ප්රවාහනය සහ සැපයුම් සසේවා
ප්රවාහනය
“එක් ස්ථානයක සිට තවත් ස්ථානයකට විවිධ මාධයන් භවිතා කරමින් පුද්ගලයන් සහෝ ද්රවය සගන
යාසම් ක්රියවලිය” ප්රවාහනය සලස හදුන්වයි.
ප්රවාහනය යනු පද්ධතියකි. එය පහත මුලිකාාංග වලින් සකස් වී ඇත.
1.
2.
3.
4.

මාර්ගය
මාධය
බලය
පර්යන්තය

ප්රවාහනසේ වැදගත්කම
1. වයාපාරිකයාට
 අමුද්රවය කලට සවලාවට ලබා ගැනීමට
 නිමිද්රවය කලට සවලාවට සවළඳපලට ලබා දීමට
 සසේවකයින් ආයතන සවත සගන්වා ගැනීමට
 වයාපාරික සම්බන්ධතා පවත්වාසගන යාමට
 සවළඳපල වයාප්තියට
 පාරිසභෝගිකයාට අඛණ්ඩව භාණ්ඩ හා සසේවා ලබා දීමට
2. පාරිසභෝගිකයාට
 නියමිත සවලාවට සවළඳපලට ළඟා වීම සඳහා
 අවශ්ය කරන භාණ්ඩ කලට සේලාවට ලබා සගන නිසවස් කරා රැසගන යාමට හැකි
වීම
 ඕනෑම රටක භාණ්ඩ හා සසේවා තම රසේදී පරිසභෝජනයට අවස්ථාව ලැබීම
 ඕනෑම ස්ථානයකින් තමාට අවශ්ය භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට අවස්ථාව ලැබීම
3. ආර්ථිකයට
 සසේවා නියුක්තිය වර්ධනය වීම
 ජාතයන්තර සම්බන්ධතා වර්ධනය වීම
 විසද්ශ් සවළඳාම වර්ධනය වීම
 ජාතික නිෂ්පාදිතය වර්ධනය වීම
 ආර්ථික වර්ධනයට සහය වීම
4. සමාජයට
 මානව සම්බන්ධතා ඇති කර ගැනීමට (ගමන් බිමන්)
 පුද්ගල සාංවර්ධනය ඇති කර ගැනීමට (අධයාපනික, විසනෝදාත්මක, සාංස්කෘතිකමය
වශ්සයන්)
 සද්ශීය හා අන්තර්ජාතික සම්බන්ධතා පවත්වාසගන යාමට (සවළඳ කටයුතු, ආර්ථික
හා සමාජයීය වශ්සයන් සම්බන්ධතා පවත්වා ගැනීම)
 විවිධ ගසේෂණ කටයුතු වලදී උපකාරී වීම
 යුධ කටයුතු සඳහා සයොදා ගැනීම
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විවිධ ප්රවාහන ක්රම
මහාමාර්ග ප්රවාහනය
මහාමාර්ග ප්රවාහනසේ වාසි-අවාසි
වාසි
දිවයින පුරා වයාප්තව පැවතීම
අවශ්ය ඕනෑම විසටක මහා මාර්ග
භාවිත කල හැකි වීම
අවශ්යතා වලට ගැලසපන මාධයක්
සතෝරා ගත හැකි වීම
ද්විත්ව ප්රවාහන පිරිවැයක් දැරීමට
සිදු සනොවීම / ගමනාන්තය දක්වාම
එකම ප්රවාහන මාධයක් සයොදා ගත
හැකි වීම
සකටි දුර ගමන් සඳහා සේගවත්
ක්රමයක් වීම

1.
2.
3.
4.

5.

1.
2.
3.
4.
5.

අවාසි
විශ්ාල ධාරිතාවක් එකවර ප්රවාහන
අපහසු වීම
ප්රමාදය හා අනතුරු බහුල වීම
කාලගුණික බාධා ඇති වීම
මහාමාර්ග නිසි සලස නඩත්තු
සනොකිරීම
මාර්ග තදබදය

