ගෘහස්ථ ප්ර චණ්ඩ ්රිලයා ව ලැකැවීමේ ප තේ ක ්රිලයා වරව ස සැකැස්ක ්රිලයා වකකර රී සක (2017-2020)
2005 අංක 34 දරණ ගෘහස්ථ ප්ර චණ්ඩ ්රියයා ව ලැකැවීමේ ප තට අ අදවකල තවක ක කවතා ව කටුවල
විසිතා ්රියයා වකව ස සැකැස්්වී සකස් කර ක  අ අ ර ත ග ය යා  කවකයා  ල ක ්් ්රියයා වකව ස සැකැස්්
්රියයා වමක්ක රී ස ප ඇ ික  ග ගැඅහ හව ර්වලලක වලයා තා ්රිල ල ්් ්රියයා වකව ස සැකැස්් යා වලමක
කවලීට රී ස ප කඅයුල  සිර් කරට ක ඇ. ඒ අනූල 2017-2020 කවළ තරිච්ඡ්දයා  සඳහව ලට ්්
කවවලයා  සැකැස්් වී ේත්රියා  හව සපනතා වි්වලමක ්්ඩ කයා වී විසිතා සකස් කරණ කද අ ර ඒ
සඳහව වලඛීයා  අ්ව යංශ, තොළිස් දතවවල පතාල ල, නහු තවවලශමේයා  ්යා  ට සහ රවතය ටොලට
සංවි වටලක නි යා ෝජි යා තා ගතා අදහස් වි්සටුතා සකස් කරට කද 2005 ලස වල ්රියයා වකව ස
සැකැස් ප ප්ර ක  ශෝ ටයා රී.
්් ්රියයා වකව ස සැකැස්්, තහ
ක්වදරී.

සඳහතා ප්ර  වට වී

ේත්රි යා අ මක ලට ්රියයා වකවරකප ලන්තා සැර්ප

01. දැනුලමකභවලයා  ඉහක ටැංමේ්, ශකය ව ලවල ටයා  සහ ්ව ය
02. යා ටි ක තහ ගකප සහ සහවයා  සේලවලතා
03. ප්ර ක තමකක  හව ීතක  ප්ර ක සංස්කරණ
04. අධීවී ණයා  හව සපනතාධීකරණයා 
05. ේඛටයා  හව තවල ේ ණයා 
ඒ අනූල ්් ්රියයා වකව ස සැකැස්් තවක ක කවතා ව කටුව ම ලින්කමකල යා තා තමකකරගනු කැ අ
උත ්වශට කටුවලවී විසිතා ්රියයා වමක්ක කරට අ ර ඒ සඳහව වී ේත්රියා  හව සපනතා රවතය
්යා  ට, එවීසමක තවතීතා ේ නි යා ෝජි ්යා  ටයා වී සහ රවතය ටොලට ්යා  ටලන්තා සැර්පකමක
නික ව ස ්්ඩ කයා රීතා ස්තාවි
ම. ්් කවවලයා  සැකැස්් ්රියයා වමක්ක රී ස ප ස්ස්ථ
අධීවී ණයා  ්් උත ්වශණ කටුවල විසිතා සිර් කරනු ික  අ ර එ් උත ්වශට කටුවල සෑ්
කවවලල ලකඅ් ලරවී රැස්ලනු කැ නයි.
්් උත ්වශට කටුවලඅ අදවක තළමු කවවලල ලඅ අදවක සවකච්ඡවල (2018.04.03) සහ දලට
කවවලල ලකඅ අදවක සවකච්ඡවලතා (2018.07.23) තැලැමක ග අ ර එහි ඇ ප්ර මුඛ වලයා  ් හුනටවගනු
කැ අ කැ අ ්රියයා වකවරකප ඉරිරි ේ ඇ වීරියා වමක්ක රී ස්අ අ ේවීෂි යා . ඒ අනූල තහ සඳහතා
්රියයා වකවරකප ඉවරී ස් සපනතා යා තා අධීවී ණ කටුව ම අල වටයා  යා ොමුල ික  අ ර ඒ සඳහව
කඅයුල  සිර් කරටුතා තලතී.
01. ගෘහස්ථ හිංසටයා  පිළිනඳ දැනුලමකභවලයා  ඉහළ ටැංමේ් සඳහව සපතමක සංලවල ටයා .
(Material Development)
02. ගෘහස්ථ ප්ර චණ්ඩ ්රියයා වලැකැවීමේ ප තට සං ශෝ ටයා  රී ස්.
03. ගෘහස්ථ හිංසටයා  සපනතා ල ප්ර තවල (ටල යා ෞලටයා තා සහ රුණ රුණියා තා) දැනුලමක
රී ස් සඳහව ළ්ව හව කවතා ව සංලවල ට ඒකක ේ නික ව සතා සඳහව TOT ලැ මුහ
තැලැමකමේ්.

04. තවුේ උත ්වශට නික ව සතා (Family Counselors) සඳහව ස්ත්රීම රුරු
සං ම ඇකරණ ලැ සඅහතා තැලැමකමේ්.

ස්වතභවමේයා 

ගෘහස්ථ ප්ර චණ්ඩ ්රියයා ව ලැකැවීමේ ප තට මක ්රියයා වකව ස සැකැස්් ්රියයා වමක්ක රී ස්අ අදවක උත ්වශට කටුව
සවකච්තව තලමකලටුතා.

