
වෙබ් අඩවිය සඳහා 

පැමිණිලි කළමනාකරණය හා වමවහය වීම පිළිබඳ වකොළඹ දිසත්්රිංක් කාන්තා හා ළමා 

එකකවේ නිලධාරීන් පුහුණු කිරීවේ ෙැඩමුළුෙ 

 

කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්ාංශයේ ජා ිා කක කාන්තා කුව ව 

මඟින් පැුවණිලි කළමනාකරණය හා ජමජහය වීම පිළිබඳ ජකොළඹ දිස්ත්රි්ක කාන්තා හා ළමා එකකජා 

නිලධාරීන් පුහුණු කිරීජේ වැඩමුළුව 2019.06.06 හා 07 ජෙදින ශ්රී  ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන 

ආයතනජාදී පවත්වන ලදී. ිා කක කාන්තා කුව ජේ සභාප කතුුවය හා විධායක අධ්කතතුුවයජ  

ප්රනධානත්වජයන් ජමම වැඩසටහන ආරේභ කරන ලදී. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සාක විජේශයේ ාධාර ව්ාපි කය යටජත් ිදිරිජාදී 1938 කාන්තා උපකාරක දුරකථන ජසේවාව පැය 

24 ෙකවා දීර්ඝ කිරීමට අවශයේ ් වැඩකටයුතු සංවිධානය කරුවන් පව කන කාලපරි්ඡජදෙයක උපකාරක 

දුරකථන ජසේවාවට ලැජබන ඇතැේ පැුවණිලි කාන්තා හා ළමා එකකජා නිලධාරීන් ජවත ජයොමු කරන 

අතර ඔවුන් එම පැුවණිලි සඳහා විසදුේ ලබාදීජේදී වඩාත් සාර්ථක සහ නිවැරදි මැදිහත්කරණයක ලබාදීම 

තුළින් සමස්ථ මහිනතාවට වඩාත් ප්රනශයේ ස්ථ ජසේවාවක ලබාදීම අරමුණු ජකොට නනිුවන් ජමම පුහුණු 

වැඩමුළුව සංවිධානය කරන ලදී.  

ජකොළඹ දිස්ත්රි්කකය තුළ රාිකාරී නියුතු අමාත්ාංශයේ ජා කාන්තා හා ළමා එකකජා නිලධාරීන් 

වන වනිතා සංවර්ධන නිලධාරී, උපජේශයේ න සහකාර, ළමා හිුවකේ ප්රනවර්ධන නිලධාරී සහ සහන 

ජාතික කාන්තා කමිටුවේ සභාපතිතුමිය හා විධායක 

අධකක්තතුමියව  ්රතධාන්වෙවයන් ෙැඩසහහන රරේභ 

කරන ලද අෙස්ථාෙ  
ජාතික කාන්තා කමිටුවේ සභාපතිතුමිය වමම 

ෙැඩසහහවන් අරමුණ පැහැදිලි කරන ලද අෙස්ථාෙ  



වෙබ් අඩවිය සඳහා 

ජසොයුරිය ජමන්ම 1938 කාන්තා උපකාරක දුරකථන ජසේවජා නියුතු නිලධාරී යන නිලධාරීන් ජමම 

පුහුණු වැඩමුළුජේ පුහුණුලාභීන් ජලස සහභාගී විය. දිවයින පුරා ක්රිලයාත්මක කිරීමට නියුවත ජමම 

වැඩමුළු මාලාජේ ආරේභක වැඩමුළුව ජකොළඹ දිස්ත්රි්කකජා පවත්වන ලදී. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ජමම වැඩමුළුජේ පළමු දිනජා පළමු ජේශයේ නය “සිේධි අධ්නයක යු කුමකෙ?” යන මාතිකාව 

යටජත් න්ායාත්මක පැහැදිලි කිරීේ හා ප්රනාජයික ක ක්රිලයාකාරකේ මක න් සිදු කරන ලදී. ඒ සඳහා 

සේපත්ොයකත්වය පවුල් සැලසුේ සංනමජා අධ්කත (වවේ) විජශයේ ේතඥ වවේ හරිස්නන්්ර  යකන්ොවල 

මහතා විසින් සිදු කරන ලදී. එදින ජෙවන ජේශයේ නය “ප්රනාජයික ක සිේධි ඇසුරින් සිේධි කළමනාකරණය" 

යන මාතිකාව යටජත් ිා කක සමාි සංවර්ධන ආයතනජා කථිකානාර්ය එ්ඡ. එේ. එස්. නිජරිතනී 

මහත්ුවය විසින් පවත්වන ලදී. එහීදී ඇය විසින් ප්රනාජයික ක සිේධි අරූපනපන ඇසුජරන් තම ජේශයේ නය සිදු 

කරන ලදී. 

