
අනු අංකය දිනය වැඩසටහන පැවැත්වවන ස්ථානය වවලාව සහභාගිත්වය

1 2019.02.06 සුවනාරි සායනය වසෞඛ්ය වවද්ය නිලධාරි 

කාර්යාලය - පද්විය
වප.ව.8.30

සහභාගී වන 

ප්රමාණයන් 

නිශ්චිතව කිව 

වනොහැක.

වසෞඛ්ය වවද්ය නිලධාරි 

කාර්යාලය - මැද්වච්චිය
වප.ව.8.30

සහභාගී වන 

ප්රමාණයන් 

නිශ්චිතව කිව 

වනොහැක.

වසෞඛ්ය වවද්ය නිලධාරි 

කාර්යාලය - තලාව
වප.ව.8.30

සහභාගී වන 

ප්රමාණයන් 

නිශ්චිතව කිව 

වනොහැක.

ප්රාවේශීය වේකම් කාර්යාලය - 

පලාගල වප.ව.8.30 50

ප්රාවේශීය වේකම් කාර්යාලය - 

කහටගස්දිගිලිය
වප.ව.8.30 50

වසෞඛ්ය වවද්ය නිලධාරි 

කාර්යාලය - කැබිතිවගොේලෑව වප.ව.8.30

සහභාගී වන 

ප්රමාණයන් 

නිශ්චිතව කිව 

වනොහැක.
යාය 04, අවශෝකාරාම 

විහාරස්ථානය - රාජාංගනය වප.ව.8.30
සහභාගී වන 

ප්රමාණයන් 

නිශ්චිතව කිව 
වසෞඛ්ය වවද්ය නිලධාරි 

කාර්යාලය - තඹුත්වත්ගම වප.ව.8.30
සහභාගී වන 

ප්රමාණයන් 

නිශ්චිතව කිව 
ප්රාවේශීය වේකම් කාර්යාලය - 

නාච්චාදුව 50

                                                      ජාත්යන්ත්ර කාන්ත්ා දිනය 2019

                                                               සමගාමි වැඩසටහන් 

3 2019.02.10

සුවනාරි සායනය

ස්ත්රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පද්නම් වු හංසනය 

වැලැක්වීම සඳහා ද්ැනුවත් කිරිවම් වැඩසටහන

සුවනාරි සායනය

ස්ත්රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පද්නම් වු හංසනය 

වැලැක්වීම සඳහා ද්ැනුවත් කිරිවම් වැඩසටහන

2019.02.082

2019.02.114



ප්රාවේශීය වේකම් කාර්යාලය - 

ගවලන්බිදුණුවැව 50

5 2019.02.12 දිරිය මං පෙත් ඉඳි වකොළ ආශ්රිත නිෂ්පාද්නය පිළිබඳ 

හඳුන්වාදිම

දිස්ත්රික් වේකම් කාර්යාලය

22

6 2019.02.13 සුවනාරි සායනය වසෞඛ්ය වවද්ය නිලධාරි 

කාර්යාලය - මිහන්තලය
වප.ව.8.30

සහභාගී වන 

ප්රමාණයන් 

නිශ්චිතව කිව 

වනොහැක.