මහාමාර්ග වල තදබධය අඩු කිරීමට සයෝජනා / සගන ඇති පියවර
 නව මහා මාර්ග තැනීම සහ නවීකරණය
 ගුවන් පාලම් සහ උමාං මාර්ග ඉදි කිරීම
 අබලන් වූ වාහන පාවිච්චිසයන් ඉවත් කිරීමට කටයුතු සයදීම
 අනවශ්ය සලස වාහන ආනයනය කිරීම සිමා කිරීම
 මාර්ග සඥා පද්ධති නිසි පරිදි නඩත්තු කිරීම
 රථවාහන නීතිරීති අකුරට ක්රියාත්මක කිරීම
දුම්රිය ප්රවාහනය
දුම්රිය ප්රවාහනසේ වාසි-අවාසි
වාසි
1. විශ්ාල ධාරිතාවයකින් ප්රවාහනය සිදු
කල හැකි වීම
2. මහාමාර්ග ප්රවාහනයට වඩා
ආරක්ෂාකාරී වීම
3. අවශ්යතාව අනුව දුම්රිය මැදිරි
සතෝරා ගත හැකි වීම
4. සසසු ප්රවාහන මාධයන්ට
සාසප්ක්ෂව පිරිවැය අඩු වීම

අවාසි
1. දිවයින පුරා වයාප්තව සනොතිබීම
2. අවශ්ය ඕනෑම විටක භාවිතා කල
සනොහැකි වීම
3. ද්විත්ව ප්රවාහන පිරිවැයක් දැරීමට
සිදු වීම
4. සකටි දුර ගමන් සඳහා සයෝගය
සනොවීම
5. ප්රමාදයන් බහුල වීම

දුම්රිය ප්රවාහනය සාංවර්ධනය කිරීම සඳහා සගන ඇති ක්රියාමාර්ග
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දුම්රිය මාර්ග පුළුල් කිරීම
දුම්රිය බලසේග කේටල ආනයනය කිරීම
දුම්රිය නඩත්තු සසේවා දියුණු කිරීම
පටු දුම්රිය මාර්ග පුළුල් කිරීම
ඉහළ කළමනාකරණසේ සවනස්කම් ඇති කිරීම
විසද්ශ් විසශ්ේෂඥයන්සගන් උපසදස් ලබා ගැනීම

නාවික ප්රවාහනය
නාවික ප්රවහනසේ වාසි-අවාසි
වාසි
1. අන්තර්ජාතික සවළඳාමට සහය වීම
2. විශ්ාල ධාරිතාවයකින් ප්රවාහන
කටයුතු සිදු කල හැකි වීම
3. අවශ්යතාව අනුව යාත්රා සතෝරා ගත
හැකි වීම
4. සාසප්ක්ෂ වශ්සයන් පිරිවැය අඩු වීම

1.
2.
3.
4.
5.

අවාසි
නැේ සසේවාව සුලභ සනොවීම
වැඩි කාලයක් ගත වීම
ඉක්මනින් නශ්ය වන භාණ්ඩ සඳහා
සයෝගය සනොවීම
කාලගුණික තත්වයන්සගන් බාධා
පැමිණීම
සලෝකසේ ඕනෑම රටකට සයෝගය
සනොවීම

ගුවන් ප්රවාහනය
ගුවන් ප්රවාහනසේ වාසි-අවාසි
වාසි
1. සේගවත් බව අතින් ඉහළ වීම
2. ඉක්මනින් නශ්ය වන භාණ්ඩ සඳහා
සයෝගය වීම
3. මාර්ග නඩත්තු පිරිවැයක් සනොමැති
වීම
4. නිශ්්චිත කාල සටහනකට අනුව
ක්රියාත්මක වීම
5. ආචාරශීලි බව හා සුවපහසුව

1.
2.
3.
4.
5.

අවාසි
විශ්ාල සහ අධික බරින් යුත් භාණ්ඩ
ප්රවාහනයට සයෝගය සනොවීම
ප්රවාහන පිරිවැය අධික වීම
අනතුරක් සිදු වුවසහොත් හානිය
බරපතල වීම
අවශ්ය සවලාවට සපයා ගත
සනොහැකි වීමට
රට පුරාම වයාප්තව සනොතිබීම

ශ්රී ලාංකාසේ ප්රවාහන පද්ධතිය සාංවර්ධනය කිරීම සඳහා ගත හැකි ක්රියාමාර්ග / සයෝජනා
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

