
 

  

සමූහ අධ්යන  ෘෂිකෘර්මිකෘ ්රජර අර   
තරර තුරු සන්නිතේදන  රරක්ෂණය ්රතිග්රහණය සහ ාරිතරය  

සඳහර රරක්ෂණිෘ ෘළමන රෘරරිත්වය තයරදර ගැනීම: 
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උතු  අපන යන  ෘෂිකෘ්ම තදපර්රතනන්නතුතේ අවසථ ර 
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1 
  

සමූහ අධ්යන  ෘෂිකෘර්මිකෘ ්රජර අර  තරර තුරු සන්නිතේදන  රරක්ෂණය ්රතිග්රහණය සහ ාරිතරය සඳහර රරක්ෂණිෘ 
ෘළමන රෘරරිත්වය තයරදර ගැනීම:හඳුන්නවරදීමකි 

තාක්ෂණික යෙදුම් හඳුන්වා දීම 
 

තාක්ෂණික කළමනාකාරිත්වෙ 
රරක්ෂණිෘ  ෘළමන රෘරරිත්වය ඕන ෑම වෂත්තිගෘතයකුට ාර ගරහැකි න රයෘත්ව භූමිකෘරවකි. තමම 

භූමිකෘරව තුල රරක්ෂණිෘ ෘළමන රෘරරිත්වය යනුතවන්න අදහසථ ෘ නුතේ ්රජරවක් සම  ෘටුතතු ෘ න  

කිසියන පුද්ගලතයක්  ිතසින්න ඔවුන්න රරක්ෂණය පිළිගැනීමට දිරිමත් කිරීමත්, සන්නිතේදන යට, 

පුහුණුවීමට සහ තරර තුරු හුවමරුව සඳහර ඩිජිටල් රරක්ෂණය ාරිතරර කිරීමත්ය. 

 

රම ්රජරතේ සරමරජිෘයන්න හට අවසථ ර හර අභිතයෝග හදුන රගැනීමට රරක්ෂණිෘ ෘළමන රෘරරිත්වය 

සනබන්නධ් ිතය හැකි ආෘර ය දැන ගැනීතන අවශ්යරරවය  ඔවුන්නතේ අවශ්යරරවය අනුව ුදදුුද ඩිජිටල් 

තරර තුරු සන්නිතේදන  හර රරක්ෂණය උපතයෝගී ෘ ගැනීම මගින්න න වයෘ ණතේ පුහුණුවීන 

අත්පත්ෘ ගැනීමට තමන්නම ඒවරට හැඩගැසීමටත්  ඔවුන්නතේ උත්සහරතයන්න ලැතබන  ්රතිගඵල ්රජරවට 

තමන්නම අනු්රරහෘයන්නට  ඇ යීමට තමන්නම වර් රකිරීමටත් අවශ්ය තේ. ඒ අනුව වෂත්තිගෘයන්න සඳහර 

මූලිෘ කුසලරරවන්න තමන්නම අඩු  ිතයදන තරර තුරු හර සන්නිතේදන  රරක්ෂණය ්රජරතේ පුහුණුවීන සඳහර 

තයරදරගැනීතන ගතේෂණරත්මෘ ්රයත්න යට දරයෘවන  අරයරවශ්ය ිතධි හදුන රගැනීමට හැකිවන තසථ තමම 

පරඨමරලරව සැලුදන ෘ  ඇර. 

 

රරක්ෂණිෘ ෘළමන රෘරරිත්වයට අදරල වැඩසටහන ක් දියත්කිරීතන මධ්ය පරිමරණ අ ුණණ වනුතේ 

එමගින්න ඩිජිටල් තරර තුරු හර සන්නිතේදන  රරක්ෂණය ්රචලලිර කිරීමත්, ්රජරව තුල පුහුණුවීන වල 

න වයෘ ණය වැඩිකිරීමටත්ය. ්රජරතේ සරමරජිෘයන්න තුල න වයෘ ණ සිීමමෘට ලලක්ෘවන  පරිදී 

රරක්ෂණිෘ ෘළමන රෘරරිත්වය ි්මරණය ෘළුතතු අර  එහි දිගුෘරලීන  අ ුණණක් වනුතේ 

වෂත්තිගෘයන්න සඳහර ඩිජිටල් තරර තුරු හර සන්නිතේදන  රරක්ෂණය ාරිතරය මඟීන්න තරර තුරු 

හුවමරරුවට තමන්නම දැනුම එක්ැසථ කිරීමට පුළුල් ප රසයෘ ඇතිග තරෝ රගැනීන අධිෘකිරීමය. 

 

ජීවයනෝපාෙ සඳහා සන්ියේදනෙ 

ජීවතන ෝපරය සඳහර සන්නිතේදන ය යනුතවන්න අදහසථ වන්නතන්න මිකිුදන්න අර  ජීවතන ෝපරයට අයත් 

ෘර්යයන්න කිරීමට අදරල  ක්රියරෘර ෘන හර ලල්ලීන  ආශ්රිර ිතිතධ් ආෘර තේ අන්නර්ක්රියරවන්නය. ඒ සඳහර 

උදරහ ණ තලස ැසථවීන සංිතධ්රන  ෘටුතතු, න ව ක්රම ිතධි තහෝ රරක්ෂණය හුවමරරු ෘ ගැනීම තහෝ 

තවළදතපරළ තහෝ  ජය ිතසින්න සිදුෘ න  තවන සථවීන තහෝ පරලෘ අවශ්යරරවන්නට  අදරල ලරර වැදගත් 

තරර තුරු හුවමරරු කිරීම දැක්ිතය හැෘ.තමම අන්නර්ක්රියර තුල සරමරන ය තප ද්ගලිෘ හුවමරරුවීනද 

අන්නර්ගරවන  න ුණත්, ජීවතන ෝපරය සඳහර සන්නිතේදන තේ ්රුණතරම අ ුණණවන්නතන්න  ජීවතන ෝපරය 

ආශ්රිර ෘර්යයන්නට අදරල ීම ණගැනීමට තමන්නම ලතගනීමට රුකුලක්වන  පරිදී තරර තුරු සහ දැනුම 

හුවමරරු කිරීමය. 

 

රරක්ෂණිෘ ෘළමන රෘ ණය රම ්රජරතේ සරමරජිෘයන්නට ජීවතන ෝපරය සඳහර සන්නිතේදන ය සහ එහි 

තවන සථවීනවලට අදරලව ්රුණතරම අවශ්යරර සහ සනබන්නධ්රර හඳුන රගැනීමට දරයෘ තේ. ඒමඟින්න ඔවුන්න 

්රතයෝගිෘ හර සපයරගරහැකි රරක්ෂණය තුළින්න තමම අභිතයෝග ජයගැනීම උතදසර ක්රියර මරලරවක් 

තරෝ රගැනීම සහ හඳුන්නවරදීම සිදුෘ යි.තමම ක්රියර මරලරව සීමරසහිර ෘරලසීමරවක් තුල, ුදළු පරිමරණ 

තසරයරගැනීන මඟින්න ්රජරතේ ්රුණතරරවය සනබන්නධ්තයන්න අදහසථ ෘ න්නන රවූ  ිතතශ්ථිකර අ ුණණු 
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සමූහ අධ්යන  ෘෂිකෘර්මිකෘ ්රජර අර  තරර තුරු සන්නිතේදන  රරක්ෂණය ්රතිග්රහණය සහ ාරිතරය සඳහර රරක්ෂණිෘ 
ෘළමන රෘරරිත්වය තයරදර ගැනීම:හඳුන්නවරදීමකි 

ුණදුන්නපුණණුවර ගැනීම සඳහර ආ නා ෘ යි. ෘරලයත් සම  තමම ක්රියර මරලරව තරර තුරු හර 

සන්නිතේදන  රරක්ෂණය පිළිබඳ සන්නිතේදන  වැඩසටහන්න දක්වර ක්රමතයන්න ිතෘරසය කිරීමට හැකියරව 

පවතිගන  අර ,  න ුණත් එය පමණක්ම  තමම ක්රියර සුණහතේ සර් ෘත්වය මැනීතන මිකනුමක් ෘ ගර 

තන රහැෘ. 

