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තරුණයා ලැඩලෝකයට වංක්රභණය 
 වීලේදි ඵඳාන තිරවර ප්රතිඳ්තති ප්රචලිතත ිරිමභ  

තරුණ අයිතිලාසිකේ, 

පුරලැසි ක්රියාකාිම්තලය ශා 

ලේඳාන වශබාගී්තලය. 
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ලඳරලදන  

එක්ව්ත ජාතීන්ලේ වංවිධානලේ ආසියානු ශා ඳැසිපික් කාපීය ආර්ථික ශා වභාජීය ලකොමිවභ විසින් කාපීය 

රාජය ල ඳාව්  ිෂය ශා තරුණ ප්රජාල ලැඩලොලට වංක්රභණය වීලේී ඊට ඵඳානු ඵන ප්රතිඳ්තතීන් 

ශඳුනාගැනීභ ශා ඵගැන්වීභ වදශා තාක්ණික ශා මුය ඳශසුකේ වඳයයි  ලභිදී ප්රධාන ලලයන් ඳශත 

අං ලකලරිද අලධානය ලයොමු ලකලර්  

1.  සියළු ඳාර්ලයන් වශා ප්රතිාබ ැලඵන ප්රතිඳ්තතීන් පිිබඵ තරුණ ප්රජාල වවිඵගැන්වීභ, 

2. ප්රතිඳ්තති වේඳාදකයින් දැනුල්ත ිරීමභසවවිඵගැන්වීභ, 

3. තිරවර ප්රතිඳ්තති  සියළු ඳාර්ලයන් වභග ලඵදාශදා ගැනීභ, 

4. විවිධ ඳාර්ලකරුලන් අතර වශවේඵන්ධතාලය ප්රලර්ධනය ිරීමභ,  

5. පුහුණුල භඟින් ලැඩිරීමලේ ධාිමතාලය ලර්ධනය ිරීමභ,  
 

ජාතික ප්රතිඳ්තති ශා ආර්ථික කටුතතු අභාතයාංය, තරුණයා ශා ඳාව්  ිෂයයා ලැඩලොලට වංක්රභණය 

වීලේී ඵඳාන ප්රතිඳ්තති ක්රියා්තභක කරන රාජය ශා ලඳෞේගිතක ආයතන , ලෘ්තතීය පුහුණුල ශා ලැඩලොල 

අභිමුඛ අභිලප්රේරණ ලැඩවටශන් ක්රියා්තභක කරන ආයතන පක්ල ලභභ විදයු්ත ඳශසුකාරක උඳාංග ඳිමලනනය 

කර නල ප්රතිඳ්තති වේඳාදනය ිරීමභ ලකලරිද අලධානය ලයොමු ලකලර්  
 

ජාතික තරුණ ලවේලා වබාල විසින් ඵාිදර ඳාර්ලයන්ලේ වශලයෝගය,තාක්ණික භඟලඳන්වීභ ශා 

උඳායභාර්ගික ක්රභලදදයන් බාවිත කරමින් ලභභ ප්රතිඳ්තති ප්රාලයෝගිකල ක්රියා්තභක කරනු ඵන අතර ලේ 

වශා අදාෂ වියන් පිිබඵ ජාතික ශා ජාතයන්තර අ්තදැීමේ ඇති භානල වේඳ්ත පදායිතාකරණ ඳදනභ 

ශරශා ධාිමතා වංලර්ධන පුහුණු ශා  අධයයන ලභලේ ඉදිිමඳ්ත කරනු ඵයි  

 

ලේ අනුල පුළු්  ආයතනික භැදිශ්තවීභක් ශා ජාතයන්තර ප්රතිඳ්තතීන් පිිබඵ රාජයයන් අතර දැනුභ ශා 

අ්තදැීමේ හුලභාරු කරගැනීභට ලභභ විදයු්ත ලභලේ ශා ඳශසුකේ බාවිත ලකලරනු ඇත  මින් ඉදිිමඳ්ත කරනු 

ඵන  පුහුණු ලභොඩිුත ශ්රි ංකාලද ශා කාපීය රාජයල පුහුණු ශා ැකිරයා උ්තඳාදනලේී තරුණ ප්රජාල තු 

ලඳෞරු ගුණාංග වංලර්ධනය වශා ඉලශ්  කරගැනීභට අලේක්ෂා ලකලර්    
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          කතුලැිරය : 

 

