
 

 

 

විෂයය : ඉංජිනේරු තාක්ෂණනේදය 

නිපුණතාවය : 3 -ආරක්ෂාව හා ස ෞඛ්යය 

තහවුරු වූ වැඩ 

පරි රයක් සගාඩ නගයි. 

නිපුණතා මට්ටම : 3.1- 3.5 

 

 

 

 

 

 

සැකසුම : වයඹ පළාත් අධ්යාපන  සෙපාර්තසේන්තුව - W.P.L. දුලානි, S.N.S. විමලසිරි, A.M.T.D. අමරසිිංහ , 

E.M.P.P.K ඒකනායක. ,J.M.R.R.K. ජයසකාඩි 



3. නසෞඛ්යය හා ආරක්ෂාව 

3.1 ආරක්ෂාකාරී වැඩ පරිසරයක් ඇති කිරීම  

අපසේ එදිසනො ජීවිතසේදී අප නිවස ේ, පා සේ, මහාමාර්ගයක සහෝ වැඩබිමක ආදී කිනේ  ේථානයක 

සිටියත් අනුරක් සිදුවිය හැකිය. එබැවින්ත ආරක්ෂාව පිළිබඳව  ැලකිලිමත්විය යුු අතර සිදුවිය හැකි 

අනුරු වළක්වා ගැනීමට අවශ්ය ක්රියාමාර්ග ගත යුුය. 

අපි සමහිදී කර්මාන්තත ශ්ාලාවක සහෝ ඉදිකිරීේ වැඩබිමක සිදුවන අනුරු පිළිබඳව  ලකා බලමු. 

1. කර්මාන්තත ශ්ාලාවක සහෝ ඉදිකිරීේ වැඩබිමක සිදුවන අනුරු සමානවාෙ ? 

2. ඒවාට බලපාන සහේු සමානවාෙ? 

3. කර්මාන්තත ශ්ාලාවක සහෝ ඉදිකිරීේ වැඩබිමක සිටින ස ේවයයන්ත  හ ස ේවකයන්ත අතරින්ත 

ආරක්ෂාව සකසරහි වගකිය යුු වන්තසන්ත කවුරුන්තෙ? 

4. ඔවුන්ත  ු වගකීේ සමානවාෙ? 

5. ඔවුසනාවුන්තසේ වගකීේ නිසියාකාරව ඉටු කිරීසමන්ත ආයතනයට  හ ඔවුන්තට අත්කර ගත හැකි 

ප්රතිලාභ සමානවාෙ? 

6. ඔවුසනාවුන්තසේ වගකීේ නිසියාකාරව ඉටු සනාකිරීසමන්ත පාඩු සිදු වන්තසන්ත කා හටෙ? 

7. එම අවාසි හා අවාසිොයක අව ේථා  සමානවාෙ? 

 

පහත ෙැක්සවන්තසන්ත කර්මාන්තත ශ්ාලාවක සහෝ ඉදිකිරීේ වැඩබිමක සිදුවන අනුරු කිහිපයකි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 රූපය 



 

 

 

1,2 හා 3 රූප ුසනන්ත ෙැක්සවන්තසන්ත උ ේ  ේථානවල වැඩ කිරීසේදී සිදුවන අනුරුය. 

4  හ 5 රූප වලින්ත ෙැක්සවන්තසන්ත යන්තර භාවිතසේදී සිදුවන අනුරු සේ. 

6  හ 7 රූප වලින්ත ෙැක්සවන්තසන්ත වාහන  ේබන්තධ්සයන්ත සිදුවන අනුරු සේ. 

8 රූපසයන්ත ෙැක්සවන්තසන්ත සනාසිු සල  වැඩබිම කඩා වැටීමකට ලක්වන අව ේථාවකි. 

9 රූපසයන්ත ෙැක්සවන්තසන්ත ගිනි ගැනීමකට ලක්වූ අව ේථාවකි. 

නමම අනතුරු සිදු වීමට බලපාන නහේතු විය හැකි වේනේ, 

➢ අධික සේගය හා අපරික්ෂාකාරී බව   

➢ තමා සිදු කරන වැඩය පිළිබඳව මනා අවසබෝධ්යක් හා අවධ්ානයක් සනාමැති වීම. 

➢ ගුණාත්මක බැවින්ත යුු ද්රවය,ආවුෙ හා උපකරණ භාවිත සනාකිරීම. 

➢ නිවැරදි ක්රමසේෙ භාවිත සනාකිරීම. 

➢ මානසික ඒකාග්රතාවය සනාමැති වීම. 

➢ විඩා ගතිසයන්ත යුුව කාර්යයන්ත හි නියැලීම. 

➢ වැඩ කිරීමට ඇති අකැමැත්ත 

➢ ආරක්ෂක  ිංඥා පිළිබඳ ෙැනුවත්භාවය සනාමැති වීම සහෝ ඒවා සනාපිළිපැදීම. 

වැඩබිමක නසෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව නකනරහි වගකිව යුත්නත් කවුද? 

වැඩබිමක ආරක්ෂාව සකසරහි ස ේවයයා  හ ස ේවකයා යන සෙපාර්ශ්ේවය ම වගකිව යුු සේ. පහත 

ෙැක්සවන්තසන්ත එම සෙපාර්ශ්ේවසයන්ත ම සිදු විය යුු වගකීේ සේ. 

නසේවය වගකීම් 

1. ස ේවකයින්ත  ඳහා ආකර්ෂණීය වැටුපක් ලබා දීම. 

2. වැටුප් වර්ධ්ක,ස ේවසේ උ  ේ කිරීේ, උත් ව දීමනා යනාදිය ලබා දීම. 

3. ස ේවකයන්ත  ඳහා ආරක්ෂාකාරී වැඩබිමක් ඇති කිරීම. 



උො :රූපසේ ෙැක්සවන පරිදි  ඉතා උ  සගාඩනැගිලි වල පලිංචි ඇති  ේථානවල ආරක්ෂක ෙැේ එේවා 

තිබීම. 

 

    

 

 

 

4. සුවොයක පරි ර වටපිටාවක් ඇති කිරීම. 

➢ ප්රමාණවත් ආසලෝකය හා වාතාශ්රය ලැසබන පරි රයක් නිර්මාණය කිරීම. ේවාභාවික 

ආසලෝකය හා වාතාශ්රය සනාලැසේ නේ කෘත්රීම ආසලෝකය හා වාතාශ්රය ලබා දිය යුුය.  

 

➢ පහසුසවන්ත ඇුළු විය හැකි හා පිට විය හැකි සොරටු  ේථාපනය කිරීම  

 

➢ යන්තර සුර  ේථාපනසේදී ප්රමාණවත් ඉඩකඩක්  හිතව  ේථාපනය කිරීම. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ අවොනේ  හිත  ේථාන වල අවොනම ඉවත් කිරීම සහෝ අවොනම ඉවත් කිරීමට සනාහැකි  ේථාන සවන්ත 

කර තැබීම. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. නිවැරදි ගුණාත්මක තත්වසේ ආවුෙ හා උපකරණ  ැපයීම. 

➢ ස ේවකයින්තට ආවුෙ හා උපකරණ  ැපයීසේදී ඒවාසේ ගුණාත්මක තත්ත්වය විම ා බලා 

භාවිතයට සනාසුදුසු උපකරණ ඉවත් කර සුදුසු උපකරණ පමණක්  ැපයීම. 



 

 

 

 

 

 

➢ යන්තර සුරවල ආවරණ සනාමැති නේ එම ආවරණ  වි කර භාවිතයට ලබා දීම.  
➢ යන්තර සුර නිසි කලට නඩත්ු කටයුු සිදු කිරීම.(සකාට ේ සීරුමාරු කිරීම සහෝ සකාට ේ ගලවා 

අලුත් සකාට ේ  වි කිරීම.) 

 

6. කාර්යයට උචිත ආරක්ෂක පැළඳුේ හා උපකරණ  ැපයීම. 

  උො : පහතින්ත ෙැක්සවන්තසන්ත සවේඩිමක් සිදු කරන අව ේථාවකදී ලබා දිය යුු ඊට  උචිත ආරක්ෂක 

පැළඳුේ හා උපකරණ කට්ටලයකි. 

 

  

 

 

 

 

7. නිවැරදි වාර්තා තබා ගැනීම. 

 

➢ ස ේවකයින්ත විවිධ් කාර්යයන්ත වලට සයාෙවන අව ේථා වලදී. 

➢ යේකිසි අවොනේ ඇති අව ේථා පිළිබඳව. 

➢ ස ේවකයින්තසේ පවතින විසශ්ේෂ සරෝගී තත්ත්වයන්ත පිළිබඳව. 

➢ ස ේවකයින්තසේ සයෝගයතා පරීක්ෂණ  හතික. 

➢ ස ේවකයින්තට සිදු වන ුවාල සහෝ අනුරු පිළිබඳව.  

➢ සේපළ වලට සිදුවන අලාභ හානි පිළිබඳව.  

➢ යන්තර සුර නඩත්ු අව ේථා.  

➢ යන්තර සුර භාවිතසයන්ත ඉවත් කරන අව ේථා. 

➢ නව යන්තර සුර භාවිතයට සයාො ගන්තනා අව ේථා යන විවිධ් අව ේථා  ඳහා නිවැරදි වාර්තා තබා 

ගැනීම සිදු කළ යුුය. 

 

8. ස ෞඛ්ය  ේපන්තන පරි රයක් ඇති කිරීම හා ඒ පිළිබඳ උපසෙ ේ ලබා දීම. 

සේ  ඳහා පහත සේ ඉටු කළ යුුය. 

➢ පිරිසිදු ආහාර හා ජලය ලබා දීම. 



➢  නීපාරක්ෂාව ලබා දීම. 

➢ අපද්රවය නිසි සල  බැහැර කිරීසේ ක්රමසේෙ තිබීම. 

➢ ආහාර ගැනීමට සපර අත් ස ේදීම, පිරිසිදු නිල ඇඳුේ භාවිතය වැනි මනා ස ෞඛ්ය පුරුදු පිළිබඳව 

ස ේවකයින්ත ෙැනුවත් කිරීම.  

 

9. මනා වැඩ සුපරීක්ෂණය: ස ේවකයින්ත අොළ කාර්යසයහි නිවැරදිව නිරත සේ ෙැයි යන්තන ස ායා 

බැලීම. 

 

10. ස ේවකයින්ත පුහුණු කරවීම  හ ස ේවකයින්ත හට ආරක්ෂාව පිළිබඳ උපසෙ ේ ලබා දීම 

➢ නවක ස ේවකයන්ත ස ේවසයහි සයාෙවන අව ේථාවලදී. 

➢ භාවිතය  ඳහා අලුතින්ත යන්තර හඳුන්තවා දීසේදී. 

➢ ක්රියාවලින්ත හඳුන්තවා දීසේදී. 

➢ සවනත් ස ේවා  ඳහා මාරු කළ අව ේථා වලදී. 

➢ තාවකාලික /සකාන්තරාත් ස ේවකයන්ත ස ේවසයහි සයාෙවන අව ේථා වලදී.  

යන  ෑම අව ේථාවකදීම ස ේවකයින්ත පුහුණු කිරීම කරවීම  හ ස ේවකයින්ත හට ආරක්ෂාව පිළිබඳ 
උපසෙ ේ ලබා දීම සිදු කළ යුුය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. හදිසි සොරටු  ේථාපනය කිරීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. ආරක්ෂාව පිළිබඳ ෙැන්තවීේ පුවරු ප්රෙර්ශ්නය කිරීම. 

