කාන්තාවන් දියුණු වුවහ ාත් සමාජය ද දියුණු වනු ඇත.
මින් අවුරුදු සියයකටත් වැඩි කාලයකට හෙර වාර්ෂික සම්ප්රදාය්  හලස ජාතයන්තර කාන්තා දියය
ආරම්භ වූහේ ශ්රම ලලකාහේ කාන්තා කාර්යභාරයට රරු ිරීමමට හශපොලය අයිනින් හවනුහවන් හෙනී
සිටීමට ා වැඩහොහේ හවයස් හලස සැලකීම අවසන් ිරීමම ආදිය සඳ ායි. සෑම වර්ෂයක ම මාර්තු
8 වැනිදා හලාව පුරා ජයතාව හම් අතින් ලලා ඇති ප්රරතිය හමහයහි ිරීමමට අවපය ෙිවවර්තය ල්ලලා
සිටීමට ඔවුන්හේ රටව්ල ා ප්රජාව තුළ හවයස්  සිදු කරය කාන්තාවන්හේ ධෛර්ය ා අධිෂ්ඨායයට
උෙ ාර පුද ිරීමමට ා කාන්තාවන්හේ සාර්ථකත්වය ස තික ිරීමමට වැඩි ප්රයත්යය්  දරය හලස
ල්ලලා සිටීමට හමය අවස්ථාව්  කර රනී සෑම රටක ම කාන්තාවන් සමෘශධිමත් වය විට මුළු සමාජය
ම සමෘශධිමත් හේ. ලාලිකාවන් ා ා කාන්තාවන්ට අෛයාෙයය ලලා හදය විට මුළු සමාජය ම දැනුවත්
වී සමෘශධිමත් හේ.
අපි කාන්තා අයිතීන් සමරමින් ඔවුන් ලලවත් ිරීමමට තැත් කරය අතරම ඔවුන්ට මුහුණ දීමට සිදු වී
ඇති ලාෛක අවහලෝෛ කර රැනීම ද වැදරත් හේ. අෙ සියලු හදයාට ම ලලාරත ැිර අවස්ථාවන්
හකහරහි ලිිංගිකත්වය හලාහ ෝ විට ලලොයි. නිවහස් කාර්යභාරහේ සිට අෛයාෙයය ා කිිරයා ආදී
සෑම අිංපයක ම ඔවුන්හේ අභිවෘශධිය හවනුහවන් කටයුතු ිරීමහම් දී කාන්තාවන්ට දිරටම සමාජීය ා
ආයතනික ලාෛකවලට මුහුණ දීමට සිදු හේ.
නිවහස් දී හ ෝ වැඩහොහේ දී කාන්තාවන්ට වැඩිපුර අවස්ථා ලලා දීමට කටයුතු ිරීමම සියලු ම ජයයාට
ලතා වැදරත් හේ. තරුණ හයාහල්ල තයාරලා ම මලාලා යුසෆාසි ප්රකාප කර ඇති ෙිවදි “ජයයාහරන්
අඩකට ලඩ හයා හදය විට අෙ සියලු හදයාට ම සාර්ථක විය හයා ැක”. මිනිස් වර්රයාහේ අඩක
සාර්ථකත්වය ස තික ිරීමම සඳ ා ඔවුන්හේ ැිරයාවන් සම්පූර්ණහයන් ප්රහයෝජයයට රැනීහම් අවස්ථාව
උදා කර දීම සඳ ා තම රැ ැණු යෑයන්ට ආෛාර ිරීමහම් වරකීම්  සෑම ස්වාමිපුරුෂහයකුට පිහයකුට
සහ ෝදරහයකුට ා පුහතකුට තිහේ.
ඇත්ත වපහයන් ම ඕයෑම ආර්ථිකයක මිනිස් ප්රාේෛයහයන් අඩ්  කාන්තාවන් වය නිසා. විධිමත්
ආර්ථිකයට කාන්තාවන් ඇතුළු කර හයා රැනීහම් ප්රතිලලය වන්හන් මුළු සමාජහේ ම ආදායම් මට්ටම
ෙ ළට යෑම ා දිවද්රතා මට්ටම ල ළ යෑම ලව අපි දනිමු. ජාතයන්තර ූලලය අරමුදලට අනුව ශ්රම
ලලකායට ස භාගී වීමට කාන්තාවන්ට ඇති ධයතික ලාෛක හේතුහවන් දළ හශශීය නිෂ්ොදයයට
සියයට 30ක ෙමණ ොඩුව්  සිදු හේ. මැ් ිරන්සි ඇස්තහම්න්තුවලට අනුව පිිවමින් ට සමාය
තත්වයිරන් හලාව පුරා කාන්තාවන් ආර්ථික කටයුතුවලට ස භාගි වූහේ යම් 2025 වය විට වාර්ෂික
හරෝලීය දළ හශශීය නිෂ්ොදයය හඩාලර් ට්රිලියය 28ිරන් - එයම් එ් සත් ජයෙදහේ ා චීයහේ
වර්තමාය දළ හශශීය නිෂ්ොදයයට වඩා වැඩි ප්රමාණයිරන්- වැඩි කර රත ැිර වනු ඇත.