ලභභ පුහුණු ලභොඩිුතය භගින්, ඳාවිතන් ලැඩලොලට වංක්රභණය වීලේී ිෂය ශා තරුණ ප්රජාල 

ෂඟාකර ගත ුතතු කුවතාලයන් ෂඟාකර ගැනීභ වශා තාක්ණික භඟලඳන්වීේ ඵා ලදනු 

ැලේ  තරුණ ප්රජාල වේඵන්ධල ඍජුලභ කටුතතු කරනු ඵන ප්රතිඳ්තති වේඳාදකයින්, 

ගුරුලරුන්, ලෘ්තතීය පුහුණු ක්ලේත්රලේ නිරතලන්නන්, පුහුණු ඳශසුකේ වඳයන්නන් ශා තරුණ 

ප්රජාලට වවලයං අධයනයන් භගින් තභ ලවේලා ධාිමතාලය ලර්ධනය ිරීමභ පිණිව වකවව කර ඇත  

ලභභ පුහුණු ලභොඩිුතය ක්රියා්තභක ිරිමලේී පිද පුහුණු කාලකලානු පිිබඵ තීරණය ිරිමභ 

ප්රධාන ඳශසුකේ වඳයන්නා විසින් තීරණය ක ුතතුය  ඉක්ක පිිමලවේ අලයතාලය භත පුහුණු 

කාසීභාලන් තීරණය ක ුතතු අතර එය එක් දින පුහුණු ලැඩවටශනක් ලශෝ දින ලදකශභාරක 

පුහුණුලක් ලව ක්රියා්තභක ිරීමභට ශැිර ලන ඳිමදි වියඳථය ලඳෂගවවලා තිලේ  පුහුණුලලන් 

අනතුරුල නැවුේකරණ පක් දින වාකච්ඡාලක් පුහුණුලන්නන්ට ඵා ීභට අලැසි ඳිමදි විය 

කරුණු බාවිත ක ුතතුය  

තරුණ අයිතිලාසිකේ, පුරලැසි ක්රියාකාීමක්ලය ශා ලේඳාන වශබාගී්තලය  තරුණයින්ලේ 

මිතක අයිතියිර  පව පිිබඵල අධ් යනය ිරිමභ ශා දැණුල්තබාලය ලර්ධනය ිරීමභ ප්රතිඳ්තති 

වේඳාදකයින්ලේ ලගීමභක් ලන අතර තරුණ ලක්න්ද්රිය වංලර්ධන ලැඩපිිබලලක් ශඳුන්ලා ීභ 

වශා ලභය ලඵලශවින් උඳකාිම ලනු ඇත  තරුණයාලේ මිතක අයිතීන් ආරක්ාලන තරුණ 

වංලර්ධන ප්රලදයක් ශදුන්ලාීභට ලභභ පුහුණු අ්තලඳොත උ්තවශ කරනු ඵන අතර ඒ වශා 

තාක්ණික ශා නයායා්තභක භඟලඳන්වීභ ලභභඟින් ඵාලදනු ැලේ  

ඒ අනුල භනාලව වැසුේ ක වැසි වැැවවභ ශා උඳකාරක බාවිත කරමින් ඉශෂ භට්ටලේ 

පුහුණු ලැඩවටශනක් ක්රියා්තභක ිරිමභට අලය පියලර ගත ුතතුය  මීට අභතරල වශය 

පුහුණුකරුලලකුලේ ලවේලය ඵා ගැනීභට ද අපි නිර්ලේ කරමු  එභගින් ඔඵට භගශැීමභට ඉඩ 

ඇති කරුණු පිිබඵ අලධානය ලයොමුිරීමභට ද භශඟු අලවවථාලක් ැලඵනු ඇත   
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තරුණ අයිතිලාසිකේ,පුරලැසි ක්රියාකාීම්තලය  

ශා ලේඳාන වශබාගී්තලය   

  

පුහුණු අ්තලඳොත 

 

ඳටුන 

 

පිටු අංකය 

 

1 පුහුණු අ්තලඳොත පිිබඵ ශැඳින්වීභ  05 

2 පුහුණු ලභොඩිුතලේ අරමුණු  05 

3 පුහුණු ලභොඩිුතලේ අන්තර්ගතය 05-06 

4 තරුණ අයිතිලාසිකේ 06 

5 කේකරු අයිතිලාසිකේ 07 

6 තරුණයන් ලලත ඳැලලරන ලගීමේ 07 

7 පුරලැසි වශබාගී්තලය 08 

8 ඳානයට තරුණ ප්රජාල වශබාගී කර ගැනීලේී භතුලන 

   අභිලයෝග 

 

08-09 

9 වැසි වැැවවභ 10 
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1 ලකොටව  -   

 

      පුහුණු අ්තලඳොත පිිබඵ ශැඳින්වීභ  

 

