
   ඔබේ වැඩ-ජීවන සමතුලිතතාවය  

      වැඩි දියුණු කර ගැනීමට නම්.... 

 
  

 

 

 

 

 

    වැඩ-ජීවන සමතුලිතතාවය සැබවින්ම සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා එය වැදගත් වීමට බහේතු බත්රුම් ගැනීම 

අතයව්ය බ.. එයට බහේතුව, වැඩ-ජීවන සමතුලිතතාවය යනු ඔබ බසායාගන්නා බහෝ අන් අබයකු ඔබට ලබා 

බදන බදයක් බනාව එය ඔබ විසින්ම නි¾udණය කර ගත යුත්තක් බැවිනි. වැඩ-ජීවන සමතුලිතතාවය යනු 

කුමක්දැයි සතය ව්බයන්ම ඔබට බනාදන්බන් නම් ඔබට එය නි¾udණය කළ බනාහැක (ඒ සඳහා වැඩ-ජීවිත 

සමතුලිතතාවය වැදගත් වීමට බහේතු, ඔබ අගය කරන ඒවා විය යුතුය). ඊට අමතරව, වැඩ-ජීවිත 

සමතුලිතතාවය ඇති කිරීම යනු දැඩි තීරණ ගැනීම බහවත් බතෝරා ගැනීම් බ.. එම බත්රීම් ඔබේ ජීවිතබේ; 

 සැබවින්ම වැදගත් බේට ප්රමුඛතතාවය බදන්න සසහ තතිියය අතහියන්න) 
 ඔබේ වෘත්තීය ගමන ඔබට අව්ය රියදි රාලනය කරන්න 
 ඔබේ ජීවිතය සරල කරන්න       ඔබට උරකාරී බ.. 

 වැඩ-ජීවන සමතුලිතතාවය ඔබේ මානසික බසෞතයය වැඩි දියුණු කරයි 

 වැඩ-ජීවන සමතුලිතතාවය යනු ්ාරීියක බසෞතය වඩා යහරත් වීමයි. 

 වැඩ-ජීවන සමතුලිතතාවය ඔබේ සබඳතා වැඩි දියුණු කරයි. 

 සමබර ජීවන රටාව ඔබට බම් බමාබහාත තුල ජීවත් වීබම් හැකියාව වැඩි දියුණු කරයි 

 සමබර ජීවන රටාවක ප්රතිලලය වඩා වැඩිබයන් වැබඩි  නිරත වීමට හැකි වීමයි. 

 ඔබබේ ප්රමුඛතතා රියතයාගය කරනවා බවනුවට වඩා බහාඳ බතෝරාගැනීම් කිරීමට වැඩ-ජීවන     

සමතුලිතතාවය ඔබට උරකාරී බ.. 

 වැඩ-ජීවින සමතුලිතතාවය නි¾udණාත්මක චින්තනය වැඩි කරයි 

 වැඩ-ජීවන සමතුලිතතාවය ඔබව වඩාත් ලලදායී කරයි 

 වැඩ-ජීවන සමතුලිතතාවය ඔබේ ජීවිතයට තහළ මට්ටබම් සා¾:කත්වයක් බගන එයි 

 වැඩ-ජීවන සමතුලිතතාවය යනු කුමක්ද?  

     වැඩ-ජීවන සමතුලිතතාවය යනු වැඩ සවෘත්තීය සහ අභිලාෂයන්) සහ ජීවන රටාව 

අතර නිසි ප්රමුඛතතාවය ීමමයි. ලලදායී වැඩ-ජීවිත සමතුලිතතාවක අර සෑම 

බකබනකුටම අදාල සංකල්ර බදකක් ඇත. එනම්, දදනික ජයග්රහණයන් සහ 

විබනෝදයයි. බම්වා අරබේ ජීවිතබේ වටිනාකම් කාසිබේ තදිියරස සහ රසුරස වැනිය. 

  වැඩ- ජීවන සමතුලිතතාවය වැදගත් වන්බන් ඇයි? 

