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01. ශැඳින්වීම 

1.1. තාරුණයය යනු  

තාරුණයඹද ඹන්නටද නිල්චිතද නිර්චනඹ්ද සනොභැතිද වු් ද විවිධද ාර්ථකතනද ඳතී. ඒද ාතයද

එ්් දජාතීන්සේදංවිධානඹටදානුද , ාවුරුදුද 15ද –ද 24 ්දාතයදඹ්දකාණ්ඩසේදසිටිනදාඹද

තරුණදතරුණයින්දසේ. ඵටහියද යටරද ං්කෘතිඹටද ානුද සභභද ඹද්කාණ්ඩඹද 13ද ,ද 15 සිටද

ආයේබදනදාතයදසරෝකදඵැංකුසේදනිර්චනඹන්ටදානුදපුශග්රසඹකුසේදජිවිතඹදශදරුදවිඹදවාද

ැඩිහිටිදවිඹදාතයදකාරඹදතාරුණයඹදසරදනේදකයදඇත.  

ශ්රීදරංකාදතුශදඹදාවුරුදුද15ද–ද29 ාතයදඹසේදපුශග්රඹන්දතරුණදපිරිදසරදැශස්. ශ්රීද

රංකාසේදභ්තදජනග්වනසඹන්ද27%ද්දඳභණදඹදාවුරුදුද15-29් දාතයදකාණ්ඩඹටදාඹ් ද

සේ.දඑඹදසරොදසසුදයටේදභඟදග්් දකරදාඩුදප්රතිලතඹි..ද 

1.2. තරුණ ප්රජාාල රකකක ලැදග්ත් වලන්වන් ඇි    

සභභදකණ්ඩාඹභදපිළිඵදභාජ, ආර්ථිකදවදසශලඳාරනිකදලසඹන්දාධානඹදසඹොමුදි.රීභද

ාතිලඹදැදග්් දන්සන්දඔවුහුදසභයටදභාජදංවිධානඹදතුශද ැදග්් භදඵරසේග්ඹදනදඵැවිනි.ද

තරුණද ඳයපුයද යටකද ජීනාලිඹද ඵඳුඹ.ද ජේඳන්න,ද එඩිතයද ,නිර්භාණශීලි,ද නසෝ් ඳාදනද බිහිද

කයනදවිච්ණශීලිදබුශධිඹි.න්දකටයුතුදකයනදතරුණදඳයේඳයා්දයටකටදසිටිදනේදඑඹදයදසේද

ානාි..දනමු් දර්තභානසේදදිදයසේදතරුණදප්රජාදපරදායීදසරදයසේදංර්ධනඹටදසඹොදදාද

ග්න්සන්දදදඹනදග්ැටළුදාඳදවමුසේදඇත.ද 

විසලේසඹන්ද ප්රතිඳ් තිද ේඳාදනද්රිඹාලිසේ තද තරුණදකණ්ඩාඹසේද ාදව්ද පිළිඵද ාධානඹද

සඹොමුද කශද යුතුද න්සන්ද එඹද ානාග්තද භාජද වාද ආර්ථිකද ංර්ධනඹටද ාතයාලයද රුකුර්ද

ඵැවිනි.දඑසේභදතරුණඹන්සේදකුරතාදංර්ධනඹදවාදාධයාඳනඹද ,ද ෘ් තීඹදපුහුණුදැනිද

ාංලරදකයනුදරඵනදආසඹෝජනරදටිනාකභදදදඉතාදඉවශදාග්ඹ්දග්නී.ද 

ර්තභානඹද නද විටද සරෝකසේද සඵොසවෝද යටරද භාජ-ආර්ථිකදවද සශලඳාරනිකද ූවඹන්හිද

ප්රධානදඵරඳෑේදකණ්ඩාඹභදඵටදඳ් දවීදඇ් ස් දතරුණඹන්ඹ.දවිසලේසඹන්දභෑතදකාරසේදසරොද

විවිධදභාජඹන්හිදසිදුදවදසශලඳාරනිකදවදභාජදප්රතිං්කයණඹන්හිදඵරසේග්දැඳයුේකරුසෝද

ඵටදඳ් දවීදතිබුසණ්දදතරුණදප්රජායි.ද 
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ඳසුදගිඹද යදි.හිඳඹද පුයාද ටියුනීසිඹා, ඊජිප්තු, ලිබිඹා, සිරිඹා, ඉයානඹද ැනිදභැදසඳයදිග්ද

