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ය ොවුන් කඳවුර - 2019 

 ශ්රී ලංකො මොනව හිමිකම් යකොමිෂන් සභොව 

 

තරුණ පිරිස් තුල මොනව හිමිකම් පිළිබඳ සංයේදිතොව ක් ඇති කර, මොනව හිමිකමි සංස්කෘති ක් රට තුල 

ය ොඩ නැගීම අරමුණු යකොටය න, ශ්රී ලංකො මොනව හිමිකම් යකොමිෂන් සභොව විසින් යමම ය ොවුන් කඳවුර 

සංවිධොන  කරනු ලබයි. එයමන්ම තරුණ  ප්රජොවට රයටහි ක්රි ොශීලි පුරවැසි න් බවට පත්වීමටද යමමගින් 

පහසුකම් සප නු ලබයි. යමකී කඳවුර යවනුයවන් දිවයියන් දිස්ික්ක 25 ම ඉලක්ක යකොටය න තරුණ  

පිරිස් සම්බන්ධ කර නු ලැයේ. ය ොවුන් කඳවුර තුලදී ප්රොය ෝගික අත්වදැකීම් ලබොයදන ඉ ැනුම් ක්රි ොවලි ක් 

හරහො අන්තර් සංස්කෘතික පරිච න් පිළිබද හො මොනව හිමිකම් රොමුවක් සහිත කතිකොවතක් ය ොඩනැගීම 

සම්බන්ධව නිපුණතොව න් අත්වකර ැනීමට අවසථ්ොවක් උදො යේ. යමම ය ොවුන් කදවුර  දින 5ක යන්වොසික 

වැඩසටහනකි. 

 

තරුණ කඳවුර සංවිධොන  කිරීයම් ප්රධොන අරමුණු (පුද්ගලික,සංවිධොනම  සහ ආ තනික) 

 

• සහභොගිවන්නන්යේ මොනව අයිතිවොසිකම් පිලිබඳ දැනුවත්වීම හො කුසලතො 

සංවර්ධන (දැනුම,කුසලතො,ආකල්ප සංවර්ධන  යමන්ම මොනව හිමිකම්  වටිනොකම් මත පදනම් වු 

යතෝරො ැනීයම් නිදහස,අදහස් ප්රකොශ කිරීයම් නිදහස,සමො ම් සහ රැස්ීම් පැවැත්වීයම් නිදහස , 

අයනකුත්ව පුද් ල න්යේ අයිතිවොසිකම් ආරක්ෂො කිරීම ආදි  ඇ යීම),විවිධත්වව  සහ බහුවිධතොව 

ඇ යීම,අන්තර්සංස් කෘතික අධයොපන  හරහො කතිකොවතක් ය ොඩනැගීම සහ ඉහත සි ලුම දෑ 

පුද් ලික හො සොමුහික අනනය තොව න් පදනම් කරය න අවයබෝධ කර ැනිම හො  විවිධ මොනව 

හිමිකම් තත්වව න් තුල ඹවුන් යේ කොර් භොර  ඇ යීම. 

 

• සහභොගී වන්නන්ට මොනව හිමිකම් සම්බන්ධ  ැටළු පිළිබඳව හො මොනව හිමිකම් උල්ලංඝන න් 

පිළිබඳව තම පුද් ලික අදහස් හො අත්වදැකීම් යබදො  ැනීමට අවස්ථොවක් උදො කිරීම හො ධනොත්වමක 

සහ ආරක්ෂිත පරිසර ක සිට සොමුහිකව ඉහත  ැටළු ම  හරවො  ැනීමට  තයුතු ක්රි ොමොර්  

නිර්මොණ  කිරීම; 
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• සහභොගී වන තරුණ පිරිස්වලට සමව ස් කණ්ඩො ම් නො ක න් යලස කටයුතු කිරීමට හො තරුණ 

පිරිස් සමඟ මොනව හිමිකම් යවනුයවන් ඉදිරිපත්ව ී මට හො නො කත්වව   ැනීමට යපළඹීම හො දිරිමත්ව 

කිරීම ; 

• නුතන තරැණ ප්රජොව තුල වර්ධන  වි  යුතු අදහස් ප්රකොශනය හි අයිති  හො සමොනොත්වමතොව , 

ප්රතිසංධොන  සහ මොනව සදොචොරොත්වමක සොරධර්ම න්හි වටිනොකම පිලිබදව අවයබෝධ ක් ලබො දීම. 

• මොනව හිමිකම් තුල ඇති අදහස් ප්රකොශනය හි හො සමොනොත්වමතොවය හි අයනයොනය වලංගුභොව  

ඇතිකිරීයම්  වැද ත්වකම පිලිබදව සහභොගී වන ය ොවුන් පිරියසහි අවයබෝධ  පුළුල් කිරීම. 

