විගාමික ශ්රනමික කා්තාාන්ත ිළිබඳවන ණ්ඩප ාාක්ඡාාන්  වනව්වීණ.
ගෘහ සසේවිකාවන් වශසෙන් විසෙස්ගත වන කාන්තාවන්ට අොලව මණ්ඩප සාකච්ඡාවක්
කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්ාාං ශසේ ජාතික කාන්තා කමිටුව විසින් 2018.09.10 දින
බත්තරමුල්ල, සසත්සිරිපාෙ, 02 අදිෙර,06 වන මහල, මුල් ළමාවිෙ ව්ාපෘති කායාොලයෙ
ශ්රතවනාගාරසේී  පවවවත්වන ලී .
ශ්රීර ලාං කාවට විස ශ විමයමෙ සගන ේසප රාධාාන ූලලරාවාහෙක් වන්සන් විගාමික ශ්රතමික
කාන්තාවන්ෙ. සමම කාන්තාවන්සේ ආරක්ෂාව, ඔවුන්සේ පවුල්වල සුරක්ෂිතභාවෙ, ඔවුන්
විස ශගත වීසමන් පසු මුහුණපාන ගවටළු මයරාකරණෙ කර ගවනීම සපබන්ධාව රාජ් ආෙතන හා
රාජ් සන වන ආෙතන ෙක්වන ොෙකත්වෙ ිළිබඳව සමහිී  අවධාානෙ සෙ මු විෙ.
සමම සාකචිඡාසේී  ''විගාමික කා්තාාන්තගග්ත රගේ ආර්ථිකයට හා වුගේ ආර්ථිකය
ාවහා ඇති දායක්වනය '' ිළිබඳව දුප්පත්කම අවම කිරීසප මධා්ස්ාානසේ සජ්ෂ්ප පයාසේෂණ
මයලධාාරී චන්දිමා අරඹසප ල මහත්මිෙ විසින් එතුමිෙසේ පයාසේෂණෙ තුලින් ලබා ගත් ෙත්ත
ඔස්සසේ උොහරණ සගනහවර පාමින් කරුණු ඉදිරිපත් කරණු ලවබීෙ.
“විගාමික කා්තාාන්ත ාවහා නන නීති හා ප්රරති ්වති” ිළිබඳව ශ්රීර ලාං කා විස ශ සසේවා
මයයුක්ති කායාොාං ශසේ මයසෙෝජ් සාමාන්ාධිකාකාරී (නීති හා ගුවන්සත ටුපල කටයුතු) කීයාති
මුතුකුමාරණ මහතා විසින් හරවත් ස ශනෙක් ඉදිපත් කරන ලී .
එසසේම එම ආෙතනසේම මයසෙෝජ් සාමාන්ාධිකාකාරී (පුහුණු සහ සවළඳ) මාං ගල
රන්සෙණිෙ මහතා විසින් “ වුේ සුබිම් නාර්ාාන ” ිළිබඳව සුවිසශේෂී වූ කරුණු රාශිෙක් ඉදිරිපත්
කරමින් පවමිණි සිටි ිළරිස ෙවනුවත් කරන ලී .
“විගාමික කා්තාාන්ත මුහුණ ාන ගවටළු” සපබන්ෙව කාන්තාව හා මාධා් සාූලහිකෙ
මයසෙෝජනෙ කරමින් පවමිණි එහි සජ්ෂ්ප වවඩසටහන් කලමණාකාරිනී වෙලා සපසයාරා මහත්මිෙ
විසින් හරබර ස ශනෙක් සිදු කරනු ලවබීෙ.
සප ක්සෂේත්ර ෙ සපබන්ධාව ්රි ො කරන රාජ් හා රාජ් සන වන ආෙතනවල සේHෂ්ප
මයලධාාරීන් හා කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්ාාං ශ මයලධාාරීන් 50ක පමණ ිළරිසකසේ
සහභාගිත්වසෙන් සමම සාකච්ඡාව පවත්වන ලී .

ජාතික කා්තාා කමිටුගේ ාභා තිනි, ා්නර්ණා සුණනගාේකර
ණහ්වමිය විසි්ත වමිණ සිටින විද්න්ව ිළරිා ිළිබගවනීණ හා
නවපාටහගනහි අරමුණ වහවදිලි කිරීණ සිදු කරමි්ත......

ශ්රීර ලාං කා විස ශ සසේවා මයයුක්ති කායාොාං ශසේ මයසෙෝජ්
සාමාන්ාධිකාකාරී (නීති හා ගුවන්සත ටුපල කටයුතු) කීයාති
මුතුකුමාරණ මහතා විසින් ඉදිපත් කිරීප සිදු කරමින්.......

දුප්පත්කම අවම කිරීසප මධා්ස්ාානසේ සජ්ෂ්ප
පයාසේෂණ මයලධාාරී චන්දිමා අරඹසප ල මහත්මිෙ
විසින් ඉදිපත් කිරීප සිදු කරමින්.......

පවමිණ සිටි වි වත් ිළරිස අෙහස් ෙක්වමින්.......

පවමිණ සිටි වි වත් ිළරිස අෙහස් ෙක්වමින්.......

