
වෘත්තීය සමීතිවල කාන්තා සහභාගීත්වය වර්ධනය කිරීම උදෙසා වන මණ්ඩප සාකච්ඡා 

2018/07/02 දින වෘත්තීය සමීතිවල කාන්තා සහභාගීත්වය වර්ධනය කිරීම උදෙසා වන මණ්ඩප සාකච්ඡාව 
කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාතාාතශදය 06 වන මහදේ ශ්රගවනාාායදයදි පවත්වන ලදි. වෘත්තීය සමිතිවල 
කාන්තා නිදයෝජනය  ඉහල ෙැමිම සහා එම සමිතිවල තියණාන්නා මට්ටම් සඳහා කාන්තා සමාජිකත්වය ඉහල 
ෙැමිම සඳහා ශ්රිෝ ලතකාව තුල රි යාත්මකවන  රි යාකා ම මට්ටදම් පවතින වෘත්තිය සමිති නිදයෝජිතන්න් දමම 
මණ්ඩප  සාකච්ජාව සඳහා සහභාගි කයාන්නා ලදි. 

කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාතාාතශදය අතිදර්ක දේකමිතුමියදත් ප්ර ධානත්වදයන් රයම්භ කයන ලෙ දමම 
මණ්ඩප සාකච්ඡාව  කාලින වශදයන් වැොත්වන රකායය එතුමිය විසින් පැහැදිලි කයන ලදි. දමහිදී මාතෘකා 
04 ක් ඔස්දසේ දමම සාකච්ඡාදේ දේශණයන් පවත්වන ලෙ අතය අවසානදයදී සාකච්ඡාවායය පවත්වා විේවත් 
අෙහස් ලබා ාන්නා ලදි. 

පළමු දේශණය - වෘත්තීය සමිතිවල වර්තමාන තත්වය හා එහි කාන්තා සාමාජිකත්වය දකබඳු දේෙ? - සහකාය 
දකොමසා මස් , කම්කරු දෙපාර්තදම්න්තුව . දමහිදි වෘත්තිය සමිතිවල ඉතිහාසය එහි සමාජික සතඛ්යාාව එහි 
ඇති ඇති අභිදයෝාතා සම්බන්ධදයන් සාකච්ජා කයන ලදි. 

 දෙවන දේශනය - වෘත්තීය සමිතිවල කාන්තාවන්දේ සමාජිකත්වය වැඩිකි මම කළ හැක්දක් දක්දසේෙ - 
දේකම් යාජා එක්සත් දහෙ සතාමදය දේකමි විසින් ඉදි මපත් කයන ලදි 

ලතකාදේ වැඩිම කාන්තා සමාජික සතඛ්යාාවක් සමාජිකත්වය ෙයණ වෘත්තිය සමිතිය වන්දන් යාජා එක්සත් 
දහෙ සතාමයන්.එහි සමාජික සතඛ්යාාව 30000ක් වන බවෙ දපන්වා දෙන ලදි. ඇය විසින්  

කාන්තාවන්ට තිදබන ාැටළු දනොබියව කතා කි මමට හැකියාවක් තිබිය යුතු බයට ඇය විසින් දපන්වාදෙන 
ලදි.  

 තුන්වන දේශනය වශදයන් ශ්රිෝයා අහතාමදේ - (ස්ත්රීි සතසෙය) මහත්මිය විසින් වෘත්තිය සමිතිවල කටයුතුවල 
නියත විදම්දි කාන්තාවන් මුහුන දෙන ාැටළු සහ අභිදයා සම්බන්ධදයන්  කරුණු  ඉදි මපත් කලාය. 

හතයවන දේශනය වශදයන් වැවිලි අතශදය  -  දලෝදේ  දලෝදේෂ්වරී මිය විසින් දපන්වා දෙනු ලැබුදේ  
වැවිලි අතශදය වෘත්තිය සමිතිවල කාන්තාවන්දේ ාැටළු හා එම ාැටළු වලට විසදුම් කවදර්ෙ යන්න තම 
දේශනදයන් ඉදි මපත් කලාය.  

යාජා එක්සත් දහෙ සතාමදය සභාපති අසන ප මදි ජාතික කාන්තා කමිටුව විසින් කාන්තාවන් උදේසා කයනු 
ලබන දසේවාවන් කුමක්ෙ යන්න අසන ලදි.දමහිදි  ජාතික කාන්තා කමිටුදේ ප්ර ධානතම කාර්ය භායය වන්දන් 
දමම මණ්ඩප සාකච්ජාදේ ඉදි මපත් වන්නාවු දයෝජනාවන් යාජා ප්ර තිපත්ති වලට අන්තර්්රාහනය කි මම 
නීතිමය විෂමතාවයක් පවතින්දන් නම් එය සතදශෝධනය කි මම යන්නන්.  

