
 

මාධ්ය නිවේදනය  

තරුණ නප්රජා නයා ත්ව  නප්රාරම්භ ය නMAS නඇතීයාහිදී න2022 නජාතයන්තත  නාාම නිනය  නාම ි.    

 

 

2022 න ාැප්තැම්බර් න 21, තුල්හිරි , න ශ්රී න කාතා :  ජාතික තරුණ සසේවා සභාසේ (NYSC) ඒකාබද්ධ 

වැඩසටහනක් වන තරුණ ප්රජා නාකක්වව ප්රාරම්භ ය (YCLI) විසින්, ස ෝක සසෞඛ්ය සංවිධානක (WHO), 

එක්ස්ව ජාතීන්සේ ස්සේච්ඡා සසේවක (UNV) සහ එක්ස්ව ජාතීන්සේ සංවර්ධන වැඩසටහන (UNDP) 

සමඟ එක්ව 2022 සැප්තැම්බර් 19 සිට 21 දක්වා තුල්හිරික MAS ඇතීනා පරිශ්රසදී ‘YCLI සාම දින 

සැමරුම’ පව්වවන  දි.  සෑම වසරකම සැප්තැම්බර් 21 වැනි දින සමරනු  බන ජාතයන්තර සාම දිනක 

සැමරීම සඳහා ශ්රී  ංකාව ද එක්වන අතර සමවර MAS ඇතීනා සමඟ සහසකෝගසකන්, ශ්රී  ංකාසේ සැම 

සදසින්ම පැමිණි තරුණ තරුණිකන් 500කට අධික පිරිසකසේ සහභාගී්වවසකන් මෙෙ සැමරුම 

පැවැ්වවිණි. 



තරුණ තරුණිකන් සඳහා විස ේෂ සකොවුන් පාර්ලිසම්න්තු සැසිකක්, සාම ගම්මානකක් සහ සාම උ්වසවකක් 

ඇතුළු විවිධ ක්රිකාකාරකම් සකසක් සමම සතදින උ්වසවසකහිී පැවැ්වවිණි. එමගින් ශ්රී  ංකාසේ තරුණ 

නාකකයින්ට ඔවුන්සේ ප්රජාවන්හි කහපැවැ්වම ප්රවර්ධනක ිරරීම සඳහා ප්රජා ක්රිකාකාරකම්ව  සකීමට 

සේදිකාවක් සකසා මෙන ලදී. 

පළමු දිනසදී, සිකලුම හවුල්කාර ආකතනව  නිසකෝජිතසකෝ ඔවුන්සේ කැපවීම නැවත ඉදිරිප්ව කරමින් 

සාම දින ප්රතිාාවට අ්වසන් ිරරීම සඳහා එක්වූහ. තරුණයින්ට ඔවුන්සේ ප්රම්ජාමේ කටයුතුව ට සහභාගී 

වීමට අවස්ථාව  බා ීම සහතික ිරරීම එහි අරමුණ වික. අර්ථව්ව තරුණ සහභාගී්වවක මගින් අදහස ්

කරනු  බන්සන් සමාජ සහජීවනක, තිරසාර සංවර්ධනක සහ ප්රජා කහපැවැ්වම ප්රවර්ධනක ිරරීමයි. 

ඔවුන්සේ කාර්කභාරක පිළිබඳව අදහස් දක්වමින්, ජාතික තරුණ සසේවා සභාසවහි සභාපති/ අධයක්ෂ 

ජනරාල් බ්රිසේයරකර් ආචාර්ක තිරාන් ද සිල්වා සමසසේ පැවසීක: “ශ්රී  ංකාසේ සංවර්ධනක සඳහා ක්රිකාකාරී 

තරුණ සහභාගී්වවක ඉතා වැදග්ව. එක අගකමින් ජාතික තරුණ සසේවා සභාව තීරණ ගැනීසම් 

ක්රිකාවන්න්හිී තරුණ තරුණිකන්ට වැයර වගකීමක්  බා සදමින් ප්රතිසංස්කරණ සිු  කර තිසබනවා. ඔවුන්ට 

අධීක්ෂණ කටයුතු ද පවරා තිසබනවා. භාෂා ප්රවීණතා සහ තාක්ෂණික නිපුණතා අනුව පාඨමා ා 

විෂයොලාවන් හඳුන්වා ීසමන් ද අපි තරුණ තරුණිකන්ට සහාක සවනවා. ඉසගනීමට සහ ප්රජාවට සසේවක 

ිරරීමට ඇති සිකලු අවසථ්ාවන් ප්රසකෝජනකට ගන්නා ස ස අපි තරුණකන්සගන් ඉල් ා සිටිනවා.” 

