
ෆ්රෙඩා ෆ්ර ාරයා සම්මාන 2022 

ෆ්රේමාව - වර්තමාන දිරිය  ාන්තාවන් 

පසුගිය වසර 3 - 5 තුළ ශ්රී ලංකාවේ ඇතැම් කාන්තාවන් විවිධ අභිවයෝග ජයගනිමින් මීට වපර ලබා ව ාගත් 

සාර්ථකත්වයක් ලබා ඇත. ඔවුන්වේ එම උත්සාහයන් සඳහා වටි ාකමක් ලබා දීමට ගාමණී වකාරයා පද ම 

තීරණය කර ඇත. ඔවුන් ලබා දුන්  දායකත්වය පහත දැක්වව  කරුණු යටවත් අගයනු ලැවේ: 

පවුල් විමුක්ිය - ඔවුන්වේ පවුවල් සමාජ තත්ත්වය ඉහල  ැංවීම, 

වයවසායකත්වය - රවේ ආර්ික සංවර්ධ ය සඳහා ඔවුන්වේ දායකත්වය 

පවුල් විමුක්තිය 

වමම කාණ්ඩයට අයත් වන්වන් වර්තමා වේ විවිධ දුෂක්රතාවලට මුහුණ දුන් සහ විශාල අභිවයෝග ජයගත් 

වමන්ම අන් අය සමග වබදා ගැනීමට සාර්ථක කතාවක් ඇි වර්තමා  ගෘහනියන් ය. එම අභිවයෝග අතර 

ඔවුන් විඳදරාගත් සමාජ-ආර්ික දුෂ්කරතා, වවදය ගැටලු, පුද්ගලික වේදවාචක, වව ස්කම් වකාට සැළකීම් 

වහෝ පාරිසරික අභිවයෝග ඇතුළු විවිධාකාර ගැටළු ිබිය හැකිය. 

වයවසාය ේවය 

වමම කාණ්ඩය යටවත්  කුඩා හා මධය පරිමාණ වයවසායක (SME) අංශය පිළිබඳ ප්රධා  අවධා ය වයාමු 

වකවර්. වමහිදී   වයාපාර ක්වෂ්ත්රවේ ඉහළ මේටම් කරා ළඟා වූ කාන්තාවන් වකවරහි අවධා ය වයාමු කරනු 

ඇත. අවම මූලධ  ආවයෝජ යකින් ආරම්භ කර නිෂ්පාද , වයාපාර ඥා ය, රැකියා අවස්ථා ඇි කිරීම, 

විවද්ශ විනිමය ආදායම් ඉපයීම, පරිසර හිතකාමීත්වය සහ  වයතාවය ය  අංශවලින් ඉහළම ස්ථා යකට ළඟා 

වීමට සමත් වූ වර්තමා  වයවසායකයින් හඳු ා ගැනීමට වමම අංශය උත්සාහ කරනු ඇත. 

සුවිෆ්ර ේෂී ජයග්රහණ - කීර්ිය සහ ෆ්රගෝලීය පිළිගැනීම ආ ර්ෂණය  ර ගැනීම 

වමම කාණ්ඩයට විදයාව, තාක්ෂණය, ක්රීඩා, කලා, ආරක්ෂක, අධයාප ය වහෝ පවුල් විමුක්ිය වහෝ 

වයවසායකත්වය ය  කාණ්ඩ යටවත් ව ාවැවට  වව ත් කැපී වපව   වක්්ෂත්රවල විශිෂ්ටත්වය දැක්වූ අය 

වකවරහි අවධා ය වයාමු කරනු ඇත. කීර්ිය, බාධක මැඩවග  ලබාගත් ජාතයන්තර පිළිගැනීම වමම 

වකාටවස් අවධා යට ලක්වේ. 

