
 

2016 අංක 12 දරන ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකේ පිළිබද පනතේ 08 වන 

වගන්තිය යටතේ වන වාර් ාව -2017/2018 

කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්ාාංොශය   

 

දැක්ම -  

 ළමයින් හා කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් සහ ආරක්ෂාව තහවුරු ගකගරන ඔවුන්ට හිතකර , 

සාංොගේදී සමාජයක් බිහිකිරීම 

ගමගහවර - 

 ශ්රීම ංාාංොගක්ය සමාජ සාංොසෘකිතික නදනම  තුළ ළන්න්  හා කාන්තාවන්ට අදාළ ජාත්න්තර ්ර ඥප්තීනන්  

සැංකිල්ංට ගෙන ඔවුන්ගේ  අයිතිවාසිකම් පූර්ණ  සාංොවර්ධනය  ආරක්ෂාව හා සහභාගීත්වය  

තහවුරු ගකගරන අන්දගම්  ්ර තිනත්ති සම්නාදනය කිරීම , නසුවිනරම් කිරීම සහ ඇෙයීම සිදු කරන 

ජාතික යාන්ත්රමණය ගංස ්රිතයාත්මක මම  

 

්ර ධාන කාර්යයන් - 

 කාන්තා හා ළමා කටයුතු විෂයට අදාළ ්ර තිනත්ති වැසසටහන් සහ ව්ානිති සම්නාදනය කිරීම  නසු 

විනරම් සිදු කිරීම හා ඇෙයීම 

 රාජ් කටයුතු වංදී ීනරණ ෙැීමම සහ ගශශනාංන ක්ගෂ ත්රමය තුළ කාන්තාවන්ගේ සහභාගීත්වය 

සහ නිගයෝජනය වැඩි කීරීම සඳහා ක්රීගමෝනායන් සැකීමම සහ ්රිතයාත්මක කිරීම 

 ෙැටුම් වලින් සහ දරිද්රකතාවගයන්  විනතට නත් කාන්තා මූලික ෙිහ කණ්සායම් විගශ ෂගයන් 

අරන්ණු කරෙනිමින්  කාන්තාවන් සවිබං ෙැන්මම සඳහා පියවර ෙැීමම සහ සෘත්රී් රුරුෂ 

සමානාත්මතාවය සහ සාධාරණත්වය ඇති කිරීම 

 කාන්තා හිාංොසනය වැළැක්මම සඳහා ීමති හා ්ර තිනත්ති ශක්තිමත් කිරීම හා  ්රිතයාත්මක කිරීම  

 කාන්තා හා ළමා කටයුතු වංට අදාළ තිරසර සාංොවර්ධන අභිමතාර්ථ ඉටුකරෙැීමම 

 කාන්තා ්ර ඥප්තතිය හා ළමා ්ර ඥප්තතිය ්රිතයාත්මක කිරීම 

 න්ල් ළමාවිය රැකවරණය හා අනාරක්ෂිත තත්ත්වගේ සිටින දරුවන් ගවනුගවන් ජාතික ්ර තිනත්ති 

හා ජාත්න්තර සම්මතයන්ට ෙැංගනන ගස  සැංසුම් වැසසටහන් හා ව්ානිති සැකීමම හා 

්රිතයාත්මක කිරීම ගසවන සරණ කැනකරු මේපිය ගයෝජනා ක්රීමය ්රිතයාත්මක කිරීම  

 

 

 



ත ේවා නියුක්ති වි ් ර  

 

 

තීරණ ගැනීතේ දී අනුගමනය කරන ක්රි්යාපපාපාපා 

 ආයතන සාංොග්ර හය 

 න්දල් ගරගුංාසි  

 අමාත් මණ්සං ීනරණ 

 රාජ් නරිනාංන කක්රීගල්ඛ 

 ගවනත් අමාත්ාාංොශ කක්රීගල්ඛ 

 අමාත්ාාංොශ අභ්න්තර කක්රීගල්ඛ 

 අමාත්ාාංොශ මූං් බංතං නැවරීම් 

 ගවනත් අණ නනත්  

 

 

  

 

 

කාර්යය මණ්ඩල වර්ගීකරණය                    

තෙයෂ්ඨ 

මට්ටම  

ද්විතීයික 

මට්ටම  

 ෘතීය 

මට්ටම  

ප්රාාථමිකක 

මට්ටම  

තවනේ  එකතුව 

කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්ාාංොශය 

2017 වර්ෂය   

27 11 1106 70 - 1214 

 

කාර්යය මණ්ඩල වර්ගීකරණය                    

තෙයෂ්ඨ 

මට්ටම  

ද්විතීයික 

මට්ටම  

 ෘතීය 

මට්ටම  

ප්රාාථමිකක 

මට්ටම  

තවනේ  එකතුව 

කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්ාාංොශය 

2018 වර්ෂය  

12 28 1157 57 56 1310 



කාර්යය කිරීතේ දී කර් වය ටු  කිරීතේදී      බල ල ක්රි්යාේම  කිරීතේ දී  වාවි  කරනු ලබන රීති, 

නිතයෝග උපතද්ශ අේතපොේ  තවනේ වාර් ා 

 අමාත් මණ්සං සාංොගශශ 

 අමාත් මණ්සං ීනරණ කක්රීගල්ඛ 

 ළමා හා කාන්තා ජාතික ්ර තිනත්ති, ජාතික සැංසුම් 

 ෙැසට් නිගේදන 

 