යාජයඹන්හිදසශලඳාරනදුවසේදඇතිකයනදරදදංවිධානා් භකදායග්රඹන්හිද තදවදචිී, සප්රු, 

බ්රසීරඹද ැනිද රතින්ද ඇසභරිකානුද යටරද තදුයට් ද ්රිඹා් භකද නද භාජ-ආර්ථිකද වාද

සශලඳාරනදප්රතිං්කයණදඉේරමින්දසිදුකයනදසශලඳාරනදයාඳායඹන්හි් දසඳයටුග්ාමීදවදක්රීඹද

කණ්ඩාඹභදවීදඇ් ස් දතරුණදතරුණිඹන්ඹ.ද 

 

1.3. තරුණ ප්රජාාල වම්බන්ධ ග්ැකලු  

එ්් ද ජාතීන්සේද ජනග්වනද ායමුදරද විසින්ද ඳශද කයනද රදද “ 20.4ද මිලිඹන් ” නේද ජනග්වනද

ප්රණතාද විල්සේණසේද දැ්සනද ඳරිදිද ශ්රීද රංකාසේද තරුණද ජනඹාසග්න්ද 71.5%ද ්ද

සශලඳාරනිකද ාක්රීඹද ඹ.ද ි.සිඹේද සශලඳාරනද කටයු් තකද සඹ තද සිටින්සන්ද 1.9%්ද ඳභණි.ද

ෘ් තීඹදමිතිදකටයුතුරදසඹ තදසිටින්සන්ද1.3%්දඳභණි. 

1960ද දලකසඹන්ද ඳසුද ද සභයටදඇතිද වද තරුණදග්ැටලුද සඵොසවොභඹ්දතරුණදාවනඹද ඳදනේද

කයග්නිමින්දනිර්භාණඹදවදඒාඹ.ද දතරුණදප්රජාදප්රභාණා් භකදැඩිවීභ, ඒදවාදභග්ාමීදඋද්

ාධයාඳනඹද රැබුන්සේද ප්රභාණඹද ඉවශද ඹෑභ් ද සභභද කාරද සීභාසේද දැි.ඹද වැි.ද මුලිකද

ර්ණඹ්දවිඹ.දනමු් ද1977න්දඳසුදආර්ථිකදලසඹන්දඇතිකයනදරදදනිදව්දප්රතිඳ් ති, ආර්ථිකද

ුවඹදතුශද දැි.ඹදවැි.ද වද සන්කේද සවේතුසන්ද , ගුණා් භකදලසඹන්දඉවශදභේටභකදසිටිද

සිඹලුදතරුණදප්රජාභදයසේදආර්ථිකද්රිඹාලිඹටදේඵන්ධදකයදග්ැනීසේදග්ැටලුදභතුදකයනදර ත.ද

එසේභදසශලඳාරනීකයණඹදසවේතුසන්දරැි.ඹාදනියු්තිඹදාභදවීසේදග්ැටලුදදදතරුණදප්රජාදාතයද

ඳැනදනගිනදර ත.ද 

 

1.4. තරුණ ප්රජාාල වම්බන්ධවයන් වග් ීයය මැදිශත් වීම  

15දනදසරෝකදතරුණදේසේරනඹද2014දභැයිදභාසේ තදශීදරදරංකාසේද තදඳ් නදර ත.ද”2015දඳසුද

ංර්ධනද නයාඹඳතදරඹද වාද තරුණයින්සේද මු්යද දාඹක් ඹ” භැසඹන්ද ඳ් නද රදද

ේසේරනඹදවාදසරොපුයාද1,500දකටදැඩිදපිරි්දවබාගීදවදාතයදඔවුන්සග්න්දාඩ්භදඹද

18-29දාතයදතරුණයින්දවව.ද 



වවෞභාග්යමත් වශය්  දවදවා “සුවංවේද” January 28, 2021 

 

තරුණඹාදවදනිඳ්ාදනදආර්ථිකඹ 4 

 

 

