
 

ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික අර්ථුදය: ව්යාප්ත වව්මින් පව්තින 
මානුෂීය හදිසි තත්තත්තව්ය සඳහා ස්ත්රීව්ාදී ප්රතිචාරයක්1 

ආර්ථික යුක්තිය සඳහා වූ ස්ත්රීවාදී සාමූහිකය 

 

අසාර්ථථක ආර්ථික ප්රතිපත්තති සහ අඛණ්ඩ දූෂිත පාලනවේ 
ඉතිහාසය 

ශ්රී ලංකාව මේ වන විට නිදහස ලබා ගැනීමන් පසු ඉිහාසමේ දරුණුතම 
ආර්ථික අර්ථුදයට මුහුණ මදමින් සිටියි. ඉන්ධන ඇතුළු මබාමහෝ අතයවශ්ය 
ද්රවය ආනයනය සඳහා මගවීමට විමේශ් විනිමය සංචිත හිඟයකට රට පත්ව 
ඇි අතර එය රමේ ආර්ථිකමේ ක්රියාකාරිත්වයටත් එහි ජන ජීවිතය අඩාල 
කිරීමටත් බලපාන්මන් ය. ශ්රී ලංකාව ද්රවශීලතා අර්ථුදයක ආසන්නයටම මගන 
එමින් වසර ගණනාවක්ත පුරා එකතු වූ විමේශ් ණය ආපසු මගවීම සඳහා අරගල 
කරමින් සිටියි. 

රමේ මේශ්පාලන බලය පිළිබඳව ද දැවැන්ත අර්ථුදයක්ත ි මේ. මමම සන්දර්ථභය 
තුළ මානුෂීය ආර්ථික අර්ථුද සාමානය පුරවැසියන් සඳහා ඉක්තමනින් හා මූලික 
මලස බලපාන බව අපි අවධාරණය කරමු. පහත මයෝජනා කර ඇි සියලුම 
ක්රියාමාර්ථගවල අරමුණ වන්මන් පාලනමේ මූලික යාන්රණයන්ට 
කාර්ථයක්තෂමතාව මපන්වීමට හැකියාව ලබා දීමයි. පවින රජය බිඳවැටීමට 
ආසන්නව ිබියදීත් අපි තවමත් රාජය යාන්රණය මවින් ඉල්ලා සිටින්මන් 
ජනතාවමේ අයිිවාසිකේ සහ ශුභසාධනය සහික කිරීමේ මූලික රාජකාරි 
ඉටු කරන මලස ය. ජනතාවමේ විශ්වාසය යළි ඇි කළ හැකි පාලන ක්රමයක්ත 

 
1 2022 අමේල් මස නිකුත් කරන ලද ප්රකාශ්යකි. 
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ශ්රී ලංකාමේ පුරවැසියන්මේ කාලීන අවශ්යතාවය බව අපි අවධාරණය කරමු. 
වත්මන් මේශ්පාලන පන්ිය ගැන ජනතාව දැඩි කලකිරීමකින් සිටින බව ද අපි 
දනිමු. 

එක දිගට බලමේ සිටින ආණ්ඩු විසින් හිතාමතා කරන ලද මත්රීේ මේතුමවන් 
අප ඉදිරිමේ දිග හැමරමින් පවින වයසනය දිගු කලක්ත ිස්ත්රමස්ත්ර සිදුමවමින් 
පවින්මන් ය. ශ්රී ලංකාව දශ්ක ගණනාවක්ත ිස්ත්රමස්ත්ර යැමපන ආර්ථිකයක්ත වූ 
අතර මගෝලීය ආර්ථික විපර්ථයාසවල බලපෑමට ලක්තව ඇත. මකමස්ත්ර වුවද, 1970 
ගණන්වල අගභාගමේදී IMF හි වුහාත්මක ගැලපුේ වැඩසටහනට භාජනය 
වීම, රට ලිබරල්කරණය මහෝ ‘විවෘත ආර්ථික’ ආකෘිය මවත සැලකිය යුතු 
මලස මගන ගිමේ ය. එයින් අදහස්ත්ර වූමේ විමේශ් මවළඳාම – ආනයන සහ 
අපනයන – සීමා ඉවත් කරන ලද බවයි. මකමස්ත්ර වුවද, වසර ගණනාවක්ත පුරා 
මපාමරාන්දු වූ පරිදි ඍජු විමේශ් ආමයෝජන රට තුළට ගලා ආමේ නැත. ඒ 
මවනුවට, ආනයන එහි අපනයනවලට වඩා ඉහළ මේටමක පැවතීම 
මේතුමවන් අපමේ විමේශ් මවළඳ ගිණුේවල විශ්ාල ඌනතාවක්ත ඇි වූ අතර 
එය දැනට දරාගත මනාහැකි ඇමරිකානු මඩාලර්ථ බිලියන 9 ක්ත වැනි අගයක 
පවතී. 

වසංගතය අතරතුර වුවද, ආර්ථිකය කළමනාකරණයකින් මතාරව, 
පාරිමභෝගික භාණ්ඩඩ ආනයන වැඩිවීමක්ත ඇතුළුව, ශ්රී ලංකාමේ ආනයන 2021 
දී 28.5% කින් වර්ථධනය විය (මහ බැංකුව, 2021 මදසැේබර්ථ). ශ්රී ලංකාව සිය 
විමේශ් විනිමය උපයා ගන්මන් ප්රධාන වශ්මයන් ඇඟලුේ සහ මත් අපනයන, 
ගෘහ මස්ත්රවිකාවන්මේ මේෂණ සහ සංචාරක වයාපාරය මගිනි. මමම අංශ් 
කාන්තා ශ්රමය සූරාකෑම මත දැඩි මලස රඳා පවතී. මකමස්ත්ර වුවද, පසුගිය වසර 
මදක තුළ මකෝවිඩ්-19 වසංගතය මේතුමවන් රමේ විමේශ් විනිමය ඉපැයීමේ 
හැකියාව තවදුරටත් අඩාල වූ අතර යුක්තමර්ථන යුේධය සහ සංචාරක උපමේශ්න 
අනුව එය අසතුටුදායක තත්ත්වයක පවින බවක්ත මපමන්. 
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2009 දී දීර්ථඝ කාලයක්ත ිස්ත්රමස්ත්ර පැවි යුේධය අවසන් වීමමන් පසු, ශ්රී ලංකාව 
විසින් ේවිපාර්ථශ්වික සහ බහුපාර්ථශ්වික ණය ලබා ගැනීමට අමතරව, ප්රාේධන 
මවමළඳමපාමළන් – ජාතයන්තර ස්ත්රවවරීත්ව බැඳුේකරවලින් (දැනට මමය 
රමේ විමේශ් ණයවලින් 40% කි) ඉහළ මපාලී අනුපාත යටමත් ලබා ගැනීම 
ඇතුළුව විශ්ාල විමේශ් ණය ප්රමාණයක්ත අත්පත් කර ගත්මත් ය. ණය තත්ත්වය 
අු කිරීමට පිළියේ මයදීම සඳහා මහා බැංකුව විසින් මුදල් මුද්රණය කිරීම මගින් 
ප්රිචාර දැක්තවූ අතර එය උේධමනයට – අතයාවශ්ය භාණ්ඩඩ හා මස්ත්රවා සඳහා 
මිල ගණන් ශීඝ්රමයන් ඉහළ යාමට නියත වශ්මයන්ම මේතු විය. 2022 මාර්ථතු 
වන විට, උේධමනය 15% ක ඉහළ මේටමක පවින අතර ආහාර ද්රවය සඳහා 
උේධමනය මපර මනාවූ විරූ මලස 26% දක්තවා ඉහළ මගාස්ත්ර ඇත. රජමේ 
දත්තවලට අනුව, පසුගිය 2021 මනාවැේබර්ථ මාසයට සාමේක්තෂව සහල් මිල 
50% කින් ද, තක්තකාලි 164% කින් ද, ලීක්තස්ත්ර 188% කින් ද, වේබටු 76% කින් 
ද, මබෝංචි 70% කින් ද, කැරේ 70% කින් ද, ිරිඟු පිටි 32% කින් ද, පරිේපු 
42% කින් ද, කරවල 70% කින් ද, කුකුළු මස්ත්ර 61% කින් ද ඉහළ මගාස්ත්ර ඇත. 

