
වෙබ් අඩවිය සඳහා 
 

2019 ජාත්යාන්තත්ය  ාාන්තත්යා ින  සගාාී  ෙඩඩසහහන්ත ැඩෙඩ්වීග 
 

ැළා්ව ැාල  ආයත්ය  සදහා ව්වරී ැ්ව වූ ාාන්තත්යා සභිායින්තවේ  

ධාරිත්යා සංෙර්ධ  පුහුණු ෙඩඩසහහ   

අනු ාධපු  ිනස්ත්රිුක්ාය 
 

 

කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාතංකශයේ ජ තාක ක කාන්තා කටුව ව සිනන් මාර්තු 08 ට  ෙ ෙන 

තාතංන්ත  කාන්තා දිනෙට සමගාමී වැඩසටහනක්  ෙස, අනු ාධපු  සහ   ො ළොන්නරුව ෙන 

දිස්ත්රික්ක 2 ඒකාබද්ධ ක ටුන්  ළාත්  ාෙන ආෙතන සෙහා  ත්රී  ත් වූ කාන්තා සභිකයින්  ේ ධාරිතා 

සකවර්ධන පුහුණු වැඩසටහන්   බ වාරී මස 25 වන දින   . ව. 8.30 -  4.00 ෙක්වා අනු ාධපු  දිස්ත්රික් 

 ේකම් කාර්ොලීෙ ශ්රදවාාගා  ජී  වත්වන ෙී.  

 

 මම වැඩසටහන සඳහා අනු ාධපු  සහ   ො ළොන්නරු දිස්ත්රික් 2 හි  ළාත්  ාෙන ආෙතන 

සඳහා  ත්රී  ත් වූ කාන්තා සභිකයින් සහ  මම දිසත්්රික්ක 2 හි වනිතා සකවර්ධන නිෙධාරීන් ඇතුළු 140 

ක  මා පිරිසක් සහභාගී සිෙ.  

 

කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සිෙළි කො  සකවර්ධන අමාතංකශයේ ජ ගරු අමාතංතුටුෙ නන්්ානි 

බණ්ඩා  මහත්ටුෙ ේ සම්බන්ධීක ා  ේකම් නරිවර්ධන ෙහනාෙක සමතා ේෙ සහභාගීත්ව ෙන්  මම 

වැඩසටහන ආ ම්භ සිෙ.  ැටුා නටි අනු ාධපු  සහ   ො ළොන්නරු දිස්ත්රික් 2 හි  ළාත්  ාෙන ආෙතන 

සඳහා  ත්රී  ත් වූ කාන්තා සභිකයින් සහ  මම දිස්ත්රික්ක 2 හි වනිතා සකවර්ධන නිෙධාරීන් පිලිගනිටුන් 

 මම වැඩසහ න් අ මුා තාක ක කාන්තා කටුව  ේ සභා ක  ස්වර්ාා සුමන සේක  මහත්ටුෙ සිනන් 

 ැහැදිලි ක න ෙී.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ගරු අමාතංතුටුෙ ේ සම්බන්ධීක ා  ේකම් නරිවර්ධන ෙහනාෙක 
මහතා, තාක ක කාන්තා කටුව  ේ සභා ක  ස්වර්ාා සුමන සේක  
මහත්ටුෙ සහ සම් ත්ොයිකාවන් වන නීක ඥ උ ද්නි  තව ප්  රුම 
මහත්ටුෙ සහ  රිවාස හා ළමා  ක්ෂක  සේවා  ෙ ාර්ත ම්න්තු ේ 
සහකා   කොමසාරිස ් සඳ ර්ඛා ලිෙන ේ මහත්ටුෙ වැඩසටහනට 
සහභාගි වූ අවසථ්ාව 

තාක ක කාන්තා කටුව  ේ සභා ක  

ස්වර්ාා සුමන සේක  මහත්ටුෙ 

වැඩසහ න් අ මුා  ැහැදිලි ක න 

ෙෙ අවස්ථාව 



වෙබ් අඩවිය සඳහා 
 

 

 

 

 මම වැඩසටහ න්  ද්ශයේන 4 ක්  වත් වන ෙෙ අත  

කාන්තා අයික වානකම් පිළිබඳ  ද්ශයේනෙත්, සම් ත් 

සකනෙනෙ පිළිබඳ  ද්ශයේනෙත් නීක ඥ උ ද්නි 

 තව ප්  රුම මහත්ටුෙ සිනන් නදු ක න ෙෙ අත  

ළමා අයික වානකම් පිළිබඳ  ද්ශයේනෙ,  රිවාස හා 

ළමා ක්ෂක  සේවා  ෙ ාර්ත ම්න්තු ේ සහකා  

 කොමසාරිස් සඳ ර්ඛා ලිෙන ේ මහත්ටුෙ සිනන් නදු 

ක න ෙී. 

 

 

 

මැක ව ා  කොටුෂන් සභා ේ නි ෙෝතං මැක ව ා  කොමසාරිස් සමන්ත තෙනකහ මහතා 

ඡන්ෙහිටු නාම ේඛනෙ සඳහා මහතනතාව   ෙ ගැසව්ීම හා නාෙකත්ව ගුාාකග වර්ධනෙ ෙන මාතෘකාව 

ෙට ත් තම  ද්ශයේනෙ ඉදිරි ත් ක න ෙී.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 රිවාස හා ළමා  ක්ෂක  සේවා  ෙ ාර්ත ම්න්තු ේ 

සහකා   කොමසාරිස් සඳ ර්ඛා ලිෙන ේ මහත්ටුෙ 

නෙ  ද්ශයේනෙ ඉදිරි ත් ක න ෙෙ අවස්ථාව 

 

මැක ව ා  කොටුෂන් සභා ේ නි ෙෝතං මැක ව ා 

 කොමසාරිස් සමන්ත තෙනකහ මහතා නෙ  ද්ශයේනෙ 

ඉදිරි ත් ක න ෙෙ අවස්ථාව 

 

මන්ත්රී්වරිෙන් සහ වනිතා සකවර්ධන නිෙධාරීන් 

වැඩසටහනට සහභාගී වූ අවස්ථාව 


