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පටුන 

1. භ එතිහහාිකක පුබිම   
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9. භ පාර්තභම්න්තු අභේක්ෂාව 
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1. භ එතිහහාිකක පුබිම   

                වදාශරිත ඵහුලාර්ෂික ලැල් ාකයේ ලන බුත්ල 

මූාරම්බය භැකල්සියාල කශෝ නැකගනහිර ආසියානු කාඳකේ 

යැයි වි්ලාවයේ ඳලතී. චීන, අරාබි ශා මුව්ලිම් කලකෂන්න් විසින් 

ශ්රී ංකාල ශා අකනත්ත් දත් ආ ආසියාක ක රලලල බුත් ශඳුන්ලා 

දී ඇක  ඵල වශන් කේ . ශ්රී ාංක ක තනතාල බුත් බාවිතා ක 

ඵලල වාේෂි ක්රි.ප.340 දේලා ඈතල දිකලයි. 

                  හින්දන්ල අනුල බුත් දිලය කෝකකයන් ැබු ආ ඵලත්, 

කඵෞද්ධයන්ල අනුල නාග කොකේ සිල ැබු ආ ඵලත් වි්ලාවයේ 

ඳලතී. නාගයන් විසින් භනුකොලල බුත් කගන එනු ැබුකේ 

මුඛකයන් අල්ා කගන ඵලත්, බුත් වැපීකම්දී බුත් කකොෂකේ අග 

කකොලව කඩා දභනුකේ එභ නාග වි දුරු කරලීභ වශා ඵලත් 

ක යකේ. අතීතකේ කැෂණි පුරලරකේ සිටි තනතාල කභභ 

තනප්රලාදයල අනුල යමින් බුත් කකොටුලක න් ඵා ගන්නා මුල්භ 

බුත් කකොෂ පුලේ භේ වභඟ කැෂණි විශාරයල පතා කෂ ඵල 

වශන් කේ.   

               බුත් හුරුල්කල කශලත් බුත් අතකල බුත් කකොෂ 

40ේ කයොදා ගනී. කම් වම්ඵන්ධකයන්ද විවිධ භතයන් ඳලතී. භැණිේ 

පුටුලේ වම්ඵන්ධකයන් ඇක ව චූකෝදර භකශෝදර ගැටුකම්දී එභ 



ගැටුභ වභථයකල ඳත්ක රීභ වශා බුත් කකොෂ 20 ඵැගින් 

කදඳාර්ලයභ නිකයෝතනය ලන ඳරිදි කයොදා කගන ඇත. එේ 

ඳාර්ලයක න් බුත් 20  ේ කයොදා කගන ඇත්කත් චූකෝදර ශා 

භකශෝදර ප් රධානීන් කදකදකනොකේ අකත් ශා ඳාදල ඇඟිලි 20 

ඳදනම් කරකගනය. කභභ බුත් එක භත එක තැබීකභන් 

වංකේතලත් ලන්කන් වාභය, වභඟිය ශා වශජීලනයයි. අතීතකේ 

ඳලන්භ බුත් පතනීයත්ලකයන් වකා ඇක  ඵලත්, සිංශ 

වංව්කෘක කේ ප්රමුඛවථ්ානයේ එයල හිමිල ක බ ඵලත් මින් ප්රකල කේ. 

ආචාර වභාචාර ක රීභලත් , වභාල ගැනීභල ශා පිලිගැනීභල ශා 

තාක ක උත්වල අලව්ථාලදී ආදී ක ඵාකශෝ කාර්යයන් වශා බුත් 

අතයලය අංගයේ ඵලල ඳත්ල ක ක.. 

                     බුත් වැපීභ පිළිඵල වකා ඵැලීකම්දී නි්ංකභල් 

රජුකේ කවල්ලිපිකයන් ද , භශාලංකේ ද කරු ආ වශන් කේ. එභ 

වාේෂීන්ල  අනුල රතලරුන් ශා උවව් ත්ලතුන් අතර බුත් 

තනප්රියල ක බ ඵල ක යැකේ. කරොඵ න කනොේව්කේ  “එදා කශෂදිල” 

කෘක කේ වශන් ලන්කන් “සිංශයන් කැවුම් කෑභලත් ලඩා ආා 

කරන්කන් බුත් වැපීභල” ඵලය. ඒ අනුල ඳැශැදිලි ලන්කන් 

අතීතකේ සිලභ බුත් ශා බුත් වැපීභ තනප්රිය කභන්භ, සිංශ 

වංව්කෘක කේ  ප්රමුඛව්ථානය ගත් එකේ ඵලය. 

