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ව්තුතිය ලං

මෙෙ වර්තව ප්රකායට ත්  කාන ද්දම්ද “ශ්රී දාකාව ල ද මික කා ජීවනව ට ප්රවර්න ට” කිරීමේ
වයතියේමඑ ් අ ගාිට අ මදනි. ම මෙෙ ජෙජව වයතියේට Equitas මටත ට ජෙඟ ් අව ජ වර්ගිකා
ගනයට ට ජහී ව ජතයන්තතන ම අන්ත්රට ීවුම ්රිට් ෙකා කාන ද.ම
Equitas –(ම පල ලං හික වම් ලං අනය පපය ලං වාශ  ලං  ජ ලං ත ය්ර ලං ේන්්රය) , මෙට දභ ම ොද
ගන්තතර්ජයේකා මටත ට අ ව ගතන ජෙ ් ෙතවට, ජෙජ ජනනණට ජී ෙ ව ිරු් වට ට
කානණ කා ඩව ල ද මෙන්තෙ මදෝකාට ල දද ගභිවර්න ට කිරීමෙහි ද පුමනෝිමීව කා යුල  කාන
මටත ටකිම
ICES- (තපල ්ධගිව ලං අනයයපය ලං වාශ  ලං  ජ ලං ත ය්ර ලං ේන්්රය)- ජවධී තර්මඑෂණ මටත ට අ ව
මෙෙඟින්ත ජ වර්ගිකා් වට, ම්දයතද ග
යතවට ජී ගර්බුද ිලිබඳහ ගනයට ට කාන ගතන ්ල ිබන්ත
ජකාමජ තර්මඑෂණ , ප්රකාය , ජාවද, . ර්ෙණ් ෙකා ගදීජ ජී දනුෙ හුවෙරුව ල ිබන්ත ගන්තතර්ග්රහ
මෙන්තෙ ජෙකාමී ජෙජට අ බිහිවීෙ ගමේ අෂ කානයිම
මෙහි. උි්  තඩේ ජී ිලළිි්  වයවීනටන්ත ිලිබඳහ මෙෙ ප්රකාය ට Equitas කාණ්ඩටමේ ජන
ලුජතවුජ , වින්තමජන්තජ
ජරි , ජින්ත මජඳජයේටන්ත වම ජී ක දග්මනෝජ මර්ගිදජ ට ගටමග්
සුජාමටෝිමටන්ත ්ිබ ද අවුණි ම
Equitas මෙහි. ජාකා ිලකානණමටන්ත ජී මෙෙ ප්රකාය ට වි  ියයුණු කිරීෙ ජ්ෙ ගයේන්තෙ දටකා ව
ගේතන , මකාොළඹ ජී ි ද කාණ්ඩටේ මෙන්තෙ, නිවි ජෙජ මකාො ජකාරුවන්ත , මික කා කාණ්ඩටේ ,
ඉරු ිය තජ
ජී නජය මටත වද . මටෝජිතටන්ත ට නිට දන්ත ෙ මෙහි. ගිල කාිත පර්වකා
මවමුම ම
මෙහි. ගතමග් විමයේෂ ජල යේට තත්ර වන්තමන්ත,










උ අත වයතියේමඑ තීසුකාේ ජදසු මෙන්තෙ පුහුණුකානකා කාණ්ඩටෙ ව : ්රිජනා  ිාි ,
්ක ජ නාි , කාසුන්ත තයේනජ ජී ජජි්ද ෆහුර්ියන්ත
ගේතන කාණ්ඩටෙ : කිල රු මෙොමීොෙඩ් ,ඉබ්ර මදබේමබේ ීම්ේ , ඒ ම ්ේම මෙොමීොෙඩ් නේනි,
කාාච කාසුේ කුෙන, ෆජදන්ත මෙොමීොෙඩ් , ්ේ ම ජිබ ජලී , නය්  ගීෙඩ් , ගරුද න්තදන්ත
ජ අයේට
මකාොළඹ කාණ්ඩටෙ : බිමනාම චන්තද කුෙන, මජින්ත ප්රකාය ජවුන්තදනනජ, නෙනුෂ පුතදන්  ේ,
මකා් ෙ කා ීරි වික්රෙනිාී ,. ලුකා ඳණ්ඩන , ි ම ්ේම මනෝහිනී දජ ටකා , පුජය ්ජම
සුෙ නත හික 
ගරුන්තදතී ගමබේතද
ිලු කාණ්ඩටෙ බිම ්ච් ම මජෝෙනිරි , කින්තග්ජිබ මදොයිඩ් ් න්ත ිලටල ෙන්ත , W.E.R. මතමර්න ,
ි ට  කුමුදු.  නි ව , M.F.F. ලුල ෆිට , M. F. යක ද , ියන්ත වන්ත. ටනිාීේ , පුජය
විබවිනාමඑ නේක න්තද හික 
Mario Gomez විනින්ත මෙමීටව දද ICES කාණ්ඩටෙ
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ප්රකාය ට ිලිබඳහ මමම

මෙෙ ප්රකාය ට ශ්රී දාකාව ල ද මික කා ජීවනව ට ප්රවර්න ට ල ිබන්ත තයේ කානි්  මෙවදෙ අ තසුමනන්ත
. ර්ෙණට කාන ද්දදකි ම මෙෙඟින්ත උි්  තඩේ මෙන්තෙ ිලළිි්  වයවීනටන්ත වයතියේට ්රිට් ෙකා
කිරීමේ. විවින තර්යවටන්ත ජෙඟ කා යුල  කිරීෙ ( උදීනණට අ මදජ තීන්තදු ින්ත න්ත , මික කා
කාණ්ඩටේ , නජය . දනරීන්ත, නිවි ජෙජ මකාො ජකාරුවන්ත , ළෙ ජී තරුණ කාණ්ඩටේ ජී
ගම කු්  මකාො ජකාරුවන්ත) ෙමීෝතකාරී විට ම
වයතියේට ිලිබඳහ මම
ශ්රී දාකාව ල ද මික කා ජීවනව ට ප්රවර්න ට (2014 නි 2016 ද අව ) වයතියේමඑ මුය ගනමුණ වුමඑ
විවින මික කා කාණ්ඩටේ ගතන ගම යො ය ගවමඳෝනට වර්න ට කිරීෙ ජී ජෙජමඑ ්කාමුල  කාෙ
මෙන්තෙ ගන්තතර් මික කා ජීවනව ට ප්රවර්න ටයිම
මෙෙ වයතියේට ගේතන , ි ද ජී මකාොළඹ ප්රජවන්ත ඉද අකා කාන ි. ක න්ත මනේභ කාද ගතන ඒ ල ිබන්ත
්රිට් ෙකා ව ම ොමටකු්  ්රිටකානකාේ ීනී ගදළ ියජරි අකාටන්ත හි මික කා ජාහිඳිටව වි  ියයුණු
කිරීෙ ිලටවන ින්ත ද.ම
වයතියේමඑ ප්රන





ජානචකාටන්ත තීත තරිිය ම.ම

ශ්රී දාකාම. මික කා . දීජ ිලිබඳහ ජෙජ ජී න යේකා තර්මඑෂණටන්ත නිදු කිරීෙ
ෙ ව හික කාේ ිලිබඳහ ජී මික කා ජෙගිට වි  ියයුණු කිරීෙ ිලිබඳහ යකායත වි  ියයුණු කිරීමේ
වඩමුළු තව් වීෙ
්රිටකාරී වයතියේ ල ිබන්ත උ අත ප්රජවන්ත ල මන්තෙ මික කා ජෙගිට ජී ජීවනව ට වි  ියයුණු
කිරීෙ ිලටවන ිනීෙ
තර්මඑෂණ ්ිබ ද අවීෙ ජී වි් යේකාටන්තමග් ජනිට

ෙ ව හික කාේ ිලිබඳහ ගනයත ට ජෙජ තරිවර්ත මෙවදෙ අ මදජ ෙ ව හික කාේ සුකීමේමේ මිෝලීට
ජාජකාියේට ඉද අකා මකාො මි බිහි වු කිම වි වීෙ , ජීභගි් වට , ඳදින්තවීෙ ජී මව ජකාේ
ම ොකිරීෙ ට ෙ ව හික කාේ ප්රම.යට ්ට ෙඟ මතන්තවනු දඳයිම ්තෙණකුදු ම ොව ෙ ව හික කාේ
ප්රම.යට, ජෙජෙට ්රිටවන්ත ජහී ජතයන්තතනව ිලළිි්  ප්රක තීන්ත ගනුකුදවද නිදු වන්ත කිම
ජීභගි් ව ප්රම.යට ල ිබන්ත ෙ ව හික කාේ ප්රම.යට වඩ කාර්ට අෂෙව නිදු කාද ීකිටම ්ෙ (ජීභගි් ව
ප්රම.යට) මෙවදෙ ල ිබන්ත ම ොමටකු්  පු්දිදටන්තමග් ෙ ව හික කාේ ිලිබඳහ දනුෙ ජී ග් දමේේ
්කිම කා ගතන මඳදීද ිනීෙ මෙන්තෙ පු්දිද වියවජ ජී වනා කාේ ිලිබඳහ විම.ච ් ෙකා
ප්ර අමෂේත ටන්ත නිදු කිරීෙ ද ගවකායට අ දබිණිම ් යින්ත ි්  කාද ජීභගි් ව ප්රම.යට හුදු ්රිටවිබට අ
තෙණ අ ම ොව පුහුණු කාන ිත යුල  කුජදතවට අ ඳව ද ත්  විණිම
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ප්රජවමග් ජීභගි් වමටන්ත නිදු ව ්රිටකාරී වයතියේට අ, මතෝන ි්  ප්රජවමග් මික කා ජෙගිට ජී ෙ ව
හික කාේ මවනුමවන්ත කා යුල  කාන තරුණ - ෙීලු , කාන්තත - ිලරික  තර්යව . මටෝජ ට ව මික කා ජී නජය
මටත ජී නිවි ජෙජ මකාො ජ කාරුවන්ත ඉද අකා කාන මි කා යුල  කානයිම
උිත් ලංප ඩම් ලංවශ ලංපිළිිත් ලංලයලශ රය් ලංපිලිබා ලංනි්ධලචපය් ලං1
උි්  තඩේ ටනු ටේ ්රිටව අ මීෝ ්රිටවිබට අ ිලිබඳහ ග් දමේේ ල ිබන්ත දඳ ි්  ගවමඳෝනට මීෝ දනුෙ ම.ම
මෙෙ ග් දමේේ විම කා න ් ෙකා විට ීකි ගතන ( උදීනණට අ මදජ ජර්වකාව නිදු කාද දියය ජමුළුව අ )
තව්  විම කා ඍ ් ෙකා ද විට ීකා ( ඉද අකා ිත කාණ්ඩටෙ ීසු කාන ිත ම ොීකි වුනු දනුව්  කිරීමේ
කාහවුන අ)ම

