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සං��යාව හා සහ�වනය ��බඳ ජා�ක ��ප��ය 

� ලංකාව, 2017 
       

 

1. හැ���ම 
 

� ලංකාව, රෙ� �ය�ම  �ජාව�ට හා ජනතාවට හා� කළ හා �ඩා ෙගන �� දශක �නක 
��ධය�� �ඩා �ඳ ඇත. ෙමම අ�ග� නැ��ම 2009 වසෙ�� අවස� �ෙ� රෙ� �ජාව� අතර 
ඇ� �ශ්වාසය හා සබඳතාවය� �ඳ දම�� ඔ�� අතර ෙන�ඉව�ම හා වැර� වටහාගැ�� 
ගණනාව� ඉ�� කර��. 
 
2015 වසෙ�� � ලංකා රජය සං��යාව සඳහා වන තම කැප�මට නව� ���වර� ෙගන �� 
අතර ජා�ක සං��යාව සඳහා �ලාර�භය� ගණනාව�ම �ය� කරන ල�. ෙකෙස� ෙවත�, 
සං��යාව ��බඳව අවධාරණය ෙකෙරන �ස්��ණ � ජා�ක ��ප��යක අවශ�තාවය� 
තවම� පව�න අතර ෙමම ��ප��ෙය� එම අර�ණ සා�ෂා� කරගැ�මට අදහස් ෙකෙ�. 
 

2. ���කාව 

 
දශක �න� �ස්ෙස� පැව� අ�ග� ගැ�මද ඇ��ව ��කා�නව පැව� සමාජ හා ෙ�ශපාලන 

අසහනෙය� � ලංකාෙ� �ය�ම �රවැ�ය�ෙ� ��තවලට, ග��වයට හා ආර�ෂාවට ��� 

�ඩාව, හා�ය හා �නාශය සැල��ලට ග���; 
 

ගැ�ම අවස� � දා �ට �ජාව��ළ හා අතර වන �ශ්වාසෙ� ප�� ��, එ�ෙනකා ෙන�ඉව�� 

හා වැර� වටහාගැ�� පව�න බව ��ග���;  
 

 �ශ්නෙ� සැබෑ ෙහ��ව ව�ෙ� රට �ළ ��න �ය�ම  �ජාව� තෘ��යට ප� කරන සහෙය�� 

ෙ�ශපාලන අ�කා�ය� සඳහා වන ��ගත හැ� සැල�ම� ෙන�මැ� �ම බව හා එය ෙමරට 

ඉ�හාසය �රා ��ධ කාල �මාව� �ළ ඇ� � අසහනය හා  �ච�ඩ�වය ම��  �කාශයට ප�� 

බව �� තබාග��� ;  

 

අධ�ාපනය, �වෙන�පාය, ��යාව හා ���ය ද ඇ��ව එෙහ� එයට �මා ෙන�� ��ධ 

�ෙෂ��ය� ෙවත සමාන ෙලස ���මට ඇ� අවස්ථාෙ� ඌණතාවය රෙ� අසහනයට  �ධාන 

ෙහ��ව� බව අවෙබ�ධ කරග���;  
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��� ප�පාලනය ශ��ම� ��ම, ෙ�පළ හා ඉඩ� �� ��ක�ව�ට නැවත භාර�ම; මාධ� 

�දහස �ව�ධනය ��ම, �වෙන�පාය මා�ග අවස්ථා ජනනය ��ම; අ��ද� � ��ගලය�ෙ� 

හා ඔ��ෙ� ඥා��ෙ� ��ක� හා අ�ලාශය� ආර�ෂා ��ම යනා� � �යාමා�ගය�ද 

ඇ��ව එෙහ� ඒවාට පමණ� �මා ෙන�� තව� �යාමා�ගය� ගණනාව� ��� රජය හා 

�රවැ�යා අතර යහප� ස�බ�ධතාවය ය� ස්ථා�ත ��ෙ� අෙ��ෂාෙව�; 

 

� ලාං�ය අනන�තාවය ශ��ම� කර��; ��ප��, ��, අධ�ාපනය හා භා�තය ��� 

��ධ�වය හා සංස්කෘ�ක බ��ධතාවය ��ග��� හා භාෂාව සහ සංස්කෘ�ක උ�මය සඳහා 

��ගලය�ට ඇ� අ��යට ග�කර��; සංවාදය, ��ශ්චය හා ෙක�� ��� සහ ගැ�� නැවත 

ඇ� �ම වැළැ��මට අදාල �යාමා�ගය� ��� �ය�ම � ලාං�කය�ට එක��කම ��බඳ 

ශ��ම� හැ�ම� ඇ���ම සඳහා ජා�ක�වය ��බඳ අදහස ඇ� කර�� ජා�ක සං��යාව 

බලව� ��මට ස�ඥා�ක වෑයම� දරන බවට සහ�ක ෙව��;  

 

භාෂා ��ය සඳහා ව�වස්ථාමය ත��වය� ලැ�ම සහ ජා�ක ෛ�භාෂා ��ප��යට අමාත� 

ම�ඩලෙ� අ�මැ�ය ලැ�ම ප��� කරෙගන  භාෂා ��ප��ය හා ස�බ�ධව ඇ� ජා�ක 

ඒකම�කභාවය ��බඳව ස�ඥා�කව;  

 

රාජ� හා ��ග�ක අංශය සහ �රවැ�ය� අතර හා රට �රාම ��� වශෙය� භාෂා ��ප��ය 

හා ��ය �යා�මක ��ෙ� අ�ෂ්ඨානෙය�; 

 

ජා�ක සහ�වනය හා සං��යාව සඳහා වන ���කාව� වශෙය� භාෂා ��ප��ය �යා�මක 

��ම හ�නාග���;  

 

වරදට ද�ව� ෙන�ලබා ��මට එෙර�ව අරගල කර�� හා ��ෙ� ආ�පත�ය ඔසවා තබ�� 

එ� අත�� ��� හා ෙ�ශපාලන අ���ද අෙන� අ�� ආ��ක සමාජ හා සංස්කෘ�ක 

අ���ද ඇ��ව �ය�ම �රවැ�ය�ෙ� මානව අ���වලට ග� ��මට හා ආර�ෂා ��ෙ� 

අ�ෂ්ඨාන ෙපරදැ�ව;  

 

