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හරය 

 

2017 අප්රේල් සිට ජුලි දක්වා කාලසීමාව තුල ශ්රී ලංකාප්රේ පළාත් හතරක- 

බස්නාහිර, නැප්රෙනහිර, උතුර, දකුණ් නාමික වශප්රයන් ෙත් කල ප්රකාළඹ, 

මඩකලපුව, කිලිප්රනාච්චිය සහ මාතර දිස්ික්ක වල ප්රතෝරාෙත් තරුණ් නියැදි 

කිහිපයකට සිදුකල සමූපප්රේශනයන්හි අරමුණු කිහිපයකි. ඒවා නම්, 1. 

තාරුණ්යප්රේ සාමය සහ ආරක්ෂාව යන්ප්රනහි අර්ථය වටහා දීම. 2. සාමය 

ඇතිකිරීප්රම් කර්තවයප්රයහිදි ඇතිවන බාධක සහ අභිප්රයෝෙ හඳුනා ෙැනීම, සහ 

3. සාමය පිහිටුවීම සඳහා සුදුසු  පරිසරයක්  නිර්මාණ්ය කිරීප්රම්දී  සමාජමය, 

ජාතික සහ අන්තර්ජාතික අදියර මිමි නිර්ප්රේශ  කිරීම. සමූපප්රේශනයන් සඳහා 

සහාභාගී වූ තරුණ් තරුණියන්ප්රේ අදහස් ප්රමම වාර්තාප්රේ දැක්ප්රේ. 
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1. හැඳින්ීම 

                                                      
1CIA the World Factbook (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ce.html)  

ශ්රී ලංකාව1 

ජනෙහනය    22,409,381                          (2017 est.) 

ජනවාර්ික 

කණ්ඩායම් 

සිංහල: 74.9% 

ශ්රී ලාංප්රක්ය ප්රදමල: 11.2% 

ශ්රී ලාංප්රක්ය ප්රයෝනක: 9.2% 

ඉන්දීය ප්රදමල l: 4.2% 

ප්රවනත්: 0.5%                          (2012 est.) 

භාෂා සිංහල ( ප්රධාන භාෂාව ): 74% 

ප්රදමල ( ප්රධාන භාෂාව ): 18% 

ඉංේරීසි ( සබැඳි භාෂාව ): 10% 

ප්රවනත්: 8% 

ආෙම්   ප්රබෞේධ: (Official): 70.2% 

ඉස්ලාම්: 12.6% 
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තාරුණ්යප්රේ සහභාගීත්වප්රයන් ප්රතාර සංවර්ධනයක් ප්රහෝ සාමය 

ප්රොඩනැගීමක්  ප්රනාමැත. එක්සත් ජාතීන්ප්රේ ආරක්ෂක මණ්ඩලප්රේ  2250 වන 

අනුවර්තනය යටප්රත්  සාමය පිහිටුවීප්රම් ක්රියාවලිප්රේදී  තාරුණ්යප්රේ 

සහභාිත්වප්රේ වැදෙත්කම සඳහා  වැඩි අවධානයක් සහ  වටිනාකමක් ලබාදී 

ඇත. ශ්රී ලංකාව තුල අවුරුදු 26 ක් තිස්ප්රස් පැවති අරෙලකාරී වාතාවරණ්ය 2009 

දී අවසන් වූ දින සිට ශ්රී ලංකාව සාමය සහ සහජීවනය පවත්වාෙැනීම සඳහා 

කටයුතු කරමින් පවතියි. ශ්රී ලංකාප්රේ ජනෙහන සමානුපාතප්රයන් විශාල 

ප්රකාටසක් තාරුණ්ය නිසාප්රවන්, සාමය පවත්වාෙැනීම සඳහා වැඩි 

දායකත්වයක් තාරුණ්යප්රයන් ලැබිය යුතු බව පැහැදිලිය. ප්රමම වාර්තාව සාමය 

ප්රොඩනැගීප්රම්දී තාරුණ්යය  මුහුණ් ප්රදන ෙැටළු සලකාබැලිම සහ සාමය 

පිහිටුවීම සඳහා සුදුසු පරිසරයක්  නිර්මාණ්ය කිරීප්රම්දී  සමාජමය, ජාතික සහ 

අන්තර්ජාතික වශප්රයන් මිනුම් දඬු නිප්රේශ කිරීම අරමුණු කරෙනියි. 

 
   
 

ශ්රී ලංකාසේ ජන සංඛ්යා  සේඛනය 
 

ලංකාව විවිධ ජනවාර්ික ප්රකාට්ඨාස වලින් යුත් රටකි. වගුවට අනුව, ආසන්න 

වශප්රයන්, රප්රට් මුළු ජනෙහනප්රයන් 75% ක් සිංහල ප්රබෞේධ ප්රේ. 15% ක් පමණ් 

ද්රවිඩ ජනතාවය. ඉන් වැඩි ප්රමාණ්යක්  හින්දු ආෙමිකයන්ය. මුළු ජනෙහනප්රයන් 

9% ක් ශ්රී ලාංප්රක්ය ප්රයෝනක වන, ඉන් වැඩි ප්රකාටසක් ඉස්ලාම් ආෙමිකයන්ය. 

ශ්රී ලංකාප්රේ භාවිතා වන ප්රධාන භාෂා 2 කි. ඒවා නම් සිංහල සහ ප්රදමළ භාෂා 

ප්රේ. රප්රට් ජනෙහනප්රයන් 74% ක් පමණ් සිංහල භාෂාව භාවිත කරන අතර, 18% 

ක පමණ් ප්රමාණ්යක්  ප්රදමළ භාෂාව භාවිත කරයි. ඉංග්රීසි සබැඳුම් භාෂාවක් 

ප්රලස සැලප්රක්. නමුත්, එහි ප්රවීන 10% ක් පමණ් ය. 

 

අතීතප්රේදී ‘සිප්රලෝන්’ නම් වූ ප්රමම රට, 1948 දී දල වශප්රයන් අවුරුදු 500 කට පමණ් 

පසුව පෘතුගීසි, ලන්ප්රේසි, සහ  යටත් විජිත තත්වප්රයන් මිදුණි. ‘ශ්රී ලංකාව’ ප්රලස 

මුස්ලිම්: 9.7% 

ප්රරෝමානු කප්රතෝලික: 6.1% 

ප්රවනත් - ක්රිස්තියානි: 1.3% 

ප්රවනත්: 0.05%                       (2012 est.) 

වයස් පන්ති අවුරුදු 0-14 : 24.06% 

අවුරුදු 15-24 : 14.63% 

අවුරුදු 25-54 : 41.58% 

අවුරුදු 55-64 : 10.06% 

අවුරුදු 65 සහ 65 ට වැඩි : 9.67% (2017 est.) 
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ප්රමහි නම ප්රවනස් ප්රකරුප්රණ් 1972 දීය. නිදහප්රසන් පසු ලංකාව කැරළිකාර 

අවස්ථාවන් ප්රදකකට භාජනය විය. එනම් 1977 සහ 1987/ 89 කාලසීමාප්රේදීය. 

තවද, 1980 මුල් භාෙප්රේ සිට 2009 දක්වා කාලප්රේදී වයසනකාර සිවිල් ෙැටුමක් 

ඇතිවිය. යටත් විජිතයක්ව පැවතී සමප්රේ සහ නිදහස ලබාෙැනීප්රමන් පසු, 

පැවතුනු ජාති ප්රේද මූලික කරෙත් ප්රේශපාලනමය සහ ආර්ිකමය රාමුව, රප්රට් 

වර්තමාන ජනවාර්ික ෙැටුම් සඳහා මූලික ප්රේතුව ප්රලස සලකයි. 

 

නිදහප්රසන් පසු ලංකාප්රේ ජාතික භාෂාව වටා ෙැටළු ප්රොඩනැගුනු අතර, රාජය 

ප්රස්වය තුලද ප්රවනස් වීම් ඇති විය. ප්රමය ජාතිවාදයට මූලාරම්භ වූ අතර රප්රට් 

ප්රේශපාලන පේධතිය තුල ප්රේශාභිමානය උලුප්පා විදහා දැක්වීමක් සිදු කරන ලදී.    

