
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 දෙමාපියන් වශා උඳදෙව්, 
o ශැකි අය දමම අභ්යාව තනි ඳැත්තට මුද්රණයය රර ගැෂදඳන දව දරොටව ්රඳා ඳරිවරය 

දඳොදත් අලන්න. 
o ශැකි දව ෙරුලාට ඳාඩදේ දරොටව් ඳැශැදිළි රර දෙන්න. 
o පිළිතුරු ඳමණයක් ෙරුලාට ලියන්න දෙන්න. 
o පිළිතුරු ැබුණු ඳසු අකුරු නිලැරදි රරන්න. 

 

06- ගෙවත්ත. 
 

 නිවස වටා තිගෙන ඉඩමට අපි ගෙවත්ත යැයි කියන්ගනමු. 
 

01. ඳශත දේලල්ලලින් ඔබදේ දගලත්දත් තිදබන දේලල් යටින් ඉරි අඳින්න. 

 ලැට දශෝ තාප්ඳය. 

 ලි 

 ජ රරාම 

 ලැසිකිළිය 

 රාණුල 

 මල් ඳාත්ති 

 එෂලළු ඳාත්ති 

 ඖධ ාර 

 ඳතුරු ාර 

 දලනත් ාර 

( ඉන් කීඳයර පින්තූර අඳින්න) 
02.  දගලත්දත් තිදබන දේලල් ලලින් අඳට ැදබන ප්රදයෝජන. 

 මල් ඳාත්ති මගින් දගලත්ත සුන්ෙරවීම. 
 දේට්ටුල, ලැට දශෝ තාප්ඳය මගින් දගලත්තට ආරක්ාල ැබීම. 
 රාණුල මගින් ජය දශොඳින් බැව යාම. 

 ාරලලින් අඳට ආශාරඳාන ැබීම. 
 ඖධ ාරලලින් අඳට ඖධ බා ගත ශැකි වීම. 
 ලි ශා ජනෂ මගින් අඳට ශා ාරලට ජය බාගත ශැකි වීම. 
 ලගා රර ඇති දේලල් විකිණීදමන් මුෙල් බාගත ශැකිවීම 
 අවල්ලාසීන්ට දගලත්දත් ලගා රරඇති දේලල් දීදමන් සිතට වතුටක් ඇතිවීම.  
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2020.05.11 සිට 2020.05.17 සතිය ෙක්වා 

පරිසරය වැඩ ගපොගත් කරවන්න. 

2020.05.11 දින පරිසරය වැඩ ගපොගත් කරවන්න. 



 

 

 
03. දගලත්දත් තිදබන දේලල් පිළිදලෂට තිබීදමන් අඳට ැදබන ප්රදයෝජන. 

 දගලත්ත ඉතා ව්වන වීම. 
 දගලත්දත් සුන්ෙරත්ලය නිවා සිතට වතුටත් ැබීම. 
 ගව් ලැල්ලට වාත්තු කිරීමට ඳශසු වීම. 
 මල්, දගඩි, රරල් ලැනි දේලල් රඩා ගැනීමට ඳශසු වීම. 

 දගලත්ත නඩත්තුකිරීදේ ඳශසුල. 
 
04. අපිළිදලෂට ඇති දගලත්තක් පිළිදලෂට වරව් කිරීමට රෂ ශැකි දේලල්. 

 දභ්ෝග ලර්ග අනුල ඳාත්ති වරව් කිරීම. 

 ඳාත්ති ලටා ලැටි වරව් කිරීම. 

 අලය තැන්ලට තණයදරොෂ පිඩැලි ඇල්ීමම. 

 ඳාත්ති අතර ගමන් කිරීමට ඉඩ තැබීම. 

 ජය ාරලට ඳශසුදලන් බා දීමට රාණු දශෝ ජ නෂ වැරසීම. 
 

 

( ග ොඳින් සකස් කර ඇති ගෙවත්තක් ෙැන ප ත සඳ න් කරුණු ෙරුවාට කියා ගෙන්න.) 

05. දගලත්දත් ලගාලන් රර තිදබන ආරාර. 

 ඳාත්ති දව 

 දඳෝච්චිල 

 ආදේර බඳුන්ල  

 තනි තනි ාර දව ( දඳොල්, දරොව්, අඹ, දප්ර ලැනි )  

06. ඳැෂ සිටුවීමට ගත ශැකි ආදේර බඳුන් ලර්ග. 

 තරමක් දොකු ටින් 

 ශට්ටි 

 ප්ාව්ටික් දබෝතල් 

 ප්ාව්ටික් බට, පීලි 

 ඉටිදරො බෑේ 

 දඳෝරඋර 

 දඳොල්දලි බඳුන් 

 ීම දඳට්ටි ලැනි දේලල්. 

 

07. දගලත්දත් ලගා රෂ ශැකි දභ්ෝග. 

