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ලිංකාගේ සමසකත ජ්නගහනගයන් 52% පමණ වන කාන්තා පරපුරට සහ 33% වන අවුරුදු 

18 ට අඩු ළමුන්ගේ උන්නතිය උගෙසා ආරක්ෂාව, අයිතිවාසකම්, සිංවර්ධනය හා 

සුභසාධනය  තහවුරු කිරීම ගක්න්ර ගකාට ගගන කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ් සවිබලගැන්ීම් 

අමාතයාිංශගේ කාන්තා හා ළමා කටයුතු අිංශය  සුවිශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ලබයි. 

ජ්ාතික, පළාත්, දිසකි ක්, ප්රාගද්ධශීය හා ග්රාමීය මට්ටමින් පුළුල් ක්ගෂකත්රයක් පුරා වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම 

තුළින් ළමුන්ගේ හා කාන්තාවන්ගේ ගකටි හා දිගුකාලීන අවශයතා ගමන්ම  ගනාවිසඳුණු ගැටලුවලට විසඳුම් 

ලබා දීම අපගේ ප්රමුඛ ප්රයත්නයයි. ළමා ආරක්ෂාව සඳහා 1929 දුරකථන ගසකවාව ක්රියාත්මක කිරීම, නිවාසගත 

ෙරුවන්ගේ අවශයතා සම්ූර්ණ කිරීම, මුල් ළමාවිය ෙරුවන් සඳහා ගපෝෂණ වැඩසටහන්, මගනෝ සමාජ්යීය 

වැඩසටහන්, නිලධාරීන්ගේ ධාරිතා සිංවර්ධනය  හා මුල් ළමාවිය ගභෞතික සම්පත් සිංවර්ධනය ඇතුළු 

වැඩසටහන් රාශියක් මීට ඇතුළත් ය. 

විගශකෂගයන්ම නව මුහුණුවරකින් හා ෙැක්මකින් යුතු “අත්වැල” වැනි අනුග්රාහක කැපකරු මාපිය වැඩසටහන් 

ක්රියාත්මක කිරීම ඇතුළු ග්රාමීය මට්ටගම් ෙරුවන්ගේ ගැටලුවලට ඍජුව සහන සැපයීම අගපන් ඉටුවන සුවිගශකෂී 

කාර්යයන් ය. එතුලින් ළමා අයිතිවාසකම් ආරක්ෂා කරමින් ළමුන්ගේ ඉදිරි අනාගතය සුරක්ිත කිරීම සඳහා 

සවිමත් සකථාවර  අඩිතාලමක් රාජ්ය හා ගපෞද්ධගලික අිංශගේ මැදිහත්ීගමන් සැප ගේ. 

කාන්තාවන්ගේ ආරක්ෂාව හා රැකවරණය තහවුරු කර ගනිමින් ඔවුන්ගේ වත්මන් සමාජ් ආර්ික තත්ත්වය 

සවිමත් කර ඔවුන් ඉහළ සමාජ් තලයකට ඔසවා තැබීම අමාතයාිංශගේ කාන්තා සවිබලගැන්ීම් ක්රියාවලිය 

තුළින් සදුගේ. ඊට අමතරව, නීති රීති හා ප්රතිපත්ති සම්පාෙනයට අමතරව, පුහුණුව, ෙැනුවත් කිරීම හා කුසලතා 

සිංවර්ධනයත්, ණය හා තාක්ෂණික ගසකවා සැපයීමත් ගනාකඩවා සදු ගකගර්. 

එගමන්ම, කාන්තා හිිංසනය වැලැක්ීම හා වින්දිත කාන්තාවන්ගේ සුබසාධනය හා සිංවර්ධනය තහවුරු 

කිරීමටත් කාන්තාවන්ගේ ගසෞඛය හා ගපෝෂණ අවශයතාවයන් සපුරාලීමටත්, ආයතනික රාමුව ශක්තිමත් 

කිරීමටත් විගශකෂ පියවර ගනිමින් සටී. ගරු ජ්නාිපතිතුමන්ගේ හා රජ්ගේ අනුග්රාහකත්වය යටගත් 

කාන්තාවන් සවිබලගැන්ීගම් ජ්ාතික ප්රතිපත්තිය සකසක කිරීම, කාන්තාවන් සඳහා සුවිගශකෂී පනතක් පිළිගයල 

කිරීම හා කාන්තා ගකාමිෂන් සභාවක් පිහිටුීම කිරීම ඇතුළු ආයතනික යාන්ත්රණයන් ශක්තිමත් කිරීගම් 

ක්රියාොමයන් රැසක් ඉටු ගවමින් පවතී.  

සමසකතයක් වශගයන් තමන්ගේ අයිතිවාසකම් හා අනාගත අගේක්ෂාවන් ගවනුගවන් ශක්තිමත් හඬක් 

නැගීමට ගනාහැකිව ලතගවන ආෙරණීය ෙරු පරපුර ගවනුගවන් හා අගන්කවිධ අසාධාරණයන්ට ගගාදුරු 

ගවමින් දුක් පීඩා කම්කගටාළු මැෙ සටින උත්තරීතර කාන්තා පරපුර ගවනුගවන් ඕනෑම අභිගයෝගයන් මැෙ 

ගපනී සටීම මාගේ එකම අිෂකඨානයයි. 

 

ගීතා සමන්මලී කුමාරසාංහ 

කාන්තා හා ළමා කටයුතු රාජ්ය අමාතය  



 

vi | පි ටු  
 

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vii | පි ටු  
 

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 

 

 

දිළිඳු බවින් තතාර ශ්රී ලාංකාවක් කරා පිය නගමු…                        

 

 

 

ජ්නතා ගක්න්ීය ආර්ිකයක් තුලින් ගසෞභාගයමත් ගද්ධශයක් ගගාඩනැගීම සඳහා ප්රජ්ාව සවිබලගැන්ීම 

ගමන්ම ආන්තීකරණයට ලක් වූ හා අවාස සහගත තත්ත්වයන්හි සටින ජ්නතාවගේ ජීවන තත්ත්වය ඉහල 

නැිංීගම් අරමුණින් පිහිටුවා ඇති ගමම අමාතයාිංශය හරහා සිංවර්ධන වැඩසටහන් රැසක් 2022 වර්ෂගේ  

ක්රියාත්මක කිරීමට ලැබීම පිළිබඳව සතුටට පත්ගවමි. 

අඩු ආොයම්ලාභීන්, ආබාධ සහිත පුද්ධගලයින් ගමන්ම විගශකෂ සහන අවැස ප්රජ්ාව ආර්ික හා සාමාජීය ගලස 

සවිබලගැන්ීම උගෙසා කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ් සවිබලගැන්විම් අමාතයාිංශගේ සමාජ් 

සවිබලගැන්විම් අිංශයට 2022 වර්ෂය සෙහා රු. මිලියන 108,713.70 ප්රතිපාෙන ලැබී ඇත. එයින් සමෘද්ධි 

ප්රතිලාභීන් සඳහා මාසක දීමනාව ගගීමට රු. මිලියන 55,500ක් ෙ, ආබාධ සහිත පුද්ධගලයින් සඳහා මාසක 

දීමනාව ගගීමට රු. මිලියන 4,860 ක් ෙ, හඳුනා ගනාගත් වකුගඩු ගරෝගින් සෙහා රු. මිලියන 2,646.62 ක් ෙ, 

අවුරුදු 70ට වැඩි වැඩිහිටි පුද්ධගලයින් සඳහා රු. මිලියන 13,550ක් ෙ, අවුරුදු 100ට වැඩි වැඩිහිටි පුද්ධගලයින් 

සෙහා රු. මිලියන 33.59ක් ෙ ගවන්කර ඇත. එගමන්ම ගසෞභාගයා නිෂකපාෙන ගම්මාන වැඩසටහන යටගත් 

ගෘහ ආර්ික නිෂකපාෙන ප්රවර්ධනය කරමින් ග්රාමීය ආර්ිකය ගගාඩනැගීමට ොයකීම තුළින් ජ්ාතික ආර්ිකය 

ශක්තිමත් කිරීමට අගේක්ෂා කරනු ලබයි. 

තවෙ ආබාධ සහිත තැනැත්තන්ගේ හා වැඩිහිටි පුද්ධගලයින්ගේ අයිතිවාසකම් ප්රවර්ධනය කිරීම හා ඔවුන්ගේ 

සුභසාධනය, පුද්ධගල ගපෞරුෂ සිංවර්ධනය තුලින් ආර්ිකය සවිබලගැන්ීම උගෙසා  ප්රජ්ාව මානසක ගලස 

සවිමත් කිරීම අපගේ ප්රධාන අරමුණු ගේ.  

ෙැනට විශ්රාම වැටුපක් ගනාලබන ජ්නතාව සඳහා නව ොයකත්ව විශ්රාම වැටුේ ක්රම ප්රවර්ධනය හා සමාජ් 

ආරක්ෂණ වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම, සමාජ් වැඩ හා සමාජ් සිංවර්ධනය හා සුභසාධනයට අවශය 

අධයාපනය ලබා දීම, ග්රාම සිංවර්ධනය හා දිළිදුකම පිටු ෙැකීගම් ක්රගමෝපායන් පිළිබඳ පුහුණු හා ෙැනුවත් කිරීම් 

සදු කිරීම සඳහා වූ විවිධ වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම ෙ අප අමාතයාිංශය මඟින් සදු කරනු ලබයි. 

ගම් ආකාරයට ආර්ික අර්ුෙය හමුගේ ෙැඩි බලපෑමකට ලක් වි  ඇති ජ්න ජිවිතය යථාවත් කිරිම, ජ්ාතික 

ආර්ිකය ඉහල නැිංීමත් උගෙසා විවිධ වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරිමට නිස මඟ ගපන්ීම ලබා ගෙන අතිගරු 

ජ්නාිපතිතුමාටත්, අගමැතිතුමාටත් ඒ සඳහා ඇප කැපී කටයුතු කරන  අමාතයාිංශ ගල්කම්තුමා ඇතුළු 

කාර්ය මණ්ඩලයටත් මාගේ හෘෙයාිංගම සකූතිය ගමයින් පුෙ කර සටිමි. 

 

 

අනුප පස්කුවල් 

සමාජ් සවිබල ගැන්විම් රාජ්ය අමාතය 



 

viii | පි ටු  
 

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ix | පි ටු  
 

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 

 

 

ළමා, කාන්තා හා සමාජ සවිබලගැන්ීතම් වැඩසටහන් 

නවකරණයට….. 

 

 
ආබාධ සහිත, වැඩිහිටි, දිළිඳු, ළමා හා කාන්තා යන ප්රධාන ඉලක්ක ගත කණ්ඩායම් මූලික 

කරගනිමින් ගමම අමාතයාිංශය සුවිසල් සමාජ් ගමගහවරක් ඉටු කරනු ලබන අතර 2023 වර්ෂය 

සඳහා අයවැය පිළිබඳ ව සාකච්ඡා කරනු ලබන ගමවන් ගමාගහාතක මාගේ අමාතයාිංශය මඟින් 

2022 සැේතැම්බර් 30 ෙක්වා ක්රියාත්මක කරනු ලැු වැඩසටහන් වල ප්රගතිය ඉදිරිපත් කිරීමට ලැබීම 

පිළිබඳව මම ඉතා සතුටට පත් ගවමි. ආර්ික සකථායිතාව අරමුණු කරගගන සමාජ් සවිබල ගැන්ීම 

උගෙසා ජ්ාතික ප්රතිපත්ති සම්පාෙනය ඇරඹී ඇති අවසකථාවක දුගී බව තුරන් කර ජ්ාතියට සමෘද්ධිය 

ලඟාකර දීම එම සැලසුම් ඔසකගසක ලඟාකර ගත යුතුව ඇති සුවිගශකි අභිගයෝගයකි. එගමන්ම නවින 

ගලෝකගේ අවශයතාවයන්ට හා ඉදිරි ගමනට ගැලගපන අයුරින් ඵලොයි ළමා පරපුරක් ගගාඩනැගිම 

හා කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසකම් ආරක්ෂා කිරිම සහ සුභසාධනය සදුකිරිම ෙ එවැනිම වැෙගත් 

කර්තවයයක්ව පවති. ගමවැනි සන්ෙර්භයක් තුළ ජ්ාතික ප්රතිපත්ති හා සැලසුම් වලට අනුකූල වන 

ආකාරගයන් අමාතයාිංශය හා ඒ යටගත් පවතින අගනකුත් රාජ්ය ආයතන වල ගකටි කාලීන, මධය 

කාලීන හා දිගු කාලීන ක්රගමෝපායන් සැලසුම් ගකාට වසර 2030 වන විට ජ්ාතික වශගයන් අගේක්ිත 

ප්රතිඵල ළඟාකර දීගම් වැඩපිළිගවලක් මාගේ සක්රීය ොයකත්වය සහිතව ගරු කාන්තා, ළමා කටයුතු 

හා සමාජ් සවිබලගැන්විම් අමාතයතුමාගේ නායකත්වය යටගත් ආරම්භ ී ක්රියාත්මක ගවමින් පවතින 

බව සඳහන් කරනුගේ ඉමහත් සතුටිනි. 

ගමවන් වූ මාර්ග සතියමක් ඔසකගසක සයලු ආයතනික කටයුතු ඉදිරියට පවත්වාගගන යමින් ගම් වන 

විට වාර්තා වන 14.3 ක් වූ ජ්නගහන ෙරිරතා ෙර්ශකය අවම කිරීමට ෙ, අඩු ආොයම්ලාභී ප්රජ්ාව ඉහළ 

ආොයම් ලබන තත්ත්වයට පත් කිරීම ෙ ආබාධ සහිත හා වකුගඩු ගරෝගීන් වැනි අගනකුත් 

ආන්තීකරණයට ලක් වූ ප්රජ්ාව සඳහා වැඩි වැඩිගයන් සුභසාධනය හා ආරක්ෂාව සැලසීම ෙ, විශ්රාම 

වැටුේ ගනාලබන ප්රජ්ාව ගවත ොයකත්ව විශ්රාම වැටුේ ක්රම ප්රවර්ධනය, ළමා හා කාන්තා අයිතිවාසකම් 

ආරක්ෂා කිරිම, තහවුරු කිරිම හා සුබසාධනය සදු කිරිම අප අමාතයාිංශයට පැවරී ඇති රාජ්කාරී 

වපසරිය තුළ ළඟා කර ගත යුතු සුවිගශකි අගේක්ිත ප්රතිඵල ගේ. ගම් සඳහා ජීවගනෝපාය වයාපෘති, 

ක්ුර, කුඩා හා මධය පරිමාණ මූලය ණය සම්පාෙන වයාපෘති හා ඉලක්කගත ප්රජ්ාව සහභාගි 

කරගන්නා වයාපෘති ගණනාවක් සැලසුම්ගකාට ගම් වන විට ක්රියාත්මක ගවමින් පවතී. 

තවෙ, 2023 වර්ෂගේ ෙ ගම් ආකාරගයන් ඉලක්ක ගත කණ්ඩායම් වල පවතින ආර්ික සමාජීය ගැටළු 

අවම කර ගනිමින් ගමම ගසකවාවන් ප්රජ්ාව ගවත වඩාත් ඵලොයී හා කාර්යක්ෂම අයුරින් ලබා දීමට 

බලාගපාගරාත්තු ගවමි. ගම් සඳහා ඇප කැපී කටයුතු කරන මාගේ අමාතයාිංශය යටගත් ඇති 

සයලුම ගෙපාර්තගම්න්තු, ආයතන හා අිංශවල සයලූම කාර්ය මණ්ඩලයටත් නිස මඟ ගපන්වනු ලබන 

අතිගරු  ජ්නාිපතිතුමාටත්, ගරු අග්රාමාතය තුමාටත් කාන්තා හා ළමා කටයුතු රාජ්ය 

අමාතයතුමියටත් සමාජ් සවිබලගැන්විම් රාජ්ය අමාතයතුමා හා භාණ්ඩාගාර ගල්කම් ගක්.එම්. මහින්ෙ 

සරිවර්ධන මහතාටත් මාගේ හෙපිරි සකතුතිය පිරිනමනු කැමැත්ගතමි. 

   

 

 
 

නීල් බණ්ඩාර හපුින්න 

ගල්කම් 
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04. හැඳින්ීම, කාර්යයන් හා කර්තවයන් 

 

ශ්රී ලිංකා ප්රජ්ාතාන්ික සමාජ්වාදී ජ්නරජ්ගේ අිංක 2289/43 හා 2022.07.22 දිනැති  අති විගශකෂ ගැසට් 

පත්රය මඟින් කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ් සවිබලගැන්ීම් අමාතයාිංශය සකථාපිත විය. ගමම 

අමාතයාිංශය සමාජ් සවිලබගැන්ීම් අිංශය හා කාන්තා හා ළමා කටයුතු අිංශය යන අිංශ ගෙක යටගත් 

ක්රියාත්මක ගේ. ගමම අමාතයාිංශය යටගත් ක්රියාත්මක ගෙපාර්තගම්න්තු, ආයතන, අිංශ හා වයාපෘති  

පිළිබඳවත් 2022 වර්ෂයට අොව අනුමත ී ඇති ප්රතිපාෙන පිළිබඳවත් 2022.09.30 ෙක්වා ලබාගගන 

ඇති මූලය හා ගභෞතික ප්රගතිය පිළිබඳ ගතාරතුරු ගමම වාර්තාගේ ඇතුලත් ගේ. 

 

අමාතයාිංශගේ ප්රධාන කාර්යය හා කර්තවයයන් පහත පරිදි ගේ. 

➢ රජ්ය මගින් ක්රියාත්මක කරනු ලබන ජ්ාතික ප්රතිපත්තීන් මත පිහිටා කාන්තා, ළමා කටයුතු හා 

සමාජ් සවිබලගැන්විම් විෂයන්ට සහ අමාතයාිංශයට අනුබද්ධ ගෙපාර්තගම්න්තු හා වයවසකථාපිත 

ආයතන හා රාජ්ය සිංසකථාවන්හි විෂයන්ට අොළ ප්රතිපත්ති, වැඩසටහන් සහ වයාපෘති සම්පාෙනය 

කිරීම, ක්රියාත්මක කිරීම, පසු විපරම් කිරීම හා ඇගයීම 

➢ අමාතයිංශ විෂය පථයට අයත්වන  මහජ්න ගසකවාවන් කාර්යක්ෂමව හා මහජ්න හිතකාමී අයුරින් 

ලබා දීම 

➢ නාසකතිය හා දුෂණය පිටු ෙකිමින් අමාතයිංශගේ කාර්යභාරය ඉටු කිරීම සහතික කිරීමට ඉවහල් 

වන ආකාරයට නීන කළමනාකරණ ක්රම හා තාක්ෂණය ගයාො ගනිමින් සයලු ක්රම සහ විි 

ප්රතිසිංසකකරණය කිරීම 

➢ කාන්තා ප්රඥේතිය ක්රියාත්මක කිරීම 

➢ රාජ්ය කටයුතුවලදි තීරණ ගැනීම සහ ගද්ධශපාලන ක්ගෂකත්රය තුළ කාන්තාවන්ගේ සහභාගීත්වය 

සහ නිගයෝජ්නය වැඩි කිරීම සඳහා ක්රගමෝපායන් සැකසීම සහ ක්රියාත්මක කිරීම 

➢ ගැටුම්වලින් හා ෙරිරතාවගයන් විපතටපත් කාන්තාවන් සවිබලගැන්ීම සඳහා අවශය පියවර 

ගැනීම 

➢ කාන්තා හා ළමා හිිංසනය වැළැක්ීම සෙහා වන නීති හා ප්රතිපත්ති ශක්තිමත් කිරීම හා 

ක්රියාත්මක කිරීම 

➢ ලිිංගිකත්වය හා සකි පුරුෂ සමාජ්භාවය මත කාන්තාවන්ට ගවනසක ගකාට සැලකීම වළක්වාලීම 

සඳහා පවත්නා නීති සිංගශෝධනය කර නව නීති හා ප්රතිපත්ති සම්පාෙනය හා ක්රියාත්මක කිරීම 

➢ කාන්තා මූලික ගෘහ ඒකක සවිබලගැන්විම සෙහා ප්රතිපත්ති හා වැඩසටහන් සම්පාෙනය හා 

ක්රියාත්මක කිරීම 

➢ කාන්තා හා ළමා කටයුතු වලට අොළ තිරසාර සිංවර්ධන අභිමතාර්ථ ඉටුකරගැනීම 

➢ ගපර පාසැල් සෙහා ජ්ාතික ප්රතිපත්තියක් සකසක කර ක්රියාත්මක කිරීම 
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➢ ශාරීරික හා මානසක වශගයන් නීගරෝගි ෙරුවන් ඇති කරලිගම් අභිප්රාගයන් මුල් ළමා විය 

රැකවරණය හා සිංවර්ධනය පිළිබඳ ප්රතිපත්ති හා වැඩසටහන් සම්පාෙනය කිරීම 

➢ අනාරක්ිත තත්වගේ සටින ෙරුවන්ගේ අයිතිවාසකම් ආරක්ෂා කිරීම සෙහා ජ්ාතයන්තර 

සම්මතයන්ට ගැලගපන ගසක වැඩසටහන් හා වයාපෘති සැකසීම හා ක්රියාත්මක කිරීම 

➢ ළමා ප්රඥේතිය ක්රියාත්මක කිරීම 

➢ ළමා සුරැකුම් මධයසකථාන නියාමනය කිරීම 

➢ ගසවන සරණ කැපකරු මේපිය ගයෝජ්නා ක්රමය ක්රියාත්මක කිරීම 

➢ සුවිගශකෂී කුසලතා ඇති ෙරුවන්ගේ එම කුසලතා ඔේනිංවා ගැනීම සඳහා මුලයාධාර සැපයීම 

➢ සමෘද්ධි වැඩසටහන ක්රියාත්මක කිරිම 

➢ විගශකෂ අවශයතා සහිත පුද්ධගලයින්ගේ අවශයතාවන් හඳුනාගැනීම හා එම අවශයතා ඉටුකර දීම 

➢ මහජ්න ආධාර ගයෝජ්නා ක්රම සමාගලෝචනය කිරීම, ප්රතිසිංවිධානය හා උචිත නව ප්රතිසිංසකකරණ 

හදුන්වා දීම 

➢ ක්ෂය ගරෝගීන්ට, වකුගඩු ගරෝගීන්ට, ලාදුරු ගරෝගීන්ට, පිළිකා හා තැලසීමියා ගරෝගීන්ට සහ 

ඔවුන්ගගන් යැගපන්නන්ට ආධාර ලබා දීම 

➢ පවුල් උපගද්ධශන ගසකවා ක්රියාත්මක කිරීම 

➢ විගශකෂ අවශයතා සහිත පුද්ධගලයින් සම්බන්ධගයන් අන්තර්ජ්ාතික වශගයන් පිළිගනු ලබන 

සම්මුතීන් වලට අොළ කටයුතු 

➢ විගශකෂ අවශයතා සහිත පුද්ධගලයින් සෙහා පුහුණුව ලබාදිමට හා රැකියා අවසකථා ඇති කරලීමට 

අොළ ආයතන සමග සම්බන්ීකරණය කරමින් අවශය වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම 

➢ විගශකෂ අවශයතා සහිත පුද්ධගලයින් ජ්නප්රවාහනය හා එක්ව කටයුතු කිරීමට හැකි වන ගසක අවශය 

ප්රතිපත්තීමය ගවනසකකම් සදු කිරීම හා අවශය පහසුකම් හා වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම 

➢ විගශකෂ අවශයතා සහිත පුද්ධගලයින් සෙහා සමාජ් රක්ෂණ ක්රම ක්රියාත්මක කිරීම 

➢ වගයෝවෘද්ධධ තැනැත්තන් රැකබලා ගැනීම, සමාජ් සිංවර්ධන කාර්යයන්හි වැඩිහිටියන්ගේ 

සහභාගීත්වය ඉහළ නැන්ීම සහ ගජ්යෂකඨ පුරවැසයන්ගේ අයිතිවාසකම් සුරැකීමට අවශය පියවර 

ගැනීම 

 

 

 

 

 

 



 

3 | පි ටු  
 

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 

 

05. අමාතාාංශතේ ප්රතිපාදන හා මූල ප්රගතිය පිළිබඳ සාරාාංශය 

ගමම අමාතයාිංශය සඳහා වැය ශීර්ෂයට 171 යටගත්ෙ, සමෘද්ධි සිංවර්ධන ගෙපාර්තගම්න්තුව සඳහා  

වැය ශීර්ෂ 331 යටගත්ෙ සමාජ් ගසකවා ගෙපාර්තගම්න්තුව වැය ශීර්ෂ 216 යටගත්ෙ පරිවාස සහ 

ළමාරක්ෂක ලසේවා ලදපාර්තලේන්ුව සඳහා වැය ශීර්ෂ 217 යටගත්ෙ ප්රතිපාෙන ගවන් ී ඇත.  

 

ඒක අනුව, කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ් සවිබලගැන්ීම් අමාතයාිංශය සඳහා අනුමත වූ මුළු 

ප්රතිපාෙන හා මූලය ප්රගතිය පහත පරිදි ගේ. 

 

වියදම් වර්ගය 2022 වර්ෂය සඳහා 

අනුමත ප්රතිපාදන 

(රු.මි.) 

2022.01 .01 සට 

2022.09.30 දක්වා මූල 

ප්රගතිය (රු.මි.)  

2022.10.01 සට 2022.12.31 

දක්වා අතේක්ිත මුළු වියදම 

(රු.මි.) 

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය - වැය ශීර්ෂ 171 

ප්රාේධන 3,664.78 2,639.95 1,024.83 

පුනරාවර්තන 28,058.83 16,155.92 11,902.91 

උප එකතුව 31,723.61 18,795.92 12,927.69 

සමෘද්ධි සාංවර්ධන තදපාර්තතම්න්තුව - වැය ශීර්ෂ 331 

ප්රාේධන 164.70 48.62 116.08 

පුනරාවර්තන 83,203.50 49,472.59 33,730.91 

උප එකතුව 83,368.20 49,521.21 33,846.99 

සමාජ තස්වා තදපාර්තතම්න්තුව - වැය ශීර්ෂ 216 

ප්රාේධන 39.00 11.60 27.40 

පුනරාවර්තන 786.50 520.64 265.86 

උප එකතුව 825.50 532.24 293.26 

පරිවාස සහ ළමාරක්ෂක සසේවා සෙපාර්තසේන්තුව - වැය ශීර්ෂ 217 

ප්රාේධන 61.15 42.11 19.04 

පුනරාවර්තන 370.74 272.62 98.12 

උප එකතුව 431.89 314.73 117.16 

මුළු එකතුව 116,349.20 69,164.10 47,185.10 
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ප්රගති වාර්තාව 2022 

 

06. සමාජ සවිබලගැන්ීම් අාංශය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 | පි ටු  
 

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 | පි ටු  
 

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 

 

6.1  දැක්ම, තමතහවර හා ක්රියාත්මක ක්රමතේදය 

 

දැක්ම (සමාජ සවිබලගැන්ීම් අාංශය) 

 වසර 2030 වන විට දිළිඳුකමින් හා කුසගින්තනන් තතාර ශ්රී ලාංකාවක් 

 

තමතහවර (සමාජ සවිබලගැන්ීම් අාංශය) 

වැඩි දියුණු කළ සමාජ ආරක්ෂණ ක්රියාමාර්ග, ජීවතනෝපාය  ආධාර, ක්ුද්ර මුල 

පහසුකම්, රැකියා අවස්ථා, රැකියා අභිමුඛ දැනුම සහ වෘත්ීය පුහුණුව සැපයීම මගින් 

අවධානමට ලක් වු ප්රජාව සවිබලගැන්ීම 

 

ක්රියාත්මක ක්රමතේදය 

සමාජ්ගේ ජීවත්වන අවාස සහගත තත්ත්වයන්හි සටින පුද්ධගලයින් සඳහා හිතකාමී පරිසරයක් හා 

අවසකථා උොකර දීගමන් ඔවුන්ෙ සිංවර්ධනගේ ගකාටසකකරුවන් බවට පත්කිරීම ගකගරහි වැඩි 

අවධානයක් ගයාමු කරමින්, අඩු ආොයම්ලාභී ප්රජ්ාවගේ ෙරිරතාවය අවම කිරීමට අවශය සිංවර්ධන 

වයාපෘති, වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම ගමම අිංශය සදු කරයි. සමාජ් සවිබලගැන්ීම් අිංශයට 

අොලව පහත සඳහන් ගෙපාර්තගම්න්තු, ආයතන හා අිංශ ක්රියාත්මක ගේ. 

I. සමෘද්ධි සිංවර්ධන ගෙපාර්තගම්න්තුව (DSD) 

II. සමාජ් ගසකවා ගෙපාර්තගම්න්තුව (DSS) 

III. ගසෞභාගයා සිංවර්ධන කාර්යාිංශය (SDB) 

IV. ආබාධ සහිත තැනැත්තන් සඳහා වන ජ්ාතික සභාව සහ ජ්ාතික මහ ගල්කම් කාර්යාලය (NSPD) 

V. වැඩිහිටි තැනැත්තන් සඳහා වන ජ්ාතික සභාව සහ ජ්ාතික වැඩිහිටි මහ ගල්කම් කාර්යාලය (NSE) 

VI. ශ්රී ලිංකා සමාජ් ආරක්ෂණ මණ්ඩලය (SLSSB) 

VII. ජ්ාතික සමාජ් සිංවර්ධන ආයතනය (NISD) 

VIII. ග්රාම සිංවර්ධන අභයාස හා පර්ගේෂණ ආයතනය (RDTRI) 

IX. උපගද්ධශන අිංශය 

 

තවෙ ඉහත ආයතන සඳහා අවශය පරිපාලන හා ගමගහයුම් සහය ලබාදීමට ආයතන අිංශය, ගිණුම් 

අිංශය, සිංවර්ධන අිංශය, අභයන්තර විගණන අිංශය, සැලසුම් සහ ගමගහයුම් අිංශය ක්රියාත්මක ගේ. 
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6.2 සාංවර්ධන වැඩසටහන්ි මූල ප්රගතිය පිළිබඳ සාරාාංශය 

සමාජ් සවිබලගැන්ීම් අිංශගේ එක් එක් ආයතනයන්හි, සිංවර්ධන වැඩසටහන් සෙහා ගවන්ී ඇති 

ප්රතිපාෙන හා මූලය ප්රගතිය  
 

 
ආයතනය 

 

 
වැඩසටහන/ වාපෘතිය 

ප්රාග්ධන පුනරාවර්තන 

අනුමත 
වාර්ික 

ප්රතිපාදන 

(රු. මි.) 

2022.09.30 
දක්වා මූල 

ප්රගතිය 

(රු. මි.) 

අනුමත 
වාර්ික 

ප්රතිපාදන 

(රු. මි.) 

2022.09.30 
දක්වා මූල 

ප්රගතිය 

(රු. මි.) 

සමෘද්ධි සාංවර්ධන 
තදපාර්තතම්න්තුව 

සවිබලගැන්ීගම් වැඩසටහන 150.00 45.14 - - 

සමෘද්ධි සහනාධාර වැඩසටහන - - 55,500.00 36,889.08 

සමාජ තසව්ා 
තදපාර්තතම්න්තුව 
 

ප්රජ්ා මූලික පුනරුත්ථාපන 
වැඩසටහන 

 
10.50 

 
4.01 

- - 

විවිධ හැකියාවන් සහිත පුද්ධගලයන් 
සඳහා වන වෘත්තීය පුහුණු 
මධයසකථාන  

- -  
30.00 

 
13.17 

මත්රවය වලට ඇබ්බැහිවූවන් 
පුනරුත්ථාපනය කිරීගම් වැඩසටහන 

- - 1.50 - 

ෙෘශයාබාිත අරමුෙල - - 9.00 4.15 

විවිධ ආබාධ සහිත ෙරුවන්ගේ 
විගනෝොත්මක කටයුතු සඳහා 
පහසුකම් සැලසීම 

- -  
10.00 

 
3.11 

විවිධ ආබාිත සහිත සසුන් සඳහා  
දෙනික දීමනාව 

- -  
25.00 

 
13.22 

තසෞභාගා සාංවර්ධන 
කාර්යාාංශය 

ගම්මාන සවිබලගැන්ීගම් ජ්ාතික 
වැඩසටහන  

 
1,350.00 

 
1,185.08 

- - 

ආබාධ සිත 
තැනැත්තන් සඳහා 
වන ජාතික මහ 

තල්කම් කාර්යාලය 

ආබාධ සහිත තැනැත්තන් සඳහා 
ආධාර ලබාදීගම් වැඩසටහන 

 
32.00 

 
24.10 

- - 

ආබාධ සහිත තැනැත්තන් සඳහා රු. 
5,000 ජීවනාධාර ලබා දීම 

- -  
4,860.00 

 
2,610.52 

වික්ගටෝරියා නිවාසය පවත්වාගගන 
යාමට ආධාර ලබා දීම 

- -  
8.00 

 
6.00 

වකුගඩු ගරෝගීන් සඳහා රු. 5,000/- 
ජීවනාධාර ලබා දීම 

- -  
2,642.62 

 
1,443.78 

ආබාධ සහිත තැනැත්තන් සඳහා 
රැකියා අවසකථා ලබා දීම 

- -  
10.00 

 
2.58 

ජාතික වැඩිිටි මහ 

තල්කම් කාර්යාලය 

වයස අවුරුදු 70ට වඩා වැඩි 
වැඩිහිටියන් සඳහා රු. 2,000/- 
මාසක ජීවනාධාර ලබා දීම 

- -  
13,550.01 

 
7,000.20 

වයස අවුරුදු 100ට වඩා වැඩි 
වැඩිහිටියන් සඳහා රු. 5,000/- 
මාසක ජීවනාධාර ලබා දීම 

- -  
33.59 

 
16.37 

වැඩිහිටියන් සඳහා ප්රතිලාභ ලබාදීගම් 
වැඩසටහන 

- -  
50.00 

 
13.89 

ජාතික සමාජ 
සාංවර්ධන ආයතනය 

ජ්ාතික සමාජ් සිංවර්ධන ආයතනය 
සඳහා සීදුව ප්රගද්ධශගේ ගගාඩනැගිලි 
සිංකීර්ණය ඉදිකිරීම  

 
60.00 

 
48.30 

- - 

නව ගගාඩනැගිලි සිංකීර්ණය සඳහා 
ගෘහ භාණ්ඩ හා කාර්යාල උපකරණ 
මිලදී ගැනීම 

 
20.00 

 
- 
 

- - 

ග්රාම සාංවර්ධන පුහුණු 
හා පර්තේෂණ 
ආයතනය 

 
සිංවර්ධන වැඩසටහන් සඳහා 

 
40.10 

 
29.49 

- - 

උපතද්ධශන අාංශය උපගද්ධශන වැඩසටහන 10.00 4.06 - - 

එකතුව 1,672.60 1,340.18 76,729.72 48,016.07 
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6.3 සාංවර්ධන වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කරන ආයතන හා එි 

ක්රියාකාරිත්වය 

 

2030 වන විට දිළිදුකම තුරන් කිරීගම් මූලික අරමුණ ළගාකර ගැනිම සඳහා අමාතයාිංශගේ සමාජ් 

සවිබලගැන්ීම් අිංශයට අයත් ගෙපාර්තගම්න්තු, වයවසකථාපිත ආයතන පහත සඳහන් පරිදි ගවනත් 

රාජ්ය ආයතන, ගපෞද්ධගලික අිංශය හා සවිල් සමාජ්ය සමඟ අනුබද්ධධව ක්රියාත්මක ගවමින් පවති. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ආබාධ සිත තැනැත්තන් සඳහා 
වන ජාතික සභාව සහ ජාතික මහ 

තල්කම් කාර්යාලය 

 

සමෘද්ධි සාංවර්ධන 
තදපාර්තතම්න්තුව 

 

උපගද්ධශන, පුහුණු හා 

පර්ගේෂණ ආයතන 

- උපතද්ධශන අාංශය 

- ජාතික සමාජ සාංවර්ධන 

ආයතනය 

- ග්රාම සාංවර්ධන අභාස හා 

පර්තේෂණ ආයතනය 

 

 

ශ්රී ලාංකා සමාජ 

ආරක්ෂණ මණ්ඩලය 
 

සම්බන්ිත රාජ 

ආයතන 

තපෞද්ධගලික අාංශතේ 

ආයතන 

ජාතන්තර 

සාංවිධාන 

රාජ තනාවන 

සාංවිධාන 

සමාජ තස්වා තදපාර්තතම්න්තුව 

 සමාජ 

ආරක්ෂණය හා 

සවිබල ගැන්ීම් 
තසෞභාගා සාංවර්ධන කාර්යාාංශය 

වැඩිිටි තැනැත්තන් සඳහා වන 

ජාතික සභාව සහ ජාතික වැඩිිටි 

මහ තල්කම් කාර්යාලය 
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6.3.1 සමෘද්ධි සාංවර්ධන තදපාර්තතම්න්තුව 

(DSD) 

  
හැඳින්ීම 

2017 අිංක 2 ෙරන සමෘද්ධි පනතින් සිංගශෝිත 2013 අිංක1 ෙරන දිවිනැගුම පනත මඟින් සකථාපිත 

ගමම ආයතනයට පැවරී ඇති ප්රධානම කාර්යය වන්ගන් දිළිඳු පවුල් ලක්ෂ 18 ට සමෘද්ධි සුබසාධනය 

සලසමින් සමාජ් ආරක්ෂණ අරමුෙල මඟින් එම පවුල්වල දෙනික වැෙගත් අවසකථාවලදී ආරක්ෂණය 

සැලසීමට අොලව දීමනා ලබාගෙමින්, ශ්රී ලිංකාගේ දිළිඳුකම මුලින් උපුටා ෙැමීම සඳහා එම පවුල් 

සවිබලගැන්ීමට ඔවුන්ගේ ජීවගනෝපාය ප්රවර්ධනයට අොළ වැඩසටහන් සහ ප්රජ්ාමූල බැිංකු 1073ක් 

මඟින් දිවයින පුරා විසරී සටින එම දිළිඳු පවුල්වල සහ අඩු ආොයම්ලාභී පවුල්වලට අවශයකරන විවිධ 

ක්ුර මූලය ණය සම්පාෙනය කිරීම ගේ. මීට අමතරව, දිළිඳු පවුල් සහ අඩු ආොයම්ලාභී ජ්නතාව, 

ඒකරාශී කරමින් ප්රජ්ාමූල සිංවිධාන ජ්ාලයක් සකථාපිත ගකාට පවත්වා  ගගනයාමත්, එම ජ්නතාව 

සමාජ්යීය වශගයන් සවිබලගැන්ීම උගෙසා විවිධ වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීමත් අරමුණු ගකගර්.

    

 

අරමුණු 

➢ දිළිඳු පවුල් මිලියන 1.76 කගේ දෙනික පාරිගභෝජ්න අවශයතා සපුරාලීම සඳහා සමෘද්ධි 

සහනාධාර ලබා දීම. 

➢ උපගත් සට මරණය ෙක්වා වූ විගශකෂ අවසකථාවලදී ලබා දීමට නියමිතව ඇති මූලය ප්රතිලාභ 

ලබාගෙමින්, පවුල් මිලියන 1.76කගේ සමාජ් ආරක්ෂණය සැලසීම. 

➢ සමෘද්ධි සහනාධාර ලබන පවුල්වල උසසක ගපළ හොරන ෙරුවන්ගේ අධයාපනය ඉහළ නැිංීම 

සඳහා කටයුතු කිරීම. 

➢ සමෘද්ධි සහනාධාරලාභී පවුල්වල ආොයම් මට්ටම ඉහළ නැිංීම තුලින් එම පවුල් සවිබල 

ගැන්ීමට කලටයුතු කිරීම  

➢ ප්රජ්ාමූල සිංවිධාන හරහා දිළිඳු පවුල් සිංවිධානගත කර ඔවුන් ආර්ික හා සාමාජීය වශගයන් 

සිංවර්ධනය කිරීමට කටයුතු කිරීම  

➢ අඩු ආොයම්ලාභී පවුල්වල ජීවගනෝපාය මාර්ග නගාසටුීම හා සමෘද්ධි වයවසායකයින් වැඩි 

දියුණු කිරීම සඳහා ක්ුර මූලය ණය පහසුකම් සැපයීම. 

➢ දිළිදු පවුල්වල සමාජ් සිංවර්ධනය ඇති කිරීම සඳහා ආකල්ප සිංවර්ධන වැඩසටහන් හා සමාජීය 

වැඩසටහන්  ක්රියාත්මක කිරීම. 
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උපාය මාර්ග 

➢ දිළිඳුපවුල් මිලියන 1.7 කගේ දෙනික පාරිගභෝජ්න අවශයතා සපුරාලීම සඳහා මාසකව ප්රධාන 

කාණ්ඩ 4ක් යටගත් (රු.4,500.00, රු.3,200.00, රු.1,900.00 හා රු.420.00 ආදී වශගයන්) 

සමෘද්ධි සහනාධාර ලබාදීම. 

➢ ඉහත දිළිඳු පවුල්වල, ෙරු උපත්, විවාහ, මරණ හා ළමයින්ගේ අධයාපනය යන අවසකථාවන්ට 

සමාජ් ආරක්ෂණ ප්රතිලාභ ලබාදීම. 

➢ සමෘද්ධි සහනාධාර ලබන පවුල්වල උසසක ගපළ හොරන ෙරුවන්ගේ අධයාපනය ඉහළ නැිංීම 

සෙහා එක් ශිෂයගයකුට මසකට රු.1,500 බැගින් මාස 24 ක කාලයක් සඳහා ශිෂයත්ව ආධාර 

මුෙලක් ලබාදීම. 

➢ සමෘද්ධි සහනාධාරලාභී පවුල්වල ආොයම් මට්ටම ඉහළ නැිංීම සඳහා අවශයතාවයන් 

හඳුනාගගන ඊට ගැළගපන ජීවගනෝපාය සිංවර්ධන වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම. 

➢ ප්රජ්ාමූල සිංවිධාන 30,211ක්, ප්රාගද්ධශීය සිංවිධාන 331ක් සහ දිසකික් සිංවිධාන 25ක් පිහිටුීම 

තුලින් දිළිඳු හා අඩු ආොයම්ලාභී පවුල් ඉලක්ක කරගත් ආර්ික හා සමාජීය වැඩසටහන් 

ක්රියාත්මක කිරීම. 

➢ දිළිඳු හා අඩු ආොයම්ලාභී පවුල්වල ක්ුර මූලය ණය අවශයතාවයන් හඳුනාගගන, ඔවුන් සඳහා 

සමෘද්ධි ප්රජ්ාමූල බැිංකු 1073 හා ප්රජ්ාමූල බැිංකු සමිති  331 හරහා අඩු ගපාලී ක්ුර මූලය ණය 

ගසකවාවන් ක්රියාත්මක කිරීම සහ නිලධාරීන්ට ඉලක්ක ලබා දීම. 

➢ නිවාස ගනාමැති දිළිදු පවුල්වල නිවාස අවශයතාවය සපුරාලීම සඳහා එක් පවුලකට රු. 

200,000/= සට රු. 600,000/= ෙක්වා මූලය ආධාරයක් ලබා දීම. 

➢ දිළිඳු පවුල් මත් උවදුරින් ගබ්රා ගැනීම සඳහා මත් රවය නිවාරණ වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම, 

සමෘද්ධි පවුල්වල ෙරුවන්ගේ සාක්ෂරතාවය ඉහළ නැිංීමට කටයුතු කිරීම, දුේපත් ප්රජ්ාවගේ 

මානසක ආතතිය වැළැක්ීම සඳහා ආකල්ප සිංවර්ධන වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම වැනි 

වැඩසටහන් තුලින් දිළිඳු පවුල්වල සමාජ් සිංවර්ධනය ඇති කිරිමට ක්රියා කිරීම. 

 

මූල හා තභෞතික ප්රගතිය 

භාණ්ඩාගාර ප්රතිපාෙන 

වියදම් වර්ගය 2022 වර්ෂය සඳහා 

අනුමත ප්රතිපාදන 

(රු. මි.) 

2022.01 .01 සට 

2022.09.30 දක්වා මූල 

ප්රගතිය (රු. මි.)  

2022.10.01 සට 2022.12.31 

දක්වා අතේක්ිත මුළු වියදම 

(රු. මි.) 

ප්රාේධන 164.70 48.62 116.08 

පුනරාවර්තන 83,203.50 49,472.59 33,730.91 

එකතුව 83,368.20 49,521.21 33,846.99 
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කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 

 

අතනකුත් අරමුදල් 

අරමුදල් වර්ගය 2022 වර්ෂය සඳහා 

තවන්කර ඇති මුදල 

(රු. මි.) 

2022.09.30 දක්වා 

මූල ප්රගතිය 

(රු. මි.) 

2022.10.01 සට 2022.12.31 

දක්වා අතේක්ිත මුළු වියදම 

(රු. මි.) 

සමාජ් ආරක්ෂණ අරමුෙල 3,086.26 1,246.40 1,839.86 

නිවාස ගලාතරැයි අරමුෙල 1,633.00 676.63 956.37 

ක්ුර මූලය බැිංකු අරමුෙල 40,000.00 20,776.77 19,223.23 

  

 

2022.09.30 දක්වා ක්රියාත්මක කල සාංවර්ධන වාපෘතින්ි ප්රගතිය 
 

ප්රාග්ධන ප්රතිපාදන :- සමෘද්ධි ප්රතිලාභීන් සවිබලගැන්ීගම් වැඩසටහන 

වාපෘති අාංක 01 ජීවස ෝපාය සංවර්ධ  වැඩසටහ  

ගමම වැඩසටහන සඳහා රු. මි. 44.00ක් ගවන් කර ඇති අතර රු. මි. 3.06ක ප්රගතියක් අත්කර ගගන 

ඇත. ගමම වැඩසටහන යටගත් පහත සඳහන් වයාපෘති ක්රියාත්මක කර ඇත.  

1. ගගවතු වගාව, තවාන් සහ කාබනික ගපාගහාර නිෂකපාෙනයට සම්බන්ධ ප්රතිලාභීන් සඳහා ෙැනුවත් 
කිරීගම් හා පුහුණු කිරීගම් වැඩසටහන් පැවැත්ීම සහ අගනකුත් සම්බන්ීකරණ ගසකවා පැවැත්ීම 

සඳහා වැඩසටහන් 1,074ක් පැවැත්ීමට සැලසුම් කර ඇත. 

2. සමෘද්ධි ගගවතු හිමියන් 140,021ක් සඳහා එළවළු බීජ් ලබාදීමට සැලසුම් කර ඇත. 
3. අතිගර්ක ගබෝග වගාව දිරිමත් කිරීගම් අරමුණින් සමෘද්ධි වගාකරුවන් 800ක් සඳහා ගයෙවුම් ලබා 

දීමට සැලසුම් කර ඇත. 

 

වාපෘති අාංක 20  වවසායකත්ව සාංවර්ධන වැඩසටහන 

ගමම වැඩසටහන සඳහා රු. මි. 30.00ක් ගවන් කර ඇති අතර රු. මි. 9.03ක ප්රගතියක් අත්කර ගගන 

ඇත. ගමම වැඩසටහන යටගත් පහත සඳහන් වයාපෘති ක්රියාත්මක කර ඇත.  

1. පවතින සුව ගබාජුන්හල් හා අගලවි මධයසකථාන 4ක් වැඩිදියුණු කිරීම. 

2. කාබනික ආහාර නිෂකපාෙනය පිළිබඳව පුහුණු වැඩසටහන් 7ක් පැවැත්ීම. 
3. වයවසායකත්ව සිංවර්ධන වැඩසටහන් 275ක් පැවැත්ීම. 
4. විගශකෂ අගලවිකරණ වැඩසටහන් 3ක් පැවැත්ීම. 

5. ගසෞභාගයා ගවළඳ ප්රෙර්ශණය පැවැත්ීමට අොලව වැඩසටහන් 230ක් පැවැත්ීම 

 

වාපෘති අාංක 30  සමාජ සාංවර්ධන හා පරිසර වැඩසටහන 

ගමම වැඩසටහන සඳහා රු. මි. 13.00ක් ගවන් කර ඇති අතර රු. මි. 1.7ක ප්රගතියක් අත්කර ගගන 

ඇත. ගමම වැඩසටහන යටගත් පහත සඳහන් වයාපෘති ක්රියාත්මක කර ඇත.  

1. නිපුණතා සිංවර්ධන පුහුණු වැඩසටහන් 6ක් පැවැත්ීම. 

2. ජාතික හා දිසේික් මට්ටලේ ප්රගති සමාල ෝචන රැසකීම් 19ක් පැවැත්ීම. 

 

වාපෘති අාංක 40  ප්රජාමූල සංවිධා  වැඩසටහ   

ගමම වැඩසටහන සඳහා රු. මි. 5.00ක් ගවන් කර ඇති අතර රු. මි. 2.50ක ප්රගතියක් අත්කර ගගන 

ඇත. ගමම වැඩසටහන යටගත් පහත සඳහන් වයාපෘති ක්රියාත්මක කර ඇත.  

1. ප්රජාමූ  නායකයින් පුහුණු කිරීම හා ප්රජාමූ  නායකයින් මගින් ප්රජාමූ  සාමාජිකයින් පුහුණු කිරීම 

සඳහා වැඩසටහන් 4ක් පැවැත්ීම 

2. දිසේික් කමිටු රැසේීේ 25ක් ප ව ත්වීම. 



 

13 | පි ටු  
 

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 

 

වාපෘති අාංක 50  සතාරුරු තාක්ෂණ වැඩසටහ  

ගමම වැඩසටහන සඳහා රු. මි. 13.00ක් ගවන් කර ඇති අතර රු. මි. 8.23ක ප්රගතියක් අත්කර ගගන ඇත. 

ගමම වැඩසටහන යටගත් පහත සඳහන් වයාපෘති ක්රියාත්මක කර ඇත.  

1. ප්රති ාභී කළමනාකරණ ලමාඩියු ය (CRM) හරහා ප්රති ාභී ලගීේ සිදු කිරීම. 

2. මානව සම්පත් කළමනාකරණ (HRM) පද්ධධතිය නඩත්තු කිරීම සහ යාවත්කාලීන කිරීම. 

3. ගතාරතුරු තාක්ෂණ පුහුණු වැඩසටහන් 80ක් ක්රියාත්මක කරීම. 

4. ගසකවාවන් කාර්යක්ෂම කිරීම සඳහා දිසකික් හා ප්රාගද්ධශීය කාර්යාල 335ක ගතාරතුරු තාක්ෂණ යටිතල 

පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම. 

5. සයලුම සමෘද්ධි ප්රජ්ා මූලික බැිංකු සහ බැිංකු සමිති පරිගණකගත කිරීම සදුකරමින් පවතී. 

 

වාපෘති අාංක 06 නීති වැඩසටහන 

ගමම වැඩසටහන සඳහා රු. මි. 0.40ක් ගවන් කර ඇති අතර රු. මි. 0.36ක ප්රගතියක් අත්කර ගගන ඇත. 

ගමම වැඩසටහන යටගත් පහත සඳහන් වයාපෘති ක්රියාත්මක කර ඇත.  

1. සමෘද්ධි නිලධාරීන් සඳහා නීතිමය සවිබල ගැන්ීගම් වැඩසටහන් 4ක් පැවැත්ීම. 
2. ප්රජ්ා මූලික බැිංකු සමිති සාමාජිකයින් සඳහා නීතිමය සවිබල ගැන්ීගම් වැඩසටහන් 4ක් පැවැත්ීම. 
 

වාපෘති අාංක 70  මාධය හා ප්රචාරණ වැඩසටහ  

ගමම වැඩසටහන සඳහා රු. මි. 16.00ක් ගවන් කර ඇති අතර රු. මි. 13.39ක ප්රගතියක් අත්කර ගගන 

ඇත. ගමම වැඩසටහන යටගත් පහත සඳහන් වයාපෘති ක්රියාත්මක කර ඇත.  

1. "සමෘද්ි උදානය" රූපවාහිනී ව ඩසටහන මඟින් සමෘද්ධි බැිංකු තුලින් ණය පහසුකම් ලබා ජීවිතය 

සාර්ථක කරගත් ප්රතිලාභි ප්රජ්ාවගේ ගතාරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා වැඩසටහන් 38ක් පවත්වා ඇත. 

2. සමෘද්ි "E" පුවත්වපත් 18ක් සෑම මසකම පලමු හා ගෙවන සතිවල බොො දිනගේ දී සිංහල ගෙමළ හා 

ඉිංග්රීස මාධයගයන් අන්තර් ජ්ාලගේ පල කර ඇත. 

 

වාපෘති අාංක 08 සැලසුේ හා සමසහයුේ වැඩසටහ  

ගමම වැඩසටහන සඳහා රු. මි. 6.00ක් ගවන් කර ඇති අතර රු. මි. 2.24ක ප්රගතියක් අත්කර ගගන ඇත. 

ගමම වැඩසටහන යටගත් ක්රියාකාරී සැලැසකම සකසක කිරීම, දිසකික්, ප්රාගද්ධශීය මට්ටමින් ප්රගති 

සමාල ෝචන රැසේීේ 130ක් ප ව ත්වීම හා 2021 වර්ෂගේ ගෙපාර්තගම්න්තුගේ සමසකත කාර්යය සාධනය 

ඇතුලත් වාර්තාව සකසක කිරීම සදුකර ඇත. 

 

වාපෘති අාංක 09 මා ව සේපත් සංවර්ධ  වැඩසටහ  

ගමම වැඩසටහන සඳහා රු. මි. 11.00ක් ගවන් කර ඇති අතර රු. මි. 0.75ක ප්රගතියක් අත්කර ගගන ඇත. 

ගමම වැඩසටහන යටගත් ජාතික, දිසේික් හා ප්රාලද්ශීය මට්ටමින් ලදපාර්තලේන්ුලේ කාර්ය මණ්ඩ ය 

සඳහා ධාරිතා සංවර්ධන ව ඩසටහන් 3ක් පවත්වවා ඇත. 

 

වාපෘති අාංක 10 ක්ුද්ර මූල වැඩසටහන 

ගමම වැඩසටහන සඳහා රු. මි. 7.00ක් ගවන් කර ඇති අතර රු. මි. 2.00ක  ප්රගතියක් අත්කර ගගන ඇත. 

ගමම වැඩසටහන යටගත් අඩු ආොයම්ලාභී ප්රජ්ාවට සපයන ගසකවාවන් වඩාත් කාර්යක්ෂම කිරීම සඳහා 

ප්රාගද්ධශීය මට්ටමින් නව සමෘද්ධි ප්රජ්ා මූල බැිංකු 14ක් සකථාපිත කර ඇත. 

 

වාපෘති අාංක 11 සමාජ සුබසාධන වැඩසටහන 

ගමම වැඩසටහන සඳහා රු. මි. 0.60ක් ගවන් කර ඇති අතර රු. මි. 0.55ක ප්රගතියක් අත්කර ගගන ඇත. 

ගමම වැඩසටහන යටගත් සමෘද්ධි වැඩසටහන් තුලින් ඉහළ ආොයම් මට්ටමක් අත්කරගගන ඇති පවුල් 



 

14 | පි ටු  
 

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 

 

ඇගයීම සඳහා රන් සහතික පරිතයාග කරීගම් වැඩසටහනක් පවත්වා ඇත. 

 

වාපෘති අාංක 12 විගණන සහ කළමනාකරණ වැඩසටහන 

ගමම වැඩසටහන සඳහා රු. මි. 4.00ක් ගවන් කර ඇති අතර රු. මි. 1.33ක ප්රගතියක් අත්කර ගගන ඇත. 

විගණන නිලධාරීන් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් 2ක් පවත්වා ඇත. 

 

ප්රාග්ධන ප්රතිපාදන  

වාපෘති අාංක 01 සමෘද්ධිලාභී පවුල් 200,000ක් තක්න්ද්ර කරගත් ගෘහ තන්වාසක ආර්ිකයක් හා 

ආශ්රිත ගම්මාන බල සම්පන්න කිරීතම් වැඩසටහන (අයවැය තයෝජනා 2021) 

2022 වර්ෂය ගවනුගවන් රු. මි. 993ක් ගවන් ී ඇති අතර 2021 වර්ෂගේ අතැති බිල්පත් ගගීම සඳහා රු. 

මි. 353.76 වැයකර ඇත. 

 

පුනරාවර්තන ප්රතිපාදන 

වාපෘති අාංක 01 සමෘද්ධි සහ ාධාර වැඩසටහ  

2022.01.01 දින සට 2022. 04.30 දින ෙක්වා මුළු දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි සුදුසුකේ ත්ව අඩු 

ආොයේ ාභී පවුල් ලවත අනුමත වූ රු. මි.  55,500.00ක අයවැය ප්රතිපාෙන මඟින් මාසිකව දීමනාව 

 බා දීම සදු කරන ලදී. ඒ අනුව ප්රතිලාභී පවුල් 1,760,700ක් ගවත  රු. මි.  36,889.08 ක් ලබා දී 

ඇත. 

 

➢ පවතින ආර්ික අර්ුෙය ගහකතුගවන් බලපෑමට ලක් වූ අවොනම් සහිත කණ්ඩායම්වලට සහන 

සැලසීම සඳහා ගලෝක බැිංකු මූලය පහසුකම් යටගත් ඇති ආගයෝජ්න වයාපෘතිවල අවිනිශකචිත 

හදිස ප්රතිචාර සිංරචක වැඩසටහන (Contingent Emergency Response Components – 

CERC) යටගත්  2022 මැයි මස සට ජූලි මස ෙක්වා අඩු ආොයම්ලාභී පවුල් හා අවොනම් සහගත 

පවුල් සඳහා මූලයාධාර වැඩසටහනක් (Cash Transfer Program) ක්රියාත්මක කරන ලදී. ගමම 

වයාපෘතිය යටගත්, නිතය දීමනා ලබන සමෘද්ධි ප්රතිලාභීන්, ආබාධ සහිත පුද්ධගලයන්, නිෙන්ගත 

වකුගඩු ගරෝගීන් සහ ගජ්යෂකඨ පුරවැසයන් සඳහා අමතර දීමනාවක්ෙ සහිතව මාස තුනක කාලය 

සඳහා රු. 3,000/= සට රු. 5,000/= ෙක්වා මාසක දීමනාවක් ලබාගෙන ලදී. තවෙ ගපාගරාත්තු 

ගල්ඛනගතව සටින පවුල් සඳහා ෙ රුපියල් 5,000 ක මාසක දීමනාවක් ගමම වයාපෘතිය යටගත් 

ලබාගෙන ලෙ අතර, ඉලක්කගත දීමනා සහ ප්රතිලාභීන් සිංඛයාව පිළිබඳ ගතාරතුරු පහතින් ෙක්වා 

ඇත. 
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ප්රගති වාර්තාව 2022 

 

මුෙල් හුවමාරු කාණ්ඩය නිතය ප්රතිලාභීන් සඳහා දීමනා CERC වයාපෘතිය 
යටගත් රුපියල් 

5,000 දීමනාව සඳහා 
අනුමත ගපාගරාත්තු 

ගල්ඛනගත 
ප්රතිලාභීන් සිංඛයාව 

එක් අගයකුට 
නිතය මාසක 
දීමනාව (රු.) 

අමතර දීමනාව (top 
up) සමඟ  CERC 
වයාපෘතිය යටගත් 
එක් අගයකුට මාසක 

දීමනාව (රු.) 

නිතය 
ප්රතිලාභීන් 
සිංඛයාව 

සමෘද්ධි දීමනාව 1,900.00 5,000.00 1,702,603.00 731,975 

3,200.00 6,300.00 

4,500.00 7,500.00 

ආබාධ සහිත පුද්ධගල 
ජීවනාධාරය 

5,000.00 7,500.00 72,000.00 62,457 

නිෙන්ගත වකුගඩු ගරෝගී 
ජීවනාධාරය 

5,000.00 7,500.00 39,150.00 5,798 

වයස අවුරුදු 70ට වැඩි 
ගජ්යෂකඨ පුරවැස දීමනාව 

2,000.00 5,000.00 416,667 238,640 

සයවසක සපිරි ගජ්යෂකඨ 
පුරවැස දීමනාව 

5,000.00 7,500.00 478  - 

එකතුව   2,230,898 1,038,870 

 

මැයි මස සට 2022.08.30 ෙක්වා ප්රතිපාෙන ගගීම් ගලෝක බැිංකුව විසන් අරමුෙල් සපයනු ලබන හදිස 

ප්රතිචාර සිංරචක (CERC) වැඩසටහන යටගත් සදුකර ඇත. ගමම වැඩසටහන යටගත් ගපාගරාත්තු 

ගල්ඛණගතව සටින සමෘද්ධි ප්රතිලාභී පවුල්, ආබාධ සහිත පුද්ධගලයින්, වකුගඩු ගරෝගීන් හා වයස 

අවුරුදු 70 වඩා වැඩි පුද්ධගලයින් සඳහාෙ මාසක දීමනාව ලබා දී ඇත. එම ගගීම පිළිබඳ විසකතර පහත 

පරිදි ගේ. 

 

මුදල් හුවමාරු කාණ්ඩය මූල ප්රගතිය 

(රු. මි.) 

තභෞතික 

ප්රගතිය 

සමෘද්ධී ප්රතිලාභි පවුල් සඳහා මාසක සහනාධාර ලබාදීම 10,778.30 1,689,461 

සමෘද්ධී ප්රතිලාභි පවුල් සඳහා ප්රතිපාෙන මුෙල වැඩිකිරීගමන් පසු සහනාධාර 

ලබාදීම 

155,44.30 1,689,461 

ගපාගරාත්තු ගල්ඛනගත සමෘද්ධී ප්රතිලාභීන් සඳහා ගගීම 10,896.73 726,449 

උප එකතුව 37,219.33 2,415,910 

ආබාධ සහිත ගපාගරාත්තු ගල්ඛනගත ප්රතිලාභීන් සඳහා ගගීම 1,974.02 131,152 

වකුගඩු ගරෝගී ගපාගරාත්තු ගල්ඛනගත ප්රතිලාභීන් සඳහා ගගීම 377.36 25,072 

වයස අවුරුදු 70 වඩා වැඩි ගපාගරාත්තු ගල්ඛනගත ප්රතිලාභීන් සඳහා ගගීම 48.60 3,232 

උප එකතුව 2,399.98 159,456 

මුළු එකතුව 39,619.31 2,575,366 

ගලෝක බැිංකු මූලයාධාර යටගත් ක්රියාත්මක කරන ලෙ ඉහත වැඩසටහන 2022.09.01 දින සට 

ප්රතිපාෙන ගගීම් ආසයානු සිංවර්ධන බැිංකුව විසන් සදු කිරීමට කටයුතු ගයාො ඇත. එම ගගීම 

පිළිබඳ විසකතර පහත පරිදි ගේ. 
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ප්රගති වාර්තාව 2022 

 

මුදල් හුවමාරු කාණ්ඩය මූල ප්රගතිය 

(රු. මි.) 

තභෞතික ප්රගතිය 

සමෘද්ධී ප්රතිලාභි පවුල් සඳහා මාසක සහනාධාර ලබාදීම - - 

සමෘද්ධී ප්රතිලාභි පවුල් සඳහා ප්රතිපාෙන මුෙල වැඩිකිරීගමන් පසු 

සහනාධාර ලබාදීම 

5,148.24 1,682,009 

සමෘද්ධී ප්රතිලාභි ගපාගරාත්තු ගල්ඛනගත ප්රතිලාභීන් සඳහා 

ගගවන 

3,623.11 724,622 

උප එකතුව 8,771.35 2,406,631 

ආබාධ සහිත ප්රතිලාභීන් සඳහා මාසක සහනාධාර ලබාදීම 292.13 58,427 

ආබාධ සහිත ප්රතිලාභීන් සඳහා ප්රතිපාෙන මුෙල වැඩිකිරීගමන් පසු 

සහනාධාර ලබාදීම 

52.08 20,830 

ආබාධ සහිත ගපාගරාත්තු ගල්ඛනගත ප්රතිලාභීන් සඳහා ගගීම 105.94 21,188 

උප එකතුව 450.15 79,615 

වකුගඩු ගරෝගීන් මාසක සහනාධාර ලබාදීම 175.62 35,124 

වකුගඩු ගරෝගීන් සඳහා ප්රතිපාෙන මුෙල වැඩිකිරීගමන් පසු 

සහනාධාර ලබාදීම 

46.90 18,759 

වකුගඩු ගරෝගී ගපාගරාත්තු ගල්ඛනගත ප්රතිලාභීන් සඳහා ගගීම 20.01 4,001 

උප එකතුව 242.53 39,125 

වයස අවුරුදු 70 වඩා වැඩි වැඩිහිටියන් සඳහා මාසක සහනාධාර 

ලබාදීම 

661.35 348,081 

වයස අවුරුදු 70 වඩා වැඩි වැඩිහිටියන් සඳහා ප්රතිපාෙන මුෙල 

වැඩිකිරීගමන් පසු සහනාධාර ලබාදීම 

618.29 206,098 

වයස අවුරුදු 70 වඩා වැඩි ගපාගරාත්තු ගල්ඛනගත වැඩිහිටියන් 

සඳහා ගගීම 

558.79 111,578 

උප එකතුව 1,838.43 665,757 

වයස අවුරුදු 100 වඩා වැඩි වැඩිහිටියන් සඳහා මාසක සහනාධාර 

ලබාදීම 

1.91 381 

වයස අවුරුදු 100 වඩා වැඩි වැඩිහිටියන් සඳහා ප්රතිපාෙන මුෙල 

වැඩිකිරීගමන් පසු සහනාධාර ලබාදීම 

0.41 165 

උප එකතුව 2.00 546 

මුළු එකතුව 11,304.78 2,985,411 

 

ක්රියාත්මක කරන ලද තවනත් සාංවර්ධන වැඩසටහන් 

➢ සමෘද්ධි ප්රතිලාභී පවුල්වල සමාජ් ආරක්ෂණය වැඩි කිරීම සඳහා, එම පවුල්වල උපත් 9,094 ක් 

සඳහාත්, විවාහ 22,740 ක් සඳහාත්, ගරෝහල් ගතීම් 59,925 ක් සඳහාත්, මරණ 28,997 ක් 

සඳහාත් සහ ශිෂයත්වලාභීන් 104,690 ක් සඳහාත් වශගයන් මුළු පවුල් 225,446 ට සමාජ් 

ආරක්ෂණ ප්රතිලාභ ලබා දීම. ගම් ෙක්වා ලබා දී ඇති සමාජ් ආරක්ෂණ ප්රතිලාභයන්හි මූලය 

වටිනාකම රු.මි. 1,246.40ක් ගේ. 
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➢ නිවාස ගලාතරැයි වැඩසටහන යටගත්, රු 200,000 සට රු. 600,000/= ෙක්වා වූ නිවාස ආධාර 

සමෘද්ධි ප්රතිලාභීන් 3,377 ගෙගනකු සඳහා ලබාදීම. මූලය වියෙම රු.මි. 676.63ක් ගේ. 

