
කාන්තා වලෂ ශා කර්මාන්ත මණ්ඩය 

 

වම්භාලනීය අමුත්තනි, වනෝනාලරුනි, මශත්ලරුනි 

ඔබ වැම වදනාට ම සුබ වලස් කායක් වේලා. කාන්තා නායිකාලන් ශා ලෘත්තිකයන්වෙන් 
වමන්විත වමලැනි වම්භාලනීය රැස්වීමක් අමතන්නට ආරාධනය කිරීම මට කරන ද 
වෙෞරලයකි. ඔබ, නිරතුරුල තරුණ නායකයන්ට මෙ වඳන්ලමින්  ශ්රී ාකාවේ කාන්තාලන්ට 
ඇති බාධක ජය ෙැනීවම් කාර්යවේ නියැළී සිටී. ක්තිමත් ලඩාත් බහුවිධ ජාතියක් වොඩ 
නැඟීමට ඔබ වශාය වලයි. 

ඔවේ වභාඳතිනිය ලන රිසා මුස්තාඳා ලැනි අති විවේ වකවනකුවෙන්  ආරාධනයක් ැබීම 
මා වකන්වන් වෙෞරලයක් වවයි. මවේ රට වමන් ශ්රී ාකාල ද වබාවශෝ වේ ඉටු කර 
වෙන ඇතත්, තල වබාවශෝ දුර යෑමට ඇති බැවින්, රීසාවේ ආරම්භක කථාල ඒ වලනුවලන් 
නැග කාශ නාදයකි. කාන්තා වලෂ ශා කර්මාන්ත මණ්ඩවේ  ජයග්රශණ වමාවෝචනය 
කිරීවම් දී මුස්තාඳා මශත්මිය ඉතා නිශතමානී ව බල ද මම වමහි දී වශන් කෂ යුතු ය. 

ඔබ වබාවශෝ වේ කර තිවේ.  ඔවේ කාන්තා මණ්ඩය, ශ්රී ාකාවේ තරුණ කාන්තාලන් ශා 
බාලිකාලන්ට  ආදර්යක් වඳයා තිවේ. ඔවේ ලැඩ කටයුතු, අති විවේ ලන අතර වම් 
කාමරවේ සිටින ඔබ සියලු වදනා  අනාෙත ඳරම්ඳරාලට ආදර්යකි.  එක්වත් ජනඳද 
විවේ වස්ලවේ සිටි මලකවේ පුවතකු වවත්, එක්වත් ජනඳද විවේ වස්ලා නිධාරිණියක 
වේ  ස්ලාමිපුරුයා වවත්, ඒ සියල්ට ම ලඩා දියණියන් තිවදවනකුවේ වාඩම්බර පිවයක් 
වවත් ඔබ ශ්රී ාකාවේ කරන කටයුතු මම ඉතා අෙය කරමි. 

මවේ හිතලත් ශා වෙෞරලනීය මිත්රයා ලන සයිවර් මුස්තාඳා වමහි සිටිනු මට දැක ෙත 
ශැකියි.  ප්රවීණ කාන්තා නායිකාලන් ශා විලාශ වීමට ලාවනාලන්ත ව පිරිමින්  වව, ඔවුන් 
වෙෞරලාන්විත අමුත්තන් ලන උත්වලලට ඔවුන්වේ වශකරුලන් වව යෑම තරම් අඳ 
වතුටට ඳත් කරන වදයක් නැති බලට සයිවර් එකඟ ලනු ඇතැයි මම සිතමි.  එය ඉතා 
චමත්කාර ශැඟීමකි. 

මිත්රලරුනි, ළෂඟ ඳරම්ඳරාලට නල මා විලර කෂ කාන්තා පුවරෝොීනන් පිළිබ දීර්ඝ 
ඉතිශාවයක් ශ්රී ාකාලට තිවේ. මශාලාවේ වශන් ලන ආකාරයට සුනාමියකින් ශ්රී ාකාල 
වේරා ෙැනීමට ඇවේ ජීවිතය ඳරිතයාෙ කෂ විශාර මශා වේවී රැජිණත්, අෙමැති ඳදවියට 
ඳත් වෝකවේ ඳෂමු කාන්තාල ව සිරිමාවලෝ බණ්ඩාරනායක මැතිණියත්, ඇවේ දියණිය ව ශ්රී 
ාකාවේ ජනාධිඳති ඳදවියට ඳත් ව ප්රථම කාන්තාල ලන චන්්රිකා බණ්ඩාරනායක 
කුමාරතුාෙ මැතිණියත් මට වමහි දි සිහි වේ.  