රරක්ෂණිෘ ාර ෘරු වඩරත් සර් ෘ වන්නතන්න  ඔහු තහෝ ඇය ජීවතන ෝපරය සඳහර සන්නිතේදන යට අදරල 

අභිතයෝගරරවලට ්රතිගචලර  දැක්වීතනදී තරර තුරු හර සන්නිතේදන  රරක්ෂණය තයරදරගැනීතන හැකියරව 

පිළිබඳ දැනුවත්ාරවය වැඩිෘ ගැනීම මගින්න සහ ්රජර සරමරජිෘයන්න අර  තරෝ රගැනීතන ප රසය පුළුල් 

ෘ ගැනීම මඟිි.  

 

සමුහ අධ්යන ප්රජාවන් 

ජීවතන ෝපරය සඳහර සන්නිතේදන තේ ලරර වැදගත් අංගයක්වන්නතන්න පුහුණුවීන දිුතණුෘ ගැනීමටත්, 

්රතිගඵල දිුතණුෘ ගැනීමට සහ ඒමඟින්න හැකි සෑම අවසථ රවෘදීම සනපු්ණතයන්නම දිුතණුව සඳහර 

දරයෘත්වය සැපයීමත්, එන න ජීවතන ෝපරය තන රන ැසී පවත්වරගැනීමට සහ දිුතණුෘ ගැනීමට 
දරයෘත්වය සපයන  තරර තුරු හුවමරරුවයි. අප තමවි ව්ගතේ තරර තුරු හුවමරරුකිරීතනදී, අප 

ලතගන ගැනීතන අත්දැකීමෘටද සහාරගී වන  අර , එන න ලතගන ගැනීතන අ ුණණ සඳහර තරර තුරු 

හුවමරරුකිරීතන අවශ්යරරවය ජීවතන ෝපරය සඳහර සන්නිතේදන යට ලරර වැදගත් අභිතරේ ණයකි.  

ඒ අනුව ෘණ්ඩරයමක් එක්ව ලතගන ගැනීතන අ ුණණින්න ුතතුව තරර තුරු හුවමරරු ෘ ගැනීම සුණහ 

අධ්යන  ්රජර තලස හැඳින්නතේ: 

මිකිුදන්න ෘණ්ඩරයන ිතසින්න කිසියන ෘර්යයක් සනබන්නධ්තයන්න, ්රශ්ථන  මරලරවක් සනබන්නධ්තයන්න,  
තහෝ කිසියන ලැදියරවක් ඇතිග මරරෂෘරවක් සනබන්නධ්තයන්න සහ අදරල ක්තෂථත්රය සනබන්නධ්තයන්න 
දැනුතමන්න සහ ්රවීන රරවතයන්න ුතක්රවූ පුද්ගලයන්න සම  අතන ෝන ය ක්රියරෘරරිත්වතයන්න ුතතුව 
ෘටුතතු කිරීම ‘සමූහ අධ්යන  ්රජරවන්න’ න න තේ.  

-තවන්නජ් ඊ., ආ්. මැක්ඩතමරට්, ඩබ්ලලිේ. සින්නඩ් (2002). පුහුණුවීම සඳහර ්රජරව 

වගරකිරීම. හරව්් වයරපරරිෘ ුණද්රණයකි. (p. 4) 

 

තමම පරඨමරලරව තුල ‘සුණහ අධ්යන  ්රජරවන්න’ ලහර දක්වර ඇතිග අ් දැක්වීමට අනුකූල තේ.   

 

ක්රිොමාලාව  
ක්රියර මරලරව තුළින්න එදිතන දර ක්රියරෘර ෘන සඳහර ්රජරවට රරක්ෂණය පිළිගැනීම සහ න ව රරක්ෂණිෘ 

පුහුණුවීන ලබරදීමට රරක්ෂණිෘ ාර ෘරු සහය තේ. තමම ක්රියරමරලරවන්න සීමිකර ෘරලසීමරවක් තුල 

තරර තුරු සන්නිතේදන ය සහ රරක්ෂණ භූමිකෘරවට සහ ිතතශ්ථිකර ්රජර අධ්යන  වැඩසටහන්න වලට අදරලව 

මන රව අ් ගන්නවර ඇතිග අ ුණණු වලින්න ුතක්ර වන  ක්රියරෘර ෘමකි.   
 

තමම ක්රියරමරලරව මූලිෘ ක්රියරෘර ෘන තුන කින්න සමන්නිතර තේ. 

 ්රජර සහාරගීත්වය 

 රරක්ෂණිෘ පුහුණුව සහ සීඝ්ර ුණලරද්ශ්ය 

 ක්රියරමරලරව ෘළමන රෘරරිත්වය සහ ්රතිගඵල ඇ යීම  
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සමූහ අධ්යන  ෘෂිකෘර්මිකෘ ්රජර අර  තරර තුරු සන්නිතේදන  රරක්ෂණය ්රතිග්රහණය සහ ාරිතරය සඳහර රරක්ෂණිෘ 
ෘළමන රෘරරිත්වය තයරදර ගැනීම:හඳුන්නවරදීමකි 

්රජරතේ අවශ්යරර සහ අභිතයෝග හඳුන රගැනීමටත්, කිසියන ක්රියරමරලරවක් තරෝ රගැනීතනදී ඒවර ්රුණතරර 

අනුව තපළගැසථවීමට දරයෘවීමටත්, රරක්ෂණිෘ ාර ෘරු  ්රජරව සම  ලංව ෘටුතතු ෘල ුතතුය. තමහි 

සර් ෘත්වය  ඳරපවතිගනුතේ ්රජරතේ සරමරජිෘයන්න ිතසින්න අවශ්යරර හඳුන රගැනීමට දක්වන  ්රතිගචලර  

වලට අනුකූල වන  පරිදී අ් ගන්නවර ඇතිග අ ුණණක් මඟිි. තමහි ම තපන්නවන  මූලධ්්මය වන්නතන්න 

රරක්ෂණයට තප  දැක්ම යන්නන ය.  

 

යතාරතුරු සන්ියේදනෙ තාක්ෂණ ලාබදායී ක්රමයේද 

පහුදතවන්න සපයරගර හැකි සහ ්රරතයෝගිෘව තයරදරගරහැකි අඩු මිකල තරර තුරු හර සන්නිතේදන  

රරක්ෂණය ්රජරව සඳහර පුහුණුවීනවලට තයරදරගර හැකිය. ්රජර සරමරජිෘයන්න අර  දැන ට ලබරගර හැකි 

රරක්ෂණය ාරිතරර කිරීමටත් ( උදර: ජංගම දු ෘ න ) සහ ඒවර තුලින්න න ව පුහුණුවීන සහ තසථවර 

හඳුන්නවරදීමටත් ඒමඟින්න එම උපෘ ණවල වටින රෘම වැඩි කිරීම සඳහරත් රරක්ෂණිෘ ාර ෘරු දිරිමත්  

තෘත්. තමහි ම තපන්නවන  ුණලධ්්මය වන්නතන්න “ස ල බව සහ පහුද මිකල” ය. 

  

සීඝ්ර මුලදර්ශෙ 

රරක්ෂණිෘ ාර ෘරුවන්න, තරර තුරු සන්නිතේදන ය හර රරක්ෂණය සම  න ව පුහුණු කිරීන දියත් 

කිරීතනදී සෑමිතටම අත්හදර බැලීන සහ තදෝෂ හඳුන රගැනීතන ක්රියරවලියෘ ්රධ්රන  ුමමිකෘරවක් ිරුපන ය 

ෘ යි. ලරර ලක්මින්න රරක්ෂණිෘ තදෝෂ පරීක්ෂර කිරීම සහ ිවැ දි කිරීම මගින්න ්රජරතවහි උන න්නදුව 

තන රන ැසී පවත්වරගැනීමටත්, මිකල අඩුෘ ගැනීමටත්, එම පද්ධ්තිගතේ  සැලැසථම තෘත හි අ්රමරදව 

්රතිගචලර  සපයරදීම තුලින්න ාරිතරරෘ න්නන න්න සඳහර එය රවදු ටත් දිුතණුෘ ගැනීමටත් හැකිතේ.  

