම්කරුවවකුම අවම වශවයන් පහත ඒවා ඇතුළත් ව  වාේෂික විුලි වසෝපා , ගමන් කර  තරේපු සහ අමුද්රවය 

එසවුම් අවදා ම් තක්වස්රුවක් සිු කර එය වල්ඛ ගත කරනු ඇත: 

• උපද්රව ආශ්රිත වමවහයුම් හඳු ා ගැනීම සහ විුලි වසෝපා , ගමන් කර  තරේපු සහ අමුද්රවය එසවුම්  ඩත්තු කිරීම. 

• උපද්රව හා සම්බන්ධ අවදා ම ඇගයීම. 

• පිළිගත හැකි මට්ටටමකට අවදා ම අවම කිරීමට පාල  පියවර හඳු ාගැනීම සහ වයාදාගැනීම. අන්තේ අගුළු, නිවාරක 

 ඩත්තුව උදාහරණවලට ඇතුළත් වේ. 

වැඩසටහ  

සෑම සැපයුම්කරුවවකුම අවම වශවයන් පහත සඳහන් දෑ ඇතුළත් ව  විුලි වසෝපා , ගමන් කර  තරේපු සහ අමුද්රවය 

එසවුම් ආවරණය සඳහා ව  ක්රියා පිළිවවත් ක්රියාත්මක කරනු ඇත: 

• ආරක්ෂිත එසවුම් බර සඳහන් කර උපකරණ මා ව භාවිතය සඳහා අදහස් ව ාවකවේදැයි දක්වන් . 

• පරිශීලකයින්ට සහ අවට සිටි  අයට තුවාලවීවම් අවදා ම වළක්වා ගැනීමට ස්ථා ගත වහෝ ස්ථාප ය කරන් . 

• තුවාල සිුවීම වළක්වා ගැනීමට සුුසු ස්ථා වල අන්තේ අගුළු, බාධක සහ ආරක්ෂක උපාංග ස්ථාප ය කරන් . 

• නිතිපතා නිවාරක  ඩත්තුව සිු කරන් . 

• පිටගුළු දමන් /උපවදස් අමුණන්  අවශයතා පිළිපැදීවමන් අලුත්වැඩියා සහ  ඩත්තු කටයුතු සිු කරන් . 

• උපකරණය ක්රියාත්මක කළ ව ාහැකි විට ඇතුල්වීම වැළැක්වීමට භාවිතා කර  බාධක සහ සංඥා භාවිතා කරන් . 



සීමිත ඉඩ NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 46 වැනි පිටුව 

 

• හදිසි අවස්ථාවකදී විුලි වසෝපා , ගමන් කර  තරේපු සහ අමුද්රවය එසවුම භාවිතා කිරීමට ක්රමවේදයන් සකස් 

කරන් . 

• වද්ශීය නීතිය සපුරාල  කාල පරාසයන්හිදී වතව  පාේශව පරීක්ෂාව සහ සහතික කිරීම සිු කිරීම. 

• ඕ ෑම උඩිස් බාධකයක් වවත අවම වශවයන් මී. 2.1 (අඩි 7) ක නිදහස් අවකාශයක් ඇති බව තහවුරු කරන් . 

12.2.4 පුහුණුව 

චල ය ව  යන්ත්ර සමග වැඩ කර  සියලුම වස්වා නියුක්තිකයින්ට බඳවා ගන් ා මුල් අවස්ථාවේ දී ආරක්ෂක පුහුණුව 

ලැවබනු ඇත. පුහුණුවට අවම වශවයන් වම්වා ඇතුළත්වනු ඇත: 

• යන්ත්ර උපද්රව. 

• ආරක්ෂිත වමවහයුම් ක්රියා පිළිවවත්. 

• සහතිකලත් පරීක්ෂක ආවරණ සහ ඒවා නිසි වලස භාවිතා කිරීම පිළිබඳ වතාරතුරු. 

• ආරක්ෂක ආවරණ අස්ථා ගත වී, හානිවී, ක්රියාත්මක කළ ව ාහැකි වහෝ වව ත් අ ාරක්ෂිත තත්වයක් තිවබ්  ම් 

දැනුම්දීවම් ක්රියා පිළිවවත්. 

 ප්රවල්ඛ   

1.3 ප්රවල්ඛ  බලන් . 

 ව හා  වීකරණය කළ උපකරණ සඳහා ඇගයීම් වාේතා උපකරණවල ආයු කාලය පුරාවට 

අලුත්වැඩියා වාේතා උපකරණ ආයු කාලය පුරාවට පවත්වාවග  යනු ඇත 

 වයාමු 

අන්තරායකර ශක්තිය පාල ය කිරීම (LOTO) CLS 

 සීමිත ඉඩ  

 ප්රමිතිය 

සීමිත ඉඩ වවත පිවිසීම හා සම්බන්ධ අවදා ම අඩු කිරීම වහෝ වළක්වා ගැනීමට සැපයුම්කරු ක්රියාවලි හා ක්රියා පටිපාටි 

සංවේධ ය කර වයාදාගනු ඇත. 

 අවශයතා 

13.2.1 අවදා ම් තක්වස්රුව 

සෑම සැපයුම්කරුවවකුම අවම වශවයන් පහත ඒවා ඇතුළත් ව  වාේෂික අවහිර වූ අවකාශ අවදා ම් තක්වස්රුවක් සිු කර 

එය වල්ඛ ගත කරනු ඇත: 

• සියලු සීමිත ඉඩ සහ ඒවා සම්බන්ධ උපද්රව හඳු ාගැනීම. 

• එකිව ක උපද්රවය හා සම්බන්ධ අවදා ම ඇගයීම. 

• අවදා ම අවම කිරීමට වහෝ තුරන් කිරීමට පාල  පියවර හඳු ාගැනීම. ඇතුල්වීවම් ක්රියා පිළිවවත්, PPE, 

සන්නිවේද ය සහ පුහුණුව උදාහරණවලට ඇතුළත් වේ. 

13.2.2 ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පිළිවවත් 

සෑම සැපයුම්කරුවවකුම සීමිත ඉඩ සඳහා ලිඛිත ක්රියා පිළිවවත් වයාදාගනු ඇත. අවහිර වූ අවකාශ ඉන්වවන්ියක් සම්පුේණ 

වකවරනු ඇති අතර, සීමිත ඉඩ බලපත්ර ඇති වහෝ බලපත්ර- ැති වලස වේගීකරණය කිරීම අවශය ව  අතර අවම වශවයන් 
පහත සඳහන් අවශයතා ආවරණය කරනු ඇත 

• අවසරය-අවශය සීමිත ඉඩ: 

o අවදා ම ඇගයීවම් දී හඳු ාවග  ඇති මධයම වහෝ ඉහළ අවදා මක් ඇති අවහිර වූ අවකාශ වවත 

ඇතුළුවීමට අවසර පත්රයක් තිවබනු ඇත. 



සීමිත ඉඩ NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 47 වැනි පිටුව 

 

o බලපත්රයක් අවශය සීමිත ඉඩ වවත අවසර ව ාලත් වස්වා නියුක්තිකයින් ඇතුල්වීම සීමා වකවරනු ඇත. 

o සියලු පිවිසුම් ස්ථා වල අ තුරු ඇඟවීවම් සංඥා සඳහන් වකවරනු ඇත. සංඥා මගින් වමවස් කියවවනු ඇත: 

ආන්ත්රාවයි-බලපත්රයක් අවශය සීමිත ඉඩකි, ඇතුල් ව ාවන් : 

• බලපත්රයක් අවශය ව  සීමිත ඉඩට ඇතුළුවන් න්, ඇතුල්ව  අධීක්ෂකවරුන් සහ සහායකයින්වේ වගකීම්. 

• ඇතුල්වීවම් බලපත්ර අවශයතා: 

o සීමිත ඉවඩ්  ම සහ ස්ථා ය 

o ඇතුල්වීවම් අරමුණ, ඇතුල්වීවම් කල් ඉකුත් වීවම් දි ය සහ වේලාව ඇතුළුව වැඩ කර  දි ය හා වස්වා 

කාලය. 

o බලයලත් ඇතුල්වන් න්වේ ලැයිස්තුව, ඇතුල්වීමට සහභාගිවන් න් සහ ඇතුල්වීම අධීක්ෂක 

o සීමිත ඉඩ හා සම්බන්ධ උපද්රව සහ ඒවා පාල ය කර  ආකාරය. 

o හුවදකලා කිරීවම් ක්රියා පිළිවවත්. 

o පිළිගත හැකි ඇතුල්වීවම් තත්ව. 

o අවශය වායුවගෝලීය පරීක්ෂා කිරීම සහ අඛණ්ඩ අධීක්ෂණ ප්රතිඵල. 

o ගලවා ගැනීවම් හා හදිසි අවස්ථා අවශයතා. 

o සහභාගීවන් න් සහ ඇතුල්වන් න් සඳහා සන්නිවේද  ක්රියා පිළිවවත්. 

o ඇතුල්වීවම් උපකරණ අවශය වේ. උදාහරණ සඳහා වතපාවක් සහ දබරයක්, සම්ූේණ ශරිර සන් ාහයක් 

ඇතුළත් වේ. 

o වව ත් බලපත්ර පිළිබඳ විස්තර (උණුසුම් වැඩ). 

• සියළුම අධීක්ෂණ සහ පරීක්ෂණ උපකරණ සඳහා වාේෂික ක්රමාංක ය සහ ඇතුල්වීමට වපර ස්වයං ක්රමාංක ය. 

• සෑම සැපයුම්කරුවවකු සතුවම වස්වා නියුක්තිකයින්, ස්ථානීය වකාන්ත්රාත්කරුවන් සහ ස්ථානීය උප 

වකාන්ත්රාත්කරුවන් ඇතුළත් අවහිර වූ අවකාශ ප්රවේශ ක්රමවේද සඳහා වාේෂික වල්ඛ ගත ක්රියාවලියක් තිවබනු ඇත. 

• සීමිත ඉඩක් බලපත්ර රහිත සීමිත ඉඩක් වලස වේග කිරීවම් අවශයතා.  

o සීමිත ඉවඩ් සතය වහෝ විභව අන්තරායකර වටපිටාවක් ව ාමැති බවට වග බලා ගන් . 

o සීමිත ඉවඩ් මරණය වහෝ බරපතල වභෞතික හානියක් ඇතිකිරීවම් හැකියාවක් ඇති අවදා ම් ව ාමැති බවට 

වග බලා ගන් . ඝ  වහෝ ද්රව ද්රවයවල ගිලී යාම, විුලි සැර වැදීම වහෝ චල ය ව  වකාටස ්ඇතුළුව 

හඳු ාගත් වසෞඛය වහෝ ආරක්ෂිත උපද්රව කිසිවක් වමයට ඇතුළත් වේ. 

o උපද්රව ඉවත් කිරීමට ඇතුල්වීම, උපද්රව තුරන් වකවර  තුරු අවකාශය බලපත්ර අවශය සීමිත ඉඩක් වලස 

සැලවකනු ඇත. 

o අවකාශය භාවිතා කිරීම වහෝ වි යාසකරණය වව ස් කිරීම් ඇතුල්වන් න්ට ඇති අවදා ම් වැඩි කර විට 

අතයාවශය  ම්, බලපත්රය අවශය  ැති සීමිත ඉඩක් අවසර අවශය අවකාශයකට  ැවත වේගීකරණය 

කරන් . 

13.2.3 පුහුණුව 

අවහිර වූ අවකාශවල වැඩවල නියැලී සිටි  සියලුම වස්වා නියුක්තිකයින් සඳහා (උදාහරණ සඳහා ඇතුල්වන් ා, සහායක, 

අධීක්ෂක, ගලවා ගැනීවම් කණ්ඩායම) මූලික පැවරුම් අවස්ථාවේදී සහ අවම වශවයන් වාේෂිකව පුහුණුව සිු වකවරනු ඇත. 

වමම පුහුණුවට පහත ඒවා ඇතුළත් වනු ඇත: 

• අවහිර වූ අවකාශ වවත පිවිසීවම් උපද්රව සහ පාල  ක්රියා මාේග. 

• ඇතුල්වීවම් බලපත්රය. 

• සියලු උපකරණ භාවිතා කිරීම. 

• සන්නිවේද . 

• ගලවා ගැනීවම් හා හදිසි අවස්ථා අවශයතා. 

 ප්රවල්ඛ   

1.3 ප්රවල්ඛ  බලන් . 



කකාන්රාත්කරුකේ ආරක්ෂෂාව NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 48 වැනි පිටුව 

 

අවහිර වූ අවකාශ වවත ඇතුල්වීවම් බලපත්ර අවම වශවයන් වසරක් තිස්වස්වත් පවත්වාවග  යනු ඇත 

නිරීක්ෂණ වාේතා අවම වශවයන් වසර තු ක් තිස්වස්වත් පවත්වාවග  යනු ඇත 

 වයාමු 

වකාන්ත්රාත්කරුවේ ආරක්ෂාව CLS 

 වකාන්ත්රාත්කරුවේ ආරක්ෂාව 

 ප්රමිතිය 

ස්ථානීය වකාන්ත්රාත්කරුවේ සහ උප වකාන්ත්රාත්කරුවන්වේ ක්රියාකාරකම් හා සම්බන්ධ EHS අවදා ම අවම කිරීම වහෝ 

ඉවත් කිරීම සඳහා සැපයුම්කරු විසින් ක්රියාවලි සහ ක්රියා පටිපාටි සංවේධ ය කර ක්රියාත්මක කරනු ඇත. 

 අවශයතා 

14.2.1 අවදා ම් තක්වස්රුව 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම වාේෂික වකාන්ත්රාත්කරුවේ ආරක්ෂක අවදා ම් තක්වස්රුවක් පවත්වා වල්ඛ ගත කරනු 

ඇති අතර එහි අවම වශවයන් ඇතුළත් වන්වන්: 

• වකාන්ත්රාත් වහෝ උප වකාන්ත්රාත්තු ලබාුන් කාේයයන් සහ ඒ හා සම්බන්ධ උපද්රව. 

• ලැයිස්තුගත උපද්රව හා සම්බන්ධ අවදා ම් ඇගයීම. 

• අවදා ම අවම කිරීමට වහෝ තුරන් කිරීමට පාල  පියවර හඳු ාගැනීම. 

14.2.2 සුුසුකම් 

සෑම සැපයුම්කරුවවකුටම ඕ ෑම ස්ථා යක වකාන්ත්රාත්කරුවවකු වහෝ උප වකාන්ත්රාත්කරුවවකු විසින් සිුකර  උපකරණ 

වහෝ පහසුකම්  ඩත්තු කිරීම වහෝ අඩු අවදා මට වඩා වැඩි කාේයයන් ඉටු කිරීම සඳහා සුුසුකම් ලැබීවම් ක්රියාවලියක් තිවබ්. 

අවම වශවයන් සුුසුකම් ක්රියාවලියට ඇතුළත් වන්වන්: 

• බලපෑමට ලක්වූ එක් එක් සැපයුම්කරු විසින් සම්ූේණ කර  ලද ූේව සුුසුකම් ආකෘති පත්රයට ඇතුළත් වන්වන්: 

o ඓතිහාසික EHS කාේය සාධ ය. 

o ප්රමාණවත් වගකීම් රක්ෂණ අවශයතා (එක් එක් රවටහි අේථ දක්වා ඇති පරිදි පුළුල් ආවරණය නිේවද්ශ 

වකවේ). 

o අදාළ ආරක්ෂක වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම සහ පුහුණුව. 

• සැපයුම්කරුවන් පිළිගැනීම වහෝ ප්රතික්වෂප් කිරීම සඳහා ව  ඇගයීවම් ක්රියාවලිය. 

• සුුසුකම් ලත් සැපයුම්කරුවන්වේ වල්ඛ ගත ලැයිස්තුගත කිරීම. 

• ලැයිස්තුගත සුුසුකම් ලත් සැපයුම්කරුවන්වේ වාේෂික ඇගයීම. 

වැඩ කිරීමට අවශය සියලුම බලපත්ර, අවසරපත්ර සහ අනුමැතීන් ක්රියාත්මක ව  බවට වග බලා ගැනීම. අවම වගකීම් අවශයතා 

(අදාල අිකරණ බලය, කාේයවේ ස්වභාවය, වහාඳම පුහුණුව අනුව අේථ දක්වා ඇති) සපුරාලීමට වග බලා ගැනීම. 

14.2.3 ූේව රැකියා සමාවලෝච ය/දිශා තිය 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම ස්ථානීය වකාන්ත්රාත්කරුවවකු සහ උප වකාන්ත්රාත්කරු සඳහා ූේව රැකියා සමාවලෝච යක් 

සහ දිශා තියක් පවත්වනු ඇති අතර එහි අවම වශවයන් ඇතුළත් වන්වන්: 

• හදිසි අවස්ථා පිටවීම්, අ තුරු ඇඟවීම් හඳු ා ගැනීම සහ හදිසි අවස්ථාවකදී ගත යුතු ක්රියාමාේග ඇතුළු පහසුකම් 

දිශා තිය. 

• ස්ථා  වකාන්ත්රාත්කරුවේ සහ උප වකාන්ත්රාත්කරුවන්වේ අවශය ඕ ෑම පුහුණුවක් සහතික කිරීම් සතයාප ය 

කිරීම. 

• ක්වෂ්ත්රයට වග  එ  ඕ ෑම රසායනික ද්රවයයක් සඳහා ආරක්ෂක දත්ත පත්රය සතයාප ය කිරීම. 

• ක්වෂ්ත්රයට වග  එ  උපකරණ වහාඳ තත්වවේ පවති  බව සහ සියලු නියාම  අවශයතාවයන්ට අනුකූල බව 



අන්තරායකර ශක්ෂතිය පාලනය කිරීම (LOTO) NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 49 වැනි පිටුව 

 

සහතික කිරීම සඳහා සමාවලෝච ය කිරීම. 

• සියලුම අදාළ EHS වරගුලාසි වමන්ම සැපයුම්කරු EHS ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පටිපාටි සමාවලෝච ය කිරීම. 

• සාමා ය ආරක්ෂක නීති සමාවලෝච ය කිරීම. 

• ගෘහ පාල ය, පිරිසිු කිරීම සහ බැහැර කිරීවම් අවශයතා. 

• සිුවීම් වාේතාකරණය. 

• අනුකූලව ාවීවම් විිවිධා . 

14.2.4 අධීක්ෂණය 

සෑම සැපයුම්කරුවවකුටම ස්ථානීය වකාන්ත්රාත්කරුවන් සහ උප වකාන්ත්රාත්කරුවන් සඳහා අධීක්ෂණ ක්රියාවලියක් තිවබ්. 

අධීක්ෂණ මට්ටටම තීරණය කරනු ලබන්වන් කාේයයන් හා සම්බන්ධ අවදා ම් මට්ටටම අනුව ය. 

අනුකූලව ාවීවම් විිවිධා  

සෑම සැපයුම්කරුවවකුටම සැපයුම්කරුවේ වකාන්ත්රාත් ආරක්ෂණ ප්රතිපත්තිවේ සහ ක්රියා පටිපාටිවල ඕ ෑම වකාටසක් සමඟ 

ව ාගැලීවම් ක්රියාවලියක් තිවබ්. 

14.2.5 පුහුණුව  

බලපෑමට ලක්වූ සියලුම කළම ාකරුවන්, අධීක්ෂකවරුන් සහ වස්වකයින් සැපයුම්කරුවේ වකාන්ත්රාත්කරුවේ ආරක්ෂක 

ප්රතිපත්තිය සහ ක්රියා පටිපාටි පිළිබඳව පුහුණු කරනු ලැවබ්. 

 ප්රවල්ඛ  

1.3 ප්රවල්ඛ  බලන් . 

සුුසුකම් වාේතා 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම වේතමා  ූේව සුුසුකම්/සුුසුකම් ව ෝරම පවත්වාවග  යනු ඇත. 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම ූේව සුුසුකම්/සුුසුකම් ව ෝරම පිළිබඳ වේතමා  ඇගයීම් පවත්වාවග  යනු ඇත. 

වව ත් වාේතා 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම සැපයුම්කරුවේ වේතමා  අවදා ම් තක්වස්රුව පවත්වා වග  යනු ඇත. 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම අවම වශවයන් අවුරුු තු ක් අධීක්ෂණ වාේතා පවත්වාවග  යනු ඇත. 

 වයාමු 

සීමිත ඉඩ CLS 

 අන්තරායකර ශක්තිය පාල ය කිරීම (LOTO) 

 ප්රමිතිය 

අන්තරායකර ශක්තිය පාල ය ව  බවට වග බලා ගැනීම වවනුවවන් සැපයුම්කරු විසින් යන්වත්රෝපකරණ සහ උපකරණවල 

LOTO (පිටගුළු දමන් /උපවදස් අමුණන් ) සඳහා ක්රියාවලීන් සහ ක්රියා පටිපාීන් සංවේධ ය කර ක්රියාත්මක කරනු ඇත. 

 අවශයතා 

15.2.1 අවදා ම් තක්වස්රුව 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම අන්තරායකර ශක්ති (LOTO) අවදා ම් තක්වස්රුකරණවේ වාේෂික පාල යක් පවත්වාගැනීම 

හා වල්ඛ ගත කිරීම සිුකරනු ඇති අතර එහි අවම වශවයන් ඇතුළත් වන්වන්: 

• උපකරණ, කාේයයන් හඳු ා ගැනීම (උදාහරණ වලස යන්වත්රෝපකරණ වහෝ උපකරණ ස්ථාප ය කිරීම,  ඩත්තු 

කිරීම, පරීක්ෂා කිරීම, පිරිසිු කිරීම වහෝ අලුත්වැඩියා කිරීම ඇතුළත් වේ) සහ පාල යකින් වතාරව අන්තරායකර 

ශක්ති මූලාශ්රයන් වහ්තුවවන් ඇති ව  උපද්රව. 



අන්තරායකර ශක්ෂතිය පාලනය කිරීම (LOTO) NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 50 වැනි පිටුව 

 

• අන්තරායකර ශක්තිය හා සම්බන්ධ අවදා ම් ඇගයීම. 

• අවදා ම් අවම කිරීම වහෝ ඉවත් කිරීම සඳහා ව  පියවර පාල ය කිරීම (නිදසු ක් වලස, LOTO පටිපාටි).  

15.2.2 ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පිළිවවත් 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම අන්තරායකර ශක්තිය පාල ය කිරීම හා සම්බන්ධ අවදා ම අවම කිරීම වහෝ තුරන් කිරීම 

සඳහා ක්රියා පටිපාටි ක්රියාත්මක කරනු ඇත. ක්රියා පටිපාටි මගින් අවම වශවයන් පහත සඳහන් දෑ ආවරණය කරයි: 

• බහු බලශක්ති මූලාශ්රයන් සහිත උපකරණ සඳහා යන්ත්ර විවශ්ෂිත LOTO ක්රියා පටිපාටි වල්ඛ ගත වකවේ. 

• බලශක්ති පාල  උපාංග සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා තනි තනිව පවරා ඇති අගුල්, යතුරු සහ ටැේ සැපයීම. ඒවා ඉවත් කළ 

හැක්වක් අගුල් සහ ටැේ ස්ථාප ය කර  වස්වකයින්ට පමණි. 

• උපකරණ හුදකලා කිරීම සහ ශක්ති විරහිත කිරීම: 

o යාන්ික පද්ධති බලගන්ව  එන්ජින් වහෝ වමෝටර විසන්ි කිරීම වහෝ වසා දැමීම. 

o විුලි බලය/ වලාක්අවුට්ට විසන්ි කිරීවමන් විුලි පරිපථ අක්රීය කිරීම. 

o හයිවරාලික්, වායුමය වහෝ ධාරා පද්ධතිවල ගෑස ්වහෝ ද්රව ගලායාම අවහිර කිරීම. 

o ගුරුත්වාකේෂණය නිසා ඇති විය හැකි චලිතයට එවරහිව යන්ත්ර වකාටස් අවහිර කිරීම. 

• පද්ධතිය අක්රිය වූ පසු ගබඩා කර ඇති ඕ ෑම ශක්තියක් විසුරුවා හැරීම: 

o අභයන්තර ීඩ ය වායුවගෝලීය ීඩ යකට ලක්ව  තුරු (වස්වක හා පාරිසරික ආරක්ෂාව සැලකිල්ලට 

ගනිමින්) ීඩ  බඳුන්, ටැංකි වහෝ සමුච්චකාරක වලින් ගෑස ්වහෝ ද්රව වාතාශ්රය ලබා දීම. 

o භූගත කිරීවමන් ධාරිත්රක බැහැර කිරීම. 

o ආතතිය වහෝ සම්ීඩ ය යටවත් ඇති ස්ින් මුදා හැරීම වහෝ අවහිර කිරීම. 

o වසා දැමීවමන් හා හුදකලා වීවමන් පසු පද්ධතිය සම්ූේණවයන්ම  ැවැත්වීමට ඉඩ දීවමන් අවස්ිති 

බලවේග විසුරුවා හැරීම. 

• හුදකලා කිරීම සහ ක්රියා විරහිත කිරීම සතයාප ය කිරීම. 

• උපකරණ  ැවත පණගැන්වීම: 

o වස්වකයින් අවදා ම් ස්ථා  වලින් ඉවත් ව  විට වැඩ පරීක්ෂා කිරීම, අගුල් ඉවත් කිරීම, ආරක්ෂිතව 

ආරම්භ කිරීම සහ  ැවත පණගැන්වීම. 

o යන්ත්ර වහෝ උපකරණ පරීක්ෂා කිරීම වහෝ ස්ථා ගත කිරීම සඳහා LOTO උපාංග තාවකාලිකව ඉවත් කර  

විට, විිවිධා  මගින් වස්වකයින්ට ප්රමාණවත් ආරක්ෂාවක් සපයනු ඇත. 

o වැඩ අවසන් වූ විට සහ උපකරණ ක්රියාත්මක ව  විට වස්වකයින් දැනුවත් කිරීම. 

o ආරක්ෂිතව ක්රියා කිරීම සහතික කිරීම සඳහා  ැවත පණගැන්වූ උපකරණ අධීක්ෂණය කිරීම. 

• හුදකලා වීමට වව ත් ක්රමයක් ව ාමැති විට පමණක් ටැගය භාවිතා කිරීම. 

• එක් වස්වකවයකුට වඩා වැඩි සංඛයාවක් හුදකලා කිරීවම් ක්රියාවලියට සම්බන්ධ වූ විට බහු වලාක්අවුට්ට උපකරණ සහ 

ක්රියා පටිපාටි. 

• බලහත්කාරවයන් අගුල් ඉවත් කිරීමට අවසර දී ඇත්වත් යන්වත්රෝපකරණ ආරක්ෂිත බවට සෑහීමකට පත්වීවමන් පසුව 

සහ සියලු වස්වකයින් අ තුරුදායක ප්රවද්ශවයන් බැහැරව සිටි  විට ස්ථා  කළම ාකරුට පුද්ගලිකවම පමණි. 

15.2.3 අධීක්ෂණය 

සෑම සැපයුම්කරුවවකුටම වස්වකයින්, ස්ථානීය වකාන්ත්රාත්කරුවන් සහ ස්ථානීය උප වකාන්ත්රාත්කරුවන් ඇතුළු LOTO 

ක්රියා පටිපාටි සඳහා වාේෂිකව වල්ඛ ගත අධීක්ෂණ ක්රියාවලියක් තිවබ්. 

15.2.4 පුහුණුව 

සියලුම වස්වකයින්ට LOTO පිළිබඳ දැනුවත් කිරීවම් මට්ටටවම් පුහුණුවක් ලැවබනු ඇත.  

LOTO සමඟ සම්බන්ධ වස්වකයින්ට ූේණ පුහුණුව ලබා වදනු ඇත.  වක පුහුණු කිරීම් වාේෂිකව සිු වකවේ. පුහුණුවට 

පහත ඒවා ඇතුළත් වනු ඇත: 

• සියලු බලශක්ති මූලාශ්රයන් තිවබන්වන් වකාවහ්ද, කුමක් ද සහ ඒවා හුදකලා කරන්වන් වකවස්ද. 

• පාල  උපාංග සඳහා අගුල් සහ ටැේ භාවිතා කිරීම. 



විදුලි ආරක්ෂෂාව NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 
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• හුදකලා කිරීම සතයාප ය. 

• ආරක්ෂිත ආරම්භ කිරීවම් සහ  ැවත පණගැන්වීවම් ක්රියා පටිපාටි. 

• උපද්රව හඳු ා ගැනීම සහ පාල ය කිරීම. 

 ප්රවල්ඛ   

1.3 ප්රවල්ඛ  බලන් . 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම අවම වශවයන් අවුරුු තු ක් අධීක්ෂණ වාේතා පවත්වාවග  යනු ඇත. 

 විුලි ආරක්ෂාව 

 ප්රමිතිය 

විුලි උපද්රව හා සම්බන්ධ අවදා ම අවම කිරීම වහෝ තුරන් කිරීම සඳහා සැපයුම්කරු විසින් ක්රියාවලි සහ ක්රියා පටිපාටි 

සංවේධ ය කර ක්රියාත්මක කරනු ඇත. 

 අවශයතා 

16.2.1 අවදා ම් තක්වස්රුව 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම වාේෂික විුලි ආරක්ෂණ අවදා ම් තක්වස්රුවක් පවත්වනු ඇති අතර එහි අවම වශවයන් 

ඇතුළත් වන්වන්: 

• විුලි ආශ්රිත කාේයයන් සහ ඒ හා සම්බන්ධ උපද්රව හඳු ා ගැනීම. 

• උපද්රව හා සම්බන්ධ අවදා ම ඇගයීම. 

• අවදා ම් අවම කිරීම වහෝ තුරන් කිරීම සඳහා පාල  පියවර. උදාහරණ වලස PPE, වමවහයුම් ක්රියා පටිපාටි, 

පුහුණුව සහ ආරක්ෂිත වැඩ පිළිවවත් ඇතුළත් වේ. 

16.2.2 ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පිළිවවත් 

සෑම සැපයුම්කරුවවකුටම විුලි උපද්රව හා සම්බන්ධ අවදා ම අවම කිරීම වහෝ තුරන් කිරීම සඳහා ක්රමවේදයන් ක්රියාත්මක 

කරනු ඇත. ක්රියා පටිපාටි මගින් අවම වශවයන් පහත සඳහන් දෑ ආවරණය කරයි: 

ආක්  ල්ෑෂ් විශව්ල්ෂණය 

කම්හවල් විුලි උපකරණ අසල සිටි  විට වහෝ වැඩ කර  විට වස්වකයින්ට නිරාවරණය ව  විවශ්ෂිත විුලි උපාංග ඇති 

සිුවීම් ශක්තිය තීරණය කිරීම සඳහා පහසුකවම් බල පද්ධතිය අධයය ය කිරීම. 

සාමා ය විුලි ආරක්ෂාව 

විුලි උපකරණ අලුත්වැඩියා කළ හැක්වක් පුහුණු හා බලයලත් වස්වකයින්ට පමණි. 

ශක්තිය ලබා දී ඇති විුලි පරිපථවල වැඩ කර  පුද්ගලයින්ට අදාළ සුුසුකම් තිබිය යුතු අතර එවැනි කාේයයන් සිු කිරීම 

සඳහා විවශ්ෂවයන් අවසර දී තිබිය යුතුය. 

හදිසි හානිවලින් විුලි වබදා හැරීවම් ප්රවද්ශ ආරක්ෂා කරනු ඇත. උදාහරණ වලස විවශ්ෂවයන් සැලසුම් කර ඇති කාමර, 

සැලකිය යුතු ආරක්ෂක කණු සහ වේලිං භාවිතා කරයි. 

විුලි වබදාහැරීවම් කාමරවලට ප්රවේශ වීම බලයලත් වස්වකයින්ට පමණක් සීමා වකවේ. 

සියලුම විුලි වබදා හැරීවම් පැ ල්, වේකේ, ස්විච සහ මංසන්ි වපට්ටටි සම්ූේණවයන්ම ආවරණයකර වතත්වීම් වලින් 

ආරක්ෂා කර තිවබ්. 

පාල  උපාංග හඳු ා ගැනීම සඳහා සියලුම විුලි පාල  උපාංග වල්බල් කරනු ලැවබ්. 

සියලුම විුලි වබදා හැරීවම් පැ ල් සඳහා මීටේ 0.9 (අඩි 3) නිෂ්කාශ යක් තිවබනු ඇත. 

සියලුම වාහක සඳහා ඒවාවේ මුළු දිග සඳහාම ූේණ ආධාරක සැපවේ. වාහකයකට විදුත් ව ාව  ඇමිණීම තහ ම්ය. 



ඇද වැටීම්වලින් ආරක්ෂෂාව NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 
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සියලුම විුලි රැහැන් සහ වක්බල් වහාඳ තත්වවේ පවතිනු ඇත (නිරාවරණය වූ පරිපථ  ැත). 

දිගු කිරීවම් රැහැන් තාවකාලික පද ම මත පමණක් භාවිතා වේ. 

වතත් ස්ථා  සඳහා GFCI (භූමි වදෝෂ පරිපථ බාධා කිරීම්) ලබා වදනු ඇත. 

ක්වෂ්ත්රයට විවශ්ෂිත වූ විුලි ආරක්ෂණ නීති ලබාවදනු ඇත. 

විුලි පරීක්ෂණ 

වමම පහසුකම සඳහා පරීක්ෂණ සහ පරීක්ෂණ කාලසටහ ක් තිවබනු ඇත. වමම පරීක්ෂණවල වාර ගණ  රඳා පවතින්වන් 

වද්ශීය නීතිය, උපකරණ වේගය, එය භාවිතා කර  පරිසරය සහ භාවිතා කර  වාර ගණ  මත ය. 

 ව සහ පවත් ා පහසුකම්වල ප්රධා   වීකරණය කිරීම්, වද්ශීය නීතිවලට අනුකූලද යන්  තහවුරු කර ගැනීම සඳහා පරීක්ෂා 

කරනු ලැවබ්. 

විුලි ඌ තාවයන් ප්රමුඛතාකරණවේ හා නිවැරදි කිරීවම් ක්රියාවලිය. 

ආරක්ෂිත උපාංග (ශක්තිය ලබාදී ඇති පරිපථවල වැඩ සඳහා) 

අවදා ම් තක්වස්රුවකට අනුව අවශය විුලි වශ්ර්ණිගත ආරක්ෂිත සපත්තු/බූට්ට සහ ඇස් කණ් ාඩි පැළඳ සිටිනු ඇත. 

විුලි වැඩ සඳහා භාවිතා කර  සියලුම වමවලම් නිසි වලස පරිවරණය වකවේ. 

විුලි උපවයෝගිතා කාමරවල සියලුම වබදාහැරීම් පුවරු ඉදිරිපිට විුලි වශ්ර්ණිගත කළ කලාල ස්ථාප ය වකවේ. 

16.2.3 පුහුණුව 

සියලුම වස්වකයින් සඳහා විුලි ආරක්ෂණ නීති සහ විුලි ඌ තාවයන් වාේතා කිරීවම් ක්රියා පටිපාටි පිළිබඳව පුහුණුව ලබා 

වදනු ඇත.  

විුලි ආරක්ෂාව 

ඕ ෑම විුලි පද්ධතියක වහෝ සජීවී පරිපථයක වස්වය කර  සුුසුකම් ලත් පුද්ගලයින්ට අවම වශවයන් පහත සඳහන් ක්වෂ්ත්ර 

විවශ්ෂිත අවශයතා පුහුණුව ලබා වදනු ඇත: 

• ඔවුන්වේ වස්වා පරිසරය හා සම්බන්ධ උපද්රව හඳු ා ගැනීම. 

• සුුසු ක්රියා පටිපාටි සහ ආරක්ෂක උපකරණ භාවිතා කිරීම. 

• ශක්තිය ලබාුන් විුලි පරිපථ සහ උපකරණ ආරක්ෂිතව අගුළු දැමීම හා ටැේ කිරීම සඳහා වූ ක්රියා පටිපාටි. 

• PPE රැකබලා ගැනීම හා  ඩත්තු කිරීම. 

 ප්රවල්ඛ  

1.3 ප්රවල්ඛ  බලන් . 

සිුවීම් වාේතා 

විුලිය නිසා ඇති වූ තුවාල හා අසනිපාබාධ පිළිබඳ වාේතාවන් අවම වශවයන් අවුරුු පහක් පවත්වා වග  යනු ඇත. 

වව ත් වාේතා 

පරීක්ෂණ වාේතා අවම වශවයන් අවුරුු පහක් සඳහා පවත්වාවග  යනු ලැවබ්. 

 වයාමු 

අන්තරායකර ශක්තිය පාල ය කිරීම (LOTO) CLS 

 ඇද වැීම්වලින් ආරක්ෂාව 

 ප්රමිතිය 

වැීම, වැඩ කර  මට්ටටමට වැීම, එයින් පිටතට වැීම වහෝ වැීම හා සම්බන්ධ අවදා ම අවම කිරීම වහෝ තුරන් කිරීම සහ 
වස්වකයින් වහෝ සැපයුම්කරුවන් වැවට  වස්තුවකට හසු ව ාවී ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සැපයුම්කරු විසින් ක්රියාවලීන් සහ 



ඇද වැටීම්වලින් ආරක්ෂෂාව NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 53 වැනි පිටුව 

 

ක්රියා පටිපාටි සංවේධ ය කර ක්රියාත්මක කරනු ඇත. 

 අවශයතා 

17.2.1 අවදා ම් තක්වස්රුව 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම වාේෂික වැීම් ආරක්ෂණ අවදා ම් තක්වස්රුවක් පවත්වනු ලැවබ  අතර, එහි අවම වශවයන් 

ඇතුළත් වන්වන්: 

• වස්වකවයකු වහෝ වස්තුවක් වැීවම් අවදා මට ලක්ව තිවබන්වන් කුම  රැකියා කාේයයන්හිදී දැයි හඳු ා ගැනීම. 

• උඩ වැඩ කිරීම හා සම්බන්ධ කාේයයන් හා සම්බන්ධ අවදා ම තක්වස්රු කිරීම. 

• අවදා ම අවම කිරීමට පාල  පියවර හඳු ාගැනීම සහ වයාදාගැනීම. 

17.2.2 ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පිළිවවත් 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම පහලට වැීමක වහෝ වැවට  වස්තුවක වැදීමක අවදා ම අවම කිරීම වහෝ තුරන් කිරීම සඳහා 

ක්රමවේදයන් ක්රියාත්මක කරනු ඇති අතර එහිදී අවම වශවයන් පහත සඳහන් දෑ ආවරණය කරයි: 

• මීටේ 1.8 (6ft) වහෝ ඊට වැඩි ඕ ෑම අ ාරක්ෂිත උසකට සම්ූේණ ශරීර පටි අවශය වේ. 

• එක් එක් භාවිතයට වපර සහ පසු වැීම් ආරක්ෂණ උපකරණ පරීක්ෂා කරනු ලැවබ්. 

• මාසික වැීම් ආරක්ෂණ උපකරණ පරීක්ෂා කිරීම. 

• වැීම් ආරක්ෂණ උපකරණ නිසි වලස  ඩත්තු කිරීම, පිරිසිු කිරීම සහ ගබඩා කිරීම. 

• වැීම් ආරක්ෂණ පද්ධති නිසි වලස භාවිතා කිරීම. 

• වමවලම් සහ ද්රවය නිසි වලස හැසිරවීම, ගබඩා කිරීම සහ ආරක්ෂා කිරීම. 

• වැීවම් අවදා මක් සහිත වහෝ වැවට  වස්තුවක් සහිත ප්රවද්ශ සඳහා ප්රවේශය සීමා කිරීම. 

• තුවාල ලැබූ වස්වකයන් ඉවත් කිරීම සඳහා තිවබ  වල්ඛ ගත හදිසි අවස්ථා ක්රියා පටිපාටි. 

ඉනිමග ආරක්ෂාව 

ඉනිමග ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පටිපාටිවලට ඇතුළත් වන්වන්: 

• භාණ්ඩ වල්ඛ ය. 

• ආරක්ෂිත භාවිතය. 

• පරීක්ෂණ අවශයතා.  

• මීටේ 2.1 (අඩි 7) ට වඩා වැඩි ස්ථාවර සියලුම ඉනිමගවල් වටා මීටේ 2.1 (අඩි 7) ක උසකින් කූඩුවක් සාදා තිවබ්. 

• ප්රවේශ උපකරණ ආරක්ෂිතව භාවිතා කිරීම,  ඩත්තු කිරීම සහ පරීක්ෂා කිරීම. උදාහරණ සඳහා කතුර සහ ගුවන් 

වසෝපා  වහෝ පලංිය ඇතුළත් වේ. 

මහල සහ බිත්ති විවෘත වීම් 

• බෑවුමකට, පඩිවපළකට වහෝ ස්ථාවර ඉනිමගකට ඇතුල් ව  ස්ථා යක් හැර, මිනිසුන් මීටේ 1.2 (අඩි 4) ට වඩා 

ඉහළට වැටිය හැකි ඕ ෑම ස්ථා යක් සාමා ය වේලිං සහ වටෝ පුවරුවකින් ආරක්ෂා කරනු ලැවබ්.  

o සම්මත වේලිං එකක් ඉහළ වේලිං, මැද වේලිං සහ කණු වලින් සමන්විත වේ.  

o වටෝ පුවරුව අවම වශවයන් 4 inches (10.2 cm) උසකින් යුක්ත විය යුතු අතර පතුවල් 0.25 inches 

(0.64 cm)ට ව ාඅඩු පරතරයක් තිබිය යුතු අතර බර 50 lbs (22.67 kg) ඔවරාත්තු දීවම් හැකියාව තිබිය 

යුතුය. 

• බිත්තියක් වහෝ වපාළවේ විවරයක් හරහා වැවට  ද්රවය වහෝ උපකරණ තිබිය හැකි විභව උපද්රවයක් ඇති විට, විවරය 

වටෝ ආරක්ෂකයකින් වහෝ ආවරණ තිරයකින් ආරක්ෂා වකවේ. 

17.2.3 පුහුණුව 

මූලික පැවරුම් අවස්ථාවේදී බලපෑමට ලක්වූ සියලුම වස්වකයින් සඳහා වැීම වැළැක්වීවම් ක්රම පිළිබඳව පුහුණුව ලබා වදනු 

ඇති අතර එතැන් සිට අවම වශවයන් වාේෂිකව පවත්වනු ලැවබ්. පුහුණුව මගින් අවම වශවයන් ආවරණය වන්වන්: 

• වැීවම් උපද්රවයන්ට නිරාවරණය විය හැකි ඕ ෑම අවයක්. 
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• වැීවම් උපද්රව හඳු ාගන් ා සහ අවමකර ගන් ා ආකාරය. 

• වැඩ කර  ප්රවද්ශවේ වැීවම් උපද්රව වල ස්වභාවය. 

• පද්ධතිය  ඩත්තු කිරීම හා පරීක්ෂා කිරීම සඳහා නිවැරදි ක්රියා පටිපාටිය. 

• වැීම් ආරක්ෂණ උපකරණ භාවිතා කිරීම සහ ක්රියාත්මක කිරීම. 

• වැීම් ආරක්ෂණ සංරචක සඳහා උපරිම බර සීමාවන්. 

ඉනිමග ආරක්ෂාව 

• බලපෑමට ලක්වූ සියලුම වස්වකයින් සඳහා ආරක්ෂිත භාවිතය සහ පරීක්ෂණ අවශයතා ආවරණය ව  පරිදි ඉනිමවේ 

ආරක්ෂාව පිළිබඳ පුහුණුව ලබා වදනු ඇත. 

 ප්රවල්ඛ   

1.3 ප්රවල්ඛ  බලන් . 

පරීක්ෂණ ව ෝරම (වැීම් ආරක්ෂාව සහ ඉනිමග) අවම වශවයන් අවුරුු තු ක් පවත්වා වග  යනු ලැවබ්. 

  ඩත්තු ආරක්ෂාව 

 ප්රමිතිය 

උපකරණ ක්රියාත්මක ව ාවීවම් වහෝ  ඩත්තු හා අලුත්වැඩියා කටයුතු හා සම්බන්ධ උපද්රව වලට නිරාවරණය වීවම් අවදා ම 

අවම කිරීම වහෝ තුරන් කිරීම සඳහා සැපයුම්කරු විසින් ක්රියාවලීන් හා ක්රියා පටිපාටි සංවේධ ය කර ක්රියාත්මක කරනු ඇත. 

 වගකීම්  

 ඩත්තු නිවයෝජිතයන් විසින්  ඩත්තු ආරක්ෂණ ප්රතිපත්තිය සහ ක්රියා පටිපාටි ස්ථාපිත කිරීම,  ඩත්තු කිරීම සහ පරිපාල ය 

කිරීම සිුකර  ඇත. 

 අවශයතා 

18.3.1 අවදා ම් තක්වස්රුව 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම වාේෂික  ඩත්තු ආරක්ෂණ අවදා ම් තක්වස්රුවක් පවත්වීම සහ වල්ඛ ගත කිරීම කරනු 

ලබ  අතර, එහි අවම වශවයන් ඇතුළත් වන්වන්: 

•  ඩත්තු හා අලුත්වැඩියා කටයුතු හා සම්බන්ධ උපද්රව හඳු ා ගැනීම. 

• උපද්රව ඇගයීම. 

• අවදා ම අවම කිරීම වහෝ තුරන් කිරීම සඳහා පාල  පියවර හඳු ා ගැනීම. උදාහරණ වලස PPE, උණුසුම් වැඩ 

බලපත්ර අඩංගුවේ. 

18.3.2 ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පිළිවවත් 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම  ඩත්තු ක්රියා පටිපාටි ක්රියාත්මක කරනු ඇත. අවම වශවයන්, ක්රියා පටිපාටිවලට ඇතුළත් 

වන්වන්: 

• වැඩවපාල වහාඳින් හා පිරිසිු වැඩ කර  තත්වයක පවත්වාවග  යනු ලැවබ්. 

• සියලුම වමවලම් සහ උපකරණ ආරක්ෂිත හා නිසි වැඩ පිළිවවළකට අනුව පවතිනු ඇත. 

• නිෂ්පාදකයාවේ උපකරණ අත්වපාත් වලට ප්රවේශය. 

• PPE ලබා දී භාවිතා කරනු ලැවබ්. 

• සියලුම  ඩත්තු වස්වකයින් අවදා මට ගැලවප  පාවහන් පැළඳීමට අවේක්ෂා වකවේ.  

• වැළැක්වීවම්  ඩත්තුව හා අලුත්වැඩියා පද්ධතියට ඇතුළත් කළ යුත්වත්: 

o උපවල්ඛ ගත කිරීම සහ ප්රමුඛතාවය දීම. 

o අවසන්වූ වැඩ විස්තර 
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o වැඩ නිම දි ය කළ සහ නිම කල අය. 

o එක් එක් උපකරණ වහෝ වමවලම් සඳහා  ඩත්තු/අලුත්වැඩියා වාේතා. 

• උණුසුම් වැඩ ක්රියාකාරිත්වය සඳහා නිශ්ිතව  ම් කර ව ාමැති ඕ ෑම ප්රවද්ශයක එම වැඩ සිු කර  සෑම 
අවස්ථාවකම සහ ගිනි ඇවිවල සුළු සහ දහ යව  වද් ව ාමැති ප්රවද්ශයක ආරක්ෂිත ක්රියා පටිපාටි සහ උණුසුම් 

වැඩ බලපත්ර පද්ධතිය. උණුසුම් වැඩ බලපත්රයට ඇතුළත් වන්වන්: 

o උණුසුම් වැඩ ස්ථා ය සහ ස්වභාවය. 

o වැඩ කර  කාලය හා කාලසීමාව. 

o වැඩ ආරම්භ කිරීමට වපර, වැඩ අවසන් ව  විට හා පසුව ගත යුතු ූේවාරක්ෂාව. 

o අධීක්ෂකයා සහ පුද්ගලයා වැඩ කරමින් සිී. 

o PPE අවශයයි. 

o ගිනි නිවීවම් උපකරණ අවශයතා. 

o උණුසුම් වැඩ බලපත්රයට අත්සන් කළ හැකි බලයලත් පුද්ගලයින්වේ ලැයිස්තුව. 

18.3.3 පුහුණුව  

 ඩත්තු වසව්කයින් 

පුහුණුව ලැවබනු ඇති අතර එහි අවම වශවයන් ඇතුළත් වන්වන්: 

•  ඩත්තු ආරක්ෂණ වැඩසටහවන් නිශ්ිත අවශයතා. 

• වමවලම් භාවිතා කිරීම, ගබඩා කිරීම සහ  ඩත්තු කිරීම. 

• උපකරණ සහ වමවලම් වල වැළැක්වීවම්  ඩත්තු අවශයතා. 

උණුසුම් වැඩ බලයලත් වසව්කයින් 

වාේෂික පුහුණුව ලැවබනු ඇති අතර එහි අවම වශවයන් ඇතුළත් වන්වන්: 

• උණුසුම් වැඩ බලපත්ර පද්ධතිය සහ ක්රියා පටිපාටිය. 

• උපකරණ භාවිතය (ගිනි නිවීවම් උපකරණ ඇතුළුව). 

 ප්රවල්ඛ   

1.3 ප්රවල්ඛ  බලන් . 

වැළැක්වීවම්  ඩත්තු වාේතා අවම වශවයන් වසර තු ක් සඳහා පවත්වාවග  යනු ලැවබ්. 

අලුත්වැඩියා වාේතා උපකරණ ආයු කාලය පුරාවට පවත්වාවග  යනු ඇත. 

උණුසුම් වැඩ බලපත්ර අවම වශවයන් අවුරුු තු ක් සඳහා පවත්වාවග  යනු ලැවබ්. 

 වයාමු 

පහත සඳහන් CLS: 

• රසාය  ද්රවය කළම ාකරණය  

• විුලි ආරක්ෂාව  

• අන්තරායකර ශක්තිය පාල ය කිරීම (LOTO)  

• පුද්ගලාරක්ෂක උපකරණ (PPE)  

 තුවාල හා අසනීප කළමනාකරණය 

 ප්රමිතිය 

සිුවීම් වාේතා කිරීම සහ තුවාල හා අසනිප කළම ාකරණය සඳහා සැපයුම්කරු විසින් ක්රියාවලීන් හා ක්රියා පටිපාටි සංවේධ ය 

කර ක්රියාත්මක කරනු ඇත. 



තුවාල හා අසනීප කළමනාකරණය NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 56 වැනි පිටුව 

 

 අවශයතා 

19.2.1 ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පිළිවවත් 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම අවම වශවයන් පහත සඳහන් දෑ ආවරණය ව  පරිදි තුවාල හා අසනිප කළම ාකරණය සඳහා 

ක්රියා පටිපාටි ක්රියාත්මක කරනු ඇත: 

• සියලුම සිුවීම් (වැඩ හා සම්බන්ධ තුවාල, වරෝගාබාධ, වද්පල හානි වහෝ ආසන්  මග හැරීම් වහ්තුවවන් සිුව  

අ තුරු) වහාම කළම ාකරණයට වාේතා කරනු ලැවබ්. 

• සියලුම මාරාන්තික වහෝ බරපතල තුවාල (උදාහරණ වලස පැය 24 තුළ වන්වාසික වරෝගීන් වරෝහල් ගත කිරීම, ස්ිර 

විරූපණය, ශරීර වකාටසක්  ැතිවීම වහෝ වපනීම  ැතිවීම වැනි සිුවීම් ඇතුළත් වේ) සිද්ිය සිුවී පැය අටක් ඇතුළත 

 යික් වවත දැනුම් වදනු ලැවබ්. 

• වකාන්ත්රාත්කරුවේ වහෝ සැපයුම්කරුවේ තුවාල වලාේ සටහන්වලින් කවුරුන්වේ තුවාල වහෝ අසනීප වාේතා වී 

ඇත්දැයි වකාන්ත්රාත්කරුවන් පැහැදිලි කරනු ඇත.  

• සිුවීම් විමේශ  වාේතාව පැය 48 ක් තුළ ස්ථා  කළම ාකරණයට ඉදිරිපත් කරනු ලැවබ්. වාේතාවට අවම වශවයන් 

ඇතුළත් වනු ඇත්වත්: 

o ක්වෂ්ත්ර ස්ථා වේ  ම 

o සිද්ිවේ නිශ්ිත ස්ථා ය සහ වේලාව 

o අදාළ කරුණු සහ ඇසින්ුටු සාක්ෂි වතාරතුරු 

o මරණ වහෝ වරෝහල් ගත වූ වස්වකයින්වේ  ම සහ සංඛයාව 

o සම්බන්ධකර ගැනීවම් පුද්ගලයා හා ුරකථ  අංකය 

o සිද්ිය පිළිබඳ සම්ූේණ විස්තරය සහ ඊට දායක ව  සියලු වහ්තු 

o පු රාවේත යවීම වැළැක්වීම සඳහා නිවැරදි පියවර අවශය වේ 

• තුවාල හා අසනිප කළම ාකරණය 

o සිුවීම් රහසයභාවය 

o තුවාල වූ වස්වකයා සමඟ සන්නිවේද ය. උදාහරණ වලස වැටුේ සහ ජවදය සීමාවන් ඇතුළත් වේ 

o රැකියාව සඳහා ආපසු යෑවම් ප්රතිපාද  (ඕ ෑම වැඩ සීමාවක් සහ සංක්රාන්ති වැඩ ද ඇතුළුව) 

o ඕ ෑම වැඩ සීමාකිරීමක් බලාත්මක කිරීම 

19.2.2 වාේතා තැබීම සහ වාේතා කිරීම 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම එම සැපයුම්කරුවේ වැඩ හා සම්බන්ධ සියලු තුවාල හා අසනිපාබාධවල ප්රතිඵලයක් වලස 

මරණය, වරෝහල් ගතවීම, වැඩකර  දි  අහිමි වීම, ප්රථමාධාරවයන් ඔබ්බට ජවදය ප්රතිකාර, රැකියාවවන් මාරු කිරීම වහෝ 

අවසන් කිරීම, වහෝ සිහිය  ැතිවීම: පිළිබඳ වාේතාවක් තබා ගත යුතු අතර, ඊට ඇතුළත් වන්වන්: 

• සෑම සිුවීමක්ම වතාරතුරු ලැබීවමන් පසු වැඩ කර  දි  හයකට ව ාඅඩු කාලයක් තුළ ඇතුල් වේ 

• වස්වකයාවේ  ම, ස්ථානීය වකාන්ත්රාත්කරු වහෝ උප වකාන්ත්රාත්කරු. 

• තුවාල වූ වහෝ අසනීප වූ දි ය 

• තුවාල වහෝ අසනීප ඇති වූ ස්ථා ය 

• අ තුර පිළිබඳ සාමා ය විස්තරය 

• තුවාල වහෝ අසනීප වහ්තුවවන් සීමා වූ වැඩ කර  දි  දේශ  දි  ගණ  

• තුවාල වහෝ අසනීප වහ්තුවවන් රැකියාවවන් බැහැර සිටි දි  දේශ  දි  ගණ  

• තුවාල/වරෝගාබාධ පිළිබඳ වාේෂික සාරාංශය වස්වකයින්ට ප්රවේශ විය හැකි ප්රවද්ශවල පළ කරනු ලැවබ  අතර ඊට 

ඇතුළත් වන්වන්: 

o තුවාල හා අසනිපාබාධ සිුවීම් මුළු ගණ  

o මුළු මරණ සංඛයාව 

o රැකියාවවන් බැහැර මුළු දි  ගණ  

o වැඩ කටයුතු සීමාකීරීම වහෝ රැකියා මාරු කිරීම සිු වූ මුළු සිුවීම් ගණ  

o සිුවීම් අනුපාතය, පහත පරිදි ගණ ය වකවේ: 



පීඩන බඳුන් සහ සම්පීඩිත වාතය NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 
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(රැකියාවවන් ඈත්ව සිටි  මුළු දි  ගණ  + රැකියා මාරු කිරීම වහෝ සීමා කිරීම සහිත මුළු සිුවීම් ගණ ) X 

200,000/සියලුම වස්වකයින් වැඩ කළ පැය ගණ  = මුළු සිුවීම් අනුපාතය 

o සපය  ලද මග වපන්වීමකට අනුව මාසිකව වාේතා කිරීමට වයාමු ව ාකරන්වන්  ම් දත්ත කාේතුමය 

වශවයන්  යික් වවත වාේතා කරනු ලැවබ්.  

සටහ : වසව්කයින් දහයක් වහෝ ඊට අඩු සංඛයාවක් සිටි  පහසුකම් හිදී කාේතුමය දත්ත වාේතා කිරීවම් 

අවශයතාවය නිදහස ්කර තිවබ්.  

යම් සිද්ියක් වාේතා කිරීම වහෝ අතපසු වීමක් වහ්තුවවන් සිුව  වි ය ක්රියාමාේගයක් තහ ම්ය.  

19.2.3 පුහුණුව 

තුවාල හා අසනිප වාේතා කිරීම 

ස්ථා වේ තුවාල හා අසනිප කළම ාකරණ වැඩසටහ  පිළිබඳව වස්වකයින් පුහුණු කරනු ලැවබ්. පුහුණුවට අවම වශවයන් 

වම්වා ඇතුළත්වනු ඇත: 

• බරපතලකම ව ාසලකා වැඩ හා සම්බන්ධ තුවාල වහෝ අසනීප වහෝ ආසන්  සිුවීමක් වහාම වාේතා කිරීම. 

• සාමා ය වැඩ රාජකාරි ඉටුකිරීවම් හැකියාවට බලපා  ඕ ෑම තුවාලයක් වහෝ වරෝගයක් පිළිබඳ වතාරතුරු 

සන්නිවේද ය කිරීම.  

