
 

 

I. ඒකාබද්ධ ළමා හා කාන්තා ආදර්ශ ගම්මාන ව්යාපෘතිය : 

2018 ව්ර්ෂයේ  නව් ප්රයශශ ිනන් මමාතයාාංශ ය ම සි ලු ආය ආ තන න් හා ඒකාබද්ධව් යපෘත   

සැලැස්මක්  යයසි  ක්රි ාසිමක කරනු ලබන ඒකාබද්ධ ළමා හා කාන්තා ආදර්ශ ගම්මාන  ව්යාපෘතිය    

ප්රායද්ය   යමකම් යක ඨාශාශ න් 10ක් තුල ක්රි ාසිමක යකයර්  

( කමපිටි  /වීරකැටි  /මැදිරිගිරි  / ව්ලපෘතයන් / බුලසිලුාංහල / දැරණි ගල / තුම්පෘතයන් / යහෝමාගම / 

පෘතදවි ශ්රීපුර ර / ම     

ව්ැන්දඹු, ගිහමූලික කාන්තාව්න් ව්ැඩි පිරිසක් ලුටීම,ම  ආදා ම් ලාභී පෘතවුම ව්ැඩි සාංඛ්යාව්ක් ලුටීම, 

කුඩා දරුව්න් / පෘතාසම  න ව් යසේ දරුව්න්  ප්රමාය ක් ලුටීම, කාන්තා සහ ළමා ිංාංසන ව්ැඩිය න් 

ව්ාර්තා වීම, ආබාධිත කාන්තාව්න් ලුටීම, මශපි න් වියදස්ගත වී ලුටින පෘතවුම බහුල වීම, නිව්ාස හා 

සනීපෘතාරක්ෂක පෘතහසුකම් ම  ගම්මාන ක් වීම ව්ැනි නිර්යා ක යමම ගම්මාන යතෝරා ගැනීයම්දී 

භාවිතා කරන ලදී   
 

යමම යක ඨාශාශ න්ිං යතෝරා ගන්නා ලද ගම්මාන න්ිං සෑම පෘතවුලක්ම ආර්ථික ව්ශය න් සවිබල 

ගන්ව්න ලද සහ සාමාජී  සහ සාංස්කියක ව්ශය න්  සතුටින්  ජීව්සිව්න ගමක් නිර්මාය  ිනරිම යමම 

ව්ැඩසයහයනිං මුලික මභිප්රා  යශ  යමම ව්යාපෘතිය  ව්සර 3ක් පුර රා  ක්රි ාසිමක යකයර්  

යමම ව්යාපෘතිය  මගින් කාන්තාව්න් හා ළමුන් දැනුව්සි ිනරීයම් ව්ැඩසයහන් පෘතැව්ැසිවීම,රසවින්දන 

ව්ැඩසයහන් පෘතැව්ැසිවීම, මධයාපෘතන ආධාර ලබාදීම, පෘතාසැම ලුසුන් සඳහා පෘතා පෘතැදි ලබා දීම,කාන්තාව්න් 

සඳහා ස්ව් ාං රැින ා සඳහා ආධාර ලබා දීම ව්ැනි ව්ැඩසයහන් ක්රි ාසිමක කරන ලදී  

 

 

 



 

 

ඒකාබද්ධ ආදර්ශ ගම්මාන ව්යාපෘතිය -2019  
ප්රායද්ය   යමකම් 
යක ඨාශාශ  

ව්ැඩසයහන 

වීරකැටි  මුම ළමා වි  දරුව්න්යේ යපෘතෝෂය  හා බුද්ධි ව්ර්ධන  සඳහා මව්ශය පපෘතකරය ිළළදී 

ගැනීම යහෝ නිර්මාය  ිනරීම  

මනාරක්ෂිත දරුව්න්, කාන්තාව්න්,ව්ැඩිිංටි න් සම්බන්ධව් පෘතැිළණිලි ලබා දීම සඳහා 

පෘතැිළණිලි යපෘතඨාටි ලබා ගැනීම (ග්රාම නිළධාරි කාර්යාල , පෘතාසල, පෘතන්සල, යපෘතර පෘතාසල, ප්රජා 
ශාලාව්  

සතුටු කැලැන්ඩර් නිර්මාය  

යබෝ යන ව්න යරෝග පිළිබඳව් දැනුව්සි ිනරීම 

යසෞඛ්ය හා යපෘතෝෂය  පිළිබඳ ගර්භනී මවුව්රුන් දැනුව්සි ිනරීයම් ව්ැඩසයහන් 

 හපෘතසි සමාජ ක් බිිං ිනරීයමිංලා යදමාපි න් සහ දරුව්න් කයයුතු කරන ආකාර  
(සාංගීත රසාස්ව්ාද ව්ැඩසයහනක් මඟින්  