 

ඇඟයීම 

කිසියන ක්රියර මරලරවක් හඳුන්නවර දීතනදී, රරක්ෂණිෘ ාර ෘරුවර ුණළු ක්රියරවලියම ෘළමන රෘ ණය කිරීම 

සහ අවසන්න ්රතිගඵලය ඇ යීම සඳහර වගකියනු ලැතබ්ල. තමහිදී වගකීම ෘලරප 5 ෘට තබදනු ලැතබ්ල: (1) 

තප  ක්රියර මරලර ෘලරපය ,(2)  ්රජරව ියැලීතන ෘලරපය,(3) රරක්ෂණිෘ ුණලරද්ශ් ෘලරපය,(4) ක්රියර 

මරලර ෘලරපය,සහ (5)  පුද ක්රියර මරලර ෘලරපය. ඔවුන්නතේ භූමිකෘරවට අමර ව රරක්ෂණිෘ ාර ෘරු 

ක්රියර මරලරව තෘත හි බලපරන   පහර සඳහන්න සරධ්ෘ තුන  තෘත හි සැලකිලිමත් ිතයුතතුය: (1) 

අනු්රරහෘයරතේ  උපෘර ය  (2) ්රජරතේ ූදදරන ම (3) රරක්ෂණතේ තයෝගයරරව සහ ිතශ්ථවරසනීයත්වය. 

ක්රියර මරලරව ෘළමන රෘ ණය සහ ්රතිගඵල ඇ යීම සැලැසථමක් මර පදන න වන  අර  ාර ෘරු එය 

සංව්ධ්න ය සහ දියත්කිරීම ක්රියරමරලරවක් මගින්න සිදු ෘ යි. ක්රියර මරලරව අවසරන තේදී ක්රියර මරලරතේ 

්රතිගඵල ාර ෘර යර මඟින්න ්රජරතේ සරමරජිෘයන්නට සහ අනු්රරහය දක්වන  සංිතධ්රන යට වර්රර ෘ න  

අර , රවද ඊළ  ක්රියර මරලරතේ  ද ්රතිගඵල දන්නවනු ලැතබ්ල.තමහි ම තපන්නවන  ුණලධ්්මය වනුතේ 

අසර් ෘත්වය තත්රුනගැනීම සහ සර් ෘත්වය තගරඩන ගර ගැනීමයි. 

 

තාක්ෂණික භාරකාරකයෙකු වීමට සුදානම් වීම 

ඇරැන පුද්ගලයින්න රරක්ෂණිෘ ාර ෘර ෘතයකුතේ භූමිකෘරව ියැලී සිටිනුතේ කිසිඳු ිතතශ්ථිකර 

පුහුණුවීමකින්න තරර වය. එය  සනපු්ණතයන්නම පිළිගරහැකි අර , අපි තමය මීට තප  ශ්රී ලංෘරතේ 

තමන්නම තවන ත් සථ රන වලද දැෘ ඇර. තෘතසථවුවත් තමම තෘටි පරඨමරලරතේ මූලිෘ අභිමරර් ය 

වනුතේ ඔබට රරක්ෂණිෘ ාර ෘර ත්වතේ මූලිෘ පුහුණුවීන  සහ  ශිල්ීයක්රම සපයරදීම මගින්න  ඔබ ඔතබ්ල 

්රජරව තුල තමම ුමමිකෘරතේ තයදීමට උපෘර  කිරීමයි.  
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සමූහ අධ්යන  ෘෂිකෘර්මිකෘ ්රජර අර  තරර තුරු සන්නිතේදන  රරක්ෂණය ්රතිග්රහණය සහ ාරිතරය සඳහර රරක්ෂණිෘ 
ෘළමන රෘරරිත්වය තයරදර ගැනීම:හඳුන්නවරදීමකි 

තමම සැසිය සඳහර සහාරගී වන  තද්ශ්ෘයින්න, තමවැි පුහුණුවීන ගණන රවක් ිතිතධ් රත්ත්ව යටතත් 

පවත්වර ඇතිග අර , තමය ශ්රී ලංෘරව තුල ඵලදරයී  උපරයමර්ගිෘ රරක්ෂණිෘ ෘළමන රෘ ණයක් 

ඇතිගකිරීම සඳහර දැන ට සිදුෘ න  ප්තේෂණ වයරපෂතිගයෘ තෘරටසකි. තමම පරඨමරලරව සඳහර ඔතබ්ල 

සහාරගිත්වය මඟින්න අපට පරඨමරලරතේ අධ්යයන ය පටිපරටිය සඳහර වැදගත් පරඩන මරලරවන්න ද, 

පුහුණුවීමට අවශ්ය ද්රවය සහ අෘෂතිගය ද සපයර ගර හැෘ. තමම ප්තේෂණය සඳහර ඔබතේ සහාරගිත්වය 

අප අගය ෘ න  අර , ඔබට තමම පරඨමරලරව එදිතන දර ෘර්යයන්න සිදුකිරීතනදී උපෘරරී වනු ඇරැයි අපි 

බලරතපරත රත්තු තවුණ. 

 

අවස්ථා අධ්යෙනෙ: අපනෙන කෘෂිකර්ම යදපාර්තයම්න්තුව-උතුර 

පහර අවසථ ර අධ්යයන ය, අපන යන  ෘෂිකෘ්ම තදපර්රතනන්නතුව සම  ඒෘරබද්දව 2014 වසත්දී 

පවත්වන  ලද සරය ෘළමන රෘ ණ වයරපෂතිගයක් මර පදන නව ඇර. තමම අවසථ ර අධ්යයන යට අදරල 

ිතසථර  රරක්ෂණිෘ ෘළමන රෘ ණ පුහුණුවීන පරඨමරලරතේ  පළුණ අදිය  සඳහර ඔබට තමම වටින ර 

න රයෘත්ව ුමමිකෘරතේ ුණලධ්්ම සහ පුහුණුවීන හඳුන්නවරදීම සඳහර තයරදරගැතන්න.  

 

 
අපන යන  ෘෂිකෘ්ම තදපර්රතනන්නතුතේ රරක්ෂණිෘ ාර ෘරුවන්න සඳහර වයඹ ිතශ්ථව ිතදයරලය තුල ෘ නු ලබන  

පුහුණුවීන සැසියක් 
 

 

A යකාටස 

සුණහ අධ්යන  ්රජරව  
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සමූහ අධ්යන  ෘෂිකෘර්මිකෘ ්රජර අර  තරර තුරු සන්නිතේදන  රරක්ෂණය ්රතිග්රහණය සහ ාරිතරය සඳහර රරක්ෂණිෘ 
ෘළමන රෘරරිත්වය තයරදර ගැනීම:හඳුන්නවරදීමකි 

අපන යන  ෘෂිකෘ්ම තදපර්රතනන්නතුව - උතු  පළරර මැල්සිරිපු  ්රරතද්ය ය තල්ෘන තෘරට්ටරශ්තේ 

ධ්බහැ , මඩහතපරළ, ඕමර තගරල්ල,පන්නලියද්ද යන  ්රරම ිලධ්රරී තෘරට්ටරශ් ආව ණය ෘ යි. 

අපන යන  ෘෂිකෘ්ම තදපර්රතනන්නතුව උතු  තුල තගරවීන්න 300 ක් පමණ ලියරපදිංචි වී 

ඇර.ලඟුරු,ගනමිකරිසථ,සහ කුරුඳු වගරෘ න  තගරවීන්නතගන්න තමම ්රජරව සමන්නිතර තේ. 

 
1 රූපය: කුරුණෑගල දිසථික්ෘය තුල උතු -අපන යන  ෘෂිකෘ්ම තදපර්රතනන්නතුතේ ්රජර සථ රන  

 
මැල්සිරිපු  තෘරට්ටරශ්ය තුල දැකිය හැකි ෘෂිකෘර්මිකෘ සහ පරරිසරිෘ ආශ්රිර ගැට ස සමහ ක් පහර 
පරිදි තේ.  
 