නව මාර්ග ඉදි කිරීම හා පවතින මාර්ග පුළුල් කිරීම
නැවතුම්සපොළවල් සාංවර්ධනය කිරීම
පරිසර හිතකාමී බලශ්ක්ති භාවිතයට සයොමු වීම
ප්රවාහනයට අදාළ නීතිරීති පැනවීම හා ක්රියාත්මක කිරීම
අභයන්තර ගුවන් ප්රවාහනය දියුණු කිරීම
ප්රවාහන මාධයන් අතර අන්තර් සම්බන්ධතාව ප්රවර්ධනය කිරීම
නගර වල රථවාහන සැලැස්මවල් ක්රියාවට නැාංවීම
සපෞද්ගලික හා රාජය අාංශ්ය අතර සහසයෝගිතාව වර්ධනය කිරීම

“ජනතාවසහේ ජිවන තත්වය නාංවාලීම සඳහා කාර්යක්ෂම ප්රවාහන ක්රමය ඍජු දායකත්වයක් දක්වයි”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

මහා පරිමාණ නිෂ්පාදනයට උපකාරී වීම නිසා නිෂ්පාදනය ඉහළ යාම
සවළඳපල පුළුල් වීම මඟින් පරිසභෝජනය පහසු වීම
කලට සවලාවට භාණ්ඩ ලබා ගැනීමට හැකි වීම
පිරිවැය අඩු වීමට සහේතු වීම
අඩු පිරිවැයකින් ගුණාත්මක භාණ්ඩ ලබා ගත හැකි වීම
සසේවකයින් කලට සවලාවට නිෂ්පාදන ආයතන සවත ළඟා වීම
නිෂ්පාදන ආයතන වලට අවශ්ය අමුද්රවය කලට සවලාවට ලබා ගැනීමට හැකි වීම
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ප්රවාහන මාධයක් සතෝරා ගැනීසම්දී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු
1. භාණ්ඩසේ ස්වභාවය
භාණ්ඩසේ ස්වරුපය, කල්පැවැත්ම, බර, වටිනාකම ආදිය පිළිබඳ සැලකිය යුතුය.
2. පිරිවැය
භාණ්ඩසේ මිල රඳා පවතින ප්රධාන සාධකයක් වන්සන් ප්රවාහන පිරිවයයි.
3. සේගය
සමහර අමුද්රවය හා භාණ්ඩ නශ්ය වන බැවින් ඉක්මනින් ප්රවාහනය කිරීම අවශ්ය සේ. එසසේම
සේගවත් ප්රවහනයක් තුළින් කාලය ඉතිරිකර ගත හැකිය.
4. ධාරිතාව
ප්රවාහන මාධය මඟින් වරකට ප්රවාහනය කල හැකි ප්රමාණයයි.
5. සුරක්ෂිත බව
ප්රවාහනය කරන භාණ්ඩය සහෝ මගින් ආරක්ෂාකාරීව ගමනාන්තය දක්වා සගන යාමට හැකි
විය යුතුය.
6. දුර ප්රමාණය
දුර අනුව විවිධ මාධයන් සඳහා වැය වන පිරිවැය ද සවනස් සේ.
සහොඳ ප්රවාහන ක්රමයක ගුණාාංග








පිරිවැය අවම වීම
සේගය
ධාරිතාව
නනතික පැවැත්ම
සුරක්ෂිත බව
සුලභතාව
ප්රමිති හා අන්තර්ජාතික සම්මත

ප්රවාහන ක්සෂේත්රසේ වර්ධනය වන ප්රවණතා







උමාං මාර්ග ප්රවාහනය
ගුවන් පාලම් ඉදි කිරීම
අධිසේගී මාර්ග
විදුලි සමෝටර් රථ සහ සදමුහුන් සමෝටර් රථ
පරිසර හිතකාමී බලශ්ක්ති භාවිතය
අන්තර් පළාත් සහ පළාත් අභයන්තර මාර්ග පද්ධතිය සාංවර්ධනය කිරිම

