පටුන
1. 2018 කාන්තා දින සැමරුම
2. 2018 ළමා ශ්රම විර ෝධී දිනය
3. 2018 ර ෝක ළමා දින සැමරුම
4. 2019 කාන්තා දින සැමරුම
5. 2019 ළමා ශ්රම විර ෝධී දිනය
6. 2019 ර ෝක ළමා දින සැමරුම
7. 2020 කාන්තා දින සැමරුම
8. 2020ළමා ශ්රම විර ෝධී දිනය
9. 2020 ර ෝක ළමා දින සැමරුම

ළමා ශ්රමය තුරන් කිරීම හා කාන්තා අයිතීන් සුරක්ෂිත කිරීම වැඩසටහන් සම්බන්ධ
තතොරතුරු

2018
2018 කාන්තා දින සැමරුම.
ස්ත්රී පුරුෂ සමාඡ භාවයට සමාන ර ෝකයක් රෙොඩනැගීම රප දැරි ක රෙන ඒ සඳහා වූ එක් පියව ක්
ර ස කාන්තා දින සැමරුම ජාතික හා අන්තර්ජාතික ර ස සැමරුමට ක් ක මින් ඇය පිළිබඳව
සමාජ කථිකාවත් රෙොඩනැගී ඇත.ඒ අනුව කම්කරු රදපාර්තරම්න්තුරේ කාන්තා හා ළමා කටයුතු
අංශය විසින් 2018 කාන්තා දින සැමරුම රවනුරවන් රත් හා බර් වැවිලි වතු සමාෙම් ආශ්රිතව රසේවය
ක නු බන වස 20කට වැඩි අකණ්ඩ රසේවාකා යක් සහිත උරදයෝගිමත් ඵ දායීතාවරයන් ඉහළ
ග්රණාත්මක රසේවාවක් බා රදන දිරිය කාන්තාවන් 105 රදරනකු උරදසා "දිරිය න් ලිය" ශ්රමාභිමානී
සම්මානය පිරිනැමරම් වැඩසටහනක් සංවිධානය රකරිණි.
ස්ත්රිපුරුෂසමාඡඅසමානතාවයට බලපානආර්ථික අසමානතාවයටපිළියමක් ර ස ආර්ථික අභිවෘද්ධිය
ඇතිකිරිම සිදු කළ හැක. එබැවින්රමම වැඩසටහන ක්රියාත්මක කිරරම් දීවස 20කට වැඩි රසේවා
කා යක් සහිත වතු සමාෙම් ව ක්රමරේදයන්ට අනුව ඉහළ ඵ දායීතාවයකින් යුතු, වතු කාන්තාවන්
අත යහපත් සබඳතා පවත්වාරෙන යන, වතු ක්රෂේත්රරය් රසේවය කිරම තුළින් යහපත් පවුල්
පරිස යක් රෙොඩනො රෙන ඇති කාන්තාවන් 105 රදරනකු ඉ ක්ක ක ෙත් අත රමහිදී ඔවුන්
සඳහා"දිරිය න් ලිය" ශ්රමාභිමානී සම්මානය පිරිනැමම සහ රු.10,000.00 බැගින් වූ මුදල් තයාෙ බා
දීම දීම රවනුරවන් 2018.03.08 වන දින උත්සවයක් පැවැත්වීය.
ඒ අනුවරමමගින් ො ක ෙත් ප්රති ාභ ර ස ,




ඔවුන් ශ්රී ාංකීය ආර්ථිකය උරදසා සිදු ක නු බන දායකත්වය ඇෙයීමට ක් කිරම.
වතු වැවිලි ක්රෂේත්රරය් ශ්රම දායකත්වය උරදසා කම්කරු දායකත්වය හීන වීම නිසා ඇති වන
රසේවා ඉල්ලුම සැපයිම සඳහා නවක කම්කරු ප්රජාව දිරි ෙැන්වීම.
දිර්ඝ කා යක් වතු කම්කරු කාන්තාවන් රසේවා සැපයිම, ාජය මට්ටමින් ඇෙයීමට ක් කිරිම.