 ජල හි ය සඳහර තුඩුතදන  සීමරසහිර වූ ව්ෂරව 

 ලඟුරු වගරව සඳහර ඇතිග ුමමික ්රමරණය සීමරසහිරවීම. රමන්නට අයත් වී වගරෘ න  ුමමික තුල ලඟුරු 

වගරව සඳහර තගරවීන්නතේ ෘැමැත්රක් තිගබුන ද, ශ්රී ලංෘරතේ නීතිගය යටතත් වී වගරෘ න  ුමමික 

තවන ත් අ ුණණු සඳහර තයරදරගැනීතන රහන න බැිතන්න අපන යන  ෘෂිකෘ්ම තදපර්රතනන්නතුවට 

තමම තගරවීන්න සඳහර සහන රධ්ර  ලබරදීමට තන රහැකිවීම  

 පුද ගිය අවුරුදු තුල ලඟුරු වගරව සථවයංතපෝිකර මට්ටම දක්වර ල ර වී ඇතිග බැිතන්න අපන යන  

ෘෂිකෘ්ම තදපර්රතනන්නතුවට ලඟුරු වගරව සඳහර ඇතිග ්රව්ධ්න  ක්රියරෘර ෘන න වරර දැමීම 

(උදර. සහන රධ්ර  පටිපරටිය)  

 ලඟුරු ආන යන ය සඳහර  ජය තගන  ඇතිග ීම ණය ිසර ලඟුරු වගරව සඳහර ඇතිග තවළඳතපරල 

අවසථ ර අඩුවීම, එහි ්රතිගඵලයක් තලස ලඟුරු වගරව තුලින්න තගරවීන්න හට අඩු ුණදලක් ලැීමම   

 

රවද තමම දිසථික්ෘයට ආ්ිෘ හර සමරජීය අභිතයෝග ැසෘට ුණහුණ දීමට සිදුව ඇර.ඒවර න න  

 අඩු යටිරල පහුදෘන – අඩු මහරමර්ග පහුදෘන; 

 අසථවැන්නන  තවළඳතපරළට තගන යෑතනදී තගරවීන්නට ගමන රගමන  ගැට සතමන්නම ගමන රගමන ය 

සඳහර අධිෘ මිකලක් දැරීමට සිදුවීම  

 සීමරසහිර වූ ලන්නධ්න  හර ගමන රගමන  දීමන රව මර අපන යන  තදපර්රතනන්නතුතේ ිලධ්රරීන්නට 

තමම ්රතද්ශ්තේ සමහ ක් සථ රන වලට ල ර වීමට තන රහැකිවීම  

 අඩු තවළඳතපරළ අවසථ ර;  

 ජංගම තසථවර සඳහර අඩු ්රතේශ්වීන;  
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සමූහ අධ්යන  ෘෂිකෘර්මිකෘ ්රජර අර  තරර තුරු සන්නිතේදන  රරක්ෂණය ්රතිග්රහණය සහ ාරිතරය සඳහර රරක්ෂණිෘ 
ෘළමන රෘරරිත්වය තයරදර ගැනීම:හඳුන්නවරදීමකි 

 මත්ද්රවය ාරිතරය; 

 න ව තයරවුන්න අවධිතේම තබරතහෝ පිරිසථ ිතවරහ ජීිතරයට ඇතුලත් වීම  එම ිසර අඩු වයතසථදී 

ගබ්ලගැනීතන සංතයරව ලහළවීම   

 වකුගඩු ත ෝගය (තමම රත්වය උතුරු මැද පළරර තුල බ පරල තස තයමය රත්වයක් වීම)   

 පරනීය ජල ගැට සව  

භූතගෝල පිහිටීම මර තමම ්රතද්ශ්ය රි ්රජරවක් තලස අ් දැක්ිතය හැකි න ුණත්, එය ්රජරවන්න කිහිපයක් 

තලසද තවන්නතෘරට දැක්ිතය හැෘ. තමම ්රතද්ශ්ය තුල සිටින  තගරවීන්න අංශ් කිහිපයක් ඔසථතසථ 

ජීවතන ෝපරය සඳහර සන්නිතේදන යට අදරලව රුචිෘන සහ වගකීන හුවමරරු ෘ ගනී. තන අනුව, වගර 

ෘ න  තාෝග ව්ගයට අදරලව ්රජරවන්න තවන්න ෘ  හඳුන ර ගර හැකියි.  

උදරහ ණයක් තලස මැල්සිරිපු  දිසථික්ෘය තුල සිටින  සිය සම ලඟුරු වගරෘරුවන්න ්රජරව සඳහර 

පුහුණුවක් පිහිටුවරගැනීමක් තහෝ තපරදු  ෘර ණයක් සනබන්නධ්තයන්න ( උදර., ජල ෘළමන රෘ ණය තහෝ 

තවළඳතපරළට ්රතේශ්වීම) දඹහැ  සහ මඩහතපරල සිටින  ිතිතධ් ව්ගතේ තගරවීන්න එක්වීම ද සැලකිය 

හැකියි. තගරිතතයකුට එෘම අවසථ රතේදී සුණහ අධ්යන  ්රජර කිහිපයෘ සරමරජිෘතයකු වීමට ද හැකියරව 

ඇර. තමහිදී  ෘණ්ඩරයන ක්රියරෘරරීත්වය අරයරවශ්ය වන  අර , රුචිෘන සහ පුහුණු තරර තුරු හුවමරරු 

ෘ ගැනීම මගින්න ජීවතන ෝපරය සඳහර සන්නිතේදන යද තිග සර  ෘ යි. 

 

වැඩ පිෘරව 1.1(a)  

B යකාටස 
ජීවයනෝපාෙ සඳහා සන්ියේදනෙට ඇති අභියෙෝග 

අපන යන  ෘෂිකෘ්ම තදපර්රතනන්නතුව වයඹ ිතශ්ථව ිතදයරලය සම  එක්ව අපන යන  ෘෂිකෘ්ම 

තදපර්රතනන්නතුතේ -උතු  වයරප්ති තිග ිලධ්රරීන්න සහ ්රතිගලරබ හිමික තගරවීන්න අර  ජීවතන ෝපරය සඳහර 

සන්නිතේදන යට ඇතිග ෘරලය සහ වර  ගණන  වැඩිෘ ගැනීතන ්රුණත අවශ්යරර හඳුන රගැනීමට 2013 

වසත්දී  ්රජර ැසථවීමක් පවත්වන  ලදී. සන්නිතේදන  රරක්ෂණය තගරිත ැසථවීන, සහන රධ්ර  පටිපරටිය, 

ත ෝපණ ද්රවය තබදරහැරීම, තපරතහර  ි්තද්ශ්කිරීන, සහ මිකල ගණන්න දැනුනදීම යන  සරමරන ය පණිිතඩ 

හුවමරරුව රව දු ටත් දිුතණුෘ ගැනීම සඳහර උපෘරරී ෘ ගර හැකි බවට  එම ැසථවීතනදී තයෝජන ර ිතය. 

දැන ට ්රජරවට සහ වයරප්ති තිග ිලධ්රරීන්නට ඇතිග එක් අභිතයෝගයක් න න යරවත්ෘරලීන  වන  තරර තුරු 

රැපැල් මඟින්න තහෝ තප ද්ගලිෘව පැමිකණ ්රජරවට ලබරදීම සඳහර මිකලක් තමන්නම වැඩි ෘරලයක් වැයවීමයි. 

ඵලදරයි මිකලක් සහිර ක්රමයක් තයරදරගැනීම මඟින්න තෘටි පණිවුඩ හුවමරරුෘ ගැනීම තුලින්න යනරරක් 

දු ට මිකල සහ ෘරලය අඩුෘ ගර හැකිය. 

 

https://docs.google.com/document/d/1kKzfPU61eFeziKdfdZlVCOsKGrRddA8B0LqZeYPCcB0/edit?usp=sharing
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සමූහ අධ්යන  ෘෂිකෘර්මිකෘ ්රජර අර  තරර තුරු සන්නිතේදන  රරක්ෂණය ්රතිග්රහණය සහ ාරිතරය සඳහර රරක්ෂණිෘ 
ෘළමන රෘරරිත්වය තයරදර ගැනීම:හඳුන්නවරදීමකි 

 
                                                                              

  

                                    

 
 
C යකාටස 

ප්රජාව තුල යතාරතුරු හා සන්ියේදන තාක්ෂණෙ 
කුරුණෑගල දිසථික්ෘය තුල ලඟුරු වගරෘ න  තගරවීන්නතගන්න 90 % වඩර වැඩි ්රතිගශ්රයක් , 

සරමරන යතයන්න එදිතන දර ජීිතරතේදී තරර තුරු හුවමරරු ෘ ගැනීම සඳහර ජංගම දු ෘ න ය ාරිතරර 

ෘ යි. ිතිතධ් වූ අධ්යරපන  මට්ටන තමම හැසිරීම සඳහර බලපෑමක් තන රතපන්නවන  අර , තවන ත් අුත කින්න 

කිවතහරත් ජංගම දු ෘ න  ාරිතරය සඳහර අධ්යරපන  මට් ටම බරධ්රවක් තන රතේ. එම ිසර පහුදතවන්න 

තයරදරගර හැකි ජංගම දු ෘ න ය සහ එහි ඇතිග පහුදෘන (උදර: තෘටි පණිවුඩ පහුදෘම) තගරවීන්න සම  

සන්නිතේදන ය කිරීම සඳහර වඩරත් ඵලදරයි තලස ාරිතරර ෘළ හැකිය.  