 

නිදහප්රසන් පසු, ඉංග්රීසි  පාලනය යටත් විජිත සමප්රේ ද්රවිඩ ජනතාව ප්රතිලාභ  

ලැබුප්රේ යයි විශ්වාස කල සිංහල ජනතාව, ඔවුන් ප්රනාසලකා හරිමින් නීති 

සම්පාදනය කරන ලදී. 1956 දී සිංහල භාෂාව ජාතික භාෂාව කරමින් බිහිවූ 

‘සිංහල පමණි පනත’ ප්රමම කරුණ් තවදුරටත් තහවුරු කරයි. ප්රමම නිසා 

ප්රබාප්රහෝ ද්රවිඩ ජනතාවට තම සිංහල භාෂා ප්රනාහැකියාව නිසා තම රාජකාරි 

පවා අතහැර යාමට සිදුවිය. ප්රමම තත්වය යටප්රත් ද්රවිඩ  තරුණ්යින්ට සීමා සහිත 

අධයාපන  සහ රැකියා අවස්ථා හිමිවිය. 

 

ප්රමම ජනවාර්ික ප්රබදුම්කාරී රාජය ප්රතිපත්ති සහ භාවිතයන්, ශ්රී ලංකාප්රේ 

මූලික අයිතීන් අහිමි වූ සුළුතර ජන ප්රකාටසක් බිහි කිරීමට ප්රේතුවූ අතර, එය 

ෙැටුම්කාරී තත්වයකට මුලපිරීය. වසර ෙණ්නාවක් මුළුල්ප්රල්ම ප්රතිපත්ති 

සමාප්රලෝචනය කර ඇති නමුත්, ප්රමම ෙැටළු ප්රමාණ්වත් ප්රලස විසඳා ෙැනීමට එය 

ප්රේතු වී නැත. සුළුතර ජනයාට තමා හුප්රදකලා වීම හා ප්රකාන් වීම යන හැඟීම් 

දිෙටම පැවතිප්රේය. අවසානප්රේදී එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානය (ප්රදමළ ඊලාම් විමුක්ති 

ප්රකාටි සංවිධානය) පිහිටුවීම මින් දිවයිප්රන් උතුප්රර් සහ නැප්රෙනහිර ප්රදමල 

ජනයා සඳහා ස්වාධීන රාජයයක් සඳහා සටනක් බිහිවිය. 1983 දී රජයට එප්රරහි 

කැරලිකරුවන්ප්රේ නැගීමත් සමෙ ආරම්භ වූ ෙැටුම, ශ්රී ලංකා හමුදාව 2009 දී 

එල්ටීටීයීය පරාජය කිරීමත් සමෙ අවසන් විය. 

 

ප්රකප්රස් ප්රවතත්, එල්ටීටීඊය ළමා ප්රසාල්දාදුවන් ප්රපරමුණ්ට යැවූ අතර, 

තරුණ්ප්රයෝ සටනට දැඩි ප්රලස සම්බන්ධ කරෙන්නා ලදි. තව ද, ප්රයෞවනයන් 

බලහත්කාරප්රයන් ප්රහෝ ස්ප්රේච්චඡාප්රවන් බඳවා ෙන්නා ලද අතර, උතුරු පළාප්රත් 

තරුණ්යින්  2009 වසප්රර් යුේධය අවසන් වීප්රමන් පසුව ද, තවදුරටත් සමාජප්රයන් 

ප්රකාන් විය. 
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එල්ටීටීඊ සහ ශ්රී ලංකා රජය අතර ෙැටුප්රම් කාල වකවානුවට සමොමීව, ජ.වි.ප්රප. 

(ජනතා විමුක්ති ප්රපරමුප්රන්) කැරැල්ල ප්රලස හඳුන්වන සිංහල තරුණ්යන් සහ 

රජය අතර ෙැටුමක් ඇති වීම තවත් වැදෙත් සිදුවීමක් විය. ග්රාමීය ප්රජාව 

ප්රනාසලකා හරිමින් නිර්මාණ්ය වූ ඇතැම් ප්රතිපත්තිවලට විරුේධව  විශ්ව විදයාල  

හා පාසල්වල තරුණ්යින් විප්ලවවාදී විය. ප්රමම තත්වය  පාලනය කිරීම සඳහා 

සුදුසු  ප්රේශපාලන විසඳුමක් ප්රවනුවට  යුද බලය ප්රයාදා ෙැනීප්රම් ප්රතිපල වශප්රයන්, 

ප්රමම තත්ත්වය වර්තමානප්රේ ද, තාරුණ්යප්රේ හැකියාවන් හා අස්ථාවරභාවයන්  

පිළිබඳ නිප්රේධාත්මක හැඟීමක් සමාජය තුල පැවතීමට ප්රේතු විය . 

 

යුේධය වසර 26 ක් තිස්ප්රස් පැවතුන අතර එයට වියදම් වූ ජාතික ධනය පමණ්ක් 

ප්රනාව, ප්රධාන වශප්රයන් එමින් සමාජයට සිදුවූ බලපෑම, මහජන මතය සහ 

ප්රයෞවනයන්ප්රේ මානසිකත්වය හා ආකල්ප වලට සිදුවූ බලපෑම අදටත් 

බලපවත්ප්රවයි. 

 

ප්රකප්රස්ප්රවතත්, ප්රයෞවන ප්රයෞවනියන්ට සිදුවන බලපෑම ඔවුන්ප්රේ වයස සහ 

ප්රාප්රේශීය සහ භූප්රෙෝලීය පසුබිම මත එකිප්රනකාප්රෙන් ප්රවනස් විය හැක. උතුරු 

හා නැප්රෙනහිර ප්රප්රේශවල ෙැටුම් සංප්රක්න්ද්රෙත වූ නිසා උතුප්රර් සහ 

නැප්රෙනහිර පළාත්වල තරුණ්යන්ට ෙැටුප්රමන් සෘජුව බලපෑම් වී ඇති අතර, 

බටහිර හා දකුණු පළාත්වල තරුණ්ප්රයෝ ෙැටුප්රම් ඍජු අත්දැකීම් ලබා ප්රනාමැති 

විය හැකි වුවද, ප්රවනත් ආකාර වලින් එහි අත්දැකීම් ලබා තිප්රබනවා විය හැක. 

පවුප්රල් සාමාජිකයන් මරණ්යන් හා පවුල් සාමාජිකයින්ප්රේ යුධ සහභාගීත්වය 

තරුණ් පරපුප්රර් යුේධය පිලිබඳ ආකල්ප සහ හැඟීම් හැඩෙස්වීමට ප්රේතුවී  ඇත. 

තව ද, ෙැටුම 2009 දී අවසන් වීමත් සමෙ, පශ්චාත් යුධ සමප්රේ සමහර 

තරුණ්යින්ට යුධ වාතාවරණ්ප්රේ මතකයන් ප්රනාමැති විය  ද හැකිය.  

 

ප්රයෞවනය, සාමය හා ආරක්ෂාව පිළිබඳ ප්රෙති අධයනය 

 
2016 අප්රෙෝස්තු මාසප්රේ දී ශ්රී ලංකාව එක්සත් ජාතීන්ප්රේ නිප්රයෝජිතායතන, 

ජාතයන්තර රාජය ප්රනාවන ආයතන, තරුණ් කටයුතු අරමුණු කරෙත් 

සංවිධාන, ආධාරකරුවන් සහ රාජය පාර්ශ්වකරුවන් එකතු කර ෙනිමින් ප්රපාදු 

නයාය පරයක් යටප්රත් UNSCR 2250 ප්රයෝජනාව සමාජෙත කිරීම හා ප්රචලිත 

කිරීම සඳහා වයාපාරයක් දියත් කරන ප්රථම රටවල් අතර විය. ප්රමම 

ක්රියාවලිප්රයහි එක් පියවරක් වූප්රේ, ප්රමම නයාය පරය රාජය  ජාතික භාෂා 2 

(සිංහල සහ ප්රදමළ) යන ප්රදකට පරිවර්තනය  කිරීමයි. ඊට පසු එක්සත් 

ජාතීන්ප්රේ 2250 පළමුවන සංවත්සරය සැමරීමට අනුොමීව සමාජ මාධය හරහා 
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තරුණ්යාට ඔබින පරිදි නයාය පරප්රේ සාරාංශයන් කාටූන මින් ප්රචලිත  කරන 

ලදී. 