• ජීවත්ව වන ප්රජො  පරිසර න් ඉලක්ක යකොටය න මොනව හිමිකම්  සුරැකීයම් හො සංවොද කටයුතුවල 

දැනටමත්ව නි ැලි සිටින තරුණ පිරිස් දිරිමත්ව කිරීම හො ඔවුන්යේ අත්වදැකීම් බදො  ැනීම; 

• මොනව හිමිකම් ක්යෂ්ත්රයේ තරුණ කටයුතු ශක්තිමත්ව කිරීම ,සමොජී  සම්බන්ධතො සහ අන්තර්සංස් -

කෘතික කතිකොවතක් ය ොඩනැගීම හො වියශ්ෂය න් තරුණ පිරිස් මොනව හිමිකම් ආරක්ෂො කිරීම හො 

ප්රවර්ධන  හරහො ශ්රී ලංකො මොනව හිමිකම් යකොමිෂන් සභොයේ කොර් භොර  ශක්තිමත්ව කිරිම.  

 

ය ෝගය තොව  සහ යතෝරොගැනියම් නිර්ණො ක  

 

ය ොවුන් කඳවුර සඳහො දිවයියන් දිස්ික්ක 25 න් පහත ප්රජො කණ්ඩො ම්වලින්  තරුණ තරුණි න් 75 ක 

පිරිසක් සහභොගී කර නු ලැයේ. 

 

➢ විවිධ ජොතික හො ආ මික කණ්ඩො ම්  

➢ අයනක් කණ්ඩො ම් යලස: 

• යතළිගු භොෂොව කථොකරන  ජන කණ්ඩො ම් 

• අප්රිකොනු සම්භව ක් සහිත ජන කණ්ඩො ම් 

• ආදිවොසී ජන කණ්ඩො ම් 

• වතු  ආශ්රිත ජන යකොටස්  

• ආබොධිත පුද් ල න් 

• භූය ෝලී   වශය න් හුදකලො වූ ප්රයද්ශවල ජන යකොටස්  

• LGBTI ප්රජොව 

 

සි ලුම අ දුම්කරුවන් පහත අවශ්යතො සපුරොලි  යුතු 

• ව ස අවරුදු 18-29 අතර ීම ; 

• සිංහල,දමිල යහෝ ඉංග්රීසි  න භොෂොවන්ය න් එකකින් සන්නියේදන  කිරීමට හැකි ීම ; 
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• කඳවුර තුලදී සිදු කිරීමට ඇති කොර් න් සඳහො ක්රි ොශීලීව පූර්ණ දො කත්වව  ලබො දීමට හැකි ොවක් 

සහිත ීම  

• කුතුහලය න් යුතු,විවෘත මනසකින් යහබි,විවිධත්වව  සහ බහුවිධතොව අ  න හො එකියනකොයේ 

 ථොර්ථ න් අ   කිරීමට කැමති ීම ; 

• අධයොපන  ලැබීමට සහ තරුණකඳවුර තුල අවධොන ට ලක්කරන කරුණු හො වටිනොකම් ඇ යීමට 

උත්වසුක වි  යුතු . යමහිදී වියශ්ෂය න්ම මොනව හිමිකම්,විවිධත්වව ,බහුවිධතොව සහ අන්තර් සංස් -

කෘතික කතිකොවත අවධොන ට පොත්ර යේ. 

• ය ොවුන් කඳවුයරන් පසුව තරුණ කණ්ඩො ම් තම ප්රජොව තුල මොනව හිමිකම් සුරැකීමට සහ 

ප්රවර්ධන  පිළිබඳව කටයුතු කිරීම හො තරුණ කණ්ඩො ම් මොනව හිමිකම් සුරැකීම හො ප්රවර්ධන  

කිරියම් වැඩසටහන් දි ත්ව කිරීම හො ඒ සදහො යපළඹීම ; 

• තමන්යේ කොර්  න් පිළිබඳව ව කීමකින් යුතුීම, පුද් ලික හො සමොජී  සංවර්ධන  සඳහො 

දො කත්වව  සැපයීම සහ අයනකුත්ව සහභොගීවන්නන් සමඟ එක්ව කටයුතු කිරීම. 

•  වැඩසටහයන් කොල  තුල හො පසුව  මොනව හිමිකම් සුරැකීම  සඳහො   තරුණ ප්රජොවයේ දො කත්වව  

සැපයීමට පහසු වන යලස සංවිධොන ක,ජොල ක,ආ තන ක,විධිමත්ව හො/යහෝ අවිධිමත්ව 

කණ්ඩො මක සොමොජිකය කු ීම. 

 
පිරිවැ   
 

• කඳවුර පවත්වවන කොලසීමොව තුල සි ලුම යන්වොසික පහසුකම් ශ්රි ලංකො මොනව හිමිකම් යකොමිෂන් 

සභොව විසින් සප නු ලබන අතර ඒ සඳහො සි ලුම වි දම් ද  මොනව හිමිකම් යකොමිෂන් සභොව මඟින්ම 

දරනු ලැයේ . 

 

• ය ොවුන් කදවුර සහභොගී ීම සඳහො දැරීමට සිදු වන ප්රවොහන වි දම් ශ්රී ලංකො මොනව හිමිකම් 

යකොමිෂන් සභොව විසින් දරනු ලබන අතර එම වි දම් පි ීයම්දී මොනව හිමිකම් යකොමිෂන් සභොයවහි 

නීති රීතිවලට අනු ත ීමට සිදු යේ. කඳවුර පැවැත්වයවන සි ළුම දින න් හී එ ට සහභොගී වුවන්ට 

පමණක් කඳවුර පැවැත්වයවන අවසන් දින  තුල ප්රවොහන වි දම් ය වනු ලැයේ . 