 

 

                                            

නසේවකයිේනේ වගකීම් 

1. යන්තර සූර භාවිතසේදී ආරක්ෂාව තහවුරු කර ගැනීම. 

➢ සෙෝෂ  හිත උපකරණ භාවිත සනාකිරීම. 

➢ යන්තර ක්රියාත්මකව පවතින විට සකාට ේ සීරුමාරු කිරීම සහෝ සකාට ේ ඉවත් කිරීම. 

➢  ආරක්ෂිත ඇඳුේ පැළදුේවලින්ත  ැරසී කාර්ය සිදු කිරීම. 

 

  

 

 

 

➢ ආවරණ  හිත උපකරණවල ආවරණ ඉවත් සනාකර උපකරණ භාවිත කිරීම. 

පහත ෙැක්සවන්තසන්ත ආවරණයක් සනාමැතිව නිමැදුේ යන්තරයකින්ත වැඩ සිදු කරන අව ේථාවක්  හ 

එස ේ සිදු කිරීසමන්ත සිදුවූ අනුරක්  හ ආවරණය සනාමැති නිමදුේ යන්තරයක්  හ ආවරණය  හිත 

නිමැදුේ යන්තරයකි. 

 

  

 

 

 

 ආවරණය සනාමැතිව 

නිමැදුේ යන්තරය භාවිතා 

කරන අව ේථාවක් 

ආවරණය 

සනාමැති නිමැදුේ 

යන්තරය 

ආවරණය  හිත නිමැදුේ 

යන්තරය 
ආවරණය සනාමැතිව 

අනුරට පත් වූ 

අව ේථාවක් 



 

2.  කාර්යයක නිරත විය යුත්සත් සහාඳ මානසිකත්වයකින්ත  හ ශ්ාරීරික සයෝගයතාවයකින්ත 

යුුවය. 

3. තමා භාවිත කරන යන්තර සුර සහෝ ආවුෙ හා උපකරණ පිළිබඳව මනා අවසබෝධ්යක් සහෝ 

පුහුණුවක්  හිත වීම.  

4. සිදු කරන වැඩය පිළිබඳව අවධ්ානසයන්ත කටයුු කිරීම. 

උො: විදුලිය  ේබන්තධ් කාර්යයන්තහි, සතතමනය  හිත  ේථානවල සහෝ සතතමනය  හිත අත් 

ඇතිව සහෝ රැහැන්ත පරිවරණ පළුදු වී ඇති උපකරණ  හිත අව ේථාවලදී නිරත සනාවීම. 

 

කර්මාේත ශාලාවක නහෝ ඉදිකිරීම් වැඩබිමක සිදුවන අනතුරු නනා වැළැක්වීම නිසා නබානහෝ නදනාට 

අවාසි සිදුනේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අපි එක් එක් පාර්ශ්ේවයන්තට ස ෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව පිළිබඳ සනා ැලකිලිමත් වීසේදී සිදු වන අවාසි පිළිබඳව 

සවන්ත සවන්ත වශ්සයන්ත  ලකා බලමු. 

ආයතනයට අත්වන අවාසි 

• ස ේවය  ඳහා වාර්තා සනාකරන ස ේවක පිරි  වැඩි වීම . 

ආයතනය පිළිබඳ විශ්ේවා ය කඩවීම නි ා හා අනුරු වලට මුහුණ පෑ ස ේවක පිරි ේ වැඩි වීම නි ා 

ස ේවකයින්තසේ පැමිණීම දුර්වල වීම. 

• තම ආයතනයට නවක ස ේවකයන්ත බඳවා ගැනීසේ දුෂේකරතා මු වීම.  

ආයතනය පිළිබඳ සතාරුරු  මාජගත වීම නි ා නවක ස ේවකයින්ත එම ආයතනසේ රැකියා 

අව ේථා  ඳහා ඉේලුේ සනාකිරීම. 

පාඩු සිදු
වන්තසන්ත
කාටෙ

තමන්තට

යැසපන්තනන්තට

ස ේවා 
සයෝජකයාට 
(ආයතනයට)

රටට



 

• නිෂේපාෙන ශීඝ්රතාවය පහත බැසීම. 

අනුරු බහුල වීම  හ ස ේවක හිඟ භාවය නි ා නිෂේපාෙන ශීඝ්රතාවය පහත බසී. 

• ආයතනය  ඳහා ස ේවාසයෝජයකසයෝ සනාමැති වීම. 

ආයතනය පිළිබඳ සතාරුරු  මාජගත වීම  හ කාර්යක්ෂම ස ේවයක් ඉටු සනාවන ආයතනයක් 

යැයි  ැලකීම නි ා  

• කාලය නා ේති වීම. 

අනුරු බහුල වීසේදී එම අනුරු වලට ලක්වූ පුේගලයින්ත පිළිබඳ ස ායා බැලීම,සුළු ුවාල ඇති 

අයට  ප්රථමාධ්ාර ලබා දීම සහෝ සරෝහේ ගත කිරීේ  ඳහා ,අනුරු සිදුවූ  ේථානයට වැඩි ස ේවක 

පිරි ක් එකු වීම සහේුසවන්ත ස ේවසේ සයසෙන කාලය අපසත් යාම. 

• මුෙේ නා ේති වීම. 

අනුරට ලක්වූ ස ේවකයින්තට සහෝ ස ේවක පවුේ වලට වන්තදි සගවීමට සිදු වීම, හානි වූ සේපළ 

පිළි කර කිරීමට සිදුවීමසහෝ ප්රතිනිර්මාණය කිරීමට සිදු වීම යනාදිය  ඳහා මුෙේ වැය වීම. 

• සේපල හානිය 

 

නසේවකයිේට ලැනබන අවාසි 
 

• ආබාධ්  හිත වීම. 

• තම ජීවිතය අහිමී වීම  

• අවිශ්ේවා සයන්ත යුුව කාර්යය සිදු කිරීමට සිදු වීම. 

• තමාසේ ආෙරණීයයන්තට තමාව අහිමිවීම. 

 

අපි එක් එක් පාර්ශ්ේවයන්තට ස ෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව පිළිබඳ  ැලකිලිමත් වීසේදී සිදු වන වාසි පිළිබඳව 

සවන්ත සවන්ත වශ්සයන්ත  ලකා බලමු. 

ආයතනයට  ලැනබන වාසි 

• ස ේවකයින්ත අඛ්ණ්ඩව වැඩවල නිරත කිරීසේ හැකියාව 

• ඵලොයීතාවය 

• සේපල සුරක්ෂිතභාවය  

• ස ේවක සනා පැමිණීම අවම වීම. 

• මුෙේ ඉතිරි වීම 

• නිෂේපාෙන ශීඝ්රතාවය ඉහළ යාම 

• අනුරු අවම වීම.  

• පිළිගැනීමක් ඇති ආයතනයක් බවට පත්වීම. 



 

නසේවකයිේට ලැනබන වාසි 

• ආබාධ් අවම වීම. 

• තම ජීවිත සුරක්ෂිතභාවය 

• විශ්ේවා සයන්ත යුුව කාර්යය සිදු කිරීමට හැකි වීම. 

• තමාසේ ආෙරණීයයන්තට තමාව අහිමි සනාවීම. 

 

සමාජයට/ රටට  ලැනබන වාසි 

 
• තම  මීපතයන්ත ආරක්ෂා වීම. 

• රාජය මුෙේ ඉතිරි වීම. 

•  ිංවර්ධ්න සේගය ඉහළ යාම. 

• දියුණු රටවේ අතරට එක්වීම. 

 

ඉහත  ඳහන්ත කළ වාසි අවාසි ගත් කල වැඩබිේ ස ෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව මගින්ත අනුරු වළක්වාසගන 

ස ෞඛ්ය  ේපන්තන වැඩ පරි රයක් ඇති වීසමන්ත ස ේවය ස ේවක සෙපක්ෂයටම යහපතක් සිදු වන අතර 

සමම යහපත  ල ේවා ගැනීම  ඳහා එනේ  ස ෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව පවත්වාසගන යාම  ඳහා නීති  ේථාපිත 

කර ඇති අතර ඊට අොළ ප්රමිති හා අණපනත්  මබන්තධ්ව පහත  ාකච්ඡා සකසර්. 

 

ආරක්ෂාව සඳහා ජාතයේතර ප්රමිති 

• අපි නිතරම අහන ෙකින ආරක්ෂාව  මබන්තධ් වැකියකි; ‘Safety First’ .එනේ යේ කාර්යයකදී 

පළමුසවන්තම  ැලකිය යුු වන්තසන්ත අපසේ ආරක්ෂාවයි. 

• ජාතයන්තතර කේකරු  ිංවිධ්ානය නිකුත් කර ඇති ෙත්ත වලට අනුව දිනකට 7600 කට වැඩි ස ේවක 

පිරි ක් රැකියා ආශ්රිත අනුරුවලින්ත සහෝ සරෝගවලින්ත මිය යති. 

• එබැවින්ත ස ේවය  හ ස ේවක යන සෙපක්ෂසේම ආරක්ෂාව  ඳහා ජාතයන්තතර ප්රමිති  ක ේ කර ඇත. 

• සමම ජාතයන්තතර ප්රමිති  ක ේ කිරීම සහේුසවන්ත ව රකට මිලියන කට ආ න්තන ජීවිත  ිංඛ්යාවක 

ජීවිත සේරා ගැනීසේ හැකියාව ලැබී ඇත. 

සේ  ඳහා ජාතයන්තතරව පිළිගත් නීති සහවත් සරගුලාසි ක්රම 2ක් හඳුන්තවා දී ඇත. 

1. ජාතයන්තතර ප්රමිති  විධ්ානය මගින්ත ලබා දී ඇති ස ෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව  ේබන්තධ් සරගුලාසි      

(ISO 45001,OHSAS 18001) 

2. ජාතයන්තතර කේකරු සරගුලාසි (ILO) 



සමම සරගුලාසි පිළිබඳව වි ේතරාත්මකව පහත ෙැක්සේ. 

ජාතයේතර ප්රමිති සවිධානය මගිේ ලබා දී ඇති නසෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව සම්බේධ 

නරගුලාසි  (OHSAS 18001, ISO 45001) 

සලෝකසේ පිහිටුවා ඇති ඕනෑම ආයතනයක් විසින්ත තම ස ේවකයන්ත සවනුසවන්ත ඉටු කළ යුු වගකීේ සමම 

සරගුලාසි මගින්ත  ාකච්ඡා සකසර්. 

➢ වර්තමානසේ සමම OHSAS 18001  හ ISO 45001  යන ප්රමිති සෙකම භාවිත සේ. 

ISO 45001 

ISO 45001 සගාඩ නඟා ඇත්සත් OHSAS 18001 යන ප්රමිතිය පාෙක කරසගනය. 

• ස ේවකයින්තසේ ආරක්ෂාව වැඩි දියුණු කිරීම. 

• ස ේවා  ේථාන අවොනේ අවම කිරීම.  

• වඩාසහාඳ ,ආරක්ෂිත ස ේවා තත්වයන්ත නිර්මාණය කිරීම යන කරුණු පිළිබඳව බැරෑරුේ සල  

කටයුු කරන  ිංවිධ්ාන  ඳහා , ISO 45001 හඳුන්තවා දී ඇත. 