ිලළිි්  වයවීනටන්ත ටනු ෙ ව තියීෙ ද අ කාන ිල ත්  කාන ින්ත  දද ටීත්  ඳදත්ේ ් ද කාන දද
්රිටකානකාේ ම.ම ම ොමට අ න ව වද මීෝ ම ොමට අ ජන්තදර්භටන්තහි ්කාෙ ග් දමේේ මඳොමීෝ වි මේව
තසුබිේ වී තත. ලං්මෙන්තෙ මෙෙ ිලළිි්  වයවීනටන්ත කිහිත වි  අ තර්මඑෂණට ඳඳුන්ත වී ටීත්  ප්රයේලද දඳ .
තයේ ්රිටකානකාේ ම.ම මෙෙ ිලළිි්  වයවීනටන්ත ල ද උතට ෙර්ගිකා ්රිටකානකාේ, ක්රෙම.දටන්ත ජී
ත අෂණිකා හුරුව ට ියටද තල ද්  ම. ම
ඉනව ලංි ලංවණ්ඩ යම් ලං
මෙෙ ප්රකාය මඑ උි්  තඩේ ජී ිලළිි්  වයවීනටන්ත නිට ද අෙ තමීේ වි් යේකාටන්ත , නිවි ජෙජ මටත
වද . දදරුවන්ත ජී මික කා . දීජ මවනුමවන්ත කා යුල  කාන මජසු මකාො ජකාරුවන්ත ගදීජ කානමි ිබට ද.ම
මෙහි. ප්රකාිතත උතට ෙර්ිටන්ත, තීනණ ින්ත වුන්ත මිෙ, ජයේට ජී ෙ ව හික කාේ ජේඳන්තන කාරුණු
විෂටමටහි ජෙජට ජෙඟ වඩ ගර්වව්  ව ිටීෙ ෙමීෝතකාරී වනු තයේ ඳව ම ොගනුෙ ටම
ේොරතුරු ලංමූ ශ්ර ලං
මෙහි. උි්  තඩේ ජී ිලළිි්  වයවීනටන්ත වි ෙ  අෙ මික කා ජීවනව ට වර්න ට කිරීමේ වයතියේට
්රිට් ෙකා කිරීමේ. දඳ ි්  ග් දමේේ ල ිබන්ත මෙන්තෙ තීත ේනකාය විබන්ත උතට ි්  ඒව ඳව මෙහි. කිව
ෙ ටම
1. වි් යේකාටන්තමග් ජනිමඑ ජ ීන්ත: 2015 ම ොවේඳර් 30 තව් ව දද මෙෙ ජමුළුව නිවි ජෙජ
. මටෝජිතටන්ත , මික කා කාණ්ඩටේ වද . මටෝජිතටන්ත මෙන්තෙ ගනයට  අමෂේත්රමඑ ත ජ මදම කු තෙණ
ජීභගී වුීම
2. ජයේකා තර්මඑෂණ ්ළිද අවීමේ ජ ීන්ත2 : 2015 වජමර් මදජේඳර් තළමුව. ද තව් වන්ත
මටදුනු මෙෙ
ජනි වනට නජය . දනරීන්ත මෙන්තෙ ම ොමටකු්   අමෂේත්ර . මටෝජ ට කානක න්ත නිටමදම කු තෙණ ජීභගී වුී
ම

1

Definitions adapted from: www.ilo.org/ipec/programme/Designandevaluation/Goodpractices/lang--en/index.htm
http://www.unep.org/eou/Pdfs/Lessons%20Learned%20rpt.pdf. Unicef, Evaluation and Lessons Learned
www.unicef.org/evaluation/index_49082.html.
2
Practitioners refer to representatives of civil society organizations (including religious organizations), government
representatives and individuals who are engaged in the promotion of freedom of religion and beliefs.
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3ම තර්මඑෂණ ප්රකාය : “උග්ර ජී . දන්තිත : ශ්රී දාකාම. තයච්  යුන ජෙට ල ද මික කා ප්රචණ්ඩ් වට ”මිීන්ත ගුණයේදකා ම මෙට වයතියේමඑ ් අ ජානචකාටකිමම
4ම ් අ ් අ ියජරි අකාටන්තහි නිදු කාන
5ම යකායත වර්න

දද ්රිටකානකාේ ිලිබඳහ විජතන් ෙකා වර්ත

වඩමුළුවද. නිදු කාන

දද තියීේ වද ප්රයේලදටන්ත

6මවයතියේ කාණ්ඩටමේ ජී පුහුණුකාරුවන්තමග් කාණ්ඩටේ වද ්රිට තනාතනාන්ත ජී ප්රතයම. අෂණටන්ත

ේමම ලංරව පේ  ලංිශේ ලංනයය් ලං
උි්  තඩේ ජී ිලළිි්  වයවීනටන්ත ිලිබඳහ මෙෙ ප්රකාය මටන්ත ද අව තයේ ගදීජ ගතයන්තතමටන්තෙ “ශ්රී
දාකාම. මික කා ජාහිඳිටව ප්රවර්න ට” ිලිබඳහ වයතියේට ගදද ම.ම මෙෙ ගදීජ මෙෙ වයතියේට ල ිබන්ත දඳ
ි්  ග් දමේේ ෙත . නමේ අෂව තද ේ ව තයේ ගතන කාදට්  ජෙඟ ක්රෙමටන්ත විකාය ට වනු තතයි උද අෙ
ඳදමතොමනෝ ල  ම.ම
මෙහි. ගතමග් ග් දමේේ මඳද ීද ිනීෙ උමදජ උපු ිනීේ ජී උදීනණටන්ත ගත විනින්ත මෙෙ ප්රකාය ට ල ද
ි ීන ද අව ගතන වඩ්  ගවනනණට කාද යුල  කාරුණ ේ මෙෙ වයතියේට ජීභගී වුවන්තමග් නි්  ල ද
මෙන්තෙ ීදව්  ල දද මුවින්ත ම ොබිණු මතොනල රු ඕ ් තනේ තවයේන්ත
තයේ ඳවටම
උි්  තඩේ ජී ිලළිි්  වයවීනටන්ත ිලිබඳහ මෙෙ ප්රකාය මඑ මුය තනෙර්වට මෙෙගින්ත ටේ කිනි ගදීජ අ බඳ
නි්  ල ද කා ව්ද.ෙටම මෙෙ ප්රකාය ට කිටව තකකා බඳමග් ජන්තදර්භට ිලිබඳහ මීොහ ව හෙ අ ත් ම්  බඳ
ල දෙටම ්ඳවින්ත ගත විනින්ත මටෝජිත මෙෙ වයවීනටන්ත බඳ උිතත ේට ක න්ත ීඩිජව භවිත කිරීමේ විමේෙ
බඳ භනටම

9

උිත් ලංප ඩම් ලංවශ ලංපිළිිත් ලංලයලශ රය්
මෙෙ වයතියේට ්රිට් ෙකා කිරීමේ. ගත විනින්ත ීඳු  ිනු දබ උි්  තඩේ ජී ිලළිි්  වයවීනටන්ත
ප්රන ම් ෙවන්ත තී අ ට ම්  මෙහි. වර්ි කාන ද අව තතම
1.
2.
3.
4.
5.

ජාවදටන්ත ජහී ගවකායට ත  ිනීෙම
විවන මික කා ප්රජවන්ත ්කාෙ තදටකා මි ඒෙ
තීනණ ින්ත වුන්ත ජීභගී කානව ිනීෙ
ළෙ ජී තරුණ කාණ්ඩටේ ජීභගී කානව ිනීෙ
ෙනයට ජීභගී කානව ිනීෙ

ගන්තතර් මික කා ීමුවන්ත තව් ව ගදීජ හුවෙරු කාන ිනීමේ ජෙජව උතට ෙර්ගිකා ජදජෙ මෙෙ
ප්රකාය මඑ තසුව තීියිබ කාන තතම
ඉීත ද අව තයේ නිටලුෙ ම් ෙවන්ත මෙෙ ප්රකාය මඑ ජන්තදර්භට ල ද නි ීඳුන්තව . තීියිබ කාන තතම
ඉන්තතසු ් අ ් අ ම් ෙවන්ත ට ම්  උි්  තඩේ ජී ිලළිි්  වයවීනටන්ත මීළිදන. කාන තතම ගවජ වයමටන්ත
ිලළිි්  වයවීනටන්ත ගදද . දර්ය ට අ ද මෙහි ද අව තතම
මෙෙ ප්රකාය ල ද ද අව තයේ උි්  තඩේ වයතියේට ජීභගී ව ියජරි අ කාණ්ඩටේ හි න ් ෙකා ජී ඍ ් ෙකා
ග් දමේේ ම.ම උි්  තඩේ ිලිබඳහ මකාො මජේ. න ් ෙකා ම ොව ග් දමේේ ඉියරිමඑ. ගවෙ කාන ිනීෙ ිත ීකි
්රිටෙර්ි ද ද අව තතම
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1. වාල යය් ලංවාශ  ලංඅලව ය ලංප  ලංිැනීම.
ජාවද (Dialogue) ට වච ට ජ. ත් ම්  ග්රීකා වච ව Dia (ගතරින්ත) ජී logos ( වච මීෝ ගදීජ අ) ට
වච යුිදට ්කාල  වීමෙ. ම Wම ගයිජ අ මෙට ගර්ව ින්තව ත් ම්  “ ෙියී්  ගදීජ අ, නිට දන්ත ජමුහිකාව

