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දිනය    - 2018.06.28 

ස්ථානය  - මාතලේ ප්රාලීය ය ලේ් ක ්ායායාය ය රවණාාාායය 

ලේලාවණ   - ලෙ. වණ. 8.30 - ෙ. වණ. 3.30 දක්වණා 

සහභාගීත්වණ ්ණ්ඩායම - මාතලේ දිස්ත්රික් ෙළාත් ොලන ආයතන සදහා ලත්රී ෙත් වූ ්ාන්තා   

     සභි්යින් 

සහභාගී වූ සංඛ්යාවණ - 60 

 

මාතලේ දිස්ත්රික් වණනිතා සංවණයාධන නිලධාරී වණැඩසටහන ආය කභ ්යමින් ජාති් ්ාන්තා 

්මිටුලේ සභාෙති ස්වණයාාා සුමනලසේ්ය මහත්මිය ලවණත ලමම වණැඩසටහලන් අයමුා ෙැහැදිය  කිරීම 

සදහා ආයාධනා ්යන ලදී. ඉන් අනතුරුවණ ලමම වණැඩසටහන සදහා ෙැමිා සිටි මාතලේ දිස්ත්රික් ෙළාත් 

ොලන ආයතන සදහා ලත්රී ෙත් වූ ්ාන්තා  සභි්යින් පිළිානිමින් ලමම වණැඩසහලන් අයමුා ජාති් 

්ාන්තා ්මිටුලේ සභාෙති ස්වණයාාා සුමනලසේ්ය මහත්මිය විසින් ෙැහැදිය  ්යන ලදී. ඉන් අනතුරුවණ 

මාතලේ දිස්ත්රික් ලේ් ක ්ායායාලලේ සහ්ාය දිස්ත්රික් ලලක් ක මාධ හ දගදලා ඩ මහත්මිය විසින් ල්ටි 

අදහස් දැක් හමක් සිදු ්යන ලදී.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඉන් අනතරුවණ ස කෙත් දායි්ා නීතිඥ සායා ආරුමුා ක මහත්මිය ්ාන්තා අයිතිවණාසි් ක ෙළිබඳ 

ලීශනය ආය කභ ්යන ලදී. එදගදි ඇය විසින් ්ාන්තා අයිතිවණාසි් ක යනුලවණන් හැදින්ලවණන්ලන් 

ලම නවණාද ඒවණාලේ ප්රලදද ලමන්ම එම අයිතිවණාසි් ක ලීය ය නීති යාමු මගින් හා ජාතයන්තය හා 

්ලාපීය මානවණ දගමි් ක ප්රඥ්තති මගින් තහවුරු ්ය ඇති ආ්ායය ෙැහැදිය  ්යන ලදී. සිලඩෝ 

(CEDAW) ්මිටුලේ සංයුතිය හා ්ායායභායයත් ෙැහැදිය  ්යමින් ශ්රී ලං්ාවණ තුල ්ාන්තා 

මාතලේ දිස්ත්රික් වණනිතා සංවණයාධන නිලධාරී 

වණැඩසටහන ආය කභ ්යන ලද අවණස්ථාවණ, ජාති් 

්ාන්තා ්මිටුලේ සභාෙති ස්වණයාාා සුමනලසේ්ය 

මහත්මිය, ස කෙත් දායි්ා  නිතීඥ සායා අරුමුා ක 

මහත්මිය මාතලේ දිස්ත්රික් ලේ් ක ්ායායාලලේ 

සහ්ාය දිස්ත්රික් ලලක් ක මාධ හ දගදලා ඩ මහත්මිය 

වණැඩසහනට සහභාගී වූ අවණස්ථාවණ 

වණැඩසටහන සඳහා සහභාගී වූ මාතලේ දිස්ත්රික් 

ෙළාත් ොලන ආයතන නිලයෝජනය ්යමින් 

ෙැමිණි මන්ත්රීවණයනයන්ලාන් පියනසක්  



අයිතිවණාසි් ක තහවුරු ්ය ඇති ආ්ායය ාැඹුයනන් ෙැහැදිය  ්යන ලදී. එලමන්ම නීති ප්රතිෙත්ති 

ක්රියාත්ම් කිරීමට වණා කියන ආයතන පිළිබදවණද දැනුවණත් ්යන ලදී. 2030 වණන විට සාක්ෂාත් 

්යාැනීමට අල්තක්ෂිත ධයණිය සංවණයාධන ලාෝලීය අයමුණු ෙැහැදිය  ්යමින් ස්ත්රී රුරුෂ 

සමානාත්මතාවණය යටලත් ශ්රී ලං්ාලේ වණයාතමාන තත්ත්වණයත්, 2030 වණන විට සරුයා ාත යුතු 

තත්ත්වණයත් පිළිබදවණ වණැඩි දුයටත් ෙැහැදිය  ්යමින් ්ාන්තා ලීශොලන නායි්ාවණන් ලලස ළමා හා 

්ාන්තා අයිතිවණාසි් ක තහවුරු කියනම සදහා ්ැෙ ලවණන ආ්ායය පිළිබද සා්ච්ඡා ්යමින් ඇයලේ 

ලීශනය නිමා ්යන ලදී. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඉන් අනතුරුවණ ලමම වණැඩසටහලන් ලදවණන ලීශනය ළමා දගමි් ක ප්රවණයාධන නිලධාරී අජන්තා 