ත ොරතුරු ලබා ගැනීම  ඳ ා පුරවැසියන්ට ලබාතදන ප සුකේ 

 අමාත්ාාංොශ ගවඅඩ අසවිය නවත්වාගෙන යාම  

 තැනෑං , විදයත් තැනෑං, ෆැක්සෘ  නණිවුස මඟින් ගහෝ ගවනත් ක්රීම වලින් සිදු කරනු ංබන ඉල්ීමම් 

සඳහා න්ද්රි ත ගහෝ ඉල්ීමම් කරන මාධ්යන්ගෙන් ගත රතුරු ංබා දීම  

 අමාත්ාාංොශය ගවතින් නිකුත් කරනු ංබන ්ර කාශන, වාර්තා, නරිහරණය සඳහා අවසෘථාව ංබා දීම    

 

තයෝජි  වියදේ වාර් ා    එක් එක් නිතයෝජි  ආය න තව  තවන් කරන ලද අයවැය 

    ඇන්ණුම 01 මගින් ඉදිරිනත් කර ඇත. 

 

අමා යාංශ ත ොරතුරු නිලධාරියාතේ නම/ නතුර/    දුරකථමින අංකය  

නම -ආර්.එල්.එසෘ.පී.සෘවර්ණංතා මිය  

තනතුර - ගජ්ෂෘස සහකාර ගල්කම් 

රාජකාරී ලිපිනය - 05 වන මහං  
    ගසත්සිරිනාය 02 අදියර  
    බත්තරන්ල්ං 
 

දුරකථන අාංොකය - 0112187274 

 

 

 

 

 

 



ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය 

දැක්ම : 
ළන්න් සඳහා ළමා හිතකාමී සහ සුරක්ෂිත නරිසරයක් ගෙ සනැගීම. 
  

තමත වර : 
ළන්න් සියලූ ආකාරගේ අනගයෝජනයන්ගෙන් නිදහසෘ බව තහවුරු කිරීම. 
 

ළමයින් තවනුතවන් වූ ොතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිතේ කාර්යවාරය 

 ළමා අනකාර වැළැක්මම සහ එවැනි අනකාරවංට ගෙ දුරු වූ ළන්න් ආරක්ෂා කිරීම හා ඔවුන්ට 

්ර තිකාර  කිරීම පිළිබඳ ජාතික ්ර තිනත්තියක්  සකසෘ කිරීගමහිංා ආණ්ඩුවට උනගදසෘ දීම. 

 

 ළමා අනකාර වැළැක්මම සඳහා ෙත යුතු ්රිතයා මාර්ෙ පිළිබඳව ආණ්ඩුවට උනගදසෘ දීම. 

 

 එවැනි අනකාරවංට ගෙ දුරුවූවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ෙත යුතු ්රිතයාමාර්ෙ පිළිබඳව ආණ්ඩුවට 
උනගදසෘ දීම. 
 

 

 අනකාරවලින් ආරක්ෂා කරනු ංැබීමට ළන්න් සතු අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ සහ ළමා අනකාර 
වැළැක්මගම් ක්රීම පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම. 

 

 ළමා අනකාර වැළැක්මගම් කාර්යය සඳහා සහ එවැනි අනකාරවංට ගෙ දුරුවූවන් ආරක්ෂා කිරීම 
සහ ඔවුන්ගේ අයිීනන් රැකෙැීමම සඳහා අවශ් සියලු ්රිතයා මාර්ෙ ෙැීමම සහ උචිත අවසෘථා වංදි 
එම කාර්යය සඳහා අදාළ අමාත්ාාංොශවං, නළාත් සභාවං, නළාත් නාංන ආයතනවං, දිසෘත්රිකක් හා 
්ර ාගශයය ගල්කම්වරුන්ගේ සහ රජගේ හා ගනෞශෙලික අාංොශගේ සාංොවිධානවං උනගදසෘ විමීමම. 
 

 

 ළමා අනකාර වැළැක්මම සඳහා වූ ජාතික  ්ර තිනත්තිය  ඵංදායි ගංස ්රිතයාත්මක කිරීම සඳහා 
අවශ් ීමතිමය, නරිනාංනමය ගහෝ ගවනත් සාංොගශෝධන නිර්ගශශ කිරීම 

 

 සියලූ ආකාර ළමා අනකාරවංට අදාළ ීමති  ්රිතයාත්මක කිරීම නියාමනය කිරීම 
 

 ළමා අනකාර හා සම්බන්ධ සියලූ විමර්ශන හා අනරාධ නඩු කටයුතුවං ්ර ෙතිය නියාමනය කිරීම. 
 

 සන්නශධ ෙැටුම්වං බංනෑම්වංට නාත්රම වූ ළමයින් සම්බන්ධව මානුෂිකව සැංකිල්ංට ෙත යුතු 

කරුණු පිළිබඳව ගය න්මම සඳහා   ්රිතයාත්මක නිර්ගශශ කිරීම හා ඔවුන්ගේ මානසික හා ශාරීරික 

සුභසිශධිය සඳහා පියවර ෙැීමම  ඇතුළුව එවැනි ළන්න්ගේ ආරක්ෂාව සහ ඔවුන් සමාජයට නැවත 

ඇතුලුකර ෙැීමම. 

 අනරාධ පිළිබඳ විමර්ශනවංට සහ අනරාධ නඩු කටයුතුවංට සම්බන්ධ ළමයින්ගේ ආරක්ෂාව හා 

රැකවරණය සඳහා, අවශ් අවසෘථාවං දී උචිත පියවර ෙැීමම. 

 



 ළමා අනකාර පිළිබඳව මහජන නැමිණිලි භාර ෙැීමම සහ අවශ් අවසෘථාවං දි ඒ නැමිණිලි නිසි 

බංධාරින් ගවත ගය න් කිරීම. 