ගැ�� හා �ච�ඩ�වෙ� ���තය�ට ��ගලා�බ�ධ ෙලස� �ජාව� හා සමාජමය ම�ට��� 

යන ආකාර �වයෙය�ම �ව�ෙ� �යාව�ය සාකල� ෙලස �� ෙකෙරන බවට තහ�� 

ෙකෙර��; 
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� ලංකාෙ� �ය�ම �ජාව�ට අදාල ෙවන අ��� ජා�ක ආඛ�ානය� ෙග�ඩනැ�ෙ� 

වැදග�කම ��බඳව සලකා බල��; 

 

�ය�ල ඇ�ළ� තම� අ�� බව හැෙඟන සමාජය� සහ සෑම � ලාං�ය �රවැ�ෙය�ෙ�ම 

�භවය� ��ණ ෙලස ��ග�නා� ප�සරය� ��මාණය ��ෙ� ලා කැපෙව��; 
 

 

රජෙ� ��ණ උ�සාහය� හා ප��ය ���� නැවත �� ෙන�ෙවන බවට සහ�ක ��ම හා 

සං��යාව සඳහා අනාගතවා� �ලාර�භය� ��� යන ෙදආකාර � එළ�ම� ස�ත බ� 

පා�ශ්වකාර �යාව�ය� සඳහා කැඳ�� කර�� ; 

 

�ජාත��වාදය, යහපාලනය, භාෂාව හා සංස්කෘ�ක උ�මයට ඇ� අ��යද ඇ�ල�ව මානව 

��ක�, ��ෙ� ආ�පත�ය, ජා�ක එ�ස�බව හා ��ධ�වය ��ග�නා �ජා සහ�වනය යන 

ක�� මත ෙමම සං��යාව හා සහ�වනය ��බඳ ජා�ක ��ප��ය ��ස්ථාපනය ෙකෙ�. 

 
 

3. අර�� 

 
1. සං��යාව හා සහ�වනය ස�බ�ධව රාජ� ��ප��ය ෙලස �යා�මක �ම 

2. ප��ය �ච�ඩ�වය� හා ගැ�� සඳහා ��ය� ෙස�ය�� හා රෙ� �ය�ම ජනතාව�ෙ� 

හා �ජාවෙ� ජා�ක එක��ව සහ සාමකා� සහ�වනය ඇ� කරන සහෙය�� අනාගතය� 

අෙ��ෂාෙව� ජා�ක සං��යාව හා සහ�වනය සඳහා මග ෙප��ම 

3. සාමය හා ජා�ක එක��ව යන �ලාර�භය�ෙ� සමාෙය�ජනය ඇ���ම සඳහා සං��යාව 

හා සහ�වනය ෙව�ෙව� කට�� කරන �ය� පා�ශ්වක�ව�ට මා�ෙග�පෙ�ශ රා�ව� 

සැක�ම 

 

 

4. සාධාර�කරණය 

 � ලංකාෙ� �ය�ම �ජාව�ට ත� කා� ෙන�වන හා ව�� වර �� ෙන�වන අ�ක�ත, 

සාකල� හා �ස්��ණ ��චාරය� අවශ�ය. 

 සාමය හා ජා�ක එ�ස�බව ��බඳ �ලාර�භය� සැකෙස�� පව�න න�� ෙ� 

ස�බ�ධව � ලංකා රජයට �කා�ත හා �ශ්�ත ��ප��ය� නැත; එබැ�� සං��යාව 

හා සහ�වනය ��බඳ ජා�ක ��ප��ය එම �ඩැස �රව� ඇත. 

 ��ධ පා�ශ්වක�ව� ��� ෙමම �යාව�ය සඳහා සකසන �ය�ම සාමය හා ජා�ක 

එ�ස� බව ��බඳ �ලාර�භය� සැල�� ��ෙ� හා සංව�ධනය ��ෙ� කට��වල 

අ���තාවය� හා ගැල�ම� ඇ���ම අවශ�ව ඇත.  
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 � ලංකාෙ� රජය හා ජනතාව අතර සහෙය�� දැ�ම� ඇ� කරගැ�ෙ� වැදග�කම 

��බඳව දැ�ව�ව සං��යාව හා ජා�ක සහ�වනය ස�බ�ධව �යා කරන �ය� හ�� 

ක�ව� අතර ඒකම�කභාවය� ඇ� ��ෙ� මධ�ස්ථානය� ෙලස කට�� කර� ඇත. 

 

5. ��ප�� �ලධ�ම  

 

�� සහ උපෙදස ්මාලා ස�පාදනෙය� ලා පදනම සකස් කර� ලබන �යාකා� �ය හැ� 

�ලධ�ම සහ ��ඝ - කා�න ඉල�ක මාලාව� සහ ජා�ක සං��යාව සහ සහ�වනය 

සඳහා සැල�� ��ම සහ සංව�ධනය ��ම ��ස �� සහ උපෙදස් මාලා සකස් ��ම. 

 

සමානා�මතාව 

 

 �ය� ජා�ක ��ප��� �, ��� �, සහ �යාව� � අත�වශ� �ව� ෙලස සාමය හා 

සමානා�මතාෙව� අගය� පාලනය�� ��ව අ�ගත කර ගැ�ම. 

 

 සං��යාව සඳහා වන අත�වශ� සාධකය� ෙලස �ය� �ජාව�� �� ගැන�� සහ අෙ��ෂාව� 

වලට සව� ෙද� ඇ� ෙ�ශපාල�ක එකඟතාව� කරා ලඟා �ෙ� �මය� ෙලස බලය 

ෙබදාගැ�ෙ� �ලධ�මය ��ගැ�ම. 

 

 රෙ� �ය� ජනතාව සහ �ජාව� සඳහා ෙස�වාව�ට සහ අවස්ථාව�ට සමාන �ෙ�ශය� ලැ�ම 

තහ�� ��ම.  

 

 �ය� ජා�ක ��කාංගය�� ����බෙව� සාමානා�මතාව සහ�ක ��ම; රට �රා අවදාන� 

ම�ටෙම� ��න කා�තාව� සඳහා ආර�ෂක යා��ණය� සකස් ��ම; �ච�ඩ�වය දරා 

��න ලද කා�තාව� ෙවත ��ය� සැප�ම සහ ව�� ලබා�ම; සහ �රණ - ග�නා 

පා�ශවක�ව� සහ සං��යා �යාව�� සහ කට�� වල� ෙවනස් �ෙ� �ෙය��තය� ෙලස 

කා�තාව�ෙ� ආයතන �ව�ධනය ��ම  

 

 සැකෙය� ෙත�ර පහ� ෙක�ට ෙන�සලකන, ���දභාවෙය� �� භාවය �ව�ධනය කර�නා� 

ජා�ක, පලා� සහ පලා� පාලන ම�ට� වල� �ය� ෛන�ක, සමාජ�ය, ෙ�ශපාල�ක සහ 

ප�පාලනමය යා��ණ වල �ය� �රවැ�ය� ෙවත සමාන �ෙ�ශය ඔ��ෙ� ස්වා�න �දහසට 

�ෙ�ශ �ෙ� හැ�යාව සහ�ක ��ම. 

