
සු#කා පෙ (ෙ රා 

*ෙ  වෙ න කෙ ාට වසර 25 කට වැ/ කාලය2 ඔබ සමාජ 7යාකා89ය2 ලෙ ස කටයු: කර ; බෙ නවා. අ= 
ආර*භය ගැන Aක2 කතා කරමු.  කෙ ා හෙ Dද *ෙ  ගමන පටDගD නෙ ?

මම ඉG කෙ H ලෙ  ඇJවාDG ලෙ වK පD; Lෙ  Mටපු කා ලෙ , ආNඩු වෙ D ධවල පQකාව Rයල එක2 
ගෙ නාවා අධTාපන U;සංGකරණ වලට. ඒකට YරැZධව Y[ව YදTාල \ෂTයD ^ෙ  ලෙ ා_ සටන2 
;බුණා. ඉG කෙ Hල වලට` ඒ ගෙ ාKලD ඇYKලා කaAයව බඳව ග`තා. ඒ වෙ ලා වෙ  මම` තව අ cෙ  
ඉG කෙ H ලෙ  =8# ළමe කNඩායම2 එ2ක එක: වුණා. මුfDම *ෙ  ව ^ෙ  අරගලයකට ස*බDධ වු Nෙ  
ඒ කෙ D. අ= හෙ ා රෙ D අ` පQකා බෙ gව. _රැණෑගල නගර Lෙ  සමහර වැඩ කලා. =8 වෙ D වල ළමe 
එ2ක \ෂT ක#ටුව2 හදා ග`ත. ඊට පG සෙ  ඒක එතjD ඉවර වුණා. ඒ` මම ඇJවාDG ලෙ වK වලට 
එන කෙ ාට` සාමානT යෙ D දැනු* `ෙ රැ* ඇ; කා ලෙ  ඉඳල රැkයානු සාMතTය ප8ව(තන කෘ; 
RයවDන පටD අරD ;බුණා - අ*මා, යුZධය සහ සාමය ව ^ෙ  පෙ ා` ටෙ HKG ටෙ He, මැ2k* ගෙ H(R 
ව ^ෙ  Kෙ ඛකයD RයවDන පටD අරD ;බුණා.  අ cෙ  සමාජ ප8සරය ;බු ණෙ  ගමක. අ= පෙ ා/ gcප` 
පවුKවල කaAය. අ cෙ  පවු Kෙ  ගෙ ාඩ2 MAයා. ඔ2 කෙ ාම නව දෙ නෙ 2. ඒක` එ2ක පD; Yශමතාවය, 
වෙ නG කෙ ාට සැලoම ව ^ෙ  Zෙ වK ගැන Aක2 කKපනා කරල ;බුණා. 

ඊට පG සෙ  මම සමGත ලංකා ගෙ ාY ස* *ෙ ලනය Rයල ගෙ ාY ස#;යකට එක: වුණා. ඒ 2ෙ  " ගෙ ාYයා" 
Rයල ප`තරය2 ;බුණා. ඒ ප`තරයට කY fයDන පටD ග`තා. ඒ කY fpම` එ2ක ඒ ප`තරය 
RයවDනe ගෙ ාY ස* *ෙ ලන Lෙ  වැඩ වලට සහභාq වෙ Dනe පටD ග`තා. අ=ට _ඹුරැ ;බු ණෙ  නැහැ. 
ඒ වුණාට ගෙ ාY ස#; සමාග* වලට ස*බDධ වුණා. ග *ෙ  ගෙ ාY ස#; Lෙ  Kෙ ක* හැAයට මම කටයු: 
කළා. sGQ2ක ගෙ ාY ස* *ෙ ලන Lෙ  sGQ2ක ක#ටු tෙ  Kෙ ක* වුණා. ඊට පG සෙ  ජල බg Y රෙ Hu ගෙ ාY 
අරගලය2 ආවා. ජල බg Rයල ආවා _ඩා වා8 මා(ග වලට බZද2, 1984 Yතර ව ^ෙ . ඒකට ගෙ ාY යෙ ා 
සංYධානය වෙ න කෙ ාට ගෙ ාY කාDතා වෙ ා එ2ක කතා කරDන vයා. Uග;wf කාDතා පෙ රමුණ Rයලා 
කාDතා සංYධානය2 ;බුණා _රැණෑගල. මම ඒකට` ස*බDධ වුණා. ඒ 2ෙ  හුඟ2 f= Kෙ ඛණ 
කටයු: කළා. ඒ සංYධාන යෙ ` Kෙ ක* වුණා. සඟරාව2 කළා "කාDතා මග" Rයලා. ඒ කෙ  සංGකාරක 
Ysහට කටයු: කළා. "අ`වැල" Rයල සඟරාව2 කළා. ඒ කෙ  සංGකාරක වුණා. Uග;wy කාDතා 
පෙ රමුණe සමGත ලංකා ගෙ ාY ස* *ෙ ලනයe හුඟ2 ළzD වැඩ කළා. ඒ කා ලෙ , 1971 තරැණ 
නැv{ මෙ D පG සෙ  M (ෙ  ඉඳල jදහG වෙ ලා ආපු තරැණ කNඩායම2 පටD අරD ;බුණා ජනතා 
සංගමය Rයලා වෙ නම Zෙ ශපාලන කNඩායම2. ඒකට ස*බDධ වෙ Dන හ*බ වුණා මට Uග;wy 
කාDතා පෙ රමුණe ගෙ ාY ස* *ෙ ලනයe හරහා. ඊට පG සෙ  අ= Aක2 Zෙ ශපාලjක වශ යෙ D Zෙ ශපාලන 
බලය ලබාගැ|ම සඳහා කටයු: කළා. ඒ තරැණ කNඩාය *ෙ  කාDතා මම අංශ Lෙ  වැඩ කළා. අ= 
කාDතාවDව Zෙ ශපාලන කNඩායමට ස*බDධ කර ග`තා. ගෙ eD ගෙ ට vMD ඒ ගෙ ාKලDට පD; 
පැවැ`:වා. *ෙ ක ජනතා Yමු2; පෙ රමුණ නෙ මෙ e. *ෙ  කNඩායම ජනතා Yමු2; පෙ රමු ණෙ D කැ/ල 
ආපු කNඩායම2. අ= මාතර, පෙ ා ළෙ ාDනරැව, _රැණෑගල ව ^ෙ  U Zෙ ශ වල වැඩ කළා. එත කෙ ාට 
කාDතා ස#; වලට යDන මට අවGථාව හ*බ වුණා. අ= කාDතා වෙ ා එ2ක අදහG හුවමාරැ 
කරග`තා. කාDතාවD ^ෙ  U[න ගැන අ= උනDg වුණා. 