 

 ළමා අනකාරවංට එගරහිව කරනු ංබන දැඩි ව්ානාර සම්බන්ධීකරණය සම්බන්ධගයන් 

නළාත්   සභාවංට, නළාත් නාංන ආයතනවංට හා රාජ්  ගන වන සාංොවිධානවංට උනගදසෘ දීම හා 

සහය මම. 

 

 ළමා අනකාර සම්බන්ධව ජාතික දත්ත නදනමක් සකසෘ කිරීම සහ එය නවත්වාගෙන යාම. 
 

 

 අදාළ අමාත්ාාංොශවංට හා ගවනත් ආයතනයන්ගේ උනගදසෘ විමසා ළන්න් සඳහා ළමා රැකවරණ 

ගස වා සනයන සියලූ ආෙමික හා රුණ් ආයතන අධීක්ෂණය කිරීම හා ඒ පිළිබඳව නියාමනය 

කිරීම. 

 

 ළමා අනකාර සහ ළමයින් ආරක්ෂා කිරීම හා සම්බන්ධ නර්ගේෂණ නැවැත්මම, ්ර වර්ධනය කිරීම 

හා සම්බන්ධීකරණය කිරීම. 

 

 ළමයින්ගේ සුරක්ෂිතභාවය සහ ළන්න්ගේ අයීීනන් ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධගයන් ජනතාවට 

ගත රතුරු සැනයීම සහ අධ්ානනය ංබාදීම. 

 

 ළමා අනකාරවංට ඇති ඉස ්ර සෘථා  අවම කිරීම පිණිස, සාංොකාරක කටයුතු හා සම්බන්ධ සියලු අාංොශ 

සමඟ සාංොවාදගයහි ගයදීම. 

 

 ළමා අනකාර පිළිබඳ වැසන්ලු, සම්මන්ත්රමණ සහ සාකච්ඡා සාංොවිධානය කිරීම සහ ඒ සඳහා නහසුකම් 

සැනයීම. 

 

 සියලූ ආකාර ළමා අනකාර අනාවරණය කර ෙැීමම හා වැළැක්මම හා සම්බන්ධගයන් විගශශ 

ආණ්ඩු සහ අන්තර් ජාතික සාංොවිධාන සමඟ සම්බන්ධීකරණගයන් කටයුතු කිරීම සහ ගත රතුරු 

හුවමාරු කර ෙැීමම. 

ත ේවාවන්  

 ළමා අනකාර,හිාංොසන සම්බන්ධගයන් වන නැමිණිලි සඳහා ්රිතයාත්මක වන  උනකාරක දුරකථන 

ගස වාව (1929) 

 අධ්ානන ්ර දර්ශන හා දැනුවත් කිරීම් වැසසටහන්  නැවැත්මම  

 නනතික හා මගනෝසමාජීය මැදිහත්මම් සිදු කිරීම  

 සුනාමි මාපිය කැනකරු වැසසටහන ්රිතයාත්මක කිරීම  

 විගශ ෂ ගන ලිසෘ විමර්ෂණ සිදු කිරීම  

 ජාතික ළමා ආරක්ෂක අරන්දං ්රිතයාත්මක කිරීම  

 

 



ත ේවා නියුක්ති වි ් ර 

 

 

තීරණ ගැනීතේ දී අනුගමනය කරන ක්රි්යාපපාපාපා 

 1998 අාංොක 50 දරණ ජාතික ළමා ආරක්ෂක නනත :  2005 අාංොක 34 දරණ ෙිහසෘථ ්ර කණ්ස 
්රිතයා වැළැක්මගම් නනත   

 2005 අාංොක 16 දරණ සුනාමි (විගශ ෂ විධිවිධාන) නනත  

 ළමා හා ගයෞවනයා ආඥපා නනත (CYPO) – යුනිගසෆෘ ්ර කාශනය  

 ළමා අනගයෝජන සිදුමමක්  පිළිබදව අනරාධ නරීක්ෂණයක් නැවැත්මගම්දී ගන ලිසෘ නිළධාරීන් 
විසින් පිළිනැදිය යුතු න්ංධර්ම හා ෙත යුතු පියවර   

 ළමා ආරක්ෂණය පිළිබඳ ජාතික ්ර තිනත්තිය (ගකටුම්නත)   

 ළමා අනගයෝජන /ළමා සැකකරුවන් පිළිබඳ වාර්තාකරණගේදී ළමා අයිතිවාසිකම් සුරැකීම 
සඳහා ජනමාධ්ගේදීන් විසින් සැංකිලිමත් විය යුතු කරුණු පිළිබඳ ජාතික මාර්ගෙෝනගශශ 
සාංොග්ර හය (ගකටුම්නත)  

 ආයතන සාංොග්ර හය 

 න්දල් ගරගුංාසි  

 අමාත් මණ්සං ීනරණ 

 රාජ් නරිනාංන කක්රීගල්ඛ 

 ගවනත් අමාත්ාාංොශ කක්රීගල්ඛ 

 

කාර්යය මණ්ඩල වර්ගීකරණය                    

තෙයෂ්ඨ 

මට්ටම  

ද්විතීයික 

මට්ටම  

 ෘතීය 

මට්ටම  

ප්රාාථමිකක 

මට්ටම  

තවනේ  එකතුව 

ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරීය  2017 

වර්ෂය  

2 8 361 11 - 382 

 