තලද, 2000 ඔලිම්පික් උවෂවල් දී ශ්රී ාකාලට වදලැනි ඔලිම්පික් ඳදක්කම වෙන ආ 
සුවන්තිකා ජයසිාශත්, අද වමහි ඳැමිණීවමන් අඳට වෙෞරලයක් වෙන වදන එලරස්ට් කන්ද 
තරණය කෂ ඳෂමු ශ්රී ාාකිකයා ලන ජයන්ති කුරු-උතුම්ඳාත් වමහි ා වශන් කෂ 
යුතුය. වම්, ලිාගික වමානතාල ශා කාන්තා අයිතිලාසිකම් පිළිබ වෝක කතිකාල වලනස් 
කිරීවම් වඳරමුවණ් සිටින ශූර, නිර්භීත ශ්රී ාාකික කාන්තාලන්වේ දීර්ඝ ැයිස්තුවලන් කීඳ 
වදවනක් ඳමණි.  



වම් අතර එක්වත් ජනඳදවේ කාන්තාලන් ද  වීදුරු සීලිම බි වෙන ඉශෂට යමින් 
නායකයන් වව ඔවුන්ට හිමි තැන  ඉල්ා සිටී.  වම් අතර අභයලකායට ගිය ප්රථම 
ඇමරිකන් කාන්තාල ලන වැලි රයිඩ්, සිවිල් අයිතිලාසිකම් ක්රියාකාරිනී වරෝවා ඳාර්ක්ස්, 
වේස්බුක් ප්රධාන වමවශයුම් නිධාරීනි  ශා කාන්තා ක්රියාකාරිනි වරිල් වැන්ඩ්බර්ේ ශා 
වටනිස් තරුල ලන වවරිනා විලියම්ස් ද වේ. වනාලැම්බර් මාවවේ ඳැලැත්වලන 
ජනාධිඳතිලරණයට ප්රධාන වේඳාන ඳක්යකින් ඳෂමු ලරට කාන්තාලක්  ජනාධිඳති 
අවේක්කයා වව නම් කර තිවේ. ශ්රී ාකාල 6060 දී බා ෙත් ජයග්රශණය අවේ 
ඡන්දදායකයන් ද  බා ෙනී දැයි අපි වනා දනිමු.   

6066 සිට 6064 දක්ලා එක්වත් ජනඳදවේ තානාඳති වව ශ්රී ාකාවේ සිටි ාන්සිස් විලිස් 
ෙැන වෙෞරලවයන්  වමහි දී සිහි කෂ යුතුයි. එක්වත් ජනඳද විවේ වස්ලාවේ ලෘත්තීය  
තානාඳති නම් ඉශෂ ම තනතුරට ඳත් ඳෂමුලැනි කාන්තාල ඇය යි. වමතරම් වම්භාලනීය 
රාජය තාන්්රිකවයක්,  ඇමරිකන් විවේ වස්ලාවේ විශිෂ්ට ම චරිතයක් ශා පුවරෝොීන 
කාන්තාලක් ව  ඇය ාකාවේ තානාඳති වව ඳත් කිරීම අවේ වදරට අතර තිබ ප්රබ 
වබතාල වමන් ම  කාන්තා නායකත්ලය ප්රලර්ධනය කිරීවම් අවේ ශවුල් ඉතිශාවයත් ඉස්මතු 
කර දක්ලයි. 