 
 

මානව ��ක�  

 

 ��ෙව�ට� පහ� ෙක�ට සැල�ම�� ෙත�රව රෙට� �ය� �රවැ�ය� සහ ��ගල 

ක�ඩාය� සදහා ස���ණ ��� හා ෙ�ශපාල�ක ��ක� සමානව ලබාෙදන බවට සහ�ක 

�මට රජය ��� සෑම �ය�නය�ම දැ�ය �� ෙ�. රජය ��� ��� සහ ෙ�ශපාල�ක ��ක� 
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පැන�ම සඳහා යා��ණය� ලබා�ය �� වන අතර ��ෙ� අ� පාලනය / රජැ�ම, ප�පාලන 

���ය, ප��ෂා ��� සහ �ලනය ��� ව�� �� � ��ක� සංස්කෘ�ය� ද �ජාතා��වා� 

ව�හය�ද සකස් ��මට අධ�ාප�ක �යාමා�ග ගැ�ම සඳහා ප�ධ�යට ශක�තාව� ඇ� කළ 

��ය. ෙමම ��ක� �යා�මක ��ම සහ�ක කර� වස් වැදග� ��කාව� අ�කරණ ප�ධ�ය 

ම�� ඉ�කළ ��ය.  

 

 ග� ��මට, ආ��ක, සමාජ�ය සහ පව�නා ස�ප� උප�මෙය� භා�තා ��ම ���  

සංස්කෘ�ක ��ක� ආර�ෂා ��මට සහ සා�ෂා� ��මට බැ�� ද ඇ��ව ච�යා�මක සහ 

��ඵලා�මක බැ�� රජය ස�ව ඇත. ෙම� ��ක� �යා�මක වන බවට සහ�ක �ම ��ස 

අ�කරණ ප�ධ�ය වැදග� කා�යභාරය� ඉ� කළ ��ව ඇත. 

 

 සෑම ��ගලය�ෙ�ම අ�මානයට ග� ෙකෙරන ප�� ��ක� ර��� සෑම �රවැ�ය�ෙ�ම 

අ�මානය ���ම. මානව අ�මානයට ග� ��ම ය� �ෙද�ම එ� එ� මානවයාෙ� ��තයට 

ග� ��ම�. ත� ��ගල සහ ජා�ක වශෙය� ��ගලය� ෙලස සහ සා��ක �යාකා��වය� 

ෙලස අ�මානය �කෘ�ම� / යථාව� ��ම අවශ�තාව� ව�ෙ�ය.   

 
වා� �ද�ා�මක ��ක�  

 

 රාජ� යා��ණය � ලංකා ආ���ම ව�වස්ථාෙ� IV වන ප��ෙ�දෙය� 18 �ට 25 වන  

ද�වා � භාෂා ��ප��යට අය� ෙක�ටස් ම�� බැ� ��� ඇ� අතර ජා�ක ෛ�භාෂා 

��ප��ය ම�� �ංහල සහ ද�ල භාෂාව� රාජ� භාෂා ෙලසද ඉං�� සංධාන භාෂාව ෙලසද 

��ෙගන අමාත� ම�ඩලෙය� අ�මැ�ය ලබාෙගන ඇත.  

 

 රාජ� යා��ණය ��� �ංහල භාෂාව ප�පාලන භාෂාව ෙලස භා�තා කර�� ෙප�� වා�තා සහ 

ද�ල භාෂාව භා�තා කර� ඇ� උ�� සහ නැෙගන�ර පලා� වල හැර � ලංකාෙව� �ය� 

පලා� වල �ය� රාජ� ආයතනය�� �ය� ව�ාපාර කට�� ද ආ�� �ම ව�වස්ථාෙව� IV 

වන ප��ෙ�දෙය� 22 (1) වන ෙක�ටස අ�ව භා�තා කළ ��ය.  

 

 ජනා�ප�වරයා ��� �කාශයට ප� කර� ලබන �� භා�ක �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාශ 

ස්ථා�ත ��ම සහ ව�වස්ථාදායක ��පාදන ��බඳව රාජ�ය ��� දැ�ව� � එන� 

ජනා�ප�වරයා ��� �ාෙ��ය ෙ�ක� ෙක��ඨාස ෙක��ඨාශයක ඕනෑම ඒකකයකට අය� 

�ංහල ෙහ� ද�ල භාෂාව කතාකරන �� ජනගහනය අ�ව �ාමා�කව සලකා බලා, එ� 

�ෙ�ශෙය� සමස්ත ජනගහනය මත පදන�ව, �ංහල සහ ද�ල ෙහ� එ� �ෙ�ශය පව�නා 

පලාෙ� ප�පාලන භාෂාව ෙලස භා�තා වන ෙවන� භාෂාව�, ආ���ම ව�වස්ථාෙ� IV වන 

ප��ෙ�දෙය� 22 (1) ෙක�ටස අ�ව එ� �ෙ�ශය සඳහා ප�පාලන භාෂාව ෙලස ෙය�දාග� ඇත.  

 

 ව�තමාන ජා�ක ස���ය මත රා� යය ��� භාෂා ��ප��ය සහ ��ය ��බඳ ෙහ�ඳම 

අස්වැ�න ෙනලා ගත �� අතර ජා�ක සහ�වනය සහ සං��යාව සඳහා ���කාව වශෙය� 

භාෂා ��ප��ය සහ ��ය �යා�මක ��ම සඳහා උෙද���ම� කළ ��ය.       
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 මධ�ම රජෙ�, පලා� රජෙ� ෙහ� පලා� පාලන ව�හෙ� ෙහ� ෙ�වා �ය� රාජ� ආයතනය�� 

�ය කැමැ�තට අ�ව �ය� �රවැ�ය�ට ඔ�ෙ� ෙහ� ඇයෙ� අ�මතය ප�� ඕනෑම රාජ� 

භාෂාව� ෙහ� සංධාන භාෂාව හරහා ��ත ෙහ� වා�ක ��චාර ලැ�ෙ� ත��වය� ඇ� ��මට 

ෛන�කව සහ ��ප��මය වශෙය� රජයට බැ�ම� ඇත. 

