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හැඳින්වීම 

2019 වර්ෂයේ දී කාන්තා හා ළමා කටයුතු විෂය පථයට වියළි කලාප සංවර්ධනය නම් නව විෂය පථය 

ඇතුල්වීමත් සමඟ අමාතාංශයේ යේ යපැ පිවකා කාර්යයාැය ුල් ල් විය  න අ ව, ශ්රී ලංකායළ ළමා හා 

කාන්තා පැුලැ සවිබල ගන්විමින් ඔවුන් සංවර්ධනය යවත යයොමුකිරීමටත්, සංවර්ධනය අකාන් 

දිවයියන් සායේක්ෂව පසුබෑමකට ලක්ව කායබන ඉලක්කගත වියළි කලාප ප්රයශශයේ යන්ි   පවුල් වල 

සමාජ ආර්ථික තත්වය ඉහල නිංවීමටත් අමාතාංශයේ ය වි් න් කටයුතු ් කෙ යකි. එ  දි දී ප්රකාපත්කා 

සම්පාදනයට අමතැව වියශයේ ේෂයයන්ම දිළිඳුබව හා බිඳුණු අයිකාවා් කම් කඩවීම් සහ පීඩාවන්ට 

යාජනය වන ළමුන් හා කාන්තාවන් යව යවන් සෘජුවම ප්රකාලය අත්වන විඩසටහන් ැසසක් විය  

ළමා යල්කම් කාර්යාලය හා මුල් ළමාවිය සංවර්ධන වාපෘකාය මන්න් මුල් ළමාවිය දවනවන්යප ර්ර්  

සංවර්ධනය හා ැසකවැ ය තහවුවන කැ  පිණිස දිවයින ුලැා විඩසටහන් ක්රියාත්මක කැන ලදී  ඉන් 

යමැට මුල් ළමාවිය සංවර්ධනයට ඉහළ ගු ාත්මක හා ශයේ ක්කාමත් පදනමක් ඇකා කිරීමට 

දායකත්වයක් සිපයිණි  පි.වාස හා ළමාැක්ෂක යසේවා යදපාර්තයම්න්තුව සහ ජාකාක ළමා ආැක්ෂක 

අධිකාි.ය මන්න් පිළියවලින් ළමා අයිකාවා් කම් ප්රවර්ධනය කිරීමටත් ළමා අපයයෝජනයන් වළක්වා 

ළමා ආැක්ෂාව තහවුවන කිරීමටත් සක්රීයව කටයුතු කැන ලදී  දම ආයතන මන්න් ළමා ි මිකම් හා 

ළමා ආැක්ෂාව සබිඳිව ප්රකාපත්කා සම්පාදනය හා  එයාමන කටයුතු යමන්ම ජාකාක ම්ටටයම් 

සම්බන්ධීකැ යද ් කෙ යකි.ණි  

ශ්රී ලංකායළ කාන්තා පැුලැ සවිබල ගින්වීම සඳහා  එයාමන හා ප්රකාපත්කාමය දායකත්වය විි 

වශයේ යයන් ජාකාක කාන්තා කමිටුව මන්න් ් කෙයකි.ණි  පිි.මින්ට සායේක්ෂව කාන්තාවන්ට සමාජය තුල 

මුහු  දීමට ් කෙවී ඇකා අවා්  සහගත තත්ත්වය ඈත්කැලීමට හා කාන්තාවන්ට සංවර්ධනයේ අවස්ථා 

විවැ කිරීමට ප්රයළශයේ යක් සිලීමම ඔවුන්යප විදගත් කාර්යයක් විණි  

 කාන්තාවන් ආර්ථික වශයේ යයන් ශයේ ක්කාමත් කිරීමත් ඔවුන් සමාජයීය වශයේ යයන් සවිබල ගින්වු  පිි.සක් 

බවට පත් කිරීමත්  මුල් කැයගන විඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීයම් ප්රමුතතම කාර්යය ඉටු කැන ලශයශ 

ශ්රී ලංකා කාන්තා කාර්යංශයේ යය එ  ආදායම් ප්රවර්ධනය හා  ැසකියා අවස්ථා ුල් ල් කිරීම යමන්ම 

උපයශශයේ නය හා ැසකවැ  යසේවා සිලීමමත් දම අංශයේ ය ් කෙ කැන ලදී  

ශ්රී ලංකායළ වියළි කලාපයට අයත් විශයේ ාලතම දිස්රික්කය හා දශයේ ක තුනකට  අධික කාලයක් පිවකා 

උතුවන හා නියගනි ැ යුධමය තත්ත්වයට යගොකෙවන වූ මායිම් ගම්මාන බහුලම දිස්රික්කය යලස 

අ ැාධුලැ දිස්රික්කය ඉලක්ක කැ ග එමින් වියළි කලාප සංවර්ධන වාපෘකායක් ප්රථම අදියැ යලස 

2019 වර්ෂයේ දී ක්රියාත්මක විය  ආදායම් වර්ධනය යමන්ම සමාජ, ආර්ථික මූලික යටිතල පහසුකම් 

සංවර්ධනයට සිලසුම් කැ කාබුණු අතැ, වාපෘකාය ක්රියාත්මක කිරීම වියළි කලාප සංවර්ධන වාපෘකා 

කාර්යාලය මන්න් ් කෙවිය  



2 
 

මීට අමතැව අමාතාංශයේ යේ සංවර්ධන අංශයේ ය මන්න් ද ළමා හ කාන්තා යන ක්යෂේර යදකටම අදාල 

ජාකාක ම්ටටමින් සම්බන්ධීකැ ය කැන ලද සංවර්ධන විඩසටහන් ක්රියාත්මක වුණු අතැ, 

වියශයේ ේෂයයන් වියශශීය ආයතන අ ග්රහය හා සම්බන්ධීකැ ය වී ප්රකාපත්කා සම්පාදනයට හා 

ක්රියාත්මක කිරීමට දායක විය  යමි දී සිලසුම් හා යතොැතුවන තාක්ෂ  අංශයේ  මන්න් ද අමාතාංශයේ යේ 

අභිමතාර්ථ ඉටුකැ ගිනීම සඳහා අදාල දායකත්වය සිපයි එ  

න අ ව, 2019 වසයර් දී අමාතාංශයේ ය යවත සංවර්ධන විඩසටහන් යව යවන් යවන් යකවනණු 

වනපියල් මිලියන 7644ක සමස්ත ප්රකාපාදන වලින් වනපියල් මිලියන 7002 ක් විය කිරීමට අමාතාංශයේ ය 

සමත්විය  යමය 91 6% ක ප්රගකායකි  
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සංවර්ධන අංංය  
 

01. අප්රනන අාන්ධ  න් 
 

ළමා හා කාන්තා  සංවර්ධන ක්යෂේරයට අදාලව ශ්රී ලංකා ැජයේ ප්රමුත ප්රකාපත්ීනන් හා ශ්රී ලංකා ැජය 

බිඳී ් ටින ජාතන්තැ ිවවිසුම් හා සම්මුකාවලට  අ ුලලව කාන්තාවන්යප හා දවනවන්යප 

අයිකාවා් කම් හා සංවර්ධනය තහවුවන යකයැන ඔවුනට ි ංසනයයන් යතොැව ජීවත්වීයම් පි.සැයක් 

යගොඩ නිංවීම උයදසා සංයළදී සමාජයක් බිි  කිරීම සඳහා අමාතාංශයේ ය යටයත් ඇකා ් ය්  ආයතන 

හා අංශයේ  මන්න් ක්රියාත්මක කැන  සංවර්ධන විඩසටහන් සම්බන්ධීකැ ය,  යමම කාර්යයට අදාල 

ජාකාක ම්ටටයම් සංවර්ධන විඩ සටහන් ක්රියාත්මක කිරීම,  පසු විපැම් කිරීම හා  ඇගයීම සංවර්ධන 

අංශයේ යේ ප්රධාන කාර්යයාැයයි    

තවද දක්සත් ජාීනන්යප අ බශධ ආයතන සහ  අයනුලත් වියශශීය හා යශශීය ැාජ හා ැාජ 

යනොවන   සංවිධාන වලින් ලියබන ප්රකාපාදන යටයත් වාපෘකා ක්රියාත්මක කිරීම ද දම සංවිධාන හා 

අමාතාංශයේ යේ අයනුලත් අංශයේ  සම්බන්ධිකැ ය ද සංවර්ධන අංශයේ ය වි් න් ඉටු කැ  ලබයි  

 

2.අක්රි නමකමාඅාු ලඅන  අප්රනන අසංවර්ධන අවරැසසහහන් 
 

2.1.අඒාන ද්නඅළමනඅහනඅානන්තනඅආද්ධයඅගම්මන අවරයනපෘතිය : 
 

යමම වාපෘකාය යටයත් ප්රායශශීය යල්කම් යකෝටශාශයේ යන් 10ක් තුල ක්රියාත්මක යකයර් ක කල්පිටිය/ 

වීැකිටිය /මිදිි.ිවි.ය/ වලපයන්/ බුලත්් ංහල/ දිැණියගල/ තුම්පයන්/ යහෝමාගම/ පදවි ශ්රීුලැ/ මඩු)  

යමම යකෝටශාශයේ යන්ි  යතෝැා ගන්නා ලද ගම්මානයන්ි  සෑම පවුලක්ම ආර්ථික වශයේ යයන් සවිබල 

ගන්වන ලද සහ සාමාජයීය සහ සංස්කෘකාක වශයේ යයන්  සතුටින්  ජීවත්වන ගමක්  එර්මා ය කිරීම 

යමම විඩසටහයනි  මුලික අභිප්රාය යළ   

 

2.2. පෘතනරිසරිාඅසංචනුාඅා්ධමනන්තඅක්ෂ ේත්ර අසහහනඅානන්තනවරන්අ ිරරිගැන්වීමඅසහඅ වුනන්අසිබ නඅ

ගැන්වීම 
 

වවසායක කාන්තාවන්  යශශිය අමුද්රව යයොදා ග එමින්  එපදව  ලබන යාණ්ඩ හා අි තකැ 

ැසකාැක හා වර් ක යනොමිකාව සකස  ලබන ආහාැ  එෂ්පාදන සඳහා ස්ථිැ  යවළඳපලක් ඇකා 

කිරීම සඳහාත්, යවළඳයපොල අවශයේ තාවන්ට ගිලයපන යලස හා  එ්  ප්රමිකායයන් යුතු යාණ්ඩ හා 

යසේවා සිපයීමට ඔවුන් යපළඔවීමත් අැමුණු කැ යගන යමම වාපෘකාය ක්රියත්මක යකයර්  යමම 

වසයර් වවසායක කාන්තාවන්යප  එෂ්පාදන අයලවි කිරීමට අ ැාධුලැය කහටගස්දිලිය ප්රායශශීය 

යල්කම් යකෝටශාශයේ යේ අයලවි මධසථ්ානයක් ඉදි කිි.ම සඳහා පළමු අදියයර් කාර්යයන් යම්  වනවිට 

 එම කැ ඇත  
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2.3.  ෂතොුතුරුඅතනක් ණඅඒාා  

අමාතාංශයේ යේ කාර්යයන් කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායීව ඉටුකැ ගිනීමත් ආංකිත සාක්ෂැතාවයයන්  හා 

යතොැතුවන තාක්ෂ යයන් සන්නශධ කාන්තා හා ළමා ප්රජාවක් බිි කිරීම තුළින් සමාජ ආර්ථික 

සංවර්ධනය කැා කිනමින් හා ඵලදායීව ළඟාවිය හිකි යහපත් ජීවන තත්ත්වයක් උදා කැදීමත් 

අැමුණු කැ ග එමින් අමාතාංශයේ යේ යතොැතුවන තාක්ෂ  නකකය පිි ටුවන ලදී  ඉහත අැමු  

සාක්ෂාත් කැ ගිනීම සඳහා යමම නකකය පහත සඳහන් ක්රියාකාැකම් ් කෙකැ  ලබයි  

 අමාතාංශයේ යේ  එලධාරීන් සඳහා අන්තර්ජාල පහසුකම් හා විදුත් තිපෑල පහසුකම් ලබා දීම  

 අමාතාංශයේ යේ කාර්යයන් කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායීව ් කෙකැගිනීම සඳහා ඉයලක්යරො එක 

යල්තන හා   ඉයලක්යරො එක සන් එයළදන ක්රම යාවිතා කිි.ම සඳහා අවශයේ  මෘකෙකාංග පශධකා 

 එර්මා ය හා පවත්වායගන යාම  

 අමාතාංශයේ යේ  එල යවඅඩ අඩවිය, Facebook පිටුව හා You Tube චිනලය පවත්වායගන යෑම 

හා යාවත්කාලීන කිරීම  

 අමාතාංශයේ යේ සෑම අංශයේ යක්ම සම්බන්ධ කැමින් අයන්තැ පි.ග ක ජාලයන් 

පවත්වායගන යාම හා නඩත්තුව  

 ලංකා ැාජ ජාලය පවත්වායගන යාම  

 අමාතාංශයේ යේ දෘඩාංග, මෘකෙකාංග හා ජාලකැ  පශධකාය කළම ාකැ ය නඩත්තුව 

යතොැතුවන හා සන් එයළදන තාක්ෂ  යමවලම් ප්රසම්පාදන කටයුතු වලදී අදාල තාක්ෂණික 

පිි.විතැ සකස් කිරීම හා තාක්ෂණික  එර්යශශයේ  ලබා දීම  

 අමාතාංශයේ යේ කාර්ය මණ්ඩලයේ පි.ග ක සාක්ෂැතාවය ඉහල නිංවීම සඳහා ඔවුන්ට 

යතොැතුවන තාක්ෂ  ුලහුණු විඩසටහන් දියත් කිරීම  

 ඉ-ැාජ ප්රකාපත්කාය ක්රියාත්මක කිරීම  

 කාර්යාලයීය  පි.ග ක  වවැස් ආැක්ෂ  මෘකෙකාංග යාවත්කාලීන කිරීම  

 නව තාක්ෂණික ක්රයමෝපායනයන් හඳුන්වා දීම  

 ශ්රී ලාංකික කාන්තා ප්රජාව සඳහා යතොැතුවන තාක්ෂ යයන් සවිබල ගින්වීම සඳහා ශ්රී ලංකා 

යතොැතුවන හා සන් එයළදන තාක්ෂ   එයයෝජිත ආයතනය හා දක්ව දිස්රික් ම්ටටමින් 

“සුහුවනලිය” විඩසටහන දියත් කිරීම  

 ශ්රී ලාංකික කාන්තාවන් යතොැතුවන තාක්ෂණික දි යමන් ඔේ නිංවීම සඳහා“ සුහුවනකත” නම් 

වාර්ෂික සඟැා කලාප 2ක් මුද්ර ය කිරීම  
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2.4. මනනයඅප්රචනුණ  

කාන්තාවන් හා ළමයින් සවිබල ගින්වීම සහ ඔවුන් සුැසකීම උයදසා අමාතාංශයේ ය වි් න් දියත් කැ  

ලබන විඩසටහන්  / වාපෘකා, ක්රියාකාැකම් පිළිබඳව සමාජය සංයළදි කිරීමත්, දි වත් කිරීමත් සඳහා  

මාධයන්ි  දායකත්වය ලබා ගිනීම ් කෙ කැ  ලබයි  දි දී පහත දික්යවන ආකාැයේ ක්රියාකාැකම් 

ැසසක් ඉටු කිරීමට අවශයේ  පියවැ යගන ඇත  

 කාන්තාවන් සහ දවනවන් උයදසා ජාතන්තැ වශයේ යයන් යවන්ව ඇකා දිනයන්ි දී න පිළිබඳව 

සමාජය සංයළදී කිරීම සඳහා විදුත් හා මුරිත මාධ තුළින් ප්රවෘත්කා, සම්මුත සාකච්ඡා, 

ුලවත්පත් අකායර්කයන් ආදිය තුළින් ප්රචාැ  කටයුතු ් කෙ කිරීම  

 අඩු පහසුකම් සි තව වුවද කාර්යක්ෂම යසේවයක් ් කෙ කැන අමාතාංශයේ යේ මාධ නකකයට 

නවීන පහසුකම් ලබාදී ශයේ ක්කාමත් කිරීම   

 

2.5. ජනතයන්තුඅානන්තනඅිර  අ 

“අසුහුරුඅාතක්අ-අෂසොඳුරුඅෂනොවරක්”අ(අSmart Women for a better World ) යමවැ ජාතන්තැ 

කාන්තා දිනයේ ප්රධාන යත්මාව විය   දය  කාන්තා වවසායිකාවන් තව කෙැටත් දිි. ගින්වීම උයදසා 

ඉලක්ක කැන ලදී   න අ ව කාන්තා දින ජාකාක උත්සවය 2019-03-08 දින අ ැාධුලැ සල්ගාකෙ 

ක්රිඩාංග යේ දී කාන්තාවන් 6000ක යප සහයාිවත්වයයන් පවත්වන ලදී   

ප්රධාන උත්සවයට සමගාමී වන යලස  කාන්තා අයිීනන් පිළිබඳව මහජනතාව දි වත් කිි.යම් 

පාගමනක් 2019-03-01 දින විහාැමහායශවී පි.ශ්රයේදී පිවිත්විණි  න සඳහා පාර්ලියම්න්තු කාන්තා 

සංසදය, පළාත් පාලන ආයතන කාන්තා  එයයෝජිතවි.යන්, ැාජ හා ැාජ යනොවන ආයතන 

ප්රධානීන් ඇතු්  කාන්තා බල මණ්ඩල සමාජිකාවන් ඇතු්  විවිධ ආයතන  එයයෝජනය කැමින් 

කාන්තායවෝ ැසසක් සහයාගී වූහ   
 

දයමන්ම ජාකාක උත්සවය යව යවන් මාර්තු 07 හා 08 යන දිනයන්ි  උත්සව භූමි පි.ශ්රයේ 

වවසායක කාන්තාවන්යප  එෂ්පාදන ඇතුළත් අයලවිුලටි 100කින් සමන්විත අයලවි යපොළක් හා 

යවළඳ ප්රදර්ශයේ නයක් ද, කාන්තාවන් උයදසා සුවනාරී සායනයක්ද පිවිත්වීමට කටයුතු සංවිධානය 

යකි.   යමයට සමගාමීව දිවයියන් ප්රායශශීය යල්කම් යකෝටශාශයේ  ම්ටටමින් කාන්තාවන්යප ආර්ථික 

තත්ත්වය ඉහළ නිංවියම් වාපෘකා ග නාවක්ම ක්රියාත්මක විය  

 

2.6. ංමනතයනංයඅමමිහ් න්අසරීඅරුරු අසමනජවනවී අලපනප්රවරනහාුණඅවරැසසහහ අසානිතතඅිරීම 

ුලවනෂයින්ට යමන්ම ස්ත්රීන්ට ද සමානාත්මතාවයකින් හා සම සාධාැ ත්වයකින් යුතුව කටයුතු 

කිරීමට හා කාැසැ සංවර්ධන අැමුණු ඉටු කැ ගිනීම, ැාජ ආයතන තුළ ස්ත්රී ුලවනෂ සමාජයාවය මත 

පදනම්ව ් කෙ වන ි ංසනයන් අවම කිරීම යන අැමුණු ඉටු කැ ගිනීම උයදසා  අමාතාංශයේ  ම්ටටමින් 

ක්රියාත්මක කළ යුතු ආකාැය පිළිබඳ ව අවශයේ  උපයදස් හා හා මඟ යපන්වීම අප අමාතාංශයේ ය වි් න් 
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ලබා දීමට කටයුතු කැන ලදී  න අ ව, යමම වර්ෂය තුළ යමම විඩසටහනට අදාළ ව ස්ත්රී ුලවනෂ 

සමාජයාවීය අයවියකැ ය හා ස්ත්රී ුලවනෂයාවය අ ව යවන් කැන ලද දත්ත ලබා ගිනීම කSex 

Disaggregated Data) යව යවන් මුදල් අමාතාංශයේ ය හා අප අමාතාංශයේ ය වි් න් අංක02/2019 දැ  

චක්රයල්තය, ් යලුම අමාතාංශයේ  හා පළාත් සයා යවත යයොමු කිරීමට කටයුතු කැන ලද අතැ, න හැහා 

2018 වර්ෂයේ දී ස්ත්රී ුලවනෂ සමාජයාවීය අයවියකැ ය යව යවන්  හඳුන්වා යදන ලද ප්රධාන කාර්ය 

සාධක දර්ශයේ ක 12ට කKPI’s) ට අදාළ ප්රගකාය කිඳවීම ද  ් කෙ කැන ලදි  ැාජ ආයතන ම්ටටමින් ස්ත්රී 

ුලවනෂයාවය අ ව යවන් කැ අප යවත දවන ලද දත්ත, දත්ත පශධකායකට ඇතුළත් යකොට පවත්වා 

යගන යාම ් කෙ කැ  ලියඅඩ  

තවද,   ැාජ ආයතන ම්ටටමින් යමම විඩසටහන තව කෙැටත් සක්රීයව වාේත කිරීයම් අැමුණින් ස්ත්රී  

ුලවනෂ සමාජයාවීය මූලප්රවාහකැ ය හා ස්ත්රී ුලවනෂ සමාජයාවීය අයවියකැ ය සඳහා වූ අත්යපොතක් 

 එර්මා ය කිරීමට ද යමම වර්ෂය තුළ කටයුතු කැන ලදී  

2.7. ිරසත්රික්අහනඅ ප්රනෂද්ය  අ ෂමාම්අාන්ධ නනඅතුළඅළමනඅ හනඅානන්තනඅ සංවර්ධන අඒාාඅ ිතහිටුවීමඅ -අ

2019 

ළමුන් හා කාන්තාවන් පිළිබඳ ැජය වි් න් ක්රියාත්මක කැ  ලබන විඩසටහන් දිස්රික්  යල්කම් 

කාර්යාල හා ප්රායශශීය යල්කම් යකෝටශාශයේ  ම්ටටයම් දී මනා සම්බන්ධීකැ යකින් යමන්ම දිස්රික් 

යල්කම්වවනන්යප හා ප්රායශශීය යල්කම්වවනන්යප සමීප අධීක්ෂ ය යටයත් පවත්වා යගන යාම සඳහා 

ප්රායශශීය යල්කම් කාර්යාලවල සහ දිස්රික්  යල්කම් කාර්යාල වල ළමා හා කාන්තා සංවර්ධන නකක 

පිි ටුවීම අප අමාතාංශයේ ය වි් න් 2013 වර්ෂයේ දී ආැම්ය කැන්නට යයකෙ එ  න අ ව, 2019 වර්ෂයේ 

ළමා හා කාන්තා සංවර්ධන නකක  බුලත්් ංහල,යාපනය, කයැයිනගර් හා නවගත්යත්ගම  ප්රායශශීය 

යල්කම් කාර්යාලවල  ස්ථාපනය යකවනණු අතැ ළමා හා කාන්තා සංවර්ධන  නකක 12ක් සඳහා 

උපකැ  ලබා කෙ එ  

 

 

 

 

අඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅ වරගමකෂමකගම ාෂුයි ග්ධ 
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2.8 ානන්තනවරන්අආ්ධථිාඅහනඅසනමනජයී අවරයෂ න්අසිබ නඅගැන්වීමඅ- CEDAW ිබෂයේ අවරයනපෘතිය  

යමම අමාතාංශයේ ය මන්න් ළමුන්යප හා කාන්තාවන්යප ැසකවැ ය, ආැක්ෂාව හා සංවර්ධනය 

තහවුවන කිරීම සඳහා කටයුතු කිරීයම් නව ප්රයළශයේ යයි  යකොටසක් යලස 2019 වර්ෂය තුළ අම්පාැ 

දිස්රික්කය යක්න්ද්ර කැ ග එමින් අවදානම් සහගත සහ ද්රි.ද්රතාවයයන් යපයළන කාන්තා පවුල් 

උයදසා ආර්ථික සංවර්ධන වාපෘකා යදකක් ක්රියාත්මක කිරීමට කටයුතු ආැම්ය කැන ලදි   

දනම්, “ ිරරි අ වරනිතන” ඇඟලුම් හා පාවහන්  එෂ්පාදනය වාපෘකාය හා “ ිරරි අ වරනිතන”අත් යන්ර 

 එමිවුම් වාපෘකාය යි   

 

 

 

 

 

 

අවදානම් සහගත සහ ද්රි.ද්රතාවයයන් යපයළන කාන්තා පවුල් උයදසා වන ආර්ථික සංවර්ධන වාපෘකාය -  අම්පාැ 

දිස්රික්කය 
 

2.9. සරීඅරුරු අසමනජඅවනවර අමතඅපෘතද ම්අ හඅහිංස  අවරැළැක්ිබමඅසහහනඅදැ ලවරමකඅිරීෂම්අවරැසසහහ අ

ක්රි නමකමාඅිරීම 

ස්ත්රී ුලවනෂ සමාජයාවය මත පදනම් වූ ි ංසනය විළික්විම සඳහා දි වත් කිරීයම් විඩසටහන් 

ක්රියාත්මක කිරීමට අදාලව කාන්තා කාර්යාංශයේ ය වි් න් වන මි  1 016ක වියදමින්  බකෙල්ල, ගාල්ල, 

රිුල ාමලය, යමො ැාගල, මුලකාළ, ගම්පහ, වවු එයාව යන දිස්රික්කයන්ි   දි වත් කිරීයම් 

විඩසටහන් ක්රියාත්මක විය   ට අමතැව යාපනය, මඩකළුලව, අම්පාැ, හම්බන්යතොට, ගාල්ල,  

මාතැ, ුලවන ෑගල, යකොළඹ, මාතයල්, අ ැාධුලැ, ගම්පහ, කෑගල්ල, යමො ැාගල, මන්නාැම, 

මාතයල්,  වැදළිය ප්රායශශිය යල්කම් කාර්යාලයන්ි  උපයශශයේ න කටයුතු සඳහා සුකෙසු ඉඩ පි.ශ්රයක් 

සකසා ගි එම සහ උපකැ  ලබා දීම වන මි  3 447ක වියදමින්  ් කෙවිය  

2.10. ානන්තනඅගිහඅලපලිාඅපෘතුනමඅආ්ධථිාඅවරයෂ න්අසිබ නඅගැන්වීෂම්අවරයනපෘතිය  

 යමම  වාපෘකාය ක්රියාත්මක කිරීම සදහා  කාන්තා කාර්යාංශයේ ය වි් න්  ජීවයනෝපාය සංවර්ධන 

විඩසටහන පවුල් පි.සැය තුල මාන් ක යසෞත සංැක්ෂ ය හා දි වත් කිරීම පිළිබඳ විඩසටහන් 

21ක්  වන මි  4 910 ක දිස්රික් 19ක විඩසටහන් ක්රියාත්මක කැන ලදී  

2.11.අිරසත්රික්අසහඅළමනඅසංවර්ධන අා් ටුඅස්සවීම්අපෘතැවරැමකවීම 

යමම කමිටු වඩාත් සක්රීය හා ඵලදායී යලස පිවිත්වීම සඳහා අමාත මණ්ඩලයේ අ මිකාය හා 

උපයදස් පි.දි නව චක්රයල්තයක්  එුලත් කිරීමටත් අදාල මාර්යගෝපයශශයේ යන් ලබා දීමටත් කටයුතු 



8 
 

කැන ලදී. දයසේම අදාල ැසස්වීම් පිවිත්වීම සඳහා අවශයේ  ප්රකාපාදනයන් දිස්රික් 25 සඳහා කාර්තු 4 ට 

වන 902,800 ක ප්රකාපාදන  එදහස් කැ  ලියඅඩ. දම කමිටු වාර්තා යගන්වා ගිනීමටද ් කෙ කැ  ලබන 

අතැ නවායේ ජාකාක ම්ටටයම් මිදිහත්වීම් ් කෙ කළ යුතු මිදිහත්වීම් සම්බන්ධයයන්  කායඅඩ නම්  ට 

අවශයේ  පියවැ ගිනීම ් කෙ කැ  ලබන අතැ පසුවිපැම් කටයුතු ද ් කෙ යකයර්  

2.12.ෂපෘතොලිසඅළමනඅහනඅානන්තනඅාන්ධ නංයඅයක්යමමකඅිරීම 

2014 වර්ෂයේ ් ට ක්රියාත්මක වන යමම වියශයේ ේෂ වාපෘකාය සඳහා වන.මිලි.28.5 ක ප්රකාපාදන ලබා දී 

ඇත. 

න අ ව 2019 වසැ තුල දී  ළමා අපයයෝජන හා කාන්තා ි ංසන විලික්වීයමන් වින්දිතයින්  යවත 

අවශයේ  සහන සිපයීම වඩාත් කාර්යක්ෂම කිරීයම් අැමුණින් 2018 වර්ෂයේ විඩ අවසන් යනොකළ 

ළමා හා කාන්තා කාර්යාංශයේ  වල ඉදිකිරීම් විඩ අවසන් කිරීම සඳහා මාතයල්, ක් තැ, හසලක, සූි.ය 

විව, ුලලියාපිටිය හා  පඬුවස් වැ සඳහා ප්රකාපාදන  ලබා දී නවායේ ඉදිකිරීම් අවසන් යකොට ස්ථාපිත 

නව කාර්යාංශයේ  සඳහා වන.මිලි.0.5 ක උපකැ  ලබා දී ඇත. දයසේම නවා විවෘත කිරීමට යපැ 

නාමුලවවන සකස් කිරීම සඳහා ද වන.20,000/= බිිවන් ප්රකාපාදන ලබා දී ඇත   

දයසේම 2019 වර්ෂයේ දී ැඹුක්කන හා යටියන්යතොට යකෝටශාශයේ  තුළ නව කාර්යාංශයේ  ඉදිකිරීම සඳහා 

ප්රකාපාදන යවන් යකොට දී නවායේ දිනට 40% කට වඩා විඩ අවසන් කැ ඇත  

  

ාළුතුඅෂපෘතොලිසඅඅළමනඅහනඅානන්තනඅාන්ධ නංය  

2.13. ානන්තනඅස්ාවරුණඅමනයසාන අක්රි නමකමාඅිරීම. 

ගෘහසථ් ි ංසනය, මි එස් ජාවාැම හා යවනත් යහේතූන්  එසා ප්රචණ්ඩත්වයට ලක් වූ කාන්තාවන් හා 

ඔවුන්යප ුලඩා දවනවන් උයදසා නීකාමය සහනය සහ ආැක්ෂාව සිලයසන යතක් ඔවුන්ව තාවකාලිකව 

ැසකවැ ය සලසා දීම සඳහා  යමම වාපෘකාය ක්රියාත්මක යකයර්  දිනට අමාතාංශයේ ය වි් න් 

යාපනය, මුලකාළ, මාතැ, යකොළඹ හා මඩකලුලව යන දිස්රික්කයන්ි  ඉඳි කැ ඇකා තාවකාලික 

කාන්තා ැසකවැ  මධසථ්ාන ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අංක අමප/17/0234/740/001 හා 2017-02-07 

අමාත මණ්ඩල අ මිකාය යටයත් නවා පවත්වායගන ය  ලබන ැාජ යනොවන සංවිධාන යවත දම 

මධස්ථාන පවත්වායගන යාම යව යවන් ප්රකාපාදන ලබා යදන ලදී  යමම මධස්ථානය තුළින් 
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ඔවුනට අවශයේ  නීකාමය සහාය, උපයශශයේ නය, වවද පහසුකම් ලබා දීම යමන්ම  ඔවුන් නිවත 

සමාජගත කිරීම සඳහා ඔවුන් තුළ ස්වයං විශයේ ්වාසය යගොඩනංවමින් බලගින්වීමත්  ් කෙ කැ  ලබයි   
 

2.14. ළමනඅංපෘතෂ ෝජ අංවරමඅිරීමඅසහහනඅජනයාඅඒාන ද්නතනඅ-අප්රනෂද්ය  අළමනඅආුක් ාඅතුන්අංුනරුදුඅ

ක්රි නානීඅසැනැසමඅක්රි නමකමාඅිරීමඅ(2018-2020) 

ළමා අපයයෝජන ් කෙවීම් ළමුන් සම්බන්ධ විවිධ ගිට්  ඇතුළත් වාර්තා වූ දත්ත පදනම් කැ ග එමින් න 

න ප්රායශශීය යල්කම් යකෝටශාශයේ  ම්ටටමින් අවධානමට ලක්වූ  දවනවන් හා ඔවුනයප පවුල් උයදසා 

සමාජ ආර්ථික ආවැ ය සි ත තුන් අවුවනකෙ ප්රායශශීය ළමා ආැක්ෂ   ක්රියාකාරී සිලිස්ම ක2018-

2020) සකස් කැන ලදී. න අ ව 2019 වර්ෂය සඳහා ක් තැ, මාතැ, ගාල්ල, වළ එයාව, මුලකාළ, 

යපොයළොන්නවනව, ුලත්තලම, අ ැාධුලැය, මහ වැ, ුලවන ෑගල හා ගම්පහ  දිස්රික්කයන් යවත 

පහත අැමුණු ඉලක්ක කැ ග එමින් විඩසටහන් 282ක් ක්රියාත්මක යකි.ණි  

 දිස්රික්කය තුළ අඩු වයස් ගිඅඩ ගිනීම් හා අඩු වයස් විවාහ ් කෙවීම අවම කිරීම 

 විවිධ යහේතුන් මත පාසල් අධාපනය අතැමඟ දී අඩාල විම අඩු කිරීම හා ළමුන් අ එවාර්යය 
අධාපනය තහවුවන කිරීම  

 ළමුන් මත් ද්රව යාවිතයට හා ජාවාැමට යගොකෙවන වීම අවම කිරීම  
 කාන්තා ි ංසනය හා ප්රචණ්ඩත්වය අවම කිරීම 

 
2.15. අ එක්සමකඅ ජනතීන්ෂේඅ ජ ගහ අ ංුමුදනඅ  හෂමකඅ  හඅ අ සරීඅ රුරු අ සමනජවනවී අ සමන නමකමතනවර, 

ප්රජ  අ ෂසෞඛ්යඅ සහහනඅ තයඅ හි් ාමඅ සහඅ අ සරීඅ රුරු අ සමනජවනවර අ මතඅ පෘතද ම්අ  හඅ ප්රච්ඩසමකවර අ

ිතටුදැකීමඅසහහනඅ හඅවරයනපෘතිය අ(Gender Equality, Reproductive Rights and Gender Based) 

ස්ත්රී ුලවනෂ සමාජයාවීය සමානාත්මතාවය තහවුවන කැ කාන්තාවන් හා ගිහි  දවනවන්ට දයැි ව 

් කෙවන ි ංසනයන් වළක්වාලීමටත්, ඔවුන්යප අයිකාවා් කම් ආැක්ෂා කැ යදමින් සංවර්ධනයේ සමාන 

ප්රකාලාය ලබා ගිනීමට අවස්ථාව සිලීමයම් අැමුණින් යමම වාපෘකාය ක්රියාත්මක යළ   

2.16. ිබ ළිඅානනපෘතඅසංවර්ධන අවරයනපෘතිය  

වියළි කලාප සංවර්ධන  වාපෘකාය සඳහා වන මි  127 හා වන මි   204  ප්රකාපාදන අප අමාතාංශයේ ය යවත 

ලිබිණි  වන මි  204 ප්රකාපාදනයන්යගන් කෘෂි මාර්ග ප්රකාසංස්කැ ය වාපෘකා 06, කෘෂි උපකැ  හා 

ආම්පන්න යබදා දීම, බීජ වේ කැන යන්ර ක4000), බඩ ඉි.ඟු බීජ ක8000kg), ත  යකොළ කපන යන්ර 

ක4000)ලබා දීමට කටයුතු කැන ලදී  වන මි  127 ප්රකාපාදනයන්යගන් කෘෂි මාර්ග ප්රකාසංස්කැ  

වාපෘකා 04,  ප්රකා ආ්රිත ජල පශධකා වාපෘකා 12, වගා ළිඳක් සඳහා තිනීම සඳහා කටයුතු කැන ලදි  

යමම වාපෘකායේ ප්රගකාය යමම වසැ අවසාන වන විට 20%ක් අත් කැ යගන කාබුණි  
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සංවර්ධන අවරැසසහහන්වරනඅප්රගය අ2019-12-31අිර අදක්වරන 

ං ලඅ

ංංා  

වරයනපෘතිය  අාන්ධ   

 

ලපනයඅ

ඉනක්ා අ

(රු.් .) 

 

ලපනයඅ

ප්රගය අ

(රු.් .) 

 

ෂවෞයාඅ

ඉනක්ා  

 

ෂවෞයාඅප්රගය  

 

ප්රයනනීනන්අ

සංඛ්යනවර අ

සහවනගීඅ හඅ

සංඛ්යනවර 

1 නකාබශධ ආදර්ශයේ  

ගම්මාන හා කාන්තා 

ි තකාමී ආදර්ශයේ  

ගම්මාන වාපෘකාය  

 

1.054 

 

1.114 

 

විඩසටහන් 

11 

 

පවුල් වල ගිට්  අවම 

කැමින් ජීවත්වීම සඳහා සුකෙසු 

පි.සැයක් ඇකා කිි.මට 

මයනෝ සමාජයීය මිදිහත්වීම 

යව යවන් විඩසටහන් 7ක් 

ක්රියාත්මක කිරීම 

(බුලත්් ංහල, පස්යගොඩ, 

දිැණියගල, වීැකිටිය), 

මත්ද්රව  එවාැ ය 

සම්බන්ධයයන් දි වත් 

කිරීයම්  විඩසටහන් 6ක් 

ක්රියාත්මක කිරීම 

කබුලත්් ංහල, පදවි් ි.ුලැ, 

දිැණියගල, වීැකිටිය),  

දවනවන්යප යසෞත සහ 

යපෝෂ ය ඉහළ නංවාලිම 

උයදසා මිදිහත්වීම් ් කෙ 

කිි.මට විඩසටහන් 5ක් 

ක්රියාත්මක කිරීම 

කබුලත්් ංහල, දිැණියගල, 

වලපයන්) , කාන්තාවන් 

ආර්ථික වශයේ යයන් සවිබල 

ගින්වීම සඳහා වාපෘකා  

විඩසටහන් 3ක් ක්රියාත්මක 

කිරීම කපස්යගොඩ, 

යක්කලමුල්ල, කල්පිටිය), 

අ එවාර්ය අධාපනය තහවුවන 

කිි.ම සඳහා  මිදිහත්වීම් ් කෙ 

කිරීමට විඩසටහන් 3ක් 

ක්රියාත්මක කිරීම කවීැකිටිය, 

මඩු)  -100% 

1153 

 

2 පාි.සි.ක කර්මාන්තය 

තුළ කාන්තාවන් 

ආර්ථික හා සමාජීය 

වශයේ යයන් සවිබල 

ගින්වීම 

1.400 

 

0.992 

 

යවළඳ ුලටි 

01 

 

වවසායක කාන්තාවන්යප 

 එෂ්පාදන අයලවි කිරීමට 

අ ැාධුලැය කහටගස්දිලිය 

ප්රායශශිය යල්කම් 

යකෝටශාශයේ යේ අයලවි 

මධස්ථානයක් ඉදි කිි.ම- 

70% 

වවසායක 

කාන්තාවන් 

10 

 

උපෘතඅඑාතුවර 2.454 2.106  
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ං ලඅ

ංංා  

වරයනපෘතිය  අ

ාන්ධ   

 

ලපනයඅ

ඉනක්ා

 අ

(රු.් .) 

ලපනයඅ

ප්රගය අ

(රු.් .) 

 

ෂවෞයාඅඉනක්ා  

 

ෂවෞයාඅප්රගය  

 

ප්රයනනීනන්අ

සංඛ්යනවර අ

සහවනගීඅ හඅ

සංඛ්යනවර 

3 යතොැතුවන 

තාක්ෂ  

නකකය 

සවිමත් 

කිි.ම 

 

8.000 

 

5.396 

 

 එලධාරීන් ුලහුණු 

කිරීයම් විඩසටහන්, 

දත්ත විශයේ ්යල්ෂ ය හා 

වාර්තා කිරීම,  

ජාලකැ  නඩත්තුව 

හා පි.පාලනය, 

කාර්යාලීය වවැස් 

ආැක්ෂ  මෘකෙකාංග 

යාවත්කාලීන 

කිරීම,ජංගම  යයදවුම 

සංවර්ධනය 

කDeveloping mobile 

app),පි.ඝනක 

උපකැ  මිලදී 

ගිනීම 

අයන්තැ යවඅඩ අඩවිය පිළිබඳ  එලධාරීන් 

ුලහුණු කිරීයම් විඩසටහන් 03, ැජයේ  - 

තිපිල් ලිපින යාවිතය පිළිබද ුලහුණු 

විඩසටහන, අමාතාංශයේ ය තුල අයන්තැ 

පි.ග ක ජාල නඩත්තු කිි.ම, Smart Rack 

Maintanance,  Virus Guard නිවත අ් ත් 

විියා කිරීම, සුහුවනලිය විඩසටහන-  

ක මහ වැ, අම්පාැ, අ ැාධුලැය, මාතැ), 

පස්වන හා හයවන මහයල් ජාලකැ  

උපාංග සවි කිරීම, යලෝක ළමා දින 

අන්තර්ජාල චිර තැඟය, Microsoft Server 

Licence, E- Women සඟැාව,ලිේ යටොේ 

පි.ගනයක් හා වර්  මුද්ර  යන්රයක් මිලදි 

ගි එම, UPS Battery replacement  -100% 

1420 

4 මාධ හා 

ප්රචාැ ය 

 

10.000 

 

4.049 

 

ුලවත්පත් 01, මාධ 

සාකච්ඡා 01, 

රූපවාි  එ 

විඩසටහන් 01, 

ර්ර්ව ප්රචාැක පටි 

01 

 

ජාතන්තැ කාන්තා දිනයට සමගාමිව 

“යසයනහස” ුලවත්පත මුද්ර ය, 

ජාතන්තැ කාන්තා දිනයේ ුලවත්පත් 

දින්වීම් 03 (දිනමි , කානකැන්, යේලි 

 එවුස්,), ජාතන්තැ කාන්තා දින 

උත්සවය සඳහා ඉදි කැන ලද 

අමාතාංශයේ  ුලටිය  එර්මා ය,යලෝක 

ළමා දිනය සඟැාව  අමාතාංශයේ යේ 

කාර්යයයාැය හා ක්රියාකාැකම් 

පිළිබඳව යකටි වාර්තාමය චිරපටියක් 

 එර්මා ය කිරීම  ITN F.M ගුවන් 

විකෙලියේ සෑම සකා අන්තයේදීම උදෑසන 

6 - 7වූ ගුවන් කාලය තුළ දවනවන්යප 

ැසකවැ ය පිළිබඳව දි වත් කිරීයම් 

විඩසටහන් කිරීම  

  50% 

කාන්තාවන් හා 

ළමුන් 

 

5 ජාතන්තැ 

කාන්තා 

දිනය  

 

10.000 

 

15.008 

 

ජාකාක උත්සව 01 

 

ජාකාක කාන්තා දින උත්සවය 

අ ැාධුලැයේ පිවිත්වීම - 100% 

 

කාන්තාවන්  

 

උපෘතඅඑාතුවර 28.000 24.453   
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ං ලඅ

ංංා  

වරයනපෘතිය  අාන්ධ   

 

ලපනයඅ

ඉනක්ා අ

(රු.් .) 

 

ලපනයඅ

ප්රගය අ

(රු.් .) 

 

ෂවෞයාඅ

ඉනක්ා  

 

ෂවෞයාඅප්රගය  

 

ප්රයනනීනන්අ

සංඛ්යනවර අ

සහවනගීඅ හඅ

සංඛ්යනවර 

6 ස්රි ුලවනෂ සමාජයාවීය 

මූලප්රවාහකැ  

විඩසටහන 

 

0.050 

 

0.015 

 

විඩසටහ

න් 16 

 

කඩුයවල සංස්කෘකාක මධස්ථානයේ 

පිවකා ගිබිණි මළවවනන් දි වත් 

කිරීයම් විඩසටහන, ස්රි ුලවනෂ 

සමාජයාවීය මූලප්රවාහකැ ය 

පිළිබඳ අත්යපොත දළිදික්වීම පිළිබඳ 

සාකච්ඡාව,යසේවා ස්ථානවල ් කෙවන 

ි ංසනය තුැන් කිි.යම් කමිටු සඳහා 

වූ මාර්යගෝපයශශයේ  සංග්රහයක් සකස් 

කිි.යම් සාකච්ඡාව හා අත්යපොයති  

ඉංග්රී්  පිටපයති  ් යලු කටයුතු 

අවසන් කිරීමටත්, ් ංහල හා යදමළ 

පිටපත්වල යකටුම්පත් කිරීමටත් 

කටයුතු කැන ලදි  දයසේම, ් යලුම 

පළාත් සයාවල වාර්ෂික ක්රියාකාරී 

සිලසුම් සකස් කිරීමට අදාළ වන ස්ත්රී 

ුලවනෂ සමාජයාවීය අයවියකැ ය 

ඇතුළත් මාර්යගෝපයශශයේ ය කGRB 

Guideline) මුදල් යකොමිෂන් සයාව 

වි් න් යකටුම්පත් කිරීමට ද කටයුතු 

කැ  ලිබිණි   

 

7 ළමා හා කාන්තා 

සංවර්ධන නකක 

සකස් කිරීම  

 

5.540 

 

3.709 

 

ළමා හා 

කාන්තා 

නකක 5ක් 

සකස් 

කිරීම, 

ප්රායශශීය 

යල්කම් 

යකෝටශාශයේ  

25ක් සඳහා 

ළමා හා 

කාන්තා 

සංවර්ධන 

නකක 

සඳහා 

අවශයේ  

කාර්යාලීය 

උපකැ  

ලබා දීම  

 

බුලත්් ංහල කවන540,000), යාපනය 

කවන 870,625.00) , කයැයිනගර් 

(වන 918,000) නවගත්යත්ගම 

කවන 216,708) ප්රායශශීය යල්කම් 

යකෝටශාශයේ වල ළමා හා කාන්තා 

නකක සකස් කිරීම, ප්රායශශීය 

යල්කම් යකෝටශාශයේ  22ක් සඳහා ළමා 

හා කාන්තා සංවර්ධන නකක සඳහා 

අවශයේ  කාර්යාලීය උපකැ  ලබා 

දීම  ප්රායශශීය හා දිස්රික් යල්කම් 

කාර්යාලවල ස්ථාපිත ළමා හා 

කාන්තා සංවර්ධන නකකවල ඉල්ලීම් 

පි.දි කාර්යාල උපකැ  මිල දී 

ගිනීම යව යවන් වන  මි  1.23 ක්,  

නකක 12ක් සඳහා ලබා යදන ලදි   -

100% 

කාන්තාවන් 

හා ළමුන් 

 

උපෘතඅඑාතුවර 5.590 3.724    
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ං ලඅ

ංංා  

වරයනපෘතිය  අ

ාන්ධ   

 

ලපනයඅ

ඉනක්ා අ

(රු.් .) 

 

ලපනයඅ

ප්රගය අ

(රු.් .) 

ෂවෞයාඅ

ඉනක්ා  

 

ෂවෞයාඅප්රගය  

 

ප්රයනනීනන්අ

සංඛ්යනවර අ

සහවනගීඅ හඅ

සංඛ්යනවර 

8 CEDAW 

 

5.600 

 

1.696 

 

වාපෘකා 06ක් 

සහ දි  

පසුවිපැම් 

කටයුතු 

 

කාන්තාවන් ආර්ථික හා 

සමාජයීය වශයේ යයන් සවිබල 

ගින්වීම සඳහා අම්පාැ 

ප්රායශශීය යල්කම් යකෝටශාශයේ ය 

යවත  "දිි.ය ව එතා" ඇඟලුම් හා 

පාවහන්  එෂප්ාදන වාපෘකාය 

යටයත් ප්රකාලාීනන් 17කට හා  

"දිි.ය ව එතා" අත්යන්ර  එමවුම් 

වාපෘකාය යටයත් ප්රකාලාීනන් 

10 කට යමම වාපෘකාය 

ක්රියාත්මක වි ඇත  සම්ර්ර්  

වාපෘකා වියදම වන  මි  5.2 ක් 

වන අතැ, දි  පළමු අදියැ 

වශයේ යයන් යමම වර්ෂය තුළ 

වාපෘකා පි.ශ්රයේ යගොඩනින්ලි 

අලුත්විියා කිරීම යව යවන් 

ප්රකාපාදන මුදා හි.න ලදී  කවන  මි  

1.6)  -90% 

වවසායක 

කාන්තාවන් 

10 

 

9 ස්ත්රී ුලවනෂ සමාජ 

යාවය මත පදනම් 

වූ ි ංසනය 

විළික්විම සඳහා 

දි වත් කිරීයම් 

විඩසටහන 

ක්රියාත්මක කිරීම 

8.000 

 

4.463 

 

හඳුනාගත් 

ප්රායශශිය 

යල්කම් 

යකෝටශාශයේ  75ක් 

සඳහා විි 

දියුණු කළ 

උපයශශයේ න 

තුළින් මයනෝ 

සමාජයීය 

යහපිවිත්ම 

ඉහළ නිංවිම, 

ජංගම 

විඩසටහන් 02, 

ප්රායශශිය 

යල්කම් 

කාර්යාලවල 

උපයශශයේ න 

නකක 

ශයේ ක්කාමත් කිරීම 

ස්ත්රී ුලවනෂ සමජ යාවය මත 

පදනම් වූ ි ංසනය 

විළික්වීම සඳහා දි වත් 

කිරීයම් විඩසටහන් 77ක් 

බකෙල්ල, ගාල්ල, 

රිුල ාමලය, 

යමො ැාගල, මුලකාළ, 

ගම්පහ, වළ එයාව 

දිස්රික්කයන්ි  ප්රායශශිය 

යල්කම් යකෝටශාශයේ  තුළ 

පිවිත්වීම, ප්රායශශීය 

යල්කම් කාර්යාලයන්ි  

උපයශශයේ න කටයුතු සඳහා 

සුකෙසු ඉඩ පි.ශ්රයක් සකසා 

ගි එම සහ උපකැ  ලබා 

දීයම් විඩසටහන ප්රායශශීය 

යල්කම් යකෝටශාශයේ  41 ක් 

ඇතුළත ක්රියාත්මක 

ක්රියාත්මක කැ ඇත  90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

වවසායක 

කාන්තාවන් 

37 

 

උපෘතඅඑාතුවර 13.600 6.159    
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ං ලඅ

ංංා  

වරයනපෘතිය  අ

ාන්ධ   

 

ලපනයඅ

ඉනක්ා අ

(රු.් .) 