කාර්යය මණ්ඩල වර්ගීකරණය                    

තෙයෂ්ඨ 

මට්ටම  

ද්විතීයික 

මට්ටම  

 ෘතීය 

මට්ටම  

ප්රාාථමිකක 

මට්ටම  

තවනේ  එකතුව 

ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරීය  2018 

වර්ෂය  

6 13 349 11 - 379 



 අමාත්ාාංොශ අභ්න්තර කක්රීගල්ඛ 

 අමාත්ාාංොශ  හා ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිගේ මූං් බංතං නැවරීම් 

 ගවනත් අණ නනත්  

 

කාර්යය කිරීතේ දී කර් වය ටු  කිරීතේදී      බල ල ක්රි්යාේම  කිරීතේ දී  වාවි  කරනු ලබන රීති, 

නිතයෝග උපතද්ශ අේතපොේ  තවනේ වාර් ා 

 අමාත් මණ්සං සාංොගශශ 

 අමාත් මණ්සං ීනරණ කක්රීගල්ඛ 

 ළමා හා කාන්තා ජාතික ්ර තිනත්ති, ජාතික  හා ජාත්න්තර වශගයන් අනුමත සැංසුම් 

 ෙැසට් නිගේදන 

 

ත ොරතුරු ලබා ගැනීම  ඳ ා පුරවැසියන්ට ලබාතදන ප සුකේ 

 අමාත්ාාංොශ ගවඅඩ අසවිය නවත්වාගෙන යාම  

 තැනෑං , විදයත් තැනෑං, ෆැක්සෘ  නණිවුස මඟින් ගහෝ ගවනත් ක්රීම වලින් සිදු කරනු ංබන ඉල්ීමම් 

සඳහා න්ද්රි ත ගහෝ ඉල්ීමම් කරන මාධ්යන්ගෙන් ගත රතුරු ංබා දීම  

 අමාත්ාාංොශය ගවතින් නිකුත් කරනු  ංබන ්ර කාශන, වාර්තා, නරිහරණය සඳහා අවසෘථාව ංබා දීම    

 

තයෝජි  වියදේ වාර් ා    එක් එක් නිතයෝජි  ආය න තව  තවන් කරන ලද අයවැය 

    ඇන්ණුම 01 මගින් ඉදිරිනත් කර ඇත. 

ොතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිතේ  ත ොරතුරු නිලධාරියාතේ නම/ නතුර/    දුරකථමින අංකය  

 නම-       අගනෝමා සිරිවර්ධන මිය  

තනතුර - අධ්ක්ෂ ජනරාල්  

රාජකාරී ලිපිනය - ගන  330 

   තංවතුගෙ ස නාර 

   මාදිගවං 

දුරකථන අාංොකය - 0112778911 

 

 



ජාතික කාන්තා කමිටුව  

දැක්ම  
සමානාත්මතාවය තහවුරු වූ, හිාංොසනගයන් ගත ර, කාන්තාවන්ට හිතකර ශ්රීම ංාාංොකීය සමාජයක්  
  

තමත වර  
ශ්රීම ංාාංොකික කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කර ්ර වර්ධනය කිරීම, සමානාත්මතාවය තහවුරු කිරීම 
හා පූර්ණ සාංොවර්ධනයට ඉවහල් වන ්ර තිනත්ති හා ීමති නශධීනන් සකසෘ කිරීම ස ඳහා නිර්ගශශ හා සහාය 
ංබා දීම සහ නිසි ගංස ්රිතයාත්මක කිරීමට ගනළීමම හා අධීක්ෂණය කර ඇෙයීම.  
  
 ප්රාධාන කාර්යවාරය 

 සෘත්රී් රුරුෂ සමාජභාවය මත ඇති වන ගවනසෘකම් පිළිබඳ වූ නැමිණිලි පිළිෙැීමම, සාංොීමරීක්ෂණය 

හා ඒවා අදාං නාංක,  බංධාරීන්, සම්බන්ධිත තැනැත්තන් ගහෝ මණ්සං ගවත අවශ් ්රිතයාමාර්ෙ 

සඳහා ගය න් කිරීම. 

 අමාත් මණ්සංය මගින් අනුමත කාන්තා ්ර ඥප්තතිගේ ඇතුළත් විධිවිධාන කස කිරීම 

සම්බන්ධගයන් වන නැමිණිලි, සහන, නනතික ආධාර ගහෝ සමථ ගස වා සඳහා රජගේ ගහෝ 

රජගේ ගන වන සාංොවිධාන ගවත ගය න් කිරීම. 

 එම ්රිතයාමාර්ෙ සමීක්ෂණය, අදාං නාංන බංධාරීන්ගෙන් වාර්ෂික ්ර ෙති වාර්තා ංබාෙැීමම සහ 

එම වාර්තා රට තුළ ්ර කලිත කිරීම ආදියට අවසෘථා සැංීමම.  

 ්ර ඥප්තතිගේ අන්තර්ෙතව ඇති නරිදි, කාන්තා අයිතිවාසිකම් සහ වෙකීම් විෂගයහි නනතික සහ 

සාංොවර්ධන ්ර තිනත්තිවලින් ඇතිවන බංනෑම ඇෙයීම. 

 අදාළ නර්ගේෂණ දිරිෙැන්මම තුළින් ්ර ඥප්තතිගේ අරන්ණු සාක්ෂාත් කර ෙැීමමට උනකාරී මම සහ 

ඒ නර්ගේෂණ නදනම් කර ෙත් ්ර තිසාංොගශෝධන සඳහා නිර්ගශශ ඉදිරිනත් කිරීම. 

