
 

 

බිලියන 8: නිමක් නැති ශක්යතාවන් සපිරි ල ාවක්  

විඩිලයෝ තරගය!  

එක්සත් ජාතීන්ලේ ආර්ථික් සහ සමාජ ක්ටයුතු අංශයට අනුව, 2022 ලනාවැම්බර්ථ 15 දින වනවිට ලගෝලීය 
ජනගහනය බිලියන 8ක් වනු ඇත.  එය මනුෂ්ය ප්රජාලවහි වැදගත් සන්ිසථ්ානයකි.  ලසෞඛ්ය ලස්වාලවහි 
වැඩිදියුණු කිරීම් සහ ලගෝලීය දරිද්රතාව අවම කිරීම් මගින් මාතෘ සහ ළදරු මරණ ප්රතිශතය අඩු වීමත් 
ආයු ක්ා ලේ වැඩිවීමත් සිදු ව ඇති බැවින්, අන් ක්වරදාක්ටත් වඩා වැඩි ජනගහනයක් මිහිමත ජීවත්වන 
අවස්ථාව ලමලස් උදා වී තිලේ!          

බිලියන 8ක් ල ෝක්යක් යනු, නිමක් නැති ශක්යතාවන් නිලයෝජනය වීමකි. 

අලේ සමාජය මුහුණ පා ඇති අභිලයෝගයන්ට ඔලේ විසඳුම් නිර්ථමාණාත්මක්ව ලබදා-හදා ගැනීලම් 

අවස්ථාව ඔබ ලවත උදා ක්රමින් UNFPA ශ්රී  ංක්ා විසින් විඩිලයෝ තරගයක් පවත්වනු  බයි.  ඒ අනුව, 
අප සියලුලදනා උලදසා සාධාරණ වූත්, තිරසාර වූත් ල ෝක්යක් ලගාඩනැංවීලමහි  ා දායක්ත්වය 
සැපයීලම් හැකියාව ඔලේ අදහස් ව ට  ැබී ඇත. 

 

තරගය පිළිබඳව 

ශ්රී  ංක්ාලේ පදිංචි ඕනෑම ලක්ලනකුට විවෘතයි.  

ඇතුළත්වීම සඳහා:  

1. තරගලේ මාතෘක්ා වලින් එක්ක් ලතෝරාගන්න. 

2. ලතෝරාගත් මාතෘක්ාව ගැන ගලේෂ්ණය ක්ර, ඒ යටලත් ඇති විලශ්ෂිත ගැටලුවක් හඳුනාලගන, 
ඔලේ තිරසාර විසඳුම සංවර්ථධනය ක්රන්න / ලගාඩනගන්න. 

3. ගැටලුව සහ ඔලේ විසඳුම විස්තර ලක්ලරන විනාඩි 1-2ක් විඩිලයෝවක් තනන්න. 

4. ඔලේ විඩිලයෝව යූටියුේ ලවත උඩුගත ක්රන්න.  

5. ඔන් යින් ඇතුළත්වීලම් ලපෝරමය භාවිතලයන් ඔලේ යූටියුේ සබැඳිය ඉදිරිපත් ක්රන්න. 

6. ඔලේ විඩිලයෝව ලබදා-හදාලගන, වැඩි  likes ප්රමාණයක්  බාගන්න. 

 

ඇතුළත්වීම් පිළිගැනීම ක්ාණ්ඩ 3ක් යටලත් සිදු ලක්ලරයි:  

1. ළමුන් - තනි තනිව ලහෝ ක්ණ්ඩායමක් වශලයන් විඩිලයෝවක් ඉදිරිපත් කිරීම වයස අවුරුදු 18න් 
පහළ තනි පුද්ග යින් ල සට. 

2. විවෘත - තනි තනිව ලහෝ ක්ණ්ඩායමක් වශලයන් විඩිලයෝවක් ඉදිරිපත් කිරීම වයස අවුරුදු 18න් 
ඉහළ තනි පුද්ග යින් ල සට.  

ක්ණ්ඩායම් වශලයන් ඇතුළත්වීමට අවම වශලයන් 2 සිට උපරිම වශලයන් 3 දක්වා වූ සාමාජික්යන් 
ල සට. 

 

ඉදිරිපත් කිරීම් අවසන් වන දිනය 

● 2023 ජනවාරි 15 දින ප.ව. 5.00! 

 

ඔලේ ඇතුළත්වීම ඉදිරිපත් ක්ළ යුතු අයුරු 



 

 

  

● ඔලේ යූටියුේ නාලික්ාවට විඩිලයෝව උඩුගත ක්රන්න.   