ජාතයේතර කම්කරු නරගුලාසි (ILO) 

සමය මගින්ත ආයතනයක වැඩ කරන ස ේවකයින්ත  ු අයිතිවාසිකේ සමහිදී  ාකච්ඡා සකසර්. 

• බලහත්කාරසයන්ත ස ේවසේ සයෙවීම කළ සනාහැක. 

සමස ේ සිදු කරනුසේ බලහත්කාරසයන්ත ස ේවසේ සයෙවීසේදී තෘප්තියක් සනාමැතිව කාර්යය සිදු 

කිරීසේදී සිදු වන අනුරු අවම කරලීම  ඳහාය. 

• ඕනෑම ආයතනයක  තියට එක් දිනයක් නිවාඩුවක් සල  ලබා දිය යුුය. 

     සමස ේ සිදු කරනුසේ සනානවත්වා වැඩ කිරීසමන්ත ඇතිවන විඩා ගතිය නි ා සිදුවන අනුරු අවම 

කරලීම  ඳහාය. 

• එකම රැකියාවක නිරත වන පුේගලයන්තට කිසිදු සේෙයකින්ත සතාරව  මාන සේතනයක් ලබා දිය 

යුුය. 

සමස ේ සිදු කරනුසේ  මාන සේතන සනා ලැසබන විටදී තෘප්තියක් සනාමැතිව කාර්යය සිදු කිරීසේදී සිදු 

වන අනුරු අවම කරලීම  ඳහාය. 

එම ප්රමිති වලට අනුකූලව වැඩ පරි රය  ැකසීසමන්ත  හ සරගුලාසි අනුගමනය කිරීසමන්ත ස ේවය  හ 

ස ේවක යන සෙපක්ෂසේම ආරක්ෂාව වඩාත් තහවුරු කර ගත හැකිය. 

 

අපි ඊළග පාඩසේ දී වැඩබිමක සිදුවන උවදුරු සමානවාෙ  යන්තන  හ ඒවායින්ත සිදුවන හානි හදුනාසගන 

එම හානි අවම කරගැනීම පිළිබඳව  ලකා බලමු. 

 



 

3.2 උවදුරු හඳුනාගැනීම සහ අවම කර ගැනීම 

පසුගිය පාඩසේදී ආරක්ෂාකාරී  හ ස ෞඛ්ය  ේපන්තන වැඩ පරි රයක් අත්කර ගැනීසමන්ත ඇති වන වාසි 

 හ ඒ  ඳහා ස ේවය ස ේවක පක්ෂ විසින්ත ඉටු කළ යුු වගකීේ පිළිබඳ  ලකා බැලිණි. එස ේ ආරක්ෂාකාරී 

හා ස ෞඛ්ය  ේපන්තන වැඩ පරි රයක් පවත්වාසගන සනා යාසමන්ත ඇතිවිය හැකි උවදුරු පිළිබඳ සමම 

පාඩසේදී වි ේතර සකසර්. 

වැඩබිමක්  ැමවිටම එහි ස ේවය කරන අයට, එහි යන එන අයට,අ ේවැසියන්තට, ාමානය ජනතාවට 

සමන්තම පරි රයට හා සේපළ වලටෙ ආරක්ෂාකාරී  ේථානයක් විය යුුය. 

වැඩබිමක් ආරක්ෂාකාරී වීම සුබ ාධ්ක අවශ්යතාවයක් පමණක් සනාවන අතර වැඩබිමක ආරක්ෂාව 

නීති හා සරගුලාසි මඟින්ත ෙ තහවුරු කර ඇත.    

වැඩබිමක උවදුරු තත්වයන්ත ඉවත් සනාකිරීසමන්ත ජීවිතවලට හා සේපලවලට අනුරු සිදුවිය හැක. 

එබැවින්ත එය ස ෞඛ්ය  ේපන්තනව සමන්ත ම ආරක්ෂාකාරීව ෙ පවත්වාගත යුු සේ. 

 
උවදුරක් යනු - 

ජීවිතයට ,ස ෞඛ්යට ,සේපලවලට සහෝ පරි රයට තර්ජනයක් විය හැකි තත්වයකි. 

• ජීවිතයට සිදුවිය හැකි උවදුරු 

බර උසුලන යන්තරයක් නිසි පරිදි නඩත්ු සනාකිරීම නි ා කඩා වැටීසමන්ත ජීවිත හානි සිදුසේ. 

• ස ෞඛ්යට සිදුවිය හැකි උවදුරු 

ර ායනාගාරයක විෂ ර ායනික වායූන්ත කාන්තදු වීම සහේුසවන්ත එම ස ේවකයන්තසේ සපනහලුවලට 

හානි සිදුවීම. 

• සේපලවලට සිදුවිය හැකි උවදුරු 

කර්මාන්තතශ්ාලාවක අමුද්රවය හා නිමි ද්රවය නිසි පරිදි ගබඩා සනාකිරීසමන්ත ඒවාට හානි සිදුවීම(කෘමී 

 ුන්තසගන්ත හානි සිදුවීම, සගාඩග ා ඇති භාණ්ඩ සපරළීම ආදිය) 

• පරි රයට සිදුවිය හැකි උවදුරු 

කර්මාන්තතශ්ාවලින්ත පිටවන වායූන්ත පරි රයට මුොහැරීසමන්ත වායු සගෝලයට හානි සිදුවීම. 

 

සබාසහෝවිට උවදුරු බැලූ බැේමට සනාසපසනන සුලු ය, එනේ නිසද්රෝප තත්ත්වසේ පවතී. එසහත් 

සුදුසු  ාධ්ක  ේූර්ණ වූ පසු එයින්ත අනුරක් සිදුවිමට විය හැකියාවක් ( ේභාවිතාවක්) පවතී.  



උොහරණ :- 

• සතත් සගබිම නිසද්රෝප තත්වසේ පවතින උවදුරකි.එසහත් එය මත පුේගලසයකු පාෙ තැබූ විට 

ලි ේ ා යාසමන්ත අනුරක් සිදුසේ. 

 

 

 

 

• ඇණ  හිත ලෑලි නිසද්රෝප 

තත්ත්වසේ පැවතියෙ ඒ මත 

පුේගලසයකු පාෙ තැබූ විට අනුරක් සිදු සේ. 

 

 

 

 

 

 

 

උවදුරක් ක්රියාත්මක වූ විට අවොනමක් ඇති වීම පහත  රල ප්රකාශ්ය මඟින්ත පැහැදිලි කළ හැක. 

උවදුර  +  භවයත්වය = අවොනම 
Hazard + Possibility = Risk 
 
ඉහත ප්රකාශ්සේ “භවයත්වය“ යනු උවදුර ක්රියාත්මක වීමට ඇති හැකියාවයි. උවදුර ක්රියාත්මක වීමට 

හැකියාවක් ලෙ විට අවොනමක් ඇති සේ. එබැවින්ත සනා ලකා හරින ලෙ උවදුරක් , ක්රියාත්මක වූ විට 

එනේ ඉතා හානිොයක අහඹුවක් නි ා අනුරක් සිදු විය හැක. 

උොහරණ:-  



 

ඉහත රූපසේ ෙැක්සවන ආකාරයට මාර්ගසේ කැනීේ කරන  ේථානයක් වටා නිසි පරිදි ආරක්ෂක වැටක් 

 වි සනාකළසහාත් මාර්ගසේ ගමන්ත කරන පුේගලයන්ත ඒ ුළට වැටී ජීවිත හානි සිදුසේ .එස ේම ගැඹුරු 

කැනීේ කරන  ේථානයක පැති බිත්ති නිසි පරිදි ආරක්ෂක උපක්රම සයාො සනාතිබුණසහාත් ඒ ු ළ සිටින 

ස ේවකයන්තට අවොනමක් ඇති විය හැක.  

 

ඒ අනුව පුේගලසයකුට ුවාල සිදුවිය හැකි තත්වයක් සහෝ සරෝගී කළ හැකි තත්වයක් උවදුරක් සල  

හැදින්තවිය හැකි බව පැහැදිලි සේ. 

උවදුරු සිදුවිය හැකි තත්වයන්ත සෙකකි. 

1. එදිසනො කටයුු වලදී මුහුණපාන උවදුරු 

උදාහරණ- තියුණු උපකරණ භාවිතසේදී කැපීේ සිදුවීම.  

 සතත  හිත සපාසළාව මත ලි ේ ා වැටීම. 

 අනාරක්ිත විදුලි රැහැන්ත මඟින්ත විදුලි ැර වැදීම 

 වාහන භාවිතසේදී අනුරු සිදුවීම 

 ස ෞඛ්ය ආරක්ිත සනාවන ආහාර ලබාගැනීසමන්ත සරෝගී වීම 

   



 

 

 

 

2.  වැඩබිනම් උවදුරු. 

උදාහරණ- යන්තර උපකරණ නිසිපරිදි භාවිත සනාකිරීසමන්ත ගිනිගැනීේ ඇතිවීම. 

 යාන්තික සෙෝෂ සහේුසවන්ත ජීවිතයට අනුරු සිදුවීම. 

 විදුලි කාන්තදු නි ා විදුලි ැර වැදීම. 

 අහිතකර ආසලෝක කිරණ මඟින්ත ඇ ට හානි සිදුවීම. 

 ඉහළ  ේථානවල සිට ඇෙ වැටීම. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

වැඩබිමක ස ේවය කරන  ෑම සකනකුසේම වගකීම වන්තසන්ත තම වැඩබිම උවදුරුවලින්ත සතාර 

පරි රයක් බවට පත්කර ගැනීමයි. 

 

උවදුරු වැළැක්වීම  ඳහා ප්රථමසයන්ත එම උවදුරුවල  ේවභාවය හඳුනා ගත යුු සේ. එස ේ උවදුරු 

හඳුනාගැනීම හා ඒවා පාලනයට පහසුවීම  ඳහා  කාණ්ඩ පහකට සබො ඇත. 

1. සභෞතික උවදුරු-Physical hazards 



2. ජීව විෙයාත්මක උවදුරු-Biological hazards 

3. ශ්රම ක්ෂමතා උවදුරු-Ergonomic hazards 

4. ර ායනික උවදුරු-Chemical hazards 

5. මසනෝ විෙයාත්මක උවදුරු-Psychological hazards 

ඉහත කාණ්ඩ  ඳහා උොහරණ පහත පරිදි ෙැක්විය හැකිය. 

1. සභෞතික උවදුරු. 

වැටීම,යන්තරඋපකරණවලින්ත සිදුවන අනුරු , ශ්ේෙසයන්තසිදුවන අනුරු,උෂේණත්වසයන්ත සිදුවන 

අනුරු,විදුලි අනුරු, කේපනයන්ත,හිරු එළිසයන්ත සිදුවන අනුරු, 

2. ජීව විෙයාත්මක උවදුරු 

දිලීරවලින්ත සිදුවන හානි,වාහකයන්තසගන්ත සිදුවන හානි,ක්ෂද්ර ජීවින්තසගන්ත සිදුවන හානි,ශ්ාක හා 

 ුන්තසගන්ත සිදුවන හානි,මිනි ාට හා  ුන්තට සිදුවන විවිධ් ආ ාෙනයන්ත, 

3. ශ්රම ක්ෂමතා උවදුරු. 

ආසලෝකය මදිකමින්ත සිදුවන හානි,නිවැරදි ඉරියේ අනුගමනය සනාකිරීම නි ා සිදුවන හානි,එකම 

කාර්යසේ සබාසහෝ කාලයක් නිරත වීසමන්ත සිදුවන හානි. 

