ශ්රි ලංකා ප්රමිති 1675: 2020
වි.ද.ව. 688.751

වවදය නනාවන නැවත භාවිතා කළ
හැකි නෙදි මුහුණු ආවෙණ සඳහාවූ
මාරනගෝපනේශ

ශ්රි ලංකා ප්රමිති ආයතනය

ශ්රි ලංකා ප්රමිති
වවදය නනාවන නැවත භාවිතා කළ හැකි නෙදි මුහුණු ආවෙණ
සඳහාවූ මාරනගෝපනේශ

SLS 1675: 2020
නේණිය 7

හිමිකම් ඇවිරිණි
ශ්රී ලංකා ප්රමිති ආයතනය
17, වික්ටෝරියා ්ේෙස
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SLS 1675: 2020
ශ්රි ලංකා ප්රමිති
වවදය නනාවන නැවත භාවිතා කළ හැකි නෙදි මුහුණු ආවෙණ සඳහාවූ
මාරනගෝපනේශ
ජාතික නපෙවදන
්මම ප්රමිතිය වවෙය ්නාවන නැවත භාවිතා කළ ැකි ්රදි මුහුණු ආවරණ සඳ ා වූ
වි්ේෂ කමිටුව විසින් අනුමත කරන ලෙ අතර 2020-07-22 දින ශ්රී ලංකා ප්රමිති ආයතන්ේ
ම ා මණ්ඩලය විසින් ශ්රී ලංකා ප්රමිතියක ්ලස සම්මත කර ප්රකාශයට ෙත් කිරීමට අවසර
ලබා දී ඇත.
්මම මාර්්ගෝේේශය වවෙය ්නාවන නැවත භාවිතා කළ
නිෂ්ොෙනය සඳ ා මූලික අවශයතා සෙයයි.

ැකි ්රදි මුහුණු ආවරණ

්මම ශ්රී ලංකා ප්රමිතිය ව ාම ක්රියාත්මක කිරී්ම් අවශයතාවයක ෙවතින බැවින්, ෙැනට
ෙවතින ්තාරතුරු සමඟ එය ප්රකාශයට ෙත් කිරීමට පියවර ්ගන ඇති නමුත්
ප්රමිතිකරණ්ේ ය ෙත් භාවිතයන්ට අනුකූලව වැඩිදුර අෙ ස් ෙැකීම මත ෙෙනම්ව ්මම
මාර්්ගෝේේශය සං්ශෝධ්නයන්ට යටත් ්ේ.
්මම මාර්්ගෝේේශය රජ්ේ වනතික අවශයතා යට්ත් ෙනවා ඇති සීමාවන්ට යටත්
්ේ

1. විෂය පථය
්මම මාර්්ගෝේේශය මඟින් වවෙය ්නාවන, නැවත භාවිතා කළ ැකි ්රදි මුහුණු
ආවරණ සඳ ා සැලසුම්, ද්රවය, නිෂ්ොෙනය, ගබඩා කිරීම, කාර්ය සාධ්නය ස
ෙරීක ෂා ක්රම සඳ ා වන අවශයතා නියම කරයි. රාජය ් ෝ ්ෙෞේගලික කටයුතුවල නිරත
වන විට ආසාෙනය වන කාරක (infectious agents) පුේගලයා්ගන් පුේගලයාට සම්්ේෂණය
ී්ම් (transmission) අවොනම අවම කිරීම සඳ ා ප්රජාව විසින් භාවිතා කිරීමට අෙ ස් කරයි.
EN 149: 2006 + A1: 2009 මගින් ආවරණය වන අංශු ස

අ්නකුත් වි්ේෂිත වාතය මගින්

ප්රවා නය (air-borne) කරනු ලබන රසායනික ද්රවයවලට එ්රහිව ේවසන ආරකෂණ
උොංග ්ලස භාවිතා කරන ්ේරන අර්ධ් මුහුණු ආවරණ ් ෝ EN 14683 + AC: 2019 මගින්
ආවරණය වන වවෙය මුහුණු ආවරණ සඳ ා ්මම මාර්්ගෝේේශය අොළ ්නා්ේ.
අනතුරු ඇඟවීමයි
ශාරීරික දුරස්ථභාවය, අත්වල නිසි ්සෞඛ්යාරකෂිතභාවය, ේවසන ආචාර විධි ස
නිතර ස්ෙර්ශ වන ෙෘෂ්ඨයන් විෂබීජ රණය කිරීම වැනි ්වනත් වැෙගත් ආරකෂක
පියවරයන් අනුගමනය ්නාකරන්්න් නම් ්රදි මුහුණු ආවරණ භාවිත්යන් ඇතැම්
ේවසන ්රෝග ෙැතිරීම සීමා ්නා්ක්ර්.

3

SLS 1675: 2020
2. නයාමු කිරීම්
SLS 1663
SLS ISO 22716

වවෙය මුහුණු ආවරණ - අවශයතා ස ෙරීකෂණ ක්රම.
ආ්ල්වෙන සඳ ා ය ෙත් නිෂ්ොෙන පිළි්වත් පිළිබඳ මාර්්ගෝේේශ

3. පද සහ අරථ දැක්වවීම්
්මම ්ල්වඛ්නය සඳ ා, ෙ ත ෙැක්වන අර්ථ ෙැකීම් ්ය්ේ.:
3.1 බැක්වීරියා නපරීනම් කාරයක්වෂමතාව (BFE) : බැකීරියා විනිවිෙ යාමට බාධ්කයක
්ලස මුහුණු ආවරණ ද්රවයවල කාර්යකෂමතාව
3.2 නෙදි මුහුණු ආවෙණ : ෙැළඳ සිටින අය්ේ මුඛ්ය, නාසය ස නිකට ආවරණය වන
ෙරිදි ්රදි වලින් සාෙන ලෙ ්බෝවන කාරක සෘජුවම සම්්ේෂණය ීම අවම කිරීම සඳ ා
බාධ්කයක සෙයන උොංගයකි.
3.3 අවකලය පීඩනය (differential pressure) : ආවරණ්ේ වායු ොරගමයතාව මනිනු
ලබන්්න් වායු ප්රවා ය, උෂ්ණත්වය ස ආර්ද්රතාවය යන නිර්දිත (specific) තත්ව යට්ත්
ආවරණය ර ා පීඩන්ේ ්වනස නිර්ණය කිරී්මනි. අවකලය පීඩනය යනු ආවරණ්ේ
“හුස්ම ගැනී්ම් ැකියාව” පිළිබඳ ෙර්ශකයකි.
3.4 කන් (loops) / හිස් පටිය : ්රදි මුහුණු ආවරණය තබා ගැනීම සඳ ාවූ උොංගය
3.5 ආසාදිත කාෙකය: ආසාෙන ඇති කරන ් ෝ ්වනත් ්ක්නකු තුළ ආසාෙන ඇති
කළ ැකි කුද්ර ජීවියා.
3.6 ආයු කාලය: ්වළඳ භාණ්ඩයක භාවිතය, ෙරි්භෝජනය ් ෝ විකිණීම සඳ ා නුසුදුසු
්නාී ගබඩා කළ ැකි කාලය.
3.7 භාවිතා කළ හැකි කාලය:: නිෂ්ොෙන ආයු කාලය යනු නිෂ්ොෙන්ේ ප්ර්යෝජනවත්
ආයු කාලයයි; නිෂ්ොදිතය අනුමත කළ ස නිෂ්ොෙනය කරන ලෙ එහි මූලික කාර්යය
සඳ ා ්නා්වනස්ව ෙවතින ස භාවිතා කළ ැකි කාලය.