මඩාලරයට සාමේක්තෂව රුපියමල් අගය ස්ත්රථාවර කර රඳවා ගැනීමට මහ 
බැංකුව ගත් උත්සාහයන් සාර්ථථක ප්රිඵල ලබා දීමට අසමත් විය. මේ වන විට 
පාමවන රුපියමල් අගය ඇ.මඩා. එකක්ත සඳහා ශ්රී ලංකා රුපියල් 306ක්ත දක්තවා 
ශීඝ්රමයන් අවප්රමාණය වී ඇත. ඉන් ආනයනික භාණ්ඩඩ මිල තවත් ඉහල යයි. 
රජය ඊට ප්රිචාර වශ්මයන් ආනයන සීමා කිරීම මහෝ ප්රමාද කිරීම සිදු කළ අතර 
ඖෂධ, වවදය උපකරණ, අතයවශ්ය ආහාර ද්රවය (උදා: කිරිපිටි) සහ ඉන්ධන 
හිඟයක්ත ඇිවීමට එය මේතු විය. 

මකමස්ත්ර වුවද, ජනතාව මුහුණ මදන දුෂ්කරතා අවම කිරීම සඳහා අතයවශ්ය 
ද්රවය හා ඉන්ධන මබදා හැරීම පාලනය කිරීමට, මේශීය නිෂ්පාදන දිරිගැන්වීමට 
මහෝ ආනයන ආමේශ්ක සංවර්ථධනය කිරීමට කිසිදු උත්සාහයක්ත අද දක්තවා 
මගන මනාමැත. 
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ණය තත්ත්වයට පිළියමක්ත මලස රට දැන් ඉන්දියාමවන් සහ චීනමයන් ණය 
මාර්ථග සහ තවත් ණය ලබාමගන ඇත. විමේශ් ණය ප්රිවුහගත කිරීම 
සේබන්ධමයන් ආධාර සහ සාකච්ඡා සඳහා ජාතයන්තර මූලය අරමුදල (IMF) 
සමඟ සාකච්ඡා පැවැත්මවමින් ිමේ. කාලානුරූපව මවනත් විකල්ප සමග 
අර්ථුදය විසඳීමට රජය දක්තවන අකාර්ථයක්තෂමතාවය මේතුමවන් IMF ගිවිසුම 
මේ අවස්ත්රථාමේ මනාවැළැක්තවිය හැකි බව මපමන්. එම විසඳුේ මගින් මකටි 
කාලීන සහ ප්රමාණවත් මනාවන විසඳුමක්ත පමණක්ත ලබා මදන අතර ජනතාවට 
සැලකිය යුතු ක්තෂණික හා දීර්ථඝ කාලීන දුෂ්කරතා ඇි කරනු ඇත. 

උදාහරණයක්ත වශ්මයන්, IMF ණය පහසුකමක්ත රමේ ණය මේණිගත කිරීේ 
වැඩිදියුණු කර ප්රාේධන මවළඳමපාමලන් නැවත ණය ගැනීමට ඉඩ සැලමසනු 
ඇතැයි අමේක්තෂා මකමර්ථ. මමමගින් ද්රවශීලතා අර්ථුදය ඇතැේවිට අර්ථධ 
වශ්මයන් පමණක්ත විසඳිය හැකි වුවද, එය රජමේ මස්ත්රවා සහ සමාජ ආරක්තෂණ 
වියදමින් සිදු කළ මනාහැකි අතර, ඒවා කේපාදු කිරීමමන් ජනතාව එදිමනදා 
මුහුණ මදන දුෂ්කරතාවලට විසඳුේ මනාලැමේ. රජයට තම වියදේ අු කරන 
මලසට බලපෑේ කරන අතර ජනතාවමේ පැවැත්මට වැදගත් වන අධයාපනය, 
මසෞඛ්ය, විදුලිය සැපයුේ සහ අමනකුත් මස්ත්රවාවන් මපෞේගලීකරණය කිරීමට 
බල මකමරනු ඇත. උපමයෝගිතා පිරිවැය සහ ප්රවාහන ගාස්ත්රතුවල වැඩිවීේ 
දැනටමත් සිදුවී ඇත. එය සමාජ ආරක්තෂණ මයෝජනා ක්රම පටු වීේ මහෝ 
අහිමිවීේවලට සහ කේකරු නීි දුර්ථවල වීමට ද මේතු විය හැක. 

ආර්ථික විදයාඥයන් ඉදිරි දුෂ්කර කාලය ගැන අනතුරු අඟවි. මකමස්ත්ර වුවද, 
‘ිත්ත මබමහත්’ ගිල දැමීමට බලමකමරන්මන් කාටදැයි ඔවුන්ට පැහැදිලි 
නැත. IMF වැනි ප්රධාන ක්රියාකාරීන් සහ නවලිබරල් ආර්ථික චින්තකයින් 
විසින් ණය ිරසාර කිරීමට පිළිතුර සකසුරුවේ ප්රිපත්ි මගින් රාජය මූලය 
ඒකාබේධ කිරීම විය හැකි යැයි උපකල්පනය කළ හැකිය. මකමස්ත්ර වුවද, වැේ 
බේද හරහා ඍජු බදු වැඩි කිරීම වැනි ප්රිගාමී බදු ප්රිපත්ි සහ රාජය වියදේ 
කපා හැරීම මගින් සමාජ යටිතල පහසුකේ ඇතුළුව අතයවශ්ය ඵලදායිතා 
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වැඩිදියුණු කිරීේ සහ අන්තර්ථරහනීය ආර්ථික වර්ථධනය සඳහා ඇි හැකියාවන් 
අඩපණ කිරීම පමණක්ත සිදු කරනු ඇත. මානව ඵලදායිතාව සහ යහපැවැත්ම 
වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා මසෞඛ්ය, අධයාපනය සහ සත්කාර මස්ත්රවා සඳහා 
ප්රමාණවත් ආමයෝජනයක්ත අවශ්ය බව මත්රුේ ගත යුතුය. 

කාබනික මපාමහාර භාවිතය දිරිමත් කිරීමේ මුවාමවන් 2021 දී රසායනික 
මපාමහාර තහනේ කිරීමට රජය මගන ඇි අවිනිශ්චිත පියවර ආහාර 
නිෂ්පාදනය පහත වැටීමට සහ දැනට ජනතාව අත්විඳින ආහාර හිඟමේ 
බරපතලකමට මේතු වී ිමේ. එහි ප්රිඵලයක්ත මලස, 2005 වසමර්ථ සිට ශ්රී 
ලංකාව ස්ත්රවයංමපෝෂිත වී ඇි සහල් සඳහා පවා දැන් මවනත් රටවල් මත 
යැමපමින් පවතී. දශ්ක ගණනාවක්ත කෘෂිකාර්ථමික අංශ්ය මනාසලකා හැරීම 
සහ රජමේ ආමයෝජන පහත වැටීම මමම ක්තමෂ්රවල කාන්තාවන් ඇතුළු 
මගාවීන්ට සහ ධීවරයින්ට අහිතකර මලස බලපා ඇත. මගෝලීය සැපයුේ 
දාමයට ඇි වූ බාධා කිරීේ සහ රැකියා විරහිතයන් විසින් පවින ඉඩේ 
කේටිවල වගා කිරීමට නැවත උත්සාහ කිරීමත් සමඟ පසුගිය වසංගතමයන් 
මපළුණු වසර මදක තුළ ආහාර සුරක්තෂිතතාව සහික කිරීමේ වැදගත්කම 
පැහැදිලිවම අවමබෝධ කරවීය. මකමස්ත්ර වුවද, එම මුලපිරීේ මකමරහි රජමේ 
උදාසීන බවක්ත මමන්ම සහාය මනාදීමක්ත දක්තනට පැවිණි. පශ්චාත් යුද 
වර්ථෂවල යටිතල පහසුකේ සහ මේපළ මවළඳාේ සංවර්ථධනය තුළින් ආර්ථික 
වර්ථධනය ප්රධාන වශ්මයන් අත්පත් කරගත් අතර මේශීය නිෂ්පාදන හා 
කර්ථමාන්ත වැඩිදියුණු කිරීමට අු ප්රමුඛ්තාවක්ත ලබා දී ඇත. මමහි ප්රිඵලයක්ත 
මලස, මේශීය රැකියා මනාමැිකම නිසා මිනිසුන්ට සංක්රමණ හරහා රැකියා 
මසායා යාමට සිදුවී ඇත. 

