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සුභ සන්ධයාවක්! අධිකරණ අමාතය ගරු අලි සබ්රි මැතිතුමනි, ගරු 

පාර්තලියම්න්තු මන්ීවරුන්, ප්රතිපත්වති සම්පාදකයින්, මාධය ආයතනවල 

සාමාජිකයින්, සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ සම්භාවනීය අමුත්වතනි, 

 

යම් වැදගත්ව සහ කාලීන අවස්ථාවට සහභාගි වී කථාවක් පැවැත්වවීමට 

මට ආරාධනා කිරීම පිළිබඳව ස්තුතියි. දින යදකකට කලින් අපි 

ජාතයන්තර කාන්තා දිනය සමරනු ලැබුවා. යම් වසයර්ත එහිදී 

#BreakTheBias යන යත්වමාව යටයත්ව කාන්තාවන් සවිබලගැන්වීම සඳහා 

සහය ලබාදීමට ක්රියාත්වමක වන යමන් ඉල්ලා සිටිනු ලැබුවා. සමාජයන් 

දියුණු වන්නට නම්, සියළුම පුද්ගලයින්ට සමාන අයිතිවාසිකම් තිබිය 

යුතු බවත්ව; තමන්යග් හඬ ඉස්මතු කරන්නට හැකියාව තිබිය යුතු බවත්ව; 

හිිහැරවලින්, යවනස්යකාට සැලකීමන් සහ ප්රචණ්ඩත්වවයයන් මිදීමට 

නිදහස තිබිය යුතු බවත්ව අපි දන්නවා. ජාතයන්තර කාන්තා දිනයේ දී මා 

ශ්රී ලංකාවට පත්ව වී සිටින කාන්තා තානාපතිවියන් 9 යදනා හමු ූ 

අතර අපි යමරට ගැහැණු ළමුන් සහ කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීමට 

උපකාර කිරීම සඳහා අයේ කැපවීම පිළිබඳ අදහස් යබදාහදාගත්වතා. 

 

අද දිනයේ අනාවරණය යකයරන, යම් සමීක්ෂණයේ ප්රතිඵල, ඒ වැදගත්ව 

අරමුණු කරා යෑම සඳහා අපව තවත්ව පියවරකින් ඉදිියට යගන යන 

නිසා, අද දිනයේ මා යමහි සිටින්යන් සතුටින්. එක්සත්ව ජනපදයේ සහය 

ඇතිව සිදුකළ ක්රියාකාරකමක් වශයයන් Women in Need සංවිධානය ශ්රී 

ලංකායේ කාන්තාවන්ට සහ ගැහැණු ළමයින්ට එයරහි ප්රචණ්ඩත්වවය, 

වියේෂයයන්ම, තාක්ෂණය හරහා පහසුකම් ලබමින් සිදුයකයරන 

ප්රචණ්ඩත්වවය සම්බන්ධයයන් සමස්ථ දිවයිනම ආවරණය වන 

අධයයනයක් සිදු කර තියබනවා. පැහැදිලිවම, දත්වත ලබාගැනීම පමණක් 

ප්රමාණවත්ව වන්යන් නැහැ. ඉන්පසුව, ක්රියාත්වමකවීම් ඉල්ලා සිටීම සඳහා 

අපි ඒ දත්වත භාවිතා කළ යුතු වනවා. 

 



වසංගතයට කලින් සිටම යම් වර්තගයේ ප්රචණ්ඩත්වවය වැඩියයන් 

පැතියරන්නට යගන තිබුනා. නමුත්ව, යකෝවිඩ්-19 තත්වවයත්ව සමගින් 

මාර්තගගතව සහ යභෞතික පිසරය තුළ (online and offline) 

ප්රචණ්ඩත්වවය වඩාත්ව උග්රූ බව නිසැකයි. (එක්සත්ව ජනපදය ඇතුළු 

යබායහෝ රටවල සිදුකළාක් යමන්ම) යමරට අගුළුදැමීම් සිදුකළ කාලයේදී 

ගෘහස්ථ ප්රචණ්ඩත්වවය සහ අපයයෝජනවල වැඩිවීමක් දුටුවා. යභෞතික 

පිසරයේ සිදුූ ප්රචණ්ඩත්වවය වැඩිවැඩියයන් මාර්තගගත අවකාශය දක්වා 

පැතිර යාම සිදු ූවා. 

 

වසංගතය යේතුයවන් අප ජීවත්වවන යලෝකය යවනස්වීමත්ව සමගින්, 

කාන්තාවන් සහ ගැහැණු ළමයින්ට එයරහිව සිදුවන ප්රචණ්ඩත්වවය දැන් 

වඩාත්ව පුළුල් සන්දර්තභයක, එනම්, අයේ දුරකථනවල, අයේ ලැේයටාේ 

පිගණකවල, සමාජ මාධය තුළ, සහ වට්සස් ඇේ වැනි පණිවුඩ හුවමාරු 

තුළ සිදුවනවා. යම් ප්රචණ්ඩත්වවය වවරී කථනය, මාර්තගගත හිිහැර 

කිරීම් (online harassment), තර්තජන, සහ බියවැද්දීම් (bullying) වැනි 

ස්වරූප ගන්නවා. 

