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හැඳින්වීම 

ස ෞභාග්යමත් සේශයක් හා  ශ්රීක මානව  ම්පතක් සග්ාඩනැගීසම් රජසේ පරමාර්ථය ඉටු කිරීම  ඳහා 

වඩාත් ක්රියාශීලීව අරමුණු  ාක්ෂාත් කරග්නු පිණි  කාන්තා හා ළමා  ංවර්ධන, සපර පා ල් හා ප්රාථමික 

අධයාපන, පා ල් යටිතල පහසුකම් හා අධයාපන ස ේවා  රාජය අමාතයාංශය  ේථාපිත සකාට තිසේ. 

දැනුම, කු ලතා හා ආකල්ප බලග්ැන්ීම පදනම් කර ග්ත් මානව  ම්පත්  ංවර්ධන ක්රියාවලියක් තුළින් 

කාන්තාවන්  විබල ග්ැන්ීම ළමා  ංවර්ධනසයහි පුළුල් පදනම සල   ැලසක්. එහිදී අධයාපනය 

සක්න්රසකාට ග්නිමින් අනාග්ත ශඛ්යතාවයන් හා  ාරධර්මයන් වර්ධනය කරමින් වඩාත් ඵලදායී හා 

තෘප්තතිමත්  මාජයක් නිර්මාණයට නව ප්රසේශයක් ඔ ේස ේ කටයුතු කිරීම අතයාවශය සේ. අමාතයාංශසේ 

කාර්යභාරය ප්රධාන ක්සෂේත්රයන් 03ක් ඔ ේස ේ විහිදී යයි. 

කාන්තා  ංවර්ධන ක්සෂේත්රසේ ප්රධාන කාර්යභාරය වන්සන් කාන්තාවන් මුහුණ දී සිටින  මාජ, ආර්ික, 

වෘත්ීය ග්ැටළු  හ අභිසයෝග්යන්ට  ේී පුරුෂ  මාජභාී විෂමතාවයන්සග්න් සතාරව මුහුණ දීමටත්, 

ඔවුන්  ංවර්ධන ක්රියාවලියට  ක්රීයව දායක කර ග්ැනීමට අවශය දැනුම, කු ලතා  හ ආකල්පමය 

වශසයන්  න්නේධ කිරීමටත් අවශය  ම්පත් හා ක්රමසේදයන්  ම්පාදනය කිරීම හා ක්රියාවට නැංීමයි. 

තුලිත  ංවර්ධනසයන් යුතු ළමා පරපුරක් සවනුසවන්, ඔවුනට හිතකාමී  හ  ංසේදී වූ ක්රියාන්විතයන් 

සවත  ක්රීය දායකත්වය තහවුරු කිරීමට අවශයවන්නාවූ නීතිරීති, ප්රතිපත්ති හා වැඩ ටහන්  ම්පාදනය, 

ක්රියාත්මක කිරීම හා නියාමනය (සමහිදී විසශේෂසයන්ම ළමුන්සේ අයිතිවාසිකම් හා ආරක්ෂාව තහවුරු 

කිරීමට ප්රමුඛ් අවධානය සයාමු සකසර්) ළමා  ංවර්ධන ක්සෂේත්රසේ ප්රධාන කාර්යභාරයයි. 

ප්රාථමික අධයාපන, පා ල් යටිතල පහසුකම් හා අධයාපන ස ේවා ක්සෂේසත්රයහි ප්රධාන කාර්යභාරය සල  

ග්ැසනනුසේ විෂමතාවයකින් සතාරව රසේ  ංවර්ධනයට ඵලදායීව දායකීමට හැකි සේශීය 

අනනයතාවසයන් සහබි කු ලතාවයන්සග්න් හා දක්ෂතාවයන්සග්න් පරිපූර්ණ සිසු පරපුරක් බිහිකිරීමයි. 

ඒ  ඳහා අවශය පරි රය නිර්මාණය කරනු පිණි  පාදක වන්නාවූ වැඩ ටහන් ක්රියාත්මක කිරීම, ඒවා 

 මාසයෝජනය කිරීම හා පසුවිපරම් කිරීම හා පා ල් යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම ද ඊට අයත්සේ. 

ඉහත කාර්යභාරයන් ඉටුකිරීම  ඳහා අමාතයාංශය යටසත් ළමා සල්කම් කාර්යාලය, පරිවා  හා 

ළමාරක්ෂක ස ේවා සදපාර්තසම්න්තුව, ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය, මුල් ළමාවිය  ංවර්ධන 

වයාපෘතිය, ශ්රී ලංකා කාන්තා කාර්යාංශය හා ජාතික කාන්තා කමිටුව ද, ප්රාථමික අධයාපන, අධයාපන 

යටිතල පහසුකම් හා අධයාපන ස ේවා අංශයට ග්ැසනන සියලු අංශ හා සදපාර්තසම්න්තු ද සීමා හිත ශ්රී 

ලංකා ත්රිසපෝෂ  මාග්ම ද ක්රියාත්මක සේ. 

“ස ෞභාග්යසේ දැක්ම”  ජාතික ප්රතිපත්තිසයහි පරමාර්ථයන්  පුරා ග්ැනීම  ඳහා වන සුවිසශේෂී ප්රමුඛ්තා 

මඟින් කාන්තාවන්සේ සුරක්ිතතාවය තහවුරු කිරීම, කාන්තාවන් දිළිඳුභාවසයන් හා 

ණයග්ැතිභාවසයන් මුදවාලීම,  ාර්ථක ජීවිතයක් සග්ාඩනැගීමට කාන්තාවන් තුළ දැනුම හා 

කු ලතාවයන්සග්න්  විබල ග්ැන්ීම ද සියලු ආකාරසේ අයිතිවාසිකම් කඩීම් හා අපසයෝජනයන්ට 

ලක්ීම තුළින් දරුවන් මුදවාග්ැනීම හා ඔවුන්සේ සුභ ාධනය  ැලසීම  ඳහා වන ප්රතිපත්ති හා 

ක්රමසේදයන් නියාමනය කිරීම හා ස ේවාවන්  ැලසීමද ළමා මිතුරු පා ල් පරි රයක් නිර්මාණය කිරීම, 
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 ැමට අධයාපනය  තහවුරු කරමින් අධයාපනසේ විෂමතාවයන් අවම කිරීමට අවශය සියලු ස ේවා 

පහසුකම්  ැලසීම යන කාර්යයභාරයන් ආවරණය සේ. 

ශ්රී ලංකාව මුහුණ දී ඇති සග්ෝලීය සකාවිඩ් 19 ව ංග්ත තත්ත්වය හමුසේ ඉලක්ක ග්ත ඉහළ ප්රග්තියක් 

අත්පත්කර ග්ැනීසම් ග්ැටළු ඇති වුවද, මුල් ළමාවිය දරුවන්සේ පටන් කාන්තාවන්සේ රැකවරණය හා 

සුභ ාධනය  ඳහා අළුතින් හඳුනාග්ත් වැඩ ටහන් ක්රියාත්මක කිරීමට ද හැකිවිය. ඒ අනුව, 2020 වර්ෂය 

ළමා හා කාන්තා  ංවර්ධන ක්සෂේත්රසේ  ංවර්ධන වැඩ ටහේ  ඳහා සවන් වූ රු. මිලියන 6705 කින් 

රු.මිලියන 4728ක මූලය ප්රග්තියක් 2020.09.30 දින වනවිට අමාතයාංශය අත්පත් කර සග්න තිසේ. 
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සංවර්ධන අංශය 
 

අංශයයහි ප්රධාන කාර්යයන්ව 
 

2015 - 2030 තිර ර  ංවර්ධන ඉලක්ක යටසත් ප්රමුඛ් ඉලක්කයක් වන්සන්  ෑම කාන්තාවකටම  හ 

දරුසවකුටම  ේත්රි පුරුෂ  මාජභාීය විසේදනසයන් සතාරව  ම  ාධාරණත්වසයන් යුතුව ජීවත් ීම 

 ඳහා  මාජයීය , ආර්ික  හ නීතිමය වශසයන් පවතින බාධාවන්සග්න් ඉවත් කර ඔවුන් ඒ  ඳහා  

 විබල ග්ැන්ීමය. සමම අරමුණ  ාක්ෂාත් කිරීම  ඳහාත් , ශ්රී ලංකාව විසින් “ කාන්තාවන්ට එසරහිව 

සිදුවන සියළු ආකාරසේ සවන ේකම් පිටු දැකීසම් ජාතයන්තර  ම්මුතිය” (CEDAW), “ළමා 

අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීසම් ප්රඥප්තතිය”(CRC)“එක් ත් ජාීන්සේ මහා  ංග්මසේ (UNGA)67 වන 

 ැසිය, “ ේීන්සේ තත්ත්වය පිළිබඳ සකාමි ම ” (CSW), “  ේීන්ට  හ ග්ැහැණු ළමුන්ට සිදුවන 

සියලුම ආකාරසේ ප්රචණ්ඩතාවන් වැළැක්ීම  හ මුලිනුපුටා දැමීම " යටසත් පවත්වන ලද එක් ත් 

ජාීන්සේ  57වන  ැසිය, මානව හිමිකම් කවුන්සිලසේ 21 වන  ැසිය , උග්ත් පාඩම් හා ප්රති ංධාන 

සකාමිෂන්  භාසේ නිර්සේශයන් ක්රියාත්මක  කිරීම, 2005 අංක 34 දරණ ග්ෘහ ේථ හිං න වැළැක්ීසම් 

පනත  හ ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් ක්රියාත්මක කිරීසම්  ැලැ ේම වැනි ජාතික හා ජාතයන්තර  වශසයන් 

පිළිග්ත්  ම්මුීන් හා ප්රඥප්තීන්  ක්රියාත්මක කරන රාජය යාන්ත්රණසේ ප්රධාන පාර්ශවකරුසවක් වන්සන් 

කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාතයාංශයයි.  
 

සමම අමාතයාංශසේ  ංවර්ධන අංශසේ ප්රධාන කාර්යයභාරය වන්සන් කාන්තාවන්සේ හා දරුවන්සේ 

අයිතිවාසිකම් හා  ංවර්ධනය තහවුරු සකසරන ඔවුනට හිං නසයන් සතාරව ජීවත්ීසම් පරි රයක් 

සග්ාඩනැංීම උසද ා  ංසේදී  මාජයක් බිහි කිරීම  ඳහා අමාතයාංශය යටසත් ඇති සියලු ආයතන හා 

අංශ මඟින් ක්රියාත්මක කරන   ංවර්ධන වැඩ ටහන්  ම්බන්ීකරණය,  සමම කාර්යයට අදාල ජාතික 

මේටසම්  ංවර්ධන වැඩ ටහන් ක්රියාත්මක කිරීම,  පසු විපරම් කිරීම හා  ඇග්යීම සිදු කිරීමයි.  තවද 

එක් ත් ජාීන්සේ අනුබේධ ආයතන  හ  අසනකුත් විසේශීය හා සේශීය රාජය හා රාජය සනාවන   

 ංවිධාන වලින් ලැසබන ප්රතිපාදන යටසත් වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම ද එම  ංවිධාන හා අමාතයාංශසේ 

අසනකුත් අංශ  ම්බන්ීකරණය ද  ංවර්ධන අංශය විසින් ඉටු කරනු ලබයි. 
 

1. පාරිසරික සංචාරක කර්මාන්වත කයෂේත්රය සඳහා කාන්වතාවන්ව දිරිගැන්වීම සහ ඔවුන්ව සවිබල ගැන්වීම 

සමම වයාපෘතිය “සහළ සබාජුන් හල්”  ංකල්පයට අනුව යමින් ක්රියාවට නැංසවන අතර සේශීය අමුරවය 

සයාදා ග්නිමින් නිපදවනු ලබන භාණ්ඩ නිෂේපාදන අසලවිය හා අහිතකර ර කාරක සනාමැතිව  ක නු 

ලබන ආහාර නිෂේපාදන අසලවිය සමමඟින් දිරිග්ැන්සේ. 

සම්  ඳහා අනුරාධපුරය දි ේත්රික්කසේ කහටග් ේදිගිලිය ප්රාසේශීය සල්කම් සකාේඨාශසේ ද  

සදසනකුසග්න්  මන්විත ප්රතිලාභී වයව ායක කාන්තාවන්සේ නිෂේපාදන අසලවි කිරීම  ඳහා අසලවි 

මධය ේථානයක් ඉදිකිරීසම් 1වන අදියසර් කාර්යයන් පසුගිය ව ර තුළ  ක්රියාත්මක කළ අතර සදවන  

අදියසර් කාර්යයන් සම් වන විට ආරම්භ කර ඇත. 
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2. යතාරතුරු තාකෂණ ඒකකය 

අමාතයාංශසේ කාර්යයන් කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායීව ඉටුකර ග්ැනීම හා ආංකිත  ාක්ෂරතාව ඉහල 

නැංීම අරමුණු කර ග්නිමින් අමාතයාංශසේ සතාරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය පිහිටුවන ලදී. ඉහත අරමුණ 

 ාක්ෂාත් කර ග්ැනීම  දහා සමම ඒකකය පහත  ඳහන් ක්රියාකාරකම් සිදුකරනු ලබයි. 

• අමාතයාංශසේ නිලධාරීන්  දහා අන්තර්ජාල පහසුකම් හා විදුත් තැපෑල පහසුකම් ලබා දීම. 

• අමාතයාංශසේ කාර්යයන් කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායීව සිදුකරග්ැනීම  ඳහා ඉසලක්සරානික සල්ඛ්න 

හා   ඉසලක්සරානික  න්නිසේදන ක්රම භාවිතා කිරිම  ඳහා අවශය මෘදුකාංග් පේධති නිර්මාණය හා 

පවත්වාසග්න යාම. 

• අමාතයාංශසේ නිල සවේ අඩවිය, Facebook පිටුව හා You Tube චැනලය පවත්වාසග්න යාම හා 

යාවත්කාලීන කිරීම. 

• අමාතයාංශසේ  ෑම අංශයක්ම  ම්බන්ධ කරමින් අභයන්තර පරිග්ණක ජාලයන් පවත්වාසග්න යාම 

හා නඩත්තුව. 

• ලංකා රාජය ජාලය පවත්වාසග්න යාම. 

• අමාතයාංශසේ දෘඩාංග්, මෘදුකාංග් හා ජාලකරණ පේධතිය කළමණාකරණය නඩත්තුව සතාරතුරු 

හා  න්නිසේදන තාක්ෂණ සමවලම් ප්ර ම්පාදන කටයුතු වලදී අදාල තාක්ෂණික පිරිවිතර  ක ේ 

කිරීම හා තාක්ෂණික නිර්සේශ ලබා දීම. 

• අමාතයාංශසේ කාර්ය මණ්ඩලසේ පරිග්ණක  ාක්ෂරතාවය ඉහල නැංීම  ඳහා ඔවුන්ට සතාරතුරු 

තාක්ෂණ පුහුණු වැඩ ටහන් දියත් කිරීම. 

• ඉ-රාජය ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කිරීම. 

• කාර්යාලීය වවර ේ ආරක්ෂණ මෘදුකාංග් යාවත්කාලීන කිරීම. 

• නව තාක්ෂණික ක්රසමෝපායනයන් හඳුන්වා දීම. 

• ශ්රී ලාංකික කාන්තා ප්රජාව  ඳහා සතාරතුරු තාක්ෂණසයන්  විබල ග්ැන්ීම  ඳහා ශ්රී ලංකා 

සතාරතුරු හා  න්නිසේදන තාක්ෂණ නිසයෝජිත ආයතනය හා එක්ව දි ේත්රික් මේටමින් “සුහුරුලිය”  

වැඩ ටහන දියත් කිරීම. 

• ශ්රී ලාංකික කාන්තාවන් සතාරතුරු තාක්ෂණික දැනුසමන් ඔප්ත නැංීම  ඳහා “සුහුරුකත” නම් 

වාර්ික  ඟරා කලාප 2ක් මුරණය කිරීම 

 

 

 

  

 

 

සුහුරුලිය  වැඩසටහන - යමාණරාගල

  

 

  

සුහුරුලිය  වැඩසටහන - රත්නපුර  
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3. මාධය ප්රචාරණය 

කාන්තාවන් හා ළමුන්  විබල ග්ැන්ීම  හ ඔවුන් සුරැකීම උසද ා අමාතයාංශය විසින් දියත් කරනු 

ලබන වැඩ ටහන්/ වයාපෘති, ක්රියාකාරකම් පිළිබඳව  මාජය  ංසේදී කිරීමත්, දැනුවත් කිරීමත්  ඳහා  

මාධයයන්හි දායකත්වය ලබා ග්ැනීම සිදු කරනු ලබයි.  

කාන්තාවන්  හ දරුවන් උසද ා ජාතයන්තර වශසයන් සවන්ව ඇති දිනයන්හිදී ඒ පිළිබඳව  මාජය 

 ංසේදී කිරීම  ඳහා විදුත් හා මුද්රිත මාධය තුළින් ප්රවෘත්ති,  ම්මුඛ්  ාකච්ඡා, පුවත්පත් අතිසර්කයන් 

ආදිය තුළින් ප්රචාරණ කටයුතු සිදු කිරීම සමම වර්ෂය තුලදී ද සිදු කර ඇත. 

 

4. අමාතයාංශ මට්ටමින්ව සේී  පුරුෂ සමාජභාීය මූලප්රවාහකරණ වැඩසටහන සේථාපිත කිරීම 

පුරුෂයින්ට සමන්ම  ේීන්ට ද  මානාත්මතාවයකින් හා  ම  ාධාරණත්වයකින් යුතුව කටයුතු කිරීමට 

හා තිර ර  ංවර්ධන අරමුණු ඉටු කර ග්ැනීම, රාජය ආයතන තුළ  ේී පුරුෂ  මාජභාවය මත පදනම්ව 

සිදු වන හිං නයන් අවම කිරීම යන අරමුණු ඉටු කර ග්ැනීම උසද ා  අමාතයාංශ මේටමින් ක්රියාත්මක 

කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳ ව අවශය උපසද ේ හා මඟ සපන්ීම අප අමාතයාංශය විසින් ලබා දීමට කටයුතු 

කරන ලදී.  

ඒ අනුව,  ේී පුරුෂ  මාජභාීය මූලප්රවාහකරණ වැඩ ටහන්  ේථාපිත කිරීසම් වැඩ ටහන යටසත්  ේී 

පුරුෂ  මාජභාීය මූලප්රවාහකරණය,  ේී පුරුෂ  මාජභාීය අයවැයකරණය හා  ේී  පුරුෂ  මාජභාවය 

මත පදනම් වූ හිං න පිටු දැකීසම් කමිටු පිහිටුීමට අදාළව රාජය ආයතන සවත ලබා දීම  ඳහා සිංහල, 

සදමළ හා ඉංග්රීසි යන භාෂා ත්රිත්වසයන් ම අත් සපාතක් මුරණය කිරීමට කටයුතු කරන ලදී. සම්  ඳහා 

අවශය තාක්ෂණික දායක්තවය USAID ආයතනසේ SDGAP වයාපෘතිය මඟින් සිදු කරන ලද අතර, සමම 

විෂයට අදාළ ව SDGAP  හ අප අමාතයාංශයට උපසේශකත්වය  පයන උපසේශක ශ්රියාණි සපසර්රා 

මහත්මිය විසින් සමම අත්සපාත  ම්පාදනය කිරීමට කටයුතු කරන ලදී. 

එස ේම,  ේී පුරුෂ  මාජභාීය මූලප්රවාහකරණය හා අයවැයකරණය පිළිබඳ අත්සපාත පදනම් 

කරග්නිමින් අමාතයාංශ මේටමින් නම් කර ඇති සක්න්ීය නිලධාරීන් සවනුසවන්, ධාරිතා  ංවර්ධන 

පුහුණු පාඨමාලාවක් පැවැත්ීම  ඳහා ඊට අදාළව අවශයතා හඳුනා ග්ැනීමට  ක ේ කරන ලද 

ප්රශේනාවලියක් හරහා සතාරතුරු එක්රැ ේ කිරීමට කටයුතු කරන ලද අතර, අමාතයාංශයන්හි 2021 

වාර්ික ක්රියාකාරී  ැලසුම්  ක ේ කිරීසම් දී    ේී පුරුෂ   මාජභාීය අයවැයකරණය ඇතුළත් කිරීම 

 ඳහා ඒ පිළිබඳ ආදර්ශ  ැලැ ේමක්  හිතව ජාතික අයවැය සදපාර්තසම්න්තුසවන් සම් වන විට  ඉල්ලීම් 

කර ති සේ. 

 

 

   

 
 

සේී පුරුෂ සමාජභාීය මූලප්රවාහකරණය, සේී පුරුෂ සමාජභාීය 

අයවැයකරණය හා සේී පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වූ හිංසන පිටු 

දැකීයම් කමිටු පිහිටුීමට අදාළ ව රාජය ආයතන යවත ලබා දීම සඳහා 

සංහල, යදමළ හා ඉංග්රීස යන භාෂා ත්රිත්වයයන්ව ම පිළියයල කරන ලද අත් 

යපාත 
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5.  දිසේත්රික හා ප්රායේශීය යේකම් කාර්යාල තුළ ළමා හා කාන්වතා සංවර්ධන ඒකක පිහිටුීම - 2020  

ළමුන් හා කාන්තාවන් පිළිබඳ රජය විසින් ක්රියාත්මක කරනු ලබන වැඩ ටහන් දි ේත්රික්  සල්කම් 

කාර්යාල හා ප්රාසේශීය සල්කම් සකාේඨාශ මේටසම් දී මනා  ම්බන්ීකරණයකින් සමන්ම දි ේත්රික් 

සල්කම්වරුන්සේ හා ප්රාසේශීය සල්කම්වරුන්සේ  මීප අීක්ෂණය යටසත් පවත්වා සග්න යාම  ඳහා 

ප්රාසේශීය සල්කම් කාර්යාලවල  හ දි ේත්රික්  සල්කම් කාර්යාලවල ළමා හා කාන්තා  ංවර්ධන ඒකක 

පිහිටුීම අප අමාතයාංශය විසින් 2013 වර්ෂසේ දී ආරම්භ කරන්නට සයදුනි.  

2020 වර්ෂය  ඳහා වේනියාව උතුර ප්රාසේශීය සල්කම් කාර්යාලය ළමා හා කාන්තා  ංවර්ධන ඒකකයක් 

පිහිටුීම  ඳහා රු.මි. 0.950 ක ප්රතිපාදන   ැප්තතැම්බර් ම   මුදා හැර තිසේ. ගිවිසුම් අත් න් කර ඉදිකිරීම් 

කටයුතු සම් වන විට ආරම්භ කර ඇත. 

6. අවධානමට ලක වූ සහ දරිද්රතාවයයන්ව යපයළන කාන්වතාවන්ව ආර්ික හා සාමාජයීය වශයයන්ව සවිබල 

ගැන්වීම - CEDAW වියශේෂ වයාපෘතිය 

1981 වර්ෂසේ දී ශ්රී ලංකාව ද එකඟ ී ඇති කාන්තාවන්ට එසරහි සියලු ආකාරසේ සවන ේකම් 

පිටුදැකීසම් ජාතයන්තර  ම්මුතිය මඟින් ග්ෘහමූලික කාන්තාවන් සවනුසවන් සිදු කළ යුතු ප්රධාන 

නිර්සේශයන් 5ක් අන්තර් ග්ත කර ඇත. එම නිර්සේශයන් අතරින් එක් ප්රධාන නිර්සේශයක් වන්සන්   

“කාන්වතාවන්වට ණය කරා ඇති ප්රයේශය සීමිත ීයම් ප්රතිඵලයක යලස යපෞේගලික මූලය සමාගම් 

කාන්වතාවන්ව සූරා කෑම ” යන්නයි. සමම තත්ත්වසයන් කාන්තාවන් මුදා ග්ැනීමටත්, ඔවුන්ව ආර්ික 

 ංවර්ධන ක්රියාවලියට  ක්රීයව දායක කර ග්ැනීමටත් සමම විසශේෂ වැඩ ටහන ක්රියාත්මක කරන ලදී.  

එස ේම,  ාම්ප්රදායික කර්මාන්ත අතර අත් යන්ත්ර  ාරි, කමි ,  රම්,  ල්වාර්, ේලවු ේ, කුර්තා, ලුංගි ආදී 

ඇඟලුම්, පාවහන් හා අත්බෑේ නිෂේපාදන  ඳහා ලංකාසේ විවිධ ප්රසේශ වලින් විශාල ඉල්ලුමක් 

පැවීමත්, එම ඇණවුම්  ඳහා ප්රමාණවත් නිෂේපාදන සනාමැති ීමත් සමම වයාපෘති ආරම්භ කිරීමට 

සහේතු පාදක විය. සමකී කාරණා සහේතු සකාට ග්නිමින් අප අමාතයාංශසේ  උපසේශකත්වසයන් හා 

රුපියල් මිලියන 6.763ක වයාපෘති ආසයෝජනයකින්, අම්පාර දි ේත්රික් සල්කම් කාර්යාලසේ පූර්ණ 

දායකත්වසයන්, අම්පාර ප්රාසේශීය සල්කම් සකාේඨා යට අයත් “ දිරිය කාන්වතා”අභිවෘේධි 

මධය ේථානසේ දී,   

• දිරිය වනිතා ඇඟළුම් හා පාවහන් නිමැවුම් වයාපෘතිය 

• දිරිය වනිතා අත් යන්ත්ර නිමැවුම් වයාපෘතිය 

නමින් සමම වයාපෘති ේවිත්වය ආරම්භ කිරීමට අවශය කටයුතු ඉටු කරන ලදී.  අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්, 

වැන්දඹු හා ග්ෘහමූලික පවුල්, ආබාධිත යන පවුල්වල කාන්තාවන්සග්න්  මන්විත වන පරිදි ප්රතිලාභීන් 

37 සදසනකු සම්  ඳහා සතෝරා සග්න සම් වන විට අවශය පුහුණුව ලබා සදමින් පවී. 
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සමහි දී අත් යන්ත්ර  ාරිය, ලුංගිය හා කුර්තාව, අත්බෑග්ය හා පාවහන් යුග්ල වශසයන්  ම්පූර්ණ 

කේටලයක් සවළඳසපාල සවත නිකුත් කිරීමත්, ඒ හරහා අපනයන සවළඳසපාල දක්වා ඔවුන් 

දිරිග්ැන්ීමත් විසශේෂසයන් සිදු කිරීමට අසප්තක්ෂා සකසර්. 

7.  දිසේත්රික සහ ළමා සංවර්ධන කමිටු රැසේීම් පැවැත්ීම 

දි ේත්රික්  හ ප්රාසේශීය ළමා  ංවර්ධන කමිටු පිහිටුවනු ලැබුසේ 1991 දී ශ්රී ලංකාව විසින් අපරානුමත 

කරන ලද 1989 දී ප්රකාශයට පත් කරන ලද ළමා අයිතිවාසිකම් ප්රඥප්තතිය ක්රියාවට නැංීමටත්,  ාධනීය 

ප්රසේශයන් ඔ ේස ේ අදාල වාර්තාකරණයන් සිදු කිරීමක් උසද ාය. අදාල කමිටු රැ ේීම් තුළින් හඳුනා 

ග්න්නා සුවිසශේෂී ග්ැටළු  ඳහා මැදිහත්ීමට අමාතයාංශය බලාසපාසරාත්තු සේ. එක් එක්  දි ේත්රික් 

සල්කම්වරුන්සේ ප්රධානත්වසයන් ළමුන් හා කාන්තාවන්සේ අභිවෘේධිය  ඳහා  අදාල සියලුම 

පාර්ශවකරුවන්සේ  හභාගීත්වසයන් සමය පවත්වනු  ලබයි. 

8. යපාලිසේ ළමා හා කාන්වතා අපයයෝජන නිවාරණ කාර්යාංශ ශකතිමත් කිරීම 
 

2014 වර්ෂසේ සිට සමම විසශේෂ වයාපෘතිය ළමා අපසයෝජන හා කාන්තා හිං න වැළැක්ීසමන් 

වින්දිතයින් සවත අවශය  හන  ැපයීම වඩාත් කාර්යක්ෂම කිරීසම් අරමුණින් ක්රියාත්මක සේ.  

රඹුක්කන කාර්යාංශසේ  ම්පුර්ණ ඉදිකිරීම් සම්වන විට අව න් කර ඇති අතර ඒ  ඳහා අවශය 

උපකරණ  හ නාම පුවරුව   ක ේ කිරීමට හා  වි කිරීමට ප්රතිපාදන ලබා  දී ඇත. 2018 වර්ෂසේ දී 

ඉදිකිරීම් ආරම්භ කරන ලද කළුතර කාර්යාංශය  ඳහා නාම පුවරුව  වි කිරීම හා  ක ේ කිරීමට 

ප්රතිපාදන 2020 වර්ෂසේ මුල් කාර්තුසේ දී ලබා දුනි.  

මීට අමතරව 2018 වර්ෂසේ දී ඉදිකිරීම් ආරම්භ කරන ලද සූරියවැව, කුලියාපිටිය (බටහිර), සහේටිසපාළ 

කාර්යාංශ  ඳහාද නාම පුවරු  ක ේ කිරීම හා  වි කිරීමට ප්රතිපාදන ලබා දී ඇත. 

 

 

 

 

 

 

                සුරියවැව ළමා හා කාන්වතා අපයයෝජන නිවාරණ කාර්යාංශය 
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9. කාන්වතා රැකවරණ මධයසේථාන ක්රියාත්මක කිරීම. 

ග්ෘහ ේථ හිං නය, කුේටනය හා සවනත් සහේතූන් නි ා ප්රචණ්ඩත්වයට ලක් වූ කාන්තාවන් හා ඔවුන්සේ 

කුඩා දරුවන් උසද ා නීතිමය  හන  හ ආරක්ෂාව  ැලස න සතක් ඔවුන්ට තාවකාලිකව රැකවරණය 

 ල ා දීම  ඳහා  සමම වයාපෘතිය ක්රියාත්මක සකසර්. දැනට අමාතයාංශය විසින් යාපනය, මුලතිේ, 

මාතර, සකාළඹ හා මඩකලපුව යන දි ේත්රික්කයන්හි ඉදි කර ඇති තාවකාලික කාන්තා රැකවරණ 

මධය ේථාන ක්රියාත්මක කිරීම  ඳහා අංක අමප/17/0234/740/001 හා 2017-02-07 අමාතය මණ්ඩල 

අනුමැතිය යටසත් ඒවා පවත්වාසග්න යනු ලබන රාජය සනාවන  ංවිධාන සවත එම මධය ේථාන 

පවත්වාසග්න යාම සවනුසවන් ප්රතිපාදන ලබා සදන ලදී. සමම මධය ේථාන තුළින් ඔවුනට අවශය 

නීතිමය  හාය , උපසේශනය, වවදය පහසුකම් ලබා දීම සමන්ම  ඔවුන් නැවත  මාජග්ත කිරීම  ඳහා 

ඔවුන් තුළ  ේවයං විශේවා ය සග්ාඩනංවමින් බලග්ැන්ීමත්  සිදු කරනු ලබයි.  

 

10. එකසත් ජාතීන්වයේ ජනගහන අරමුදල යටයත් වූ  සේී පුරුෂ සමාජභාීය සමානාත්මතාව, ප්රජනන 

යසෞඛ්ය සඳහා ඇති හිමිකම සහ  සේී පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වූ ප්රචණ්ඩත්වය පිටුදැකීම සඳහා 

වූ වයාපෘතිය (Gender Equality, Reproductive Rights and Gender Based Violence ) 

එක් ත් ජාීන්සේ ජනග්හන අරමුදල විසින් 2020 වර්ෂසේ අව න් කාර්තුව  ඳහා රු.මි. 2.00ක 

ප්රතිපාදන අමාතයාංශය සවත ලබා දී ඇත. එම ආයතනය විසින් තාක්ෂණික හා මූලයමය දායකත්වසයන් 

2020 වර්ෂසේ අව න් භාග්ය තුළ විසශේිත වැඩ ටහන් /ක්රියාකාරකම් කිහිපයක් ආරම්භ කිරීමට හැකි 

විය.  

 ේී පුරුෂ   මාජභාීය හිං නය අවම කිරීම  ඳහා වන ජාතික ක්රියාකාරී  ැලැ ේසමහි ඒ ඒ 

අමාතයාංශවලට අදාල වූ ප්රග්තිය දත්ත පේධතියක් මඟින් පවත්වා සග්න යාම  ඳහා නිලධාරීන් පුහුණු 

කිරීම  ඳහා  SLIT ආයතනසේ තාක්ෂණික මඟසපන්ීම මත දත්ත පේධතියක්  ේථාපනය සකරිණි. ඒම 

ජාතික ක්රියාකාරී  ැලැ ේසම් ප්රග්තිය දත්ත පේධතියට ඇතුළත් කිරීම  ඳහා අසනකුත් අමාතයාංශ 

නිලධාරීන්  මඟ පුහුණු ැසි පැවැත්ීමට  පුහුණු අත්සපාත  ක ේ කරන ලද අතර පුහුණු   ැසි  ආරම්භ 

කිරීමට  ැලසුම් කර ඇත.  

 ේත්රි පුරුෂ  මාජභාීය හිං නය  ම්බන්ධව සයාමු කරන පැමිණිලි වලට අදාලව ක්සෂේත්ර මේටසමන් 

කටයුතු කරන උපසේශන නිලධාරීන් 21 සදසනකුසේ ධාරිතා  ංවර්ධනය පුළුල් කරනු ව ේ උපසේශන 

ඩිප්තසලෝමා පාඨමාලාසවහි අව න් අදියර නිම කිරීම  ඳහා UNFPA ආයතනය මූලයමය දායකත්වය ලබා 

දී ඇත. 

එසමන්ම ජාතික කාන්තා කමිටුවට අනුයුක්ත 1938 ක්ෂණික ඇමතුම් ස ේවාවට  ම්බන්ධව කටයුතු 

කරන නිලධාරීන්සේ ධාරිතා  ංවර්ධනය, විෂය  මග්ාමී සයාමු ග්ත කිරීසම් උපසේශන ස ේවාව 

(Referral Counselling),  ේවයං රැකවරණය (Self –Care) පිළිබඳ දැනුමක් ලබා දීම  ඳහා පුහුණු  ැසි 

කිහිපයක් පැවැත්ීමට UNFPA ආයතනසේ තාක්ෂණික හා මූලය දායකත්වය ලැබිණි. 
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11. එකසත් ජාතීන්වයේ සංවර්ධන අරමුදල -UNDP 

2020 වර්ෂසේ දි ේත්රික් මේටමින් සයාමු කිරීසම් ක්රමසේදය (referral) ක්රමය ශක්තිමත් කිරීම,  ේී  පුරුෂ 

 මාජභාීය හිං නය වැළැක්ීම  ඳහා වූ ජාතික ක්රියාකාරී  ැලැ ේම ක්රියාවට නැංීමට අමාතයාංශයට 

 හාය ීම  හ යුධමය වාතාවරණය මත විවිධ හිං නයන්ට හා  පීඩාවන්ට පත්වූ වැන්දඹුවන් අරමුණු 

කරසග්න වැඩ ටහන් ක්රියාත්මක කිරීමට මූලික පියවර සග්න තිසේ. සම්  ඳහා රු.මි. 1.85 ප්රතිපාදන 

ලැබී ඇත. 

 

2021 වර්ෂය සඳහා ඉලකකගත වැඩසටහන්ව 

 

කාන්තා හා ළමා ක්සෂේත්රයට අදාලව ස ෞභාග්යසේ සේ දැක්ම ඇතුලත් ප්රමුඛ්තාවන් පාදක කරග්නිමින් 

2021 වර්ෂසේ කාන්තාවන්සේ හා ළමයින්සේ ආරක්ෂාව  හතික කිරිම, කාන්තාවන්ට හා ළමයින්ට 

සවන ේ සකාට  ැලකීම වැළැක්ීම  ඳහා  ේී පුරුෂ  මාජභාවය පදනම්කරග්ත් ප්රතිපත්ති හා 

භාවිතයන් ප්රවර්ධනය කිරීම, කාන්තාවන් ආර්ික වශසයන්  විබල ග්ැන්ීම, අවදානමට ලක්විය හැකි 

කාන්තාවන්සේ හා දරුවන්සේ යහපැවැත්ම  හතික කිරීම, තාක්ෂණය පදනම් කරග්ත් රාජය පරි රයක් 

හා  මාජයක්  ේථාපිත කිරිම, ළමා ආරක්ෂාව  හතික කිරීම තුළින් ළමා අපසයෝජන වැළැක්ීම, ළමා 

අයිතිවාසිකම්  හ යහ පැවැත්ම ප්රවර්ධනය කිරිම  හ ශක්තිමත් කිරීම  හ කාන්තාවන්ට හා ළමයින්ට 

ස ේවා  ැපයීම  ඳහා තාක්ෂණික ධාරිතා වර්ධනය ශක්තිමත් කිරීම ප්රධාන වශසයන් අරමුණු කර සග්න 

වැඩ ටහන් ක්රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි. 
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ක්රියාත්මක කරන ලද සංවර්ධන වැඩසටහන්වහි 2020-09-30 දිනට ප්රගතිය 
 

අනු 
අංකය 

වයාපෘතිය/ 
කාර්යය 

මූලය 
ඉලකකය 
(රු.මි.) 

මූලය 
ප්රගතිය 
(රු.මි.) 

යභෞතික 
ඉලකකය 

යභෞතික ප්රගතිය ප්රතිලාභීන්ව 
සංඛ්යාව/ 
සහභාගී වූ 

සංඛ්යාව 
1 ඒකාබේධ 

ආදර්ශ 
ග්ම්මාන 
වයාපෘතිය 

0.018 0.018 දැනුවත් කිරී සම් 
වැඩ ටහන් 01 

වැල්ලවාය සිරිපුර 
ග්ම්මානසේ ස ෞඛ්ය හා 
මසනෝ  මාජයීය වැඩ ටහන්  
01-100% 

175 

2 පාරි රික 
 ංචාරක 
කර්මාන්තය 

2.000 0.000 සවළඳ කුටි 01 අනුරාධපුරය දි ේත්රික්කසේ 
කහටග් ේදිලිය ප්රාසේශිය 
සල්කම් සකාේඨාශසේ 
වයව ායක කාන්තාවන්සේ 
නිෂේපාදන අසලවි කිරීම  ඳහා 
වූ  අසලවි මධය ේථානසේ 
සදවන අදියර ඉදි කිරීසම් 
ඉතිරි වැඩ  ඳහා රු.මි. 1.00 
ක ප්රතිපාදන දි ේත්රික් සල්කම් 
සවත මුදා හැර තිසේ. 
ප්ර ම්පාදන කටයුතු සිදු කර 
ඇත. ප්රා.සල්. සවත ප්රතිපාදන 
ලැබුණු විග්  ඉඳි කිරීම් 
කටයුතු කිරිමට නියමිතයි. 

අසප්තක්ිත 
ප්රතිලාභී 

කාන්තාවන් 
 ංඛ්යාව 
10කි. 

3 සතාරතුරු 
තාක්ෂණ 
ඒකකය 
 විමත් කිරිම 

5.490 1.855 සමාණරාග්ල හා 
රත්නපුර 
දි ේත්රික්කයන්හි 
"සුහුරුලිය" 
වැඩ ටහන 

පැවැත්ීම, 
ජාලකරණ 
නඩත්තුව හා 

පරිපාලනය, 
Smart Rack & IT 
maintenance, 
වයව ායක 
කාන්තාවන් 
 ඳහා ඩිජිටල් 
සේදිකාවක් 
 ංවර්ධනය 

කිරීම, E-Women  
 ඟරාව 

ප්රකාශනය, 
නිලධාරීන්  
පුහුණු කිරීසම් 
වැඩ ටහන් 

සමාණරාග්ල හා රත්නපුර 
දි ේත්රික්කයන්හි "සුහුරුලිය" 

වැඩ ටහන පැවැත්ීම, LGN 
පේධතිසේ අතිසර්ක 
කාර්යයන් නිම කිරීම  (5වන 

මහල හා 6වන මහල), Web 
site support & hosting 3 
years agreement, LAN 
maintenance,smart rack 
license agreement, කාන්තා 
දිනය  ඳහා Face Book 
අත්පත්රිකා මුරණය (සිංහල -

500, ඉංග්රිසි-150) -  75% 

කාන්තාවන් 
හා ළමුන් 

උප එකතුව 7.508 1.873    
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අනු 

අංකය 
වයාපෘතිය/ 

කාර්යය 
මූලය 

ඉලකකය 

(රු.මි.) 

මූලය 

ප්රගතිය 

(රු.මි.) 

යභෞතික 

ඉලකකය 
යභෞතික ප්රගතිය ප්රතිලාභීන්ව 

සංඛ්යාව/ 

සහභාගී වූ 
සංඛ්යාව 

4 මාධය හා 

ප්රචාරණය 

3.370 0.000 You Tube 

නාලිකා 01, ලිපි 

01, රූපවාහිනි 

වැඩ ටහන් 06, 

News lines, 

කාන්තා දින  ජීී 

තත්ත්ව වි ේතර 

කාන්තා දිනය සවනුසවන් 

රූපවාහිනි වැඩ ටහනක් හා 

ගුවන් විදුලි වැඩ ටහනක් 

විකාශනය, කාන්තා දින 

නවතම වි ේතර  හා  ජීී 

තත්ත්ව වි ේතර විකාශනය 

කිරීම, දිනමිණ, ලංකාදීප, 

තරුණී හා තිනකරණ් 

පුවත්පත්හි කාන්තා දිනය 

සවනුසවන් ලිපි ඉදිරිපත් කිරීම, 

සලෝක ළමා දිනය  ඳහා 

පුවත්පත්  ාකච්ඡා 02, 

රූපවාහිනි වැඩ ටහන් 04 ක් 

හා ගුවන් විදුලි වැඩ ටහන් 

02ක් පැවැත්ීම -75% 

කාන්තාවන් 

හා ළමුන් 

5 ජාතයන්තර 

කාන්තා දිනය 

0.008 0.008 කාන්තා දින 01 කාන්තා දින උත් ව 01- 

100% 

කාන්තාවන් 

6  ේී පුරුෂ 

 මාජ භාවය 

මත පදනම් වූ 

හිං නය 

වැළැක්විම 

 ඳහා දැනුවත් 

කිරීසම් 

වැඩ ටහන 

ක්රියාත්මක 

කිරීම 

0.205 0.176 2019 ප්රාසේශීය 

සල්කම් 

කාර්යාලයන්හි 

උපසේශන 

කටයුතු  ඳහා 

සුදුසු ඉඩ පරිශ්රයක් 

 ක ා ග්ැනිම  හ 

උපකරණ ලබා 

දිම සවනුසවන් 

අක් මුදල් 

ප්රමාණවත් 

සනාවිම 

සහේතුසවන් සමම 

වර්ෂසේ සග්ීම් 

කටයුතු සිදු කිරිම 

ඕසක්වල හා 

සදහිඅත්තකණ්ඩිය ප්රාසේශීය 

සල්කම් කාර්යාලයන්හි 

උපසේශන කටයුතු  ඳහා සුදුසු 

ඉඩ පරිශ්රයක්  ක ා ග්ැනිම 

 හ උපකරණ ලබා දීම 

සවනුසවන් 2019 වර්ෂසේ අක් 

මුදල් ප්රමාණවත් සනාීම 

සහේතුසවන් සමම වර්ෂසේ 

සග්ීම් කටයුතු සිදු කිරීම- 

100% 

කාන්තාවන් 

හා ළමුන් 

උප එකතුව 3.583 0.184    
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අනු 

අංකය 
වයාපෘතිය/ 

කාර්යය 
මූලය 

ඉලකකය 

(රු.මි.) 

මූලය 

ප්රගතිය 

(රු.මි.) 

යභෞතික ඉලකකය යභෞතික ප්රගතිය ප්රතිලාභීන්ව 

සංඛ්යාව/ 

සහභාගී වූ 
සංඛ්යාව 

7  ේත්රි පුරුෂ 

 මාජභාීය 

මූලප්රවාහ 

කරණ 

වැඩ ටහන 

0.100 0.000 අමාතයාංශ මේටමින්  ේී 

පුරුෂ  මාජභාවය පිළිබඳ 

වැඩ ටහන් ක්රියාත්මක 

කිරීම පිළිබඳ ප්රග්තිය 

 මාසලෝචනය කිරීම හා 

පසු විපරම් කිරීම ( ේී 

පුරුෂ   මාජභාවය පිළිබඳ 

ප්රධාන කාර්ය දර්ශක 

ප්රග්තිය) ජාතික අයවැය 

සදපාර්තසම්න්තුසේ  හාය 

ඇතිව, රාජය අංශසේ 

නිලධාරීන්  ඳහා ජාතික 

හා පළාත් මේටමින් 

ක්රියාත්මක කරන  ේී 

පුරුෂ  මාජභාීය  

වැඩ ටහන්හි  ප්රතිලාභීන් 

පිළිබඳ  ේී පුරුෂ විසේදිත 

දත්ත  මුදායක් පවත්වා 

ග්ැනීම. 

කාර්මික අපනයන හා 

ආසයෝජන ප්රවර්ධන 

අමාතයාංශය, ශ්රී ලංකා 

ගුවන් හමුදා මූල ේථානය 

 හ ශ්රී ලංකා යුද හමුදා 

මූල ේථානය  මඟ  ේී 

පුරුෂ  මාජභාවය පිළිබඳ 

ප්රධාන කාර්ය දර්ශක 

ප්රග්තිය  මාසලෝචනය 

කර පසු විපරම් කිරීම හා  

 ේී පුරුෂ භාවය අනුව 

විසේදනය කරන ලද 

දත්ත ලැබී තිසේ. 

-30% 

කාන්තාව

න් හා 

ළමුන් 

8 අවදානම් 

 හග්ත 

කාන්තාවන් 

ආර්ීක හා 

 මාජයීය 

වශසයන් 

 විබල 

ග්ැන්ීම- 

CEDAW 

5.401 5.300 "දිරිය වනිතා" ඇග්ලුම් හා 

පාවහන් නිෂේපාදන 

වයාපෘතිය- අම්පාර, "දිරිය 

වනිතා" අත්යන්ත්ර නිමවුම් 

වයාපෘතිය - සවරුග්ල් 

2019 වර්ෂසේ අම්පාර  

"දිරිය වනිතා" ඇග්ලුම් හා 

පාවහන් නිෂේපාදන 

වයාපෘතියට අදාල බිල්පත් 

සග්ීම - (එම්සරායිඩර් 

මැිම, ලැප්තසටාප්ත,  

මෘදුකාංග් හා වායු 

 මීකරණ යන්ත්ර මිලදී 

ග්ැනීමට අදාලව) , 2020 

වර්ෂසේ අම්පාර "දිරිය 

වනිතා" ඇග්ලුම් හා 

පාවහන් නිෂේපාදන 

වයාපෘතිය හා 

ත්රිකුණාමලය සවරුග්ල්හි 

"දිරිය වනිතා" අත්යන්ත්ර 

නිමවුම් වයාපෘතිය 

ක්රියාත්මක කිරීම -90% 

 

උප එකතුව 5.501 5.300    
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අනු 

අංකය 

වයාපෘතිය/ 

කාර්යය 

මූලය 

ඉලකකය 

(රු.මි.) 

මූලය 

ප්රගතිය 

(රු.මි.) 

යභෞතික ඉලකකය යභෞතික ප්රගතිය ප්රතිලාභීන්ව 

සංඛ්යාව/ 

සහභාගී වූ 

සංඛ්යාව 

 

9 

 

ග්ෘහ මුලික 

කාන්තාවන් 

 මාජයීය 

වශසයන් 

 විබල 

ග්ැන්ීසම් 

වැඩ ටහන 

 

0.225 

 

0.210 

 

2019 ග්ෘහ මුලික 

කාන්තාවන්  මාජයීය 

වශසයන්  විබල 

ග්ැන්ීසම් වැඩ ටහන 

 ඳහා ප්රතිපාදන ලබා 

දීම සවනුසවන් අක් 

මුදල් ප්රමාණවත් 

සනාීම සහේතුසවන් 

සමම වර්ෂසේ සග්ීම් 

කටයුතු සිදු කිරීම 

 

කුරුණෑග්ල මා ේසපාත ප්රා.සල්. 

සකා.  ග්ෘහ මුලික කාන්තාවන් 

 ඳහා  ේවයං රැකියා 10ක් 2019 

වර්ෂසේ ලබා දීම සවනුසවන් 

සග්ීම් කටයුතු සිදු කිරීම- 100% 

 

ග්ෘහ මූලික 

කාන්තාවන් 

10 

10 කාන්තා හා 

ළමා හිං න 

අවම කිරිසම් 

වයාපෘතිය 

යටසත් 1, 2 හා 

3 කාර්තු  ඳහා  

දි ේත්රික් කාන්තා 

හා ළමා 

 ංවර්ධන 

කමිටු රැ ේීම් 

පැවැත්ීම 

0.147 0.116 දි ේත්රික් කමිටු රැ ේීම් 

46 

රැ ේීම් 18  (1වන හා 2වන 

කාර්තුසේ ග්ම්පහ, කළුතර, 

කෑග්ල්ල, කුරුණෑග්ල, 

නුවරඑළිය, මාතසල්,  මාතර, 

මඩකලපුව, යාපනය, බදුල්ල 

දි ේත්රික්කයන්හි රැ ේීම් පවත්වා 

ඇත. 3වන කාර්තුසේ යාපනය, 

මහනුවර, නුවරඑළිය, කළුතර, 

හම්බන්සතාට, රත්නපුර, ග්ම්පහ 

හා සපාසළාන්නරුව 

දි ේත්රික්කයන්හි රැ ේීම් පවත්වා 

ඇත)- 50% 

 

 

ප්රසේශසේ 

ළමුන් 

11 කාන්තා හා 

ළමා  ංවර්ධන 

ඒකක  ේථාපිත 

කිරීම 

1.000 0.000 කාන්තා හා ළමා 

 ංවර්ධන ඒකක 01 

වේනියාව උතුර ප්ර.සල්.සකා. 