ශ්රී ාකාවේ කාන්තාලන් බා වෙන ඇති වමම වේෂ්ඨ ජයග්රශණ මැද ඳලා, වමාජවේ 
කාන්තාලන්වේ වමාන වශභාගීත්ලය වශතික කිරීමට, තලත් වබාවශෝ වේ කෂ යුතු ල තිවේ. 
ජනෙශණවයන් අඩක් ම කාන්තාලන් නමුත් ඳාර්ලිවම්න්තුවේ කාන්තා නිවයෝජනය සියයට 
ශයකටත් අඩු වේ. අධයාඳනය බා ෙැනීවම් දුෂ්කරතා, ණය ෙැනීමට ඇති සීමා, 
ලිාගිකත්ලය මත ඳදනම් ව හිාවාල ශා මුල් බැව ෙත් වලනස් වව වැකීම් ඇතුළු ශ්රම 
බකාවේ පූර්ණ වශභාගීත්ලයට ඇති බාධක ෙණනාලකට රට පුරා කාන්තාවලෝ තලමත් 
මුහුණ වදති. වේඳානවේ කාන්තාලන්ට ඇති ඉඩ ප්රස්ථා ඉතා විර ලන අතර පුේෙලික 
අාවේ ද ඔවුන්වේ ශැකියා ඌන උඳවයෝජන තත්ලයක ඳලතී. 

ශ්රී ාකාවේ ලත්මන් රජය වම් අතින් තරමක ප්රෙතියක් අත් කර ෙනිමින් වමාජවේ කාන්තා 
වශභාගීත්ලය ක්තිමත් කිරීමට  ධනාත්මක පියලර ෙණනාලක් වෙන තිවේ. ඳෂාත් ඳාන 
ආයතන මැතිලරණල දී ඡන්ද අවේක්කයන්වෙන් සියයට 25ක් කාන්තාලන් වීම අතයලය 
වකවරන නීති වඳබරලාරි මාවවේ දී ඳාර්ලිවම්න්තුවේ වම්මත විය.  ඳෂාත් වභා වශා ද 
වමලැනි ක්රමයක් ශුනන්ලා දීමට වැසුම් කර තිවේ. ලිාගික ශා පුන්නාරීත්ලය මත ඳදනම් ව 
හිාවාල පිළිබ  2066-2060 කාය වශා ව  ප්රතිඳත්තිමය රාමුල ශා ජාතික ක්රියාකාරී 
වැැස්ම, ජුනි මාවවේ දී අනුමත කෂ අමාතය මණ්ඩය  එය ලශාම ක්රියාත්මක කරන 
වව ද නිවයෝෙ කවේ ය. ශ්රී ාකාල පුරා  ලැපුපුර කාන්තාලන් විසින් ඉදිරිඳත් කර ඇති 
අතුරුදශන්වලන් පිළිබ ඳැමිණිලි විමර්නය කිරීමට කාර්යායක් පිහිටුවීම අරමුණු කර 
ෙත්, අතුරුදශන් පුේෙයන් පිළිබ කාර්යාය පිහිටුවීවම් නීති අවෙෝස්තු මාවවේ දී 
ඳාර්ලිවම්න්තුල අනුමත කරන දී. 

ලිාගික වමානත්ලය වශා යන ෙමවන් දී ශ්රී ාකාල තනි වී නැත. ජාතයන්තර කම්කරු 
වාවිධානවේ ශා ආසියානු වාලර්ධන බැාකුවේ වාඛ්යාවල්ඛ්නලට අනුල  රැකියා 
අලස්ථාලන්ට කාන්තාලන්ට ඇති සීමිත ප්රවේය නිවා ආසියා ඳැසිෆික් කාඳයට ලාර්ෂිකල 
එක්වත් ජනඳද වඩාර් බිලියන 42-27 ක ප්රමාණයක් අහිමි වේ. එක්වත් ජනඳදවේ ඳලා 
කාන්තාලන්ට ප්රසති නිලාඩු බාෙැනීමට ෛනතික අයිතියක් නැති අතර  ඔවුන්වේ පිරිමි 
වෙයන් ශා වවන විට වබාවශෝ කාන්තාලන්ට වමාන ලැඩ වශා වමාන ලැටුේ වනා ැවේ. 