 

ලපනයඅ

ප්රගය අ

(රු.් .) 

 

ෂවෞයාඅ

ඉනක්ා  

 

ෂවෞයාඅප්රගය  

 

ප්රයනනීනන්අ

සංඛ්යනවර අ

සහවනගීඅ හඅ

සංඛ්යනවර 

10 කාන්තා ගෘහ 

මූලික පවුල් 

ආර්ථික වශයේ යයන් 

සවිබල ගින්වීම 

 

7.000 

 

4.911 

 

මාන් ක 

යසෞත 

සංැක්ෂ ය හා 

දි වත් කිරීයම් 

විඩසටහන් 

41ක් 

පිවිත්වීම, 

ජීවයනෝපාය 

සංවර්ධන 

විඩසටහන 

යටයත් මූල 

කළමනාකැ 

ය පිළිබඳ 

විඩසටහන් 83, 

කාන්තා 

යක්න්ද්රීය ළමා 

ආැක්ෂක 

විඩසටහන් 20, 

ස්වයං ැසකියා 

01, ජාකාක 

විඩසටහන් 01, 

කිලියනොච්චිය 

වින්දඹු 

මධස්ථානයේ 

විඩසටහන් 02, 

ඇගයුම් හා පසු 

විපැම් 

විඩසටහන් 03 

 

 

ජීවයනෝපාය සංවර්ධන 

විඩසටහන යටයත් මූල 

කළමනාකැ ය පිළිබඳ 

විඩසටහන් 10 

(හම්බන්යතොට, ගාල්ල, 

මාතැ, ක් තැ, යකොළඔ, 

ගම්පහ), වෘත්කාය ුලහුණු හා 

ස්වයං ැසකියා ආධාැ 

විඩසටහන් 05 (බකෙල්ල, 

රිුල ාමලය, කෑගල්ල, 

ැත්නුලැ),පවුල් පි.සැය 

තුල මාන් ක යසෞත 

සංැක්ෂ ය හා දි වත් 

කිරීයම් විඩසටහන් 21ක් 

පිවිත්වීම, වෘත්කාය ුලහුණු 

හා ස්වයං ැසකියා ආධාැ 

ලබා දීම විඩසටහන් 05, 

ධිවැ කර්මාන්තය ආ්රිත 

ැසකියා විඩසටහන් 02 

(ගෘහ මූලික කාන්තාවන්), 

කෘෂිකර්මය ආ්රිත යශශිය 

 එෂ්පාදන හා සාම්ප්රධායික 

යසෞතාැක්ෂිත ආහාැ 

 එෂ්පාදනය ගෘහ මූලික 

ආබාධිත කාන්තාවන් 

සඳහා ස්වයං ැසකියා 

අවස්ථා 04, ප්රායශශිය ළමා 

ආැක්ෂක තුන් අවුවනකෙ 

ක්රියාකාරී සිලිස්ම 

දිස්රික්ක 11ක 

පිවිත්විම,වෘත්කාය ුලහුණු 

හා ස්වයං ැසකියා ආධාැ 

ලබා දීයම් විඩසටහන් 01 

(2018-2020) 80% 

 

 

උපෘතඅඑාතුවර 7.000 4.911    
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ං ලඅ

ංංා  

වරයනපෘතිය  අ

ාන්ධ   

 

ලපනයඅ

ඉනක්ා අ

(රු.් .) 

ලපනයඅ

ප්රගය අ

(රු.් .) 

 

ෂවෞයාඅඉනක්ා  

 

ෂවෞයාඅප්රගය  

 

ප්රයනනීනන්අ

සංඛ්යනවර අ

සහවනගීඅ හඅ

සංඛ්යනවර 

11 කාන්තා හා ළමා 

ි ංසන අවම 

කිි.යම් වාපෘකාය 

 

1.056 

 

0.873 

 

දිස්රික් කාන්තා හා 

ළමා සංවර්ධන කමිටු 

ැසස්විම් දිස්රික් 25ක 

කාර්තු 04ක 

පිවිත්වීම, තුන් 

අවුවනකෙ ළමා ආැක්ෂක 

ක්රියාකාරී සිලිස්ම 

සඳහා විඩසටහන් 

26ක් ක්රියාත්මක 

කිි.ම, පාසල් 

ළමුන්යප යපෞවනෂ 

සංවර්ධනය සඳහා 

විඩසටහන් 15ක් 

ක්රියාත්මක කිරීම 

ළමා ි ංසන අවම කිරීම 

සඳහා යහට දිනන 

දවනයවෝ පාසල් 

දවනවන්යප විඩසටහන 

(හංවිල්ල), දිස්රික් 

කාන්තා හා ළමා 

සංවර්ධන කමිටු ැසස්විම් 

දිස්රික් 25ක කාර්තු 03ක 

පිවිත්වීම  හා 4වන 

කාර්තුයළ දිස්රික් කාන්තා 

හා ළමා සංවර්ධන කමිටු 

ැසස්විම් දිස්රික් 4ක 

පිවිත්වීම  80% 

 

ළමුන් 

 

12 සිලසුම් හා 

යමයහයුම් 

 

1.500 

 

1.419 

 

අමාතාංශයේ  වාර්ෂික 

ක්රියාකාරී සිලිස්ම, 

දිස්රික් ක්රියාකාරී 

සිලිසුම් සකස් කිරීම,  

දිස්රික් හා ජාකාක 

ම්ටටයම් ප්රගකා 

සමායලෝචන ැසස්වීම්  

ක්යෂේර යමයහයුම් හා 

අධීක්ෂ  පිවිත්වීම  

 

අමාතාංශයේ  වාර් ක 

ක්රියාකාරී සිලිස්ම, 

දිස්රික් ක්රියාකාි. සිලසුම් 

සකස් කිරීම, මත් ද්රව 

 එවාැ  විඩසටහන් 03,  

දිස්රික් ප්රගකා 

සමායලෝචන ැසස්විම්-

කමහ වැ,යපොයළොන්නවන

ව,යකොළඹ, අ ැාධුලැය, 

ුලත්තලම, මඩකළුලව, 

මන්නාැම, කිලියනොච්චිය, 

කෑගල්ල, ගම්පහ, 

හම්බන්යතොට, යකොළඹ, 

ක් තැ, මාතැ, බකෙල්ල, 

ුලවන ෑගල, මාතයල්), 

පර්යේෂ  ක්රමයළදය 

පිළිබඳ විඩසටහන, 

අයවිය වාර්තා යපොත 

සකස් කිරීම , අවදානම් 

දවනවන් සඳහා ක්රියාත්මක 

ආැක්ෂ  සිලසුම් 

විඩසටහ එන් ප්රකාලාය 

තක්යසේවන කිරීම, මූන්දලම 

ඉශදමල් වගා වාපෘකාය 

 එරීක්ෂ ය, යලෝක ළමා 

දිනයට සමගාමී ර්ර්ව 

සංවිධාන කටයුතු - 80% 

  

 

උපෘතඅඑාතුවර 2.556 2.292    

මුළුඅඑාතුවර 59.200 43.645    
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ං ලඅ

ංංා  

වරයනපෘතිය  අ

ාන්ධ   

 

ලපනයඅ

ඉනක්ා අ

(රු.් .) 

 

ලපනයඅ

ප්රගය අ

(රු.් .) 

 

ෂවෞයාඅ

ඉනක්ා  

 

ෂවෞයාඅප්රගය  

 

ප්රයනනීනන්අ

සංඛ්යනවර අ

සහවනගීඅ හඅ

සංඛ්යනවර 

1 යපොලිස් ළමා හා 

කාන්තා කාර්යාංශයේ  

ඉදි කිරීම 

 

 28.453 

 

19.211 

 

නව යපොලිස් 

කාර්යාංශයේ  02, 

පසුිවය වසයර් 

ආැම්ය කළ 

යපොලිස් ළමා හා 

කාන්තා 

කාර්යාංශයේ  05ක 

ඉදිි. කටයුතු  

් කෙ කිරීම, 

(ුලලියාපිටිය-

බටි ැ, 

පඩුවස් වැ -

බටි ැ, ක් තැ, 

සූි.යවිව, 

හසලක) හා දම 

කාර්යාංශයේ  සඳහා 

කාර්යාලීය 

උපකැ  ලබා 

දීම 

 

නව ළමා හා කාන්තා 

 එවාැ  කාර්යාංශයේ  02ක් 

ඉඳි යවමින් පවකා  

කයටියන්යතොට, ැඹුක්කන), 

පසුිවය වසයර් ආැම්ය කළ  

ළමා හා කාන්තා  එවාැ  

කාර්යාංශයේ  05ක ඉදිි. 

කටයුතු  ් කෙ කිරීම, 

(ුලලියාපිටිය-බටි ැ,  

පඩුවස් වැ -බටි ැ, 

ක් තැ, සූි.යවිව, 

හසලක), කාර්යාංශයේ  05ක් 

සඳහා කාර්යාලීය 

උපකැ  ලබා දීම ක 

හලාවත, මාතයල්, 

ුලලියාපිටිය-බටි ැ,  

පඩුවස් වැ -

බටි ැ,ක් තැ ), හලාවත 

කාර්යාංශයේ යේ නාම ුලවවනව 

සකස් කිරීම 95% 

 

ළමා හා 

කාන්තා 

 එවාැ  

කාර්යාංශයේ ය, 

ග්රාම 

 එලධාරීන්, 

සමෘශධි 

 එලධාරීන්, 

ළමා හා 

කාන්තා 

සංවර්ධන 

නකකයේ 

 එලධාරීන්, 

යසෞත 

 එලධාි.න්, 

නීකා 

 එලධාරීන් 

ආදි යසේවා 

සපයන 

් යලුම 

 එලධාරීන් 

හා ආයතන 

නකාබශධව 

යමම 

විඩසටහන් 

පිවිත්යළ    

 

2 කාන්තා ැසකවැ  

 එවාස පි.පාලනය 

හා නඩත්තුව 

 

9.900 

 

9.961 

 

කාන්තා 

ැසකවැ  

 එවාස 05ක් 

පි.පාලනය හා 

නඩත්තුව 

 

යකොළඔ, මාතැ, යාපනය, 

මුලකාළ, මඩකළුලව 

දිස්රික්කයන්ි  කාන්තා 

ැසකවැ   එවාස 

පි.පාලනය හා නඩත්තුව 

100% 

 

අසැ යාව

යට පත් 

කාන්තාවන් 

359 

 

උපෘතඅඑාතුවර 38.353 29.172    
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ං ලඅ

ංංා  

වරයනපෘතිය  අ

ාන්ධ   

 

ලපනයඅ

ඉනක්ා අ

(රු.් .) 

 

ලපනයඅ

ප්රගය අ

(රු.් .) 

 

ෂවෞයාඅ

ඉනක්ා  

 

ෂවෞයාඅප්රගය  

 

ප්රයනනීනන්අ

සංඛ්යනවර අ

සහවනගීඅ හඅ

සංඛ්යනවර 

3   කාන්තා 

ැසකවැ   එවාස 

පි.පාලනය හා 

නඩත්තුව සඳහා 

මාර්යගෝපයශශයේ  

සකස් කිරීම 

 0.400 

 

0.000 

 

ප්රකාශයේ න 01 

 

  

2 කාන්තා හා ළමා 

ි ංසන අවම 

කිි.යම් 

වාපෘකාය 

 

3.747 

 

3.758 

 

ළමා 

අපයයෝජනය 

අවම කිරීම 

සඳහා ජාකාක 

නකාබශධතා 

ප්රායශශීය ළමා 

ආැක්ෂක 

ක්රියාකාරී 

සිලිස්ම සකස් 

කිරීම යටයත් 

දිස්රික්ක 11ක් 

තුළ විඩසටහන් 

ක්රියාත්මක 

කිරීම 

 

2019 වර්ෂය සඳහා 

ක් තැ, මාතැ, ගාල්ල, 

වළ එයාව, මුලකාළ, 

යපොයලොන්නවනව, 

ුලත්තලම, අ ැාධුලැය, 

මහ වැ, ුලවන ෑගල හා 

ගම්පහ  දිස්රික්කයන් 

යවත  විඩසටහන් 282ක් 

සඳහා වන  3.540 ප්රකාපාදන  

 එදහස් කැ ඇත ළමා 

අපයයෝජනය අවම කිරීම 

සඳහා ජාකාක නකාබශධතා 

ප්රායශශීය ළමා ආැක්ෂක 

ක්රියාකාරී සිලිස්ම සකස් 

කිරීම යටයත් දිස්රික්ක 

11ක් තුළ විඩසටහන් 

ක්රියාත්මක කිරීම කඅඩු 

වයස් විවාහ සම්බන්ධව 

විඩසටහන්-89 , මත් ද්රව 

යාවිතය සම්බන්ධ 

විඩසටහන්-60  , 

අධාපනය සම්බන්ධ 

විඩසටහන්-74, කාන්තා 

ි ංසනය හා ගෘහස්ථ 

ප්රචණ්ඩත්වය සම්බන්ධ 

විඩසටහන් -84) 85% 

 

යමම 

දිස්රික්ක 11 

තුළ 

පීඩනයට 

පත් ළමුන් 

හා 

කාන්තාවන් 

 

උපෘතඅඑාතුවර 4.147 3.758    

එාතුවර 42.500 32.930    
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ං ලඅ

ංංා  

වරයනපෘතිය  අ

ාන්ධ   

 

ලපනයඅ

ඉනක්ා අඅ

(රු.් .) 

 

ලපනයඅ

ප්රගය අ

(රු.් .) 

 

ෂවෞයාඅඉනක්ා  

 

ෂවෞයාඅප්රගය  

 

ප්රයනනීනන්අ

සංඛ්යනවර අ

සහවනගීඅ හඅ

සංඛ්යනවර 

1   වියළි කළාප 

සංවර්ධන 

වාපෘකාය 

 

127 00 

 

2.950 

 

ප්රකා ආ්රිතකැ  ජල 

පශධකා-18, යප්ටටි 

කඩ 163 සඳහා 

සහනාධාැ ලබා දීම, 

මල් වගාව මත්ස 

වගාව, ගව මඩු 

සිකීමම, යම්සන් හා 

වඩු කර්මාන්තය, 

යගොඩ යබෝග, මිහුම් 

කර්මාන්තය, ඉවුම් 

පිහුම් ක්ටටල 

ප්රකාලාීනන් සඳහා 

උපකැ  හා ද්රව 

ලබා දීම -1483, 

ුලහුණු දි වත් කිි.ම් 

1650 කට, කෘෂි ළිං 

01, මාර්ග 

ප්රකාසංස්කැ  01, 

ප්රධාන යළල්ල 

ප්රකාසංස්කැ  01, 

ුලඩා විළ 

ප්රකාසංස්කැ  හා 

අවශයේ  උපකැ  

ලබා දිම 

කෘෂි මාර්ග ප්රකාසංස්කැ  

වාපෘකා 04,  ප්රකා ආ්රිත 

ජල පශධකා වාපෘකා 12, 

වගා ළිං 01- 20% 

 

 

එාතුවර  127.00 

 

2.950 
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ං ලඅ

ංංා  

වරයනපෘතිය  අ

ාන්ධ   

 

ලපනයඅ

ඉනක්ා

 අ

(රු.් .) 

ලපනයඅ

ප්රගය අ

(රු.් .) 

 

ෂවෞයාඅඉනක්ා  

 

ෂවෞයාඅප්රගය  

 

ප්රයනනීනන්අ

සංඛ්යනවර අ

සහවනගීඅ හඅ

සංඛ්යනවර 

1   UNFPA 

 

 1.253 

 

0.967 

 

දිස්රික් උපයශශයේ න 

ැසස්වීම් 01, ප්රායශශිය 

උපයශශයේ න ැසස්වීම් 

02, ුලහුණුවිම් 02, 

ස්ත්රී ුලවනෂ 

සමාජයාවීය ි ංසනය 

විළික්වියම් 

සම්බන්ධිකැ  

ැසස්විම් 03, සම්මත 

යමයහයුම් පටිපාටි 

කsop) සංවර්ධනය හා 

යතොැතුවන ැසස්කිරීයම් 

ැසස්වීම් 02 

 

හම්බන්යතොට දිස්රික් 

උපයශශයේ ක හමුව, 

හම්බන්යතොට දිස්රික් 

ළමා හා කාන්තා 

නකකවල  එලධාරීන් 

සඳහා ුලහුණු 

විඩසටහන,මන්නාැම 

නගැය හා මාන්යතයි 

බටි ැ ප්රා යල්  

කාර්යාලයන්ි  Raferral 

විඩසටහන පිවිත්වීම, 

හම්බන්යතොට දිස්රික් 

Referral විඩසටහනට 

ප්රා යල්  යකෝටශාශයේ  

ම්ටටයම් සම්බන්ධීකැ  

ැසස්විම් 8ක් පිවිත්වීම, 

හම්බන්යතොට 

දිස්රික්කයේ යපොලිස් 

 එලධාරීන් 50 යදයනුල 

සඳහා ධාි.තා ුලහුණු 

සංවර්ධන විඩසටහන 

පිවිත්වීම, මන්නාැම 

දිස්රික්කයේ යපොලිස් 

 එලධාරීන් 50 යදයනුල 

සඳහා ධාි.තා ුලහුණු 

සංවර්ධන විඩසටහන 

පිවිත්විම, මන්නාැම 

දිස්රික් ළමා හා කාන්තා 

නකකවල  එලධාරීන් 

සඳහා දක් දින ධාි.තා 

ුලහුණු විඩසටහන, 

උපයශශයේ නය පිළිබඳ 

ිේයලෝමා පාශමාලාව 

හදාැන  එලධාි.න් 

යව යවන් NISD 

ආයතනය යවත 50%ක 

ගාස්තුව  

 

339 
 

එාතුවර  1.253 

 

0.967 
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ළමුන්අසහහනඅ හඅසමනජඅආුක් ණඅවරයනපෘතිය  
 

සමාජ ආැක්ෂ  වාපෘකාය සඳහා 2019 වර්ෂයේ වන මි  29 070 ක ප්රකාපාදන ලිබුණු අතැ, න සඳහා 

වන මි  21 028 ක මූල ප්රගකායක් වාර්තා විය  පි.වාස හා ළමාැක්ෂක යසේවා යදපාර්තයම්න්තුව, ජාකාක 

ළමා ආැක්ෂක අධිකාි.ය, ළමා යල්කම් කාර්යාලය, සහ අමාතාංශයේ යේ සංවර්ධනය අංශයේ ය මිවන් න 

යටයත් විඩසටහන් ක්රියාත්මක කැන ලදී    

යමි දී සංවර්ධන අංශයේ ය සඳහා වන. මිලි. 8.925 ක ප්රකාපාදන යවන් වූ අතැ න යටයත් වාපෘකා නකකය 

ශයේ ක්කාමත් කැන ලදී  අමාතාංශයේ යේ යතෝැාගත්   එලධාරීන් සඳහා හිකියා වර්ධන ුලහුණු විඩසටහන් 

පවත්වන ලදී   නාගි.ක දිළිඳු ප්රයශශයේ වල ් ටින දවනවන්ට දයැි  යවනස්යකොට සිලකීම අඩු කිරීමට 

කාර්ය සිලිස්මක් සකස් කැ ක්රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධව ක්යෂේර  එලධාරීන් සඳහා වූ ුලහුණු සි්  

පිවිත්විණි   සාලමුල්ල ලක්සද යසවන  එවාස යවත ක්යෂේර චාි.කා කිි පයක් ් කෙ කැන ලද අතැ 

යතෝැාගත් පාසල් හතැක අ.යපො.ස. (සා.යප.) ළමුන් සඳහා විඩසටහන් පවත්වන ලදී   ළමා ලිංිවක 

අපයයෝජනය විළික්විම උයදසා අදාළ පාර්ශයේ ව දි වත් කිරීම සඳහා වන අර්ධ වෘතාන්ත රූපවාි නී 

 එර්මා යේ වරයාෂික DVD පිටපත් 600  එෂ්පාදනය කැන ලදී  අවධානම් සහ අධි අවදානම් 

දවනවන් හඳුනාගිනීම සඳහා වූ අ රූප  ැාමුව (MVC Mapping framework) සකස් කිරීම ආැම්ය 

කැන ලදී. 

ළමා යල්කම් කාර්යාලය උයදසා වන. මිලි. 4.420 ක ප්රකාපාදන යවන් වූ අතැ න යටයත් ළමුන් අතැ 

පවත්නා ස්යළච්ඡතාව (Autism) යළලාස එන් හඳුනායගන වියශයේ ේෂඥයයුල යවත යයොමු කිරීමට මුල් 

ළමාවිය සංවර්ධන ගුවනවවනන්යප හිකියා වර්ධනය කිරීම සහ ස්යළච්ඡතායවන් යපයළන දවනවන්යප 

වියශයේ ේෂ අවශයේ තා යවත සංයළදීතාවය වර්ධනය කිරීම යන යමම විඩසටහන් පිවිත්වීය  අවු. 3 - 5 

දක්වා දවනවන් සඳහා  එවස පාදක කැගත් අධාපනය ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා ජාකාක ම්ටටයම් 

ක්රයමෝපායක් සකස් කිරීම සම්බන්ධව යකටුම්පත සකස් කැ ඇත. 

පි.වාස හා ළමාැක්ෂක යසේවා යදපාර්තයම්න්තුව සඳහා වන. මිලි. 7.650 ක ප්රකාපාදන යවන් වූ අතැ න  

යටයත් දවනවන් මූලික කැගත් පර්යේෂ  9ක් පවත්වන ලදී   දයමන්ම ළමා ි මිකම් ප්රඥේකාය 

සම්බන්ධයයන් වන ප්රශයේ ්යනෝත්තැ තැඟයක්ද පවත්වන ලදී    

ජාකාක ළමා ආැක්ෂක අධිකාි.ය උයදසා වන. මිලි. 8.075 ක ප්රකාපාදන යවන් වූ අතැ න යටයත් ශ්රී 

ලංකායළ ළමා දිවා සුැසුලම් මධසථ්ාන සඳහා වන ජාකාක මාර්යගෝපයශශයේ  සංග්රහයයන් ් ංහල මාධ 

පිටපත් 2500ක්ද, යදමළ මාධ පිටපත් 1000ක්ද, ඉංග්රී්  මාධ පිටපත් 500ක්ද මුද්ර ය කැන ලද 

අතැ සංයුක්ත තිටි 1000ක්ද සකස් යකි.ණි  මි එස් ජාවාැයම් ළමා වින්දිතයින් හඳුනා ගිනීම, 

වියශයේ ේෂඥයයුල යවත යයොමු කිරීම හා වියශයේ ේෂිත යසේවාවන් ලබා දීම සම්බන්ධයයන් නීකා බලාත්මක 

කැන  එලධාරීන් හා යසේවා සපයන්නන් සඳහා වන ළමා ුල්ටටනය/යවළදාම  (Trafficking) පිළිබඳ 

ුලහුණු අත්යපොත ් ංහල, යදමළ හා ඉංග්රී්  යන යාෂා රිත්වයයන්ම මුද්ර ය කැන ඇත  ශ්රී ලංකායළ 

ළමා දිවා සුැසුලම් මධස්ථාන සඳහා වන ජාකාක මාර්යගෝපයශශයේ  සංග්රහය පිළිබඳ දි වත් කිරීයම් හා 
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ුලහුණු කිරීයම් දිස්රික් විඩසටහන් 25 සම්බන්ධීකැ ය කිරීයම් කාර්යය පිළිබඳ මහ වැ, ැත්නුලැ, 

කෑගල්ල,  වැදළිය, ක් තැ, හම්බන්යතොට හා මාතයල් දිස්රික්කවල  එලධාරීන් 415 යදයනුල 

සඳහා විඩසටහන් 7ක් පවත්වන ලදී   ළමයින් ි ක්මවීයම් ක්රම හා ධනාත්මක විනය පිළිබඳ දිගුකාලීන 

පර්යේෂ ය ඉංග්රී්  මාධයයන් සම්ර්ර්  කැ ඇත  දයමන්ම අඩු වයස් විවාහ විළික්වීම පිණිස 

දිස්රික්ක 25 ආවැ ය වන පි.දි විඩසටහන් 23ක් පවත්වා ඇත  
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ළමනඅෂමාම්අාන්ධ නන  
 

දැක්ම  

ශයේ ාරීි.ක, මයනෝසමාජයීය සහ ප්රජානන සංවර්ධනයයන් යුතු ශ්රී ලාංකීය මුල් ළමාවිය දවන පැුලැක් 

බිි කිරීම  

 

ෂමෂහවරු 

ජාකාක ම්ටටයම් යක්න්ද්රීය ආයතනය යලස ප්රකාපත්කා හා විඩසටහන් සම්පාදනය, ක්රියාත්මක කිරීම, 

ඇගයීම හා පසුවිපැම් කිරීම තුළින් ශ්රී ලාංකීය මුල් ළමාවිය දවනවන්යප සමසත් සංවර්ධනය සහකාක 

කිරීම  

අඅඅඅසංිබනන අවරූහ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

අධක්ෂ 

 එයයෝජ / 
සහකාැ 
අධක්ෂ 

 

 එයයෝජ / 
සහකාැ 
අධක්ෂ 

 

 එයයෝජ / 
සහකාැ 
අධක්ෂ 

 

 එයයෝජ / 
සහකාැ 
අධක්ෂ 

 

කාර්යාල යසේවක යසේවය/ 

ි.යකෙවන (03 + 02) = 05 

කළමනාකැ  සහකාැ 
03 

 

මුල් ළමාවිය සංවර්ධන 

සහකාැ  එලධාරී, දිස්රික් සහ 

ප්රායශශීය යල්කම් කාර්යාල   

ක356) 

මුල් ළමාවිය සංවර්ධන 
සහකාැ/ සංවර්ධන 
සහකාැ/ සංවර්ධන 
 එලධාරීන් කප්රධාන 
කාර්යාලය 17) 

 



23 
 

ප්රනන අංුමුු/ අාන්ධ වනු  
 

 මුල් ළමාවිය සත්කාැය හා සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාකාක ප්රකාපත්කා සකස් කිරීම හා ක්රියාත්මක කිරීයම් 

යාන්ර ය යලස කටයුතු කිරීම  
 

 ැාජ, ැාජ යනොවන සංවිධාන හා යපෞශගලික අංශයේ යේ මුල් ළමාවිය සංවර්ධන විඩසටහන් 

සම්බන්ධීකැ ය හා ජාලගත කිරීම  
 

 මුල් ළමාවිය සත්කාැය හා සංවර්ධනයට අදාළ වන පර්යේෂ  ් කෙ කිරීම, දත්ත ැසස්කිරීම සහ 

විඩසටහන් සම්පාදනය කිරීම  
 

 මුල් ළමාවියේ දවනවන්යප සමස්ත සංවර්ධනය සඳහා අදාළ වන ුලහුණු විඩසටහන් සකස් කිරීම හා 

ක්රියාත්මක කිරීම  
 

 මුල් ළමාවිය සංවර්ධනයට අදාළ මානව සම්පත් සංවර්ධනය  
 

ක්රි නමකමාඅාළඅප්රනන අසංවර්ධන අවරැසසහහන්අ-අ2019 

 

01.ග්ධවනීඅහනඅිරරිෂද අමව්වරරුන්හඅරුිත මඅ20,000 -අාඅෂපෘතෝ ණඅදීම නවරක්අන නදීෂම් වරැසසහහ  

වර්ෂ 2015 දී ආැම්ය කැන ලද යමම විඩසටහන මන්න් මාතෘ සායනවල ලියාපදිංචි වන සෑම ගර්යනී 

මවකටම ගර්යනී සමයේදී හා කිි.යදන සමයේදී අවශයේ  අකායර්ක යපෝෂ පදාර්ථ අඩංගු ආහාැ ද්රව 

ලබා ගිනීමට වනපියල් 2000/-ක වටිනාකමින් යුතු වවුචර් 10 ක් දකවැ ලබා යශ   ගර්යනී සමයේ 

අවසන් මාස 06 හා කිි. යදන සමයේ පළමු මාස 04 සඳහා දම යපෝෂ  ද්රව ලබා ගිනීමට හිකියාව 

ඇත   න යටයත් 2019 වර්ෂයට අදාළව යමම විඩසටහන ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා වනපියල් මිලියන 

5500 ක ප්රකාපාදන යවන් කැන ලද අතැ මළවවනන් 274,000 ක පම  ප්රමා යක් සඳහා ප්රකාලාය 

ලබා දී ඇත  
 

 

02.අෂපෘතුපෘතනසමඅදරුවරන් අමුමඅළමනිබ අසංවර්ධන අමනයසාන අසහහනඅඋදසස අආහනුඅෂව්නක්අන නදීෂම්අ

වරැසසහහ  

යපෝෂ  ඌ තාවයයන් යපයළන යපැ පාසල් දවනවන්ට උදෑසන ආහාැ යළලක් ලබාදීයම් 

විඩසටහන  2017 වර්ෂයේ මාර්තු මස ආැම්ය කැන ලදී  යපැ පාසල් වියේ පසුවන අඩුබැ සි ත 

දවනවන්යප යපෝෂ  තත්ත්වය නංවාලීම යමම විඩසටහයන් මූලික අැමු  යළ  න අ ව දිවයියන් 

ප්රායශශීය යල්කම් යකෝටශාස 217 ක යපැපාසල් 3,465 ක දවනවන් 83,515 ක් පම  යමම 

විඩසටහන යටයත් ප්රකාලාය ලබයි   2019 වර්ෂය තුළ යමම විඩසටහන ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා 

වනපියල් මිලියන 400 ක් යවන් කැන ලදි  
 
 

 

03.අිරවරනඅසුස්කුම්අහනඅප්රජනඅපෘතනදාඅසැහසඅසුස්කුම්අමනයසාන අයක්යමමකඅිරීෂම්අවරැසසහහ අ 

 

දිවා සුැසුලම් මධස්ථාන හා ප්රජා පාදක සිඳෑ සුැසුලම් මධස්ථාන ශයේ ක්කාමත් කිරීයම්අ විඩසටහන 

යටයත් යමම වර්ෂයේදී වනපියල් මිලියන 21 25 ක ප්රකාපාදන ප්රමා යක් යම් සඳහා යවන් කැන ලදී   
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2019 වර්ෂයේ ඉදි කිරීම් අවසන් වූ කෑගල්ල, කහටගස්දිිවලිය, මිදකෙම්බැ යන  දිවා සුැසුලම් 

මධස්ථාන යම් වනවිට යපැ පාසල් දවනවන් සඳහා විවෘත කැ ඇත   
 

04.අ“ළමනඅිරරි ”අෂපෘතුපෘතනසමඅගුරුවරරි න්අසහහනඅමනසිාවරඅරුිත මඅ250 -අක්අන නදීෂම්අවරැසසහහ  
 

 

සුකෙසුකම්ලත් යපැ පාසල් ගුවනවි.යන්ට වනපියල් 250/- ක මා් ක දීමනාවක් ලබාදීම 2015 වර්ෂයේ ් ට 

ළමා යල්කම් කාර්යාලය වි් න් ් කෙ කැ  ලබයි   උතුැ, උතුවන මිද හා නියගනි ැ යන පළාත්වල  

අදාළ පළාත් සයාව මන්න් ගුවන දීමනාවක් ලබායදන බිවින් දම පළාත්වල හිැ අයනුලත් ් යලු 

පළාත්වල යමම විඩසටහන ක්රියාත්මක යළ   සෑම වර්ෂයකම යමම ගුවන දීමනාව කවාි.ක 3 කින්) යපැ 

පාසල් ගුවනවි.යන්යප ිවණුම්වලට බිැ කිරීම ප්රායශශීය යල්කම් කාර්යාල හැහා ් කෙ කැ  ලබයි   

2019 වර්ෂයේ යමම  විඩසටහන සඳහා වනපියල් මිලියන 20 ක් යවන් කැන ලද අතැ යපැ පාසල් 

ගුවනවි.යන් 5650ක් යම් යටයත් ප්රකාලාය ලබා ඇත  
 

අ05.අමුමඅළමනිබ අස්ාවරුණ අහනඅසංවර්ධන  අිතළි හඅංෂ කුමකඅවරැසසහහන් 

යම් යටයත් විඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා වනපියල් මිලියන 34 ක ප්රකාපාදන යවන් කැ ඇකා 

අතැ පහත පි.දි විඩසටහන් ක්රියාත්මක කැ ඇත  

 

5.1 ‘‘ෂසෂ ෂහඅතහනා”අනිවරසඅපෘතද ම්අාුගමකඅමුමඅළමනිබ අසංවර්ධන අවරැසසහහ  
 

යමම විඩසටහයන් ප්රධාන අැමු  වන්යන්  එවස ආ්රිත පි.සැය සහ  එවයසේ දදියනදා ් කෙකැ  

ලබන කාර්යයන්වලදී මුල් ළමාවියේ දවනවන් සම්බන්ධ කැගිනීම මන්න් ඔවුන්යප සමස්ත 

සංවර්ධනය ඇකා කිරීමයි  මාතයල් දිස්රික්කයේ ප්රායශශීය යල්කම් යකෝටශාස 11 ආවැ ය වන පි.දි 

වියශයේ ේෂ විඩසටහන් 11ක් පිවිත්වීම සහ දි වත් කිරීම යමම විඩසටහන මන්න් යම් වසයර් දී ් කෙ 

කැන ලදී   යම් සඳහා යවන් කළ ප්රකාපාදන ප්රමා ය වනපියල් මිලියන 0 83කි    
 

5.2 ඒාන ද්නඅළමනඅහනඅානන්තනඅආද්ධයඅගම්මන අිතහිටුවීම 

නකාබශධ ළමා හා කාන්තා ආදර්ශයේ  ගම්මාන පිි ටුවීම ය යවන් 2018, 2019, 2020 යන වර්ෂ 03 

ුලැාවට ක්රියාත්මක වන විඩසටහනක් යලස ් කෙ කැ  ලියඅඩ.  යමම වාපෘකා යයෝජනා අතුි.න් 

ප්රකාපාදන ලබා දීමට ප්රමුතත්වය දික්විය යුතු වාපෘකා යයෝජනා 10 ක් අමාතෘංශයේ යේ ් ය් ම අංශයේ , 

ආයතන හා යදපාර්තයම්න්තු නකාබශධව යතෝැාග  ලබන අතැ, දම ගම්මානවල දම දක් දක් 

අංශයේ යයන් සංවර්ධනය විය යුතු අංග සඳහා ප්රකාපාදන ලබා දීම ් කෙ කැන ලදී.   

 

5.6අ“ වරැලිඅෂාළිෂ න්අිතටුඅංතුහ”අළමනඅහිතානමීඅංනයනපෘත  අිතළි හඅනි මුඅවරයනපෘතිය  

යපැ පාසල තුළ යපැ පාසල් ගුවනවැයා සතු කාර්යය හා විධිමත් පාසල තුළ ප්රාථමික අංශයේ යේ 

ගුවනවැයා සතු කාර්යය හා වගකීම  එ් යලස යවන්යකොට හඳුනා ගිනීම, ක්යෂේරය තුළ ක්රියාවට 

නිංවීම හා පසුවිපැම සඳහා සුකෙසු ක්රමයළදයක් සිකීමම, යපැ පාසයල් ් ට විධිමත් පාසල යවත 

දවනවායප සංක්රාන්කාය සුමට කිරීම යමම වාපෘකාය තුළින් ඉටු කිරීමට බලායපොයැොත්තු වන 

කාර්යයන් යළ   යමම  එයමු වාපෘකාය සඳහා 2019 ක්රියාකාරී සිලිස්ම මන්න් වනපියල් මිලියන 1 1 ක 

ප්රකාපාදන යවන් කැන ලදී     
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5.7 මුමඅළමනිබ අසංවර්ධන අජනයාඅප්ර් යඅහඳුන්වරනඅදීෂම්අවරැසසහහ  

2016 හා 2017 වර්ෂයන් යක්න්ද්ර කැ ග එමින්  මුල් ළමාවිය සංවර්ධන ප්රමිකා සම්බන්ධයයන් සමසත් 

ශ්රී ලංකාවම ආවැ ය වන පි.දි, දක් ප්රායශශීය යල්කම් යකෝටශාසයක් තුළ ගුවනවවනන් 50යදනා 

බිිවන් දි වත් කිරීයම් විඩසටහන් ක්රියාත්මක විය  2019 වර්ෂයේදී බස්නාි ැ පළාත යක්න්ද්ර කැ 

ග එමින් යකොළඹ, ගම්පහ, ක් තැ යන දිස්රික් 3ටම අයත් ් යලු මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධස්ථාන 

ගුවනවවනන් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන ජාකාක  ප්රමිකා සම්බන්ධයයන් දි වත් කැ අවසන් කිරීම සඳහා වන  

මිලියන 1 යවන් කැන ලදී  

 

5.8 මුමඅ ළමනිබ අ ස්ාවරුණ අ හනඅ සංවර්ධන  අ ිතළි හඅ ජනයාඅ ප්රයපෘතමකය අ සමනෂනෝච  අ සහ 

 නවරමකානලී අිරීම. 
 

මුල් ළමාවිය ැසකවැ ය හා සංවර්ධනය පිළිබඳ 2004 දී දළිදක්වන ලද ජාකාක ප්රකාපත්කාය දිනට 

ක්රියාත්මක කැමින් පවකාන අතැ දම ජාකාක ප්රකාපත්කාය වර්තමානයේ මුල් ළමාවිය සංවර්ධන හා 

ැසකවැ  අවශයේ තාවලට ගිළයපන පි.දි අදාළ පාර්ශයේ වවල අදහස් ලබායගන සංයශයේ ෝධනය කැන ලදි  

දම සංයශයේ ෝධිත ජාකාක ප්රකාපත්කාය සඳහා 2019 මාර්තු මස 20 දින කිබින්ට මණ්ඩල අ මිකාය ි මිවූ 

අතැ ් ංහල, යදමළ හා ඉංග්රී්  යාෂා රිත්වයයන් දය මුද්ර ය කැ යලෝක ළමා දින සිමවනම් 

උත්සවයේදී දළිදක්වන ලදී    

 

5.9 ‘‘ංරුණඅදිර අුහන”අමුමඅළමනිබෂේඅදරුවරන්ෂේඅසිතුවරම්අප්රද්ධය  අසහඅවරැසමුළුවර 

මුල් ළමාවියේ දවනවන්යප  එර්මා ාත්මක ුලසලතාවයන් ඔේ නිංවීම සඳහා වාර්ෂිකව යමම 

විඩසටහන පවත්ව  ලබයි  ලංකායළ ් යලුම දිස්රික්ක වල ් යලුම ප්රායශශීය යල්කම් යකෝටශාශයේ  

ආවැ ය වන පි.දි 10 වන වැටත් “අවන  දකින ැටා” යන මියයන් මුල් ළමාවියේ දවනවන්හට චිර 

 එර්මා  විඩමු්  පවත්වන ලදී  ප්රායශශීය යල්කම් වි් න් පත්කැන ලද කමිටුවක් වි් න් චිර  එර්මා  

විඩමු් යළ දී චිර අඳි  ලිබූ ් යලුම දවනවන්යප චිර ඇගයීමට ලක් කැ සහකාක පර හා තාග 

ලබාදීම ් කෙයකි. එ  යමම විඩසටහන සඳහා යවන් කැන ලද ප්රකාපාදන ප්රමා ය වනපියල් මිලියන 6 

කි    

 

5.10අමුමඅළමනිබ අස්ාවරුණ අහනඅසංවර්ධන  අිතළි හඅජනයාඅසය  
 

 

 

 

 

“හිම කල් ැසක ගත යුතු -දවනවන් යවයි මිණි මුතු” යන යත්මාව ඔස්යසේ යමම වසයර් ජූලි මස 14 ් ට 

20 දක්වා මුල් ළමාවිය ැසකවැ ය හා සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාකාක සකාය සාර්ථකව පවත්වන ලදී. යමි  

ඉලක්ක කණ්ඩායම් වන්යන් මුල් ළමාවිය ප්රකාපත්කා සම්පාදකයන්, මුල් ළමාවිය දවනවන්, යපැපාසල් 

ගුවනවි.යන්, ක්යෂේරයේ  එයුතු  එලධාරීන්, යදමාපියන්, ගිබිණි මළවවනන් ආදියයි. න අ ව දම ඉලක්ක 
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කණ්ඩායම් යවත ප්රකාලාය වශයේ යයන් යපැ පාසල් සඳහා ආදර්ශයේ  ගම්මාන විඩසටහන යටයත් යපැ 

පාසල් යගොඩනිිවලි අ් ත්විියාව හා ඉදිකිරීම සඳහා ආධාැ ලබාදීම, මුල් ළමාවිය 

දවනවන්යපයදමාපියන් හා තවන  කණ්ඩායම් දි වත් කිරීයම් විඩසටහන් හා ළමයින් සඳහා 

යසෞන්දර්යාත්මක විඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම යනාදී කාර්යයන් 2019 වසයර් ් කෙ කැන ලදී. 
 

5.11 ෂනෝාඅළමනඅිර   

2019 වසයර් යලෝක ළමා දින ජාකාක සිමවනම් උත්සවය “ සුමිතුවන දියකින් - දිනවමු දවනවන් ” යන 

යත්මාව යටයත් ළමුන් 2500 කයප පම  සහයාිවත්වයයන් මාතයල් දිස්රික්කයේදී පිවිත්විණි  

යමවැ යලෝක ළමා දින ජාකාක විඩසටහන සඳහා 2019 ක්රියාකාරී සිලිස්ම මන්න් වනපියල් මිලියන 

3 4 ක ප්රකාපාදන යවන් කැ කාබුණි   
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සංවර්ධන අවරැසසහහන්වරනඅප්රගය අ(2019.12.31 ිර අදක්වරන) 

 

ං ලඅ

ංංා  

 

වරයනපෘතිය   

අාන්ධ   

ලපනයඅ

ඉනක්ා අ

(රු.් ) 

ලපනයඅ

ප්රගය අඅ

(රු.් ) 

ෂවෞයාඅ

ඉනක්ා  

ෂවෞයාඅ 

ප්රගය  

ප්රයනනීනන් අ

ප්රයනනීනන්අ

සංඛ්යනවර 

 

01  

ගර්යනී හා කිි.යදන 

මළවවනන්ට වනපියල් 

20,000/- ක යපෝෂ  

දීමනාවක් ලබාදීයම් 

විඩසටහන 

 

5,500 000 

 

5,268 000 

 

යපෝෂ  

ම්  

2,750,000 

2,745,110 කආසන්න 

වශයේ යයන් යබදී ිවය 

යපෝෂ  ම්  සංතාව) 

ආසන්න 

වශයේ යයන් 

ගිබිණි 

මළවවනන් 

274,511 

 

02  

යපැපාසල් දවනවන්/ 

මුල් ළමාවිය සංවර්ධන 

මධස්ථාන සඳහා 

උදෑසන ආහාැ 

යළලක් ලබාදීයම් 

විඩසටහන 

 

400 000 

 

327 000 

යපැ පාසල් 

දවනවන් 

72,455 

දක්වා විි 

කිරීමට 

 එයමිතය 

 

යපැ පාසල් දවනවන් 

83,515 

 

යපැ පාසල් 

දවනවන් 

83,515 

03  ළමා දිි.ය යපැපාසල් 

ගුවනවි.යන් සඳහා 

මා් කව වනපියල් 

250/- ක් ලබාදීයම් 

විඩසටහන 

20 000 19 630 යපැ පාසල් 

ගුවනවි.යන් 

5,500 

යපැ පාසල් 

ගුවනවි.යන් - 5,650 

යපැ පාසල් 

ගුවනවි.යන්  

5,650 

උප දකතුව කුලනැාවර්ථන) 5920 000 5614 630  

 

04  

ළමුන් සඳහා දිවා 

සුැසුලම් හා ප්රජා පාදක 

සිඳෑ සුැසුලම් 

මධස්ථාන 

සංවර්ධනය කිරීයම් 

විඩසටහන 

 

21.250 

 

13 720 

 

ඉල්ලීම් මත 

පදනම් යළ 

පානකෙැ, අ ැාධුලැ 

(විවෘත කැ ඇත ) 

මාතයල්, දඹුල්ල, 

කහටගස්දිිවලිය, 

බකෙල්ල, මිදකෙම්බැ 

කවිඩ අවසන් වී ඇත)  

යදි ඕවිට, කෑගල්ල, 

යසත්් ි.පාය(විඩ 

අවසන් යවමින් පවීන ) 

,මිදවච්චිය, 

මහවිලච්චිය, 

මඩකලුලව, 

පල්යලයපොල  

(ඉදිකිරීම් ් කෙ යවමින් 

පවීන ) 

අදාළ 

ප්රයශශයේ වල 

ජනතාව 

05. මුමඅළමනිබ අස්ාවරුණ අහනඅසංවර්ධන  අිතළි හඅවරැසසහහන් 

 

5 1 

‘‘යසයනයහ 

තටාක” එවස පදනම් 

කැගත් මුල් ළමාවිය 

සංවර්ධන විඩසටහන 

0 830 0 798 විඩසටහන් 

36 

විඩසටහන්  

30 

යදමාපියන් 2,100 

 

5 2 

නකාබශධ ළමා හා 

කාන්තා ආදර්ශයේ  

ගම්මාන පිි ටුවීම 

0 510 0 495 ආදර්ශයේ  

ගම්මාන 05 

ආදර්ශයේ  

ගම්මාන 05 

ග්රන්ථ මුද්ර ය 

ආදර්ශයේ  

ගම්මානවල 

ජනතාව 

  

අඅඅඅඋපෘතඅඑාතුවර 

 

22.590 

 

15.013 

 

   



28 
 

ං ලඅ

ංංා  

වරයනපෘතිය  අාන්ධ   ලපනයඅ

ඉනක්ා අ

(රු.් ) 

ලපනයඅ

ප්රගය අඅ

(රු.් ) 

ෂවෞයාඅ

ඉනක්ා  

ෂවෞයාඅ

ප්රගය  

ප්රයනනීනන්අ අ

ප්රයනනීනන්අ

සංඛ්යනවර 

 
5 4 

මුල් ළමාවිය 
සංවර්ධනය හා 
ැසකවැ ය සම්බන්ධ 
පර්යේෂ  

0 132 0 127 පර්යේෂ  08 පර්යේෂ  08 මුල් ළමාවිය 
සංවර්ධන 

ක්යෂේරයේ  එයුතු 
වූවන් 

 
5 3 

මුල් ළමාවිය 
සංවර්ධනය හා 
ැසකවැ ය පිළිබඳ 
සම්පත් සංචිතය 

0 469 0 454 සම්පත් දායක 
සංචිත  01 

ුලහුණු 
විඩසටහන් 02 

මුල් ළමාවිය 
සංවර්ධන 

 එලධාරීන් 68 

 
5 5 

යපැ පාසල් තුළ අවම 
ප්රමිීනන් පවත්වා 
ගිනීම ප්රවර්ධනය 
කිරීයම්  එයමු 
වාපෘකාය 

1 000 0 923  එයමු වාපෘකා 
25 

විඩසටහන්  
24 තාග ලබා 

දීම  

යපැ පාසල් 
ක්යෂේරයේ  එයුතු 
වූවන් හා යපැ 
පාසල් දවනවන් 

5 6 මුල් ළමාවිය සංවර්ධන 
ප්රමිීනන් හකෙන්වා දීයම් 
යපැ පාසල් ගුවන 
ුලහුණු විඩසටහන 
 

1 000 0 960 විඩසටහන්  
25 

විඩසටහන්  
25  

යපැ පාසල් 
ක්යෂේරයේ  එයුතු 
වූවන් හා යපැ 
පාසල් දවනවන් 

5 7 මුල් ළමාවිය සංවර්ධන 
තක්යසේවනකැ  
විඩසටහන 
 

2 500 2 470 ුලහුණු 
විඩසටහන්  

51 

ුලහුණු 
විඩසටහන්  

51 

යපැ පාසල් 
ක්යෂේරයේ  එයුතු 
වූවන් හා යපැ 
පාසල් දවනවන් 

 

5 8 “විලි යකළියයන් පිටු 
අතැට” ළමා ි තකාමී 
අධාපනය පිළිබඳ 
 එයමු වාපෘකාය 

1 100 1 071 විඩසටහන්  
40 

විඩසටහන්  
39 

විධිමත් පාසල්වල 
ප්රාථමික අංශයේ යේ 
ගුවනවවන,යප පා  

ගුවනවවන, 
යදමාපියන් හා 
අදාළ  එලධාරීන් 

4000 

5 9 මාධ හා ප්රකාශයේ න 2 000 0 100 Ladder 
Boards -
15,000  

Ladder 
Boards 
15,000   

මුල් ළමාවියේ 
දවනවන් සහ මුල් 
ළමාවිය සංවර්ධන 
ක්යෂේරයේ  එයුතු 

වූවන් 

5 10 මුල් ළමා විය 
සංවර්ධන 
 එලධාි.නයප ධාි.තා 
සංවර්ධන ුලහුණු 
විඩසටහන 

0 580 0 540 විඩසටහන් 
10 

විඩසටහන් 10 මු  ළ  ස   එ  50 

 
5 11 

‘‘අවන  දකින ැටා” 
මුල් ළමාවියේ 
දවනවන්යප ් තුවම් 
ප්රදර්ශයේ නය සහ 
විඩමු් ව 

6 000 5 975 විඩසටහන්  
357 

විඩසටහන් 
357කජාකාක 
01, දිස්රික් 

25, 
ප්රා යල් යකො  

331) 