➢ ප්රජ්ාමූල බැිංකු 1,073 ක් හා ප්රජ්ාමූල බැිංකු සමිති 331ක් මඟින් ප්රතිලාභීන් 240,113 ක් සඳහා 

රු.මි. 20,776.77 ක ක්ුර මූලය ණය පහසුකම් සැපයීම. 

ඉහත සඳහන් වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම මඟින් පහත සඳහන් තිරසර සාංවර්ධන අරමුණු ළගාකර 

ගැනීමට අතේක්ෂා කරන ලදී. 

➢ තිරසර සිංවර්ධන අරමුණ 01 - සයලු තැන්හි පවතින සෑම ආකාරයකම දුගී බව අවසන් කිරීම 

➢ තිරසර සිංවර්ධන අරමුණ 08 - සයල්ලන් සඳහාම ගපෝිත, පරිූර්ණ සහ තිරසර ආර්ික 

වර්ධනය, ූර්ණ, ඵලොයී සහ යහපත් රැකියා ප්රවර්ධනය කිරීම. 

ක්රියාත්මක කිරීතම් දී මුහුණ පෑ අභිතයෝග  

➢ අසකථාවර ගවළඳපල තත්ත්වය ගහකතුගවන් නිතර නිතර භාණ්ඩ හා ගසකවා වල මිල අික ගලස 

ඉහළ යාම. 

➢ වසර මුල අගේක්ෂා කල පරිදි භාණ්ඩාගාර ප්රතිපාෙන හා අක්මුෙල් නිස කලට ගේලාවට 

ගනාලැබීම නිසා සැලසුම් කළ කාල පරිච්ගේෙයට වයාපෘති හා වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීමට 

ගනාහැකි ීම. 

➢ ගලෝක වසිංගත තත්වයන්, ආර්ික අර්ුෙයන් හා කාලගුණික හා ගද්ධශගුණික බලපැම් ඇතිීම 

➢ ඉහත තත්වයන් මත ක්රියාත්මක සැලැසකම විටින් විට ගවනසක ීම. 
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6.3.2 සමාජ තස්වා තදපාර්තතම්න්තුව (DSS)  

 

 

හැඳින්ීම 

ශ්රීමත් අයිවර් ගජ්නිිංේසක මහතාගේ මූලිකත්වගයන් 1944 වර්ෂගේ පත්කරන ලෙ ගකාමිෂන් සභාගේ  

නිර්ගද්ධශ මත 1948  ගපබරවාරි 01 වන දින සමාජ් ගසකවා ගෙපාර්තගම්න්තුව  සකථාපනය කරන ලෙ  

අතර ආරම්භගේ දී ගෙපාර්තගම්න්තුගේ ප්රධාන කාර්ය වූගේ අප රට තුළ ජීවත්වන වතු කම්කරුවන්, 

දිළිඳු පවුල් හා එම පවුල්වල සාමාජිකයින් විවිධ ගරෝගාබාධයන්ට ගගාදුරු වන හා ආපොවන්ට 

ලක්වන අවසකථාවල  දී  මුලයමය ආධාර සැපයීමයි. 

 

ප්රාථමික අවසකථාගේ පැවැති ගමම වැඩසටහන්, කාලීන අවශයතා මත යාවත්කාලීන කරමින් ගෙන ලෙ 

සහනය යැපුම් මානසකත්වයට සීමා ගනාගකාට පුද්ධගලයාගේ ගහෝ පවුගල් ජීවගනෝපාය මාර්ග 

සිංවර්ධනය ඇති කිරීම සඳහා  පරිවර්තනය කරමින් වර්තමානගේ සමාජ් ගසකවා විෂයභාර කාන්තා 

ළමා කටයුතු හා  සමාජ් සවිබලගැන්ීම් අමාතයාිංශය යටගත්  ගෙපාර්තගම්න්තු කාර්යභාරය ඉටු 

කරනු  ලබයි. 

ආන්තීකරණයට හා අවාස සහගත තත්ත්වයට පත් රගට් ජ්න ගකාටසකවලට වඩාත් යහපත් 

වටපිටාවක් ගගාඩනැගීගම් අරමුණින් යුතුව සමාජ් ගසකවා ගෙපාර්තගම්න්තුව සුවිගශකෂී කාර්යභාරයක් 

ඉටුකරනු ලබයි. ඒ අනුව විවිධ වැඩසටහන් සැලසුම් සහගතව බිම් මට්ටගම් සට ජ්ාතික තලය ෙක්වා 

සදු කරනු ලබයි. 

විගශකෂගයන්ම ආබාධ සහිත ප්රජ්ාව ඉලක්ක කර ගනිමින් ඔවුන්ගේ සමාජ් ආර්ික යහ පැවැත්ම 

සුරක්ිත කරමින් ඔවුන් රගට් සිංවර්ධනයට ොයක කර ගැනීම උගෙසා වැඩසටහන් රාශියක් සදු 

කරන අතර, ඒ අතුරින් ආබාධ සහිත තරුණ තරුණියන් සඳහා  වෘත්තීය පුහුණුව ලබා දීම, ප්රජ්ා මූලික 

පුනරුත්ථාපන ජ්ාතික වැඩසටහන (CBR), ළමා මාර්ගගෝපගද්ධශන හා කුසලතා සිංවර්ධන 

වැඩසටහන, ෙෘෂයාබාිත පුනරුත්ථාපනය හා   ආබාධ සහිත පුද්ධගලයන් සඳහා රැකවරණය ලබා දීම 

යන වැඩසටහන් ප්රධාන ගේ.  

ඊට අමතරව මතට ඇබ්බැහි වූවන් පුනරුත්ථාපනය කිරීම, කාලීන සමාජ් ගැටළු හා ප්රශකන 

ආමන්ත්රණය කරමින් විවිධ සමාජ් පර්ගේෂණ සදු කිරීම යනාදී වැඩසටහන් ෙ ගෙපාර්තගම්න්තුව 

මගින් සදු කරනු ලබන අතර ගමකී සෑම වැඩසටහනක්,වයාපෘතියක් ක්රියාත්මක කිරීම තුළින්ම 

අගේක්ෂා කරනුගේ ශ්රී ලිංකාව තුළ අවාස සහගත තත්ත්වයන්ට පත් ජ්න ගකාටසක  සකගවෝත්සාහගයන් 

නගාසටුවමින්, ජ්ාතික සිංවර්ධනගේ සක්රීය ගකාටසකකරුවන් කිරීමයි. 
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කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 

 

අරමුණු 

➢ වයස අවුරුදු 16 - 35 අතර ආබාධ සහිත තරුණ තරුණියන් ගේ  වෘත්තීමය ක්රියාකාරකම්  හා 

බාහිර ක්රියාකාරකම්  සවිබලගැන්ීම.  

➢ භාරකරුවන් අහිමි  ුද්ධි ඌණතා  ඇති  ළමුන්  සඳහා  ගන්වාසක රැකවරණය ලබාදීම. 

➢ වයස අවුරුදු 0 -16 අතර විවිධ ආබාධවලින් ගපගළන ළමුන්ගේ ආබාිත තත්ත්වය අවම කිරීම 

සඳහා කල්තියා  මැදිහත්ීම.  

➢ ආබාධ  සහිත ප්රජ්ාව දෙනික ජීවිතගේ දී මුහුණපාන  විවිධ ගැටළු අවම කිරීම සඳහා මැදිහත්ීම 

හා ඔවුන් සවිබලගැන්ීම. 

➢ සිංඥා භාෂාව පිළිගැනීම හා ප්රවර්ධනය. 

➢ ආබාධ සහිත තැනැත්තන්ට ගසකවා සපයන සකගේච්ඡා සිංවිධාන සවිබල ගැන්ීම. 

➢ මතට ඇබ්බැහිවූවන් ගන්වාසක පුනරුත්ථාපනය කිරීම, ඔවුනට වෘත්තීය පුහුණුව ලබාදීම  හා 

සමාජ්ගත කිරීම.  

➢ විවිධ සමාජ්  ගැටළුවලට ගගාදුරු වූ පුද්ධගලයින් සඳහා  නිවැරදි  මාර්ගගෝපගද්ධශකත්වය ලබාදීම. 

 

උපාය මාර්ග 

➢ ආබාධ සහිත තරුණ තරුණියන්ට වෘත්තීය පුහුණුව ලබාදීම, සකවයිං රැකියා සඳහා වෘත්තීය 

ගමවලම් ලබාදීම හා විවෘත ගවළඳගපාල රැකියා ගවත ගයාමු කිරීම. 

➢ ආබාධ සහිත වූවන් සඳහා රැකියා  ගවළඳගපාල හඳුනාගැනීම හා පුළුල් කිරීම. 

➢ ආබාධ සහිත වූවන්ගේ කාලීන  අවශයතා  හා ප්රවණතා   හඳුනා ගැනීම හා  පර්ගේෂණ කිරීම. 

➢ විගශකෂ අවශයතා ඇති ළමුන් සඳහා කල්තියා මැදිහත් ීම තුළින් ඔවුන්  අන්තර්කරණ 

අධයාපනය සඳහා ගයාමු කිරීම. 

➢ ශ්රවයාබාිත වූවන් සඳහා  හැඳුනුම්පත්  ලබාදීම හා සිංඥා භාෂා පරිවර්තන ගසකවා ලබාදීම තුළින්  

ශ්රවයාබාිත වූවන්ගේ එදිගනො කටයුතු පහසු කිරීම. 

➢ භාරකරුවන්  අහිමි  ුද්ධි ඌණතා සහිත පිරිමි ළමුන් සඳහා ජීවිත කාලය පුරා  රැකවරණය 

සැපයීම. 

➢ ආබාධ සහිත පුද්ධගලයින්ගේ සුභසාධනය සඳහා පවත්වාගගන යනු ලබන  සකගේච්ඡා සිංවිධාන 

සඳහා මුලයාධාර සැපයීම 

➢ වයස අවු. 60 ට අඩු ෙෘශයාබාධ සහිත තැනැත්තන් සඳහා අක්ි කාච ලබාදීම හා දවෙයාධාර 

සැපයීම ෙෘශයාබාධ සහිත තැනැත්තන්ගේ අයිතීන් සුරක්ිත කිරීම සඳහා ක්රීඩා ,අධයාපනික හා 

සිංසකකෘතික කටයුතු සඳහා ආධාර ලබා දීම, ඔවුන්ගේ ආයතන සඳහා යටිතල පහසුකම් සැපයීම 

හා ගවනත් සුභසාධන කටයුතු. 

➢ ප්ර ජ්ා මූලික පුනරුත්ථාපන සිංවර්ධන වැඩසටහන යටගත් ආබාධ සහිත වූවන් සඳහා අවැස 

ගසකවා සැපයීම. 
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කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 

 

➢ ප්රාගද්ධශිය මට්ටමින් ආබාධ සහිත පුද්ධගලයන්ගේ සකවශක්ති සිංවිධාන පිහිටුීම හා 

බලගැන්ීම. 

➢ මත ට ඇබ්බැහි වූවන් ගන්වාසකව පුනරුත්ථාපනය කිරීම හා  ෙැනුවත් කිරීගම් වැඩසටහන් 

ක්රියාත්මක කිරීම. 

 

මූල හා තභෞතික ප්රගතිය 

භාණ්ඩාගාර ප්රතිපාෙන 

වියදම් වර්ගය 

2022 වර්ෂය සඳහා 

අනුමත ප්රතිපාදන 

(රු.මි.) 

2022.01 .01 සට 

2022.09.30 දක්වා මූල 

ප්රගතිය (රු.මි.) 

2022.10.01 සට 2022.12.31 

දක්වා අතේක්ිත මුළු වියදම 

(රු.මි.) 

ප්රාේධන 39.00 11.60 27.40 

පුනරාවර්තන 786.50 520.64 265.86 

එකතුව 825.50 532.24 293.26 

 

2022.09.30 දක්වා ක්රියාත්මක කල සාංවර්ධන වාපෘතින්ි ප්රගතිය 

ප්රාග්ධන ප්රතිපාදන 

වාපෘති අාංක 01 ප්රජා මූලික පුනරුත්ථාපන වැඩසටහන 

ආබාධ සහිත පුද්ධගලයින් හා ඔවුන්ගේ පවුල් අතරත්, ඔවුන් හා ඔවුන් ජීවත් වන ප්රජ්ාගේ සමාජ් සිංවිධාන 

අතරත්, සබඳතා තර කිරීම මගින් ආබාධ සහිත තැනැත්තන්ගේ අයිතිවාසකම් ආරක්ෂා කිරීම, 

බලගැන්ීම හා සකවාීනව කටයුතු කිරීමට හැකිවන පරිදි ඔවුන් සිංවර්ධනය කිරීම අරමුණු කර ගනිමින් 

ගමම වයාපෘතිය සඳහා රු. මි. 10.50ක් ගවන්කර ඇති අතර ගම් වන විට රු. මි. 4.01ක මූලය ප්රගතියක් 

අත් කර ගගන ඇත. මුළු දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි පහත සඳහන් වයාපෘති ක්රියාත්මක කර ඇත. 

1. ආබාධ සහිත පුද්ධගලයින් 82 කට ආධාරක උපකරණ ලබාදීම සඳහා රු. මි. 1.53ක් වැයකර ඇත. 

2. බිම් මට්ටගම් සට ජ්ාතික මට්ටම  ෙක්වා සකවශක්ති සිංවිධාන ඇගයීම  (“සකවාභිමානී” ජ්ාතික සම්මාන 

ප්රොන උත්සවයට අොළව දිසකික් 24 තරඟ කටයුතු අවසන් කර ඇති අතර ගම් සඳහා රු. මි. 0.35ක් 

වැයකර ඇත.)  

3. ආබාධ සහිත පුද්ධගලයින්ගේ නිෂකපාෙන සඳහා ලාිංඡනයක් හඳුන්වා දී ඇති අතර එය කුඩා වයාපාර 
අිංශගේ ලියාපදිිංචිය ලබාගගන ඇති අතර ඒ හරහා නිෂකපාෙන අගලවි ප්රෙර්ශනයක් පැවැත්ීමට අවශය 

කටයුතු සැලසුම් කරමින් පවතී. 

4. ප්රාගද්ධශීය, දිසකික් හා ජ්ාතික මට්ටමින් ප්රගති සමාගලෝචන රැසකීම් පැවැත්ීම සඳහා ගම් වන විට රු. 
මි. 1.27ක් වැය කර රැසකීම් 977ක් පවත්වා ඇත. 

5. ආබාධ සහිත පුද්ධගලයින් සඳහා විගශකෂ වයාපෘති 15ක් ක්රියාත්මක කර ඇති අතර, ඒ සඳහා රු. මි. 
0.85ක් වියෙම් ී ඇත. 

 

වාපෘති අාංක 02 ධාරිතා සාංවර්ධනය 

ගෙපාර්තගම්න්තුව යටගත් දිසකික්, ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් කාර්යාලවලට අනුයුක්ත සයලුම ක්ගෂකත්ර 

නිලධාරින්ගේ, ගෙපාර්තගම්න්තුව යටගත් පවතින ආයතනවලට අනුයුක්ත නිලධාරීන්ගේ හා ප්රධාන 

කාර්යාලගේ නිලධාරීන්ගේ කාර්යක්ෂමතාව, ගසකවා අභිගේරණය හා ඵලොයීතාව හා අධයාත්මික 

සිංවර්ධනය සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් සිංවිධානය සඳහා රු. මි. 2.00ක් ගවන් කර ඇත. ගම් වන විට රු. මි 



 

21 | පි ටු  
 

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 

 

0.19ක් වැයකර වැඩසටහන් 17ක් පවත්වා ඇත. 

 

පුනරාවර්තන ප්රතිපාදන 

වාපෘති අාංක 01 විවිධ හැකියාවන් සිත පුද්ධගලයන් සඳහා වන වෘත්ීය පුහුණු මධස්ථාන  

සමාජ් ගසකවා ගෙපාර්තගම්න්තුව යටගත් ක්රියාත්මක වන වෘත්තීය පුහුණු ආයතන 09ක් හරහා ආබාධ 

සහිත තරුණ තරුණියන් සඳහා වෘත්තීය පුහුණුව ලබාදීම සදු කරනු ලබන අතර, ගමම වයාපෘතිය සඳහා 

රු. මි. 55.00ක් ගවන්කර ඇත. ගම් වන විට රු. මි. 26.39ක මූලය ප්රගතියක් අත් කරගගන ඇති අතර, ගම් 

යටගත් පහත සඳහන් වැඩසටහන් ක්රියාත්මක ගේ. 

1. ආබාධ සහිත පුද්ධගලයින් 451ක් සඳහා වෘත්තීය පුහුණුව ලබාදීම ගවනුගවන් රු. මි. 9.50ක් වැය කර 
ඇත. 

2. පුහුණුලාභීන්ගේ විගනෝොසකවාෙය සඳහා අළුත් අවුරුද්ධෙ හා ගපාගසාන් ගපාගහාය නිමිත්ගතන් 

වැඩසටහන් 2ක් පැවැත්ීම ගවනුගවන් රු. මි. 0.01ක් වැය කර ඇත. 

3. කුසලතා සිංවර්ධන මධයසකථාන සහ සකගේච්ඡා පෙනමින් ක්රියාත්මක වන විගශකෂ අධයාපන ඒකක 
නඩත්තුව සඳහා සහාය ීම යටගත් රු. මි. 0.11ක් වැය කර එක් මධයසකථානයකට අවශය ආධාර ලබා 

දීම. 

4. ආබාධ සහිත ෙරුවන් සඳහා සකගේච්ඡා පෙනමින් ඉගැන්ීගම් ගයදී සටින ගපර පාසල් ගුරුවරුන් 43ක් 
සඳහා මූලයාධාර ලබා දීම යටගත්  රු. මි. 3.55ක් වැය කර ඇත. 

5. වෘත්තීය පුහුණු ආයතනයන්හි පුහුණුව ලබන අභයාසලාභීන්, ආබාධ සහිත තැනැත්තන් සඳහා වන 

සකගේච්ඡා සිංවිධානවල අභයාසලාභීන් හා ළමා මාර්ගගෝපගද්ධශන මධයසකථානවල ආබාධ සහිත ෙරුවන් 

සඳහා දෙනික දීමනාවක්  ලබාදීගම් වැඩසටහන යටගත් පුහුණුලාභීන් 726ක් සඳහා ගම් වන විට රු. 

මි. 13.22ක් වියෙම් කර ඇත. 

 

වාපෘති අාංක 02 මත්ද්රව වලට ඇබ්බැිවූවන් පුනරුත්ථාපනය කිරීම 

මතට ඇබ්බැහි වූවන් පුනරුත්ථාපනය කිරීම, සමාජ්ගත කිරීම හා වෘත්තීමය හැකියාවන් වැඩි දියුණු 

කිරීමට අොලව වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා රු. මි. 1.50ක් ගවන් ී ඇත. ගම් යටගත් පහත සඳහන් 

වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීමට අවශය කටයුතු සදු කරමින් පවතී. 

1. මත්රවයවලට ඇබ්බැහිවූවන් පුනරුත්ථාපනය සඳහා පුනරුත්ථාපන සිංවර්ධන සැලැසකමක් සකසක 
කිරීම 

2. ජ්යවිරු සමාි පුනරුත්ථාපන ආයතනගේ පුනරුත්ථාපනය වූවන්  පිළිබඳ සමීක්ෂණය. 

3. පුනරුත්ථාපනයවන්නන් සඳහා විගනෝොසකවාෙන වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම. 
 

වාපෘති අාංක 03 දෘශාබාිත අරමුදල 

මුළු දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි ෙෘශයාබාිත තත්ත්වයට පත්වන පුද්ධගලයන්ට අවශය ගසකවා සැපයීම, 

පුනරුත්ථාපනය කිරීම  හා සහන ලබාදීම සඳහා රු. මි. 9.00ක් ගවන්කර ඇති අතර ගම් වන විට රු. මි. 

4.15ක මූලය ප්රගතියක් අත් කරගගන ඇත. ගම් යටගත් පහත සඳහන් වැඩසටහන් ක්රියාත්මක ගේ. 

1. ෙෘශයාබාිත ෙරුවන් හා ෙෘශයාබාිත ගෙමේපියන්ගේ සාමානය ෙරුවන් ශිෂයාධාර ලබාදීගම් 
වැඩසටහන යටගත් 1ගශ්රකණිගේ සට අ.ගපා.ස. (ස/ගප) ෙක්වා , අ.ගපා.ස. (උ/ගප) හා උපාිධාරී සසුන් 

381කට මාසක දීමනාව ලබා දීම සඳහා රු. මි. 3.38ක වියෙමක් ෙරා ඇත. 

2. උපගද්ධශකවරුන් 5 ගෙගනක් සඳහා මාසක දීමනාවක් ලබා දීම සඳහා රු. මි 0.17ක් වැය කර ඇත. 
3. රු. මි. 0.02ක් වියෙමක් ෙරා එක් පුද්ධගලගයකුට අක්ි කාච ලබාදීම. 
4. ජීවිතගේ පසු කාලීනව ෙෘශයාබාිත වූ පුද්ධගලයින් 29 ගෙගනකුට පුනරුත්ථාපනය සඳහා ආධාර 
සැපයීම ගවනුගවන් රු. මි. 0.23ක් වැය කර ඇත. . 

5. ෙෘශයාබාිත පුද්ධගලයින් සඳහා ක්රිඩා ආධාර ලබා දීම යටගත් විගශකෂ පාසැල් සඳහා ගචසක පුවරු 12ක් 



 

22 | පි ටු  
 

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 

 

ලබාදීම ගවනුගවන් රු. මි. 0.03ක් වැය කර ඇත. 

6. පිටු 11,983ක කථන ගපාත් සඳහා රු. මි. 0.32ක් වැය කර ඇත. 
7. ඔක්ගතෝබර් 15 වන දිනට ගයදී ඇති ජ්ාතයන්තර සුදු සැරයටි දිනය සැමරීමට අවශය කටයුතු සැලසුම් 
කර ඇත. 

 

වාපෘති අාංක 04 විවිධ ආබාධ සිත දරුවන්තග් විතනෝදාත්මක කටයුතු සඳහා පහසුකම් සැලසීම  

ආබාධ සහිත ෙරු ෙැරියන්ගේ  ගසෞන්ෙර්යාත්මක හා ක්රීඩා කුසලතාවයන් ඔේනිංවා ගසෞඛය සම්පන්න 

ක්රියාශීලී පුද්ධගලයන් ගලස සමාජ්ගත කිරීම සඳහා දිවයිගන් සයලුම ආබාිත තරුණ තරුණියන් 

නිගයෝජ්නය වන පරිදි ඔවුන්ගේ ක්රීඩා හා කලා කුසලතාවන් දිසකික් මට්ටමින් හඳුනාගගන සෑම වසරකම 

ජ්ාතික  ක්රීඩා හා කලා ප්රසිංග පැවැත්ීම සදු කරනු ලබයි. ගමම වැඩසටහන සඳහා රු. මි. 10.00ක් 

ගවන්කර ඇති අතර ගම් වන විටි රු. මි. 3.11ක මූලය ප්රගතියක් අත් කරගගන ඇත.  

1. ආබාධ සහිත වූවන්ගේ ජ්ාතික ආධුනික මලල ක්රිඩා උගළල 

ආබාධ සහිත පුද්ධගලයන්ගේ ක්රීඩා හැකියාවන් නිංවාලීම අරමුණු කරගනිමින් ක්රියාත්මක වන ජ්ාතික 

මලල ක්රීඩා උගළලට සමගාමීව දිසකික් මට්ටමින් තරඟ පවත්වා අවසන් කර ඇති අතර,  තරඟ වලින්  

ජ්යග්රහණය කළ පුද්ධගලයින් ජ්ාතික පැරා ඔලිම්පික් තරඟය සඳහා ගයාමු කරමින් ජ්ාතික මට්ටගම් 

ජ්යග්රහණ 08ක් ලබා ඇත.   

2. ආබාධ සහිත ෙරු ෙැරියන්ගේ ජ්ාතික සිංසකකෘතික කලා ප්රසිංගය - “සත් රූ” 

ආබාධ සහිත පුද්ධගලයන්ගේ ගසෞන්ෙර්යාත්මක හැකියාවන් වර්ධනය කිරීම සඳහා ක්රියාත්මක වන 

“සත් රූ” කලා ප්රසිංගය ගෙසැම්බර් මාසගේ පැවැත්ීමට නියමිතව ඇත.  

 

වාපෘති අාංක 05 විවිධ ආබාධ සිත සසුන් සඳහා දදනික දීමනාව ලබාදීම 

ගෙපාර්තගම්න්තුව යටගත් පවත්වාගගන යනු ලබන වෘත්තීය පුහුණු ආයතනයන්හි පුහුණුව ලබන ආබාි 

සහිත පුද්ධගලයින් සඳහා රු. 150.00 බැගින් වූ දෙනික දීමනාවක්  ලබාදීම සඳහා රු. මි. 25.00ක් ගවන් 

කර ඇති අතර ගම් වන විට රු. මි.  13.22ක් වියෙම් කර පුහුණුලාභීන් 726ක් සඳහා දීමනාව ලබාදී ඇත. 

තවනත් වාපෘති (ප්රාග්ධන ප්රතිපාදන) 

වාපෘති අාංක 01 සමාජ තස්වා තදපාර්තතම්න්තුව යටතත් පවතින ආයතන නීකරණය 

කිරීම,වැඩිදියුණු කිරීම හා ප්රතිසාංසක්රණය  

සමාජ් ගසකවා ගෙපාර්තගම්න්තුව යටගත් පවත්වාගගන යනු ලබන වෘත්තීය පුහුණු මධයසකථාන  

නීකරණය කිරීම,වැඩිදියුණු කිරීම හා ප්රතිසිංසකකරණය කිරීම සඳහා රු. මි. 20.00ක් ගවන් කර ඇත. 

2021 වර්ෂගේ අතැති බිල්පත් ගගීම සඳහා රු. මි. 4.73ක වියෙමක් ෙරා ඇති අතර, ගකාට්ටාව ූර්ව 

කුසලතා සිංවර්ධන මධයසකථානය ගවනුගවන් රු. මි. 0.13ක වියෙමක් ෙරා ඇත. 2022.04.26 දිනැති ජ්ාතික 

අයවැය චක්රගල්ඛ අිංක 03/2022 අනුව ප්රාේධන වියෙම් සීමා කිරීම ගහකතුගවන් සැලසුම් කරන ලෙ 

වැඩසටහන් සදු කිරීමට හැකියාව ගනාලැබිණි. 

 

ඉහත සඳහන් වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම මඟින් පහත සඳහන් තිරසර සාංවර්ධන අරමුණු ළගාකර 

ගැනීමට අතේක්ෂා කරන ලදී. 

➢ තිරසර සිංවර්ධන අරමුණ 04 - පරිූර්ණ, සාධාරණ ගුණාත්මක අධයාපනයක් සහතික කිරීම සහ 

සැමට ජීවිත කාලය පුරා ඉගගනීගම් අවසකථාව සැලසීම. 
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ප්රගති වාර්තාව 2022 

 

➢ තිරසර සිංවර්ධන අරමුණ 08 – සයල්ලන් සඳහාම ගපෝිත, පරිූර්ණ සහ තිරසර ආර්ික 

වර්ධනය, ූර්ණ, ඵලොයී සහ යහපත් රැකියා ප්රවර්ධනය කිරීම. 

➢ තිරසර සිංවර්ධන අරමුණ 10 – රටවල් ඇතුළත සහ රටවල් අතර අසමානතාවය අඩුකිරීම  

 

සමාජ තස්වා තදපාර්තතම්න්තුව යටතත් ක්රියාත්මක ආයතන හා අරමුදල් 

වෘත්ීය පුහුණු ආයතන 

ආබාධ සහිත තරුණ තරුණියන්ට වෘත්තීය පුහුණුව ලබාදීම අරමුණු ගකාට ගනිමින් සමාජ් ගසකවා 

ගෙපාර්තගම්න්තුව යටගත් සීදුව, වත්ගත්ගම, කැටවල, ගතළඹුයාය, රාගම, අමුණුකුඹුර, කලවාන, 

මාෙම්ගේ, මඩකලපුව යන ප්රගද්ධශ වල වෘත්තීය පුහුණු ආයතන 09ක් හා ගතෝලිංගමුව අනුබද්ධධ 

වෘත්තීය පුහුණු ආයතනය ක්රියාත්මක ගේ.  

ගමම වෘත්තීය පුහුණු ආයතන හරහා දිවයින පුරාම විසරී සටින ආබාධ සහිත තරුණ තරුණියන්ගේ  

වෘත්තීමය හැකියාවන් බලගැන්ීම  හා කුසලතා සිංවර්ධනය තුළින් ඔවුන් සිංවර්ධනයට ොයක කර 

ගැනීම අරමුණු කර ගනිමින් ආබාධ සහිත තරුණ තරුණියන්  සඳහා වෘත්තීය පුහුණුව ලබා දීම හා 

ගපෞරුෂ වර්ධනය කිරීම, ආබාධ සහිත තරුණ තරුණියන්ගේ ක්රීඩා හා කලා කුසලතා සිංවර්ධනය 

කිරීම, විිමත් පරිදි  පුහුණුව නිම කළ  අභයාසලාභීන් සඳහා  සහතික පත් ලබා දීම හා සමාජ් ගත 

කිරීම, සකවයිංරැකියා සඳහා  ගමවලම් කට්ටල ලබා දීම හා  විවෘත ගවළඳගපාල අිංශගේ රැකියා 

අවසකථා හඳුන්වාදීම යන වයාපෘති ක්රයාත්මක කරයි. 

වයස අවු 16 – 35 ත්  අතර සුදුසුකම් ඇති  ආබාධ සහිත තරුණ තරුණියන් විෙයාත්මක ක්රමගේෙයක් 

යටගත් සදුකරනු ලබන සම්මුඛ පරික්ෂණයකින් පසු ඔවුන්ගේ හැකියාවන්ට ගැලගපන පුහුණු 

පාඨමාලාවන් සඳහා ගතෝරා ගැගන්. පාඨමාලාගේ සකවභාවය අනුව පුහුණු කාලය ගවනසක වන අතර ඒ 

අනුව වසරක ගහෝ වසර ගෙකක විිමත් පුහුණුවක් ගතෝරාගත් අභයාසලාභීන් සඳහා ලබාගද්ධ. කාලය 

තුළ දෙනික දිමනාවක් හා ගන්වාසක පහසුකම්, ආහාරපාන හා දවෙය පහසුකම් ගනාමිලගේ 

සැපගයන අතර පාඨමාලා 26ක් යටගත් අභයාසලාභීන් 451ක් සඳහා ගම් වන විට වෘත්තීය පුහුණුව 

ලබා ගද්ධ. 

 

ජයවිරු තසවණ රැකවරණ නිවහන (ආබාධ සිත පුද්ධගලයන් සඳහා වන රැකවරණ මධස්ථාන) 

ගෙමාපිය රැකවරණය අහිමි මන්ෙ මානසක ආබාධ සහිත පිරිමි ෙරුවන් සඳහා රැකවරණය සැපයීම 

ගවනුගවන් 2001 ජූලි මස 31 වන දින ආරම්භ කරන ලෙ ජ්යවිරු ගසවණ ආයතනය බසකනාහිර 

පළාගත් ගකාළඹ දිසකික්කගේ, සීතාවක ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් ගකාට්ඨාශගේ, පුවක්පිටිය උතුරු 

අම්බලන්වත්ත  ප්රගද්ධශගේ පිහිටා ඇත.  

ුද්ධිමය ඌණතාවක් සහිත ප්රජ්ාවට ගසගනහස හා ආෙරය ලබා දීම තුළින් හා ඔවුන්ගේ හැකියාවන් 

හා ෙක්ෂතා වර්ධනයට අවසකථාවක් සලසා දීගමන් හා ඔවුන් නිෂකපාෙන ක්රියාවලියට ොයක කරීගමන් 
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ජ්ාතික සිංවර්ධනගේ ගකාටසක කරුවන් කරීම ගමගහවර කර ගනිමින්  ක්රියාත්මක වන ගමම 

ආයතනය හරහා මුළු  ජීවිත කාලයම ගන්වාසකව සටින ගමම ළමුන් හුෙකලා ගනාගකාට ආෙරගයන් 

ගසගනහසන් රැකබලා ගන්නා  අතරම දෙනික ක්රියාකාරකම් සඳහා ගයාමු ගකගර්. රැකවණය ලබන 

කාලසීමාව තුළ ගන්වාසක පහසුකම් ඇතුළුව ආහාර පාන හා දවෙය පහසුකම් ගනාමිලගේ ලබාදීම 

ෙ  සදුගකගර්.  

 

ජයවිරු සමාි පුනරුත්ථාපන ආයතනය (මත්තලෝලී පුනරුත්ථාපන ආයතනය) 

මතට ඇබ්බැහි වූවන් පුනරුත්ථාපනය කිරීම , සමාජ්ගත කිරීම හා වෘත්තීමය හැකියාවන් වැඩි දියුණු 

කිරීම සඳහා සමාජ් ගසකවා ගෙපාර්තගම්න්තුගේ ක්රියාත්මක වූ නගවෝෙය වයාපෘතිගේ , අනුවයාපෘතියක් 

ගලස 2007.07.31 දින ආරම්භ කර ඇති ගමම ආයතනය බසකනාහිර පළාගත්, ගකාළඹ දිසකික්කගේ, 

සීතාවක ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් ගකාට්ඨාශගේ, පුවක්පිටිය උතුරු අම්බලන්වත්ත  ප්රගද්ධශගේ පිහිටා ඇත.  

ගපෞද්ධගලික පුනරුත්ථාපන මධයසකථානයක් ගලස වසර ගණනාවක් ක්රියාත්මක වූ ජ්යවිරු සමාි 

නිවහන පවත්වාගගන යාගම් දී ෙැක් වූ ගුණාත්මක ගසකවය අගය කිරීමක් ගලස, ඖෂධවලට අබ්බැහි 

වූ තැනැත්තන් ප්රතිකාර හා පුනරුත්ථාපන මධයසකථානයන්හි  කටයුතු නියාමනය සඳහා වන  2007  

අිංක  54 ෙරණ ඖෂධ වලට ඇබ්බැහි වූ තැනැත්තන් (ප්රතිකාර හා පුනරුත්ථාපන) පිළිබඳ පනගත් 

2වන වගන්තිය යටගත් නාගමෝදිෂකඨ පුනරුත්ථාපන මධයසකථානයක් ගලසට නම් කිරීමට 

අන්තරාකාර  ඖෂධ පාලක ජ්ාතික මණ්ඩලගේ නිර්ගද්ධශ ලබා දී ඇත . 

සැබෑ ජීවන ෙර්ශනය හා ජීවිතගේ සැබෑ සතුට කියා දීමත්, හැකියාවන් ඔේ නැිංීමත් තුළින් මතට 

ඇති නැමියාව අවම කර, මතට බිලිවූ තරුණ පරපුර ජ්ාතික සිංවර්ධනයට ොයක කර ගැනීමත් 

ගමගහවර කර ගනිමින් විවිධ මත්රවය වලට අබ්බැහි වූ මත්ගලෝලීන්  ගන්වාසකව  පුනරුත්ථාපනය 

කිරීම ගමම ආයතනය මගින් සදු ගකගර්.  

අිකරණ නිගයෝග මගින්, සකගේච්ඡාගවන්, ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් කාර්යාල හා ගරෝහල් මගින් ගයාමු 

කරනු ලබන ගසකවාලාභීන් වරකට 60කට ආසන්න ප්රමාණයක් පුනරුත්ථාපනයට ගයාමුකළ හැකි 

අතර, පුනරුත්ථාපන කාලය මාස 03, මාස 06 හා වසර 01 ෙක්වා වූ කාලයන් අනුව සදු ගේ. 

අිකරණ නිගයෝග මත ගයාමු ගකගරන ගසකවාලාභීන්ගේ පුනරුත්ථාපන කාලය තීරණය 

ගකගරනුගේ අිකරණ නිගයෝගය ප්රකාරවය. 

 

ගමම ආයතනය මඟින් පහත සඳහන් කාර්යයන් ප්රධාන වශගයන් සදුකරයි. 

➢ මතට ඇබ්බැහි වූවන් පුනරුත්ථාපනය කිරීම, ඔවුන්ගේ වෘත්තීය හැකියාවන් වැඩි දියුණු කිරීම 

හා සමාජ් ගත කිරීම. 

➢ මත්රවය වලට ඇබ්බැහි ීම  නිසා ඔවුන්ගේ පවුල් පරිසරය තුළ හටගගන ඇති ගැටළු අවම 

කිරීම සඳහා මැදිහත්ීම. 



 

25 | පි ටු  
 

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 

 

➢ මත්රවය භාවිතය නිසා බිඳවැටුණු රැකියාවන් හා අධයාපන කටයුතු යථා තත්ත්වයට ගගන ඒම 

සඳහා  අොළ පාර්ශවයන්  සමඟ සම්බන්ධතා ගගාඩනැගීම. 

➢ අවොනම් කණ්ඩායම්  සඳහා  මත් රවය නිවාරණය පිළිබඳ ෙැනුවත් කිරීගම් වැඩසටහන් 

පැවැත්ීම.  

 

නාවින්න ළමා මාර්තගෝපතද්ධශන මධස්ථානය 

ළමගයකුගේ උපගත් දී සටම වර්ධනගේ කිසයම් අසකවාභාවික තත්ත්වයක්  ගහෝ ප්රමාෙයක් ගහෝ  ඇති 

බවට සැක සහිත අවසකථාවක ඒ සඳහා කල් ඇතිව මැදිහත් ී ෙරුවා සිංවර්ධනය කිරීමට අවශය 

මාර්ගගෝපගද්ධශකත්වය ලබා දීම අරමුණු කර ගනිමින් 2003 වර්ෂගේ දී බසකනාහිර පළාගත්, ගකාළඹ 

දිසකික්කගේ, මහරගම ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් ගකාට්ඨාශගේ, නාවින්න, පතිරගගාඩ ප්රගද්ධශගේ ගමම 

ආයතනය සකථාපිත කර ඇත . 

ගෙමාපියන් හා පවුගල් සාමාජිකයන් අභිගයෝග වලට අභිමානවත්ව මුහුණදීම සඳහා 

සවිබලගන්වමින්, විගශකෂ අවශයතා සහිත ෙරුවන්ගේ උපරිම සිංවර්ධනය සඳහා කල් ඇතිව 

මැදිහත්ගවමින්, දිරිගන්වමින් නිස ගේලාවට ළඟා කරන්නාවූ ගසකවා ජ්ාලයක් ගගාඩනැිංීගම් හා 

සම්බන්ීකරණය කිරීගම් මැදිහත්කරුවකු වශගයන් කටයුතු කිරීම ගමගහවර කර ගනිමින් කටයුතු 

කරන ගමම ආයතනය හරහා ආබාධ සහිත ෙරුවන් 80 කට ආසන්න ප්රමාණයක් සඳහා ගසකවාවන් 

සපයනු ලැගබ්.  

 

සතිජය ළමා මාර්තගෝපතද්ධශන මධස්ථානය 

සමාජ් ගසකවා ගෙපාර්තගම්න්තුව යටගත් ක්රියාත්මක වන නාවින්න ළමා මාර්ගගෝපගද්ධශන 

මධයසකථානය ආෙර්ශ ගකාට ගනිමින් හම්බන්ගතාට දිසකික්කගේ මුල් ළමාවිගේ පසුවන ආබාධ 

සහිත ෙරුවන් ගවනුගවන් ගසකවා සැපයීම සඳහා අම්බලන්ගතාට ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් ගකාට්ඨාශගේ 

2022 ජ්නවාරි මස 25දින ගමම ආයතනය ආරම්භ කරන ලෙ අතර, ගමම ගමම ආයතනය හරහා 

ආබාධ සහිත ෙරුවන් 15 කට ආසන්න ප්රමාණයක් සඳහා ගසකවාවන් සපයනු ලැගබ්.  

ඉහත ළමා මාර්ගගෝපගද්ධශන මධයසකථාන මඟින් පහත සඳහන් කාර්යයන් ප්රධාන වශගයන් සදුකරයි. 

➢ ළමා ආබාධ  කල් ඇතිව  හඳුනාගගන ඒ සඳහා මැදිහත්ීගම්  වඩාත්  ඵලොයී  ක්රමගේෙයන් 

හඳුන්වා දීම.  

➢ ආබාධ සහිත ෙරුවන්ට ගසකවා සැපයීම සම්බන්ධව විවිධ ක්ගෂකත්රවලට  අොළ ගසකවා ජ්ාලය 

ශක්තිමත් කිරීම.  

➢ විගශකෂ අවශයතා සහිත ෙරුවන්ගේ මුල් ළමාවිය අධයාපනය හා අන්තර්කරණ අධයාපනය 

ශක්තිමත් කිරීම. 

➢ ගෙමාපියන්ගේ හා පවුගල්  සාමාජිකයන්ගේ  මානසක තත්ත්වය වඩාත් යහපත්  තත්ත්වයට 

ගගන ඒම සඳහා  උපගද්ධශන ගසකවා පවත්වාගගන යාම. 
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ප්රගති වාර්තාව 2022 

 

තකාට්ටාව පූර්ව වෘත්ීය කුසලතා සාංවර්ධන මධස්ථානය 

වයස අවුරුදු 13-19ත් අතර සටින ගයෞවන ගයෞවනියන් අනාගතගේ වෘත්තීය පුහුණුව සඳහා ගයාමු 

කරීමට අවශය ූර්ව සූොනම් කිරීම අරමුණු කරගනිමින් ගකාට්ටාව කුසලතා සිංවර්ධන 

මධයසකථානය 2022 වර්ෂගේ සැේතැම්බර් මස 01 දින ආරම්භ කරන ලදි.  ගමම ආයතනය හරහා 

ආබාධ සහිත ෙරුවන් 40 ආසන්න ප්රමාණයක් සඳහා ගසකවාවන් සපයනු ලැගබ්. 

දෘශාබාිත පුනරුත්ථාපන භාර අරමුදල 

ෙෘශයාබාිත තත්ත්වයට පත්වන පුද්ධගලයන්ට අවශය ගසකවා සැපයීම, පුනරුත්ථාපනය කිරීම  හා 

සහන ලබාදීම ගමගහවර කර ගනිමින්  ශ්රී ලිංකා ප්රජ්ාතාන්ික සමාජ්වාදි ජ්නරජ්ගේ  පාර්ලිගම්න්තුව 

මඟින් 1992 අිංක 09 ෙරණ ෙෘශයාබාිත  පුනරුත්ථාපන භාර අරමුෙල නමින් පනතක් සම්මත කර 

රජ්ගේ ගැසට් නිගේෙනයක් මගින් ප්රකාශයට පත් ගකාට ඇති අතර විෂය භාර අමාතයාිංශ ගල්කම්ගේ 

සභාපතිත්වගයන් යුතු කමිටුවක් හරහා පාලනය වන ගමම අරමුෙල සමාජ් ගසකවා ගෙපාර්තගම්න්තු 

ප්රධාන කාර්යාලගේ පවත්වාගගන යනු ලබයි. ගමම අරමුෙල මඟින් පහත සඳහන් වයාපෘති 

ක්රියාත්මක කරනු ලබයි. 

➢ ෙෘශයාබාිත පුද්ධගලයින් සහ ෙෘශයාබාිත සිංවිධාන සඳහා ක්රීඩා ආධාර ලබාදීම. 

➢ ෙෘශයාබාිත උපගද්ධශකවරුන් මඟින් ෙෘශයාබාිත අභයාසලාභීන් පුහුණු කිරීම. 

➢ ෙෘශයාබාිත සසුන් සහ ෙෘශයාබාිත ගෙමේපියන්ගේ ෙෘශයාබාිත ගනාවන පාසල් ෙරුවන් 

සඳහා ශිෂයාධාර ලබාදීම. 

➢ ෙෘශයාබාිත විශකවවිෙයාල සසුන් සඳහා ශිෂයාධාර ලබාදීම 

➢ ෙෘශයාබාිත පාඨකයන් සඳහා ගේල් මාධයගයන් නිකුත් කරන “කාලය” සඟරාව සඳහා ආධාර 

ලබාදීම. 

➢ පසුකාලීනව ෙෘශයාබාිත තත්ත්වයට පත් තැනැත්තන් මානසක වශගයන් බලගැන්ීම හා 

සමාජ්ගත කිරීගම් වැඩසටහන. 

➢ ෙෘශයාබාිත පුද්ධගලයන්ගේ කියීගම් අයිතිය තහවුරු කිරීම සඳහා සාමානය අකුරින් මුද්රිත 

ග්රන්ථ කථන ග්රන්ථ බවට පරිවර්තනය කිරීම (කථන පුසකතක වැඩසටහන). 

➢ ගකාවිඩ් වසිංගතය ගහකතුගවන්, පවත්වාගගන යන ලෙ සකවයිංරැකියාව අතහැර ෙැමූ ගහෝ 

සකවයිංරැකියාව පවත්වාගගන යාමට අපහසුතා ඇති වූ ෙෘශයාබාිත පුද්ධගලයින් සඳහා 

සකවයිංරැකියා ආධාර ලබා දීම. 

➢ ෙෘශයාබාිත පුද්ධගලයින්ගේ නිවාස සඳහා විදුලිය හා පානීය ජ්ලය ලබාගැනීම සඳහා ආධාර 

ලබාදීම. 

➢ අවසකථානුකූලව ෙෘශයාබාිත පුද්ධගලයින් ගහෝ අෙෘශයාබාධ සහිත පුද්ධගල සිංවිධාන විසන් කරනු 

ලබන ඉල්ලීම්වලට අනුව ආධාර ලබාදීම. 

➢ අක්ි කාච සහ අක්ි ප්රතිකාර සඳහා ආධාර ලබාදීම. 

➢ ජ්ාතයන්තර සුදු සැරයටි සැමරුම් දින ජ්ාතික වැඩසටහන පැවැත්ීම. 
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ප්රගති වාර්තාව 2022 

 

2022.09.30 දක්වා ක්රියාත්මක කරන ලද තවනත් වැඩසටහන් හා වාපෘති 

ජාතන්තර සාංඥා භාෂා දිනයට සමගාමීව සාංඥා භාෂා පරිවර්තකවරුන්තග් සාංචිතය එළිදැක්ීම හා 

සැමරුම් උත්සවය පැවැත්ීම 

ජ්ාතයන්තර සිංඥා භාෂා දිනයට සමගාමීව සමාජ් ගසකවා ගෙපාර්තගම්න්තුව මගින් සිංඥා භාෂා දින 

සැමරුම් උත්සවයක් සමාජ් සවිබලගැන්ීම් රාජ්ය අමාතය ගරු අනූප පැසකකුවල් මැතිතුමාගේ 

ප්රධානත්වගයන් 2022 සැේතැම්බර් මස 23 දින ගසත්සරිපාය ගෙවන අදියර පරිශ්රගේ දී පැවැත්ීය. 

සිංඥා භාෂාව ප්රවර්ධනය කිරීගම් අරමුගණන් යුතුව සිංඥා භාෂා පරිවර්තකවරුන්ගේ සිංචිතය 

එළිෙැක්ීම ෙ ගමදින සදු ගකරිණි.  

 

ශ්රී ලංකාසේ ආබාධ සහිත පුද්ධගලයන්ත සඳහා රැකියා ආධාර ප්රවර්ධ ය කිරීසේ වාපෘතිය (ESPD) 

ජ්පන් ජ්ාතයන්තර සහගයෝගිතා ආයතනය (JICA) හා සමාජ් ගසකවා ගෙපාර්තගම්න්තුගේ 

ඒකාබද්ධධතාවය මත ආබාධ සහිත ප්රජ්ාව  රැකියා ගතකිරීම සඳහා ක්රියාත්මක ගකගරන ශ්රී  ංකාලේ 

ආබාධ සහිත පුද්ග යන් සඳහා රැකියා ආධාර ප්රවර්ධනය කිරීලේ වයාපෘතිය (ESPD) 2021 වර්ෂගේ 

සට 2024 වර්ෂය ෙක්වා ක්රියාත්මක ගකගරන අතර, එහි මූලික අදියගර් කටයුතු 2022 වර්ෂගේ 

ආරම්භ කරන ලදි. ගම් යටගත් විගශකෂගයන් වෘත්තීය පුහුණුව මගින් රැකියාගත කිරීම රාජ්ය හා 

ගපෞද්ධගලික අිංශගේ පුහුණුකරුවන් මඟින් වඩා විිමත්ව සදු කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. 

 

ක්රියාත්මක කිරීතම්දී මුහුණ පෑ අභිතයෝග 

➢ අසකථාවර ගවළඳපල තත්ත්වය ගහකතුගවන් නිතර නිතර භාණ්ඩ හා ගසකවා වල මිල අික ගලස 

ඉහළ යාම. 

➢ වසර මුල අගේක්ෂා කල පරිදි භාණ්ඩාගාර ප්රතිපාෙන හා අක්මුෙල් නිස කලට ගේලාවට 

ගනාලැබීම නිසා සැලසුම් කළ කාල පරිච්ගේෙයට වයාපෘති හා වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීමට 

ගනාහැකි ීම. 

➢ ඉහත තත්ත්වයන් මත ක්රියාත්මක සැලැසකම විටින් විට ගවනසක ීම. 

 

තයෝජනා හා ඉදිරි වර්ෂතේදී ක්රියාත්මක කිරීමට අතේක්ිත නව වාපෘති 

➢ රියන්ස අලගියවන්න කාන්තා කුසලතා සිංවර්ධන හා රැකවරණ ජ්ාතික මධයසකථානය ආරම්භ 

කිරීම. 

➢ කිලිගනාච්චිය වෘත්තීය පුහුණු මධයසකථාන ආරම්භ කිරීම. 

➢ නව ළමා මාර්ගගෝපගද්ධශන මධයසකථාන 03ක් ආරම්භ කිරීම 
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6.3.3 තසෞභාගා සාංවර්ධන කාර්යාාංශය (SDB)  

 

හැඳින්ීම 

රට හෙන ගසෞභාගයගේ ෙැක්ම යථාර්ථයක් බවට පත් කිරීම සඳහා ග්රාමීය ජ්නතාව සෘජුව නිෂකපාෙන 

කාර්යයට සම්බන්ධ කර ගනිමින් ජ්ාතික නිෂකපාෙනය වැඩි කිරීම පිණිස   ගසෞභාගයා නිෂකපාෙන 

ගම්මාන වැඩසටහන හඳුන්වාගෙන ලදී. ඒ අනුව, සමෘද්ධි, ගෘහ ආර්ික, ක්ුර මූලය, සකවයිං රැකියා 

හා වයාපාර සිංවර්ධන රාජ්ය අමාතයාිංශය යටගත් ගසෞභාගයා සිංවර්ධන කාර්යාිංශය සකථාපිත කරනු 

ලැබිනි. 

එක් එක් ගම්මානයන්හි පවතින සම්පත් සුලභතාවය, නිෂකපාෙන විභවතාව, ගවළෙගපාළ හා තිරසාරව 

ක්රියාත්මක කිරීගම් හැකියාව පෙනම් කරගනිමින් , අගය එකතු කළ භාණ්ඩ නිෂකපාෙනය කරන ගහෝ 

ගසකවා සපයන ගම්මාන නිෂකපාෙන ගම්මාන ගලස සිංවර්ධනය කරනු ලබයි.  

 

ගම්මානයක් ගතෝරා ගැනීගම් නිර්ණායක පහත පරිදි ගේ. 

1. ඒ ඒ ප්රගද්ධශ වලට සුවිගශකෂ ගහෝ ආගේණික වු නිෂකපාෙන සදු කරන ගමක් ීම ගහෝ කිසයම් 

නිෂකපාෙනයක් කිරීමට ෙැනුම සහිත පිරිසක් සටින ගමක් ීම ගහෝ ප්රගද්ධශවල පවතින සම්පත් 

ගහෝ අමුරවය සුලභතාව 

2. නිෂකපාෙන කාර්යගේ සෘජුව ම ගයදී සටින පවුල් සිංඛයාව 20 ක් ගහෝ ඊට වැඩි ීම 

3. නිෂකපාෙන ගම්මානය තුළ සෘජු නිෂකපාෙකයින් සිංඛයාව වැඩි කිරීම මගින් නිෂකපාෙන තවදුරටත් 

වැඩි කිරීගම් හැකියාව 

4. නිෂකපාෙනගේ ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නිංවමින්, අඛණ්ඩව නිෂකපාෙනය කිරීගම් හැකියාව 

5. හඳුනා ගන්නා ලෙ නිෂකපාෙන සෙහා ඇති ගවළෙපල විභවතාව 

6. ප්රතිලාභියාට අඛණ්ඩ ආොයම් මාර්ගයක් පවත්වා ගැනීමට හැකි ීම 

7. නිෂකපාෙන ගම්මානය ආරම්භ කර සාධාරණ කාල සීමාවකට පසුව නිෂකපාෙකයාට තම 

නිෂකපාෙන සකවාීනව කර ගගන යාගම් හැකියාවක් පැවතීම 

8. ප්රාගද්ධශීය, භූගගෝලීය, සමාජීය හා පාරිසරික ගයෝගයතාවය අනුව නිෂකපාෙන ක්ගෂකත්ර ගතෝරා 

ගැනීම 

9. නව තාක්ෂණය ගයාොගැනීගම් හැකියාව 

10. පාරිසරික හිතකාමී බව 
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අරමුණු 

➢ ගද්ධශීය නිෂකපාෙන දිරිමත් කිරීම හා ප්රචලිත කිරීම 

➢  පවතින සහ විගශකිත නිෂකපාෙන දිරිමත් කිරීම 

➢  රැකියා අවසකථා උො කිරීම මගින් විරැකියාව අඩු කිරීම 

➢  ග්රාමීය ආර්ිකය නිංවාලීම සෙහා විකල්ප ආොයම් මාර්ග ඇති කිරීම 

➢  ජ්ාතික නිෂකපාෙනය ඉහළ නැිංීම 

 

උපාය මාර්ග 

➢ එක් නිෂකපාෙනයක් සෙහා ගයෙවුම් වන අමුරවය, ඇසුරුම් ආදිය ගවනත් ගම්මාන තුල නිෂකපාෙන 

කිරීමට දිරිගැන්ීම 

➢ ප්රතිලාභීන් සෙහා සෘජුව ලබාගෙන ප්රතිලාභ සෙහා 50% ගහෝ ඊට වැඩිගයන් ප්රතිලාභී ොයකත්වයක් 

ෙැරිය යුතු ීම 

➢ ප්රතිලාභී ොයකත්වය මුෙලින් ගමන්ම ප්රාේධන සකවරූපගේ ගවනත් ගයෙවුම් ගලසෙ ලබාදිය 

හැකිීම 

➢ නිෂකපාෙන ගම්මානගේ සයළුම ප්රතිලාභීන් නිෂකපාෙන සමිතිගේ සාමාජිකයින් ීම මගින් එක් 

නිෂකපාෙන ඒකකයක් ගලස ක්රියාත්මක ීගම් හැකියාව 

➢ නිෂකපාෙකයින්ට ගපාදුගේ පරිහරණය කල හැකි උපකරණ හා අගනකුත් පහසුකම් නිෂකපාෙන 

සමිතියට ලබාදීම මගින් වැඩි පිරිසකට ප්රතිලාභ ලබා ගැනීමට සැලසීම 

 

ක්රියාත්මක ක්රමතේදය 

එක් එක් දිසකික්කය තුළ දිසකික් ගල්කම්ගේ ූර්ණ අීක්ෂණය යටගත් දිසකික් ක්රමසම්පාෙන 

අධයක්ෂගේ සම්බන්ීකරණගයන් යුතුව ෙ, ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් ගකාට්ඨාස මට්ටගම් දී, ප්රාගද්ධශීය 

ගල්කම්ගේ මඟ ගපන්ීම යටගත් සහකාර ක්රමසම්පාෙන අධයක්ෂගේ සම්බන්ීකරණගයන් යුතුව 

ගම්මට්ටගමන් සිංවර්ධන නිලධාරී, ග්රාම නිලධාරී, සමෘද්ධි සිංවර්ධන නිලධාරී ඇතුලු ක්ගෂකත්ර 

නිලධාරීන්ගේ සහගයෝගතාවගයන් ගසෞභාගයා නිෂකපාෙන ගම්මාන වැඩසටහන ක්රියාත්මක ගකගර්. 

එගමන්ම, ග්රාමීය සිංවර්ධනය තුලින් ප්රාගද්ධශීය විෂමතා අවම කරගනිමින් රට සිංවර්ධනය කරමින් 

ජ්නතා ගක්න්ීය ආර්ිකයක් බිහි කිරීගම්දී  මනාව සිංවර්ධනය කරන ලෙ යටිතල පහසුකම් පැවතීම 

මහගු පිටුබලයක් සපයනු ලබයි. ඒ අනුව ගමම වැඩසටහන යටගත් ජීවගනෝපාය සිංවර්ධනය සෙහා 

ඉවහල් වන යටිතල පහසුකම් සිංවර්ධනය කිරීමෙ සදු ගකගර්. 

ගම් යටගත් ග්රාමීය මාර්ග ඉදිකිරීම හා අළුත්වැඩියාව, ගබෝක්කු සහ කුඩා පාලම් ඉදිකිරීම හා 

අළුත්වැඩියාව, කානු පද්ධධති සැකසීම, කුඩා වාරිමාර්ග සැකසීම වැනි මූලික යටිතල පහසුකම් 

සිංවර්ධනය සෙහා අවධානය ගයාමුකරනු ලැගබ්. 



 

30 | පි ටු  
 

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 

 

මූල හා තභෞතික ප්රගතිය 

භාණ්ඩාගාර ප්රතිපාෙන 

ප්රතිපාදන වර්ගය අනුමත 

වාර්ික 

අයවැය (රු.මි.) 

2022.09.30 දක්වා 

මූල ප්රගතිය 

(රු.මි.) 

2022.10.01 සට 2022.12.31 

දක්වා අතේක්ිත මුළු වියදම 

(රු.මි.) 

ප්රාේධන  1,350.00 1,185.08 164.92 

 

2022.09.30 දක්වා ක්රියාත්මක කල සාංවර්ධන වාපෘතින්ි ප්රගතිය 

1. ගමම වසගර් නව නිෂකපාෙන ගම්මාන 16ක් හඳුනාගගන ඇති අතර අතර  නුවරඑළිය 

දිසකික්කගයහි සීතාඑළිය ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් ගකාට්ඨාසගේ සකගරෝගබරි නිෂකපාෙන ගම්මානයක් 

සහ රත්නපුර දිසකික්කගේ කල්ගතාට ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් ගකාට්ඨාසගේ සිංචාරක ගසකවා 

ගම්මානයක් නිෂකපාෙන ගම්මාන ගලස සිංවර්ධනය කර ඇත. 

2021 වර්ෂගේ නිෂකපාෙන ගම්මාන 574ක් ආරම්භ කර ඇති අතර ඉන් මහනුවර දිසකික්කගේ  

ගම්මාන 7ක්, නුවරඑලිය දිසකික්කගේ ගම්මාන 2ක්, අම්පාර දිසකික්කගේ එක් ගම්මානයක්, 

අනුරාධපුර දිසකික්කගේ එක් ගම්මානයක්, පුත්තලම දිසකික්කගේ ගම්මාන 3ක්, යාපනය 

දිසකික්කගේ එක් ගම්මානයක්, කෑගල්ල දිසකික්කගේ ගම්මාන 3ක්, රත්නපුර දිසකික්කගේ 

ගම්මාන 2ක්, හම්බන්ගතාට දිසකික්කගේ එක් ගම්මානයක්,  බදුල්ල දිසකික්කගේ එක් 

ගම්මානයක්  සහ ගමානරාගල දිසකික්කගේ එක් ගම්මානයක් ගලස ගම්මාන 23ක වැඩිදියුණු 

කිරීම් සඳහා 2022 වර්ෂගේෙ වයාපෘති ක්රියාත්මක කර ඇත.  රු. මි. 20.04ක මූලය ප්රගතියක් අත් 

කර ගගන ඇත. 

2. ප්රචාරණ කටයුතු සඳහා රු. මි. 0.35ක් වැයකර ඇති අතර ඒ යටගත් ගුවන් විදුලි වැඩසටහන් 2ක් 

පවත්වා ඇත. 

3. 2021 වර්ෂගේ ක්රියාත්මක කරන ලෙ සිංවර්ධන වැඩසටහන් ගවනුගවන් රු. මි. 1,111.25ක 

බිල්පත් පියවා ඇත. 

ඉහත සඳහන් වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම මඟින් පහත සඳහන් තිරසර සාංවර්ධන අරමුණු ළගාකර 

ගැනීමට අතේක්ෂා කරන ලදී. 

➢ තිරසර සිංවර්ධන අරමුණ 01 - සයලු තැන්හි පවතින සෑම ආකාරයකම දුගී බව අවසන් කිරීම. 

 

ක්රියාත්මක කිරීතම්දී මුහුණ පෑ අභිතයෝග 

➢ අසකථාවර ගවළඳපල තත්ත්වය ගහකතුගවන් නිතර නතර භාණ්ඩ හා ගසකවා වල මිල අික ගලස 

ඉහළ යාම. 
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➢ වසර මුල අගේක්ෂා කල පරිදි භාණ්ඩාගාර ප්රතිපාෙන හා අක්මුෙල් නිස කලට ගේලාවට 

ගනාලැබීම නිසා සැලසුම් කළ කාල පරිච්ගේෙයට වයාපෘති හා වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීමට 

ගනාහැකි ීම. 

➢ ඉහත තත්ත්වයන් මත ක්රියාත්මක සැලැසකම විටින් විට ගවනසක ීම. 

➢ නිෂකපාෙන ක්රියාවලිය සෙහා තරුණ ොයකත්වය ලබා ගැනීම 

➢ ප්රතිලාභීොයකත්වය ලබාදීමට මැලිීම   

➢ අගය එකතුකල නිෂකපාෙනගේ ගයදීමට වඩා අමුරවය ගලස ගවළොම් කිරීමට ලැදි ීම (උො- කිරි) 

➢ දිගු කාලයක් මුළුල්ගල්ම සිංවර්ධන සිංකල්පගේදී ජ්නතාව ගමන්ම නිලධාරීන්ෙ සාම්ප්රොයික 

රාමුවක ගකාටු ී සටීම 

 

තයෝජනා හා ඉදිරි වර්ෂතේදී ක්රියාත්මක කිරීමට අතේක්ිත නව වාපෘති 

➢ පවත්නා සමාජීය හා ආර්ික තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් 2023 වර්ෂගේදී නව නිෂකපාෙන 

ගම්මාන 145ක් සකථාපිත කිරීමට සැලසුම් කර ඇති අතර ෙැනටමත් සකථාපිත කර ඇති ජ්ාතික 

නිෂකපාෙන ගම්මාන අතරින් විභවතාවයක් සහිත ගම්මාන සෙහා වැඩි දියුණු කිරීම් සදු කිරීමටෙ 

අගේක්ිතයි. 
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6.3.4 ආබාධ සිත තැනැත්තන් සඳහා වූ ජාතික 

මහ තල්කම් කාර්යාලය (NSPD)  

 

හැඳින්ීම 

ආබාධ සහිත ත න ත්වතන් සඳහා වූ ජාතික මහ ලල්කේ කාර්යා ය 1996 අංක 28 දරණ ආබාධ සහිත 

ත න ත්වතන්ලේ අයිතිවාසිකේ ආරක්ෂා කිරීලේ පනත යටලත්ව පිහිටුවා ඇති අතර, ආබාධ සහිත 

ත න ත්වතන් සඳහා හිතකර පරිසරයක් උදාකර දීම උලදසා ආබාධ සහිත ත න ත්වතන්ලේ 

අයිතිවාසිකේ ප්රවර්ධනය කිරීම හා ඔවුන්ලේ සුභසාාධනය ඇුළු සහන ස  සීගම් අභිප්රාලයන් ආබාධ 

සහිත තැ ැත්තන්ත සඳහා වූ ජාතික සභාව මගින් ගන්නා වූ ප්රතිපත්වතිමය තීරණ ක්රියාත්වමක කිරීම 

ගමහි ප්රධාන කාර්යභාරය ලේ. 

අරමුණු 

➢ ආබාධ සහිත තැනැත්තන්ගේ සුභසාධනය ප්රවර්ධනය කිරීම. 

➢ ආබාධ ඇතිීගම් ප්රධාන ගහකතු වැළැක්ීම සහ පාලනය කිරීම. 

➢ ආබාධ සහිත පුද්ධගලයින් සම්බන්ධව නිවැරදි සිංඛයාගල්ඛන පවත්වාගගන යාම. 

➢ ආබාධ සහිත පුද්ධගලයින් පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා ක්රියාමාර්ග ඇති කිරීම හා ප්රවර්ධනය 

කිරීම. 

➢ ආබාධ සහිත පුද්ධගලයින් සඳහා පිහිටුවන ලෙ ආයතනවල කටයුතු ගමගහයීම, උපගෙසක දීම සහ 

ආධාර දීම. 

