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පහත දැක්දෙන්දන් විවිධ ෙෘත්තීන් සඳහා දයාදා ගන්නා විවිධ භාණ්ඩ හා උපකරණයි. ඒො හඳුනා 
ගන්න. නම් කරන්න. 
පෙදපේරු කේමාන්තය 

 

වඩු කේමාන්තය 

 

ධීවර කේමාන්තය 

 

පමෝටේ රථ කේමාන්තය 
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කෘෂි කේමාන්තය 

 

විදුලි කේමාන්තය 

 

 

පහත දැක්දෙන උපකරණ භාවිත කරන අෙස්ථා දසායා ලියන්න. 

උදා:  

පෙදපේරු කේමාන්තය 

1. මනිස් ලෑල්ල  - බිත්තියට පයදු බදාමය සුමට කර ගුනීමට. 
2. පලවලය  - බිත්තිය මට්ටම් කර ගුනීමට. 

වඩු කේමාන්තය 

1. බුරුමය  - _____________________________________________________________________ 
2. අත්ත කියත  - _____________________________________________________________________ 

ධීවර කේමාන්තය 

1. අතංගුව - _____________________________________________________________________ 
2. බිලීපිත්තත - _____________________________________________________________________ 

ෙතල් කේමාන්තය 

1. ගුරුම් වට්ිය - _____________________________________________________________________ 
2. ඉල්ලම්ූර - _____________________________________________________________________ 

කෘෂි කේමාන්තය 

1. උදුල්ල  - _____________________________________________________________________ 
2. දෑකුත්තත - _____________________________________________________________________ 

කම්මල් කේමාන්තය 

1. මයිනහම - _____________________________________________________________________ 
2. කිණිහිර - _____________________________________________________________________ 
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පහත දී ඇති රූප රාමුෙල දැක්දෙන උපකරණ අනුෙ ඔවුන් කරන රැකියාෙ කුමක් දැ යි දසායා තිත්ත 
ඉරි මත ලියන්න. 
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පහත දැක්දෙන ෙෘත්තතිකයන් සිය කටයුතු පහසුදෙන් කර ගැනීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන 
උපකරණ ෙගුෙ තුළ ලියා දක්ෙන්න. 

වෘත්තිකයා ෙරිහරණය කරනු ලබන භාණ්ඩ හා උෙකරණ 

1. පහදිය  

2. ලිපිකරුවා  

3. ෙරිගණක ශිල්පියා  

4. කම්මල්කරුවා  

5. පවපෙන්දා  

 

පහත පරදේලිකාෙ සම්ූර්ණ කරන්න. 

 

හරහට: 

1. කෙරාදු බිත්තියක් සුමට කර ගුනීම සඳහා පයාදා 
ගනියි. 
2. සීසෑම සඳහා පයාදා ගන්නා උෙකරණය යි. 
3. ලීවල කුඩා සිදුරු විද ගුනීමට භාවිත කරයි. 

ෙහෙට: 

1. කම්මල් කේමාන්තපේ දී භාවිත කරන උෙකරණයකි. 
4. ලී හා පලෝහ පයාදා පගන නිෙදවා ඇත. 

 

 

නිෙදස් දී අප භාවිත කරන පහත භාණ්ඩ හා උපකරණ හඳුනා ගන්න. ඒොයින් ඇති පරදයෝජන 
දකාටුදෙන් දතෝරා හිස්තැන් මත ලියන්න. 

අතුගෑම/ ෙුළීම/ ඇඹරීම/ පෙරීම/ පකටීම/ පෙළීම/ කුපීම/ පීරීම/ මුසීම/ ඇඳුම් දුමීම/ ඇණ ගුසීම හා 
ගුලවීම/ විදුලිය ිපේ දු යි ෙරීක්ෂා කිරීම/ වතුර උණු කිරීම/ ආහාර වේග දුමීම/ පරදි මුදීම/ පිි 

හුලීම 
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පහත දැක්දෙන එක් එක් විස්තරදයන් කියැදෙන උපකරණදේ නම දකාටුදෙන් දතෝරා හිස්තැන මත 
ලියන්න. උපකරණය අයත්ත ෙන ෙෘත්තතිදේ නම ද ලියන්න. 