ශ්රී ලංකාමේ ප්රිගාමී බදු ප්රිපත්ියක්ත ඇි අතර, රජමේ බදු ආදායමමන් 
80%ක්ත පමණ වක්ර බදු මේ. මේ අනුව, සාමානය පුරවැසියන් බදු බරින් වැඩි 
මකාටසක්ත දරා ඇි අතර, සමාජ ආමයෝජන සඳහා වන රාජය වියදේ 
ක්රමානුකූලව පහත වැටී ඇත. වත්මන් රජය බලයට පත් වූ විගස 
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විමශ්ෂමයන්ම ධනවතුන්මගන් ඍජු බදු අු කළ අතර එහි ප්රිඵලයක්ත මලස 
රජමේ ආදායම ද අු විය. මේ අනුව, ශ්රී ලංකාව මුහුණ දී සිටින ආර්ථික 
අර්ථුදය මදයාකාරයකි; එනේ, විමේශ් විනිමය පහත මහළීමකට තුුමදන එහි 
විමේශ් මවළඳාම/මගවීේ මශ්ෂය පිළිබඳ අර්ථුදය සහ මහජනතාව සඳහා 
අතයවශ්ය මස්ත්රවා සඳහා වියදේ කිරීමට රජයට ඇි හැකියාව මකමරහි 
බලපාන රාජය මූලය හිඟ වීමේ අර්ථුදය මේ. ඍජු බදු වැඩිකර මහෝ ධන බේදක්ත 
හඳුන්වා දීමමන් ධනවතුන් මත බදු පැනවීමට රජය මමමතක්ත මයාමු වී නැත. 
ඒ මවනුවට, ආර්ථිකමේ කඩාවැටීමේ සේූර්ථණ බර සමාජමේ පහළ තලය 
මවත පැවරී ඇත. 

 

මානුෂීය අර්ථුදයකට මුහුණ දීම 

මමම තත්ත්වය ජනතාවට මානුෂීය අර්ථුදයක්ත බවට මේගමයන් පරිවර්ථතනය 
මවමින් පවතී. අර්ථුදකාරී පීඩනය නිසා සිදුවන ජීවිත හානි අපි දැනටමත් දැක 
ඇත්මතමු. අතයවශ්ය ද්රවයවල මිල ශීඝ්රමයන් සහ පාලනයකින් මතාරව ඉහළ 
යාම සාගතයකට තුු මදන අතර සාගතයක්ත පිළිබඳව බියක්ත ද පවතී. මිනිසුන් 
ඔවුන්මේ පැවැත්ම පිළිබඳ මංමුලා සහගත තත්ත්වයකට පත්ව ඇි බැවින් 
මසාරකේ සහ අපරාධ වැඩිමවමින් පවින අතර ආහාර සඳහා කැරැල්ලක්ත 
ඇිවීමේ හැකියාව පිළිබඳ පුමරෝකථනය කර ඇත. සාමානය පරිදි ක්රියා 
කිරීමට සහ එදිමනදා වැඩවලට සහභාගී වීමට මිනිසුන්මේ ඇි හැකියාව හීන 
වී ඇත. තත්ත්වය නරක අතට හැමරන මේගය සහ වර්ථතමානය සහ අනාගතය 
පිළිබඳ අවිනිශ්චිතභාවය ජනතාව තුළ තැි ගැනීමක්ත සහ භීියක්ත ඇි කරයි. 
මමම තත්ත්වයන් පසුපසට ගමන් කිරීමකට දායක විය හැකි අතර එහි 
ප්රිඵලයක්ත මලස වැඩි පිරිසක්ත දරිද්රතාවයට ඇද වැටීම සහ අසමානතාවයන් 
වැඩි වීම සිදු මේ. කල්ගතවූ යුේධයක්ත මධයමේ වුවද මධයස්ත්රථ ආර්ථික 
වර්ථධනයක්ත ිබියදීත් ඉහළ සමාජ දර්ථශ්ක අනුව අප ලබා ිබූ ප්රගිය මපන්වා 
මදමින් රට දැවැන්ත පසුබෑමක්ත අත්විඳිනු ඇත. එබැවින්, පුළුල්ව පැිරී ඇි 



ආර්ථික යුක්තිය සඳහා වූ ස්ත්රීවාදී සාමූහිකය 

143 
 

සාගින්න සහ අවුල් සහගත තත්ත්වයන් වැලැක්තවීමේ අරමුණින් රජය සහ 
සිවිල් සමාජය සමග එක්තව මානුෂීය මමමහයුමක්ත දියත් කිරීම වහාම අවශ්ය 
මේ. 

 

අපවේ නිවව්ස්ත්රව්ල 

ශ්රී ලංකාමේ ආර්ථික අර්ථුදමේ බලපෑම දිවයිමන් සෑම අස්ත්රසක්ත මුල්ලක්ත නෑරම 
දැමනන්මන් ය. මකමස්ත්ර වුවද, වදනික වැටුේ ලබන්නන්, ක්තුද්ර, කුඩා හා මධය 
පරිමාණ වයවසායකයින්, නාගරික කේකරු දුේපතුන් සහ දරිද්රතාවමේ 
මවමසන අමනකුත් ප්රජාවන් සහ ජන වර්ථගය, ආගම, කුලය, ස්ත්රී පුරුෂ භාවය 
සහ ලිංගික අනනයතා සඳහා දැනටමත් සමාජමයන් මකාන් වී ඇි අය දරුණු 
මවමින් පවින අර්ථුදය හමුමේ වැඩි වශ්මයන් පීඩාවට පත්ව සිටිි. අු 
ආදායේලාභී LGBTQ පුේගලයන් වැනි වැඩි සමාජ සහමයෝගයක්ත මනාමැිව 
මවනස්ත්ර මකාට සැලකීමට සහ හුදකලාවී සිටින අවදානමට ලක්තවිය හැකි 
කණ්ඩඩායේ නිවාස මනාමැිකමට සහ අගහිඟකේවලට මුහුණ මදි. 
අතයවශ්ය ද්රවයවල මිල ඉහළ යාම මේතුමවන් ඔවුන්මේ අමත් ඇි මුදල් 
ක්තෂය වී ඇත, මමය ඇත්මත් අර්ථුදය ඉදිරිමේ යැපුේ මේතන මත ජීවත් වීමේ 
සන්දර්ථභයක ය. 

කිරි, ත්රිමපෝෂ, ඖෂධ, කාන්තා සනීපාරක්තෂක නිෂ්පාදන සහ උපත් පාලන ද්රවය 
වැනි මසෞඛ්ය හා මපෝෂණය සේබන්ධ ද්රවය ලබා ගැනීම මවළඳමපාල තුළ 
දුෂ්කර වී ඇත. ආදායේ ආහාර අවශ්යතාව සඳහා වියදේ මකමරන අතර, එය 
කුලී මගවීේ සහ උපමයෝගිතා වැනි අතයවශ්ය වියදේ සඳහා බලපාන අතර 
මිනිස්ත්රසු නිවාස මනාමැි වීමේ බිමයන් මපමළි. මබාමහෝ මදමනකු තම 
ස්ත්රවර්ථණාභරණ උකස්ත්ර කිරීම, තම ඉඩේ පවා උකස්ත්ර කිරීම සහ විකිණීම නිසා 
ඔවුන්ට ඇි සුළු වත්කේ පවා අහිමි කරගන්නා අතර, එයින් ඔවුන්මේ මූලය 
සුරක්තෂිතභාවය නැි වී ඔවුහු තවත් ණය උගුලට සිරමවි. පැවැත්ම සඳහා 
ආහාර ලබා ගැනීමට ඇි මනාහැකියාවට අමතරව, ආහාර පිසීම, ප්රවාහනය 
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සහ කුඩා ජීවමනෝපාය වයාපාර සඳහා අවශ්ය ඉන්ධනවල මිල වැඩිවීම හා 
ඉන්ධන හිඟය, මිනිසුන්ට ජීවමනෝපාය සඳහා ඇි අවස්ත්රථා තවදුරටත් අවහිර 
කරයි. ගෑස්ත්ර, භූමිමතල් හිඟය සහ දර මිල ඉහළ යාම මේතුමවන් පවුල්වලට 
ආහාර පිසීමට මනාහැකි වී ිමේ. 

