කාන්තා දේශපාලන සහභාගිත්වය පුළුල් කිරිම සඳහා
බලමණ්ඩල කාන්තාවන් දැනුවත් කිරිදේ වැඩසටහන
දකොළඹ හා කෑගල්ල දිස්ත්රික්ක

2018/06/14 වන දින ක ොළඹ දිස්ත්රික් ව වසටසන න බලමණ්ටල
ස භාගීත්වකෙන් ක ොළඹ ප්රාකිය ෙ කම  ක

ායාොලකිදි තාක 

ාන්තාවන් 73 කෙකනකුකේ
ාන්තා

මිටුකේ සභාපක 

ස්වයාණා සුමනකසේ ර ම ත්මිෙකේ ප්රධාානත්වකෙන් පවත්වන ලදී.
2018/06/29 දින
ස

ෑගමල දිස්ත්රික් ව වසටසන න

ාර දිස්ත්රික් ව කලක් ව කමිමිෙ සින්න් පසමිණ න් අ ුත්ත්තන්

පිළිගනිමින් ක  අ ුෙ ස් ෙසක් වවමින් වසටසන න ආර කභ

ෑගමල දිස්ත්රික් ව කම  ක

ායාොලකි

ා ස භා ව

ාන්තාවන්

බලමණ්ටල

රන ලදී. බලමණ්ටල

ාන්තාවන් 85

කෙකනකුකේ ස භා වත්වකෙන් පසවක  කමම වසටසන කන් ුරත්ණ පස සදිලි කිරීම තාක 
මිටුකේ සභාපක  ස්වයාණා සුමනකසේ ර ම ත්මිෙ සින්න් න්දු
තාක 

ාන්තා

ාන්තා

රන ලදි.

මිටුකේ සභාපක  ස්වයාණා සුමනකසේ ර ම ත්මිෙකේ ප්රධාානත්වකෙන්

ා

තාතයන්තර නන්ෙ ්රමෙ පිළිබෙ පෙනක ක (IFES) ස කපත් ොයි ාවන් වන නීක ඥ උකිනි
කතවරප්කපරුම

ා නීක ඥ තයා ව පිෙොස ෙන ම ත්න්න්නෙ ක ොළඹ දිස්ත්රික් ව වසටසන න සෙ ාෙ

නිතීඥ ලසන්ක  ුත්තනාෙ

ම ත්මිෙ

ෑගමල දිස්ත්රික් ව වසටසන න සා ා ස කපත් ොෙ ත්වෙ ලබා

දුන් ුතර තාතයන්තර නන්ෙ ්රමෙ පිළිබෙ පෙනක ක (IFES) නික ඥ කෙ ාරා ුමික ෝරල ස

නීක ඥ

නිරාෂා කපකයාරා ෙන ම ත්න්න්කේ ස භාගීත්වකෙන් කමම ෙසනුවත් කිරික ක වසටසන න 2 පවත්වන
ලදි.
කමවර පළාත් පාලන මසක වරණෙකිදී කිෙපාලන ක් වකෂේත්රකි

ාන්තා නිකෙෝතනෙ ුළුලම

කිරීම කවනුකවන් ලබා කෙන ලෙ 25 % ක ෝනාව ුයාථාන්සිත කලස භාසිත කිරීම සෙ ා නිවසරදිව
නන්ෙෙ භාසිතා

රන්කන් ක කසේෙ?

ාන්තාවන් කිෙපාලන ක් වකෂේත්රෙන පිසිීමක ක වසෙගත් ම

ාන්තාවන්කේ ප්රතාතන්ත්රවාදී ුයික න් මසක වරණ

ායාෙෙන් පිළිබා ෙසනුවත් කිරීම ුරත්ු 

රකගන

කමම වසටසන න පවත්වන ලදී.
ණ්ටාෙ ක ක්රිො ාර  ක ම වන් ප ත ෙසක් වකවන මාතෘ ා ෙනකත් ෙසනුම ලබා කෙන ලදී.
1. පළාත් පාලන ආෙතනෙක් ව සින්න් ඉටු
2. නන්ෙෙ දී ඔබන

රනු ලබන

ායාෙභාරෙ

ල සකි භසිතාවන් පිලිබෙව

3. තමන්කේ නන්ෙ ුයික  පිලිබෙව (තමන්කේම ුයික ෙක් ව බව)
4. නන්ෙ මධායස්ථනෙ දී ඔබ ුනුගමනෙ

ල ුතමි පිෙවර

5. ුබාධිත සහිත ුළිගලෙන්කේ නන්ෙ ුයික ෙ පිළිබා

එකමන්ම ප්රතාතන්ත්රවාෙෙ ුයාථෙක් වවමින් ප්රතාතන්ත්රවාෙකි ප්රධාාන කුුලු  4 එන ක
 ුළරවසන් ස භාගීත්වෙ
 නීක කි පාලනෙ
 කිෙපාලන තරග ාරීත්වෙ
 ෙ පාලනෙ
ෙනාදි සං මප පිලිබෙ ගසඹුරින් ෙසනුම ලබා කෙන ලදී. ප්රතාතන්ත්රවාෙකි නීක කි රාත්ව
පිලිබෙව පස සදිලි

රමින් 1978 ආණ්ඩු්රම වයවස්ථාව පිලිබෙව සා ්ඡනා

ුයික ෙ කමවර නන්ෙකි පවක න සිකෙේෂ ලක් වෂණ
ුෙ ස්

ා නිෙ ස්

රන ලදී. එකමන්ම නන්ෙ

ා සාධාාරණ මසක වරණෙක් ව ෙනුකවන්

රන්කන් කුමක් වෙ ? ෙන්න පිළිබෙවෙ සයාවතන නන්ෙ බලෙ පිළිබාවෙ ගසඹුරින් පස සදිලි

රන

ලදී.
ාන්තාව

ා ප්රතාතන්ත්රවාෙෙ පිළිබාවත් මසක වරණ

ාලව වානුව දී

ාන්තාව කේ

භූමි ාවන් එන ක
1. නන්ෙ ුකප්ක් වෂි ාවක් ව කලස
2. නන්ෙ ොයි ාවක් ව කලස
3. ක්රිො ාරී කිෙපාලන පක් වෂ සමාකා ාවක් ව කලස
4. නන්ෙ
නුතමි

නුතමි න්දු

රන නිලධාාරින් කලස

රන ආ ාරෙ පිළිබාව පස සදිලි කිරි ක න්දු

රන ලදී.