පම්සන් හුන්ද/ උදුල්ල/ අත්ත කියත/ අතංගුව/ ගුරුම් වට්ිය/ දෑකුත්තත/ ස්ෙුනරය/ පටස්ටරය 

 

1. උෙකරණ ෙරධාන පකාටස් පදකකින් සමන්විත පේ. ඇල්ලීම සඳහා ලීවලින් සාදන ලද දිගු මිටක් 
දුකිය හුකි ය. පකාටු පහෝ දිගුි හුඩුි පලෝහ තලයක් ෙවතී. එය ෙස් පිඩලි කො පවන් 
කිරීමට හුකි ියුණු මුවහතකින් යුක්ත පේ. 

a. උෙකරණපේ නම : - _____________________________________________________________ 
b. උෙකරණය භාවිත කරන වෘත්තතීය :- __________________________________________________ 

 
2. පේවුල්වලින් පහෝ බට ෙතුරුවලින් නිම කර ඇි රවුම් හුඩුි උෙකරණයකි. ෙස් පසෝදා හුරීම 

සඳහා පයාදා ගන්නා අතර සුහුල්ු, භාවිතයට ෙහසු උෙකරණයකි. 
a. උෙකරණපේ නම : - _____________________________________________________________ 
b. උෙකරණය භාවිත කරන වෘත්තතීය :- __________________________________________________ 
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3. උෙකරණය ලී හා පලෝහ යන අමුද්රවය පදක ම භාවිත කර සාදා ිපේ. ඇල්ලීම සඳහා පකි ලී 
මිටක් ඇත. ිිපකෝණාකාර හුඩුි තලය පලෝහපයන් නිම කර ිපේ. 

a. උෙකරණපේ නම : - _____________________________________________________________ 
b. උෙකරණය භාවිත කරන වෘත්තතීය :- __________________________________________________ 

 

පහත අෙශ්යතාෙයන් ඉටු කර ගැනීමට අපට සහය ෙන්දන් කෙව්ර ෙෘත්තතිකයන් දැ යි දකාටුදෙන් 
දතෝරා හිස්තැන් මත ලියන්න. 

වඩුවා               කම්මල්කරුවා                         පගාවියා                  වවද්යවරයා 
ධීවරයා                  ෙතල්කරුවා                      පෙදපේරුවා             විදුලි කාේමිකයා 

 

1. උදු තල හා පිහි තල සදා ගුනීම සඳහා :  ____________________________________________ 

2. අල්මාරි, පුටු ඇතුළු ලී බඩු සාදා ගුනීම සඳහා : ____________________________________________ 

3. මාළු, කරවල අඩිය ලබා ගුනීම සඳහා :  ____________________________________________ 

4. සහල් සහ එෙවළු ලබා ගුනීම සඳහා :  ____________________________________________ 

5. විනා මුණික් වේග ලබා ගුනීම සඳහා :  ____________________________________________ 

6. පගාඩනුගිලි සදා ගුනීම සඳහා :   ____________________________________________ 

7. පලඩ පරෝග සුව කර ගුනීම සඳහා :   ____________________________________________ 

8. විදුත්ත ෙරිෙථ අුත්තවුඩියාව කර ගුනීම සඳහා : ____________________________________________ 

පහත විස්තර ෙලට ගැළදපන උපකරණ ඇඳ දක්ෙන්න. නම් ලියන්න. 

 පෙදපේරු කේමාන්තපේ 
පයාදා ගන්නා 
උෙකරණයකි. කුඩා 
පබෝතලයක් හුඩුි 
බරකට නූලක් ද එක් 
කරමින් සාදා ඇත. 

  වඩු කේමාන්තපේ දී ලීවල 
කාදු කුපීමට හා කුටයම් 
කුපීම සඳහා භාවිත පකපේ. 

1. _____________________________  3. _____________________________ 

 මුහුම් කේමාන්තපේ දී 
පයාදා ගනී. එය ඇඟිල්පල් 
ෙුෙඳ ගුනීපමන් 
ඉඳිකටුපවන් හානියක් 
පනාවී ආරක්ෂාව සුලපස්. 

  පෙදපේරුවන් පයාදා ගන්නා 
පමය සුදු ොට ප්ලාස්ික් 
බටයකි. එතුලින් ජලය දමා 
මට්ටම නිවුරදි ව බලා ගනී. 