● ඔලේ ලතාරතුරු සහ ඔලේ යූටියුේ නාලික්ාලේ සබැඳිය සමග නිසි ල ස සම්ූර්ථණ ක්රන  ද 
ඔන් යින් ඇතුළත්වීලම් ලපෝරමය ඉදිරිපත් ක්රන්න.  

 

තරගය සඳහා මාතෘක්ා 

1. වයස්ගත වන ජනගහනය 

සරුබව හීනවීම සහ ආයු ක්ා ය වැඩිවීම ලහ්තුලවන් ලගෝලීය ජනගහනය සීග්රලයන් වයස්ගත ලවමින් 

පවතියි.  සංවර්ථධනය ලවමින් පවතින රටව , ආසන්න වශලයන් සෑම මිනිසුන් පස්ලදලනකුලගන් එක් 

අලයකු වසර 2050 වනවිට වයස අවුරුදු 60ට වැඩි වනු ඇත.  

සංවර්ථධනය ලවමින් පවතින අලනකුත් ලබාලහෝ රටව ට වඩා සීග්රලයන් ශ්රී  ංක්ාව ක්රමලයන් වයස්ගත 

සමාජයක් බවට පරිවර්ථතනය ලවමින් පවතියි.  1981 සහ 2012 අතර ක්ා ය තුළ දී වයස අවුරුදු 60 සහ 

ඊට ඉහළ ජනගහනලේ සමානුපාතය 6.6% සිට 12.4% දක්වා වැඩි වී ඇති අතර, 2037 වනවිට එය 

22.1% දක්වා වැඩි වනු ඇතැයි අනුමාන ලක්ලරයි.  වයස් සංයුතිලයහි සිදු වන ලමකී ලවනස සමාජලේ 

ලද්ශපා නමය, ආර්ථික්මය සහ සමාජීය වුහයට ද බ පානු ඇති අතර, සම්පත් ලබදාහැරීලම් රටාලවහි 

ලවනස්ක්ම් ඇති කිරීලම් අවශයතාවක් ද එමගින් පැන නගියි.       

ජනගහනය වයස්ගත වනවිට, පවතින ශ්රම බ ක්ාලයහි ලවනස්ක්ම් සිදුවීලමන්, ඵ දායීතාවට ද අනිටු 

විපාක් ඇති ලේ.  ජනතාව දිගු ක්ා යක් ජීවත් වුවත්, ලමකී ලවනසට අනුව රැකියා ආක්ෘති ව  හැඩ 

ගැසීමක් සිදු ව ලනාමැත.  වයස්ගත පුද්ග යන්ලේ ආදායම් අහිමිවීම නිසා දිළිඳු බව ඇති විය හැකි බැවින් 

ඔවුන්ට සිය පවුල් මත යැපීමට සිදු විය හැකි ලස් ම, විශ්රාමික් වැටුේ, සමාජ සහය ලහෝ 

ඉතුරුම්  වැඩපිළිලව  ආදිය හරහා රජය මත යැපීමට ද සිදු විය හැකිය.  2019 වනවිට 17.9%ක් 

අනුපාතික්යක් ලපන්නුම් ලක්ලරන වැඩිම පුද්ග  සංඛ්යාව අනුව, රලටහි දිළිඳුතම වයස් ක්ාණ්ඩය බවට 

පත් ව සිටින්ලන් වයස්ගත පුද්ග යන් ය.     

වයස්ගත පුද්ග යන්ට සිය එදිලනදා ජීවිතලේ දී මුහුණ දීමට සිදුවන අපහසුතා ලබාලහෝ ය.  ලබෝ-

ලනාවන ලරෝග තත්ත්වයන්ලේ ඉහළ යාමක් ද වයසග්ත පුද්ග යන් අතර දක්නට ඇති බැවින්, වයස්ගත  

වූ ලබාලහෝ අයට, අසනීප ලහ්තුලවන් ඇති වූ කිසියම් ආක්ාරලේ ආබාිත තත්ත්වයන් සමග ජීවත් වීමට 

සිදුවී ඇත.  වයස-ආශ්රිත ලසෞඛ්යමය ලහ්තු මත ඔවුන්ලේ ශාරීරික් හැකියාවන් සීමා වීම ද දක්නට තිලේ.  