තුවාල හා අසනිප කළම ාකරණය 

කළම ාකරුවන්ට සහ අධීක්ෂකවරුන්ට ස්ථානීය තුවාල හා අසනීප සහ ආසන්  අතපසුවීම් කළම ාකරණ වැඩසටහ  

පිළිබඳ අමතර පුහුණුවක් ලැවබනු ඇත. අමතර පුහුණුව සඳහා අවම වශවයන් ඇතුළත් වන්වන්: 

• තුවාල වහෝ අසනීප වහෝ ආසන්  අතපසුවීම් පිළිබඳ වාේතාවක් සැකසීම. 

• හදිසි අ තුරු වහෝ ආසන්  අතපසුවීම් පරීක්ෂණ/මූල වහ්තු විශ්වල්ෂණය කිරීම. 

• රහසයභාවය පවත්වා ගැනීම. 

• වස්වකයා, ජවදය නිලධාරීන් සහ අව කුත් පාේශවකරුවන් සමඟ සන්නිවේද ය. 

• තුවාල වහෝ අසනීප තත්වවයන් පසු වස්වකයා  ැවත වස්වයට පැමිණීම. 

 ප්රවල්ඛ  

1.3 ප්රවල්ඛ  බලන් . 

තුවාල හා අසනිප වලාේ සටහන් සම්බන්ධ වූ වේෂය අවසා වේ සිට වසර පහක් පවත්වා වග  යනු ලැවබ්.  

 වයාමු 

 යික් හදිසි අ තුරු/සිද්ි වාේතා වපෝරමය 

 ීඩ  බඳුන් සහ සම්ීඩිත වාතය 

 ප්රමිතිය 

ීඩ  බඳුන් සහ පද්ධති සම්බන්ධ වේතමා  හා අ ාගත අවදා ම් තුරන් කිරීම සඳහා සැපයුම්කරු ක්රියාවලි සහ ක්රියා පටිපාටි 

සංවේධ ය කර ක්රියාත්මක කරනු ඇත. 

 අවශයතා 

20.2.1 අවදා ම් තක්වස්රුව 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු සඳහාම වාේෂික ීඩ  බඳුන් සහ සම්ීඩිත වායු අවදා ම් තක්වස්රුවක් පවත්වනු ලැවබ  අතර එහි 

අවම වශවයන් ඇතුළත් වන්වන්: 

• ීඩ  බඳුන් සහ පද්ධති ඒවාට සම්බන්ධ උපද්රව අනුව හඳු ා ගැනීම සහ වේගීකරණය කිරීම. 

https://nike-public.box.com/s/n4zeyv5p17biu26uw1lxx51th7erynoa
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• වමම CLS තුළ ඇතුළත් කර ඇති ීඩ  බඳුන්, වබායිලේ හවුස්, වාෂ්ප  ල මාේග සහ වව ත් පද්ධති වලින් සිුව  

උපද්රව සම්බන්ධ අවදා ම් තක්වස්රු කිරීම. 

• අවදා ම් අවම කිරීම සඳහා පාල  පියවර හඳු ා ගැනීම. ීඩ  සහ  කපාට, අධීක්ෂණය, ීඩ  බඳුන් හා පද්ධති 

සමඟ සම්බන්ධ PPE උදාහරණ සඳහා ඇතුළත් වේ.  

•  ව ීඩ  බඳුන් සඳහා සහ පවත් ා පද්ධති සඳහා අමුද්රවය හා සැලසුම් වව ස්කම් සිු කළ විට අවදා ම් තක්වස්රු 

කිරීම් සිු කරනු ලැවබ්. 

20.2.2 ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පිළිවවත් 

එක්ෂ එක්ෂ ක්රියාවලිය හා/කහෝ කසේවා ප්රකේශය හා සම්බන්ධ අවදානම අඩු කිරීම කහෝ අවම කිරීම සඳහා එක්ෂ එක්ෂ සැපයුම්කරු 
විසින් ක්රියා පටිපාටි ක්රියාත්මක කරනු ඇති අතර අවම වශකයන් එහි පහත සඳහන් කේ අඩංගුවනු ඇත:  

 ව යන්ත්ර සථ්ාප ය 

ීඩ  බඳුන් සහ පද්ධති නිෂ්පාදකයාවේ නිේවද්ශයන්ට අනුකූලව ස්ථාප ය කර ක්රමාංක ය කර පරීක්ෂා කරනු ලැවබ්. වාෂ්ප 

වබදා හැරීවම් පද්ධති නිසි වලස  ඩත්තු කර ක්රියාත්මක වීමට වපර පරිවරණය කරනු ලැවබ්. 

ආරක්ෂිත වමවහයුම 

සියලුම ීඩ  බඳුන් සහ පද්ධති ඒවා නිේමාණය කර ඇති අරමුණු සඳහා වයාදා ගනී. 

ීඩ  මට්ටටම වහෝ ඕ ෑම අසාමා ය තත්වයක් සඳහා අධීක්ෂණ පද්ධතියට ූේව අ තුරු ඇඟවීවම් සංඥා තිවබ්. 

ක්රියාකරුවන්ට බලය ලබාදී හා පුහුණු කර තිවබ්. 

වැළැක්වීවම්  ඩත්තු වැඩසටහ  

ආරක්ෂිත කපාට සහ අ තුරු ඇඟවීවම් පද්ධතිවල බිඳවැීම් වහෝ අසමේථතාවයන් වළක්වා ගැනීම සඳහා සියලුම ීඩ  බඳුන් 

සහ පද්ධතිවල අඛණ්ඩව වැළැක්වීවම්  ඩත්තු වැඩසටහන් තිවබ  අතර, ඒ සඳහා අවම වශවයන් ඇතුළත් වන්වන්:  

• එක් එක් වේගවේ ීඩ  බඳුන්වල අවදා ම් තක්වස්රුව අනුව අවම වශවයන් වාේෂිකව වද්ශීය වරගුලාසි හා 

අභයන්තර පරීක්ෂණ අනුව වතව  පාේශවීය විවශ්ෂඥයින් විසින් වරින් වර පරීක්ෂා කිරීම සිුවේ. 

• වරින් වර පරීක්ෂා කිරීම: එක් එක් ීඩ  බඳුන් වේගය සහ වායු සම්ීඩ  පද්ධති සඳහා අවදා ම් තක්වස්රු කිරීම් 

අනුව වාේෂිකව, මාසිකව, සතිපතා වහෝ දි පතා සිු කිරීම.  

• සියලුම ීඩ  බඳුන් සඳහා ීඩ  නියාමක, ස්විචයන් සහ ආරක්ෂිත කපාට පිළිබඳ තාක්ෂණික පරීක්ෂණ. 

• පැරණි උපකරණ සඳහා විඛාද ය, ුේවලවීම සහ ඉතිරිවී ඇති ජීව  චක්රය නිේණය කිරීම වවනුවවන් අල්ොවසානික් 

පරීක්ෂණ (UT), දියර විනිවිද යාවම් පරීක්ෂණ (PT) වැනි වි ාශකාරී ව ාව  පරීක්ෂණ සිු කිරීම. 

• වබායිලේ හවුස්, වාෂ්ප  ල මාේග, පරිවාරක ආවරණය ඇතුළුව ඝනීභව ය ව  ප්රතිසාධ  පද්ධතිය, වාෂ්ප උගුල් 

 ඩත්තු කිරීම සහ ප්රමාණවත් ජල ගබඩා ටැංකි පිළිබඳ සමීක්ෂණයක් සහිත වාෂ්ප වබායිවල්රු පද්ධතිය. 

• සම්ීඩිත වායු වබදා හැරීවම් පද්ධති  ඩත්තුව සහ ීඩ  නියාම ය සහ පද්ධතිය පුරා වායු කාන්ු වීවම් අනුපාතය 

සමීක්ෂණය කර  සම්ීඩිත වායු පද්ධති. 

• සම්ීඩිත වායු පද්ධතිවල වායු වබදා හැරීවම්  ල අලුත්වැඩියා කිරීම හා ප්රතිස්ථාප ය කිරීම සහ වායු කාන්ුවීම් 

වසායා ගැනීම සහ ඒවා  ැවැත්වීම සඳහා නිසි  ඩත්තු ක්රමවේදයන් තිවබ්. 

• වාෂ්ප වබායිවල්රු පද්ධතියට වබායිලේ හවුස්, වාෂ්ප  ල මාේග, පරිවාරක ආවරණය ඇතුළු ඝනීභව ය ව  

ප්රතිසාධ  පද්ධති, වාෂ්ප උගුල් සහ ප්රමාණවත් ජල ගබඩා ටැංකි සඳහා නිසි  ඩත්තු ක්රමවේදයන් තිවබ්. 

ඇඟලුම් නිම කිරීවම් පරිශ්ර වවනුවවන් කැීම සහ මැසීම සඳහා අමතර වාෂ්ප වබායිවල්රු අවශයතා: 

• පහසුකම් විසින් මධයගත වාෂ්ප වබායිවල්රු  ව මිලදී ගැනීම් සිු ව ාකරනු ඇත. 

• උප වකාන්ත්රාත්කරුවන් ඇුම් මැදීවම් ක්රියාවලීන්හිදී වේතමා  වහෝ අ ාගත මධයගත වාෂ්ප වබායිවල්රු ඉවත් 

කිරීම වවනුවවන් ක්රියා පටිපාටි ක්රියාත්මක වේ. ඉවත් කළ විට, ඒවා ක්රියාකාරී ව ාව  වලස වල්බල් කර නිසි වලස 

බැහැර කරනු ලැවබ්. 

• 2020 ජනවාරි 1 දින සිට මධයගත වාෂේප කබායිකල්රු භාවිතය තහනම් බව සඳහන් ලිඛිත ප්රතිපත්තිය. 

• බැහැර කිරීවම් වාේතා වසර පහක් සඳහා පවත්වාවග  යනු ලැවබ්. 



රථවාහන හා වාහන කළමනාකරණය NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 59 වැනි පිටුව 

 

20.2.3 පුහුණුව 

සියලුම ීඩ  බඳුන් 

සියලුම බලයලත් වස්වකයින්ට මූලික පුහුණුව සහ ඉන් අ තුරුව වාේෂිකව පුහුණුව ලැවබනු ඇත. පුහුණුව මගින් අවම 

වශවයන් ආවරණය වන්වන්: 

• උපකරණ සහ පද්ධතිවේ සිුවිය හැකි උපද්රව. 

• ආරක්ෂිත වමවහයුම් සහ  ඩත්තු ක්රියා පටිපාටි. 

• හදිසි අවස්ථා ක්රියා පටිපාටි. 

වාෂප් වබායිවල්රු සහ සම්ීඩිත වායු පද්ධති  

සියලුම බලයලත් වස්වකයින්ට මූලික පුහුණුව ලැවබනු ඇති අතර ඉන් පසුව වාේෂිකව පුහුණුව ලැවබනු ඇත. පුහුණුව මගින් 

අවම වශවයන් ආවරණය වන්වන්: 

• වාෂ්ප වබායිවල්රු වහෝ සම්ීඩිත වායු පද්ධතියක් වමම පහසුකවමහි තිවබ්. 

• අදාළ  ම් වබායිවල්රු ක්රියාකරු බලපත්රය ලබා ගන් . 

 ප්රවල්ඛ   

1.3 ප්රවල්ඛ  බලන් . 

ලබා ගත හැකි රූප සටහන් තිවබ්: 

• වාෂ්ප පද්ධතිය සහ සම්ීඩිත වායු පද්ධති  ල 

• වාෂ්ප උගුල් වල පිහිීම, ගණන් කිරීම සහ වේගය වමන්ම  ඩත්තු වාේතා 

• ීඩ  හා උෂ්ණත්ව මිනුම්වල පිහිීම 

• ජල ගබඩා ස්ථා ය සහ වේගය 

 වයාමු 

යන්ත්ර සුරක්ෂිතතාව CLS 

 රථවාහ  හා වාහ  කළම ාකරණය  

 ප්රමිතිය 

වමෝටේ සහිත මගී වාහ  සහ පදිකයින්වේ ගම ාගම ය සම්බන්ධ අවදා ම අවම කිරීම වහෝ ඉවත් කිරීම සඳහා සැපයුම්කරු 

විසින් ක්රියාවලීන් හා ක්රියා පටිපාටි සංවේධ ය කර ක්රියාත්මක කරනු ඇත.  

 අවශයතා 

21.2.1 අවදා ම් තක්වස්රුව 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම වාේෂික ගම ාගම ය සහ යාන්ික මගී වාහ  කළම ාකරණ අවදා ම් තක්වස්රුවක් 

පවත්වා වල්ඛ ගත කර  අතර, එහි අවම වශවයන් ඇතුළත් වන්වන්: 

• සියලුම යාන්ික මගී වාහ  සහ ඒ ආශ්රිත උපද්රව හඳු ා ගැනීම 

• යාන්ික මගී වාහ  හා සම්බන්ධ අවදා ම තක්වස්රු කිරීම 

• අවදා ම තුරන් කිරීම වහෝ අඩු කිරීම සඳහා පාල  පියවර හඳු ා ගැනීම 

21.2.2 ක්රියා පටිපාටි 

සෑම ස්ථා යක්ම අවම වශවයන් පහත සඳහන් පරිදි ගම ාගම  සහ යාන්ික මගී වාහ  කළම ාකරණ වැඩසටහ ක් 

ක්රියාත්මක කරනු ඇත: 



රථවාහන හා වාහන කළමනාකරණය NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 60 වැනි පිටුව 

 

• මත්ද්රවය වහෝ මත්පැන් බලපෑම යටවත් සැපයුම්කරු වවනුවවන් වහෝ පහසුකම් භූමිය මත යාන්ික මගී වාහ යක් 

ධාව ය කිරීම තහ ම්ය. 

• යාන්ික මගී වාහ  ආරක්ෂණ අවශයතා සඳහා ඇතුළත් වන්වන්: 

o යතුරුපැදියක ගමන් කර  විට හිස්වැස්මක්. 

o සීමාකිරීම් පද්ධතිය. 

o අ තුරු ඇඟවීවම් පද්ධතිය. උදාහරණ වලස විුලි බල්බ, එලාම් වහෝ වහෝන් ඇතුළත් වේ. 

o වැවට  වස්තූන්වගන් ආරක්ෂාව. 

o ආරක්ෂිත වමවහයුම් ක්රියා පටිපාටි සහ හැසිරීම්. 

• වරින් වර වැළැක්වීවම්  ඩත්තුව (ඕ ෑම වයවස්ථාපිත පරීක්ෂණ ද ඇතුළුව) සඳහා ඇතුළත් වන්වන්: 

o වැරදි සහිත මගී වමෝටේ වාහ  වහාම ඉවත් කර අලුත්වැඩියා කිරීම. 

o අලුත්වැඩියා කටයුතු පුහුණු හා බලයලත් වස්වකවයකු විසින් සිු කරනු ලැවබ්. 

• යාන්ික මගී වාහ වේ වස්වා තත්වය ආරක්ෂිත දැයි තහවුරු කර ගැනීම සඳහා ූේව භාවිත පරීක්ෂා කිරීම. 

• ලිඛිත ආරක්ෂිත වමවහයුම් නීති. 

• පදිකයින් සහ යාන්ික මගී වාහ  වවන් කිරීම. 

• සියලුම සිුවීම් සහ ආසන්  අතපසුවීම් වාේතා කිරීම. 

• ගෘහ පාල ය මගින් මයිවක්රා වමෝටේ රථ ආරක්ෂිතව ක්රියාත්මක කිරීමට ඉඩ සැලවස්. 

21.2.3 රථවාහ  කළම ාකරණය 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම අවම වශවයන් පහත සඳහන් වද් ආවරණය ව  පරිදි රථවාහ  කළම ාකරණය සඳහා ව  

ක්රියා පටිපාටි ක්රියාත්මක කරනු ඇත. 

• හැකි සෑම තැ කම පසුපසට ගමන් කිරීවම් අවශයතාවය අඩු කිරීම වහෝ ඉවත් කිරීම සඳහා එක් දිසාවකට වූ මාේග 

පද්ධති සලකා බැලීම. 

• පසුපසට ගමන් කර  යාන්ික මගී වාහ  සඳහා ආරක්ෂාව. නිදසුන් අතර පසුපසට ගමන් කිරීවම් අ තුරු ඇඟවීම් 

සහ ස්වපාටේ අඩංගුය. 

• ක්වෂ්ත්ර වේග සීමාවන්. 

• අන්ධ ස්ථා වල උත්තල දේපණ භාවිතා කිරීම (අන්ධ ස්ථා  ඉවත් කළ ව ාහැකි  ම්). 

• බාහිර ආවලෝකකරණය ස්ථාප ය කිරීම හා  ඩත්තු කිරීම. 

• PPE. උදාහරණ සඳහා ඉහළ දෘශයතා ජැකට්ට සහ ආරක්ෂිත සපත්තු ඇතුළත් වේ. 

• ක්වෂ්ත්රවේ රිය පැදවීවම් නීති. 

• බාහිර රියුරන් පාල ය කිරීම. ක්වෂ්ත්රවේ නීති, ුම් පා ය සහ වපාවරාත්තුව සිීවම් විි විධා  ඊට ඇතුළත් 

උදාහරණ වේ. 

• යාන්ික මගී වාහ  වහාඳින් ක්රියාකාරීව  පිළිවවලකට පවතිනු ඇත (උදාහරණයක් වලස විුලි පහන්, තිරිංග සහ 

ටයේ නිසි වලස  ඩත්තු කිරීම). 

• පැටවීවම්දී සහ බෑවම්දී රියුරන්වේ සහ වස්වකයින්වේ ආරක්ෂාව. 

• පහසුකම් භූමියට ඇතුළු ව  විට වස්වකයින්වේ ආරක්ෂාව. උදාහරණ වලස වාහ   ැවැත්වීවම් ස්ථා , වාහ වයන් 

බැසීවම් ප්රවද්ශ, මාේග. 

• මයිවක්රා කාේ රියුරන් හැරුණු විට සියලුම රියුරන් සැපයුම්කරු වවනුවවන් යාන්ික මගී වාහ යක් ධාව ය 
කිරීමට වහෝ පහසුකම් භූමිවේ යාන්ික මගී වාහ යක් ධාව ය කිරීමට වද්ශීය ආයත ය විසින් බලපත්ර ලබා වදනු 

ලැවබ්. රියුරන්ට බලපත්ර තිබිය යුතු බවට නීති ව ාමැති  ම්, සැපයුම්කරු විසින් රියුරුට යාන්ික මගී වාහ යක් 

ආරක්ෂිතව ධාව ය කළ හැකි බවට සහතිකයක් ලබා දී රියුරු බලපත්රයක් නිකුත් කරනු ඇත. 

21.2.4 ප්රවාහ  ආරක්ෂාව ප්රවේධ ය කිරීවම් වැඩසටහ  

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම පහසුකම ඇතුළත හා පිටත වස්වකයින් ප්රවාහ වේදී සිුව  රථවාහ  ආශ්රිත සිුවීම් අවම 

කිරීම වහෝ තුරන් කිරීම සඳහා නිේමාණය කර ඇති ආරක්ෂිත පිළිවවත් පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම, පුහුණු කිරීම සහ ඒවා 

ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා වැඩසටහ ක් ක්රියාත්මක කරනු ඇත. වැඩසටහ  තුළ ප්රතිපාද  ඇතුළත් වන්වන්: 



රථවාහන හා වාහන කළමනාකරණය NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 
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• ආස  පටි සහ හිස් ආවරණ භාවිතය. 

• පහසුකවම් භූමියට ඇතුළු ව  විට සහ පිටව  විට පදිකයින්වේ ආරක්ෂාව.  

• වේග පාල ය. 

• ළමා සීමාකිරීම්. 

• බීමතින් රිය පැදවීම. 

• රක්ෂණය. 

21.2.5 ජවදය ඇගයීම 

සියලුම PIT ක්රියාකරුවන්ට වභෞතිකව යාන්ික මගී වාහ යක් ආරක්ෂිතව ධාව ය කිරීමට හැකි වනු ඇත. 

21.2.6 මයිවක්රාකාේ රියුරන් සඳහා පුහුණුව 

මයිවක්රාකාේ 

මයිවක්රා වමෝටේ රථ ධාව ය කර  වස්වකයින්ට ස්ථා වේ රථවාහ  හා වාහ  කළම ාකරණ වැඩසටහ  පිළිබඳව 

පුහුණුව සහ සහතිකය ලැවබනු ඇත. අඛණ්ඩ හා සමීප අධීක්ෂණයකින් වතාරව මයිවක්රා වමෝටේ රථයක් භාවිතා කිරීමට 

ක්රියාකරුවවකුට අවසර දීමට වපර සියලු පුහුණුව සහ ඇගයීම සම්ූේණ කරනු ඇත. පුහුණුව සඳහා පහත සඳහන් දෑ ඇතුළත් 

වේ: 

• ක්රියාත්මක ව  සෑම වේගයකම මයිවක්රා වමෝටේ රථ සඳහා විිමත් උපවදස් සහ ප්රාවයෝගික කුසලතා (පුහුණුකරු 

විසින් නිරූපණය කිරීම සහ පුහුණුකරු විසින් ඉටු කිරීම) 

• ක්වෂ්ත්රයට විවශ්ෂිත නීති සහ ක්රියාපටිපාටි 

• පරීක්ෂා කිරීම, අලුත්වැඩියා කිරීම සහ  ඩත්තු කිරීම 

• වස්වා ස්ථා වේ ක්රියාකරුවේ කාේයසාධ  ඇගයීම 

• අනිසි භාවිතය සහ/ වහෝ සඳහන්කළ අවශයතා සමග ව ාගැලීම නිසා සහතිකය ඉවත් කිරීවම් ප්රතිපත්තිය 

මයිවක්රාකාේ රියුරන් සඳහා  වක පුහුණුව 

සෑම වසර තු කට වරක් එක් එක් රියුරුවේ කාේය සාධ ය සඳහා  වක පුහුණුව සහ ඇගයීමක් පවත්වනු ලැවබ්. ඊට 

අමතරව, පහත සඳහන් කිසිවක් වහෝ සිු වූ විට අදාළ මාතෘකා පිළිබඳ  වක පුහුණුවක් ලබා වදනු ඇත: 

• මයිවක්රා වමෝටේ රථය අ ාරක්ෂිත වලස ක්රියා කර  බව ක්රියාකරු නිරීක්ෂණය කර තිබීම. 

• ක්රියාකරු හදිසි අ තුරකට වහෝ ආසන්  මග හැරීමක සිුවීමකට සම්බන්ධ වී තිබීම. 

• ක්රියාකරු මයිවක්රාකාේ ආරක්ෂිතව ක්රියාත්මක ව ාකර  බව වහළි කර  ඇගයීමක් ක්රියාකරුට ලැබී තිබීම. 

• වව ස් ආකාරවේ මයිවක්රා වමෝටේ රථයක් ධාව ය කිරීමට ක්රියාකරුට පවරා තිබීම. 

• මයිවක්රා වමෝටේ රථවේ ආරක්ෂිත ක්රියාකාරිත්වයට බලපා  ප්රතිපත්ති, ක්රියා පටිපාටි වහෝ වස්වා ස්ථා වල 

වව ස්කම් සිු වීම. 

පුහුණුකරු 

කළම ාකාරිත්වය විසින් අනුමත කර  ලද පුහුණුකරුවවකුවේ අධීක්ෂණය යටවත් පුහුණුව පවත්වනු ලැවබ්. 

පුහුණුකරුවවකු වීමට පුහුණුකරුට ඔවුන් පුහුණු කර  මයිවක්රාකාේ පිළිබඳ ප්රමාණවත් දැනුමක් හා කුසලතා තිවබ්. 

 ප්රවල්ඛ   

1.3 ප්රවල්ඛ  බලන් . 

ූේව භාවිත පරීක්ෂණ ව ෝරම මාස තු ක් පවත්වා වග  යනු ඇත 

මයිවක්රා වමෝටේ රථවේ ආයු කාලය පුරා  ඩත්තු හා අලුත්වැඩියා වාේතා පවත්වාවග  යනු ඇත 

වතව  පාේශවීය පරීක්ෂණ වාේතා අදාළ වේ 

 වයාමු 

වබටේ වේක් කාම්වබෝජියා සහ AIP පද වම් සහවයෝගිතාව: www.aip-foundation.org 

http://www.aip-foundation.org/


බල ගැන්ූ කාේමික ට්රක්ෂරථ (PIT) NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 
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බල ගැන්වූ කාේමික ෙක්රථ CLS 

 බල ගැන්වූ කාේමික ෙක්රථ (PIT) 

 ප්රමිතිය 

බල ගැන්වූ කාේමික ෙක්රථ (PIT) සමඟ සිුකර  වමවහයුම් හා ඒ ආශ්රිත කාේයයන් සම්බන්ධ අවදා ම් අවම කිරීම වහෝ 

ඉවත් කිරීම සඳහා සැපයුම්කරු ක්රියාවලි සහ ක්රියා පටිපාටි සංවේධ ය කර ක්රියාත්මක කරනු ඇත. 

 අවශයතා  

22.2.1 අවදා ම් තක්වස්රුව 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම PIT, පැටවීම, බෑම සහ ද්රවය ගබඩා කිරීම සඳහා වාේෂික අවදා ම් තක්වස්රුවක් සිු කර එය 

වල්ඛ ගත කරනු ලබ  අතර එහි අවම වශවයන් ඇතුළත් වන්වන්: 

• PIT උපකරණ, කාේයයන් සහ ඒවාට සම්බන්ධ උපද්රව හඳු ා ගැනීම. උදාහරණ වලස යන්වත්රෝපකරණ වහෝ 

උපකරණ ස්ථාප ය කිරීම,  ඩත්තු කිරීම, පරීක්ෂා කිරීම, පිරිසිු කිරීම වහෝ අලුත්වැඩියා කිරීම ඇතුළත් වේ. 

• පැටවීම/බෑම සහ තටාක උපකරණ සහ ඒවාට සම්බන්ධ උපද්රව හඳු ා ගැනීම. 

• වේතමා  PIT පහසුකම් පද්ධතියට ස්වයංක්රියාකාරී වාහ  (AV) වල බලපෑම. 

• හඳු ාගත් උපද්රව හා සම්බන්ධ අවදා ම තක්වස්රු කිරීම. 

• අවදා ම් අවම කිරීම වහෝ තුරන් කිරීම සඳහා පාල  පියවර. 

22.2.2 ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පිළිවවත් 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම PIT ක්රියා පටිපාටි ක්රියාත්මක කරනු ඇත. ක්රියා පටිපාටිවලට අවම වශවයන් ඇතුළත් වන්වන්:  

PIT වාහ  ආරක්ෂාව 

සැපයුම්කරු විසින් සියලුම PIT ක්රියාකරුවන් වද්ශීය නීති අවශයතාවයට සහ අවසරයට අනුකූලව පුහුණු කිරීවම් 

වැඩසටහ ක් සකස් කරනු ඇත.  

EHS වෘත්තිකයන්, කළම ාකරුවන් සහ අධීක්ෂකවරුන් යන්ත්ර සුරක්ෂිතතාව CLS වවත වයාමු ව  අතර AV මිලදී ගැනීමට 

සහ ක්රියාත්මක කිරීමට වපර එම අවශයතාවයන්ට අනුකූල වේ. 

වරින් වර සිුකර  වැළැක්වීවම්  ඩත්තු වැඩසටහ  

වමම පහසුකම තුළ නිතිපතා ක්රියාත්මක ව  සියලුම PIT වාහ  සඳහා නිෂ්පාදකයාවේ නිේවද්ශය පරිදි වරින් වර 

වැළැක්වීවම්  ඩත්තු ලබා වදනු ඇත. නිසි අවසරයකින් යුතු සුුසුකම් ලත් කාේමිකවයකු විසින්  ඩත්තු කටයුතු සිු කරනු 

ලැවබ්.  

බැටරි ආවරෝපණය සහ ඉන්ධ  පිරවීවම් ප්රවද්ශ 

සියලුම පහසුකම් මඟින් නිසි වාතාශ්රය අවශයතා ඇතුළුව බැටරි ආවරෝපණය සහ ඉන්ධ  පිරවීම සඳහා ආරක්ෂිත වමවහයුම් 

ක්රමවේදයන් නිේමාණය කිරීම, පළ කිරීම සහ ක්රියාත්මක කිරීම සිු කරනු ඇත. පළ කර  ලද සංඥා මඟින් පහත සඳහන් දෑ 

හඳු ා ගනු ඇත: 

• අවශය/නිේකේශිත PPE 

• ඇස ්වස්දීවම් ස්ථා ය සහ ස් ා ය සඳහා පහසුකම් ඇති ස්ථා  

• ඉහිරුම් කට්ටටල ස්ථා  

• අවට ුම්පා ය පිළිබඳ නීති.  

සුරක්ෂිතභාවය සහ ආරක්ෂාව සඳහා වූ අවශයතා තුළ අවම වශවයන් පහත සඳහන් දෑ ඇතුළත් වේ: 

• ආවරෝපක ආරක්ෂිතව, ආවරණයවකාට සහ ද්රවය වලින් ආරක්ෂාකර තබනු ඇත 

• මීටේ 30 (අඩි 100) ඇතුළත ුම් පා ය ව ාකළ යුතුය 



බල ගැන්ූ කාේමික ට්රක්ෂරථ (PIT) NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 63 වැනි පිටුව 

 

• සුුසු PPE සහ ඉහිරීම් ප්රතිචාර උපකරණ 

• ඇස ්වස්දීවම් ස්ථා ය සහ ස් ා ය සඳහා පහසුකම් තිවබ් 

රථවාහ  කළම ාකරණය 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම PIT ගම ාගම  කළම ාකරණය සඳහා අවම වශවයන් පහත සඳහන් පරිදි ක්රියා පටිපාටි සහ 

ප්රතිපත්ති ක්රියාත්මක කරනු ඇත: 

• PIT ක්රියාකරුවේ PPE 

• අන්ධ ස්ථා  සඳහා උත්තල දේපණ 

• වේග සීමා සංඥාවන් 

• සලකුණු කර ඇති පදිකයින්වේ ඇවිදීවම් මාේග 

• යාන්ික මගී වාහ  පසුපසට ගමන් කිරීවම් ආරක්ෂාව. නිදසුන් අතර පසුපසට ගමන් කිරීවම් අ තුරු ඇඟවීම් සහ 
ස්වපාටේ අඩංගුය 

• බර පැටවීමකින් යුතුව සහ රහිතව PIT සඳහා රිය පැදවීවම් පහසුකවම් නීති 

• PIT ක්රියාකරුවන් සඳහා සැපයුම්කරුවේ බලපත්ර අවශයතා 

ද්රවය පැටවීම සහ බෑම 

ක්වෂ්ත්රවේ පැටවීම සහ බෑම සම්බන්ධ සියලු ක්රියාකාරකම් සඳහා පහසුකම් සංවේධ ය කර ක්රියාත්මක කරනු ඇත. ක්රියා 

පටිපාටි මගින් අවම වශවයන් පහත සඳහන් දෑ ආවරණය කරයි: 

• පැටවීවම් වතෝරා ගැනීම 

• පැටවීවම් ආරක්ෂාව 

• වගාඩගැසීම සහ ඉවත් කිරීම 

• ෙක් සහ වේලේ පැටවීම 

• පිරිස් සහිත උපකරණ එසවීම සහ පහත් කිරීම 

• ආරක්ෂක වේලිං අවශයතා 

• පැටවීවම් අවශයතා 

• එසවීම් උපකරණ පිරිවිතර 

• PPE 

අමුද්රවය ගබඩාව 

ක්වෂ්ත්රවේ වහෝ ඉන් පිටත ද්රවය ගබඩා කිරීම සම්බන්ධ සියලු ක්රියාකාරකම් සඳහා පහසුකම් සංවේධ ය කර ක්රියාත්මක කරනු 

ඇත. ක්රියා පටිපාටි අවම වශවයන් පහත සඳහන් කරුණු ආමන්ත්රණය කරනු ඇත: 

• වගාඩගැසීවම් සීමාවන් 

• වගාඩගැසීම් ස්ථායීකර ය (උදාහරණ වලස පටිවලින් බැඳීම සහ ගැටගැසීම ඇතුළත් වේ) 

• ද්රවය ගබඩා බහාලුම් (උදාහරණ වලස බඳුන්, පැලට්ට, ස්කීඩ් වහෝ රාක්ක ඇතුළත් වේ) 

• වගාඩගැසීවම් බාධාවන් වළක්වා ගැනීම. නිදසුන් අතර අන්තරාල, පිවිසුම්, හදිසි අවස්ථා පිටවීම්, වාතාශ්රය පද්ධති, 
ගිනි නිව  උපකරණ සහ ප්රථමාධාර කට්ටටල වලට පිටතින් ද්රවය ගබඩා කිරීම ඇතුළත් වේ 

• විශාල බහාලුම් සහ බැරල් සඳහා ගබඩා/වගාඩගැසීවම් අවශයතා 

• රාක්ක සඳහා බර පැටවීවම් ධාරිතාව සංඥා සලකුණු කිරීවම් අවශයතා 

• දහ ය වියහැකි ද්රවය ගබඩා කිරීවම් සීමාවන් 

• කැඩුණු පැවක්ජ වහෝ බහාලුම් සඳහා ක්රියා පටිපාටි 

රාක්ක 

රාක්කවල ද්රවය පැටවීම, බෑම සහ ගබඩා කිරීම සම්බන්ධ සියලු ක්රියාකාරකම් සඳහා පහසුකම් සංවේධ ය කර ක්රියාත්මක 

කරනු ඇත. ක්රියා පටිපාටි අවම වශවයන් පහත සඳහන් කරුණු ආමන්ත්රණය කරනු ඇත: 

• අවේක්ෂිත බර සඳහා රාක්ක සැලසුම් කිරීම සහ ඉදිකිරීම් අවශයතා 



බල ගැන්ූ කාේමික ට්රක්ෂරථ (PIT) NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 
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• පද ම් අවශයතා 

• රාක්ක හඳු ාගැනීවම් අංක සංඥා 

• රාක්ක ස්ථාප  සහ  ඩත්තු කිරීවම් ක්රියාවලීන් 

• උපරිම වැඩ පැටවීවම් සංඥා 

• වාේෂික පරීක්ෂණ මාේවගෝපවද්ශ 

• වුහාත්මකව හානි වූ රාක්ක සඳහා වාේතා කිරීවම් වප්රෝටවකෝල. 

පැටවීවම් පුවරු 

පහසුකම තුළ පැටවීවම් පුවරුවක් තිවබ්  ම්, වේලේ ආරක්ෂිතව සහ සුරක්ෂිතව ඇතුළුවීම සහතික කිරීම සඳහා ූේව 

ආරක්ෂක පියවර ගනු ලැවබ්. වේලේ පැටවීම වහෝ බෑම සමඟ ඉදිරියට යාමට වපර, පහත සඳහන් දෑ පිළිබඳව සහතික වන් : 

• වැඩ කර  ආසන් තම ප්රවද්ශය උපද්රව වලින් වතාර ව  අතර සියලු උපකරණ වහාඳින් වැඩ කිරීවම් පිළිවවළක 

තිබීම.  

• බිම සුන්ුන් ව ාමැතිවීම. 

• වේලේ බිත්ති, බිම් සහ සිවිලිමට හානිවලින් වතාර වීම. 

• පැටවීවම් පුවරුවේ ආවලෝකකරණය ක්රියාත්මක ව  අතර සමස්ත වේලරයම ප්රමාණවත් වලස ආවලෝකමත් කරයි. 

• පුවරුවේ මට්ටටම් සකස ය වහාඳ තත්වවේ පවති  බව තහවුරු කර ගැනීම සඳහා එය පරීක්ෂා කරනු ලැවබ්. 

• වේලේ සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා ICC අගුළු දැමීවම් පද්ධතියක් භාවිතා කර  වදාරවල් නිවැරදිව ක්රියා කර  බවට 

පරීක්ෂා කර බලනු ලැවබ්. 

• පුවරුවේ අගුලු ව ාමැති අවස්ථාවන්හිදී, වේලේ අවම වශවයන් තනි වරෝද වකාටසකින් සුරක්ෂිත වේ. 

22.2.3 පුහුණුව 

PIT වටා ක්රියාත්මක ව  වහෝ වැඩ කර  වස්වකයින්ට සැපයුම්කරුවේ ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පටිපාටි පිළිබඳව පුහුණුව ලැවබනු 

ඇත. PIT ක්රියාකරුවන් ඇගයීමට ලක් කරනු ලබ  අතර, ව ාගැලීම් වහෝ  ැවත  ැවත ව ාගැලීම් සම්බන්ධවයන් 

සැපයුම්කරු විසින් අවශය  වක පුහුණුව ලබා වදනු ඇත.  

පහත සඳහන් වද් පුහුණුවේ අන්තේගතයට ඇතුළත් වනු ඇති  මුත් ඊට පමණක් සීමා ව ාවේ: 

• පැටවීවම් ධාරිතාව 

• වැීම වැළැක්වීම සහ ආරක්ෂාව 

• පද්ධති වමවහයුම් සීමා කිරීම 

• අමුද්රවය පැටවීම/ බෑම 

• අ තුරු ඇඟවීවම් පද්ධති වමවහයුම් 

• ආරක්ෂිත වමවහයුම් ක්රියා පිළිවවත්. 

• වාහ  පරීක්ෂණ 

• රථවාහ  නීති 

• පදිකයින්වේ ආරක්ෂාව 

• PIT ක්රියාකරුවන් සඳහා PPE අවශයතා 

• වාහ   ඩත්තු අවශයතා.  

 ප්රවල්ඛ  

1.3 ප්රවල්ඛ  බලන් . 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම ඉල්ලීම් මත අතයවශය වාේතා තබා ගැනීම සඳහා වල්ඛ  රඳවා ගැනීවම් පිළිවවත් ස්ථාපිත 

කරනු ඇත. එවැනි වාේතාවලට පහත සඳහන් වද් ඇතුළත් විය හැකි  මුත් ඒවාට පමණක් සීමා ව ාවේ:  

• වත්මන් අවදා ම් තක්වස්රු කිරීම් 

• PIT සහ රාක්කගත කිරීම සඳහා පරීක්ෂණ ව ෝරම මාස තු ක් පවත්වා වග  යනු ලැවබ් 



බල ගැන්ූ කාේමික ට්රක්ෂරථ (PIT) NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 
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•  ඩත්තු හා අලුත්වැඩියා වාේතා වසර තු ක් පවත්වා වග  යනු ඇත 

 වයාමු 

අදාළ playbooks, තාක්ෂණික වල්ඛ , පුහුණු කිරීම් සහ කරුණු පිකා ඉල්ලීම මත ලබා ගත හැකිය. 

පහත සඳහන් CLS: 

• යන්ත්ර සුරක්ෂිතතාව  

• තුවාල හා අසනීප කළමනාකරණය  



ආපනශාලා කළමනාකරණය NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 
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වන්වාසිකාගාර, ආප ශාලා, සහ ළමාරක්ෂක පරිශ්ර වසෞඛය සම්පන්  සහ 
ආරක්ෂිත වේ 

වන්වාසික පහසුකම්, ආහාර සහ ළමා රැකවරණය ඇතුළුව සැපයුම්කරු විසින් වමවහයවනු ලබ  සියලුම පහසුකම් ආරක්ෂිත, 

වසෞඛයාරක්ෂිත සහ වසෞඛය සම්පන්  වේ. ළමා රැකවරණය ඇතුළු පහසුකම් වද්ශීය නීතිය හා වරගුලාසිවලට අනුකූල ව  

අතරම වගාඩ ැගිලි ඉදිකිරීම් සහ වසෞඛය සහ ආරක්ෂාව CLS මගින් ආවරණය වේ. වමම නිෂ්පාද  ව ාව / වබදා හැරීවම් 
පහසුකම් ක්රියාත්මක කිරීවම්දී වසෞඛය හා ආරක්ෂිත අවදා ම් අවම කිරීම වහෝ ඉවත් කිරීම සඳහා සැපයුම්කරු සතුව 

ශක්තිමත් ආරක්ෂක කළම ාකරණ පද්ධති තිවබ්.  

වමම වකාටසට පහත සඳහන් CLS ඇතුළත් වේ: 

• ආප ශාලා කළම ාකරණය 

• ළමා රැකවරණ කළම ාකරණය 

• වන්වාසිකාගාර කළම ාකරණය 

• පානීය ජලය 

• සනීපාරක්ෂණය 

 ආප ශාලා කළම ාකරණය  

 ප්රමිතිය 

ආරක්ෂිත, පිරිසිු හා වසෞඛය සම්පන්  ආහාර පිළිවයල කිරීම සහ පරිවභෝජ  ප්රවද්ශ ක්රියාත්මක කිරීම සහ පවත්වාවග  
යාවමන් අවදා ම අවම කිරීම වහෝ තුරන් කිරීම සඳහා සැපයුම්කරු ක්රියාවලි සහ ක්රියා පටිපාටි සංවේධ ය කර ක්රියාත්මක 

කරනු ඇත. 

 අවශයතා  

23.2.1 අවදා ම් තක්වස්රුව 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම වාේෂික ආප ශාලා කළම ාකරණ අවදා ම් තක්වස්රුවක් පවත්වා වල්ඛ ගත කරනු ඇති 

අතර, එහි අවම වශවයන් ඇතුළත් වන්වන්: 

• උපද්රව හඳු ා ගැනීම (ආහාර මගින් ඇතිව  උපද්රව සහ මුළුතැන්වගයි ආරක්ෂාව ඇතුළුව). 

• උපද්රව හා සම්බන්ධ අවදා ම ඇගයීම. 

• අවදා ම් අවම කිරීම සඳහා පාල  ක්රියාමාේග හඳු ා ගැනීම සහ ක්රියාත්මක කිරීම.  

• ආප ශාලාවේ ලබා වද  ආහාර මගින් ආහාර විෂවීම සහ/ වහෝ ආමාශ ආශ්රිත වරෝග ඇතිවූ අවස්ථාවන් සඳහා ක්රියා 

පටිපාටි. 

23.2.2 ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පිළිවවත් 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම ආහාර ලබාදීවම් වස්වාව හා සම්බන්ධ අවදා ම අවම කිරීම වහෝ ඉවත් කිරීම සඳහා ක්රියා 

පටිපාටි ක්රියාත්මක කරනු ඇති අතර එහිදී අවම වශවයන් පහත සඳහන් දෑ ආවරණය කරයි:  

ආහාර වසව්ා වසව්කයින් 

ජවදය පරීක්ෂණයකට භාජ ය ව  අතර වද්ශීය නීතියට අනුව අවම වශවයන් වාේෂිකව වබෝව  වරෝගවලින් වතාර බවට 

සහතික කරනු ලැවබ්. 

වබෝව  වරෝග සම්වේෂණය අවම කිරීම සඳහා ව  ක්රියා පටිපාටි අවවබෝධ කරවග  අනුගම ය කරනු ඇත. 

ආහාර පිළිවයළ කිරීවම්දී හා වස්වය කිරීවම්දී වකස් ආවරණ, අත්වැසුම් සහ ඒප්රන් පැළඳ සිටිනු ඇත 

ආහාර සමඟ වැඩ කිරීමට වපර අත් වහාඳින් වසෝදා විෂබීජහරණය කරනු ඇත. 



ආපනශාලා කළමනාකරණය NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 67 වැනි පිටුව 

 

ආහාර සැකසීම හා පරිවභෝජ ය කර  ප්රවද්ශ 

පිරිසිු හා විෂබීජහරණය වකාට තිවබනු ඇත. 

 රක් ව  ආහාර ද්රවය ක්වෂ්ත්රවේ ගබඩා කර ඇති විට 5 ° C (41 ° F) ට ව ාඅඩු උෂ්ණත්වයක් පවත්වා ගත හැකි යාන්ික 

ශීතකරණයක් තබා ගැනීම. 

උණුසුම් හා සිසිල් ජලය සපය  වසෝද  වබ්සම් තබා ගැනීම. 

ආහාර පිසීම, සැපයීම සහ ආහාර ගැනීම සිුකර  භාජ  එක් එක් භාවිතවයන් පසු වසෝදා විෂබීජහරණය කරනු ලැවබ්. 

එක් එක් භාවිතවයන් පසු වම්ස මතුපිට සහ කවුන්ටර පිරිසිු කර විෂබීජහරණය කරනු ලැවබ්. 

මීයන් සහ කෘමීන් වබෝවීවමන් වතාර වනු ඇත. 

කාන්ුවීම් සිුව ාව , අවවශෝෂණය ව ාකර  බහාලුම්වල කසළ ගබඩා කිරීම සහ දි පතා ඒවා හිස් කිරීම සිුවනු ඇත. 

පිසි  වතල් සනීපාරක්ෂක වහෝ වැසි ජලය බැස ය  කාණු වලට බැහැර ව ාවකවේ. 

අමු මස්, අමු කුකුළු මස්, අමු මාළු, එළවළු සහ ඇට වේග සකස් කිරීවම් ප්රවද්ශ, භාජ  සහ මුලුතැන්වේ උපකරණ වවන් 

වකාට තිවබ්. 

ලබාවද  සියලුම ආහාරවල සාම්පල පැය 72 ක් ශීතකරණවේ තබා ගත යුතුය. 

ආහාර පිළිවයල කිරීවම් සහ පරිවභෝජ ය කිරීවම් සියලුම ප්රවද්ශ ුම් ව ාවබා  ප්රවද්ශ වලස  ම් කර තිවබ්. 

විවේකාගාර 

සියලුම ආහාර වස්වා වස්වකයින් විවේකාගාරය භාවිතා කිරීවමන් පසු අත් වහාඳින් වසෝදා විෂබීජහරණය කරගනු ඇත. 

විවේකාගාර භාවිතවයන් පසු අත් වස්දිය යුතු බවට සංඥා පළ කරනු ලැවබ්. 

ආහාර මගින් ඇතිව  වරෝගාබාධ වහෝ ආසාද  සිුවීමකට ප්රතිචාර දැක්වීවම් යාන්ත්රණයක් සහ ක්රියා පටිපාටි තිවබ්. 

23.2.3 පුහුණුව 

නුසුුසු ආහාර පරිහරණය වහ්තුවවන් ඇති ව  අවදා ම් සම්බන්ධ වතාරතුරු හා පුහුණුව ආහාර වස්වා වස්වකයින්ට 

ලබාවදනු ඇත. වමම පුහුණුවට පහත ඒවා ඇතුළත් වනු ඇත: 

• අවදා ම් තක්වස්රු කිරීම සහ ක්රියා පටිපාටි සමාවලෝච ය කිරීම. 

• ආහාර සුරක්ෂිතතා සහ ගබඩා අවශයතා. 

• වපෞද්ගලික සනීපාරක්ෂාව. 

• ආහාර මගින් ඇතිව  වරෝග සහ වබෝව  වරෝග පිළිබඳ දැනුවත්භාවය. 

• මුළුතැන්වගයි ආරක්ෂිත පිළිවවත්. 

 ප්රවල්ඛ  

1.3 ප්රවල්ඛ  බලන් . 

වේතමා  අවදා ම් ඇගයීම 

 වයාමු 

පහත සඳහන් CLS: 

• ගිනි ආරක්ෂණ කළම ාකරණය  

• වගාඩ ැගිලි සැලසුම් සහ වුහ ආරක්ෂාව  

• හදිසි අවස්ථා පියවර  



ළමා රැකවරණ කළමනාකරණය NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 68 වැනි පිටුව 

 

 ළමා රැකවරණ කළම ාකරණය 

 ප්රමිතිය 

ළමුන් සමඟ වැඩ කිරීම වහෝ ළමා රැකවරණ පහසුකම් සමඟ ඇති අවදා ම අවම කිරීම වහෝ ඉවත් කිරීම සඳහා සැපයුම්කරු 

ක්රියාවලි සහ ක්රියා පටිපාටි සංවේධ ය කර ක්රියාත්මක කරනු ඇත. 

 අවශයතා  

24.2.1 අවදා ම් තක්වස්රුව 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම ළමා රැකවරණ පහසුකම් සහ ළමුන් සමඟ වැඩ කිරීම සඳහා වාේෂික අවදා ම් තක්වස්රුවක් 

පවත්වනු ඇති (උදාහරණ වලස පාපන්ු පාසල් සහ උත්සව ඇතුළත් වේ) අතර, එහි අවම වශවයන් ඇතුළත් වන්වන්: 

• සියලු විභව උපද්රව හඳු ා ගැනීම. 

• උපද්රව හා සම්බන්ධ අවදා ම ඇගයීම. 

• අවදා ම අවම කිරීම සඳහා අවශය පාල  පියවර හඳු ා ගැනීම. ප්රථමාධාර, හෘද පු ේජීව ය (CPR) සහ ආරක්ෂිත 

ක්රීඩා ප්රවද්ශ ඊට නිදසුන් සඳහා ඇතුළත් වේ.  

24.2.2 ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පිළිවවත් 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම ළමා රැකවරණ ක්රියා පටිපාටි ක්රියාත්මක කරනු ඇත. ක්රියා පටිපාටිවලට අවම වශවයන් 

ඇතුළත් වන්වන්:  

දරුවන් සමඟ වැඩ කිරීම 

උත්සව සංවිධායකවරයා වද්ශීය නීතියට අනුකූල වේ. 

ප්රථමාධාර සහ CPR සුුසුකම් ලත් පුද්ගලයින් ලබා ගත හැකිය. 

ප්රථමාධාර, ජවදය ප්රතිකාර ලබාදීම වහෝ ළමයින් කාේ වහෝ බස් රථවල ප්රවාහ ය කිරීම වහෝ වව ත් ආකාරයක ප්රවාහ  

වස්වයක ප්රවාහ ය කිරීම සඳහා නීතයනුකූලව එකඟතාවය ලබා සඳහා වදමේපියන්වේ වහෝ භාරකරුවේ ලිඛිත කැමැත්ත. 

වදමාපියන්වේ වහෝ භාරකරුවේ සම්බන්ධතා වතාරතුරු වගානුවේ තබා තිවබ්. 

ළමයින් සමඟ වැඩ කර  ඕ ෑම වස්වකවයකු රැකියාවට වපර පරීක්ෂා කිරීම. 

ළමයින් නිදහස් කළ හැක්වක් බලයලත් වදමාපිවයකුට, භාරකරුවවකුට වහෝ  ම් කර  ලද පුද්ගලවයකුට පමණි. 

වබෝව /ස්පේශවයන් වබෝව  වරෝග සඳහා ප්රතිකාර ක්රම සංවේධ ය කිරීම සහ ක්රියාත්මක කිරීම (උදාහරණ වලස පැවපාල 

වරෝගය, සරම්ප සහ උකුණන් ඇතුළත් වේ). 

ළමා රැකවරණ පහසුකම් 

සුවපහසු සහ ආරක්ෂිත උෂ්ණත්ව තත්වයන් ලබා දීම. 

ළදරුවන් සඳහා සුුසු ඇුම් මාරු කිරීවම් ස්ථා  ලබා දීම. 

ආහාර ගන් ා වහෝ ආහාර පිළිවයල කර  ප්රවද්ශ තිබිය යුතුය. 

ළමයින්ට ස්පේශ කිරීමට ව ාහැකි ව  පරිදි සියලු උණුසුම් මතුපිට පරිවරණය වකවේ. 

ළමුන්ට ළඟා විය හැකි විුලි වේනු භාවිතවේ ව ාමැති විට වසා තැබීම සඳහා ආවරණ ලබා වදනු ඇත. 

ගිනි උඳුන් ස්ථා  ආරක්ෂා කරනු ඇත. 

ඖෂධ, විෂ සහ වව ත් භයා ක ද්රවය අගුලු දැමූ කැබි ට්ටටුවක ගබඩා වේ. 

පරිශ්රය සෑම විටම පිරිසිු කිරීම හා වහාඳින්  ඩත්තු කිරීම සිුකරනු ඇත. 

ළමුන් සමඟ මාසිකව ගින්ව න් ගැලවී යාවම් සරඹයක් පවත්වනු ඇත.  

එළිමහන් ක්රීඩා පිටි ආරක්ෂිත හා සුරක්ෂිත ව  අතර ඕ ෑම විවෘත ජලය සහිත ස්ථා යක් වහෝ වලක් වැටකින් වටකිරීම වහෝ 

ආවරණය කිරීම සිුකරනු ලැවබ්. 



කන්වාසිකාගාර කළමනාකරණය NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 69 වැනි පිටුව 

 

අවත් වග යා හැකි පානීය ජලය ලබා ගත හැකිය. වපාු පානීය වකෝේප වහෝ උපකරණ තහ ම්ය. 

43 ° C (110 ° F) ව ාඉක්මව  සීතල හා උණු වතුර ළමයින්ට ප්රවේශ විය හැකි වැසිකිළි සඳහා සපයනු ලැවබ්. 

වැසිකිළි පහසුකම් පිරිසිුව, දරුවන්ට සුුසු ආකාරවයන් පවති  අතර අත් වස්දීවම් පහසුකම් ද සපයනු ලැවබ්. සෑම ළමුන් 15 

වදව කු සඳහාම එක් වැසිකිළියක් සහ වසෝද  වබ්සමක් තිවබ්. 

එකිව කාට පිරිසිු වතාටිල්ල, කුඩා ඇඳක් වහෝ කලාල (දරුවාවේ වයස සහ වේධ  මට්ටටමට ගැලවප  පරිදි) සහ පිරිසිු 

ලි න් ලබා වදනු ඇත. සවස රැකවරණය සඳහා, සෑම දරුවවකුටම ස්ිර, ජල ආරක්ෂිත වමට්ටටයක් ලබා වදනු ඇත. අවම 

වශවයන් මීටේ 0.9 (අඩි 3) ක ඉඩකින් වතාටිල්ල, කුඩා ඇඳ වහෝ කලාල වවන් කරනු ඇත. 

ළමුන් 60 කට වැඩි සංඛයාවක් සිටි  සියලුම පහසුකම් සඳහා ූේණ කාලී  පුහුණු පහසුකම් අධයක්ෂවරයකු සිටිනු ඇත. 

සෑම දරුවවකු සඳහාම ප්රතිශක්තිකරණ, ඖෂධ, වබෝව  වරෝග සහ ව ාසලකා හැරීම් වහෝ අසාමා ය තුවාල පිළිබඳ සාක්ෂි 

ඇතුළුව වසෞඛය වාේතා පවත්වාවග  යනු ලැවබ්. ව ාසලකා හැරීම වහෝ අසාමා ය වලස තුවාල වූ ඕ ෑම අවස්ථාවක් 

පහසුකම් කළම ාකරු වවත වාේතා කරනු ලැවබ්.  

24.2.3 පුහුණුව 

ළමුන් සමඟ වැඩ කර  සියලුම වස්වකයින් සඳහා වූ පුහුණුව ලබාවදනු ඇති අතර එහි අවම වශවයන් ඇතුළත් වන්වන්: 

• අවදා ම් තක්වස්රුව පිළිබඳ දළ විශ්වල්ෂණයක් 

• දරුවන් සමඟ වැඩ කිරීම සඳහා වහාඳ පුරුු සහ වද්ශීය නීති අවශයතා 

• ප්රථමාධාර සහ CPR 

• ලිඛිත ක්රියා පටිපාටි 

24.2.4 ප්රවල්ඛ  

1.3 ප්රවල්ඛ  බලන් . 

වත්මන් වස්වක පරීක්ෂණ වාේතා 

වත්මන් වදමාපියන්වේ වහෝ භාරකරුවේ සම්බන්ධතා වතාරතුරු 

 වයාමු 

පහත සඳහන් CLS: 

• ගිනි ආරක්ෂණ කළම ාකරණය  

• වගාඩ ැගිලි සැලසුම් සහ වුහ ආරක්ෂාව  

• හදිසි අවස්ථා පියවර  

 වන්වාසිකාගාර කළම ාකරණය 

 ප්රමිතිය 

වන්වාසිකාගාර පහසුකම් ක්රියාත්මක කිරීවම් හා  ඩත්තු කිරීවම් අවදා ම අවම කිරීම වහෝ ඉවත් කිරීම සඳහා සැපයුම්කරු 

විසින් ක්රියාවලි සහ ක්රියා පටිපාටි සංවේධ ය කර ක්රියාත්මක කරනු ඇත. 

 අවශයතා 

25.2.1 අවදා ම් තක්වස්රුව 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම වන්වාසිකාගාරවේ පදිංියට යාමට වපර වාේෂිකව එහි කළම ාකරණ අවදා ම් තක්වස්රුවක් 

කර වල්ඛ ගත කරනු ඇති අතර, එහි අවම වශවයන් ඇතුළත් වන්වන්: 

• වන්වාසිකාගාර පහසුකම් ක්රියාත්මක කිරීම හා  ඩත්තු කිරීම හා සම්බන්ධ උපද්රව හඳු ා ගැනීම. 

• උපද්රව හා සම්බන්ධ අවදා ම් ඇගයීම. 



කන්වාසිකාගාර කළමනාකරණය NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 70 වැනි පිටුව 

 

• අවදා ම අවම කිරීම සඳහා පාල  පියවර හඳු ා ගැනීම. උදාහරණ වලස උණුසුම සහ සිසිල  කර  පද්ධති, ගිනි 

ආරක්ෂණ සහ ආරක්ෂාව එහි ඇතුළත් වේ. 

25.2.2 ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පිළිවවත් 

සෑම සැපයුම්කරුවවකුටම වන්වාසිකාගාර කළම ාකරණය සඳහා ක්රියා පටිපාටි ක්රියාත්මක කරනු ඇති අතර එහිදී අවම 

වශවයන් පහත සඳහන් දෑ ආවරණය කරයි: 

වපාු 

සුවපහසු සහ ආරක්ෂිත උෂ්ණත්ව තත්වයන් ලබා වදනු ඇත. 

ආහාර ගැනීවම් සහ ආහාර පිළිවයල කිරීවම් ස්ථා  ලබා වදනු ඇත. 

නිවාස වුහාත්මකව සුුසු, අලුත්වැඩියා කර ඇති, පිරිසිු, ආරක්ෂිත සහ බාහිර උපද්රවයන්ට එවරහිව පදිංිකරුවන්ට සුරක්ෂිත 

ආරක්ෂාවක් සපයනු ඇත. 