නිතීමෙන්ත නිදු කාන ජේභෂණට අ ටනුමවනුයිම නිට දන්ත ්කාල මවන්ත නිදු කාන ටන්තම න්ත ගදීජ වන්තමන්ත
කිනිමවකුමග් තීනණට ගවජ තීනණට ම ොව ඳවයිම මෙහි. බඳ . යිතතවෙ නිදු වන්ත ගතීන, විට ීකි
ජේභවිතවට ිලිබඳහ ජදකා ඳදයි”3
මෙෙ වයතියේට ල ිබන්ත ගත දද ග් දමේෙ වුමඑ විවන මික කා ප්රජවන්ත ගතන ජාවදටන්ත නිදු ව ත් ම්  ඉත ග ත
වයමටන්ත ඳවයිම ගත මෙට දකින්තමන්ත මික කා කාණ්ඩට අ ගතන ගජී ටන්ත ජී ප්රචණ්ඩ නිදු වීේ වද අව ිනීෙ
යේබුණු ගවජවවන්ත මඳොමීොෙට අ මෙෙගින්ත ෙඟ තරුණු ඳවයිම

ප්රතයම. අෂණට
ඉඩ ජදීමෙ මික කා
ප්රජවන්ත ගතන ජන්ත. ම.ද ට ඉඩ ජදජයිම
්මෙන්තෙ තෙ ප්රජම. ග
යතවට තීවුරු
කාන ිනීෙ ද ්ට දටකා ම.ම මික කා
ගජී ටන්ත ජී ්හි මද බීජටන්ත ිලිබඳහ
ප්රජවන්ත ල ද පු්දිද ග් දමේේ ජකාච්ඡ
කිරීෙ ් 
්ෙගින්ත
. ර්ෙණ් ෙකා
ප්රම.යට අ දඳ ිනීෙ ්  ්ට ෙි ීජන
ජදජයිම මෙඳඳු . ර්ෙණ් ෙකා ජකාච්ඡ
තෙන්ත ල ද ගම කු්  මික කා ප්රජවන්ත ි
තයේ දුර්ෙත ිලිබඳහ මෙන්තෙ මික කා
ප්රජවන්තහි විවින් වට ිලිබඳහ තෙ ප්රජව ල ද
වියද ිලරිජ අ
මවත ජන්ත. ම.ද ට
කිරීෙ ද ගවකායට අ ජදජයිම ්ෙගින්ත තෙන්ත ීඳු  ිනීෙ
ිලිබඳහ වත නිත ඳලීෙ මෙට ගවජවව අ කාන ිත ීකාම

ගතීසු ගම  අ මික කා ප්රජවන්ත වයවීනටන්ත

උිත් ලංප ඩම් ලං ලං
මික කා ජාහිඳිටව ප්රවර්න මටන්ත ප්රන වයමටන්ත උි්  තඩෙ අ වුමඑ ජාවදටන්ත ජහී ගවකායට අ ජතයීෙ
ලදදයි ජීභගි් වටකා ජෙ වි ෙ ඉඩ ජදජ ඳවයිම මෙඳඳු ගවකායට අ ජතයීෙ ගම  අ මික කා ප්රජවන්ත
ිලිබඳහ ගවමඳෝනට අ තයේ කිරීෙ ද ඉවී ම.ම
මෙෙ වයතියේට ල ද ගවකායටන්ත ජතයීෙ මනේභ වුමඑ වයතියේට ්රිට් ෙකා කාන ේට ක න්ත මෙට ජේඳන්තන වු
වි් යේකාටන්තමි. ම මෙෙ කාණ්ඩටෙ ගේතන, ි ද ජී මකාොළඹ ට ප්රම්දය විබන්ත විවන මික කා කාණ්ඩටේ
. මටෝජ ට කානක න්ත පුජය, පුජකා, නජය . දනරී ජී නිවි ජෙජ මකාො ජකාරුවන්ත ජීභගී වු. ම
තීත ද අව තයේ තඩේ ෙගින්ත උ අත ප්රයේලද දඳ ිනීෙ ින්ත  දද උතට ෙර්ි තීද තතම
ඉනව ලං ි ලං වණ්ඩ යම් ලං ල ලං වම ත, ලං වාව්වෘතිව, ලං ම්ධථිව ලං වශ ලං ේේප ප ලං ව්ය්ධභය ලං අලේබෝන ලං වර ලං ිැනීම
වි් යේකාටන්ත ල ද වියවජට වි  කාන ව තෙණ අ ම ොව වඩ් ෙ සුදුසු ්රිටකානකාේ මෙො වදයි මතෝන මබේන
්රිට් ෙකා කිරීෙ ද මතොළඹවයිම
3

Isaacs, W. (1999). Dialogue and the Art of Thinking Together. Doubleday: New York. page 19.
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ෙ ව හික කාේ ජන්තදර්භට ල ද මු





ඳජ ි්  වශභ ගිත්ල ලංරේශය තීත ගවජවවන්ත ජහී උතජතේභ ම.ම

ප්රජවන්තමග් ගභිදෂටන්ත කුෙ අදයි ද මි වඩ්  ලදදයි මදජ කා යුල  කිරීෙ ීකි වීෙ
ෙ ව හික කාේ ි ළු කුෙ අදයි වඩ විචන් ෙකාව වියම ෂණට මකාො ඒ ජහී සුදුසු උතට ෙර්ගිකා
ජදසුේ ජකාජ කිරීෙ
මිෙ, ජයේට ජී මර්ථිකා ජී ජෙජට මඳ.ේ ඉ අෙව මිොජ වඩ විවින් වටකින්ත යුල  කාණ්ඩටෙ අ
ජෙඟින්ත කා යුල  කිරීෙ
ි ද, මකාොළඹ ජී ගේතන පුහුණු කානවන්ත න්ත ඉ අෙ. න්තෙ ගවමඳෝන කාන ි්  කාරුණ අ වුමඑ ෙ ව
හික කාේ ජී මික කා ජාහිඳිටව ිලිබඳහ ජීභගී වන්ත න්ත උ න්තදු කානවීෙ
ේ ්ට වඩ විම ෝද ජ කා
ජී තයේ ම ොින්තව ්රිටකානකාේ නිදු කාද යුල  ඳවයිම ්ෙ . ජෙ මඳොමීොෙට අ ීමු වීේ නිදු කාන
ද්දම්ද මෙෙ මික කා කාණ්ඩටේහි ජාජකාියේකා උ් ජව ජී මික කා උ් ජව තව් මව ගවජවවන්ත
වද.ටම මේ ගයුරින්ත නිදු කාන දද ජීභගි් ව තර්මඑෂණ ්රිටවිබට පු්දිද දනුෙ ජී ග් දමේේ මඳද
ීද මි ්ෙගින්ත ගන්ත ජෙජිකාටන්තමග් වියවජටන්ත ජී වනා කාේ ිලිබඳහ වත නිත ඳලීෙ
ගවජවව අ නිට දන්ත ෙ දඳ මද ද.ම

ම පල ලං හික වම් ලං රේශය ට ම්  මඳොමීොෙට අ ිටුේ තයේ කානව ප්රය විජඳීෙ ක්රෙ ම්දශීට නීයේ ත්දනයේට
ට ම්  ්රිට කිරීෙ උ් ජී කිරීෙ ල ිබන්ත මඳොමීොෙට අ ි ළු පු්දිදටන්තට ම ොකාන වයජ ටකා ත්  ම ොවී
විජහ ිනීෙ ීකි වු. ම
ජාවදටන්ත ජහී ගවකායටන්ත ත  ිනීෙ කාදට වනා  මෙවදෙකිම ්මී්  ්රිටවිබට ිද ට
කානවීෙ උ් ජී කිරීෙ ජ්ෙවි ෙ ලදදයි ම ොවිට ීකාම

ක්රෙට ඉ අෙන්ත

පිළිිත් ලංලයලශ රය් ලං
මෙෙ වයතියේට පුනව ෙ ඉමිනුේ ්රිටවිබට මනෂිත ගවකායට අ ත  .ෙ ජාවදට ජී ප්රතයම. අෂණට නිදු
කාද ගතන ්ෙගින්ත පුහුණුකාරුවන්ත :
ඉද අකා ිත කාණ්ඩටේ වද ජෙජ, ජාජකාියේකා, මර්ථිකා ජී ම්දයතද
වු. ම

ජන්තදර්භට ගවමඳෝන කාන ිනීෙ ීකි

ජීභගි් ව ප්රම.යට ට ම්  තෙන්ත දද ග් දමේේ ෙත ෙ ව හික කාේ වද ගදළ ි ළු විචන් ෙකාව
වියම ෂණට මකාො ්ෙගින්ත . ර්ණට කාන දද ප්රයේලද ග් ත්  කානිනීෙ උතට ෙර්ිටන්ත ගනුිෙ ට කාද
ීකි විටම
ෙ ව හික කාේ ප්රම.යට ට ම්  මඳොමීොෙට අ ි ළු පුදිදට ට ම ොකාන විජහ ිනීෙ ඉඩ ජදනිණිම

වාල යය් ලංවාශ  ලංඅලව යන ලංප  ලංිැනීම
පිළිිත් ලංලයලශ රය් ලංවාශ  ලංඋය ශරය ලං
දීේ තජ වද නිදු කාන
ඒව ගතන ,

