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ද මා*ෙග<පෙqශ පැහැ{w කර දැ8“මට එලඹ ඇ4 අතර15-39 පැරR උJL
ඇෙමuකා•වA 1wබඳ ප*ෙUෂණ වලd පැන නැෙගන ෙමම ගැට` ගැන අධEයනය
}~මට අවම වශෙයA එ8 ආධාර Oදල8 දැනටමp >දානය කර ඇත. ෙකෙස්^වද,
ෙපෟරාRක S.එA.ඒ. ප*ෙUෂණ වල ෙයd .¦න ජාතEAතරව --ධ ප#•c /ෙය<ජන
කරණ උගJA කMඩායම8 -.A ආචාර ධ*ම 1wබඳව එ8ව අpසA කළ >කාශනය8
ෙනාමැ4“ම සැල}ය ˆJ අ§ව8ව පව‘.
fරස්ථ තා8ෂණය භා-තෙයA සදාචාරාpමකpවය ගැන වැඩ O`ව8 සඳහා 2020
ෙනාවැcබ* 4-5 {නට, --ධ ෙග<=ය ජන ෙකා¨ඨාස /ෙය<ජනය කරjA රටව3
4හකටp වැ
සංඛEාවක Cරා-දEාඥයA, මානව -දEාඥයA, ෙකෟJකාගාර
භාරකාරවLA සහ ජාන -දEාඥයA හැටකට වැ සංඛEාවකට අ1 ආරාධනා කෙළO.
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පා*ශවකLවAෙ• (ආd ජන වා*&ක කMඩායc වwA පැවෙතAනA ඇJª, මානව
අවෙශ්ෂ 1wබඳ භාරකාරpවය දරAනA සහ ප*ෙUෂකයA) --ධ අදහස් උදහස් වලට
සංෙv{තාව ද8වjA ෙපෟරාRක S.එA.ඒ ප*ෙUෂණ සදාචාරාpමකව .f }~මට,
වැඩO`වට සහභා« m .යªම ෙදනා කැප“ .¦4. ජන කMඩායc සහ ස්වෙද•ය සœහයA
සcබA¬ත ගැට` වල පෘ®ලpවය සහ අදාළ ගැට` ෙලාව Jල ෙවනස්වන අAදම මJ
කර -දහා දැ8“ම සඳහා, ෙල<කෙU --ධ >ෙqශ වල .f කරණ ලද අධEයන අ1 ෙමl
ඉ{uපp කරO. ෙග<=ය වශෙයA අදාළ වන මානව අවෙශ්ෂ 1wබඳ ප*ෙUෂණ පැවැp“ම
සඳහා මා*ෙග<පෙqශ අ1 ඉ{uපp කරO (ෙකා¯ අංක1).

5ජාව2 සමග සදාචාරා;මක ෙමෙහ=> !? කළ =;ෙ; අදාළ පBCමට Eෙශ්Hතව ය
Cරාතන CqගලයA 1wබඳ සදාචාරාpමක S.එA.ඒ. ප*ෙUෂණ >කාශන වwA වැ
වශෙයA අවධානය ෙයාO“ 4ෙබ•ෙU ඇෙමuකා එ8සp ජනපදය ෙකෙරl ය3,4,13,15.
ප*ෙUෂකයA හා ආ{වා£ ජන කMඩායc අතර සබඳතා ව*ධනය }~ම සඳහා එම
සාකxඡා වwA /*ෙqශයA ඉ{uපp “ ඇත. .යªම ෙපෟරාRක S.එA.ඒ අධEයනවලd
-¬මp අAදෙc සාකxඡා පැවැp“c, සංස්කෘ4ක හා සදාරාචාpමක කL_ ගැන
අවධානය ෙයාO }~c, >ජා කMඩායc සමග සcබAධ“ ඔ^Aෙ• හැ}යාවA ව*ධනය
}~c වලට සහාය“c, දpත වා*තා }~ම සහ කළමනාකරණය 1wබඳ සැල#c සකස්
}~c ගැන සහ d*ඝ-කා=න වග¤c හා භාරකාරpවය 1Zබඳව හඟවjA; ඇෙමuකා•
මානව ජාන -දEා සංගමය -.A ප*ෙUෂණ උපෙqශාpමක >කාශනයක සාරාංශනාpමක
සටහන8 පළ කර ඇත15.
යටp -²තවාd ආ³මණ වලට ෙගාfL“, ඉඩc අ3ලා ගැ•c හා ආ{වා£ >ජා වAෙ•
ඉඩකඩc හා මානවකෘ4 බලහpකාරෙයA පවරා ගැ•c, ෙq•ය ජන කMඩායcවලට
{&A {ගටම ඡAද බලය අlj}~c වලට භාජනය “ ඇ4 >ෙqශවල ජන කMඩායc සමග
සාකxඡා ෙනා}~ෙමA හා/ය8 .f-ය හැ} බැ-A, එවැ/ >ෙqශවල ෙq•ය .Jc පැJc
වලට වැදගp තැන8 dම ‘රණාpමක ෙv5,6.
ඇෙමuකා• ෙෆඩර3 ආM§ෙවA ආධාර ලබන ආයතනවල තැAපp කර ඇ4 ඇෙමuකා
එ8සp ජනපදෙU ෙq•ය ඇෙමuකා•වAෙ• මානව අවෙශ්ෂ, ස්වෙq˜ක ඇෙමuකා•
ෙසාෙහාA ආර8ෂා }~ෙc හා භාරය පැව~ෙc පන4A (NAGPRA)අº8ෂණය ෙv.
Cරාතන වැ.යAෙ• මානව අවෙශ්ෂ, (සංස්කෘ4කව හ»නා ගැ•මට හැ}^වp ෙහ<
ෙනා^වp ) ඒ ගැන අදාළ ආයතන -.A සාකxඡා කර ස්වෙද•ය ජන කMඩායc වලට
භාර dමට Šයා කළ ˆJ බව එම පන4A අ/වා*ය ෙv. ඕස්ෙ½wයාෙv ඒ හා සමාන
•4වwA අ^Lf 40,000 8 තරc පැරR40 ආ{වා£Aෙ• හා ෙටාෙරස් {ව€A ජනයාෙගA
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ලබා ෙගන ඇ4 මානව අවෙශ්ෂ වල භාරකාරpවය පැව~මට තැp ෙකෙ* 41,42. ව*තමාන
ජන කMඩායc වලට ¾වEමය ෙහ< වා¿ක සබඳතා ස්ව3පය8වp ඇ4 ෙහ< නැ4 Cරාතන
CqගලයAෙ• මළ .LL ෙකාටස් 1Zබඳව ප*ෙUෂණ .f කරණ -ට, ෙහ< ඇතැc
කMඩායcවලට අA කMඩායcවලට වඩා සංස්කෘ4ක උLමයනට අ€4ය ඇතැ€ යන
අදහස {u ගැA“ෙcd සමාජ ඝ¨ටනවලට J§ {ය හැ} බැ-A සෑම Cරාතන Cqගලයeම
ව*තමාන කMඩායම8 සමග සcබAධ කළ ˆJය යAන අ/වා*ය කරණ ස්වෙද•යයAෙ8A¾ගත සදාචාරාpමක රාOව8 ෙනාගැලෙ•.