රවේ සංවර්ධ  කටයුතුවලදී වමන්ම පවුල්වල ජීව  තත්ත්වය සහ සමාජ තත්ත්වය ඉහළ  ංවාලීම සඳහා ද 

කාන්තාවන් ප්රධා  කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.  වර්තමා  තත්ත්වයන් තුළ, කාන්තා මූලික නිවාසවල වැඩිවීමක් 

දක් ට ලැවේ.  පවුවල් අවශයතා සපුරාලීවම් බර කාන්තාවන් විසින් උසුල  අතර, දරුවන් රැකබලා ගැනීම 

සහ නිවවස් සියලු රාජකාරි ඉටු කිරීම ද ඔවුන් විසින් සිදු කරනු ලැවේ. වමම අභිවයෝගවලට මුහුණ වදමින් 

ජයග්රාහිකාවන් බවට පත්ව  ආකාරය පිළිබඳ කාන්තාවන්වේ කථාන්දර ඊට සමා  අභිවයෝගවලට මුහුණ 

වද  අන් අයට දිරියක් වනු ව ාඅනුමා ය. ඊට අමතරව, වපාදුවේ සමාජවේ වැඩි දියුණුව සඳහා අ ාගත 

ප්රිපත්ි සකස් කිරීවම්දී ප්රිපත්ි සාදන් න්ට ප්රවයෝජ වත් මග වපන්වීමක් එම අත්දැකීම් තුළින් ලබා දිය 

හැකිය. 

 ථාන්තර රච යින් සඳහා තරඟයක්ත 

වෙඩා වකාරයා සම්මා  2022 කතන්දර රචකයන් සඳහා ව  තරඟයක් වලස ද සැළසුම් කර ඇත.  වමම 

තරඟය ශ්රී ලංකාවේ වල්ඛකයින් සඳහා විවෘත ව  අතර ඉංග්රීසි, සිංහල සහ වදමළ භාෂාවන්වගන් අයදුම්පත් 

භාරගනු ලැවේ. වකවස් වවතත්, සිංහල වහෝ වදමළ භාෂාවවන් ලිය  අයට ඔවුන්වේ කථා වල ඉංග්රීසි 

පරිවර්ත යක් ලබා දිය යුතුය. වයස් වහෝ වව ත් කරුණු ව ාසලකා ශ්රී ලංකාවේ සියලුම පුරවැසියන් සඳහා 

තරඟය විවෘත වේ. විශ්රාමික වල්ඛකයින් ද සාදරවයන් පිළිගනිමු. 



කතන්දර රචකයන්වේ ප්රධා  කාර්යය වන්වන් සාර්ථකත්වය අන් අයට දිරියක් ව  කාන්තාවන් හඳු ා 

ගැනීමයි. ඔවුන් සමඟ පුද්ගලික අදහස් හුවමාරුවක් තුළින් වල්ඛකයන් කාන්තාවන් මුහුණ දුන් අභිවයෝග 

හඳු ාවග  එම අභිවයෝග ජයගත් ආකාරය වහළිදරේ කළ යුතුයි. වෙඩා වකාරියා සම්මා  2022, කතන්දර 

ඉදිරිපත් කර  වල්ඛකයින්ට සහ දිරිය කාන්තාවන්ට ආකර්ශනීය තයාග පිරි මනු ඇත. 

තයාග 

පහත දැක්වව  පරිදි එක් එක් කාණ්ඩවේ පළමු, වදව  සහ වතව  වහාඳම කතාන්දර සඳහා වතෝරාගත් 

කාන්තා සම්මා ලාභීන්ට වමන්ම වල්ඛකයින්ට රන්, රිදී සහ වලෝකඩ සම්මා  පිරි ැවම්. 

  

සම්මානය 

 

පවුල් විමුක්තිය 

 

වයවසාය ේවය 

 

සුවිෆ්ර ේෂී ජයග්රහණ 

 සම්මානලාභියා රච යා සම්මානලාභියා රච යා සම්මානලාභියා රච යා 

රන් රු. 750,000 රු. 500,000 රු. 750,000 රු. 500,000 රු. 750,000 රු. 500,000 

රිදී රු. 500,000 රු. 300,000 රු. 500,000 රු. 300,000 රු. 500,000 රු. 300,000 

වලෝකඩ රු. 250,000 රු. 200,000 රු. 250,000 රු. 200,000 රු. 250,000 රු. 200,000 

 

වෙඩා වකාරයා සම්මා  උවළල අව කුත් දිරිය කාන්තාවන් සමඟ වබදා ගැනීමට තරම් ප්රවබෝධමත් කථා 

නිර්මාණය කළ හැකි වර්තමා  කාන්තාවන් ඉලක්ක කර  වාර්ික උත්සවයක් වනු ඇත. 

