තිරසර සංවර්ධන දර්ශකයන්ට අදාළව කාන්තාවන්ට එරරහි හිංසනය සම්බන්ධව පළාත් රාජ්ය
නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීරම් වැඩසටහන
පළාත් සභා ශ්රවාාාාරය - මධයම පළාත්සභාව
කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාතාාංශය හා හා මයම ළළා්  ්රයා
සාංවියා ා කර

යද තිරසර සාං ්යය

ද්යශය හකාන්ට අදාළ කාන්තා න්ට එේරහි හිාංස ා ස් දන්ය

ළළා්  රාජ් ිලයයාීනන් දනුව ්  ිරීනේ් 
ශ්ර ාාාාරේදී  ළ ් 

ේකක්  කා්යාායා කකාද්ධය

නසසටහ

යදි. ේ්  සහහා ්රයා

2018.06.05

දි

මයම ළළා්  සා ා

ේකක්  කා්යාායා තතුු  මයම ළළා් සා ාේ රාජ්

ිලයයාීනන් 120 ක් ළමා සහා ාගී විා.
ළළමු

මයම ළළා්  කාන්තා ගීතා ාාා ා ිරීනම ිදු  කර

යදි. නන් අ තුුව

ේමම

නසසටහ

ආර් ා  කරමින් මයම ළළා්  සා ාේ ළළා්  ක්යමාන්ත හා කාන්තා කටයුතු අමාතාාංශය හේද ේකක් 
කුමුු  කුවාාර් 

මහ් මිා ළනමිා ිදටි

පිරිස පිළිාිලමින් ිදා අදහස් දනක්වීම ිදු  කර
තිරසර සාං ්යය

යදි.

ද්යශය හකාන් ්රයා

ආ්යථික ද්යශය හකාක්

අතර එාට

සමාාමී

කාන්තා න් නයක්ක කර

ාිලමින්

ෘ් තීා පුහුණු

රාශිාක් ේ් 
ා

ද ළ ස

නසසටහන්

විට්  ළ ්  ාේා
යදි.

ක අුව ,
 තිර ේරදි ිල්යමාාා, ේමෝස්තර ිල්යමාා කටයුතු
 රූළයා

 ේස ා

 මනහු්  පුහුණු ළාඨමායා, ළනචි ්යක්, තු මි ිල්යමාා කටයුතු
 ආහාර ිලෂ්ළාද ා
 2018 තිරසර සාං ්යය

නයක්ක ාටේ්  ක්ෂ්රද්ර මනදරට ාා ේාෝජ් ා ්රමාක් ාටේ්  ්රාග්ධනය

අ ශය හතා ාන් සහහා ාාමුදක යදා ී ම.
ත ද මයම ළයාත තුය කාන්තා
වු ද එම ළ ති

්රතිළාද

නසසටහන් ිදු  ිරීනම සහහා ්රමාා ්  ්රතිළාද

පළේාෝගී කර ාිලමින් මයම ළළාත තුය ළ ති

ේ

මනති

ේක ්ඨඨාශය හ 36 ම

ආ රාා කරමින් නසසටහන් ාප්ත ත කර තති ද ්  එමන්න් මයම ළයාත තුය කාන්තා කටයුතු
සා්යථක ිදු 

ද ්  ළ ස

යදි.

1

එේමන්ම විකාමු , යග්ධනාය ළකේකාම, යළේන්, මිිලේප්ත , පඩුු ් දර ා
සාං ්යය
ළ ස

ිලයයාීනන් ේ

මනති දනවින් එම ේ්ර්ධශය හාන්හි

්රේ්ධශය හාන්හි ිලතා

ාළෘති ිරීනේ් ී  ානටු  ළ ති

ද ් 

යදි.