ස්වෙදIය දෘෂ්L ෙකාණය2 NෙයOජනය PQම
ඇෙමuකා• රටව3 ෙබාෙහාමයක ෙq•ය උLමයA ජා4ක අනනEතාවට කාවqදා රාජE
සංස්කෘ4ක ආයතනවලට අ•කලනය කර ඇත. උදාහරණය8 වශෙයA, ස්වාºනpවය
ලැ™ෙමA ප#, ෙම8.ෙක<ෙv ජනගහනෙයA වැ ෙදෙනe වන ෙමස්¦ෙසාවL (jÀ
OJA jpතA ෙගA පැවත එAනA) ජා4ක අනනEතාවෙU අඛMඩ ෙකාටස8 ෙලස
නÁවා (ඇස්ෙට8 ),මායා, සැෙපාෙට8 සහ ෙවනp ආ{වා£ කMඩායcවwA උLමයA
වැළඳ ගpහ43-45. ෙ•L රෙටl සංස්කෘ4 අමාතEාංශය 1l¯වන ලqෙq ස්වෙq•ය
සංස්කෘ4ය {u ගැA“ම සහ ෙවනස්කcවලට -Lqධව කටˆJ }~ෙc ඉල8කය ඇ4ව
එරෙටl 1l¯වන ලද වEාපාරය8 (indigenismo) පදනc කර ෙගනය46-48. එවැ/
සAධ*භ Jල මානව අවෙශ්ෂ -ශ්ෙ3ෂණය }~ම සඳහා රජෙයA ෙහ< උLමයA
සcබAධ සං-ධානවwA අ•මැ4ය ලබා ගැ•ෙc Šයාමා*ගය >බල mව8 -ය හැ} අතර
එ8සp ජනපද ආකෘ4ය8 ෙයාදා ගැ•ෙමA අෙ•8›ත >4ඵල ලබා ගැ•ම වE*ථ -ය
හැක. මධEම සහ දe_ අෙමuකාෙv ෙපෟරාRක S.එA.ඒ ප~iණ 1wබඳ ශාස්Êය w1
පල කරන ලfව, එම අධEයනයA ස්වෙq•ය ජනයා සcබAධෙයA එ8සp ජනපදෙU
1Zෙයළ කළ >j‘A වලට අ•Ëල “ නැතැ€ ය•ෙවA ලද -ෙvචන 1wබඳ ෙබාෙහ<
අpදැ¤c ෙමම w1ය සcපාදනය කළ කJවLAට ඇත3,4. එ8සp ජනපදෙU .f කර ඇ4
>මාණයට වඩා ෙබාෙහ< ස්ථානවල ස්වෙq•ය උLමයA වැළඳ ෙගන රජෙU අ•මත
}~ෙc Šයාමා*ගවලට හා සංස්කෘ4ක ආයතනවලට දැ ෙලස ඒකාබqධ කර ඇ4 බැ-A,
ෙම8.ෙක<ව සහ මධEම හා දe_ ඇෙමuකා රටවල අපට හැෙඟ•ෙU එම -ෙvචන
අ¬ක ෙලස අ4ෙශා84ෙයA ˆJ m ෙහ< යටp -²තවාd මාන.කpවය}A ˆJm ඒවා
ෙලසය.
ෙකෙස් ^වද, ඇෙමuකා• රටවල, රජයA සහ >ජාවA ආ{වා£ >ජාවA අතර පව4න
සබඳතාවල ෙබාෙහ< ෙවනස් ස්වභාවයA ද8නට ඇත. අමතර ෙතාරJL අවශE“c ගැන
‘රණය }~ෙcd ප*ෙUෂකයA එ}A එක අ•ව -මසා බැwය ˆJෙv. ස්වෙq•ය උLමය
අනනEතාෙv වැදගp අංගය8 වන >ජා ෙකාටස්, ෙ•L හා ෙම8.ෙක<ෙv රාජE තA–ෙU
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-චලE /ෙය<ජනය8 ෙv. Ì£ලෙU ස්වෙq•ය >ජාවAට ෙබාෙහ< -ට ඡAද බලය අlj
අතර, තමAෙ• OJA jpතAෙ• Cරා-දEාpමක නටÍAවල ඉරණම 1wබඳ හඬ8
නැ«මට •4මය යාA–ණය8 ස්වෙq•ය >ජාවට ෙනාමැත49. ස්වෙq•ය උLමය
සcබA¬ත කවර ෙහ< වEාපෘ4ය8 .f }~මට එ¤ >ජාවෙ• අ•මැ4ය ලබා ගත ˆJය
යන •4මය /ෙය<ගය ආ*ෙජA¦නාෙv සැම-ටම අ•ගමනය ෙනාෙකෙ*.
ජනගහනෙයA අඩ8 පමණ වන මායාවL සහ ෙවනp ස්වෙq•ය ජන කMඩායc
ෙග<තමාලාෙv ෙකාA }~මට ල8ව ඇත. එවැ/ අවස්ථාවලd ෙපෟරාRක S.එA.ඒ
ප*ෙUෂණ කMඩායමක සාමා²කයAෙ• සදාචාරාpමක වග¤ම ව•ෙU ස්වෙq•ය
>ජාවෙ• .Jc පැJc ඇJ` }~ම සඳහා පනවා ඇ4 •4මය £මාවA ඉ8මවා Šයා
}~මය.