 කාන්තාවන්ගේ තත්ත්වය පිළිබඳව විෂයභාර අමාත්වරයා/ඇමතිනිය විසින් කමිටුගේ 

අවධානයට ගය න් ගකගරන කරුණු පිළිබඳව ගහෝ උචිතයැයි කමිටුව සිතන කටයුතු කිරීමට 

උනගදසෘ දීම 

 සෘත්රී් රුරුෂ සමාජභාමය නැමිණිලි මධ්සෘථානගේ කාර්යභාරගේ ්ර සාරණය මමක් වශගයන් 2014 

වර්ෂගේ ආරම්භ කරන ංද 1938 කාන්තා උනකාරක දුරකථන ගස වය දැක්විය හැකි අතර 

ංැ ගබන  නැමිණිලි  සහන, නනතික ආධාර ගහෝ සමථ ගස වා සඳහා රජගේ ගහෝ රජගේ ගන වන 

සාංොවිධාන ගවත ගය න් කිරීම. 

 කාන්තා කටයුතු අමාත්ාාංොශගේ වාර්ෂික ්රිතයාකාරී සැංැසෘම යටගත් නැවරී ඇති ව්ානිතින් හා 

්රිතයාකාරකම් දියත් කිරීම . 

 



 

තීරණ ගැනීතේ දී අනුගමනය කරන ක්රි්යාපපාපාපා 

 කාන්තාවන්ට වන සියලු ආකාරගේ ගවනසෘකම් පිටුදැකීගම් ජාත්න්තර සම්න්තිය  (CEDAW) 

 කාන්තා ්ර ඥප්තතිය  

 ආයතන සාංොග්ර හය 

 න්දල් ගරගුංාසි  

 අමාත් මණ්සං ීනරණ 

 රාජ් නරිනාංන කක්රීගල්ඛ 

 ගවනත් අමාත්ාාංොශ කක්රීගල්ඛ 

 අමාත්ාාංොශ අභ්න්තර කක්රීගල්ඛ 

 අමාත්ාාංොශ මූං් බංතං නැවරීම් 

 ගවනත් අණ නනත්  

කාර්යය කිරීතේ දී කර් වය ටු  කිරීතේදී      බල ල ක්රි්යාේම  කිරීතේ දී  වාවි  කරනු ලබන රීති, 

නිතයෝග උපතද්ශ අේතපොේ  තවනේ වාර් ා 

 අමාත් මණ්සං සාංොගශශ 

 අමාත් මණ්සං ීනරණ/ කක්රීගල්ඛ 

 ළමා හා කාන්තා ජාතික ්ර තිනත්ති, ජාතික සැංසුම් 

 ෙැසට් නිගේදන 

 

ත ොරතුරු ලබා ගැනීම  ඳ ා පුරවැසියන්ට ලබාතදන ප සුකේ 

 අමාත්ාාංොශ ගවඅඩ අසවිය නවත්වාගෙන යාම  

 තැනෑං , විදයත් තැනෑං, ෆැක්සෘ  නණිවුස මඟින් ගහෝ ගවනත් ක්රීම වලින් සිදු කරනු ංබන ඉල්ීමම් 

සඳහා න්ද්රි ත ගහෝ ඉල්ීමම් කරන මාධ්යන්ගෙන් ගත රතුරු ංබා දීම  

 අමාත්ාාංොශය ගවතින් නිකුත් කරනු  ංබන ්ර කාශන, වාර්තා, නරිහරණය සඳහා අවසෘථාව ංබා දීම    

 

 

 

 තයෝජි  වියදේ වාර් ා    එක් එක් නිතයෝජි  ආය න තව  තවන් කරන ලද අයවැය 

    ඇන්ණුම 01 මගින් ඉදිරිනත් කර ඇත. 



 

ොතික කාන් ා කකු තේ ත ොරතුරු නිලධාරියාතේ  නම/ නතුර/    දුරකථමින අංකය  

           නම-     අනුංා ඉන්ද්රකාණි මිය  

          තනතුර -  විධායක අධ්ක්ෂ  

රාජකාරී ලිපිනය - 05 වන මහං  

   ගසත්සිරිනාය 02 අදියර   

   බත්තරන්ල්ං 

දුරකථන අාංොකය - 0112187257 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ශ්රීථ ලංකා කාන් ා කාර්යාංශය  

 

දැක්ම  

ශ්රීම ංාාංොගක්ය ජන සමාජය උගදසා ීනක්ෂණ, සාංොගේදී හා විශෘවාසගයන් යුතු කාන්තා නරරුරක් නිර්මාණය 
කරන ජාතික ආයතනය බවට නත්මම  

 

තමත වර  

සිය බුශධිය ද  ශක්තිය ද උනරිම හා යහනත්  ගංස භාවිත කරමින් , සෘවශක්තිගයන් අභිගයෝෙයන්ට න්හුණ 
ගදන ශ්රීම ංාාංොකික කාන්තා නරරුරක්  සහ උචිත නරිසරයක් නිර්මාණය කිරීමට විධිමත් සාංොවිධාන රාන්වක් 
ඔසෘගස  සැංසුම් සහෙත වූ දැනුවත්  බව ංබා ගදමින් සිදු ගකගරන සාමාජීය හා ආර්ථික බංෙැන්මම් 
මඟින් රාජ් ්ර තිනත්ීනන්ට අනුූලංව කාන්තා අභිවිශධිය උගදසා ්රිතයාත්මක වන ජාතික යාන්ත්රමණය බවට 
නත්මම  

 