 ඳහා රු.මි. 0.950 ක ප්රතිපාදන  

 ැප්තතැම්බර් 15 ප්රතිපාදන මුදා 

හැර තිසේ. ගිවිසුම් අත් න් කර 

ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කර 

ඇත. 

ප්රසේශසේ 

කාන්තාවන් 

හා ළමුන් 

උප එකතුව 1.372 0.326    
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අනු 

අංකය 

වයාපෘතිය/ 

කාර්යය 

මූලය 

ඉලකකය 

(රු.මි.) 

මූලය 

ප්රගතිය 

(රු.මි.) 

යභෞතික ඉලකකය යභෞතික ප්රගතිය ප්රතිලාභීන්ව 

සංඛ්යාව/ 

සහභාගී වූ 

සංඛ්යාව 

12  ැලසුම් ,  

සමසහයුම් හා 

ඇග්යීම 

0.186 0.035 වාර්ික ක්රියාකාරී 

 ැලැ ේම, දි ේත්රික් 

ඒකාබේධ ක්රියාකාරී 

 ැලසුම් 25, ජාතික ප්රග්ති 

 මාසලෝචන රැ ේීම් 01, 

දි ේත්රික් ප්රග්ති  මාසලෝචන 

රැ ේීම් 25, ක්සෂේත්ර 

නිරීක්ෂණ 03, කාර්ය 

 ාධන වාර්තා 01, 

 මීක්ෂණ 01 

වාර්ික ක්රියාකාරී 

 ැලැ ේම, දි ේත්රික් 

ඒකාබේධ ක්රියාකාරී 

 ැලසුම් 25,  ක්සෂේත්ර 

නිරීක්ෂණ 03 ( 

නියාග්ම, සදාඩම්සග්ාඩ, 

පල්ලම 

කාන්තාවන් 

හා ළමුන්   

13  ේී පුරුෂ 

 මාජ භාවය 

මත පදනම් වූ 

හිං නය 

වැළැක්විම 

 ඳහා වූ ජාතික 

ක්රියාකාරී 

 ැලැ ේසම් පසු 

විපරම් කටයුතු 

0.080 0.062 පුහුණු වැඩ ටහන් 05 SGBV ජාතික  ක්රියාකාරී 

 ැලැ ේසම් වාර්තා දත්ත 

පේධතියට ඇතුළත් 

කිරීසම් පුහුණු 

වැඩ ටහන් 04ක් 

පැවැත්ීම.  -80% 

අමාතයාංශ 

නිලධාරීන් 

උප එකතුව 0.266 0.097    

එකතුව 18.230 7.780    
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අනු 

අංකය 

වයාපෘතිය/ 

කාර්යය 

මූලය 

ඉලකකය 

(රු.මි.) 

මූලය 

ප්රගතිය 

(රු.මි.) 

යභෞතික ඉලකකය යභෞතික ප්රගතිය ප්රතිලාභීන්ව 

සංඛ්යාව/ 

සහභාගී වූ 

සංඛ්යාව 

1 සපාලි ේ ළමා 

හා කාන්තා 

අපසයෝජන 

නිවාරණ 

කාර්යාංශ ඉදි  

කිරීම. 

13.068 7.286 යටියන්සතාට නව 

සපාලි ේ ළමා හා 

කාන්තා කාර්යාංශයක් 

ඉදිකිරීම, හ ලක 

සපාලි ේ ළමා හා 

කාන්තා කාර්යාංශයට 

උපකරණ ලබා දිම, 

පඩුව ේනුවර, 

කුලියාපිටිය, රඹුක්කන, 

සූරියවැව සපාලි ේ 

කාර්යාංශ  ඳහා නාම 

පුවරු ඉඳි කිරීම 

රැ ේීම් 01, රඹුක්කන සපාලි ේ 

කාර්යාංශසේ වැඩ අව න් කර 

ඇත. යටියන්සතාට නව සපාලි ේ 

හා ළමා කාන්තා කාර්යාංශසේ 

ඉඳි කිරීම් කටයුතු ආරම්භ  

කිරීම, රඹුක්කන හා සූරියවැව 

සපාලි ේ ඒකක  ඳහා උපකරණ 

ලබා දිම, කළුතර සපාලි ේ 

කාර්යංශය   ඳහා නාම 

පුවරුවක් ලබා දීම, 2019 

අසග්ෝ ේතු ම  රු.මිලියන 0.5ක 

බැඳීමට අදාල 2019-12-31 දිනට 

සනාපියවූ බිල්පත්  ඳහා 

කුලියාපිටිය බටහිර සපා.ළමා හා 

කාන්තා කාර්යාංශ  ඳහා 

උපකරණ ලබා දිම සවනුසවන් 

සග්ීම් කිරීම -60% 

කාන්තාවන් 

හා ළමුන් 

2 කාන්තා 

රැකවරණ 

නිවා  

පරිපාලනය හා 

නඩත්තුව 

9.043 

 

5.722 කාන්තා රැකවරණ 

නිවා  05ක් 

පරිපාලනය හා 

නඩත්තුව 

සකාළඔ, මාතර, යාපනය, 

මුලතිේ, මඩකලපුව 

දි ේත්රික්කයන්හි කාන්තා 

රැකවරණ නිවා  පරිපාලනය හා 

නඩත්තුව -75% 

අ රණතාවය

ට පත් 

කාන්තාවන් 

10 

3 කාන්තා හා 

ළමා හිං න 

අවම කිරිසම් 

වයාපෘතිය 

යටසත් 4වන 

කාර්තුසේ 

දි ේත්රික් ළමා 

 ංවර්ධන 

කමිටු රැ ේීම් 

පැවැත්ීම 

0.174 0.000 දි ේත්රික් ළමා  ංවර්ධන 

කමිටු රැ ේීම් 19 

සකාළඔ, ග්ාල්ල, සමාණරාග්ල, 

මාතර, නුවරඑළිය, මඩකළපුව, 

අනුරාධපුරය,  කෑග්ල්ල, 

මාතසල්, රත්තපුර , පුත්තලම, 

හම්බන්සතාට හා අම්පාර 

දි ේත්රික්ක  ඳහා  ැප්තතැම්බර් ම  

ප්රතිපාදන යවා ඇත. 

ප්රසේශසේ 

ළමුන් 

එකතුව 22.285 13.008    
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අනු 

අංකය 
වයාපෘතිය/ 

කාර්යය 
මූලය 

ඉලකකය 

(රු.මි.) 

මූලය 

ප්රගතිය 

(රු.මි.) 

යභෞතික ඉලකකය යභෞතික ප්රගතිය ප්රතිලාභීන්ව 

සංඛ්යාව/ 

සහභාගී වූ 

සංඛ්යාව 

1 UNFPA-  ේී 
පුරුෂ 
 මානාත්මතා
ව ප්රජනන 
අයිීන්  හ 
 ේී පුරුෂ 
 මාජභාවය 
මත පදනම් වූ 
හිං නය 

2.000 0.569  ේී පුරුෂ  මාජ භාවය 
මත පදනම් වූ හිං නය 
වැළැක්ීම  ඳහා වූ 
ක්රියාකාරී  ැලැ ේසම්   
දත්ත එකතු කිරීසම් 
පේධතිය පවත්වා ග්ැනීම  
 හ එහි පසුවිපරම් හා 
ඇඟයීම්  කටයුතු 
 ංවර්ධනය කිරීම  ඳහා 
අවශය තාක්ෂණික  හාය 

ලබා දීම, කාන්තා 
රැකවරණ නිවා යන්හි  
පහසුකම් වැඩි දියුණු 
කිරීම හා මාර්සග්ෝපසේශ 

 ක ේ කිරීම, උපසේශන 
 හායකයින්  ඳහා 
උපසේශන ඩිප්තසලෝමා 
පාඨමාලාව  ඳහා 50% 

ක ඉතිරි ග්ා ේතුව සග්ීම, 
Referral Counseling  
 හ Self Care පිළිබඳ 
පුහුණුීම් - කාන්තා හා 
ළමා  ංවර්ධන  ඒකක 
 හ 1938 උපකාරක 
ස ේවය 

යාපනසේ කාන්තා රැකවරණ 
මධය ේථාන ක්සෂේත්ර පරීක්ෂා 

කිරීම,  1938 නිලධාරීන්සේ 
ආතති කළමනාකරණය 
පැමිණිලි සයාමු ග්ත කිරීම 
යනාදි  ම්බන්ධසයන් දැනුවත් 

කිරීසම් වැඩ ටහන පැවැත්ීම, 
මාර්සග්ෝපසේශ අමාතයාංශ 
නිලධාරීන් විසින් 
 මාසලෝචනය කර ඇති අතර 
මන්නාරම  හ හම්බන්සතාට 
යන   දි ේත්රික්කයන්හි 
නිලධාරීන්  මඟ ඒවා  ාකච්ඡා 
කර අව න් කිරීමට  ැලසුම් 
කර ඇත.  උපසේශන 
 හායකයින්  ඳහා උපසේශන 
ඩිප්තසලෝමා පාඨමාලාව  ඳහා 
50% ක ඉතිරි ග්ා ේතුව සග්වා 
ඇත.  -37% 

1938 
උපකාරක 
දුරකතන 
ස ේවාසේ
නිලධාරීන් 
24 (පිරිමි 

3, ග්ැහැනු 
21)  හ 
උපසේශන 
 හායකයි
න් 21 

එකතුව 2.000 0.569    
2 එක් ත් 

ජාීන්සේ 
 ංවර්ධන 
අරමුදල -

UNDP 

1.800 0.318 දි ේත්රික් මේටමින් 

referral ක්රමය ශක්තිමත් 
කිරීම ඇතුළුව SGBV 
ජාතික ක්රියාකාරී 
 ැලැ ේම ක්රියාවට 
නැංීමට අමාතයාංශයට 
 හාය ීම. යුධමය 
වාතාවරණය මත ග්ැටුම් 
වලින් පීඩාවට පත් 
වැන්දඹුවන්ට හා ලිංගික 
අල්ල ේවලට පත්වූ 
වැන්දඹුවන්ට 
වැඩ ටහන් ක්රියාත්මක 
කිරීම   

SGBV ජාතික ක්රියාකාරී 
 ැලැ ේසම් ආංශික 
 මාසලෝචන රැ ේීම් වෘත්ීය 

පුහුණු අධිකාරිය, කම්කරු හා 
පවුල් ස ෞඛ්ය කාර්යාංශය 
 මඟ පවත්වන ලදී. පිරිමි  හ 
පිරිමි ළමයින්  ඳහා  සකටි 
ීඩිසයෝ දර්ශන පට තුනක් 
 ම්පූර්ණ කර ඉදිරිපත් කර 
ඇත. 
UNDP පාරවනතික පුහුණු 
වැඩ ටහන්  ඳහා සපර 

සුදානම් සිදු කර ඇත, කාන්තා 
රැකවරණ මධය ේථාන 
මාර්සග්ෝපසේශ අව ාන 
සකටුම්පත ඉදිරිපත් කර ඇති 

අතර, පාරවනතික පුහුණු 
අත්සපාත  හ  ම්පත් සපාත 
 ම්පුර්ණ කර සදමළ භාෂාවට 
පරිවර්තනය කර ඇත. රැකියා 
 ේථානසේ ලිංගික හිං නය 
වැළැක්ීම  ඳහා වන 
මාර්සග්ෝපසේශ සකටුම්පත්  
කර ඇති අතර එය අව න් 
කිරීමට නියමිතව ඇත - 50% 

පීඩාවට 
පත් 

කාන්තාව
න් 

එකතුව 1.800 0.318    
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ළමුන්ව සඳහා වූ සමාජ ආරකෂණ වයාපෘතිය - 2020 

 මාජ ආරක්ෂණ වයාපෘතිය  ඳහා 2020 වර්ෂසේ රු. මි. 17.349 ක ප්රතිපාදන  ම ේතයක් සල  දැනට 

ලැබී තිසබන අතර, ඉන් රු. මි. 7.240 ක මූලය ප්රග්තියක් 2020.09.30 දිනට වාර්තා සේ. 

වයාපෘතිය මඟින්,  ංවර්ධන අංශය  ඳහා රු. මි. 3.888 ක ප්රතිපාදන සවන් වූ අතර ඒ යටසත් වයාපෘති 

ඒකකය  ඳහා උපකරණ මිල දී ග්ැනීම  ඳහා කටයුතු සයාදා ඇත. නාග්රික දිළිඳු ප්රසේශවල සිටින 

දරුවන්සේ යහපැවැත්ම දියුණු කිරීම  ඳහා ස ෞඛ්ය ප්රවර්ධන පදනම් ආයතනය හා එක්ව 

සකාසළාන්නාව ප්රාසේශීය සල්කම් සකාේඨා සේ ළමා හා කාන්තා  ංවර්ධන ඒකකසේ නිලධාරීන් හා 

අමාතයාංශසේ සතෝරා ග්ත් නිලධාරීන් උසද ා පුහුණු වැඩමුළු පැවැත්විය. දැනට මේවරුන්සේ  හ 

තරුණ ක්රියාකාරී කණ්ඩායම් සමම ප්රජා  ංවර්ධන හා බලග්ැන්ීම  ඳහා පුහුණු සවමින් පවී. ශ්රී 

ලංකාසේ දරුවන්ට එසරහි අපසයෝජනයන් වැළැක්ීම පිළිබඳ ව දැනුවත් කිරීසම් පණිවුඩ රැග්ත් ප්රදර්ශන 

පුවරු (Bill Boards) කතරග්ම, ඇල්ල, අනුරාධපුර  හ ආරුග්ම්සේ යන ප්රසේශවල ප්රදර්ශනය කිරීම 

උසද ා එම දැන්ීම් පුවරු පණිවුඩ  හ එහි  ැලසුම් වැඩි දියුණු කර අව න් ය. අඩු වය ේ ග්ැේ ග්ැනීම් 

වැළැක්ීම උසද ා  ාදන සමාඩියුලය සම් වන විට අව න්ව ඇති අතර, එහි සිංහල හා සදමළ පරිවර්තන 

 මඟ වැඩ කිරීම සිදු සවමින් පවී. අධි අවදානම් දරුවන් හඳුනා ග්ැනීම හා ඔවුන් සිතියම්ග්ත කිරීම 

(MVC Mapping)  ඳහා ක්සෂේත්ර නිලධාරීන්ට මඟ සපන්ීම  ඳහා මාර්සග්ෝපසේශයක් සම් වන විට 

 ක ේ කර ඇති අතර, එය නියමු වයාපෘතියක් මඟින් පරීක්ෂාවට ලක් කිරීම  ඳහා නියමු ප්රසේශය 

හඳුනාසග්න ඇත. සමම දරුවන්ට ස ේවා  ැපයීම, පසුවිපරම් කිරීම  ඳහා පේධතියක් (Monitoring, 

Evaluation, Accountability & Learning System)  ේථාපිත කිරීමට නියමිතය. අමාතයාංශයට 

අනුබේධ සියලුම ආයතනවල ප්රාසේශීය හා දි ේත්රික් සක්ෂේත්ර නිලධාරීන්  ඳහා ආචාර ධර්ම පේධතියක් 

ආයතන ප්රධානීන්සේ ද සයෝජනා ඇතිව  ක ේ කරමින් පවී.  

ළමා සල්කම් කාර්යාලය උසද ා රු. මි. 1.539 ක ප්රතිපාදන සවන් වූ අතර, ඒ යටසත් අවරුදු 3 සිට 5 

දක්වා දරුවන්  ඳහා නිව  පාදක කර ග්ත් අධයාපනය ප්රවර්ධනය කිරීම  ඳහා ජාතික මේටසම් උපාය 

මාර්ග්  ක ේ කිරීම  ම්බන්ධසයන් වැඩමුළුවක්  හ එහි වලංගුභාවය පිළිබඳ අව න් රැ ේීම 

2020.03.13 දින පවත්වන ලදි. ඊට අදාළ සග්ීම් කටයුතු ද නිම විය. 

පරිවා  හා ළමාරක්ෂක ස ේවා සදපාර්තසම්න්තුව  ඳහා රු. මි. 8.512 ක ප්රතිපාදන සවනු වූ අතර, ඒ 

යටසත් ආරක්ෂණ  ැලසුම් 180 ක්  ංවර්ධනය සකරිණි. ළමා  භාව  ඳහා ප්රථමාධාර වැඩ ටහන් 80 

ක් පවත්වන ලදි. ළමා  භා රැ ේීම් පැවැත්විණි. (දි ේත්රික්ක 05, ප්රසේශීය 74) ළමා  භා ප්රවර්ධන 

වැඩ ටහන් 13 ක් පවත්වන ලදි. 

ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය උසද ා රු. මි. 3.410ක ප්රතිපාදන සවන් වූ අතර, ඒ යටසත් මිනි ේ 

ජාවාරසම් ළමා වින්දිතයින් හඳුනාග්ැනීම, විසශේෂඥසයකු සවත සයාමු කිරීම හා විසශේිත ස ේවාවන් ලබා 

දීම  ම්බන්ධසයන් නීති බලාත්මක කරන නිලධාරීන් හා ස ේවා  පයන්නන්  ඳහා වන ළමා 

කුේටනය/සවළඳාම (Trafficking) පිළිබඳ පුහුණු අත්සපාත සිංහල, සදමළ හා ඉංග්රීසි යන භාෂා 

ත්රිත්වසයන් (Hard Copy)  ක ේ කර ඇත. ළමා  විනය ක්රම  හ ධානත්මක විනය පිළිබඳ කල්පවත්නා 

පර්සේෂණයට අදාළ ව සිංහල  හ සදමළ භාෂාසවන් අව ාන  ාධනය කියීම සිදුසවමින් පවී.  
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ළමා යේකම් කාර්යාලය 

 

දැකම  

ශාරීරික, මසනෝ  මාජයීය  හ ප්රජානන  ංවර්ධනසයන් යුතු ශ්රී ලාංකීය මුල් ළමාවිය දරු පරපුරක් 

බිහිකිරීම. 

 

යමයහවර 

ජාතික මේටසම් සක්න්ීය ආයතනය සල  ප්රතිපත්ති හා වැඩ ටහන්  ම්පාදනය, ක්රියාත්මක කිරීම, 

ඇග්යීම හා පසුවිපරම් කිරීම තුළින් ශ්රී ලාංකීය මුල් ළමාවිය දරුවන්සේ  ම ේත  ංවර්ධනය 

 හතික කිරීම. 

 

සංවිධාන වූහය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

අධයක්ෂ 

 

නිසයෝජය / 
 හකාර 
අධයක්ෂ 

 

නිසයෝජය/ 
 හකාර 
අධයක්ෂ 

 

නිසයෝජය/ 
 හකාර 
අධයක්ෂ 

 

නිසයෝජය/ 
 හකාර 
අධයක්ෂ 

 

කාර්යාල ස ේවක ස ේවය/ 

රියදුරු (03 + 02) = 05 

කළමනාකරණ  හකාර 
03 

 

මුල් ළමාවිය  ංවර්ධන 

 හකාර නිලධාරී, දි ේත්රික්  හ 

ප්රාසේශීය සල්කම් කාර්යාල   

(356) 

මුල් ළමාවිය  ංවර්ධන 
 හකාර/  ංවර්ධන 

නිලධාරීන් 
(ප්රධාන කාර්යාලය 17) 
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ප්රධාන අරමුණු/ කාර්යභාරය 

 

• මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා  ංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික ප්රතිපත්ති  ක ේ කිරීම හා ක්රියාත්මක 

කිරීසම් යාන්ත්රණය සල  කටයුතු කිරීම. 
 

• රාජය, රාජය සනාවන  ංවිධාන හා සපෞේග්ලික අංශසේ මුල් ළමාවිය  ංවර්ධන වැඩ ටහන් 

 ම්බන්ීකරණය හා ජාලග්ත කිරීම. 
 

• මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා  ංවර්ධනයට අදාළ වන පර්සේෂණ සිදු කිරීම, දත්ත රැ ේකිරීම  හ 

වැඩ ටහන්  ම්පාදනය කිරීම. 
 

 

• මුල් ළමාවිසේ දරුවන්සේ  ම ේත  ංවර්ධනය  ඳහා අදාළ වන පුහුණු වැඩ ටහන්  ක ේ කිරීම හා 

ක්රියාත්මක කිරීම. 
 

• මුල් ළමාවිය  ංවර්ධනයට අදාළ මානව  ම්පත්  ංවර්ධනය. 

 

ක්රියාත්මක කළ ප්රධාන සංවර්ධන වැඩසටහන්ව - 2020 

 

01. ගර්භනී හා කිරියදන මේවරුන්වට රුපියේ 20,000/- ක යපෝෂණ දීමනාවක ලබා දීයම් වැඩසටහන 

වර්ෂ 2015 දී ආරම්භ කරන ලද සමම වැඩ ටහන මඟින් මාතෘ  ායනවල ලියාපදිංචි වන  ෑම ග්ර්භනී 

මවකටම ග්ර්භනී  මසේ හා කිරිසදන  මසේදී අවශය අතිසර්ක සපෝෂය පදාර්ථ අඩංගු ආහාර රවය ලබා 

ග්ැනීමට රුපියල් 2000/-ක වටිනාකමින් යුතු වවුචර් 10 ක් එකවර ලබා සේ. ග්ර්භනී  මසේ අව න් 

මා  06 හා කිරි සදන  මසේ පළමු මා  04  ඳහා එම ආහාර රවය ලබා ග්ැනීමට හැකියාව ඇත.  ඒ 

යටසත් 2020 වර්ෂසේ  ැප්තතැම්බර් මා ය අව න් වන විට සමම වැඩ ටහන ක්රියාත්මක කිරීම  ඳහා 

රුපියල් මිලියන 3560 ක මුදලක් වැයකර ඇති අතර මවුවරුන් 178000 ක් පමණ   ඳහා ප්රතිලාභ ලබා 

දී ඇත. 

 

02. යපරපාසේ දරුවන්ව/ මුේ ළමාවිය සංවර්ධන මධයසේථාන සඳහා උදෑසන ආහාර යේලක ලබාදීයම් 

වැඩසටහන 

සපෝෂණ ඌනතාවසයන් සපසළන සපර පා ල් දරුවන්ට උදෑ න ආහාර සේලක් ලබාදීසම් වැඩ ටහන 

2017 වර්ෂසේ මාර්තු ම  ආරම්භ කරන ලදී. සපර පා ල් විසේ පසුවන අඩුබර  හිත දරුවන්සේ 

සපෝෂණ තත්ත්වය නංවාලීම සමම වැඩ ටහසන් මූලික අරමුණ සේ.  ඒ අනුව දිවයිසන් ප්රාසේශීය 

සල්කම් සකාේඨා  217 ක සපරපා ල් 3,465 ක දරුවන් 85,798ක් පමණ සමම වැඩ ටහන යටසත් 

ප්රතිලාභ ලබයි.  2020 වර්ෂය තුළ සමම වැඩ ටහන ක්රියාත්මක කිරීම  ඳහා රුපියල් මිලියන 165 ක් 

සවන් කරන ලද අතර එම මුදලින් 2020.09.30 දිනට රුපියල් මිලියන 8.63 ක් වැය ී ඇත. නමුත් 

සකාවිඩ් 19 ව ංග්ත තත්ත්වය සහේතුසවන් සපර පා ල් දීර්ඝ කාලීනව ව ා තැබීම නි ා සමම 

වැඩ ටහන නිසි පරිදි ක්රියාත්මක කිරීමට සනාහැකි විය. 
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03. දිවා සුරැකුම් හා ප්රජා පාදක සැඳෑ සුරැකුම් මධයසේථාන ශකතිමත් කිරීයම් වැඩසටහන  
 

දිවා සුරැකුම් මධය ේථාන හා ප්රජා පාදක  ැඳෑ සුරැකුම් මධය ේථාන ශක්තිමත් කිරීසම් වැඩ ටහන යටසත් 

සමම වර්ෂසේ දී රුපියල් මිලියන14.4 ක ප්රතිපාදන ප්රමාණයක් සම්  ඳහා සවන් කරන ලදී.  ඒ අනුව 

2019 වර්ෂසේ දී වැඩ අව න් කරන ලද කෑග්ල්ල දිවා සුරැකුම් මධය ේථානය සම් වන විට දරුවන්  ඳහා 

විවෘත කර ඇති අතර පල්සල්සපාල දිවා සුරැකුම් මධය ේථානසේ ඉදිකිරීම් කටයුතු ද සම් වන විට අව න් 

අදියසර් පසුසේ. බණ්ඩාරසවල,  හ බිබිල, යන දිවා සුරැකුම් මධයථානවල ඉදිකිරීම් කටයුතු  ඳහා 

ප්රතිපාදන ලබා දුන්නද සකෝවිඩ් - 19 තත්ත්වය හමුසේ ඉදිකිරීම් කටයුතු  සිදු කිරීම නතර ී ඇති අතර 

පුත්තලම දිවා සුරැකුම් මධය ේථානසේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සම් වන විට සිදු කරමින් පවී.  සම් වන විට 

2020 ව ර  ඳහා සවන්වූ  මුදලින් රුපියල් මිලියන 9.447 ක් වියදම් ී ඇත. 

 

04. “ළමා දිරිය” යපර පාසේ ගුරුවරියන්ව සඳහා මාසකව රුපියේ 250/- ක ලබාදීයම් වැඩසටහන 
 

සුදුසුකම්ලත් සපර පා ල් ගුරුවරියන්ට රුපියල් 250/- ක මාසික දීමනාවක් ලබාදීම 2015 වර්ෂසේ සිට 

ළමා සල්කම් කාර්යාලය විසින් සිදු කරනු ලබයි.  උතුර, උතුරු මැද හා නැසග්නහිර යන 

පළාත්වල  අදාළ පළාත්  භාව මඟින් ගුරු දීමනාවක් ලබාසදන බැවින් එම පළාත්වල හැර අසනකුත් 

සියලු පළාත්වල සමම වැඩ ටහන ක්රියාත්මක සේ.   ෑම වර්ෂයකම සමම ගුරු දීමනාව (වාරික 3 කින්) 

සපර පා ල් ගුරුවරියන්සේ ගිණුම්වලට බැර කිරීම ප්රාසේශීය සල්කම් කාර්යාල හරහා සිදු කරනු 

ලබයි.  2020 වර්ෂසේ සමම  වැඩ ටහන  ඳහා රුපියල් මිලියන 17.546 ක් සවන් කර ඇත. සමම 

ව සර් ප්රතිලාභී සපර පා ල් ගුරුවරියන්  ංඛ්යාව 6784 කි. සමම වැඩ ටහන  ඳහා සම් වන විට 

රුපියල් මිලියන 11.491 ක් වැය ී ඇත. 

 

05. මුේ ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය පිළිබඳ අයනකුත් වැඩසටහන්ව 
 

සම් යටසත් වැඩ ටහන් ක්රියාත්මක කිරීම  ඳහා 2020 වර්ෂසේ දී රුපියල් මිලියන 11.216 ක ප්රතිපාදන 

සවන් කර ඇති අතර ඊට අදාළව පහත පරිදි වැඩ ටහන් ක්රියාත්මක කර ඇත. 

 

5.1  යකාවිඩ් - 19 වසංගත තත්වයයන්ව පසු නැවත යපර පාසේ විවෘත කිරීම  සඳහා සනීපාරකෂක 

පහසුකම් සැපයීම. 
 

වර්තමානසේ උේග්තව ඇති සකාවිඩ් - 19 ව ංග්ත තත්ත්වය හමුසේ  ව ා දැමුණු සපර පා ැල් නැවත 

විවෘත කිරීසම් දී ආර්ික අපහසුතා  හිත  සපර පා ල් වලට යම් මේටමක අනුග්රහයක් ලබා දීසම් 

වැඩ ටහනක් වශසයන් සමම වැඩ ටහන ආරම්භ කරන ලදී.  ඒ යටසත්   ෑම ප්රාසේශීය සල්කම් 

සකාේඨාශයකම සතෝරාග්ත් සපර පා ැල් 10 ට ප්රතිපාදන ලබා සදන ලද අතර දරුවන් 30ට වඩා අඩු 

සපර පා ල්  ඳහා රුපියල් 4,000.00 ක් ද දරුවන් 30 ට වඩා වැඩි සපර පා ල්  ඳහා රුපියල් 5,000.00 

ක්ද බැගින් වන පරිදි ප්රතිපාදන ලබා දී ඇත. එස ේ ම සදවන අදියසර් දී  ෑම ප්රාසේශීය සල්කම් 

සකාේඨාශයකම ආර්ික අපහසුතා  හිත සතෝරාග්ත් සපර පා ල්  ඳහා  අත් ස ේදීම  ඳහා සින්ක් හා 

අසනකුත් පහසුකම් ලබා දීමට අවශය ප්රතිපාදන ලබා දී ඇත. සම්  ඳහා මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා 
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 ංවර්ධනයට අදාළ ළමා සල්කම් කාර්යාල වැය ශීර්ෂය යටසත් රුපියල් මිලියන 3.629 ක් වියදම් කර 

ඇති අතර සදවන අදියර ක්රියාත්මක කිරීම පිණි   යුනිස ෆේ වැය ශීර්ෂය යටසත් රුපියල් මිලියන 20ක 

ප්රතිපාදන සවන් කර ඇත. 

 

5.2 සංවර්ධන ඌනතා සහ ආබාධ සහිත දරුවන්ව හඳුනා ගැනීයම් යමවලම් සම්බන්වධ පුහුණු වැඩසටහන. 
 

සමම වැඩ ටහන ළමා සල්කම් කාර්යාලසේ මූලිකත්වසයන් හා රාග්ම වවදය පීඨසේ තාක්ෂණික 

දායකත්වසයන් මුල් ළමාවිසේ දරුවන් තුළ ඇති  ංවර්ධන ඌනතා  හ ආබාධ හඳුනා ග්ැනීසම් 

ක්රියාවලියක් වශසයන් ආරම්භ සකාට ඇත. සමය දීප වයාප්තතව ක්රියාත්මක කිරීමට  ැලසුම් කර ඇති 

අතර, මීට අදාලව සපර පා ල් ගුරුවරුන්  ඳහා පුහුණු වැඩමුළු පැවැත්ීමට අසප්තක්ෂා සකසර්. එහි දී 

 ංවර්ධන ඌනතා  හ ආබාධ  හිත දරුවන් මූලිකව හඳුනා ග්ැනීම  ඳහා නිර්මාණය සකාට ඇති 

සමවලම් කේටලය ප්රාසයෝගිකව භාවිත කිරීසම් අව ේථාවද සපර පා ල් ගුරුවරුන්ට හිමිවනු ඇත.  මීට 

අදාලව 2020 වර්ෂසේ දී ජාඇල හා පානදුර යන ප්රාසේශීය සල්කම් කාර්යලවලදී පුහුණු වැඩ ටහන් 02 

ක් පවත්වන ලද අතර ඒ  ඳහා වැය ී ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 0.146 කි.  

 

5.3 යලෝක ළමා දිනය 
 

2020 ව සර් සලෝක ළමා දින ජාතික  ැමරුම් උත් වය “අසප්ත රට - අසප්ත දෑතින් ” යන සත්මාව යටසත් 

ළමුන් 500 කසේ පමණ  හභාගිත්වසයන් බත්තරමුල්ල අසප්ත ග්ම පරිශ්රසේ දී පැවැත්විණි.  සලෝක ළමා 

දිනයට  මග්ාමීව දි ේත්රික් මේටසම් වැඩ ටහන් පැවැත්ීම  ඳහා එක් දි ේත්රික්කයකට රුපියල් 

20,000.00 බැගින් වන පරිදි රුපියල් මිලියන 0.5 ක ප්රතිපාදන ප්රමාණයක් දි ේත්රික්ක 25 අතර සබදා දී 

ඇත. 

 

5.4  මුේ ළමාවිය සංවර්ධන මධයසේථාන/යපර පාසේ සඳහා ඉයගනුම් කව වැඩසටහන ක්රියාත්මක කිරීම 

මුල් ළමාවිය  ංවර්ධන මධය ේථාන තුළ “ස ල්ලම් පාදක ඉසග්නුම් කව” ඇති කිරීම  ඳහා 2020 

වර්ෂසේ  කාර්තු 03 ක්  ඳහා රුපියල් මිලියන 0.7ක ප්රතිපාදන සවන් කරන ලදී. ඒ අනුව මහරග්ම, 

රත්මලාන, කැ ේබෑව, සකාළඹ, සදාඩම්සග්ාඩ, පාලින්දනුවර  යන ප්රාසේශීය සල්කම් කාර්යාලවල  හ 

ළමා සල්කම් කාර්යාලසේ,  ඉසග්නුම් කව ඇති කරන ලදී. එසමන්ම අනුරාධපුර, මාතසල්, රත්නපුර  හ 

සකාළඹ යන දි ේත්රික්වල සතෝරාග්ත් සපර පා ල්වල සමම වැඩ ටහන ක්රියාත්මක කිරීම පිණි  

ප්රතිපාදන ලබා දී ඇති අතර සමම  ංකල්පය පිළිබඳව සපර පා ල් ගුරුවරුන් හා මුල් ළමා විය  ංවර්ධන 

නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීසම් නියමු වැඩ ටහනක් පවත්වනු ලැබීය.  මීට අදාලව 2020.09.30 දිනට 

රුපියල් 0.149 ක්  ඳහා වියදම් ී ඇත. අසනකුත් වැඩ ටහන් සම්වන විට ක්රියාත්මක සවමින් පවී 

 

5.5 මුේ ළමාවිය සංවර්ධන නිලධාරීන්වයේ  ප්රගති සමායලෝචන රැසේීම. 

දි ේත්රික් සල්කම් කාර්යාලවල රාජකාරි කටයුතු  ඳහා අනුයුක්ත මුල් ළමාවිය  ංවර්ධන නිලධාරීන්, 

ප්රාසේශීය සල්කම් කාර්යාලවල ස ේවසේ නියුතු නිලධාරීන් ප්රධාන කාර්යාලය  මඟ  ම්බන්ීකරණය 

කරමින් ළමා සල්කම් කාර්යාලසේ කාර්යභාරය  ඉහළ ඵලදායිතාවයකින් යුක්තව සිදු කිරීම  ඳහා සමම 
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ප්රග්ති  මාසලෝචන රැ ේීම් පැවැත්ීම සිදු කරනු ලබයි. ඒ අනුව සම් ව ර තුළ ප්රග්ති  මාසලෝචන 

රැ ේීම් 44 ක් පවත්වා ඇති අතර සකාවිඩ් -19 තත්ත්වය යටසත් පිරි ේ එක්රැ ේ කිරීසම්  ග්ැටළුව මත 

මාර්ග්ග්ත ක්රමය ඔ ේස ේ අසනකුත් රැ ේීම් පැවැත්ීමට කටයුතු  ැලසුම් කර ඇත. ඒ  අනුව ප්රග්ති 

 මාසලෝචන රැ ේීම්  ඳහා 2020.09.30 වන විට දරා ඇති වියදම රු.මිලියන 0.158කි.  

 

5.6 මුේ ළමාවිය සංවර්ධනය හා රැකවරණය පිළිබඳ විේවතුන්වයගන්ව සමන්වවිත සම්පත් සංචිතයක සකසේ 

කිරීම. 

මුල් ළමාවිය  ංවර්ධනය හා රැකවරණය  පිළිබඳ විේවතුන්සග්න්  මන්විත  ම්පත්  ංචිතයක්  ක ේ 

කිරීම  ඳහා 2020 ක්රියාකාරී  ැලැ ේම මඟින් රු.මිලියන 0.200 ක් සවන් කර ඇත.  සම් යටසත්  ම ේත 

මුල් ළමාවිය  ංවර්ධන ක්සෂේත්රය ආවරණය වන පරිදි  ම්පත් දායකයින් පුහුණු කිරීමට  අසප්තක්ෂා 

සකසර්. ඒ අනුව සම් වන විට  ම්පත්දායක  ංචිතය  ඳහා අයදුම්පත් කැඳීම සිදු කරනු ලබයි. 

 

5.7  මුේ ළමාවිය සංවර්ධන තකයසේරුකරණ වැඩසටහන. 

ළමා සල්කම් කාර්යාලය  මගින් පර්සේෂණාත්මකව  ක ේ කරන ලද “ මුල් ළමාවිය  ංවර්ධන ප්රමිති” 

සවත දරුවා ළඟා වන බව තක්ස ේරු කර ග්ැනීමට හා ඊට අවශය මඟසපන්ීම සිදු කිරීමට  සමම මුල් 

ළමාවිය තක්ස ේරුකරණ වැඩ ටහන්  ක ේසකාට ඇත.   ඒ යටසත්  ෑම සපර පා ලකම වය  අවුරුදු 

3 - 4  හ 4 - 5 යන වය ේ කාණ්ඩවලට අයත් සියලු දරුවන් සමම තක්ස ේරුකරණ වැඩ ටහන් වලට 

ඇතුළත් කර ග්නී. සකාවිඩ් - 19 ව ංග්ත තත්ත්වය හමුසේ  සපර පා ල් ව ා දැමීම සහේතුසවන් 2020 

ව සර් මුල් කාර්තුසේ  ැලසුම් කළ වැඩ ටහන් ක්රියාත්මක කිරීමට සනාහැකි වූ අතර  ැප්තතැම්බර් 

මා සයන් පසු  ළමා තක්ස ේරුකරණ වැඩ ටහන්  ඳහා රුපියල් මිලියන 1.0 ක් සවන් කරන ලද අතර 

සපර පා ල් ගුරුවරියන් පුහුණු කිරීසම් වැඩ ටහන් 22 ක් පැවැත්ීමට අසප්තක්ෂා සකසර්. 

 

5.8  “වැලි යකළියයන්ව පිටු අතරට” ළමා හිතකාමී අධයාපනය පිළිබඳ නියමු වයාපෘතිය 

සපර  පා ල තුළ සපර පා ල් ගුරුවරයා  තු කාර්යය හා විධිමත් පා ල තුළ ප්රාථමික අංශසේ ගුරුවරයා 

 තු කාර්යය හා වග්කීම නිසි සල  සවන් සකාට හඳුනා ග්ැනීම, ක්සෂේත්රය තුළ ක්රියාවට නැංීම හා 

පසුවිපරම  ඳහා සුදුසු ක්රමසේදයක්  ැකසීම, සපර පා සල් සිට විධිමත් පා ල සවත දරුවාසේ 

 ංක්රාන්තිය සුමට කිරීම සමම වයාපෘතිය තුළින් ඉටු කිරීමට බලාසපාසරාත්තු වන කාර්යයන් සේ. සමම 

නියමු වයාපෘතිය   ඳහා 2020 ක්රියාකාරී  ැලැ ේම මගින් රුපියල් මිලියන 0.75 ක් වැඩ ටහන් 25 ක් 

පැවැත්ීම  ඳහා සවන් කරන ලදී. 

 

5.9 අවාසදායක හා මාපිය රැකවරණය අහිමි තත්ත්වයේ සටින මුේ ළමාවිය දරුවන්ව සඳහා වියශේෂ 

වැඩසටහන්ව ක්රියාත්මක කිරීම.  

බ ේනාහිර පළාත් පරිවා  සදපාර්තසම්න්තුසේ ඉල්ලීමකට අනුව පානදුර දරුවන් භාර ග්ැනීසම් 

නිවා සේ භාරකාරීත්වය යටසත් සිටින දරුවන්සේ මුල් ළමාවිය  ංවර්ධනය සවනුසවන් විසශේෂ 

වැඩ ටහනක් ක්රියාත්මක කිරීමට බලාසපාසරාත්තු සේ. සම් යටසත් කළුතර දි ේත්රික්කසේ රජසේ ළමා 

නිවා වල කාර්ය මණ්ඩලය පුහුණු කිරීමටත්,  පානදුර දරුවන් භාර ග්ැනීසම් නිවා සේ දරුවන්සේ 
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 ංවර්ධනය  ඳහා අවශය පහසුකම්  ල ා දීමටත්  ැලසුම් කර ඇත. පානදුර ප්රාසේශීය සල්කම් 

කාර්යාලය හා බ ේනාහිර පළාත් පරිවා  සදපාර්තසම්න්තුව  මග් ඒකාබේධව සමම වයාපෘතිය 

ක්රියාත්මක සේ. 

 

5.10 මුේ ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික කමිටු රැසේීම් පැවැත්ීම. 

අමාතය මණ්ඩල අනුමැතිය ලත් මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා  ංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික 

ප්රතිපත්තියට  අනුව නව, “මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා  ංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික  ම්බන්ීකරණ 

කමිටුව’’  පිහිටුවන ලදී. සමම ජාතික  ම්බන්ීකරණ කමිටුව ජාතික ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කිරීම, 

අීක්ෂණය කිරීම හා අවශය අව ේථාවලදී සවන ේකම් සිදුකරන ජාතික මේටසම්  කළමණාකරණ 

කමිටුව සේ. එය ක්රියාකාරී  ැලසුම්  ම්පාදනසේ දී, ක්රියාත්මක කිරීසම් දී  හ මුල් ළමා විය රැකවරණය 

 හ  ංවර්ධනය පිළිබඳ කාර්යයන්වලදී ජාතික මේටසම් සිට බිම් මේටම දක්වා වූ බහු ආංශික 

 හසයෝගීතාවය  හතික කරනු ලබයි. මුල් ළමාවිය විෂය හා  ම්බන්ධ සියලු ම පාර්ශවයන් සමම ජාතික 

 ම්බන්ීකරණ  කමිටුව නිසයෝජනය කරනු ලබයි. ඒ අනුව සමම වර්ෂය  ඳහා කමිටු රැ ේීම් 04 ක් 

පැවැත්ීමට   ැලසුම කළ ද සකාවිඩ් -19 ව ංග්ත තත්වය සහේතුසවන් එය පැවැත්ීමට සනාහැකි විය. 

නමුත් සකාවිඩ් -19 ව ංග්ත තත්ත්වය හමුසේ සපර පා ල් යළි විවෘත කිරීම පිළිබඳ ව  ාකච්ඡා කිරීම 

 හ අවශය උපසද ේ ලබා දීම  ඳහා මාර්ග්ග්ත ක්රමය ඔ ේස ේ (Online)  එක් ජාතික කමිටු වාරයක් 

පවත්වන ලදී.  

5.11 යකාවිඩ් - 19 වසංගත තත්වයයන්ව පසු මුේ ළමාවිය අධයාපන හා රැකවරණ යසේවා මධයසේථාන 

නැවත විවෘත කිරීම  සඳහා අවශය උපයදසේ හා මාර්යගෝපයේශ ලබා දීම 

මුල් ළමාවිය දරුවන් නව සකාසරෝනා වවර යට නිරාවරණය ීසම් අවදානම මුල් ළමාවිය අධයාපන 

හා රැකවරණ ස ේවා මධය ේථාන තුලදී අවම කරන  හ එම මධය ේථාන තුල සරෝග්ය පැතිරයාසම් 

හැකියාව සීමා කරන ක්රියාපටිපාටියක් මුල් ළමාවිය අධයාපන හා රැකවරණ ස ේවා මධය ේථාන  ඳහා 

හඳුන්වා දීසම්  අරමුණින් මාර්සග්ෝපසේශ  ංග්රහයක්  ක ේ කර දිවයිසන් සියළු සපර පා ල් හා දිවා 

සුරැකුම් මධය ේථාන සවත ලබා සදන ලදී. මීට අමතරව සපර පා ල් ගුරුවරියන් දැනුවත් කිරීම  ඳහා 

සකටි ීඩිසයෝමය වාර්තා වැඩ ටහනක්  ක ේ කර  මාජ මාධය ඔ ේස ේ ප්රචාරණය කිරීමටත්, සපර 

පා ල් දරුවන්ට යහ ස ෞඛ්ය පුරුදු පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම  ඳහා සපෝ ේටර්  ක ේ කර සියළුම මුල් 

ළමාවිය අධයාපන හා රැකවරණ ස ේවා මධය ේථාන සවත ලබා දීමත් සිදු කරන ලදී. 
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2021 වසයර් දී ක්රියාත්මක කිරීමට යයෝජිත නව වැඩසටහන්ව 
 

• සපර පා ල් දරුවන්  ඳහා උදෑ න ආහාර සේලක් ලබා දීසම් වැඩ ටහන ප්රතිලාභීන් ප්රමාණය හා 

ගුණාත්මකබව වැඩිකර ක්රියාත්මක කිරීම. 

• හදුනාග්ත් සපර පා ල්  ඳහා ජලය හා  නීපාරක්ෂක පහසුකම්  ැපයීම. 

• “මාතෘ අභිමානී ” ග්ර්භනී මේවරුන්  ඳහා ස ෞඛ්ය, සපෝෂණය හා  මුල් ළමා විය  ංවර්ධනය පිළිබඳ 

දැනුවත් කිරීසම් වැඩ ටහන   

• “ ෑම ග්රාම නිලධාරී ව මකටම එක් ප්රමිතිග්ත සපර පා ලක්” සපර පා ල්  ඳහා පහසුකම් 

වැඩිදියුණු කිරීසම් වැඩ ටහන 

• සපර පා ල්වල අවම ප්රමිීන්සේ සකාට ක් සල  මුල් ළමා විය  ංවර්ධන මධය ේථාන 

තුළ   “ස ෞඛ්ය ප්රවර්ධන  ැකසුම්’’  ංකල්පය ප්රවර්ධනය කිරීම. 

• සපරපා ල් කාර්යමණ්ඩලයට මසනෝ විදයාත්මක දැනුමද  හිත අවශය විෂයය කරුණු හා 

ප්රාසයෝගික දැනුසමන්  මන්විත විධිමත් හා අනිවාර්ය ගුරු පුහුණුවක් ලබා දීම හා දුෂේකර සපර 

පා ල් ගුරුවරුන් දිරිග්ැන්ීසම් වැඩ ටහන් ක්රියාත්මක කිරීම. 
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ක්රියාත්මක කරන ලද සංවර්ධන වැඩසටහන්වහි 2020-09-30 දිනට ප්රගතිය 
 

අනු 

අංකය  

වයාපෘතිය/ 

කාර්යය 

මූලය 

ඉලකකය 

(රු.මි) 

මූලය 

ප්රගතිය 

(රු.මි) 

යභෞතික 

ඉලකකය 

යභෞතික 

ප්රගතිය 

ප්රතිලාභීන්ව/ 

ප්රතිලාභීන්ව 

සංඛ්යාව 

 

01. 

ග්ර්භනී හා කිරිසදන 

මේවරුන්ට රුපියල් 

20,000/- ක සපෝෂණ 

දීමනාවක් ලබාදීසම් 

වැඩ ටහන 

4,762.916 3,560.000 

සපෝෂණ 

මළු 

2,381,450 

1,780,000 

(ආ න්න 

වශසයන් සබදී 

ගිය සපෝෂණ 

මළු  ංඛ්යාව) 

ආ න්න 

වශසයන්  

ග්ැබිණි 

මේවරුන් 

178000 

 

02. 

සපර පා ල් දරුවන්/ මුල් 

ළමාවිය  ංවර්ධන 

මධය ේථාන  ඳහා 

උදෑ න ආහාර සේලක් 

ලබා දීසම් වැඩ ටහන 

165.678 80.630 

සපර 

පා ල් 

දරුවන් 

85000  

සපර පා ල් 

දරුවන් 85798 

සපර පා ල් 

දරුවන් 85798 

03. 
ළමා දිරිය සපරපා ල් 

ගුරුවරියන්  ඳහා 

මාසිකව රුපියල් 250/- ක් 

ලබාදීසම් වැඩ ටහන 

17.546 11.262 

සපර 

පා ල් 

ගුරුවරියන් 

6500 

සපර පා ල් 

ගුරුවරියන් 

6784 

සපර පා ල් 

ගුරුවරියන්  67

84 

උප එකතුව (පුනරාවර්තන වියදම්) 
 

4,946.140 

 

3,651.892 

   

 

04. 