 

ඉන් පසුව, ප්රයෞවන, සාමය සහ ආරක්ෂාව (YPS) පිළිබඳ ප්රෙති අධයනය සඳහා 

දායක වීම සඳහා තරුණ් සමූපප්රේශන මාලාවක් සංවිධානය කිරීම සඳහා 

එක්සත් ජාතීන්ප්රේ නිප්රයෝජිත ආයතන සහ සිවිල් සංවිධාන (CSOs) සමන්විත 

ජාලයක් පිහිටුවා ඇත. YPS ජාලය එක්සත් ජාතීන්ප්රේ නිප්රයෝජිත ආයතන 

ෙණ්නාවකින් සමන්විත ප්රේ. එනම්, UNICEF, UNFP, FAO, UNICEF, CSOs සහ 

සමාජ සංවර්ධන සංවිධානයන්, World Vision වැනි ප්රපාදු සංවිධාන, එක්ප්රවමු 

ලංකා, හෑේටැේ පරම්පරාව, සාමය සඳහා ජාත්යන්තර ප්රයෞවන සාම 

සන්ධානය, ඕපන් හවුස් ඉන්ටර්නැෂනල්, ප්රහප්රල්විටාස් සහ WUSC ශ්රී  ලංකා. 

මුලික සාකච්චඡා World Vision මින් සිදු කරන ලද අතර ප්රපාදු ප්රසවීම් සහ 

ප්රහල්විටස් විසින් උපප්රේශන ක්රියාවලියක් සඳහා ජාලයක් පිහිටුවීමට කටයුතු 

කරන ලදී. ජාලප්රේ සංවිධානවල නිප්රයෝජිතයින් උපප්රේශන ක්රියාවලිය සැලසුම් 

කිරීම හා හඳුනාෙත් දිස්ික්ක 4 ක උපප්රේශන වැඩසටහන් පැවැත්වීම සඳහා 

රැස්වීම් හා වැඩමුළු කිහිපයක් පවත්වන ලදී. ප්රෙති අධයයන වාර්තාව 

සංවර්ධනය කරන ලේප්රේ ප්රපාදු ප්රසවුම සහ UNV ඉහත සඳහන් කළ ජාලයන් 

සමඟ සාකච්චඡා කිරීප්රමනි. 

 

බටහිර, නැප්රෙනහිර, උතුරු සහ දකුණ්, පළාත් වල ප්රකාළඹ, මඩකලපුව, 

කිලිප්රනාච්චිය සහ මාතර යන ශ්රී ලංකාප්රේ දිස්ික්ක හතරක දී 2017 අප්රේල් සිට 

ජූලි දක්වා උපප්රේශන කටයුතු සිදු විය. සාමය හා ආරක්ෂාව සම්බන්ධ ෙැටළු 

සාකච්චඡා කිරීමට තරුණ්යන්ට පහසු සහ ආරක්ිත පරිසරයක් ලබා දීම සඳහා 

විවිධ දිස්ික්කවල තරුණ් තරුණියන් අතර භාෂා බාධක පැවතීම සහ 

විවිධාකාර දෘේටිප්රකෝණ්යන් සහ ජීවප්රනෝපාය අත්දැකීම් ආදිය සලකා බලමින්, 

YPS ජාලය විසින් එක් ජාතික සමූපප්රේශනයක්  ප්රවනුවට පළාත් වශප්රයන් 

සමූපප්රේශනයන් ක්රියාත්මක කිරීමට තීරණ්ය කරන ලදී. එක් එක් ආයතනවල 

සීමිත අරමුදල් හා සම්පත් ප්රේතුප්රවන් සමූපප්රේශන කටයුතු සිදු කරනු ලැබුප්රේ 

සිේ වතාවක් පමණි. ප්රමම අධයයනය සඳහා ප්රතෝරාෙත් නියැදිය සමස්ත ශ්රී 

ලාංප්රක්ය තරුණ් පරම්පරාවම නිප්රයෝජනය ප්රනාවිය හැකි වුවත්, ප්රමම 

අධයයනය ශ්රී ලංකාප්රේ සාමය ප්රොඩනැගීම සඳහා වූ තරුණ් පරපුප්රර් වර්තමාන 

තත්ත්වය පිළිබඳව අවප්රබෝධයක් ලබා ෙැනීමට වැදෙත් ප්රේ. 

 

ප්රමම සමූපප්රේශනයන් සඳහා ප්රයෞවනයන්ව සම්බන්ධ කරෙන්නා ලේප්රේ ඉහත 

සඳහන් YPS ජාලප්රේ සංවිධාන හරහාය. මීට අමතරව වයස අවුරුදු 18 ත් 28 ත් 
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අතර වයස් කාණ්ඩවල සහභාගී වූවන් අතර ස්ී පුරුෂ ප්රදපාර්ශවයම සමබර 

සංයුතියක් පවත්වා ෙැනීම සඳහා උත්සාහයක් ෙනු ලැබීය. 

 
 
ශ්රී  ලංකාප්රේ උපප්රේශනය පිළිබඳ විස්තර පහත දැක්ප්රේ: 
 

සකාළඹ 

සංවිධායකයින් Search for Common Ground, UNFPA, World Vision, Sri Lanka 
Unites, UNV 

දිනය   අප්රේල්   19-20, 2017 

සහභාගී වුවන් සංඛ්යාව 24  

පහසුකම් සපයන්නන් 

සංඛ්යාව 

4 

භාෂා ඉංග්රීසි 

 

මඩකලපුව 

සංවිධායකයින් International Youth Alliance for Peace, World Vision Lanka 

දිනය   මැයි 27-28, 2017 

සහභාගී වුවන් සංඛ්යාව 28 

පහසුකම් සපයන්නන් 

සංඛ්යාව 

4 

භාෂා ප්රදමළ 

 

කිලිසනාච්චි 

සංවිධායකයින් Helvetas, Sri Lanka Unites 

දිනය   අප්රේල් 24, 2017 

සහභාගී වුවන් සංඛ්යාව 21 

පහසුකම් සපයන්නන් 

සංඛ්යාව 

4 

භාෂා ප්රදමල 

 

මාතර 

සංවිධායකයින් Open House International, Search for Common Ground, UNV, 
FAO 

දිනය   ජුලි 8-9, 2017 

සහභාගී වුවන් සංඛ්යාව 15 

පහසුකම් සපයන්නන් 

සංඛ්යාව 

3 

භාෂා සිංහල 
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1  ශ්රී  ලංකාසේ තරුණ්යන්ට සාමය සහ ආරක්ෂාව යන්සනන් අදහස් 

වන්සන් කුමක්ද? 

 

සමූපප්රේශනප්රයදී  සාමය හා ආරක්ෂාව පිළිබඳ ප්රශ්න වන ‘සාමය හා ආරක්ෂාව 

යන්ප්රනන් ඔබට අදහස් වන්ප්රන් කුමක්ද?’ සහ ‘ඔබට වඩාත්ම වැදෙත් සාමය හා 

ආරක්ෂාව පිළිබඳ ෙැටළු ප්රමානවාද?’ යනාදිය සහභාගී වූ තරුණ්යින්ප්රෙන් 

ප්රශ්න කරන ලදී. ‘සාමය සහ ආරක්ෂාව’ පිළිබඳ සංකල්පය ඉතා පුළුල් වන අතර 

එය පුේෙලයාප්රේ ජීවිතප්රේ විවිධ පැතිකඩයන් සම්බන්ධව, ඔවුන්ප්රේ පසුබිම, 

ඔවුන්ප්රේ මූලාරම්භය, වයස, ස්ී පුරුෂ භාවය, ජනවාර්ිකත්වය සහ ආෙම 

ආදිය මත  පදනම් විය හැකිය. 

 

ශ්රී ලංකාප්රේ ප්රයෞවන ප්රයෞවනියන්ට සාමය සහ සුරක්ිතභාවය පිළිබඳ 

සංකල්පයට අදාළව ප්රධාන  ප්රත්මාවන් හතරක් හඳුනාප්රෙන ඇති බව ඔවුන්ප්රේ  

ප්රතිචාරයන් විශ්ප්රල්ෂණ්ය කිරීප්රමන් පසු ප්රපනී  ිප්රේය. ‘ප්රචණ්ඩත්වය, යුේධය 

සහ ෙැටුම් ප්රනාමැති වීම’, ‘එක්සත්කම’, ‘යුක්තිය' සහ 'නිදහස' ප්රලස ඒවා 

හඳුනාෙත හැකිය. 

 

ප රචණ්ඩත්වය, යුේධය සහ ෙැටුම් ප්රනාමැති වීම 

 

“ප රචණ්ඩත්වය, යුේධ හා ෙැටුම් ප්රනාමැති පරිසරයක සාමය 

බලපැවැත්ප්රේ.”  