                                       ඈත අතීතකේ ඳලන්භ ග්රාමීයවයල කභන්භ 

නාගරිකලද නිකලව්ල පුද්ගලික අලයතාලය වශා බුත් ලැේ 



කශෝ ඳන්දභේ සිටුලා ක බීභ දැක ය ශැක ය. කද්ශිය ඳරිකබෝතනය 

වශා ලගා කෂද ඳසුකාලීනල විකද්ශීය කලෂඳ විලෘත වීභත් 

වභඟභ බුත් වශා කද්ශිය කභන්භ විකද්ශීය කලෂඳ 

ලටිනාකභේද ැබිණි. 

 

2.  බුලත් හා බැඳුණු ිකරිත් විරිත් හා පිලිගන්වන ක්ර   

                      සිංශ සිරිත විරිත් පිළිඵල වැකීකම්දී බුත් යනු 

අතයලයභ අංගයේ කභන්භ ප්රධාන ව්ථානයේ ගන්නා කදයක . 

ලැඩිහිටියන්ල කගෞරලාචාර දැේවීභ, ගුරු කදගුරුන් නැභදීභ, වභා 

කර ගැනීභ, ආශිර්ලාද ඵා ගැනීභ, ආයුර්කේදීය කලයුතු වශා ශා 

තාක ක උත්වල වශා බුත් අතයලයභ වාධකයක . 

                    තලත් පුද්ගකයත්ල බුත් පිලිගැන්වීකම්දී 

පිලිගන්ලන රලාලන් ක හිඳයේ අතීතකේදි දැක ගත ශැක ය.  

 බුත් කකොෂකේ නටුල කකොලව පිලිගනු ඵන තැනැත්තා 

කදවල ශරලා පිලිගැන්වීභ. 

කභභ ක්රභය බාවිතා කරන්කන් උගතුන්, වියතුන් කශෝ 

කගෞරලනීය පුද්ගයන්ල බුත් පිලිගැන්වීකම්දී ය. 

උදා:- ගුරුලරකයේ / ලැඩිහිටි ඥාක කයේ / ව්ලාමීයවන් ලශන්කවේ කශෝ 

කලනත් ප්රභූවලරකයත්ල පිලිගැන්වීකම්දී  

 බුත් කකොෂය ශරශල තඵා පිලි ගැන්වීභ. 

කභභ ක්රභය බාවිතා කරන්කන් ලයසින් වභාන කශෝ කලනත් 

කරුණක න් වභකාලීන අය වශා බුත් පිරිනැමීයවකම්දීය. 



 බුත් කකොෂකේ නටුල තභා කදවල ශරලා පිලිපිලිගැන්වීභ. 

                 තභන්ල ලඩා අඩු ත්යක න් යුේත තැනැත්තත්ල බුත් 

පිලිගැන්වීකම්දී කභභ ක්රභය අනුගභනය කර ඇත. 

 

බුත් දීකම් රලාල පිළිඵල තන කවියක න් ක භකව ප්රකා වී ක ක. 

. 

බුත් දීභ කදන් කඳර සිරිත        අනුලභ  

භශත්භනල කදන් නැටි කකොණ  ශරලාභ 

වභත්   අයල   බුකත්             ශරශලභ 

ඳශත්  අයල  කදන්  ලලිගය        ශරලාභ  

  

3. ශ්රී ලාකාභබ බුලත්වල සභව ාවය හා එත ප රභද   

              උද්භීද විදයාත්භකල ඳයිඳකර්සිකේ  Piperaceae) ත්යල 

අයත්ලන බුත් විදයාත්භකල “ඳයිඳර් කඵ නකල්”   Piper Betel.L.  ) 

යන නාභකයන් ශඳුන්ලයි . ක ප්පිලි, ගම්මිරිව,් රල කරල් ශා ලල් 

ගම්මිරිව් කභභ ත්යල අයත් අකනත්ත් ාකයන් කේ. 