වැඩ ට න්  

 ආර්ථික  ංවර්ධන වැඩ ට න්  

ෙිහ මූලික කාන්තාවන් සඳහා  සෘවයාංො රැකියා ංබා දීම 

දිරිය මාංොගනත වැසසටහන 

විගශශ ෙතවන කාන්තාවන්  ආර්ථික වශගයන් සවිබං ෙැන්මම 

වතු අාංොශගේ කාන්තාවන් ආර්ථික වශගයන් සවිබං ෙැන්මම 

දිවියට අරුතක් වැසසටහන 

ගිණුම් රුහුණු වැසසටහන්   

කක්රී්ය ණය ගයෝජනා ක්රීමය 

වනිතා ශක්ති අරන්දං 

තත්ත්ව හා විකුණුම් කළමනාකරණ වැසසටහන්  

කාන්තාවන්ගේ අත්කම් නිර්මාණ ගවළදගන ළ  සහ ්ර දර්ශන නැවැත්මම  

තිරසාර කිෂි වැසසටහන 

වැන්දඹු කාන්තා සාංොවර්ධන ජාතික ඒකකය නවත්වාගෙන යාම (කිලිගන ච්චිය) 

ආහාර නිෂෘනාදන සඳහා නිෂෘනාදන අගංවි ගන ළ සෘථාපිත කිරීම(ලිය ශක්ති රස ගබ ජුන් හල්) 

 



  ාමාජීය  ංවර්ධන වැඩ ට න් 

රැකවරණ මධ්සෘථාන නවත්වාගෙන යාම  

උනගශශන මධ්සෘථාන නවත්වාගෙන යාම 

ගය වුන් වසන්තයට අරුත්බර ගහටක් වැසසටහන 

සාධීමය මිතුරු ෙමක් වැසසටහන 

උනගශශන වැසසටහන් 

  

තීරණ ගැනීතේ දී අනුගමනය කරන ක්රි්යාපපාපාපා 

 කාන්තාවන්ට වන සියලු ආකාරගේ ගවනසෘකම් පිටුදැකීගම් ජාත්න්තර සම්න්තිය  (CEDAW) 

 කාන්තා ්ර ඥප්තතිය  

 ආයතන සාංොග්ර හය 

 න්දල් ගරගුංාසි  

 අමාත් මණ්සං ීනරණ 

 රාජ් නරිනාංන කක්රීගල්ඛ 

 ගවනත් අමාත්ාාංොශ කක්රීගල්ඛ 

 අමාත්ාාංොශ අභ්න්තර කක්රීගල්ඛ 

 අමාත්ාාංොශ මූං් බංතං නැවරීම් 

 ගවනත් අණ නනත්  

 

 

කාර්යය කිරීතේ දී කර් වය ටු  කිරීතේදී      බල ල ක්රි්යාේම  කිරීතේ දී  වාවි  කරනු ලබන රීති, 

නිතයෝග උපතද්ශ අේතපොේ  තවනේ වාර් ා 

 අමාත් මණ්සං සාංොගශශ 

 අමාත් මණ්සං ීනරණ කක්රීගල්ඛ 

 ළමා හා කාන්තා ජාතික ්ර තිනත්ති, ජාතික සැංසුම් 

 ෙැසට් නිගේදන 

 

 

 

 



ත ොරතුරු ලබා ගැනීම  ඳ ා පුරවැසියන්ට ලබාතදන ප සුකේ 

 අමාත්ාාංොශ ගවඅඩ අසවිය නවත්වාගෙන යාම  

 තැනෑං , විදයත් තැනෑං, ෆැක්සෘ  නණිවුස මඟින් ගහෝ ගවනත් ක්රීම වලින් සිදු කරනු ංබන ඉල්ීමම් 

සඳහා න්ද්රි ත ගහෝ ඉල්ීමම් කරන මාධ්යන්ගෙන් ගත රතුරු ංබා දීම  

 අමාත්ාාංොශය ගවතින් නිකුත් කරනු  ංබන ්ර කාශන, වාර්තා, නරිහරණය සඳහා අවසෘථාව ංබා දීම    

 

 තයෝජි  වියදේ වාර් ා    එක් එක් නිතයෝජි  ආය න තව  තවන් කරන ලද අයවැය 

    ඇන්ණුම 01 මගින් ඉදිරිනත් කර ඇත. 

 

ශ්රීථ ලංකා කාන් ා කාර්යාංශතේ පේතකොට ඇති ත ොරතුරු නිලධාරියාතේ නම/ නතුර/    දුරකථමින 

අංකය  

 නම-  කම්නා උනගස න  මිය  

තනතුර - අධ්ක්ෂ 

රාජකාරී ලිපිනය - 03 වන මහං  

   ගසත්සිරිනාය 02 අදියර  

   බත්තරන්ල්ං 

දුරකථන අාංොකය - 0112187270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ළමා ගල්කම් කාර්යාංය 

 

දැක්ම-  

ශාරීරික , මගනෝසමාජීය සහ ්ර ජානන සාංොවර්ධනගයන් යුතු ශ්රීම ංාාංොගක්ය න්ල් ළමාවිය දරු නරරුරක් බිහි 
කිරීම 

 

තමත වර  

ජාතික මට්ටගම් ගක්න්ද්රීනය ආයතනය ගංස ්ර තිනත්ති හා වැසසටහන් සම්නාදනය, ්රිතයාත්මතක කිරීම 
ඇෙයීම හා නසුවිනරම් කිරීම තුළින් ශ්රීම ංාාංොගක්ය න්ල් ළමාවිය දරුවන්ගේ සමසෘත සාංොවර්ධනය සහතික 
කිරීම  

 