වාල පුරා දකින්නට ඇති වමම ලිාගික වබදුම අඩු කිරීමට අඳට එකතු වී ලැඩ කෂ ශැකියි. 
ජනාධිඳති ඔබාමා ප්රකා කර ඇති ඳරිදි “අඳට කලින් සිටි කාන්තාලන්වේ කටයුතු අඳ 
ඉදිරියට වෙන යා යුතු අතර අවේ දියණියන්වේ සිහිනලට කිසිම සීමාලක් නැති බලටත්, 
ඔවුන්වේ ජයග්රශණලට බාධක නැති බලටත්, බි දැීනමට තල දුරටත් වීදුරු සීලිමක් ඉතිරි 
වී නැති බලටත් අඳ වශතික වීම අලය වේ“. වමය ඉතා ප්රාවනීය ඉක්කයක් ලන අතර 
එය අවේ වාමූහික  ප්රයත්නයක් ද  විය යුතු ය. 

වම් ෙමවන් දී එක්වත් ජනඳදය වමවතක් කල් සිටි ආකාරයට ම ශ්රී ාකාවේ වශකරුවලක් 
ශා මිතුවරක් වව දිෙටම ක්රියා කරනු ඇත. ලිාගික වමානතාල ශා කාන්තා අයිතිලාසිකම් 
පිළිබ අවේ ඉශෂ ම මට්ටවම් කැඳවීම ප්රදර්නය කරමින් වෙෝීයය කාන්තා ෙැටලු පිළිබ 
විවේ තානාඳති කැති රවල් 2065 ඔක්වතෝබර් මාවවේ දී ශ්රී ාකාලට ඳැමිණිවේ ය. රට 
පුරා ක්රියාකාරී කාන්තාලන් ශමු ව ඇය කාන්තා වවිබෙැන්වීම ප්රලර්ධනය කිරීමට අඳට 
එකට ලැඩ කෂ ශැකි ආකාරය වඳන්ලා දුන්නා ය.  ඇවේ වාචාරවේ දී තානාඳතීනි රවල් 
ප්රකා කෂ ආකාරයට “ලිාගික වමානතාල ප්රලර්ධනය කිරීම සියලු වදනාවේ ම යශඳත 
පිණිව බල එක්වත් ජනඳදය විේලාව කරයි. කාන්තාලන්වේ තත්ලය යශඳත් ලන විට 
ප්රජාලන්, ලයාඳාර ශා රටල ද තත්ලය යශඳත් වේ.“ 

අවේ තානාඳති කාර්යාය දක ෙණනාලක් තිස්වස් අන්තර්ජාතික වාලර්ධනය වශා ව 
එක්වත් ජනඳද ආයතනය (USAID) තුළින්  ශ්රී ාකාවේ කාන්තාලන් ශා බාලිකාලන්ට 
ආධාර කර තිවේ.  වමම වශාය, අධයාඳනයට ඇති ඳශසුකම් ලැපු දියුණු කිරීම, ලෘත්තීය 
කුවතා බා දීම,  කාන්තාලන්වේ ෛනතික අයිතිලාසිකම් වලනුවලන් වඳනී සිටීම, 
ආරක්ාල ශා  වේඳාන වශභාගීත්ලය ආදි පුළුල් ඳරාවයක වලයි. විවේවයන්ම තනි 
මේලරුන්, යුද ලැන්දඹුලන් ශා ආබාධිත කාන්තාලන්  ආදීන් වශා අපි රැකියා ජනනය කර 
ආදායම් ලැපු කවෂමු. ලයාඳාර වැසුම් වාලර්ධන පුහුණුල, අරමුදල් වවායා ෙැනීවම් අලස්ථා 
ශුනනා ෙැනීම ශා ඔවුන් වලෂවඳාෂට වම්බන්ධ කිරීම  ආදිය මගින්  අපි කාන්තා 
ලයලවායකත්ලය  ප්රලර්ධනය කිරීමට ද කටයුතු කරමු. 