අතයවශ්ය ආහාර ද්රවය සහ මවළඳ භාණ්ඩඩ හිඟය සහ ලබාගත මනාහැකි වීම 
මසෞඛ්යය සහ යහපැවැත්ම, අධයාපනය, සබඳතා සහ සමාජ ඒකාබේධතාවය 
වැනි ජීවිතමේ අමනකුත් සෑම ක්තමෂ්රයකටම බලපායි. විදුලිය විසන්ි කිරීම 
දරුවන්මේ අධයාපනයට බලපාන අතර මදමාපියන් තම දරුවන්ට 
අධයාපනික ද්රවය ලබාදීම ගැන පීඩාවට පත්මවමින් සිටින අතරම, ඔවුන්ට 
නිවමස්ත්ර ආහාර සීමාකිරීමට ද සිදුව ඇත. මපාදු ප්රවාහන ගාස්ත්රතු විශ්ාල මලස 
ඉහළ මගාස්ත්ර ඇි බැවින් පාසලට, රැකියාවට යාම සහ වදනික අතයවශ්යතා 
සපුරා ගැනීමට පවා ගමන් කිරීම මිල අික වී ඇත. කඩදාසි හිඟය විභාගවලට 
සහ මපළමපාත් සැපයීමට තවදුරටත් බලපා ඇත. පුේගලික සහ පවුමල් මූලය 
පැවැත්ම සහ මිනිසුන්මේ සාමානය යහපැවැත්ම වටා ඇි ආති සහ 
අවිනිශ්චිතභාවමේ චිත්තමේගීය හා මානසික බලපෑම එදිමනදා චර්ථයාවන්හි 
මයදීමට ඔවුන් තුළ ඇි හැකියාවට අහිතකර මලස බලපායි. 

පසුගිය දශ්ක කිහිපය තුළ දීර්ථඝකාලීන යුේධය, සුනාමි, පාස්ත්රකු මබෝේබ ප්රහාර 
සහ මකෝවිඩ්-19 වසංගතය වැනි මේදවාචකයන්මගන් නැවත නැවතත් 
පීඩාවට පත් වූ සහ දැනටමත් සමාජ ආධාරක ජාලයන්මගන් ඉවත් වී ඇි සහ 
මේපල, ජීවමනෝපායන් සහ සමීපතමයන් සේබන්ධමයන් ආර්ථික පාු අත්විඳ 
ඇි ප්රජාවන්, ජීවිතයක්ත මගාඩනගා ගැනීමේ අවස්ත්රථාවන් මදස තවදුරටත් 
බලා සිටිි. මබාමහෝ මදමනක්ත මතකයන් තුළ එල්බ සිටිමින් අතීත 
මේදවාචකයන්මේ කේපනමයන් හා මශ්ෝකමයන් මිදී මනාමැි අතර සතයය 
සහ යුක්තිය මවනුමවන් බලා සිටිි. එවැනි ප්රජාවන්ට අර්ථථවත් යුක්තිය සහ 
ප්රමාණවත් වන්දි ලබා මනාදුන් විට, ඔවුන් අප දකින ස්ත්රවභාවමේ තවත් 
වයසනයකට මුහුණ දීම නිසැකවම අභිමයෝගාත්මක ය. 
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ආර්ථික අවදානේ පහළ මේටමට තල්ලු වීමමන් ගෘහ ක්තමෂ්රය තුළට තල්ලු 
වීම නිසා කඩා වැමටන ආර්ථිකයක බර නියත වශ්මයන්ම කාන්තාවන් මත 
පැටමේ. කාන්තාවන් දැන් ආදායේ ඉපැයීමේ මමන්ම තම නිමවස්ත්ර 
කළමනාකරණය කිරීමේ උර වූ ේවිත්ව බරකට මුහුණ දී සිටින අතර එම 
කාර්ථයයන් මදමකන්ම ඉමහත් ආතියකට පත්ව ඇි පසුබිමක්ත තුළ වැටුේ 
මනාලබන සත්කාරක කටයුතු ද වැඩි වී ි මේ. පවුල්වල වැඩිහිටි සාමාජිකයින් 
රැකියා මසායා දුර බැහැර ප්රමේශ්යන්ට ගමන් කරන විට පවුල්වල සමීප 
සබඳතාවලට බාධා ඇි කරමින් ඔවුන්ට මවන් වීමට සිදු මේ. කඩා වැමටන 
ආර්ථිකයක ජීවත්වීමේ අවිනිශ්චිතභාවය, කුසගින්න අත්විඳීම සහ මූලික 
පහසුකේ මනාමැිකම පිළිබඳ වැඩිවන කලකිරීේ සහ භීිකාවන් සියල්ල 
නිවස තුළම බලපාන අතර, මබාමහෝ විට කාන්තාවන් සහ ළමයින් මකමරහි 
මයාමු වන ප්රචණ්ඩඩත්වය වැඩි වීමට එය මේතු මේ. පවුල තුළ ඇිවන 
ආතිමේ ප්රිඵලයක්ත මලස ගෘහස්ත්රථ ප්රචණ්ඩඩත්වය වැඩි මවමින් පවතී. 
දැනටමත් හිරිහැර සහිත තත්ත්වයන් තුළ ජීවත් වන කාන්තාවන්ට එය 
විමශ්ෂමයන් දුෂ්කර වී ඇත. දරුවන්මේ යහපැවැත්ම සහික කිරීම සඳහා 
නඩත්තු මගවීේ මත යැමපන මවුවරුන්ට ඔවුන්මේ මාසික මගවීේ 
මනාලැමේ. වැඩි කිරීේ ඉල්ලා සිටීමේ මහෝ මනාමගවූ මුදල් අයකර ගැනීමේ 
නීිමය ක්රම, පියවරුන්ට ආදායමක්ත මනාමැි වීම මහෝ සලකා බැලීමට 
තමන්මේම වියදේ ඇි බවට වන නිදහසට කරුණු දැක්තවීමට එමරහිව 
කටයුතු කිරීමේ දී අකාර්ථයක්තෂම ය. 

 

ව්ැඩ කරන ජනතාව් 

ශ්රී ලංකාමේ වැඩ කරන ජනතාව අවිිමත් අංශ්මේ සංමක්තන්ද්රණය වී සිටින 
අතර, කර්ථමාන්ත හිමිකරුමවෝ සහ මස්ත්රවා මයෝජකමයෝ විිමත් අංශ්මේ තම 
මස්ත්රවකයන් මකමරහි වැඩි බලයක්ත භුක්ති විඳිි. අවිිමත් අංශ්මේ 
මස්ත්රවකයන්ට වැඩි ආරක්තෂාවක්ත මනාමැි අතර විිමත් අංශ්මේ 
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මස්ත්රවකයන්මේ ශ්රමය තවදුරටත් සූරාකෑම සඳහා ඔවුන්මේ ආරක්තෂාව අු 
කිරීමේ නිරන්තර උත්සාහය වත්මන් අර්ථුදය මධයමේ නිරීක්තෂණය කළ 
හැකිය. කේකරු නීි පිළිබඳ සාකච්ඡා මස්ත්රවා මයෝජකයන්මේ වාසිය සඳහා 
වැඩි ‘නමයශීලී බවක්ත’ ලබා දීම පිණිස එය ප්රිසංස්ත්රකරණය කිරීම මකමරහි 
අවධානය මයාමු කරයි. වතු කේකරුවන් රු. 1000ක වැටුේ වැඩි කිරීමක්ත 
සඳහා සිදුකළ අරගලය සාර්ථථක වුවද එම ගිවිසුම නිසිමලස ක්රියාත්මක 
මනාමේ. පවින අර්ථුදයත් සමග වතු කේකරුවන්ට අු වැටුේ මගවන අතර 
දිනකට වැඩිපුර මත් මනළන මලස ඉල්ලා සිටියි. මූලික කේකරු අයිිවාසිකේ 
සුරක්තෂිත කරන සාමූහික ගිවිසුේ පිළිගනු මනාලබන අතර මස්ත්රවා මයෝජකයන් 
විසින් පවා ප්රික්තමෂ්ප කරනු ලැමේ. 