ප්රවාහන පහසුක්ම් ලවත ප්රලේශ වීලම් අසීරුතා සහ නුසුදුසු තත්ත්වයන් යටලත් පවතින නිවාස ව  ජීවත් 

වීමට සිදුවීම ආදිය ඔවුන්ලේ හුලදක් ා බව සහ තනික්ම වැඩිලක්ාට ඇති අතර, එම නිසා ඔවුන්ලේ මූලික් 

දදනික් ක්ටයුතු ව ට ඇති ව තිලබන බ පෑම අතිමහත් ය.  එය ඔවුන්ලේ නිදහස, ස්වාධීනත්වය සහ 

ජීවිතලේ ගුණාත්මක් භාවය ද හීන ක්රයි.  වයසග්තබව මත පදනම් වූ ලවනස්ලක්ාට සැ කීම (ageism) 



 

 

යනු පුළුල් ව දක්නට  ැලබන සංසිද්ියකි.  වයසග්ත පුද්ග යන් විසින් සමාජය ලවතට  බාදිය හැකි 

දායක්ත්වයට සහ සහභාගිත්වයට එය බ පාන ලහයින්, ඔවුන් ආන්තීක්රණයට සහ බැහැර කිරීමට  ක් 

විය හැකිය.   

වයස්ගත වන ජනගහනලේ ශක්යතාවන්ට නිසි තැන  බාදීලම් හැකියාවැති විසඳුම් ලසවීම අප විසින් 

ක්ළ යුතු ව පවතියි.  රැකියා, ලසෞඛ්යය, සමාජ ආරක්ෂ්ණය, නගර, නිවාස, ප්රවාහනය ආදිය ගැන අප 

විසින්  නිර්ථමාණාත්මක් අයුරින් නැවත සිතා බැලීලම් ක්ා ය දැන් එළඹ ඇත.  ඒ හරහා වයස්ගත 

පුද්ග යන්ලේ ජීවිත ව  ගුණාත්මක් භාවය වැඩිදියුණු ක්රමින්, ඔවුන්ලේ අයිතීන් සුරැකීමත්, අලේ 

සමාජය ලවත ඔවුන්ලේ වටිනා දායක්ත්වය සහතික් කිරීමත් අපට සිදු ක්ළ හැකියි.    

2. ස්ී-පුරුෂ් සමාජභාව සමානාත්මතාව 

ස්ී-පුරුෂ් සමාජභාව සමානාත්මතාව - ක්ාන්තාවන් හා පිරිමි සහ ගැහැනු ළමුන් හා පිරිමි ළමුන් පිළිබඳ 

සමාන අයිතීන්, වගකීම් සහ ලයෝගයාවස්ථාවන් - යනු මූලික් මානව අයිතිවාසික්මකි.  ල ෝක්ලේ 

ජනගහනලයන් අඩක් ම පමණ ක්ාන්තාවන්ලගන් සමන්විත ලේ.  පසුගිය දශක් කිහිපය තුළ යම් 

ප්රගතියක් ලපන්නුම් ක්ළ ද, දිගින් දිගට ම ඔවුන් සිය ජීවිත ක්ා ය පුරාවට ම ලනාලයක් ආක්ාරලේ 

ලවනස්ලක්ාට සැ කීම් ව ට මුහුණ පානු  බයි.  ශ්රී  ංක්ාලේ ජනගහනලයන් 52%ක් ක්ාන්තාවන් වන 

අතර, ඔවුන්ලේ ආයු ක්ා ය පිරිමින්ලේ ආයු ක්ා යට වඩා වැඩිය.  නමුත්, සමාජීය, ආර්ථික් සහ 

දනතික් බාධාවන්ට මුහුණ පෑමට සිදු වීම නිසා සිය අයිතීන් අනුව ක්ටයුතු කිරීම් හා තම ශක්යතාවන් 

ූර්ථණ ල ස ලයාදා ගැනීම් ආදිය සීමා වී ඇත.  තවද, ශ්රී  ංක්ාලේ ලබාලහෝ ගැහැනු ළමුන් හා ක්ාන්තාවන් 

සිය අධයාපනය සම්ූර්ථණ ක්රන නමුත්, ශ්රම බ ක්ාය ලවත ඔවුන් දක්වන සහභාගිත්වයත් නායක්ත්ව 

ලවත ලක්ලරන නිලයෝජනයත් පවතින්ලන් අඩු මට්ටමක් ය.  2021 වර්ථෂ්ලේ දී, ශ්රම බ ක්ා සහභාගිත්ව 

ප්රතිශතය 31.8%ක් විය.  පාර්ථලිලම්න්තුලේ ක්ාන්තා නිලයෝජනය ලපන්නුම් ක්ලළ් 5.3%ක් වශලයනි.  