දද ්රිටකානකාේ වද. මකාොළඹ කාණ්ඩටෙ ජීභගි් ව ප්රම.යට භවිත කාන

ද.ම
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තෙන්ත දද ග් දමේේ තසුමනන්ත වඩ හිතකාන ඉමිනුේ ්රිටවිබටකා ජී සුන අත ත ජාවදට අ ජහී
ගවකායට අ ත  ිනීෙ කාණ්ඩටේ ෙර්මිෝතම්දය ටන්ත ිලළිමටළ කිරීෙම මෙෙ ෙර්මිෝතම්දය ටන්ත
ගතන ,
o ගම කා කිට මදට ජවන්ත .ෙම
o ජීභගි් වට ල ිබන්ත ගම කා ගදීජ වද 100% ිරු කිරීෙම
o ්රිටකානකාේ ගතනල න. ජාිෙ දුනකාව විජන්තධි කිරීෙම
o ගන්ත ගමටකුමග් මජේටරු ින්තමන්ත ේ ්ට ගදළ පු්දිදටමග් ිබඛිත ගවජනට දඳ ිනීෙ ජී
ඒව ගන්තතර්ජදමඑ ජී ප්රකාය ටන්තහි
සුදුසු තරි්දමදන්ත මඳද ීද ිනීෙම
ජීභගිවන්ත න්ත ගන්ත ගට ජෙඟ කා යුල  කිරීෙ
ගවජවව දඳ .ෙ, බවුම ොවුන්තමග් ීකිටවන්ත
මෙන්තෙ දුර්වදත ගවමඳෝන කාන ිනීෙ ජී ්ෙගින්ත
වඩ ලදදයි කාණ්ඩටේ ්රිටවිබටකා
මටොමු
කානවීෙම
තීසුකාේ ජතටන්තම කු/ පුහුණුකාරුමවකු වයමටන්ත
තෙ කාණ්ඩටෙ මෙෙ ්රිටවිබට ල ද ඉියරිට ිෙන්ත
කානවීෙ ජී කාදට ජී ගවකායට ල ිබන්ත බවුන්තමග්
ග් දමේේ ජී ප්රතයම. අෂණටන්ත මඳද ීද
ිනීෙ මටොමු කානවීෙම
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2. ිශලන ලංමික ව ලංරත ල් ලං ලංඑවම ලංයවට ලංේිප ලංඒම ලං
“මෙෙ වඩජ ී

ෙඟින්ත ෙ ගම කු්  මිේ වද පු්දිදටන්ත ෙව ීඳුන්තව .ෙ ගවජවව දබුණම
ගිල ක න්ත මතන ීමෙ ජහිත ඉඩකායි හිනාමඑම ්මී්  දන්ත ගත ්කාල  වී වඩ කාද ීකියිම කාිබන්ත ගිල ත. 
ත. ව හිනාට්  දන්ත ගත ජද ිතව වඩ කාද ීකියිම මෙට ගමේ ග ිතට මවනුමවන්ත ි්  ටීත් 
ිලටවන අ”
තජ

විදුී තයේවනමට අ , මකාොළඹ වඩමුළුව

ජීභගිවුමව අ

මෙට ගත ීමුව ් අ ජවටා-ප්රතය අෂ නිදුවීෙකිම ්මී්  විවින මික කා කාණ්ඩටේ වද පු්දිදටන්ත ්කා
තදටකා මි ඒෙ ජෙවි ෙ තීසු කා යු් ත අ ම ොම.ම විමයේෂමටන්තෙ දාකාව ව.  න කා විවන
මික කා කාණ්ඩටේ වද පු්දිදටන්ත ගම  අ මික කා කාණ්ඩටේ මවත ගර්වව්  මදජ වි  වයමටන්ත
. නවනණට වී තම

උිත් ලංප ඩම් ලං
ජන්ත. ම.ද ට ජහී ගවකායට ත  ිනීෙ ජී ්කිම කා ගතන ගවමඳෝනට වි  ියයුණු කාන ිනීෙ
විවින මිේ . මටෝජ ට කාන ්රිටකානකාේ ිණ ව අ නිදු කාන ද.ම






ගම කා ිරු කිරීෙ වදි් ටම ්මෙන්තෙ ගම කු්  මික කා ව් ිලළිමව්  ිලිබඳහ ද නිටීෙද ඒව
ගිට කිරීෙද වදි් ටම
් අ ් අ මිේ ගභයන්තතනමඑ තයේ මව ජකාේ ගවමඳෝන කාන ිනීෙද ගන්තතර් - මික කා
ජීවනව ට වි  ියයුණු කිරීෙ ෙමීෝතකාරී
ම.ම
මික කා ප්රජවන්ත ගතන ගවමඳෝනට වි 
කිරීෙද ගවියවජට යේ කිරීමේ ක්රෙම.දටකිම
ජඳදතවන්ත තයේ කාන ිනීෙ, විමයේෂටන්තෙ
ගන්තතර්- මික කා ජේඳන්තදත තයේ කාන ිනීෙ
කාදට අ ිත ව කා යු් තකිම
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පිළිිත් ලංලයලශ රය් ලං ලං
විවින මික කා ප්රජවන්ත ්කාෙ තදටකා මි






ඒෙ ජහී තීත කාරුණු වදි්  ම.ම

විවන මික කා ප්රජවන්ත ීමු වීෙ , ජාවදමඑ මට.ෙ ජී ජේඳන්තනත මිොඩ ි ිනීෙ
ගවජවවන්ත ජදජ .ෙම
විවන මික කා ප්රජවන්ත මුණ ිීමෙ මතන ් අ ් අ ප්රජවන්ත ඒ ජහී සුද ේ වීෙ ටේ කිනි
කාදට අ දඳ .ෙම මෙෙ ටේ කාදට අ දඳ .ෙ ටන්තම න්ත ගදීජ වන්තමන්ත ගම කු්  ප්රජවන්ත
ජෙඟ සුීදව කා යුල  කිරීෙ න ් ෙකා ෙ ජකින්ත යුල ව සුද ේව තක ණීෙ ඉඩ දඳ .ෙයිම
මෙෙ ්රිටදෙට ජීට තද කානතයි නියේට ීකි මික කා ටකාටන්ත මතෞ්දිිබකාව මුණ ිීම,
ජකාච්ඡ කාන බවුන්තවද මෙෙ වයතියේට ජේඳන්තන කානිනීෙම
නිටලුෙ මික කා ප්රජවන්ත ගතන ගම  අ මිේ ිලිබඳහ ගවමඳෝනට ජී ්ෙ මිේ වද ග
ය ව
ව් ිලළිමව්  ිලිබඳහ ටේ කිනි ගදීජ අ දඳ .ෙම

ිශලන ලංමික ව ලංරත ල් ලංඑවම ලංයවට ලංේිප ලංඒම
පිළිිත් ලංලයලශ රය් ලංවාශ  ලංඋය ශරය ලං
්කිම කා ීමුව, ජාවදමඑ මට. ජේඳන්තනත මිොඩ
මෙට කාියෙ උදීනණටකිම

ි ිනීෙ

ිලු කාණ්ඩටෙ ි්  ්රිටෙර්ි

ිලු කාණ්ඩටෙ ගවජවවන්ත ිණ වකා. විවන මික කා
ප්රජවන්ත ීමුවීෙ ජහී ්රිටකානකාේ ිණ ව අ නිදු කාන
ද.ම මෙෙ ්රිටකානකාේ ගතන , වනකා. නිටලුෙ මිේ
. මටෝජ ට කාන කාණ්ඩටේ මික කා, පුජ. ට ජව
නඹීෙ මි ටෙ උදීනණට අ මදජ ද අවිට ීකාම
උ අත ්රිටකානකාෙ ජීභගී ව ගමටකු ඒ ි
කාද
ජහී  අ තීත ද අම.ම

“ෙෙ ජිවිතමඑ තළමු වන තන්තජද අ ල ද ගිටම ඳයිඳදට ි

ිලිබඳහ ීහ්රුවම ගම කු්  මිේ වද ගට්  ව

ඉමි ි් තම විවන මික කා උ් ජව
පු්දිදටන්ත ජෙඟ ෙෙ ්කා වි  මවද හිනාටම”

මෙහි. කාණ්ඩටේ ගවමඳෝන කානි්  කාරුණ අ වුමඑ ගමේ අත ත ප්රයේලද දඳ ිනීෙ
ේ ඒ ජහී
ගවයය කාදට දඳ ියට යුල  ඳවටම මෙහි. උ අත ්රිටවිබන්ත ජහී ජීභගී වීෙ ගමේ අත ත පු්දිදටන්ත
ීඳු  මි කාණ්ඩටේ ීමු වීේ වද ප්රවෙමටන්ත බවුන්ත පු්දිිබකාව මුණ ිීම කාතඳජ කාන බවුන්තමග්
උ න්තදුව වි  ියයුණු කානවීෙ උ් ජී ින්ත  ද.ම මෙට කාදට ගයේයයින්ත වට ව කා යු් ත අ වුවද
මෙෙ ්රිටවිබට ගවජ මඑ. ප්රන මිේ ීතනෙ . මටෝජ ට ව තරි්දමදන්ත පු්දිදටන්ත 53 මදම කු
කාණ්ඩටෙ ජීභගී වී යේබුණිම
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3. තීරය ලංි්පවු් ලංවශභ ගී ලංවරල  ලංිැනීම ලං