ඒ කා ලෙ  ර ටෙ ` කාDතා වTාපාර සහ කාDතා සංYධාන පටD ග`ත කා ලෙ . ආචා(ය _මා8 ජයව(ධන, 
සුjලා අ �ෙ Gෙ කර, ඒ ව ^ෙ  කaAය අ�ර ගDන හ*බ වුණා. ඒ ගෙ ාK ලෙ ා ගමට ඇYKලා කරපු 
නායකයD පුහුණු R�* ව ^ෙ  වැඩසටහD වලට අ= සහභාq වුණා. එත කෙ ාට කෙ ාළඹ පටD අර ගෙ න 
;බුණා 7යාකා� කාDතා ක#ටුව Rයල එක2. ඒ කෙ D ගෙ ාඩ2 වැඩ කළා. පෙ ාf ටෙ 2G ගාමDa එ 2ෙ  
ඒ දවGවල ලෙ ා_ අරගලය2 ;බුණා. ඒ ගාමDa එ 2ෙ  වැඩ කරපු ළමe ඒකට ස*බDධ වුණා. අ= 
ඒවට සහය gDන. *ෙ  කා ලෙ ම තමe ජනවා(vක යුZධය පටD ගD නෙ . එත කෙ ාට ලෙ ා_ �ෂණය_` 
ර aෙ  ;බුණා. දෙ මළ ජනතාව එ2ක ස*බDධක* ;යDන gD නෙ  නැහැ. Zෙ ශපාලන කNඩාය* හරහා 
අ= `ෙ රැ* ග`තා ජනවා(vක සාමය2 අවශTe Rයලා. උ:රැ-නැ ගෙ නMර ස*බDධක* 
ගෙ ාඩනගාගDන අ= බැ�ව ඒ සටD කරන සමහර කNඩාය* වල ස හෙ Hදර ස හෙ Hද8 යෙ ා එ2ක - 
Y [ෙ ෂ යෙ D c ලෙ ාa එක` එ2ක අ= හුඟ2 Mතව`ව වැඩ කළා. ඒ ගෙ ාKලD ^ෙ  මතවාද අ cෙ  මතවාද 
වලට ගැලපුණා. උ:රැ ද_ණු තරැණ තරැ9 යෙ ා සහ බහුජනයා සංYධානය R�ම ගැන අ= කKපනා 
කළා. බහුජන වTාපාර හැAයට Uග;wy කාDතා පෙ රමුණ කාDතා වTාපාරය හැAයට` ගෙ ාpD 
සංYධානය R�ම ගෙ ාY වTාපාරය හරහා` kgවුණා. මම ඊටපG Gෙ  මෙ ාණරාගල වැඩ කරDන vයා. 
මෙ ාණරාගල බහුජා;ක �j සමාග* දෙ කකටඋ2 වගාව සඳහා ගෙ ාpD ගෙ  ඉඩ* පවරලා දෙ Dන රජය 
කටයු: කර#D kAයා. ඒකට YරැZධව ගෙ ාpD සංYධානය කරDන මම කටයු: කළා. එත කෙ ාට මම 
හුඟ2 තරැණe. අවුරැg 21 2 Yතර ව ^ෙ . ගෙ ාY කාDතා වෙ ා සංYධානය කළා ගෙ ාpD ^ෙ  ඉඩ* රැක 
ගැ| *ෙ  වTාපාරයට. එත කෙ ාට ඒ කාDතා වෙ ා ගෙ ාY අරගලයට සූදාන* වුණා. ඒ ගෙ ාK ලෙ ා ඉඩ* 



හුඟ2 තරැණe. අවුරැg 21 2 Yතර ව ^ෙ . ගෙ ාY කාDතා වෙ ා සංYධානය කළා ගෙ ාpD ^ෙ  ඉඩ* රැක 
ගැ| *ෙ  වTාපාරයට. එත කෙ ාට ඒ කාDතා වෙ ා ගෙ ාY අරගලයට සූදාන* වුණා. ඒ ගෙ ාK ලෙ ා ඉඩ* 
�ෙ රග`ත කෙ ා හෙ ාමහ8. ඊට පG සෙ  sගටම මම ඒ කාDතා සංගම Lෙ  වැඩ කර ගෙ න vයා.

සමාජ %යාකා()ය* හැ-යට ඔබට ආර3භක අව7 8ෙ  මුහුණ දෙ =න වුණු අ? යෙ @ග Bබුණද?

87-89 කාල Lෙ  ජනතා Yමු2; පෙ රමුණ YkD ඇ; කරපු �ෂණකා� ත``වයDට අ= මුහුණ gDනා. 
අ=` එ2ක Mටපු 71 කැරැK ලෙ D ආපු ඒ ස හෙ HදරවරැD ගණනාව2ම ජනතා Yමු2; පෙ රමු Nෙ  
වෛ රයට �ෙ Hධයට පා� වෙ ලා ඝාතණයට ල2 වුණා. �ෙ #G ඇ:ගල, {. �. Y �ෙ සූ8ය, ෂෙ KටD ආ� 

ස හෙ Hදරවරැ ගණනාව2. අ=ට` �Yත ත(ජන ;බුණා. එක පැ`තRD රජය පැ` තෙ D M:වා අ= 
ජනතා Yමු2; පෙ රමුණට ස*බDධe Rයලා ජනතා Yමු2; පෙ රමුණ අ=ව හංවඩු ගහල ;බුණා 
ඒ ගෙ ාKලDට YරැZධ කNඩායම2 හැAයට. *ෙ  jසා අ= ආර2ෂාව සඳහා කෙ ාළඹට vයා. කෙ ාළඹ 
vMKල, අ= කNඩායම2 ගෙ ය2 අර ගෙ න තව පවුල_` එ2ක එකට �ව` වුණා. හැබැe අ= YYධ 
වැඩසටහD කළා. මම ඒ කා ලෙ  "ධර9" Rයල සඟරාව2 සංGකරණයට සහභාq වුණා කාDතාව සහ 
මාධT සාමුMකය සමග එක: වෙ ලා, සුjලා අ �ෙ Gෙ කර` එ2ක. මම ඉං�k ඉ ගෙ නගDන` පෙ ළඹුණා. 
කෙ ාළඹ වැඩවලට වැ/පුර ස*බDධ වුණා. ගමට එD නෙ  නැ:ව අවුරැg දෙ ක2 Yතර කෙ ාළඹ MAයා. 
අ= ඒකා ලෙ  ඉ ගෙ න ග`තා. Uකාශන මාධT යෙ D වැඩ කළා. ඒ`, අ=ට එ�යට බැහැල UkZ� Lෙ  වැඩ 
කරDන බැ8 වුණා. අ= රහ සෙ  ව ^ෙ  MA Lෙ . ජනතා Yමු2; පෙ රමු ණෙ D �ෙ රෙ Dන තමe එ හෙ ම 
MA යෙ . ත``වය Aක2 සමණය වුණහම 90 කා Kෙ  අ= ආපහු ආවා _රැණෑගලට. ඇYKල වැඩ කරDන 
පටD ග`තා. 

මෙ ානවද ඒ කරපු වැඩ?