 

 �ය� රාජ� ආයතනය� � බා�ර සහ අභ��තර සංඥා �ව� සහ මහජනතාව ��� භා�තා 

කර� ලබන ආකෘ�ප� ඒවා රජෙ� �වද, පලා� රජෙ� �වද, පලා� පාලන ආයතනය�� 

�වද, භාෂා ���වෙය�ම �ද�ශනය ��ෙ� වග�ම ��මය වශෙය�ද ��ප��මය 

වශෙය�ද රජය ස� ෙ�.  

   

 � ලංකාෙ� ආ���ම ව�වස්ථාෙ� IV වන ප��ෙ�දෙ� ස�පා�ත ප��ෙද� රාජ� භාෂාව හා 

ස�ධාන භාෂාව� අ�කරණය��, ව�වස්ථාදායක භාෂාව��, අ�කරණ භාෂාව�� පාස� වල 

උපෙදස් ලබා ෙදන භාෂාව�� භා�තා �ය �� බවට රාජ�යට බැ�ම� පව�.      

 

ජා�ක සහ�වනය සහ ��ධ�වය  

 

 රජය ��� �ය� ෙ�ශ �ෛත� බලෙ�ග ය� පණග�වා ෛන�ක, ��ප��මය සහ ආ��ය 

වශෙය� � ලංකාව �ල ස�ය �රවැ�ක�වය� ඇ�කර�ෙ� අ��ාය ෙවත ලඟා�ය �� අතර 

� ලාං�කෙය� ය� ක��� දැ � ය�න ඒ�� ගැ�ෙවන ප�� � ලාංෙ�ය අනන�තාව 

හ�නාග���  � ලාංෙ�ය�වය ව�ධනය කර�� ජා�ෙය� ��ධ�වෙය� ෙහ� සංස්කෘ�ක 

සං��ණ�වය සහ � ලංකාව �ළ එකකට වඩා වැ� ආග�,භාෂා සහ වා��ක�වය� පැව�ම 

ජා�ක සහ�වනෙය� ��ක ��ව අවශ�තාවය� ෙලස හ�නාගැ�ම. 

  

 අ�තෙය� ��� අ��� ���� ය� �� ෙන��ම සඳහා සංවාද, මැදහ��� සහ �යාකාරක� හරහා 

�ය� � ලාංෙ�ය �රවැ�ය�ෙ� එ�ව ��ම ��බඳ හැ�ම වඩා� ශ��ම�ව ඇ� කර �ම 

සඳහා  � ලාංෙ�ය ජා�ක�වය ��බඳ හැ�ම සමාජ - ෙ�ශපාල�ක වශෙය� ව�ධනය 

කර�නා � අතර�ර භාෂාව, ආගම, සහ සංස්කෘ�ක උ�මය� ෙවත ��ගලය�ට ඇ� ��කම 

සහ�ක කර� වස් �රවැ�ය� සහ රාජ� යා��ණය ෙවත නායක�වය සහ මගෙප��ම 

ත��ම ලබා �ම රජය ��� ��ප��මය වශෙය� ද, ෛන�ක, අධ�ාප�ක සහ ���ද� 

වශෙය�ද �� කළ ��ය.  

 

 ෙක�� කරන ලද �ජාව� � දායක�වය ��ම�ව ලබා ග��� ඔ�� �රණ ගැ�ෙ� ෙම�ම 

අවස්ථා සහ ෙස�වාව� සඳහා �ෙ�ශ කරව�� ස�යව ��ම� ��මට අවැ� යා��ණ 

ස�පාදනය ��ම ම�� �ය�ල�ම අය� සමාජය� ෙග�ඩනැං�ෙම� ලා රජය ��� ය�න 

දැ�ය ��ය. 

 

 � ලාංෙ�ය ජනගහනෙය� ��ධ�වය �දහා දැ�ෙවන ප�� රාජ� ෙස�වෙය� ද අ�කරණ 

ප�ධ�ෙය� ද �ෙය�ජනය සහ�ක ��ම.  
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 සමස්ත සමාජෙය� ෙක�ටස� වශෙය� තමා ��න බැ� ඒ�� ගැ�ෙවන ප��ෙද� �ය� 

�රවැ�ය� ෙවත �රවැ� බව ��බඳ අ�ත�ගත ආක�ප �ව�ධනය ��ම. ෙමම ��කාංග 

��� තම�ෙ� �� ගැන�� වලට සව� ෙදන �මය� ව�වස්ථාදායකය හරහා ��ෙව�� 

ව�� ෙග�ම� ��වන බව� ඒ�� ගැ��ය �� අතර එම�� නව ගැ�� ���ම සහ නැවත 

�ච�ඩ�වය කරා යාම වැල�ය ��ය.  

 

 කා�තා -  ගෘහ ��කය�, �ධ වැ�ද�ව�, �ං�ක හා ����බව - පදන� කරග� 

�ච�ඩ�වෙය� �දවන ල�ද��, ළ�� හා තා�ණ�ය, අභ��ත�ක වශෙය� අවතැ� � 

�ජාව�, අ��ද� � සහ �තැ� �ව�ෙ� ප��, ෙපර �ධ සට�කා�� සහ ෙස��දා�ව� ෙ� 

ප��, ආබා�ත, නැවත ප�ං� කර� �ජාව�, ෙවත �මා ෙන�� ඔ��ද ඇ��ව, අ��දෙය� 

බලපෑමට ල� � අවදාන� ම�ටෙම� ��න ක�ඩාය� වල අවශ් යතා, බලගැ���, සහ ඔ�� 

��බඳ ෙස�යා බැ�� වලට අවධානය ෙය�� කළ �� ෙ�. 

 

 

��කා��වය 

 

 � ලංකාෙව� ���න��, එෙතර ෙවෙසන � ලාං�කය� සහ � ලාංෙ�ය ස�භවය� ස�ත 
�ය� �ජාව�ට අය� එෙතර ෙවෙස�න�� යන �ය�ල� සංව�ධනයට ෙම�ම සං��යාවට 
සහ සහ�වනයට ස�යව දායක කර ගැ�ෙ� අ�ලාශෙය� ��ව ය� පාලනය�� ��ව සහාය 
ෙක�ට ගැ�ම.  