2. _____________________________  4. _____________________________ 
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ඉහත ආකාරයට ඔබ කුමි උෙකරණයක රෑෙය පකාටුව තුෙ අඳින්න. අසා ඇි පතාරතුරු සම්ූේණ 
කරන්න. 

 1. උෙකරණපේ නම : _________________________________________ 

2. විපේෂත්තවය: : _____________________________________________ 

3. අයත්ත වන වෘත්තතීය : : ________________________________________ 

4. පකපරන කාේයය : : ________________________________________ 

 

එක් එක් උපකරණෙලින් දකදරන කාර්යය දසායා නිෙැරදි ෙ යා කරන්න. 

 

1. කම්බි කො පවන් කිරීම 

2. ෙස් බුරුල් කිරීම 

3. ලීය සුමට කිරීම 

4. බිත්ති සුමට කිරීම 

5. මාළු විශාල ෙරමාණයක් 

අල්ලාගත හුකි වීම 

6. ඊයම් ෙෑස්සීම 

 

 

පහත දැක්දෙන්දන් අනාරක්ිත ෙ උපකරණ නිසි දලස භාවිතා දනාකළ අෙස්ථා කිහිපයකි. එදස් 
වීම දේතුදෙන් සිදුවිය හැකි අනතුරැ තිත්ත ඉරි මත ලියන්න. 

1. ොවහන් පනාෙුලඳ විදුලි උෙකරණ භාවිත කිරීම : ________________________________________________ 

2. ඇස් ආවරණ භාවිත පනාකර යකඩ වෑද්දදුම් කිරීම : _______________________________________________ 

3. කතා බහ කරමින් කියතක් භාවිතපයන් ලීයක් ඉරීම : _____________________________________________ 

4. වට පිට බලමින් ලීයක ඇණයක් ගුසීම : _______________________________________________________ 

5. මුඛ ආවරණයක් පනාමුි ව කුඹුරක පතල් ඉසීම : _______________________________________________ 

6. බූට් සෙත්තතු පනාමුි ව ොරට තාර දුමීම සිදු කිරීම : ______________________________________________ 

7. අත්ත පම්ස් පනාමුි ව සිපමන්ි භාවිත කිරීම : __________________________________________________ 

8. පටස්ටරයක් භාවිත පනාකර විදුලිය ිපේදු යි ෙරීක්ෂා කිරීමට යාම : _____________________________ 
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පහත දැක්දෙන එක් එක් හානිය අෙම කර ගැනීම සඳහා භාවිත කල යුතු උපකරණය දකාටුදෙන් 
දතෝරා හිස්තැන් මත ලියන්න. 

කබා                        හිස් වුසුම්                    අත්ත පම්ස් 
       මුඛ ආවරණ                   ආරක්ෂිත කණ්ණාඩි                 බූට්ස් සෙත්තතු 

 

1. ොපේ රත්ත වූ තාර මත වුඩ කිරීපමන් ොද පිච්චීමට ලක් වීම : ________________________________ 
2. කුඹුරුවල පතල් ඉසීපමන් ේවසන අබාධවලට ලක් වීම  : ________________________________ 
3. විදුලිය ෙුස්සීපම් දී ඇස්වලට හානි සිදු වීම  : ________________________________ 
4. පසපමන්ි භාවිතපයන් අත්ත ෙුලී යාම  : ________________________________ 
5. වාහන අුත්තවුඩියා කිරීපම් දී විවිධ උෙකරණවලින් සීරීම් තුවාල සිදු වීම  : 

______________________________ 
6. මාේගවල වුඩ කරන විට අධික හිරු රැස් නිසා හිසරදය ඇි වීම  : 

________________________________ 

 

පහත දී ඇති රූප ඇසුදරන් ෙගුෙ සම්ූර්ණ කරන්න. 
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පෙෞද්දගලික ව ෙරිහරණය කරන උෙකරණ 
නිවපස් දී හා ොසපල් දී පොදුපේ ෙරිහරණය කරන 

උෙකරණ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

පහත සඳහන් භාණ්ඩ අප දපෞේගලික ෙ පරිහරණය කළ යුත්තදත්ත ඇයි? හිස්තැන් මත ලියන්න. 