ශ්රී ාාකික කාන්තාලන්වේ  ලයලවායක  ජීල ගුණය  ශා ක්තිය මා පුදුමයට ඳත් කරලයි. 
දුගී බල තුරන් කිරීමටත් ඔවුන්වේ ජීවිත ශා ප්රජාලන්  වලනස් කිරීමටත්  රට පුරා 
කාන්තාවලෝ  එකට ලැඩ කරති. වමයට වශා උදාශරණයක් නම් ඒ 0 මාර්ෙවේ ඇති 
“ලන්නිවේ රව“ නම් විවේක නැලතුමයි. කාන්තා වමූඳකාරයක් විසින් ක්රියාත්මක කරන  
වමම ආඳන ාාල ප්රවේවේ කාන්තාලන්වේ ආශාර ශා බීම නිෂ්ඳාදන අවවි කරයි. 
අන්තර්ජාතික වාලර්ධනය වශා ව එක්වත් ජනඳද ආයතනය (USAID) රජය ශා වලනත් 
ඳරිතයාෙලීීයන් ශා එක් ල  වමම වමුඳකාරයට ආධාර කවේ ය. වබාවශෝ වදවනක් 
ලැන්දඹුලන් ශා තනි මේලරුන් ලන වමම කාන්තාලන්  දිනකට දෂ ලවයන් වඩාර් 300ක් 
ඳමණ උඳයන අතර ාභය ඔවුන් අතර වබදා ෙනී. 

තමන්වේ ප්රජාලන්ට අතයලය වස්ලා බා ෙැනීමට ඳෂාත් ඳාන බධාරීන් වමෙ කටයුතු 
කරන නැගී එන  කාන්තා නායිකාලන්වේ වාවිධානලට ද අපි ආධාර කරමු. අද වමහි 
සිටින වමශරක් වදනා ඇතුළු නැඟී එන කාන්තා ලයලවායකයන්ට ඔවුන්වේ ලයාඳාර 
ලර්ධනය කර ෙැනීවම් මූවෝඳාය ෙැන කියා දීමට ජුලි මාවවේ අපි සුප්රසිේධ ලයාඳාරික 
කාන්තාලක් ව වීනරා කුක් ාකාලට වෙන ආවලමු. නැගී එන නායකයන් ඉක්ක කර ෙත් 
රාජය වදඳාර්තවම්න්තුවේ  ලෘත්තිය හුලමාරු ලැඩවටශන ලන ජාතයන්තර අමුත්තන්වේ 
නායකත්ල ලැඩවටශනට අපි වමම ලර්වේ  කාන්තාලන් 64 වදවනකුවේ නම් වයෝජනා 
කවෂමු.  වමම කාන්තාලන්  වාල පුරා වලනත් රටලලින් ඳැමිණි කාන්තාලන් ශමු වී 



කාන්තා වේඳාන නායකයන්, ලිාගිකත්ලය මත ඳදනම් ව  හිාවාල තුරන් කිරීම ශා 
විදයාවේ,  තාක්ණවේ, ඉන්ජිවන්රු ශිල්ඳවේ ශා ෙණිතවේ කාන්තාලන්, ආදි පුළුල් 
ඳරාවයක මාතෘකා වමන් ම ඇමරිකානු වශා භාවිතා ෙැන ද  ඉවෙන ෙනු ඇත.  

මිත්රලරුනි, අවේ වෝකයට එහි පූර්ණ ශැකියාලන් වාක්ාත් කර ෙත ශැකි ලන්වන් ඔවුන්වේ 
අසිමිත ශැකියාලන් වයාදා ෙනිමින්, ඔවුන්වේ සිහින  යථාර්ථයක් බලට ඳත් කිරීමට  
කාන්තාලන් ශා බාලිකාලන් වම්පූර්ණවයන්  වවිබෙැන්ව විට ඳමණක් බල අලවාන 
ලවයන් මම අලධාරණය කිරීමට කැමැත්වතමි. කාන්තාලන් වාර්ථක ලන විට, වෑම තැනක 
ම මුළු වමාජය ම වාර්ථක වේ.  මිත්රලරුනි, සියලු වදනාට ම වමාන අයිතිලාසිකම් ශා 
වමාන අලස්ථා  ැවබන බල වශතික කිරීමට  එක්වත් ජනඳදය, ඔබත් ඔවේ රජයත් වමෙ 
දිෙටම කටයුතු කරන බල මට විේලාවවයන් යුතු ල කිල ශැකියි. 

වමම රැස්වීම ඇමතීමට අලස්ථාල බා දීම ෙැන ඔබට නැලතත් ස්තුතියි. 

  