 

• යමම තරුණ කඳවුර සඳහො යත්වරී පත්වවන්නන්ට යම් පිළිබඳව වැඩිපුර විස්තර ලබොයදනු ලැයේ. 

 

අ දුම් කිරීයම්  ක්රමයේද   

 



ය ොවුන් කඳවුර 2019-ශ්රී ලංකො මොනව හිමිකම් යකොමිෂන් සභොව 
 

• අ දුම්පත්ව ශ්රී ලංකො මොනව හිමිකම් යකොමිෂන් සභො යවේ අඩවිය න් (www.hrcsl.lk) යහෝ 

ප්රොයද්ශී  යල්කම් කොර් ොලය න් යහෝ ශ්රී ලංකො මොනව හිමිකම් යකොමිෂන් සභොයේ ප්රොයද්ශී  

කොර් ොලවලින් ලබො ත හැක. 

 

• අදොළ අ දුම්පත්ව 2019 ඔකයතොම්බර්  මස 31 දින යහෝ එදිනට යපර ශ්රී ලංකො මොනව හිමිකම් 

යකොමිෂන් සභොයේ ප්රොයද්ශී  කොර් ොල ට යහෝ අධයොපන සහ වියශ්ේෂ වැඩසටහන් අංශ් , ශ්රී ලංකො 

මොනව හිමිකම් යකොමිෂන් සභොව, යනො:14, ආර්.ඒ ද මැල් මොවත,යකොළඹ-04 යහෝ 

youthcamp.hrcsl@gmail.com  න විදුත්ව ලිපින  හරහො ලැබීමට සලස්වන්න. 

 

• සි ලුම යත්වරීම් කටයුතු ඉහත සදහන් නිර්ණො ක මත පදනම්ව (එක් දිස්ික්ක කින් තියදයනකු 

බැගින්)  මොනව හිමිකම් යකොමිෂන් සභොව මඟින් යතෝරොපත්වකර ත්ව කමිටුව මගින් කුසලතොව  මත 

සිදු යකයර්. 

 

• ඔබට  ම්කිසි වැඩිදුර පැහැදිලිකිරීමක් අවශය නම් ශ්රී ලංකො මොනව හිමිකම් යකොමිෂන් සභොයේ 

අධයොපන සහ වියශ්ේෂ වැඩසටහන් අංශ්  දුරකථන අංක 011-2505569 ඔස්යස ්අමතන්න. 

 

 

 

යල්කම් 

ශ්රී ලංකො මොනව හිමිකම් යකොමිෂන් සභොව 
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ශ්රී ලංකො මොනව  හිමිකම් යකොමිෂන් සභොව 

 
අ දුම්  පත්ර  

ය ොවුන් කඳවුර-2019 
 

 

 

 

 

 

අ)පුද්ගලික විසේතර: 

1. සම්ූර්ණ නම      : 
 

2. සේී පුරුෂ භොව          :සේී /පුරුෂ/යවනත් :  
 

3. උපන්ින                 :වර්ෂ …….. මොස …….. ින  ……..         
 

4. ජොතික හැදුනුම්පත් අංක  : 
 

5. ලිපින         : 
 

6. දුරකථන අංක                  : 
 

7. විදුත් තැපැල් ලිපින      : 
 

8. ිසේිකක       : 
 

 

ආ) අධයොපනික විසේතර: 
                                                                        පොසල/ ආ තන /විශ්ේවවිදයොල  

• අ. යපො .ස  සො. යපල 
  

• අ. යපො.ස  උ. යපල 
 

• සහතික පත්ර/ඩිපයලෝමො/උපොධි  
 

මෑතකදී ලබො ත්ව 

ඡො ොරූප ක් 

යමහි අලවන්න 
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ඇ) විෂ  -භොහිර ක්රි ොකොරකමි 
 
 
 
 

 
ඇ)සමොජ ට ඔයබන් වන දො කත්ව  පිළිබඳව පවසන්න  (වචන 50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඉ)තරුණ කඳවුරට සහභොගී වීමට ඔබ කැමති වූයේ  මන්ද ? (වචන 100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ය ොවුන් කඳවුර 2019-ශ්රී ලංකො මොනව හිමිකම් යකොමිෂන් සභොව 
 

 

යමම අ දුම්පත්ව තුළ මො විසින්  සදහන් කල සි ලුම කරුණු මයේ දැනුම අනුව සතය හො නිවැරදි යේ.  ම් 

යහ කින්,යමහිදී මො සඳහන් කල  ම් යතොරතුරක් අසතය බව සනොථ වුවයහොත්ව මො යම  සඳහො නුසුදුසු වන 

බව පිළි ැනීමට කැමැත්වයතමි. 
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         දින                                             අ දුම්කරුයේ අත්වසන 

 


