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කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර ොසැල් හා ප්රාාථමික ක ්ධ ාෙන, ොසැල් යටිතල ෙහසුකම් හා ්ධ ාෙන පසාවා 

රාජ්ය  ්මාත ාංශය 

රැකියා විස්තරය සහ තනතුරු විස්තරය 

ෙදවි නාමය:  
වනිතා සංවර්ධන ක්ෂ ේත්රස සහකාර 

බඳවාගත් ආයතනය: 
(කා.ළ.ස.පෙ.ප්රාා.්ධ.ො.්.රාජ්ය  
්මාත ාංශය යටපත් ෙවතින) 

ශ්රී් කංකා කාතාතා කාර්ංාං ං 

පදොර්තපම්න්තු ප්රාධානියාපේ 

ෙදවි නාමය: 
්ධ ක්ෂ 

වාර්තා කල 

යුතු 

්වසාන 

්ධිකාරය: 

ෂේකම්, කාතාතා,ළමා කටයුතු 
හා සමාජ සවිබක ගැතාවීෂම් 
අමාත්ාං ං 

තනතුර ස්ථමිාෙනය කිරීමට 

්පේක්ෂිත ස්ථමිානය: 
(දිස්ත්රිසක්ක පහෝ ප්රාා.පල්.පකො.) 

ප්රාාෂියං ෂේකම් කාර්ංාකං 

පසාවා නියුක්ති ප්රාපේදය: 
 

ස්ථිර 

 

0I පකොටස - රැකියා විස්තරය 

1.1 තනතුපර් ්රමුණ 

 

 

 

 

1.2ප්රාධාන වගකීම් 

කාර්යයන් ප්රාධාන ක්රිධයාකාරකම් ්පේක්ෂිත 

්වසාන ප්රාතිඵලය 

1. කාතාතා වැඩ 
සටහතා 
ක්රි්ංාමකමක 
කිරීම   සඳහා 
කාතාතා කාර්ං 
සංවිධාන 
පිහිටුවීම හා  
කළමනාකරණ
ං කිරීම. 

 

 

පහත සඳහතා ක්රි්ංාකාරකම් සඳහා වනිතා සංවර්ධන 
නිකධාරිනිංට  අව ් සහෂංෝගං කබාදීම. 
i. කාතාතා කාර්ං සංවිධාන පිහිටුවීෂම් අමකෂපොත අනුව ග්රාාම 

නිකධාරී වසම් මට්ටමිතා කාතාතා කාර්ං සංවිධාන 

පිහිටුවීම. 
ii. සෑම වසරකම ෂෙසැම්බර් 31 දිනට ප්රාථම වාර්ෂික 

නිකවරණ පැවැමකවීම හා එම රැස්වීම් වාර්තා කාතාතා 
කාර්ංාං ං ෂවත එවීම. 

iii. ග්රාාම නිකධාරී වසම් මට්ටමිතා  පිහිටුවා ඇති කාතාතා 
කාර්ං සංවිධාන එක්කර ප්රාාෂිය ං කාතාතා බක මඩලඩක 
පිහිටුවීම. 

iv. සෑම වසරකම ජනවාරි 31 ට ප්රාථම ප්රාාෂිය ං කාතාතා බක 
මඩලඩක වාර්ෂික නිකවරණං පැවැමකවීම  හා එහි වාර්තාව 
කාතාතා කාර්ංාං ං ෂවත එවීම. 

v. අවුරුදු පහකට වඩා අක්රීලංව පවතින කාතාතා කාර්ං 

කාතාතා හා ළමා 
කටයුතු 
අමාත්ාං ං හා 
කාතාතා 
කාර්ංාං ං 
මඟිතා කබාෂෙන 
ෂසේවාවතා 
දිස්ත්රිදක්, ප්රාාෂියං 
හා ග්රාාමීං 
කාතාතාවතා 
ෂවත ප්රාෂේ  
කිරීම. 