2018 ළමා ශ්රම විතරෝධී දිනය.
රමර ොව එලිය දකින සෑම ළමා මල් කැකුළක් සමඟම මානව සංහතිරය් නව බ ාරපොර ොත්තු උපදියි.
මානව සමාජරය් රපොදු වර්ථමාන අනාෙතය ඉදිරියට රැරෙන යන දා කය ළමාප පු යි.එබැවින්
අනාෙතය සඳහා වර්තමාන ළමා ප පු අප සු ක්ෂිත කළ යුතුය.ළමයාට ළමා ර ෝකය හිමිවිය
යුතුය.නමුත් අවාසනාවට කරුණ නම් එය රත්රුම් රනොෙන්නා සමාජයක අපට තවමත් ජිවත් වීමට
සිදුවීම නිසාම “ළමා ශ්රම විර ෝධී දිනය“ වැනි දිනයන් නම් ක සමාජය සිහිෙන්වන්නට සිදුව ඇත.
ඒ අනුවශ්රී ංකාරේ ළමා ශ්රමය හා අනර්ථකාර රැකියා අවම කිරම තුළින් දරු ප පු ට සු ක්ෂිත
පරිස යක් නිර්මාණය කිරම සහ එමගින් දරුවන්රේ කායික, මානසික සංවර්ධනය ඇති කිරම,
රසෞඛ්ය හා අධයාපනය ඉහළ නැංවීරමන් රටහි ති සා සංවර්ධනය ඇති කිරම අ මුණු ක රෙන
කම්කරු රදපාර්තරම්න්තුරේ කාන්තා හා ළමා කටයුතු අංශය, ක ාප කාර්යා , දිස්ත්රික් කාර්යා හා
උප කාර්යා සම්බන්ධීක ණය ක මින් මුළු දිවයින ම ආව ණය වන පරිදි එක් දින අනර්ථකාර ශ්රම
වැටලීම් හා ජනතාව දැනුවත් කිරරම් වැඩසටහන් මා ාවක් ක්රියාත්මක ක න දී. එහිදී 2018 ජුනි හා
ජුලි මාස තුළ දී වැඩසටහන් 101ක් මගින් ආයතන 472ක් පරක්ෂාවට ක් කිරමට හැකියාව
ැබුණි.රමම වැටලීම් ව දී වයස අවුරුදු 18 ත් 14 ත් අත තරුණ රසේවකයන් සිටින ආයතන 472 ක්
හඳුන්ෙත් අත , එම ස්ථානයන්හි රසේවය ක න තරුණ අයරේ රසේවා රකොන්රද්සි නිසිපරිදි
පවත්වාරෙන යන්රන්ද යන්නද පරක්ෂා ක න දි.
ප්රතිලාභ:



අනර්ථකාර ශ්රමය පිටුදැකීරම් අවශයතාවය හා ඒ පිළිබඳ නීතිමය ාමුව පිළිබඳව ආයතන,
රදමේපියන් රහෝ භා කරුවන් දැනුවත් කිරම තුළින් ංකාරේ දැනට පවතින අනර්ථකාර
ශ්රමය අවම කිරම.
ළමයින්ශ්රමිකයින්ර සඅනර්ථකාරරැකියාව රයොදවාෙැනීමවැළැක්වීමහාඒසම්බන්ධවනීතිමය
ක්රියාමාර්ෙෙැනීම.