කිසිදු ලගවීමක් ලනා ැබ, රැක්බ ා ගැනීලම් ක්ාර්ථයයන් හි දිගින් දිගට ම නිරත වීමට ක්ාන්තාවන්ට සහ 

ගැහැනු ළමුන් සිදු ව ඇත.  ආර්ථික්ය හා ගත් ක්  ක්ාන්තාවන් බ ගැන්වීම සහ දායක් ක්රගැනීම 

සම්බන්ධලයන් වන බාධාවන් ල සට සැ කිය හැකි ක්රුණ අතර, පවත්නා ස්ී-පුරුෂ් සමාජභාව සහ 

සමාජ සම්මතයන්, දැරිය හැකි මි ට සහ ගුණාත්මක් භාවලයන් යුතු දරුවන් රැක්-බ ා ගැනීලම් 

ලස්වාවන් ලනාමැති ක්ම, නිවලස් වැඩ-ක්ටයුතු ලබදා-හදා ලගන සිදු කිරීලම් සහය ලනා ැබීම, 

ලස්වාස්ථාන සංස්ක්ෘතීන්, ආරක්ෂ්ාව සහ ආරක්ෂ්ණය ලනාමැති ක්ම ආදිය ලේ.          

ශ්රම බ ක්ාය ලවත ක්ාන්තා සහභාගිත්වය සීමා කිරීම නිසා විශ්රාම වැටුේ සහ ඉතිරි කිරීම් ලවත ඔවුන්ට 

ප්රලේශයක් ලනා ැලේ.  වයස්ගත වනවිට ඔවුන්ලේ දිළිඳු බව වැඩි වීමටත් අනුන් මත යැපීමට සිදු වීමටත් 

එය ලහ්තු ලේ.  ශ්රී  ංක්ාව වයස්ගත සමාජයක් බවට ලේගලයන් පරිවර්ථතනය ලවමින් පවතින ලමම 



 

 

වක්වානුලේ එය විලශ්ෂ් සැ කිල්  ලයාමු විය යුතු ක්රුණක් වන්ලන්, එහි ජනගහනලයන් බහුතරය 

ක්ාන්තාවන්ලගන් සමන්විත වන නිසාලවනි.   

ස්ී-පුරුෂ් සමාජභාව හා සමාජ සම්මතයන් යනු ක්ාන්තාවන් බ ගැන්වීලමහි  ා දිගින් දිගටම පවතින 

බාධාවන් ය.  ශ්රී  ංක්ාලේ ක්ාන්තාවන්ලගන් සෑම 5 ලදලනකු අතරින් 1 අලයකු (20.4%) විසින් සිය ජීවිත 

ක්ා ය තුළ දී සමීප සහක්රුවකුලේ ලිංගික් සහ/ලහෝ ක්ායික් ප්රචණ්ඩත්වයට මුහුණ දී ඇත; 

ක්ාන්තාවන්ලගන් සෑම 4 ලදලනකු අතරින් 1 අලයකු (24.9%) විසින් වයස අවුරුදු 15 ක්ා ලේ පටන් 

ලිංගික් සහ/ලහෝ ක්ායික් ප්රචණ්ඩත්වයට මුහුණ දී ඇත (ක්ාන්තා යහපැවැත්ම පිළිබඳ සමීක්ෂ්ණය, 

2019).  ශ්රී  ාංලක්ය ක්ාන්තාවන් සහ ගැහැනු ළමුන්ලගන් 90%ක් පමණ සිය ජීවිත ක්ා ය තුළ, ලපාදු 

බස්රථ ලහෝ දුම්රිය ව  දී ලිංගික් හිංසනයට මුහුණ පා ඇති බව ද  සාක්ෂි අනුව ලප නී යයි.  ලමකී 

ප්රචණ්ඩත්වයන් ක්ාන්තාවන් සහ ගැහැනු ළමුන්ලේ ලසෞඛ්යය, ගරුත්වය, සුරක්ෂිත භාවය සහ 

ස්වාධීනත්වය දුර්ථව  තත්ත්වයක්ට පත් ක්රන නමුත්, ලගාළුවත රැකීලම් සංස්ක්ෘතියක් තුළ එය යටපත් 

ලේ.      

ලිංගික් හා ප්රජනක් අයිතීන් ගැන දැන සිටීම ස්ී-පුරුෂ් සමාජභාව සමානාත්මතාව සාක්ෂ්ාත් 

ක්රගැනීලමහි  ා වැදගත් ලේ.  ක්ාන්තාවක්ට සිය පවු  සැ සුම් ක්ළ හැකි වූ විට, ඇයට ඇයලේ මුළු 

ජීවිතය ම සැ සුම් කිරීලම් හැකියාව  ැලේ.  සිය දරුවන් ගණන, දරුවන්  බන ක්ා වක්වානු සහ 

දරුවන් අතර වයස් පරතර ආදිය ද ඇතුළුව - ඇයලේ ප්රජනක් අයිතීන් ආරක්ෂ්ා කිරීම හා දිරිගැන්වීම - 