              බුත් කකොෂකේ 80% ඳභණ ඇත්කත් තයයි. ලා්ඳශීලී 

රවායන ද්රලය නිවා කභහි වැර ගක ය ඇක කේ.බුත් ලගාල වශා 

දීප්ක භත් හිරු එළිය අතයලය ලන අතර , වියළි කාඳයල ලඩා 

අන්තර් භධය  කාඳය ශා කතත් කාඳය ලඩාත් හිතතර කේ.  මුහුදු 

භ නලකම් සිල උව මීයවලර් 1000 දේලා ප්රකද්ල වාර්ථකල බුත් 

ලගා කෂ ශැක ය. ලර්ය පුරාභ ඳැක රු ආ ලර්ාඳතනයේ ශා 



කශොඳින් හිරු එළිය ඳැලතීභ වාර්ථක බුත් ලගාලකල කශේතු කේ. 

විකේකයන්භ කඵොරළු වහිත ැලරයි න ඳව කභභ ලගාල වශා 

ඉතාභත් කයෝගය කේ.  

ශ්රී ංකාකේ ලගා කරන බුත් ප්රකදද රාශියේ ශඳුනා ගත ශැක ය. 

I. භාකන්රු  

II. රලදළු  

III. ගල්දළු 

IV. ගැලකතෝඩු 

V. ගැරඩි භාකන්රු 

VI.  නාගලල්ලි  

VII. භැටිඳා 

VIII. කළු බුත් 

IX. ලැල් බුත් 

X. භ බුත්  

 

ඒ අතරින් රලදළු, භාකන්රු ශා ගල් දළු අඳනයනය වශා ලගා 

ක රීභල සුදුසු බුත් ප්රකදදයන් කේ. 

අඳනයන කෘෂිකර්භ කදඳාර්තකම්න්තුල භගින් අඳනයනය වශා 

නාරම්-භලී ශා නාරම් - රතී කව ඉශෂ ගුණාත්භකබාලකයන් යුත් 

බුත් ලර්ග 2 ේ ශඳුන්ලා දී ඇත. කභභ ප්රකදද කදක න්භ ඉනි 1000 

ක ඳාත්ක යක න් ලවරකල බුත් කකොෂ 50,000 ේ ඳභණ ඵා ගත 

ශැක ය. වාභානයකයන් නාරම්භලී බුත් කකොෂයේ 18.98cm ල ලඩා 



ලැඩි දිගින් යුේත ශා ඳෂ 14.56 cm ල ලඩා ලැඩි කේ. නාරම්රතී 

බුත් කකොෂය 17.85 cm  ල ලඩා ලැඩි දිගේ ලන අතර 14.75 cm 

ඳභණ ඳෂලින් යුේතය. 

                                  තද කකොෂ ඳැශැකයන් යුේත, කඩකතොළු 

ලලින් කතොර, වැර ගක යේ වහිත, වියලී කනොගිය, විා බුත් 

කකොෂ අඳනයන තත්ලකේ බුත්ලල ක බිය යුතු ගුණාංග කේ. 

බුත් අඳනයනකේදී අඳකේ ප්රධාන ගැනුම්කරුලා ලන්කන් 

ඳක ව්ථානයයි. ප්රංය, තර්භනිය, තඳානය, භාදිලයින, 

භයාසියාල ශා ව්වි නවර්න්තය ලැනි රලලල ද වැක ය යුතු 

ප්රභාණයක න් බුත් අඳනයනය කකකර්. 

                         

 

 

 

               

 

 

 

 



4. අධ්යයනභ  ූලලික අමුණණු  

 ලයලවායකකයේ කව බුත් ලගාකේ කයෝගයතාලය 

ශැදෑරීභ. 

 රැක යා භාර්ගයේ කභන්භ අභතර ආදායම් භාර්ගයේ 

උත්ඳාදනය කර ගැනීභල අලය මූලික අලයතාලයන්  

  සුදුසුකම්) ශඳුනා ගැනීභ. 

 කලෂකඳො වම්ඵන්ධීකරණයන් කගොඩ නඟා ගැනීභල 

අලය ඳසුබිභ ශඳුනා ගැනීභ. 

 

5.  අධ්යයනභ  වැ ගත්ක  

 බුත් ශා ඒ ආශ්රිත නි්ඳාදන පිළිඵ භශතනතාල 

දැනුලත් ක රීභ ශා ඒ වශා අභිකප්රේරණයේ ඇක  ක රීභ. 

 කද්ශීය ආර්ථිකය කගොඩනැංවීභල දායක වීභ. 

 ඳලත්නා විරුක යා තත්ලය අලභ කර ගැනීභල අලය 

රුක යාලන් උත්ඳාදනය ක රීභ. 