ස්වෙදIය;වෙR අ)ථය TUබඳ ෙගOXය ෙවනස්ක>
ස්වෙද•යpවය යAෙනl අ*ථය ෙග<=යව ෙවනස් ෙv. යටp -²තවාද පාලන යටෙp
.¦ >ජාවAෙගA පැවෙතAනA දැA අÏකාෙv ඉතා >බල ෙලස බලය ලබා .¦න අතර,
ස්වෙද•යpවය යAෙනA අදහස් ව•ෙU }.යc >ෙqශයක ජන කMඩායc ස්ථාපනය “
.ÐෙමA ඇ4m සc>දායනට වඩා ෙබාෙහ< -ට අනනEතාව මත ෙqශපාල/ක ෙහ<
සමාජÑයව ෙකාA}~c වලට ල8“c සඳහA “ම ගැනය50. ෙබාෙහ< අÏකා• >ජාවAට,
යටp-²තවාd හා පශචාp-යටp-²තවාd කාලවලd .fm අවතැA“c හා අ^3“c ඇJ`ව,
ඔ^A වාසය කරණ ඉඩ කඩc හා පව4•ෙU සං¤*ණ සබඳතා ය. සමහර >ෙqශවල
j/#A, එම >ෙqශවල අ‘තෙU ’වpව ඇ4 ජන ෙකාටස් තම ඥා‘A ෙලස ෙනාසලක4.
ව*තමාන ආගjක ෙහ< සංස්කෘ4ක ඇදlw ³ම අ‘තෙU පැව4 ඒවා€A ෙවනස්“c51,
ෙවනp ෙපෙදස්වwA .fm සං³මණයA 1wබඳ සාOlක මතකයA, ෙවනp ජන
කMඩායc හා සcබAධ“c /සා පwගැ•c වලට ල8-ය හැ}ෙvය යන •ය,
>චMඩpවයට හා අවතැA“c වලට තවමp ෙහ්Jවන සමාජ-ෙqශපාල/ක ද*ශන පථයA
•ඳ දමjA ˆෙර<Òය යටp -²තවාd පාලන සමෙUd ගAනා ලද ‘රණවල ප#-කcපන
ෙමයට ෙහ්J -ය හැක. සංස්කෘ4ක උLමයA 1wබඳ ‘රණ ගැ•ෙc බලය පැව~ෙcd,
සමාජ ඝ¨ටන උÓ ෙනාවන ෙස් වග බලා ගැ•මට ෙමවැ/ තpවයA Jල, ෙq•ය
කMඩායc වල .ට රජෙU /ෙය<²තයA ද8වා පා*ශවකLවA අතෙ* සැල}3ෙලA
ˆJව සාකxඡා පැවැp“ම අවශE ෙv. එවැ/ අවස්ථාවලd ෙපෟරාRක S. එA.ඒ.
-ශ්ෙ3ෂණ .f }~ම සඳහා මධEස්ථය8 ෙලස ස්වෙද•යpවය සැල¤ම හා/කර “මට ඉඩ
ඇත.
අÏකාෙv (ෙමAම තවp ෙබාෙහ< >ෙqශවල) ෙපෟරා/ක S. එA. ඒ. ප*ෙUෂණ 1wබඳ
වඩා හ{. ගැට`ව8 ව•ෙU සදාචාර--ෙර<º ෙලස එකJ කර ෙබාෙහ<-ට -ෙqශයAට
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යවන ලද j/ස් අවෙශ්ෂ 1wබඳ යටp -²තවාd උLමයනට OÁණ පෑමය52-53. ෙපෟරාRක
CqගලයAෙ• අවෙශ්ෂ අධEයන }~ම සඳහා අවසර ලබා ගැ•මට සහ සcභවයA,
ඓ4හා.ක අසාධාරණකc, ආප# භාරdc සහ >4ෂ්ඨාපනයA 1Zබඳව සාකxඡා }~මට,
ප*ෙUෂකයA එම ¾වE භාර ආයතන සමග ෙමAම ඒවා එකJ කර• ලැÕ රෙ¨ -qවJA
සමග කටˆJ කළ ˆJය54-56 (https://www.globalcodeofconduct.org/affiliated-codes/).
ෙq•යයA අවම වශෙයA සහභා& කරෙගන ˆෙර<Òය සහ උJL ඇෙමuකා•
-දEාඥයA -.A වැ වශෙයAම .f කර ඇ4 අˆ84සහගත සහ ෙබාෙහ< -ට අසාධාරණ
අAදෙc ප*ෙUෂණ 1wබඳ ඉ4හාසය ඒ හා සcබA¬ත අâෙය<ගය}25-27. ප*ෙUෂන
>ශ්න හා සැල#c සකස් }~මට පා*ශවකLවAට බලය ලබා ෙදන, CÁ_ }~c හා
අෙනep ධාuතා ව*ධනයA ද ඇJ` සාධාරණpවෙයA ˆp සහෙය<&තාවයA ඇ4 කර
ගැ•මට -ෙq•ය ප*ෙUෂකෙය< >Oඛතාවය8 {ය ˆJය57.

කYඩාය>වල අනන[තාවය ගැන අවධාරණය PQෙම2 සමහර ෙගOXය ස2ධ)භ ^ල
හාN !? 3ෙ> හැPයාව_ ඇත
ස්වාෙද˜කයා ය• ක^LAද යAන 1Zබඳව පැවැpm සාකxඡාවAld -ජා4ක ã4කා හා
ජා4වාd වෘpතාAතයA ෙහ්J “ ඇත. ෙමවැ/ ස්ථානවල ෙපෟරාRක S.එA.ඒ ප~iණ
වලට අ•මැ4ය {ය හැ8ෙ8 ක^LA -.Aද යAන ‘රණය }~ම සඳහා ස්වෙq•ය
අනනEතාව භා-තා }~ම, කMඩායc අතර ඝ¨ටන සහ ෙවනස්කc .f“මට ඉඩ ඇ4
බැ-A හා/ කර -ය හැක.
උදාහරණය8 වශෙයA, කMඩායc අනනEතාව මත පදනcm d*ඝ අපචාර ඉ4හාසය
/සා, ඉA{යාෙv ෙබාෙහ< ෙදනා eල සහ ආගjක ප#•ම 1wබඳව -ම£ෙමA වැළ¤ .Ð.
eල පදනc කර ෙගන ෙවනස්කc .f }~ම •4ෙයA තහනc කර ඇත. දැනට ’වpවන
>ජා කMඩායc වwA ඉතා -ශාල ෙකාටස8 එම අ*ධ-q“පෙU සහÀ ව*ෂ කාලය8 වාසය
කර ඇ4 OJA jpතA ෙගA පැවත එන එකම ජන ෙකාටස් වල jÀනයA වන බැ-A,
පැරR උLමයට වැ ෙයA ljකc දැ8-ය හැ8ෙ8 කවර කMඩායමකට ද යAන
‘රණය }~මට තැp }~ම ඝ¨ටන වලට ෙහ්J“ ඇ4 නOf, එය දe_ ආ.යාෙv වැ
ෙකාටසක අ*ථ--රlත Šයාව8 තරc “ ඇත58,59. ෙකෙස්^වද, අAදමA {ව€A වැ/
තැAවල ස්වෙද•යයA ය• ක^LA දැ€ යAන පැහැ{w ෙv60. දe_ ආ.යාෙv ෙබාෙහ<
>ෙqශවල සංස්කෘ4ක උLමය ආර8ෂා }~ම සඳහා මැන-A සැක#• /ලතA–ය8
ඇත. >ජා කMඩායcවලට .f-ය හැ} හා/වwA ආර8ෂා }~ම සඳහා ෙමම රාOව Jල
Šයා }~ම වැදගp යA–ණය8 ෙv.

8

ෙq•ය සcභවය8 ඇතැ€ }ය• ලබන කMඩායcවලට -ෙශ්ෂ තpවය8 4•ය ˆJය යන
ෙය<ජනාව බටlර ˆෙර.යාෙv -ජා4ක ã4කාවකට සහ ජන සංහාරයකට ෙහ්J “ ඇත.
නා. ˆගෙUd “ෙ3 සහ පස්” 1wබඳ අදහස {u ගැAm ජා4වාdA, බලහpකාරෙයA අ3ලා
ගAනා ලද ඉඩc /තEා•eල }~ම සඳහා නැෙගනlර ˆෙර<පෙU කැ•c වwA මJ කර
ගAනා ලද ඇට සැ}wවල ජ*මා• æපාකෘ4 ඇ4 බවට -දEාpමක ප#•ම8 4ÍR61
ය•ෙවA Cරා-දEාpමක ප*ෙUෂණ -කෘ4 කළහ. ඇතැc >ජා කMඩායc -.A
සංස්කෘ4ක උLමයA වලට ljකc ද8වන වෘpතාAත /ෂ්>භ }~මට ˆෙර<Òය
-දEාඥයA දශක ගණනාව8ම Šයා කර ඇත. ෙවනස්කcවලට භාජනය m ජා4ක #` ජන
ෙකාටස් වල දෘෂ්çෙකානයනට ගL කරන අතරම, ඇතැc èj >ෙqශවලට ආ{
සcබAධතා ඇතැ€ යන ආpම-සංක3පනාpමක හැéc වwA ෙමම වEාපාරය ඉවතට
ගැ•මට බටlර ˆෙර<1යා• ප#•මක ෙපෟරාRක S. එA. ඒ. සදාචාර ප*ෙUෂණවwA
.f -ය ˆJය61,62. සœහ අනනEතාවA 1wබඳ ප8ෂපා‘ වෘpතාAත වලට සහාය
දැ8“මට රාජE නායකයA Cරා-දEාpමක සහ ෙපෟරාRක S.එA.ඒ ප*ෙUෂණ ආචාර -¬
ලබා ෙගන, බැහැර කරණ >4පp4 සාධාරêය }~ෙc අනJර Áෙද8 නEායාpමක
මතය8 පමණ8 ෙනාව හංෙ•uයාව සහ ඊÀාය3 ඇJ` බටlර ˆෙර<.යාෙv ඇතැc
රටවල අද පව4න ගැටªව}63-65.