සමාජය ලවත ූර්ථණ සහභාගිත්වය හා සමානාත්මතාව සම්බන්ධලයන් ඇයට ඇති නිදහස සහතික් 

කිරීලමහි  ා අතයවශය ක්රුණු ලේ.  ලිංගික් ප්රජනක් ලසෞඛ්ය ලතාරතුරු ලවත ප්රලේශය පවතින විට, 

නියමිත ක්ා යට ලපර සහ ලබාලහෝ වාර ගණනින් සිදුවන ගැේ ගැනීම් ආශ්රිත ලසෞඛ්ය අවදානම් අවම 

ක්රගැනීමට සහය  ැලේ.  ශ්රී  ංක්ාලේ තරුණ තරුණියන් අතර ලිංගික් හා ප්රජනක් ලසෞඛ්ය ආශ්රිත දැනුම 

සතුටුදායක් ලනාවූ අතර, ඔවුන්ලගන් 50%ක් පමණ, ලිංගික් හා ප්රජනක් ලසෞඛ්ය ගැටලු ව  ලබාලහෝ 

මූලික් පැතික්ඩ පිළිබඳ දැනුවත් ලනාවූ අය විය.  ගැහැනු ළමුන්ලගන් 66%ක් පමණ ඔසේවීම ආරම්භ 

වනලතක්ම ඒ ගැන දැන ලනාසිටි අය විය.  අවුරුදු 15-24 දක්වා වයස් ක්ාණ්ඩයන් අතර එච්අයිවී 

ආසාදනය ඉහළ ලගාස් ඇත.  ගැේ ගැනීම් වැළැක්වීමට භාවිත ක්රන දෑ ලයාදා ගැනීම ද රට තුළ අඩු වී 

ඇති බව දත්ත මගින් ලපන්නුම් ලක්ලරයි.  2016 වර්ථෂ්ලේ දී ක්ාන්තාවන් අතරින් 35%ක්  ගැේ ගැනීම් 

වළක්වන දෑ ලයාදා ලගන ලනාමැති අතර, ගැේ ගැනීම් වළක්වන දෑ ලයාදා ගැනීමට පටන්ගත් 

ක්ාන්තාවන් ද ඒවා ලයාදා ගැනීම නතර ක්ර ඇති බවත් ලපන්නුම් ලක්ලරයි (ජනවික්ාස සහ 

ලසෞඛ්ය සමීක්ෂ්ණ වාර්ථතාව, 2016).  ගැේ ගැනීම් වළක්වන දෑ ලයාදා ගැනීම තරුණ වයස් ක්ාණ්ඩයන් 

(අවුරුදු 15 – 34) අතර පහත වැටී ඇත.  දනතික් සීමා කිරීම් ලක්ලස් වුවද, ශ්රී  ංක්ාව තුළ දිනපතා 

අනාරක්ෂිත ගේසා කිරීම් 650ක් ට වැඩි සංඛ්යාවක් සිදු ලක්ලරන අතර, ඒවායින් 80%ක් ට වැඩි 



 

 

සංඛ්යාවක්ට ප්රලේශය  බාගන්ලන් වයස අවුරුදු 30ට වැඩි විවාහක් ක්ාන්තාවන් විසින් ය.  අනාරක්ෂිත 

ගේසා කිරීම් මගින් ලපන්නුම් ලක්ලරන තවත් ක්ාරණාවක් වන්ලන් ක්ාන්තාවන් හට සිය ලිංගික් හා 

ප්රජනක් අයිතීන් ූර්ථණ වශලයන් ක්රියාවට නැංවීලම් ලනාහැකියාවක් ඇති බව ය.     

බ ගැන්වූ ක්ාන්තාවන් හට සිය පවුල් ව  හා ප්රජාලවහි ලසෞඛ්යය සහ ඵ දායීතාව ලවත දායක්ත්වය 

 බා දීමට හැකිවීම, ආර්ථික් වර්ථධනයට ද ලහ්තු වනු ඇත.  අලේ සමාජය ලසෞභාගයවත් වීම පිණිස, 

මූලික් ලස්වාවන්, රැකියා අවස්ථාවන්, සමාජ ආරක්ෂ්ණයන් ලවත ක්ාන්තාවන් සහ ගැහැනු ළමුන්ට 

ප්රලේශය තිලබන බැේ අප විසින් සහතික් ක්ළ යුතු වන අතරම, ලවනස්ලක්ාට සැ කීමකින් හා 

ප්රචණ්ඩත්වලයන් ලතාර ජීවිත ගත කිරීලම් අවස්ථාව ඔවුන්ට තිලබන විට, දැනුවත් භාවලයන් යුතු තීරණ 

ගැනීලම් හැකියාව සහ අභිමානවත් අන්දමින් ජීවත් වීලම් අවස්ථාව ද ඔවුන්ට හිමි වනු ඇත.   