ලර්තභාන තරුණ ප්රජාල සිවි්  ක්රියාකාරකේ ශා ලේඳාන ක්රියාකාරකේලිතන් ඈ්තලලමින් 

ඳලති ලේ වශා වෟජුලභ ඵඳානු ඵන්ලන් තරුණයා ලක්න්ද්රගත තීන්දු තීරණ ගැනීලේ 

ක්රභලදදයක් වවථාපිත ලනොවීභ ශා තරුණ අලයතාලයන්, ගැටලු ලශෝ ඔවුන්ලේ වංලර්ධනය 

ලකලරිද ඵඳාන ක්ලේත්රයන් ආභන්ත්රණය ලනොවිභයි  ඳාවිතන් ලැඩලොලට වංක්රභණය වීභට 

ලඳර සිවි්  වභාජය වභඟ කටුතතු ිරීමභට තරුණ පිිමවව හුරුවිය ුතතු අතර ඒ වශා ලඳර 

දැණුභක් ලශෝ අලලඵෝධයක් තිබිය ුතතුය  

 

තරුණයාලේ ුතතුකේ ඔහුලේ ලගීමේ ශා සිවි්  වභාජ භූමීකාල පිිබඵද දැණුල්තබාලය ලර්ධනය 

කර ලේඳාන ලලයන් තීන්දු තිරණ ගැනිලේ ක්රියාලිතයට ඔවුන්ල වේඵන්ධ ිරීමභ වශා 

තාක්ණික ශා නයායා්තභක දැණුභ ලභභ පුහුණු අ්තලඳොතින් ඵා ීභට උ්තවශ කරනු ැලේ  

 

සිවි්  වභාජ ක්රියාකාරකේ ලදි තරුණ වශබාගි්තලය ලර්ධනය ක ුතතු අතර ඔවුන්ලේ 

අයිතීන් පිිබඵල සිවි්  වභාජයද දැණුල්ත විය ුතතුය  විලේලයන් ප්රතිඳ්තති වේඳාදකයින් ලේ 

පිිබඵල අලධානය ලයොමු ක ුතතු අතර තරුණයාලේ වංලර්ධනය උලදවා නල ප්රතිඳ්තති 

වේඳාදනය ිරිමභ,  ප්රතිඳ්තති ක්රියා්තභක ිරීමභ ශා නියාභන යාන්ත්රණයක් වවථාපිත ිරිමභ ශා 

එභගින් තරුණ ප්රජාලද වංලර්ධනය තශවුරු ිරීමභ වශා ප්රලදයන් ශඳුන්ලාීභට අලයය  

 

ශ්රි ංකාල සිවි්  අරග ලදකකට ශා ලවර 30ක ජනලාර්ගික ුතේධයකට මුහුණ දුන් රටිර  පව 

වශා වෘජුලභ තරුණයා වේඵන්ධ වු අතර අනාගතලේ එලැනි ත්තලයන් ඇති ලනොවිභ වශා 

තරුණ ශා සිවි්  වභාජ පවකාඵේධ නල වංලර්ධන ප්රලදයක් ඇති කර තීන්දු තීරණ ගැනිලේ 

ක්රියාලිතයට වේඵන්ධ ිරීමභ උලදවා ලභභ පුහුණු අ්තලඳොත වකවව කරනු ඵයි  
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11 ලකොටව -   

පුහුණු ලභොඩිුතලේ අරමුණු, 

තරුණයාලේ මිතක අයිතිලාසිකේ, සිවි්  වභාජ ක් ිමයාකාරකේ ශා ලේඳාන වශබාගි්තල ප්රලර්ධනය උලදවා 

තාක්ණික ශා නයායා්තභක ප්රලදයන් ලභභ පුහුණු අ්තලඳොතින් ඵා ීභ ශා පව වශා විධිභ්ත පුහුණු 