4.

අවශයතා

4.1 සැලසුම (design)
4.1.1 ්රදි මුහුණු ආවරණ සාමානය්යන් හිස චලනය වන විට ෙවා එය ෙැළඳ සිටින
තැනැත්තා්ේ නාසය, මුඛ්ය ස නිකට මනාව වැ්සන ෙරිදි විය යුතුය.
4.1.1.1 ්රදි මුහුණු ආවරණ නාස්ේ දිගින් අවම වශ්යන් 50% ක වත් ආවරණය විය යුතු
අතර මි.මී. 25 ක ෙමණ නිකට යටට විහිදිය යුතුය.
4.1.1.2 ්රදි මුහුණු ආවරණ ෙැළඳ සිටින අයට ෙ සු විය යුතු අතර මුහු්ණ් ්ෙෙැත්ත
ප්රමාණවත් ්ලස ආවරණය විය යුතුය.
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4.1.2 ්රදි මුහුණු ආවරණ්ේ ක්රියාකාරිත්වයට බාධ්ා වන අලංකාර අංග ් ෝ සැරසිලි එහි
්නාතිබිය යුතුය.
4.1.3 ්රදි මුහුණු ආවරණ්ේ කිසිදු ප්රේවාස ස
යුතුය.

/ ් ෝ ආේවාස කොට ඇතුළත් ්නාකළ

4.1.4 ්රදි මුහුණු ආවරණ අවම වශ්යන් ්රදි ස්ථර ්ෙකකින් සෑදිය යුතුය.
4.1.5 ්රදි මුහුණු ආවරණ “තාරා් ාට” (duckbill) ් ෝ "ෙැතලි- නැම්ම " (flat-fold) ් ෝ
්මම ්ල්වඛ්න්ේ අවශයතා සපුරාලන ්වනත් වර්ගයකින් විය ැකිය.
4.1.6 ්රදි මුහුණු ආවරණ්ේ සැලසුම, ෙැළඳ සිටින තැනැත්තා්ේ ෙෘෂ්ටියට (vision) බාධ්ා
්නාවන ෙරිදි විය යුතුය.
4.1.7 නිවැරදිව ෙැමීම ත වුරු වන ෙරිදි ්රදි මුහුණු ආවරණ්ේ නාස්ේ පිහිීම, ඉ ළ
ස පිටත සැලසු්ම් ් ෝ ්වනත් ආකාරයකින් ෙැ ැදිලිව ෙැකවිය යුතුය.
4.1.8 ්රදි මුහුණු ආවරණ්ේ සැලසුමට කිසියම් නැමීම් (pleats) ති්ේ නම්, අවම වශ්යන්
නැමීම් ්ෙකක ෙ ළට නැමිය යුතු අතර වු ය ප්රමාණවත් ්ලස විවෘත වන ෙරිදි විය
යුතුය.
4.2

ද්රවය (materials)

4.2.1 ්රදි මුහුණු ආවරණ සඳ ා භාවිතා කරන ද්රවය එහි භාවිතයට ගත ැකි කාලය
පුරාම සුරුීමට (handling) , ්ස්දීමට ා වියළීමට ඔ්රාත්තු දීමට ැකි විය යුතුය.
4.2.2 භාවිතා කරන ද්රවය ්සෞඛ්යයට අහිතකර වන ද්රවය වලින් ්තාර විය යුතුය.
4.2.3 අඳින තැනැත්තා්ේ සමට ස්ෙර්ශ වන ්රදි මුහුණු ආවරණ්ේ අභයන්තර ස්ථරයට
ජලකාමී ගුණාංග (hydrophilic properties) තිබිය යුතුය.
4.2.4 පිටත ස්ථරයට ජලභීතික ගුණාංග (hydrophobic properties) තිබිය යුතු අතර එමඟින්
ජල බිඳිති විනිවිෙ යා්ම් සිට ෙැළඳ සිටින අය්ේ නාසය ස මුඛ්ය ෙකවා සීමා විය ැකිය.
4.2.5 මැෙ ස්ථර/ය, ්ෙරී්ම් කාර්යකෂමතාව වැඩි කිරීම සඳ ා ගුණාංග ඇති ද්රවය වලින්
විය යුතුය.
4.2.6 ්රදි මුහුණු ආවරණ නිෂ්ොෙනය සඳ ා භාවිතා කරන ද්රවය / ද්රවය ස
රසායනික නිමාවක ති්ේ නම් එය ප්රකාශ කළ යුතුය.
4.2.7 ්රදි හුස්ම ගැනී්ම්
යුතුය.
4.3

ැකියාව අඩු කළ

එහි

ැකි ඕනෑම සං්යෝගයකින් ආ්ල්වෙ ්නාකළ

කාරය සාධනය

4.3.1 මූලික කාර්ය සාධ්නය
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4.3.1.1 ්රදි මුහුණු ආවරණ කතා කරන විට, කිඹුහුම් අරින විට ් ෝ කහින විට
සාමානය්යන් මයි්ක්රෝන 5 කට වඩා වැඩි ප්රමාණ්ේ ජල බිඳිති වලට ්භෞතික බාධ්කයක
්ලස ක්රියා කරනු ඇතැයි අ්ේකෂා ්ක්ර්.
4.3.1.2 ්රදි මුහුණු ආවරණ සාමානය හුස්ම ගැනී්ම් අෙ සුතාවයක ඇති ්නාකළ
යුතුය.
4.3.1.3 ්රදි මුහුණු ආවරණ පිරිසිදු කිරීම සරල ා ෙ සු විය යුතු අතර නිෂ්ොෙන්ේ
අඛ්ණ්ඩතාවයට ානියක ්නාී නැවත නැවත ්ස්දීම ා වියළීමට ඔ්රාත්තු දිය යුතුය.
4.3.1.4 නිෂ්ොෙන්ේ භාවිතා කළ
ෙවත්වා ගත යුතුය.