ප්රවාහන ක්සෂේත්රසේ අනාගතය



හයිපර්ලූප් සාංකල්පය
Walk Car / Air Wheel
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ප්රවාහන හා සැපයුම් සසේවා
“භාණ්ඩ හා සසේවා හා අදාළ සතොරතුරු ආරම්භක අවස්ථාසේ සිට අවසන් පාරිසභෝගිකයා දක්වා
කාර්යක්ෂමව හා සඵලදායිව ලබා දීසම් ක්රියාවලිය සැලසුම් කිරීම, සාංවිධානය, සමසහය වීම හා
පාලනය සම්බන්ධ කටයුතු” ප්රවාහනය හා සැපයුම් සසේවා සලස හදුන්වයි.
ආයතනයක සමසහයුම් කටයුතු සුමට ව ගලා යාම සඳහා සැලසුම් කරන ලද ප්රවාහන හා සැපයුම්
සසේවා පද්ධතියක් අවශ්ය සේ.
ප්රවාහන හා සැපයුම් සසේවා පද්ධති, මුලික ක්රියාවලි සදකක් ඔස්සසේ ක්රියාත්මක සේ. එනම්,
1. අමුද්රවය සහෝ නිමිද්රවය සැපයුම්කරුවන්සගන් මිල දී ගැනීසම් සිට නිෂ්පාදන අවස්ථාව දක්වා
ක්රියාවලිය (Inbound Logistics)
2. නිෂ්පාදනසයන් පසු නිෂ්පාදිත සහෝ අදාළ සතොරතුරු අවසාන පාරිසභෝගිකයා සවත සැපයීම
දක්වා වූ ක්රියාවලිය (Outbound Logistics)

සැපයුම්කරු

නිෂ්පාදකයා

Inbound Logistics

සතොග
සවසළන්දා

සිල්ලර
සවසළන්දා

පාරිසභෝගික
යා

Outbound Logistics

සැපයුම් හා සසේවා පද්ධති
ආයතන වල ස්වරුපය, නිෂ්පාදිත වල ස්වරුපය අනුව විවිධ ආකාරසේ ප්රවාහන හා සැපයුම් සසේවා
පද්ධති පැවතිය හැකිය.
1. සමබර වූ ප්රවාහන හා සැපයුම් සසේවා පද්ධති (Balanced Logistics System)
නිෂ්පාදන ආයතනය සතක් ප්රවාහනය සමන්ම නිෂ්පාදනසයන් පසු අවසන් පාරිසභෝගිකයා
දක්වා ප්රවාහනය එකසසේ සමානව පවත්වාසගන යන පද්ධති. උදා : පරිසභෝහික භාණ්ඩ
2. නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය දක්වා ප්රවාහනය සාංකීර්ණ වූ පද්ධති (Heavy Inbound Logistics
Systems)
නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය දක්වා ප්රවාහනය සාංකීර්ණ, එනම් නිෂ්පාදනසයන් පසු පාරිසභෝගිකයාට
ලබා දීම සරල වන පද්ධති. උදා : ගුවන් යානා, නැේ
3. නිෂ්පාදනසයන් පසු අවසන් පාරිසභෝගිකයා අතට පත් කිරීම සාංකීර්ණ වූ පද්ධති (Heavy
outbound Logistics Systems
නිෂ්පාදීත පාරිසභෝගිකයාට ලබා දීමට සාංකීර්ණ ක්රියාදාමයක් අනුගමනය කරන පද්ධති
උදා : පුපුරන ද්රවය, රසායන ද්රවය

4. නිෂ්පාදිත අසලවිසයන් පසු ආපසු ප්රවාහනය සහිත පද්ධති (Reverse Logistics Systems)
පාරිසභෝගිකයා සවත භාණ්ඩ ලබා දීසමන් පසුව ද නිෂ්පාදිත සැපයුම් ආයතන සමඟ සම්බන්ධ
ප්රවාහයක් සහිත පද්ධති උදා : ගෑස්
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ප්රවාහන හා සැපයුම් සසේවා වල අවශ්යතාව
1. නිවැරදි නිෂ්පාදිතය, නිවැරදි ප්රමාණසයන්, නිවැරදි සවලාවට, නිවැරදි ස්ථානසේ දී, නිවැරදි
මිලට, සහොඳ තත්වසයන් නිවැරදි පාරිසභෝගිකයාට සැපයීමට
2. සතොග පාලනය, නිෂ්පාදන සැලසුම්කරණය, ද්රවය මිල දී ගැනීම, ප්රවාහනය, ගබඩාකරණය
ආදී කාර්යයන් විධිමත්ව සිදු කිරීමට
3. නිෂ්පාදනයට අවශ්ය නියමිත ද්රවය, නියමිත ප්රමාණසයන්, නියමිත ගුණත්වසයන්, නියමිත
සවලාවට ලැසබන්සන්ද යන්න සහතික කර ගැනීමට
4. සවළඳපල පර්සේෂණ, අවශ්යතා සැලසුම් කිරීම, නිපදවන්සන්ද මිලදී ගන්සන්ද යන්න
තීරණය කිරීම ආදිය තුළින් පිරිවැය අවම කර ගැනීමට
5. සැපයුම් දාමය අඛණ්ඩව පවත්වාසගන යාමට