ළමුන්  ඳහා දිවා සුරැකුම් 

හා ප්රජා පාදක  ැඳෑ 

සුරැකුම් මධය ේථාන 

 ංවර්ධනය කිරීසම් 

වැඩ ටහන 

 

14.448 

 

9.447 

 

ඉල්ලීම් 

මත පදනම් 

සේ 

 

පුත්තලම  

 

  

 

අදාළ 

ප්රසේශවල 

ජනතාව 

 

  
05. මුේ ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය පිළිබඳ වැඩසටහන්ව 

 

5.1 

මුල් ළමාවිය  ංවර්ධන 

මධය ේථාන/සපර පා ල් 

 ඳහා ඉසග්නුම් කව 

වැඩ ටහන ක්රියාත්මක 

කිරීම 

0.700 0.150 වැඩ ටහ

න් 70  

වැඩ ටහන් 15    සපර පා ල් 

දරුවන්  

 

5.2 

සපර පා ල් දරුවන් 

සකාවිඩ්-19 සරෝග්සයන් 

වලක්වා ග්ැනීම  ඳහා 

සපර පා ල් වලට 

 නීපාරක්ෂක රවය හා 

අවශය පහසුකම් ලබා දීම 

3.629 3.629 සපර 

පා ල් 

600 

සපර පා ල් 869  සපර පා ල් 

දරුවන්  

 

5.3 

මුල් ළමාවිය  ංවර්ධනය 

හා රැකවරණය පිළිබඳ 

විේවතුන්සග්න්  මන්විත 

 ම්පත්  ංචිතයක්  ක ේ 

කිරීම 

0.200 0  ම්පත් 

දායක 

 ංචිත  1 

ඔක්සතෝම්බර් හා 

සනාවැම්බර් මා  

වලදී පැවැත්ීමට 

 ැලසුම් කර ඇත 

 ම ේථ මුල් 

ළමාවිය 

 ංවර්ධන 

ක්සෂේත්රය 

උප එකතුව 18.977 13.226    
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අනු 

අංකය  

වයාපෘතිය/ 

කාර්යය 

මූලය 

ඉලකකය 

(රු.මි) 

මූලය 

ප්රගතිය 
(රු.මි) 

යභෞතික 

ඉලකකය 

යභෞතික 

ප්රගතිය 

ප්රතිලාභීන්ව/ 

ප්රතිලාභීන්ව 
සංඛ්යාව 

 

5.4 

සපර පා ල්/ මුල් ළමාවිය 
 ංවර්ධන මධය ේථාන වල 
අවම ප්රමිීන් 
වර්තමානයට ග්ැලසපන 
පරිදි  ංසශෝධනය කිරීම 

0.400  0 නියමු 
වයාපෘති 

25 

වැඩ ටහන්  
24 තයාග් ලබා 
දීම. 

සපර පා ල් 
ක්සෂේත්රසේ 

නියුතු වූවන් හා 
සපර පා ල් 
දරුවන් 

5.5 මුල් ළමාවිය  ංවර්ධන 
තක්ස ේරුකරණ 
වැඩ ටහන 

  

1.000 0 පුහුණු 
වැඩ ටහ
න් 

22 

ඔක්සතෝම්බර් හා 
සනාවැම්බර් මා  
වලදී පැවැත්ීමට 
 ැලසුම් කර ඇත. 

සපර පා ල් 
ක්සෂේත්රසේ 

නියුතු වූවන් හා 
සපර පා ල් 
දරුවන්  

5.6 “වැලි සකළිසයන් පිටු 

අතරට” ළමා හිතකාමී 
අධයාපනය පිළිබඳ නියමු 
වයාපෘතිය 

0.750 0 වැඩ ටහ

න්  25 

ඔක්සතෝම්බර් හා 
සනාවැම්බර් මා  
වලදී පැවැත්ීමට 
 ැලසුම් කර ඇත. 

විධිමත් 
පා ල්වල 
ප්රාථමික 
අංශසේ 

ගුරුවරු, සපර 
පා ල් ගුරුවරු, 
සදමාපියන් 
නිලධාරීන් හා 
දරුවන් 

5.7 අවාසිදායක හා මාපිය 
රැකවරණය අහිමි 
තත්ත්වසේ සිටින මුල් 
ළමාවිය දරුවන්  ඳහා 
විසශේෂ වැඩ ටහන් 
ක්රියාත්මක කිරීම  

0.200 0 වැඩ ටහ
න් 1 

ක්රියාත්මක කිරීමට 
මුලික කටයුතු 
ඉටුකර ඇත. 

පානදුර භාර 
ග්ැනීසම් 
නිවා සේ 
දරුවන්  

 

5.8 

මුල් ළමාවිය  ංවර්ධන 
නිලධාරීන්සේ ප්රග්ති 
 මාසලෝචන රැ ේීම. 

0.307 0.160 රැ ේීම් 

154   
රැ ේීම්  නිලධාරීන් 380 

 

5.9 

සලෝක ළමා දින ප්රාසේශීය 
වැඩ ටහන් පැවැත්ීම 

 

1.040 

 

0 
  
ප්රාසේශීය 
වැඩ ටහ

න් 25 

ඔක්සතෝම්බර් හා 
සනාවැම්බර් මා  
වලදී පැවැත්ීමට 
 ැලසුම් කර ඇත. 

පා ල් දරුවන් 

2500 ක් ඇතුළු 
ළමා  ංවර්ධන 
ක්සෂේත්රසේ 
අදාළ පිරි ේ 

5.10 මුල් ළමාවිය රැකවරණය 
හා  ංවර්ධනය පිළිබඳ 
ජාතික කමිටු රැ ේීම 
පැවැත්ීම 

0.140 0 වැඩ ටහ
න් 04 

වැඩ ටහන් 01 
(online) 

සකාවිඩ් -19 
සහේතුසවන් 

සනාපැවැත්විනි 

5.11 2019 වර්ෂසේ අතරැඳි 
බිල්පත් සවනුසවන් 
සග්ීම් කිරීම 

2.850 2.850 100% 100% 
 

උප එකතුව 6.687 3.010 
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අනු 

අංකය  

වයාපෘතිය/ 

කාර්යය 

මූලය 

ඉලකකය 

(රු.මි) 

මූලය 

ප්රගතිය 

(රු.මි) 

යභෞතික 

ඉලකකය 

යභෞතික 

ප්රගතිය 

ප්රතිලාභීන්ව/ 

ප්රතිලාභීන්ව 

සංඛ්යාව 

6. UNICEF වැය ශීර්ෂය ඔසේයසේ ක්රියාත්මක වැඩසටහන්ව (2020 සැප්තැම්බර් - යදසැම්බර්) 

6.1 සපර පා ල් දරුවන් 

COVID-19 සරෝග්සයන් 

වලක්වා ග්ැනීම  ඳහා 

සතෝරාග්ත් සපර පා ල් 

වලට  නීපාරක්ෂක රවය, 

සින්ක් හා අසනකුත් 

අවශය පහසුකම්  ලබා දීම 

20.000 - සපර 

පා ල් 

3000 

- ක්රියාත්මක 

සවමින් පවී 

එකතුව 20.00 -    

මුළු එකතුව 4991.804 3668.128    
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මුේ ළමාවිය සංවර්ධන වයාපෘතිය 

 

හැඳින්ීම 

මුල් ළමාවිය ක්සෂේත්රසේ වැදග්ත්කම හා ශ්රී ලංකාසේ මුල් ළමාවිය පිළිබඳව 2014 වර්ෂසේ කරන ලද 

අධයයන පදනම් සකාටසග්න හඳුනාග්ත් අඩුපාඩු  ැලකිල්ලට ග්නිමින් ශ්රී ලංකාසේ මුල් ළමාවිය 

ක්සෂේත්රසේ ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීම හා  ැමට එකස ේ ලබාග්ත හැකි ස ේවාවක් බවට පත් 

කිරීම  ඳහා ශ්රී ලංකා රජය  මග් සලෝක බැංකුව එකඟත්වයට පත්ීසමන් පසු මුල් ළමාවිය  ංවර්ධන 

වයාපෘතිය, සලෝක බැංකු මූලය  හසයෝගීතාවය ඇතිව 2016 ව සර්දී ආරම්භ සකරිනි. 

කාන්තා හා ළමා  ංවර්ධන, සපරපා ල් හා ප්රාථමික අධයාපන, පා ල් යටිතල පහසුකම් හා අධයාපන 

ස ේවා රාජය අමාතයාංශය යටසත් ක්රියාත්මක වන සමම වයාපෘතිය ව ර 5ක් පුරා ක්රියාත්මක කරනු 

ලබන දීප වයාප්තත වයාපෘතියකි. සමවැනි වයාපෘතියක් ශ්රී ලංකාසේ සබාසහෝ කලකට ක්රියාත්මක ී 

සනාමැති බැවින් සමම ක්සෂේත්රසේ උන්නතිය උසද ා සමය මහඟු අව ේථාවක් ී ඇත. 

ප්රධාන සතාරතුරු 

ක්රියාත්මක කරන ආයතන: කාන්තා හා ළමා  ංවර්ධන, සපර පා ල් හා ප්රාථමික අධයාපන, පා ල් 

යටිතල පහසුකම් හා අධයාපන ස ේවා රාජය අමාතයාංශය 

    වැවිලි මානව  ංවර්ධන භාරය 
 

මුලය අනුග්රහය:   සලෝක බැංකුව 

මුලය ආසයෝජනය:  ඇ සඩා මිලියන 50 

ක්රියාත්මක ප්රසේශ:  දිවයින පුරාම 

වයාපෘති කාලසීමාව:  2016-2021  

 

අරමුණු 

 

සමම වයාපෘතිසේ වයාපෘති  ංවර්ධන අරමුණු වන්සන්  ැමට එකසල  මුල් ළමාවිය  ංවර්ධන 

ස ේවාවක් ලැසබන පරිදි වැඩි දියුණු කිරීමත් එහි ගුණාත්මකභාවය ඉහල නැංීමත් සේ. ශ්රී ලංකාසේ මුල් 

ළමාවිය ස ේවාව ඉහල නැංීම  ඳහා ගුණාත්මකභාවය කළමනාකරණය කිරීම හා මුල් ළමාවිය 

 ංවර්ධන ස ේවයට අදාල සපරපා ල්හි යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම, ඉග්ැන්ීම් හා ඉසග්නුම් 

අධයාපනික උපකරණ ලබාදීම, මුල් ළමාවිය  ංවර්ධන ගුරුවරුන් හා ගුරු  හායකයින් පුහුණු කිරීම, 

මුල් ළමාවිය පුහුණුකරුවන් හට විධිමත් පුහුණුවක් ලබාදීම, මධය ේථාන පදනම් කරග්ත් ස ෞඛ්ය හා 

සපෝෂණය සම් යටසත් ඉටු සකසර්.  



29 
 

වයාපෘතියේ ප්රතිලාභීන්ව 

වයාපෘතිසේ   ෘජු ප්රතිලාභීන් වන්සන් වය  3-5 දක්වා සපර පා ල් යන දරුවන් හා වතුකරසේ ළමා 

 ංවර්ධන මධය ේථාන වල වය  0-5 ත් අතර දරුවන් සේ. අසනකුත් වක්ර ප්රතිලාභීන් වන්සන් මුල් 

ළමාවිය  ංවර්ධන ගුරුවරුන් හා ගුරු  හායකයින්, ගුරු පුහුණුකරුවන්, මුල් ළමාවිය  ංවර්ධන 

පරිපාලකයන්,වයාපෘතිසේ පහසුකම් ලබන මුල් ළමාවිය  ංවර්ධන මධය ේථාන හා මුල් ළමාවිය 

මධය ේථානවලට ඇතුලත් වන දරුවන්සේ පවුල්ය.   

 ංවිධාන වුහය 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

වයාපෘති නිලධාරි 
(1-20) 

කළමනාකරණ  හකාර 
(1-4) 

කාර්යාල කාර්ය  හායක 
(1-2) 

රියදුරු 
(1-3) 

අමාතයාංශ සල්කම් 

වයාපෘති අධයක්ෂ 

නිසයෝජය වයාපෘති අධයක්ෂ 

පු
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ඇ
ග්
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උපසේශන ස ේවා 
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කාර්යභාරයන් 

වයාපෘතිසේ ආරම්භක පියවර සල  දීප වයාප්තතව මුල් ළමාවිය  ංවර්ධන මධය ේථාන/ සපරපා ල් 

පිළිබඳ ජාතික  ංග්ණනයක් 2016 වර්ෂසේ දී පැවැත්විණි. එම  ංග්ණනසේ මූලික දත්ත පදනම් 

කරග්නිමින් වයාපෘතිසේ පහත  ඳහන් ක්රියාකාරකම් සිදුකරනු ඇත. 

• මුල් ළමාවිය  ංවර්ධන මධය ේථානවල යටිතල පහසුකම්  ංවර්ධනය  ඳහා ප්රතිපාදන ලබාදීම 

(ජලය, වැසිකිලි, ස ල්ලම් මිදුල, ආරක්ිත වැට, වහලය වැනි අතයාවශය පහසුකම් වැඩිදියුණුව 

 ඳහා) 

• ආර්ික අපහසුතා  හිත මුල් ළමාවිය දරුවන්සේ අධයාපන කටයුතු  ඳහා සපරපා ල් ග්ා ේතු 

 හනය ලබාදීම 

• අඩු ප්රතිලාභ  හිත/ ප්රතිලාභ සනාලද ප්රසේශ වල මුල් ළමාවිය  ංවර්ධන මධය ේථාන  ේථාපනය 

කිරීම 

• පළාත් මේටමින් මුල් ළමාවිය  ංවර්ධන  ම්පත් මධය ේථාන  ේථාපනය කිරීම 

• මුල් ළමාවිය  ංවර්ධන මධය ේථාන  ඳහා ඉසග්නුම් හා ඉග්ැන්ීම් උපකරණ කේටල ලබාදීම 

• මුල් ළමාවිය  ංවර්ධනය පිළිබඳ නියමු පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීම 

• මුල් ළමාවිය  ංවර්ධන ගුරුවරුන්ට සකටි කාලීන ස ේවා ේථ පුහුණු වැඩ ටහන් පැවැත්ීම 

• මුල් ළමාවිසේ දරුවන්සේ ස ෞඛ්ය හා සපෝෂණය පිළිබඳව සදමාපියන්  හ ගුරුවරුන් දැනුවත් කිරීම 

• ශ්රී ලංකා විවෘත විශේවවිදයාලය, ජාතික අධයාපන ආයතනය හා  බරග්මුව විශේවවිදයාලය මගින් 

ක්රියාත්මක සකසරන මුල් ළමාවිය  ංවර්ධනය පිළිබඳ  හතිකපත්ර/ ඩිප්තසලෝමා පුහුණු පාඨමාලා 

 ඳහා  හ විසශේෂ අධයාපනය පිළිබඳ ඩිප්තසලෝමා පාඨමාලා හැදෑරීම  ඳහා සපරපා ල් ගුරුවරුන්හට 

ශිෂයත්ව ලබාදීම. 

• මුල් ළමාවිය  ංවර්ධන මධය ේථාන ලියාපදිංචි කිරීසම් ඒකාබේධ ක්රමසේදයක්  ැකසීම 

• මුල් ළමාවිය  ංවර්ධන මධය ේථාන  ඳහා විධිමත් අීක්ෂණ  හ ඇග්යීම් ක්රමයක් දියත් කිරීම 

 

වතුකරයේ ක්රියාත්මක වන වයාපෘති ක්රියාකාරකම් 

• ළමා  ංවර්ධන මධය ේථාන ඉදිකිරීම හා අලුත්වැඩියා කිරීම 

• ළමා  ංවර්ධන මධය ේථාන වල ස ල්ලම් මිදුල ඉදිකිරීම හා අලුත්වැඩියා කිරීම 

• ළමා  ංවර්ධන නිලධාරීන්  ඳහා ජාතික මේටසම් ඩිප්තසලෝමා පුහුණු පාඨාමාලාවක් ලබාදීම 

• ඩිප්තසලෝමාධාරී ළමා  ංවර්ධන නිලධාරීන්  ඳහා උ  ේ ප්රසබෝධක පුහුණු වැඩ ටහන් පැවැත්ීම 

• සදමාපියන් දැනුවත් කිරීසම් වැඩ ටහන් පැවැත්ීම 
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2021 වර්ෂය සඳහා ඉලකකගත වියශේෂිත වැඩසටහන්ව 

• මුල් ළමාවිය  ංවර්ධන මධය ේථානවල යටිතල පහසුකම්  ංවර්ධනය  ඳහා ප්රතිපාදන ලබාදීම 

(ජලය, වැසිකිලි, ස ල්ලම් මිදුල, ආරක්ිත වැට, වහලය වැනි අතයාවශය පහසුකම් වැඩිදියුණුව 

 ඳහා) 

• අඩු ප්රතිලාභ  හිත/ ප්රතිලාභ සනාලද ප්රසේශ වල මුල් ළමාවිය  ංවර්ධන මධය ේථාන  ේථාපනය 

කිරීම 

• පළාත් මේටමින් මුල් ළමාවිය  ංවර්ධන  ම්පත් මධය ේථාන  ේථාපනය කිරීම 

• මුල් ළමාවිසේ දරුවන්සේ ස ෞඛ්ය හා සපෝෂණය පිළිබඳව සදමාපියන්  හ ගුරුවරුන් දැනුවත් කිරීම 

• මුල් ළමාවිය  ංවර්ධන මධය ේථාන  ඳහා ඉසග්නුම් හා ඉග්ැන්ීම් උපකරණ කේටල ලබාදීම 

• මුල් ළමාවිය  ංවර්ධනය පිළිබඳ නියමු පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීම 

• මුල් ළමාවිය  ංවර්ධන ගුරුවරුන්ට සකටි කාලීන ස ේවා ේථ පුහුණු වැඩ ටහන් පැවැත්ීම 

• මුල් ළමාවිය  ංවර්ධන මධය ේථාන ලියාපදිංචි කිරීසම් ඒකාබේධ ක්රමසේදයක්  ැකසීම 

• මුල් ළමාවිය  ංවර්ධන මධය ේථාන  ඳහා විධිමත් අීක්ෂණ  හ ඇග්යීම් ක්රමයක් දියත් කිරීම 

• විසශේෂ අවශයතා  හිත දරුවන්  ඳහා මධය ේථාන  ේථාපනය කිරීම - නව යයෝජනාවකි 

• ආබාධිත ළමුන් (වය  අවුරුදු 5ට අඩු)  ඳහා ළමා රැකවරණ මධය ේථාන  ේථාපිත කිරීම - නව 

යයෝජනාවකි 

 

වතුකරයේ ක්රියාත්මක කිරීමට නියමිත වයාපෘති ක්රියාකාරකම් 

 

• ළමා  ංවර්ධන මධය ේථාන ඉදිකිරීම හා අලුත්වැඩියා කිරීම 

• ඩිප්තසලෝමාධාරී ළමා  ංවර්ධන නිලධාරීන්  ඳහා උ  ේ ප්රසබෝධක පුහුණු වැඩ ටහන් පැවැත්ීම 

• සදමාපියන් දැනුවත් කිරීසම් වැඩ ටහන් පැවැත්ීම 
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ක්රියත්මක කරන ලද වැඩසටහන්වහි ඡායාරූප 

1. මුේ ළමාවිය සංවර්ධන මධයසේථානවල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා ප්රතිපාදන ලබාදීම 

යපායළාන්වනරුව දිසේත්රිකකය - අසශෝක සපරපා ල, හිඟුරක්සග්ාඩ සකාේඨාශය (2018 වර්ෂය) 

 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

කළුතර දිසේත්රිකකය - සමනල යපරපාසල,කළුතර සකාේඨාශය (2018 වර්ෂය) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සපර පසු 

සපර පසු 

යාපනය දි ේත්රික්කය - ශාන්ත සම්රි සපර පා ල 
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2. මුේ ළමාවිය සංවර්ධන මධයසේථාන සඳහා අවශය ලී බඩු හා උපකරණ කට්ටල ලබාදීම 

 

 

 

 

 

 

 
3. පළාත් මට්ටමින්ව මුේ ළමාවිය සංවර්ධන සම්පත් මධයසේථාන සේථාපනය කිරීම 

 
වයඹ පළාත - පූර්ව ළමා අධයාපන  ංවර්ධන සපරපා ල් ගුරුපුහුණු විදයාලය, කුරුණෑග්ල 

 
 

 

 

 

 

යපර පසු 
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දකුණු පළාත - කසල්ග්ාන, සබෝසප්ත-සපෝේදල 

 

 

 

උතුරු පළාත - කිලිසනාච්චිය 

 

 

 
4. දිවා සුරැකුම් පහසුකම් සහිත නව මුේ ළමාවිය සංවර්ධන මධයසේථාන ඉදිකිරීම 

 
01. සමාණරාග්ල දි ේත්රික්කය - සමාණරාග්ල දි ේත්රික් සරෝහල් පරිශ්රය - වැඩ සිදුසකසරමින් පවී 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
02. මඩකලපුව දි ේත්රික්කය - මන්මුනයිපත්තු - වැඩ සිදුසකසරමින් පවී 

 

 

 

 

 

 

 
03. සපාසළාන්නරුව දි ේත්රික්කය - ඇලහැර - වැඩ සිදුසකසරමින් පවී 
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ගුරු පුහුණුකරුවන්  ඳහා 

උපසද ේ  ංග්රහය 

5. මුේ ළමාවියේ දරුවන්වයේ යසෞඛ්ය හා යපෝෂණය පිළිබඳව යදමාපියන්ව සහ ගුරුවරුන්ව දැනුවත් 

කිරීම 

 

 

 

  

 සේශන පැවැත්ීම       හභාගීවූසවෝ 

6. මුේ ළමාවිය සංවර්ධන මධයසේථාන සඳහා ඉයගනුම් හා ඉගැන්වීම් උපකරණ කට්ටල ලබා දීම 
 

 

 

 

 
 
   

 

 

 

7. මුේ ළමාවිය සංවර්ධනය පිළිබඳ නියමු පුහුණුකරුවන්ව පුහුණු කිරීම. 

 

 

 

 

 

 සපරපා ල් ගුරුවරුන්  ඳහා 

අත්සපාත 
සපරපා ල් ගුරුවරුන්  ඳහා 

වැඩසපාත 

පුහුණු වැඩ ටහන් පැවැත්ීම 
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පුහුණු වැඩ ටහන් පැවැත්ීම 
පුහුණුව ලැබූ ගුරුවරුන්  ඳහා ලබාසදන  හතිකය 

ග්ම්පහ දි ේත්රික්කසේ පුහුණුව ලැබූ ගුරුවරුන් කණ්ඩායමක් 

8. මුේ ළමාවිය සංවර්ධන ගුරුවරුන්වට යකටිකාලීන යසේවා සේථාන පුහුණු වැඩසටහන්ව පැවැත්ීම. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

9. මුේ ළමාවිය සංවර්ධනය පිළිබඳ සහතිකපත්ර/ ඩිප්යලෝමා පුහුණු පාඨමාලා සඳහා සහ 

වියශේෂඅධයාපනය පිළිබඳ ඩිප්යලෝමා පාඨමාලා හැදෑරීම සඳහා යපර පාසේ ගුරුවරුන්වහට ශිෂයත්ව 

ලබාදීම. 
 
 වතුකරයේ ළමා සංවර්ධන නිලධාරීන්ව සඳහා ජාතික මට්ටයම් ඩිප්යලෝමා පුහුණු පාඨාමාලාවක ලබාදීම 
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ග්ාල්ල බේසේග්ම වෘත්ීය පුහුණු 

අධිකාරිය මගින් පුහුණු කිරීම 

වැල්ලවත්ත වෘත්ීය පුහුණු අධිකාරිය මගින් පුහුණු කිරීම 

 
ළමා  ංවර්ධන මධය ේථාන ඉදිකිරීම හා අලුත්වැඩියා කිරීම 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

10. ළමා සංවර්ධන මධයසේථානවල යසේලම් මිදුල ඉදිකිරීම හා අලුත්වැඩියා කිරීම 
  

 

 

 

 

 

 

11. දිවා සුරැකුම් පාලිකාවන්ව පුහුණු කිරීම 
 

 

 

 

 

 

 

සපර පසු 

ST. COOMBS වත්ත - නුවරඑළිය 

Elkaduwa වත්ත - මහනුවර 

Henfold වත්ත, නුවරඑළිය 
Eildon hall වත්ත, හැටන් 
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12. යකාවිඩ් 19 වයසනය - කඩිනම් සහන සැලසීම (යපර පාසේ සඳහා අත්යසේදුම් ඒකක සහ 

උෂේණත්වමාන ලබාදීම) 
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ක්රියාත්මක කරන ලද සංවර්ධන වැඩසටහන්වහි 2020-09-30 දිනට ප්රගතිය 
අනු 

අංකය 

වයාපෘති ක්රියාකාරකම් මූලය 

ඉලකක 

(රු.මි.) 

මූලය 

ප්රගතිය 

(රු.මි.) 

යභෞතික ඉලකක යභෞතික ප්රගතිය ප්රතිලාභීන්ව 

සංඛ්යාව/ 

සහභාගී වූ 

සංඛ්යාව 

වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය විසන්ව ක්රියාත්මක කරනු ලබන වැඩසටහන්ව 

1 මුල් ළමාවිය  ංවර්ධන 

මධය ේථාන පිළිබඳ 

ජාතික  ංග්ණනය 

7.000 - ජාතික 

 ංග්ණනසේ 

සදවන අදියසර් 

 ංග්ණනය නිම 

කිරීම 

මුල් ළමාවිය  ංවර්ධන 

නිලධාරීන් විසින් දත්ත 

රැ ේකිරීම සිදුකරමින් 

පවී. මධය ේථාන 

6,181ක දත්ත රැ ේ කර 

අව න් කර ඇත. 

- 

2 මුල් ළමාවිය  ංවර්ධන 

මධය ේථාන  ඳහා 

ඉසග්නුම් අධයාපන 

උපකරණ කේටල 

 ැපයීම 

40.000 1.607 ඉසග්නුම් 

අධයාපන 

උපකරණ කේටල 

2,100ක් 

සබදාහැරීම  

2018 වර්ෂයට අදාලව 

මධය ේථාන 118කට 

අධයාපන උපකරණ 

කේටල ලබාදී ඇත. 

සකාවිඩ් 19 වය නය 

හමුසේ සමම 

ක්රියාකාරකම් නිමකිරීම 

ප්රමාද ී ඇත. 

ළමුන් 2,360 

3 වාර්ික ළමා  ංවර්ධන 

ඇග්යීම් පැවැත්ීම 

 ඳහා මුල් ළමාවිය 

 ංවර්ධන මධය ේථාන 

වලට  හාය දීම 

5.000 - අවශයතාවය මත 

ඇග්යීම් 

උපකරණ කේටල 

ලබාදීම 

- - 

4 ආර්ික අපහසුතා 

 හිත පවුල්වල අවුරුදු 

3-5 වයස ේ දරුවන් 

 ඳහා මුල් ළමාවිය 

 ංවර්ධන මධය ේථාන 

ග්ා ේතු  හන  ැලසීම 

100.000 75.259 සපරපා ල් 

දරුවන්21,000ක් 

 ඳහා 

සපරපා ල් දරුවන් 

15,790කට ග්ා ේතු 

 හන ලබාදී ඇත. 

දරුවන් 15,790 

(සදමාපියන් 

31480) 

උප එකතුව 152.000 76.866 
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අනු 

අංකය 

වයාපෘති ක්රියාකාරකම් මූලය 

ඉලකක 

(රු.මි.) 

මූලය 

ප්රගතිය 

(රු.මි.) 

යභෞතික 

ඉලකක 

යභෞතික ප්රගතිය ප්රතිලාභීන්ව 

සංඛ්යාව/ 

සහභාගී වූ 

සංඛ්යාව 

5 මුල් ළමාවිය  ංවර්ධන 

මධය ේථානවල යටිතල 

පහසුකම්  ංවර්ධනය 

 ඳහා ප්රතිපාදන 

ලබාදීම 

792.080 582.763 මුල් 

ළමාවිය 

 ංවර්ධන 

මධය ේථාන 

2,065ක 

පහසුකම් 

වැඩි දියුණු 

කිරීම 

සතෝරාග්ත් මුල් ළමාවිය 

 ංවර්ධන මධය ේථාන 

1,575ක්  ඳහා ප්රදානය 

ලබාදී ඇත. 

(ජලය, වැසිකිලි, ස ල්ලම් 

මිදුල, ආරක්ිත වැට, 

වහලය වැනි අතයාවශය 

පහසුකම් වැඩිදියුණුව 

 ඳහා) 
 

මුල් ළමාවිය 

 ංවර්ධන 

මධය ේථාන 

1,575ක සිටින 

ළමුන් 

31,500ක්  

6 පළාත් 9 හි මුල් 

ළමාවිය  ංවර්ධන 

 ම්පත් මධය ේථාන 

 ේථාපනය කිරීම 

49.600 1.942 මුල් 

ළමාවිය 

 ංව¾ධන 

 ම්පත් 

මධය ේථාන 

5 

• මධය ේථාන 2ක වැඩ 

කටයුතු අව න් කර 

ඇත. (දකුණ හා වයඹ 

පළාත් මධය ේථාන) 

• උතුරු පළාත් 

මධය ේථානසේ ඉදිකිරීම් 

කටයුතු අව න් සවමින් 

පවී. 

• උතුරු මැද  හ මධයම 

පළාත් වල, පළාත්  භා 

අරමුදල් මගින් 

සිදුසකසරන ඉදිකිරීම් 

කටයුතු සිදුසවමින් පවී. 

(පළාත්  භා  මග් එක්ව 

සිදුකරනු ලබයි) 

• බ ේනාහිර, ඌව, 

නැසග්නහිර  හ 

 බරග්මුව - ඉදිකිරීම 

 ඳහා සුදුසු භූමීන් 

හඳුනාසග්න ඇත. 

 

උප එකතුව 841.680 584.705 
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අනු 

අංකය 

වයාපෘති 

ක්රියාකාරකම් 

මූලය 

ඉලකක 

(රු.මි.) 

මූලය 

ප්රගතිය 

(රු.මි.) 

යභෞතික ඉලකක යභෞතික ප්රගතිය ප්රතිලාභීන්ව 

සංඛ්යාව/ 

සහභාගී වූ 

සංඛ්යාව 

7 අඩු ප්රතිලාභ  හිත/ 

ප්රතිලාභ සනාලද 

ප්රසේශ වල මුල් 

ළමාවිය  ංවර්ධන 

මධය ේථාන ඉදිකිරීම 

44.400 18.819 මුල් ළමාවිය 

 ංවර්ධන 

මධය ේථාන 12 

මධය ේථාන 11ක් 

ඉදිසකසරමින් පවති.  

තවත් මධය ේථාන 35ක් 

ඉදිකිරීම  ඳහා 

ප්ර ම්පාදන කටයුතු 

ආරම්භ කිරීමට 

නියමිතය. 

ළමුන් 385ක් 

8 මුල් ළමාවිය 

 ංවර්ධන නියමු 

පුහුණුකරුවන් පුහුණු 

කිරීම 

5.500 0.063 නියමු 

පුහුණුකරුවන් 

100 

සකාවිඩ් 19 වය නය 

හමුසේ සමම පුහුණුව 

කල් දමා ඇත. 

- 

9 සපරපා ල් 

ගුරුවරුන්/ ගුරු 

 හායකයින්  ඳහා 

සකටි කාලීන 

පුහුණුවක් ලබාදීම 

11.000 5.910 සපරපා ල් 

ගුරුවරුන්/ ගුරු 

 හායකයින් 

2,250 

සපරපා ල් ගුරුවරුන්/ 

ගුරු  හායකයින් 

1,010ක් පුහුණු කර 

ඇත. 
 

සපරපා ල් 

ගුරුවරුන්/ ගුරු 

 හායකයින් 

1,010ක් 

(ළමුන් 20,200) 

10 සදමාපියන් දැනුවත් 

කිරීසම් වැඩ ටහන් 

පැවැත්ීම 

4.000 3.232 වැඩ ටහන් 400 වැඩ ටහන් 270ක් 

පවත්වා ඇත.  

සදමාපියන් 

14,085ක් 

11 සපරපා ල් 

ගුරුවරුන් 

සවනුසවන් මුල් 

ළමාවිය  ංව¾ධන 

 හතික පත්ර/ 

ඩිප්තසලෝමා පාඨමාලා 

 ඳහා ශිෂයත්ව 

ලබාදීම 

6.000 0.833 සපරපා ල් 

ගුරුවරියන් 

343ක්පාඨමාලා 

අව න් කිරීම හා 

නව ගුරුවරුන් 

100ක් පාඨමාලා 

 ඳහා සයාමුකිරීම 

නව සපරපා ල් 

ගුරුවරියන් 88ක්  ඳහා 

ශිෂයත්ව ලබාදීම. 

 

දැනට ගුරුවරුන් 333ක් 

පාඨමාලා හදාරමින් 

පවී. 

සපරපා ල් 

ගුරුවරියන් 

421ක් 

(ළමුන්8,420) 

12 පරිපාලන නිලධාරීන් 

 ඳහා වූ  ම්මත මුල් 

ළමාවිය  ංවර්ධනය 

පිළිබඳ පුහුණුව 

1.000 0.109 වැඩ ටහන් 3ක් - - 

උප එකතුව 71.900 28.966 
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අනු 

අංකය 

වයාපෘති 

ක්රියාකාරකම් 

මූලය 

ඉලකක 

(රු.මි.) 

මූලය 

ප්රගතිය 

(රු.මි.) 

යභෞතික ඉලකක යභෞතික ප්රගතිය ප්රතිලාභීන්ව 

සංඛ්යාව/ 

සහභාගී වූ 

සංඛ්යාව 

13 සපරපා ල් 

ගුරුවරුන්  ඳහා 

කාලීන අන්තර් ක්රියා 

 ඳහා  හාය දීම 

1.500 0.107 වැඩ ටහන් 30 වැඩ ටහන් 03 සපරපා ල් 

ගුරුවරුන් 

231ක් 

(ළමුන් 4620) 

14 මුල් ළමාවිය 

 ංවර්ධන ක්සෂේත්රසේ 

සතාරතුරු 

කළමනාකරණ 

පේධතියක්  ේථාපිත 

කිරීම.(MIS) 

0.300 0.286 පේධතිය 

ක්රියාත්මක සේ 

මූලික දත්ත 100%ක් 

ඇතුලත් කර ඇත. 

ආර්ික අපහසුතා 

 හිත දරුවන්සේ 

සතාරතුරු 100%ක් 

ඇතුලත් කර ඇත. 

මුල් ළමාවිය  ංවර්ධන 

මධය ේථාන වල 

පහසුකම් වැඩි දියුණු 

කිරීසම් දත්ත 60%ක් 

ඇතුලත් කර ඇත. 

ප්රාසේශීය 

සල්කම් 

කාර්යාල  

(මුල් ළමාවිය 

 ංවර්ධන 

නිලධාරීන් 331) 

15 පළාත් වශසයන් මුල් 

ළමාවිය  ංවර්ධන 

මධය ේථාන 

ලියාපදිංචි කිරීසම් 

පේධතියක්  ේථාපිත 

කිරීම 

- - පළාත් 9 ක් යුනිස ෆේ ආයතනයත් 

 මග් පේධතිය  ැකසීම 

සිදුකර ඇත. එය, 

බ ේනාහිර පළාතට 

හඳුන්වා දීම සිදුකරන 

ලදී. සම් වනවිට 

බ ේනාහිර පළාතට 

අදාල දත්ත පේධතියට 

ඇතුලත් කරමින් පවී. 

- 

16 පළාත් මේටමින් 

 මාජ විග්ණන හරහා 

ප්රජා නියාමන, 

ඇග්යීම් හා 

අීක්ෂණය 

- - පළාත් 6ක 

සිදුකිරීම 

( ම්පුර්ණ 

වශසයන් පළාත් 

9) 

උපසේශණ 

ආයතනයක් 

සතෝරාග්ැනීම 

සිදුසවමින් පවී. 

- 

උප එකතුව 1.800 0.393 
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අනු 

අංකය 

වයාපෘති 

ක්රියාකාරකම් 

මූලය 

ඉලකක 

(රු.මි.) 

මූලය 

ප්රගතිය 

(රු.මි.) 

යභෞතික 

ඉලකක 

යභෞතික ප්රගතිය ප්රතිලාභීන්ව 

සංඛ්යාව/ 

සහභාගී වූ 

සංඛ්යාව 

17 දිවා සුරැකුම් 

පාලිකාවන් පුහුණු 

කිරීම 

15.000 7.675 පාලිකාවන් 

369ක් 

පාඨමාලාව 

අව න් කිරීම 

හා නව 

පාලිකාවන් 

300ක් පුහුණු 

කිරීම 

නව පාලිකාවන් 166ක් 

පුහුණුවට සයාමුකිරීම හා 

පාලිකාවන් 369ක් 

වෘත්ීය පුහුණු 

අධිකාරිසේ  හ ජාතික 

ආධුනිකත්ව  හ කාර්මික 

පුහුණු කිරීසම් අධිකාරිය 

යටසත් පුහුණු සවමින් 

පවී. 

පාලිකාවන් 

535ක් 

(ළමුන් 

10,700) 

18 සපෝෂණය පිළිබඳ 

නියමු වැඩ ටහනක් 

ප්රාසේශීය සල්කම් 

කාර්යාල මේටමින් 

ක්රියාත්මක කිරීම 

(සග්වතු වග්ා 

 ංකල්පය) 

0.300 - නියමු 

වැඩ ටහනක් 

ක්රියාත්මක 

කිරීම 

- - 

19 සකාවිඩ් 19 

ව ංග්තය - කඩිනම් 

 හන  ැලසීම  

(අත් ස ේදුම් ඒකක 

 හ උෂේණත්වමාන 

ලබාදීම) 

403.350 186.473 මුල් ළමාවිය 

 ංවර්ධන 

මධය ේථාන 

10,100ක්  ඳහා 

 හ වතුකරසේ 

ළමා  ංවර්ධන 

මධය ේථාන 

1,400ක්  ඳහා 

 හන  ැලසීම  

මුල් ළමාවිය  ංවර්ධන 

මධය ේථාන 3,176ක් 

 ඳහා  හ වතුකරසේ 

ළමා  ංවර්ධන 

මධය ේථාන 1,324ක් 

 ඳහා අත් ස ේදුම් ඒකක 

 හ උෂේණත්වමාන 

ලබාදීම. ඉතිරි මුල් 

ළමාවිය  ංවර්ධන 

මධය ේථාන 7,000කට 

 හන  ැලසීම  ඳහා 

අවශය ප්ර ම්පාදන 

කටයුතු සිදුසවමින් පවී. 

ළමුන් 90,000 

20 සමසහයුම් කටයුතු 

 ඳහා වියදම් 

137.400 65.975  -  - - 

උප ඒකතුව 556.050 260.123 
  

 

එකතුව - වයාපෘති 

කළමනාකරණ ඒකකය 

1,623.430 951.053 
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අනු 

අංකය 

වයාපෘති 

ක්රියාකාරකම් 

මූලය 

ඉලකක 

(රු.මි.) 

මූලය 

ප්රගතිය 

(රු.මි.) 

යභෞතික 

ඉලකක 

යභෞතික ප්රගතිය ප්රතිලාභීන්ව 

සංඛ්යාව/ 

සහභාගී වූ 

සංඛ්යාව 

වතුකරයේ ක්රියාත්මක වන මුේ ළමාවිය සංවර්ධන වයාපෘති ක්රියාකාරකම් (වැවිලි මානව සංවර්ධන භාරය සමග) 

1 වතුකරසේ මුල් 

ළමාවිය  ංවර්ධන 

මධය ේථාන ඉදිකිරීම 

223.000 177.983 වතුකරසේ මුල් 

ළමාවිය 

 ංව¾ධන 

මධය ේථාන 75  
 

වතුකරසේ මුල් ළමාවිය 

 ංව¾ධන 

මධය ේථාන30ක් ඉදිකර 

ඇත. මධය ේථාන 35ක 

වැඩ කටයුතු සිදුසවමින් 

පවී. 

ළමුන් 600 

2 වතුකරසේ මුල් 

ළමාවිය  ංවර්ධන 

මධය ේථාන 

වැඩිදියුණු කිරීම 

26.000 17.769 මධය ේථාන 

39ක් වැඩිදියුණු 

කිරීම 

මධය ේථාන 23ක් වැඩි 

දියුණු කර ඇත. තවත් 

මධය ේථාන 10ක වැඩ 

කටයුතු සිදුසවමින් 

පවී. 

 

ළමුන් 460 

3 වතුකරසේ මුල් 

ළමාවිය  ංවර්ධන 

මධය ේථානයන් 

 ඳහා ස ල්ලම් මිදුල 

ඉදිකිරීම 

9.960 8.852 ස ල්ලම් මිදුල 

42ක් ඉදිකර 

ඇත. 
 

ස ල්ලම් මිදුල 36ක් 

නිම කර ඇත. ඉතිරි 6 

නිමසවමින් පවී. 

ළමුන් 720  

4 වතුකරසේ මුල් 

ළමාවිය  ංවර්ධන 

මධය ේථාන වල 

ස ල්ලම් මිදුල 

පහසුකම් වැඩිදියුණු 

කිරීම 

2.700 7.970 ස ල්ලම් මිදුල 

42ක් වැඩි දියුණු 

කිරීම  
 

ස ල්ලම් මිදුල 39ක් 

වැඩි දියුණු කර ඇත. 

ඉතිරි 3 නිමසවමින් 

පවී. 

ළමුන් 780 

5 වතුකරසේ මුල් 

ළමාවිය  ංවර්ධන 

 ම්පත් මධය ේථාන 

2ක් ඉදිකිරීම 

47.570 11.944 ග්ාල්ල හා 

හැටන් 

ප්රසේශයන්හි 

මධය ේථාන 2ක් 

ඉදිකිරීම 

මධය ේථාන 2 

ඉදිකිරීසම් වැඩ කටයුතු 

නිම කර ඇත. 

 

6 වතුකරසේ ළමා 

 ංව¾ධන නිලධාරීන් 

 ඳහා ඩිප්තසලෝමා 

පුහුණු ලබාදීම 

 1.320 - ළමා  ංව¾ධන 

නිලධාරීන් 50ක් 

පුහුණු කිරීම 

සකාවිඩ් 19 වය නය 

හමුසේ සමම පුහුණුව 

කල් දමා ඇත. 

 

උප එකතුව 310.550 224.518 
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අනු 

අංකය 

වයාපෘති 

ක්රියාකාරකම් 

මූලය 

ඉලකක 

(රු.මි.) 

මූලය 

ප්රගතිය 

(රු.මි.) 

යභෞතික 

ඉලකක 

යභෞතික ප්රගතිය ප්රතිලාභීන්ව 

සංඛ්යාව/ 

සහභාගී වූ 

සංඛ්යාව 

7 වතුකරසේ 

ඩිප්තසලෝමාධාරී ළමා 

 ංවර්ධන නිලධාරීන් 

 ඳහා උ  ේ 

ප්රසබෝධක පුහුණුවක් 

ලබාදීම 

0.880 0.843 වැඩ ටහන් 2 වැඩ ටහන් 1ක් 

පැවැත්ීම 

නිලධාරීන්44 

(ළමුන් 880) 

8 වතුකරසේ 

සදමාපියන් දැනුවත් 

කිරීසම් වැඩ ටහන් 

පැවැත්ීම 

0.990 0.351 වැඩ ටහන් 

110 

වැඩ ටහන් 42ක් 

නිමකර ඇත.  
 

සදමාපියන් 

2,202 

9 වතුකරසේ පරිපාලන 

නිලධාරීන්  ඳහා වූ 

 ම්මත මුල් ළමාවිය 

 ංවර්ධනය පිළිබඳ 

පුහුණුව 

1.730 0.724 නිලධාරීන් 

150ක් 

නිලධාරීන් 89ක් පුහුණු 

කර ඇත. 

නිලධාරීන් 89ක් 

10 වතුකරසේ ළමා 

 ංවර්ධන ඇග්යීම් 

පැවැත්ීම  ඳහා 

ළමා  ංවර්ධන 

මධය ේථාන වලට 

 හාය දීම 

0.320 - මධය ේථාන 

300ක් 

- - 

11 සමසහයුම් කටයුතු 

 ඳහා වියදම් 

35.600 17.925 -  - - 

උප ඒකතුව 39.520 19.843 
  

 

එකතුව - වැවිලි මානව 

සංවර්ධන භාරය 

350.070 244.361 
  

 

මුළු එකතුව - වයාපෘතිය 1,973.500 1,195.414 
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පරිවාස හා ළමාරකෂක යසේවා යදපාර්තයම්න්වතුව 

හැදින්ීම 

පරිවා  හා ළමාරක්ෂක ස ේවා සදපාර්තසම්න්තුව 1956 වර්ෂසේ  ේථාපිත කරන ලද ළමයින්සේ ළමා 

අයිතිවාසිකම්  හතික කිරීමටත්, ප්රවර්ධනය කිරිමටත් කටයුතු කරනු ලබන ප්රමුඛ්තම රාජය 

ආයතනයකි. ආරම්භසේ සිට විවිධ අමාතයාංශ යටසත් ක්රියාත්මක වූ සමම සදපාර්තසම්න්තුව මෑත 

අවධිය වනවිට කාන්තා හා ළමා  ංවර්ධන,සපර පා ල් හා ප්රාථමික අධයාපන, පා ල් යටිතල 

පහසුකම් හා අධයාපන ස ේවා  රාජය අමාතයංශය යටසත් ක්රියාත්මක සවයි. ළමයින් සවනුසවන් වන 

ස ේවා  පයන ආයතන අතර වඩාත් පැරණිම සදපාර්තසම්න්තුව සල   පරිවා  හා ළමාරක්ෂක ස ේවා 

සදපාර්තසම්න්තුව ළමයින් සවනුසවන් ඉදිරි සපළ කාර්යභාරයක් සිදු කරනු ලබයි. 

පළාත්  භා ක්රමය 1987 දී හඳුන්වාදීමත්  මග්ම පරිවා  හා ළමාරක්ෂක ස ේවා විෂය පථය 

 ම්පූර්ණසයන්ම පාසහේ විමධයග්ත විෂයක් බවට පරිවර්තනය විය. එතැන්සිට මධයම රජය යටසත් 

ක්රියාත්මක වූ පරිවා  හා ළමාරක්ෂක ස ේවා සදපාර්තසම්න්තුව නිශේචිත සක්න්ීය අරමුණු කීපයක් 

පමණක්  පුරා ග්ැනීම  ඳහා ක්රියාත්මක වි ඇත.  

අප සදපාර්තසම්න්තුසේ මෑත කාලීන ප්රවණතාවයන් පිළිබඳව  ැළකීසම්දි ශ්රී ලංකාව 1991 දී 

ජාතයන්තර ළමා අයිතිවාසිකම් ප්රඥප්තතියට අත් න් තැබීමත් 1992 දී  ළමා ප්රඥප්තතියට ( Children 

Charter) ප්රකාශයට පත් කිරීමත් සුවිසශේිත අව ේථාවන් වශසයන් හඳුන්වාදිය හැකිය. ඒ අනුව අදාළ 

ප්රඥප්තීන්ට අදාළ වුහයන්  ේථාපිත කිරීසම් හා ක්රියාත්මක කිරීසම් මුලිකම වග්කීම ජාතික පරිවා  හා 

ළමාරක්ෂක ස ේවා සදපාර්තසම්න්තුව සවත පැවරුණු ආකාරයක් දක්නට ලැසේ.   

සමම කාර්යයන් වඩාත් කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායීව ක්රියාත්මක කිරීසම් අවශයතාවය සදපාර්තසම්න්තුවට 

තිබුණු අතර එහි ප්රතිඵලයක් සල  1999 දී රජසේ ප්රමුඛ්තා කාර්යයන් ක්රියාත්මක කිරීම  ඳහා 

උපාධිධාරීන් බඳවා ග්ැනීම යටසත් දිවයිසන් සියළුම ප්රාසේශීය සල්කම් කාර්යාල ආවරණය වන පරිදි 

ළමා හිමිකම් ප්රවර්ධන නිලධාරීන් වශසයන් නිලධාරීන් පිරි ක් සදපාර්තසම්න්තුමය තනතුරු වශසයන් 

බඳවා ග්න්නා ලදී. බදවා ග්න්නා ලද සමම නිලධාරීන්සේ ප්රධානතම රාජකාරියක් බවට පත් වූසේ ළමා 

අයිතිවාසිකම් ප්රඥප්තතිය පිළිබඳ ග්රාමීය මේටමින් දැනුම, අවසබෝධය පුළුල් කරමින් ළමයින්සේ ළමා 

අයිතිවාසිකම්   මාජය තුළ  හතික කර දීමට කටයුතු කිරීමත්, ළමයින් විවිදාකාර අපසයෝජනයන්ට 

සග්ාදුරුවන  ාධකයන් හඳුනා ග්නිමින් එම තත්ත්වයන්සග්න් දරුවන් ආරක්ෂා කර ග්ැනීමට කටයුතු 

කිරීමත්ය. සම් වනවිට සදපාර්තසම්න්තුව ළමා හිමිකම් ප්රවර්ධන නිලධාරීන් හා ළමා හිමිකම් ප්රවර්ධන 

 හකාරවරුන්  ෑම ප්රාසේශිය සල්කම් සකාේඨාශයක්  ඳහාම අනුයුක්ත කරමින්  ළමා අයිතිවාසිකම් 

ප්රවර්ධන කිරිමටත් රක්ෂණය හා  ංවර්ධනය සවනුසවන් නව ප්රසේශයන් හඳුන්වා සදමින් ග්රාමීය 

මේටසම් සිට ජාතික මේටම දක්වා   ැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් සිදු කිරීමට හැකිව තිසේ 
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දැකම 

ළමුන්සේ අයිතිවාසිකම් තහවුරු වූ ඔවුනට  ංසේදී හිතකර  මාජයක් 

 

යමයහවර 

ජාතික ප්රතිපත්ීන් හා ජාතයන්තර ප්රමිීන්ට අනුකූලව අනාථ,අත්හල හා අ රණ ළමයින් ද නීතිමය 

ග්ැටළු වලට සයාමු වූ ළමයින් ද සුවිසශේෂී කර ග්නිමින් සියළු ළමයින්සේ අයිතිවාසිකම් සුරක්ිත කර 

ග්නිමින් ඔවුනට  මාන අව ේථාවන් උදාකරදීම 

සංවිධාන වුහය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

යකාමසාරිසේ 

සහකාර 

යකාමසාරිසේ 

නියයෝජය / සහකාර 

යකාමසාරිසේ (සංවර්ධන) 

නියයෝජය / සහකාර යකාමසාරිසේ 

(යදපාර්තයම්න්වතුමය) 
ගණකාධිකාරි 

පරිපාල

න 

නිලධාරි 

භාෂා 

පරිවර්ත

ක 

සංඛ්යායේඛ්

න නිලධාරි 

ළ.හි.ප්ර. නිලධාරී 

/ ළ.හි.ප්ර. 