6. බුලත් වගාව ිකදු කමන ආකාමය  

6.1 ිමම් සකසභ කිරී , පැළ ිකටුවී  හා භපොභහොම භයදී   

                      ලගා ක රීභල සුදුසු ේකේත්රයේ කතෝරා ගැනීකම්දී 

ශැක  තරම් දුරල වභතා බිභේ කයොදා ගත යුතුය. වභතා බිභේ 

කනොව විල ඳැ ලල කයොදන කඳොකශොර ශා තය එේ තැනල එේ 



රැව් විය ශැක  අතර , එය බුත් දඬු  ශා ලැල් භැරී යාභල කශේතු කේ. 

එකභන්භ වාරලත්ල බුත් ලැල් ලැඩීභ වශා කශොඳින් හිරු එළිය 

ලැකලන ව්ථානයේ විය යුතුය. නමුත් අඳනයන තත්ලකේ කළු 

බුත් නි්ඳාදනකේදී 45% ේ ඳභණ කවලණේ අලය කේ. භනා 

ත ලශනයේ වහිත විය යුතු අතර , ඵැේටීරියා කකොෂ පුල්ලි 

කරෝගයල කගොදුරු වු භූවමියේ කනොවිය යුතුය.  වාභානයකයන් කභභ 

ඵැේටීරීයාලන්ල වියළි ඳකවේ අවුරුද්දක ඳභණ කාකේ ජීලත් විය 

ශැක  ඵැවින් එලැනි භූවමියක ලගා ක රීභ නිවා කරෝගයල කගොදුරු 

වීකම් ප්රලණතාලය ලැඩි විය ශැක ය. කඳොදු ත ප්රලාශයකල 

ඵැේටීරියාලන් එකතු විය ශැක  ඵැවින් ආරේෂිත ත ප්රලාශයේ 

බාවිතා ක රීභ ඉතාභ හිතකර කේ.  

                      ඉශත ආකාරයල කතෝරා ගත් ලගා බිභ තු දිග අඩි 4 

ශා ඳෂ අඩි 25 ඳාත්ක  වකවා ගත යුතු ය. ඳාත්ක  2 ේ අතර 

අරතරය අඩුභ ලකයන් අඩි 5 විය යුතුය. එභ ඳරතරය ලැඩිලත්භ 

ලැඩි ලැඩ බිම් ප්රභාණයේ අඳකත් යන අතර එභ ඳරතරය අඩු වීභත් 

වභඟ නඩත්තු කලයුතු අඳශසු ලනලා කභන්භ කරෝග කඵෝවීභ 

සීඝ්රකයන් ඳැක රීභලත් කශේතු කේ. එකව වැකස ඳාත්ක  අඩි 1.5 



ඳභණ ගැඹුරල ඳව කඳරෂා, කඳොකෂොල භ නලකම් සිල අඟල් 4 ේ 

ඳභණ ගැඹුරින් යුත් ගිල්ලු ආ ඳාත්ක යේ වකව් කෂ යුතුය. 

                    කම් ආකාරකයන් වකව් කර ගත් ඳාත්ක  පිදුරු, දශයියා 

ශා පිදුරු ලකයන් අනුපිළිකලළින් ත නටු තුනේ කව අතුරා ඳාත්ක  

භත පුළුව්වා ගැනීකභන් ඳාත්ක  ජීලා ආශරණය කර ගත ශැක ය. 

එකව ක රීභල ප්රථභ ගිල්ලු ආ ඳාත්ක ය කශොඳින් තය කයොදා කතත් 

කර ගත යුතු ය. එහිදී ත ලශනය භනාල සිදු කර ගැනීභල ගැඹුරු 

කා ආලේ කඳා ගැනීභ අතයලය කරුණේ කේ. 

                    බුත් දඬු ඳැෂ කර ගැනීකම්දී වකව ් කරන ද 

ඳාත්ක කේ දඬු එකසින්භ සිටුලා ගැනීභ කශෝ දඩු කඳොලිතීන් ඵෑේ 

ල ඳැෂ කර ඳසුල ඳාත්ක ල සිටුවීභ යන ක්රභ කදක න් සුදුසු 

ක්රභයේ අනුගභනය කෂ ශැක ය. බුත් ඳාත්ක ලල කවලණ 

කභන්භ දිනඳතා තයද අලයය. තද හිරු ර්මිය ක ක. නම් 

දිනකල කදලරේ තය කයදිය යුතුය. 