ැකි කාලය තුළ සියළුම සංරචක ඒවා්ේ අඛ්ණ්ඩතාව

4.3.1.5 කන් වළළු ් ෝ හිස් බැඳීම් ආරකෂිතව ඇමිණිය යුතු අතර ඇඳීමට ෙ සු විය යුතුය.
4.3.1.6 නිමි භාණ්ඩය ෙෘශයමාන ්ෙෝෂ වලින් ්තාර විය යුතුය.
4.3.2 බැකීරියා ්ෙරී්ම් කාර්යකෂමතාව (BEF) EN 14683 ඇමුණුම B හි ෙකවා ඇති
ෙරීකෂණ ක්රමයට අනුව ෙරීකෂා කරන විට බැකීරියා ්ෙරීම සම්බන්ධ්්යන් අවම කාර්ය
සාධ්නය 80% ක විය යුතුය.
4.3.3 අවකලය පීඩනය
අවකලය පීඩනය “හුස්ම ගැනී්ම් ැකියාව” පිළිබඳ ෙර්ශකයක වන අතර EN 14683 හි
ඇමුණුම C හි ෙකවා ඇති ෙරීකෂණ ක්රමයට අනුව ෙරීක්ෂා කිරී්ම්දී 60 Pa / cm2 ට වඩා අඩු
විය යුතුය.
4.3.4 නස්දීම / පිරිසිදු කිරීම සහ වියළීම
4.3.4.1 නිෂ්ොෙකයා විසින් ්ෙන්වා දී ඇති ෙරිදි ්රදි මුහුණු ආවරණ පිරිසිදු කිරීම සඳ ා
යන්ර මගින් ් ෝ අ්ත් ්ස්දීම භාවිතා කළ ැකිය.
4.3.4.2 නිෂ්ොෙකයා විසින් ්ෙන්වා දී ඇති ෙරිදි ්රදි මුහුණු ආවරණ ්ස්දී්මන් ෙසු (සියලු
ස්ථර ෙ ඇතුළුව) සම්ූර්ණ්යන්ම වියළා ගත යුතුය.
4.4 සුෙක්විතතා අවශයතා
4.4.1 දූ ණය ී්ම් අවොනම අවම කිරීම සඳ ා නිෂ්ොෙන ක්රියාවලි්ේදී ස අමුද්රවය ස
නිමි භාණ්ඩ ගබඩා කිරී්ම්දී ්සෞඛ්යාරකෂිත තත්වයන් ොලනය කළ යුතුය
සට න:

්සෞඛ්යාරකෂිත තත්වයන් පිළිබඳ වැඩිපුර විස්තර සඳ ා SLS ISO 22716 බලන්න..
4.4.2 අඳින තැනැත්තා්ේ සම සමග ස්ෙර්ශ වන ්රදි මුහුණු ආවරණ්ේ ්කාටස් තියුණු
ොර ස ්නාෙැ ැදිලි බවින් ්තාර විය යුතු අතර අෙ සුතාවයට ෙත් ්නාවන ෙරිදි විය
යුතුය.
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5.
5.1

ඇසුරුම් කිරීම සහ සලකුණු කිරීම
ඇසුරුම් කිරීම

5.1.1 ්රදි මුහුණු ආවරණ කිහිෙයක එකට ඇසුරුම් කළ ැකි අතර (සිල්වලර ඇසුරුම්)
එමඟින් සෑම ්රදි මුහුණු ආවරණයකම තව එකක ්නාෙැට්ලන ෙරිදි ඉවත් කළ ැකි
විය යුතුය.
5.1.2 බ ාලුවක අඩංගු ්රදි මුහුණු ආවරණ ගණන, ගැනුම්කරු ස
එකඟ වූ ෙරිදි විය යුතුය.

සැෙයුම්කරු අතර

5.1.3 ප්රවා නය, සුරුීම ස ගබඩා කිරීම සඳ ා ඔ්රාත්තු දීම පිණිස ඇසුරුම් ද්රවය
ප්රමාණවත් තරම් ශකතිමත් ස සුදුසු ජල්රෝධ්ක ද්රවය විය යුතුය.
5.1.4 ඇසුරුම් ද්රවය 1980 අංක 47 ෙරන ජාතික ොරිසරික ෙනත ප්රකාරව ප්රකාශයට ෙත්
කරන ලෙ සං්ශෝධිත ෙරිදි ්රගුලාසිවලට අනුකූල විය යුතුය..
5.2

සලකුණු කිරීම

5.2.1 ප්රධාන ඇසුරුම (master pack)
සෑම ඇසුරුමකම ෙ ත සඳ න් ්තාරතුරු ෙැ ැදිලිව ් ෝ ්නාමැ්කන ්ලස සලකුණු
කළ යුතුය.
a) නිෂ්ොෙන්ේ නම “වවෙය ්නාවන නැවත භාවිතා කළ ැකි ්රදි මුහුණු ආවරණ”;
b) හිස් ෙටි වර්ගය; වළල්වල, ෙටියක ් ෝ ්කාකකක ස වළල්වලක
c) සිල්වලර ඇසුරුම් ගණන;
d) මුළු මුහුණු ආවරණ ගණන (සිල්වලර ඇසුරුමක මුහුණු ආවරණ ගණන X සිල්වලර
ඇසුරුම් ගණන);
e) නිෂ්ොෙකයා්ේ / ්බො රින්නා්ේ නම ස ලිපිනය;
f) නිෂ්ොදිත දිනය;
g) කල්ව ඉකුත් ී්ම් දිනය;
h) කණ්ඩායම් අංකය;
j) මූලාරම්භ රට;
k) ්වළඳ නාමය ් ෝ ්වළඳ ලකුණ ති්ේ නම්;; ා
m) ගබඩා කිරී්ම් උේෙස්.
5.2.2 සිල්ලෙ ඇසුරුම
සෑම ඇසුරුමකම ෙ ත සඳ න් ්තාරතුරු ෙැ ැදිලිව
යුතුය:

ා ්නාමැ්කන ්ලස සලකුණු කළ

a) නිෂ්ොෙන්ේ නම “වවෙය ්නාවන නැවත භාවිතා කළ ැකි ්රදි මුහුණු ආවරණ”;
යනු්වන්
b) හිස් ෙටි වර්ගය; වළල්වල, ෙටියක ් ෝ ්කාකකක ස වළල්වලක
c) “වියළි ා පිරිසිදු ස්ථානයක තබා ගන්න” යන ්යදුම්;
d) ්වළඳ නාමය ් ෝ ්වළඳ ලකුණ ති්ේ නම්;
e) මූලාරම්භ රට;
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f) නිෂ්ොෙකයා්ේ නම ස ලිපිනය;
g) නිෂ්ොදිත දිනය
h) කණ්ඩායම් අංකය;
j) ආයු කාලය;
k) උෙරිම සිල්වලර මිල;
m) ප්රමාණය;
n) මුහුණු ආවරණ ගණන;
p) ස්ථර ගණන;
q) එක එක ස්ථර්ේ ද්රවය වර්ග;
r) ්යදී ඇති නිමාව; ා
s) ්ස්දිය ැකි වාර ගණන ස ්ස්දී්ම් උේෙස්.
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ඇමුණුම A
නෙදි නතෝො ගැනීම සඳහා මාරනගෝපනේශ (නතාෙතුරු)
A.1 අභයන්තෙ ස්ථෙය (මුහුණට යාබෙව)
a) ්මම ස්ථර්ේ ප්රධ්ාන ෙරමාර්ථය වන්්න් ෙැළඳ සිටින අය්ේ සමට එ්රහිව සුමට,
මෘදු ා ප්රසන්න ැඟීමක ලබා දීමයි
b) ්රේෙ කිසිදු ආකාරයකින් සම අෙ සුතාවයට ෙත් ්නාවන ෙරිදි විය යුතු අතර සම
ස ්රදි මුහුණු ආවරණ අතර ්තතමනය ් ෝ අධික තාෙය ්ගාඩනැගීමට ඉඩ ්නාදිය
යුතුය.
c) ජල බිඳිති අව්ශෝෂණය ීම වළකවන ජල විකර්ෂක ්රදි භාවිතා කිරී්මන් වළකින්න.
එය ෙ සු්වන් ්තත් ්නාවිය යුතු ් ෝ ේවසනය කරන විට වැඩි වශ්යන් ්තතමනය
රැඳී ්නාතිබිය යුතුය.
d) ්රේෙ තුළින් හුස්ම ගැනීමට ැකිවිය යුතුය.
e) ්මම ස්ථරය වියන ලෙ, ්ගාතන ලෙ ් ෝ සුදුසු ්රදි වලින් සාො ගත ැකිය.
A.2 මැද ස්ථෙය (විකල්වෙ ්ෙර න් ස්ථරය)
a) ්මම ස්ථර්ේ මූලික කාර්යය වන්්න් ්ෙරීම වැඩි දියුණු කිරීමයි.
b) ්ෙර න් ්රේෙ ්රදි මුහුණු ආවරණ්ේ වායු ොරගමයතාවයට බාධ්ාවක ්නාවන ෙරිදි
විය යුතුය.
A.3 පිටත ස්ථෙය (මුහුනත පිටතට)
අ) ්මම ස්ථරය වියන ලෙ, ්ගාතන ලෙ ් ෝ සුදුසු ්රදි වලින් සාො ගත
ආ) ජලභීතික ් ෝ ජල විකර්ෂක ගුණ නිර්්ේශ ්ක්ර්.
ඇ) ්රේෙ තුළින් හුස්ම ගැනීමට ැකිවිය යුතුය.

ැකිය.

ඇමුණුම B
නෙදි මුහුණු ආවෙණයක්ව සෑදීම සඳහා මාරනගෝපනේශය (නතාෙතුරු)
B.1 ්ොදු
තනි ස්ථර්ේ ් ෝ බහු-ස්ථර සංයුකත්ේ කැබලි වල මානයන් ස
ැඩය නිර්මාණය
නිර්මාණය කළ යුත්්ත් එමඟින් හිස් ෙටිය සමඟ එකලස් කිරීම අවසන් වූ විට (ස
නාස්ේ කැබැල්වලට අොළ නම්) ්රදි මුහුණු ආවරණ ෙරිශීලකයා්ේ රූෙ විෙයාවට අනුව
්වනස් කළ ැකි ෙරිදි විය යුතුය.
කෑලි එකලස් කිරීම අතිධ්වනික වෑල්වඩින් ් ෝ මැහුම් මගින් කළ

ැකිය.

සෑදී්ම්දී, දූ නය ී්ම් අවොනම අවම කිරීම වැනි ්සෞඛ්යාරකෂක තත්වයන් ොලනය
කළ යුතුය.
්සෞඛ්යාරකෂක තත්වයන් නිෂ්ොෙකයා්ේ අභිමතය ෙරිදි ්ේ
(SLS ISO 22716: 2017).
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ඇසුරුම් කිරීමට ්ෙර ස
භාවිතයට ්ෙර ්රදි මුහුණු ආවරණ පිරිසිදු කිරී්මන්
අනතුරුව සෑදිය යුතුය.
“තාරා් ාට” (duckbill) වර්ග්ේ ්රදි මුහුණු ආවරණයක සඳ ා උො රණයක B.2 හි
ෙකවා ඇත. “ෙැතලි- නැම්ම " සහිත (flat-fold) ්රදි මුහුණු ආවරණයක සඳ ා
උො රණයක B.3 හි ෙකවා ඇත.
B.2
B.2.1

“තාොනහාට” වරගනේ නෙදි මුහුණු ආවෙණ
මාන

B.2.1.1 තනි ස්ථෙ නහෝ බහු ස්ථෙ සංයුක්වත
“තාරා් ාට” වර්ග්ේ ්රදි මුහුණු ආවරණ්ේ තනි ස්ථර ් ෝ බහු ස්ථර සංයුකතයක
සඳ ා ෙ ත ෙැක්වන ප්රමාණයන් භාවිතා කිරීම නිර්්ේශ කරනු ලැ්ේ: ලබා දී ඇති
මානයන් ෙකවන අතර නිෂ්ොෙකයා්ේ අභිමතය ෙරිදි ් ෝ ගැනුම්කරු ස විකුණුම්කරු
අතර එකඟ වූ ෙරිදි විය යුතුය.
B