  

 සං��යාව සහ සහ�වනය යන �යාව�� �, අත�වශ� පා�ශවක�ව� ෙලස �රණ ගැ�ෙ� 
ව�හය�� සහභා� කර ගැ�ම හරහා කා�තා සහ ��� ව�ාපාරය �ව�ධනය ��ම. 

 

 �ග��� සහ සාධාරණ ත��වය� යටෙ� සහ�වනෙය� ��ව ෙමම බාධක ��බඳව 
කට�� ��ම සඳහා තම�ෙ� ��ක� වලට සහභා� �ම සහ ඒ අ�ව කට�� ��ම ෙම�ම 
��වචනය ��ම සහ �යා�මක ��ම සඳහා, �ය� �ජාව�ට අය� අදාල පා�ශවය�, 
ඒවාට �මා ෙන�වන �� ඒවාද ඇ��ව එන� ගෘහ ඒකකය�� කා�තා -  ගෘහ ��කය�, 
�ධ වැ�ද�ව�, ළ�� හා තා�ණ�ය, අභ��ත�ක වශෙය� අවතැ� � �ජාව�, අ��ද� 
� සහ �තැ� �ව�ෙ� ප��, ෙපර �ධ සට�කා�� සහ ෙස��දා�ව�, ආබා�ත, නැවත 
ප�ං� කර� �ජාව�, සමාජ�ය වශෙය� ෙක�� කරන ල�ද��, සහ එෙතර ෙවෙසන � 
ලාං�ක�� ෙම�ම �ය� �ජාව�ට අය� එෙතර ෙවෙසන � ලාංෙ�ය ස�භවය� ඇ� 
��ගලය� ��� ෙව� ෙව� වශෙය� ��ණ ෙද� ලබන බාධාව� පාලනය�� ��ව 
ප��ෂාවට ල� ��ම. 

  
���ය සහ ��ෙ� රජැ�ම / අ�පාලනය 

 

 මනාව හැ�ර�ය හැ� � ද අවල��ත � ද ���ය සා�ෂා� කර ගැ�ෙම� ලා ෙය�ග� ප�� 

ස�පාදනය ��ම, සහ �ෙ�ශයට අවකාශ ලබා �ම ��ස ෛන�ක ප�ධ�ය, අවශ� 

අවස්ථාවක � ශ��ම� ��ම සහ ��සංස්කරණය ��ම. 
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 සමාන සහ දැ�ව� � ���යට �ෙ�ශ �ම ස�බ�ධෙය� �යාකා�ව කට�� ��ම, ��ය හා 

ෛන�ක�වය පව�වා ගැ�ම, ෙම�ම සාධාරණ, අපා�ශ්�ක, සා�ථක සහ පහ� ���ය 

අපා�ශ්�ක සහ ප��ත අ�කරණයක ප��ෙද� ���ය ප�පා�ගත ��ම. 

  

 අ��දෙය� ��ඵලය� ෙලස �ඩාවට� අ�� �මට� ල� �වා යැ� හ�නාග�නා ලද ���තය� 

ෙවත ව�� ෙග�ම සඳහා සෑම �ය�ය�ම දැ�ම, ෙම�ම ���ය සහ ව�� ෙග�ෙ� මා�ගෙය� 

ගම� ��ෙ� � හා ඉ� අන��ව ���තය� සහ සා��ක�ව�ෙ� ආර�ෂාව සහ�ක ��ම.  

 

 ය� ��ස් ෙක��ඨාශය� පහ� ෙක�ට සලක� ලබන සහ �ාමා�ක ���� � ෙන���ට� 

ලබන �� සංෙශ�ධනය ��ම සහ සමාෙල�පනය / අෙහ�� ��ම; සහ සං��යාව සඳහා අ�බල 

�මට අවශ� වන �� හ��වා �ම. 

 

 ��ය ඉ��ෙ� �ය�ල� ම සමාන වන සමාජය� ෙග�ඩනැං�ම සඳහා අවශ� �යවර ගැ�ම. 

  

 සමස්තය� ෙලස �රවැ�ය�ෙ� ��ත වලට සාමාන� �වන රටාව� සහ අ�මානය� ලබා �මට 

ශක�තාව� ලබා ෙද�� ද �ච�ඩ�වෙ� සහ අ��දෙය� ���තය� ෙවත �ෙශ�ෂෙය�ම 

ශක�තාව ලබා ෙද��, සං��යාව ��බඳ ස්ථා�තය� ෙග�ඩනංවන �ට ආ��ක ���ෙය� 

බලපෑ� සහ�ක ��ම.  

 

 සමාජය� � සහ �ජාව� � - මැදහ��මට සහ �රකකරණය / ෙ���කරණය යන ක�� 

වලට පමණ� �මා ෙන�� එයද ඇ��ව - ෙ��ය ම�ටෙ� ���ය පව�නා � ද ව�� යා��ණ 

පව�නා � ද ම�ට� ��බඳව ���ෂණය ��ම, සහ අ�ගත කරගත හැ� එෙහ� 

ශක�තාෙව� අ� � ද ��ච�ත � ද ඒවා ශ��ම� ��මට �යවර ගැ�ම. 

 

 �රවැ�ය� ෙ� �� ගැන�� සහ අ�ලාශය� වලට සව� ෙය�� කරන සංස්කෘ�ය� 

ෙග�ඩනැං�ම උෙදසා රාජ� ව�හය� ශ��ම� ��ම සහ එම�� සා�ථකව ��චාර දැ��මට 

ඇ� රාජ�ෙ� හැ�යාව ව�ධනය ��ම.  

 

 ප�පාලන ��සංස්කරණ, අ�කරණ ��සංස්කරණ, සහ ආර�ෂක අංශෙ� - ��සංස්කරණ 

ඇ�ළ�, ගැ�� නැවත ඇ� ෙන��ම සහ�ක ��ෙ� ඉල�ක ෙපරදැ� කරග� ��සංස්කරණ. 

 

�රසාර සංව�ධනය  

 

 සංව�ධනයට ��ක� - මත පදන� � �ෙ�ශය� ලබා ගැ�මට ��ග� ��ප�� ම�� �ය� 

සංව�ධන �යාව�� වලට සහෙය�ගය ලබා �මට ��වන බව අවධාරණය ��ම. 