2018 තලෝක ළමා දින සැමරුම.
ළමා හා කාන්තා අංශය කම්කරු රදපාර්තරම්න්තුව යටරත් ක්රියාත්මක වන්රන් කාන්තා හා ළමා
සුභසාධනය රවනුරවනි.ළමා සුභසාධනයට අවශය ක්රියාමාර්ෙ ෙැනිරම්දී පවු
සවිබ
ෙැන්වීම,ළමුන්රේ අවශයතා ඉටු කිරිම,ළමුන් පිළිබදව විමිසිලිත් වීම පිළිබදව රදමේපියන් හා
වැඩිහිටියන් දැනුවත් කිරම, ළමයින්ට අදාළ නීතිමය තත්ත්වයන් පිළිබදව ළමුන්ව දැනුවත් කිරිම ආදී
වැඩසටහන් ක්රියාත්මක ක නු ැරේ.
ඒ අනුව දිවයිරන් විවිධ ප්රරද්ශ ව ට රක්න්ද්රෙත වූ කර්මාන්තයන් ආශ්රිතව පවත්නා ළමා ශ්රම
තත්ත්වයන් නැති ක අඛ්ණ්ඩව වස පු ා පාසල් අධයාපනයට එම දරුවන් රයොමු කිරිම සඳහාත්,
පා ම්පරිකව උරුම වන රැකියාරවන් ඔේබට රෙොස් වෘත්තීන්හි නියැලීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳ
වෘත්තීය මාර්රෙෝපරද්ශනයක් බා දීරම් අ මුණින් විවිධ කර්මාන්ත සඳහා ළමුන් රයදවිය හැකි බවට
හඳුනාෙත හැකි ප්රද්ශ පහක් රතෝ ා ෙන්නා දී. හ ාවත, කළුත , අම්පා , නුව එළිය සහ හික්කඩුව
යන ප්රද්ශ ව පිළිරවලින් ධීව කර්මාන්තය, පූජනීය ස්ථාන අවට මල් විකිණීම, රෙොවිතැන් කටයුතු,
එළවළු වොව, සංචා ක කර්මාන්තය යන කර්මාන්ත ව ළමුන් රසේවරය් රයදවීම වැළැක්වීමට,
රතෝ ා ෙත් පාසල් පහක් තුළ වැඩ සටහන් පැවැත්වීම සිදුක න දි. එහිදී, 8 රශ්රේණිරය් සිට 10
රශ්රේණිය දක්වා වූ වයස් ව දරුවන් 300 රදරනකු සහභාගී ක වමින්, ඔවුන්ට මරනෝවිදයාත්මක හා
වෘත්තීය පුහුණු උපරද්ශන වැඩ සටහනක් පැවැත්වීම, ළමා ශ්රමය පිළිබඳව පවත්නා කම්කරු නීති
පිළිබඳව අවරබෝධය බා දීම සහ ශිෂය ශිෂයාවන් 200 කට ඉදිරි අධයාපනයට අත්වැ ක් බා දීම
සඳහා පාසල් උපක ණ කට්ට 200 ක් බා දීම යන කටයුතු 2018 වසරර් ඔක්රතෝබර් මස තුළ දී
ක්රියාත්මක කිරම සිදුවිය.

ප්රතිලාභ:1. ස්වයං අවරබෝධය හ හා දරුවන් ළමා ශ්රමයට රයොමු වීම වැළැක්වීම සහ දරුවන් මගින්
රදමාපියන් රවත ද එම පණිවුඩය රෙන යාම.
2. ඔවුන්ට අනාෙතරය්දී නි ත වීමට වඩා රහොඳ වෘත්තීය අවස්ථා ඇති බවට අවරබෝධ ක දීම.
3. ඵ දායී අනාෙත ශ්රම බ කායක් බිහි ක ලීමට අවශය මාර්රෙෝපරද්ශ බා දීම.

2019
2019 කාන්තා දින සැමරුම.

‘‘ඇය

ද රසේවරය් නි ත වූ

මවකි’’

උදා මාතෘත්වයට හිමිකම් ද ණ කාන්තාවට හිමි අයිතිවාසිකම් වෙකීම් හා රැකව ණය ැබිය යුතුය.
එබැවින් 2019.03.08 වන දිනට රයදී ඇති අන්තර්ජාතිකකාන්තා දින සැමරුමට සමොමවරමව
කම්කරු රදපාර්තරම්න්තුරේ කාන්තා හා ළමා කටයුතු අංශයකාන්තාදිනසැමරුමසූතිකාධා පනරත්
සිදු වූ සංරශෝධන පිළිබඳව හා කාන්තාවන්ට බ පාන කම්කරු නීති පිලිබඳ දැනුවත්
කිරරම්වැඩසටහනක්ර ස සංවිධානය ක නු ැබූරය් කාලීන අවශයතාවයක් ර සිනි. මන්දයත්අප
රදපාර්තරම්න්තුව මගින් සිදු රකර න ආයතන පරක්ෂාවන්හිදීඇතැම් ආයතනයන්හී කාර්ය මණ්ඩ
සූතිකාධා පනරත් සිදු වූ සංරශෝධන පිළිබඳව හා කාන්තාවන්ට බ පාන කම්කරු නීති පිලිබඳව නිසි
අවරබෝධයකින් රතො ව කටයුතු ක න බව රපනී යාම සහ කාන්තාවන් කුට්ටනයට ක් වන අවස්ථා
පිළිබදව සකච්ඡාවීම රමයට රහේතු විය.
රට් ආර්ථිකයට සක්රීයව දායක වන ඇය ඇරේ කුටුම්බයට මවකි, බිරිඳකී.එබැවින් කාන්තාවනරේ
රසේවා රකොන්රද්සි යන තත්ත්වවයන් සු ක්ෂිත කිරම සඳහා සූතිකාධා පනරත් සංරශෝධන සහ
කාන්තාවන්ට බ පාන කම්කරු නීති පිළිබඳව දැනුවත් කිරමක් පුද්ෙලික අංශරය් මානව සම්පත්
සබඳතා නි ධාරන් 131 රදරනකු සඳහා2019.03.08 වන දින සිදු ක න දි.
රමමගින් ො ක ෙත් ප්රති ාභ ර ස ,
01. රපෞද්ෙලික අංශරය් ප්රසූත නිවාඩු බා දීම, ප්රසූත නිවාඩු කා යට අදා
සිදු කිරම පිළිබදව දැනුවත් කිරම.
02. කාන්තාවන් කුට්ටනයට ක් වීම අවම කිරම.
03.කාන්තාවන්ට බ පාන රසසු කම්කරු නීති පිළිබඳව අවරබෝධයක්
දැක්විය හැකිය.