නිෂ්පාදිත නිෂ්පාදන අපනයනය ඉහළ මගාස්ත්ර ඇි බව වාර්ථතාවලින් මපන්වා 
මදයි. මකමස්ත්ර වුවද, වසංගතය තුළ ඇඟලුේ ක්තමෂ්රය ඇතුළු නිදහස්ත්ර මවළඳ 
කලාපවල මස්ත්රවය කරන්නන් මනාසලකා හරින ලදී. ඔවුන්මේ මන්වාසිකාගාර 
සඳහා මිල ගණන් සහ කුලී ශීඝ්ර මලස ඉහළ යාමත් සමග ඔවුහු නව 
දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ දී සිටිි. ගෘහාශ්රිත මස්ත්රවකයන් ඇතුළු වදනික වැටුේ 
ලබන්නන්ට රැකියා අහිමි වී ඇත. මගාවිතැමනන් යැමපන ප්රජා තම වැඩ 
සඳහා ඉන්ධන, සත්ව ආහාර සහ මපාමහාර සහ අමනකුත් අතයවශ්ය ද්රවයවල 
මිල වැඩිවීමත් සමග ජීවමනෝපාය කරමගන යාමට අරගල කරි. ඩීසල් සහ 
භූමිමතල් හිඟය සහ මිල ඉහළ යාම මේතුමවන් ධීවර ප්රජාව විමරෝධතා 
කිහිපයක්ත පවත්වා ඇත. අප මුහුමදන් වටවුණු රටක්ත වුවද ධීවර ජනතාවට 
තවමත් ජීවිකාව කරමගන යාමට අසීරු තත්ත්වයක්ත උදා වී ඇත. 

වතුකරමේ සහ ඇඟලුේ ක්තමෂ්රවල සහ විමේශ් රටවල ගෘහ මස්ත්රවිකාවන් 
මලස මස්ත්රවය කරන කාන්තාවන් විසින් ඉහළම විමේශ් විනිමය උපයන බැවින් 
ශ්රී ලංකාමේ ආර්ථිකය කාන්තාවන්මේ ශ්රමය මත විශ්ාල වශ්මයන් රඳා පවින 
බව මබාමහෝ මදනා පිළිමගන ඇත. තවද, අවිිමත් අංශ්මේ එනේ, 
කෘෂිකර්ථමාන්තය, ධීවර කර්ථමාන්තය, මස්ත්රවා සහ ගෘහාශ්රිත ශ්රමය තුළ 
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කාන්තාවන් ජාික ආර්ථිකයට දායක මේ. මේ අනුව, මමම වැඩ කරන 
ජනතාවමේ කාණ්ඩඩමේ කාන්තාවන් විශ්ාල වශ්මයන් නිමයෝජනය මේ. මමම 
අර්ථුද මධයමේ වැඩකරන ජනතාව විසින් දරනු ලබන බර, අතයවශ්යමයන්ම 
කාන්තාවන් මත පැටමවන බරක්ත මේ. 

 

ස්ත්රීව්ාදී ආර්ථික හා වේශපාලන විශ්වේෂණයක් ව්ැදගත්ත ව්න්වන් 
ඇයි? 

දශ්ක ගණනාවක්ත පුරා ශ්රී ලංකාමේ සමස්ත්රත ආර්ථික ප්රිපත්ි පරාවක්රය 
කාන්තාවන්මේ ශ්රමයට මමන්ම ඒ සමගම ඔවුන්මේ ප්රධාන තත්ත්වයන්, 
සංචලනය, අභිලාෂයන් සහ සමාජ තත්ත්වය යනාදී කාන්තා ජීවිතමේ සෑම 
අංශ්යකටම බලපා ඇත. රමේ විමේශ් විනිමය උපයන්නන් මලස ආර්ථිකය 
විශ්ාල වශ්මයන් රඳා පවින්මන් කාන්තා ශ්රමය මත වන අතර කාන්තාවන්මේ 
ශ්රමය සූරාකෑමමන් උපයාගත් ධනය නාස්ත්රි කරනු ලැබ ඇත. මමම අලාභය 
සේබන්ධමයන් කිසිවකු විසින් වගකීම දරනු ලබන්මන් නැි අතර, ආර්ථික 
අර්ථුදමේ බර නැවත වරක්ත කාන්තාවන්ට දරන්නට සලස්ත්රවා ඇත. අර්ථුදය 
දැන් කාන්තාවන්මේ ප්රශ්නයක්ත බවට පත් වී ඇි අතර, කඩා වැමටන 
ආර්ථිකමේ සියලු අවදානේ කාන්තාවන්ට දරා ගැනීමට සැලැස්ත්රවී ඇත. 
විමශ්ෂමයන්ම ප්රජනක/ගෘහස්ත්රථ අවකාශ්ය තුළ කාන්තාවන්මේ ශ්රමය 
පිළිමනාගන්නා අතර අවධානයට ද ලක්ත මනාමකමර්ථ. මේ අනුව වත්මන් 
ආර්ථික අර්ථුදමේ බලපෑමේ සේූර්ථණ තත්ත්වය ද සැඟවී පවතී. 

ආර්ථිකයට කාන්තාවන්මේ දායකත්වය මනාසලකා, ආර්ථික තීරණ ගැනීමට 
මහෝ රමේ ආර්ථික සැලැස්ත්රමේ ගමන් මගට බලපෑේ කිරීමට කාන්තාවන්ට 
මේසමේ අසුන් ගැනීමට මහෝ ඉඩ මනාමේ. තීරණ ගැනීමේ කවයන් තුළ 
කාන්තා උත්සුකයන් ප්රමාණවත් තරේ මතු මනාමේ. මමම ඌනතාවමේ 
ප්රිඵලයක්ත මලස, ආර්ථික අර්ථුදයට මුහුණ දීම සඳහා කාන්තාවන්ට ඉිරි 
වන්මන් සුළු ආරක්තෂාවක්ත මහෝ සහමයෝගයක්ත වන අතර, ඔවුන් එහි බලපෑමට 
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සේූර්ථණමයන්ම මගාදුරු මේ. ශ්රී ලංකාමේ ආර්ථික අර්ථුදය පිළිබඳ 
සාකච්ඡාවල ආිපතයය දරන්මන් ආර්ථික විදයාඥයන්, විමශ්ෂමයන්ම නව 
ලිබරල් මතවාදීන් විසිනි. ඉදිරිපත් කරන ලද විශ්මල්ෂණ සහ කිකාවන් 
අවධානය මයාමු කර ඇත්මත් පාලක හා වයාපාරික පන්තීන්මේ 
අවශ්යතාවලට බලපාන සාර්ථව ගැටළු මකමරහි මිස වැඩ කරන 
කාන්තාවන්මේ ඉදිරිදර්ථශ්නවලින් මහෝ යථාර්ථථයන් තුළින් මනාමේ. 