 

 



 6.2 භමෝග හා පලිභබෝධ් හානි  

                            බුත් ලගාල වශා ඳලිකඵෝධකයින්කගන් 

වැක ය යුතු ශානියේ කනොලන අතර , බුත් ලගාලල ලැෂකන 

ඵැේටීරියා කකොෂ පුල්ලි කරෝගය ඉතාභත් අනර්ථකාරී 

කේ.“වැන්කතොකභොනාව් කැම්කඳව්ට්රිව් ක ඵ නලිකකෝා” ( 

Xanthomonas campestris betlicola ) යනුකලන් ශැඳින්කලන 

ඵැේටීරියාල භගින්  කභභ කරෝගය ලැෂකයි. “ කරෝකේ ,කකො 

කරෝකේ, කතල් ත්නාල කශලත් භශ ක කේ ”කව බුත් 

ලගාකරුලන් ශඳුන්ලන්කන් කභභ කරෝගයයි. කභහි මූලික ේණය 

ලනුකේ ඳත්ර භත කතත් ගක යේ වහිත පුල්ලි ශල ගැනීභයි. ක්රභ 

ක්රභකයන් කභභ පුල්ලි විා ඳ ඵලල ඳත්කේ. කභභ කරෝගය 

දරු ආ ව විල බුත් ලැකෂහි කකොෂ ශැලී යන අතර, අලවානකේදී  

බුත් ලැ භැරී යයි. කභභ ඵැේටීරියා කකොෂ පුල්ලි කරෝගය  

තය ,ලාතය ශා කෘමි වතුන්කේ ද , කභභ ේකේත්රකේ  ලැඩ කරන 

මිනිසුන් බාවිතා කරන කභලම් ශා උඳකරණ භගින් ද කරෝගය 

ඳැක ර යා ශැක ය .  



                          ඊල අභතරල බුත් ලගාල වශා  ඳාමු 

ත් ආවීකම් කරෝගය , ඳත්රල ඇක ලන දිලීර පුල්ලි කරෝගය ශා 

ලලඳ ආ ශානියද ඇක  කේ. මීයවල කඳර වශන් කෂ ආකාරයල 

කෘමීයවන්කගන් තදඵ ශානියේ නැතත්, කාභැදිරි ශානිය දරු ආ 

කව දේනල ැක.. එකභන්භ රතු භයිලා ශානියද ඵහු ලකයන් 

දේනල ැකඵන අතර,  දෂඹුලන්කගන්  ලන ශානිය දේනල 

ැකඵන්කන් අල්ඳ ලකයනි. 

 

6.3 භවළඳපලට සැපයී  සඳහා බුලත් සැකසී   

                     කද්ශීය ඳරිකබෝතනයල කභන්භ විකද්ශීය කලෂකඳො 

වශා බුත් වැඳයීභ සිදු කකකර් . එහිදී විකද් කලෂකඳොල 

වැඳයීකම්දී එභ බුත්ල ක බිය යුතු ගුණාංග ක හිඳයේ පිළිඵල 

වකා ඵැකල් . එභ බුත් කඩකතොළුලලින් කතොර , තද කකොෂ 

ඳැශැක  වියළී කනොගිය අළුත් විා කනොෂ විය යුතුය .එකභන්භ එහි 

නටුල කළු ඳැශැකයන් කතොර විය යුතු අතර බුත් කකොෂකේ නටුල  

2.5 cm – 3.0 cm ඳභණ දිගල කඳා ක බිය යුතුය.  



                     වාභානයකයන් බුත් ලැකන් කනා ගන්නා බුත් 

කකොෂය නටුකලන් අඩේ වහිතල කනා ගනු ඵයි. එය 2.5 cm – 

3.0 cm ඳභණ ලන කවේ කඳා දභා තකයන් කවෝදා බුත් ත නටු 

ලල අසුරා කලෂකඳොල ප්රලාශනය කරනු ඵයි. 

                           බුත් ත නටු ලල ඇසිරීකම්දී කකකවල් 

ඳරඬැල්යලල අතුරා රවුම් ඵල ත නටු එක උඩ  සිටින කවේ අතුරා 

නැලතත් ත නටු උඩින් කකකවල් ඳරඬැල් අතුරා රවුම් පියනක න් 

ලවා බුත් කකකෂ පිලතල කනොඳැමිකණන කව  ආ ඵැමි කයොදා 

ඵැ ගනු ැක.. එහිදී බුත් ත නටුකලහි ඇතුෂත ඳලක න අධික 

උ්ණත්ලය ඳානය ක රීභ වශා නැලතත් තකයන් කතභා 

ප්රලාශනය කරනු ඵයි. 