 

වැඩ පිෘරව 1.1(b) 

 D යකාටස  
ප්රජාව හැඩගැස්වීම සහ ක්රිො මාලායේ අරමුණ 
්රජර ැසථවීතනදී වයරප්ති තිග ිලධ්රරීන්න සහ ්රජරතේ සරමරජිෘයන්නතේ මූලිෘ අවශ්යරරවයක් තලස ැසථවීන 

තේලරවන්න දැනුන දීම සහ අිකුත් ැසථවීන වලට අදරලව ්රජරව දැනුවත් කිරීම හඳුන ර ගන්නන  ලදී. ්රජර 

ැසථවීම අර තු  ඊට පුද පැන න ැගුණ අවශ්යරරවයන්නවුතේ ත ෝග පලිතබෝධ් පරලන ය, සහ  වගරවට අදරල 

ශිල්ීය ක්රම යන රදියට අදරළ තරර තුරු ලක්මින්න සහ ෘර්යක්ෂමව ලබර ගැනීම සඳහර වයරප්ති තිග 

ිලධ්රරීන්න සනබන්නධ් ෘ ගැනීමයි. ්රජරව ිතසින්න තමබඳු ්රශ්ථන  ලදිරිපත් ෘ න  ඇරැන අවසථ රවල දී රි 

රි වශ්තයන්න පිළිතුරු දීමට වඩර ුණළු ්රජරවටම එක් පිළිතු කින්න පිළිතුරු සැපයීම වඩරත් ්රතයෝජන වත් 

වන  බව වයරප්ති තිග ි ලධ්රරීන්න ිතසින්න තපන්නවර තදන  ලදී.  රවද ්රජරව ිතසින්න ලැතබන  පණිවුඩ ිතමසීන පදන න 

තෘරටතගන  ිතිගපරර අසන  ගැට ස අන්නර්ගර කිරීම තුලින්න දත්ර සංචිරයක් ි්මරණය කිරීතන 

හැකියරව පිලිබඳව වයරප්ති තිග ිලධ්රරීන්න ිතසින්න  අවධ්රන ය  තයරුණෘ න  ලදී.  

 

2 රූපය: කුරුණෑගල දිසථික්ෘතේ , මඩහතපරල දී අපන යන  ෘෂිකෘ්ම තදපර්රතනන්නතුතේ ිතසින්න පවත්වන  
ලද  ්රජර ැසථවීමක් 

 

https://docs.google.com/document/d/1-vAOUlPKmbvWNG-EBl7-5V1Th2PmyScRu9zzkK9IX_o/edit?usp=sharing
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සමූහ අධ්යන  ෘෂිකෘර්මිකෘ ්රජර අර  තරර තුරු සන්නිතේදන  රරක්ෂණය ්රතිග්රහණය සහ ාරිතරය සඳහර රරක්ෂණිෘ 
ෘළමන රෘරරිත්වය තයරදර ගැනීම:හඳුන්නවරදීමකි 

තමම ක්රියරදරමතේ ඊළ  පියව  වන්නතන්න හඳුන රගත් ්රුණතරරවය පදන න ෘ තගන   ක්රියර මරලරතේ 

පැහැදිලි අ ුණණ තගරඩන ැගීම සඳහර ාර ෘර යර ්රජරතේ සරමරජිෘයන්න සම  එක්ව ෘටුතතු 

කිරීමයි.තමම අවසථ රතේදී අ ුණණු වචලන තයන්න දක්වන්නතන්න තමතසථය: අපට මැල්සිරිපු  ්රරතද්ය ය 

තල්ෘන තෘරට්ටරශ්තේ තුල සිටින  තගරවීන්නට ැසථවීන තපළගැසථවීතනදී සහ තාෝග පරලන ය ආශ්රිර  

ගැට සවලට ්රතිගචලර  දැක්වීතනදී වයරප්ති තිග ිලධ්රරීන්න සහ ්රජරතේ සරමරජිෘයන්න අර  පණිවුඩ හුවමරරුව 

සඳහර ගරවන  ෘරලය සහ මිකල අඩු ෘ ගර හැකි ක්රමයෘ අවශ්යරරවය තසරයර ගර ුතතුය. 

 

තහරඳින්න අ් ගන්නවර ඇතිග ක්රියරදරමයෘ අ ුණණ තුල පහර ිතසථර  අඩංගුතේ:  

 ිතතශ්ථිකර ලලක්ෘ වලින්න සමන්නිතරය (ගරවන  ෘරලය සහ ිතයදම අඩුවීම);  

 ිතතශ්ථිකර ක්රියරෘර ෘමක් සඳහර (ැසථවීන තපළගැසථවීමට සහ ගැට ස වලට ්රතිගචලර  දැක්වීමට 

අදරල පණිිතඩ හුවමරරු කිරීම)  

 පැහැදිලිව අ් ගන්නවර ඇතිග ්රජරවක් සඳහර පුහුණුවීමක් (මැල්සිරිපු  ්රරතද්ය ය තල්ෘන 

තෘරට්ටරශ්ය තුල සිටින  ලඟුරු, ගනමිකරිසථ, කුරුඳු තගරවීන්න); 

 

වැඩ පිෘරව1.2 

 

E  යකාටස  
්රර මිකෘ සන්නිතේදන  ක්රමය සහ සීඝ්ර ුණලරද්ශ්ය 
ාර ෘර යර සහ ්රජරව ්රුණතරර සහ ක්රියරමරලරතේ තපළගැසථම හඳුන රගත් පුද, ඊළ  පියව  වන්නතන්න 

ක්රියරමරලරතේ අ ුණණු ලටුෘ ගැනීමට උපෘරරී වන  අුතරින්න රරක්ෂණිෘ ිතසඳුමක් ලබරගැනීමයි. (තද්ය ය 

තාෝගවල මිකල ගණන්න පිළිබඳ තරර තුරු හුවමරරු කිරීම, ත ෝග පරලන ය සඳහර උපතදසථ 

ලබරගැනීම,සරමරන ය ගැට ස, ිතේදන  වැි තද්).  

ාර ෘර යර සහ ්රජරව ක්රියරමරලරතේ සැලුදම සැලුදනකිරීමට, වයරප්ති තිග ිලධ්රරීන්න සහ ්රජරතේ 

සරමරජිෘයන්න අර  ජීවතන ෝපරය සඳහර සන්නිතේදන ය තෘටි ෘරලයක් තුලදී සහ  අඩු ිතයදමකින්න 

සිදුකිරීමට ගත් උත්සරහයක් තලස ඒ සඳහර තෘටි පණිවුඩ තයරදරගැනීමට ීම ණය ෘ න  ලදී. වයඹ ිතශ්ථව 

ිතදයරලය, ඕන ෑම තෘතන කුට අඩු ිතයදමකින්න ්රතේශ්ිතය හැකි ්ථත ෝන්නට්ලයින්න එසථ.එන.එසථ න මිකන්න 

හඳුන්නවන  තෘටි පණිවුඩ ක්රමයක් අපන යන  ෘෂිකෘ්ම තදපර්රතනන්නතුවට සහ රරක්ෂණිෘ ාර ෘරුට 

සපයන  ලදී. රරක්ෂණිෘ ාර ෘරුතේ ඊළ  පියව වුතේ වයඹ ිතශ්ථව ිතදයරලතේ උපරධිධ්රරී සිුදතවකු 

සම  එක්ව ් ථත ෝන්නට්ලයින්න එසථ.එන.එසථ වල සීඝ්ර ුණලරද්ශ්ය යන  ක්රියරවලිය ාරිතරතයන්න තෘටි පණිවුඩ 

තසථවරව දියත් කිරීමයි( 4 රූපය). 