 

 සංව�ධන ��ප��, වැඩසටහ� සහ ව�ාපෘ� සකස් ��ෙම� � හා�යට ප� � �ජාව�, 

කා�තාව� සහ ත�ණ �ජාව ඒ සඳහා ස�යව දායක කර ගැ�ම සහ�ක ��ම. 
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 �ෙශ�ෂ සංව�ධන වැඩසටහ� සහ ව�ාපෘ� ෙහ��ෙව� බලපෑමට ල� �ය හැ� �ජාව� ෙ� 

උපෙ�ශනය සහ දායක�වය ලබා ගැ�මට සහ�ක �ම. 

 

 � ලංකාව �ල සහ�වනය, ඒකාබ�ධතාව, ජා�ක සාමය හා සං��යාව �ව�ධනය ��ම සඳහා 

අ�වා�ය අධ�ාපනය සමඟ අ�ගත ෙව�� �ය� �ස්��කය�� �ාථ�ක, ����ක සහ 

තෘ��ක ම�ට� වල අධ�ාපනය �ශස්ත ම�ට��  පව�න බවට සහ�ක �ම ��ස සෑම 

�ය�නය�ම  දැ�ම රාජ�ය ��� ��කළ ��ය. 

 

 සමාන ම�ට�� රෙට� �ය� කලාප සහ �ජාව� � සාධාරණ සංව�ධනය� සහ�ක ��ම.  

 
 

�ජා ස�ඥ්ඥානකතාව 

 

 � ලංකාව �ල �රසාර සාමය, සමාජ ඒකාබ�ධතාව සහ සං��යාව සා�ෂා� කර ගැ�ෙම� ලා 

සමාන පා�ශවක�ව� ෙලස ��ක� හා වග�� ධනා�මකව අ�ත� �යාකා� ��ම ��ඛ 

ෙක�ට ගැ�ම සඳහා ෙවනස්ක� වලට ග� ෙකෙර�නා ��  ස්මරණය කර�නා �� 

සහෙය��තාව� සහ සංස්කෘ�ය� ෙග�ඩනගා ගැ�ම, ස���ණෙය� ම �යා�මක වන 

�ජාතා��වාදය� සහ�ක ��ම සඳහා ඔ��ෙ� වග�ම සා�ෂා� කර ගැ�ම සඳහා � 

ලාංෙ�ය �රවැ�ය� අතර වග��සහගත බව ෙර�පනය ��ම. 

 

 �යාව�ෙය� ��න �රවැ�ය� දැ��ව� ��ම ��� සහභා��වය සහ�ක ��ම සඳහා 
පව�නා ෙප�� අධ�ාපනය ම�� සං��යාව ��බද ��කාංග සහ�ක ��ම.  

 

 �රවැ�ය�ෙ� ආ��ක, සංස්කෘ�ක සහ ෙ�ශපාල�ක ඇ�� ��තෙය� �ය� තලය� �රා 
පැ�ර යන  මධ�ස්ථබව ��බඳ සංස්කෘ�ය� �ව�ධනය ��මට �ගා� �යවර ගැ�ම.  

 

 

සං�ා�� ���ය 

 

 සත� ෙස�ම සහ �ව�ම; ���ය; අ��ද� � ��ගලය� සහ ඔ��ෙ� ප�� වල ��ක� සහ 

අවශ�තා ආර�ෂා ��ම; ව�� ෙග�ම සහ සං�ා�� ���ෙය� සාධක ෙලස ආයත�ක 

��සංස්කරණ �න���ය� - ෙන��ම වැ� ��� �ෙෂ�� ස�බ�ධෙය� කට�� ��ම 

ෙව�ෙව� සං��යාව සහ සහ�වනය ස�බ�ධ වන බව හ�නා ග���, ෙම� සං�ා�� 

���ය ��බඳ යා��ණ �යා�මක �ෙම� කාලය සඳහා ���තය� සහ ���ත ආයතන, 

ආග�ක නායකය�, ෙ�ශපාල�ක �ෙය��තය� සහ ��� සමාජෙය� අඛ�ඩ 

උපෙ�ශක�වය සහ සහභා��වය සමඟ ��� උපෙ�ශා�මක �යාව�� සහ �යාකා��වය 

සමඟ ස්ථා�ත � ස්වා�න, ඉල�කගත, �ශ්වාස�ය, ෙය�ග� ප�� ස�ප� දායක කරග� ලැ� 

යා��ණ හරහා ෙමම �ගම�ය� සා�ෂා� කර ගැ�මට රජය ��� සෑම උ�සාහය�ම දැ�ය 

��ය.  
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6. හරස් ආං�ය �ලධ�ම  
 
සං��යාව හා සහ�වන වැඩසටහ� හා �යාකාරක� සැල�� කර�නා � හා �යා�මක 
කර�නා � �ය�ම පා�ශවක�ව�ට අදාළ ව�නා � සං��යා �යාමා�ග සැල�� ��ම 
ස�බ�ධෙය� වන �ලධ�ම මාලාව�.  

 
ගැ�� ��බඳ සංෙ��තාව  
 
සං��යාව හා සහ�වන කට��වලට මැ�හ��ම ��� ගැ�� ඇ� ��ම ෙහ� උ� ත��වයට ප� 
��ම ෙන�ව ඒවා ම�දනය ��ම� �� වන බව තහ�� ��ම. එම කට��වලට මැ�හ��ම ��� 
ඇ� වන සාධ�ය හා �ෙෂ�ධා�මක බලපෑ�, එම මැ�හ��� �� කර�නා � ස�ද�භය, හා එම 
මැ�හ��� ��� ස�ද�භය �ල ��ෙල�ම වශෙය� ඇ� �ය හැ� බලපෑ� ��බඳ �මව�ව 
අධ�යනය ��ම ෙමයට ඇ�ල�ය.   

 
සංස්කෘ�ක අවෙබ�ධය  
 
�ය�ම සං��යා �යාමා�ගවලට �තකර අ��� එ� එ� සංස්කෘ��වලට ඒ ඒ සංස්කෘ�ක  
ව�නාක�, අදහස් හා ච�යා  සඳහා දායක�වය ලබා �ය  හැ� ප�සරය� ��මාණය ��ම ��� 
�ෙම�පා�ක හා �යා�මක ම�ටෙ� සංස්කෘ�ක අවෙබ�ධය� ඇ� ��ම සඳහා �ය�න ශ��ම� 
��ම.   
 