 

 

 

 

 

 



 
7. සම්පත් ායකයන් විිකන් ලබා දුන්  ායකත්වය  

 

සම්පත් ායකත්වය  ායකත්වය 

වංජීල වීරසිරි භයා  

ලත්කත්මුල්, 

ඵාඳුරාකගොඩ  

( 0773896424) 

 විකද්ශීය කලෂකඳො ඉේක කර ගත් 

ආයතනයක . 

 ණයලර ලිපි විලෘත ක රීභ භගින් කභභ 

කලයුතු සිදු කරනු ඵයි. 

 කභභ ආයතනකයන් වෘජුලභ බුත් 

මිදීගන්නා විකද්ශිකයන් පිරිවේ සිටික . 

  Direct Buyers) 

 ප්රධාන ලකයන් කළු බුත් අඳනයනය 

කරන අතර, අඳනයනය කරනු 

ඵන්කන් ඳාක ව්ථානයලය. 

 ඵාබුල් නි්ඳාදනයල ශා විල වශා බුත් 

මිදී ගන්නා ඵල වශන් කරයි. 

 ගුලන් කවේලා ශරශා ප්රලාශනය කරන 

අතර ,1 Kg ක බුත්    කතොගයේ 

ප්රලාශනය ක රීභ වශා  

ශ්රී න්කන් කලාර් ගුලන් කවේලාල ( Sri 

Lankan Quatar ) ශරශා රු.2.25ේ ද , ශ්රී 

න්කන් එයාර්කේව් ( Sri Lankan 

Airways ) ශරශා         



 

රු. 2.45 ේ කවද ප්රලාශන ගාව්තු 

ලැයකේ. 

 අඳනයන තත්ලකේ ඳලක න බුත් 

සියළුභ ප්රකද්ලලින් ප්රභාණ සීභාලක න් 

කතොරල කභභ ආයතනය මිදී ගනු 

ඵයි. 

 වාභානයකයන් අඳනයනය කරන බුත් 

ත නටුලේ 9Kg ේ ඳභණ ඵරක න් 

යුේතය. 

 ත්ලියාපිටිකේ වක ඳතා බුත් කඳොේ 

ක කඵන අතර, එයින් තීරණය ලන මි 

ගණන් අනුල කභභ ආයතනය බුත් මි 

තීරණය කරනු ඵයි. 

 

 

 

 

 

 

 

 



සම්පත් ායකත්වය  ායකත්වය 
ඒ.පී. ඵන්දුකවේන භයා 

භශනුලර කඳොදු කලෂ 

වංකීර්ණය  

( 071-2654688) 

 කද්ශීය කලෂක ඳා ඉේක කර ගනී  

 සියළුභ ප්රකද්ලලින් රැකගන එනු ඵන 

බුත් මිදී ගනු ඵයි. 

 කද්ශීයල ඳරිකබෝතනය ලන බුත් “ක 

කකොෂ කොත්”, “ක කකොෂ 

ත්ඩා”,“පීදුනු කකොෂ කොත්”,  “පීදුනු 

කකොෂ ත්ඩා”, “රෑන් කකොෂ 

කොත්”,“රෑන් කකොෂ ත්ඩා” ලකයන් 

ලර්ගකකොල කලෂකඳොෂල වඳයනු 

ැක.. 

 එේ බුත් ත නටුලක කකොෂ 4000-5000 

ක ප්රභාණයේ අන්තර්ගත කේ. 

බුත් ත නටුල තකයන් කතභා කලෂකඳො 

කලත ප්රලාශනය කරන අතර බුත් කනලීභ, 

වකව් ක රීභ ශා කලෂකඳොල ප්රලාශනය අතර 

කා ඳරාවය අලභ භ නලභක තඵා ගැනීභ 

ලඩාත් කයෝගය කේ. 

 



    අඳනයනය වශා බුත් වැකසීභල කඳර  

 

අඳනයනය වශා බුත් වකවා ඇක  ආකාරය            

 

 



8.හඳුනාගත් ගැටළු හා ඒ සඳහා ඉදිරිපත් කමනු ලබන භයෝජනා  

 

1. අකනත්ත් කඵෝග ලගාලන් ශා වවන විල බුත් ලගාල නි්චිත 

ලගාලේ කනොකේ. ඵැේටීරීයා කකොෂ පුල්ලි කරෝගය ලැෂඳීභ 

එයල කශේතුලයි. 