සදාචාරා;මක ෙපෟරාbක c. එ2. ඒ. ප)ෙRෂණ සඳහා ෙගOXයව
මා)ෙගOපෙgශ පහ_

අදාළ වන

ඉහත සාකxඡා කළ ප*ෙUෂණ සAධ*භයA Jල ෙමAම ඉඩකඩ £මාවA /සා අ1
සාකxඡා ෙනාකළ මධEම ආ.යාව, ස€™uයාව, නැෙගනlර ආ.යාව, අ•/{ග ආ.යාව
සහ ඕෙෂ/යාව ඇJ` ෙල<කෙU අ/ep >ධාන >ෙqශ වල ද ෙපෟරාRක S. එA. ඒ.
ප*ෙUෂණවල සදාචාරාpමක >j4 ශ84මp ෙලස ව*ධනය }~ම සඳහා මා*ෙග<පෙqශ
පහ8 අ1 ඉ{uපp කරO (ෙකා¯ව 1). -දEාpමක ආචාර ධ*ම ගැට` 1Zබඳ සාකxඡා කරන
මා*ෙග<පෙqශ වwA අරඹා, ස්වෙq•ය කMඩායc ඇJ` >ජාවAෙ• ප*යාෙල<ක සඳහා
ප*ෙUෂනවල සංෙv{තා ¡ක dෙc මාතෘකාවට ආප# යO.

(1) තම2 ෙස්වය කරණ ස්ථානවල සහ මානව අවෙශ්ෂ ලබා ග; ස්ථාන වල, ෙරiලා!
!යjලම අkගමනය කරණ ලද බවට ප)ෙRෂකය2 වග බලා ගත =^ය. මානව සාcපල
ලබා ගp ස්ථානෙU පuසරය සැල}3ලට ෙගන, ෙපෟරාRක S.එA.ඒ ප*ෙUෂණ .f }~ම
සදාචාරාpමක දැ€ ප*ෙUෂකයA සැල}=මp -ය ˆJය. වEාපෘ4යක /රත “ම ඇරඹූ
-ට ප*ෙUෂකයA .යªම ෙq•ය ෙර‡ලා. වලට අ•eලව Šයා කළ ˆJය. ෙමය ඉතා
9

පැහැ{w ෙදය8 ෙලස ෙප•ණ ද ෙපෟරාRක S.එA.ඒ ප*ෙUෂකයA .යªම ෙර‡ලා.
සැම-ටම අ•ගමනය කර නැ4 බව සමහර සම-කJවLAෙ• අpදැ¤ම ෙv.
උදාහරණය8 වශෙයA -දEාpමක -ශ්ෙ3ෂණ සඳහා ෙහ< ’ව -දEාpමක ¾වE
අපනයනය සඳහා, ආයත/ක, ෙq•ය, >ාෙq•ය ෙහ< ජා4ක ආයතනවwA ම¨ටc
}lපය}A අවසර ලබා ගැ•මp භාරpවය දරන ආයතනවලට එකඟm කාල-රාOවලට
අ•ව වා*තා ඉ{uපp }~මp අවශE -ය හැක. ෙq•ය ෙර‡ලා. >මාණවp ෙනාවන -ට66
පහත සඳහA œලධ*ම අ•ගමනය කරjA වඩා උසස් >j4€කට අ•eලව Šයා කළ
ˆJය.