ප්රධාන ධාරාමේ සාර්ථව ආර්ථික කිකාවන් විසින් සංඛ්යාමල්ඛ්න සහ සංඛ්යා 
මකමරහි පමණක්ත අවධානය මයාමු කරමින් අර්ථුදය අමානුෂික කිරීමට 
නැඹුරු මේ. එවැනි දෘෂ්ටිමකෝණයකින් අර්ථුදයට ප්රිචාර දැක්තවීමමන් 
කාන්තාවන්මේ, වැඩ කරන ජනතාවමේ සහ ආන්ික ප්රජාවන්මේ දැමවන 
උත්සුකයන්ට විසඳුේ මනාලැමේ. ආර්ථික අර්ථුදය පිළිබඳ විවරණවල 
ස්ත්ර රීවාදී හඬවල් මග හැරී ඇි බව නිරීක්තෂණය කිරීම වැදගත් ය. අදහස්ත්ර 
දැක්තවීමේ දී ක්රියාකාරී කාන්තාවන් ස්ත්රවල්ප මදනා නවලිබරල් චින්තනය ප්රකාශ් 
කර ඇි අතර කාන්තා විමරෝධී, දුේපත් විමරෝධී ප්රිපත්ි මවනුමවන් මපනී 
සිටිි. අමනකුත් ස්ත්රීවාදී ක්රියාකාරිනියන් අතර, ආර්ථික අර්ථුදය පිළිබඳ 
විශ්වාසය හා පැහැදිලිකම යන මදමකහිම අුවක්ත පවතී. වත්මන් තත්ත්වය 
පිළිගන්නා අතරම, මේශ්පාලන ආර්ථික විශ්මල්ෂණයකින් සහ විමේචනයකින් 
දායක වූ (කුමාරි ජයවර්ථධන, ස්ත්රවර්ථණා ජයවීර ආදී) ස්ත්රීවාදීන් පිළිබඳ සහ 
මමරට ඉිහාසමේ සෑම හැරවුමකදී ම ආර්ථික පීඩනයට අභිමයෝග කළ තවත් 
මබාමහෝ කාන්තා ක්රියාකාරිනියන්මේ දිගු ඉිහාසයක්ත අපට ඇි බව මතක 
තබා ගැනීම වැදගත් ය. ඔවුන්මගන් පැවත එන්නා වූ මේ අනුගමනය කිරීමට 
යමක්ත ිමේ. ආර්ථික අර්ථුදමේ ගැඹුර සහ පළල පිළිබඳ ූර්ථණ අවමබෝධයක්ත 
ලබා දීමටත් ආර්ථික අර්ථුදමේ සාර්ථව හා ක්තුද්ර ප්රකාශ්නයන් අතර පරතරය 
පියවා ගැනීමටත් ස්ත්රීවාදී මේශ්පාලන ආර්ථික විශ්මල්ෂණයක්ත අතයවශ්ය මේ. 

කාන්තා කණ්ඩඩායේ සහ වෘත්තීය සමිි විසින් සමාජ ආරක්ෂාව, වඩා මහාඳ 
වැටුේ සහ කේකරු ආරක්ෂාව සඳහා ඉල්ලීේ ඉදිරිපත් කර ඇි අතර ඔවුන්මේ 
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දිගුකාලීන ඉල්ලීේවලට අවධානය මයාමු මනාවීය. සියලුම ණය ගැනීේ සහ 
වියදේ පිළිබඳ තීරණ සහ ගනු ලබන ක්රියාමාර්ථග සේබන්ධමයන් වගකීමමන්, 
විනිවිදභාවමයන් සහ වගවීමමන් කටයුතු කරන මලස ස්ත්රීවාදීන් විසින් 
රජමයන් ඉල්ලා ඇත. රජමේ ප්රිපත්ිය ස්ත්රී පුරුෂ සමානාත්මතාවය සහ 
මානව ිරසාරභාවය මත සහ ගනු ලබන සියලුම මූලය හා ණය ගැනීම පිළිබඳ 
තීරණ මත පදනේ විය යුතු බවට ඔවුන් නැවත නැවතත් ඉල්ලා ඇත. සමාන 
අර්ථුදවලට මුහුණ මදන මගෝලීය දකුමණ්ඩ ස්ත්රීවාදී ආර්ථික විදයාඥයින්, ණය 
අවලංගු කිරීම වැනි මූලික පියවර සහ ණය ිරසාරභාවය සඳහා වන මානව 
හිමිකේවලට බලපෑමක්ත මනාකරන ආර්ථික උපාය මාර්ථග සඳහා ඉල්ලීමක්ත කර 
ඇත. මේපල අයිියට වඩා ප්රමුඛ්ත්වය ගැනීමට මානව ිරසාරභාවයට 
හැකියාව ලබා මදන බදු යුක්තියක අවශ්යතාව ඔවුන් අවධාරණය කර ඇත. 
අු ආදායේලාභී කාන්තාවන්ට ආර්ථිකය තුළ අසමාන මලස ස්ත්රථානගත වී 
ඇි බැවින් සහ කාන්තාවන් මපාදු මස්ත්රවා, සමාජ ආරක්තෂණ සහ මුදල් 
හුවමාරු කිරීේ මත වැඩිපුර යැමපන නිසා මූලය ඒකාබේධ කිරීමට වැඩි 
අහිතකර බලපෑේ ඇි කරන බව මලෝකමේ විවිධ ප්රමේශ්වල ස්ත්රීවාදී 
මේශ්පාලන ආර්ථික විදයාඥයන් විසින් දිගු කලක්ත ිස්ත්රමස්ත්ර ඔේපු කර ඇත. 
එබැවින්, සමාජ ආරක්තෂණ කේපාදුවට වඩා ධනය සහ ලාභය මත බදු 
පැනවීමමන් ආදායේ වැඩි කර ගනිමින් බදු යුක්තිය මකමරහි වැඩි 
අවධානයක්ත දිය යුතු යැයි ස්ත්රීවාදීන් ඉල්ලා ඇත. 

සාමානයමයන් ස්ත්රීවාදී මේශ්පාලනය යන්මනන් අදහස්ත්ර කර ඇත්මත් සතයය 
මවනුමවන් නැගී සිටීම, බහුවිධ පීඩනයන් මහළිදරේ කිරීම, ස්ත්රී පුරුෂ දෘෂ්ටි 
මකෝණයකින් යේ ගැටළුවක්ත ගැඹුරින් විශ්මල්ෂණය කිරීමට දායක වීම, මකාන් 
වීමට ලක්තවූවන් මවනුමවන් හඬක්ත නැගීම සහ සමාජ මවනසක්ත සඳහා 
සංවිධානය වීම ය. ස්ත්රීවාදී දෘෂ්ටිමකෝණයකින් වත්මන් ආර්ථික අර්ථුදය 
පිළිබඳ පැහැදිලි දැක්තමක්ත සහ චින්තනමේ පැහැදිලි බවක්ත සකස්ත්ර කිරීම අවශ්ය 
මේ. ප්රබල කිකාවන්, එම කිකාවන් සහ මයෝජිත විසඳුේ පිටුපස ඇි 
මේශ්පාලනය සහ අභිප්රායන් අධයයනය කිරීම සහ එම කිකාවන් පිළිබඳ 
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අපමේම විමේචනයක්ත ඇි කිරීම ආරේභක පියවර මලස ගත හැකිය. මමයින් 
වැඩිපුරම පීඩාවට පත්වන කාන්තාවන් මකමරහි අවධානය මයාමු කරමින්, 
ඔවුන් සමඟ නිරන්තර සංවාදමේ මයදීමමන් සහ ඔවුන්මේ පසුබිේ සහ 
පසුබිේ යථාර්ථථයන්ට සවන් දීමමන් අවධානය නැි මනාවීමට කටයුතු කිරීම 
වැදගත් මේ. ස්ත්රීවාදී ප්රිචාරයක්ත තුළ දිගුකාලීන දැක්තමක්ත ිබිය යුතුය. අප 
සහාය දක්තවන පක්තෂයන් අමේ රමේ වඩාත්ම ආන්ික වූ ජනතාවට 
දිගුකාලීනව අත්වන ප්රිවිපාක පිළිබඳ දැන සිටිය යුතුය. ඒ මවනුවට, 
දිගුකාලීනව වුහාත්මක මවනස්ත්රකමක්ත සඳහා දායක විය හැකි ප්රමේශ්යන් 
සමග ක්තෂණික අවශ්යතා සඳහා විසඳුේ ලබා මදන වැඩසටහනක්ත සැලසුේ 
කිරීම වැදගත් මේ. 