උදා:  

ෙනාව → හිස්පහාරි ඇි වීම හා උකුණන් ඇි වීම වෙක්වා ගුනීමට 

1. දත්තබුරුසුව → _______________________________________________________________ 

2. තුවාය → _______________________________________________________________ 

3. පම්ස් → _______________________________________________________________ 

4. පල්න්සුව → _______________________________________________________________ 

5. පතාප්පිය → _______________________________________________________________ 

6. බුනියම  → _______________________________________________________________ 

 

  



4 ශ්රේණිය - පරිසරය - පැවරුම 2 - pg. 10 

 

පහත දැක්දෙන්දන් දස්තුලිදේ නිෙදසහි තිබූ භාණ්ඩ ඇය විසින් ෙර්ීකරණය කළ ආකාරය 
දැක්දෙන සටහනකි. එය දහාඳින් නිරීක්ෂණය කරන්න. 

 

 

පහත ද්රෙයෙලින් නිපද වූ ඔදේ නිෙදස් ඇති භාණ්ඩ හා උපකරණ ලියා දක්ෙන්න. 

1. මුි _____________________________________________________________________ 

2. පේවුල් _____________________________________________________________________ 

3. වීදුරු _____________________________________________________________________ 

4. ප්ලාස්ික් _____________________________________________________________________ 

5. දුව _____________________________________________________________________ 

6. යකඩ _____________________________________________________________________ 

7. පරදි _____________________________________________________________________ 

8. රබේ _____________________________________________________________________ 
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පහත සඳහන් භාණ්ඩ/ උපකරණ පිළිබඳ විස්තර ද ඉහත ආකෘතියට අනුෙ දතාරතුරැ සපයන්න. 

 
භාණ්ඩපේ/ උෙකරණපේ 
1. නම : _____________________ 
2. හුඩය : ___________________ 

3. භාවිත කරන අකාරය : __________________ 
____________________________________________ 

4. නිසි ෙරිදි තුබිය යුතු ස්ථානය : _________ 
____________________________________________ 

5. අපිරිසිදු වන ස්ථානය : ___________________ 
____________________________________________ 

6. අපිරිසිදු වීමට පේතු : ____________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

7. අපිරිසිදු වීමට හුඩපේ බලෙෑමක් ිපේ 
ද? 
____________________________________________ 

8. පිරිසිදු කෙ හුකි කරම: ___________________ 
____________________________________________ 

 

 භාණ්ඩපේ/ උෙකරණපේ 
1. නම : _____________________ 
2. හුඩය : ___________________ 

3. භාවිත කරන අකාරය : __________________ 
____________________________________________ 

4. නිසි ෙරිදි තුබිය යුතු ස්ථානය : _________ 
____________________________________________ 

5. අපිරිසිදු වන ස්ථානය : __________________ 
____________________________________________ 

6. අපිරිසිදු වීමට පේතු : ____________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

7. අපිරිසිදු වීමට හුඩපේ බලෙෑමක් ිපේ 
ද? 
____________________________________________ 

8. පිරිසිදු කෙ හුකි කරම: ___________________ 
____________________________________________ 

   

 භාණ්ඩපේ/ උෙකරණපේ 
1. නම : _____________________ 
2. හුඩය : ___________________ 

3. භාවිත කරන අකාරය : __________________ 
____________________________________________ 

4. නිසි ෙරිදි තුබිය යුතු ස්ථානය : _________ 
____________________________________________ 

5. අපිරිසිදු වන ස්ථානය : ___________________ 
____________________________________________ 

6. අපිරිසිදු වීමට පේතු : ____________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

7. අපිරිසිදු වීමට හුඩපේ බලෙෑමක් ිපේ 
ද? 
____________________________________________ 

8. පිරිසිදු කෙ හුකි කරම: ___________________ 
____________________________________________ 

 

 භාණ්ඩපේ/ උෙකරණපේ 
1. නම : _____________________ 
2. හුඩය : ___________________ 

3. භාවිත කරන අකාරය : __________________ 
____________________________________________ 

4. නිසි ෙරිදි තුබිය යුතු ස්ථානය : _________ 
____________________________________________ 

5. අපිරිසිදු වන ස්ථානය : ___________________ 
____________________________________ 

6. අපිරිසිදු වීමට පේතු : ____________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

7. අපිරිසිදු වීමට හුඩපේ බලෙෑමක් ිපේ 
ද? 
____________________________________________ 

8. පිරිසිදු කෙ හුකි කරම: ___________________ 
____________________________________________ 
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දපාදුදව් භාවිත කරන භාණ්ඩ කිහිපයක් නිෙැරදි ෙ පරිහරණය කිරීමට අනුගමනය කළ යුතු 
කිියාමාර්ග කිහිපයක් පහත දැක්දව්. ඒො කියෙන්න. 