අරමුා පැහැදිලි කිරීම - ජ්ාතික කාන්තා කමිටුරේ සභාපති ස්වර්ාා සුමනරසේකර මහත්මිය
ජ්ාතික කාන්තා කමිටු 2016 සේ්ය ිදටළළා් සා ා හා කකාද්ධය ස්ත්රී පුුවෂ සමාජ්ා ා ා හා
ස්ත්රී පුුවෂ සමාජ්ා ාවී ලපය්ර ාහකරාා පිළිදහ ළ ් 
යදඅතර නඩි ජ් ාහාාක්

නසසටහන් පිළදහ ද ිදහිළ්  කර

ාප්ත ත වී තති ාමීා ්රේ්ධශය හාන්ද ආ රාා

නසසටහන් ළන න් වීේ්  තති
ද්යශය හකා

යද

නදා් කමද ළනහනදිලි කර

යදි. තිරසර සාං ්යය

ළරිදි ළළා් සා ා න්හි
ද්යශය හකාන්හි 5

ස්ත්රි පුුවෂ සමා ා් මතා ා ය ා කර ිදාු  කාන්තා න් සහ ානහනණු දුව න් සවිදය

ානන්වීම අරමුණු කර ාිලමින් ේමම නසසටහන් ළන න් වීමට කටයුතු කය යුතු ද ද අ යාරාා කර
යදි. ත ද,මා

අයිති ාිදක්  පිළිදහ ක්රිාාකාීන සනයනස්ම,ස්ත්රි පුුවෂ සමාජ්ා ා ා හා ලිාංකතක්  ා මත

ළද ්  වූ හිාංස ාන් පිටු දනකීම සහහා

ක්රිාාකාීන සනයනස්ම හා කාන්තා ාෘහලපලික සාංකකළා පිළිදහ

ක්රිාාකාීන සනයනස්ම පිළිදහ ද ළනහනදිලි කර

යද අතර ළළා් සා ා න්හි කටයුතු ිරීනේ් ී  එම ක්රිාාකාීන

සනයසු්  ේා දාානනීම පිළිදහ ද ළනහනදිලි කර

යදි.

මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ක්රියාකාරී සැලැස්ම
මා

අයිති ාිදක්  පිළිදහ ක්රිාාකාීන සනයනස්ේමහි තතුය්  කාන්තා න් හා ළමයින් ස් දන්ය

ළරිච්ේේදා ක්රිාා් මක ිරීනේ් 

ාකීම කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාතාාංශය හාට ළ ති

ක්රිාා් මක ිරීනම ළළා් සා ා හා කකාද්ධය

අතර එා

ිදු  කය යුතුා. එහිී  ළහත කා්යාාන් පිළිදහ අ යා ා

ේා මු කය යුතුා.
 කාන්තා න්ේග්ධන අයිති ාිදක්  පිළිදහ ක්රිාා ිරීනම, කාන්තා ේක මිෂමක් ළ්  ිරීනම, ස්ත්රී
පුුවෂ ශය හේාන් ේ න් කර හු  ා ා්  ද් ත ද් ත රැස් ිරීනම
 යු්ධයේාන් අ තනන් වූ කාන්තා න් ස් දන්ය කටයුතු ිරීනම
 තීරා ාන් ා ම්ඨට්  ය කාන්තා ිලේාෝජ් ා, කාන්තා න්ේග්ධන ේසෞඛ් , අයාළ ා
පිළිදහ අ යා ා ේා මු ිරීනම
 ා්යා ණි මවු ුවන්ේග්ධන ේසෞඛ් - නීති ්රතිළ් ති හා සනයසු්  ක්රිාා් මක ිරීනම,
ේමේහාවීම හා ළසු විළරම
 කාන්තා ේග්ධන ආ්යථික කටයුතු පිළිදහ අ යා ා ේා මු ිරීනම ළන න් වීේ් ී  ස් ්රදාුවූලය ්රමාන්ේාන් දනහනර
්ර ්යය ා ිරීනම
 ේා වි සාංවියා

කාන්තා සහා ාගී්  ා ්ර ්යය ා ිරීනම

2

ෘ් තීා පුහුණු ආදිා

තාක්ෂාා ේා දාා්  පුහුණු

 කාන්තා න්ේග්ධන ානටු  අ ම ිරීනම කාන්තා න් පිළිදහ ළ ති
ේ

කකාකීන ්රතිරූළා

ස් ිරීනම

 අයාළ ා- කාන්තා න්ේග්ධන එකාකාීන ද
ිරීනම, ිදතුවිලි ේ

ේ

ස් ිරීනම ක සහහා ේළයේළ ්  ේ

ස්

ස් ිරීනම. ේත රතුුව තාක්ෂාා ා ාවිතා, ලිාංකතක අයාළ ා පිළිදහ

දනුව ්  ිරීනම
 කාන්තා ේ්ධශය හළාය

සහා ාගී්  ා ්ර ්යය ා ිරීනම සහහා කටයුතු ිරීනම

ත ද ේමම සනයනස්ේමහි එක් එක් ක්රිාාකාරක්  ිදු  කය යුතු කායමාමා න්ද දක් ා තති අතර ක
අුව ේමම සනයනස්ම ක්රිාා් මක කය යුතුා. එේමන්ම 2019 සනයසු්  සකස් ිරීනේ් ී  ේමම කුවණු පිළිදහ
අ යා ා ේා මු කර සනයසු්  සකස් ිරීනම ිදු  කය යුතු අතර ජ්ාතන්තර ශය හේාන් ්රි යාංකා පිළිදහ
ළ ති