මම හුඟ2 ජා;ක මaට *ෙ  වැඩවලට ස*බDධ වුණා මුල ඉඳලම. කාDතාව සහ මාධT සාමුMකය 
තමe මට ගෙ ාඩ2ම මග පෙ Dp* කරල ; යෙ D Dෙ . ආචා(ය Gෙ පාf කෙ Ha ටෙ ගෙ ාඩ, සුjලා අ �ෙ Gෙ කර, 
_මුs| සැමු වෙ K ස හෙ Hද8යD ^ෙ  මග පෙ Dp* ගෙ ාඩ2 ලැබුණා. ඒ කNඩාය* එ2ක වැඩ කළා. මම 
කාDතාව සහ මාධT සාමුMක Lෙ  
"ඇය" සඟරාව සංGකරණය කරDන පටD ග`තා. 1996 ඉඳල 2013 සුjලා ^ෙ  මරණය ද2වාම මම ඇය 
සඟරාව සංGකරණය කළා. "ධර9" Rයල සඟරාව2 පටD ග`තා. ඒ` එ2කම කාDතා 
7යාකා89ය2 Ysහට වැඩ කරDන පටD ග`තා. පුහුණුp* ගෙ ාඩ2 ලැබුවා. 1990 මම Yවාහ වුණා. 
1991 ලෙ ා_ පුතා ඉපgණා. ඒ දරැව` එ2කම මම Yවාහ යෙ D පG සෙ  තව ගෙ ාඩ2 ඉ ගෙ න ග`තා. � 
ජයව(ධනපුර Y[ව YදTාල Lෙ  සDj tෙ දන /c ලෙ Hමාව හැදෑරැවා. 2001 මම ජපාන Lෙ  Asian Health 
Institute Rයන තැන International Leadership Development Course (ILDC) එක කළා මාස :න2. G� පුරැෂ 
සමාජභාවය ගැන ගෙ ාඩ2 උනDg වුණා. CEDAW ගැන මම ඉ ගෙ න ග`තා. 1995 අවුරැZ දෙ  ලෙ Hක කාDතා 
සමු�වට ��ං නුවරට යDන අවGථාව2 ලැබුණා. � ලංකා රාජT නෙ ාවන සංYධාන එක: tෙ  
සමා�කාව2 හැAයට දායක වෙ ලා වැඩ කර ගෙ න යනවා. අ= ගෙ ාඩ2 ජා;ක මaට#D කාDතාවD ^ෙ  
අe;වාkක* පැ` තෙ D කෙ රැණු U;ප`;මය බලපෑ* සහ |; �; වෙ නG කර ගDන කරන කටයු: 
වලට ස*බDධ වුණා. ඒ` එ2කම, මම ග* මaට *ෙ  �ඩාවට ප` Mංසනයට ගෙ ාgරැ වුණ කාDතාවD 
එ2ක වැඩ කළා. ඒ ගෙ ාK ලෙ ාDට සහය වුණා. අවශT මග පෙ Dp* kgකළා. 

සුනා# යෙ D පG Gෙ  Coalition for Assisting Tsunami Affected Women (CATAW) Rයලා අ= පටDග`තා 
කාDතා එක:ව2 කාDතා සංYධාන සහ කාDතා 7යාකා�D ගෙ ාඩ2 අය එක: වෙ ලා. එ 2ෙ  
ස*බDuකාරක හැAයට මම ලංකා වෙ  sGQ2ක හයක වැඩ කළා. Y [ෙ ෂ යෙ D අ= උ:රැ නැ ගෙ නMර 
වැඩ කළා. ඒක` එ2ක මම ගෙ ාඩා2 අ`දැo* ලැබුවා. යුධමය කාලයක යුධමය ත``වයD :ළ 
තමe අ= ඒ වැඩ කටයු: ක �ෙ . කාDතාවDට �ව නෙ Hපාය මා(ග ය� ගෙ ාඩනගා ගැ|මට සහ G� පුරැෂ 
සමාජභාවය පදන* කර ගෙ න gender based violence ගැන වැඩ කළා. කාDතාවDට සහන සැළ�ම, දැනුම 
සහ අධTාපනය ලබා�ම, අe;වාkක* ස*බDධ යෙ D දැනුව` R�* කළා.  2005-8 වෙ නක*ම ව ^ෙ  අ= 
ඒ කNඩාය* ශ2;ම` කළා. 

Fරැණෑගල IJ ස3පK මධMIථාන 8ෙ  ආර3භය OPබද දැනග=න කැමBQ. 

2005 � _රැණෑගල sGQ2ක Lෙ  මම පටDග`තා G� ස*ප` මධTGථානය (Women's Resource Centre - 
WRC). කාDතා වැඩ කරපු කNඩායම2 එක: වෙ ලා මම නායක`වය අර ගෙ න අ= WRC එක =Mටුව 
ග`තා. 2006 මම` අ cෙ  සංYධානය` උනDg වුණා Zෙ ශපාලන Lෙ  කාDතා j යෙ Hජනය ගැන වැඩ 
කරDන. 2006 අ= කාDතාව සහ මාධT සාමුMක Lෙ  සහ යෙ Hග යෙ D අ= _රැණෑගල Uා Zෙ wය සභාවට 
independent women's group එක2 ඉs8ප` කළා Uා Zෙ wය සභා ඡD දෙ ට. Uධාන Zෙ ශපාලන ප2ෂ වfD 
අ=ට නාම යෙ Hජනා දෙ නව Rයලා Rtවට සමහර කාDතාවD කNඩායමකට gD නෙ  නැහැ. ඊට පG සෙ  



independent women's group එක2 ඉs8ප` කළා Uා Zෙ wය සභා ඡD දෙ ට. Uධාන Zෙ ශපාලන ප2ෂ වfD 
අ=ට නාම යෙ Hජනා දෙ නව Rයලා Rtවට සමහර කාDතාවD කNඩායමකට gD නෙ  නැහැ. ඊට පG සෙ  
අ= දැ*ම 28 දෙ නෙ 2 ගෙ  Gවාuන කාDතා කNඩායම2. අ= ලෙ ා_ ඡDද වTාපාරය2 කළා. ඒක ලෙ ා_ 
අ`දැoම2 වුණා. අ=ට sනDන හ*බ වු Nෙ  නැහැ. ඒ වුණාට අ= ලෙ ා_ අ`දැoම2 එ2ක වැඩ කළා. 
ඊට පG සෙ  sගටම අ= Zෙ ශපාලනයට කාDතා සහභාv`වය ගැන උනDg වුණා. 2011 ` කාDතාවD 
කNඩායමකට අ= උදt කළා. දැD කාDතා වෙ ා 100 කට වැ/ය පුහුණු කරල ;යනවා Uා Zෙ wය මaට *ෙ  
Zෙ ශපාලනයට. පළා` පාලන මaට මෙ D, 2011 ` අ= කාDතාවD 56 දෙ නෙ 2 පුහුණු කරලා 18 දෙ නෙ _ට 
නාම යෙ Hජනා ග`තා. කාDතා වෙ ා :D දෙ නෙ 2 ජය�හණය කළා. UN Women එ2ක එක: වෙ ලා කාDතා 
හා මාධT සාමුMක Lෙ  ඒ වැඩසටහන ක �ෙ . ඊට පG සෙ  අ= sගටම Zෙ ශපාලන Lෙ  කාDතා j යෙ Hජනය 
ගැන වැඩ කර ගෙ න එනවා. දැනු` අ= කාDතාවD හැම ප2ෂ යෙ Dම - අ= ප2ෂකයට ස*බDධ නැහැ - 
කාDතා නායකයD එක: කරල දැනු` අ= 30 ක කNඩායම2 ගෙ ානු කරල ඉDනවා ඊළඟ ඡD දෙ ට 
ඉs8ප` වෙ Dන. ප2ෂ වfD නාම යෙ Hජනා ගDන 2ෙ වK කර#D U;ප`;මය බලපෑ* කර#D ඉDනවා. 
ඒ කාDතාවD දැD නාeකාවD හැAයට ග* මaට *ෙ  වැඩ කරනවා. කාDතාව සහ Zෙ ශපාලනය 
පැ` තෙ D වැඩසටහD ව ^ෙ ම අ= සං�ම9ක කාDතාවD එ2ක වැඩ R�ම` පටD ග`තා. 
_රැණෑගල sGQ2ක Lෙ  තමe වැ/ම කාDතාවD Uමාණය2 Y Zෙ ශගත වෙ D නෙ . ඒකට අ= Action 
Network for Migrants Rයන ජාලය එ2ක වැඩ කරනවා. අ= රාජT jලධා�D දැනුව` R�ම, කාDතාවD 
මුහුණ දෙ න Mංසාකා� ත``වයD සහ U[ණ වලට මැsහ` pම, ඒ අය =ටරට යDන පෙ ර 
අe;වාkක* ගැන දැනුව` R�ම ව ^ෙ  වැඩසටහD කර ගෙ න එනවා Y Zෙ ශගත වන කාDතාවD 
ස*බDධ යෙ D.  