4. ර ායනික උවදුරු. 

විෂ ර ායනික ද්රවය නි ා සිදුවන හානි,විෂවායූන්තසගන්ත සිදුවන හානි. 

5. මසනෝ විෙයාත්මක උවදුරු. 

අනාරක්ිත  ැලසුේ කිරීම,ස ේවකයන්ත අතර අඬෙබර ඇතිවීම,නිසිපරිදි යන්තරඋපකරණ නඩත්ු 

සනාකිරීම. 

සමම උවදුරු වළක්වාගන්තසන්ත  සකස ේ ෙ යන්තන පිළිබඳව ඉදිරි පාඩසේ දී  ලකා බලමු. 

 

 

අභ්යාස 

01.උවදුරක් යනු කුමක්ෙ? 

02. නිසද්රෝප තත්ත්වසේ ඇති උවදුරක් මඟින්ත ජීවිත හානියක් සිදුවිය හැකි අව ේථාවක් සකටිසයන්ත 

පැහැදිලි කරන්තන. 

03.උවදුරක් මඟින්ත අවොනමක් ඇතිවන ආකාරය ෙැක්සවන  රල ප්රකාශ්ය  ෙහන්ත කරන්තන. 

04.උවදුරක් සිදුවිය හැකි තත්වයන්ත 02  ඳහන්ත කර ඒ එක් එක් තත්වය  ඳහා උොහරණ 03 බැඟින්ත 

ලියන්තන. 

05.ඉහත(04) ප්රශ්ේනසේ උොහරණ අයත්වන උවදුරු කාණ්ඩයන්ත සවන සවනම ලියන්තන. 

 



 

 

3.3උවදුරු වළකමු 

උවදුරු යනු කුමක්ෙ යන්තනත් එමඟින්ත ඇතිවියහැකි අවොනේ තත්ව පිළිබඳවත් ෙැන්ත ඔබට මනා 

අවසබෝධ්යක් ඇත. 

පහත රූපසේ  ෙැක්සවන්තසන්ත  ගරාජයක වැඩ කරන පිරි කි .සමහි  ෙැකිය හැකි උවදුරු හදුනාගන්තන .

 

“උවදුරු කලින්ත හදුනා ගැනීසේ වාසි සමානවාෙ ? ” 

“උවදුරු නි ා අනුරට පත්වන අයට වන බලපෑේ සමානවාෙ ? ” 

 

උවදුරු නි ා සිදුවන අනුරු අවම කරගැනීමට මනා කළමනාකරණයක් අවශ්යය සේ. එය උවදුරු 

කළමනාකරණය සල  හැදින්තසේ . 

උවදුරු කළමනාකරණය කරේනේ නකනසේද ? 

 
ටයිේ සහෝ සිසමන්තති සපාළව මත ජලය හැලී ඇති අව ේථාවක් සිහිපත් කරන්තන. සමහිදී ; 

උවදුර :- ජලය හැලී ඇති ටයිල් නහෝ සිනමේති නපාළව 

අවදානම :- ලිසේසා වැටීම  

• සමම අවොනම ඉවත් කිරීමට කළ යුත්සත් ජලය ඉවත් කිරීමයි . එනේ උවදුර ඉවත් කිරීමයි . 

• සමහිදී මුලින්තම සිදුකළ යුුවන්තසන්ත ජලය හැලී ඇති ටයිල් නහෝ සිනමේති නපාළව මත ගමන්ත 

ගන්තනා පුේගලයින්ත හට ලි ේ ා වැටීමට සහේුවක් විය හැකි නි ා උවදුරක් බව හදුනාගැනීමයි . 



• උවදුරක් වියහැකි බව හා භයානක බව එයට මුහුණපාන පුේගලයින්ත අනුවත්, සවනත් පාරි රික 

 ාධ්ක අනුවත් සවන ේ සේ . 

− සතත සපාසළාවක ගමන්ත ගන්තනා ගැබිණි මවකට සහෝ අබාධිත අසයකුට ලි ේ ා 

යාසමන්ත වන හානිය  ාමනයය පුේගලසයකුට වන හානියට වඩා වැඩි වීමට ඇති 

 ේභාවිතාවය වැඩි ය. 

− ලි ේ ා යාසමන්ත අවට ඇති බිත්ති සහෝ  ගෘහ භාණ්ඩවල ගැටීසමන්ත සමන්ත ම බිම ඇෙ 

වැටීසමන්ත : 

▪ අ ේි බිදීේ , ුවාල වීේ , තැලීේ ඇතිවීේ සිදුවියහැක . 

▪ කලාුරකින්ත මාරාන්තතික තත්ත්ව වුවෙ ඇතිවියහැක . 

▪ ගෘහ භාණ්ඩවලට හානි සිදුවිය හැක . 

 

සමහිදී අප උවදුර නි ා වියහැකි අනුරුවල භයානකමත්, අනතූරක් සිදු වීසේ හැකියාව  හ එහි  

භයානක බව වැඩි කරන සහේුන්ත ගැනත්,  සිතා බලා සිදුවිය හැකි අනුර  තක්නසේරු කළ යුතුයි. 

ඉහත උොහරණය අනුව අනතූර සිදු වීසේ හැකියාව  හ එහි  භයානක බව වැඩි කරන සහේතූන්ත සල  , 

• ජලය හැලී ඇති  ේථානය  හ එම  ේථානසයන්ත ගමන්තගන්තසන්ත කවුරුන්තෙ යන්තන  

• ලි ේ ා  යසේදී අනුරුොයක ගැටීමක් ඇතිවිය හැකි සල  අ ල ඇති ගෘහ භාණ්ඩ, බිත්ති ආදිය 

පිළිබඳව 

• අනාරක්ිත විදුලි රැහැන්ත ආදිය පිළිබෙව  ලකා බලා තක්ස ේරුකළ යුුයි. 

“නමම තක්නසේරු කිරීනම් වැදගත්කමක් තිනේ ද?” 

 

මීළඟට කළ යුත්සත් අනුරක් සනාවීම පිණි  ටයිේ සහෝ සිසමන්තති සපාළව මත හැලී ඇති ජලය 

(උවදුර) ඉවත් කිරීමයි . උවදුර  ේූර්ණසයන්තම ඉවත්කළ සනාහැකි නේ අනුරක් සනාවීම පිණි  

අවශ්යය ක්රියාමාර්ග ගත යුුයි. එනේ පාලනය කළයුුයි.   

“උවදුර සම්ූර්ණනයේම ඉවත් කළ නනාහැකි නම් ගත හැකි ක්රියාමාර්ග නමානවා ද?” 

 

සමස ේ සිදුවන විවිධ් අනුරු නි ා අනුරට පත්වන පුේගලයින්ත හට සිදුවියහැකි බලපෑේ 

ඇතැේ අව ේථාවලදී ඉතා විශ්ාල සේ. ඒවානේ, 

• ශ්ාරීරික සේෙනාව. 

• ඉපැයීේ ධ්ාරිතාව අඩු වීම. 

• නිෂේපාෙන සහෝ ස ේවා ඉලක්ක කලට සවලාවට  පුරා ගැනීමට සනාහැකි වීම නි ා 

 මහරවිට රැකියාව අහිමි වීම. 

• මානසිකව බිඳ වැටීම. 

•  මහරවිට ජීවිතය පවා අහිමි වීම. 

• මරණීය අනුරක් නේ යැසපන්තනන්තට සිදුවන පාඩුව. 

• සේපල හානි. 

• නීතිමය ක්රියා  ඳහා යන වියෙම. 

• කාල හානි 

 



එබැවින්ත අනුරු වළක්වා ගනීම වැෙගත් වන අතර, ඒ  ෙහා උවදුරු කළමනාකරණය වැෙගත් සේ. 

උවදුරු කළමනාකරණනේ පියවර 3 ක් ඇති බව අප සපර අව ේථාසේදී හදුනාගතිමු. 

1. හඳුනාගැනීම  

2. තක්නසේරුව 

3. පාලනය  

 

 

1. උවදුරු හඳුනාගැනීම  

  

වැඩබිමක් ුළ  ඇතිවියහැකි උවදුරු හදුනාගැනීම  ෙහා ගත හැකි ක්රියා මාර්ග  

1. කේහල / වැඩබිම ුළ පරි රය සහාදින්ත නිරීක්ෂණය  

2. වැඩබිම ුළ සිදුකරන ක්රියා පරීක්ෂාව 

3. ස ේවකයින්තසේ අෙහ ේ ලබාගනීම  

4. යන්තර භාවිතසේදී නිෂේපාෙකයාසේ උපසෙ ේ  මඟ නිරීක්ෂණය  

5. සපර සිදුවී ඇති හදිසි අනුරු පිළිබෙව වාර්තා නිරීක්ෂණය  

6. නඩත්ු කටයුු  හ පිරිසිදු කිරීේ කරන අව ේථාවල සිදුවිය හැකි අනුරු පිළිබඳ 

අවධ්ානසයන්ත සිටීම  

7. නවක ස ේවකයන්ත , පුහුණුවන්තනන්ත , අ ාත්මිකතා වැනි සරෝගී තත්ව ඇති පුේගලයින්ත, 

ස ේවසේ සයාෙවා ඇතිවිට ඔවුන්තසේ නුපුහුණු බව ,සනාෙැනුවත් බව , ස ෞඛ්ය පිළිබඳව 

විමසිලිමත් වීම  

8. බාහිරින්ත  ේබන්තධ් වන පාර්ශ්ව පිළිබඳව  ැලකිලිමත් වීම  

සමසල  උවදුරු  කලින්ත හඳුනාගැනීසේ වාසි 

• පාලනය කළහැකි වීම   

• නිෂේපාෙනසේ සහෝ ස ේවසේ ප්රමිතිය දියුණු වීම. 

• පිළිගත් ආරක්ෂක ක්රියාමාර්ග අනුගමනය කළහැකි වීම. 

 

2.  තක්නසේරුව  

සමහිදී එක් එක් උවදුරු නි ා සිදුවියහැකි අනුරු සිදුවීමට ඇති  හැකියාවත් එහි භයානක බවත් අනුව 

උවදුර නි ා සිදු වියහැකි හානිය තක්ස ේරු කරයි . 

උවදුර පාලනයට ගතහැකි ක්රියා මාර්ග තීරණය කිරීම  ඳහා තක්ස ේරු කිරීසේදී ලබාගන්තනා ෙත්ත 

වැෙගත් සේ . 

උොහරණය :- වැඩබිමක් ුළ අත්තිවාරමක්  ෙහා කපා ඇති විවෘත කාණුවක් නි ා ඇතිවියහැකි 

අවොනේ තත්ත්ව  හ එම අවොනම තත්ත්ව තක්ස ේරු කරන ආකාරය සවත අවධ්ානය සයාමු කරමු . 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

පහත රූපසේ ෙැක්සවන්තසන්ත ඉදිකිරීේ වැඩබිමකි. එහි ෙැක්සවන උවදුරු හඳුනාසගන එක් එක් උවදුර 

තක්ස ේරු කරන්තන .  