 

 

https://docs.google.com/document/d/15F_jIllLEHpK-VZALrlT6lkYSBPdWtSPgmdLA1gQedA/edit?usp=sharing
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සමූහ අධ්යන  ෘෂිකෘර්මිකෘ ්රජර අර  තරර තුරු සන්නිතේදන  රරක්ෂණය ්රතිග්රහණය සහ ාරිතරය සඳහර රරක්ෂණිෘ 
ෘළමන රෘරරිත්වය තයරදර ගැනීම:හඳුන්නවරදීමකි 

.  
4 රූපය: වයඹ ිතශ්ථව ිතදයරලය සහ අපන යන  ෘෂිකෘ්ම තදපර්රතනන්නතුව මඩහතපරල දී ෘ නු ලබන  සීඝ්ර 

ුණලරද්ශ්ය පිලිබඳ අායරසයක් 
 
 

ක්රියරමරලරව සැලුදනෘ ණිතටදී, රරක්ෂණිෘ ාර ෘරු ිතසින්න ්රජරතේ හැඩගැසීමට සහ ක්රියරමරලරතේ 

අ ුණණ සනබන්නධ්තයන්න ඇතිග  ්රර මිකෘ සන්නිතේදන  ක්රමය  හඳුන රගැනීම අවශ්ය තේ. තමම අවසථ රතේදී 

ක්රියරමරලරතේ අ ුණණවූතේ වයරප්ති තිග ිලධ්රරීන්න සහ ්රජර සරමරජිෘයන්න අර  පණිවුඩ හුවමරරුව තෘටි 

ෘරලයකින්න සහ අඩු ිතයදමකින්න සිදුකිරීමටයි.  

ක්රියර මරලරවක් සංකී්ණ තරර තුරු හුවමරරුවෘට සනබන්නධ් ිතය හැකි න ුණත් පහර සඳහන්න මූලිෘ 

අන්නර්ක්රියර හර  සැලකීම, සැලුදනෘ ණ ක්රියරවලිය ස ල කිරීම සඳහර උපෘරරී තේ: 

  

1. ක්රියර මරලරව සංවරද සහ ක්රියරෘර ෘන සඳහර සහාරගී වීමට උපෘරරී තේ  

2. ක්රියර මරලරව තමවලන ි්මරණයට, රැන්නපත්කිරීමට,හුවමරුකිරීමට උපෘරරී තේ   

3. ක්රියර මරලරව ියම තවලරවට(තහෝ ියම තවලරවට ආසන්නන ව) සන්නිතවදන යට උපෘරරී තේ  

4. ක්රියර මරලරව asynchronous (post & wait) සන්නිතේදන යට උපෘරරී තේ; 

තමම ව්ගීෘ ණ ක්රියරවලිය අපට පහර සටහින්න ිරුපණය ෘළ හැකිය.(5 වන  රූපය):  

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
  

සමූහ අධ්යන  ෘෂිකෘර්මිකෘ ්රජර අර  තරර තුරු සන්නිතේදන  රරක්ෂණය ්රතිග්රහණය සහ ාරිතරය සඳහර රරක්ෂණිෘ 
ෘළමන රෘරරිත්වය තයරදර ගැනීම:හඳුන්නවරදීමකි 

 

5 රූපය: සන්නිතේදන  ක්රම ව්ගීෘ ණය 

 

්රර මිකෘ සන්නිතේදන  ක්රමය හඳුන රගැනීම, රරක්ෂණිෘ ාර ෘරුට අවශ්යරරවලට ඇහුනෘන්නදීතමන්න සහ 

ක්රියරදරමතේ අවශ්යරර ුණදුන්නපුණණුවර ගැනීම සඳහර පද්ධ්තිගය දියත්කිරීමට අවශ්ය ක්රියරවලීන්න තුලින්න ුදදුුද 

ක්රමයක් ලබරගැනීමට උපෘරරී තේ. රවද පළුණ ක්රියරදරමය ආ නා ෘ න  ිතට එක් ්රර මිකෘ සන්නිතේදන  

ක්රමයක් පදන න ෘ ගත් අ ුණණක් වටර සැලුදන කිරීම ්රතයෝජන වත් ිතය. (ක්රියරමරලරව සඳහර එක් 

සන්නිතේදන  ක්රමයෘට වඩර සනබන්නධ් ෘ ගැනීතමන්න සැලුදනකිරීම සංකී්ණ වන  අර  ඇ යීම අපහුද 

තේ).  

තමම අවසථ රතේදී උතු -අපන යන   ෘෂිකෘ්ම තදපර්රතනන්නතුව සලෘන  ිතට, ලහර සටහතන්න 1  වන  

තෘරටුව තුල ්රර මිකෘ ක්රමය තපන්නනුන ෘ යි: වයරප්ති තිග ිලධ්රරියර සහ ්රජරතේ සරමරජිෘයන්න අර  

සංවරදයට උපෘර යක් වශ්තයන්න පණිවුඩ යැවීම අදහසථ ෘ න  න ුණත් ඒ සඳහර ක්ෂණිෘ ්රතිගචලර  තහෝ 

දැන්නවීමක් අවශ්ය තන රවීය. 

ඒ අනුව,  අනුමරන ෘළහැක්තක් ්රජරතේ සරමරජිෘයින්නට වයරප්ති තිග ිලධ්රරියරට තෘටි පණිවුඩ යැවීමට  

සහ වයරප්ති තිග ිලධ්රරියරතගන්න තෘටි පණිවුඩ ලැීමමට පහුද ක්රමයක් අවශ්ය බවය.වයරප්ති තිග ිලධ්රරියරට 

ද ්රජරතේ සරමරජිෘයන්නතේ දු ෘ න  අංෘ ලබරගැනීමට පහුද ක්රමයක් අවශ්ය වන  අර  එමඟින්න 

ඔවුන්නතේ ෘැමැත්ර පරිදී  ිතතශ්ථිකර ්රජර පුහුණුවීනවලට අදරල පණිවුඩ යැිතය හැකිය ( ලඟුරු වගරව). 

රවද අපට අනුමරන  ෘළ හැක්තක් අන්නර්ගර දත්ර ගබඩර කිරීමට තහෝ ආ ක්ෂර කිරීමට අවශ්ය 

පහුදෘන ලක්මින්න දියත්කිරීතන අවශ්යරරවයක් තමම ්රජරවට තන රමැතිග බවයි 

තමම ර්ෘය අනුගමන ය කිරීතනදී පහර සඳහන්න මූලිෘ අවශ්යරරවයන්න සන්නිතේදන  ක්රමය හර 

්ථත ෝන්නට්ලයින්න එසථ.එන.එසථ ක්රමයට අනුව හඳුන රගන්නන ර ලදී:  

 වයරප්ති තිග ිලධ්රරියර සම  පණිවුඩ හුවමරරුවට ෘැමැත්රක් දක්වන  ්රජර සරමරජිෘයන්නතේ 

දු ෘ න  අංෘ ඇතුලත් දත්ර සංචිරයක් රරක්ෂණිෘ ාර ෘරු ිතසින්න ි්මරණය කිරීම 

අවශ්යතේ  

 දත්ර සංචිරය තුල ලඟුරු වගරකිරීමට සනබන්නධ් පණිවුඩ ලබරගැනීමට ිතතශ්ථිකර ෘැමැත්රක්  

දක්වන  තගරවීන්න සඳහර උප ෘණ්ඩරයමක් අන්නර්ගර ිතය ුතතුය  
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සමූහ අධ්යන  ෘෂිකෘර්මිකෘ ්රජර අර  තරර තුරු සන්නිතේදන  රරක්ෂණය ්රතිග්රහණය සහ ාරිතරය සඳහර රරක්ෂණිෘ 
ෘළමන රෘරරිත්වය තයරදර ගැනීම:හඳුන්නවරදීමකි 

්ථත ෝන්නට්ලයින්න එසථ.එන.එසථ සහිර ජංගම දු ෘ න  අංෘ දත්ර සංචියක් ි්මරණය කිරීම ක්රම 

කිහිපයකින්න සිදුෘළහැකිය. තෘතසථ තවරත් වයරප්ති තිග ිලධ්රරියරතේ ෘරලය සහ පරිරමය ලතුරු 