පියනස් මහත්මිය විසින් සිදු ්යනු ලද අතය ළමා අයිතිවණාසි් ක ප්රඥ්තතිලේ ඉතිහාසය, ළමා 

අයිතිවණාසි් ක අයිතිවණාසි් ක පිළිබද මූලධයාම ලමන්ම ළමා අයිතිවණාසි් ක ප්රඥ්තතිලේ වණයුහය පිළිබඳවණත් 

ෙැහැදිය  ්යන ලදී. එලමන්ම ළමා අයිතිවණාසි් ක ආයක්ෂා කිරීමට ශ්රී ලං්ාවණ තුළ ඇති තනති් 

ෙසුබිම ලමන්ම ළමා ආයක්ෂාවණ ලවණනුලවණන් ෙයනවණාස හා ළමා ආයක්ෂ් ලසේවණා ලදොයාතල කන්තුවණ විසින් 

සිදු ්යන මැදිහත් හ ක පිළිබදවණත් ළමා අයිතිවණාසි් ක ආයක්ෂා කිරීම සඳහා වණන ආයතන ලමන්ම ළමා 

ආයක්ෂාවණ සදහා ෙළාත් ොලන නිලයෝජිතයාලේ ්ායාය භායය පිළිබදවණත් දීයාඝ වණශලයන් සා්ච්ඡා 

්යමින් එම ලීශනය නිමා ්යන ලදී. 

ඉන් අනතුරුවණ ජාති් ්ාන්තා ්මිටුලේ සභාෙති ස්වණයාාා සුමනලසේ්ය මිය විසින් ෙළාත් 

ොලන ආයතන තුළ ස්ත්රී රුරුෂ සමාජභාවණය මූල ප්රවණාහ කිරීම යන මාතෘ්ාවණ යටලත් ලීශනය 

ඉදියනෙත් ්යන ලදී. එදගදී ස්ත්රී රුරුෂ මූල ප්රවණාහ කිරීම පිය බදවණ දැනුම සහ අවණලබෝධය ලබා ලදමින් සත්්රී 

රුරුෂ සමාජභාවණය යනු කුමක්ද යන්න පිළිබදවණත් ස්ත්රී රුරුෂ සමාජභා හය අයවණැය යනු කුමක්ද ෙැහැදිය  

්යමින් අයවණැය ක්රියාවණය ලේ විවිධ අවණස්ථාවණන්දගදී ස්ත්රී රුරුෂ දැක්මකින් ්ටයුතු ්යන ආ්ායය 

ාැඹුයනන් ෙැහැදිය  ්යන ලදී. ෙළාත් ොලන ආයතන හා ස්ත්රී රුරුෂ සමාජභාවණය මූල ප්රවණාහ කිරීම 

ළමා හිමිකම් ප්රවර්ධන ිලලධාරී 

අජන්තා පිරිස් මහත්මිය විසින් සිය 

තේශනය ඉදිරිපත් කරන ලද 

අවස්ථාව 

නීතිඥ සායා අරුමුා ක මහත්මිය සිය ලීශනය 

ඉදියනෙත් ්යන ලද අවණස්ථාවණ 



පිළිබඳවණත් ෙළාත් ොලන ආයතන ්ායාය භායය හා මූල ප්රවණාහ කිරීමත් පිළිබදවණ ඉතා දීයාඝ වණශලයන් 

සා්ච්ඡා ්යමින් දැනුම ලබා ලදන ලදි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඉන් අනතුරුවණ ලමම ලීශන ඇසුයනන් සිදු ්ල අවණසන් සා්ච්ඡාවණලවණන් ෙසු සහභාගී වූ ්ාන්තා 

නිලයෝජිතවණයනයක් අදහස් දක්වණමින් ලමවණන් වණැඩසටහන් ෙැවණැත් හම පිළිබද ්ාන්තා ්ටයුතු 

අමාතයංශලේ ජාති් ්ාන්තා ්මිටුවණටත් සිය ස්තූතිය රුද ්යන ලදී. එලමන්ම නවණ් මන්ත්රීවණයනයන් 

ලලස ලමම ලබා ාත් දැනුම ඉතා වණැදාත් වණන බවණත් විලශේෂලයන්ම ළමා අයිතිවණාසි් ක පිළිබද 

ලීශනය තුය න් ලන සිතූ ෙැති ්ඩක් සිතන්නට හා ක්රියා ්යන්නට ලය මු ්ල බවණත්, අනිකුත් ලීශන 

තුය න් ලත් දැනුම ඉදියන ්ායායභායයන් හා වණාකී ක ඉටු කිරීල කදී ලය දා ාත හැකි බවණත් ප්ර්ාශ ්යමින් 

ලමම වණැඩසටහන ෙැවණැත් හමට ඇෙ ්ැෙ වූ සියලු ලදනාටම තුති රුදමින් සිය අදහස් දැක් හම අවණසන් 

්යන ලදී. 

දිස්ත්රික් වණනිතා සංවණයාධන නිලධාරී විසින් ස්තූති ්තාවණ සිදු කිරීලමන් අනතුරුවණ සවණස 3.30 ට 

ෙමා ලමම වණැඩසටහන නිමාවණට ෙත්විය. 

 

ජාති් ්ාන්තා ්මිටුලේ සභාෙති ස්වණයාාා 

සුමනලසේ්ය මහත්මිය සිය ලීශනය ඉදියනෙත් 

්යන ලද අවණස්ථාවණ 

වණැඩසටහන සඳහා සහභාගී වූ මාතලේ 

දිස්ත්රික් ෙළාත් ොලන ආයතන නිලයෝජනය 

්යමින් ෙැමිණි මන්ත්රීවණයනයන්ලාන් පියනසක් 

වණැඩසටහනට සහභාගී වූ අවණස්ථාවණ 