 

 

 

 

 

උවදුර හඳුනාගැනීම  තක්ස ේරුව  

විවෘත අත්තිවාරේ කාණුවක්  1 
2 
3 
4 

 
5 
6 

ගැඹුර වැඩිෙ ?  
පැති ඉවුරු ශ්ක්තිමත්ෙ ? කඩා වැසටන සුලුෙ ? 
වුර උනන්තසන්තෙ ? 
උවදුරට මුහුණ සෙන (එම   ේථානසයන්ත ගමන්ත ගන්තනා ) 
පුේගලයින්ත කවුෙ ? 
ආසලෝකය සහාඳින්ත වැසට්ෙ ? 
එම  ේථානය පැහැදිලිව ෙැකගත හැකිෙ ? 
සකාපමණ කාලයක් සමස ේ පවතීෙ ? 

  
  
  
  
  

  



3. පාලනය  

උවදුරු මගින්ත ඇතිවියහැකි අවොනේ තත්ව නි ා සිදුවිය හැකි අනුරු හැකි  ෑම අව ේථාවකම  ඉවත් 

කළ යුුයි. එස ේ කළ සනාහැකි නේ පමණක් අනුර සිදුවීසේ  ේභාවිතාව සමන්තම එහි භයානක බව 

හැකිතාක් අවම  කළ යුුයි.  

  

ඉහත දැක්නවන ඉදිකිරීම් වැඩ බිම තුළ ඇති උවදුරු සහිත තත්වයේ පාලනයට ගත හැකි ක්රියා මාර්ග 

නමානවා ද?  

 

 

උවදුරු පාලනය සදහා ගතහැකි ක්රියා 
මාර්ග 

උදාහරණ 

1. උවදුරට සහේුව ඉවත් කිරීම 
 

• ගිනිගන්තනා සුලු ඉන්තධ්න ඇත්නේ ගිනිගන්තනා සීමාසවන්ත 
ඉවත් කිරීම. 

• ලි ේසීේ ඇති කරන ජලය, සතේ වර්ග හැලී ඇත්නේ 
ඉවත් කිරීම.  

• ඇණ සපාලු , යන්තර සකාට ේ ,කේබි කැබලි , විසිරුණ 
ගේ කැබලි ,වීදුරු කටු ආදිය ඉවත් කිරීම. 

2. ඉවත් කළ සනාහැකි නේ අවම කිරීම , 
 ේීර වි දුමක් ලැසබනුරු තාවකාලිකව 
ආරක්ෂාවක් / බාධ්ාවක් සයදීම 
 
 
 
 

 

3. ඉිංජිසන්තරු පාලන ක්රම සයදීම • දුහුවිලි ඇති පරි රයක දුහුවිලි ඇවි ේස න සුලු අුගෑම 
සවනුවට වැකුේ කිරීම 

 
 
 
 

• අධික ශ්ේෙය අඩු කිරීම  ඳහා  යිලන්ත ර් භාවිතා කිරීම, 

ශ්ේෙය නිකුත් කරන උපකරණය ආවරණය කිරීම, 
ශ්ේෙය ගමන්තකරන මාර්ගය ඔ ේස ේ ශ්ේෙය උරාගන්තනා 

උපාිංග  වි කිරීම.  

• විදුලි  ැර වැදීම අවම කිරීමට විදුලි උපකරණ මනාව 

බිේ ගැන්තවීම. 



4. පරිපාලන කාර්යයන්ත මගින්ත උවදුර අවම 
කිරීම 

• විෂය ක්සෂේරයට අනුබේධ් නිපුණතාවය ලබා දීම. 
• ක්රියාකාරකේ ලැයි ේුවකට අනුව වැඩකිරීම. 

• නිසි සල  අධීක්ෂණය කිරීම. 
 
 
 
 

• ආරක්ෂාව අරමුණු කරගත් සේශ්න පැවැත්වීම හා වාචික 

ලිඛිත උපසෙ ේ ලබාදීම. 
 
 
 
 
 

• වැඩමාරු (job rotation)  ක්රමයක්  ැකසීම 

5. උවදුරු හඟවන ෙැන්තවීේ ප්රෙර්ශ්නය  

6. යහපත් ගෘහ පාලන පුරුදු ඇති කිරීම • දූවිලි  හ කුණු ඉවත් කර පිරිසිදුව තබා ගැනීම  
• නඩත්ු කිරීම  
• ස ේවකයින්තට පහසුකේ  ැපයීම  
• මුපිට පෘෂේඨ පිරිසිදුව තබා ගැනීම 
• ආසලෝක තත්ත්ව නිවැරදිව පවත්වා ගැනීම  
• පඩිසපළවේ, ආලින්තෙ පුළුේව  ැලසුේ කිරීම හා 

නිෙහස ේ පවත්වාසගන යාම   
• යන්තර සූර නිවැරදිව ගබඩා කිරීම , පිරිසිදු කිරීම , 

නඩත්ු කිරීම  

• ක ළ බැහැර කිරීම 

7. පුේගල ආරක්ෂණ උපකරණ භාවිතය • හි ේ ආවරණ  

• අත්වැසුේ  
• ඇ ේ හා මුහුණු ආවරණ  
•  ේව න ආරක්ෂණ   
• කන්ත ආවරණ  
• ආරක්ෂක  පත්ු  
• ආරක්ෂණ ඇදුේ  
• උ කින්ත වැටීම වැළැක්වීසේ උපකරණ (ආරක්ෂක 

රැහැන්ත හා බඳපටි ) 



ඊළග පාඩසේ දී අපි වැඩ පරි රයට අොළ උවදුරු තත්ත්ව විමර්ශ්නය කීරීම පිළිබඳව  ලකා බලමු. 

අභ්යාසය : 

පා සේ වයාපෘතියකට අොළව ඔබ පන්තතියට සේ යක් නිර්මාණය කිරීමට සිදුසේ.  ාලිය  ‘L’ හැඩති 

යකඩ සකාට ේ පෑ ේසීසමන්ත සේ සේ  ැකිේල  ෑදීමට සයෝජනා කරයි.ඉන්ත පසු සේ සේ උඩු මුහුණත 

ඝණකේ තහඩුවක්  ේබන්තධ් කර  ාො ගත හැකි බව ඔහු පව යි. එම ක්රියාවලිය උවදුරු බහුල බවත් 

ෙැව සයාොගන සේ ය  ෑදීම උවදුරු අඩු බවත් ෙයන්තත පව යි .ඔහු ඒ  ෙහා ෙැව කැපීමට සයාොගන්තනා  

බලසේග යන්තරය භාවිතයට සයෝජනා කරයි. සමම අව ේථා සෙසකහිදීම ළමුන්ත වැඩකරන ආකාරය අනුව 

ඇතිවිය හැකි අවොනේ තත්ව  ෙහා සහේු වන උවදුරු වගුගත කරන්තන. 

 

 යකඩ භාවිතසයන්ත  ෙැව භාවිතසයන්ත 

1   

2   

3   

4   

5   

 

ඉහත උවදුරු වැළැක්වීමට සහෝ පාලනයට ගතහැකි ක්රියාමාර්ග සමානවාෙ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 වැඩ පරිසරයට අදාළ උවදුරු තත්ත්ව විමර්ශනය 

මීට සපර පාඩසේදී ‘උවදුරක්’ යන්තන කුමක් ෙ යන්තනත්, උවදුරු හඳුනාගැනීමත්, හඳුනාගැනීසේ  හ 

පාලනය කිරීසේ පහසුව තකා උවදුරු කාණ්ඩ පහකට සබො ෙැක්විය හැකි බවත් උගත්සතමු. 

ඒවා නේ,  

• සභෞතික උවදුරු 

• ජීව විෙයාත්මක උවදුරු 

• ශ්රම ක්ෂමතා උවදුරු 

• ර ායනික උවදුරු 

• මසනෝවිෙයාත්මක උවදුරු      සේ. 

ඉහත කාණ්ඩ පහ  ඳහා උොහරණ පහත වගුසේ ෙැක්සේ.  

වගුව 3.4.1. 

නභ්ෞතික උවදුරු 
ජීව විදයාත්මක 

උවදුරු 

ශ්රම ක්ෂමතා 

උවදුරු 
රසායනික උවදුරු 

මනනෝවිදයාත්මක 

උවදුරු 

• ලි ේ ා වැටීම 

• ගිනි ගැනීේ 

• ඉනිමඟ 

පේසලන්ත වැටීම 

• පලිංචි 

පේසලන්ත වැටීම 

• භූමිකේපා 

• ගිනි කඳු පිපිරීම 

• සරෝග පැතිරීම 

උො. සඩිංගු 

සරෝගය 

• වවර ේ, 

බැක්ටීරියා 

පැතිරීම  

උො. සකාසරෝනා 

• සකාන්තෙ 

සේෙනාව 

• හි රෙය 

• ර ායනික ද්රවය 

ශ්රීරසේ ගෑවීම. 

• ර ායනික ද්රවය 

ආඝ්රාණය 

• ර ායනික ද්රවය 

සපවීම. 

• කෘිකාර්මික විෂ 

ද්රවය ආඝ්රාණය 

• මානසික 

ආතතිය 

• ෙැඩි ආතතිය 

 

ඉහත එක් උොහරණයක් සල  ‘පය ලි ේ ා වැටීම’  ලකන්තන. 

• සමය කුමන උවදුරු කාණ්ඩයට අයත් සේ ෙ ? 

• සමම උවදුරින්ත ඔබට සිදුවිය හැකි හානි සමානවා ? 

• සමවැනි උවදුරක් සිදුවිය හැක්සක් කුමන  ේථානවලදී ෙ ? 

• ඉහත ඔබ ෙැක්වූ හානි පාලනය කිරීමට ගත හැකි ක්රියාමාර්ග සමානවා ෙ ? 

• සමවැනි උවදුරු පිළිබඳව ෙැනුවත් කළ යුු අය කවුරුන්ත ෙ ? 

 

 

 

 

සමම උොහරණය  ැලකූ විට, එය සභෞතික උවදුරු කාණ්ඩයට අයත් සේ. 



සමම උවදුරින්ත, 

• කකුල කැඞීේ/සීරීේ 

• සකාන්තෙ කැඞීම/සකාන්තසේ සේෙනාව 

• ශ්රීරසේ තැලීේ/ුවාල වීේ 

ආදී හානි සිදුවිය හැකිය. 

සමවැනි උවදුරකට භාජනය වන්තසන්ත සබාසහෝ විට ජලය සහෝ සතේ  හිත සගබිමක්, ලි ේ න සුලු 

සගබිමක් (Tile floor) පවතින අව ේථාවලදී , විය හැකිය.  

ඉහත ෙැක්වූ හානි පාලනය කිරීමට ගත හැකි ක්රියාමාර්ග සල , 

• ලි ේ න සුලු ය වැනි අනුරු ඇගවීසේ  ිංඥා පුවරු ප්රෙර්ශ්නය කිරීම.  

• එම ප්රසේශ්ය ආවරණය කිරීම. 

• පුවරු මගින්ත  ‘සතත්  හිත ප්රසේශ්යක්’ (Wet area) යන්තන ෙැක්වීම සිදුකළ හැකිය. 

එස ේම සමවැනි උවදුරු, එම  ේථානය පසුකර සගන යන පුේගලයන්ත  ඳහා ෙැනුවත් කිරීමක් කළ හැකිය.  

 

 

 

 

 

ප්රශ්ේනය 

ඉහත උොහරණය අවසබෝධ් කරගනිමින්ත වගුව 3.4.1 අොළව උවදුරු පිළිබඳ පහත වගුව  ේූර්ණ 

කරන්තන. 

උවදුර නහේතුව විය හැකි හානිය 
පාලනය කළ 

හැකි ක්රම 

දැනුවත් කළ 

අය 

උො:  
1. පය ලි ේ ා 
වැටීම. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

3. 