 මල් ඳැෂ 

 එෂලළු දභ්ෝග 

 ඳතුරු දභ්ෝග 

 අ ලර්ග 

 ආශාර රවරාරර දභ්ෝග 

 ඖධ දභ්ොග 
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2020.05.13 දින පරිසරය වැඩ ගපොගත් කරවන්න. 

( ඉන් කීඳයර පින්තූර අඳින්න. ඒලා නේ රරන්න ) 

( මින් කීඳයර පින්තූර අලන්න. ඒලා නේ රරන්න ) 

2020.05.12 දින පරිසරය වැඩ ගපොගත් කරවන්න. 



 

 

 
08. දගලත්තක් පිරිසිදුල තබා ගැනීමට රෂ ශැකි දේලල්. 

 ඉනිලලින් දරොේදඳොව්ට් දරොටුලක් වෑදීම. 

 ලල්ඳැෂ දනළීම. 

 දගලත්තට හිරු එළිය දශොඳින් ැබීමට වසීම. 

 ලතුර රැඳී තිදබන තැන් දගොඩ කිරීම. 

 අනලය දේලල් ඉලත් කිරීම. 

09. දගලත්තට ජය බා ගන්නා ආරාර. 

 දගලත්දත්ඇති ළි මගින් 

 රානු මගින් 

 ජනෂ මගින් 

 මල් බාල්දි මගින් 

10. දගලත්දත් ඇති සුන්ෙර බල ලැඩි රර ගැනීමට රෂ ශැකි දේලල්. 

 කුඩා දඳොකුණයක් වෑදීම. 

 අඹන ෙ වත්ත්ල රඳ තැබීම. 

11. දගලත්දත් ඇති දභ්ෝග ආරක්ා රර ගැනීමට රෂ ශැකි දේලල්. 

 දගලත්ත ලටා ලැටක් තිබීම. 

 ටරයක් බැ තිබීම. 

 ොව් මල් ලලා ගිබීම. 

 ඳඹදයක් සිටුලා තැබීම. 

 ඉෙල් අතු සිටුවීම. 

 සුදු ඉටිදරො එල්ා තැබීම. 

 දගඩි ශා රරල්ලට ඉටිදරො බෑේ ෙැමීම. 

 ඳශන් උගුක් වරවා තැබීම. 
 

 

 
 

 

දභ්ෝග ලර්ග ඳැෂ රරගත ශැකි ක්රම 

12. බීජ සිටුලා ඳැෂ බා ගැනීම. 

  දමහිදී ප්රමාණයදයන් දොකු ඳශසුදලන් අතින් ඇල්ලිය ශැකි බීජ දරලින්ම 

ඳාත්තිල දශෝ බඳුන්ල සිටුලා ඳැෂ බා ගත ශැකිය. 

  උො- මුුං, මෑ, දබෝුංචි, ෙඹ, බණ්ඩක්රා, ලට්ටක්රා ලැනි බීජ 

 

( මින් කීඳයර පින්තූර අලන්න. ඒලා නේ රරන්න ) 

2020.05.15 දින පරිසරය වැඩ ගපොගත් කරවන්න. 

2020.05.14 දින පරිසරය වැඩ ගපොගත් කරවන්න. 
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13. බීජයකින් ඳැෂයක් ඇතිලන අයුරු දවොයා බමු. 

අලය දේලල්- 

 විනිවිෙ දඳදනන රට දොකු වීදුරු දබෝතයක්, 

 ඉක්මනින් ඳැෂදලන මුුං, දබෝුංචි දශෝ මෑ බීජ කීඳයක්, 

 පුළුන්  

 ජය 

( දමම ක්රියාරාරරම රරන අයුරු ඔබට එලා ඇති වීඩිදයෝල බන්න ) 

ක්රියාරාරරම- 

 වීදුරු දබෝතයතුට පුළුන් රට්ටුලක් දයොෙන්න. 

 ඒ මතට මුුං දශෝ දබෝුංචි දශෝ මෑ බීජ කීඳයක් ෙමන්න. 

 පුළුන් දතදමන පුමාණයයට ඳමණයක් ජය ව්ලල්ඳයක් ෙමන්න. 

 දිදනන් දින බීජල සිදුලන දලනව්රේ නීරීක්ණයය රරන්න. ඒවශා අත් 

රාචයක්ෙ දයොො ගන්න. 

ඉශත ඳරීක්ණයදේදී බීජල ඳශත ෙැක්දලන දලනව්රේ ෙරුලන්ට නිරීක්ණයය 

රරලන්න. 

              
 ඳැෂ කිරීමට දයොොගත් බීජදේ ලර්ණයය 

 uq,ska u olakg ,efnk fldgi 
 uq,a wefok wdldrh 
 uq,a jefvk ÈYdj 
 l| Èlajk wdldrh 
 l| jefvk ÈYdj 
 m;% yg.kakd wdldrh 
 tla tla fldgfia mdg fjkia jk wdldrh 
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