
9102 ජාත්යන්තත්  ාාන්තත්ා ින  ජාිකා ත්සවය  වමගාමීය ක්රි ා්සමාය  වනය ා ස ඛව්ය යඩසවහන  

අනු ාධපු  ිනව්ත්රික්ා  

කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කළාප සංවර්ධන අමාතාංශයේ ශ් රී කංකා කාන්තා කාර්යාංශයේ ය වින්න්  

2019.03.08 දින ජාතන්ත  කාන්තා දින ජාිකක ත්සසවයට සමගාමිව 2019.03.07 දින අනු ාධපු  පළා්ස 

සංස්කෘිකක මධසා්ාන ශග නනගිල්ලශ්ල ී   කාන්තාවන්ශේ ශසෞඛ්  ත්ස්සවය නාා න්ුවවිම සහහා ුවවනාි 

ශසෞඛ් වගනසටහන පගවග්සවීමට නියමිත අත  අනු ාධපු  දිස්ත්රික්කයකශ් 

පදවිය,කගබිකශග ්ලකෑව,මගදවච්චිය, බෑව,නාච්චදූව,තකාව,තඹු්සශ්සගම, ාඡාංගනය,ඉපශකෝගම,කගකි ාව

,ග්ලනෑව, පකාගක, පලුගස්වගව, ික ප්පශන්,ශහ ශ  ව්පතාන, කහටගස්දිිලලිය, ගශකන්බිඳුණුවගව, 

මහවිකච්චිය,ශන ච්ච්යාගම,මිහින්තශ්ල,මධම නුව ගම්පකාත හා නගශගනහි  නුව ගම්පකාත යන  

ප්රාශීය ය ශ්ලකම් ශක ඨ ායන්හිී  ද ශමම ුවවනාි ශසෞඛ් වගනසටහන පහත පිදි ක්රියා්සමක කිමටමට 

නියමිතය. ( ඇමුණුම 01   )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ව්සාා ා ඛවේයා / ගෘනවත්් ගෘන වනා ා  වන ත්ාක්ෂණීා පුහුණූ පාඨමාලාය වදනා  ජාිකා යෘ්සතී  

සුදුසුාම් මට්ට්ම් ලබා දීම ඛයනුඛයන්ත අයඛබෝධත්ා ගිවිසුම අ්සවන්ත කිරීම. 

 

2019 වර්ෂය තුක රී කංකා කාන්තා කාර්යාංශයේ ය මන්න් ක්රියා්සමක ක න කද වගනසටහන් වකට පිබාහි ව 

කාන්තාවන් ආර්ථිකව හා සාමාජිය වශයේ ශයන් සවිබක ගගන්වීම තශදසා, ක්රමව්ස පුුණණු පා මාකාවක්කය 

අවසානශ් ී   වෘ්සිකකයන් බිහිකිමටම සහහා, NAITA ආයතනය සමා ඒකාබීධ පුුණණු පා මාකාවක්කය 

ක්රියා්සමක කිමටමට සගකුවම් කක අත ,  2019.02.05 දින  NAITA ආයතනශ් ී  ශමම අවශබෝධතා ිලවිුවමට 

ජාිකක ආධුනික්සව සහ කාර්මික පුුණණුකිමටශම් අධිකාිය ශවනුශවන් සභාපික වවද සා ංග අකහප්ශප්ුමම 

මහතා සහ රී කංකා කාන්තා කාර්යාංශයේ ය ශවනුශවන්  අධක්කයෂ චම්පා තපශස න මහ්සමිය අ්සසන් තබන කදි. 

ඒ අනුව පහත  පුුණණු පා මාකා  ශමම වර්ෂය තුක ක්රියා්සමක කිමටමට නියමිතය. 