4. 

• ජලය සහෝ 
සතේ  හිත 
සගබිමක් 
පැවතීම. 

• ලි ේ න සුලු 
සගබිමක් 

පැවතීම (Tile 

floor) 

• කකුල 
කැඞීේ/සීරීේ. 

• සකාන්තෙට 
හානිවීම. 

• ශ්රීරසේ 
තැලීේ/ුවාල 
ආදිය 

• ‘ලි ේ න 
සුලුය’ වැනි 
අනුරු 
ඇඟවීසේ 
 ිංඥා පුවරු 
භාවිතය 

• එම ප්රසේශ්ය 
ආවරණය 
කිරීම. 
 

එම  ේථානය 
පසුකරසගන 
යන පුේගලයන්ත 



ආවුද, උපකරණ සහ යේර සූර විවිධ වැඩ පරිසරවල භ්ාවිතනේදී සැලකිලිමත් විය යුතු 
කරුණු 

වැඩබිමකදී අත්විදුේ යන්තරය (Hand Drill) භාවිත කරන අව ේථා  ලකමු.  

➢ සකාන්තීටයක් සිදුරු කරගැනීමට 
 

 

 

 

 

 
➢ ලී ආ ේතරයක් සිදුරු කරගැනීමට 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ ගසඩාේ බිත්තියක් සිදුරු කරගැනීමට 

 

 

 

 

 

සමවැනි වැඩ පරි රවලදී අත්විදුේ යන්තරය භාවිතසේ දී අොළ කාර්යයට උචිත කටුවක් භාවිත කිරීම 

(විදුේ කටුව  ාො ඇති අමුද්රවය)  හ කටුසේ ප්රමාණය (කටුසේ විෂේකේභය - මිමී 8, 10 වැනි) පිළිබඳව 

 ැලකිලිමත් විය යුුය.  

 

 

 

 



 

ඒ අනුව වැඩ පරි රයක් ුළ පහත ආරක්ිත ූර්සවෝපායන්ත පවත්වා ගත යුුයි. 

• කාර්යයට ගැලසපන ඇඳුේ ඇඳගැනීම.  

• ඇ ේ, හි ේ, අත්, පා, කන්ත ආරක්ෂාවට ආරක්ිත පළඳනා  පැළඳීම. (ඇ ේ ආවරණය- 

Goggles, හි ේ ආවරණය- Helmet, පා ආවරණ- Boots, කන්ත ආවරණ, නා ේ ආවරණ- 

Mask) 

• උ ේ  ේථානයක කාර්යසේ සයසේ නේ ආරක්ිත බඳ පටි භාවිත කිරීම.  

• වැඩ කරන  ේථානයට සහාඳින්ත ආසලෝකය හා වාතාශ්රය ලැසබන ස ේ පරි රය  ක ේ 

කිරීම. 

•  ේවාභාවික ආසලෝකය හා වාතාශ්රය සහාඳින්ත සනාලැසබන අව ේථාවලදී කෘිම ව 

ආසලෝකය හා වාතාශ්රය  ැපයීම. 

• කාර්යයට ගැළසපන ප්රමිතිසයන්ත යුු උපකරණ භාවිත කිරීම. 

• සෙෝෂ  හිත උපකරණ භාවිත සනාකිරීම. 

• උපකරණ භාවිත කිරීම  ෙහා පුහුණු ශ්රමිකයන්ත සයාො ගැනීම. 

• වාෂේපශීලී ද්රවය භාවිතසේ දී සුදුසු ආරක්ිත සමවලේ භාවිත කිරීම. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ගිනි වර්ග 

ගිනි ඇතිවීම සහ ගිනි නිවීම 

වැඩබිමකදී හදිසි ගිනි ඇතිවීේ සිදුවිය හැකිය. එබැවින්ත ගිනි ඇතිවීම  හ ගිනි නිවීම පිළිබඳව ෙැනුවත්වීම 
වැෙගත් සේ. 

ගිනි ඇතිවීම  ඳහා මූලික  ාධ්ක ුනක්  ේූර්ණ විය යුුය. 

• ෙහන සපෝෂකයක් තිබීම (වාතය) 



• ෙැවීමට යමක් තිබීම (ඉන්තධ්න) 

• ෙවාලන උෂේණත්වය (තාපනය) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ගිනි නිවීසේදී ඉහත  ාධ්කවලින්ත යටත් පිරිස යින්ත එක්  ාධ්කයක් සහෝ ඉවත් කිරීසමන්ත ගින්තන නිවාෙමා 

ගත හැක. 

නූතනසේදී ගිනි ඇතිවීමට පාෙක වන ඉන්තධ්න වර්ගය පෙනේ කරගනිමින්ත ගිනි වර්ගීකරණය කළ හැක. 

ඒ අනුව ගිනි වර්ග ුනකි.  

• A - කඩොසි, ෙර වැනි ද්රවය ගිනි ගැනීසමන්ත ඇතිවන ගිනි  

• B - තාර, තීන්තත,සපසරෝලියේ ඉන්තධ්න නි ා ඇතිවන ගිනි 

• C - විදුලි කාන්තදු වීම සහේුසවන්ත ඇතිවන ගිනි 

එසමන්තම එම ගිනි නිවීම  ඳහා භාවිත කරනු ලබන ගිනි නිවීසේ උපකරණ ෙ, A, B, C යනුසවන්ත 

හඳුන්තවයි.  

සේ අනුව විවිධ් ගිනි නිවීසේ උපකරණ A, B, C ගිනි  ඳහා සයාො ගැනීමට නිර්සේශ් කර ඇත.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ගිනි නිවීනම් කාර්යනේදී අවශය අවසේථාවලදී මැදිහත් විය හැකි ආකාර 

• ගින්තසනන්ත අනුරට භාජනය වූවන්ත අනුසරන්ත මුොගැනීම. 

• අවශ්ය අව ේථාවන්තහි දී ප්රථමාධ්ාර ලබාදීම. 

• ගින්තන ඇතිවීමට සහේුව ස ායා ගින්තන නිවීමට සුදුසු ක්රමයක් අනුගමනය කිරීම. 

 

 

වැඩබිමක ආරක්ෂාවට අොල ප්රමිති හා නීතිමය තත්වයන්ත  හ ප්රථමාධ්ාර පිළිබඳව අපි ඊළඟ පාඩසේ දී 

ෙැනුවත් සවමු 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5  වැඩබිමක ආරක්ෂාවට අදාළ ප්රමිති හා නීතිමය තත්වයේ 

වෘත්තිය ස ෞඛ්ය  හ ආරක්ෂාව ආවරණය වන ප්රමිතීන්තසේ පරමාර්ථය වනුසේ සවනත් කළමණාකරණ 

අවශ්යතා  මඟ ඒකාබේධ් කළ හැකි ඵලොයී වෘත්තීය ස ෞඛ්යය හා ආරක්ිත පේධ්තියක අිංගයන්ත 

ආයතන වලට  ැපයීමයි. 

වැඩ බිමක ආරක්ෂාව පිළිබඳව ජාතික වශ්සයන්ත හා අන්තතර්ජාතික වශ්සයන්ත අොල නීතිමය තත්වයන්ත 

හා ප්රමිති පනවනු ලබන ආයතන පවතී. 

ජාතික වශ්සයන්ත  ේථාපිත ආයතන සල , 

• වයව ේථාොයකය 

• ශ්රී ලිංකා ප්රමිති කාර්යාිංශ්ය 

• මහජන උපසයෝගිතා සකාමිෂන්ත  භාව 

• වෘත්තීය ස ෞඛ්යය පිළිබඳ ජාතික සකාමි ම    යන ආයතන ෙැක්විය හැක. 

එසමන්තම ජාතයන්තතර වශ්සයන්ත එම ප්රමිති, නීති හා සරගුලාසි පනවන ආයතන සල , 

• ජාතයන්තතර ප්රමිති කාර්යාිංශ්ය (ISO) 

• වෘත්තිය ආරක්ෂාව හා ස ෞඛ්යය අධිකාරිය (OSHA) 

• ඉදිකිරීේ පුහුණු හා  ිංවර්ධ්න ආයතනය (ICTAD)      යන ආයතන ෙැක්විය හැක. 

ප්රමිති  ේපාෙනය කිරීසේදී ශ්රි ලිංකා ප්රමිති ආයතනසේ ප්රතිපත්තිය වනුසේ ‘ප්රානයෝගිකව හැකිතාක් දුරට 
ජාතයේතර ප්රමිති හා අනුකූල වීමය’. 

 

කර්මාේත ශාලා ආඥාපනත 

කර්මාන්තත ශ්ාලා ආඥාපනතට අනුව නසේවා නයෝජකයානේ වගකීම් 

• ස ේවා  ේථානසයහි ස ේවය කරන පුේගලයන්තසේ ස ෞඛ්යය, ආරක්ෂාව හා සුභ ාධ්නය තහවුරු 

කරනු පිණි  පියවර ගැනීම. 

• ස ේවා පරිශ්රසයහි ගුණාත්මකභාවය පවත්වා ගැනීම. 

• පිරි ේ කළමණාකාරිත්වය නිසි පරිදි පවත්වා ගැනීම. 

• පිරිසිදු භාවය උ  ේ මට්ටමක පවත්වා ගැනීම. 

• ස ේවා  ේථාන සුදුසු උෂේණත්ව මට්ටමක පවත්වා ගැනීම. 

• නිසි පරිදි වාතාශ්රය  හ ආසලෝකය  ැපයීම. 

• ජල  ේපාෙනය හා  නීපාරක්ෂාව නිසි පරිදි පවත්වා ගැනීම. 

• ඉහත කරුණු පරීක්ෂාකිරීම පිණි  ස ේවා  ේථානය පරීක්ෂා කිරීම සමන්තම ඒ  ඳහා නිසි 
පියවරයන්ත ගැනීමට ක්රියාත්මක වීම. 

• හැකි උපරිම ස ෞඛ්යාරක්ිත මට්ටමින්ත යන්තසරෝපකරණ, ක්රසමෝපායන්ත,  ිංක්රමණය උපකරණ, 
උපාිංග සමවලේ හා යන්තර පවත්වා ගනිමින්ත හා එවැනි ෙෑ  ේථාපනය කිරීම මගින්ත ස ේවකයාසේ 
ආරක්ෂාව තහවුරු කළ යුුසේ. 

 

 



ස ේවා සයෝජකයා විසින්ත තම වගකීේ නිසි පරිදි ඉටුකිරීම පිළිබඳව නියාමනය කිරීම කේකරු 

සෙපාර්තසේුව විසින්ත සිදුකරයි.එසමන්තම,  

• කර්මාන්තතශ්ාලා ලියාපදිිංචි කිරීම හා නිතිපතා පරීක්ෂා කිරීම. 

• ස ේවා  ේථාන වල ස ේවකයන්තසේ ආරක්ෂාව, ස ෞඛ්යය හා සුබ ාධ්නය පිළිබඳව 
 හතික වීම. 

යනාදිය කේකරු සෙපාර්තසේන්තුසවහි කාර්මික ආරක්ෂණ අිංශ්ය විසින්ත සිදු කරනු ලබයි.  