 

 

 

  වැඩ-ජීවන සමතුලිතතාවය පිළිබඳ විවිධ අදහසේ 

ගණිත{ දැක්ම විෂේබල්්ක දැක්ම 

   වැඩ-ජීවන සමතුලිතතාවය ළඟා කර ගැනීබමන් ලැබබන ප්රතිලා  

 

 

වැඩ-ජීවන ත්රිබකෝණය 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ඔබට අතෘප්තතිමත් බවක් දැනීම සඔබට සැබවින්ම අව්ය බේ බනාදැන සිීමම) 

 2. ඔබ සියල්ලම තනිවම කිරීමට උත්සාහ කිරීම 

 3. ඔබබන් අබප්තක්ෂා කරන සියළු බේ ඔබ විසින් කල යුතුම යයි සිතීම 

 4. ඔබ සියල්ලටම ප්රමුඛතත්වය ීමමසබහෝ බබාබහෝ බේට) 

 5. ඔබට දු¾jල සීමාවන් ඇත බහෝ සීමාවන් බනාමැත සඔබට කල බනාහැකි බේටත් එකඟ වීම) 

 සේවයං කළමණාකරණය          - තමාව ප්රමාණවත් බලස කළමණාකරණය කරිනන් ැකක බලා ගැනීම  

 කාල කළමණාකරණය           - කාලය ප්ර්සේත බලස  ාවිතා කිරීම 

 ආතති කළමණාකරණය         - තමා මත රැටබවන ආතතිය හැසිරවීබම් විශිෂේඨබයක් වීම 

 බවනස කළමණාකරණය       - බවනසේ වීම් සමතුලිතතාවය ැකක ගැනීබම් බමවලමක් කර ගැනීම 

 තාක්ෂණය කළමණාකරණය - තාක්ෂණබයන් අරහරණය බනාවී,  රියහරණය කිරීම 

 විබ.කය කළමණාකරණය    -  විබ.කය ලලදායී බලස ගත් කිරීම 

• සමහර බේවල් බවනසේ කිරීමට ඔබට රාලනය කළ බනාහැකි බව බත්රුම් ගන්න    

• ගැටළුව කළමනාකරණය කළ හැකි කුඩා බකාටසේ වලට බිඳ දමන්න 

• ධනාත්මක සබඳතාවන්බගන් Rණාත්මක සම්බන්ධතා ප්රතිසේාාරනය කරන්න 

• ඔබේ කාලය බසායා ගන්න  

• ආතතිය රාලනය කිරීම සේි ර හා අතණ්ඩ ක්රියාකාරකමක් යන මතයට කැර වන්න 

• ැකකියාබ. විකල්රයන් හඳුනාබගන ඒවායින් ප්රබයෝජන ගන්න   

• ඔබේ සහායක රේධතිය ්ක්තිමත් කර ගන්න. වෘත්තිකයන්බගන් උරබදසේ ලබා ගත යුත්බත් කුමන අවසේාාවකදැයි අවබබෝධ කර ගන්න 

   වැඩි විසේතර සඳහා; 

 මබනෝවිදයා උරබේ්න ඒකකය   
 මබනෝ විදයාව හා උරබේ්න බදරාබතේබම්න්තුව  
 බසෞතයය විදයා ඨඨය  
 ශ්රී ලංකා විවෘ ත වි්ේව විදයාලය 
 නාවල 
 නුබගබගාඩ 

   වැඩ-ජීවන සමතුලිතතාවය ගිලිහී යාමට බලරාන බරාදු බහේතු 

 

   වැඩ-ජීවන සමතුලිතතාවය ගිලිහී යාබම්ීම ඇති විය හැකි ප්රතිවිරාක 

  වැඩ-ජීවන සමතුලිතතාවය ඇති කිරීමට පියවර 

ඇමතුම් : 011 2 881 000 - Ext 361 or 011 2 800361  
ජංගම දු.ක.—077 37 46 276 

 ඊ තැරෑල l: counsellor@ou.ac.lk 
 

   
   
       077 37 46 276 -  බහේමා රණවක ිනය 
 
 

   සැකසුම :  බහේමා රණවක මහත්ිනය, මබනෝවිදයා උරබේශිකා, උරබේ්න ඒකකය, ශ්රී ලංකා විවෘත වි්ේව විදයාලය 