 ස්සකා ක ශස වා පුුණණු පා මාකාව  -  ) NVQ LEVEL 03) 

 ගෘහස්ත ගෘහශස වා පුුණණු පා මාකාව -  (NVQ LEVEL 03) 

 තාක්කයෂණික පුුණණු පා මාකාව (ත්රී ශ ෝද  ා හා යතුුම පගදි අලු්ස වගඩියාව)  - (NTT)  

(ශේවිේ පිිස් ශමෝටර් සමාගම සමා ඒකාබීධව න්දුක න වගන සටහනකි.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ලිය ශයේ ක්කයික 2019 

ජාතන්ත  කාන්තා දිනයට සමාාීවව කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කකාප සංවර්ධන අමාත ගුම 

චන්ද්රාණි බඩානා  මගිකණියශේ ප්රධාන්සවශයන් අමාතාංශයේ  ශ්ලකම් දර්ශයේ නා ශස නානායක මගිකණියශේ 

තපශීශයේ ක්සවශයන් රී කංකා කාන්තා කාර්යාංශයේ ය වින්න් ආර්ථික වශයේ ශයන් බක ගන්වන කද වවසායක 

කාන්තාවන්ශගන් සමන්විත ශවළහ කුටි හා  ප්රදර්ශයේ න කුටි  100 කින් යු්ස කාන්තා නිෂ්පාදන ප්රදර්ශයේ නය හා 

අශකවිශප ක 2019.03.07,08 ශදදින පු ා අනු ාධපු  ස්ලගාදු ක්රීනාංගේශ් ී  පගවග්සවීමට කටයුතු 

සංවිධානය ක  ඇත. 

එම කාන්තා නිෂ්පාදන ප්රදර්ශයේ නය සහ අශකවි ශප ළ සමා ම්භක ත්සසවශ් ී ,  

අනු ාධපු  දිස්ත්රික්කයකශ් ප්රාශීය ය ශ්ලකම් ශක ඨ ාස 22 තුළින් ශතෝ ා ග්ස  වවසායක කාන්තාවන් 66ක්කය 

අතුින් 44ක්කය ප්රාශීය ය ශ්ලකම් ශක ඨ ාස මඨටශම් කුසකතාකාභීන් ශකස විශශයේ  ෂ කුසකතා සහිකකපත්ර 

ප්රදානය ක මින් ඇගයීමට නියමිතය.  

ීවට අමත ව ශේවිේ පීිස් පුීගලික සමාගම හා රී කංකා කාන්තා කාර්යාංශයේ ය ඒකාබීධව ක්රියා්සමක ක න 

කද ත්රීශ ෝද  ා හා ශමෝටර් කාර්මික පුුණණු පා මාකාව (මාස 06 ) සම්පූර්ේ කක පුුණණුකාභීන් 22ක්කය සහහා 

සහිකකපත්ර ප්රදානය ශකශර්. 

තවද රී කංකා කාන්තා කාර්යාංශයේ ය හා  වගවිලි මානව සංවර්ධන භා ය ඒකාබීධව වවසායක්සව පුුණණු 

සම්මන්ත්රේයක්කය 2019.03.07 දින ශප.ව.10.00 න්ට ප.ව.02.00 දක්කයවා පගවග්සවීමට කටයුතු සංවිධානය ක  

ඇත. එහි ී   වවසායක්සවය පිළිබහව  දගනුම කබා ගගීමමට කගමික කාන්තාවන් 200ක්කය  සහහා ශමම ුවවිශශයේ  ි 

අවස්ාාව හිමි වන අත  සහභාගී්සව සහිකකයක්කය කබා ී මට ද කටයුතු සංවිධානය ක  ඇත. 

 එදින ප.ව.04.00ට රී කංකා යුධ හමුදාව ස ස සංදර්ශයේ නයක්කය  හා වනවන් හමුදාව පග ට්ඨ සංදර්ශයේ නයක්කය ඉදිිප්ස 

කිමටමට නියමිතය. ඒ අනුව එදින පු ා දගනුම විශනෝදය පිි විවිධ වගන සටහන් ක්රියා්සමක බගවින් ටබට  

අනු ාධපු  ස්ලගාදු ක්රීනාංගේයට පගමිශේන ශකස අප ආ ාධනා ක  න්ටිමු. 

 

 

 

 

 