 

තරගලේ නීතිරීති 

● මාතෘක්ා සහ ප්රණාමයන් ද ඇතුළුව විඩිලයෝලවහි ක්ා ය විය යුත්ලත්, විනාඩි 1-2 දක්වා ය. 

● සහභාගි වන්නන් විසින් තරග මාතෘක්ා ලදක් අතරින් එක්ක් ලතෝරාලගන ගලේෂ්ණය ක්ර, 

විලශ්ෂිත ගැටලුවක් ලතෝරාලගන, තිරසාර විසඳුමක් සංවර්ථධනය ක්ර/ලගාඩනගා, විඩිලයෝවක් 

නිර්ථමාණය ක්ළ යුතු ය.   

● අපහාසාත්මක්, අපවාදාත්මක්, ලිංගික් වශලයන් අසභය, නිගරු වූ ලහෝ ලවනත් නුසුදුසු 

අන්තර්ථගතයන් ලහෝ සිය ඉදිරිපත් කිරීලමහි අඩංගු ලනාවිය යුතු අතර, කිසියම් ලහෝ ලතවැනි 

පාර්ථශ්වයක් අයිතීන්, ක්ර්ථතෘ හිමික්ම්, ලවළඳ  කුණු, ලහෝ ප්රක්ාශන අයිතීන්, ලපෞද්ගලික්ත්ව 

ලහෝ කීර්ථතිනාම අපකීර්ථතියට පත් කිරීමක් ලහෝ අනයාක්ාරයකින් උල් ංඝනය කිරීමක් ලහෝ 

ලනාවිය යුතු ලේ.  කිසියම් නිෂ්්පාදනයක් ලහෝ ලස්වාවක් ප්රවර්ථධනය ලක්ලරන කිසියම් ලහෝ 

ලදයක් සිය  ඉදිරිපත් කිරීලමහි අඩංගු ලනාවිය යුතු ය.  

● විඩිලයෝ නිෂ්්පාදනය පිළිබඳ ඕනෑම තාක්ෂ්ණයක් ලහෝ රීතියක් ලයාදා ගැනීම ක්ළ හැකියි (උදා: 

සජීවක්රණ, වාර්ථතා චිත්රපට, නාටය, ගලේෂ්ණාත්මක් ලහෝ ක් ාත්මක් විඩිලයෝ, සහ ලදමුහුන් 

ක්ාර්ථය). 

● ඇතුළත්වීම් යූටියුේ ලවත උඩුගත ක්ළ යුතු ලේ. 

● ඕනෑම ලද්ශීය භාෂ්ාවකින් ඇතුළත්වීම් ඉදිරිපත් ක්ළ හැකිය.  ඉංග්රිසි උපසිරැසි ලයදීමට අනුබ  

ලද්.   

● ක්ර්ථතෘ හිමික්ම් සහිත දෑ (සංගීතය, රූප, විඩිලයෝ, ආදිය) හි හිමික්ම් අයිතිය ඔබ සතු වන්ලන් නම් 

ලහෝ ලමම තරගය සඳහා ඒවා ලයාදා ගැනීමට බ පත්රයක් ඔබ සතු වන්ලන් නම් ලහෝ මිස, ලමම 

තරගයට එවැනි ද්රවය ලයාදා ලනාගත යුතු ලේ.   



 

 

● ක්ර්ථතෘ හිමික්ම් සහිත සියලු දෑ සම්බන්ධලයන් ඉල් ා සිටියලහාත්,  බා ගන්නා  ද ලිඛිත 

අවසරය ඉදිරිපත් ක්ළ යුතු ලේ. 

● 2023 ජනවාරි 15 දින ප.ව. 5.00 ට ලපර ඇතුළත්වීම් ඉදිරිපත් කිරීම සිදු ක්ළ යුත්ලත් ඔන් යින් 

ඇතුළත්වීලම් ලපෝරමය භාවිතලයනි. 

● ඔන් යින් ඇතුළත්වීලම් ලපෝරමය ඉදිරිපත් ක්ළ යුත්ලත් යූටියුේ හි විඩිලයෝව ලවත සබැඳියක් 

සහ ඔලේ මූ ාශ්ර  ැයිසත්ුව (මූ ාශ්ර ලවත සබැඳි, ප්රමාණවත් ලේ) ද සහිතව ය.  