යපැ පාසල් 
දවනවන් 14,500 

 
5 12 

පශ්යේ චාත් උපාධි ම්ටටම 
ලබා ගිනීම සඳහා මුල් 
ළමාවිය සංවර්ධන 
 එලධාරීන්හට අවශයේ  
අවස්ථා  සම්පාදනය 
කිරීම 

0 050 0 038 අදාල විශ්යේ ව 
විදාල සමඟ 
සාකච්ඡා 
පිවිත්වීම 

මූලික 
සාකච්ඡා 01 

මුල් ළමාවිය 
සංවර්ධන 

 එලධාරීන් හා 
ක්යෂේරයේ  එයුතු 

වූවන් 
 

  

උපෘතඅඑාතුවර 

 

14.831 

 

12.658 
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ං ලඅ

ංංා  

වරයනපෘතිය  අාන්ධ   ලපනයඅ

ඉනක්ා අ

(රු.් ) 

ලපනයඅ

ප්රගය අඅ

(රු.් ) 

 

ෂවෞයාඅ

ඉනක්ා  

ෂවෞයාඅ

ප්රගය  

ප්රයනනීනන්අ අ

ප්රයනනීනන්අ

සංඛ්යනවර 

 

5 13 

 

ඉයග ම් කව 

සංකල්පය යපැ පාසල් 

තුළ ක්රියාත්මක කිරීම 

 

3 000 

 

1 922 

් ංහල, යදමල 

යාෂා වලින් 

යපොත් පිටපත් 

20,000 

් ංහල, යදමල 

යාෂා වලින් 

යපොත් පිටපත් 

20,000 

යපැ පාසල් 

ක්යෂේරයේ  එයුතු 

වූවන් හා යපැ 

පාසල් දවනවන් 

 

5 14 

 

මුල් ළමාවිය 

ැසකවැ ය හා 

සංවර්ධනය පිළිබඳ 

ජාකාක ප්රකාපත්කාය 

සමායලෝචනය සහ 

යාවත්කාලීන කිරීම  

 

0 220 0 217 ් ංහල, යදමල, 

ඉංග්රී්  යාෂා 

වලින් 

ප්රකාපත්කා 

පිටපත් 5,000 

මුද්ර ය 

් ංහල, යදමල, 

ඉංග්රී්  යාෂා 

වලින් 

ප්රකාපත්කා 

පිටපත් 5,000  

ක්යෂේරයට අදාළ 

ජනතාව 

 

5 15 

 

මුල් ළමාවිය 

ැසකවැ ය හා 

සංවර්ධනය පිළිබඳ 

ජාකාක කමිටුව 

ක්රියාත්මක කිරීම   

0 090 0 082  

ජාකාක කමිටු  

04 

 

ජාකාක  

කමිටු 02 

ජාකාක කමිටු 

සමාජිකයන් හා 

මුල් ළමාවිය විෂය 

ක්යෂේරයට අදාළ 

සාමාජිකයන් 

 

5 16 

 

මුල් ළමාවිය 

ැසකවැ ය පිළිබඳ 

ජාලය පවත්වා ගිනීම  

0 020 0 020  

ැසස්වීම්  02 

 

ැසස්වීම්  02 

මු ළ සංවර්ධන 

ක්යෂේරයට අදාළ 

ආයතනවල 

ප්රවී යන් 

 

5 17 

මුල් ළමාවිය සංවර්ධන 

 එලධාරීන්යප ප්රගකා 

සමායලෝචන ැසස්වීම  

0 657 0 635 ැසස්වීම්  171 ැසස්වීම්  151  එලධාරීන් 380 

 

5 18 

මුල් ළමාවිය 

ැසකවැ ය හා 

සංවර්ධනය පිළිබඳ 

ජාකාක සකාය 

7 700 7 644 විඩසටහන්  

669 

විඩසටහන්  

 647 

යපැ පාසල් 

දවනවන් හා 

ඔවුන්යප 

යදමාපියන් 

 

5 20 

 

යලෝක ළමා දිනය 

3 400 3 415  

ජාකාක 

විඩසටහන්  

01 

 

ජාකාක 

විඩසටහන් 01 

පාසල් දවනවන් 

2500 ක් ඇතු්  

ළමා සංවර්ධන 

ක්යෂේරයේ අදාළ 

පිි.ස් 

 

5 21 

හදි්  අවස්ථාවක දී 

මුල් ළමාවිය 

ැසකවැ ය හා 

සංවර්ධනය පිළිබඳ 

විඩසටහන  

0 224 0 224 ඉල්ලීම් මත 

පදනම් යළ 

ඉල්ලීම් මත 

ුලලියාපිටිය 

බටි ැ, 

ුලලියාපිටිය  

නියගනි ැ, 

අම්බලන්යතො

ට, 

නාත්තණ්ිය 

ප්රා යල් කා 

ප්රකාපාදන ලබා 

දී ඇත  

ආපදාවට පත් මුල් 

ළමාවිය සංවර්ධන 

මධස්ථාන වල 

දවනවන් 

  

උපෘතඅඑාතුවර 

 

15.311 

 

14.159 
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ං ලඅ

ංංා  

වරයනපෘතිය  අාන්ධ   ලපනයඅ

ඉනක්ා අ

(රු.් ) 

ලපනයඅ

ප්රගය අඅ

(රු.් ) 

 

ෂවෞයාඅ

ඉනක්ා  

ෂවෞයාඅ

ප්රගය  

ප්රයනනීනන්අ අ

ප්රයනනීනන්අ

සංඛ්යනවර 

5 22 මුල් ළමාවිය සම්පත් 

මධස්ථානය 

සංවර්ධනය කිරීම 

 

0 438 0 417 මුල් ළමාවිය 

සම්පත් 

මධස්ථානය 

සංවර්ධනය 

කිරීම සදහා 

අවශයේ  

උපකැ  

ලබා ගිනීම 

මුල් ළමාවිය 

සම්පත් 

මධස්ථානය 

සංවර්ධනය 

කිරීම සදහා 

අවශයේ  

උපකැ  ලබා 

ගිනීම 

මුල් ළමාවිය 

සංවර්ධන 

ක්යෂේරයේ  එයුතු 

වූවන් 

 

 

5 23 

මුල් ළමාවිය 

ැසකවැ ය හා 

සංවර්ධනය පිළිබඳ 

යවඅඩ පිටුව 

 

0 520 0 042 යවඅඩ පිටුව 

විිකෙැටත් 

සංවර්ධනය,ස

ත්කාැක 

ගාස්තු යගවීම 

 

සත්කාැක 

ගාස්තු යගවීම 

මුල් ළමාවිය 

සංවර්ධන 

ක්යෂේරයේ  එයුතු 

වූවන් 

 

5 24 සිලසුම් හා 

යමයහයුම්කැ ය 

0 400 0 455 ඉල්ලීම් මත 

පදනම් යළ  

විඩසටන් වල 

සිලසුම් හා 

යමයහයුම් 

කටයුතු 

් කෙකිරීම 

ක්යෂේරයේ  එයුතු 

පිි.ස් 

5 25 දිවා සුැසුලම් 

මධස්ථාන ඉදිකිි.ම්අ 

0 960 0 ඉදිකිරීම් 

සම්ර්ර්  කැ 

ගිනීම 

— සංවර්ධන 

මධස්ථාන වල 

දවනවන් 

 උපෘතඅඑාතුවර 2.318 0.914  

 මුළුඅඑාතුවර 55.050 42.744  
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පෘතරිවරනසඅහනඅළමනුක් ාඅෂසේවරනඅඅෂදපෘතන්ධතෂම්න්තුවර 

අාන්ධ වනු  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 පළාත් පි.වාස හා ළමාැක්ෂක යසේවා 

යදපාර්තයම්න්තුවල කාර්යයන් 
සම්බන්ධීකැ ය, සහාය වීම හා 
ප්රගකාය විමීමම 
 

 පි.වාස යසේවය සඳහා සහ න යටයත් 
ක්රියාත්මක වන විවිධ ආයතන සඳහා 
මග යපන්වීම සහ ජාකාක ප්රකාපත්කා/ 
ප්රමිීනන් සකස් කිරීම 
 

 ළමුන්ට අදාළ නීකා සංයශයේ ෝධනය හා 
නව නීකා සම්පාදනය 
 

  ළමයින් හා යයෞවනයින් පිළිබඳ 
ආඥාපනත සංයශයේ ෝධනය කිරීම 
 

 ළමා  එවාස ආඥා පනත සංයශයේ ෝධනය 
කිරීම 
 

 විකල්ප ැසකවැ  ප්රකාපත්කාය ක්රියාවට 
නිංවීම 

 
 ුලහුණු හා පර්යේෂ  කටයුතු 
 
 ළමා ැසකවැ  ආයතන සංවර්ධනය 

සඳහා සහායවීම 
 

 
 

 
 ළමුන් විෂයයි  වන ජාකාක ප්රකාපත්කා සහ 

සිලසුම් සකස් කිරීම 
 

 ජාකාක ් ශධි කළමනාකැ  ප්රකාපත්කාය 
ක්රියාත්මක කිරීම 
 

 ළමුන්යප පිවිත්ම හා සංවර්ධනය 
යව යවන් වන විවිධ ආධාැ විඩසටහන් 
ක්රියාත්මක කිරීම 

 

 ුලහුණු හා පර්යේෂ  කටයුතු 
 

 

 ළමා ප්රඥේකාය ක්රියාවට නිංවීම 
 

 ළමයින්යප සහයාගීත්ව අයිකාය තහවුවන 
කිරීම යව යවන් වන ළමා සයාළමා 
සමාජ විඩසටහන ක්රියාත්මක කිරීම 
 

 ළමාැක්ෂ ය සඳහා වන සමාජ වුහයන් 
ස්ථාපිත කිරීම හා ශයේ ක්කාමත් කිරීම 
 

 ප්රායශශීය යල්කම් යකෝටශාශයේ  ම්ටටමින් 
ළමුන් සම්බන්ධව ක්රියාත්මක වන කටයුතු 
සම්බන්ධීකැ ය,යමයහයවීම හා ප්රගකාය 
විමීමම 
 

 ළමාැක්ෂ ය සඳහා දිවයින ුලැා යසේවයේ 
යයයදන ැාජ යනොවන සංවිධාන සමඟ 
නකාබශධව ජාකාක අවශයේ තාවයන් ඉටු 
කිරීම සඳහා කටයුතු කිරීම 
 

පි.වාස යසේවය 

 

ළමාැක්ෂ  යසේවය 

ළමාැක්ෂ  යසේවය 

 

ළමාැක්ෂ  යසේවය 

 

පි.වාස  හා ළමාැක්ෂක යසේවා යදපාර්තයම්න්තුව ළමුන් යව යවන් වන තම යසේවාවන් පි.වාස හා ළමාැක්ෂක 

යන ප්රධාන අංශයේ  යදකක් යටයත් ක්රියාත්මක කැ  ලබයි  



32 
 

දැක්ම 

ළමුන්යප අයිකාවා් කම් තහවුවන වූ ඔවුනට සංයළදී ි තකැ සමාජයක් 

ෂමෂහවරු 
 

ජාකාක ප්රකාපත්ීනන් හා ජාතන්තැ ප්රමිීනන්ට අ ූලලව අනාථ,අත්හල හා අසැ  ළමයින් ද නීකාමය 

ගිට්  වලට යයොමු වූ ළමයින් ද සුවියශයේ ේ  කැ ග එමින් ් ය්  ළමයින්යප අයිකාවා් කම් සුැක්ෂිත කැ 

ග එමින් ඔවුනට සමාන අවස්ථාවන් උදාකැ දීම  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ෂාොමසනරිස 

සහානුඅ

ෂාොමසනරිසඅ

( )

නිෂ ෝජයඅ/ සහානුඅ
ෂාොමසනරිසඅ(සංවර්ධන ) 

 (( )

නිෂ ෝජයඅ/ සහානුඅ
ෂාොමසනරිසඅ

(ෂදපෘතන්ධතෂම්න්තුම ) 

ගණානධිානරි 

පෘතරිපෘතනන අ

නිනනනරි 
වන නඅ

පෘතරිවර්ධතා 

සංඛ්යනෂමඛ් අ

නිනනනරි 

ළ.හි.ප්ර. 
නිනනනීඅ/ 

පෘතරිවරනසඅ

නිනනනීඅ 

සාන වනුඅ

නිනනනීඅ/ 
සාන වනුඅ

නිනනනීඅ/ 

සංවර්ධන අ

නිනනනරිඅ 

මෂ ෝඅ

උපෘතෂද්ශිානඅ 

සංවර්ධන අ

නිනනනීඅ 

ප්රනන අ

ානමණනානුඅ

සහානුඅ 

ලපනයඅ

සහානුඅ 

ුනජයඅානමණනානුණඅ

ෂසේවරනඅනිනනනී 
ෂතොුතුරුඅ

තනක් ණඅ

නිනනනරි 

සහානුඅ

ෂවරෝ්ධඩ්

න් 

ෂ ොිබධිමමකඅ

ංනයනපෘත අ

උපෘතෂද්යා 

ුනජයඅ

ානමණනාුණඅ

සහානු 

රි ැදුරු 

ාන.ාන.ස 

ංුක්ාැ්  

සනීපෘතනුක් ාඅ

ාම්ාරු 
ාන.ාන.ස මුුාරු ාන.ාන.ස ාන.ාන.ස 

යදපාර්තයම්න්තු සංවිධාන සටහන  
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ක්රි නමකමාඅවරැසසහහන් 
 

ළමාැක්ෂ ය හුයදක්ම ප්රජාව යක්න්ද්රකැ ග එමින් ක්රියාත්මක කළ යුතු සමාජ  වගකීමකි  ළමුන්යප 

ආැක්ෂාව සඳහා ප්රජාව ඉදිි.යපළ කාර්යයක් ඉටු කැ  ලබයි  යදපාර්තයම්න්තුව  න සඳහා වුහයන් 

සිකීමමට අවශයේ  මූලික තාක්ෂණික ක්රමයළදයන් හඳුනා ග එමින්  දම වුහයන්  ක්රියාවට නිංවීමට 

අවශයේ  මිදිහත්වීම්  පි.වාස හා ළමාැක්ෂක යසේවා යදපාර්තයම්න්තුව ග්රාමීය ම්ටටයම් ් ට ජාකාක 

ම්ටටම දක්වාම ් කෙ කැ  ලබයි   

යමම යසේවාවන් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා මිනවින් යක්න්ද්රගත කැන ලද මානවීය යාන්ර යක් 

යදපාර්තයම්න්තුව සතුව පවකාන අතැ  ප්රජා යක්න්ද්රීය  ළමාැක්ෂ  ක්රමයළද කීපයක් ද  

යදපාර්තයම්න්තුව හඳුන්වා දී ඇත  දම ක්රමයළද අදාළ කැ ග එමින් ළමාැක්ෂ ය සඳහා  වූ වුහයන් 

ග්රාමීය ම්ටටම දක්වා වඩාත් ශයේ ක්කාමත්ව ක්රියාත්මක යවමින් පවීන   ළමාැක්ෂ ය උයදසා 

යදපාර්තයම්න්තුව යම් වනවිට විඩසටහන් සමූහයක් ග්රාමීය ම්ටටයම් ් ට ජාකාක තලය දක්වා 

ක්රියාත්මක කැමින් ් ටියි  
 

01. ළමනඅප්රඥප්තය අිතළි හඅෂමෂහුමම්අා් ටුඅක්රි නවරලි  

දක්සත් ජාීනන්යප ළමා අයිකාවා් කම් ප්රඥේකාය ලාංකික සමාජය තුළ  ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා සුකෙසු 

යමයහයුම් යාන්ර යක් වශයේ යයන් ළමා ප්රඥේකාය පිළිබඳ යමයහයුම් කමිටු ක්රියාවලිය ක්රියාත්මක 

කැ  ලබයි   2000 වර්ෂයේදී සමාජ යසේවා අමාතාංශයේ ය ඉදිි.පත් කැන  ලද දම්දස්දස්/3/4/161  

චක්රයල්තය මිවන්  න සඳහා  අවශයේ  මාර්යගෝපයශශයේ යන්   ලබායදන ලද අතැ  වර්තමාන අවධිය 

වනවිට නව සමාජ අවශයේ තා අ ව කමිටු ක්රියාවලිය වඩාත් ශයේ ක්කාමත් කිරීයම් අැමුණින් 2017  08 23 

දින ඉදිි.පත් කැන ලද  MWCA/CA/ 2017/05   අමාත මණ්ඩලය සංයශශයේ ය සඳහා අ මිකාය 

ලිබීම ළමා ැක්ෂ ය ශයේ ක්කාමත් කිරීම උයදසා වන යාන්ර යන්   වඩාත් ක්රමා ූලල කිරීමට ලද 

වැමක් යසේ සිලකිය හිකිය  න අ ව  කමිටු ක්රියාවලිය ග්රාමීය ම්ටටයම් ් ට ජාකාක තලය දක්වා වඩා 

ශයේ ක්කාමත්ව ක්රියාත්මක කිරීයම් හිකියාව ලිබී ඇත  යම් වනවිට ග්රාමීය ළමා සංවර්ධන කමිටු,   

ප්රායශශීය ළමා සංවර්ධන කමිටු, දිස්රික් ළමා සංවර්ධන කමිටු 25 ක් යමන්ම ජාකාක ළමා සංවර්ධන 

කමිටුවද ක්රියාත්මක යවමින් පවීන  දයමන්ම පළාත් ම්ටටමින් පළාත් ළමා සංවර්ධන කමිටු 

යාන්ර ය ශයේ ක්කාමත් කිරීමට ද කටයුතු සංවිධනය කැ ඇකා අතැ දුල , නියගනි ැ, මධම,  උතුැ 

යන පළාත් කමිටු පිි ටුවීමටද අවස්ථාව සිලීම ඇත  
 

 

 

 

 

 

ග්රාමීය සහ ප්රායශශීය ළමා සංවර්ධන කමිටු ැසස්විම් අවස්ථාවන් - මහ වැ දිස්රික්කය- මහ වැ 
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02. ළමනඅසමනජ අළමනඅසවනඅවරැසසහහ  

ළමා අයිවා් කම් ප්රඥේකායේ සඳහන් පි.දි ්රි ලාංකීය ළමුන්ට  සහයාගීත්ව අයිකාය වඩාත් 

අර්ථාන්විතව සහකාක කිරීම සඳහා යදපාර්තයම්න්තුව  හඳුන්වා යදන ලද ළමුන්යපම වූ  වුහයක් 

යලස ළමා සමාජ වාපෘකාය හකෙන්වා දිය හිකිය    න අ ව ග්රාම  එලධාරී වසම් ම්ටටමින්   ළමා සමාජ, 

ප්රායශශීය  යල්කම් යකෝටශාශයේ  ම්ටටයම්දී ප්රායශශීය ළමා සයා, දිස්රික් ම්ටටයම්දී දිස්රික් ළමා සයා හා 

ජාකාක ම්ටටයම්දී ජාකාක ළමා සයාව යම් වනවිට සක්රීයව ක්රියාත්මක යළ   

 

ඈත පිටිසැ ගයම් ් ට ජාකාක තලය දක්වා වඩාත් ශයේ ක්කාමත් ළමුන්යපම වූ සංවිධාන වුහයක් න අ ව 

ස්ථාපනය කැ ඇත  ළමුන් සම්බන්ධව ් කෙ කැ  ලබන  කටයුතු සම්බන්ධයයන් ළමුන්යප අදහස ්

ලබාදීම ලබා ගිනීම සඳහා සුකෙසු ප්රයළශයේ යක් න තුලින්  එර්මා ය වී ඇත  
 

 

 

 

03. ළමනඅලපලිාඅපෘත්ධෂේ ණ 

යමම යදපාර්තයම්න්තුව වි් න් හකෙන්වා කෙන් දිස්රික්  ළමා  සහා විඩසටහන ඔසය්සේ ක්රියාත්මක කැ  

ලබන යමම විඩසටහයනි  මුත පැමාර්ථය වන්යන් ් ය දිස්රික්කය තුළ දවනවන් යකයැි  

බලපාන්නා වූ සෘ ාත්මක තත්ත්වයක් පිළිබද අධනයක් යකොට දයට විසඳුම් ඔවුන් වි් න්ම 

යයෝජනා යකොට ක්රියාත්මක කිරීමට අවශයේ  මිදිහත්වීම ශයේ ක්කාමත් කිරීමයි  සාක්ෂි පදනම් යකොටගත් 

ප්රයළශයේ යන් හකෙනා ගිනීමත් න සදහා දවනවන් යයොමු කැමින් ඔවුනයප දි ම වර්ධනය කිරීමත්  යමම 

විඩසටහ එන් දවනවන් ලබා ගන්නා සාධනීය අත්දිකීම් අතැ යවයි  
 

04. ළමනඅෂක්න්ද්රී අආපෘතදනඅංවරදන ම්අංවරමාුණඅවරැසසහහ  

අධික වර්ෂාව යහේතුයවන් හටගන්නා වූ ගංවතුැ, නාය යෑම්, ජල ගිලීම් යමන්ම  එයඟය, සුළි සුළං සහ 

යවනත් උවකෙවන ද වසැ මු් ල්යලි ම ශ්රී ලංකායළ දක්නට ලියඅඩ  දවනවන් යමම ආපදා අවදානයමන් 

මුදවා ගිනීම උයදසා ශයේ ක්කාමත් කිරීම කාලීන අවශයේ තාවයකි   

දවනවන් වි් න් ආපදා අවදානම අවම කිරීයම් ක්රමයළදයන් හඳුනා ග එමින් ක්රියාත්මක වීම,ත් ආපදා 

අවස්ථාවන්ි  දී දවනවන් න සදහා ශයේ ක්කාමත් කිරීමත් ආපදා අවදානම් කළම ාකැ යේදි ළමා මූලික 

ප්රයළශයේ යන් හකෙන්වා දීමත් යමම විඩසටහන මිවන් ් කෙයළ   

 

 

ළමා සමාජ දවනවන්යප ුලහුණු විඩසටහන් අවස්ථාවක් සහ පි.සැ විඩසටහන් අවස්ථාවක් - මහ වැ දිස්රික්කය 
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05. ළමනඅ් තුරුඅආද්ධයඅගම්මන අවරැසසහහ  

ළමුන්යප සමස්ත සංවර්ධනය සඳහා අවශයේ  මූලික පහසුකම් සුලැාදීම අැමුණු කැ ග එමින් ළමා 

මිතුවන ආදර්ශයේ  ගම්මාන වාපෘකාය ක්රියාත්මක කැ  ලබයි  ග මතුළ  පවකාන ළමුන්යප ආැක්ෂාව හා 

සංවර්ධනයට  හා එකැ වන සාධක අයහෝ්  කිරීමත් න සඳහා අවශයේ  මිදිහත්වීම් ් කෙ කිරීමත්  ළමා 

අයිකාවා් කම් ප්රවර්ධනය වන පි.දි   ගම තුළ ් ය්  කාර්යයන් ක්රියාත්මක කිරීමට අවශයේ  මිදිහත්වීම් 

් කෙ කිරීමත් යම් තුළින් ් කෙ කැ  ලියඅඩ  ළමා අයිකාවා් කම්  සහකාක කිරීමටත් ළමා අපයයෝජනයන් 

විළික්වීමටත් අවශයේ  වන මග යපන්වීම් හා යසේවාවන් ් යල්ල ගම තුළට ළඟා කැ දීම යමන්ම න 

සඳහා අවශයේ  සම්බන්ධීකැ යන් ් කෙ කිරීම  යම් යටයත් ් කෙ යළ  

 

06. දැ ලවරමකඅිරීෂම්අවරැසසහහන්අ 

ළමා අයිකාවා් කම් සමාජය තුළ තහවුවන කිරීම යමන්ම ළමා අපයයෝජනයන්  එවාැ ය කිරීම අැමුණු 

යපැදිි.ව ් විල් සමාජය ශයේ ක්කාමත් කිරීම සඳහා දි වත් කිරීම විඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම ් කෙයළ  

ළමා අයිකාවා් කම් පිළිබඳව ළමුන් තුළ යමන්ම ් විල් සමාජය තුළත් අවයබෝධයක් ඇකා කිරීමටත් 

විවිධාකාැ වූ ළමා අපයයෝජනයන් විළික්වීම සඳහා දි වත් කිරීයම් විඩසටහන් වර්ෂය ුලැාම 

ක්රියාත්මක කැ  ලබයි  දක්සත් ජාීනන්යප ළමා අයිකාවා් කම් ප්රඥේකායේ සඳහන් ප්රජාවට න 

පිළිබඳව ුල් ල් අවයබෝධයක් ලබාදීයම් අවශයේ තාවය න තුළින් සම්ර්ර්  කළ හිකිය   
 

ඤ 

07 ළමනඅ ංයියවරනසිාම්අ ප්රඥප්තයෂේඅ සහහන්අ අ ළමුන්ෂේඅ පෘතැවරැමකම, සංවර්ධන  වීෂම්අ

ංයිය අසහයාඅිරීමඅසහහනඅවරැසසහහන්අක්රි නමකමාඅිරීමඅ 
 

ළමා අයිකාවා් කම් ප්රඥේකායේ සඳහන් වවස්ථාවන් කළමා අයිීනන්) සාැාංශයේ  ගත කිරීයම්දී 

සංවර්ධනයට ඇකා අයිකාය, ැසකවැ  අයිකාය, ආැක්ෂා වීයම් අයිකාය හා අධාපනය ලිබීයම් අයිකාය 

යන අයිීනන් සහකාක කිරීම සඳහා ද විඩසටහන් ක්රියාත්මක කැ  ලබයි  යමි දී ආන්කාක ප්රජා 

කණ්ඩායම්  එයයෝජනය කැන දවනවන් සඳහා වියශයේ ේෂ අවධානයක් යයොමු කැ  ලබයි  න යටයත් වීදි 

දවනවන් සදහා විඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීමත් ් කෙයළ  
 

08. ංනයනපෘත  අ නැමේෂම්අ ංයිය අ තහුවරරුඅ ිරීමඅ ෂවර ලෂවරන්අ ංුමුු/අ ගත හඅ

වරැසසහහන් 

ළමුන්යප සංවර්ධනයට සෘජු බලපෑම් කැ  ලබන යදපාර්තයම්න්තුව පහත සඳහන් ප්රමුත විඩසටහන් 

ක්රියාත්මක කැ  ලබයි   

 

8.1 ෂසවරණඅසුණඅාැපෘතාරුඅමනිත අක්රම  

කිපකවන මාපියන්යප මුල ආධාැ මත ආර්ථික අපහසුතා සි තව අධාපනය ලබන දවනවන්යප 

අධාපන කටයුතු සාර්ථක කැ ගිනීම සඳහා  ශිෂත්ව ලබායදන විඩසටහනකි  මා් කව කිපකවන 
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මාපියන් ලබායදන මුදල් තිපිල් කාර්යාල මිවන් ලබා ගිනීමට අවස්ථාව සලසා දී ඇකා අතැ කිපකවන 

මාපියන් යප අභිමතය  පි.දි ශිෂාධාැය ලබා යදන කාලය ීනැ ය යවයි  

8.2  ැණිරරි අශි යමකවරඅවරැසසහහ  
 

2011 වර්ෂයේදී දීප වාේතව ් කෙ කැන ලද අවදානම් දවනවන් පිළිබඳ සමීක්ෂ ය තුළින් හඳුනා ග  

ලිබූ අධාපනය ලබා ගිනීම අවදානමට ලක්ව ඇකා ළමුන් යව යවන් නි දිි.ය ශිෂත්ව 

විඩසටහන ආැම්ය කැන ලදී  යමම විඩසටහන සඳහා සම්ර්ර්  මූල දාකත්වය යපෞශගලික අංශයේ ය 

ලබායදන යසව  සැ  කිපකවන මාපිය ක්රමය යටයත් උප වාපෘකායක් යලස ක්රියාත්මක යවයි  

මා් ක ශිෂාධාැය තිපිල් කාර්යාල මිවන් ලබා ගිනීමට අවස්ථාව සලසා දී ඇත  

 

8.3 ාැපෘතාරුඅෂදගුරුඅශි යමකවරඅක්රම අ 
 

 

අධාපනය ලබන ආර්ථික අපහසුතා සි ත දවනවන් සඳහා මා් කව ලබායදන ශිෂාධාැ ක්රමයක් යලස 

ක්රියාත්මක යළ  ප්රායශශිය යල්කම් කාර්යාලයන් යවකාන් අදාළ  ප්රායශශිය යල්කම් යකෝටශාශයේ යේ 

දවනවන්යප ආධාැ මාස 02 වැක් ලබා ගිනීම සඳහා පහසුකම් සපයා ඇත   දක් මාසයක් සඳහා දක් 

දවනවුලට වන  500 මුදලක් ි මියළ  

 

8.4 පෘතනසමඅෂ ො  අළමුන්අපෘතනසමඅගතඅිරීමඅහනඅංනයනපෘත අඋපෘතාුණඅන නදීම 
 

 

 විවිධ යහේතු සාධක  එසා පාසල් යනොයන හා කින් කඩ පාසල් යන දවනවන් නිවත විධිමත් පාසල 

යවත ඇතුළත් කිරීමත් න සඳහා අවශයේ  මුලික අධාපන උපකැ  ලබාදීමත් යම් තුළින් ් කෙයළ  

ප්රායශශිය යල්කම් යකෝටශාශයේ  ම්ටටමින් හඳුනා ගන්නා ලද දවනවන් සඳහා ප්රායශශිය යල්කම් යවත 

මූළ ප්රකාපාදන ලබායදන අතැ අදාළ උපකැ  ලබාදීම ප්රායශශීය යල්කම් කාර්යාලය වි් න් ් කෙ 

කැ  ලබයි   
 

09. ෂසෞඛ්ය හඅහනඅෂපෘතෝ ණ හඅතයඅංයිය අසහයාඅිරීමඅසහහනඅක්රි නමකමාඅ

වරැසසහහන් 
 

ළමා අයිවා් කම් ප්රඥේකායේ සඳහන් යසෞතයට හා යපෝෂ යට ඇකා අයිකාය ළමුන්ට සහකාක කැදීම 

සඳහා  පහත සඳහන් ක්රියාකාැකම් ් කෙ කැ  ලබයි  

 

9.1 හිරසිඅිබපෘතමකඅආනනුඅවරැසසහහ  
 

ස්වායාවික වසනයන් යමන්ම යවනත් විවිධ යහේතු සාධක  එසා හදි්  ආපදා තත්වයන්ට පත් වන්නා 

වූ දවනවන්යප යපෝෂ  අවශයේ තා යමන්ම යවනත් අවශයේ තා සුලැා ගිනීම සඳහා දක් වැක් පම ක් 

යගව  ලබන ආධාැ මුදලකි  දක් පවුලක දවනවන් යව යවන් අවමය වන  5000 00 සහ උපි.මය 

වන 10000 00 වශයේ යයන් යගවීම් ් කෙ කැ  ලබයි  අදාළ යගවීම් කටයුතු ප්රායශශිය යල්කම් 

කාර්යාලයයන් සුකෙසු පි.දි යගවීමට කටයුතු සම්පාදනය කැ ඇත  
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9.2 නිුනන්අදරුඅආනනුඅවරැසසහහ  
 

 

අඩු ආදායම්ලාීන  පවුල්වල  එවුන් දවනවන් යව යවන් ලබායදන ආධාැ මුදලකි  හුයදක්  එවුන් 

දවනවන්යප යපෝෂ  අවශයේ තා යමන්ම යවනත් අවශයේ තා සුලැා ගිනීම අැමුණු කැ ග එමින් යමම 

ආධාැ විඩසටහන ක්රියාත්මක කැ  ලබයි   එවුන් දවනවන් සි ත දක් පවුලක් සඳහා වන 7500 00 ක් 

හා තුන්  එවුන් දවනවන් සි ත පවුලක් සඳහා වන 15000 00 වශයේ යයන් යගවීම් ් කෙ කැ  ලබන අතැ දක් 

වැක් පම ක් ලබායදන ආධාැ මුදලකි  යගවීම් කටයුතු ප්රායශශීය යල්කම් කාර්යාලයයන් සුකෙසු පි.දි 

යගවීමට කටයුතු කැ  ලියඅඩ  
 

9.3 වවරදයඅආනනුඅන නඅදීෂම්අවරැසසහහ  

අඩු ආදායම්ලාීන පවුල්වල යැෝගී දවනවන් යව යවන් ලබායදන ආධාැ මුදලකි  දම දවනවන්යප 

වවද ප්රකාකාැ ලබා ගිනීම සඳහා අවශයේ  වන වියදම් දැා ගිනීම යව යවන් යමම ආධාැ මුදල් 

ලබාදීම ් කෙ කැයි  දක් දවනවුල සඳහා අවමය වන  5000 00 ් ට උපි.මය වන  15000 00 දක්වා ලබාදීම 

් කෙ කැ  ලබන අතැ අදාළ යැෝගී තත්වයේ ස්වයාවය හා වවද වාර්තා පදනම් කැයගන දම මුදල් 

ලබාදීම ් කෙ කැයි  යගවීම් කටයුතු ප්රායශශිය යල්කම් කාර්යාලය හැහා ් කෙ යළ  
 

9.4 ෂසෂ හසඅඉතුරුම්අවරැසසහහ අ 
 

සුනාමි වසනයට යගොකෙවන වූ දවනවන් යව යවන් ආැම්ය කැන ලද ආධාැ විඩසටහනකි  මා් කව 

වන 1500 00 මුදලක් දම දවනවන් නමින් ජාකාක ඉකාි. කිරීයම් බිංුලයළ ිවණුමක තින්පත් කැන අතැ 

දම දවනවන්ට අවුවනකෙ 18 සම්ර්ර් වීයමන් පසුව දම මුදල් ලබා ගිනීයම් අවසථ්ාව සලසා දී ඇත  යම් 

ආධාැ ක්රමය  මිවන් සුනාමි වසනය යහේතුයවන් මළපියන් යදයදනාම අි මි වූ දවනවන් සඳහා ප්රකාලාය 

ලිබීයම් අවසථ්ාව සලසා දී ඇත  2017 වර්ෂයේ ් කෙ වූ හදි්  ගංවතුැ යහේතුයවන් මව පියා අි මි වූ 

දවනවන් සඳහා ආධාැ ලබාදීම ද යම් යටයත් ් කෙයළ  
 
 

10. ංවරදන ම්අදරුවරන්අසහහනඅආුක් ණඅසැනැසුම්අසාසඅිරීම 

දවනවන් විවිධ යහේතු සාධක  එසා අවදානම් තත්ත්වයන්ට යගොකෙවන වන අතැ විවිධ අපයයෝජනයන්ට ද 

යගොකෙවනවීම ් කෙයළ  දම අවදානම් තත්ත්වයන් හඳුනා ග එමින් තාක්ෂණික ශිල්ප ක්රම ඔස්යසේ 

විශයේ ්යල්ෂ ය කැමින්  අවදානම් තත්ත්වයන් වළක්වා දම දවනවන්යප ආැක්ෂාව තහවුවන කිරීම සඳහා 

ආැක්ෂ  සිලසුම් සකස් කිරීම ් කෙයළ    
 

දවනවන් අපයයෝජනයට පත්වීමට යපැ දම දවනවන්යප ආැක්ෂාව තහවුවන කිරීමත්  දම දවනවන්යප 

පවුල් ශයේ ක්කාමත් කිරීමත් යම් තුළින් ් කෙයළ  යමම ආැක්ෂ  සිලිසුම් සකස ් කිරීම සඳහා බහුවිධ  

ප්රයළශයේ යන් ඔස්යසේ කටයුතු කිරීම ් කෙවන අතැ  දවනවන්ට දිගුකාලීනව පවුල් නකකය තුළ ආැක්ෂාවක් 

යමන්ම සංවර්ධනයක් ඇකා කිි.මට යමම විඩසටහන තුළින් හිකියාව ලිබී ඇත  

 



38 
 

11. ළමනඅ ංයියවරනසිාම්අ ප්රඥප්තයෂේඅ 30 වර අ වරසුඅ හනඅ ළමනඅ හි් ාම්අ ප්රවර්ධන අ

නිනනනීන්ෂේඅ20 වරසුඅසැමීෂම්අවරැසසහහන්අක්රි නමකමාඅිරීම 
 

දක්සත් ජාීනන්යප ළමා අයිකාවා් කම් සම්මුකාය ප්රකාශයේ යට පත්කිරීම සම්බන්ධයයන්  පවත්ව  ලබන 

සිමවනම් විඩසටහන් අති.න් 2019 වර්ෂයේදී දම සම්මුකායට කාස් වසැක් සම්ර්ර්  වීමත් දම ළමා 

අයිකාවා් කම් ක්රියාත්මක කැ  වස් ැජයේ යසේවය තුළ සථ්ාපිත කැ  ලිබූ ළමා ි මිකම් ප්රවර්ධන 

 එලධාරීන්යප යසේවයට වසැ 20 සපිරීමත් සමැ  වස් පි.වාස හා ළමාැක්ෂක යසේවා 

යදපාර්තයම්න්තුව වි් න් ළමා අයිකාවා් කම් සම්බන්ධයයන් වන පර්යේෂ  ඇතුලත් ශයේ ාස්ත්රීය 

සම්මන්ර ය සහ ළමා ි මිකම් ප්රවර්ධන  එලධාරීන්යප වාර්ෂික සංස්කැ  සම්යම්ලනය පිවිත්වීය  

ළමා ි මිකම් ප්රවර්ධන  එලධාරීන් 400 පම  සහයාිව වූ යමම විඩසටහන මිවන් ශ්රී ලාංයක්ය ළමා 

ැක්ෂ  ක්යෂේරය  කාස් වසැක ඉකාහාසය තුළ මුහු  පෑ අභියයෝගයන්, සාක්ෂි පදනම් වූ පර්යේෂ  

මූලාශ්ර ඇසුි.න් සාකච්ඡා කිරීමටත් ඉන් අනතුවනව යතෝැා ගන්නා ලද කාලීන මාතෘකා 4 යටයත් 

සමගාමි සි්  පවත්වමින්  එලධාරීන් අතැ දි ම යබදා හදා ගිනීමටත් අවස්ථාව උදා විය  දයමන්ම 

ළමා ි මිකම් ප්රවර්ධන  එලධාරීන්යප  වි්  වසැක බිම් ම්ටටයම් ් ට ජාකාක ම්ටටම දක්වා වූ වපසි.ය 

තුළ ලිබූ වෘත්ීනය අත්දිකීම් මත පදනම් වූ ප්රශයේ සථ් වවහාැයන් ඉදිි.පත් කිරීමටත් යමි දී අවස්ථාව 

උදා විය  

12. ළමනඅනිවරනසගතඅදරුවරන්අෂවර ලෂවරන්අවරැසසහහන්අක්රි නමකමාඅිරීම 

ළමා  එවාසගත දවනවන් සඳහා සුැක්ෂිත පි.සැයක් සකස් කැ දීම අැමුණු කැ ග එමින් ළමා  එවාස 

යටිතල පහසුකම් වූහයන් සංවර්ධනය කිරීමට කටයුතු කිරීම ් කෙ කැ  ලබයි  වඩාත් ි තකැ 

පි.සැයක ළමුන්ට ජීවත්වීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දීම යමි  මූලිකම අැමු කි  න සඳහා ළමා  එවාස 

කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා  එැන්තැ ුලහුණු අවස්ථාවන් ලබාදීම යමන්ම  එ්  ප්රමිකායයන් යුත් ළමා 

 එවාස පවත්වා යගන යාම  සඳහාත් ළමුන්ට ලබායදන යසේවාවන් වඩාත් ප්රශයේ ස්ථ ම්ටටමකට ැසයගන 

නම සඳහාත් දිි සුපරීක්ෂ  ක්රියාවලියක් ක්රියාත්මක කිරීමද ් කෙ කැ  ලබයි   
 

ළමා  එවාසගත දවනවන් සඳහා වෘත්ීනය ුලහුණුව හා ජීවන ුලසලතා ුලහුණුව ලබාදීම සඳහා අවශයේ  

විඩසටහන් ක්රියාත්මක කැ  ලබන අතැ න සඳහා  ප්රමුතස්ථානයක් ලබාදී ඇත  වියශයේ ේෂයයන් විවිධ 

යහේතු සාධක  එසා  එවාසගත වන දවනවන් සදාකාලිකව ළමා  එවාසවල ැඳවා යනොයගන දම දවනවන් 

නිවත සමාජගත කිරීම යමි  මූලිකම අැමු කි  දම සමාජ ගත කිරීම සඳහා බාධක වන යහේතු සාධක 

යසොයා බලා නවාට පිළියම් යයදීයම් විඩසටහන් පළාත් පි.වාස යදපාර්තයම්න්තු හැහා ක්රියාත්මක 

යකයර්  
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13  ළමුන්අිබ ෂ හිඅවර අජනයාඅප්රයපෘතමකයඅහනඅසැනසුම්අසාසඅිරීම 
 

යමම යදපාර්තයම්න්තු විෂය පථය තුළ පි.වාස හා ළමාැක්ෂ  යන විෂය ක්යෂේරයන්ට අදාළව 

ප්රකාපත්කා සිලසුම් යමන්ම ජාකාක මාර්යගෝපයශශයේ යන් සකස් කිරීම ප්රධානතම කාර්යයාැයකි  යම් 

වනවිට පහත සඳහන් ප්රකාපත්කා  යමන්ම සිලසුම් ප්රමිීනන් සකස් කිරීමට කටයුතු කැ ඇත  

 ළමා අපයයෝජනය විළික්වීම සඳහා වන ් ශධි කළම ාකැ  ප්රකාපත්කාය සකස් කැ 

අමාත මණ්ඩල අ මිකාය ලබායගන ක්රියාත්මක කිරීම  

 විකල්ප ැසකවැ  ප්රකාපත්කාය 

 ළමා ැසකවැ  මධස්ථාන හා පි.වාස  එලධාරී ස්ථාවැ  එයයෝග සංයශයේ ෝධනය  

 අර්ථාන්විත ළමා සහයාගීත්වය පිළිබඳ මාර්යගෝපයශශයේ  

 ළමා සංවර්ධන ග්රාමීය කමිටු පිළිබඳ මාර්යගෝපයශශයේ  

 

14  රුහුු/අහනඅපෘත්ධෂේ ණ 

යමම යදපාර්තයම්න්තුව යටයත් යසේවය කැ  ලබන  එලධාරීන් සඳහා  එැන්තැ දි ම ුලසලතා හා 

ආකල්ප වර්ධනය කිරීම අතාවශයේ  කාැ යකි  න සඳහා වාර්ෂිකව ක්යෂේරයට අදාළ ුලහුණු විඩමු්  

සංවිධානය කිරීම ් කෙයළ  පළාත් පි.වාස හා ළමාැක්ෂක යසේවා යකොමසාි.ස්වවනන්, පි.වාස 

 එලධාරීන්, ළමාි මිකම් ප්රවර්ධන  එලධාරීන් / සහකාැවවනන්, ආයතන යාැ  එලධාරීන් ඇතු්  ් යලුම 

 එලධාරීන් සඳහා යමම ුලහුණු විඩමු්  තුළින් දි ම ආකල්ප ුලසලතා යමන්ම හිකියාවන් ද වර්ධනය 

කැ ගිනීමට අවස්ථාව  ලිබී ඇත   

ළමාැක්ෂ යට අදාළ ක්යෂේරයන් ඔස්යසේ පර්යේෂ යන් ් කෙ කිරීම, යවනත් ආයතනයන් ් කෙ කැ  

ලබන ළමැක්ෂ  ක්යෂේරයට අදාළ පර්යේෂ යන් පිළිබඳ පර්යේෂ  පරිකා ැසස් කීරීම අැමුණු කැ 

ග එමින් ජාකාක පර්යේෂ  හා ුලහුණු ආයතනය යදපාර්තයම්න්තුවට අ බශධව ක්රියාත්මක යළ  යමම 

වසැ තුළ  දිස්රික් ම්ටටමින් ළමුන් වි් න් ් කෙ කැ  ලබන පර්යේෂ  13 ක් ් කෙ කිරීමට අවශයේ  

කටයුතු සම්පාදනය කැමින්  පවීන   
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සංවර්ධන අවරැසසහහන්අප්රගය අ-අ2019.12.31අිර හ 

ං ලඅ

ංංා  
වරයනපෘතිය / ාන්ධ   

 

ලපනයඅ

ඉනක්ා අ

(රු.් .) 
 

ලපනයඅප්රගය අ

(රු.් .) 
 

ෂවෞයාඅ

ඉනක්ා  

 

ෂවෞයාඅ

ප්රගය  

 

ප්රයනනීනන්අ

සංඛ්යනවර/ 
සහවනගීඅ හඅ

සංඛ්යනවර 

1 ළමා අයිකාවා් කම් සුැක්ෂිත කිරීම (  ළමා අයිකාවා් කම් පිළිබඳ විශයේ ව් ප්රකාශයේ නය හා ප්රඥේකාය)  
අවශයේ තා සි ත දවනවන් සඳහා ආධාැ ලබාදීම 

 වවද ආධාැ ලබාදීම 2 600 2 600 479- ළමයි 479- ළමයි 479- ළමයි 

 එවුන්දවන ආධාැ ලබාදීම 2 400 2 400 320- ළමයි 320- ළමයි 320- ළමයි 

හදි්  විපත් ආධාැ 0 737 0 737 159 -ළමයි 159 -ළමයි 159 -ළමයි 

යසයනහස ආධාැ (සුනාමි 
විපතටපත් ළමුන් සඳහා) 

1 100 1 100 56 - ළමයි 56 - ළමයි 56 - ළමයි 

2 අධාපන ආධාැ හා ශිෂත්ව ලබාදීම 

 කිපකවන යදගුවන ආධාැ ලබා 

දීම 

12 000 12 000 1996 -ළමයි 

 

2100 - ළමයි 2100 - 

ළමයි 

අධාපන ආධාැ ලබාදීම 1 971 1 971 1971- ළමයි 1971- ළමයි 1971- 

ළමයි 

3 අවදානම් හා ආන්කාක පවුල්වල දවනවන් සඳහා විඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම 

 වීදි දවන සුයසාධන විඩසටහන් 

ක්රියාත්මක කිරීම 

0.400 0 400 විඩසටහන් -6 

 

විඩසටහන් -

6 

120- ළමයි 

අවදානම් දවනවන් සඳහා 

ආැක්ෂ  සිලසුම් සකස් 

කිරීම 

8 696 8 642 232-ආැක්ෂ  

සිලසුම් 

232-

ආැක්ෂ  

සිලසුම් 

225- ළමයි 

වතු ආ්රිත දවනවන්යප 

අයිකාවා් කම් විි දියුණු 

කිරීම 

0 600 0 599 විඩසටහන් -

39 

විඩසටහන් -

39 

1950-ළමයි 

ආැක්ෂ  සිලසුම් පිළිබඳ 

ඇගයීම හා අධීක්ෂ ය 

0 300 0 090 ැසස්වීම් - 3 ැසස්වීම් - 3 125 -

 එලධාරීන් 

උපෘතඅඑාතුවරඅ 30.804 30.539    
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ං ලඅ

ංංා  
වරයනපෘතිය / ාන්ධ   

 

ලපනයඅ

ඉනක්ා අ

(රු.් .) 

ලපනයඅ

ප්රගය අ

(රු.් .) 
 

ෂවෞයාඅ

ඉනක්ා  

 

ෂවෞයාඅ

ප්රගය  

 

ප්රයනනීනන්අ

සංඛ්යනවර/ 
සහවනගීඅ හඅ

සංඛ්යනවර 

4 ප්රජා මූලික ළමා ැක්ෂ  ක්රියාවලිය ශයේ ක්කාමත් කිරීම 

 ජාකාක,දිස්රික්,ප්රායශශිය 

හා ග්රාමීය ළමා සංවර්ධන 

කමිටු විඩසටහන 

ශයේ ක්කාමත් කිරීම 

3 992 3 742 1637 1546 77300 -

 එලධාරීන් 

ළමා යක්න්ද්රීය ආපදා 

කළම ාකැ  

විඩසටහන් පිවිත්වීම 

0 500 0 450 විඩසටහන් - 

12 

විඩසටහන් - 

12 

750 - ළමයි 

හා 

 එලධාරීන් 

ළමා අයිකාවා් කම් 

පිළිබඳ ස්ටිකර් මිවන් 

දි වත් කිරීම 

0 993 0 989 331 

විඩසටහන් 

331 

විඩසටහන් 

16550 -

ළමයි හා 

ප්රජාව 

දි වත් කිරීම සඳහා 

පරිකා සකස් කැ 

මුද්ර ය කිරීම හා යබදා 

හිරීම 

0 600 0 252 150 -පරිකා 150 -පරිකා ප්රජාව -8275 

විශ්යේ ව ළමා දිනය සිමරීම 1 930 1 918 356 -

විඩසටහන් 

356 -

විඩසටහන් 

35600 -

ළමයි හා 

ප්රජාව 

 නාගි.ක ප්රයශශයේ යන්ි  

නිවත පදිංචි කැවන 

පවුල්වල ළමුන්යප 

ආැක්ෂාව සහකාක කිරීම 

0 600 0 600 විඩසටහන් -

22 

විඩසටහන් -

22 

1750 - 

ප්රජාව 

 ළමා අයිකාවා් කම් ප්රඥේකායේ 30 වන වසැ හා ළමා ි මිකම් ප්රවර්ධන  එලධාරීන්යප 20 වසැ සිමරීයම් 

විඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම 

 ළමා අයිකාවා් කම් 

සම්මුකාය පිළිබඳ දි වත් 

කිරීයම් විඩසටහන් 

පිවිත්වීමක ප්රශ්යේ න 

විචාැාත්මක 

විඩසටහන) 

2 108 2 108 විඩසටහන් 

356 

 

විඩසටහන්- 
356  

 

2692 -ළමයි 

හා 

 එලධාරීන් 

 

 ග්රාමීය ළමා සංවර්ධන 

කමිටු ශයේ ක්කාමත් කිරීම 

2 000 1 884 331 -

විඩසටහන්  

 

319 -

විඩසටහන් 

 

15950 -

 එලධාරීන් 

හා ප්රජාව 

5 ළමා ි තකාමි ආදර්ශයේ  

ගම්මාන ශයේ ක්කාමත් කිරීම 

හා වර්ධනය කිරීම 

1 182 1 178 388 - 

විඩසටහන් 

378 -

විඩසටහන් 

18900 - 

ප්රජාව 

 

 

5 1 ප්රජාව දි වත් කිරීයම් 

විඩසටහන් පිවිත්වීම 

1 182 1 174 25 

විඩසටහන් 

25 -

විඩසටහන් 

1250 - 

ප්රජාව 

5 2 ැජයේ  එලධාරීන් 

දිස්රික් ම්ටටමින් 

දි වත් කිරීම 

0 365 0 365 විඩසටහන් -  

25 

විඩසටහන් -  

22 

1250 - 

ප්රජාව 

උප දකතුව 15 452 14 660    
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ං ලඅ

ංංා  
වරයනපෘතිය / ාන්ධ   

 

ලපනයඅ

ඉනක්ා අ

(රු.් .) 