ලැඩවටශනක් වංවිධානය ිරීමභට අලය භඟලඳන්වීභ ඵා ීභ ලභභ පුහුණු අ්තලඳොත ඉදිිමඳ්ත ිරිමලේ 

අරමුණයි  

1. පුහුණු ලභොඩිුතලේ අන්තර්ගතය  

විය ක්ලේත්රය ස අරමුණු ක්රභලදදය 

තරුණ අයිතිලාසිකේ, කේකරු 

අයිතිලාසිකේ ශා ලගීමේ පිිබඵ 

ශැඳින්වීභ  

වශබාගිකයන් කණ්ඩායේ 4 කට ලඵදා ලඳර සුදානේ කරනු ැබු 

නිර්ලචලනයන්  ඵා ලදනු ැලේ  එභ නිර්ලචලනයන් ආශ්රලයන් 

විවල් ණා්තභක ඉදිිමඳ්ත ීමීමේ 4 ක් වංවිධානය කරන්න  අනතුරුල 

සියළු ලදනා එකඟලන කරුණු ලකලරිද අලධානය ලයොමුකරමින් 

පුහුණුකරුලේ නිර්ලේයන් ලේ වභග ලඵදාගන්න  

ඳලතින නීතිරාමුල පිිබඵල 

දැනුල්ත වීභ  

ජාතික තරුණ ප්රතිඳ්තතිය, තරුණ අවශනය පිිබඵ ජනාධිඳති 

ලකොමින් ලාර්ථාල ශා ෂභා ප්රඥපේතිය ආශ්රලයන් කණ්ඩායේ 

වාකච්ඡාලක් කරන්න   

පුරලැසි නිරතවීභ ලශෝ 

ක්රියාකාරකේ පිිබඵ දැණුල්ත 

වීභ  

තරුණ ප්රජාලලේ පුරලැසි නිරතවීභ ලඩා්ත ඳැශැදිිත දෘවිකලකෝණයිරන් 

දැීමභ වශා වශබාගිකයින් වභග බුේධිකේඵනයන් භඟින් තරුණ 

ප්රජාලද පුරලැසි නිරතවීභ පිිබඵ ශා එිදී ඔවුන් මුහුණ ලදන ගැටලු, 

ඵාධක ශඳුනාගත ශැිරය  නාටයානුවාීම ක්රියාකාරකේ භඟින් 

ඔේබුඩ්වවභන්ලරයකුලේ ලශෝ ඵඳෑේ කණ්ඩායේ ල ලැදග්තකභ 

ඔවුන්ට ඒ්තතුගැන්විය ශැක  ලේ වශා, 
 

1. භූමිකා රංගන ලදකක් ඉදිිමඳ්ත කරන්න  

2. ලභභ භූමිකා රංගන විනිවචලය වශා ලලනභභ කණ්ඩායභක් ඳ්ත 

කරන්න  

3. එභ කණ්ඩායලේ විග්රශයන් භත පුරලැසි නිරතවීභ පිිබඵල 

දැණුල්තබාලය ලර්ධනය කරන්න  

4. ලභභ කරුණු ල් ඛන ගත කර වශබාගිකයන්ලේ ප්රලයෝජනය වශා 

ඵා ලදන්න  

ඳානයට තරුණ ප්රජාල 

වශබාගිකර ගැනීලේී භතුලන 

අභිලයෝග  

ලේ වේඵන්ධල ලයොවුන් ඳාර්ිතලේන්තුල ආශ්රලයන් වශබාගි්තල 

ලක්න්ද්රීය වාකච්ඡාලක් ශා ලයොවුන් ඳාර්ිතලේන්තු භන්ත්රීන්ලේ අ්තදැිරේ 

ලඵදාශදා ගැනීභට අලවවතාල ඵා ලදන්න  

ලඩා්ත යශඳ්ත ව පුරලැසි ශා 

ලේඳාන වශබාගි්තලයක් 

වශා තරුණ ප්රජාල දිිමභ්ත 

ිරීමභ ශා ඵගැන්වීභ  

වශබාගිකයින්ලේ අදශවව බුේධිකේබනයක් තුිබන් ලගොඩනගන්න  ඒ 

අනුල ඉදිිමඳ්ත වු ලතොරතුරු භනා ලව විවල් නය කර තරුණ ප්රජාල 

දැණුල්ත ිරිමලේ ලැඩවටශන් වංවිධානය කරන්න   
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 තරුණ අයිතිලාසිකේ 

තරුණ අයිතිලාසිකේ යනු තරුණ ප්රජාලලේ සිවි්  අයිතිලාසිකේ ලැඩිදිුතණු ිරීමභ වශා වැකසී ඇති 

මධර්භ භාාලයි ලේ අනුල තරුණ අයිතිලාසිකේ වංවිධාන මිතකලභ කරනුලේ තරුණ ප්රජාලට වභාන 

අයිතිලාසිකේ ඵාීභ භඟින් වභාජය තුෂ ඔවුන්ලේ භූමිකාල ලැඩි දිුතණු ිරීමභයි  සියළු ජන ලකොටවවල 

වශබාගී්තලය තශවුරු ලකලරන වංලර්ධන ප්රලදයන් ශඳුන්ලාීභ ලභභඟින් අදශවව ලකලර්  

ශ්රී ංකාලද අවුරුදු 15 ්ත 29 ්ත අතර ලයවව කාණ්ඩය “තරුණයන් ”ලව වකනු ඵයි එක්ව්ත ජාතීන්ට 

