කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාතාා.ශය
ළමා සමාජ ආරක්ෂණය පිළිබඳ ව්ාාපෘතියය

ල.සු කැඳවීම
වෙරළ බඩ පළාත් ෙල ළමුන්ට එවරහි ලිංගික සූරාකෑම ෙැළැක්වීම සම්බන්ධෙ ොර්තාමය වීඩිවයෝෙක්
(Video Tele Documentary) සකස් කිරීම සඳහා සුදුසු ආයතනයක් වතෝරා ගැනීම.
1. ළමුන්ට එවරහිෙ සිදුෙන ලිංගික සූරාකෑම ෙැළැක්වීවම් අරමුණින් ළමුන්,පවුල් හා ප්රදජාෙ දැනුෙත්
කිරීම පිණිස ොර්තාමය ෙැඩසටහනක් (Video Docudrama) හා තත්පර 30 බැගින් ෙන පුර්ෙ
දර්ශන 03ක් සකස් කිරීම සඳහා වයෝග තා ූරර්

හා සුදුසුකම්ලත් ලිංසුකුවෙන් වෙිනන් කාන්තා

හා ළමා කටයුතු අමාත ාිංශවම අමාත ාිංශ ප්රදසම්පාදන කිටුවව සාාපින ිසසින් මුද්රාා තබන ලද
ිටල ග

න් හා වයෝජනා කැඳෙනු ලැවේ.

2. ාාණ්ඩ හා වසේො වතෝරා ගැනීවම් ප්රදසම්පාදන මාර්වගෝපවශශවයහි දැක්වෙන කාර්ය පටිපාටියට
අනුකූලෙ වමම ලිංසුකර ය පැෙැත්ව .
3. වම් සම්බන්ධෙ උනන්දුෙක් දක්ෙන සුදුසුකම්ලත් ලිංසුකුවෙන්ට වමම කාර්යයට අදාල
වයොමුකිරීවම් අනුවශශ (TOR) සිනවම දිනෙල වප.ෙ. 9.00 සිට ප.ෙ.4.00 දක්ො පහත සඳහන්
ලපිනය

වෙත

පැිට

පරීක්ෂා

කිරීමට

වහෝ

අමාත ාිංශ

වෙේ

අඩිසය

ෙන

http://www.childrwomenmin.gov.lk ඔස්වසේ පරීක්ෂා කර බැලීමට වහෝ බාගත කරගැනිමට
හැකිය.ෙැඩි ිසස්තර සඳහා සහකාර වල්කම් (පාලන) වෙිනන් දුරකථන අිංක 2187273/2187246
ඔස්වසේ ිසමසිය හැක.
4. වමම කාර්යය සම්බන්ධවයන් ූරර්ෙ ලිංසු රැස්වීමක් 2018 ඔක්වතෝම්බර් 04 දින වප.ෙ.10.30ට
පහත ලපිනවයහිදී පැෙැත්වෙන අතර උනන්දුෙක් දක්ෙන පාර්ශෙයන්ට වහෝ ඔවුන්වේ
නිවයෝජිතයන්ට ඒ සඳහා සහාාගි ිසය හැක.
5. වයෝග තා ූරර්
ග

ලිංසුකුවෙන්ට වයොමුකිරීවම් අනුවශශ (TOR) අනුෙ සකස් කරන ලද ිටළ

න් හා වයෝජනා 2018 ඔක්වතෝම්බර් 09 දින ප.ෙ.2.00ට වහෝ ඊට ප්රදථම ලැවබන පිදදි පහත

සඳහන් ලපිනය වෙත අිනන් වහෝ ලයාපදිිංචි තැපෑල මඟින් ලැබීමට සැලැස්ිසය යුතුය. ලිංසු බහා
එෙන ලපි කෙරවයහි ඉහල ෙම්පස වකළෙවරහි “ Video Documentary to Prevent Sexual
Exploitation’’වලසට සඳහන් කළ යුතුය. ප්රදමාද වී ලැවබන ලිංසු ප්රදිනක්වෂේප කරනු ලැවේ. 2018
ඔක්වතෝම්බර් 09 දින ප.ෙ.2.00ට පහත ලපිනවමදී ලිංසු ිසෙතත කරනු

ලබන අතර

ලිංසුකුවෙන්ට වහෝ ඔවුන්වේ අෙසරලත් නිවයෝජිතයන්ට වහෝ එම අෙස්ථාෙට සහාාගි ිසය
හැකිය.
ඉදිිදපත් කරන ලිංසු පිළිගැනීම වහෝ ප්රදිනක්වෂේප කිරීවම් අිතිනය කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත ාිංශවම
ප්රදසම්පාදන කිටුවෙ සතුය.
වල්කම්
කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත ාිංශය
5 ෙන මහල “වසත්සිිදපාය” II අදියර
බත්තරමුල්ල