ප්රාාෂියං ෂේකම් කාර්ංාකෂේ අෂනකුමක රජෂේ නිකධාරීතා සමඟ සහෂංෝගෂංතා ස්ත්රීි රුරු  

සමානාමකමතාවං ප්රාවර්ධනං සහ කාතාතාවතා සමාජ හා ආර්ථික ව ෂංතා සවිබකගැතාවීම අරමුණු කරගමක 

කාතාතා ප්රාතිපමකතිවකට අනුූලකව අමාත්ාං ං ස්ථාපිත කරේ ෂම් අති විෂ ේ  ගැසට් පත්රසං මඟිතා ශ්රී් කංකා 

කාතාතා කාර්ංාං ං ංටතට පැවෂරන සුවිෂ ේෂී කාර්ං භාරංතා ඉටු කරේ ම උෂෙසා වැඩසටහතා  හා ව්ාපිති 

විධිමමකව ක්රි්ංාමකමක කිරීෂම් දී වනිතා සංවර්ධන නිකධාරිනිංට අව ් සහෂංෝගං කබාදීම. 
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සංවිධාන ප්රාතිසංවිධානං කිරීම ෂහෝ අවකංගු කිරීමට 
කටයුතු කිරීම. 

 

2. ෂතොරතුරු 
කළමනාකරණ
ං 

 

i. කාතාතා කාර්ංාං ං මගිතා සපංා ඇති ආකිතිං අනුව 
සිංළුම කාතාතා කාර්ං සංවිධාන පිළිබඳව ෙමකත 
පිධතිංක් පවමකවා ෂගන ංාම සහ ංාවමකකාේ න කිරීම 
සඳහා වනිතා සංවර්ධන නිකධාරිනිංට  අව ් සහෂංෝගං 
කබාදීම. 

 

සමාජික 
ෂතොරතුරු 
පහසුෂවතා 
හඳුනාගත හැකි 
වීම. 

3. වැඩසටහතා 
සංවර්ධනං හා  
කළමනාකරණ
ං 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

    

පහත සඳහතා ක්රි්ංාකාරකම් සඳහා වනිතා සංවර්ධන 
නිකධාරිනිංට  අව ් සහෂංෝගං කබාදීම. 

 

I. ව ාෙිති සංවර්ධනය 
i. ක්ෂ ේත්රස නිකධාරීතාෂගතා කාතාතාවතා පිළිබඳ ෙමකත එක්රැස ්

කිරීම (ග්රාාම නිකධාරි, ෂසෞඛ්ය් ෛවේ නිකධාරී, ෂපොලිස ්
ආදි) 

ii. ෙමකත වි ්ෂේ ණං කර ගැටළු හඳුනා ගැනීම. 
iii. ක්රි්ංාකාරී සැකැස්ම සකස් කිරීම. 
iv. ව්ාපිති වාර්තා  සකස් කර ප්රාාෂිය ං ෂේකම්ෂන නිර්ෂි  

සහිතව අනුමැතිං සඳහා ශ්රී් කංකා කාතාතා කාර්ංාං ං 
ෂවත එවීම. 

v. ක්රි්ංාමකමක කිරීම. 
vi. ප්රාගතිං සමාෂකෝචනං  හා ඇගයීම 

 

ව ාෙින්න් දුකළකළ හැකි ්ංශ 
 වැතාෙඹු හා ගිහමූලික කාතාතාවතා 
 බතාධනාගාර ගතව සිට පැමිණි කාතාතාවතා ෂහෝ දීර්ඝ 

කාලිනව ස්වාමි රුරු ංා බතාධනාගාර ගත වූ 
කාතාතාවතා. 