ැබීම

රෙවීම් නිසි පරිදි

2019 ජාතයන්තර ළමා ශ්රම විතරෝධී දිනය
කළ යක් මේ කුස පිළිසිඳ ෙත් රමොරහොරත් සිට අවුරුදු 18 ක් දක්වා වන කා ය ළමාවිය ර ස අරුත්
ෙන්වන අත පවු හා සමාජය තුළ නිසි ස්ථානය ,නිසි ෙරුත්වය සැ කිල්
බාදීම සඳහා අප
අංශය විසින් නි න්ත රයන් ළමා සුබසාධන කටයුතු ක්රියාත්මක ක යි.
ශ්රී ංකාරේ ළමා ශ්රමය හා අනර්ථකාර රැකියා අවම කිරම තුළින් දරු ප පු ට සු ක්ෂිත පරිස යක්
නිර්මාණය කිරම සහ එමගින් දරුවන්රේ කායික, මානසික සංවර්ධනය ඇති කිරම, රසෞඛ්ය හා
අධයාපනය ඉහළ නැංවීරමන් රටහි ති සා සංවර්ධනය ඇති කිරම අ මුණු ක ෙනිමින් ළමා
ශ්රමරය් හඳුනාෙත් අනර්ථකාර ස්වරූපයන් අවම කිරමටත්, එහි වැදෙත්කම හා නීතිමය ාමුව පිළිබඳව
ආයතන, රදමේපියන් රහෝ භා කරුවන් දැනුවත් කිරමත් අරේක්ෂාරවන් කම්කරු
රදපාර්තරම්න්තුරේ කාන්තා හා ළමා කටයුතු අංශය, ක ාප කාර්යා , දිස්ත්රික් කාර්යා හා උප
කාර්යා සම්බන්ධීක ණය ක මින් මුළු දිවයින ම ආව ණය වන පරිදි එක් දින අනර්ථකාර ශ්රම
වැටලීම් හා ජනතාව දැනුවත් කිරරම් වැඩසටහන් මා ාවක් ක්රියාත්මක ක න දී. එහිදී, දිවයිනම
ආව ණය වන පරිදි 2019 ජුනි මාසය තුළ වැඩ සටහන් 47ක් සිදු කිරමට හැකියාව ැබුණි. ළමයින්
රසේවරය් රයදවීම රනොක න බවට ජනතාව දැනුවත් ක , පසු ඔවුන් වා ප්රතිඥාවක් අත්සන් ක වා
ෙැනීමද රමදින සිදු ක න දී. රමම දැනුවත් කිරම් මා ාරේදී ආයතන 236 ක් ද පරක්ෂාවට ක්
රකරින.
ප්රතිලාභ:





අනර්ථකාර ශ්රමය පිටුදැකීරම් අවශයතාවය හා ඒ පිළිබඳ නීතිමය ාමුව පිළිබඳව ආයතන,
රදමේපියන් රහෝ භා කරුවන් දැනුවත් කිරම තුළින් ංකාරේ දැනට පවතින අනර්ථකාර
ශ්රමය අවම කිරම.
ළමයින්ශ්රමිකයින්ර සඅනර්ථකාරරැකියාව රයොදවාෙැනීමවැළැක්වීමහාඒසම්බන්ධවනීතිමය
ක්රියාමාර්ෙෙැනීම.
ශ්රමිකයින්ර සරයොදාෙත්ළමයින්හාතරුණඅයටආ ක්ෂාවසහරැකව ණයසැ සීම.
ළමි ශ්රමිකයින් ඉන් මුදවා, ඔවුන්රේ පවුල් ව ට සම්බන්ධ කිරම රහෝ අවශය නම්, පරිවාසෙත
ක ඔවුන්රේ අවශයතා සපු ාලීම.
පාසල්ළමුන්දැනුවත්කි
රීම

අනර්ථකාරීශ්රමවැට
ලීතම්පරීක්ෂණමා
ලාව

අනර්ථකාරීශ්රමවැට
ලීතම්පරීක්ෂණමා
ලාව

ජනමාධය
ඔස්තසේජනතාවදැනුවත්කි
රීම

2019 - තලෝකළමාදිනසැමරුම.
‘‘මල් කියන්රන් කාට කාට....
ළමයින්ටයි පාට පාට......“
ළමා ප පු මුළු මහත් ර ෝකයටම තිරබන්නා වු වටිනාම
සම්පතකී.නුතන සමාජ ජීවන ටාව වඩාත් සංකීර්ණ
ස්වභාවයන් ෙැනීම නිසාමමිනිසා මුදල් ඉපයීමට විශා
අ ෙ යක රයදි සිටින පසුබිමක් තුළ ළමයින්ද ආර්ථික
කාර්යට උ දීම දක්නට ැරේ.එය ළමා කා ය තුළ
ළමයාට හිමි අයිතිවාසිකම් කඩවීමකි.එවැනි ක්රියා අවම කිරම සඳහාළමා ශ්රමය හා අනතුරුදායක
රැකියා සම්බන්ධරයන් මහජනතාව දැනුවත් ක මින් සංරශෝධිත අනතුරුදායක රැකියා ැයිස්තුව
අනුව ළමා ශ්රමයට හා අනතුරුදායක රුකියාවකට රයොමුවීරම් අවධානමක් ඇති දරුවන් හදුනාෙනිමින්
ඔවුන්ව ඉන් වළක්වාරෙන නිසි අධයාපනරය් රයදවීරම් වැදෙත්කම පිළිබඳ දැනුවත් ක මින්
අධයාපන කටයුතු සදහා දිරිමත් කිරම වැනි සුබසාධන වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරම සිදු රකරිණ.

ක්රියාත්මක කිරම:
1.සංරශෝධනයට යටත් ක නව අනතුරුදායක රැකියා ැයිස්තුරවහි එක් එක් ක්රෂේත්ර ආව ණය වන
පරිදි රකටි ඇනිරම්ෂන් වීඩිරයෝ පට සකස් ක ඒවා නි මාධය හා සමාජ මාධය ජා ා මඟින්
ප්රචා ණය ක වීම තුලින් මහජනතාව දැනුවත් කිරම.
2.අධි අවධානම් ක ාපයක් ර ස හදුනාෙත් රමො ටුව රව ළ ආශ්රිතව ජීවත් වන දරුවන් ඉ ක්ක ක
ෙනිමින් රමො ටුව ප්රරද්ශරය් පාසල් කිහිපයක් සහභාගී ක ෙනිමින් දැනුවත් කිරරම් වැඩමුළුවක්
පැවැත්වීම.
3.එම දරුවන්ට අධයාපනය සඳහා දිරිෙැන්වීමක් ර ස පාසල් උපක ණ කට්ට යක් හා
අධයාපන/වෘත්තීය මාර්රෙෝපරද්ශනයක් බා රදමින් පාසල් ව පුස්තකා සඳහා වටිනා රපොත්
කට්ට යක් පරිතයාෙ කිරම.
4.කම්කරු රදපාර්තරම්න්තුරේ රසේවය ක න ළමා ශ්රමය තු න් කිරමට කැපවී කටයුතු ක නි ධාරන්
/කාර්යා ඇෙයීමට ක් කිරම.