Fරැණෑගල RIS*ක යෙ = ඇQ වැU Vමාණය* කා=තාව= X Yෙ ශගත වෙ = =ෙ ?

_රැණෑගල RයD Dෙ  කෘ�කා(#ක U Zෙ ශය2. 77 Yවෘත ආ(�ක යෙ D පG සෙ  කෘ�ක(මාDතයට 
; බෙ න තැන ගෙ ාඩ2 අඩු වෙ #D යනවා. ආහාර, අ නෙ _` භාNඩ සහ කෘ� j�පාදන ව ^ෙ  Zෙ වK 
වෙ න` රටවK වfD ලංකාවට ආනයනය R�ම jසා. ඒ` එ2කම තමD ^ෙ  ගෙ දර ආ(�කය 
මුKකර ගෙ න කරපු සු� ගෙ ාYතැන ගෙ ාඩ2 Yනාස වෙ #D යනවා. #jGසු සු� ගෙ ාYතැන අ`හ8#D 
ඉD Dෙ . මෙ ාකද ඒකට වැය කරන යෙ දවු* වැ/e. ආදායම අඩුe. සහ;ක #ල2 නැහැ. අGවැDන කපන 
කා ලෙ ට වෙ න` රටවK වfD ඒ j�පාදනයම ගෙ Dවනවා. මහා ප8මාණ ගෙ ාYතැDකරැවD එ2ක 
ඒ ගෙ ාKලDට සටD කරDන බැහැ. රජ යෙ D සහනය2 නැහැ. ව:ර නැහැ. Zෙ ශ�9ක වෙ නGpම 
ඇ; වෙ ලා ;යනවා. ඒ ව ^ෙ  ගෙ ාඩ2 �ෙ : jසා ගෙ ාpD ගෙ ාYතැjD ඉව` වෙ ලා යනවා. ඒ jසා *ෙ  
පවුK :ළ �ඳ වැ ටෙ න ආ(�කය ගෙ ාඩ ගැ|ම සඳහා තමe මම MතD Dෙ  කාDතාවD ගෙ ාඩ2 
Y Zෙ ශගත වෙ D Dෙ . අ=ට මතකe 77 ට කfD ගෙ ාඩ2 අ`යD� j�පාදන, cෙ ෂ ක(ම, පD j�පාදන 
ගෙ ාඩ2 ;බුණ මෙ හෙ  කාDතාවD කර ගෙ න vය. Yවෘත වෙ ළඳපfD ආනයනය වෙ �ච බඩු` එ2ක 
ඒවට තරඟ කරDන බැ8 වුණා. වෙ ලඳපල නැ; වුණා. සු� j�පාදන ආ(�කය කඩා වැ{ම` බලපාDන 
ඇ;. එකම Yස�ම හැAයට මැද පෙ රsග යDන කාDතාවD තෙ HරගDනවා. අj` එක තමe හමුදාව 
සහ පෙ ාfkයට බැ�ණු Uමාණය _රැණෑගfD වැ/e. ඒ` එ2කම #evය Uමාණය` _රැණෑගල 
වැ/e. දැනට` කාDතා මූfක ඒ යුධ හමුදා පවුKවල වැDදඹු Uමාණය ලංකා වෙ  අj` හැම 
sGQ2කයටම වැ/ය _රැණෑගල වැ/e. ඒක` අර කෘ� ක(මාDතය �ඳවැ{ම, රැRයා Mඟකම ඒ 
ආ(�ක U[න බලපාDන ඇ;. අ නෙ 2 එක තමe _ල U[න. _රැණෑගල sGQ2ක Lෙ  _ල U[ණ 
; යෙ නවා. අ=ට දRDන හ*බ වෙ නවා ග*වල එ හෙ ම අඩු _ Kෙ  Rයල සමාජ යෙ D කෙ ාD වෙ �ච තරැණ 
=8# ළමe හමුදාවට බැ�ණා. ඒ _ල �ඩාවට මුහුණ �ම සඳහා ආ(�කමය බලය ගෙ ාඩනගා ගDන. 

IJ ස3පK මධMIථානය හරහා මෙ ව= කා=තා Vජාව= සමග ඔබ [\කරන වMපෘB සහ ලබා දෙ න 
Iෙ වාව= මෙ ානවාද? 

G� ස*ප` මධTGථානය පෙ ාfG සහ හමුදා පවුKවල කාDතා මූfක පවුK එ2ක වැඩ කරනවා. 
ඒ ගෙ ාKලD ^ෙ  U[න වලට මැsහ` වෙ නවා. ර aෙ  අදහස2 ;යනවා හමුදා පවුKවල අයට U[න නැහැ. 
ඒ ගෙ ාKලDට ප/ය2 හ*බ වෙ නව, පෙ DශD එක හ*බ වෙ නවා, ඒ ගෙ ාKලD ගෙ ාඩ2 සD තෙ H සෙ D 
ඉDනවා Rයලා. නමු`, ඇ`ත ඒක නෙ මෙ e. ඒ කාDතාවD G�D හැAයට මුහුණ දෙ න U[න ගෙ ාඩ2 
;යනවා. තj මවුවරැD හැAයට එන U[න, ඒ ගෙ ාKලDට ඉඩ* අe;ය නැහැ, හුඟ2 ණය වෙ ලා, මුදK 
කළමණාකරණය පැ` තෙ D ;යන U[න, තj වෙ �ච කාDතාවD jසා සමාජ යෙ D ;යන බලපෑ*, 
UචNඩ`වයට ගෙ ාgරැ pම, රැව{ම, සමාජ Lෙ  Zෙ වK කරගDන vයහම ඒ ගෙ ාKලD ගෙ D fංvක 
අKලG ඉKyම  ...  ඒ ගෙ ාKලD ගෙ  පවුKවල දරැ වෙ ා වැ/Yය පැ#9ලා ඉDනවා. =8# දරැවD ගෙ D 
එ හෙ ම එන UචNඩ`වයට ඒ අය ගෙ ාgරැ වෙ නවා. සමහර කාDතාවD හුඟ2 තරැණe. සමහර 
කාDතාවDට අවුරැg 20-35 වෙ D නෙ . එත කෙ ාට fංvක සෙ ෟඛTය =�බඳ U[න, වැDදඹුවD ගැන ;යන 
සමාජ ආකKප. නැවත Yවාහ වෙ Dන ඒ ගෙ ාKලDට බැ8 කම2 ;යනවා මෙ ාකද *ෙ  වැටු පෙ D භාගය2 
ඒ ගෙ ාKලDට නැ; වෙ නවා නැවත Yවාහය2 වු ණෙ ා`. ඒ ගෙ ාKලD ගෙ  fංvක �Yතයට ඒ ගෙ ාKලDට 