 

“සාමය යනු ජාතිය, භාෂාව සහ ආෙම පදනම් කරෙත් ෙැටුම් / ප්රබදීම් 

ප්රනාතිබීමයි. එක් එක් පුේෙලයා ඔවුන්ප්රේ මතය හා ක්රියාමාර්ෙය 

සමානාත්මිකව ප්රකාශ කිරීමට ඇති හැකියාව හා අයිතිය භුක්ති විඳිනු 

ඇත. " 

  

“සාමය යනු ෙැටුම් ප්රනාමැති, මනප්රස් සන්සුන් භාවයද සහිත 

පරිසරයකි.”  

 

වසර 26 ක සිවිල් යුේධයකින් පසුව ශ්රී  ලංකාව තුළ “ෙැටුම්, යුේධය සහ අරෙල 

ප්රනාමැති”, නිප්රේධනීය සාමයක්, ෙැටුම් අවසන් වීමත් සමඟ 2009 දී අත්පත් කර 

ප්රෙන ඇත. ප්රකප්රස් ප්රවතත්, ෙැටුප්රම් බලපෑම ප්රබාප්රහෝ ආකාරවලින් පවතී. 

පසුිය වසර 30 ක කාලය තුළ ජීවත්වූ  ශ්රී ලාංකික තරුණ්යින් 2009 සිට 

යුේධප්රයන් ප්රතාර ජීවිතයක් අත්විඳින නමුත් එම  ෙැටුම් පිලිබඳ මතකය 
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‘ෙැටුප්රමන් ප්රතාර වීම’ පිලිබඳ කතා කිරීප්රම්දී ඔවුන්ප්රේ මනප්රසහි තවමත් 

නැවුම්ව පවතිනවා විය හැක. 

 

එකමුතුව 

 

“බහු වාර්ික සමාජයක එකතුව, සියලු ජාතීන්, ආෙම් සහ භාෂාවන්ට 

ෙරු කිරීම මත රඳා පවතී." 

 

ශ්රී ලංකාප්රේ 26 වසරක ෙැටුම වාර්ික අර්බුදයක් ප්රලස විස්තර ප්රකප්රර්. යුේධප්රේ 

බලපෑම සෘජු වියදම තුල පමණ්ක් ප්රනාව, තරුණ් ආකල්ප සහ අනනයතාවයන් 

වසර ෙණ්නාවක් හැඩෙැස්වීමටද බලපෑප්රේය. ජාතික තරුණ් සමීක්ෂණ්ය 2013 

දී තරුණ්යින්ප්රේ ජනවාර්ික අනයන්යතාවයන් පිළිබඳ දැඩි දැනුවත් භාවයක් 

ප්රපන්වූ අතර, ෙැටුප්රමන් පසු සියයට 46 ක් පිළිතුරු දුන් ආකාරයට  ඔවුන්ප්රේ 

ජනවාර්ික අනනයතාව පිලිබඳ හැංගීම යුේධප්රයන් පසු  වැඩි විය. 

 

“සාමය ඇති කිරීම සඳහා සමාජනුප්රයෝජන ක්රියාවලිය වැදෙත් ප්රේ. විවිධ 

සංස්කෘතීන් අවප්රබෝධ කර ෙැනීම වැදෙත් ප්රේ. ශ්රී  ලංකාව තුළ ප්රධාන  

බාධකයක් වන්ප්රන් ප්රවනස්  සංස්කෘතීන් හා භාෂා පිලිබඳ  ප්රත්රුම් 

ප්රනාෙැනීම යි." 
 

ශ්රී  ලංකාව වැනි බහු සංස්කෘතික රටක විවිධ ජාතීන් අතර අනනයතාව  

අවප්රබෝධය සහ ප්රෙෞරවය ඉතා වැදෙත් ප්රලස තාරුණ්ය විසින් හඳුනාප්රෙන ඇත. 

සන්නිප්රේදනය අතයාවශයය ප්රේ; ප්රකප්රස් ප්රවතත්, රප්රට් ප්රබාප්රහෝ ප්රප්රේශ වලදී 

භාෂාව තවමත් ෙැටළු වලට මුලපුරයි. සෑම ජනවාර්ික කන්ඩායමක්ම ප්රවනත් 

භාෂාවක් කතා කරන අතර තරුණ්යින්ප්රෙන් වැඩි ප්රදප්රනක් තවමත් එක් 

භාෂාවක් පමණ්ක් භාවිත කරයි. භාෂාව සන්නිප්රේදනය කිරීම, ප්රත්රුම් ෙැනීම 

සහ එකිප්රනකා සමඟ අන්තර්ක්රියාවන් සඳහා උපකරණ්යකි. ප්රකප්රස් ප්රවතත්, 

ප්රපාදු භාෂාවක් ප්රනාමැතිව අප්රනයානය අවප්රබෝධය වඩාත් අපහසු වනු ඇත. 

ඉංග්රීසි  භාෂාව ‘සබැඳි භාෂාව’ ප්රලස පිළිෙනු ලැප්රේ. ප්රකප්රස් ප්රවතත් එය නිවැරදිව 

කතා කරනු ලබන්ප්රන් ජනෙහනප්රයන් 10% පමණි. එබැවින් විවිධ ජනවාර්ික 

කණ්ඩායම් හා සංස්ථා අතර සහභාගීත්වය  සහ හවුල්කාරිත්වයට අවස්ථාවන් 

සීමා වී ඇත. 

 

 

                                    “මම දිවයිප්රන් විවිධ ප්රප්රේශ වල තරුණ් තරුණියන් සමඟ 

කඳවුරකට සහභාගී වූ අතර, ප්රදමළ, ඉංේරීසි සහ සිංහල කතා කරන ප්රදමළ 
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සිසුන් සමඟ දවස් 6 ක් ෙත කප්රළමි.... ඔවුන් කිේවා අප්රප් ජනවාර්ික කණ්ඩායම 

වන සිංහල ජනතාව සමෙ අප්රනයානය සම්බන්දතා පවත්වනු ලැබුප්රේ 

ප්රසාල්දාදුවන් සමෙ පමණ්ක් බවයි.... ඒ වප්රේම ඔවුන්ට  අපි ෙැන ප්රවනත් 

අදහසක් තිබුනි.... අපි විවිධ ජනවාර්ික කන්ඩායම් අතර ජාල හා 

සන්නිප්රේදනයන් වැඩි දියුණු කර ෙත යුතුයි." 
 

යුක්තිය 

 

“යුක්ති ධර්ම පේධතිය, මිනිසුන් අතර ෙැටුම් අඩු කරයි. එප්රමන්ම ‘සාමය’ ප්රලස 

හැඳින්විය හැකි තත්ත්වයක් නිර්මාණ්ය කිරීමට උපකාර කරයි.” 

 

“සාමය යනු සම්පත් සහ ප්රතිලාභ සමාන ප්රලස ප්රබදා දීමකි.” 

 

යුක්තිය, සමානාත්මතාව සහ සාධාරණ්ත්වය යනු සමූපප්රේශනප්රේදී ශ්රී ලාංකික 

තරුණ්යින් ප්රබාප්රහෝ ප්රදප්රනක් සඳහන් කළ සාමය හා සුරක්ිතභාවය පිළිබඳ 

තවත් පැතිකඩකි. ප්රමහිදී සාධාරණ්ත්වය යනු  ෙැටුම් අතරතුරදී සිවිල් 

වැසියන්ට බරපතල බලපෑමක් ඇති වීම සහ ඒවාප්රයහි වෙකීම් භාර ෙැනීම සහ 

විවිධ ජනවාර්ික කණ්ඩායම් සහ ස්ීන් අතර සමානාත්මතාව සහ 

සාධාරණ්ත්වය ප්රවර්ධයන්ද කිරීම ප්රමහි ඇතුළත් ය. ප්රමය සෑම 

පුේෙලප්රයකුප්රේම මානව අයිතිවාසිකම් සුරැකීමට උපකාරී ප්රේ. සමාජප්රේ 

සාධාරණ්ත්වය ප්රනාමැතිව සැබෑ එකමුතුවක් ප්රනාමැති බව ප්රයෞවන 

ප්රයෞවනියන් ප්රකාශ කප්රේය. 

 

 “අතුරුදහන් වූ පවුල්වලට සිදුවූප්රේ කුමක් දැයි දැන ෙැනීමට උතුප්රර් 

ජනතාවප්රෙන් ප්රබාප්රහෝ ප්රදප්රනකුට වුවමනා ය.” 