සහකාර  

පරිවාස 

නිලධාරි  

සේථානභාර නිලධාරී 

/ ජා.ළ.උ.ම - 

පරත්ත  

සේථානභාර නිලධාරී 

/ ජා.පු.ප.ම - 

පරත්ත  

සංවර්ධන 

නිලධාරි  

මයනෝ 

උපයේශිකා  

සංවර්ධන 

නිලධාරි  

ප්රධාන කලමණාකාර 

සහකාර  

මූලය 

සහකාර  

රාජය 

කලමණාකාර 

සහකාර  

යතාරතුරු 

තාකෂණ නිලධාරි 

සහකාර 

යවෝර්ඩ්න්ව 

යනාවිධිමත් 

අධයාපන උපයේශක 

රාජය 

කලමණාකරණ 

සහකාර 

රියැදුරු 

කා.කා.ස 

අරකකැමි 

සනීපාරකෂක 

කම්කරු 
කා.කා.ස මුරකරු කා.කා.ස කා.කා.ස 
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කාර්යයභාරය 

පරිවා  හා ළමාරක්ෂක ස ේවා සදපාර්තසම්න්තුව ළමුන් සවනුසවන් වන තම ස ේවාවන් පරිවා  හා 

ළමාරක්ෂක යන ප්රධාන අංශ සදකක් යටසත් ක්රියාත්මක කරනු ලබයි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
❖ පළාත් පරිවා  හා ළමාරක්ෂක ස ේවා 

සදපාර්තසම්න්තු කාර්යයන් 
 ම්බන්ධිකරණය, හායීම හා ප්රග්තිය 
විමසීම 
 

❖ පරිවා  ස ේවය  ඳහා  හ ඒ යටසත් 
ක්රියාත්මක වන විවිධ ආයතන  ඳහා මග් 
සපන්ීම  හ ජාතික ප්රතිපත්ති/ ප්රමිීන් 
 ක ේ කිරීම 
 

❖ ළමුන්ට අදාළ නීති  ංසශෝධනය හා නව නීති 
 ම්පාදනය 
 

 
❖  ළමයින් හා සයෞවනයින් පිළිබඳ ආඥා පනත 

 ංසශෝධනය කිරීම 
 

❖ ළමා නිවා  ආඥා පනත  ංසශෝධනය කිරීම 
 

❖ විකල්ප රැකවරණ ප්රතිපත්තිය ක්රියාවට 
නැංීම 

 
❖ පුහුණු හා පර්සේෂණ කටයුතු 
 
❖ ළමා රැකවරණ ආයතන  ංවර්ධනය  ඳහා 

 හායීම 
 

 
 
 
 

 
❖ ළමුන් විෂසයහි වන ජාතික ප්රතිපත්ති  හ 

 ැලසුම්  ක ේ කිරීම 
 

❖ ජාතික සිේධි කළමනාකරණ ප්රතිපත්තිය 
ක්රියාත්මක කිරීම 
 

❖ ළමුන්සේ පැවැත්ම හා  ංවර්ධනය 
සවනුසවන් වන විවිධ ආධාර වැඩ ටහන් 
ක්රියාත්මක කිරීම 

 

❖ පුහුණු හා පර්සේෂණ කටයුතු 
 

 

❖ ළමා ප්රඥප්තතිය ක්රියාවට නැංීම 
 

❖ ළමයින්සේ  හභාගීත්ව අයිතිය තහවුරු 
කිරීම සවනුසවන් වන ළමා  භා ළමා 
 මාජ වැඩ ටහන ක්රියාත්මක කිරීම 
 

❖ ළමා රක්ෂණය  ඳහා වන  මාජ 
වුහයන්  ේථාපිත කිරීම හා ශක්තිමත් 
කිරීම 
 

❖ ප්රාසේශීය සල්කම් සකාේඨාශ මේටමින් 
ළමුන්  ම්බන්ධව ක්රියාත්මක වන 
කටයුතු  ම්බන්ීකරණය,සමසහයීම 
හා ප්රග්තිය විමසීම 
 

❖ ළමාරක්ෂණය  ඳහා දිවයින පුරා 
ස ේවසේ සයසදන රාජය සනාවන 
 ංවිධාන  මඟ ඒකාබේධව ජාතික 
අවශයතාවයන් ඉටු කිරීම  ඳහා කටයුතු 
කිරීම 
 

පරිවා  ස ේවය 

 

ළමාරක්ෂණ ස ේවය 

ළමාරක්ෂණ ස ේවය 

 

ළමාරක්ෂණ ස ේවය 
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ක්රියාත්මක වැඩසටහන්ව 

ළමාරක්ෂණය හුසදක්ම ප්රජාව සක්න්රකර ග්නිමින් ක්රියාත්මක කළ යුතු  මාජ  වග්කීමකි. ළමුන්සේ 

ආරක්ෂාව  ඳහා ප්රජාව ඉදිරිසපළ කාර්යයක් ඉටු කරනු ලබයි. සදපාර්තසම්න්තුව  ඒ  ඳහා වුහයන් 

 ැකසීමට අවශය මූලික තාක්ෂණික ක්රමසේදයන් හඳුනා ග්නිමින්  එම වුහයන්  ක්රියාවට නැංීමට 

අවශය මැදිහත්ීම්  පරිවා  හා ළමාරක්ෂක ස ේවා සදපාර්තසම්න්තුව ග්රාමීය මේටසම් සිට ජාතික මේටම 

දක්වාම සිදු කරනු ලබයි.  

සමම ස ේවාවන් ක්රියාත්මක කිරීම  ඳහා මැනවින් සක්න්රග්ත කරන ලද මානීය යාන්ත්රණයක් 

සදපාර්තසම්න්තුව  තුව පවතින අතර  ප්රජා සක්න්ීය  ළමාරක්ෂණ ක්රමසේද කීපයක් ද  

සදපාර්තසම්න්තුව හඳුන්වා දී ඇත. එම ක්රමසේද අදාළ කර ග්නිමින් ළමාරක්ෂණය  ඳහා  වූ වුහයන් 

ග්රාමීය මේටම දක්වා වඩාත් ශක්තිමත්ව ක්රියාත්මක සවමින් පවී.  ළමාරක්ෂණය උසද ා 

සදපාර්තසම්න්තුව සම් වනවිට වැඩ ටහන්  මූහයක් ග්රාමීය මේටසම් සිට ජාතික තලය දක්වා 

ක්රියාත්මක කරමින් සිටියි. 

1. ළමා ප්රඥප්තිය පිළිබඳ යමයහයුම් කමිටු ක්රියාවලිය 

එක් ත් ජාීන්සේ ළමා අයිතිවාසිකම් ප්රඥප්තතිය ලාංකික  මාජය තුළ  ක්රියාත්මක කිරීම  ඳහා සුදුසු 

සමසහයුම් යාන්ත්රණයක් වශසයන් ළමා ප්රඥප්තතිය පිළිබද සමසහයුම් කමිටු ක්රියාවලිය ක්රියාත්මක කරනු 

ලබයි.  2000 වර්ෂසේදී  මාජ ස ේවා අමාතයාංශය ඉදිරිපත් කරන  ලද එම්එ ේඑ ේ/3/4/161  චක්රසල්ඛ්ය 

මගින්  ඒ  ඳහා  අවශය මාර්සග්ෝපසේශයන්   ලබාසදන ලද අතර  වර්තමාන අවධිය වනවිට නව  මාජ 

අවශයතා අනුව කමිටු ක්රියාවලිය වඩාත් ශක්තිමත් කිරීසම් අරමුණින් 2017.08.23 දින ඉදිරිපත් කරන 

ලද  MWCA/CA/ 2017/05   අමාතය මණ්ඩල  ංසේශය  ඳහා අනුමැතිය ලැබීම ළමාරක්ෂණය 

ශක්තිමත් කිරීම උසද ා වන යාන්ත්රණයන්   වඩාත් ක්රමාණුකූල කිරීමට ලද වරමක් ස ේ  ැළකිය හැකිය. 

ඒ අනුව  කමිටු ක්රියාවලිය ග්රාමීය මේටසම් සිට ජාතික තලය දක්වා වඩා ශක්තිමත්ව ක්රියාත්මක කිරීසම් 

හැකියාව ලැබී ඇත. සම් වනවිට ග්රාමීය ළමා  ංවර්ධන කමිටු, ප්රාසේශීය ළමා  ංවර්ධන කමිටු හා 

දි ේත්රික් ළමා  ංවර්ධන කමිටු 25 ක් සමන්ම ජාතික ළමා  ංවර්ධන කමිටුවද ක්රියාත්මක සවමින් පවී. 

එසමන්ම පළාත් මේටමින් පළාත් ළමා  ංවර්ධන කමිටු යාන්ත්රණය ශක්තිමත් කිරීමට ද කටයුතු 

 ංවිධනය කර ඇති අතර දකුණ, නැසග්නහිර, මධයම,  උතුර යන පළාත් කමිටු පිහිටුීමටද අව ේථාව 

 ැලසී ඇත. 

 

 

 

 

 
 

ග්රාමීය  හ ප්රාසේශීය ළමා  ංවර්ධන කමිටු රැ ේවිම් අව ේථාවන් - මහනුවර දි ේත්රික්කය- මහනුවර 
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2. ළමා සමාජ, ළමා සභා වැඩසටහන 

ළමා අයිතිවාසිකම් ප්රඥප්තතිසේ  ඳහන් පරිදි ශ්රි ලාංකීය ළමුන්ට   හභාගීත්ව අයිතිය වඩාත් 

අර්ථාන්විතව  හතික කිරීම  ඳහා සදපාර්තසම්න්තුව  හඳුන්වා සදන ලද ළමුන්සේම වූ  වුහයක් සල  

ළමා  මාජ වයාපෘතිය හඳුන්වා දිය හැකිය.   ඒ අනුව ග්රාම නිලධාරී ව ම් මේටමින්   ළමා  මාජ, 

ප්රාසේශිය  සල්කම් සකාේඨාශ මේටසම්දී ප්රාසේශිය ළමා  භා, දි ේත්රික් මේටසම්දී දි ේත්රික් ළමා  භා හා 

ජාතික මේටසම්දී ජාතික ළමා භාව සම් වනවිට  ක්රීයව ක්රියාත්මක සේ.  

ඈත පිටි ර ග්සම් සිට ජාතික තලය දක්වා වඩාත් ශක්තිමත් ළමුන්සේම වූ  ංවිධාන වුහයක් ඒ අනුව 

 ේථාපනය කර ඇත. ළමුන්  ම්බන්ධව සිදු කරනු ලබන  කටයුතු  ම්බන්ධසයන් ළමුන්සේ අදහ ේ 

ලබාදීම ලබා ග්ැනීම  ඳහා සුදුසු ප්රසේශයක් ඒ තුලින් නිර්මාණය ී ඇත 

 

ළමා  මාජ දරුවන්සේ පුහුණු වැඩ ටහන් අව ේථාවක්  හ පරි ර වැඩ ටහන් අව ේථාවක් - මහනුවර දි ේත්රික්කය 

3. ළමා මූලික පර්යේෂණ 

පරිවා  හා ළමාරක්ෂක ස ේවා සදපාර්තසම්න්තුව විසින් හඳුන්වා දුන් දි ේත්රික්  ළමා  භා වැඩ ටහන 

ඔ ේස ේ ක්රියාත්මක කරනු ලබන සමම වැඩ ටහසනහි මුඛ්ය පරමාර්ථය වන්සන් සිය දි ේත්රික්කය තුළ 

දරුවන් සකසරහි බලපාන්නා වූ  ෘණාත්මක තත්ත්වයක් පිළිබඳ අධයනයක් සකාට එයට වි ඳුම් ඔවුන් 

විසින්ම සයෝජනා සකාට ක්රියාත්මක කිරීමට අවශය මැදිහත්ීම ශක්තිමත් කිරීමයි.  ාක්ි පදනම් 

සකාටග්ත් ප්රසේශයන් හදුනා ග්ැනීමත් ඒ  දහා දරුවන් සයාමු කරමින් ඔවුනසේ දැනුම වර්ධනය කිරීමත්  

සමම වැඩ ටහනින් දරුවන් ලබා ග්න්නා  ාධනීය අත්දැකීම් අතර සවයි 

4. ළමා යකන්වීය ආපදා අවදානම් අවමකරණ වැඩසටහන 

ශ්රී ලංකාව ආපදා අවදානම් කලාපීය රටක් සල  හදුනාසග්න ඇති අතර මෑත ඉතිහා ය තුළ ශ්රී ලාංකීය 

 මාජයට විවිධ වූ  ේවභාවික ආපදා තත්ත්වයන්ට මුහුණ පෑමට සිදුවිය. ඉන්දියන්  ාග්රය තුළ ඉතා කුඩා 

දිවයිනක් සල  පිහිටා ඇති ශ්රී ලංකාසවහි සේශගුණික  හ කාලගුණික විපර්යා යට  ප්රධාන වශසයන් 

නිරිත දිග්  හ ඊ ාන දිග් සමෝ ම් වර්ෂාවන් සහේතු සේ. අධික වර්ෂාව සහේතුසවන් හටග්න්නා වූ ග්ංවතුර, 

නාය යෑම්, ජල ග්ැලීම්, සමන්ම නියඟය, සුළි සුළං  හ සවනත් උවදුරු ද ව ර මුළුල්සලහිම දක්නට 

ලැසේ. දරුවන් සමම ආපදා අවදානසමන් මිදීම උසද ා ශක්තිමත් කිරීම කාලීන අවශයතාවයකි.  
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පරිවා  හා ළමාරක්ෂක ස ේවා සදපාර්තසම්න්තුව ළමා සක්න්ීය ආපදා අවදානම් අවමකරණ 

වැඩ ටහන හඳුන්වා සදනු ලබන්සන් සමම පසුබිම පදනම් සකාට සග්නය. දරුවන් විසින් ආපදා 

අවදානම අවම කිරීසම් ක්රමසේදයන් හදුනා ග්නිමින් ක්රියාත්මක ීමත් ආපදා අව ේථාවන්ී දරුවන් ඒ 

 දහා ශක්තිමත් කිරීමත් ආපදා අවදානම් කළමණාකරණසේදි ළමා මූලික ප්රසේශයන් හදුන්වා දීමත් 

සමම වැඩ ටහන මඟින් සිදුසේ.  

5. ළමා මිතුරු ආදර්ශ ගම්මාන වැඩසටහන 

ළමුන්සේ  ම ේත  ංවර්ධනය  ඳහා අවශය මුලික පහසුකම්  පුරාදීම අරමුණු කර ග්නිමින් ළමා මිතුරු 

ආදර්ශ ග්ම්මාන වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කරනු ලබයි. ග්ම තුළ  පවතින ළමුන්සේ ආරක්ෂාව 

 ංවර්ධනයට  හානිකර වන  ාධක අසහෝසි කිරීමත් ඒ  ඳහා අවශය මැදිහත්ීම් සිදු කිරීමත්  ළමා 

අයිතිවාසිකම් ප්රවර්ධනය වන පරිදි   ග්ම තුළ සියළු කාර්යයන් ක්රියාත්මක කිරීමට අවශය මැදිහත්ීම් 

සිදු කිරීමත් සම් තුළින් සිදු කරනු ලැසේ. ළමා අයිතිවාසිකම්   හතික කිරීමටත් ළමා අපසයෝජනයන් 

වැළැක්ීමටත් අවශය වන මග් සපන්ීම් හා ස ේවාවන් සියල්ල ග්ම තුළට ළඟා කර දීම සමන්ම ඒ  ඳහා 

අවශය  ම්බන්ධිකරණයන් සිදු කිරීම  සම් යටසත් සිදු සේ. 

6. දැනුවත් කිරීයම් වැඩසටහන්ව  

ළමා අයිතිවාසිකම්  මාජය තුළ තහවුරු කිරීම සමන්ම ළමා අපසයෝජනයන් නිවාරණය කිරීම අරමුණු 

කර ග්නිමින් සිවිල්  මාජය ශක්තිමත් කිරීම  ඳහා දැනුවත් කිරීසම් වැඩ ටහන් ක්රියාත්මක කිරීම 

සිදුසේ. 

ළමා අයිතිවාසිකම් පිලිබඳව ළමුන් තුළ සමන්ම සිවිල්  මාජය තුළත් අවසබෝධයක් ඇති කිරීමටත් 

විවිධාකාර වූ ළමා අපසයෝජනයන් වැළැක්ීම  ඳහා දැනුවත් කිරීසම් වැඩ ටහන් වර්ෂය පුරාම 

ක්රියාත්මක කරනු ලබයි. එක් ත් ජාීන්සේ ළමා අයිතිවාසිකම් ප්රඥප්තතිසේ  ඳහන් ප්රජාවට ඒ පිළිබඳව 

පුළුල් අවසබෝධයක් ලබාදීසම් අවශයතාවය ඒ තුළින්  ම්පූර්ණ කළ හැකිය.  

 

වතු ප්රජාව දැනුවත් කිරීම - මහනුවර දි ේත්රික්කය  හ දරුවන් දැනුවත් කිරීම - කළුතර දි ේත්රක්කය 
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7. ළමා අයිතිවාසකම් ප්රඥප්තියේ සඳහන්ව  ළමුන්වයේ පැවැත්ම, සංවර්ධනය ීයම් අයිතිය සහතික 

කිරීම සඳහා වැඩසටහන්ව ක්රියාත්මක කිරීම  

ළමා අයිතිවාසිකම් ප්රඥප්තතිසේ  ඳහන් වයව ේථාවන් (ළමා අයිීන්)  ාරාංශග්ත කිරීසම්දී  ංවර්ධනයට 

ඇති අයිතිය, රැකවරණ අයිතිය, ආරක්ෂාීසම් අයිතිය හා අධයාපනය ලැබීසම් අයිතිය යන අයිීන් 

 හතික කිරීම  ඳහා ද වැඩ ටහන් ක්රියාත්මක කරනු ලබයි. සමහිදී ආන්තික ප්රජා කණ්ඩායම් 

නිසයෝජනය කරන දරුවන්  ඳහා විසශේෂ අවධානයක් සයාමු කරනු ලබයි. ඒ යටසත් ීදි දරුවන්  ඳහා 

වැඩ ටහන් ක්රියාත්මක කිරීමත් සිදුසේ.  

 

 

 

ීදි දරුවන්සේ පුහුණු වැඩ ටහන් අව ේථාවක් - ග්ම්පහ දි ේත්රික්කය 

8. අධයාපනය ලැබීයම් අයිතිය තහුවරු කිරීම යවනුයවන්ව අරමුණු ගතවූ වැඩසටහන්ව 

ළමුන්සේ  ංවර්ධනයට  ෘජු බලපෑම් කරනු ලබන  ාධකයක් වන අධයාපන අයිතිය සුරක්ිත කිරීම 

 ඳහා සදපාර්තසම්න්තුව පහත  ඳහන් වැඩ ටහන් ප්රමුඛ් වැඩ ටහන් සල   ක්රියාවට නංවනු ලබයි. 

• යසවණ සරණ කැපකරු මාපිය ක්රමය 

කැපකරු මාපියන්සේ මූලය ආධාර මත ආර්ික අපහසුතා  හිතව අධයාපනය ලබන දරුවන්සේ 

අධයාපන කටයුතු  ාර්ථක කර ග්ැනීම  ඳහා  ශිෂයත්ව ලබාසදන වැඩ ටහනකි. මාසිකව කැපකරු 

මාපියන් ලබාසදන මුදල් තැපැල් කාර්යාල මගින් ලබා ග්ැනීමට අව ේථාව  ළ ා දී ඇති අතර කැපකරු 

මාපියන්සේ අභිමතය  පරිදි ශිෂයාධාරය ලබා සදන කාලය ීරණය සවයි. 

• නැණ දිරිය ශිෂයත්ව වැඩසටහන 

2011 වර්ෂසේදී දීප වයාප්තතව සිදු කරන ලද අවදානම් දරුවන් පිළිබඳ  මීක්ෂණය තුළින් හඳුනා ග්නු 

ලැබූ අධයාපනය ලබා ග්ැනීම අවදානමට ලක්ව ඇති ළමුන් සවනුසවන් නැණදිරිය ශිෂයත්ව වැඩ ටහන 

ආරම්භ කරන ලදී. සමම වැඩ ටහන  ඳහා  ම්පූර්ණ මූලය දායතක්වය සපෞේග්ලික අංශය ලබාසදන 

ස වණ  රණ කැපකරු මාපිය ක්රමය යටසත් උප වයාපෘතියක් සල  ක්රියාත්මක සවයි. මාසික 

ශිෂයාධාරය තැපැල් කාර්යාල මගින් ලබා ග්ැනීමට අව ේථාව  ල ා දී ඇත. 

• කැපකරු යදගුරු ශිෂයත්ව ක්රමය  

අධයාපනය ලබන ආර්ික අපහසුතා  හිත දරුවන්  ඳහා මාසිකව ලබාසදන ශිෂයාධාර ක්රමයක් සල  

ක්රියාත්මක සේ. ප්රාසේශිය සල්කම් කාර්යාලයන් සවතින් අදාළ  ප්රාසේශිය සල්කම් සකාේඨාශසේ 
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දරුවන්සේ ආධාර මා  02 ට වරක් ලබා ග්ැනීම  ඳහා පහසුකම්  පයා ඇත.  එක් මා යක්  ඳහා එක් 

දරුවකුට රු .500 මුදලක් හිමිසේ. 

• පාසේ යනායන ළමුන්ව පාසේ ගත කිරීම හා අධයාපන උපකරණ ලබාදීම 

 විවිධ සහේතු  ාධක නි ා පා ල් සනායන හා කඩින් කඩ පා ල් යන දරුවන් නැවත විධිමත් පා ල සවත 

ඇතුළත් කිරීමත් ඒ  ඳහා අවශය මුලික අධයාපන උපකරණ ලබාදීමත් සම් තුළින් සිදුසේ. ප්රාසේශීය 

සල්කම් සකාේඨාශ මේටමින් හඳුනා ග්න්නා ලද දරුවන්  ඳහා ප්රාසේශිය සල්කම් සවත මූලය ප්රතිපාදන 

ලබාසදන අතර අදාල උපකරණ ලබාදීම ප්රාසේශීය සල්කම් කාර්යාලය විසින් සිදු කරනු ලබයි.  

9. යසෞඛ්යයට හා යපෝෂණයට ඇති අයිතිය සහතික කිරීම සඳහා ක්රියාත්මක වැඩසටහන්ව 

ළමා අයිවාසිකම් ප්රඥප්තතිසේ  ඳහන් ස ෞඛ්යයට හා සපෝෂණයට ඇති අයිතිය ළමුන්ට  හතික කරදීම 

 ඳහා  පහත  ඳහන් ක්රියාකාරකම් සිදු කරනු ලබයි. 

• හදිස විපත් ආධාර වැඩසටහන 

 ේවාභාවික වය නයන් සමන්ම සවනත් විවිධ සහේතු  ාධක නි ා හදිසි ආපදා තත්වයන්ට පත් වන්නා වූ 

දරුවන්සේ සපෝෂණ අවශයතා සමන්ම සවනත් අවශයතා  පුරා ග්ැනීම  ඳහා එක් වරක් පමණක් 

සග්වනු ලබන ආධාර මුදලකි. එක් පවුලක දරුවන් සවනුසවන් අවමය රු. 5000.00  හ උපරිමය 

රු.10,000.00 වශසයන් සග්ීම් සිදු කරනු ලබයි. අදාල සග්ීම් කටයුතු ප්රාසේශීය සල්කම් 

කාර්යාලසයන් සුදුසු පරිසි සග්ීමට කටයුතු  ම්පාදනය කර ඇත. 

• නිවුන්ව දරු ආධාර වැඩසටහන 

අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් වල නිවුන් දරුවන් සවනුසවන් ලබාසදන ආධාර මුදලකි. හුසදක් නිවුන් 

දරුවන්සේ සපෝෂණ අවශයතා සමන්ම සවනත් අවශයතා  පුරා ග්ැනීම අරමුණු කර ග්නිමින් සමම 

ආධාර වැඩ ටහන ක්රියාත්මක කරනු ලබයි. නිවුන් දරුවන්  හිත එක් පවුලක්  ඳහා රු.7500.00 ක් හා 

තුන් නිවුන් දරුවන්  හිත පවුලක්  ඳහා රු.15000.00 වශසයන් සග්ීම් සිදු කරනු ලබන අතර එක් වරක් 

පමණක් ලබාසදන ආධාර මුදලකි. සග්ීම් කටයුතු ප්රාසේශීය සල්කම් කාර්යාලසයන් සුදුසු පරිදි සග්ීමට 

කටයුතු කරනු ලැසේ. 

• වවදය අධාර ලබාදීයම් වැඩසටහන 

අඩු ආදායම්ලාභි පවුල් වල සරෝගී දරුවන් සවනුසවන් ලබාසදන ආධාර මුදලකි. එම දරුවන්සේ වවදය 

ප්රතිකාර ලබා ග්ැනීම  ඳහා අවශය වන වියදම් දරා ග්ැනීම සවනුසවන් සමම ආධාර මුදල් ලබාදීම සිදු 

කරයි. එක් දරුවකු  ඳහා අවමය රු. 5000.00 සිට උපරිමය රු. 15,000.00 දක්වා ලබාදීම සිදු කරනු 

ලබන අතර අදාළ සරෝගී තත්වසේ  වභාවය හා වවදය වාර්තා පදනම් කරසග්න එම මුදල් ලබාදීම සිදු 

කරයි. සග්ීම් කටයුතු ප්රාසේශීය සල්කම් කාර්යාලය හරහා සිදු සේ. 
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• යසයනහස ඉතුරුම් වැඩසටහන  

සුනාමි වය නයට සග්ාදුරු වූ දරුවන් සවනුසවන් ආරම්භ කරන ලද ආධාර වැඩ ටහනකි. මාසිකව 

රු.1500.00 මුදලක් එම දරුවන් නමින් ජාතික ඉතිරි කිරීසම් බැංකුසේ ගිණුමක තැන්පත් කරන අතර 

එම දරුවන්ට අවුරුදු 18  ම්පූර්ණ ීසමන් පසුව එම මුදල් ලබා ග්ැනීසම් අව ේථාව  ල ා දී ඇත. සම් 

ආධාර ක්රමය  මගින් සුනාමි වය නය සහේතුසවන් මේපියන් සදසදනාම අහිමි වූ දරුවන්  ඳහා ප්රතිලාභ 

ලැබීසම් අව ේථාව  ල ා දී ඇත. 2017 වර්ෂසේ සිදු වූ හදිසි ග්ංවතුර සහේතුසවන් මව පියා අහිමි වූ දරුවන් 

 ඳහා ආධාර ලබාදීම ද සම් යටසත් සිදුසේ. 

• අවදානම් දරුවන්ව සඳහා ආරකෂණ සැලැසුම් සකසේ කිරීම 

දරුවන් විවිධ සහේතු  ාධක නි ා අවදානම් තත්වයන්ට සග්ාදුරු වන අතර විවිධ අපසයෝජනයන්ට ද 

සග්ාදුරුීම සිදුසේ. එම අවදානම් තත්වයන් හඳුනා ග්නිමින් තාක්ෂණික ශිල්ප ක්රම ඔ ේස ේ විශේසල්ශණය 

කරමින්  අවදානම් තත්වයන් වළක්වා එම දරුවන්සේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම  ඳහා ආරක්ෂණ 

 ැලසුම්  ක ේ කිරීම සිදුසේ.   

 

සිේධි  ම්මන්ත්රණ රැ ේීමක්  හ ආරක්ෂණ  ැලසුමක් යටසත් අවදානම් පවුලක්  ඳහා  නිව ක් ඉදිකිරීම - මහනුවර 

දි ේත්රික්කය 

දරුවන් අපසයෝජනයට පත්ීමට සපර එම දරුවන්සේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමත්  එම දරුවන්සේ පවුල් 

ශක්තිමත් කිරීමත් සම් තුළින් සිදුසේ. සමම ආරක්ෂණ  ැලැසුම්  ක ේ කිරීම  ඳහා බහුවිධ  ප්රසේශයන් 

ඔ ේස ේ කටයුතු කිරීම සිදුවන අතර  දරුවන්ට දිගුකාලීනව පවුල් ඒකකය තුළ ආරක්ෂාවක් සමන්ම 

 ංවර්ධනයක් ඇති කිරිමට සමම වැඩ ටහන තුළින් හැකියාව ලැබී ඇත. 

 

10. ළමා අයිතිවාසකම් ප්රඥප්තියේ 30 වන වසර හා ළමා හිමිකම් ප්රවර්ධන නිලධාරීන්වයේ 20 වසර 

සැමරීයම් වැඩසටහන්ව ක්රියාත්මක කිරීම 
 

එක් ත් ජාීන්සේ ළමා අයිතිවාසිකම්  ම්මුතිය ප්රකාශයට පත්කිරීම  ම්බන්ධසයන්  පවත්වනු ලබන 

 ැමරුම් වැඩ ටහන් අතරින් 2019 වර්ෂසේදී එම  ම්මුතියට ති ේ ව රක්  ම්පූර්ණ ීමත් එම ළමා 

අයිතිවාසිකම් ක්රියාත්මක කරනු ව ේ රජසේ ස ේවය තුළ  ේථාපිත කරනු ලැබූ ළමා හිමිකම් ප්රවර්ධන 

නිලධාරීන්සේ ස ේවයට ව ර 20  පිරීමත්  මරනු ව ේ පරිවා  හා ළමාරක්ෂක ස ේවා සදපාර්තසම්න්තුව 

විසින් ළමා අයිතිවාසිකම්  ම්බන්ධසයන් වන පර්සේෂණ ඇතුළත් ශා ේීය  ම්මන්ත්රණය  හ ළමා 

හිමිකම් ප්රවර්ධන නිලධාරීන්සේ වාර්ික  ං ේකරණ  ම්සම්ලනය පැවැත්ීය. 
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ළමා හිමිකම් ප්රවර්ධන නිලධාරීන් 400 පමණ  හභාගි වූ සමම වැඩ ටහන මඟින් ශ්රී ලාංසක්ය ළමා 

රක්ෂණ ක්සෂේත්රය  ති ේ ව රක ඉතිහා ය තුළ මුහුණ පෑ අභිසයෝග්යන්,  ාක්ි පදනම් වූ පර්සේෂණ 

මූලාශ්ර ඇසුරින්  ාකච්ඡා කිරීමටත් ඉන් අනතුරුව සතෝරා ග්න්නා ලද කාලීන මාතෘකා 4 යටසත්  මග්ාමී 

 ැසි පවත්වමින් නිලධාරීන් අතර දැනුම සබදා හදා ග්ැනීමටත් අව ේථාව උදා විය. එසමන්ම ළමා හිමිකම් 

ප්රවර්ධන නිලධාරීන්සේ  විසි ව රක බිම් මේටසම් සිට ජාතික මේටම දක්වා වූ වප රිය තුළ ලැබූ 

වෘත්ීය අත්දැකීම් මත පදනම් වූ ප්රශ ේථ වයවහාරයන් ඉදිරිපත් කිරීමටත් සමහිදී අව ේථාව උදා විය 

11. ළමා නිවාසගත දරුවන්ව යවනුයවන්ව වැඩසටහන්ව ක්රියාත්මක කිරීම 

ළමා නිවා ග්ත දරුවන්  ඳහා සුරක්ිත පරි රයක්  ක ේ කර දීම අරමුණු කර ග්නිමින් ළමා නිවා  

යටිතල පහසුකම් වුහයන්  ංවර්ධනය කිරීමට කටයුතු කිරීම සිදු කරනු ලබයි. වඩාත් හිතකර 

පරි රයක ළමුන්ට ජීවත්ීම  ඳහා අව ේථාව  ල ාදීම සමහි මූලිකම අරමුණකි. ඒ  ඳහා ළමා නිවා  

කාර්ය මණ්ඩලය  ඳහා නිරන්තර පුහුණු අව ේතාවන් ලබාදීම සමන්ම නිසි ප්රතිමිසයන් යුත් ළමා නිවා  

පවත්වා සග්නයාම   ඳහාත් ළමුන්ට ලබාසදන ස ේවාවන් වඩාත් ප්රශ ේථ මේටමකට රැසග්න ඒම  ඳහාත් 

දැඩි සුපරීක්ෂණ ක්රියාවලියක් ක්රියාත්මක කිරීමද සිදු කරනු ලබයි.  

ළමා නිවා ග්ත දරුවන්  ඳහා වෘත්ීය පුහුණුව හා ජීවන කු ලතා පුහුණුව ලබාදීම  ඳහා අවශය 

වැඩ ටහන් ක්රියාත්මක කරනු ලබන අතර ඒ  ඳහා  ප්රමුඛ් ේථානයක් ලබාදී ඇත. විසශේෂසයන් විවිධ 

සහේතු  ාධක නි ා නිවා ග්ත වන දරුවන්  දාකාලිකව ළමා නිවා වල රඳවා සනාසග්න එම දරුවන් 

නැවත  මාජග්ත කිරීම සමහි මූලිකවම අරමුණකි. එම  මාජග්ත කිරීම  ඳහා බාධක වන සහේතු  ාධක 

ස ායා බලා එම සහේතු  ාධක  ඳහා පිළියම් සයදීමට අවශය කටයුතු  ම්පාදනය කර ඇත. සමම 

වැඩ ටහන් සියල්ල පළාත් පරිවා  හා ළමාරක්ෂක ස ේවා සදපාර්තසම්න්තු හරහා ක්රියාත්මක කරනු 

ලබයි. අවශය මූලය ප්රතිපාදනයන් සමන්ම තාක්ෂණික  හායන් හා සවනත් අවශය මඟසපන්ීම ජාතික 

සදපාර්තසම්න්තුව සිදු කරනු ලබන අතර  වැඩ ටහන් ක්රියාත්මක කිරීම  ම්පූර්ණ වශසයන්ම පළාත් 

පරිවා  හා ළමාරක්ෂක ස ේවා  සදපාර්තසම්න්තුව සිදුකරයි. 

12. ළමුන්ව විෂයයහි වන ජාතික ප්රතිපත්ති හා සැලසුම් සකසේ කිරීම 

සමම සදපාර්තසම්න්තු විෂය පථය තුළ පරිවා  හා ළමාරක්ෂණ යන විෂය ක්සෂේත්රයන්ට අදාළව 

ප්රතිපත්ති  ැලසුම් සමන්ම ජාතික මාර්සග්ෝපසේශයන්  ක ේ කිරීම ප්රධානතම කාර්යභාරයකි. සම් 

වනවිට පහත  ඳහන් ප්රතිපත්ති  සමන්ම  ැලසුම් ප්රමිීන්  ක ේ කිරීමට කටයුතු කර ඇත. 

• ළමා අපසයෝජනය වැළැක්ීම  ඳහා වන සිේධි කළමණාකරණ ප්රතිපත්තිය  ක ේ කර අමාතය 

මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාසග්න ක්රියාත්මක කිරීම  

• විකල්ප රැකවරණ ප්රතිපත්තිය 

• ළමා රැකවරණ මධය ේථාන හා පරිවා  නිලධාරී  ේථාවර නිසයෝග්  ංසශෝධනය  

• ආර්ථාන්විත ළමා  හභාගීත්වය පිළිබඳ මාර්සග්ෝපසේශ 

• ළමා  ංවර්ධන ග්රාමීය කමිටු පිළිබඳ මාර්සග්ෝපසේශ 
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13. පුහුණු හා පර්යේෂණ 

සමම සදපාර්තසම්න්තුව යටසත් ස ේවය කරනු ලබන නිලධාරීන්  ඳහා නිරන්තර දැනුම කු ලතා හා 

ආකල්ප වර්ධනය කිරීම අතයාවශය කාරණයකි. ඒ  ඳහා වාර්ිකව ක්සෂේත්රයට අදාළ පුහුණු වැඩමුළු 

 ංවිධානය කිරීම සිදුසේ. පළාත් පරිවා  හා ළමාරක්ෂක ස ේවා සකාම ාරි ේවරුන්, පරිවා  නිලධාරීන්, 

ළමා හිමිකම් ප්රවර්ධන නිලධාරීන් /  හකාරවරුන්, ආයතන භාර නිලධාරීන් ඇතුළු සියලුම නිලධාරීන් 

 ඳහා සමම පුහුණු වැඩමුළු තුළින් දැනුම ආකල්ප කු ලතා සමන්ම හැකියාවන් ද වර්ධනය කර ග්ැනීමට 

අව ේථාව  ලැබී ඇත.  

ළමාරක්ෂණයට අදාළ ක්සෂේත්රයන් ඔ ේස ේ පර්සේෂණයන් සිදු කිරීම, සවනත් ආයතනයන් සිදු කරනු 

ලබන ළමා රක්ෂණ ක්සෂේත්රයට අදාළ පර්සේෂණයන් පිළිබඳ පර්සේෂණ පත්රිකා රැ ේ කීරීම අරමුණු කර 

ග්නිමින් ජාතික පර්සේෂණ හා පුහුණු ආයතනය සදපාර්තසම්න්තුවට අනුබේධව ක්රියාත්මක සේ. සමම 

ව ර තුළ  දි ේත්රික් මේටමින් ළමුන් විසින් සිදු කරනු ලබන පර්සේෂණ 13 ක් සිදු කිරීමට අවශය කටයුතු 

 ම්පාදනය කරමින්  පවී.  

2021 ප්රධාන සංවර්ධන වැඩසටහන්ව 
 

ළමා අයිතිවාසිකම් ප්රඥප්තතිසේ  ඳහන් පැවැත්මට  ංවර්ධනයට හා අධයාපනයට ඇති අයිතිය ශක්තිමත් 

කිරීම  ඳහා  වන වැඩ ටහන්  

• ීදි දරුවන්  ඳහා ළමා අයිතිවාසිකම්  හතික කරදීම 

• අර්ථාන්විත ළමා  හභාගීත්වය ශක්තිමත් කිරීම හා වර්ධනය කිරීම 

• ළමුන්ට හා ළමා අයිතිවාසිකම් වලට එසරහි හිං නයන් වැලැක්ීම 

• ආන්තික ප්රජාව තුළ ජීවත්වන දරුවන්සේ  ළමා අයිතිවාසිකම් ප්රවර්ධනය කිරීම 

• ප්රජා මූලික ළමාරක්ෂණය ශක්තිමත් කිරීම හා ප්රවර්ධනය කිරීම 

• ආපදා අවදානම් අවමකරණ ක්රියාවලිය තුළ දරුවන්සේ මැදිහත්ීම ශක්තිමත් කිරීම 

• ළමා මූලික පර්සේෂණ ක්රියත්මක කිරීම 

• අන්තර් ජාලය තුළ දරුවන්සේ ආරක්ෂාව ශක්තිමත් කිරීම 

• විකලප රැකවරණ ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කිරීම  හ මේවරුන්  මග් බන්ධනාග්ාර ග්ත ී සිටින 

දරුවන්  ඳහා විකල්ප රැකවරණ ක්රමයක් හදුන්වා දීම 

• දැඩි අවදානම්  හග්ත දරුවන්  ඳහා කැපකරු මාපිය ක්රමයක් හදුන්වා දීම  

• දරුවන් හදාවඩා ග්ැනීසම් ක්රමසේදය  රල කිරීම 

• සිේධි කළමණාකරන ක්රමසේදය ශක්තිමක් කිරීම  හ අවදානම් දරුවන්  ඳහා ආරක්ෂණ  ැලසුම් 

 ක ේ කිරීම 

• මානව  ම්පත්  ංවර්ධනය 

• පර්සේෂණ හා  ංවර්ධන  

• ජාතික උත් ව  ංවිධානය කිරීම හා  ැමරීම 

• ප්රතිපත්ති  ම්පාදනය හා උේසේශනය 

• යහපත් සදමාපිය භාවය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීසම් වැඩ ටහන 

• මාධය හා ප්රකාශන 
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ක්රියාත්මක කරන ලද සංවර්ධන වැඩසටහන්වහි 2020-09-30 දිනට ප්රගතිය 
 
අනු 

අංකය 

වයාපෘති ක්රියාකාරකම් මූලය 

ඉලකක 

(රු.මි.) 

මූලය 

ප්රගතිය 

(රු.මි.) 

යභෞතික 

ඉලකක 

යභෞතික 

ප්රගතිය 

ප්රතිලාභීන්ව 

සංඛ්යාව/ 

සහභාගී වූ 

සංඛ්යාව 

1 ළමා අයිතිවාසකම් සුරකෂිත කිරීම (  ළමා අයිතිවාසකම් පිළිබඳ විශේව ප්රකාශනය හා ප්රඥප්තිය)  

අවශයතා සහිත දරුවන්ව සඳහා ආධාර ලබාදීම 
 

වවදය ආධාර ලබාදීම 2.094 1.180 ළමයි - 400 ළමයි - 212 ළමයි  - 212  

නිවුන්දරු ආධාර ලබාදීම 1.799 0.522 පවුල්  - 239  පවුල් -  69 පවුල්  - 69 

හදිසි විපත් ආධාර 0.269 0.073 ළමයි - 53 ළමයි  - 12 ළමයි - 12  

ස සනහ  ආධාර ( සුනාමි 

විපතටපත් ළමුන්  ඳහා) 

0.860 0.662 ළමයි - 48  ළමයි  - 48  ළමයි - 48 

2 අධයාපන ආධාර හා ශිෂයත්ව ලබාදීම 
 

කැපකරු සදගුරු ආධාර 

ලබාදීම 

9.704 4.685 ළමයි  -2000 2000-ළමයි ළමයි - 2000 

අධයාපන ආධාර ලබාදීම 1.716 1.716 ළමයි - 1716  1716 -ළමයි ළමයි - 1716 

3 අවදානම් හා ආන්වතික පවුේවල දරුවන්ව සඳහා වැඩසටහන්ව ක්රියාත්මක කිරීම 
 

ීදි දරු සුභ  ාධන වැඩ ටහන් 

ක්රියාත්මක කිරීම 

0.307 0.103 වැඩ ටහන් -     

1 

වැඩ ටහන් -

1 

ළමයි - 20   

අවදානම් දරුවන්  ඳහා 

ආරක්ෂණ  ැලසුම්  ක ේ කිරීම 

5.615 2.046 ආරක්ෂණ 

 ැලසුම් -180 

ආරක්ෂණ  

 ැලසුම් - 116 

ළමයි - 225  

4 ප්රජා මූලික ළමා රකෂණ ක්රියාවලිය ශකතිමත් කිරීම 
 

ජාතික, දි ේත්රික්, ප්රාසේශීය හා 

ග්රාමීය ළමා  ංවර්ධන කමිටු 

වැඩ ටහන ශක්තිමත් කිරීම 

0.359 0.359 කමිටු - 145  කමිටු 145  නිලධාරීන් 

4730  

ළමා සක්න්ීය ආපදා 

කළමණාකරණ වැඩ ටහන් 

පැවැත්ීම 

0.190 0.090 වැඩ ටහන්  - 5  වැඩ ටහන් 3  ළමයි 150  

මාධය හා ප්රකාශන 0.042 0.042 දි ේත්රික්ක - 10  දි ේත්රික්ක 10 - ළමයි 250  

සලෝක ළමා දිනය  ැමරීම 0.282 0.010 වැඩ ටහන්  - 

25  

වැඩ ටහන් 3  ළමයි  හ 

වැඩිහිටියන්  

325  

ළමා අයිතිවාසිකම් ප්රවර්ධන 

වැඩ ටහන් ඒකාබේධ 

ප්රසේශයක් තුළ ක්රියාත්මක 

කිරීම 

0.058 0.058 වැඩ ටහන් - 17  වැඩ ටහන් -

17  

ප්රජාව -15000  

උප එකතුව 23.295 11.546 
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අනු 

අංකය 

වයාපෘති ක්රියාකාරකම් මූලය 

ඉලකක 

(රු.මි.) 

මූලය 

ප්රගතිය 

(රු.මි.) 

යභෞතික 

ඉලකක 

යභෞතික 

ප්රගතිය 

ප්රතිලාභීන්ව 

සංඛ්යාව/ 

සහභාගී වූ 

සංඛ්යාව 

5 අර්ථාන්වවිත ළමා සහභාගීත්වය ශකතිමත් කිරීයම් වැඩසටහන්ව ක්රියාත්මක කිරීම 

 තිර ර  ංවර්ධන අරමුණු 

පිළිබඳ ළමා  භා දරුවන්  ඳහා 

පුහුණු වැඩ ටහන් ක්රියාත්මක 

කිරීම 

0.217 0.217 වැඩ ටහන් - 1 වැඩ ටහන් -

1 

ළමයි හා 

නිලධාරීන් 60  

දි ේත්රික් හා ප්රාසේශීය ළමා  භා 

වැඩ ටහන් ක්රියාත්මක කිරීම 

0.777 0.000 වැඩ ටහන්  -

351  

- - 

6 විකේප රැකවරණය 

 ළමා නිවා  යටිතල පහසුකම් 

වර්ධනය (පරත්ත ජාතික පුහුණු 

හා  උපසේශන මධය ේථානයද 

ඇතුළුව ) 

2.933 2.153 ළමා නිවා  -5 ළමා නිවා  -3 ළමයි - 65 

ළමා නිවා ග්ත දරුවන්සේ 

කු ලතා  ංවර්ධන වැඩ ටහන් 

ක්රියාත්මක කිරීම 

1.137 0.538 ළමයි - 34  ළමයි - 35  ළමයි - 35  

හඳුනාග්ත් ළමයින් නැවත 

 මාජ ග්ත කිරීම 

0.736 0.348 ළමයි -15 ළමයි -34 ළමයි -34 

ළමා නිවා  අීක්ෂණය 2.007 0.908 ළමා නිවා  - 6 ළමා නිවා  - 

3 

ළමයි-75 

ජාතික, පළාත් හා දි ේත්රික් 

මේටමින් ප්රග්ති  මාසලෝචනය 

කිරීම 

1.213 0.313 රැ ේීම් - 185  101 - රැ ේීම් නිලධාරීන් -

312  

කාර්ය ාධන වාර්තා සපාත 

මුරණය කිරීම 

0.250 0.000 සපාත්  - 450   - - 

ළමා නිවා  පිළිබඳ දීප වයාප්තත 

 මීක්ෂණය පැවැත්ීම 

2.008 1.508 ළමා නිවා  - 

405  

- ළමයි - 13055  

උප එකතුව 11.278 5.985 
  

 

මුළු එකතුව 34.573 17.531    

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

ජාතික ළමා ආරකෂක අධිකාරිය 

දැකම 

ළමුන්  ඳහා ළමා හිතකාමී  හ සුරක්ිත පරි රයක් සග්ාඩනැගීම. 

 

යමයහවර 

ළමුන් සියලු ආකාරසේ අපසයෝජනයන්සග්න් නිදහ ේ බව තහවුරු කිරීම. 

 

ප රධාන කාර්යභාරය 

1998 අංක 50 දරණ ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරි පනතට අනුව ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියට 

පුළුල් කාර්යභාරයක් පැවරී ඇත. එම කාර්යභාරය පහත  ඳහන් කර ඇත. 

• ළමා අපසයෝජන වැළැක්ීම  හ එවැනි අපසයෝජනවලට සග්ාදුරු වූ ළමුන් ආරක්ෂා කිරීම හා 

ඔවුන්ට ප රතිකාර කිරීම පිළිබඳ ජාතික ප රතිපත්තියක්   ක ේ කිරීසමහි ලා රජයට උපසද ේ දීම. 

• ළමා අපසයෝජන වැළැක්ීම  ඳහා ග්ත යුතු ක රියාමාර්ග් පිළිබඳව රජයට උපසද ේ දීම.  

එවැනි අපසයෝජනවලට සග්ාදුරුවූවන් ආරක්ෂා කිරීම  ඳහා ග්ත යුතු ක රියාමාර්ග් පිළිබඳව රජයට 

උපසද ේ දීම. 

• අපසයෝජනවලින් ආරක්ෂා කරනු ලැබීමට ළමුන්  තු අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ  හ ළමා අපසයෝජන 

වැළැක්ීසම් ක රම පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම. 

• ළමා අපසයෝජන වැළැක්ීසම් කාර්යය  ඳහා  හ එවැනි අපසයෝජනවලට සග්ාදුරුවූවන් ආරක්ෂා 

කිරීම  හ ඔවුන්සේ අයිීන් රැකග්ැනීම  ඳහා අවශය සියලු ක රියාමාර්ග් ග්ැනීම  හ උචිත 

අව ේථාවලදී එම කාර්යය  ඳහා අදාළ අමාතයාංශවල, පළාත්  භාවල, පළාත් පාලන ආයතනවල, 

දි ේත්රික් හා ප්රාසේශීය සල්කම්වරුන්සේ  හ රජසේ හා සපෞේග්ලික අංශසේ  ංවිධානවල උපසද ේ 

විමසීම. 

• ළමා අපසයෝජන වැළැක්ීම  ඳහා වූ ජාතික ප රතිපත්තිය ඵලදායී සල  ක රියාත්මක කිරීම  ඳහා 

අවශය නීතිමය, පරිපාලනමය සහෝ සවනත්  ංසශෝධන නිර්සේශ කිරීම. 

• සියලු ආකාර ළමා අපසයෝජනවලට අදාළ නීති ක රියාත්මක කිරීම නියාමනය කිරීම. 

• ළමා අපසයෝජන  හා  ම්බන්ධ සියලු විමර්ශන හා අපරාධ නඩු කටයුතුවල ප රග්තිය නියාමනය 

කිරීම. 