සමාජ ආකKප. නැවත Yවාහ වෙ Dන ඒ ගෙ ාKලDට බැ8 කම2 ;යනවා මෙ ාකද *ෙ  වැටු පෙ D භාගය2 
ඒ ගෙ ාKලDට නැ; වෙ නවා නැවත Yවාහය2 වු ණෙ ා`. ඒ ගෙ ාKලD ගෙ  fංvක �Yතයට ඒ ගෙ ාKලDට 
අවGථාව2 නැහැ. ඒ ව ^ෙ  හුඟ2 සමා�ය වශ යෙ D U[න වලට ඒ ගෙ ාK ලෙ ා ගෙ ාgරැ වෙ ලා ඉDනවා. 
මම FOCUS ආයතනය` එ2ක එක: වෙ ලා කාDතාවD 300 දෙ නෙ 2 එ2ක කතා කළා. අනුරාධපුර 100 
2 සහ _රැණෑගල sGQ2ක Lෙ  200 2 එ2ක focus group discussions 15-20 2 Yතර කළා. *ෙ වeD අ= 
තෙ ාර:රැ ගෙ ාඩ2 හෙ ායාග`තා. ඒ කාDතාවD බලගැDpම සඳහා සහ ඒ ගෙ ාKලD ^ෙ  ම නෙ Hසමා�ය 
ත``වයD යහප` R�ම සඳහා වැඩ කර ගෙ න යනවා. මානkක U[න ගෙ ාඩා2 ඒ ගෙ ාKලDට ;යනවා. 
*ෙ  වට යෙ ාමු R�* හ8යට රජය පැ` තෙ D වෙ D නෙ  නැහැ. Y [ෙ ෂ යෙ D කාDතාවD හැAයට 
ඒ ගෙ ාKලD ගෙ  U[න address කරD නෙ  නැහැ Rයන එක තමe අ=ට `ෙ රෙ D නෙ .

Awareness raising of 100 women leaders on social, economic and cultural rights යනු වෙ = Fරැණෑගල 
RIS*ක 8ෙ  ^කවැර-ය සහ _(බාව V Yෙ ශවල කා=තා Vජාව= සමග ඔබ [\කල ස`*ෂණය 
Obබද පැහැRP කර=න පුcව=ද?

කාDතාවD ^ෙ  සමාජ, ආ(�ක සහ සංGකෘ;ක අe¡D ස*බDධ යෙ D වැඩකරන ඉDsයා tෙ  PWESCR 
ආයතන Lෙ  මම පුහුණුව ලබපු කෙ නෙ 2. ඒ යට `ෙ  කාDතාවD ^ෙ  සමාජ, ආ(�ක, සංGකෘ;ක අe¡D 
ගැන ස¢2ෂණය2 අ= kg කරල ;යනවා. ඒ කෙ s නෙ ා*මර එකට ආ වෙ  ආ(�ක U[න. �ා¢ය 
කාDතාවDට Gවාuන ආ(�ක �ව නෙ Hපාය මා(ග නැ; කම පවුල :ළ ¡රණ ගැ|මට ගෙ ාඩා2 
බලපානවා. නමු`, *ෙ  කාDතාවD හැම දෙ නාම 90% කට වැ/ Uමාණය2 පවු Kෙ  ආ(�කය වෙ නු වෙ D 
Rkය* 7යාවfයක යෙ දෙ නවා. පෙ ා/ පෙ ා/ Gවයං රැRයාවල jරත වෙ නවා. ගාමDa ෆැ2ට8 වල 
වැඩට යන තරැණ ළමe ගෙ ාඩ2 ඉDනවා. ඒ ගෙ ාKලD sGQ2ක යෙ D =ට සහ sGQ2කය :ළ වැඩ 
කරනවා. ඊට අමතරව පවුK හැAයට ග` තෙ ා` *ෙ  කාDතාවD කෘ�ක(මය නැ`න* ඒ පවු Kෙ  
ගෙ ව`ත සහ පවු Kෙ  කෘ�ක(ම වැඩ වලට ස*බDධ වෙ ලා පූ(ණ දායක`වය දෙ නවා. සු� ගෙ ාYතැD p 
වගා වෙ D වුණ` දැD =8# අeD වෙ ලා ; යෙ D නෙ . කාDතාව තමe ගෙ දරට කැඳ බෙ ාDන හ8 ඕන Rයන 
අරමු9D ඒක කර ගෙ න යD නෙ . _ඹු (ෙ  වැඩ ග`තම හැම වැඩ2ම කාDතාවD දැD කරනවා. මට 
මතකe අ= පෙ ා/ කා ලෙ  සමහර _ඹුරැ වැඩ වලs බෙ �ම2 ;බුණා. � සෑම, jයර බැ¦ම, පෙ Hරැ වෙ D 
�* සකG R�ම වැj වැඩ ක Kෙ  =8#. කාDතාවD ක Kෙ  පැල ඉD�ම, වK නෙ yම, අGවැDන නෙ yම 
ව ^ෙ  කටයු:. ඒ` දැD එ හෙ ම නෙ මෙ e. _ඹු (ෙ  හැම වැඩම කාDතාවD කරන ත`` වෙ ට ප` වෙ ලා 
;යනවා. කාDතාවD ලෙ ා_ §මය2 දෙ නවා කෘ�ක(මයට. නමු` ඒවට Rkම වAනාකම2 ලැ බෙ D නෙ  
නැහැ. කාDතාවD පෙ ා/ පෙ ා/ මaට *ෙ  නෙ ාය2 ආ(�ක කටයු: වල jයැ ලෙ නවා. බea පැකaG සෑ�ම, 
ගෙ ව` තෙ  වැ වෙ න Zෙ  YR¨ම, ග ඩෙ ාK කැ�ම, p ආ©ත j�පාදන R�ම, =A ආ©ත j�පාදන R�ම, 
කඩයcප* හැ�ම, රසකැYf j�පාදනය  ව ^ෙ  _ඩා j�පාදන වල. ඒවට =�ගත යු: මaට#D ලෙ ා_ 
වAනාක* දෙ D Dෙ  නැහැ. 