ප්රති ාභ


දරුවන් අනතුරුදායක රැකියාව ට රහෝ ළමා ශ්රමයට රයොමු වීම වළක්වමින් ඔවුන්ට නිසි
අධයාපනය හා වෘත්තීය පුහුණුවක් බා දීමට රයොමු ක වීම තුලින් ළමා ශ්රමය තු න් කිරමට
කටයුතු කිරම හා ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරම.



මාධය හ හා මහජනතාව පුළුල් ර ස දැනුවත් කිරම තුලින් ළමා ශ්රමය පවතින අවස්ථා
කඩිකමින් හඳුනා ෙැනීම හා නිසි නීතිමය ක්රියාමාර්ෙ බා ෙැනීමට හැකි වීම.



නි ධාරන් ඇෙයීම තුලින් තවදු ටත් රදපාර්තරම්න්තුරේ ළමා ශ්රමය තු න්කිරම සම්බන්ධ
ාජකාරි කටයුතු කාර්යක්ෂමව කිරම හා දිරිෙැන්වීම.

2020
2020 කාන්තා දින සැමරුම

කාන්තාව

සමාජරය් විවිධ ත රය් භුමිකා ඉටුක මින් සිය කුටුම්බයට ,සමාජයට ,

ටට, ර ෝකයට දිරියක් වන ඇයරේ අයිතීන් සු ක්ෂිත කිරම අපරේ වෙකීමකි.ඒ සඳහා ජෙත්
කාන්තා දිනය නිමිති ක රෙනකම්කරු රදපාර්තරම්න්තුරේ කාන්තා හා ළමා කටයුතු අංශයවිරශේෂ
නිර්නායකයන් යටරත් ශ්රි ංකාරේ ාත්රි රසේවය සිදුක නු බන ආයතනවලින් රට් ආ ථිකයට
රමන්ම පවුරල් ආර්ථිකය ද සවිමත් ක මින් කාන්තාරවෝ විවිධ ආයතනයන්හි රසේවය ක ති.
රමොවුන් සඳහා අදා ආයතන මඟින් ප්රසූත නිවාඩු හා මේකිරි බා දීරම් විරේක කා යන් නිසි පරිදි
බා රදන්රන්ද යන්න පරක්ෂා කිරමට දිස්ත්රික් හා උප කම්කරු කාර්යා හ හා සමූහ පරක්ෂණ
මා ාවක් ක්රියාත්මක කිරමසිදුවිය. රමම පරක්ෂණ මා ාව මගින් ආයතන 255 ක් පරක්ෂාවට
ක්රකරිණි.

2020 ජාතයන්තර ළමා ශ්රම විතරෝධී දිනය
රෙෝලීයක ණය තුළ අප දිරනන් දින විශ්ව ෙම්මානයකට අනුෙත වීම හමුරේ සමාජරය් පැන
නගින්නා වු ප්රශ්න රැසකි. 2020 තු අප මුහුණ රදන නවතම තත්ත්වය රකොවිඩ් 19 වසංෙතයයි. රම්
තත්ත්වය රහේතුරවන් පාසැල් ක්රියාත්මක රනොවනනිසා දවරසේ වැඩි කා යක් ළමුන් නිවරසේ රැදීම
ළමුන් ආර්ථික ක්රියාව රයදවීම රමන්ම ළමා හිංසනව වැඩි ප්රවනතාවයක් දක්නට ැරේ.
ඒ අනුව රකොවිඩ් වසංෙතය රහේතුරවන් ශ්රී ාංකික දරුවන් ළමා ශ්රමය සහ අනතුරුදායක ළමා ශ්රමයට
රයොමු වීරමන් වළක්වා ෙැනීම සහ ළමා ශ්රමය තු න් කිරමට අවශය කටයුතු කිරරම් අ මුණින්,
1. 2020.06.12 දින ෙරු අමාතයතුමා, අමාතයංශ රල්කම්තුමා, සහ ජාතයන්ත කම්කරු සංවිධානරය්
ශ්රී ංකා නිරයෝජිතවරියරේ ප්රධානත්වරයන් කම්කරු රදපාර්තරම්න්තුරේ අතිරර්ක කම්කරු
රකොමසාරිස් ජන ාල්වරුන්, විවිධ අංශයන්හි කම්කරු රකොමසාරිස්වරුන්, හා ළමා ශ්රමය තු න් කිරම
සඳහා වන ජාතික කාර්ය සාධන බ කාරය් සාමාජිකයන් සහ මහජනතාව 80 රදරනකු පමණ සහභාගී
ක වා රෙන දැනුවත් කිරරම් වැඩසටහනක් පැවත්වන දි.
2. සැ සුම්, පර්රය්ෂණ පුහුණු හා ප්රකාශන අංශරය් ද සහාය ඇතිව කම්කරු රදපාර්තරම්න්තුව
රවනුරවන් නි you tube චැන යක් එළි දැක්වා ඒ සමෙ ළමා ශ්රමය සම්බන්ධරයන් සැකසූ වීඩිරයෝ
පට සමාජ මාධය රවත ප්රචා ණය කිරම.
3. 2018 හා 2019 වර්ෂ ව ළමා ශ්රමය තු න් කිරරම් කාර්යභා රය්දී සුවිරශේෂී කාර්යයක් ඉටු කළ
කම්කරු රදපාර්තරම්න්තුරේ දිස්ත්රික් කාර්යා 4ක් අෙයමින් සමරු ඵ ක ප්රදානය කිරම සිදුක න
දි.