•  න්නේධ ග්ැටුම්වල බලපෑම්වලට පාත ර වූ ළමයින්  ම්බන්ධව මානුිකව  ැලකිල්ලට ග්ත යුතු 

කරුණු පිළිබඳව සයාමුීම  ඳහා ක රියාමාර්ග් නිර්සේශ කිරීම හා ඔවුන්සේ මානසික හා ශාරීරික 
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සුභසිේධිය  ඳහා පියවර ග්ැනීම ඇතුළුව එවැනි ළමුන්සේ ආරක්ෂාව  හ ඔවුන්  මාජයට නැවත 

ඇතුළු කර ග්ැනීම. 

• අපරාධ පිළිබඳ විමර්ශනවලට  හ අපරාධ නඩු කටයුතුවලට  ම්බන්ධ ළමයින්සේ ආරක්ෂාව හා 

රැකවරණය  ඳහා, අවශය අව ේථාවලදී උචිත පියවර ග්ැනීම. 

• ළමා අපසයෝජන පිළිබඳව මහජන පැමිණිලි භාර ග්ැනීම  හ අවශය අව ේථාවලදි ඒ පැමිණිලි නිසි 

බලධාරින් සවත සයාමු කිරීම. 

• ළමා අපසයෝජනවලට එසරහිව කරනු ලබන දැඩි වයාපාර  ම්බන්ීකරණය  ම්බන්ධසයන් 

පළාත්   භාවලට, පළාත් පාලන ආයතනවලට හා රාජය සනාවන  ංවිධානවලට උපසද ේ දීම හා 

 හය ීම.  

• ළමා අපසයෝජන  ම්බන්ධව ජාතික දත්ත පදනමක්  ක ේ කිරීම  හ එය පවත්වාසග්න යාම. 

• අදාළ අමාතයාංශ හා සවනත් ආයතනයන්සේ උපසද ේ විම ා ළමුන්  ඳහා ළමා රැකවරණ ස ේවා 

 පයන සියලු ආග්මික හා පුණය ආයතන අීක්ෂණය කිරීම හා ඒ පිළිබඳව නියාමනය කිරීම. 

• ළමා අපසයෝජන  හ ළමයින් ආරක්ෂා කිරීම හා  ම්බන්ධ පර්සේෂණ පැවැත්ීම, ප රවර්ධනය 

කිරීම හා  ම්බන්ීකරණය කිරීම. 

• ළමයින්සේ සුරක්ිතභාවය  හ ළමුන්සේ අයීීන් ආරක්ෂා කිරීම  ම්බන්ධසයන් ජනතාවට 

සතාරතුරු  ැපයීම  හ අධයාපනය ලබාදීම. 

• ළමා අපසයෝජනවලට ඇති ඉඩ ප ර ේථා අවම කිරීම පිණි ,  ංචාරක කටයුතු හා  ම්බන්ධ සියලු 

අංශ  මඟ  ංවාදසයහි සයදීම. 

• ළමා අපසයෝජන පිළිබඳ වැඩමුළු,  ම්මන්ත්රණ  හ  ාකච්ඡා  ංවිධානය කිරීම  හ ඒ  ඳහා 

පහසුකම්  ැපයීම. 

• සියලු ආකාර ළමා අපසයෝජන අනාවරණය කර ග්ැනීම හා වැළැක්ීම හා  ම්බන්ධසයන් විසේශ 

රජයන්  හ අන්තර් ජාතික  ංවිධාන  මඟ  ම්බන්ීකරණසයන් කටයුතු කිරීම  හ සතාරතුරු 

හුවමාරු කර ග්ැනීම. 
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2020 වසයර් ජාතික ළමා ආරකෂක අධිකාරියේ සංවිධාන වුහය 
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 භාපති අධයක්ෂ මණ්ඩලය 
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2020 ව සර් දී ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය  ක්රියාකාරී  ැලසුම් 3 ක් යටසත්  ක්රියාත්මක සේ. 

ජාතික  ංවර්ධන ක්රියාකාරී  ැලැ ේම (රුපියල් මිලියන 38.000), 1929 පැය 24 පුරා ක්රියාත්මක 

ළමා දුරකථන ස ේවයට අදාළ ක්රියාකාරි  ැලැ ේම (රුපියල් මිලියන7.650)  හ ළමුන්  ඳහා වන 

 මාජ ආරක්ෂණ ක්රියාකාරි  ැලැ ේම (රුපියල් මිලියන 1.410 ) ව ශසයන් මුලය ප්රතිපාදන 2020 

ව ර  ඳහා සවන් කර ඇත. 

ක්රියාත්මක කරන ප රධාන සංවර්ධන වැඩසටහන්ව - 2020 

01. ළමා ආරකෂාව පිළිබඳ ජාතික ප්රතිපත්තිය  

 

ළමා ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික ප රතිපත්තිය  ක ේ කර අව න් කරන ලදී. සම්  ඳහා2019.10.29වන 

දින  අමාතය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබුණි. ළමා ආරක්ෂණ ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කිරීම  ඳහා ප ේ 

අවුරුදු ක්රියාකාරී  ැලැ ේමක්  ක ේ කිරීම  ඳහා අදාළ අමාතයාංශ මඟ  ාකච්ඡා කිරීම ආරම්භ කර 

ඇත. 2020 ව සර් මුල් මා  09 තුළ අධිකරණ, කම්කරු, ජනමාධය  හ ආරක්ෂක අමාතයාංශ  මඟ 

රැ ේීම් 04 ක් පැවැත්වුණි. 

 

 

 

 

 

 

02. ළමා දිවා සුරැකුම් මධයසේථාන සඳහා වන ජාතික ප්රතිපත්තිය සැකසීම 

ජාතික ළමා දිවා සුරැකුම් ප්රතිපත්තිසේ සකටුම්පතක්  ක ේ කර අව න් කර ඇත. සමම සකටුම්පත 

 මාසලෝචනය  කිරීම  ඳහා විසශේෂඥ කමිටුවක් පත් කර ග්න්නා ලදී. එම විසශේෂඥ කමිටුව විසින් 

සමම ප්රතිපත්තිය නැවත  ක ේ කිරීමට ීරණය කර තිසේ. ඒ අනුව එම කාර්යය සිදු කරමින් පවී. 

03. අතහැර දැමූ ළදරුවන්ව පිළිබඳ අධයයනය 

ශ්රි ලංකාසේ විවිධ සහේතු මත එසමන්ම විවිධ  ේථානවල අතහැර යන අලුත උපන් බිළිඳුන්සේ 

ආරක්ෂාව  හ යහපැවැත්ම  ම්බන්ධසයන් කටයුතු කිරීමට ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය 

ීරණය කර ඇත. ඒ අනුව සමම ළමුන්සේ සුදුසු ඉදිරි රැකවරණය / භාරකාරත්වය  ල ා සදන 

සතක් සමම බිළිඳුන් භාර ග්ැනීම  ඳහා පළාත් 09 ට කවුළු  ේථාපිත කිරීමට නියමිතසේ. සමම කවුළු 

ප්රධාන සරෝහල්වල  ේථාපිත කිරීමට බලාසපාසරාත්තුසේ. සමම කර්තවය ක්රමවත් සල   හ 

 ැලසුම්ග්තව ක්රියාත්මක කිරීමට පූර්වසයන් ඒ පිළිබඳ දත්ත ඒකරාශී කරසග්න විධිමත් 

අධයයනයක් සිදු කිරීමට අවශය මූලික කටයුතු සිදු කර ඇත. 
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04. පාසේ ළමා ආරකෂක කමිටු දැනුවත් කිරීයම් ජාතික වැඩසටහන 

ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය විසින් සිදු කරන ලද ප රධාන වැඩ ටහනක් සල  පා ල් ළමා 

ආරක්ෂක කමිටු පිහිටුීම හැඳින්විය හැකිය. 2020 ව සර් මුල් මා  09 තුළ ශිෂය දැනුවත් කිරීසම් 

වැඩ ටහන් 203,සදමාපියන් දැනුවත් කිරීසම් වැඩ ටහන් 81 ක්  හ ගුරුවරු දැනුවත් කිරීසම් 

වැඩ ටහන් 131 ක් සිදු කර ඇත.එසමන්ම පා ල් තුළ ළමා ආරක්ෂක පුවරු  ේථාපිත කිරීම  ඳහා 

අධයාපන අමාතයංශය  මඟ  ාකච්ඡාකර ආරම්භ කරන ලදී. 

 

 

 

 

 

 

05. පාසේ ළමා ආරකෂණ කමිටුවල අධීකෂණ වැඩසටහන 

 ෑම පා ලකම පා ල් ළමා ආරක්ෂක කමිටු පිහිටුීම  ම්බන්ධසයන් වන 2011/17 අධයාපන 

චක්රසල්ඛ්ය බලාත්මක කිරීම සවනුසවන් පා ල් විසින් ග්නු ලබන ක්රියාමාර්ග්  ම්බන්ධසයන් 

විධිමත් අීක්ෂණයක් සිදු කිරීමත්, ඒ  ඳහා පා ල් මේටසම් සිට ජාතික තලය දක්වා අධයාපන 

අමාතයාංශය විසින් විධිමත් නියාමනයක් සිදු කිරීමට අදාලව අධයාපන සදපාර්තසම්න්තුවට 

සයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම. 2020 මුල් මා  09 තුළ සමම අීක්ෂණය සිදු කිරීම  ඳහා අවශය කටයුතු 

සිදු කර තිසේ. මාර්ග්ග්ත ප්රශේනාවලිය  ක ේ කර අව න් කර ඇත. ජාතික ළමා ආරක්ෂක 

අධිකාරිසේ දි ේත්රික් නිලධාරීන්  හ දි ේත්රික් අධයාපන නිලධාරීන්  මග් සමය ක්රියාත්මක කිරීම 

 ඳහා  ම්බන්ීකරණ කටයුතු අව න් කරන ලදි. 

 06. අනිවාර්ය අධයාපන කමිටුවල අධීකෂණ වැඩසටහන 

ශ්රී ලංකාසේ පා ල් ළමුන්සේ අනිවාර්ය අධයාපනයට ඇති අයිීන් සුරක්ිත කිරිසම් අරමුණින් 

පා ල් තුළ පිහිටුවා ඇති “පා ල් කමිටු” අීක්ෂණය කිරීමට ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය 

 ැලසුම් කර ඇත. එහිදී පා ල් කමිටු අීක්ෂණය කිරීමට  හ එම කමිටු අවම ප්රමිීන් අනුව 

සග්ාඩනැංීම  ඳහා අධයාපන අමාතයාංශය සවත  හය ලබාදිම සිදු කරයි. 2020 මුල් මා  09 තුළ 

සමම අීක්ෂණය සිදු කිරීම  ඳහා අවශය කටයුතු සිදු කර තිසේ. මාර්ග්ග්ත ප්රශේනාවලිය  ක ේ කර 

අව න් කර ඇත. ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිසේ දි ේත්රික් නිලධාරීන්  හ දි ේත්රික් අධයාපන 

නිලධාරීන්  මග් සමය ක්රියාත්මක කිරීම  ඳහා  ම්බන්ීකරණ කටයුතු අව න් කරන ලදි. 

07. ළමා සංවර්ධන මධයසේථාන අධීකෂණ වැඩසටහන 

ළමුන්සේ සුරක්ිත බව ඇති කිරීම  ඳහා පිහිටුවා ඇති ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය වර්තමානය 

වන විට විවිධ ක රියාමාර්ග් ඔ ේස ේ යමින් එම අරමුණ ඉටු කරමින් සිටී. 1998 අංක 50 දරණ ජාතික 
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ළමා ආරක්ෂක අධිකාරි පනසත් (14 ග්) වග්න්තියට අනුව ළමුන්  ඳහා ළමා රැකවරණ ස ේවා 

 පයන සියලූ ආග්මික හා පුණය ආයතන (ළමා  ංවර්ධන මධය ේථාන) අීක්ෂණය කිරීම හා 

නියාමනය කිරීම ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය සවත පවරා ඇත. ඒ අනුව ළමා  ංවර්ධන 

මධය ේථාන අීක්ෂණය සිදු කරයි. සමම අීක්ෂණය අව ානසේ  ෑම නිවා යක් ම ලබාග්න්නා 

ලකුණු පදනම් කර ග්නිමින් කාණ්ඩග්ත කිරීසම් ක්රමයක් භාවිතා කරනු ලබයි. එම කාණ්ඩග්ත 

කිරීසම් ඉහළට යාම  ඳහා ග්ත යුතු අවම සුදුසුකම්  ම්බන්ධසයන් අවසබෝධය ලබා දීම සිදුකරයි. 

සම්  ම්බන්ධසයන් ආණ්ඩුව විසින් යම්කිසි පියවරක් ග්තයුතු නම් ඒ  ම්බන්ධසයන් උපසද ේ 

ලබාදීමටද සමම අීක්ෂණසේ ප්රතිඵල භාවිතා කරනුලබයි. ළමා  ංවර්ධන මධය ේථාන  ම්බන්ධ 

අවම ප්රමිීන්  ක ේ කර අව න් කර ඇත. 2020 වර්ෂසේ මුල් මා  09 තුළ ODK මෘදුකාංග්ය මඟින් 

ළමා  ංවර්ධන මධය ේථාන 310 ක අීක්ෂණය අව න්කර ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

08.විකේප රැකවරණ ක්රමයක යලස ඥාතීන්වට හා පවුයේ විශේවාසවන්වතයයකු යවත භාර යදන 

(Fit Person) වින්වදිත ළමුන්වයේ රැකවරණය සම්බන්වධයයන්ව විධිමත් අධීකෂණ ක්රමයේදයක සකසේ 

කිරීම. 

සදමාපිය භාරකරුසවකුට එසරහිව ළමා අපසයෝජන සචෝදනා එල්ලවන අව ේථාවක එම 

අපසයෝජනයට සග්ාදුරුවූ ළමයා තවදුරටත් එම සදමාපිය භාරකරු සවත රැඳීම සවනුවට ළමයා 

විකල්ප රැකවරණයක රැඳීම සිදු සකසර්. ළමයාසේ  මීප ඥාතිසයකු සහෝ පවුසල් 

විශේවා වන්තසයකු ළමයාට විකල්ප රැකවරණයක්  ැපයීමට සුදුසු අසයකු ස ේ  ලකා අධිකරණය 

මගින් සමසල  ළමයින් ඔවුන් සවත භාර දීම් සිදුසකසර්. සමසල  ළමයින්සේ රැකවරණය 

තාවකාලිකව  පයන තැනැත්තන්සග්න් එම ළමයින්සේ මූලික අවශයතා  පුරාලීම් සිදු සනාීසමන් 

 හ අධයාපන  ම්බන්ධ ග්ැටළු සහේතුසවන් එම ළමයින් දුෂේකරතාවයන්ට පත්වන අව ේථා පිළිබඳව 

ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය සවත වාර්තාසේ. සමම සහේතු මූලික සකාටසග්න අදාළ ළමයින් 

 මාජග්තවිසම්දී විවිධ ග්ැටළු සග්ාඩනැගී තිසේ. එබැවින් අදාල ළමුන්සේ සුරක්ිත බව සග්ාඩනැගීම 

සවනුසවන් සමම ළමයින්  ම්බන්ධසයන් විධිමත් අීක්ෂණ ක්රමසේදයක් ඉදිරිපත් කිරීමට ජාතික 

ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය ක්රියා කරයි. 2020 මුල් මා  09 තුළ අධික්ෂණය සිදු කිරීමට අදාළ 

මාර්ග්ග්ත ප්රශේනවලියODK මෘදුකාංග්ය භාවිතා කරමින්  ම්පූර්ණ කර තිසේ. සම්  ම්බන්ධසයන් 
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පරිවා  සකාම ාරි ේ  හ පළාත් පරිවා  සකාම ාරි ේවරුන්  මඟ  ම්බන්ීකරණ කටයුතු අව න් 

කර ඇත. සමහි අවම ප්රමිීන්  ක ේ කර අව න් කර ඇත. 
 

 09. දිවා සුරැකුම් මධයසේථානවල අධීකෂණ වැඩසටහනක පැවැත්ීම 

ශ්රි ලංකාසේ ළමා රැකවරණ ස ේවා  පයන ආයතන අතර ළමා දිවා සුරැකුම් මධය ේථාන සුවිසශේි 

 ේථානයක් හිමිකර ග්නියි. එබැවින් ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය ළමා දිවා සුරැකුම් මධය ේථාන 

අීක්ෂණය කිරීම ආරම්භ කරන ලදි. සමම අධික්ෂනය අව ානසේදී  ෑම මධය ේථානයක්ම 

ලබාග්න්නා ලකුණු පදනම් කර ග්නිමින් කාණ්ඩග්ත කිරීසම් ක්රමයක් භාවිතා කරනු ලබයි. එම 

කාණ්ඩග්ත කිරීසම් ඉහළට යාම  ඳහා ග්ත යුතු අවම සුදුසුකම්  ම්බන්ධසයන් අවසබෝධය ලබා 

දීම සිදුකරයි. සම්  ම්බන්ධසයන් ආණ්ඩුව විසින් යම්කිසි පියවරක් ග්තයුතු නම් ඒ  ම්බන්ධසයන් 

උපසද ේ ලබාදීමටද සමම අීක්ෂණසේ ප්රතිඵල භාවිතා කරනු ලබයි.  සමහි අවම ප්රමිීන්  ක ේ 

කර අව න් කර ඇත.ODK මෘදුකාංග්ය භාවිතා කරමින් ප්රශේනාවලිය  ක ේ කර අව න්ය.සමය සිදු 

කිරීම  ඳහා අවශය  ම්බන්ීකරණ කටයුතු සිදු කර ඇත. 

 

10. මුේ ළමා විය සංවර්ධන මධයසේථාන අධීකෂණය පිළිබඳ ජාතික වැඩසටහන 

ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය විසින් මුල් ළමාවිය  ංවර්ධන මධය ේථාන අීක්ෂණ ක්රියාවලිය 

අදියර සදකක් ඔ ේස ේ සිදු කිරීමට  ැලසුම් කර ඇත. අදියර අංක 01 යටසත් අදාළ කාර්යය ජාතික 

ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිසේ ප්රාසේශීය ළමා  ආරක්ෂක නිලධාරි විසින් අීක්ෂණය සිදු කිරීමත්, 

අදියර අංක 02 යටසත් නම් කළ නිලධාරී කණ්ඩායමක් විසින් අීක්ෂණය සිදු කරයි. සම්  ඳහා 

අවශය  ම්බන්ීකරණ කටයුතු අව න් කර තිසේ. 2020 මුල් මා  09 තුළ අීක්ෂණය සිදු කිරීමට 

අදාල මාර්ග්ග්ත ප්රශේණවලිය  ම්පූර්ණ කර තිසේ. අවම ප්රමිීන්  ක ේ කර අව න් කර ඇත. 

බදුල්ල  හ සමාණරාග්ල දි ේත්රික්කයන්වල මුල් ළමා විය  ංවර්ධනය විෂය භාර (සපර පා ල්) 

අධයාපන අධයක්ෂවරුන් සම්  ම්බන්ධසයන් දැනුවත් කර ඇත. ODK මෘදුකාංග්ය භාවිතා කරමින් 

ප්රශේනාවලිය  ක ේ කර අව න්ය. 
 

11. රජයේ භාර ගැනීයම් නිවාස සඳහා දැනුවත් කිරීයම් ජාතික වැඩසටහන (ළමා ආරකෂණ 

යසේවකයින්ව) 

රජය මගින් පවත්වාසග්න යන භාර ග්ැනීසම් නිවා  තුළ ස ේවය කරනු ලබන ස ේවකයන් දැනුවත් 

කිරීම සිදු කරයි. සමම දැනුවත් කිරීම තුළින් භාර ග්ැනීසම් නිවා වල ළමුන්සේ යහපැවැත්ම හා 

සුරක්ිතතාවය  ම්බන්ධසයන් දැනුම, කු ලතා  හ ආකල්ප  ංවර්ධනය සිදු කරයි. අවම ප්රමිීන් 

 ක ේ කර අව න් කර ඇත. ODK මෘදුකාංග්ය භාවිතා කරමින් ප්රශේනාවලිය  ක ේ කර අව න්ය. 

සමම වැඩ ටහන්  ැලසුම් කර ඇත. 
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12. ළමා සංවර්ධන මධයසේථාන (ළමා රකෂණ යසේවකයින්ව සහ ළමුන්ව) සඳහා දැනුවත් කිරීයම් 

ජාතික වැඩසටහන 

ළමා  ංවර්ධන මධය ේථානවල රැකවරණය ලබන ළමුන්සේ යහපැවැත්ම හා සුරක්ිතතාවය 

 ම්බන්ධසයන් ළමා ආරක්ෂණ ස ේවකයින්සේ , දැනුම, කු ලතා  හ ආකල්ප  ංවර්ධනය සිදු 

කිරීම  ඳහා සමම වැඩ ටහන් ක්රියාත්මක කරයි. එසමන්ම සමහි රැකවරණය ලබන ළමුන් ළමා 

ආරක්ෂාව  ම්බන්ධසයන් දැනුවත් කිරීසම් වැඩ ටහන් ද ක්රියාත්මක කරයි. සමම වැඩ ටහන් 

 ැලසුම් කර තිසේ. 
 

13. රජයේ රැඳවුම් නිවාස (ළමාරකෂණ යසේවකයින්ව සහ ළමුන්ව) සඳහා දැනුවත් කිරීයම් ජාතික 

වැඩසටහන 

සමම වැඩ ටහන පවත්වනු ලබන්සන් රජය මගින් පවත්වාසග්න යන රැඳවුම් නිවා  තුළය. සමහිදී 

රැකවරණය ලබන ළමුන්ට ළමා ආරක්ෂාව  ම්බන්ධසයන් දැනුවත් කිරීසම් වැඩ ටහන් පැවැත්ීම 

සිදු කරයි. රැඳවුම් නිවා  තුළ ජීවත්වන ළමුන්සේ යහපැවැත්ම හා සුරක්ිතතාවය  ම්බන්ධසයන් 

ළමා ආරක්ෂණ ස ේවකයින්සේ , දැනුම, කු ලතා  හ ආකල්ප  ංවර්ධනය සිදු කිරීම  ඳහා සමම 

වැඩ ටහන් ක්රියාත්මක කරයි. සමම වැඩ ටහන්  ැලසුම් කර තිසේ. 
 

14. දිවා සුරැකුම් මධයසේථාන (ළමා ආරකෂණ යසේවකයින්ව) සඳහා දැනුවත් කිරීයම් ජාතික 

වැඩසටහන 

දිවා සුරැකුම් මධය ේථාන ස ේවසේ නියුතු කාර්යමණ්ඩලය  ඳහා සමම දැනුවත් කිරීසම් වැඩ ටහන් 

ක්රියාත්මක කරයි. දිවාසුරැකුම් මධය ේථාන තුළ රැකවරණය ලබන  ළමුන්සේ යහපැවැත්ම හා 

සුරක්ිතතාවය  ම්බන්ධසයන් ළමා ආරක්ෂණ ස ේවකයින්සේ , දැනුම, කු ලතා  හ ආකල්ප 

 ංවර්ධනය කිරීම සමමගින් සිදු කරයි. සමම මධය ේථානය තුළ ළමා හිතකාමී පරි රයක් ඇති 

කිරීමට සමම වැඩ ටහන දායක සේ. වැඩ ටහන්  ඳහා  ම්බන්ීකරණ කටයුතු අව න් කර ඇත. 

15. වතු ප්රජාව දැනුවත් කිරීයම් ජාතික වැඩසටහන 

වැවිලි ක්සෂේත්රය ආශ්රිත ළමුන්  හ ප්රජාවසේ ආරක්ෂාව  හ ප්රජාවසේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීසම් 

දිගුකාලීන වැඩ ටහනක් දියත් කිරීමට  ැලසුම් කර ඇත. එය අදියර 04 ක් ඔ ේස ේ ක්රියාත්මක 

කිරීමට නියමිතසේ. සම් කාර්යය  ැලසුම් කර අව න් කර ඇත.  
 

16. යපාලිසේ නිලධාරීන්ව දැනුවත් කිරීයම් ජාතික වැඩසටහන 

ශ්රී ලංකාසේ පවතින  ෑම සපාලි ේ අභයා  විදයාලයකම පුහුණුව ලබන  ෑම පුහුණුලාභිසයකුම 

ළමුන්ට එසරහිව සිදුවන විවිධාකාරසේ අපසයෝජන වළක්වා ග්ැනීමත්, අපසයෝජනයට සග්ාදුරුවූ 

ළමුන් ආරක්ෂා කිරීමටත්  හ ඊට බලපාන සහේතු නිවාරණය කිරීමටත් අවශය දැනුම, කු ලතා  හ 

ආකල්ප සග්ාඩනඟා ග්ැනීමට සමය උපසයෝගී කර ග්නියි.බදුල්ල  හ සමාණරාග්ල දි ේත්රික්කවල 

වැඩ ටහන් අව න් කර ඇත. 



67 
 

 

 17. රජයේ භාර ගැනීයම් නිවාස අධීකෂණ වැඩසටහන 

රජසේ භාර ග්ැනීසම් නිවා  අීක්ෂණය කිරීමට ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය විසින්  ැලසුම් 

කර ඇත. සමමගින් රජසේ භාර ග්ැනීසම් නිවා වල පවතින තත්ත්වයන් තක්ස ේරු කිරීමටත්, එම 

තක්ස ේරුව නිවා  භාරකරුවන් සවත දැන්ීම මඟින් එහි රැකවරණය ලබන  ෑම බිළිසදකුසේම 

ආරක්ෂාව, රැකවරණය  හ  ංවර්ධනය දියුණු කිරීම  ඳහා උපසයෝගී කර ග්ැනීමයි. අවම ප්රමිීන් 

 ක ේ කර අව න් කර ඇත. ODK මෘදුකාංග්යභාවිතා කරමින් ප්රශේනාවලිය  ක ේ කර අව න්ය.සම් 

 ම්බන්ධසයන් ක්රියාත්මක ීම  ඳහා  ැලසුම්  ක ේ කර අව න්කර ඇත. 
 

 18. රජයේ රැඳවුම් නිවාස අධීකෂණ වැඩසටහන 

රජසේ රැඳවුම් නිවා  අීක්ෂණය කිරීමට ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය විසින්  ැලසුම් කර ඇත. 

ඒ අනුව විෂය කරුණු කිහිපයක් යටසත් අදාළ රැඳවුම් නිවා  තුළ ළමුන් සියලු අපචාර  හ 

අපසයාජන වලින් ආරක්ෂා කිරීම, ස ෞඛ්ය පහසුකම්  ැලසීම,පවතින අවම ප්රමිීන් යනාදිය 

 ම්බන්ධසයන් තක්ස ේරු කිරීමත්, අවදානම් තත්ත්වයන් පවීනම් කඩිනමින් පියවර ග්ැනීම  ඳහා 

අදාළ පාර්ශව දැනුවත් කිරීමට සමම අීක්ෂණය උපසයෝගී කර ග්ැනීමට නියමිතය.  

රැඳවුම් නිවා  ලබාග්න්නා ලකුණු පදනම් කර ග්නිමින් කාණ්ඩග්ත කිරීසම් ක්රමයක් භාවිතා කරනු 

ලබයි. එම කාණ්ඩග්ත කිරීසම් ඉහළට යාම  ඳහා ග්ත යුතු අවම සුදුසුකම්  ම්බන්ධසයන් 

අවසබෝධය ලබා දීම සිදුකරයි. සම්  ම්බන්ධසයන් රජය විසින් යම්කිසි පියවරක් ග්තයුතු නම් ඒ 

 ම්බන්ධසයන් උපසද ේ ලබාදීමටද සමම අීක්ෂණසේ ප්රතිඵල භාවිතා කරනු ලබයි. අවම ප්රමිීන් 

 ක ේ කර අව න් කර ඇත. ODK මෘදුකාංග්ය භාවිතා කරමින් ප්රශේනාවලිය  ක ේ කර අව න්ය. 

සම්  ම්බන්ධසයන් ක්රියාත්මක ීම  ඳහා  ැලසුම්  ක ේ කර අව න්කර ඇත.  
 

 19. රජයේ සහතික කළ පාසේවල අධීකෂණ වැඩසටහන 

රජසේ  හතික කළ පා ල් අීක්ෂණය කිරීමට ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය විසින්  ැලසුම් 

කර ඇත.  හතික කළ පා ල්වල පවතින තත්ත්වයන් තක්ස ේරු කිරීමටත්, එම තක්ස ේරුව අදාළ 

පා ල් භාරකරුවන් සවත දැන්ීම මගින් එහි රැකවරණය ලබන  ෑම ළමයකුසේම ආරක්ෂාව, 

රැකවරණය  හ  ංවර්ධනය දියුණු කිරීම  ඳහා එය ඉවහල් කර ග්ැනීමටත්, ළමා අපචාරවලට 

 ම්බන්ධවූවන් ආරක්ෂා කිරීම,  ඔවුන්සේ අයිීන් රැක ග්ැනීම  හ පුනරුත්ථාපනය  ඳහා අවශය 

සියලු ක්රියාමාර්ග් ග්ැනීම  ම්බන්ධසයන් ීරණ ග්ැනීමට සමමඟින් හැකිසේ. අවම ප්රමිීන්  ක ේ 

කර අව න් කර ඇත. ODK මෘදුකාංග්ය භාවිතා කරමින් ප්රශේනාවලිය  ක ේ කර අව න්ය. සමම 

වැඩ ටහන ක්රියාත්මක කිරීම  ඳහා  ැලසුම් කර ඇත. 
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20. ළමා ආරකෂාව පිළිබඳ ජාතික අධයාපන විදයාපීඨ ගුරු සසුන්ව හා අධයාපන කාර්ය මණ්ඩල 

සාමාජිකයින්ව දැනුවත් කිරීයම් ජාතික වැඩසටහන 

ළමා ආරක්ෂාව පිළිබඳව ජාතික අධයාපන විදයාපීඨ ගුරු සිසුන් හා අධයාපන කාර්ය මණ්ඩල 

 ාමාජිකයන් දැනුවත් කිරීසම් වැඩ ටහන් පවත්වනු ලබයි. යාපනය, මාතර, මහනුවර  හ ශ්රී පාද 

යන විදයාපීඨයන්හි දැනුවත් කිරීසම් වැඩ ටහන් පැවැත්ීම  ඳහා  ම්බන්ීකරණ කටයුතු අව න් 

කරතිසේ. (යාපනය විදයාපීඨය නිසරෝධායන මධය ේථානයක් සල  භාවිත කරයි.) 
 

21. යසෞඛ්ය අංශයේ වෘත්තිකයන්ව සහ කාර්ය මණ්ඩලය දැනුවත් කිරීයම් ජාතික වැඩසටහන 

ළමා ආරක්ෂාව  ම්බන්ධසයන් ස ෞඛ්ය ක්සෂේත රයට අදාළ වෘත්තිකයන් දැනුවත් කිරීම සමම 

වැඩ ටහන මගින් සිදු කරයි. රත්නපුර, හම්බන්සතාට, මාතර, කළුතර, මාතසල්, කෑග්ල්ල, ග්ම්පහ, 

මන්නාරම, කුරුණෑග්ල, සමාණරාග්ල, සපාසළාන්නරුව  හ බදුල්ල යන දි ේත්රික්කයන්හි සමම 

වැඩ ටහන පැවැත්ීම  ඳහා  ම්බන්ීකරණ කටයුතු අව න් කර ඇත.  
 

22. ප්රාථමික අංශයේ විෂය නිර්යේශයට ඇතුළත් ළමා ආරකෂණ ක්රම පුහුණු කිරීම. 

සමමඟින් පා ල් වයස ේ පසුවන  ෑම ළමසයකුම සියලු ආකාරසේ අපසයෝජනයන්සග්න් ආරක්ෂා 

කිරීම,  ංවර්ධනය කිරීම  හ  ෘජු සපෞරුෂයක්  හිත ළමා පිරි ක් බිහි කිරීම  ඳහා පා ල් 

විෂයමාලාවට ළමා ආරක්ෂාව පිළිබඳ කරුණු ඇතුළත් කිරීම සිදු කරයි. සම්  ම්බන්ධසයන් 

අධයාපන අමාතයාංශය  මඟ  ාකච්ජාවක් පවත්වන ලදී. සමම පුහුණුව  ඳහා සයාදාග්නු ලබන 

සමවලම්  ඳහා ස සනේ අනුමැතිය ලබා ග්ැනීමට ජාතික අධයාපන ආයතනය සවත සයාමු කර 

ඇත. 
 

23. සුනාමි පනත යටයත් ළමුන්ව සඳහා අධයාපනික සහය ලබාදීම 

2004 වර්ෂසේ දිවයිනට බලපවත්වන ලද සුනාමි වය නසයන් වින්දිතභාවයට පත් සතෝරා ග්ත් 

ළමුන් සවනුසවන්  ේවකීය අධයාපනික ආධාර වශසයන් මාසිකව රු. 5000.00 ක මුදලක් ඔවුන් 

සවත ලබාදීම සිදු කරයි.  ෑම ම කම අධයාපන ආධාර වශසයන් ළමුන් 37 සදසනකු  ඳහා 

ප්රතිපාදන ලබාදී ඇත. 
 

24. වින්වදිත / ආන්වතික හා අවදානමට ලකවූ දරුවන්ව සඳහා අධයාපනික සහ යවනත් අදාල සහාය 

ලබාදීම 

ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය සවත පැමිණිලි අංකයක්  හිතව වාර්තා වන පැමිණිලිවල  ඳහන් 

අධයාපන ආධාර  ඳහා නිර්සේශිත, වින්දිත, ආන්තික  හ අනාරක්ිතභාවයට පත්වන ළමුන්  ඳහා 

අධයාපන ආධාර ලබාදීම මූලික කාර්යයසේ. ළමුන් 2020ක්   ඳහා රු. මිලියන 1.757 ක මුදල් 

ප්රමාණයක් දි ේත්රික්ක  ඳහා සයාමු කර ඇත.  
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25. මානසක යසෞඛ්ය යගාඩනැගීම සඳහා සහය ලබාදීම 

ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිසේ මසනෝ මාජීය අංශය සවත ස ේවය ලබා ග්ැනීම  ඳහා 

පැමිසණන ළමුන්   හ මසනෝ  මාජීය  හයන් අසප්තක්ෂා කරන ළමුන්  ඳහා අවශය පහසුකම් 

 ැපයීම සිදු කරයි.  මසනෝ මාජීය ඒකකයට ස ේවාවන් ලබා ග්ැනීම  ඳහා පැමිසණන ළමුන්  හ 

ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය සවත ීඩිසයෝ  ාක්ි පටිග්ත කිරීම  ඳහා පැමිණි ළමුන්   ඳහා ද 

සම් යටසත් පා ල් උපකරණ කේටල ලබාදී ඇත. ළමුන්  ඳහා උපසේශනය ලබාදීම, ීඩිසයෝ 

 ාක්ි පටිග්ත කිරීම  ඳහා ළමුන් සූදානම් කිරීම  හ මසනෝ මාජීය මැදිහත් කරණය ලබාදීම සිදු 

කරයි. 2020 මුල් මා  09 තුළ ළමුන් 53 ක්  ඳහා  හාය ලබා දී ඇත. 
 

26. පාසේ උපයේශන ගුරුවරුන්ව සඳහා මයනෝසමාජීය පුහුණුව 

ළමා ආරක්ෂාව  ම්බන්ධසයන් පා ල් උපසේශන ගුරුවරුන්  ඳහා මසනෝ මාජීය දැනුවත් කිරීම 

සමමඟින් සිදු කරයි. ළමා ආරක්ෂාවට අදාලව ළමයින් සවත මසනෝ මාජීය  හසයෝග්ය ලබාදීම හා 

උපසේශනය ලබාදීම  ම්බන්ධසයන් පා ල් උපසේශන ගුරුවරුන්සේ දැනුම, ආකල්ප, කු ලතා 

වර්ධනය කිරීම සමතුළින් සිදු කරයි. සමම වැඩ ටහන් අදාල අංශ  මග්  ම්බන්ීකරණය අව න් 

කර ඇත. (සකෝවිඩි 19 ව ංග්තය සහේතුසවන් පා ල් තාවකාලිකව ව ා දැමීම සහේතුසවන් 

වැඩ ටහන ක්රියාත්මක කිරීමට සනාහැකි විය.) 
 

27. දිරිය වැඩසටහන (වින්වදිත, ආන්වතික හා අනාරකෂිත දරුවන්ව සඳහා වන මයනෝසමාජීය සහාය 

ලබාදීම) 

වින්දිත, ආන්තික හා අනාරක්ිත ළමුන්  ඳහා මසනෝ මාජීය  හය ලබා දීම තුළින් එම දරුවන් 

 හ ඔවුන්සේ පවුල්  විබල ග්ැන්ීම සමම වැඩ ටහනින් සිදු කරයි.ප්රාසේශීය මේටමින් ළමුන් 2290 

ක්  ඳහා මසනෝ මාජීය  හයන්  හ අවශය  ම්බන්ීකරණ කටයුතු සිදු කරමින් පවතියි.  
 

28. යවරළබඩ ප්රයේශයේ මයනෝසමාජීය මැදිහත්ීම 

සවරළබඩ කලාපය ආශ රතිව ජීවත් වන ළමුන්සේ ආරක්ෂාව සවනුසවන් ක රියාත්මක කළ 

වැඩ ටහනකි. සමම වැඩ ටහන  ඳහා  ම්බන්ීකරණ කටයුතු අව න් කර ඇත.  
 

29. ධනාත්මක ශිකෂණය පිළිබඳ පාසේ ගුරුවරුන්ව සඳහා පුහුණුව 

ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය ධනාත්මක ශික්ෂණය  ම්බන්ධසයන් ප රාථමික ගුරුවරුන් පුහුණු 

කිරීසම් වැඩ ටහනක් ක්රියාත්මක කරයි. වැඩ ටහන්  ම්බන්ීකරණය  ඳහා අවශය ප්රාථමික දත්ත 

රැ ේකර අව න් කර ඇත. 
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30. ළමා රැඳවුම් නිවාස සහ සහතික කළ පාසේවල ළමයින්ව සහ කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා 

මයනෝසමාජීය පුහුණුව 

රැඳවුම් නිවා   හ  හතික කළ පා ල්වල ළමයින්  හ කාර්ය මණ්ඩලය  ඳහා මසනෝ මාජීය 

පුහුණුව ලබාදීම  ඳහා සමම වැඩ ටහන ක්රියාත්මක කරයි. සම්  ම්බන්ධසයන්  ම්බන්ීකරණ 

කටයුතු අව න් කර ඇත. 
 

31. ශ්රී ලංකායේ ළමා සංවර්ධන මධයසේථාන (ළමා නිවාස) ආයතන සඳහා මාර්යගෝපයේශ සහ ප්රමිති 

සංග්රහය 

ශ රී ලංකාව තුළ ළමා  ංවර්ධන මධය ේථානයන්හි ජීවත්වන ළමුන්සේ උපරිම යහපත සවනුසවන් 

කටයුතු කිරීම අතිශයින්ම වැදග්ත් සේ. ඒ  ඳහා ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය විසින් ශ රි ලංකාසේ 

ළමා රැකවරණ මධය ේථාන  ඳහා මාර්සග්ෝපසේශ  හ ප රමිති  ංග් රහසේ සකටුම්පත  ක ේ  කර 

අව න්ය. 
 

32. ප්රදර්ශන සහ ජංගම යසේවා පැවැත්ීම 

ශ රී ලංකාසේ විවිධ ආයතන විසින් අධයාපනික ප රදර්ශන  ංවිධානය කරනු ලබයි. එම ආයතන මගින් 

ලැසබන ඉල්ලීම් වලට අනුව ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිසේ කාර්යභාරය  ම්බන්ධසයන් 

දැනුවත් කිරීසම් අධයාපනික ප රදර්ශන කුටි පැවැත්ීමට කටයුතු කරයි. 2020.02.22 වන දින “සපාදු 

ජන  රණී” ජංග්ම ප්රදර්ශනය ඇඹිලිපිටිසේදී පවත්වන ලදී. 
 

33. ීඩියයෝ සාකෂි පටිගත කිරීම 

ළමා අපසයෝජන සහේතුසවන් වින්දිතයන් බවට පත්වන ළමයින්සේ  ාක්ි ීඩිසයෝ පටිග්ත  කිරීම 

 ඳහා ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය තුළ විසශේෂ ඒකකයක් ක්රියාත්මක සේ.  1999 අංක 32 දරණ 

 ාක්ි (විසශේෂ විධිවිධාන) පනත ප රකාරව අපසයෝජනයට සග්ාදුරු ී ඇති ළමසයකුසේ  ාක්ිය 

ීඩිසයෝ පටිග්තකර එය අධිකරණය සවත ඉදිරිපත් කිරීම සමමගින් සිදු කළ හැකිය. 2020 ව සර් 

මුල් මා  09 තුළ ීඩිසයෝ  ාක්ි පටිග්ත කිරීම් 80 ක් සිදු කරන ලදී. 
 

34. සයිබර් නිරීකෂණ , පරීකෂණ සහ යමයහයුම් 

අන්තර්ජාලය හරහා කරනු ලබන ළමා හිං න, ලිංගික අපසයෝජනවලට සපාළඹවා ග්ැනීම් ආදී ශ්රී 

ලංකාසේ ළමුන්ට එල්ලී ඇති තර්ජනයන්වලට එසරහිව ක්රියාත්මක ීම  ඳහා ජාතික ළමා 

ආරක්ෂක අධිකාරිය අන්තර්ජාල ළමා අපසයෝජන හා හිං න මැඩලීම  ඳහා විසශේෂ  යිබර් අපරාධ 

විමර්ශන ඒකකයක් පවත්වාසග්න යනු ලබයි. 2020 මුල් මා  09 තුළ අන්තර්ජාල අපරාධ  ම්බන්ධ 

සිේධි 60 ක් විමර්ශනය කර ඇත. 
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35. 1929 ළමා දුරකථන යසේවය 

ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය පනත ප රකාරව  “ළමා අපසයෝජනය පිළිබඳ මහජන පැමිණිලි භාර 

ග්ැනීම  හ අවශය අව ේථාවල දී ඒ පැමිණිලි නිසි බලධාරින් සවත සයාමු කිරීම” යන්න වඩාත් 

ඵලදායී  හ කාර්යක්ෂමව කිරීම  ඳහා 1929 ශ රී ලංකා ළමා දුරකථන ස ේවය 2010 ජූලි 22 වන දින 

ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරී පරිශ රය තුළ  ේථාපිත කරන ලදී. ග්ා ේතු අයකිරීමකින් සතාරව පැය 

24 පුරා ක රයිාත්මකයි. 2020 ව සර් මුල් මා  09 තුළ  සමම දුරකථන අංකයට පැමිණිලි 6282 ලැබී 

ඇත. 

36. විදුත් සහ මුද්රිත මාධය වැඩසටහන 

ශ රි ලංකාව තුළ ළමා ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට අදාල සතාරතුරු ජන මාධය ආයතන හා 

 ම්බන්ීකරණය සවමින් ප රජාව අතරට රැසග්න යාමට ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය කටයුතු 

කරයි. ඒ  ඳහා විදුත් සමන්ම මුද්රිත මාධයසේ  හය ලබා ග්ැනීසම් ළමා ආරක්ෂාවට අදාළ ප රවෘත්ති 

නිසේදන ජනමාධය සවත නිකුත් කිරීම හා විෂය කරුණුවලට අදාලව ප රවෘත්ති  ාකච්ඡා පැවැත්ීම 

සිදු කරයි.  

2020 ව සර් මුල් මා  09 තුළ ළමා ආරක්ෂාව  ඳහා ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිසේ වර්තමාන 

ග්රු  භාපතිතුමන් මහාචාර්ය මුදිත විදානපතිරණ මහතා විසින් ළමා ආරක්ෂාව  ම්බන්ධසයන් 

ජනමාධය වැඩ ටහන්  ඳහා  ම්පත් දායකත්වය ලබා සදන ලදී. 

• චැනල් අයි රූපවාහිනී නාලිකාව - “රයි ේ ඇන්ඩ් ෂයින්”වැඩ ටහන 

• සදරණ රූපවාහිනී නාලිකාව - “ඇය” වැඩ ටහන 

• සදරණ රූපවාහිනී නාලිකාව - “Big Focus” වැඩ ටහන 

• සවබිනා ( මාජ මාධය) ළමා ආරක්ෂාව  ම්බන්ධසයන් දැනුවත් කිරීසම් වැඩ ටහන් 02 ක්  

• ජාතික රූපවාහිනී නාලිකාව - “සකාවිඩ් 19  හ අසප්ත ළමයි” වැඩ ටහන  හ නුග්ස වන 

වැඩ ටහන 

• සිර  රූපවාහිනී නාලිකාව - නිවු ේ ෆ ේේ 

• ශ්රි ලංකා ගුවන් විදුලි  ං ේථාව -  ේසක්ේ සනෝම්ද හාර්ේ වැඩ ටහන 

•  ේවර්ණවාහිනී රූපවාහිනී නාලිකාව - ලයිේ ඇේ 8 

• ටී.එන්.එල් රූපවාහිනී නාලිකාව - සලෝක ළමා දින වැඩ ටහන් 

ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිසේ නිලධාරීන් විසින් ප්රාසේශිය ගුවන්විදුලි ස ේවා මඟින් “ළමා 

ආරක්ෂාව පිළිබඳ” වැඩ ටහන් ක්රියාත්මක කරන ලදී. 
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37. ළමා ආරකෂාව පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම උයදසා වාර්තා වැඩසටහන්ව සහ යකටි ීඩියයෝ පට 

නිෂේපාදනයකිරීම 

ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිසේ සතාරතුරු  හ මාධය ඒකකය මඟින් ප්රථම වරට සමම කාර්යය 

සිදු කරන ලදී. සමම නිෂේපාදන ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිසේ මානව  ම්පත් හා තාක්ෂණය 

සයාදාසග්න සිදු කරන ලදී. 

• “අමල් බිස ායි මමයි” වාර්තා වැඩ ටහන 

• “සපාතයි මමයි” වාර්තා වැඩ ටහන 

• ළමා ශ්රමිකත්වය පිළිබඳ සකටි ීඩිසයෝ පටය 

• ළමා ලිංගික අපසයෝජනය  හ නීතිය පිළිබඳ සකටි ීඩිසයෝ පටය 

• අපි දරුවන්ට දැසනන්න ආදරය කරමු මසනෝ  මාජයීය මැදිහත්කරණය පිළිබඳ  සකටි ීඩිසයෝ 

පටය 

 

38. නීතිමය කර්තවයයන්ව 

අපසයෝජනයට සග්ාදුරු වූ ළමුන් ආරක්ෂා කිරීම, ඔවුන්සේ අයිීන් සුරක්ිත කිරීම  ඳහා 

ක්රියාමාර්ග් ග්ැනීම, ළමා අපසයෝජන පිටුදැකීම  ඳහා වූ නීතිමය සහෝ පරිපාලනමය සහෝ සවනත් 

 ංසශෝධන නිර්සේශ කිරීම, නීති උපසද ේ ලබා දීම  හ ළමා අපසයෝජන  ම්බන්ධ සියළු විමර්ශන 

හා අපරාධ නඩු කටයුතුවල ප රග්තිය නියාමනය කිරීම හා ඊට අදාළව අධිකරණසයහි සපනී සිටීම 

යනා දී කාර්යයන් නීති අංශය මගින් ඉටු කරනු ලබයි. අධිකාරි පනතට අමතරව පහත පනත්වලට 

අදාලව ද කටයුතු කරයි.   

▪ 2006 අංක 16 දරණ සුනාමි විසශේෂ විධිවිධාන පනත 

▪ 2005 අංක 34 දරණ ග්ෘහ ේථ ප රචණ්ඩ ක්රියා වැළැක්ීසම් පනත 

ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිසේ ක රයිාත්මක නීති අංශය2020 ව සර් මුල් මා  09 තුළ අධිකරණ 

කටයුතු 08 සිදු කර ඇත. 
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39. වියශේෂ යපාලිසේ විමර්ශන 

ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියට 1929 ශ රී ලංකා ළමා දුරකථන ස ේවය ඔ ේස ේ හා සවනත් ක රම 

මගින් මහජනතාවසග්න් ලැසබන ළමා අපසයෝජන පිළිබඳ පැමිණිලි කඩිනමින් විමර්ෂනය කර 

නීතිය  ක රියාත්මක කිරීම  ඳහා ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිසේ විසශේෂ සපාලි ේ විමර්ශන ඒකකය 

කටයුතු කරමින් සිටියි. ඒ  ඳහා 24 පැය පුරාවට ම ක රියාත්මක වන නිලධාරීන් 34 කසග්න්  ැදුම්ලත් 

කණ්ඩායමක් සයාදවා ඇත. අධිකරණ කටයුතු 582 සිදු කර ඇත. විමර්ෂණ 43 ක් සිදු කර ඇත. 

40. ඉයලකයරානික සහ මුද්රණ ද්රවය (යපෝසේටර්, පත්රිකා, යපාත් පිංච) 

ළමා අපසයෝජනය වළක්වා ග්ැනීම  ඳහා විවිධ සත්මාවන් උපසයෝගී කර ග්නිමින් අත්පත රිකා, 

සපෝ ේටර්, සපාත්  හ  ඟරා වැනි මුද්රිත ප රකාශන  ක ේ කිරීම. සම් යටසත් සිදු සකසර්. 2020 මුල් 

ම  09 තුළ  

• “සහාඳ  ේපර්ශය  හ නරක  ේපර්ශය” පිළිබඳ සපෝ ේටර් 15,500 ක් හා  

• පා ල් ළමුන්  ඳහා ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිසේ කාර්යභාරය  හ 1929 ළමා දුරකථන 

ස ේවය  ම්බන්ධසයන් දැනුවත් කිරීසම් ෆයිල් කවර මුරණය කරන ලදි. 