මත ාද ේ

ස් කර ානනීමට හා ජ්ාතන්තර ශය හේාන් අරමුදක සළාා ානනීමටද ේමම ක්රිාාකාීන

සනයනස්ම ක්රිාා් මක ිරීනම නදා්  ේ .
ාෘහ මූලික පවුල් පිළිබඳ ක්රියාකාරී සැලැස්ම
කාන්තා න්ේග්ධන කායික හා මා ිදක ේසෞඛ්,ේස ා න් යදා ී ම, ස් ාාං රැිරාා, කාන්තා න්ේග්ධන
ආරක්ෂාා,, ළමා රැක රා මයස්ථා

නිල ළහසුක්  සනයමාම,කාන්තා හිාංස ාට එේරහි

ළ ති

ආරක්ෂා , පළේ්ධශය හ ා යදා ී ේ්  අ ශය හතා ා, ාමීා මට්ඨටමින් දනුව ්  ිරීනම ේමම ක්රිාාකාීන
සනයනස්ම ාටේ්  අන්ත්යාත ේ . ේ්  සහහා විේ්ධශය හායාර ේමන්ම ා ාණ්සාාාර ්රතිළාද
ක්රිාා් මක වීම ිදු  කය හනිර අතරම කාන්තා හිාංස ාට එේරහි

ාටේ් 

නසසටහන් දිා්  ිරීනම සහහා ාළෘති

ා්යතා සකස් කර ක්රිාා් මක කය යුතුා.
ස්ත්රි පුරුෂ සමාජ්භාවය හා ලිංගිකත්වය මත පදනම් වූ හිංසනයන් පිටු දැකීම සඳහා වන ක්රියාකාරී
සැලැස්ම
ස්ත්රී පුුවෂ සමාජ්ා ා

සායාරා්  ා හා සමා ා් මතා ා ආරක්ෂා ිරීනම සහහා හිාංස ා

නළනක්වීම, එ න් ත්  ාන්හිී  මනදිහ් වීම හා එා
කරමින් සකස් කර

නළනක්වීමට ක්රිාා් මක

ආකාරා අන්ත්යාත

යද සනයනස්මිර. ේමම සනයනස්ම අාංශය හ 09 ක් ආ රාා කරමින් සකස් වූ ිර. එ ් 

ළමා කටයුතු, ආළදා කළම ාකරාා, ආ්යථික සාං ්යය

හා රැිරාා, අයාළ ා, දයානන්වීම හා

ිල ාරාා, විේ්ධශය හ රැිරාා ේසෞඛ්, අිකකරා හා නීති ්රතිසාංස්කරා හා මාය ා

ක්ේෂ්රාන්ේාන්

සමන්විත ේ . ේමම ක්රිාාකාීන සනයනස්මද ක්රිාා් මක ිරීනම සහහා කය ක ාුව අන්ත්යාත කර තති අතර
එා ක්රිාා් මක ිරීනමහ ළළා් සා ා කකාද්ධය කය යුතුා.
ක අුව

2019

්යෂේද ක්රිාා් මක ිරීනම සහහා සනයසු්  සකස් ිරීනේ් ී  ේමම ක්රිාාකාීන සනයසු් 

ේකේරහිද අ යා ා ේා මු කර ක්රිාා ිරීනම තුලින් සා්  සා්යථක ්රථිළය යදා ාිලමින් කාන්තා හා ළමා
ානටු  අ ම කර ානනීමට හනිරාා යනේේ.
3

තීරා ාන්නා මට්ටම් වල කාන්තා සහභාගීත්වය ප්රවර්ධනය කිරීම - මහාචාර්ය කමලා ලියනරේ
මහත්මිය, රේරාරදණිය විශ්වවිදයාලය
ස්ත්රී පුුවෂ සමාජ්ා ාවී සාංකකළා හා එම සාංකකළා සමාජ් ්රශය හ්ාාක් ද ට ළ්  වී තති ආකාරා
ළනහනදිලි කර