ලපනයඅ

ප්රගය අ

(රු.් .) 
 

ෂවෞයාඅ

ඉනක්ා  

 

ෂවෞයාඅ

ප්රගය  

 

ප්රයනනීනන්අ

සංඛ්යනවර/ 
සහවනගීඅ හඅ

සංඛ්යනවර 

6 දවනවන් සඳහා වියශයේ ේෂ 

විඩසටහන් පිවිත්විම 

1 500 1 049 විඩසටහන් - 

23 

විඩසටහන් - 

23 

ප්රජාව හා 

දවනවන් - 

1275 

අර්ථාන්විත ළමා සහයාගීත්වය ශයේ ක්කාමත් කිරීයම් විඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම 

කාැසැ සංවර්ධන අැමුණු 

පිළිබඳ ළමා සයා දවනවන් 

සඳහා ුලහුණු විඩසටහන් 

ක්රියාත්මක කිරීම 

0 540 0 540 විඩසටහන් -

2 

විඩසටහන් - 

2 

89 -

 එලධාරීන් 

ළමුන්යප ජිවිතාැක්ෂක 

ප්රථමාධාැ හිකියාවන් 

වර්ධනය කිරීයම් 

විඩසටහන 

1 986 1 950 විඩසටහන්-

331 

විඩසටහන්- 

325 

16250 -

ළමයි 

 ිබාමපෘතඅස්ාවරුණ  

 ළමා  එවාස යටිතල 

පහසුකම් වර්ධනය 

කපැත්ත ජාකාක ුලහුණු හා  

උපයශශයේ න 

මධස්ථානයද ඇතු් ව ) 

3 500 3 489 10 - ළමා 

 එවාස 

10 -ළමා 

 එවාස 

225 -ළමයි 

ළමා  එවාසගත 

දවනවන්යප ුලසලතා 

සංවර්ධන විඩසටහන් 

ක්රියාත්මක කිරීම 

2 500 1 686 විඩසටහන් - 

4 

විඩසටහන් -

4 

225 -ළමයි 

ආයතනගත දවනවන් 

සඳහා වෘත්ීනය ුලහුණුව 

ලබාදීම 

0 400 0 300 විඩසටහන් -

2 

විඩසටහන් - 

2 

ළමයි - 12 

හඳුනාගත් ළමයින් 

නිවත සමාජ ගත කිරීම 

1 000 1 000 දවනවන් - 20 දවනවන්  - 20 දවනවන් - 20 

උපෘතඅඑාතුවර 11 426 10 014    
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ං ලඅ

ංංා  

වරයනපෘතිය / ාන්ධ   

 

ලපනයඅඉනක්ා අ

(රු.් .) 
ලපනයඅප්රගය අ

(රු.් .) 

 

ෂවෞයාඅ

ඉනක්ා  

 

ෂවෞයාඅ

ප්රගය  

 

ප්රයනනීනන්අ

සංඛ්යනවර/ 

සහවනගීඅ හඅ

සංඛ්යනවර 

7 ළමා  එවාස 

අධීක්ෂ ය 

0 700 0.543 ළමා  එවාස -7 ළමා  එවාස -3 

/ැසස්වීම් -6 

ළමයි- 68 

ළමා  එවාස කාර්ය 

මණ්ඩලය සඳහා 

ුලහුණු විඩසටහන් 

පිවිත්වීම 

2.300 2.798 ුලහුණු 

විඩසටහන් -3 

ුලහුණු 

විඩසටහන් - 

3 

150 -

 එලධාරීන් 

වාර්ෂික සංස්කැ  

සම්යම්ලනය 

පිවිත්වීම 

1.200 0.396 1 -විඩසටහන් විඩසටහන් - 

1 

550 -

 එලධාරීන් හා 

දවනවන් 

ජාකාක, පළාත් හා 

දිස්රික් ම්ටටමින් 

ප්රගකා සමායලෝචනය 

කිරීම 

1.962 1.570 312 -ැසස්වීම් 297 -ැසස්වීම් 312 -

 එලධාරීන් 

ළමා  එවාස පිළිබඳ 

දීප වාේත 

සමීක්ෂ ය 

පිවිත්වීම 

5.000 1.032 0 0  

උපෘතඅඑාතුවර 11.162 6.339    

එාතුවර 68.844 61.552    
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ජනයාඅළමනඅආුක් ාඅංධිානරි  

දැක්ම 

ළමුන් සඳහා ළමා ි තකාමී සහ සුැක්ෂිත ශ්රී ලංකාවක්  

ෂමෂහවරු 

ළමුන් ් යලු ආකාැයේ අපයයෝජනයන්යගන්  එදහස් බව තහවුවන කිරීම 

 

පෘතඅරනන අාන්ධ වනු  

1998 අංක 50 දැ  ජාකාක ළමා ආැක්ෂක අධිකාි. පනතට අ ව ජාකාක ළමා ආැක්ෂක අධිකාි.යට 

ුල් ල් කාර්යයාැයක් පිවරී ඇත  දම කාර්යයාැය පහත සඳහන් කැ ඇත  

 ළමා අපයයෝජන විළික්වීම සහ දවි එ අපයයෝජනවලට යගොකෙවන වූ ළමුන් ආැක්ෂා කිරීම හා 

ඔවුන්ට ප රකාකාැ කිරීම පිළිබඳ ජාකාක ප රකාපත්කායක්  සකස් කිරීයමි  ලා ැජයට උපයදස් දීම  

 ළමා අපයයෝජන විළික්වීම සඳහා ගත යුතු ක රියා මාර්ග පිළිබඳව ැජයට උපයදස් දීම   

 දවි එ අපයයෝජනවලට යගොකෙවනවූවන් ආැක්ෂා කිරීම සඳහා ගත යුතු ක රියාමාර්ග පිළිබඳව 

ැජයට උපයදස් දීම  

 අපයයෝජනවලින් ආැක්ෂා කැ  ලිබීමට ළමුන් සතු අයිකාවා් කම් පිළිබඳ සහ ළමා 

අපයයෝජන විළික්වීයම් ක රම පිළිබඳව දි වත් කිරීම  

 ළමා අපයයෝජන විළික්වීයම් කාර්යය සඳහා සහ දවි එ අපයයෝජනවලට යගොකෙවනවූවන් 

ආැක්ෂා කිරීම සහ ඔවුන්යප අයිීනන් ැසක ගිනීම සඳහා අදාල ැාජ හා යපෞශගලික අංශයේ යේ 

සංවිධානවල උපයදස් විමීමම  

 ළමා අපයයෝජන විළික්වීම සඳහා වූ ජාකාක ප රකාපත්කාය ඵලදායී යලස ක රියාත්මක කිරීම 

සඳහා අවශයේ  නීකාමය, පි.පාලනමය යහෝ යවනත් සංයශයේ ෝධන  එර්යශශයේ  කිරීම  

 ් යලු ආකාැ ළමා අපයයෝජනවලට අදාළ නීකා ක රියාත්මක කිරීම  එයාමනය කිරීම  

 ළමා අපයයෝජන  හා සම්බන්ධ ් යලු විමර්ශයේ න හා අපැාධ නඩු කටයුතුවල ප රගකාය  එයාමනය 

කිරීම  

 සන්නශධ ගිටුම්වල බලපෑම්වලට පාත ර වූ ළමයින් සම්බන්ධව මා ෂිකව සිලකිල්ලට ගත 

යුතු කවනණු පිළිබඳව යයොමුවීම සඳහා ක රියාමාර්ග  එර්යශශයේ  කිරීම හා ඔවුන්යප මාන් ක හා ශයේ ාරීි.ක 
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සුය් ශධිය සඳහා පියවැ ගිනීම ඇතු් ව දවි එ ළමුන්යප ආැක්ෂාව සහ ඔවුන් සමාජයට නිවත 

ඇතු්  කැ ගිනීම  

 අපැාධ පිළිබඳ විමර්ශයේ නවලට සහ අපැාධ නඩු කටයුතුවලට සම්බන්ධ ළමයින්යප ආැක්ෂාව 

හා ැසකවැ ය සඳහා, අවශයේ  අවස්ථාවලදී උචිත පියවැ ගිනීම  

 ළමා අපයයෝජන පිළිබඳව මහජන පිමිණිලි යාැ ගිනීම සහ අවශයේ  අවස්ථාවලදී න පිමිණිලි 

 එ්  බලධාි.න් යවත යයොමු කිරීම  

 ළමා අපයයෝජනවලට දයැි ව කැ  ලබන දිි වාපාැ සම්බන්ධීකැ ය සම්බන්ධයයන් 

පළාත්   සයාවලට, පළාත් පාලන ආයතනවලට හා ැාජ යනොවන සංවිධානවලට උපයදස් දීම හා 

සහය වීම   

 ළමා අපයයෝජන සම්බන්ධව ජාකාක දත්ත පදනමක් සකස් කිරීම සහ දය පවත්වායගන යාම  

 අදාළ අමාතාංශයේ  හා යවනත් ආයතනයන්යප උපයදස ්විමසා ළමුන් සඳහා ළමා ැසකවැ  

යසේවා සපයන ් යලු ආගමික හා ුල  ආයතන අධීක්ෂ ය කිරීම හා න පිළිබඳව  එයාමනය කිරීම  

 ළමා අපයයෝජන සහ ළමයින් ආැක්ෂා කිරීම හා සම්බන්ධ පර්යේෂ  පිවිත්වීම, ප රවර්ධනය 

කිරීම හා සම්බන්ධීකැ ය කිරීම  

 ළමයින්යප සුැක්ෂිතයාවය සහ ළමුන්යප අයීීනන් ආැක්ෂා කිරීම සම්බන්ධයයන් ජනතාවට 

යතොැතුවන සිපයීම සහ අධාපනය ලබාදීම  

 ළමා අපයයෝජනවලට ඇකා ඉඩ ප රස්ථා අවම කිරීම පිණිස, සංචාැක කටයුතු හා සම්බන්ධ 

් යලු අංශයේ  සමඟ සංවාදයයි  යයදීම  

 ළමා අපයයෝජන පිළිබඳ විඩමු් , සම්මන්ර  සහ සාකච්ඡා සංවිධානය කිරීම සහ න සඳහා 

පහසුකම් සිපයීම  

 ් යලු ආකාැ ළමා අපයයෝජන අනාවැ ය කැ ගිනීම හා විළික්වීම හා සම්බන්ධයයන් 

වියශශයේ  ැජයන් සහ අන්තර් ජාකාක සංවිධාන සමඟ සම්බන්ධීකැ යයන් කටයුතු කිරීම සහ යතොැතුවන 

හුවමාවන කැ ගිනීම 
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2019අවරසෂ්ධඅජනයාඅළමනඅආුක් ාඅංධිානරිෂේඅසංිබනන අවරුහ  
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2019 වසයර් දී ජාකාක ළමා ආැක්ෂක අධිකාි.ය  ක්රියාකාරී සිලසුම් 3 ක් යටයත්  ක්රියාත්මක විය  

දම සිලසුම් ජාකාක සංවර්ධන ක්රියාකාි. සිලිස්ම කවනපියල් මිලියන 49 620), 1929 පිය 24 ුලැා 

ක්රියාත්මක ළමා කෙැකථන යසේවයට අදාළ ක්රියාකාි. සිලසුම කවනපියල් මිලියන 4 250 ) සහ ළමුන් 

සඳහා වන සමාජ ආැක්ෂ  ක්රියාකාි. සිලිස්ම කවනපියල් මිලියන 8 075) ව ශයේ යයන් සඳහන් කළ 

හිකිය  

ාඅරි නමකමාඅාළඅපෘතඅරනන අසංවර්ධන අවරැසසහහන්අ-අ2019 

01 ළමනඅආුක් නවරඅිතළි හඅජනයාඅපෘතඅරයපෘතමකය  

ආයතනයේ බලතල ප්රකාැව 2019 වසයර් දී ජාකාක ළමා ආැක්ෂක අධිකාි.යේ අධක්ෂ මණ්ඩලයේ 

සහ මූල මණ්ඩලයේ අවසන් දකඟතාවය සහ අ මිකාය ලබායගන අමාත මණ්ඩලයේ අ මිකාය 

සඳහා යයොමු කළ අතැ, 2019 10 29 වන දින  අමාත මණ්ඩල අ මිකාය ලිබී ඇත   

02 යඅරීඅ නංානෂව්අ ළමනඅ ස්ාවරුණඅ මනයසාන අ සහහනඅ මන්ධෂගෝපෘතෂද්යඅ සහඅ පෘතඅර් යඅඅ

සංගඅරහ අඅ 

ශයේ  රී ලංකාව තුළ ළමා සංවර්ධන මධසථ්ානයන්ි  ජීවත්වන ළමුන්යප උපි.ම යහපත යව යවන් 

කටයුතු කිරීම අකාශයේ යින්ම විදගත් යළ  න අ ව ළමා ැසකවැ  මධස්ථාන සඳහා මාර්යගෝපයශශයේ  

සහ ප රමිකා සංග රහයක් සකස ්කිරීම ් කෙ කැ ඇත  2019 වර්ෂයේ දී ප්රමිකා සංග්රහය අවසන් යකටුම්පත 

සඳහා අමාතාංශයේ යේ කමිටුවකින් අවසන්  එර්යශශයේ  ලබාගන්නා ලදී   

03 පෘතනසමඅිබ  අමනනනවරහඅජීවර අනිරුණතනඅසංවර්ධන  හඅසහඅලිංගිාඅංනයනපෘත  හඅඅඅ 

 ංදනළඅාරුු/අතතුළමකඅිරීම. 

යමමන්න් පාසල් ප රාථමික අංශයේ යේ විෂය  එර්යශශයේ යට ජීවන  එුල තා සංවර්ධනය සහ ලිංිවක 

අධාපනයට අදාළ කවනණු ඇතුළත් කිරීමට කටයුතු කැ ඇත  යම් සඳහා අධාපන අමාතාංශයේ ය සහ 

ජාකාක අධාපන ආයතනය සහාය ලබා යදන ලදී  ප රාථමික අංශයේ යේ ගුවන උපයශශයේ කවවනන්යප ගුවන 

ුලහුණු කටයුතුවල දී යාවිත කිරීම සඳහා ඉයග ම් ඉගින්වීම් ආධාැක වශයේ යයන් වීියයෝ පට 3ක්, 

යපෝස්ටර් සහ අත් පත රිකා සකස් කැන ලදි  2019 වසයර් දී යදවන යශ්රේණියේ ගුවන උපයශශයේ කවවනන්  

සහ ජාකාක ළමා ආැක්ෂක අධිකාි.යේ  එලධාරීන්යප යාවිතය සඳහා  එර්මා ය කළ වීියයෝ 

පටයේ පිටපත් 1000 ක් මුද්ර ය කැ අවසන් කැ ඇත  
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04 හිරසිඅආපෘතදනඅතමකමකවර ාඅදීඅිතළිපෘතැිර අුමතුඅවර අමන්ධෂගෝපෘතෂද්යඅතතුළමකඅ

ංමකෂපෘතොතඅසාසඅිරීමඅ(දරුවරන්අසහහනඅමෂ ෝඅසමනජී අපෘතඅරාමනනනු) 

ශයේ  රී ලංකාව තුළ ඇකාවන ජල ගිලීම්, සුලිසුළං, නායයෑම් සහ සුනාමි තත්ත්වයන් වි එ ආපදාවක දී 

ළමයින් දිි අපහසුතාවයන්ට මුහු  යදකා  දි  දී ළමුන්යප ආැක්ෂාව සම්බන්ධයයන් දිි 

අවධානයකින් කටයුතු කිරීම අවශයේ  යළ  යම් සම්බන්ධයයන් අවධානය යයොමු කළ ජාකාක ළමා 

ආැක්ෂක අධිකාි.ය වි් න් දවනවන් සඳහා මාන් ක ප්රථමාධාැ නම් අත්යපොත සකස් කැ ඇත  2019 

වසයර්දී යමම අත්යපොත මුද්ර ය කැන ලදි  

               

05 සනමන යඅළමනඅසුරුකුම්අපෘතනඨමනනනවරඅසහහනඅරුහුු/ාරුවරන්ෂේඅමන්ධෂගෝපෘතෂද්ය  

ළමා දිවා සුැසුලම් මධස්ථානවලට අදාළ ජාකාක මාර්යගෝපයශශයේ යට සමගාමීව ළමා සුැසුලම් සහකාක 

පත ර පාශමාලාව ^NVQ Level 4&  සකස් කැ ඇත  න අ ව වෘත්ීනය ුලහුණු අධිකාි.ය (VTA)  

දිස්ත රික් 5 ක් තුළ කයකොළඹ, ක් තැ, මහ වැ, ගාල්ල  සහ කිලියනොච්චිය) යමය ් කෙ කැයි   ජාකාක 

ආධු එකත්ව හා කාර්මික ුලහුණු කිරීයම් අධිකාි.ය ^NAITA)  දිස්ත රික් 25 ම ආවැ ය වන පි.දි 

යමම පාශමාලාව ආැම්ය කැ පවත්වායගන ය  ලබයි  යමම පාශමාලාව යමොියුල් 12න් සමන්විත 

වන අතැ න සඳහා ුලහුණු අත්යපොතක් ජාකාක ළමා ආැක්ෂක අධිකාි.ය වි් න් සකසා ඇත  2019 

වසයර් දී යමම අත්යපොයත් පිටපත් 500 මුද්ර ය කැ ඇත                

06 ිරවරනඅ සුස්කුම්අ මනයසාන අ සහහනඅ වර අ ජනයාඅ මන්ධෂගෝපෘතෂද්යඅ සම් න්නෂ න්අඅ

නිනනනීන්අදැ ලවරමකඅඅිරීමඅහනඅරුහුු/අිරීමඅ 

දිවා සුැසුලම් මධස්ථාන මාර්යගෝපයශශයේ  සංග්රහයේ ් ංහල මාධ පිටපත් 3,500 ක් , දමිළ මාධ 

පිටපත් 1000 ක්, ඉංග්රී්  මාධ පිටපත් 500 ක් හා ීම ඩී තිටි 5000 ක් මුද්ර ය කැන ලදි අදිස්රික්ක 

07ක දක් දින දි වත් කිරීයම් විඩසටහන් 07ක් පවත්වන ලද අතැ න යටයත් ැාජ  එලධාරීන් 415 

දි වත් කැන ලදී   
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07 ෂදමනිත න්අහනඅගුරුවරරුන්අසහහනඅවර අන නමකමාඅශික් ණ අිතළි හඅංමකෂපෘතොතඅ

(ශික් න)අඅ 

යදමාපියන්යප හා ගුවනවවනන්යප ුලසලතා සංවර්ධනය කිරීම සඳහා අවශයේ  මඟ යපන්වීම ලබාදීම 

සඳහා ජාකාක ළමා ආැක්ෂක අධිකාි.යේ මයනෝසමාජීය නකකය වි් න් යමම අත්යපොත සකස් කැ 

අවසන් කැ ඇත  2019 වර්ෂයේ දී යමම අත්යපොත මුද්ර ය කැන ලදී   

   

 

08 පෘතනසමඅ ළමනඅ ආුක් ාඅ ා් ටුඅ ිතහිටුවීමඅ සහහනඅ වර අ 2011 17අ ංනයනපෘත අ

චෂක්රමඛ් අ නවරමකානලී අිරීම. 

ළමා ආැක්ෂක අධිකාි.ය දිස්රික් හා ප්රායශශීය  එලධාරීන්යප ද අදහස් මත උක්ත චක්රයල්තය 

යවනස් කිරීම යව වට පාසල් ළමා ආැක්ෂක කමිටු අත්යපොත සඳහා නව ප්රව තාවන් ඇතුලත් කැ 

සකස් කිරීමට යයෝජනා යකොට කායඅඩ  

09 පෘතනසමඅළමනඅආුක් ාඅා් ටුඅවරැසසහහ  

යමම වසයර්දී පාසල් ළමා ආැක්ෂක කමිටු පිි ටුවීම හා ශයේ ක්කාමත් කිරීම යටයත් පාසල් ළමා 

ආැක්ෂක කමිටු 752 ක් පිි ටුවා ඇකා අතැ, න සඳහා වන අත්යපොයති  යකටුම්පත ද සකස් කැ ඇත  

10 ජ පෘතුනුඅපෘතඅරජනඅපෘතනදාඅළමනඅආුක් ාඅවරැසසහහ අඅඅ 

යමම  විඩසටහන ් කෙ කැ  ලබන්යන් ග්රාමීය, ප්රායශශීය යල්කම් යකෝටශාස, දිස්රික් සහ ජාකාක 

ම්ටටයමන් ය  යමමන්න් ළමා ආැක්ෂාව යව යවන් කටයුතු කිරීම සඳහා බලපෑම් කළ හිකි 

ස්යළච්ඡා මහජන  එයයෝජිතයන් කණ්ඩායමක් ඇකා කිරීම ් කෙ කැයි  2019 07 01 දින අ ැාධුලැ 

දිස්රික්කයේ ප්රායශශීය යල්කම් යකෝටශාස 22 ම ආවැ ය වන පි.දි ග්රාමයසේවා වසම් 694 ක ජන 

පවුැ සාමාජිකයන් 4,177 කයප සහයාිවත්වයයන් ඉතාමත් ම සාර්ථකත්වයයන් පවත්වන ලදී  

 

11 වරැිබලිඅ ක්ෂ ේතඅර අ ආයඅරතිඅ ළමුන්අ සහඅ පෘතඅරජනවරෂේඅ ආුක් නවරඅ තහුනරුඅ ිරීෂම්අ

වරැසසහහ  

ජාකාක ළමා ආැක්ෂක අධිකාි.ය වි් න් වතු ආශයේ  රිතව ජීවත් වන ළමුන්යප සහ ප රජාවයප ළමා 

ආැක්ෂාවට සම්බන්ධ දි වත්යාවය වර්ධනය කිරීම සඳහා යමම විඩසටහන ක රියාත්මක කැයි  

2019 වර්ෂයේ දී විඩසටහන් 71 ක් පවත්වා ඇත  ප්රකාලාීනන් සංතාව 2,765 යදයනකි  
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12 යඅරිඅනංානෂව්අෂවරුළ සඅානනපෘත අආයඅරිතඅළමනඅ අආුක් ාඅවරැසසහහ අ (සි පෘතමකඅ

සුස්කුම්)අඅ 

2019 වසයර් දිස්රික්ක 13ක වාපෘකාය ක්රියාත්මක කැන ලද අතැ, න අති.න් ඉදිි.පත් කැන ලද 

ප්රජා වාපෘීනන් 07ක් සඳහා මුල ප්රකාපාදන ලබා යදන ලදී   න යටයත් වියශයේ ේෂ ළමා ආැක්ෂ  

විඩසටහන් 44 ක් පවත්වා ඇත  

                                                                  

13 ංඩුඅ වර ෂසේඅ ගැබ්ගැනීම්අ වරැළැක්වීමඅ සහහනඅ ිරසතඅරික්අ මමිහෂම්අ වරැසසහහන්අ

ාඅර ිනමකමාඅිරීම. 

ජාකාක ළමා ආැක්ෂක අධිකාි.ය අඩු වයස් ගිඅඩ ගිනීම් වළක්වා ගිනීම සඳහා වියශයේ ේෂ විඩසටහනක් 

ක රියාත්මක කැයි  2019 වසයර් දී විඩසටහන් 24 ක් ් කෙ කැ ඇත   

 

14 න නමකමාඅශික් ණ අසම් න්නෂ න්අපෘතනසමඅපෘතඅරනා් ාඅගුරුවරරුන්අරුහුු/අිරීම 

2019 වසයර් ප්රායශශීය යල්කම් යකෝටශාස 34 ක විඩසටහන් 35 ක් පවත්වන ලද අතැ, න යටයත් 

ප්රාථමික ගුවනවවනන් 2,347 ුලහුණු කැන ලදී   

 

15 ළමනඅ ආුක් නවරඅ ිතළි හඅ ජනයාඅ ංනයනපෘත අ ිබදයනපීඨ ඨඅ ගුරුඅ සිසුන්අ හනඅ ංනයනපෘත අ

ාන්ධ අම්ඩසනඅසනමනජිායින්අදැ ලවරමකඅිරීෂම්අවරැසසහහ . 

ළමා ආැක්ෂාව පිළිබඳව ජාකාක අධාපන විදාපීශ ගුවන ් සුන් හා අධාපන කාර්ය මණ්ඩල 

සාමාජිකයන් දි වත් කිරීයම් විඩසටහන් පවත්ව  ලබයි  2019 වසයර්දී විඩසටහන 8 ක් ් කෙ කැ 

ඇත  ප්රකාලාභින් සංතාව 2,099 යදයනකි  
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16 ිබදුහමපෘතයවරරුන්අදැ ලවරමකඅිරීෂම්අවරැසසහහ  

ළමා ආැක්ෂාව සම්බන්ධයයන් විකෙහල්පකාවවනන්ට දි වත් කිරීම සඳහා  විඩසටහනක් 2019 වසයර් 

ආැම්ය කැන ලදී  2019  වසයර්දී විඩසටහන් 20 ක් ් කෙ කැ ඇත  ප්රකාලාභින් සංතාව 1,106 

යදයනකි  

17 ළමනඅආුක් නවරඅිතළි හවරඅෂපෘතොලිසඅංවයනසඅිබදයනනවරනඅනිනනනීන්අදැ ලවරමකඅිරීම. 

ළමා ආැක්ෂාව සම්බන්ධයයන් යපොලිස් අයාස විදාලවල  එලධාරීන් දි වත් කිරීයම් විඩසටහන් 

් කෙ කැයි  2019 වසයර් විඩසටහන් 02 ක් ් කෙ කැ ඇත 

18 ළමනඅ ආුක් නවරඅ ිතළි හඅ ෂසෞඛ්යඅ වරිමකයා න්අ හනඅ සෂව්ච්ඡනඅ ෂසෞඛ්යඅ

ෂසේවරා න්ෂේඅදැ ලම, ආාමපෘතඅහනඅකුසනතනඅවර්ධන  අිරීෂම්අවරැසසහහ අ 

ළමා ආැක්ෂාව සම්බන්ධයයන් යසෞත ක්යෂේත රයට අදාළ වෘත්කාකයන් දි වත් කිරීම යමම 

විඩසටහන මන්න් ් කෙ කැයි  2019 වර්ෂයේ විඩසටහන් 46 ක් ් කෙ කැ ඇත  ප්රකාලාීනන් සංතාව 

1,770 යදයනකි  

19 ළමනඅආුක් නවරඅිතළි හවරඅපෘතයචනමකඅවවරදයඅඋපෘතනධිඅආ ත ෂේඅඉෂග ලමඅන  අ

වවරදයවරරුන්අදැ ලවරමකඅිරීෂම්අවරැසසහහ  

ළමා ආැක්ෂාව පිළිබඳ පශයේ ්චාත් වවද උපාධි ආයතනයේ ඉයග ම ලබන වවදවවනන් දි වත් 

කිරීම සඳහා යමම විඩසටහන ක රියාත්මක කැයි  2019 වසයර්  විඩසටහන් 01 ක් ් කෙ කැ ඇත  යම් 

සඳහා  වවදවවනන් 72 ක් සහයාිව විය  

20 ළමනඅනිවරනසවරනඅපෘතනන අංධිානරි අසහඅාන්ධ ම්ඩසන අසහහනඅරුහුු/වර 

ළමා  එවාසවල පාලන අධිකාි.ය සහ කාර්ය මණ්ඩලය දි වත් කිරීම අතවශයේ  කාර්යයන් යලස 

හඳුනාගත් ජාකාක ළමා ආැක්ෂක අධිකාි.ය යමම වසයර්දී යමම විඩසටහන ක රියාත්මක කැන ලදී  

2019 වර්ෂයේ දිස්රික්ක 25 තුළම විඩසටහන් ක්රියාත්මක කැ ඇත  

21 ස්හුනම්අනිවරනසඅසහඅසහයාඅාළඅපෘතනසමවරනඅළමයින්අසහඅාන්ධ අම්ඩසන අසහහනඅ

මෂ ෝසමනජී අරුහුු/වර 

ැසඳවුම්  එවාස සහ සහකාක කළ පාසල්වල ළමයින් සහ කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා මයනෝසමාජීය 

ුලහුණුව ලබාදීම සඳහා යමම විඩසටහන 2019 වසයර්දී ක රියාත්මක කැන ලදී  2019 වසයර් දී 

විඩසටහන් 06 ක් ් කෙ කැ ඇත  

22 පෘතනසමඅඋපෘතෂද්ය අගුරුවරරුන්අසහහනඅමෂ ෝසමනජී අරුහුු/වරඅ 

ළමා ආැක්ෂාව සම්බන්ධයයන් පාසල් උපයශශයේ න ගුවනවවනන් සඳහා මයනෝසමාජීය දි වත් කිරීයම් 

යමම විඩසටහන 2019 වර්ෂයේ ආැම්ය කැන ලදී  2019 වර්ෂයේ විඩසටහන් 02 ක් ් කෙ කැ ඇත  

උපයශශයේ න ගුවනවවනන් 110 යදයනුල දි වත් කැ ඇත   
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23 මුද්රිතඅහනඅිබදුමකඅමනනයඅවරැසසහහ අ 

ශයේ  රි ලංකාව තුළ ළමා ආැක්ෂාව තහවුවන කිරීමට අදාළ යතොැතුවන අදාළ යතොැතුවන ජනමාධ ආයතන 

හා සම්බන්ධීකැ ය යවමින් ප රජාව අතැට ැසයගන යාමට ජාකාක ළමා ආැක්ෂක අධිකාි.ය කටයුතු 

කැයි  න සඳහා විදුත් යමන්ම මුරිත මාධයයේ සහය ලබා ගිනීම, ළමා ආැක්ෂාවට අදාළ ප රවෘත්කා 

 එයළදන ජන මාධ යවත  එුලත් කිරීම හා විෂය කවනණුවලට අදාළව ප රවෘත්කා සාකච්ඡා පිවිත්වීම 

් කෙ කැයි  2019 වසයර් ැංිවි. ශ්රී ලංකා ගුවන් විකෙලියේ ගුවනදා පිළිසදැ විඩසටහන් මාලාවට ළමා 

ආැක්ෂාව සම්බන්ධයයන් ් ංහල මාධ විඩසටහන් 05 ක් සහ ශ්රී ලංකා ගුවන්විකෙලි සංස්ථාව සමඟ 

දමිළ මාධ විඩසටහන් 02ක් පවත්වන ලදි  

24 මුද්රිතඅෂමවරනම්අනි්ධමනණ අිරීම 

ළමා අපයයෝජනය වළක්වා ගිනීම සඳහා විවිධ යත්මාවන් උපයයෝගී කැ ග එමින් අත්පත රිකා, 

යපෝස්ටර්, යපොත් සහ සඟැා වි එ මුරිත ප රකාශයේ න සකස් කිරීම යම් යටයත් ් කෙ කැ  ලබයි   2019 

වසයර් මුරිත ප්රකාශයේ න 10 ක් මුද්ර ය කැන ලදි  දයමන්ම වියශයේ ේෂ අවශයේ තා සි ත ළමුන් සඳහා 

ප රකාශයේ න සකස් කිරීම යතොැතුවන හා මාධ අංශයේ ය වි් න් ් කෙ කැන ලදි  දෘශයේ ාබාධිත ළමුන් සඳහා 

යේල් ක රමය මිවන් අත්පත රකිාවක් සකස් කැ යබදා හි.න ලදී  ළමුන්ට දයැි ව සයිබර් අපැාධ අවම 

කැ ගිනීම සඳහා පත රිකා සකස් කිරීම ් කෙ කැ ඇත  

25 ළමනඅආුක් නවරඅිබ  අිතළි හවරඅපෘතනසමඅමනනයඅසමනජඅවරැසසහහ  

අපයයෝජනවලින් ළමයින් ආැක්ෂාකැ ගිනීමට අදාළ යතොැතුවන පාසල් මාධ නකක හැහා පාසල 

තුළ ප රචලිත කිරීම යමි  මූලික අැමු  යළ  2019 වසයර් විඩසටහන් 02 ක් ් කෙ කැ ඇත  

                            

26 ළමනඅයඅර් ාමකවර හඅඑෂුහිඅජනතයන්තුඅිර  අ 

 “ළමා ශයේ  රමය  එමා කැමු  නිවුම් ් ි න සිබෑ කැමු” යන යත්මාව මුල් කැ ග එමින් ළමා අපයයෝජන 

හා විවිධ සමාජ, ආර්ථික ගිට්  යහේතුයවන් වින්දිත, ආන්කාක හා අනාැක්ෂිත යාවයට පත්වූ 

ළමුන්යප අධාපන අයිකාය සුැක්ෂිත කිැ,ම  ළමයින් ශවිීනයික වින්දිතයාවයට පත්වීම අවම කිරීම 

හා ළමුන් පාසල් හිැයායම් ප රව තාවයන් අවම කිරීයම් අැමුණින් යමදිනට සමගාමිව අධාපන 



53 
 

ආධාැ ලබාදීම ් කෙ කැන ලදි  2019 වසයර් දිස්රික්ක 25 න් යතෝැාගන්නා ලද ළමුන් 2,115 

යදයනක් සඳහා අධාපන ආධාැ ලබා යදන ලදී  

 

27 ෂනෝාඅළමනඅිර   

යලෝක ළමා දිනය සිමරීම යමම වසයර්දී ් කෙ කැන ලදි  යමවැ යත්මාව වන්යන් ”සුමිතුවන දියකින් 

දිනවමු දවනවන්” යන්නයි  යලෝක ළමා දිනයට සමගාමීව දිවයියන් ් ය් ම ළමා  එවාස ආවැ ය 

වන පි.දි ුලස්තකාල යපොත් ක්ටටල යබදා දීම ් කෙ කැන ලදි  2019  වසයර්දී යලෝක ළමා දිනය යත්මා 

කැ ග එමින් දිස්රික් 25 තුළ පිි ටි ළමා සංවර්ධන මධස්ථාන කළමා  එවාස) 372 ක් සඳහා 

ුලස්තකාල යපොත් ලබාදීයම් විඩසටහනක් පවත්වා ඇත  

28 ගැහැු/අළම නෂේඅජනතයන්තුඅිර   

ගිහිණු ළමයායප ජාතන්තැ දිනය සිමරීමට යමවැ යත්මාව වූයේ ”ගිහිණු ළමයා ශයේ ක්කාමත්ය  

ඇය නතැ කළ යනොහිකිය” යන්නයි  යතොැතුවන හා මාධ නකකය වි් න් ප රවෘත්කා  එයළදනයක් 

මිවන් ප රජාව දි වත් කැන ලදි  

29 පෘතඅරද්ධය අසහඅජංගමඅෂසේවරන 

ශයේ  රී ලංකායළ විවිධ ආයතන වි් න් අධාප එක ප රදර්ශයේ න සංවිධානය කැ  ලබයි  දම ආයතන මිවන් 

ලියබන ඉල්ලීම් වලට අ ව ජාකාක ළමා ආැක්ෂක අධිකාි.යේ කාර්යයාැය සම්බන්ධයයන් 

දි වත් කිරීයම් අධාප එක ප රදර්ශයේ න ුලටි පිවිත්වීමට කටයුතු කැයි  2019 වසයර් ප්රදර්ශයේ න 06 කට 

සහයාිවවී ඇත  

                              

30 සු න් අාැපෘතාරුඅමනිත අස්ාවරුණඅතගයීම්අම්ඩසන 

සුනාමි වයසනයයි  ප රකාඵලයක් වශයේ යයන් යදමාපියන් අි මි වූ වයස අවුවනකෙ 21 ට අඩු ළමුන් සඳහා 

කිපකවන මාපිය ැසකවැ  කටයුතු, පසුවිපැම් කටයුතු හා සුයසාධන කටයුතු ් කෙ යකයර්  2019 

වසයර් අදාළ සෑම ළමයයුලම සහයාගී කැයගන කිපකවන මාපිය ඇගයීම් මණ්ඩල 06 ක් පවත්වා 

ඇත  යමි දී මා් කව ළමුන් 42ුල සඳහා අධාපන ආධාැ ලබාදීම ද ් කෙ කැ ඇත    

31 මන සිාඅෂසෞඛ්යඅෂගොස ැගීමඅසහහනඅසහ අන නදීම 

මයනෝ සමාජීය සහායන් අයේක්ෂා කැන හා අවශයේ  ළමුන් සඳහා පහසුකම් සිපයීම ් කෙ කැයි   

මයනෝසමාජීය නකකයට යසේවාවන් ලබා ගිනීම සඳහා පිමිය න ළමුන් සහ වීියයෝ සාක්ෂි පටිගත 
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කිරීම සඳහා පිමිණි ළමුන්  සඳහා ද යම් යටයත් පාසල් උපකැ  ක්ටටල ලබාදී ඇත  2019 වසයර් 

ළමුන් 223 සඳහා පාසල් උපකැ  ක්ටටල ලබාදී ඇත   

32 ිබන්ිරත, ආන්යාඅහනඅ ං නුක්ෂිතඅළමුන්අසහහනඅ මෂ ෝසමනජී අසහ අන නදීමඅ

(ිරරි අවරැසසහහ )අ 

වින්දිත, ආන්කාක හා අනාැක්ෂිත ළමුන් සඳහා මයනෝසමාජීය සහය ලබාදීයම් යමම විඩසටහන 

2019 වර්ෂයේ ආැම්ය කැන ලදි  2019 වසයර්  ප්රායශශීය යල්කම් කාර්යාල 229 ක ළමුන් 2,294 

යදයනක් සඳහා ප්රකාලාය ලබාදී ඇත  

33 ළමනඅස්ාවරුණඅෂසේවරනඅසපෘත  අළමනඅනිවරනසඅහනඅරුණයඅආ ත අ(ළමනඅසංවර්ධන අ

මනයසාන )අංධීක් ණ අිරීෂම්අවරැසසහහ  

ළමා ැසකවැ  යසේවා සපයන ් ය්  ආගමික හා ුල  ආයතන කළමා සංවර්ධන මධස්ථාන)  

අධීක්ෂ ය කිරීම හා  එයාමනය කිරීම ජාකාක ළමා ආැක්ෂක අධිකාි.ය යවත පවැා ඇත  න අ ව 

ළමා  එවාසයන්ි  ජීවත්වන ළමුන්යප උපි.ම යහපත සලස  වස් 2019 වර්ෂය සඳහා  එයමිත ළමා 

 එවාස අධීක්ෂ ය දීප වාේතව ක රියාත්මක කැන ලදී  ළමා සංවර්ධන මධසථ්ාන කළමා සුැසුලම් 

මධස්ථාන / ළමා  එවාස) 372 ක් අධීක්ෂ ය කිරීම කටයුතු ් කෙ කැ ඇකා අතැ, ළමුන් 3,000 ක් 

පම  ප්රකාලාය ලබා කායඅඩ   

34 ආපෘතදනඅාළමණනාුණ අසහහනඅනිනනනීඅරුහුු/වරඅසහඅආපෘතදනඅසහ අෂසේවරනඅ 

හදි්  ආපදා අවස්ථාවන්වල දී ළමයින් ආැක්ෂා කිරීම සම්බන්ධයයන් කටයුතු කිරීමට අධිකාි.යේ 

දිස්ත රික් හා ප රායශශීය  එලධාරීන්ට අවශයේ  දි ම ලබා දීම හා ුලසලතා සහ ආකල්ප සංවර්ධනය කිරීම 

තුළින් යමවි එ තත්ත්වයක දී ළමුන් ආැක්ෂා කැ ගිනීම යමි  අැමු යි  යමි දී දිස්ත රික්, ප රායශශීය 

 එලධාරීන් සහ ප රධාන කාර්යාලයේ  එලධාරීන් ුලහුණු කිරීම ් කෙ කැයි  2019 වසයර් විඩසටහන් 01 

ක් ් කෙ කැ ඇත  

35 මනසිාඅිරසතඅරික්අපෘතඅරගයඅසමනෂනෝච අස්සවීම්අපෘතැවරැමකවීම 

යමම ැසස්වීම් සෑම මසකම දිස්ත රික්  එලධාරීන් වි් න් දම දිස්ත රික්කය තුළම ් කෙ කැයි  දිස්ත රික් 

 එලධාි.න් සහ දිසත් රික් මයනෝසමාජීය  එලධාරීන් වි් න් ් ය් ම ප රායශශීය ළමා ආැක්ෂක  එලධාරීන් 

සමග යමම ැසස්වීම පවත්වයි  2019 වසයර් ැසස්වීම් 191 ක් පවත්වා ඇත  

36 ිරසතඅරික්අනිනනනීන්අසහහනඅාන්ධතුඅපෘතඅරගයඅසමනෂනෝච අස්සවීම්අපෘතැවරැමකවීම 

යමම ැසස්වීම් කාර්තුවකට 01 බිිවන් ් ය් ම දිස්ත රික් ළමා ආැක්ෂක  එලධාි.න් සහ ් ය් ම දිසත් රික් 

මයනෝසමාජීය  එලධාරීන් ප රධාන කාර්යාලයට කිඳවා ් කෙ කැයි  2019 වසයර් විඩසටහන් 02 ක් 

පවත්වා ඇත  

37 සැනසුම්ාුණ , ංධීක් ණ අසහඅතගුමම්අවරැසමුළු 

ජාකාක ළමා ආැක්ෂක අධිකාි.ය වි් න් ක රියාත්මක සංවර්ධන ක රියාකාරී සිලසුම්වල ප රගකාය 

 එයාමනය හා ඇගයීම ් කෙ කැයි  දමිවන් අධිකාි.යේ දිස්ත රික් හා ප රායශශීය  එලධාරීන් යවත 



55 
 

සංවර්ධන විඩසටහන් හා වාපෘකා කළමනාකැ ය සඳහා අවශයේ  ුලසලතා සංවර්ධනය ් කෙ කිරීම 

සහ විඩසටහන් සඳහා යපැ ඇගයුම් හා පසු  ඇගයුම් ක රමයළදයන්  ක රියාත්මක කැයි   පළාත් 09 

 එලධාරීන් දව  ලබන මා් ක වාර්තා තුළින්  එයාමනය සහ ඇගයීම මා් කව ් කෙ කැ  ලියඅඩ   

2019 වසයර් විඩසටහන් 07 ක් ් කෙ කැ ඇත              

38 වීිරඅළමුන්අසහඅ නචා න්අිතළි හඅංනය    

වීදි ළමුන් සහ යාචකයන් පිළිබඳ අධයනය කිරීම විදගත් කාර්යයක් යළ  දය යමම අධයනය ් කෙ 

කිරීමට මූලික කටයුතු යමම වසයර්දී ආැම්ය කැන ලදි  යමි දී දිස්ත රික් සහ ප රායශශීය 

 එලධාරීන්යගන් ප රශයේ ්නාවලියක් මිවන් යතොැතුවන ැසසක්ැ ගිනීමට කටයුතු ් කෙ කැ ඇත  

39 ිරසතඅරික්අපෘතන්ධයවරාරුවරන්ෂේඅස්සවීම් 

යමම විඩසටහන මිවන් දිස්ත රික් වශයේ යයන් ක රියාත්මක වන ැාජ සහ ැාජ යනොවන සංවිධාන අතැ 

සම්බන්ධීකැ ය ් කෙ කැයි  2019 වර්ෂයේ ආැම්ය කැන ලද නව විඩසටහනකි  2019 වසයර් යමම 

විඩසටහන් සඳහා ප්රකාපාදන යයොමු කැ ඇත  

40 ජනයාඅළමනඅආුක් ාඅ ංධිානරිෂේඅනිනඅ ෂවරබ්අ ංසිබ අ සංවර්ධන  අිරීමඅ සහඅ

ෂතොුතුරුඅෂවරබ්අංසිබ අසංවර්ධන  අිරීම. 

ජාකාක ළමා ආැක්ෂක අධිකාි.යේ  එල යවඅඩ අඩවිය www.childprotection.gov.lk සහ යතොැතුවන 

යවඅඩ අඩවිය www.youthink.lk නමින් ළමා ආැක්ෂාව පිළිබඳ යතොැතුවන ඇතුළත් යවඅඩ අඩවි 

සංවර්ධනය කිරීම ් කෙයළ   

ළමා අපයයෝජනවලින් ළමුන් ආැක්ෂා කැ ග එමින් ඔවුන්ට සුැක්ෂිත වටපිටාවක් උවනම කැ දීමට 

අදාළ යතොැතුවන දම යවඅඩ අඩවියට ළමා ි තකාමී යලස ඇතුළත් කැ ඇත  දම යවඅඩ අඩවි 

යාවත්කාලීන කිරීම ජාකාක ළමා ආැක්ෂක අධිකාි.යේ යතොැතුවන හා මාධ නකකය මිවන් ් කෙ කැ  

ලබයි   එල යවඅඩ අඩවිය යාවත්කාලීන කිරීම ් කෙ කැ ඇත   

41 ජනයාඅළමනඅආුක් ාඅංධිානරිෂේඅරුසතානන අසංවර්ධන  අිරීම. 