2020 -තලෝක ළමා දින සැමරුම
මානව සමාජ ජිවිතරය් මුලික ඒකකය පවු යි. ළමා ජිවිතයට විවිධාකා බ පෑම් ඇති ක න අත
ළමරයකුරේ ශ්රම දායකත්වය රකර හි ද බ පැමක් ක න බව කිවයුතුය.පා ම්පරික අර්ථික
ක්රියාවලිරය් ළමයින් නි ත ක න අවස්ථා රමන්මවර්තමානරය් ළමා ශ්රමය සම්බන්ධ අවස්ථා
කිහිපයක් වාර්තා වූ ධීව කර්මාන්තය ආශ්රිතව විරශේෂ සමූහ පරක්ෂණ මා ාවක් සංවිධානය කිරම
මඟින් දිවයිනම ආව ණය වන ර ස ධීව ජනතාව දැනුවත් ක මින් එම කර්මාන්තය තු ළමා ශ්රමය
හා අනතුරුදාක ළමා ශ්රමය රයොදා ෙැනීම වැළැක්වීමට අවශය දැනුවත් කිරම සිදුක න දි.

1).ජාතික ළමා ක්ෂක අධිකාරිය , පරිවාස හා ළමා ක්ෂක රදපාර්තරම්න්තුව හා ශ්රි ංකා රපොලිසිය
යන ආයතන නි ධාරන්රේ ද සහභාගිත්වරයන් කම්කරු කාර්යා ව නි ධාරන් විසින් ංකාරේ
බහු දින ධීව යාත්රා රයොදවනු බන සියළුම ධීව ව ායන් 21 හි සමූහ පරක්ෂණ සිදු කිරම.
2).ධීව ප්රජාව හා අනුබද්ධිත ආයතනයන්හි නි ධාරන් දැනුවත් කිරම සඳහා ළමා ශ්රමය හා
අනතුරුදායක ළමා ශ්රමය පිළිබඳ අත් පත්රිකා රබදා හැරම.
3).ධීව ව ායන්හි දැන්වීම් පුවරු ව ප්රදර්ශනය කිරම සඳහා රපෝස්ට යක් සකස් ක රබදා හැරම.
4).සමාජ මාධය හ හා මහජනතාව දැනුවත් කිරම එමඟින් ළමා ශ්රමය සම්බන්ධ තත්වයන් පිළිබඳ
රතො තුරු කඩිනමින් කම්කරු රදපාර්තරම්න්තුව රවත වාර්තා ක වා ෙැනීමට කටයුතු කිරම.

ප්රති ාභ


ළමා ශ්රමය හා අනතුරුදායක ළමා ශ්රමරයහි දරුවන් රයදවීම සම්බන්ධරයන් ධීව ප්රජාව ,
අනුබද්ධිත ආයතන හා රපොදු මහජනතාව දැනුවත් කිරම මඟින් එවැනි අවස්ථා අවම කිරම.



සමූහ පරක්ෂණ මඟින් බහු දින ධීව ව ායන්හි ළමා ශ්රමය / අනතුරුදායක ළමා ශ්රමය
රයදවන අවස්ථාවන් ඇත්දැයි පරක්ෂා කිරම.