 

 

 

 

 

 

 

41. ජාතික ළමා ආරකෂක අධිකාරියේ යවබ් අඩවිය 

ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිසේ නිල සවේ අඩවිය www.childprotection.gov. සවේ අඩවි 

 ංවර්ධනය කිරීම සිදුසේ. නිල සවේ අඩවිය යාවත්කාලීන කිරීම සිදු කර ඇත. නව සවේ අඩවියක් 

 ක ේ කිරීම AFFNO හි  හාය ඇතිව ආරම්භ කර ඇත. 

42. දින සැමරුම් 

සලෝක ළමා දින ජාතික උත් වය “අසප්ත රට - අසප්ත දෑතින්” යන සත්මාව යටසත්  “අසප්තග්ම” 

පරිශ්රසේදී ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික ජනරජසේ ග්රු අග්රාමාතය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාසේ 

ප්රධානත්වසයන් පැවැත්විය. එහිදී ළමා ආරක්ෂාව  ම්බන්ධසයන් පා ල් ළමයින්, ගුරුවරුන්  හ 

ප්රජාව දැනුවත් කිරීසම් ප්රදර්ශනයක් ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය විසින් පවත්වන ලදි. 
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එස ේම ඔක්සතෝබර් 11 දිනට සයසදන ග්ැහැණු ළමයාසේ ජාතයන්තර දිනයට  මග්ාමීව 

වැඩ ටහන් 25ක් සිදු කිරීමට දි ේත්රික්ක 25  ඳහා රු.මිලියන 0.500ක ප්රතිපාදන මුදල් සයාමු කරන 

ලදී. 

 

43. මාසක දිසේත්රික ප්රගති සමායලෝචන රැසේීම් 

සමම රැ ේීම්  ෑම ම කම දි ේත රික් නිලධාරීන් විසින් එම දි ේත රික්කය තුළම සිදු කරයි. දි ේත රික් 

නිලධාරින්  හ දි ේත රික් මසනෝ මාජීය නිලධාරීන් විසින් සියළුම ප රාසේශීය ළමා ආරක්ෂක 

නිලධාරීන්  මග් සමම රැ ේී ම පවත්වයි. 2020 ව සර් මුල් මා  09 තුළ ප්රග්ති  මාසලෝචන රැ ේීම් 

80 ක් පවත්වා ඇත. හතරවන කාර්තුව  ඳහා සමම රැ ේීම් පැවැත්ීම  ඳහා රු. මිලියන 0.281ක 

මුදල්  දි ේත්රික්කයන් සවත සයාමු කර ඇත. 
 

44. දිසේත්රික නිලධාරීන්ව සඳහා කාර්තුමය ප්රගති සමායලෝචන රැසේීම් 

සමම රැ ේීම් කාර්තුවකට 01 බැගින් සියලුම දි ේත රික් ළමා ආරක්ෂක නිලධරීන්  හ සියලුම දි ේත රික් 

මසනෝ මාජීය නිලධාරීන් ප රධාන කාර්යාලයට කැඳවා සිදු කරයි. 2020 ව සර් මුල් මා  09 තුළ 

වැඩ ටහන් 01 පවත්වා ඇත. 
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ක්රියාත්මක කරන ලද සංවර්ධන වැඩසටහන්වහි 2020-09-30 දිනට ප්රගතිය 
 

අනු 

අංකය 
වයාපෘතිය/කාර්යය මුලය 

ඉලකකය 
(රු.මි) 

මූලය 

ප්රගතිය 

(රු.මි) 

යභෞතික 

ඉලකකය 
යභෞතික ප්රගතිය 

1 

1.1.1 ළමා ආරක්ෂාව 
පිළිබඳ ජාතික 
ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක 
කිරීම 

0.050 0.000 රැ ේීම් 02  

ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික 
ප්රතිපත්තිය පිළිබඳ ප ේඅවුරුදු 
ක්රියාකාරී  ැලසුම්  ංවර්ධනය 
පිළිබඳ අධිකරණ අමාතයාංශය, 
කම්කරු අමාතයාංශය, මාධය 
අමාතයාංශය  හ ආරක්ෂක 
අමාතයංශය  මඟ රැ ේීම් 04 ක් 
පවත්වන ලදී. 

2 

1.1.2 ළමා ආරක්ෂාව 
පිළිබඳ ජාතික 
ප්රතිපත්තිය මුරණය 
කිරීම 

0.500 0.000 සපාත් 2000  
ප්ර ම්පාදන කටයුතු සිදුසවමින් 
පවී 

3 
1.1.3 ළමා ආරක්ෂණ 
ප්රතිපත්තිය පිළිබඳ 
නිලධාරී පුහුණුව 

0.400 0.000 පුහුණු 02   

සමම වැඩ ටහන අසේල් 02 
(සිංහල මාධයය)  හඅසේල් 03 
(සදමළ මාධයය) පැවැත්ීමට 
 ැලසුම් කරන ලදී. සකාවිඩ් 19 
තත්වය නි ා තාවකාලිකව 
වැඩ ටහන කල් දමා ඇත. නැවත 
සනාවැම්බර් ම  සිදු කිරීමට 
 ැලසුම් කරඇත. 

4 
1.1.4 ජාතික ළමා දිවා 
සුරැකුම් ප්රතිපත්තිය 

0.200 0.028 
එක් 

සකටුම්පත් 
ප්රතිපත්තියක් 

සකටුම්පත  මාසලෝචනය කිරීම 
 ඳහා වන විසශේෂඥ කමිටු රැ ේී ම 
පවත්වන ලදී. ප්රතිපත්තිය නැවත 
 ැකසීමට ීරණය කරන ලදී. 

5 
1.1.5 සිග්මසනහි 
සයසදන ළමුන් පිළිබඳ 
පර්සේෂණය 

0.100 0.000 1 පර්සේෂණ 
2021 වර්ෂසේ සිදු කිරීමට 
නියමිතය 

6 
1.1.6 අතහැර දැමූ 
ළදරුවන් පිළිබඳ 
අධයයනය 

0.500 0.000 1 පර්සේෂණ 
පර්සේෂණයට අවශය මූලික 
කටයුතු සිදුකර ඇත. ක්සෂේත්ර 
අධයනය සිදුකිරීමට ඇත. 

7 

2.1.1 පා ල්වල නව 
පා ල් ළමා ආරක්ෂක 
කමිටු (SCPC) 
පිහිටුීම 

1.020 0.000 
පා ල් ළමා 
ආරක්ෂක 
කමිටු 200 ක් 

පා ල් ළමා ආරක්ෂක කමිටු ශිෂය 
දැනුවත් කිරිසම් වැඩ ටහන් 203 
ක්පවත්වා ඇත.පා ල් ළමා 
ආරක්ෂක කමිටු සදමේපිය දැනුවත් 
කිරිසම් වැඩ ටහන් 81 ක් පවත්වා 
ඇත. පා ල් ළමා ආරක්ෂක කමිටු 
ගුරුවරු දැනුවත් කිරිසම් 
වැඩ ටහන් 131 ක් පවත්වා ඇත. 

 උප එකතුව 2.770 0.028   

 

 

 

 

 



76 
 

අනු 

අංකය 
වයාපෘතිය/ කාර්යය මුලය 

ඉලකකය 
(රු.මි) 

මූලය 

ප්රගතිය 

(රු.මි) 

යභෞතික 

ඉලකකය 
යභෞතික ප්රගතිය 

8 

2.1.2 ළමා ආරක්ෂණ 
කමිටු අීක්ෂණය කිරීම 
 ඳහා අීක්ෂණ 
යාන්ත්රණයක්  ක ේ කිරීම 

0.200 0.000 
යාන්ත්රණ 

01  

මාර්ග්ග්ත ප්රශේනාවලිය 
 ම්පූර්ණයි. දි ේත්රික් නිලධාරීන්, 
දි ේත්රික් අධයාපන නිලධාරීන් හා 
 ම්බන්ීකරණ කටයුතු අව න්. 
අවම ප්රමිීන්  ක ේ කර ඇත. 
පා ල් වැසීම නි ා තාවකාලීකව 
අීක්ෂන වැඩ ටහන් කල් දමා 
ඇත. බදුල්ල, සමාණරාග්ල 
අධයාපන අධයක්ෂක වරුන් 
දැනුවත් කර ඇත. 

9 
  2.1.3 පා ල් ළමා 
ආරක්ෂණකමිටුවල 
අීක්ෂණ වැඩ ටහන 

0.300 0.000 
පා ල් 
1000  

10 
  2.1.4 අනිවාර්ය 
අධයාපනකමිටුවල 
අීක්ෂණ වැඩ ටහන 

0.700 0.000 
වැඩ ටහ
න් 25  

11 
 2.1.5 ළමා  ංවර්ධන 
මධය ේථාන අීක්ෂණ 
වැඩ ටහන 

0.200 0.006 

ළමා 
 ංවර්ධන 
මධය ේථා
න 350  

ODK මෘදුකාංග්ය යටසත් ළමා 
 ංවර්ධන මධය ේථාන අීක්ෂණ 
310 යි. (ආග්මික හා පුණය ේථාන 
සල  ලියාපදිංචි ) 

12 

2.1.6  සුදුසු 
පුේග්ලයින්සේ භාරසේ 
සිටින ළමුන්සේ 
අීක්ෂණ වැඩ ටහන 

0.550 0.000 ළමුන්50  

මාර්ග්ග්ත ප්රශේනාවලිය 
 ම්පූර්ණයි. පරිවා  සකාම ාරි ේ 
 හ පළාත්පරිවා  
සකාම ාරි ේවරුන්  මඟ 
 ම්බන්ීකරණ කටයුතු 
අව න්.අදාල ළමුන් පිළිබද 
සතාරතුරු ලබා ග්ැනීමට 
අධිකරණ ස ේව ාා සකාමිෂන් 
 භාවට දන්වා ඇත. 

13 
2.1.7 දිවාසුරැකුම් 
මධය ේථානවල අීක්ෂණ 
වැඩ ටහනක් පැවැත්ීම 

0.500 0.000 

දිවා 
සුරැකුම් 
මධය ේථා

න 1000  

 ම්බන්ීකරණ කටයුතු 
අව න්.මාර්ග්ග්ත ප්රශේණාවලිය 
 ක ේ සකාට ඇත.අවම ප්රමිීන් 
 ක ේ සකාට ඇත. 

14 
 2.1.8 සපරපා ල්වල 
අීක්ෂණ වැඩ ටහනක් 
පැවැත්ීම 

0.500 0.000 

සපර 
පා ල් 

1000  

 ම්බන්ීකරණ කටයුතු අව න්. 
මාර්ග්ග්ත ප්රශේණාවලිය  ක ේ 
සකාට ඇත.අවම ප්රමිීන්  ක ේ 

සකාට ඇත.බදුල්ල, සමාණරාග්ල 
අධයාපන අධයක්ෂක වරුන් 
දැනුවත් කර ඇත. 

15 

2.1.9 රජසේ බාර 
ග්ැනීසම් නිවා   ඳහා 
දැනුවත් කිරීසම් 

වැඩ ටහන (09) (ළමා 
ආරක්ෂණ ස ේවකයින්) 

0.180 0.000 
වැඩ ටහ

න් 09  
වැඩ ටහන් ආරම්භ සකාට ඇත. 

 උප එකතුව 3.130 0.006   
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අනු 

අංකය 

වයාපෘතිය/ කාර්යය මුලය 

ඉලකකය 

(රු.මි) 

මූලය 

ප්රගතිය 

(රු.මි) 

යභෞතික 

ඉලකකය 

යභෞතික ප්රගතිය 

16 

2.1.10 ළමා  ංවර්ධන 

මධය ේථාන (ළමා 

ආරක්ෂණ ස ේවකයින් 

 හ ළමුන්) 

 ඳහාදැනුවත් කිරීසම් 

වැඩ ටහන් 

0.600 0.000 
වැඩ ටහන්

300  

 ැලසුම් කර අව න් .සකාවිඩ් 

19 තත්වය නි ා තාවකාලිකව 

වැඩ ටහන කල් දමා ඇත. 

17 

2.1.11 රුදවුම් නිවා  

(ළමා ආරක්ෂණ 

ස ේවකයින්  හ ළමුන්) 

 ඳහා දැනුවත්කිරීසම් 

වැඩ ටහන් 

0.060 0.000 
වැඩ ටහන්

06  

18 

2.1.12 දිවා සුරැකුම් 

මධය ේථාන (ළමා 

ආරක්ෂණ ස ේවකයින්) 

 ඳහා දැනුවත්කිරීසම් 

වැඩ ටහන් 

0.500 0.000 
වැඩ ටහන්

25  
 ම්බන්ීකරණ කටයුතු අව න් 

19 

 2.1.13 වතු 

(සදමාපියන්  හ ළමුන්) 

 ඳහා දැනුවත් කිරීසම් 

වැඩ ටහන් 

0.400 0.000 
වැඩ ටහන්

20  

 ැලසුම් කර අව න් .සකාවිඩ් 

19 තත්වය නි ාතාවකාලිකව 

වැඩ ටහන කල් දමා ඇත. 

20 

2.1.14 සපාලි ේ 

නිලධාරීන්  ඳහා පුහුණු 

වැඩ ටහන් 

1.250 0.032 
වැඩ ටහන්

25  

බදුල්ල, සමාණරාග්ල දි ේත්රික් 

වැඩ ටහන් සිදු සකාට 

අව න්.අසනකුත් දි ේත්රික්ක23 

 ඳහා වැඩ ටහසන් 

මාර්සග්ෝපසේශ  හ ප්රතිපාදන 

සයාමු සකාට ඇත. සකාවිඩ් 19 

තත්වය නි ා තාවකාලිකව 

වැඩ ටහන කල් දමා ඇත. 

21 

2.1.15 රජසේ 

භාරග්ැනීසම්ග්ැනීසම් 

අීක්ෂණ වැඩ ටහන 

(09) 

0.100 0.000 
වැඩ ටහන්

09  
අවමප්රමිීන්  ක ේ කරන ලදී 

22 

 2.1.16 රජසේ රැදවුම් 

නිවා  අීක්ෂණ 

වැඩ ටහන (06) 

0.001 0.000 
වැඩ ටහන්

09  

 ැලසුම් කර අව න් .සකාවිඩ් 

19 තත්වය නි ා තාවකාලිකව 

වැඩ ටහන කල් දමා ඇත. 
23 

2.1.17 රජසේ  හතික 

කළ පා ල්වල 

අීක්ෂණ වැඩ ටහන 

(06) 

0.001 0.000 
වැඩ ටහන්

06  

 උප එකතුව 2.912 0.032   
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අනු 

අංකය 

වයාපෘතිය/කාර්යය මුලය 

ඉලකකය 

(රු.මි) 

මූලය 

ප්රගතිය 

(රු.මි) 

යභෞතික 

ඉලකකය 

යභෞතික ප්රගතිය 

24 
3.1.1 අධයාපන අංශය 

 ඳහා දැනුවත් කිරීසම් 
වැඩ ටහන් 

0.900 0.000 
වැඩ ටහන්

04  

යාපනය, මාතර, මහනුවර, ශ්රීපාද 
විදයාපීඨ -මාර්සග්ෝපසේශ  හ 

ප්රතිපාදන සයාමු සකාට ඇත. 
යාපනය අධයාපන විදයාපීඨය 
සම් වන විට නිසරෝධායන 
මධය ේථානයක් බවට පත් 
සකාට ඇත. 

25 

3.1.2 ස ෞඛ්ය අංශසේ 

වෘත්තිකයන්  හ 

 ේසවච්ජා ස ේවකයන් , 
ස ෞඛ්යවවදය 
නිළධාරී කාර්ය 

මණ්ඩල, හා පශේචාත් 
වවදය උපාධි 
අසප්තක්ෂකයන්  ඳහා 
ළමා ආරක්ෂක පුහුණුව 
(මහජන ස ෞඛ්ය 
වින්නඹු මාතාවන්  හ 
සවනත්) 

0.550 0.000 

25 ස ෞඛ්ය 
වවදය 
නිලධාරීන් 
 ඳහා 

වැඩ ටහන්

25  හ 

පශේචාත් 
උපාධි 
වවදය 

ආයතනසේ
වවදයවරු
 ඳහා 

වැඩ ටහන්

01  

රත්නපුර, හම්බන්සතාට, මාතර, 

කළුතර, මාතසල්,කෑග්ල්ල, 

ග්ම්පහ, මන්නාරම, කුරුණග්ල, 

සමාණරග්ල, සපාසලාන්නාරුව, 
බදුල්ල ස ෞඛ්ය අංශ දැනුවත් 
කිරීසම් වැඩ ටහන්  ඳහා 

 ම්බන්ීකරණ කටයුතු අව න්. 
පශේචාත් වවදය උපාධි 
අසප්තක්ෂකයන්  ඳහා ළමා 
ආරක්ෂක පුහුණුව වැඩ ටහන 
පැවැත්විමට සුදානමින් සිටියද 

සකාවිඩ් 19 තත්වය නි ා 
තාවකාලිකව වැඩ ටහන කල් 
දමා ඇත. 

26 

3.13 ප්රාථමික අංශසේ 
විෂයනිර්සේශයට 
ඇතුළත් ළමා 
ආරක්ෂණ ක්රම පුහුණු 
කිරීම 

0.200 0.000 

වැඩ ටහන් 

10 ක් 
අදාල සමවලම්  ඳහා ස සනේ 
අනුමැතිය ලබාග්ැනීමට ජාතික 
අධයාපන ආයතනයසවත 
ඉදිරිපත් සකාට ඇත. 

27 
4.1.1 සුනාමි පනත 

යටසත් ළමුන්  ඳහා 
අධයාපනික  හාය 

1.800 1.122 

 
 
ළමුන්40  

 ෑම ම කම අධයාපන ආධාර 

 ඳහා ළමුන් 29 සදසනකුට 
ප්රතිපාදන ලබා දී ඇත. සුනාමි 
මාපිය කැපකරු 
රැකවරණමණ්ඩල වාර්ික 

රැ ේීම04 ක්පවත්වා ඇත. 

28 

4.1.2 වින්දිත / 
ආන්තික හා අවදානමට 
ලක් වූ දරුවන්  ඳහා 
අධයාපනික  
 හසවනත් අදාළ 
 හාය 

2.200 0.144 ළමුන්2000  

ළමුන් 2020  ඳහා රු.මිලියන 
1.757ක මුදල දි ේත්රික්  ඳහා 
සයාමු කර ඇත.  ම්බන්ීකරණ 

කටයුතු අව න්. 

29 
5.1.1 මානසික ස ෞඛ්ය 

 හාය 
0.500 0.213 ළමුන්50  ළමුන්53 

30 
5.1.2 පා ල් උපසේශන 

ගුරුවරුන්  ඳහා 
මසනෝ  මාජීය පුහුණුව 

0.650 0.000 
වැඩ ටහන්

01  

 ම්බන්ීකරණ කටයුතු අව න්. 

වැඩ ටහන ඔක්සතෝම්බර් 17 
වන දින ග්ාල්සල් දී පැවැත්සේ. 

31 

5.1.3 වින්දිත / 

ආන්තික හා අවදානමට 
ලක්විය හැකි ළමුන් 

 ඳහා “මසනෝ  මාජීය 

 හසයෝග්ය “දිරිය” 
වැඩ ටහන 

2.000 0.000 ළමුන් 2287   ම්බන්ීකරණ කටයුතු අව න් 

 උප එකතුව 8.800 1.479   
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අනු  
අංකය 

වයාපෘතිය/ කාර්යය මුලය 

ඉලකකය 
(රු.මි) 

මූලය 

ප්රගතිය 

(රු.මි) 

යභෞතික 

ඉලකකය 
යභෞතිකප්රගතිය 

32 
5.1.4 සවරළබඩ 
ප්රසේශසේ මසනෝ 
 මාජීය මැදිහත්ීම් 

0.200 0.000 
වැඩ ටහ

න් 02 
 ම්බන්ීකරණ කටයුතු අව න් 

33 

5.1.5 ධනාත්මක 
ශික්ෂණය පිළිබඳ පා ල් 
ගුරුවරුන්  ඳහා 
පුහුණුව 

0.750 0.000 
වැඩ ටහ

න්10  

වැඩ ටහන්  ම්බන්ීකරණය 
 ඳහා අවශය ප්රාථමික දත්ත 
එකතු කර අව න්. 

34 

5.1.6 හදිසි අව ේථා වලදී 
මසනෝ  මාජීය 
ප්රථමාධාර පිළිබඳ 
අත්සපාත (මුරණය) 

0.515 0.000 
වැඩ ටහ

න් 01  
ප්ර ම්පාදන කටයුතු සිදු කරමින් 
පවී. 

35 

5.1.7 මසනෝ මාජීය 
 හාය පිළිබඳ රිමාන්ඩ් 
නිවා   හ  හතිකලත් 
පා ල්වල ළමුන්  හ 
කාර්ය මණ්ඩලය  ඳහා 
පුහුණුව 

0.500 0.000 
වැඩ ටහ

න් 05  
 ම්බන්ීකරණ කටයුතු අව න් 

36 

 5.1.8  ශ්රී ලංකාසේ ළමා 
 ංවර්ධන මධය ේථාන  
(ළමා නිවා ) ආයතන 
 ඳහා මාර්සග්ෝපසේශ 
 හ ප්රමිති  ංග්හය 

0.300 0.000 
වැඩ ටහ

න්01  

අව ාන සකටුම්පත අදහ ේ  ඳහා 
 භාපතිතුමා සවත ඉදිරිපත් කර 
ඇත. 

37 
6.1.1 ප්රදර්ශන  හ 
ජංග්ම ස ේවා 

0.100 0.032 

ඉල්ලීම් 
ලැසබන 
පරිදි 

ඇඹිලිපිටිය දි ේත්රික්කසේ 

ප්රදර්ශන හා ජංග්ම ස ේවා 1 ක් 

 ම්පූර්ණ කිරීම 2020.02.22 - 

සපාදු ජන  රණි - 2020 

38 

7.1.1 නීතිය බලාත්මක 
කිරීම  හ අධිකරණ 
කටයුතු  ඳහා විසශේෂ 
සපාලි ේ විමර්ශන / 

2.000 1.675 සිේධි 150 

විසශේෂ සපාලි ේ විමර්ශන -43, 
සපාලි ේ අධිකරණ කටයුතු 582, 
නීති අංශය විසින් සිදු කරන ලද 

අධිකරණ කටයුතු 08 

39 

7.1.2 ීඩිසයෝ  ාක්ි 
පටිග්ත කිරීම්, 
සමසහයුම්  හ 
නඩත්තුව 

0.150 0.030 සිේධි 80 ීඩිසයෝ  ාක්ි පටිග්ත කිරීම් 80 

40 
  7.1.3  යිබර් 
නිරීක්ෂණ පරීක්ෂණ, 
සමසහයුම්  හ නඩත්තු 

0.150 0.002 

පැමිණිලි 
 හ 

නඩත්තුව 

200 

60 සිේධි 

41 
 7.1.4 1929 ළමා 
දුරකතන ස ේවය  හ 
නඩත්තුව 

0.300 0.030 

පැමිණිලි 
 හ 

නඩත්තුව 

8500 

6282  පැමිණිලි 

42 
 8.1.1 විදුත්හා මුද්රිත 
මාධය වැඩ ටහන 

0.300 0.122 
1 මාධය 
වයාපාර 

දරුවන්ට දැසනන්න ආදරය 

කරමු, සපාතයි මමයි  හ අමල් 
බිස ෝ ීඩිසයෝ ං ේකරණ 
කටයුතු අව න්. 

 උප එකතුව 5.265 1.891   
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අනුඅං

කය 
වයාපෘතිය/කාර්යය මුලය 

ඉලකකය 
(රු.මි) 

මූලය 

ප්රගතිය 

(රු.මි) 

යභෞතිකඉල

කකය 
යභෞතිකප්රගතිය 

43 

 8.1.2 ඉසලක්සරානික හා 
මුරණ රවය - සපෝ ේටර්, 

පත්රිකා, සපාත් පිංච  හ 
ආදිය. 

1.200 0.000 
සමවලම් 

4  

සහාද  ේපර්ෂය හා නරක  ේපර්ෂය 

පිළිබඳ සපෝ ටර් 15500, 
ආරක්ෂා වන්සන් සකස ේදැයි මම 

දනිමි සපෝ ේටර් 15500  මුරණය 
අව න්කර ඇත. ෆයිල් කවර 

10000 ක්මුරණය අව න් කර 

ඇත.   

44 

 8.1.3 නිල සවේ අඩවි 
වැඩි දියුණු කිරීම, 

නඩත්තු කිරීම, 
 ංවර්ධනයකිරීම 

0.450 0.003 නඩත්තු 

නව සවේ අඩවිය AFFNO හි 
 හාය ඇතිව යාවත්කාලීන 
කිරීසම් ක්රියාවලිය ආරම්භ 
සකාටඇත. 

45  8.1.4 දින  ැමරුම් 0.500 0.000 
 ැමරුම් 

01  

සලෝක ළමා දින ජාතික 
වැඩ ටහන  ම්බන්ීකරණ 
කටයුතු අව න්. ග්ැහැනු 
දරැවාසේ ජාතයන්තර දිනය 
 ැමරීම  ඳහා වැඩ ටහන් 25 
සිදුකිරීමට දි ේත්රික්ක 25  ඳහා 
රු.මිලියන 0.500ක මුදල් සයාමු 
කර ඇත. 

46 
 9.1.1 මාසික දි ේත්රික් 
ප්රග්ති  මාසලෝචන 
රැ ේීම් 

0.700 0.134 
වැඩ ටහ

න්200  

ප්රග්ති  මාසලෝචන රැ ේීම් 80 ක් 
පවත්වා ඇත. 4 වන කාර්තුසේ 
දි ේත්රික් නිලධාරීන්සේ මාසික 
ප්රග්ති රැ ේීම් පැවැත්ීම  ඳහා 
අත්තිකාරමක් සල  රු.මිලියන 
0.281ක මුදල් අදාල දි ේත්රික්ක 
සවත ලබා දීඅව න්කර  
ඇත.වාර්තා තවමත් ලැසබමින් 
පවී. 

47 
 9.1.2 දි ේත්රික්නිලධාරීන් 
 ඳහා කාර්තුමය ප්රග්ති 
රැ ේීම් 

0.300 0.072 
වැඩ ටහ

න්  02  

වැඩ ටහන් 01 ක් පවත්වා ඇත. 
අසනකුත් වැඩ ටහන  ැලසුම් 

කර අව න් .සකාවිඩ් 19 තත්වය 
නි ා තාවකාලිකව වැඩ ටහන 
කල් දමා ඇත. 

48 
 9.1.3 රැ ේීම්, වැඩමුළු, 

 ාකච්ඡා  හ ආදිය. 
0.200 0.009 රැ ේීම් 05  රැ ේීම් 04ක්  පවත්වා ඇත 

49 

 9.1.4 වාර්ික වාර්තා 
මුරණය කිරීම, ක්සෂේත්ර 

අීක්ෂණ සලාේ සපාත්, 

සවනත් ප්රකාශන, 
 ංයුක්ත තැටි  හ ආදිය. 

1.000 0.000 
සමවලම් 

03  

2016 වාර්ික වාර්තාව කැබිනේ 
අනුමැතිය  ඳහා සයාමු කර ඇත. 

2017 වාර්ික වාර්තාව ම්රරණය 

 ඳහා සයාමුකරඇත. 2018 
පරිවර්තන  ඳහා සයාමු කිරීමට 

නියමිතයි. 2019 පළමු සකටුම්පත 
අංශ ප්රධානීන් සවත සයාමුකර 
ඇත. 

50 

9.1.5 අීක්ෂණය, 
ඇග්යීම, වග්ීම  හ 
ඉසග්නීම  ඳහා ළමා 
ආරක්ෂාව පිළිබඳ 
තාක්ෂණික ධාරිතාව 

(MEAL) 

0.200 0.000 

වැඩ ටහ

න් 01 
 හරැ ේීම් 

සකාවිඩ් 19 තත්වය නි ා 
තාවකාලිකව වැඩ ටහන කල් 
දමා ඇත. 

 උප එකතුව 4.550 0.218   
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අනු 

අංකය 
වයාපෘතිය/කාර්යය මුලය 

ඉලකකය 
(රු.මි) 

මූලය 

ප්රගතිය 

(රු.මි) 

යභෞතිකඉල

කකය 
යභෞතිකප්රගතිය 

51 
  9.1.6 නියාමන හා 
ඇග්යීම් වැඩ ටහන් 

1.000 0.040 
වැඩ ටහ

න් 

වැඩ ටහන් 01 පවත්වා අව න් . 
දි ේත්රික් ඇග්යීම් වැඩ ටහන් 

සකාවිඩ් 19 තත්වය නි ා 
තාවකාලිකව වැඩ ටහන කල් 
දමා ඇත. 

52 
  10.1 ප්රාේ ධනවත්කම් 
පුනරුත්ථාපනය හා 
වැඩිදියුණු කිරීම 

3.400 2.419 - 
වත්කම් පුනරුත්ථාපනය හා 
වැඩිදියුණු කිරීසම් කටයුතු සිදු 
සකසරමින් පවී. 

53 
  10.2 වත්කම්අත්පත් 
කර ග්ැනීම 

5.473 1.020 - 
ප්ර ම්පාදන කටයුතු අඛ්ණ්ඩව සිදු 
සවමින් පවී. 

54 
  10.3 ධාරිතාවර්ධනය 
(සේශීය හා විසේශීය) 

0.700 0.042 - 

ධාරිතා  ංවර්ධනය  ඳහා 

මාර්ග් ේත පුහුණු 04 අව න්. 
මාර්ග් ේත පුහුණු අඛ්ණ්ඩව සිදු 
සවමින් පවී. 

 උප එකතුව 10.573 3.521   

  38.000 7.176 
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සීමාසහිත ශ්රී ලංකා ත්රියපෝෂ සමාගම 

හැදින්වීම  

ඇමරිකාසේ සකයාර් (CARE )  ංවිධානසේ ආධාර යටසත් 1973 වර්ෂසේ ත්රිසපෝෂ වැඩ ටහන ශ්රී 

ලංකාව තුල මුලින්ම ආරම්භ විය. ඇමරිකාසවන් නිමි ආහාරයක් වශසයන් ආනයනහ කර ශ්රී ලංකාසේ 

දී එය ඇසුරුම් සකාට සබදා හරින ලදී.  

 

1976 දී සකයාර් ආයතනසේ   මුලය අනුග්රහය  හිතව ස ෞඛ්ය  අමාතයංශය විසින් සමම වැඩ ටහන 

භාරග්නු ලැබිය. ඉන් පසු සමහි කලමනාකරිත්වය  දහා ලංකා දුම්සකාළ  මාග්ම සතෝරා ග්නු ලැබිය. 

ත්රිසපෝෂ  වැඩ ටසනහි අීක්ෂණය, තත්ත්ව පරීක්ෂාව ආදී කටයුතු ස ෞඛ්ය  අමාතයංශය විසින්ම කරන 

ලදී. සමස ේ සපෞේග්ලික  මාග්මක් යටසත් පාලනය වූ සමම ආයතනය 2007 අංක 07 දරන  මාග්ම් 

පනත යටසත්  හ ලියාපදිංචි අංක PB \3873 යටසත් 2010.09.17 දින සිට ශ්රී ලංකා ත්රිසපෝෂ ලිමිටඩ් 

නමින් පුර්ණ රාජය  මාග්මක් වශසයන් ස ෞඛ්ය  අමාතයංශය සවත පවරා ග්නු ලැබිය. 

 

ශ්රී ලංකා ත්රිසපෝෂ  මාග්ම අංක 505, සකාළඹ පාර, කපුවත්සත්, ජාඇල  යන  ේථානසේ පිහිටා ඇත.  

 

දැකම  

ශ්රී ලංසක්ය ප්රජාව මන්දසපෝෂණසයන් සතාර, නිසරෝගිමත්, ස ෞභාග්හමත්  හ අභිමානවත් ජාතියක් 

බවට පත් කිරීම.  

 

යමයහවර  

සියළු සපෝෂණ ගුණ  පිරි ත්රිසපෝෂ අතිසර්ඛ්  ආහාරය ස ෞඛ්යාරක්ිතව නිපදවා ඉලක්ක ග්ත ප්රතිලාභීන් 

සවත සනාමිසල් ලබාසදමින්  නිසරෝගීමත් ජනතාවක් බිහිකිරීසම් ජාතික සමසහවරට දායකීම  හ 

 ම ේථ ශ්රී ලාංසක්ය ප්රජාවසේ සපෝෂණ අවශයතාවය  පුරාලීම  දහා සපෝෂණීය අතිසර්ඛ් ආහාර 

සවළදසපාළට හදුන්වාදීමත්, එස ේම සමම සියළුම නිෂේපාදනයන්  දහා ප්රධාන අමුරවය  ැපයුම්කාරක 

සේශීය සග්ාවියා බලග්ැන්විමද අරමුණුසේ. 

  

 

 

 

. 



83 
 

ආයතනයේ මුලික කාර්යභාරය  

ශ්රී ලංකාසේ සපෝෂණ ඌනතාවය තුරන් කිරීම  දහා රජය විසින් සග්න යන වැඩපිළිසවළ යටසත්  

ස ෞඛ්ය අමාතයංශසේ අීක්ෂණය මත ප්රමුඛ් කාර්යභාරයක් ශ්රී ලංකා ත්රිසපෝෂ  මාග්ම විසින් ඉටු කරනු 

ලැසේ. සපෝෂණ අවශයතාවයන්සේන් සපසලන අඩුබර දරුවන්, සියළුම ග්ර්භනී  හ කිරිසදන මේවරුන් 

(දරුවාට මා  06 ක් ග්තවනතුරු) ඇතුළු ප්රතිලාභීන් සවත ත්රිසපෝෂ අතිසර්ක ආහාරය සනාමිලසේ නිකුත් 

කරනු ඇත. 

  

සමම ආයතනසයහි 2020.09.30 දින දක්වා වන ප්රග්තිය ස ෞඛ්යය අමාතයංශයීය කාර්ය ාධන 

වාර්තාසවහි දක්වා ඇත. 

 

2021 වර්ෂයේ ක්රියාත්මක කිරීමට නියමිත ප්රධාන වැඩසටහන්ව  

01.  සම. සටාන්. 4000 ධාරිතාවසයන් යුතු බඩ ඉරිගු  හ ස ෝයා ග්බඩා කිරීමට  යිසලෝ සදකක් මිලදී 

සග්න  ේථාපිත කිරීම.  

02.  නියුමටික් කන්සවයර් පේධතියක්,  යික්සලෝන් පේධතියක්  හ ඇසුරුම් යන්ත්ර සදකක්  මිලදී සග්න 

 ේථාපිත කිරීම.  
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ශ්රී ලංකා කාන්වතා කාර්යාංශය 

දැකම 

දැනුම, කු ලතාවයන් හා යහගුණසයන්  විබල ග්ැන්වුනු  ාර්ථක ශ්රී ලාංකික කාන්තා පරපුරක් 

බිහිකිරීසම් විශිෂේඨතම ජාතික ආයතනය බවට පත්ීම. 

යමයහවර 

සිය බුේධිය ද ශක්තිය ද උපරිම හා යහපත් සල  භාවිතා කරමින්  ේවශක්තිසයන් අභිසයෝග්යන්ට මුහුණ 

සදන ශ්රී ලාංකීය කාන්තා පරපුරක්  ඳහා උචිත පරි රයක් නිර්මාණය කිරීමට විධිමත්  ංවිධාන රාමුවක් 

ඔ ේස ේ  ැලසුම්  හග්ත වු දැනුවත් බව ලබා සදමින් සිදු සකසරන  මාජීය හා ආර්ික බලග්ැන්ීම 

මඟින් රාජය ප්රතිපත්ීන්ට අනුකූලව කාන්තා අභිවෘේධිය උසද ා ක්රියාත්මක වන ජාතික යාන්ත්රණය 

බවට පත්ීම. 

ප්රධාන කාර්යභාරය 

• ශ්රී ලාංකීය කාන්තාවන් ආර්ික වශසයන් ද  මාජීය වශසයන් ද  විබල ග්ැන්ීම  ඳහා  සුදුසු 

වැඩ ටහන් හා වයාපෘති හඳුනා ග්ැනීම,  ැලසුම් කිරීම, ක්රියාත්මක කිරීම  හ ඇග්යීම. 

• සියලුම වය ේ පරා වල කාන්තාවන්සේ සුවිසශේිතා හඳුනාසග්න ඔවුන් උචිත පරිදි රසේ  ම ේත 

 ංවර්ධනසේ සකාට ේකරුවන් කිරීම  ඳහා වැඩ ටහන් ක්රියාත්මක කිරීම.  

• කාන්තාවන් ීම නි ාම ඔවුන් මුහුණසදන  මාජීය දුෂේකරතා මඟ හැරීම  ඳහා වැඩ ටහන් 

ක්රියාත්මක කිරීම. 

•  මාජසේ විසශේෂ සහේතුන් නි ා විවිධ පීඩාවන්ට මුහුණසදන කාන්තාවන් අරභයා විසශේෂ 

වැඩ ටහන් ක්රියාත්මක කිරීම.  

•  ම ේත කාන්තා පරපුසර් දැනුම, කු ලතා  හ ආකල්ප ඉහළ තලයකට නංවාලීම  ඳහා වැඩ ටහන් 

ක්රියාත්මක කිරීම.  

• කාන්තාවන්ට එකම  ංවිධානයක් තුළ ක්රියාත්මක ීම  ඳහා (Smooth Functioning) ප්රජාමූල 

මේටසම් සිට ජාතික තලය දක්වා කාන්තාවන් එකම ජාලයක් තුළ  ංවිධානග්ත කිරීම. 
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සංවිධාන වුහය 

ආයතනික කාර්යය මණ්ඩලය 

 ංවර්ධන නිලධාරි (25) 

වනිතා  ංවර්ධන නිලධාරී (1 ) 

වනිතා  ංවර්ධන ක්සෂේත්ර  හකාර (1 ) 

උපසේශන නිලධාරී (1) 

උපසේශන  හකාර (2) 

කළමණාකාර ස ේවා නිලධාරි (2) 

පු ේතකාල  හකාර (01) 

කාර්යාල කාර්යය  හායක 

 

 

 

 

 

සක්ෂේත්ර නිලධාරින් 

 

 

 

කාන්තා  ංවිධාන ජාලය සග්ාඩනැගීම 

     

 

කාන්තා 
කාර්යය 
 ංවිධාන 

(ව ම් 
මේටමින් )

12613

ප්රා සේශීය 
කාන්තා 

බලමණ්ඩල 
(ප්රාසේශීය 
මේටමින්)

315

දි ේත්රික්
කාන්තා 

බලමණ්ඩල 
(දි ේත්රික්
මේටමින්)

24

අ
ධ
ය
ක්
ෂ
 

ක
ාන්
ත
ා 
ක
ාර්
ය
ංශ
ය

 හකාර 
අධයක්ෂ  

 හකාර 
අධයක්ෂ

 හකාර 
අධයක්ෂ  

 හකාර 
අධයක්ෂ  

වනිතා  ංවර්ධනනිලධාරි (354) 

උපසේශන නිලධාරි (11) 

උපසේශන  හකාර නිලධාරි (234) 

වනිතා  ංවර්ධන සක්ෂේත්ර  හකාර (122) 

මධය ේථානය කාර්ය මණ්ඩලය 

රැකවරණ මධය ේථානය පාලිකා (01) 

රැකවරණ  හකාර මධය ේථාන පාලිකා (01) 

රැකවරණ මධය ේථානය රියදුරු (01) 

උපසේශන මධය ේථානය තුළ කාර්යාල කාර්ය  හයක  
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පාදක ප්රතිපත්ති :-  

• කාන්තා ප්රඥප්තතිය. 

• “කාන්තාවන්ට එසරහි සියලු  ආකාරසේ ම සවන ේසකාට  ලකනු ලැබීම ඉවත් කිරීම පිළිබඳ සිසඩෝ 
ප්රඥප්තතිය” ට (CEDAW) අනුව. 

• එක් ත් ජාීන්සේ  ංවිධානය මගින් 2017 ව සර්දී ඉදිරිපත් කර ඇති තිර ර  ංවර්ධන අභිමතාර්ථ 
(S.D.G) 17 හි  1 වන ඉලක්කය වන දරිරතාව එහි  ෑම ආකාරයකින් ම  ෑම තැනින් ම අව න් 
කිරීම .5 වන ඉලක්කය වන  ේ ී  පුරුෂ  මාජභාවය අත්පත් කරග්ැනීම හා කාන්තාවන් හා ග්ැහැණු 
ළමයින් බලග්ැන්ීම. 

• ග්ෘහ ේථ හිං න වැළක්ීසම් පනත ක්රියාත්මක කිරීම. ේී පුරුෂ  මාජභාවය පදනම් කරග්ත් 
හිං නයන් වැළැක්ීසම් ජාතික ක්රියාකාරී  ැලැ ේම. 

• ග්ෘහමූලික කාන්තාවන්  විබල ග්ැන්ීම  ඳහා වූ ජාතික ක්රියාකාරී  ැලැ ේම.  

• රට හදන ස ෞභාග්යසේ දැක්ම  

ප්රධාන සංවර්ධන වැඩසටහන්ව 

කාන්තාවන්  මාජීය හා ආර්ික වශසයන්  විබල ග්ැන්ීම,ග්ෘහමුලික කාන්තාවන්  විබලග්ැන්ීම , 

සියලු ක්සෂේත්ර තුල කාන්තාවන්සේ ශිල්පීය හා අග්ය දාම  ංවර්ධනය,  ේීපුරුෂ  මාජභාවය පදනම් වූ 

හිං නය වැළැක්ීම , මසනෝ මාජීය උපසේශනය , කාන්තා  හභාගීත්වය  හ  මානාත්මතාවය 

අත්පත් කර ග්ැනීම යන ප්රධාන අංශයන් යටසත් ශ්රී ලංකා කාන්තා කාර්යාංශය කාන්තා  විය  ංවර්ධන 

වැඩ ටහන් ක්රියාත්මක කිරීම සිදු කරයි. 

01. කාන්වතාවන්ව ආර්ික වශයයන්ව සවිබල ගැන්වීම 

1.1 වියේශගතීමට අයප්ක්ෂිත කාන්වතාවන්ව සදහා විකේප ආදායම් උත්පාදන වැඩසටහන. 

දිලිඳුකම මත කාන්තාවන් රැකියා  ඳහා විසේශග්ත ීසම් ප්රවණතාව අවම කිරීම, කාන්තාවන් නිවස ේ 

සිට ආදායම් උත්පාදනය  ඳහා සයාමුීමට  ැලසීසමන් දරුවන්සේ රැකවරණය තහවුරු කිරීම, 

මේවරුන් විසේශග්ත ීම සහේතුසවන් සිදුවන පවුල් බිඳ වැටීම අවම කිරීම හා පවුල් පසුබිම් වාර්තාව මත 

විසේශග්තීම ප්රතික්සෂේප වන කාන්තාවන්සේ අවශයතා  හ ඒවාට වි දුම් ලබාදීමට  ප්රතිපත්ති  ක ේ 

කිරිසම් නියුතු අදාළ රාජය ආයතනවල  ංසේදීතාව ඉහළ නැංීම අරමුණින් වැඩ ටහන ක්රියාත්මක 

සකසර්.  

1.2 සුවියශේෂී යහේතූන්ව මත සමාජ සංයේදීතාවය අහිමි වූ කාන්වතාවන්ව  ආර්ික හා සාමාජීය  වශයයන්ව 

සවිබල ගැන්වීම  “දිවියට අරුතක”වැඩසටහන 

අප අතරම සිටින සමසතක් අවධානය සනාලැබූ  සුවිසශේෂී සහේතුන් මත  මාජ  ංසේදීතාවය අහිමි වූ 

කාන්තාවන්  ආර්ික හා  මාජීය  වශසයන්  විබල ග්ැන්ීම  ඳහා ‘’දිවියට අරුතක්’’ වැඩ ටහන 

ක්රියාත්මක සේ. එනම් බන්ධනාග්ාර ග්තවන කාන්තාවන් නිදහ ේ ීසමන් පසු නැවත බන්ධනාග්ාරග්ත 
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ීම වළක්වාලීම  දහා  ේවයං රැකියාවක නිරත ීමට සයාමු කිරීම, දීර්ඝ කාලයකට සිරග්තවන 

 ේවාමිපුරුෂයන්සේ  බිරින්දෑවරුන්ට පවුසල් ආර්ිකය සග්ාඩනංවා ග්ැනීමට  ේවයං රැකියාවක් ආරම්භ 

කිරීමට සයාමු කිරීමද හා අප අමාතයාංශයට පැමිණ සහෝ දුක්ග්ැනවිලි වශසයන් ලිඛිතව එවනු ලබන 

ඉල්ලීම්  ඳහා ආධාර ඉල්ලීම් ලබා දීම ද සමමගින් සිදු සේ. 

1.3 ‘‘දිරිය මංයපත’’ වැඩසටහන 

ශ්රී ලංකාව පුරා විසිර සිටින වයව ායක කාන්තාවන් තම ප්රසේශයට ආසේණික සේශීය  ම්පත් ඇසුරින් 

නිෂේපාදන සකසර් සයාමු කිරීම හා ආර්ික  විබල ග්ැන්ීසම්  ේවයං රැකියා වයාපෘති  විමත් කිරීම 

සමමගින් සිදු සේ. 

 

 

 

 

2020.05.29 දින මරුදන්කර්නි ප්රාසේශීය සල්කම් සකාේඨා සේ දිරිය මං සපත වැඩ ටහන යටසත්  කරවල නිෂේපාදනය 

වයාපෘතිය. 

1.4 ගෘහමූලික කාන්වතාවන්ව සඳහා සේවයං රැකියා අවසේථා ඇති කිරීම. 

සමම වැඩ ටහන මඟින් රැකියා විරහිත ග්ෘහමූලික කාන්තාවන්  ඳහා ආදායම් උත්පාදන අව ේථා 

හඳුන්වාදීම. වයාපෘති ග්ැන්ීම හා ඔවුන්සේ ආදායම් මේටම ඉහළ නැංීම,  ේවයං රැකියා හා ආදායම් 

වර්ධන අව ේථා පුළුල් කිරීම, ග්ෘහමූලික කාන්තාවන් හා එම පවුල්වල  ාමාජිකයින් හිං නයන්ට හා 

අයිතිවාසිකම් කඩීම්වලට ලක්ීම අවමීම,  මාජ ආරක්ෂාව වැඩි කිරීම,ආර්ික  ංවර්ධන 

ක්රියාවලියට  ෘජුවම දායකීමට හා ඒවාසේ ප්රතිලාභ ලබාග්ැනීමට ඇති ඉඩකඩ වර්ධනය ී ම , ඔවුන්සේ 

අවශයතා හා ඒවාට වි ඳුම් ලබාදීම සකසරහි ප්රතිපත්ති  ම්පාදකයින්  හා අදාල ආයතන /රාජය සනාවන 

 ංවිධානවල  ංසේදීතාවය හා දායකත්වය වැඩිකිරීම සිදු සකසර්.  

 

ඉංගිරිය ප්රාසේශීය සල්කම් සකාේඨා සේ අත්වැසුම් හා මුව ආවරණ මැසීසම් වයාපෘතිය 

1.5 වැන්වදඹු කාන්වතාවන්ව හා ගෘහමුලික කාන්වතාවන්ව සවිබල ගැන්වීයම් ජාතික මධයසේථානය 

(කිලියනාච්චචිය)  

කිලිසනාච්චිය දි ේත්රික්කසේ කරච්චි ප්රාසේශීය සල්කම් සකාේඨා ය තුල 2015 සනාවැම්බර් 13 දින සමම 

ජාතික මධය ේථානය පිහිටුවා ඇත.සමය ආරම්භ කිරීසම් ප්රධාන අරමුණ වුසේ යුේධසයන් වැන්දඹු වූ 
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සියලු ජන සකාට ේවල කාන්තාවන් හා ඔවුන්සග්න් යැසපන්නන්ට විසශේෂ රැකවරණ ක්රමයක් 

හදුන්වාදීමය. දැනට සමම මධය ේථානය මඟින් උතුරු පළාසත් විසිරී සිටින වැන්දඹු හා ග්ෘහමුලික 

කාන්තාවන් පිළිබඳ දත්ත රැ ේ කිරීම හා සතාරතුරු සබදා හැරීම ඵලදායි සල  සිදු කිරීම,උතුරු පළාසත් 

සියලු ප්රාසේශීය සල්කම් සකාේඨා වල ක්රියාත්මක කරන වයාපෘති සිදු කිරීම  හ  ම්බන්ීකරණය, 

උපසේශන ස ේවා  ඳහා සයාමු කිරීම සිදු සකසර්. 

1.6 ණය වැඩසටහන්ව 

1.6.1 චක්රීය ණය වැඩසටහන 

ශ්රී ලංකා කාන්තා කාර්යාංශය යටසත් ලියාපදිංචි කාන්තා කාර්ය  ංවිධානවල අඩු ආදායම්ලාභී 

 ාමාජිකාවන්  ඳහා චක්රීය ණය සයෝජනා ක්රමය,  6% ක සපාළී අනුපාතයක් යටසත් ක්රියාත්මක කරනු 

ලබන අතර, එක් ප්රතිලාභිනියකට රු. 5000.00 සිට උපරිමය 30,000.00 දක්වා  ණය නිකුත් කරනු ලබයි. 