විසලේසඹන්දඑ්් දජාතීන්සේදංවිධානඹදනිසඹෝජනඹදකයනදසිඹලුභදයාජයඹන්දසරෝකදතරුණද

ේසේරනඹටද ාඹ් ද ාතයද එභද ද ේසේරනඹටද එ්ද යටි.න්ද තරුණද තරුණිඹන්ද 2ද ඵැගින්,  

ාසනකු් ද යටේද නිසඹෝජනඹද කයමින්ද ාභාජිකයින්ද 400ද ්ද වද ාන්තර්ජාතිකද වද කරාපීඹදද

භේටමින්ද තරුණද කද වද ංවිධාන, ඳවසුකායකයින්, භාධයඹද වාද ේඵන්ධද නිසඹෝජිතයින්, 

ආන්තීකයණඹටද ර්ද වද ප්රජාන්ද නිසඹෝජනඹද කයනද තරුණයින්ද වද විවිධද ්සේ්රරද

විසලේඥයින්ද දද ද ඇතුළුද තරුණයින්ද 350්ද දද ලසඹන්ද 750කද ඳභණද ාන්තර්ජාතිකද තරුණද

තරුණිඹන්දපිරි්දදමුළුදනිසඹෝජනඹදකයනුදරැබිණි.දඊටදාභතයදතරුණදප්රජාදවාදේඵන්ධද

සරොද විවිධද ්සේ්රද වද ංවිධානද නිසඹෝජනඹද කයමින්ද ශ්රීද රංකාසේද තරුණද තරුණිඹන්ද වද

ජාතිකද වද ාන්තර්ජාතිකද ප්රතිඳ් තිද ේඳාදකයින්ද දද ඇතුළු, ඳාර්ලද කරුන්ද 750ද කද ඳභණද

පිරි්දදදසභභදමුළුදනිසඹෝජනඹදකයනුදරැබිණි.ද 

ේසේරනසේද ායමුණද වසේද වදරද ංර්ධනද ඉර්කඹන්ද භාසරෝචනඹදි.රීභද වාද තරුණද

වබාගී් ඹදරඵාදග්ැනීභ් දඔවුන්සේදා් දැකීේදවදනයදාදව්දහුභාරුකයදග්නිමින්ද2015දටද

ඳසුද ංර්ධනද නයාඹඳතදරඹද ක්ද ි.රීභ් ඹ.ද ේසේරනඹද ාානසේ තද විඹඹන්ද 14්ද

ේඵන්ධසඹන්දනිරිසශලඹන්දහිතද“දතරුණයින්සේදසකොශමදඳදරකාලනඹද” එළිද්නදර ත.දඒාද

ාතයදතරුණදනාඹක් ඹදභග්දංර්ධනඹද , දුගීඵදනැතිි.රීභ, ගුණා් භකදාධයාඳනඹටදභද

ඳදරසේලඹ, පර්ණද රැි.ඹාද නියු්තිඹද වද යාඹක් ඹද , ්තදරීද පුරුද භානා් භතා, තරුණද

ායිතිාසිකේදපර්ණදවදතරුණදවබාගී් ඹදඹනදකරුණුදාඩංගුදදවීදඇත. 
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02. අරමුණු 

2.1. මූලික අරමුණ 

තරුණද ප්රජාද තුරද සේාද වියු්තිඹද ාභද ි.රීභද , සේාද නියු්තිඹද උඳරීභද ි.රීභද ,ඌනද

උඳසඹෝජනඹද ාභද ි.රීභද භඟින්ද ජාතිකද ආර්ථිකඹටද ඳඹනද දාඹක් ඹද ැඩිද ි.රීභද සභභද

යාඳෘතිසේදමලිකදායමුණයි.ද 

2.2. අවනකුත් අරමුණු  

නි්ඳාදනදආර්ථිකඹටදතරුණදප්රජාසේදදාඹක් දරඵාදග්ැනීසේදදිදදාේප්රදායිකදයාමුසන්දඔබ්ඵටද

සග්ෝදනවීන,දසුභටදවාදආකර්ණීඹදදරැි.ඹාද්සේ්රදවඳුන්ාද තභදවදඒදවාදඔවුන්දසඹොමුදි.රීභද

සභහිද ායමුණුද සේ.ද ාතීතසේද සිටද ර්තභානඹද ද්ාද එ්ද යාමුකටද සකොටුද වද රැි.ඹාද ්සේ්රද

ි.හිඳඹ්ද වාද ඳභණ්දඵහුතයඹ්ද සදනාද සඹොමුද නුද දද්නටද රැසබ්.ද එඵැවින්ද රැි.ඹාදනීයද

බාඹද ,ද පරදායිතාඹද ාභද වීභද ,ද රැි.ඹාද ා් වැයඹාභද ැඩිද වීභද සවේතුසන්ද යසේද ආර්ථිකඹටද

ාසප්්ෂිතදදාඹක් ඹදසනොරැබීභදඹාභ්දසිදුසේදද.දඑඵැවින්දතරුණදප්රජාදආකර්ණඹදකයදග්තද

වැි.ද වාද ැඩිද ආදාඹභ්ද රඵාද ග්තද වැි.ද රැි.ඹාද ්සේ්රද සතද ඔවුන්ද සඹොමුද ි.රීභටද ාදාශද

්රිඹාභාර්ග්දග්ැනීභටදසිදුදසේ.ද 
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03. තරුණයා වශ වවේලා වියු් තිය 