ළමා ආැක්ෂක විෂය ක්යෂේත රයට අදාළව විමර්ශයේ න ුලස්තකාලයක්  එර්මා ය කිරීමට අවශයේ  මූලික 

කටයුතු ් කෙ කැන ලදි   

වියශයේ ේෂයයන් අධිකාි.ය යවත පිමිය න ුලශගලයන් සඳහා ඉතා පහසුයවන් යතොැතුවන ලබා ගිනීමට 

නව ුලස්තකාල පි.ශයේ  රයක් සකස් කිරීම සඳහා සිලසුම් කිරීම 2018 වර්ෂයේදී ් කෙ කැන ලදී  යමි  දී 

ඉංජියන්වනමය කාර්යයන් පිළිබඳ මධම උපයශශයේ න කාර්යාංශයේ ය මිවන් දම බිම් සිලිස්ම සකස් කළ 

අතැ, ඉදිි. වසැවල දී යමම ුලස්තකාලය පි.ශයේ  රය සකසක්ිරීමට ද සිලසුම් කැ ඇත  

ජාකාක ළමා ආැක්ෂක අධිකාි.යට පිමිය න පර්යේෂකයන්ට,  එලධාරීන්ට සහ අධාපන 

ආයතනවල අ එුලත් ුලශගලයන්ට ළමා ආැක්ෂාව සම්බන්ධයයන් යතොැතුවන ලබා දීම හා යපොත් 

පි.ශීලනය සඳහා අවසථ්ාව ලබාදීම යමන්ම, විදාර්න්න්ට සහ පාසල් ් සු දවනදිි.යන් යවත ද 
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යතොැතුවන ලබා දීම ් කෙ කැ  ලබයි  2019 වසයර් කියවීයම් මාසය යව යවන් අධිකාි.යේ 

 එලධාි.න් සඳහා කියවීම ප්රවර්ධනය කිරීයම් විඩසටහනක් ් කෙ කැන ලදි  

42 ජ මනනයඅසම් න්ධීාුණ  

1998 අංක 50 දැ  ජාකාක ළමා ආැක්ෂක අධිකාරී පනයත් 14 කඈ) හා කජ) වගන්කා ප රකාැව 

ළමයින්යප සුැක්ෂිතතාවය සහ ළමුන්යප අයිීනන් ආැක්ෂා කිරීම සම්බන්ධයයන් ජනතාවට 

යතොැතුවන සිපයීයම් ප රධානතම මාධ වන ජනමාධ හැහා ජාකාක ළමා ආැක්ෂක අධිකාි.යේ 

පණිවුඩ සමාජගත කිරීයම් සම්බන්ධීකැ  කටයුතු යතොැතුවන හා මාධ අංශයේ ය වි් න් ් කෙ කැ  

ලියඅඩ  න අ ව විවිධ යත්මා ඔස්යසේ 2019 වර්ෂයේ දී ප රවෘත්කා  එයළදන 09 ක්  එුලත් කැ ඇත  

43 ළමනඅංපෘතෂ ෝජ අිබන්ිරත න්ෂේඅසනක්ෂිඅවීඩිෂ ෝඅපෘතටිගතඅිරීම 

ජාකාක ළමා ආැක්ෂක අධිකාි.යේ යමම වියශයේ ේස නකකය මන්න් අපයයෝජනයට යගොකෙවන වී ඇකා 

ළමයයුලයප සාක්ෂිය වීියයෝ පටිගතකැ දය අධිකැ ය යවත ඉදිි.පත් කිරීම ් කෙ කැයි  යමම 

වසයර් වීියයෝ සාක්ෂි පටිගත කිරීම් 73 ක් ් කෙ කැන ලදී  ඉල්ලීම් ලද අධිකැ  සඳහා පටිගත කළ 

සාක්ෂි පිටපත් 57ක් මුදා හිැ කායඅඩ   

44 1929අයඅරීඅනංානඅළමනඅදුුාා අෂසේවරනවර 

ජාකාක ළමා ආැක්ෂක අධිකාි.ය පනත ප රකාැව  “ළමා අපයයෝජනය පිළිබඳ මහජන පිමිණිලි යාැ 

ගිනීම සහ අවශයේ  අවස්ථාවල දී න පිමිණිලි  එ්  බලධාි.න් යවත යයොමු කිරීම” යන්න වඩාත් 

ඵලදායී සහ කාර්යක්ෂමව කිරීම සඳහා 1929 ශයේ  රී ලංකා ළමා කෙැකථන යසේවය 2010 ජූලි 22 වන දින 

ජාකාක ළමා ආැක්ෂක අධිකාි. පි.ශයේ  රය තුළ ස්ථාපිත කැන ලදී  ගාස්තු අයකිරීමකින් යතොැව පිය 24 

ුලැා ක රියාත්මකයි  2019 වසැ තුළ යමම කෙැකථන අංකයට ඇමතුම් 126,095 ක් ලිබී ඇත  යමම 

කෙැකථන ඇමතුම්වලින් 7,949 ක් පිමිණිලි වශයේ යයන් ලිබී ඇත  

45 ළමනඅංපෘතෂ ෝජ අිතළි හඅපෘතැ් ණිලි 

ළමා අපයයෝජන පිළිබඳ පිමිණිලි ලියබන ආකාැ කිි පයකි  දම ක රම පහත සඳහන් කැ ඇත  

 1929 ශයේ  රී ලංකා ළමා කෙැකථන යසේවය හැහා ලියබන පිමිණිලි   

 අධිකාි.යට පිමි  වාචිකව ඉදිි.පත් කැන පිමිණිලි  

 ලිපි මිවන් ලියබන පිමිණිලි  

 Email යහෝ සයිබර් ආයළක්ෂ ය මිවන් ලියබන යතොැතුවන  

යමම ලියබන පිමිණිලි ් යල්ල කිනමින් වියාගයට ගියනන අතැ, පිමිණිල්යල් ස්වයාවය අ ව 

වර්ග කිරීමකට ලක් යළ  යමම වසැ තුළ  ජාකාක ළමා ආැක්ෂක අධිකාි.යට ලිබී ඇකා  සමස්ත 

පිමිණිලි ප රමා ය 8,558 කි  

 

46 නීයම අා්ධතවරය න් 

අපයයෝජනයට යගොකෙවන වූ ළමුන් ආැක්ෂා කිරීම, ඔවුන්යප අයිීනන් සුැක්ෂිත කිරීම සඳහා ක්රියාමාර්ග 

ගිනීම, ළමා අපයයෝජන පිටුදිකීම සඳහා වූ නීකාමය යහෝ පි.පාලනමය යහෝ යවනත් සංයශයේ ෝධන 
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 එර්යශශයේ  කිරීම, නීකා උපයදස් ලබා දීම සහ ළමා අපයයෝජන සම්බන්ධ ් යලූ විමර්ශයේ න හා අපැාධ 

නඩු කටයුතුවල ප රගකාය  එයාමනය කිරීම හා  ට අදාළව අධිකැ යයි  යපනී ් ටීම යනාදී 

කාර්යයන් නීකා අංශයේ ය මිවන් ඉටු කැ  ලබයි  අධිකාි. පනතට අමතැව පහත පනත්වලට අදාළව ද 

කටයුතු කැයි    

2006 අංක 16 දැ  සුනාමි වියශයේ ේෂ විධිවිධාන පනත 

2005 අංක 34 දැ  ගෘහසථ් ප රචණ්ඩ ක්රියා විළික්වීයම් පනත 

2019 වර්ෂයේ දී නීකා උපයදස් ලබාදීම් යටයත් කෙැකථන මාර්ගයයන් 593 ක් සහ යසේවාලාීනන් 138 

යදයනක් අධිකාි.යට පිමි  නීකා උපයදස් ලබාගන්නා ලදී   දයමන් ම අධිකැ යේ නඩු සඳහා 

යපනී් ටීම් 24 ක් සඳහා සහයාිව වී ඇත  ැසස්වීම් 99 කට සහයාිව වී ඇත  

47 ිබෂයේ අෂපෘතොලිසඅිබම්ධය  

ළමා අපයයෝජන පිළිබඳ පිමිණිලි කිනමින් විමර්ශයේ නය කැ නීකාය  ක රියාත්මක කිරීම සඳහා ජාකාක 

ළමා ආැක්ෂක අධිකාි.යේ වියශයේ ේෂ යපොලිස් විමර්ශයේ න නකකය කටයුතු කැමින් ් ටියි  න සඳහා 24 

පිය ුලැාවට ම ක රියාත්මක වන  එලධාරීන් 34 කයගන් සිකෙම්ලත් කණ්ඩායමක් යයොදවා ඇත   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

සංවර්ධන අවරැසසහහන්අවරනඅප්රගය අඅ2019.12.31අිර අදක්වරනඅ- 

ජනයාඅසංවර්ධන අක්රි නානරිඅසැනසුම 

 

ං ල 
ංංා  

වරයනපෘතිය /ාන්ධ   මුනයඅ

ඉනක්ා  
(රු.් ) 

ලපනයඅ

ප්රගය අ

(රු.් ) 

ෂවෞයා ඉනක්ා  ෂවෞයා ප්රගය  

1 1 1 1 ජාකාක ළමා 
ආැක්ෂ  ප්රකාපත්කාය 
පිළියයළ කිරීම 
 

0 350 0 069 ප්රකාපත්කා 01 2019 10 29 දින කිබින්ට 
අ මිකාය ලිබී ඇත  
ප්රකාපත්කාය ක්රියාත්මක කිරීම 
පිළිබඳව ක්රම 
සම්පාදන යදපාර්තයම්න්තුව 

2 1 1 2 ශ්රී ලංකායළ ළමා 
ැසකවැ  මධස්ථාන 
සඳහා මාර්යගෝපයශශයේ  සහ 
ප්රමිකා සංග්රහය 

0 500 0 045 ් ංහල පිටපත් 

2000, යදමළ 
පිටපත් 1000ක් හා 
ඉංග්රී්  පිටපත් 500  
ීමඩීතිටි 1000  

ප්රමිකා සංග්රහය අවසන් කැ 
ඇත  අමාතංශයේ යේ අවසන් 
කමිටුවට ඉදිි.පත් කැ 
යයෝජනා ලබායගන අවසන්  

3 1 1 4 සාමාන ළමා 
සුවනුලම් පාශමාලාව සදහා 
ුලහුණුකවනවන්යප 
මාර්යගෝපයශශයේ ය 

0 400 0 597 පිටපත් 500 මුද්ර  කටයුතු අවසන් කැ ඇත 
කපිටපත් 500 )   

4 1 1 6 පාසල් විෂය මාලාවට 
ජීවන  එුල තා 
සංවර්ධනයට සහ ලිංිවක 
අධාපනයට අදාළ කවනණු 
ඇතුළත් කිරීම  

0 300 0 130  DVD  පිටපත් 1000 මුද්ර  
කටයුතු අවසන් කැ ඇත  

5 1 2 1 හදි්  ආපදා 
තත්ත්වයන්ි  දී 
මයනෝසමාජීය ප්රථමාධාැ 
පිළිබඳ අත් යපොත  
කමුද්ර ය)  

0 400 0 586 ් ංහල පිටපත් 

1000, යදමළ 
පිටහත් 500ක් හා 
ඉංග්රී්  පිටපත් 100    

් ංහල පිටපත් 1000, යදමළ 
පිටහත් 500ක් හා ඉංග්රී්  
පිටපත් 100 ි   මුද්ර  කටයුතු 
අවසන් කැ ඇත     

6 1 2 2 යදමවිපියන් හා 

ගුවනවවනන් පාදක කැගත් 

ධනාත්මක ශීක්ෂ  

අත්යපොත ‘ශික්ෂා’ 

1 300 1 288 ් ංහල පිටපත් 

2000, යදමළ 

පිටහත් 500ක් හා 

ඉංග්රී්  පිටපත් 

500, ීමඩීතිටි 

1000 

මුද්ර  කටයුතු අවසන් කැ 

ඇත   

7 2 1 1 2011/17 අධාපන 

චක්රයල්තය 

යාවත්කාලීන කිරීම  

0 020 0 020 චක්රයල්ත- 01  මූලික සාකච්ඡායවන් පසුව 

චක්රයල්තයේ ් කෙ කළ යුතු 

යවනසක්ම් පාසල් ළමා 

ආැක්ෂක කමිටු අත්යපොතට 

ඇතුලත් කිරීමට අවශයේ  

කටයුතු ් කෙකැ ඇත 

8 2 1 3 පාසල තුළ ළමා 

ආැක්ෂක කමිටු 

යාන්ර ය ශයේ ක්කාමත් 

කිරීමට අදාළව 

අත්යපොත් සකස් කිරීම  

0 100 0 030 අත්යපොත් 01 යකටුම්පත සකසක්ැ ඇකා 

අතැ දි  අන්තර්ගතය 

කර්තෘ මණ්ඩලයක් මිවන් 

් කෙ කැ ඇත    

 උපෘතඅඑාතුවර 3.370 2.765   
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ං ලඅ
ංංා  

වරයනපෘතිය /ාන්ධ   මුම අ

ඉනක්ා  
(රු.් ) 

ලපනයඅ

ප්රගය අ

(රු.් ) 

ෂවෞයාඅ
ඉනක්ා  

ෂවෞයාඅප්රගය  

9 2 1 4 පාසල් ළමා 

ආැක්ෂක කමිටු 

පිි ටුවීම හා ශයේ ක්කාමත් 

කිරීම 

4 000 2 689 පාසල් - 1000   752 පිි ටුවා ඇත 

 

10 3 1 1 ජනපවුැ 

ප්රජාපාදක ළමා 

ආැක්ෂක විඩසටහන 

3 000 2 537 විඩසටහන් - 22 අ ැාධුලැ දිස්කාක්කයට 

අදාල ප්රායශශීය යල්කම් 

යකෝටශාස 22 ක 4177 

යදයනක් සඳහා දි වත් 

කිරීයම් විඩසටහන් 

පිවිත්වීම  පාසල් 555 ක්  

ධනාත්මක ශික්ෂ ය 

සම්බන්ධයයන් බිත්කා 

පින්තාවන කිරීමට සඳහා 

ප්රකාපාදන යයොමු යකොට 

ඇත  

11 3 1 2 විවිලි ක්යෂේරය 

ආ්රිත ළමුන් සහ ප්රජාව 

සඳහා ආැක්ෂාව 

0 900 

 

0 648 විඩසටහන් - 40 විඩසටහන් 71 ප්රකාලාීනන්  

2765 කි 

12 3 1 3 ශ්රී ලංකායළ 
යවැළබඩ කලාපය 
ආ්රිත ළමා ආැක්ෂක 
විඩසටහන 

0 700 

 

0 448 විඩසටහන් - 13   දිස්රික් 13 ක විඩසටහන 
ක්රියාත්මක වු අතැ 
ප්රජාපාදක විඩසටහන් 07  
ක් අවසන් කැ ඇත    

13 3 1 4 අඩු වයස් ගිඅඩ 
ගිනීම් විළික්වීම සඳහා 
දිස්රික් ම්ටටයම් 
විඩසටහන් ක්රියාත්මක 
කිරීම 

0 040 0 041 විඩසටහන් 01 මුලකාළ විඩසටහන 
් කෙයකොට අවසන්   

 

14 4 1 1 ධනාත්මක 
ශික්ෂ ය 
සම්බන්ධයයන් පාසල් 
ප්රාථමික ගුවනවවනන් 
ුලහුණු කිරීම  

1 400 1 296 විඩසටහන්  20 විඩසටහන් 35 ක් අවසන් 
 ප්රකාලාීනන් 2374 යි  

15 4 1 2 විදාපීශ ගුවනවවන 
ුලහුණු කිරීම 

0 500 0 489 විඩසටහන්  06 වනහුණු කගාල්ල), වළ එයා 
කවළ එයාව), අේඩාලච්යච් එ 
කඅම්පාැ), සාි.ුලත්ත 
කගම්පහ), වනවන්ුලැ 
කැත්නුලැ), මහැගම 
කයකොළඹ), දඹයදණිය 

සාි.ුලත්ත කුලවන ෑගල), 
පස්කෙන්ැට කක් තැ)   
විදාපීශ 08ක  ගුවන් සුන් 
2099ක්   දි වත්කැ ඇත  

 උපෘතඅඑාතුවර 10.540 8.148   
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ං ලඅ
ංංා  

වරයනපෘතිය /ාන්ධ   මුම අ

ඉනක්ා  
(රු.් ) 

ලපනයඅ

ප්රගය අ

(රු.් ) 

ෂවෞයාඅ
ඉනක්ා  

ෂවෞයාඅප්රගය  

16 4 1 3 විකෙහල්පකාවවනන් 
දි වත් කිරීයම් 
විඩසටහන 

1 000 0 966 විඩසටහන් - 25 යාපනය, යමොනැාගල, 
ක් තැ, ගාල්ල, මහ වැ, 
බකෙල්ල, යකොළඔ, අම්පාැ, 
ගම්පහ, මුලකාළ, 
හම්බන්යතොට, ුලවන ෑගල, 
අ ැාධුලැ විඩසටහන් 02, 
මාතැ,  වැදලිය, මාතයල්,  
ැත්නුලැ, කෑගල්ල  
යපොයලොන්නවනව යන 
දිස්රික්ක වල  විඩසටහන් 
20 ක් ් කෙ කැන ලදී  
විකෙහල්පකාවනන්  1106 

17 4 1 5 යපොලිස් 
 එලධාරීන් ුලහුණු කිරීම 
කයපොලිස් ළමා හා 
කාන්තා කාර්යාංශයේ  
 එලධාරීන්, යපොලිස් 
යසේවාස්ථ ුලහුණු කිරීම 
 එලධාරීන් හා ජාකාක 
ළමා ආැක්ෂක 
අධිකාි.යේ  එලධාරීන්)  

0 100 

 

 

0 005 විඩසටහන් - 05 විඩසටහන් 02  ක කලුතැ/  
යපොයළොන්නවනව) 

18 4 1 6 යසෞත 
ක්යෂේරයේ වෘත්කාකයන් 
හා කාර්ය මණ්ඩල 
ුලහුණුව සඳහා ුලහුණුව 
කපවුල් යසෞත 
යසේවිකාවන් සහ 
අයනුලත්)   

0 920 0 835 විඩසටහන් - 40 දිස්රික්ක 25 ක විඩසටහන් 
46ක්   යසෞත ක්යෂේරයේ 
වෘත්කාකයන් 1770 යදයනක්  
සහයාගී විය 

19 4 1 7 පශයේ ්චාත් වවද 
උපාධි ආයතන 
වවදවවන සඳහා 
ුලහුණුව  

0 035 0 036 ුලහුණු කිරීම් 02 විඩසටහන් 01ක් ක 2019 
වර්ෂයේ දී දක් ඉල්ලීමක් 
පම ක් ලිබුණි ) 
වවදවවනන් 72ක් සහයාගී 
විය  

20 4 1 9 ළමා  එවාස පාලන 
අධිකාි.ය සහ කාර්යය 
මණ්ඩල ුලහුණුව   

1 100 

 

0 785 විඩසටහන් - 25 දිස්රික්ක 25 තුළ 
විඩසටහන් ක්රියාත්මක කැ 
ඇත  

21 4 1 12 ැසදවුම්  එවාස 
සහ සහකාක කළ පාසල් 
වල ළමයින් සහ කාර්ය 
මණ්ඩලය සඳහා 
මයනෝසමාජීය ුලහුණුව  

0 500 0 447 විඩසටහන් - 
203 

විඩසටහන්  06 

22 4 1 13 පාසල් 
උපයශශයේ න ගුවනවවනන් 
සඳහා මයනෝසමාජීය 
ුලහුණුව 

0 300 

 

0 298 විඩසටහන් - 02 විඩසටහන් 02    
කඋපයශශයේ න ගුවනවවනන්  

110) 

 උපෘතඅඑාතුවර 3 955 3 372   
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ං ලඅ

ංංා  

වරයනපෘතිය /ාන්ධ   මුම අ

ඉනක්ා  

(රු.් ) 

ලපනයඅ

ප්රගය

 අ

(රු.් ) 

ෂවෞයාඅඉනක්ා  ෂවෞයාඅප්රගය  

23 5 1 1 විදුත් හා මුරිත 

මාධ විඩසටහන 

0 420 0 495 විඩසටහන් - 02 විඩසටහන් 02    

කඋපයශශයේ න ගුවනවවනන්  

110) 

24 5 1 2 මුරිත ප්රකාශයේ න - 

යපෝස්ටර්, අත්පරිකා, 

යපොත් සහ යවනත් 

3 000 2 503 මුරිත ප්රකාශයේ න 08 මුරිත ප්රකාශයේ න 10 ක් 

මුද්ර ය කිරීම ් කෙ කැන ලදි   

25 5 1 4 වියශයේ ේෂ අවශයේ තා 

ඇකා දවනවන් සඳහා 

ප්රකාශයේ න සකස් කිරීම  

0 500 0 339 මුරිත ප්රකාශයේ න 02 සම්ුලර්  කැ ඇත 

26 5 1 5 දවනවන්ට 

දයැි ව සයිබර් අපැාධ 

මුලි ුලටා දිමීම සඳහා 

ප්රකාශයේ න සකස් කිරීම 

0 500 

 

0 500 මුරිත ප්රකාශයේ න  01 සම්ුලර්  කැ ඇත  

27 5 1 6 ළමා ආැක්ෂාව 

පිළිබඳ පාසල් මාධ 

සමාජ විඩසටහන  

0 350 0 142 පාසල් මාධ සමාජ 

- 03 

විඩසටහන් 02 පවත්වා 

ඇත 

28 6 1 1 ළමා ශ්රමයට 

දයැි  ජාකාක දිනය 

1 250 1 073 විඩසටහන් - 25 දිස්රික්ක 25න් 

යතෝැාගන්නා ලද දවනවන් 

2115 යදයනක් සඳහා  

අධාපන අධාැ ලබා යදන 

ලදී   දවනවන් 2115 යදයනක් 

29 6 1 2 යලෝක ළමා 

දිනය විඩසටහන - 

ඔක්යතෝබර් 01 

1 250 

 

0 785 විඩසටහන්  - 25 යලෝක ළමා දිනය යත්මා 

යකොට ග එමින් දිස්රික් 25 

තුළ පිි ටි ළමා සංවර්ධන 

මධස්ථාන කළමා  එවාස) 

372ක් සඳහා ුලස්තකාල 

යපොත් ලබාදීයම් 

විඩසටහන් පවත්වා ඇත 

30 6 1 3 ගිහිණු 

දවනවායප ජාතන්තැ 

දිනය - ඔක්යතෝබර් 11 

1 000 

 

0 025 ජාකාක උත්සවය ජාකාක විඩසටහන 

යනොපවත්වන ලදී    

31 6 1 4 ප්රදර්ශයේ න සහ 

ජංගම යසේවා 

0 500 0 309 ඉල්ලීම් ලියබන 

පි.දි ප්රදර්ශයේ න ුලටි 

යහෝ ජංගම ප්රදර්ශයේ න 

ුලටි ලබාදීම ් කෙ 

යකයර්  

ප්රදර්ශයේ න 06 කට සහයාිව වී 

ඇත 

 උපෘතඅඑාතුවර 8.770 6.171   
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ං ලඅ

ංංා  
වරයනපෘතිය /ාන්ධ   මුනයඅ

ඉනක්ා  

(රු.් ) 

ලපනයඅ

ප්රගය අ

(රු.් ) 

ෂවෞයාඅඉනක්ා  ෂවෞයාඅප්රගය  

32 7 1 1 වියශයේ ේෂ විමර්ශයේ න, 

් ශධි ආයළක්ෂ ය හා 

අධිකැ  කටයුතු 

3 000 2 994 ඉල්ලීම් ලියබන 

පි.දි 

වියශයේ ේෂ යපොලිස් විමර්ශයේ න 67  

වියශයේ ේෂ යපොලිස් නකකය 

මිවන් උසාවියට ඉදිි.පත් 

කිි.ම් 209 නීකා අංශයේ ය මිවන්  

උසාවියට ඉදිි.පත් කිි.ම් 94 

33 7 2 1 සුනාමි මණ්ඩල 

පිවිත්වීම 

0 200 0 163 විශවත් සාකච්ඡා - 

07 

අදාළ සෑම ළමයයුලම 

සහයාගී කැයගන කිපකවන 

මාපිය ඇගයීම් මණ්ඩල 6 ක් 

පවත්වා ඇත  

34 7 2 2 සුනාමි ආපදාවට 

පත් වූ ළමුන් සඳහා 

අධපනය සහයයෝගය 

ලබාදීම  

2 000 1 815 ළමයින් - 40 මා් කව  ළමුන් 42ුල සඳහා 

අධාපන අධාැ ලබා දී ඇත   

ළමුන් 42 

35 7 3 1 වීියයෝ සාක්ෂි 

පටිගත කිරීම සඳහා  

වින්දිත ළමයින්ට 

පහසුකම් සිලීමම   

0 250 

 

0 051 

 

ළමයින් - 200 පටිගත කිි.ම් 60 ් කෙකැ 

ඇත    

36 7 3 2 වීියයෝ සාක්ෂි 

පටිගත කිරීම සඳහා  

නඩත්තුව සහ යවනත් 

ක්රියාකාැකම් 

1 500 0 027 අංශයේ  - 05 නඩත්තු කටයුතු ් කෙ කැ 

ඇත  

37 7 4 1 අන්තර්ජාල 

ආයළක්ෂ ය විමර්ශයේ න 

0 300 

 

0 007 විමර්ශයේ න 50 විමර්ශයේ න 50 

38 7 4 2 අන්තර්ජාල 

ආයළක්ෂ ය 

නඩත්තුව සහ යවනත් 

ක්රියාකාැකම් 

0 200 0 045 නඩත්තුව   නඩත්තු කටයුතු ් කෙ කැ 

ඇත  

39 8 1 1 අපයයෝජනයට 

ලක්වූවන් දවනවන් 

පිළිබඳව අධීක්ෂ ය 

හා පසුවිපැම 

0 300 

 

0 002 විමර්ශයේ න 25 අධීක්ෂ  සහ පසුවිපැම් 

කටයුතු ් කෙ ් කෙ කැ ඇත  

40 8 1 2 වින්දිත, ආන්කාක 

හා අනාැක්ෂිත ළමුන් 

සඳහා අධාප එක හා 

යවනත් අදාල ආධාැ   

3 000 2 266 ළමයින් - 750 දිස්රික්ක 25න් 

යතෝැාගන්නා ලද දවනවන් 

2115 යදයනක් සඳහා  

අධාපන අධාැ ලබා යදන 

ලදී  දවනවන් 2115 යදයනක් 

උපෘතඅඑාතුවර 10.750 7.370  
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ං ලඅ

ංංා  
වරයනපෘතිය /ාන්ධ   මුනයඅ

ඉනක්ා  

(රු.් ) 

ලපනයඅ

ප්රගය අ

(රු.් ) 

ෂවෞයාඅඉනක්ා  ෂවෞයාඅප්රගය  

41 8 1 3 මාන් ක යසෞත 

සහාය 

0 160 0 326 ළමයින් - 300 ළමයින් 223 

42 8 1 4 වින්දිත, ආන්කාක 

හා අනාැක්ෂිත ළමුන් 

සඳහා මයනෝ සමාජීය 

සහය ලබාදීම “දිි.ය” 

විඩසටහන 

1 000 0 848 ළමයින් - 3000 ප්රායදශිය යල්කම් කාර්යාල 

229 ක ළමුන් 2294 ක් 

සඳහා ප්රකාලාය ලබා දී ඇත  

43 8 1 5 සුැසකි පියස 

නඩත්තු සහ සංවර්ධන 

කටයුතු 

0 550 0 507 නඩත්තු කටයුතු නඩත්තු සහ සංවර්ධන 

කටයුතු ් කෙ කැ ඇත  

44 8 1 6 1929 ළමා 

ආැක්ෂක කෙැකථන 

අංක නඩත්තු කටයුතු 

0 200 0 022 නඩත්තු කටයුතු නඩත්තු සහ සංවර්ධන 

කටයුතු ් කෙ කැ ඇත  

45 8 2 1 ළමා සුැසුලම් 

මධස්ථාන කCCI)  

 එයාමනය, අධීක්ෂ ය 

සහ මයනෝ සමාජීය 

සහාය ලබාදීම 

1 500 0 851 381 ළමා සුැසුලම් 

මධස්ථාන 

ළමා සංවර්ධන මධසථ්ාන 

කළමා සුැසුලම් 

මධස්ථාන/ළමා  එවාස) 

372ක් අධීක්ෂ ය කිරීම 

සඳහා කටයුත් කැ 

ඇත දවනවන් 3000 ක් පම  

ප්රකාලාය ලබා ඇත  

46 8 3 1 ආපදා 

කළම ාකැ ය 

සම්බන්ධව  එලධාරී 

ුලහුණුව හා ආපදා 

සහන යසේවා 

0 500 0 552 විඩසටහන් - 02 විඩසටහන් - 01 

47 8 4 1 මා් ක දිස්රික් 

ප්රගකා සමායලෝචන 

ැසස්වීම් 

0 900 0 662 විඩසටහන් - 300  විඩසටහන් 191 ක් 

පවත්වා ඇත  අයනක් 

විඩසටහන් වල යතොැතුැස 

වාර්තා යවමින් පවීන  

48 8 4 2 දිස්රික් 

 එලධාරීන් සඳහා 

කාර්තු ප්රගකා 

සමායලෝචන ැසස්වීම් 

0 400 0 184 විඩසටහන් 4 විඩසටහන් 02 

49 8 4 3 සිලසුම්කැ ය, 

අධීක්ෂ ය සහ 

ඇගයුම් විඩමු්  

0 981 0 453 විඩසටහන්  9 අම්පාැ දිස්රික් අමාතංශයේ  

ප්රගකාය ් කෙ කිි.ම සහ සහ 

පලාත්  07 ප්රගකාය ් කෙ කැ 

අවසන්    

උපෘතඅඑාතුවර 6.191 4.405  
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ං ලඅ

ංංා  
වරයනපෘතිය /ාන්ධ   මුනයඅ

ඉනක්ා  

(රු.් ) 

ලපනයඅ

ප්රගය අ

(රු.් ) 

ෂවෞයාඅඉනක්ා  ෂවෞයාඅප්රගය  

50 8 5 1 දිස්රික් හා 

ප්රායශශීය 

 එලධාරීන්යප 

සන් එයළදන පහසුකම් 

සිපයීම 

0 375 0 084 දිස්රික් හා 

ප්රයශශීය 

 එලධාරීන් 

යගවීම් ් කෙ කැන ලදී   

51 8 6 2 වීදි දවනවන් සහ 

ළමා යාචකයන් පිළිබඳ 

අධයනය 

0 100 0 075 අධයන - 01  දිස්රික්  එළධාරීන් 

මිවන් අධනයට 

අවශයේ  යතොැතුවන ලබා 

ගිනීමට අවශයේ  කටයුතු ් කෙ 

කැ ඇත  

52 9 1 2 ැසස්වීම්, විඩමු් , 

සාකච්ඡා සහ යවනත් 

කටයුතු  

0 204 

 

0 153 ැසස්වීම්, විඩමු් , 

සාකච්ඡා සහ 

යවනත් කටයුතු 

ැසස්වීම් 01 , සාකච්ඡා 03 

53 9 1 3 දිස්රික් 

පාර්ශයේ ්වකවනවන්යප 

ැසස්වීම් 

0 700 0 278 විඩසටහන් - 100 විඩසටහන් පවත්වා 

ඇත යතොැතුැස වාර්තා 

යවමින් පවීන  

54 9 2 1 වාර්ෂික වාර්තා, 

ක්යෂේර  එයාමන දින 

යපොත් මුද්ර ය, 

අයනුලත් ප්රකාශයේ න, ීමඩී 

හා යවනත් 

0 700 1 060 

 

වාර්ෂික වාර්තා 

මුද්ර ය,  ක්යෂේර 

 එයාමන දින 

යපොත් මුද්ර ය සහ 

ීමඩී සකස ්කිරීම 

2016 වාර්ෂික වාර්තාව 

කිබින්ට අ මිකායට 

යයොමුකැ ඇත  2017 

වාර්ෂික වාර්තාව මුද්ර ය 

සඳහා බාැ දී ඇත   2018 

වාර්ෂික වාර්තා යකටුම්පත 

අවසන්  විගනන හා 

කළමනාකැන කමිටුව 

යවත යයොමු  කිරීමට 

 එයමිත යළ    

55 10 1 1 යවඅඩ අඩවි 

යාවත්කාලීන කිරීම, 

නඩත්තුව සහ 

සංවර්ධනය 

0 300 

 

0 290 යවඅඩ අඩවි නඩත්තුව 

හා යාවත්කාලීන 

කිරීම 

නඩත්තුව සහ සංවර්ධනය 

කැ ඇත  

56 10 2 1  ුලස්තකාලය 

යාවත්කාලීන කිරීම, 

නඩත්තුව සහ 

සංවර්ධනය 

0 200 0 139 ුලස්තකාලය සඳහා 

ප්රකාශයේ න මිළදී 

ගිනීම 

නඩත්තුව සහ සංවර්ධනය 

කැ ඇත  කියවීයම් මාසය 

යව යවන් අධිකාි.යේ 

 එළධාි.න් සඳහා කියවීම 

ප්රවර්ධනය කිරීයම් 

විඩසටහනක් ් කෙ කැන 

ලදී    

උපෘතඅඑාතුවර 2.579 2.079  
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ං ලඅ

ංංා  
වරයනපෘතිය /ාන්ධ   මුම අ

ඉනක්ා  

(රු.් ) 

ලපනයඅ

ප්රගය අ

(රු.් ) 

ෂවෞයාඅ

ඉනක්ා  

ෂවෞයාඅප්රගය  

57 10 3 1 මූලධන වත්කම් 

ුලනවනත්ථාපනය හා 

විි දියුණු කිරීම 

1 565 2 057  වත්කම් ුලනවනත්ථාපනය හා 

විි දියුණු කිරීම ් කෙකැ 

ඇත 

58 10 3 2 මූලධන වත්කම්  

අත්පත් කැ ගිනීම 

0 900 

 

0 366  මූලධන වත්කම්  අත්පත් 

කැ ඇත  

59 10 3 3 කාර්ය මණ්ඩල 

ුලහුණුව 

1 000 0 666 ුලහුණු 01   ුලහුණු 02 

උපෘතඅඑාතුවර 3.465 3.089  

මුළුඅඑාතුවර 49.620 37.399  

 

සංවර්ධන අවරැසසහහන්අවරනඅප්රගය අ(2019.12.31අිර අදක්වරන) 

1929අපෘතැ අ24අරුුනඅක්රි නමකමාඅළමනඅදුුාා අෂසේවර හඅංදනළඅක්රි නානරිඅසැනසුම 
 

ං ලඅ

ංංා  
වරයනපෘතිය /ාන්ධ   මුනයඅ

ඉනක්ා  

(රු.් ) 

ලපනයඅ

ප්රගය අ

(රු.් ) 

ෂවෞයාඅඉනක්ා  ෂවෞයාඅප්රගය  

1 1 1 1  1929 කෙැකථන 

යසේවාව සමග ළමා 

අපයයෝජන පිමිණිලි 

දත්ත පශධකාය 

නකාබශධ කිරීම   

0 100 

 

0 000 යාවත්කාලීන 

කැන ලද 1929 

නකකය   

ශ්රී ලංකා යටලියකොමී 

ආයතනය සහ ීනකෂ  

ආයතනය සමග නකබශධ 

යවමින් දත්ත පශධකාය 

නකාබශධ කිරීම ් කෙ කැ 

ඇත     

2 1 2 1 - ් ය්  

අංයගෝපාංග සි ත 

යඩසක්් යටොේ පි.ගනක 

යන්ර මිලදී ගිනීම 

1 900 1 245 පි.ග ක 10   පි.ග ක 10   

3 1 2 2 - ශ්රව  

උපකැ  මිලදී ගිනීම 

ශයේ අඩද උපකැ  10   මිලදී ගන්නා ලදී 

4 1 2 3 - සර්වර් කාමැ සර්වර් කාමැ ශයේ අඩද උපකැ  05 මිලදී 

ගන්නා ලදී 

උපෘතඅඑාතුවර 2.000 1.245  
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ං ලඅ

ංංා  
වරයනපෘතිය /ාන්ධ   මුනයඅ

ඉනක්ා  

(රු.් ) 

ලපනයඅ

ප්රගය අ

(රු.් ) 

ෂවෞයාඅඉනක්ා  ෂවෞයාඅප්රගය  

5 1 3 1 - 1929 ඇමතුම් 

මධස්ථානයේ 

බුමතුවනණු මාවන කිරීම 

1 000 0 391 නව බුමුතුවනණු 01   අවසන් කැ නිත  

6 1 3 2 - සුකෙසු ආකාැයේ 

ුලටු 1929 ඇමතුම් 

මධස්ථානය සඳහා 

මිලදී ගිනීම   

ුලටු 10, අවසන් කැ ඇත  

7 1 3 3 -  එලධාි.න් 

සඳහා ැාක්ක තිනීම 

ුලඩා කබේ 15ක් 

සි ත ැාක්ක 01, 

ප්රසම්පාදනය අවසන් කැ 

ඇත  

8 1 3 4 - 1929 ඇමතුම් 

මධස්ථානය සඳහා 

ුලටි යවන් කිරීම 

ුලටි යවන් කිරීම ් කෙ කැ නිත  

9 1 4 1 - 1929 පිමිණිලි 

ඔසය්සේ 

වාර්තාවනවින්දිත 

ළමයින් සඳහා අවශයේ  

සහයයෝගය ලබා දීම 

0 250 0 000 ළමයින් 200   ුලටි 09 කට  යවන් කිරීම 

් කෙ කැන ලදී  

10 2 1 1 -  1929 කාර්ය 

මණ්ඩල සඳහා වියශශයේ  

ුලහුණුව 

1 000 1 077 ුලහුණු 01   ලමුන් හකෙනා යගන 

පසුවිපැම් කටයුතු ් කෙකැ 

ඇත 

11 2 1 2 -  1929 කාර්ය 

මණ්ඩල සඳහා 

ුලහුණු 01   වියශශයේ  ුලහුණු 01 

උපෘතඅඑාතුවර 2.250 1.468  

මුළුඅඑාතුවර 4.250 2.714  
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මුමඅළමනිබ අසංවර්ධන අවරයනපෘතිය  

හැඳින්වීම 

මුල් ළමාවිය ක්යෂේරයේ විදගත්කම හා ශ්රී ලංකායළ මුල් ළමාවිය පිළිබඳව 2014 වර්ෂයේ කැන ලද 

අධයන පදනම් යකොටයගන හඳුනාගත් අඩුපාඩු සිලකිල්ලට ග එමින් ශ්රී ලංකායළ මුල් ළමාවිය 

ක්යෂේරයේ ගු ාත්මකයාවය විි දියුණු කිරීම හා සිමට දකයසේ ලබාගත හිකි යසේවාවක් බවට පත් 

කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකා ැජය සමග යලෝක බිංුලව දකඟත්වයට පත්වීයමන් පසු මුල් ළමාවිය 

සංව¾ධන වාපෘකාය, යලෝක බිංුල මූල සහයයෝගීතාවය ඇකාව 2016 වසයර්දී ආැම්ය යකි. එ  

කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාතාංශයේ ය යටයත් ක්රියාත්මක වන යමම 

වාපෘකාය වසැ 5ක් ුලැා ක්රියාත්මක කැ  ලබන දීප වාේත වාපෘකායකි  යමවි එ වාපෘකායක් ශ්රී 

ලංකායළ යබොයහෝ කලකට ක්රියාත්මක වී යනොමිකා බිවින් යමම ක්යෂේරයේ උන්නකාය උයදසා යමය 

මහඟු අවස්ථාවක් වී ඇත  

ප්රධාන යතොැතුවන 

ක්රියාත්මක කැන ආයතන  කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන  අමාතාංශයේ ය 

    විවිලි මානව සංවර්ධන යාැය 

මුල අ ග්රහය    යලෝක බිංුලව 

මුල ආයයෝජනය   ඇ  යඩො  මි  50 

ක්රියාත්මක ප්රයශශයේ    දිවයින ුලැාම 

වාපෘකා කාලීමමාව   2016-2021  

අැමුණු 

යමම වාපෘකායේ  සංවර්ධන අැමුණු වන්යන් සිමට දක යලස මුල් ළමාවිය සංවර්ධන යසේවාවක් 

ලියබන පි.දි විි දියුණු කිරීමත් දි  ගු ාත්මකයාවය ඉහල නිංවීමත් යළ  ශ්රී ලංකායළ මුල් 

ළමාවිය යසේවාව ඉහල නිංවීම සඳහා ගු ාත්මකයාවය කළමනාකැ  කිරීම හා මුල් ළමාවිය 

සංවර්ධන යසේවයට අදාල යපැපාසල්ි  යටිතල පහසුකම් විිදියුණු කිරීම, ඉගින්වීම් හා ඉයග ම් 

අධාප එක උපකැ  ලබාදීම, මුල් ළමාවිය සංවර්ධන ගුවනවවනන් හා ගුවන සහායකයින් ුලහුණු කිරීම, 

මුල් ළමාවිය ුලහුණුකවනවන් හට විධිමත් ුලහුණුවක් ලබාදීම, මධසථ්ාන පදනම් කැගත් යසෞත හා 

යපෝෂ ය යම් යටයත් ඉටු යකයර්    
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වාපෘකායේ ප්රකාලාීනන් 

වාපෘකායේ  සෘජු ප්රකාලාීනන් වන්යන් වයස 3-5 දක්වා යපැපාසල් යන දවනවන් හා වතුකැයේ ළමා 

සංවර්ධන මධස්ථාන වල වයස 0-5 ත් අතැ දවනවන් යළ  අයනුලත් වක්ර ප්රකාලාීනන් වන්යන් මුල් 

ළමාවිය සංවර්ධන ගුවනවවනන් හා ගුවන සහායකයින්, ගුවන ුලහුණුකවනවන්, මුල් ළමාවිය සංවර්ධන 

පි.පාලකයන්, වාපෘකායේ පහසුකම් ලබන මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධසථ්ාන හා මුල් ළමාවිය 

මධස්ථානවලට ඇතුලත් වන දවනවන්යප පවුල්ය    

සංවිධාන වුහය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වාපෘකා  එලධාි. 
ක1-20) 

කළමනාකැ  සහකාැ 
ක1-4) 

කාර්යාල කාර්ය සහායක 
ක1-2) 

ි.යකෙවන 
ක1-3) 

අමාතාංශයේ  යල්කම් 

වාපෘකා අධක්ෂ 

 එයයෝජ වාපෘකා අධක්ෂ 

ුල
හු
ණු
 වි
ය
ශයේ 
ේෂ
{

 

ඇ
ග
යු
ම්
 හ
ා 
ය
ම
ය
හ
යු
ම්
 වි
ය
ශයේ 
ේෂ
{

 

ප්ර
ස
ම්
ප
ාද
න
 වි
ය
ශයේ 
ේෂ
{

 

මු
ල

 ක
ළ
ම
න
ාක
වන

 

ග
 
ක
ාධි
ක
ාරී

 

ක
ළ
ම
න
ාක
වන
 -
 ය
ත
ොැ
තු
වන
 හ
ා 

ත
ාක්
ෂ
 

 

ය
ජ

ෂ
්ශ
 ප්ර
ස
ම්
ප
ාද
න
 උ
ප
ය
ශ
ශයේ 
ක

 

උ
ප
ය
ශ
ශයේ 
ක
 -
 ඉ
ංජි
ය
න්
වන

 

ස
ම්
බ
න්
ධි
ක
ාැ
ක
 -
 ුල
හු
ණු
 

හ
ා 
ස
න්
 එ
ය
ළ
දන

 

ත
ාක්
ෂ
ණි
ක
  එ
ල
ධ
ාරී
 -
 1

 

ත
ාක්
ෂ
ණි
ක
  එ
ල
ධ
ාරී
 -
 2

 

උපයශශයේ න යසේවා 
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කාර්යයාැයන් 

වාපෘකායේ ආැම්යක පියවැ යලස දීප වාේතව මුල් ළමාවිය සංව¾ධන මධස්ථාන /යපැපාසල් 

පිළිබඳ ජාකාක සංග නයක් 2016 වර්ෂයේදී පිවිත්විණි  දම සංග නයේ මූලික දත්ත පදනම් කැ 

ග එමින් වාපෘකායේ පහත සඳහන් ක්රියාකාැකම් ් කෙව  ඇත  

 මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධස්ථානවල යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා ප්රකාපාදන 

ලබාදීම කජලය, වි් කිලි, යසල්ලම් මිකෙල, ආැක්ෂිත විට, වහලය වි එ අතාවශයේ  පහසුකම් 

විිදියුණුව සඳහා) 

 ආර්ථික අපහසුතා සි ත මුල් ළමාවිය දවනවන්යප අධාපන කටයුතු සඳහා යපැපාසල් 

ගාස්තු සහනය ලබාදීම 

 අඩු ප්රකාලාය සි ත/ ප්රකාලාය යනොලද ප්රයශශයේ  වල මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධසථ්ාන 

ස්ථාපනය කිරීම 

 පළාත් ම්ටටමින් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන සම්පත් මධස්ථාන ස්ථාපනය කිරීම 

 මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධස්ථාන සඳහා ඉයග ම් හා ඉගින්වීම් උපකැ  ක්ටටල 

ලබාදීම 

 මුල් ළමාවිය සංවර්ධනය පිළිබඳ  එයමු ුලහුණුකවනවන් ුලහුණු කිරීම 

 මුල් ළමාවිය සංවර්ධන ගුවනවවනන්ට යකටි කාලීන යසේවාස්ථ ුලහුණු විඩසටහන් පිවිත්වීම 

 මුල් ළමාවියේ දවනවන්යප යසෞත හා යපෝෂ ය පිළිබඳව යදමාපියන් සහ ගුවනවවනන් 

දි වත් කිරීම 

 ශ්රී ලංකා විවෘත විශයේ ්වවිදාලය, ජාකාක අධාපන ආයතනය හා සබැගමුව විශයේ ්වවිදාලය 

මිවන් ක්රියාත්මක යකයැන මුල් ළමාවිය සංවර්ධනය පිළිබඳ සහකාක පර/ ිේයලෝමා ුලහුණු 

පාශමාලා සඳහා සහ වියශයේ ේෂ අධාපනය පිළිබඳ ිේයලෝමා පාශමාලා හිදෑරීම සඳහා යපැ 

පාසල් ගුවනවවනන්හට ශිෂත්ව ලබාදීම  

 මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධස්ථාන ලියාපදිංචි කිරීයම් නකාබශධ ක්රමයළදයක් සිකීමම 

 මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධස්ථාන සඳහා විධිමත් අධීක්ෂ  සහ ඇගයීම් ක්රමයක් දියත් 

කිරීම 

වරතුාුෂේඅක්රි නමකමාඅවර අවරයනපෘතියඅක්රි නානුාම් 

 ළමා සංවර්ධන මධසථ්ාන ඉදිකිරීම හා අලුත්විියා කිරීම 
 ළමා සංවර්ධන මධසථ්ාන වල යසල්ලම් මිකෙල ඉදිකිරීම හා අලුත්විියා කිරීම 
 ළමා සංවර්ධන  එලධාරීන් සඳහා ජාකාක ම්ටටයම් ිේයලෝමා ුලහුණු පාශාමාලාවක් ලබාදීම 
 ිේයලෝමාධාරී ළමා සංවර්ධන  එලධාරීන් සඳහා උසස් ප්රයබෝධක ුලහුණු විඩසටහන් 

පිවිත්වීම 
 යදමාපියන් දි වත් කිරීයම් විඩසටහන් පිවිත්වීම 
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ක්රි නමකමාඅ ාු අ නදඅ ප්රනන අ සංවර්ධන අ වරැසසහහන්අ හනඅ එමඅ වරැසසහහන්වරනඅ ඉතනඅ

ෂාටිඅිබසතු ක්අසමගඅෂවෞයාඅහනඅලපනයඅප්රගය අ-අ2019 

01  මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධස්ථානවල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා ප්රකාපාදන ලබාදීම 

ෂපෘතොෂළොන් රුවරඅිරසත්රික්ා  - අයශයේ ෝක යපැපාසල, ි ඟුැක්යගොඩ යකෝටශාශයේ ය ක2018 වර්ෂය) 

යපැ      පසු 

 

 නපෘත  අිරසත්රික්ා අ-අයනන්තඅෂම්රිඅෂපෘතුපෘතනසන,  නපෘත   

යපැ      පසු 

 

 

 

 

 

 

02  මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධස්ථාන සඳහා අවශයේ  ලී බඩු හා උපකැ  ක්ටටල ලබාදීම 
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03  පළාත් ම්ටටමින්  මුල් ළමාවිය සංවර්ධන සම්පත් මධස්ථාන සථ්ාපනය කිරීම 

වර ඹඅපෘතළනතඅ-අර්ර්ව ළමා අධාපන සංවර්ධන යපැපාසල් ගුවනුලහුණු විදාලය, ුලවන ෑගල 
 

 

 

 

 

දුලණු පළාත - තයල්ගාන, යබෝයේ - යපෝශදල 

 

 

 

 

 

 

 

 

04  දිවා සුැසුලම් පහසුකම් සි ත නව මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධසථ්ාන ඉදිකිරීම 

යපොයළොන්නවනව දිස්රික්කය - ඇලහිැ - විඩ ් කෙයකයැමින් පවීන 

 

05  මුල් ළමාවියේ දවනවන්යප යසෞත හා යපෝෂ ය පිළිබඳව යදමාපියන් සහ 

ගුවනවවනන් දි වත් කිරීම 

 

 

  
 

 
  

  

 

උතුරුඅපෘතළනතඅ-අිරලිෂ ොච්චි  
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ුලහුණු විඩසටහන් පිවිත්වීම 
ුලහුණුව ලිබූ ගුවනවවනන් සඳහා ලබායදන සහකාකය 

ගම්පහ දිස්රික්කයේ ුලහුණුව ලිබූ ගුවනවවනන් කණ්ඩායමක් 

 

06  මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධස්ථාන සඳහා ඉයග ම් හා ඉගින්වීම් උපකැ  

ක්ටටල ලබාදීම 

 

 

 

   

 

 

07  මුල් ළමාවිය සංවර්ධනය පිළිබඳ  එයමු ුලහුණුකවනවන් ුලහුණු කිරීම 

 

 

 

 

 

 

08  මුල් ළමාවිය සංවර්ධන ගුවනවවනන්ට යකටි කාලීන යසේවාසථ් ුලහුණු විඩසටහන් 

පිවිත්වීම 

 

 

  

  

 

 

ුලහුණු විඩසටහන් පිවිත්වීම 

යපැපාසල් ගුවනවවනන් සඳහා විඩයපොත 
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.90 මුමඅළමනිබ අසංවර්ධන  අිතළි හඅසහයාපෘතත්ර අඩි්තෂනෝමනඅරුහුු/අපෘතනඨමනනනඅසහහනඅ

සහඅිබෂයේ අංනයනපෘත  අිතළි හඅඩි්තෂනෝමනඅපෘතනඨමනනනඅහැදසීමඅසහහනඅෂපෘතුඅපෘතනසමඅ
ගුරුවරරුන්හහඅශි යමකවරඅන නදීම. 