අනුල ලයව අවුරුදු 15 ්ත 24 ්ත අතර ලයවව කාණ්ඩය තරුණ ප්රජාල ලව වැලක්  තරුණයා නිර්ලචලනය 

ිරිමලේදි ඒ වශා ඵඳානු ඵන වාධක ලලනවව විය ශැිරය  රටක ඳලතින වංලර්ධන මිණුේ අනුල ලේ 

පිිබඵල නිර්ලචලනයන් ඉදිිමඳ්ත කර ඇත  ලගෝලීය ලලයන් තරුණයා, නලලයෞලනයා, ෂභයා ශා ලැඩිිදිකයා 

පිිබඵද නිර්ලචලනයන් ලලන් ලලන් ලලයන් ඵා දුන්නද ලභභ ඛාණ්ඩ සිය්  අඛණ්ඩ අන්තර් 

ලලනවවවීමිලට බාජනය ලන්නවුන්ය  එලශ්ත එිරලකනාට ලලනවවලන ක්ණයන්ලගන් වභන්විතය  

තරුණයා යනු ෂභාවිය ශා ලැඩිිදිකවිය අතර කාඳරාය ලව ශැඳින්විය ශැිර වුලද තරුණයා පිිබඵ 

නිර්ලචලනයන්  ඔවුන්ලේ භානසික ශා ආක් ඳභය ඳසුබිභ භත ලගොඩනැඟුනිර  

ලේ අනුල තරුණයාලේ මුිතක අයිතීන් ආරක්ාලන ශා සියලු ඳාර්ලයන්ලේ වශබාගී්තලය තශවුරු ලකලරන 

තරුණ ලක්න්ද්රීය වංලර්ධන ප්රලදයන් බාවිතා ිරීමභ්ත ප්රජාතන්ත්රලාදිල තීන්දු තීරණ ගැනිභ වශා ඉඩප්රවවථා 

පුළු්  ිරිමභ්ත වංවවකෘතික, ආර්ථික, ලේඳානභය ශා වභාජීය ලලයන් ඵගැන්වීභ්ත   ඔවුන්ලේ අයිතීන් 

ආරක්ා ලන ජීලන ත්තලයක් උදාිරිමභ්ත ලභභඟින් අලේක්ා ලකලර්  

 කේකරු අයිතිලාසිකේ  

ශ්රි ංකාලද කේකරු නීතියට අනුල ැකිරයාලක නිරත වීභ වශා අලභ ලයව ලනුලේ ලයව අවුරුදු 18 ිර  

(එලශ්ත ලයව අවුරුදු 14 සිට 18 දක්ලාද ලවේලලේ ලයදිය ශැිරය  ලභිදදි ලයව අවුරුදු 18 ට ලැඩි 

පුරලැසියන්ලගන් ලභන් ලනොල ලවේලකයාලේ ලයව වකා ක ශැිර ලවේලාලන් ල ඳභණක් නිරත ක 

ුතතුය)  තරුණයකු යේිරසි ැකිරයාලක ස ලෘ්තතියක නිරත ලන්ලන් නේ ඒ වශා ඔහුටද ලලන්ත ලැඩිිදිකයකු  

විසින් උඳයන ලැටුේ මුදභ ැබිය ුතතුය  

යේිරසි තරුණලයක් අනාරක්ෂිත වවථානයක ලවේලය කරන්ලන් නේ එිදී ඔහුලේ ආරක්ාල වශතික ිරීමභ 

වශා සියළුභ ක්රියාභාර්ග ගත ුතතුය  

ඳශත දැක්ලලන්ලන් තරුණයින් වශා නිර්ලේ කරනු ඵන අයිතිලාසිකේ ිරිදඳයිර   

(තරුණ ප්රඥපේතිය විසින් ඵා ී ඇති නිර්ලේ ශා නිර්ලචලනයන් බාවිත කරන්න) 
 

 ලැඩිරීමලේ සලවේලය ිරීමලේ අයිතිය ලශෝ තීන්දු තිරණ ගැනිලේදි ඒ වශා වශබාගි විලේ අයිතිය  

 ජිල්තවිලේ ශා නිසිලව වංලර්ධනය වීලේ අයිතිය  

 අධයාඳනය ැබීලේ අයිතිය   

 ැකිරයාලක නිරත වීලේ අයිතිය  

 වාභකාමීල විලරෝධය ඳෑලේ අයිතිය  

 ලනොමිල්  ලවෞඛය ඳශසුකේ ැබීලේ අයිතිය  

 මිතක අලයතා (ආශාර,නිලාව) වපුරා ගැනීලේ අයිතිය  

(මීට අභතරල එක්ව්ත ජාතීන්ලේ ෂභා අයිතිලාසිකේ ප්රඥපේතිය භඟින් විවල ලයාේත භට්ටමින් වෑභ ෂභලයකුභ 