1cm

21cm

A

A

C

Fold

20cm

10 cm

B

10 cm

C

රූප සටහන 1 – “තාොනහාට” - තනි ස්ථෙයක්ව නහෝ බහු ස්ථෙ සංයුක්වතයක්ව සඳහා ප්රමාණයන්

B.2.1.2 හිස් පටිය
“තාරා් ාට” වර්ග්ේ ්රදි මුහුණු ආවරණ්ේ හිස් ෙටිය සඳ ා ෙ ත සඳ න්
ප්රමාණයන් භාවිතා කිරීම නිර්්ේශ කරනු ලැ්ේ:
ලබා දී ඇති මානයන් ෙැකවිය යුතු අතර නිෂ්ොෙකයා්ේ අභිමතය ෙරිදි ් ෝ ගැනුම්කරු
ස විකුණුම්කරු අතර එකඟ වූ ෙරිදි විය යුතුය.
1 මෘදු ඉලාස්ටික තීරුව

ඉලාසටටික්
70 cm
් ෝ ්රදි තීරුව
නැම්ම

2 cm

80 cm

රූප සටහන 2 - තාරාහහාට - හිස පටි ප්රමාණයන්
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B.2.2 ක්රියා පිළිනවත
“තාරා් ාට” වර්ග්ේ ්රදි මුහුණු ආවරණයක සෑදීම සඳ ා ෙ ත සඳ න් පියවර
අනුගමනය කිරීම නිර්්ේශ කරනු ලැ්ේ.
අවශය උපකෙණ

a)
b)
c)

B.2.1.1 ඛ්ණ්ඩ්ේ ්ෙන්වා ඇති ෙරිදි
තනි ස්ථර කැබැල්වල ් ෝ බහු ස්ථර
සංයුකත කැබැලි සකස් කරන්න;
අොළ නම්, බහු-ස්ථර සංයුකතය
සාෙන්න;
කැබැල්වල වටා ොරවල (ූර්ව මැස්ම)
්ස.මී. 1 සිට ොර මැස්ම

කාර්මික: කැපුම් වගුව
නිපුණ ශිල්වපී (් ෝ DIY):
කතුර

කාර්මික: මැස්ම 301
් ෝ 401 ් ෝ 504
ශිල්වපී: ෙැතලි තට්ටටුව
සහිත ම න මැෂිම,
්කළින්ම ් ෝ සිේසැේ
මැස්ම
කාර්මික: මැහුම් 301
් ෝ 401 ශිල්වපී: ෙැතලි
තට්ටටුව සහිත ම න
මැෂිම, ්කළින් මැස්ම
කාර්මික: මැහුම් 301
් ෝ 401 ් ෝ 504
ශිල්වපී: ෙැතලි තට්ටටුව
සහිත ම න මැෂිම,
්කළින් මැස්ම

d)

ඇතුළතට සිටින ෙරිදි දිග ොර ්ේකහි
වාටි ම න්න:

e)

නැමුණු ්ර්ඛ්ාව දි්ේ, ෙකුණු ෙැති එකට
කර (පිටත ්රදි මතුපිටට එ්රහිව පිටත
්රදි මතුපිට) ස ොර ම න්න.
රවන්න:

f)

B.2.1.2 ඛ්ණ්ඩ්ේ ෙකවා ඇති ෙරිදි හිස් ෙටියක (මෘදු ඉලාස්ටික
තීරු ්ෙකක ් ෝ ්රදි තීරු ්ෙකක) සකස් කරන්න:
මුහුණු ආවරණය මත
මුහුණු ආවරණය මත, D ලකෂය්ේ
හිස් ෙටිය එකලස්
පිහිටුවා ඇති ලකෂයය (රටාව
(assemble) කරන්න;
බලන්න) මුහුණු ආවරණ්ේ ඇතුල්ව
ෙැත්තට රවන්න. ලකෂයය යටට
ඉලාස්ටික ෙටිය අල්වලන්න.. එය
මැසී්මන් (ඉලාස්ටික ෙටියට
සමාන්තරව) ් ෝ වෑල්වඩින්
කිරී්මන් සවි කරන්න. D
ලකෂය්ේ පිහිටුවා ඇති අ්නක
ලකෂයය සමඟ ්මම ක්රියාව නැවත
සිදු කරන්න (රටාව බලන්න).
ඉලාස්ටික තීරු්ේ ්කළවර 2
එකලස් කරන්න (් ෝ ගැට
ගසන්න). ්ම් ආකාර්යන් සවි කර
ඇති අතර, ඉලාස්ටික තීරුව ලිස්සා
යා ැකිය.

g)

B.3
B.3.1

“පැතලි- නැම්ම " සහිත නෙදි මුහුණු ආවෙණ
මාන
11

කාර්මික: අතිධ්වනික
(ඉ්ලක්රෝඩ ්රෝෙ
වර්ග්ේ අඛ්ණ්ඩ
ෙේධ්තිය) මැහුම් 301
ශිල්වපී: ෙැතලි තට්ටටුව
සහිත ම න මැෂිම,
්කළින් මැස්ම

SLS 1675: 2020
B.3.1.1 තනි ස්ථෙ නහෝ බහු ස්ථෙ සංයුක්වත
“ෙැතලි-නැම්ම" සහිත ්රදි මුහුණු ආවරණ්ේ තනි ස්ථරය ් ෝ බහු ස්ථර සංයුකතයක
සඳ ා ෙ ත සඳ න් ප්රමාණයන් භාවිතා කිරීම නිර්්ේශ කරනු ලැ්ේ: ලබා දී ඇති
මානයන් ෙැකවිය යුතු අතර නිෂ්ොෙකයා්ේ අභිමතය ෙරිදි ් ෝ ගැනුම්කරු ස
විකුණුම්කරු අතර එකඟ වූ ෙරිදි විය යුතුය.
20 cm
B

C

2.5 cm

A2

A2

2.5 cm

B

නැම්ම

2.5 cm
A1

A

A
A1

20 cm

5 cm
B1
2.5 cm

B1

නැම්ම

D
2.5 cm

D
B2

B2

2.5 cm
C
රූප සටහන 3 - “පැතලි-නැම්ම" - තනි ස්ථෙනේ නහෝ බහු ස්ථෙ සංයුක්වත
නෙදි ආවෙණ සෑදීනම් මාන දාෙ මැසීනමන් එකලස් කෙන ලද විවිධ කැබලි ෙටා සැකසීම මඟින්
සිදු කළ හැකිය.