තරුණදසේාදවියු්තිඹදඹනුදාවුරුදුද15ද-24ද් දාතයදරැි.ඹාදවියහිතදජනග්වනඹයි.දතරුණදසේාද

වියු්තිදානුඳාතඹද2019දර්සේද21.5ද%ද්දසේ.දංර්ධනඹදසමින්දඳතිනදයට්දසරදතරුණද

සේාදවියු්තිඹදඉවශඹාභදභථ්ද දආර්ථිකඹටදවදභාජසේදඹවඳැැ් භටදඵාධා්දවීදඇත.ද

එසේභදNEET (Not in Education or Employment and Training) කාණ්ඩාඹභටදාඹ් දනදඹද

ාවුරුදුද15ද–ද24දදාතයදශ්රීදරාංි.කදතරුණදප්රජාද26.1ද%ද්දසේ.දදඒදාතරින්දකාන්තාන්ද34.5%කද

ාග්ඹ්දග්න්නාදාතයදපිරිමින්ද17ද%්දාග්ඹ්දග්නී.දසභභදපිරිදි.සිඹේදසවෝදාධයාඳනදකාර්ඹඹකද

,දපුහුණුකදසවෝදරැි.ඹාකදසනොසඹසදනදඵැවින්දඉතාදවිලාරදාදානේදකාණ්ඩාඹභ්දවීදඇත.දසේද

ේඵන්ධසඹන්දාධයඹනඹදි.රීසේද තදදඳවතදකරුණුදනිරී්ණඹදසේ.ද 

 රැි.ඹාද පුයප්ඳාඩුද ඇත් , තරුණද ප්රජාටද ඒද වාද ාලයද දැනුභ,ද කුරතා,ද ආකේඳද

සනොභැතිදවීභ 

 තිසඵනද රැි.ඹාද ා්ථාද වාද තරුණඹන්සේද ාකැභතිවීභද වාද ඔවුන්ද ැඩිද කැභැ් ත්ද

ද්නදරැි.ඹාද්සේ්රදරදා්ථාදප්රදභාණඹදාඩුදදවීභ.ද 

 උ්දසඳශදකඩඉේදවිබාග්ඹටදනැතදසඳනීදසිටින්නටදසිදුදවීභ, උ්දසඳශදවිබාග්ඹදවාද

විල්දවිදයාරදාධයාඳනඹදසවෝදෘ් තීඹදපුහුණු්දආයේබදි.රීභදාතයතුයදදිගුදකාරඹ්ද

ාඳස් දඹාභ. 

 විල්විදයාරලින්දවාදසන් දඋ්දාධයාඳනදආඹතනලින්දසුදුසුකේදරඵාදපිටනදවිටද

ප්රදභාණ් දතයේදෘ් තීඹදනිපුණතාදංර්ධනඹදවීදසනොතිබීභදවාදඹ්දසීභාන්දඉ්භාද

සග්ෝදතිබීභ. 
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04. නි්පාදන ආර්ථිකය ශා තරුණ වශභාගීත්ලය 

මිනිාසේදඳරිසබෝජනඹදවදසශදාභදවාදබාණ්ඩදවාදසේාදනිඳදවීභදනදාතයදකෘෂිකාර්මිකද, 

කාර්මිකදවාදසේාදසරදර්ගීකයණඹදකශදවැක.දයට්දනිැයදිදභාත්දතුශදංර්ධනඹදකයාද

සග්නදඹාභටදනේදඑයසේදනි්ඳාදනදආර්ථිකඹදදිරිභ් දකශදයුතුඹ.ද 

ඒද ානුද ශ්රීද රංකාසේද ාඳනඹනදආදාඹභද ඉ්භාදආනඹනද විඹදේද ඉවශද ඹෑභද සවේතුසන්ද යසේද

ආර්ථිකඹටදාඹවඳ් දඵරඳෑභ්දසිදුදකයදඇතිදඵැවින්දආනඹනඹදසීභාකයදසශශීඹදනි්ඳාදනදඉවශද

නංමින්දනි්ඳාදනදආර්ථිකඹ්ද දසග්ොඩනැගීභටදකටයුතුදකශදයුතුඹ.දසකොවිඩ්දංග්තඹදවමුසේද

යටදඹළිදනඟාසිටුවීභදවාදකශදවැි.දසුවිසලේභදක්රභසේදඹද ද න්සන්ද දදනි්ඳාදනදආර්ථිකඹ්ද

හිතදකදරභසේදඹ්දයටදතුශද්ථාපිතදි.රීභදඵදාවිාදිතඹ.ද 

එහිදිදකෘෂිකර්භාන්තඹටදැඩිදඵය්දතැබීභටදවාදඑභඟින්දග්ාදසනොකශදපුයන්දකුඹුරු, සනොරකාද

වැයදඇතිද ඉඩේද පරදායීදකෘෂිකාර්මිකදකටයුතුරටද සඹොමුදකශදයුතුද ාතයද සභභද්සේ්රද වාද

තරුණදආකර්ණඹදැඩිදි.රීභටදදද ද්රිඹාදභාර්ග්දග්තදයුතුඹ.දසඵොසවොභඹ්දග්රාමීඹදතරුණදප්රජාද

කෘෂිකාර්මිකද ්සේ්රඹටද ාදාශද රැි.ඹාන්ද රද නියතනද නමු් ද ඔවුන්ද ද මුහුණද සදනද මලිකද