 

කාන්තාවන්යග් සහ ගැහැණු ළමුන්යග් ජංගම දුරකථනවලට අනවශය 

අසභය ලිංගික ප්රකාශන යහෝ ද්රවය ලැබීම, කාන්තාවන් සහ ඔවුන්යග් 

පවුල්වලට තර්තජනාත්වමක, සහ බියගන්වන දුරකථන ඇමතුම් ලැබීම, 

සහ යබායහෝවිට ඔවුන්යග් කැමැත්වතකින් යතාරව ලබාගත්ව ඉතා 

යපෞද්ගලික ඡායාරූප ප්රසිද්ධ කරන බවට බියවද්දමින් යම් කිසි ක්රියාවක් 

කිරීමට ඔවුන්ට බලකිරීම වැඩි වී තියබන බව සමීක්ෂණයයන් 

යසායායගන තියබනවා. ඇත්වයතන්ම, තමන් දන්නා කවුරුන් යහෝ යම් 

ආකාරයයන් ලිංගික ස්වභාවයේ මාර්තගගත හිිහැර කිරීමකට ලක් වී 

ඇති බව සමීක්ෂණයට සහභාගිූ ප්රතිචාර දක්වන්නන් සෑම 

හතරයදයනකුයගන්ම එක් අයකු සඳහන් කර තියබනවා. යමය 

සිතාගැනීමටත්ව අපහසු තරම් භයංකරයි. 

 

එයස්ම, යසෞඛ්ය යස්වා සහ රැකවරණ ස්ථාන කරා ඇති ප්රයේශය 

අඩුවීම යමන්ම සමාජ සහ ආරක්ෂණ ජාල ද වසංගතය යේතුයවන් බිඳ 

වැටී තියබනවා.  ආහාර සහ අයනකුත්ව අතයාවශය භාණ්ඩ මිලදී 

ගැනීමට යාමට තිබූ අවස්ථා පවා සීමිත වී තියබනවා. යම්වා, යභෞතිකව 

යමන්ම තාක්ෂණය යයාදාගනිමින් සිදුයකයරන ප්රචණ්ඩත්වවය සහ 

අපයයෝජන වඩාත්ව උග්ර කරවීමට යේතුූවා වියහැකියි. 



 

මාර්තගගතව සහ යභෞතිකව ඇතිවන ප්රචණ්ඩත්වවයේ වැඩිවීමත්ව යස්වා 

ලබාදීයම් මෑතක ඇතිව තියබන අඩුවත්ව යේතුයවන් වඩාත්ව සාකලය, බහු 

ආංශික, ප්රතිචාරයක් ඔස්යස් යම් අභියයෝග මැඩලන පද්ධතිගත 

යවනසක් ඇතියකයරන බව සහතික කරගැනීම සඳහා අවශයතාවයක් 

පැන නැග තියබනවා. අපි යමයට ප්රතිචාර යනාදැක්වුවයහාත්ව, අපට 

දැනටමත්ව දැකගත හැකි මයනෝසමාජීය හානියට අමතරව, ස්ීපුරුෂ 

සමාජභාවීය ඩිජිටල් යබදීමක්, අදහස් ප්රකාශ කිරීයම් නිදහස සීමාකිරීම්, 

සහ මාර්තගගත අවකාශවල විවිධත්වවයේ අඩුවීමක් අපට දැකගන්නට 

සිදුයේවි. 

 

යමම සමීක්ෂණයේ ප්රතිඵලවලින් ශ්රී ලංකායේ කාන්තාවන් සහ ගැහැණු 

ළමයින්ට එයරහි මාර්තගගත ප්රචණ්ඩත්වවය වඩාත්ව යහාඳින් අවයබෝධ 

කරගැනීමටත්ව ඊට ප්රතිචාර සම්පාදනය කිරීමටත්ව ප්රතිපත්වති 

හැඩගස්වන්නන්ට සහ යවනස්කම් ඇතිකරවන්නන්ට ඵලදායී වන 

දත්වත, වැදගත්ව දැනුම, සහ ගුණාත්වමක යතාරතුරු යහළිදරවු වී ඇති බව 

අදදින යමහි සිටින විද්වතුන් ඔබට පවසාවි. 

 

අයනකුත්ව යමවලම් හා ඒකාබද්ධ ූ පසු යමය, ගෘහස්ථ ප්රචණ්ඩත්වවය 

සහ අපයයෝජනවල වින්දිතයින්ට සහ ඒවාට මුහුණ දී දිවි 

ගලවාගත්වතවුන් යවත කාලීන සහ අඛ්ණ්ඩ සහය ලබාදීමට WIN වැනි 

සංවිධානවලට උපකාරී වනු ඇත. 