 ප්රාාෂිය ං ෂේකම් කාර්ංාකං මඟිතා හඳුනාගමක පවුේ 
පසුබිම් වාර්තාව අසමමක වූ සහ අවොනමට කක්විං 
හැකි පවුෂේ සාමාජිකංතා සිටින කාතාතාවතා 

 ස්වාමිරුරු ංා අතහැර ෙමා ගිං හා ෙරුවතා සමඟ 
අසරණ වී ඇති අඩු ආොංම්කාභී කාතාතාවතා 

 ගිහසථ් හිංසනං, මමකද්ර්ව්වකට ඇ්බබැහි වීම, ලිංගික 
අපෂංෝජනං ංනාදී ගැටළු වලිතා පීඩා විදින 
කාතාතාවතා 

 පාසේ අධ්ාපනෂේ සිට විමකතීං ක්ෂ ේත්රසංට පිවිසීම 
ෙක්වා කාකං තුළ අභිෂංෝගංතාට මුහුණ ෂෙන 
තරුණිංතා 

 ස්වකීං මානසික,  ාරිරික හා සමාජයීං සුබ සිිධිං 
ෂවනුෂවතා විෂේක කාකං ඵකොයිව ගත කිරීමට 
අවස්ථාව ඇති කාතාතා කාර්ං සංවිධානවක 
සාමාජිකාවතා 

 නිංාමනං ෂනොකළ ක්ෂුද්ර් මුක් ණං වලිතා විපතට 
පමක ග්රාාමීං කාතාතාවතා 

 

 

කාතාතාවතාෂන හා ගැහැණු ළමයිතාෂන ආරක් ාව සහතික 
කිරීම පිණිස  ෙැනුවමක කිරීම් සිදුකළ හැකි ව්ාපිති 
 

 අඩු වංස් ගැ්බගැනීම් වළක්වා ගැනීම හා ප්රාජනන 
ෂසෞඛ්ය් වැි  දියුණු කිරීම(කාතාතා හා ළමා කටයුතු 
අමාත්ාං ං මගිතා සම්පාෙනං කර ඇති අඩු වංස් 
ගැ්බගැනීම් අවම කිරීම සඳහා වන මාර්ෂගෝපෂි ං 

 
 
ග්රාාමීං 
කාතාතාවතාෂන 
සැබෑ 
අව ්තාවං බිමි 
මට්ටෂම් සිට 
අවෂබෝධ කර 
ගනිමිතා ෂසේවා 
අව ්තා 
සරුරාේ ම. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ආතාතික 
කාතාතාවතා 
සඳහා ආරක්ෂිත 
හා සාමකාමී 
වාතාවරණංක් 
කබාදීම. 
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පරිය කනං කරතාන). 
 ලිංගික හා ස්ත්රීි රුරු  සමාජභාවං මත පෙනම් වූ 

හිංසනං (SGBV) සහ ගිහස්ථ හිංසනං (DV) 
වැළැක්වීම. 

 ආපො කළමනාකරණං සහ ෂි ගුණික විපර්ංාස 
 
II.වැඩසටහන් ක්රිධයාත්මක කිරීම. 
 
i. කාතාතා කාර්ංාං ං විසිතා ෂමෂහංවනු කබන පරිදි SGBV 

ජාතික ක්රි්ංාකාරී සැකැස්ෂම් නම් කර ඇති වැඩසටහතා 
ක්රි්ංාමකමක කිරීම. 

ii. පවුේ ඒකක බකගැතාවීම සඳහා වන ජාතික වැඩසටහන 
ක්රි්ංාමකමක කිරීම. 

 

 
 
 
 
 
 

4. ක්ෂුද්ර් 
ව්වසාංකයි
තා සඳහා 
තාක් ණික 
සහාං 

 
පහත සඳහතා ක්රි්ංාකාරකම් සඳහා වනිතා සංවර්ධන 
නිකධාරිනිංට  අව ් සහෂංෝගං කබාදීම. 

 
i. අොළ තාක් ණික නිකධාරීතා සමඟ සම්බතාධීකරණං 
කරමිතා ආොංම් උමකපාෙනං සඳහා නිරුණතා රුහුණු 
වැඩසටහතා සැකසුම් කිරීම. 