වතුකයයට  දසෞඛ්යාය දක්ෂ්ර්දය දියුණුව සෙහා පවුේ දසෞඛ්යාය දසේවය සඳහා mid wife අවම සුදුසුකමි 
යටදත් බෙවා ානු ලැබුවෙ වර්ථමානය වන විට එම දසේවය ලබා දනොදෙන බවට දපන්වා දෙන ලදි. 

වතු ක්දෂද්ර්ය ජිවත්දවන මිනිසුන් සඳහා ඉහල දවො දසේවාවක් අවශා වන බවට දලෝදේ දලෝදේෂ්ව ම 
මහත්මිය ප්ර කාශ කයනු ලබන්. 

රි ෂ්නානා දහෙ දසොයු මය ප්ර කාශ කයන ප මදි කාන්තාවන් හා ළමන්න් ලිතගික අපාායයන්ට ලක්වන අතය ඔවුන් 
දපොලිසියට ගිය පසු පැමිණිලි කි මමට දපොලිසිය පවසන්දන් යාත්රිිකාලදය පැමිදණන දලසටන්. 

එමගින් කාන්තාවන් ලිතගික හිතසාවට පත්වන බවන්.සිදඩෝ ප්ර තිපත්ති දකොපමන සමිමත වුවත් එය ලාතීයය 
සමාජදය දපොදලොව මතට පැමිනිය යුතු බවට ඇය ප්ර කාශ කයනු ලබන්. 

තැපැේ දෙපාර්තදම්න්තුදේ නිෙහස් දසේවක සතාමදය දේකම් පවසන රකායයට ජාතික කාන්තා කමිටුවට 
සමිබන්ධ විමට ඇති හැකියාව කුමක්ෙ යන්න විමසා සිනා.වෘත්තිය සමිතින් යනු කඩාකප්පේ කා ම දෙයක් බවට 
සමාජදය ඇති මතය දුයස් කි මමට ඇති හැකියාව කුමක්ෙ යන්න විමසන ලදි. 



ලතකාදේ අධාාපනය තුලට දමම සතකේපය ප්ර දයෝගිකව දයොො ාැනිමට හැකියාවක් ඇේෙ යන්න ජාතික 
කාන්තා කමිටුවට ඇති හැකියාව කුමක්ෙ යන්න විමසන ලදි. 

පාසේ දපල දපොතට දමම වෘත්තිය සමිති විෂය මාලාවක් වශදයන් දයොො ාැනිමට හැකියාව ඇත්නමි දමම 
සතකේපය සාර්ථකව දයොො ාැනිමට හැකිය. 

ප්ර තිපත්ති සමිප්ර ෙනය කයනු ලබන රයතනයක් වශදයන් වෘත්තිමය කායනවාක් දලස සලකා වෘත්තිමය සමිති 
පාසේ අධාාපනය තුලට දයොමු කි මම තුලින් කාන්තාවන්ට නිසි ලිලිාැනිමක් සමා වෘත්තිය සමිති වලට සමිබ 
න්ධ වි රි යා කි මමට හැකියාව ලැදේ. 

සිදඩෝ ප්ර ඥාාප්තිය කාන්තාවන්දේ අන්තියක් බවට පත්වි ඇතත් එයට නිතාානුල ල අන්තියකි බවය පත් කය 
දනොමැත. 

කාන්තාවන්ට දේශපාලනයට 25% අන්තියක් වාවස්ථා සම්ප්ර ධනය අවශා දනොවන අතය  එය කාන්තාවන්ට 
ලැබිය යුතු දෙයකි. 

ඔරුදාොඩවත්ත මහත්මිය ප්ර කාශ කයනු ලැබුදේ සතවිධානය විම දක්වේ කි මම යන දේවේ සෙහා කාන්කාවන් 
දනොයන අතය එදහත් සියළුම දෙනා සතවිධානය විදමන් දමම වෘත්තිමය අන්තිවාසිකමි ලබා ාැනිමට හැකිය. 

දවළෙකලාපදය කාන්තාවන්දේ ශ්රගමයට ස මලන වැටුපක් දනොදාවන අතය රණ්ුක්රබම වාවස්ථාව 
උේලතානය කයමින් හාමුපුත්තු විසින් නිතීය උේලතානය කයමින් වැඩ රවයණය කය ානි. 

අසාධායණ කම්කරු නිති යටදත් වැඩ කි මම දසේවක සභාවක් මිස වෘත්තිය සමිති ලිහිටුවිමට දනොහැකිය.එම 
අයදේ වෘත්තිය සමිති සමිබන්ධදයන්  හාමුපුත්තු ෙයන රකේපය වන්දන් එය විප්ලව කා ම සතවිධානයක් 
බවන්. 