 

 

පවුල් සැලසුේ සංගමවේ අධකක්ත (වෙදක) විව ේතඥ වෙදක හිසස්නන්්රන යකන්දාෙල මහතා ියය වශ නය ියු  කරන ලද 

අෙස්ථාෙ සහ නිලධාරීන් ්රතාවයික ක රිවයාකාරකේ ෙල නිරත ෙන අෙස්ථාෙ 



වෙබ් අඩවිය සඳහා 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ජෙවන දිනජා සේපත්ොයකත්වය ලබා දුන් අන්තරායකර ඖතධ පාලක ිා කක මණ්ඩලජා 

අධ්ාපන අංශයේ ජා සහකාර අධ්කත ප්රනදී්  කුමාර ජකොජහොලාජන්ජනෙර මහතා විසින් “නිහස්ථ හිංසන 

සඳහා බලපාන ජහේතු සාධක හඳුනානැනීම හා එම සාධක කළමනාකරණය කර නැනීම” යන මාතිකාව 

නැඹුරින් පැහැදිලි කරන ලදී. 

ජමම වැඩමුළුව අවසානජා පවත්වන ලෙ සාක්ඡඡාවාරජාදී පැන නැගුණු නැටළු සඳහා 

සේපත්ොයකයින් විසින් ලබා ජෙන ලෙ පැහැදිලි කිරීේ තුලින් වඩාත් සාර්ථකව නැටළු විසඳීම සඳහා ෙැුම 

හා අවජබිධය ලබා නත හැකි විය. තම ජසේවා කාලය තුල ජකදිනකවත් සාක්ඡඡා ජනොකරන ලෙ සිේධි 

කළමනාකරණය යන මාතිකාව පිළිබඳ ජමවන් වැඩමුළුවක පවැත්වීම සේබන්ධව සහභාගී වූ නිලධාරීන් 

සියළුම ජෙනා සිය ප්රනසාෙය පල කරන ලදී.  

උපජේශයේ න නිලධාරීන් ජමම සාක්ඡඡාවට සහභාගී ජවුවන් පවසා සිටිජා වාර්තා වන 

පැුවණිලිවලින් උපජේශයේ නයට ජයොමු කරු ලබන පැුවණිලි සඳහා උපජේශයේ න කටයුතු සිදු කරන බවත්, 

එම නැටළු වඩා සාර්ථකව විසඳීම සඳහා මැදිහත් වීමට ඔවුන් සතු ෙැුම යාවත්කාලීන වියයුතු බවත්ය. 

නමුත් ඔවුනට ඒ සඳහා අවශයේ ් පුහුණුව ජනොලැුණණු බවත්, ජමවන් වැඩසටහන් මාසිකව ජහි වාර්ෂිකව 

පැවැත්වීජමන් වඩා ඵලොයී ජසේවාවක මහිනතාවට ලබාදිමට හැකිවන බවත් ඔවුන් වැඩි දුරටත් ජපන්වා 

ජෙන ලදී. ිා කක කාන්තා කුව ව විසින් පවත් වන ලෙ ජමම වැඩමුළුව නිලධාරීන්ට වඩාත් ඵලොයි වු බව 

ඔවුන්ජ  අෙහස් ෙැකවීේ තුළින් මැනවින් පිළිඹිුණ විය.   

ජාතික සමාජ සංෙර්ධන රයතනවේ කථිකානාර්ය එච්. එේ. එස්. නිවරිතනී මහ්වමිය ියය වශ නය පේව ෙන ලද අෙස්ථාෙ 



වෙබ් අඩවිය සඳහා 

 

 

 

 

 

ජාතික කාන්තා කමිටුවේ සභාපතිතුමිය හා විධායක අධකක්තතුමියව  සහ නීති නිලධාරීව  ්රතධාන්වෙවයන් 

ෙැඩමුළුෙ අෙසානවේ පේව ෙන ලද සාකච්ඡාවේ අෙස්ථාෙක් 