බලහත්කාරප්රයන් අතුරුදන්වූවන්ප්රේ2 පවුල් තවමත් ආදරය කරන අය පිළිබඳව 

ප්රතාරතුරුක්, යුක්තිය සහ සතය පිලිබඳ  බලාප්රපාප්රරාත්තුප්රවන් සිටිති. ඔවුන්ට 

පිළිතුරක් ප්රනාමැතිව සිත අභයන්තර සාමයක් ප්රහෝ සන්සුන් බවක් නැත. 

 

 

නිදහස 
 

                                                      
2 ෙැටුම් සමප්රේ ශ්රී ලංකා ආරක්ෂක හමුදාව විසින් රඳවාප්රෙන සිටීප්රමන් පසු  

දහස් ෙණ්නක් පුේෙලයින් පැහැරප්රෙන ප්රොස්  හා  අතුරුදන් වී තිප්රේ 
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“සාමය පිළිබඳ මූලධර්ම නම් පුේෙලයන්ට තම අවශ්යතාවයන් සපුරා 

ෙැනීම, තමන්ව නිර්වචනය කිරීම හා අදහස් ප්රකාශ කිරීප්රම් නිදහස 

භුක්ති විඳීප්රම් හැකියාව සංරක්ෂණ්ය හා ආරක්ෂා කිරීමයි." 

 

“සාමය යනු, භාෂාව, ආෙම පදනම් කරෙත් ෙැටුම්/ප්රබදීම් ප්රනාමැති 

තත්වයකි. සෑම පුේෙලයකුටම තමන්ප්රේ මතය ප්රකාශ  කිරීමට හා 

ක්රියාත්මක කිරීමට ඇති හැකියාව සහ අයිතිය සමානාත්මතාවය නම් 

ප්රේ . " 

 

තරුණ්යින් නිදහස ප්රලස හඳුන්වන්ප්රන් ඔවුන් ජීවත්වන ප්රජාව තුළ ඔවුන්ප්රේ 

අවශයතාවයන් සපුරා ෙැනීම සඳහා  ඔවුන්ට හැකියාව හා අවස්ථාව පැවතීමය. 

සමාජය තුළ නිදහප්රස් හැසිරීම සඳහා, අධයාපනය, රැකියා අවස්ථා සහ 

ප්රජාතන්රවාදය ද තිබිය යුතු ය. ඔවුන්ප්රේ හඬ මහජන හඬට ඇප්රසන, මහජන 

හප්රඩන් පරාවර්තනය සහ නිරූපණ්ය වන බවට සැකයක් ප්රනාතිබිය යුතුය. 

ජනතාවප්රේ නිදහස් කැමැත්ත අනුව ප්රතිපත්ති සම්පාදනය ඇතුළු විවිධ සමාජ 

ක්රියාවලි වලට සහභාගීවීම උප්රදසා  මිනිස් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කළ යුතුය. 

 

 

3. ලංකාසේ සාමයට හා ආරක්ෂාව සකසරහි බලපා ඇති 

අභිසයෝග හා අවහිරතා  

 

භාෂා බාධකයන්  

 

තරුණ් සාම ප්රොඩනැගීප්රම් උත්සාහප්රේ පුළුල් සහ වඩාත් ප්රබලතම 

අවහිරතාව ප්රලස භාෂා බාධකය  පවතියි. මූලික වශප්රයන් සිංහල කථා කරනු 

ලබන බස්නාහිර හා දකුණු පළාත් වල තරුණ්යන්, දමිල බස කථා කරන  උතුරු 

හා නැප්රෙනහිර ප්රවප්රසන තරුණ් පිරිස සමඟ සන්නිප්රේදනය කිරීප්රම්දී 

දුේකරතාවන්ට පත්ප්රේ. ඉංග්රීසි භාෂාව ප්රපාදු භාෂාවක් වන්ප්රන්ය. එප්රහත්, 

ඉංග්රීසි භාෂාප්රවන් සංවාදයට ප්රයෞවනයාප්රේ ඇති හැකියාව තීරණ්ය වන්ප්රන් 

පාසල් මට්ටප්රම් දී ඔවුන් ලබාෙත් හැකියාවය මතය. එපමණ්ක් ප්රනාව, ජාතික 

භාෂා ප්රතිපත්තිය3 නිසි ප්රලස ක්රියාවට නංවා නැති අතර සම්පත් ප්රබදා හැරීම 

පාර්ශවීය හා නාමික ප්රේ. 

 

                                                      
3 සිංහල භාෂාව සඳහා වැඩි අරමුදල් ප්රමාණ්යක් පවතී. තවද භාෂා ප්රදකම 

(සිංහල, ප්රදමළ) යනු ජාතික භාෂාවන් ප්රේ, ඒවා සැමවිටම භාවිතා ප්රනාප්රකප්රර්. 
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ප්රබාප්රහෝ ෙම්බද පාසල් අධයාපන ප්රමිතිය පවත්වාප්රෙන යාමට අවශය සම්පත් 

ප්රනාමැති වීම නිසා පීඩාවට පත්වී සිටී. පන්ති කාමර, ප්රොඩනැිලි, පුස්තකාල 

පහසුකම්, ප්රපළ ප්රපාත්, ආදී වශප්රයන් යටිතල පහසුකම් ප්රනාමැති වීමද ප්රමයට 

ඇතුලත් වන අතර එප්රලසම සමහර පාසල් සඳහා මානව සම්පත් ප්රලස මුළු 

පාසලටම සිටින්ප්රන් ගුරුවරු 4-5 ක් පමණි. ප්රමම තත්වය අභිප්රයෝෙ කරනු 

ලබන්ප්රන් ගුරුවරයා සතු හැකියාව පමණ්ක් ප්රනාවන අතර යම් විෂයක් 

ඉෙැන්වීම සදහා ගුරුවරයා සතු හැකියාව ප්රකප්රරහීද බලපෑමක් ඇති කරයි. 

 

 

සමාජ සම්මත හා තහංි  

 

සංස්කෘතික සම්ප්රදායන් තවමත් තරුණ් තරුණියන්ට තම මුලපිරීම් හා ප්රජා 

සහභාගීත්වය ප්රකප්රරහි සංප්රේදී අවදානම් තත්වයන් මතුකරයි. ප්රජා 

නායකත්වය ප්රකප්රරහි ප්රයෞවනයන්ප්රේ දායකත්වය ලබා දීමට අවස්ථාවක් 

ලබාදීමටත් ප්රථම දිගු කාලීන සමාජ සම්මතයන් හා තහංි විසින් ප්රපාදුප්රේ 

අවධාරනය කල සමාජ ප්රවනස්කම් සඳහා ඒකාකෘතික බවට පත් කර ඇත. 

නිදසුනක් වශප්රයන්, ඔවුන්ප්රේ සන්දර්භය තුළ දැකිය හැකි තරුණ් බව පිළිබඳ 

ජනප්රිය සංස්කෘතික ප්රයාමු කිරීම දැක්විය හැක. සාමානයප්රයන් මාධය තුල 

තරුණ් තරුණියන් ඉතා කම්මැලි, වෙකීම් විරහිත පුේෙලයන් ප්රලස හුවා දක්වයි 

ප්රමම ප්රල්බල ඔවුන් මත ඇලප්රවන්ප්රන් ඔවුන්ප්රේ හැකියාවන් ඉදිරිපත් කිරීමට 

පවා අවස්ථාව ප්රනාදීම තුලය.ප්රමම වයාකූල සිතුවිලි සංකල්පයන් අනුෙමනය 

කිරීප්රම් හැකියාව සීමිත බැවින් තරුණ්ප්රයෝ දිින් දිෙටම පහත් ප්රකාට සලකුනු 

ලැප්රේ. ප්රයෞවනයන් තම දුක් ෙැනිවිලි නීති සම්පාදකයන් ප්රවත ඉදිරිපත් කල ද, 

ඔවුනට අවශය පිළිෙැනීම ප්රනාලැප්රේ. ප්රයෞවන ප්රයෞවනියන් අනාෙත 

නායකයින් ප්රලස ප්රනාප්රපනී යන තුරුත්, ඔවුන්ප්රේ දායකත්වය වර්තමාන 

නායකයන් ප්රලස සලකනු ප්රනාලැබුවප්රහාත්, ප්රමම විෂමතා වටා සමානය 

ජනතාවප්රේ ආකල්ප ප්රවනස් කිරීම අභිප්රයෝෙයක් වනු ඇත. ඔවුන්ප්රේ අදහස් 

ප්රකාශ කිරීප්රමන්  ශාරීරික, ිත්තප්රේොත්මක හා සමාජීය තර්ජනවලට තුඩු 

දිය හැකි නිසා, ඔවුන්ප්රේ ආරක්ෂාවද ආරක්ෂා ප්රනාවන බැවින් ප්රයෞවනය 

තවමත් සාමය සහ ආරක්ෂාව පිළිබඳ දුේකරතාවයන්ට මුහුණ් ප්රදන තත්වය 

තුල ඉදිරියට යෑමට අපහසු තත්වයක සිටිති. 