ග්ැටලු්ද නුසේද ්කීඹද සබෝග්රටද නිල්චිතද මිර්ද රඵාග්ැනීභටද ැඩපිළිසශ්ද

සනොභැතිකභඹ.ද එඵැවින්ද ඉච්ඡාබංග්් ඹද සවේතුසන්ද සන් ද්සේ්රද වාද ඔවුන්ද සඹොමුද සේ.ද

විසලේසඹන්භදනුපුහුණුදශ්රමිකයින්දසරදවිසශලදග්තදවීභදසිදුදනදාතයදඑභඟින්දආර්ථිකදවාදභාජද

ග්ැටලුද සඵොසවෝභඹකටද මුහුණුද ඳානුද රැසබ්.ද භවයදකන්නර තද තභන්සේද ාතිරි්තදනි්ඳාදනද

වාදනිසිදමිර්දරඵාදග්තදසනොවැි.දවීභද,දනිසිදකරටදසඳොසවොයදසනොරැබීඹාභද,දග්ාදි.රීභදවාද

රඵාද ග්් ද ණඹද සග්වීභටද සනොවැි.ද වීභද ග්ැටලුද ි.හිඳඹි..ද විසලේසඹන්ද එශළුද වද ඳරතුරුද

කේතඵාද ග්තද වැි.ද ශීතාග්ායද ඳ් ාසග්නද ඹාභටද ාලයද ක්රභසේදඹ්ද කඩිනමින්ද ක්ද කශද

යුතුඹ.ද උ්තද ග්ැටලුද වාද නිැයදිද වාද කසරෝචිතද විඳුේද රඵාද සදන්සන්ද නේද තරුණද ප්රජාද

නියාඹාසඹන්භදදකෘෂිකර්මිකදාංලඹදසතදනැඹුරුදවීසේදඉඩදප්ර්ථාදැඩිදසේ.දඑසේභදකාඵනිකද

ආවායද ද්රයද වාද සශියඹද විසශියඹද සසශසඳොශද ඉවශද ටිනාකභ්ද ජනිතද වීද ඇතිද සවයින්ද

තරුණදයාඹි.න්දවාදදආසඹෝජකයින්දදවාදනදභාත්දබිහිදවීදඇත.ද 

එසේභදාඳදයටටදි.රිපිටිදආනඹනඹදවාදාර්ෂිකදැඹසනදමුදරදරුපිඹේදබිලිඹනද55දි..දසභභද

මුදරදාඩුකයදග්ැනීභදවාද දිඹයදි.රිදනි්ඳාදනඹදදිරිභ් දි.රීභදවාදසශශීඹදි.රිදසග්ොවීන්දවද

නි්ඳාදකඹන්දවිඵරදග්ැන්වීභටදකටුයුතුදකශදයුතුඹ.ද 
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ි.රිදකර්භාන්තඹටදාදාශද් ් දාභිජනනදකටයුතුදපුළුේදි.රීභ, කුඩාදවාදභධයභදඳරිභාණසේද

ි.රිද සග්ොවිඳශද ංර්ධනඹටද යජසේද දාඹක් ඹද ැඩිද ි.රීභ, කුඩාද වාද භධයභද ඳරිභාණද ි.රිද

සග්ොවිසඳොශටද ාලයද ි.රිද ග්ඹන්ද මිර තද ග්ැනීභ, ඳරියද හිතකාමීද ග්ද භඩුද ක්ද ි.රීභද වද