වැවිලි අතශය මගින්ෙ අෙහස ්දයෝජනා ඉදි මපත් වුහ. 

 වැවිලි අතශදය එකම ශ්රගමයට වැටුප් ලබා දීදම්දී විෂමතාවක් ෙක්නට ලැදේ. දෙෙනික වැටුප් ලබා දීදම්දී 
කාන්තාවන්ට ලැදබන්දන් ලි මමින්ට ලැදබන වැටුපට වඩා අුක වැටුපකි. එබැවින් එය නිවැයදි විය යුතු ය.  

 දත්, යබර් වාාවන් ඉවත් වී කටුදපොේ වාාවන් වාාප්ත වීම තුළ කාන්තාවන්ට රැකියා අවස්ථා අහිමි දවමින් 
පවතී. කටුදපොේ කැඩීම දිගු  මටක් උපකායදයන් ලි මමින් සිදුකයන කාර්යයක් වන අතය එය කාන්තාවන්ට සිදු 
කළ දනොහැකි වීම එයට දහේතුවන්. 

 

 කාන්තාව යනු ලිවීමට පමණක් හැකියාව ඇති අයකු බව බහුතයයක් වෘත්තීය සමිතිවල කේපනාව    දේ. 
වාර්තා ලිවීම සහ ලිලි ලිවීම පමණක් පෙනම් කයානිමින් දේකම් ධූයය පමණක් කාන්තාවන්ට හිමි වන අතය 
සභාපති ධූයය සහ අදනකුත් ධූයයන් ලි මනැමීදම්දී කාන්තාවන් දනොසලකා හැදර්. 

 දම් වන විට නිෙහස් දවළඳ කලාප රයම්භ දකොට වසය 40කට අධික කාලයක් ාත වී ඇත. එදහත්         
වෘත්තීය සමිති නායකයන් දම් ෙක්වා ම කාන්තාවන් රමන්්ර්ණය කිරීදම්දී අවතක්දසේරුවක් සහිතව 
”ළමදයෝ” යන රමන්්ර්ණය දයොො ානිති. දමහිදී කාන්තාවදේ වයස පවා දනොසලකා හැදර්. දමයට දහේතුව 
කාන්තාවන් යනු අධාාපන මට්ටදමන් පහළ දෙවැනි පන්තිදය පුේාලන්න් බවට රකේපයක් ඔවුන් තුළ ඇති 
බැවිනි. 

 වෘත්තීය සමිතියක රි යාකාරී මට්ටදම් කටයුතු කයන කාන්තාවන් ඔවුන්දේ පවුල තුන්න් ම අදධර්යමත් 
කයනු ලැදේ. කාන්තාවන් යනු ළඳ දබොළඳ තැනැත්තියන් බවත්, ඔවුන් ෙරුවන් හැදීම, ඉවුම් ලිහුම් කටයුතු 
වැනි දේ දෙොය කටයුතුවලට විනා වෘත්තීය සතාම් වැනි විප්ලවකාරී සතවිධානවල කටයුතු සඳහා නුසුදුසු බවත් 
සැලීයම එයට දහේතු දේ.  

 වෘත්තීය සතාම්වල රැස්වීම් දබොදහෝ විට යාත්රීි කාලයන්හිදී පුේාලික නිවාසවල පැවැත්වීදම් නැරුරුවක් පවතී. 
දබොදහෝ විට ලි මමි සාමාජිකන්න් දමවැනි අවස්ථාවල බීමත්ව සිනාති’ එබැවන් කාන්තාවන්ට දමවැනි රැස්වීම 



සඳහා සහභාගි වීදම්දී අපහසුතාවයන්ට ලක් වීමට සිදු දේ. එබැවින් වෘත්තීය සතාම්වල රැස්වීම් උෙය වරුදේ 
සියලුම දෙනාට සහභාගි විය හැකි ස්ථානයක පැවැත්වීම සුදුසු ය.  

කාන්තාවන්ට වෘත්තීය සතාම් රි යාකා මත්වය සම්බන්ධ ෙැනුමක් නැති බවට රකේපයක් ලි මමි සාමාජිකත්වය 
තුළ පවතී. එදහත් කාන්තාවන් ෙැනුවත් කිරීමට උනන්දු වන්දන් නැත. කාන්තාවන්දේ හැකියාවන් ලින්බඳව 
වටහා ාත හැක්දක් ඔවුනට නිලතලවල කටයුතු කිරීමට ඉඩකඩ සැලසීම තුන්න් වුවත් එය සිදුවන්දන් ෙ නැත. 

 

 

 

 

 

 

 

 