ප්රවාහන හා සැපයුම් සසේවා වල ප්රසයෝජන / වාසි
1. නිෂ්පාදිත අඛණ්ඩව සවළඳපලට සැපයීම තුළින් පාරිසභෝගික විශ්්වාසය දිනා ගත හැකි වීම.
2. සියළුම කාර්යයන් සැලසුම් සහගතව සිදු කිරීම නිසා නාස්තිය හා අපතය අවම වීම තුළින්
පිරිවැය අඩු කර ගත හැකි වීම.
3. තරඟකාරීත්වයට සාර්ථකව මුහුණ දිය හැකි වීම.
4. නිෂ්පාදිත වල ගුණත්වය ආරක්ෂා කර ගත හැකි වීම
5. අපද්රවය කළමනාකරණය නිසි පරිදි සිදු වීසමන් ඒ ආශ්රිත ගැටළු අවම වීම.
6. කර්මාන්තය තුළ ප්රමුඛයා බවට පත් විය හැකි වීම.
7. වයාපාර ආයතනය පුළුල් වීසම්දී ඇති විය හැකි සාංකීර්ණතා අවම වීම.
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ගබඩාකරණය
“වයාපාර ආයතනයකට සතොගයක් මිලදී ගත් අවස්ථාසේ සහෝ නිෂ්පාදනසයන් පසුව සහෝ ඒවා අසලවි
කිරීම දක්වා සහෝ නැවත භාවිතයට ගන්නා සතක් සහෝ සබදාහරින සතක් සහෝ රැස් කර තබා ගැනීසම්
ක්රියාවලිය” ගබඩාකරණය සලස හදුන්වයි.
ගබඩාකරණ ක්රියාවලිය
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

සතොග ලැබීම
ලැබුනු සතොග හඳුනා ගැනීම
සතොග පරික්ෂා කිරීම
නිවැරදි බව තහවුරු කර ගැනීම
ගුණත්වය ආරක්ෂා කිරීම
ඉවත් කිරීම
නිකුත් කිරීම සඳහා නැවත ලබා ගැනීම