3ෙ  ස`*ෂණ යෙ = සමාdය වශ යෙ = කා=තාව=ට B බෙ න ගැටc ලෙ ස හeනාගK Kෙ  මෙ ානවාද?

කාDතාවD ගෘහGථ UචNඩ`වයට ල2pම, පවු Kෙ  ඤා¡D අ;D දරැවD «ෂණයට ල2pම, සමා�ය 
ව ශෙ යD කාDතාවDට ; බෙ න U[නe. _රැණෑගල sGQ2ක Lෙ  ගැ# කාDතාවDට Y [ෙ ෂ යෙ D මෙ ය 
බලපානවා. සමා�ය වශ යෙ D කාDතාවDට jදහස වැ/ වෙ ලා ; බෙ නවා. කාDතාවD ගෙ ාඩ2 ස#; 
සමාග* වලට යනවා. හැම ස#;යකම ග` තෙ ා` අ= කරපු ස¢2ෂණ යෙ D දැ2ක 85% කට වැ/ය 
ඉD නෙ  කාDතා වෙ ා. පාසK සංව(ධන ස#;ය, සමෘZ� ස#;ය, ණය ස#;, ආග#ක ස#;, *ෙ  හැම 
එකකම කාDතා දායක`වය හුඟ2 වැ/e. ළමeD ගෙ  අධTාපනය ග`තහම වෙ හෙ සෙ D නෙ  මවුවරැD. 
ළමe අමතර පD; වලට ගෙ jයන එක, \ෂT`ව පD; වලට ගෙ jයන එක කළමණාකරණය 
කරගD නෙ  කාDතාවD. *ෙ  ස¢2ෂණ යෙ D අ= අ�රග`තා සමා�ය වශ යෙ D වැඩ වලට ස*බDධ 
වෙ ලා MAයට ඒ කාDතාවD ගෙ දර වැඩ වfD jදහG වෙ ලා නැහැ Rයන එක. ගෙ දරවැඩට තමD ^ෙ  
§මය යෙ ාදවන ගමDම තමe අ නෙ _` ආ(�ක වැඩවලට කාDතාව යෙ ාමු වෙ ලා ; යෙ D නෙ . ආ(�ක 
වැඩ වලට යෙ ාමුවුණා Rයල එ හෙ ම` තැනක තමe කාDතාවD _Gk Lෙ  වැඩවfD jදහG වෙ ලා 
; යෙ D නෙ . එයා ගෙ  Y tෙ ක කාල යෙ D හ8 jදාගDන ;යන කාල යෙ D හ8 තමe ඒ කාලය අඩු වෙ ලා 
; යෙ D නෙ . සා*Uදාeක =8#යා ^ෙ  ¬#කාව පවුල :ළ ලෙ ා_ වෙ නස2 වෙ ලා නැහැ. 

සංIකෘBක වශ යෙ = කා=තාව= ස3බ=ධ යෙ = හeනාගK කාරණා මෙ ානවාද?

සංGකෘ;ක වශ යෙ D කාDතාවD ස*බDධ යෙ D ;යන ආකKප Aක2 වෙ නG වෙ ලා ;යනවා �ා¢ය 
පළා`වල`. ඉGසර කfසම අDන දෙ D නෙ  නැහැ. දැD කfසම අනවා. සමාජයට යනවා. වැඩ 
කරනවා. ඒ වුණාට මුGf* කාDතාවD ගෙ  එ හෙ ම ත``ව Lෙ  ලෙ ා_ වෙ නස2 නැහැ. ඒ ගෙ ාKලD ගෙ  
ගැහැණු ළමe අධTාපනය ලබනව. නමු`, සාමානT පෙ fD එහාට ඒ ගෙ ාKලDට අවGථාව හ*බ 



කරනවා. ඒ වුණාට මුGf* කාDතාවD ගෙ  එ හෙ ම ත``ව Lෙ  ලෙ ා_ වෙ නස2 නැහැ. ඒ ගෙ ාKලD ගෙ  
ගැහැණු ළමe අධTාපනය ලබනව. නමු`, සාමානT පෙ fD එහාට ඒ ගෙ ාKලDට අවGථාව හ*බ 
වෙ D නෙ  නැහැ. රැRයාවට යDන අවGථාව හ*බ වෙ D නෙ  නැහැ. සංGකෘ;කමය වශ යෙ D ;යන 
සමහර2 ආකKප තාම` නැ; වෙ ලා නැහැ. අ= ආ යෙ ` දැකපු දෙ ය2 තමe පෙ ර කා ලෙ ට වැ/ය 
කාDතාවD ගෙ ාඩ2 ජන මාධT හරහා #තTා Y[වාස, ආකKප, ඇද®*, හs හූjය*, යDතර මDතර 
ව ^ෙ  Zෙ වK වලට කාDතාවD ගෙ ාඩ2 නැඹුරැ වෙ ලා ඉDනවා. අ= දැ2කා 80-90 දශක Lෙ  තරම2 ඒක 
අඩු වෙ #D vයා. දැD ආපහු ඒව වැ/ වෙ ලා. ඒකට �ෙ :ව හැAයට සමාජ U[න වැ/pමට =�යම2 
Ysහට ඒ පැ`තට යෙ ාමු වෙ නවද නැ`න* මාධT යෙ D ඒවට ඕනෑවට වඩා හ*බ වෙ න Uචාරයද Rයන 
එක හ8යට RයDන බැහැ. 90 දශක Lෙ  එ හෙ ම ගෙ ාඩ2 කාDතාවD මුK කා ලෙ  ;බුණට වැ/ය වයසට 
vMD Yවාහ වෙ න ග;ය2 ;බුණා. අවුරැg 25 පහු වෙ නකD කාDතාව2 අධTාපනය ලැබුවා. වෙ න` 
වෘ`¡D වල යෙ gණා. ඇග�* ක(මාDතයට vයා. දැD ආපහු ලෙ ා_ trend එක2 ;යනවා අ cෙ  
පළා`වල හුඟ2 අඩු වයkD කාDතාව Yවාහ pම. අවුරැg 16-18 වෙ න කෙ ාට දැD පවුK වල වුණ` 
හුඟ2 Yවාහකe. නැ`න* තමD ගෙ  සහකරැවා තෙ Hර ගෙ න පැනල හ8 යනවා. ඒ පවුK :ළ හුඟ2 
U[න. ඒ ගෙ ාK ලෙ ා වැ/ කK නෙ ායා s2කසාද වෙ නවා._රැණෑගල ම �ෙ G�ා` අ�කරණ Lෙ  ;යන නඩු 
ග` තෙ ා` අ=ට |;ඥවර යෙ 2 oවා 80% 2 ; යෙ D නෙ ම s2කසාද සහ පවුK ආරවුK =�බඳ U[න 
Rයලා.