කුඩය 

 

වේශාවක දී භාවිත 
කෙ ෙසු පතත වියලී 
යන පතක් එළිමහපන් 
විවෘත කර තුබීම 

ගෑස් ලිෙ 
 

භාවිතපයන් ෙසු 
පහාඳින් පිසදා පිරිසිදු 
කර තුබීම 

හුන්ද 

 

භාවිතපයන් ෙසු සබන් 
පහෝ පවනත්ත පිරිසිදු 
කාරකයක් පයාදා පසෝදා 
ගුනීම. 

විදුලි ෙංකාව 

 

මකුළු දුල් ආදිය 
බුඳුණු ස්ථාන දූවිලි 
පිසිනයක් මඟින් ඉවත්ත 
කර පහාඳින් පිසදා 
පිරිසිදු කිරීම. 

 

පහත සඳහන් දූ නිෙැරදි ෙ පරිහරණය කිරීදම් දී අනුගමනය කළ හැකි කිියාමාර්ග කිහිපයක් 
ලියන්න. 

1. පක්තලය 

 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

2. ේපලන්ඩරය 

 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

3. සෙත්තතු 

 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

4. තුවාය 

 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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පරිහරණය කරන සූම භාණ්ඩය ම නිසි පරිදි පිරිසිදු කිරීම, පිළිදෙලකට තැබීම හා නඩත්තතු කිරීදමන් 
ඔබට සැලදසන ොසි හිස්තැන් මත ලියන්න. 

1. ____________________________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________________________ 
4. ____________________________________________________________________________________ 
5. ____________________________________________________________________________________ 

පහත දැක්දෙන්දන් ජනිඳුදේ නිෙදස් මුළුතැන්දගයි භාණ්ඩ හා උපකරණ තබා ඇති ආකාරය යි. 
එදස් වීමට දේතුදෙන් ඔවුන්ට අත්තෙන අොසි ලියන්න. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

භාණ්ඩ හා උපකරණ නිසියාකාර ෙ නඩත්තතු කිරීම පිණිස ඔබ විසින් අනුගමනය කළ යුතු කිියාමාර්ග 
දකාටුදෙන් දතෝරා හිස්තැන් මත ලියන්න. 

1. අහාර ගුනීපමන් ෙසු පිඟාපන් ඉඳුල් තුවරී ිපබන විට : ________________________________________ 

2. පම්ස, පුටුවල කකුල් කුඩී බිඳී ගිය විට : ____________________________________________________ 

3. ිර පරදි, ඇඳුම් ආදිය ඉරී ගිය විට : ______________________________________________________ 

4. කප්පිවල පකාටස් පගවී ඇි විට : ________________________________________________________ 

5. මුෂින් කිරයාත්තමක පනාවන විට : ________________________________________________________ 

A - අමතර පකාටස් දමා නුවත සකස් කිරීම                     B - ලිහිසි පතල් පයදීම  
C -  දිනෙතා පිරිසිදු කිරීම              D - මුසීම            E -  අුින් ලී පයාදා සකස් කිරීම 

 

ෙහත වගන්ි නිවුරදි නම් “✓” ලකුණද වුරදි නම්  “✘” ලකුණද වරහන් තුෙ පයාදන්න. 

1. උෙකරණ නිවුරදි ව ෙරිහරණය කිරීපමන් අනතුරු අවම කර ගත හුකි ය.      (    ) 

2. භාණ්ඩ හා උෙකරණ වුරදි පලස ෙරිහරණය කිරීපමන් ඒවා දිගු කාලයක් භාවිත කෙ හුකි ය.(    ) 

3. තමාපේ කකුලට ෙරමාණවත්ත පනාවන සෙත්තතු ෙුලඳීපමන් සමබර ව ඇවිදීමට හුකි පේ.   (    ) 

4. කුඩී බිඳී ගිය ලී බඩු නුවත පිළිසකර පනාපකාට භාවිතපයන් ඉවත්ත කිරීම කෙ යුතු ය.   (    ) 

5. උෙකරණ නිවුරදි භාවිතපයන් මුදල් ඉිරි පේ.         (    ) 
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පහත දැක්දෙන භාණ්ඩ නිෙැරදි ෙ පරිහරණය කරන ආකාරය බැගින් ලියන්න. 