➢ ආබාධ සහිත පුද්ධගලයින්ගේ අවශයතා සපුරාලීම. 

➢ ආබාධ සහිත පුද්ධගලයින්ට ගභෞතික පරිසරය ගයෝගය පරිදි සැකසීම සඳහා වැඩසටහන් සහ 

ප්රතිපත්ති සකසක කිරීම හා මාර්ගගෝපගද්ධශ ලබා දීම. 

➢ ආබාධ සහිත පුද්ධගලයින්ගේ අවශයතා සහ තත්ත්වය පිළිබඳව මහජ්නතාව ෙැනුවත් කිරීම් වැඩි 

දියුණු කිරීම. 

 

උපාය මාර්ග 

➢ අඩු ආොයම්ලාභී ආබාධ සහිත තැනැත්තන්ගේ මූලික අවශයතා සපුරා ගැනීම පහසු කරලීම සඳහා 

වන වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම. 

➢ තනිමාපිය පවුල්වල සුබසාධනය ඉහළ නැිංීම සඳහා වන වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම. 

➢ ආබාධ සහිත තැනැත්තන්ගේ අයිතිවාසකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වූ 1996 අිංක 28 ෙරණ පනත 

යාවත්කාලීන කරමින් ආබාධ සහිත තැනැත්තන් හට වැඩි වරප්රසාෙ ලබා ගැනීමට අවකාශය 

සැලසීම. 



 

33 | පි ටු  
 

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 

 

➢ ශ්රවයාබාිත ප්රජ්ාවගේ සන්නිගේෙන අයිතිය තහවුරු කරලීම සඳහා සිංඥා භාෂා පනත් ගකටුම්පත 

සකසක කිරීම. 

➢ ආබාධ සහිත ප්රජ්ාවගේ ප්රගේශ අයිතිය තහවුරු කිරීම සඳහා වන ප්රගේශ පහසුකම් ගරගුලාස 

සිංගශෝධනය කිරීමට පියවර ගැනීම. 

➢ ආබාධ සහිත තැනැත්තන්ගේ සුබසාධනය උගෙසා ගපෞද්ධගලික අිංශය සමග එක්ව රැකියා ලබා 

දීමට පියවර ගැනීම. 

➢ වික්ගටෝරියා නිවාසගේ ගන්වාසක ගරෝගීන්ගේ සුබසාධනය ගවනුගවන් මාසකව නඩත්තු වියෙම් 

ෙැරීම.  

➢ වකුගඩු ගරෝගයට ගගාදුරු වූවන් ආබාධ සහිත ීම වැළැක්ීම උගෙසා මාසක ජීවනාධාර ගගීමට 

කටයුතු කිරීම. 

➢ ආබාධ සහිත තැනැත්තන්ගේ අනාගතය සුරක්ෂිත කිරීම උගෙසා නව රැකවරණ නිවාස 04ක් 

සකථාපනයට කටයුතු ආරම්භ කිරීම. 

➢ සකගවෝත්සාහයගයන් නැඟී සටීමට ගවර ෙරන ආබාධ සහිත තැනැත්තන් සඳහා මූලය සහන 

ගමන්ම මූලයකරණය, නිෂකපාෙන ඵලොයිතාව, අගලවිකරණය යන සෑම අිංශයක් ගකගරහි 

මැදිහත් ගවමින් ඔවුන් සවිබලගැන්ීමට කටයුතු කිරීම. 

 

මූල හා තභෞතික ප්රගතිය 

භාණ්ඩාගාර ප්රතිපාෙන 

ප්රතිපාදන වර්ගය අනුමත වාර්ික 

අයවැය (රු. මි.) 

2022.01.01 සට 

2022.09.30 දක්වා මූල 

ප්රගතිය (රු. මි.) 

2022.10.01 සට 2022.12.31 

දක්වා අතේක්ිත මුළු වියදම 

(රු. මි.) 

ප්රාේධන 32.00 24.10 7.90 

පුනරාවර්තන 7,520.62 4,062.88 3,457.74 

එකතුව 7,552.62 4,086.98 3,465.64 

 

අගනකුත් අරමුෙල් 

අරමුදල් වර්ගය 2022 වර්ෂය සඳහා 

තවන්කර ඇති මුදල 

(රු. මි.) 

2022.09.30 

දක්වා මූල 

ප්රගතිය (රු. මි.) 

2022.10.01 සට 2022.12.31 

දක්වා අතේක්ිත මුළු වියදම  

(රු. මි.) 

නිවාස අරමුෙල  (සුපිරි වාසනා 

සම්පත ගලාතරැයි ආොයමින් 5%) 

අගේක්ෂිත මුෙල රු. 

මි.  12.00 

7.20 4.80 
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කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 

 

2022.09.30 දක්වා ක්රියාත්මක සාංවර්ධන වැඩසටහන්ි ප්රගතිය 

 

ආබාධ සිත තැනැත්තන්තග් අයිතිවාසකම් ආරක්ෂා කිරීතම් පනත් තකටුම්පත  

1996 අිංක 28 ෙරන අයිතිවාසකම් ආරක්ෂා කිරීගම් පනත් ගකටුම්පගතහි උප වගන්ති කිහිපයක 

සිංගශෝධනයක් 2003 වර්ෂගේදී සදු ී ඇති අතර එය, 2003 අිංක33 ෙරන ආබාධ සහිත 

තැනැත්තන්ගේ අයිතිවාසකම් ආරක්ෂා කිරීගම් පනත ගලස නම් කර ඇත. එම පනත නැවත  

සිංගශෝධනය වන අතර  නව පනත් ගකටුම්පත කැබිනට් අනුමැතියට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා 

අමාතයාිංශය ගවත භාර දී ඇත.   

සාංඥා භාෂා පනත් තකටුම්පත 

සිංඥා භාෂා පනත් ගකටුම්පත් කමිටුගේ එකඟත්වය සහිතව සිංගශෝධනය කරන ලෙ පනත් 

ගකටුම්පත සඳහා 2021.01.18 දින පැවැති අමාතය මණ්ඩල රැසකීගම් දී අනුමැතිය ලැබී ඇත. 

2021.01.22 දින නීති ගකටුම්පත් සම්පාෙක සමග පැවති සාකච්ඡාගේදී එළඹි තීරණ අනුව සිංගශෝධන 

සෙහා එකඟතාවයකට පැමිණ එම සිංගශෝධන සදු ගකාට අවසන් අතර නැවත ගකටුම්පත 

අමාතයාිංශය ගවත ලැබීමට නියමිතය. 

ආබාධ සිත තැනැත්තන් සඳහා ප්රතේශ නිතයෝග ගැසට් පත්රය 

රජ්ගේ ගගාඩනැගිලි, ප්රසද්ධධ සකථාන හා ගසකවාවන් සහිත සකථාන ආබාධ සහිත තැනැත්තන්ට ප්රගේශ 

විය හැකි ආකාරයට සකසක කරනු පිණිස 2006.10.17 හා අිංක 1467/15 ෙරණ අති විගශකෂ ගැසට් 

නිගේෙනය හා එය සිංගශෝධනය කරමින් නිකුත් කර ඇති අිංක 1619/24 හා 2009.09.18 දින ෙරණ 

අති වි ගශකෂ ගැසට් නිගේෙනය වර්තමානගේ පවතින තත්ත්වයන්ට ගැළගපන පරිදි නැවත සකසක 

කිරීමට කටයුතු කර ඇත. අොළ ගක්ෂකත්රයට සම්බන්ධ විද්ධවතුන්ගගන් සැඳුම්ලත් කමිටුවක් හරහා 

ජ්ාතයන්තර මට්ටගම් ප්රමිතීන් ට හා පිරිවිතරයන්ට අනුව සකසක කරන ලෙ  ගැසට් පත්රය ගකටුම්පත් 

කර සිංගශෝධනයන් අවසන් කර අනුකමිටුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය. 

 

ප්රාග්ධන ප්රතිපාදන  

ආබාධ සහිත තැනැත්තන් සඳහා ආධාර ලබාදීගම් වැඩසටහන  

වාපෘති අාංක 10  ආබාධ සිත තැනැත්තන් සඳහා ආධාරක උපකරණ ලබා දීම 

අඩු ආොයම් ලබන ආබාධ සහිත තැනැත්තන් පුනරුත්ථාපනය සඳහා උපකාර ගවමින්, අන්තර්කරණ 

සිංවර්ධනයට ොයක කර ගැනීමට හා ඔවුන් සකවාීන පුද්ධගලයන් බවට පත් කිරීම සඳහා මුළු දිවයිනම 

ආවරණය වන පරිදි ඇසක කණ්ණාඩි, ගරෝෙපුටු, ශ්රවණ උපකරණ,දත්රසකල්, අත්වාරු, කිහිළිකරු ආදිය 

උපකරණ වශගයන් ෙ වායු ගමට්ට, ජ්ල ගමට්ට ආදී විගශකෂ උපකරණ සඳහා දවෙය නිර්ගද්ධශ මත  උපරිම  

රු. 20,000 ෙක්වා මුෙල් ආධාර ලබා ගද්ධ. ගමම වැඩසටහන සඳහා රු. මි. 9.00ක් ගවන් කර ඇති අතර රු. මි. 

6.45ක මූලය ප්රගතියක් අත් කරගගන ඇත. ගමහිදී ජ්ිංගම ගසකවා 16ක් පවත්වා ඇත. ඇසක කණ්ණාඩි 

10,906ක් හා පුද්ධලගයින් 5 ගෙගනකු සඳහා මූලයාධාර ලබා දී ඇත. 
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කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 

 

වාපෘති අාංක 20  ආබාධ සිත තැනැත්තන් සඳහා දවද ආධාර ලබා දීම 

ආබාධ සහිත තැනැත්තන් හා දිගු කාලීන ගරෝගවලට ගගාදුරු වූවන් ආබාධ තත්ත්වයට පත්ීම වැළැක්ීම ෙ 

අරමුණු කර ගනිමින් මුළු දිවයිනම ආවරනය වන පරිදි ගමම වැඩසටහන ක්රියාත්මක ගේ. එහි දී රජ්ගේ 

ගරෝහල් මගින් ගනාසපයන ඖෂධ ලබා ගැනීමට, සායනවලට සහභාගී ීම සඳහා හෘෙ, අක්ෂි, වකුගඩු, 

ගමාළය, උකුල් ඇට, කර්ණ පටක , ආදී ඕනෑම සැත්කමක් සෙහා අවශය වන වියෙම් පියවා ගැනීමට අඩු 

ආොයම් ලබන පවුල් සඳහා උපරිමය රු.20,000ක් ෙක්වා ගම් යටගත් ආධාර ලබා ගද්ධ. ගමම වැඩසටහන 

සඳහා රු. මි. 6.00ක් ගවන් කර ඇති අතර රු. මි. 10.45ක මූලය ප්රගතියක් අත් කරගගන ඇත. පුද්ධලගයින් 

696ක් සඳහා මූලයාධාර ලබා දී ඇත. 

 

වාපෘති අාංක 03 ආබාධ සිත පුද්ධගලයින්ට තස්වා සපයන ස්තේච්ඡා ආයතන සඳහා මූලාධාර 

ලබාදීම. 

ආබාධ සහිත පුද්ධගලයින්ට ගසකවා සපයන එක් සකගේච්ඡා ආයතනයකට රු. මි. 0.20ක් වන පරිදි මූලයාධාර 

ලබාදීම සඳහා රු. මි. 1.00ක් ගවන්කර ඇති අතර ගම් වන විට එක් සකගේච්ඡා ආයතන 2කට මි. 0.40ක් ලබා 

දී ඇත. 

 

වාපෘති අාංක 40  ආබාධ සිත තැනැත්තන් සඳහා අධාපන ආධාර ලබා දීම 

ගමම වැඩසටහන යටගත් ජීවිත කාලයටම එක් වරක් පමණක් ලැගබන උපරිමය රු.10,000ක් වන පරිදි 

ආබාධ සහිත සසුන් සඳහා ප්රාගද්ධශීය ගල්කම්ගේ නිර්ගද්ධශ මත ආධාර ලබාසීම සඳහා රු. මි. 4.00ක් ගවන් 

කර ඇත. සසුන් 364ක් සෙහා රු. මි. 6.74ක් වැයකර මූලයාධාර ලබා දී ඇත.  

 

වාපෘති අාංක 50  ආබාධ සිත තැනැත්තන් සඳහා ස්වයාංරැකියා ආධාර ලබා දීම 

සකවයිං රැකියාවක් ආරම්භ කිරීම ගහෝ වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා එක් පුද්ධගලයකුට ගහෝ පවුලකට උපරිම 

රු.20,000ක් ෙක්වා ආධාර ලබා ගෙන අතර සකවයිං රැකියා නියාමනය, නිෂකපාෙනවල ගුණාත්මක බව වැඩි 

කිරීමට මඟ ගපන්ීම හා අගලවිය සඳහා මැදිහත්ීම ගමහි දී සදු ගකගර්. ගමම වැඩසටහන සඳහා රු. මි. 

4.00ක් ගවන් කර ඇති අතර රු. මි. 3.59ක මූලය ප්රගතියක් අත් කරගගන ඇත. පුද්ධලගයින් 136ක් සඳහා 

මූලයාධාර ලබා දී ඇත. 

 

පුනරාවර්ථන ප්රතිපාදන  

වාපෘති අාංක 01 ආබාධ සිත තැනැත්තන් සඳහා මාසක දීමනාව ලබා දීම 

මුළු දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් කාර්යාල මට්ටමින් සුදුසු ප්රතිලාභීන් හඳුනා ගගන ඒ 

හරහා දීමනා ගගීමට කටයුතු කරයි. ජ්නවාරි සට මැයි මස ෙක්වා රු.5,000/- බැගින්ෙ මැයි මස සට 

සැේතැම්බර් මස ෙක්වා රු.7,500/- බැගින්ෙ මාසක ජීවනාධාරය ලබා දී ඇත. එගසකම ගපාගරාත්තු 

ගල්ඛණගත ප්රතිලාභීන්ට රු.5,000/- බැගින් ගගවිම් මැයි මස සට සදුකරනු ලබයි. ගලෝක බැිංකුව විසන් 

අරමුෙල් සපයනු ලබන හදිස ප්රතිචාර සිංරචක (CERC) වැඩසටහන යටගත් ගමම ගගීම් ප්රතිූරණය කරනු 

ලබයි. (එම ගතාරතුරු පිටු අිංක. 14-16 ඇතුලත් ගේ). ඒ අනුව ගමම වයාපෘතිය සඳහා රු. මි. 4,860.00ක 

ප්රතිපාෙන ගවන් ී ඇති අතර ප්රතිලාභීන් 72,000කට රු. මි. 2,610.52ක ප්රතිපාෙන ලබා දී ඇත. 

 

වාපෘති අාංක 02 වකුගඩු තරෝගීන් සඳහා රු. 5,000/- ජීවනාධාර ලබා දීම 

මුළු දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් කාර්යාල මට්ටමින් සුදුසු ප්රතිලාභීන් හඳුනා ගගන ඒ 

හරහා දීමනා ගගීමට කටයුතු කරයි. ජ්නවාරි සට මැයි මස ෙක්වා රු.5,000/- බැගින්ෙ මැයි මස සට 

සැේතැම්බර් මස ෙක්වා රු.7,500/- බැගින්ෙ මාසක ජීවනාධාරය ලබා දී ඇත. එගසකම ගපාගරාත්තු 

ගල්ඛණගත ප්රතිලාභීන්ට රු.5,000/- බැගින් ගගවිම් මැයි මස සට සදුකරනු ලබයි. ගලෝක බැිංකුව විසන් 

අරමුෙල් සපයනු ලබන හදිස ප්රතිචාර සිංරචක (CERC) වැඩසටහන යටගත් ගමම ගගීම් ප්රතිූරණය කරනු 
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කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 

 

ලබයි. (එම ගතාරතුරු පිටු අිංක. 14-16 ඇතුලත් ගේ). ඒ අනුව ගමම වයාපෘතිය සඳහා රු. මි. 2,642.62ක 

ප්රතිපාෙන ගවන් ී ඇති අතර ප්රතිලාභීන් 39,001කට රු. මි. 1,443.78ක ප්රතිපාෙන ලබා දී ඇත. 

 

වාපෘති අාංක 03 ආබාධ සිත තැනැත්තන් සඳහා රැකියා අවස්ථා ලබා දීම 

රැකියාවක නිරත විය හැකි මට්ටගම් සටින ආබාධ සහිත තැනැත්තන් රු.15,000 උපරිමය වන පරිදි 

ගපෞද්ධගලික ගසකවා ගයෝජ්කයා ගගවනු ලබන වැටුගපන් අඩක් වූ වැටුේ සහනාධාරයක් යටගත් මුළු දිවයිනම 

ආවරණය වන පරිදි ගපෞද්ධගලික අිංශගේ රැකියා සඳහා ගයාමු කිරීම ගමහිදී සදුගේ. ගමම වැඩසටහන් සඳහා 

රු. මි. 10.00ක් ගවන් කර ඇත. ගම් වන විට රු. මි. 2.58ක් වැයකර පුද්ධගලයින් 105ක් සඳහා ආධාර ලබා දී 

ඇත. 

 

වාපෘති අාංක 04 වික්තටෝරියා නිවාසය පවත්වාතගන යාමට ආධාර ලබා දීම 

රාජ්ගිරිගේ වික්ගටෝරියා නිවාසගේ ගසකවකයින්ගේ මාසක වැටුේ හා ජ්ල,විදුලි බිල්පත් පියීම සඳහා ආධාර 

ලබාදීම සඳහා රු. මි. 8.00ක් ගවන් කර ඇති අතර රු. මි. 6.00ක් වියෙම් ෙරා ඇත. 

 

තවනත් ප්රතිපාදන  

වාපෘති අාංක 10  ආබාධ සිත තැනැත්තන් සඳහා නිවාස ආධාර ලබා දීම 

අඩු ආොයම්ලාභී, ඉඩමක් හිමි, ආබාධ සහිත තැනැත්තන් සඳහා නව නිවසක් ඉදි කිරීම ගවනුගවන් 

රු.250,000ක් හා අළුත්වැඩියාවක් සඳහා රු.150,000 ෙ වශගයන් ආධාර ලබාගෙනු ලැගබ්. ගමම 

වැඩසටහන 2001 වසගර් සට ක්රියාත්මක කරන අතර ජ්ාතික ගලාතරැයි මණ්ඩලගේ සුපිරි වාසනා සම්පත 

ගලාතරැයි ආොයමින් 5%ක  ප්රමාණයක් නිවාස අරමුෙල සෙහා ගයෙගේ. ගමම වර්ෂය සෙහා රු. මි. 12.00ක 

ප්රතිපාෙන අගේක්ෂා කරන අතර රු. මි. 7.20ක ප්රතිපාෙන ප්රතිලාභීන් 82ක් සඳහා ලබා දී ඇත. 

 

ඉහත සඳහන් වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම මඟින් පහත සඳහන් තිරසර සාංවර්ධන අරමුණු ළගාකර 

ගැනීමට අතේක්ෂා කරන ලදී. 

➢ තිරසර සිංවර්ධන අරමුණ 01 - සයලු තැන්හි පවතින සෑම ආකාරයකම දුගී බව අවසන් කිරීම. 

➢ තිරසර සිංවර්ධන අරමුණ 03 - නීගරෝගී ජීවිත සහතික කර සෑම වයසකම සටින සයල්ලන්ගේම 

සුබසාධනය ප්රවර්ධනය කිරීම. 

➢ තිරසර සිංවර්ධන අරමුණ 04 - පරිූර්ණ, සාධාරණ ගුණාත්මක අධයාපනයක් සහතික කිරීම සහ 

සැමට ජීවිත කාලය පුරා ඉගගනීගම් අවසකථාව සැලසීම. 

➢ තිරසර සිංවර්ධන අරමුණ 08 - සයල්ලන් සඳහාම ගපෝිත, පරිූර්ණ සහ තිරසර ආර්ික 

වර්ධනය, ූර්ණ, ඵලොයී සහ යහපත් රැකියා ප්රවර්ධනය කිරීම. 

 

2022.09.30 දක්වා ක්රියාත්මක කරන ලද තවනත් සාංවර්ධන වාපෘති 

➢ සාංඥා භාෂාව අතිතර්ක විෂයයක් තලස ස්ථාපනය කිරීම 

රජ්ගේ නිලධාරීන් සඳහා සිංඥා භාෂාව අතිගර්ක විෂයයක් ගලස සකථාපනය කරමින් ආබාධ සහිත 

තැනැත්තන්ට රාජ්ය ගසකවගේ උපරිම ඵල ගනළා ගැනීමට හැකි වන පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම 

ගමහි අරමුණ ගේ. ගම් සම්බන්ධගයන් මූලික අදියර වශගයන් විෂය නිර්ගද්ධශ ආදිය සකසක කර 

අවසන් කර ඇති අතර සිංඥා භාෂාව අතිගර්ක විෂයක් ගලස සකථාපනය කිරීම සඳහා සුදුසු 



 

37 | පි ටු  
 

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 

 

නිලධාරීන් හඳුනාගගන ඉදිරිපත් කරන ගලස රාජ්ය පළාත් පාලන අමාතයාිංශය මඟින් ෙැනුම් දී 

ඇත.  ඒක අනුව අොළ ගක්ෂත්රගේ සුදුසු නිලධාරීන් ගතෝරා නාමගල්ඛනයක් ලබාගැනීමට  දිසකික් 

ගල්කම් කාර්යාල සඳහා ලිපියක් නිකුත් කර ඇත.   

 

➢ රැකවරණ මධසථ්ාන 04ක් ඉදි කිරීතම් කටයුතු ආරම්භ කිරීම 

දීප වයාේතව රැකවරණ මධයසකථාන 6ක් ඉදි කිරීම සඳහා අමප/18/0755/711/015 අිංක ෙරණ 

පිකාව මඟින් අමාතය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී ඇත. රැකවරණ මධයසකථාන 04 ක් ආරම්භ 

කිරීමට අනුමැතිය ලැුණි. නමුත් ප්රතිපාෙන ලැබීගම් ගැටළු ගහකතුගවන් ෙඹුල්ගල් හා අකුරැසකස 

මධයසකථාන ගෙක පමණක් ක්රියාත්මක කිරීමට අොල කටයුතු සදු කරමින් පවතී. ෙඹුල්ගල් 

රැකවරණ මධයසකථානය සඳහා ඉඩම පවරා ගැනීගම් කටයුතු සදු කරමින් පවතී. අකුරැසකස ූර්ව 

ළමාවිය සිංවර්ධන මධයසකථානගේ ඉදිකිරීම් අවසන් අදියගර් පවතී.  

 

ක්රියාත්මක කිරීතම් දී මුහුණ පෑ අභිතයෝග  

➢ අසකථාවර ගවළඳපල තත්ත්වය ගහකතුගවන් නිතර නිතර භාණ්ඩ හා ගසකවා වල මිල අික ගලස 

ඉහළ යාම. 

➢ වසර මුල අගේක්ෂා කල පරිදි භාණ්ඩාගාර ප්රතිපාෙන හා අක්මුෙල් නිස කලට ගේලාවට 

ගනාලැබීම නිසා සැලසුම් කළ කාල පරිච්ගේෙයට වයාපෘති හා වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීමට 

ගනාහැකි ීම. 

➢ ඉහත තත්වයන් මත ක්රියාත්මක සැලැසකම විටින් විට ගවනසක ීම. 

 

තයෝජනා හා ඉදිරි වර්ෂතේදී ක්රියාත්මක කිරීමට අතේක්ිත නව වාපෘති 

➢ දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි ආබාධ සහිත ෙරුවන් 7500කට අධයාපන මධයසකථාන සඳහා යාමට 

මාසක ප්රවාහන දීමනාවක් ලබා දීම. 
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6.3.5 ජාතික වැඩිිටි මහ තල්කම් කාර්යාලය (NSE)   

 

හැඳින්ීම 

ශ්රී ලාිංකික වැඩිහිටි ප්රජ්ාවගේ අයිතිවාසකම් සුරක්ිත කිරීගම් හා සිංවර්ධනය කිරීගම් සුවිගශකි 

අවසකථාවක් ගලස 2011 අිංක 05 ෙරණ පනතින්  සිංගශෝිත 2000 අිංක 09 ෙරණ වැඩිහිටි 

තැනැත්තන්ගේ අයිතිවාසකම් ආරක්ෂා කිරීගම් පනත මඟින් වැඩිහිටි තැනැත්තන් සඳහා වූ ජ්ාතික 

සභාව සහ ජ්ාතික මහ ගල්කම් කාර්යාලය පිහිටුීම සදු කර ඇත. 

 

අරමුණු 

➢ වැඩිහිටියන්ට රැකවරණය, ආරක්ෂාව හා සුභසාධනය ලබා දීම පවුල තුළින්ම ඉටුකළ යුතු 

කාර්යභාරයක් බවට සමාජ්ය ෙැනුවත් කිරීම. 

➢ වැඩිහිටියන් රැක බලා ගැනීම සඳහා ගපෞද්ධගලික අිංශගේ ආගයෝජ්න අවසකථා වැඩි කිරීම. 

➢ වැඩිහිටියන්ගේ හැකියාවන්, කුසලතා සිංවර්ධනය මඟින්  ආොයම් උත්පාෙන මාර්ගයන්ට ගයාමු 

කරීම. 

➢ ෙැනුවත්භාවය වර්ධනය කිරීම තුළින් විශ්රාම දිවිය තුළ මුහුණ ගෙන ගැටළු  මඟහැරීමට  

සුොනම් කිරීම. 

➢ පිහිටක් අවැස වැඩිහිටියන් සඳහා රැකවරණය සැලසීම. 

උපාය මාර්ග 

➢ ග්රාම නිලධාරී වසම් මට්ටමින් වැඩිහිටි සමිති පිහිටුවා එමඟින් වැඩිහිටියන් හුගෙකලාභාවයට 

පත්ීම අවම කිරීම. 

➢ වැඩිහිටි දිවා සුරැකුම් මධයසකථාන පිහිටුීම. 

➢ සයළු වැඩිහිටි නිවාස ප්රමිතියට අනුව සකසක කරීමට කටයුතු කරීම. 

➢ වැඩිහිටියන් ගවනුගවන් ජීවගනෝපාය මාර්ග ඇති කිරීම. 

➢ පුහුණු හා ෙැනුවත් කිරීගම් වැඩසටහන් පැවැත්ීම මඟින් ෙැනුවත්භාවය වර්ධනය කිරීම. 

➢ වැඩිහිටි අවශයතා  හඳුනා ගැනීම හා ඒ ගවනුගවන් ප්රතිපත්ති සකසකකර ක්රියාත්මක කිරීම. 

➢ වැඩිහිටියන්ට අොළ ගතාරතුරු යාවත්කාලීන කිරීම. 

➢ ෙරුවන්ගේ ගනාසැලකීම්වලට ලක්වන ගෙමාපියන් ගවනුගවන් සාධාරණය ඉටු කරීමට 

නඩත්තු මණ්ඩලය පවත්වාගගන යාම. 

➢ අඩු ආොයම්ලාභී වැඩිහිටියන් ගවනුගවන් මාසක දීමනා ලබා දීම. 
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මූල හා තභෞතික ප්රගතිය 

භාණ්ඩාගාර ප්රතිපාෙන 

වියදම් වර්ගය 2022 වර්ෂය සඳහා 

අනුමත ප්රතිපාදන 

(රු.මි.) 

2022.01 .01 සට 

2022.09.30 දක්වා මූල 

ප්රගතිය (රු.මි.)  

2022.10.01 සට 2022.12.31 

දක්වා අතේක්ිත මුළු වියදම 

(රු.මි.) 

ප්රාේධන 5.00 1.00 4.00 

පුනරාවර්තන 13,766.09 7,123.03 6,643.06 

එකතුව 13,771.09 7,124.03 6,647.06 
 

අතනකුත් අරමුදල් 

අරමුදල් වර්ගය 2022 වර්ෂය සඳහා 

තවන්කර ඇති මුදල 

(රු.මි.) 

2022.09.30 

දක්වා මූල  

ප්රගතිය (රු.මි.) 

2022.10.01 සට 2022.12.31 

දක්වා අතේක්ිත මුළු වියදම 

(රු.මි.) 

වැඩිහිටි ආරක්ෂණ අරමුෙල 763.35 314.77 448.58 

  
 

2022.09.30 දක්වා ක්රියාත්මක කල සාංවර්ධන වාපෘතින්ි ප්රගතිය 
පුනරාවර්ථන ප්රතිපාදන  

වාපෘති අාංක 01 වැඩිිටි ප්රතිලාභ වැඩසටහන 

ගමම වයාපෘතිය සඳහා රු. මි. 50.00ක් ගවන් ී ඇති අතර රු. මි. 13.89ක මූලය ප්රගතියක් ලබාගගන 

ඇත. ගම් යටගත් පහත සඳහන් වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කර ඇත. 

1. ග්රාමීය මට්ටගම් වැඩිහිටි කමිටු නියාමනය සඳහා අවශයය නීති රීති සහින ගකටුම්පත ජ්ාතික සභාව 
ගවත පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇත. ගම් සඳහා රු. මි. 1.23ක් ගවන් කර ඇති අතර පිටපත් 

120,000ක් මුරණය කර ගබොහැරීමට  සැලසුම් කර ඇත. 

2. පාසල් සසුන් සහ විශ්රාමික පුද්ධගලගයෝ ෙැනුවත් කිරීගම් වැඩසටහන සඳහා රු. මි. 5.24ක් ගවන් කර 
ඇති අතර වැඩසටහන් 135 පැවැත්ීමට සැලසුම් කර ඇත. රු. මි. 0.48ක් වැයකර ඇත. 

3. වැඩිහිටි හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම සඳහා රු. මි. 3.10ක් ගවන් කර ඇත. රු. මි. 0.06ක් වැයකර  
හැදුනුම්පත් 183ක් නිකුත්කර ඇත.  

4. වැඩිහිටි නිවාස ප්රතිසිංසකකරණය කිරීම, ලියාපදිිංචි කිරීම, ප්රමිතිකරණය සහ මාලිගාතැන්න වැඩිහිටි 

නිවාසය නඩත්තු කිරීම සඳහා රු. මි. 1.00ක් ගවන් කර ඇති අතරගම් වන විට රු. මි. 0.90ක වියෙම් 

ෙරා ඇත. 

5. වැඩිහිටියන් 500ක් සඳහා සකවයිං රැකියා ලබා දීම ගවනුගවන් රු. මි.15.00ක් ගවන් කර ඇත. රු. මි. 
5.22ක මූලය ප්රගතියක් අත්කර ගනිමින් වැඩිහිටියන් 197ක් සඳහා ප්රතිලාභ ලබා දී ඇත. 

6. ජ්ාතික වැඩිහිටි සභාව හා නඩත්තු මණ්ඩලය පැවැත්ීම සඳහා රු. මි. 3.62ක් ගවන්කර ඇති අතර රු. 

මි. 1.91ක් වැයකර සාකච්ඡා 35ක් පවත්වා ඇත. 

7. වැඩිහිටි දීමනාව ගගීමට අොළ පරිපාලන වියෙම් ගලස රු. මි. 4.70ක් ගවන් කර ඇති රු. මි. 3.60ක 
වියෙමක් ෙරා ඇත. 

8. විගණන සහ කළමනාකරණ කමිටු රැසකීම්, ප්රගති සමාගලෝචන රැසකීම් පැවැත්ීම සඳහා රු. මි. 1.26ක් 

ගවන් කර ඇති අතර රු. මි. 0.14ක් වැයකර එක් සාකච්ඡා  පවත්වා ඇත. 

9. ක්ගෂකත්ර පරීක්ෂාව සඳහා රු. මි. 0.50ක් ගවන් කර ඇති රු. මි. 0.19ක වියෙමක් ෙරා ගාල්ල හා 
හම්බන්ගතාට යන දිසකික්යන්හි ක්ගෂකත්ර පරීක්ෂාවන් සදුකර ඇත. 

10. මාධය වැඩසටහන් පැවැත්ීම හා ප්රකාශන නිකුත් කිරීම සඳහා රු. මි. 12.76ක් ගවන් කර ඇති රු. මි. 
1.36ක වියෙමක් ෙරා ගපාත් 1,000ක් හා අත් පිකා 37,000 මුරණය කර ඇත. පුසකතකාල සඳහා ගපාත් 

143ක් මිලදී ගගන ඇත. 



 

40 | පි ටු  
 

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 

 

11. ඔක්ගතාම්බර් මස 01 දින ජ්ාතයන්තර වැඩිහිටි දිනය සැමරීම සඳහා රු. මි. 0.50ක් ගවන් කර ඇත. 
 

වාපෘති අාංක 20  වයස අවුරුදු 70ට වැඩි වැඩිිටියන් මාසක දීමනාව ලබා දීම 

මුළු දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් කාර්යාල මට්ටමින් සුදුසු ප්රතිලාභීන් හඳුනා ගගන ඒ 

හරහා දීමනා ගගවදිට කටයුතු කරයි. ජ්නවාරි සට මැයි මස ෙක්වා රු.2,000/- බැගින්ෙ මැයි මස සට 

රු.5,000/- බැගින්ෙ මාසක ජීවනාධාරය ලබා දී ඇත. එගසකම ගපාගරාත්තු ගල්ඛණගත ප්රතිලාභීන්ට 

රු.5,000/- බැගින් ගගවිම් මැයි මස සට සදුකරනු ලබයි. ගලෝක බැිංකුව විසන් අරමුෙල් සපයනු ලබන 

හදිස ප්රතිචාර සිංරචක (CERC) වැඩසටහන යටගත් ගමම ගගීම් ප්රතිූරණය කරනු ලබයි. (එම 

ගතාරතුරු පිටු අිංක. 14-16 ඇතුලත් ගේ). ඒ අනුව ගමම වයාපෘතිය සඳහා රු. මි. 13,550.00ක ප්රතිපාෙන 

ගවන් ී ඇති අතර ප්රතිලාභීන් 627,771කට රු. මි. 7,000.20ක ප්රතිපාෙන ලබා දී ඇති. 

 

වාපෘති අාංක 30  වයස අවුරුදු 100ට වැඩි වැඩිිටියන් මාසක දීමනාව ලබා දීම 

මුළු දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් කාර්යාල මට්ටමින් සුදුසු ප්රතිලාභීන් හඳුනා ගගන ඒ 

හරහා දීමනා ගගවදිට කටයුතු කරයි. ජ්නවාරි සට මැයි මස ෙක්වා රු.5,000/- බැගින්ෙ මැයි මස සට 

රු.7,500/- බැගින්ෙ මාසක ජීවනාධාරය ලබා දී ඇත. ගලෝක බැිංකුව විසන් අරමුෙල් සපයනු ලබන හදිස 

ප්රතිචාර සිංරචක (CERC) වැඩසටහන යටගත් ගමම ගගීම් ප්රතිූරණය කරනු ලබයි. (එම ගතාරතුරු පිටු 

අිංක. 14-16 ඇතුලත් ගේ). ඒ අනුව ගමම වයාපෘතිය සඳහා රු. මි. 33.59ක ප්රතිපාෙන ගවන් ී ඇති අතර 

ප්රතිලාභීන් 446කට රු. මි. 16.37ක ප්රතිපාෙන ලබා දී ඇති. 

 

වැඩිිටි ආරක්ෂණ අරමුදල 

වාපෘති අාංක 01 වැඩිිටි ආරක්ෂණ අරමුදල මඟින් ක්රියාත්මක වැඩසටහන් 

1. කිසදු දීමනාවකට හිමිකම් ගනාකියන, නිෙන්ගත ගබෝ ගනාවන ගරෝග වලින් ගපගළන වැඩිහිටියන් 
සඳහා රුපියල් 25,000 බැගින් ලබාගෙන "ආගරෝගයා" දවෙය ආධාර වැඩසටහන ක්රියාත්මක කිරීම 

සඳහා රු. මි. 25.00ක් ගවන් කර ඇති අතර වැඩිහිටියන් 688ක් සඳහා රු. මි.17.48ක් ලබා දී ඇත. 

2. අඩු ආොයම්ලාභී ගජ්යෂකඨ පුරවැසයන් 300ක් සඳහා ශ්රවණාධාර ලබාදීම සඳහා රු. මි. 5.43ක් ගවන් කර 

ඇති අතර වැඩිහිටියන් 107ක් සඳහා රු. මි. 2.24ක මුෙලක් වැයකර වැඩිහිටියන් 144ක් සඳහා 

ශ්රවණාධාර උපකරණ ලබා දී ඇත. 

3. පන්නල පිළිගැනීගම් වැඩිහිටි නිවාසගේ නඩත්තුව සහ පරිපාලනය සඳහා රු. මි. 10.00ක් ගවන් කර 
ඇති අතර ගම් වන විට රු. මි. 7.25ක් වියෙම් කර ඇත. 

4. සරණ වැඩිහිටි නිවාසගේ පරිපාලනය (ගෙහිඅත්තකණ්ඩිය) සඳහා රු. මි. 0.22ක් ගවන් කර ඇති අතර 

ගම් වන විට රු. මි. 0.12ක් වියෙම් කර ඇත. 

5. කතරගම වැඩිහිටි නිවාසය ඉදිකිරීම සඳහා රු. මි. 180.00ක් ගවන් කර ඇති අතර ගම් වන විට රු. මි. 
93.25ක් වියෙම් කර ඇත. 

6. වැඩිහිටි නිවාස 50ක් ඉදිකිරීම සහ ප්රතිසිංසකකරණය කිරීම සඳහා එක් නිවසකට මිලියන 2.0ක මූලය 

ආධාර ලබා දීම. ගම් සඳහා රු. මි. 100ක් ගවන්කර ඇති අතර රු. මි. 3.71ක් වැඩිහිටි නිවාස 6ක් සඳහා 

ලබා දී ඇත. 

7. වැඩිහිටි දිවා සුරැකුම් මධයසකථාන 50ක් ඉදිකිරීම සඳහා එක් මධයසකථානයකට රු. මි. 3.50 බැගින් ලබා 
දීම. ගම් සඳහා රු. මි. 175.00ක් ගවන් කර ඇති අතර රු. මි. 32.69ක් වැඩිහිටි දිවා සුරැකුම් මධයසකථාන 

17ක් සඳහා ලබා දී ඇත. 

8. අඩු ආොයම්ලාභී වැඩිහිටි පුද්ධගලයින් සඳහා නිවාස ඉදි කිරීම ගහෝ අළුත්වැඩියා කිරීම සඳහා රු. මි. 
5.00 බැගින් ලබා දීගම් දිරිය පියස නිවාස වැඩසටහන සඳහා රු. මි. 25.00ක් ගවන්කර ඇත. 

වැඩිහිටියන් 48ක් සඳහා රු. මි. 24.00ක් නිවාස ආධාර ගලස ලබා දී ඇත. 

9. වැඩිහිටියන්ට තමන්ගේම නිගවසකවල ජීවත් ීමට අවශය අවම පහසුකම් සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 
සැපයීම සඳහා එක් ප්රතිලාභිගයකුට උපරිම වශගයන් රු. මි. 0.075ක් ලබා දීගම් සුවපහසු මූලයාධාර 
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ගයෝජ්නා ක්රමය. ගමහිදී එක් ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් ගකාට්ඨාසයක අවම වශගයන් ප්රතිලාභීන් 06ක් වන 

පරිදි වැඩිහිටියන් 2,000ක් සඳහා ප්රතිලාභ ලබා දීමට සැලසුම් කරමින් රු. මි 100ක් ගමම වැඩසටහන 

සඳහා ගවන් කර ඇත. වැඩිහිටියන් 1,521ක් සඳහා රු. මි. 75.69ක් ලබා දී ඇත. 

10. වැඩිහිටි ආගමික චාරිකා සිංවිධානය කිරීම සඳහා රු. මි. 5ක් ගවන් කර ඇත. ගමහිදී එක් චාරිකාවක් 
සඳහා රු. මි. 0.05ක් වන පරිදි චාරිකා 100ක් සඳහා මුලය පහසුකම් සැපයයි. ගම් වන විට චාරිකා 75ක් 

සඳහා 3.53ක් ලබා දී ඇත. 

11. ගම් මට්ටගම් වැඩිහිටි කමිටු බලගැන්ීම සඳහා රු. මි. 99.90ක් ගවන් කර ඇති අතර උපරිම රු. මි. 
0.1ක් බැගින් සෑම ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් ගකාට්ඨාසයකම කමිටු 999ක් සඳහා ලබා දීමට සැලසුම් කර 

ඇත. ගම් වන විට කමිටු 501ක් සඳහා 50.11ක් වියෙම් කර ඇත. 

12. එක් මධයසකථානයකට රු. මි 0.05 බැගින් වැඩිහිටි දිවා සුරැකුම් මධයසකථාන 50ක් සඳහා උපකරණ 
මිලදී ගැනීමට මුලය ආධාර ලබාදීම සඳහා රු. මි. 25.00ක්  ගවන් කර ඇත. රු. මි. 3.61ක් වැයකර දිවා 

සුරැකුම් මධයසකථාන 9ක් සඳහා මූලය ආධාර ලබා දී ඇත. 

13. වැඩිහිටි නිවාස 100ක් සඳහා ඉල්ලීම මත යම් වසිංගත ගහෝ හදිස අවසකථාවකදී උපරිම රු. 2000/-ක 

ආධාර සැපයීම සඳහා රු. මි. 2ක් ගවන් කර ඇති අතර වැඩිහිටි නිවාස 3ක් සඳහා රු. මි. 0.46ක් ලබා දී 

ඇත. 

 

ඉහත සඳහන් වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම මඟින් පහත සඳහන් තිරසර සාංවර්ධන අරමුණු ළගාකර 

ගැනීමට අතේක්ෂා කරන ලදී. 

➢ තිරසර සිංවර්ධන අරමුණ 01 - සයලු තැන්හි පවතින සෑම ආකාරයකම දුගී බව අවසන් කිරීම. 

➢ තිරසර සිංවර්ධන අරමුණ 02 - සාගින්න නැති කර, ආහාර සුරක්ිතතාවය සහ යහපත් ගපෝෂණ 

තත්වයන් දිනාගගන තිරසර කෘිකර්මය ප්රවර්ධනය කිරීම 

➢ තිරසර සිංවර්ධන අරමුණ 16 - තිරසර සිංවර්ධන සඳහා සාමකාමී හා පරිූර්ණ සමාජ්යක් ඇති 

කිරීම, යුක්තිය සඳහා සැමට අවසකථාව ලබාදීම සහ සෑම මට්ටමකම ඵලොයී, වගකීම් සහිත 

පරිූර්ණ ආයතන ගගාඩනැගීම. 

 

ක්රියාත්මක කිරීතම් දී මුහුණ පෑ අභිතයෝග  

➢  අසකථාවර ගවළඳපල තත්ත්වය ගහකතුගවන් නිතර නිතර භාණ්ඩ හා ගසකවා වල මිල අික ගලස 

ඉහළ යාම. 

➢ වසර මුල අගේක්ෂා කල පරිදි භාණ්ඩාගාර ප්රතිපාෙන හා අක්මුෙල් නිස කලට ගේලාවට 

ගනාලැබීම නිසා සැලසුම් කළ කාල පරිච්ගේෙයට වයාපෘති හා වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීමට 

ගනාහැකි ීම. 

➢ ඉහත තත්වයන් මත ක්රියාත්මක සැලැසකම විටින් විට ගවනසක ීම. 

 

තයෝජනා හා ඉදිරි වර්ෂතේදී ක්රියාත්මක කිරීමට අතේක්ිත නව වාපෘති 

➢ වැඩිහිටියන් සඳහා ඩිජිටල් සාක්ෂරතාව ප්රවර්ධනය හා ආර්ිකයට වැඩිහිටියා ොයක කර ගැනීම 

සඳහා වන වයාපෞතිය. 

➢ වැඩිහිටි සුව සරණ රක්ෂණ ගයෝජ්නා ක්රමය හඳුන්වා දීම හා ක්රියාත්මක කිරීම. 
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6.3.6 ශ්රී ලාංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය 

(SLSSB)  
 

 

 

හැඳින්ීම 

1996 අිංක 17 ෙරණ සමාජ් ආරක්ෂණ මණ්ඩලය පනත මඟින් හා 1999 අිංක 33 ෙරණ ශ්රී ලිංකා 

සමාජ් ආරක්ෂණ මණ්ඩලය (සිංගශෝිත) පනත මඟින් සකථාපිතව ක්රියාත්මක වන රාජ්ය වයවසකථාපිත 

ආයතනයකි. 

 

අරමුණු 

➢ සක වයිංරැකියාවල නියුතු තැනැත්තන්ට ඔවුන් වගයෝවෘද්ධධ කාලගේදී ගහෝ ඔවුන් යම් 

අශක්නුතාවයකට පත් වූ විට එම කාලගේ දී ඔවුන්ට සමාජ් ආරක්ෂණය සැලසීම. 

➢ සක වයිංරැකියාවල නියුතු තැනැත්තන් මියගියවිට, ඔවුන්ගේ යැගපන්නන්ට සහන සැලසීම. 

➢ සක වයිංරැකියාවල නියුතු තැනැත්තන්ට ඔවුන්ගේ අොළ වෘත්තීන්වල ගයගෙන ගලස දිරිමත් කිරීම      

හා ඔවුන්ගේ හැකියාවන් හා ෙක්ෂතා වැඩිදියුණු කිරීම. 

➢ සකවයිං රැකියාවල ගයගෙන ගලස තරුණයින් දිරිමත් කිරීම හා ඔවුන්ගේ හැකියාවන් හා ෙක්ෂතා 

වැඩිදියුණු කිරීම. 

➢ සකසුරුවම් ීම හා සම්පත් කළමනාකරණගේ ප්රතිලාභ පිළිබඳව සකවයිං රැකියාවල නියුතු 

තැනැත්තන් ෙැනුවත් කිරීම. 

➢ සාමානයගයන් සකවයිං රැකියාවල නියුතු තැනැත්තන් ජිවන තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම. 

උපාය මාර්ග 

➢ එක් එක් ඉලක්කගත කණ්ඩායම් (නාවිකයන්, විගමණික ශ්රමිකයන්, පතල් කම්කරුවන්, වතු 

ආශ්රිත ගසකවක ප්රජ්ාව, ආදී) ඉලක්ක විගමණික කර ආකර්ෂණිය ප්රතිලාභවලින් සමන්විත නව 

විශ්රාම වැටුේ සැලසුම් සකසක කර හඳුන්වාදීම. 

➢ කාර්යක්ෂම පාරිගභෝගික ගසකවයක් සැපයීම සඳහා නව විශ්රාම වැටුේ කළමනාකරණ පද්ධධති 

හඳුන්වාදීම සහ ප්රශසකථ වූ ගතාරතුරු පද්ධධතියක් සකථාපිත කිරීම මඟින් ප්රතිලාභ හිමිගැන්ීම 

සරල, විිමත් හා කඩිනම් කිරීම. 

➢ පාසැල් ශිෂය ප්රජ්ාව තුළ සමාජ් ආරක්ෂණය සහ එහි වැෙගත්කම පිළිබඳ ෙැනුවත්භාවය ඉහළ 

නැිංීම. 

➢ තරුණ ප්රජ්ාව සක වයිං රැකියා සඳහා ගයාමුීම දිරිමත් කිරීම හා ගපළඹීම සඳහා වෘත්තීය පුහුණු 

ආයතන හා ඒකාබද්ධධව තරුණ කණ්ඩායම් ඉලක්ක කර දිරිමත් කිරීගම්, ෙැනුවත් කිරීම සහ 

විශ්රාම වැටුේ ගයෝජ්නා ක්රමය සඳහා බඳවාගැනීම් වැඩසටහනක් ක්රියාත්මක කිරීම මඟින්. 
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➢ සමසකත සමාජ් ආරක්ෂණ වැඩසටහන් සයල්ලම එකම ආයතනයක් යටතට පත් කිරීම. 

➢ පාරිගභෝගික ගසකවා වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් කාර්යාල මට්ටමින් නිලධාරීන් 

අනුයුක්ත කිරීම සහ යටිතල පහසුකම් සිංවර්ධනය කිරීම. 

➢ වාණිජ් බැිංකු සහ සුපිරි ගවළඳසැල් මඟින් ප්රතිලාභ ගගීගම් සහ වාරික රැසකකිරීගම් අවසකථාව 

ලබාදීම මගින් පාරිගභෝගික දුරසකථභාවය අවම කිරීම.  

➢ මණ්ඩලය සම්බන්ීකරණගයන් සාමාජිකත්වය ලබා ගනු ලබන පුද්ධගලයන්ට රාජ්ය වාණිජ් 

බැිංකු මඟින් ණය මුෙලක් ලබා දීම. 

මූල හා තභෞතික ප්රගතිය 

භාණ්ඩාගාර ප්රතිපාෙන 

ප්රතිපාදන වර්ගය අනුමත වාර්ික 

අයවැය (රු. මි.) 

2022.09.30 දක්වා මූල 

ප්රගතිය (රු. මි.) 

2022.10.01 සට 2022.12.31 දක්වා 

අතේක්ිත මුළු වියදම (රු. මි.) 

පුනරාවර්තන 135.40 103.68 31.72 

 

2022.09.30 දක්වා අත්කරගත් නිමවුම් හා ලබාගත් ජයග්රහණ  

සාමාජික බඳවාගැනීම් ප්රගතිය 

විශ්රාම වැටුේ හා සමාජ් ආරක්ෂණ ප්රතිලාභ ගයෝජ්නා ක්රමය සඳහා සාමාජික බඳවාගැනීම් ප්රගතිය 

වර්ෂය සාමාජික බඳවාගැනීම් ප්රගතිය වටිනාකම  

(පළමු වාරිකය) (රු.මි.) 

1996.01.01 – 2021.12.31 834,796 641.34 

2022.01.01 – 2022.09.30 ෙක්වා 16,788 46.67 

 එකතුව 851,584 688.01 

2022.01.01 – 2022.09.30 දක්වා ප්රතිලාභ තගීම 

විස්තරය සාමාජික සාංඛාව වටිනාකම (රු. මි.) 

විශ්රාම වැටුේ ගගීම් 33,690 281.99 

මරණ පාරිගතෝික ගගීම් 33 1.23 

අර්ධ අබාිත පාරිගතෝික ගගවිම් - - 

පුර්ණ ආබාිත මාසක දීමනා 53 0.34 

අතිගර්ක ප්රතිලාභ ((5 වසර ශිෂයත්ව, අ.ගපා.ස (සා/ගපළ), 

අ.ගපා.ස. (උ/ගපාළ)) 

353 4.08 

එකතුව 34,129 287.30 

 

2022.09.30 දක්වා ක්රියාත්මක කල තවනත් සාංවර්ධන වාපෘතින්ි ප්රගතිය 

➢ සමාජ් ආරක්ෂණ ගයෝජ්නා ක්රම සඳහා නව සාමාජිකයින් 16,788ක් බඳවා ගැනීම. 

➢ අක්රීය සාමාජිකයන් නැවත සක්රීය කිරීම සඳහා නව වයාපෘතිය මඟින් අක්රීය සාමාජිකයන් 22ක් 

නැවත සක්රීය කිරීම. 

➢ ෙැනුවත් කිරීගම් වැඩසටහන් 1,288 ක් පැවැත්ීම. 
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➢ පරිගණකගත නව විශ්රාම වැටුේ කළමනාකරණ පද්ධධතියක් සිංවර්ධනය කිරීමට අවශය 

විසකතරාත්මක පිරිවිතර වාර්තාව (DSR) සැකසීම අවසන් කිරීම.  

➢ සකවයිං රැකියා සඳහා තරුණයින් දිරිමත් කිරීම සහ ඔවුන්ගේ හැකියාවන් සහ කුසලතා වැඩි දියුණු 

කිරීම සඳහා වැඩසටහන් 3ක් පැවැත්ීම.  

➢ පාසල් සසුන් තුළ සඳහා සමාජ් ආරක්ෂණය සහ එහි වැෙගත්කම ප්රචලිත කිරීම සඳහා 

වැඩසටහන්  පැවැත්ීම. 

➢ සමාජ් මාධය ජ්ාලා, රූපවාහිනී හා ගුවන් විදුලි ෙැන්ීම් ප්රචාරණය, රූපවාහිනී සහ ගුවන්විදුලි 

නාලිකා හරහා ප්රවෘත්ති ආවරණය, රූපවාහිනි සාකච්ඡා හා පුවත්පත් ලිපි යන ක්රම මඟින් විශ්රාම 

වැටුේ සහ සමාජ් ආරක්ෂණ ගයෝජ්නා ක්රම ප්රවර්ධනය.  

➢ විගද්ධශ ගසකවා නියුක්තිකයින් සඳහා නව විශ්රාම වැටුේ ගයෝජ්නා ක්රමයක් හඳුන්වාදීම.  

➢ භික්ුන් වහන්ගසකලාගේ ගෙමාපියන් ගවත නව විශ්රාම වැටුේ ගයෝජ්නා ක්රමයක් හඳුන්වාදීම. 

➢ නාවිකයින් ගවත නව සමාජ් ආරක්ෂණ ගයෝජ්නා ක්රමයක් හඳුන්වාදීම. 

➢ කලාකරු විශ්රාම වැටුේ ගයෝජ්නා ක්රමය සඳහා කලාකරුවන් 85 ක් බඳවාගැනීම. 

 

ඉහත සඳහන් වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම මඟින් පහත සඳහන් තිරසර සාංවර්ධන අරමුණු ළගාකර 

ගැනීමට අතේක්ෂා කරන ලදී. 
➢ තිරසර සිංවර්ධන අරමුණ 01 - සයලු තැන්හි පවතින සෑම ආකාරයකම දුගී බව අවසන් කිරීම. 

➢ තිරසර සිංවර්ධන අරමුණ 16 - තිරසර සිංවර්ධන සඳහා සාමකාමී හා පරිූර්ණ සමාජ්යක් ඇති 

කිරීම, යුක්තිය සඳහා සැමට අවසකථාව ලබාදීම සහ සෑම මට්ටමකම ඵලොයී, වගකීම් සහිත 

පරිූර්ණ ආයතන ගගාඩනැගීම. 

 

ක්රියාත්මක කිරීතම්දී මුහුණ පෑ අභිතයෝග 

➢ විශ්රාම වැටුපක අවශයතාවය සම්බන්ධව ජ්නතාවගේ ඇති ෙැනුවත්භාවය සහ අවගබෝධය 

ප්රමාණවත් ගනාීම. 

➢ ගයෝජ්නා ක්රම සඳහා සාමාජික වුවෙ නියමිත පරිදි වාරික ගනාගගීගමන් අක්රිය සාමාජික 

ප්රතිශතය ඉහළ මට්ටමක පැවතීම සහ එහිදී සක්රිය සාමාජික ප්රතිශතය ඉහල අගයක පවත්වා 

ගැනීමට සාමාජික මුෙල් සඳහා රාජ්ය මට්ටමින්, ගසකවා ගයෝජ්ක පාර්ශවගයන්, රාජ්ය ගනාවන 

සිංවිධාන වැනි බාහිර පාර්ශවයන්ගගන් ලැගබන ොයකත්වය පහළ මට්ටමක පැවතීම ගහකතු ීම.  

➢ ජ්නතාව සඳහා අප රට තුළ සමාජ් ආරක්ෂණය අනිවාර්ය ගනාීම. 

➢ විවිධ වූ ක්ගෂකත්රයන් ඉලක්ක කර ගනිමින් ආයතනික මට්ටමින් විශ්රාම වැටුේ ක්රම හඳුන්වාදීම. 

➢ තරඟකාරී ප්රතිලාභ සහිත ගයෝජ්නා ක්රම හඳුන්වාදීම සඳහා දනතික බාධා පැවතීම සහ ප්රවර්ධන 

කටයුතු සඳහා ප්රතිපාෙන ප්රමාණවත් පරිදි ගවන් ගනාීම. 

➢ කාර්යමණ්ඩල පුරේපාඩු විශාල සිංඛයාවක් පැවතීම සහ ඒ සඳහා බඳවාගැනීම් සදු කිරීමට 

නීතිමය බාධාවන් පැවතීම. 



 

45 | පි ටු  
 

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 

 

➢ වර්ෂගේ මුල් මාස 8 තුළ පැවති, ගකාවිඩ් වසිංගතය සමග පැවති සිංචරණ සමාවන් සහ ඉන්ධන 

අර්ුෙය ගහකතුගවන් ක්ගෂකත්ර කටයුතු සඳහා බාධාවන් පැමිණීම. 

➢ අික උද්ධධනමය නිසා ගිවිසගත් විශ්රාම වැටුේ සැලසුම්වල මුර්ත අගය පහල වැටීම. 

➢ ආර්ික අර්ුෙය ගහකතුගවන් පුද්ධගල ඉතුරුම් අඩුීම.  

 

තයෝජනා හා ඉදිරි වර්ෂතේදී ක්රියාත්මක කිරීමට අතේක්ිත නව වාපෘති 

➢ ගවළඳ නාවිකයින් සඳහා “නාවිකයා” නමින් නව සමාජ් ආරක්ෂණ ගයෝජ්නා ක්රමය ක්රියාත්මක 

කිරීම. 

➢ “ුදුපුත් මාපිය හරසර” නමින් ශාසනය ගවනුගවන් තම ෙරුවන් භාරදුන් භික්ුන් වහන්ගසකලාගේ 

ගෙමාපියන් සඳහා හඳුන්වාදුන් විශ්රාම වැටුේ ගයෝජ්නා ක්රමය ක්රියාත්මක කිරීම.  

➢ “මනුසවි” නමින් විගද්ධශ ගසකවා නියුක්තිකයින් සඳහා හඳුන්වාදුන් ොයකත්ව විශ්රාම වැටුේ ක්රමය 

ක්රියාත්මක කිරීම. 

➢ ඒ අනුව ළමා කාලගේ සටම සම්පත් කළමනාකරණය, සමාජ් ආරක්ෂණය සහ එහි වැෙගත්කම, 

යැපුම් මානසකත්වගයන් මිදීම,සෑම වෘත්තීයක් සඳහාම නිස වෘත්තීය ගරුත්වය ලබාදීම වැනි 

තත්ත්වයන් පිළිබඳව පාසැල් ශිෂය ප්රජ්ාව ෙැනුවත් කිරීමට දීප වයාේත වැඩසටහන් ක්රියාවට 

නැිංීම. 

➢ සමාජ් ආරක්ෂණ පිළිබඳ ඩිේගලෝමා පාඨමාලාවක් ආරම්භ කිරීම.  

➢ සුපිරි ගවගළඳසැල් හා ගපෞද්ධගලික බැිංකු මඟින් වාරික ගගීගම් අවසකථා ඇති කිරීම. 

➢ මැණික් හා පතල් කාර්මිකයින් සඳහා විශ්රාම වැටුේ ගයෝජ්නා ක්රමයක් හඳුන්වාදීම. 

➢ වැවිලි කර්මාන්තය ආශ්රිත ගසකවා නියුක්තිකයින් සඳහා විශ්රාම වැටුේ ගයෝජ්නා ක්රමය හඳුන්වාදීම. 

➢ ිවර කාර්මිකයින් සඳහා විශ්රාම වැටුේ ගයෝජ්නා ක්රමයක් හඳුන්වාදීම. 
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6.3.7 ජාතික සමාජ සාංවර්ධන ආයතනය (NISD)  
 

 

හැ ඳින්ීම 

1992 අිංක 41 ෙරන පාර්ලිගම්න්තු පනත මගින් ජ්ාතික සමාජ් සිංවර්ධන 

ආයතනය නමින් උසසක අධයාපන ආයතනයක් ගලස සකථාපිත වූ ගමම ආයතනය 1978 අිංක 16 ෙරන 

විශකවවිෙයාල ප්රතිපාෙන ගකාමිෂන් සභා පනගත් 25 ඒ වගන්තිය යටගත් උපාි පිරිනැමීමට බලය ඇති 

ආයතනයක් ගලස 2005 වර්ෂගේදී ප්රකාශයට පත් කර ඇති අතර සමාජ් වැඩ (Social Work) 

පිළිබඳව අධයාපනය ලබාගෙන ශ්රි ලිංකාගේ ඇති එකම රාජ්ය ආයතනය ගේ. 

ආයතනගේ ගක්න්ීය අිංශය වන පාලක සභාව (Governing Council) මඟින් ආයතනගේ 

පරිපාලනය, කළමනාකරණය හා මූලයමය කටයුතු සම්බන්ධව ක්රියාකරනු ලබයි.  පාලක සභාව 

යටගත් ක්රියාත්මක අධයයන කටයුතු මණ්ඩලය (Academic Affairs Board) ආයතනගේ අධයයන 

කටයුතු සඳහා වන උපගෙසක හා මග ගපන්ීම් ලබා දීම සදු කරයි.  

 

ආයතනගේ ක්රියාකාරී කටයුතු  එකිගනකට බද්ධධ වු අිංශ 4 කින් ක්රියාත්මක කරනු ලැගබ්. ඒවා නම්,  

1. සමාජ් ගසකවා විෙයාලය  

2. පුහුණු අිංශය  

3. සමාජ් සිංවර්ධන, ප්රතිපත්ති, පර්ගේෂණ හා ප්රකාශන අිංශය  

4. පරිපාලන හා මුෙල් අිංශය 

 

අරමුණු 

➢ සමාජ් වැඩ සහ සමාජ් සිංවර්ධන අධයාපනය ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා සැලසුම්, වැඩසටහන් සහ 

වැඩ කටයුතු සම්බන්ධගයන් තීරණ ගැනීමට අමාතයවරයාට සහය ලබා දීම. 

➢ සමාජ් වැඩ සහ සමාජ් සිංවර්ධනය පිළිබඳ උපාි සහ පශකචාත් උපාි පාඨමාලා පැවැත්ීම. 

➢ සමාජ් සුභසාධන ක්රම සහ සමාජ් සිංවර්ධන වැඩ සටහන් පිළිබඳව අධයයන කටයුතු පැවැත්ීම 

සහ ඒවා ප්රවර්ධනය කිරීම. 

➢ සමාජ් වැඩ වලදී තාක්ෂණය උපගයෝගී කර ගැනීම ඇතුළුව සමාජ් වැඩ සහ සමාජ් සිංවර්ධන 

අධයාපන ක්රමගයහි නිර්මාණාත්මක පරිචයක් ආරම්භ කිරීම සහ ප්රවර්ධනය කිරීම. 

➢ සමාජ් සුභසාධන ක්රමගේ කාර්ය මණ්ඩලගේ වෘත්තීමය සහ කළමනාකාරීත්ව ප්රීණතාව 

වර්ධනය කිරීම සඳහා විිවිධාන සැලැසකීම. 

➢ සමාජ් වැඩ සහ සමාජ් සිංවර්ධනය සම්බන්ධගයන් විගශකෂඥ ගසකවාවන් ආණ්ඩුවට සහ ගවනත් 

අනුමත සිංවිධානයන්ට ලබාගැනීමට සැලැසකීම. 

➢ ඒ සමාන අරමුණු ඇති ගවනත් ආයතන සමඟ සහගයෝගගයන් කටයුතු කිරිම. 
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උපායමාර්ග 

➢ සමාජ් වැඩ වෘත්තීයගේදී අධයාපනය ප්රවර්ධනය කිරීම. 

➢ සමාජ් වැඩ පිළිබඳ ගද්ධශීය හා පුහුණු පාඨමාලා පැවැත්ීම. 

➢ සමාජ් වැඩ, සමාජ් සුභසාධනය සහ සමාජ් සිංවර්ධන ක්ගෂකත්රගේ පර්ගේෂණ හා ප්රකාශන 

පළකිරීම.  

➢ සමාජ් සුභසාධන ක්ගෂකත්රගේ උපගද්ධශන ගසකවා පැවැත්ීම. 

➢ සමාජ් සුභසාධන කටයුතු වල නියැලී සටින රාජ්ය හා රාජ්ය ගනාවන සිංවිධාන වල 

ගසකවකයින්ගේ කළමනාකරණ හා වෘත්තීය කුසලතා වැඩිදියුණු කිරීම. 

 

මූල හා තභෞතික ප්රගතිය 

භාණ්ඩාගාර ප්රතිපාෙන 

ප්රතිපාදන වර්ගය අනුමත වාර්ික 

අයවැය (රු.මි.) 

2021.01.01 සට 2022.09.30 

දක්වා මූල ප්රගතිය (රු.මි.) 

2022.10.01 සට 2022.12.31 දක්වා 

අතේක්ිත මුළු වියදම (රු.මි.) 

ප්රාේධන 80.00 48.30 31.70 

පුනරාවර්තන 126.00 92.88 33.12 

එකතුව 206.00 141.18 64.82 

 

ජාතික සමාජ සාංවර්ධන ආයතනය සඳහා සීදුව ප්රතද්ධශතේ ඉදිකරනු ලබන 

තගාඩනැගිලි සාංකීර්ණතේ මූල හා තභෞතික ප්රගතිය 

ගමම ගගාඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම 2017.01.01 දින ආරම්භ කරන ලෙ අතර 2022 ඔක්ගතෝබර් අවසන් 

කිරීමට නියමිතය. ගමම ගගාඩනැගිල්ල A හා  B ගලස ගකාටසක ගෙකකින් සමන්විතය.  
ඇස්තතම්

න්තුගත 

මුළු වියදම 

(රු. මි.) 

2017.01.01 සට 

2021.12.31 දක්වා 

මූල ප්රගතිය               

(රු. මි.) 

2022 වර්ෂය 

සඳහා  අනුමත 

අයවැය (රු.මි.) 

2022.01.01 සට 

2022.09.30 

දක්වා මූල 

ප්රගතිය  

(රු. මි.) 

2017.01.01 සට 

2022.09.30 

දක්වා මූල 

ප්රගතිය  

(රු. මි.) 