ගිනි නිවීවම්, ජවදය සහ වපාලිස් ආයත  ඇතුළු වද්ශීය හදිසි අවස්ථා ප්රතිචාර ලබා වදන් න් සඳහා සුුසු ප්රතිචාර 

හැකියාවන් නිවාස සතුව තිවබ්. 

පුද්ගලික භාණ්ඩ වපෞද්ගලිකව ගබඩා කිරීම සඳහා වූ ප්රතිපාද  ද සමඟ සෑම ජීවත්ව  අවකාශයකම පදිංිකරුවවකුට අවම 

වශවයන් මීටේ 42 ක ඉඩ ප්රමාණයක් ලබා වදනු ඇත. 

සියලුම ජීවත්ව  අවකාශයකම ප්රමාණවත් ආවලෝකකරණ සහ විුලි වස්වා සපයනු ලැවබ්. 

සනීපාරක්ෂක එකතු කිරීම හා කසළ බැහැර කිරීම සඳහා ප්රතිපාද  සපයනු ලැවබ්. 

නිදා ගැනීවම් කාමර 

එක් එක් පදිංිකරුවාට තනි ඇඳන්, කුඩා ඇඳන් වහෝ තට්ටටු ඇඳන් (ිත්ව ඇඳන් සඳහා අවසර  ැත) ලබා වදනු ඇත. 

සැපයුම්කරු විසින් සපයනු ලබ  ඕ ෑම ඇඳ ඇතිරිල්ලක් පිරිසිු හා සනීපාරක්ෂක වනු ඇත. 

ස්ත්රී පුරුෂ භාවය අනුව වව ම නිදාගැනීවම් ස්ථා  ලබා වදනු ඇත. 

ස ්ා ය කිරීවම් සහ වැසිකිළි ප්රවද්ශ 

පදිංිකරුවන් 15 වදව කුට එක් වැසිකිළි අනුපාතයකට වැසිකිළි පහසුකම් ලබා වදනු ඇත. 

සෑම පදිංි ඒකකයකින්ම මීටේ 50 (අඩි 164) ක් ඇතුළත වැසිකිළි පහසුකම් ඇත. 

වැසිකිළි පහසුකම් ස්ත්රී පුරුෂ භාවය අනුව වවන් වකාට සලකුණු කරනු ලැවබ්. 

වැසිකිළි පහසුකම් දි පතා පිරිසිු කර සනීපාරක්ෂක කරනු ලැවබ්. 

සියලුම ස් ා  සහ වස්දීවම් ප්රවද්ශ සඳහා ීඩ යක් සහිත, උණුසුම් හා සිසිල් පානීය ජලය ලබා වදනු ඇත. 

සෑම පදිංි ඒකකයකම මීටේ 50 (අඩි 164) ක් ඇතුළත ස් ා  සහ වසෝද  ප්රවද්ශ තිවබනු ඇත. 

ෂවේ වහඩ්ස් අවම වශවයන් මීටර 1 (අඩි 3.3) ක පරතරයකින් සහ සෑම පදිංිකරුවන් 15 වදව කු සඳහාම එක ෂවේ වහඩ් 

එකක අනුපාතයකින් ස්ථා ගත වකවේ. 

ස්ත්රී පුරුෂ භාවය අනුව වව ම ස් ා වේ සහ වස්දීවම් පහසුකම් සපයනු ලබ  අතර ඒවා ඒ අනුව සලකුණු කරනු ලැවබ්. 

 ා  කාමර හා වස්දීවම් වපාළව ජලය අවවශෝෂණය ව ාව  ද්රවය වලින් සාදා දි පතා සනීපාරක්ෂණය කරනු ලැවබ්. 

ගිනි ආරක්ෂාව සහ ප්රථමාධාර 

හදිසි අවස්ථාවකදී සවිස්තරාත්මකව ඉවත් කිරීවම් ක්රියා පටිපාටි ඇතුළත් ව  හදිසි අවස්ථා ක්රියාකාරී සැලසුම් පහසුකම පුරා 

කැී වපව   ස්ථා වල පළ කරනු ලැවබ්. 

සෑම ජීවත්ව  ස්ථා යකින්ම මීටේ 30 (අඩි 98.45) ට ව ාඅඩු ුරකින් පහසුවවන් ප්රවේශ විය හැකි ස්ථා යක ගිනි නිවීවම් 

උපකරණ ලබා වදනු ඇත. 

සෑම තට්ටටුවකම අවම වශවයන් පිටවීම් වදකක් පැහැදිලිව සලකුණු වකවේ. 

වාේෂික ගිනි අභයාස වල්ඛ ගත වකවේ. 



පානීය ජලය NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 71 වැනි පිටුව 

 

ප්රථමාධාර කට්ටටල සෑම විටම සපයනු ලබ  අතර පදිංිකරුවන් 50 වදව කුට එක් කට්ටටලයක අනුපාතයකින් ඒවා භාවිතයට 

පහසුවවන් ප්රවේශ විය හැකිය. 

උපද්රවකාරී රසායනික ද්රවය ගබඩා කරනු ලබන්වන් වවන්කර  ලද ප්රවද්ශවල පමණි. 

මාසික පරීක්ෂණ 

වපාු ප්රවද්ශ, පඩිවපළ ගිනි නිවීවම් උපකරණ සහ හදිසි අවස්ථා පිටවීම් බාධා වලින් වතාර බව තහවුරු කර ගැනීම සඳහා 

නිතිපතා පරීක්ෂා කිරීම සිු වකවේ.  

පළිවබෝධ පාල  වැඩසටහ  

සෑම වන්වාසිකාගාරයකම කෘමීන් හා මීයන් පාල ය කිරීම සඳහා ක්රියා පටිපාටි ස්ථාපිත කරනු ඇත. 

පරීක්ෂාවන් සිු කිරීම සහ සෑම මසකම අවම වශවයන් එක් වරක් සිුකර වයදවුම් වස්වාවක් සහිත පළිවබෝධ පාල  වස්වාවක් 

සමඟ වූ වකාන්ත්රාත්තුවක් ලියාපදිංි කරනු ලැවබ්. වමම වස්වාව මගින් වන්වාසිකාගාරවේ සිටි  පුද්ගලයින් වටා භාවිතා 

කිරීම සඳහා සුුසු ව  වද්ශීය නීති වලට අනුකූලව අනුමත කළ වයදවුම් භාවිතා කරනු ඇත. 

ලිඛිත පළිවබෝධ පාල  වාේතා ස්ථානීය පළිවබෝධ පාල  වලාගයක පවත්වාවග  යනු ඇත. වලාගයට සිතියමක්, භාවිතා 

කර  රසායනික ද්රවය වලින් වල්බල්, ආරක්ෂිත දත්ත පිකා (SDS), පළිවබෝධ පාල  වකාන්ත්රාත්තුව සහ රක්ෂණ සහතිකය 

සහ බලපත්රය ඇතුළත් වේ. 

පළිවබෝධ පාල  වකාන්ත්රාත්කරු කෘමීන් හා මීයන් වබෝවීම පාල ය කිරීම සඳහා පරීක්ෂා කිරීම හා පිළියම් වයදීම සඳහා 

වගකීම දරයි. උගුල්වල මීයන්, කෘමීන් වහෝ වව ත් පණුවන් සිටි  අවස්ථාවක පළිවබෝධ පාල  වකාන්ත්රාත්කරු විසින් 

බැහැර කිරීවම් වගකීම භාරවග  වන්වාසිකාගාර කළම ාකරුට/ නිවාස හිමියාට දැනුම් වදනු ඇත. 

25.2.3 පුහුණුව 

වන්වාසිකාගාර පදිංිකරුවන්ට හදිසි අවස්ථාවකදී ඇතිවිය හැකි අවදා ම් පිළිබඳ වතාරතුරු සහ පුහුණුව ලැවබනු ඇත. 

පුහුණුව සඳහා පහත සඳහන් අවම අවශයතා ඇතුළත් වේ: 

• හදිසි අවස්ථා ක්රියාකාරී සැලැස්ම. 

• ගිනි නිවීවම් සහ ප්රථමාධාර උපකරණ ඇති ස්ථා  වත්රුම් වග  ඒවා භාවිතා කිරීම පිළිබඳව දැනුමක් තිබිය යුතුය. 

 ප්රවල්ඛ  

1.3 ප්රවල්ඛ  බලන් . 

සෑම පහසුකමක්ම අවම වශවයන් අවුරුු තු ක්වත් ගිනි නිවීවම් අභයාස සඳහා වාේතා පවත්වා ගත යුතුය. 

 වයාමු 

පහත සඳහන් CLS: 

• ගිනි ආරක්ෂණ කළම ාකරණය  

• වගාඩ ැගිලි සැලසුම් සහ වුහ ආරක්ෂාව  

• හදිසි අවස්ථා පියවර  

 පානීය ජලය 

 ප්රමිතිය 

සියලුම වස්වකයින්ට ආරක්ෂිත පානීය ජලය පහසුවවන් සහ ඉක්මණින් ලබා ගත හැකි බව සහතික කිරීම සඳහා සැපයුම්කරු 

විසින් ක්රියාවලි හා ක්රියා පටිපාටි සංවේධ ය කර ක්රියාත්මක කරනු ඇත. 



පානීය ජලය NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 72 වැනි පිටුව 

 

 අවශයතා 

26.2.1 අවදා ම් තක්වස්රුව 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම වාේෂික පානීය ජල අවදා ම් තක්වස්රුවක් පැවැත්වීම හා වල්ඛ ගත කිරීම සිු කිරීම වහෝ 

නිතර නිතර පරීක්ෂණ අවශය වේ  ම් වද්ශීය නීතිය අනුව එය සපුරාලනු ඇති අතර, එහි අවම වශවයන් ඇතුළත් වන්වන්: 

• රැකියා ස්ථා වේ පානීය ජලය දූෂණය විය හැකි උපද්රව හඳු ා ගැනීම. 

• උපද්රව හා සම්බන්ධ අවදා ම් ඇගයීම. 

• පානීය ජලය දූෂිතවීවම් විභවය අඩු කිරීම සඳහා පාල  පියවර හඳු ා ගැනීම. උදාහරණ වලස නියැදි ලබා ගැනීම, 

පිලියම් වයදීම. 

26.2.2 ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පිළිවවත් 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම අවම වශවයන් පහත සඳහන් පරිදි ජල තත්ව ක්රියා පටිපාටි ක්රියාත්මක කරනු ඇත: 

• සියලුම වස්වකයින් සඳහා පානීය ජලය ලබා වදනු ඇත. 

• පානීය ව ාව  ජල මූලාශ්රයන් එවස් වල්බල් කරනු ලැවබ්. 

• අ තුරුදායක වැඩ පරිසරයන්වගන් බැහැරව ජලය වබදා හැරීවම් ඒකක පිහිටා ඇත. 

• එකිව කාවේ පානීය වකෝේප වහෝ භාජ  සඳහා සනීපාරක්ෂක ගබඩා සහ පිරිසිු කිරීවම් ස්ථා  ලබා දීම. 

• ආහාර පිළිවයල කිරීම වහෝ පිසීම සඳහා භාවිතා කිරීමට වපර පානීය ව ාව  ජලය රත්කිරීම වහෝ වව ත් 

ආකාරයකින් පවිත්ර කරනු ලැවබ්. 

• පහසුකවම් පානීය ජල මූලාශ්රයන් දූෂණය වීම වහෝ දූෂණය වී දැයි සැක සහිත වීම සඳහා ලිඛිත ප්රතිචාර ක්රියා පටිපාටි. 

ජල නියැදි වැඩසටහ  

පහසුකම සඳහා ජලය සපය  මූලාශ්රයක් වලස ළිඳක් වැනි භූගත ජලය වහෝ මතුපිට ජලය භාවිතා කර  සෑම 

සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම පානීය ජලය සඳහා ජලවේ ගුණාත්මක භාවය පරීක්ෂා කිරීවම් නියැදි වැඩසටහ ක් ක්රියාත්මක වේ.  

නිේවද්ශිත භාවිතයක් වශවයන්, අවම අවදා ම නියැදි කාලය වද්ශීය අවදා ම මත පද ම්ව තීරණය කළ 

යුතුය.  

අවම වශවයන්, පහත සඳහන් අවශයතා සපුරාලනු ඇත: 

• පරිශීලක ජ ගහ ය මත පද ම්ව නියැදි සංඛයාතය: 

ජ ගහ ය අවම සාම්පල/කාේතුව (සෑම 3 වන මාසකේම) 

25 – 999 1 

1,000 – 4,999 10 

5,000 – 9,999 15 

10,000 – 19,999 20 

> 20,000 50 

• බැක්ීරියා සහ විෂබීජ  ාශක සඳහා පිළිගැනීවම් මට්ටටම්: 

o මල වකෝලිව ෝම් = 0.0 MPN/100 mL වහෝ කිසිවක් අ ාවරණය වී  ැත 

o 99.9% ජියාේඩියා ලැම්බ්ලියා සයිටිස් අක්රිය කිරීම, 99.99% ජවරස් අක්රිය කිරීම 

o පද්ධතියට ඇතුළු ව  වන්වාසික විෂබීජ  ාශක සාන්ද්රණය 0.2mg/L ට ව ාඅඩු විය යුතුය 

o මනි  ලද සම්ූේණ ක්වලෝරීන්, ඒකාබද්ධ ක්වලෝරීන් වහෝ ක්වලෝරීන් ඩවයාක්සයිඩ් සෑම මසකම සාම්පල 

95% ක් තුළ හඳු ාගත හැකිය 

සැපයුම්කරු  ගරය වහෝ ප්රාවද්ශීය පාල  ආයතය මගින් සපයනු ලබ  ජලය භාවිතා කරන්වන්  ම්, ජලවේ 

ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ පිරිවිතරයන් සපුරා ඇති බව ජල සැපයුම්කරු සමඟ තහවුරු කරගන් .  ගරය වහෝ ප්රාවද්ශීය පාල  

ආයතය විසින් ජල පරීක්ෂණයක් සිු කර ව ාමැති  ම්, සැපයුම්කරු විස්තර කර ඇති පරිදි පරීක්ෂණ පවත්වනු ඇත. 



සනීපාරක්ෂෂණය NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 73 වැනි පිටුව 

 

26.2.3 පුහුණුව 

ජලවේ ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ දැනුවත්භාවය 

භූගත (ළිං) වහෝ මතුපිට ජලය භාවිතා කර  පහසුකවම් සිටි  සියලුම වස්වකයින්ට ස්ථා වයහි ජලවේ ගුණාත්මකභාවය 

පිළිබඳ ප්රමිතීන් සහ ක්රියා පටිපාටි පිළිබඳව දැනුවත් කිරීවම් මට්ටටවම් පුහුණුවක් ලැවබනු ඇත. අවම වශවයන්, පුහුණුවට 

ඇතුළත් වන්වන්: 

• ප්රථමාධාර වහෝ වව ත් ජවදය ආධාර අවශය ව  පානීය ජලය ආශ්රිත වරෝගාබාධ සඳහා වාේතා කිරීවම් ක්රියා පටිපාටි. 

• අසනීප වාේතා කිරීවම් ක්රියා පටිපාටි. 

ජලවේ ගුණාත්මක තත්ව පුහුණුව 

පහසුකමකදී ජලවේ ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ වැඩසටහ   ඩත්තු කිරීවම් වගකීම සියලුම වස්වකයින්ට පැවරී ඇති නිසා 

පානීය ජලය දූෂණය වීවම් අවස්ථාවකදී හදිසි අවස්ථා ප්රතිචාර දැක්වීවම් පුහුණුව ලබා වදනු ඇත. 

 ප්රවල්ඛ  

1.3 ප්රවල්ඛ  බලන් . 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම අවම වශවයන් වසර තු ක් සඳහා විශ්වල්ෂණාත්මක ජල තත්ව පරීක්ෂණ ප්රතිඵල වාේතා 

පවත්වාවග  යනු ඇත. 

 සනීපාරක්ෂණය 

 ප්රමිතිය 

වස්වා ස්ථා  පරිසරය තුළ සනීපාරක්ෂාව හා සම්බන්ධ අවදා ම් අවම කිරීම සඳහා සැපයුම්කරු විසින් ක්රියාවලි සහ ක්රියා 

පටිපාටි සංවේධ ය කර ක්රියාත්මක කරනු ඇත. 

 අවශයතා  

27.2.1 අවදා ම් තක්වස්රුව 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම වාේෂික සනීපාරක්ෂක අවදා ම් තක්වස්රුවක් පවත්වා වල්ඛ ගත කරනු ඇති අතර, එහි අවම 

වශවයන් ඇතුළත් වන්වන්: 

• සනීපාරක්ෂාව හා සම්බන්ධ උපද්රව හඳු ා ගැනීම. 

• උපද්රව හා සම්බන්ධ අවදා ම ඇගයීම. 

• අවදා ම අවම කිරීමට පාල  පියවර හඳු ාගැනීම සහ වයාදාගැනීම. උදාහරණ වලස වාතාශ්රය ලබාදීම සහ පිරිසිු 

කිරීම ඇතුළත් වේ. 

27.2.2 ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පිළිවවත් 

වස්වකයින්, ස්ථානීය වකාන්ත්රාත්කරුවන් සහ ස්ථානීය උප වකාන්ත්රාත්කරුවන් වැඩකර  සෑම ප්රවද්ශයක්ම සනීපාරක්ෂක 

උපද්රව වලින් වතාරව තිබීම සඳහා සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම ක්රියාපටිපාටි ක්රියාත්මක කරනු ඇත. අවම වශවයන්, ක්රියා 

පිළිවවත් පහත පරිදි වනු ඇත: 

• සියළුම රැකියා කර  ස්ථා  පිරිසිුව, වියලි හා යහපත් අලුත්වැඩියා තත්වයක තබා ගැනීම. 

• මීයන්, කෘමීන් වහෝ වව ත් පණුවන් ඇතුළු වීම වැළැක්වව  පරිදි සෑම වස්වා ස්ථා යක්ම ඉදිකර  ඩත්තු කිරීම. 

• වැඩ කටයුතු නිසා වතත් වීම් ඇතිව  විට වතත් පරිසරවයන් ආරක්ෂාව සපයන් . 

• කාන්ුවීම් සිුව ාව , අවවශෝෂණය ව ාකර  බහාලුම්වල කසළ ගබඩා කිරීම සහ දි පතා ඒවා හිස් කිරීම සිුවනු 

ඇත. 

• ඉහිරීම් වහාම පිරිසිු කර අපද්රවය නිසි වලස බැහැර කරන්  (වතත් බිවමහි අ තුරු ඇඟවීවම් සංඥා භාවිතා 

කරනු ඇත). 

• පහත දැක්වව  අනුපාත මත පද ම්ව සියලුම ලිංගවේද සඳහා ප්රමාණවත් හා වව ම ඇති වැසිකිළි ලබා වදන් : 



සනීපාරක්ෂෂණය NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 74 වැනි පිටුව 

 

වසව්ක සංඛයාව අවම වැසිකිලි ගණ  වසෝද  වබ්සම් ගණ  

1 – 15 1 1 

16 – 36 2 2 

36 – 55 3 3 

56 – 80 4 4 

81 – 110 5 5 

110ට වැඩි එක් එක් අතිවේක කම්කරුවන් 40 වද ා සඳහා අමතර වැසිකිළි හා වස්ුම් වබ්සම් 1 
ක් 

• සියලුම වැසිකිළි පහසුකම්වල ප්රමාණවත් වාතාශ්ර සහ ජලාපවහ   ල සවි කර තිබීම. 

• අවම වශවයන් දි පතා සියලුම වැසිකිලි පහසුකම් පිරිසිු කර විෂබීජහරණය කරන් . 

• සියලුම වැඩ කර  ප්රවද්ශවල අත් සබන් සමග වසෝද  වබ්සම් ලබා වදන් . 

• සියලුම වරදි වසෝද  වබ්සම් ප්රවද්ශවලට යාබදව කඩදාසි තුවා, වායු ධාරා යන්ත්ර වහෝ අඛණ්ඩ පිරිසිු වරදි තුවා 

වකාටස් ලබා වදන් . 

27.2.3 පුහුණුව 

වස්වකයින්ට පහත සඳහන් ක්වෂ්ත්රවල පුහුණුව ලැවබනු ඇත: 

• සනීපාරක්ෂාව 

• ගෘහ පාල ය 

• සනීපාරක්ෂක ක්රියා පටිපාටි 

• ආහාර සුරක්ෂිතතාව 

• සුුසු PPE  

• පුද්ගලික ූේවාරක්ෂාව 

• පාරිසරික ූේවාරක්ෂාව 

• ඉහිරීම් හා කාන්ුවීම් පිරිසිු කිරීම හා පාල ය කිරීම සඳහා වූ ක්රියා පටිපාටි. 

 ප්රවල්ඛ  

1.3 ප්රවල්ඛ  බලන් . 



කගාඩනැගිලි සැලසුම් සහ වුහ ආරක්ෂෂාව NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 75 වැනි පිටුව 

 

වගාඩ ැගිල්ල අවශයතාවයට උිත වේ 

සැපයුම්කරුවේ වගාඩ ැගිලි සහ බර දරණ වුහයන් වද්ශීය නීතිය, සහතික කළ සිවිල් වහෝ වුහාත්මක ඉංජිවන්රු ඉදිකිරීම් 

අනුමත කිරීම් වහෝ ජාතයන්තර ප්රමිතීන්ට අනුකූලව ඉදිකර තිවබ්. බහු භාවිත පදිංිය සඳහා අවසර  ැත. වමම වකාටසට 

පහත සඳහන් CLS ඇතුළත් වේ: 

• වගාඩ ැගිලි සැලසුම් සහ වුහ ආරක්ෂාව 

• ඇස්බැස්වටෝස්  

• ඉදිකිරීම් ආරක්ෂණ වැඩසටහන් කළම ාකරණය 

 වගාඩ ැගිලි සැලසුම් සහ වුහ ආරක්ෂාව 

 ප්රමිතිය 

වගාඩ ැගිලි සැලසුම් කිරීම, ඉදිකිරීම, භාවිතය සහ  ඩත්තු කිරීම සම්බන්ධ ආරක්ෂක අවදා ම් අවම කිරීම වහෝ ඉවත් කිරීම 
සඳහා සැපයුම්කරු විසින් ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පටිපාටි සංවේධ ය කර ක්රියාත්මක කරනු ඇත  

 අවශයතා 

28.2.1 අවදා ම් තක්වස්රුව 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම වගාඩ ැගිල්ල පදිංිය සඳහා ආරක්ෂිතද යන්  තීරණය කිරීම අවදා ම් තක්වස්රුවක් සිු කර 

වල්ඛ ගත කරනු ලැවබ  අතර, එහි අවම වශවයන් ඇතුළත් වන්වන්: 

• වගාඩ ැගිලි සැලසුම් කිරීම, ඉදිකිරීම සහ වගාඩ ැගිල්වල් වුහාත්මක අඛණ්ඩතාව ුේවල කළ හැකි අතිවේක 

සාධක හා සම්බන්ධ උපද්රව හඳු ා ගනී. නිදසු ක් වලස, වහලය මත හිම බර පැටවීම, ජලය ඇතුලට ගලාඒම, 

භූමිකම්පා, යන්ත්ර නිසා ඇතිව  කම්ප ය වීම, අසල්වැසි වගාඩ ැගිලිවලින් ඇති ව  අවදා ම් වැනි ස්වභාවික හා 

මිනිසා විසින් ඇති කළ හැකි අ තුරු ලැයිස්තුවක්.  

• උපද්රව හා සම්බන්ධ අවදා ම් තක්වස්රු කිරීම. 

• අවදා ම අවම කිරීම සඳහා පාල  ක්රියාමාේග හඳු ාවග  ක්රියාත්මක කිරීම. වරින් වර පරීක්ෂා කිරීම, පුහුණුව, 

වුහාත්මක ශක්තිමත් කිරීම සහ භූමිකම්පා සඳහා  ැවත බලගැන්වීම් ඊට උදාහරණ වේ.  

28.2.2 ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පිළිවවත් 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම වගාඩ ැගිලි සැලසුම් කිරීම සහ වුහවේ ආරක්ෂාව සඳහා ක්රියා පටිපාටි සහ ක්රියාවලිය 

ක්රියාත්මක කර ඇති අතර ඒවාවේ අවම වශවයන් පහත සඳහන් දෑ ආවරණය කරයි: 

වපාු  

පළාත් පාල  ආයත ය විසින් අනුමත කරනු ලබ  කවරක් වහෝ අවම වශවයන් වම් CLS හි සියලු අවශයතා සපුරාලීම සඳහා 
වගාඩ ැගිලි සැලසුම් කර ඇත්වත් ප්රාවද්ශීය වගාඩ ැගිලි නීති සංග්රහය වහෝ ජාතයන්තර වගාඩ ැගිලි නීති සංග්රහයට 

අනුකූලවය. 

වගාඩ ැගිලි සැලසුම් කර ඉදිකර ඇත්වත් අවේක්ෂිත භාවිතය සඳහා ය. උදාහරණයක් වලස නිෂ්පාද  පහසුකම් කාේමික 

පදිංිය සඳහා නිේමාණය කර තිවබ්. 

සැලසුම් ක්රියාවලිවේ වකාටසක් වලස ප්රාවද්ශීය වගාඩ ැගිලි අිකාරියට වහෝ පාල  බලයට අවශය සියලුම අදාළ හා 

වයවද  බලපත්ර ඇගයීමට ලක් කරනු ලැවබ්. උදාහරණ වලස උපකරණ බලපත්ර, ඉදිකිරීම් බලපත්ර සහ පදිංිය සඳහා බලපත්ර 

ඇතුළත් වේ. 

සැලසුම් කිරීම ප්රාවද්ශීය වගාඩ ැගිලි අිකාරිය විසින් අනුමත කරනු ලැවබ් වහෝ ප්රාවද්ශීය වගාඩ ැගිලි අිකාරියක් ව ාමැති 

 ම්, වගාඩ ැගිල්ල සැලසුම් කර ඇත්වත් සහතිකලත් වෘත්තීය වගාඩ ැගිලි නිේමාණකරුවවකු වහෝ සිවිල්/වුහාත්මක 
ඉංජිවන්රුවවකු විසිනි 

පැටවුම් සඳහා වගාඩ ැගිලි සැළසුම් 

වුහාත්මක සාමාජිකයන් හා සම්බන්ධතා වල ඉදිකිරීම් ද්රවය සඳහා ඉඩදිය හැකි ආතතිය වහෝ නිශ්ිත ශක්තීන් ඉක්මවා 



කගාඩනැගිලි සැලසුම් සහ වුහ ආරක්ෂෂාව NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 76 වැනි පිටුව 

 

ව ායාම සියලු බර පැටවීම සඳහා ආධාරක ව  පරිදි වගාඩ ැගිලි, බිම් මහල හා පළමු මහල අතර අවකාශය සහ බිම් මහල 

හා පළමු මහල අතර අවකාශය වුහයන් නිේමාණය කර තිවබ්. සැලසුම සඳහා වපාළවේ බර පැටවීම් වශ්ර්ණිගත කිරීම, සහජ 
බර සහ අවදා ම් තක්වස්රු කිරීවම්දී හඳු ාවග  ඇති අවේක්ෂිත ස්වභාවික සිුවීම් වහෝ වයස යන් නිසා ඇතිවිය හැකි 
අමතර බර අඩංගු විය යුතුය 

අනුමත සැලැස්වම් තහඩු මත පැටවුම් වශ්ර්ණිගත කිරීම් සලකුණු කර ඇති අතර ඒවා වගාඩ ැගිල්වල් හිමිකරු වහෝ ඔවුන්වේ 

නිවයෝජිතයා විසින් සම්බන්ිත සෑම අවකාශයකම කැී වපව   ස්ථා යක සවි කර තිවබ්. 

 ැතිවූ, ඉවත් කර  ලද වහෝ අබලන් වූ තහඩු හිමිකරු වහෝ ඔවුන්වේ නිවයෝජිතයා විසින් ප්රතිස්ථාප ය කරනු ලැවබ්. 

වැඩබිම වගාඩ ැගිලි සැළැසම් 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම වස්වකයින්ට, ස්ථානීය වකාන්ත්රාත්කරුවන්ට, සහ ස්ථානීය උප වකාන්ත්රාත්කරුවන්ට 

වසෞඛය, ආරක්ෂාව සහ යහපැවැත්ම පිළිබඳව අවදා මකින් වතාරව වැඩ කිරීමට ඉඩ සැලසීමට ප්රමාණවත් වැඩ කිරීවම් 

අවකාශයක් ලබා වදනු ඇත. නිෂ්පාද  ප්රවද්ශවේ සිටි  මුළු පදිංිකරුවන් සංඛයාව පුද්ගලවයකු සඳහා නිෂ්පාද  ප්රවද්ශවේ 

වේග අඩි ප්රමාණය වේග අඩි 200 කින් වබදූ විට ඉක්මවා ව ායා යුතුය (~18.6 m2/පුද්ගලයා). නිදසු ක් වශවයන්, වේග අඩි 

20,000 ක බිම් ප්රමාණයක පදිංිකරුවන්වේ උපරිම සංඛයාව (~1860 m2) වස්වකයින් 100 ක් (වේග අඩි 20,000 ÷ වේග 

අඩි 200/පුද්ගලයා = වස්වකයින් 100). 

වගාඩ ැගිළිවල පිටවීම් සැලසුම් කිරීම 

සෑම පහසුකමක්ම ගින්ව න් සහ වව ත් හදිසි අවස්ථා වලින් ආරක්ෂා වීමට ආරක්ෂිත පිටවීම් ක්රමයක් සපයනු ඇත. අවම 

වශවයන්, පිටවීවම් ආරක්ෂිත මාධය වනුවේ:  

• පැ  යාවම් මාේගය පැහැදිලිව වපව   පරිදි නිේමාණය කර සලකුණු කර ඇත. 

• වදාරවල් වහෝ ගමන් මාේග ආරක්ෂිත පිටවීමකට මඟ පාදන්වන්  ැත් ම් NO EXIT වශවයන් සලකුණු කර තිවබ්  

• ආරක්ෂිතව පිටවීමට මඟ පෑවද  මාේගයන් මීටේ 16.67 (අඩි 50) ට වඩා වැඩි ව ාව  පරිදි නිේමාණය කර තිවබ්. 

• සෑම වස්වා ස්ථා යකින්ම (වගාඩ ැගිල්ල, වුහය, වකාටස වහෝ ප්රවද්ශය ඇතුළත් විය හැකිය) අවම වශවයන් 

වව ස් මාේග වදකක්වත් ඇති බව තහවුරු කර ගැනීම සඳහා නිේමාණය කර ඇති අතර, එවිට ගින් ක් වහෝ වව ත් 

හදිසි අවස්ථාවකදී එක් පිටවීමක් අවහිර වුවවහාත් පැ  යාමට විකල්ප මාේග තිවබ්. 

වගාඩ ැගිලිවල ආවලෝකකරණ සැලසුම 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම ආරක්ෂිත වස්වා වකාන්වද්සි වවනුවවන් ප්රමාණවත් ආවලෝකකරණයක් ලබා දීම සඳහා 

වගාඩ ැගිල්ල සැලසුම් කර සපයනු ඇත. 

වගාඩ ැගිල්වල් පඩි සහ පඩි වපළ සැලසුම් කිරීම 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම පඩි සහ පඩි වපළ ආරක්ෂිතව ගමන් කිරීමට පහසුකම් සපයයි. අවම වශවයන්, එක් එක් 

සැපයුම්කරු සපයනුවේ:  

o සම්මත වේලිං (පියවර හතරක් වහෝ වැඩි ගණ ක් සඳහා) 

o අවම පළල මීටේ 0.56 (අඟල් 22) 

o ලිස්සීම් ප්රතිවරෝධී මතුපිට සහිත පාගමන් 

o ඕ ෑම පඩිවපලක් පුරා ඒකාකාර පියවර උස සහ පළල 

පැටවීවම් ධාරිතාව ඉක්මවා  ැත 

සෑම පහසුකමක්ම සහජ බර සහ සජීවී බර නිසා ඇති ව  සියලු ආතතීන් දරා ගැනීමට නිේමාණය කර ඇති වහලක් සපයනු 

ඇත.  

වහලවල්, පඩිවපළ සහ බිම් මහල හා පළමු මහල අතර අවකාශය මතදී පැටවීම ඒවාවේ සැලසුම් ධාරිතාව වහෝ නිශ්ිත ශක්ති 

සීමාවන් ඉක්මවා ව ායනු ඇත.  

භාවිතවේ වව සක් 

පවත් ා වගාඩ ැගිල්ලක්  ව භාවිත කණ්ඩායම් වේගීකරණයකට වව ස් කළ විට, වගාඩ ැගිලි සැලසුම  ව භාවිතවේ 

අවශයතා සපුරාලනු ඇත. 



ඇසේබැසේකටෝසේ NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 77 වැනි පිටුව 

 

වගාඩ ැගිලි එකතු කිරීම් වහෝ වව ස් කිරීම් 

පවත් ා වගාඩ ැගිල්ලට එකතු කිරීම් වහෝ වව ස් කිරීම් වද්ශීය වගාඩ ැගිලි නීති සංග්රහයට අනුකූල වේ වහෝ අවම 

වශවයන් වමම CLS හි සියලු අවශයතා සපුරාලිය යුතුය.  

පවත් ා වගාඩ ැගිල්ල සහ ඕ ෑම එකතු කිරීමක් වහෝ වව ස් කිරීමක් වගාඩ ැගිලි නීති සංග්රහවේ අවශයතා සපුරාලීමට වග 

බලා ගැනීම සඳහා වුහාත්මක විශ්වල්ෂණයක් වතව  පාේශවයක් විසින් සම්ූේණ කරනු ලැවබ්. 

 ඩත්තු හා පරීක්ෂණ 

අන්තේජාතික වගාඩ ැගිලි නීති සංග්රහවේ 1705 ව  වගන්තිය වහෝ වද්ශීය නීතිය අනුව අවශය ව  පරිදි වගාඩ ැගිලි 

පරීක්ෂා කරනු ලැවබ්. 

පරීක්ෂාවන් සඳහා වහල, බිම් මහල හා පළමු මහල අතර අවකාශය සහ බිත්ති ඇතුළු සියලු බර දරණ වුහයන් ඇතුළත් වේ. 

පරීක්ෂණ සඳහා පාංශු පරීක්ෂාව ඇතුළත් වේ. 

ඕ ෑම  ඩත්තු කටයුත්තක් සඳහා අදාළ ව  සියලුම බලපත්ර ක්රියාත්මක වේ. 

සාමා ය පුහුණුව 

බලපෑමට ලක් වූ වස්වා නියුක්තිකයින්ට බඳවා ගැනීවමන් පසු සහ අවශය පරිදි  වකයින්ට මූලික පුහුණුවක් ලැවබනු ඇත. 

වගාඩ ැගිල්ලක වහෝ වව ත් වුහයක ඕ ෑම තට්ටටුවක වහෝ වහලයක එවැනි තට්ටටුවක් වහෝ වහලක් නිේමාණය කර ඇති 

ධාරිතාවට වඩා වැඩි බරක් තැබීම, ඇතිකිරීම වහෝ අවසර දීම තහ ම් බව වස්වකයින්ට පුහුණු කරනු ලැවබ්. 

 ඩත්තු පුහුණුව 

වගාඩ ැගිලි  ඩත්තු වගකීම් ඇති වස්වකයින්ට ඉහත කරුණු වලට අමතරව වරින් වර පුහුණුව ලැවබනු ඇත. පුහුණුවට අවම 

වශවයන් වම්වා ඇතුළත්වනු ඇත: 

• වද්ශීය නීති 

• වගාඩ ැගිලි උපද්රව, ස්වාභාවික උපද්රව, වගාඩ ැගිලි වුහයට බලපා  වමවහයුම් උපද්රව 

• වුහාත්මක අංග මත සීමාවන් පැටවීම 

• අමතර කාේයභාරයන් සහ වගකීම් 

 ප්රවල්ඛ  

1.3 ප්රවල්ඛ  බලන් . 

වේතමා  අවදා ම් ඇගයීම 

වාස්තු විදයාත්මක රූප සටහන් 

අදාළ  ම් වගාඩ ැගිලි බලපත්ර 

රක්ෂණ පරීක්ෂණ වාේතා ඇතුළුව අවම වශවයන් අවුරුු තු ක් වත් පරීක්ෂණ සහ  ඩත්තු වාේතා පවත්වාවග  යනු ලැවබ් 

සංයුක්ත කිරීම, අසමත් වීම සහ විස්ථාප ය ඇතුළුව පාංශු යාන්ික පරීක්ෂණ 

 වයාමු 

ජාතයන්තර වගාඩ ැගිලි නීති සංග්රහය, වත්මන් සංස්කරණය 

1705 වගන්තිය මගින් සතයාප ය සහ පරීක්ෂා කිරීම ඉල්ලා සිී 

NFPA 1 සහ NFPA 101 

 ඇස්බැස්වටෝස් 

 ප්රමිතිය 

ඇස්බැස්වටෝස් අඩංගු ද්රවය (ACM) හඳු ා ගැනීම සහ කළම ාකරණය කිරීම සඳහා සැපයුම්කරු විසින් ක්රියාවලීන් හා ක්රියා 

පටිපාටි සංවේධ ය කර ක්රියාත්මක කරනු ඇත. ඇස්බැස්වටෝස ්ආශ්රිත වරෝග වලින් ඇති විය හැකි වසෞඛය උපද්රව වලින් 

https://codes.iccsafe.org/
https://www.nfpa.org/
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සියලුම වස්වකයින්, ස්ථානීය වකාන්ත්රාත්කරුවන්, ස්ථානීය උප වකාන්ත්රාත්කරුවන්, අමුත්තන් සහ වවවළන්දන් ආරක්ෂා 

කිරීම සඳහා සැපයුම්කරු ACM වමවහයුම් හා  ඩත්තු කිරීවම්දී මාේවගෝපවද්ශ හා ක්රියා පටිපාටි ස්ථාපිත කරනු ඇත. වමම 

CLS සැපයුම්කරු සතු සියලුම වගාඩ ැගිලි සහ වුහයන්ට අදාළ වේ. වස්වකවයකුට ඇස්බැස්වටෝස් හමුවිය හැකි සාමා ය 

වැඩකටයුතුවල දී වමන්ම ACM අලුත්වැඩියා කිරීමට වහෝ ඉවත් කිරීමට CLS අදාළ වේ. 

 අවශයතා 

29.2.1 අවදා ම් තක්වස්රුව 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම ACM අවදා ම් තක්වස්රුවක් සිු කර වල්ඛ ගත කරනු ඇති අතර එහි අවම වශවයන් 

ඇතුළත් වන්වන්: 

• සුුසුකම් ලත් පුද්ගලවයකු විසින් දන් ා වහෝ සැක කර  ලද ACM සහිත ස්ථා , ප්රමාණය, වේගය, තත්වය සහ 

අදාළ උපද්රව හඳු ා ගැනීම. 

• ACM හා සම්බන්ධ අවදා ම් ඇගයීම. 

• අවදා ම අවම කිරීම සඳහා පාල  පියවර හඳු ා ගැනීම. උදාහරණ වලස වල්බල් කිරීම, ප්රවේශ පාල ය, පරීක්ෂණ 

අඩංගු වේ. 

29.2.2 ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පිළිවවත් 

ACM තිවබ  බව දන් ා වහෝ සැක කළ ඕ ෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින් ක්රියා පටිපාටි ක්රියාත්මක කරනු ඇති අතර එහි අවම 

වශවයන් අඩංගු වන්වන්: 

• ACM තිබීම හා ඒ හා සම්බන්ධ වසෞඛය උපද්රව ඇති බලපෑමට ලක් වූ වස්වා නියුක්තිකයින් සමඟ සන්නිවේද ය. 

• අන්තරායන් ඇතුළත් කිරීම සඳහා ACM වල්බල් කිරීම, ඇස්බැස්වටෝස් සහ ූේවාරක්ෂාවන් අඩංගු වේ. 

• ACM හි සියලුම වැඩ සඳහා අවසර පත්රයක් භාවිතා කිරීම. 

• පුහුණුව ලත් හා හැකියාව සහිත පුද්ගලයින් විසින් පමණක් වැඩ නිම කළ යුතුය. 

• ACM සමඟ වැඩ කිරීවම්දී PPE, ඉංජිවන්රු පාල යන්, ගෘහ පාල  අවශයතා, බහාලුම් සහ පිරිසිු කිරීවම් උපකරණ 

නිසි වලස භාවිතා කිරීම සඳහා ප්රතිපාද  ලබාදීම. 

• වද්ශීය නීතියට අනුකූලව ACM නිසි වලස බැහැර කිරීම. 

• දන් ා වහෝ සැක කර  ලද ACM හි තත්වය තහවුරු කිරීම සඳහා කාේතුමය වශවයන් පරීක්ෂණ කිරීම. 

• ACM සමඟ වැඩ කර  පුද්ගලයින් සඳහා ජවදය නිරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම. 

• ACM ඉවත් කිරීම: 

o පහසුකමක් තුළ ACM ඉවත් කිරීම හා සම්බන්ධ වැඩ විෂය පථය දැක්වීම සඳහා ඇස්බැස්වටෝස ්

කළම ාකරණ සැලැස්මක් සකස් වකවේ. කළම ාකරණ සැලැස්ම මඟින් ACM ඉවත් කිරීවම්දී වස්වකයින් 
සහ වකාන්ත්රාත්කරුවන් විභව නිරාවරණවයන් ආරක්ෂාකාරීව සිීමට වග බලා ගැනීම සඳහා සියලු 

ක්රියාකාරකම් අවධාරණය කරනු ඇත. 

o ACM ඉවත් කිරීමට වපර ආවරණය වූ පරිශ්රයක් වහෝ සුුසු බහාලුමක් සැකසීමට පහසුකම් සැලවසනුවේ 
ඉවත් කිරීවම් දී වාතවයන් එ  ඇස්බැස්වටෝස් අවදා ම වළක්වා ගැනීම වවනුවවන් යාබද ප්රවද්ශවල 

වස්වකයින් ඉවත් කිරීම සඳහාය.  

o ACM ඉවත් කිරීම අවසන් වූ පසු, වකාටු කිරීම වහෝ බහාලුම් ඉවත් කර ප්රවද්ශය මුදා හැරීමට වපර, වැඩ 

කර  ප්රවද්ශය වද්ශීය නීතියට අනුකූලව වායු සාම්පල ලබාගැනීමකට භාජ ය වේ. 

29.2.3 පුහුණුව 

ඇසබ්ැසව්ටෝස් පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම 

දන් ා වහෝ සැක කර  ලද ACM ඉදිරිපිට වස්වය කර  සියලුම වස්වකයින්ට වාේෂික පද මින් පුහුණුව ලබාවදනු ඇත. 

පුහුණුවට පහත ඒවා ඇතුළත් වනු ඇත: 

• මූලික ACM හඳු ා ගැනීම. 

• ACM හා සම්බන්ධ වසෞඛය උපද්රව. 

• ඇස්බැස්වටෝස් තන්තු මුදා හැරීමට වහ්තු විය හැකි ක්රියාකාරකම්. 



ඉදිකිරීම් ආරක්ෂෂණ වැඩසටහන් කළමනාකරණය NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 
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• ACM බාධා ඇති වූ විට දැනුම් දීවම් අවශයතා. 

• ක්වෂ්ත්රයට විවශ්ෂිත ACM ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පටිපාටි. 

ACM  ඩත්තු වසව්කයින් 

 ඩත්තු වහෝ භාරකාර කාේය මණ්ඩලය වැනි ACM සමඟ ඍජුව සම්බන්ධ ව  සියලුම වස්වකයින් සඳහා පහත සඳහන් 

අතිවේක වාේෂික පුහුණුව ලැවබනු ඇත: 

• ACM වලට බාධා කිරීම වහෝ හානි කිරීවමන් වැළැක්වව  ආකාරය. 

• PPE භාවිතා කිරීම, සවි කිරීම, සීමාවන් සහ රැකවරණය. 

• ACM  ඩත්තු කිරීවම් ක්රියා පටිපාටි. 

• ACM හි හානිය හා පිරිහීම පිළිබඳ ස්ථා  සංඥා. 

• ඇස්බැස්වටෝස් තන්තු නිකුත්වීමකට ප්රතිචාර දැක්වීම. 

 ප්රවල්ඛ  

1.3 ප්රවල්ඛ  බලන් . 

වත්මන් අවදා ම් තක්වස්රු කිරීම සහ භාණ්ඩ ලයිස්තුව 

 ඩත්තු කිරීවම්, අලුත්වැඩියා කිරීවම් සහ බැහැර කිරීවම් වාේතා (බලපත්ර සහ රසාය ාගාර වාේතා ඇතුළුව) පදිංිය සමඟ 

අවුරුු 30 ක් සඳහා  ඩත්තු වකවේ 

දන් ා වහෝ සැක කර  ලද ACM පිළිබඳ කාේතුමය පරීක්ෂණ අවම වශවයන් වසර තු ක් සඳහා පවත්වාවග  යනු ලැවබ් 

 ඉදිකිරීම් ආරක්ෂණ වැඩසටහන් කළම ාකරණය 

 ප්රමිතිය 

 ව ඉදිකිරීම් කටයුතු හා සම්බන්ධ අවදා ම් අවම කිරීම වහෝ ඉවත් කිරීම සඳහා සැපයුම්කරු ක්රියාවලි සහ ක්රියා පටිපාටි 

සංවේධ ය කර ක්රියාත්මක කරනු ඇත. 

 වගකීම් 

ඉදිකිරීම් ආරක්ෂණ වැඩසටහන් කළම ාකරු (CSPM) ඉදිකිරීම් ආරක්ෂණ වැඩසටහ  ඔවුන්වේ ආවයෝජ  කළවේ ඇති 

සියලුම වයාපෘති සඳහා සාේථකව පරිපාල ය කර ඇති බවට වග බලා ගැනීම සඳහා වගකිව යුතුය. නිදසු ක් වලස, 

වැඩසටහන් පාල ය ඵලදායී වලස ක්රියාත්මක ව  බවට සහතික කිරීම සඳහා අතිවේක වයාපෘති කළම ාකරුවවකු CSPM 

විසින් අධීක්ෂණය කරනු ඇත. අවදා ම් විශ්වල්ෂණය, වරින් වර ආරක්ෂිත විගණ  වාේතා සහ මාසික තුවාල වාේතාවක් 

සැපයුම්කරුවේ  ායකත්වයට ඉදිරිපත් කිරීම CSPM වේ වගකීම වේ. වසෞඛය හා ආරක්ෂක උපද්රව ප්රමාණවත් වලස 

පාල ය ව ාකර  විට වැඩ  තර කිරීම සඳහා CSPM වවත බලය තිවබ්. 

 අවශයතා  

30.3.1 අවදා ම් තක්වස්රුව 

සෑම  ව ඉදිකිරීම් වයාපෘතියක් සඳහාම එක් එක් සැපයුම්කරු විසින් අවදා ම් තක්වස්රුවක් පවත්වා වල්ඛ ගත කරනු ඇති 

අතර, එහි අවම වශවයන් ඇතුළත් වන්වන්: 

• ඉදිකිරීම් වයාපෘතිය සඳහා වද්පල හා අවට ප්රවද්ශවේ සිුව  කාේයයන් හා ඒ ආශ්රිත උපද්රව සහ පාරිසරික බලපෑම් 

හඳු ා ගැනීම. 

• ලැයිස්තුගත උපද්රව හා පාරිසරික බලපෑම් පිළිබඳ අවදා ම තක්වස්රු කිරීම. 

• අවදා ම් අවම කිරීම සඳහා පාල  ක්රම හඳු ා ගැනීම (උදාහරණයක් වලස, පුහුණුව). 

30.3.2 ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පිළිවවත් 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම ඉදිකිරීම් ආරක්ෂණ වැඩසටහ ක් සැලසුම් කර ක්රියාත්මක කරනු ඇති අතර, එහි අවම 



ඉදිකිරීම් ආරක්ෂෂණ වැඩසටහන් කළමනාකරණය NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 80 වැනි පිටුව 

 

වශවයන් ඇතුළත් වන්වන්:  

ඉදිකිරීම් ආරක්ෂණ කළම ාකරණ වැඩරාමුව 

• සාමා ය වකාන්ත්රාත්කරු සහ ඉදිකිරීම් උප වකාන්ත්රාත්කරු සුුසුකම් ක්රියාවලිය  

• වයාපෘති ප්රමාණය හා සංකීේණත්වය නිේවච ය කිරීම 

• වයාපෘති ප්රමාණය මත පද ම්ව භූමිකාවන් සහ වගකීම් නිේවච ය කිරීම 

වයාපෘති විවශෂ්ිත ආරක්ෂණ වැඩසටහ  

• වැඩසටහන් අංග 

• සහතික කිරීම් 

30.3.3 වයාපෘති ප්රමාණය සහ සංකීේණත්වය 

කුඩා වයාපෘති ප්රමාණය සහ සංකීේණත්වය  

කුඩා පරිමාණවේ ඉදිකිරීම් වයාපෘතියක් නිවයෝජ ය කර  ඕ ෑම කාේයයක්. වමම වයාපෘති පහත සඳහන් ඕ ෑම 

සාධකයකින් සංලක්ෂිත වේ: 

• වකටි කාලය 

• කුඩා කණ්ඩායම (<ශිල්ීය වස්වකයින්10ක්) 

• අවකාශය වහෝ ඉඩම අවම වශවයන් භාවිතා කිරීම 

වමම වයාපෘති මට්ටටම සාමා යවයන් පහළ මට්ටටවම් අවදා මක් නිරූපණය කර  අතර සාමා යවයන් එහි දී හිස් ඉඩක් වහෝ 

ඉඩම් හිමියන් විසින් පවත්වාවග  යනු ලබ  වගාඩ ැගිලිවල සරල පහසුකම් තැනීම ඇතුළත් වේ. 

මධයම වයාපෘති ප්රමාණය හා සංකීේණත්වය 

මධයම ප්රමාණවේ ඉදිකිරීම් වයාපෘතියක් නිවයෝජ ය කර  ඕ ෑම කාේයයක්. වමම වයාපෘති පහත සඳහන් ඕ ෑම 

සාධකයකින් සංලක්ෂිත වේ: 

• මාස තු  සිට හය දක්වා කාලය 

• සැලකිය යුතු ඉඩක් අත්පත් කර ගැනීම 

• පුළුල් කණ්ඩායම (නිපු තා සහිත වස්වකයින් 10-100) 

වමම වයාපෘති මට්ටටම සාමා යවයන් ඉහළ මට්ටටවම් අවදා මක් නිරූපණය කර  අතර සංකීේණ පහසුකම් වගාඩ ැගීම වහෝ 

පදිංිවී සිටි  අවකාශයක ඉදිකිරීම් ඇතුළත් වේ. 

විශාල වයාපෘති ප්රමාණය සහ සංකීේණත්වය 

විශාල පරිමාණවේ ඉදිකිරීම් වයාපෘතියක් නිවයෝජ ය කර  ඕ ෑම කාේයයක්. වමම වයාපෘති පහත සඳහන් ඕ ෑම 

සාධකයකින් සංලක්ෂිත වේ: 

• මාස හවේ සිට අවුරුු දක්වා දීේඝ කාලසීමාව 

• විශාල කණ්ඩායම (> ශිල්ීය වස්වකයින් 100 ක්) 

• විශාල ඉඩක් වහෝ ඉඩම් භාවිතය 

වමම වයාපෘති මට්ටටම සාමා යවයන් ඉහළම අවදා ම් මට්ටටම නිවයෝජ ය කර  අතර සංකීේණ, බර යන්වත්රෝපකරණ 

පහසුකම් සහ කැම්පස් ඉදිකිරීම් ඇතුළත් වේ. 

30.3.4 පුහුණුව 

 ව ඉදිකිරීම් සඳහා සහභාගී ව  සියලුම වස්වකයින්ට වමම CLS හි දක්වා ඇති මාතෘකා පිළිබඳව, ඉදිකිරීම් ක්වෂ්ත්ර ප්රතිපත්ති 

සහ ක්රියා පටිපාටි පිළිබඳව පුහුණුව ලැවබනු ඇත. වස්වකයින් ඇගයීමට ලක් කරනු ලබ  අතර, එකඟ ව ාවීම් වහෝ  ැවත 

 ැවත එකඟ ව ාවීම් සම්බන්ධවයන්, ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පටිපාටි පිළිබඳ අවශය  වක පුහුණුවක් සැපයුම්කරු විසින් සපයනු 

ලැවබ්. 

 ප්රවල්ඛ  

1.3 ප්රවල්ඛ  බලන් . 



ඉදිකිරීම් ආරක්ෂෂණ වැඩසටහන් කළමනාකරණය NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 81 වැනි පිටුව 

 

වයාපෘතිවේ ආරම්භය 

වයාපෘතිය ආරම්භවේ ඇති ප්රවල්ඛ  වලට ඇතුළත් වන්වන්: 

• නීතිමය අනුමැතිය/බලපත්ර 

• අවදා ම් තක්වස්රුව 

• ක්වෂ්ත්ර විවශ්ෂිත ආරක්ෂක සැලැස්ම 

• හදිසි අවස්ථා ප්රතිචාර සැලැස්ම සහ සම්බන්ධතා ලැයිස්තුව 

• සිුවීම් දැනුම්දීම් ගැලීම් සටහ   

• ආරක්ෂිත පුහුණු වාේතා සහ ශ්රම බලකාවේ වතාරතුරු ලැයිස්තුව 

•  ඩත්තු වාේතා 

• රැකියා සුරක්ෂිතතා විශ්වල්ෂණය (JSA) 

• ආරක්ෂිත වැඩ සැලැස්ම (SWP) 

• ඒකාබද්ධ වැඩ සැලැස්ම (IWP) 

• ක්රියා පටිපාටි ක්රමවේදය (MOP) 

දි පතා 

වයාපෘතිය අතරතුර ජදනික ප්රවල්ඛ  වලට ඇතුළත් වන්වන්: 

• ූේව කාේය සැලසුම් 

• උපකරණ පරීක්ෂා කිරීවම් පිකා 

සතිපතා 

වයාපෘතිය අතරතුර සතිපතා ප්රවල්ඛ  වලට ඇතුළත් වන්වන්: 

• නිවැරදි කිරීවම් ක්රියාමාේග සමඟ සතිපතා ආරක්ෂක පරීක්ෂණ ප්රතිඵල ඇතුළත් සතිපතා ආරක්ෂක වාේතාව 

• උපද්රව හඳු ාගැනීම් ගණ  

• වයාපෘති සතිපතා ආරක්ෂාව, වහෝ වමවලම් වපට්ටටිවේ කතා, වකටි සටහන් මාතෘකාව සහ වැඩවාර සටහ  

• වයාපෘති සතිපතා ආරක්ෂක නිවයෝජිත රැස්වීම් වාේතා සහ වැඩවාර සටහ . 

මාසික 

වයාපෘතිය අතරතුර මාසික ප්රවල්ඛ  වලට ඇතුළත් වන්වන්: 

• සම්ූේණ කර  ලද වයාපෘති ආරක්ෂණ පිරික්සුම් ලැයිස්තුව  

• ආරක්ෂක පරීක්ෂණ ගණ  

• සියලුම අහිමි වූ කාලය, තුවාල සහ සැලකිය යුතු ආසන්  අතපසුවීම් සඳහා පරීක්ෂණ වාේතාව 

• අපද්රවය බැහැර කිරීවම් වාේතා 

• මුළු ප්රථමාධාර සිද්ධීන් 

• සම්ූේණ වාේතාගත තුවාල 

• ආසන්  සිුවීම්. 

කාේතුමය 

වයාපෘතිය අතරතුර කාේතුමය ප්රවල්ඛ  වල ආරක්ෂිත විගණ  වාේතා ඇතුළත් වේ.  

 වයාමු 

Supplier Construction Safety Playbook 

පහත සඳහන් CLS: 

• ඇද වැීම්වලින් ආරක්ෂාව  

https://nike-public.box.com/s/ccm8gz93xa9l3hmezrnli5e5cq509sux


ඉදිකිරීම් ආරක්ෂෂණ වැඩසටහන් කළමනාකරණය NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 82 වැනි පිටුව 

 

• වකාන්ත්රාත්කරුවේ ආරක්ෂාව  

• තුවාල හා අසනීප කළමනාකරණය 



හදිසි අවසේථා පියවර NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 83 වැනි පිටුව 

 

ගිනි සහ හදිසි අවස්ථා ක්රියා සැලසුම් ස්ථාප ය කර ඇත 

සාමා ය වස්වා වමවහයුම් වලදී සහ හදිසි අවස්ථා වලදී වස්වකයින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සැපයුම්කරුට ගිනි වැළැක්වීවම් හා 

හදිසි අවස්ථා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් තිවබ්. හදිසි අවස්ථා වලදී වස්වකයින්ට දැනුම් දීම සඳහා ගිනි හඳු ා ගැනීවම් පද්ධති, 
වස්වකයින්ට වගාඩ ැගිල්වලන් පිටවීමට අවශය වූ විට ආරක්ෂිත පිටවීවම් මාේග සහ හදිසි අවස්ථා වලදී වස්වකයින් 

වගාඩ ැගිල්වල් රැඳී සිීමට අවශය වූ විට ආරක්ෂිත  වාතැන් ස්ථා  සැපයුම්කරු විසින් සැපයීම සිුවේ.  

වමම වකාටසට පහත සඳහන් CLS ඇතුළත් වේ: 

• හදිසි අවස්ථා පියවර 

• ගිනි ආරක්ෂණ කළම ාකරණය 

 හදිසි අවස්ථා පියවර 

 ප්රමිතිය 

හදිසි අවස්ථාවකට තුඩු දිය හැකි සිුවීම් වලට ප්රතිචාර දැක්වීම සඳහා සැපයුම්කරු විසින් ක්රියාවලි සහ ක්රියා පටිපාටි 

සංවේධ ය කර ක්රියාත්මක කරනු ඇත. 