  

අන්ත්වාදී  පණිවිඩ 

 

අන්තවාදී කණ්ඩායම් සහ ඔවුන්ප්රේ පණිවුඩ පැතිරීම පවතින අතර, අවදානම් 

සහිත ප්රයෞවනයන් ඔවුන්ප්රේ කාරණ්ාව පිළිෙනිමින්, ප්රවනත් ප්රේදකාරී පිරිස් 
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සමෙ සන්ධාන නිර්මාණ්ය කිරීම සහ විකල්ප ආකාරප්රේ මැදිහත්වීම් ෙැන 

සිතීප්රමන් සහ හුප්රදකලා කිරීම සිදුප්රේ. ඔවුනට වැදෙත් කරුණු අවප්රබෝධ කර 

ෙැනීමට හා අවප්රබෝධ කර ෙැනීමට අවස්ථාව ලබා දීප්රමන් ප්රතාරව සාමය හා 

සුරක්ිතභාවය පිළිබඳ අදහස තරුණ්යින්ට ලබා දී ඇත. ආර්ික සම්පත් සහ 

සාකච්චඡා අවකාශයන් සීමාසහිත වී ප්රහෝ තහනම් කර ඇති බැවින් ප්රමම 

සංවාදය තුලට ඔවුන් අවතීර්ණ් වීම වැළකී ඇත.  

තරුණ්යින් හා සංවාදය තුළ ඔවුන්ප්රේ පාර්ශ්වයන් අවප්රබෝධ කර ෙැනීම සඳහා 

ඵලදායී ක්රමයන් මැඩපවත්වා ෙැනීමට ප්රහෝ අසමත් වීමට ඉඩ ප්රනාලැප්රේ. 

ප්රචණ්ඩකාරී කථනය වඩා සාමකාමී සහ උපකාරශීලී ප්රදයක් ප්රවත මාරු වීම 

ප්රකප්රරහි ප්රධාන භූමිකාව පුේෙලික හා රාජය මාධය විසින් ඉටු කල යුතු වුවද, 

එවැනි ප්රවනස් කම් කිරීමට දරන උත්සාහයන් දැඩි ප්රලස ප්රේශපාලකයින්ප්රේ  

ප්රපෞේෙලික රාමුවලට ප්රකාටුවී ඇත. විවිධ ප්රතාරතුරු ප්රවත ප්රප්රේශ වීප්රම් 

හිඟකම ප්රජා කණ්ඩායම් අතර ආතතිය තීව්ර කර ඇති අතර සමාජ සමිය 

තර්ජනයට ලක්ව ඇත. 

 

කුඩා ප්රයෞවන කණ්ඩායම් සඳහා ප්රප්රේශය අඩු වීම  

 

මහා පරිමාණ්ප්රේ සංවිධාන ප්රවත ලබා ප්රදන අරමුදල් අවභාවිතය ප්රහෝ වැරදි 

සහෙත ප්රලස ප්රවන්කිරීම සිදු වුවද කුඩා, අලුතින් පිහිටුවන ලද තරුණ් 

සංවිධානවලට අරමුදල් හා සම්පත් එකතු කිරීම අසීරු බව ප්රපනී යයි. විශාල 

වයාපෘති වලට සහභාගී වීමට තරුණ් සංවිධානය වලට අවකාශ ප්රනාලැප්රබන 

අතර, එමින් සමාජය තුලට  ඔවුනට අවශය පරිදී අනුෙත වීමට අවැසි 

පිළිෙැනීම හා වටිනාකම අවතක්ප්රස්රු කර ඇති බව ප්රපප්රන්. ප්රමහි ප්රතිඵලයක් 

ප්රලස තරුණ් ප්රජා සහභාගීත්වය ප්රබදී ඇති අතර තරුණ් තරුණියන් එකම ප්රහෝ 

ඊට සමාන ක්රියාකාරකම්වල ප්රයදී සිටින අතර සැලකිය යුතු ප්රකාටසක් අසරණ් 

වී ඇත. විප්රශ්ෂප්රයන්ම තරුණ් නායකයන් විසින් ආිපතය දරනු ලබන රාමුව 

තුළ නායකත්ව චරිතයන් කරා නැඟී සිටිමින් ඔවුන්ප්රේ උත්සුකතාවය ප්රකාශ 

කිරීම තරුණ් කාන්තා නායකයන්ට අභිප්රයෝෙයක් බවට පත්ව ඇත.  

 

ප්රධාන නෙරය සහ ඉන් පිටත කණ්ඩායම් වල ප්රප්රේශය 

 

ප්රකාළඹ සහ අප්රනකුත් ස්ථාන අතර ප්රක්න්ීය-ප්රයන්ත ප්රබදීම්, එනම් නාෙරික 

තරුණ්යන්ට හා අප්රනකුත් ප්රප්රේශ වල ෙැටළු සහ ප්රමුඛ්තාවයන් අතර කැපී 

ප්රපප්රනන විසංවාදයක් ප්රපන්නුම් කරයි. ප්රමය ප්රවනස් භාෂා, කුල, ආෙම් සහ 

ජනවර්ෙ වල ප්රතිඵලයක් විය හැකිය. විෂමතාව හඳුනා ෙැනීප්රමන් ප්රතාරව 
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අසරණ් වූ කණ්ඩායම් තීරණ් ෙැනීමට සහභාි වීප්රමන් වැළකී සිටී. එබැවින් 

ඔවුන්ප්රේ උවමනාවන් ප්රබාප්රහෝ අවස්ථාවන්හිදී පිලිබිඹු කර ආරක්ෂා කර නැත. 

 

4. ශ්රී ලංකාසේ සාමය හා ආරක්ෂාව සඳහා පැවතිය යුතු 

ප්රමුඛතා හා නිර්සේශ  

 

උතුරු, නැප්රෙනහිර, දකුණු හා බස්නාහිර යන පළාත් 4  තරුණ් තරුණියන් 

ඔවුන්ප්රේ නිර්ප්රේශ, ප්රජා, ජාතික හා ජාතයන්තර මට්ටම් වලදී ඉදිරි පත්කර 

ඇත. 

 

ප්රජාව:  

 

අන්තර් සංස්කෘතික හුවමාරු හා පුහුණු වැඩසටහන් 

 

තරුණ් නායකත්වය ප්රහෝ තරුණ් ඉලක්කෙත වැඩසටහන් සම්පාදනය අන්තර් 

සංස්කෘතික ප්රජාවප්රේ හුවමාරු කිරීම් ප්රවර්ධනය කළ යුතු අතර, පුරවැසියන් 

ප්රලස ඔවුන්ප්රේ අයිතීන් පිළිබඳ ප්රවනත් තරුණ්යන් සහ වැඩිහිටියන් දැනුවත් 

කිරීම සහ සාමය හා ආරක්ෂාව පිළිබඳ ආකෘතිය හැඩෙස්වා ෙැනීමට හැකි ය. 

අයිතිවාසිකම් සහ සිවිල් වෙකීම් ප්රබදාහදා ෙැනීප්රමන් ප්රයෞවන ප්රයෞවනියන්ට 

භූප්රෙෝලීය, ජනවාර්ික ප්රහෝ භාෂා ප්රවනසක් තිබිය හැකි වුවද ඔවුන්ප්රේ 

වටිනාකම සහ වටිනාකම වටහා ෙැනීමට තරුණ්යින්ට අවස්ථාව ඇත. දැනුම 

ඉක්මණින් සම වයස් හා සම අදහස්  ඇති  පරීක්ෂකයින්ට දැනුම වයාප්ත 

කිරීමට ද හැකිය. 