ස ේවා  ේථාන පරිශ්රයට පිවිසීම, විමර්ශ්න කටයුු  ඳහා නිෙර්ශ්න ලබාගැනීම, හදිසි අනුරු හා 
අනුරුොයක සිදුවීේ පිළිබඳව විමර්ශ්නය සිදුකිරීම හා අවොනේ තත්ව පහව යනසතක් තහනේ සහෝ 
වැඩිදියුණු කිරීේ පිළිබඳ නිසේෙන නිකුත් කිරීමට නියාමන නිලධ්ාරියාට බලතල ඇත. 

කේකරු නීතිය සහවත් ස ේවක හිමිකේ පිළිබඳව සමන්ත ම කර්මාන්තතශ්ාලා අඥා පනත සේ  ඳහා 
සතාරුරු  පයනු ලබයි. එහි දී 

• 1942 අිංක 45 ෙරණ කර්මාන්තත ශ්ාලා ආඥා පනත. 
• 1988 අිංක 51 ෙරණ  ිංසශ්ෝධ්න පනත. 
• 1941 අිංක 27 ෙරණ පඩි පාලක ආඥා පනත ආදිය උොහරණ කිහිපයක් සල  ෙැක්විය හැක. 

සේ  ඳහා වැඩිදුර සතාරුරු ලබාගැනීමට පහත දිගුවන්ත (links) භාවිතා කළ හැකිය. 

www.citizenslanka.org 
www.labourdept.gov.lk 

 

http://www.citizenslanka.org/
http://www.labourdept.gov.lk/


 

 

 

  

 

 



ප්රථමාධාර 
 
ප්රථමාධ්ාර යනු යේ හදිසි අනුරුකදී සහෝ සරෝගී තත්වයකදී පුහුණු ප්රථමාධ්ාරකරුසවකු විසින්ත 

පිළිගත් ක්රම  හ නයායන්තට අනුකූලව පරි රසේ ඇති සුදුසු  ේපත් උපසයෝගී කර ගනිමින්ත, 

සරෝගියාට වවෙයාධ්ාර ලබාදීමට සපර ලබාසෙන තාවකාලික ආධ්ාරයයි. 

 

ප්රථමාධාර නදන පුද්ගලනයකු විසිේ දැනගත යුතු කරුණු 
 

• සිදු වී තිසබන අනුර ගැන ෙැන ගැනීම. 

• අතයවශ්ය කරුණු පමණක් සරෝගියාසගන්ත විමසීම. 

• අව ේථාවට හා  ේථානයට ගැළසපන ස ේ කටයුු කිරීම. 

• ආපොවලට ලක් වූ පුේගලයන්ත කිහිපසෙනකු සිටින විට පළමුව වඩා අ ාධ්ය සරෝගියාට ප්රතිකාර 

කිරීම. 

• ආපොවට ලක් වූ පුේගලයන්ත සිටින  ේථානයට සහාඳින්ත වාතාශ්රය  ැලසීම. 

 

ප්රථමාධාර නදන තැනැත්නතකු සතු ගුණාංග 
 
• කරුණාවන්තත බව 

• ඉවසිලිමත් බව 

•  ේථාසනෝචිත ප්රඥාසවන්ත කටයුු කරන බව 

• කඩි ර බව 

• පිළිකුේ  හගත හැඟීේ ඇති සනාවන බව 

• වධ්ර්ය  මිපන්තන බව 

 

ප්රථමාධ්ාර දීසේදී ප්රථමාධ්ාර ලබාසෙන පුේගලයා පහත සල  ක්රියාත්මක වීම වැෙගත් සේ. 

 

• හැකි ඉක්මනින්ත ප්රථමාධ්ාර දීමට සුොනේ වීම. 

• වවෙයවරසයකු සගන්තවා ගැනීමට සහෝ සරෝගියා වවෙයවරයා සවත සගන යාමට අවශ්ය 

කටයුු  ිංවිධ්ානය කිරීම. 

• ඉවසිලිවන්තතව, ආචාරශීලිව හා කේපනාකාරීව කටයුු කිරීම. 

• අනුරට සහේු වූ හා සහේුවන ෙෑ ඉවත් කිරීම. 

• සරෝගියාට සහාඳින්ත ආශ්ේවා  හා ප්රශ්ේවා  කිරීමට පහසුකේ  ැපයීම. 

• තෙබල සේ ගැලීේ වහා නැවැත්වීමට කටයුු කිරීම. 

• සරෝගියාසේ කේපන තත්වය වැළැක්වීමට පියවර ගැනීම 

• ඇති වූ ආබාධ්සේ  ේවරූපය අනුව සුදුසු ප්රථමාධ්ාර ලබාදීමට කටයුු කිරීම. 

 

 

 

 

 

 

 



කර්මන්තත ශ්ාලාවක සහෝ  වැඩ ඒකකයක් ුළ ප්රමාණවත් සල   ක ේ කළ ප්රථමාධ්ාර සපට්ටියක් 

පවත්වාසලන යාම අතයවශ්ය සේ. එහි පහත  ඳහන්ත ද්රවය අන්තතර්ගත වීම වැෙගත් සේ. 

• විෂබීජ නාශ්න ද්රවය 

• පිරිසිදු කපු පුළුන්ත 

• සවළුේ පටි 
• ප්ලා ේටර් 
• කුර 
• උණ කටුව 
• උණ/හි රෙයට සබසහත් 
• පිළි ේසීේවලදී ගැේවිය හැකි 

ආසේපන වර්ග ආදිය. 

 
 
දැනගත යුතු ප්රථමාධාර කිහිපයක්... 
 
කැපීම් සහ නල් ගැලීම් 
 

• සුළු කැපීමකින්ත සහෝ සීරීමකින්ත රුධිර සක්ශ් නාලිකා ුවාල වීම නි ා සේ ගැලීම සිදුවී නේ 
දිසයන්ත ස ෝො හැරීම සහෝ සිසිේ දිය සපඟවූ සරදි කඩක් තැබීසමන්ත සේ ගැලීම නවතී. 
 

• හෙවසත් ගැ ේම අනුව තෙ රත් පැහැති සේ විදීම සිදුවන්තසන්ත ධ්මනියක් ුවාල වීම නි ා ය. එය 
අනුරුොයක ය. ුවාලයට ඉහළින්ත නහරයක් ඇඟිේල තබා තෙ කිරීසමන්ත සේ ගමන සනා 
නැවුනසහාත් ුවාලසයන්ත ඉහළ හෘෙය සෙ ට වූ ධ්මනියක් අ ේි යක් මතට වනස ේ ඇඟිේල 
තබා තෙ කිරීසමන්ත සහෝ සේ ගමන නවතා ගත යුුය. 
 

• ශිරාවක් කැපුන විට කැපුන නහරය සෙපැත්සතන්තම රුධිරය ගැලීම සිදුසේ. කැපුන  ේථානසේ 
විරුේධ් පසින්ත ඇඟිේල තබා නහරය තෙ කිරීසමන්ත සේ ගමන නවතා ගත හැකිය. 

▪ පළමුව ුවාලකරු වාඩි කරවන්තන. 
▪ සිදු වූ ුවාලය විශ්ාල නේ සගෝ ේ සහෝ පිරිසිදු සරදි කැබැේලකින්ත සහෝ පිරිසිදු 

සේන්තසුවකින්ත ුවාලය අවට පිරිසිදු කරන්තන. 
▪ සිදුරු වන ස ේ යමක් ඇනී  ඇත්නේ එය ඉවත් කිරීමට උත් ාහ සනාකරන්තන. 
▪ අවශ්ය නේ ුවාලය අවට පිරිසිදු ජලසයන්ත සහෝ  බන්ත හා ජලසයන්ත ස ෝො පිරිසිදු 

කරන්තන. 
▪ අලුත වු ුවාලය  ාන්තද්රනය වැඩි දියර වලින්ත ස ේදීසමන්ත වළකින්තන 
▪ කපු පුළුන්ත සහෝ සකදි ගැළසවන සවනත් සේ සකළින්ත ම ුවාලය මත සනා තබන්තන. 

 
ුවාල සිදු වූ  ේථානය අනුව සගෝ ේ, කපු පුළුන්ත, බෑන්තසේජ් ආදිය භාවිතා කර සුදුසු  ැරහුමක් 
සයාො සරෝගියා වවෙයවරසයකු සවත සයාමු කරන්තන. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
අසේි භ්ේන විම් 
 
අ ේි භේන නි ා එම  ේථානසේ 

• සේෙනාව 
• තෙ ගතිය නැති වීම. 
• ඉදිමීම 
• ආ න්තන  න්තධිසයන්ත ශ්රීරාිංගය නැමිය සනාහැකි 

වීම. 
• ආ න්තන  ේථානසේ හැඩය සවන ේ වීම. 
• චලනය කරවන විට එම  ේථානසයන්ත හඬක් නැගීම 

සිදුවිය හැකි ය. 
 

අ ේි භේන වු  ේථානය අනුව, 
• සවළුේ පටිවලින්ත සවලීම 
• උරමා සයදීම 
• අවශ්ය වුවසහාත්  මාන ආකාරසේ සුමුදු පුරු තබා සවලීම කළ හැකිය. 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

විදුලි සැර වැදුණු පුද්ගලනයකුට කළයුතු ප්රථමාධාර 

1.  ේවිචසයන්ත  ැපයුම වි න්තධි කළ යුුය. එය සිදුකළ යුත්සත් පී.වී.සී. බටයක්, ලීයක් ආධ්ාරසයනි. 

2. විදුලි  ැර වැදුණු පුේගලයාසේ  ඇඳුම ලිහිේකර දිගාකර තැබිය යුුය. 

3. සිහිසුන්තව හු ේම සනාවැසට් නේ පහත ආකාරයට කෘිම  ේව නය ලබා දිය යුුය. 

• ඔහු උඩු අතට දිගා කරවන්තන. 

• හි ට පහතින්ත සබේසේ යට පැත්තට අත තබා හි  මෙක් පහතට ඇුේවන ස ේ  ක න්තන. 

• සරෝගියාසේ මුඛ්ය විවෘත කර වායු මාර්ගය පිරිසිදු කරන්තන. 

• වායු මාර්ගසේ අවහිරතා ඉවත් කරන්තන. 

• සරෝගියාසේ වේපසින්ත ප්රථමාධ්ාරකරු ෙණග ා සරෝගියාසේ නා ය ෙකුණු අතින්ත අේලා 

මුඛ්යට මුඛ් තබා මුඛ්ය ුළට  ේූර්ණ ප්ර ේවා  කරන්තන. විනාඩියට 14-16 වතාවක් 

කරන්තන. 

 

 

 

 

 

විදුලිනයේ ආරක්ෂා වීම 

 
විදුලිය ඇ ට සනාසපසනන ශ්ක්ති විසශ්ේෂයක් නි ා කාර්මික කටයුු කිරීසේදී  ැලකිලිමත් විය යුුය. 

සනා එස ේ නේ ජීවිතය අහිමිවීම වැනි බරපතල අනුරුවලට ලක්විය හැකිය. සේ නි ා කාර්මිකසයකු 

වශ්සයන්ත විදුලිමය කටයුුවල නියැලීසේ දී කාර්යයට උචිත ඇඳුේ පැලඳුේ  හ ආරක්ිත ආවුෙ, 

උපකරණ භාවිත කළ යුු සේ.  

විදුලිනයේ ඇති වන අනතුරු 

විදුලි සැර වැදීම විදුලි ගිනි ඇති වීම 

1. පලුදු වූ පරිවාරක 

2. විවෘත  න්තනායක 

3. කැඩුණු බිදුණු විදුලි යන්තර 

4. සතතමනය  හිත  ේථාන වල විදුලි 

අලුත්වැඩියා  

1. විරුේධ් සයාත්  ේබන්තධ් වීම. 