(2) කවර ෙහO අධ[යනය_ ආර>භ PQමට ෙපර ප)ෙRෂකය2 Eස්තරා;මක සැලBම_
Tmෙයළ කළ =^ය. ප*ෙUෂණ >ශ්න පැහැ{wව පළ }~ම; භා-තා }~මට අෙ•8›ත
˜3Òය ³ම 1wබඳ -ස්තරය8 සහ අවෙශ්ෂ වලට ඇ4-ය හැ} බලපෑම (අධEයනය කළ
ˆJ ඇට සැ}w කැබw සහ භා-තා කර• ලබන >මාණයA ඇJ`ව); උpපාදනය
ෙකෙරන S.එA.ඒ දpත ව*ගය 1wබඳ -ස්තරය8; සහෙය<&ව Šයා කරණ රසායනාගාර
සමග ¾වE ෙබදා ගැ•ම සඳහා වන සැළ#c }.ව8 ෙvනc ඒ බව; භා-තා ෙනාකළ ¾වE
ආප# භාර dම සහ ප*ෙUෂණ >4ඵල ෙබදා ගැ•ම සඳහා කාල රාOව8, >4ඵල ෙකෙස්,
ෙකාතනd හා ක^LA -.A වEා•ත කර•ෙUද යAන ගැන සැල#ම8; අවශEතාවය ඇ4
ස්ථාන වල ධාuතාව {ˆ_ }~ම ෙහ< CÁ_“c ලබා dම 1wබඳ සැළ#ම8 සහ -වෘත දpත
œලධ*ම වලට අ•eලව දpත ගබඩා }~ම, ෙබදා ගැ•ම ගැන පා*ශවකLවA එකඟ“
ඇ4 සැල#ම8 ද ඇJ` -ය ˆJය67. ප*ෙUෂණෙයl -ෂය පථය, සැල#ෙමl -ස්තර කළ
ˆJ අතර, ජාන දpත -ශ්ෙ3ෂණයA අනෙප8›ත {සා ෙවත ෙයාO-ය හැ} බව
සැල}3ලට ග/jA ප*ෙUෂණෙයA ඇ4-ය හැ} >4ඵල ගැන අවංකව දැ•c {ය ˆJය.
අෙ•8›ත ප*ෙUෂණෙයA බැහැර“ම8 ප#ව .f^වෙහාp -මසා බැwය හැ} වන
වා*තාව8 එවැ/ සැල#ම}A ඇ4 ෙv. අධEයන සැල#ෙමl }.යc ෙවනස්කම8 .f
කළ ˆpෙp O3 &-#මට සcබAධmවAෙ• සහෙය<ගය ඇ4ව පමR; ෙපෟරාRක
CqගලයAෙ• අවෙශ්ෂ අධEයන }~ම සඳහා අ•මැ4ය fA -ට, අ•මැ4ය ලබා ගpතාm
කාìය සඳහා ඔ^A එම ¾වEවල භාරකLවA බවට පp ෙවතp ‘අ€4ය’ මාL ෙනාවන බව
ප*ෙUෂකයA 1Zගත ˆJය68. මානව අවෙශ්ෂ වලට වග }යAනA හා ඉ{u දැ8ම 1Z•í
කළ ˆJ වන ෙස# කMඩායc සමග තමAෙ• සැළ#ම 1wබඳ -ස්තර ෙබදා ගැ•ම
ප*ෙUෂකයAෙ• වග¤ම ෙv; එබැ-A,එය 1Zෙයළ කළ ˆJ ව•ෙU -ෙශ්ෂඥ-ෙනාවන
අයටද වටහා ගැ•මට හැ}වන පu{ය. #f# ව•ෙU නc සහ අදාළ .යªම පා*ශවයA
එකඟ ෙvනc, මානව අවෙශ්ෂයA භාරව පැව4ෙU ඒවා ආෙv/ක >ෙqශ වwA බැහැරව
නc, ඒවා ආප# භාර dම 1wබඳ ගමA මග8 ද ප*ෙUෂණ සැළ#මට ඇJ` }~ම #f# ෙv.
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(3) මානව අවෙශ්ෂ වලට !? වන හාN අවම PQමට ප)ෙRෂකය2 nයා කළ =^ය.
අA සැ}w ෙකාටස් වලට වඩා මානව ජාන දpත }lප ‡ණය8 සපයන >ස්තîක අස්îය
(petrous bone) 69-72 ෙකෙරl මෑතd ඇ4“ 4ෙබන අවධානය ගැන සැල¤ෙcd, මානවෙvද
අස්î එකJ}~c ෙකෙරl ප*ෙUෂණ වල බලපෑම අවම }~ම -ෙශ්ෂෙයAම වැදගpෙv.
තමAෙ• ප*ෙUෂණාpමක -ශ්ෙ3ෂණ සමග මානව අවෙශ්ෂ ආරiා }~c සමබර කර
ගැ•ම 1Zබඳව ප*ෙUෂකයA ෙස# පා*ශවකLවA සමග සාකxඡා කර /. උපාය
මා*ගය8 සකස් කර ගත ˆJය. >ෙය<ජනයට ගත හැ} දpත වල උපuම >4ඵල ලබා
ගAනා අතර .f-ය හැ} හා/ අවම කළ හැ} වඩාpම ෙයාගE Šයාමා*ග 1wබඳ CÁ_ව
ෙනාලබා ප*ෙUෂකයA -.A
j/ස් අවෙශෂ එකJ ෙනාකළ ˆJය11,12,73-76.
ප*ෙUෂකයA -.A තමAෙ• ප*ෙUෂණ >ශ්න වලට 1ZJL ලබා ගත හැ} >මාණයට
වඩා සාcපල ලබා ෙනාගත ˆJ අතර, ඒවා ලබා ගAනා ලqෙq ෙක{නක ද ය•ෙවA
සාcපල ලබා ගැ•ම 1wබද wïත සටහA මානව අවෙශ්ෂයAට වග}ව ˆpතAට
සැප€ය ˆJය. S.එA.ඒ සංරiණය f*වල m අවෙශ්ෂ 1Zබඳව, සමාන ³ම භා-තා
කරjA නැවත -ශ්ෙ3ෂණ }~ම වැළැ8“ම සඳහා uනාpමක >4ඵල වා*තා කළ ˆJය.
සාcපල ලබා ගැ•මට ෙපර, අ¬--ෙභදන සහ ෛජව-Cරා-දEාpමක ත8ෙස්L }~c අ•ව
æප අධEයනය .f කර ෙ3ඛනගත කළ ˆJය. අ§ වශෙයA ඉතාම ෙපෟරාRක CqගලයA
සcබAධෙයA ෙහ< අq-‘ය සAද*භ වල තැනැpතA සඳහා ñ¾ පuගණක ආධාuත
ප~8ෂණ (ම€ෙ³<£.Ð.ස්කෑA ප~iණ) ෙහ< වාpJ(කාස්¨ස්) ඉ{uපp කළ ˆJය.
}.යc ස්ථානයක S.එA.ඒ සංරiණයA ඇගÑමට ෙපර සpව ෙහ< ෙර<ග -/ශ්චයෙනාවන අවෙශ්ෂ 1wබඳ -ශ්ෙ3ෂණ .f-ය ˆJ දැ € සාකxඡා කළ ˆJය.
සාcපල ලබා ගp ප#, මානව අවෙශ්ෂ, ඉතා වග¤ෙමA ආර8ෂා }~ම සහ ¾වE ෙබදා
ගැ•ෙමA S.එA.ඒ /ස්සාරයA වැ/ අ•ක /ෂ්පාදන සහ S.එA.ඒ Cස්තකාල /*මාණය
.f කළ හැක. එම&A, ප#ව .f ෙකෙරන ප*ෙUෂණ අධEයනවලd අමතර සාcපල ලබා
ගැ•ෙc අවශEතාවය අ§ ෙව• ඇත. අධEයන නැවත .f }~ම සඳහා, /ගමනය කරණ
ලද අ_ක /ෂ්පාදන නඩpJ }~ෙc වග¤ම ප*ෙUෂකයA සJ ෙv. සාcපල මානව
අවෙශ්ෂ සහ /ගමනය කරණ ලද /ෂ්පාදන, රසායනාගාර අතෙ* ෙබදා ගැ•ම සඳහා
අ•මැ4ය ලබා ගැ•ම සඳහා අ1 ප*ෙUෂකයA {uගAවAෙනO. අ•මතm ප*ෙUෂණ
සැල#මකට ෙමම භා-තයA, අ•æප වන තා8 ක3 œwක අධEයනෙUd නගන ලද >ශ්න
1wබඳ නැවත ත8ෙස්L }~ම ෙමAම œwක අධEයනෙU -ෂය පථෙයA ඔ¢බට &ය
අ4ෙරක -ශ්ෙ3ෂණ .f }~මට ද ෙම€A හැ}ෙv.
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4. Eද[ා;මක 5pඵල 5කාශ කළ පB, ඒවා Eෙවචනා;මකව නැවත පQ_ෂා PQමට හැP
වන ප'r ප)ෙRෂකය2, අදාළ ද;ත ලබා ගැsමට ඉඩ සැල!ය =^ය. ෙපෟරාRක
S.එA.ඒ. දpත කාෙල<¿ත අˆර}A පළ කර >4ඵල -ෙvචනාpමකව නැවත ත8ෙස්L
}~ම සඳහාp පහ#කc සැල.ය ˆJය77,78. >කා˜ත >4ඵල වල /රවදEතාවය තහ^L
}~ම සඳහාවp දpත ලබා ගත හැ} බවට සහ4කය8 ෙනාමැ4 නc -දEාඥයAට
සදාරාචාpමකව අධEයනයකට සහභා« -ය ෙනාහැක. අධEයනය සඳහා Oලd අවසරය
ෙදන ලද w1යට ෙමම සහ4කය ඇJ` කළ ˆJය. වැර{ >චාර පැ4~ම වල8වා=ම සඳහා
ෙමAම එම >ශ්න ගැනම නැවත -ම£මට තැp ෙකෙරන අනාගත -ශ්ෙ3ෂන ද පහ#
කර“ම සඳහා ෙමය වැදගp ෙv.
>කාශයට පp }~ෙමA ප#, දpත සcò*ණෙයAම ලබා ගැ•මට ඉඩ සැළ£ම ඉතා
යහපp Šයාමා*ගය8 වන අතර .යªම පාෙහ් ෙපෟරාRක ෙජෙනාම දpත, ෙපාf දpත
ගබඩාවල ෙමෙලස පළ කර ඇත. ෙමය ෙමම ෙi–ෙයl සදාචාරාpමක ශ84ය8 “
ඇත79. -දEාpමක දැ•ම ව*ධනය“ම සඳහා ආධාර }~මට අමතරව, දpත
සcò*ණෙයAම ලබා ගැ•මට සැලැස්“ෙමA, දpත නැවත >ෙය<ජනයට ගැ•මට
හැ}“ම /සා, තවfරටp සාcපල ලබා ගැ•ෙc අවශEතාවය අ§ ෙකෙරන බැ-A එම&A,
මානව ෙqහයA 1wබඳ භාරකාරpවය වග¤ම}A ˆJ කා*යය8 බවට පp }~මට ද
ෙහ්Jෙv. සමහර -ශ්ෙ3ෂණ ව*ග වල >4ඵල වා*තා }~ෙcd O`ම/Aම -වෘත දpත
වwA ලැ•ය හැ} වා. වලට වඩා, පා*ශවකLවAට හා/දායක -ය හැ} බැ-A
ෙපෟරාRක S.එA.ඒ දpත නැවත භා-තා කළ හැ} ³ම £මා }~ම සදාචාරාpමක ය€
පා*ශවකLවA අතර සාකxඡා වලd ෙහZ “මට ඇ4 අවස්ථා අපට .තා ගත හැක6,10,80.
අධEයනය ආරcභ }~මට ෙපරාJව Šයාවwයකd, ෙමම අවස්ථා අ»නා ෙගන අධEයන
>4ඵල නැවත ත8ෙස්L }~ම සඳහා පමණ8 දpත -ශ්ෙ3ෂණය }~මට එකඟ වන,
#f#කc ලද ප*ෙUෂකයAට පමණ8 දpත ෙබදා dම £මා }~ම O3 ප*ෙUෂණ
සැල#ෙc ෙකාටස8 -ය ˆJය.
දpත සcò*ණෙයAම >.¬ෙU ලබා ගැ•මට ෙනාමැ4 -ට >4ඵල ‘රණාpමකව නැවත
-මසා බැ=ම සඳහා දpත කළමනාකරණය සහ ෙබදා හැ~ම .f කළ ˆpෙp, දpත අවභා-තය වැළැ8“ම ගැන -ෙශ්ෂඥ දැ•ම ඇ4, ප*ෙUෂණ >4ඵල ගැන උනAfව8
ෙනාමැ4 සං-ධානය8 -./. >4ඵල පල }~ෙමA ප# ප*ෙUෂකයAට දpත ෙබදා
හැ~ෙc සහ කළමනා }~ෙc වග¤ම ෙකෟJකාගාර ෙහ< ආ{වා£ සOහයA වැ/
පා*ශවකLවAට පැවuය හැ} ය€ ෙය<ජනා“ ඇත10,13,15,83. ෙකෙස් ^වද, œwක
ප*ෙUෂණ &-#ෙමA ආවරණය m >ශ්න -ෙවචනාpමකව නැවත -මසා බැ=ෙc අරOණ
සඳහා Šයා කරණ #f#කc ලp ප*ෙUෂකයAට; ප*ෙUෂණ >4ඵල 1Zබඳව
සැල}3ල8 ද8වන කMඩායc ¿.A දpත ලබා ගැ•ම වැළැ8-ය හැ} අධEයනයක
සහභා&“ම වෘp4මය ආචාරධ*ම වලට අ•eල ෙනාෙv. O`ම/Aම >.qධ කර ෙනාමැ4
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දpත, ප*ෙUෂණ >4ඵල නැවත -ෙvචනාpමකව -මසා බැ=ම සඳහා භා-තා }~ම 1Rස
Šයා කරණ ප*ෙUෂකයAට ෙබදා dම 1wබඳ 1Zගp යාA–ණ 4ෙ¢. උදාහරණය8
වශෙයA, ෙපෟqගwකpවයA 1Zබඳ අවශEතා සCරා =ම සඳහා, ව*තමාන ෙජෙනාම
දpත සcබAධෙයA .f කරන අˆuA dbGaP ෙහ< EGA වැ/ දpත ගබඩා යාA–ණ
ම&A84,85; >කාශනෙයl -ස්තර කර ඇ4, දpත පuහරණය කළ ˆJ £මාවA වලට
අයfcකLෙ• ඉ3=ම සම ෙvදැ€ ‘රණය කරණ; දpත >ෙvශ කj¯ව}A අ•මැ4ය
ලබා ගp -¬මp අයfcපත8 අ•ව පමණ8 දpත ෙබදා ෙදන, දpත ගබඩාව}A දpත
සැප€ය හැක. එl ඇ4 අ§පා§ව ව•ෙU දpත ලබා ගAනා එම Šයා 1Zෙවෙලl
මAදගාô බවය78. >ජාවA දpත ගබඩා }~ම සහ වEා•ත }~ෙමl ෙයද-ය හැ} ෙq•ය
ෛජව-දpත ගබඩා 1l¯“ම ඇරෙඹjA පව‘10,13,81,86,87. ප*ෙUශකයA, >ජා
/ෙය<²තයA, ෙහ< භාර කLවA ඇJ`ව }.f පා*ශවකාර කMඩායම8 -.A œwක
ප*ෙUෂණ &-#ෙමl ඇJ` කර ඇ4 >ශ්න -ෙvචනාpමකව නැවත -භාග }~මට
කැමැpත8 ද8වන ප*ෙUෂකයAට දpත ෙබදා හැ~ම පාලනය ෙනාකළ ˆJ අතර; œwක
ප*ෙUෂණ &-#ෙමl සඳහA අරO_ වලට අමතරව දpත ගබඩා }~ම සහ ෙබදා හැ~ම
ගැන වැදගp ෙමෙහය8 ෙq•ය ෛජව-දpත ගබඩාවලට .f කළ හැක.