තරඟ නියමයන් සහ ෆ්ර ාන්ෆ්රේසි 

1. කතන්දර ඉංග්රීසිවයන්, සිංහවලන් වහෝ වදමවළන් ඉදිරිපත් කළ හැක. 

2. ඉදිරිපත් කර  ලද සියලුම කථා, රචකයාවේ මුල් කෘි විය යුතුය. 

3. වල්ඛකයා අදාළ සම්මා ලාභි යවේ කතාව ලිවීමටත්, ඊට අදාළ ලිඛිත අනුමැිය කතාව සමඟ 

ඉදිරිපත් කිරීමටත් ඇවේ අනුමැිය ලිඛිතව ලබා ගත යුතුය. සියලුම ඉදිරිපත් කිරීම් අදාළ 

සම්මා ලාභියා වමන්ම ප්රවද්ශවේ පිළිගත් අධිකාරියක් විසින් අත්සන් කර තහවුරු කළ යුතුය. උදා: 

ග්රාම වස්වා නිලධාරි, අදාළ  ප්රවද්ශවේ පාසවල් විදුහල්පි ආදී. 

4. තරඟයට ඇතුල්වීම සඳහා කරනු ලබ  සියළු ඉදිරිපත් කිරීම්, එවස් කළ අවස්ථාවේ සිට ගාමනී 

වකාරයා පද වම් වද්පල වන්වන්ය.  

5. ගාමනී වකාරයා පද වම්-වේඩා වකාරයා සම්මා  2022 ට අදාළ කණ්ඩායමක් පැමිණ ලිඛිතව 

ඉදිරිපත් කර ඇි වතාරතුරු වල සතය අසතයතාවය පරීක්ෂා කිරීවමන් පසු ලැයිස්තුගත 

අවේක්ෂකයින්වේ සතයතාව තහවුරු වකවර්. 

6. ජයග්රාහකයින් සම්බන්ධවයන් ඇගයීම් කමිටුවේ තීරණය අවසා  තීරණය ව  අතර ඊට අභිවයෝග 

කළ ව ාහැක. 



7. වමම කාර්යවේ ප්රිඵලයක් වශවයන් කිසිවවකුට සිදුව  අලාභ වහෝ හානි සම්බන්ධවයන් ගාමණී 

වකාරයා පද මට වගකීමක් දැරිය ව ාහැක. 

1. අවේක්ිත සම්මා ලාභියාවේ අයදුම්පවත් / ලිපිවේ පහත වතාරතුරු ඇතුළත් විය යුතුය. 

• අවේක්ිත සම්මා ලාභියාවේ සම්ූර්ණ  ම 

• දුරකත  අංකය 

• හැඳුනුම්පත් අංකය 

• තැපැල් ලිපි ය 

• විදුත් තැපැල් (ඊවම්ල්) ලිපි ය 

• ඩිජිටල් ඡායාරූපය 

• අත්ස  

 

2. අදාළ පුද්ගලයා/පුද්ගලයන් ඇමතීවමන් සහ ඔවුන් පිළිබඳ විමසා බැලීමකින් පසුව ඔවුන් විසින් 

ඉදිරිපත් කර ඇි වතාරතුරු වල සතයතාව ස්වාධී ව  ැවත පරීක්ෂා කරනු ලැවේ. 

3. ලියනු ලබ  කතන්දර පහත අවශයතාවලට අනුකූල විය යුතුය: (භාෂා තු ම සඳහා වපාදුය) 

• වච  1000 - 1500 අතර විය යුතුය 

• වල්ඛකයින්ට ඉංග්රීසි, සිංහල වහෝ වදමළ භාෂාවවන් කථා ඉදිරිපත් කළ හැකිය. වකවස ්

වවතත්, සිංහල සහ වදමළ භාෂාවවන් ලියා ඇි කථා වල ඉංග්රීසි පරිවර්ත යක් වල්ඛකයා 

විසින් ලබා දිය යුතුය. 

• කතන්දර 12 අකුරු ප්රමාණවයන් ‘Word’ භාවිතවයන් ඉදිරිපත් කළ යුතුය 

• කතාවට ම ා අර්ථ දැක්වීමක් සහිත ආරම්භයක්, ප්රධා ාංග සහ අවසා යක් ිබිය යුතුය. 

• පහසුවවන් අවවබෝධ කර ගත හැකි පැහැදිලි සංක්ිේත භාෂාවකින් කතා ලිවිය යුතුය. 