B.3.1.2 හිස් පටිය
““ෙැතලි-නැම්ම” සහිත ්රදි මුහුණු ආවරණ්ේ හිස් ෙටිය සඳ ා ෙ ත සඳ න්
ප්රමාණයන් භාවිතා කිරීම නිර්්ේශ කරනු ලැ්ේ:
මෘදු ඉලාස්ටික තීරු ්ෙක

35 cm
්රදි ප� තීරුව

2 cm

නැම්ම

80 cm
රූප සටහන 4 - “පැතලි-නැම්ම" - හිස් පටිය සඳහා ප්රමාණයන්
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B.3.2

ක්රියා පිළිනවත

“ෙැතලි-නැම්ම"” සහිත ්රදි මුහුණු ආවරණයක සෑදීම සඳ ා ෙ ත සඳ න් පියවර
අනුගමනය කිරීම නිර්්ේශ කරනු ලැ්ේ.
අවශය උපකෙණ

a)

B.3.1.1 වගන්ති්ේ විස්තර කර ඇති ෙරිදි තනි ස්ථර කැබැල්වලක
් ෝ බහු ස්ථර සංයුකත කැබැලි සකස් කරන්න;

b)

අොළ නම්, බහු-ස්ථර සංයුකතය සාෙන්න;

c)

කැබැල්වල වටා ොරවල ්ස.මී.1
සිට ම න්න:

කාර්මික: මැහුම් 301 ් ෝ
401 ් ෝ 504
ශිල්වපී: ෙැතලි තට්ටටුව ඇති
ම න මැෂිම, ්කළින් ් ෝ
සිේසැේ මැහුම්

d)

්රදි මුහුණු ආවරණ්ේ ඉ ළ
ස ෙ ළ ්ස.මී. 1.2 නමා
වාටි ම න්න;

කාර්මික: මැහුම් 301 ් ෝ
401 ශිල්වපී: ෙැතලි තට්ටටුව
ඇති ම න මැෂිම, ්කළින්
මැහුම්

e)

ෙළමු ොරය සඳ ා A1 A2 නමා
ා B1 B2 මතට නමා රැලි
ම න්න.;

f)

්ෙවන ොරය සඳ ා A1 A2
නමා ා B1 B2 මතට නමා
රැලි ම න්න.;

කාර්මික: මැහුම් 301 ් ෝ
401 ශිල්වපී: ෙැතලි තට්ටටුව
ඇති ම න මැෂිම, ්කළින්ම
මැහුම්

g)

B.3.1.2 වගන්ති්ේ ෙකවා ඇති ෙරිදි හිස් ෙටියක (මෘදු ඉලාස්ටික
තීරු ්ෙකක ් ෝ ්රදි තීරු ්ෙකක) සකස් කරන්න.
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කාර්මික: කැපුම් වගුව ශිල්වපී
(් ෝ DIY): කතුර
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g)

මුහුණු ආවරණය මත හිස්
ෙටිය එකලස් කරන්න;

මුහුණු ආවරණය මත, D
ලකෂය්ේ
පිහිටුවා
ඇති
ස්ථානය (රටාව බලන්න) මුහුණු
ආවරණ්ේ
අභයන්තරයට
රවන්න.
ස්ථානය යටට
ඉලාස්ටික ෙටිය ම න්න. එය
මැසී්මන් (ඉලාස්ටික ෙටියට
සමාන්තරව) ් ෝ වෑල්වඩින්
කිරී්මන් නිසි ස්ථානයය සවි
කරන්න. D ලකෂය්ේ පිහිටුවා
ඇති අ්නක ලකෂයය සමඟ
්මම ක්රියාව නැවත සිදු කරන්න
(රටාව බලන්න). ඉලාස්ටික
තීරු්ේ ්කළවර 2 එකලස්
කරන්න (් ෝ ගැට ගසන්න).
්ම් ආකාර්යන් සවි කර ඇති
අතර, ඉලාස්ටික තීරුව ලිස්සා
යා ැකිය.
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කාර්මික: අතිධ්වනික
(ඉ්ලක්රෝඩ ්රෝෙ වර්ග්ේ
අඛ්ණ්ඩ ෙේධ්තිය) මැහුම්
301
ශිල්වපී: ෙැතලි තට්ටටුව ඇති
ම න මැෂිම, ්කළින් මැහුම්
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ග්රන්ථ නාමාවලිය
AFNOR SPEC S76-001, බාධ්ක ආවරණ අවශයතා, ෙරීකෂා කිරී්ම් ක්රම, සෑදී්ම් ස
භාවිතා කිරී්ම් ක්රම - අනුක්රමික නිෂ්ොෙන ස ශිල්වපීය නිෂ්ොෙන (් ෝ DIY) ප්රංශ
ප්රමිතිකරණ සංගමය (AFNOR), 2020 මාර්තු 27.
NM /ST 21.5.201, ්රදි ආරකෂණ මුහුණු ආවරණ අවශයතා ස
්මා්රාක්කෝ ප්රමිතිකරණ ආයතනය (IMANOR), 2020 මැයි 09.

ෙරීකෂා කිරීම,

TSE K 599, ්රදිපිළි වලින් සාෙන ලෙ නැවත භාවිතා කළ
ැකි ආරකෂිත වවෙය
්නාවන මුහුණු ආවරණ - තුර්කි ප්රමිති ආයතනය (TSE, 2020 මැයි.
UNE 0065: 2020, වැඩිහිටියන්

ා ළමුන් සඳ ා නැවත භාවිතා කළ ැකි සනීොරකෂක
මුහුණු ආවරණ, ද්රවය, සැලසුම්, නිෂ්ොෙන, සලකුණු ස
භාවිත අවශයතා,
ප්රමිතිකරණය සඳ ා ස්ොඤ සංගමය (UNE), 2020 අප්රි්යල්ව.
C රයිනා මැකින්ටයර්, ් ාලි සීල්ව, තැම් චී ඩුන්, නුේ්යන් රැන් හි්යන්, ොන් ති න්ගා,
අබ්රා අ මඩ් චුේටායි, ්ේසිඩුර් රාමන්, ්ඩාමිනික ඊ ඩ්වයර්, ්කාන්යි වැන්,