2022.09.30 දක්වා තභෞතික ප්රගතිය 

 

1,000.00 750.45 60.00 48.30 798.75 A ගකාටස - (97.1%)  

▪ 3 වන මහගල් ඇළුමිනියමි හා 
සවිලිමි වැඩ සදු කිරීම 

▪ විදිලි උපාිංග හා ගිනි නිීගම් උපාිංග 
සවි කිරීම 

▪ පිටත බිත්ති කපරාරු කිරීමට හා 
තීන්ත ගෑම 

▪ ශ්රවණාගාරගේ ධවනි පැනල හා ලී 

ගේදිකාව සකසක කිහීම 

▪ 1 වන හා 3 වන මහගල් නාන 
කාමරවල බිත්ති සහ ගපාළව ටයිල් 

කිරීම 

▪ වැස ජ්ලය බැහැර කිරීමට කානු 
පද්ධධතිය කැනීම 

▪ පිටත අගුගේ සවිලිම සකසක කිරීම 

B ගකාටස - (100%) 

▪ ගිනි ආරක්ෂණ පද්ධධතිගේ 

ක්රියාතාරීත්වය පරීක්ෂා කිරීම 
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කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 

 

භාණ්ඩාගාර ප්රතිපාදන යටතත්  2022.09.30 දක්වා ක්රියාත්මක කල සාංවර්ධන 

වාපෘතින්ි ප්රගතිය 
 

සමාජ් ගසකවා විෙයාලය මඟින් ක්රියාත්මක කරන ලෙ පාඨමාලා 

වාපෘති අාංක 01 සමාජ වැඩ ශාස්ත්රතේදී  උපාි පාඨමාලාව  

1. වසර 04ක පුර්ණ කාලීන උපාි පාඨමාලවකි. 2017/2018, 2018/2019 යන වසර සඳහා ඉිංග්රීස 

භාෂාගවන්ෙ 2019/2020 (E, S, T), 2020/2021 (E, S, T) යන වසර සඳහා ඉිංග්රීස, සිංහල, ගෙමළ 

භාෂාගවන්ෙ ගද්ධශන පැවැත්ීම සහ ක්ගෂකත්ර පුහුණුව, ක්ගෂකත්ර අධයයන කටයුතු සදුකරයි. සයලුම 

අධයයන අිංශ වල මුලු ශිෂය සිංඛයාව 968කි. 

2. 2021/2022 අධයන වර්ෂයට අොලව පළමු අධයයන වාරය ආරම්භ කර ඇත. සයලුම අධයයන අිංශ වල 
මුලු ශිෂය සිංඛයාව 448කි. 

 

වාපෘති අාංක 02  සමාජ වැඩ පිළිබඳ උසස් ඩිේතලෝමා පාඨමාලාව (සාංහල හා තදමළ මාධය) 

2018/2019, 2019/2020 යන වසර සඳහා ගද්ධශන පැවැත්ීම සහ ක්ගෂකත්ර පුහුණුව, ක්ගෂකත්ර අධයයන කටයුතු 

සදුකරයි. සයලුම අධයයන අිංශ වල මුලු ශිෂය සිංඛයාව 89කි. 

 

පුහුණු අිංශය මඟින් ක්රියාත්මක කරන ලෙ පුහුණු වැඩසටහන් 

වාපෘති අාංක 10   තකටි කාලීන පුහුණු පාඨමාලා පැවැත්ීම 

ගම් යටගත් අගනකුත් ගෙපාර්තගම්න්තු වල ඉල්ලුම මත පෙනම්ව සදු කරනු ලබන ගකටි කාලීන පුහුණු 

වැඩසටහන් හා ග්රාමීය මධයසකථාන වල පවත්වනු ලබන පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා රු. මි. 0.21 ගවන් කර 

ඇති අතර රු. මි. 0.09ක වියෙමක් ෙරා ඇත. පුද්ධගලයින් 778කගේ සහභාගීත්වගයන් වැඩසටහන් 15ක් 

පවත්වා ඇත.  

 

වාපෘති අාංක 02 ක්තෂ්ත්ර අධයනය 

ගම් යටගත් ක්ගෂකත්ර අධයයන ප්රගයෝගික අත්ගපාත  සිංහල භාෂාවට පරිවර්ථනය කිරීම අවසන් කර ඇති 

අතර ක්ගෂකත්ර  වැඩ අීක්ෂණ  වැඩමුළු පැවැත්ීම ට අොලව පීඨ අීක්ෂකවරුන් සඳහා වැඩසටහන් 2ක් 

පවත්වා ඇත. රු. මි. 0.12ක ප්රතිපාෙන ගවන් කර ඇත. 

 

වාපෘති අාංක 03 උපතද්ධශන පිළිබඳ නව උපාි වැඩසටහනක් හඳුන්වා දීම. 

උපගද්ධශන පිළිබඳ නව උපාියක් හඳුන්වා දීමට කටයුතු සදු කරමින් පවතින අතර ගයෝජ්නාගේ පිටපත් 

03ක් අනුමැතිය සඳහා උසසක අධයාපන අමාතයාිංශයට ඉදිරිපත් කිරීමට සැලසුම් කරඇත. රු. මි. 0.17ක් 

ගවන් කර ඇත. වියෙම රු. මි. 0.05කි. 

 

පර්ගේෂණ හා ප්රකාශන අිංශය මඟින් සදුකරන ලෙ පර්ගේෂණ හා නිකුත් කරන ලෙ ප්රකාශන 

වාපෘති අාංක 01 සමාජ වැඩ පිළිබඳ ප්රකාශන නිකුත් කිරීම 

1. සමාජ වැඩ පිළිබඳ සඟරාව (ද්ධවිවාර්ික) 

2. සමාජ සාංවර්ධනය පිළිබඳ සඟරාව (ද්ධවිවාර්ික) 

3. සමාජ වැඩ පිළිබඳ විදයුත් සඟරාව (ද්ධවිවාර්ික) 

4. සමාජ වැඩ පිළිබඳ ශිෂ සඟරාව 

5. ප්රවෘත්ති ලිපි ප්රකාශයට පත් කිරීම (ද්ධවිවාර්ික) 

සයලු රාජ්ය, රාජ්ය ගනාවන සිංවිධාන හා ගපෞද්ධගලික අිංශ ඉලක්ක කර ගනිමින් ජ්ාතික සමාජ් සිංවර්ධන 

ආයතනගේ සයලු අිංශවල ක්රියාකාරකම්වල ප්රගතිය හා ඉදිරිගේදී සදු කිරීමට අගේක්ෂිත ක්රියාකාරකම් 

පිළිබඳව ප්රකාශයට පත් කිරීම ගමහිදී සදුගේ. ද්ධවිවාර්ිකව ඉදිරිපත් කරන සඟරා හා ලිපි වලට අොලව 
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කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 

 

පළමු ගවළුම නිකුත් කර ඇත. සමාජ් වැඩ පිළිබඳ ශිෂය සඟරාවට අොලව ලිපි සිංසකකරණය කරමින් පවති. 

ගමම වැඩසටහන සඳහා රු. මි. 0.10  ගවන්කර ඇත. 

 

වාපෘති අාංක 20   තපාත් එළිදැක්ීම සහ බුද්ධිමය කතිකාවතක් පැවැත්ීම. 

ගමම වැඩසටහන සඳහා රු. මි. 0.05 ගවන්කර ඇති අතර ගපාත් 5ක් එළිෙැක්ීමට කටයුතු සැලසුම් කර 

ඇත. විද්ධවතුන් 200කගේ සහභාගීත්වගයන් ුද්ධිමය කතිකාවතක් පැවැත්ීමට අොල කටයුතුෙ සැලසුම් 

කර ඇත. 

 

වාපෘති අාංක 03  සමාජ සාංවර්ධනය පිළිබඳ උපාිය සඳහා විෂයමාලා සාංවර්ධනය. 

සමාජ් සිංවර්ධනය පිළිබඳ උපාිය සඳහා විෂයමාලා සිංවර්ධනය කිරීමට අොලව සාකච්ඡා පවත්වා 

සිංකල්ප පිකා සකසක කරමින් පවතී. ගමම වැඩසටහන සඳහා රු. මි. 0.05  ගවන්කර ඇත. 

 

වාපෘති අාංක 40  කාලීන අවශතා හා ගැටලු පිළිබඳ පරීක්ෂණ පැවැත්ීම 

1. තකාවිඩ්-19 තරෝගතයන් සුවය ලැබූ පුද්ධගලයන් ඔවුන්තග් අන්තර් සබඳතා 

පවත්වාතගන යාතම්දී මුහුණ තදන ගැටලු  

2. COVID 19 තසෞඛ තස්වා සහ අපද්රව කළමනාකරණතේ පාරිසරික බලපෑම, 

අනාගතය සඳහා සමාජ ඔතරාත්තු දීතම් හැකියාව 

3. ආපදා ඇතිීම, අධාපනය සහ තසෞඛය වැනි අාංශ තකතරි ඇතිකරන බලපෑම්  

4. සමාජ ප්රතිපත්ති ප්රකාශනය - II ප්රකාශයට පත් කිරීම 

ගමම පරීක්ෂණයන්ට අොලව ෙත්ත එකතු කිරීම, සාකච්ඡා පැවැත්ීම සදු කරමින් පවතින අතර සඳහා රු. 

මි. 0.10 ගවන්කර ඇත. 

 

වාපෘති අාංක 05 මාර්ගගත ක්රමය ඔස්තස් සමාජ සාංවර්ධනය පිළිබඳ  සම්මන්ත්රණයක් පැවැත්ීම. 

ගමම වැඩසටහන සඳහා රු. මි. 0.05 ගවන්කර ඇති අතර 100කගේ සහභාගීත්වගයන් ගමම සම්මන්ත්රණය 

පවත්වා අවසන් කර ඇත.  
 

මුදල් අයකරමින් ක්රියාත්මක කරන ලද පාඨමාලා/ පුහුණු වැවසටහන්   

සමාජ් ගසකවා විෙයාලය මඟින් ක්රියාත්මක කරන ලෙ පාඨමාලා 

වාපෘති අාංක 01  සමාජ වැඩ  ශාස්ත්රපති පාඨමාලා MSW 

2018/2019 (ඉිංග්රීස, සිංහල, ගෙමළ), 2019/2020 (ඉිංග්රීස), 2020/2021 (ඉිංග්රීස, සිංහල, ගෙමළ) යන අධයයන 

වර්ෂයන්ට අොලව අයවිය යුතු මුෙල රු. මි. 15.00කි. ගම් වන විට රු. මි. 3.04ක මුෙලක් අයී ඇත. 

පර්ගේෂණ වයාපෘතිය අවසන් සසුන් 16 ගෙගනකු සඳහා වාචික පරීක්ෂණ පවත්වනු ලැගබ්. සසුන් 29 

ගෙගනකු සඳහා පර්ගේෂණ වයාපෘතිය සහ ක්ගෂකත්ර පුහුණුව II ක්රියාත්මක ගේ, සසුන් 66 ගෙගනකු සඳහා 

ක්ගෂකත්ර පුහුණුව පැවැත්ගේ. 

 

පුහුණු අිංශය මඟින් ක්රියාත්මක කරන ලෙ පුහුණු වැඩසටහන් 

වාපෘති අාංක 01  සමාජ වැඩ  පිළිබඳ ඩිේතලෝමා හා උසස් ඩිේතලෝමා වැඩසටහන 2019/2020 

ඩිේගලෝමාධාරීන් 564 ගෙගනක් සඳහා ඩිේගලෝමා ප්රොනය කරන ලදී. අයවිය යුතු මුෙල රු. මි. 8.9 කි. ගම් 

වන විට රු. මි. 0.08ක මුෙලක් අයී ඇත. 

 

වාපෘති අාංක 02  උපතද්ධශනය පිළිබඳ ඩිේතලෝමා පාඨමාලාව    

2020/2021, 2021/2022 යන අධයයන වර්ෂයන්ට අොලව ජ්ාතික සමාජ් සිංවර්ධන ආයතන ප්රධාන 

කාර්යාලය/ තලාව/ රන්න/ කිලිගනාච්චිය හා අම්පාර යන මධයසකථාන වල ගද්ධශය පවත්වනු ලබයි. 



 

50 | පි ටු  
 

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 

 

2022/2023 යන අධයයන වර්ෂයට අොලව ශිෂයයන් ලියාපදිිංචි ීම සදුකරමින් පවතී. රජ්ගේ නිලධාරීන් 

සහ අ.ගපා.ස. (උ.ගපළ) සමතුන් ඇතුළුව සයලුම අධයයන වර්ෂ වල මුලු ශිෂය සිංඛයාව 1,100 කි. 

පාඨමාලාව සඳහා අයවිය යුතු මුෙල රු. මි. 25.30 කි. ගම් වන විට රු. මි. 6.12ක මුෙලක් අයී ඇත. 

 

වාපෘති අාංක 03 උපතද්ධශනය පිළිබඳ උසස් ඩිේතලෝමා පාඨමාලාව    

2022/2023 අධයයන වර්ෂයන්ට අොලව සසුන් 27 ගෙගනකු සඳහා ගද්ධශන පවත්වනු ලබයි. පාඨමාලාව 

සඳහා අයවිය යුතු මුෙල රු. මි. 2.00 කි. ගම් වන විට රු. මි. 0.42ක මුෙලක් අයී ඇත. 

 

වාපෘති අාංක 04 ළමයින් ඉලක්ක ගත කර ගනිමින් ප්රජා සාංවර්ධනය පිළිබඳ සහතික පත්ර පාඨමාලාව 

සසුන් 19 ගෙගනකු සඳහා ගද්ධශය පවත්වනු ලබන අතර පාඨමාලාව සඳහා අයවිය යුතු මුෙල රු. මි. 0.21කි.  

ඉහත සඳහන් වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම මඟින් පහත සඳහන් තිරසර සාංවර්ධන අරමුණු ළගාකර 

ගැනීමට අතේක්ෂා කරන ලදී. 

➢ තිරසර සිංවර්ධන අරමුණ 04 - පරිූර්ණ, සාධාරණ ගුණාත්මක අධයාපනයක් සහතික කිරීම සහ 

සැමට ජීවිත කාලය පුරා ඉගගනීගම් අවසකථාව සැලසීම. 

➢ තිරසර සිංවර්ධන අරමුණ 08 - සයල්ලන් සඳහාම ගපෝිත, පරිූර්ණ සහ තිරසාර ආර්ික 

වර්ධනය, ූර්ණ ඵලොයී සහ යහපත් රැකියා ප්රවර්ධනය කිරීම 

 

තයෝජනා හා ඉදිරි වර්ෂතේදී ක්රියාත්මක කිරීමට අතේක්ිත නව වාපෘති 

➢ උපගද්ධශනය පිළිබෙ උපාි  පාඨමාලාවක් සහ පශකචාත් උපාි ඩිේගලෝමා  පාඨමාලාවක්  ආරම්භ 

කිරීම. 

➢ සමාජ් වැඩ වෘත්තිය සෙහා පිළිගැනීමක් ඇතිකිරීමට කටයුතු කිරීම සෙහා UNICEF ආයතනගේ 

අනුග්රහගයන් කටයුතු කිරීම. 

➢ ජ්ාතික සමාජ් සිංවර්ධන ආයතනය විශකව විෙයාලයක් බවට පත්කිරීමට කටයුතු කිරීම.  
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6.3.8 ග්රාම සාංවර්ධන අභාස හා පර්තේෂණ 

ආයතනය (RDTRI) 

 

හැඳින්ීම  

ග්රාම සිංවර්ධන අභයාස හා පර්ගේෂණ ආයතනය, 1974 වර්ෂගේ දී ආරම්භ කර ඇති අතර ගමය 

1978 වර්ෂගේදී ග්රාමසිංවර්ධනය හා දිළිඳුකම පිටු ෙැකීගම් ක්රගමෝපායක් ගලස, සිංවර්ධන ප්රවාහගයන් 

ආන්තීකරණයට ලක් වූ නැතගහාත් ගකාන් වූ දිළිඳු ප්රජ්ාව සතු විභව ශක්තිය මතු කරමින් ඔවුන්ගේ 

සකවශක්තිය හා සාමුහිකත්වය වර්ධනය කිරීම සඳහා සහභාගිත්ව සිංවර්ධන සිංකල්පය මත පෙනම් වූ 

විපර්යකාරක නම් වූ කාර්යබද්ධධ පුහුණු පර්ගේෂණ වැඩසටහන තුළින් නව සිංවර්ධන ක්රමගේෙයක් 

හඳුන්වාදුන් ජ්ාතික ආයතනයකි.  

නිෂකපාෙනගේදී, අගලවිගේදී, පරිගභෝජ්නගේදී සහ ණය ක්රියාවලිගේදී දිළිඳු ප්රජ්ාව මුහුණපාන 

අවාසොයක තත්ත්වයට වඩා වාසොයක තත්වයක් බවට සහමුලින්ම පරිවර්තනය කර ගැනීමට අවශය 

බලගැන්ීගම් උත්ගේරණ ක්රියාවලිය ගමම ආයතනගේ කාර්යභාරයකි. අත්හො බැලීම තුළින් 

කාර්යබද්ධධව ඉගගනීගම් ක්රියාවලිය සමාජ් සජීීකරණය නම් වැඩිහිටි අධයාපන නව ක්රමගේෙය ගම් 

සඳහා භාවිත කරයි. සහභාගිත්ව සිංවර්ධන ක්රමගේෙය පසුකාලීනව ශ්රී ලිංකාව තුළ ග්රාමසිංවර්ධනය 

හා දිළිඳුකම පිටු ෙැකීගම් අරමුණින් ක්රියාත්මක සයලුම ජ්ාතික හා ප්රාගද්ධශීය සිංවර්ධන වැඩසටහන් 

සඳහා ගලපා ගන්නා ලදි.  

ගමකී කාර්යබද්ධධ පර්ගේෂණ ක්රියාොමය ඔසකගසක සිංවර්ධනය කරන ලෙ පුහුණු මාදිළි 12 ක් ඔසකගසක 

ග්රාමීය හා ප්රාගද්ධශීය මට්ටමින් සිංවර්ධනගේ නියූතු රාජ්ය, රා ජ්ය ගනාවන හා ප්රජ්ා සිංවිධාන 

වැඩකරුවන් සඳහා අභයාසකරණය තුළින් ඔවුන් සවිබලගැන්ීම සදුකරනු ලබයි.  

අරමුණු 

➢ ප්රජ්ා සිංවර්ධනය පිළිබෙ ෙැනුම කළමනාකරණය      

➢ ප්රජ්ා සිංවර්ධන වැඩසටහන්වල කාර්යක්ෂමතාව සහ ඵලොයිතාව ඉහළනැිංීම 

➢ නගවෝත්පාෙන සිංවර්ධන ප්රගේශයන් හදුන්වාදීම 

 

උපාය මාර්ග 

➢ ඉලක්කගත ප්රජ්ාවගේ සමාජ් ආර්ික තත්ත්වය ඉහළ යෑම. 

➢ ප්රතිපත්ති සම්පාෙකයින් /සිංවර්ධනගේදීන් සෙහා ගතාරතුරු  සම්පාෙනය. 

➢ ගසකවා හා ක්රියාවලීන්හි ගුණාත්මකභාවය වර්ධනය ීම. 

➢ නව සිංවර්ධන ප්රගේශයන් සමාජ්ගත ීම. 

➢ නව නිෂකපාෙන හඳුන්වාදීම තුළින් තාක්ෂණය ප්රචලිත ීම. 

➢ ප්රජ්ා සිංවර්ධනය පිළිබෙ විද්ධවත් හා විගශකෂඥ ෙැනුම සමාජ්ගත ීම 
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මූල හා තභෞතික ප්රගතිය 

භාණ්ඩාගාර ප්රතිපාෙන  

ප්රතිපාදන වර්ගය අනුමත වාර්ික 

අයවැය (රු.මි.) 

2022.01.01 සට 2022.09.30 

දක්වා මූල ප්රගතිය (රු.මි.) 

2022.10.01 සට 2022.12.31 

දක්වා අතේක්ිත මුළු වියදම (රු.මි.) 

ප්රාේධන 40.10 29.49 10.61 

 

2022.09.30 දක්වා ක්රියාත්මක කල සාංවර්ධන වාපෘතින්ි ප්රගතිය 

 

 

❖ ආයතනගේ ගද්ධශන ශාලා හා ගන්වාසකාගාර පුහුණුව සහ නවාතැන් සඳහා බාහිර ආයතන ගවත 

ලබා දීගමන් රු. මි. 1.42ක් ආොයමක් ලබා ඇත. 

 

 

වාපෘති අාංක 01 තතෝරාගත් තසෞභාගා ගම්මානයක සහභාගීත්ව ග්රාමීය ප්රතේශය ක්රියාත්මක 

කිරීම 

ගමම වැඩසටහන සඳහා රු. මි. 0.05ක මූලය ප්රගතියක් අත් කරගගන ඇති අතර නිලධාරීන් 63 

ගෙගනකුගේ සහභාගීත්වගයන් වැඩසටහන් 2ක් ක්රියාත්මක කර ඇත. 

 

වාපෘති අාංක 02 සද්ධි අධයන වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම. ග්රාමීය සාංවර්ධන ක්රියාවලිය 

සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන උපාය මාර්ග පිළිබඳ විමර්ශන 

අධයනය 

ගම් යටගත් ග්රාමීය සිංවර්ධන ක්රියාවලිය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන උපාය මාර්ග පිළිබඳ 

විමර්ශන පිළිබඳ අධයයනය, රජ්ගේ ප්රතිපත්තියට අනුකූලව දිළිඳුකම පිටුෙැකීම සඳහා සිංවර්ධන 

වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ සද්ධි අධයයන සදුකර ඇත.  

 

වාපෘති අාංක 30  පුහුණු වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම 

ක්ගෂකත්ර පුහුණුකරුවන් සඳහා මාර්ගගත පුහුණු වැඩසටහන් 29ක් හා බාහිර ආයතන සමඟ සම්බන්ීකරණ 

වැඩසටහනක් ක්රියාත්මක කර ඇත. 

 

වාපෘති අාංක 04 ප්රකාශන නිකුත් කිරීම 

ප්රජ්ාශක්ති සඟරාගේ එක් විෙුත් ගවළුමක් නිකුත් කර ඇත. සිංවර්ධන පුවත් එක් ගවළුමක් ගවබ් ප්රකාශන 

හරහා නිකුත් කර ඇත. 

 

වාපෘති අාංක 05 පුස්තකාල සාංවර්ධනය කිරීම 

ගම් යටගත්  ප්රකාශන 2,000ක් සඳහා වර්ණ ගක්ත පද්ධධතිය ගයාෙවා ඇත. 

 

වාපෘති අාංක 06 කාලීන අවශතා මත පර්තේෂණ සදු කිරීම 

ගම් යටගත් ශ්රි ලිංකාගේ ග්රාම සිංවර්ධන ක්රියාවලිය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා ආසයනු හා  අප්රිකානු රටවල් 

ග්රාම සිංවර්ධන ක්රියාවලිය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන ක්රමගේෙයන් පිළිබඳ ද්ධවිතියික ෙත්ත 

පෙනම් කරගගන සදු කරන ලෙ පර්ගේෂණය ( රටවල් 06 ක් ඇසුරින්)   
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ඉහත සඳහන් වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම මඟින් පහත සඳහන් තිරසර සාංවර්ධන අරමුණු ළගාකර 

ගැනීමට අතේක්ෂා කරන ලදී. 

➢ තිරසර සිංවර්ධන අරමුණ 04 - පරිූර්ණ, සාධාරණ ගුණාත්මක අධයාපනයක් සහතික කිරීම 

සහ සැමට ජීවිත කාලය පුරා ඉගගනීගම් අවසකථාව සැලසීම. 

➢ තිරසර සිංවර්ධන අරමුණ 16 - තිරසර සිංවර්ධන සඳහා සාමකාමී හා පරිූර්ණ සමාජ්යක් ඇති 

කිරීම, යුක්තිය සඳහා සැමට අවසකථාව ලබාදීම සහ සෑම මට්ටමකම ඵලොයී, වගකීම් සහිත 

පරිූර්ණ ආයතන ගගාඩනැගීම. 

 

ක්රියාත්මක කිරීතම්දී මුහුණ පෑ අභිතයෝග 

➢ වසර මුල අගේක්ෂා කල පරිදි භාණ්ඩාගාර ප්රතිපාෙන හා අක්මුෙල් නිස කලට ගේලාවට 

ගනාලැබීම නිසා සැලසුම් කළ කාල පරිච්ගේෙයට වයාපෘති හා වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීමට 

ගනාහැකි ීම. 

➢ ඉහත තත්ත්වයන් මත ක්රියාත්මක සැලැසකම විටින් විට ගවනසක ීම. 

 

තයෝජනා හා ඉදිරි වර්ෂතේදී ක්රියාත්මක කිරීමට අතේක්ිත නව වාපෘති 

➢ සහභාගීත්ව සිංවර්ධන ප්රගේශය ගයාො ගනිමින් ක්රියාත්මක කළ හැකි  ආයතනය විසන් සකසන 

ලෙ පුහුණු මාදිලි 12 ක් ඔසකගසක ප්රාගද්ධශිය හා ග්රාමීය මට්ටගම් ක්ගෂකත්ර නිලධාරීන්ගේ හා ප්රජ්ා 

සිංවිධාන ක්රියාකාරීන්ගේ ෙැනුවත්භාවය ඉහළ නැිංීම සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්ීම. 

➢ කාලීන සමාජ් ආර්ික ප්රවණතා ආවරණය කරමින් සමාජ් පර්ගේෂණ 02 ක් ක්රියාත්මක කිරීම. 

➢ මෑත කාලගේ අඩු ආොයම්ලාභින් සඳහා ක්රියාත්මක සුබසාධන වැඩසටහන්හි ඵලොයිතාව 

ගසායා බැලීගම් සමීක්ෂණ ගෙකක් ක්රියාත්මක කිරීම. 

➢ ප්රජ්ාව සවිබලගැන්ීම සඳහා ක්රියාත්මක වූ සිංවර්ධන වැඩසටහන් ඇසුරින් සද්ධි අධයයන 

වැඩසටහනක් ක්රියාත්මක කිරීම. 

➢ ප්රජ්ාව සවිබලගැන්ීම උගෙසා කටයුතු කරන සිංවර්ධනගේදීන්, පර්ගේෂකයින්, සිංවර්ධන 

ක්රියාකාරීන් ගවත  සිංවර්ධන ක්රගමෝපායන් හා සිංවර්ධන පුවත් පිලිබඳ ෙැනුම ගබො හැරීගම් 

අරමුණින්  ප්රකාශන එළි ෙැක්ීම. 

➢ පුහුණු පහසුකම් හා ගන්වාසකාගාර පහසුකම් වැනි බාහිර ගසකවා සැපයීම මඟින්   ආොයම් උපයා 

රාජ්ය ආොයමට  බැර කිරීම.  
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6.3.9 උපතද්ධශන අාංශය 

හැඳින්ීම  

2004 වර්ෂගේ සදු වු සුනාමි වයසනය ගහකතුගවන් එවකට පැවති කාන්තා අභිවෘද්ධි හා සමාජ් 

සුබසාධන අමාතයාිංශය යටගත් උපගද්ධශන අිංශය නමින් අිංශයක් සකථාපිත කර 2005 වර්ෂගේ නව 

උපාිධාරීන් බඳවා ගැනීගම් ජ්ාතික ප්රතිපත්තිය අනුව, ගෙපාර්තගම්න්තු ගත තනතුරක් ගලස 

“උපගද්ධශන සහකාර“ නමින් නිලධාරීන් බඳවා ගනිමින් උපගද්ධශන මැදිහත්කරණ කාර්යය පුළුල් කර 

ඇත.  

ඒ අනුව, වරින් වර විවිධ ප්රතිපත්ති යටගත් බඳවාගගන ගම් වනවිට ගසකවය කරන උපගද්ධශන 

නිලධාරින් සිංඛයාව 210කි. ඔවුන්, ප්රධාන කාර්යාලයටත් දිසකික් ගල්කම් කාර්යාල හා ප්රාගද්ධශිය 

ගල්කම් කාර්යාලවලටත් අනුයුක්තව උපගද්ධශන ගසකවා සැපයීම සදු කරයි.  

අරමුණු 

➢ ප්රජ්ාව මානසක වයාකූලතාවන්ට ගගාදුරුීම අවම කිරීම 

➢ දිළිඳු ප්රජ්ාව ආර්ිකමය වශගයන් සවිබලගැන්ීම් කටයුතු ශක්තිමත් කිරීම සඳහා මානසකව 

බලගැන්ීම 

➢ උපගද්ධශන ක්ගෂකත්රගේ  නවයතාවයන් භාවිතා කරමින් ගුණාත්මක උපගද්ධශන ගසකවාවක් සැපයීම  

➢ උපගද්ධශන ගසකවගේ නියුතු වෘත්තිකයන් අතර විිමත් සහසම්බන්ධතාවක් ඇති කිරිම 

➢ උපගද්ධශන ගසකවා ලබාදීම පිළිබඳ අීක්ෂණය හා මඟගපන්ීම   

උපාය මාර්ග 

➢ නිෂකපාෙන ගම්මානවල ප්රතිලාභීන් ආර්ික සවිබලගැන්ීම උගෙසා ක්රියාත්මක කරනු ලබන 

වයාපෘතිවල තිරසරභාවය පවත්වා ගැනීම සඳහා මගනෝවිෙයාත්මක උපගද්ධශන මැදිහත්කරණය 

සදු කිරීම 

➢ මගනෝ සමාජ්යීය ගැටලු අවම කිරීම සඳහා සිංවර්ධනාත්මක හා නිවාරණාත්මක උපගද්ධශන 

වැඩසටහන් පැවැත්ීම 

➢ සකවභාවික හා මිනිසා විසන් ඇති කරන ලෙ වයසනයන්ට ගගාදුරු වු ප්රජ්ාව සඳහා වයසන 

උපගද්ධශන සායන හා වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම 

➢ මගනෝවිෙයා උපගද්ධශනය, මගනෝ ප්රතිකාර හා එහි ප්රතිලාභ පිළිබඳ රාජ්ය නිලධාරීන්, ප්රජ්ා 

නායකයින්, පාසල් ශිෂය ශිෂයාවන්, ගුරුවරුන්, ගෙමාපියන්, ගජ්යෂකඨ පුරවැසයන්, ගයෞවන 

ගයෞවනියන් හා සමෘද්ධි ප්රතිලාභීන් ෙැනුවත් කිරීම තුළින් උපගද්ධශන ගසකවා වයාේත කිරීම  

➢ උපගද්ධශන ගසකවාව පිළිබඳ නයායාත්මක හා ප්රාගයෝගික පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්ීම 

➢ උපගද්ධශන ගසකවා සපයන රාජ්ය හා රාජ්ය ගනාවන ආයතන සම්බන්ීකරණය කිරීම  



 

55 | පි ටු  
 

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 

 

➢ උපගද්ධශන ගසකවා අවශයතා ඇති රාජ්ය හා රාජ්ය ගනාවන ආයතනවලට උපගද්ධශන 

නිලධාරින්ගේ ගසකවය ලබාදීම (ගරෝහල්, බන්ධනාගාර, ළමා හා වැඩිහිටි නිවාස, ගුවන්ගසකවා 

සමාගම)  

➢ උපගද්ධශන විෂය ක්ගෂකත්රය පිළිබඳ නයයාත්මක හා ෙැනුම ප්රවර්ධනය සඳහා ප්රකාශන නිකුත් 

කිරීම (සිංහල හා ගෙමළ මාධය) 

 

මූල හා තභෞතික ප්රගතිය 

භාණ්ඩාගාර ප්රතිපාෙන 

ප්රතිපාදන වර්ගය අනුමත වාර්ික 

අයවැය (රු.මි.) 

2021.01.01 සට 2022.09.30 

දක්වා මූල ප්රගතිය (රු.මි.) 

2022.10.01 සට 2022.12.31 

දක්වා අතේක්ිත මුළු වියදම (රු.මි.) 

ප්රාේධන 10.00 4.06 5.94 

  

2022.09.30 දක්වා ක්රියාත්මක කල සාංවර්ධන වාපෘතින්ි ප්රගතිය 

වාපෘති අාංක 01 ප්රජාව ආර්ිකමය වශතයන් සවිබලගැන්ීතම් දී මානසක වාකූලතාවන්ට තගාදුරු 

වූවන් සඳහා මතනෝවිදාක්මක උපතද්ධශන මැදිහත්කරණ වැඩසටහන් පැවැත්ීම 

දිසකික් හා ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් ගකාට්ඨාසවල ග්රාම නිලධාරී වසම් මට්ටමින් ක්රියාත්මක ගමම වැඩසටහන 

සඳහා රු. මි. 6.78ක් ගවන් කර ඇති අතර වැඩසටහන් 191ක් පවත්වා රු. මි. 1.98ක මුලය ප්රගතියක් 

අත්කර ගගන ඇත. 

 

වාපෘති අාංක 20  දිස්ික් සහ ප්රාතද්ධශීය මට්ටමින් තසෞභාගා නිෂ්පාදන ගම්මානවල ප්රතිලාභීන් 

සඳහා උපතද්ධශන සායන තලස මතනෝවිදාත්මක උපතද්ධශන මැදිහත්ීම් 

වැඩසටහන් පැවැත්ීම. 

ගසෞභාගයා නිෂකපාෙන ගම්මානවල නිෂකපාෙන කාර්යගේ නියැගලන්නන් හා අඩු අොයම්ලාභී ප්රජ්ාව ගමන්ම 

ඔවුන්ට ගසකවා සපයන රාජ්ය නිලධාරීන් ඉලක්ක කරගනිමින් දිසකික් හා ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් ගකාට්ඨාසවල 

ග්රාම නිලධාරී වසම් මට්ටමින් උපගද්ධශන සායන 133ක් පවත්වා ඇත. රු. මි. 0.15 ක ප්රතිපාෙන ගවන් කර 

ඇත. රු. මි. 0.11  මූලය ප්රගතියක් අත්කර ගගන ඇත. 

 

වාපෘති අාංක 30  ජාතික හා දිස්ික් මට්ටමින් උපතද්ධශන කටයුතු සම්බන්ීකරණය 

ප්රාගද්ධශීය මට්ටමින් ගසකවය කරනු ලබන උපගද්ධශන නිලධාරීන්ගේ සහභාගීත්වගයන් දිසකික් ගල්කම්ගේ 

ප්රධානත්වගයන් දිසකික් ගල්කම් කාර්යාල තුල මාසකව ක්රියාත්මක වන අතර කාර්තුමය වශගයන් 

අතිගර්ක ගල්කම් හා අධයක්ෂ (උපගද්ධශන)ගේ මුලිකත්වගයන් අමාතයාිංශ මට්ටමින් ගමම වැඩසටහන් 

ක්රියාත්මක ගේ. සාකච්ඡා  12ක් පවත්වා ඇති අතර රු. මි. 0.06ක ප්රතිපාෙන ගවන් කර ඇත. රු. මි. 0.02ක  

මූලය ප්රගතියක් අත්කර ගගන ඇත. 

 

වාපෘති අාංක 40  මාර්ගගත දත්ත ගබඩාවක් පවත්වා ගැනීමට ශ්රී ලාංකා තටලිතකාම් ආයතනයට 

තගීම 

ශ්රී ලිංකා ගටලිගකාම් ආයතනගේ මාර්ගගත ෙත්ත ගබඩාව පවත්වාගගන යාම ගවනුගවන් රු. මි. 0.94ක 

ප්රතිපාෙන ගවන් කර ඇති අතර රු. මි. 0.38ක මූලය ප්රගතියක් අත්කර ගගන ඇත. 

 

 



 

56 | පි ටු  
 

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 

 

වාපෘති අාංක 05 24 පැය ජාංගම දුරකථන උපතද්ධශන තස්වාව විිමත් ක්රමතේදයක් සිතව 

ප්රතිනිර්මාණය කිරීම 

මගනෝවිෙයාත්මක උපගද්ධශන ගසකවාව අවශය, නමුත් ඒ සඳහා සෘජුව ගයාමුීමට අකමැති ගහෝ ගනාහැකි 

ගසකවාලාභීන්ට දුරකථන පහසුකම් ඔසකගසක මගනෝවිෙයාත්මක උපගද්ධශන ගසකවාවක් සැපයිම ගවනුගවන් 

රු. මි. 0.08ක ප්රතිපාෙන ගවන් කර ඇති අතර රු. මි. 0.08ක මූලය ප්රගතියක් අත්කර ගගන ඇත. දුරකථන 

ඇමතුම් 2,032ක් ලැබී ඇත. 

 

වාපෘති අාංක 60  ජාතික උපතද්ධශන දිනය සැමරීම 

සෑම වසරකම ඔක්ගතෝබර් 10 දිගනන් ආරම්භ වන ගලෝක මානසක ගසෞඛය සතියට සමගාමීව ශ්රී ලිංකාව 

තුළ ඔක්ගතෝබර් 15 දිනට ගයදී ඇති ජ්ාතික උපගද්ධශන දිනය ගමම වර්ෂගේදී ඔක්ගතෝබර් 14 දින 

පවත්වනු ලබයි. එහිදී, උපද්ධශන වෘත්තිකයන්ගේ සහභාගීත්වගයන් ගරු අමාතයතුමාගේ ප්රධානත්වගයන් 

විද්ධවත් ගද්ධශනයක් හා කතිකාවතක් සහිත ජ්ාතික මට්ටමින් වැඩසටහනක් පැවැත්ීමට සැලසුම් කර ඇත. 

ගම් සඳහා රු. මි. 0.50ක් ගවන් කර ඇත. 

 

වාපෘති අාංක 07 නව තාක්ෂණික මෘදුකාාංග සපයා ගනිමින් මතනෝවිදාත්මක උපතද්ධශන තස්වාව 

සම්බන්ීකරණ කටයුතු කිරිම, ප්රවර්ධනය හා ප්රචාරණය 

උපගද්ධශන අිංශගේ නිලධාරීන් සඳහා තාක්ෂණික පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම, අන්තර්ජ්ාල සම්බන්ධතාව 

ලබා දීම, පරිගණක 2 ක් සහ වර්ණ මුරණ යන්ත්රයක් ලබා දීම සඳහා  රු. මි. 0.96ක ප්රතිපාෙන ගවන් කර 

ඇත. රු. මි. 1.03ක  මූලය ප්රගතියක් අත්කර ගගන ඇත. 

 

වාපෘති අාංක 08 සත්සරණ උපතද්ධශන මධස්ථාන ඉදිකිරීම/ ඉඩකඩ තවන් කර ගැනීම/ නඩත්තු 

කටයුතු හා කාර්යාල උපකරණ මිල දී ගැනීම 

මගනෝවිෙයා උපගද්ධශන නිලධාරීන්ගේ කාර්යාල 17ක් සඳහා කාර්යාල උපකරණ ලබා දීම. රු. මි. 0.53ක 

ප්රතිපාෙන ගවන් කර ඇත . රු. මි. 0.51ක  මූලය ප්රගතියක් අත්කර ගගන ඇත. 

 

2022.09.30 දක්වා ක්රියාත්මක කල තවනත් සාංවර්ධන වාපෘතින්ි ප්රගතිය 

➢ ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් කාර්යාල හා දිසකික් ගල්කම් කාර්යාල මට්ටමින් ප්රජ්ාව ෙැනුවත් කිරීගම් 

වැඩසටහන් 2011 ක් ප්රතිලාභීන් 80,992  ක් උගෙසා පැවැත්ීම. (නායකත්ව, අධයාපන, ූර්ව 

විවාහ, ආතති කලමනාකරණය, ආකල්ප සිංවර්ධනය ආදී වැඩසටහන්) 

ඉහත සඳහන් වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම මඟින් පහත සඳහන් තිරසර සාංවර්ධන අරමුණු ළගාකර 

ගැනීමට අතේක්ෂා කරන ලදී. 

➢ තිරසර සිංවර්ධන අරමුණ 01 - සයලු තැන්හි පවතින සෑම ආකාරයකම දුගී බව අවසන් කිරීම 

➢ තිරසර සිංවර්ධන අරමුණ 03 - නිගරෝගී ජීවිත සහතික කර සෑම වයසකම සටින සයල්ලන්ගේම 

සුබසාධනය ප්රවර්ධනය කිරීම 
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ක්රියාත්මක කිරීතම් දී මුහුණ පෑ අභිතයෝග  

➢ වසර මුල අගේක්ෂා කල පරිදි භාණ්ඩාගාර ප්රතිපාෙන හා අක්මුෙල් නිස කලට ගේලාවට 

ගනාලැබීම නිසා සැලසුම් කළ කාල පරිච්ගේෙයට වයාපෘති හා වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීමට 

ගනාහැකි ීම. 

 

තයෝජනා හා ඉදිරි වර්ෂතේදී ක්රියාත්මක කිරීමට අතේක්ිත නව වාපෘති 

➢ ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් ගකාට්ඨාශ මට්ටමින් ප්රජ්ාව ආර්ිකව සවිබල ගැන්විම සඳහා උපගද්ධශන 

වැඩසටහන් පැවැත්විම. (25 -30  ගෙගනකුගගන් සමන්විත කුඩා කණ්ඩායම් ) 

➢ සකී පුරුෂ සමාජ්භාවය හා සමානාත්මතාවය පිළිබඳ මගනෝවිෙයාත්මක උපගද්ධශනය  (ගයෞවන 

සමාජ්  තරුණ පිරිස) 

➢ කාන්තාවන් සවිබල ගැන්විම සඳහා උපගද්ධශන මැදිහත්කරණය (එක් ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් 

ගකාට්ඨාශයකින් අඩු ආොයම්ලාභි පවුල් 25ක්) 

➢ ගැහැණු ෙරුවන් සවිබල ගැන්ීම සඳහා උපගද්ධශනය (වයස අවුරුදු 16 ට අඩු) 
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6.3.10 විතද්ධශ අරමුදල් මඟින් ක්රියාත්මක වාපෘති 

විගද්ධශ අරමුෙල් මඟින් ක්රියාත්මක ගමම වයාපෘති සම්බන්ීකරණය හා අීක්ෂණය සැලසුම් හා 

ගමගහයුම් අිංශය මඟින් සදුකරයි. 

වාපෘති අාංක 01 තලෝක බැාංකු වාපෘතිවල අනිශ්චිත හදිස ප්රතිචාර සාංරචක (Contingent 

Emergency Response Components – CERC) යටතත් මුදල් හුවමාරුව 

පවතින ආර්ික අර්ුෙය ගහකතුගවන් බලපෑමට ලක් වූ අවොනම් සහිත කණ්ඩායම්වලට සහන සැලසීම 

සඳහා ගලෝක බැිංකු මූලය පහසුකම් යටගත් ඇති ආගයෝජ්න වයාපෘතිවල අනිශකචිත හදිස ප්රතිචාර සිංරචක 

(Contingent Emergency Response Components – CERC) යටගත්  2022 මැයි මස සට ජූලි මස ෙක්වා 

මුෙල් හුවමාරු ක්රියාත්මක කරන ලදී. ගමම වයාපෘතිය යටගත්, නිතය දීමනා ලබන සමෘද්ධි ප්රතිලාභීන්, 

ආබාධ සහිත පුද්ධගලයන්, නිෙන්ගත වකුගඩු ගරෝගීන් සහ ගජ්යෂකඨ පුරවැසයන් සඳහා අමතර දීමනාවක්ෙ 

සහිතව මාස තුනක කාලය සඳහා මාසක දීමනා ලබාගෙන ලදී. තවෙ ගපාගරාත්තු ගල්ඛනගතව සටි 

පුද්ධගලයන් සඳහා ෙ රුපියල් 5,000 ක මාසක දීමනාවක් ලබා ගෙනු ලැගබ්.  

ගමම වයාපෘතිය යටගත් 2022 මැයි මස සට ජූලි මස ෙක්වා මාස තුනක කාලය සඳහා ඉහත දීමනා ලබාදීම 

ගවනුගවන් රුපියල් බිලියන 56.3 ක මුෙලක් අනුමත කර ඇත. 

ගමම වයාපෘතියට අොල ගගීම් සමෘද්ධි සිංවර්ධන ගෙපාර්තගම්න්තුව මඟින් සදු කරනු ලබයි. (ගමම 

වයාපෘතියට අොල ගගීම් පිළිබඳ විසකතරාත්මක ගතාරතුරු පිටු අිංක. 14 - 16  ඇතුලත් ගේ.) 

 

වාපෘති අාංක 02 ආහාර සුරක්ෂිතතාව සහ ජීවතනෝපාය ප්රතිසාධන හදිස ආධාර වාපෘතිය 

ආසයානු සිංවර්ධන බැිංකුගේ මූලයාධාර යටගත් 2022 සැේතැම්බර් සට මාස තුනක කාලසීමාවක් සඳහා 

ගමම වයාපෘතිය ක්රියාත්මක ගවමින් පවතියි. CERC වයාපෘතිය යටගත් ක්රියාත්මක කරන ලෙ මුෙල් 

හුවමාරු කාණ්ඩ සහ මාසක දීමනා, වයාපෘති කාලසීමාව තුළ, ගමම වයාපෘතිගේ ණය සිංරචකය යටගත් 

එගලසම පවත්වාගගන යාම අමාතයාිංශගේ සමාජ් සවිබලගැන්ීම් අිංශය මඟින් සදු කරනු ලබයි.  

වයාපෘතිගේ ආධාර සිංරචකය යටගත් ජීවගනෝපාය සිංවර්ධන වැඩසටහන, වැඩිහිටි නිවාස අළුත්වැඩියා 

කිරීම/ ඉදිකිරීම සහ ආබාධ සහිත පුද්ධගලයන් සඳහා වාසසකථාන සැපයීම සඳහා මූලයාධාර ලබාගැනීමට 

ඉදිරිපත් කළ යුතු වයාපෘති ගයෝජ්නා අමාතයාිංශගේ සමාජ් සවිබලගැන්ීම් අිංශය මඟින් සකසක කරමින් 

පවතියි. 

 

ඉහත සඳහන් වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම මඟින් පහත සඳහන් තිරසර සාංවර්ධන අරමුණු ළගාකර 

ගැනීමට අතේක්ෂා කරන ලදී. 

➢ තිරසර සිංවර්ධන අරමුණ 01 - සයලු තැන්හි පවතින සෑම ආකාරයකම දුගී බව අවසන් කිරීම 

➢ තිරසර සිංවර්ධන අරමුණ 03 - නිගරෝගී ජීවිත සහතික කර සෑම වයසකම සටින සයල්ලන්ගේම 

සුබසාධනය ප්රවර්ධනය කිරීම 
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6.4 පාලන හා තමතහයුම් අාංශ 

6.4.1 පාලන අාංශය 

සමාජ් සවිලබගැන්ීම් අිංශය හා අනුබද්ධිත ආයතනවල මානව සම්පත් හා ගභෞතික සම්පත්  

කළමනාකරණය සඳහා ආයතන ගරගුලාස, චක්රගල්ඛ වලට අනුකූලව හා අවසකථානුකූලව කටයුතු 

කිරිම සඳහා පාලන අිංශය ක්රියාත්මක ගේ.පාලන අිංශය මඟින් පහත සඳහන් කාර්යයන් සදුකරමින් 

සිංවර්ධන වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කරන ආයතන හා අිංශ වලට කාර්යක්ෂම ගසකවාවක් ලබාගෙයි. 

➢ සමාජ් සවිබලගැන්ීම් අිංශගේ හා අිංශයට අයත් සයළුම ආයතනවල කාර්ය මණ්ඩලයට 

අොල ආයතනික හා පරිපාලන කටයුතු  ගමගහයීම. 

➢ ගද්ධශීය හා විගද්ධශීය පුහුණුීම් ලබාදීම තුළින් මානව සම්පත් හැකියා සිංවර්ධනය කිරීම. 

➢ සමාජ් සවිබලගැන්ීම් විෂය පථයට අොලව අමාතය මණ්ඩල සිංගද්ධශ, පනත්, ගකටුම්පත් 

ආදිය නිස පරිදි ඉදිරිපත් කිරිම මඟින් ප්රතිපත්ති සම්පාෙනයට ොයක ීම. 

➢ යාමට අවශය මානව සම්පත් හා යටිතල පහසුකම් ලබා දීමට කටයුතු කිරීම. 

➢ මානව සම්පත් සිංවර්ධන වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම 

 

ගමම අිංශය මඟින් ක්රියාත්මක කරනු ලබන මානව සම්පත් සිංවර්ධන වැඩසටහන් ගවනුගවන් 2022 

වර්ෂය තුල රු.මි. 1.2ක් ගවන් කර ඇති අතර 2022.09.30 වන විට රු.මි. 0.37ක මුලය ප්රගතියක් 

අත්කරගගන ඇත. ඒ අනුව, පහත ෙැක්ගවන පුහුණු වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කර ඇත. 

➢ රාජ්ය ප්රසම්පාෙන ක්රියාවලිය හා මාර්ගගෝපගද්ධශ පිළිබෙ එක් දින පුහුණු වැඩසටහන - 

නිලධාරීන් 62ක් සහභාගී ී ඇත. 

➢ ලිපිගගානුකරණය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන 

➢ ආධයාත්මික ුද්ධිය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන  

➢ කාර්යාල ක්රම පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන  

➢ ආකල්ප සිංවර්ධනය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන  

 

ඒ අනුව, 2020.09.30 දින වන විට නිලධාරීන්ගේ විෂායානුබද්ධධ කුසලතා හා ෙැනුම වර්ධනය සඳහා 

වැඩසටහන් 5ක් යටගත් නිලධාරීන් 351 ගෙගනක් පුහුණු කර ඇත. එගසකම තනි පුද්ධගල පුහුණු 

වැඩසටහන් යටගත් පශකචාත් උපාි හැෙෑරීම සඳහා නිලධාරීන් ගෙගෙගනක් ගයාමු කර ඇත.. වරලත් 

ගණකාිකාරී ආයතනගේ සාමාජිකත්වය අලුත් කිරීමට ඒක් නිලධාරිගයකු සඳහා ප්රතිපාෙන ලබා දී 

ඇත. 
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6.4.2 ගිණුම් අාංශය 

ගමගහයුම් හා සිංවර්ධන වැඩසටහන් සෙහා වාර්ික ප්රතිපාෙන සපයා ගැනීම, කළමනාකරණය කිරීම 

හා ගගීම් සදුකිරීම සමගම, රාජ්ය ගිණුම් පවත්වා ගනිමින් විනිවිෙභාවයකින් යුතුව, මුෙල් ගරගුලාස 

මගින් ප්රධාන ගණන්දීගම් නිලධාරියා ගවත පැවරී ඇති බලතල, මූලය විනයකින් යුතුව පවත්වා ගගන 

යාම පැවරී ඇති අිංශය ගිණුම් අිංශය ගේ.  

සමාජ් සවිබලගැන්ීම් අිංශගේ ගිණුම් කටයුතු සහ සමසකත ප්රසම්පාෙන ක්රියාවලිය සදුකිරීමට අමතරව 

ගෙපාර්තගම්න්තු, වයවසකථාපිත ආයතන හා මණ්ඩල වල ගිණුම් සුපරික්ෂණය සදුකරනු ලැගබ්.  

 

6.4.3 අභන්තර විගණන අාංශය 

අභයන්තර විගණන අිංශය අමාතයාිංශ ගල්කම් ගවත සෘජුවම වගකීමට බැඳී සටින ප්රධාන අභයන්තර 

විගණකවරගයකු යටගත් ක්රියාත්මක වන අතර අමාතයාිංශය විසන් සදු කරනු ලබන ගසකවාවන් හා 

වැඩසටහන් ගුණාත්මකව හා කාර්යක්ෂමව පවත්වා ගගන යාමට අවශය මූලය විගණනය , කාර්ය 

සාධන  විගණනය,  කළමනාකරණ විගණනය, පාරිසරික විගණනය, පද්ධධති පාලන විගණනය හා 

අවධානම් සහිත ක්ගෂකත්ර පාෙක කරගත්  විගණනය සදු කිරීම තුළින් අගේක්ිත සිංවර්ධන ඉලක්ක 

ලඟාකරගැනීමට මඟගපන්ීම් සදු කිරීම කරනු ලබයි. 

 

 

6.4.4 සැලසුම් හා තමතහයුම් අාංශය 

සමාජ් සවිබලගැන්ීම් අිංශය යටගත් පවතින ගෙපාර්තගම්න්තු සහ වයවසකථාපිත ආයතනයන්හි 

විෂයයන්ට අොළ ප්රතිපත්ති, වැඩසටහන් සහ වයාපෘති සම්පාෙනය සඳහා අවශය පහසුකම් සැලසීම, 

ක්රියාත්මක වැඩසටහන් ගමගහයීම සහ ප්රගති පාලනය සහ අගනකුත් ගර්ඛිය අමාතයාිංශ, 

ගෙපාර්තගම්න්තු සහ ආයතන මඟින් ක්රියාත්මක කරනු ලබන වැඩසටහන් සම්බන්ීකරණ කිරීම 

සැලසුම් හා ගමගහයුම් විෂය යටගත් සදුගේ. 

 

6.4.5 සාංවර්ධන අාංශ 

සමාජ් සවිබලගැන්ීම් අිංශය හා අනුබද්ධධ ආයතනයන සම්බන්ීකරණය, ගමගහයීම, අීක්ෂණය 

හා පාලනයට අොල කටයුතු සඳහා සිංවර්ධන අිංශ 3 ක්  ක්රියාත්මක ගේ. 

 

වාපාර තස්වා මධස්ථාන පිිටුීම 

සිංවර්ධන II වන අිංශය මඟින් ක්ුර, කුඩා හා මධය පරිමාණ වයවසායන්වලට අවශය ගසකවාවන් 

එකම තැනකින් ලබා දීම සඳහා වයාපාර ගසකවා මධයසකථාන (One Stop Shops) පිහිටුීම 

සම්බන්ීකරණය සදුකරනු ලබයි.  
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රගට් ෙළ ගද්ධශිය නිෂකපාදිතයට සැලකියයුතු ොයකත්වයක් සපයන ක්ුර මූලය, කුඩා හා මධය පරිමාණ 

වයවසායකයින් සෙහා ජ්ාතික ආර්ිකගේ ප්රධාන තැනක් හිමිගේ. ක්ුර මූලය, කුඩා හා මධය පරිමාණ 

වයවසායකයින් මිලියන 1.2 ක් පමණ රටතුළ සකථාපිත ී ඇති අතර එමගින් මිලියන 3 කට වඩා 

ජ්නතාවකට ජීවගනෝපාය සලසයි. ගමම ක්ගෂකත්රගේ ජ්නිත ී ඇති රැකියා ප්රමාණය රගට් සමසකථ 

රැකියා ප්රමාණගයන් 45% ක් පමණ ගේ. වයාපාර ලියාපදිිංචි කිරීගම් දී පවත්නා අණ පනත්. විවිධ 

ආයතන මගින් ලබා ගත යුතු අනුමැතීන් හා බලපත්ර මූලය පහසුකම් සැලසීම වයාපාර යටිතල 

පහසුකම් සම්බන්ීකරණය ආදී නීතිමය කටයුතු ගහකතුගවන් හා ප්රමාෙ ීම් ගහකතුගවන් 

වයවසායකයින් තම වයාපාර ලියා පදිිංචි කිරීමට ගයාමු ීම ඉතා අඩු මට්ටමක පවතින බව 

නිරීක්ෂණය ගේ. ගමම වයවසායකයින්ට අවශය වයාපාර ලියාපදිිංචිය ඇතුළු පහත ගසකවා ලබා දීම 

සම්බන්ීකරණය සදුකිරීමට දිසකික් මට්ටමින් දිසකික් 25ම වයාපාර ගසකවා මධයසකථාන ඇති කිරීමට 

අමාතය මණ්ඩලගේ අනුමැතිය ලබා දී ඇත.  

1. නීතිමය ගසකවා, පහසුකම් හා උපගද්ධශනය 

2. ධාරිතා හා හැකියා සිංවර්ධනය 

3. තාක්ෂණය හා නව නිපැයුම් සෙහා සහාය 

4. වයවසායක හා කළමනාකරණ ෙැනුම ලබා දීම 

5. මූලය පහසුකම් සෙහා ගයාමු කිරීම 

6. ගවළෙපළ අවසකථා හදුන්වා දීම 

 

ඒ අනුව යුගරෝපා සිංවර්ධන ආධාර යටගත් ගමාණරාගල, බදුල්ල, මාතගල් සහ නුවරඑළිය දිසකික්ක 

වලෙ ගනෙර්ලන්ත ආධාර යටගත් කිලිගනාච්චි දිසකික්කගේ ෙ එක්සත් ජ්ාතීන්ගේ සිංවිධානගේ ආධාර 

යටගත් අනුරාධපුර දිසකික්කගේ ෙ සකථාපිත කර ඇත. වයාපාර ගසකවා මධයසකථාන සෙහා සිංවර්ධන 

නිලධාරීන් 03 බැගින් නිලධාරීන් 75 ක කාර්යමණ්ඩලයක් සෙහා කළමනාකරන ගෙපාර්තගම්න්තුගේ 

අනුමැතිය ලබා ගැනීම සෙහා අවශය කටයුතු කරමින් පවතී. ඒ අනුව ෙැනට සකථාපිත කර ඇති 

ගමාණරාගල, බදුල්ල, මාතගල්, නුවරඑළිය, කිලිගනාච්චිය හා අනුරාධපුරය දිසකික්ක සෙහා 

සිංවර්ධන නිලධාරීන් 18 ගෙගනක් අනුයුක්ත කර ඇති අතර එම මධයසකථාන සෙහා අවශය උපකරණ 

ෙ ලබා දී ඇත. 

 

 

 

 

 



 

62 | පි ටු  
 

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 

 

07. කාන්තා හා ළමා කටයුතු අාංශය 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 



 

63 | පි ටු  
 

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 | පි ටු  
 

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 

 

7.1 හැඳින්ීම  

 

“ශ්රී ලාිංකීය අනනයත්වගයන් හා ඵලොයී පුරවැසයන්ගගන් යුතු, පවුගල් සතුට හා සමාජ් 

සමානාත්මතාවය තහවුරු වූ තිරසර සිංවර්ිත ගසෞභාගයමත් ගද්ධශයක්” යන ෙැක්ගමන් යුතුව 

අමාතයාිංශගේ කාන්තා හා ළමා අිංශය ක්රියාත්මක ගේ. 

ඒ අනුව ප්රධාන ගමගහවර වන්ගන් කාන්තාවන්ගේ හා ළමුන්ගේ සිංවර්ධනය හා යහපත උගෙසා 

අවශය නීතිරීති හා ප්රතිපත්ති, සැලසුම් හා වැඩසටහන් සම්පාෙනය, ක්රියාත්මක කිරීම, 

සම්බන්ීකරණය, නියාමනය හා ඇගයීමයි. අලුතින් නීතිරීති හා ප්රතිපත්ති හඳුන්වාදීම හා ඒවා 

සිංගශෝධනය කිරීම, ආයතනික යාන්ත්රණය ශක්තිමත් කිරීම, පුහුණු ධාරිතා ඇතුළු මානව සම්පත් 

සිංවර්ධනය, යටිතල පහසුකම් සිංවර්ධනය ෙත්ත හා ගතාරතුරු පවත්වාගගන යාම, කළමනාකරණ 

ගතාරතුරු පද්ධධති නඩත්තුව හා ජ්ාලගතකිරීම, පර්ගේෂණ, නියාමන හා වයාපෘති වැඩසටහන් 

ඇගයීමට ලක්කිරීම ප්රමුඛ කාර්යයන් ගේ. 

ඒ අනුව, ජ්ාතයන්තර සම්මුතීන් හා ජ්ාතික ප්රමුඛතාවයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් අමාතයාිංශය කාන්තා 

හා ළමා ක්ගෂකත්ර ඔසකගසක ගමම කාර්යභාරය ඉටු කරයි. ඒ අතර, කාන්තාවන්ට එගරහි සයළු ආකාරගේ 

ගවනසකගකාට සැලකීගම් සම්මුතිය (CEDAW), කාන්තා ප්රඥේතිය, තිරසර සිංවර්ධන ෙර්ශක හා 

පාෙක ප්රතිපත්තීන්, ළමා අයිතිවාසකම් ආරක්ෂා කිරීගම් ප්රඥේතිය හා කාන්තා ළමා ක්ගෂකත්රගේ 

ප්රගමනයන්ට ොයක වන සයලු ප්රතිපත්තීන් හා සැලසුම් ෙ මීට අොළ ගේ. 

ඒ සඳහා ජ්ාතික ළමා ආරක්ෂක අිකාරිය, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ගසකවා ගෙපාර්තගම්න්තුව, මුල් 

ළමාවිය සිංවර්ධනය පිළිබඳ ජ්ාතික ගල්කම් කාර්යාලය, මුල් ළමාවිය සිංවර්ධනය පිළිබඳ ගලෝක 

බැිංකු වයාපෘතිය, ශ්රී ලිංකා කාන්තා කාර්යාිංශය හා ජ්ාතික කාන්තා කමිටුව යන 

ආයතන/ගෙපාර්තගම්න්තු හරහා විවිධ කාර්යභාරයන් රැසක් ඉටු කරයි. 2022 ප්රතිගශෝිත අයවැය 

ඇසකතගම්න්තු අනුව ප්රධාන සිංවර්ධන හා සුභසාධන වැඩසටහන් ගවනුගවන් රු.මි. 5858.630 

ප්රතිපාෙන අමාතයාිංශය ගවත ගවන් කර තිබූ අතර, 2022 සැේතැම්බර් 30 දින වන විට සමසකත මූලය 

ප්රගතිය රු.මි. 4510.051ක් ගේ. 

එගමන්ම, ප්රාේධන වියෙම වශගයන් රු.මි 1,208.630 ක් ගවන්කර තිබූ අතර, එහි ප්රගතිය රු.මි. 

1,032.411ක් ගේ. රගට් පැවති ගකාවිඩ් වසිංගත තත්ත්වය හා ශ්රී ලිංකාවෙ මුහුණ දී සටින ආර්ීක 

අර්ුෙකාරී තත්ත්වයන් හමුගේ ළමුන් හා කාන්තාවන් මුහුණ ගෙන ගැටලුවල සිංකීර්ණතා මතුවුව ෙ, 

ඒවා මඟ හැරීම සඳහා ජ්ාතයන්තර ආයතනවල ෙ මූලය හා තාක්ෂණික ොයකත්වගයන් විගශකෂ 

වැඩසටහන ක්රියාවට නැිංීම අරඹා ඇත. 

2023 වර්ෂය සඳහා නව ප්රගේශයන් ඔසකගසක සෘජුව, ගකටි හා දීර්ඝ කාලීනව ළමුන්ට හා කාන්තාවන්ට 

ප්රතිලාභ අත්වන කාර්යභාරයක් ඉටුකිරීමට කාන්තා හා ළමා කටයුතු අිංශය කටයුතු ගයාො ඇත. 
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7.2  ආයතන අනුව සාංවර්ධන වැඩසටහන් හා ප්රගතිය  

 

7.2.1 සාංවර්ධන අාංශය 
 

1. ප්රධාන කාර්යභාරය 

කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාතයාිංශගේ ප්රතිපත්ති සම්පාෙනය හා ජ්ාතික මට්ටගම් සිංවර්ධන 

වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීගම් මූලික වගකීම ෙරණ සිංවර්ධන අිංශගේ ප්රධාන කාර්යභාරය වන්ගන් 

අමාතයාිංශය යටගත් වන ආයතන මඟින් ක්රියාත්මක කරන වැඩසටහන් සම්බන්ීකරණය කිරීම, 

එක්සත් ජ්ාතීන්ගේ අනුබද්ධධ ආයතන හා විගද්ධශීය ගමන්ම ගද්ධශීය ආයතන සම්බන්ීකරණය කිරීම, 

ජ්ාතික මට්ටගම් වැඩසටහන් සම්බන්ීකරණය කිරීම හා ඇගයීම්  සදුකිරීම ගේ. 

2. ප්රධාන සාංවර්ධන වැඩසටහන්  

2.1 දිස්ික් සහ ළමා සාංවර්ධන කමිටු රැස්ීම් පැවැත්ීම 

දිසකික් සහ ළමා සිංවර්ධන කමිටු රැසකීම් පැවැත්ීම සඳහා වර්ෂයකට, දිසකික් 25 සඳහා රු.මි. 

0.930ක ප්රතිපාෙන නිෙහසක කරනු ලබන අතර ගමම වර්ෂගේදී පළමු කාර්තු 3 සඳහා රු. මි. 0.699ක 

ප්රතිපාෙන ලබා දී ඇත. එම කමිටු වාර්තා ගගන්වා ගැනීම, ඒවාගේ ජ්ාතික මට්ටමින් සදු කළ යුතු 

මැදිහත්ීම් ගේ නම් ඒ සම්බන්ධගයන් අවශය පියවර ගැනීම හා පසුවිපරම් කටයුතු ෙ සදු ගකගර්. 

 

2.2 එක්සත් ජාීන්තග් ජනගහන අරමුදල (UNFPA) යටතත් වූ  ස්ී පුරුෂ සමාජභාවය හා 

කාන්තා අයිතිවාසකම් සඳහා  වූ වාපෘතිය (Gender and Women’s Rights ) 

සකී පුරුෂ සමාජ්භාීය සමානාත්මතාවය තහවුරු කර කාන්තාවන් හා ගැහැනු ෙරුවන්ට එගරහිව 

සදුවන හිිංසනයන් වළක්වාලීමටත් ඔවුන්ගේ අයිතිවාසකම් ආරක්ෂා කර ගෙමින් සිංවර්ධනගේ 

සමාන ප්රතිලාභ ලබා ගැනීමට අවසකථාව සැලසීගම්ත් අරමුණින් ගමම වයාපෘතිය ක්රියාත්මක ගේ.  

2022 වසගර් වැඩසටහන් සඳහා රු.මි.6.900ක ප්රතිපාෙන ගමම UNFPA අරමුෙල මඟින් අමාතයාිංශය 

ගවත ලබා දී ඇත. රගටහි පැවති අර්ුෙකාරී තත්ත්වය මත ප්රාගද්ධශීය හා දිසකික් මට්ටගමන් සැලසුම්  

කළ  වැඩසටහන් ගබාගහාමයක් මාර්ගගත ක්රමගේෙය යටගත්  ක්රියාත්මක ගකරිණි.  