5. අධ[යනයක ආර>භෙR !ටම අNv; පා)ශවකwව2 සමග ප)ෙRෂකය2 සබඳතා
පැවැ;Eය =^ අතර පා)ශවකwව2ෙx අදහස් වලට හා සංෙyzතාවනට ගw කළ =^ය.
ෙපෟරාRක දpත අª4A •l }~ම සඳහා වEාපෘ4ය8 ෙq•ය >ජා කMඩායc, Cරා
-දEාඥයA, ජාන -දEාඥයA ෙහ< භාර කLවA ඇJ`ව ඔ^නට පමණ8 £මා ෙනාකර
--ධ පා*ශවකLවA -.A ඇරõය හැක. අධEයනයට -දEාpමක අAදjA සහභා& -ය
හැ} නc ඔ^A කවෙරeට ෙහ< .යªෙදනාටම ෙහ< ප*ෙUෂණ කMඩායෙc සාමා²කයA
-ය හැක. උපෙදස් ලබා ග• ලබන අ/ep පා*ශවකLවAෙ• නc ප*ෙUෂණ පöකාවල
සඳහA }~ම ගැන ඔ^A එකඟ ව•ෙU නc >කාශන වල අවසානෙU ඔ^Aට ස්J4 කළ
ˆJය. අධEයන කර• ලබන j/ස් අවෙශ්ෂ ලබා ග• ලැÕ >ෙqශ වල පා*ශවකLවAට
අධEයන සැළ#c, ප*ෙUෂණ >ශ්න සහ -දEාpමක වEාපෘ4ය8 .f කළ ˆJද යAන ගැන
උෙදE<&මpව සහභා&-ය හැ} නc අගෙAය. .f ෙවන කා*යයA ගැන පා*ශවකLවA
සාOlකව සහෙය<ගය ද8වAෙA ෙනාමැ4 නc ප*ෙUෂකයA ඍණාpමක 1ZJර8
1Zගත ˆJය15.
ඉ{uයට යෑමට එකඟතාවකට එළõ ප#, තවp අ•මැ4යA ෙනා ලබා >කාශනය /ම
කරණ JL ප*ෙUෂකයAට තමAෙ• කා*යයA .f කර ෙගන යෑමට හැ} “ම වෘp4මය
ආචාර ධ*ම අ•ව අවශEතාවය}. ප*ෙUෂණ කMඩායෙc සාමා²කයA ෙනාවන
පා*ශවකාර කMඩායc -.A ප*ෙUෂණ w1 වල අp 1ටපp අ•මත කළ ˆJ බවට
13