මෙහි. තීනණ ින්ත වුන්ත වයමටන්ත ජදකා ඳලුම. ජයේකා ජී ප්රම්දශීට ේට ක න්ත ශ්රී දාකාම. මික කා
ජීවනව ට ිලිබඳහ තීන්තදු තීනණ ිනීමේ ඳදට අ තයේ විවින තනයේනමේ පු්දිදටන්තටම මෙහි. තීනණ
ින්ත වුන්ත මදජ ඡන්තදමටන්ත ත්  වුනු ෙීජ . මටෝජිතටන්ත, මටත ප්රන. න්ත ( නජය ම ොව ජාවින
වද, තජ වද), නජය මටත වද ප්රන. න්ත ජී මික කා ටකාටන්ත ගට්  විණිම
මෙහි. ගවනනණට කාද යුල  ප්රන ෙ මදට ේ තීනණ ින්ත වුන්ත මෙෙ වයතියේට ජේඳන්තන කාන ිනීෙ
ගත මුද නි ෙ දවන්තත ගභිමටෝිට අ වුනු ඳවයිම මෙහි. ්ඳඳු තීනණ ින්ත වුන්ත ජෙඟ කා යුල  කිරීෙ ජී
්ව.  කා යු් තකා වි  කාදට අ ිත වීෙද ි ළුව අ විණිම ජෙීන මික කා ප්රජවන්ත ල ද මෙඳඳු තීනණ
ින්ත වුන්ත ිලිබඳහ වි  ප්රජදට අ ම ොෙයේ . ජෙ තීනණ ින්ත වුන්ත ල ද මෙෙ වයතියේට දටකා වීෙ
ිලිබඳහ යේබුමන්ත ම ොතීන්ත මකා තටකිම මෙඳඳු ඳන මකාොතනේ තවයේටද පුහුණුකාරුවන්ත කාණ්ඩටෙ
විවන තදමඑ තීනණ ින්ත වුන්ත වයතියේට ජේඳන්තන කාන ිනීෙ ජේ  වු. ම උදීනණට අ මදජ
ගේතන කාණ්ඩටෙ ප්රම්දශීට ම කාේ මකාෝට ය ේට මේ . දදරුවන්ත ජී මික කා ටකාටන්ත මෙට
ජේඳන්තන කාන ි්  ගතන මකාොළඹ කාණ්ඩටෙ ඉරු ිය තජ වද ප්රන. න්ත මෙට දටකා කාන ි් ීම
උිත් ලංප ඩම් ලං ලං
තීත ගත උි්  තඩේ මදජ ද අව ත් ම්  තීනණ ින්ත වුන්ත ජේඳන්තන කාන ිනීමේ. ජදකිට යුල 
ගදීජ කිහිතට අ ිලිබඳහවටම
 „කාවුරු මතෝන ිත යුල ද ටන්ත ‟ මෙහි. වයතියේමඑ ජර්වකා් වට තීනණට කාන ජනකාටකිම
බවුන්ත ජෙඟ ජර්වකා මදජ කා යුල  කිරීෙ
ේ
o ව්ය්ධභ ලංිශ්ේේයයන ල ිබන්ත ියජරි අ ේට ක න්ත තීනණ ින්ත වුන්ත ීඳු  මි වඩ් 
. වනිය පු්දිදටන්ත ී ජේඳන්තන විට යුල ටම
o තළමුව බවුන්ත ජේඳන්තන කාන ි්  තසු වත ඒ ජහී ප්රයේචන ද අවීෙ බවු
රම යලත් ලංව යන දඳ ියට යුල ටම
o තීනණ ින්ත වුන්ත මුිබන්තෙ ීමුවීෙ තෙන්ත ද
ය්ප  ලං පුේිය් ලං වශ ලං ත ය්ේේ ලං
උපේයව් ජී ජීට දඳ ිනීෙ වදි් ටම
 ප්රජව, නජය ජී මික කා ේට මේ තීනණ ින්ත වුන්ත, වයතියේට මනේභමඑ නි ෙ ජේඳන්තන කාන
ිනීෙ වයතියේට ගවජ මඑ. ප්රතය අෂ ප්රයේලද දඳ .ෙ මීේල ම.මතීත ද අව තයේ කාරුණු
තීනණ ින්ත වුන්තමග් න ් ෙකා ෙියී්  වීෙකා මීේල  කානණ ම.ම ජඳවින්තෙ ඳද කාද
වයතියේට ිලිබඳහ උ්දමටෝගිේ  „තීනණ ින්තම  අ‟ ග. වර්මටන්තෙ මෙෙ වයතියේට ගදද ප්රජව
ල ද ප්රවර්න ට . තයේන්තෙ දටකා ම.ම
o වයතියේමඑ ඉද අකාට ජී තීනණ ින්ත න්තමග් කාර්ට භනට ගතන ජේඳන්තනතවට අ තයේ
කිරීෙ, වයතියේට ල ද බවුන්තමග් ඳඳීෙ තීවුරු කිරීෙ මීේල  ම.ම
o මනේභමඑ නි ෙ තීනණ ින්ත න්තමග් . දට ජී ග් දමේේ ිලළිි. ෙ ද වයතියේට ිලිබඳහ
බඳමග් ගභිප්රට තීවුරු වීෙ මීේල  ම.ම
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o තීනණ ින්ත න්ත වයතියේට ල ද බවුන්ත ජීභගී විට ීකි යකායතවටන්ත මෙො ව දයි
ීඳුන්තව .ෙ , මෙෙ වයතියේට ල ද තෙන්ත ජීභගී විට ීකි වතජරිට කුෙ අදයි මතෝන
ිනීෙ ඉඩ ජදජයිම
o වයතියේමඑ විවින ිලටවනටන්තහි. තීනණ ින්ත න්ත ජෙඟ ් අ වී තසු විතනෙ අ නිදු කිරීෙ
වයතියේට ජේඳන්තනමටන්ත බවුන්තමග් උ න්තදුව ම ොකාඩව තව් ව ිනීෙ මීේල  ම.ම
තීනණ ින්ත න්ත ජෙඟ ජේඳන්තන වීෙ මතන ඒ ිලිබඳහ දි ව ් ඳ ි්  ඳදමතොමනෝ ල /නියේවිිබ
නහිතව ටෙ තීනණ ින්ත න්ත ජෙඟ කා යුල  කිරීෙ තීසුවකිම

පිළිිත් ලංලයලශ රය් ලං
තීනණ ින්ත න්ත වයතියේට ජෙඟ ජේඳන්තන කාන ිනීෙ තීත කාරුණු වදි්  ම.ම







තීනණ ින්ත න්ත ීමුව මු ෙ ගවජවම..ෙ තෙන්ත ජී වයතියේට ිලිබඳහ ීඳුන්තව .ෙ අ නිදු
කිරීෙ වදි් ටම
තීනණ ින්ත න්ත ජෙඟ ජේඳන්තන
වීමේ.
ජයේකා
තදමඑ
පු්දිදටන්ත මතෝන ිනීමේ
ීකිටව අ තවතී
ේ ්ට
වදි් ටමඋදීනණට අ මදජ
ගේතන කාණ්ඩටෙ මවත ගේතන
ියජරි අකාමඑ නජය . දනරීන්ත
ීමුවීෙ ිබිලට අ ජ වර්ගිකා
ගනයට ට ජහී ව ජතයන්තතන
ම අන්ත්රට (ICES) විනින්ත . කු් 
කාන යේබුණිම
තීනණ ින්ත න්ත
වයතියේට
මවනුමවන්ත දඳ ියට ී අම අ මෙො ව දයි මජොට ඳද ඒ ජහී බවුන්ත විකා ත දඳ .ෙම
වයතියේට මුද නි ගවජ ට මත අෙ තීනණ ින්ත න්තව ජීභගි් වට උ න්තදු කානවීෙම
තීනණ ින්ත න්ත වයතියේට මකාමනහි ජීභගී වීෙ උ න්තදු ව විවින ජනකා ීඳු  මි
(උද:කාදට, උතමටෝජයතවට ජී ම්දයතද ජ වනෙ ) ඒ ්කිම කා විවන ප්රම.යටන්ත දඳ
ිත යුල  ම.ම

තීරය ලංි්පවු් ලංවශභ ගී ලංවරල  ලංිැනීම ලං
 ලං
පිළිිත් ලංලයලශ රය් ලංවාශ  ලංඋය ශරය ලං
වයතියේට මනේභමඑ නි ියි ෙ, ගේතන කාණ්ඩටෙ මික කා ිටුේ . නකානණමටහි ද විවින තදමඑ
ඳහු වින තීනණ ින්ත න්ත ජීභගී කානව ිනීමේ ගවයයතවට ද නිනාටීම
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මෙහි. මික කා ජී ප්රජ මුිබකා මටත වද ටකාටන්ත වයතියේට මුළු ම ෙ ජව දටකා් වට දඳ .ෙ
කාපී මතම
කාරුණකිම මෙහි. කාණ්ඩටෙ, ම අවද/ ජමුී ීමුවීේ ල ිබන්ත ජී ගවිධිේ  ජකාච්ඡ ීනී
මෙෙ ටකාටන්ත ජෙඟ කා යුල  කාන, බවුන්තමග් යකායතවටන්ත ගවමඳෝන කානමි බවුන්ත ජෙඟ ජේඳන්තන
වීෙ කා යුල  කාන ද.ම
නජට ජෙඟ කා යුල  කිරීමේ. තරිතද වුීමඑ ධුනවිබටද ගනයට ට කාන ද.ම මෙහි. කාණ්ඩටෙ
තළමුව ප්රම්දශීට ම කාේ මකාෝට ය ේට මේ . දනරීන්ත4 ජෙඟ ජේඳන්තන වුනු ගතන ඉ.  අබි් මතන්ත
මෙෙ . දනරීන්ත බවුන්තව නජය ධුනවිබමඑ ඉීද තද මවත මටොමු කාන ද.ම මෙෙගින්ත තරිතද වුීට
ල ද මඳොමීෝ මදම  අ මෙෙ වයතියේට ජී ්හි කාර්ට භනට ිලිබඳහ මඳොමීෝ ම්ද ද ි් ීම
මෙහි. වයතියේමඑ ්රිටකානකාේ, ප්රම්දශීට ේට මේ නි ( ප්රජ මුිබකා ්රිටකානකාේ) ජයේකා තදට මත අ
(වි් යේකාටන්තමග් ජනි) ඉියරිට ට්ද. නජය . දනරීන්තමග් ජීභගි් වටද ඒ ගයුරින්ත ඉියරිට මි ට ද.ම
වි් යේකාටන්තමග් ජනිවනටන්තහි. ියජරි අ ම කාේ මකාෝට ය ේට ක න්ත . දනරීන්ත ජේඳන්තන කාන ිනුණු ගතන
බවුන්තව වයතියේමඑ ඉියරි ිලටවනටන්ත ිලිබඳහ දනුව්  කාන ද.ම ්ෙඟින්ත ියජරි අ ේට මේ . දනරීන්ත මෙෙ
වයතියේමඑ වදි් කාෙ ිලිබඳහ ගදීජ අ දබුණු ගතනෙ තෙන්තමග් කාර්ට භනට කුෙ අ විට යුල ද ටන්ත ිලළිඳහවද
ගදීජ අ දබුණිම ඒ ගනුව ගවජ ්රිටකානකාෙ ජහී බවුහු නිටලු මද  ජීභගි වුණු ගතනෙ ්ෙඟින්ත ඳහු වින
මකාො ජකාරුවන්තමින්ත ජදුණු කාණ්ඩටෙ අ ෙඟින්ත ි ළු ගර්බුද ඳව ත්  ම ොවී විජහ ිනීෙ ෙඟ ජදනිණිම