උඳකයණදමිර තදග්ැනීභටදාඩුදසඳොලිඹ්දඹටස් දවිසලේදණඹදසඹෝජනාදකදරභඹ්දි.දරඹා් භකදි.රීභටද

දදකටයුතුදකශදයුතුඹ.දඑසේභදදි.රිපිටිදාඳනඹනදැකසුේදකරාඳදඇතිදි.රීභදවාදදදදපිඹයදග්තද

යුතුඹ.දසේදවයවාදග්රාමීඹදතරුණදප්රජාදවදසභභද්සේ්රඹන්හිදඋ්දාධයාඳනඹදරදදතරුණදප්රජාද

ඳවසුසන්භදරැි.ඹාදග්තදනුදඇත.දඔවුන්සේදනයාඹා් භකදදැනුභදප්රාසඹෝගිකදවසුරුාදග්තදවැි.ද

නිාදඉතාදඉවශදපරදායි් ඹදයසේදආර්ථිකඹටදරැසඵනදඵදසනොානුභානඹ.ද 

තදදධීයදකර්භාන්තඹදනග්ාසිටුවීභදවාදමිරිදිඹදභ් යදනි්ඳාදනඹදඉවශදනැංවීභටද , සශශීඹද

කයර, උේඵරකඩදවාදටින්දභාළුදනි්ඳාදනඹදදිරිග්ැන්වීභදවයවාදඒදවාදේඵන්ධදරැි.ඹාදා්ථාද

තරුණදප්රජාදසතදවිෘතදකයදදිඹදයුතුඹද.ද 

භේග්ාදවාදඳටකදසයෝඳණදභඟින්දඳැරදක්දි.රීභදවාදවිදයාග්ායදආයේබදි.රීභදවාදඒදඵැඳිද

රැි.ඹාදවාදතරුණදඳයපුයදසඹොමුදවීසේදප්රණතාඹ්දඇතිදඵැවින්දඑභද්සේ්රදදියුණුදකශදයුතුඹ.ද 

ර්තභානඹදනදවිටදසශියඹදආයුර්සේදදඖධදවාද,දසශියඹදවාදවිසශියඹදසශදදසඳොසශහිදඉතාද

ඉවශදඉේලුභ්දවාදටිනාකභ්දනිර්භාණඹදසමින්දඳති.දවිසලේසඹන්දඉතාදසීඝ්රසඹන්දයාප්තද

නදCOVID 19 වයඹදවදසඵෝදසනොනදසයෝග්ද(දාධිකදරුධියදපීඩනඹද,දසකොසර්ටසයෝේද,ද

දිඹැඩිඹාද ,ද පිළිකාදසයෝග්)දවාද ද සඵොසවොභඹ්දඵටහියදවාද සශියඹදවදයරුන්දආයුර්සේදද

ඖධදනිර්සශලදි.රීභද ඊටදසවේතුද වීදඇත.ද ද එසේභද සශශීඹදඖධදර්ග්දබාවිතාදකයදනි්ඳාදනඹද

කයනුදරඵනදආයුර්සේදදනි්ඳාදිතදවාදරඳරානයදනි්ඳාදනදවාදාලයදකයනදාමුද්රයදඳඹාද

ග්ැනීසේදාඳවසුතාඹටදඑභද්දදසේ්රසේදනිඹලිදසිටිනදයාඳාරිකදප්රජාදමුහුණදඳාදඇත.දඑඵැවින්ද

භවාදඳරිභාණසඹන්දඖධදග්ාදි.රීභදේඵන්ධදයාජයදවාදසඳෞශග්ලිකදාධානඹදසඹොමුදවිඹදයුතුද

කාරඹද එරමද ඇතිද ාතයද එභද ්සේ්රඹද තුශද විලාරද ලසඹන්ද රැි.ඹාද ා්ථාද ජනිතද නුද ඇත.ද

තරුණදයාඹි.න්දවාදආසඹෝජකයින්දසභැනිදනද්සේ්රදපිළිඵදදැනු් දි.රීේදකශදයුතුඹ.ද

එසේභදසකොසයෝනාදවයදසේදයාප්තිඹ් දභඟභදවිවිධදප්රතිල්තීකයණදඖධදඳානදර්ග්දවාද

ඖධීඹදමුහුණුදආයණදැනිදවිවිධාංගිකයණඹදවද්සේ්රදවාදයාඹකයින්දබිහිදවීදඇතිදනිාද

ඔවුන්දවාදාලයදකයනදප්රචායණඹදරඵාද  තභද ,යාජයදාංලසේදවසඹෝග්ඹදරඵාද  තභදවාදවිසශලද

සශසඳොශදවාදසඹොමුදි.රීභදකශදයුතුඹද.ද 
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සශියඹදආවායද ර්ග්දවාද මලික් ඹදරඵාද සදමින්දආවායද ක්දි.රීසේද , ක්දකරදආවායද

ඇසුරුේදි.රීභද, සඵදාදවැරිසේදවාදසශියඹදඖධීඹදආවායදර්ග්දවිි.ණීභටදාන්වේදආයේබදි.රීභද

ැනිදරැි.ඹාද්සේ්රදවාදතරුණදාධානඹදසඹොමුදකශදයුතුඹ. එකීදකාර්ඹන්දනදතා්ණඹද

භඟදමුසුදකයමින්දනැවුේදආකායසඹන්දජනග්තදි.රීසේදභනාදවැි.ඹා්දඔවුන්දතුදඳතිනදඵද

ාවිාදසඹන්දපිළිග්තදයුතුඹ. මුහුණුදසඳොතද , යදටියුබ්දචැනරඹන්දවයවාදසභභද්සේ්රඹන්ද්ඳර්ලද