ෘ ගැනීම සඳහර රවත් අමර  අවශ්යරරවයන්න තදෘක් තමම පද්ධ්තිගය සම  දියත්කිරීමට ීම ණය ෘ  

ඇර:  

 වයරප්ති තිග ිලධ්රරියර ිතසින්න ්රජර සරමරජිෘයන්න හට ැසථවීන සහ තවන ත් පුවත් සනබන්නධ් පණිවුඩ 

සථවයංව ලබරගනුතවකු ( ලබර තන රගනුතවකු) වීතන හැකියරව තිගබිය ුතතුය   

 ලඟුරු වගරව සනබන්නධ් ිතතශ්ථිකර මරරෂෘර යටතත් පණිවුඩ වයරප්ති තිග ිලධ්රරියරතගන්න  

ලබරගැනීමට උප ෘණ්ඩරයමෘ සථවයංව ලබරගනුතවකු ( ලබර තන රගනුතවකු) වීතන හැකියරව 

තිගබිය ුතතුය   

ාර ෘර යර ිතසින්න ්ථත ෝන්නට්ලයින්න එසථ.එන.එසථ සථ රපන ය තෘරට තමම ිතතශ්ථිකර අවශ්යරරවයන්න ක්රමය 

මර ුණලපද ිතතශ්ථෂරංගයක් ාරිතරතයන්න ුණලරද්ශ්යක් සංව්ධ්න ය ෘ න  ලදී.පද්ධ්තිගය අදහසථ ෘ න  පරිදී 

වැඩ ෘ න  බවට සන ර  ෘ ගැනීම සඳහර තෘටි ප්තේෂණ මරලරවක් ්රජර සරමරජිෘයන්න කිහිපතදතන ක් 

සම  පවත්වන  ලදී. ලන්නපුද එය ක්රියරමරලරව සඳහර ුදදරන න ෘ න  ලදී. ක්රියර මරලරව සැලුදනකිරීතන 

තෘරටසක් තලස තමම අවසථ රතේදී ්රජර ැසථවීන අර තු  සීඝ්රතයන්න ුණලරද්ශ් ඇතිගකිරීම සනපු්ණ 

කිරීමට හැකිය.  

 1.3 වැඩ පිෘරවට යන්නන  

F යකාටස 
උපරයමර්ගිෘව ක්රියරමරලරව සැලුදනකිරීම 
ාර ෘරු ිතසින්න සීඝ්ර ුණලරද්ශ් ප රසය අනුගමන ය ෘ මිකන්න තෘටි පණිවුඩ පද්ධ්තිගයක් ්රජරව සම   

ාරිතරරකිරීතන ක්රියරමරලරවක් හදුන්නවරදීමට සැලුදන කිරීම ආ නා ෘ න  ලදී.   

ක්රියරමරලරවක් යනු ්රජරව, ාර ෘරු සහ අනු්රරහෘයර ිතසින්න හදුන රගන්නන ර ලද ිතතශ්ථිකර අ ුණණක් තෘටි 

ෘලෘදී ආමන්නත්රණය ෘළහැකි මැදිහත්වීමකි.තමම ක්රියරමරලරව මඟින්න ෘරලය සහ සනපත් දී්ක ෘරලීන  

ෘැපවීමකින්න තරර ව ුදදුුද ිතසදුන පරීක්ෂරකිරීම සහ ඇ යීම සඳහර පරීක්ෂරවක් ලබරතද්. ආ නාෘ 

ක්රියරමරලරව සඳහර තේගවත්ාරවය සහ ස ලාරවය ිතතශ්ථෂතයන්න වැදගත් තේ. අඩු ිතයදම සහ 

ක්රියරමලරතේ බලරතපරත රත්තු ෘළමන රෘ ණය කිරීම සඳහර තමය ිතතශ්ථෂතයන්නම වැදගත් වන  බැිති. 

තමම රරක්ෂණය හඳුන්නවරදීම මඟින්න ්රජරව එහි අ ුණණු ුණදුන්නපත් ෘළ අුතරු වඩර තහරදින්න තත්රුන ගැනීම 

සඳහර රරක්ෂණිෘ ාර ෘරුට සනුණත පරීක්ෂණ, සමීක්ෂණ සහ මෂදූෘරන්නග වර්රර මඟින්න පද්ධ්තිගතේ 

ාරිතරය ලබරගැනීම තුලින්න ්රතිගචලර  එෘතු ෘ ගැනීතන අවසථ රවද තමම ක්රියරමරලරව තුලින්න ලබරදී ඇර.  

ක්රියරමරලරවක් ිතචලලය හර කින්න සමන්නිතර තේ: (1) අනු්රරහෘයර, (2) රරක්ෂණිෘ ාර ෘරු, (3) ්රජරව 
සහ (4) රරක්ෂණය (1 වගුව). 

 
1 වගුව: ක්රියර මරලරතේ සර රංශ්ය 
අනුග්රාහකො / 
සංවිධ්ානයේ 

යකාටස්කරුවන් 

තාක්ෂණික 

භාරකරුවන්  
ප්රජාව තාක්ෂණෙ 

අපන යන  ෘෂිකෘ්ම 
තදපර්රතනන්නතුව 

(චලන්නදන , 
තහථ ත්) 

මැල්සිරිපු  ්රරතද්ය ය තල්ෘන 
තෘරට්ටරශ්ය තුල ලඟුරු, ගනමිකරිසථ 
සහ කුරුඳු වගර ෘ න  ෘණ්ඩරයන 

්ථත ෝන්නට්ලයින්න 
එසථ.එන.එසථ 

 

https://docs.google.com/document/d/1bElCzxLCUnoQ6ZlHVIzUQwjOOeWRPF9thXUwpyCAlDQ/edit?usp=sharing
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සමූහ අධ්යන  ෘෂිකෘර්මිකෘ ්රජර අර  තරර තුරු සන්නිතේදන  රරක්ෂණය ්රතිග්රහණය සහ ාරිතරය සඳහර රරක්ෂණිෘ 
ෘළමන රෘරරිත්වය තයරදර ගැනීම:හඳුන්නවරදීමකි 

අපන යන  ෘෂිකෘ්ම තදපර්රතනන්නතුතේ තමම අවසථ රතේදී, වැඩි ්රජර සරමරජිෘයන්න සංතයරවෘට තෘටි 

පණිවුඩ යැවීතන හැකියරව සහිර ජංගම දු ෘ න වලට ්රතේශ් ිතය හැකි බැිතන්න සහ තමය වටින ර 

උත්සරහයක් බවට  තබරතහෝ තදතන කුතේ මරය වූ බැිතන්න තමම ක්රියරමරලරව තෘටි පණිවුඩ පද්ධ්තිගය 

පදන නකිරීමට ීම ණය ෘ න  ලදී. රි පුද්ගල දු ෘ න  ඇමතුන සම  සංසන්නදන ය කිරීතනදී 

සරතප්ති ක්ෂව ිතශ්රල ්රතිග්රරහෘයන්න පිරිසක් සඳහර අඩු ිතයදමකින්න හර ලක්මින්න තෘටි පණිවුඩ යැිතය 

හැකිය. අපන යන  ෘෂිකෘ්ම තදපර්රතනන්නතුව සහ වයඹ ිතශ්ථව ිතදයරලය පුහුණුවීන සැපයීම මගින්න හර 

්ථත ෝන්නට්ලයින්න එසථ.එන.එසථ සඳහර ්රතේශ්වීමට සහ ිතෘරශ්න  තවලරතේ ආධ්ර ය මඟින්න සීමිකර 

ෘරලසීමරවක් තුල ඇතිග පණිවුඩ යැවීතන ක්රියර මරලරව සඳහර ාර ෘරුට උපෘරරී තේ. 

සීඝ්ර ුණලරද්ශ්ය සනපු්ණ කිරීතමන්න පුදව, පණිවුඩ යැවීතන පද්ධ්තිගය මඟින්න ්රජරව සඳහර ක්ෂණිෘ 

වටින රෘමක් ඇතිග බව බලරතපරත රත්තු වූවරත් සම ම ලඟුරු තාෝග  වගරවත් සම ම දියත් ෘළ ුතතු 

ක්රියරමරලරව සැලුදන ෘ නු ලැතබ්ල.  