හම් රැය සිතා ලලන්ය: සමායත්වය ලලා දීහමන් හඩාලර් ට්රිලියය 28් . හම් නිසා 2016 ජාතයන්තර
කාන්තා දියහේ හත්මාව “සමායත්වයට ප්රතිාාව” වීම පුදුමයට කරුණ්  හයාහේ.
ශ්රී ලිංකාහේ සිංයාහ්ලයවලට අනුව “ආර්ථික වපහයන් අක්රිය ජයර ණහයන්” සියයට 69් 
නිහයෝජයය කරන්හන් කාන්තාවන් වය යමුත් ඔවුන් ආර්ථික වපහයන් ක්රියාකාීම ජයර ණහයන්”
සියයට 34්  ෙමණ්  හේ. හමම උෙහයෝගී කර හයා රත් වයවසායකත්වය උත්සා ය යවීකරණය

ා

කිිරයා සිංචිතය රහට් සිංවර්ෛයය සඳ ා හයාදා රත ැිර හේ. මුලින් ම හස්වකයන් හලස වැඩිපුර
කාන්තාවන් ආකර්ෂණය කර රැනීහමන් හමන් ම ඔවුන් වයවසායකයන් ා හස්වා හයෝජකයන් ලවට
ෙත් ිරීමහමන් ආර්ථික වර්ෛයය වැඩි වීමත් අලුත් කිිරයා අවස්ථා බිහි වීමත් විහේෂහයන්ම
රැ ැණු දරුවන් ඇතුළු ෙවු්ලවල ජීවය තත්වය වැඩිදියුණු වීමත් සිදු වනු ඇත.
හලෝකහේ කාන්තාවන් යායකත්වය හදය අති ද් ෂ ා ප්රවීණ වයාොරවලින් සම ර්  ඇත්හත් එ් සත්
ජයෙදහේ වය අතර සිංවර්ෛය ආෛාර ූලහලෝොය්  හලස ශ්රී ලාිංිරක කාන්තාවන් අතර
වයවසායකත්වය වර්ෛයයට එ් සත් ජයෙදය දපක රණයාව්  තිස්හස් ආෛාර කර තිහේ. අහේ
වයාෙෘති තුනන් කෘෂිකාර්මික ා කුඩා කර්මාන්ත අිංපහේ වයවසායකයන් වීමට කාන්තාවන් පුහුණු
ිරීමම ණය ලලා රැනීමට ෙ සුකම් සැලසීම හවළඳහොළ ප්රසාරණය සඳ ා සමාජීය ා වයාොිවක
ජාල හරාඩ යැගීම ආදිය ලටු කර තිහේ. එ් සත් ජයෙදහයන් ලහරය රැනීමත් යවීකරණ අද ස්
හුවමාරු කර රැනීමත් සඳ ා අපි ප්රතිභාපූර්ණ වයාොිවක කාන්තාවන් එ් සත් ජයෙදයට යවය
අතර ආෙසු ශ්රී ලිංකාවට ෙැමිමෙහමන් ෙසු තමන් උරත් හශ අන් අයට ලලා හදමින් අන් අයට
ආදර්පය්  හලස කටයුතු ිරීමමට ඔවුන් දිිව රන්වමු. ස්ත්රී ූලලික නිවාස විපාල සිංයාව්  ඇති
රැටුහම් ලලෙෑමට ල්  වූ
ා ආර්ථික වපහයන් ෙසුරාමී ප්රහශපවල අලුත් කම් ්ල පිහිටුවීමට
අන්තර්ජාතික සිංවර්ෛයය සඳ ා වූ එ් සත් ජයෙද ආයතයය (USAID) තුනන් අපි හශශීය වයාොර
සමර එ්  වී ස හයෝරහයන් කටයුතු කරමු.
මෛයම ෙළාහත් සිට උතුරු ෙළාතට දිහවය 99 මාර්රහේ මුලතීේ මාන්කුලම් හි පිහිටි අන්තර්ජාතික
සිංවර්ෛයය සඳ ා වූ එ් සත් ජයෙද ආයතයහේ (USAID) ආෛාරහයන් ලදි කළ “වන්නිහේ රස” යම්
ගිමන් ල ට යන්ය. කාන්තා ග්රාම සිංවර්ෛය සමිතිය්  මගින් ක්රියාත්මක කරය හමම ස්ථායහේ ආ ාර
ොය ා හශශීය අත්කම් විිරමෙහමන් ආදායම්  උෙයය ජීවය තත්වය්  ලලා රැනීමට යුද
වැන්දඹුවන් තනි මේවරුන් ා නිවාසවල ූලලිකත්වය දරණ කාන්තාවන්ට අවස්ථාව්  ලලා දී තිහේ.