ii. ද්ර්ව් හා උපකරණ සැපයීම. 
iii. මූක් සහාං කබාදීම (අෂේක් ා ණං,  චක්රීලං ණං  හා 

ගිහමූලික කාතාතා ණං) 
iv. අෂකවිකරණ සහාං කබාදීම.(ෂවළඳ ප්රාෙර් න හා 

අෂකවිෂපොළ සංවිධානං කිරීම) 
v. ව්ාපාර  ප්රාගතිං සමාෂකෝචනං කිරීම  සහ ඇගයීම 
 

කාතාතාවතාට 
ඔවුතාෂන තිරසාර 
ජීවෂනෝපාං 
පවමකවා ගැනීමට 
මාර්ගංක් ඇති  
බව තහවුරු 
කිරීම. 

5. අොක 
නිකධාරීතා හා 
ආංතන සමඟ 
සම්බතාධීකර
ණං සිදුකිරීම. 

 
පහත සඳහතා ක්රි්ංාකාරකම් සඳහා වනිතා සංවර්ධන 
නිකධාරිනිංට  අව ් සහෂංෝගං කබාදීම. 

 
i. ලිංගික හා ස්ත්රීි රුරු  සමාජභාවං මත පෙනම් වූ  

හිංසනෂංතා ෂහෝ මානසික ගැටළු වලිතා ෂපෂළන 
කාතාතාවතා හඳුනාෂගන ඔවුතාට උපෂි නං අව ් නම් 
උපෂි න නිකධාරී ෂහෝ උපෂි න සහකාර ෂවත 
ෂංොමුකිරීම. 

ii. ආරක් ාව අව ් කාතාතාවතා රැකවරණ මධ්ස්ථාන ෂවත 
ෂංොමු කිරීම. 

iii. 1938 දුරකථන මාර්ගං ෂවත වාර්තා වී ඇති සිිධීතා 
සම්බතාධෂංතා පසුවිපරම් සිදුකිරීම. 

 

අවොනමට 
කක්විං හැකි 
කාතාතාවතා  
කාකානුරූපීව 
නිසි ෂකස 
ආරක් ා කර ඇති 
බවට සහතිකවීම. 

6. මූක්  
කළමනාකර
ණං 

 

පහත සඳහතා ක්රි්ංාකාරකම් සඳහා වනිතා සංවර්ධන 
නිකධාරිනිංට  අව ් සහෂංෝගං කබාදීම. 

 

i. ප්රාාෂිය ං ෂේකම්ෂන අනුමැතිං ඇතිව අමකතිකාරම් මුෙේ 
කබාෂගන අොක විංෙම් සිදුකිරීම. 

ii. අොළ විංෙම් ෙැරීෂමතා පසු වහාම ප්රාාෂියං ෂේකම් ෂවත 
විංෙම් පිංවීම. 

iii. විංෙම් පිංවීෂමතා පසු ප්රාාෂියං ෂේකම්ෂන අනුමැතිං 
සහිතව අොක විංෙම් වාර්තා වහාම ශ්රී් කංකා කාතාතා 

රාජ් අරමුෙේ 
විංෙම් කිරීෂම් දී 
විනිවිෙභාවං හා 
වගවීම තහවුරු 
කිරීම. 
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1.3 දැනුම, නිපුණතා හා හැකියාවන් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 පකොටස - තනතුරු විස්තරය 
 

    2.1  සංවිධාන වයහය 
1.4 ප්රාධාන හැකියාවන් 

 

කාර්ංාං ං ෂවත ෂංොමුකිරීම. 
iv. පසුගිං මුක් වර් ං සඳහා වන අවසාන ගිණුම් වාර්තා 

සෑම වර් ංකම ජනවාරි මස 5 වනො වන විට ඉදිරිපමක 
කිරීම. 
 

7. ප්රාගතිං 
සමාෂකෝචනං  
සහ වාර්තා 
කිරීම. 