 

ජාතික කතිකාප්රවහිදී දුර්වල වන සදාචාරාත්මක හා සදාචාරාත්මක 

නායකත්වප්රේ මූලධර්ම වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා තරුණ් පුහුණු වැඩ සටහන් 

කළ හැකිය. ප්රහාඳ, වෙකිව යුතු, සාධාරණ් නායකප්රයකුට උපකාරයක් වන 

මූලධර්ම වටහා ෙැනීමට තවත් සංවාද අවශය ප්රේ. වැඩමුළු හා ක්රියාමාර්ෙ 

මින් තරුණ් තරුණියන්ට ප්රේශීය, ජාතික හා ජාතයන්තර නායකයින්ප්රේ 

නිදසුන් ද, ප්රයෞවනයන් ප්රමප්රහයවන ක්රියාකාරිත්වය, නිවාස, පාසැල් සහ ප්රපාදු 

ප්රවාහන පහසුකම් වැනි ප්රේ පිළිබඳ දැනුවත් බව වැඩිදියුණු කළ හැකි ය. 

 

 

අනුකම්පාව සහ දයානුකම්පාව 
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සංප්රේදනය හා දයානුකම්පාව ප්රොඩනැංවීම ප්රජා මට්ටප්රමන් ආරම්භ ප්රේ. එය 

අප්රනක් ක්රියාකරුවන්, පිළිප්රවළින් තරුණ්යන් සහ වැඩිහිටියන්ප්රේ කාර්යභාරය 

හඳුනා ෙැනීප්රමන් ආරම්භ ප්රේ. ශ්රී ලංකාව සිය ෙැඹුරු හා පසුොමී අතීතප්රේ 

සිටම එකිප්රනකා සමඟ සැසඳීමත් සමෙ, එකිප්රනකා සමඟ සවන් දීම සහ 

අප්රනක් අයප්රේ ඉදිරි දර්ශනය ඇසීප්රමන් හා ඇෙයීමට ඉඩ සලසයි. විවිධ 

පාර්ශ්වකරුවන්ප්රේ සහභාගීත්වය, ප්රතාරතුරු ප්රබදාහදා ෙැනීම දිරිෙැන්වීම 

සහ සමාජ ඒකාබේධතාව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා පහසුකම් සැලප්රසනු ඇත. 

 

සම පදස්ථයන් අතර ප්රබදීම් හරහා සංවාදය 

 

ප්රයෞවන ජාල මින් දැනුම ප්රබදාෙැනීප්රම් ප්රේදිකාවන් ප්රොඩනඟා ප්රවනත් 

තරුණ් තරුණියන්ට රප්රට් විවිධත්වය හඳුන්වා දිය හැකිය. භීතිප්රයන් ප්රහෝ 

වැරදියට ප්රතිචාර දැක්වීම ප්රවනුවට ප්රයෞවනයන් ආෙමික චාරිර, ආහාර පුරුදු, 

විවිධ භාෂාවලින් ඇති ප්රධාන වැකි හුවමාරු කර ෙත හැක. ෙැටුම් හා ප්රචණ්ඩ 

ක්රියා වැළැක්වීම සඳහා අප්රනයානය අවප්රබෝධය උපකාරී ප්රේ. තරුණ් සවිබල 

ෙැන්වීම සඳහා හවුල් අවස්ථා ද හඳුනා ෙත හැකිය. 

 

අන්තර්පරම්පරා  අතර විශ්වාසය ප්රොඩනැගීම 

 

ප්රජයේඨ පුරවැසියන් සහ ප්රපාදු ජනතාවප්රේ ආකල්ප ප්රවනස් කිරීම සඳහා 

පරම්පරාෙත සංවාද හා ි න්තනය අතිශයින් අවශයප්රේ. ශ්රී ලාංකික සන්දර්භය 

තුළ වැඩිහිටියන් සතු බලය සහ අිකාරිය ඉහළ මට්ටප්රමන් පවතින අතර 

ප්රබාප්රහෝ අවස්ථාවලදී ඔවුන්ප්රේ අනුමත කිරීම ප්රහෝ පිළිෙැනීම මත 

වයාපෘතියක් නතර කිරීම ප්රහෝ පැවතීමද තීරණ්ය ප්රේ. වැඩිහිටියන්ප්රේ වැදෙත් 

කාර්යභාරය තරුණ්යා විසින් පිළිෙන්නා අතර, තරුණ්යින්ට ක්රියා කළ හැකි 

නව ක්රම පිළිබඳව ඔවුන් දැනුවත් කිරීමට ද කැමැත්ත පළ කරයි. ප්රයෞවනයන්ප්රේ 

වැඩිහිටිත්වය පිළිබඳ වැඩිහිටියන්ප්රෙන් ඇති වන ප්රතිප්රරෝධය ප්රබාප්රහෝ විට 

වයස්ෙත වීම සම්බන්ධ දිගුකාලීන සමාජීය සම්මතයන් ප්රේ. තවදුරටත් තරුණ් 

පදනම මත කටයුතු කළ හැකි ප්රයෞවනයාප්රේ කාර්යභාරය පිළිබඳව නිසි 

අවධානයක් ප්රයාමු කළ යුතුය. 

 

සාමකාමිත්වය ප්රොඩනැඟීප්රම් උත්සාහයන් ප්රවර්ධනය කිරීම සහ 

ජනෙහනප්රේ අසම්බන්ිත ප්රකාටස්වලට ඒවා වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ප්රමම 

ප්රේදිකාවන් භාවිතා කරන ආකාරය ෙැන තරුණ්යින් දැනුවත් කිරීම සහ සමාජ 

ජාලයන් භාවිතා කළ යුතුය. 
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ජාතික:  

 

අධයාපන අමාතයාංශප්රේ මූලිකත්වප්රයන්:  

 

1. හිරිහැර කිරීම්, ප්රකාණ්කිරීම, විෂාදය ආදී ෙැටලු වලට මුහුණ් ප්රදන්ප්රන් 

ප්රකප්රස්ද යන්න පිළිබඳව ඔවුන් දැනුවත් කිරීම සඳහා ගුරු හා උපප්රේශක 

සන්ප්රේදන පුහුණු පැවැත්වීම. විදුහපතිවරු, කලාපප්රේ හා පළාත්වල 

අධයාපනික නායකයින්ප්රේ මෙ ප්රපන්වීම ඔස්ප්රස්  එහි වෙකීම ගුරුවරු 

ප්රවත පැවප්රරන ප්රලස ක්රමප්රේදයක් සකස් කිරීම. 

 

2. පාසල් සහ පංති කාමරවල විවිධත්වය පිළිබඳ සහතික කිරීම - 

සමවාර්ික  ආෙමික කණ්ඩායම්වල ප්රවප්රසන ප්රප්රේශ වල සුළුතර 

ආෙමික කණ්ඩායම් බැහැර කිරීම ප්රහෝ සමානව සැලකීම සිදුප්රේ -  නමුත් 

අඩු සම්පත් පන්ති කාමර පවතී. 

 

3. වරප්රසාද සිසුන් සදහා ශිෂයත්ව ලබාදීම - ප්රමමින් ඔවුන්ට අධයාපනික 

පරිසරය තුල විවිධත්වය ප්රවත ප්රප්රේශය වීමටත්, අප්රනකුත් ආෙම් හා 

ජනවර්ෙ වල සිසුන් හමුවීමට හා එක්ව කටයුතු කිරීමටද අවස්ථාව 

සැලප්රස්.  

 

4. ේප්රේශ සහෙත ප්රකාශ වලට විරුේධවීම - පක්ෂග්රාහී ප්රකාශ, 

විප්රශ්ෂප්රයන්ම අධයාපන ආයතන වලින් ප්රචාරය කරනු ලබන ඉතිහාසය 

විෂය නිර්ප්රේශ මින් ඉතිහාස සිේධීන් පිළිබඳ ශිෂයයන්ප්රේ  පූර්ණ් 

අවප්රබෝධට  හානියක් සිදුප්රේ. 

 

5. සියලු විෂයමාලාවලට සාම අධයාපනය අන්තර්ෙත කිරීම - ශ්රී ලංකාප්රේ 

විවිධ ආෙමික සම්ප්රදායන් අන් අයට ප්රස්වය කරමින්  සාමකාමී ජීවිතයක් 

ෙත කළ හැකි ආකාරය පිළිබඳ උෙන්වයි. ප්රමම ප්රත්මාව ප්රයෞවන 

ප්රයෞවනයන් සමඟම නිරූපණ්ය වන නමුත්, ඔවුන්ප්රේ හැසිරීම 

එක්සත්කමට සහ එකට වැඩ කිරීප්රමහිලා අතයවශය සම්බන්ධකම් ඇති 

කර ෙැනීමට ඔවුන්ට අවස්ථාවක් ප්රනාතිබුණි. 