 අවශයතා 

31.2.1 අවදා ම් තක්වස්රුව 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම වාේෂික හදිසි අවස්ථා ක්රියා අවදා ම් තක්වස්රුවක් සිු කර වල්ඛ ගත කරනු ඇති අතර එහි 

අවම වශවයන් ඇතුළත් වන්වන්: 

• හදිසි අවස්ථාවකට තුඩු දිය හැකි සිුවීම් හඳු ා ගැනීම. උදාහරණ වලස ගින් , වබෝම්බ තේජ , සමාජ ආරවුල්, වායු 

දූෂණය, පැහැර ගැනීම/ප්රාණ ඇපකරුවන්, ගංවතුර, සු ාමිය, භූමිකම්පාව, සුළි කුණාටුව සහ හදිසි ජවදය අවස්ථා. 

• එක් එක් හදිසි අවස්ථාව හා සම්බන්ධ අවදා ම් ඇගයීම. 

• අවදා ම අවම කිරීම වහෝ තුරන් කිරීම සඳහා අවශය පාල  පියවර හඳු ා ගැනීම. උදාහරණ වලස ගිනි අ තුරු 

ඇඟවීවම්/අ තුරු ඇඟවීවම් පද්ධති, විුලි පද්ධති සහ යන්ත්රවල වස්වා සහ  ඩත්තුව, හදිසි අවස්ථා සැලසුම්, 

පුහුණුව, අ තුරු ඇඟවීවම් පද්ධතිය සහ පාල  මධයස්ථා යක් අඩංගු වේ.  

31.2.2 ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පිළිවවත් 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම ලිඛිත හදිසි අවස්ථා ක්රියාමාේග සහ සැලසුම් ක්රමවේදයන් සකස් කර ක්රියාත්මක කරනු ඇත. 

අවම වශවයන්, ක්රියා පටිපාටිවලට ඇතුළත් වන්වන්: 

• සැලැස්ම පිළිබඳ වැඩිුර වතාරතුරු වහෝ රාජකාරි පැහැදිලි කිරීම සඳහා සම්බන්ධ කර ගත හැකි පුද්ගලයින්වේ  ම් 

වහෝ රැකියා  ාම. 

• හදිසි අවස්ථා වස්වකයින්වේ කාේයභාරයන් සහ වගකීම් (අණ සහ පාල ය ඇතුළුව). 

• හදිසි අවස්ථා ුරකථ  අංක පළ කිරීම ඇතුළු හදිසි අවස්ථා වාේතා කිරීම අදහස් වකවේ. 

• ඉවත් කිරීවම් ක්රියා පටිපාටි සහ පලකර  ලද සැලසුම් (ඉවත් කිරීම අවශය ව  හදිසි අවස්ථා සඳහා). 

• ඉවත් කිරීමට වපර තීරණාත්මක යන්ත්ර උපකරණ වහෝ වමවහයුම් ක්රියාත්මක කර  වස්වකයින් හඳු ා ගැනීම සහ 

ඔවුන් සඳහා ව  ප්රතිපාද . 

• ආබාිත පුද්ගලයින් හඳු ා ගැනීම සහ උපකාර කිරීම සඳහා ව  ප්රතිපාද . 

• ගලවා ගැනීම හා ජවදය රාජකාරි. 

• පහත සඳහන් සියලුම වස්වකයින් සඳහා වගවීවම් ප්රතිපාද : 

o රැකියා ස්ථා වයන් පිටත එක්රැස්වීම් ප්රවද්ශ සහ වස්වා ස්ථා ය තුළ ආරක්ෂිත ප්රවද්ශ වවන් කිරීම. 

o ඉවත් කිරීවමන් පසු පුද්ගලයින් ගණන් කිරීම. 

o ග න් කර ව ාමැති ඕ ෑම අවයකුවේ  ම් සහ අවසන්වරට සිටි බවට දන් ා ස්ථා ය හඳු ාවග  

වතාරතුරු අධීක්ෂකවරවයකුට සන්නිවේද ය කිරීම. 



හදිසි අවසේථා පියවර NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 84 වැනි පිටුව 

 

o ස්ථානීය වකාන්ත්රාත්කරුවන්, ස්ථානීය උප වකාන්ත්රාත්කරුවන්, ගනුවදනුකරුවන් සහ අමුත්තන් වැනි 

සියලුම වස්වකයින් ව ාව  අය සඳහා ගණ ය කිරීවම් ක්රමයක් ස්ථාපිත කිරීම. 

o යම් සිුවීමක් සිු වුවවහාත් තවුරටත් ක්වෂ්ත්ර පිටත ස්ථා යකට වැඩිුර ඉවත් කිරීම සඳහා ක්රියා පටිපාටි 

ස්ථාපිත කිරීම.  

• හදිසි අවස්ථා තත්වය පිළිබඳ වස්වකයින් යාවත්කාලී  කිරීම සඳහා සන්නිවේද  ක්රියාවලිය. උදාහරණ වලස 

රැකියාවට ආපසු යාම සහ වගදර යාම අඩංගු වේ. 

• එක් එක් වස්වකයා සඳහා වාේෂික ඉවත් කිරීවම් සරඹ 

• වාේෂික හදිසි අවස්ථා ක්රියාමාේග සහ සැලසුම් වැඩසටහන් සමාවලෝච ය 

• භූවගෝල විදයාව මත පද ම්ව, පහත දැක්වව  වද් සඳහා ක්රියා පටිපාටි ඇතුළත් කළ හැකි දරුණු කාලගුණික හා 

ස්වභාවික ආපදා සැලැස්මක් සකස් කරන් : 

o ගංවතුර 

o සුළි කුණාටු වහෝ සුළි සුළං 

o විශාල සුළි සුළං 

o භූමිකම්පා 

o ගිනි කඳු පිපිරීම් 

• රසායනික හා කාන්ුවීම් සඳහා ප්රතිචාර සැලැස්ම 

• සිවිල් කැළඹිලි සැලැස්ම 

• හදිසි අවස්ථා වසා දැමීවම් ක්රියා පටිපාටි 

• වබෝම්බ තේජ  සඳහා ඉවත් කිරීවම් ක්රියා පටිපාටි 

• වාේෂික හදිසි අවස්ථා ක්රියාමාේග සහ සැලසුම් වැඩසටහන් සමාවලෝච ය 

31.2.3 දැනුම්දීම්/අ තුරු ඇඟවීවම් පද්ධතිය 

සෑම පහසුකමකම ස්ථාපිත වකවේ. අවම වශවයන්, පද්ධතියට ඇතුළත් වන්වන්: 

• ක්රියා පටිපාටිය අනුව ක්රියා කිරීමට ප්රමාණවත් අ තුරු ඇඟවීමක්. අ තුරු ඇඟවීවම් පද්ධතිවලට ඇතුළත් වන්වන්: 

o ඇවස  අ තුරු ඇඟවීම්: සීනු,  ලා, සයිරන්, නිවේද  වහෝ කික පද්ධතිය. 

o දෘශය අ තුරු ඇඟවීම්: දැල්වව  විුලි පහන්, වහෝ ස්වෙෝබ් ලයිට්ට.  

• පරිසරවේ පවති  ශබ්දය සහ ආවලෝක මට්ටටම් වලට වඩා ඉහළින් දැකිය හැකි දැනුම්දීම්/අ තුරු ඇඟවීම. 

• සුවිවශ්ෂී හා හඳු ාගත හැකි දැනුම්දීම්/අ තුරු ඇඟවීම. 

• දැනුම්දීම්/අ තුරු ඇඟවීවම් පද්ධතිය සක්රිය කිරීවම් ක්රම. 

• අලුත්වැඩියා කිරීවම්දී වහෝ  ඩත්තු කිරීවම්දී වහෝ පරීක්ෂා කිරීවම්දී හැර පද්ධතිය සැමවිටම ක්රියාත්මක වේ. 

• නිපු තාවවයන් යුතු පුද්ගලයින් විසින් වාේෂිකව හා වරින් වර පරීක්ෂා කිරීම සහ  ඩත්තු කටයුතු කිරීම සිු කරනු 

ලැවබ්. 

31.2.4 පුහුණුව 

මුලදී සහ හදිසි අවස්ථා ක්රියාමාේග සැලසුම් ක්රියා පටිපාටි වව ස් කර  සෑම අවස්ථාවකම සියලුම වස්වකයින්ට පුහුණුව 

ලැවබනු ඇති අතර එහිදී අවම වශවයන් ඇතුළත් වනු ඇත්වත්: 

• හදිසි අවස්ථා ක්රියා පටිපාටි. 

• ජාතික ගිනි ආරක්ෂණ ඒජන්සිවේ (NFPA 101) ජීවිතාරක්ෂක නීති සංග්රහයට අනුකූලව ඉවත්වීවම් මාේගය සහ ක්රියා 

පටිපාටි. 

• හදිසි අවස්ථා වාේතා කර  ආකාරය. 

• දැනුම්දීම්/අ තුරු ඇඟවීවම් පද්ධතිය ක්රියාත්මක කිරීම. 

හදිසි අවසථ්ා වසව්කයින් 

හදිසි අවස්ථාවකදී අමතර කාේයභාරයන් සහ වගකීම් ඇති සියලුම වස්වකයින්ට ඔවුන්වේ රාජකාරි පිළිබඳව විවශෂ්වයන් 

වාේෂික පුහුණුව ලැවබනු ඇත. 
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 ප්රවල්ඛ  

1.3 ප්රවල්ඛ  බලන් . 

ඉවත් කිරීවම් සරඹ වල්ඛ  අවම වශවයන් අවුරුු තු ක් සඳහා පවත්වාවග  යනු ලැවබ්. 

දැනුම්දීම්/අ තුරු ඇඟවීවම් පද්ධති පරීක්ෂාව සහ  ඩත්තු වල්ඛ  අවම වශවයන් වසර තු ක් සඳහා පවත්වාවග  යනු 

ලැවබ්. 

වත්මන් හදිසි අවස්ථා සැලැස්ම 

 වයාමු 

ගිනි ආරක්ෂණ කළම ාකරණය CLS 

NFPA 101 

 ගිනි ආරක්ෂණ කළම ාකරණය 

 ප්රමිතිය 

පහසුකමකදී ගිනි උවුරුවලට සම්බන්ධ අවදා ම අවම කිරීම වහෝ ඉවත් කිරීම සඳහා සැපයුම්කරු විසින් ක්රියාවලි සහ ක්රියා 

පටිපාටි සංවේධ ය කර ක්රියාත්මක කරනු ඇත. 

 අවශයතා 

32.2.1 අවදා ම් තක්වස්රුව 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම වාේෂික ගිනි ආරක්ෂණ කළම ාකරණ අවදා ම් තක්වස්රුවක් පවත්වා වල්ඛ ගත කර  

අතර, එහි අවම වශවයන් ඇතුළත් වන්වන්: 

• ප්රධා  ගිනි උවුරු සහ ජ්වල  මූලාශ්රයන් හඳු ා ගැනීම. 

• ආශ්රිත උපද්රව සම්බන්ධ අවධා ම සහිත පුද්ගලයින් හඳු ා ගැනීම. 

• සම්බන්ධ උපද්රව අවදා ම තක්වස්රු කිරීම. 

• අවදා ම අවම කිරීම සඳහා පාල  පියවර හඳු ාගැනීම සහ ක්රියාත්මක කිරීම. උදාහරණ වලස ගිනි නිවීවම් 

උපකරණ, පුහුණුව සහ ගිනි ඇවිවල  සුළු වද් ගබඩා කිරීම.  

32.2.2 ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පිළිවවත් 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම ගිනි ආරක්ෂාව සඳහා ක්රියා පටිපාටි ක්රියාත්මක කරනු ඇති අතර එහිදී අවම වශවයන් පහත 

සඳහන් දෑ ආවරණය කරයි: 

හදිසි අවස්ථාවකදී ගිනි නිවීවම් උපකරණ භාවිතා කිරීමට අවේක්ෂා වකවර  වස්වා නියුක්තිකයින්ට උපද්රව හා ගින්  

මැඩපැවැත්වීවම් ශිල්ීය ක්රම පිළිබඳව උපවදස් වදනු ලැවබ්. 

ගිනි වැළැක්වීම 

ගිනි ඇවිවල  සුළු සහ දහ ය ව  ද්රවය ගබඩා කිරීම අවම කිරීම. 

අනුමත කැබි ට්ටටුවක් තුළ දැවව  ද්රවය ගබඩා කිරීම. 

ුම් පා ය කිරීවම් ප්රතිපත්තියක් ක්රියාත්මක කිරීම. නිදසුන් අතර  ම් කර  ලද ප්රවද්ශවල පමණක් ුම් පා ය කිරීම ඇතුළත් 

වේ. 

විුලි උපකරණ ආරක්ෂිත හා වහාඳින් වැඩ කර  තත්වයක පවත්වා වග  යාමට වග බලා ගැනීම. 

ගිනි ආරක්ෂණය 

සියලුම ගිනි නිවීවම් උපකරණ සඳහා භාණ්ඩ ලැයිස්තුව පැවැත්වා ගැනීම. 

සුුසු ගිනි අ ාවරක සහ අ තුරු ඇඟවීවම් පද්ධති ක්රියාත්මකව තිබීම. 

https://www.nfpa.org/
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ජල විදි  පද්ධති (සුුසු අවස්ථාවල) සහ ුේවල වූ විට ගතයුතු ක්රියා පටිපාටි. 

ප්රවද්ශවේ අවේක්ෂිත ගින්  සඳහා සුුසු ව  ගිනි නිවීවම් උපකරණ. 

ගිනි නිවීවම් උපකරණ සඳහා පහසුවවන් ප්රවේශ විය හැකිව  අතර, ඒවා භාවිතා කිරීමට පහසුය. 

සංඥා මගින් දක්වා ඇති ගිනි නිවීවම් උපකරණ. 

ගිනි නිව  උපකරණ සහ ජල  ළ සෑම මසකම ඇසින් පරීක්ෂාවට ලක් වකවේ. 

සියලුම ගිනි නිවීවම් උපකරණ සඳහා පරීක්ෂණ සහ  ඩත්තු සැලැස්මක් තිවබ්. 

ගිනි ූේවාරක්ෂාව 

හදිසි අවස්ථා වලදී වස්වකයින්ට වහාම පැ  යාමට ඉඩ සලස  සංඥා මගින් දක්වා ඇති ප්රමාණවත් හදිසි අවස්ථා මාේග සහ 

පිටවීම් තිවබ්. 

හදිසි අවස්ථා මාේග සහ පිටවීම් සෑම විටම පැහැදිලිව තබා ගනු ඇත. නිතිපතා වැඩ කර  වේලාවන්හිදී හදිසි අවස්ථා පිටවීම් 

අගුළු ඇර තිබීම සහ ඒවා ආරක්ෂිත ස්ථා යක් වවත පිටතට විවර වීම. 

හදිසි අවස්ථා මාේග සහ පිටවීම් වපන්ව  රූප සටහන් පලකර තිවබ්. 

හදිසි අවස්ථා ආවලෝකකරණයක් තිවබ්, පරීක්ෂා කර  ඩත්තු කරනු ලැවබ්. 

සමාවලෝච ය 

වාේෂිකව වහෝ පහත සඳහන් වද් සිු වූ විට අවදා ම් තක්වස්රුව සමාවලෝච ය කිරීම: 

• ගින් ක් වහෝ ආසන්  සිුවීමක් 

• වගාඩ ැගිල්වල් ඕ ෑම වකාටසකට වුහාත්මක වව ස්කම් සිුකිරීමක් 

• ක්රියාකාරිත්වවේ වහෝ පිරිසැලසුවම් වව ස්කම් සිුකිරීමක් 

•  ව රසායනික ද්රවය මිලදී වග  ඒවා ගබඩා කර තැබීම 

• විුලි ධාරිතාවවේ හා භාවිතවේ වව සක් සිුවීම 

32.2.3 පුහුණුව 

සියලුම වස්වකයින් සඳහා මූලික බඳවා ගැනීවම් දී සහ අවම වශවයන් වාේෂිකව ගිනි ආරක්ෂණ පුහුණුව ලැවබනු ඇත. 

පුහුණුවට අවම වශවයන් වම්වා ඇතුළත්වනු ඇත: 

• ගිනි උපද්රව 

• හදිසි අවස්ථා මාේග සහ පිටවීම් 

• කාේයභාරයන් සහ වගකීම් 

ගිනි නිවීම 

අතිවේක ගිනි නිවීවම් වගකීම් ඇති වස්වකයින්ට ඉහත සඳහන් වද්ට අමතරව වාේෂික පුහුණුව ලැවබනු ඇත. පුහුණුවට අවම 

වශවයන් වම්වා ඇතුළත්වනු ඇත: 

• ඔවුන්වේ කාේයභාරයට ගැලවප  ගිනි නිවීවම් උපකරණ භාවිතා කිරීම 

• ගිනි නිවීවම් තාක්ෂණයන් 

• ගිනි නිවීවම් කටයුතු සඳහා PPE 

• අමතර කාේයභාරයන් සහ වගකීම් 

 ප්රවල්ඛ  

1.3 ප්රවල්ඛ  බලන් . 

වේතමා  අවදා ම් ඇගයීම 

ගිනි ආරක්ෂණ උපකරණවල වත්මන් ස්ථා ය 

අවම වශවයන් අවුරුු තු ක් සඳහා පරීක්ෂණ සහ  ඩත්තු වාේතා පවත්වාවග  යනු ලැවබ්. 



ගිනි ආරක්ෂෂණ කළමනාකරණය NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 87 වැනි පිටුව 

 

 වයාමු 

හදිසි අවස්ථා පියවර CLS 



ශේවසන ආරක්ෂෂාව NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 88 වැනි පිටුව 

 

වෘත්තීය වසෞඛයය සහ වසෞඛයාරක්ෂක උපද්රව පාල ය වකවේ 

සැපයුම්කරු විසින් රැකියා ස්ථා වේ වෘත්තීය වසෞඛය සහ සනීපාරක්ෂක උපද්රව අවේක්ෂා කිරීම, හඳු ා ගැනීම, ඇගයීමට 

ලක් කිරීම සිුකරයි. වස්වා ස්ථා වේ ඇති උපද්රව වලින් ඇති විය හැකි වසෞඛයමය බලපෑම් තීරණය කිරීම සඳහා සැපයුම්කරු 

විසින් ජදනික අධීක්ෂණ සහ විශ්වල්ෂණ ක්රමවේද භාවිතා කරයි. වෘත්තීය නිරාවරණ සීමාවන්ට වඩා වස්වකයින් වභෞතික, 

රසායනික වහෝ ජීව විදයාත්මක උපද්රවයන්ට නිරාවරණය ව ාවේ.  

වමම වකාටසට පහත සඳහන් CLS ඇතුළත් වේ: 

• ශ්වස  ආරක්ෂාව 

• වල්සේ ආරක්ෂාව 

• ශ්රමක්ෂමතා විදයාව 

• තාප ආතතිය වැළැක්වීම 

• විකිරණයවීම 

• වෘත්තීය නිරාවරණ සීමාවන් 

• වෘත්තීය වඝෝෂා නිරාවරණය 

• පුද්ගලාරක්ෂක උපකරණ (PPE) 

• වෘත්තීය වසෞඛය කළම ාකරණය 

• රුිර වයාේත වරෝග කාරක 

• ජවදය වස්වා සහ ප්රථමාධාර 

 ශ්වස  ආරක්ෂාව 

 ප්රමිතිය 

වස්වකයින්, ස්ථානීය වකාන්ත්රාත්කරුවන්, සහ ස්ථානීය උප වකාන්ත්රාත්කරුවන් ඔවුන්වේ ශ්වස  පද්ධතියට බලපා  
නියාම ය කර  ලද රසායනික ද්රවයවලට අික වලස නිරාවරණය වීවමන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සැපයුම්කරු විසින් ශ්වස  

ආරක්ෂණ වැඩසටහ ක් සංවේධ ය කර ක්රියාත්මක කරනු ඇත. 

 අවශයතා 

33.2.1 අවදා ම් තක්වස්රුව 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම වාේෂික ශ්වස  ආරක්ෂණ අවදා ම් තක්වස්රුවක් සිු කර එය වල්ඛ ගත කරනු ඇති අතර 

එහි අවම වශවයන් ඇතුළත් වන්වන්: 

• ශ්වස  ආරක්ෂාව අවශය විය හැකි කාේයයන් සහ ඒවාවේ ඇති විය හැකි අ තුරු හඳු ා ගැනීම. 

• උපද්රව හා සම්බන්ධ අවදා ම ඇගයීම. 

• පාල  ක්රියාමාේග හඳු ා ගැනීවම් දී සහ ක්රියාත්මක කිරීවම් දී පළමුව ඉංජිවන්රුමය පාල යන් ද, පරිපාල  පාල ය 

වදවනුව ද, ශව්ස  ආරක්ෂාව අවසා  වශවයන් ද භාවිතා කිරීම පිළිබඳව සලකා බලයි.  

33.2.2 ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පිළිවවත් 

පතවරාම වහෝ සැපයූ වායු ශ්වස  යන්ත්ර භාවිතා කර  සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම ශ්වස  තත්වවේ අවදා ම අවම කිරීම 

වහෝ තුරන් කිරීම සඳහා ක්රියා පටිපාටි සකස්කර ක්රියාත්මක කරනු ඇත, එමගින් අවම වශවයන් පහත සඳහන් වද් ආවරණය 

වනු ඇත: 

• අ තුරුදායක වායු දූෂකයන්ට වස්වකයින් නිරාවරණය වීම අවම කිරීම සඳහා ශ්වස  යන්ත්ර භාවිතා කළ යුතු  ම්, 
සැපයුම්කරුවන් විසින් වැඩබිම් සඳහා විවශ්ෂිත ක්රියා පටිපාටි සමඟ ලිඛිත ශ්වස  ආරක්ෂණ වැඩසටහ ක් 

සංවේධ ය කර ක්රියාත්මක කරනු ඇත. සැලැස්මට පහත සඳහන් අංග ඇතුළත් වේ: 

o වැඩසටහ  අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා සුුසුකම් ලත් වැඩසටහන් පරිපාලකවයකු  ම් කිරීම 

o ශ්වස  ආරක්ෂණවේ අවශයතාවය තීරණය කිරීම සඳහා රැකියා පැවරුම් ඇගයීම 



ශේවසන ආරක්ෂෂාව NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 89 වැනි පිටුව 

 

o හානිකර දූවිලි, ුම්, ඉසි  මීුම, මීුම, ුම්, වාෂ්ප, වායූන් වහෝ විකිරණශීලී ද්රවය වලින් දූෂිත වූ හුස්ම ගන් ා 
වාතයට වස්වකයින් නිරාවරණය විය හැකි රැකියා ශ්වස  ආරක්ෂාව අවශය විය හැකි අවස්ථා වලස හඳු ා 

ගනු ලැවබ්. 

o ශ්වස  යන්ත්රයක් පැළඳීම සඳහා සුුසුකම් සහ ජවදය ඇගයීවම් අවශයතා තීරණය කිරීම 

වපරහන්, පතවරාම සහ කැනිස්ටේ හඳු ා ගැනීම 

වස්වා ස්ථා වේ භාවිතා කර  සියලුම වපරහන්, පතවරාම සහ කැනිස්ටේ වල්බල් කර NIOSH අනුමත වල්බලය සමඟ 

වේණ වක්ත කරනු ලැවබ්. 

වල්බලය ඉවත් ව ාකර  අතර එය පැහැදිලිව පවතිනු ඇත. 

පතවරාම ඒවා භාවිතා කර  පරිසරය සඳහා සුුසු වනු ඇත. 

ශව්ස  යන්ත්ර  ඩත්තු කිරීම හා රැකබලා ගැනීම 

පහත සඳහන් කාලවලදී ශ්වස  යන්ත්ර පිරිසිු කර විෂබීජ  ැසීම සිුකරනු ඇත: 

• විවශ්ෂිත භාවිත ශ්වස  යන්ත්ර සඳහා සනීපාරක්ෂක තත්වයක් පවත්වා ගැනීමට අවශය සෑම විටම. 

• එක් වස්වකවයකුට වඩා නිකුත් කර  විට විවිධ පුද්ගලයින් විසින් පැළඳීමට වපර. 

• හදිසි අවස්ථා ශ්වස  යන්ත්ර භාවිතය සහ වයෝගයතා පරීක්ෂණ සහ පුහුණුව සඳහා භාවිතා කර  සෑම භාවිතයකින් 

පසු. 

කාලසටහන් වව ස් කිරීම 

වපරහන්, පතවරාම සහ කැනිස්ටේ අධීක්ෂණය කර වව ස් කරනු ලබන්වන් දූෂිත වේගය සහ ඒ හා සම්බන්ධ නිරාවරණයන් 

සැලකිල්ලට ගනිමින් කලින් තීරණය කළ කාලසටහ කට අනුව ය. 

කාලසටහන් වව ස් කිරීම තීරණය කරනු ලබන්වන් පේවේෂණාත්මක වහෝ විශ්වල්ෂණ ක්රම මගින් වහෝ, නිෂ්පාදකයාවේ 

නිේවද්ශය වහෝ අදාළ ගණිතමය ආකෘති භාවිතා කිරීවමනි. 

ශව්ස  යන්ත්ර වතෝරා ගැනීම 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම වෘත්තීය සුරක්ෂිතතා සහ වසෞඛය පිළිබඳ ජාතික ආයත ය (NIOSH) විසින් සහතික කර  ලද 

ශ්වස  යන්ත්රයක් වතෝරා ගනු ඇති අතර එය එහි සහතිකවල වකාන්වද්සිවලට අනුකූලව භාවිතා කරනු ඇත. 

වස්වක නිරාවරණයන් පිළිබඳව සාධාරණ තක්වස්රුවක් සහ දූෂකවේ රසායනික තත්වය සහ වභෞතික ස්වරූපය හඳු ා ගැනීම 

ඇතුළුව සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම වස්වා ස්ථා වේ ශ්වස  උපද්රව හඳු ාවග  ඇගයීමට ලක් කරනු ඇත. 

නිරාවරණයන් හඳු ා ගැනීමට වහෝ සාධාරණ වලස තක්වස්රු කිරීමට ව ාහැකි වූ විට, වායුවගෝලය ජීවිතයට වහෝ 

වසෞඛයයට (IDLH) වහාම අ තුරුදායක යැයි සැලවක්. 

ජවදය ඇගයීම 

වයෝගයතා පරීක්ෂණයට හා භාවිතයට වපර ශ්වස  යන්ත්රයක් භාවිතා කිරීමට වස්වකයාට ඇති හැකියාව තීරණය කිරීම සඳහා 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම ජවදය ඇගයීමක් ලබා වදනු ඇත. 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම ජවදය ප්රශ් ාවලියක් වහෝ ජවදය ප්රශ් ාවලියකට සමා  වතාරතුරු ලබා ගන් ා මූලික 

ජවදය පරීක්ෂණයකින් ජවදය ඇගයීම් සිු කිරීම සඳහා ජවදයවරවයකු වහෝ වව ත් බලපත්රලාභී/සහතික කළ වසෞඛය 

වස්වා වෘත්තිකවයකු (PLHCP) හඳු ා ගනු ඇත. 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම PLHCP වවතින් ශ්වස  යන්ත්රය භාවිතා කිරීමට වස්වකයාට ඇති හැකියාව පිළිබඳව ලිඛිත 

නිේවද්ශයක් ලබා ගනී. 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම ශ්වස  යන්ත්ර  ඩත්තු කිරීම හා රැකබලා ගැනීම පිළිබඳ මග වපන්වීමක් ලබා වදනු ඇත.  

පහත ආදී වශවයන් වූ යම් යම් තත්වයන් යටවත් අමතර ජවදය ඇගයීම් අවශය වේ: 

• ශ්වස  යන්ත්ර භාවිතා කිරීවම් හැකියාව සම්බන්ධ ජවදය සංඥා වහෝ වරෝග ලක්ෂණ පිළිබඳව වස්වකයා විසින් 

වාේතා කරනු ලැවබ්. 

• PLHCP, වැඩසටහන් පරිපාලක වහෝ අධීක්ෂක විසින්  ැවත ඇගයීම සඳහා නිේවද්ශ කරයි. 

• වයෝගයතා පරීක්ෂණ සහ වැඩසටහන් ඇගයීවම්දී කර  ලද නිරීක්ෂණ ඇතුළුව ශ්වස  වැඩසටහවන් වතාරතුරු 
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මගින් අවශයතාවයක් වපන්නුම් කරයි. 

• වස්වකයකු මත මව ෝවිදයාත්මක දරාගැනීමට සිුවීම සැලකිය යුතු වලස ඉහළ  ැංවිය හැකි වස්වා ස්ථා වල සිු වූ 

වව සක්. 

• ශ්වස  ආරක්ෂණ වැඩසටහවන් වස්වකයින් සඳහා ජවදය තත්වය පිළිබඳ වාේෂික සමාවලෝච ය අවශය වේ. 

වයෝගයතා පරීක්ෂණ 

ඍණාත්මක වහෝ ධ ාත්මක ීඩ යක් භාවිතවයන් තදින් මුහුණට සවිකර  ශ්වස  යන්තරයක් භාවිතා කර  සියලුම 

වස්වකයින් සුුසු ගුණාත්මක වයෝගයතා පරීක්ෂණය (QLFT) වහෝ ප්රමාණාත්මක වයෝගයතා පරීක්ෂණය (QNFT) සමත් වේ. 

මුහුණට සවිකර  වව ත් ශ්වස  යන්තරයක් භාවිතා කර  ඕ ෑම අවස්ථාවක දී මූලික භාවිතයට වපර, සහ අවම වශවයන් 

වාේෂිකව වයෝගයතා පරීක්ෂණයක් අවශය වේ. 

33.2.3 පුහුණුව 

ශව්ස  ආරක්ෂණ පුහුණුව 

ඔවුන්වේ රාජකාරි කටයුතු ආරක්ෂිතව ඉටු කිරීම සඳහා ශ්වස  යන්ත්ර පැළඳිය යුතු සියලුම වස්වකයින් සඳහා මූලික පැවරුම් 

අවස්ථාවේදී සහ අවම වශවයන් වාේෂිකව පැවැත්වීමට. පුහුණුවට අවම වශවයන් වම්වා ඇතුළත්වනු ඇත: 

• ශ්වස  යන්ත්ර පැළඳීම සහ ඉවත් කිරීම සඳහා නිසි ක්රියා පටිපාටි (මුද්රා පරීක්ෂා කිරීවම් ක්රියාවලිය ඇතුළුව). 

• නිසි පිරිසිු කිරීම සහ ගබඩා කිරීම. 

• අදාළ ව  විට පතවරාම ප්රතිස්ථාප  ක්රියා පටිපාටි. 

• ශ්වස  යන්ත්ර අවශය වන්වන් මන්ද යන්  සහ නුසුුසු වයෝගයතාවය, භාවිතය වහෝ  ඩත්තු කිරීම නිසා ශ්වස  

සීමාවන් සහ හැකියාවන්වේ ආරක්ෂිත බලපෑමට බාධා කළ හැකි ආකාරය. 

• ශ්වස  යන්ත්රවේ සීමාවන් සහ හැකියාවන්. 

• හදිසි අවස්ථාවලදී භාවිතා කිරීම. 

• ඵලදායී භාවිතය සීමා කළ හැකි වහෝ වැළැක්විය හැකි ජවදය සංඥා සහ වරෝග ලක්ෂණ හඳු ා ගැනීම. 

• වමම CLS හි වපාු අවශයතා. 

•  ැවත පුහුණු කිරීම වාේෂිකව අවශය ව  අතර:  

o වස්වා ස්ථා  තත්වයන් වව ස් වීවම්දී,  ව වේගවේ ශ්වස  යන්ත්ර භාවිතා වේ. 

o වස්වකයාවේ දැනුම වහෝ භාවිතවේ ඇති අඩුපාඩු මගින් අවශයතාවය වපන්නුම් කරයි. 

වැඩසටහන් ඇගයීම 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම වැඩසටහ  නිසි වලස ක්රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීම සඳහා අවශය පරිදි වස්වා ස්ථා ය 

ඇගයීමට ලක් කරනු ඇති අතර නිසි භාවිතය සහතික කිරීම සඳහා වස්වකයින් සමඟ සාකච්ඡා කරනු ඇත. 

 ප්රවල්ඛ   

1.3 ප්රවල්ඛ  බලන් . 

වත්මන් වයෝගයතා පරීක්ෂණ වාේතා (ශ්වස  යන්ත්ර සඳහා පමණි). 

පරීක්ෂණ වාේතා අවම වශවයන් අවුරුු තු ක් සඳහා පවත්වාවග  යනු ලැවබ්. 

වයෝගයතා පරීක්ෂණ පිළිබඳ වාේතාවක් ඊළඟ වයෝගයතා පරීක්ෂණය වතක් ස්ථාපිත කර රඳවා ගනු ඇත. 

වත්මන් වැඩසටහවන් ලිඛිත පිටපතක් රඳවා ගනු ඇත. 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම වස්වා කාලය සඳහා සියලුම වාේතා තබා ගනී.  

 වයාමු 

පහත සඳහන් CLS: 

• රසාය  ද්රවය කළම ාකරණය  

• වෘත්තීය නිරාවරණ සීමාවන්  



කල්සේ ආරක්ෂෂාව NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 
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• පුද්ගලාරක්ෂක උපකරණ  

 වල්සේ ආරක්ෂාව 

 ප්රමිතිය 

වල්සේ වලට වෘත්තීයව නිරාවරණය වීවම් අවදා ම අවම කිරීම වහෝ තුරන් කිරීම සඳහා සැපයුම්කරු විසින් ක්රියාවලි සහ ක්රියා 

පටිපාටි සංවේධ ය කර ක්රියාත්මක කරනු ඇත. 

 අවශයතා 

34.2.1 අවදා ම් තක්වස්රුව 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම වාේෂික වල්සේ ආරක්ෂණ අවදා ම් තක්වස්රුවක් පවත්වනු ලැවබ  අතර, එහි අවම 

වශවයන් ඇතුළත් වන්වන්: 

• වල්සේ සහ ඒ ආශ්රිත උපද්රව හඳු ා ගැනීම සහ වේගීකරණය කිරීම. 

• උපද්රව හා සම්බන්ධ අවදා ම් ඇගයීම. 

• අවදා ම අවම කිරීම සඳහා පාල  පියවර හඳු ා ගැනීම. උදාහරණ වලස අධීක්ෂණය සහ PPE ඇතුළත් වේ. 

• විවිධ ද්රවය වේග මත පද ම්ව විවමෝච  අවදා ම තක්වස්රු කර වායු විවමෝච ය වහෝ වස්වක නිරාවරණය සඳහා 

අමතර පාල යක් අවශය දැයි තීරණය වකවේ. 

34.2.2 ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පිළිවවත් 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම වල්සේ වලට වෘත්තීය නිරාවරණය වීවම් අවදා ම අවම කිරීම වහෝ ඉවත් කිරීම සඳහා ක්රියා 

පටිපාටි ක්රියාත්මක කරනු ඇති අතර එහිදී අවම වශවයන් පහත සඳහන් දෑ ආවරණය කරයි. 

• වල්සේ සඳහා නිරාවරණය වීම වැළැක්වීම සඳහා වල්සේ ආරක්ෂණ හා අන්තේ සම්බන්ධතා සමඟ වල්සේ නිේමාණය 

වකවේ. 

• බලයලත් පුද්ගලයින්ට පමණක් ප්රවද්ශය සීමා කරන් . 

• වල්සේ වපවදස්වල සංඥා සහ පළ කිරීම්. 

• වල්සේ වේගීකරණයකට සුුසු PPE භාවිතා කරන් . 

• වල්සේ හැසිරවීම වහෝ වැඩ කිරීම සඳහා ලිඛිත රැකියා විවශ්ෂිත ක්රියා පටිපාටි. 

• හදිසි අවස්ථා ක්රියා පටිපාටි. 

• නිෂ්පාදකයාවේ නිේවද්ශ අනුව වල්සේ පද්ධති ක්රමාංක ය කර පරීක්ෂා කරනු ලැවබ්. 

• සියලුම වල්සේ පද්ධති ඌ තාවයන් ක්රියාත්මක වීමට වපර නිවැරදි කරනු ලැවබ්. 

• ගිනි වැළැක්වීම සහ පාල  ක්රියාමාේග ඇතුළු හදිසි අවස්ථා ක්රියා පටිපාටි.  

34.2.3 පුහුණුව 

වල්සේ ආරක්ෂිත දැනුවත්භාවය 

බලපෑමට ලක් වූ වස්වා නියුක්තිකයින් යනු වල්සේ අසල වැඩ කර  අය ව  අතර මූලික පැවරුම් අවස්ථාවේදී ඔවුන් සඳහා 

දැනුවත් කිරීවම් මට්ටටවම් පුහුණුවක් ලැවබනු ඇත. පුහුණුව මගින් අවම වශවයන් ආවරණය වන්වන්: 

• වල්සේ විකිරණවල බලපෑම සහ වස්වකයින්ට නිරාවරණය විය හැකි නිශ්ිත උපද්රව සහ එම උපද්රව පාල ය කර  

ආකාරය. 

• ආරක්ෂිත වැඩ පිළිවවත්. 

• හදිසි අවස්ථා ක්රියා පටිපාටි. 

වල්සේ ආරක්ෂාව 

බලයලත් වස්වකයින් යනු වල්සේ භාවිතා කිරීම සඳහා පුහුණු කර ඇති අතර ඔවුන්ට මූලිකව සහ ඉන් පසුව වාේෂිකව පුහුණුව 

ලැවබනු ඇත. පුහුණුව මගින් අවම වශවයන් ආවරණය වන්වන්: 



ශ්රමක්ෂෂමතා විදයාව NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 92 වැනි පිටුව 

 

• පහසුකවමහි ඇති වල්සේ වේග. 

• පහසුකවමහි ඇති වල්සේ වලට නිරාවරණය වීවම් විභව උපද්රව. 

• නිරාවරණ මට්ටටම් සහ එහි ප්රතිඵලයක් වශවයන් ඇති අවදා ම්. 

• උපද්රව හා සම්බන්ධ අවදා ම් ඇගයීවම් ප්රතිඵල. 

• ආරක්ෂිත වැඩ පිළිවවත්. 

• හදිසි අවස්ථා ක්රියා පටිපාටි. 

 ප්රවල්ඛ  

1.3 ප්රවල්ඛ  බලන් . 

වේතමා  අවදා ම් ඇගයීම 

 ශ්රමක්ෂමතා විදයාව 

 ප්රමිතිය 

කාේයක්ෂමතා උපද්රව හා සම්බන්ධ අවදා ම අවම කිරීම වහෝ ඉවත් කිරීම සඳහා සැපයුම්කරු විසින් ක්රියාවලි සහ ක්රියා 

පටිපාටි සංවේධ ය කර ක්රියාත්මක කරනු ඇත. 

 අවශයතා 

35.2.1 අවදා ම් තක්වස්රුව 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම කාේයක්ෂමතා අවදා මක් වලස අේථ දක්වා ඇති සෑම කාේයයක් සඳහාම සිුකර  ලද 

අවදා ම් තක්වස්රුවක් සිු කරනු ලැවබ  අතර, එහි අවම වශවයන් ඇතුළත් වන්වන්: 

• කාේයයන් හඳු ා ගැනීම සහ ඒ හා සම්බන්ධ කාේයක්ෂමතා උපද්රව. 

• උපද්රව හා සම්බන්ධ අවදා ම ඇගයීම. 

• අවදා ම අවම කිරීම සඳහා පාල  හඳු ා ගැනීම. රැකියා ප්රවද්ශ සැලසුම් කිරීම සහ රැකියා මාරුකිරීම උදාහරණ 

සඳහා ඇතුළත් වේ. 

නිේවද්ශිත භාවිතයක් වලස, පහත සඳහන් වද් සඳහා සැපයුම්කරුවන් විසින් ක්රියාකාරී ධාරිතා ඇගයීමක් 

(FCE) භාවිතා කළ යුතුය: 

• රැකියා අවශයතා සහ පාරිසරික උවම ාවන් නිේවච ය කිරීම. 

• ජවෂයික ආකාරයකින් වැඩ සඳහා වයෝගයතාවය තක්වස්රු කිරීම. 

• කාේයක්ෂමතා උපද්රවයන් විසඳීම සඳහා ඵලදායි ආරක්ෂක පුහුණුව, ආරක්ෂක වැඩසටහන් සහ 

වසව්ක  වාතැන් පිළිබඳව දැනුම් දීම සහ සංවේධ ය කිරීම.  

සාධාරණ බඳවා ගැනීම් හා රැකියා පුරුු සහතික කිරීම සඳහා FCE විසින් වද්ශීය නීතිය සහ වව ත් 
අවශයතා අනුගම ය කරනු ඇත 

35.2.2 ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පිළිවවත් 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම වැඩ කර  පරිසරවේ කාේයක්ෂමතාව සම්බන්ධ උපද්රවයන් විසඳීම සඳහා ක්රියා පටිපාටි 

ක්රියාත්මක කරනු ඇත ක්රියා පටිපාටි මගින් අවම වශවයන් පහත සඳහන් දෑ ආවරණය කරයි: 

• මාංශ වේශි ආබාධ (MSD), ඒවාවේ සංඥා හා වරෝග ලක්ෂණ සහ MSD උපද්රව පිළිබඳ ූේව වාේතා කිරීම. 

• ශ්රමක්ෂමතා විදයාව පිළිබඳ වරින් වර සන්නිවේද ය කිරීම සහ කාේයක්ෂමතා ගැටලු වලට අදාළ වස්වක වයෝජ ා 

සමාවලෝච ය කිරීම ඇතුළත් වස්වක මැදිහත්වීවම් ක්රියාවලිය. 

• කාේයක්ෂමතා උපද්රව වහෝ තුවාල වීවම් ප්රවණතා වාේතා කිරීම මගින් ඉදිරිපත් කරනු ලබ  කාේයක්ෂමතා ගැටලු 

නිවැරදි කිරීවම් ක්රියාවලිය. 

• පු රාවේත  ක්රියාකාරකම් සඳහා, විවේකයන් වහෝ ක්රියාකාරකම් වව ස් වීමට අවස්ථා ලබා වද්. 
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• පුද්ගල වැඩවපාළවල් තක්වසර්ු කිරීම. 

• උපකරණ හා ක්රියාවලි සැලසුම් කිරීම සඳහා ශ්රමක්ෂමතා විදයාව ඇතුළත් කිරීම. 

• ආරක්ෂිත කණ්ඩායම් සඳහා  වාතැන් පහසුකම් සපයනු ලැවබ්. ආරක්ෂිත කණ්ඩායම් සඳහා උදාහරණ වලස ගේභනී 

කාන්තාවන්, වයස්ගතවූවන් සහ ආබාධ සහිත කණ්ඩායම් ඇතුළත් වේ. 

35.2.3 පුහුණුව 

කාේයක්ෂමතා ආශ්රිත උපද්රව සහිත කාේයයන් ඉටු කර  සියලුම පුද්ගලයින් පුහුණු කරනු ලැවබ්. පුහුණුවට පහත ඒවා 

ඇතුළත් වනු ඇත: 

• කාේයක්ෂමතා අවදා ම් සාධක අවම කිරීම සඳහා රැකියා විවශ්ෂිත කාේයක්ෂමතා උපද්රව සහ සම්මත රැකියා ක්රියා 

පටිපාටි. 

• වපාු MSD සහ ඒවාවේ සංඥා සහ වරෝග ලක්ෂණ. 

• MSD වාේතා කිරීවම් වැදගත්කම සහ ඒවාවේ සංඥා සහ වරෝග ලක්ෂණ කල්තියා වාේතා කිරීම සහ ඒවා කල්තියා 

වාේතා කිරීමට අවපාවහාසත් වීවම් ප්රතිවිපාක. 

• MSD සහ වස්වා ස්ථා වේ ඒවාවේ සංඥා සහ වරෝග ලක්ෂණ වාේතා කර  ආකාරය. 

• MSD උපද්රව හා සම්බන්ධ අවදා ම් සාධක, රැකියා සහ වැඩ කටයුතු. 

• අවදා ම් සාධක අවම කිරීම සඳහා භාවිතා කර  ක්රම, වමවලම් වහෝ උපකරණ. 

• ක්වෂ්ත්ර ශ්රමක්ෂමතා විදයා වැඩසටහවන් විවශ්ෂතා. 

 ප්රවල්ඛ   

1.3 ප්රවල්ඛ  බලන් . 

වත්මන් අවදා ම් තක්වස්රුව සහ පුද්ගල වැඩවපාළ සඳහා කාේයක්ෂමතා ඇගයීම්. 

 වයාමු 

තුවාල හා අසනීප කළමනාකරණය CLS 

 තාප ආතතිය වැළැක්වීම 

 ප්රමිතිය 

වස්වා ස්ථා වේ තාප ආතතිය හා සම්බන්ධ අවදා ම අවම කිරීම වහෝ ඉවත් කිරීම සඳහා සැපයුම්කරු විසින් ක්රියාවලීන් සහ 

ක්රියා පටිපාටි සංවේධ ය කර ක්රියාත්මක කරනු ඇත.  

 අවශයතා 

36.2.1 අවදා ම් තක්වස්රුව 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම තාප ආතති අවදා ම් තක්වස්රුවක් සිු කර වල්ඛ ගත කරනු ඇති අතර එහි අවම වශවයන් 

ඇතුළත් වන්වන්: 

• පාරිසරික තත්වයන් (වාතවේ උෂ්ණත්වය, ආේද්රතාවය, හිරු එළිය සහ වාතවේ වේගය වැනි), විවශ්ෂවයන් අනුක්රමික 

දි වල. 

• වැඩ කර  ප්රවද්ශවේ තාප මූලාශ්රයන් (උදාහරණ වලස උණුසුම් උුන් වහෝ ඌෂ්මක ඇතුළත් වේ). 

• ශාරීරික ක්රියාකාරකම් මට්ටටම. ශරීර තාප නිෂ්පාද යට තුඩු වද  කාේයභාරය ඊට නිදසුන් වේ. 

• ශරීරවේ අතිරික්ත තාපය  ැති කිරීවම් හැකියාව අඩු කළ හැකි ඇඳුම් වහෝ ආරක්ෂිත ආම්පන්  භාවිතා කිරීම. 

• පුද්ගල වහෝ වපෞද්ගලික අවදා ම් සාධක. 

36.2.2 ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පිළිවවත් 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම තාපය මගින් ඇතිව  වරෝග සහ තුවාල සම්බන්ධ අවදා ම අවම කිරීම වහෝ ඉවත් කිරීම 
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සඳහා ක්රමවේදයන් ක්රියාත්මක කරනු ඇති අතර එහි අවම වශවයන් ඇතුළත් වන්වන්: 

• තාප ආතතිය සඳහා විභවයක් පවති  වසව්ා ස්ථා  සහ වැඩ පැවරුම් හඳු ා ගැනීම. 

• ලිඛිත තාප ආතතිය වැළැක්වීවම් වැඩසටහ ක් සංවේධ ය කිරීම සහ ක්රියාත්මක කිරීම, 

o තාප උපද්රව හා සම්බන්ධ අවදා ම් සාධක හඳු ා ගැනීම 

o වැඩසටහ  සඳහා වගකීම්  ම් කිරීම 

o වැඩසටහ  ක්රියාත්මක කරන්වන් කවදාද යන්  තීරණය කිරීම 

o අවදා ම් තුරන් කිරීමට වහෝ අඩු කිරීමට භාවිතා කර  පාල  පියවරයන් නිේමාණය කිරීම 

o ආරක්ෂිත ඇඳුම් වතෝරා ගැනීම සහ වබදා හැරීම 

• අවදා ම තුරන් කිරීම වහෝ අඩු කිරීම සඳහා භාවිතා කර  වැඩ පිළිවවත් තීරණය කිරීම, 

o වැඩමුරය මාරුවීවම්දී අවශය පරිදි ජලය  ැවත පිරවීම 

o වැළැක්වීවම් ප්රතිසාධ  කාලයන් සඳහා වස්වකයාට වසව ට ප්රවේශය ලබාදීම. 

o ඇතිවිය හැකි තාප අසනීපවලට ප්රතිචාර දැක්වීම 

o හදිසි අවස්ථා ජවදය වස්වා සඳහා ප්රතිපාද  අමතන්  

o පුහුණු අවශයතා 

• සුවපහසු සහ ආරක්ෂිත වැඩ උෂ්ණත්ව තත්වයන් සැපයීම. වැඩ උෂ්ණත්ව පරාස: 

o වාඩි වී කර  වැඩ: 16º C (60º F) - 30º C (86º F). 

o ශාරීරික වෑයමට සම්බන්ධ වැඩ: 13º C (55º F) - 27º C (81º F). 

o වැඩ උෂ්ණත්ව පරාසයන් පවත්වා ගත ව ාහැකි  ම්, තාප ආතතිවේ බලපෑම් අවම කිරීම සඳහා පහත 

සඳහන් ඉංජිවන්රු, පරිපාල  පාල  සහ/වහෝ PPE ඇතුළු තාප/සීතල ආතති ක්රියා පටිපාටි ක්රියාත්මක 

වකවේ. 

o සෑම වස්වකවයකු සඳහාම පැයකට ගැලුම් කාලක් දක්වා ප්රමාණවත් තරම් ලබා ගතහැකි පානීය ජලය 

සැපයීම. උෂ්ණත්වය 30º C (86º F) ඉක්මව  විට ජලය සිසිල් කිරීම සඳහා අයිස් ලබා වදනු ඇත. 

o සමස්ත වැඩමුරය තුළ වස්වකයින්ට වසව  සඳහා ප්රවේශය ඇති අතර, රීතියක් වලස වැඩ මුරයක සිටි  

වස්වකයින්වගන් 25% ක් සඳහා  ැවතී සිීමට ප්රමාණවත් වසව ක් තිවබනු ඇත. 

o වාහ යක අභයන්තරය වසව  සැපයීම සඳහා භාවිතා කරන්වන්  ම්, එහි ක්රියාත්මක ව  වායුසමීකරණ 

යන්ත්රයක් තිවබ්. 

o එළිමහවන් වසව  හා සැසඳිය හැකි සිසිල  පරිසරයක් සපයන්වන්  ම් මිස වලෝහ ගබඩා මඩු සහ වව ත් 

පිටත වගාඩ ැගිලි මගින් වසව  සපයන්වන්  ැත. උදාහරණයක් වලස, ඒවා යාන්ිකව වාතාශ්රය වහෝ වායු 

චල ය සඳහා විවෘත වී තිවබ්. 

o ඇවිදීවමන් මීටේ 200 ක් වහෝ මිනිත්තු 5 ක් ව ාඉක්මව  ුරකින් වසව  ලබා ගත හැකිය. 

o වැළැක්වීවම් ප්රතිසාධ  කාලයන් සඳහා ප්රතිපාද  (PRP). තාපවයන් සුවය ලබා ගැනීම සඳහා විවේකයක් 
අවශය යැයි වස්වකවයකු විශ්වාස කරන්වන්  ම් වහෝ වස්වකවයකු තාප අසනීප පිළිබඳ ඇඟවීම් ප්රදේශ ය 

කරන්වන්  ම් PRP අවශය වේ. 

36.2.3 පුහුණුව 

සියලුම වසව්කයින් 

අධීක්ෂණ ව ාවන් න් සහ අධීක්ෂණය වන් න් පුහුණු කරනු ලබන්වන්: 

• තාප අසනීප සමඟ සම්බන්ධ පාරිසරික හා වපෞද්ගලික අවදා ම් සාධක 

• තාප අසනීප ප්රමිතීන්ට අනුකූල වීම සඳහා වූ වස්වා වයෝජකයාවේ ක්රියා පටිපාටි 

• පානීය ජලවේ වැදගත්කම 

• අනුකූල යවීවම් වැදගත්කම, එය සංවේධ ය කර  ආකාරය සහ වස්වා වයෝජකයාවේ ක්රියා පටිපාටි එයට 
ආමන්ත්රණය කර  ආකාරය 

• වැළැක්වීම, හඳු ා ගැනීම සහ තාප අසනීපයට සම්බන්ධ වරෝග ලක්ෂණ 

අධීක්ෂණ ව ාව  වස්වකයින් ද පුහුණු කරනු ලැවබ්: 



විකිරණයීම NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 95 වැනි පිටුව 

 

• ඔවුන් තාපයට පුරුු වී ව ාමැති  ම් සහ ඔවුන්වේ ශරීරය ඒ සඳහා සකස් ව  තුරු නිතර නිතර විවේක අවශය  ම්, 

අධීක්ෂකවරයාට දැන්වීම, සාමා යවයන් ඒ සඳහා දි  4-14 ක් ගතවේ. 

• පැයට අවුන්ස-අවට්ට වකෝේප තු ක් වහෝ හතරක් ආදී වශවයන් කුඩා ප්රමාණයන්වගන් ජලය පා ය කරන් . 

• වසව  සහිත ප්රවද්ශවේ විවේක වග  තාපවයන් සුවය ලබා ගැනීමට කාලය ලබා වදන් . 

• අික වලස රත් ව  කාලවලදී මත්පැන් සහ කැව ්න් භාවිතය වළක්වා ගන්  වහෝ සීමා කරන් . 

• තමන්ට වහෝ වව ත් වස්වකවයකුට කරකැවිල්ල, ඔක්කාරය, ුේවලවීම වහෝ වතවහට්ටටුව දැව න් ට පටන් 

ගන්වන්  ම් අධීක්ෂකවරයාට දන්වන් . ගැටලුව දිගින් දිගටම පවතින්වන්  ම් ජවදය ප්රතිකාර ලබාගන් . 

• සුුසු ඇඳුම්, සන්ස්ක්රීන් සහ වතාේපි පළඳින් . 

• අනිත් වස්වකයින් වකවරහි අවධා ය වයාමු කර තාප ආතතිවේ වරෝග ලක්ෂණ පිළිබඳව විමසිල්වලන් සිටින් , 

වරෝග ලක්ෂණ වස්වාවයෝජකයාට සෘජුව වහෝ අධීක්ෂක හරහා වාේතා කරන් . වස්වකයින් එකිව කා ගැ  

විමසිල්වලන් සිටි  බවට වග බලා ගැනීම සඳහා මිතුරු පද්ධති ප්රවයෝජ වත් වේ. 

• අවශය  ම් හදිසි අවස්ථා ජවදය වස්වා සපයන්වන් වකවස්ද යන්  ඇතුළුව තාප අසනීපවේ වරෝග ලක්ෂණ වලට 

ප්රතිචාර දැක්වීවම් ක්රියා පටිපාටි වටහා ගන් . 

• හදිසි අවස්ථා වස්වාවන් අමතන් , අවශය  ම්, හදිසි අවස්ථා ජවදය වස්වාවන් මගින් වස්වකයින් වවත ළඟා විය 

හැකි ස්ථා යකට ප්රවාහ ය කරන්වන් වකවස්ද. වැඩබිම් පළ කිරීම් වලදී අසල වරෝහලක් වහෝ හදිසි අවස්ථා ප්රතිකාර 

මධයස්ථා යක් පැහැදිලිව හඳු ා ගනු ඇත. 

• හදිසි අවස්ථා ජවදය වස්වාවන් සඳහා වැඩබිම වවත පැහැදිලි හා නිවැරදි මාේගය ලබා දීවම් ක්රියා පටිපාටි වටහා 

ගන් . ක්වෂ්ත්රවේ පිහිීම් පැහැදිලිව සලකුණු කර ඇති මාේග සිතියම් වවත වස්වකයින්ට ප්රවේශය තිවබ  අතර 

එමඟින් හදිසි අවස්ථා ප්රතිචාර දක්වන් න්ට මාේගය ලබා දිය හැකිය. 

• තාප අසනීප පිළිබඳ වකටි ආරක්ෂිත මතක් කිරීම් වබදා ගැනීම සඳහා  වක පුහුණුවීම් වහෝ රැස්වීම් පැවැත්වීම. 

විවශ්ෂවයන් ඉහළ උෂ්ණත්වවලදී වම්වා නිතර පවත්වනු ලැවබ්.  

අධීක්ෂණ වසව්කයින් 

අධීක්ෂණ වස්වකයින් ද පුහුණු කරනු ලැවබ්: 

• තාප ආතති වරගුලාසි අනුගම ය කර  බවට වග බලා ගැනීම අධීක්ෂකවේ වගකීම වේ. 

• වස්වකවයකු විසින් තාප අසනීප ලක්ෂණ වපන්නුම් කර  විට අධීක්ෂකවේ කාේයය. 

• අවශය වුවවහාත් හදිසි අවස්ථා ජවදය වස්වා සපය  ආකාරය. 

• හදිසි අවස්ථා ජවදය වස්වා සපයන් න් සම්බන්ධ කර ගන් ා ආකාරය. 

• අවශය  ම් හදිසි අවස්ථා ජවදය වස්වා සැපයුම්කරුවවකු වවත ළඟා විය හැකි ස්ථා යකට වස්වකයින් ප්රවාහ ය 

කර  ආකාරය. 

• හදිසි අවස්ථාවකදී, හදිසි අවස්ථා ප්රතිචාරකයාට අවශය පරිදි වැඩබිම වවත පැහැදිලි හා නිවැරදි මාේගය ලබා වද  

ආකාරය. 

 ප්රවල්ඛ  

1.3 ප්රවල්ඛ  බලන් . 

 විකිරණයවීම  

 ප්රමිතිය 

අයනීකරණ විකිරණ (IR) සහ අයනීකරණ ව ාව  විකිරණ (NIR) මූලාශ්රයන් හා සම්බන්ධ අවදා ම අවම කිරීම වහෝ ඉවත් 

කිරීම සඳහා සැපයුම්කරු විසින් ක්රියාවලි සහ ක්රියා පටිපාටි සංවේධ ය කර ක්රියාත්මක කරනු ඇත. 