1.6.2 අයප්කෂා ණය වැඩසටහන 

ශ්රී ලංකා කාන්තා කාර්යාංශය හා ඒකාබේධව කෘිකර්ම  ංවර්ධනය  ඳහා වන ජාතයන්තර අරමුදල 

(IFAD)  හි මුලය ප්රතිපාදන මත වියළි කලාපීය ජනතාවසේ ජීවසනෝපායන්  ඳහා  හාය ීසම් 

වයාපෘතිය යටසත් බදුල්ල,සමාණරාග්ල,කුරුණෑග්ල හා අනුරාධපුරය යන දි ේත්රික්ක 4 හි ප්රාසේශීය 

සල්කම් සකාේඨාශ 50 ක සමම වැඩ ටහන ක්රියාත්මක සකසර්.  

1.6.3 වනිතා ශකති පදනම 

ග්රාමීය කාන්තාවන්  හ ඔවුන්සේ පවුල්වල  ාමාජිකයන්සේ පුර්ණ දායකත්වසයන් යුක්තව  ඔවුන්සේ 

ඉතුරුම් ග්ම තුලම රඳවා තබා ග්නිමින් කාන්තාවන්  විබල ග්ැන්ීම, නායකත්වය හා  මුදල් පාලනය 

පිළිබඳ  හැකියාවන් ඇති කිරීම  අරමුණු කර ග්නිමින් 2002 ව සර්දී හම්බන්සතාට දි ේත්රික්කසයහි 

වනිතා ශක්ති බැංකු ක්රමය ආරම්භ විය. පසුව ශ්රී ලංකා මහ බැංකුසේ මුදල් නීති පනත අනුව “බැංකු” 

වචනය භාවිතා  කිරීම ග්ැටළු  හග්ත වු  සහයින් ඒ සවනුවට 2009 ව සර්දී  “ වනිතා ශක්ති පදනම” 

නමින්  ංසශෝධනය කරන ලද වයව ේථාව අනුව ක්රියාත්මක විය. 

වනිතා ශක්ති සුළු මූලය ශාඛ්ා  ඳහා  නිතයානුකූල මුලය පදනමක්  ක ේ කර ග්ැනීම  ඳහා  මුපකාර 

හා අභයන්තර සවළඳ අමාතයංශය යටසත්  ාකච්ජා කර පළාත්  මුපකාර  ංවර්ධන 

සදපාර්තසම්න්තුසේ  මුපකාර  මිති සල   ලියාපදිංචි කිරීමට අදාල  මුලික කටයුතු සිදු කර ඇත. 

1.6.4 ආදායම් උත්පාදන මාර්ග සදහා යපළඹීයම් පුහුණු වැඩසටහන 

ණය වැඩ ටහන් යටසත් අරඹන වයාපෘතිවල  ාර්ථකත්වය වැඩි කිරීම හා අවදානම අවම කිරීම, අඩු 

ආදායම්ලාභී කාන්තාවන්සේ ආර්ික ශක්තිය වැඩි දියුණු කිරීම  හ නියාමනය සනාකළ ක්ුර මූලය 

සයෝජනා ක්රම වලින් පීඩාවට පත් ග්රාමීය කාන්තාවන්ට  හනයක් ලබා දීසම් අරමුණින් සමම 

වැඩ ටහන ක්රියාත්මක  සකසර්.  
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ලේග්ල ප්රාසේශිය සල්කම් සකාේඨා සේ 2020.10.13/14 සදදින පැවත්වු පුහුණු වැඩ ටහන 

1.7  ත්කාරක ස ේවා පුහුණු වැඩ ටහන (උප ේථායක ස ේවා පුහුණු පාඨමාලාව) 

වැඩිහිටියන් හා සරෝගීන් රැකබලා ග්ැනීම උ  ේ හා ගුණාත්මකභාවසයන් යුතු ස ේවාවක්  ැපයීම  ඳහා 

 ත්කාරක ස ේවා  පයන්නන් ජාතික ආධුනිකත්ව හා වෘත්ීය පුහුණු අධිකාරිසේ  හසයෝග්සයන් 

වෘත්ීයමය වශසයන් පුහුණු කිරීම සම් යටසත් සිදු සකසර්. 

1.8 කාන්වතා නිෂේපාදන ප්රදර්ශනය හා අයලවියපාළ 

කාන්තාවන් දිරිග්ැන්ීමත් නිර්මාණ හා නිෂේපාදන  ඳහා ප්රදර්ශනාත්මක සවළඳසපාළක් ඇති කිරිමත් 

වයව ායකත්ව අත්දැකීම් හුවමාරුව අරමුණු  කරග්නිමින් ජාතික, දි ේත්රික් සල්කම් හා ප්රාසේශීය සල්කම් 

සකාේඨා  මේටමින් අසලවි ප්රවර්ධනය  ඳහා වැඩ ටහන් ක්රියාත්මක සකසර්. 

 

 

 

රත්නපුර කාන්තා දින ජාතික උත් වයට  මග්ාමීව උත් ව පරිශ්රය තුල කාන්තා නිෂේපාදන ඇතුලත් අසළවි සපාළක් 

පවත්වන ලදී. 

2. කාන්වතාවන්ව සමාජීය වශයයන්ව සවිබල ගැන්වීම 

2.1. කාන්වතා සුරකෂිතතාවය තහවුරු කිරීම 

2.1.1 රැකවරණ මධයසේථාන සක්රීයව පවත්වායගන යාම 

ලිංගික හාග්ෘහ ේථ හිං නය හා තැනැත්තන් සවළඳාමට ලක්වන කාන්තාවන් එයින් වැළැක්ීම  හ 

දැනටමත් එස ේ පීඩනයට ලක් ී ඇති කාන්තාවන් ඉන් මුදවාග්ැනීම  ඳහා අවශය මඟසපන්ීම  හ 

රැකවරණය ලබාදීම පිණි ත්, වින්දිත කාන්තාවන්ට හා දරුවන්ට තාවකාලික නවාතැන්, මානසික 

ස ෞඛ්යය ප්රතිකාර, උපසේශනය, නීතිමය මඟ සපන්ීම ආහාර, සබසහත් හා ඇදුම්  ැපයීමත් අරමුණු 

සකාට රත්නපුර, ග්ම්පහ, සකාළඹ, මාතර, යාපනය, මුලතිේ හා මඩකලපුව දි ේත්රික්කයන්හි ක්රියාත්මක 

තත්වසේ රැකවරණ මධය ේථාන 07 ක් පිහිටුවා ඇත. 
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2.1.2 උපයේශන මධයසේථාන පවත්වායගන යාම හා නඩත්තුව 

පීඩාවට පත්වු කාන්තාවන්ට හා ළමුන්ට මසනෝවිදයාත්මක උපසේශනය ලබාසදමින් ඔවුන් උපසේශන 

ස ේවා ලබා ග්තහැකි පුේග්ලයින්  හ ආයතන සවත සයාමු කිරීම සමම වැඩ ටහසන් ප්රධාන අරමුණ 

සේ . රසේ වත්මන් අවශයතාවයන්ට ග්ැලසපන පරිදි අමාතාංශය මඟින්  ැපසයන උපසේශන ස ේවාව 

කාර්යක්ෂමව හා ගුණාත්මකභාවසයන් ඉහළ අග්යක පවත්වාසග්න යාම  ඳහා දි ේත්රික් මේටමින් 

මධය ේථාන 13ක් දි ේත්රික් හා  ප්රාසේශීය මේටමින් ළමා හා කාන්තා  ංවර්ධන ඒකක මඟින් උපසේශන 

නිලධාරින් 11ක් හා උපසේශන  හකාරවරුන් 254ක්මඟින් ක්රියාත්මක සකසර්. 

 

2.1.3 සේී පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම්වූ හිංසනය වැලැකීයම් ජාතික ක්රියාකාරී සැලැසේම ක්රියාත්මක 

කිරීම 

 ේී පුරුෂ  මානාත්මතාවය ලග්ාකර සියලු කාන්තාවන්  හ ග්ැහැණු ළමුන්  විබල ග්ැන්ීම සමම 

වැඩ ටහසන් ප්රධාන අරමුණී ඇත.  ේී පුරුෂ  මාජභාවය මත පදනම්වූ හිං නය වැලැක්ීමට අදාල 

ප්රතිපත්ති  හ නීති පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම, හිං නයන්ට මුහුණසදන අව ේථාවලදී ස ේවා ලබාග්ැනීමට 

සයාමුවිය යුතු ආයතන  හ ස ේවාවන් පිළිබඳ දැනුවත්භාවය ලබාදීම, කාන්තාවන්ට එසරහි හිං න 

වැලැක්ීම  ඳහා පිරිමි පාර්ශවසේ දායකත්වය ලබා ග්ැනීම, දරුවන්ට හා කාන්තාවන්ට ආරක්ිත 

පරි රයක් නිර්මාණය කිරීම සමම වැඩ ටහන තුළ අන්තර්ග්ත සේ.  සම් යටසත් 

• පවුල් උපසේශන වැඩ ටහන; 

• නව සයෞවන ග්ැහැණු දරුවන්සේ ජීවන කු ලතා වර්ධනය කිරීසම් වැඩ ටහන 

 
 

2.2  ප්රායේශීය කාන්වතා සමිති  හා කාන්වත් බලබමණ්ඩල සවිබල ගැන්වීම 

 

 

 

 

 

 

2.3 කාන්වතා බලමණ්ඩල සාමාජිකාවන්ව මයනෝසමාජීය වශයයන්ව දැනුවත් කිරීම 

කාන්තා බලමණ්ඩල නිලධාරින්සේ ධාරිතා  ංවර්ධනය ,නායකත්ව ලක්ෂණ ඉ ේමතු කර ග්ැනීම ජාතික 

තලය දක්වා ඒකීය ජාලයක් තුල  ංවිධානග්ත කිරීම හා  ංවර්ධන ක්රියාවලිසේ   ක්රිය ක්රියාකාරිනියන් 

බවට පත් කිරීම සමම වැඩ ටහසන් ප්රධාන අරමුණුී ඇත. 

 
 

2020/02/24 හා 25ප්රාසේශීය කාන්තා බලබණ්ඩල  විබල ග්ැන්ීම රත්නපුර දි ේත්රික්කය 
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03. ජාතයන්වතර  කාන්වතා දින ජාතික උත්සවය 

 ෑම වර්ෂයකම මාර්තු ම  8 වන දිනට සයසදන කාන්තාවන්සේ දිනය උසද ා  ම ේත ලාංකීය 

කාන්තාවන් ඇග්යිමට ලක් කිරීම හා ඔවුන්සේ ග්ැටළු හා ප්රතිපත්ති පිළිබඳ ජාතයන්තර හා ජාතික 

මේටසම්  ංසේදීතාව ඇති කිරීම හා සේශපාලන අධිකාරය තුළ ඔවුන් පිළිබඳ  ාධනීය ආකල්ප වර්ධනය 

, කාන්තා  ංවිධාන ජාලය ඒකරාශී කිරීම හා අත්දැකීම් හුවමාරුව  මාජ ආර්ික ස ේවාවන්  පිළිබඳ 

දැනුවත්භාවයත් ප්රචාරනයත්  ලබාදීම සිදු කරයි. 

2020.03.08 දින   කාන්තා හා ළමා කටයුතු  හ  මාජ ආරක්ෂණ  ංවර්ධන අමාතය පවිත්රා වන්නි 

ආරච්චි මැතිණියසේ ප්රධානත්ව සයන් රත්නපුර දි ේත්රික්කසේ ප්රාසේශීය සල්කම් සකාේඨාශ 17 ක 

කාන්තාවන් 500 ක් ඒකරාශී කර ග්නිමින් රත්නපුර නග්ර  භා භූමිසේදී  ජාතයන්තර කාන්තා දින 

ජාතික උත් වය පවත්වන ලදී. 

ජාතයන්තර කාන්තා දින ජාතික උත් වයට  මග්ාමීව රත්නපුර දි ේත්රික්කසේ ප්රාසේශීය සල්කම් 

සකාේඨාශ 14 ක් මූලික කරග්නිමින් සුවනාරි  ායන 14 ක් පවත්වා කාන්තාවන් 542 ක සේ ස ෞඛ්ය 

ප්රවර්ධනය උසද ා කටයුතු කරන ලදී. එසමන්ම දි ේත්රික්කසේ කාන්තා බල මණ්ඩල අතරින්  ාර්ථකම 

බලමණ්ඩලය සතෝරා  ම්මාන හා  හතික පත්ර පිරිනැමීමක්ද  ජාතික උත් වසේදී සිදු කරන ලදී. 

 

 

 

04. මාධය හා ප්රචාරණ  හා පුසේතකාලය පවත්වායගන යාම 

ශ්රී ලංකා කාන්තා කාර්යාංශය තුළින්  ල නු ලබන ස ේවාව පිළිබඳ  මාජය දැනුවත් කිරීම.  විවිධ 

ක්සෂේත්ර ඔ ේස ේ කාන්තාවසේ දැණුම හා ආකල්ප වර්ධනය හා කාන්තාවන්ට හා ළමුන්ට හිතකාමී මාධය 

 ං ේකෘතියකට සයාමු කිරීම. 

• පු ේතකාලය පවත්වාසග්න යාම. 

• කාන්තා  විය  ඟරාව  ැකසීම, අත්පත්රිකා  හ  හතික පත්ර මුරණය හා ප්රචාරණ කටයුතු. 

 

05. ප්රගති සමායලෝචනය හා පසුවිපරම 

කාන්තා කාර්යාංශය මඟින් ප්රාසේශිය මේටමින් සිදු කරන සියලු වැඩ ටහන් මාණ්ඩලික නිලධාරින්සේ 

අීක්ෂණය මත, දි ේත්රික් මේටමින් පසුවිපරම් කිරීම හා ප්රග්ති  මාසලෝචනය සිදු කරයි. 
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2021 ප්රධාන ඉලකකගත සංවර්ධන වැඩසටහන්ව 

රට හදන ස ෞභාග්යසේ දැක්ම ජාතික ප්රතිපත්ති රාමුව යටසත් ප ේ අවුරුදු  ැලැ ේමක්  ක ේ කර ඇත. 

ඒ අනුව 2021  ඳහා සුවිසශේි ක්සෂේත්ර යටසත් ඉලක්ක  ක ා ඇත. 

යසෞභාගයයේ දැකමට අදාලව ක්රියාත්මක කිරීමට අයප්කෂිත කාර්යයන්ව 

01. කාන්තා සුරක්ිතතාවය තහවුරු කිරීමට වැඩපිළිසවළක් ක්රියාත්මක කිරීම. 

02.  යම් කාන්තාවකට කිසියම් ග්ැටලුවක්, මානසික වයාකූලත්වයක්, පීඩනයක් ඇති වූ අව ේථාවක 

අවශය උපසේශනය ජංග්ම දුරකථන මඟින් දවස ේ ඕනෑම අව ේථාවක ලබා ග්ත හැකි උපසේශන 

ස ේවාවක් ළමා හා කාන්තා කටයුතු අමාතයාංශය යටසත් ආරම්භ කිරීම. 

03. නිතර ආපදා අවදානමට ලක්වන පුේග්ලයන්ට විසශේෂසයන් කාන්තාවන්  හ ළමුන්ට රැකවරණය 

හා පහසුකම්  ැලසීමටත්, දුෂේකරතා අවම කිරීමටත්  ේීර වැඩපිළිසවළක් ක්රියාත්මක කිරීම. 

04. නීසරෝගී දරුසවකු බිහි කිරීම, මේ ස සනහ  තුළ දරුවන් රැක බලා ග්ැනීම හා දරුවන්ට මඟ 

සපන්ීම  ඳහා කාන්තාවන්ට අවශය දැනුම/ කු ලතා හා කාලය ලබා දීම  ඳහා ක්රම සේදයන් 

 ේථාපනය කිරීම. 

05. සපෞේග්ලික වයව ායකයන් අතර කාන්තාවසේ දායකත්වය වර්ධනය කිරීම. 

06. දැනුම සක්න්ීය ආර්ිකයක් සග්ාඩ නැගීම  ඳහා මානව  ම්පත  ංවර්ධනය කිරීම. 

07. සලෝකසේ ඉහළම ඉල්ලුමක් ඇති  හ වැඩි වැටුපක් ලබා ග්ත හැකි සහද ස ේවය වැනි අංශ  ඳහා 

කාන්තාවන් පුහුණු කිරීසම් ක්රමවත් වැඩපිළිසවළක් ආරම්භ කිරීම. 

08. රැකියාවට සනායන කාන්තාවන්ට විවිධ වයව ායන්ට සයාමු ීම  ඳහා අවශයතා  ම්පූර්ණ කර 

ග්ැනීම  ඳහා අඩු සපාළී ණය, වයාපාරික පුහුණුව හා සවළඳසපාළ  ම්බන්ීකරණයට නිසි ක්රමසේද 

රාජය මැදිහත් ීසමන්  ක ේ කිරීම. 

09. නියාමනය සනාකළ ක්ුර මූලය සයෝජනා ක්රම වලින් පීඩනයට පත් ග්රාමීය කාන්තාවන්ට  හනයක් 

ලබා දීම.  
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ක්රියාත්මක කරන ලද සංවර්ධන වැඩසටහන්වහි 2020-09-30 දිනට ප්රගතිය 
 

අනු 

අංකය 

වයාපෘතිය/කාර්යය මුලය 

ඉලකකය 

(රු.මි) 

මුලය 

ප්රගතිය 

(රු.මි) 

යභෞතික 

ඉලකකය 

යභෞතික ප්රගතිය ප්රතිලාභින්ව 

සංඛ්යාව 

/සහභාගීවු 

සංඛ්යාව 

1.

  

විසේශග්ත කාන්තාවන් 

 ඳහා විකල්ප ආදායම් 

උත්පාදන වැඩ ටහන 

(කාන්තාවන් 

විසේශග්තීම 

වැළැක්ීම හා එම පවුල් 

සුරක්ිත කිරීම ) 

0.400 0.100  ේවයං 

රැකියා 

වයාපෘති 

12 

 ේවයං රැකියා 

වයාපෘති 4 ,  ේවයං 

රැකියා වයාපෘති 11 

ක්  ඳහා මුදල් 

ප්රාසේශීය සල්කම් 

කාර්යාල සවත 

යැීම. 

(රු.මිලි.0.300) 

4 

2. සුවිසශේෂී සහේතුන් මත 

 මාජ  ංසේදීතාවය 

අහිමිවු කාන්තාවන් 

ආර්ික හා  මාජීය 

වශසයන්  විබල 

ග්ැන්ීම-(ජීවිතයට 

අරුතක්) 

0.550 0.099  ේවයං 

රැකියා 

වයාපෘති 

11 

 ේවයං රැකියා 

වයාපෘති 2 ,  ේවයං 

රැකියා වයාපෘති 11 

ක්  ඳහා මුදල් 

ප්රාසේශීය සල්කම් 

කාර්යාලසවත යැීම. 

(රු.මිලි.0.443) 

2 

3. 

 

 

 

 

 

 

දිරියමංසපත 

වැඩ ටහන 

0.993 0.592  ේවයං 

රැකියා 

වයාපෘති 

7, පුහුණු 1 

 ේවයං රැකියා 

වයාපෘති 4 ,  ේවයං 

රැකියා වයාපෘති 3 ක් 

පුහුණු 1 ක්  ඳහා 

මුදල් 

ප්රාසේශියසල්කම් 

කාර්යාල සවත යැීම 

(රු.මිලි.0.246) 

60 

4. ග්ෘහමුලික කාන්තාවන් 

 විබලග්ැන්ීසම් 

වැඩ ටහන 

1.800 1.080  ේවයං 

රැකියා 

වයාපෘති 

18 

 ේවයං රැකියා 

වයාපෘති 27  ,  ේවයං 

රැකියා වයාපෘති 18 

ක් ඳහා මුදල් 

ප්රාසේශීය සල්කම් 

කාර්යාල සවත යැීම 

(රු.මිලි.0.700) 

27 

උප එකතුව 3.743 1.871    

 



94 
 

අනු 

අංකය 

වයාපෘතිය/කාර්යය මුලය 

ඉලකකය 

(රු.මි) 

මුලය 

ප්රගතිය 

(රු.මි) 

යභෞතික 

ඉලකකය 

යභෞතික ප්රගතිය ප්රතිලාභින්ව 

සංඛ්යාව 

/සහභාගීවු 

සංඛ්යාව 

5.  ත්කාරක ස ේවා පුහුණු 

වැඩ ටහන 

0.040 - පුහුණුලාභින් 

 ඳහා  හතික 

ලබාදීසම් 

වැඩ ටහන් 01. 

- 85 

 

6. 

ආදායම් උත්පාදන 

මාර්ග්  ඳහා 

සපළඹීසම් වැඩ ටහන 

0.550 0.149 පුහුණු 

වැඩ ටහන් 51 

පුහුණු 

වැඩ ටහන් 9 , 

(පුහුණු 

වැඩ ටහන් 21 

ක්  ඳහා මුදල් 

ප්රාසේශීය 

සල්කම්කාර්යාල 

සවත යැීම 

(රු.මිලි.0.349)  

229 

7. වනිතා ශක්ති පදනම 0.030 0.015 

 

අීක්ෂණ 2, 

 ාකච්ජා 2 , සුළු 

මුලය ශාඛ්ා 

ඇවර කිරීම් 01  

අීක්ෂණ 1 -

සබලිඅත්ත, 

 ාකච්ජා 1- සුළු 

මුලය ශාඛ්ා 

ඈවර කිරීම්-

රත්නපුර 

- 

8. රැකවරණ මධය ේථාන 

ක්රියාකාරීව පවත්වා 

සග්නයාම හා නඩත්තුව  

(ග්ම්පහ,රත්නපුර) 

0.983 0.790 ග්ම්පහ,රත්නපුර

රැකවරණ 

මධය ේථාන 2  

ක වදනික 

නඩත්තු කටයුතු 

(සුළු මුදල් හා 

ඉන්ධන) 

 

ග්ම්පහ,රත්නපුර

රැකවරණ 

මධය ේථාන 2  

ක වදනික  

නඩත්තු කටයුතු 

(සුළු 

මුදල්,සේතන හා 

ඉන්ධන)  

 

 

 

 

 

ස ේවාලාභි

න්12 

උප එකතුව 1.603 0.954    
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අනු 

අංකය 

වයාපෘතිය/කාර්යය මුලය 

ඉලකකය 

(රු.මි) 

මුලය 

ප්රගතිය 

(රු.මි) 

යභෞතික 

ඉලකකය 

යභෞතික ප්රගතිය ප්රතිලාභින්ව 

සංඛ්යාව 

/සහභාගීවු 

සංඛ්යාව 

9. උපසේශන මධය ේථාන 

පවත්වාසග්න යාම 

(මධය ේථාන 13)-

මහඡනතාව  ඳහා 

උපසේශන ස ේවා 

0.996 0.783 උපසේශන 

මධය ේථාන 13  

ක නඩත්තු 

කටයුතු (සුළු 

මුදල් හා 

මධය ේථාන 

කුලී) හා සවේ 

 ත්කාර 

ස ේවය  ඳහා 

සග්ීම් (JICA 

වයාපෘතිය) 

උපසේශන 

මධය ේථාන 13  

ක වදනික  

නඩත්තු කටයුතු 

(සුළු මුදල් හා 

මධය ේථාන 

කුලී) හා සවේ 

 ත්කාර ස ේවය 

 ඳහා සග්ීම් 

(JICA 

වයාපෘතිය) 

ස ේවාලාභි

න් 1070 

10. ග්ෘහ මූලික කාන්තාවන් 

 ඳහා වු ජාතික 

මධය ේථානය 

පවත්වාසග්න යාම 

(කිලිසනාච්චි දි ේ.) 

0.312 0.022 ග්ෘහ මූලික 

කාන්තාවන් 

 ඳහා වන 

ජාතික 

මධය ේථානසේ

නඩත්තු හා 

උපකරණ මිලදී 

ග්ැනීම 

වදනික 

නඩත්තු හා 

උපකරණ මිලදී 

ග්ැනීම  ඳහා 

මුදල් දි ේත්රික් 

සල්කම් 

කාර්යාල සවත 

යැීම .  (රු.මිලි 

0.264),  

ස ේවාලාභි

න් 34 

11. ප්රාසේශීය කාන්තා  මිති  

හා බලමණ්ඩල  විබල 

ග්ැන්ීම 

0.200 

 

0.147 වැඩමුළු 12 වැඩමුළු 2 125 

12. කාන්තා බලමණ්ඩල 

 ාමාජිකාවන් මසනෝ 

 මාජීය වශසයන් 

දැනුවත් කිරීම 

0.443 - ධාරිතා 

 ංවර්ධන 

වැඩ ටහන් 14 

-  

13. උපසේශන වැඩ ටහන 

(පවුල් උපසේශනය) 

0.200 0.171 දි ේත්රික් හා 

ප්රාසේශීය 

දැනුවත් 

කිරීසම් 

වැඩ ටහන් 18 

දැනුවත් කිරීසම් 

වැඩ ටහන් 13 

 

650 

උප එකතුව 2.151 1.123    
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අනු 

අංකය 

වයාපෘතිය/කාර්යය මුලය 

ඉලකකය 

(රු.මි) 

මුලය 

ප්රගතිය 

(රු.මි) 

යභෞතික ඉලකකය යභෞතික ප්රගතිය ප්රතිලාභින්ව 

සංඛ්යාව 

/සහභාගීවු 

සංඛ්යාව 

14. නව සයෞවන 

ග්ැහැණු දරුවන්සේ 

ජීවන කු ලතා 

වර්ධනය කිරීසම් 

වැඩ ටහන 

1.000 

 

1.000 

 

දැනුවත් කිරිසම් 

වැඩ ටහන් 333 

දැනුවත් කිරිසම් 

වැඩ ටහන් 332 

ක්  ඳහා  ඳහා 

මුදල් ප්රාසේශීය 

සල්කම් 

කාර්යාල සවත 

යැීම 

(රු.මිලි.1.000) 

 

15. මාධය හා 

පු ේතකාලය 

පවත්වාග්සන යාම 

0.529 0.490 පු ේතකාල නඩත්තු 

හා පුවත්පත් 

 ඟරා, සපාත් මිළදී 

ග්ැනීම්,  ග්රා 

මුරණය 

පුවත්පත් 

 ඟරා,සපාත් 

මිළදී ග්ැනීම. 

 

16. ජාතයන්තර  

කාන්තා දින ජාතික 

උත් වය 

1.930 1.885 කාන්තා දින 

ජාතික උත් වය, 

සුවනාරි  ායන 14, 

සහාදම බල 

මණඩලය සත්රීම 

 542, 

 හභාගී 

වූවන් 

1400 

17. ප්රග්ති 

 මාසලෝචනය/ 

අධික්ෂණ හා 

පසුවිපරම 

0.318 0.054 දි ේත්රික් ප්රග්ති 

අධික්ෂණ  10, 

නිලධාරි ප්රග්ති 

 මාසලෝචන 

රැ ේීම් 59 

දි ේත්රික් ප්රග්ති 

අධික්ෂණ  1,  

නිලධාරි ප්රග්ති 

 මාසලෝචන 

රැ ේීම් 5, 

නිලධාරි ප්රග්ති 

 මාසලෝචන 

රැ ේීම් 25  ඳහා 

මුදල් 

දි ේත්රික්සල්කම් 

කාර්යාල 

සවතයැීම. 

(රු.මිලි. 0.053)  

නිලධාරින් 

-134 

උප එකතුව 3.777 3.429    
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අනු 

අංකය 

වයාපෘතිය/කාර්යය මුලය 

ඉලකකය 

(රු.මි) 

මුලය 

ප්රගතිය 

(රු.මි) 

යභෞතික 

ඉලකකය 

යභෞතික ප්රගතිය ප්රතිලාභින්ව 

සංඛ්යාව 

/සහභාගීවු 

සංඛ්යාව 

18. 2019 හා 2020 

(ජනවාරි-මැයි 

මා වලට අදාළව 

වර්ෂසේ අතැති 

බිල්පත් සග්ීම 

 

3.056 2.611 

 

වැඩ ටහන් 4, 

වයාපෘති 4 

, ඟරා, 

අත්පත්රිකකා, 

ස ේවා දින සපාත්, 

බැනර් මුරණය, 

නඩත්තු හා 

උපකරණ මිලදී 

ග්ැනීම් 

වැඩ ටහන් 1, 

වයාපෘති2,  ඟරා, 

අත් පත්රිකා, ස ේවා 

දින සපාත්, බැනර් 

මුරණය, නඩත්තුහා 

උපකරණ මිලදී 

ග්ැනීම  ඳහා මුදල් 

දි ේත්රික් සල්කම් 

කාර්යාල සවත 

යැීම.  (රු.මිලි 

0.291)  

11 

උප එකතුව 3.056 2.611    

එකතුව 14.330 9.983    
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අනු 

අංකය 

වයාපෘති 

ය/කාර්යය 

මුලය 

ඉලකකය 

(රු.මි) 

මුලය 

ප්රගතිය 

(රු.මි) 

යභෞතික 

ඉලකකය 

යභෞතික ප්රගතිය ප්රතිලාභින්ව 

සංඛ්යාව 

/සහභාගීවු 

සංඛ්යාව 

ළමා අපයයෝජනය හා කාන්වතාවන්වට එයරහි හිංසනය වැළකීම 120-02-03-17-2509 වැය ශීර්ෂය යටයත් ලද 

ප්රතිපාදන 

1. කාන්තා 

රැකවරණ නිවා  

පරිපාලනය හා 

නඩත්තුව  

5.143 2.370 මඩකළපුව, 

යාපනය, මුලතිේ, 

සකාළඹ, මාතර 

රැකවරණ 

මධය ේථාන 5  ක 

නඩත්තු කටයුතු 

(සුළු මුදල් හා 

ඉන්ධන) 

ග්ම්පහ, රත්නපුර 

රැකවරණ 

මධය ේථාන 2  ක 

නඩත්තු කටයුතු 

(සුළු මුදල්, 

සේතන හා 

ඉන්ධන) 

110 

ළමා අපයයෝජනය හා කාන්වතාවන්වට එයරහි හිංසනය වැළකීම 403-02-03-04-2509  වැය ශීර්ෂය යටයත් ලද 

ප්රතිපාදන 

 රැකවරණ 

මධය ේථාන 

ක්රියාකාරීව 

පවත්වා 

සග්නයාම හා 

නඩත්තුව 

3.321 0.640 මඩකළපුව, 

යාපනය, මුලතිේ, 

සකාළඹ, මාතර 

රැකවරණ 

මධය ේථාන 5  ක 

නඩත්තු කටයුතු 

(සුළු මුදල් හා 

ඉන්ධන) 

ස ේවා ලාභින්සේ 

වදනික නඩත්තු 

කටයුතු 

සිදුසවමින් පවී. 

 

 

 

2. 

එක් ත් 

ජාීන්සේ 

ජනග්හන 

අරමුදල 

(UNFPA) ආධාර 

මඟින් පවත්වන 

වැඩ ටහන 

 0.100 0.045 වාර්තාකරණය 

හා දත්ත ඇතුලත් 

කිරිසම් පුහුණුව 

(කුරුණෑග්ල හා 

උතුර පළාත් 

වනිතා  ංවර්ධන 

නිලධාරින් 

උපසේශන 

 හකාර 

නිලධාරින්  ඳහා) 

යාපනය, මුලතිේ 

නිරීක්ෂණ 01 ක් 

හා වැඩමුළු 01ක්. 

  



99 
 

අනු 

අංකය 

වයාපෘති 

ය/කාර්යය 

මුලය 

ඉලකකය 

(රු.මි) 

මුලය 

ප්රගතිය 

(රු.මි) 

යභෞතික 

ඉලකකය 

යභෞතික ප්රගතිය ප්රතිලාභින්ව 

සංඛ්යාව 

/සහභාගීවු 

සංඛ්යාව 

 

එක් ත් 

ජාීන්සේ 

 ංවර්ධන 

වැඩ ටහන 

(UNDP) 

0.300 0.205  SGBV 

මාර්සග්ෝපසේශ 

අනුව ග්ැටළු 

 ාකච්ඡා කිරීම 

හා  

උපසේශනාත්මක 

රැ ේවිම (දින 10  ) 

දි ේ. 2 , ප්රාසේශීය 

සකා. 8 

ප්රාසේශීය සල්කම් 

සකාේඨාශ 08 

දි ේත්රික්ක 02 

 

 

SGBV ග්ැටළු 

වි ඳීම  ඳහා 

සකටුම්පත් 

කරන ලද 

මාර්සග්ෝපසේශ 

ඉදිරිපත් කිරීම 

 ඳහා 

උපසේශන 

රැ ේීම්  

SGBV 

වැඩ ටහන 

(දින 10 

(0.300) 

දිරිය කාන්වතා 120-02-03-20-2509 

 ප්රාසේශීය සල්කම් 

කාර්යාලසේ 

උපසේශන 

මධය ේථාන  ඳහා 

ඉඩ පරිශ්රයක් 

 ක ා ග්ැනීම හා 

උපකරණ 

ලබාදීම (0.205) 

0.205 0.177    ඕසක්සවළ , 

සදහිඅත්ත 

කණ්ඩිය 

 

 

 

ග්ෘහමුලික 

කාන්තාවන් 

 විබල ග්ැන්ීසම් 

වැඩ ටහන 

(0.225) 

0.225  0.210     
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ජාතික කාන්වතා කමිටුව 

හැඳින්වීම 

ජාතික සමන්ම ජාතයන්තර තලසයහිද කාන්තා අයිතිවාසිකම් උසද ා නැගුනු උේසයෝග්සයහි 

ප්රතිඵලයක් සල  එක් ත් ජාීන්සේ  ංවිධානසේ අනුග්රහසයන් 1975 දී පැවැත්වූ  සලෝක කාන්තා 

 ම්සම්ලනසයහිදී කාන්තාවන්සේ අභිවෘේීන්, අයිතිවාසිකම්  හ නිදහ  උසද ා ජාතයන්තර 

ප්රජාවසේ විසශේෂ කැපීම අතයාවශය බව එක් ත් ජාීන්සේ  ාමාජික රටවල් විසින් පිළිග්න්නා ලදී.  

සමකී පිළිග්ැනීම ජාතයන්තර ගිවිසුමක් සල  1979 දී   “Convention on the Elimination of All 

Forms of Discrimination Against Women” (CEDAW) නමින් එක් ත් ජාීන්සේ මහා 

 ම්සම්ලනය නිතයානුකූල කරන ලදී. සමය ශ්රී ලංකාව විසින්ද 1981 දී අපරානුග්ත (ratify)කරනු 

ලැබීය. (CEDAW)  ම්මුතිය යටසත් එකඟවූ සකාන්සේසි ජාතික වශසයන් ක්රියාත්මක කිරීම  ඳහා 

ශ්රී ලංකා රජය බැදී සිටී. 

1979  වර්ෂසේදී ශ්රී ලංකා රජය විසින්  ේථාපිත කරනු ලැබූ ශ්රී කාන්තා කාර්යාංශය, සමම ජාතයන්තර 

 ම්මුතියට අප රජය දැක්වූ එකඟතාවසයහි ආරම්භක පියවරයි. 1990 වර්ෂසේ දී කාන්තා කටයුතු 

පිළිබඳ කැබිනේ අමාතයාංශයක් ද ශ්රී ලංකා රජය විසින්  ේථාපිත කරන ලදී. 

1993 දී ශ්රී ලංකා අමාතය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලද කාන්තා ප්රඥප්තතිය මඟින් කාන්තාවන්සේ 

අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීසමහිලා රජසේ ප්රතිපත්තිය ප්රකාශ කරන ලදී. එම ප්රඥප්තතිසයන් ප්රකාශිත 

ප්රධාන අරමුණු වනුසේ,  

• ආණ්ඩුක්රම වයව ේථාව අනුව  ේී පුරුෂ සදපක්ෂය  මතාවසයහිලා  ැලකීම,  ේී  පුරුෂභාවය 

සහේතුසකාටසග්න ඇති වන සවන ේකම් වලින් කාන්තාවන් නිදහ ේ කර ග්ැනීම මූලික 

අයිතිවාසිකමක් සල  පිළිසග්න තිබීම 

• විශේව මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ප්රකාශසයන් සවන ේකම් සනාකිරීසම් මූලධර්මය තහවුරු 

කරමින්  කල මානව වර්ග්යා  ේවාීන හා  ම අයිතිවාසිකම් වලටද ග්රුත්වයටද හිමිකම් ලබා 

ඉපදී ඇති බව ප්රකාශ කර සිටීම 

• කාන්තාවන්ට එසරහි වූ සියළු ආකාරසේ සවන ේකම් තුරන් කිරීසම්  ම්මුතිය යටසත් 

වූ ජාතයන්තර බැදීම් පිළිසග්න තිබීම 

සමම කාන්තා ප්රඥප්තතිසයහි අන්තර්ග්ත විධිවිධානයන් ක්රියාත්මක කිරීම හා  සමසහයීම  ඳහා 1993 

මාර්තු 08 වැනි දින ජාතික කාන්තා කමිටුව  ේථාපිත කරන ලදී. 
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දැකම 

 මානාත්මතාවය තහවුරු වු, හිං නසයන් සතාර, කාන්තාවන්ට හිතකර ශ්රී ලාංකික  මාජයක් 

 

යමයහවර 

ශ්රී ලාංකික කාන්තාවන්සේ අයිතිවාසිකම් සුරක්ිත කර ප්රවර්ධනය කිරීම,  මානාත්මතාවය තහවුරු 

කිරීම හා පූර්ණ  ංවර්ධනයට ඉවහල් වන ප්රතිපත්ති හා නීති පේධීන්  ක ේ කිරීම   ඳහා නිර්සේශ හා 

 හාය ලබා දීම  හ නිසි සල  ක්රියාත්මක කිරීමට සපළඹීම, අීක්ෂණය හා ඇග්යීම  

ප්රධාන කාර්යභාරය 

 

•  ේී පුරුෂ  මාජභාවය මත ඇති වන සවන ේකම් පිළිබඳ වූ පැමිණිලි පිළිග්ැනීම,  ංනිරීක්ෂණය 

හා ඒවා අදාල පාලක,  බලධාරීන්,  ම්බන්ධිත තැනැත්තන් සහෝ මණ්ඩල සවත අවශය ක්රියාමාර්ග් 

 ඳහා සයාමු කිරීම. 

• අමාතය මණ්ඩලය මගින් අනුමත කාන්තා ප්රඥප්තතිසේ ඇතුළත් විධිවිධාන කඩ කිරීම 

 ම්බන්ධසයන් වන පැමිණිලි,  හන, වනතික ආධාර සහෝ  මථ ස ේවා  ඳහා රජසේ සහෝ 

රජසේ සනාවන  ංවිධාන සවත සයාමු කිරීම. 

• එම ක්රියාමාර්ග්  මීක්ෂණය, අදාළ පාලන බලධාරීන්සග්න් වාර්ික ප්රග්ති වාර්තා ලබාග්ැනීම  හ 

එම වාර්තා රට තුළ ප්රචලිත කිරීම ආදියට අව ේථා  ැලසීම. 

• ප්රඥප්තතිසේ අන්තර්ග්තව ඇති පරිදි, කාන්තා අයිතිවාසිකම්  හ වග්කීම් විෂසයහි වනතික  හ 

 ංවර්ධන ප්රතිපත්තිවලින් ඇතිවන බලපෑම ඇග්යීම. 

• අදාළ පර්සේෂණ දිරිග්ැන්ීම තුළින් ප්රඥප්තතිසේ අරමුණු  ාක්ෂාත් කර ග්ැනීමට උපකාරීීම  හ 

ඒ පර්සේෂණ පදනම් කර ග්ත් ප්රති ංසශෝධන  ඳහා නිර්සේශ ඉදිරිපත් කිරීම. 

• කාන්තාවන්සේ තත්ත්වය පිළිබඳව විෂයභාර ග්රු අමාතයතුමා /ඇමතයතුමිය විසින් කමිටුසේ 

අවධානයට සයාමු සකසරන කරුණු පිළිබඳව සහෝ උචිතයැයි කමිටුව සිතන කටයුතු කිරීමට 

උපසද ේ දීම 

• කාන්තා කටයුතු අමාතයාංශසේ වාර්ික ක්රියාකාරී  ැලැ ේම යටසත් පැවරී ඇති වයාපෘතින් හා 

ක්රියාකාරකම් දියත් කිරීම 

 

ක්රියාත්මක වන යාන්වත්රණය  

කාන්තා අයිතිවාසිකම් කඩීම් හා කාන්තාවන්ට සිදු වන සවන ේ සකාට  ැලකීම අවම කිරීම  දහා 

ක්රියා කිරීම ජාතික කාන්තා කමිටුසේ ප්රධාන කාර්යය සේ. එවැනි සිදු ී ම් පිළිබඳ පැමිණිලි ලබා ග්ැනීම 

 ඳහා පහත ස ේවාවන් ක්රියාත්මක සේ. 
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(අ). 1999 දී පිහිටුවන ලද පැමිණිලි මධය ේථානය 

(ආ). 2014 දී පිහිටුවන ලද 1938 කාන්තා උපකාරක දුරකතන ස ේවාව 

 

1. පැමිණිලි මධයසේථානය 

කාන්තාවන්ට එසරහිව පවත්නා සවන ේකම්, කාන්තා අයිීන් හා අයිතිවාසිකම් කඩීම් 

හඳුනාග්ැනීසම් යාන්ත්රණයක්  ක ේ කිරීම ජාතික කාන්තා කමිටුසේ ප්රමුඛ්තාවය ලද කාර්යයක් විය. 

සමහිදී එකී සවන ේකම් හා අයිතිවාසිකම් කඩීම්, නිදහ  විඳීසම් ඉඩකඩ අවහිර ීම් පිළිබඳව 

දැනග්ැනීසම් විධිමත් මාධයයක් සල  ජාතික කාන්තා කමිටුව විසින් 1999 දී පැමිණිලි මධය ේථානය 

 ේථාපනය කරන ලදී.  

 ේීපුරුෂ භාවය මත ඇති වන සවන ේකම්, අ ාධාරණකම් යන අයිතිවාසිකම් කඩීම් පිළිබඳ පැමිණිලි 

ලබා ග්ැනීමටත් එම පැමිණිලි විමර්ශනය සකාට වි ඳුම් ලබා දීසම් කාර්යය  ඳහා රාජය සමන්ම රාජය 

සනාවන ආයතන සවත සයාමු කිරීමත් අවශය අව ේථාවන්හිදී නීති ආධාර, උපසේශන ස ේවා ඇතුළු 

 හන  ැලසීමත් පැමිණිලි මධය ේථානසේ කාර්යභාරය විය. 

කාන්තාවන්ට පමණක් සනාව පුරුෂයන්ටද ලිංග්සේදය පදනම් කරසග්න සිදු වන අ ාධාරණකම් 

පිළිබඳව සමම පැමිණිලි මධය ේථානයට පැමිණිලි කල හැකි බව විසශේෂසයන්  ඳහන් කල යුතුව 

ඇත.සමම පැමිණිලි මධය ේථානය සවත ඉදිරිපත් කරනු ලබන පැමිණිලිවලට අදාල සතාරතුරුවල 

රහ යභාවය ඉතා දැඩි සල  ආරක්ෂා සකසර්. 

පැමිණිලි මධය ේථානය සවත  පැමිණ, ලිපි මඟින්, විදුත් තැපෑල හා දුරකථන ඇමතුමක් මඟින් 

කාර්යාල සේලාවන් තුලදී පැමිණිලි භාරදීමට හැකියාව ඇත. 

2. 1938 කාන්වතා උපකාරක දුරකථන යසේවාව 

පැමිණිලි මධය ේථානසේ කාර්යභාරය තවදුරටත් කාර්යක්ෂමව පවත්වාසග්න යාසම් අවශයතාවය මත 

1938 ග්ා ේතු රහිත උපකාරක දුරකථන ස ේවාව 2013 මාර්තු 08 වන දින ජාතයන්තර කාන්තා දිනසේදී 

ආරම්භ කරන ලදී. එතැන් පටන් 1938 කාන්තා උපකාරක දුරකථන ස ේවාව හා පැමිණිලි 

මධය ේථානය ඒකාබේධව කාන්තා හිං න, අ ාධාරණකම්, සවන ේකම්, අයිතිවාසිකම් කඩීම්, 

ලිංගික අතවර හා  යිබර් අපරාධ ඇතුළු විවිධ පැමිණිලි  ඳහා කාර්යාල සේලාවන් තුලදී  හන 

ස ේවාවන් ලබා දීම ආරම්භ විය.  

කාන්තා හිං න හා අ ාධාරණයන් කාර්යාල සේලාව තුලදී පමණක් සිදු සනාවන බවත් එකී 

අතවරයන් සබාසහෝවිට රාී කාලයන්හි සිදු වන බවත් වාර්තා අනුව සපනී ගිය සහයින් කාන්තා 

උපකාරක දුරකථන ස ේවාව  පැය 24 පුරා ක්රියාත්මක කිරීම අතයාවශය විය. 

2020 මාර්තු ම  20 සකාවිඩ් 19 වයව නය සහේතුසවන් කාර්යාල  ම්පූර්ණසයන්ම ව ා දැමීමට සිදු 

වූ ස ෞඛ්ය ඇඳිරිනීතිය හමුේ, 1938 කාන්තා උපකාරක දුරකථන ස ේවාසේ අවශයතාවය හඳුනාග්ත් 
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ජාතික කාන්තා කමිටුව විදුලි  ංසේශ නියාමන සකාමිෂම හා එක්ව CDM දුරකථන මාර්ග්සයන් සිය 

නිසව ේ තුලම රැඳී සිට එම ස ේවාව  ැපයීම  ඳහා උපකාරක ස ේවා නිලධාරීන්ට පහසුකම් ලබා සදන 

ලදී. සමසල  1938 කාන්තා උපකාරක දුරකථන ස ේවාව  ෑම දිනකම පැය 24 පුරා ක්රියාත්මක කිරීම 

2020 මාර්තු 23 දින ආරම්භ කරන ලදී. 

වර්තමානසේ පැය 24 පුරා  ෑම දිනකම ක්රියාත්මක වන 1938 කාන්තා උපකාරක දුරකථන ස ේවය 

නීති නිලධාරිසයකු, උපසේශන නිලධාරීන් තිසදසනකු  හ පැමිණිලි  ෘජුවම භාර ග්න්නා නිලධාරින් 

13 සදසනකුසග්න් යුත් කණ්ඩායමක් විසින් සමසහයවනු ලබයි. එම කටයුතු අීක්ෂණය හා 

සමසහයීම, සමසහයුම් කමිටුවක් මඟින් සිදු කරන අතර, සමහි පසුවිපරම් සිදු කිරීමද අදාල 

නිලධාරීන් විසින් සිදු කරයි. 

එසමන්ම  ාර්ක්  ංවර්ධන අරමුදසලහි දායකත්වසයන් සමම ස ේවාව නව තාක්ෂණය සයාදා ග්නිමින් 

කාර්යක්ෂමව හා නීන මෘදුකාංග්  හිත පරිග්ණක ග්ත ස ේවාවක් බවට පත් කිරීම මඟින් වඩාත් 

කාර්යක්ෂම හා කඩිනම් ස ේවාවක්  ැපයීම ජාතික කාන්තා කමිටුසවහි අභිප්රාය සේ. 

 

2020 ජනවාරි සිට  ැප්තතැම්බර් ම  දක්වා ලද පැමිණිලි වර්ග් අනුව 

වර්ගය පැමිණිලි ප්රමාණය 

 යිබර් අපරාධ 159 

ග්ෘහ ේථ හිං නය 737 

පවුල් ආරවුල් 999 

විවිධ 606 

විසේශ රැකියා හා  ම්බන්ධ 0 

මිනීමැරුම් හා පහරදීම් 125 

මානව අයිතිවාසිකම් කඩීම් 0 

නඩත්තු හා දික්ක ාද 83 

 ේත්රි දුෂණ 6 

ඉඩම් ආරවුල් 14 

රැකියා හා උ  ේී ම්  ම්බන්ධ ග්ැටළු 18 

ලිංගික හිරිහැර 30 

භාරකාරත්වය 1 

ළමා අතවර 11 

එකතුව 2789 

එම පැමිණිලි පහත අංශ සවත සයාමුකර ඇත.  

 

 

 

 

 

 

යයාමු කල ආයතන ප්රමාණය 

ප්රාසේශීය මහ සල්කම් කාර්යාල 492 

අභයන්තර අංශය 1798 

ශ්රි ලංකා සපාලීසිය 200 

නීති ආධාර සකාමිෂන්  භාව 110 

ශ්රි ලංකා  ර්ේ/ හිතවී 97 

සවනත් ආයතන 93 

එකතුව 2790 
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2020 වර්ෂයේ ක්රියාත්මක කරන ලද ප්රධාන වැඩසටහන්ව 

පහත  ඳහන් ක්රියාකාරකම් 2020 වර්ෂසේ දී  ාර්ථකව ක්රියාත්මක කරන ලදී. 

