
 

 

 

 

ස්ත්රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වූ ප්රචණ්ඩත්වයට එරෙහි ජාතික 

සංසදරේ ප්රකාශය 

බිම්ෂානි ජාසිං ආරච්චි මහත්මිය ශ්රී ලිංකාවේ පළමු කාන්තා 

නිවයෝජය වපාලිස්පතිවරිය (DIG) වලස පත්මිරීම වජයේෂ්ඨ වපාලිස් අධිකාරිවරුන් (SSP) 
32වෙවෙක් සහ වජයේෂ්ඨ වපාලිස් අධිකාරි අධ්යක්ෂවරයකු ඇතුළු පිරිි නිලධ්ාරීන් 

33වෙවෙකු විසන් අභිවයෝගයට ලක් කරින් වපත්මසමක් ඉදිරිපත්ම ිරීම පිළිබඳ ශ්රී 

ලිංකාවේ ස්ී පුරුෂ සමාජභාවය මත පෙෙම් වූ ප්රචණ්ඩත්මවයට එවරහි ජාතික 

සිංසෙය සය ෙැඩි අප්රසාෙය පල කරයි. එහිදී පෙෙම් කරවගෙ ඇති කරුණ වන්වන් 

නිවයෝජය වපාලිස්පති තෙතුර සඳහා කාන්තාවක පත්මකළ වොහැි බව වෙ අතර 

උසස්ීම් හා සම්බන්ධ් අොළ වරගුලාසවල ‘කාන්තා’ යෙ වචෙය සඳහන් වන්වන් 

ෙැති බව ඔවුහු වපන්වාවෙති. එබැවින් වමය වස්වා ස්ථාෙවේ වවෙස්වකාට සැලකීමක් 

හා ස්ත ර ී පුරුෂභාීය වශවයන් පක්ෂපාතී ක්රියාවක් බව ස්ී පුරුෂ සමාජභාවය මත 

පෙෙම් වූ ප්රචණ්ඩත්මවයට එවරහි ජාතික සිංසෙය තරවේ ප්රකාශ කර සටියි.   

ිසම පුරවැසයකු වර්ගය, ආගම, භාෂාව, කුලය, ස්ත රී පුරුෂ භාවය, වේශපාලෙ මතය 

වහෝ උපන් ස්ථාෙය යෙ වේතු මත වහෝ ඉන් කවර වූ වේතුවක් මත වහෝ 

වවෙස්වකාට සැලකීමට භාජෙය වොවිය යුතු යැයි ශ්රී ලිංකා ආණ්ුක්රම වයවස්ථාවේ 
12(2) වගන්තිවේ ෙැක්වේ.   

වපාලිස් වෙපාර්තවම්න්තුව ඇතුළු සයලු රාජය ආයතෙවල කාර්යමණ්ඩල විසන් ස්ී 

පුරුෂ සමාජභාවය ඇතුළු ශ්රී ලිංකාවේ බහුවිධ්භාවය පිලිබෙ ස්වභාවය වකවරහි 

වගෞරවනීයව ප්රතිචාර ෙැක්විය යුතු බව අපවේ අෙහසයි. එම නිසා, වෘත්මතීයමය 

පරිසරය තුල වස්වකයන් වලස තම අයිතිවාසකම් භුක්ති විඳීම සඳහා කාන්තාවන්ට 

සමාෙ අවස්ථා හා අන්තර්කරණීය අවකාශය සැපයීම මගින් කාන්තා හා පිරිි 

වෙපාර්ශවවේම මූලික අයිතිවාසකම් ආරක්ෂා ි රීමට කටයුතු කරෙ වලස ස්ී පුරුෂ 

සමාජභාවය මත පෙෙම් වූ ප්රචණ්ඩත්මවයට එවරහි ජාතික සිංසෙය අොළ 

බලධ්ාරීන්වගන් ෙැඩිව ඉල්ලා සටියි.   

එවමන්ම, 2021 මැයි 18 දිෙට සදුිරීමට නියිතව පවතිෙ වපත්මසම් විභාගවේදී ශ්රී 

ලිංකාවේ පළමු කාන්තා නිවයෝජය වපාලිස්පතිනි බිම්ෂානි ජාසිං ආරච්චි මහත්මිය 

හට සහවයෝගය ෙැක්ීමට කටයුතු කරෙ වලස අපි සයලු පුරවැසයන් 

දිරිගන්වන්වෙමු. 



 

ස්ී පුරුෂ සමාජභාවය මත පෙෙම් වූ ප්රචණ්ඩත්මවයට එවරහි ජාතික සිංසෙය 2005 

වසවර්දී පිහිටුවනු ලැබුවේ ස්ී පුරුෂ සමාජභාවය මත පෙෙම් වූ ප්රචණ්ඩත්මවයට 

එවරහි ක්රියාකාරකම් වඩා මැෙැවින් සම්බන්ීකරණය කරින් හා ඒ පිලිබෙ 

වතාරතුරු හා සම්පත්ම වබොහො ගනිින් බහුවිධ් ප්රතිචාර ශක්තිමත්ම ිරීම සඳහායි. 

වර්තමාෙවේදී ස්ී පුරුෂ සමාජභාවය මත පෙෙම් වූ ප්රචණ්ඩත්මවයට එවරහි ජාතික 

සිංසෙය යනු රජය, එක්සත්ම ජාතීන්, වේශීය හා ජාතයන්තර රාජය වොවෙ සිංවිධ්ාෙ, 

ප්රජා මූල සිංවිධ්ාෙ 53 ක හා ක්වෂ්ත්රය තුල වෙ ප්රීණයින් හා විවේෂඥයින්වේ  

සාමූහිකත්මවයි. 

     

 

 

 

 

  

  


