
13 ශ්රේණිය ග ණුම්කරණග 4 වන සතිග - මැයි 25 සිට 29 දක්වා  
 
14.7 ශ් ොදුකාර්ග පිරිවැග (හැඳින්වීම සහ වර්ගීකරණග) 
පඳොදුකාර්ය පිරිලැය ශැඳින්වීම. 

කිසියම් නිඳ්ාදන ඒකකයක් වම්බන්ධපයන් ඳැශැදිලිල පලන්කර ශඳුනා ගත පනොශැකි (වමශර අලව්ථාලන්හි 

ශඳුනා පනොගන්නා) එනම් නි්ඳාදන ඒකක කිහිඳයක්  පලනුපලන් පඳොදුපේ ලැය කෂ වම්ඳත්ල ආර්ථික 

ලටිනාකම පඳොදුකාර්ය පිරිලැය පව ශඳුන්ලයි. 

පඳොදුකාර්ය පිරිලැය ලර්ග කිරීම. 

නිඳ්ාදන පිරිලැපේ පකොටවක් පව වැපකන පඳොදුකාර්ය පිරිලැය නිඳ්ාදන පඳොදුකාර්ය පිරිලැය පව ද 

එපව පනොවකන පිරිලැය නිඳ්ාදන පනොලන පඳොදුකාර්ය පිරිලැය පව ද ලර්ග කරයි. තලද පඳොදුකාර්ය 

පිරිලැය ලක්ර ්රලය,  ලක්ර ්රමය ශා ලක්ර පලනත් ලපයන් ද ලර්ගකර දැක්පේ. 

පඳොදුකාර්ය පිරිලැය පබොද දැක්වීපම් අලයතාලය 

වෘජු පිරිලැය පමන් පඳොදුකාර්ය පිරිලැය නිඳ්ාදන ඒකක වමඟ ඳැශැදිලිල ශඳුනාගත පනොශැකි වූලත් ඒකකයක 

පිරිලැය පවවීම ලැනි කෂමනාකරණ ගිණුම්කරණ කාර්යයන් වශා පඳොදුකාර්ය පිරිලැය නිඳ්ාදන ඒකක අතර 

පබදා දැක්වීපම් අලයයතාලක් ඳලී. 

ඇගයීම 

(1) ඳශත ප්රකානයන් වතය ද අවතය ද යන්න ලුවපේ දක්ලා ඇි  ඳරිද වම්ූරර්ණ කරන්න. ඳෂමු අයිතම ය 

ඔබ පේ ඳශසුල වශා සිදුකර ඉදිරිඳත් කර ඇත. 

පිරිලැය අයිතමය 
වතය 

අවතය බල 

වෘජු අමු්රලය පඳොදුකාර්ය පිරිලැපයහි පකොටවක් පව වකයි. අවතය 

කම්ශල් කෂමනාකරුපේ ලැටුඳ පඳොදුකාර්ය පිරිලැපයහි පකොටවක් පේ.  

කම්ශල් රක්ණය පඳොදුකාර්ය පිරිලැය පවේ වකනු ැපේ.  

නිඳ්ාදන පුරව්කාරය පඳොදුකාර්ය පිරලැය පව වකයි.  

නිඳ්ාදනයන් පබොදාශැරීපම් පිරිලැය පඳොදුකාර්ය පිරිලැය පව වකයි.   

 

(2) ඇඟළුම් කර්මාන්ත ාාලක ඳශත එක්එක් පිරිලැය අයිතමයන් එම ඇඟළුම් කර්මාන්ත ාාල විසින් 

නිඳදලන ඇඟළුමක පිරිලැය ගණනය කරීපම්දී නිඳ්ාදන පඳොදකාර්ය පිරලැය යටපත් ලර්ග කර්පන්ද 

නැි ද යන්න ඳශත ලුව වට ශපන් ඳරිදි වම්ූරර්ණ කර දක්ලන්න. ඳෂමු අයිතමය ඔබ විසින් කෂ යුතු දෑ 

ඳැශැදිලි ලන ඳරදි සිදුකර දක්ලා ඇත. 

පිරිලැය අයිතමය 
නිඳ්ාදන පඳොදුකාර්ය 

පිරිලැය පව 
වකයි පනොවකයි 

ඇඟළුම් නිඳදවීම වශා පයොදාගනු බන පරදි අමු්රලය   

නිඳ්ාදන ඒකක මත පගලනු බන නි්ඳාදන පවේලක පේතන   

නිඳ්ාදනාගාරපේ පගොඩනැගිලි කූලී   

තත්ත්ල ඳාලිකාලන්පේ මාසික ලැටුප්   

කම්ශල් සුඳරීක්ක පේතන.   

ඇඟළුම් වදශා භාවිත කර ඇි  පබොත්තම් ල පිරිලැය.   

ඇඟළුම් මැසීම වදශා ලැයවූ නූල් ල පිරිලැය.   

ඇඟළුම් ගබඩාකිරීපම් පිරිලැය   

ඇඟළුම්,  ගැනුම්කරුපලත ප්රලාශනය කිරීපම් පිරිලැය   

ශාන්ත විතාරණ මගා,ර/ෆර්ගසන් උසස් විදයාලග. 