තපෝසථට් ිපදවීම හර ්රජරව තුල තබදරහැරීම මඟින්න ක්රියරමලරව ්රචලලිර කිරීම සහ පණිවුඩ යැවීතන 

ෘණ්ඩරයම සම  එක් වන  ආෘර ය පිළිබඳ තරර තුරු ලබරතද් (6 රූපය). තමම තපෝසථට් ක්රියරමරලරව 

ිතසථර  ෘ න  අර  ්ථත ෝන්නට්ලයින්න එසථ.එන.එසථ. වලට ුණලපද ිතතශ්ථෂරංගයක් යැවීම මඟින්න තගරවීන්නට 

පණිවුඩ  පද්ධ්තිගතේ සථවයං ලබරගනුතවකු වන  ආෘර ය පැහැදිලි ෘ යි. 

  
6 රූපය: උතු  අපන යන  ෘෂිකෘ්ම තදපර්රතනන්නතුතේ ක්රියර මරලරව ්රචලලිර කිරීම සඳහර සරදන  ලද 

තපෝසථට යක් 
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සමූහ අධ්යන  ෘෂිකෘර්මිකෘ ්රජර අර  තරර තුරු සන්නිතේදන  රරක්ෂණය ්රතිග්රහණය සහ ාරිතරය සඳහර රරක්ෂණිෘ 
ෘළමන රෘරරිත්වය තයරදර ගැනීම:හඳුන්නවරදීමකි 

තමම ක්රියර මරලරව සතිග 16ක්  සඳහර සැලුදන තෘත්.තමම ක්රියරමරලරව දියත් කිරීම සඳහර රරක්ෂණිෘ 

ාර ෘරු ිතසින්න ්රජර ැසථවීමක් පවත්වන  අර  එම ැසථවීන මගින්න ක්රියරමරලරව පවත්වන  ෘරලසීමරව තුල 

්රජර සරමරජිෘයන්නට  එය පිලිබඳ පැහැදිලි කිරීම සහ ්රචලලිර  කිරීම සිදුතෘත්.ාර ෘරුට තමම ැසථවීන 

තුලින්න ්රජර සරමරජිෘයන්නට තමම ක්රියරමරලරව පිලිබඳ ඇතිග අපහුදරර සහ ගැට ස ලක්මින්න 

හඳුන රගැනීමට සහ ිතසදීම සඳහර  ඇ යීන ක්රමයක් ද ක්රියරත්මෘ කිරීමට හැකියරව ඇර.  

ාර ෘරු ිතසින්න පද්ධ්තිගය ාරිතරය ඇ යීම සඳහර ්ථත ෝන්නට්ලයින්න එසථ.එන.එසථ මෂදුෘරංගයට එෘතුවන  

දත්ර  පිළිබඳ ක්රමරනුකූලව පරීක්ෂණ පවත්වනු ලැතබ්ල. තමම ක්රියරමරලරව අවසරන තේදී ාර ෘරු ්රජරව 

හුණවී ්රතිගඵල සරෘ්ජර කිරීම, ක්රියරමලරතේ ්රබලරර හර දුබලරර හඳුන රගැනීම, සහ අවසන්න ්රතිගඵල 

ඇ යීමක් ද සිදුෘ යි.  

තමම ාර ෘරු දත්ර එෘතු කිරීම, ්රජර ැසථවීන අර තු  සටහන්න රබරගැනීම, ්රජරවට සහ අපන යන  

ෘෂිකෘ්ම තදපර්රතනන්නතුවට වර් රවක් ලබරදීම සහ  අ ුණණට අදරලව ක්රියරදරමය පිළිබඳ අවසන්න 

රක්තසථරුව පැවැත්වීම සඳහර වයඹ ිතශ්ථව ිතදයරලය සම  එක්ව ෘටුතතු තෘත්.  

 

1.4 වැඩ පත්රිකාවට ෙන්න 

ප්රතිලල සහ ිගමන 

තෘටි ෘරලයක් තුල අඩු ිතයදමකින්න තෘටි පණිවුඩ තයරදරගිමිකන්න තරර තුරු හුවමරරුව වැඩි වුවද, ්රජරව 

තුල සිටි සමහත ක් එයට අනුගරවුතේ තසමිකි.තෘරතහරමන ුණත්, ්රජරව තමම පද්ධ්තිගය  අතණ්ඩව 

සිදුෘ තගන  යරමට ෘැමැත්රක් දැක්වූ අර  තදවන  ක්රියරමරලරව දියත් කිරීම සඳහර ීම ණය තෘරට 

තිගබුණි. තදවන  ක්රියරමරලරවට ද අපන යන  ෘෂිකෘ්ම තදපර්රතනන්නතුව හර ශ්රී ලංෘර වයඹ ිතශ්ථව ිතදයරලය 

සහතයෝගය ලබරතද්. 

රවද ්රජවට සහ ාර ෘරුට පළුණ ක්රියරමලරතේ ්රතිගඵල මඟින්න අන රව ණය වුතේ ්රජරතේ තෘටි පණිවුඩ 

ාරිතරර කිරීමට තන රහැකි සහ අෘමැතිග පිරිසට හඬ පදන න ෘ ගත් පණිවුඩ පද්ධ්තිගයක් වඩරත් ුදදුුද 

බවයි. ඒ අනුව තදවන  ක්රියර මරලරව තුල තෘටි පණිවුඩ පද්ධ්තිගයට අමර ව ඕන ෑම තෘතන කුට අඩු 

ිතයදමකින්න ලබරගර හැකි අතන ෝන ය හඬ ්රතිගචලර  පද්ධ්තිගයක් හඳුන්නවර දීම සඳහර බලරතපරත රත්තුතවන්න 

සිටී. 

ෘරලයත් සම ම, ්රජරව සම  අතණ්ඩව වැඩ ෘ මිකන්න, ඔවුන්නතේ සන්නිතේදන  පුහුණුවීනවල සථි   

තෘරටසක් වශ්තයන්න තෘටි පණිවුඩ ක්රමය සම  ෘටුතතු කිරීමට උන න්නදු කිරීම ාර ෘරුතගන්න 

බලරතපරත රතු තේ. ඔවුන්නට තමම පද්ධ්තිගය වඩරත් හුරුපුරුදු වීම මඟින්න හර එය ාරිතරරකිරීතමන්න 

ලබරගන්නන ර ිතශ්ථවරසය තුලින්න, අනු්රරහෘයරතේ සහ ්රජරතේ උපෘර  ඇතිගව තමම රරක්ෂණිෘ ාර ෘරුට 

හඬ තහෝ වචලන  මඟින්න පණිවුඩ යැවීතන න වීන රම ාරිතරයන්න සහ අතන කුත් තරර තුරු හුවමරරු 

ෘ ගන්නන ර ක්රම ක්රියර මරලරව පදන න ෘ ගත් ්රතේශ්ය  මඟින්න ්රජරවඋන න්නදු කිරීතන හර උපෘර කිරීතන 

භූමිකෘරවක්ද ඇර.  

 

මිකල අධිෘ තන රවන  ජංගම දු ෘ න  ්රජරව තුල ිතශ්රල වශ්තයන්න තිගතබන  බැිතන්න, පහුදතවන්න සපයරගර 

හැකි රවත් තබරතහෝ අ සත් තද්වල් තිගතබන  බැිතන්න රවදු ටත් සන්නිතේදන ය දිුතණු ෘ ගැනීම හැකියරව 

ඇර. ෘරලයත් සම  ක්රියරෘරරී රරක්ෂණිෘ ාර ෘරුතවකුට ිතශ්ථවරසතයන්න හර තරෝ රගැනීතමන්න ුතතුව 

න ව තරර තුරු හර සන්නිතේදන  රරක්ෂණය ්රජරතේ ජීවතන ෝපරය සඳහර සන්නිතේදන  පුහුණුවීන වැඩි 

දිුතණු කිරීම සඳහර ාරිතරර කිරීමට උපෘර  කිරීතන වැදගත් න රයෘත්ව භූමිකෘරවෘ ියැලීමට හැකියරව 

ඇර. 