සායන මධයස්ථානය - පලුගස්වැව
වප.ව.8.30

සහභාගී වන 

ප්රමාණයන් 

නිශ්චිතව කිව 

ප්රාවේශීය වේකම් කාර්යාලය - 

වනොච්චියාගම වප.ව.8.30
සහභාගී වන 

ප්රමාණයන් 

නිශ්චිතව කිව 

වසෞඛ්ය වවද්ය නිලධාරි 

කාර්යාලය - පලාගල වප.ව.8.30
සහභාගී වන 

ප්රමාණයන් 

නිශ්චිතව කිව 
සුවනාරි සායනය තුප්පිටියාව සායන මධයස්ථානය

වප.ව.8.30
සහභාගී වන 

ප්රමාණයන් 

නිශ්චිතව කිව 
ජීවිතයට අරුණැේලක් උපවේශන වැඩසටහන දිස්ත්රික් වේකම් කාර්යාලය

100

සුවනාරි සායනය වසෞඛ්ය වවද්ය නිලධාරි 

කාර්යාලය - ගේනෑව වප.ව.8.30
සහභාගී වන 

ප්රමාණයන් 

නිශ්චිතව කිව 
ප්රාවේශීය වේකම් කාර්යාලය - 

පද්විය වප.ව.8.30 50

ප්රාවේශීය වේකම් කාර්යාලය - 

කැබිතිවගොේලැව වප.ව.8.30 50

ස්ත්රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පද්නම් වු හංසනය 

වැලැක්වීම සඳහා ද්ැනුවත් කිරිවම් වැඩසටහන

ස්ත්රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පද්නම් වු හංසනය 

වැලැක්වීම සඳහා ද්ැනුවත් කිරිවම් වැඩසටහන

සුවනාරි සායනය

2019.02.158

2019.02.114

2019.02.147



වපොදු ප්රවාහන වසේවාවන්හදි කාන්තාවන්ට වන හංසන 

වැළැක්විමට රියදුරනු සහ වකොන්වද්ොස්තරවරුන් 

ද්ැනුවත් කිරිවම් වැඩසටහන

උතුරුමැද් පළාත් සභාව

250

9 2019.02.16 සුවනාරි සායනය වසෞඛ්ය වවද්ය නිලධාරි 

කාර්යාලය - ඉපවලෝගම වප.ව.8.30

සහභාගී වන 

ප්රමාණයන් 

නිශ්චිතව කිව 

වනොහැක.
වසෞඛ්ය වවද්ය නිලධාරි 

කාර්යාලය - කැකිරාව වප.ව.8.30
සහභාගී වන 

ප්රමාණයන් 

නිශ්චිතව කිව 
වසෞඛ්ය වවද්ය නිලධාරි 

කාර්යාලය - තිරප්පවන් වප.ව.8.30

සහභාගී වන 

ප්රමාණයන් 

නිශ්චිතව කිව 

වනොහැක.ස්ත්රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පද්නම් වු හංසනය 

වැලැක්වීම සඳහා ද්ැනුවත් කිරිවම් වැඩසටහන

ප්රාවේශීය වේකම් කාර්යාලය -

තඹුත්වත්ගම වප.ව.8.30 50

11 2019.02.20 සුවනාරි සායනය කුඩා වනළුම්බෑව වරෝහල - 

නාච්චාදුව වප.ව.8.30

සහභාගී වන 

ප්රමාණයන් 

නිශ්චිතව කිව 

වනොහැක.වසෞඛ්ය වවද්ය නිලධාරි 

කාර්යාලය - වහොවරොව්වපොතාන
වප.ව.8.30

සහභාගී වන 

ප්රමාණයන් 

නිශ්චිතව කිව 

වනොහැක.

වසෞඛ්ය වවද්ය නිලධාරි 

කාර්යාලය - කහටලස්දිගිලිය
වප.ව.8.30

සහභාගී වන 

ප්රමාණයන් 

නිශ්චිතව කිව 

වනොහැක.

ප්රාවේශීය වේකම් කාර්යාලය 

මිහන්තලය වප.ව.8.30 50

10

ස්ත්රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පද්නම් වු හංසනය 

වැලැක්වීම සඳහා ද්ැනුවත් කිරිවම් වැඩසටහන

12 සුවනාරි සායනය

2019.02.18

2019.02.21

සුවනාරි සායනය

2019.02.158



ප්රාවේශීය වේකම් කාර්යාලය 

ඉපවලෝගම
වප.ව.8.30 50

ප්රාවේශීය වේකම් කාර්යාලය 

ගේනෑව
වප.ව.8.30 50

ප්රාවේශීය වේකම් කාර්යාලය 

වනොච්චියාගම
වප.ව.8.30 50

13 2019.02.22 ස්ත්රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පද්නම් වු හංසනය 

වැලැක්වීම සඳහා ද්ැනුවත් කිරිවම් වැඩසටහන

ප්රාවේශීය වේකම් කාර්යාලය 

පලුගස්වැව වප.ව.8.30 50

14 2019.02.23 සුවනාරි සායනය වසෞඛ්ය වවද්ය නිලධාරි 

කාර්යාලය -ගවලන්බිදුණුවැව
වප.ව.8.30

සහභාගී වන 

ප්රමාණයන් 

නිශ්චිතව කිව 

වනොහැක.