වැඩ ට න්  

 ෙැබිණි මේවරුන් සඳහා  වන ගනෝෂණ මල්ං වැසසටහන 

 න්ල් ළමාවිය සාංොවර්ධන මධ්සෘථාන සඳහා උදෑසන ආහාරගේං ංබා දීගම් වැසසටහන 

 ළමයින්ගේ ගනෝෂණය සම්බන්ධගයන් න්ල්ළමාවිය සාංොවර්ධන මධ්සෘථාන ගුරුවරුන් දැනුවත් 

කිරීගම් වැසසටහන 

 දිවා සුරැකුම් මධ්සෘථාන සාංොවර්ධනය 

 ළමා දිරිය වැසසටහන 

 න්ල් ළමා විය සාංොවර්ධනය ආශ්රි්ත වැසසටහන් 

 ගසගනගහ තටාක වැසසටහන 

 

තීරණ ගැනීතේ දී අනුගමනය කරන ක්රි්යාපපාපාපා 

 

 ආයතන සාංොග්ර හය 

 න්දල් ගරගුංාසි  

 අමාත් මණ්සං ීනරණ 

 රාජ් නරිනාංන කක්රීගල්ඛ 

 ගවනත් අමාත්ාාංොශ කක්රීගල්ඛ 

 අමාත්ාාංොශ අභ්න්තර කක්රීගල්ඛ 

 අමාත්ාාංොශ මූං් බංතං නැවරීම් 

 ගවනත් අණ නනත් 



කාර්යය කිරීතේ දී කර් වය ටු  කිරීතේදී      බල ල ක්රි්යාේම  කිරීතේ දී  වාවි  කරනු ලබන රීති, 

නිතයෝග උපතද්ශ අේතපොේ  තවනේ වාර් ා 

 අමාත් මණ්සං සාංොගශශ 

 අමාත් මණ්සං ීනරණ කක්රීගල්ඛ 

 ළමා හා කාන්තා ජාතික ්ර තිනත්ති, ජාතික සැංසුම් 

 ෙැසට් නිගේදන 

 

ත ොරතුරු ලබා ගැනීම  ඳ ා පුරවැසියන්ට ලබාතදන ප සුකේ 

 අමාත්ාාංොශ ගවඅඩ අසවිය නවත්වාගෙන යාම  

 තැනෑං , විදයත් තැනෑං, ෆැක්සෘ  නණිවුස මඟින් ගහෝ ගවනත් ක්රීම වලින් සිදු කරනු ංබන ඉල්ීමම් 

සඳහා න්ද්රි ත ගහෝ ඉල්ීමම් කරන මාධ්යන්ගෙන් ගත රතුරු ංබා දීම  

 අමාත්ාාංොශය ගවතින් නිකුත් කරනු  ංබන ්ර කාශන, වාර්තා, නරිහරණය සඳහා අවසෘථාව ංබා දීම    

තයෝජි  වියදේ වාර් ා    එක් එක් නිතයෝජි  ආය න තව  තවන් කරන ලද අයවැය 

    ඇන්ණුම 01 මගින් ඉදිරිනත් කර ඇත. 

 

ළමා තේකේ කාර්යාලතේ ත ොරතුරු නිලධාරියාතේ නම/ නතුර/    දුරකථමින අංකය  

 නම-       නයනා ගස නාරත්න මිය  

තනතුර -  අධ්ක්ෂ  

රාජකාරී ලිපිනය - 06 වන මහං  

   ගසත්සිරිනාය 02 අදියර  

   බත්තරන්ල්ං 

දුරකථන අාංොකය - 0112186054 

 

 

 

 

 

 



 ංවර්ධන අංශය 

කාර්යවාරය 

අමාත්ාාංොශගේ සාංොවර්ධන අාංොශගේ ්ර ධාන කාර්යයභාරය වන්ගන් කාන්තාවන්ගේ හා දරුවන්ගේ 

අයිතිවාසිකම් හා සාංොවර්ධනය තහවුරු ගකගරන ඔවුනට හිාංොසනගයන් ගත රව ජීවත්මගම් නරිසරයකින් යුතු 

සාංොගේදී සමාජයක් බිහි කිරීම උගදසා අමාත්ාාංොශය යටගත් ඇති සියළු ආයතන හා අාංොශ මඟින් ්රිතයාත්මක 

කරන  සාංොවර්ධන වැසසටහන් සම්බන්ධීකරණය,  ළමා හා කාන්තා සාංොවර්ධනයට අදාං ජාතික මට්ටගම් 

සාංොවර්ධන වැසසටහන් ්රිතයාත්මක කිරීම,  නසුවිනරම් කිරීම හා  ඇෙයීම සිදු කිරීම 

 

එගස ම අමාත්ාාංොශය මගින් දිසෘත්රිකක් ගල්කම් හා ්ර ාගශයය ගල්කම් ගක ට්සාශවංට නත් කර ඇති ක්ගෂ ත්රම 

නිංධාරීන් සම්බන්ධීකරණය කරමින් නළාත්, දිසෘත්රිකක් හා ්ර ාගශයයව සිදු කරන ළමා හා කාන්තා 

සාංොවර්ධන කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම හා විගශයය රාජ් ගන වන සාංොවිධාන විගශ ෂගයන්ම  එක්සත් 

ජාීනන්ගේ අනුබශධ ආයතන වලින් ංැගබන ්ර තිනාදන යටගත් ව්ානිති ්රිතයාත්මක කිරීමද එම සාංොවිධාන 

හා අමාත්ාාංොශගේ අගනකුත් අාංොශ  සම්බන්ධීකරණය කිරීම  

ක්රි්යාේමක කළ ප්රාධාන  ංවර්ධන වැඩ ට න්   

  

 නාරිසරික සාංොකාරක කර්මාන්ත ක්ගෂ ත්රම සඳහා කාන්තාවන් දිරිෙැන්මම සහ ඔවුන් සවිබං ෙැන්මම 