ාන්තාවන් කිෙපාලන ක් වකෂේත්රෙන ප්රතාතන්ත්රවාදී ප්රවා ෙන පිසිීමක ක වසෙගත්
ෙසනුම ලබා කෙන ලදී. එකමන්ම ශ්රී ලං ාකේ කිෙපාලනකි
කලෝ කි ුකනකුත් රාතයෙන් සමග සසෙමින් පස සදිලි

ම පිළිබා

ාන්තා නිකෙෝතනකි ප්රක ෙතෙ

රන ලදී. කමවර මසක වරණකිදී

ාන්තා

නිකෙෝතනෙ සෙ ා ලබා කෙන ලෙ 25 % ක ෝනාව කමන්ම නව නන්ෙ ්රමෙ පිලිබෙවෙ පස සදිලි කිරී ක
න්දු

රන ලදී. එකමන්ම කිෙපාලන ක් වකෂේත්රෙන

එන ක
 ප කම පීටනෙ
 ලිං ව

ුමලස්

 ුකප්ක් වෂි ාවන්කේ චරිත ඝාතනෙ
 සෘණාත්ම

මාධාය භාසිතෙ

ාන්තාවන් පිසිීමක කදී ත්ුණණ පෑමන වන ුියකෙෝග

කමම ුියකෙෝග තෙ ගන්නා ආ ාරෙත් ුළරවසන්ෙන් කලස වටාත් සුදුසු නිකෙෝකාතයින්
කිෙපාලන ආෙතන සෙ ා කතෝරා පත් කිරීක ක වගකීම පිලිබෙවත් පස සදිලි කිරී ක න්දු
ුවසාන වෙකෙන් කමම වසටසන න ආර කභෙක් ව කලස කගන ග්රාන්ෙ මටමනමින්

රන ලදී.
ාන්තාවන්

කිෙපාලන වෙකෙන් සසිබල ගසන්වීම සෙ ා සුදුසු වසටපිළිකවලක් ව පිළිබා සසලසස්මක් ව ුෙ දින උගත්
කි ඇසුරින් ඉදිරිපත් කිරීමන ුවස්ථාව ලබා කෙන ලදී. එහිදි බලමණ්ටල නිකෙෝකාතවරිෙන් සින්න් එම
කෙෝතනා ඉදිරිපත්

රන ලදී.

කමවන් වසටසන න් පසවසත්වීම පිලිබෙ පසමිණ න් අ බලමණ්ටල නිකෙෝකාතවරිෙන් තාක 
ාන්තා

මිටුවන තම ස්තූක ෙ පල

ල ුතර දිස්ත්රික් ව වනිතා සංවයාධාන නිලධාාරිනිෙ සින්න් කමම

වසටසන න ුක  සායාථ ව න්දු කිරීම සෙ ා ස ෙ දුන් සසමන ස්තූක ෙ පල
ප. ව. 4.00 න පමණ නිමාවන පත් සිෙ. බලමණ්ටල

රන ලදී. කමම වසටසන න

ාන්තාවන් ෙසනුවත් කිරීක ක වසටසනන් මාලාකේ

පළත් වසටසන න කමම වයාෂකි කපබරවාරි මස 2 වන දින

ුලතර දිස්ත්රික් ව කෙන් ආර කභ

ල ුතර

2018 වයාෂකි ජූලි මස 13 වන දින ත්රීකුණාමලෙ දිස්ත්රික් ව කි ා ුකගොස්මි මස 3 වන දින මාතකම
දිස්ත්රික් ව කි පසවසත්වීමන

නුතමි සංසිධාානෙ

ර ඇත.

දකොළඹ දිස්ත්රික් වැඩසටහදන් විවිඅ සවස්.ා...

වසටසන නන ස භාගී පිරිස
ප්රාකෙෝ ව ක්රිො ර  ක හි නිරත
කවමින්

වසටසන නන ස භාගී බල මණ්ටල
ාන්තාවන් කගන් පිරිසක් ව

කෑගල්ල දිස්ත්රික් වැඩසටහදන් විවිඅ සවස්.ා...

තාක 
ාන්තා
මිටුකේ සභාපක  ස්වයාණා
සුමනකසේ ර ම ත්මිෙ සින්න් කමම වසටසන කන්
ුරත්ණ පස සදිලි රන ලෙ ුවස්ථාව

වසටසන නන ස භාගී බල මණ්ටල
ාන්තාවන් කගන් පිරිසක් ව

ෑගමල දිස්ත්රික් ව කම  ක
ායාොලකි ස ාර
දිස්ත්රික් ව කලක් ව කමිමිෙ සින්න් න්ෙ ුෙ ස් ෙසක් වවීම න්දු
ල ුවස්ථාව

වසටසන නන ස භාගී පිරිස ප්රාකෙෝ ව
ක්රිො ර  ක හි නිරත කවමින්