4

ජාවර්න

. දනරීන්ත, ජාජකාියේකා . දනරීන්ත, ඉඩේ . දනරීන්ත
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4. ෂම  ලංවශ ලංරුය ලංවණ්ඩ යම් ලංවශභ ගී ලංවරල  ලංිැනීම ලං
් අජ්  ජතීන්තමග් ළෙ ගයියේවනිකාේ ිලිබඳහ ප්ර ේයේට (1990) ළමුන්ත ජී තරුණ කාණ්ඩටේ ජේඳන්තන
කාන ිනීමේ ලදදයි ක්රෙ ජී ඒ ිලිබඳහ ගවමඳෝනට අ දඳ . තතම මේව ගතන වඩ්  මීොඳින්ත ජවන්ත
.ෙ5, උතම්දය ෙට ්රිටවිබ ජී ළමුන්ත ජී තරුණ කාණ්ඩටේ ්රිටකාරී ජෙජිකාටන්ත වයමටන්ත
ජේඳන්තන කාන ිනීෙ ට ියට ගට්  ම.ම
ළමුන්ත ජී තරුණ කාණ්ඩටේ වඩ් 
ගර්වව්  මදජ මේව ජේඳන්තන කාන
ිනීෙ, බවුන්තමග් ඉියරි වර්න ට ජී
ජාවර්න ට ගතයන්තතමටන්තෙ වදි්  ම.ම
බවුන්තමග් මෙෙ දටකා් වට ීනී පු්දිිබකා
වර්න ට මෙන්තෙ ප්රජම. ජෙි්දධිටද
ජ අෂ්  ම.ම ්මෙන්තෙ මෙෙ ්රිටවිබට
ල ද බවුන්තමග් වියවජට, ජිව කුජදත
ජී ජම.ච්ඡ කා යුල  ිලිබඳහ තියීෙ අද
ඳදමතොමනෝ ල  විට ීකාම

උිත් ලංප ඩම් ලං
වයතියේට කාන මි ටමේ. තීත කාරුණු ළෙ ජී තරුණ කාණ්ඩටේ ජීභගී කානව ිනීෙ ලංජර්වකා
කානවීෙ මීේල  විටම
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ළමුන්ත ජී තරුණ කාණ්ඩටේ වද ගදීජ වද ජවන්ත .ෙ ගවජවවන්ත ජදජ .ෙම මකාොළඹ ජී
ිලු කාණ්ඩටේ නිදු කාන දද ්රිටකානකාේ වද. මෙඳඳු ගයුරින්ත . දීජ ගදීජ ප්රකාය කිරීෙ
තරුණ ජී ළෙ කාණ්ඩටේ වද ීකි විණිම
ජාජකාියේකා වයමටන්ත ගත අෂතයේ ජව වද ්රිටකානකාේ නිදු කිරීෙම
වටජ ිදමත ගයුරින්ත ්රිටකානකාේ නිදු කිරීෙම
මතෝන ි්  ්කාෙ කාණ්ඩටෙ අ ජෙඟ කාදට අ වඩ කිරීෙම
. යිතත මකාියේට අ මතෝන මි ඒ ගනුව වඩ කිරීෙම මකාොළඹ ඉද අකා ිත කාණ්ඩටෙ මදජ
මතෝන ිනු දබුම. ඉරු ිය තජ වද නිසු දරුවන්තවටම ්ෙ තජ වද විදුී තයේවරුන්තමග්
ගවජනට දඳ ිනීෙ මෙෙ කා යු් ත තීසු කානවීෙ මීේල  විණිම
දියය ෙනය ජී ජාජකාියේකා වඩජ ීන්ත මෙට මීේල  වුනු තව්  කාරුණකිම
මෙහි. ළමුන්ත වනා කාේ, යුල කාේ ජී ගයියේවනිකාේ ිලිබඳහ, ගම  අ මිේ වද ිරු කිරීෙ,
ඉවීමෙ ජී මව ජකාේ ම ොකිරීෙ ිලිබඳහ උින්තවීෙම
ළෙ ජී තරුණ කාණ්ඩටේ ත.  මකාො ජ අ ම ොව මව මව ෙ මි ජදමේෙම
ළමුන්තව වඩ්  ලදදයි මදජ ජීභගී කානව ිනීෙ සුදුසු මෙවදේ දඳ .ෙම උද: මතොනල රු,
ගනයත ට ජී පුනවනි හික කාේ

තහුේකාන්ත මද ව වඩ (හුදු යබේදටකා ), ගවමඳෝනමටන්ත යුල ව ජවන්ත.ෙ මෙට ගදළ ම.ම
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ජේඳන්තන කානිනීෙ
තර්දමේන්තල ව

සුදුසු වුීටන්ත ීඳු  ිනීෙ ම උද: තරුණ ජෙජ, මටොවුන්ත

පිළිිත් ලංලයලශ රය් ලං
ළෙ ජී තරුණ කාණ්ඩටේ ජෙඟ ලදදයි මදජ ජේඳන්තන වීෙ





ේ,

විධිේ  ජී ගවිධිේ  ගනයත ත්දනතීන්ත ගදළ නිටලුෙ ගුරුවරුන්ත ජනනර්ෙ ිලිබඳහ විෂට,
යුල කාේ ජී විමේේ ිලිබඳහ විෂටටන්ත ීඳුන්තව .ෙම (උද: ඉරු ිය තජ ) මෙෙගින්ත ගුරුවරු ජී
ළෙයින්ත ගම  අ මිේවද ෙත ඉවීමෙ ට . කානණ ජාවදට භජ ට කිරීෙ ඉඩ
ජදනිණිම ්මෙන්තෙ උ අත කාරුණු ිලිබඳහ ජාවදට . යිතත නමුවකා නි සුදුසු භෂව අ භවිත
කිරීෙ ි ද ජදකි ද ිනු දබිණිම
ගභිෙ ට, ඉවීමෙ ජී ජෙ තවට ිලිබඳහ කාරුණු ිලිබඳහ ජකාච්ඡ කිරීෙම
තරුණටන්තව තීනණ ිනීමේ ්රිටවිබට ජේඳන්තන කාන ිනීෙ ජී ජෙජ ්රිටකානකාේ ල ිබන්ත
ප්රජවමග් කා යුල  වද බවුන්තව . ර්ෙණ් ෙකා මදජ දටකා කාන ිනීෙම

ටකා් වට ිලිබඳහ ග් දමේේ,
ෙනුෂය
වනා කාේ
ිලිබඳහ
ග් දමේේ තීියිබව තද කිරීෙ
තයේ ීකිටව, විවින මිේ ිලිබඳහ
තයේ දනුෙ ජී ්ෙඟින්ත ්කිම කා
ගතන තයේ ජකාට දුරු කිරීෙ ීකි
වීෙ ජී ගම  අ මිේ ප්රජවන්තමග්
තරුණ කාණ්ඩටේ ජෙඟ ්කා
ිටී කා යුල  කිරීෙ ීකි වීෙ
ට .
කාරුණු
තරුණ
ටකා් වට අ තයේ කිරීෙ ජී
්ෙඟින්ත
මික කා
ගජී ට
. ර්ෙණ් ෙකා මදජ ිලළිල රු ියට
ීකි මීේල  කානණටම

ෂම  ලංවශ ලංරුය ලංවණ්ඩ යම් ලංවශභ ගී ලංවරල  ලංිැනීම ලං
පිළිිත් ලංලයලශ රය් ලංවාශ  ලංඋය ශරය ලං
ිැටලුල ලං
මකාොළඹ කාණ්ඩටෙ ග වනණට කාන ි්  කාරුණ අ වුමඑ ් අ ් අ මිේ ිලිබඳහ ජී ඒ ඒ මිේ වද
ව්  ිලළිමව්  ිලිබඳහ තයේ ග වමඳෝනට, ප්රජවන්ත ගතන ිටුේ වද මීේල ව අ ඳවයිම
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ිශවඳීමට ලංිත් ලංක්රිය  ලංම ්ධි ලං
මෙහි. කාණ්ඩටෙ උ අත ි ලුව විජඳීෙ උතට ෙර්ගිකා ිලවිසුේ ප්රම.යට මදජ මතෝන ිනු දබුම.
ඉරු ිය දීේ තජ වද ඉමිනුෙ දඳ නිසුන්තටම මෙහි. ගලුයේන්ත දඳ ි්  ෙ ව හික කාේ ිලිබඳහ දනුෙ
ජී „Play it fair‟ උතකානණ කා්ට දට6 මනනමටන්ත ඉරු ිය තජ ීතනකා ගුරුවරුන්ත 22 මදම කු
ෙ ව හික කාේ වනා කාේ ිලිබඳහ උින්තවීෙ ීකි විණිම
මෙහි. මෙෙ ගුරුවරුන්ත මෙෙ උතකානණ කා්ට දට තන්තයේ කාෙනට ල ද භවිත කාද යු් ම්  මකාමජේදයි
උමි ි්  ගතන නිසුන්ත විවින ෙ ව තරිජන ත් ් ව ට ම්  ිටුේ වළ අවීමේ ක්රමෙෝතටන්ත උමි
ි් ීම මෙහි. ෙ ව වනා  කාේ තසුමනන්ත (උද: ්කිම කා ිරු කිරීෙ ) විවන මික කා ප්රජවන්ත ගතන
ගවමඳෝනට මකාමජේ තයේ කානන්තමන්තදයි ටන්ත ගවමඳෝන කාන ිනීෙ බවුන්ත ීකි විණිම