්රදි මුහුණු ආවරණ අ ඹු ්ොකුරු ස්ම්ෂණය ්සෞඛ්ය ්ස්වකයන්්ේ වවෙය මුහුණු
ආවරණ සමග සසඳා බැලී්මන්, BMJ විවෘත, 5 වන ්වළුම (4): e006577, 2015 අප්රි්යල්ව.
WHO, COVID-19 සන්ෙර්භය තුළ මුහුණු ආවරණ භාවිතා කිරීම පිළිබඳ උේෙස් (අතුරු
මඟ ්ෙන්ීම, 2020 ජුනි 05 යාවත්කාලීන කරන ලදි), ්ලෝක ්සෞඛ්ය සංවිධ්ානය (WHO),
2020 ජුනි.
අභි්ත්ජා ්කාන්ඩා, අභිනේ ප්රකාේ, ්ෙගරි ඒ. ්මාස්, මයිකල්ව ෂ්්මෝල්වඩ්, ්ෙගරි ඩී.
ොන්ට්ට, ස
සුප්රතික ගු ා . ස්වසන ්රදි මුහුණු ආවරණ සඳ ා භාවිතා කරන
සාමනය ්රදිවල ඒ්රා්සෝල්ව ්ෙරී්ම් කාර්යකෂමතාව ACS නැ්නෝ 2020, ්වළුම. 14,
පිටු 6339−6347
කවිං-ෂියා මා, හූ ෂාන්, චුවාන්-්මයි ෂැං, ් ාං-ලියාං ෂැං, ගුයි-්මයි ලී, රුයි-්මයි යැං,
ජි-මින්ේ ්චන්, වසංගතයට එ්රහිව සටන් කිරී්ම්දී මුහුණු ආවරණ නැවත භාවිතා

කිරීම සඳ ා වාෂ්ෙ මගින් දූෂක ඉවත් කිරීම: COVID-19: ෙර්්ේෂණාත්මක ආධ්ාරක,
/. වවෙය වවරස් විෙයාව පිළිබඳ ජර්නලය, doi: 10.1002 / jmv.25921, 2020 අප්රි්යල්ව.

2020 අප්රි්යල්ව 24 වන දින ෙකුණු අප්රිකානු ජනරජ්ේ ෙකුණු අප්රිකා්ේ ඇඳුම් ා ්රදිපිළි
නිෂ්ොෙන කර්මාන්තය විසින් නිෂ්ොෙනය කරන ලෙ DTIC, ්රදි මුහුණු ආවරණ,
්වළඳ, කර්මාන්ත ා තරඟ ්ෙොර්ත්ම්න්තුව (DTIC).
ස්්කාට්ට මිච්ලර්, මුහුණු ආවරණ විෂබීජ රණය ස වවරස් සඳ ා ජීවානු රණය,
[ඔන්ලයින්]. ලබා ගත
ැකිය: https://consteril.com/covid-19-pandemic-disinfectionand-sterilization-of-face-masks-for-viruses/, ප්ර්ේශය: 2020 මැයි 15.
්ලෝක ්සෞඛ්ය සංවිධ්ානය, වසංගත
ා වසංගත ඉන්්ලලු්වන්සා අවොනම
ා
බලෙෑම අවම කිරීම සඳ ා ඖෂධීය ්නාවන ම ජන ්සෞඛ්ය ක්රියාමාර්ග, ්ලෝක
්සෞඛ්ය සංවිධ්ානය (WHO), ISBN: 978-92-4-151683-9, 2019 ඔක්තෝබර්.
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CDC, වි්ේෂ්යන් සැලකිය යුතු ප්රජා ොෙක සම්්ේෂණ ප්ර්ේශවල ්රදි මුහුණු ආවරණ
භාවිතය පිළිබඳ නිර්්ේශය, , එකසත් ජනෙේේ ්රෝග ොලනය ා වැළැකී්ම්
මධ්යස්ථානය(CDC), (online]. ලබා ගත ැකිය: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html#studies., ප්ර්ේශය: 2020 මැයි 03.
වවෙය ආයතනය, ඉන්්ලලු්වන්සා වසංගතයක තුළ මුහුණු ආවරණ නැවත භාවිතා
කිරී්ම්
ැකියාව: ඉන්්ලලු්වන්සා වසංගතයක තුළ භාවිතා කිරීම සඳ ා නැවත
භාවිතා කළ ැකි මුහුණු ආවරණ සංවර්ධ්නය කිරීම පිළිබඳ උණ කමිටුවට මුහුණ දීම,
්සෞඛ්ය විෙයා ප්රතිෙත්ති මණ්ඩලය, ජාතික අධ්යයන ආයතනවල වවෙය ආයතනය,
ජාතික ඇකඩමි මුද්රණාලය, 2006, ISBN : 978-0-309-10182-0.
NCS-TF, ස්විට්ටසර්ලන්ත නිෂ්ොෙකයින් සඳ ා ප්රජා මුහුණු ආවරණ සඳ ා අවම
පිරිවිතරයන් සඳ ා නිර්්ේශ, ස්විට්ටසර්ලන්ත ජාතික COVID-19 විෙයා කාර්ය සාධ්ක
බලකාය (NCS-TF), 2020 අ්ේල්ව 25, (online) ලබා ගත ැකිය:

https://ncs-tf.ch/en/policy-briefs.

DHSC, පුේගලික ආරකෂිත උෙකරණ සඳ ා තාකෂණික පිරිවිතර (PPE), ්සෞඛ්ය ා
සමාජ ආරකෂණ ්ෙොර්ත්ම්න්තුව (DHSC), එකසත් රාජධ්ානි රජය, 2020 මාර්තු
(අවසන් වරට යාවත්කාලීන කරන ලේ්ේ 2020 මැයි 11 වන දින, [Online]. ලබා ගත
ැකිය: https: // www. gov.uk/government/publications/technical-specifications-forpersonal-protective-equipment-ppe
සින්ඩි ආර්. ්ජෝන්ස්, ්තෝරාගත් ශලය මුහුණු ආවරණ සඳ ා
්රදිපිළි ගුණාංග ා බැකීරියා ්ෙරී්ම් කාර්යකෂමතාව, ්රදිපිළි ා ඇඟලුම් පිළිබඳ
ජර්නලය, තාකෂණය ා කළමනාකරණය, ්වළුම. 3 (2), pp. 1-8, 2003.
කැරන් ්ක. ලියනාස් ස

CDC, COVID-19 ෙැතිරීම මන්ෙගාමී කිරීම සඳ ා ්රදි මුහුණු ආවරණ භාවිතා කිරීම,
එකසත් ජනෙේේ ්රෝග ොලන ා වැළැකී්ම් මධ්යස්ථානය (CDC), අවසන් වරට
යාවත්කාලීන කරන ලේ්ේ 2020 ජුනි 28 වන දින, (online) ලබා ගත
ැකිය:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-facecoverings.html.
FDA, ්කා්රෝනා වයිරස් ්රෝග (COVID-19) වසංගත සම්ේදී ආ ාර ා කෘෂිකාර්මික
අංශ්ේ ේවසන යන්ර, මුහුණු ආවරණ ස ්රදි මුහුණු ආවරණ භාවිතය, ආ ාර ා
ug ෂධ් ෙරිොලනය (FDA), එකසත් ජනෙෙ ්සෞඛ්ය
ා මානව ්ස්වා
්ෙොර්ත්ම්න්තුව,
2020
අ්ේල්ව
24,
[Online].
ලබා
ගත
ැකිය:

www.fda.gov/media/137327/download.