සංGකෘ;කමය වශ යෙ D ගෙ ාඩ2 Zෙ වK වෙ නG වෙ ලා ;යනවා කාDතාවD Y Zෙ ශගත pම` එ2ක. 
ර aෙ  ගෙ ාඩ2 නෙ ගAt Zෙ වK තමe සං�ම9ක Gෙ ව Lෙ  කාDතා §මය ගැන ; යෙ D නෙ . නමු` ඒක 
එ හෙ මම නෙ මෙ e. අ= මෑතක� ස¢2ෂණය2 කරල ;යනවා කාDතාව සහ මාධT ඒකකය එ2ක එක: 
වෙ ලා. ඒ කෙ s අ= ඉ�බාගමුව U Zෙ ශ Lෙ  කාDතාවD එ2ක case studies කළා. එත කෙ ාට අ= දැ2ක 
එක2 තමe *ෙ  ගෙ ාK ලෙ ා Y Zෙ ශගත වෙ ලා පවුK ගෙ ාඩ නගනවා. පවුK ආ(�ක වශ යෙ D සහ සමා�ය 
වශ යෙ D ඉහළට ඔසවා තබDන ඔවුD දායක`වය2 �ල ;යනවා. කාDතාවD හ*බ කරලා තමුD ^ෙ  
දරැ වෙ ා Yවාහ කර �ම, දරැවD ගෙ  දෑවැZදට ඉඩම2 අරගDන එක, ගෙ ය2 හදාගDන එක, උකG කරපු 
ඉඩකඩ* _ඹුරැ �ෙ රගDන එක, දරැවDව උසG අධTාපනයට යෙ ාමු කරන එක, *ෙ  කාDතාවD රට 
vMD තමD ගෙ  වැටු පෙ D කරල ;යනවා. අවාසනාවට එ හෙ ම පවුK වල වුණ` ඒ වැඩ කරපු කාDතාවට 
Rයල යම2 ඉ:රැ වෙ ලා නැහැ අD; *ෙ �. ඒ ගෙ ාK ලෙ ා පවු ලෙ  අයට ගෙ ාඩ2 Zෙ වK කරල ;යනවා. 
ගෙ වK හදල �ල ;යනවා, පුතාලට �pK අරD �ල ;යනවා, වාහන අරD �ල ;යනවා. සං�ම9ක 
Gෙ වය jසා කාDතාවD තමD ^ෙ  පවුK ගෙ ාඩනගDන දායක වෙ ලා ;යනවා. 

තව අ= දැ2ක දෙ ය2 තමe *ෙ  ස¢2ෂණ යෙ D unpaid care work Rයන එක. ඒ RයD නෙ  කාDතාවD 
ගෙ දර දෙ ාර කටයු: සඳහා ලෙ ා_ §මය2 වැය කරනවා. දරැවD බලා ගැ|ම, වැ/MA යෙ ා රැක බලා 
ගැ|ම, රෙ HqD බලා ගැ|ම, ආබාධ සMත දරැවD සහ ස හෙ Hදර ස හෙ Hද8යD බලා ගැ|ම ව ^ෙ  
කාDතාවD ගෙ ාඩා2 තමD ^ෙ  §මය වැය කරනවා *ෙ  ඔ2 කෙ ාටම අමතරව. ඒ care work වලට 
කාDතාවDට Rkම සමා�ය හෙ H ආ(�ක වAනාකම2 Rkම දෙ ය2 නැහැ. ඒ අ;D ග`තහම 
කාDතා වෙ ා *ෙ  ර aෙ  ආ(�කයට සහ සමාජ Lෙ  7යාවfයට Yශාල දායක`වය2 ; බෙ නවා. නමු` ඒව 
ගණණය වෙ D නෙ  නැහැ. 

g ලංකා මානව hiක3 කෙ ාiස 3ෙ  වයඹ RIS*ක 8ෙ   ක3ටු kෙ  සාමාlක යෙ * ලෙ ස ඔබ කටයුm කර 
B බෙ නවා. මෙ hn ඔබ ඉටුකල piකාව Fම*ද?

� ලංකා මානව M#ක* කෙ ා#ස *ෙ  මම වයඹ පළා `ෙ  ක#ටු සාමා�කාව2 හැAයට වැඩ කළා. මම 
තමe Mටපු එකම කාDතාව. අj` අය =8#D MA යෙ . මම වැඩකරපු කා ලෙ  අ= මානව M#ක* 
ස*බDධ යෙ D Uජාව දැනුව` R�ම සහ human rights defenders මානව M#ක* 7යාකා�D ගෙ ාඩනැqම 
ස*බDධ යෙ D කටයු: කළා. paralegal අය පුහුණු කරන එක, ඒ ගෙ ාKලDට සාමානT |;ය =�බඳ 
දැනුව` R�* කරල Uජාව ^ෙ  U[න වලට මැsහ` වෙ Dන අවGථාවD j(මාණය කර �ම මම ඒ 
කNඩාය *ෙ  ඉZs කළා. Y [ෙ ෂ යෙ D කාDතාවDට ස*බDධ U[න වල� අ= ගෙ ාඩ2 මැsහ` වෙ ලා වැඩ 
කලා. |; සහන Gෙ වාවD අ= කර ගෙ න vයා. 

2012 ඔබට ඕI rෙ Pයා වෙ  රජ යෙ = sෂMKවය දෙ ක* O(නැ මෙ නවා...
 
ඒ කෙ s අ= කාDතාව, සාමය, සහ UජාතD�වාදය ගැන ඕG °ෙ fයා වෙ  vMD ඉ ගෙ න ග`තා ස; 32. 
ඒක scholarship එක2. ඒක හ8ම හෙ ාඳ වැඩසටහන2. අ= UාDත 3කට - මෙ KබD, kJj, කැDබරා - 
vMD කාDතා කNඩාය*, Zෙ ශපාලනඥeD හ*බ වෙ ලා කතා කරල ගෙ ාඩ2 ඉ ගෙ න ග`තා. ඒක 
coordinate ක Kෙ  JERA International Rයන ආයතනය. ඊට පG සෙ  අ=ට ආපහු හ*බ වුණා award එක2 *ෙ  
අවුරැZ Zෙ . ඒක` scholarship එක2. ඕG °ෙ fයා වෙ  රජය සහ DEFAT එක තමe ඒකට මූලT අනු�හය 
ලබා gD Dෙ . ඒක ;බු Nෙ  unpaid care work ගැන. මෙ KබD, ඇ/ Kෙ J, සහ කැDබරා නගර වල රජ Lෙ  



අවුරැZ Zෙ . ඒක` scholarship එක2. ඕG °ෙ fයා වෙ  රජය සහ DEFAT එක තමe ඒකට මූලT අනු�හය 
ලබා gD Dෙ . ඒක ;බු Nෙ  unpaid care work ගැන. මෙ KබD, ඇ/ Kෙ J, සහ කැDබරා නගර වල රජ Lෙ  
ආයතන වලට vMD, රජ Lෙ  jළධා�D හ*බ වෙ ලා, මD�:#යD හ*බ වෙ ලා ගෙ ාඩ2 Zෙ  ඉ ගෙ න 
ග`තා. ඒ ඉ ගෙ න ග`ත Zෙ වK එ2ක ලංකා වෙ  සමහර තෙ ාර:රැ හෙ ායා ගෙ න වැඩ කරනවා. 