රතිල ලං

ජීභගී ව මඳොමීෝ මදම කුමින්ත මේ ිලිබඳහ දබුණු ප්රයේචන න ් ෙකා ඒවටම ළමෙෝ ෙ ව ජනනර්ෙ
ිලිබඳහ ්ෙගින්ත ඉමි ි්  ගතන ( ිරු කිරීෙ, ිලළිිනීෙ, ගන්තතර්ග්රහ වීෙ, ජීමටෝිට, විවින් වට ිරු
කිරීෙ , ජනනණ් වට, විමේෙ) ්ෙගින්ත ප්රජවන්ත ගතන ගවමඳෝනට මකාමජේ වි  වන්තමන්තදයි උි් ීම
මෙට ජෙික ව ගුරුවරුන්තද ගන්තතර්-මික කා ිටුේ ිලිබඳහ ව දනුෙ අ විම ෝද් ෙකා මුහුණුවනකින්ත
දඳ ි්  ඳව මතම න්ත
යේබුණිම ් අ ඉරු ිය තජ ගුරුවනමට අ මේ ිලිබඳහ ද අව ගදීජ තීත තරිිය
ම.ම

“ ගත මේ ද අව ජෙ මදට අෙ ඉින්තවුම. ගමේ මික කා නමුම. නි යිම දන්ත ගිල

්කිම කා ගතන
ජන්ත. ම.ද ට තසුබිෙ අ වමග්ෙ ් අ ් අ මිේ ගතන ඳඳීෙ අ ද තවයේ වම දන්ත ගත මෙ ටීත් 
තණිවිඩට ගමේ දරුවන්ත ද දඳ මදන්ත
පුළුවන්තම”

Play it fair ළමුන්ත ෙ ව හික කාේ ිලිබඳහ ්රිටකානකාේ තසුමනන්ත ඉින්තවීෙ ීකි උතකානණ
කා්ට දටකිම මෙෙ වයතියේට මවනුමවන්ත මෙෙ උතකානණ කා්ට දට නිාීද ජී දක ළ භෂව
තරිවර්ත ට කානනු දබිණිම
6
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ම නයය ලංවශභ ගී ලංවරල  ලංිැනීම

5ම

ෙී ජ තව දනුෙ මවත ඍජු ප්රම.යටන්ත ම ොෙයේ ගවජවවන්ත වද. මදොව නිදු ව තල  ්මදනින්ත
බවුන්ත ගභිටජ මි ටෙ ෙනයට මවත තවමනන්තමන්ත ඳනතතද කාර්ට භනටකිම මෙෙ වයතියේට
ිලිබඳහ තල  ශ්රී දාම අට ජ තව මවත මි ටෙ වයතියේට දටකා ව නිටලු මද  ෙනය (
ජේප්රදයිකා ජී ජෙජ ජද) ී ජේඳන්තන වීෙ උ න්තදු කානනු දබිණිම
මකාොළඹ, ි ද ජී ගේතන කාණ්ඩටේ නිට දෙ ජේප්රදයිකා ෙනය ( පුව් ත්  ) භවිත කාද ගතන
්ට ජෙික ව මෆේජබු අ භවිතවද ද අ
දබිණිම
උිත් ලංප ඩම් ලං
ෙනය භවිතමටන්ත පුළු
ීකාම










වතජරිටකා ෙීජ තව දනුව්  කිරීෙ

තීත ද් උි්  තඩේ මදජ ද අවිට

ප්රන ප්රවීමඑ ෙනය ම ොෙයේ වි . ජී බවුන්ත ත අෂතයේ ව ගවජවවද. „ජෙජ ජද”
භවිත කිරීෙ ල ිබන්ත ෙී ජ තව මවත ඉ අෙ. න්ත ජී තීසුමවන්ත ජේඳන්තන විට ීකාම ්මී් 
මෙහි. ගත විනින්ත ගවමඳෝන කාන ිත යුල  කාරුණ ේ ජෙජ ජද පු්දිදටන්ත දනුව්  කිරීෙ
භවිත කාන ව මෙන්තෙ ්ට ල ිබන්ත දුෂෙ මනාිත/ කා කාත ද තීසුමවන්ත තයේන ට ඳවයිම
මෙහි. ් අ ් අ කාණ්ඩටේ වද මෆේජබු අ භවිත කිරීෙ ල ිබන්ත ෙී ජ තව මවත ප්රම.ය වීෙ
ඉඩ කාඩ දඳ දුන්ත ද ඳහින තර්යවටන්ත ඒ ජහී ද අව ප්රයේචන ිලළිඳහවද . නන්තතනමටන්තෙ
ගවන ට මටොමු මකාරිණිම
වර්තව අ මීෝ ෙනය . කුල ව අ ජකාජ කාන යේබීෙ ල ිබන්ත ජ ෙනයම..න්ත ගතන වනිය ගර්වකාත
ෙල  ම ොවීෙ මෙන්තෙ බවුන්තමග් ප්රජදට ිය  ිනීෙ ද ීකිටව දබිණිම
. වනිය ෙනයම..න්ත මතෝන ිනීෙ ල ිබන්ත මීොහ ෙනය මවනණට අ දඳ ිත ීකාම
ජෙජ ජද මෙන්තෙ මුද්රිත ෙනය භවිත කිරීෙ ල ිබන්ත පුළු කාණ්ඩටෙ අ මවත ිලවිනිට ීකාම
උදීනණට අ මදජ ගේතන කාණ්ඩටෙ මෆේජබු අ මෙන්තෙ ප්රම්දශීට පුව්  තත අ ව „The Tamil
Mirror‟ ල ිබන්තද ෙනය මවනණට අ දඳ ින්ත  ද.ම
“උග්ර ජී . දන්තිත- ශ්රී දාකාම. තයච්  යුන ජෙමඑ මික කා ප්රචණ්ඩ් වට” ට තර්මඑෂණ
වර්තව ල ිබන්තද මික කා . දීජ මවනුමවන්ත ෙනයට කාද ීකි කාර්ට භනටද ්ට නජට ෙගින්ත
. ටෙ ට මීෝ වනණට ම ොවිට යු් ත අ ඳවද තීියිබ කානයිම

“මමම මෙට මන අෂ කාද යුල යිම ගම  අ ෙනයටන්ත මවත ඒකාධිතයේ ඳදමඑ පීඩ ට මටමද කාද මෙහි
ගඩුව මදමීනිමටන්ත ිලනවිට ම ොීකිටම ඒ ගනුව ඳද කාද මික කා . දීජ ජී ෙනයමඑ . දීජ ්කා
් අව තවතීම”7
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පිළිිත් ලංලයලශ රය් ලං
ෙනයටන්ත ජෙඟ කා යුල  කිරීෙ තීත කාරුණු ගත වදි්  ම.





 අමෂේත්රමඑ . වනිය පු්දිදටන්ත ීඳු  ිනීෙම තෙන්ත කා යුල  කිරීෙ ීකි . වනිය ෙනයම..න්ත
ජී ෙනය මටත ීඳු  මි තීියිබ ෙනය මවනණට අ දඳ ිනීෙ කා යුල  කිරීෙ ජී
්ෙගින්ත වනිය ගර්වකාත ෙල  වීෙ තයේ ඉඩ ෙඟ ීනව ිනීෙම
කාිබන්ත ිලිබමටද කාන ි්  ෙනය . කුල ව අ තව් ව ිනීෙ වර්තකානණට තීසු ම.ම
් අ ් අ ප්රජම. නිනා පු්දිදටන්ත මෆේජබු අ ජී ්ටවි ර් ව.  ෙනය ජද භවිත කිරීෙ තයේ
ීකිටව ගවමඳෝන කාන ිනීෙ ජී බවුන්තමග් ්ෙ ීකිටවන්ත වි  ියයුණු කිරීෙ උතකාන කිරීෙම

ම නයය ලංවශභ ගී ලංවරල  ලංිැනීම
පිළිිත් ලංලයලශ රය් ලංවාශ  ලංඋය ශරය ලං
„ශ්රී දාකාව ල ද මික කා ජීවනව ට ප්රවර්න ට‟ වයතියේට ල ද. ජීභගිවන්ත න්ත ගතන ජේඳන්තනට
තව් ව ිනීෙ මෆේජබු අ භවිත මකාරුණු ගතන තසුව ්ට පුළු කාණ්ඩටෙ අ මවත . නවනණට
මකාරිණිම මෙහි. මෆේජබු අ ල ද ් අ ් අ කාණ්ඩටේ නිදු කාද ්රිටකානකාේ තක ණුේ ිත කාද ගතන තව් 
ජෙීන මද  ප්රන ප්රවීමඑ ෙනයද මේ ජහී භවිත කාළීම
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මෙෙ වයතියේට ල ද දද ග් දමේේ ල ිබන්ත ICES ජී Equitas මටත ට ගන්තතර් මික කා ීමුවන්ත
ජර්වකාව තව් වීෙ ජහී ජදකිට යුල  ගයේමර්කා ගදීජ ජී උතට ෙර්ි මෙමජේ ද අව තතම