මුම ළමා වි  සාංව්ර්ධන  හා මූලික මව්ශයතා  සහ දරුව්න්යේ ආරක්ෂාව් සම්බන්ධව් 
මසිපෘතත්රිකා මුද්රය  කර යබදා දීම  

පෘතාසම යන  න හා කඩින්කඩ පෘතාසම  න ළමුන් සඳහා පෘතාසම පපෘතකරය ලබා දීම 

මසිද්රව්ය නිව්ාරය  පිළිබඳ ළමුන් හා යදමාපි න් දැනුව්සි ිනරීම 

පෘතදවි ශ්රී පුර ර මයන් නිදහස් ආදර්ශමසි ගමක් 
යසෞන්දර් ාසිමක කුසලතා එළිදැක්වීයම් ප්රසාංග  

ව්ලපෘතයන් යසෞඛ්ය, යපෘතෝෂය  සම්බන්ධව් පෘතාසැම ලුසුන් දැනුව්සි ිනරීයම් ව්ැඩසයහන 
ක්රීඩා මධයස්ාාන සකස් ිනරීම හා ක්රීඩා පපෘතකරය ලබාදීම  

කමපිටි  යකෝමාරිකා ව්ගාව් 
ප්රජා ක්ඩඩා ම් සවිබල ගැන්වීම 

යහෝමාගම ළමා පුර ස්තකාල  සඳහා ආධාර 

තුම්පෘතයන් ළමා සමාජ දරුව්න් සඳහා කඳවුරක් පෘතැව්ැසිවීම 



බුලසිලුාංහල පෘතවුම ආරවුම මව්ම කරිළන් දරුව්න්ය සු සු පෘතරිසර ක් නිව්ස තුල ඇය ිනරිම යව්නුයව්න් 
සතුටු කැලැන්ඩර  ව්ැඩසයහනය සමගාමීව් පෘතවුම ඒකක  බල ගැන්විම 

මසි නිව්ාරය  සම්බන්ධය න් ප්රශ්ය විාාරාසිමක මධයාපෘතනික ව්ැඩසයහන 

යද්ය   ආහාර පෘතරියභෝජනය න් යබෝ යන ව්න යරෝග ව්ළක්ව්ා ගැනීම 

දරුව්න්යේ මානලුක යසෞඛ්ය පෘතව්සිව්ා ගැනිම දැනුව්සි ිනරියම් ව්ැඩසයහන 

මැදිරිගිරි  විධිමසි යදමාපි භාව්   පිළිබඳව් ගම්ව්ාසීන් දැනුව්සි ිනරීම 

දැරණි ගල මසි ද්රව්ය නිව්ාරය  පිළිබඳ දැනුව්සි ිනරීයම් ව්ැඩසයහන් 03 
1.කාන්තා සිළය සාමාජිකාව්න් දැනුව්සි ිනරීම (40) 
2.සමිද්ධිලාභීන් දැනුව්සි ිනරීම(60)  
3.දහම් පෘතාසම ළමුන් දැනුව්සි ිනරීම(75) 

ළමා සමාජ විව්ාද ක්ඩඩා ම් මගින් දරුව්න් දැනුව්සි ිනරීම 

ග්රාමී  කිළටු ව්ැඩසයහන 

ප්රා්ඩඩසිව් න් මව්ම ිනරීම පිළිබඳව් පපෘතයද්ශකව්රු දැනුව්සි ිනරීම   

යසෞඛ්ය ප්රව්ර්ධන පිළිබඳ ව්ැඩසයහන් 03 1.කාන්තාව්න්යේ ස්ව්ස්ාතාව් ප්රව්ර්ධන  ිනරීම 
(50) 
 2.ව්ස විස ව්ලින් යත ර ආහාර රයාව්කය හුරු වීයම් ව්ැදගසිකම පිළිබඳව් යදමාපි න් දැනුව්සි 
ිනරීම (60) 
3.ළමුන් සඳහා මුඛ් යසෞඛ්ය පිළිබඳව් දැනුව්සි ිනරීම හා දන්ත සා න (60)  

පෘතවුයම  හ පෘතැව්ැසිම යව්නුයව්න් සතුටු පෘතවුල සාංකමපෘත පිළිබඳ ව්ැඩසයහන් 03  
1.කාන්තා සිළය සාමාජිකාව්න් දැනුව්සි ිනරීම(40) 

2.සමිද්ධිලාභීන් දැනුව්සි ිනරීම(60)  
3.යපෘතර පෘතාසම ළමුන් දැනුව්සි ිනරීම(80) 

ම  Cost for Providing books to Library of Thachanamaruthumadu Model Village: 

මසි ද්රව්ය භාවිත  ව්ැළැක්වීයම් පෘතා ගමන 

 Cost for Providing bicycles for school children :(Rs.18000.00*35) 

 