 

 
i. දිස්ත්රිදක් මට්ටමිතා පවතින මාසික ප්රාගති සමාෂකෝචන 

රැස්වීම් සඳහා සහභාගී වීම. 
ii. ශ්රී් කංකා කාතාතා කාර්ංාං ං විසිතා කබා දී ඇති ආකිතිං 

අනුව කාර්තුමං ප්රාගතිං ප්රාාෂිය ං ෂේකම්ෂන අනුමැතිං 
සහිතව සෑම කාර්තුවක් අවසානෂේ එනම් අෂප්රාේේ 05 
(පළමු කාර්තුව),ජූලි 05(02 වන කාර්තුව),ඔක්ෂතෝබර් 
05(03 වන කාර්තුව), ජනවාරි 05 (04 වන කාර්තුව) 
වනවිට ශ්රී් කංකා කාතාතා කාර්ංාං ං ෂවත කබාදීම. 

iii. සති ෂෙකකට වරක්  ප්රාාෂිය ං ෂේකම්/ සහකාර ප්රාාෂිය ං 
ෂේකම් ප්රාධානමකවෂංතා පවමකවනු කබන අධි අවධානම් 
සහිත ෙරුවතා පිළිබඳව වන සමාෂකෝචන හමුවට සහභාගි 
වී අධි අවොනමට කක්වූ ෙරුවතා පිළිබඳව වාර්තා කිරීම. 
 

කාතාතා හා ළමා 
කටයුතු  
අමාත්ං ං  හා   
කාතාතා 
කාර්ංාං ං 
මගිතා කබා ෂෙන    
ප්රාතිපාෙන 
අෂේක්ෂිත 
අරමුණ  කඟා 
කරගැනීම 
තහවුරු කිරිම.   

8. ෂවනමක. 

 
i. අව ් අවස්ථාවතා වක දී අමාත්ාං ං හා ශ්රී් කංකා 

කාතාතා කාර්ංාං ං නිෂංෝජනං කිරීම. 
ii. ප්රාාෂිය ං ෂේකම් විසිතා පවරනු කබන රාජකාරී ඉටු කිරිම. 

 

 

1.3.2 නිපුණතා: 

 සිංහක හා/ෂහෝ ෂෙමළ ෂහෝ භා ාෂේ කථන හා ලිඛිත ප්රාවීණතාව 
 මහජන සම්බතාධතා පවමකවා ංාෂම් කකාව  

 
 

1.3.1 ්ධ ාෙන සුකළසුකම්: 

 අ.ෂපො.ස (සා/ෂපළ) 

 
1.3.3 ්පේක්ෂිත නිපුණතා: 

 
1. පහසුකම් හා රුහුණු කුසකතා සැපයීෂම් හැකිංාව සහ කාතාතාවතා හා ෙරුවතා ඇතුළු දුගී ප්රාජාව 

පිළිබඳ සංෂේදී බව. 
2. ංහපමක අතාතර් රුිගක කුසකතා. 
3. ගැටුම්කාරී තමකමකවංතා හමුෂේ නම්ය ේ ව වැඩ කිරීෂම් හැකිංාව සහ පීඩනං ංටෂමක වැඩ කිරීමට 

ඇති හැකිංාව. 
4. සතානිෂේෙන කුසකතා. 
5. පරිගණක භාවිතං පිළිබඳ සාමාන් ෙැනුම (MS Office පැෂක්ජං, අතාතර් ජාකං හා සමාජ මාධ් 

පිළිබඳව). 
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02 පකොටස - තනතුරු විස්තරය 
 

 2.1 සංවිධාන වයහය 
 

 

i. නිෂංෝග කබා ගැනීම  -  අමාත්ාං ං - ෂේකම් 

    ප්රාාෂියං ෂේකම් කාර්ංාකං - ප්රාාෂිය ං ෂේකම් 

ii. වාර්තා කිරීම  -  ප්රාාෂිය ං ෂේකම් 

 

iii. අධීක් ණං -  අමාත්ාං ං - අධ්ක් (කාතාතා කාර්ංාං ං) 