උව�රට ල��ව� ෙකෙර� ෙ�න�ය�ම   
 
�ය�ම සං��යා �යාමා�ග ��� උව��වලට ප� � ��ගල��ෙ� අ��වා�ක�, අවශ�තා හා 
ආර�ෂාව ස�බ�ධෙය� කට�� කරන බව�   උව��වලට ප�  ��ගල��ෙ� �ෙය�ජ��වය  
�ව�ධනය කරන ආකාරෙය� එම �යාමා�ග සැල�� කරන බව� තහ�� ��ම සහ  �ෙද� 
��ප�� හා ��ලා�� යන  ක��ව�� ඔ�බට ෙග�ස් උව�රට ප� �ව� ��බඳ සලකා බලන 
බව තහ�� ��ම. ෙම�� අදහස් ව�ෙ� සං��යාව හා සහ�වන �යාමා�ග �යා�මක කරන 
කාලය  �රාවටම උව�රට ප� �ව�ෙ� �යාකා� සහභා��වය ද �� වන බව තහ�� ��ම�.  

 
ස්� ��ෂ අදාළ�වය  
 
��ප�� �යා�මක ��ෙ� � හා සං��යාව හා සහ�වන �යාමා�ග සැල�� සකස් ��ෙ�  සෑම 
�යවරක�ම කා�තාව�ෙ� මානව අ��වා�ක� ෙග�රවයට, ආර�ෂාවට ල�වන ප�� හා ඒවා ඉ� 
වන ප�� ස්� ��ෂභාවය අදාළ කර ග�ෙ� ද ය�න� �ය� සං��යා �යාමා�ග ��� කා�තා 
හා ��� පා�ශ්වය� අතර ෙග�රව�ය�වය ��ෙකන සංස්කෘ�ය� ෙග�ඩනැ�ම හා ගැ�� හා 
�ච�ඩ�වය ෙහ��ෙව� කා�තාව� �ශාල සංඛ�ාව� උව�රට ප�ව ��න බව� ඒ සඳහා �ස�� 
ලබා �ය �� බව� ඔ�� යථා ත�තවයට ප� කළ �� බව� හ�නා ග��� ��ප�� හා සහ�වන 
�යාව�ය �ල ඔ��ට සමාන �යාකා� සහභා��වය� �� �ය �� අතර ඔ��ෙ� දායක�වය හා 
සහභා��වය අ�මානව�ව ලබා �ම සඳහා අවස්ථාව සැලෙසන බව �ගා�ව ෙස�යා බැ�ම. 
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කා�ය�ෂමතාව හා ඵලදා�තෘව  
 
සං��යාව හා සහ�වන මැ�හ��� සඳහා වන ��ඛ අවශ�තාව�ට අ�ව  ස�ප� සාධ�ය ෙලස  
ෙය�දවන බව  හා වඩා� උ�ත �ෙ�ශය� උපෙය�� කර ග�නාබව තහ�� ��ම. ඒ අතර�ර 
එවැ� �යාමා�ග ��� හ�නාග� ක�ඩාය� අතර අෙ���ත බලපෑම ඇ� වන බවට 
අවධානෙය� ප� �ම.    
 
 
ස�බ��කරණය සහ අ��රකතාව  
 
සාකල�, සෙම�ධාන හා ඒකාබ�ධ සං��යා �ය�නය� ශ��ම� කළ හැ� ප��  පා�ශ්වක�ව� 
එ�ෙනකා අතර හා රජය �ල හා රජෙය� බා�ර  ස�බ��කරණ කට�� පව�වා ගැ�මට හැ� 
සෑම උ�සාය�ම දැ�ම සහ ��ස�ධාන �යාමා�ග �දකලාව �යා�මක ��ෙම� වැළ�ම සහ ඒ 
ෙව�වට අෙන��න� වශෙය� ��වන සමාජ බලපෑම හා අෙන��න� ෙප�ෂණය ඉහළ නැං�මට 
හැ� වන ආකාරෙය� සං��යාව හා සහ�වන �යාමා�ග වැ���� ��ම.  

 
නායක�වය හා �රසාර�වය  
 
��ස�ධාන �යාව�ය �ල ��ස�ධානය උෙදසා �රණා�මක හා නව� �ෙ�ශය� අ�ගමනය 
��ම සඳහා පා�ශ්වක�ව� බලගැ��ම, සහ �ජා නායක�� හා උව�රට, �ඩාවට හා 
ආ��කරණයට ල� � �ජා �ෙය�ජනය ඇ� ��ම සහ � ලංකාෙ� ��ධ ජන ෙක�ටස් 
�ෙය�ජනය කරන �යාකා��  අ��� නායක�� ෙත�රා ග�නා බව තහ�� ��ම, ��ණ�වය 
හා ඒකා�තාව �දහා දැ��ම, මහජන �ශ්වස�ය�වය පැව�ම හා සමාජ දායක�වය ස�බ�ධෙය� 
�ශ්වස�ය�වය ඇ� කර ෙගන ��ම, සමාජය� �ල ස�ප� ස�බල ගැ��ය හැ� �රසාර හා 
ශ��ම� ය�තල පහ�ක� ෙග�ඩනැ�ම සඳහා �ය�ම ��ස�ධාන �යාමා�ග �ල  සහෙය�� 
ධා�තාව� ඇ� ��ම, හා සාරධ�ම ��බඳ සංස්කෘ�ය� හා �රවැ� ෙස�වාව� �ව�ධනය කළ හැ� 
නව �ලධ�ම හා නායක�වය� ඇ� ��ම.   

 
�රද��බව හා නෙව��පාදනය 
 
පව�නා ජා�ක හා �ලනා�මක අ�දැ�� ��ෙශ�� ප��මකට ගැලෙපන ප�� සකස් ��මට හැ� 
වන ආකාරෙ�  ��ස�ධාන �ය�න සැල�� ��ම  සඳහා ��මාණා�මක �ම ෙග�ඩනැ�ම,  
ඒකාබ�ධ ��ම හා ස්ථා�ත ��ම සහ ගැ��වල ��තෙ��ය හා මාන�ක අංශ �ස�මට අවකාශය 
සැල�ය හැ� නව� �ම ෙස�යා බැ�ම සහ ��ස�ධාන හා සහ�වන �යාමා�ග සැල�� ��ෙ� �  
ඇ� �ය හැ� නව ෙහ� ව�ධනය ෙව�� පව�න ගැ�� වැළැ��ම සඳහා �යාමා�ග ගැ�ම.  
 