 ජාත්න්තර කාන්තා දින ජාතික උත්සවය සාංොවිධානය කිරීම 

 මාධ් වැසසටහන් ්රිතයාත්මක කිරීම  

 ගත රතුරු තාක්ෂණ ඒකකය  නවත්වාගෙන යාම  

 ළමා හා කාන්තා සාංොවර්ධන ඒකක පිහිටුමම 

 සෘත්රී් රුරුෂ සමාජභාමය මූං ්ර වාහකරණය හා කාන්තා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ වැසසටහන 

අමාත්ාාංොශ මට්ටමින් සෘත්රී් රුරුෂ සමාජභාමය මූං ්ර වාහකරණ වැසසටහන් සෘථානනය කිරීම  

 කාන්තාවන්ට හිතකාමී හා උනකාරී ආදර්ශ ෙම්මාන වැසසටහන 

 ළමා අනගයෝජන හා කාන්තා හිාංොසන වැළැක්මගම් විගශ ෂ වැසසටහන 

ගන ලිසෘ ළමා කාන්තා කාර්යාාංොශ ශක්තිමත් කිරීම  

කාන්තා රැකවරණ මධ්සෘථාන ්රිතයාත්මක කිරීම  

සෘත්රී් රුරුෂ සමාජභාවය මත නදනම් වූ හිාංොසනයන් වැළැක්මම හා ඊට ්ර තිකාර දැක්මම  

අනරාධ හා හිාංොසනයන්ට නත් වූ වින්දිතයන් සදහා තාවකාලික රැදවුම් මධ්සෘථාන සෘථානනය කිරීම  

 සෘත්රී්  රුරුෂ සමාජභාමය හිාංොසනය අවම කිරීම සඳහා වු ජාතික ්රිතයාකාරී සැංැසෘම ්රිතයාත්මක කිරීම 



 ්ර ජනන ගසෞඛ් සඳහා ඇති හිමිකම ්ර වර්ධනය  හා සෘත්රී් රුරුෂ සමාජභාවය මත නදනම් වූ 

්ර කණ්සත්වයට ්ර තිකාර දැක්මම සඳහා ජාතික සහ සිවිල් සමාජ/ සාංොවිධානවං ධාරිතාව  ශක්තිමත් 

කිරීම (UNFPA ) 

සෘත්රී් රුරුෂ සමාජභාවය මත නදනම් වූ හිාංොසනයට හා පීසාවට නත්වන්නන් සඳහා 

ගස වාවන් සැනයීමට අදාංව රාජ් හා රාජ් ගන වන යාන්ත්රමණය ගවත ගය න් කිරීම  

 ග්ර ාමීය ආර්ථික  සාංොවර්ධනය උගදසා ්රිතයාත්මක වන ව්ානිති ආගයෝජනයන්ගෙන් 25% 

කාන්තාවන් උගදසා ගයදමම   

කාන්තා ෙිහමූලික නවුල් සදහා වන ජාතික සැංැසෘම ්රිතයාත්මක කිරීම  

කාන්තාවන්ට වන සියලු ආකාරගේ ගවනසෘකම් පිටුදැකීගම් ජාත්න්තර සම්න්තිය   

්රිතයාත්මක කිරීම (CEDAW) 

තීරණ ගැනීතේ දී අනුගමනය කරන ක්රි්යාපපාපාපා 

 කාන්තාවන්ට වන සියලු ආකාරගේ ගවනසෘකම් පිටුදැකීගම් ජාත්න්තර සම්න්තිය  (CEDAW) 

 කාන්තා ්ර ඥප්තතිය  

 ආයතන සාංොග්ර හය 

 න්දල් ගරගුංාසි  

 අමාත් මණ්සං ීනරණ 

 රාජ් නරිනාංන කක්රීගල්ඛ 

 ගවනත් අමාත්ාාංොශ කක්රීගල්ඛ 

 අමාත්ාාංොශ අභ්න්තර කක්රීගල්ඛ 

 අමාත්ාාංොශ මූං් බංතං නැවරීම් 

 ගවනත් අණ නනත් 

 

කාර්යය කිරීතේ දී කර් වය ටු  කිරීතේදී      බල ල ක්රි්යාේම  කිරීතේ දී  වාවි  කරනු ලබන රීති, 

නිතයෝග උපතද්ශ අේතපොේ  තවනේ වාර් ා 

 අමාත් මණ්සං සාංොගශශ 

 අමාත් මණ්සං ීනරණ කක්රීගල්ඛ 

 ළමා හා කාන්තා ජාතික ්ර තිනත්ති, ජාතික සැංසුම් 

 ෙැසට් නිගේදන 



 

ත ොරතුරු ලබා ගැනීම  ඳ ා පුරවැසියන්ට ලබාතදන ප සුකේ 

 අමාත්ාාංොශ ගවඅඩ අසවිය නවත්වාගෙන යාම  

 තැනෑං , විදයත් තැනෑං, ෆැක්සෘ  නණිවුස මඟින් ගහෝ ගවනත් ක්රීම වලින් සිදු කරනු ංබන ඉල්ීමම් 

සඳහා න්ද්රි ත ගහෝ ඉල්ීමම් කරන මාධ්යන්ගෙන් ගත රතුරු ංබා දීම  

 අමාත්ාාංොශය ගවතින් නිකුත් කරනු  ංබන ්ර කාශන, වාර්තා, නරිහරණය සඳහා අවසෘථාව ංබා දීම    

 

තයෝජි  වියදේ වාර් ා    එක් එක් නිතයෝජි  ආය න තව  තවන් කරන ලද අයවැය 

    ඇන්ණුම 01 මගින් ඉදිරිනත් කර ඇත. 

 