● ඉදිරිපත් කිරීම් මුල් ක්ෘති වශලයන් සහ ඔලේම ක්ාර්ථයයක් ල සින් සිදු ක්ළ ඒවා විය යුතු ය.  ඔබ 

ඉදිරිපත් ක්රන විඩිලයෝව ඔලේ ම මුල් ක්ෘතියක් ලනාවන බවට ලසායා ගැනුණලහාත්, ඔලේ 

ඇතුළත්වීම සුදුසුක්ම් ලනා බනු ඇත.  

● ඉදිරිපත් කිරීම් යූටියුේ ලවත උඩුගත ක්රන විට, විඩිලයෝ තරගය සම්බන්ධලයන් UNFPA හට 

බා ගැනීමට, සබැඳි කිරීමට ලහෝ UNFPA ලවේඅඩවියට ලහෝ ලවනත් මාධය ලවත ඇතුළත් 

කිරීමට හැකියාව සැ ලසන පරිදි ලපෞද්ගලික්ත්ව/ලබදා-හදා ගැනීලම් සැක්සුම් ලතෝරා ගැනීම 

ආදිය ඇතුළත් වන තැනැත්තන් විසින් ක්ළ යුතු ලේ.   

මෙෙ තරඟයට වීඩිමයෝවක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන්, එෙ විමෙමයෝව UNFPA අයතනය විසින් 

ඉදිරිපත් කිරීෙ, ප්රෙර්ශනය කිරීෙ ම ෝ භාවිතා කිරීෙ ස තික මනාමේ 

● ඇතුළත්වීම් ඉදිරිපත් ක්ළ යුත්ලත් තනි පුද්ග යින් වශලයන් ලහෝ තනි පුද්ග යින් තිලදලනකු 

දක්වා වන ක්ණ්ඩායම් වශලයන් ය. 

● තරගලේ ක්ාණ්ඩය ලහෝ මාතෘක්ාව කුමක් වුවද, තරගයට සහභාගි වන එක් තනි පුද්ග යකු 

විසින් ඉදිරිපත් ක්ළ හැක්ලක් එක් විඩිලයෝවක් පමණි. 

● ක්ණ්ඩායම් ඉදිරිපත් කිරීමක්ට සහභාගි වන පුද්ග යන්ලේ වයස් සීමාවන් එක් ක්ාණ්ඩයක්ට 

වැඩි වයස් සීමාවන්ලගන් යුක්ත නම්, ක්ණ්ඩායලම් සිටින වයසින් වැඩිම සාමාජික්යන්ලේ වයස 

පිළිබිඹු ලක්ලරන ක්ාණ්ඩය ලතෝරා ගැනීම ක්ණ්ඩායම විසින් ක්ළ යුතු ලේ. 

● විඩිලයෝලවහි ලහාඳින් හඳුනාගත හැකි කිසියම් ලහෝ පුද්ග යකු දැක්ලවයි නම්, නි  

ඡායාරූප/විඩිලයෝ නිකුත් කිරීලම් ලපෝරමයක්ට අත්සන් තැබීම, ඇතුළත්වීම ඉදිරිපත් කිරීමට 

ලපරාතුව සිදු ක්ළ යුතු ලේ - බා වයස්ක්ාරයන් සම්බන්ධලයන් වනවිට, ලදමාපිය ලහෝ 

භාරක්රුලේ  අත්සන  බාගත යුතු ලේ.    

 

විනිශච්ය කිරීම     

විනිශ්චය මණ්ඩ ය විසින් ඔවුන්ලේ ලතෝරා ගැනීම් සිදු කිරීලම් දී, පහත නිර්ථණායක්යන් සැ කිල් ට 
ගනු ඇත: 

● අන්තර්ථගතලයහි සහ අදහලසහි ඇති නව-නිර්ථමාණාත්මක් බව. 



 

 

● අදහස ඉදිරිපත්කිරීලම් සමස්ත ස්වාභාවය. 

● විඩිලයෝලවහි දෘශය නිර්ථමාණය සහ ලපනුම හා දැලනන-හැලෙන බව (සජීවක්රණය ලහෝ සජීවී 
ක්රියා).  

● ලේක්ෂ්ක්යන්ට පණිවුඩය අවලබෝධ වන අයුරු සහ එයින් ඇති ලක්ලරන යහපත් බ පෑම.  

● යූටියුේ විඩිලයෝවට  ැබුණු likes ගණන.  2023 ජනවාරි 19 දින වනවිට  ැබී ඇති වැඩිම likes 
ප්රමාණය මත පදනම් ව, ජයග්රාහක්යා ලත්රීම සිදු ලක්ලරනු ඇත.  