හමහි වැඩ කරය කාන්තාවන් සෑම දියක ම ආදායම් උෙදවමින් ඔවුන් අතර හලදා රන්යා ලාභහයන්
ඔවුන්හේ දරුවන්ට හෙෝෂණයත් අෛයාෙයයත් ලලා හදයි.
හමම මාර්රහේ තවත් ලදිිවයට යය විට ිරලිහයාච්චිහේ පිහිටා ඇති අන්තර්ජාතික සිංවර්ෛයය සඳ ා
වූ එ් සත් ජයෙද ආයතයහේ (USAID) ආෛාරහයන් ලදි කළ සිවයාරු්ල වෘත්තිය පුහුණු ා
නිෂ්ොදය මෛයස්ථායය මුහේ. හමහි වැන්දඹුවන් අයාථයන් ආලාධිතයන් ා නිවාසවල ූලලිකත්වය
දරණ කාන්තාහවෝ
ා්ල පිටි ා කුළුලඩු ඇහිීමහම් කටයුතුවල නිරත හේ. හමය හුදු වයාොරය් 
ෙමණ්  හයාව කාන්තාවන්ට සුර් ෂිත යවාතැය්  ා ආදායම් මාර්රය්  සලසා හදමින් ප්රජාහේ
වැඩිදියුණුවට කැෙවීමිර.
යැහරයහිර ෙළාහත් ලියා්  ලන්ඩස්ට්රීස් ආරම්භ වූහේ සුළු ෙිවමාණහේ හසහරේපු ා මලු නිෂ්ොදය
ආයතයය්  හලසයි. අන්තර්ජාතික සිංවර්ෛයය සඳ ා වූ එ් සත් ජයෙද ආයතයහේ (USAID) ආෛාර
ඇති ව එය
ම් සෙත්තු නිෂ්ොදයය සඳ ා යව කර්මාන්තපාලාව්  ආරම්භ කහේය. කිිරයා
අවස්ථා සීමිත ප්රහශපයක වැඩිපුර තරුණ කාන්තාවන්ට හම් මගින් ස්ථිර කිිරයා ලලා දීමට ැිර විය.
ඔවුන්හේ අයාරත සැලසුම් හවනුහවන් ලතිිව ිරීමම දිිවරැන්වීමට ඔවුන්හේ වැටුේ සමාරම විසින්
හකනන්ම ලැිංකු ගිණුම් වලට යවනු ලැහේ.
හලෝක ලැිංකුහේ ඇස්තහම්න්තුවලට අනුව ජයර ණහයන් 40%කට වැඩි හකාටසකට අයත් එ් 
පුශරලහය්  දියකට රුපිය්ල 225කට (හඩාලර් 2් ) අඩු ප්රමාණයිරන් ජීවත් වය ඇති රට්  වය ශ්රී

ලිංකාහේ දී එ් සත් ජයෙද රජය වැඩි අවෛායය්  හයාමු කර ඇත්හත් එහි සිංවර්ෛයයටත් ජීවිතය
යන්තමින් රැට රසා රැනීමට හවර දරය කාන්තාවන්ට ආර්ථික ආෛාර ලලා දීමත් හකහරහි ය. හමම
කාන්තාවන්ට එය මුද්ල ලෙයීම්  ෙමණ්  හයාහේ. වැඩට 9හම් අරය අලුත් මිතුරන් ඳුයා රැනීම
දුෂ්කර අවස්ථාවලදී එිරහයකා දිිවරැන්වීම ෙවුහ්ල ා ප්රජාව තුළ තීරණ රැනීහම් දී ඬ්  යැගීමට
ැිර වීම ා ඔවුන්හේ දරුවන් කික ලලා රැනීමට ා අෛයාෙයය ලලා දීමට අවපය මුද්ල උෙයා රැනීම
ආදි විවිෛ කරුණු ද එයට අයත් හේ.
එ් සත් ජයෙදහේ ජයාධිෙති ලැකි්  ඔලාමා 2014 දී කළ කථාවකදී ිරයා සිටිහේ “රටක තත්වය
මැනීමට හ ාඳ ක්රමය වන්හන් එය කාන්තාවන්ට සලකය ආකාරය“ ලවයි. “සම රු තවමත් කාන්තා
ප්රේය රැය කථා කරන්හන් 9වා ආර්ථිකයට පිටින් ඇති හදය්  හලසයි. - එම අද ස විකාරයිරකාන්තාවන් සමෘශධිමත් වය විට ඇමිවකාව සමෘශධිමත් හේ. එය ලතා සරල සතයයිර“
අහේ හලෝකයට එහි පූර්ණ ැිරයාව සා් ෂාත් කර රත ැිර වන්හන් ඔවුන්හේ ැිරයාවන් වර්ෛයය
කර රැනීමට කාන්තාවන් ා රැ ැනු දරුවන් ලලවත් ිරීමහමන් ෙමණි. ඇත්ත වපහයන් ම කාන්තාවන්
සාර්ථකත්වයට ෙත් වය විට සෑම තැයකම සමාජයන් ද දියුණු වනු ඇත.