 

_____________________________ 

_____________________________ 
 

_____________________________ 

_____________________________ 

    

 

_____________________________ 

_____________________________ 
 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

පාෙහන් භාවිතය සම්බන්ධදයන් පහත අසා ඇති පරශ්නෙලට නිෙැරදි පිළිතුරැ ලියන්න. 

1. පගතුෙට පිවිපසන විට ඔබ, ඔබපේ ොවහන් ගලවා තබන්පන් පකාහි ද? __________________________ 

2. ඔබපේ ොවහන් පිරිසිදු කිරීමට ඔබ භාවිතා කරන කරමයක් ලියන්න. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

3. ොවහන් භාවිතපේ දී වුරදි කරම අනුගමනය කිරීපමන් ඔබ මුහුණ පදන ගුටු පමානවා ද? 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

4. ොවහන් ෙුලඳ ඇවිදීපම් දී වුරදි ඉරියවු ෙවේත්තවා ගුනීම නිසා ඇි විය හුකි අබාධ පමානවා ද? 

_________________________________________________________________________________________________________ 

නිවුරදි ව ගමන් කර ඇි ො සටහන් පප්ළිය පතෝරා අදාෙ පකාටුව තුෙ “✓” ලකුණ පයාදන්න. 
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දෙදළඳ දපාදලන් මිල දී ගත්ත ඕනූම භාණ්ඩයක ඇසුරැමක් ලබා ගන්න. එය පහත දකාටුෙ තුළ ඇඳ 
දක්ෙන්න. 

 

 

ඔබ විසින් සම්ූේණ කරන ලද ඉහත ඇසුරුම ඇසුපරන් ෙහත ෙරේනවලට පිළිතුරු සෙයන්න. 

1. කල් ඉකුත්ත වීපම් දිනයක් ිපේ ද? ________________________________________________________________ 

2. ිපේ නම්, එම දිනය කවදා ද? ____________________________________________________________________ 

3. ඇසුරුමක කල් ඉකුත්ත වීපම් දිනයක් ඇතුෙත්ත කිරීපම් ඇි වුදගත්තකම කුමක් ද? 

______________________________________________________________________________________________________ 

4. නිෂ්ොදිත දිනයක් ිපේ ද? ිපේ නම්, එම දිනය කවදා ද? _______________________________________ 

5. ෙරමිි සලකුණ ිපේ ද? (SLS/ ISO) _______________________________________ 

පරමිති සලකුණු 

ෙරමිි සලකුණු යනු, භාණ්ඩපේ තත්තත්තවය පිළිබඳ වුටහීමක් ලබා දීමට උෙකාරී වන සලකුණු යි . පම්වා 
භාණ්ඩ අපලවිකරුට පමන් ම භාණ්ඩ මිලට ගන්නා ොරිපභෝගිකයන්ට අිශය වුදගත්ත ය. 

SLS යනු කුමක් ද? 

 ඇතුම් භාණ්ඩවල ඇසුරුපම් SLS යන ඉංගී්රසි අකුරු මුද්රණය වී ිපේ. පමහි 
අක්ෂර සිය භාණ්ඩ පල්බලපේ ෙරදේශනය කිරීමට අවසර ලබා ගත යුතු පේ. 

එනම්, පමම සහිකය නිකුත්ත කරනු ලබන්පන් ශ්රී ලංකා ෙරමිි ආයතනය (Sr 
Lanka Standards Institute) නම් වූ ආයතනය මගිනි. පමම අක්ෂර භාවිතයට 
නිෂ්ොදකයාට අවසර දීමට පෙර එම ආයතනය අදාෙ නිෂ්ොදනවල  තත්තවයය 
ෙරීක්ෂා කර බලනු ඇත. 