විකිරණයීම NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 96 වැනි පිටුව 

 

 අවශයතා 

37.2.1 අවදා ම් තක්වස්රුව 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම වාේෂික විකිරණ අවදා ම් තක්වස්රුවක් සිු කර වල්ඛ ගත කරනු ඇති අතර එහි අවම 

වශවයන් ඇතුළත් වන්වන්: 

• IR සහ NIR මූලාශ්රයන් සහ ඒ හා සම්බන්ධ උපද්රව හඳු ා ගැනීම. 

• උපද්රව හා සම්බන්ධ අවදා ම ඇගයීම. 

• නිරාවරණය වීවම් අවදා ම අවම කිරීම වහෝ ඉවත් කිරීම සඳහා අවශය පාල  පියවර හඳු ා ගැනීම. උදාහරණ වලස 

අධීක්ෂණය, ආරක්ෂාව, ී PPE 

37.2.2 ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පිළිවවත් 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම අවම වශවයන් පහත සඳහන් දෑ ආවරණය ව  පරිදි ශාරීරික තුවාල වීවම් අවදා ම අවම කිරීම 

වහෝ ඉවත් කිරීම සඳහා ක්රියා පටිපාටි ක්රියාත්මක කරනු ඇත: 

• අික වලස නිරාවරණය වීම වැළැක්වීම සඳහා ආරක්ෂක හා අන්තේ අගුළු සහිතව විකිරණ මූලාශ්රයන් නිේමාණය 

වකවේ. 

• පුද්ගලයකු සඳහා වාේෂික වෘත්තීය විකිරණ නිරාවරණය වසරකට 3 rem ව ාඉක්මවිය යුතුය. 

• බලයලත් පුද්ගලයින්ට පමණක් ප්රවද්ශය සීමා කරන් . 

• විකිරණ ප්රවද්ශවල සංඥා සහ දැන්වීම් පළ කිරීම 

• වරගුලාසි වලට අනුව ඉහළ නිරාවරණක් සහිත වස්වකයින් සඳහා ජවදය පරීක්ෂාව 

• හානියට පත් මූලාශ්ර සඳහා ප්රතිචාර දැක්වීම. 

• විකිරණ මූලාශ්රයන් හැසිරවීම වහෝ වැඩ කිරීම සඳහා රැකියා නිශ්ිත ක්රියා පටිපාටි. 

• හදිසි අවස්ථා ක්රියා පටිපාටි. 

• නිෂ්පාදකයාවේ නිේවද්ශයන්ට අනුව විකිරණ උපකරණ  ඩත්තු කිරීම සහ ක්රමාංක ය කිරීම. 

• විකිරණ නිරාවරණය අවම කර  වැඩ පිළිවවත්. 

37.2.3 වාේෂික සමාවලෝච ය 

එක් එක් සැපයුම්කරු ඇතුළත් කිරීම සඳහා විකිරණ වැඩසටහවන් වාේෂික සමාවලෝච යක් (වහෝ  ව උපකරණ ලැබීවමන් 

පසු, ස්ථා ය වව ස් කිරීම වහෝ ප්රධා  වව ස්කම් කිරීම) සිු කරනු ඇති අතර ඒ සඳහා අඩංගු වන්වන්: 

• ක්රියා පටිපාටි 

• විකිරණ සමීක්ෂණය 

• අන්තේ බද්ධකිරීම් 

• කාන්ු වීම සහ ඒවා ආවරණය කිරීම. 

• මාත්රාව (අවශය  ම්) 

• වස්වක ඇගයීම 

37.2.4 පුහුණුව 

විකිරණ ආරක්ෂණ දැනුවත්භාවය 

පැවරීවම් ආරම්භක අවස්ථාවේදී බලපෑමට ලක් ව  වසව්කයින් සඳහා දැනුවත් කිරීවම් මට්ටටවම් පුහුණුවක් ලැවබනු ඇත. 

පුහුණුව මගින් අවම වශවයන් ආවරණය වන්වන්: 

• විකිරණවල බලපෑම්. 

• වස්වකයින්ට නිරාවරණය විය හැකි නිශ්ිත උපද්රව සහ එම උපද්රව පාල ය කර  ආකාරය 

• ආරක්ෂිත වැඩ පිළිවවත්. 

• හදිසි අවස්ථා ක්රියා පටිපාටි. 
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විකිරණ ආරක්ෂාව 

විකිරණ මූලාශ්රයන් සමඟ සෘජුව වැඩ කර  වස්වකයින් මූලික පුහුණුව ලැවබනු ඇති අතර ඉන් පසුව වාේෂිකව පුහුණුව 

ලබාවදනු ඇත පුහුණුව මගින් අවම වශවයන් ආවරණය වන්වන්: 

• පහසුකම තුළ ඇති විකිරණ වේග. 

• පහසුකම තුළ ඇති විකිරණ මූලාශ්රයන්ට නිරාවරණය වීවම් විභව උපද්රව 

• නිරාවරණ මට්ටටම් සහ එහි ප්රතිඵලයක් වශවයන් ඇති අවදා ම්. 

• උපද්රව ඇගයීවම් ප්රතිඵල. 

• ආරක්ෂිත වැඩ පිළිවවත්. 

• හදිසි අවස්ථා ක්රියා පටිපාටි. 

 ප්රවල්ඛ  

1.3 ප්රවල්ඛ  බලන් . 

අවම වශවයන් අවුරුු තු ක් සඳහා වාේෂික සමාවලෝච ය. 

 වෘත්තීය නිරාවරණ සීමාවන් 

 ප්රමිතිය 

වස්වකයින් සඳහා වභෞතික,ජීව විදයාත්මක හා රසායනික නිරාවරණයට අවදා ම අවම කිරීම වහෝ  ැති කිරීම සඳහා 

සැපයුම්කරු විසින් ක්රියාවලි සහ ක්රියා පටිපාටි සංවේධ ය කර ක්රියාත්මක කරනු ඇත. නිරාවරණයවීම වස්වක වසෞඛයය 

ආරක්ෂිත මට්ටටමක පවත්වා ගැනීම. අවම වශවයන්, ලබා ගත හැකි ස්ථා වල වහෝ වද්ශීය හා ජාතයන්තර සීමාවන් විසින් 

අේථ දක්වා ඇති පරිදි ස්ථාපිත වෘත්තීය නිරාවරණ සීමාවන් දක්වා (OEL) නිරාවරණ අඩු කිරීම. 

 අවශයතා 

38.2.1 අවදා ම් තක්වස්රුව 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම වෘත්තීය නිරාවරණ සීමා අවදා ම් තක්වස්රු කිරීමක් වමවහයවීම සහ වල්ඛ ගත කිරීම 

සිුකරනු ඇති අතර එහි අවම වශවයන් ඇතුළත් වන්වන්: 

• ක්රියාවලිය හා/වහෝ වස්වා ප්රවද්ශය හා සම්බන්ධ උපද්රව හඳු ා ගැනීම (වභෞතික, රසායනික හා ජීව විදයාත්මක උපද්රව 

ඇතුළුව). 

• උපද්රව හා සම්බන්ධ අවදා ම තක්වස්රු කිරීම (අවශය පරිදි නිශ්චයකර  ලද පරිදි OEL හා සැසඳීම සඳහා නියැදි 

කිරීම ද ඇතුළුව). 

• අවදා ම අවම කිරීම සඳහා පාල  පියවර හඳු ා ගැනීම. අභයන්තර පිටාර ගැලීම, වාතාශ්රය සහ වායුවගෝලීය 

අධීක්ෂණය ඊට උදාහරණ වේ. 

38.2.2 ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පිළිවවත් 

එක් එක් ක්රියාවලිය හා/ වහෝ වස්වා ප්රවද්ශය හා සම්බන්ධ අවදා ම අඩු කිරීම වහෝ අවම කිරීම සඳහා එක් එක් සැපයුම්කරු 

විසින් ක්රියා පටිපාටි ක්රියාත්මක කරනු ඇති අතර අවම වශවයන් එහි පහත සඳහන් වද් අඩංගුවනු ඇත: 

• උපද්රව වැළැක්වීම: 

o වගාඩ ැගිලි වමවහයුම් ඇතුළුව වස්වක නිරාවරණයට බලපෑම් කළ හැකි සියලුම ද්රවය, ක්රියාවලි සහ 

උපකරණ අනුමත කිරීම සඳහා වල්ඛ ගත ක්රියාවලිය (උදාහරණ වලස ඇස්බැස්වටෝස් වහෝ PCB ඇතුළත් 

වේ). 

o අඩු අන්තරායකාරී වහෝ අන්තරායකාරී ද්රවය හා ක්රියාවලි ආවද්ශ කිරීම. CLS රසාය  ද්රවය කළම ාකරණය 

බලන් .  

• සියලුම වභෞතික, රසායනික හා ජීව විදයාත්මක උපද්රව සඳහා ගුණාත්මක හා ප්රමාණාත්මක විශ්වල්ෂණයක් සහිත 

නිරාවරණ ඇගයීම් වැඩසටහ . 
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• පුද්ගල නිරාවරණය කාල බර තැබූ සාමා ය (TWA) සීමාව සහ වකටිකාලී  නිරාවරණ සීමාව (STEL) වහෝ ඉහළ 

උපරිම සීමාව (CL) යටවත් ඇති බව තහවුරු කර ගැනීම සඳහා වරින් වර නියැදීම සහ දිගු කාලී  සාමා ය 

සාන්ද්රණයන් ඇගයීම ඇතුළු නිරාවරණ අධීක්ෂණ වැඩසටහ . 

• නිරාවරණ අධීක්ෂණ සහ පරීක්ෂණ උපකරණ ක්රමාංක ය, පරීක්ෂා කිරීම සහ  ඩත්තු කරනු ලැවබ් 

• නිරාවරණ ආශ්රිත වසෞඛය ගැටලු ඇතිවීවම් හැකියාව තීරණය කිරීම සඳහා වස්වක පැමිණිලි සහ වසෞඛය නිරීක්ෂණ 

වාේතා සමාවලෝච ය කිරීම. 

• අවසර ලත් නිරාවරණ සීමාවන් සඳහා, සැපයුම්කරු විසින් තම ජාතික ජ තික වහෝ වසෞඛය අවශයතා, ඇමරිකානු 

රජවේ කාේමික සනීපාරක්ෂක සම්වම්ල ය (ACGIH), පේයන්ත සීමා අගයන් (TLV), ජීව විදයාත්මක නිරාවරණ 

දේශක (BEI), සහ/වහෝ ඇමරිකා එක්සත් ජ පදවේ වෘත්තීය සුරක්ෂිතතා සහ වසෞඛය පරිපාල ය (OSHA) සමඟ 

අනුගත වනු ඇත.  

• වතෝරාගත් ප්රමිති මඟින් වස්වා ස්ථා වේ වස්වකයින්ට ඉහළම මට්ටටවම් ආරක්ෂාවක් ලබා වදනු ඇත. 

• PPE භාවිතා කිරීමට වපර අපවිත්ර ද්රවය නිරාවරණ සීමාවට වඩා අඩු මට්ටටමක පවත්වා ගැනීම සඳහා සලකා බැලීම 

ඉංජිවන්රු පාල යට (ස්ථානීය අවවශෝෂක වහෝ සාමා ය වාතාශ්රය ඇතිකිරීම ආදී) ලබා වදනු ලැවබ්. සපය  විට: 

o ස්ථානීය අවවශෝෂක වකලින්ම එළිමහ ට වහෝ දූෂණ පාල  උපකරණය වවත වයාමු වකවේ. 

o උණුසුම් කිරීම, වාතාශ්රය ඇති කිරීම සහ වායු සමීකරණය (HVAC) එළිමහන් වාතය ඇතුළට ගැනීම සහ 

වව ත් වාතාශ්ර කවුලු දූෂණය විය හැකි මූලාශ්රයන් අසල ව ාතිවබනු ඇත. නිදසුන් අතර, අවවශෝෂක 

පිටතට ගලායාම වහෝ වමෝටේ වාහ  විවමෝච ය එකතු ව  ස්ථා  ආසන් වේ සිීම අඩංගු වේ. 

• නිරාවරණ පාල  උපකරණ නිසි වැඩ පිළිවවලකට අනුව, පරීක්ෂා කර  ඩත්තු කරනු ලැවබ්. 

• පිළිගත ව ාහැකි මට්ටටම්වල පවති  විට ජීව විදයාත්මක උපද්රව සඳහා ප්රතිකාර සැලැස්ම (උදාහරණ වලස 

වලජිවයෝව ල්ලා සහ පුස් ඇතුළත් වේ). 

වෘත්තීය සනීපාරක්ෂක වැඩසටහ   

වැඩසටහ  සඳහා අවම වශවයන් පාල  ධූරාවලියක් ඇතුළත් වේ: 

• තුරන් කිරීම 

• ආවද්ශ ය 

• ඉංජීවන්රු 

• පරිපාල  

• PPE 

38.2.3 පුස ්

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම පුස් පාල ය හා වැළැක්වීම සඳහා ක්රියා පටිපාටි ස්ථාපිත කරනු ඇත. ක්රියා පටිපාටිවලට අවම 

වශවයන් ඇතුළත් වන්වන්: 

• වැඩ කර  ප්රවද්ශවේ අතිරික්ත වතතම ය වගාඩ ැගීම වැළැක්වීම සඳහා සෑම සාධනීය පියවරක්ම ගැනීම. පුස් 

වේධ ය හා පැතිරීම අවම කිරීම සඳහා කවුළු සහ වහල කාන්ු ව ාව  බවට වග බලා ගැනීම.  

• සැක සහිත සහ දන් ා අි අවදා ම් ප්රවද්ශ නිරන්තරවයන් පරීක්ෂා කිරීම 

• වද්ශීය නීතිවලට අනුකූලව වතව  පාේශවීය වකාන්ත්රාත්කරුවවකු විසින් වාේෂිකව වහෝ අවශය පරිදි ගෘහස්ථ වායු 

ගුණාත්වය (IAQ) සහ පුස් නියැදීම සිු කරයි. 

• බිත්ති ඇතුළත, බිතුපත් යට, උප මහල්වල, ුමුතුරුණු යට පුස් සැඟවී තිබිය හැකි බැවින් පුස් දැකිය හැකි ස්ථා  සහ 

වව ත් තක්වස්රු කිරීමට අපහසු ප්රවද්ශ වහාඳින් විමේශ ය කිරීම සිුවේ.  

• වතතම වේ මූලාශ්රය හඳු ාවග  ඉවත් කිරීවමන් පසු හැකි ඉක්මනින් ප්රතිකේම සිු වකවේ. අවට වගාඩ ැගිලි 

ප්රවද්ශවලට පුස් පැතිරීම, පුස් සහිත බීජාණු සහ සුන්ුන් මුදා හැරීම වැළැක්වීම සඳහා ප්රතිකේමවේදී බහාලුම් 

(ආවරණිත ප්රවද්ශ) භාවිතා කරනු ලැවබ්. 

• පුස් සහිත ස්ථා  තිබීම සහ ඒ සඳහා පිළියම් වයදීම පිළිබඳව වගාඩ ැගිල්වල් පදිංිකරුවන්ට දැනුම් දීම. 
පදිංිකරුවන් ආසන්  ප්රවද්ශවයන් ඉවත් කරනු ලැවබ් 

• පුස් සහිත ස්ථා වලට ප්රතිකේම අවසන් කිරීවමන් පසුව සහ වකාටු කිරීම වහෝ බහාලුම් ඉවත් කර ප්රවද්ශය මුදා 

හැරීමට වපර වද්ශීය නීතිවලට අනුකූලව නිෂ්කාශ  පරීක්ෂණ පවත්වනු ලැවබ්. 



වෘත්ීය නිරාවරණ සීමාවන් NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 99 වැනි පිටුව 

 

38.2.4 පුහුණුව 

වෘත්තීය නිරාවරණය සඳහා කළම ාකරණ හා අධීක්ෂක අධීක්ෂණයක් සහිත සියලුම වස්වකයින්ට මූලික පැවරුම් අවස්ථාවේ 

දී සහ ඉන් පසුව වාේෂිකව වෘත්තීය නිරාවරණ කළම ාකරණ පුහුණුව ලබා වදනු ඇත. පුහුණුව මගින් අවම වශවයන් 

ආවරණය වන්වන්: 

• අවසර ලත් නිරාවරණ සීමාවන් සඳහා තම රවට්ට ජ තික වහෝ වසෞඛය අවශයතා, ACGIH, TLV සහ / වහෝ OSHA 
හි වද්ශීය නීතිය සහ සම්මුති ප්රමිතීන් 

• වභෞතික, රසායනික හා ජීව විදයාත්මක උපද්රව හඳු ා ගැනීම 

• නිරාවරණ මාේග (උදාහරණ වලස ආශ්වාස කිරීම, සවම් අවවශෝෂණය සහ විවෘත තුවාලය) 

• උපද්රව ඇගයීම: අවදා ම් තක්වස්රු කිරීම සහ නිරාවරණ තක්වස්රුව 

• නිරාවරණ අධීක්ෂණය සඳහා ක්රමවේද 

• පාල  ධූරාවලිය අනුව වභෞතික, රසායනික හා ජීව විදයාත්මක උපද්රව පාල ය කිරීම:  

o ඉංජිවන්රු පාල යන්, පරිපාල  පාල යන්, PPE සහ ශ්වස  යන්ත්ර 

• ආරක්ෂක දත්ත පත්රය (SDS) අවවබෝධ කර ගැනීම සහ දැනුවත් කිරීම 

නිරාවරණ පාල  උපකරණ ක්රියාත්මක කිරීම හා  ඩත්තු කිරීම සම්බන්ධ වස්වකයින්ට පුහුණුව ලැවබනු ඇති අතර ඒ සඳහා 

අවම වශවයන් ඇතුළත් වන්වන්: 

• HVAC පද්ධති සහ ස්ථානීය අවවශෝෂක උපකරණ සඳහා නිශ්ිත වමවහයුම් සහ  ඩත්තු ක්රියා පටිපාටි 

• PPE භාවිතය සහ  ඩත්තුව 

 වයාමු 

පහත සඳහන් CLS: 

• රසාය  ද්රවය කළම ාකරණය  

• පුද්ගලාරක්ෂක උපකරණ  

• වෘත්තීය වසෞඛය කළම ාකරණය  

• ශ්වස  ආරක්ෂාව  

Nike Industrial Hygiene Playbook 

Nike Chemistry Playbook 

රජවේ කාේමික සනීපාරක්ෂකයින්වේ ඇමරිකානු සමුළුව (ACGIH) 

පේයන්ත සීමා අගයන් (TLV) 

ජීව නිරාවරණ දේශක (BEI) 

 අවසීරුම් සව්ඵෝට ය අතිවේකය 

වමම අතිවේකය මගින් ඇඟලුම් නිෂ්පාද  මත අවසීරුම් ස්වඵෝට ය සම්බන්ධ අතිවේක අවශයතා නියම කරයි. 

සීරීම් සිලිවකෝසිස ්ඇතිවීවම් වැඩි අවදා ම සහ නිරාවරණ පාල ය කිරීවම් ුෂක්රතාවය නිසා නිම කිරීවම් 
තාක්ෂණයක් වලස අවසීරුම් සව්ඵෝට ය සියලු  යික් ඇඟලුම් නිෂප්ාද  මත තහ ම් කර තිවබ්.  

ඇඟලුම් නිෂ්පාද  මත අවසීරුම් ස්වඵෝට ය සම්බන්ධ වත්මන් සහ අ ාගත වස්වක වසෞඛය සහ ආරක්ෂක අවදා ම් ඉවත් 

කිරීම සඳහා සැපයුම්කරු විසින් ක්රියාවලි සහ ක්රියා පටිපාටි සංවේධ ය කර ක්රියාත්මක කරනු ඇත. 

38.4.1 අවශයතා 

අවදා ම් තක්වස්රුව 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම අවසීරුම් ස්වඵෝට  අවදා ම් තක්වස්රුවක් සිු කර වල්ඛ ගත කරනු ඇති එහි අවම 

වශවයන් ඇතුළත් වන්වන්: 

• වකාටස්, නිෂ්පාද  වහෝ වස්වා සපය  අය ඇතුළුව සියලුම උප වකාන්ත්රාත්කරුවන් හඳු ාවග  ලැයිස්තුගත කිරීම. 

https://about.nike.com/pages/chemistry-playbook
https://www.acgih.org/


වෘත්ීය කඝෝෂා නිරාවරණය NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 100 වැනි පිටුව 

 

• උප වකාන්ත්රාත්කරුවන් විසින් නිම කිරීවම් තාක්ෂණක් වලස අවසීරුම් ස්වඵෝට ය භාවිතා ව ාකර  බවට 

සතයාප ය කිරීවම් ක්රියාවලියක්. 

ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පිළිවවත් 

එක් එක් ක්රියාවලිය හා/ වහෝ වස්වා ප්රවද්ශය හා සම්බන්ධ අවදා ම අඩු කිරීම වහෝ අවම කිරීම සඳහා එක් එක් සැපයුම්කරු 

විසින් ක්රියා පටිපාටි ක්රියාත්මක කරනු ඇති අතර අවම වශවයන් එහි පහත සඳහන් වද් අඩංගුවනු ඇත: 

• අවසීරුම් ස්වඵෝට යට ඉඩ ව ාවද  බව සඳහන් ලිඛිත ප්රතිපත්තියක් සැපයුම්කරු සතුව තිවබනු ඇත. 

• උපද්රව වැළැක්වීම: 

o අවසීරුම් ස්වඵෝට ය උපකරණ හඳු ාවග  ගලවා වමවහයුම්වලින් ඉවත් කරනු කරනු ලැවබ්. 

o අවසීරීම් නිසි වලස හඳු ාවග  බැහැර කරනු ලැවබ්. බැහැර කිරීවම් වාේතා වසර පහක් සඳහා පවත්වාවග  

යනු ලැවබ්. 

 ප්රවල්ඛ  

1.3 ප්රවල්ඛ  බලන් . 

38.4.1 වකාටවස් අවදා ම් තක්වස්රුව බලන්  

 වෘත්තීය වඝෝෂා නිරාවරණය 

 ප්රමිතිය 

වස්වා ස්ථා  පරිසරවේ ශබ්ද මට්ටටම් අඩු කිරීම සඳහා සැපයුම්කරු විසින් වෘත්තීය වඝෝෂා නිරාවරණ සහ ශ්රවණ සංරක්ෂණ 

වැඩසටහ ක් සංවේධ ය කර ක්රියාත්මක කරනු ඇත. ශ්රවණාබාධ ඇතිවීමට වහ්තු ව  අික ශබ්ද මට්ටටම් වලින් වස්වකයින්, 

ස්ථානීය වකාන්ත්රාත්කරුවන් සහ ස්ථානීය උප වකාන්ත්රාත්කරුවන් වමම වැඩසටහ  මඟින් ආරක්ෂා කරනු ඇත. 

 අවශයතා 

39.2.1 අවදා ම් තක්වස්රුව 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම වාේෂික වෘත්තීය වඝෝෂා නිරාවරණ අවදා ම් තක්වස්රුවක් සිු කර එය වල්ඛ ගත කර  

අතර එහි අවම වශවයන් ඇතුළත් වන්වන්: 

• ඉහළ ශබ්ද සහිත ප්රවද්ශ හඳු ා ගැනීම සඳහා ශබ්ද තක්වස්රුවක් සිු කිරීම. ඉහළ ශබ්ද සහිත ප්රවද්ශ 85 dBA වහෝ 

ඊට වැඩි වලස අේථ දක්වා තිවබ්. 

• ඉහළ ශබ්දය හා සම්බන්ධ අවදා ම තක්වස්රු කිරීම. නිදසුන් අතර ශ්රවණාබාධ ඇතිවීම, අවධා ය  ැතිවීම, ගිනි 

අ තුරු ඇඟවීම් ඇසීමට ව ාහැකි වීම. 

• අවම වශවයන් 85 dBA ට අඩු මට්ටටමට ශබ්ද නිරාවරණය අඩු කිරීම සඳහා පාලක ඇගයීම: 

o ඉංජිවන්රු පාල යන් පළමු හා වහාඳම විකල්පය වලස සැලකිය යුතුය. 

o PPE අවසා  විකල්පය වලස සැලකිය යුතුය.  

39.2.2 ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පිළිවවත් 

85dBA ට වැඩි විභව ශබ්ද මට්ටටම් ඇති සෑම පහසුකමකටම ශ්රවණ සංරක්ෂණ වැඩසටහන් සහ ශ්රවණාබාධ ඇතිවීවම් අවදා ම 
අවම කිරීම වහෝ තුරන් කිරීම සඳහා ක්රියාත්මක කර  ලද ක්රියා පටිපාටි මගින් අවම වශවයන් පහත සඳහන් දෑ ආවරණය 

කරයි. 

• සාමා යවයන් වැඩකර  පැය අටකට වඩා වැඩිවයන් වහෝ පැය අටක කාල ප්රමාණයකින් සාමා යයක දී (TWA) 85 

dBA ට වැඩි වහෝ ඊට වැඩි ශබ්දයකට නිරාවරණය ව  වස්වකයින් නිවැරදිව හඳු ාගත හැකි පරිදි ශබ්ද නිරාවරණ 

මට්ටටම් වරින් වර අධීක්ෂණය කිරීම. 

• යන්වත්රෝපකරණ වහෝ නිෂ්පාද  ක්රියාවලීන්හි සැලකිය යුතු වව සක් සිු වූ විට ශබ්ද නිරාවරණ මට්ටටම්  ැවත 

ඇගයීම. 
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• ශ්රවණ ආරක්ෂාව අවශය ව  ප්රවද්ශ වපන්නුම් කර  සංඥා. 

• අවශය ප්රවද්ශවල ශ්රවණ ආරක්ෂාව ලබා ගැනීම සහ භාවිතා කිරීම. 

• දක්වා ඇති ශබ්ද මට්ටටම් සඳහා ඵලදායීතාවය තීරණය කිරීම සඳහා ශ්රවණ ආරක්ෂාව ඇගයීම. 

• සෑම වසර 1.5 කට වරක්  ැතවහාත් වද්ශීය නීතිවලට අනුව, දැඩි වලස ශබ්දය නියැදීම සම්ූේණ කරනු ලැවබ්. 

39.2.3 ශ්රවණ පරීක්ෂා කිරීම 

ශ්රවණ සංරක්ෂණ වැඩසටහවන් වකාටසක් වලස, එක් එක් සැපයුම්කරුට අවම වශවයන් ඇතුළත් ව  බලපෑමට ලක් වූ වස්වා 

නියුක්තිකයින් සඳහා ශ්රවණ පරීක්ෂණ වැඩසටහ ක් තිවබ  අතර එහි අවම වශවයන් අන්තේගත වන්වන්: 

• වස්වකයින් සඳහා පිරිවැයක්  ැත 

• සහතික කළ ජවදය වෘත්තිකවයකු විසින් වමවහයවනු ලැවබ් 

• බඳවා ගැනීවමන් පසුව සහ වාේෂිකව  ැවත  ැවතත් සිුකර  ශ්රවණමිතික පරීක්ෂණ 

• බලපෑමට ලක් වූ වස්වා නියුක්තිකයින්ට ප්රතිඵල දැනුම් දීම 

• සහතික කළ ජවදය වෘත්තිකයා විසින් හඳු ාවග  ඇති පරිදි ශ්රවණවේ යම් වව සක් සිු වුවවහාත් පසු 

විපරම්/නිවැරදි කිරීවම් ක්රියාමාේග 

39.2.4 පුහුණුව 

මූලික පැවරුම් අවස්ථාවේදී සහ එතැන් සිට අවම වශවයන් වාේෂිකව සැපයුම්කරු විසින් සියලුම වස්වකයින් සඳහා ශ්රවණ 

සංරක්ෂණ වැඩසටහ ක් ඇති විට පුහුණුව පවත්වනු ලැවබ්. පුහුණුව මගින් අවම වශවයන් ආවරණය වන්වන්: 

• ශ්රවණය මත ශබ්දවේ බලපෑම්. 

• ශ්රවණ ආරක්ෂකවල අරමුණ. 

• විවිධ වේගවල වාසි, අවාසි සහ හාය ය. 

• වතෝරා ගැනීම, සවි කිරීම, භාවිතය සහ රැකවරණය පිළිබඳ උපවදස්. 

• ශ්රවණමිතික පරීක්ෂණවේ අරමුණ සහ පරීක්ෂණ ක්රියාවලිය පැහැදිලි කිරීම. 

 ප්රවල්ඛ   

1.3 ප්රවල්ඛ  බලන් . 

ශබ්ද තක්වස්රු මිනුම් අවම වශවයන් අවුරුු පහක් පවත්වා වග  යනු ඇත. 

 වයාමු 

Nike Industrial Hygiene Playbook 

Nike Chemistry Playbook 

රජවේ කාේමික සනීපාරක්ෂකයින්වේ ඇමරිකානු සමුළුව (ACGIH) 

පේයන්ත සීමා අගයන් (TLV) 

පහත සඳහන් CLS: 

• රසාය  ද්රවය කළම ාකරණය  

• පුද්ගලාරක්ෂක උපකරණ  

• වෘත්තීය වසෞඛය කළම ාකරණය  

• ශ්වස  ආරක්ෂාව  

https://www.acgih.org/
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 පුද්ගලාරක්ෂක උපකරණ (PPE) 

 ප්රමිතිය 

ශාරීරික තුවාල වහෝ ුේවලතා ඇති විය හැකි වස්වා ස්ථා වල උපද්රව වලින් වස්වකයින්, වකාන්ත්රාත්කරුවන් සහ 

සැපයුම්කරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සැපයුම්කරු විසින් PPE වැඩසටහ ක් සංවේධ ය කර ක්රියාත්මක කරනු ඇත. 

 අවශයතා 

40.2.1 අවදා ම් තක්වස්රුව 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම වාේෂික PPE අවදා ම් තක්වස්රුවක් සිු කර එය වල්ඛ ගත කර  අතර, එහි අවම 

වශවයන් ඇතුළත් වන්වන්: 

• PPE අවශය විය හැකි කාේයයන් හඳු ා ගැනීම සහ ඒවාවේ ඇති විය හැකි අ තුරු 

• උපද්රව හා සම්බන්ධ අවදා ම ඇගයීම. 

• පාල  පියවර හඳු ා ගැනීම සහ ක්රියාත්මක කිරීම පළමුව ඉංජිවන්රුමය පාල යන් ද, පරිපාල  පාල ය වදවනුව ද, 

අවසා  වශවයන් PPE භාවිතය ද සලකා බලයි.  

40.2.2 ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පිළිවවත් 

සෑම සැපයුම්කරුවවකු විසින්ම සියලුම වස්වකයින්ට සහ අමුත්තන්ට PPE භාවිතය තුළින් ශාරීරික තුවාල වීවම් අවදා ම 

අවම කිරීම වහෝ ඉවත් කිරීම සඳහා ක්රියා පටිපාටි ක්රියාත්මක කරනු ඇත. කාේයයට අවශය පරිදි සහ/වහෝ නිෂ්පාද වේ 

ආරක්ෂක දත්ත පත්රවේ (SDS) නිේවද්ශ කළ විට අතිවේක වහෝ විකල්ප PPE ලබා වදනු ඇත. වැීම් ආරක්ෂාව, නිවයෝප්රීන් 

අත්වැසුම් සහ ශ්වස  යන්ත්ර ඊට උදාහරණ වේ. PPE ක්රියාපටිපාටිය අවම වශවයන් පහත සඳහන් දෑ ආවරණය කරයි: 

• හානියට පත් PPE වාේතා කිරීම සහ ප්රතිස්ථාප ය කිරීම 

• PPE පිරිසිු, වහාඳ වැඩ කර  තත්වයක පවත්වා ගැනීම සහ නිසි වලස ගබඩා කිරීම 

• වස්වා වයෝජකයා විසින් ව ාමිවල් PPE සැපයීම සහ අලුත්වැඩියා කිරීම 

• අවම වශවයන් PPE කාේතුමය වශවයන් පරීක්ෂා කිරීම 

• සුුසු භාවිත අයුම්පත් අනුව PPE ලබා දීම සහ අතිවේක අවදා මකට බලපෑම් ව ාකිරීම 

• දැ ට පවති  PPE වල වයෝගයතාවය තීරණය කිරීම සහ අවශය පරිදි PPE තක්වස්රුවට අවශය අවමයට වඩා 

උපද්රව වලින් ආරක්ෂාව සපය   ව වහෝ අතිවේක උපකරණ වතෝරා ගැනීම. 

• බහුවිධ හා එකවර විවිධ උපද්රවයන්ට නිරාවරණය විය හැකි අවස්ථාවල දී, එක් එක් උපද්රවයන්හි ඉහළම මට්ටටමට 

එවරහිව ප්රමාණවත් ආරක්ෂාවක් ලබා ගැනීම සඳහා සැපයීම වහෝ නිේවද්ශ කිරීම. 

• සනීපාරක්ෂක හා විශ්වාසදායක තත්වයකදී සිු කළ යුතු  ඩත්තු කිරීම සඳහා ආරක්ෂිත සැලසුම් සහ ඉදිකිරීම් සහිත 

PPE සැපයීම 

• වෘත්තීය සුරක්ෂිතතාව සහ වසෞඛය පිළිබඳ ජාතික ආයත ය (NIOSH), ඇමරිකානු ජාතික ප්රමිති ආයත ය (ANSI) 

සහ වද්ශීය නීතිවේ උසස් ප්රමිතීන්ට අනුකූල PPE මිලදී ගැනීම. 

ඇස් සහ මුහුණ ආරක්ෂා කිරීම 

• ඇස ්තුවාල වැළැක්වීම සඳහා ඇස ්උපද්රව ඇති ප්රවද්ශවල සිටි  සියලුම වස්වකයින් විසින් ආරක්ෂිත ඇස ්කණ් ාඩි 

පැළඳිය යුතුය.  

• වමම පිරිස් සඳහා ආරක්ෂාව සැපයීම සඳහා, සැපයුම්කරු ඇමරිකානු ජාතික ප්රමිති ආයත වේ (ANSI) Z.87.1-

2003 ප්රමිතිය තුළ ඇති ආරක්ෂක නිේණායක සපුරාල  ප්රමාණවත් ඇස් කණ්ණාඩි සහ/වහෝ වපාලිකාබවන්ට්ට ඇස ්

ආරක්ෂක ලබා ගනී. 

• වස්වකයින් තමන්වේම කණ් ාඩි පළඳින්වන්  ම්, ඔවුන්ට උඩින් ඇඳීමට සුුසු ඇස ්ආරක්ෂක ලබා වදනු ඇත. 

• වාතවේ පාවී එ  අංශු, උණු වූ වලෝහ, අම්ල වහෝ වකෝස්ටික් ද්රව, රසායනික ද්රව, වායූන් වහෝ වාෂ්ප, ජජව 

වායුවසෝල වහෝ හානිකර විය හැකි ආවලෝක විකිරණ වලට වස්වකයින් නිරාවරණය ව  විට සුුසු ආරක්ෂක (පැති 

ආරක්ෂකයන් ද ඇතුළුව) භාවිතා කරනු ලැවබ්. 

• රසායනික විසිරීමකින් උපද්රවයක් ඇති විට දී ඇස ්කන්ණාඩි සහ මුහුණු ආවරණ වැනි ආරක්ෂණ භාවිතා වේ. 



පුේගලාරක්ෂෂක උපකරණ (PPE) NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 103 වැනි පිටුව 

 

• මුහුණු ආවරණ පළඳින්වන් ප්රාථමික ඇස ්ආරක්ෂණ (ආරක්ෂිත කන්ණාඩි සහ ඇස් කන්ණාඩි) මත පමණි. 

• ජවදය නිේවද්ශිත කාච පැළඳ සිටි  වස්වකයින් සඳහා ඇස ්ආරක්ෂක ජවදය නිේවද්ශිත සැලසුමට ගැලවප  පරිදි 

ඇතුළත් කරනු ඇත. 

• ඇස ්කාච පැළඳ සිටි  අය ද අ තුරුදායක පරිසරයක දී සුුසු ඇස ්සහ මුහුණු ආරක්ෂණ උපාංග ද පැළඳ සිටිති. 

• ආවලෝක විකිරණවලින් ආරක්ෂා වීම සඳහා සුුසු වපරහන් කාච සවි කර ඇති උපකරණ භාවිතා කරනු ඇත. ටින්ටඩ් 

සහ වසව  සහිත කාච ඒවා සලකුණුකර  ැති ම් වහෝ හඳු ා ව ාගන්වන්  ම් වපරහන් කාච ව ාවේ. 

හදිසි අවසථ්ා ඇස් වස්ු ම් සථ්ා ය 

• ඕ ෑම වස්වකවයකුවේ ඇස ්කුඩා පියාසර වස්තූන් වහෝ විඛාද  ද්රවයවලට නිරාවරණය විය හැකි සෑම ප්රවද්ශයකම 

ඇස ්වස්දීවම් ස්ථා  සහ ගලා ය  ජලය ඇතුළු හදිසි අවස්ථා ඇස ්වස්ුම් පහසුකම් සපයනු ලැවබ්.  

• සියලුම හදිසි අවස්ථා ඇස ්වස්ුම් මධයස්ථා යක්ම පිහිටා ඇත්වත් හදිසි අවස්ථාවකදී පහසුවවන් ප්රවේශ විය හැකි 

ස්ථා වල ය. ආරක්ෂිත ස් ා ය බැටරි ආවරෝපණ ස්ථා වේ පිහිටා තිවබ්. 

ශ්රවණ ආරක්ෂාව 

• පැය අටක කාලයක් තුළ ශබ්ද මට්ටටම් 85dBA ඉක්මව  පහසුකවම්  ම් කර  ලද සහ හඳු ාගත් ප්රවද්ශවල දී 

ශ්රවණ ආරක්ෂාව අවශය වේ.  

• ප්රාථමික ශ්රවණ ආරක්ෂණ උපකරණය වනුවේ වස්වකයාට බාධා ව ාකර විවිධාකාර වැඩ ක්රියාවලියක් හරහා භාවිතා 

කළ හැකි කන් තුළ තබාගන් ා ආකාරවේ ේලේ ය. 

• ශ්රවණ ආරක්ෂාව පැළඳිය යුතු ප්රවද්ශ වවත ප්රවේශවීවම් අ තුරු ඇඟවීවම් සංඥා පළ කරනු ලැබ තිවබ්. 

• අවම ශබ්දය අඩු කිරීවම් වශ්ර්ණිගත කිරීවම් (NRR) සාධකයක් සහිතව ශ්රවණ ආරක්ෂාව ලබා වදනු ඇති අතර කාල 

බර තැබූ සාමා ය (TWA) ශබ්දය 85dBA වහෝ ඊට අඩු නිරාවරණය අඩු කිරීමට ප්රමාණවත් වේ. 

හිස ආරක්ෂා කිරීම 

• අවදා ම් තක්වස්රුකරණවේ දී හඳු ාවග  ඇති පරිදි හිස තුවාල වීමට වහ්තු විය හැකි ඉදිකිරීම් හා වව ත් 

අන්තරායකර වැඩවල නියැලී සිටි  සියලුම වස්වකයින් සහ වකාන්ත්රාත්කරුවන් සඳහා හිස් ආරක්ෂක සපයනු ලැවබ්.  

• වැීම් වහෝ ස්ථාවර වස්තූන් වහෝ විුලි කම්ප ය වැනි උපද්රව ඇති විට ඉදිකිරීම් ස්ථා වල ඉංජිවන්රුවන්, 

පරීක්ෂකවරුන් සහ අමුත්තන් සඳහා හිස ආරක්ෂා කිරීම අවශය වේ.  

• තියුණු වස්තූන් සමඟ ගැීවමන් හිස්කබවල් ඇති ව  තුවාල වළක්වා ගැනීම සඳහාත්, යන්ත්ර සූත්රවලට වකස් හසු 

ව ාවී සිීමටත්, පහළ සිවිලිම් ප්රවද්ශවල වැඩ කිරීමටත් බම්ේ කැේ/හිස් කබල් ආරක්ෂක නිකුත් කරනු ලැවබ්. 

ආරක්ෂිත වතාේපි/වතාේපි වවනුවට ආවද්ශකයක් වලස ඒවා ව ාපළඳින්වන් ඉහළ බලපෑම් සහිත බලවේගයන්වගන් 

වහෝ වැවට  වස්තුවකින් විනිවිද යාවමන් ඔවුන්ට ආරක්ෂාව ව ාලැවබ  නිසාය. 

ශව්ස  ආරක්ෂාව  

• අවශය අවස්ථාවන්හි දී NIOSH විසින් අනුමත කර  ලද වයෝගය ශ්වස  ආරක්ෂාව සහ පුහුණුව ලබා වදනු ලැවබ්. 

• වස්වකයින් තනි තනිව සූදා ම් කර  අතර වස්වා ස්ථා වේ ඒවා භාවිතා කිරීමට වපර මුහුණු ආවරණ පරීක්ෂා කරනු 

ලැවබ්.  

• වස්වකයා මුහුණ වද  නිරාවරණය මඟින් අවශය ව  මුහුණු ආවරණ වේගය, අංශුමය, වායු පිරිසිු කර , වහෝ 

වාතය සපය  ලද ද යන්  තීරණය වේ.  

• රසායනික ද්රවය සමඟ ක්රියා කිරීවම් දී SDS පරීක්ෂා කිරීම වැදගත් වන්වන් ඒ සමඟින් ක්රියා කිරීවම් දී මුහුණු 

ආවරණයක් අවශය ද යන්  තීරණය කිරීම සඳහා ය. 

පාද ආරක්ෂාව 

• පාද ආරක්ෂා කිරීවම් අවශයතාවයන් අවදා ම් තක්වස්රු කිරීම මත පද ම් වේ. 

• අත හැරීමට ඉඩ ඇති ඇසුරුම්, ද්රවය, බරැති වමවලම්වල වකාටස්, රැවග  යාවම් දී වහෝ හැසිරවීවම් දී සහ ද්රවයයන් 

පාද මතය ඇද වැටිය හැකි වව ත් ක්රියාකාරකම් සිු කිරීවම් දී ව  බලපෑම්වලට, ආරක්ෂාව සහිත ආරක්ෂක සපත්තු 

වහෝ බූට්ට පැළඳිය යුතු ය.  

• පැලට්ට ජැක් (වමෝටේරථ හසුරුව  අතින් ක්රියා කර  ද්රවය) සම්බන්ිත වහෝ වස්වකවයකුවේ පාදවලට වපරළී යාමට 
ඉඩ ඇති ද්රවය වහෝ උපකරණ සම්බන්ධ වව ත් ක්රියාකාරකම් සඳහා සම්ීඩ  ආරක්ෂාව සහිත ආරක්ෂිත සපත්තු 

වහෝ බූට්ට අවශය වේ.  



පුේගලාරක්ෂෂක උපකරණ (PPE) NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 104 වැනි පිටුව 

 

• පාදවල තුවාල ඇති කරමින්, ඇණ, කම්බි, ටින්ටස ්ඇණ, ඉස්කුරුේපු, විශාල ස්වට්ටපල්ස් වහෝ සුන්ුන් වලෝහ වැනි 
තියුණු වස්තූන් මත වස්වකයින් විසින් පා තැබිය හැකි අවස්ථාවන්හි දී සිුරුවීම්වලින් ආරක්ෂා වීවම් සපත්තු වහෝ බූට්ට 

සපත්තු අවශය වේ. 

ඇද වැීම්වලින් ආරක්ෂාව 

• ඇද වැීම් වළක්වා ගැනීවම් උපකරණ පද්ධතියක් ද PIT රියුරු විසින් පැළඳ සිී. ඇද වැීම්වලින් ආරක්ෂා වීවම් 
උපකරණ නිසි වලස පළඳින්වන් සහ භාවිතා කරන්වන් වකවස් ද යන්  පිළිබඳ විවශ්ෂිත හා සාමා ය පුහුණුවක් 

 වමු පුහුණුවක් සමඟින් ලබා වදනු ඇත. 

දෑත් ආරක්ෂාව 

• රසායනික ද්රවය, කැපුම්, ඉරිතැලීම්, සීරීයාම්, සිුරුවීම්, පිලිස්සුම්, ජීව විදයාත්මක හා හානිකර උෂ්ණත්ව 

අන්තයන්වගන් ඇතිවිය හැකි උපද්රව පවති  විට සුුසු අත්වැසුම් පැළඳ සිී.  

• අත්වැසුම් වතෝරා ගැනීම පද ම් වන්වන් අත්වැසුම්වල ක්රියාකාරීත්ව ලක්ෂණ, වකාන්වද්සි, භාවිතා කර  කාලසීමාව 

සහ පවති  උපද්රවයන් මත ය. එක් ආකාරයක අත්වැසුම් සෑම අවස්ථාවකට ම ව ාගැළවේ.  

සම ආරක්ෂා කිරීම (අත්වැසුම් හැර) 

• ශරීරයට රසායනික වැගිරීමක් සිුවීවම් හැකියාව ඇතිවිට, සමට හානි කළ හැකි වහෝ සමට අවවශෝෂණය කර ගත 
හැකි අපවිත්ර ද්රවය වායුවගෝලවේ අඩංගු ව  විට වහෝ කම්කරුවවකුවේ වීදි ඇඳුම් මත අපවිත්ර ද්රවය රැඳී පැවතිය හැකි 

විට සවම් ආරක්ෂාව භාවිතා වකවේ. ආවරණවේ ප්රමාණය නිරාවරණය වීමට ඉඩ ඇති ශරීරවේ ප්රවද්ශය මත රඳා 

පවතී. කුඩා, පාලිත ක්රියාවලියක් සඳහා, ඒප්ර යක් (කාවාඩමක්) ප්රමාණවත් විය හැකි ය. හිසට ඉහළින් සිු කර  

කාේයයක් සඳහා, සම්ූේණ ශරීර ආවරණයක් අවශය විය හැකි ය.  

• කැීම්වලින් වහෝ බරැති වහෝ රළු දාරවල බලපෑම්වලින් ශරීරවේ කඳ වපවදස ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ආරක්ෂිත 

ආවරණ, ජැකට්ට, බැනියම්, ඒප්රන් සහ ූේණ ශරීර ඇඳුම් කට්ටටල ඇත.  

40.2.3 පුහුණුව 

මූලික පැවරුම් අවස්ථාවේ දී සහ අවම වශවයන් වාේෂිකව පුහුණුව පවත්වනු ලැවබ්. පුහුණුව මගින් අවම වශවයන් ආවරණය 

වන්වන්: 

• PPE භාවිතය අවශය ව  කටයුතු සිුකිරීමට ඉඩ දීමට වපර සෑම වස්වකවයකුට ම පුහුණුව පිළිබඳ අවවබෝධය සහ 

PPE නිසි වලස භාවිත කිරීවම් හැකියාව පැහැදිලි කර වදනු ලබයි. 

• PPE අවශය වන්වන් කුමකට ද සහ කුම  අවස්ථාවන්හි දී ද සහ PPE සීමාවන්. 

• PPE නිසි භාවිතය සහ සැලකිල්ල,  ඩත්තුව, සඵල ආයුකාලය සහ බැහැර කිරීම. 

• PPE අවශය වන්වන් කුම  අවස්ථාවන්හි කවරක් සඳහා ද. 

• PPE අවශය වන්වන් කුමකට ද. 

• PPE නිසි වලස ඇඳීම, ඉවත් කිරීම, සැකසීම සහ පැළඳීම සිු කරන්වන් වකවස් ද. 

• PPE සීමාවන්. 

• PPE නිසි භාවිතය,  ඩත්තුව, සඵල ආයුකාලය සහ බැහැර කිරීම. 

• වපාු ප්රවද්ශවලට ඇතුළු වීමට වපර අත්වැසුම් සහ විදයාගාර කබා ඉවත් කර  වලස රසාය ාගාර හා මිශ්ර කිරීවම් 

කාේය මණ්ඩලයට උපවදස් වදනු ලැවබ්. වපාු ප්රවද්ශ සඳහා නිදසුන්වලට ශාලා මාවත්, විුලි වසෝපා , ආහාර 

ගන් ා ස්ථා , විවේකාගාර සහ කාේයාල ඇතුළත් වේ.  

• අ තුරුදායක විය හැකි ද්රවය වහෝ කාරකයන් ප්රවාහ ය කිරීම සඳහා ද්විතියික බහාලුම් භාවිතා කරනු ලැවබ්. 

• අවශය පරිදි,  ැවත පුහුණුව වරින් වර සැපයුම්කරුවන් විසින් වස්වකයින්ට ලබා වදනු ලබයි.  

o  ව වහෝ අතිවේක උපද්රව ඇති කළ හැකි  ව උපකරණ වහෝ ක්රියාවලි හඳුන්වා ුන් අවස්ථාවන්හි දී PPE 

ඇගයීම  ැවත සිු කරනු ලැවබ්.  

o බලපෑමට ලක් වූ පුහුණුවලත් ඕ ෑම වස්වකවයකුට PPE නිසියාකාරව භාවිතා කිරීමට අවශය අවවබෝධය 

වහෝ කුසලතා ව ාමැති බව පහසුකම් කළම ාකරණයට විශ්වාස කිරීමට වහ්තු ඇති අවස්ථාවන්හි දී, 

කළම ාකරු / අධීක්ෂක විසින් එවැනි වස්වකයින්  ැවත පුහුණු කරවීම සිු කරයි.  

o වස්වා ස්ථා වේ වව ස්කම් ඇති වී තිවබ  විට වහෝ PPE වපර පිරි ම  ලද පුහුණුව යල්පැ  ඇති විට, 

වහෝ බලපෑමට ලක් වූ වස්වකයාවේ දැනුවමහි වහෝ පවරා ඇති PPE භාවිතවයහි අඩුපාඩු ඇති විට ද  ැවත 



වෘත්ීය කසෞඛ්ය කළමනාකරණය NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 105 වැනි පිටුව 

 

පුහුණු කිරීම අවශය වේ. 

 ප්රවල්ඛ   

1.3 ප්රවල්ඛ  බලන් . 

පරීක්ෂණ වාේතා අවම වශවයන් අවුරුු තු ක් සඳහා පවත්වාවග  යනු ලැවබ්. 

 වෘත්තීය වසෞඛය කළම ාකරණය 

 ප්රමිතිය 

ශාරීරික, මා සික වසෞඛය සහ සමාජ යහපැවැත්මට ඇති අවදා ම අඩු කිරීම වහෝ ඉවත් කිරීම සඳහා ක්රියාවලි හා ක්රියා 

පටිපාටි සැපයුම්කරු විසින් සංවේධ ය කර ක්රියාත්මක කරනු ඇත. 

 අවශයතා 

41.2.1 අවදා ම් තක්වස්රුව 

සෑම සැපයුම්කරුවවකුම වාේෂික වෘත්තීය වසෞඛය කළම ාකරණ අවදා ම් තක්වස්රුවක් සිුකර වල්ඛ ගත කරනු ලබ  

අතර එහි අවම වශවයන් ඇතුළත් වන්වන්: 

• වස්වා ස්ථා වේ වභෞතික, ජීව විදයාත්මක, රසායනික, ශ්රමක්ෂමතා සහ මව ෝ සමාජීය උපද්රව ඇතුළු වස්වක 

ජ ගහ ය සඳහා වෘත්තීය වසෞඛය උපද්රව හඳු ා ගැනීම. 

• එකී උපද්රව හා ඒ ආශ්රිත කාේයයන් සම්බන්ධ විවශ්ෂිත අවදා ම් තක්වස්රු කිරීම. 

• වසෞඛය අවදා ම අවම කිරීම සඳහා පාල  ක්රියාමාේග හඳු ාවග  ක්රියාත්මක කිරීම. නිරාවරණ අධීක්ෂණ 

වැඩසටහ , උපද්රව සන්නිවේද  වැඩසටහ , ඉංජිවන්රු පාල , PPE වැඩසටහ  සහ මව ෝ සමාජීය උපද්රව 

වැළැක්වීම උදාහරණවලට ඇතුළත් වේ.  

41.2.2 ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පිළිවවත් 

සෑම සැපයුම්කරුවවකුම විසින් අවම වශවයන් පහත සඳහන් කරුණු ආවරණය ව  පරිදි වසෞඛය උපද්රව අඩු කිරීම වහෝ තුරන් 

කිරීම සඳහා ක්රියා පටිපාටි ක්රියාත්මක කරනු ලබයි: 

සාය   

වද්ශීය නීති සම්පාද යන්ට අනුව වැඩ බිවමහි ම සාය  ලබා වදනු ලබයි. අවදා ම තක්වස්රු කිරීම, වස්වකයින්වේ සංඛයාව 

සහ ළඟම ඇති වරෝහල වවත ප්රවේශ වීම අනුව වැඩ බිවමහි ආරක්ෂාවේ ශකයතාව සහ විෂය පථය අේථ දක්වනු ලබයි. 

වැඩබිවමහි ම සාය  සලසා වද  විට (උදාහරණවලට කම්කරුවන් 1,000කට වඩා සිටි  ස්ථා  ඇතුළත් වේ), ඒවාට අවම 

වශවයන් ඇතුළත් වන්වන්:  

• වසෞඛය වස්වා කාේය මණ්ඩලය වෘත්තීය හා හදිසි ජවදය පුහුණුව සඳහා සුුසුකම්ලත් වමන් ම පුහුණුවක් ලැබූ අය 

වීම. 

• වරෝගීන් ඇතුළත් කිරීම, ප්රතිකාර කිරීම, ප්රවාහ ය කිරීම සහ මුදා හැරීම සඳහා වූ ක්රියා පටිපාටි ක්රියාත්මක වීම. 

• ජවදය සහ ආවේක්ෂණ උපකරණ භාවිතය, පරීක්ෂා කිරීම් පවත්වාවග  යාම සහ ක්රමාංක ය කිරීම සඳහා වූ ක්රියා 

පටිපාටි. 

• ව ාපැමිණි වස්වකයින් වස්වයට  ැවත පැමිණීවම් ක්රියා පටිපාටි. 

• සියලුම ආසාද  වරෝග වහෝ සංස්පේෂක වරෝගවලට ප්රතිචාර දැක්වීම සහ ප්රතිකාර කිරීම සඳහා වූ ක්රියා පටිපාටි. 

• පහසුකවමහි සපයා ඇති ප්රතිකාරවල මට්ටටමට ගැළවප  උපකරණ. උදාහරණවලට විෂබීජවලින් වතාර අත්වැසුම්, 

කන්තුක පුේුශීය පු ේජීව  (CPR) බාධක මුහුණු ආවරණ, ීඩ තාපක විෂබීජහාරකය, බැහැර කළ හැකි ඉඳිකටු 

සහ සුවිකරණ කට්ටටල ඇතුළත් වේ. 

• වස්වකයින් 1,000ක් සඳහා අවම වශවයන් එක් වපෞද්ගලික ඇඳක්. 

• 21 ° C - 27 ° C (70 ° F - 80 ° F) අතර උෂ්ණත්වය සෑම විටම පවත්වා ගැනීමට හැකියාව ඇති යාන්ික වාතාශ්රය 

සහිත පද්ධතියකින් සායනික පහසුකම් සන් ද්ධ කිරීම. 



වෘත්ීය කසෞඛ්ය කළමනාකරණය NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 106 වැනි පිටුව 

 

• සනීපාරක්ෂක ප්රමිතීන් දැඩි වලස පිළිපැදීම. 

ආසාද  සංසප්ේෂක වරෝගවලට ප්රතිචාර දැක්වීම 

ආසාද  හා සංස්පේෂක වරෝග සඳහා සූදා ම් වීම සහ වස්වා ස්ථා ය සහ වන්වාසිකාගාර සඳහා ප්රතිචාර සැලැස්මට එහි අවම 

වශවයන් ඇතුළත් වන්වන්: 

• විවිධ පහසුකම්, අංශ සහ කාේයයන් හා සම්බන්ධ අවදා ම් මට්ටටම (මට්ටටම්) තක්වස්රු කිරීම. 

• නිවවස් දී සහ ප්රජා සැකසුම්වල දී වෘත්තීය ව ාව  අවදා ම් සාධක. 

• එම අවදා ම්වලට පිළියම් වයදීමට අවශය කරනු ලබ  පාල යන්. 

• වසංගතය අවස්ථාවක දී: 

o දැනුවත්ව සිට රජවේ සහ ප්රාවද්ශීය මහජ  වසෞඛය බලධාරීන්වේ මග වපන්වීම් අනුගම ය කරන් . 

o වමම නිේවද්ශ සහ සම්පත්, වස්වා ස්ථා වලට සුවිවශ්ෂී සැලසුම්වලට ඇතුළත් කර සියලු වස්වා ස්ථා වල 

ආරක්ෂක අවශයතා ක්රියාත්මක කරන් . 

o  රඹන් න්වේ සහ වකාන්ත්රාත්කරුවන්වේ මූල වල්ඛ  සමාවලෝච ය කරන් . 

• වයාේත වීමක දි හදිසි ප්රතිචාර සහ හුදකලා කිරීවම් මුලවල්ඛ . 

වසෞඛය ආවේක්ෂණය 

අවදා ම් තක්වස්රු කිරීවම් ප්රතිඵල මත පද ම් වූ වුහගත වසෞඛය ආවේක්ෂණ වැඩසටහ ක්. 

ආවේක්ෂණ වැඩසටහන්වල ප්රතිඵල විශ්වල්ෂණය කිරීමට සහ නිවැරදි කිරීවම් ක්රියාමාේග සහ ජවදය ප්රතිකාර සඳහා මග 

වපන්වීම ලබා වද  පද්ධතියකි. 

රැකියාවේ සෑම අදියරක දී ම වස්වකයින්වේ සාමා ය වසෞඛයය තක්වස්රු කිරීම (ූේව රැකියා, මූලික පරීක්ෂණ, ූේව 

පැවරුම්, අසනීපවයන් පසු). 