ස්ත්රීවාදී විශ්මල්ෂණය බල ධූරාවලියට අභිමයෝග කිරීම සහ වුහාත්මක 
පීඩනය විසුරුවා හැරීම මකමරහි අවධානය මයාමු කර ඇත. මේශ්පාලන 
ආර්ථික මේරය තුළ, එයින් අදහස්ත්ර කරනුමේ විශ්ාල හා ශ්ක්තිමත් ආර්ථිකයන් 
සහ දුර්ථවල ආර්ථිකයන් අතර, ශ්රී ලංකාමේ ධනවත් ප්රජාවන් සහ දිළිඳු ප්රජාවන් 
අතර, මස්ත්රවා මයෝජකයන් සහ මස්ත්රවකයින් අතර, ගැනුේකරුවන් සහ 
විකුණුේකරුවන් අතර, ආදායේ උපයන්නන් සහ ආදායේ නැි අය අතර 
පවින බල ධුරාවලියට අභිමයෝග කිරීමයි. ආර්ථික අර්ථුදයකදී පන්ි 
ප් රිවිමරෝධතා පැහැදිලිව දැකගත හැකිය. ප්රබල කිකාවන් සහ මයෝජිත 
විසඳුේ නියත වශ්මයන්ම සූරාකෑමට ලක්තවන පන්ිවලට වඩා වරප්රසාද ලත් 
පන්ිවලට ප්රිලාභ ලබා මදනු ඇත. මමම අර්ථුදමේ ප්රධාන මදෝෂය වන්මන් 
පන්ි මර්ථඛ්ාවයි. පන්ි ප් රිවිමරෝධතා මහලිදරේ කිරීමටත් කේකරු 
පාන්ික කාන්තාවන් සහ ආන්ික ප් රජාවන් සමග අපමේ සහමයෝගීතාවය 
ශ්ක්තිමත් කිරීමටත් ස්ත්රීවාදී විශ්මල්ෂණයකට හැකි විය යුතුය. පාර්ථලිමේන්තු 
මන්ීවරුන්, මේශ්පාලන පක්තෂ නායකයන්, ආර්ථික විදයාඥයන්, රාජය 
මනාවන සංවිධාන නායකයන්, ප්රජා නායකයන් ආදී වශ්මයන් වරප්රසාද ලත් 
කාන්තාවන්ට අභිමයෝග කරමින් ඔවුන් සමඟ සංවාදමේ මයදීම සහ 
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මතුමවමින් පවින අර්ථුදය පිළිබඳව පන්ි විශ්මල්ෂණයක්ත ලබාදීම මේ 
කාලය තුළ ස්ත්රීවාදීන්ට ඉටු කළ හැකි තවත් කාර්ථයභාරයක්ත විය හැකිය. 

විමශ්ෂමයන්ම ආන්ික කණ්ඩඩායේ සමග සහමයෝගීතාවය මගාඩනැගීම 
හරහා ස්ත්රීවාදී මේශ්පාලනය විසින් සත්කාරක මේශ්පාලනයක්ත ද මපන්නුේ 
කර ඇත. මමයින් අදහස්ත්ර කරන්මන් ද අප විසින් පන්ි පදනේ කරගත් 
සන්ධාන එනේ, වෘත්තීය සමිි, කේකරු සාමූහිකයන්, සමුපකාර සහ මවනත් 
සමාන අදහස්ත්ර ඇි කණ්ඩඩායේ මගාඩනගන පුේගලයන්මේ අවමබෝධය වැඩි 
කිරීම සඳහා ශ්ක්තිමත් ස්ත්රී පුරුෂ සමාජභාවී දෘෂ්ටිමකෝණයක්ත සහිතව 
අර්ථුදය මදස බලන බවයි. තවද, අප සමග වැඩ කරන කාන්තාවන්, ප්රජාවන් 
සහ ආන්ික කණ්ඩඩායේ සඳහා වන පාු හා හානිය අවම කිරීම ප්රමුඛ්තාවක්ත 
මේ. මමම අර්ථුදමයන් මේරීමට එකිමනකාට උපකාර කිරීම යන්මනන් ද 
ඇතැේ සේමතයන්ට සහ වැඩ කිරීමේ මමන්ම අපමේ අවශ්යතා සපුරාලීමේ 
සාමානය ක්රමවලට අභිමයෝග කිරීම අදහස්ත්ර මේ. අපමේ එදිමනදා ක්රියාකාරකේ 
සාමූහිකව සංවිධානය කිරීම මමය සිදු කිරීමේ එක්ත ක්රමයක්ත විය හැකි අතර, 
මමම මවනසට අනුගත වීමට සාේප්රදායික පවුල්/ගෘහ වූහයන්ට අභිමයෝග 
කිරීමට අවශ්ය වනු ඇත. කාන්තා කණ්ඩඩායේ මපර අභිමයෝගවලදී වැඩි 
ඔමරාත්තු දීමේ හැකියාවක්ත මපන්නුේ කර ඇත; එනේ යුද සමමේ පැවැත්ම, 
පශ්චාත් සුනාමි ප්රකෘිය, කාන්තාවන් විසින් මමමහයවන ලද මගාවීන්මේ 
අරගල, ඉඩේ අරගල සහ ක්තුද්ර මූලය ණයට එමරහිව සංවිධානය වීම සහ 
සහමයෝගීතා ප්රමේශ්යන් මත පදනේ වූ අත්දැකීේ මමම නව අභිමයෝගයට 
මුහුණ දීම සඳහා දැන් උකහා ගත හැකිය. 

 

වමම මානුෂීය අර්ථුදයට ප්රතිචාර දැක්ීමට රජය විසින් කළ යුතු 
වේ 

ආර්ථික අර්ථුදමයන් ඇි වී ිමබන මේදනාවන් සමනය කිරීමටත්, ජනතාව 
මුහුණ මදන දුක්ත මේදනා, අවිනිශ්චිතතා සහ බිය පිළිබඳ සංමේදී වීමටත්, ඒවා 
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වටහා ගැනීමටත්, නිශ්චිත සැලසුේ අප මවත ඉදිරිපත් කිරීමටත් රජය අසමත් 
වී සිටීම සේබන්ධමයන් අපි කනසල්ලට පත්ව සිටින්මනමු. වයාේත මවමින් 
පවින මානුෂීය අර්ථුදය විසඳීම සඳහා පහත සඳහන් පියවර වහාම ගන්නා 
මලස අපි රජමයන් ඉල්ලා සිටින්මනමු: 

1. දීප ව්යාප්ත ආහාර වෙදා හැරීවේ ක්රමයක් සැලසුේ කර ක්රියාත්තමක 
කරන්න 

මූලික අතයවශ්ය සලාක ඇසුරුේ සියලුම නිමවස්ත්ර මවත ළඟා වන පරිදි 
ආහාර මබදා හැරීමේ ක්රමයක්ත – මූලික ආහාරවලට සහල්, මතල්, සීනි, 
මත්, පරිේපු, ත්රිමපෝෂ ඇතුළත් විය යුතුය. දැනට පවින සමතාස, සමෘේි 
සහ සමුපකාර හරහා වන ක්රම සියල්ලන්ටම ලබා ගත හැකි වන පරිදි 
ශ්ක්තිමත් කළ යුතුයි. ශ්රී ලංකාමේ මබාමහෝ වැඩ කරන ජනතාව 
අවිනිශ්චිත තත්ත්වයන් යටමත් ජීවත් වන අතර දරිද්රතාවයට ඇද 
වැමටමින් සිටිි. එබැවින්, එම ආහාර මබදා හැරීමේ ක්රමය මපාදුමේ 
මබදා හැරීමට සැලසුේ කළ යුතුය. 

ඇතැේ ආර්ථික උපමේශ්කයින් විසින් නිර්ථමේශ් කර ඇි පරිදි ‘මතෝරාගත් 
දුේපතුන්ට පමණක්ත ලැමබන’ පරිදි ‘ඉලක්තකගත’ වැඩසටහන් ක්රියාත්මක 
කිරීමේ අදහස අපි ප්රික්තමෂ්ප කරන්මනමු. දරිද්රතාවය ක්රමමයන් ඉහළ 
නංවන අර්ථුදයක්ත මධයමේ ඉලක්තක කිරීමේ ප්රමේශ්ය අනුගමනය කිරීමේ 
තර්ථකයට විමරෝධය දක්තවන අතර එයින් දැනටමත් දැඩි දුෂ්කරතා ඇි 
පුේගලයින් අවහිර කිරීමක්ත සහ ඔවුන්ට හානියක්ත පමණක්ත සිදු වනු ඇත. 