එක්සත් ජ්ාතීන්ගේ ජ්නගහන අරමුෙගල් තාක්ෂණික ොයකත්වගයන් හා අමාතයාිංශගේ 

සම්බන්ීකරණය යටගත් සකී පුරුෂ සමාජ්භාවය මත පෙනම් වූ හිිංසනයට පත් වින්දිතයන් සඳහා 

අවශය ගසකවාවන් ගවත ගයාමු කිරීගම් යාන්ත්රණය පිළිබඳ මාර්ගගෝපගද්ධශ ඇතුළත් අත්ගපාත 

(Referral Guideline) භාෂා 3න්ම සකසක කර එය දිසකික්ක 24 හා (වේනියාව හැර) ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් 

කාර්යාල 327 ගවත ගබො හරිමින් එහි ඇතුලත් කරුණු සම්බන්ධගයන් ෙැනුවත් කිරීමට මාර්ගගත 

වැඩසටහන් 3ක් ගම්පහ, අනුරාධපුර හා කළුතර  දිසකි ක්කයන් හි හා නිලධාරීන් කැඳවා කෑගල්ල, 

මහනුවර යන දිසකික්ක ගෙගකහි ෙ පවත්වන ලදී. 
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මාර්ගගත ක්රමය උපගයෝගී කරගනිමින් ක්ගෂකත්ර මට්ටගම් නිලධාරීන් සඳහා මාර්ගගත ගමවලම් 

භාවිතය (Zoom, Google Meet, Webex, Microsoft Teams) පිළිබඳ පුළුල් ෙැනුමක් ලබා දීම සඳහා 

මාර්ගගත විඩීගයෝ නිබන්ධන මාලාවක් සිංහල හා ගෙමළ මාධයගයන් අධයයන අත්ගපාතක් ගලස 

සකසා දිසකික්ක 24 හා ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් කාර්යාල 327ගවත තැපැල් මඟින් ගබොහැරීමට කටයුතු 

කරන ලදී. 

අඩු වයසක ගැබ් ගැනීම් වැළැක්ීම පිණිස ප්රාගද්ධශීය හා දිසකික් මට්ටමින් සකසක කර ඉදිරිපත් කරනු 

ලබන වයාපෘති ගයෝජ්නා ඇගයීම් ගකාට, එම වයාපෘති ගයෝජ්නා ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශය 

රු.මි. 0.200 ක ප්රතිපාෙන යැීමට කටයුතු කර ඇති අතර ඒවාගේ පසුවිපරම් කටයුතු ෙ සදු කරනු 

ලැගබ්. 

සකී පුරුෂ සමාජ්භාවය මත පෙනම් වූ හිිංසනයට පත් වින්දිතයන් සඳහා ගසකවා සැපයීගම් දී අවශය වන 

හදිස කළමනාකරණ පිරිවැය ෙැරීම ගවනුගවන් එක් ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් කාර්යාලයකට රු.5000 

බැගින් රු.මි. 1.800 ක ප්රතිපාෙන දිසකික්ක 25 හා ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් කාර්යාල 334 ගවත ලබා දීමට 

කටයුතු කරන ලදී.  

 

2.3 ළමුන් සඳහා වූ සමාජ ආරක්ෂණ වාපෘතිය 

ගමම වයාපෘතිය සඳහා 2022 වර්ෂගේ දී අප අමාතයාිංශය ගවත රු. මි. 12.220ක සමසකත 

ප්රතිපාෙනයක් ලැබිණි. සිංවර්ධන අිංශය, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ගසකවා ගෙපාර්තගම්න්තුව, මුල් 

ළමාවිය සිංවර්ධනය පිළිබඳ ජ්ාතික ගල්කම් කාර්යාලය සහ ජ්ාතික ළමා ආරක්ෂක අිකාරිය අතර 

එම ප්රතිපාෙන ගවන්ගකාට ගගන වැඩසටහන් සදුකරනු ලබයි. 

 

2.3.1 සාංවර්ධන අාංශය මගින් ක්රියාත්මක තකතරන වැඩසටහන් ( රු.මි. 2.185 ) 

•  නව ගයෞවන ගැහැනු ෙරුවන් අඩු වයසක ගැබ් ගැනීම්වලින් වැළැක්ීම උගෙසා උතුරු හා 

නැගගනහිර පළාත්වල  ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් ගකාට්ඨාස 79 ක කාන්තා හා ළමා සිංවර්ධන 

ඒකකවල ක්ගෂකත්ර නිලධාරීන්ගේ ධාරිතා සිංවර්ධනය සඳහා මාර්ගගත පුහුණු වැඩසටහන් 

පවත්වන ලදී. 

•  ගමම පුහුණු වැඩසටහන "අඩු වයස් ගැබ් ගැනීම් වැළැක්ීම සම්බන්ධතයන් දිස්ික් හා 

ප්රාතද්ධශීය මට්ටතම් කාන්තා හා ළමා සාංවර්ධන ඒකකවල කාර්ය මණ්ඩලවල ධාරිතා වර්ධන 

පුහුණු තමාඩියුලය” පාෙක කර ගනිමින් සදු කල අතර එම පුහුණු ගමාඩියුලය එම පළාත්වල 

සයලුම ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් කාර්යාල ගවත ගබො ගෙන ලදී. 

•  තවෙ, ගම් වන විට එම පළාත්වල සයළුම දිසකික්කවල අඩු වයසක ගැබ් ගැනීම වැළැක්ීම 

සඳහා ක්රියාකාරී සැලැසකමක් සකසක කිරීමට උපගෙසක ලබා දී ඇති අතර  කෑගල්ල, බදුල්ල, 

ගමාණරාගල, නුවරඑළිය, කුරුණෑගල, කළුතර, මාතගල්, රත්නපුර සහ යාපනය යන 

දිසකික්කයන් සඳහා ප්රතිපාෙන ලබා දී පාසල් ළමුන් සඳහා  වැඩසටහන් සදු කර ඇත. 



 

67 | පි ටු  
 

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 

 

•  ප්රජ්ා මූලික ගසෞඛය ප්රවර්ධන සිංකල්පය  මත ඒකාබද්ධධ ආෙර්ශ ගම්මාන වැඩසටහන සඳහා 

දිසකික්ක 25 ක ගතෝරාගත් ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් ගකාට්ඨාස 25 ක  කාන්තා හා ළමා සිංවර්ධන 

ඒකකවල ක්ගෂකත්ර නිලධාරීන් සහ  අමාතයාිංශ සම්පත්ොයක සිංචිතගේ  නිලධාරීන් සඳහා 

රජ්රට විශකව විෙයාලගේ ගසෞඛය ප්රවර්ධන ගෙපාර්තගම්න්තුව මගින් ගන්වාසක පුහුණුීම් 

ගෙකක් පවත්වන ලදී. තවත් වැඩසටහන් 5ක් මාර්ගගත ක්රමය ඔසකගසක පවත්වා ඇත. 

 

ෙැනට එම නිලධාරීන් විසන් ගතෝරා ගත් ග්රාම නිලධාරී ගකාට්ඨාස 25ක ප්රජ්ා සිංවර්ධන කටයුතු 

පහත මුලධර්ම 6 ඔසකගසක ප්රගයෝගිකව සදු කරමින් සටී. 

i. ප්රජ්ාගේ විවිධ කණ්ඩායම් සමග සම්බන්ධ ීම. 

ii. ක්රියාවලියක් ගලස ආරම්භ කිරීම සහ පවත්වා ගගන යාම.  

iii. එම ප්රජ්ා සිංවර්ධන කටයුතුවල අයිතිය ප්රජ්ාව සතු ීම. 

iv. යටිතල සාධක හඳුනා ගැනීම. ( ප්රජ්ාවට ඇති ගැටළු/ සතුට/ සුවතාවය  සඳහා ) 

v. ගමම යටිතල සාධක ආමන්ත්රණය කිරීම සඳහා අොල ක්රියාකාරකම් කිරීම.  

vi. අොල හා සිංගේදී ෙර්ශක භාවිතගයන් ගවනසකකම් මැනීම.   

 

තවෙ සිංවර්ධන අිංශය විසන් ගමම ක්ගෂකත්ර  සඳහා ගමගහයුම් යාන්ත්රණයක් ක්රියාත්මක කරන අතර 

මාසකව එම ක්ගෂකත්රවල ප්රගතීන් අමාතයාිංශය මඟින් ෙ අීක්ෂණය කරනු ලබයි. 

•  අි අවොනම් ෙරුවන් සතියම්ගතකරණය (MVC Mapping) 

අප අමාතයාිංශය  විසන් ගම් සඳහා   මාර්ගගෝපගද්ධශයක් සකසකකර ඇති අතර අි අවොනම් සහිත 

ෙරුවන් හඳුනා ගැනීම හා එම අවොනම් සහිත සාධක මැඩලීම මඟින් එම ෙරුවන්ගේ අයිතිවාසකම් 

ආරක්ෂා කිරීම සඳහා විිමත් හා  ක්රමානුකූල ප්රගේශයක් රාජ්ය ආයතන මඟින් අනුගමනය කරීම 

ගමහි ප්රධාන අරමුණයි.  

කෑගල්ල, පුත්තලම, රත්නපුර, කුරුණෑගල, මහනුවර, කළුතර, ගකාළඹ, යාපනය සහ මඩකලපුව 

යන දිසකික්කවල ගතෝරාගත් ග්රාම නිලධාරී ගකාට්ඨාසවල නියමු වයාපෘතීන් සදු කල අතර එම  

දිසකික්කවල අොල ක්ගෂකත්ර නිලධාරීන් ගම් සඳහා පුහුණු කර ඇත. 

    

2.3.2 පරිවාස හා ළමාරක්ෂක තස්වා තදපාර්තතම්න්තුව - (රු. මි. 2.015) 

•  අවොනම් සහගත තත්ත්වගේ පසුවන ෙරුවන් සටින පවුල් සඳහා ආරක්ෂණ සැලසුම් තුලින් 

මූලය හා මූලය ගනාවන සහායයන් සැලසීමට අොලව සත්කාර (ආරක්ෂණ) සැලසුම් 14ක් 

ෙැනට නිම කර ඇත. 

•  නිවුන් ෙරු ආධාර වැඩසටහන යටගත් පවුල් 34 ක් සඳහා ෙැනට ආධාර ලබා දී ඇත. 

•  ආර්ික අපහසුතා ඇති ළමුන් සඳහා පාසල් උපකරණ ලබාදීම ගවනුගවන් සම්පත් සිංචිතයක් 

පිහිටුීම යටගත් දිසකික්ක 25 ගවත ප්රතිපාෙන ලබා දී ඇත. ගමම වසගර්දී අතැති බිල්පත් 

සඳහා දිසකික්ක 4කට රු.මි. 0.488 ක ප්රතිපාෙන ලබා දී ඇත 
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2.3.3 මුල් ළමාවිය සාංවර්ධනය පිලිබඳ ජාතික තල්කම් කාර්යාලය (රු. මි. 4.000) 

•  මුල්  ළමාවිය රැකවරණය හා සිංවර්ධනය පිළිබඳ විගශකෂ මාතෘකා 06ක් ඔසකගසක විනාඩි 30 

බැගින් සති අන්තගේදී විකාශනය කරන ලෙ රූපවාහිනී සම්මුඛ සාකච්ඡා වැඩසටහන් 6 ක් 

සඳහා රු.මි. 1.166ක මුෙලක් ගගීම් ගකාට ඇත. 

•  සමාජ් මාධය භාවිතා කරමින් ප්රජ්ාව ෙැනුවත් කිරීගම් අරමුණ ඇතිව මුල් ළමාවිය අධයාපනය 

සහ ආරක්ෂාවට අොලව විනාඩි 3-5 ෙක්වා වූ ීඩිගයෝ වාර්තා වැඩසටහන් 5ක් නිෂකපාෙනය 

කල අතර ඒ සඳහා රු.මි. 1.963 ක මුෙලක් ගගීම් කර ඇත. 

•  රු.මි. 0.350 ක ඉතිරි මුෙල 2021 වර්ෂයට  අොල ක්රියාකාරී සැලැසකම යටගත් රත්නපුර, 

ගමාණරාගල සහ බදුල්ල දිසකික්කයන්හි ගතෝරාගත් ළමා නිවාසයන්හි ළමා මිතුරු පරිසර 

සකසක කිරීගම් වැඩසටහගනහි අතැති බිල්පත් පියීම සඳහා ගයාො ගන්නා ලදී. 

 

2.3.4 ජාතික ළමා ආරක්ෂක අිකාරිය (රු.මි. 4.000) 

•  ළමා සහභාගීත්වය තුළින් පාසල් ළමා ආරක්ෂක කමිටු සඳහා ළමා ආරක්ෂාව පිළිබඳ වි ගශකෂ 

වැඩසටහන් ගවනුගවන්  අම්පාර, මඩකලපුව, යාපනය, කිලිගනාච්චිය, මන්නාරම, මුලතිේ, 

නුවරඑළිය, ිකුණාමලය, වේනියාව යන දිසකික්කවල ප්රා.ගල්.කාර්යාල ගවත ප්රතිපාෙන යවා 

ඇත. 

•  ජ්ාතික ළමා ආරක්ෂක අිකාරිගේ සයිබර් නිරීක්ෂණ ඒකකගේ ක්රියාකාරීත්වය එනම්, ළමා 

අපගයෝජ්න වාර්තා කිරීම සඳහා අන්තර්ජ්ාල ද්ධවාරය නිර්මාණය කිරීගම් කර්තවයගේ 

පරිපාලන කටයුතු සදුගවමින් පවතී. 

 

2.4 ස්ී පුරුෂ සමානාත්මතාවය තකතරි විතශ්ෂ අවධානයක් තයාමු කරමින් තිරසර සාංවර්ධන 

අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා බහු පාර්ශවකරුවන්තග් ශකතා ඉහල නැාංීතම් 

වාපෘතිය (UNDP) එක්සත් ජාතින්තග් සාංවර්ධන වැඩසටහන 

•  ස්ී පුරුෂ සමාජභාීය ිාංසනය අවම කිරීම සඳහා වූ ජාතික ක්රියාකාරී සැලැස්ම  

2017 වර්ෂගේ සට 2020 වර්ෂය ෙක්වා ක්රියාත්මක වූ ඉහත සැලැසකම පිළිබඳ 2021 වර්ෂගේදී UNDP 

හි තාක්ෂණික සහාය ඇතිව සහ රාජ්ය සහ රාජ්ය ගනාවන හවුල්කරුවන් සම්බන්ධ කර ගනිමින් 

ජ්ාතික ක්රියාකාරී සැලැසකම ක්රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ සහභාගීත්ව සමාගලෝචනයක් සදුකරන ලදී.  ඒ 

අනුව, ජ්ාතික ක්රියාකාරි සැලැසකගම් නියම කර ඇති ක්රියාකාරකම්වල ප්රගතිය 67% කට ආසන්න 

ප්රමාණයක් බව අනාවරණය විය. 

2023 - 2027 කාලසීමාව සඳහා ශ්රී ලිංකාගේ සකී  පුරුෂ සමාජ්භාීය හිිංසනය අවම කිරීම 

ආමන්ත්රණය කිරීම සඳහා UNDP සහ UNFPA සමඟ එක්ව, ගපර සැලැසකම ක්රියාත්මක කිරීම තුළින් 

ලබා ඇති ප්රගතිය සහ සමාගලෝචන නිර්ගද්ධශ ෙ මත පෙනම්ව අමාතයාිංශය විසන් නව (SGBV) 

ජ්ාතික ක්රියාකාරී සැලැසකම සැකසීම ගම් වනවිට ආරම්භ කර ඇත.  
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3.  2023 වර්ෂය සඳහා ඉලක්කගත විතශ්ිත වැඩසටහන්  

•  දිසකික් හා කාන්තා ළමා සිංවර්ධන කමිටු රැසකීම් පැවැත්ීම. 
•  ළමා ආරක්ෂාව ප්රවර්ධනය කිරීම සහ ළමා සිංවර්ධනය සහතික කිරීම සහ කාන්තාවන්ට හා 

ළමයින්ට එගරහි හිිංසනය අවසන් කිරීගම් යාන්ත්රණය ශක්තිමත් කිරීම යටගත් අවොනම් 

තත්ත්වයන්  සතියම්ගත කිරීම. -MVC Mapping 

•  ඒකාබද්ධධ ළමා හා කාන්තා ආෙර්ශ ගම්මාන වයාපෘතිය. 

•  ළමා හා කාන්තා සිංවර්ධන ඒකක සකථාපිත කිරීගම් යාන්ත්රණය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා පහසුකම් 

සැපයීම. 

•  නව ගයාවුන් විගේ ගැබ් ගැනීම් වැළැක්ීම පිළිබඳව විවිධ ඉලක්ක කණ්ඩායම් සඳහා දීප 

වයාේත ෙැනුවත් කිරීගම් වැඩසටහන් පැවැත්ීම. 

•  ගෘහ මූලික කාන්තාවන් පිළිබඳ වාර්ික ක්රියාකාරී සැලැසකම (FHH) අමාතය මණ්ඩල තීරණයට 

අනුව සමාගලෝචනය  හා ක්රියාත්මක කරීම. 

•  අමාතයාිංශ මට්ටමින් සමරන ජ්ාතික උත්සව සම්බන්ධ කටයුතු  හා මාධය ප්රචාරණය. 

•  ජ්ාතික, දිසකික් හා ප්රාගද්ධශීය මට්ටගම් දී සකී පුරුෂ සමාජ්භාීය මූලප්රවාහකරණ වැඩසටහන් 

ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ගක්න්ීය නිලධාරීන්ගේ සහ අමාතයාිංශ සම්පත්ොයක සිංචිතගේ 

නිලධාරීන්ගේ ධාරිතා සිංවර්ධනය හා ප්රාගද්ධශීය මට්ටගම් ෙැනුවත් කිරීගම් වැඩසටහන. 

•  කාන්තාවන්ට එගරහි සයළු හිිංසන වැළැක්ීගම් (CEDAW) ප්රඥේතිගේ නිර්ණායකයන් 

ක්රියාවට නැිංීම සඳහා අවොනමට ලක්වූ දිළිඳු කාන්තාවන් ආර්ික හා සමාජීය වශගයන් 

සවිබලගැන්ීම
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කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 

 

4. ක්රියාත්මක කරන ලද සාංවර්ධන වැඩසටහන්ි තභෞතික හා මූල ප්රගති සාරාාංශය -2022.09.30 

අනු 
අිංකය 

ප්රධාන වයාපෘතිය/ 
කාර්යය 

මූලය 
ඉලක්කය 
(රු.මි.) 

මූලය 
ප්රගතිය 
(රු.මි.) 

 
ගභෞතික ඉලක්කය 

 
ගභෞතික ප්රගතිය 

ප්රතිලාභීන් සිංඛයාව / සහභාගී වූ 
සිංඛයාව 

1. ස්ී පුරුෂ සමාජභාවය මත  පදනම් වූ ිාංසනය වැළැක්ීතම් වැඩසටහන (171-2-06-3-2509(13) රු.මි. 6.952 

 
 

ස්ී පුරුෂ සමාජභාවය 
මත  පදනම් වූ ිාංසනය 
වැළැක්ීතම් 

වැඩසටහන 

6.230 3.491 වැඩසටහන් 10 ලිිංගික හා සකී පුරුෂ සමාජ්භාවය මත පෙනම් වූ හිිංසනගයහි වින්දිතයින් 
බවට පත්වූවන් දිසකික් හා ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් ගකාට්ඨාස මට්ටගම් 
ගසකවාවන් ගවත ගයාමු කිරීම සම්බන්ධව ෙැනුවත් කිරීගම් වැඩසටහන් 

(Referral programs) පැවැත්ීම 5 - කෑගල්ල, මඩකලපුව 
(අනුරාධපුර, ගම්පහ, කළුතර - මාර්ගගතව) 

සහභාගීවූ සිංඛයාව  478 

මුද්රිත ගපාත් 1500 (සිංහල 
1000 

ඉිංග්රීස 500 

ගයාමුගත කිරීගම් මාර්ගගෝපගද්ධශය මුරණය කිරීම  හා ගබොහැරීම 
(සිංහල /ගෙමළ) 

දිසකික්ක 25 හා එහි ප්රාගද්ධශීය 

ගල්කම් ගකාට්ඨාස 334 

දිසකික්ක 25 හා එහි ප්රාගද්ධශීය 

ගල්කම් ගකාට්ඨාස 334 x රු. 

5000/- 

SGBV ගැටළුවලට අොළ සද්ධි කළමනාකරණ පිරිවැය ගලස ගචක්පත් 
මඟින් මුෙල් යවා ඇත. 

දිසකික්ක 25 හා ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් 

ගකාට්ඨාස 334 x රු. 5000/- 

 
මිලදී ගත් ලිපි රවය 

අමාතයිංශගයහි හි වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීගම් පාර්ශවය මඟින් “වාර්ික 
ක්රියාකාරී සැලැසකගමහි”ාක්රියාකාරකම් ක්රියාත්මක කිරීමට ලිපිරවය සඳහා 
පිරිවැය ෙැරීම 

 

දිසකික්ක 10 ගාල්ල, කෑගල්ල , හම්බන්ගතාට සහ මඩකලපුව යන ප්රගද්ධශවල ක්ගෂකත්ර 
නිලධාරීන් සඳහා නව ගයාවුන් විගේ ගැබ්ගැනීම් වැළැක්ීගම් 
ගමාඩියුලය පිළිබඳ පුහුණු (ToT) වැඩසටහන් පවත්වන ලදී. 

කෑගල්ල, ගාල්ල, තිංගල්ල, සූරියවැව, 
ගබලිඅත්ත ප්රා.ගල්.කා 

0.500 0.166 ෙැනුවත් කිරීගම්  වැඩසටහන්  2 ගපාදු ප්රවාහනගේදී ලිිංගික අතවර කිරීම් සහ හිරිහැර සම්බන්ධ- 
උපගද්ධශනය, ෙැනුවත් කිරීම්  යාපනය දිසකික්කය  

සහභාගීවූවන් 100 

0.222 0.069 කාන්තා රැකවරණ මධයසකථාන 5 
බිල්පත් ගගවූ මාස ගණන 

කාන්තා රැකවරණ මධයසකථානවල පිහිටුවා ඇති CDMA දුරකථන සඳහා 
මාසක ගාසකතු - මාස 7ක බිල් ගගවා ඇත. 

 
 

එකතුව 6.952 3.726  

2 ළමා අපතයෝජන හා කාන්තා ිාංසන වැලැක්ීම (171—2 -06 – 4 – 2509) - රු.මි. 1.323 

2.1 දිසකික්ක 25 සඳහා 
දිසකික් කාන්තා හා  
ළමා සිංවර්ධන කමිටු 
රැසකීම් පැවැත්ීම 
(25*4) 

0.931 0.519 දිසකික්ක 25 සඳහා දිසකි ක් 
කාන්තා හා  ළමා සිංවර්ධන 
කමිටු රැසකීම් පැවැත්ීම (25*4) 

පළමු කාර්තුගේ දී රැසකීම් 21/25 ක් ගෙවන කාර්තුගේදී 17/25 ක් ෙ 
ගතවන කාර්තුගේදී 20/25 ක් ෙ පවත්වා ඇත.  
58% 

 සහභාගීවූවන් 2327 

2.2 අවොනම් සහගත 
ෙරුවන් 
සතියම්ගතකරණය 
(MVC Mapping) 

0.131 0.131 ගම්මාන 4 ක වැඩසටහන් 4  
රත්නපුර- අයගම ගකාළඹ-
පාදුක්ක  
කුරුණෑගල-රසකනායකපුර 
කළුතර- ගබ්රුවල  

රත්නපුර- අයගම ප්රා.ගල්.ගකා.-ගකෝට්ටබන්ොව සහ ගකාළඹ, පාදුක්ක 
ප්රා .ගල්.ගකා.-සයඔලාව, කුරුණෑගල-රසකනායකපුර, කළුතර -පිිංගහකන 
ග්රාමයන්හි වැඩසටහන ක්රියාත්මක කරන ලදී. 
රත්නපුර , අයගම අවොනම් සහගත ෙරුවන් 90ක් පමණ හඳුනාගගන 
ඇත. 100% 

අොළ ගම්මාන වල  ෙරුවන් 
 
(ප්රගති වාර්තා ලැගබමින් පවතී.) 

උප එකතුව 1.062 0.650  
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ප්රගති වාර්තාව 2022 

 

 

අනු 
අිංකය 

 

ප්රධාන වයාපෘතිය/ කාර්යය 
 

මූලය 
ඉලක්කය 
(රු.මි.) 

මූලය ප්රගතිය 
(රු.මි.) 

 
ගභෞතික ඉලක්කය 

 

 
ගභෞතික ප්රගතිය 

 

ප්රතිලාභීන් සිංඛයාව / 
සහභාගී වූ සිංඛයාව 

2.3 කාන්තා හා ළමා සිංවර්ධන  ඒකක 
සඳහා භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම් 
ගවනුගවන් අතැති බිල්පත් සඳහා  
ගගීම් 

0.184 0.183 ඒකකක 1 නිවිතිගල ප්රා.ගල්.ගකාට්ඨාසගේ කාන්තා හා ළමා සිංවර්ධන  ඒකක 
සඳහා භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම් ගවනුගවන් අතැති බිල්පත් සඳහා  ගගීම්  

 

2.4 ආෙර්ශ ගම්මාන වයාපෘතිය 0.077 0.077 අනුරාධපුරය-කුරුළුගම,  
කළුතර- පිිංගහකන,  
නුවරඑළිය-මඩුල්ල,  

 වේනියා-කන්නාතිට්ටි,  
 රත්නපුර-ගකෝට්ටබන්ොව,  
පුත්තලම-ගකාත්තන්තිේ  යන 
ගම්මානවල ක්ගෂකත්ර නිරීක්ෂණ 
සදු කිරීම 

ක්ගෂකත්ර නිරීක්ෂණ චාරිකා මගින් ප්රධානව *පවුල් අර්ුෙ *මත් රවය 
භාවිතය වැඩිීම *ගබෝ ගනාවන ගරෝග ඉහළ ීම *ගභෞතික පහසුකම් 
හිග ීම *පාසල්  යන වයගසක ෙරුවන් පාසැල හැර යාම *අඩු 
ආොයම්ලාභීන් ීම වැනි ගැටළු හඳුනාගගන ඇත. 
එම ගැටළු සඳහා ක්රියාත්මක විය යුතු ආකාරය සඳහා“ක්රියාකාරී 
සැලැසකමක්”සැකසීම එක් එක් ප්රා.ගල්.කාර්යාල නිලධාරීන් විසන් 
සදුකරමින් සටී. ඒ සඳහා ගමගහයුම් යාන්ත්රණයක් සිංවර්ධන අිංශය 
මගින් සකසක කර ඇත. 

අොළ ගම්මාන වල  ප්රජ්ාව 

උප එකතුව 0.261 0.260  

එකතුව 1.323 0.910  

3. ළමුන් සෙහා සමාජ් ආරක්ෂණ වයාපෘතිය  (171—2 -08 – 6 – 2509(13)] 

3.1 සිංවර්ධන අිංශය 

 නව ගයෞවන ගැහැනු ෙරුවන් අඩු 
වයසක ගැබ් ගැනීම්වලින්  
වැළැක්ීමට පිළිබඳ පාසල් සසුන් 
, ළමා සමාජ් හා කාන්තා සමිති 
නිගයෝජිතයන් ෙැනුවත් කිරීමට 
වැඩසටහන් පැවැත්ීම. 
 
ප්රජ්ා බලගැන්ීගම් සිංකල්පය 
භාවිතා කිරීම පිළිබඳව 
අමාතයාිංශගේ සම්පත් සිංචිත 
සාමාජිකයින් හා 
ප්රා.ගල්.කා.නිලධාරීන් සඳහා 
ධාරිතා සිංවර්ධන පුහුණු 
වැඩසටහන් පැවැත්ීම. 
 
 
අවොනම් සහගත ෙරුවන් 
සතියම්ගතකරණය.  
 

2.185 1.866 උතුරු සහ නැගගනහිර 
පළාත්වල සයලුම කාන්තා සහ 
ළමා සිංවර්ධන ඒකක 
නිලධාරීන් ෙැනුවත් කිරීම සහ 
පාසල් සසුන් , ළමා සමාජ් හා 
කාන්තා සමිති නිගයෝජිතයන් 
ෙැනුවත් කිරීගම් වැඩසටහන්  

ෙරුවන් අඩු වයසක ගැබ් ගැනීම්වලින්  වැළැක්ීමට පිළිබඳ  උතුරු සහ 
නැගගනහිර පළාත්වල සයලුම කාන්තා සහ ළමා සිංවර්ධන ඒකක 
නිලධාරීන් සඳහා Zoom හරහා පුහුණු සැස 3 ක් පවත්වන ලදී. 

නිලධාරීන් 110 
 
 
 
 

 පාසල් සසුන් , ළමා සමාජ් හා කාන්තා සමිති නිගයෝජිතයන් ෙැනුවත් 
කිරීගම් වැඩසටහන් ගවනුගවන් දිසකි ක්ක 9ක  (කෑගල්ල , බදුල්ල, 
ගමාණරාගල, නුවරඑළිය, කුරුණෑගල , කළුතර ,රත්නපුර, මාතගල් 
සහ යාපනය දිසකික්කවල) වැඩසටහන් සදුකර ඇත. 

 
ප්රගති වාර්තා ලැගබමින් 
පවතී 

ගන්වාසක පුහුණු සැස 2ක් 
මාර්ගගත පුහුණු සැස 5 ක් 

අමාතයාිංශගේ සම්පත් සිංචිත සාමාජිකයින් හා ප්රා.ගල්.කා.නිලධාරීන් 
සඳහා ධාරිතා සිංවර්ධනය ගවනුගවන්  දින ගෙකක ගන්වාසක පුහුණු 
සැස 2ක් සහ මාර්ග ගත පුහුණු සැස 5 ක් පවත්වන ලදී.සම්පත් 
ොයකයින් -රජ්රට විශකව විෙයාලගේ  ගසෞඛය ප්රවර්ධන ඒකකය 

නිලධාරීන් 150 

කෑගල්ල / පුත්තලම/ 
මහනුවර/ගම්පහ/රත්නපුර/ 
මඩකලපුව/ ගකාළඹ 

නියමු වයාපෘතියක් ගලස ගතෝරාගත්  දිසකි ක්ක  6 ක ගතෝරාගත් 
ගම්මාන 6 ක සතියම්ගතකරණ කටයුතු සදුකර ඇත. අවොනම් 
සහගත ෙරුවන් සතියම්ගතකරණය පිළිබඳ මාර්ගගෝපගද්ධශය 
ගකටුම්පත්කර ඇත. 

ප්රගති වාර්තා ලැගබමින් 
පවතී. 

එකතුව 2.185 1.866  
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අනු 

අාංකය 

ප්රධාන වාපෘතිය/ කාර්යය 

 

මූල ඉලක්කය 

(රු.මි.) 

මූල ප්රගතිය 

(රු.මි.) 

තභෞතික ඉලක්කය 

 

තභෞතික ප්රගතිය ප්රතිලාභීන් සාංඛාව 

/ සහභාගී වූ 

සාංඛාව 

3.2 පරිවාස හා ළමාරක්ෂක තස්වා තදපාර්තතම්න්තුව (රු.මි.2.015) 

 අවොනම් සහගත තත්ත්වගේ පසුවන ෙරුවන් සටින 

පවුල් සඳහා  ආරක්ෂණ සැලසුම් තුලින් මූලය සහ 

මූලය ගනාවන සහායන් සැලසීම 

0.533 0.485 

ආරක්ෂණ            

සැලසුම්  15  

ආරක්ෂණ        සැලසුම්  14        (91%)  සැලසුම්  14         

 නිවුන් ෙරු ආධාර වැඩසටහන 0.488 0.277 ෙරුවන්  60  පවුල්  34        (57%)  පවුල්  34         

 ආර්ික අපහසුතා ඇති ළමුන් සඳහා පාසල්   

උපකරණ ලබාදීම සඳහා සම්පත් සිංචිතයක්  

පිහිටුීම 

0.506 0.500 

දිසකික්  

25 

දිසකික්  

25 (99%)  

 

 අතැති බිල්පත් 0.488 0.488 දිසකික් 4  දිසකික් 4  (100%)   

එකතුව 2.015 1.750  

3.3 මුල් ළමාවිය සාංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික තල්කම් කාර්යාලය (රු.මි. 4.000) 

 නිවස පෙනම් කරගත් මුල් ළමාවිය සිංවර්ධනය 

පිළිබඳ ගෙමාපියන් ෙැනුවත් කිරීගම් ක්රියාකාරකම් 

ගපාත මුරණය 

0.570 0.513 ගපාත් 1000  ගපාත් 1000   

 

 මුල් ළමාවිය සිංවර්ධනය පිළිබඳ සිංකල්ප පිළිබඳව 

සදුගකගරන මාධය ප්රවර්ධන වැඩසටන 

3.430 3.130  මුල්  ළමාවිය රැකවරණය හා සිංවර්ධනය පිලිබඳ විගශකෂ 

මාතෘකා 06ක් ඔසකගසක විනාඩි 30 බැගින් සති අන්ත 

රූපවාහිනී සම්මුඛ සාකච්ඡා වැඩසටහන් 6 ක්.  සමාජ් මාධය 

භාවිතා කරමින් සදුකළ මුල් ළමාවිය අධයාපනය සහ 

ආරක්ෂාව ට අොලව විනාඩි 3-5 ෙක්වා වූ ීඩිගයෝ වාර්තා 

වැඩසටහන් 5ක් 

සයළු ප්රජ්ාව 

 ළමා නිවාසයන්හි ළමා මිතුරු පරිසර සකසක කිරීගම් 

වැඩසටහගනහි අතැති බිල්පත් පියීම 
- 0.350  රත්නපුර, ගමානරාගල සහ බදුල්ල දිසකි ක්කයන්හි 

ගතෝරාගත් ළමා නිවාසයන්හි අතැති බිල්පත් පියීම 
 

 එකතුව 4.4.000000 3.993  

3.4 ජ්ාතික ළමා ආරක්ෂක අිකාරිය (රු.මි. 4.000) 

 ළමා සහභාගීත්වය තුලින් පාසල් ළමා ආරක්ෂක 

කමිටු සඳහා ළමා ආරක්ෂාව පිළිබඳ විගශකෂ 

වැඩසටහන් 

1.001.00  0.000 පාසල් 333 අම්පාර, මඩකලපුව, යාපනය,කිළිගනාච්චිය, මන්නාරම, 

මුලතිේ, නුවරඑළිය, ිකුණාමලය, වේනියාව යන 

දිසකික්කවල ප්රා.ගල්.කා. සඳහා බැඳීම් පත්ර මඟින් රු.මි.0.825 

මූලය ප්රතිපාෙන ගයාමුකර ඇත. පාසල් ආරම්භ ීම නිසා 

වැඩසටහන් සදුකරමින් පවතී. 

 

 ජ්ාතික ළමා ආරක්ෂක අිකාරිගේ සයිබර් නිරීක්ෂණ 

ඒකකකගේ ක්රියාකාරිත්වයඑ එනම්, ළමා අපගයෝජ්න 

වාර්තා කිරීම සඳහා අන්තර් ද්ධවාරය නිර්මාණය කිරීම 

3.000 0.000  එක්සත් රාජ්ධානිගේ ඉන්ටගනට් ගවාච් පෙනම සමඟ කටයුතු 

කිරීමට නීතිපතිවරයාගගන් උපගෙසක ලබාගගන ඇත. පරිපාන 

කටයුතු සදුගවමින් පවතී. 

 

 එකතුව 4.000 0.000    



 

73 | පි ටු  
 

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 
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7.2.2 සැලසුම් හා  තතාරතුරු තාක්ෂණ අාංශය 

 

1.  ප්රධාන කාර්යභාරය 
 

ළමා හා කාන්තා ක්ගෂකත්රය තුළ අමාතයාිංශ ගසකවාවන් ඵලොයීව හා කාර්යක්ෂමව ඉටු කිරීම සඳහා 

සැලසුම්කරණය හා ගතාරතුරු තාක්ෂණ භාවිතාවන් ශක්තිමත් කිරීම. 

මීට අමතරව ජ්ාතික මට්ටගම් සට දිසකික් හා ප්රාගද්ධශීය මට්ටම ෙක්වා ගමගහයුම් හා ඇගයුම් 

ක්රමගේෙ ක්රියාවට නැිංීම ෙ සදුගකගර්. 

තවෙ, අිංකිත සාක්ෂරතාවගයන්  හා ගතාරතුරු හා සන්නිගේෙන තාක්ෂණගයන් සන්නද්ධධ කාන්තා 

හා ළමා ප්රජ්ාවක් බිහි කිරීම තුළින් සමාජ්, ආර්ික සිංවර්ධනය ඵලොයීව හා ගුණාත්මකව ළඟා 

කර ගැනීමත් අගේක්ෂා ගකගර්.  
 

ඒ සඳහා පහත ප්රධාන ප්රගේශයන් ඔසකගසක ක්රියාත්මක ගේ.  

 අමාතයාිංශගේ සයළු අිංශ/ ආයතන ඒකාබද්ධධ කරමින් වාර්ික ක්රියාකාරී සැලසුම් පිළිගයල 

කිරීම. 

 ළමා හා කාන්තා ක්ගෂකත්රයට අොළ ජ්ාතික සැලසුම් සම්පාෙනය කිරීම හා ඒවාට ොයකත්වය 

ලබාදීම.  

 සිංවර්ධන වැඩසටහන්වල  මාසක, දත්රමාසක හා වාර්ික ප්රගති වාර්තාකරණය ඇතුළුව ප්රගති 

සමාගලෝචනය.  

 සිංවර්ධන වැඩසටහන් ගමගහයුම් කටයුතු.  

 ජ්ාතික මට්ටගම් සට ප්රාගද්ධශීය මට්ටම ෙක්වා සම්බන්ීකරණ ක්රියාවලිය පවත්වාගගන යාම හා 

විගශකෂ වැඩසටහන් සම්බන්ීකරණය. 

 විවිධ අමාතයාිංශවලින් සකසක ගකගරන ජ්ාතික සැලසුම් හා ප්රතිපත්තීන්වලට කාන්තා හා ළමා 

කටයුතු විෂයට අොළ නිර්ගද්ධශයන් ලබාදීම. 

 කාන්තා හා ළමා විෂය ක්ගෂකත්රගේ ප්රගමනයන්ට ොයක වන විවිධ අධයයනයන් සදුකිරීම හා 

ඒවා වාර්තාකරණය. 

 සිංවර්ධන වැඩසටහන්වලට අොළව ක්ගෂකත්ර නිරීක්ෂණ සදුකිරීම, නිගමන හා නිර්ගද්ධශ ඇතුළත් 

වාර්තා ක්රියාත්මක ආයතන ගවත ලබා දීම. 

 විගශකෂ වයපෘතීන් සැලසුම් කිරීම හා ඒවා සම්බන්ීකරණය. 

 කාන්තාවන්ගේ ෙැනුම වර්ධනය සඳහා මුද්රිත මාධය ඔසකගසක වැඩසටහන් දියත් කිරීම. 

 අමාතයාිංශගේ කාර්යයන් කාර්යක්ෂමව හා ඵලොයීව සදුකරගගන යාම සඳහා ඉගලක්ගරානික 

ගල්ඛන හා ඉගලක්ගරානික සන්නිගේෙන ක්රම භාවිත කිරීම සඳහා අවශය මෘදුකාිංග පද්ධධති 

නිර්මාණය හා යාවත්කාලීන කර පවත්වා ගගන යාම. 
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 අමාතයාිංශගේ සෑම අිංශයක්ම සම්බන්ධ කරමින් අභයන්තර පරිගණක ජ්ාල පද්ධධතිය   

පවත්වාගගන යාම. 

 අමාතයාිංශගේ ජ්ාලකරණ, ෙෘඩාිංග හා  මෘදුකාිංග පද්ධධතිය පවත්වාගගන යාම. 

 අමාතයාිංශගේ නිලධාරීන් සඳහා අන්තර්ජ්ාල පහසුකම් හා විෙුත් තැපැල් පහසුකම් ලබා 

දීම. 

 අමාතයාිංශගේ නිල ගවබ් අඩවිය, ග කසකුක් පිටුව හා YouTube චැනලය පවත්වාගගන 

යෑම හා යාවත්කාලීන කිරීම. 

 ගතාරතුරු හා සන්නිගේෙන තාක්ෂණ ගමවලම් මිලදී ගැනීම් වලදී ප්රසම්පාෙන කටයුතු 

වලට අොල තාක්ෂණික නිර්ගද්ධශ ලබා දීම. 

 අමාතයාිංශගේ කාර්ය මණ්ඩලගේ පරිගණක සාක්ෂරතාවය ඉහළ නැිංීම සඳහා 

ගතාරතුරු තාක්ෂණ පුහුණු වැඩසටහන් දියත් කිරීම. 

 ශ්රී ලිංකීය කාන්තා ප්රජ්ාව ගතාරතුරු හා සන්නිගේෙන තාක්ෂණගයන් සවිබල ගැන්ීම 

සඳහා ශ්රී ලිංකා ගතාරතුරු හා සන්නිගේෙන තාක්ෂණ නිගයෝජිතායතනය හා එක්ව දිසකික් 

මට්ටමින් “සුහුරුලිය” වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම.  

 කාන්තා වයවසායකයින් ගවනුගවන් සකසක කරන ලෙ “ඊ - ගපාළ” ඩිජිටල් අගලවිකරණ 

ගේදිකාව නීකරණය කරමින් පවත්වාගගන යාම. 

  ඊ -රාජ්ය ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කිරීම. 

 නව තාක්ෂණික ක්රගමෝපායන් හඳුන්වා දීම. 

 ශ්රී ලිංකීය කාන්තා ප්රජ්ාව ගතාරතුරු හා තාක්ෂණික ෙැනුගමන් ඔේනැිංීම සඳහා 

“සුහුරුකත” වාර්ික සඟරා කලාප 2ක් මුරණය කිරීම. 

 අමාතයාිංශගේ භාවිත වන පරිගණක සඳහා දවරසකගාඩ් මෘදුකාිංගය යාවත්කාලීන කර 

පවත්වාගගන යාම. 

 කාන්තා හා ළමා විෂය පථයට අොළ සිංඛයගල්ඛන ෙත්ත හා විශකගල්ෂණය කිරීමට අොළ 

කාර්යයන් සදු කිරීම. 

 

2. ප්රධාන සාංවර්ධන වැඩසටහන් 

2.1  ක්තෂ්ත්ර නීරීක්ෂණ හා වැඩසටහන් පසුවිපරම 

ගම්පහ දිසකික්කගේ කාන්තා රැකවරණ මධයසකථාන පිළිබඳ ක්ගෂකත්ර නිරීක්ෂණයක් සදු කර, එහි 

ගසකවාවන්හි ඵලොයීතාව හා ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැිංීම සඳහා අවශය නිර්ගද්ධශ ඇතුළත් 

වාර්තාවක් ක්රියාත්මක ආයතනය ගවත ලබා දීම.  

ඉදිරිගේ දී ගකාළඹ දිසකික්කගේ ශ්රී ලිංකා කාන්තා කාර්යාිංශගයන් ආධාර ලබා දී ඇති 

වයවසායකත්ව කාන්තාවන් පිළිබඳ ක්ගෂකත්ර නිරීක්ෂණයක්  ෙ සදු කිරීමට කටයුතු ගයාො ඇත. 
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2.2 සුනිස තමතහවර තස්වා ස්ථාන 

රැකියා  සකථානයන්හි කාන්තාවන්ට සදුවන හිිංසන අවම කරමින් වඩා හිතකර හා සුරක්ිත 

වාතාවරණයක් තුළ කාන්තාවන්ට ගසකවා සැපයීමට හැකිවන පරිදි වැඩසටහනක් ක්රියාවට 

නැිංීමට කම්කරු හා විගද්ධශ රැකියා අමාතයාිංශය සහ රාජ්ය පරිපාලන, සකවගද්ධශ කටයුතු, පළාත් 

පාලන අමාතයාිංශය හා එක්ව නව ප්රගේශයක් යටගත් මූලික කටයුතු අරඹා ඇත. 

2.3 ආසයානු සාංවර්ධන (ADB) වාපෘතිය කාන්තා හා ළමා අාංශය තවනුතවන් 

සම්බන්ීකරණය. 

වත්මන් ආර්ීක අර්ුෙකාරී වාතාවරණය හමුගේ කාන්තාවන් හා ළමුන් මුහුණු දී ඇති අි 

අවොනම් ගපෝෂණ හා රැකවරණ ගැටළු ගවනුගවන් ආමන්ත්රණය ගකගරන විගද්ධශ වයාපෘතියකි. 

ආහාර සුරක්ිතතාව හා  ජීවගනෝපාය සිංවර්ධන  ගමම ප්රතිසාධන හදිස ආධාර වයාපෘතිගේ 

ක්රියාකාරකම්හි   කාන්තා හා ළමා  අිංශවල  කටයුතු සම්බන්ීකරණය සදු ගකගර්. 

2.4  සුහුරුලිය වැඩසටහන 

ගමම  අමාතයාිංශය  ශ්රී ලිංකා ගතාරතුරු හා සන්නිගේෙන තාක්ෂණ නිගයෝජිතායතනය හා එක්ව 

එක්සත් ජ්ාතීන්ගේ ආසයා පැසෆික් ගතාරතුරු හා සන්නිගේෙනය සඳහා වූ මධයසකථානය සමඟ 

2016 වර්ෂගේ දී සුහුරුලිය වැඩසටහන ආරම්භ කරන ලදී. ගතාරතුරු තාක්ෂණගේ නවය 

අවසකථාවන් විවර කිරීම තුළින් ශ්රී ලාිංකික කාන්තාවන්ගේ ආර්ිකය නඟාසටුීම, ඔවුන් මුහුණ 

ගෙන ආර්ික හා සමාජීය ගැටළු ගවනුගවන් වූ විසදුම් ලබා දීම, අිංකිත සාක්ෂරතාවගයන් ගහබි 

කාන්තා පරපුරක් බිහිකිරීම, සමාජ් ආර්ික සිංවර්ධනය සහ ඒ තුළින් සයළු ශ්රී ලාිංකික 

කාන්තාවන් ගවත වඩාත් යහපත් ජීවන තත්ත්වයක් උොකර ගැනීමට කටයුතු සැකසීම ගමම 

වැඩසටහගන් මූලික අරමුණු ගේ. 2022 වසර තුළදී ෙ දිවයිගන් සයළු දිසකික්ක ආවරණය කරමින් 

ග කසකුක් ආයතනගේ මූලය සහගයෝගගයන් සුහුරුලිය වැඩසටහන් 27ක් සදු කිරීමට සැලසුම් කර 

ඇති අතර ගම් වන විට වැඩසටහන් 21 ක් සාර්ථකව සදු කරඇත. 

 

2.5  ඊ-  තපාළ - මාර්ගගත අතලවිකරණ තේදිකාව 

වර්තමානගේ  ඉතා ඉහළ දියුණුවක් ලබා ඇති ගතාරතුරු තාක්ෂණගේ ප්රතිලාභ දිරිමත් ලාිංකික 

වයවසායක කතුන් ගවත පිළිගැන්ීම සෙහා අමාතයාිංශය මඟින්  ඊ - ගපාළ මාර්ගගත 

අගලවිකරණ ගේදිකාව 2022 වර්ෂගේ දී ආරම්භ කරන  ලදී. ගම් හරහා කාන්තා 

වයවසායකයින්ගේ නිෂකපාෙන ගද්ධශීය ගමන්ම අන්තර්ජ්ාතික ගවළෙගපාලට හඳුන්වා දීමට ෙ 

මාර්ගගත ආකාරගයන් අගලවිකරණය සදු කිරීමට ෙ අවසකථාවන් උොකර දීම ගමහි අරමුණයි. 

ෙැනට ශ්රී ලිංකා කාන්තා කාර්යාිංශගේ ගමන්ම ගසෞභාගයා සිංවර්ධන කාර්යාිංශගේ ලියාපදිිංචි 

කාන්තා වයවසායකයින්  ගමහි ලියාපදිිංචි ී සටි. 
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3. ක්රියාත්මක කරන ලද සාංවර්ධන වැඩසටහන්ි තභෞතික හා මූල ප්රගති සාරාාංශය - 2022.09.30 

අනු 

අාංකය 
ප්රධාන වාපෘතිය/ කාර්යය 

මුල ඉලක්කය 

(රු.මි.) 

මුල ප්රගතිය 

(රු.මි.) 
තභෞතික ඉලක්කය තභෞතික ප්රගතිය 

ප්රතිලාභීන් 

සාංඛාව/ 

සහභාගී වූ 

සාංඛාව 

1 ක්ගෂකත්ර නිරීක්ෂණ හා පසුවිපරම   ක්ගෂකත්ර නිරීක්ෂණ 02 ගම්පහ තාවකාලික රැකවරණ 

මධයසකථානය නිරීක්ෂණයට 

ලක්කර ඇත.  

 

 

2 “සුනිස ගමගහවර” ගසකවා සකථාන සිංකල්පය 

සකථාපිත කිරීම හා ප්රවර්ධනය කිරීම.  

  සයලුම පාර්ශව අමාතයාිංශ/ 

ගෙපාර්තගම්න්තු සම්බන්ධ 

කර ගනිමින් ඒකාබද්ධධ 

වැඩසටහනක් ක්රියාත්මක 

කිරීම.  

පාර්ශව අමාතයාිංශ/ ආයතන සමඟ 

මූලික සාකච්ඡාවක් පවත්වා ඇත 

 

3 ප්රගති සමාගලෝචන රැසකීම් 0.010 0.007 රැසකීම්  6 කාර්තුමය/මාසක ප්රගකි 

සමාගලෝචන රැසකීම් 5ක් පවත්වා 

ඇත. 

 

උප එකතුව 0.010 0.007  
 

 

4 

ඊ-ගපාළ වැඩසටහන දියත් කිරීම 0.700 0.370 

•  පුහුණු වැඩසටහන් 

•  වාර්ික ගසකවා ගිවිසුම සහ 
SMS ගසකවාව සඳහා මාසක 
ගාසකතුව 

•  පුහුණු වැඩසටහන් 
•  වාර්ික ගසකවා ගිවිසුම සහ SMS 
ගසකවාව සඳහා මාසක ගාසකතුව 

40 

5 කාන්තා වයාවසායකින් ගතාරතුරු තාක්ෂණගයන් 
සවිබල ගැන්ීගම් සුහුරුලිය වැඩසටහන 

0.100 0.100 වැඩසටහන්  27 වැඩසටහන් 21 1700 

6 පාසල් ළමුන්ගේ මාර්ගගත අධයාපනය පළිබඳ සදු 
කරන ලෙ සමීක්ෂණ වාර්තාව 

0.200 0.200 ගපාත් 100 ගපාත් 100  

7 ගතාරතුරු තාක්ෂණ පිළිබඳ පුහුණුව වැඩසටහන් 
අමාතයාිංශ නිලධාරීන් සඳහා 

0.050 0.020 පුහුණු වැඩසටහන් 9  පුහුණු වැඩසටහන් 7  

8 සකී පුරුෂභාවය අනුව දිසකික්ක මට්ටමින් 
ගතාරතුරු සතියම්ගත කිරීම (Gender Atlas) 

  
වැෙගත් ෙත්ත  දිසකි ක් අනුව  
සතියම්ගත කිරීම. 

ගවබ් අබවිගේ පළ කර ඇත.  

9 
වාර්ික ගසකවා ගිවිසුම්  1.650 0.710 

ගසකවා ගිවිසුම් 4ක් අළුත් 
කිරීම 

ගසකවා ගිවිසුම් 2 ක් අළුත් කර ඇත.  

 
එකතුව 2.71 1.407    
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7.2.3  මුල් ළමාවිය සාංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික තල්කම් කාර්යාලය 
 

දැක්ම  

ශාරීරික, මගනෝ සමාජ්යීය සහ ප්රජ්ානන සිංවර්ධනගයන් යුතු ශ්රී ලාිංකීය මුල් ළමාවිය ෙරු පරපුරක් 

බිහිකිරීම. 
 

තමතහවර 

ජ්ාතික මට්ටගම් ගක්න්ීය ආයතනය ගලස ප්රතිපත්ති හා වැඩසටහන් සම්පාෙනය, ක්රියාත්මක 

කිරීම, ඇගයීම හා පසුවිපරම් කිරීම තුළින් ශ්රී ලාිංකීය මුල් ළමාවිය ෙරුවන්ගේ සමසකත සිංවර්ධනය 

සහතික කිරීම. 

සාංවිධාන වූහය 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ප්රධාන කාර්යභාරය 

 මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සිංවර්ධනය පිළිබඳ ජ්ාතික ප්රතිපත්ති සකසක කිරීගම් හා 

ක්රියාත්මක කිරීගම් යාන්ත්රණය ගලස කටයුතු කිරීම. 

 රාජ්ය, රාජ්ය ගනාවන සිංවිධාන හා ගපෞද්ධගලික අිංශගේ මුල් ළමාවිය සිංවර්ධන වැඩසටහන් 

සම්බන්ීකරණය හා ජ්ාලගත කිරීම. 

 මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සිංවර්ධනයට අොළ වන පර්ගේෂණ සදු කිරීම, ෙත්ත රැසකකිරීම 

සහ වැඩසටහන් සම්පාෙනය කිරීම. 

 මුල් ළමාවිගේ ෙරුවන්ගේ සමසකත සිංවර්ධනය සඳහා අොළ වන පුහුණු වැඩසටහන් සකසක 

කිරීම හා ක්රියාත්මක කිරීම. 

 මුල් ළමාවිය සිංවර්ධනයට අොළ මානව සම්පත් සිංවර්ධනය. 
 

 

අධයක්ෂ 

 

නිගයෝජ්ය / 
සහකාර 
අධයක්ෂ 

 

නිගයෝජ්ය/ 
සහකාර 
අධයක්ෂ 

 

නිගයෝජ්ය/ 
සහකාර 
අධයක්ෂ 

 

නිගයෝජ්ය/ 
සහකාර 
අධයක්ෂ 

 

කාර්යාල ගසකවක ගසකවය රියදුරු (03 + 

02) = 05 

කළමනාකරණ ගසකවා නිලධාරී  
03 

 

මුල් ළමාවිය සිංවර්ධන සහකාර 

නිලධාරී, දිසකික් සහ ප්රාගද්ධශීය 

ගල්කම් කාර්යාල (356) 

මුල් ළමාවිය සිංවර්ධන සහකාර/ 

සිංවර්ධන නිලධාරීන් 

(ප්රධාන කාර්යාලය 17) 
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කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 

 

2. ප්රධාන සාංවර්ධන වැඩසටහන් 
 

2.1 ගර්භනී හා කිරිතදන මේවරුන්ට රු. 20,000 ක තපෝෂණ දීමනාවක් ලබාදීතම් වැඩසටහන 

2015දී ආරම්භ කරන ලෙ ගමම වැඩසටහන මඟින් මාතෘ සායනවල ලියාපදිිංචි වන සෑම ගර්භනී 

මවකටම ගර්භනී සමගේ හා කිරිගෙන සමගේදී අවශය අතිගර්ක ගපෝෂය පොර්ථ අඩිංගු ආහාර රවය 

ලබා ගැනීමට රු. 2000/-ක වටිනාකමින් යුතු වවුචර් 10ක් එකවර ලබා ගද්ධ. ගර්භනී සමගේ 

අවසන් මාස 06 හා කිරි ගෙන සමගේ පළමු මාස 04 සඳහා එම ගපෝෂණ ආහාර රවය ලබා ගැනීමට 

හැකියාව ඇත. ඒ යටගත් 2022 වර්ෂයට අොළව ගමම වැඩසටහන ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා රු.මි. 

4,000 ක ප්රතිපාෙන ගවන් කර ඇත. 2022.09.30 දිනට ප්රතිලාභීන් 119,462ක් සඳහා රු.මි. 

3102.963 ක් වැය කර ඇත. 

 

2.2 තපර පාසල් දරුවන්/ මුල් ළමාවිය සාංවර්ධන මධස්ථාන සඳහා උදෑසන ආහාර තේලක් 

ලබාදීතම් වැඩසටහන 

ගපර පාසල් විගේ පසුවන අඩුබර සහිත ෙරුවන්ගේ ගපෝෂණ තත්ත්වය නිංවාලීම ගමම 

වැඩසටහගන් මූලික අරමුණ ගේ. ඒ අනුව දිවයිගන් ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් ගකාට්ඨාස 256 ක ගපර 

පාසල් 3,808 ක ෙරුවන් 90,203 ක් පමණ ගමම වැඩසටහන යටගත් ප්රතිලාභ ලබයි.  2022 වර්ෂය 

තුළ වැඩසටහන ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා රු.මි. 150 ක් ගවන් කර ඇත. වර්තමානගේ පවතින 

උද්ධධමන තත්ත්වය මත එක් ෙරුගවක් ගවනුගවන් ගවන්කර ඇති රු.30/- ක මුෙල ෙ ප්රමාණවත් 

ගනාගේ. එගහයින් 2022 අගගෝසකතු මස 01 ො සට 2023 මැයි මස 15 දින ෙක්වා එක් ෙරුගවක් 

ගවනුගවන් ගවන් කර ඇති මුෙල රු. 60/- ෙක්වා වැඩිකර මුල් ළමාවිය සිංවර්ධනය පිළිබඳ ගලෝක 

බැිංකු වයාපෘතිය මඟින් වැඩසටහන ක්රියාත්මක කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී ඇත. ඒ අනුව, 

2022 සැේතැම්බර් 30 දිනට ප්රතිලාභී ෙරුවන් 63,321ක් සඳහා රු. මි.73.273  ක් වැය කර ඇත.  

 

2.3 තපරපාසල් ගුරුවරියන් සඳහා රු. 2500/- ක මාසක දීමනාවක් ලබාදීතම් වැඩසටහන - 

“ගුරු අභිමාණී වැඩසටහන” 

ගමම “ගුරු අභිමාණී වැඩසටහන” ගවනුගවන් ප්රතිලාභී ගුරුවරියන් 16,275 ක් සඳහා 2022 

වර්ෂගේදී රු.මි. 500 ක මුෙලක් ගවන්කර ඇති අතර, එක් කාර්තුවක් සඳහා රු.මි. 125 බැගින් 

ගවන්කර තිුණි. ඒක අනුව, 2022.09.30 දින වන විට ප්රතිලාභී ගුරුවරියන් 15,726ක් සඳහා රු.මි. 

301.409 ක් ලබා දී ඇත. 

 

2.4 මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සාංවර්ධනය පිළිබඳ අතනකුත් වැඩසටහන් 

ගපර වර්ෂවලදී භාණ්ඩාගාරය මඟින් ප්රතිපාෙන ලබා දුන්නෙ, 2022 වර්ෂගේ එගසක මුෙල් ගවන්ී 

ගනාමැති බැවින්, ගමම වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම ගවනුගවන් ප්රතිපාෙන ගලෝක බැිංකු 

මූලයාධාර යටගත් ක්රියාත්මක වන මුල් ළමාවිය සිංවර්ධන වයාපෘතිය මඟින් ගවන් කර ඇති අතර 
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කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 

 
ඊට අොළව පහත වැඩසටහන් ක්රියාත්මක ගකගර්. මුල් ළමාවිය සිංවර්ධන වයාපෘතිය මඟින් කාර්තු 

වශගයන් මුෙල් ලබාදීම සදුකරනු ලැගබ්. 

 

2.5 මුල් ළමාවිය සාංවර්ධන තක්තස්රුකරණ වැඩසටහන 

මුල් ළමාවිය සිංවර්ධනය පිළිබඳ ජ්ාතික ගල්කම් කාර්යාලය මඟින් පර්ගේෂණාත්මකව සකසක 

කරන ලෙ මුල් ළමාවිය සිංවර්ධන ප්රමිති ගවත ෙරුවා ළඟා වන බව තක්ගසකරු කර ගැනීමට හා ඊට 

අවශය මඟගපන්ීම සදු කිරීමට ගමම මුල් ළමාවිය තක්ගසකරුකරණ වැඩසටහන් සකසක ගකාට 

ඇත. ඒ යටගත් සෑම ගපර පාසලකම වයස අවුරුදු 3 - 4 සහ 4 - 5 යන වයසක කාණ්ඩවලට අයත් 

සයලු ෙරුවන් ගමම තක්ගසකරුකරණ වැඩසටහන්වලට ඇතුළත් කර ගනී.  

මුල් ළමාවිය සිංවර්ධන නිලධාරීන් පුහුණු කිරීම සඳහා රු.මි. 0.216 ක් ගවන් කර ඇති අතර   

රු.මි. 0.195 ක් මුල් ළමාවිය සිංවර්ධන නිලධාරීන් 151 ක් පුහුණු කිරීම සඳහා වැය කර ඇත. 

තක්ගසකරුකරණය පිළිබඳව ගපර පාසල් ගුරුවරුන් ෙැනුවත් කිරීම සඳහා රු.මි. 12.775 ප්රතිපාෙන 

ගවන් කර ඇති අතර 2022.09.30 දින වනවිට රු.මි. 2.864 ක් වැයකර ගුරුවරුන් 2905 ක් 

ගවනුගවන් වැඩසටහන් 69ක් පවත්වා ඇත. තක්ගසකරුකරණය පිළිබඳ ගුරුවරු පුහුණු කිරීගම් 

මාර්ගගෝපගද්ධශ ීඩිගයෝව සකසක කිරීම සඳහා රු. මි. 1.250  ක් වැයකර ඇත.  

 

2.6 මුල් ළමාවිය සාංවර්ධන මධස්ථාන/තපර පාසල් සඳහා ඉතගනුම් කව වැඩසටහන  

මුල් ළමාවිය සිංවර්ධන මධයසකථාන තුළ “ගසල්ලම් පාෙක ඉගගනුම් කව”ාපිළිබඳව ගපර පාසල් 

ගුරුවරු පුහුණු කිරීගම් වැඩසටහන් 26ක් ගවනුගවන් ප්රතිලාභීන් 990ක් සඳහා රු.මි. 0.375ක් 

වැයකර ඇත.  

සයළුම ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් ගකාට්ඨාසයන්හි ගපර පාසල් 670 ක් සඳහා ගපර පාසල් කව 

ගගාඩනැගීම සඳහා රු.මි. 16.750 ක් ගවන්කර ඇති අතර 2022.09.30 දිනවන විට රු.මි. 6.244ක් 

වැයකර ප්රතිලාභීන් 8040ක් සඳහා වැඩසටහන් 268ක් පවත්වා අවසන් කර ඇත.  

 

2.7 ‘‘අරුණ දකින රටා” මුල් ළමාවිතේ දරුවන්තග් සතුවම් ප්රදර්ශනය සහ වැඩමුළුව 

මුල් ළමාවිය ෙරුවන්ගේ ගසෞන්ෙර්යාත්මක හැකියාවන් වැඩිදියුණු කිරීමට අවසකථාවක් සැලැසකීම, 

හසුරු කුසලතා සිංවර්ධනය කිරීම, ගසෞන්ෙර්යාත්මක හැකියාවන් අගය කිරීම අරමුණු 

ගකාටගගන ගසෞන්ෙර්යාත්මක හැකියාවන්ගගන් පිරිපුන් මුල් ළමාවිගේ ෙරු පරපුරක් බිහිකිරීගම් 

පරමාර්ථගයන් ලිංකාගේ සයලුම ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් ගකාට්ඨාස ආවරණය වන පරිදි "අරුණ ෙකින 

රටා" වැඩසටහන පැවැත්ගේ. ගමම වැඩසටහන සඳහා 2022 වර්ෂයට රු.මි. 6.700 ක ගවන්කර 

ඇති අතර 2022.09.30 වන විට පවත්වන ලෙ වැඩසටහන් 335 ක් සඳහා රු.මි. 5.025 ක් වියෙමක් 

වාර්තා  ී ඇත. එහි ප්රතිලාභීන් 28,174ක් ගේ. 
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2.8 මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සාංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික කමිටු රැස්ීම් පැවැත්ීම 

අමාතය මණ්ඩල අනුමැතිය ලත් මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සිංවර්ධනය පිළිබඳ ජ්ාතික 

ප්රතිපත්තියට අනුව නව,ා“මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සිංවර්ධනය පිළිබඳ ජ්ාතික සම්බන්ීකරණ 

කමිටුව’’ා පිහිටුවන ලදී. ගමම ජ්ාතික සම්බන්ීකරණ කමිටුව ජ්ාතික ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක 

කිරීම, අීක්ෂණය කිරීම හා අවශය අවසකථාවලදී ගවනසකකම් සදුකරන ජ්ාතික මට්ටගම්  

කළමනාකරණ කමිටුව ගේ. 

එය ක්රියාකාරී සැලසුම් සම්පාෙනගේ දී, ක්රියාත්මක කිරීගම් දී සහ මුල් ළමාවිය රැකවරණය සහ 

සිංවර්ධනය පිළිබඳ කාර්යයන්වලදී ජ්ාතික මට්ටගම් සට බිම් මට්ටම ෙක්වා වූ බහු ආිංශික 

සහගයෝගීතාවය සහතික කරනු ලබයි. මුල් ළමාවිය විෂය හා සම්බන්ධ සයලුම පාර්ශවයන් ගමම 

ජ්ාතික සම්බන්ීකරණ  කමිටුව නිගයෝජ්නය කරනු ලබන අතර 2022 වර්ෂගේ මාර්තු මස කමිටු 

රැසකීම පවත්වන ලෙ අතර ඒ සඳහා රු. මි. 0.015ක මුෙලක් වැය ී ඇත.  