• සෑම වාකයයක්ම වේළි තු කට වඩා දිගු ව ාවිය යුතුය. 

• එක් කතාවක අවධා ය වයාමු කළ යුත්වත් එක් දිරිය කාන්තාවක් සම්බන්ධවයන් පමණි. 

• කතන්දර ලිවීම සඳහා වල්ඛකවයකුට අදාළ කාණ්ඩ තුව න් කාණ්ඩ එකක්, වදකක් වහෝ 

කාණ්ඩ තු ම වතෝරාගත හැක. 

• වල්ඛකයකුට ලිවිය හැක්වක් එක්  කාණ්ඩයකට එක් කතාවක් බැගින් පමණි. 

• කතාවේ හිමිකරු විසින් තහවුරු කර  ලද කරුණු මත කතාව පද ම් විය යුතුය. 

• කතාව ලියා ඇි පුද්ගලයාට අදාළ විස්තර සහ පසුබිම් වතාරතුරු කතුවරුන්  විසින් පහත 

සඳහන් විවිධ මාතෘකා යටවත්, කතාවට අමතරව, සැපයිය යුතුය. 

පවුල් විමුක්තිය 

පවුල් පසුබිම: 

සැමියාවේ, දරුවන්වේ සහ අව කුත් යැවපන් න්වේ විස්තර: 

වාසසේථානය: 

වාසස්ථා වේ හිමිකාරිත්වය සහ තත්ත්වය. වැසිකිලි ජල සැපයුම ආදී පහසුකම්. 

අවට පරිසරය - ආසන් වේ ජීවත් ව  මිනිසුන්වේ බලපෑම්. 

අධයාපනික මේටම 

ආදායම් මාර්ග 



ගමන් බිමන් සම්බන්ධවයන් වූ සීමාකම් - ගමන් සඳහා ඇි පහසුකම් 

පාරිසරික තර්ජ  වලට නිරාවරණය වීම - සතුන් සහ ස්වභාවික විපත්. 

රාජය ආයත වල කාර්යභාරය: 

ඔවුන්ට සමෘද්ධි ප්රිලාභ, ත්රිවපෝෂ ලැවේද යන් . 

වවදය පහසුකම් ආදිය සඳහා ඇි පහසුකම් 

වයවසාය ේවය 

කුඩා හා මධය පරිමාණ වයවසාය (වයාපාර) 

ඇතුලත්වන් න්වේ ප්රාේධ  ආවයෝජ ය මිලිය  10 ට වඩා අඩු  විය යුතුය. 

ප්රාේධ ය ලබා ගැනීමට ඇි අවස්ථා සහ හැකියාව: 

ප්රාේධ ය රැස් කිරීමට ඇි හැකියාව. පවුල් පසුබිම සහ මිතුරු කවය. 

වවළඳපල දැනුම. 

අධයාපනික පසුබිම. 

රාජය ආයත  සමඟ ගනුවදනු කිරීවම් හැකියාව. 

සුවිෆ්ර ේෂී ජයග්රහණ 

ආදායම්: 

පවුවල් සාමූහික ස්ිර මාසික ආදායම රුපියල් 100,000/-ට අඩු විය යුතුය. 

 

පිළිගේ ජයග්රහණ: 

පහත දැක්වව  වතාරතුරු ඉදිරිපත් කරනු ලබ  එක් එක් අයදුම්පත්රවේ ඉහළ දකුණු වකළවවර් 

පැහැදිලිව සඳහන් කළ යුතුය 

 

• වල්ඛකයාවේ සම්ූර්ණ  ම 

• කතාව ලියා ඇි අවේක්ිත සම්මා ලාභියාවේ සම්ූර්ණ  ම. 

• අදාළ කාණ්ඩය,  උදා. පවුල් විමුක්ිය. 

• වල්ඛකයාවේ හැඳුනුම්පත් අංකය 

• වල්ඛකයාවේ ඩිජිටල් ඡායාරූපය 

සෑම අයදුම්පතකම පහත සහිකය අමුණා ිබිය යුතු අතර වල්ඛකයා සහ අවේක්ිත සම්මා ලාභියා විසින් 

අත්සන් කළ යුතුය. 