අවශEතාවය8 4•ය ˆJය15,81 යන ෙය<ජනාව >ාෙය<&ක ෙනාව•ෙU එවැ/
ෙකාAෙq.ය8 අ/වා*ය කර• ලැබ ඇ4 අධEයනයක ප*ෙUෂකයAට සදාචාරාpමකව
සහභා« -ය ෙනාහැ} බැ-/. -දEාpමක ස්වාºනතාවෙU අවශEතාවය යAෙනA අදහස්
ව•ෙU දpතවල අ•j4A 1Zබඳව පා*ශවකLවAෙ• දෘෂ්çෙකානයA අ•ව ෙනාසලකා
ප*ෙUෂකයAට >4ඵල පල කළ හැ} බව ෙනාෙv. -ෙශ්ෂෙයAම >4ඵල -ස්මයජනක
ෙv නc සහ කwA 1wෙගන 4• /ගමනයA අâෙය<ගයනට ල8 ෙකෙර•ෙU නc,
තමAෙ• දෘෂ්çෙකානයA අ•ව කL_ දැ8“ෙමA ෙහ< -ෙvචනාpමක >4චාර
ඉ{uපp }~ෙමA ප*ෙUෂණ >4ඵල සcබAධෙයA හ^3 වන ෙලසට පා*ශවකLවAට
ආරාධනා }~ම වැදගp ය. අධEයනය8 ඇරøෙමA ප# ෙස# පා*ශවකLවA සමග
අඛMඩව කටˆJ }~ෙමA; >4ඵලය8 }.යc අAදම}A වා*තා }~ෙමA හා/ය8
ඇ4-ය හැ} දැ€ අවෙබ<ධ කර ගැ•ම සඳහා වන වෘp4මය සදාචාරාpමක ˆJකම ගැන
ප*ෙUෂකයAට ෙpLc ගැ•මට හැ} ව• ඇත. පා*ශවකLවA කMඩායමකට
සැල}යˆJ අAදෙc හා/ය8 ෙනාවන ෙස් >4ඵලය8 ෙබදා ගත ෙනාහැ} ය€ ෙමම
සාකxඡා වwA හැඟෙv නc ප*ෙUෂකයA එවැ/ >4ඵල පල ෙනාකළ ˆJය.
/4 පතා >ග4 වා*තා ඉ{uපp }~මටp වEාපෘ4ය8 අවසානෙU >4ඵල ලබා dමටp
ප*ෙUෂකයA කැප -ය ˆJය. අධEයනෙU අෙ•8›ත >4ඵල කවර8 -ය හැ}ද යAන
ආරcභෙU .ටම පැහැ{w කළ ˆJය. ජානමය දpත ෙවනp ආකාරෙU දැ•c -¬ හා
ෙනාගැල1ය හැ} “මට ඉඩ ඇ4 බවp, -දEාpමක -ශ්ෙ3ෂණ වල >4ඵල -qවp /ම^c
ෙලස සැලෙකන අතර; සc>දා€ක >“නතා සහ පාරcපuක -ෙශ්ෂඥාතාවA හා දැ ෙලස
1Zගp ඇදlw වල වැදගpකම /ගL }~ම8 ෙහ<, ùන }~ම8 ෙහ< අ§ }~ම8 ෙහ<
එම&A .f ෙනාෙකෙරන බවp ආරcභෙUdම පැහැ{w කළ ˆJය. ජානමය -ශ්ෙ3ෂණ හා
ෙවනp සා8› මා*ග අතර ඇ4 ෙවනස්කc අ‘තය වටහා ගැ•ෙc සංˆ8ත ස්වභාවෙU
වැදගp අංග ෙලස වා*තා කළ ˆJය.
>ජාවAට >ෙvශ-ය හැ} අ4ෙ*ක >4දාන ඇ4 කරන C`3 >යpන සඳහා
පා*ශවකLවA සමග වැඩ }~මට ප*ෙUෂකයA කැප -ය ˆJය. ඒ අ•ව වා*තා >4ඵල
ෙq•ය භාෂාවලට පuව*තනය }~ම30,35,36,86,87, ළOAෙ• අධEාපන සcපp {ˆ_ }~ම8891, Cස්තකාල ෙහ< අA >ජා මධEස්ථාන සඳහා >චාරක පöකා සහ eඩා ෙපාp 1Zෙයළ
}~c ෙහ< ෙකෟJකාගාර සමග >ද*ශන භාMඩ සැල#c }~ම වැ/ දෑ -ය හැක. අදාළ m
-ට ප*ෙUෂකයA -ෙශ්ෂෙයAම පා*ශවකLවA කMඩායc වල සහ ෙq•ය >ජා ෙකාටස්
වල සාමා²කයA CÁ_ }~ම සහ අධEාපන කටˆJ සඳහා සහභා« -ය ˆJ අතර4,15
එකJ කර• ලැÕ මානව අවෙශ්ෂ වල භාරකාර තpවයA වැ {ˆ_ කළ හැ} ³ම සළකා
බැwය ˆJය11. දpත •l }~ම, -වරණය }~ම සහ -#Lවා හැ~ම ද ෙමයට ඇJ` -ය
හැක. උදාහරණය8 වශෙයA මානව අවෙශ්ෂ වwA සාcපල ලබා ගැ•ම ෙහ< තා8ෂණ
-දEාගාර ³මෙvද 1wබඳ CÁ_ }~c සහ වැ fර CÁ_“c සඳහා ෙහ< වෘp4මය
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¡ස්“cවලට සහභා&“ම සඳහා OලE ආධාර සැපÑම ද ඇJ` -ය හැක. ශකEතා-ව*ධනය
සඳහා අරඹන Šයාමා*ග සඳහා >මාණවp ෙලස ආධාර සැපÑමට ආධාර සපයන ආයතන
වග බලා ගැ•ම වැදගp ෙv.