 කරෝග භර්දනය වශා වාර්ථක ක්රභයේ කභකතේ කවොයා 

කගන කනොභැක  අතර ඒකාඵද්ධ කරෝග භර්දන ක්රභය  

භගින් ඳානය ක රීභ කයෝගය කේ. එකභන්භ අඳනයන 

කෘෂිකර්භ කදඳාර්තකම්න්තුකේ තාේණික කතොරතුරු 

අංය ශා අතුරු ලගා ශා බුත් ඳර්කේණ භධයව්ථානය 

ශා එේල ඳර්කේණ භ නලමින් අධයයනය කර ඳලිකඵෝධ 

නාකයේ ශඳුන්ලා දීභ. 

2. බුත් අව්ලැන්කන් හිඟතාලය . 

 ඉශෂ ආදායම් භාර්ගයේ ලන ඵැවින් තරුණ ප්රතාල කම් 

වම්ඵන්ධකයන් දැනුලේ ක රීභ ශා ව්ලයංරැක යාලේ කව 

ශඳුන්ලා දීභ. 

 

 



3.  බුත් කලෂකඳොකහි ඳලක න ඒකාධිකාරය . 

 අඳනයනකරුලන් ශා අතරභැදිකරුලන්කගන් වභන්විත 

ඒකාධිකාරයේ ඳැලතීභ නිවා වාධා රණ මිේ 

ලගාකරුලනල කනොැබී යයි. ඒලැනි තත්ලයේ යලකත් 

රතය භැදිශත් වී ඒ වම්ඵන්ධ ලැඩපිළිකලේ වකව් 

ක රීභ . 

 

4. බුත් ලගාලල අලය ආධාරක ඉනි ඵා ගැනීකම් 

අඳශසුතාලය . 

 විකල්ඳ ලගා ක්රභ පිළිඵල තනතාල දැනුලත් ක රීභ, ඊල 

අලය උඳකදව් ඵා දීභ ශා ඒලා යාලත්කාලීන ක රීභ . 

5. බුත් බාවිතකයන් විවිධ අගය එකතු කෂ නි්ඳාදන බිහි ක රීභල 

ශැක යාලේ ඳලක න ඵල බුත් ඳර්කේණ භධයවථ්ානය ශා ශ්රී 

ංකා කාර්මික තාේණ ආයතනය ඒකාඵද්ධල කගන ගිය 

ඳර්කේණ භගින් තශවුරු කර ඇත. කභභ නි්ඳාදන අතර දත් 

කඵකශත්,  මුඛ කවෝදන දියර, වියෂන ද බුත් ත්ඩු /කඳක  කව 

වැකසීභ, කෘමි ශා භදුරු විකර්කයේ කව බාවිතා ක රීභ, සුරතල් 

වතුන්කේ ඳළිකඵෝධකයන් භර්දනයල කයොදා ගැනීභ, ආශාර කල් 

තඵා ගැනීභල කයොදා ගැනීභ ශා ප්රක කේසිකාරකයේ කව කයොදා 



ගැනීභ ප්රධාන  තැනේ ගනී.එලන් ඳසුබිභේ තුෂ අගය එකතු කෂ 

නි්ඳාදන බිහි ක රීභල අලව්ථා වවා දීභ. 

 

9. භ පාර්තභම්න්තු අභේක්ෂාව  

ශ්රභ කලෂකඳො ලයලවායක අලව්ථා ඵහු කකොල, කවේලා 

නියුේක ය ශා ආදායම් උත්ඳාදන ශැක යාලන් ලර්ධනය ක රීභල සුදුසු 

ආකයෝතන අලව්ථා ලයලවායකයින් කලත ශදුන්ලා දීභ ඉේක කර 

ගත් ඳර්කේණ ලැඩවලශනක එේ ප්රක පයේ කව කභභ ලාර්තාල 

කඵ කලත ඉදිරිඳත්කකකරන අතර, කකඵත්,රක නත් උන්නක ය වශා 

කභලැනි අලව්ථා බාවිතා කරනු ඇතැයි මිනිව්ඵ ශා රැකීරේා 

කදඳාර්තකම්න්තුල අකප්ේා කරයි. 

 

 

 