පැහැ�� සහ ගැලෙපන ස��ෙ�දනය  
 
අදාල පා�ෂවක�ව�ෙ� උපෙ�ශක�වෙය� සහ සහභා��වෙය� ��ව සං��යාව ��බඳ 
මැ�හ� �� සැල�� ��ම සහ �යා�මක ��ම, සහ ��� සමාජයද ඇ��ව එ� එ� 
පා�ශවක�ව�ට සව� �ම, ගැ�� සහ �ච�ඩ�වෙය� සෘ� හා ව� ���තය�, සහ අෙන�� 
බලපෑමට ප� ක�ඩාය�; රෙට� සං��යාව කරා �ග�ය ��බඳ ෙත�ර�� පාලනය�� ��ව 
�දහස් ��ම රජය ��� කළ �� අතර �රවැ�ය� ෙවත එබ� ෙත�ර�� වග�ෙම� ��ව සහ 
�ෙ�ශ �ය හැ� ෙලස පව���, �වෘතව සහ ���දභාවෙය� ��ව ස��ෙ�දනය කළ ��ය. 
ගැ�� ත��වය�� �ල - ෙහ��වට �ක�ප ලැ�මට සහ ��ගැ�මට �රවැ�ය�ෙ� �දාන� බව 
සහ සැල��සහගත බව ඇ�කර ගැ�මට පහ�ක� සලසන ධනා�මක ච�යා�මක ෙවනස ඇ� 
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කර�ම, සා��දා�� සහ සා��දා�ක ෙන�වන මාධ� කැඳවා ��� ��ම හරහා, සාමාන� ජනතාව 
ෙයද�මට රජය ��� සහෙය�ගෙය� ��ව �ය�න දැ�ය �� ෙ�.  
 
 

7. �යා�මක ��ෙ� උපාය මා�ගය 
 

පහත දැ�ෙවන උපාය මා�ග භා�තා කර�� සං��යාව සහ සහ�වනය ��බඳ ෙමම 

ජා�ක ��ප��ය �යා�මක ව� ඇත:  

 

1. සං��යාව සහ සහ�වනය ��බඳ ජා�ක �යාකා� සැලැස්ම� ව�ධනය ��ම.  

 

2. වා��ක, ආග�ක, වා� �ද�ා�මක, සමාජ�ය, ෙ�ශපාල�ක සහ ආ��ක සාධක 

ෙහ��ෙව� � ලාංෙ�ය සමාජය �ල පව�නා ස්වා�න�වය �සා ව�ෂ ගණනාව� �ස්ෙස� 

ෙන�වැදග� ෙස� සලක�� ෙක�� කර ඇ� ඛා�ඩ හ�නා ගැ�ම.  

   

3. සං��යාව සහ සහ�වනය ��බඳ ජා�ක �යාකා� සැලැස්ම �ල ෙන�වැදග� ෙස� 

සලක�� ෙක�� කරන ල�ද�� සඳහා ධනා�මක �යාකා� වැඩසටහ� �ව�ධනය 

��ම.       

 

4. සං��යාව සහ සහ�වනය ෙම�ම ජා�ක �යාකා� සැලැස්ම ��බද ජා�ක ��ප��ය 

ස�බ�ධෙය� මහජනතාව දැ��ව� ��ෙ� සහ ඒ ��බඳව අධ�ාපනය ලබා�ෙ� 

වැඩසටහ� �ය� ��ම.  

 

5. වා��ක වැඩ සැල�� හරහා රජෙ� ආයතන සහ පව�නා ජා�ක ස්ථා�තය� �ල 

සං��යාව සහ සහ�වනය ��බඳ ෙමම ජා�ක ��ප��ෙය� අගනාක� �ඛ� ධාරා�ගත 

��ම. 

 

8. �යා�මක ��ෙ� ආයතන 

 

සං��යාව සහ සහ�වනය ��බඳ ෙමම ජා�ක ��ප��ය පහත සඳහ� ආයතන ම�� 

�යා�මක ව� ඇත: 

 

1. ජා�ක ඒකාබ�ධතාව, සං��යාව සහ �රසාර සාමය රට �ල ස්ථා�ත ��ෙම�ලා �ව�ධනය 

කර� වස්; සං��යාව ස්ථා�ත ��ෙ� ජා�ක ��ප��ය� ස�පාදනය ��ම; සහ ගැ�� නැවත 

ඇ� ෙන��ම සහ�ක � සඳහා වන �යාමා�ග ඔස්ෙස� සං��යාව �ව�ධනය ��ම සහ ජා�ක 

සම�ය ඇ� කර�ම සඳහා වැඩසටහ� සහ ව�ාපෘ� ස�පාදනය ��ම යන අර�� ෙපරදැ�ව 

2015.09.21 �නැ� අ� �ෙශ�ෂ ගැස� �ෙ�දනෙය� ස්ථා�ත කරන ල�දා � ජා�ක සාමය සහ 

සං��යාව ��බඳ කා�යාලය (ONUR) අය� වන ජා�ක ඒකාබ�ධතා සහ ��ස�ධාන 

අමාත�ංශය  
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2. (අ) භාෂා ��ප��ය සහ ��ය සංව�ධනය ��ම, භාෂා ��ය උ�ලංඝනය  ��ම ��බඳව 

ෙමෙහය�ම සහ ෛන�ක ඇ��ව �වැර� ��ෙ� �යවර ගැ�ම, රාජ� සහ ෙප��ග�ක අංශය� 

�ල ජා�ක භාෂා සහ සබැ� භාෂාව භා�තා ��ම සඳහා අවැ� වන පහ�ක� සැප�ම, අවශ�තාව 

ස�ත �ව�ට භාෂා ඉගැ��ම, භාෂා ප�ව�තක��, භාෂණ ප�ව�තක�� ��ව�, ��� 

කර�න� ��� ��ම, භාෂා පාඨමාලා සඳහා �භාග සං�ධානය ��ම (ආ) “� ලාං�කයා - 

අපෙ� අනන�තාව; ��ධ�වය - අපෙ� ශ��ය” යන අමාත� ම�ඩ�ය පාඨය මත පදන� � 

��ධ අනන�තා සමඟ �ජාව� අතර සහ�වනය ස්ථා�ත ��ම ��ස ජා�ක සංවාද අ�ත� �යා 

වැඩසටහ� �යා�මක ��ම (ඇ) ��� සමාජ�ය සං�ධාන (CSO) සහ ස්ෙ��ඡා සං�ධානය� 

� ජා�ක ජලය ෙග�ඩනැං�ම,  ධා�තා සංව�ධනය ��බඳව ��� සමාජ�ය සං�ධාන (CSO) 
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