ෙපෟරාbක {gගලය2ෙx අවෙශ්ෂ Tmබඳව සදාචාරා;මක c.එ2.ඒ. ප)ෙRෂණ
r'ගැ23ම
තමAෙ• කා*යයAl ෙකාටස8 ෙලස, ප*ෙUෂණ >4ඵල සංක3පෙවd ප#•ම}A
-කෘ4 }~c /වැර{ }~ම 1Zබඳව වඩා -ශාල ˆJකම8 -qවJA සJව ඇත. ශාස්Êය
>කාශනවල දpත 1wබඳ පාuභා›ක -ස්තර පල }~ෙමA ප# -දEා ෙ3ඛකයA ෙහ<
˜iකයA -.A ෙබාෙහ< අධEයනයA වඩා -ශාල ෙ>iක 1uස් වලට ඉ{uපp }~ම
සඳහා සc1Mඩන 1Zෙයළ කර• ලැෙ¢. ෙqශපාල/ක අරO_ සඳහා, ෙ3ඛකයA හා
රජයA -.A, ෙනාමග යවන අAදමට අධEයන >4ඵල ඉ{uපp කරණ ලද අවස්ථා වා*තා
“ ඇත. උ¿ත වන පu{ වැර{ -ස්තර /වැර{ }~මට ˆJකම8 -දEාඥයA සJව ඇත64.
මහජනතාවට කL_ දැ8“ෙcd රචනා හා ෙපාp w“ම සහ සමා’ය මාධEයනට සහ
වා*තාමය ¿–පටවලට ෙතාරJL සැපÑම ද ඇJ` ෙv 92 -102.
අපෙ• වැඩO`වට සහභා&m --ධ /ෙය<²තයA ෙගA ලද ඉතා >බල සහෙය<ගය අ•ව,
ෙපෟරාRක S.එA.ඒ. ප*ෙUෂණ වල ෙයෙදන C`3 සංඛEාවA ද ෙමම œලධ*මයAට
සහෙය<ගය ද8ව• ඇතැ€ අෙ•8ෂා කරන අතර ෙමම මා*ෙග<පෙqශ සඟරා, වෘp4මය
සං-ධාන සහ ආධාර සපයන ආයතන වල /ල œලධ* මයA සඳහා පදනම8 -ය හැ} ය€
අෙපiා කරO.
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ෙකා$ව 1 - මානව අවෙශ්ෂ ./බඳ 2.එ5.ඒ. ප8ෙ9ෂණ සඳහා
ෙග>?යව අදාලවන මා8ෙග>පෙCශ පහD.
(1) ප'ෙ)ෂකය- ඔ/- ෙස්වය කරණ ස්ථානවල සහ මානව අවෙශ්ෂ
(ෙ=හ ෙකාටස්) ලබා ගA ස්ථානවල, ෙරCලාD DයEලම අFගමනය
කරණ බවට වග බලා ගත HIය.
(2) කවර ෙහL අධNයනයO ආරQභ STමට ෙපර ප'ෙ)ෂකයUස්තරාAමක සැලWමO XYෙයළ කළ HIය.
(3) මානව අවෙශ්ෂ (ෙ=හ ෙකාටස්) වලට D\ වන හා] අවම STමට
ප'ෙ)ෂකය- ^යා කළ HIය.
(4) UදNාAමක abඵල aකාශ කළ පW, ඒවා UෙවචනාAමකව නැවත
පTOෂා STමට හැS වන පfg අදාළ දAත ලබා ගැhමට
ප'ෙ)ෂකය-, ඉඩ සැලDය HIය.
(5) අධNයනයක ආරQභෙ) Dටම අ]lA පා'ශවකmව- සමග
ප'ෙ)ෂකය- සබඳතා පැවැAUය HI අතර පා'ශවකmව-ෙo
අදහස් වලට හා සංෙqrතාවනට ගm කළ HIය.

ෙමම E.ය භාෂා Gස්සකට වැJ ගණනකට පKව8තනය කර ඇත. ෙමම sXය ඉංtDෙයසමාෙලLචනය කරන ලද අතර එය vමාවS- ෙතාරව ලබා ගත හැSය. අwකා-ස්, ඇරyO, කැටලෑ-,
{න, ෙ|ාඑDයා-, aංශ, ජ'ම-, ~•ෑ, €-g, හ-ෙofය-, ජප-, පෘI‚D, ප-ජාy, mDය-, Dංහල,
ස්පාඤ්ඤ, ස්වා€s, ස්U„ෂ්, ෙදමළ, I'S, උ'\ සහ ෙකLසෘ ඇI† භාෂා Uස්සකටA වැ„ සංඛNාවකට
කIවm- UD- සQˆ'ණ පfව'තන සකස් කරණ ලr. පfව'තන figshare.com ෙවb- ලබා ගත
හැSය.

ස්OPය
ෙපෟරා•ක –.එ-.ඒ. ආචාර ධ'ම Xsබඳ වැඩ—†වට සහභා‚˜ව-, කIවm- වන අතර, සාක™ඡා
ම›- හා UෙqචනාAමක aකාශ වs- ෙමම sXෙ) CණාAමක බව ව'ධනය කළ ෙබාෙහL අමතර
සහකmව-ට සIbව-ත ෙව—. Uවෘත aෙqශය සහbක STම සඳහා ෙමම sXෙය- මIවන, ඕනෑම
කIවරයl UD- XYගA අA Xටපතකට aකාශන අ•bය Xsබඳ බලපžයO කIවm- අFමත කර
ඇත. ඕස්ෙŸsයාF ප'ෙ)ෂණ ම ඩලෙ) ෙසායාගැhෙQ වNාපෘbෙය- ලද සහෙයLගය v.ෙ¡.එෆ්.
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UD- XYගF ලැෙ£. දl¤ අwකාෙq ජාbක ප'ෙ)ෂණ පදනෙම- ලැ¥¤ සහෙයLගය ¦.§. XYගh.
පළ කර ඇb මතය- සහ එළඹ ඇb ]ගමනය- කIවm-ෙo වන අතර එ-.ආ'. එෆ්. වලට අදාළ
ෙනාෙq. Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Technologico - ලද 302163/2017-4
aදානය ද Fundacao de Amparp a Pesquisa do Estado de Sao Paulo 2018/23282-5 aදානය ද සඳහකර—. එOසA රාජධා]ෙ) XYකා ප'ෙ)ෂණ සංUධානෙ) ෆ්¿-Dස් ÀO ආයතනෙය- ලබා \- aදානය
ද, එOසA රාජධා]ෙ) ෛවදN ප'ෙ)ෂණ සභාෙව- සහ ෙවEකQ භාරකාර ම ඩලෙය- ද ලද aදානය
ද සඳහ- කර—. Alon Fellowship සංUධානෙය- ලද aදානය ගැන ද සඳහ- කර—. ඕල-දෙ) ප'ෙ)ෂණ
ම ඩලෙය- ලද VI.C.191.070 aදානය ද සඳහ- කර—. හංෙofයාF UදNා ඇකඩÆෙ) ෙජෙනL
ෙබාලා• ප'ෙ)ෂණ ÇෂNAවය ද සඳහ- කර—. ඉ-gයාF රජෙ) UදNා හා තාOෂණ අමාතNංශෙ)
SERB සහ CSIR, ෙ¡.v. ෙබLස් අÊÇශNAවයS- ආධාර . කරණ ලr. HෙරLËය ප'ෙ)ෂණ
සභාෙව-(ERC-2017-StG 804844- DAIRY CULTURES) සහ ව'න' vම-ස් ස්Ðෆ්Ñ-o
ආයතනවs- ලද සහාය XYගF ලැෙ£. ෙජL- ෙටQපEට- පදනෙම- (6122) සහ ෙහාවා'Ò €Hස්
ෛවදN ආයතනෙය- ලද ආධාර හා'ව'Ò ෛවදN UදNාලෙය- සහභා‚ ˜ කIවm- සඳහ- කරb.
MPI Leipzig සහ MPI Jena වල කIවm-ට මැOස් Öලා-O සÆbය සහ පැර• මධNධර]ෙ)
Archaeoscience මැOස් Öලා-O හාව'Ò මධNස්ථානය UD- ආධාර කරණ ලr.
ක8තෘ දායකRවය
Dය×ම කIවm- සාක™ඡාවලට සහභා‚ ˜ අතර අකාරාr XYෙවලට ලැ•ස්I ගත කර ඇත.
තරඟකාT අවශUතා
කIවm- තරඟකාT අවශNතා ෙනාමැb බව aකාශ කරb.
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