භුක්තිවිඳිය ුතතු අයිතිලාසිකේ දක්ලා ඇති අතර එභ අයිතිලාසිකේ තශවුරු ිරීමභ වෑභ ලැඩිිදිකලයකුලේභ ශා 

රාජයයන්ලේ ලගීමභිර  ෂභා ප්රඥපේතිය වශා ංකා රජය අ්තවන් කර 1991 දි වවථිර කරන දි  ලයව 15 ට 

ලැඩි තරුණ පිිමවව වශා අදාෂ ලන ලගන්ති ඒ අුතිමන්භ තරුණ පිිමවටද අදාෂය ) 
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තරුණයන් ලලත ඳැලලරන ලගීමේ 

මීට අභතරල වභාජයක් ලලයන් අඳට තරුණ ප්රජාලලගන් ලගීමේ ැකවක් ඵාලඳොලරෝතතු විය ශැිරය  

 ප්රජාතන්ත්රලාදි භැතිලරණයන්ිද වශබාගි වීභ - ලර්තභානලේ ලඳනී යන්ලන් තරුණ තරුණියන්ට ඡන්දය 

ප්රකා ිරීමලේ අයිතිය ිදමිල ඇත්ත ඒ වශා ඔවුන් ලැඩි උනන්දුලක් ලනොදක්ලන ඵලයි ලභභඟින් ඔවුන් 

තභාලේ ලේඳාන අදශවව ප්රකා ිරීමභට ඇති ඉඩකඩ ලනොවකා ශීම  
 

 තරුණ පුේගයකු ලව තභාලේ ලදභාපියන් ශා ලැඩිිදිකයන්ට ගරු්තලලයන් වැිරය ුතතු අතර ලඳොදු ශා 

ලඳෞේගිතක ලේඳට ශානිලන කටුතතු ලිතන් ලැිරය ුතතුය  
 
 

 රජය භඟින් ලනොමිල්  ඵා ලදන නිදශවව අධයාඳන ඳශසුකේ ශා ලෘ්තතීය පුහුණු ඳාාභාා උඳලයෝගී 

කරලගන තභ ආයතනයට ශා රටට ලවේලය ිරිමභ වශා කුවතාලයන්ලගන් ලශඹි පුරලැසිලයක් ලව 

කටුතතු ිරිමභ  

 ඳලතින නීතිරාමුල පිිබඵල දැනුල්ත වීභ  

 

 

ලර්තභානලේී දැිරය ශැිර කරුණක් ලන්ලන් රලට් ඳලතින නීතිය පිිබඵල තරුණයින් තුෂ නිසි අලලඵෝධයක් 

ලනොභැතිකභයි  ඳලතින නීතිභය ත්තලයන් ශා නීතිභය ලඳවිමය පිිබඵල දැනුල්ත ිරිමභ ප්රතිඳ්තති 

වේඳාදකයින්ලේ ලගිරභක් ලන අතර ශ්රි ංකාලද තරුණයාලේ යශඳැලැ්තභ වශා වාධනිය නිර්ලේයන් 

ඉදිිමඳ්ත කරනු ඵයි  
 

 2014 - තරුණ ප්රතිඳ්තතිය ශා එිද නිර්ලේයන්, 

 1988 තරුණ අවශනය පිිබඵ ජනාධිඳති ලකොමින් වබා නිර්ලේයන්, 

 ෂභා අයිතීන් පිිබඵ පක්ව්තජාතීන්ලේ ප්රඥපේතීය , 

ලභභ ප්රකායන් ඳිමිෂනය ිරිමලභන් ඳලතින නීතිරාමුල පිිබඵල අලලඵෝධය ඵාගැනිභට කටුතතු 

කරන්න  

 
 

 

 පුරලැසි වශබාගී්තලය   

       ලඳොදු ගැටළු ශඳුනාගැනීභ වශ නිරාකරණය වශා පුේග ලලයන් ශා කණ්ඩායේ ලලයන් වශබාගි වීභ 

ශා ගන්නා පියලරල්  පිිබඵ පුරලැසි නිරතවීභ ලලයන් නිර්ලචලනය ක ශැක  තලද එය පුරලැසියන් 

සියළුලදනාලේ වශබාගි්තලලයන් ඳලතිනා වභාජලේ ලලනවක් සලැඩිදිුතණුලක් ඇතිිරීමභක් ලවද ශැදින්විය 