එ*සK ජාu= vෙ  සංවwධන වැඩසටහ නෙ = ඔබට 2017 n ඇගxම* O(නැමුණා N-Peace Awards 
යනු වෙ =. තම Vජාව=h සාමය සහ බලගැ=y3 වැඩසටහ= වලට උර දෙ න %යාකා(^ය= 9 * 3ෙ  
සදහා ආ[යා පැ[{* රටව| 7 * අත(= තෙ @රා ගෙ න Bබුනා.  සාමය, Vජාත=}වාදය, සහ කා=තාව 
ස3බ=ධ යෙ = ඔබ vෙ  අKදැ~3 දැනග=න කැමBQ.

ඇ`තටම මම දැන ගෙ න MA යෙ ` නැහැ. N-Peace Award එකට ම ^ෙ  නම යෙ ාජනා කරල ;බු ණෙ  වqෂා 
�ණ Gෙ කර. මම ඒක හුඟකා ලෙ කට පG සෙ  දැන ග` තෙ  ලෙ H කෙ  පුරාම ඡD දෙ  පාY�± කර#D *ෙ  
ස*මානයට තරඟය2 යනවා Rයල. UNDP එක තමා ඒකට මුK වු Nෙ . ලංකා වෙ D දෙ :D දෙ නෙ 2 MAයා. 
ඒක මට තමe හ*බ වු Nෙ . බැං කෙ ා2 වල� *ෙ  අවුරැZ දෙ  ඒක ගDන ;බු ණෙ . ඒ`, මට යDන වු Nෙ  
නැහැ. ලංකා වෙ s උ`සවය2 ;යල ඒ ගෙ ාK ලෙ ා මට ඒක gDන. මම MතD නෙ  ඒක සාමය වෙ නු වෙ D 
කරපු වැඩ, ම ^ෙ  U Zෙ ශ Lෙ  ව ^ෙ ම මම වෙ න` ජන කNඩාය* එ2ක කරපු වැඩ වලට ලැ��ච අගය 
R�ම2 Rයලා. CATAW එ 2ෙ  වැඩ කරපු කා ලෙ ` ඊට පG සෙ ` මම sගටම උ:රැ නැ ගෙ නMර කාDතා 
කNඩාය* එ2ක ස*බDධක* ;යා ගෙ න වැඩ කර ගෙ න යනවා. Y [ෙ ෂ යෙ D මඩකලපු tෙ  සූ8ය කාDතා 
සංYධාන Lෙ  advisory board member කෙ නෙ 2 Ysහට මම කටයු: කළා. එත කෙ ාට මම සංMයාව, 
සාමය ස*බDධ යෙ D වැඩ කළා. ඒ උ:රැ නැ ගෙ නMර පළා`වල කාDතා මූfක පවුK වල කාDතාවD 
එ2ක අ= වැඩ කළා, තාම` ඒ කාDතා කNඩාය* එ2ක වැඩ කරනවා. ඒ හැම අවGථාවකම උ:රැ 
නැ ගෙ නMර කාDතා වෙ ා එ2ක අදහG හුවමාරැ කරගDන ඒ අය පුහුණු කරDන මම පුහුණුකා8jය2 
ලෙ ස ගෙ ාඩ2 වැඩ කරල ;යනවා.  ලංකා වෙ s` වෙ න රටවK වල` මම ලබපු පුහුණුව ආ§ යෙ D වැඩ 
කරන කෙ ාට G�පුරැෂ සමාජභාවය =�බඳ, Zෙ ශපාලන Lෙ  කාDතා j යෙ Hජනය, මානව M#ක* ව ^ෙ  
YෂයD ගැන පුහුණු R�ම කරනවා. මට ලෙ ා_ හeය2 වුණා ඒ සාම වැඩසටහD කරDන, ඒ කාDතාවD 
වෙ නු වෙ D වැඩ කරDන, සාමය වෙ නු වෙ D වැඩකරDන. ඒ කාDතාවD මුහුණ�ල MAය අ; ශෙ Hච|ය 
ත``වයDට. අදට` මම MතD නෙ  යුZධ යෙ D පG සෙ  උ:රැ නැ ගෙ නMර පළා`වල කාDතාවD ගැන 
අ=ට යෙ ාමු වෙ ලා ;යන අවධානය හෙ ාඳටම මs. ඒ ගෙ ාK ලෙ ා ලෙ ා_ U[න වල ඉDනවා. කාDතාවD 
හැAයට ඒ ගෙ ාKලDට ඒ කෙ D ගෙ ාඩ එDන kYK සමාජය වා ගෙ ම රජය YkD U;ප`;මය වශ යෙ D 
Yශාල වැඩ කෙ ාටස2 කරDන ඕන.

රජ යෙ D ප` කරපු සංMයා යාD�ණ ගැන මෑත කාල Lෙ  මහජන අදහG Yම�ම සඳහා ප` කරපු 
ක#ටු tෙ  ඒ ගෙ ාK ලෙ ා ප`කලා zonal task force එක2. වයඹ පළා` ක#ටු tෙ  සභාප; Ysහට මම 
කටයු: කළා. අ= සංMයා යාD�ණය ගැන මහජන අදහG ඇහුවා. _රැණෑගල, හලාවත, පු`තලම, 
ගKගමුව ව ^ෙ  Uා Zෙ wය Kෙ ක* කෙ ාaඨාෂ මaට#D මහජන අදහG ඇහුවා. ඊට අමතරව YYධ 
කNඩාය* එ2ක Y [ෙ ෂ යෙ D ආබා�ත සෙ බ�D, military widows, sex workers, ගෙ ාY කNඩාය*, kYK 
සමාජ 7යාකා�D, අධTාපනයට ස*බDධ jළධා�D එ2ක අ= යෙ ාමුගත කNඩාය* සාක�ඡා 
kgකරල අ= අ cෙ  පළා` වා(තාව හදල gDනා. ඒ වැඩසටහන අ=ට සD තෙ Hෂ වෙ Dන පු�වD මaට#D 
න* ඉs8යට යD නෙ  නැහැ. නමු`, බලා පෙ රෙ ා`: වෙ නව Rkය* බලපෑ* වැඩ කරDන ඕන Rයලා ඒ 
සංMයා යාD�ණය =�බඳ. අ:රැදහD වූවD =�බඳ කා(යාලයට අ`සD කරල ;යනවා. එය 
පා(f *ෙ D: tෙ � අනුමත වෙ ලා ;යනවා. මම MතD නෙ  සමහර වෙ ලාවට ඒවා *ෙ  වැඩවල U;පල 
Rයලා. ඉs8 ඡD දෙ ` අ= බලනවා කාDතාවDට නාම යෙ Hජනා ගDන Uධාන ප2ෂවල Zෙ ශපාලඥeD 
එ2ක 2ෙ වK කර#D යනවා. කාDතා කෙ Hටාව 25% ගDන අ= අවුරැg 202 Yතර වැඩ කරල ;යනවා. 
දැD 25% හ*බ වෙ ලා ;යනවා. ඒක` එ2ක ඉGසරහට ඡDද වලට කාDතාවD යෙ ාමු කරන 
වැඩසටහන අ= කර ගෙ න යනවා. 
      