යදි. එේමන්ම යාංකාේ තීරා ාන් ා ම්ඨට්  ය කාන්තා සහා ාගී්  ේද දන ට ළ ති

ත්  ා හා තීරා ාන් ා ම්ඨට්  ය කාන්තා සහා ාගී්  ාක් ළන තිා යු් ේ්  තයි ාන්
කුවණු දක්
ළ ්  ාේා

පිළිදහ

යදි. එේමන්ම තිරසර සාං ්යය ාක් තති ිරීනමට ස්ත්රී පුුවෂ සමා ා් මතා ාක්
ාා යුතු අතර කාන්තා ශ්රම දාාක්  ාද දාාක කර ාත යුතුා. එහිී  තිරසර සාං ්යය ාක්

ළ ා කර ානනීමට

්  ළහත ේ්ර ශය හාන් අුවාම ා කය යුතුා.

 සමා ා් මතා ත්යකා
 ිලේාෝජ්

ත්යකා

 අ් දනකී්  පිළිදහ ත්යකා
ේදළා්යශය හ ේදම අ් දනකී්  මත ළද ් 

තීරා ානනීම තුලින් ස්ත්රී පුුවෂ සමාජ්ා ා ා

පිලිදහ සාංේ ී  තීරා ාත හනකී වීම තුලින් තිරසර සාං ්යය ා කර ාා ාමන් කය හනිරා.
 පළේාෝගීතා ත්යකා
තිරසර සාං ්යය

ද්යශය හකාන්ට අදාය සාං ්යය ා කරා ාමන් ිරීනේ් ී  කාන්තා ශ්රමා අළේ් 

ාාමක් ිදු  ේ

ආකාරාට ශ්රම දාාක්  ා යදා ාත යුතුා.

ශ්රී යාංකාේ අා නා ස් ළාද
ආාත ාක්

, ්රතිළ් ති ස් ළාද

හා තීරා ානනීේ්  කටයුතු ිදු  කර

්රයා

ළා්යලිේ් න්තු , කනබි ්ඨ මණ්සයා හා ළළා් සා ා තුය කාන්තා ිලේාෝජ් ා නතා අ ම

ම්ඨටමක ළ තී. ේමම ආකාරාට ේ්ධශය හළාය

ක්ේෂ්රා තුය කාන්තා සහා ාගී්  ා අඩු වීම තුලින්

්රතිළ් ති තීරා ානනීේ් ී  කාන්තා සහා ාගී්  ේද දාාක්  ා අ ම වීම තුලින් කාන්තා න්ට සාංේ ී 
්රතිළ් ති සනකමාම ානටු  ක් ද ට ළ්  තත.එදනවින් ේ්ධශය හළාය
්ර ්යය ා ිරීනමට පිා ර ාත යුතුා.නන්දිාා

ක්ේෂ්රා තුය කාන්තා සහා ාගී්  ා

නිල රට ය විවිය ්රම මන්න් කාන්තා සහා ාගී්  ා

්ර ්යය ා කර තති අතර යාංකාේ ද එ නිල ්රම මන්න් අුවාම ා කය හනිරා.
ළරිළාය

ක්ේෂ්රා ේදස අ යා ා ේා මු ිරීනේ් ී ද ළනහනදිලි

ේකක්  රිාන්ේග්ධන, ස් ාධී
ේකක් 

න්ේන්, අමාතාාංශය හ ම්ඨටේමන්

ේක මිෂන් සා ා න්හි නහය ම්ඨටේ්  කාන්තා ිලයයාරිිලාන්ේග්ධන, දිස්ත්රි ක්

රිාන්ේග්ධන හා අිකකරා ක්ේෂේ්රදද නීතිර රිාන්ේග්ධන ිලේාෝජ් ා අ ම ම්ඨටමක ළ ති

ද යි. එා විවිය ේහතූන් මත තිරාා

මු්  එ නිල ක්ේෂ්රාන්ේග්ධනද කාන්තා සහා ාගී්  ා ්යය ා

කය යුතුා.
ත ද, ළළා්  ම්ඨටමින් නසසටහන් සනයසු්  ිරීනම, නීති ්රතිළ් ති සනකමාම, සාංයුතිා සනකමාම හා
ස් ළ්  ේදදා ේ න් ිරීනම නිල කටයුතු යී  ස්ත්රී පුුවෂ සමාජ්ා ාවී සාංේ ී ා ා ා තති කර ානනීම නදා් 
ේ . එමන්න් තිරසර සාං ්යය