 

2.9 මුල් ළමාවිය අධාපනය පිළිබඳව ජාතික කමිටුව 

මානව සම්පත් සිංවර්ධනගේ වැෙගත් කාලසීමාවක් වන මුල් ළමාවිය සිංවර්ධන අවිය 

සම්බන්ධගයන් සුවිගශකෂී අවධානයක් ගයාමුකරමින් මුල් ළමාවිය අධයාපනය පිළිබඳව ජ්ාතික 

ප්රතිපත්තිය සකසක කිරීම ජ්ාතික අධයාපන ගකාමිෂන් සභාව විසන් අවසන් කර ඇත. ගමම 

අධයාපන ප්රතිපත්තිය පිළිබඳව සයළුම පළාත් ගල්කම්වරුන්, ජ්ාතික කමිටු සාමාජිකයින්, පළාත් 

ගපර පාසැල් ඒකක ප්රධානීන් සහ සයළු පාර්ශවකරුවන් ෙැනුවත් කිරීමට අොළව 2022.09.12 දින  

සදුකරන ලෙ කමිටු රැසකීම සඳහා රු.මි. 0.074ක් වැය ී ඇත. 

 

2.10 නිවස පදනම් කරගත් මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සාංවර්ධනය පිළිබඳ වාපෘතිය  

නිවස පෙනම් කරගත් මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සිංවර්ධනය සඳහා ඉහළ ඵලොයීතාවයක් 

ගගාඩනැඟිම සහ නිවස පෙනම් කරගත් මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සිංවර්ධන අවසකථාවන් හඳුනා 

ගැනීම අරමුණු කරගගන දිසකික් මට්ටමින් විගශකෂ වැඩසටහන් පැවැත්ීමට රු.මි. 1.186ක් 

ගවන්කර ඇති අතර 2022.09.30 දින වනවිට ප්රතිලාභීන් ගණන 811 කි. ඒ සඳහා රු.මි. 0.346 ක් 

වැයකර ඇත.  

 

2.11 තසතනතහ තටාක" තදමාපියන් දැනුවත් කිරීම සඳහා සහභාගීත්ව නව සාංකල්ප අනුව 

වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම. 

සහභාගීත්ව ප්රගේශය හරහා නිවස පෙනම් කරගත් මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සිංවර්ධනය 

පිළිබඳව නව ක්රමගේෙයක් හඳුනාගගන නිවස පෙනම් කරගත් මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා 

සිංවර්ධනය පිළිබඳව ෙැනුවත් කිරීගම් වැඩසටහන්වල ඉහළ ඵලොයීතාවක් ළඟාකර ගැනීම 

අරමුණු කරගගන ගමම වසර සඳහා රු.මි. 0.350 ක් ගවන්කර ඇති අතර 2022.09.30 දින වන විට 

ප්රතිලාභීන් 796ක් ගවනුගවන් රු.මි. 0.160 ක් වැය කර ඇත. 



 

81 | පි ටු  
 

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 

 
2.12 විතශ්ෂ වාපෘති 

මුල් ළමාවිය සිංවර්ධන නිලධාරීන්ට යහපත් කාර්යාලයීය පරිසරයක සට රාජ්කාරි කිරීම සහ 

ඔවුන් අභිගේරණය කිරීම අරමුණු කරගනිමින් අවශය කාර්යාලයීය උපකරණ ලබාදීම සඳහා 

විගශකෂ වයාපෘති යටගත් ගමම වසර සඳහා රු.මි. 2.875 ක් ගවන් කර ඇති අතර 2022.09.30 දින 

වන විට රු.මි. 0.912 ක් වැය කර ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් ගකාට්ඨාස 10ක නිලධාරීන් සඳහා 

කාර්යාලයීය පුටු, ගම්ස, කබඩ් ලබාදී ඇත. 

 

2.13 මුල් ළමාවිය සාංවර්ධනය සම්බන්ධ පර්තේෂණ ප්රවර්ධනය කිරීම 

මුල් ළමාවිය සිංවර්ධනය හා රැකවරණයට අොළ විෂය ක්ගෂකත්රගේ පර්ගේෂණ කටයුතු පුළුල් කිරීම 

හා පර්ගේෂණ ප්රතිඵල හා ගයෝජ්නා මත පෙනම්ව විිමත් වැඩසටහන් ක්ගෂකත්රය තුළ ක්රියාත්මක 

කිරීම සඳහා පර්ගේෂණ සදුකළ නිලධාරීන් දිරිගැන්ීම හා අගය කිරීම අරමුණු කරගනිමින් ගමම 

වසර සඳහා රු.මි. 0.434 ක් ගවන්කර ඇති අතර 2022 ගපබරවාරි මස පවත්වන ලෙ ෙැනුවත් 

කිරීගම් සහ ඇගයීගම් වැඩසටහන සඳහා නිලධාරීන් 35ක් ගවනුගවන් රු.මි. 0.030 ක් වැයකර 

ඇත. 

 

2.14 “මාතෘ අභිමාණී” වැඩසටහන 

ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් කාර්යාල මට්ටමින් ගතෝරාගත් ගැබිණි මේවරුන් ගවනුගවන් මුල් ළමාවිය 

සිංවර්ධනය පිළිබඳව ෙැනුවත් කිරීගම් වැඩසටහන් පැවැත්ීම සඳහා එක් ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් 

ගකාට්ඨාසයක් සඳහා රු.10,000/- ක් බැගින් ප්රතිපාෙන නිෙහසක කරනු ලැගබ්. එම වැඩසටහන 

සඳහා රු.මි. 3.710 ක් ගවන්කර ඇති අතර 2022.09.30 දින වනවිට වැඩසටහන් 156ක් පවත්වා 

ඇති අතර රු.මි. 1.226ක් වැය කර ඇත. 

 

2.15 ඒකාබද්ධධ ළමා හා කාන්තා ආදර්ශ ගම්මාන පිිටුීම 

ඒකාබද්ධධ ළමා හා කාන්තා ආෙර්ශ ගම්මාන පිහිටුීගම් වැඩසටහන 2018, 2019, 2020 යන වර්ෂ 

03 පුරාවට ක්රියාත්මක වන වැඩසටහනකි. මුල් ළමාවිය සිංවර්ධනය පිළිබඳ ජ්ාතික ගල්කම්  

කාර්යාලය, ශ්රී ලිංකා කාන්තා කාර්යාිංශය, සිංවර්ධන අිංශය සහ පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ගසකවා 

ගෙපාර්තගම්න්තුව එක්ව ගමම ඒකාබද්ධධ ළමා හා කාන්තා ආෙර්ශ ගම්මාන පිහිටුීගම් වැඩසටහන 

සදුකරනු ලබයි. ගමම වසර සඳහා මියන 6.200 ක් ඇසකතගම්න්තු ගත කළ ෙ, ගෙවන කාර්තුව 

සඳහා අම්පාර දිසකික්කගේ මහඔය ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් ගකාට්ඨාසය සඳහා පමණක් රු.මි. 0.200 ක් 

ගවන් කර ඇත.  

 

2.16 මුල් ළමාවිය සාංවර්ධන නිලධාරීන්තග් ප්රගති සමාතලෝචන රැස්ීම් පැවැත්ීම 

දිසකික් ගල්කම් කාර්යාලවල රාජ්කාරි කටයුතු සඳහා අනුයුක්ත මුල් ළමාවිය සිංවර්ධන 

නිලධාරීන්, ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් කාර්යාලවල ගසකවගේ නියුතු නිලධාරීන් ප්රධාන කාර්යාලය සමඟ 
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කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 

 
සම්බන්ීකරණය කරමින් මුල් ළමාවිය සිංවර්ධනය පිළිබඳ ජ්ාතික ගල්කම් කාර්යාලගේ 

කාර්යභාරය  ඉහළ ඵලොයීතාවයකින් යුක්තව සදු කිරීම සඳහා ගමම ප්රගති සමාගලෝචන රැසකීම් 

පැවැත්ීම සදු කරනු ලබයි. ඒ සඳහා රු.මියන 0.407 ක මුෙලක් ගවන් කර ඇති අතර ඉන්ධන 

හිඟය ගහකතුගවන් ප්රවාහන අපහසුතා මත මාර්ගගත ක්රමය ඔසකගසක ප්රගති සමාගලෝචන රැසකීම් 

පවත්වා ඇත. නිලධාරීන් කැඳවා ප්රගති සමාගලෝචන රැසකීම් පවත්වා තිබූ දිසකික්ක 2022.09.30 

දින වනවිට රැසකීම් 52ක් පවත්වා රුපියල් මියන 0.103 ක වියෙම් ෙරා ඇත.  

 

2.17 හදිස ආපදා අවස්ථාවන්ිදී මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සාංවර්ධනය පිළිබඳ කටයුතු 

හදිස ආපො තත්ත්වයන්ට ලක්වන මුල් ළමාවිය සිංවර්ධන මධයසකථාන ගවත අවශය උපකරණ 

ලබාගැනීම සඳහා ගමම වැඩසටහන මඟින් ප්රතිපාෙන ගවන් ගකගරන අතර 2022 වර්ෂය සඳහා 

රු.මි.0.271 ක් ගවන්කර ඇත. 2022.09.30 දිනට ගමාරටුව ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් ගකාට්ඨාසගේ 

“ජූනියර් සකගටේ ගපරපාසල” ගවත රු.මි. 0.049ක් වැයකර ඇත. 

 

2.18 නිලධාරීන්තග් ධාරිතා සාංවර්ධනය 

මුල් ළමාවිය සිංවර්ධනය පිළිබඳ ජ්ාතික ගල්කම් කාර්යාලගේ ගසකවය කරන සයළු නිලධාරීන්ගේ 

පුහුණු අවශයතා පිළිබඳව අවධානය ගයාමුකරමින් නිලධාරීන්ගේ ධාරිතා සිංවර්ධනය සඳහා   

රු.මි. 0.500ක මුෙල් ගවන්කර ඇති අතර කාර්ය සාධන ෙර්ශක සකසක කිරීම පිළිබඳව පුහුණු 

වැඩසටහන සඳහා නිලධාරීන් රු.මි. 0. 023 ක් වැයකර ඇත. 

 

2.19 ළමා රැකවරණ මධස්ථානවල සාංවර්ධනය සඳහා ළමා මිතුරු පරිසරයක් ඇති කිරීම. 

ළමා නිවාස සහ ෙරුවන් භාරගැනීගම් මධයසකථාන තුළ සටින ෙරුවන්ට පුළුල් සිංවර්ධන 

අවසකථාවන් සහිත ළමා මිතුරු පරිසරයක් ඇති කිරීම සහ ළමා නිවාස සහ ෙරුවන් භාරගැනීම 

මධයසකථානවල ගසකවගේ නියුතු නිලධාරීන්ගේ මුල් ළමාවිය සිංවර්ධනය පිළිබඳ ෙැනුම ආකල්ප හා 

කුසලතා වැඩිදියුණු කිරීම අරමුණු කරගනිමින් ක්රියාත්මක කරන ගමම වැඩසටහන සඳහා රු.මි. 

7.500 ක් ගවන්කර ඇති අතර 2022.09.30 දින වන විට මධයසකථාන 2ක පහසුකම් වැඩිදියුණු 

කිරීගම් කටයුතු සදුකරමින් පවතී. ඒ සඳහා රු.මි. 0.800 ක මුෙලක් වැය කිරීමට අගේක්ෂා ගකගර්. 

 

2.20 මුල් ළමාවිය රැකවරණය සහ සාංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික සතිය  

සෑම වර්ෂයකම ජූලි මස 14 දින සට 20 දින ෙක්වා මුල් ළමාවිය විෂය හා සම්බන්ධව වගකිව යුතු 

සයළු පාර්ශවයන් ඒකරාශී කරගනිමින්, මුල් ළමාවිය ෙරුවන්ගේ ආරක්ෂාව, රැකවරණය සහ 

සිංවර්ධනය ඉලක්ක කරගත් වැඩසටහන් ජ්ාතික, පළාත්, දිසකික්, ප්රාගද්ධශීය සහ ග්රාමීය මට්ටමින් 

පැවැත්ීම සදුකරයි. " හැමකල් රැක ගතයුතු - ෙරුවන් ගවයි මිණිමුතු " යන ගත්මාව යටගත් 2022 

වර්ෂයට අොළව ගමම වැඩසටහන් මාලාව ක්රියාත්මක කරන ලෙ අතර ඒ ගවනුගවන් රු.මි. 7.500 

ක් ගවන් කරන ලදී. 2022.09.30 වන විට ප්රධාන වැඩසටහන් 28 ක් පවත්වා ප්රතිලාභීන් 4252ක් 

ගවනුගවන් රු.මි. 6.141ක් වැය කර ඇත. 
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කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 

 

3. ක්රියාත්මක කරන ලද සාංවර්ධන වැඩසටහන්ි තභෞතික හා මූල ප්රගති සාරාාංශය - 2022.09.30 
අනු අාංකය  වාපෘතිය/ 

කාර්යය 

මූල ඉලක්කය 

(රු.මි) 

මූල ප්රගතිය 

(රු.මි)  

තභෞතික ඉලක්කය තභෞතික 

ප්රගතිය(2022.09.30 දක්වා) 

ප්රතිලාභීන්/ ප්රතිලාභීන් 

සාංඛාව 

 

01. 
ගර්භනී හා කිරිගෙන මේවරුන්ට රු. 20,000/- ක 

ගපෝෂණ දීමනාවක් ලබාදීගම් වැඩසටහන 
4000.000 3102.963 

 2,000,000 ගපෝෂණ 

මළු  

1,194,624 (ආසන්න 

වශගයන් ගබදී ගිය ගපෝෂණ 

මළු සිංඛයාව) 

ආසන්න වශගයන්  

ගැබිණි මේවරුන් 

119,462  

 

02. 

ගපර පාසල් ෙරුවන්/ මුල් ළමාවිය සිංවර්ධන 

මධයසකථාන සඳහා උෙෑසන ආහාර ගේලක් ලබා දීගම් 

වැඩසටහන 

150.000 73.273 
ගපර පාසල් ෙරුවන්  

90,203   
ගපර පාසල් ෙරුවන් 63,321 

ගපර පාසල් ෙරුවන් 

53,778 

 

03. 

ගපර පාසල් ගුරුවරියන් සඳහා මාසක දීමනාවක් 

ලබාදීගම් වැඩසටහන  

 “ගුරු අභිමාණී”- මාසකව රුපියල් 2500/-  

500.000 301.409 
ගපර පාසල් 

ගුරුවරියන් 16,275 

ගපර පාසල් ගුරුවරියන් 

15,726 

ගපර පාසල් 

ගුරුවරියන්  15,726 

 එකතුව (පුනරාවර්තන වියදම්) 

 

4650.000 

 

3477.645 

   

 

04. 

 

මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සාංවර්ධනය පිළිබඳ වැඩසටහන් 

 

4.1 

මුල් ළමාවිය සිංවර්ධන තක්ගසකරුකරණ වැඩසටහන 

❖ නිලධාරීන් පුහුණු කිරීම 0.216 0. 195 
වැඩසටහන් 03 වැඩසටහන් 03  

නිලධාරීන් 151 

❖ ගුරුවරු පුහුණු කිරීම 12.775 2.864 වැඩසටහන් 280 වැඩසටහන්  69 ගුරුවරු   2905 

 

4.2 

මුල් ළමාවිය සිංවර්ධන මධයසකථාන/ගපර පාසල් සඳහා 
ඉගගනුම් කව වැඩසටහන 

    

 

 

❖ ගුරුවරු පුහුණු කිරීම 0.390 0.375 වැඩසටහන් 26 වැඩසටහන් 26 ප්රතිලාභීන්  990 

❖ කව ගගාඩනැඟීම  16.750 6.224 වැඩසටහන් 334 වැඩසටහන් 250 ප්රතිලාභීන් 8040 

උප එකතුව 30.131 9.658    
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අනු 

අාංකය 

වාපෘතිය/ 

කාර්යය 

මූල ඉලක්කය 

(රු.මි) 

මූල ප්රගතිය 

(රු.මි) 
තභෞතික ඉලක්කය 

තභෞතික 

ප්රගතිය 

ප්රතිලාභීන්/ ප්රතිලාභීන් 

සාංඛාව 
 

4.3 
‘‘අරුණ ෙකින රටා”ාමුල් ළමාවිගේ ෙරුවන්ගේ සතුවම් 
ප්රෙර්ශනය සහ වැඩමුළුව  

6.700 5.025 වැඩසටහන් 335 
වැඩසටහන් 

335 
ෙරුවන් 
28174 

 
4.4 

මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සිංවර්ධනය පිළිබඳ ජ්ාතික කමිටු 
රැසකීම් පැවැත්ීම 

 
0.165 

 
0.015 

 
කමිටු 04 

 
කමිටු 01 

 
සාමාජිකයින් 31 

 
4.5 

මුල් ළමාවිය අධයාපනය පිළිබඳව ජ්ාතික කමිටුව 0.075 0.074 කමිටු 02 කමිටු 01 සාමාජිකයින් 50 

 
4.6 

නිවස පෙනම් කරගත් මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සිංවර්ධනය 
පිලිබඳ වයාපෘතිය 

 
1.186 

 
0.346 

 
වැඩසටහන් 25 

 
වැඩසටහන් 10 

 
ප්රතිලාභීන් 811 

 
4.7 

"ගසගනගහ තටාක" ගෙමාපියන් ෙැනුවත් කිරීම සඳහා 
සහභාගීත්ව නව සිංකල්ප අනුව වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම. 

 
0.350 

 
0.160 

 
වැඩසටහන් 10 

 
වැඩසටහන් 07 

 
ප්රතිලාභීන් 796 

 
4.8 

 
විගශකෂ වයාපෘති 

 
2.875 

 
0.912 

 
වැඩසටහන් 25 

 
වැඩසටහන් 10 

 
නිලධාරීන් 10 

 
4.9 

මුල් ළමාවිය සිංවර්ධනය සම්බන්ධ පර්ගේෂණ ප්රවර්ධනය 
කිරීම 

 
0.434 

 
0.034 

ඇගයීගම් වැඩසටහන් 01, 
පුහුණු වැඩසටහන් 02 

ඇගයීගම් 
වැඩසටහන් 01 

නිලධාරීන් 35 

 

4.10 “මාතෘ අභිමාණී” වැඩසටහන 3.710 1.226 වැඩසටහන් 336 වැඩසටහන් 156 මේවරු 6398 

 
4.11 

ඒකාබද්ධධ ළමා හා කාන්තා ආෙර්ශ ගම්මාන පිහිටුීම 6.200 0.200 වයාපෘති 25 වයාපෘති 1 ෙරුවන් සහ ගෙමාපියන් 48 

 

 
4.12 

මුල් ළමාවිය සිංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ  ප්රගති සමාගලෝචන 
රැසකීම් 

 
0.407 

 
0.103 

 
වැඩසටහන් 104 

 
වැඩසටහන් 52 

 
නිලධාරීන් 356 

 
4.13 

හදිස ආපො අවසකථාවන්හිදී මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා 
සිංවර්ධනය පිළිබඳ කටයුතු 

 
0.271 

 
0.049 

 
වැඩසටහන් 01 

 
වැඩසටහන් 01 

 
ෙරුවන් 50 

 

4.14 නිලධාරීන්ගේ ධාරිතා සිංවර්ධන හා පුහුණුව 0.500 0.021 වැඩසටහන් 04 වැඩසටහන් 01 නිලධාරීන් 30 

 
4.15 

ළමා රැකවරණ මධයසකථානවල සිංවර්ධනය සඳහා ළමා මිතුරු 
පරිසරයක් ඇති කිරීම. 

 
7.500 

 
0.800 

 
මධයසකථාන 15 

 
මධයසකථාන 02 

 
ප්රතිලාභීන් 60 

 

4.16 මුල් ළමාවිය රැකවරණය සහ සිංවර්ධනය පිළිබඳ ජ්ාතික සතිය  
 

7.500 
 

6.141 
 

වැඩසටහන් 28 
 

වැඩසටහන් 28 
 

ප්රතිලාභීන් 4252 

උප එකතුව 
37.873 15.106 

   

එකතුව (ප්රාග්ධන වියදම්) 
69.000 24.569 
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7.2.4 මුල් ළමාවිය සාංවර්ධන වාපෘතිය (තලෝක බැාංකු) 
 

හැඳින්ීම  

මුල් ළමාවිය ක්ගෂකත්රගේ  වැෙගත්කම හා ශ්රී ලිංකාගේ මුල් ළමාවිය පිළිබඳව 2014 වර්ෂගේ  කරන 

ලෙ අධයයන පෙනම් ගකාටගගන හඳුනාගත් අඩුපාඩු සැලකිල්ලට ගනිමින් ශ්රී ලිංකාගේ මුල් 

ළමාවිය සිංවර්ධන ක්ගෂකත්රගේ ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු කිරීම හා සැමට එකගසක ලබා ගත හැකි 

ගසකවාවක් බවට පත්කිරීම සඳහා ශ්රී ලිංකා රජ්ය සමඟ ගලෝක බැිංකුව එකඟත්වයට පත්ීගමන් පසු 

ගමරට ප්රථම මුල් ළමාවිය සිංවර්ධන වයාපෘතිය 2016 වසගර්දී ආරම්භ ගකරුණි. ගලෝක බැිංකු 

(IDA) මූලය අනුග්රහගයන් 2016 – 2022 වර්ෂය සඳහා ක්රියාත්මක ගමම වයාපෘතිය මඟින් දිවයින 

පුරා මුල් ළමාවිය  සිංවර්ධන වයාපෘතීන් සදු ගකගර්.   

 

අරමුණ 

ශ්රී ලිංකාගේ මුල් ළමාවිය ක්ගෂකත්රගේ ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු කිරීම හා සැමට එක ගසක 

ලබාගත හැකි ගසකවාවක් බවට පත් කිරීම. 

 

 

සාංවිධාන වූහය 

 

 

 

වයා.නි - වයාපෘති නිලධාරී  කා.ස - කළමනාකාර සහකාර ස.නි - සහකාර නිලධාරී 

ක.ක.ස - කාර්යාල කාර්ය සහායක තා.නි - තාක්ෂණික නිලධාරී 
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1. ප්රධාන කාර්යභාරය 

 

දීප වයාේතව මුල් ළමාවිය  සිංවර්ධන මධයසකථාන/ ගපර පාසල් පිළිබඳ ජ්ාතික සිංගණනයක් 2016 

වර්ෂගේදී පැවැත්විණි. එම සිංගණනගේ මූලික ෙත්ත පෙනම් කර ගනිමින් වයාපෘතිගේ පහත 

සඳහන් ක්රියාකාරකම් සදුගකගර්. 

•  අඩු පහසුකම් සහිත මුල් ළමාවිය සිංවර්ධන මධයසකථානවල පහසුකම් සිංවර්ධනය සෙහා 

ප්රතිපාෙන ලබාදීම. 

•  අඩු ප්රතිලාභ සහිත/ ප්රතිලාභ ගනාලෙ ප්රගද්ධශවල මුල් ළමාවිය සිංවර්ධන මධයසකථාන සකථාපනය 

කිරීම. 

•  ආර්ික අපහසුතා සහිත මුල් ළමාවිය ෙරුවන්ගේ අධයාපන කටයුතු සඳහා ගපර පාසල් ගාසකතු 

සහනය ලබාදීම. 

•  පළාත් මට්ටමින් මුල් ළමාවිය සිංවර්ධන සම්පත් මධයසකථාන සකථාපනය කිරීම. 

•  විගශකෂ අවශයතා සහිත ෙරුවන් සඳහා සුබසාධන සහාය ලබාදීම. 

•  මුල් ළමාවිගේ ෙරුවන්ගේ ගසෞඛය හා ගපෝෂණය පිළිබඳව ගෙමාපියන් සහ ගුරුවරුන් ෙැනුවත් 

කිරීම. 

•  මුල් ළමාවිය සිංවර්ධනය පිළිබඳ සහතික පත්ර/ ඩිේගලෝමා පුහුණු පාඨමාලා සඳහා ගපර පාසල් 

ගුරුවරුන් ගයාමුකිරීම. 

•  ගෙමාපියන් ෙැනුවත් කිරීම සහ මගනෝ සමාජ්යීය සහාය ලබාදීම. 

•  සෑම මුල් ළමාවිය සිංවර්ධන මධයසකථානයකම ගෙමාපිය කමිටු පිහිටුීම.  

•  මුල් ළමාවිය සිංවර්ධන මධයසකථාන සඳහා ඉගගනුම් හා ඉගැන්ීම් උපකරණ කට්ටල ලබා 

දීම.  

•  මුල් ළමාවිය සිංවර්ධනය පිළිබඳ නියමු පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීම. 

•  මුල් ළමාවිය සිංවර්ධන ගුරුවරුන්ට ගකටි කාලීන ප්රමිතිගත පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්ීම.  

•  මුල් ළමාවිය සිංවර්ධන මධයසකථාන සඳහා විිමත් අීක්ෂණ සහ ඇගයීම් ක්රමයක් දියත් 

කිරීම. 

•  වතුකරගේ ක්රියාත්මක වන කටයුතු  

- ළමා සිංවර්ධන මධයසකථාන ඉදිකිරීම හා අලුත්වැඩියා කිරීම. 

- ළමා සිංවර්ධන මධයසකථානවල  ගසල්ලම් මිදුල ඉදිකිරීම හා අලුත්වැඩියා කිරීම. 

- ළමා සිංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා ඩිේගලෝමා පුහුණු පාඨමාලාවක් ලබාදීම. 

- ළමා සිංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ ෙැනුම වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා පුහුණු වැඩසටහන්. 

- ගෙමාපියන් ෙැනුවත් කිරීගම් වැඩසටහන් පැවැත්ීම. 

- ෙරුවන්ගේ ගසෞඛය හා ගපෝෂණ වර්ධනය සෙහා වැඩසටහන් පැවැත්ීම. 
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වාපෘතිතේ ප්රතිලාභීන් 

වයාපෘතිගේ ඍජු ප්රතිලාභීන් වන්ගන් වසර 3-5 ෙක්වා ගපර පාසල් යන ෙරුවන් හා වතුකරගේ දිවා 

සුරැකුම් මධයසකථානවල වයස 0-2 ත් අතර ෙරුවන් ගේ. අගනකුත් වක්ර ප්රතිලාභීන් වන්ගන් මුල් 

ළමාවිය සිංවර්ධන ගුරුවරුන් හා ගුරු සහායකයින්, ගුරු පුහුණුකරුවන්, මුල් ළමාවිය සිංවර්ධන 

පරිපාලකයන්, වයාපෘතිගේ පහසුකම් ලබන මුල් ළමාවිය සිංවර්ධන මධයසකථාන හා මුල් ළමාවිය 

සිංවර්ධන මධයසකථානවලට ඇතුළත් වන ෙරුවන්ගේ පවුල්ය. 

 

2. 2022  වර්ෂය තුළ ක්රියාත්මක කරන ලද ප්රධාන සාංවර්ධන වැඩසටහන් 

•  නව මුල් ළමාවිය සිංවර්ධන මධයසකථාන ඉදිකිරීම් 

•  වතුකරගේ මුල් ළමාවිය සිංවර්ධන මධයසකථාන සඳහා නව ගසල්ලම් මිදුල් සකසක කිරීම් 

•  මුල් ළමාවිය සිංවර්ධන නියමු පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීගම් වැඩසටහන් පැවැත්ීම 

•  මුල් ළමාවිය සිංවර්ධන මධයසකථානවල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා  ප්රොන ලබා දීම 

•  මුල් ළමාවිය සිංවර්ධන මධයසකථානවල සනීපාරක්ෂක පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම 

•  මුල් ළමාවිය සිංවර්ධන මධයසකථානවලට අවශය ලී බඩු උපකරණ සහ අධයාපනික ගසල්ලම් 

උපකරණ කට්ටල , ජ්ල ගපරහන සහ ප්රථමාධාර උපකරණ ලබා දීම. 
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3. ක්රියාත්මක කරන ලද සාංවර්ධන වැඩසටහන්ි තභෞතික හා මූල ප්රගති සාරාාංශය - 2022.09.30  

අනුඅාංකය වාපෘති ක්රියාකාරකම් 
මූල ඉලක්කය 

(රු.මී) 

මූල ප්රගතිය 

(රු.මී) 

වාපෘති 

තභෞතික ඉලක්කය 
තභෞතික ප්රගතිය 

1 
මුල් ළමාවිය සිංවර්ධන මධයසකථාන සඳහා පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම.  624.000 252.720 

925 සහ අවිච්ගේෙ 

වයාපෘති 633 

 

2 
අඩු ප්රතිලාභ/ ප්රතිලාභ ගනාලෙ ප්රගද්ධශවල මුල් ළමාවිය සිංවර්ධන මධයසකථාන 

පිහිටුීම  
270.000 392.650 

2022 - මධයසකථාන 19 

2021 - මධයසකථාන 2 
ඉදිකිරීම් සදුකරමින්  පවතී  

4 අඩු ප්රතිලාභ/ ප්රතිලාභ ගනාලෙ ප්රගද්ධශවල මුල් ළමාවිය සිංවර්ධන මධයසකථාන 

පිහිටුීම  
23.000 6.120 

2022-1 සහ 2020- 1 

(අවිච්ගේෙ) 
ඉදිකිරීම් සදුකරමින් පවතී,  

6 හඳුනාගත් මුල් ළමාවිය සිංවර්ධන මධයසකථාන ගවත ඉගැන්ීගම් ඉගගනුම් රවය 

පැගක්ජ් ගබොහැරීම (ක්රීඩා රවය කට්ටල) 
80.000 - 3,386 ප්රසම්පාෙන අදියගර් පවතී. 

7 හඳුනාගත් මුල් ළමාවිය සිංවර්ධන  මධයසකථාන ගවත ජ්ලගපරහන් ගබොහැරීම.  72.000 - 6,000 ප්රසම්පාෙන අදියගර් පවතී. 

8 මුල් ළමාවිය සිංවර්ධන මධයසකථාන සඳහා ජ්ලය, සනීපාරක්ෂක සහ විදුලි 

පහසුකම් සැපයීම - නව 
138.000 101.080 1,394 

73 සම්ූර්ණ කර ඇත, 292ක 

ඉදිකිරීම් සදුකරමින් පවතී, 

9 හඳුනාගත් මුල් ළමාවිය සිංවර්ධන මධයසකථාන ගවත කියීගම් රවය කට්ටල 

ගබොහැරීම 
110.000  3,386 ප්රසම්පාෙනය අදියගර් පවතී. 

11 මුල් ළමාවිය සිංවර්ධන මධයසකථාන සඳහා රවය සැපයීම - වාර්ික ළමා 

සිංවර්ධන ඇගයීම් (CDA) පැවැත්ීම සඳහා NSECD මගින් රවය කට්ටල 

12,000 ක් මුරණය කිරීම 

82.000 3.140 12,000 2300 ගබොහරින ලදී 

12 මුල් ළමාවිය සිංවර්ධන පුහුණුකරුවන් සඳහා පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීම 

සහතික පත්ර මුරණය කිරීම සහ සම්මාන ප්රොගනෝත්සවය 
12.000 6.090 2 වැඩසටහන් 1 

13 ගපර පාසල් ගුරුවරියන් සඳහා වන මුල් ළමාවිය සිංවර්ධනය පිලිබඳ ගකටි 

කාලීන පුහුණු වැඩසටහන  
46.000 5.970 77 වැඩසටහන් 25 

14 පුහුණු ගපර පාසල් ගුරුවරුන් සඳහා කාලාන්තර ගුරු පුහුණු අන්තර් ක්රියා 

වැඩසටහන 
9.000 0.120 92 පුහුණු වැඩසටහන් 8 

උප එකතුව 1466.000 767.890   
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අනුඅාංකය වාපෘති ක්රියාකාරකම් 
මූල ඉලක්කය 

(රු.මී) 

මූල 

ප්රගතිය 

(රු.මී) 

වාපෘති 

තභෞතික ඉලක්කය 
තභෞතික ප්රගතිය 

15 මුල් ළමාවිය සිංවර්ධනය පිළිබඳ දිගු කාලීන සහතික පත්ර /ඩිේගලෝමා පුහුණු 

පාඨමාලාව (ජ්ාතික අධයාපන ආයතනගේ සහ ශ්රී ලිංකා විවෘත විශකව විෙයාලය) 
5.000 2.400 490 490 පුහුණු ගවමින් පවතී. 

16 මුල් ළමාවිය සිංවර්ධනය පිළිබඳ ගපර පාසල් ගෙමාපියන් ෙැනුවත් කිරීගම් 

වැඩසටහන්  
10.000 1.600 2500 

2355 පුහුණු වැඩසටහන් අවසන් කර 

ඇත. 

17 
මුල් ළමාවිය සිංවර්ධනය පිළිබඳ සමාජ් විගණනය සදුකිරීම  6.000 - 1 

සමීක්ෂණය අවසන් කර ඇත. 

වාර්තාව ඉදිරිපත් කරනු ලබයි. 

18 මුල් ළමාවිය සිංවර්ධන මධයසකථාන ලියාපදිිංචිය සඳහා පළාත් මට්ටමින් 

මධයසකථාන ලියාපදිිංචි කිරීගම් ක්රමයක් සකථාපිත කිරීම 
10.000 - 1 සිංකල්ප රාමුව සකසක කර ඇත. 

19 
සසුන් සඳහා ගාසකතු නිෙහසක කිරීම. 300.00 7.310 37500 

ගාසකතු නිෙහසක කිරීගම් කාර්ය ආරම්භ 

විය. 

20 මුල් ළමාවිය ෙරුවන් සඳහා උෙෑසන ආහාර සැපයීම. (රු.30 දීමනාව රු. 60 

ෙක්වා වැඩි කර මුල් ළමාවිය සිංවර්ධනය පිළිබඳ ජ්ාතික ගල්කම් කාර්යාලය හා 

ඒකාබද්ධධව ක්රියාත්මක ගකගර්.) 

587.000 - 155,000 

මූලික කටයුතු අවසන්. ගනාවැම්බර් 

මාසගේ සට ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් 

කර ඇත. 

21 
ගමගහයුම් පිරිවැය 133.000 65.120  

 

උප එකතුව 1051.000 76.43 
  

එකතුව 2517.000 844.32 
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ප්රගති වාර්තාව 2022 

 

 වැවිලි මානව සාංවර්ධන භාරය (PHDT) මඟින් ක්රියාත්මක කරන වාපෘති ක්රියාකාරකම් 

අනු අාංකය වාපෘති ක්රියාකාරකම් 
මූල 

ඉලක්කය 

(රු.මී) 

මූල ප්රගතිය 

(රු.මී) 

වාපෘති 

තභෞතික 

ඉලක්කය 

තභෞතික ප්රගතිය 

1 
ළමා සිංවර්ධන මධයසකථාන නව ඉදිකිරීම් 322.000 88.240 21 

මධයසකථාන 21ඉදිකිරීම් සදු 

කරමින් පවතී. 

2 

පවතින ළමා සිංවර්ධන මධයසකථාන (CDCs)ප්රතිසිංසකකරණය කිරීම-21 21.000 

 

18.260 

 

21 21 සම්ූර්ණ කර ඇත. 

3 ගෘහ භාණ්ඩ/උපකරණ සැපයීම (CDC නව ඉදිකිරීම් /CDC ප්රතිසිංසකකරණය කිරීම) 16.000 15.140 91 35 ගබො හැර ඇත. 

4 එළිමහන් ක්රීඩා උපකරණ සැපයීම  25.000 - 140 89 ගබො හැර ඇත. 

5 ළමා සිංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා ඩිේගලෝමා පුහුණුවක් පැවැත්ීම (ගමාඩියුල 5) 6.000 5.960 3 3 සම්ූර්ණ කර ඇත. 

6 ගෙමාපියන් ෙැනුවත් කිරීගම් වැඩසටහන් පැවැත්ීම 2.500 1.970 240 පුහුණු සැස  137 

7 ළමා ඇගයීම් පුහුණුව පැවැත්ීම 1.000 0.520  3 සම්ූර්ණ කර ඇත. 

8 ගමගහයුම් පිරිවැය 19.220 17.610   

 එකතුව  413.000 147.700   
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වාපෘති ප්රතිවුහගත කිරිම යටතත් මුල් ළමාවිය සාංවර්ධන වාපෘතිය හා සබැඳි නිතයෝජිත ආයතන හරහා ක්රියාත්මක කිරීමට නියමිත වාපෘති ක්රියාකාරකම් 

අනු 

අාංකය 
වාපෘති ක්රියාකාරකම 

මූල 

ඉලක්කය 

(රු.මී) 

මූල ප්රගතිය 

(රු.මී) 

වාපෘති 

තභෞතික ඉලක්කය 
තභෞතික ප්රගතිය 

ආබාධ සිත තැනැත්තන් සඳහා වන ජාතික මහ තල්කම් කාර්යාලය 

1 විගශකෂ අවශයතා සහිත ළමුන් සඳහා මධයසකථාන පිහිටුීම 54.40 21.33 මධයසකථාන පිහිටුීම -1 42% 

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක තස්වා තදපාර්තතම්න්තුව 

1 
පළාත් 09 සඳහා උපකරණ කට්ටල ලබා දීම 

 
0.450 - 9 

ප්රසම්පාෙන සදුගවමින් 

පවතී. 

මුල් ළමාවිය සාංවර්ධනය පිළිබද ජාතික තල්කම් කාර්යාලය  

1. පුහුණුීම් සහ අගනකුත් ක්රියාකාරකම් 29ක් පැවැත්ීම 95.000 13.760 
පුහුණුීම් සහ අගනකුත් 

ක්රියාකාරකම්  29ක් පැවැත්ීම 
 

උප එකතුව 149.85 35.090   

වාපෘති මුළු එකතුව 3,079.850 1,026.41 100% 60% 
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7.2.5 පරිවාස හා ළමාරක්ෂක තස්වා තදපාර්තතම්න්තුව 
 

දැක්ම 

ළමුන්ගේ අයිතිවාසකම් තහවුරු වූ ඔවුනට සිංගේදී හිතකර සමාජ්යක් 

 

තමතහවර 

ජ්ාතික ප්රතිපත්තීන් හා ජ්ාතයන්තර ප්රමිතීන්ට අනුකූලව අනාථ, අත්හල හා අසරණ ළමයින් ෙ 

නීතිමය ගැටලුවලට ගයාමු වූ ළමයින් ෙ සුවිගශකෂී කර ගනිමින් සයලු ළමයින්ගේ අයිතිවාසකම් 

සුරක්ිත කර ගනිමින් ඔවුනට සමාන අවසකථාවන් උොකරදීම. 

 
 

1. ප්රධාන කාර්යභාරය 

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක යන ප්රධාන අිංශ ගෙකක් යටගත් ගසකවාවන් ක්රියාත්මක කරනු ලබයි. 

1.1 පරිවාස තස්වය 

 පළාත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ගසකවා ගෙපාර්තගම්න්තු කාර්යයන් සම්බන්ීකරණය, 

සහාය ීම හා ප්රගතිය විමසීම. 

 පරිවාස ගසකවය සඳහා සහ ඒ යටගත් ක්රියාත්මක වන විවිධ ආයතන සඳහා මඟගපන්ීම 

සහ ජ්ාතික ප්රතිපත්ති/ ප්රමිතීන් සකසක කිරීම. 

 ළමුන්ට අොළ නීති සිංගශෝධනය හා නව නීති සම්පාෙනය. 

 විකල්ප රැකවරණ ප්රතිපත්තිය ක්රියාවට නැිංීම. 

 පුහුණු හා පර්ගේෂණ කටයුතු. 

 ළමා රැකවරණ ආයතන සිංවර්ධනය සඳහා සහාය ීම. 

 

1.2  ළමාරක්ෂණ තස්වය 

 ළමුන් විෂගයහි වන ජ්ාතික ප්රතිපත්ති සහ සැලසුම් සකසක කිරීම. 

 ජ්ාතික සද්ධි කළමනාකරණ මාර්ගගෝපගද්ධශය ක්රියාත්මක කිරීම. 

 ළමුන්ගේ පැවැත්ම හා සිංවර්ධනය ගවනුගවන් විවිධ ආධාර වැඩසටහන් ක්රියාත්මක 

කිරීම. 

 පුහුණු හා පර්ගේෂණ කටයුතු. 

 ළමා ප්රඥේතිය ක්රියාවට නැිංීම. 

 ළමයින්ගේ සහභාගීත්ව අයිතිය තහවුරු කිරීම ගවනුගවන් වන ළමා සභා හා ළමා සමාජ් 

වැඩසටහන ක්රියාත්මක කිරීම. 
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 ළමාරක්ෂණය සඳහා වන සමාජ් වූහයන් සකථාපිත කිරීම හා ශක්තිමත් කිරීම 

 ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් ගකාට්ඨාස මට්ටමින් ළමුන් සම්බන්ධව ක්රියාත්මක වන කටයුතු 

සම්බන්ීකරණය, ගමගහයීම හා ප්රගතිය විමසීම. 

 ළමාරක්ෂණය සඳහා දිවයින පුරා ගසකවගේ ක්රියාත්මක රාජ්ය ගනාවන සිංවිධාන හා 

ජ්ාතයන්තර රාජ්ය ගනාවන සිංවිධාන සමඟ ඒකාබද්ධධව ජ්ාතික අවශයතාවයන් ඉටු කිරීම 

සඳහා කටයුතු කිරීම. 

 ග්රාමීය, ප්රාගද්ධශීය, දිසකික් හා පළාත් මට්ටමින් ගනාවිසඳුන හා විසඳීමට ජ්ාතික මට්ටගම් 

මැදිහත්ීම් අවශය තීන්දු තීරණ ගන්නා ළමා අයිතිවාසකම් පිළිබඳ ජ්ාතික ගමගහයුම් 

කමිටුව අමාතයාිංශ ගල්කම්ගේ සහභාගීත්වගයන් ක්රියාත්මක කිරීම. 
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ළමා හිමිකම් 

ප්රවර්ධන සහකාර 

 

නිගයෝජ්ය / සහකාර 

ගකාමසාරිසක (සිංවර්ධන) ගණකාිකාරී නීති නිලධාරි නිගයෝජ්ය/සහකාර 

අධයක්ෂ(සැලසුම්) 

 

 

සහකාර ගකාමසාරිසක 
(ගෙපාර්තගම්න්තු) 

 

භාෂා පරිවර්තක 

 

පරිපාලන නිලධාරී 

 

මූලය සහකාර 

 

සිංඛයාගල්ඛන

නිලධාරී 

 

ළමා හිමිකම් 

ප්රවර්ධන නිලධාරී 

 

සකථාන භාර නිලධාරී 

(පුහුණු හා පර්ගේෂණ) 

 

 

සිංවර්ධන නිලධාරී ගජ්යෂකඨ පරිවාස 

නිලධාරී 

 

තකාමසාරිස් - පරිවාස හා ළමාරක්ෂක තස්වා තදපාර්තතම්න්තුව 

 

ප්රධාන 

කළමණාකරණ 

සහකාර 

 

කළමණාකරණ 

ගසකවා නිලධාරී 

 

ගතාරතුරු තාක්ෂණ 

ගසකවා නිලධාරී 

රියදුරු 

 

කාර්යාල කාර්ය 
සහායක 

 

පරිවාස නිලධාරී 

 

සකථානභාර නිලධාරී (ජ්ා.ළමා 

උපගද්ධශන මාධය) 

 

 

සිංවර්ධන නිලධාරී 

 
මගනෝ උපගද්ධශිකා 

 

සහකාර ගවෝර්ඩන් 

 

ගනාවිිමත් අධයාපන 

උපගද්ධශිකා 

රියදුරු 

 

අරක්කැමි 

කාර්යාල කාර්ය 

සහායක 

 

මුරකරු 

 

සනීපාරක්ෂක 

කම්කරු 

 

කළමණාකරණ 

ගසකවා නිලධාරී 

 

කාර්යාල කාර්ය 

සහායක 

 

නිගයෝජ්ය / සහකාර 

ගකාමසාරිසක 
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2. ප්රධාන සාංවර්ධන වැඩසටහන් 
ළමාරක්ෂණය, ඒ ගකගරහි ඉදිරිගපළ කාර්යයක් ඉටු කරන ප්රජ්ාව ගක්න්රකර ගනිමින් ක්රියාත්මක 

කළ යුතු සමාජ් වගකීමකි.  මූලික තාක්ෂණික වූහයන් හා ක්රමගේෙයන් හඳුනා ගනිමින් අවශය 

මැදිහත්ීම් ලබා ගෙමින් ශක්තිමත් වැඩසටහන් සමූහයක් ග්රාමීය මට්ටගම් සට ජ්ාතික මට්ටම ෙක්වා 

ඉටු කිරීමට මැනවින් ගක්න්රගත කරන ලෙ මානීය යාන්ත්රණයක් හා ප්රජ්ා ගක්න්ීය ළමාරක්ෂණ 

ක්රමගේෙ කීපයක් ෙ පරිවාස ගෙපාර්තගම්න්තුව සතුව පවතී. 

 

2.1 ළමා අයිතිවාසකම් ප්රඥේතිය ක්රියාත්මක කිරීතම් තමතහයුම් කමිටු වැඩසටහන 

ළමා අයිතිවාසකම් සුරක්ිත කිරීමට ග්රාමීය, ප්රාගද්ධශීය, දිසකික් හා පළාත් මට්ටමින් පිහිටුවා ඇති 

කමිටු ධූරාවලිය ළමුන් විෂගයහි හදුනාගන්නා ගැටලු සාකච්ඡාවට ගැනීම තුළින් විසදුම් ලබාදීගම් 

ක්රියාවට මුලපුරන ප්රධාන යාන්ත්රණයයි. ග්රාමීය ළමා සිංවර්ධන කමිටු පිහිටුීගම් මාර්ගගෝපගද්ධශය 

සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ෙ ලැබී ඇති අතර ගම් වන විට දිවයින පුරා ග්රාමීය ළමා සිංවර්ධන කමිටු 

9,965ක් පිහිටුවා ඇත. 

ග්රාමීය ළමා සිංවර්ධන කමිටු පවත්වාගගන යාගම් වගකීම රාජ්ය ආරක්ෂක, සකවගද්ධශ කටයුතු හා 

ආපො කළමනාකරණ අමාතයාිංශය මඟින් 2021 වසගර් සට විිමත් ගලස ග්රාම නිලධාරීන් ගවත 

පවරා ඇත්ගත් එහි ක්රියාත්මකභාවය අඛණ්ඩව පවත්වාගගන යාගම් අරමුණ ඇතිවය. එගමන්ම 

පළාත් ළමා සිංවර්ධන කමිටුව ගමම අමාතයාිංශ ගල්කම්ගේ 2018.01.10 දිනැති 01/2018 

චක්රගල්ඛය අනුව ක්රියාත්මක ගේ. 

 

2.2  ළමා අයිතිවාසකම් පිළිබඳ ජාතික තමතහයුම් කමිටුව  

ළමා අයිතිවාසකම් සම්මුතිය ක්රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ එක්සත් ජ්ාතීන්ගේ සිංවිධානය ගවත ගයාමු 

කළ යුතු කාලාන්තර වාර්තාව සකසක කිරීම හා නිර්ගද්ධශ ක්රියාත්මක කිරීමට අවශය සාධනීය 

මැදිහත්ීම, ළමුන්ට අොළ ගැටලුවලදී උපගද්ධශක-උද්ධගද්ධශන මැදිහත්ීම, ළමා අයිතිවාසකම් 

ශක්තිමත්ව සමාජ්ගත කිරීම ගමන්ම සයලු ආකාරගේ ළමා අපගයෝජ්න වළක්වාලීම සඳහා ජ්ාතික 

මට්ටමින් සැලසුම් සකසක කිරීමට සහාය ීම ගමම කමිටුගේ ප්රධාන කාර්යභාරයන් ගේ. 

2022.09.13 වන දින ජ්ාතික කමිටු රැසකීමක් සූම් තාක්ෂණය ඔසකගසක පවත්වා කඩිනමින් ඉදිරි 

කටයුතු සදුකළ යුතු බවට ගත් කමිටු රැසකීගම් ගයෝජ්නා සම්බන්ධගයන් කටයුතු සදු ගකගර්. කමිටු 

වූහය හරහා ගයාමු වන ගැටලු මත මීළඟ රැසකීම තීරණය ගකගර්. 

 

2.3  ළමා සමාජ හා ළමා සභා වැඩසටහන 

ළමා අයිතිවාසකම් ප්රඥේතිය පරිදි ශ්රි ලාිංකීය ළමුන්ගේ සහභාගීත්ව අයිතිය වඩාත් අර්ථාන්විතව 

සහතික කිරීමට හඳුන්වා ගෙන ලෙ ළමා සමාජ් වැඩසටහන ළමුන්ගේම වූහයකි. ග්රාමගසකවා වසම් 

මට්ටමින් පිහිටුවනු ලබන ළමා සමාජ් ධූරාවලිය ප්රාගද්ධශීය ළමා සභාව හා ජ්ාතික ළමා සභාව ෙක්වා 

විහිගද්ධ. 
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2.4 ළමා මූලික පර්තේෂණ 

ෙරුවන්ගේ සහභාගීත්වය අර්ථාන්විතව ලබා ගැනීමට ප්රාගයෝගිකව ක්රියාත්මක වන වැඩසටහනකි. 

ළමා මූලික පර්ගේෂණ ගයෝජ්නාවලියක් සකසක කිරීමට පුහුණුව ලබාදීගමන් අනතුරුව ළමුන් විසන්ම 

හඳුනාගන්නා ගැටළුවකට ළමුන්ගේම විසදුම් ඇතුළත් ගයෝජ්නාවලියක් ඔවුන් විසන්ම ක්රියාත්මක 

කිරීම තුළින් ෙරුවන් සජීී විපර්යකාරයකයන් බවට ගමහිදී පත් ගකගර්. 

ගමම වර්ෂගේදී ෙරුවන් විසන් ගයෝජ්නා කරන ලෙ වැඩසටහන් අතරින් ගතෝරා ගන්නා ලෙ දිසකික්ක 

සඳහා රු.75,000.00 බැගින් ලබාදීමට කටයුතු කර ඇත. 

 

2.5  ළමා තක්න්ීය ආපදා අවදානම් අවමකරණ වැඩසටහන 

ගමම වැඩසටහන මූලික වශගයන් ළමා සභා හා ළමා සමාජ් ෙරුවන් ගක්න්ර ගකාට ගගන 

ක්රියාත්මක කරන වැඩසටහනකි. ශ්රී ලිංකාව මෑතක සට විවිධ සකවභාවික ආපො අවොනම් 

තත්ත්වයන්ට බහුලව මුහුණ ගෙනු ලබන රටක් ගලස හඳුනාගගන ඇත. එම නිසා ෙරුවන් ගපර 

සූොනම් ක්රියාවලිය තුළ සාධනීය මැදිහත්කරුවන් ගලස ශක්තිමත් කිරීම ඉතා වැෙගත් 

උපායමාර්ගයක් වන අතර, එය දිගුකාලීන වශගයන් සුරක්ිත සමාජ්යක් උගෙසා සදුකරන 

ආගයෝජ්නයකි. ගමම අරමුණ ගපරෙැරිව අප ගෙපාර්තගම්න්තුව මඟින් ළමා ගක්න්ීය ආපො 

අවොනම් අවමකරණ වැඩසටහන ක්රියාත්මක කරනු ලබයි. 

එම වැඩසටහන යටගත් 2022 වර්ෂය තුල ෙරුවන් විසන් ඉදිරිපත් කරන ලෙ වයාපෘති ගයෝජ්නා 

සෙහා ප්රමුඛතාවය ලබාදීමට ගෙපාර්තගම්න්තුව සැලසුම් කර ඇත. ෙරුවන් විසන් ගයෝජ්නා කරන 

ලෙ වයාපෘතියක් සඳහා ගෙපාර්තගම්න්තුව මඟින් මූලය ොයකත්වය වශගයන් උපරිම 

රු.10,000.00ක් ලබාදීම සදු කරයි. 

 

2.6  ළමා ිමිකම් ප්රවර්ධන නිලධාරීන්තග් පර්තේෂණ ශකතාවයන් ප්රවර්ධනය කිරීම 

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ගසකවා ගෙපාර්තගම්න්තුව විසන් දිසකික් හා ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් කාර්යාලවල 

ගසකවගේ නියුතු ළමා හිමිකම් ප්රවර්ධන නිලධාරීන්/සහකාර නිලධාරීන්ගේ වෘත්තීය ෙැනුම, 

කුසලතා හා අත්ෙැකීම් ශාසකීය ප්රගේශයක් ඔසකගසක හුවමාරු කර ගැනීමට අවසකථාව ලබාදීමත්, 

වෘත්තීය කුසලතා තවදුරටත් ඔේනැිංීමත් අරමුණු කර ගනිමින් සමාජ් විෙයාත්මක පර්ගේෂණ 

ප්රකාශයක් එළිෙැක්ීම ගම් යටගත් සදු ගේ. ගමම පරීක්ෂණ සදු කරන්ගන් තමන් විසන්ම 

ගපෞද්ධගලිකව වියෙම් ෙරා ගනිමිනි. 

 

2.7  දැනුවත් කිරීතම් වැඩසටහන්  

ළමා අයිතිවාසකම් සමාජ්ය තුළ තහවුරු කිරීම, ළමා අපගයෝජ්නයන් නිවාරණය කිරීම හා සවිල් 

සමාජ්ය ශක්තිමත් කිරීගම් අරමුණින් ෙැනුවත් කිරීම් ක්රියාත්මක කරනු ලබයි. එක්සත් ජ්ාතීන්ගේ 

ළමා අයිතිවාසකම් ප්රඥේතිගේ සඳහන් ආකාරයට ප්රජ්ාවට ඒ පිළිබඳව පුළුල් අවගබෝධයක් ලබාදීගම් 

අවශයතාවය ඒ තුළින් සම්ූර්ණ කළ හැකිය. ගකාවිඩ් 19 වසිංගතය නිසා මාර්ගගත ක්රමය ඔසකගසක 
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කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 

 
සදුවන ෙරුවන්ගේ අධයාපන කටයුතුවලදී ඇතිවන ගැටලුකාරී තත්ත්වයන්ගගන් ෙරුවන් ආරක්ෂා 

කිරීම සඳහා අන්තර්ජ්ාලය තුළ ෙරුවන්ගේ සුරක්ිතතාවය තහවුරු කිරීම සම්බන්ධ වැඩසටහන සහ 

යහපත් ගෙමාපියභාවය හා ෙරුවන් හික්මීගම් යහපත් ක්රමගේෙ පිළිබඳව ගෙමාපියන්ගේ කුසලතා 

ඔේනැිංීගම් වැඩසටහන් ෙ ක්රියාත්මක ගේ. ගම් යටගත් ළමා අයිතිවාසකම් හා බැදුණු විවිධ 

ක්ගෂකත්රයන් ඔසකගසක ෙැනුවත් කිරීම් සදුගේ.    

 

2.8  ළමා අයිතිවාසකම් ප්රඥේතිතේ සඳහන් ළමුන්තග් පැවැත්ම හා සාංවර්ධනය ීතම් අයිතිය 

සහතික කිරීම සඳහා වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම. 

2.8.1  ආන්තික ප්රජාවතග් දරුවන් සඳහා අයිතිවාසකම් තහවුරු වූ පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම. 

ළමා අයිතිවාසකම් ප්රඥේතිගේ සඳහන් පරිදි ළමුන්ගේ සිංවර්ධනයට, රැකවරණයට, ආරක්ෂා ීමට 

හා  අධයාපනය ලැබීමට ඇති අයිතීන් සහතික කිරීම සඳහා ෙ වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කරනු ලබයි. 

ළමා අයිතීන් අහිමිීගම් වැඩි අවොනමක් ඇති වතු, ීදි, මහල් නිවාස, ීවර සහ ආදිවාසී වැනි 

ආන්තික ප්රජ්ාවන්ගේ ෙරුවන් ගකගරහි සුවිගශකෂී අවධානය ගයාමු ගකගර්.  

 ආන්තික ප්රජ්ාවගේ ෙරුවන් සඳහා ජ්ිංගම ගසකවා පැවැත්ීම හා දනතික ලියකියවිලි ලබාදීම. 

 අවාස සහගත ප්රජ්ාව සම්බන්ධව ඉදිරිපත් වූ වයාපෘති ගයෝජ්නා ක්රියාත්මක කිරීමට මූලය 

ප්රතිපාෙන ලබාදීම. 

 

2.9 අධාපනය ලැබීතම් අයිතිය තහවුරු කිරීම තවනුතවන් අරමුණුගත වූ වැඩසටහන් 

ළමුන්ගේ සිංවර්ධනයට සෘජු බලපෑම් කරනු ලබන සාධකයක් වන අධයාපන අයිතිය සුරක්ිත 

කිරීමට පහත ප්රමුඛ වැඩසටහන් රැසක් ක්රියාවට නිංවනු ලබයි. 

2.9.1  තසවණ සරණ කැපකරු මාපිය ක්රමය 

කැපකරු මාපියන්ගේ මූලය ආධාර මත ආර්ික අපහසුතා සහිතව අධයාපනය ලබන ෙරුවන්ගේ 

අධයාපන කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීමට ශිෂයත්ව ලබාගෙන වැඩසටහනකි. මාසකව කැපකරු 

මාපියන් ලබාගෙන මුෙල් තැපැල් කාර්යාල මඟින් ලබා ගැනීමට අවසකථාව සලසා දී ඇති අතර 

කැපකරු මාපියන්ගේ අභිමතය පරිදි ශිෂයාධාරය ලබා ගෙන කාලය තීරණය ගේ. 

 

2.9.2 “අත්වැල” අනුග්රාහක මාපිය තයෝජනා ක්රමය 

ෙරුගවකුට සුරක්ිත පවුලක ජීවත්ීමට ඇති අයිතිය තහවුරු කරමින් ෙරුවාගේ සමසකත සිංවර්ධනය 

සැලසීගම් අරමුණින් ගමම “අත්වැල” අනුග්රාහක මාපිය ගයෝජ්නා ක්රමය ක්රියාත්මක ගේ. එහිදී 

අනුග්රාහකයන් හා ආධාර අගේක්ිත ෙරුවන්/පවුල් අතර සම්බන්ීකරණයක් ගෙපාර්තගම්න්තුව 

මඟින් සදුගේ. ළමා අයිතිවාසකම් කඩවූ ගහෝ කඩීගම් අවොනමක් ඇති ෙරුවන් සහ හදිස විපතක් 

ගහෝ ආපොවන්ට ලක්වූ ෙරුවන් සඳහා මූලයමය ආධාර, රවයමය ආධාර හා ගසකවා සම්පාෙනය සඳහා 

මැදිහත් ීම් සදුකරනු ලබයි. මූලයමය ආධාර අවශය ෙරුවන්ට ඔවුන් නමින් අරඹන ගිණුමක් හරහා 

මුෙල් ලබාදීම සහ රවය, ගවනත් ආධාර හා සහාය ගසකවාවන් අවශය ෙරුවන්ට ගෙපාර්තගම්න්තුව 
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කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 

 
හරහා ගහෝ නිර්ගද්ධශය මත සෘජුව සහාය ලබාදීම ගමහිදී සදු කරයි. අවම අනුග්රාහක මුෙල 

රු.5,000.00කි.  

 

2.9.3 “සේසවිය” අධාපන ශිෂත්ව වැඩසටහන 

අධයාපන කටයුතුවල නියැගලන ආර්ික දුෂකකරතා සහිත ෙරුවන්ට අධයාපන කටයුතු අඛණ්ඩව 

සදුකරගගන යාම සෙහා ඇට්ලසක ආයතනය මඟින් 2019 වසගර් ආරම්භ කර වසර 5ක් පුරා 

ක්රියාත්මක කිරීමට අවගබෝධතා ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත. ගමහිදී ශිෂයත්ව 200ක් ලබාදීම සදුකරයි. 

ඒ අනුව 6 වසගර් සට 11 වසර ෙක්වා ගතෝරා ගත් ෙරුවන් 200කට, මසකට රු.1500.00 බැගින් 

ලබාදීම හා රු.500.00ක මුෙල සකථාවර තැන්පතු ගලස ගිණුම්වල ඉතුරු කිරීමක් සදුකරනු ලැගබ්. මාස 

3කට වරක් ගතෝරාගත් ෙරුවන්ගේ පසුවිපරම් වාර්තා ගෙපාර්තගම්න්තුව ගවත ගගන්වා ගනිමින් 

පරීක්ෂා ගකගර්. 

 

2.9.4 “නැණදිරිය” ශිෂත්ව වැඩසටහන 

2011 වර්ෂගේදී දීප වයාේතව සදු කළ අවොනම් ෙරුවන් පිළිබඳ සමීක්ෂණගයන් හඳුනා ගනු ලැබූ 

අධයාපනය ලබා ගැනීම අවොනමට ලක්ව ඇති ළමුන් ගවනුගවන් “නැණදිරිය” ශිෂයත්ව වැඩසටහන 

ආරම්භ කරන ලදී. ගමම වැඩසටහන සඳහා සම්ූර්ණ මූලය ොයකත්වය ගපෞද්ධගලික අිංශය 

ලබාගෙන ගසවණ සරණ කැපකරු මාපිය ක්රමය යටගත් උප වයාපෘතියක් ගලස ක්රියාත්මක ගවයි. 

මාසක ශිෂයාධාරය තැපැල් කාර්යාල මඟින් ලබා ගැනීමට අවසකථාව සලසා දී ඇත. 

 

2.9.5 කැපකරු තදගුරු ශිෂත්ව ක්රමය  

අධයාපනය ලබන ආර්ික අපහසුතා සහිත ෙරුවන් සඳහා මාසකව ලබාගෙන ශිෂයාධාර ක්රමයක් 

ගලස ක්රියාත්මක ගේ. ප්රාගද්ධශිය ගල්කම් කාර්යාලයන් ගවතින් අොළ ගකාට්ඨාසගේ ෙරුවන්ගේ 

ආධාර මාස 02 ට වරක් ලබා ගැනීම සඳහා පහසුකම් සපයා ඇත. එක් මාසයක් සඳහා එක් ෙරුවකුට 

රු.700.00ක මුෙලක් හිමිගේ. ෙරුවන් 2000ක් ගමහි ප්රතිලාභ ලබන අතර රජ්ගේ අයවැය මඟින් ඊට 

ොයකත්වය සැපගේ. 

 

2.9.6 පාසල් තනායන ළමුන් පාසල්ගත කිරීම හා අධාපන උපකරණ ලබාදීම 

ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් ගකාට්ඨාස මට්ටමින් හඳුනා ගන්නා ලෙ ෙරුවන් සඳහා ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් ගවත 

මූලය ප්රතිපාෙන ලබාගෙන අතර, අොළ උපකරණ ලබා දීම ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් කාර්යාලගේ ළමා 

හිමිකම් ප්රවර්ධන නිලධාරීන්/ළමා හිමිකම් ප්රවර්ධන සහකාර විසන් සදු කරනු ලබයි. එක් ෙරුවකුට 

රු.1000.00ක මුෙලක් හිමිගේ. සෑම ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් ගකාට්ඨාසයකම ගතෝරා ගන්නා ෙරුවන් 6  

ගෙගනකු සඳහා මින් ප්රතිලාභ හිමිගේ. 
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2.10 තසෞඛයට හා තපෝෂණයට ඇති අයිතිය සහතික කිරීම සඳහා ක්රියාත්මක වැඩසටහන් 

ළමා අයිතිවාසකම් ප්රඥේතිගේ සඳහන් ගසෞඛය හා ගපෝෂණයට ඇති අයිතිය ළමුන්ට සහතික කරදීම 

සඳහා පහත ක්රියාකාරකම් සදු කරනු ලබයි. 

 

2.10.1 හදිස විපත් ආධාර වැඩසටහන 

සකවාභාවික වයසනයන් ගමන්ම ගවනත් විවිධ ගහකතු සාධක නිසා හදිස ආපො තත්ත්වයන්ට පත්වන්නා 

වූ ෙරුවන්ගේ ගපෝෂණ අවශයතා ගමන්ම ගවනත් අවශයතා සපුරා ගැනීම සඳහා එක් වරක් පමණක් 

ගගවනු ලබන ආධාර මුෙලකි. එක් පවුලක ෙරුවන් ගවනුගවන් අවමය රු. 5,000.00 සහ උපරිමය 

රු.10,000.00 වශගයන් ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් කාර්යාල හරහා සුදුසු පරිදි ගගීමට කටයුතු සම්පාෙනය 

කර ඇත. 

 

2.10.2 නිවුන් දරු ආධාර වැඩසටහන 

අඩු ආොයම්ලාභී පවුල්වල නිවුන් ෙරුවන් ගවනුගවන් ලබාගෙන ආධාර මුෙලකි. හුගෙක් නිවුන් 

ෙරුවන්ගේ ගපෝෂණ අවශයතා ගමන්ම ගවනත් අවශයතා සපුරා ගැනීම අරමුණු කර ගනිමින් 

ක්රියාත්මක කරනු ලබයි. නිවුන් ෙරුවන් සඳහා රු.7,500.00 ක් හා තුන් නිවුන් ෙරුවන් සඳහා 

රු.15,000.00 ක් වශගයන් එක් වරක් පමණක් ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් කාර්යාල හරහා ගමම ආධාර ලබා 

ගද්ධ. 

 

2.10.3 දවද ආධාර ලබාදීතම් වැඩසටහන 

අඩු ආොයම්ලාභී පවුල්වල ගරෝගී ෙරුවන්ට දවෙයාධාර ලබා දීම ගම් යටගත් සදු ගකගර්. එක් 

ෙරුවකු සඳහා අවමය රු. 5,000.00 සට උපරිමය රු. 15,000.00 ෙක්වා අොළ ගරෝගී තත්ත්වගේ 

සකවභාවය හා දවෙය වාර්තා පෙනම් කරගගන ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් කාර්යාල මඟින් ගගවනු ලබයි. 

 

2.10.4 “තසතනහස ඉතුරුම්” වැඩසටහන  

2004 සුනාමි වයසනයට ගගාදුරු වූ මේපියන් ගෙගෙනාම අහිමි වූ ෙරුවන් ගවනුගවන් මාසකව 

රු.1,500.00 මුෙලක් ෙරුවා නමින් ජ්ාතික ඉතිරි කිරීගම් බැිංකුගේ ගිණුමක තැන්පත් කරන අතර, 

ෙරුවන්ට අවුරුදු 18 සම්ූර්ණ ීගමන් පසුව එම මුෙල් ලබා ගැනීගම් අවසකථාව සලසා දී ඇත. ඒ අනුව 

ගම් වන විට ආධාර ලබන ෙරුවන් සිංඛයාව 4කි.   