ප්රාවේශීය වේකම් කාර්යාලය 

රාජාංගනය වප.ව.8.30 50

ප්රාවේශීය වේකම් කාර්යාලය 

රඹෑව
වප.ව.8.30 50

ප්රාවේශීය වේකම් කාර්යාලය 

තිරප්පවන්
වප.ව.8.30 50

ප්රාවේශීය වේකම් කාර්යාලය 

නැවෙනහර නුවරගම් පළාත වප.ව.8.30 50

පළාත් පාලන ආයතන සඳහා වත්රි පත්වු කාන්තා 

සභිකයින්වත් ධාරිතා සංවර්ධන පුහුණු වැඩසටහන

දිස්ත්රික් වේකම් කාර්යාලය - 

අනුරාධපුරය 150

ප්රාවේශීය වේකම් කාර්යාලය -  

මැද්වච්චිය වප.ව.8.30 50

ප්රාවේශීය වේකම් කාර්යාලය - 

තලාව
වප.ව.8.30 50

ස්ත්රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පද්නම් වු හංසනය 

වැලැක්වීම සඳහා ද්ැනුවත් කිරිවම් වැඩසටහන

ස්ත්රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පද්නම් වු හංසනය 

වැලැක්වීම සඳහා ද්ැනුවත් කිරිවම් වැඩසටහන

ස්ත්රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පද්නම් වු හංසනය 

වැලැක්වීම සඳහා ද්ැනුවත් කිරිවම් වැඩසටහන

2019.02.2515

2019.02.2616

12 2019.02.21



ප්රාවේශීය වේකම් කාර්යාලය - 

මහවිලච්චිය
වප.ව.8.30 50

ප්රාවේශීය වේකම් කාර්යාලය - 

මධයම නුවරගම් පළාත වප.ව.8.30 50

ගෘහස්ථ හංසනයට ලක්වන පවුේ වල 

කාන්තාවන්ට ලබාදිය හැකි උපවේශන පහසුකම් 

හඳුනාගැනිම සඳහා වන වැඩමුළුව

උතුරුමැද් පළාත් සභාව

223

සුවනාරි සායනය වසෞඛ්ය වවද්ය නිලධාරි 

කාර්යාලය -රඹැව වප.ව.8.30 50

ප්රාවේශීය වේකම් කාර්යාලය 

කැකිරාව වප.ව.8.30

සහභාගී වන 

ප්රමාණයන් 

නිශ්චිතව කිව 

වනොහැක.ප්රාවේශීය වේකම් කාර්යාලය 

වහොවරොව්වපොතාන වප.ව.8.30 50

18 වපබරවාරි මස 

තුල

කාන්තා හතකාමි ආද්ර්ශ ගම්මාන වයාපෘතිය 

යටවත් බහු කාර්ය වසේවා වගොඩනැඟිේල විවෘත 

කිරිම

තුප්පිටිය ගම්මානය
ගම්මානවේ 

කාන්තාවන් සහ 

ද්රුවන්

19 2019.03.01 උේවේශන පාගමන විහාරමහාවේවි පරිශ්රය - වකොළඹ
වප.ව.8.30 1000

20 2019.03.06 "සැමට සුන්ද්ර ගමනක්" උේවේශන වයාපාරය අනුරාධපුර දිස්ත්රික් වේකම් 

කාර්යාලය, නව සහ පැරණි 

බස්නැවතුම්පළවේ ( බස ්රථ වල 

ස්ටිකර් ඇලවිම සහ අත්පත්රිකා 

වබද්ා දීම.

වප.ව.9.00
වපොදු 

මහජනතාව

කාන්තා නිෂ්පාද්න අවලවි වපොළ සහ ප්රද්ර්ශනය අනුරාධපුර සේගාදු ක්රීඩාංගනය

වප.ව.9.30 1000

ස්ත්රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පද්නම් වු හංසනය 

වැලැක්වීම සඳහා ද්ැනුවත් කිරිවම් වැඩසටහන

17

ස්ත්රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පද්නම් වු හංසනය 

වැලැක්වීම සඳහා ද්ැනුවත් කිරිවම් වැඩසටහන

2019.02.2616

2019.02.28

21 2019.03.07



සුවනාරි සායනය මහජන ක්රීඩාංගනය වප.ව.7.00 සහභාගී වන 

ප්රමාණයන් 
වයවසායක කාන්තාවන් ද්ැනුවත් කිරිවම් වේශනය

වප.ව.10.00 200

යුධ හමුද්ා සරඹ හා පැරිෂුට් සංද්ර්ශනය
ප.ව.4.00

සහභාගී වන 

ප්රමාණයන් 

නිශ්චිතව කිව 
22 2019.03.08 ජාතයන්තර කාන්තා දින ජාතික උත්සවය අනුරාධපුර සේගාදු ක්රීඩාංගනය

වප.ව.9.00 6000

23 ළමුන් 132 සඳහා පාසැේ උපකරණ ලබාදිම ප්රාවේශීය වේකම් කාර්යාල 22

මාර්තු 08 ට වපර 132

24 ස්ටිකර්ස ්වපොදු ප්රවාහන වසේවා රථ වල ප්රද්ර්ශනය කර 

ද්රුවන් සුරැකිම පිළිබඳ මහජනතාව ද්ැනුවත් කිරිම

ප්රාවේශීය වේකම් කාර්යාල 22

මාර්තු 08 ට වපර
වපොදු 

මහජනතාව

25 ආරක්ෂණ සැලසුම් සැකසිම ප්රාවේශීය වේකම් කාර්යාල 22

මාර්තු 08 ට වපර අවධානම් ළමුන්

26 "වසවනවහ තටාක" නිවස පද්නම් කර ගත් මුේ 

ළමාවිය සංවර්ධනය පිලිබඳ ද්ැනුවත් කිරිවම් වැඩසටහන

දිස්ත්රික් වේකම් කාර්යාලය  සහ 

ප්රාවේශීය වේකම් කාර්යාල 22
1150

27 "වැලිවකලිවයන් පිටු අතරට" වද්මාපියන් සහ 

ගුරුවරුන් ද්ැනුවත් කිරිවම් වැඩසටහන

දිස්ත්රික් වේකම් කාර්යාලය  සහ 

වතෝරා ගත් ප්රාවේශීය වේකම් 

කාර්යාල 02
100

21 2019.03.07



                                                      ජාත්යන්ත්ර කාන්ත්ා දිනය 2019

                                                               සමගාමි වැඩසටහන් 