නිටලුෙ මිේ වද ිරු කිරීෙ ජී කිනිෙ මිෙකා ව්  ිලළිමවතකා ගම කා වඩ ප්රමුතවට අ
දඳ ම ො.ෙම ඒ ල ිබන්ත බඳ නිටලු මද ගතන ජෙ ් ෙතවට තීවුරු කාන ගතන බවුන්තමග්
ම් ෙහිෙ ට ජී ගන්තතර්ග්රහඳව තීවුරු කානවයිම
මෙෙ ීමුවන්ත ජහී කා යුල  ජදජව වි ් අ ් අ මික කා ව්  ිලළිමව්  ිලිබඳහ ජදකි ද
ිනීෙ ගයේයට වදි් ටම
o ් අ ් අ මික කා ප්රජවන්තමග් මීන නිෙවන්ත ිලිබඳහ ජදකි ද ිත යුල ටම
උදීනණට අ මදජ හින්තදු මික කා ප්රජව මඳොමීෝ වි . ර්ොය මීන වළඳීෙ
ප්රිටෙ තට අ ද අව ගතන මුජිබේ ජයේකාටන්ත ීද මීනවද
ඹුරු වීෙ අ ද අවයිම
o ජනි වනටන්ත ජකාජ කාන
වි මික කා ව්  ිලළිමව්  ජදකි ද ිත යුල ට.
මඳෞ්දන ිරු කා යුල  ජවක න්ත වීන්තමජේද දීව මදොළී ද ට වළහ ගතන
මුජිබේ ජයේකාටන්ත ටච්ඤවද මට. මීන ිනු දඳයිම
o ්රිටකානකාේ ජහී නිටලු මික කා ප්රජවන්ත තීසු ිය ට අ මතෝන ිනීෙ ිලළිඳහවද
ගවන ට මටොමු කාද යුල ටම මේ ජහී ප්රජම. ජෙජිකාටන්ත ජී මික කා ටකාටන්ත
ජෙඟ ජකාච්ඡ කාන ිය ට අ මතෝන ිනීෙ නිදු කාද ීකිටම ( ඉරු ිය කිල නු ඳයේෙල න්ත
ගතීසු ව ගතන මතොමීෝ ිය ටන්තහි. මඳෞ්දනික කාටන්ත ජීභගී වීෙ ගතීසු විට ීකා)
o කාදට, ගවකායට ජී ජාවින කා යුල  නිටලු මික කා ප්රජවන්ත ගන්තතර්ග්රහ ව මජේ නිදු
කාද යුල ටම
ජීභගි් ව ප්රම.යමඑ වදි්  ද අෂණට අ
ේ ්ෙඟින්ත විවන ජ
වර්ි, ජාජකාියේකා
කාණ්ඩටේ වද ගට්  පු්දිදටන්ත නිටලු මද  ් අව ්කිම කාමින්ත ඉමි ිනීෙ ීකි
වීෙයිම මෙෙ ්රිටවිබට තීසු කානවීෙ
ීකි ෙර්ිට අ
ේ ජාවදටන්ත
ගදළ
ෙර්මිෝතම්දය ටන්ත ගනුව ්රිටකිරීෙයිම මෙහි. කාණ්ඩටේ ි ළුකාරී ත් වටන්ත තයේ විට ීකි
ගවජවවන්ත ීඳු මි ඒ ගනුව ෙර්මිෝතම්දය ටන්ත ජකාජ කාන යුල ටම මේ මකානමටන්ත
ෙර්මිෝතම්දය ට අ ජකාජ ව වි ජීභගී වන්ත න්ත ජව ගදීජ ප්රකාය කිරීෙ සුන අත ත
ව ිල ව අ තවයේ ඳව . නටජමටන්තෙ ීමඟනු තත ම
o තීමෙ ජී ගම කා කිට මදට ජවන්ත .ෙ
o තීත කිරීමෙන්ත වදමේෙ (තෙන්තව මීෝ ගම  අ ගටව)
o නිටලු මද  ෙ කාත කිරීෙ ගවජවව අ දඳ .ෙ
අේපව ේේ ලං අලය ලය්ට ලං ිරු ලං කිරීම, ලං ිශේේය්ම ලං ේපෞේිලිවත්ලයට. ලං ්රිටකානකාේ
ගතනල න. ඡටරුත මීෝ වීි මටෝ කිරීේ නිදු වන්තමන්ත ේ ඒ ජහී ජීභගී වන්ත න්තමග් ගවජනට
කාිබන්ත ඉ ද නිටීෙම ජමුී ඡටරුතට අ ින්තමන්ත ේ මෙට ් අ ් අ ගටමින්ත මව මව ෙ
ගවජනට ඉ ද නිටීෙ මීෝ ්රිටකානකාේ වද මතන ජ ීන්ත තත්රට අ ෙඟින්ත ගවජනට ඉ ද
නිටීෙ කාද ීකාම

්රිටකානකාේ ජහී භවිත කාද සියලුම ලං ේොරතුරු ලං ත තිව ලං භ  ල්ට ලං පරිල්ධපය ලං කිරීමම (ශ්රී දාකාම.
ේ මෙට නිාීද ජී දක ද ම.)
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ිශිශන ලං මික ව ලං ව්ථ ප ලං ල ලං ක්රිය ව රවම් ලං වාිශන පය ලං කිරීම ජීභගී වන්ත න්තමග් ග් දමේේ වි  කිරීෙ
මීේල  ම.ම මෙයින්ත ගදීජ කානන්තමන්ත නිටලුෙ මද  තල ළු වීෙ ගවජනට ජහිත ජී ජීභගී වීෙ ීකි
ජව වද තෙණ අ මේව ජාවින ට කාද යුල  ඳවයිම උදීනණට අ මදජ ජෙීන මික කා ජව වද
කාන්තතවන්ත තල ළු වන්ත
ගවජන ම ොෙයේ ගතන ්ඳඳු ජව කිනිමජේ්  මෙව.  ්රිටකානකාේ
තව් වීෙ සුදුසු ම ොම.ම
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රත ල් ලංතු ලංසිු  ලංව ලංලය පෘතී් ලංහි ලංව ර ාය් ලං ලං

අම්ප ර ලංවණ්ඩ යම ලං
ඉද අකාට
ගන්තතව. කාණ්ඩටේ විනින්ත තයේ කාන

මික කා ිටුේ වද මුහුණ .ෙ ප්රජවන්ත ඳද ින්තවීෙ

්රිටකානකාේ
වයතියේට ෙගින්ත නිදු කාන දද ්රිටකානේ ගතන මික කා ජීවනව ජී ෙ ව හික කාේ ිලිබඳහ මික කා
තජ වද නිසුන්ත, තරුණ කාණ්ඩටේ, මික කා ජී ප්රජ ටකාටන්ත,ගුරුවරුන්ත ජී නජමඑ  අමෂේත්ර
. දනරීන්ත දනුව්  කිරීමේ වඩමුළු 11 අ, ඉියරිමඑ. තයේ විට ීකි ිටුේ ගවෙ කිරීෙ ගධී අෂණ ජී
ෙියී්  වීමේ කාණ්ඩටේ . ර්ෙණට කිරීෙ ගදද වඩමුළු 6 අ ( මේ ජහී ප්රම්දශීට ම කාේ මකාෝට ය
තීෙ . මටෝජ ට කානක න්ත ප්රජ ජී මික කා
ටකාටන්ත, ගුරුවරුන්ත ජී නජය මටත
වද
. මටෝජිතටන්ත ජීභගී විණි) ගට්  ම.ම
ේවොෂඹ ලංවණ්ඩ යම ලං
ඉද අකාට
නිටලුෙ මික කා ප්රජවන්ත ගට්  ළමුන්ත ්කිම කාමග් මික කා ගදීජ ප්රකාය කිරීෙ ජී මික කා ව් 
ිලළිමව්  ගවමඳෝන කාන ිනීෙ ීකි වීෙම
්රිටකානකාේ
මෙහි. නිදු කාද ්රිටකානකාේ ගතන ගුරුවරුන්ත පුහුණු කිරීමේ වඩමුළුව අ, ෙ ව ජනනර්ෙ තියීෙ,
මික කා විවින් වට ිරු කිරීෙ ජී ප්රචණ්ඩකාරී ම ොව ජන්ත. ම.ද ට ිලිබඳහ මඳෞ්දන, හින්තදු, මුජිබේ
ජී කාමතෝිබකා ට මිේ ීතන ෙ ගට්  නිසුන්ත ජේඳන්තන කාන ි්  වඩමුළු ීතන අ, මික කා විවින් වට
ජී ගවමඳෝනට ප්රවර්න ට කිරීෙ ඒකාඳ්දන ්රිටකානකාේ මදකා අ ( මේ ගල මනන්ත ළමුන්ත ජී නිසුන්ත
ජෙඟින්ත මිේ ීතන ෙ ගට්  පුජ. ට ජව දකා ඳද ිනීමේ වඩජ ී  අ) ට ියට ගට්  ම.ම
මෙට ගෙතන වයතියේමඑ ග් දමේේ මඳද ීද ිනීෙ මෆේජබු අ ිලටුව අ මනේභ කාද ගතන තසුව
ඡටරුත ජඟනව අ ෙගින්ත තෙ ජටග්රීණටන්ත ජෙරීෙ අ ජී මික කා ගවමඳෝනට ිලිබඳහ පුළු
කාණ්ඩටෙ අ දනුව්  කිරීෙ නිදු කාන ද.ම
ි ේ ලංවණ්ඩ යම
ඉද අකා
් අ ් අ මික කා ප්රජව ගතන ගවමඳෝනට වි  ියයුණු කිරීෙ
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්රිටකානකාේ
මේ ජහී වයතියේට ල ද නිදු කාද ්රිටකානකාේ ගතන විවින මික කා කාණ්ඩටේ වද ගට්  ප්රජව
ජීභගී කානව ි් , තරුණටන්ත 100 අ ඉද අකා කානි්  වඩමුළු 2  අ, ගුරුවරු 150 අ පුහුණු කිරීමේ
වඩමුළු 03  අ, තජ ළමුන්ත 250 අ ඉද අකා කානි්  වඩජ ීන්ත 03 අ ජී මජෞය ගායට ගට්  නජමඑ
. දනරීන්ත 40  අ ඉද අකා කානි්  වඩමුළුව අ ට ියට ගට්  ම.ම ගවජ මඑ. ි ද ියජරි අකාමඑ
කානන්තමදණිට ප්රමම ම මකාෝට යමඑ තරුණ කාණ්ඩටේ, මික කා ටකාටන්ත, නජය . දනරීන්ත ජී
මව ්  ත ල රු මීොඳවන්ත න්ත ජෙඟ තව් ව උතම්දය ජනිටද විවන මික කා කාණ්ඩටේ ගතන
ගවමඳෝනට වි  ියයුණු කිරීෙ ්  ෙ ව හික කාේ ප්රම.යට ට ම්  ් අ ් අ මිෙ ිරු කිරීෙ ්  ිලරිජ
උ න්තදු කාද ිලටවන අ වයමටන්ත ීඳින්තවිට ීකාම
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