 

2.10.5 ගාංවතුරින් අසරණ වූ දරුවන් සදහා ආධාර ලබාදීම. 

2017 වර්ෂගේ සදු වූ හදිස ගිංවතුර ගහකතුගවන් මව පියා අහිමි වූ ෙරුවන් සඳහා ආධාර ලබා දීම ගම් 

යටගත් සදුගේ. ඒ අනුව ගම් වන විට ආධාර ලබන ෙරුවන් සිංඛයාව 20 කි. 
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2.10.6 අවදානම් දරුවන් සඳහා ආරක්ෂණ සැලසුම් සකස් කිරීම 

විවිධ ගහකතු සාධක නිසා ෙරුවන් අවොනම් තත්ත්වයන්ට ගමන්ම විවිධ අපගයෝජ්නයන්ට ෙ ගගාදුරු 

ගේ. ෙරුවන් අපගයෝජ්නයට පත් ීමට ගපර එම අවොනම් තත්ත්වයන් හඳුනා ගනිමින් තාක්ෂණික 

ක්රම ඔසකගසක විශකගල්ෂණය කර ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම හා එම පවුල් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා 

ආරක්ෂණ සැලසුම් සකසක කිරීම සදුගේ. 

ආරක්ෂණ සැලසුම් සකසක කිරීම සඳහා බහුවිධ ප්රගේශයන් ඔසකගසක කටයුතු ගකගරන අතර ෙරුවන්ට 

දිගුකාලීනව පවුල් ඒකකය තුළ ආරක්ෂාවක් ගමන්ම සිංවර්ධනයක් ඇති කිරීමට ගමතුළින් හැකියාව 

ලැගබ්. 

 

2.11 තලෝක ළමා දිනය සැමරීම 

සෑම වර්ෂයකම ජ්ාතයන්තර ළමා දින ගත්මාවට සමගාමී ගත්මාවක් යටගත් ගලෝක ළමා දින සැමරුම 

සදුකරනු ලබයි. එහිදී ෙරුවන්ගේ සහභාගීත්වය අර්ථ ගැන්ීම ගසකම, ෙරුවන්ට තම ෙක්ෂතා 

එළිෙැක්ීමට අවසකථාව ලබාදීම හා  ෙරුවන් ඇගයීම තුළින් ඔවුන් දිරිමත් කිරීම සදුකරනු ලබයි. ගම් 

සඳහා විවිධ අනුග්රාහක භවතුන්ගේ ොයකත්වයෙ ලබාගැනීම තුළින් ෙරුවන් ගවනුගවන් කටයුතු කිරීම 

සමාජ්මය වගකීමක් බව ඒත්තු ගැන්ීමට අගේක්ෂා ගකගර්. “කියන්න බැරි ගද්ධ අඳින්න - ගතළි තුඩක 

අසරිය” ළමා චිත්ර තරඟගේ ජ්යග්රාහකයන් සඳහා තයාග හා සහතික පත් ලබා දීම ෙ සදු විය.      

  

2.12 ළමා නිවාසගත දරුවන් තවනුතවන් වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම 

ළමා නිවාසගත ෙරුවන් සඳහා සුරක්ිත හා හිතකර පරිසරයක් සකසක කර දීගම් අරමුණින් ළමා 

නිවාසවල යටිතල පහසුකම් සිංවර්ධනය සදු කරයි. ඊට අමතරව ළමා නිවාස කාර්ය මණ්ඩලය 

සඳහා නිරන්තර පුහුණු අවසකථාවන් ලබාදීම, නිස ප්රමිතිගයන් යුතුව ළමා නිවාස පවත්වා ගගනයාම 

හා ළමුන්ට ලබාගෙන ගසකවාවන් වඩාත් ප්රශසකත මට්ටමකට රැගගන ඒම සඳහාත් ෙැඩි සුපරීක්ෂණ 

ක්රියාවලියක් ක්රියාත්මක කිරීම ෙ සදු කරනු ලබයි.  

ළමා නිවාසගත ෙරුවන් සමාජ්ගත කිරීම සඳහා වෘත්තීය හා ජීවන කුසලතා පුහුණුව ලබා දීම සඳහා 

ප්රමුඛසකථානයක් ලබා දී අවශය වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කරනු ලබයි. 

 

2.13 ළමුන් විෂතයි වන ජාතික ප්රතිපත්ති හා සැලසුම් සකස් කිරීම 

පරිවාස හා ළමාරක්ෂණ යන විෂය ක්ගෂකත්රයන්ට අොළව ප්රතිපත්ති හා සැලසුම් ගමන්ම ජ්ාතික 

මාර්ගගෝපගද්ධශයන් සකසක කිරීම ගෙපාර්තගම්න්තුගේ ප්රධානතම කාර්යභාරයකි. ඒ අනුව, පහත  

ප්රතිපත්ති, සැලසුම් හා ප්රමිතීන් සකසක කිරීමට කටයුතු කර ඇත. 

 ළමා අපගයෝජ්න වැළැක්ීම සඳහා වන සද්ධි කළමනාකරණ ප්රතිපත්තිය සකසක කර 

අමාතය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාගගන ක්රියාත්මක කිරීම. 

 විකල්ප රැකවරණ ප්රතිපත්තිය  

 ළමා රැකවරණ මධයසකථාන හා පරිවාස නිලධාරී සකථාවර නිගයෝග සිංගශෝධනය. 

 ආර්ථාන්විත ළමා සහභාගීත්වය පිළිබඳ මාර්ගගෝපගද්ධශ. 

 ළමා සිංවර්ධන ග්රාමීය කමිටු පිළිබඳ මාර්ගගෝපගද්ධශ. 
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2.14  පුහුණු හා පර්තේෂණ 

ගෙපාර්තගම්න්තුව යටගත් ගසකවය කරනු ලබන නිලධාරීන් සඳහා නිරන්තර ෙැනුම කුසලතා හා 

ආකල්ප වර්ධනය කිරීම සඳහා වාර්ිකව ක්ගෂකත්රයට අොළ පුහුණු හා වැඩමුළු සිංවිධානය කිරීම 

සදුගේ.  

ළමාරක්ෂණයට අොළ ක්ගෂකත්රයන් ඔසකගසක පර්ගේෂණයන් සදු කිරීම හා ගවනත් ආයතනයන් සදු 

කරනු ලබන ළමාරක්ෂණ ක්ගෂකත්රයට අොළ පර්ගේෂණයන් පිළිබඳ පර්ගේෂණ පිකා රැසක කීරීම 

අරමුණු කර ගනිමින් ජ්ාතික පර්ගේෂණ හා පුහුණු ආයතනය ගමම ගෙපාර්තගම්න්තුවට අනුබද්ධධව 

ක්රියාත්මක ගේ.  

 

3. 2023 වර්ෂතේ දී ක්රියාත්මක කිරීමට අතේක්ිත වැඩසටහන් 

ළමා අයිතිවාසකම් ප්රඥේතිගේ සඳහන් ළමුන්ගේ පැවැත්මට, සිංවර්ධනයට හා අධයාපනයට ඇති 

අයිතීන් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා  වන වැඩසටහන්  

 අර්ථාන්විත ළමා සහභාගීත්වය ශක්තිමත් කිරීම හා වර්ධනය කිරීමට ළමා සමාජ් වැඩසටහන 

ක්රියාත්මක කිරීම. 

 ළමා අයිතිවාසකම් උල්ලිංඝනය ීම් වැළැක්ීම හා උල්ලිංඝනය ීම් සඳහා මැදිහත් ීම. 

 ආන්තික ප්රජ්ාව තුළ ජීවත්වන ෙරුවන්ගේ ළමා අයිතිවාසකම් ප්රවර්ධනය කිරීම. 

 ආපො අවොනම් අවමකරණ ක්රියාවලිය තුළ ෙරුවන්ගේ මැදිහත්ීම ශක්තිමත් කිරීම. 

 ළමා මූලික පර්ගේෂණ ක්රියාත්මක කිරීම. 

 අන්තර්ජ්ාලය තුළ ෙරුවන්ගේ ආරක්ෂාව ශක්තිමත් කිරීම. 

 විකල්ප රැකවරණ ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කිරීම (මේවරුන් සමඟ බන්ධනාගාරගත ී සටින 

ෙරුවන් සඳහා විකල්ප රැකවරණ ක්රමයක් හඳුන්වා දීම). 

 ෙැඩි අවොනම් සහගත ෙරුවන් සඳහා අනුග්රාහක කැපකරු මාපිය ක්රමයක් හඳුන්වා දීම. 

 ෙරුවන් හොවඩා ගැනීගම් ක්රමගේෙය සරල කිරීම සඳහා මූලික කටයුතු සම්පාෙනය කිරීම. 

 සද්ධි කළමනාකරණ මාර්ගගෝපගද්ධශය අනුව අවොනම් ෙරුවන් සඳහා ආරක්ෂණ සැලසුම් 

සකසක කිරීම. 

 මානව සම්පත් සිංවර්ධනය සඳහා පුහුණු හා ධාරිතා සිංවර්ධන වැඩසටහන් පැවැත්ීම. 

 පුහුණු හා පර්ගේෂණ සදුකිරීම. 

 ජ්ාතික උත්සව සිංවිධානය කිරීම හා සැමරීම. 

 ප්රතිපත්ති සම්පාෙනය හා උද්ධගද්ධශනය. 

 ෙැනුවත් කිරීගම් වැඩසටහන් පැවැත්ීම. 

 මාධය  හා  ප්රකාශත 
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අනු අාංකය  

වාපෘතිය/කාර්යය  

මූල ඉලක්කය 

(රු.මි.) 

මූල ප්රගතිය 

(රු.මි.) 

තභෞතික ඉලක්කය තභෞතික ප්රගතිය ප්රතිලාභීන් සාංඛාව/ 

සහභාගී වූ සාංඛාව 

1 ළමා අයිතිවාසකම් සුරක්ිත කිරීම (ළමා අයිතිවාසකම් පිළිබඳ විශව් ප්රකාශනය හා ප්රඥේතිය) අවශතා සිත දරුවන් සඳහා ආධාර ලබාදීම. 

1.1 දවෙය හා ගපෝෂණ ආධාර ලබාදීම. 2.879 1.680 ළමයි 561 ළමයි  326 ළමයි  326 

1.2 නිවුන්ෙරු ආධාර ලබාදීම. 1.097 0.795 පවුල්  142 පවුල් 97 පවුල්  97 

1.3 හදිස විපත් ආධාර. 0.567 0.390 ළමයි 113 ළමයි  73 ළමයි  73 

1.4 ගසගනහස ආධාර ( සුනාමි විපතට පත් ළමුන් සඳහා) 0.039 0.034 ළමයි 4 ළමයි  4 ළමයි  4 

1.5 ගිංවතුරින් අසරණ වූ ෙරුවන් සඳහා ආධාර 0.458 0.342 ළමයි  20 ළමයි  19 ළමයි  19 

2 අධාපන ආධාර හා ශිෂත්ව ලබාදීම 

2.1 කැපකරු ගෙගුරු ආධාර ලබාදීම. 16.800 13.405 ළමයි 2,000 ළමයි 2,000 ළමයි 2,000 

2.2 අධයාපන ආධාර ලබාදීම. 2.0785 2.074 ළමයි 2,023 ළමයි 2,021  ළමයි 2,021 

3 අවදානම් හා ආන්තික පවුල්වල දරුවන් සඳහා වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම 

3.1 ආන්තික ප්රජ්ාවගේ ෙරුවන්  සඳහා ජ්ිංගම ගසකවා පැවැත්ීම හා 

දනතික ලියවිලි ලබා දීම. 

0.686 0.453 වැඩසටහන්  16 වැඩසටහන් 10 ළමයි 10,  පවුල් 10 

3.2 අවොනමට ලක්විය හැකි ෙරුවන්ගේ සිංවර්ධනය සහ පැවැත්ගම් අයිතීන් 

සහතික කිරීම සඳහා සහාය ීම  

0.015 0.013 රැසකීම්  1  රැසකීම්  1 නිලධාරීන්  77 

3.3 අන්තර්ජ්ාලය තුළ ෙරුවන්ගේ සුරක්ිතභාවය පිළිබඳව අත්පිකා 

මුරණය  

0.105 0.105 අත්පිකා   24,000 අත්පිකා    24,000 අත්පිකා    24,000 

3.4 අවොනම් ෙරුවන් සඳහා ආරක්ෂණ සැලසුම් සකසක කිරීම. 8.344 6.144 ආරක්ෂණ සැලසුම්  275 ආරක්ෂණ සැලසුම් 193 ළමයි 193 

3.5 අන්තර්ජ්ාලය තුළ ෙරුවන්ගේ සුරක්ිතභාවය තහවුරු කිරීම පිළිබඳව  

ගෙමාපියන් ෙැනුවත් කිරීම  

0.648 0.308 වැඩසටහන් 162 වැඩසටහන්  77 ඉදිරිගේදී 
තවත් වැඩසටහන් 
පැවැත්ීමට කටයුතු 
සිංවිධානය කර ඇත. 

ගෙමාපියන් 7,920 

උප එකතුව 33.716 25.744    

4. ක්රියාත්මක කරන ලද සාංවර්ධන වැඩසටහන්ි තභෞතික හා මූල ප්රගති සාරාාංශය- 2022.09.30  
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ප්රගති වාර්තාව 2022 

 

 

 

අනු අාංකය  

වාපෘතිය/කාර්යය  

මූල ඉලක්කය 

(රු.මි.) 

මූල ප්රගතිය 

(රු.මි.) 

තභෞතික ඉලක්කය තභෞතික ප්රගතිය ප්රතිලාභීන් සාංඛාව/ 

සහභාගී වූ සාංඛාව 

4 ප්රජා මූලික ළමාරක්ෂණ ක්රියාවලිය ශක්තිමත් කිරීම 

4.1 ළමා අයිතිවාසකම් පිළිබඳ ප්රාගද්ධශීය ගමගහයුම් කමිටු රැසකීම් 

පැවැත්ීම  

3.249 2.270 රැසකීම්  1340 රැසකීම්  800  නිලධාරීන් 59,375 

4.2 ළමා අයිතිවාසකම් පිළිබඳ ජ්ාතික ගමගහයුම් කමිටු රැසකීම් පැවැත්ීම 0.025 0.000 රැසකීම්  2 

 

 රැසකීම්  1 සාමාජිකයින් 30 

4.3 ග්රාමීය කමිටු පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීගම් වැඩසටහන්  0.041 0.036 වැඩසටහන්  2 වැඩසටහන්  2 පුහුණුකරුවන් 70  

4.4 ළමා අයිතිවාසකම් පිළිබඳ පළාත් ගමගහයුම් කමිටු රැසකීම් පැවැත්ීම  0.131 0.072 රැසකීම්  14 රැසකීම්  6 නිලධාරීන් 375 

4.5 ආෙර්ශ ගම්මාන සඳහා වැඩසටහන් පැවැත්ීම. 0.000 0.000 ආෙර්ශ ගම්මාන  වැඩසටහන්  1 ළමයි 30 

4.6 ගලෝක ළමා දිනය සැමරීම 1.514 0.331 වැඩසටහන්  363 වැඩසටහන්  3 ප්රතිලාභීන් 280 

4.7 යහපත් ගෙමාපියභාවය සහ ෙරුවන් හික්මීගම් යහපත් ක්රමගේෙ පිළිබඳව  

ගෙමාපියන්ගේ කුසලතා ඔේනැිංීගම් සහ අගය කළ යුතු ෙරුවකු වන්ගන් 
ගකගසකෙ යන්න පිළිබඳව ෙරුවන්ගේ ධාරිතා සිංවර්ධන වැඩසටහන් 

1.855 1.753 වැඩසටහන් 336 වැඩසටහන්  325 ප්රතිලාභීන් 13,975 

5 අර්ථාන්විත ළමා සහභාගීත්වය ශක්තිමත් කිරීතම් වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම 

5.1 ළමා සමාජ් සහ ළමා සභා රැසකීම් පැවැත්ීම (ප්රාගද්ධශීය , දිසකි ක් හා 

ජ්ාතික මට්ටමින්) 

2.290 1.062 රැසකීම් 721 රැසකීම් 337 ළමයි  20,500 

5.2 ළමා හිතකාමී සමාජ්යක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ෙරුවන් බල ගැන්ීම - 

ළමා මූලික පර්ගේෂණ  

0.095 0.000 පර්ගේෂණ 3 

 

පර්ගේෂණ 0 

 

සහභාගී වූ සිංඛයාව   

6 විකල්ප රැකවරණය 

     6.1 පළාත් ළමා සිංවර්ධන මධයසකථාන වල  ගභෞතික සම්පත් අඩුපාඩු ලබා 

දීම  

1.922 1.459 ළමා නිවාස  6 ළමා නිවාස  5 ළමයි  110 

6.2 හඳුනාගත් ළමයින් නැවත සමාජ් ගත කිරීම. 2.003 0.085 ළමයි 5 ළමයි  1 ළමයි  1 

උප එකතුව 13.125 7.068    

4. ක්රියාත්මක කරන ලද සාංවර්ධන වැඩසටහන්ි තභෞතික හා මූල ප්රගති සාරාාංශය- 2022.09.30  
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අනු අාංකය  

වාපෘතිය/කාර්යය  

මූල ඉලක්කය 

(රු.මි.) 

මූල ප්රගතිය 

(රු.මි.) 

තභෞතික ඉලක්කය තභෞතික ප්රගතිය ප්රතිලාභීන් සාංඛාව/ සහභාගී වූ 

සාංඛාව 

 

6.3 ෙරුවන් රැකබලා ගන්නා නිලධාරීන් පුහුණු කිරීම. 0.200 0.000 වැඩසටහන් සිංඛයාව 1 වැඩසටහන් සිංඛයාව 0  

6.4 පරිවාස නිලධාරින් සඳහා මිනිසක ජ්ාවාරම වැළැක්ීම  හා නීති 

පිළිබඳව ධාරිතා සිංවර්ධන වැඩසටහන් පැවැත්විම.  

0.250 0.006 වැඩසටහන් සිංඛයාව 2 වැඩසටහන්  2  

6.5 පළාත් පරිවාස ගෙපාර්තගම්න්තු සම්බන්ීකරණය  0.150 0.050 රැසකීම්  3 රැසකීම්  2 ළමයින් හා නිලධාරීන් 55 
 

6.6 ආයතනගත ෙරුවන් (පරත්ත) සඳහා පුහුණු ීම්/ කුසලතා සිංවර්ධන 

/ධාරිතා සිංවර්ධන වැඩසටහන් පැවැත්ීම  

0.008 0.008 වැඩසටහන් 1 වැඩසටහන් 1 වැඩසටහන් 1 

6.7 ළමා නිවාස අීක්ෂණය තුලින් හඳුනා ගන්නා අවශයතා සඳහා සහ 

අවම ප්රමිතීන් පවත්වා ගගන යාම සඳහා මූලය සහයයන් ලබා දීම 

4.750 4.316 මධයසකථාන 3 

 

මධයසකථාන 2 

 

ළමයි 237 

7 සැලසුම්කරණය හා ප්රගති සමාතලෝචනය      

7.1 ජ්ාතික හා දිසකික් මට්ටමින් ප්රගති සමාගලෝචනය කිරීම. 1.350 0.540 රැසකීම්  253 රැසකීම්  129 නිලධාරීන් 445 

7.2 ළ.හි.ප්ර.නි. ගේ වාර්ික සිංසකකරණ සම්ගම්ලනය සහ අත්ෙැකීම් 

හුවමාරු කිරීගම් අවසකථාව  සැලසීම  

1.000 0.000 වැඩසටහන් සිංඛයාව 1 වැඩසටහන ඉදිරිගේදී 

පැවැත්ගේ. 

නිලධාරීන් 445 

7.3 පවත්නා යාන්ත්රණය තුළින් (රාජ්කාරී දින ගපාත)  නිලධාරීන්ගේ 

කාර්ය සාධනය අඛණ්ඩව අීක්ෂණය කිරීම 

0.567 0.000 කාර්ය සාධන වාර්තා 

ගපාත්   450   

කාර්යය සදුගවමින් පවතී. නිලධාරීන් 420 

7.4 ආධාර වැඩසටහන් වල ප්රතිලාභීන් පසුවිපරම  0.020 0.006 රැසකීම් 1 රැසකීම් 1  

7.5 ආරක්ෂණ සැලසුම් ප්රතිලාභීන් පිලිබඳව පසුවිපරම් සදු කිරීම  0.038 0.038 වැඩසටහන් සිංඛයාව 1 වැඩසටහන් සිංඛයාව 1  

උප එකතුව 8.333 4.964    
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අනු අාංකය  

වාපෘතිය/කාර්යය  

මූල ඉලක්කය 

(රු.මි.) 

මූල ප්රගතිය 

(රු.මි.) 

තභෞතික ඉලක්කය තභෞතික ප්රගතිය ප්රතිලාභීන් සාංඛාව/ සහභාගී 

වූ සාංඛාව 

 

8 නිලධාරීන්තග් ධාරිතා සාංවර්ධනය 

8.1 ප්රාගද්ධශීය කාර්යාලවල නිලධාරීන්ගේ පුහුණු අවශයතා (බාහිර 

පුහුණුව) 

0.200 0.060 පුහුණු සිංඛයාව 4 පුහුණු සිංඛයාව 1 නිලධාරීන් 1 

8.2 සද්ධි කළමණාකරණ මාර්ගගෝපගද්ධශය පිළිබඳව ළ.හි.ප්ර.නි. පුහුණු 

කිරීම 

0.200 0.196 වැඩසටහන් සිංඛයාව 4 වැඩසටහන් සිංඛයාව 4 
 

9 තවනත් 

9.1 මුරණ කටයුතු සහ  ප්රකාශන 0.150 0.107 ප්රකාශන 4 ප්රකාශන 2 
 

9.2 අතැති බිල්පත් 217-2-2-5-2202 0.355 0.355 
   

9.3 අතැති බිල්පත් 217-2-2-6-2202 0.600 0.600 
   

9.4 අයවැය චක්රගල්ඛ අිංක 03/2022 අනුව  අවලිංගු කරන ලෙ වයාපෘති 

217-2-2-6-2202 

0.796 
    

9.5 අයවැය චක්රගල්ඛ අිංක 03/2022 අනුව  අවලිංගු කරන ලෙ වයාපෘති 

217-2-2-4-2202 

0.475 
    

උප එකතුව 2.776 1.318    

මුළු එකතුව 57.950 39.094    
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7.2.6 ජාතික ළමා ආරක්ෂක අිකාරිය 

 

දැක්ම 

ළමුන් සඳහා ළමා හිතකාමී සහ සුරක්ිත පරිසරයක් ගගාඩනැගීම 

 

තමතහවර 

ළමුන් සයලු ආකාරගේ අපගයෝජ්නයන්ගගන් නිෙහසක බව තහවුරු කිරීම 

 

1. ප රධාන කාර්යභාරය 

1998 අිංක 50 ෙරණ ජ්ාතික ළමා ආරක්ෂක අිකාරි පනතට අනුව ජ්ාතික ළමා ආරක්ෂක 

අිකාරියට පහත පරිදි පුළුල් කාර්යභාරයක් පැවරී ඇත.  

 ළමා අපගයෝජ්න වැළැක්ීම සහ එවැනි අපගයෝජ්නවලට ගගාදුරු වූ ළමුන් ආරක්ෂා කිරීම 

හා ඔවුන්ට ප රතිකාර කිරීම පිළිබඳ ජ්ාතික ප රතිපත්තියක්  සකසක කිරීගමහිලා රජ්යට උපගෙසක 

දීම. 

 ළමා අපගයෝජ්න වැළැක්ීම සඳහා ගත යුතු ක රයිාමාර්ග පිළිබඳව රජ්යට උපගෙසක දීම. 

 එවැනි අපගයෝජ්නවලට ගගාදුරුවූවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ගත යුතු ක්රියාමාර්ග පිළිබඳව 

රජ්යට උපගෙසක දීම. 

 අපගයෝජ්නවලින් ආරක්ෂා කරනු ලැබීමට ළමුන් සතු අයිතිවාසකම් පිළිබඳ සහ ළමා 

අපගයෝජ්න වැළැක්ීගම් ක රම පිළිබඳව ෙැනුවත් කිරීම. 

 ළමා අපගයෝජ්න වැළැක්ීගම් කාර්යය සඳහා සහ එවැනි අපගයෝජ්නවලට ගගාදුරුවූවන් 

ආරක්ෂා කිරීම සහ ඔවුන්ගේ අයිතීන් රැකගැනීම සඳහා අවශය සයලු ක රියාමාර්ග ගැනීම සහ 

උචිත අවසකථාවලදී එම කාර්යය සඳහා අොළ අමාතයාිංශවල, පළාත් සභාවල, පළාත් පාලන 

ආයතනවල, දිසකික් හා ප්රාගද්ධශීය ගල්කම්වරුන්ගේ සහ රජ්ගේ හා ගපෞද්ධගලික අිංශගේ 

සිංවිධානවල උපගෙසක විමසීම හා ළමා අපගයෝජ්න වැළැක්ීම, වින්දිතයින් ආරක්ෂා කිරීම 

ඇතුළු ළමා ආරක්ෂාවට අොල සයළු කාර්යයන් ක්රියාත්මක කිරීම, අීක්ෂණය, නියාමනය 

හා පසුවිපරම් කිරීම. 
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ප්රගති වාර්තාව 2022 

2. ප්රධාන සාංවර්ධන වැඩසටහන් 

2.1 ළමා ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික ප්රතිපත්තිය සම්බන්ධතයන් දිස්ික් සහ ප්රාතද්ධශීය තල්කම් 

කාර්යාලවල රාජ අාංශතේ නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම 

ළමා ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජ්ාතික ප්රතිපත්තිය සම්බන්ධගයන් දිසකික් මට්ටමින් නිලධාරීන් ෙැනුවත් 

කිරීම සහ ළමා කටයුතු ක්ගෂකත්රගේ නිලධාරීන් සඳහා ඒකාබද්ධධ ප්රගේශයන් ප්රවර්ධනය කිරීම ගමහි  

අරමුණු ගේ. ගමම ප්රතිපත්තියට අනුව 2022 වර්ෂගේ වැඩසටහන් සැලසුම් කිරිම, ගද්ධශන සඳහා 

පුහුණුකරුවන්ගේ සිංචිතයක් නිර්මාණය කිරීම, ප්රතිපත්තිය පිළිබඳ පුහුණුකරුවන් පුහුණු 

කිරීම,දිසකික් මට්ටමින් වැඩසටහන් පැවැත්ීම සහ ප්රගතිය නියාමනය කිරීම සදු කරයි. 

 

2.2 ළමා දිවා සුරැකුම් මධස්ථාන පිළිබඳ ජාතික ප්රතිපත්තිය සකස් කිරිම. 

ළමා දිවා සුරැකුම් මධයසකථාන පිළිබඳ ජ්ාතික ප්රතිපත්තිය සකසක කිරිම මඟින් ලිංකාගේ සයලුම දිවා 

සුරැකුම් මධයසකථාන ඉහල ගුණාත්මකභාවයකින් පවත්වාගගන යාම සහතික කිරීම ගමහි අරමුණ 

ගේ. 

 

2.3 ජාතික දත්ත පද්ධධතිය සාංවර්ධනය කිරීම 

ළමා අපගයෝජ්නයන්ට අොල ගතාරතුරු, ීඩිගයෝ සාක්ි පටිගත කිරීමට අොල ගතාරතුරු, ගපාලිසක 

සකථානවලට වාර්තාවන ළමා අපගයෝජ්න පිළිබඳ ගතාරතුරු සහ අවොනම් සහගත ළමුන් පිළිබඳ 

ගතාරතුරු ඇතුලත් ජ්ාතික ෙත්ත පද්ධධතිය සකසක කර ඇත. ගම් වන විට පරීක්ෂණ මට්ටගම් පවතී. 

 

2.4 ළමුන්ට එතරි ිාංසනය වැළැක්ීතම් සහ ප්රතිචාර දැක්ීතම් ප්රජාපාදක වැඩසටහන්. 

ළමුන්ට එගරහිව හිිංසනය වැළැක්ීම සඳහා සහ ආගමික සකථානවල දී ළමයින්ට සදුවිය හැකි 

සයළු ආකාරගේ අපගයෝජ්නයන්ගගන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා විිමත් ක්රමගේෙයක් සකථාපිත කිරීම,  

ගමහි මූලික අරමුණ ගේ. පළාත් මට්ටමින් ජ්ාතික ළමා ආරක්ෂක අිකාරිගේ නිලධාරීන්ගේ 

සම්පත්ොයක කණ්ඩායම් සකසක කිරීම,මාර්ගගෝපගද්ධශයක් සකසක කිරීම සහ ආගමික නායකයින් 

ෙැනුවත් කිරීම සදු කරනු ලබයි 

 

2.5 පාසල් ළමා ආරක්ෂක කමිටු පිිටුීතම් ජාතික වැඩසටහන (සුරැකුම් පේව) 

අනිවාර්ය අධයාපන අයිතිය තහවුරු කිරීම සහ එම ළමුන් ළමා අපගයෝජ්නයන්ගගන් වැළැක්ීමට 

අවශය නිස ක්රියාමාර්ග ගැනීම පාසල්වල පාසල් ළමා ආරක්ෂක කමිටු පිහිටුීම අරමුණු ගේ. 

ගමහිදී 2011/ අිංක 17 චක්රගල්ඛය අනුව අධයාපන අමාතයාිංශය සමඟ ඒකාබද්ධධව  ගමම 

වැඩසටහන සදු කරනු ලබයි. 
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2.6 පාසල් ශිෂ නායකයින් සඳහා "ශිෂ තානාපති ජාතික වැඩසටහන”  

ළමා ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජ්ාතික ප්රතිපත්තිය  සම්බන්ධගයන් ශිෂය නායකයින්  ෙැනුවත් කිරීම 

ඔසකගසක පාසල තුළ ළමා අපගයෝජ්න සදුීම් අවම කර ගැනීම සහ වළක්වා ගැනීමට ශිෂය 

නායකයින්ගේ ොයකත්වය ලබාගැනීම ගමහි  අරමුණු ගේ. එගමන්ම ළමා හිතකාමී සහ සුරක්ිත 

පරිසරයක් පාසල තුළ නිර්මාණය කිරීම බලාගපාගරාත්තුවයි, ගමහිදී ළමා ආරක්ෂාව සඳහා ශිෂය 

නායකයින් තීන්දු තීරණ  ගැනීම සඳහා සහභාගී කරවා ගැනීම සදු කරයි. ලිංකාගේ රාජ්ය, අර්ධ 

රාජ්ය, පිරිගවන්, පුද්ධගලික සහ අන්තර්ජ්ාතික පාසල්වල ශිෂය නායකයන්/ නායිකාවන් මණ්ඩල 

භාර ගුරුවරුන් සහ විදුහල්පතිවරුන් ප්රමුඛ කරගනිමින් ගමම වැඩසටහන පාසල තුළ ක්රියාත්මක 

කරනු ලබයි. වැඩසටහන අධයාපන අමාතයාිංශය සමග ඒකකාබද්ධධව සදු කරන අතර,ගම් වන විට 

පාසල් ලියාපදිිංචිය ආරම්භ කර ඇත. 

 

2.7 පාසල් සඳහා ළමා මතනෝවිදාව සහ මතනෝ සමාජයීය වැඩසටහන 

“ශික්ෂා” අත්ගපාත  භාවිතා කරමින් ධනාත්මක ශික්ෂණය සම්බන්ධගයන් පාසල් ප්රාථමික  

ගුරුවරුන්  පුහුණු කිරීගම් වැඩසටහන  සදු කරයි. දිරිය වැඩසටහන යටගත් වින්දිත, ආන්තික හා 

අනාරක්ිත ළමුන් සඳහා මගනෝසමාජ්යීය මැදිහත්කරණය ලබා දීම කරනු ලබයි. 

 

2.8 හදිස ආපදා අවස්ථා වලදී ළමා ආරක්ෂාව සහ ළමුන් සඳහා හදිස සහන වැඩසටහන. 

හදිස ආපො තත්ත්වයන්හි දී ළමා ආරක්ෂාව හා පැවැත්ම තහවුරු කිරීම උගෙසා සුදුසු ළමා 

ආරක්ෂණ අවශයතා සම්ූර්ණ කිරීම ගමහි මූලික අරමුණ ගේ. එගසකම ළමුන් සඳහා හදිස සහන 

ලබාදීම ෙ සදු කරයි. 

 

2.9 ආන්තික, අවදානම් සහගත, අවදානමට ලක්විය හැකි, ඇස තනාගැතටන ළමුන් සහ ළමා 

අපතයෝජනයට තගාදුරුවූවන් සඳහා අධාපනික ආධාර තහෝ අදාළ සහාය ලබාදීම.  

ළමා අපගයෝජ්න, විවිධ සමාජ්යීය හා ආර්ික ගැටළු ගහකතු ගකාට වින්දිත, ආන්තික, ආනාරක්ිත 

අවොනම් හා ඇස ගනාගැගටන ළමුන්ගේ අධයාපන අයිතිය සුරක්ිත කිරීම සඳහා ගමම 

වැඩසටහන සදුකරයි. 

 

2.10 ළමා සාංවර්ධන මධස්ථාන 

ළමයින් සඳහා ළමා රැකවරණ ගසකවා සපයන සයළු ආගමික හා පුණය ආයතන අගනක් 

ගපෞද්ධගලික ආයතන මඟින් පවත්වාගගන යනු ලබන ළමා සිංවර්ධන මධයසකථාන නියාමනය 

කිරීම ජ්ාතික ළමා ආරක්ෂක අිකාරිය ගවත පැවරී ඇත. ඒ අනුව දීප වයාේතව ඇති එම ළමා 

සිංවර්ධන මධයසකථාන නියාමනය දිසකික් ළමා ආරක්ෂක නිලධාරීන්, දිසකික් මගනෝ සාමාජ්යීය  

නිලධාරීන් හා ප්රාගද්ධශීය නිලධාරීන් සහ පරිවාස සහ ළමාරක්ෂක ගසකවා ගෙපාර්තගම්න්තුව සමඟ 

සම්බන්ීකරණය ගවමින් ගමම වැඩසටහන ක්රියාත්මක කරයි . 



 

110 | පි ටු  
 

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 
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2.11 ළමා ආරක්ෂාව පිළිබඳ මාධ වාපාර, තතාරතුරු, අධාපන හා සන්නිතේදන තමවලම් 

සාංවර්ධනය, දින සැමරුම් සහ සදුීම්, ප්රදර්ශන සහ ජාංගම තස්වා, නිල තවබ් අඩවිය, 

මුහුණු තපාත, YouTube සහ Twitter පවත්වාතගන යාම ඇතුළු සන්නිතේදන 

වැඩසටහන් 

ජ්ාතික ළමා ආරක්ෂක අිකාරිගේ කාර්යභාරය සම්බන්ධගයන් ප්රජ්ාව ෙැනුවත් කිරීමට   අොළ 

ගතාරතුරු සිංවර්ධනය කිරීම සහ  ඒවා භාවිතා කරමින්  ප්රජ්ාව ෙැනුවත්  කිරීම ගමහි මූලික අරමුණ 

ගේ. ඒ අනුව, මුද්රිත හා විෙුත් ගමන්ම ශ්රවය ෙෘශය ක්රම මඟින් ෙැනුවත් කිරීම හා ප්රචාරණය 

සදුගකගර්. 

 

2.12 විතශ්ෂ විමර්ශන, විමර්ශන නියාමනය, අපරාධ නඩු කටයුතු පිළිබඳ නියාමනය, ළමා 

අපතයෝජන සහ අිකරණ ක්රියාදාමයන් සම්බන්ධ සයිබර් නියාමන කටයුතු සදුකිරීම. 

ළමා අපගයෝජ්නවලින් වින්දිත වූ ළමුන්ගේ රැකවරණය සැලසීම ගමහි ප්රධාන අරමුණ ගේ. ඒ 

සඳහා ළමා අපගයෝජ්න සම්බන්ධව විගශකෂ විමර්ෂනයන් ජ්ාතික ළමා ආරක්ෂක අිකාරි පනතට 

අනුව සදු කරයි. 

 

2.13 ළමා ිතකාමී ීඩිතයෝ සාක්ි පටිගත කිරීතම් ඒකක පිිටුීම, නඩත්තු කිරීම සහ 

අයිතිවාසකම් උල්ලාංඝනය වූ ළමුන් සඳහා සහාය ීම . 

ළමා අපගයෝජ්න ගහකතුගවන් වින්දිතභාවයට පත් වන ළමුන් ද්ධවිතීයික වින්දිතභාවයට පත්ීම 

වැළැක්ීම ගමහි ප්රධාන අරමුණ ගේ. ජ්ාතික ළමා ආරක්ෂක අිකාරිගේ ප්රධාන කාර්යාලගේ හා 

ෙකුණු ගකාළඹ ශික්ෂණ ගරෝහගල් ( රාගම) ළමා පියස පරිශ්රගේ නව ළමා හිතකාමී ීඩිගයෝ 

සාක්ි පටිගත කිරීගම් ඒකක මඟින් ළමයින්ගේ සාක්ි ීඩිගයෝ පටිගත කිරීම සදු කරයි. 

 

2.14 1929  ශ්රී ලාංකා ළමා උපකාරක දුරකථන තස්වය සහ 1929 ශ්රී ලාංකා ළමා ආරක්ෂණ 

තයදවුතම් තමතහයුම් සහ නඩත්තුව සදු කිරීම . 

ළමා අපගයෝජ්න සම්බන්ධ මහජ්න පැමිණිලි භාර ගැනීම ගමහි ප්රධාන අරමුණ ගේ. ගම් මඟින් 

කායික, මානසක, ලිිංගික අපගයෝජ්න ගමන්ම ගනාසලකා හැරීම්වලට අොළ මහජ්න පැමිණිලි 

භාරගැනීම පැය 24 පුරා වසගර් දින 365 ම සදු කරයි. 

 

2.15 ජාතික ළමා තක්න්ීය මතනෝ සමාජයීය උපකාර තස්වාව.  

වින්දිත ළමුන් ප්රමාණය අවම කිරීම හා ළමුන් අපගයෝජ්නය ීමට ඇති අවොනම වැළැක්ීම, 

අධයාපනය, කායික හා මානසක ගසෞඛය ඉහළ නැිංීම ගමහි ප්රධාන අරමුණු ගේ. ගමමගින් ළමා 



 

111 | පි ටු  
 

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 

ගක්න්ීය මගනෝ සමාජ්යීය සහයන් ළමයින්ට ලබා දීම දිසකික් මගනෝ සමාජ්යීය නිලධාරීන් සහ 

ප්රාගද්ධශීය ළමා ආරක්ෂක නිලධාරීන් මඟින් සදු කරනු ලබයි. 

 

 2.16 වෘත්තිකයන් සඳහා මතනෝ සමාජයීය පුහුණු ලබාදීම සහ IEC තමවලම් ආදිය සකස් 

කිරීම. 

ළමා ආරක්ෂාව සම්බන්ධ කටයුතු කරන වෘත්තිකයන්ගේ ෙැනුම යාවත්කාලීන කරමින් 

වින්දිතභාවයට පත් ළමුන් නැවත ප්රතිසාධනය කිරීම ගමහි ප්රධාන අරමුණු ගේ. 

 

2.17 ළමා ආරක්ෂාව පිළිබඳ අවදානමට ලක්වන ප්රජාව සහ ළමා කණ්ඩායම් සඳහා විතශ්ෂ 

වැඩසටහන 

අවොනමට ලක්වන ළමුන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම ගමහි ප්රධාන අරමුණ ගේ. ගමහිදී 

විගමනික ශ්රමිකයින්ගේ ළමුන්, වතු ප්රජ්ාවගේ ළමුන් ආදී කණ්ඩායම්වල ආරක්ෂාව තහවුරු 

කිරීමට විවිධ ප්රජ්ාව සමග වැඩකටයුතු කරයි. 

 

2.18  ළමා ආරක්ෂාව පිළිබඳ සම්පත් පුස්තකාලය සාංවර්ධනය කිරීම. 

උපරිම ගුණාත්මකභාවයකින් යුතුව ගතාරතුරු ගසකවා හා ගතාරතුරු මූලාශ්ර ලබා ගෙමින් ළමා 

ආරක්ෂාව සම්බන්ධ පර්ගේෂණ සඳහා සහගයෝගී පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම සහ ආයතනගේ 

නිලධාරීන්ගේ කියීගම් රුචිය වර්ධනය කිරීම ගමහි ප්රධාන අරමුණ ගේ.ළමා ආරක්ෂාව, ළමා 

සිංවර්ධනය, නීතිය, මගනෝ විෙයාව හා ළමා අයිතීන් ආදී විවිධ ප්රමුඛ ක්ගෂකත්රයන්වලට අොළ ෙැනුම 

වර්ධනය කිරීම ගම් යටගත් අගේක්ිතය. ජ්ාතික ළමා ආරක්ෂක අිකාරිගේ පුසකතකාලය විවිධ 

ළමුන්, පර්ගේෂකයන්, විශකවවිෙයාල සසුන් හා ආයතන ෙැනුම ලබා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරයි. 

 

2.19  කැපකරු සත්කාර වැඩසටහන යටතත් සුනාමිතයන් විපතට පත් වූ ළමුන්ට උපකාර කිරීම 

සහ අීක්ෂණය කිරීම. 

සුනාමි වයසනගයන් වින්දිතභාවයට පත්වූ ළමුන්ගේ භාරකාරිත්වය පරීක්ෂාවට ලක්කරමින් 

ළමුන්ගේ උපරිම යහපත තහවුරු ගකගරන භාරකාරිත්වය හා රැකවරණය සඳහා නිර්ගද්ධශ සැපයීම 

සහ සැමට අධයාපනය යන තිරසර ගත්මාව යටගත් සුනාමි වයවසනගයන් වින්දිත, ආන්තික හා 

අනාරක්ිතභාවයට පත්වූ ළමුන් සඳහා අධයාපන පහසුකම් සැපයීම හා ඔවුන්ගේ අධයාපන 

අයිතීන් ආරක්ෂා කිරීම ගමහි ප්රධාන අරමුණු ගේ. 

 

2.20 ළමා ආරක්ෂණයට අදාළ තාක්ෂණික විෂයයන් පිළිබඳ අඛණ්ඩ වෘත්ීය සාංවර්ධන 

වැඩසටහන (CPD) 

ළමා ආරක්ෂාව සම්බන්ධගයන් ෙැනුම සහ කුසලතා පිරි කාර්ය මණ්ඩලයක් ඇති කිරීම ගමහි 

ප්රධාන අරමුණ ගේ. 
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කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 

3. ක්රියාත්මක කරන ලද සාංවර්ධන වැඩසටහන්ි තභෞතික හා මූල ප්රගති සාරාාංශය - 2022.09.30 

අනු 

අාංකය 

වාපෘතිය / කාර්යය මූල 

ඉලක්කය 

(රු.මි.) 

මූල 

ප්රගතිය 

(රු.මි.) 

තභෞතික 

ඉලක්කය 

තහෞතික ප්රගතිය ප්රතිලාභීන් සිංඛයාව / 

සහභාගී වූ සිංඛයාව 

01 ළමා ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජ්ාතික ප්රතිපත්තිය 

සම්බන්ධගයන් දිසකි ක් සහ ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් 

කාර්යාලවල නිලධාරීන් ෙැනුවත් කිරීම 

0.675 0.215 වැඩමුළු 02     

වැඩසටහන් 03 

වැඩමුළු 02 54 

02 ළමා දිවා සුරැකුම් මධයසකථාන පිළිබඳ ජ්ාතික 

ප්රතිපත්තිය සකසක කිරිම. 

0.400 0.040 CDCC 

ප්රතිපත්තිය  

රැසකීම්  8 ක් පවත්වා ඇත. ළමා දිවා සුරුකුම් 

මධයසකථාන පිළිබඳ ජ්ාතික ප්රතිපත්තිය සඳහා 

2022.08.16 දින කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී 

ඇත. 

ලිංකාගේ සයලුම 

ළමා දිවා සුරුකුම් 

මධයසකථානවල 

ළමුන්. 

03 ජ්ාතික ෙත්ත පද්ධධතිය සිංවර්ධනය කිරීම 0.500 0.000 ෙත්ත පද්ධධතිය ජ්ාතික ෙත්ත පද්ධධතිය සිංවර්ධනය කර ඇත. 

ඊට අොල වැඩි දියුණු කිරිම් ශ්රී ලිංකා 

ගටලිගකාම් ආයතනය විසන් යාවත්කාලීන 

කරමින් සටී.  

වින්දිත, ආන්තික, 

අවොනම් සහගත සහ 

අනාරක්ිත සයලුම 

ළමුන් 

04 ළමුන්ට එගරහි හිිංසනය වැළැක්ීගම් සහ 

ප්රතිචාර ෙැක්ීගම් ප්රජ්ාපාෙක වැඩසටහන්. 

4.000 0.809 වැඩසටහන්  250  වැඩසටහන් 02 161 

05 පාසල් ළමා ආරක්ෂක කමිටු පිහිටුීගම් 

ජ්ාතික වැඩසටහන (සුරැකුම් පේව) 

2.000 1.224 SCPC අත්ගපාත 

සකසක කිරීම 

කමිටු 

වැඩසටහන් 500 

මඩකලපුව දිසකි ක්කගේ ක්රියාකාරකම් පිළිබෙ 

අත්ෙැකීම් හුවමාරු වැඩසටහනක් පැවැත්විණි. 

දිසකික්ක 16 ක ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් ගකාට්ඨාස 

15 ක් සඳහා මුෙල් ගයාමු කර ඇත. 

83 

උප එකතුව 7.575 2.288    
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කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 

අනු 

අාංකය 

වාපෘතිය / කාර්යය මූල ඉලක්කය 

(රු.මි.) 

මූල ප්රගතිය 

(රු.මි.) 

තභෞතික ඉලක්කය තහෞතික ප්රගතිය ප්රතිලාභීන් සිංඛයාව / 

සහභාගී වූ සිංඛයාව 

06 පාසල් ශිෂය නායකයින් සඳහා "ශිෂය 

තානාපති" ජ්ාතික වැඩසටහන  

0.500 0.000 වැඩසටහන්  25  "ශිෂය තානාපති" ජ්ාතික වැඩසටහන 

සඳහා පාසල් ලියාපදිිංචි කිරීම 

ආරම්භ කර ඇත. ලියාපදිිංචි වන 

පාසල් සමග වැඩසටහන සදු කිරීමට 

සයලු කටයුතු සුොනම් කර ඇත. 

 

07 පාසල් සඳහා ළමා මගනෝවිෙයාව සහ මගනෝ 

සමාජීය වැඩසටහන 

 

1.250 

 

0.062 ප්රතිලාභීන්  100  

දින 2 ToT වැඩසටහන, පළාත් 

වැඩසටහන් 9, පාසල් ප්රජ්ා වැඩසටහන් 8 

ToT වැඩසටහන අවසන්. පළාත් 

වැඩසටහන් 02 ක් අවසන්.  

80 

08 හදිස ආපො අවසකථා වලදී ළමා ආරක්ෂාව 

සහ ළමුන් සඳහා හදිස සහන වැඩසටහන. 

0.500 0.300 සද්ධි අනුව 

 

ගමම වැඩසටහන ක්රියාත්මක කිරීම 

සඳහා රු. 20,000/- බැගින් දිසකික්ක 

25කට මුෙල් ගයාමු  කර ඇත. 

- 

09 ආන්තික, අවොනම් සහගත, අවොනමට 

ලක්විය හැකි, ඇස ගනාගැගටන ළමුන් සහ 

ළමා අපගයෝජ්නයට ගගාදුරුවූවන් සඳහා 

අධයාපනික ආධාර ගහෝ අොළ සහාය 

ලබාදීම.  

4.000 0.464 ළමුන්  1000 

 

ළමුන් සඳහා මූලය ප්රතිපාෙන ලබා දී 

ඇත. 

330 

10 ළමා සිංවර්ධන මධයසකථාන නියාමනය 

 

0.500 0.276 

 

ළමා සිංවර්ධන මධයසකථාන  නියාමනය - 

369 

ෙැනුවත් කිරීම් - පළාත් 7  

නියාමනගයන් පසු ෙැනුවත් කිරීම් -320 

පළාත් ෙැනුවත් කිරීගම් වැඩසටහන් 

7 ක් පවත්වා ඇත. ළමා සිංවර්ධන 

මධයසකථාන 320 ක් නියාමනය කිරීම 

කිරීම ආරම්භ කර ඇත. 

308 

උප එකතුව 6.750 1.102    
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කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 

අනු 

අාංකය 

වාපෘතිය / කාර්යය මූල 

ඉලක්කය 

(රු.මි.) 

මූල ප්රගතිය 

(රු.මි.) 

තභෞතික 

ඉලක්කය 

තහෞතික ප්රගතිය ප්රතිලාභීන් සිංඛයාව / සහභාගී වූ 

සිංඛයාව 

11 ළමා ආරක්ෂණ මාධය වයාපාරය,IEC 

ගමවලම් සිංවර්ධනය, දින සැමරුම් සහ 

සදුීම්, ප්රෙර්ශන සහ ජ්ිංගම ගසකවා, 

NCPA නිල ගවබ්, මුහුණු ගපාත, 

YouTube සහ Twitter පවත්වාගගන 

යාම සම්බන්ධගයන් සන්නිගේෙන 

වැඩසටහන් 

1.000 0.774 මාධය 

වයාපාරය 01, 

ශාරීරික 

ෙඬුවම් පිළිබඳ 

ගපෝසකටරය 

01, 

දින සැමරුම් 

04, 

ගවබ් 

නඩත්තුව, 

සමාජ් මාධය 

නඩත්තුව 

ප්රවෘත්ති නිගේෙන- 9  

ජ්න මාධය සාකච්ඡා - 55   

ප්රෙර්ශන සහ ජ්ිංගම ගසකවා  -1 

නිලගවබ් අඩවිය යාවත්කාලීන කරන ලදී. YouTube නාලිකාව, Twitter 

සහ FB පිටුව යාවත්කාලීන කරන ලදී. ළමා අපචාර සහ අපගයෝජ්න 

වාර්තා කිරීම සම්බන්ධ දෙනික පුවත්පත් නියාමනය IEC මුද්රිත රවය  

දිසකික්ක 25 ට ගබො අවසන්.  

 

“සතුවිලි සත්තම්“ - 2022  සමසකත  ලිංකා චිත්ර ,ගපෝසකටර් සහ කාටූන් 

තරඟාවලිගේ අවසන් විනිශකචය  සදු කර ජ්යග්රහයකයින් ගතෝරා අවසන් 

කර ඇත. 

පුද්ධගලයන් 64 ගෙගනකු සඳහා 

ගතාරතුරු සැපයීම  

 

 

 

 

 

 

සමසකත ලිංකා  ජ්යග්රාහකයන් – 55 

( රන් -19, රිදී - 18, ගලෝකඩ  - 18) 

දිසකික් ජ්යග්රාහකයන්  - 737 

( රන් - 285, රිදී - 234, ගලෝකඩ - 218) 

12 විගශකෂ විමර්ශන, විමර්ශන අීක්ෂණය, 

අපරාධ නඩු කටයුතු පිළිබඳ නිරීක්ෂණ, 

ළමා අපගයෝජ්න සහ අිකරණ 

ක්රියාොමයන් සම්බන්ධ සයිබර් නිරීක්ෂණ 

සදුකිරීම. 

2.500 2.780 සද්ධි  1000  

 

විගශකෂ ගපාලිසක විමර්ශන ඒකකය අිකරණගේ ගපනී සටීම් 1947ක් 

සම්ූර්ණ කර ඇත, (මහාිකරණ 877,මගහකසකත්රාත් අිකරණ 1137 ) 

නීති ඒකකය අිකරණගේ ගපනී සටීම් 34ක් සම්ූර්ණ කර ඇත. 968 

ගෙගනකුට නීති සහය ලබාදී ඇත. සයිබර් ආ ගේක්ෂණ පැමිණිලි 123ක් 

ලැබී ඇත. 

 

13 ළමා හිතකාමී ීඩිගයෝ සාක්ි පටිගත 

කිරීගම් ඒකක පිහිටුීම, නඩත්තු කිරීම 

සහ අයිතිවාසකම් උල්ලිංඝනය වූ ළමුන් 

සඳහා සහාය ීම. 

 

1.000 0.505 සද්ධි 100 

ඒකක 3 

 

ීඩිගයෝ සාක්ි පටිගත කිරීම් 132, අිකරණ නිගයෝග මත සාක්ි පට 

නිකුත් කිරීම් 102ක්  යතුරු ලියන පිටපත් නිකුත් කිරීම් 170ක් සදු කර 

ඇත. ීඩිගයෝ සාක්ි ලබාදීම සඳහා  මහාිකරණවල ගපනී සටීම 40 සදු 

කර ඇත. නව ීඩිගයෝ සාක්ි පටිගත කිරීගම් ඒකකය ෙකුණු ගකාළඹ 

ශික්ෂණ ගරෝහගල් (රාගම) ළමා පියස පරිශ්රගේ විවෘත කර ඇත. 

 

උප එකතුව 4.500 4.059    
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අනු 

අාංකය 

වාපෘතිය / කාර්යය මූල ඉලක්කය 

(රු.මි.) 

මූල ප්රගතිය 

(රු.මි.) 

තභෞතික ඉලක්කය තහෞතික ප්රගතිය ප්රතිලාභීන් සිංඛයාව / සහභාගී 

වූ සිංඛයාව 

14 1929 ශ්රී ලිංකා ළමා උපකාරක දුරකථන 

ගසකවය සහ 1929 ශ්රී ලිංකා ළමා ආරක්ෂණ 

ගයෙවුගම් ගමගහයුම් සහ නඩත්තුව සදු 

කිරීම. 

 

0.500 0.174 සද්ධි  10,000  1929 ළමා උපකාරක දුරකථන ගසකවය 

ගවත පැමිණිලි 6976ක් ලැබී ඇත.  

1929  ළමා උපකාරක දුරකථන ගසකවය 

ගවත ඇමතුම් 86,756 ක් ලැබී ඇත. 

ජ්ාතික ළමා ආරක්ෂක අිකාරිය ගවත 

ලැබී ඇති මුළු පැමිණිලි ගණන 7553 කි. 

 

15 ජ්ාතික ළමා ගක්න්ීය මගනෝ සමාජීය 

උපකාර ගසකවාව. (NCCPSS) 

 

0.600 0.255 ගාල්ල සහ අම්පාර නියමු 

වැඩසටහන් 

මගනෝ සමාජ්යීය සහාය 

ලබාදීම සද්ධි 175 ක් සඳහා 

ගාල්ල දිසකික්කගේ ළමගයකුට දවෙය 

ආධාර සැපයීමට සහ අවශය මගනෝ 

සමාජීය ආධාර සැපයීම සඳහා 4000/- 

මුෙල් අත්තිකාරමක් ලබා දී ඇත. ීඩිගයෝ 

සාක්ි සඳහා පැමිණි පිරිමි ළමයින් 9 

ගෙගනකුට මගනෝ   සමාජීය සහාය ලබා දී 

ඇත. 

මගනෝ සමාජීය 

මැදිහත්කරණය  ළමුන් - 584  

මගනෝ සමාජීය සහය ළමුන් 

34 (ගැහැනු - 22 පිරිමි 12 )  

ළමුන්  සම්බන්ධ පසු විපරම් - 

432 

ීඩිගයෝ සාක්ි පටිගත කිරීම් 

සඳහා ළමුන් සූොනම් කිරීම -

63  

16 වෘත්තිකයන් සඳහා මගනෝ සමාජීය පුහුණු 

ලබාදීම සහ IEC ගමවලම් ආදිය සකසක 

කිරීම. 

 

1.450 

 

0.094 ළමා අපගයෝජ්න 

ප්රතිසිංවිධාන විෂය මාලාගේ 

ගපාත් 500ක් මුරණය  

ළමා අපගයෝජ්න ප්රතිසාධන විෂය 

මාලාවට (Child Abuse Recovery 

Curriculum) අොළ ගෙමළ පරිවර්තන සහ 

සිංහල පරිවර්තනය   සම්ූර්ණ කර ඇත.  

- 

උප එකතුව 2.550 0.523    
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අනු 

අාංකය 

වාපෘතිය / කාර්යය මූල 

ඉලක්කය 

(රු.මි.) 

මූල ප්රගතිය 

(රු.මි.) 

තභෞතික 

ඉලක්කය 

තහෞතික ප්රගතිය ප්රතිලාභීන් සිංඛයාව 

/ සහභාගී වූ 

සිංඛයාව 

17 ළමා ආරක්ෂාව පිළිබඳ 

අවොනමට ලක්වන ප්රජ්ාවන් 

සහ ළමා කණ්ඩායම් සඳහා 

විගශකෂ වැඩසටහන. 

2.500 0.408 වැඩසටහන්  

100 

 

විගමණික ශ්රමිකයින්ගේ ළමුන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා NISD විසන් "පවුල් රැසකීම්" 

වැඩසටහන් - 01 

ළමා ගවළොම පිළිබඳ ෙැනුවත් කිරීගම් වැඩසටහන් - 01 ගසෞඛය දවෙය නිලධාරීන් 

ෙැනුවත් කිරීගම් වැඩසටහන් - 01 නවාතැන් පහසුකම් සපයන ආයතන හිමිකරුවන් 

ෙැනුවත් කිරීගම් වැඩසටහන් - 03 සහ වතු අිංශය සඳහා  වැඩසටහන් - 04 

 

18 ළමා ආරක්ෂාව පිළිබඳ 

සම්පත් පුසකතකාලය 

සිංවර්ධනය කිරීම 

0.200 0.000 පුසකතකාලය 

නඩත්තු කිරීම 

විශකව විෙයාල සසුන්ට, ජ්ාතික ළමා ආරක්ෂක අිකාරිගේ නිලධාරීන්ට සහ ගවනත් 

අයට ළමා ආරක්ෂාව සහ අගනකුත් ළමා සිංවර්ධනය සම්බන්ධ ෙැනුම වැඩිදියුණු 

කිරීමට ගපාත් පරිශිලනය කිරීම සඳහා පුසකතකාලය භාවිතා කිරීමට අවසකථාව ලබාදී 

ඇත. 

136 

19 කැපකරු සත්කාර වැඩසටහන 

යටගත් සුනාමිගයන් විපතට පත් 

වූ ළමුන්ට උපකාර කිරීම සහ 

අීක්ෂණය කිරීම. 

1.000 0.584 ළමුන්  30  

  සුනාමි 

මණ්ඩල 05  

 

ළමුන් 2 ගෙගනකුට රු. 3500/= , ළමුන් 17    ගෙගනකුට රු. 5000/=  බැගින් එක් (1 ) 

ළමගයකුට රු. 8000/= අධයාපනික ආධාර ගලස   මාසකව ලබාදීමට කටයුතු කර ඇත. 

අම්පාර සහ මඩකලපුව දිසකි ක්කවල සුනාමි භාරකාර  ඇගයීම් මණ්ඩල 02 ක් 

පවත්වන ලදී. 

ළමුන් 20 

20 ළමා ආරක්ෂණයට අොළ 

තාක්ෂණික විෂයයන් පිළිබඳ 

අඛණ්ඩ වෘත්තීය සිංවර්ධන 

වැඩසටහන (CPD) 

1.000 0.196 ඉල්ලීම් මත 

පෙනම්ව  

 

රාගම සහ කරාපිටිය ීඩිගයෝ සාක්ි පටිගත කිරීගම් ඒකක සඳහා බඳවාගත් නිලධාරීන්   

සහ ජ්ාතික ළමා ආරක්ෂක අිකාරිගේ නිලධාරීන්  සඳහා පුහුණු වැඩසටහනක් 

පැවැත්ීම. දිසකි ක් සහ ප්රාගද්ධශීය නිලධාරීන් ගෙගෙගනකු සඳහා ධාරිතා සිංවර්ධනය 

සඳහා මුලය ප්රතිපාෙන ලබා දීම. 

ජ්ාතික ළමා 

ආරක්ෂක 

අිකාරිගේ 

නිළධාරීන් 18  

උප එකතුව 4.700 1.188    

මුළු එකතුව 26.075 9.160    
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7.2.7 ශ්රී ලාංකා කාන්තා කාර්යාාංශය 

 

දැක්ම 

ශ්රී ලාිංකික ජ්න සමාජ්ය උගෙසා තීක්ෂණ, සිංගේදී හා විශකවාසගයන් යුතු කාන්තා පරපුරක් 

නිර්මාණය කරන ජ්ාතික ආයතනය බවට පත්ීම. 

තමතහවර 

සය ුද්ධිය ෙ ශක්තිය ෙ උපරිම හා යහපත් ගලස භාවිත කරමින් සකව ශක්තිගයන් අභිගයෝගයන්ට 

මුහුණ ගෙන ශ්රී ලාිංකීය කාන්තා පරපුරක් සඳහා උචිත පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීමට විිමත් 

සිංවිධාන රාමුවක් ඔසකගසක සැලසුම් සහගත වූ ෙැනුවත් බව ලබා ගෙමින් සදු ගකගරන සමාජීය හා 

ආර්ික බලගැන්ීම මඟින් රාජ්ය ප්රතිපත්තීන්ට අනුකූලව කාන්තා අභිවෘද්ධිය උගෙසා ක්රියාත්මක 

වන ජ්ාතික යාන්ත්රණය බවට පත්ීම. 

 

1. ප්රධාන කාර්යභාරය 
 

1. ශ්රී ලාිංකීය කාන්තාවන් ආර්ික වශගයන් ෙ සමාජ්යීය වශගයන් ෙ බලගැන්ීම සඳහා සුදුසු 

වැඩසටහන් හා වයාපෘති හඳුනා ගැනීම, සැලසුම් කිරීම, ක්රියාත්මක කිරිම සහ ඇගයීම. 

2. සයලුම වයසක පරාසවල කාන්තාවන්ගේ සුවිගශකෂීතා හඳුනාගගන ඔවුන් උචිත පරිදි රගට් 

සමසකත සිංවර්ධනගේ ගකාටසකකරුවන් කිරීම සඳහා වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරිම.  

3. කාන්තාවන් ීම නිසාම ඔවුන් මුහුණගෙන සමාජ්යීය දුෂකකරතා මඟ හැරීම සඳහා වැඩසටහන් 

ක්රියාත්මක කිරීම. 

4. සමාජ්ගේ විගශකෂ ගහකූන් නිසා විවිධ පීඩාවන්ට මුහුණගෙන කාන්තාවන් අරභයා විගශකෂ 

වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම.  

5. සමසකත කාන්තා පරපුගර් ෙැනුම, කුසලතා සහ ආකල්ප ඉහළ තලයකට නිංවාලීම සඳහා 

වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම.  

6. කාන්තාවන්ට එකම සිංවිධානයක් තුළ ක්රියාත්මක ීම සඳහා ප්රජ්ාමූල මට්ටගම් සට ජ්ාතික 

තලය ෙක්වා කාන්තාවන් එකම ජ්ාලයක් තුළ සිංවිධානගත කිරීම. 
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සාංවිධාන වුහය 

 ආයතනික කාර්යය මණ්ඩලය 

සිංවර්ධන නිලධාරි (24) 

 වනිතා සිංවර්ධන නිලධාරී (1 ) 

වනිතා සිංවර්ධන ගක්ෂකත්ර සහකාර (1 ) 

 උපගද්ධශන නිලධාරී (1) 

 උපගද්ධශන සහකාර (2) 

 කළමණාකාර ගසකවා නිලධාරී (1) 

 පුසකතකාල සහකාර (01) 

කාර්යාල කාර්ය සහයක (3) 

 

 දිස්ික්  හා ප්රා තද්ධශීය මට්ටතම් නිලධාරීන්   

සිංවර්ධන නිලධාරී (361)   උපගද්ධශන සහකාර නිලධාරී (278) 

උපගද්ධශන නිලධාරී(11)              වනිතා සිංවර්ධන ගක්ෂකත්ර සහකාර (119) 

 

මධයසකථාන  කාර්ය මණ්ඩලය 

රැකවරණ මධයසකථානය පාලිකා (01)     රැකවරණ මධයසකථානය රියැදුරු (01) 

රැකවරණ සහකාර මධයසකථානය පාලිකා (01)  උපගද්ධශන මධයසකථානය තුළ කාර්යාල  

කාර්ය සහයක  

කාන්තා සිංවිධාන ජ්ාලය  
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2. ප්රධාන සාංවර්ධන වැඩසටහන් 
 

වැය ශීර්ෂය 1 - වවසායකත්ව සාංවර්ධනය තුළින් කාන්තාවන් සවිබල ගැන්ීම  

01. ගෘහ මූලික කාන්තාවන් සඳහා ස්වයාං රැකියා අවස්ථා පුළුල් කිරිම. 

ගෘහ මූලික කාන්තාවන් වයාපෘති ගැන්ීම හා ඔවුන්ගේ ආොයම් මට්ටම ඉහළ නැිංීම, සකවයිං 

රැකියා අවසකථා පුළුල් කිරීම, ගෘහ මූලික කාන්තාවන්ට හා එම පවුල්වල සාමාජිකයින්ට ආර්ික 

සිංවර්ධන ක්රියාවලියට සෘජුවම ොයක ීමට හා ඒවාගේ ප්රතිලාභ ලබාගැනීමට ඇති ඉඩකඩ 

ලබාදීම සදු ගකගර්.  

 

02. කිලිතනාච්චි දිස්ික්කතේ ගෘහමූලික කාන්තා පවුල් බලගැන්ීම සඳහා වූ ජාතික 

මධස්ථානය ඉලක්ක කර ගනිමින් වැඩසටහනක් ක්රියාත්මක කිරීම. 