සමරු උ්වසවක තරුණ ප්රජා නාකක්වව ප්රාරම්භ ය (YCLI) වයාපිතිසද සකොටසක් වන අතර එමගින් 

සාමක, යුක්තික සහ  ක්තිම්ව ආකතන ප්රවර්ධනක කරනු  ැසේ. සසෞඛ්ය ප්රවර්ධනක, තිරසාර සංවර්ධනක 

සහ සස්ේච්ඡා ක්රිකාකාරකම් ඒකාබද්ධ ිරරීම සහතික කරන අතරම, සසෞඛ්ය සම්පන්න සහ ආරක්ිතත ශ්රී 

 ංකාවක් සගොඩනැගීම සඳහා තරුණ තරුණිකන්ට මවනසක් සිදුකරම්න්නන් ස ස සහභාගී වීමට හැිරකාව 

ද එමගින්  බාසදයි. 

සමස්ත ඒකාබද්ධ ප්රාරම්භ ය අමතමින් මලෝක මසෞඛ්ය සංවිධානමේ ශ්රී ලංකාව සඳහා වන ෙහජන 

මසෞඛ්ය පරිපාලක වවදය ෂ ා ා අහමසඩෝවා සමසසේ පැවසුවාක: “ස ෝක සසෞඛ්ය සංවිධානසකහි 

අධයක්ෂ ජනරාල් සටඩ්සරොස් සගසෙසකසුස ්විසින් සඳහන් කරන  ද පරිදි, 'සාමක සනොමැතිව සසෞඛ්යකක් 

තිබික සනොහැිර අතර සසෞඛ්යක සනොමැතිව සාමකක් පැවතික සනොහැක.’ සාමක සඳහා වන සබොසහෝ 

සගෝන්ක සසෞඛ්ය මු පිරුම් මගින් සමක සංසක්තව්ව කරනු  ැසේ. ශ්රී  ංකාසේ ප්රජාවන් සවිබ  ගැන්වීම 

මගින් සමාජ සහජීවනක සක්රීක ිරරීම සඳහා සසෞඛ්යක සැ ිරක යුතු කාර්කභාරකක් ඉටු කර තිසබනවා. 

එවැනි ක්රිකාවන්හිී, ප්රජාවන්  ක්තිම්ව ිරරීම සඳහා සසෞඛ්යක සම්බන්ධ මැදිහ්වවීම් භාවිතා ිරරීසම්ී 

සකෞවනකන් ඔවුන්සේ කුස තා උපසකෝගී කරගනිමින් එහි මධයම ූමමිකාව ඉටුකරනවා. එබැවින්, සමම 

ජාතයන්තර සාම දිනසදී සමම තරුණ පිරිස එකට එකතු සවනවා දක්නට  ැබීම මට වි ා  සතුටක්. 



තරුණ ප්රජා නාකක්වව ප්රාරම්භ ය අනාගත මැදිහ්වවීම් ශ්රී  ංකාව පුරා සිටින ප්රජාවන් සහ එහි ජනතාව 

තුළ සසෞඛ්යක සහ කහපැවැ්වම ප්රවර්ධනක කරනු ඇතැයි මට බ ාසපොසරෝවතු සහගත වික හැිරක.” 

MAS ඇතීනා ස්වකාරක්වවක දරන තාරුණ්යය සසෞඛ්ය සහ සාමක සඳහා වූ ජාතයන්තර මධයසථ්ානක 

සමම අවසථ්ාසේී උ්වසවාකාරසකන් විවිත කරන  දි. සමම ඒකකක සාමානය ජනතාව සඳහා ඉසගනුම් 

සහ සංවර්ධන සක්න්ද්රස්ථානකක් ස ස ක්රිකා කරමින් වාර්ගික පසුබිම් තුළ තිරසර සාමක, සසෞඛ්යක සහ 

කහපැවැ්වම ප්රවර්ධනක කරනු ඇත. අතථය කථාර්ථ සාම මකෞතුකාගාරම්ය (Virtual Reality Peace 

Museum), සාමක ප්රවර්ධනක කරන යරජිටල් ක්රීඩා අවකා කක් සහ සාමක සහ සසෞඛ්ය ප්රවර්ධනක සඳහා 

සද්ශීක මු පිරීම්ව ට සහාක වන ප්රකා න, වාර්තා, ඉසගනුම් සම්ප්ව, ජා කරණ විස්තර සහ අසනකු්ව 

සම්ප්ව සහිත දැනුම ගබඩාවක් ද ඇතුළ්ව සේ. 