ශැක  

 

ලභිදී ප්රජාලලේ වශබාගි්තලය ලේඳානික ලශෝ ලේඳානික ලනොලන අරමුණක් මුදුන්ඳ්ත කරගැනීභට 

විය ශැක  පුරලැසි නිරතවීභ යනු ඉතා පුළු්  ඳරාවයක් කරා දිලයන වංක් ඳයක් ලන නිවා ලභිදී තරුණ 

ප්රජාලලේ පුරලැසි නිරත වීභ පිිබඵ ඳභණක් වාකච්ඡා ලකලර්  
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භනා ලව පුරලැසි නිරතවීලේ කටුත්තතට වශබාගී වීභ වශා තරුණ පුේගයින්ට ඳශත වශන් 

ක්රියාභාර්ග අනුගභනය ක ශැක  

 
 

1. තරුණ අයිතිලාසිකේ වශතික ිරීමභ වශා කැඳලන ලේඳාඥපයින් සලේඳාන ප්රතිඳ්තති වශා තභ 

ඡන්දය ඵාීභ  
 

2. තරුණ ප්රජාල මුහුණඳාන ගැටළු නිරාකරණය කරගැනීභ වශා ඵඳෑේ කණ්ඩායේ ලශෝ 

ඔේබුඩ්වවභන්ලරයකු ඳ්තකර ගැනීභ සුදුසුය  උදාශරණයක් ලලයන් අධයාඳනය වේඵන්ධ ගැටළු 

ඉදිිමඳ්ත ිරීමභට එක් ඔේබුඩ්වවභන්ලරයකු ද විැකිරයාල ආී ගැටළු ඉදිිමඳ්ත ිරීමභට තල 

ඔේබුඩ්වවභන්ලරයකු ද ඳ්තකරගත ශැක  
 

(ශ්රී ංකා ජාතික තරුණ ප්රතිඳ්තතිය - පිටුල 21, ප්රතිඳ්තතිභය භැදිශ්තවීේ i – vii) 
 

(A)   ඳානයට තරුණ ප්රජාල වශබාගිකරගැනීලේී භතුලන අභිලයෝග  

                ලභිදී ප්රධානතභ ගැටළුල ලනුලේ තරුණ ඳරේඳරාල ක්රියාකාීම ලව ලේඳාන රාමුල තු නිරත 

ලනොවීභයි  තලද ලේඳාන ඳේධතිය පිිබඵ විධිභ්ත දැනුභක් වතු ලනොවීභද ගැටළුලිර  වාභානයලයන් ලයව 

අවුරුදු 35 ට අඩු පුේගයින් ලේඳාන ක්ලේත්රය තු ශා රජලේ තනතුරු ල නිරත වීභද ඉතා අඩු 

ප්රතිතයක ඳලතී  ලේ ත්තලය අලභ කරගැනීභ වශා ගතශැිර එක් ක්රියාභාර්ගයක් ලනුලේ ඳෂා්ත ඳාන 

ආයතනයන්ිද භැතිලරණලී යේිරසි ආවන ප්රභාණයක් තරුණ ප්රජාල ලලනුලලන් ලලන්ිරීමභයි   

 (B) අඳ ශදුනාග්ත තල්ත එක් අභිලයෝගයක් ලනුලේ තරුණ ප්රජාලලේ ලේඳාන දැනුභ ශා අ්තදැීමේ 

භබාලයයි  ලේ වශා ගතශැිර පියලරක් ලනුලේ ලයොවුන් ඳාර්ිතලේන්තු වංක් ඳයට ඔවුන් වමීඳ ිරීමභයි ලේ 

භඟින් තරුණ ප්රජාලට රලට් ඳලතින ලේඳාන ඳේධතිය පිිබඵ අලලඵෝධයක් ඵාදිය ශැක තලද ලයොවුන් 

ඳාර්ිතලේන්තු වභිකයන්ශට අලනක් ලයොවුන් ප්රජාල ලේඳානභය ලලයන් දැනුල්ත ිරීමභ සිදුක ශැක  

තරුණ තරුණියන් විසින් මුහුණඳාන තල්ත ගැටළුලක් ලන්ලන් Facebook  ලැනි විවිධ වභාජ ලලේ අඩවි 

භඟින් ලනොභඟ යලන ලතොරතුරු ශා ඳණිවුඩ හුලභාරු වීභයි  ලභභ ත්තලය දුරු ිරීමභ වශා ගතශැිර පියලරක් 

ලනුලේ Facebook ිද නිරන්තරලයන් නිලැරදි ලතොරතුරු වඳයන යාල්තකාලීන කතිකාලතක් ලගොඩනැගීභයි  