    ප්රාාෂිය ං ෂේකම් කාර්ංාකං - ප්රාාෂිය ං ෂේකම් 

 

2.2 කාර්යය සබඳතා 

 

සබඳතාව සබඳතාවට පහාතුව 

 
ආයතනය තුළ 
ළමා හා කාතාතා ඒකකෂේ නිකධාරීතා සිංලු ෂෙනා 
 
ආයතනපයන් පිටත 
ෂසෞඛ්ය් ෛවේ නිකධාරි කාර්ංාකං, ෂපොලිස් ස්ථානං, 
කකාප අධ්ාපන කාර්ංාකං, පළාමක පාකන ආංතන, 
රාජ් ෂනොවන සංවිධාන ආදී 
 

 

 කාතාතාවතා හා ගැහැණු  ෙරුවතා සම්බතාධ 
ගැටළුවකට සාර්ථකව මැදිහමක විමට ෂමම අතාතර් 
සබඳතා වැෙගමක ෂේ. ගැටළුවට අොළ ෂසේවා සැපයිම් 
හා  පසුවිපරම් කිරීමට  ෂමමඟිතා පහසුවක් සැකෂසේ. 
 

 

 ගුණාමකමක ප්රාතිඵක සහ ෂසේවාවක් කබා ගැනීම  වර්ධනං හා සංවර්ධනං සඳහා 
ඉෂගනීම හා නිර්මාණය ේ  චිතාතනං 

 සපංන ෂසේවාව සඳහා වගකිම හා වගවීම 
සතානිෂේෙන කිරීම 

 ංහපමක සමාජ සබඳතා පැවැමකවිෂම් 
කුසකතා 

 රුළුේව පැහැදිලිව හා ගැඹුරිතා සිතීෂම් හැකිංාව  ස්ත්රීි රුරු  සමාජභාවං හා සංස්කිතික 
විවිධමකවං පිළිගැනීම 

 නව සංකේප හා ෂවනස්කම් ඇති කිරීමට 
රුහුණු කිරීම 

 අමාත්ාං ෂේ ෂමෂහවර සහ 
කාර්ංභාර්ං අවෂබෝධ කර ගැනීම 

 ස්ත්රීි රුරු  සමාජභාවං හ ා සමාජ ගැටළු ෂවත 
සංෂේදී වීම 

 සම්පමක ප්රා ස්ත ෂකස භාවිතා කිරීම 

 ගැටළු වි ්ෂේ ණං කිරීෂම් කුසකතා  උපෂි න කුසකතා 

 ෙැනුම ංාවමකකාේ න කරගැනිමට ඇති 
උනතාදුව 

 පර්ෂේ ණ කිරීෂම් හැකිංාව 

 ෂතොරතුරු ඵකොයි ෂකස සතානිෂේෙනං කිරීම  
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ෂමම ෂේඛ්යනෂේ අඩංගු කරුණුවකට එකඟ වන අතර ෂමම ලිංවිේක තනතුරට අොකව පූර්ණ 

කාර්ංක් මතාවංකිතා හා ප්රාවීණතාවංකිතා යුතුව ඉටුකළ යුතු කටයුතු පිළිබඳ ෂමම තනතුෂර් නිවැරදි විස්තරංක් 

බවට එකඟ ෂවමි.  

 

ෂෙපාර්තෂම්තාතු ප්රාධානිංාෂන අමකසන: 

පෙවිං (රබර් මුද්ර්ාව): 

අමකසතා කළ දිනං: 

 

සමාපලෝචනය කර ්නුමත කරන ලද්පද්: පල්කම්, කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන,පෙර ොසැල් හා ප්රාාථමික ක 

්ධ ාෙන,ොසැල් යටිතල ෙහසුකම් හා ්ධ ාෙන පසාවා රාජ්ය  ්මාත ාංශය 

 
 

ෂේකම්තුමිංෂන අමකසන:  

අමකසතා කළ දිනං: 