 

 

 

  

10  වරතුාුෂේඅළමනඅසංවර්ධන අනිනනනීන්අසහහනඅජනයාඅමමිහෂම්අඩි්තෂනෝමනඅරුහුු/අපෘතනඨනමනනනවරක්අ

න නදීම 

 

 

 

11.අළමනඅසංවර්ධන අමනයසාන අඉිරිරීමඅහනඅංලුමකවරැඩි නඅිරීම 

ෂපෘතු    පෘතසු 

 

 

21. ළමනඅසංවර්ධන අමනයසාන අවරනඅෂසමනම්අ් දුනඅඉිරිරීමඅහනඅංලුමකවරැඩි නඅිරීම 

 

 

13  ිරවරනඅසුස්කුම්අපෘතනලිානවරන්අරුහුු/අිරීම 

 

  

  

 
 

Henfold වත්ත,  වැදළිය Eildon hall වත්ත, හිටන් 
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ගාල්ල බශයශගම වෘත්ීනය ුලහුණු අධිකාි.ය මිවන් ුලහුණු කිරීම 

වරැමනවරමකතඅවරිමකතී අරුහුු/අංධිානරි අමගින්අරුහුු/අිරීම 
2019 01 01 ් ට 2019 12 31 දිනට ප්රගකාය 

ං ල 

ංංා  

වරයනපෘතිය /ාන්ධ   මුනය 

ඉනක්ා  

(රු.් ) 

ලපනයඅප්රගය අ

(රු.් ) 
ෂවෞයා ඉනක්ා  ෂවෞයා ප්රගය  ප්රයනනීනන්අ

සංඛ්යනවර අ

සහවනගීඅ හඅ

සංඛ්යනවර 

වරයනපෘතියඅාළම නාුණඅඒාා අිබසින්අක්රි නමකමාඅාු ලඅන  අවරැසසහහන්  

1 මුල් ළමාවිය 

සංව¾ධන මධස්ථාන 

පිළිබඳ ජාකාක 

සංග නය 

6.000 0.532 ජාකාක සංග න 

යදවන අදියයර් 

සංග න දත්ත 

ැසස් කිරීම 

මුල් ළමාවිය සංවර්ධන 

 එලධාරීන් සංග න දත්ත 

ැසස්කිරීම සඳහා ුලහුණු 

කිරීම හා දත්ත ැසස්කිරීම 

ආැම්ය කිරීම 

 

2 මුල් ළමාවිය 

සංව¾ධන මධස්ථාන 
සඳහා ඉයග ම් 

අධාපන උපකැ  

ක්ටටල සිපයීම 

58.000 55.550 ඉයග ම් 

අධාපන 

උපකැ  ක්ටටල 

1,500ක් 

යබදාහිරීම  

ඉයග ම් අධාපන 

උපකැ  ක්ටටල 1,496ක් 

යබදාහිරීම  

ළමුන් 

29,920ක් 

3 වාර්ෂික ළමා 

සංවර්ධන ඇගයීම් 

පිවිත්වීම සඳහා මුල් 

ළමාවිය සංවර්ධන 

මධස්ථාන වලට 

සහාය දීම 

10.000 3.910 ඇගයීම් උපකැ  

ක්ටටල 1,540ක්  

මධස්ථාන 834ක ඇගයීම 

් කෙකිරීම 

 

4 ආර්ථික අපහසුතා 

සි ත පවුල්වල අවුවනකෙ 

3-5 වයයසේ දවනවන් 

සඳහා මුල් ළමාවිය 

සංවර්ධන මධස්ථාන 

ගාස්තු සහන සිලීමම 

65.000 104.070 යපැපාසල් 

දවනවන් 8,300  

යපැපාසල් දවනවන් 

12,377කට ගාස්තු සහන 

ලබාදී ඇත   

 

5 මුල් ළමාවිය 

සංවර්ධන 

මධස්ථානවල 

යටිතල පහසුකම් 

සංවර්ධනය සඳහා 

ප්රකාපාදන ලබාදීම 

375.000 531.730 

 

මුල් ළමාවිය සං  

මධස්ථාන 

1,700ක පහසුකම් 

විිදියුණු කිරීම 

 

යතෝැාගත් මුල් ළ සං  

මධස්ථාන 1,668ක් සඳහා 

ප්රදානය ලබාදී ඇත  

කජලය, වි් කිලි, යසල්ලම් 

මිකෙල, ආැක්ෂිත විට, වහලය 

වි එ අතාවශයේ  පහසුකම් 

විිදියුණුව සඳහා) 

මුල් ළ සං  

මධස්ථාන 

1,668ක 

් ටින 

ළමුන් 

33,360ක්  

6 

 

 

පළාත් 9 ි  මුල් 

ළමාවිය සංවර්ධන 

සම්පත් මධස්ථාන 

ස්ථාපනය කිරීම 

 

18 000 - මුල් ළමාවිය 

සංවර්ධන සම්පත් 

මධස්ථාන 3 

 

 මධස්ථාන 2ක විඩ 

කටයුතු අවසන් කැ 

ඇත  කදුල  හා වයඹ 

පළාත් මධස්ථාන) 

 උතුවන පළාත් 

මධස්ථානයේ ඉදිකිරීම් 

කටයුතු අවසන් යවමින් 

පවීන  

 මධම පළායත් 

මධස්ථානයේ, පළාත් 

සයා අැමුදල් මිවන් 

් කෙයකයැන ඉදිකිරීම් 

කටයුතු ් කෙයවමින් 

පවීන  

 

 උපෘතඅඑාතුවර 532.000 695.792    
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ං ල 

ංංා  

වරයනපෘතිය /ාන්ධ   මුනය 

ඉනක්ා

  (රු.් ) 

ලපනයඅ

ප්රගය අ

(රු.් ) 

ෂවෞයා 

ඉනක්ා  

ෂවෞයා ප්රගය  ප්රයනනීනන්අ

සංඛ්යනවර අ

සහවනගීඅ හඅ

සංඛ්යනවර 

7 අඩු ප්රකාලාය සි ත/ 

ප්රකාලාය යනොලද 

ප්රයශශයේ  වල මුල් 

ළමාවිය සංව¾ධන 

මධස්ථාන ඉදිකිරීම 

60 000 1.780 මුල් ළමාවිය 

සංව¾ධන 
මධස්ථාන 12 

 වැදළිය, 

හඟුැන්යකත 

මධස්ථානය 

ඉදියකයැමින් පවකා  

ළමුන් 

8 මුල් ළමාවිය 

සංව¾ධන  එයමු 
ුලහුණුකවනවන් ුලහුණු 

කිරීම 

9.000 4.360  එයමු 

ුලහුණුකවනවන් 

250 

මුල් ළමාවිය සංව¾ධන 

 එයමු ුලහුණුකවනවන් 

111ක් ුලහුණු කැ ඇත 

 

 එයමු 

ුලහුණුකවනවන්  

111ක් 

9 යපැපාසල් 

ගුවනවවනන්/ ගුවන 

සහායකයින් සඳහා 

යකටි කාලීන 

ුලහුණුවක් ලබාදීම 

24.000 57.710 යපැපාසල් 

ගුවනවවනන්/ 

ගුවන 

සහායකයින් 

7,600 

යපැපාසල් ගුවනවවනන්/ 
ගුවන සහායකයින් 

9,412ක් ුලහුණු කැ 
ඇත  

 

යපැපාසල් 
ගුවනවවනන්/ 
ගුවන 
සහායකයින් 

9,412 
කළමුන් 

188,240) 

10 යදමාපියන් දි වත් 
කිරීයම් විඩසටහන් 
පිවිත්වීම 

12.000 12.770 විඩසටහන් 

1,200 
විඩසටහන් 1,365ක් 
පවත්වා ඇත   

යදමාපියන් 

68,250ක් 
දි වත් කැ 
ඇත   

11 යපැපාසල් ගුවනවවනන් 
යව යවන් මුල් 
ළමාවිය සංව¾ධන 
සහකාකපර/ිේයලෝමා 
පාශමාලා සඳහා 
ශිෂත්ව ලබාදීම 

12.000 5.440 යපැපාසල් 
ගුවනවි.යන් 
325ක් 
පාශමාලා 
අවසන් කිරීම  

යපැපාසල් ගුවනවි.යන් 
10ක් ජාකාක අධාපන 
ආයතනයේ ුලහුණුව 
සම්ර්ර්  කිරීම හා 
ඉකාි. 333ක් යපැපාසල් 
ගුවනවවනන් පාශමාලාව 
හිදෑරීම  

යපැපාසල් 
ගුවනවි.යන් 
343ක් 

කළමුන් 6,860) 

12 පි.පාලන  එලධාරීන් 
සඳහා වූ සම්මත මුල් 
ළමාවිය සංවර්ධනය 
පිළිබඳ ුලහුණුව 

1.000 - විඩසටහන් 
6ක් 

- - 

13 යපැපාසල් ගුවනවවනන් 
සඳහා කාලීන 
අන්තර්ක්රියා සඳහා 
සහායදීම  

3.000 0.260 විඩසටහන් 50 විඩසටහන් 06 යපැපාසල් 
ගුවනවවනන් 
415ක් 

කළමුන් 8,300) 

14 යපැපාසයලන් 
පාසලට ් සුන් පිවිීමම 
පිළිබඳ ප්රාථමික 
ගුවනවවනන් 
යපළගිස්වීයම් 
විඩසටහන 

6.000 0.010 විඩසටහන් 25 යමම විඩසටහන 
වාපෘකාය මිවන් 
ක්රියාත්මක කැ  
යනොලියඅඩ  

- 

15 මුල් ළමාවිය 
සංවර්ධන ක්යෂේරයේ 
යතොැතුවන 
කළමනාකැ  
පශධකායක් ස්ථාපිත 

කිරීම  (MIS) 

4.000 

 

 

 

1.620 පශධකාය 
ක්රියාත්මක යළ 

දත්ත ඇතුලත් කිරීම 
70%ක් ් කෙකැ ඇත  

ප්රායශශීය 
යල්කම් 
කාර්යාල කමුල් 
ළමාවිය 
සංවර්ධන 
 එලධාරීන්) 

331  

 උපෘතඅඑාතුවර 131.000 83.950    
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ං ල 

ංංා  

වරයනපෘතිය /ාන්ධ   මුනය 

ඉනක්ා

  (රු.් ) 

ලපනයඅ

ප්රගය අ

(රු.් ) 

ෂවෞයා 

ඉනක්ා  

ෂවෞයා ප්රගය  ප්රයනනීනන්අ

සංඛ්යනවර අ

සහවනගීඅ හඅ

සංඛ්යනවර 

16 පළාත් වශයේ යයන් මුල් 
ළමාවිය සංවර්ධන 
මධස්ථාන ලියාපදිංචි 
කිරීයම් පශධකායක් 
ස්ථාපිත කිරීම 

3.00 0.54 පළාත් 9 ක් පශධකාය සිකීමම 
සඳහා උපයශශයේ කයුල 
යතෝැායගන ඇත  

- 

17 පළාත් ම්ටටමින් 
සමාජ විග න හැහා 

ප්රජා  එයාමන, ඇගයීම් 
හා අධීක්ෂ ය 

2.00 - පළාත් 6ක 
් කෙකිරීම 

උපයශශයේ   
ආයතනයක් 
යතෝැාගිනීම 
් කෙයවමින් පවීන  

- 

18 දිවා සුැසුලම් 
පාලිකාවන් ුලහුණු 
කිරීම 

- 8.17 - පාලිකාවන් 369ක් 
වෘත්ීනය ුලහුණු 
අධිකාි.යේ සහ ජාකාක 
ආධු එකත්ව සහ 
කාර්මික ුලහුණු කිරීයම් 
අධිකාි.ය යටයත් 
ුලහුණු යවමින් පවීන  

පාලිකාවන් 
369ක් 

කළමුන් 7,380) 

19 යමයහයුම් කටයුතු 
සඳහා වියදම් 

132.00 91.09  -  - - 

උපෘතඅඑාතුවරඅ-අවරයනපෘතියඅ

ාන්ධ නන  

800.000 879.542    

 

ං ල 

ංංා  

වරයනපෘතිය /ාන්ධ   මුනය 

ඉනක්ා

  (රු.් ) 

ලපනයඅ

ප්රගය අ

(රු.් ) 

ෂවෞයා 

ඉනක්ා  

ෂවෞයා ප්රගය  ප්රයනනීනන්අ

සංඛ්යනවර අ

සහවනගීඅ හඅ

සංඛ්යනවර 

වරතුාුෂේඅක්රි නමකමාඅවර අමුමඅළමනිබ අසංවර්ධන අවරයනපෘතියඅක්රි නානුාම්අ(වරැිබලිඅමන වරඅසංවර්ධන අවනු අසමග) 

1 වතුකැයේ මුල් 
ළමාවිය සංව¾ධන 
මධස්ථාන ඉදිකිරීම 

254 00 203 060 වතුකැයේ 
මුල් ළමාවිය 
සංව¾ධන 
මධස්ථාන 
75  

වතුකැයේ මුල් ළමාවිය 
සංව¾ධන මධස්ථාන 3 
ක් ඉදිකැ ඇත  
මධස්ථාන 45ක විඩ 
කටයුතු ් කෙයවමින් පවීන  

ළමුන් 960 

2 වතුකැයේ මුල් ළමාවිය 
සංව¾ධන මධස්ථාන 
විිදියුණු කිරීම 

72 000 44 830 මධස්ථාන 
39ක් 
විිදියුණු 
කිරීම 

මධස්ථාන 40ක් විි 
දියුණු කැ ඇත 

ළමුන් 800 

3 වතුකැයේ මුල් 
ළමාවිය සංව¾ධන 
මධස්ථානයන් සඳහා 
යසල්ලම් මිකෙල 
ඉදිකිරීම 

12 000 12 890 යසල්ලම් 
මිකෙල 42ක් 
ඉදිකැ ඇත  

යසල්ලම් මිකෙල 35ක් 
 එම කැ ඇත  

ළමුන් 700  

4 වතුකැයේ මුල් ළමාවිය 
සංව¾ධන මධස්ථාන 
වල යසල්ලම් මිකෙල 
පහසුකම් විිදියුණු 
කිරීම 

10 500 8 820 යසල්ලම් 
මිකෙල 42ක් 
විි දියුණු 
කිරීම  

යසල්ලම් මිකෙල 38ක් 
විි දියුණු කැ ඇත  

ළමුන් 760 

 උප දකතුව 348.500 269.600    
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ං ල 

ංංා  

වරයනපෘතිය /ාන්ධ   මුනය 

ඉනක්ා

  (රු.් ) 

ලපනයඅ

ප්රගය අ

(රු.් ) 

ෂවෞයා 

ඉනක්ා  

ෂවෞයා ප්රගය  ප්රයනනීනන්අ

සංඛ්යනවර අ

සහවනගීඅ හඅ

සංඛ්යනවර 

5 වතුකැයේ මුල් 
ළමාවිය සංවර්ධන 
සම්පත් මධස්ථාන 
2ක් ඉදිකිරීම 

9 00 - ගාල්ල හා 
හිටන් 
ප්රයශශයේ යන්ි  
මධස්ථාන 
2ක් ඉදිකිරීම 

මධස්ථාන 2 
ඉදිකිරීයම් විඩ කටයුතු 
් කෙයවමින් පවීන  

 

6 වතුකැයේ ළමා 
සංවර්ධන  එලධාරීන් 
සඳහා ිේයලෝමා 
ුලහුණු ලබාදීම 

8 00 12 88 ළමා 
සංව¾ධන 
 එලධාරීන් 
150ක් ුලහුණු 
කිරීම 

ළමා සංව¾ධන 
 එලධාරීන් 160ක් 
ුලහුණු කිරීම ුලහුණු කැ 
ඇත  

 එලධාරීන් 160 
කළමුන් 3,200) 

7 වතුකැයේ 
ිේයලෝමාධාරී ළමා 
සංව¾ධන  එලධාරීන් 
සඳහා උසස් ප්රයබෝධක 
ුලහුණුවක් ලබාදීම 

2 50 5 21 විඩසටහන් 
7  

විඩසටහන් 7ක් 
පිවිත්වීම 

 එලධාරීන් 233 

කළමුන් 4,660) 

8 වතුකැයේ යදමාපියන් 
දි වත් කිරීයම් 
විඩසටහන් 
පිවිත්වීම 

3 50 2 59 විඩසටහන් 
350  

විඩසටහන් 474ක් 
 එමකැ ඇත   

යදමාපියන් 

21,042 

9 වතුකැයේ පි.පාලන 
 එලධාරීන් සඳහා වූ 
සම්මත මුල් ළමාවිය 
සංවර්ධනය පිළිබඳ 
ුලහුණුව 

2 00 3 95  එලධාරීන් 
500ක් 

 එලධාරීන් 493ක්  එලධාරීන් 
493ක් 

10 වතුකැයේ ළමා 
සංවර්ධන ඇගයීම් 
පිවිත්වීම සඳහා ළමා 
සංවර්ධන මධස්ථාන 
වලට සහාය දීම 

1 50 - මධස්ථාන 
300ක් 

මධස්ථාන 315ක්  

11 යමයහයුම් කටයුතු 
සඳහා වියදම් 

25 00 37 87 -  - - 

එාතුවරඅ-අවරැිබලිඅමන වරඅසංවර්ධන අ

වනු  

400.00 332.10   

මුළුඅඑාතුවරඅ-අවරයනපෘතිය  1,200.00 1,211.642   
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ශ්රී ලංකා කාන්තා කාර්යාංශයේ ය 

දික්ම 

 ශ්රී ලාංකික ජන සමාජය උයදසා ීනක්ෂ  ,සංයළදී  හා විශයේ ්වාසයයන් යුතු කාන්තා පැුලැක් 

 එර්මා ය කැන ජාකාක ආයතනය බවට පත්වීම  

යමයහවැ 

 ් ය බුශධිය ද ශයේ ක්කාය ද උපි.ම හා යහපත් යලස යාවිතා කැමින් ස්වශයේ ක්කායයන් 

අභියයෝගයන්ට මුහු  යදන ශ්රී ලාංකීය කාන්තා පැුලැක් සඳහා උචිත පි.සැයක්  එර්මා ය 

කිි.මට විධිමත් සංවිධාන ැාමුවක් ඔස්යසේ සිලසුම් සහගත වු දි වත් බව ලබා යදමින් ් කෙ 

යකයැන සමාජීය හා ආර්ථික බලගින්වීම මන්න් ැාජ ප්රකාපත්ීනන්ට අ ූලලව කාන්තා 

අභිවෘශධිය උයදසා ක්රියාත්මක වන ජාකාක යාන්ර ය බවට පත්වීම  

ප්රධාන කාර්යයාැය 

1. ශ්රී ලාංකීය කාන්තාවන් ආර්ථික වශයේ යයන් ද සමාජීය වශයේ යයන් ද බල ගින්වීම සඳහා  සුකෙසු 

විඩ සටහන් හා වාපෘකා හඳුනා ගිනීම, සිලසුම් කිරීම, ක්රියාත්මක කිරීම සහ ඇගයීම  

2. ් යලුම වයස් පැාසවල කාන්තාවන්යප සුවියශයේ ේෂිතා හඳුනායගන ඔවුන් උචිත පි.දි ැය්ට 

සමස්ත සංවර්ධනයේ යකොටස්කවනවන් කිරීම සඳහා විඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම   

3. කාන්තාවන්වීම  එසාම ඔවුන් මුහු යදන සමාජීය කෙෂ්කැතා මඟ හිැවීම සඳහා විඩසටහන් 

ක්රියාත්මක කිරීම  

4. සමාජයේ වියශයේ ේෂ යහේතුන්  එසා විවිධ පීඩාවන්ට මුහු යදන කාන්තාවන් අැයයා වියශයේ ේෂ 

විඩසටහන් ක්රියාත්මක කිි.ම   

5. සමස්ත කාන්තා පැුලයර් දි ම, ුලසලතා සහ ආකල්ප ඉහළ තලයකට නංවාලීම සඳහා 

විඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම   

6. කාන්තාවන්ට දකම සංවිධානයක් තුළ ක්රියාත්මක වීම සඳහා (Smooth Functioning) 

ප්රජාමූල ම්ටටයම් ් ට ජාකාක තලය දක්වා කාන්තාවන් දකම ජාලයක් තුළ සංවිධානගත 

කිරීම  
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ආයතන සංවිධාන වුහය 

ආයත එක කාර්යය මණ්ඩලය 

සංවර්ධන  එලධාි. (18) 

ව එතා සංවර්ධන  එලධාරී ක3 ) 

ව එතා සංවර්ධන යක්ෂ්ර සහකාැ ක1 ) 

උපයශශයේ න  එලධාරී ක1) 

උපයශශයේ න සහකාැ ක2) 

කළම ාකාැ යසේවා  එලධාි. (2) 

ුලස්තකාල සහකාැ (01) 

කාර්යාල කාර්ය සහයක (3) 

 

 

 

යක්ෂ්ර  එලධාි.න් 

 

 

 

 

 

 

 

අ
ධ

ක්
ෂ
 

ක
ාන්
ත
ා 
ක
ාර්
ය
ංශයේ 
ය

සහකාැ 
අධක්ෂ  

සහකාැ 
අධක්ෂ

සහකාැ 
අධක්ෂ  

සහකාැ 
අධක්ෂ  

ව එතා සංවර්ධන  එලධාි. (337) 

උපයශශයේ න  එලධාි. (10) 

උපයශශයේ න සහකාැ  එලධාි. (224) 

සහන යසොයුි.ය (123) 

මධස්ථානය කාර්ය මණ්ඩලය 

ැසකවැ  මධස්ථානය පාලිකා (01)  

ැසකවැ  මධස්ථාන සහකාැ පාලිකා (01) 

ැසකවැ  මධස්ථාන ි.යකෙවන ක01) 

උපයශශයේ න මධස්ථානය තුළ කාර්යාල කාර්ය සහයක  
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කාන්තා සංවිධාන ජාලය යගොඩනිගීම  

 

 

 

පාදක ප්රකාපත්කා :-  

 කාන්තා ප්රඥේකාය ක්රියාත්මක කිි.ම  

 “කාන්තාවන්ට දයැි  ් ය් ම ආකාැයේ ම යවනස්යකොට සිලකීම පිටු දිකීයම් සම්මුකාය 

කCEDAW) අ ව කටයුතු කිරීම   

 දක්සත් ජාීනන්යප සංවිධානය මිවන් 2017 වසයර්දී ඉදිි.පත් කැ ඇකා කාැසැ සංවර්ධන 

අභිමතාර්ථ කS.D.G) 17 ි   1 වන ඉලක්කය වන දි.ද්රතාව දි  සෑම ආකාැයකින් ම සෑම 

ති එන් ම අවසන් කිරීම    

 කාැසැ සංවර්ධන අභිමතාර්ථ කS.D.G)  - 5 වන ඉලක්කය වන ස්ත්රී ුලවනෂ සමාජයාවය 

අත්පත් කැගිනීම හා කාන්තාවන් හා ගිහිණු ළමයින් බලගින්වීම  

 ගෘහසථ් ි ංසන විළක්වීයම් පනත ක්රියාත්මක කිරීම  ස්ත්රී ුලවනෂ සමාජයාවය පදනම් කැගත් 

ි ංසනයන් විළික්වීයම් ජාකාක ක්රියාකාරී සිලිස්ම බලාත්මක කිරීම.  

 ගෘහමූලික කාන්තාවන් සවිබල ගින්වීම සඳහා වූ ජාකාක ක්රියාකාරී සිලිස්ක්රියාත්මක කිරීම.  

 

 

 

 

කාන්තා 
කාර්යය 
සංවිධාන

(වසම් 
ම්ටටමින් )

12613

ප්රා යශශීය
කාන්තා 

බලමණ්ඩල 
(ප්රායශශීය
ම්ටටමින්)

315

දිස්රික් 
කාන්තා
බලමණ්ඩ
ල (දිස්රික්
ම්ටටමින්)

24
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2019අප්රනන අසංවර්ධන අවරැසසහහන් 

කාන්තාවන් සමාජීය හා ආර්ථික වශයේ යයන් සවිබල ගින්වීම, ගෘහමුලික කාන්තාවන් සවිබලගින්වීම, 

් යලු ක්යෂේර තුල කාන්තාවන්යප ශිල්පීය හා අගය දාම සංවර්ධනය, ස්ත්රීුලවනෂ සමාජයාවය පදනම් 

වූ ි ංසනය විළික්වීම , මයනෝ සමාජීය උපයශශයේ නය , කාන්තා සහයාිවත්වය සහ සමානාත්මතාවය 

අත්පත් කැ ගිනීම යන ප්රධාන අංශයේ යන් යටයත් ශ්රී ලංකා කාන්තා කාර්යාංශයේ ය විඩසටහන් 

ක්රියාත්මක කිරීම ් කෙ කැයි. 

 

01. ානන්තනවරන්අආ්ධථිාඅවරයෂ න්අසිබ නඅගැන්වීම 

1.1 ‘ිරරි අමංෂපෘතත’’ වරැසසහහ  

ශ්රී ලංකාව ුලැා වි් ැ ් ටින වවසායක කාන්තාවන් තම ප්රයශශයේ යට ආයළණික යශශීය සම්පත් 

ඇසුි.න් ආර්ථික වටිනාකමකින් යුත් යාණ්ඩ සහ යබෝග  එෂ්පාදන යකයැි  යයොමු කිරීම හා ආර්ථික 

සවිබල ගින්වීයම් ස්වයං ැසකියා වාපෘකා සවිමත් කිරීයම් අැමුණින් යමම විඩ සටහන ක්රියාත්මක 

යකයර් 

 

  

 

                       

 

                                                                                             

 

1.2අිබෂද්යගතවීමහඅංෂ්තක්ෂිතඅානන්තනවරන්අසදහනඅිබාමපෘතඅආදන ම්අඋමකපෘතනද අවරැසසහහ . 

කාන්තාවන් ැසකියා සඳහා වියශශයේ ගත වීයමන් දවනවන් අනාැක්ෂිත වීම, දවනවන්ට මවයප යසයනහස  

ලබාදීම යමන්ම වියශශයේ යන්ි  ඔවුන් මුහු පාන විවිධ ි ංසනයන් විළක්වීයම් අැමුණින් දම 

කාන්තාවන්  එවස තුලම ැඳවමින්  ස්වයං ැසකියාවන්ි   එැතවීමට යමම විඩසටහන මන්න් 

අවස්ථාව සලසා ඇත   

ුලඩා ළමුන්  හා පාසල් යන වයයසේ දවනවන් යහේතුයවන් වියශශයේ ගතවීමට යනොහිකිවු කාන්තාවන් 

දි වත් කැ ඔවුන් අති.න් ස්වයං ැසකියා ගතවීමට කිමිත්තක් දික්වු කාන්තාවන්යප වාපෘකා 

අති.න් යතෝැාග  ලබන වාපෘකා සඳහා දක් වාපෘකායක් යව යවන් වන 25,000/- බිිවන් ආධාැ 

මුදලක් ලබායශ   

2019.08.30 දින තලාව ප්රායශශීය 

යල්කම් යකෝටශාසයේ දිි.ය මංයපත 

විඩසටහන යටයත් අත්යන්ර යැදිපිළි 

 එෂප්ාදන වාපෘකාය 

2019 07 01 දින මඩු ප්රායශශීය යල්කම් 

යකෝටශාසයේ දිි.ය මංයපත විඩසටහන 

යටයත් තල් යකොළ ආ්රිත   එෂ්පාදන 

පිළිබද ුලහුණුව හා අමුද්රව ලබාදීම 
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ගඟ ඉහළ යකෝැළය ප්රායශශීය  යල්කම් යකෝටශාසයේ 2019 12 31   දින  ආැම්ය කැන ලද  ුලුල්  

සහ ද්  පාලන වාපෘකා සහ යකටි කෑම සිකීමයම් වාපෘකාය   

1 3 වරතුාුෂේඅානන්තනවරන්අආ්ධථිාඅවරයෂ න්අසිබ නඅගැන්වීම 

වතුකැයේ කාන්තාවන් සඳහා ඵලදායි අකායර්ක ආදායම් මාර්ග හකෙන්වා දීම හා නව අයලවියපොළ 

අවස්ථා ඇකා කිරීම සඳහා ශිල්පීය දි ම ලබාදීම , වවසායකත්ව ුලහුණුව හා වාපෘකා ආධාැ 

ලබාදීම යමම විඩසටහන යටයත් ක්රියාත්මක යකයර්   

1.4 සුිබෂයේෂීඅ ෂහේතුන්අ මතඅ සමනජඅ සංෂව්දීතනවර අ ංහි් අ  හඅ ානන්තනවරන්අ අ ආ්ධථිාඅ හනඅ සනමනජී අඅ

වරයෂ න්අසිබ නඅගැන්වීමඅ-අ“ිරිබ හඅංරුතක්”අවරැසසහහ  

අප අතැම ් ටින යමයතක් අවධානය යනොලිබූ  සුවියශයේ ේ  යහේතූන් මත සමාජ සංයළදීතාවය අි මි වූ 

කාන්තාවන්  ආර්ථික හා සාමාජීය  වශයේ යයන් සවිබල ගින්වීම සඳහා ‘’දිවියට අවනතක්’’ විඩසටහන 

ක්රියාත්මක යළ    

බන්ධනාගාැගතවන කාන්තාවන්  එදහස් වීයමන් පසු  නිවත බන්ධනාගාැගත වීම වළක්වාලීමට,  

දීර්ඝ කාලයකට ් ැගත වන ස්වාමි ුලවනෂයින්යප  බිි.න්දෑවවනන්ට පවුයල් ආර්ථිකය යගොඩනංවා 

ගිනීමට හා  අප අමාතාංශයේ යට පිමි  යහෝ කෙක්ගි එවිලි වශයේ යයන් ලිව තව දව  ලබන ඉල්ලීම් 

සඳහා ආධාැ ලබා දීම යන ඉලක්ක කණ්ඩායම් 3 සඳහා යම් යටයත් ප්රකාලාය ලබා යද  ලියඅඩ  

1 5අ ආ නධිතඅ ානන්තනවරන්අ ආ්ධථිාඅ හනඅ සනමනජී අ වරයෂ න්අ සිබ නඅ ගැන්වීම- නි මුඅ වරයනපෘතිය -අ

“ත හඅිරරි ක්අ-අුහහඅසිබ ක්” 

ආබාධිත කාන්තාවන්  සාමාජීය හා ආර්ථික වශයේ යයන් බලගන්වා  ැය්ට සංවර්ධනයට දායක 

කැග එමින් ඔවුන්ටද යමක් කළ හිකි පිි.සක් යලස සමාජ ගත කිරීයම් කාලීන අවශයේ තාවය මත  

2019 වසයර්දී  යමම වාපෘකාය ආැම්ය යකි.ණි  ආබාධිත කාන්තාවන්  කාන්තාවන් 39 ක් සඳහා 

යමම වර්ෂයේදී ප්රකාලාය ලබා දී ඇත  

1.6 ෂවරළහෂපෘතොනඅපෘතද ම්අාුඅගමකඅසමජනතී අානන්තනඅනි පෘතනද අගම්මන අවරැසසහහ . 

ශ්රී ලංකාව තුළ වි් රී පවකාන කාන්තා සංවිධාන ජාලය උපයයෝගී කැ ග එමින් න න ප්රයශශයේ  වලට 

ආයළණික සම්පත් හා සාම්ප්රදායික කර්මාන්ත ආදිය යයොදා ග එමින්, යශශීය වාවසායිකාවන් බිි  
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කැ ඔවුන් සවිබල ගින්වීම උයදසා 2019 වසයර් දී යමම වාපෘකාය ක්රියාවට නංවන ලදී  යමමන්න් 

යවළඳයපොල අැමුණු යකොටගත් විවිධ  එෂ්පාදන දිි. ගින්වීම අයේක්ෂාව විය  

න යටයත් බීැ්  යර්න්ද වාපෘකා, ධාන වර්ග පිටිකැ ඇඹරීම, අත්යන්ර යැදිපිළි  එෂ්පාදන ආදී 

කාන්තා  එෂ්පාදන ගම්මාන වාපෘකා මන්න් , ප්රකාලාීන කාන්තාවන් ස්වයං ැසකියා ගන්වන ලදී    

1.7 චක්රී අණ අවරැසසහහ  

 ශ්රී ලංකා කාන්තා කාර්යාංශයේ ය යටයත් ලියාපදිංචි කාන්තා කාර්ය සංවිධානවල අඩු ආදායම්ලාීන 

සාමාජිකාවන් ආර්ථික වශයේ යයන් සවිබල ගින්වීම සඳහා ඔවුන් වවසායකයින් යලස වාපාැ 

ක්යෂේරයට යපළඹවීම සහ උනන්කෙ කැවීම සඳහා චක්රීය  ය යයෝජනා ක්රමය 6% යපොළී අ පාතයක් 

යටයත් ක්රියාත්මක කැ  ලබන දක් ප්රකාලාභි එයුලට වන  5000 00 ් ට උපි.මය 30,000 00 ක  ය 

 එුලත් කැ  ලබයි  2019 වර්ෂයේ ප්රකාලාභි එයන් 482 යදයනුල සඳහා  ය  එුලත් කැ ඇත  

1.8අංෂ්තක් නඅණ අවරැසසහහ  

ශ්රී ලංකා කාන්තා කාර්යාංශයේ ය හා නකාබශධව කෘෂිකර්ම සංවර්ධනය සඳහා වන ජාතන්තැ අැමුදල 

කIFAD)  ි  මුල ප්රකාපාදන මත වියළි කළාපීය ජීවයනෝපායන් සඳහා සහාය වීයම් වාපෘකාය යටයත් 

බකෙල්ල, යමො ැාගල, ුලවන ෑගල හා අ ැාධුලැය යන දිස්රික්ක 4 ි  ප්රායශශීය යල්කම් යකෝටශාශයේ  

50 ක යමම විඩසටහන ක්රියාත්මක යකි.ණි  

 යමම  ය විඩසටහන අවසන්වුවද දි  ුලර්  අධීක්ෂ ය, යමයහයවීම හා ප්රගත වාර්තාකැ ය 

කාන්තා කාර්යාංශයේ ය මන්න් ් කෙ කැ  ඇත  යමම  ය විඩසටහ එන් ලබාදී ඇකා මු්   ය මුදල වන  

මිලි  52 625 ක් වන අතැ චක්රීය වී ඇකා මු්  මුදල ආසන්න වශයේ යයන් වන මිලි 169 ක් බවට පත්වී ඇත  

යම් වන විට 10,000 කට ආසන්න ප්රමා යක් ස්වයං ැසකියාවල  එයුතුව ඇත  

1.9අවරනිතනඅයක්යඅපෘතද ම 

ග්රාමීය කාන්තාවන් සහ ඔවුන්යප පවුල්වල සාමාජිකයන්යප ුලර්  දායකත්වයයන් යුක්තව  

ඔවුන්යප ඉතුවනම් ගම තුලම ැඳවා තබා ග එමින් කාන්තාවන් සවිබල ගින්වීම, නායකත්වය හා  

මුදල් පාලනය පිළිබඳ  හිකියාවන් ඇකා කිරීම  යන අැමුණු යපැදිි.ව  2002 වසයර්දී  ආැම්ය කැන 

ලද අතැ යම් වන විට දිස්රික්ක 9 ක, ප්රායශශීය යල්කම් යකෝටශාස 21 ක ව එතා ශයේ ක්කා සු්  මූල 

ශයේ ාතා 56 ක් ක්රියාත්මක යළ  ඉන් 34 ක් සක්රීය ම්ටටයම් පවීන  අක්රීය ම්ටටයම් පවකාන ශයේ ා ාත 22න් 

ශයේ ාතා 15 ක් වගකීයමන්  එදහස් කැ යම් වන විට ඈවැ කැ ඇත  

ව එතා ශයේ ක්කා සු්  මුල ශයේ ාතා සඳහා  නීතා ූලල මුල පදනමක් සකස් කැ ගිනීම සඳහා සමුපකාැ 

හා අයන්තැ යවළඳ අමාතංශයේ ය යටයත් සාකච්ජා කැ පළාත් සමූපකාැ සංවර්ධන 

යදපාර්තයම්න්තුයළ සමුපකාැ සමිකා යලස  ලියාපදිංචි කිරීම අදාළ  මුලික කටයුතු ් කෙ කැ ඇත   
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යම් වසයර් දී ුලවන ෑගල දිස්රික්කයේ හා ැත්නුලැ දිස්රික්කයේ  සක්රීය ම්ටටයම් පවකාන ව එතා 

ශයේ ක්කා සු්  මුල ශයේ ාතා අදාල පළාත් සමුපකාැ සංවර්ධන යදපාර්තයම්න්තු හා දක්ව  එතා ූලලව 

ලියාපදිංචි කිරීමට අදාළ  මුලික කටයුතු කැ ඇත  

 

1.10අානන්තනඅාන්ධ අසංිබනන අහනඅානන්තනඅ නඅම්ඩසනඅයක්යමමකඅිරීෂම්අවරයනපෘතිය අඅ 

ශ්රී ලංකා කාන්තා කාර්යාංශයේ ය යටයත්  ලියාපදිංචි කාන්තා කාර්ය සංවිධාන හා කාන්තා බල මණ්ඩල 

සාමාජිකාවන් ආර්ථික වශයේ යයන් සවිබල ගින්වීම උයදසා  යමම විඩසටහන ක්රියාත්ම යකයර්  

සාමුි ක වාපෘකා යලස ක්රියාත්මක යමම විඩසටහන යටයත් දක් වාපෘකායක් සඳහා සාමාජිකාවන් 

10 යදයනුල සම්බන්ධ වු අතැ වාපෘකා 5 ක් ආැම්ය කැන ලදී  දක් වාපෘකායක් සඳහා වන  

200,000 00 බිිවන් ලබා යදමින් කාන්තාවන් 50 යදයනක් වාපෘකා ගින්වීම ් කෙවිය   

 ් යමන්කා ආ්රිත  එෂ්පාදන වාපෘකාය  - ගයන්වත්ත 

 යකෝමාි.කා වගාව   - ුලත්තලම 

 පාවහන්  එෂ්පාදනය   - කාස්සමහාැාම 

 පාපි්   එෂ්පාදනය   - ඉඹුල්යේ 

  බකාක්  එෂ්පාදනය   -අුලැ  
 

02 .අගිහමුලිාඅානන්තනවරන්අසිබ නඅගැන්වීම. 
 

2.1 ගිහලපලිාඅානන්තනවරන්අසහහනඅසවර ංඅස්ිර නඅංවරසානඅතයඅිරීම  

යමම විඩසටහන මන්න් ැසකියා විැි ත ගෘහමූලික කාන්තාවන් සඳහා ආදායම් උත්පාදන අවස්ථා 

හඳුන්වාදීම හා වාපෘකා ගින්වීම තුළින් ඔවුන්යප ආදායම් ම්ටටම ඉහළ නිංවීම ් කෙ යකයර්   

2.2 වරැන්දඹුඅ ානන්තනවරන්අ හනඅ ගිහමුලිාඅ ානන්තනවරන්අ සිබ නඅ ගැන්වීෂම්අ ජනයාඅ මනයසාන  අ

(ිරළිෂ ොච්චි )අ 

කිළියනොච්චිය දිස්රික්කයේ කැච්චි ප්රායශශීය යල්කම් යකෝටශාසය තුල 2015 වසයර් යනොවිම්බර් 13 

දින යමම ජාකාක මධස්ථානය පිි ටුවා ඇත  

යමය ආැම්ය කිරීයම් ප්රධාන අැමු  වූයේ යුශධයයන් වින්දඹු වූ ් යලු ජන යකොටස්වල කාන්තාවන් 

හා ඔවුන්යගන් යියපන්නන්හට වියශයේ ේෂ ැසකවැ  ක්රමයක් හකෙන්වාදීමය  දිනට යමම මධසථ්ානය 

මන්න් උතුවන පළායත් වි් ි. ් ටින වින්දඹු හා ගෘහ  මූලික කාන්තාවන් සවිබල ගින්වීම සඳහා 

ශයේ ක්කාමත් ැාජ යාන්ර යක්  ස්ථාපිත කැ ඇත  

3.අසි ලුඅක්ෂ ේත්රඅතුනඅානන්තනවරන්ෂේඅශිමපීඨ  අහනඅංග අදනමඅසංවර්ධන  . 

3.1 ආදන ම්අඋමකපෘතනද අමන්ධගඅසදහනඅෂපෘතළඹවීෂම්අරුහුු/අවරැසසහහ  

අඩු ආදායම්ලාීන කාන්තාවන්යප ආර්ථික ශයේ ක්කාය විිදියුණු කිරීම සහ වවසායිකාවන් යලස තම 

වාපාැ පවත්වායගන යාමට අවශයේ  මඟ යපන්වීම, දි ම සහ ුලසලතාවය ලබාදීයම් අැමුණින් 

යමම විඩසටහන ක්රියාත්මක යකයර්  ශ්රී ලංකා කාන්තා කාර්යාංශයේ යයන් ක්රියාත්මක ් ය් ම චක්රීය හා 
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අයේක්ෂා  ය  විඩසටහන්  සහ යවනත්  ය විඩසටහන් වන වින්දඹු සහ ගෘහමූලික කාන්තාවන් 

ආර්ථික වශයේ යයන් සවිබල ගින්වීම, වියශශයේ ගතවන කාන්තාවන් සඳහා විකල්ප ආදායම් උත්පාදන, 

මාර්ග හඳුන්වි දීම, දිි.ය මංයපත ආදී වාපෘකා සාර්ථක  කැ ගිනීමට අවශයේ  කළම ාකැ  දි ම 

යමි දී ලබා යද  ලබයි  

3.2 තමකමකවරඅහනඅිබකුු/ම්අාළමණනාුණඅරුහුු/අවරැසසහහ  

 යමම විඩසටහන ක්රියාත්මක කිරීම තුලින් කාන්තා  එෂ්පාදනවල ගු ාත්මක බව වර්ධනය කිරීම හා 

යශශීය හා වියශශීය යවළඳයපොළ සමඟ තැඟකළ හිකි ගු ත්වයයන් උසස ් තත්ත්වයයන්  හා 

ආකර්ශයේ ණීය ඇසුවනමක් සි ත යාණ්ඩ  එෂ්පාදනය කිරීමට අවශයේ  ුලහුණුව , මග යපන්වීම  සහ ස්වයං 

ැසකියාවට අදාලව උපකැ   ලබාදීම යමම විඩසටහන ක්රියාත්මක කිරීයම් ප්රධාන අැමු යි  

3.3 වරිමකතී අරුහුු/අවරැසසහහ අ(උපෘතසාන ාඅෂසේවරනඅරුහුු/අපෘතනඨමනනනවර) 

කාන්තාවන් සඳහා සම්ප්රදායික ුලහුණු පාශමාලාවන යගන් ඔඅඩබට යගොස ් පවකාන ැසකියා 

යවළඳයපොළට සි.ලන පි.දි නව ුලහුණු පාශමාලාවක් යලස යමය හකෙන්වා දිය හික   

ජාකාක ආධු එකත්ව හා වෘත්ීනය ුලහුණු අධිකාි.යේ සහයයෝගයද ලබා ග එමින් ුලවන ෑගල, 

අ ැාධුලැය, ැත්නුලැ දිස්රික්කයන්ි  ැසකියා විැි ත වයස අවු  18-55 අතැ කාන්තාවන් සඳහා 

යමම ුලහුණු විඩසටහන ක්රියාත්මක කැ ඇත  පාශමාලාව  අවසානයේ NSE L-2 සහකාකය 

පිි.නියම්   

  

04.අ ානන්තනවරන්අ සමනජී අ වරයෂ න්අ සිබ නඅ ගැන්වීමඅ සහඅ අ ානන්තනඅ සහවනගිමකවර අ

වරැඩිිරීම. 

4.1 ානන්තනඅනි පෘතනද අප්රද්ධය  අහනඅංෂනිබෂපෘතොළ 

ශ්රී ලංකා කාන්තා කාර්යාංශයේ යේ ලියාපදිංචි කාන්තා කාර්ය සංවිධානවල සමාජිකාවන්යප 

 එෂ්පාදනවල ගු ාත්මකයාවය  වර්ධනය කිරීම, දකතුකළ අගය ඉහළ නිංවිමට කාන්තාවන් 

දිි.ගින්වීම,  එර්මා  හා  එෂ්පාදන සඳහා ප්රදර්ශයේ නාත්මක යවළඳයපොළක් ඇකා කිරීම හා 

වවසායකත්ව අත්දිකීම් හුවමාවන කැ ගිනීම යන  අැමුණු යපැදිි. කැ ග එමින් ජාකාක, දිස්රික් හා 

ප්රායශශීය යල්කම් යකෝටශාස ම්ටටමින් අයලවි ප්රවර්ධනය සඳහා යමම විඩසටහන ක්රියාත්මක 

යකයර්  

2019 වර්ෂයේදී දිස්රික්  හා ප්රායශශීය ම්ටටමින් අයලවියපොළ පිවිත්වීම, අ ැාධුලැ ජාකාක 

 එෂ්පාදන ප්රදර්ශයේ නය හා යපොළ පිවත්වීම  සහ යවළඳ යපොළක් පිවිත්වීමට  අවශයේ  යවළඳ ුලටි හා 

ුලඩ ලබාදීම ් කෙ කැ ඇත  
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4.2 පෘතනරිසරිාඅ සංචනුාඅ ා්ධමනන්ත අ ආශ්රිතඅ ානන්තනවරන්අ ආ්ධථිාඅ වරයෂ න්අ සිබ නඅ ගැන්වීමඅ හනඅ

වරයනපෘතනරිාඅප්රඡනවරඅසම අංමකදැකීම්අහුවරමනරුවර 

පාි.සි.ක සංචාැක කර්මාන්තය ආ්රිත කාන්තාවන් ආහාැ තාක්ෂ ය , ගු ාත්මක බව, ඇසුවනම් 

පිළිබඳ දි වත් කිරීම මන්න් සංචාැක කර්මාන්තය ආ්රිත යවළඳයපොළ ැසකියා අවස්ථා ලබාදීම 

අැමුණින් වවසායකත්ව සංවර්ධන ුලහුණු විඩසටහන්  හා අත්දිකීම් හුවමාවන විඩසටහන් 

පවත්වන ලදී  

05.අසරීඅරුරු අසමනජවනවර අපෘතද ම්අ හඅහිංස  අවරැළැක්වීම. 

5.1අසරීඅරුරු අසමනජවනවර අමතඅපෘතද ම්අ හඅහිංස  අවරැළැක්වීමඅසහහනඅදැ ලවරමකඅිරීෂම්අවරැසසහහ  

ස්ත්රී ුලවනෂ සමානාත්මතාවය ලගාකැ ් යලු කාන්තාවන් සහ ගිහිණු ළමුන් සවිබල ගින්වීම යමම 

විඩසටහයන් ප්රධාන අැමු  වී ඇත  ස්ත්රී ුලවනෂ සමාජයාවය මත පදනම්වූ ි ංසනය විලික්වීමට 

අදාල ප්රකාපත්කා සහ නීකා පිළිබඳ දි වත් කිරීම, ි ංසනවලට මුහු යදන අවස්ථාවලදී යසේවා 

ලබාගිනීමට යයොමුවිය යුතු ආයතන සහ යසේවාවන් පිළිබඳ දි වත්යාවය ලබාදීම, කාන්තාවන්ට 

දයැි  ි ංසන විළික්වීම සඳහා පිි.මි පාර්ශයේ වයේ දායකත්වය ලබා ගිනීම, දවනවන්ට හා 

කාන්තාවන්ට ආැක්ෂිත පි.සැයක්  එර්මා ය කිරීම සහ න සඳහා පියා සතු වගකීම තහවුවන කිි.ම, 

යහපත් ධනාත්මක පවුල් සබඳතාවක්  එර්මා ය කිි.ම යනාදී වශයේ යයන් දි වත් කිරීයම් විඩසටහන්  

යමම විඩසටහන තුළ අන්තර්ගත යළ    

5.2 ස්ාවරුණඅමනයසාන අසක්රී වරඅපෘතවරමකවරනෂග අ නම 

ලිංිවක හා ගෘහස්ථ ි ංසනය හා තිනිත්තන් යවළදාමට ලක්වන කාන්තාවන් දයින් විළික්වීම සහ 

දිනටමත් දයසේ පීඩනයට ලක් වී ඇකා කාන්තාවන් ඉන් මුදවාගිනීම සඳහා අවශයේ  මඟයපන්වීම සහ 

ැසකවැ ය ලබාදීම පිණිස සුකෙසු ආයත එක වුහයක් පවත්වායගන යාම ශ්රී ලංකා කාන්තා 

කාර්යාංශයේ ය වි් න් ් කෙකැ  ලියඅඩ  

යම් යටයත් වින්දිත කාන්තාවන්ට හා දවනවන්ට තාවකාලික නවාතින්, මාන් ක යසෞතය ප්රකාකාැ, 

උපයශශයේ නය, නීකාමය මඟ යපන්වීම ආහාැ,යබයහත් හා ඇකෙම් සිපයීම, අවශයේ  කාන්තාවන්ට 

ඔවුන්යප අධාපන ම්ටටමට සුකෙසු ැසකියා සඳහා යයොමු කිරීම, ස්වයං ැසකියා  ශිල්පීය ුලහුණු ලබාදීම, 

බිඳු  පවුල් සංස්ථාව යළි යගොඩනිංවීම, ැසකවැ  මධස්ථාන යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය යමි දී 

් කෙ කැ  ලබයි  

ැසකවැ  මධස්ථාන නඩත්තුව සඳහා වන මිලි  11 173  කාන්තා සවිය  හා දිි.ය කාන්තා ප්රකාපාදන 

යටයත් වියදම් යකොට ඇත.  ශ්රී ලංකා කාන්තා කාර්යාංශයේ ය  වි් න් පවත්වා යගන ය  ලබන 

ැසකවැ  මධස්ථාන හා 2019 වර්ෂයේ යසේවාවන් කෙන් කාන්තාවන්යප විස්තැ පහකාන් දක්වා ඇත  

කමු්  යසේවාලාභින් සංතාව වින්දිත කාන්තාවන් 219 , දවනවන් 140 කි) 
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දිස්රික්කය 2019 වර්ෂයේ යදසිම්බර් දක්වා 
ැසකවැ ය ලිබු සංතාව  

පි.පාලනය කැ  ලබන ආයතනය 

යකොළඹ  වින්දිත කාන්තාවන් 37 
දවනවන් 28 

පි.පාලන වියදම් 
අමාතංශයේ ය වි් න් දැ  අතැ පි.පාලනය කාන්තා 
පිි ට )Women in Need ) ආයතනයට පවැා ඇත  මාතැ වින්දිත කාන්තාවන් 37 

දවනවන් 20  

මඩකලුලව වින්දිත කාන්තාවන් 46 දවනවන් 32  

ගම්පහ 
)මීි.ගමක  

වින්දිත කාන්තාවන් 04 දවනවන් 02  පි.පාලන වියදම් අමාතංශයේ ය වි් න් දැ  අතැ 
යගොඩනිිවල්ල බස්නාි ැ පළාත් සයාව සතුයි  

යාපනය වින්දිත කාන්තාවන් 36  දවනවන් 32 පි.පාලන වියදම් 
අමාතංශයේ ය වි් න් දැ  අතැ පි.පාලනය යාපනය 
සමාඡ ක්රියාකාි. මධස්ථානයට )Jaffna Social Action 
Center) පවැා ඇත   

මුලකාළ වින්දිත කාන්තාවන් 61 දවනවන් 30 

 

6. මෂ ෝසමනජී අඋපෘතෂද්ය  අසහඅසමන නමකමතනවර අංමකපෘතමකඅාුඅගැනීම. 