 

 

අතුරුදන් වූ පවුල්වල තරුණ්යින් සඳහා වන්දි 
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අතුරුදහන් වූවන්ප්රේ කාර්යාලප්රයන් ලබාදුන් ඉේට ප්රනාවූ ප්රනාවූ ප්රපාප්රරාන්දු 

නිසා අතුරුදන් වූවන්ප්රේ පවුල්වල තරුණ්යින් හා පවුල් වල අය බරපතල ප්රලස 

පීඩාවට පත්ව සිටී. එමනිසා,  අතුරුදන් වූවන්ප්රේ පවුල්වල තරුණ්යින් සඳහා 

විප්රශ්ෂප්රයන් වන්දි ප්රෙවීමක් සිදු කළ යුතු ය. ප්රතාරතුරු දැනෙැනීප්රම් අයිතිය 

පිළිබඳ ප්රයෞවනයන් විප්රශ්ෂප්රයන් සැලකිල්ලට ෙත් අතර වන්දි හා අතුරුදන් 

කිරීම් පිළිබඳ තත්වය මත ආන්ඩුව ප්රවතින් ප්රතිචාර ලබා ෙැනීම සඳහා වීදි 

බැසීමට කටයුතු කර ඇත. විප්රශ්ෂප්රයන්ම ප්රයෞවනයන්ට ප්රම් ප්රේතුව නිසා ඔවුන් 

ආදරය කරන අය අහිමි වූ නිසා ඔවුන්ප්රේ පවුල්වලට අස්ථාවර තත්ත්වයන් ඇති 

කර තිප්රේ. 

 

තීරණ් ෙැනීම ප්රකප්රරහි ප්රප්රේශ වීම හා දැනුවත් වීම  

 

වයවස්ථාදායක ක්රියාවලීන්, පනත් ප්රකටුම් පත් සහ ක්රියාවන් ප්රබාප්රහෝ විට 

තරුණ් ජීවිතයට බලපාන නව ප්රතිසංස්කරණ් ක්රියාවට නංවනු ලබයි. ජාතික 

තරුණ් ප්රස්වා සභාව සහ තරුණ් පාර්ලිප්රම්න්තු සභාවට  පිටින් ඔවුන්ප්රේ 

අදහස් ප්රකාශ කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා දීම සඳහා තරුණ්යන්ට අවස්ථාව 

ලබාදීම මින් ඔවුන්ප්රේ ඉදිරි දර්ශනයන් අර්ථවත් ආකාරවලින් නිප්රයෝජනය 

වන පරිදි, ඒවාට දායක වන ප්රතිපත්ති සම්පාදනය කිරීමට දායක වීමට 

හැකියාව ලැප්රේ. පළාත්, පළාත් හා ජාතික මැතිවරණ් නිරීක්ෂණ්, දූෂණ්ය හා 

අපරාධ නිරීක්ෂනය කිරීම මින් ප්රජාතන්රවාදී ආයතනවල ඔවුන්ප්රේ 

කාර්යභාරය වැඩිදියුණු කළ හැකිය. ප්රමම අවකාශයට හඳුන්වා දීම, ප්රේශපාලන 

වාතාවරණ්ය, එහි ලීවරයන් සහ ඒවාප්රේ දෘඩ වුහයන්ට ප්රහාඳම ප්රලස 

හැඩෙැසීමට ඔවුන්ට උපකාර කරනු ඇත. ප්රතෝරා පත්කරනු ලබන සහ සිවිල් 

රාජය ප්රස්වකයින් සඳහා ස්ී පුරුෂ බව  හා සාමය ප්රොඩනැගීම පිළිබඳ අවශය 

සංප්රේදී පුහුණුව ලබා දිය යුතුය. තරුණ් කණ්ඩායම් සහ තමන් අතර මිරශීලී 

සබඳතාවන්ට උදේ කිරීම සඳහා ප්රමම තරුණ්යින් ප්රෙන එනු ලබන සහ 

ප්රොඩනංවන වටිනා එකතු කිරීම් අවප්රබෝධ කර ෙැනීමට ඔවුන්ට උපකාර 

කරනු ඇත. 

 

රැකියා හා අන්තර් සම්බන්ිත දක්ෂතා ප්රොඩ නැගීම 

 

ප්රයෞවන ප්රයෞවනියන් සඳහා ජාතික වැඩසටහන් දියත් කළ යුතු අතර ඔවුන්ප්රේ 

හැකියාවන් වැඩිදියුණු කිරීම හා වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ආධාර කිරීම. 

තරුණ්යින්ට ඔවුන්ප්රේ කාර්යභාරය වඩාත්ම ප්රප්රයෝජනවත් වන ආකාරය 
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පිළිබඳ වැඩිදුර සාකච්චඡා සමඟින්, සාමය හා ආරක්ෂාව පිළිබඳ ෙැටළු ඖෂධ, 

විරැකියාව, නිපුණ්තා සංවර්ධනය ප්රනාමැති වීම වැනි ෙැටළු සම්බන්ධව 

දැනුවත් කිරීම සඳහා නව පියවර ෙත හැකිය. 

 

සාර්ථක ප්රේශීය  වයාපෘති ආරම්භ කිරීම 

 

සාර්ථක සාම සාධක වයාපෘති ප්රසාරණ්ය කිරීම - අරමුදල් සහ බලපෑම යන 

ප්රදඅංශප්රයන්ම, විප්රශ්ෂප්රයන්ම අන්තර්වාර ආෙමික නායකයන් විය යුතු අතර, 

ප්රාප්රේශීය මට්ටප්රම් සිට ප්රේශීය මට්ටමින් හා ප්රාප්රේශීය මට්ටමින් සංක්රමණ්ය 

වීප්රමන් ප්රාථමික ශක්තිප්රයන් පැමිණිය යුතුය. 

 

 

අන්තර්ජාතික: 

 

තරුණ් කණ්ඩායම්   සහ තහවුරු කිරීප්රම් දත්තවලට පිවිසීම 

 

විිමත් ප්රේශනවලට හා රැස්වීම්වලට වඩා තරුණ්යන්ට වඩා ශක්තිමත් ප්රලස 

කතා කරන ප්රයත්නයන් සඳහා ජාත්යන්තර ආයතන සහප්රයෝෙය ලබාදිය 

යුතුය. ප්රජාව ප්රොඩනැඟීප්රම් ප්රමවලම් ප්රලස ශක්තිමත් මාධය ප්රමවලම් මින් 

තරුණ් ප්රේක්ෂකයින් ප්රවත ප්රබල ප්රලස ජනනය කළ හැකිය. 

  

තරුණ් සංවිධාන සතු  සාමය ප්රොඩනැගීප්රම් අදහස් හා අරමුදල් ලබාදීම සඳහා 

ඒවා හඳුනා ෙැනීම සහ ෙැටළු හඳුනා ෙැනීම සඳහා ෙැටුම් ඇති ප්රප්රේශවල 

පර්ප්රේෂණ් සිදු කිරීම සඳහා ජාතික ප්රවීණ්යන් සමඟ හවුල් වීමට ජාත්යන්තර 

සංවිධාන දිරිමත් කළ යුතුය. 

 

ජාතයන්තර සාමය ප්රොඩන පිරිස්  සහ ආෙමික පූජකවරු සමෙ වැඩ කිරීම 

 

ආෙමික නායකයන් හා තරුණ්යන් අතර  විශ්වාසය ප්රොඩනැඟිය යුතු අතර, 

තවත් ප්රබදීමක් ඇතිකිරීමට වඩා ප්රවනස්  විශ්වාසයන්  ඇති පුේෙලයන් 

එකිප්රනකට ප්රවනස් වන පණිවුඩ ප්රබදා හදා ෙැනීමට ඔවුන් දිරිමත් කළ යුතුය. 

 

බාධක හරහා සන්නිප්රේදනය කිරීම සහ ප්රතිප්රපෝෂණ් යාන්රණ්ය සහතික 

කිරීම 
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තරුණ් ප්රජාව සමඟ සම්බන්ධතා ඇති රාජය ප්රනාවන සංවිධාන අතර 

සම්බන්ධීකරනය, සහප්රයෝිතාව සහ අදහස් හුවමාරු කර ෙැනීම සඳහා 

අඛ්ණ්ඩව පහසුකම් සැපයිය යුතුය. එමින් ප්රතිපත්තිමය සාකච්චඡාවලදී 

තරුණ් ප්රජාව ප්රකප්රරහි ඇති අවධානය නැති  වීම ප්රහෝ අතපසු වීම සිදු ප්රනාප්රේ.  