සෑම වස්වකවයකුට ම පුද්ගලිකව ඔවුන්ට අදාළ වසෞඛය ජවදය වාේතාවලට ප්රවේශ වීමට හැකි ය. 

දක්ෂ ජවදයවරයකු, වෘත්තීය වසෞඛය සත්කාරක වෘත්තිකවයකු වහෝ නිසි බලධාරිවයක් විසින් වසෞඛය ආවේක්ෂණය සිු 

කරනු ලබයි. 

ප්රවණතා හඳු ා ගැනීම සහ වසෞඛය ප්රවේධ  ක්රියාකාරකම් සැලසුම් කිරීම පිණිස වෘත්තීය වසෞඛය දත්ත සමාවලෝච ය කරනු 

ලබයි. 

වසෞඛය ප්රවේධ ය 

ශ්රම බලකාවේ සමස්ත වසෞඛය අවදා ම අඩු කරලීවම් මාේගයක් වලස වැළැක්වීවම් පියවර ක්රියාත්මක වේ. ුම්පා ය 

 ැවැත්වීම, පිටගැස්ම එන් ත, වහපටයිටිස ්බී එන් ත සහ කාන්තාවන්වේ වසෞඛය මාසික ක්රියාකාරකම් උදාහරණවලට 

ඇතුළත් වේ. 

මා සික වසෞඛය සහ යහපැවැත්ම ආරක්ෂා කිරීම සහ ප්රවේධ ය කිරීම 

නිේවද්ශිත පරිචය වලස, මව ෝ සමාජීය උපද්රව වැළැක්වීම සහ මා සික වසෞඛයය සහ යහපැවැත්ම 

ප්රවේධ ය කිරීම වවත තල තු ක් ඔසව්ස් එළඹිය යුතු ය:  

• රැකියාව හා සම්බන්ධ අවදා ම් සාධක අඩු කරමින් මා සික හානිවයහි අවදා ම වැඩි කර  

වසව්ා සථ්ා වේ උපද්රවයන්ට වහත්ුව/මූලාශ්රය සම්බන්ධවයන් ක්රියා කිරීවමන් මා සික වසෞඛයය 

ආරක්ෂා කිරීම. 

• වසව්වේ ධ ාත්මක පැතිකඩ සහ වසව්කයින්වේ ශක්තීන් වේධ ය කිරීවමන් මා සික වසෞඛයය 

ප්රවේධ ය කිරීම. රැකියාව හා ජීවිතය අතර සමතුලිතතාවය සහ ආතති කළම ාකරණ වැඩසටහන් 

උදාහරණවලට ඇතුළත් වේ. 

• වහත්ුව කුමක් වුවද මා සික වසෞඛය ගැටලු විසඳීම. සුුසු ප්රතිකාර සඳහා සහාය වීම, මා සික 

වසෞඛය වැඩසටහන් ප්රවේධ ය කිරීම උදාහරණවලට ඇතුළත් වේ. 

විවශෂ් වසෞඛය ප්රතිපාද  

සැපයුම්කරුවේ විවද්ශීය සංක්රමණික වස්වකයින් සඳහා විවශ්ෂ වසෞඛය ප්රතිපාද වලට අවම වශවයන් ඇතුළත් වන්වන්: 



රුධිර වයාේත කරෝග කාරක NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 107 වැනි පිටුව 

 

• වස්වය ආරම්භ කිරීමට වපර වස්වාවයෝජකයාවේ වියදමින් ජවදය පරීක්ෂණ සිුකිරීම සහ එන් ත් කිරීම. 

• රැකියා කාලසීමාව තුළ සත්කාරක රට තුළ ලබාවද  ජවදය රක්ෂණය. 

• රැකියා කාලසීමාව තුළ සත්කාරක රට තුළ ලබාවද  තුවාල/වරෝග වන්දි ආවරණය. 

41.2.3 පුහුණුව 

සියලූම වස්වකයින්ට ශාරීරික සහ මා සික වසෞඛය සහ සමාජ ශුභසාධ යට අදාළ වතාරතුරු සහ/වහෝ පුහුණුව ලබා වද්.  

වසෞඛය සත්කාර වසව්කයින් 

වසෞඛය සත්කාර වස්වකයින් ආරක්ෂාව ලබාදීමට සහතික විය යුතු ය.  

 ප්රවල්ඛ  

1.3 ප්රවල්ඛ  බලන් . 

 වයාමු 

පහත සඳහන් CLS: 

• පුද්ගලාරක්ෂක උපකරණ  

• වෘත්තීය නිරාවරණ සීමාවන්  

• වෘත්තීය වඝෝෂා නිරාවරණය  

• ශ්වස  ආරක්ෂාව  

• ශ්රමක්ෂමතා විදයාව  

• ජවදය වස්වා සහ ප්රථමාධාර 

• රුිර වයාේත වරෝග කාරක  

• සනීපාරක්ෂණය  

 රුිර වයාේත වරෝග කාරක 

 ප්රමිතිය 

රුිර වයාේත වරෝග කාරකවලට පවති  වෘත්තීයමය නිරාවරණය පිළිබඳ අවදා ම අඩුකිරීවම් වහෝ ඉවත් කිරීවම් ක්රියාවලි 

සහ ක්රියාපටිපාටි සැපයුම්කරු විසින් සංවේධ ය කර ක්රියාත්මක කරනු ඇත. 

 අවශයතා 

42.2.1 අවදා ම් තක්වස්රුව 

එක් එක් සැපයුම්කරු වාේෂික රුිර වයාේත වරෝග කාරක අවදා ම් තක්වස්රුවක් සිු කර එය වල්ඛ ගත කර  අතර එයට 

අවම වශවයන් ඇතුළත් වන්වන්: 

• රුිර වයාේත වරෝග කාරකවලට වෘත්තීයමය නිරාවරණය හා බැඳුණු උවුරු හඳු ාගැනීම (වමයට පුද්ගලයින්, 

කාේයයන් සහ වෘත්තීයමය නිරාවරණය පිළිබඳ අවදා ම් ක්වෂ්ත්ර ඇතුළත් වේ). 

• වෘත්තීයමය නිරාවරණය හා බැඳුණු අවදා ම තක්වස්රු කිරීම. 

• නිරාවරණය වීවම් අවදා ම අවම කිරීම වහෝ ඉවත් කිරීම සඳහා අවශය පාල  පියවර හඳු ා ගැනීම. 

42.2.2 ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පිළිවවත් 

රුිර වයාේත වරෝග කාරකවලට පවති  වෘත්තීයමය නිරාවරණය පිළිබඳ අවදා ම අඩුකිරීවම් වහෝ ඉවත් කිරීවම් ක්රියාවලි 

එක් එක් සැපයුම්කරු විසින් ක්රියාත්මක කරනු ඇති අතර ඉන් අවම වශවයන් පහත දෑ ආවරණය කරනු ලබයි: 

• රුිරය වහෝ අව කුත් විභවය ආසාද  ද්රවය සමඟ ස්පේශය වැළැක්වීම (ශරීරවේ සියලූම තරල විභවය ආසාදක වලස 

සලකනු ලැවබ්). 



වවදය කසේවා සහ ප්රථමාධාර NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 108 වැනි පිටුව 

 

• රුිර වයාේත වරෝග කාරකවලින් අපවිත්ර වූ ඉරිතැළුම් සඳහා පහසුවවන් ලබාගත හැකි අත් වස්ුම් පහසුකම් සහ 

විෂබීජ ාශක. 

• PPE ලබාගත හැක. බැහැර කළ හැකි අත්වැසුම් සහ කන්තු පුේපුශීය පු ේජීව  (CPR) ආරක්ෂක උදාහරණවලට 

ඇතුළත් ය. 

• තියුණු වස්තු සඳහා බැහැර කිරීවම් භාජ ය ලබාගත හැකි ය. තියුණු වස්තු සඳහා උදාහරණවලට වීුරු, තල, සහ 

මැහුම් ඉඳිකටු ඇතුළත් ය. 

• රුිර වයාේත වරෝග කාරකවලින් අපවිත්ර විය හැකි බවට සැක කර  උපකරණ, නිෂ්පාද  වහෝ ද්රවය, වැසිය හැකි, 

ජජව උපද්රව වලසට වල්බල් කළ බෑේ සහ බහලුම් තුළ දමා බැහැර කිරීම. 

• රුිර වයාේත ද්රවය බැහැර කිරීම බලපත්රලාභී, ලියාපදිංි වහෝ සුුසු සැපයුම්කරුවවකු විසින් සම්ූේණ කිරීමට 

නියමිත ය. CLS අන්තරායකර අපද්රවය බලන් . 

• අදාළ නියාමක අපද්රවය වරගුලාසිවලට අනුකූලව අපවිත්ර ද්රවය ආරක්ෂිතව බැහැර කිරීම.  

42.2.3 ජවදය අවශයතා 

වෘත්තීයමය නිරාවරණ අවස්ථාවක් ඇතිවුවවහාත්, ආසාද වේ අවදා ම අඩුකිරීම වහෝ ඉවත් කිරීම සඳහා එක් එක් 

සැපයුම්කරු ජවදය ක්රියාපටිපාටි ක්රියාත්මක කරනු ඇත. ජවදය ක්රියාපටිපාටිවලට අවම වශවයන් ඇතුළත් වන්වන්: 

• ජවදය එන් ත් කිරීවම් වැඩසටහන් සහ පසුවිපරම බලපත්රලාභි ජවදයවරවයකුවේ අධීක්ෂණය යටවත් වහෝ 
වව ත් බලපත්රලාභී වසෞඛය සත්කාර වෘත්තිකවයකුවේ අධීක්ෂණය යටවත් වස්වකයාට කිසිු වියදමක් ව ාමැතිව 

ඉටු කරනු ලැවබ්. 

• වහපටයිට්ටස් බී එන් ත සහ එන් ත් වපළ වෘත්තීයමය නිරාවරණය සහිත සියලූම වස්වකයින්ට ලබාගැනීමට 

සලස්වනු ලැවබ්. 

• නිරාවරණ සිුවීමක් සිුව ඇති සියලුම වස්වකයින්ට පශ්චාත් නිරාවරණ තක්වස්රුව සහ පසු විපරම. 

• ජවදය ක්රියාපටිපාටිවයන් දි  15ක් ඇතුළත ජවදය ප්රතිඵල/මතය පිළිබඳ පිටපතක් ලබාදි ඇති ීඩාවට පත් 

වස්වකයා. 

42.2.4 පුහුණුව 

විභවය වෘත්තිමය නිරාවරණය සහිත සියලූම වස්වකයින්ට මූලික පැවරීම් අවස්ථාවේ දී සහ ඉන්පසුව වාේෂිකව රුිර වයාේත 

වරෝග කාරක සම්බන්ධ පුහුණුව ලබා වදනු ලැවබ්. පුහුණුව මගින් අවම වශවයන් ආවරණය වන්වන්: 

• අදාළ වරගුලාසි සහ ක්රියාපටිපාටි. 

• රුිර වයාේත වරෝග පිළිබඳ සාාම ය පැහැදිලි කිරීම. 

• රුිර වයාේත වරෝග පිළිබඳ සාමා ය තත්ත්වය පැහැදිලි කිරීම. නිරාවරණ මාේග. 

• නිරාවරණය ඇති කළ හැකි කාේයයන්. 

• පාල  ක්රම සහ සීමාකිරීම්. 

• PPE විිමත් භාවිතය සහ ස්ථා ය. 

• ජවදය සහ පශ්චාත් නිරාවරණ ක්රියාපටිපාටි. 

• සංඥා සහ වල්බල්. 

• අපවිත්ර වූ නිෂ්පාද , උපකරණ වහෝ ද්රවය සඳහා බැහැර කිරිවම් ක්රියාපටිපාටි. 

 ප්රවල්ඛ  

1.3 ප්රවල්ඛ  බලන් . 

 ජවදය වස්වා සහ ප්රථමාධාර 

 ප්රමිතිය 

ප්රථමාධාර අවශය ව  වහෝ අව කුත් ජවදය අවධා ය අවශය ව  සිුවීම්වලට ප්රතිචාර දැක්වීම සඳහා සැපයුම්කරු විසින් 



වවදය කසේවා සහ ප්රථමාධාර NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 109 වැනි පිටුව 

 

ක්රියාවලි සහ ක්රියාපටිපාටි සංවේධ ය කර ක්රියාත්මක කරනු ලබයි. 

 අවශයතා 

43.2.1 අවදා ම් තක්වස්රුව 

එක් එක් සැපයුම්කරු වාේෂික ජවදය වස්වයක් සහ ප්රථමාධාර අවදා ම් තක්වස්රුවක් සිුකර වල්ඛ ගත කරනු ඇති අතර 

එයට අවම වශවයන් ඇතුළත් වන්වන්: 

• සිුවීමක් සිුවිය හැකි උපද්රව සහ ස්ථා ය හු ාගැනීම. 

• උපද්රව හා බැඳුණු අවදා ම් තක්වස්රුව (එක් එක් ස්ථා වේ සිටි  වස්වක සංඛයාව ඇතුළත් ය). 

• අවදා ම අවම කිරීම සඳහා පාල  පියවර හඳු ා ගැනීම. උදාහරණවලට ප්රථමාධාර සැපයීම්, උපකරණ, සහ කාේය 

මණ්ඩලය ඇතුළත් ය. 

43.2.2 ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පිළිවවත් 

එක් එක් සැපයුම්කරු විසින් ප්රථමාධාර ක්රියාපටිපාටි ක්රියාත්මක කරනු ලබ  අතර ඉන් අවම වශවයන් පහත දෑ ආවරණය 

වකවේ: 

• යම් හදිසි ජවදය තත්ත්වයක දී ප්රතිචාර දැක්වීමට (අභයන්තරව වහෝ බාහිරව) සම්පත් ලබාගත හැකිවීම. 

• එක් එක් ුරකථ ය සමීපවයන් හදිසි ුරකථ  අංක පැහැදිලිව හඳු ාගත හැකි ය. 

• ස්ථා ය සහ ජවදය පහසුකම් සහ හදිසි වස්වා ලබාගත හැකිවීම. 

• ප්රථමාධාර සහ ජවදය ප්රතිකාර පිළිබඳ වාේතා පවත්වා ගනු ලැවබ්. 

43.2.3 ප්රථමාධාර ප්රතිචාර දක්වන් න් 

ප්රථමාධාර ප්රතිචාර දක්වන්ව ක් යනු ප්රථමාධාර සම්බන්ධවයන් සහතික කර  ලද යම් පුද්ගලවයකි. එක් එක් පහසුකම තුළ 
වස්වකයින් සංඛයාව සහ උපද්රව ආවරණය කිරීම සඳහා පුහුණු ප්රථමාධාර ප්රතිචාර දක්වන් න් ප්රමාණවත් සංඛයාවක් එක් එක් 

සැපයුම්කරු සතුව පවතී. 

වසව්ක සංඛයාව පුහුණු ප්රථමාධාර ප්රතිචාර දක්වන් න් සංඛයාව 

10-50 2 

51-100 3 

සෑම අමතර වස්වකයින් 100 +1 

• සහතික ලත් ප්රථමාධාර ප්රතිචාර දක්වන් න් සඳහා වස්වකයින්වේ  ම්, ස්ථා ය සහ ඇමතුම් වතාරතුරු 

සන්නිවේද ය කරන් . 

• ප්රථමාධාර පිළිබඳ වාේෂික පුහුණුව වහෝ සහතික කිරීම ලබාගන් . 

43.2.4 ප්රථමාධාර ද්රවය 

එක් එක් සැපයුම්කරුට අවදා ම මත පද ම් ව ලබාගත හැකි ප්රථමාධාර ද්රවය ඇත. ප්රථමාධාර ආම්පන් , ස්වයංක්රීය කළ 

බාහිර ඩිෆිබ්රිවල්ටරයක් (AED) සහ ගිලන් මැස්සක් උදාහරණවලට ඇතුළත්ය.  

කාේයාල වැනි අඩු අවදා ම් ප්රවද්ශ තුළ, උළුක්කු, සුළු කැීම් සහ සීරීම් වැනි වස්වා ස්ථා වලට වපාු තුවාල සම්බන්ධවයන් 

කටයුතු කිරීම සඳහා අවශය උපකරණ ලබාගැනීම සඳහා වමවලම් අ පන්තිවේ (සහ යම් අමතර වද්ශීය) අවශයතා සපුරාලිය 

යුතු ය.  

උපකරණය වහෝ රසායනික ද්රවය භාවිතා කර  ඉහළ අවදා ම් ප්රවද්ශ තුළ, වමවලම් ආ පන්තිවේ (සහ යම් අමතර වද්ශීය) 

අවශයතා සපුරාලිය යුතුය.  

සැපයීම් අ පන්තිවේ ප්රමාණ ආ පන්තිවේ ප්රමාණ 

විෂබීජවලින් වතාර ඇවල සුලු වවළුම් පටි 

(වතෝරාගත් ප්රමාණවේ) 
16 50 

අවවශෝෂක සම්ීඩ ය 2 4 

විෂබීජහරණය කළ ඇවසහි තබ  පුළුන් 2 2 
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සැපයීම් අ පන්තිවේ ප්රමාණ ආ පන්තිවේ ප්රමාණ 

තුන්හුලස් වවළුම් පටි 1 2 

බැහැර කළ හැකි අත්ආවරණ 2 2 

පිළිස්සුම් ප්රතිකාරය (එක් වරක් භාවිත කර  ඇසුරුම්) 10 25 

පිළිස්සුම් වවළුම,වජල්වල වපාඟව  ලද 4 in. x 4 in. 1 2 

වමවලම්වල ඇති හඳු ාගත හැකි සංඥා ඇතුළු අවශයතා සපුරාලීමට වමවලම් මාසිකව පරීක්ෂා කරනු ලැවබ්.  

43.2.5 ඇස් වස්ු ම් සහ ෂවේ උපකරණය 

ඇස, මුහුණ වහෝ ශරීරයට රසායනික ද්රවය නිරාවරණය පිළිබඳ අවදා මක් ඇති අවස්ථාවක ඇස ්වස්ුම් සහ ෂවේ උපකරණය 

අවශය ව  අතර, එම උපකරණ පහත සඳහන් අවම අවශයතා සපුරාලිය යුතු ය: 

• ජලය බීමට වයෝගය වීම (පා ය කළහැකි). 

• ජලවේ වේගය තුවාල සිු ව ාව  පරිදි විය යුතු ය. මිනිත්තු 15ක අවමයක් සඳහා අවම ප්රවාහ අනුපාතය ලීටේ 

1.5කි. (3.1 pt). 

• තියුණු ව රීම් ව ාමැත. 

• වාතය මඟින් සිුව  අපවිත්රවීම වැළැක්වීමට ව ාසල් ආවරණය කිරීම. 

• පාල  වෑල්වය පහසුවවන් ස්ථා ගතව ඇති අතර සක්රීය කළ විට එය වසා දම  තුරු (OFF) ක්රියාත්මකව (ON) 

පැවතීම. 

• අන්තරායකර ද්රවයවලින් මීටේ 30ක් (අඩි 100ක්) ඇතුළත. 

• ඉහළ දෘශයමා  සංඥාවක් සමඟ පිවිසිය හැකිවීම සහ හඳු ාගත හැකිවීම. 

• භූමිවේ සිට වස.මි.83.8 (අඟල් 33)සහ වස.මි. 114.3 (අඟල් 45)ක් අතර ස්ථා ගත ජල ව ාසල. 

• වසෝදා හරි  තරල ජල සංිතයක් අඩංගු අවශය සියලු වද් ඇති ඒකක විසින් විඛාද ය ව ාව  ද්රවය නිේමාණය 

කරනු ලැවබ්. වසෝදා හරි  තරල වාතය මඟින් සිුව  අපවිත්රතාවන්වගන් ආරක්ෂා කරනු ලැවබ්. 

• ඒකකවල ජලවේ උෂ්ණත්වය 15° C – 35° C (60° F – 90° F) අතර පවත්වා ගනු ලැවබ්. 

• සියලූම උපකරණ සහ පයිේප ශීත ය නිසා සිුව  හානිවලින් ආරක්ෂිතයි. 

• මාේගය වසෝදා හැර සහ නිසි ක්රියාකාරිත්වය තහවුරු කිරීමට ජල ල වයදූ අක්ෂි වස්ුම් ඒකක සතිපතා සක්රීය කරනු 

ලැවබ්. අවශය සියලු වද් ඇති ඒකක නිෂ්පාදකයින්වේ පිරිවිතරවලට අනුකූලව පරීක්ෂා කරනු ලැවබ්.  

43.2.6 පුහුණුව 

සියලූම වස්වකයින් වවත ස්ථා වේ ප්රථමාධාර ක්රියාවලි සහ ක්රියාපටිපාටි සම්බන්ධ පුහුණුව ලබා වද්. අවම වශවයන්, 

පුහුණුවට ඇතුළත් වන්වන්: 

• ප්රථමාධාර වහෝ අව කුත් ජවදය සහය අවශය ව  යම් සිුවීමක් සඳහා සම්බන්ධ කරගත යුතු ස්ථා ය. 

• වස්වා ප්රවද්ශයක් තුළ ප්රථමාධාර උපකරණවල පිහිීම. 

• ප්රථමාධාර වහෝ අව කුත් ජවදය සහාය අවශය ව  රැකියාව ආශ්රිත සිුවීම් වාේතා කරන් . 

• ඇස, මුහුණ, වහෝ ශරීරයට තුවාල ඇති කර  අන්තරායකර ද්රවයවලට නිරාවරණය වූවේ  ම් හදිසි ඇස ්වස්ුම් වහෝ 

ෂවේ ඒකක විධීමත් වලස භාවිතය. 

ප්රථමාධාර ප්රතිචාර දක්වන් න් 

ප්රථමාධාර ප්රතිචාර දක්වන් න් වලස  ම් කරනු ලැබ ඇති සියලූම වස්වකයින් වවත සහතික ලත් ප්රථමාධාර/AED 

පුහුණුකරුවවක් විසින් පවත්වනු ලබ  ප්රථමාධාර ප්රතිචාර දක්වන් න්වේ පුහුණුව ලබා වදනු ලබයි. අවම වශවයන්, 

පුහුණුවට ඇතුළත් වන්වන්: 

• විවිධ හදිසි අවස්ථා කිහිපයක් තුළ වැඩිහිටියන්ට සහ ළමුන්ට සහයවීම සඳහා අවශය ව  මූලික ප්රථමාධාර නිපුණතා  

• හෘද වහෝ ශ්වස  අ තුරක් සහිත පුද්ගලවයක් සම්බන්ධවයන් කන්තුක පුේුශීය පු ේජීව ය (CPR) ඇති කිරීමට 
අවශය මූලික නිපුණතා 

• හදිසි හෘද වරෝගයක් සහිත පුද්ගලවයක් සම්බන්ධවයන් AED භාවිත කිරීම සඳහා අවශය මූලික නිපුණතා.  



වවදය කසේවා සහ ප්රථමාධාර NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 
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• තුවාලයකින් පසු රුිරය සහ අව කුත් ශරීර තරල (රුිර වයාේත වරෝග කාරක) පිරිසිු කිරීම සිු කිරීමට අවශය 

මූලික නිපුණතා.  

පුහුණුව ලැබීවමන් පසු ප්රථමාධාර ප්රතිචාර දක්වන් න් වවත පුහුණුව සම්ූේණ කිරීම පිළිබඳ සහතිකයක් ලබාවද  අතර 
ඔවුන්වේ සහතිකය වාේෂිකව වහෝ වද්ශීය නීතියට අනුකූලව අළුත් කරනු ලැවබ් 

 ප්රවල්ඛ  

1.3 ප්රවල්ඛ  බලන් . 

එක් එක් සැපයුම්කරු අවම වශවයන් එක් වසරක් සඳහා ප්රථමාධාර වමවලම් සහ ඇස් වස්ුම් වහෝ ෂවේ ඒකක පිළිබඳ 

පරීක්ෂණ වාේතා සඳහා වාේතා පවත්වා ගනී. 

 වයාමු 

පහත සඳහන් CLS: 

• රුිර වයාේත වරෝග කාරක  

• තුවාල හා අසනීප කළමනාකරණය 



කසේවකේ කයදීම සේකේච්ඡාකවන් සිදු කකකේ NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 112 වැනි පිටුව 

 

ගරු වකවේ 

 වස්වවේ වයදීම ස්වේච්ඡාවවන් සිු වකවේ 

 ප්රමිතිය 

සැපයුම්කරු බන්ධනාගාර, ගිවිසුමකට බැඳී සිටින, ඇපයට බැඳුණු කහෝ කවනත් මාේග ඇතුළුව කිසිදු ආකාරයක බලහත්කාර 

ශ්රමය, මිනිසේ ජාවාරම් කිරීම කහෝ නීන වහල්කම භාවිතා කනාකරයි. සැපයුම්කරු බඳවා ගැනීවම් ගාස්තු ඇතුළුව සියලූ ම 

වස්වකයින්වේ රැකියා සුුසුකම් ගාස්තු වගවීම සඳහා වගකිමට බැඳී සිී. වස්වකයාට සංචල  නිදහස අවශය කිරීම, පශ්චාත් 
බැඳුම්කර වහෝ රැකියාවේ වකාන්වද්සියක් වලස තැන්පතු සිුකිරීවම් අවශයතා තහ ම් කිරීම සහ අ  ය වූ අවදා ම්වලට 
ලක්විය හැකි වස්වකයින් කළම ාකරණයට අදාළ විිවිධා  සලසාදිම වැනි බලහත්කාර ශ්රමය පිළිබඳ මූලික අවදා ම් 

සම්බන්ධවයන් ක්රියා කිරීමට අදාළ CLS සියලූම අවශයතාවන්ට සැපයුම්කරු අනුකූල වේ.  

 අවශයතා 

44.2.1 බන්ධ ාගාර ශ්රමය භාවිතා කිරීම තහ ම්ය 

සැපයුම්කරු බන්ධ ාගාර ශ්රම භාවිතා කිරීම වහෝ බන්ධ ාගාර වවත උපවකාන්ත්රාත් වැඩ ලබාදීම ව ාකළ යුතු ය. නිෂ්පාදිත 

නිෂ්පාද ය කිරීම සඳහා භාවිතා කර  ද්රවය, භාණ්ඩ වහෝ වස්වා ප්රසම්පාද ය වමයට ඇතුළත් ය. 

44.2.2 බලහත්කාර ශ්රමය තහ ම්ය 

වස්වකවයක් වස්වා ස්ථා යට ගිවිසුමකට බැඳී සිටි  වහෝ බැඳිමකට යටත් කර  වහෝ බලය, වංචාව වහෝ බලහත්කාරකම 
භාවිතවයන් ශ්රමය වහෝ වස්වා ලබාගන් ා බඳවා ගැනීම් වහෝ රැකියා පරිචයන් භාවිත කිරීම වහෝ ඒවා සහභාගිවීම සැපයුම්කරු 

සිු ව ාකරයි. 

වල්ඛ  රඳවාගැනීම 

වස්වකයින් විසින් ඔවුන්වේ වස්වාවයෝජකයා, කම්කරු නිවයෝජිතයා වහෝ වව ත් වතව  පාේශ්වයක් වවත රැකියාවේ 

වකාන්වද්සියක් වලස තමන්වේ මුල් වපෞද්ගලික ලියවිලි (විවදස් ගමන්බලපත්ර, විසා, රැකියා බලපත්, සංචාරක වහෝ 

වන්වාසික බලපත්, ජාතික හැඳුනුම්පත් (IDs), පාසැල් සහතිකපත් වහෝ වව ත් වපෞද්ගලික ලියවිලි වැනි) භාරදීම අවශය 

ව ාවේ. වස්වකයින්ට ඔවුන්වේ ලියවිලි වවත ප්රවේශය ලබා ගැනීමට තැන්පතු සිු කිරීම අවශය ව ාවේ. 

සැපයුම්කරු, කම්කරු නිවයෝජිතයා වහෝ වව ත් වතවැනි පාේශ්වයක් විසින් සැපයුම්කරුවේ වස්වකයින් වවනුවවන් ඔවුන්වේ 

කැමැත්ත සහිතව වුව ද සුරක්ෂිතව තබාගැනීවම් අරමුණ සඳහා වස්වක වපෞද්ගලික ප්රවල්ඛ  තබා ව ාගත යුතු ය. අවශය 

ලියවිලි (වන්වාසික බලපත්රය, බැංකු ගිණුම, විසා දීේඝ කිරීම් වැනි) පිරිසැකසුම් කිරීමට වද්ශීය නීතිවයන් අවශය කර  

අවස්ථාවේ දී සැපයුම්කරුට මුල් අ  යතා ප්රවල්ඛ  තාවකාලිකව ලබාගත හැකි ය. වමම මුල් අ  යතා ලියවිලි ඉන්පසුව 

වහාම සැපයුම්කරුවේ වස්වකයින් වවත ආපසු ලබා වදනු ලැවබ්. 

තැන්පතු 

වස්වකයින් රැකියාවේ වකාන්වද්සියක් වලස තැන්පතු, පශ්චාත් බැඳුම්කර සිුකිරීම වහෝ අනිවාේය ඉතුරුම් වයෝජ ා ක්රමවල 

සහභාගිවීම අවශය ව ාවේ. 

වසව්කයින් රැකියාව සඳහා වගවිම් සිු ව ාකළ යුතු ය 

වස්වා නියුක්තිකයින් බඳවාගැනීම සහ රැකියා හා බැඳුණු වියදම් වහෝ ගාස්තු ඇතුළුව රැකියා සුුසුකම් ගාස්තු වගවීම අවශය 

ව ාවේ.  

44.2.3 සංචල  නිදහස  

සැපයුම්කරු විසින් වස්වකයින්ට පානීය ජලය සහ වැසිකිලි පහසුකම් වවත පිවිසීමට ඉඩදීම ඇතුළුව වැඩ කර  කාලසීමාව 

තුළ ඔවුන්ට නියමිත වස්වා ප්රවද්ශ තුළ නිදහස්ව සංචල ය වීමට ඉඩ වදනු ලබයි. ආහාර ගැනීවම් කාලසීමාවන් තුළ වහෝ වැඩ 

කර  වේලාවවන් පසු වස්වකයින්ට පහසුකවමන් ඉවත්වීමට අවසර වදනු ලැවබ්. 

වස්වකයින් සඳහා වන්වාසිකාගාර සහිත සැපයුම්කරුවන් විසින් අදාළ වස්වකයින් වවත ඇඳිරි නීති ප්රතිපත්ති ඇතුළුව 

ආරක්ෂිත පරිචයන් සන්නිවේද ය කළ යුතු ය. ඇඳරිනීතිය සාධාරණ විය යුතු අතර වැඩ ව ාකර  කාලවේලාවන් තුළ 



කසේවකේ කයදීම සේකේච්ඡාකවන් සිදු කකකේ NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 113 වැනි පිටුව 

 

විවේක ගැනීමට සහ වපෞද්ගලික කටයුතුවල සහභාගිවීමට ප්රමාණවත් කාලය ලබාදිය යුතු ය. ඇඳිරිනීතිය පවති  අවස්ථාවක, 

එය ස්ව ජාතික වස්වකයින්ට වමන්ම විවද්ශීය සංක්රමණික වස්වකයින්ට ද සමා ව අදාළ වේ. 

44.2.4 විවද්ශීය සංක්රමණික වසව්කයින් සඳහා විවශෂ් විිවිධා  

සියලුම වපාු CLS අවශයතාවන්ට අමතරව, සැපයුම්කරු විවද්ශීය වස්වකයින් කුලියට වග  ඇති අවස්ථාවක, සැපයුම්කරු 

පහත සඳහන් ප්රතිපත්ති ක්රියාත්මක කිරීම අවශය වේ:  

විවද්ශීය සංක්රමණික වසව්ක ප්රතිපත්තිය 

බඳවාගැනීම, වස්වා නියුක්තිය සහ  ැවත සිය රටට යැවීම සම්බන්ධ රැකියා චක්රය තුළ විවද්ශීය සංක්රමණික වස්වකයින් සඳහා 

විවශ්ෂ ආරක්ෂාවන් සම්බන්ධවයන් සැපයුම්කරුට ලිඛිත ප්රතිපත්තියක් තිබිය යුතු ය. අවම වශවයන් බලහත්කාර ශ්රමය 

තහ ම් කිරීම පිළිබඳ අවශයතා, සාධාරණ සැලකීම, බඳවා ගැනීවම් ගාස්තු සහ අදාළ වියදම් තහ ම් කිරීම, වව ස් වලස 

ව ාසැලකීම, සංචල  නිදහස, ඇසුරු කිරීවම් නිදහස, පළි ව ාගැනීම, ුක්ගැ විලි පද්ධති සහ වද්ශීය නීතිය යටවත් ව  

කිසියම් වහෝ අවශයතාවන් එම ප්රතිපත්තියට ඇතුළත්ය. සැපයුම්කරු එහි කම්කරු නිවයෝජිතයින් සහ උප නිවයෝජිතයින්ට 
වමන්ම විවද්ශීය සංක්රමණික වස්වකයින්ට එහි විවද්ශීය සංක්රමණික වස්වක ප්රතිපත්තිය ඵලදායී ආකාරවයන් සන්නිවේද ය 

කර  අතර ඒ තුළින් ඔවුන් වමම ප්රතිපත්තිය යටවත් තමන්වේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ දැනුවත් වේ. සැපයුම්කරු සිය 
කාේයභාරය සහ වගකීම් සම්බන්ධවයන් එහි විවද්ශීය සංක්රමණික වස්වක ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කිරීම සහ බල ගැන්වීම 

සඳහා වගකීමට බැඳි සිටි  එහි කාේය මණ්ඩලය පුහුණු කළ යුතු ය. 

බලහත්කාර ශ්රමය පිළිබඳ තහ ම 

බලහත්කාර ශ්රමය සම්බන්ධ වපාු තහ ම් කිරීම් හැර, සැපයුම්කරුවේ විවද්ශීය සංක්රමණික වස්වකයින් (වහෝ ඔවුන්වේ 

පවුවල් සාමාජිකයින්) ස්වේච්ඡා ව ාව  වස්වා නියුක්තිය වවත වහෝ ඔවුන්වේ රැකියාව ස්වේච්ඡාවවන් අවසන් කිරීම 

වැළැක්වීම සම්බන්ධවයන් තේජ ය ව ාකළ යුතු ය. 

සාධාරණ සැලකීම 

සැපයුම්කරු වස්වකයින්ට සාධාරණව සැලකීම සිුකර  අතර අනුූරණය, නිවාඩු දි  සහ නිවාඩු සහ වද්ශීය නීතිවයන් විවිධ 

ප්රතිලාභ (උදාහරණයක් වලස, සමාජ ආරක්ෂණ ප්රතිලාභ වගවීම සම්බන්ධ) අවශය ව  අවස්ථාව හැර නිවාස සපය  වස්වා 

වයෝජකයා ඇතුළුව ස්වජාතික වස්වකයින් වලස රැකියාවේ සමා  නියමයන් සහ වකාන්වද්සි ලබා වද්. 

පළි ව ාගැනීම 

බඳවාගැනීවම් ගාස්තු සහ වගවූ අදාළ ගාස්තු ඇතුළුව  මුත් ඊට සීමා ව ාවී බඳවා ගැනීම, වත්රීම වහෝ රැකියාවේ වයදවීවම් 
ක්රියාවලිවල දී සිුවූ ගැටළු කිසිවක් වහෝ ගැටළු පිළිබඳව වතාරතුරු සපය  සිය විවද්ශීය සංක්රමණික වස්වකයින්ට එවරහි 

සියලු පළිගැනීම් සැපයුම්කරු විසින් තහ ම් කරනු ඇත. 

ුක් ගැ විලි පද්ධතිය 

වව ස් වකාට සැලකීම, බිය ගැන්වීම වහෝ පළිගැනීම සම්බන්ධවයන් බියකින් වතාරව සැපයුම්කරු විවද්ශීය සංක්රමණික 

වස්වකයින්ට පැමිණිලි සිු කිරීමට වහෝ අනුකූල ව ාව  වද්වල (ගාස්තු වගවීම වහෝ ඉල්ලීම වැනි) වාේතා කිරීමට සුරක්ෂිත, 

නිේ ාමික, රහසය යාන්ත්රණයක් සපයා වදනු ලබයි. ුක්ගැ විලි යාන්ත්රණයන් විවද්ශීය සංක්රමණික වස්වකයින් කතා කර  

සියලුම භාෂාවන්ට සහාය දක්වයි. CLS හි ඵලදායී ුක් ගැ විලි ක්රියාවලිය අංශය රැස්වීවම් නිදහස සහ සාමූහික වක්වල් 

කිරීමට බලන් . 

නිේවද්ශිත පරිචය වලස, විවද්ශීය වසව්කයා හා වසව්ා වයෝජකයා ය  වදවද ාවේ ම භාෂාව කථා කර  

ස්ථානීය සම්බන්ධීකාරකවරවයකු වසව්වේ වයදවීමට වහෝ ලබා දීමට සැපයුම්කරු දිරිමත් කරනු ලැවබ්. 

නිේවද්ශිත පරිචය වලස, පහසුකවමහි සිටි  සියලු ම ජාතිකත්වයන් නිවයෝජ ය කරමින් වසව්ක කමිටුවක් 

පිහිටුවීමට සැපයුම්කරු දිරිමත් කරනු ලැවබ්. කමිටුවේ සාමාජිකයින්ට ඡන්දය වදනු ලබන්වන් වසව්කයින් 

විසිනි. විවද්ශීය සංක්රමණික වසව්කයින් සඳහා වන්වාසිකාගාරවේ වසව්ක නිවයෝජිතයින් ද වයාදවනු ලබයි.  

බඳවා ගැනීවම් ගාසත්ු හා අදාළ පිරිවැය වගවීම 

වව ත් ආකාරයකින් සටහන් කර ඇතිවිට හැර, රැකියාව වහෝ ස්ථා ගත කිරීම සහ නිල ඇඳුම්, රැකියා වමවලම් වහෝ 
ආරක්ෂක ආම්පන්  ඇතුළු රැකියාව සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා දර  ලද පිරිවැය ඇතුළුව බඳවා ගැනීම හා සම්බන්ධ සියලු ගාස්තු 

සහ පිරිවැය සැපයුම්කරු විසින් සෘජුවම වගවනු ලැවබ්. තහ ම් කළ ගාස්තුවලට පහත සඳහන් ඒවා ඇතුළත් ව   මුත් ඒවාට 

පමණක් සීමා ව ාවේ:  

• විවද්ශ ගමන් බලපත්ර, අවශය වීසා, රැකියා සහ වන්වාසික බලපත්ර සහ පසුබිම පරීක්ෂා කිරිම් සහ බැංකුකරණ වස්වා 



කසේවකේ කයදීම සේකේච්ඡාකවන් සිදු කකකේ NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 114 වැනි පිටුව 

 

වැනි බඳවා ගැනීවම් අවශයතා සම්ූේණ කිරීම සඳහා ව  වව ත් පරිපාල  ගාස්තු. 

• යව  සහ ලබ  ය  රටවල් වදවක්ම අයුම් කිරීවම්, නිේවද්ශ කිරීවම්, බඳවා ගැනීවම්, වවන් කිරීවම්, කැපවීවම් 

වහෝ ස්ථා ගත කිරීවම් ගාස්තු, බඳවා ගැනීවම් නිවයෝජිත වස්වා ගාස්තු (එක් වරක් හා පු රාවේත  ය  වදකම) සහ 

උප-නිවයෝජිත විසින් දර  ගාස්තු ඇතුළුව  මුත් ඊට සීමා ව ාවී බඳවා ගැනීවම් වස්වා සඳහා වගවීම්. 

•  ැවත සිය රටට යැවීම සඳහා අවශය වසෞඛය පරීක්ෂාවන් ඇතුළුව, පරීක්ෂණ වහෝ එන් ත් කිරීම් වලට අදාළ 

පිරිවැය. 

• සැපයුම්කරු වගකිව යුතු ව  වස්වක වසෞඛයය වහෝ ජවදය රක්ෂණය සහ සංක්රමණික සුභසාධ  අරමුදල් සඳහා 

ලියාපදිංිවීම ඇතුළුව අනිවාේය රජවේ රක්ෂණයට අදාළ පිරිවැයවල්. 

• වස්වකයින්වේ හැකියා මට්ටටම සහ සුුසුකම් තහවුරු කිරීම සඳහා පරීක්ෂණ සිු කිරීවම් පිරිවැය වහෝ අදාළ 

සහතිකකරණ ලබා ගැනීම සඳහා ව  පිරිවැය. 

• අලුතින් බඳවා ගන් ා ලද වස්වා නියුක්තිකයින්වේ වස්වාස්ථා වේ රැකියා දිශානුගත කිරිම සහ පිටත්ව යාමට වපර 

වහෝ පිටත් වූ පසු දිශානුගත කිරීම ඇතුළුව අවශය පුහුණු සඳහා ව  පිරිවැය; සහ 

• පරීක්ෂා කිරීවම් සහ බඳවා ගැනීවම් අරමුණු සඳහා යව  රට තුළ සංචාරය කිරීම,  වාතැන් සහ යැීම සඳහා, වස්වා 
නියුක්තිකයාවේ යව  රවටහි පුරුු වන්වාසික ස්ථා වේ සිට සැපයුම්කරුවේ පරිශ්රයට ප්රවාහ ය කිරීම වහෝ 

ලඟාව  රවටහි  වාතැන් පහසුකම් සැපයීම සඳහා ව  වියදම්. 

රැකියාවට සුුසුවීවම් ගාස්තු ණය අයකිරීම් නිවේද , බු, තැන්පතු, ඇප මුදල් වහෝ වව ත් ආකාරයකින් වැටුේවලින් අඩු 

ව ාවකවේ. අනුූරණය සහ ප්රතිලාභ නිසි වේලාවට වගවනු ලැවබ් CLS බලන් . 

ඉහත ගාස්තු කල්තියා සෘජුවම වගවීමට ව ාහැකි වූ විට, ඉහත ගාස්තු වලින් කිසිවක් වස්වා නියුක්තිකයින් විසින් 

නීතයානුකූලව වගවිමට අවශය වන්වන්  ම්, වහෝ ඔවුන්වේ වස්වා නියුක්තිවේ කිසියම් වහෝ ස්ථා යක දී වස්වා 

නියුක්තිකයින් විසින් වමම CLS තුළ තහ ම් කර ඇති ගාස්තු වගවූ බව හඳු ාගත් අවස්ථාවක දී, වමම ගාස්තු සඳහා 

සැපයුම්කරු වස්වා නියුක්තිකයා වවත වහාම සහ සම්ූේණවයන්ම ප්රතිූරණය කළ යුතුය. වස්වකයා සත්කාරක රට තුළට 
පැමිණ මාසයක් ඇතුළත වහෝ වස්වා නියුක්තිකයා විසින් ඒස ගාස්තු වගවූ බව දැ වග  මාසයක් ඇතුළත එම ගාස්තු 

ප්රතිූරණය කළ යුතුය. 

බඳවාගැනීම අතරතුර සංචාරක හා  වාතැන් වියදම්  

සැපයුම්කරු වව ත් රටකින් විවද්ශීය සංක්රමණික වස්වා නියුක්තිකයින් කුලියට ගන් ා විට, පිටවීවම් බු සහ ගාස්තු ඇතුළු 

ගමන් හා  වාතැන් වියදම් සඳහා සැපයුම්කරු වගකිව යුතුය. පරීක්ෂා කිරීවම් සහ බඳවා ගැනීවම් අරමුණ සඳහා යව  රට තුළ 

සංචාරය කිරීම,  වාතැන් සහ යැීම සඳහා, වස්වා නියුක්තිකයාවේ යව  රවටහි පුරුු වන්වාසික ස්ථා වේ සිට 
සැපයුම්කරුවේ පරිශ්රයට ප්රවාහ ය කිරීම වහෝ ලඟාව  රවටහි  වාතැන් පහසුකම් සැපයීම සඳහා ව  වියදම් ඇතුළු ගමන් 

සහ  වාතැන් ගාස්තු. වලංගු වස්වය කිරීවම් ප්රවල්ඛ  සමග දැ ටමත් රට තුළ සිටි  විවද්ශීය වස්වා නියුක්තිකයන් සඳහා 

අදාළ අභයන්තර ප්රවාහ  වියදම් වගවීමට අවශය ව ාවනු ඇත. 

කම්කරු නිවයෝජිතයින් කළම ාකරණය 

සැපයුම්කරු වද්ශීය නීතියට අනුකූලව නීතයානුකූලව අනුමත / ලියාපදිංි කම්කරු ආයත  භාවිතා කරනු ලබයි.  

කම්කරු නිවයෝජිතයින්වේ නිසි සම්ප්රජ යතාවය 

විවද්ශීය සංක්රමණික වස්වකයින් බඳවා ගැනීම හා වස්වවේ වයදවීම සඳහා වයාදා ගන් ා උප නිවයෝජිතයින් ඇතුළු ඕ ෑම 

කම්කරු නිවයෝජිතයන් පිළිබඳව නිසි අවධා යක් වයාමු කිරීම සැපයුම්කරුවේ වගකීම වේ. අවම වශවයන්,  ව CLS අඩංගු 

අවශයතා සපුරාලීම සහතික කිරීම සඳහා  ව කම්කරු නිවයෝජිතයින් / උප නිවයෝජිතයින් වතෝරා ගැනීම වමන්ම දැ ට සිටි  

කම්කරු නිවයෝජිතයින් / උප නිවයෝජිතයින්වේ විිමත් විගණ ය කිරීම් මත එවැනි සම්ප්රජ යතාවයක් සිු වකවේ. නියමිත 

සම්ප්රජ යතා ක්රියාවලියට අවම වශවයන් අවදා ම් තක්වස්රුවක්, කම්කරු නිවයෝජිතයාවේ ජ තික තත්ත්වවේ 

සමාවලෝච ය, ආචාර ධේම පිළිවවත් සහ ඔවුන්ට එවරහිව ඉදිරිපත් කර ඇති පැමිණිලි ඇතුලත් විය යුතු ය.  

වස්වා ගිවිසුම් වහෝ සැපයුම්කරු සහ එහි කම්කරු නිවයෝජිතයා (නිවයෝජිතයන්) අතර ජ තික ගිවිසුම් නීතිමය අවශයතා 

(යැවීවම් සහ ප්රතිග්රාහක රටවල), සැපයුම්කරුවේ ප්රතිපත්තිය සහ අවශයතාවයට (කම්කරුවන්ට අය වකවර  ගාස්තු තහ ම් 

කිරීම වැනි) අනුකූලව ක්රියාත්මක වේ. වමම ගිවිසුම්වලට කම්කරු නිවයෝජිතයින් විසින් සපයනු ලබ  සියලුම වස්වාවන්, 

සවිස්තරාත්මක අයිතමගත ගාස්තු සහ බඳවා ගැනීවම් දී දර  පිරිවැය ඇතුළත් විය යුතු ය. 

සැපයුම්කරුවේ විවද්ශීය සංක්රමණික වස්වක ප්රතිපත්තිය සියලු  ව කම්කරු නිවයෝජිතයින්ට ලිඛිතව පැහැදිලිව දැනුම් වදනු 

ලබයි. වස්වා ගිවිසුම අළුත් කිරීවම් දී වහෝ යම් වව ස්වීම් වහෝ යාවත්කාලී  කිරීම් සිු වූ විට ප්රතිපත්තිය ප්රති සන්නිවේද ය 

කළ යුතු ය. 



කසේවකේ කයදීම සේකේච්ඡාකවන් සිදු කකකේ NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 115 වැනි පිටුව 

 

නිේවද්ශිත පරිචය වලස, වසව්කයින් බඳවා ගැනීම හා කළම ාකරණය කිරීවම් දී කම්කරු නිවයෝජිතයා 

සහ අව කුත් වතව  පාේශවය වයාදා ගැනීම අවම කරමින්. සෘජුව ම විවද්ශීය ශ්රමිකයින් බඳවා ගැනීමට 

හා වසව්වේ වයාදවා ගැනීමට සැපයුම්කරුවන් දිරිගන්වනු ලැවබ්.  

කම්කරු නිවයෝජිතයින්වේ අඛණ්ඩ කාේයසාධ  සමාවලෝච යට එහි විවද්ශීය සංක්රමණික වසව්ක 

වතාරතුරු, ප්රතිවපෝෂණ සහ ුක්ගැ විලි ඇතුළත් කිරීමට සැපයුම්කරු දිරිමත් කරනු ලැවබ්.  

නිවයෝජිතයා නිසි සම්ප්රජ යතා විගණ යකට භාජ ය වීමට අකමැති  ම් වහෝ බඳවා ගැනීම පිළිබඳ 
කේමාන්තශාලා ප්රතිපත්තිවේ කිසියම් උල්ලංඝ යක් සම්බන්ධවයන් පිළියම් වයදීමට අකමැති වුවවහාත් 
සම්බන්ධතාවය අවසන් වීමට යටත් ව  බවට නියමයක් එහි කම්කරු නිවයෝජිතයන් සමග ගිවිසුම්වල 

ඇතුළත් කිරීමට සැපයුම්කරු දිරිමත් කරනු ලබයි. 

විවද්ශීය සංක්රමණික වසව්කයන් වතෝරා ගැනීම, හැඩගැසම් සහ පුහුණුව 

හැකි සෑම අවස්ථාවක දී ම බඳවා ගැනීවම් ක්රියාවලිය පුරා ම විවද්ශීය ශ්රමිකයන් බඳවා ගැනීම සඳහා සැපයුම්කරු සෘජුවම 

සම්බන්ධ ව   මුත්, අවම වශවයන් රැකියා සඳහා අවසා  වශවයන් වස්වකයින් වතෝරා ගැනීම සඳහා සෘජුව ම සම්බන්ධ 

වේ. 

බඳවා ගැනීකම් ක්රියාවලිකේ දී, සැපයුම්කරු බඳවා ගැනීකම් හා කසේවා නියුක්ෂතිකේ නියමයන් සහ කකාන්කේසි සියු රැකියා 
අකේක්ෂෂකයින්ට පැහැදිලිව සන්නිකේදනය කරනු ලබයි. බඳවා ගත් විවද්ශීය සංක්රමණික වස්වකයින්ට රැකියා වකාන්ත්රාත්තුව 

අත්සන් කිරීමට සහ යවනු ලබ  රටින් පිටත්වීමට වපර අයිතිවාසිකම්-පාදක සහ ස්ත්රී පුරුෂ භාවය පිළිබඳ සංවේදී ූේව 

පිටත්වීම් හැඩගැස්ම පිළිබඳ පුහුණුවක් ලබා වද්.  

විවද්ශීය සංක්රමණික වස්වකයින් ගම ාන්ත රටට පැමිණීවමන් පසුව ඔවුන්වේ වස්වය ආරම්භ කිරීමට වපර ඔවුන්ට වත්රුම් 

ගත හැකි භාෂාවකින් පැමිණීවමන් පසුව සිුකර  හැඩගැස්ම සැපයුම්කරු විසින් සිුකරනු ලබයි.  

සියළුම හැඩගැස්වීම් සහ පුහුණු කිරීම් සැපයුම්කරුවේ විවද්ශීය සංක්රමණික වස්වකයින්වේ භාෂාවවන් පවත්ව   මුත් පහත 

ඒවාට පමණක් සීමා ව ාවේ: 

• සාමා ය පුහුණු කිරීම් (නිදසු ක් වලස, ආයත ගත කිරීම, සමාගම් ප්රතිපත්තිය සහ ක්රියා පටිපාටි) 

• විවද්ශීය සංක්රමණික වස්වක විවශ්ෂිත පුහුණු කිරීම් (විවද්ශීය සංක්රමණික වස්වක ප්රතිපත්තිය,වාේතා කර  ලද 

ගාස්තුවලට අදාළ පළිගැනීම් සිු ව ාකිරීම…) 

• විවද්ශීය සංක්රමණික වස්වකයින් සඳහා ුක්ගැ විලි පද්ධතිය 

• වෘත්තීය සමිති, කමිටු වහෝ වස්වක නිවයෝජ වේ වව ත් ආකාරවලට සම්බන්ධ වීමට වහෝ සහභාගී වීම සඳහා ව  
වස්වා නියුක්තිකයින්වේ අයිතිවාසිකම් 

• රැකියා සම්බන්ධ පුහුණු කිරීම් 

• ආරක්ෂිත පුහුණුවීම් 

විවද්ශීය සංක්රමණික වසව්කයින්වේ රැකියා ගිවිසුම් 

රැකියා ගිවිසුම් පිළිබඳ වපාු අවශයතාවන්ට අමතරව, විවද්ශීය සංක්රමණික වස්වකයන් වස්වවේ වයාදවා ගැනීවම්දී නිතිපතා 

රැකියාව සපයනු ලැවබ් CLS බලන් : 

• අවශය වන්වන්  ම්, පිටත්වීමට අවම වශවයන් දි  පහකට වපර, සැපයුම්කරු සහ විවද්ශීය සංක්රමණික වස්වකයන් 

විසින් වකාන්ත්රාත්තුව අත්සන් කරනු ලැවබ්.  

• වස්වකයාවේ ලිඛිත රැකියා ගිවිසුවම් දක්වා ඇති නියමයන් ඔවුන්වේ මේ රවටන් පිටත්ව යාමට වපර සම්ූේණවයන් 

ම විස්තර වකවේ. පැහැදිලි කිරීම නිවැරදි, සම්ූේණ හා වස්වකයාට වත්රුම් ගත හැකි වේ. රැකියා වකාන්වද්සි සහ 

වස්වය අවසන් කිරීමට වහ්තු වමයට ඇතුළත් ය. 

• රැකියා ගිවිසුම ලියා ඇත්වත් එය ප්රතිග්රාහක රට තුළ නීතයානුකූලව බලාත්මක කළ හැකි අතර වස්වකයාවේ 

භාෂාවවන් ලියා ඇත.  

• විවද්ශීය සංක්රමණික වස්වා නියුක්තිකයාට පිටව යාමට අවම වශවයන් දි  පහකට වපර රැකියා ගිවිසුවම් පිටපතක් 

හිමි වේ. 

• වද්ශීය නීතියට අනුකූලවීමට හා සමා  වහෝ වඩා යහපත් නියම සැපයීමට අවශය  ම් මිස පරිශ්රයට පැමිණි පසු 

රැකියා ගිවිසුම වව ස් ව ාවකවරනු ඇත. 



කසේවකේ කයදීම සේකේච්ඡාකවන් සිදු කකකේ NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 116 වැනි පිටුව 

 

 ැවත සිය රටට යැවීම 

විවද්ශීය සංක්රමණික වස්වකයින්ට ආපසු සිය රටට යාම වතෝරාගැනීමට, නීතිවයන් අවසර ඇත් ම් රැකියාව වව ස් කිරීමට, 

වහෝ සැපයුම්කරු සමඟ රැකියාව දීේඝ කිරීම ට හැකි ය. සාධාරණ දැනුම්දීමක් සමඟ ඕ ෑම අවස්ථාවක රැකියා ගිවිසුම් අවසා  

කිරීම වවනුවවන් විවද්ශීය සංක්රමණික වස්වකයින් වවත දඩුවම් කරනු ව ාලැවබ් (වද්ශීය නීතියට අනුව  මුත් දි  30ට 

ව ාවැඩි). 

රැකියා සම්බන්ධතාවය අවසා වේ දී, වහෝ රැකියාව අවසන් කිරීම මත එයට කලින් සැපයුම්කරුවේ විවද්ශීය සංක්රමණික 

වස්වකයින්  ැවත සිය රටට යැවීම සම්බන්ධවයන් සත්කාරක රවට්ට සහ මුල් රවට්ට යම් නීතිමය අවශයතාවන් ට අමතරව, 
වව ත් රටකින් සැපයුම්කරු විසින් කුලියටගත් වහෝ බඳවාගත් සැපයුම්කරුවේ විවද්ශීය සංක්රමණික වස්වකයින් වවත ආපසු 

යාමට ගුවන් වහෝ වගාඩබිම් ප්රවාහ  ප්රවේශපත් ලබා දිය යුතු ය. සැපයුම්කරු වස්වකයින්වේ රැකියා ගිවිසුවම් නියමයන් 

ව ාසලකා වමම අවශයතාව සමඟ අනුකූල වේ. 

 ැවත සිය රටට යැවීම සඳහා වගවීවම් අවශයතාව අදාළ ව ාවන්වන්, වස්වකයා: 

• නීති විවරෝි හැසිරීම වවනුවවන් වස්වය අවසා  කර  අවස්ථාවක. 

• රට තුළ වව ත් ජ තික රැකියා ලබාගැනීම. 

වස්වකයා රැකියා ගිවිසුම අවසා  වීමට වපර රැකියාව අවසන් කරන්වන්  ම්, සැපයුම්කරු තවුරටත්  ැවත සිය රටට යැවීම 

සඳහා වගවිය යුතු ය. එයට වහ්තුව: 

• සැපයුම්කරු රැකියා ගිවිසුවම් වැදගත් නියමයක් කඩ කර  බැවිනි. 

• පැමිණීල්ල මත නිසි කලට පිළියම් ව ාකළ හිරිහැර කිරීමකට වහෝ අපචාරයකට වස්වකයා යටත්වීම. සැපයුම්කරු 

වව ස් වකාට සැලකීම ව ාකරයි CLS සහ හිරිහැරය හා අපවයෝජ ය ඉවසන්වන්  ැත CLS බලන් .  

නිේවද්ශිත පරිචයක් වලස, බරපතළ වරෝගයකට වහෝ වව ත් පවුවල් හදිසි අවසථ්ාවකට වහෝ මැතිවරණ 
සදහා සහභාගිවීමට සිය රටට ආපසු යෑම වැනි විවශෂ් අවස්ථාවන්ට ප්රතිචාරාත්මකව රැකියා ගිවිසුම අවසා  

වීමට වපර ආපසු යාවම් ගුවන් ගමන් ගාසත්ුව ලබා දීමට සැපයුම්කරු දිරිමත් වකවේ. 