ගමම මධයසකථානය මඟින් උතුරු පළාගත් විසරී සටින වැන්ෙඹු හා ගෘහ මූලික කාන්තාවන් පිළිබඳ 

ෙත්ත රැසක කිරීම හා ගතාරතුරු ගබො හැරීම ඵලොයී ගලස සදු කිරීම, උතුරු පළාගත් සයලු 

ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් ගකාට්ඨාසවල ක්රියාත්මක කරන වයාපෘති සදු කිරීම සහ සම්බන්ීකරණය, 

උපගද්ධශන  ගසකවා සඳහා ගයාමු කිරීම  සදු ගකගර්. 

 

03. ‘‘දිරිය මාංතපත’’වැඩසටහන. (දිරිය මාංතපත වාපෘති හා කෘිකර්මය ආශ්රිත ගෘහ 

කර්මාන්ත) 

ශ්රී ලිංකාව පුරා විසර සටින වයවසායක කාන්තාවන් තම ප්රගද්ධශයට ආගේණික ගද්ධශීය සම්පත් 

ඇසුරින් නිෂකපාෙන සඳහා ගයාමු කිරීමත්, ආර්ික සවිබල ගැන්ීගම් සකවයිං රැකියා වයාපෘති 

සවිමත් කිරීමත් ගමමඟින් සදු ගේ.  මධයම පරිමාණ වයාපෘති හා කුඩා පරිමාණ වයාපෘති සඳහා 

මුෙල් ප්රතිපාෙන  ගයාෙවා ඇත. 

 

04.  ීවර කර්මාන්තය ආශ්රිත ගෘහ කර්මාන්තවල නියැතලන කාන්තාවන් සවිබල ගැන්ීම. 

ීවර කර්මාන්තය බහුලව සදු කරන ප්රගද්ධශවල ගසකවා වියුක්තව සටින කාන්තාවන්ගේ ජීවන 

තත්ත්වය ඉහළ නැිංීගම් අරමුණින් වයාපෘති සඳහා වයවසායකයින්  හදුනා ගගන ප්රතිපාෙන  ලබා 

දීම හා ීවර කර්මාන්තයට  අොළ උපකරණ ලබාදීමත් ගමමඟින් සදුගකගර්. 

 

05. පාර්ශවකරුවන් සම්බන්ධ කර ගනිමින් ආපදා අවස්ථාවන්ිදී කාන්තාවන්ට සදුවන 

බලපෑම අවම කිරීම සඳහා දැනුවත් කිරීතම් වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම. 

ආපොවන්ට පහසුගවන් ගගාදුරුීගම් අවොනම් සහගත කාන්තාවන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීගම් 

අරමුණින්  ක්රියාත්මක ගකගර්. ආපො අවසකථාවන් කල්තියා නිවැරදිව හඳුනා ගැනීම, හානිය අවම 

කර ගැනීම, ක්රියාත්මක කළ යුතු සැලසුම් කල්තියා සකසක කිරීම පිළිබඳව ගමහිදී ෙැනුවත් කිරීම සදු 

කරනු ලබයි. 
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කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 

 

06.  විතද්ධශගත ීමට අතේක්ෂිත කාන්තාවන් සදහා විකල්ප ආදායම් උත්පාදන වැඩසටහන. 

කාන්තාවන් රැකියා සඳහා විගද්ධශගත ීම ගහකතුගවන් ඇතිවන පවුල් බිඳ වැටීම් හා ෙරුවන්ගේ 

අනාරක්ිතභාවය අවම කිරීම හා විගද්ධශත ීමකදී ඔවුන් මුහුණපාන විවිධ හිිංසන වැළක්ීම 

සඳහා එම කාන්තාවන් තම කුටුම්භය තුළම රැගෙමින් ආොයම් උත්පාෙන සකවයිං රැකියාවක 

නිරතීම සඳහා සවිබල ගැන්ීම සදු ගකගර්. 

 

07.  සුවිතශ්ෂී තහ්තූන් මත සමාජ සාංතේදීතාවය අිමි වූ කාන්තාවන්  ආර්ික හා සමාජයීය  

වශතයන් සවිබල ගැන්ීම “දිවියට අරුතක්” වැඩසටහන   

සුවිගශකෂී ගහකතුන් මත සමාජ් සිංගේදීතාවය අහිමි වූ කාන්තාවන්  ආර්ික හා සාමාජීය වශගයන් 

සවිබල ගැන්ීම සඳහා ‘’දිවියට අරුතක්’’ වැඩසටහන ක්රියාත්මක ගේ. අප අමාතයාිංශයට පැමිණ 

ගහෝ දුක්ගැනිවිලි වශගයන් ලිඛිතව එවනු ලබන ඉල්ලීම් සඳහා ආධාර ඉල්ලීම් ලබා දීම ෙ 

ගමමඟින් සදු ගේ. 

 

08. බන්ධනාගාරගත වූවන්තග් පවුල් සඳහා සහන සැලසීමට එම පවුල් දැනුවත් කිරීම. 

බන්ධනාගාරගතවන කාන්තාවන් නිෙහසක ීගමන් පසු නැවත බන්ධනාගාර ගතීම වළක්වාලීම 

සෙහා සකවයිං රැකියාවක නිරත ීමට ගයාමු කිරීම, දීර්ඝ කාලයකට සරගත වන සකවාමිපුරුෂයන්ගේ  

බිරින්ෙෑවරුන්ට පවුගල් ආර්ිකය ගගාඩනිංවා ගැනීමට සකවයිං රැකියාවක් ආරම්භ කිරීමට ගයාමු 

කිරීම ගමහිදී සදුගේ. 

 

09. වතු අාංශතේ කාන්තාවන් සවිබල ගැන්ීම. 

වතු ආශ්රිත ගසකවාවන්හි ගයගෙමින් ගමරට ආර්ිකය ශක්තිමත් කිරීමට උරගෙන කාන්තාවන්ගේ  

ආර්ිකය සවිමත් කිරීම සඳහා අමතර ආොයම් මාර්ගයක් ගලස සකවයිං රැකියාවන්හි නිරතීමට 

අවසකථාව සලසාදී ඇත. 

 

10.  කාන්තා දින ජාතික උත්සවය හා  සමගාමී විතශ්ෂ වැඩසටහන්. 

ආරාිතයන් 600 කගේ සහභාගිත්වගයන් 2022 මාර්තු මස 08 වන දින බණ්ඩාරනායක 

අනුසකමරණ ජ්ාතයන්තර සම්මන්ත්රණ  ශාලාගේදී කාන්තා දින සැමරුම් ජ්ාතික උත්සවය  

පැවත්විණි. 

ජ්ාතික සැමරුම් වැඩසටහනට සමගාමීව “අම්මාවරුගන් ”වැඩසටහන් කිහිපයක් ෙ පවත්වන ලදී. 

දිවයිගන් සයළු දිසකික්ක නිගයෝජ්නය කරන කාන්තා කාර්ය සිංවිධානයන්හි වයවසායක කාන්තා 

සිංවර්ධනය ගවනුගවන් ඔවුන්ගේ  නිෂකපාෙන ගමන්ම  අමාතයාිංශය,ගපෞද්ධගලික අිංශ, රාජ්ය 

ගනාවන සිංවිධාන හා අනුග්රහක ආයතනයන්හි අගළවි කුටි හා ප්රෙර්ශන කුටි 75 කින් සමන්විත 
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ගවළඳ ප්රෙර්ශනය, ගවළඳගපාළ, රූපලාවනය, ඉවුම් පිහුම්, ඡායාරූපකරණය පිළිබඳ ෙැනුවත් 

කිරීගම් වැඩසටහනක් ෙ පැවැත්විණී.  

එගමන්ම ප්රධාන වැඩසටහනට සමගාමීව දිසකික් හා ප්රාගද්ධශීය මට්ටමින් වැඩසටහන් රැසක් ෙ 

පවත්වන ලදී. කාන්තා දිනට සමගාමීව 2022.03.18/19 ගෙදින නුවරඑළිය දිසකික්කගේ සිංචාරක 

හා වතු අිංශගේ කාන්තාවන් සඳහා සුවනාරී සායනය හා උපගද්ධශන වැඩසටහන පවත්වන ලදී. 

  

11. තවළඳතපාළ ප්රවර්ධනය, කාන්තා නිෂ්පාදන ප්රදර්ශනය හා අතලවිතපාළ. 

කාන්තාවන් දිරිගැන්ීම, නිර්මාණ හා නිෂකපාෙන සඳහා ප්රෙර්ශනාත්මක ගවළඳගපාළක් ඇති කිරීම 

හා වයවසායකත්ව අත්ෙැකීම් හුවමාරුව අරමුණු කරගනිමින් ජ්ාතික, දිසකික් හා ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් 

ගකාට්ඨාස මට්ටමින් අගලවි ප්රවර්ධනය සඳහා කාන්තා නිෂකපාෙන අගලවි ගපාළ ක්රියාත්මක 

ගකගර්. 

 

12. නියාමනය තනාකළ ක්ුද්ර මූල ණය තයෝජනා ක්රමවලින් පීඩාවට පත් ග්රාමීය 

කාන්තාවන්ට සහන සැලසීම.  

සයලුම ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් ගකාට්ඨාස ආවරණ වන පරිදි ලබාගත් ණය හා ණය මූලාශ්ර පිළිබඳවත් 

ඔවුන්ගේ ණය ගගීගම් හැකියාව ආදී ගතාරතුරු ලබා ගනිමින් ෙත්ත පද්ධධතියක් සකසක කරමින් 

පවතී. එම ෙත්ත පද්ධධතිය තුළින් හඳුනාගත් දිසකික්කවල කාන්තාවන් 13 ගෙගෙනකු සඳහා සකවයිං 

රැකියා වයාපෘති ආධාර ගම්වන විට ලබාදී ඇත. ෙත්ත පද්ධධතිගේ පවත්නා ගතාරතුරු අනුව ඉදිරි 

සම්බන්ීකරණ කටයුතු සහ වයාපෘති ගැන්ීම තුළින් ඔවුන්ගේ ණය ගගීගම් හැකියාව වර්ධනය 

සහ ආොයම් ඉපයීම වර්ධනය සදු කිරිමට නියමිතය. ණය යටගත් අරඹන වයාපෘතිවල 

සාර්ථකත්වය ඉහළ නැිංීම, අවොනම අවම කිරීම හා කාන්තාවන්ගේ ආර්ීක ශක්තිය වැඩිකිරීම 

ප්රධාන වශගයන් සදුගකගර්. 

 

13.  ළමා නිවාසවල සට සමාජගතවන අවු. 18 ඉක්මවූ ගැහැනු ළමුන් සමාජගත කිරීම සඳහා 

ජීවතනෝපාය හා සුභසාධන පහසුකම් ලබා දීම.  

මන්නාරම් දිසකික්කගේ නානාට්ටාන් ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් ගකාට්ඨාසගේ, අවු. 18  ඉක්මවූ ගැහැනු 

ළමුන් 10 ගෙගනකු සඳහා මැහුම් පුහුණුව ලබාදීම හා උපකරණ ලබාදීම ගමම වයාපෘතිය යටගත් 

සදු කර ඇත. 

 

14. ආබාිත කාන්තාවන් ජීවතනෝපාය සාංවර්ධනය තුළින් සවිබල ගැන්ීම.  

ආබාිත බව නිසා සමාජ් අනුකම්පාව පමණක් ලැබූ ආබාිත කාන්තාවන්  සමාජ්  හා ආර්ික 

වශගයන් සවිබල ගැන්ීම තුළින් ඔවුන් සකවයිං රැකියාලාභී කාන්තාවන් ගලස සමාජ්යට ොයක කර 

ඇත. 
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15. ග්රාමීය සාංවර්ධන කටයුතු සඳහා කාන්තා සාංවිධාන ජාලය තුළ යටිතල පහසුකම්   

වැඩිදියුණු කිරීම. 

කාන්තා කාර්ය සිංවිධාන කාන්තාවන්ගේ සුභසද්ධිය හා ඔවුන් සමාජ්යීය හා ආර්ික වශගයන් 

සවිබල ගැන්ීමට අවශය පහසුකම් සලසා දීම. 

 

16. ආදර්ශ ගම්මානවල කාන්තාවන් ආර්ිකමය වශතයන් සවිබලගැන්ීම. 

සෑම දිසකික්කයකින්ම එක් දුෂකකර ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් ගකාට්ඨාසයක් ගතෝරාගගන එහි බහුලවම 

ආර්ික අපහසුතා පවතින ග්රාම නිලධාරී වසමට අයත් වන ගම්මානගයහි ආර්ිකමය වශගයන් 

සවිබල ගැන්විය හැකි කාන්තාවන් හඳුනාගගන ඔවුන්ගේ විභවතාවය ඔේනැිංගවන පරිදි ගක්වල 

ගහෝ කණ්ඩායම් වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම ගමහි අරමුණ ගේ. 

 

17.  මාධ හා ප්රචාරණ හා පුස්තකාලය පවත්වාතගන යාම. 

ශ්රී ලිංකා කාන්තා කාර්යාිංශය හා අමාතයාිංශය මඟින්  සපයන ගසකවාවන් පිළිබඳ සමාජ්ය ෙැනුවත් 

කිරිම, විවිධ ක්ගෂකත්ර ඔසකගසක කාන්තාවන්ගේ ෙැනුම හා ආකල්ප වර්ධනය සහ  කාන්තාවන් හා 

ළමුන් හිතකාමී මාධය සිංසකකෘතියකට ගයාමු කිරීම ගමහි අරමුණයි. ඒ යටගත්, පුසකතකාලය 

පවත්වාගගන යාම, කාන්තා සවිය සඟරාව සැකසීම, අත්පිකා සහ සහතික පත්ර මුරණය හා 

ප්රචාරණ කටයුතු, වනිතා සිංවර්ධන නිලධාරී රාජ්කාරි අත්ගපාත මුරණය සදු කර ඇත. 

 

18. ප්රගති සමාතලෝචනය හා පසුවිපරම. 

ශ්රී ලිංකා කාන්තා කාර්යාිංශය මඟින් ක්රියාත්මක කරන සයලු වැඩසටහන් මාණ්ඩලික 

නිලධාරීන්ගේ අීක්ෂණය මත දිසකික් මට්ටමින් පසුවිපරම් ප්රගති සමාගලෝචනය හා ප්රාගද්ධශීය 

මට්ටමින් සදු කරන දිසකික් ප්රගති රැසකීම් පැවැත්ීම. 

 

වැය ශීර්ෂය 02  - ළමා අපතයෝජනය සහ කාන්තාවන්ට එතරි ිාංසනය වැළක්ීම  

 

01. කාන්තා රැකවරණ මධස්ථාන පවත්වාතගන යාම. 

හිිංසනයට හා විවිධ අපගයෝජ්නයන්ට ලක් වූ කාන්තාවන් හා අවු. 18 ට අඩු ළමා වින්දිතයින් හට 

තාවකාලිකව රැකවරණය ලබාදීම සදුකරනු ලබයි. රැකවරණ මධයසකථාන 07ක් ගකාළඹ, මාතර, 

ගම්පහ, රත්නපුර, යාපනය, මුලතිේ හා මඩකළපුව යන දිසකික්ක තුළ පිහිටුවා ඇත. උසාවි, 

ගපාලීස හා ගරෝහල් මඟින් ගමම මධයසකථානයන් ගවත ගයාමුකරනු ලබන ගසකවාලාභීන් හට 

උපගද්ධශනය ලබාගෙමින් අවශය තාවකාලික රැකවරණය ලබා දී සුරක්ිතව සමාජ්ගත කිරීමට 

කටයුතු කිරීම ගමහි දී සදු ගේ. 
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02. උපතද්ධශන මධස්ථාන පවත්වාතගන යාම. 

පවතින සමාජ් සිංකීර්ණතාව සහ විවිධ ගහකූන් මත මානසක පීඩාවන්ට, ආතතීන්ට ගහෝ මානසක 

වයාීන්ට ගගාදුරු වන ගසකවාලාභීන් සඳහා උපගද්ධශනය සැපයීම සඳහා කළුතර, අනුරාධපුරය, 

ගමාණරාගල, නුගතලාව, කුරුණෑගල, රත්නපුර, කටුනායක, කෑගල්ල, මාතර, ගාල්ල, ගම්පහ, 

මහනුවර යන ප්රගද්ධශයන්හි සකථාන 12 ක සකථාපිත කර ඇති උපගද්ධශන මධයසකථාන සඳහා අවශය 

මූලික පහසුකම් සපයමින් පවත්වාගගන යාම ගමහිදි සදු ගේ. 

 

2022 ප්රතිලාභීන් හා තස්වාලාභීන් සාංඛාව  (ඉහත වැය ශීර්ෂ තදකටම අදාළව)  

 

3. 2023 වර්ෂතේදී ක්රියාත්මක කිරීමට අතේක්ිත වැඩසටහන් 

01. කාන්තා සුරක්ිතතාවය තහවුරු කිරීමට වැඩසටහනක් ක්රියාත්මක කිරීම. 

02. නිතර ආපො අවොනමට ලක්වන පුද්ධගලයන්ට විගශකෂගයන් කාන්තාවන් සහ ළමුන්ට 

රැකවරණය හා පහසුකම් සැලසීමටත්, දුෂකකරතා අවම කිරීමටත් සකීර වැඩපිළිගවළක් 

ක්රියාත්මක කිරීම. 

03. නීගරෝගී ෙරුගවකු බිහි කිරීම, මේ ගසගනහස තුළ ෙරුවන් රැක බලා ගැනීම හා ෙරුවන්ට මඟ 

ගපන්ීම සඳහා කාන්තාවන්ට අවශය ෙැනුම/ කුසලතා හා කාලය ලබා දීම සඳහා 

ක්රමගේෙයන් සකථාපනය කිරීම. 

04. ගපෞද්ධගලික  අිංශගේ වයවසායකයන් අතර කාන්තා ොයකත්වය වර්ධනය කිරීම. 

05. ෙැනුම ගක්න්ීය ආර්ිකයක් ගගාඩනැඟීම සඳහා මානව සම්පත සිංවර්ධනය කිරීම. 

06. රැකියාවට ගනායන කාන්තාවන් විවිධ වයවසායන්ට ගයාමු ීම සඳහා අවශයතා සම්ූර්ණ 

කර ගැනීම සඳහා වයාපාරික පුහුණුව හා ගවළඳගපාළ සම්බන්ීකරණයට නිස ක්රමගේෙ 

රාජ්ය මැදිහත් ීගමන් සකසක කිරීම. 

07. නියාමනය ගනාකළ ක්ුර මුලය ණය ගයෝජ්නා ක්රමවලින් පීඩාවට පත් ග්රාමීය කාන්තාවන්ට 

සහන ලබා දීම.  

08. හඳුනා ගනාගත් ගවළඳගපාළ හඳුනාගැනීම සහ ආර්ික කටයුතුවලදී ග්රාමීය කාන්තාවන්ගේ  

ොයකත්වය වැඩිදියුණු කිරීම. 
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4. ක්රියාත්මක කරන ලද සාංවර්ධන වැඩසටහන්ි තභෞතික හා මූල ප්රගති සාරාාංශය - 2022.09.30 

 

වැය ශීර්ෂය 1 - වවසායකත්ව සාංවර්ධනය තුළින් කාන්තාවන් සවිබල ගැන්ීම - 403-02-03-007-2509  

අනු 

අාංකය 
ප්රධාන වාපෘතිය/ කාර්යය 

මුල ඉලක්කය 

(රු.මි.) 

මුල ප්රගතිය 

(රු.මි.) 

තභෞතික 

ඉලක්කය 
තභෞතික ප්රගතිය 

ප්රතිලාභීන් සාංඛාව/ 

සහභාගී වූ සාංඛාව 

1. ගෘහ මූලික කාන්තාවන් සඳහා සකවයිං රැකියා 

අවසකථා පුළුල් කිරිම. 

4.000 1.534 වයාපෘති  70, 

ප්රතිලාභීන් 70  

වයාපෘති  33 (වයාපෘති 07 ප්රතිපාෙන-රු.මි. 

0.809 යැීම) 

33 

 

2. කිලිගනාච්චි දිසකික්කගේ ගෘහ මූලික කාන්තා 

පවුල් බලගැන්ීම  සඳහා වූ ජ්ාතික 

මධයසකථානය ඉලක්ක කර ගනිමින් 

වැඩසටහනක් ක්රියාත්මක කිරීම. 

1.000 0.000 වයාපෘති  3, 

ප්රතිලාභීන් 8 

 ප්රතිලාභීන් හඳුනා ගගන මූලික ෙැනුවත් කිරීම 

සදුකර අවශයතා හඳුනාගගන තිගබ්. 

- 

3. දිරිය මිංගපත වැඩසටහන. 20.000 8.070 වයාපෘති  79, 

ප්රතිලාභින් 634 

වයාපෘති 38 (වයාපෘති 16 ප්රතිපාෙන 

රු.මි. 4.799 යැීම)  

259 

4. ීවර ආශ්රිත ගෘහ කර්මාන්තයට කාන්තාවන් 

සම්බන්ධ කර ගැනීගම් වැඩසටහන් ක්රියාත්මක 

කිරීම. 

0.500 0.000 වයාපෘති  16, 

ප්රතිලාභින් 16 
වයාපෘති 2 ක් සඳහ  ප්රතිපාෙන රු.මි. 0.1 ක් 

යැීම 

- 

5. ආපො අවසකථාවන්හිදී කාන්තාවන්ට සදුවන 

බලපෑම අවම කිරීම සඳහා ෙැනුවත් කිරීගම් 

වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම. (කාන්තා 

කාර්යය සිංවිධාන සඳහා)  

0.300 0.088 ෙැනුවත් කිරීම 37 

ක්, ප්රතිලාභීන් 

1850 

ෙැනුවත් කිරීම 11 ක් පැවැත්ීම.  547 

6. ගෘහගසකවය සඳහා විගද්ධශගත වන 

කාන්තාවන්ගේ ආර්ිකය, පවුල් 

සුරක්ිතභාවය තහවුරු කිරීම සඳහා විකල්ප 

ආොයම් උත්පාෙන වැඩසටහන් ක්රියාත්මක 

කිරීම. 

1.500 0.400 වයාපෘති 38 , 

ප්රතිලාභීන් 38 

වයාපෘති 8. (වයාපෘති 03 ප්රතිපාෙන-රු.මි. 

0.120 ක් යැීම) * 

10 

7.  විගශකිත ගහකූන් මත සමාජ් සිංගේදීතාව අහිමි 

වූ කාන්තාවන් ආර්ික හා සමාජ්යීය වශගයන් 

සවිබලගැන්ීම. ( " ජීවිතයට අරුතක් ") 

1.500 0.454 වයාපෘති 30 

ප්රතිලාභීන් 30 

වයාපෘති 8 පැවැත්ීම. ( වයාපෘති 1 ප්රතිපාෙන-

රු.මි. 0.04 ක් යැීම)*  

8 

උප එකතුව  28.800 
 

10.546    
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අනු 

අාංකය 
ප්රධාන වාපෘතිය/ කාර්යය 

මූල 

ඉලක්කය 

(රු.මි.) 

මූල ප්රගතිය 

(රු.මි.) 

තභෞතික ඉලක්කය තභෞතික ප්රගතිය ප්රතිලාභීන් 

සාංඛාව/ 

සහභාගී වූ 

සාංඛාව 

8. බන්ධනාගාරගත වූවන්ගේ පවුල් සඳහා සහන 

සැලසීමට එම පවුල් ෙැනුවත් කිරීම.  

0.500 0.135 සකවයිං රැකියා වයාපෘති  10 , 

ප්රතිලාභීන් 10 

සකවයිං රැකියා වයාපෘති  3 ( වයාපෘති 1 

ප්රතිපාෙන-රු.මි. 0.055 ක් යැීම)*  

3 

9. වතු අිංශගේ කාන්තාවන් සවිබල ගැන්ීම.  1.000 0.240 වයාපෘති 25, ප්රතිලාභීන් 25 වයාපෘති 6 (වයාපෘති 3 ප්රතිපාෙන-

රු.මි. 0.120 ක් යැීම)*  

6 

10. කාන්තා දින ජ්ාතික උත්සවය හා  සමගාමී 

වයවසායක කාන්තා සිංවර්ධන විගශකෂ 

වැඩසටහන 

1.649 1.605 කළුතර, නුවරඑළිය,අනුරාධපුර 

දිසකික් වැඩසටහන් හා ජ්ාතික 

උත්සවය 

කාන්තා දිනට සමගාමී වයවසායක 

කාන්තා සිංවර්ධන වි ගශකෂ 

වැඩසටහන් හා ප්රධාන උත්සවය 

600 

 

 

 

11. නියාමනය ගනාකළ ක්ුර මූලය ණය ගයෝජ්නා 

ක්රමවලින් පීඩාවට පත් ග්රාමීය කාන්තාවන් 

හඳුනා ගැනීම සහ ෙත්ත පද්ධධතියක් සකසක කිරීම 

සහ ඔවුනට සහන සැලසීම.  

2.000 0.500 දිසකික් 8 ක සකවයිං රැකියා 

වයාපෘති  40 

දිසකික් 1 ක සකවයිං රැකියා වයාපෘති  

13 ක්  

15 

 

 

12. ගවළඳගපාළ ප්රවර්ධනය, කාන්තා නිෂකපාෙන 

ප්රෙර්ශන හා ගවළඳ ගපාළ පැවැත්ීම. 

0.200 0.040 ගවළඳ ගපාළ 10, ප්රතිලාභීන් 

500 

ගවළඳගපාළ 2  125 

13.  ආොයම් උත්පාෙන පුහුණු 0.700 0.363 පුහුණු 42, ප්රතිලාභීන් 1050 පුහුණු 22 පැවැත්ීම. (පුහුණු 4 

ප්රතිපාෙන-රු.මි. 0.66 ක් යැීම)* 

555 

14. ළමා නිවාසවල සමාජ්ගතවන  අවු. 18 ඉක්ම වූ 

ගැහැනු ළමුන් සමාජ්ගත කිරිම සඳහා 

ජීවගනෝපාය හා සුභසාධන පහසුකම් ලබා දීම. 

1.000 0.000 පුහුණු 2 හා උපකරණ ලබාදීම. 

ප්රතිලාභීන් 20 

ජුකී මැින් මිළදී ගැනීමට ප්රතිපාෙන-

රු.මි. 0.325 ක් යැීම. * 

- 

 

15. ආබාිත කාන්තාවන් සඳහා ජීවගනෝපාය 

සිංවර්ධනය හා  සවිබලගැන්ීම. 

1.000 0.197 සකවයිං රැකියා වයාපෘති  20, 

ප්රතිලාභීන් 20 

සකවයිං රැකියා වයාපෘති  5  5 

16. ග්රාමීය සිංවර්ධන කටයුතු සඳහා කාන්තා 

සිංවිධාන ජ්ාලය තුළ යටිතල පහසුකම් 

වැඩිදියුණු කීරීම 

0.420 0.309 වැඩසටහන් 21, ප්රතිලාභීන් 

608 

වැඩසටහන් 9 , වයාපෘති  2  303 

උප එකතුව 8.469 3.389    
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අනු 

අාංකය 

ප්රධාන වාපෘතිය/ කාර්යය මුල 

ඉලක්කය 

(රු.මි.) 

මුල ප්රගතිය 

(රු.මි.) 

තභෞතික ඉලක්කය තභෞතික ප්රගතිය ප්රතිලාභින් 

සාංඛාව/ 

සහභාගී වු 

සාංඛාව 

17. ආෙර්ශ ගම්මාන  වැඩසටහන යටගත් 

කාන්තාවන්  ආර්ික වශගයන් සවිබල 

ගැන්ීම. 

1.000 0.400 වයාපෘති  6, ප්රතිලාභීන් 27 වයාපෘති 1   5 

18. කාන්තා දින සමගාමී විගශකෂ වැඩසටහන්  

 

0.166 0.130 වැඩසටහන් 12  සුවනාරී වැඩසටහන් 5 ක්, උපගද්ධශන 

වැඩසටහන් 4 ක් පැවැත්ීම.  කාන්තා 

දින සමගාමී වැඩසටහන් - (නුවරළිය 

හා කළුතර) 

400 

19. 2021 හා 2022 වර්ෂගේ වැඩසටහන් වියෙම්       

(අක්මුෙල් ගනාමැති 2021 හා 2022 අතැති 

බිල්පත් සඳහා)  

4.564 3.568 වයාපෘති, වැඩසටහන් හා 

පුහුණු 

වයාපෘති 10 ක් පැවත්ීම, ජ්ිංගම 
අගලවි කුටි  7 ක් ලබාදීම, කාන්තා 
සිංවර්ධන වැඩසටහන් 1 ක් පැවත්ීම 

හා ලිපි  රවය වියෙම් 

57 

20. මාධය  හා  ප්රචාරණය 
 

2.500 0.661 පුසකතකාලය පවත්වාගගන 

යාම, මාධය කටයුතු 

පුවත්පත්, සඟරා,ගපාත්, කාන්තා දින 

කාන්තා සවිය සඟරා 1000 

- 

21. අීක්ෂණය,පසු විපරම සහ දිසකි ක් ප්රගති 

සමාගලෝචනය. 

0.500 0.029 දිසකික් ප්රගති රැසකීම් 51  හා 

අීක්ෂණය සහ පසු විපරම් 

රැසකීම් 1  

දිසකික් ප්රගති රැසකීම් 11 , 

ගකාළඹ,කළුතර, ගම්පහ අීක්ෂණ 

සහ පසු විපරම් 3 ක්  (දිසකික් 5 සඳහා 

ප්රතිපාෙන-රු.මි. 0.041 ක් යැීම)*  

119 

උප එකතුව 8.730 4.788    

එකතුව 46.000 18.723    
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වැය ශීර්ෂය 2 - ළමා අපතයෝජනය සහ කාන්තාවන්ට එතරි ිාංසනය වැළක්ීම (403-02-03-004-2509)  

අනු 

අාංකය 

ප්රධාන වාපෘතිය/ කාර්යය 

 

 

 

මූල 

ඉලක්කය  

(රු.මි.) 

  

මූල ප්රගතිය 

(රු.මි.)  

තභෞතික ඉලක්කය තභෞතික ප්රගතිය 

 

 

 

 

ප්රතිලාභීන් සාංඛාව/ 

සහභාගී වු සාංඛාව 

සකි පුරුෂ  

1 පවතින  කාන්තා රැකවරණ මධයසකථාන 

නඩත්තු කිරීම (07) ගම්පහ, රත්නපුර, 

ගකාළඹ, මාතර, මඩකලපුව, යාපනය, මුලතිේ 

14.660 

 

 

 

1.195 මධයසකථාන 7 ක සුළු වියෙම් හා 

ආරක්ෂක දීමනා 

මධයසකථාන  නඩත්තු වියෙම් 14 - 

2 උපගද්ධශන මධයසකථාන නඩත්තු කිරීම  

(12) 

1.302 0.725 මධයසකථාන 12 ක නඩත්තු 

වියෙම් (සුළු වියෙම් හා බදු කුලී) 

මධයසකථාන 12 ක නඩත්තු වියෙම්  550 - 

3 2021  වර්ෂය සඳහා  අතැති බිල් 1.981 1.981     

එකතුව 17.943 3.901   564  

 

*  

1. වයාපෘතිය අොළ කාර්තුව තුළ කිරීමට ගනාහැකි ී ඇත. දිසකික්කගයන් ප්රතිපාෙන ආපසු පවරා ඇත. 

2. දිසකික්කය තුළ අක්මුෙල් ගනාමැතිීම නිසා වයාපෘතිය අොළ කාර්තුව තුළ කිරිමට ගනාහැකි ී ඇත. 

3. 2022 අගගෝසකතු මාසය තුළ නිකුත් කළ චක්රගල්ඛයට අනුව අතයාවශය ගනාවන සහ නව වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇත.  
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7.2.8 ජාතික කාන්තා කමිටුව 
 

 

1993 වසගර් දී ශ්රී ලිංකා අමාතය මණ්ඩලය විසන් අනුමත කරන ලෙ කාන්තා ප්රඥේතිගයහි 

අන්තර්ගත විිවිධානයන් ක්රියාත්මක කිරීම හා ගමගහයීම සඳහා 1993 මාර්තු 08 වැනි දින 

ජ්ාතික කාන්තා කමිටුව සකථාපිත කරන ලදී. 

 

දැක්ම 

සමානාත්මතාවය තහවුරු වූ, හිිංසනගයන් ගතාර, කාන්තාවන්ට හිතකර ශ්රී ලාිංකික සමාජ්යක් 

 

තමතහවර 

ශ්රී ලාිංකික කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසකම් සුරක්ිත කර ප්රවර්ධනය කිරීම, සමානාත්මතාවය 

තහවුරු කිරීම හා ූර්ණ සිංවර්ධනයට ඉවහල් වන ප්රතිපත්ති හා නීති පද්ධධතීන් සකසක කිරීම ස ඳහා 

නිර්ගද්ධශ හා සහාය ලබා දීම සහ නිස ගලස ක්රියාත්මක කිරීමට ගපළඹීම හා අීක්ෂණය කර 

ඇගයීම. 

 

1. ප්රධාන කාර්යභාරය 

 සකී පුරුෂ සමාජ්භාවය මත ඇති වන ගවනසකකම් පිළිබඳ වූ පැමිණිලි භාර ගැනීම, 

සිංනිරීක්ෂණය හා ඒවා අොළ පාලක, බලධාරීන්, සම්බන්ිත තැනැත්තන් ගහෝ මණ්ඩල 

ගවත අවශය ක්රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා ගයාමු කිරීම. 

 කාන්තා ප්රඥේතිගේ ඇතුළත් විිවිධාන කඩ කිරීම සම්බන්ධගයන් වන පැමිණිලි, සහන, 

දනතික ආධාර ගහෝ සමථ ගසකවා සඳහා රජ්ගේ ගහෝ රජ්ගේ ගනාවන සිංවිධාන ගවත 

ගයාමු කිරීම. 

 එම ක්රියාමාර්ග සිංනිරීක්ෂණය, අොළ පාලක බලධාරීන්ගගන් වාර්ික ප්රගති වාර්තා 

ලබාගැනීම සහ එම වාර්තා රට තුළ ප්රචලිත කිරීම ආදියට අවසකථාව සැලසීම. 

 ප්රඥේතිගේ අන්තර්ගතව ඇති පරිදි, කාන්තා අයිතිවාසකම් සහ වගකීම් විෂගයහි දනතික 

සහ සිංවර්ධන ප්රතිපත්තිවලින් ඇතිවන බලපෑම ඇගයීම. 

 අොළ පර්ගේෂණ දිරිගැන්ීම තුළින් ප්රඥේතිගේ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීමට උපකාරී 

ීම සහ ඒ පර්ගේෂණ පෙනම් කර ගත් ප්රතිසිංගශෝධන සඳහා නිර්ගද්ධශ ඉදිරිපත් කිරීම. 
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 කාන්තාවන්ගේ තත්ත්වය පිළිබඳව විෂයභාර අමාතයවරයා/ ඇමතිනිය විසන් කමිටුගේ 

අවධානයට ගයාමු ගකගරන කරුණු පිළිබඳව ගහෝ උචිතයැයි කමිටුව සතන කටයුතු 

කිරීමට උපගෙසක දීම. 

 අමාතයාිංශගේ වාර්ික ක්රියාකාරී සැලැසකම යටගත් පැවරී ඇති වයාපෘතීන් හා ක්රියාකාරකම් 

දියත් කිරීම. 

 

1.1 පැමිණිලි මධස්ථානය 

1999 දී ගමම මධයසකථානය පිහිටුවන ලෙ අතර, සකී පුරුෂභාවය මත ඇති වන ගවනසකකම්, 

අසාධාරණකම් සහ අයිතිවාසකම් කඩීම් පිළිබඳ පැමිණිලි ලබා ගැනීමත් එම පැමිණිලි විමර්ශනය 

ගකාට විසඳුම් ලබා දීගම් කාර්යය සඳහා රාජ්ය ගමන්ම රාජ්ය ගනාවන ආයතන ගවත ගයාමු කිරීමත්, 

අවශය අවසකථාවන්හි දී නීති ආධාර, උපගද්ධශන ගසකවා ඇතුලු සහන සැලසීමත් ගමහි කාර්යභාරය ගේ. 

පැමිණිලි මධයසකථානය ගවත පැමිණ, ලිපි මඟින්, විෙුත් තැපෑල හා දුරකථන ඇමතුමක් මඟින් කාර්යාල 

ගේලාවන් තුළ දී පැමිණිලි භාරදීමට හැකියාව ඇත.  

 

1.2 1938 කාන්තා උපකාරක දුරකථන තස්වාව 

1938 කාන්තා උපකාරක දුරකථන ගසකවාව හා පැමිණිලි මධයසකථානය ඒකාබද්ධධව කාන්තා හිිංසන, 

අසාධාරණකම්, ගවනසකකම්, අයිතිවාසකම් කඩීම්, ලිිංගික අතවර හා සයිබර් අපරාධ ඇතුලු විවිධ 

පැමිණිලි සඳහා සහන ගසකවා සැපගේ.   

මුලින් කාර්යාල ගේලාව තුළ පමණක් ක්රියාත්මක වූ 1938 කාන්තා උපකාරක දුරකථන ගසකවාව සතිගේ 

දින 07 හිම පැය 24 පුරා ක්රියාත්මක කිරීම 2020 මාර්තු මස 23 දින ආරම්භ කරන ලදී. 

ගමම දුරකථන ගසකවාව නීති නිලධාරිගයකු, උපගද්ධශන නිලධාරීන් තිගෙගනකු සහ පැමිණිලි සෘජුවම 

භාර ගන්නා නිලධාරීන් 11 ගෙගනකුගගන් යුත් කණ්ඩායමක් විසන් ගමගහයවනු ලබයි. එම කටයුතු 

අීක්ෂණය හා ගමගහයීම, ගමගහයුම් කමිටුවක් මඟින් සදු කරන අතර පසුවිපරම් සදු කිරීම ෙ ඉහත 

නිලධාරීන් විසන්ම සදු කරයි.   

 

එගමන්ම සාර්ක් සිංවර්ධන අරමුෙගලහි ොයකත්වගයන් ගමම ගසකවාව නව තාක්ෂණය ගයාො ගනිමින් 

කාර්යක්ෂම හා නීන මෘදුකාිංග සහිත පරිගණකගත ගසකවාවක් බවට පත් කර ඇත
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2. ප්රධාන සාංවර්ධන වැඩසටහන් 

 

2.1 ප්රතිපත්තිමය වැඩසටහන් 

2.1.1 ප්රතිපත්තිමය සාකච්ඡා 

•  ජාතික කාන්තා කමිටුව රජතේ නීතිගත ආයතනයක් බවට පත් කිරීම 

ජ්ාතික කාන්තා කමිටුව, කාන්තා ගකාමිසමක් බවට පත් කිරීම සඳහා කැබිනට් තීරණයක් ලබා 

ගගන ඇති අතර, එම කාර්යය ෙැනට ආරම්භ කර ඇත. 

 

•  ජාතික කාන්තා කමිටු මාසක රැස්ීම 

ජ්ාතික කාන්තා කමිටුගේ විද්ධවත් කමිටුව මසකට වරක් පවත්වන කමිටු රැසකීගම් දී 

සාමාජිකයන්ගේ අෙහසක හා ගයෝජ්නා අනුව ගනු ලබන තීරණ අනුව ප්රතිපත්ති සම්පාෙනය කරන 

අතර, 2022 අගගෝසකතු මස ෙක්වා රැසකීම් වාර 05 ක් පවත්වා ඇත. ඒ සඳහා රු.මි. 0.253 ක් වැය 

කර ඇත. 

 

•  තරුණ මේවරුන් සඳහා නමශීලී වැඩ පරිසරයක් ඇති කිරීම සඳහා වූ ප්රතිපත්තිමය 

සාකච්ඡාව 

වර්තමාන නයෂකටික පවුල්වල රැකියාවට යන මේවරුන්ගේ ෙරුවන් රැකබලා ගැනීමට අවශය 

ප්රතිපාෙන සැලසීම රජ්ය වශගයන් අනිවාර්යගයන්ම කළ යුතුය. ගමම වැඩසටහනින් වැඩකරන 

මවගේ මානසක ආතතිය අවම කිරීම, රැකියා ඵලොයීතාවය ඉහළ නැිංීම, ෙරුවාට ආරක්ෂාව, 

රැකවරණය ලබාදීම අරමුණු ගකගර්.  

විද්ධවත් මණ්ඩලයකගේ සහභාගීත්වගයන් සාකච්ඡා පවත්වා ඔවුන්ගේ අෙහසක හා ගයෝජ්නා මඟින් 

ප්රතිපත්තිය සැකසීමට අවශය ක්රියාමාර්ග ගනු ලැගබ්. ඒ අනුව, ෙැනට සාකච්ඡා වට ගෙකක් 

පවත්වා ඇති අතර අවශය ෙත්ත සහ ගතාරතුරු අනුව ඊළඟ සාකච්ඡා වටගේ දී ප්රතිපත්තිය 

ගකටුම්පත් කිරීමට අගේක්ෂා ගකගර්. 

 

2.2 කාන්තා ිාංසනය පිටුදැකීතම් වැඩසටහන් 
 

2.2.1 ජාතන්තර කාන්තා දින වැඩසටහන් 

 

•  “පළමු පාසල මේ කුසයි” වැඩසටහන් මාලාව 

2022 ජ්ාතයන්තර කාන්තා දිනයට සමගාමීව “පළමු පාසල මේ කුසයි” වැඩසටහන කළුතර 

දිසකික්කගේ වලල්ලාවිට ප්රා ගද්ධශීය ගල්කම් කාර්යාලයට අයත් ඉත්තෑපාන විහාරසකථානගේ දී 

2022.03.21 දින පැවති අතර, ඒ සඳහා ගර්භණී මේවරු 120 ගෙගනකු සහභාගී විය.  

ගර්භනී මේවරුන් උගෙසා ආගමික වැඩසටහන් හා ඔවුන්ගේ කායික හා මානසක ගසෞඛය 

ප්රවර්ධනය ඇති කිරීම උගෙසා සිංගීතමය වැඩසටහනක් ගමන්ම ගැබිනි මේවරුන් සඳහා උපකරණ 

කට්ටල ගබො දීමක් ෙ ගමහිදී සදුකර ඇත. 
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කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 

 

ගමහි ගෙවන වැඩසටහන පුත්තලම දිසකික්කගේ ආරච්චිකට්ටුව ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් ගකාට්ඨාසගේ 

පීගකාක් ගහෝටලගේ දී පවත්වන ලදී. ගමම වැඩසටහන ගකාටසක ගෙකක් වශගයන් පවත්වන ලෙ 

අතර එහි පළමු වැඩසටහන වශගයන් එක්සත් ජ්ාතීන්ගේ ජ්නගහන අරමුෙල (UNFPA) 

අනුග්රහගයන් ගැබිනි මාතාවන් 100 සහභාගී කර ගනිමින් සිංගීත චිකිත්සක වැඩසටහනක් සහ 

උපකරණ කට්ටල ගබො දීමක් සදු කරන ලදී. ගමම වැඩසටහගන් ගෙවන ගකාටස ගලස විවාහ 

ීමට අගේක්ිත තරුණ තරුණියන් සඳහා ෙැනුවත් කිරීගම් වැඩසටහනක් සදු කරන ලදී.  

 

2.3 උද්ධතද්ධශන/ දැනුවත් කිරීම් සහ ධාරිතා සාංවර්ධන වැඩසටහන් 

2.3.1 තපාලිස් ස්ථානාිපතිවරුන් දැනුවත් කිරීම 
 

•  කාන්තා ිාංසන සද්ධීන් සම්බන්ධව ක්රියා කිරීතම් දී තපාලිස් නිලධාරීන් සාංතේදී කිරීම 

ගපාලිසක නිලධාරීන් සිංගේදී කිරීම තුළින් හිිංසනයට පත් කාන්තාවන් ගකගරහි යහපත් 

ආකල්පමය ගවනසක් ඇතිකර ඔවුන්ට ඵලොයී ගසකවයක් ලබාදීම අරමුණ කර ගනිමින් ගෘහසකථ 

හිිංසන පනත හා සකී පුරුෂ සමාජ්භාී සිංකල්ප ගකගරහි ගපාලිසක නිලධාරීන් සිංගේදී කිරීම සදු 

ගකගර්. 

ගපාලිසක නිලධාරීන් ෙැනුවත් කිරීගම් වැඩසටහනක්, 1938 උපකාරක දුරකථන ගසකවය සඳහා 

වැඩිපුරම ගෘහසකථ හිිංසන පැමිණිලි වාර්තා වූ දිසකික්කයක් වන කළුතර දිසකික්කය ආවරණය 

වන පරිදි 2022.03.22 දින පවත්වන ලදී. ගපාලිසක සකථානාිපතිවරුන් හා ගපාලිසක ළමා හා කාන්තා 

අපගයෝජ්න නිවාරණ කාර්යාිංශගේ සකථානාිපතිවරුන් අමාතයාිංශගේ විෂය පථයට සම්බන්ධ වන 

දිසකික් හා ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් කාර්යාලයන්ට අනුයුක්ත නිලධාරීන් හා 1938 නිලධාරීන් ඇතුළත්ව 

පුද්ධගලයන් 100 ගෙගනකු ගම් සඳහා සහභාගී විය.  

ගෘහසකථ හිිංසන පනත පිළිබඳව සහ එහි ප්රාගයෝගික පැතිකඩ පිළිබඳව, “කාන්තාව, නීතිය හා 

ගපාලිසක ගසකවගේ භූමිකාව’’, කාන්තා හිිංසනය සම්බන්ධව ගපාලිසක නිලධාරීන්ගේ කාර්යභාරය 

පිළිබඳව ආදී වැෙගත් කරුණු රාශියක් පිළිබඳව ගමම වැඩසටහගන් දී ෙැනුවත් කිරීම සදු විය. 

 

2.3.2 තපාදු ප්රවාහනතේ දී සදුවන ිාංසනයන් අවම කිරීතම් වැඩසටහන් 

 

•  ‘සැමට සුන්දර ගමනක්’ වැඩසටහන් මාලාව 

2022 වර්ෂගේ දී ගමම වැඩසටහන එක්සත් ජ්ාතීන්ගේ ජ්නගහන අරමුෙගල් (UNFPA) ූර්ණ 

මූලය අනුග්රාහකත්වගයන් පළමු කාර්තුව තුළ යාපනය දිසකික්කගේ දී සාර්ථකව පැවැත්විණි.  

යාපනය දිසකික්කගේ බසකරථ හිමිකරුවන්ට, රියැදුරු මහතුන්ට හා ගකාන්ගොසකතර මහතුන්ට 

ගපාදු ප්රවාහන ගසකවාවන්වල දී කාන්තාවන්ට සදුවන හිිංසනය වැළැක්ීම පිළිබඳ ෙැනුවත් කිරීම 

ගමහිදී සදුවිය.  

“සැමට සුන්ෙර ගමනක්” උද්ධගද්ධශන වැඩසටහන 2022 මාර්තු 24 වන දින යාපනය ප්රධාන බසක 

නැවතුම ගක්න්ර කරගනිමින් දියත් කරන ලදී. 
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කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 

එහිදී යාපනය ප්රධාන බසක නැවතුගම් හා ඒ අවට සටින මගීන්, මහජ්නයා ෙැනුවත් කිරීම සඳහා 

අත්පිකා ගබො හරිමින් හා බසකරථවල සකටිකර් අලවමින් ගපාදු ප්රවාහන ගසකවාවන්වල දී ගමන් 

ගන්නා විට කාන්තාවන්ට සදුවන හිිංසනයට එගරහි ීමට අවශය සවිබල ගැන්ීම සදු කරන ලදී.    

  

•  පළාත් පාලන ආයතන නිතයෝජිතයින් දැනුවත් කිරීම 

පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්රී ලිංකා ආයතනය විසන් පළාත් පාලන ආයතන මහජ්න නිගයෝජිතයින් 

ෙැනුවත් කිරීගම් වැඩමුළු පවත්වන ලදී. එහි පළමු වැඩසටහන 2022.01.15 වන දින ගිරිතගල් 

ගපාගළාන්නරුව Deer Park ගහාටල් පරිශ්රගේ දී පවත්වන ලදී. එහිදී කාන්තා සිංගේදීතාවය 

පිළිබඳව හා 1938 කාන්තා උපකාරක දුරකථන ගසකවාව සම්බන්ධගයන් ෙ පළාත් පාලන 

සභිකයින් ෙැනුවත් කරනු ලැබිණි. 

 

2.4 1938 කාන්තා උපකාරක දුරකථන තස්වාව ශක්තිමත් කිරීතම් විතශ්ෂ වැඩසටහන (සාර්ක් 

සාංවර්ධන අරමුදල) 

2.4.1 කාන්තා උපකාරක දුරකථන තස්වාතේ නියුතු නිලධාරීන් සඳහා පුහුණු පාඨමාලා, 

ඩිේතලෝමා පාඨමාලා හා උපතද්ධශන පාඨමාලා සඳහා පුහුණු අවස්ථා ලබා දීම. 

හිිංසනයට පත් කාන්තාවන්ට සහන සැලසීම වඩාත් ඵලොයී කිරීම අරමුණු කර ගනිමින් 1938 

කාන්තා උපකාරක දුරකථන ගසකවගේ නිරත නිලධාරීන්ගේ ෙැනුම යාවත්කාලීන කිරීම හා ධාරිතා 

සිංවර්ධනය ගමහිදී සදු කරයි. විගශකෂගයන් උපගද්ධශන කාර්ය ධාරිතාව ප්රවර්ධනය සඳහා 

උපගද්ධශනය පිළිබඳ උසසක ඩිේගලෝමා පාඨමාලා හැෙෑරීමට ගයාමු කරන ලෙ අතර වර්තමානය 

වන විට නිලධාරීන් 10 ගෙගනක් ගමම පාඨමාලාව හොරා නිමකර ඇත. 

 

2.4.2 ිාංසනයට පත් කාන්තාවන් සඳහා කාන්තා රැඳවුම් මධස්ථානයක් ඉදිකිරීම  

කාන්තා රැඳවුම් මධයසකථානය ඉදිකිරීමට නියමිත ඉඩගමහි පසක සම්බන්ධ පරීක්ෂණය, මැනීම් 

කටයුතු හා ඉඩම් අමාතයාිංශයට පවරා ගැනීගම් කටයුතු හා ගගාඩනැගිලි සැලැසකම ෙ අනුමත කර 

අවසන්ය. 

ගමම ගයෝජිත කාන්තා රැඳවුම් මධයසකථාන ගගාඩනැගිලි සැලැසකම අධයාපන අමාතයාිංශගේ 

ඉිංජිගන්රු අිංශය මඟින් සකසක කරවා ගගන ඇත. ගගාඩනැගිලි සැලැසකමට අොළ ඇසකතගම්න්තුව 

කළුතර ප්රාගද්ධශීය ඉිංජිගන්රු කාර්යාලය මඟින් සකසක කර ඇති අතර එය අමාතයාිංශ ගල්කම් හා 

බසකනාහිර පළාත් ප්රධාන ගල්කම් කාර්යාලය ගවත ඉදිරිපත් කර ඇත.  

ගමම ගගාඩනැගිල්ල ඉදිකිරීමට සාර්ක් වයාපෘතිය මඟින් මුෙල් ප්රතිපාෙන ලබාගෙන අතර එම 

ප්රතිපාෙන ලැබී නැත. 
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කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 

3. ක්රියාත්මක කරන ලෙ සිංවර්ධන වැඩසටහන්හි ගභෞතික හා මූලය ප්රගති සාරාිංශය -  2022.09.30  

අනු 

අාංකය 

වැඩසටහන/වාපෘතිය මූල 

ඉලක්කය 

රු.මි. 

මූල 

ප්රගතිය 

රු.මි. 

තභෞතික ඉලක්කය තභෞතික ප්රගතිය ප්රතිලාභීන් සාංඛාව/ 

සහභාගී වූ සාංඛාව 

1 

ජ්ාතික කාන්තා කමිටුව රජ්ගේ නීතිගත ආයතනයක් බවට 

පත් කිරීම - කාන්තා ගකාමිෂන් සභාව පිහිටුීමට අවශය 

කටයුතු සදු කිරිම 

0.050 

_ කැබිනට් පිකාව 

සකසක කිරීම 

අවශය දනතික කටයුතු සදු 

කරමින් පවතී. - 

2 

ප්රතිපත්ති සම්පාදනය 

i. තරුණ මේවරුන් සඳහා නමයශීලි වැඩ පරිසරයක් ඇති 

කිරීමට ප්රතිපත්ති සම්පාෙනය සඳහා සාකච්ඡා පැවැත්ීම 

0.015 

0.005 
සාකච්ඡා සාකච්ඡා වට ගෙකක් පවත්වා 

නිර්ගද්ධශ ලබා ගගන ඇත. 

තරුණ මේවරුන් 

ii. විගද්ධශගතවන කාන්තාවන්ගේ ආර්ිකය හා පවුල් 

සුරක්ිතතාවය තහවුරු කිරීම සඳහා ජ්ාතික 

ප්රතිපත්තියක් සකසක කිරීම 

 
ප්රතිපත්තිය සකසක 

කිරීම 

සමීක්ෂණගේ ප්රතිඵල අනුව 

වාර්තාව සකසමින් පවතී 

විගද්ධශගතවන 

කාන්තාවන් 

3 ජ්ාතික කාන්තා කමිටු රැසකීම් පැවැත්ීම 0.530 0.253 සාකච්ඡා 08 සාකච්ඡා  05ක් පවත්වා ඇත 
 

4 

i."සතුටු පවුල" වයාපෘතිය - සමීක්ෂණය සදු කිරීම  

 

 

 
 

 

 

2.000 - 

සිංවර්ධන සැලසුම් 
ක්රියාත්මක කිරීම 

සමීක්ෂණගේ මූලික වැඩ ආරම්භ 
කර ඇත 

 

ii. ෙත්ත පද්ධධතිය පෙනම් කරගනිමින් ප්රාගද්ධශීය ගල්කම් 
ගකාට්ඨාස මට්ටමින් සුරක්ිත නියාමක කණ්ඩායම් 
සකථාපිත කර ක්රියාත්මක කිරීම 

අනාරක්ිත පවුල් 
අීක්ෂණය 

හඳුනාගත් පවුල් ආශ්රිතව කුරුණෑගල 
දිසකික්කගේ 

වැඩසටහන් සිංවිධානය කරමින් පවතී 

iii. සිංගීත, නාටය, ක්රීඩා ඇතුළත් ප්රජ්ා වැඩසටහන් 
නිර්මාණය ග්රාමීය වශගයන් ක්රියාත්මක කිරීම මඟින් 
හිිංසන පිටුෙැකීමට ප්රජ්ාව දිරිමත් කිරීම 

වැඩසටහන් 01 

iv. කෘිකාර්මික ක්ගෂකත්රගේ කාන්තා සහභාගීත්වය ඉහළ 
නැීමට ක්රියා කිරීම 

 නව වයාපෘති හඳුන්වා 
දීම 

v. වින්දිත කාන්තාවන් සුළු හා මධය පරිමාණ වයවසායන් 
සඳහා ගයාමු කිරීම 

නව වයවසායන් සඳහා 
කාන්තාවන් ගයාමු 
කිරීම 

vi. වැඩිහිටි හා ආබාිත කාන්තාවන්ට සුභසාධන පහසුකම් 
සැපයීම හා ආර්ික සුරක්ිතතාවය සඳහා ක්රියා කිරීම 

සුභසාධන පහසුකම් 
සැපයීම 

 උප එකතුව 2.595 0.258    
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කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 
අනු 

අාංකය 

වැඩසටහන/වාපෘතිය මූල 

ඉලක්කය 

රු.මි. 

මූල ප්රගතිය 

රු.මි. 

තභෞතික ඉලක්කය තභෞතික ප්රගතිය ප්රතිලාභීන් 

සාංඛාව/ සහභාගී 

වූ සාංඛාව  
කාන්තාවන්ට එතරිව සදු වන සයලුම ආකාරතේ ිාංසනයන් පිටු දැකීම සඳහා වන අන්තර්ජාතික දින 16, ජාතන්තර කාන්තා දින ඇතුලු ජාතන්තර දින හා සමගාමී වැඩසටහන් 

සදුකිරීම 

5 ජ්ාතයන්තර කාන්තා දින වැඩසටහන් සදු කිරීම 

 
 

0.500 
 

0.470 

‘පළමු පාසල මේකුසයි’ 

වැඩසටහන කළුතර හා 

පුත්තලම යන දිසකි ක්කවල 

ක්රියාත්මක කිරීම. 

වැඩසටහන අවසන් කර ඇත 220 

6 අන්තර්ජ්ාතික දින 16 වැඩසටහන 
 

0.600 _ 

කාන්තා හිිංසනය අවම කිරීම 

හා අයිතිවාසකම් සුරක්ිත 

කිරීම. 

11/25 සට 12/10 ෙක්වා වූ කාල සීමාව තුළ 

වැඩසටහන් පැවැත්ීමට නියමිතව ඇත. 
 

7 

මාධ වැඩසටහන් සදු කිරීම 

i."කාන්තා ප්රගබෝධය" ගුවන්විදුලි වැඩසටහන් 0.200 _ වැඩසටහන්  05  
ගිවිසුම් පත්රය අත්සන් කර ඇති අතර පටිගත 

කිරීම් සදු කරමින් පවතී. 

සමසකත 

කාන්තාවන් 

8 

දැනුවත්කිරීතම් වැඩසටහන් සදු කිරීම 

i.කාන්තා හිිංසන සද්ධීන් සම්බන්ධව ක්රියා 

කිරීගම්දී ගපාලිසක නිලධාරීන් සිංගේදී කිරීගම් 

වැඩසටහන් 
0.800 0.319 වැඩසටහන්  02 

කළුතර දිසකික්කගේ වැඩසටහනක් 

පවත්වන ලෙ අතර ගෙවන වැඩසටහන 

රත්නපුර දිසකි ක්ගේ පැවැත්ීමට කටයුතු 

සූොනම් කර ඇත. 

100 

ii.ජ්ාතික තරුණ ගසකවා සභාව හා ඒකාබද්ධධව 

ලිිංගික අධයාපනය (ප්රජ්නන ගසෞඛය) පිළිබඳ 

තරුණ ප්රජ්ාව ෙැනුවත් කිරීම. 

0.100 _ 
ප්රජ්නන ගසෞඛය පිළිබඳ 

තරුණ ප්රජ්ාව ෙැනුවත් කිරීම. 

වැඩසටහන ගම්පහ දිසකි ක්කගේ 

පැවැත්ීමට සූොනම් කර ඇත. 
 තරුණ ප්රජ්ාව 

iii. උපකාරක පන්ති ඇතුලු උසසක අධයාපන 

ආයතන ළමුන් ෙැනුවත් කිරීම. 
0.150 _ වැඩසටහන් 01 

ඇසකතගම්න්තුව ගගන්වා ගැනීම සඳහා 

ප්රා.ගල් කාර්යාල ගවත ලිපි ගයාමු කර ඇත. 
සයලුම ළමයින් 

iv. ූර්ව විවාහ උපගද්ධශන වැඩසටහන් 

ක්රියාත්මක කිරීම. 0.200 _ 
ගෘහ ජීවිතය පිළිබඳ ෙැනුම 

වර්ධනය කිරීම. 

වියෙම් ඇසකතගම්න්තුව ගගන්වා ගැනීම 

සඳහා නාච්චදූව ප්රා.ගල් කාර්යාල ගවත ලිපි 

ගයාමු කර ඇත. 

විවාහ අගේක්ිත 

ප්රජ්ාව 

v. වින්දිත කාන්තාවන්ගේ කුසලතා සිංවර්ධනය 

සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම. 0.100 _ 

කාන්තාව ආර්ික වශගයන් 

හා සමාජ්යීය වශගයන් 

ශක්තිමත් කිරීම. 

වයාපෘති වාර්තාව ගගන්වා ගැනීම සඳහා 

ිකුණාමලය ප්රා.ගල් කාර්යාල ගවත ලිපි 

ගයාමු කර ඇත. 

වින්දිතභාවයට 

පත් කාන්තාවන් 

vi.ගසකවා සකථානයන්හි සදු වන ප්රචණ්ඩත්වයට 

එගරහිව නැගී සටීම පිළිබඳ ෙැනුවත්භාවය 

වැඩිදියුණු කිරීම 

0.250 _ වැඩසටහන්  01 
ඇසකතගම්න්තු ගගන්වා ගැනීම සඳහා ප්රා.ගල් 

කාර්යාලවලට ලිපි ගයාමු කර ඇත. 
 

 උප එකතුව 2.900 0.789    
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කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්ීම් අමාතාාංශය 

ප්රගති වාර්තාව 2022 

 

  

 

 

 

 

අනු 

අාංකය 

වැඩසටහන/වාපෘතිය මූල 

ඉලක්කය 

රු.මි. 

මූල  

ප්රගතිය 

රු.මි. 

තභෞතික ඉලක්කය තභෞතික ප්රගතිය ප්රතිලාභීන් සාංඛාව/ 

සහභාගී වූ සාංඛාව 

 
vii. විගාමික කාන්තාවන්ගේ පවුල්වල ළමුන් 

ෙැනුවත්කිරීගම් වැඩසටහන් පැවැත්ීම 

(කාන්තාවන්ට එගරහි හිිංසනය පිළිබඳ) 

0.100 

_ වැඩසටහන් 01 කුරුණෑගල දිසකික්කගේ රිදීගම ප්රා.ගල් 

කාර්යාලගේ 2022.10.22 හා 24 ගෙදින 

වැඩසටහන පැවැත්ීමට සිංවිධානය කර 

ඇත. 

 

viii. වතු අිංශගේ කාන්තාවන්ගේ ෙැනුවත්භාවය 

වර්ධනය කිරීම 
0.350 

_ වැඩසටහන් 03  වැඩසටහන ඔක්ගතෝබර් මාසගේ 

පැවැත්ීමට සැලසුම් කර ඇත 

 

ix. 1938 නිලධාරීන්ගේ ධාරිතා පුහුණු හා ආතති 

කළමනාකරණ වැඩසටහන 0.150 

_  1938 නිලධාරීන්ගේ 

ගසකවාව ඵලොයි කිරීම හා 

කාර්යක්ෂම කිරීම 
 වැඩසටහන් සිංවිධානය කරමින් පවතී 

 

9 

කාන්තා තද්ධශපාලන සහභාගිත්වය ප්රවර්ධනය කිරීම 

i. පාර්ලිගම්න්තු හා පළාත්සභා මැතිවරණයන්හි දී 

කාන්තාවන් සඳහා ගකෝටාවක් ලබා දීමට කටයුතු 

කිරීම 
_ _ 

අොළ පාර්ශවයන් සමඟ 

සාකච්ඡා පැවැත්ීම  

මැතිවරණවලදී කාන්තාවන්ට වැඩි 

නිගයෝජ්නයක් ලබා දීම සඳහා ගද්ධශපාලන 

පක්ෂ ෙැනුවත් කර ඇත 

සයලුම කාන්තාවන් 

ii. පළාත් පාලන ආයතන නිගයෝජිතයින් ෙැනුවත් 

කිරීම 
0.010 

 

0.009 

 

වැඩසටහන් 01 
පළමු වැඩසටහන ගපාගළාන්නරුව 

දිසකික්කගේ පවත්වන ලදී 
150 

 
ගවනත් වියෙම් 0.395 _ 

   

 උප එකතුව 1.005 0.009    

 මුළු  එකතුව 6.500 1.056 
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ප්රගති වාර්තාව 2022 

UNFPA ප්රතිපාදන යටතත් ජාතික කාන්තා කමිටුව ක්රියාත්මක කළ වැඩසටහන් 

  

අනු 

අාංකය 

වැඩසටහන/වාපෘතිය මූල 

ඉලක්කය 

රු.මි. 

මූල ප්රගතිය 

2022.09.30 

දිනට රු.මි. 

තභෞතික ඉලක්කය වැඩසටහතන් වර්තමාන තත්ත්වය ප්රතිලාභීන් 

සාංඛාව/ 

සහභාගී වූ 

සාංඛාව 

1 

අඩු වයසක ගැබ් ගැනීම් හා අවිවාහක 

මවුවරුන්ගේ ආරක්ිත බව පිළිබඳ ජ්ාතික 

ප්රතිපත්තියක් සකසක කිරීම 

0.022 _ 

ප්රතිපත්තිය සකසක 

කිරීම 

වැඩසටහන සිංවිධානය කරමින් 

පවතී 

  

2 

ගපාදු ප්රවාහනගේදී සදුවන ලිිංගික හිරිහැර 

වැළැක්ීම පිළිබඳ ෙැනුවත් කිරීගම් 

වැඩසටහන් සහ "සැමට සුන්ෙර ගමනක්" 

උද්ධගද්ධශන වයාපාර පැවැත්ීම. 

0.509 0.156 

උද්ධගද්ධශන වයාපාර 

හා ෙැනුවත් කිරීගම් 

වැඩසටහන් 

පැවැත්ීම 

පළමු වැඩසටහන යාපනය 

දිසකික්කගේ පවත්වන ලදී ගෙවන 

වැඩසටහන බදුල්ල දිසකි ක්කගේ 

පැවැත්ීමට සැලසුම් කර ඇත 

  

3 

කාන්තා හිිංසන සද්ධීන් සම්බන්ධව ක්රියා 

කිරීගම් දී ගපාලිසක නිලධාරීන් සිංගේදී කිරීගම් 

වැඩසටහන් 

0.600 _ වැඩසටහන් -02 

ඔක්ගතෝම්බර් 14 රත්නපුර 

දිසකික්කගේ වැඩසටහන 

පැවැත්ීමට සූොනම් කර ඇත.  

  

4 අන්තර් ජ්ාතික දින 16 වැඩසටහන 0.384 _ 

  ගනාවැම්බර් 25 සට ගෙසැම්බර් 10 

ෙක්වා වූ කාල සීමාව තුළ 

වැඩසටහන් පැවැත්ීමට සැලසුම් 

කර ඇත.   

  එකතුව 1.515 0.156       
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