කයනදඵහුතයඹ්දතරුණදප්රජාද ද ර්තභානසේදාඳවටද ද්නටදරැසඵනදනිාදතදත් දඔවුන්ද

දිරිභ් දි.රීසභන්දාසනකු් දපිරි් දසේදවාදසඹොමුදවීභදර්ධනඹදනුදඇත.ද 

එසේභදභැටිද , සේැේද , තේද/සඳොේ/ ඳන්දසකොශද , ඵති්දනිර්භාණ, රා්ාදකර්භාන්තඹ, ස්ද

මුහුණුදැනිදා් කේදනිර්භාණදවදචි්රදනිර්භාණදවාදනදසශසඳොශදපුළුේදකරදයුතුදාතයද

ඒාසේදනියතදනදප්රජාසේදග්ැටලුදවිාද තසභන්දඑභදරැි.ඹාද්සේ්රදදිරිදග්ැන්වීභට් දපිඹයදග්තද

යුතුඹ.  

සභෝටර්ද යථද උඳකයණද නි්ඳාදනඹද වාද එකර්ද ි.රීභද වාද ේඵන්ධද කාර්මිකද ්සේ්රඹද දවාද

ඵහුතයඹ්ද තරුණඹන්ද ැඩිද නැඹුරුතාඹ්ද ද්යි. එඵැවින්දආසඹෝජනඹද ි.රීභටද කැභ් ත්ද

ද්නදපිරිදවාදාලයදකයනදභඟසඳන්වීභදකශදයුතුඹ.  

තදදඈතදාතීතසේදසිටභදඇග්ළුේදකර්භාන්තඹදප්රධානදාඳනඹනදආදාඹභ්දසරදර්ගීකයණඹද

කශදදදදඒදවාදඵැඳිදත් දරැි.ඹාද්සේ්රඹන්දඵහුතයඹ්දඇත.දඇඳුේදනිර්භාණදියේඳඹද,දනිරඳණද

ියේඳඹදවාදරෑඳරානයදැනිදකර්භාන්තරදනියතදවීභටදතරුණදප්රජාදැඩිදකැභ් ත්දද්යි.ද

විසශලදරැි.ඹාදසශදසඳොශදතුරදදදසභන්ද්සේ්රදවාදඉවශදඉේලුභ්දඇත.ද 

ඊටදාභතයදංචායකදකර්භාන්තඹද,්රාජනකදක්රීඩාද,දකඳුදනැගීභද,දජරදක්රීඩාදදවාදදිඹභතදලි්ාද

ඹාභදැනිද්සේ්රදතුරදනදරැි.ඹාදඋ් ඳාදනඹදනදාතයදඒාදප්රචලිතදි.රීභදාඳදතුදග්කීභි..ද 

ඵටහියදවාදසශියඹදදංගීතඹද , නාටයදවාදයංග්දකරාදානුායසඹන්දසග්ොඩදනැගීදඇතිදදරැි.ඹාදර්ග්ද

යාියඹ්දර්භානසේදද්නටදරැසබ්. සේදවයවාදසශියඹදජනදංගීතඹද , නාටයදකරාදසද්දවිසද්ද

පුයාදප්රචලිතදනදාතයදසඵොසවෝදපිරි්දආදාඹේදඋ් ඳාදනඹදකයදග්නුදරැසබ්.  
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ර්තභානසේ තදයදටියුබ්, ාන්තර්ජාරඹදවාදමුහුණුදසඳොතදතුලින්දසභැනිද ද් සේ්රදඉතාදඉ්භනින්ද

ප්රචලිතද සේ. ායධර්භද වාද ං්කෘතිද ටිනාකේද රටද වානිද සනොනද ඳරිදිද සභභද රැි.ඹාද වාද

තරුණදප්රජාදදිරිදග්ැන්වීේදකශදයුතුඹ.  

තියායදංර්ධනද්රිඹාලිඹටදක්රීඹදවවුේකරුන්දසරදතරුණදයාඹකඹන්දභඵන්ධදකයද

ග්ැනීභදවාදනිල්චිතදවද්ථියදැඩපිළිසර්දක්දි.රීභදැදග්් ඹ.ද දඒදවාදඳවතදකරුණුද

පිළිඵදදාධානඹදසඹොමුදකශදයුතුඹ. 