6.1 උපෘතෂද්ය අමනයසාන අපෘතවරමකවරනෂග අ නමඅහනඅ සමකතුවර 

පීඩාවට පත්වු කාන්තාවන්ට හා ළමුන්ට මයනෝවිදාත්මක උපයශශයේ නය ලබායදමින් ඔවුන් 

උපයශශයේ න යසේවා ලබා ගතහිකි ුලශගලයින් සහ ආයතන යවත යයොමු කිරීම යමම විඩසටහයන් 

ප්රධාන අැමු  යළ   

ැය්ට වත්මන් අවශයේ තාවයන්ට ගිලයපන පි.දි අමාතාංශයේ ය මන්න් සිපයයන උපයශශයේ න යසේවාව 

කාර්යක්ෂමව හා ගු ාත්මකයාවයයන් ඉහළ අගයක පවත්වායගනයාම සඳහා දිස්රික් ම්ටටමින් 

මධස්ථාන 13 ක  උපයශශයේ න  එලධාි.න් 10 ද ප්රායශශීය ම්ටටමින් ළමා හා කාන්තා සංවර්ධන 

නකකවල උපයශශයේ න සහකාැ  224 ද ක්රියාකාරී වී ් ටියි  

6.2 “ජීිබත හඅංරුණැමනක්”අඋපෘතෂද්ය අවරැසසහහ අ 

ග්රාමීය කාන්තාව මයනෝ සාමාජීය වශයේ යයන් සවිබල ගින්වීම සහ සමාජය තුල පවකාන මයනෝසමාජීය 

ගිට්  විසඳීම යමම විඩසටහයන් ප්රධාන අැමු  යළ  

 ළමා යපෝෂ ය , ළමා මාන් ක උපයශශයේ නය , පවුල තුළ අන්තර් ුලශගල සබඳතාවය වර්ධනය, 

වියදස්ගත කාන්තාවන් සි ත පවුල්, අවදානම් සහගත දවනවන් ් ටින පවුල් හා බිකෙ  පවුල් ආ්රිත 

දවනවන් ැසකබලා ගන්නන් සඳහා වු මාන් ක යසෞතය උපයශශයේ නය පිළිබඳ දි වත් කිරීම හා 

උපයශශයේ නයට යයොමුවිය යුතු අවස්ථා හඳුන්වාදීම යමම විඩසටහන යටයත් ් කෙ යකයර්    

6.3අජනයාඅඋපෘතෂද්ය අසැමරුම්අිර  ක්අපෘතැවරැමකවීමඅමඟින්අඋපෘතෂද්ය  අිතළි හඅදැ ලවරමකඅිරරිම. 

අධාත්මික සංවර්ධනය, මාන් ක  යැෝග හා සමාජ වියැෝධි ක්රියා අවම කිරීම, ප්රජාවන් අැමුණු කැා 

ලඟාවීම  සඳහා ආත්ම විශයේ ්වාසය වර්ධනය, ප්රධාන සමාජ ගිට්  තුළින් පින නන්න උප ගිට්  අවම 

වීම, උපයශශයේ න  එලධාි.න් වෘත්කාය වශයේ යයන් බල ගින්වීම හා අයනෝන සබඳතා යගොඩනින්ම 

‘‘අවනය ෝදය’’  උපයශශයේ න සඟැාව පළ කිරීම මන්න් මාන් ක යසෞත දි ම ලබාදීම යමි  

අයේකෂිත ප්රකාඵලයි  
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07. ජනතයන්තුඅඅානන්තනඅිර අඅඅජනයාඅඋමකසවර  
 

2019 03 08 දිනට යයකෙණු ජාතන්තැ කාන්තා දිනය යව යවන්  ජාකාක උත්සවයට අමතැව  ට 

සමගාමීව අ ැාධුලැ දිස්රික්කයේ ප්රායශශීය යල්කම් යකෝටශාශයේ  22ක සුවනාි. සායන 22 ක් 

කාන්තාවන් 961 ක යප යසෞත ප්රවර්ධනය උයදසා පවත්වා ඇත  දයමන්ම ජාකාක උත්සවයට 

සමගාමීව යකොළඹ දිස්රික්කයේ 2019 03 01 දින කාන්තා හඩ අවදි කිි.යම් පා ගමනක් 1000 කට 

අධික කාන්තා සහයාිවත්වයයන් පවත්වන ලදී  

දයමන්ම අ ැාධුලැ දිස්රික්කයේ කාන්තා බල මණ්ඩල වවසායක කාන්තාවන් බලගින්වීම සඳහා 

සම්මාන හා සහකාක පර පිි.නිමීමක්ද  ජාකාක උත්සවයේදී ් කෙ කැන ලදී  

 ට අමතැව ජාකාක උත්සවයට සමගාමීව උත්සව පි.ශ්රය තුල කාන්තා  එෂ්පාදන ඇතුලත් අයළවි 

ුලටි 100කින් යුතු යවළඳ යපොළක් පවත්වන ලදී  දයසේම අ ැාධුලැ මහජන ක්රීඩාංග යේ දී 

2019 03 07 දින ශ්රී ලංකා යුධ හමුදා කාන්තා බලකායේ කාන්තා යසබළියන්යප සුවනවිවනකම් විදහා 

දක්වමින් ඉදිි.පත් කැන ලද පිැෂු්ට සංදර්ශයේ නය සහ උත්සව පි.ශ්රය තුල පවත්වන ලද යුධ හමුදා 

වියශයේ ේෂ ප්රදර්ශයේ න ුලටිය සිමයප ් ත්ගත් අංගයක් විය  

08. මනනයඅහනඅප්රචනුණඅඅහනඅරුසතානන අපෘතවරමකවරනෂග අ නම 

 

ශ්රී ලංකා කාන්තා කාර්යාංශයේ ය තුළින් සලසන ලබන යසේවාව පිළිබඳ සමාජය දි වත් කිරීම, විවිධ 

ක්යෂේර ඔස්යසේ කාන්තාවයප දි ම හා ආකල්ප වර්ධනය හා කාන්තාවන්ට හා ළමුන්ට ි තකාමී 

මාධ සංස්කෘකායකට යයොමු කිරීම, කාර්ය මණ්ඩලයේ දි ම යාවත්කාලීනව පවත්වා යගන යාම 

යන අැමුණු සි තව ුලස්තකාලය පවත්වා යගන යාම, “කාන්තා සවිය” සඟැාව සිකීමම, අත්පරිකා 

සහ සහකාක පර මුද්ර ය හා ප්රචාැ  කටයුතු යම් යටයත් ් කෙ කැයි  

09. ජපෘතන්අජනතයනන්තුඅසහෂ ෝගීතනඅඒජන්සි අ(JICA)අආනනුඅමතඅඅනිනනනරිඅනනරිතනඅඅරුහුු/අවරැසමුළු 

ජපන් ජාතන්තැ සහයයෝිවතා නජන්් ය කJICA) සමඟ ඇකා කැගත් අවයබෝධතා ිවවිසුම අ ව 

ධාි.තා ුලහුණු විඩසටහන් පවත්වන ලදී  2019 අයගෝස්තු මස ් ට අමාතංශයේ යට අ යුක්ත දිස්රික් 

සහ ප්රායශශීය ව එතා සංවර්ධන  එලධාි.න්, උපයශශයේ න  එලධාි.න්, උපයශශයේ න සහකාැ , ව එතා 

සංවර්ධන ක්යෂේර සහකාැ යන  එලධාි.න් 270 යදයනක් උයදසා යමොියුල් 06 මන්න් සන් එයළදන 

ුලසලතා, අර්බුද කළමනාකැ ය, නායකත්වය සහ ප්රජා කණ්ඩායම් සවිබල ගින්වීම, 

වවාසායකත්ව හා ජීවයනෝපාය සංවර්ධනය, ඵලදායිතාව සහ තත්ත්වය විිදියුණු කිි.ම, 

යහපාලනය, වාපෘකා කළම ාකැ ය සහ ප්රජා ම්ටටයම් සිලසුම් කිි.ම, ස්ත්රී ුලවනෂ සමාජයාවය 

සහ කාන්තාවන් සවිබල ගින්වීම ආදී ුලහුණු ලබායදන ලදී. 
අ 

10. ආසි නඅ පෘතද ෂම්අ (Asia Foundation)අ ආනනුඅ මතඅ සමපෘතදසාඅ කකණ්ඩායම්අ ංධීක් ණඅ

රුහුු/අිරරිෂම්අවරැසසහහ  

 
ආ් යා පදනයම් මුල ආධාැ මත උපයශශයේ න  එලධාරීන් හා සහකාැ  එලධාි.න් 60 ක් සඳහා 

සමපදස්ථ කණ්ඩායම් අධීක්ෂ  ුලහුණු කිි.ම් හා උපයශශයේ නයේදී  මාන් ක ප්රථමාධාැ පිළිබඳ ුලහුණු  
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යමි දී ් කෙ කැන ලදී   2019 වසයර්දී යාපනය , කිළියනොච්චිය, මන්නාැම, වළ එයාව, අ ැාධුලැය, 

යපොයළොන්නවනව, යකොළඹ, ගම්පහ, මඩකළුලව යන දිස්රික්කවල ුලහුණුවීම් 8 ක් පවත්වන ලදී  

11. ආපෘතදනඅාළමණනාුණ අ(පෘතනසකුඅප්රහනුෂ න්අිබපෘතතහඅපෘතමකුනවරන්හඅසහ අසැනීමම) 

2019 අයප්රේල් පාස්ුල ප්රහාැයයන් විපතට පත් වුවන්ට සහන සිලීමම යටයත් කටාන, වත්තල, 

මීගමුව, මන්මුයන් උතුැ  යන ප්රයශශයේ වල මල්යපෝච්චි සෑදීම ,යැදි යසේදීයම් කර්මාන්තය, ුලුලල් 

පාලනය, ඇඳුම් මිීමම, යකටි ආහාැ  එෂ්පාදනය ආදි ස්වයං ැසකියා වාපෘකා ක්රියාත්මක කිි.ම සඳහා 

ආධාැ ලබාදිම ් කෙ කැන ලදී  
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සංවර්ධන අවරැසසහහන්අවරනඅප්රගය අ2019.12.31අිර අදක්වරන 

අ  
අංකය 

වාපෘකාය /කාර්යය  මුල 
ඉලක්ක
ය 

)වන මික  

මුල 
ප්රගකාය 

)වන මික  

යයෞකාක 
ඉලක්කය 

යයෞකාක ප්රගකාය ප්රකාලාභින් 
සංතාව  /
සහයාිව වු 
සංතාව  

1 කාන්තාවන් ආර්ථික 
වශයේ යයන් සවිබල ගින්වීම 

.40 646 .39 013  

1 1 ශිල්පීය හා තාක්ෂණික ුලහුණු ලබාදීම 

1 1 1 ආදායම් උත්පාදන මාර්ග 
සඳහා යපළඹවීයම් ුලහුණු 
විඩසටහන    

2 051 2 050 ආදායම් උත්පාදන 
වවසායකත්ව 
ුලහුණු 121 

ආදායම් 
උත්පාදන 
වවසායකත්ව 
ුලහුණු 121 ක් 
පවත්වන ලදී  

ප්රකාලාභින් 
3246 

1 1 2 වෘත්ීනය ුලහුණු 
විඩසටහන 

1 050 1 050 දි වත් කිි.ම් 3 ක් 
හා වෘත්ීනය ුලහුණු 
1 ක්  

සාත්තු
/උපස්ථායක 

යසේවා වෘත්ීනය 
දි වත් කිි.ම් 3 
ක් හා ුලහුණු 1 ක් 

පවත්වන ලදී  

ප්රකාලාභින් 
440 

1 2 කාන්තාවන් පිළිබඳ සමාජ විදාත්මක පර්යේෂ  
 -  

1 2 1 පර්යේෂ  මාතෘකාව 0 025 - 
 
පර්යේෂ  
මාතෘකාව යතෝැා 
ගිනීම  

පර්යේෂ  
මාතෘකාව යතෝැා 
ගිනීම  

 

1 2 2 සමාජ ආැක්ෂ  
ක්රමයළදයක් හකෙන්වාදීම 

0 035 -  
 
සම්මුත සාකච්ජා 

18 ක් පවත්වා  
දිස්රික්ක 18 ක 

දත්ත දකතු කිි.ම  

සම්මුත සාකච්ජා 
18 ක් පවත්වා  

දිස්රික්ක 12 ක 
දත්ත දකතු 
කිි.ම  

ප්රකාලාීනන් 
180 

1 3 කාන්තා සංවිධාන ඡාලය ශයේ ක්කාමත් කිි.ම  )බලමණ්ඩල කාන්තාවන්  ක  

1 3 1 ජාකාක බලමණ්ඩලය 
පිි ටුවීම 

0 100 0 100 ජාකාක 
බලමණ්ඩලයක් 
පිි ටුවීම 

බලමණ්ඩලය 
සඳහා විුලණුම් 
ුලටි 1 ලබාදීම  

 

1 3 2 වවස්ථාව සංයශයේ ෝධනය 0 090 - 
 
වවස්ථාව 
සංයශයේ ෝධනය 

  

1 3 3 ක්රියාකාි. සිලස්ම 
කප්රායශශීය හා දිස්රික් 
සිලිස්ම)  

- 
 

- 
 
දිස්රික් හා 
ප්රායශශීය සිලිස්ම 
ලබා ගිනීම  

දිස්රික් හා 
ප්රායශශීය 
සිලිස්ම ලබා 
ගිනීම  

 

1 3 4 කාන්තා කාර්යය 
සංවිධාන ශයේ ක්කාමත් කිි.ම 

1 040 1 040 විිි ටි අත්දිකීම් 
හුවමාවන 8 ක් හා 
බල මණ්ඩල 
කාන්තා ස්වයං 

ැසකියා ගින්වීම් 5 
ක්    

විිි ටි 
අත්දිකීම් 
හුවමාවන 8 ක් හා 
බල මණ්ඩල 
කාන්තා ස්වයං 
ැසකියා ගින්වීම් 5 
ක් ආැම්ය කැන 
ලදී  

ප්රකාලාීනන් 
455 
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අ  
අංකය 

වාපෘකාය /කාර්යය  මුල 
ඉලක්කය 

)වන මික  

මුල ප්රගකාය 
)වන මික  

යයෞකාක ඉලක්කය යයෞකාක ප්රගකාය ප්රකාලාභින් 
සංතාව  /
සහයාිව වු 
සංතාව 

1 4 ජීවයනෝපාය සංවර්ධන ආධාැ 

1 4 1 දිි.ය මංයපත 
විඩසටහන 

9 815 9 743 47 සව්යං ැසකියා 
/ජීවයනෝපාය 

සංවර්ධන වාපෘකා  

ස්වයං ැසකියා 
වාපෘකායක් 64  

පවත්වන ලදී)  හා 
ුලවනඳු පික්ට කැ 
විකිනීම, පි.සැ 
ි තකාමී බෑප, 
අයාස යපොත් 
 එෂ්පාදනය, ජංගම 
කජු අයලවි සිල, 
යකෝමාි.කා යජලි 
පානය  එෂ්පාදන 
වාපෘකායක 

ප්රකාලාභින් 678 

1 4 2 වියශශයේ ගත වන 
කාන්තාවන් ආර්ථික 
සවිබල ගින්වීම 

1 050 1 046 8 ජීවයනෝපාය 
සංවර්ධන 
විඩසටහන් 

ජීවයනෝපාය 
සංවර්ධන 
විඩසටහන් 5  
ස්වයං ැසකියා 
වාපෘකා 42  

ප්රකාලාභින් 42 

1 4 3 වතුඅංශයේ යේ 
කාන්තාවන් ආර්ථික 
සවිබල ගින්වීම 

0 500  0 500  
 
5ැසකියා වාපෘකා 5  
ජීවයනෝපාය/ 
සංවර්ධන වාපෘකා 

ස්වයං ැසකියා 
වාපෘකා 5  
ජීවයනෝපාය/ 
සංවර්ධන වාපෘකා 

ප්රකාලාභින් 90 

1 4 4 සුවියශයේ ේෂ යහේතුන් මත 
සමාඡ සංයළදීතාවය 
අි මිවු කාන්තාවන් 
ආර්ථික හා සමාඡිය 
වශයේ යයන් සවිබල 
ගින්වීම -“ඡීවිතයට 
අවනතක්” 

0 900 0 889 
 
ස්වයං ැසකියා 
වාපෘකා 21 

ස්වයං ැසකියා 
වාපෘකා 21 ක් 
පවත්වන ලදී  

ප්රකාලාභින් 21 

1 4 5 වියශයේ ේෂ ඉල්ලීම් මත 
ආධාැ හා උපකාැ 
ලබාදීම 

0 600 0 578 
 
ස්වයං ැසකියා 
වාපෘකා 12 

ස්වයං ැසකියා 
වාපෘකා 19 ආැම්ය 
කැන ලදී  

ප්රකාලාීනන් 19 

1 4 6 ආබාධිත කාන්තාවන් 
ආර්ථික හා සමාඡිය 
වශයේ යයන් සවිබල 
ගින්වීම “ඇයට 
දිි.යක් -ැටට සවියක් ” 

1 500 1 484 ස්වයං ැසකියා 
වාපෘකා 30 

ස්වයං ැසකියා 
වාපෘකා 40  
ආැම්ය කැන ලදී  

ප්රකාලාීනන් 40 

1 4 7 ගෘහමුලික කාන්තාවන් 
සඳහා ස්වයං ැසකියා 
අවස්තා ලබාදීම 

14 140 13 073 ස්වයං ැසකියා 
වාපෘකා 75 

ස්වයං ැසකියා 
වාපෘකා 60, 
ැසකියා වාපෘකා 60 

ප්රකාලාීනන් 341 

1 4 8 පාි.සි.ක සංචාැක 
කර්මාන්තය ආ්රිත 
කාන්තාවන් ආර්ථික 
සවිබල ගින්වීම හා 
අත්දිකීම් හුවමාවනව 

0 250 0 225 
 
වවසායකත්ව 
කාන්තාවන් සමඟ 
වාපාි.ක 
අත්දිකීම් 
හුවමාවනව 10 

අත්දිකීම් 
හුවමාවනව 8 ක් 
පවත්වන ලදී  

ප්රකාලාීනන් 231 

1 4 9 කාන්තා  එෂ්පාදන 
ගම්මාන 

3 600 
 

3 563 
 
කාන්තා  එෂ්පාදන 
ගම්මාන වාපෘකා 
17 

කාන්තා  එෂ්පාදන 
ගම්මාන වාපෘකා 

17 ක් ආැම්ය 
කැන ලදී  හා 

SGBV දි වත් 
කිි.ම් 14 ක්  
පවත්වන ලදී  

ප්රකාලාීනන් 
1055 
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අ  
අංක
ය 

වාපෘකාය /කාර්යය  මුල 
ඉලක්කය 

)වන මික  

මුල 
ප්රගකාය 

)වන මික  

යයෞකාක 
ඉලක්කය 

යයෞකාක ප්රගකාය ප්රකාලාභින් 
සංතාව  /
සහයාිව වු 
සංතාව  

1 5 යවළඳ ප්රවර්ධනය හා කාන්තා  එෂ්පාදන ප්රදර්ශයේ නය 

1 5 1  එෂ්පාදන ප්රදර්ශයේ නය හා 
යවළඳයපොළ 

3 414 3 283 කාන්තා  එෂ්පාදන 
යවළඳයපොළ 10, 
ජාතන්තැ 
කාන්තා දින 
යවළඳයපොළ 1 

කාන්තා  එෂ්පාදන 
යවළඳයපොල 4ක්, 
අ ැාධුලැයේ දී ජාතන්තැ 
කාන්තා දින යවඳ යපොල 01, 
බල මණ්ඩල සඳහා විුලණුම් 
ුලටි 74 ලබා දීම  

ප්රකාලාීනන් 
846 

1 5 2 තත්ත්ව හා විුලණුම් 
කළම ාකැ  ුලහුණු 
විඩසටහන 

0 486 0 424 තත්ත්ව හා 
විුලණුම්  ුලහුණු 8 

තත්ත්ව හා විුලණුම්  ුලහුණු 
8 ක් පවත්වන ලදී  ප්රා යල්  

7 උපකැ  හා අමුදව 
ලබාදීම 

ප්රකාලාභින් 
362 

2 ානන්තනවරන්අ සමනජී අ

වරයෂ න්අසිබ නඅගැන්වීම 

10.254 8.785    

2 1 ැසකවැ  මධස්ථාන 
ක්රියාකාරීව පවත්වා 
යගනයාම හා නඩත්තුව   
ගම්පහ හා ැත්නුලැ 

2 400 2 017 ැසකවැ  
මධස්ථාන 02 
)ගම්පහ,ැත්නුලැ 
නඩත්තුව 

ැසකවැ  මධස්ථාන 02  
නඩත්තුව ක එලධාරී විටුේ, 
ජල, විකෙලි බිල හා සු්  
වියදම්) 

යසේවාලාභි
න් 6 

2 2 උපයශශයේ න මධස්ථාන 
පවත්තා යගනයාම 

)මධස්ථාන 14 ක-
මහඡනතාව සඳහා 
උපයශශයේ න යසේවා 

1 890 1 645 උපයශශයේ න 
මධස්ථාන 14 ක් 
නඩත්තුව 

උපයශශයේ න මධස්ථාන 14 
අ් ත් විියාව හා නඩත්තුව 

යසේවාලාීන
න් 1566 

2 3 ගෘහමුලික කාන්තාවන් 
සඳහා වු ඡාකාක 
මධස්ථානය 
පවත්වායගන යාම - 
 

1 100 0 917 ගෘහමුලික 
කාන්තාවන් සඳහා 
වු ඡාකාක 
මධස්ථානය  
කිළියනොච්චි -
නඩත්තු හා වාපෘකා 

ගෘහමුලික කාන්තාවන් 
සඳහා වු ඡාකාක 
මධස්ථානය 
කිළියනොච්චි -නඩත්තු හා 
වාපෘකා 

ප්රකාලාභින් 
10 

2 4 කාන්තාව මයනෝසමාඡීය සංවර්ධනය 

2 4 1 උපයශශයේ න විඩසටහන 1 725 1 655 
 
උපයශශයේ න 
දි වත් කිි.ම් 

උපයශශයේ න දි වත් කිි.ම් 
87 ක් ,    SGBV දි වත් 

කිි.ම් 8 ක් පවත්වන ලදී  

ප්රකාලාභින් 
10352 

2 4 2 ැසකවැ  මධස්ථාන 
වල ් ටින යසේවාලාභින් 
ුලහුණු කිි.ම 

 
0 056 

0011 
 
දි වත් කිි.ම් 5 දි වත් කිි.ම් 1 ක් 

පවත්වන ලදී 
ප්රකාලාීනන් 
51 

2 4 3 උපයශශයේ න දින සිමවනම 0 400 - 
 
උපයශශයේ න දින 
සිමවනම 

- 
 

- 
 

2 4 4 ස්ත්රී ුලවනෂ සමාජයාවය 
මත පදනම් වු ි ංසනය 
විළක්වීම සඳහා දි වත් 
කිරීයම් විඩසටහන 

1 043 1 030 දි වත් කිරීයම් 
විඩසටහන 79 

දි වත් කිි.ම් 78  ප්රකාලාීනන් 
3900 
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අ  
අංක
ය 

වාපෘකාය /  
කාර්යය 

මුල 
ඉලක්ක
ය 

)වන මික  

මුල 
ප්රගකාය 

)වන මික  

යයෞකාක ඉලක්කය යයෞකාක ප්රගකාය ප්රකාලාභින් 
සංතාව  /
සහයාිව වු 
සංතාව  

2 5 ජාකාක විඩසටහන, අධීක්ෂ ය & ඇගයීම 

2 5 1 ජාතන්තැ කාන්තා දින 
උත්සවය 

0 200 0 200 ජාතන්තැ 
කාන්තා දින 
උත්සවය හා 
සමගාමී 
විඩසටහන් 

 ජාතන්තැ කාන්තා 
දින ජාකාක උත්සවය- 
අ ැාධුලැයේ දී 
පවත්වන ලදී  සුවනාරී 
සායන පවත්වන ලදී 

ප්රකාලාීනන් 
5500 

2 5 2 මාධ හා ුලස්තකාලය 
පවත්වායගන යාම 

0 840 0 715 කාන්තා සවිය 
සඟැාව, අත්පරිකා, 
සහකාක හා 
ුලස්තකාල මිලදී 
ගිනීම් 

කාන්තා සවිය සඟැාව, 
අත්පරිකා, සහකාක හා 
ුලස්තකාල මිලදී ගිනීම් 

 

2 5 3 අධීක්ෂ ය & ප්රගකා 
සමායලෝචන 

0 600 0 594 දිස්රික්, ඡාකාක  
ම්ටටයම්  
අධීක්ෂ ය හා ප්රගකා 
සමායලෝචන ැසස්විම්  
05  
යවනත් අධීක්ෂ  
10 

දිස්රික්, ඡාකාක  ම්ටටයම්  
අධීක්ෂ ය 4 ශයේ  ප්රගකා 
සමායලෝචන ැසස්විම්  25  
යවනත් අධීක්ෂ  10 

සහයාිව 
වුන් 1257 

 මුළුඅඑාතුවර 51.000 47.929  

 

  

 යවනත් ප්රකාපාදන 120-02-03-20-2509  ) දිි.ය කාන්තා  කවිය ශීර්ෂය යටයත් ලද  ප්රකාපාදන 

1 ජාතන්තැ කාන්තා දින 
ජාකාක විඩසටහන 

13 783 13 322 ජාතන්තැ 
කාන්තා දින ජාකාක 
උත්සවය - 
අ ැාධුලැය හා 
සමගාමී 
විඩසටහන් 

ජාතන්තැ කාන්තා දින 
ජාකාක උත්සවය - 
අ ැාධුලැය හා සමගාමී 
විඩසටහන් සුවනාරී 
සායන  

ප්රකාලාභින් 
5500 

2 ස්ත්රී ුලවනෂ සමාජයාවය මත 
පදනම් වු ි ංසනය විළක්වීයම් 
)SGBV ) ඡාකාක සිලස්ම  
ක්රියාත්මක කිි.ම 

6 000 4 466 SGBV දි වත් 
කිි.ම් 

SGBV දි වත් කිි.ම් 
77 ක් ,  

උපයශශයේ න කාමැ 37 
සඳහා ලී බඩු හා සිකීමම්  

ප්රකාලාභින් 
3850 

3 ආපදා කළම ාකැ ය  
කපාස්ුල ප්රහාැයයන් විපතට 
පත්වූවන්ට සහන සිලීමම) 

2 000 1 427 ස්වයං ැසකියා 
වාපෘකා  සඳහා 
ආධාැ ලබාදිම්   

කටාන, වත්තල, මීගමුව, 
මන්මුයන් උතුැ  යන 
ප්රයශශයේ වල ස්වයං ැසකියා 
වාපෘකා  සඳහා ආධාැ 
ලබාදිම්   

ප්රකාලාීනන්  
39 

4 ගෘහ මුලික කාන්තාවන් 
ආර්ථික හා සමාජීය වශයේ යයන් 
සවිබල ගින්වීම 

7 000 4 528 ස්වයං ැසකියා 
වාපෘකා 

ස්වයං ැසකියා වාපෘකා 
15, 
දි වත් කිරීම් 42, 
ජාකාක මධස්ථාන 
නඩත්තුව 

ප්රකාලාභින් 
2324 

 120-02-03-17-2509 ) ළමා අපයයෝජනය & කාන්තාවන්ට දයැි  ි ංසනය විළක්වීම 
විය ශීර්ෂය යටයත් ලද ප්රකාපාදන) 

1 ැසකවැ  මධස්ථාන 
ක්රියාකාරීව පවත්තා යගනයාම 
හා නඩත්තුව  )මඩකළුලව , 
යාපනය, මුලකාළ, යකොළඹ, 
මාතැක 

9 900 9 166 ැසකවැ   
මධස්ථාන 05 ක්  
පි.පාලනය හා 
නඩත්තුව කයාපනය, 
මඩකලුලව,මුලකාළ, 
යකොළඹ, මාතැක 

ැසකවැ   මධස්තාන 
ක්රියාකාරීව පවත්වා 
යගන යාම හා නඩත්තුව 
නඩත්තුව කයාපනය, 
මඩකලුලව,මුලකාළ, 
යකොළඹ, මාතැක 

යසේවාලාභි
න් 359 

මුළුඅඑාතුවර 38.683 32.909    
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හැිරන්වීම 

1993 දී ශ්රී ලංකා ැජය වි් න් අ මත කැන ලද කාන්තා ප්රඥේකාය මන්න් කාන්තාවන්යප 

අයිකාවා් කම් ආැක්ෂා කිරීයමි ලා ැජයේ ප්රකාපත්කාය ප්රකාශිත කැන ලදි  දම ප්රඥේකායයන් 

ප්රකාශිත ප්රධාන අැමුණු ව යේ,  

I. ආණ්ඩුක්රම වවස්ථාව අ ව ස්ත්රී ුලවනෂ යදපක්ෂය සමතාවයයි ලා සිලකීම, ස්ත්රී ුලවනෂ 

යාවය යහේතුයකොටයගන ඇකා වන යවනස්කම් වලින් කාන්තාවන්  එදහස් කැ ගිනීම මූලික 

අයිකාවා් කමක් යලස පිළියගන කාබීම 

II. විශයේ ්ව මානව අයිකාවා් කම් පිළිබඳ ප්රකාශයේ යයන් යවනස්කම් යනොකිරීයම් මූලධර්මය තහවුවන 

කැමින් සකල මානව වර්ගයා ස්වාධීන හා සම අයිකාවා් කම් වලටද ගවනත්වයටද ි මිකම් 

ලබා ඉපදී ඇකා බව ප්රකාශයේ  කැ ් ටීම 

III. කාන්තාවන්ට දයැි  වූ ් ය්  ආකාැයේ යවනස්කම් තුැන් කිරීයම් සම්මුකාය යටයත් 

වූ ජාතන්තැ බිදීම් පිළියගන කාබීම 

යමම කාන්තා ප්රඥේකායයි  අන්තර්ගත විධිවිධානයන් ක්රියාත්මක කිරීම හා  යමයහයවීම සඳහා 1993 

මාර්තු 08 වි එ දින ජාකාක කාන්තා කමිටුව ස්ථාපිත කැන ලදි  

අදැක්ම 

සමානාත්මතාවය තහවුවන වු, ි ංසනයයන් යතොැ, කාන්තාවන්ට ි තකැ ශ්රී ලාංකික සමාජයක් 
 

අෂමෂහවරු 

ශ්රී ලාංකික කාන්තාවන්යප අයිකාවා් කම් සුැක්ෂිත කැ ප්රවර්ධනය කිරීම, සමානාත්මතාවය තහවුවන 

කිරීම හා ර්ර්  සංවර්ධනයට ඉවහල් වන ප්රකාපත්කා හා නීකා පශධීනන් සකස් කිරීම ස ඳහා  එර්යශශයේ  

හා සහාය ලබා දීම සහ  එ්  යලස ක්රියාත්මක කිරීමට යපළඹවීම හා අධීක්ෂ ය කැ ඇගයීම 

ආයතනයේ යමයහවැයි   

ජනයාඅානන්තනඅා් ටුෂව්අප්රනන අාන්ධ වනු  

 

කඅ)  ස්ත්රී ුලවනෂ සමාජයාවය මත ඇකා වන යවනස්කම් පිළිබඳ වූ පිමිණිලි පිළිගිනීම, 

සං එරීක්ෂ ය හා නවා අදාල පාලක,  බලධාරීන්, සම්බන්ධිත තිනිත්තන් යහෝ මණ්ඩල 

යවත අවශයේ  ක්රියාමාර්ග සඳහා යයොමු කිරීම  

කආ)  අමාත මණ්ඩලය මිවන් අ මත කාන්තා ප්රඥේකායේ ඇතුළත් විධිවිධාන කඩ කිරීම 

සම්බන්ධයයන් වන පිමිණිලි, සහන, වනකාක ආධාැ යහෝ සමථ යසේවා සඳහා ැජයේ යහෝ 

ැජයේ යනොවන සංවිධාන යවත යයොමු කිරීම  
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කඇ)   දම ක්රියාමාර්ග සමීක්ෂ ය, අදාළ පාලන බලධාරීන්යගන් වාර්ෂික ප්රගකා වාර්තා ලබාගිනීම 

සහ දම වාර්තා ැට තුළ ප්රචලිත කිරීම ආදියට අවස්ථා සිලීමම  

කඈ)   ප්රඥේකායේ අන්තර්ගතව ඇකා පි.දි, කාන්තා අයිකාවා් කම් සහ වගකීම් විෂයයි  වනකාක 

සහ සංවර්ධන ප්රකාපත්කාවලින් ඇකාවන බලපෑම ඇගයීම  

කඉ)   අදාළ පර්යේෂ  දිි.ගින්වීම තුළින් ප්රඥේකායේ අැමුණු සාක්ෂාත් කැ ගිනීමට උපකාරී වීම 

සහ න පර්යේෂ  පදනම් කැ ගත් ප්රකාසංයශයේ ෝධන සඳහා  එර්යශශයේ  ඉදිි.පත් කිරීම  

ක )  කාන්තාවන්යප තත්ත්වය පිළිබඳව විෂයයාැ අමාතවැයා/ඇමකා එය වි් න් කමිටුයළ 

අවධානයට යයොමු යකයැන කවනණු පිළිබඳව යහෝ උචිත යියි කමිටුව ් තන කටයුතු කිරීමට 

උපයදස් දීම 

කඋ)   කාන්තා කටයුතු අමාතාංශයේ යේ වාර්ෂික ක්රියාකාරී සිලිස්ම යටයත් පිවරී ඇකා වාපෘකාන් 

හා ක්රියාකාැකම් දියත් කිරීම 

1. ජනයාඅානන්තනඅා් ටුෂව්අාන්ධ  න්අඉටුඅිරීමඅසහහනඅක්රි නමකමාඅවර අ නන්ත්රණ න් 

 

කාන්තාවන්යප අයිකාවා් කම් උල්ලංගනය කිරීයම් ් කෙවීම් හඳුනා ගිනීම සඳහා ක්රමයළදයක් ස්ථාපිත 

කිරීම සහ කාන්තාවන්ට දයැි  යවනස්කම් අවම කිරීම සඳහා ක්රියාකිරීම ජාකාක කාන්තා කමිටුයළ 

ප්රධාන කාර්යයක් යළ   දවි එ ් කෙ වීම් පිළිබඳ ් ශධීන් ලබා ගිනීමට පහත සඳහන් යාන්ර යන්  

ක්රියාත්මක යළ   

(අ) 1999 දී ස්ථාපිත කැන ලද පිමිණිලි මධසථ්ානය 

(ආ) 2014 දී පිි ටුවන ලද 1938 කාන්තා උපකාැක කෙැකථන යසේවාව   

 

(ං).අපෘතැ් ණිලිඅමනයසාන  අ 

කාන්තාවන්ට දයැි ව පවත්නා යවනස්කම්, කාන්තා අයිීනන් හා අයිකාවා් කම් කඩවීම් 

හඳුනාගිනීයම් යාන්ර යක් සකස් කිරීම ජාකාක කාන්තා කමිටුයළ ප්රමුතතාවය ලද කාර්යයක් විය  

යමි දී දකී යවනස්කම් හා අයිකාවා් කම් කඩවීම්,  එදහස විදීයම් ඉඩකඩ අවි ැ වීම් පිළිබඳව 

දිනගිනීයම් විධිමත් මාධක් යලස ජාකාක කාන්තා කමිටුව වි් න් 1999 දී පිමිණිලි මධස්ථානය 

ස්ථාපනය කැන ලදි   

ස්ත්රී ුලවනෂයාවය මත ඇකා වන යවනස්කම්, අසාධාැ කම් යන අයිකාවා් කම් කඩවීම් පිළිබඳ 

පිමිණිලි ලබා ගිනීමටත් දම පිමිණිලි විමර්ශයේ නය යකොට විසකෙම් ලබා දීයම් කාර්යය සඳහා ැාජ 
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යමන්ම ැාජ යනොවන ආයතන යවත යයොමු කිරීමත් අවශයේ  අවස්ථාවන්ි දී නීකා ආධාැ, උපයශශයේ න 

යසේවා ඇතු්  සහන සිලීමමත් පිමිණිලි මධසථ්ානයේ කාර්යයාැය විය  

කාන්තාවන්ට පම ක් යනොව ුලවනෂයන්ටද ලිංගයේදය පදනම් කැයගන ් කෙ වන අසාධාැ කම් 

පිළිබඳව යමම පිමිණිලි මධස්ථානයට පිමිණිළි කල හිකි බව වියශයේ ේෂයයන් සඳහන් කල යුතුව 

ඇත  යමම පිමිණිළි මධස්ථානය යවත ඉදිි.පත් කැ  ලබන පිමිණිලිවලට අදාල යතොැතුවනවල 

ැහසයාවය ඉතා දිි යලස ආැක්ෂා යකයර්  

පිමිණිලි මධසථ්ානය යවත  පිමි , ලිපි මන්න්, විදුත් තිපෑල හා කෙැකථන ඇමතුමක් මන්න් 

කාර්යාල යළලාවන් තුලදී පිමිණීලි යාැදීමට හිකියාව ඇත   

 

(ආ)අ1938අානන්තනඅඋපෘතානුාඅදුුාා අෂසේවරනවරඅ 

කාන්තාවන්ට ් කෙවන ි ංසනයන් විවිධාකාැයේ පීඩාවන්ට අදාළ ් ශධීන්වලට කිනම් ප්රකාචාැ 

දික්වීම හා න තුළින් ඔවුන්යප ආැක්ෂාව හා සුබසාධනය තහවුවන කිරීයම් අැමුණින් 1938 කාන්තා 

කෙැකථන උපකාැක යසේවාව අැඹන ලදී  දය පිමිණිළි මධස්ථානය නකාබශධව කාන්තා ි ංසන, 

අසාධාැ කම්, යවනස්කම්, අයිකාවා් කම් කඩවීම්, ලිංිවක අතවැ හා සයිබර් අපැාධ ඇතු්  විවිධ 

පිමිණිලි සඳහා කාර්යාල යළලාවන් තුලදී සහන යසේවාවන් ලබා දීම ් කෙ කැයි   

 

2019අවර්ධ  අ-අපෘතැ් ණිළිඅෂ ොමුඅිරීම්අහනඅනැබුු/අපෘතැ් ණිළිඅවර්ධගඅිතළි හඅෂතොුතුරු 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

පෘතැ් ණිලිඅවර්ධග 

සයිබර් අපැාධ 106 

ගෘහසථ් ි ංසනය 387 
පවුල් ආැවුල්  786 
විවිධ 387 
වියශශයේ  ැසකියා සම්බන්ධ ගිට්   1 
මිනී මිවනම් හා පහැදීම් 58 
මානව ි මිකම් කඩවීම්  1 
නඩත්තු හා දික්කසාද  27 
ස්රි කෙෂ  5 
ඉඩම් ආැවුල්a  17 
ැසකියා හා උසස්වීම් සම්බන්ධ 
ගිට්   10 
ළමා අපචාැ  1 

ලිංිවක අතවැ  5 

යාැකාැත්වය 15 

එාතුවර 1806 

ආ ත   ප්රමනණ  

ප්රායශශීය මහ යල්කම් කාර්යාල 556 

අයන්තැ අංශයේ ය 929 

්රි ලංකා යපොලී් ය 89 

නීකා ආධාැ යකොමිෂන් සයාව 115 

්රි ලංකා සර්්ට/ ි තවකා ආයතනය 57 

යවනත් ආයතන 60 

එාතුවර 1806 
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ක්රියාත්මක කැන ලද ප්රධාන විඩසටහන් 

පහත සඳහන් ක්රියාකාැකම් 2019 වර්ෂයේදී සාර්ථකව ක්රියාත්මක කැන ලදී  

01.අඅඅප්රයපෘතමකයම අවරැසසහහන් 

I.      ජනයාඅානන්තනඅෂාෝ  න්අසවනවරඅිතහිටුවීම. 

ජාකාක කාන්තා කමිටුව ස්වාධින ජාකාක යකොමිෂන් සයාවක් වශයේ යයන් පි.වර්තනය කිි.මට 2002 

වර්ෂයේ ් ට විටින් විට කකාකාවන් ඇකා වූ අතැ, 2009 දි බිල් පරයක් වශයේ යයන් දය 

පාර්ලියම්න්තුගත කැ ඇත  නමුත් න සඳහා වියැෝධතාවයක් පල වූ අතැ දය නිවත වැක් විශවත් 

මණ්ඩලයේ සංයශයේ ෝධනයන් යටයත් කිබින්ට පරිකාවක් යලස සකස් කැ කිබින්ට අ මිකායට 

ඉදිි.පත් කැන ලදී  2019 වර්ෂය අවසන් වන විට දම ජාකාක කාන්තා යකොමිෂන් පනත නීකා 

යකටුම්පත් යදපාර්තයම්න්තුව යවත යයොමු කැ ඇත  
 

II. අානන්තනඅප්රයපෘතමකය ක්අසාසඅිරරිම. 

ජාකාක කාන්තා කමිටුව UNFPA ආයතනය හා සම්බන්ධ යවමින් ජාකාක කාන්තා ප්රකාපත්කායක් 

සකස් කිි.ම යකොළඹ විශයේ ්ව විදාලයට අ බශධ වියශයේ ේෂිත වූ කමිටුවක් මිවන් ් කෙ කැන ලදි  දම 

උපයශශයේ කයින් වි් න් යාපනය, යපොයළොන්නවනව හා මහ වැ යන දිස්රික්ක පාදක කැ ග එමින් 

දිස්රික් හා ප්රායශශිය ම්ටටමින් ලබා ගත් යතොැතුවන මත සකස් කැන ලද යකටුම්පත සඳහා යර්ඛීය 

අමාතාංශයේ  අදහස ් ලබා ගි එයමන් අනතුවනව සංයශයේ ෝධනයන් ් කෙ කැ විසත්ැාත්මක කාන්තා 

ප්රකාපත්කාය කිබින්ට මණ්ඩලය යවත ඉදිි.පත් කිරීමට  එයමිතව ඇත  
 

 

III. අගිහසාඅප්රච්ඩසඅක්රි නඅවරැනැක්වීෂම්අපෘත ෂමකඅක්රි නානීඅසැනැසමඅක්රි නමකමාඅිරීම 

 

 ගිහසතඅහිංස  අවරැනැක්වීෂම්අපෘත ෂමකඅක්රි නානීඅසැනැසමඅ නවරමකානලී අිරීමඅසංෂයෝන  අ

ිරීම 
 

2005 අංක 34 දැ   ගෘහස්ථ ප්රචණ්ඩ ක්රියා විලික්වීයම් පනත නීකා විශයේ ාැදයින්යගන් සමන්විත 

කමිටුවක් මිවන් සංයශයේ ෝධනය කැ අමාතමණ්ඩල අ මිකාය සදහා නීකා යකටුම්පත් 

යදපාර්තයම්න්තුව යවත යයොමු කිරීයමන් අනතුවනව නීකාපකාවැයා යවත යයොමු කැ ඇත  ජාකාක 

කාන්තා කමිටුව වි් න් සකස් කැන ලද ක්රියාකාරී සිලිස්ම ක්රියාත්මක කිරීයම්දී ඇකාවූ ගිටඵ හා 

කෙර්වලතාවයන් ආ්රිතව යමම ක්රියාකාරී සිලිස්ම යාවත් කාලීන කිරීයම් කටයුතු ් කෙ කැන ලදී   

 

 උපෘතෂද්ය අා් ටුඅස්සවීම 

උපයශශයේ න කමිටු ැසස්විම්වලදී ගත් ීනැ  අනූව, 
 

01. ගෘහසථ් ප්රචණ්ඩ ක්රියා විලික්වීයම් පනත සංයශයේ ෝධනය කිරීම  

02. ගෘහසථ් ි ංසන පනත හා ප්රජනන යසෞත අයිකාවා් කම් පිළිබඳව  තවන  ප්රජාව දි වත් 

කිි.ම   
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ජාකාක තවන  යසේවා සයාව හා නකාබශධව ගාල්ල,  වැදළිය,ුලවන ෑගල, ැත්නුලැ, මහ වැ, 

මාතැ, කෑගල්ල, මාතයල්, මඩකලුලව, ගම්පහ, අම්පාැ, රිුල ාමලය, යකොළඹ, හා බකෙල්ල යන 

දිස්රික් 14 ආවැ ය වන පි.දි ජාකාක තවන  යසේවා සයාව වි් න් සංවිධානය කැන ලද යයොවුන් 

කඳවුවන 15 කදී යමම දි වත් කිරීයම් විඩසටහන් ් කෙ කැන ලද අතැ යමි  ප්රකාලාීනන් සංතාව 750 

ක් පම  යළ   

 

 

 

 

 

              2019 වර්ෂයේදි පහත සදහන් ක්රියාකාැකම් ් කෙ කැ ඇත   

 

iv. මන වරඅංයියවරනසිාම්අිතළි හඅජනයාඅක්රි නානීඅසැනැසෂම්අපෘතසුිබපෘතුම්අසිදුඅිරීම 

අග්රාමාත කාර්යාලය වි් න් සකස් කැන ලද මානව අයිකාවා් කම් පිළිබඳ ජාකාක ක්රියාකාරී 

සිලිස්යම්  කාන්තා අයිකාවා් කම් හා ළමා අයිකාවා් කම් පිළිබඳව වන පි.ච්යේදයේ ක්රියාකාැකම් 

පසුවිපැම් යකොට ප්රගකා වාර්තාව සිකීමම යමි දී ් කෙ කැයි  යමම ක්රියාකාරී සිලිස්ම ක්රියාත්මක 

කිරීයම්  එයියලන ් ය්  ආයතන මන්න් ප්රගකාය ලබා ගිනීමක් ් කෙ කැ න අ ව සකස් කැන ලද 

ප්රගකා වාර්තාව අග්රාමාත කාර්යාලය යවත යයොමු කිරීමට කටයුතු කැන ලදි   

02. පෘත්ධෂේ ණඅසිදුඅිරීමඅහනඅපෘත්ධෂේ ණඅනි්ධෂද්යඅක්රි නමකමාඅිරීම 
 

 සරීඅ ෂණ ණඅ හනඅ ලිංගිාඅ හිරිහැුඅ සම් න්නවරඅ නීයඅ ක්රි නමකමාඅ ාු අ ආානු අ ිතළි හඅ

පෘත්ධෂේ ණ අ 

ස්ත්රී ෂණෂ  සම්බන්ධව ඵලදියී වනකාක ප්රකාකර්ම සිපයීම සම්බන්ධයයන් වන අභියයෝග 

හඳුනාගිනීම සඳහා පර්යේෂ යක් 2019 වර්ෂයේදී ් කෙ කැන ලදි  
 

 

I. පෘත්ධෂේ ණඅනි්ධෂද්යඅක්රි නමකමාඅිරීම 

 ප්රජ  අෂසෞඛ්යඅංයියවරනසිාම්අිතළි හඅංමකපෘතත්රිානවරඅමුරණ අිරීමඅහනඅෂ දනහැීම 

2016 වර්ෂයේ ් කෙ කැන ලද ළමා මවුවවනන් පිළිබඳ පර්යේෂ යේ  එර්යශශයේ යන්ට අ ව අඩු වයස් 

ගිඅඩ ගිනීම් අවම කිරීම උයදසා ප්රජනන යසෞත පිළිබඳ පවකාන අයිකාවා් කම් හඳුනා ගිනීම හා 

දමන්න් ප්රජාව තුළ දි වත්යාවය ඇකා කිරීම අැමුණු කැ ග එමින් පවුල් යසෞත කාර්යාංශයේ ය හා 

නකාබශධව අත්පරිකාවක් මුද්ර ය කැ තවන  ප්රජාව අතැ යබදාහිරීමට කටයුතු කැ ඇත  යමමන්න් 
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ප්රජනන යසෞත අයිකාවා් කම් පිළිබඳව ප්රජාව දි වත් වීමත් නතුළින් ප්රජනන යසෞත ගිට්  පිළිබඳ 

 එවිැදි ීනැ  ගිනීමට ප්රජාවට හිකි වීමත් ් කෙ ව  ඇත   
 

 ංිබධිමමකඅංංයෂේඅෂසේවරනඅනිුමක්තඅානන්තනවරන්අසමනජඅආුක් ණඅක්රමෂව්දඅවරනහඅෂ ොමුාුඅ

ගැනීමඅසහහනඅදැ ලවරමකඅිරීෂම්අඅවරැසසහහන්අ 

2017 වර්ෂයේදී ජාකාක කාන්තා කමිටුව වි් න් ් කෙ කැන ලද අවිධිමත් අංශයේ යේ යසේවා  එයුක්ත 

කාන්තාවන්යප සමාජ ආැක්ෂ  ක්රමයළද පිළිබඳ පර්යේෂ යේ  එැයශශයේ යන්ට අ ව අවිධිමත් 

අංශයේ යේ යසේවා  එයුක්කාකයන්යප යනොදි වත්යාවය අවම කැ ඔවුන් සමාජ ආැක්ෂ  ක්රමයළද 

යවත යයොමු කැ වීයම් අැමුණින් යමම විඩසටහන පවත්වන ලදි  අවිධිමත් අංශයේ යේ යසේවයේ  එයුතු 