ප්රතිපත්තිමය වැඩසටහන්ව 

1.1  ප්රතිපත්තිමය සාකච්චඡා 

1993 වර්ෂසේ අමාතය මණ්ඩලය මගින් අනුමත කරන ලද  කාන්තා ප්රඥප්තතිය ප්රකාර කාන්තා හා ළමා 

කටයුතු අමාතයාංශය යටසත් ප්රති ේථාපනය කර ඇති ජාතික කාන්තා කමිටුව, කාන්තාව හා 

නීතිය,  ස ෞඛ්ය, ආර්ික  ංවර්ධන, අධයාපනය, විදයාව හා තාක්ෂණය, පරි රය ආදී ක්සෂේත්රයන් 

පිළිබදව කරුණු ස ායා බලා කාන්තාව ආර්ික සමන්ම  මාජයීය වශසයන්  විබල ග්ැන්ීම සිදු 

කරයි.  

විසශේෂසයන් ජාතික කාන්තා කමිටුව ශ්රී ලාංකික කාන්තාව  මාජයීය වශසයන් මුහුණපාන ග්ැටළු 

තුරන් කිරීම  ඳහා ග්තයුතු ක්රියා මාර්ග් විමර්ශනය කර, සයෝජනා හා නිර්සේශ ප්රතිපත්ති  ම්පාදකයන් 

සවත ඉදිරිපත් කිරිසම් වග්කීම්  ම්භාරය පැවරී ඇති රාජය ආයතනයකි. 

සමහි වත්මන් කමිටුව 2020 ජනවාරි මා සේදී පත් කරනු ලැබූ අතර එහි  ාකච්ඡා වාර 03 ක් සම් වන 

විට පවත්වා ඇත.එහිදි ඉදිරි වර්ෂ 05 ක කාලය  ඳහා උපායමාර්ගික  ැලැ ේමක්  ක ේ කරන ලද අතර 

එම  ැලැ ේම ක්රියාත්මක කිරීම  ඳහා කමිටු  ාමාජිකයින් සවත වග්කීම පවරන ලද ක්රියාකාරී 

වැඩ ටහන  ම්පාදනය කරන ලදි. සමම කමිටු රැ ේීම  ඳහා රු.මිලියන 0.175ක් පමණ මුදලක් වැය 

ී ඇත. 

 

 

 

නව කමිටුසේ සදවන රැ ේීම් වාරය අමාතයතුමාසේ ප්රධානත්වසයන් පැවැත්ීම 

   1.2 ගෘහසේථ හිංසනය වැළැකීයම් පනත සංයශෝධනය කිරීම 
 

2005 අංක 34 දරණ  ග්ෘහ ේථ ප්රචණ්ඩ ක්රියා වැලැක්ීසම් පනත ක්රියාත්මක කිරීසම්දී ඇතිවූ ග්ැටළු හා 

දුර්වලතාවයන් ආශ්රිතව සමම පනත යාවත්කාලීන කිරීසම්  ාකච්ඡාවන් පවත්වා ඇත. 2017-2020 

කාල පරිච්සේදය  ඳහා වන කාර්ය  ැලැ ේම ක්රියාත්මක කිරීසම්දී පත් කර ග්ත් ක්සෂේත්රය හා  ම්බන්ධ 

විේවත් මණ්ඩලයකින් යුත් උපසේශක කමිටුවක් මඟින් අවශය  ංසශෝධනයන් සයෝජනා කර ඇත. 

ඒ අනුව  ංසශෝධන කරන ලද පනත් සකටුම්පත  ඳහා නීති සකටුම්පත් සදපාර්තසම්න්තුව විසින් 

අමාතය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා ග්න්නා සල  දන්වා ඇති බැවින් අමාතය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා 
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ග්ැනීම පිණි  නව අමාතය මණ්ඩලය සවත ඉදිරිපත් කිරීම  ඳහා අමාතය මණ්ඩල  ංසේශයක් 

සකටුම්පත් කරමින් පවී.  

02. යපාදු ප්රවාහනයේදී සදු වන හිංසනයන්ව අවම කිරීයම් වැඩසටහන්ව 

සපාදු ප්රවාහන ස ේවාවන් තුළ සිදු වන කාන්තා හිං නය අවම කිරීම  ඳහා මහජනයා දැනුවත් කිරීම, 

සිදු වන කාන්තා හිං න දැනුම් දීමට හැකි ආකාරයන් පිළිබඳව ප්රජාව දැනුවත් කිරීම උසද ා ජාතික 

කාන්තා කමිටුව විවිධ වැඩ ටහන් දියත් කරයි.ඒ අනුව 2020 වර්ෂසේදී පහත වැඩ ටහන් සිදු කර 

ඇත. 

2.1 යපාදු ප්රවාහනයේදී සදු වන ලිංගික හිංසන අවම කිරීම පිළිබඳ පාර්ශවකරුවන්ව සමඟ ප්රතිපත්තිමය 

සාකච්චඡා පැවැත්ීම 

සපාදු ප්රවාහන පේධතිය තුළ කාන්තාවන් හා ග්ැහැනු දරුවන්ට සිදුවන හිං නය අවම කර ග්ැනීම  ඳහා 

ජාතික මේටමින් කටයුතු කරන රාජය හා රාජය සනාවන පාර්ශවයන්සග්න්  ැදුම්ලත් විේවත් 

කමිටුවක්  ෑම කාර්තුවකටම වරක් රැ ේීම සමහිදී සිදු වන අතර 2020 වර්ෂසේදී සමම කමිටු රැ ේීම් 

02 ක් පවත්වා ඇත. සමහිදී එම විේවත් කමිටුව මඟින් සපාදු ප්රවාහනසේදී සිදු වන ලිංගික හිං නයන් 

අවම කිරීම  ඳහා ග්ත යුතු ක්රියාමාර්ග් පිළිබඳ  ාකච්ඡා කර ීරණ ග්නු ලබන අතර එහිදී ීරණය 

කරනු ලබන කාර්යයන් ප්රමුඛ්තාවය මත ක්රියාත්මක කිරීම ජාතික කාන්තා කමිටුව මඟින් සිදු කරයි.  

   

2.2 යපාදු ප්රවාහන යසේවාවන්ව වලදී සදු වන හිංසනය වැළැකීම උයදසා බසේ හිමියන්ව, රියදුරන්ව හා රිය 

සහායක දැනුවත් කිරීයම් වැඩසටහන 

 

සපාදු ප්රවාහන ස ේවාවන් වලදී කාන්තාවන්ට හා ග්ැහැණු දරුවන්ට සිදුවන හිං නය වැළැක්ීම  ඳහා 

සපාදු ප්රවාහන ක්සෂේත්රසේ නියුතු බ ේ හිමියන්, රියැදුරු හා සකාන්සදා ේතරවරුන්සේ කාර්යභාරය හා 

එම හිං නයන් අවම කිරීම  ඳහා ඔවුන්ට මැදිහත් විය හැකි ආකාරය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම, ලිංගික 

හිං නය  ඳහා සමරට පවතින නීතිය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සමහි අරමුණ සේ. 2020 වර්ෂසේදි 

රත්නපුර හා ග්ම්පහ දි ේත්රික්කයන්හි වැඩ ටහන් 02 ක් පවත්වන ලදී.  
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2.3 “සැමට සුන්වදර ගමනක” යපාදු ප්රවාහන බසේරථ වල කාන්වතාවන්ව මුහුණපාන හිංසනය 

මැඩපැවැත්ීම සඳහා මහජනතාව බලගැන්වීයම් උේයේශන වයාපාරය  

 

සපාදු ප්රවාහන බ ේරථ වල හා දුම්රිය වල කාන්තාවන් මුහුණපාන හිං නය මැඩපැවැත්ීමට, 

කාන්තාවන් හා ග්ැහැනු දරුවන් බලග්ැන්ීම සමන්ම අදාළ ප්රවාහන ස ේවසේ නියුතු රියැදුරු, 

සකාන්සදා ේතර ඇතුළු මගීන්ද හිං නයක් වන අව ේථාසේදී ඊට මැදිහත් ීමට  ංසේදී කිරීම, ලිංගික 

හිං නය  ඳහා සමරට පවතින නීතිය පිළිබඳව මහජනතාව දැනුවත් කිරීම අරමුණු කර ග්නිමින් 

“ ැමට සුන්දර ග්මනක්” උේසේශන වයාපාරය ක්රියාවට නංවන ලදී.  

2020 වර්ෂසේදී සමම වැඩ ටහන් 02 ක් රත්නපුර හා ග්ම්පහ දි ේත්රික්කයන්හිදී පවත්වන ලද අතර 

බ ේරථ වල  ේටිකර් ඇලීම, බ ේරථ වලදී සිදුවන හිං නයන්  ම්බන්ධසයන් වන නීතිය පිළිබඳව 

දැනුවත් කිරීසම් අත් පත්රිකාවක් සබදාහැරීම හා දැනුවත් කිරීසම් පාග්මනක් යාමද සමහිදී සිදු කරන 

ලදී. සමම වැඩ ටහන්හිදී භාෂා ත්රිත්වසයන්ම  ේටිකර් 1000ක් බ ේරථ, ත්රිසරෝද රථ වල සමන්ම අවට 

සවසළඳ  ැල්වල ඇලීමට කටයුතු කරන ලද අතර අත් පත්රිකා 1500ක් පමණ සබදා හැරීම සිදු කර 

ඇත.සමම වැඩ ටහන  ඳහා රු. 221,000.00 ක  මුදලක් වැයී ඇත.  

 

ග්ම්පහ දි ේත්රික්කසේ පවත්වන ලද වැඩ ටහන 
 

3. යයාවුන්ව වියේ ගැබ් ගැනීම් සහ විවාහ යනාවූ මේවරුන්ව පිළිබඳ මණ්ඩප සාකච්චඡාව  

වය  අවුරුදු 16 – 18 අතර ග්ැහැනු ළමයින් ඉතා සකටි කාලයක් තුළ වැඩිහිටියන් බවට පත් ී 

 මාජයට පිවිසීසම්දී අභිසයෝග්යන්ට මුහුණ දීම  ඳහා ඔවුන්සේ කායික හා මානසික ශක්තිමත්භාවය 

වර්ධනය කිරීම සමන්ම වය   ම්පූර්ණීසමන් අනතුරුව ළමා නිවා  තුළින් පිටව යන දරුවන් 

නිවැරදිව  මාජග්ත කිරීසම් යාන්ත්රණයක්  ක ේ කිරීම  ඳහා ක්සෂේත්රසේ  විේවතුන්සේ අදහ ේ ලබා 

ග්ැනීසම් අරමුණින් සමම මණ්ඩප  ාකච්ඡාව පවත්වන ලදී. එසමන්ම ළමා ග්ැේ ග්ැනීම් පිළිබඳවද 

සමහිදී අවධානය සයාමු කරන ලදී. සමම  ාකච්ඡාව  ඳහා විේවතුන් 20 පමණ  හභාගී වූ අතර 

ඔවුන්සග්න් ලබා ග්ත් නිර්සේශයන් අනුව  බාල වය ේ ග්ැේ ග්ැනීම් අවම කිරීම  ඳහා ජාතික 

ප්රතිපත්තියක්  ක ේ කිරීමටද අසප්තක්ිතය. 

 

 



107 
 

4. මාධය වැඩසටහන්ව 

4.1 කාන්වතා ප්රයබෝධය - සාකච්චඡාමය ගුවන්ව විදුලි වැඩසටහන්ව මාලාව 2020 
 

 

කාන්තාවන් මුහුණපාන ග්ැටළු, විසශේෂසයන්ම  ේී පුරුෂ  මාජභාීය හිං නය ආශ්රිත කරුණු 

පිළිබඳව ශ්රාවකයින් දැනුවත් කිරීම උසද ා “කාන්තා ප්රසබෝධය” ගුවන් විදුලි වැඩ ටහන් සිදු කරනු 

ලැසේ. ශ්රාවකයින්සේ දැනුවත්භාවය වර්ධනය කිරීම හා ඔවුන්සේ ග්ැටළුවලට පිළිතුරු  ැපයීම සමම 

වැඩ ටහසන් අරමුණ සේ.  

 

2020 වර්ෂසේදී සමහිදී සිංහල මාධය වැඩ ටහන්  ේවසේශීය ස ේවය හරහාත් සදමළ මාධය 

වැඩ ටහන් 02 ක් සතන්රල් එෆේ.එම් හරහා විකාශය කල අතර පහත  ඳහන් මාතෘකා ඔ ේස ේ එම 

වැඩ ටහන් සිදු කර ඇත.ඒ  ඳහා රු.මිලියන 0.222 ක මුදලක් වැය ී ඇත.  

• 1938 කාන්තා උපකාරක දුරකථන ස ේවාව හා පැමිණිලි මධය ේථානසේ ස ේවාව පිළිබඳ 

• සග්ෝලීය අර්බුද හමුසේ කාන්තා අභිසයෝග් 

• කාන්තාවන්  යිබර් අපරාධයන්සග්න් වළක්වා ග්න්සන් සකස ේද? යන්න පිළිබඳ 

• පූර්ව විවාහ උපසේශනය 

• අඩු වය ේ ග්ැේ ග්ැනීම් වළක්වා ග්ැනීම හා එහිදී සදමාපියන්සේ කාර්යභාරය 

 

 

 

 

 

 ගුවන්විදුලි වැඩ ටහන් පටිග්ත කිරීම 

 

4.2 වනිතා විභව සඟරාව මුද්රණය කිරීම. 

කාන්තාවසේ  ංවර්ධනය හා ඇසේ අනනයතාවය සත්මා සකාට ග්ත් නිර්මාණ සකසරහි සයාමු ීම 

හා කාන්තාවන්සේ නිර්මාණාත්මක හැකියා වර්ධනය කිරීම සමන්ම ධනාත්මක සිතුවිලි තුලින් 

කාන්තාව සපෝෂණය කිරීම අරමුණු කර ග්නිමින් සමම  ඟරාව මුරණය කර සපාදු මහජනතාව අතර 

සබදාහැරීම සිදු කරයි. 2020 වර්ෂසේදී සමහි එක්  ඟරා කලාපයක් මුරණය කිරීමට කටයුතු කර ඇති 

අතර ජාතික කාන්තා කමිටුව විසින් සිදු කරනු ලබන විවිධ වැඩ ටහන් වලදී සමම  ඟරාව 

සබදාහැරීම සිදු කරයි. 
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4.3 1938 කාන්වතා උපකාරක දුරකථන යසේවාව ප්රචාරය කිරීම සඳහා වන යකටි ීඩියයෝ පටය 

විකාශය කිරිම 

කාන්තාවන්ට සිදු වන හිං නයන්හිදී  හන  ැලසීම  ඳහා පැය 24 පුරා ක්රියාත්මක වන 1938 කාන්තා 

උපකාරක දුරකථන ස ේවාව පිළිබඳ ප්රජාව දැනුවත් කිරීසම් අරමුණින් සකටි ීඩිසයෝ පටයක්  ක ේ 

කර විකාශය කිරීම සිදු කරයි. සමමඟින් ප්රජාව දැනුවත් කිරීම තුළින් හිං නයට පත් ඕනෑම අව ේථාවක 

 හන  ැපයීමට අසප්තක්ෂා කරන අතර සමම ීඩිසයෝ පටය සම් වන විට නිර්මාණය කර ඇති අතර 

විකාශය කිරීම  ඳහා අවශය කටයුතු සිදු කරමින් පවී.  
 

4.4 යපාදු ජන සරණි වියශේෂ ජංගම යසේවා වැඩසටහන  

අමාතයාංශය යටසත් ඇති සියලු අංශ හා සදපාර්තසම්න්තු ඒකාබේධව වඩාත් කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී 

සල  මහජනයාට ස ේවා  ැපයීසම් අරමුණින් දිවයිසන් විවධ දි ේත්රික්කයන්හි ජංග්ම ස ේවා 

වැඩ ටහන් පවත්වන ලදි.  

සමම ජංග්ම ස ේවා වැඩ ටහන්හිදී ජාතික කාන්තා කමිටුවද කාන්තාවන්ට එසරහිව සිදු වන 

හිං නයන් වැළැක්ීම  හ ඔවුන්සේ අයිතිවාසිකම් සුරක්ිත කිරීම  ඳහා විසශේෂ දැනුවත් කිරීසම් 

වැඩ ටහනක් සල  සපාදු ජන  රණී ජංග්ම ස ේවා වැඩ ටහන්හිදී දැනුවත් කිරීසම් ප්රදර්ශන කුටියක් 

පැවැත්ීම සිදු කරන ලදී.  

 

 

 

 

 

වල ේමුල්ල පවත්වන ලද ජංග්ම ස ේවා වැඩ ටහසන් අව ේථා කීපයක් 

එසමන්ම සමම වැඩ ටහන්හිදී සපාදු ප්රවාහනසේදී සිදු වන කාන්තා හිං නයන් වැළැක්ීම  ඳහා 

දැනුවත් කිරීමද සිදු කරන ලද අතර රත්නපුර හා හම්බන්සතාට දි ේත්රික්කයන්හි සමම ජංග්ම ස ේවා 

වැඩ ටහන් පවත්වන ලදී.     

5. සාර්ක වයාපෘතිය යටයත් ක්රියාත්මක කරන ලද ප්රධාන වැඩසටහන්ව 

 ාර්ක්  ංවර්ධන අරමුදසලහි දායකත්වසයන් 1938 කාන්තා උපකාරක දුරකථන ස ේවාව නව 

තාක්ෂණය සයාදා ග්නිමින් කාර්යක්ෂමව හා නවින මෘදුකාංග්  හිත පරිග්ණකග්ත ස ේවාවක් බවට 

පත් කිරීසම් කටයුතු සිදු කරමින් පවී. සමම කටයුතු ශ්රී ලංකා සටලිසකාම් ආයතනය විසින් සිදු කරනු 

ලැසේ. එසමන්ම සමම කටයුතු අීක්ෂණය හා සමසහයීම  ඳහා සමසහයුම් කමිටු රැ ේීම් 01ක්  

2020 වර්ෂසේදී පවත්වා ඇත.  



109 
 

 

2021 වර්ෂයේදී ක්රියාත්මක කිරීමට අයප්කෂිත වැඩසටහන්ව 
 

1. ප්රතිපත්තීන්ව හා පර්යේෂණ 

• ජාතික කාන්තා කමිටුව රජසේ නීතිග්ත ආයතනයක් බවට පත් කිරීම 

• පාර්ලිසම්න්තු හා පළාත්  භා මැතිවරණයන්හිදී කාන්තාවන්  ඳහා සකෝටාවක් ලබා දීමට අවශය 

මැදිහත් ීම් සිදුකිරීම. 

• තරුණ මේවරුන්  ඳහා නමයශීලි වැඩ කිරීසම් අව ේථා ඇති කිරීම 

•  යිබර් ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම  ඳහා පර්සේෂණ නිර්සේශ ක්රියාත්මක කිරිම 

• කාන්තා හිතකාමී මාධය ප්රතිපත්තියක් ක්රියාත්මක කිරීම 

• කාන්තා හා ග්ැහැණු දරුවන් දූෂණය  ම්බන්ධව නීතිය ක්රියාත්මක ීසම්දී පවතින ප්රමාදය 

වැළැක්ීම  ඳහා කටයුතු කිරීම 

• භික්ුණින් වහන්ස ේලාට පවතින ග්ැටළු (හැදුනුම්පත් ලබා ග්ැනීසම් ග්ැටළුව)  ඳහා  

මැදිහත්කරණය 

 

 

2. කාන්වතාවන්වට එයරහි හිංසනය වැළැකීම 

• කාන්තාවන්ට එසරහිව සිදු වන සියළුම ආකාරසේ හිං නයන් පිටු දැකීම  ඳහා වන අන්තර්ජාතික 

දින 16 වැඩ ටහන හා ජාතයන්තර කාන්තා දින වැඩ ටහන්. 

• ළමා ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම  ඳහා ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය  මඟ  ම්බන්ීකරණය 

කිරීම. 

• ප්රජනන ස ෞඛ්ය පිළිබඳ දැනුවත්භාවය ඇති කිරීම. 

• රැකියා  ේථානසේ හිං නය වැළැක්ීම හා හිං නයන්ට එසරහිව කටයුතු කිරීම  ඳහා දැනුවත් 

කිරීම. 

• සපාදු ප්රවාහනසේදී කාන්තාවන්ට හා ග්ැහැනු ළමුන්ට සිදු වන හිං නයන් මුළුමනින්ම  ඉවත් 

කිරීම. 

• වතු ප්රජාවසේ දැනුවත්භාවය වර්ධනය කිරීම. 

• විවාහ අසප්තක්ිත තරුණ තරුණියන්සේ දැනුවත්භාවය වර්ධනය කිරීම. 

 

3. කාන්වතා අයිතිවාසකම් හා කාන්වතා සුරකෂිතභාවය ආරකෂා කිරීම 

• ග්රාම නිලධාරී ව ම් මේටමින් අනාරක්ිත පවුල් හඳුනා ග්ැනීම හා සුපරීක්ෂක කමිටු  විමත් කර 

බලාත්මක කිරීම. 

• වය  අවු. 16 - 18 අතර ළමා නිවා  හැර යන ග්ැහැනු දරුවන්   ඳහා සුරක්ිත හා  ේවාීන 

ජීවිතයක් ග්ත කිරීමට අවශය ආර්ික හැකියාවන් හා  මාජග්ත ීසම් නිපුණතා වර්ධනය කිරීම 

• කාන්තාව ආර්ික,  මාජයීය, සේශපාලනික හා  වනතික වශසයන්  විබලග්ැන්ීම  ඳහා 

කටයුතු කිරීම (SMART women)   
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• කාන්තාව ආර්ික වශසයන් ශක්තිමත් ී ම උසද ා විසේශග්ත ී සම්දී ඔවුන්සේ පවුල් වල ග්ැහැණු 

දරුවන්සේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම  ඳහා විසේශ ස ේවා නියුක්ති කාර්යාංශය  මඟ ඒකාබේධව 

ජාතික ප්රතිපත්තියක්  ේථාපිත කිරීම 

• වැඩිහිටි කාන්තාවන්සේ  මාජ සුරක්ිතභාවය ඇති කිරීම 

• 1938 කාන්තා උපකාරක දුරකථන ස ේවාව සවත සයාමු වූ හිං නයට ලක්ව ඇති නිවා  සනාමැති 

අනාරක්ිත තත්වසේ පසු වන කාන්තාවන්  ඳහා නිවා  ලබා දීසම් ඒකාබේධ ක්රමසේදයක්  ක ේ 

කිරීම 

• කෘිකර්මාන්තය  ඳහා කාන්තා  හභාගීත්වය පුළුල් කිරීම   

 

4. 1938 දුරකථන යසේවාව ශකතිමත් කිරීම සඳහා වන සාර්ක වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරිම   

• 1938 කාන්තා උපකාරක දුරකථන ස ේවාසේ නව තාක්ෂණික මෘදුකාංග් පේධතිය අවශය සමවලම් 

 හිතව ශක්තිමත් කිරීම හා යාවත්කාලීන කර පවත්වාසග්න යාම 

• 1938 කාන්තා උපකාරක දුරකථන ස ේවාසේ නියුතු නිලධාරීන්  ඳහා පුහුණු අව ේථා ලබා දීම 

• 1938 කාන්තා උපකාරක දුරකථන ස ේවාව ශක්තිමත් කිරීම  ඳහා නීති ක්රියාත්මක කරන 

ආයතන, වෘත්තිකයින්,  ේසේඡා  ංවිධාන, පළාත් පාලන ආයතන,  මථ මණ්ඩල  මඟ 

ජාලග්තකරණය 

• කාන්තා හිං නය පිළිබඳ ස ේවා  පයන ආයතන දත්ත  හිත සිතියම  ක ේකිරීම 

• හිං නයට පත් කාන්තාවන්  ඳහා නවාතැන් හා ළමා සුරැකුම් පහසුකම්  හිතව ආර්ික 

කු ලතාවන් හා  මාජග්තීසම් හැකියාව වර්ධනය  ඳහා රැකවරණ මධය ේථාන 03 ක් පිහිටුීම 

හා රැකවරණ මධය ේථාන නිලධාරීන් පුහුණු කිරීම 

• හිං නයට පත් වූ කාන්තාවන්සේ පවුල්  ඳහා උපසේශනය ලබා දීම (මත්රවය, මත්පැන් පානය 

හා අනියම්  බඳතා ආශ්රිතව පවතින ග්ැටළු  ඳහා) 

• ප්රාසේශීය සල්කම් කාර්යාලයන්හි කාන්තා හා ළමා  ංවර්ධන ඒකකසේ නිලධාරීන්  ඳහා 1938 

පැමිණිලි  ඳහා ක්රියා කරන ආකාරය පිළිබඳව හා කාන්තා හිං නයපිළිබඳ දැනුවත් කිරීම 
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ක්රියාත්මක කරන ලද සංවර්ධන වැඩසටහන්වහි 2020-09-30 දිනට ප්රගතිය 
 

අනු 

අංක 

වයාපෘතිය/කාර්යය මූලය 

ඉලකකය 

(රු.මි.) 

මූලය 

ප්රගතිය 

(රු.මි.) 

යභෞතික 

ඉලකකය 

යභෞතික ප්රගතිය ප්රතිලාභීන්ව 

සංඛ්යාව/ 

සහභාගී වූ 

සංඛ්යාව 

1 ප්රතිපත්තිමය මැදිහත්ීම් 

I ජාතික කාන්තා කමිටු 

රැ ේීම 

0.440 0.175  ාකච්ඡා 06 ජාතික කාන්තා 

කමිටු  ාකච්ඡා 

03 ක් පවත්වා 

ඇත.     

 ම ේත 

කාන්තාවන් 

II ග්ෘහ ේථ හිං නය 

වැළැක්ීසම් පනත 

 ංසශෝධනය කිරීම 

- -  ංසශෝධන 

පනත 

අනුමත කර 

ග්ැනීම 

 ංසශෝධනය 

කරන ලද පනත් 

සකටුම්පත  ඳහා 

අමාතය මණ්ඩල 

අනුමැතිය ලබා 

ග්ැනීම  ඳහා 

අමාතය මණ්ඩල 

 ංසේශයක් 

සකටුම්පත් 

කරමින් පවී. 

හිං නයට 

පත් 

කාන්තාවන් 

III ග්ෘහ ේථ හිං නය 

වැළැක්ීසම් පනත 

ක්රියාත්මක කිරීසම් 

උපසේශක කමිටු 

රැ ේීම් 

0.010  කමිටු 

 ාකච්ඡා 01 

හතරවන 

කාර්තුසේ සිදු 

කිරීමට  ැලසුම් 

කර ඇත. 

 

2 යපාදු ප්රවාහනයේදී සදු වන ලිංගික හිංසන අවම කිරීයම් වැඩසටහන්ව 

I සපාදු ප්රවාහනසේදී 

සිදු වන ලිංගික 

හිං න අවම කිරීම 

පිළිබඳ 

පාර්ශවකරුවන් 

 මඟ ප්රතිපත්තිමය 

 ාකච්ඡා පැවැත්ීම 

0.025 0.006  ාකච්ඡා - 

03 

 ාකච්ඡා 03 ක් 

පවත්වා ඇති 

අතර එහිදී සපාදු 

ප්රවාහනසේදී සිදු 

වන ලිංගික 

හිං න අවම 

කිරීම  ඳහා ග්ත 

යුතු ක්රියාමාර්ග් 

පිළිබඳ  ාකච්ඡා 

කරන ලදී. 

සපාදු 

ප්රවාහනසේ

දී හිං නයට 

ලක් වන 

කාන්තාවන් 

උප එකතුව 0.475 0.181    
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අනු 

අංක 

වයාපෘතිය/කාර්යය මූලය 

ඉලකකය 

(රු.මි.) 

මූලය 

ප්රගතිය 

(රු.මි.) 

යභෞතික 

ඉලකකය 

යභෞතික ප්රගතිය ප්රතිලාභීන්ව 

සංඛ්යාව/ 

සහභාගී වූ 

සංඛ්යාව 

II සපාදු ප්රවාහන 

ස ේවාවන් වලදී සිදු 

වන හිං නය 

වැළැක්ීම උසද ා 

බ ේ හිමියන්, රියදුරන් 

හා රිය  හායක 

දැනුවත් කිරීසම් 

වැඩ ටහන 

0.150 0.053 දැනුවත් 

කිරීසම් 

වැඩ ටහ

න් - 03 

රත්නපුර හා 

ග්ම්පහ 

දි ේත්රික්කයන්හි  

වැඩ ටහන් 02 ක් 

සිදු  කර ඇත. 

 

III සපාදු ප්රවාහන 

ස ේවාවන් වලදී සිදු 

වන හිං නයන් අවම 

කිරීම  ඳහා  ේටිකර් හා 

අත්පත්රිකා  ක ේ 

කිරීම, එළිදැක්ීම හා 

සබදාහැරීම 

0.400 0.221 දි ේත්රික් 03 

ක 

උේසේශන 

වයාපාරය 

දියත් 

කිරීම 

රත්නපුර හා 

ග්ම්පහ 

දි ේත්රික්කයන්හි  

ප්රජාව දැනුවත් 

කිරීම  ඳහා 

උේසේශන වයාපාර 

02 ක් ක්රියාත්මක 

කර ඇත. 

 

3 මණ්ඩප සාකච්චඡා පැවැත්ීම 

 සයාවුන් විසේ ග්ැේ 

ග්ැනීම්  හ විවාහ 

සනාවූ මේවරුන්  

පිළිබඳ මණ්ඩප 

 ාකච්ඡාව 

0.040 0.024 මණ්ඩප 

 ාකච්ඡා 

01 

සමම මණ්ඩප 

 ාකච්ඡාව පවත්වා 

ඇත. 

 ම ේත 

කාන්තාව

න් 

4 කාන්වතාවන්වට එයරහි හිංසනය වැළැකීයම් වැඩසටහන 

I දින 16 වැඩ ටහන් 0.200 - වැඩ ටහ

න් සිදු 

කිරීම 

සනාවැම්බර් 25 - 

සද ැම්බර් 10 

දක්වා කාල සීමාව 

තුල අන්තර් ජාතික 

දින 16 පිළිබඳ 

මහජනතාව 

දැනුවත් කිරීම 

උසද ා මාදය 

වැඩ ටහන් 

ක්රියාත්මක කිරීමට 

නියමිතව ඇත. 

 

II 1938 කාන්තා 

උපකාරක දුරකථන 

ස ේවාව ශක්තිමත් 

කිරිම 

0.120 0.120 Head Set 

මිලදී 

ග්ැනීම 

1938 කාන්තා 

උපකාරක 

දුරකථන ස ේවාව 

 ඳහා Head Set 

06ක් මිලදි සග්න 

ඇත. 

 

උප එකතුව 0.910 0.418    
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අනු 

අංක 

වයාපෘති 

ය/කාර්යය 

මූලය 

ඉලකකය 

(රු.මි.) 

මූලය 

ප්රගතිය 

(රු.මි.) 

යභෞතික 

ඉලකකය 

යභෞතික ප්රගතිය ප්රතිලාභීන්ව 

සංඛ්යාව/ 

සහභාගී වූ 

සංඛ්යාව 

5 යේශපාලනයේ කාන්වතා සහභාගීත්වය ප්රවර්ධනය කිරීයම් වැඩසටහන්ව 

I සේශපාලනසේ 
කාන්තා 
 හභාගීත්වය 
ප්රවර්ධනය කිරීම 
උසද ා  හතික පත් 
පාඨමාලා 
පැවැත්ීම 

0.240 -  හතිකපත් 
පාඨමාලා 01 

සිංහල මාධය 
 හතිකපත් 
පාඨමාලාව ආරම්භ 
කර ඇත.  එහි සග්ීම් 
සිදු කල යුතුව ඇත. 

කාන්තාව

න් 67 

6 මාධය වැඩසටහන්ව 

I “කාන්තා 
ප්රසබෝධය” 
ගුවන්විදුලි 
වැඩ ටහන් 
පැවැත්ීම 

0.225 0.225 ගුවන්විදුලි 
වැඩ ටහන් 
06 

ගුවන්විදුලි 
වැඩ ටහන් 06 ක් සිදු 
කර  ඇත. 

 ම ේත ප්රජාව 

II “ වනිතා විභව” 
කාර්තු  ඟරාව 
මුරණය කිරීම 

0.200 0.184  ඟරා 
කලාප 01 
පිටපත් 
1000 

 ඟරා කලාප 01 ක්  
මුරණය කර ඇත. 

 ම ේත ප්රජාව 

III සකටි ීඩිසයෝ පට 
 ක ේ කර විකාශය 
කිරීම 

2.000  විඩිසයෝ පට 
02 ක්  ක ේ 
කර විකාශය 
කිරීම 

1938 දුරකථන 
ස ේවාව පිළිබඳ 
මහජානතාව දැනුවත් 
කිරීම  ඳහා ීඩිසයෝ 
පටයක්  නිර්මාණය 
කර ඇති අතර එය 
විකාශය කිරීම  ඳහා 
අවශය කටයුතු සිදු 
කරමින් පවී. 

 

7 සවනත් වියදම් 0.130 0.087 - රත්නපුර හා 
හම්බන්සතාට 
දි ේත්රික්කයන්හි 
පවත්වන ලද ජංග්ම 
ස ේවා වැඩ ටහන්හිදී 
ජාතික කාන්තා 
කමිටුසේ දැනුවත් 
කිරීසම් කුටියක් 
පවත්වන ලදි. 

 

උප එකතුව 2.795 0.496    

 4.180 1.095    
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සාර්ක වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම 

 

අනු 

අංක 

වයාපෘතිය/කාර්යය මූලය 

ඉලකකය 

(රු.මි.) 

මූලය 

ප්රගතිය 

(රු.මි.) 

යභෞතික 

ඉලකකය 

යභෞතික ප්රගතිය ප්රතිලාභීන්ව 

සංඛ්යාව/ 

සහභාගී වූ 

සංඛ්යාව 

I IT System 

 ැකසීම 

5.600 2.793 දත්ත 

පේධතිය 

 ක ේ 

කිරීම 

1938 නව 

තාක්ෂණික 

මෘදුකාංග් පේධතිය 

 ක ේ කිරීසම් 

කටයුතු සිදු කරමින් 

පවී. සම් වන විට ඒ 

 ඳහා 50% ක 

සග්ීමක් ශ්රී ලංකා 

සටලිසකාම් 

ආයතනය සවත සිදු 

කර ඇත. 

 ම ේත 

කාන්තාවන් 

II උපකරණ මිලදී 

ග්ැනීම 

0.092 උපකරණ 

මිලදී 

ග්ැනීම 

Desktop පරිග්ණක 

03 ක් හා  පරිග්ණක 

සම්  හා පුටු මිලදී 

සග්න ඇත. 

 ම ේත 

කාන්තාවන් 

 1938 කාන්තා 

උපකාරක 

දුරකථන ස ේවාසේ 

සමසහයුම් කමිටු 

රැ ේීම් 

   ාකච්ඡා 

02 

සමසහයුම් කමිටු 

රැ ේීම් 01 ක් 

පවත්වා ඇත. 

 ම ේත 

කාන්තාවන් 

එකතුව 5.600 2.885    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

ප්රාථමික අධයාපන, පාසේ යටිතල පහසුකම්, 

අධයාපන යසේවා අංශය 

 

හැඳින්වීම 

සග්ාඩනැගිලි, මාර්ග්, ක්රීඩාපිටි, ජලය  හ විදුලිය  ැපයීම් පේදති ආදිය ' ාමානය අධයාපනය' යටතට 

ග්ැසනන ආයතනවල යටිතල පහසුකම් සල  හඳුන්වාදිය හැකිය.  පා ල්, ජාතික අධයාපන විදයාපීඨ, 

ගුරු විදයාල, ගුරු මධය ේථාන ආදිය ‘ ාමානය අධයාපනය’ යටතට ග්ැසනන ආයතන සේ.  සමම 

අධයාපන ආයතන තුළ ඉටුකරන ‘ඉසග්නුම්  හ ඉග්ැන්ීම්’ ක්රියාවලියට පහසුවන සල ත්, එසල  

‘ඉසග්නුම්  හ ඉග්ැන්ීම්’ ක්රියාවලිසේ සයසදන අයසේ ආරක්ෂාව තහවුරු වන සල ත් වූ දැක්සමන් 

යුතුව සමම ආයතනවල යටිතල පහසුකම්  ංවර්ධනය කරනු ලැසේ.   

 

සමරට  ම ේථ පා ල්  ංඛ්යාව වූ 10,194 න් පා ල් 373 ක් පමණක් ජාතික පා ල් සේ.  අසනක් සියලු 

පා ල් පළාත්  භා විෂය පථයට අයත්ය.  ජාතික පා ල්, අධයාපන අමාතයංශය  හ මෑතදී පිහිටුවන ලද 

කාන්තා හා ළමා  ංවර්ධන, සපර පා ල්  හා ප්රාථමික අධයාපන, පා ල් යටිතල පහසුකම් හා අධයාපන 

ස ේවා රාජය අමාතයාංශසේ  ෘජු වග්කීමට යටත්ය. 

 

‘ ාමානය අධයාපනය’ යටතට සියළු පා ල්ද, ජාතික අධයාපන විදයාපීඨ 19, ගුරු විදයාල 8  හ ගුරු 

මධය ේථාන 110 අයත්ය.  පා ල්වල   ම ේථ ශිෂය  ංඛ්යාව මිලියන 4.3 ක් පමණ වන අතර, ගුරු 

 ංඛ්යාව දළ වශසයන් 250,000 ක් පමණ සේ.  ජාතික අධයාපන විදයාපීඨ, ගුරු විදයාල, ගුරු 

මධය ේථානවල වාර්ික බඳවා ග්ැනීම් පිළිසවලින් 5,000, 1,200, 12,000 පමණ සේ.  සමම ආයතනවල 

ප්රතිලාභීන්ට තම කාර්යයන් ආරක්ෂාකාරීව හා සුවපහසු පරි රයක කරසග්න යාම  ඳහා යටිතල 

පහසුකම්  ංවර්ධනය සකස ේ වියයුතුදැයි අධයයනය කර එය  ැලසුම් කරනු ලැසේ. 

 

සියළුම ජාතික පා ල්වල  හ විසශේෂ වයාපෘති යටතට ග්ැණුන පළාත්  පා ල්වල යටිතල පහසුකම් 

 ංවර්ධනය කිරීසම් වග්කීම කාන්තා හා ළමා  ංවර්ධන, සපර පා ල් හා ප්රාථමික අධයාපන, පා ල් 

යටිතල පහසුකම් හා අධයාපන ස ේවා රාජය අමාතයංශය සවත පැවරී ඇත. 

 

ඉහත අංශසයහි 2020.09.30 දින දක්වා වන ප්රග්තිය අධයාපන අමාතයංශයීය කාර්ය ාධන වාර්තාසවහි 

දක්වා ඇත. 
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2021 වර්ෂය තුළ ක්රියාත්මක කිරීමට යයෝජිත වැඩසටහන්ව 

ජලය, විදුලිය  හ  නීපාරක්ෂක පහසුකම් තවදුරටත් අවශය පා ල්  ඳහා එම අවශයතා  ැපිරීම 2021 

වර්ෂය තුළ නිම කිරීමට  ැලසුම් කර ඇත. 

තවද, පහතින් දක්වා ඇති පා ල් ඇතුලුව ජාතික පා ල් ප්රමාණයක පන්තිකාමර, විදයාග්ාර, 

සන්වාසිකාග්ාර, ක්රීඩා පහසුකම්  ැලසීම වැනි හදිසි  හ අතයාවශය නව ඉදිකිරීම්  ඉටු කිරීමට ද 

සයෝජිතය. 

මීට අමතරව, එකදු ජාතික පා ලක්වත් පිහිටා නැති ප්රාසේශීය සල්කම් සකාේඨාශවල සතෝරාග්නු ලබන 

එක් පා ලක්, ජාතික පා ලක් සල  වැඩිදියුණු කිරීමට ද 2021 වර්ෂසේ සිට පියවර ග්නු ඇත.  ඒ අනුව, 

එස ේ සතෝරාග්නු ලබන පා ල් 123ක පමණ යටිතල පහසුකම් ද  ංවර්ධනය කිරීමටද නියමිතය. 

 

2021 වර්ෂසේ යටිතල පහසුකම්  ංවර්ධනය කිරීමට සයෝජිත පා ල් 

 
අනු 

අංකය 

 
පාසල සහ වැඩය 

 

 
සාධාරණීකරණය 

දළ 
ඇසේතයම්න්වතු

ව (රු.මිලියන) 
01 බන්ඩාරණායක බාලිකා විදයාලය, අම්පාර - 

ප්රාථමික අංශය  ඳහා පන්තිකාමර 
සග්ාඩනැගිල්ල 

පවතින සග්ාඩනැගිල්ල ඉතා අබලන් බැවින් 
ඒ  ඳහා නව සග්ාඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම. 

60.000 

02 උහන මහා විදයාලය, අම්පාර - පන්ති කාමර 
සග්ාඩනැගිල්ල 

පන්ති කාමර පහසුකම් ප්රමාණවත් සනාවන 
අතර, දැනට පවතින සග්ාඩනැගිලි කිහිපයක් 
ඉතා අබලන්ය. 

35.000 
 

03 සනල්ලිඅඩි මධය මහා විදයාලය, යාපනය -  
 ාමානය සපළ විදයාග්ාරය 

විදයාග්ාර පහසුකම් ප්රමාණවත් සනාීම. 10.000 

04 හින්දු විදයාලය, යාපනය - සන්වාසිකාග්ාර 
සග්ාඩනැගිල්ල 

දැඩි සල  හානි ී ඇති සග්ාඩනැගිල්ල 
අලුත්වැඩියා කිරීසම් තත්ත්වයක සනාමැත. 

60.000 

05 ෆාතිමා විදයාලය, කල්මුසන් - පන්තිකාමර 
සග්ාඩනැගිල්ල 

තවත් පන්ති කාමර පහසුකම් අවශය සේ. 30.000 

06 සිත්තිවිනයාග්ර් හින්දු විදයාලය, මන්නාරම -
විසශේෂ අධයාපන  ම්පත් මධය ේථානය 

විසශේෂ අධයාපනය අවශය සිසුන්  ඳහා 
පහසුකම්  ැපයීම. 

8.000 

07 මල්ලාවි මහා විදයාලය, මුලතිේ - පන්ති 
කාමර සග්ාඩනැගිල්ල 

තවත් පන්ති කාමර පහසුකම් අවශය සේ. 
 

20.000 

08 මුලන්කාවිල් මහා විදයාලය, කිලිසනාච්චි - 
ස ෞන්දර්ය සග්ාඩනැගිල්ල 

ස ෞන්දර්යය ඒකකයක් අවශය සේ. 10.000 

09 සදමළ මහා විදයාලය, වවුනියාව - 
පන්තිකාමර සග්ාඩනැගිල්ල 

තවත් පන්ති කාමර පහසුකම් අවශය සේ. 
 

30.000 

10 සිංහල විදයාලය, ත්රිකුණාමලය - ගුරු නිල 
නිවා  

දුරබැහැර ප්රසේශවල සිට පැමිසණන 
ගුරුවරුන්  ඳහා නවාතැන් පහසුකම් 
අතයාවශයීම. 

15.000 

11 තම්බුලුවිල් මහා විදයාලය, තිරුක්සකෝවිල් - 
පරිපාලක ඒකකය  හිත පන්ති කාමර 
සග්ාඩනැගිල්ල 

කාර්යාල පහසුකම් ප්රමාණවත් සනාවන අතර 
තවත් පන්ති කාමර පහසුකම් අවශය සේ 

35.000 

උප එකතුව  313.000 
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අනු 

අංකය 

 
පාසල සහ වැඩය 

 

 
සාධාරණීකරණය 

දළ 
ඇසේතයම්න්වතුව 

(රු.මිලියන) 
12 බදුල්ල මධය මහා විදයාලය - වාණිජ 

සග්ාඩනැගිල්ල 
පවතින සග්ාඩනැගිල්ල ඉතා අබලන් අතර ඒ 
 ඳහා නව සග්ාඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම. 

20.000 

13 මල්වත්තාවල විදයාලය, 
සමාණරාග්ල - පන්ති කාමර 
සග්ාඩනැගිල්ල 

තවත් පන්ති කාමර පහසුකම් අවශය සේ. 25.000 

14 අලුත්ග්ම මහා විදයාලය - දැනට 
පවතින අබලන් සදමහල් 
සග්ාඩනැගිල්ල ඉවත්කර සතමහල් 
සග්ාඩනැගිල්ලක් ඉදිකර, ක්රීඩා 
පහසුකම්ද වැඩි දියුණු කිරීම 

දැනට පවතින සග්ාඩනැගිල්ල ඉතා දුර්වල 
තත්ත්වසේ පවතින අතර, ඒ  ඳහා නව පන්ති 
කාමර හා විදයාග්ාරයක් ඇතුළත් සග්ාඩනැගිල්ලක් 
ඉදිකළ යුතු අතර සිසුන්ට පිහිනුම් හා ග්ෘහ ේථ 
ක්රීඩා පහසුකම්  ැපයිය යුතුය. 

120.000 

15 කළුතර විදයාලය - සතමහල් 
පන්තිකාමර සග්ාඩනැගිල්ල 

තවත් පන්ති කාමර පහසුකම් අවශය සේ. 
 

30.000 

16 සේවි බාලිකා විදයාලය, සකාළඹ - 
සන්වාසිකාග්ාර සග්ාඩනැගිල්ල 

දැනට පවතින සන්වාසිකාග්ාරය ඉතා අබලන් 
තත්ත්වසේ පවතින අතර, ඒ  ඳහා නව 
සන්වාසිකාග්ාරයක් ඉදි කළ යුතුය.  දිවයිසන් දුර 
බැහැර ප්රසේශවලින් පැමිසණන සිසුන්  ඳහා . 

170.000 

17 විහාර මහා සේවි විදයාලය - ප්රාථමික 
අංශය  ඳහා පන්ති කාමර 
සග්ාඩනැගිල්ල 

තවත් පන්ති කාමර පහසුකම් අවශය සේ. 
 

80.000 

18 හරි ේචන්ර විදයාලය, මීග්මුව - 
විදයාග්ාර  හිත සතමහල් පන්ති 
කාමර සග්ාඩනැගිල්ල 

තවත් පන්ති කාමර  හ ර ායනාග්ාර පහසුකම් 
අවශය සේ. 

75.000 

19 සේල් ේ කුමරි විදයාලය, සමාරටුව - 
දන්ත ඒකකය. 

පා ලට දන්ත වවදය ඒකකයක් අවශය වන 
අතර, අවට පා ල්වල සිසුන්ට ද සමම පහසුකම් 
ලබා දීම. 

10.000 

20 තර් ේටන් විදයාලය, සකාළඹ - 
ප්රාථමික අංශය  ඳහා මහල් පහක 
පන්ති කාමර සග්ාඩනැගිලි 
 ංකීර්ණයක්  හ උ  ේ සපළ 
විදයාග්ාරයක්  හ ේවිීයික අංශසේ 
පන්ති  ඳහා නව සග්ාඩනැගිල්ලක් 

ප්රාථමික අංශ සග්ාඩනැගිල්ල ඉදි කළ යුතුය. සමම 
අංශසේ තිබූ පැරණි අබලන් සග්ාඩනැගිලි කඩා 
ඉවත් කර ඇත. තවද, ඉතා දුර්වල තත්ත්වසේ තිබූ 
පැරණි අඩි 250 ක් පමණ දිග් සතමහල් 
සග්ාඩනැගිල්සලන් සිසුන් ඉවත් කර ඇත.  ඒ 
 ඳහා නව සග්ාඩනැගිල්ලක් ඉදිකරදීම. 

275.000 

21 සිරිමාසවෝ බණ්ඩාරනායක 
විදයාලය, සකාළඹ - සන්වාසිකාග්ාර 
සග්ාඩනැගිල්ල 

පවතින සග්ාඩනැගිල්ල අබලන් බැවින් ඒ  ඳහා 
නව සග්ාඩනැගිල්ලකින් ඉදිකිරීම. 
 

65.000 

22 නාරන්සදණිය මහා විදයාලය - 
පරිපාලන සග්ාඩනැගිල්ල 

කාර්යාල පහසුකම් ප්රමාණවත් සනාසේ. එස ේම  
තවත් පන්ති කාමර අවශය සේ. 

35.000 

23 ශාන්ත  ර්සේ  ේ විදයාලය, මාතර - 
මහල් හතරක සග්ාඩනැගිල්ල 

කාර්යාල පහසුකම් ප්රමාණවත් සනාසේ.  පන්ති 
කාමර වැඩි  ංඛ්යාවක් ද පු ේතකාල පහසුකම්ද  
අවශය සේ. 

120.000 

24 සහාරණ රාජකීය විදයාලය - 
පන්තිකාමර සග්ාඩනැගිල්ල 

තවත් පන්ති කාමර පහසුකම් අවශය සේ. 35.000 

25 ධර්මරාජ විදයාලය, මහනුවර - 
ආපනශාලා සග්ාඩනැගිල්ල 

ස ෞඛ්ය  ම්පන්න ආහාර ලබා ග්ැනීම  ඳහා 
පා ල් ප්රජාවට ප්රමාණවත් පහසුකම්  ැපයීම. 
ආහාර ග්ැනීමට ඉඩ පහසුකම්ද  ැපයීම. 

15.000 

26 සිරිධම්ම විදයාලය, ලබුදූව - 
තාක්ෂණික පීඨ සග්ාඩනැගිල්ල 

තාක්ෂණික විෂය ධාරාව හදාරන සිසුන්ට 
ප්රාසයෝගික පරීක්ෂන කිරීම  ඳහා විදයාග්ාර 
ඇතුළත් සමම සග්ාඩනැගිල්ල අතයාවශයසේ. 

45.000 

උප එකතුව  1,120.000 

මුළු එකතුව 1,433.000 
 