(C) ලඩා්ත යශඳ්ත ව පුරලැසි ශා ලේඳාන වශබාගි්තලයක් වශා තරුණ ප්රජාල දිිමභ්ත ිරීමභ ශා 

ඵගැන්වීභ  

 තරුණ ඳරේඳරාලට ලේඳානලේ නියැලීභට ඇති ඵාධක ඉල්ත ිරීමභ වශා ප්රතිඳ්තති වේඳාදකයින් 

ශා ලේඳාගඥපයින් උනන්දු කරවීභ  

 තරුණ ප්රජාල අතර ලැදග්ත ලේඳාන කරුණු අඩංගු අ්තඳත්රිකා ආදිය ලඵදාශැීමභ  

 ඳාව්  ගුරුලරුන් ශා ඳාව්  දරුලන්ශට වභකාලීන ලේඳාන ශා වභාජ ගැටළු පිිබඵ විලාද 

ඳැලැ්තවීභට ශා තභ අදශවව ප්රකා ිරීමභට ඉඩප්රවවථා වැසීභ  

 ලේඳාන භූමිකා රංගන ශා ලකික නාටය වශා ඳාව්  දරුලන්ල ශා තරුණ ප්රජාල ලයොමු ිරිමභ 
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                                                                                    වැසි වැැවවභ 

විය ක්ලේත්රය 

 

Youth right civic engagement 

and Political participation 
වවථානය 

 

කායස   ඉක්ක කණ්ඩායභ ශා ප්රභාණය  
 

අඅ කාය උඳ විය ලක්ත්රයන් ක්රභලදදය උඳකාරක 

01  ඳැය  

1. 1ස2 

 

1. තරුණ අයිතිලාසිකේ  

2. කේකරු අයි්තලාසිකේ  

Power point ඉදිිමඳ්ත ිරීමේ  

කණ්ඩායේ ලැඩමුළු  

Reference - කේකරු නීති ීමති  

Laptop ,Multimedia Projector, 

ාා ඳශසුකේ,පුහුණු 

ද්රලය,ඳශසුකාරකයින්   

02  ඳැය 01 

 

1. තරුණ ලගීමේ  

      Youth responsibility 

 

Power point ඉදිිමඳ්ත ිරීමේ  

ලැඩමුළු 

(බුේධිකේඵනය සකණ්ඩායේ 

වාකච්ඡා) 

Laptop,Multimedia Projector, 

ාා ඳශසුකේ ,පුහුණු 

ද්රලය,ඳශසුකාරකයින්  

03  ඳැය 

1. 1ස2 

 

 

1. දැනට ඳලතින නීතිභය රාමුල පිිබඵ 

දැනුල්ත ිරීමභ  

(Awareness of the existing legal 

framework)   

කණ්ඩායේ වාකච්ඡා   

P/P 

Reference Youth Rights 

Unicef/Uno 

Laptop ,Multimedia Projector, 

ාා ඳශසුකේ,පුහුණු ද්රලය 

ඳශසුකාරකයින්  

04  ඳැය 03 1. සිවි්  වභාජ ක්රියාකාරකේ ල නිරත වීභ  

    Civic engagement 

භූමිකා රංගන,  

කණ්ඩායේ වාකච්ඡා, සිේධි 

අධයයන,වීඩිලයෝ 

Laptop,Multimedia Projector, 

ාා ඳශසුකේ, පුහුණු ද්රලය, 

ඳශසුකාරකයින්  

05  දින 01 

 

1. ඳාන කටුතතු ශා ලේඳානලේ 

නියලීභට තරුණයන්ට ඇති අභිලයෝග  

ලයොවුන් ඳාර්ිතලේන්තුල 

නිීමක්ණය, 

වීඩිලයෝ දර්න, 

Fb – Flat form  

Laptop ,Multimedia Projector, 

පුහුණු ද්රලය, 

අන්තර්ජා ඳශසුකේ, 

ප්රලාශනය  

06  

 

ඳැය 06 1. පුළු්  වභාජ ක්රියාකාරකේ ශා ලේඳාන 

කටුතතු ල නියලීභට තරුණයින් උනන්දු 

කරවීභ ශා වවිඵ ගැන්වීභ  

අ්තඳත්රිකා, 

විලාද, 

භූමිකා රංගන, 

ලකික නාටය, 

අ්තඳත්රිකා,  

භැදිශ්තකරුලන්,  

පුහුණු ද්රලය, 

 

ඳශසුකාරක            : …………………………………………………………                  

වශය ඳශසුකාරක   :……………………………………………………………… 