 

සංචරණය සම්බන්ධයයන් ූ සීමාකිරීම් යටයත්ව පවා WIN 

කාර්තයමණ්ඩලය අගුළු දැමූ කාලසීමාවල පවා තම රැකවරණ ස්ථාන 

කාන්තාවන් සහ ළමයින් යවනුයවන් විවෘතව පවත්වවායගන ගිය බවත්ව 

එම රැකවරණ ස්ථානවල සිටි වින්දිතයින් සහ දිවි ගලවාගත්වතවුන් යවත 

එක්සත්ව ජනපදයයන් රැකවරණ කට්සටල ලබාදුන් බවත්ව මට දැනගන්නට 

ලැබුණා. 

 

ප්රායද්ශීය ක්ෂණික ඇමතුම් අංක ලබාගැනීමට සහය යදමින්, WIN පැය 

24 පුරා ක්ෂණික ඇමතුම් භාරගැනීයම් ධාිතාවය වැඩි කර දිවයින 

මුළුල්යල්ම යමම යස්වා කරා ප්රයේශවීමට ඇති හැකියාව පුළුල් 

කරන්නටත්ව එක්සත්ව ජනපදය සහය ලබාදී තියබනවා. යමම ක්ෂණික 

ඇමතුම් යස්වාව රජයයන් සහ අයනකුත්ව යස්වා සපයන්නන් විසින් පුළුල් 



යලස ප්රවර්තධනය කර ඇති අතර, මාස හයක් වැනි කාලයක් තුළ ඇමතුම් 

3,600කට ආසන්න සංඛ්යාවක් ලැබී තියබනවා. 

 

WIN හි සුවියේෂී ජාලය හරහා යමම ක්ෂණික දුරකථන යස්වාව 

ඇමතුම්කරුවන් ආහාර හා සුරක්ිත රැකවරණ ස්ථාන යමන්ම, විභාග 

යවමින් පවතින නඩු, නඩත්වතු යගවීම්, සහ භාරකාරත්වවය පිළිබඳ ගැටළු 

සම්බන්ධයයන් නීතිමය යතාරතුරු කරා ප්රයේශය සඳහා අදාළ පාර්තශව 

සමගින් සම්බන්ධ කරනවා. 

 

එයමන්ම, තම වැඩසටහන් අධීක්ෂණය, ඇගැයුම සහ විපරම සඳහා WIN 

හි ධාිතාවය වර්තධනය කිරීමටත්ව අප සහය යදමින් සිටිනවා. යමය 

ආයතනික කාර්තයක්ෂමතාවය සහ ඵලදායීතාවය වැඩිකිරීමට 

මගපාදනවා. එයමන්ම, ස්ීපුරුෂ සමාජභාවය පදනම් කරගත්ව 

ප්රචණ්ඩත්වවය අඩුකිරීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි තවත්ව යමවලමක් වන, 

ස්ීපුරුෂ සමාජභාවය පදනම් කරගත්ව ප්රචණ්ඩත්වවය යේතු සහ එහි 

බලපෑම් අවයබෝධ කරගතහැකි දත්වත එකතු කරගැනීම සඳහා ද එය 

මගපාදනු ඇති. 

 

ගතූ 34 වසරක් මුළුල්යල් ශ්රී ලංකායේ කාන්තාවන් සහ ළමයින් 

යවනුයවන් යබයහවින් යවයහස දරා ඔවුන් කරන වැඩකටයුතු 

යවනුයවන්, සහ USAID හි IDEA (Increased Demand for Engagement and 

Accountability) වයාපෘතිය හරහා සමාජ විදයාඥයින්යග් සංගමයේ 

සහයයෝගය ඇතිව යමම වාර්තතාව සම්පාදනය සඳහා නායකත්වවය 

ගැනීම සම්බන්ධයයන් මා WIN අගය කරනවා. 

 

ශ්රී ලංකායේ ස්ීපුරුෂ සමාජභාවය පදනම් කරගත්ව සියළු ආකාරවල 

ප්රචණ්ඩත්වවය තුරන් කිරීම සඳහා දරන වෑයම්වලදී, එක්සත්ව ජනපදය ශ්රී 

ලංකා රජයට, අධිකරණ අමාතයාංශයේ අයේ සගයින්ට, සහ WIN වැනි 

බිම් මට්සටයම් සංවිධානවලට අඛ්ණ්ඩව සහය ලබායදමින් ඔවුන් සමගින් 

හවුල්කාරීත්වවයයන් කටයුතු කරනවා. වියේෂයයන්ම, යමම ගැටළු 

සම්බන්ධයයන් අමාතයවරයායග් පුද්ගලික කැපවීම යවනුයවන් මා ස්තුති 

කරනවා. එයමන්ම, යම සම්බන්ධයයන් හඬ නගන, යම් කාමරයේ සිටින 

ඔබසැම යම් අරමුණ මුදුන්පත්ව කරගැනීමට දරන වෑයම් මා අගය 

කරනවා. 

 



 

ස්තුතියි. 

 
 