• ආර්ථිකද ඹාන්්රණඹද වැසියවීසේද ග්කීභද තරුණද යාඹකයින්ද විසින්ද දයණුද රඵනද

ානාග්තඹ්දබිහිදි.රීභදවාදසිඹලුදආර්ථිකද්සේ්රදතුශදතරුණදයාඹකඹන්ටදඋඳරිභදා්ථාද

රඵාදදිඹදයුතුඹ.ද 

• ඒදානුදයාඳාරිකදා්ථාදවඳුනාදග්ැනීභද, යාඳායදවාදාලයදනදනවීනදතා්ණිකද

දැනුභද , යාඳාරිකද ග්ැටලුද නියාකයණඹද කයද ග්න්නාද ආකායඹද වාද සශසඳොශද ා්ථාද වඳුනාද

ග්ැනීභද, පුළුේදි.රීභදවාදාලයදභාර්සග්ෝඳසශලනඹදරඵාද තභ. 

• යාඹකයින්ටදආසඹෝජනදි.රීභටදාලයදායමුදේදේඳාදනඹදකයදග්ැනීභදවාදවනද

සඳොීදානුඳාතඹදඹටස් දණඹදසඹෝජනාදක්රභදවඳුන්ාද තභ. 
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05. “දුඅත” වි්වල්ණය - SWOT Analysis 

් තීන් - Strength  

01. තරුණදවාදක්රීඩාදාභාතයාංලඹ්ද, තරුණදසේාදබා්දතිබීභදවදක්රීඹාියලිදතරුණද

ාභාතයයසඹ්දදසිටිභ 

02. ඹද15ද–ද29 ද්ාදඹසේදඳසුනදතරුණදප්රජාදභ්තදදජනග්වනසඹන්ද14.58%ද

ප්රභාණඹකදාග්ඹ්දග්ැනිභද 

03. දවිධිභ් දාධයාඳනදක්රභඹ්දතිබීභද 

04. ෘ් තීඹදපුහුණුදආඹතනදඳැැතීභදවදවිවිධදඳාඨභාරාදයාියඹ්දඳැතීභ 

05. දනි්ඳාදනද්සේ්රඹදවාදැඩිදතරුණදදාඹක් ඹදතිබීභද 

06. නිසයෝගීදවාදජදේඳන්නදතරුණදශ්රභදඵරකාඹ්දසිීමභද 

07. භාධයදවාදසෞන්දර්ඹදඹනදසදාංලසේභදතරුණදදාඹක් ඹදැඩිවීභද 

08. තරුණදයාඳාරිකදකණ්ඩාඹේදඵහුරදවීභ 

09. ්සේඡාසන්දැඩකයනදතරුණදපිරි්දසිටිභද 

10. ාසප්්දසෞඵයදේඳන්නදතරුණදප්රජා්දසිටිභද 

දුර්ලතා - Weakness 

01. ෘණදආකේඳදඳැතීභද 

02. සඳෞරුදග්ැටලු 

03. නාඹක් දග්ැටලුද 

04. තීයණදග්ැනීසේදග්ැටලුද 

05. කශභණාකයණදග්ැටලුද 

06. ඳරිකේඳනදසනොවැි.ඹාද( Imagination)  

07. ආ් භදවිල්ාඹදසනොභැතිදවීභද 

08. භාජශීලිදසනොවීභද 

09. ාන්තර්දපුශග්රදේඵන්ධතාදාභදවීභද 

10. න්නිසේදනදදුර්රතාදවදබාාභඹදග්ැටලුද 

11. ැරසුේකයණසේදදුර්රතාද 
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අලව්ථා - Opportunities 

01. සිඹළුභදාංලරදරැි.ඹාදා්ථාදඳැතීභද( සශියඹද- විසශියඹද) 

02. නසෝ් ඳාදනදා්ථාද 

03. නිර්භාණියලි් ඹදවාදා්ථාද 

04. භාධයදබාවිතඹද 

05. සතොයතුරුදතා්ණඹදබාවිතඹටදා්ථාද 

06. ඳර්සේණදා්ථාද 

07. ා් වදාදඵැීේද 

08. ආසඹෝජනදා්ථාද 

09. නාඹක් දා්ථාද 

10. ාධයාඳනදවාදඋ්දාධයාඳනදා්ථාද 

තර්ජාන - Threats  

01. භදාථ්ාදසනොභැතිදවීභද 

02. සශලඳාරනීකයණඹදවීභද 

03. ේඳ් දහිඟකභදවාදසඵ තඹාසේදවිභතාඹද 

04. භ් ද්රයදබාවිතඹදඉවශඹාභද 

05. ග්ාතානුග්තිකදඵද 

06. ඹටිතරදඳවසුකේදරදග්ැටලුද 

07. සෞ්යදග්ැටලුද 

08. ැයදිදභතද 

09. භාජදවිභතාද 

10. ැයදිදභාධයදබාවිතඹද 

 

 

 