CDC, ප්රජාව තුළ මුහුණු ආවරණ භාවිතා කිරීම - මුහුණු ආවරණ භාවිතා කිරීම තුළින්

්රෝග ලකෂණ ්නාමැති ් ෝ ූර්ව ්රෝග ලකෂණ ඇති පුේගලයින්්ගන් COVID-19
සම්්ේෂණය අඩු කිරීම, තාකෂණික වාර්තාව, ්රෝග නිවාරණය ා ොලනය සඳ ා
යු්රෝපීය මධ්යස්ථානය (ECDC), 2020 අ්ේල්ව 8.
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SLS ලාංජනය
ශ්රී ලංකා ප්රමිති ආයතනය ෙ ත සඳ න් ලියා ෙදිංචි කළ ලාංජන්ේ
හිමිකරු ්ේඑම. ලාංජනය යටින් නිෂ්ොෙනයට අොළ ශ්රී ලංකා ප්රමිති
අංකය සඳ න් ්ේ. ්මම ලාංජනය භාවිතා කළ ැකි වනු ්ේ SLS
ස තික ලාංජන ක්රමය යට්ත් බලෙරයක ලබා ගත් අයට ෙමණි.
යම් නිෂ්ොෙනයක ් ෝ ඒ ආශ්රිතව ්මම ලාංජනය ති්ේ නම් ඉන්
ප්රකාශ වනු්ේ එම නිෂ්ොෙකයා විසින් මනා ්ලස සැලසුම් කළ
තත්ත්ව ොලන ෙේධ්තියක යට්ත් ෙරීකෂාවන් ස ෙරීකෂා සිදු
කර ශ්රී ලංකා ප්රමිති ආයතනය මගින් ෙසු කාලීනව කම් ල්ව
ෙරීකෂාකර, ්වළඳ්ෝලන් ස කම් ්ලන් ලබාගන්නා නියැදි
ෙරීකෂා කර අොල ශ්රී ලංකා ප්රමිතියට අනුකුලව නිෙෙවා ඇති බවය.
බලෙර්ේ නිතීරිති පිළිබඳව වැඩිදුර විස්තර අංක 17, වික්ටෝරියා
්ේෙස, ඇල්වවිටිගල මාවත, ්කාළඔ 08 පිහිටි ශ්රී ලංකා ප්රමිති
ආයතන්යන් ලබා ගත ැකිය.
අංක 17, වික්ටෝරියා ්ේෙස, ඇල්වවිටිගල මාවත, ්කාළඔ 08 පිහිටි
ශ්රී ලංකා ප්රමිති ආයතන්ේදී මුද්රණය කරන ලදී.

ශ්රී ලංකා ප්රමිති ආයතනය
ශ්රී ලංකා ප්රමිති ආයතනය යනු 1984 අංක 06 ෙරණ ශ්රී ලංකා ප්රමිති ආයතන
ෙනතින් ස්ථාපිත කල (1964 අංක 38 ෙරන ලංකා ප්රමිති කාර්යාංශ ෙනත
අවලංගු කර ඇත) ජාතික ප්රමිති ආයතනයයි. ්මම ආයතනය තාකෂණ

ා

ෙර්්ේෂණ අමාතයාංශය යට්ත් ක්රියා කරයි.
ෙන්තහි සඳ න් ෙරිදි ්මම ආයතන්ේ ප්රධ්ාන අරමුණ වනු්ේ ප්රමිති
සම්ොෙනය කිරීම ස ඒවා පිළිගැනීම, වැඩි දියුණු කිරීම, නිෂ්ොෙනයට,
ෙරීකෂණයට ා ෙරීකෂාවට ෙ සුකම් සැළසීම, ස තික ලාංජන ක්රමයක
ක්රියාත්මක කිරීම, ්ේශීය ෙරි්භෝජනය ්බා් ෝ අෙනයන සඳ ා අෙ ස්
කරන නිෂ්ොෙන වල තත්ත්වය ස තික කිරීම
ා අධ්යාෙනික
ා
ෙර්්ේෂණ ක්රියාකාරකම් මගින් ප්රමිතිකරණ
ා තත්ත්ව ොලනය වැඩි
දියුණු කිරීම ්ේ.
්මම ආයතනයට මූලය ප්රතිොෙන රජ්යන් ආධ්ාර ්ලස ස එහි ප්රකාශන
අ්ලවි්යන් ස අ්නකුත් ්ස්වාවන් ්ගන් උෙයා ගනී. ේනත් විධි විධ්ාන
ෙරිදි ෙත් කළ ම ා මණ්ඩලයට මූලය
ා ෙරිොලන බලතල හිමි ්ේ. ප්රමිති
පිරිවිතර සකස් කිරීම, ආයතන්ේ ස්ිර නිලධ්ාරීන්්ේ ආධ්ාර ඇතිව එක
එක ක්ෂ්ර වල ප්රීනයන්්ගන් සමන්විත ්කටුම්ෙත් කමිටුවක විසින් සිදු
කරනු ලැ්ේ. ම ා මණ්ඩලය මඟින් ෙත් කරනු ලබන ආශික කමිටු මඟින්
්මම ්කටුම්ෙත් කමිටු ෙත් කරනු ලැ්ේ. සියලුම ්කටුම්ෙත් ස ආංශික
කමිටු සාමාජිකයන් ඔවුන්්ේ ්ස්වාව ්ගෞරවනීය ්ස්වාවක ්ලස ලබා ්ේ.
ප්රමිති පිරිවිතර සකස් කිරී්ම්දී විවිධ් මත සඳ ා ප්රමාණවත් නි්යෝජනයක
ලබාදිමට ආයතනය උත්සා ෙරයි.
අන්තර්ජාතික මට්ටටමින්, ්මම ආයතනය, අන්තර්ජාතික ප්රමිති සංවිධ්ානය
තුල ශ්රී ලංකාව නි්යෝජනය කරන අතර ශ්රී ලංකාවට වි්ේෂ වැෙගත් කමක
ඇති ප්රමිතිකරණ ක්ෂ්ර සඳ ා ස භාගි ්ේ.