කාන්තාවන් හා  ක්යෂේරයේ කටයුතු කැන  එලධාරීන්යප 100 කයප සහයාගීත්වයයන් ුලත්තලම 

දිස්රික්කයේ දී පිවකා යමම  එයමු විඩසටහයන්දී වූ යයෝජනාවකට අ ව  සමාජ ආැක්ෂ  ක්රමයළද 

පිළිබඳව දිවයින ුලැා කාන්තාවන් දි වත් කිි.ම උයදසාත් අවිධිමත් අංශයේ යේ යසේවයේ  එයුතු 

කාන්තාවන් සමාජ ආැක්ෂ  ක්රමයළද සඳහා යයොමු කැවා ගිනීම සඳහාත් ුලහුණුකවනවන් ුලහුණු 

කිරීයම් විඩසටහනක් දිස්රික් ව එතා සංවර්ධන  එලධාරීන් සදහා පවත්වන ලදි  යම් සඳහා සහයාගී 

වූ සංතාව 30 කි  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ුලත්තලම දිස්රික්කයේ පිවකා විඩසටහන       ව එතා සංවර්ධන  එලධාරීන් දින්වත් කිරීම 
 

 

 

 

03. ෂපෘතොදුඅප්රවරනහ ෂේදීඅසිදුඅවර අහිංස  න්අංවරමඅිරීෂම්අවරැසසහහන් 

යපොකෙ ප්රවාහන යසේවාවන් තුළ ් කෙ වන කාන්තා ි ංසනය අවම කිරීම සඳහා මහජනයා දි වත් කිරීම, 

කාන්තාවන්, ගිහි  දවනවන් බලගින්වීම, ් කෙ වන කාන්තා ි ංසන දි ම් දීමට හිකි ආකාැයන් 

පිළිබඳව ප්රජාව දි වත් කිරීම, ි ංසනයක් වන අවස්ථායළදී අයනුලත් පාර්ශයේ වයන්  ට මිදිහත් වීමට 

සංයළදී කිරීම අැමුණු කැග එමින් ැාජ හා ැාජ යනොවන පාර්ශයේ වයන්යගන් සිකෙම්ලත් කමිටුවක් 

පිි ටුවා ඇකා අතැ සෑම කාර්තුවකටම වැක් දම කමිටුව ැසස්  වී ි ංසනය අවම කිරීම සදහා ගත යුතු 

ක්රියාමාර්ග පිළිබඳ සාකච්ඡා කැන අතැ 2019 වර්ෂයේදී යමම කමිටු ැසස්වීම් 03 ක් පවත්වා ඇත  

දමිවන් ග  ලිබූ ීනැ යන්ට අ ව පහත ක්රියාකාැකම් ් කෙ කැ ඇත  

 

 

  



100 
 

I. ෂපෘතොදුඅ ප්රවරනහ ෂේඅ දීඅ ානන්තනවරන්හඅ සිදුවර අ හිංස  අ වරැළැක්වීමඅ උෂදසනඅ ප්රවරනහ අ ක්ෂ ේත්රෂේඅ

නි ෂනන් න්අරුහුු/අිරීමඅසහහනඅෂමොඩිුමන අසාසඅිරීමඅදැ ලවරමකඅිරීෂම්අවරැසසහහ  

යපොකෙ ප්රවාහන යසේවාවන් වලදී ් කෙ වන ලිංිවක ි ංසන යකයැි  ප්රකාචාැ දික්වීම පිළිබඳ බස ්ි මියන්, 

ි.යකෙවන හා ි.ය සහායකවවනන් දි වත් කිරීම උයදසා UNFPA ආයතනයේ මුල දායකත්වය යටයත් 

යමොියුලයක් සකස් කැන ලදි   

න අ ව යපොකෙ ප්රවාහන ක්යෂේරයේ  එයුතු බස් ි මියන්, ි.යිකෙවන හා යකොන්යදොස්තැවවනන් 150 කයප 

සහයාගීත්වයයන් දි වත් කිි.යම් විඩසටහනක් අ ැාධුලැ දිස්රික්කයේ පවත්වන ලදි  දි දී යපොකෙ 

ප්රවාහන යසේවාවන් වලදී ් කෙ වන විවිධාකාැ ි ංසනයන් හා ලිංිවක ි ංසනයේ ඇකා ප්රබල ුලශගල හා 

සමාජ බලපෑම, දම ි ංසනයන්ට දයැි ව පවකාන නීකාමය ැාමුව, ි ංසනයන්ට ලක්වන්නන් හට 

උපකාැ කිරීමට පවකාන යසේවා හා කාර්යයාැය හා දම ි ංසනයන් අවම කිරීම සඳහා යමොවුන්ට 

මිදිහත් විය හිකි ආකාැය පිළිබඳ දි වත් කිරීම ් කෙ කැන ලදි   

යමම දි වත් කිරීයම් විඩසටහනට අමතැව ජාකාක ප්රවාහන යකොමිෂම, ජාකාක කාන්තා කමිටුයළ 

සම්පත්දායකත්වය ඇකාව ි.යිකෙවන හා යකොන්යදොස්තැවවනන් දි වත් කිරීයම් විඩසටහන් 50 ක් 

2019 වර්ෂයේදී ් කෙ කැ ඇත   
 

II. “සැමහඅසුන්දුඅගම ක්” ෂපෘතොදුඅප්රවරනහ අ සුාඅවරනඅානන්තනවරන්අමුහුණපෘතන අහිංස  අ

මැසපෘතැවරැමකවීමඅසහහනඅමහජ තනවරඅ නගැන්වීෂම්අඋද්ෂද්ය අවරයනපෘතනු අ 
 

යමි  පළමු විඩසටහන 2019 ජාතන්තැ කාන්තා දිනයට සමගාමීව අ ැාධුලැ දිස්රික්කයේදී 

පවත්වන ලද අතැ යදවන විඩසටහන “ැට යව යවන් දකට ් ටිමු - 2019” විඩසටහන හා 

සමගාමීව ුලත්තලම දිස්රික්කයේ ් කෙ කැන ලදි  දි දී, බස්ැථ වල ස්ටිකර් ඇලවීම හා බස්ැථ වලදී 

් කෙවන ි ංසනයන් සම්බන්ධයයන් වන නීකාය පිළිබඳව දි වත් කිරීයම් අත් පරිකාවක් යබදාහිරීම, 

දි වත් කිරීයම් පාගමනක් යාම ් කෙ කැන ලදී  යමම විඩසටහන්ි දී යාෂා රිත්වයයන්ම ස්ටිකර් 

2000ක් බස්ැථ, රියැෝද ැථ වල යමන්ම අවට යවයළඳ සිල්වලද ඇලවීමට කටයුතු කැන ලද අතැ 

අත් පරිකා 2500ක් පම  යබදා හිරීම ් කෙ කැ ඇත  යමම විඩසටහන සඳහා වන  මිලියන 0 29ක  

මුදලක් වියවී ඇත    

 

04. ම්ඩසපෘතඅසනාච්ඡන 
 

I. ක්ෂ්රරඅලපනයඅණ අගැහළුවරඅානන්තනවරන්හඅ නපෘතනඅතයඅආානු අිතළි හඅසංසහඅසනාච්ඡනවර 

ක්ෂ්රද්ර මූල සමාගම්වලින්  ය ලබා ගිනීම තුල කාන්තාවන් මුහු  යදන ගිට්  

විශයේ ්යල්ෂ ාත්මක යලස සාකච්ඡා කිරීම සහ යමම තත්ත්වයට ප්රකාචාැ වශයේ යයන් ගත හිකි 

ක්රියාමාර්ග පිළියයල කිරීයම් අැමුණින් 75 යදයනුලයප සහයාගීත්වයයන් සාකච්ඡාවක් 

පවත්වන ලදී   
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මණ්ඩප සාකච්ඡායළ අවස්ථා කීපයක්                   

II. ආ නනඅසහිතඅානන්තනවරන්ෂේඅංයියවරනසිාම්අතහුනරුඅිරරිමඅිතළි දඅම්ඩසපෘතඅසනාච්ඡනෂව්අ

නි්ධෂද්යඅක්රි නමකමාඅිරීම 

ආබාධ සි ත කාන්තාවන්යප අයිකාවා් කම් තහවුවන කිි.ම පිළිබඳ පවත්වන ලද මණ්ඩප 

සාකච්ඡායළදී හඳුනාගත් ගිට්  සඳහා ගත හිකි ක්රියාමාර්ග පිළිබඳ ආබාධිත කාන්තාවන් 10 

යදයනුල හා අදාළ අමාතාංශයේ  සමඟ සාකච්ඡාවක් පවත්වන ලදි  දි දී අදාල අමාතාංශයේ  හා ගිට්  

සාකච්ඡා කිරීම සඳහා, න න අමාතාංශයේ  වල සාකච්ඡාවක් සංවිධානය කිි.මට පියවැ ගන්නා යලසට 

යල්කම්තුමියයප උපයදස් මත අදාළ අමාතාංශයේ  යවත දන්වා ඇත  

 

තවද, ක්යෂේරයේ කටයුතු කිරීයම්දී ආබාධ සි ත ුලශගලයින් පිළිබඳව සංයළදී මනසකින් ක්රියාකළ 

යුතු ආකාැය හා ඔවුන්යප අවශයේ තාවයන් අ ව ක්රියාකළ යුතු ආකාැය පිළිබඳ දි වත්යාවයක් 

ලබා දී සඳහා දිස්රික් ව එතා සංවර්ධන  එලධාි.න් දි වත් කිරීයම් විඩසටහනක් 2019-10-21 දින 

තලායහේන ප්රජා අධාපන මධස්ථානයේදී පවත්වන ලදි  න සඳහා දිස්රික් ව එතා සංවර්ධන 

 එලධාි.න් 18 යදයනුල සහයාිව විය  

 

05. සරීඅරුරු අසමනජවනවී අලපනප්රවරනහාුණඅවරැසසහහන් 

I. ාිෂිඅක්ෂ ේත්රෂේඅසරීඅරුරු අසමනජවනවී අසංෂව්දීතනවර අතයඅිරීම 
 

යගොවි සංවිධාන සහ යගොවිජන සංවර්ධන  එලධාරීන් තුළ ස්රිුලවනෂ සමාජයාවීය සංයළදීතාවය ඇකා 

කිරීම, යගොවි සංවිධාන තුළ සක්රීය කාන්තා දායකත්වයක් ඇකා කිරීම හා සාධාැ ත්වය ඇකා කිරීම, 

කෘෂි කර්මාන්තයේදී කාන්තා සහයාගීත්වය වර්ධනය කිරීම හා ඔවුන් තුළ ආත්මාභිමානය ඇකා 

කිරීයම් අැමුණින් යගොවිජන සංවර්ධන යදපාර්තයම්න්තුව හා නකාබශධව යමම විඩසටහන් ් කෙ 

කැන ලදි  2018 වර්ෂයේදී  සකස් කැන ලද “සවිබල යගොවි පවුල” යමොියුලය උපයයෝගී කැ 

ග එමින් දිස්රික් 11 ක් ආවැ ය වන පි.දි යගොවිජන සංවර්ධන  එයයෝජ/සහකාැ 

යකොමසාි.ස්වවනන් හා දිස්රික් මූලස්ථාන යගොවිජන සංවර්ධන  එලධාරීන් 50 කයප 

සහයාගීත්වයයන් යමි  පළමු ුලහුණු විඩසටහන පවත්වන ලදි   
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06. සරීඅරුරු අසමනජවනවී අහිංස  අවරැළැක්වීෂම්අවරැසසහහන් 
 

I. ාන්ධ් ාඅ ක්ෂ ේත්රෂේඅ ෂසේවරෂේඅ නිුමක්තඅ ානන්තනවරන්ෂේඅ සමනජයී අ තමකමකවර අ ඉහළඅ  ැංිබමඅ

සහහනඅවර අදැ ලවරමකඅිරීෂම්අවරැසසහහන්අමනනනවර 

ැාජ හා යපෞශගලික අංශයේ වල ැසකියාවන්ි   එයුතු කාන්තාවන්ට තම යසේවා ස්ථානයන්ි දී ් කෙ වන 

ි ංසනයන් අවම කිරීම සඳහා  2019 වසයර්දී ගාල්ල, මාතයල්, ක් තැ, යමො ැාගල, ුලවන ෑගල 

හා  ගම්පහ යන දිස්රික්කයන්ි  විඩසටහන් 08 ක් පවත්වා ඇකා අතැ දි  ප්රකාලාීනන් සංතාව 1361 

කි   
 

II. ෂපෘතෞද්ගලිාඅ ංංයෂේඅ ස්ිර නඅ සාන  න්හිඅ ලිංගිාඅ හිංස අ ංවරමඅ ිරීමඅ ිතළි හඅ ප්රයපෘතමකයඅ

මනනනවරක්අසාසඅිරීම 

ැසකියා ස්ථානයන්ි  කාන්තා ි ංසනය අවම කිරීම, න සඳහා ආයතන කළමනාකාරීත්වය උනන්කෙ 

කැවීම, කාන්තා ි ංසනය අවම කිරීම හා න පිළිබඳ ආයතනයේ ප්රකාපත්කා තුළට අන්තර්ගත කිරීම 

යන අැමුණු මුල් කැ ග එමින් සාකච්ඡාවන් පවත්වන ලදි  ැසකියා ස්ථානවල ි ංසන විළික්වීයම්  

ප්රකාපත්කා මාලාව සකස් කිරීම පිළිබඳ කම්කවන අමාතාංශයේ ය සමඟ සාකච්ඡා කැන ලද අතැ 

ප්රකාපත්කා මාලාව සකස් කිරීයම් ඉදිි. කටයුතු කම්කවන අමාතාංශයේ ය වි් න් ් කෙ කැමින් පවීන  
 

 

III. ානන්තනවරන්හඅඑෂුහිඅහිංස  අවරැළැක්වීමඅිතළි හඅංන්ත්ධජනයාඅිර අ16අවරැසසහහ  

කාන්තාවන්ට දයැි  ් යලු ආකාැයේ ි ංසන විළික්වීම සඳහා වන දක්සත් ජාීනන්යප දින 16 

විඩසටහනට සමගාමීව කාන්තා ි ංසනය අවම කිරීයම් විඩසටහන් යනොවිම්බර් 25 ් ට යදසිම්බර් 

10 දක්වා පිවිත්යළ  න අනූව ජාකාක කාන්තා කමිටුයළ පහත සඳහන්  විඩසටහන් ක්රියාත්මක 

යකි.ණි   

 

 අන්තර්ජාකාක දින 16 පිළිබඳව අමාතාංශයේ   එලධාරීන් දි වත් කිරීම හා සමගාමී සංගීත 

විඩසටහන  

 ප්රජාමූල නායකයින්, කාන්තා සමිකා  එලධාරීන් දි වත් කිරීම -  එයාගම ප්රායශශීය යල්කම් 

කාර්යාලය 

 “යහට යලොව දිනන සවිමත් දවනවන් දියට දායාද කැමු” විඩසටහන - ැඹෑව ප්රායශශීය යල්කම් 

කාර්යාලය 

 කාන්තා ි ංසනය විළික්වීම පිළිබඳ වතු ප්රජාව දි වත් කිරීම-  වැදළිය ප්රායශශීය යල්කම් 

කාර්යාලය  

 අන්තර්ජාකාක දින 16 පිළිබඳව දි වත් කිරීයම් ගුවන්විකෙලි විඩසටහන  
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අමාතාංශයේ   එළධාරීන් දි වත් කිරීම හා සමගාමී සංගීත විඩසටහන              

          

07. ෂද්යපෘතනන ෂේඅානන්තනඅනිෂ ෝජ  අඉහළඅ ැංවීමඅඋෂදසනඅක්රි නමකමාඅාු අ

නදඅවරැසසහහන් 
 
 

 

I. ෂද්යපෘතනන ෂේඅානන්තනවරන්අ නගැන්වීෂම්අසහයාපෘතමකඅපෘතනඨමනනනවරඅපෘතැවරැමකවීම 
 

ජාකාක කාන්තා කමිටුව වි් න් වසැ ග නාවක ් ට යශශයේ පාලනයේ කාන්තාවන් බලගින්වීයම් 

ිේයලෝමා/සහකාකපර පාශමාලා පවත්වා ඇත  දයමන්ම යේැායදණිය විශයේ ්වවිදාලය හා නකාබශධව 

පවත්ව  ලබන යමම ් ංහල මාධ පාශමාලායළ යතවන අදියැ 2019 යනොවිම්බර් මස 30 වන දින 

ආැම්ය කැන ලද අතැ න සඳහා කාන්තාවන් 65 යදයනුල සහයාගී යළ   
     

 

II. පෘතළනමකඅපෘතනන අආ ත අසදහනඅෂමකරිඅපෘතමකඅ හඅානන්තනඅසභිායින්ෂේඅනනරිතනඅසංවර්ධන අරුහුු/අ

වරැසසහහන්අපෘතැවරැමකවීම 

ස්ත රි ුලවනෂ සමාජයාවීය සංයළදී දි ම, ුලසලතා හා ආකල්ප  වලින් යහබි කාන්තා හා ළමා 

අයිකාවා් කම් පිළිබද දි වත් යාවය සි ත, යශශයේ පාලන නායකත්වයක් ඇකා කිරීම සහ ප රකාපත්කා 

සම්පාදන කාර්යයන්ි දී දය වඩාත් ගු ාත්මක හා ඵලදායී යලස ඉටු කිරීමට හිකියාව ලබා දීමට 

අවශයේ  දි ම ලබා දීම යමම විඩසටහන් පිවිත්වීයම් අැමුණු යළ      
 

2019 වර්ෂයේ අ ැාධුලැ යපොයළොන්නවනව, ගාල්ල, හම්බන්යතොට, ැත්නුලැ, යාපනය සහ මුලකාළ 

යන දිස්ත රික්ක 7 ි  පළාත් පාලන ආයතන සඳහා යත්රී පත් වූ කාන්තා සභිකයින් 280 ක් පම  

සහයාගීත්වයයන් පවත්වන ලදි  යමම විඩසටහන් පිවිත්වීම සඳහා වන  මිලියන 0 358 ක මුදලක් 

විය වී ඇත   

 

 

 

 

දයමන්ම, 2018 වර්ෂයේ පවත්වන ලද පළාත් පාලන ආයතන සඳහා යත්රීපත් වූ මන්ත්රීවි.යන්යප 

යතොැතුවන ැසස්කැ දත්ත පශධකායක් සකස් කිරීම ද ජාකාක කාන්තා කමිටුව වි් න් ් කෙ කැන ලදි  
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III. ානන්තනඅෂද්යපෘතනන අසහවනගීමකවර අප්රවර්ධන  අිරීමඅසහහනඅඋද්ෂද්ය  අිරීමඅ 

පළාත් පාලන ආයතන වල කාන්තා  එයයෝජිතයින්යප ුලශගල අවශයේ තා ඇගයීම පිළිබඳ 

සමීක්ෂ යක් ් කෙ කැ දමන්න් හඳුනාගත් ුලහුණු විඩසටහන් පිවිත්වීම සඳහා පළාත් පාලන 

අමාතාංශයේ ය යවත දන්වා යවන ලදි  තවද පාර්ලියම්න්තුයළ කාන්තා  එයයෝජනය ඉහල නිංවීම 

සඳහා කිබින්ට පරිකාවක් සකස් කැ ඉදිි.පත් කැ ඇකා අතැ න සඳහා අදාල පාර්ශයේ වයන් සමඟ 

සාකච්ඡා පවත්වා ඇත   
 

IV. ඡන්දඅංනයනපෘත  අිතළි හඅඅඡන්දඅදන ායින්අදැ ලවරමකඅිරීමඅසහහනඅ නඅම්ඩසනඅ

ානන්තනවරන්අදැ ලවරමකඅිරීෂම්අවරැසසහහ  

යශශයේ පාලනයට පිවියසන කාන්තාවන්ට ඡන්දය ලබාදීමට ප්රජාව උනන්කෙ කිරීම ඡන්ද වාපාැයේදී 

කාන්තා භූමිකාවට වටිනාකමක් සි ත තනතුවන හා කාර්යයන් වලට යයොමු කිරීමට යපළඹවීම හා 

ඡන්ද ක්රමය පිළිබඳව ුලහුණුව ලබාදීයම් අැමුණින් බලමණ්ඩල කාන්තාවන් දි වත් කිරීයම් 

විඩසටහන් ක්රියාත්මක කැ ඇත  2019 වර්ෂය සඳහා ගම්පහ, ැත්නුලැ, මහ වැ යන දිස්රික්යන්ි  

බලමණ්ඩල කාන්තාවන් දි වත් කිරීයම් විඩසටහන් 03ක් පවත්වන ලද අතැ බලමණ්ඩලවල 

සාමාජිකාවන් 270ක් පම   ට සහයාිව විය  යමම විඩසටහන් සඳහා වන 128 174/- මුදලක් විය වී 

ඇත  

08. මනනයඅවරැසසහහන් 
 

i.අානන්තනඅප්රෂ ෝන අ-අසනාච්ඡනම අගුවරන්අිබදුලිඅවරැසසහහ  

කාන්තාවන් මුහු පාන ගිට් , වියශයේ ේෂයයන්ම ස්ත්රී ුලවනෂ සමාජයාවීය ි ංසනය ආ්රිත කවනණු 

පිළිබඳව ශ්රාවකයින් දි වත් කිරීම උයදසා “කාන්තා ප්රයබෝධය” ගුවන් විකෙලි විඩසටහන් ් කෙ කැ  

ලියඅඩ   
 

කාන්තාව යකයැි  වන මුස්ලිම් නීකාය යකයසේ සංයශයේ ෝධනය විය යුතුද, ආබාධිත කාන්තාවන් බල 

ගින්වීම, 1938 කාන්තා උපකාැක කෙැකථන යසේවාව, සයිබර් අපැාධ හා කාන්තාව, කාන්තාව 

යකයැි  වන සමාජ ආැක්ෂ  ක්රමයළද, ස්ත්රී ුලවනෂ සමාජයාවී ි ංසනය විලික්වීම පිළිබඳ 

අන්තර්ජාකාක දින 16 විඩසටහන, කාන්තාව යකයැි  වන මුස්ලිම් නීකාය යකයසේ සංයශයේ ෝධනය විය 

යුතුද යන මාතෘකා ඔස්යසේ 2019 වර්ෂයේදී ් ංහල මාධ විඩසටහන් 06 ක් ස්වයශශීය යසේවය 

හැහාත් යදමළ මාධ විඩසටහන් 02 ක් යතන්ඩ්රල් ද්් දම් හැහා ් කෙ කැ ඇත   
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II.අවරනිතනඅිබවවරඅස ුනවරඅමුරණ අිරීම. 

කාන්තාවයප සංවර්ධනය හා ඇයප අනනතාවය යත්මා 

යකොට ගත්  එර්මා  යකයැි  යයොමු වීම හා කාන්තාවන්යප 

 එර්මා ාත්මක හිකියා වර්ධනය කිරීම යමන්ම ධනාත්මක 

් තුවිලි තුලින් කාන්තාව යපෝෂ ය කිරීම අැමුණු කැ 

ග එමින් 2019 වර්ෂය සඳහා යමම සඟැායළ කලාප 03 ක් 

මුද්ර ය කැ යබදා හිැ ඇත   
 

iii.අජනතයන්තුඅානන්තනඅිර අවරැසසහහන්අ 

කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාතාංශයේ ය වි් න් සමස්ත ශ්රී ලාංකීය කාන්තාවන්යප සුය ් ශධිය උයදසා 

2019 වර්ෂයේ ජාතන්තැ කාන්තා දින ජාකාක උත්සවය අ ැාධුලැ දිස්රික්කයේදී පවත්වන ලදි  

දම ජාකාක උත්සවයට සමගාමීව යමම අමාතාංශයේ යේ පවකාන දක් දක් අංශයේ යන්යගන් ් කෙ කැ  

ලබන යසේවාවන් පිළිබඳ ජනතාව දි වත් කිරීම සදහා ප්රදර්ශයේ න ුලටියක් පවත්වායගන යන ලදි   

සන්ධක්අවරයනපෘතිය අ හෂමකඅක්රි නමකමාඅාු අනදඅප්රනන අවරැසසහහන් 
  

I. ගිහසාඅහිංස  අවරැනැක්වීෂම්අපෘත තඅිතළි හඅෂපෘතොලිසඅනිනනනීන්අරුහුු/අිරීෂම්අවරැසසහහ අ 

ස්ත්රීුලවනෂ සමාජයාවය පදනම් කැගත් ප්රචණ්ඩත්වය, ගෘහස්ත ි ංසනය 

් කෙ විය හිකි ආකාැයන් හා න සඳහා පවකාන නීකාමය තත්ත්වය, ගාහස්ත 

ි ංසනයට ලක් වන්යන් කවුවනන්ද  යන්න පිළිබඳ යමි දී යපොලිස් ුලහුණු 

කිරීයම් අංශයේ යේ  එලධාරීන් 36 යදයනුල සඳහා විඩසටහන් පවත්වන 

ලදී   

II. පෘතැ් ණිලිඅාළම නාුණ අහනඅෂමෂහ වීමඅිතළි හඅානන්තනඅහනඅළමනඅඒාාෂේඅනිනනනීන්අ

රුහුු/අිරරිෂම්අවරැසමුළුවර 

1938 කාන්තා උපකාැක කෙැකථන යසේවාවට ලියබන පිමිණිලි කාන්තා හා ළමා නකකයේ 

 එලධාරීන් යවත යයොමු කැන අතැ ඔවුන් දම පිමිණිලි සඳහා විසකෙම් ලබාදියම්දී වඩාත් සාර්ථක සහ 

 එවිැදි මිදිහත්කැ යක් ලබාදීම තුළින් සමස්ථ මහජනතාවට වඩාත් ප්රශයේ ස්ථ යසේවාවක් ලබාදීම 

අැමුණු ග එමින් යකොළඹ දිස්රික්කයේ කාන්තා හා ළමා නකකයේ  එලධාරීන් 52 යදයනුලයප 

සහයාගීත්වයයන් පවත්වන ලදි  

් ශධි අධනයක් ය  ුලමක්ද? ප්රායයෝිවක ් ශධි ඇසුි.න් ් ශධි කළමනාකැ ය ් කෙකැන ආකාැය, 

ගෘහසථ් ි ංසන සඳහා බලපාන යහේතුසාධක හකෙනාගිනීම හා දම සාධක කළමනාකැ ය කැගිනීම 

පිළිබඳව යමි දි සාකච්ඡා කැන ලදි  යමම විඩසටහන සඳහා වන  159,253 00 මුදලක් සාර්ක් 

වියශශයේ ාධාැ වාපෘකාය යටයත් විය වී ඇත  
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III. මෂ ෝඅඅිබදයනමකමාඅඋපෘතෂද්ය අරුහුු/අවරැසමුළුවර 

1938 කාන්තා උපකාැක කෙැකතන යසේවාව ග්රාමීය ම්ටටමින් ප්රජාව තුල ප්රචලිත කිරීම, 1938 කාන්තා 

උපකාැක කෙැකතන යසේවායළ පිමිණිලි ලබා ග එමින්  ට මිදිහත්වන  එලධාරීන්යප දි ම 

යාවත්කාලින කිරීම, ුලසලතා ආකල්ප විිදියුණු කිරීම හා කාන්තා ි ංසනය සම්බන්ධ ගිට්  වලදී 

උපයශශයේ න යසේවාව ලබා දීම මන්න් යමම කාර්යය ඵලදායී කිරීම අැමුණු කැ ග එමින් යමම 

විඩසටහන් ් කෙ කැන ලදි  යම් සඳහා අ ැාධුලැය හා යපොයළොන්නවනව දිස්රික්කයන්ි  

අමාතාංශයේ යේ කාන්තා හා ළමා  නකකයේ  එළධාරීන්, දිස්රික් යල්කම් කාර්යාලයන්ි  අයනුලත් 

අමාතාංශයේ   එයයෝජනය කැන 1938 පිමිණිලි හා සම්බන්ධ වන  එලධාරීන් හා යපොලිස් ළමා හා 

කාන්තා කාර්යංශයේ යේ  එලධාරීන් ඇතු්   එලධාරීන් 177 යදයනුල සහයාගී විය   

 

IV. සයි ්ධඅංපෘතුනනඅවරළක්වරනඅගැනීමඅසම් න්නවරඅසමනජ අදැ ලවරමකඅිරීමඅඅසහහනඅංමකපෘතත්රිානඅමුරණ අ 

 

සයිබර් අවකාශයේ යේදී  ් කෙ වන ි ි.හිැ හා අපැාධ යපන්වා යදමින් නවා වළක්වා ගිනීම සඳහාත් අන් 

අයට ගවන කැමින් සයිබර් අවකාශයේ යේ සිි.සිරීමට සහ සයිබර් අපැාධයකට ලක් වූ විට න සඳහා 

අවශයේ  යසේවාවන් ලබා ගත හිකි ැාජ හා ැාජ යනොවන ආයතන පිළිබඳ දි වත් කිරීමත් යමි  

අැමු  යළ  තවද, සයිබර් අපැාධ වල වනකාක පසුබිම ඇතුළත්ව දියනන් දින විි දියුණු වන 

තාක්ෂණික යලෝකය තුළ ි ංසනයට බකෙන් යනොවී දි වත් ුලැවි් යයුල යලස  එ්  ඵල යනලා 

ගිනීම සඳහා සමාජය දි වත් කිරීමත් යමමන්න් බලායපොයැොත්තු යළ  න සඳහා යමම අත්පරිකාව 

පිටපත් 5000 කින් යුක්තව මුද්ර ය කැ යබදාහි.මින් පවීන  
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අ  
අංකය 

වාපෘකාය/කාර්යය මුල 
ඉලක්කය 
(වන.මි) 

මූල 
ප්රගකාය 

(වන.මි) 

යයෞකාක 
ඉලක්කය 

යයෞකාක ප්රගකාය ප්රකාලාභින් 

සංතාව/ 
සහයාිව වු 
සංතාව 

01 ප්රකාපත්කාමය මිදිහත්වීම් 

1.1 කාන්තා යකොමිෂන් 
සයා යකටුම්පත 

_ _ යකොමිෂන් 
සයා පනත් 
යකටුම්පත 
ඉදිි.පත් 
කිරීම 

සකස් කැන ලද යකොමිෂන් 
සයා පනත නීකා යකටුම්පත් 
යදපාර්තයම්න්තුව යවත යවා 
ඇත   

සමස්ත 
කාන්තාවන් 

1.2 ගෘහස්ථ ි ංසනය පිළිබඳ ක්රියාකාරී සිලිස්ම ක්රියාත්මක කිරීම     

1.2.1 ගෘහස්ථ ි ංසනය 
විලික්වීයම් පනයත් 
ක්රියාකාරී සිලිස්ම 
අධීක්ෂ ය කිරීම 
සඳහා වන උපයශශයේ ක 
කමිටු ැසස්වීම  

0.020 0.010 උපයශශයේ න 
කමිටු 
ැසස්වීම් - 

04 

උපයශශයේ න කමිටු ැසස්වීම් 02 
ක් පවත්වා ඇත  

සමස්ත 
කාන්තාවන් 

1.2.2 නව යයෞවන හා 
තවන  පිි.ස් සඳහා 
ගෘහස්ථ ි ංසනය 
පිළිබඳ දි වත්යාවය 
වර්ධනය කිරීම 

0.200 0.198 විඩසටහන් 
- 01 

ජාකාක තවන  යසේවා සයාව 
හා නකාබශධව යයොවුන් 
කඳවුවන/ තවන  තවනණියන් 
දි වත් කිරීයම් විඩසටහන් 
දිස්රික් 15 ක ් කෙ කැ ඇත  

තවන  
ප්රජාව 

1.2.3 ගෘහස්ථ ි ංසනය 
විලික්වීයම් පනත 
සංයශයේ ෝධනය කිරීම 

_ _   ගෘහස්ථ ි ංසනය 
විලික්වීයම් පනයත් 
සංයශයේ ෝධනයන් නීකාපකා 
යදපාර්තයම්න්තුව යවත යවා 
ඇත  

ි ංසනයට 
පත් 

කාන්තාවන් 

1.3 ජාකාක කාන්තා කමිටු 
ැසස්වීම 

0.250 0.283 සාකච්ඡා 
12 

 සාකච්ඡා 11 ක් පවත්වා ඇත    සමස්ත 
කාන්තාවන් 

1.4 මානව අයිකාවා් කම් 
පිළිබඳ ක්රියාකාරී 
සිලිස්ම ක්රියාත්මක 
කිරීයම් ප්රගකා 
සමායලෝචන වනස්වීම් 

0.050 0.007 ප්රගකා 
සමායලෝච
නය කිරීම 

 අදාල අමාතාංශයේ  තුලින් 
ප්රගකාය ලබා ගිනීම ් කෙ 
කැන ලද අතැ දම වාර්තාව 
මා් කව සකස් කැ අග්රාමාත 
කාර්යාලය යවත යිවීමට 
අවශයේ  කටයුතු ් කෙ කැ ඇත   

සමස්ත 
කාන්තාවන් 

1 5 යපොකෙ ප්රවාහනයේදී ් කෙ වන ලිංිවක ි ංසන අවම කිරීයම් විඩසටහන්      

1.5.1 න සම්බන්ධයයන් 
ප්රවාහන ක්යෂේරයේ 
 එයයලන්නන් ුලහුණු 
කිරීම සඳහා 
යමොියුලයක් සකස් 
කිරීම 

0.100 _ යමොියුල 
01 

UNFPA ආයතනයේ  සහය 
ඇකාව යමම යමොියුලය 
සකස් කැ ඇත  

  

1.5.2  බස් ි මියන්, ි.යකෙැන් 
හා ි.ය සහායක 
දි වත් කිරීයම් 
විඩසටහන් පිවිත්වීම 

0.250 _ දි වත් 
කිරීයම් 
විඩසටහ

න් - 03 

ජාතන්තැ කාන්තා දිනයට 
සමගාමීව UNFPA 
ආයතනයේ මුල අ ග්රහය 
යටයත් විඩසටහනක් ් කෙ කැ 
ඇත  

  

උපෘතඅඑාතුවර 0.870 0.498  
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අ  
අංකය 

වාපෘකාය/කාර්යය මුල 
ඉලක්ක

ය (වන.මි) 

මූල 
ප්රගකාය 

(වන.මි) 

යයෞකාක 
ඉලක්කය 

යයෞකාක ප්රගකාය ප්රකාලාභින් 

සංතාව/ 
සහයාිව වු 
සංතාව 

1.5.3 දි වත් කිරීම සඳහා  
ස්ටිකර් හා අත්පරිකා 
සකස් කිරීම හා 
යබදාහිරීම 

0.500 0.290 දිස්රික් 03 
ක 
උශයශශයේ න 
වාපාැය 
දියත් කිරීම 

ජාතන්තැ කාන්තා දිනයට 
සමගාමීව අ ැාධුලැ 
දිස්රික්කයේ හා ැට 
යව යවන් දකට ් ටිමු 
විඩසටහන හා සමගාමීව 
ුලත්තලම දිස්රික්කයේ 
විඩසටහන් 02 ක් ක්රියාත්මක 
කැ ඇත  

  

1.6 1325 ක්රියාකාරී 
සිලිස්ම සකස් කිරීම 

_ _ 1325 
ක්රියාකාරී 
සිලිස්ම 
සකස් 
කිරීම 

1325 ක්රියාකාරී සිලිස්ම 
ජපන් ැජයේ ආධාැ යටයත් 
UN Women ආයතනය 
වි් න්  ජාකාක කාන්තා 
කමිටුයළ 
සම්බන්ධීකැ යයන් සකස් 
කැ ඇත   

සමස්ත 
කාන්තාවන් 

02 පර්යේෂ  ් කෙ කිරීම 

2.1 ස්ත්රී ෂණෂ  හා ලිංිවක 
ි ි.හිැ සම්බන්ධව 
නීකා ක්රියාත්මක කැන 
ආකාැය පිළිබඳ 
පර්යේෂ ය  

0.680 _ පර්යේෂ  
01 

2018 වර්ෂයේදී ආැම්ය 
කැන ලද යමම පර්යේෂ ය 

2019 වර්ෂයේදී ් කෙ කැ 
අවසන් කැ ඇත  

ි ංසනයට 
පත් වන 
කාන්තාවන් 

2.2 පසුිවය වර්ෂ වල පිවිත්වූ පර්යේෂ යන්ි   එර්යශශයේ  ක්රියාත්මක කිරීම     

2.2.1 ප්රජනන යසෞත 
අයිකාවා් කම් පිළිබඳ 
දි වත් කිරීම 

0.250 0.167 අත්පරිකාව 
මුද්ර ය 
කිරීම හා 
යබදාහිරීම 

ප්රජනන යසෞත 
අයිකාවා් කම් පිළිබඳ තවන  
ප්රජාව දි වත් කිරීම සඳහා 
අත්පරිකාවක් සකස් කැ 
යබදාහි.මින් පවීන  

තවන  
ප්රජාව 

2.2.2 අවිධිමත් අංශයේ යේ 
යසේවා  එයුක්ත 
කාන්තාවන්ට සමාජ 
ආැක්ෂ  ක්රමයළද 
පිළිබඳ දි වත් කිරීම 
සඳහා  එයමු 
විඩසටහනක් 
පිවිත්වීම 

0.150 0.143 දි වත් 
කිරීයම් 
විඩසටහන් 

01 

ුලත්තලම දිස්රික්කයේ යමම 
 එයමු විඩසටහන පවත්වන 
ලදී  

අවිධිමත් 
අංශයේ යේ 
ැසකියාවන්ි  
 එයුතු 
කාන්තාවන් 

03 මණ්ඩප සාකච්ඡා පිවිත්වීම 

3.1 ක්ෂුද්ර මූල  ය 
ගිට් ව කාන්තාවන්ට 
බලපා ඇකා ආකාැය 
පිළිබඳ මණ්ඩප 
සාකච්ඡාව  

0.050 0.036 මණ්ඩප 
සාකච්ඡා 

01 

යමම මණ්ඩප සාකච්ඡාව 
පවත්වා ඇත  

සමස්ත 
කාන්තාවන් 

3.2 2017 පිවිත්වු මණ්ඩප සාකච්ඡාවල පසුවිපැම      

3.2.1 ආබාධිත කාන්තාවන් 
පිළිබඳ මණ්ඩප 
සාකච්ඡාව 

0.150 0.106 සාකච්ඡා 
පිවිත්වීම 

ආබාධිත කාන්තාවන්යප 
ගිට්  පිළිබඳ අඳාල 
අමාතාංශයේ  සමඟ සාකච්ඡා 
පවත්වන ලද අතැ දම ගිට්  
පිළිබඳ ව එතා සංවර්ධන 
 එලධාරීන් දි වත් කිරීයම් 
විඩසටහනක් පවත්වා ඇත   

ආබාධිත 
කාන්තාවන් 

 උපෘතඅඑාතුවර 1 780 0 742    
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අ  
අංකය 

වාපෘකාය/කාර්යය මුල 
ඉලක්කය 
(වන.මි) 

මූල 
ප්රගකාය 

(වන.මි) 

යයෞකාක 
ඉලක්කය 

යයෞකාක ප්රගකාය ප්රකාලාභින් 

සංතාව/ 
සහයාිව වු 
සංතාව 

3.2.2 වෘත්ීනය සමිකා 
නායකත්වය තුළ 
කාන්තා  එයයෝජනය 
ඉහළ නිංවීම 

      කාන්තාවන් වෘත්ීනය 
සමිීනන්ි  ීනැ  ගන්නා 
ම්ටටම්වලට යනොපිමිණීම 
පිළිබඳ සමීක්ෂ යක් ් කෙ 
කිරීම සඳහා කටයුතු කැමින් 
පවීන  

සමස්ත 
කාන්තාවන් 

04 ස්ත්රී ුලවනෂ සමාජයාවී මූලප්රවාහකැ  විඩසටහන්       

4.1 කෘෂි ක්යෂේරයේ ස්ත්රී 
ුලවනෂ සමාජයාවීය 
සංයළදීතාවය ඇකා 
කිරීම සඳහා දි වත් 
කිරීම සඳහා 
යමොියුලයක් සිකීමම 
හා ුලහුණු  විඩසටහන් 
පිවිත්වීම 

0.200 0.187 විඩසටහ

න් - 02 
යගොවිජන සංවර්ධන 
යදපාර්තයම්න්තුයළ දිස්රික් 

11 ක  එයයෝජ/සහකාැ 
යකොමසාි.ස්වවනන් හා 
යගො සං   එලධාරීන් සඳහා 
සකස් කැන  ලද යමොියුලය 
පිළිබඳ දි වත් කිරීයම් 
විඩසටහනක් පවත්වන ලද 
අතයැ දි  යදවන 

විඩසටහන 2020 වර්ෂයේදී 
් කෙ කිරීමට  එයමිතව ඇත  

සමස්ත 
කාන්තාවන් 

5 කාන්තාවන්ට දයැි ව ් කෙ වන ි ංසනයන් විළික්වීයම් විඩසටහන්      

5.1 යපෞශගලික අංශයේ යේ 
යසේවා ස්ථාන ි ංසන 
විළික්වීයම් 
විඩසටහන්  

0.250 0.268 විඩසටහ

න් 06 
ආයයෝජන ප්රවර්ධන 
කලාපයන්ි  විඩසටහන් 08 
ක් පවත්වා ඇත   

1361 

5.2 ැසකියා ස්ථාන ලිංිවක 
ි ංසන අවම කිරීම 
පිළිබඳ ප්රකාපත්කා 
මාලාවක් සිකීමම 

_ _ සාකච්ඡා 
පිවිත්වීම 

කම්කවන අමාතාංශයේ ය සමඟ 
සාකච්ඡා කැ ඇකා අතැ ඉදිි. 
කටයුතු දම අමාතාංශයේ ය 
වි් න් ් කෙ කැමින් පවීන  

සමස්ත 
කාන්තාවන් 

5.3 1938 කාන්තා 
උපකාැක කෙැකථන 
යසේවාව පිය 24 දක්වා 
දීර්ඝ කිරීමට අවශයේ  
කාර්යාල පශධකාය 
යවන් කිරීම කPartition) 

0.700 0.603 කාර්යාල 
පශධකාය 
යවන් කිරීම 

කාර්යාල යකොටස් යවන් 
කිරීයම් කPartition) කටයුතු 
අවසන් කැ ඇත  

සමස්ත 
කාන්තාවන් 

5.4 දින 16 විඩසටහන 0.250 0.160 විඩසටහන් 
් කෙ කිරීම 

1. අන්තර්ජාකාක දින 16 
පිළිබඳව අමාතාංශයේ  
 එළධාරීන් දි වත් කිරීම හා 
සමගාමී සංගීත විඩසටහන                     
2. ප්රජා මූල නායකයින් හා 
කාන්තා සමිකා  එලධාරීන් 
දි වත් කිරීයම් විඩසටහන                          
3. යහට යලොව දිනන සවිමත් 
දවනවන් දියට දායාද කැමු 

විඩසටහන     4. වතු ප්රජාව 
දි වත් කිරීයම් විඩසටහන්             
5. ගුවන්විකෙලි විඩසටහනක්                    
ක්රියාත්මක කැ ඇත  

සමස්ත 
කාන්තාවන් 

උපෘතඅඑාතුවර 1.400 1.218  



110 
 

අ  
අංකය 

වාපෘකාය/කාර්යය මුල 
ඉලක්කය 
(වන.මි) 

මූල 
ප්රගකාය 

(වන.මි) 

යයෞකාක 
ඉලක්කය 

යයෞකාක ප්රගකාය ප්රකාලාභින් 

සංතාව/ 
සහයාිව වු 
සංතාව 

06 යශශයේ පාලනයේ කාන්තා සහයාගීත්වය ප්රවර්ධනය කිරීයම් විඩසටහන්     

6.1 පළාත් පාලන ආයතන 
සඳහා යත්රී පත් වූ 
කාන්තා සභිකයින්යප 
ධාි.තා සංවර්ධන 
විඩසටහන් 

0.600 0.380 විඩසටහන් 5 විඩසටහන් 05 ක් අ ැාධුලැ 
යපොයළොන්නවනව, ගාල්ල, 
හම්බන්යතොට, ැත්නුලැ, 
යාපනය සහ මුලකාළ යන  
දිස්රික්කයන්ි  පවත්වා ඇත   

280 

6.2 කාන්තා යශශයේ පාලන 
සහයාගීත්වය ුල් ල් 
කිරීම සඳහා බල 
මණ්ඩල කාන්තාවන් 
දි වත් කිරීම 

0.300 0.136 විඩසටහන් 
04 

ගම්පහ, ැත්නුලැ හා 
මහ වැ දිස්රික්කයන්ි  

විඩසටහන් 03 ක්  පවත්වා 
ඇත     

270 

6.3 පළාත් පාලන 
මිකාවැ යයන් 
යත්රීපත් වූ 
මන්ත්රීවි.යන් පිළිබඳ 
යතොැතුවන පශධකායක් 
 එර්මා ය කිරීම 

- - දත්ත ැසස් 
කිරීම 

2018 පළාත් පාලන 
මිකාවැ යයන් පලාත් 
පාලන ආයතන සඳහා යත්රී 
පත් වූ මන්ත්රීවි.යන් පිළිබඳ 
යතොැතුවන ැසස් කැ දත්ත 
පශධකායක් සකස් කැ ඇත   

යශශයේ පාලන
යට 
පිවිීමමට 
අයේක්ෂිත 
කාන්තාවන්  

6.4 යශශයේ පාලනයේ 
කාන්තා සහයාගීත්වය 
ප්රවර්ධනය කිරීම 
උයදසා සහකාක පත් 
පාශමාලා පිවිත්වීම  

0.750 0.438 සහකාකපත් 
පාශමාලා 

01 

් ංහල මාධ සහකාකපත් 
පාශමාලාව ආැම්ය කැ ඇත    

කාන්තාවන් 
67 

6.5 කාන්තා යශශයේ පාලන 
සහයාගීත්වය 
ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා 
උශයශශයේ නය කිරීම 

_ _ උශයශශයේ න 
විඩසටහන් 

1. පළාත් පාලන ආයතන 
වල කාන්තා 
 එයයෝජිතයින්යප ුලශගල 
අවශයේ තා ඇගයීම පිළිබඳ 
සමීක්ෂ ය ් කෙ කැ දමන්න් 
හඳුනාගත් ුලහුණු විඩසටහන් 
පිවිත්වීම සඳහා පළාත් 
පාලන අමාතාංශයේ ය යවත 
දන්වා ඇත                  
2.පාර්ලියම්න්තුයළ කාන්තා 
 එයයෝජනය ඉහල නිංවීම 
සඳහා සංයශශයේ යක් සකස් කැ 
අඳාල පාර්ශයේ වයන් සමඟ 
සාකච්ඡා කැ ඇත  

යශශයේ පාලන
යට 
පිවිීමමට 
අයේක්ෂිත 
කාන්තාවන්  

07 මනනයඅවරැසසහහන් 

 

     

7.1 “ කාන්තා ප්රයබෝධය” 
ගුවන්විකෙලි විඩසටහන් 
පිවිත්වීම 

0.300 0.324 ගුවන්විකෙලි 
විඩසටහන් 

10 

ගුවන්විකෙලි විඩසටහන් 08 
ක් ් කෙ කැ  ඇත  

සමස්ත 
ප්රජාව 

 උපෘතඅඑාතුවර 1.950 1.278    
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අ  
අංකය 

වාපෘකාය/කාර්යය මුල 
ඉලක්ක

ය (වන.මි) 

මූල 
ප්රගකාය 

(වන.මි) 

යයෞකාක 
ඉලක්කය 

යයෞකාක ප්රගකාය ප්රකාලාභින් 

සංතාව/ 
සහයාිව වු 
සංතාව 

2 “ ව එතා වියව” කාර්තු 
සඟැාව මුද්ර ය කිරීම 

0.580 0.590 සඟැා 
කලාප 04 
පිටපත් 

4000 

සඟැා කලාප 03 ක්  මුද්ර ය 
කැ ඇකා අතැ හතැවන 
කලාපයයි  යකටුම්පත 
සකස් කැ ඇත   

සමස්ත 
ප්රජාව 

7.3 ප්රකාශයේ න සංවර්ධනය 0.150 0.221 ප්රකාශයේ න 
සංවර්ධනය 

1938 කාන්තා උපකාැක 
කෙැකථන යසේවාව ප්රචාැ ය 
කිරීයම් අත්පරිකා හා 
කාන්තා ප්රඥේකාය නිවත 
මුද්ර ය කැ ඇත   

සමස්ත 
ප්රජාව 

08 ජාතන්තැ කාන්තා 
දින විඩසටහන් 

0.400 0.378 ජාකාක 
විඩසටහන් 

ජාතන්තැ කාන්තා දිනයට 
සමගාමීව කාන්තා 
අයිකාවා් කම් සුැක්ෂිත 
උයදසා උශයශශයේ න පාගමනක් 
හා ජාකාක උත්සවයේදී 
ජාකාක කාන්තා කමිටු 
ප්රදර්ශයේ   ුලටියක් පවත්වන 
ලදි   

සමස්ත 
කාන්තාවන් 

09 යවනත් වියදම්  0.350 0.323 _ දිස්රික් ප්රගකා සමායලෝචන 
ැසස්වීම් සම්බන්ධීකැ  

වියදම්, කාන්තා ප්රකාපත්කා 
යකටුම්පත පිළිබඳ සාකච්ඡා 
පිවිත්වීම 

  

උපෘතඅඑාතුවර 1.480 1.512    

මුළුඅඑාතුවර 7.480 5.248    

 

 
 

 

 

 

 

 