ගේභණීභාවය ආරක්ෂා කිරීම් 

ගේභණි වී ඇති විවද්ශීය සංක්රමණික වස්වකයින්ට ජාතික වස්වකයින් වලස අවම වශවයන් සමා  ප්රතිලාභ ලැබීවම් ජ තික 

නීති සහ අවශයතා යටවත් අදාළ සියලූම ආරක්ෂාව සහතික කරනු ලැවබ්. 

 ැවත සිය රටට යැවීම නීතිය මඟින් අනිවාේය ව  අවස්ථාවක දී, සැපයුම්කරු විසින්  ැවත සිය රටට යැවීවම් වකාටසට 

අනුකූලව  ැවත සිය රටට යැවීවම් වියදම ආවරණය කිරීම අවශය ය. 

නිේවද්ශිත පරිචයක් වලස, ගේභනී ව  විවද්ශීය සංක්රමණික වසව්ා නියුක්තිකවයකු දරු උපත සඳහා 

තමාව එවූ රටට ආපසු යාමට වතෝරාගතවහාත් රැකියා ගිවිසුම අවසා  වීමට වපර ආපසු යාවම් ගුවන් 

ගමන් ගාසත්ුව ලබා දීමට සැපයුම්කරු දිරිමත් වකවේ. 

ගබඩාව 

සැපයුම්කරු විසින් වපෞද්ගලික ලියවිලි සහ අව කුත් වටි ා වද් ආරක්ෂිතව තබාගැනීම සඳහා සියලු විවද්ශීය සංක්රමණික 

වස්වා නියුක්තිකයන් වවත ආරක්ෂිත අගුළු දැමිය හැකි ගබඩා ලබාවදනු ඇත. වස්වා නියුක්තිකයන්ට සෑඹ වේලාවකම, 

ගබඩාව සඳහා ඉක්මන් සහ සෘජු පිවිසීම ලබා වදනු ලැවබ්. 

නීති විවරෝධී වසව්කයින් 

ප්රතිග්රාහක රට තුළ වස්වය කිරීමට ජ තික බලයක් ලබා දී ව ාමැති විවද්ශීය සංක්රමණික වස්වකයින් සැපයුම්කරු භාවිතා 

ව ාකළ යුතු ය. සැපයුම්කරු විසින් දැනුවත්ව කුලියට ගත් කහෝ කුලියට ගැනීකම් පරිචයන් ප්රමාණවත් කනාීම නිසා කුලියට 
ගත් නීති විකරෝධී විකේශීය සංක්රමණික කසේවකයින් ඉහත නැවත සිය රටට කකාටසට අනුකූලව  ැවත සිය රටට යැවීම සඳහා 
සුදුසුකම් ලබයි. 

ප්රතිග්රාහක රට තුළ විවද්ශීය සංක්රමණික වසව්කයින් කුලියට ගැනීම 

ප්රතිග්රාහක රට තුළ දැ ටමත් සිටි  කුලියට ගත් විවද්ශීය සංක්රමණික වස්වකයා වැඩ කිරීම සඳහා ජ තිකව බලය ලබාවග  

ඇති බව සැපයුම්කරු විසින් සහතික කරනු ලබයි. රැකියා වීසා වහෝ වව ත් රැකියා බලයදිවම් ලියවිලි වව ස් කිරීම හා බැඳුණු 

වියදම් සඳහා සැපයුම්කරු වගකීමට බැඳී සිී. ඉහත  ැවත සිය රටට යැවීවම් වකාටසට අනුකූලව  ැවත සිය රටට යැවීම 

සඳහා වගකීම ද සැපයුම්කරු භාර ගනී. 



අවම වැඩ කිරීකම් වයස 16 කේ NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 117 වැනි පිටුව 

 

 ප්රවල්ඛ  

1.3 ප්රවල්ඛ  බලන් . 

 වයාමු 

ILO සම්මුතිය අංක. 29, සම්බන්ධ බලහත්කාර ශ්රමය සම්බන්ධවයන් (1930) 

ILO සම්මුතිය අංක. 105, බලහත්කාර ශ්රම සම්මුතිය අවලංගු කිරීම (1957) 

ILO සම්මුතිය අංක. 181, පුද්ගලික රැකියා නිවයෝජිතායත  සම්මුතිය (1997) 

සාධාරණ බඳවාගැනීම සඳහා ILO වපාු මූලධේම සහ වමවහයුම් මාේවගෝපවද්ශ සහ බඳවා ගැනීවම් ගාස්තු සහ අදාළ වියදම් 

පිළිබඳ නිේවච ය (2019) 

පුද්ගල ජාවාරම විවශ්ෂවයන් කාන්තාවන් සහ ළමුන් ජාවාරම වැළැක්වීම, මැඩ පැවැත්වීම සහ දඬුවම් කිරීම සඳහා ව  

වප්රාවටාවකෝලය (ජාවාරම් වප්රාවටාවකෝලය) (2000) 

ජාවාරමට වගාුරු වූවන් ආරක්ෂා කිරීවම් ප ත, 22 USC §7101 (2000) 

 අවම වැඩ කිරීවම් වයස 16 වේ 

 ප්රමිතිය 

Nike නිෂ්පාද  සිුකිරීමට වහෝ වග  යාමට ගිවිසුම්ගත පහසුකම් තුළ ළමා ශ්රමය භාවිතා කිරීම Nike විසින් තහ ම් කරයි. 

සැපයුම්කරුවන්වේ වස්වකයින් අවම වශවයන් වයස අවුරුු 16 වහෝ අනිවාේය අධයාප ය සම්ූේණ කිරීම සඳහා ව  වයස 

වහෝ රවටහි නීතයානුකූල වැඩ කිරීවම් වයස, ය  ඒවායින් ඉහළ වයවස් සිී. 18ට අඩු වස්වකයින් රාිවේ වැඩ කිරීම, 

රසායනික ද්රවය සමග වැඩ කිරීම, වහෝ බර යන්ත්ර සමග වැඩකිරීම වැනි උපද්රව සහිත තත්ත්වයන්හි වස්වවේ වයාදවන්වන් 

 ැත. 

 අවශයතා 

45.2.1 අවම වයස් අවශයතාව  

වඩා ඉහළ අවම වයස් ප්රමිතින් Nike විසින් සමහර කේමාන්ත වහෝ රටවල් සම්බන්ධවයන් ස්ථාපිත කරනු ලබ  අතර එය 

අදාළ සැපයුම්කරුවන්ට සන්නිවේද ය කරනු ලැවබ්. 

සැපයුම්කරු විසින් ප්රමාණවත් මා ව සම්පත් පද්ධති ක්රියාවට  ංවා පවත්වාවග  ය  අතර අයුම්කරුවවක් අවම වයස් 

අවශයතාව සපුරාලන්වන් ද යන්  සහතික කර ගැනීමට භාවිතා කරයි. එවැනි පද්ධති සහ පරිචයන්ට ලිඛිත කුලියට ගැනීවම් 

ප්රතිපත්තියක්, කුලියට ගත් කාේය මණ්ඩලය පුහුණු කිරීම, සහ කුලියට ගන් ා අවස්ථාවේ දී වයස සම්බන්ධ වල්ඛ  ස ාථ 

කිරීවම් අවශයතාව ඇතූළත් ය. 

45.2.2 වයස පිළිබඳ සාක්ෂිය  

කුලියට ගන් ා අවස්ථාවේ දී සැපයුම්කරුට වයස පිළිබඳ සාක්ෂිය අවශය ව  අතර එයට උේපැන්  සහතිකය, පවුවල් වපාත, 

පුද්ගලයින් ලියාපදිංි කිරීවම් (ID) කාඩ්පත, රියුරු බලපත්රය සහ ඡන්දය ලියාපදිංි කිරීවම් කාඩ්පත ඇතුළත් ය. වමම 

ලියවිලිවල පිටපත් රැකියා කාලය පුරා වගානුකර තබාගත යුතු ය. 

එම වයස පිළිබඳ සාක්ෂි ලියවිලි නිවැරදි සහ සම්ූේණ බව සහතික කිරීමට සැපයුම්කරු සාධාරණ ක්රියාමාේග ගත යුතුය. වයස 

පිළිබඳ සාක්ෂි ලියවිලි විශ්වාස කටයුතු ව ාව  වහෝ ලබාගත ව ාහැකි අවස්ථාවල දී, සැපයුම්කරු වස්වකයාවේ වයස ස ාථ 

කර ගැනීමට වව ත් මාේග වසවිය යුතු ය. පාසල් සහතිකයක නිල මුද්රාව සහිත පිටපතක් වහෝ වද්ශීය රජවේ නිවයෝජිතවගන් 

දිවුරුම් ප්රකාශයක් උදාහරණවලට ඇතුළත් ය. 

වයස සම්බන්ධ ලියවිලි ස ාථ කිරීම පහසුවවන් වයාජ වලස සැකසීම වහෝ වව ස් කිරීම කළ හැකි බැවින් සැපයුම්කරු විසින් 
ශාරීරික පරීක්ෂණයක් තුළින් වස්වකවයකුවේ වයස නිවැරදිව ස ාථ කර ගැනීමට රජවේ සහතිකලත් ජවදයවරවයකුවේ 

වස්වය භාවිතා කිරිම අවශය විය හැකි ය. විභාග ප්රතිඵල ප්රවල්ඛ  අවම වශවයන් ඉහත ලැයිස්තුගත වව ත් වයස පිළිබඳ 

සාක්ෂි වල්ඛ  එකකට අමුණනු ලැවබ්. 



සැපයුම්කරු කවනසේ කකාට සැලකීම කනාකරයි NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 118 වැනි පිටුව 

 

45.2.3 බාලවයසක්ාර ශ්රමය සඳහා පිළියම් වයදීම  

වද්ශීය නීතිය මඟින් වහෝ වමම CLS විසින් තහ ම් කර  අවස්ථාවල දී වස්වය කර  බවට වසායාගත් බාලවයවස් 

වස්වකයින් සඳහා පිළියම් වයදීම වවනුවවන් ප්රතිපත්ති සහ ක්රියාපටිපාටි සැපයුම්කරු විසින් ස්ථාපිතකර, වල්ඛ ගතකර, 
පවත්වා ගන් ා අතර එහි වස්වකයින්ට සහ වව ත් උ න්ුවක් දක්ව  පාේශ්වයන්ට ඵලදායී ආකාරවයන් සන්නිවේද ය 

කරනු ලබයි. 

එවැනි වව ත් ප්රතිපත්ති සහ ක්රියාපටිපාටි අතර, අවම වයස ්ප්රමිතියට අඩු වස්වකයින් සැපයුම්කරුට සිටි  බව වසායා ගත් 

අවස්ථාවක, වස්වකයාවේ සමස්ත වපාු යහපතට අනුකූලව සහ වද්ශීය නීතිවේ අවශයතා තුළ, සැපයුම්කරු පහත සඳහන් 

ක්රියාමාේග ගැනීම අවශය වේ: 

• වස්වා ස්ථා වයන් බාල වයස්කාර වස්වා නියුක්තිකයා ඉවත් කිරීම. 

• වයස අවුරුු 16 වහෝ අවම ජ තික වැඩ කර  වයස ය  වදවකන් ඉහළ වයස දක්වා පාසවල් වහෝ වෘත්තීය පුහුණු 

වැඩසටහ කට සහභාගිවීමට සහ රැඳි සිීමට බාලවයස්කාර වස්වකයාට හැකිවීම සඳහා ප්රමාණවත් මූලයමය, සහ 

වව ත් ආකාරවයන් ව  සහය ලබාදීම. 

• බාල වයස්කාර වස්වා නියුක්තිකයා පාසල් පන්තිවලට වහෝ වෘත්තීය පුහුණු වැඩසටහ ක ලියාපදිංි වි එයට 

සහභාගිව  බවට ප්රවල්ඛ  ලබාදීමට ඔහු වහෝ ඇය සමත් වන්වන්  ම්, සැපයුම්කරු විසින් පාසල වහෝ පුහුණුව 

නිමකර  තුරු වහෝ වයස අවුරුු 16 වහෝ අවම ජ තික වැඩ කර  වයස ය  වදවකන් ඉහළ වයසට ළඟාව  තුරු 

බාල වයස්කාර වස්වා නියුක්තිකයා වවත මූලික වැටුප අඛණ්ඩව වගවිය යුතු ය. 

• බාල වයස්කාර වස්වා නියුක්තිකයා වයස අවුරුු 16 වහෝ අවම ජ තික වැඩ කර  වයස ය  වදවකන් ඉහළ 

වයසට ළඟාව  අවස්ථාවේ දී, සැපයුම්කරු විසින් වස්වවේ වයදවීවම් අවස්ථාව ඔහුට ලබා වදනු ලැවබ්. 

• බාල වයස්කාර වස්වා නියුක්තිකයා පාසල් අධයාප යක් වහෝ වෘත්තීය පුහුණු වැඩසටහ කට සහභාගි ව ාවීමට 

ස්වේච්ඡාවවන් වතෝරාගනී  ම්, සැපයුම්කරුවගන් තවුරටත් මූලයමය අනුූරණය ලබාගැනීවම් අයිතිය ඔහු අහිමිකර 

ගනී. වමම තීරණය වල්ඛ ගත කරනු ලැවබ්. 

සැපයුම්කරු සහ Nike, වහෝ එහි  ම්කළ නිවයෝජිත විසින් අවස්ථාව සහ වස්වකයාවේ උපරිම යහපත සඳහා සුුසු අතිවේක 

වහෝ වව ත් ප්රතිකේම වැඩසටහ කට එකඟ විය හැකි ය. 

45.2.4 උපද්රව සහිත තත්වයන්වගන් ලාබාල වසව්කයින් ආරක්ෂා කිරීම  

සැපයුම්කරු විසින් වස්වකයාවේ වසෞඛයය, ආරක්ෂාව, වහෝ සදාචාරය වි ාශ කළ හැකි වස්වා ස්ථා ය තුළ වහෝ පරිබාහිර 

අවස්ථාවන් ව  උපද්රව සහිත තත්ත්වයන්ට අවුරුු 18ට අඩු වයවස් වස්වකයින් නිරාවරණය ව ාකළ යුතු ය. අන්තරායකර 

අපද්රවය CLS සහ ඇස්බැස්වටෝස ්CLS බලන් . 

සැපයුම්කරු විසින් උපද්රව සහිත වැඩ පැවරීම් හඳු ාගැනීවම් ක්රියාවලියක් ස්ථාපිත කරනු ලබයි. උපද්රව සහිත රසායනික ද්රවය 

සමඟ වහෝ ඒ අසල වස්වය කිරීම, අ තුරුදායක යන්ත්ර සමඟ වැඩ කිරීම, රාි වැඩ වහෝ වද්ශීය නීතිය විසින් හඳු ාගනු ලබ  

වව ත් දෑ උදාහරණවලට ඇතුළත් ය.  

 ප්රවල්ඛ  

1.3 ප්රවල්ඛ  බලන් . 

 වයාමු 

ILO සම්මුතිය අංක. 138, අවම වයස් සම්මුතිය (1973) 

ILO සම්මුතිය අංක. 182, ළමා ශ්රමවයහි අයහපත් ම ආකාර තුරන් කිරීවම් සම්මුතිය (1999) 

 සැපයුම්කරු වව ස ්වකාට සැලකීම ව ාකරයි 

 ප්රමිතිය 

සැපයුම්කරුවේ වස්වකයින් ස්ත්රීපුරුෂභාවය, ජාතිය, ආගම, වයස, ආබාිතතාව, ලිංගික දිශා තිය, ගේභණීභාවය, විවාහක 

තත්ත්වය, ජාතිකත්වය, වද්ශපාල  මතය, වෘත්තිය සමිති අනුබද්ධය, සමාජ වහෝ ජ වාේගික සම්භවය, කුලය වහෝ වද්ශීය 

නීතිවයන් ආරක්ෂා කර  වව ත් තත්ත්වයන් මත පද ම් වී කුලියට ගැනීම, අනුූරණය, උසස් කිරීම වහෝ වි ය ඇතුළුව 



සැපයුම්කරු කවනසේ කකාට සැලකීම කනාකරයි NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 119 වැනි පිටුව 

 

රැකියාව තුළ වව ස් වලස සැලකීමට යටත් ව ාවේ. ස්ත්රීපුරුෂභාවය ව ාසලකා සියලූම වස්වකයින්ට සමා  වටි ාකමක 

වස්වය සඳහා සමා  වගවීම් ලැවබ්. 

 අවශයතා 

46.2.1 වව ස් වලස ව ාසැලකීවම් ප්රතිපත්තිය  

වව ස් වලස සැලකීමට විරුද්ධ ලිඛිත ප්රතිපත්තියක් සැපයුම්කරුට ඇත. වව ස් වලස ව ාසැලකීවම් ප්රතිපත්තියට අවම 

වශවයන් ඇතුළත් වන්වන්: 

• ඉහත ප්රමිතිය සහ අදාළ වද්ශීය නීතිවලට අනුරූපව රැකියාව තුළ වව ස් වලස සැලකීම තහ ම් කර  ප්රකාශයක්. 

• වව ස් වලස සැලකීම සම්බන්ධ අභයන්තර ුක් ගැ විලි වහෝ පැමිණිලි ප්රකාශ කිරීම සඳහා ක්රම. 

o රැස්වීවම් නිදහස සහ සාමූහික වක්වල් කිරීමට ගරු වකවේ CLS හි ුක් ගැ විලි විිවිධා  බලන් . 

• වව ස් වලස සැලකීම වහෝ හැසිරීම පිළිබඳ සද්භාවවයන් වාේතා කිරීම සඳහා විරුද්ධව කිසිු වස්වකවයකුට දඬුවම් 

වහෝ පළිගැනීම සිු ව ාකර  බවට ප්රකාශයක්. 

සන්නිවේද ය 

සැපයුම්කරු විසින් වස්වකයින් වවත එහි වව ස් වලස ව ාසැලකීවම් ප්රතිපත්තිය පිළිබඳ ඵලදායීව සන්නිවේද ය කර  අතර 

ඒ තුළින් වස්වකයින් වව ස් වලස සැලකීවමන් නිදහස් වීවම් අයිතිය පිළිබඳ දැනුවත් වේ. ඵලදායී සන්නිවේද යට ඇතුළත් 

වන්වන්: 

•  ව කුලී දිශානුවයෝජ ය සහ විිමත්  ැවුම් කිරීවම් පුහුණුව. 

• අධීක්ෂක සහ/වහෝ කළම ාකරණ පුහුණුව. 

• වස්වක දැන්වීම් පුවරුවල වහෝ වස්වකයින්ට පහසුවවන් කියවිය හැකි වව ත් ස්ථා වල ප්රතිපත්තිය ප්රදේශ ය කිරීම. 

කාේය මණ්ඩල පුහුණුව 

සැපයුම්කරු එහි කාේය මණ්ඩලවේ කාේයභාරයන් සහ වගකීම් සම්බන්ධවයන් වව ස් වලස ව ාසැලකීවම් ප්රතිපත්තිය 

ක්රියාත්මක කිරීම සහ බලගැන්වීම සඳහා වගකීමට බැඳි සිටි  එහි කාේය මණ්ඩලය පුහුණු කරනු ලබයි. 

46.2.2 වව ස් වලස ව ාසැලකීවම් රැකියා පරිචයන්  

රැකියාවට අදාළ නිේණායක මත පද ම් වී රැකියා තීරණ සිුකරනු ලබයි. උදාහරණයක් වලස: වස්වකයාවේ සුුසුකම්, 

දක්ෂතා, හැකියාව, ඵලදායිතාව, සහ සමස්ත රැකියා කාේය සාධ ය. 

වද්ශපාල  සම්බන්ධය, වෘත්තීය සමිති තත්ත්වය වහෝ යම් වව ත් නීතිවයන් ආරක්ෂිත තත්ත්වයන් වහෝ රැකියාවට අදාළ 

ව ාව  නිේණායක මත පද ම් වී අසාු වල්ඛ ගත කිරීම විවශ්ෂවයන් තහ ම් වකවේ. 

සැපයුම්කරු වස්වකයින්වේ  ම් කළ වේගීකරණ රැකියාව සම්බන්ධවයන් වද්ශීය නීතියට අනුකූල විය යුතු ය. ශාරීරික ආබාධ 

සහිත වූවන්, ප්රවීණයින් සහ ආරක්ෂා කළ බාලවයස්කරුවන්ට පක්ෂපාතී වහෝ විවශ්ෂ සැලකිලි අවශය කර  නීති 

උදාහරණවලට ඇතුළත් කළ හැකි ය. 

නිේවද්ශිත පරිචයක් වලස, වද්ශීය නීතිවයන් අවශය ව ාවුව ද,  ා කාමර සහ වව ත් පහසුකම් කරා 
පිවිසීමට පහසුකම් ලබාදීම ඇතුළුව අබාිත වසව්කයින්ට සාධාරණ ඉඩ ප්රසත්ා ලබා දීමට සැපයුම්කරුවන් 

දිරිගන්වනු ලැවබ්.  

නිේවද්ශිත පරිචයක් වලස, ආගමික කටයුතු සඳහා සාධාරණ ඉඩප්රසත්ා වසව්කයින් වවත ලබාදීමට 

සැපයුම්කරුවන් දිරිගන්වනු ලබයි. 

සමා  වැඩ සඳහා සමා  වගවීම 

ස්ත්රීපුරුෂභාවය ව ාසලකා සියලූම සමා  වටි ාකමක් සහිත වස්වයන් සඳහා සමා  වගවීම් ලැවබ  අතර ඔවුන්වේ 

කාේයවේ ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ සමා  ඇගයීමක් ලැබීම වමන්ම විවෘත ත තුරු පිරවිමට සමා  අවස්ථාවන් ද ලැවබ්.  

අනිසි පක්ෂපාතිත්වය සහ අල්ලස ්

කළම ාකරණ කාේය මණ්ඩලය රැකියාව වවනුවවන් වහෝ විවශ්ෂ සැලකීමක් වලස වස්වකයින්වගන් වහෝ අ ාගත 

වස්වකයින්වගන් තයාග, වගවීම් වහෝ වව ත් අනුග්රහ ලබා ව ාගත යුතු ය.  



රැසේීකම් නිදහස සහ සාමූහික කක්ෂවල් කිරීමට ගරු කකකේ NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 120 වැනි පිටුව 

 

46.2.3 කාන්තා අයිතිවාසිකම්  

ආරක්ෂිත කාේයයන් 

සැපයුම්කරු විසින් ගේභණීභාවය, දරු උපත සහ සාත්තුව සම්බන්ධවයන් කාන්තා වස්විකාවන් සඳහා සුුසු සහ සාධාරණ 

ඉඩප්රස්තා ලබාදිය යුතු ය. සැපයුම්කරු ගේභණී සහ සාත්තු වස්විකාවන් සඳහා වද්ශීය නීතිවයන් අවශය ව  වැඩ කර  පැය 
සීමා වහෝ වව ත් වැඩ සීමාකිරීම්වලට අනුකූල ව  අතර බලපත්රලාභි ජවදයවරවයක් විසින් නිේවද්ශ කර  පරිදි සීමාකළ 
වැඩ කර  පැය ගණන් ඇතුළුව උපද්රව සහිත කාේයයන් ගේභණි කාන්තාවන් ආරක්ෂා කිරීමට සාධාරණ ක්රියාමාේග ගත 

යුතුය. 

ගේභණී පරීක්ෂණය 

ගේභණී පරීක්ෂණ රැකියාවේ වකාන්වද්සියක් ව ාව  අතර ම වද්ශීය නීතිවයන් අවශය වන්වන්  ම් මිස වස්විකාවන්වේ 

ඉල්ලනු ව ාලැවබ්. ස්වේච්ඡාවවන් ගේභණී පරීක්ෂණ ලබාදිය හැකි වුවත්, එය වස්විකාවවේ ඉල්ලීමට පමණක් ව  අතර 

එවැනි එක් එක් ඉල්ලීම වල්ඛ ගත කරනු ලැවබ්. 

ගැබ් ගැනීම වැළැක්වීම 

සැපයුම්කරුවන් විසින් වස්විකාවන්ට ගැබ් ගැනීම වැළැක්වීම භාවිතා කිරීම සඳහා බල කිරීම වහෝ ීඩ යට පත් කිරීම 

ව ාකළ යුතු ය. 

ප්රසූත නිවාඩුව 

කාන්තා වස්විකාවන් වද්ශීය නීතිවේ අවශයතාවන්ට අනුකූලව වහෝ අනුූරණය සහ ප්රතිලාභ නිසි වේලාවට වගවනු ලැවබ් 

CLS ය  වදවකන් ඉහළ අගයට ප්රසූත නිවාඩු ලබා ගැනීමට හිමිකම ලබයි. 

ප්රසූත නිවාඩු ලබාගන් ා වස්විකාවන් වස්වය අහිමි කිරීමට වහෝ අහිමි කිරීවම් තේජ යකට, වජයෂ්ඨත්වය අඩුවීම වහෝ වැටුේ 

අඩු කිරීමකට යටත් ව ාව  අතර, ප්රසූත නිවාඩු අවසන් වීවමන් පසු සමා  අනුපාතවේ වැටුේ සහ ප්රතිලාභවලට ඇයවේ 

වපර රැකියාවට ආපසු පැමිණීවම් හැකියාව ඇයට ඇත. 

 ප්රවල්ඛ  

1.3 ප්රවල්ඛ  බලන් . 

 වයාමු 

ILO සම්මුතිය අංක. 100, සමා  වටි ාකමක් සහිත වස්වය සම්බන්ධවයන් පිරිමි සහ කාන්තා වස්විකාවන් සඳහා සමා  

පාරිශ්රමිකයට අදාළ සම්මුතිය (1951) 

ILO සම්මුතිය අංක. 111, වව ස් වලස සැලකීවම් (රැකියා සහ වෘත්තීය) සම්මුතිය (1958) 

 රැස්වීවම් නිදහස සහ සාමූහික වක්වල් කිරීමට ගරු වකවේ 

 ප්රමිතිය 

සැපයුම්කරු රැස්වීවම් නිදහස සහ සාමුහික වක්වල් කිරීම පිළිවග  ගරු කරයි. වෘත්තීය සමිති කටයුතු සංවිධා ය කිරීම වහෝ 
ක්රියාවේ වයදවීමට උත්සාහ කර  වස්වකයින් සමඟ මැදිහත්වීම පිළිබඳ තහ ම් කිරීම් වමන්ම වෘත්තීය සමිති වහෝ අව කුත් 

නිවයෝජ  සංවිධා යක් තුළ සහභාගිත්වය වවනුවවන් වස්වකයින්ට එවරහිව තැති ගැන්වීමට, හිරිහැර කිරීමට වහෝ පළි 

ගැනීමට උත්සාහ කර  ස්වභාවවේ කටයුතු තහ ම් කිරීම් සැපයුම්කරු පිළිගනී. රැස්වීවම් නිදහස සහ සාමුහික වක්වල් කිරීම 

පිළිබඳ අයිතිය වද්ශීය නීතිය යටවත් සිමා කර  අවස්ථාවක, සැපයුම්කරු ස්වාි  සහ නිදහස් රැස්වීම සහ වක්වල කිරීම 

සඳහා සමාන්තර විික්රම සංවේධ යට ඉඩ දිය යුතු ය. 

 අවශයතා 

47.2.1 නිදහවස් රැසව්ීම සඳහා අයිතිය  

වද්ශීය නීතිය විසින් මැදිහත්වීමක් ව ාමැතිව වස්වකයින්වේ කැමැත්තට වෘත්තීය සමිති සහ වව ත් වස්වක සංවිධා  පිහිටුවා 

ඒවාට සම්බන්ධවීමට සහ සාමුහිකව වක්වල් කිරීමට වස්වකයාට ඇති අයිතිය පිළිගන් ා රටවල් තුළ, සැපයුම්කරු වද්ශීය 

නීතිය සහ වමම CLS හි අවශයතාවන්ට අනුකූල විය යුතු ය. වමම අයිතිවාසිකම් අවසා වේ රැකියාව අවසන් කිරීම ඇතුළුව 



රැසේීකම් නිදහස සහ සාමූහික කක්ෂවල් කිරීමට ගරු කකකේ NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 121 වැනි පිටුව 

 

රැකියාවේ කාලය පුරාම අඛණ්ඩව පවතී. 

වස්වකයින්ට ඔවුන්වේ කැමැත්ත අනුව වෘත්තීය සමිති සහ වව ත් වස්වක සංවිධා වලට බැඳීමට වහෝ බැඳි ව ාසිීමට 

අයිතිය ඇත. 

වද්ශීය නීතිය සැලකිය යුතු වලස රැස්වීවම් නිදහස සීමාකර  අවස්ථාවක, සැපයුම්කරු එහි වස්වකයින්ට තනි තනිව සහ 

සාමුහිකව සහභාගිවීමට විකල්ප මාේග සලසා දිය යුතු ය. වස්වකයින්ට ඔවුන්වේ ුක් ගැ විලි ප්රකාශ කිරීමට සහ වස්වක 

වකාන්වද්සි සහ රැකියාවේ නියමයන් සම්බන්ධවයන් ඔවුන්වේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කර ගැනීමට සමත් වේ. අවම 

වශවයන්, ඵලදායී ුක් ගැ විලි ක්රියාවලියක් ඇති බව වමයින් අදහස් වේ. ඵලදායී ුක් ගැ විලි ක්රියාවලිය වකාටස බලන් . 

නිේවද්ශිත පරිචයක් වලස, වද්ශීය නීතිය විසින් ඉඩදී ඇති ප්රමාණයට, එහි වසව්කයින් විසින් නිදහසව් 

වතෝරාගන් ා වසව්ක කමිටු පිහිටුවීම සඳහා සහය ලබාදීමට සැපයුම්කරු දිරිගන්වනු ලැවබ්. 

වෘත්තීය සමිති වගවීම් 

නිදහස්ව සාකච්ඡාකළ සහ වලංගු සාමුහික වක්වල් කිරීවම් ගිවිසුමක් තුළ වව ත් වලසකින් දක්වා ඇත් ම් වහෝ නීතිවයන් 
අවශය කර  අවස්ථාවක මිස තනි තනි වස්වකයාවේ ප්රකාශිත සහ ලිඛිත කැමැත්ත ව ාමැතිව වස්වකයින්වේ වැටුේවලින් 

වෘත්තීය සාමාජිකත්ව වගවීම්, ගාස්තු, දඩමුදල්, වහෝ වව ත් පැවරීම් සැපයුම්කරු විසින් අඩු ව ාකල යුතු ය. 

වෘත්තීය සමිති නිවයෝජිතයින්ට වද්ශීය නීතිය මඟින් ස්ථාපිත වකාන්වද්සි වහෝ සැපයුම්කරු සහ වෘත්තීය සමිතිය අතර 

අව යෝ ය ගිවිසුම යටවත් ඔවුන්වේ සාමාජිකත්වය කරා පිවිසීම ඇත. 

නිේවද්ශිත පරිචයක් වලස, ුක් ගැ විලි නිරාකරණය සහ සාමාජික නිවයෝජ ය වැනි තම රාජකාරි 
කරවග  යාමට වසව්ක වෘත්තීය සමිති නිවයෝජිතයින් සඳහා වගවීම සහිත සාධාරණ කාලය ලබාදීම සඳහා 
සහ නිවයෝජිතයින්ට ඵලදායීව කාේයයන් සිු කිරීමට හැකිවීම සඳහා සාධාරණව අවශය විය හැකි පහසුකම් 

ලබාදීමට සැපයුම්කරු දිරිගන්වනු ලැවබ්. වයෝගය වියහැකි පහසුකම් සහ වසව්වයන් විවේක ලැවබ  

කාලය සාධක කිහිපයක් මත රැවඳමින් වව සව්ිය හැකි ය. නිවයෝජ ය කර  වසව්කයින්වේ සංඛයාව, 

වසව්ක නිවයෝජිතයින්වේ සංඛයාව සහ සාමුහික ගිවිසුම තුළ විිවිධා  උදාහරණවලට ඇතුළත්ය. 

47.2.2 මැදිහත් ව ාවීම  

වස්වකයින්ට ඔවුන්වේ වෘත්තීය සමිති  ායකයින් සහ නිවයෝජිතයින් වතෝරා ගැනීමට සහ සැපයුම්කරුවේ මැදිහත්වීම 

ව ාමැතිව කටයුතු සිුකිරීමට අයිතිය ඇති අතර, ආිපතය පිහිටුවා ප්රවේධ ය කර  කටයුතු, මූලයකරණය වහෝ වස්වා 

වයෝජකයින් විසින් වෘත්තිය සමිතියක් පාල ය වමයට ඇතුළත් ය. 

වද්ශීය නීතියට අනුරූපව, තනි වෘත්තීය සමිතියක් වස්වකයින් නිවයෝජ ය කර  අවස්ථාවල දී, වස්වකයින් නිවයෝජ ය 
කර  වව ත් සංවිධා යක් පිහිටුවීමට වස්වකයින්වේ හැකියාව තුළ බලපෑම් කිරීමට වහෝ මැදහත්වීමට සැපයුම්කරු උත්සාහ 

ව ාකළ යුතු ය. එක් වෘත්තීය සමිතියකට වඩා වව ත් වෘත්තීය සමිතියකට ප්රසාදය දක්වමින් රැස්වීවම් නිදහසට ඇති අයිතියට 

සැපයුම්කරු මැදිහත් ව ාවිය යුතු ය. 

47.2.3 හිරිහැර කිරිම සහ පළිගැනීම තහ ම්ය  

සැපයුම්කරු විසින් වස්වකයින් තැතිගැන්වීමට වහෝ රැස්වීවම් නිදහසට ඇති අයිතිය නීතයනුකූලව සහ සාමකාමී පරිචයක් 

අේථගන්ව  යම් කටයුතු වැළැක්වීමට, බාධා කිරීමට වහෝ කඩාබිඳ දැමීමට තේජ ය කිරීම වහෝ ප්රචණ්ඩත්වය භාවිතා කිරීම 

වහෝ වපාලිසිය වහෝ හමුදාව පැමිණවිම ව ාකළ යුතු ය. වෘත්තීය සමිති රැස්වීම්, සංවිධා  කටයුතු, රැස්වීම් සහ නීතිමය 

වැඩවේජ  වමයට ඇතුළත් ය. 

වෘත්තීය සමිතියක වහෝ වස්වක සංගමයක සාමාජිකවයක් වීවම් වහ්තුව නිසා වහෝ නීතිමය වෘත්තීය සමිතියක සහභාගිත්වය 
වහෝ වෘත්තීය සමිතියක් වගාඩ  ැගීවම් අයිතිය ක්රියාත්මක කිරීම ඇතුළුව අව කුත් නිදහස්ව රැස්වීවම් කටයුතු නිසා 

වස්වවයන් පහකිරීම, වකාන් කිරීම, හිරිහැර කිරීම, තැති ගැන්වීම වහෝ පළිගැනීමට කිසිු වස්වකවයක් වහෝ අ ාගත 

වස්වකවයක් යටත් ව ාවේ. 

නිදහවස් රැස්වීමට ඇති අයිතිය තුළ මැදිහත්වීමට අසාධු වල්ඛ  භාවිතා කිරීම විවශ්ෂවයන් තහ ම් ය. උදාහරණයක් වලස, 
වෘත්තීය සමිති සාමාජිකත්වය මත වහෝ නිතයනුකූල වෘත්තීය සමිති ක්රියාමාේගවල සහභාගිත්වය මත පද ම් වී 

අසාධුවල්ඛ ගත කිරීම් තහ ම් ය. 

වද්ශීය නීතිය වෘත්තීය සමිති ක්රියාමාේගයක නියැලී සිටි  (වෘත්තීය සමිතිය පිහිටුවීම වැනි) වස්වකයින්ට වහෝ වස්වක 

නිවයෝජිතයින්ට වහෝ ත තුරක් සහිත (වෘත්තීය සමිතිවේ පුවරෝගාමී සාමාජිකයින් වහෝ වේතමා  වෘත්තීය සමිති ත තුරු 

දරන් න් වැනි) වස්වක නිවයෝජිතයින්ට විවශ්ෂ ආරක්ෂාව ලබාවද  අවස්ථාවක සැපයුම්කරු අදාළ සියලූම විිවිධා වලට 

අනුකූල වේ. 



රැසේීකම් නිදහස සහ සාමූහික කක්ෂවල් කිරීමට ගරු කකකේ NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 122 වැනි පිටුව 

 

නීතයානුකූල වැඩ වේජ යක් සංවිධා ය කිරීම වහෝ සහභාගී වීම නිසා වස්වා නියුක්තිකයන්ට කිසිඳු දඬුවම් පැ වීමක් 
සැපයුම්කරු විසින් සිු ව ාකර  අතර නීතයානුකූල වැඩ වේජ යක් අවසන් කිරීමට වහෝ සද්භාවවයන් සාකච්ඡා කිරීවමන් 

වැළකී සිීමට සැපයුම්කරු විසින් ආවද්ශ  වස්වා නියුක්තිකයන් කුලියට ගැනීමද ව ාකරයි. 

වෘත්තීය සමිතිවලට වව ස් වලස සැලකීවම් ක්රියාවක් නිසා අසාධාරණ වලස වස්වවයන් පහකර ඇති වහෝ ත තුරින් පහත 
දමා ඇති බවට වහෝ වස්වවේ දී අයිතිවාසිකම් සහ වරප්රසාද අහිමිවීමකට වව ත් ආකාරවයන් මුහුණ දී ඇති බවට වසායා 
වග  ඇති වස්වකයින් වද්ශීය නීතිවේ අවශයතාවන්ට යටත්ව වස්වකයා අවේක්ෂා කර  පරිදි අහිමි වූ සියලූම අයිතිවාසිකම් 

සහ වරප්රසාද ප්රතිෂ්ඨාප ය සඳහා හිමිකම් ලබයි. සමා  වැටුපට සහ වජයෂ්ඨත්වයට සමා  වහෝ සමා  රැකියාවක  ැවත 

වස්වවේ පිහිටුවීම වමයට ඇතුළත් ය. 

පළිගැනීමක් ව ාමැතිව සාමුහික වක්වල් කිරීවම් ගිවිසුමකට අනුකූලවීම සම්බන්ධවයන් කළම ාකරණය වවත ගැටලු මතු 

කිරීමට වස්වකයින් සහ ඔවුන්වේ වෘත්තීය සමිති නිවයෝජිතයින්ට හැකියාව පවතී. 

47.2.4 සාමුහික වක්වල් කිරීම  

සැපයුම්කරු සාමුහික වක්වල් කිරීම තුළ නිදහස්ව සහභාගිවීමට සංවිධා ය වූ වස්වකයින්වේ අයිතිය හඳු ා ගනී. 

සැපයුම්කරු සද්භාවවයන් වක්වල් කිරීම් සිුකරයි. 

සැපයුම්කරු අත්සන් කර  ලද සාමුහික වක්වල් කිරීවම් ගිවිසුමක නියමයන් එම ගිවිසුවම් කාලසීමාව තුළ සද්භාවවයන් ගරු 

කරනු ලබයි. 

වද්ශීය නීතිය මඟින් සමහර වෘත්තීය සමිති විවශ්ෂ වක්වල් කිරීවම් නිවයෝජිතයා වලස දක්වා ඇති අවස්ථාවක, සැපයුම්කරු 
වලංගු සාමුහික ගිවිසුමක් මඟින් ආවරණය කර  කරුණු පිළිබඳ වව ත් වස්වක කණ්ඩායම් වහෝ සංවිධා  සමඟ සාමුහික 

වක්වල් කිරීම තුළ සහභාගිවීම අවශය ව ාවේ. 

නිේවද්ශිත පරිචයක් වලස, සාමුහික වක්වල් කිරීවම් ගිවිසුමක් පවත් ා අවසථ්ාවක, ගිවිසුම මඟින් 
ආවරණය කර  සියලූම වසව්කයින්ට ලබාගත හැකි පරිදි ගිවිසුම පිටපත් කිරීමට සැපයුම්කරු දිරිගන්වනු 

ලැවබ්. 

47.2.5 ඵලදායී ුක් ගැ විලි ක්රියාවලිය  

සැපයුම්කරු ඵලදායී ුක් ගැ විලි ක්රියාවලියක් ස්ථාපිත කර  අතර වැඩකිරීවම් වකාන්වද්සි, සමාගවම් ප්රතිපත්ති සහ 

ක්රියාපටිපාටි, සහ රැකියාවේ නියමයන් සහ වකාන්වද්සි වැනි රැකියාව පිළිබඳ ඔවුන්වේ පළපුරුද්ද සම්බන්ධවයන් ඔවුන්වේ 

ගැටලු ඉදිරිපත් කිරීමට වස්වකයින්ට ඉන් හැකි වේ. විවශ්ෂ ුක් ගැ විලි ක්රියාවලිය සාධක කිහිපයක් මත පද ම් වී 

පහසුකවමන් පහසුකමට වව ස් විය හැකි ය. පරිශ්රවේ ප්රමාණය, වද්ශීය නීතිය, සහ සංස්කෘතිය උදාහරණවලට ඇතුළත් ය. 

 මුත් වපාුවේ, ඵලදායී ුක් ගැ විලි ක්රියාවලියකට අවම වශවයන් ඇතුළත් වන්වන්: 

ුක්ගැ විලි ප්රතිපත්තිය සහ ක්රියා පිළිවවත 

• ලිඛිත ුක් ගැ විලි ප්රතිපත්තියක් සහ ක්රියාත්මක කිරීවම් ක්රියාපටිපාටි ව  අතර එයට ඇතුළත් වන්වන්: 

o රහසිගත, කාලය හා බැඳුණු පළි ව ාගැව   සහ විනිවිද භාවයක් ඇති ුක් ගැ විලි ක්රියාවලිය 

සම්බන්ධවයන් සැපයුම්කරුවේ බැඳීම. අරමුණ, විෂයපථය, මඟවපන්වීවම් මූලධේම, කාේයභාරයන් සහ 

වගකීම්, ුක් ගැ විලි ක්රියාපටිපාටි සහ අභියාච  ක්රියාවලි ප්රතිපත්තියට අවම වශවයන් ඇතුළත් වේ. 

o විසඳීම සඳහා කාලී ව බැඳුණු කැපවීම, වස්වක මැදිහත්වීම, කළම ාකරණවේ ප්රතිචාර, ුක් ගැ විලිවලට 

ප්රතිචාරාත්මකව ගනු ලැබූ ක්රියාමාේග (ප්රතිපත්තිය යාවත් කිරීම වැනි) සහ විසඳුම නිසි පරිදි වමවහයව  බව 
සහ අභියාච ය කිරීම සඳහා අවශය  ම් අවස්ථාවක් ලබා වද  බව සහතික කිරීම සඳහා වස්වකයින් සහ 
සම්බන්ිත පාේශ්වයන් වවත පසු සන්නිවේද ය සහිත ුක් ගැ විලි නිරාකරණය සඳහා පැහැදිලි 

ක්රියාවලියක්. 

o ගැටලු මතු කිරීමට වස්වකයින් සඳහා සහ කළම ාකරණයට වයදවුම් ලබාදීමට බහුවිධ  ාලිකා. 

උදාහරණයක් වලස: 

▪ ුක් ගැ විලි වහෝ වයෝජ ා වපට්ටටි 

▪ අධීක්ෂකයින් සහ කණ්ඩායම්  ායකයින් 

▪ HR වදපාේතවම්න්තුව වහෝ උපවද්ශකයින්  

▪ සියලූ වද ාට විවෘත ප්රතිපත්තිය 

▪ සමාගවම් හදිසි ුරකථ  මාේග 

▪ වස්වක කමිටු, වෘත්තීය සමිති, වස්වක නිවයෝජිතයින් සහ ගිවිසුම්ගත වතව -පාේශ්ව වස්වා 



රැසේීකම් නිදහස සහ සාමූහික කක්ෂවල් කිරීමට ගරු කකකේ NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 123 වැනි පිටුව 

 

සපයන් න් වැනි වතවැනි පාේශ්ව  

o පළිගැනීම පිළිබඳ බිය ව ාමැතිව වස්වකයා අවේක්ෂා කර  පරිදි වද්ශීය නීතිවේ අවශයතාවන්ට යටත්ව 

රහසිගතව සහ/වහෝ නිේ ාමිකව ගැටලු මතු කිරීවම් හැකියාව. 

• වි ය වහෝ අවසා  කිරීවම් අවස්ථාවන්ට අදාළ ව  අවස්ථාවලදී වස්වක නිවයෝජිතයින් මැදිහත්ව  අභියාච  සඳහා 

සෘජු සන්නිවේද ය සහ ක්රියාවලියක් සැපයුම්කරු සපයනු ලබයි.  

සන්නිවේද ය සහ පුහුණුව 

• වස්වකයින් වවත ුක් ගැ විලි ප්රතිපත්තිය ඵලදායීව සන්නිවේද ය තුළින් ුක් ගැ විලි ක්රියාවලිය සහ ගැටලු මතු 

කිරීමට ඔවුන්ට ඇති අයිතිය පිළිබඳ වස්වකයින් දැනුවත්ය. 

• ුක් ගැ විලිවලට ප්රතිචාර දැක්වීම සඳහා වගකීම දර  කාේය මණ්ඩලය පුහුණු කිරීම සහ ප්රතිපත්තිය සහ එහි 

කාේයභාරයන් සහ වගකීම් සම්බන්ධවයන් සියලූම මහජ  කළම ාකරුවන් සහ අධීක්ෂකයින් සඳහා පුහුණුව. 

ුක් ගැ විලි විසඳුම 

• එක් එක් ුක් ගැ විල්ල සඳහා තත්වය මත විනිවිදභාවය. ලද, පරීක්ෂා කළ ුක්ගැ විල්ල,  ායකත්ව සමාවලෝච ය 

තුළ (ප්රතිපත්ති වව ස), විසඳ  ලද සහ අවසන් කළ ුක් ගැ විලි උදාහරණවලට ඇතුළත් ය. 

• සුුසු අවස්ථාවේදී, ුක් ගැ විලි සඳහා විසඳුම් ප්රදේශ ය කර  අතර වස්වකයින්ට ලබාගැනීමට සලස්වනු ලබයි. 

• අදාළ අවස්ථාවල දී ුක් ගැ විලි විසඳීම තුළ සැපයුම්කරුවේ වස්වක නිවයෝජිතයින් සම්බන්ධවීම සහ වස්වක 

සහභාගිත්වය.  

• අදාළ අවස්ථාවල දී, වස්වක නිවයෝජ ය සහිත ුක් ගැ විලි කමිටුවක් පිහිටුවීම.  

• සැපයුම්කරුට එහි ුක් ගැ විලි ක්රියාවලිය පිළිබඳ දත්ත පද ම් ඵලදායිත්ව මිනුමක් ඇත. උදාහරණයක් වලස, එක් 

එක් ුක් ගැ විලි මාේගය භාවිතා කර  වාර ගණ , අවේක්ෂිත කාලසිමාවට අනුකූලව විසඳා ඇති ුක් ගැ විලි 

ගණ , විසඳුවමන් පසු සැපයුම්කරුවේ වස්වකයින්වේ ප්රතිචාර, සහ අභියාච  වාේතා 

• වස්වකයා වවත ආපසු කාලී  ප්රතිචාරයක් ඇති බව සහතික කිරීම සඳහා ුක් ගැ විලි වල්ඛ ගත කිරීමට සහ පසු 

පිරික්සුවමහි වයදීමට ක්රමයක්. 

නිේවද්ශිත පරිචයක් වලස, ුක් ගැ විලි ක්රියාවලිය තුළින් වසව්කයින් විසින් මතු කර  ලද වඩා පුළුල්/ 
ක්රමානුකූල ගැටලුවලට ප්රතිචාර දැක්වීම සඳහා සැලසුම් හඳු ාවග  සංවේධ ය කිරීමට සැපයුම්කරු 

දිරිගන්වනු ලැවබ්. 

47.2.6 පුහුණුව 

සියලූම වස්වකයින්ට වමම හිමිකම් ස්ථා ය අනුව වව ස්ව  බව පිළිගනිමින් වමම CLS ට අදාළ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 

පුහුණුව ලබා වද්. 

 ප්රවල්ඛ  

1.3 ප්රවල්ඛ  බලන් . 

 වයාමු 

ILO සම්මුතිය අංක. 87, රැස්වීවම් නිදහස සහ සංවිධා යවීවම් අයිතිය ආරක්ෂා කිරීවම් සම්මුතිය (1948) 

ILO සම්මුතිය අංක. 98, සංවිධා යවීවම් අයිතිය සහ සාමුහික වක්වල් කිරීවම් සම්මුතිය (1949) 

ILO සම්මුතිය අංක. 135. වස්වක නිවයෝජිත සම්මුතිය (1971) 

මා ව හිමිකම් පිළිබඳ විශ්ව ප්රකාශ ය (1948) (වයවස්ථාව 20(1) සහ (2) සහ 23(4)) 



හිරිහැරය හා අපකයෝජනය ඉවසන්කන් නැත NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 124 වැනි පිටුව 

 

සාධාරණ 

 හිරිහැරය හා අපවයෝජ ය ඉවසන්වන්  ැත  

 ප්රමිතිය 

සැපයුම්කරුවේ වස්වකයින්ට වගෞරවවයන් සහ උසස් වලස සලකනු ලබයි. සැපයුම්කරු ශාරීරික, ලිංගික, මා සික, වහෝ 

වාික හිරිහැර කිරීම සහ අපචාරය තුළ සහභාගි ව ාව  අතර ඉවසනු ව ාලබයි. 

 අවශයතා 

48.2.1 හිරිහැර කිරීම සහ අපචාරය පිළිබඳ ප්රතිපත්තිය  

සැපයුම්කරු, වස්වකයා වහෝ වෘත්තීය සමිති නිවයෝජිතයන් සමගින් සාකච්ඡා කිරීවමන්, ස්ත්රී පුරුෂ භාවය-පද ම් වූ 
ප්රචණ්ඩත්ව අවදා ම් ද ඇතුළුව පරිශ්රය තුළ සිුව  හිරිහැරය හා අපවයෝජ වයහි නිශ්ිත අවදා ම් තක්වස්රු කරනු ඇති 

අතර වමම අවදා ම් සඳහා පිළියම් වයදීමට හිරිහැර හා අපවයෝජ යට එවරහිව ලිඛිත ප්රතිපත්තියක් සංවේධ ය කරනු ඇත. 

හිරිහැර කිරීම සහ අපචාරය පිළිබඳ ප්රතිපත්තිය තුළ අවම වශවයන් ඇතුළත් වන්වන්: 

• හිරිහැර කිරීම සහ අපචාරය පිළිබඳ වාේතාකළ සියලූම සිුවීම් විමේශ ය කරනු ලබ  බවට ප්රකාශ යක් 

• ඉහත ප්රමිතිය සහ අදාළ වද්ශීය නීතියට අනුරූපව හිරිහැර කිරීම සහ අපචාරය තහ ම් කර  බවට ප්රකාශ යක්. 

• හිරිහැර කිරීම සහ අපචාර හැසිරීම සම්බන්ධවයන් අභයන්තර ුක් ගැ විලි වහෝ පැමිණිලි හඬ  ැගීම සඳහා ක්රමවේද. 

CLS රැස්වීවම් නිදහස සහ සාමූහික වක්වල් කිරීමට ගරු වකවේ බලන් . 

• වරදකාරී හැසිරීම රැකියාව අවසන් කිරීම වහෝ ජ තික බලධාරීන් විසින් වචෝද ා ඉදිරිපත් කිරීම දක්වා සහ ඇතුළුව 

වි ය ක්රියාමාේගයකට වහ්තු ව  බවට ප්රකාශ යක්.  

• හිරිහැර කිරීම වහෝ ව ානිසි සැලකීම වහෝ හැසිරීම සම්බන්ධවයක් සද්භාවවයන් වාේතා කිරීමට එවරහිව කිසිු 

වස්වකවයකුට දඬුවම් ව ාකර  වහෝ පළි ව ාගන් ා බවට ප්රකාශ යක්. 

සන්නිවේද ය 

සැපයුම්කරු වස්වකයින් වවත එහි හිරිහැර කිරීම සහ අපචාරය පිළිබඳ ප්රතිපත්තිය ඵලදායිව සන්නිවේද ය කර  බැවින් 

හිරිහැර කිරීම සහ අපචාරවයන් නිදහස්වීමට වස්වකයින්ට ඇති අයිතිය පිළිබඳ ඔවුන් දැනුවත් ය. ඵලදායී සන්නිවේද යට 

ඇතුළත් වන්වන්: 

• අළුතින් බඳවාගත් ප්රාරම්භක පුහුණුව. 

• අධීක්ෂක/කළම ාකරණ පුහුණුව. 

• වස්වක දැන්වීම් පුවරුවල වහෝ වස්වකයින්ට පහසුවවන් කියවිය හැකි වව ත් ස්ථා වල ප්රතිපත්තිය ප්රදේශ ය කිරීම. 

කාේය මණ්ඩල පුහුණුව 

සැපයුම්කරු විසින් හිරිහැර කිරීම සහ අපචාරය පිළිබඳ ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කිරීම සහ බලගැන්වීම සඳහා වගකීමට බැඳි 

සිටි  එහි කාේය මණ්ඩලය වවත ඔවුන්වේ කාේයභාරයන් සහ වගකීම් සම්බන්ධවයන් පුහුණු කරනු ලබයි. 

48.2.2 ආරක්ෂක කාේය මණ්ඩලය  

අභයන්තර ආරක්ෂක කාේය මණ්ඩලය, ූේණ කාලී  සැපයුම්කරුවේ වස්වකයින් වහෝ බාහිර වස්වා සපයන්ව කුවේ උප 

වකාන්ත්රාත්ගත වස්වකයින් වුව ද, වස්වකයින්වේ වගෞරවය ආරක්ෂා කරමින් ඉහළ මට්ටටවම් සුරක්ෂිතභාවය සහ ආරක්ෂාව 

සහතික කර  ආකාරයකින් චේයාගත සහ හදිසි කාේයයන් පවත්වනු ලබයි. පහත සඳහන් අවශයතා වමයට ඇතුළත් ය. 

ලිඛිත ප්රතිපත්තිය 

සැපයුම්කරුට ලිඛිත ප්රතිපත්තියක් ඇති අතර එයට වපනුම සඳහා අවශයතා, පුද්ගලික හැසිරීම, වගකීම, සහ වද්ශීය නීතිය 

පිළිබඳ දැනුම ඇතුළත් ය. ආරක්ෂක කාේය මණ්ඩලයට ඔවුන්වේ කාේයභාරයන් සහ වගකීම් සම්බන්ධ පුහුණු කරනු ලබයි. 



වැඩ කරන පැය ගණන අධික කනාවිය යුතු ය NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 125 වැනි පිටුව 

 

බලය භාවිතය 

ආරක්ෂක කාේය මණ්ඩලය සියලූම වස්වකයින් සහ ආගන්තුකයින් වවත අචාරශීලිව සහ වගෞරවවයන් ඔවුන්වේ ජදනික 

රාජකාරි සිුකරනු ලබයි. ස්වයං-ආරක්ෂාව අවශය ව  අවස්ථාවන් හැර චේයානුගත රැකියා කාේයසාධ ය තුළ කිසිු බලයක් 

භාවිතා ව ාකළ යුතු ය. (උදාහරණයක් වලස, ඔවුන්ට සහ අව ක් වස්වකයින්ට පැහැදිලි සහ අභිමුඛ අ තුරක් තිබීම). වමම 

සීමාසහිත වාතාවරණයන් තුළ බලය භාවිතය අවස්ථාවට සමානුපාතික වියයුතු අතර වද්ශීය නීතිවේ සීමාවන් තුළ විය යුතු ය. 

අේුද කළම ාකරණය 

කාේය මණ්ඩලයට වහෝ වද්පළට එවරහි ප්රචණ්ඩත්වය වහෝ විභවය ප්රචණ්ඩත්වයට සම්බන්ධව  අේුදයක් හඳු ාගන් ා 

අවස්ථාවක, ආරක්ෂක කාේය මණ්ඩලය සැපයුම්කරුවේ කළම ාකරණය වවත ඒ බව වහා ම දැනුම් දිය යුතු ය. එවැනි අේුද 

අවස්ථා වල්ඛ ගත කරනු ලැවබ්. 

අවි ආයුධ භාවිතය 

ප්රචණ්ඩත්වය නිතර සිුව  රටවල වස්වකයින්වේ සහ වද්පළවල ආරක්ෂාව සඳහා ඉලක්ක කිරීමට ත තුරු අවශය වන්වන් 

 ම් මිස, කිසිු වේගයක අවි ආයුධ දරාගැනීම නිේවද්ශ ව ාවකවේ. එවැනි අවස්ථාවලදී, එවැනි අවි ආයුධ විිමත්ව 

වමවහයවීම සහ  ඩත්තුව සඳහා පුහුණුව ලබාවද  ක්රමයක් සැපයුම්කරුට වහෝ ආරක්ෂක වස්වා සපයන් ාට තිබිය යුතු ය. 

කිසිු අවස්ථාවක කිසිු පුද්ගලික අවි ආයුධ සැපයුම්කරුවේ පහසුකම්වලට ව ාවග  ආ යුතුය. 

