නඩත්තු ලැඩ පිළිබ “වම්මතයන්”
කෙත් ඇ ශා කබදුම් ඇ : ඇ ඉවුකේ ශා කෙඳව තණකෙොෂ මට්ටමෙට ෙඳා තිබිය යුතුය.
 ඇ ඉවුරු ල ගව් ශා ඳඳුරු කනොතිබිය යුතුය.
 ඇ ඳතුකේ කරොන්මඩ කනොතිබිය යුතුය.
 ඇ තුෂ අඳද්රලය කනොතිබිය යුතුය.
 ඇ තුෂ ජය ගා යාම අලහිර ලන බාධෙ කනොතිබිය යුතුය.
 ඇ ඉවුකේ හුඹව් කනොතිබිය යුතුය.
 ඇකේ ජජ ඳැෂෑටි කනොතිබිය යුතුය.
නිේමිත : නිේමිත අලටින් ජය ොන්දු වීම කශෝ ගායාම කනොවිය යුතුය.
 කේට්ටු, කෙොරලේ ශා උඳාාංග මනා ක්රියාො ත තත්ලකයන් තිබිය යුතු..
 කෝශමය කෙොටව් ල ම කනොබැකෙන තීන්ත ආකේඳ වී තිබිය යුතුය.
ක්කේත්ර මාේග
 ඳාකේ මතුපිට ඒොො ත විය යුතු..
 ඳාකේ මතුපිට ජය එෙතු ලන ලලේ කනොතිබිය යුතුය.
 ඳාකේ කෙඳව ොණු කශොඳින් ජය බැවයන ඳරිදි වක්රීයල තිබිය යුතුය.
 ඳාකේ කෙඳව ෙැෂෑ කනොතිබිය යුතුය.
රක්ෂිත
 රක්ෂිත අේා ගැනීම්/අව්ලැද්දීම් සිදුලන විට වෑම කෙකනක්ම ඊට
විරුද්ධ විය යුතුය.
 රක්ෂිත මා.ම් ල ව්ථිර ෙණු කශෝ ජීල ලැටක් තිබිය යුතුය.
 ඳාකේ කශෝ ඇ රක්ෂිතකේ ගල.න් බැදීම කනොෙෂ යුතුය.
 ඇට, ඳාරට ශා දියබව්නා ඇට අයත් රක්ෂිත සීමා ප්රෙේනය ෙෂ
යුතු..
දියබව්නා ඇ : කශොඳින් ජය ගා යන ඳරිදි දියබව්නා ඇ තුෂ අලහිර කි තම් රහිත විය
යුතුය.
 ප්රමාණලත් රක්ෂිත සීමාලක් තිබිය යුතුය.
ඳණිවුඩ බාදීම වශා ෙැන්වීම් පුලරු ඉදිකිරිම
 යායට ප්රකශ ලන වෑම ව්ාානයෙම ෙැන්වීම් පුලරු ඉදිෙර තිබිය යුතුය.
 එහි ෙැක්කලන ඳණිවුඩ යාලත්ොලීන වී තිබිය යුතුය.

 අශකලන් ශා ලැව්කවන් ආරක්ා කි තමට ආරක්ෙ ක්රම කයොො තිබිය
යුතුය.

ලාරි ඳද්ධතිය භාවිතකේදී කනොෙෂ යුතු ෙෑ
(තශාංචි) කශලත් ලැරදි ක්රියාලන් ශඳුනා ගනි..
(කමම ලැරදි ක්රියාලන් ෙැන්වීම් පුලරු මගින් ප්රසිද්ධ
කි තකමන් ලෂක්ලා ගැනීමට කශෝ අලම ෙරගැනීමට
ශැකිය.)


ගල.න් බැඳීකමන් කශෝ ඇට බැව්වවීකමන් ඇට/ඉවුරු ලට
ශා උඳාාංග ලට ශානි කි තම ලරෙකි.



ට්රැක්ටේ කශෝ කලනයම් යන්ත්ර, උඳෙරණ මගින් ඇ ඉවුරු ලට
කශෝ උඳාාංග ලට ශානි කි තම ලරෙකි.



අඳවිත්ර ජය ඇට එක් කි තම කශෝ එක්වීමට ඉඩශැ තම ලරෙකි.



ඇ ඉවුරු ලට ශානි කි තම ලරෙකි.



ලාරිමාේග නිේමිත ශා උඳාාංග ලට ශානි කි තම ලරෙකි



රක්ෂිතඅව්ලැද්දීම, ලගාකි තම, අත්ඳත් ෙරගැනීම කශෝ කමොනයම්
කශෝ ඉදිකි තම් කි තම ලරෙකි.



අනලවරකයන් ජය ගැනීම ලරෙකි.



ජ මාේග අලහිර කි තම ලරෙකි.



ජයට ලවවිව .සුකි තම ලරෙකි.



රක්ෂිත මා.ම් ගේ කශෝ ආරක්ෂිත ලැටි කලනව් කි තම ලරෙකි.



ලාරිමාේග උඳාාංග අනලවරකයන් ග තබා ගැනීම ලරෙකි

