
ගෘහසථ් හිංසනයට ලක්වන කාන්තාවන්  සහ ඔවුන්ගේ පවුල සාමාරිකයන් ගවනුගවන් උතුරු මැද 

පළාගේ රාජකාරී නියුතු අමාත්ාිංශ ළම ළමා කාන්තා යකකගා හා ගප ් ස් ළමා කාන්තා කාංශයිංශ ළමගා  

නිලධාරීන් ගවනුගවන්පැවැේ වූ  මගනෝ  විද්ාේමක උපගනශ ළමන පුහුණු වැඩමුළුව . 

 

 ගපබරවාරි මාස 26 වන දින 

කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළ කලාප 

සිංවංශධන  අමාත්ාිංශ ළමගා ග්කදර දංශශ ළමනා 

ගසේනානායක මහේමියගේ ප්රහධානේවගයන් 
උතුරු මැද පලාේ සභා ශ්රනවාාගාරගාදි  

ගප.ව.9.00 සිට ප.ව.4.00 දක්වා ගමම 

පුහුණු වැඩමුළුව පැවැේවීය. ගමම 

වැඩමුළුගේ සදරපේපේ දායකේවය මහනුවර 

මු් ක ගරෝහග් මගනෝ විගශ ළමේෂඥ වවද් මමින්ද වීරසිරිවංශධන මහතා විසින් පැවැේවීය. උතුරු මැද පාලාත 

නිගයෝජනය කරමින් අනුරාධපුරය හා ගප ගළ න්නරුව දිස්ත්රික්කයන් තුල රාජකාරී නියුතු අමාත්ාිංශ ළම ළමා කාන්තා 

යකකගා සියළු නිළධාරීන්වන වනිතා සිංවංශධන නිලධාරී, උපගනශ ළමන නිලධාරී, මු් ළමාවිය සිංවංශධන නිලධාරී, 

ළමා හමිකදර ප්රහවංශධන නිලධාරී, හා ළමා ආරක්ෂක හා මගනෝ සමාජීය නිලධාරී, හා සහන ගස යුරිය යන සියළු 

නිලධාරීන් හා දිස්ත්රික් ග්කදර කාංශයාලයන්හ ගසේවගා නියුතු අගනකුේ අමාත්ාිංශ ළම නිගයෝජනය කරන සමාජ 

ගසේවා නිලධාරී, විගනශ ළම ගසේවා ප්රහවංශධන නිලධාරී, වැඩිහටි හමිකදර ප්රහවංශධන නිලධාරී, හා වෘේතීය 

මාංශගගෝපගනශ ළමන නිලධාරී ද ගප ් ස් ළමා හා කාන්තා කාංශයිංශ ළමගා නිලධාරීන්ද ඇතුළු නිලධාරීන් විශ ළමාල පිරිසක් 

ගමම වැඩමුළුවට සහසදරබන්ධ විය. 

 සාක් විගනශ ළමාධාර ව්ාපෘය ය යටගේ ිදිරිගා  1938 කාන්තා උපකාරක දුරකතන ගසේවාව පැය 24 දක්වා 

 ංශඝ කිරීමට අවශ ළම් වැඩ කටයුතු සුඳානදර කරමින් පවය න ගමම කාලපරිගේදය තුල ය පිළිබඳ පුළු් ප්රහමාරයක් 

ලබා ම ගමන්ම උපකාරක දුරකතන ගසේවාවට වැඩිවශ ළමගයන් ලැගබන ගෘහස්ථ හිංසනයට අයේ පැමිණි්  

සදරබන්ධගයන් වඩාේ විධිමේ ආකාරගයන් එම ගැටළු විශ් ළමග්ෂාය කිරීම සඳහා අවශ ළම් නිපුාතාවයන් වංශධනය 

කිරීමේ අරමුණු  කරගනිමින් ගමම වැඩසටහන පැවැේ වීය. තවද සිදුවන හිංසනයන් වාංශතා කිරීමට මහජනතාව 

දැනුවේ කිරීම හා ගපළඔවීම සඳහා අවශ ළම් නිලාධාරීන් සතු ්රපගමෝපායන් ද ගමහ  සාකච්ජා කරනු ලැබීය.  



 

 

 

 

එම 

වැඩස

ටහනේ අරමුණු : 

 1938 කාේතා උපකාරක දුරකතන නසේවාව ග්රාාමීය ම මටමටන්ේ රවජාාවුල  රවචලිතත ිරීම 

 1938 කාේතා උපකාරක දුරකතන නසේවානේ පැන්ණිිත  බා ගනින්ේ ඊට මැදිහත්වන ඉහත සදහේ 

නි ධාීේනේ දැනුම කුස තා ආකල්ප මාවත්කාිතන ිරීම 

 කාේතා හිංසනම සම්බේධ ගැටළු ව දී වැඩි වශනමේ උපනේශන නසේවාව  බා දීම මඟිේ නමම කාර්මම 

ඵ දායී න ස සිදුකර ගැනීනම් අවශුතාව පැන නැී  ති  බැිනේ වුනේට අවශු රවානමික ක උපනේශන නසේවාව 

ිනධිමත් ආකාරනමේ  බාදීම. 

 පුනල් රවශනන සම  බැදී පවි න නප ීසසින  නසේවාව  බාදීනම්දී කාේතා හා මමා කාර්මාිංශන  නි ධාීේ 

සිංනේදීව එමට සහම දීමට ති  හැිරමාව වර්ධනම කරීසම.   

             