වසව්ක වසෝදිසි කිරීම් 

වසාරකම වහෝ නීති විවරෝි කටයුතුවලට විරුද්ධව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වස්වක වසෝදිසි කිරීම් අවශය වන්වන්  ම්, එවැනි 
වසෝදිසි කිරීම් පැවැත්වීම සඳහා ප්රමිති සම්බන්ධවයන් සැපයුම්කරු පළමුවවන් ම වද්ශීය කම්කරු කාේයාංශය වහෝ අව කුත් 

සුුසු රජවේ ආයත වලින් උපවදස් ලබාගත යුතු ය. දෑතින් මුළු ශරීරය ස්පේශ කර බැලීම සහ අත්බෑේ විවෘත කිරීම ඇතුළත් 

ව  වස්වක වසෝදිසි කිරීම්, ත තුර ව ාසලකා සියලූ ම වස්වකයින්ට සමා ව වයාදා ගත යුතු ය. සියලූ ම වස්වක වසෝදිසි 

කිරීම් විවෘතව පවත්වනු ලබ  අතර යම් ශාරීරික වසෝදිසි කිරීම් (උදාහරණයක් වලස, දෑතින් මුළු ශරීරය ස්පේශ කර බැලීම) 

වස්වකයාට සමා  ලිංගවේ ආරක්ෂක කාේය මණ්ඩලය විසින් එම තැ ැත්තාට වගෞරවවයන් පවත්වනු ලැවබ්. 

වන්වාසිකාගාර 

වස්වකයින්වේ ආරක්ෂාව සඳහා සහ පිරිමින් සහ කාන්තාවන් වවන්කිරීම සඳහා අභයන්තරව ආරක්ෂක වස්වා පවති  බවට 

වන්වාසිකාගාර ආරක්ෂක කාේය මණ්ඩලය විසින් සහතික කළ යුතු ය. ඇඳිරි නීතියක් පවතින්වන් ම්, එය සාධාරණව වමන්ම 

වව ස් වලස ව ාසැලකීවම් පද මක් මත වයාදාගත යුතු අතර, ඇඳිරි නීතිය පැ විවම් දී ආරක්ෂක කාේයභාරය පිළිබඳ 

වස්වකයින් දැනුවත් කළ යුතු ය. 

පුහුණුව 

සැපයුම්කරුවේ ලිඛිත ආරක්ෂක ප්රතිපත්තිය සහ හිරිහැර කිරීම සහ අපචාරය පිළිබඳ ප්රතිපත්තිය පිළිබඳ සියලූම ආරක්ෂක 

කාේය මණ්ඩලය පුහුණු කරනු ලැවබ්. රැකියාවට අදාළ සියලූම පුහුණුව වල්ඛ ගත කරනු ලැවබ්. 

 ප්රවල්ඛ   

1.3 ප්රවල්ඛ  බලන් . 

Nike වහෝ විගණකවරුන් වහෝ සතයාපකයින් වැනි  ම්කළ වතවැනි පාේශ්ව නිවයෝජිතයින් වවත ඉල්ලීමක් මත හිරිහැර කිරීම 
සහ අපචාරය පිළිබඳ වචෝද ා සම්බන්ධවයන් සියලූ ම ප්රවල්ඛ  සැපයුම්කරු විසින් පවත්වා ගන් ා අතර ලබාගැනීමට ඉඩ 

සලස්වයි. 

 වැඩ කර  පැය ගණ  අික ව ාවිය යුතු ය 

 ප්රමිතිය 

වස්වකයින් වස්වවේ වයාදව  රවට්ට නීතිවයන් අවසර දී ඇති නියමිත සහ අතිකාල පැය ගණ ට වඩා වස්වකයින් වැඩ කිරීම 

සැපයුම්කරුට අවශය  ැත. නියමිත වැඩ කර  සතිය පැය 48 ව ාඉක්මවිය යුතු ය. සැපයුම්කරු සෑම දි  හතක 

කාලසීමාවක් තුළ අවම වශවයන් අඛණ්ඩව පැය 24ක නිවාඩුවක් ලබා දිය යුතු ය. සියලුම අතිකාල වැඩ ඒකමතික වේ. 
සැපයුම්කරු නියමිත පද මක් මත අතිකාල ඉල්ලා ව ාසිටිය යුතු අතර අිමිල අනුපාතයකට සියලූම අතිකාල වැඩ සඳහා 

වගවිය යුතු ය. අසාමා ය තත්ව දී හැර, සතියකට නියමිත සහ අතිකාල පැය ගණවන් එකතුව පැය 60 ව ාඉක්මවිය යුතු ය. 



වැඩ කරන පැය ගණන අධික කනාවිය යුතු ය NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 126 වැනි පිටුව 

 

 අවශයතා 

49.2.1 නියමිත වැඩ කර  පැය  

වැඩකළ පැය 

වැඩකළ සියලූම පැය සඳහා අවම වශවයන් අවම වැටුපට පැයක් පාසා පැය ගණ ට වස්වය කරන් න්ට වගවනු ලැවබ්. 

වැඩකළ පැය වද්ශීය නීතිවයන් අේථ දක්වනු ලබයි. CLS අනුූරණය සහ ප්රතිලාභ නිසි වේලාවට වගවනු ලැවබ් බලන් . 

වේලා සටහන් පද්ධතිය 

සැපයුම්කරු ප්රමාණවත් වේලා සටහන් පද්ධතියක් පවත්වා ගන් ා අතර ඒ තුළින් කාලී  ආකාරයකින් පැය ගණ ට වස්වය 

කරන් න්වේ ජදනික ආරම්භක සහ අවසන් කාලවේලාවන් පැයක් පාසා, වස්වා මුරයට වපර වහෝ පසු දේශීය වශවයන් 

අේථවත් ව  වලසට මිනිත්තු 15ට ව ාවැඩිව නිවැරදිව වාේතා කරයි.  

නියමිත සහ අතිකාල පැය ය  වදකම එකම අවස්ථාවේ වල්ඛ යක සහ එකම පද්ධතියක තුළ වාේතා කරනු ලැවබ්. වැඩ 

භුමියට ඇතුළුවීම සහ ඉන් පිටවීම පහසු කිරීම සඳහා මිනිත්තු 15ක වාසියක් ලබා වද  අතර, රැස්වීම් වහෝ පුහුණුවීම්වලට 

සහභාගි වූ කාලය ඇතුළුව ඉටුකළ සියලූම වැඩ, වැඩකළ කාලය වලස වාේතා කර  අතර ඒ අනුව වගවීම් සිු කරනු ලැවබ්. 

වස්වා මුරයට වපර වහෝ පසු මිනිත්තු 30ක් ඇතුළත වස්වකයින්වේ ජදනික වස්වා පැය වාේතා කිරීම කාලී ව සලකා බලනු 

ලැවබ්. එවස් වුවත්: 

• පිළිවයල වීවම් කාලය සඳහා වගවිම සම්බන්ධවයන් යම් අවශයතා ඇතුළුව වැඩකළ පැය පිළිබඳ වද්ශීය නීති 

නිේවච යට එය අනුකූල විය යුතු ය. 

• වස්වකයින් සැලකියයුතු වපර-වැඩ/පසු-වැඩ කටයුතුවල වයදී සිී. උදාහරණයක් වලස, ඉහළ ස්වයංක්රීය කළ 
නිෂ්පාද  ක්රියාවලියක් තුළ විවශ්ෂ නිල ඇඳුම් ඇඳීම සහ වස්වා මුරයට වපර වහෝ පසු ආරක්ෂක නිවාරණයන් 

කරගැනීම අවශය ව  පිරිසිු කාමර පරිසරයක් තුළ වස්වකයින් වස්වය කිරීම අවශය විම. 

• ඇතුළු වීම/පිටවිවම් ක්රියාපටිපාටි සටහන් කිරීම පිළිබඳ වස්වකයින් දැනුවත් වකවේ. 

• Nike විසින්, ලිඛිතව, වයතිවේකය අනුමත කරනු ලබයි. 

• වස්වා මුරයට වපර වහෝ පසු මිනිත්තු 30ක අන්තරයක් තුළ ඇතුළුවීම/පිටවිවම් වේලාව සටහන් කිරීමට හැකි 

ප්රමාණය වියහැකි සහය සාධකයක් වස්වකයින්වේ පහසුව සඳහා පවතී. 

නිරවදයතාව, විශ්වාසය සහ විනිවිදභාවය සහතික කිරීමට, සාමා ය වේලා සටහන් පද්ධතිය යාන්ික වහෝ ඉවලක්වොනික 

වේ. යාන්ික වහෝ ඉවලක්වොනික් ව ාව  පද ම් ක්රමයක් (උදාහරණයක් වලස, අතින්-ලිය  වේලා කාඩ්පත්) Nike විසින් 

අනුමත කළ යුතු ය. 

වසව්ා මුර වහෝ වැඩ කර  පැය වව සව්ීම 

වස්වකවයකුවේ වැඩ කර  පැය ගණ  වව ස් කරන්වන් ම්, වස්වකයින්ට අවම වශවයන් පැය 24ට වපර දැන්විමක් ලබා 

වද්. වව ස්කළ වැඩ කර  පැය සඳහා උදාහරණවලට සාමා ය වස්වා මුරවේ සිට බහුවස්වා මුර වහෝ වස්වා මුර වටමාරුව 

ඇතුළත් ය. 

49.2.2 වැඩ කර  පැය මත අතිකාල/සිමා  

වැඩ කර  පැය සහ අතිකාල පැය වැඩකිරීම පිළිබඳ ජදනික, සතිපතා, මාසික, සහ වාේෂික සීමා සම්බන්ධවයන් වද්ශීය 

නීතිවේ අවශයතාවන්ට සැපයුම්කරු අනුකූල විය යුතු ය. 

වාරික අනුපාතය 

වද්ශීය නීතිවේ අවශයතාවන් වහෝ වස්වකයාවේ මූලික පැය අනුපාතවයන් 125% ය  වදවකන් වඩා ඉහළ අගයට සමා  

අිමිල අනුපාතයට අවම වශවයන් අතිකාල වගවනු ලැවබ්. 

අතිකාල ඇතුළුව මුළු වැඩ කර  පැය ගණ  අසාමා ය තත්ව විසින් සාධාරණය කරන්වන්  ම් මිස සතියට පැය 60 වහෝ 

වද්ශීය නීතිය යටවත් සිමා ය  වදවකන් අඩු අගය ව ාඉක්මවිය යුතු ය. සතියක් යන්  වද්ශීය නීතිය මගින් නිේවච ය 

වකවේ. 

වද්ශීය අතිකාල අවසරපත් 

වද්ශීය නීතිවයන් විිමත්ව අවසර දී ඇති පැය ගණ ට වඩා වැඩ කිරීමට වස්වකයින් සඳහා අවසරය වයාදා ගැනීමට 

සැපයුම්කරුට ඉඩවදන්වන් ම්, සැපයුම්කරුට එකී අවසරය වයාදා ගැනිම සහ භාවිත කිරීම සිුකළ හැකි ය, එවස් වුවත්: 



වැඩ කරන පැය ගණන අධික කනාවිය යුතු ය NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 127 වැනි පිටුව 

 

•  ාගරික මට්ටටම වහෝ ඉහළ මට්ටටමකින් නිකුත් කර  එම අවසරය, වද්ශීය නීතිවේ අවශයතාවන්ට අනුකූලව, 

ලබාගත යුතු ය. 

• පිටපතක් වස්වා ස්ථා ය තුළ ප්රදේශ ය වකවේ. 

• වැඩකළ අමතර අතිකාල පැය ස්වේච්ඡාවවනි. 

• අසාමා ය තත්වහැර, වැඩකළ මුළු පැය ගණ  සතියට පැය 60 ව ාඉක්මවිය යුතු ය. 

අසාමා ය තත්ව 

අසාමා ය තත්වවලදී සීමිත අවස්ථාවන් තුළ සහ වද්ශීය නීතිවයන් අවසර දී ඇති අවස්ථාවක, වැඩ කර  මුළු පැය ගණ  

සතියට පැය 60 ඉක්මවිය හැකි ය, එවස්වුවත්: 

• සැපයුම්කරු වහාම දැනුම් දී Nike වවතින් ූේව ලිඛිත අනුමැතිය ලබාගත යුතු ය. 

• සැපයුම්කරු අමතර අතිකාල සඳහා අවශයතාව අවම කිරීමට සාධාරණ පියවර ගන් ා අතර වැඩකළ යම් අමතර 

අතිකාල අසාමා ය තත්ව සපුරාලීමට අවශය ව  ප්රමාණයට සීමා වකවේ. 

• වැඩකළ යම් අමතර අතිකාල පැය ස්වේච්ඡාවවන් සිු කරයි. 

Nike විසින් අවස්ථාවවන් අවස්ථාව ය  පද මක් මත අමතර අතිකාල හිමිකම් සඳහා ඉල්ලීම් සමාවලෝච ය කර  අතර 

අසාමා ය තත්ව වමම හැරදැමීම (ඇත් ම්) යටවත් අවසර දී ඇති අමතර අතිකාලවල මට්ටටම සහ කාලසීමාව තීරණය කරයි. 

49.2.3 නිවාඩු දි  (විවේක දි ය) 

 ැවතීම් සහ විවේක දි  සම්බන්ධවයන් වද්ශීය නීති සහ වරගුලාසිවල අවශයතාවන්ට සැපයුම්කරු අනුකූල විය යුතු ය. 

අසාමා ය තත්ව හැර වහෝ මාරුකිරීවම් ප්රතිපත්තියට අනුව, වස්වකයින්ට සෑම දි  හතක කාලසීමාවක් තුළ අවම වශවයන් 

අඛණ්ඩව පැය 24 ක විවේකයක් (විවේක දි යක්) ලබා වදනු ලැවබ්. 

නිේවද්ශිත පරිචයක් වලස, හැකි සෑම අවසථ්ාවකදී ම, විවේක දි ය සතිවේ එකම දි ය මත 

උපවල්ඛ ගත කළ යුතු අතර ඒ තුළින් වසව්කයාට එම විවේක දි ය සඳහා සූදා ම් විය හැකි ය. 

මාරුකිරීවම් ප්රතිපත්තිය 

පහසුකම්වලට විවේක දි ය මාරුකළ හැකි ය. එවස්වුවත්: 

• එය වද්ශීය නීතියට අනුකූල විය යුතු ය. 

• වස්වකයින්ට අවම වශවයන් පැය 24 ක ූේව දැණුම්දිම ලබා වද්. 

• අදාළ වෘත්තීය සමිතිය වහෝ වස්වක නිවයෝජිතයින්වගන් උපවදස් ලබාගනී. 

• මාරුකළ දි ය සතියක් තුළ පැය 60කට (වහෝ වද්ශීය නීතිය අඩු ම්) වඩා වස්වකයින්ට වස්වය කිරීමට වහ්තු 

ව ාවේ. 

විවේක දි ය පැය 24 ට අඩු දැන්වීමකින් වව ස් කරන්වන්  ම්, වැඩකළ දි යට අතිකාල අනුපාතයට වගවනු ලබ  අතර 

එය ස්වේච්ඡාවවනි. 

වස්වකයින්ට අමතර අවශයතා සහ ආරක්ෂාවන් ලබාවදමින් රටට විවශ්ෂිත මාරු කිරීවම් ප්රතිපත්ති ක්රියාත්මක කළ හැකි ය. 

49.2.4 අතිකාල පැය ඒකමතික වේ  

අතිකාල පැය ගණන්වල ස්වේච්ඡා ස්වභාවය සම්බන්ධවයන් වද්ශීය නීතිවේ අවශයතාවන්ට සැපයුම්කරු අනුකූල විය යුතු ය. 

වද්ශීය නීතිය යටවත් අනිවාේය අතිකාලවලට අවසර දී ඇති අවස්ථාවක, බඳවාගනු ලබ  අවස්ථාවේ දී වමම අවශයතාව 

දැනුම් දීම මඟින් අතිකාල වැඩ කිරීමට අවශයවීම සඳහා වස්වකයින් කැමති විය යුතු ය. අනිවාේය අතිකාල අවශය වන්වන් ම්, 

හැකි සෑම අවස්ථාවක දී ම පැය 24ක ූේව දැනුම්දීමක් වස්වකයින් වවත ලබා වදනු ලැවබ්. 

පැය 24ට අඩු පූේව දැනුම්දීම සහිත අවසේථාවක දී, අසාමා ය තත්ව කහෝ මාරුකරන ලද පැය තුළ කේශීය අතිකාල අවසරයක්ෂ 
යටකත් වැඩකළ යම් අමතර අතිකාල පැය සේකේච්ඡාකවන් විය යුතු ය. 

නිේවද්ශිත පරිචයක් වලස, සව්ේච්ඡා අතිකාල ඉල්ලා සිටිමින් අමතර පැය සඳහා එහි අවශයතාව සපුරාලීමට 

පළමුව උත්සාහ කිරිම සඳහා සැපයුම්කරු දිරිගන්වනු ලැවබ්. 



අනුපූරණය සහ ප්රතිලාභ නිසි කේලාවට කගවනු ලැකේ NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 128 වැනි පිටුව 

 

 ප්රවල්ඛ  

1.3 ප්රවල්ඛ  බලන් . 

 අනුූරණය සහ ප්රතිලාභ නිසි වේලාවට වගවනු ලැවබ් 

 ප්රමිතිය 

ස්ත්රීපුරුෂභාවය ව ාසලකා, සෑම වස්වකවයක්ට ම වස්වකයාවේ මූලික අවශයතා සපුරාලීමට සහ අභිමත ආදායමක් 
ලබාගැනීමට ප්රමාණවත් ව  නියමිත වැඩ සතියක් සඳහා අනුූරණය ලබාගැනීමට වස්වකයින්ට අයිතියක් ඇති බව 

සැපයුම්කරු පිළි ගනී. වස්වකයින්ට අවම වශවයන් වද්ශීය නීතිය මඟින් අවශය කර  අවම වැටුප, වහෝ පවත් ා වැටුප ය  

වදවකන් ඉහළ අගය වේලාවට වගවනු ලබ  අතර නිවාඩු දි  සහ නිවාඩු, සහ රැකියාව අවසන්ව  අවස්ථාවේ වයවස්ථාපිත 

වවන්කිරීම් ඇතුළුව නීතිවයන් අනිවාේය ප්රතිලාභ ලබාවදනු ලැවබ්. වගවිවමන් කිසිු වි යානුකූල අඩුකිරීම් ව ාමැත. 

අනුූරණය මඟින් වස්වකයින්වේ මූලික අවශයතා සපුරාලීම සහ යම් අභිමත ආදායමක් ලබාගැනීම සිු ව ාව  අවස්ථාවක, 

සැපයුම්කරු එවස් වගව  අනුූරණය ව ා ැවතී මුදා හැරීම සඳහා ක්රවමෝපායන් සංවේධ ය, සන්නිවේද ය සහ ක්රියාත්මක 

කිරීම සිුකළ යුතු ය.  

 අවශයතා 

විිමත් වැඩ සතියක් සඳහා වස්වකයාවේ මූලික අවශයතා සපුරාලීමට සහ යම් අභිමත ආදායමක් ලබාගැනීමට ප්රමාණවත් ව  

අනුූරණයක් සඳහා සෑම වස්වකවයකුට ම අයිතියක් ඇති බව සැපයුම්කරු පිළි ගනී. අනුූරණය මඟින් වස්වකයින්වේ මූලික 

අවශයතා සපුරාලීම සහ යම් අභිමත ආදායමක් ලබාගැනීම සිු ව ාව  අවස්ථාවක, සැපයුම්කරු එවස් වගව  අනුූරණය 

ව ා ැවතී මුදා හැරීම සඳහා ක්රවමෝපායන් සංවේධ ය, සන්නිවේද ය සහ ක්රියාත්මක කිරීම සිුකළ යුතු ය. සාධාරණ 

වැටුපක ප්රගම  සාක්ෂාත්කරණය වකාටස බලන් . 

50.2.1 මූලික අනුූරණ පරිචයන්  

අවම වශවයන්, අිමිල අනුපාතයකට අතිකාල වගවීම ඇතුළුව අදාළ ජ තික අවම වැටුප වස්වකයින් ලබා ගනී. CLS වැඩ 

කර  පැය ගණ  අික ව ාවිය යුතු ය බලන් . 

වැටුේ හා ප්රතිලාභ විිමත් සහ කාලී  පද මක් මත වගවනු වහෝ ලබාවදනු ලැවබ්. එවැනි අනුූරණය සුුසු සංලක්ෂිත කළ 

යුතු අතර වද්ශීය නීතිවේ අවශයතාවන්ට අනුකූලව වැටුේ වලස සුුසු රජවේ බලධාරීන් වවත වාේතා කළ යුතු ය. 

උදාහරණයක් වලස, වැඩකළ පැය සඳහා වගවීම නීතිවයන් අවශය බු වගවිම මඟහැරීවම් වහෝ අවශය අඩුකිරීම් සිුකිරීවම් 

අරමුණ සඳහා දීම ාවක් වලස වහෝ වව ත් ආකාරවේ වගවිම් වලස වැරදි වලස විස්තර ව ාකළ යුතු ය. 

අනුූරණය සෘජු තැන්පතු මඟින් වස්වකයින්ට පහසු ආකාරයකින් මුදලින්, වහෝ වචක්පතක් මඟින් වගවනු ලැවබ්. 

කෑලි වැටුේ සහ වකෝටා 

වකෝටා ඉලක්ක වහෝ කෑලි වැටුේ ගිවිසුම් ව ාසලකා, වැඩකළ පැය සඳහා අවම වශවයන් නීතිවයන් අවම වැටුප එක් එක් 

වස්වකයාට ලැවබ  බව සහ වද්ශීය නීතිය සහ වමම CLS හි අවශයතාවන්ට අනුකූලව අතිකාල වගව  බව සැපයුම්කරු 

විසින් සහතික කළ යුතු ය. 

පසුගිය වැටුේ 

යම් වස්වකවයක්ට මූලික සහ/වහෝ අතිකාල වැටුේ පිළිබඳ ගිණුම්කරණ වදෝෂ ඇතුළුව ඔහුවේ වහෝ ඇයවේ උපය  ලද වැටුප 

විිමත්ව වගවා ව ාමැති බව වසායා ගනු ලැුවවහාත්, වැරදි වලස ගණ ය වූ අවස්ථාවේ සිට වහෝ අවම වශවයන් එක් 

වසරක කාලසීමාවක් සඳහා එම වැටුේ ආපසු වගවිම සඳහා සැපයුම්කරු වගකීමට බැඳී සිී. ආපසු වගවීවම් බැඳිම පිළිබඳ වඩා 

දිගු කාලසීමා වද්ශීය නීතිය ස්ථාපිත කරනු ලැබිය හැකි ය. 

වව ස් වලස ව ාසැලකීම 

ස්ත්රීපුරුෂභාවය ව ාසලකා සියලූම වස්වකයින්ට සමා  වටි ාකමක වස්වය සඳහා සමා  වගවීම් ලැවබ්. CLS සැපයුම්කරු 

වව ස් වකාට සැලකීම ව ාකරයි බලන් . 

50.2.2 අඩුකිරීම්  

වස්වකයින් තම රැකියා කාේයයන් ඉටු කිරීම සඳහා වමවලම් වවනුවවන් වගවීම අවශය ව ාවේ. වද්ශීය නීතිවයන් ඉඩ දී ඇති 



අනුපූරණය සහ ප්රතිලාභ නිසි කේලාවට කගවනු ලැකේ NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 129 වැනි පිටුව 

 

පරිදි, සැපයුම්කරුවේ වමවලම් වහෝ වද්පලවල අලාභය වහෝ හානිය සඳහා වගකිවයුතු බවට වසායාගත් වස්වකයින් විසින් 

ප්රතිෂ්ථාප ය වහෝ අළුත්වැඩියාව වවනුවවන් ව  සෘජු වියදම සඳහා මූලයමය වගකිම දැරිය යුතු ය. 

නීතිවයන් අනිවාේය ව ාව   මුත් අමතර ප්රතිලාභ, රක්ෂණය, සහ ඉතුරුම් වැඩසටහන් වැනි වස්වකයා වවනුවවන් 
විකල්පයක් වලස ලබාවද  යම් අඩුකිරීම්වලට අවසරවද  වස්වකයාවේ ස්වේච්ඡා එකඟතාව පිළිබඳ ලිඛිත ප්රවල්ඛ  

සැපයුම්කරු පවත්වාගත යුතු ය. 

නීතිවයන් අවශය ව ාව , වහෝ වස්වකයාවේ ප්රතිලාභය වවනුවවන් වස්වකයා විසින් එකඟව  අඩුකිරීම් වස්වකයාට අදාළ 

නීතයනුකූල අවම වැටුපට වඩා අඩුවවන් ලැබීමට වහ්තු ව ාවේ. 

වි යානුකූල අඩුකිරීම් 

වි යානුකූල අරමුණු සඳහා වැටුවපන් අඩුකිරීම් සිු ව ාකළ යුතු අතර, වද්ශීය නීතිය මඟින් ලබාදී ව ාමැති යම් අඩුකිරීම් 

සඳහා අදාළ වස්වකයාවේ පැහැදිලිව සඳහන් ලිඛිත අවසරය ව ාමැතිව අවසර ව ාලැවබ්. කාේයසාධ ය වහෝ හැසිරීවම් 

ගැටළුවල දී අව කුත් කාේයසාධ  කළම ාකරණ ක්රම මඟින් කටයුතු කළ යුතු අතර, එයට උපවදස් දීම, අවවාද කිරීම් සහ/ 

වහෝ අඛණ්ඩ පුහුණුව ඇතුළත් විය හැකි ය. 

වමම ප්රතිපත්තිවයන් සැපයුම්කරු වහෝ පුද්ගලයාවේ කාේයසාධ ය මත පද ම් අභිමත ප්රසාද දීම ා සීමා කිරිවමන් වහෝ 

ඉවත් කිරීවමන් සැපයුම්කරු වලක්වනු ව ාලබයි. 

රැකියා සුුසුකම් ගාසත්ු 

සැපයුම්කරු රැකියා සුුසුකම් ගාස්තු වැටුවපන් අඩු ව ාකළ යුතු ය. 

වෘත්තීය සමිති වගවීම් 

වලංගු සාමුහික වක්වල් කිරීවම් ගිවිසුමක වව ත් ආකාරයකින් විවශ්ෂවයන් දක්වා ඇත් ම් මිස, තනි තනි වස්වකයාවේ 

පැහැදිලිව සඳහන් ලිඛිත කැමැත්ත ව ාමැතිව වස්වකයින්වේ වැටුවපන් වෘත්තිය සමිති වගවිම්, ගාස්තු, දඩ, වහෝ වව ත් 

පැවරීම් සැපයුම්කරු අඩු ව ාකළ යුතු ය. 

50.2.3 විශ්රාම /වවන්කිරීවම් අරමුදල්  

සැපයුම්කරු නීතිවයන් අවශය සියලූම සමාජ ආරක්ෂාව, විරැකියාව, විශ්රාම, වහෝ වවන් කිරීවම් අරමුදල් (සමහර අවස්ථාවල 

අේථසාධක අරමුදල් වලස හඳුන්වනු ලබ ) සඳහා සම්ූේණවයන් අරමුදල් ලබාදීම/වගවිම සිුකර  අතර, එකී අරමුදල් සඳහා 

වගවීම පිළිබඳ සහ/වහෝ ඒවා  ඩත්තු කිරීම පිළිබඳ ප්රමාණවත් මූලයමය වාේතා පවත්වා ගනි. 

වද්ශීය නීතිය යටවත් වස්වකයා හිමිකම් ලබ  සියලූම වයවස්ථාපිත වවන්කිරීම සහ අව කුත් වව ස් ප්රතිලාභ (අවසන් 

කිරීවම් වගවීම්) තීරණය කිරිම සඳහා ක්රියාපටිපාටියක් සැපයුම්කරු ක්රියාවට  ංවා ඇත. රැකියාව අවසන් කිරීම මත එකී 

අවසන් කිරීවම් වගවීම් සැපයුම්කරු විසින් වස්වකයා වවත සම්ූේණවයන් වගවනු ලබයි. 

50.2.4 පරිවාස සහ පුහුණුවීවම් වැටුේ 

වාරික අනුපාතයකට අතිකාල වගවීම ඇතුළුව නීතයනුකූල අවම වැටුපට පහළ පරිවාස වැටුපක් සැපයුම්කරු වගවනු 

ව ාලබයි. 

පුහුණු වැටුේ වගවීම වහෝ ආධුනිකත්ව වැඩසටහ ක් තුළ සහභාගිත්වය වද්ශීය නීතිය සහ නිතිපතා රැකියාව සපයනු ලැවබ් 

CLS හි අවශයතාවන්ට අනුකූල විය යුතු ය. 

50.2.5 සන්නිවේද ය සහ සමාජ සංවාදය  

රැකියාවට ඇතුළත් කර ගැනීමට වපර, වැටුේ සහ ප්රතිලාභ ඇතුළුව ඔවුන්වේ රැකියාවේ නියමයන් සහ වකාන්වද්සි පිළිබඳව 

ලිඛිත සහ අවවබෝධ කරගත හැකි වතාරතුරු වස්වකයින් වවත ලබා වදනු ලැවබ්. 

වැටුේ පත් 

වගවීම සිුකර  සෑම අවස්ථාවක දී ම සමස්ත වගවිම් කාලසීමාව සඳහා වද්ශීය භාෂාවවන් මුද්රිත වගවීම් වාේතාවක් සෑම 

වස්වකවයක් වවත ම සැපයුම්කරු විසින් ලබා වද්. වස්වකයින් ඉවලක්වොනිකව ලබාගැනිමට කැමති ම් සහ සාධාරණ 

පිවිසීම ඇත් ම් වහෝ ලබා වදන්වන් ම්, සැපයුම්කරුට මුද්රිත වගවීම් වාේතාව වවනුවට ඉවලක්වොනික වගවීම් වාේතාවක් 

ආවද්ශ කරගත හැකි ය. වගවිම් වාේතාවට අවම වශවයන් පහත සඳහන් වතාරතුරු ඇතුළත් කළ යුතු ය: 

• වගවීම් කාලසීමාව සහ වැටුේ වගවීවම් දි . 

• වස්වය කළ සියලුම විිමත් සහ අතිකාල පැය ගණ . 



අනුපූරණය සහ ප්රතිලාභ නිසි කේලාවට කගවනු ලැකේ NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 130 වැනි පිටුව 

 

• වැඩකර  කාලය සඳහා වැටුේ අනුපාත. 

• නියමිත සහ අතිකාල අනුූරණය සඳහා මුළු ගණ . 

• පුද්ගල/කණ්ඩායම් ප්රසාද දීම ා වැනි සියලූම අමතර අනුූරණය. 

• රක්ෂණය සඳහා අඩුකිරීම් සහ / වහෝ අව කුත් නීතිවයන් අනිවාේය අඩුකිරීම්. 

වස්වකයින්ට පුහුණුව ලැවබ  අතර, ඒ තුළින් ඔවුන්ට වගවීවම් ආකෘතිය අවවබෝධ කරගත හැක. 

නිේවද්ශිත පරිචයක් වලස, හැකි සෑම අවසථ්ාවක දී ම සැපයුම්කරු විසින් ආරක්ෂිත ඉතුරුම් ගිණුම් සහ/ 

වහෝ මූලයමය නිෂප්ාද  වසව්කයින්ට ලබාදිම සහ/වහෝ දැනුම්දීම සිුකළ යුතු අතර, වසව්කයින්ට මූලය 

සාක්ෂරතා පුහුණුව ලබාදිම වහෝ සම්බන්ධ කිරිම සිුකළ යුතු ය. 

සාමුහික වක්වල් කිරීම 

වද්ශීය නීතිවයන් අවසර දී ඇති ප්රමාණයට, සාමුහික වක්වල් කිරීම තුළ සහභාගිවිම, සද්භාවවයන් වක්වල් කිරීම සඳහා 

නිවයෝජිත වස්වකයින්වේ අයිතිය සැපයුම්කරු හඳු ාගන් ා අතර, අත්සන් කර  ලද සාමුහික වක්වල් කිරීවම් ගිවිසුමක 

නියමයන්ට එම ගිවිසුවම් කාලසිමාව තුළ ගරු කරනු ලබයි. CLS රැස්වීවම් නිදහස සහ සාමූහික වක්වල් කිරීමට ගරු වකවේ 

බලන් . 

50.2.6 නිවාඩු දි  සහ නිවාඩු ප්රතිපත්ති සහ ක්රියාපටිපාටි  

නීතිවයන් අවශය නිවාඩු දි , අසනීප නිවාඩුව, වාේෂික නිවාඩුව, ප්රසූත නිවාඩුව, ීතෘ නිවාඩුව, පවුවල් හදිසි නිවාඩුව සහ 

වද්ශීය නීතිය මගින් අවශය වව ත් නිවාඩු සම්බන්ධවයන් පැහැදිලි ලිඛිත ප්රතිපත්ති සහ ක්රියාපටිපාටි සැපයුම්කරු සතු ය. 

සැපයුම්කරු වස්වකයින් වවත එහි නිවාඩු ප්රතිපත්තිය ඵලදායීව සන්නිවේද ය කරයි. සැපයුම්කරු එහි නිවාඩු ප්රතිපත්තිය 
ක්රියාත්මක කිරිමට වගකීමට බැඳි සිටි  කාේය මණ්ඩලය ඔවුන්වේ කාේයභාරයන් සහ වගකීම් සම්බන්ධවයන් පුහුණු කරනු 

ලබයි. 

පහත විවශ්ෂ අමතර අවශයතාවන්ට අනුකූලව, වද්ශීය නීතියට පටහැනි ව ාව  ප්රමාණයට සියලුම නීතිවයන් අවශය නිවාඩු 

දි  සහ නිවාඩු සැපයුම්කරු ලබා දිය යුතු ය: 

අසනීප නිවාඩුව  

වස්වකයින්ට රවට්ට නීතිවේ අවශයතාවන්ට අනුකූලව අසනීප නිවාඩුව ලබා වදනු ලැවබ්. 

නිේවද්ශිත පරිචයක් වලස, වද්ශීය නීතිය මගින් අවශය ව ාවූව ද, රජවේ සහතිකලත් ජවදයවරවයක් 

විසින් අවශයකර  පරිදි අසනිපය වහෝ තුවාලය සුවවිම සඳහා වසව්කයින්ට නිවාඩු ලබාදිය යුතු ය. 

ආරාවුලක් ඇති අවසථ්ාවක දී, සැපයුම්කරුවේ වියදමින් විකල්ප සුුසුකම්ලත් ජවදයවරවයකුවගන් 

වදවැනි මතයක් සැපයුම්කරුට ලබාගත හැකිය. 

වාේෂික නිවාඩුව 

වාේෂික නිවාඩුව නීතිය මඟින් අනිවාේය කර ව ාමැති රටවල්වල, වස්වකවයකුවේ අනුූරණය සහ ප්රතිලාභවල වකාටසක් 

වලස වාේෂික නිවාඩුව සැපයුම්කරු විසින් ලබාදීය යුතු ය. 

ප්රසූත නිවාඩුව 

වද්ශීය නීතිය මගින් අවශය ව ාවූවද, කාන්තා වස්වකයින් ව ාවගවූ ප්රසූත නිවාඩුවට හිමිකම් ලබයි. වියදම් අඩුකිරීම වැනි 

අසාමා ය තත්ව අවස්ථාවන් හැර, කාන්තා වස්වකයින් නිවාඩු ගැනීමට වපර ඔවුන්ට අදාළ වූ වව ස් ව ාවූ වහෝ සමා  

නියමයන් සහ වකාන්වද්සි මත ඔවුන්වේ රැකියාවට  ැවත පැමිණීමට හිමිකම ඇති අතර, වව ස් වලස සැලකීමට වහෝ 

වජයෂ්ඨතාව අහිමි කිරීමකට යටත් ව ාකළ යුතු ය. 

නිේවද්ශිත පරිචයක් වලස, වද්ශීය නීතිය අවම වශවයන් සති 14 ක ප්රසූත නිවාඩු සහතික ව ාකර  

අවසථ්ාවක, ILO මඟ වපන්වීමට අනුකූලව සති 14ක් පිරි ැමීමට සැපයුම්කරුවන් දිරිගන්වනු ලැවබ්. ඊට 

අමතරව, වද්ශීය නීතිය යටවත් ලබා ව ාවද  ීතෘ නිවාඩුව ලබාවද  ීතෘ නිවාඩු ප්රතිපත්තියක් 

සංවේධ ය කිරීමට ද සැපයුම්කරු දිරිගන්වනු ලැවබ්. 

ඔසේ නිවාඩුව 

ඔසේ නිවාඩුව වද්ශීය නීතිවයන් අනිවාේය ප්රතිලාභයක් වන්වන් ම් ඒ සඳහා වයෝගයතාව පරීක්ෂා කිරීමට කිසිු ශාරීරික 

පරීක්ෂණ ව ාපැවැත්විය යුතු ය. 



අනුපූරණය සහ ප්රතිලාභ නිසි කේලාවට කගවනු ලැකේ NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 131 වැනි පිටුව 

 

50.2.7 පහසුකම වසාදැමීම සහ වසව්ක සංඛයාව අඩු කිරීම  

වස්වක සංඛයාව අඩු කිරීම වහෝ වස්වකයින් අවසා  කිරීමට වහ්තුව  පහසුකම වසාදැමීවම් වහෝ වව ත් ආයතනික 

ප්රතිවුහගත කිරීවම් අවස්ථාවක දී, අවම වශවයන්, සැපයුම්කරු පහත සඳහන් පරිචයන් ඉටුකළ යුතු ය.  

දැන්වීම 

අදාළ සෑම අවස්ථාවක දී ම, වස්වකයින්, වස්වක නිවයෝජිතයින්, සහ නීතිමය අවශයතාවන්ට අනුකූලව, අදාළ රජවේ 

බලධාරීන් වවත වාතාවරණයන් යටවත් හැකි තරම් වේලාසනින් සමතිරික්තතාව/ වස්වක සංඛයාව අඩු කිරීම සම්බන්ධ 

දැන්වීම සහ අදාළ වතාරතුරු ලබාදිය යුතු ය.  

වසාදැමීම සහ වස්වක සංඛයාව අඩු කිරීම සඳහා තාේතිකය වහෝ නිේණායකය, ීඩාවට පත්විය හැකි වස්වක සංඛයාව, 

ප්රවේගයන්, සහ අවසන් කිරීම් කරවග  යාමට අවේක්ෂා කර  කාලසීමාව අදාළ වතාරතුරුවලට ඇතුළත් ය. 

අවම වශවයන්, සැපයුම්කරු එවැනි දැන්වීම, වහෝ දැන්වීම වවනුවට වගවීම (උදාහරණයක් වලස, දි  30 දැන්වීම ලබාදීම 

වවනුවට දි  30ක වැටුප වගවීම) සහ වද්ශීය නීතිය යටවත් අවශය පරිදි වතාරතුරු ලබාදිය යුතු ය. 

වවන්කිරීම 

සියලූම වවන්කිරිම්, සමාජ ආරක්ෂාව සහ වස්වක සංඛයාව අඩුකිරීමට අයත්ව  වස්වකයින්ට වද්ශීය නීතිය යටවත් හිමිකම් 

ලබ  අව කුත් වවන් කිරීවම් ප්රතිලාභ වගවීම. 

හිමිකම් මුදා හැරීම 

නීතිවයන් හිමිකම් ලබ  වවන්කිරීම් වගවීම වහෝ වව ත් ප්රතිලාභ ලබාගැනීවම් වකාන්වද්සියක් වලස යහපත් වසෞඛය පිළිබඳ 

ප්රකාශයක්, අත්හැරීවම් ලියවිල්ලක් වහෝ වව ත් අයිතිවාසිකම් නිදහස් කිරීම් තුළ සැපයුම්කරු විසින් වස්වකයින්වගන් අත්සන් 

ගැනීම අවශය ව ාවේ. පිළිගැනීමක් මත අභිමත වහෝ අමතර වවන්කිරීම් සහ ප්රතිලාභ ලැබීම සහ/ වහෝ හිමිකම් මුදාහැරීම 

කළයුතු බවට සැපයුම්කරුට වකාන්වද්සියක් පැ විය හැකි ය. 

සාමුහික වක්වල් කිරීවම් ගිවිසුම 

බලපෑමට ලක් වූ වස්වා නියුක්තිකයින් වෘත්තිය සමිතියක් වහෝ වස්වක සංවිධා යක් නිවයෝජ ය කර  අවස්ථාවක, පවත් ා 
සාමුහික වක්වල් කිරීවම් ගිවිසුම තුළ දක්වා ඇති වහෝ සැපයුම්කරු සහ වෘත්තිය සමිතිය වහෝ වස්වක නිවයෝජිතයින් අතර 

වව ත් ආකාරයකින් එකඟ වී ඇති පරිදි අදාළ සියලුම දැන්වීම, උපවද්ශ ය, වවන්කිරීම් වගවීම, පිටත ස්ථා ගත කිරීම වහෝ 

වව ත් ප්රතිලාභ සමඟ සැපයුම්කරු සම්ූේණවයන් අනුකූල විය යුතු ය. 

වසාදැමීවම් වහෝ වසව්ක සංඛයාව අඩුකිරීවම් අවසථ්ාවක දී, වද්ශීය නීතිය වහෝ සාමුහික වක්වල් කිරීවම් 

ගිවිසුම මඟින් අවශය කර  ප්රමාණයට අමතරව, සෘජුව වහෝ රජය, රාජය ව ාව  සංවිධා  (NGO) වහෝ 
වව ත් වතවැනි පාේශව්යන් සමඟ සම්බන්ිකරණවයන් පහත දැ ලබාවද  වමන් සැපයුම්කරුවන් 

දිරිගන්වනු ලැවබ්. 

උපවද්ශ ය 

සමතිරික්තතාවය/ වසව්ක සංඛයාව අඩු කිරීම වැලැක්වීමට වහෝ අවම කිරීමට ගනු ලබ  ක්රියාමාේග සහ 
වසව්කයින් මත වසව්ක සංඛයාව අඩු කිරීවම් අහිතකර බලපෑම් අඩු කිරීවම් ක්රියාමාේග සපුරාලීමට සහ ඒ 

පිළිබඳව උපවදස් දීමට අදාළ සෑම අවසථ්ාවක දී ම වසව්කයින්ට සහ වසව්ක නිවයෝජිතයින්ට අවසථ්ාව. 

ස්ථා මාරුව 

අවසථ්ාව ඇත් ම්, තුල ාත්මක වැටුපකට රට තුළ අන් අයට අයත් පහසුකම්වලට ස්ථා  මාරු ලබා දීමට 

අවසථ්ාව. 

අභියාච  ක්රියාවලිය 

වසව්ක සංඛයාව අඩුකිරීවම් ක්රියාවලිය තුළ ප්රතිචාර දැක්වීමට, අභිවයෝග කිරීමට වහෝ අභියාච  සිුකිරීමට 

අවසථ්ාවක් වසව්කයින්ට ලබාවද  ක්රියාවලියක්. 

පිටත ස්ථා ගතකිරීම /රඳවාගැනීවම් සහය 

උදාහරණවලට ඇතුළත් විය හැක්වක්: 

• ආසන් වේ ඇති සමා  කේමාන්තවල වහෝ ප්රජාව තුළ  ැවත වසව්වේ වයදීවම් අවස්ථා 
වසව්කයින්ට වසායා ගැනීමට සහයව  රැකියා බැංකු වහෝ වව ත් දෑ පිහිටුවීම 

• අ ාගත රැකියා විවෘතවිම් සම්බන්ධවයන් වසව්කයින් දැනුවත් කර  ක්රියාවලියක් සථ්ාපිත කිරිම 



අනුපූරණය සහ ප්රතිලාභ නිසි කේලාවට කගවනු ලැකේ NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 132 වැනි පිටුව 

 

• අළුතින් බඳවා ගැනීම් තුළ ප්රමුඛතාව ලබාදීම මගින් පිඩාවට පත් වසව්කයින්ට සහයවීම සඳහා 

අ ාගත වසව්ා වයෝජකයින් පිළිබඳ වද්ශීය මාධය කැඳවීම් තුළ වගවූ දැන්වීම් පළකිරීම. 

ජවදය ප්රතිලාභ  

නීතිවයන් අවශය වදයට අමතරව, ගේභණී වසව්ිකාවන්ට සහ සැලකිය යුතු ජවදය වකාන්වද්සි සහිත 

වසව්කයින්ට ඔවුන්වේ තත්ත්වයට අනුරූපව අමතර සහය ලබාදීම. 

රජවේ ප්රතිලාභ ලබාගැනීවම් දී සහයවීම 

වසව්කයින්වේ අයිතිය පිළිබඳ ඔවුන් දැනුවත් කිරීම සහ සුුසු වද්ශීය රජවේ ආයත ය සමග 

සම්බන්ිකරණය වමයට ඇතුළත් විය හැක. උදාහරණයක් වලස, රාජය ආයත , සුුසු රාජය ව ාව  

සංවිධා  (NGO) තිබීම, රජවේ සහය ලබා ගැනීවම් ආකෘතිපත් පිරවීවම් දි වසව්කයින්ට වතාරතුරු සහ 
සහය ලබාදීම සඳහා පහසුකවම් දී වහෝ ආසන්  පහසු සථ්ා යක සැසි පැවැත්වීම සහ රජවේ පුහුණු 

වැඩසටහන් සඳහා ප්රවේශය. 

50.2.8 සාධාරණ වැටුපක ප්රගම  සාක්ෂාත්කරණය 

යම් අභිමත ආදායම ඇතුළුව වස්වකයින්වේ මූලික අවශයතා සපුරාලීමට කාලය සමඟ වස්වකයාවේ අනුූරණය (වැටුේ සහ 

ප්රතිලාභ) ක්රමවයන් වේධ ය ව  ක්රියාවලියක් සංවේධ ය වකාට ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා සැපයුම්කරු බැඳී සිී. වමම බැඳීම 

සපුරාලීමට සැපයුම්කරුට ගතහැකි ක්රියාමාේගවලට උදාහරණ පහත දැක්වේ. 

වැටුේ සහ ප්රතිලාභ වගවීම 

අවම වශවයන් වද්ශීය නීතිය මගින් අවශය අවම වැටුප වහෝ පවත් ා වැටුප ය  වදවකන් ඉහළ වැටුප සහ නිවාඩු දි  සහ 
නිවාඩු ඇතුළුව නීතිවයන් අනිවාේය ප්රතිලාභ සම්ූේණවයන් සහ කාලී ව එහි වස්වකයින්ට වගවීම සඳහා සංග්රහවයහි සහ 

CLS හි දක්වා ඇති අවශයතාවන්ට අඛණ්ඩව අනුකූල වීම සහ සමාජ රක්ෂණය පිළිබඳ සියලුම වරගුලාසිවලට අනුකූල වීම. 

වගවීවම් ක්රම 

පහත ප්රතිෂ්ඨාවන් මත පද ම් වී වස්වක අනුූරණය විිමත්ව සමාවලෝච ය කර ගැලීම් සිුකර  වගවීම් ක්රමයක් ස්ථාපිත 

කිරිම: 

• වද්ශීය නීතිය යටවත් අවශය අවම වැටුප. 

• සැපයුම්කරුවේ වයාපාර අවශයතා. 

• සමාගම තුළ විවිධ මට්ටටවම් වස්වක අධයාප ය, දක්ෂතාව, පුහුණුව, වෘත්තීයමය පළපුරුද්ද, සහ ත තුර. 

• තනිපුද්ගල සහ සාමුහික කාේයසාධ ය අගය කර  අනුූරණය දිරිදීම ා වැඩසටහන්. 

• සමා  සමාගම් සහ/වහෝ ශ්රම වවවළඳවපාල තුළ ප්රධා  තරඟකරුවන්වේ වැටුේ පරිචයන් සැසැඳීම මත පද ම් වී 

තරඟකාරි වැටුපක් වගවීම. 

• උද්ධම ය සහ පාරිවභෝගික මිලගණන්වල වව ස්වීම්වලට සාවේක්ෂව වැටුේ නියාම ය සහ ඒ තුළින් වස්වකයින් 

තතය කාලය තුළ ඔවුන්වේ වැටුේ ඛාද ය වීමකට යටත් ව ාවේ. 

• සමා  වැඩ සඳහා සමා  වගවීම් ලබාදීම සහ වව ත් ආකාරයකින් වව ස් වලස ව ාසැලකීවම් අනුූරණ පරිචයන් 

ක්රියාත්මක කිරීම. 

• වස්වකයින් අික පැය ගණ ක් වස්වය කිරීම අවශය ව ාව  බව සහ යම් අතිකාල පැය සඳහා වාරික අනුපාතවලට 

වගවනු ලබ  බවට සහතික වන් . 

ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පිළිවවත් 

වමම CLS හි ඇති වගකීම් පිළිබිඹු කිරීම සඳහා ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පටිපාටි ස්ථාපිත කිරීම වහෝ ප්රතිසංවිධා ය කිරීම. ස්වකීය 
කාේයභාරය සහ වගකීම් සම්බන්ධවයන් අනුූරණ ක්රම ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා එහි වගකිව යුතු කාේය මණ්ඩලය පුහුණු 

කිරීම. 

සන්නිවේද ය සහ සමාජ සංවාදය 

අනුූරණය පිළිබඳ ප්රමාණවත් හා අඛණ්ඩ වතාරතුරු වස්වකයින්ට ලබා දීම සහ වද්ශීය නීතියට අනුකූලව, එහි වසව්කයින්වේ 

සංගම් නිදහස සහ සාමූහික වක්වල් කිරීම සඳහා ඇති අයිතිවාසිකම්වලට ගරු කිරීම. 

පුහුණුව හා සංවේධ ය 

වමවහයුම්කරුවන්, අධීක්ෂකවරුන් (කණ්ඩායම් සහ කණ්ඩායම්  ායකයින්), කාේය මණ්ඩලය සහ කළම ාකරුවන් 



නිතිපතා රැකියාව සපයනු ලැකේ NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 133 වැනි පිටුව 

 

ඇතුළුව, සමාගවම් සියලුම මට්ටටම්වල වස්වක කාේය සාධ ය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා පුහුණුව සහ වස්වක සංවේධ  

වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කිරීම. 

  

 ප්රවල්ඛ  

1.3 ප්රවල්ඛ  බලන් . 

 වයාමු 

සාධාරණ කම්කරු සංගමය (FLA) චේයාධේම පද්ධතිය 

ILO සම්මුතිය අංක 158, රැකියා සම්මුතිය අවසන් කිරීම (1982) 

 නිතිපතා රැකියාව සපයනු ලැවබ් 

 ප්රමිතිය 

වද්ශීය නීතිය හා පුහුණුව තුළින් ස්ථාපිත පිළිගත් රැකියා සම්බන්ධතාවයක පද ම මත වස්වාවන් ඉටු කරනු ලැවබ්. Nike 

නිෂ්පාදිත නිෂප්ාද ය සඳහා සැපයුම්කරු කිසිු ආකාරයක නිවවස් සිට වැඩ කිරීවම් විිවිධා යක් භාවිත ව ාකරයි. 

 අවශයතා 

51.2.1 ලියාපදිංිය 

වස්වකයින් ලියාපදිංි කිරීම සම්බන්ධවයන් සැපයුම්කරු වද්ශීය නීතිවේ අවශයතාවයන්ට අනුකූල වේ. 

51.2.2 රැකියා ගිවිසුම් 

කම්කරුවන්ට ලිඛිත රැකියා ගිවිසුමක් තිබිය යුතු ඕ ෑම අවශයතාවයක් වමන්ම එම වස්වා ගිවිසුම්වල නියමයන්, කාලසීමාව 

සහ / වහෝ අළුත් කිරීම ඇතුළුව වස්වා නියුක්ති ගිවිසුම් භාවිත කිරීම සම්බන්ධවයන් සැපයුම්කරු වද්ශීය නීතිවේ 

අවශයතාවයන්ට අනුකූල වේ. 

වස්වකයාවේ භාෂාවවන් ලියනු ලබ , වස්වකයාවේ රැකියා වකාන්ත්රාත්තුවේ දක්වා ඇති නියමයන් සැපයුම්කරු විසින් 

සම්ූේණවයන් පැහැදිලි කරනු ලබයි. 

රැකියා ගිවිසුම් භාවිත කර  විට, වස්වයට ඇතුළුවීමට වපර වස්වකයාවේ භාෂාවවන් රැකියා ගිවිසුවම් පිටපතක් වස්වකයින්ට 

ලබා වද්. 

51.2.3 තාවකාලික වසව්කයින් සහ වකටිකාලී  ගිවිසුම් භාවිතය 

තාවකාලික ශ්රමය (ශ්රමය පමණක් ගිවිසුම්ගත) අික වලස භාවිතා කිරීම වහෝ වකටි කාලී  වහෝ ස්ථාවර කාලී  ගිවිසුම් 
භාවිතා කිරීම තුළින් නිතය රැකියා සම්බන්ධතාවවයන් පැ   ගි  වද්ශීය කම්කරු වහෝ සමාජ ආරක්ෂණ නීති යටවත් පවති  

බැඳීම් සැපයුම්කරු වළකා ව ාගනී. 

නීතයානුකූලව අවසර දී ඇති විටක, තාවකාලික වස්වකයින් භාවිතා කිරීම සිු කළ යුත්වත් සෘතුමය කාේයයන් වහෝ ඉහළ 
ඉල්ලීමක් සහිත කාල සපුරාලීම සඳහා වහෝ වසරකට අඩු වකටි කාලී  පුරේපාඩු වහෝ කාේය මණ්ඩල අවශයතා සපුරාලීම 

සඳහා පමණි. 

තාවකාලික වස්වකයින් වහෝ වකටිකාලී  ගිවිසුම් අික වලස භාවිතා කළ හැකි අවස්ථාවලට නිදසුන් අතර: 

• අඛණ්ඩ රැකියා අවශයතාවයක් සපුරාලීම සඳහා වසරකට වැඩි කාලයක් තාවකාලික වස්වකයින් පුළුල් වලස භාවිතා 

කිරීම. 

• එකී භාවිතයන් මඟින් වස්වකයින්ට වවන් කිරීවම් වැටුේ, සමාජ ආරක්ෂණ නිල කාලය සහ වව ත් ප්රතිලාභ සඳහා 

ූේණ අයිතිය අහිමි ව  අවස්ථාවක වකටි කාලී  ගිවිසුම් පුළුල් වලස අලුත් කිරීම. 

• සාමා යවයන්, නිෂ්පාද ය කිරීවම් දී සැපයුම්කරුවේ ස්ථා යක සිටි  කම්කරුවන්වගන් 15% කට වඩා 

තාවකාලික වස්වකයින් වහෝ වකටිකාලී  වකාන්ත්රාත්තු මත සිටින් න් ව  විට. 



නිතිපතා රැකියාව සපයනු ලැකේ NIKE  ායකත්ව ප්රමිති සංග්රහය 

 

ආපසු මුු ට | 134 න් 134 වැනි පිටුව 

 

වමම ප්රවද්ශවේ රැකියා නීති සහ පරිචයන් සංකීේණ ව  අතර රටින් රටට සැලකිය යුතු වලස වව ස් වේ. වමම CLS අදාළ 

කර ගැනීම වද්ශීය නීතියට අනුව තීරණය වේ. 

51.2.4 ආධුනික වැඩසටහන් 

රීතියක් වලස, ආධුනික වැඩසටහන් වල ප්රතිඵලය වලස වැටුේ වගවීම වහෝ වස්වක ප්රතිලාභ ලබාදීම සාමා ය කම්කරුවන්ට 

ලබා වද  ප්රමාණයට වඩා අඩු වීම ව  විට. පුහුණු වැටුේ වගවීම් වහෝ ආධුනිකත්ව වැඩසටහන් සඳහා සහභාගී වීමට ඉඩ 

ව ාවද්. 

වයතිවේකයක් වලස, එකී වැඩ සටහ  එක් එක් සිද්ිය අනුව අනුමත කළ හැකි අවස්ථාවන්වන්: 

• වද්ශීය නීතිය වවනුවවන් වමන් ම එයට අනුකූලව සපයනු ලැබීම. 

• රැකියා කුසලතා ලබා දීවමන් වහෝ නිතය රැකියාවකට වයාමු කිරීවමන් පුහුණුවන් න්වේ යහපත සඳහා නිේමාණය 

කර තිබීම. 

• වැඩසටහ  සඳහා අභයාසලාභීන්වේ සහභාගීත්වය කාල සීමාව තුළ සීමිතය (සාමා යවයන් මාස හයකට වඩා වැඩි 

ව ාවේ). 

• අභයාසලාභීන්ට නීතයානුකූල අවම වැටුවපන් වහෝ ඊට වැඩි වටි ාකමකින් වන්දි වගවනු ලැවබ්. 

• රැකියා සම්බන්ධතාවවයන් පැ   ගි  කම්කරු වහෝ සමාජ ආරක්ෂණ නීති යටවත් සැපයුම්කරුවේ බැඳීම් මග හැරීම 

සඳහා වමම වැඩසටහ  භාවිතා ව ාවකවේ. 

51.2.5 නිවවස් සිට වැඩ කිරීවම් කටයුතු තහ ම් කර ඇත 

සැපයුම්කරු වක්තය සහ CLS, සමඟ අනුකූල ද යන්  තහවුරු කර ගැනීම සඳහා, සැපයුම්කරු Nike, Inc. නිෂ්පාදිත 

නිෂ්පාද ය කිරීම සඳහා කිසිු ආකාරයක නිවවස් සිට වැඩ කිරීවම් විිවිධා යක් භාවිතා ව ාකරයි. වමයින් අදහස් කරන්වන් 

කම්කරුවන් Nike වස්වා ස්ථා වයන් පිටත Nike නිෂ්පාද  කටයුතු සිු ව ාකර  බවයි. 

වව ත් ගැනුම්කරුවන් සඳහා (Nike ව ාව  නිෂ්පාද ) නිවවස් සිට වැඩ කිරීවම් විිවිධා  සලසා ඇති විට, සැපයුම්කරු 

විසින් Nike, Inc. නිෂ්පාද ය හිතාමතා වහෝ ව ාදැනුවත්ව නිවවස් සිට සකස් ව ාකළ බවට සහතික කිරීමට පද්ධතියක් 

ස්ථාපිත කිරීම සහ නිරූපණය කිරීම සිු කරනු ලබයි. 

 ප්රවල්ඛ  

1.3 ප්රවල්ඛ  බලන් . 