 
තරගලේ නි  නීතිරීති මගින් බැඳී සිටීමට ඇතුළත් වන්නන් එක්ෙ ලේ.  විනිශ්චය මණ්ඩ ලේ තීරණ 
අවසානාත්මක් සහ අවිවාදිත ලේ.  

 
 

තයාග  

මාතෘක්ාව මත පදනම් ව, එක් එක් ක්ාණ්ඩලයන් ජයග්රාහක්යින් ලදලදලනකු සඳහා තයාග ප්රදානය 
(සමස්ත තයාග ගණන 06 යි) සිදු ලක්ලරනු ඇත. 

- ළමුන්: ස්ී-පුරුෂ් සමාජභාව සමානාත්මතාව, වයස්ගත වීම, වැඩිම likes ගණන (තයාග 3යි) 

- විවෘත: ස්ී-පුරුෂ් සමාජභාව සමානාත්මතාව, වයස්ගත වීම, වැඩිම likes ගණන (තයාග 3යි) 

 
තයාග ව ට මුදල් වවුචර (රුපියල් 100,000 දක්වා) සහ පරිගණක් ටැේ ට්ස් අඩංගු ලේ. 

 
2023 ජනවාරි 30 දින වනවිට විදුත් තැපෑ  හරහා ජයග්රාහක්යන් ලවත දැනුම් ලදනු  ැලේ. 
 

ඔලේ විඩිලයෝව සඳහා ඉඟි 
● ඔබ වඩාත් උනන්දුව සහ ආශාවක් දක්වන මාතෘක්ාවක් තරග මාතෘක්ා ලදක් අතරින් ලතෝරා  

ගන්න. 

● මාතෘක්ාව ගැන ගලේෂ්ණය ක්ර, ඒ පිළිබඳ එක් විලශ්ෂිත ගැටලුවක් ලතෝරා ගන්න.  වයස්ගත 
වන ජනගහනය සහ ස්ී-පුරුෂ් සමාජභාව සමානාත්මතාව යනු පුළුල් මාතෘක්ා වන අතර, ඒවා 
යටලත් ඇති ගැටලු ද ලබාලහෝ ය.  ගලේෂ්ණය ක්ර, ඔබ අවධානය ලයාමු කිරීමට ක්ැමති එක් 
විලශ්ෂිත ගැටලුවක් හඳුනාගැනීම වඩාත් ලහාඳ ය. 

● විසඳුමක් සංවර්ථධනය ක්රන්න/ලගාඩනගන්න.  ඔබ හඳුනාගත් ගැටලු නිරාක්රණය කිරීලම් 
හැකියාව ඔලේ විසඳුම් ව ට ඇති බවට සහතික් වන්න. 

● ඔලේ විඩිලයෝව සැ සුම් ක්රන්න.  ඔබට ක්තන්දර පුවරුවක් (ස්ලටෝරිලබෝඩ් එක්ක්) ලයාදා ගත 
හැකියි. 

● පැහැදිලි, ලුහුඬු විඩිලයෝවක් නිර්ථමාණය ක්රන්න.  ඔලේ විසඳුමට සහය දැක්වීම සම්බන්ධලයන් 
ඔබ ලසායාගත් සියලු ලතාරතුරු ලනාව, ඔබ සතු ලහාඳම ලතාරතුරු ලයාදා ගන්න.     

● ඔලේ විඩිලයෝව රූගත ක්රන විට  ෑන්ඩ්ස්ලක්ේ මාදිලිය ලයාදා ගැනීමට මතක් තබාගන්න.  
ලසවනැලි ලනාවැලටන බවට සහතික් වීමට ඔලේ ආල ෝක්ක්රණය පරීක්ෂ්ා ක්රන්න.  ශේද 
පැහැදිලි බව සහතික් ක්ර ගැනීමට ශේද පරීක්ෂ්ා කිරීම ද සිදු ක්රන්න.  

● වැඩි Likes ගණනක්  බාගැනීම සඳහා යූටියුේ ලවත ඔලේ විඩිලයෝව ක්ල් තබා උඩුගත කිරීම 
වාසිදායක් විය හැකියි.    

සම්බන්ධ වීම  
තරගය පිළිබඳ ප්රශ්න විමසීමට, ක්රුණාක්ර  srilanka@unfpa.org ලවත විදුත් තැපැල් ලිපියක් ලයාමු 
ක්රන්න  

 

mailto:srilanka@unfpa.org


 

 

ක්රුණාක්ර ඔලේ ප්රශ්න එවන විට, මාතෘක්ාව ල සට: බිලියන 8 - ඔන් යින් විඩිලයෝ තරගය යනුලවන් 
සඳහන් කිරීමට මතක් තබාගන්න.   