පුේගලික සහ සමාජීය ආයතනික  

•  බසෞතය අවදානම් වැඩි වීම • බසේවකයින් වැඩට බනාරැිනණීබම්  අනුරාතය  තහළයාම 

•  මානසික ආතතිය හා ආතතිය ආශ්රිත බරෝග වැඩි වීම • ලලදායිතාව අඩු වීම 

•  ැකකියා තෘප්තතිය අඩු වීම • ආයතනය පිළිබඳ බසේවක කැරවීම හා රක්ෂරාතීත්වය අඩුවීම 

•  ජීවන තෘප්තතිය අඩු වීම  • බසෞතය බසේවා පිියවැය තහළ නැංවීම 

•  තව දුරටත් දරා ගැනීමට බනාහැකි වීම • බසේවකයන් ආයතනය හැරයාම 

•  රවුල් ආරවුල්, ප්රචණණ්ඩත්වය සහ දික්කසාදය වැඩි වීම  

• මත්රවය  ාවිතය තහළ යාම  

• බදම.පිය ැකකවරණය සැලසීම හා කුඩා නව බයාවුන් විබේ දරුවන්බේ  අධීක්ෂණය 
පිළිබඳ ගැටළු ව¾Oනය වීම 

 

 

   ඔබ දැන සිටිය යුතු අමතර කරුණු 

 

 



 How to Improve Your  

         Work-Life Balance 
 
  

 

 

 

 

 

    Understanding the reasons behind why work life balance is important is essential to actually 

achieving it. That’s because balance isn’t something that you find or are given. It’s created by 

you. And you can’t create it if you don’t understand what work life balance really is (which 

requires that you appreciate the reasons behind why work life balance is so important). Be-

sides, creating work life balance is about making tough choices.  Choices that help you: 

 
 Prioritize what’s truly important (and drop the rest), 
 Take control over your career path, and 
 Simplify your life 

 Work Life Balance Will Improve Your Mental Health 

 Work Life Balance means Better Physical Health  

 Work Life Balance Improves Your Relationships 

 A Balanced Lifestyle Enhances Your Ability to Be Present 

 A Balanced Lifestyle Results In More Engagement At Work 

 Work Life Balance help you to make choice about your priorities rather than sacrificing it 

 Work Life Balance Increases Creative Thinking 

 Balance Makes You More Productive 

 Work Life Balance Brings Higher Levels of Success 

  What is Work-Life Balance?  

      Work-life balance is proper prioritizing between work (career and ambition) 
and lifestyle (health, pleasure, leisure, spiritual). An effective Work-Life         
Balance has two everyday concepts relevant to each of us. They are Daily 
Achievement and Enjoyment which are like the front and back of the coin  
of  value in our life.  

  Why Work-Life Balance is Important? 

 

 

 

  Different views of Work-Life Balance  

 

Mathematician’s View Analyst‘s view 

   Reasons Why Work-Life Balance is Important? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. You feel unfulfilled (having lost sight of what you’re passionate about)  

 2. You are trying to do and Have it all 

 3. You’re living a life of should s 

 4. You prioritize everything (or most things) 

 5. You have weak (or No ) Boundaries  (you say yes to just about everything) 

 Self-Management              -  Sufficiently managing and taking care of one’s self 

 Time Management            - Optimal use of your day 

 Stress Management           - Being good at handling stress 

 Change Management        - Making changes a tool to maintain balance 

 Technology Management - Utilizing, without misusing of technology 

 Leisure Management         - Effective leisure management requires varying your activities  

• Understand some things are beyond your control to change 

• Break problems down into smaller more manageable pieces 

• Replace negative relationships with positive ones 

• Bolster your support system and know when to seek advice from professionals 

• Commit to the notion that managing stress is a permanent and ongoing activity 

• Track your time  

• Identify options at work and life take advantage of them   

   For more information; 

 OUSL Counselling Unit   

 Department of Psychology & Counselling  
 Faculty of Health Sciences  
 The Open University of Sri Lanka 
 Nawala -  Nugegoda 

   Common Reasons for Poor work-Life   Balance  

 

  Common Consequences of Poor work-life balance  

  Steps to creating Work-Life Balance 

Contact: 011 2 881 000 - Ext 361 or 011 2 800361  
Mobile—077 37 46 276 

 email: counsellor@ou.ac.lk 
 

   
 
077 37 46 276 - Mrs. Hema Ranawake 
 
 

  Prepared by Mrs. Hema Ranawake, Psychological Counsellor, OUSL Counselling Unit 

Personal and societal Organizational  

•  Health Risks • Higher rates of absenteeism  

•  Increased level of stress and stress-related illnesses • Reduced productivity 

•  Decreased job satisfaction • Lower levels of organizational commitment and loyalty 

•  Lower-life satisfaction • Raising health care cost 

•  Burn out   

•  Higher rates of family strife, violence and divorce  

• Rising incidence of substance abuse  

• Growing problems with parenting and supervision of children and adolescents  

 

  Add-on Tips 

 

 

 