 

4.  ඉහත දක්වා ඇි වතාරතුරු සතය සහ නිවැරදි බව වමයින් ප්රකාශ කරමි. මා වතෝරා ගනු ලැබුවවහාත්, 

2022 වෙඩා වකාරියා සම්මා  උවළවල් නීි සහ වරගුලාසිවලට යටත් වීමට මම එකඟ ව  අතර 



ඇගයීම් කමිටුවේ තීන්දුව අවසා  වශවයන් පිළිගන් ා අතර ඔවුන්වේ විනිශ්චයට අව ත ව  අතර 

ඊට අභිවයෝග ව ාකරමි. 

5. ඉහත සහිකය අත්සන් කර දි ය ද සඳහන් කර ිබිය යුතුය. 

සියලුම කථා විදුත් තැපෑවලන් වමම ලිපි යට Secretary@gamanicoreafoundation.lk ඉදිරිපත් 

කළ යුතුය. 

 තන්දර ලිවීෆ්රම්දී අනුගමනය  ළ යුතු පියවර 

1. පසුගිය වසර  03 - 05 කාලය තුළ ජයගත ව ාහැකි වලස වපව   අභිවයෝග සහ බාධක ජය ගනිමින් 

කැපී වපව   සාර්ථකත්වයක් අත්කරගත් කාන්තාවක් හඳු ා ගන් . 

2. ලියනු ලබ  කතා අන් අයට දිරියක් ව  කාන්තාවන් පිළිබඳව විය යුතුය. 

3. කාන්තාව සහ ඇයවේ ජයග්රහණ සම්බන්ධවයන් අදාළ පසුබිම් වතාරතුරු පැහැදිලිව ප්රකාශ කළ 

යුතුය. 

4. කාන්තාව මුහුණ වද  අභිවයෝග සහ බාධාවන් හඳු ාවග  පැහැදිලිව විස්තර කළ යුතුය. 

5. අභිවයෝග හා බාධක ජය ගැනීමට කාන්තාවන් අනුගම ය කර  උපාය මාර්ග සහ ක්රම ඔවුන් සමග 

පුද්ගලික සංවාදවයන් ලබා ගත යුතුය. 

6. ප්රිපත්ි සම්පාදකයන්වේ මග වපන්වීම සඳහා වමම දිරි ගන්ව  කථා තුළින් උගත් පාඩම් ඉස්මතු 

කළ යුතුය. 

ගාමිණී වකාරයා පද ම විසින් වම් සඳහා පිහිටුවා ඇි ඇගයුම් කමිටුවක් මගින් කතන්දරවල 

අන්තර්ගතය සහ ගුණාත්මකභාවය පරීක්ෂාවට භාජ ය කරනු ලැවේ. ඒ මත පද ම් වූ ලකුණු ලබා 

දීවම් ක්රමයක් තුළින් සිදුව  වත්රීම් ක්රියාවලියක් හරහා ජයග්රාහකයින් වතෝරා ගනු ලැවේ. 

ඇගයීම් කමිටුව විසින් වල්ඛකයින් සඳහා මාර්වගෝපවද්ශ සකසනු ලැවේ. මාර්ගගත වලස වල්ඛකයින් 

ලියාපදිංචි වීවමන් පසු විදුත් තැපෑවලන් ඔවුන්ට මාර්වගෝපවද්ශ ලබා වදනු ඇත. 

ලියාපදිංචි කිරීවම් ආකෘි පත්ර https://gamanicoreafoundation.lk/fca2022/ වවින් බාගත හැකිය. 

නිසි පරිදි සම්ූර්ණ කර  ලද මාර්ගගත ලියාපදිංචි කිරීවම් වපෝර්ම 2022 ව ාවැම්බර් 20 ව  දි  

අයදුම්පත් අවසන් ව  දි ට වපර ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

 

 

 

ලියාපදිිංචි කිරීම 

තරඟයට ඇතුළත් වීමට කරුණාකර පහත දැක්වව  ලියාපදිංචි කිරීවම් වපෝර්මය පුරවන් . 

ලියාපදිංචිවයන් පසු, ඔවේ ලියාපදිංචිය පිළිගත් බවට විදුත් තැපැල් පණිවිඩයක් සහ අදාළ ඉදිරිපත් 

කිරීම සඳහා අවශය උපවදස් සහ නියමිත කාලසීමාවන් ඔබ වවත එවනු ලැවේ. 