සහසකෝගීතාවසද වැදග්වකම අවධාරණක කරමින් MAS ෆැේරික් පාක්හි ප්රධාන විධාකක නි ධාරී 

සුමින්ද ද සිල්වා මහතා සමසසේ පැවසීක: “ජාතයන්තර සාම දිනක සැමරීම සඳහා සමම අවස්ථාවට 

සහසකෝගක දැක්වීමට  ැබීම අපට සගෞරවකක්. MAS සැමවිටම සහසකෝගී දැනුම සක්න්ද්රස්ථානකක 

අව යතාවක හඳුනාසගන සිටින අතර, නිර්මාණශීන්්වවක දිරිගැන්වීම සහ අවසබෝධක  ක්තිම්ව ිරරීම 

සවනුසවන් මිනිසුන්ට එිරසනකා සමඟ අන්තර් ක්රිකා කළ හැිර සේදිකාවක් සැපමමට MAS සවසහස 

සනොබ ා කටයුතු කළා. සාමක සහ සංවර්ධනක ඇති ිරරීම මවනුමවන් අපසේ සමාජක තුළ ධනා්වමක 

සවනසක් සගන ඒම සඳහා හවුල්කරුවන් සමඟ දිගින් දිගටෙ හසකෝගසකන් කටයුතු ිරරීමට අපි 

බ ාසපොසරෝවතු සවනවා.” 

සාම දින සැමරුම මගින් තරුණ ප්රජා නාකක්වව මු පිරුමට සහභාගිවූවන් හට වැඩසටහන තුළී ඔවුන් 

 බාග්ව දැනුම ප්රසකෝජනකට ගැනීමට අවස්ථාව  බාසදන  දි. උ්වසවසදී පව්වවන  ද සකොවුන් 

පාර්ලිසම්න්තු විවාද සැසිවාර හරහා සිකල් න් ඇතුළ්ව කරගන්නා, තිරසාර හා සමානා්වමතාවක සක්න්ද්ර 

කරග්ව ජාතික තරුණ ප්රතිප්වතිකක් නිර්සද්  ිරරීමට ද අවස්ථාවක්  බාසදන  දි. ශ්රී  ංකාසේ 

තාරුණයක, සාමක සහ ආරක්ෂාව නයාක පරක ඉදිරිකට සගනකාම සම්බන්ධසකන් අදහස් දක්වමින් 

එක්ස්ව ජාතීන්සේ සංවර්ධන වැඩසටහසන් ශ්රී  ංකාසේ නිසකෝජය සන්වාසික නිසකෝජිත මලින් හර්විේ 

මහ්වමික සමසසේ ප්රකා  කළාක: “සවනසක් සඳහා සහ ධනා්වමක ක්රිකාමාර්ග සඳහා තාරුණයකට ඇති 

හැිරකාව සබොසහෝ ු රට ප්රසකෝජනකට සගන නැහැ. ප්රජා සහභාගී්වවක සහ ක්රිකාකාරී පුරවැසිභාවක 

ප්රවර්ධනක ිරරීම සඳහා, සමාජ සහජීවනක සහ තිරසාර සංවර්ධනක ප්රවර්ධනක ිරරීම සඳහා තරුණයින්ට 

ඔවුන්සේ ප්රජාවන් තුළ ක්රිකා්වමක වීමට අවස්ථාවන් සහ පුහුණු පහසුකම් සැ සීම සහතික කළ යුතුයි.” 

ශ්රී  ංකාසේ එක්ස්ව ජාතීන්සේ ස්සේච්ඡා සසේවසකහි (UNV ) සද්ශීක සම්බන්ධීකාරක ෂාර්මන් ජකසිංහ 

මහ්වමික මෙමසේ අදහස් පළ කළාක: “සිකලු ජාතීන්සේ වර්තමානක සහ අනාගතක සවනුසවන්, අපි තරුණ 



පරපුර ජාතිකක උතුම්ම වස්තුවක් ස ස හඳුනාගත යුතුෙයි. තරුණ ස්සේච්ඡා සසේවකකන් බිම් මට්ටසම් 

ප්රජාවන්ට සහාක දක්වන පළමු ප්රතිචාර දක්වන්නන් ස ස සබොසහෝ විට ඉදිරිමයන්ෙ සිටින ආකාරක අපි 

වසර ගණනාවක් තිස්සසේ අත්ෙැක තිසබනවා. ස්සේච්ඡා සසේවක ඔස්සසේ, සකෞවනකන් ඇතුළ්ව කරගනිමින් 

සාමකාමී සමාජකන් නිර්මාණක ිරරීමට අන් අකව දිරිම්ව ිරරීම සඳහා ශ්රී  ංකාසේ එක්ස්ව ජාතීන්සේ 

ස්සේච්ඡා සසේවක තරුණ ප්රජාවට දිගටම සහාක වනු ඇති.” 

**අ ාායි** 

 

 

අපසේ සබැඳි   

WHO Sri Lanka | Facebook | UNDP Sri Lanka | Facebook | UN Volunteers - Sri Lanka | 

Facebook 

 ැඩිදු  නවිා්ත  නාඳහා නඅමතන්තය: info@unvlk.org or +94 (0) 11 2580691-7 

 

https://www.facebook.com/WHOSriLanka
https://www.facebook.com/UNDPSriLanka
https://www.facebook.com/UNVSriLanka
https://www.facebook.com/UNVSriLanka
mailto:info@unvlk.org