එහිදී අදාෙ නිෂ්ොදනවල අමුද්රවය සාම්ෙල හා අවසාන නිෂ්ොදන ෙරීක්ෂා කරනු ලුපේ. ඉන්ෙසු භාණ්ඩපේ 
තත්තත්තවය ඉහෙ නම්, SLS ලාංඡනය භාවිතයට අවසර ලබා පද්ද. 

ඇතුම් භාණ්ඩ හා පස්වා සඳහා ISO සහිකය පිරිනුපම්. පමම සහිකය ලබා දීපම් දී පෙර පමන් 
භාණ්ඩය ෙරීක්ෂා කිරීමක් සිදු පනාපකපේ. 
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නිෂ්ොදනය පහෝ පස්වා සෙයන ආයතනපේ භාණ්ඩ හා පස්වා සුෙයුම් කිරයාවලිය 
පිළිපවලකට අදියපරන් අදියර සිදුපේ දු යි ෙරීක්ෂා පකපරනු ඇත. ඉන්ෙසු අදාෙ 
ෙරමිිය ඇි බව ෙරකාශයට ෙත්ත පකපේ. 

ඒ අනුව පමහි දී ලබා පදන්පන් ෙද්දධි සහිකයකි. 

 

පහත දී ඇති ඇසුරැදමහි ඊතල මගින් දක්ො ඇති ස්ථාන හඳුන්ෙන නම දකාටුෙ තුළින් දතෝරා 
හිස්තැන් මත ලියන්න. 

අඩංගු ද්රවය/ මිල/ කල් ඉකුත්තවීපම් දිනය/ තත්තත්තව සහික/ පවපෙඳ නාමය/ අඩංගු පෙෝෂය ෙදාේථ 
ශුද්දධ බර/ නිෂ්ොදකයාපේ ලිපිනය/ පවපෙඳ ලකුණ/ භාවිතයට උෙපදස් 
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එදිදනදා පරිහරණයට අෙශ්ය උපකරණ සකසා ගැනීමට උපකාරී ෙන මැහුම් කිම හඳුනාගනිමු. 

 

ේලුන්කට් මුස්ම 

 
 

පරදිවල, ඇඳුම්වල වාි අද්දදර නිම කිරීම සඳහා 
පමම මුහුම් කරමය භාවිත පේ. 

වේණ කිහිෙයක නූල් පයාදා පමය විසිතුරු මුස්මක් 
පලස ද පයාදා ගනී. 

දම්වුල් මුස්ම 

 
පේඛාවන් මුසීමට, මල්, පකාෙ වුනි දෑ පිරවීම 

සඳහාත්ත පමම මුස්ම පයාදා ගනී. 
අලංකාරය සඳහා පයාදා ගත හුකි මුහුම් කරමයකි. 

 

මැහුම් කිම භාවිතා කර දේන්සුෙක් නිර්මාණය කරමු. 

පදමේපියනි, පල්න්සුව නිේමාණය කිරීම සඳහා දරුවන්ට සහාය වන්න. ඉඳිකටුව ආරක්ෂාකාරීව 
හුසිරවීමට ඔවුන්ට උෙපදස් ලබා පදන්න. 

 

අවශය ද්රවය:  

• පස. මී. 30x30 ෙමණ ෙරමාණපේ තනි ො ෙුහු වේණ කපු පරද්දදක්.  
• පස. මී. 5 ෙරමාණපේ ඉඳිකටුවක් 
• තද ොට වේණ කිහිෙයකින් යුතු නූල්. 

 

❖ නූල පස.මී 30 කට වඩා වුඩි පනාවන 
පස් පදපොට දමා ගන්න. 

❖ රෑෙ සටහපන් පෙපනන ෙරිදි පරදි 
කුබුල්ල පස.මී. 1 ක ෙරමාණපේ වපට් 
ම නවා ගන්න. 

❖ ඉඳිකටුව උඩට යටට යවමින් වපට් ම 
නූල් දුවවන්න. 

❖ ේලුන්කට් මුස්පමන් වපට් මහන්න. 
❖ දී ඇි ආකාරපේ පුංචි මලක් පල්න්සුව 

අගින් ඇඳ ගන්න. 
❖ ඒ වටා දම්වුල් මුස්පමන් ෙඟ ෙඟ නූල් යවා මල්, නටුව  හා ෙතිය වපට් මුසීමට දරුවන් පයාමු 

කරවන්න. 
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