ගබඩාව
“සතොග රැස් කර තබා ගැනීමට සහෝ කල් තබා ගැනීමට සයොදා ගන්නා ස්ථානය” ගබඩාව සලස
හඳුන්වයි.
ගබඩාවක් ස්ථානගත කිරීසම්දී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු
1. සගොඩනැගිල්සල් පිරියත සැලැස්ම සහ ඉඩකඩ
ගබඩාව සඳහා භාවිත කරන සගොඩනැගිල්සල් ස්වභාවය පිළිබඳ අවධානය සයොමු කල යුතුය.
එහිදී ගබඩාසේ ඉඩකඩ, වහලසේ ස්වභාවය, සමසහයුම් කාර්යසේ ස්වභාවය, භාවිත කරන
උපකරණ, සදොරවල් වල උස, ප්රමාණ හා පිහිටීම ආදිය පිළිබඳ සැලකිලිමත් විය යුතුය.
2. සතොග භාවිතසේ ශීඝ්රතාව සහ ගබඩාව තුළ කලාප සවන්කිරීසම් අවශ්යතාව
සකතරම් ශිඝ්රතාවකින් සතොග ලබා ගැනීම, පවත්වා ගැනීම, නිකුත් කිරීම සිදු වන්සන්ද යන්න
සැලකිල්ලට සගන ගබඩාවක් ස්ථාන ගත කල යුතුය.
3. ප්රධාන සම්බන්ධතා වලට ආසන්නතාව
ගබඩා කර ඇති භාණ්ඩ ප්රවාහනය සඳහා සයොදා ගන්නා ප්රධාන ම ප්රවාහන ක්රමය කුමක් ද
යන්න මත ගබඩාවක් ස්ථාන ගත කල යුතුය. භාණ්ඩයක පිරිවැසයන් සැලකිය යුතු අගයක්
ප්රවාහන වියදම් මත රඳා පවතින නිසා සම් පිළිබඳව වැඩි සැලකිල්ලක් දැක්විය යුතුය.
4. ද්රවය සමසහයුම් කිරීසම් හැකියාව
ද්රවය ඇසිරීසම් පහසුකම් හා ද්රවය එහා සමහා කිරීසම් උපකරණ හැසිරවීසම් පහසුකම් සහිත
වීම ගබඩාවක් ස්ථාන ගත කිරීසම්දී අවධානය සයොමු කල යුතු කරුණකි.
5. ගබඩා කරන ද්රවයසේ ස්වභාවය
ගබඩා කරන ද්රවයසේ ස්වභාවය අනුව ගබඩාව ස්ථාන ගත කල යුතු ආකාරය එකිසනකට
සවනස් සේ.
6. පිරිවැය
ගබඩා පිරිවැය අවම වන සසේ ගබඩාවක් ස්ථාන ගත කල යුතුය. සමහිදී ගබඩා කුලිය, ඇප
තැන්පතු, රක්ෂණ ගාස්තු, වාහන නවතා තැබීසම් වියදම් ආදිය ගැන සැලකිලිමත් විය යුතුය.
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ගබඩාවක භාණ්ඩ ඇසිරිම සිදු කල හැකි ආකාර
1. තේටු ඇසුරුම් ක්රමය
 පහසු හා ලාභදායි භාණ්ඩ ඇසිරීසම් ක්රමයකි.
 එහා සමහා කල හැකි තේටු ගණනාවක් රාමුවක් තුළ එකමත එක තැබීසමන් භාණ්ඩ
අසුරනු ලැසේ.
2. භාණ්ඩ සගොඩවල් වශ්සයන් ඇසිරීම
 එකම වර්ගසේ භාණ්ඩ ගබඩාසේ බිම එක් ස්ථානයක එක මත එක ඇසිරීම සමහිදී
සිදු සේ.
3. එහා සමහා කල හැකි තේටු සහිත රාමු
 තේටු ගණනාවකින් සැදුම් ලත් පීලි සහෝ එහා සමහා කිරීසම් පටි වලින් සමන්විත
සේ.
 භාණ්ඩ ගබඩා කිරීමත් නැවත ලබා ගැනීමත් එකම පැත්තකින් සිදු සකසරන සහෝ
ගබඩා කිරීම එක් පසකිනුත්, ලබා ගැනීම අසනක් පසිනුත් සිදු කිරීමට හැකි පරිදි සවි
කල හැකිය.
 පිරිවැය ඉතා ඉහළ ශීතාගාර සහිත ගබඩාවල භාණ්ඩ ඇසිරීමට සයෝගය සේ.
4. පසුපසට තල්ලු කරන රාක්ක
 තේටු සහිත රාක්ක වලට කුඩා කූඩ සවි කර ඇති ක්රමයකි. කූඩ එකක් මත එකක්
වන පරිදි තේටු කිහිපයක් ඇසිරිය හැකිය.
5. තේටු සදකක් අතර ඇති අමතර තේටුව
 ගබඩාවක තේටු සදකක් අතර අමතර තේටුවක් නිර්මාණය කර ද්රවය ගබඩා කිරීම
සමහිදී සිදු සේ.
 සමමගින් ගබඩාසේ ඉඩකඩ ප්රශ්ස්ත අයුරින් භාවිත කල හැකිය.
6. ස්වයාංක්රිය ඇසුරුම් ක්රමය
 පරිගණක තාක්ෂනය මඟින් පාලනය කරනු ලබන යාන්ත්රික අතක ආධාරසයන්
ගබඩාසේ ද්රවය ඇසිරීම සමන්ම ලබා ගැනීම සමහිදී සිදු සේ.
 සල්ඛනාගාරයක අදාළ අයිතම ඇසිරීම හා ලබා ගැනීම සඳහා සමම ක්රමය සයෝගය
සේ.
ගබඩාවක් තුළ භාණ්ඩ එහා සමහා කිරීමට භාවිතා කරන විවිධ උපකරණ



ස ෝක් ලි ේ
්
ස ොක් ලි ්ේ සහිත ට්රක්




පැලේ ජැක්ස්
භාණ්ඩ එහා සමහා කිරීසම් පටි

ගබඩාවක් තුළ විවිධ උපකරණ භාවිතසේ ප්රසයෝජන
1.
2.
3.
4.
5.

සාංවිධානාත්මකව ගබඩාව පවත්වාසගන යාමට හැකි වීම
ආරක්ෂා සහිත බව ඇති කිරීම
කාලය හා ශ්රමය ඉතිරි වීම
ගබඩාසේ ඉඩකඩ ප්රශ්ස්ත අයුරින් සයොදා ගත හැකි වීම
මිනිස් ශ්රමසයන් ඉටු කල සනොහැකි සද් ඉටු කර ගත හැකි වීම
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