නයක්ක කරා යාා වීමද ළහසු ේ .
4

තිරසර සංවර්ධන දර්ශකයන්ට අදාලව කාන්තාවන්ට සමානාත්මතාවය ලබා දීම - මහාචාර්ය
කමලා ලියනරේ මහත්මිය, රේරාරදණිය විශ්වවිදයාලය
තිරසර සාං ්යය

අරමුණු 17 සාරාාංශය හාත ළනහනදිලි ිරීනම ිදු  කර

යද අතර එහි 5

අරමුා

ස්ත්රී පුුවෂ සමා ා් මතා ා ළ ා කර ිදාු  කාන්තා න් සහ ානහනණු ළමුන් සවිදය ානන්වීම
පිළිදහ විේශය හෂ අ යා ා ේා මු කර

යදි. එහිී ,

 කාන්තා න්ට හා ානහනණු දුව න්ට එේරහි

ිදු 

න් ා වූ ේ

ස්ේක ට සනයකීම තුරන් කය

යුතුා.
 කාන්තා න් සවිදය ානන්වීම සහහා ේත රතුුව හා සන්ිලේ ද
යදාානනීම සහහා සමා

තාක්ෂාා තතුය්  තාක්ෂාා

අ ස්ථා කාන්තා න්ට යදා ී ම

 ේ්ධශය හළාය , ආ්යථික, සාංස්කෘතික හා සාමා  ීවවිතේද ිදාු ම අ ස්ථා න්හි තීරා ානනීේ් ී 
කාන්තා න්ට සමා
 ේළ ු  ක්ේෂ්රාන්හි
 සමීක්ෂා ිදු  කර
 ස්ත්රීන්ට ස් ාධී

අ ස්ථා න් සනයමාම හා ඵයදායී අන්දමින් සහා ාගී වීම තහවුුව ිරීනම
ාාක්  ා ාන් ා කාන්තා න්ේග්ධන ්රතිශය හතා ්යය ා ිරීනම කය
ම්ඨටේ් , ්රතිළ් ති සකස් කර

කණ්සාා් හි කාන්තා න් නඩි ිරීනම

තීරා ාත හනිර ත්  ාක් තති කය යුතුා.

 රජ්ේද නස්  හිමිකාීන්  ා පුුවෂයින්ට ේමන්ම ස්ත්රීන්ටද හිමිවිා යුතුා. එේමන්ම නස් 
ස් දන්දේාන් තීරා ානනීම ේමන්ම කළම ාකරාාද කාන්තා න්ට හිමි විා යුතුා.
තිරසර සාං ්යය

අරමුණු

ය අන්ත්යාත 5

අ යා ා ේා මු කය යුතු ආකාරා ළනහනදිලි කර

අරමුා කරා ළ ා වීේ් ී  නහත කුවණු ේකේරහි
යදි.

මහාචා්යා කමයා ලිා ේග්ධන මහ් මිා ේ්ධශය හkා ළ ්  මින්.....................

5

කාන්තා හිංසනයන් අවම කිරීම පිලිබඳ පළාත්සභාරේ කාර්යභාරය - අනූෂා එදිරිසිංහ මහත්මිය,
කැළණිය විශ්ව විදයාලය
ස්ත්රී පුුවෂ සමාජ්ා ා ා මත ළද ්  කර ා්  හිාංස ා, කාන්තා හිාංස
ස් ා ා ා අුව

්යගීකරාා හා මයම ළයාත තුය

ා්යතා වී තති හිාංස

ත්  ාන්, හිාංස ේද
ත්  ාන් සාංඛ්ා් මක

ශය හේාන් ළනහනදිලි ිරීනම හා ස්ත්රී පුුවෂ සමාජ්ා ා ා පිළිදහ හිාංස ේද ස් රූළාන් හා සමාජ්ා තුය
හිාංස ාන් ිදු 

ආකාරා පිලිදහ දනුව ්  ිරීනම ිදු  කර

යදි.