2. අකුණු  ැර 

3. කාර්මිකයන්තසේ වැරදි ක්රියා  



පිළිසේීම 

පිළි ේසීම යනු උෂේණත්වයකට සහෝ ර ායනික ද්රවයයක් මඟින්ත ශ්රීරසේ ඉන්තියන්තට හා අවයවවලට 

සිදුවන හානි සේ. පිළි ේසීමක දී පිළි ේණු  ේථානය විනාඩි 20 ක් පමණ ජලසයන්ත සතමීම සිදුසකාට, පිරිසිදු 

සරදි කඩකින්ත ව ා වවෙය ප්රතිකාර  ඳහා සයාමු කළ යුුය. පිළි ේසීම ප්රධ්ාන වශ්සයන්ත සෙයාකාරයකට 

සිදුසේ. එය පහත  ටහන මගින්ත ෙැක්සේ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

හදිසි අනතුරක දී/ විපතක දී සහය ලබාගත හැකි ආයතන 

හදිසි අනුරකදී සහෝ වය නයක දී විපතට පත්වූවන්තට ප්රථමාධ්ාර ලබාදීමට  හ ළඟම සරෝහලට 

සගනසගා ේ භාරදීමට කටයුු කරන සලෝකය පුරා විසිරී ඇති  ේසේච්ඡා  ිංවිධ්ාන සෙකක් සල  

- රු කුරු   ිංවිධ්ානය 

- ශ්ාන්තත ගිලන්තරථ ස ේවය හැදින්තවිය හැකිසේ. 

එසමන්තම ඕනෑම ආපො අව ේථාවක ප්රථමාධ්ාර ලබා දී ළඟම රජසේසරෝහලට සගනසගා ේ භාරදීමට 

කටයුු කරන අප රසට් පිහිටුවා ඇති ස ේවාව 1990 සුව  ැරිය ගිලන්ත රථ ස ේවාව යි. 

 

 

 ාරාිංශ්ය : 

ඔබ “ආරක්ෂාව හා සෞඛ්යය තහවුරු වූ වැඩ පරිසරයක්” යන සමම ඒකකය අධ්යයනය කිරීසමන්ත පහත 

කරුණු පිළිබඳව ෙැනුවත් වී ඇත. 

• වැඩ බිමක ස ෞඛ්ය ේපන්තන හා ආරක්ෂාකාරී වැඩ පරි රයක් ුළින්ත ස ේවයයාට, ස ේවකයාට 

සමන්ත ම  මාජයට වාසිොයකවන බව. 

• එසමන්ත ම අනාරක්ෂාව නි ා අවාසි සිදු විය හැකි බව. 

පිළිසේීම 

වියළි පිළිසේීම නතත පිළිසේීම 

1. ගින්තෙර මගින්ත 

2. විදුලි  ැර 

3. අකුණු මගින්ත 

4. රත් වූ ද්රවය මගින්ත 

1. ර ායනික ද්රවය 

2. තෙ අයි ේ  ේපර්ශ් වීසමන්ත 



• එම නි ා වැඩබිේ අරක්ෂාව  ඳහා ස ේවය පක්ෂය සමන්ත ම ස ේවක පක්ෂය විසින්ත වගකීේ ඉටු 

විය යුු බව. 

• උවදුරු මඟින්ත ජීවිතයට, ස ෞඛ්යයට, සේපළ වලට සමන්තම පරි රයට හානි සිදුවන බව. 

• උවදුරු වර්ග 05 ක් ඇති බව. 

• එම එක් එක් උවදුරු සිදු වීමට සහේු, ඉන්ත ඇති විය හැකි බලපෑේ සමන්තම එම උවදුරු පාලනය 

කිරීමට ගත හැකි පියවර පිළිබඳ අවසබෝධ්ය. 

• විවිධ් වැඩ පරි ර ුළ දී සුදුසු ආවුෙ , උපකරණ හා යන්තර සූර භාවිතා කරන බව  හ ඒවා 

භාවිතසේදී  ැලකිලිමත් විය යුු බව. 

• එස ේම වැඩ පරි රය ුළ දී ආරක්ිත ූර්සවෝපායන්ත භාවිත කළ යුු බව. 

• වැඩ පරි රයක් ුළ දී විවිධ් ගිනි වර්ග ඇති විය හැකි බව. 

• එම නි ා ගින්තන නිවීමට අොළ විවිධ් ගිනි නිවාරණ ක්රම භාවිතා කරන බව. 

• වැඩබිසේ ස ෞඛ්යය හා ආරක්ෂාවට අොළ නීති හා සරගුලාසි, ප්රමිති පනවන ජාතික  හ 

අන්තතර්ජාතික ආයතන ඇති බව. 

• එම නියමයන්ත ක්රියාත්මක කළයුු පාර්ශ්ව  හ ඒවාසයන්ත විය යුු කාර්යය භාරය. 

• වැඩබිමක අනුරක් සිදු වූ විට ප්රථමාධ්ාර ලබා දිය යුු බව. 

• මූලික ප්රථමාධ්ාර විධි හඳුනා ගත යුු බව. 

 

 

පසුගිය විභ්ාග ප්රශේන 

(2019 -නව නිර්සේශ්ය) 

(1) වැඩබිමක වෘත්තීය ආරක්ෂාව  හ ස ෞඛ්යාරක්ිත වැඩ පරි රයක් තහවුරු කිරීම පිළිබඳ වන පහත 

ෙැක්සවන කාර්යය  ලකන්තන. 

 

 A - සුපරීක්ෂණය කිරීම    

B- ආරක්ෂණ ක්රමසේෙයන්තට අනුව කටයුු කිරීම  

 C- ගුණාත්මක උපකරණ ලබා දීම. 

ඉහත කාර්ය අුරින්ත ස ේවය පක්ෂයට සුවිසශ්ේෂ වන වගකීම/ වගකීේ වනුසේ කුමන එකෙ?/ ඒවාෙ? 

(1) A පමණි.    (2) A හා B පමණි.       (3) A හා C පමණි.       (4) B හා C පමණි. 

(5) A,B  හ C සියේලම ය.   

(2)  කුරු ඔන්තචිේලාව භාවිත කිරීසේදී මගීන්තසේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම වැෙගත් සේ. සේ  ඳහා 

කළමනාකාරීත්වය විසින්ත ක්රියාත්මක කළ යුු ආරක්ිත ක්රියාමාර්ග 02 ක්  ඳහන්ත කරන්තන. 

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

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



(2018 ) 

(3) යාන්තරක වැඩසපාසළහි කාර්මික ස ේවකයන්තසේ ආරක්ෂාව  ඳහා භාවිත කළ යුු පුේගල 

ආරක්ෂණ උපකරණ 04 ක් නේ කරන්තන. 

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

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

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

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

(4) ර ායනික ද්රවය නිෂේපාෙනය කරන කර්මාන්තතශ්ාලාවක රැකියා නියුක්තිකයන්තට ඇතිවිය හැකි 

ර ායනික ද්රවය නිෂේපාෙනයට සුවිසශ්ේෂ වන අනුරු 03 ක්  හ ඒ එකිසනක වළක්වා ගැනීමට ගත 

හැකි ක්රියාමාර්ග එක බැගින්ත  ඳහන්ත කරන්තන.  

අනුර ක්රියාමාර්ග 

  

  

  

 

(2017 ) 

(5)  පලිංචියක් මත වැඩ කිරීසේදී සිදුවිය හැකි අනුරු වර්ග 02 ක්  හ ඒවා වළක්වා ගැනීමට පලිංචි 

 ේථාපිත කිරීසේදී ගත හැකි ූර්සවෝපාය 02ක් ලියන්තන 

 

 අනුර ූර්සවෝපාය 

  

  

 

( 2016 )  

(6)  (i ) යන්තරාගාරයක සිටින යන්තර ක්රියාකරවන්තනන්ත ෙැනුවත් කිරීම  ඳහා සයාො ගත හැකි ෙැන්තවීේ 

පුවරුවක  ඳහන්ත කළ හැකි ජීවිත අවධ්ානමක්  හිත හදිසි අනුරු 02ක් ලියන්තන.  

I. ................................................................................................................................  

II. .................................................................................................................................  

(ii) හදිසි අනුරු වළක්වා ගැනීම  ඳහා නිෂේපාෙන යන්තර නිර්මාණය කිරීසේදී සගන ඇති 

ූර්සවෝපායන්ත 2ක්  ඳහන්ත කරන්තන. 

I. .................................................................................................................................  

II. .................................................................................................................................  

 



පිළිතුරු 

(1)   පිළිුර - 3 

(2)   (i) ආරක්ිත ආ න පටි ලබා දීම 

  (ii) නිසි පරිදි නඩත්ුව 

  (iii) අනුරු හැගවීසේ  ිංඥා සයදීම 

  (iv) වසට් ආරක්ෂක වැටක් සයදීම 

  (v) ආරක්ිතව මගීන්ත අසුන්ත ගැන්තවීම 

 (3)  හි ේ ආවරණ, ඇ ේ ආවරණය,  ශ්ේෙ වාරක/ කන්ත ආවරණ, මුඛ් ආවරණ, ආරක්ෂක  පත්ු, 

අත්ආවරණ , සවේඩින්ත ඕවසරෝේ (පෑ ේසුේ කබාය) 

(4)  

අනුර ක්රියාමාර්ග 

(i) තැවරීසමන්ත පිළි ේසීම  ආරක්ෂක ඇඳුේ භාවිතය 

(ii) ආඝ්රාණය වීම මුහුණු ආවරණ පැළදීම / නා ේ ආවරණ පැළදීම  

(iii)  ේසෂෝමනය නි ා කේපනය බාධ්ක / ෙැන්තවීේ සයදීම ,ආරක්ිත ගබඩා කිරීම  

(iv) විකිරණ නි ා වන හානි බාධ්ක / ෙැන්තවීේ සයදීම  

(v) භාජන ුළට ඇෙ වැටීම නිසි සල  ආවරණය කිරීම 

 
(5)  

අනුර ූර්සවෝපාය 

(i) ුවාල / කැපුේ  තියුණු  ේථාන සනාපැවතීම 

(ii) වැටීේ වැටක් / ෙැලක් තැබීම  

(iii) පලිංචිය සපරළීම නිශ්ේචිතවම  ේථාන ගත කිරීම 

(iv) හානි කර සේ බාහිරින්ත වැටීම සනට් භාවිතා කිරීම 

(v) පලිංචිය බිඳ වැටීම ශ්ක්තිමත්භාවය වැඩි කිරීම 

 

 (6)  (i)  
I. විදුලි  ැර වැදීම. 

II. චලනය වන යන්තර සකාට ේ නි ා ආපො ඇති වීම. 

III. ලි ේ න සපාසළාව. 

IV. ගිනි ගන්තනා සුලු ද්රවය 

 

 
 
(ii)  

I. විදුලි කපා හරින (Safety Switch) භාවිතය. 

II. ආවරණ (Shields) සයදීම. 

III.  ේවයිංීය අනුරු හැඟවීසේ පේධ්ති  ේථාපනය. 



IV. ආරක්ිත කලාප  ලකුණු කිරීම  හ යන්තරය ුළ ක්රියාත්මක කිරීම. 

V. ගුණාත්මකභාවසයන්ත යුු අමතර සකාට ේ  හ ද්රවය භාවිතය. 