ත ද, ාෘහස්ත ්රචණ්ස්  ා, ාෘහස්ත ්රචණ්ස්  ා පිළිදහ ජ්ාතන්තර ශය හේාන් ිදු  කර තති
අයා ාන් හා එම හිාංස ාන් ිදු  වී තති ආකාරා සාංඛ්ා් මක ළනහනදිලි ිරීනම, ලිාංකතක ්රචණ්ස්  ා,
සමාජ්ා තුය ිදු 

ලිාංකතක හිාංස ාන් පිළිදහ ද සාකච්ඡා කර

යදි.

අුවෂා එදිරිිදාංහ මහ් මිා ිදා ේ්ධශය හාා ළ ්  මින්.................
ත ද, ා ාරකාීන් 
ා ාරකාීන්  හිාංස

හිාංස ා ිදු විා හනිර අ ස්ථා හා ිදු 

ආකාරා, කාන්තා න්ට ිදු විා හනිර

්යා පිළිදහ අ යා ා ේා මු විා. සාං්රමණික කාන්තා න්ට එේරහි හිාංස ා, එම

හිාංස ාන්ේග්ධන ස් ා ා ා, සාං්රමිලක කාන්තා න්ේග්ධන ආරක්ෂා තහවුුව ිරීනමට ේා
හා සමාජ් මාය ජ්ායා ා ාවිතේාන් ිදු 

තති ක්රිාාමා්යා,

හිාංස ාන් පිළිදහ ද සාකච්ජ්ා විා. එම ළනහනදිලි ිරීනම් 

සම ම ළළා් සා ා න් ේමම ත්  ාන් අ ම ිරීනම සහහා ක්රිාා කය යු් ේ්  ේකේසද ාන් ් 
අ යාරාා කර


යදි. ක අුව ළහත කා්යාාන් ළළා් සා ා න්ට ිදු  කයහනිර ද ට ේා aජ් ා කර

ේළ ලිිදා, කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාතාාංශය හා හා කකාද්ධය ාෘහස්ත හිාංස
දනුව ්  ිරීන්  ිදු  ිරීනම.



විශය හ් විදාය තුය ලිාංකතක හිාංස ාන් නළනක්වීමට පිා ර ාත යුතුා.

6

යදි.

ළ ත පියදහ



සයිද්ය අළරාය ස් දන්ය

දනුව ්  ිරීනම හා සයිද්ය අළරාය තුලින්

යිර

ආකාරා පිළිදහ

ළමයින් දනුව ්  ිරීනම ිදු  කය යුතුා.


ේස ා ස්ථා ාන්හි ිදු 



Gender Focal point ළ්  ිරීනම.



ලිාංකතක්  ා පිළිදහ ජ්ාතික ම්ඨටමින් හා ළළා් සා ා ම්ඨටමින් දනුව ්  ිරීනම.



අඩු ාස් ානේ ානනී්  පිළිදහ ළාසක ම්ඨටමින් ගුුව ුවන්, ළමයින් හා ේදමාපිාන් දනුව ්  ිරීනම.



ස්ත්රී පුුවෂ සමාජ්ා ා ා පිළිදහ ළහය ම්ඨටේ්  ිදට නහය ම්ඨටේ්  ිලයයාීනන් දක් ා දනුව ් 

හිාංස ාන් නළනක්වීමට පිා ර ානනීම.

ිරීනම.


කාන්තා ේ්ධශය හළාය

සහා ාගී්  ා ්ර ්යය ාට ක්රිාාිරීනම හා ්රතිළ් ති ස් ළාද ාට කටයුතු

ිරීනම.


ේමේහයු්  ළ්ධයති තුය ස්ත්රී පුුවෂ සාංේ ී  ා ා ා තති ිරීනම.



ළළා්  සා ා තුලින් සකස් කර

ජ්ාතික කාන්තා කමිටුේ සාං ්යය

සනයසු්  තුය ස්ත්රී පුුවෂ සාංේ ී  අා නාකරාාක් තති ිරීනම.

සහකාර යුරාිල වි්රමිදාංහ ේම විා විිදන් ස්තුති කතා ළ ්  මින්

ේමම නසමුු  සා්යථක ිදු ිරීනමට හනිර වීම පිළිදහ සහාු න් සනමට ස්තුතිා ළළ කර
ට ළමා නසසටහ

යදි. ළ. . 2.30

ිලමා ට ළ් විා.
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