2. වපෝෂණය සහ ආහාර පිළිෙඳ ස්ත්රවව්රීත්තව්යට ප්රමුඛත්තව්ය වදන්න 

ගැබිණි සහ කිරිමදන මේවරුන් සඳහා වන මපෝෂණ මල්ල මාස 24ක්ත 
දක්තවා දීර්ථඝ කිරීමට මපාමරාන්දු වීම වැනි මපෝෂණය සහ ආහාර 
සුරක්තෂිතතාව සේබන්ධමයන් විමශ්ෂමයන්ම 2022 අයවැමයන් රජය 
විසින් සිය පුරවැසියන්ට ලබා දුන් අයවැය මපාමරාන්දු ඉටු කළ යුතුය. 
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ඉහළ යන ජීවන වියදමේ පීඩනය සමනය කිරීම සඳහා සහන මල්ලක්ත 
ලබා දීමට පුරවැසියන්ට මපාමරාන්දු විය. ළමුන් සඳහා පාසල් දහවල් 
ආහාර වැඩසටහන සහ ගෘහ මේටමේ සහන සහික කරන්න. 

ආහාර සුරක්තෂිතතාවමේ වැදගත් අංගයක්ත වන්මන් ගෘහස්ත්රථ බලශ්ක්ති 
අවශ්යතා සඳහා සහාය වීම සඳහා භූමිමතල් සහ ගෑස්ත්ර මිල පාලනය කිරීම 
සහික කිරීමයි. මගාවීන්ට සහනාධාර ක්රියාත්මක කරන බව සහ ධීවර හා 
මගාවි ප්රජාවන් සඳහා සහන සලසන බව කෘෂිකාර්ථමික ප්රිචාරයන් විසින් 
කඩිනමින් සහික කළ යුතුය. 
 

3. සමෘේි ආධාර පේධිය ශ්ක්තිමත් කළ යුතුය 

දිස්ත්රත්රික්තක රැසක සමෘේි සහන කේපාදු කරමින් පවින අතර ප්රජා 
මේටමේ සමෘේි රැස්ත්රවීේවලදී එය එමස්ත්ර වන්මන් ඇයි ද යන්නට විවිධ 
නිදහසට කරුණු ඉදිරිපත් මකමර්ථ. මකමස්ත්ර වුවද, යථාර්ථථය නේ තවත් 
පවුල් මබාමහාමයක්ත දරිද්රතා මර්ථඛ්ාමවන් පහළට වැටී ඇි බැවින් සමෘේි 
ප්රිලාභ පුළුල් කිරීමේ අවශ්යතාවක්ත මතුව ඇි බවයි. ඉහළ යන ජීවන 
වියදමට සරිලන පරිදි සමෘේි සාමාජිකයින්මේ මාසික මගවීේ වැඩි කළ 
යුතුය. 

4. ඖෂධ, අවනකුත්ත අතයව්ශය වව්දය උපකරණ, වසෞඛය නිෂ්පාදන සහ 
ප්රජනක වසෞඛය වස්ත්රව්ා සුරක්ෂිත කිරීමට සහ සැපයීමට වසෞඛය අංශය 
රාජය සහාය ලැබිය යුතුය. 
 

5. සාගින්න, නිව්ාස වනාමැතිකම, අගහිඟකේ සහ ගෘහස්ත්රථ හිංසනය සඳහා 
විසඳුේ ලො දීම පිණිස ව්න සහායක ව්ැඩසටහන් (වයාමු කිරීේ, ආධාර 
සහ වස්ත්රව්ා) 
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සාගින්න, නිවාස මනාමැිකම, අගහිඟකේ සහ ගෘහස්ත්රථ හිංසනය වැනි 
ගැටළු විසඳීම සඳහා රජය විසින් හදිසි ආධාර මයෝජනා ක්රම පිහිටුවිය 
යුතුය. මමම වැඩසටහන් රට පුරා සිටින ප්රජාවන්හි අවදානමට ලක්තවිය 
හැකි පුේගලයින්ට ප්රමේශ් විය හැකි පරිදි විය යුතුය. මවනස්ත්ර මකාට 
සැලකීමකින්, අගියකින් සහ විනිශ්චයකින් මතාරව මමම මස්ත්රවාවන් 
සැපයීමට රාජය නිලධාරීන් මයාමු කළ යුතුය. ලිංගික සහ ස්ත්රී පුරුෂ 
සමාජභාවය පදනේ කරගත් ප්රචණ්ඩඩත්වය වැඩි වීම මනාවැළැක්තවිය හැකි 
බැවින්, රාජය සහ රාජය මනාවන මස්ත්රවාවන් විසින් කාන්තාවන් සහ 
ළමුන් මක්තන්ද්ර කරගත් නවාතැන් ඇතුළු ආධාරක මස්ත්රවා සහික කළ 
යුතුය. ප්රිචාර කාමලෝචිත විය යුතුය. හදිසි ඇමතුේ සඳහා සෑම විටම 
හදිසි අවධානයක්ත ලැබිය යුතු අතර දිවි ගලවා ගත් තැනැත්තා මක්තන්ද්ර 
කරගත් ප්රමේශ්යක්ත (කිසිදු මදාස්ත්ර පැවරීමකින් මහෝ ලැජ්ජාවට පත් 
කිරීමකින් මහෝ ප්රිහිංසනයන් දරා සිටීමකින් මතාරව වින්දිතයාමේ 
විශ්වාසය මගාඩනැගීම සඳහා වින්දිතයාමේ අයිිවාසිකේ, 
මපෞේගලිකත්වය, ඔහු ප්රකෘි තත්ත්වයට පත් කිරීම ආරක්තෂා කරන 
ප්රමේශ්යක්ත) අනුගමනය කළ යුතුය. 

 
6. ඉහත රාජය ව්ැඩසටහන් ක්රියාත්තමක කිරීම සඳහා රාජය ආදායේ සුරක්ෂිත 

කිරීම සඳහා කඩිනේ පියව්ර ගැනීම 

සුදුසු වත්කේ බදු හඳුන්වාදීම ඇතුළු රමේ රජමේ ආදායේ අවශ්යතා 
සපුරාලීම සඳහා ප්රගිශීලී බදුකරණය ක්රියාත්මක කරන මලස අපි 
රජමයන් ඉල්ලා සිටින්මනමු. වක්ර බදු පැනවීම රමේ දුේපතුන්මේ සහ 
වැඩ කරන ජනතාවමේ බරට එකතු මනාවන බවට වන සන්දර්ථභය 
සැලකිල්ලට ගනිමින් එය සහික කළ යුතුය. ආර්ථිකය යථා තත්ත්වයට 
පත් කිරීමේ ක්රියාමාර්ථග සමග අර්ථුදයට ප්රිචාර දක්තවන සමාජ ආරක්තෂණ 
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වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා රජමේ ආදායම මයාදවන බවට රජය 
සහික විය යුතුය. 

7. ජනතාව්වේ මූලය සුරක්ෂිතභාව්ය ආරක්ෂා කරන කේකරු හා ඉඩේ 
ප්රතිපත්තතිව්ලට ප්රමුඛත්තව්ය වදන්න 

ජනතාවමේ අවශ්යතා, අභිලාෂයන්, මේශ්ගුණික අර්ථුදය සඳහා විසඳුේ 
ලබා මදන ඉඩේ ප්රිපත්ියක අවශ්යතාව සහ ජනතාව මක්තන්ද්ර කරගත් 
කේකරු ප්රිපත්ියක අවශ්යතාව ඉටු කිරීමට අනුප්රාේික රජයන් 
අසමත් වී ඇත. මමම අර්ථුදය අතරතුර, සූරාකෑමේ පියවර කරා ගමන් 
කිරීමේ දැඩි ප්රවනතාවය සැලකිල්ලට මගන, පවින කේකරු ආරක්තෂණ 
සහ ඉඩේ අයිතීන් අමහෝසි මනාකරනු ලැබිය යුතුය. 

8. කාන්තාව්න්වගන් විමසන්න 

මමම අර්ථුදයට ප්රිචාර දැක්තවීම සඳහා කාන්තාවන්මේ උපමේශ්නය සහ 
සහභාගීත්වය අවශ්ය මේ. තීරණ ගැනීමේදී කාන්තාවන්මේ දුර්ථවල 
නිමයෝජනය සැලකිල්ලට මගන, උපමේශ්න ආයතන, ක්රියාවලි සහ 
ප්රිචාරවලට කාන්තාවන්මේ ඍජු මැදිහත්වීම, විමශ්ෂමයන් කාන්තා 
මස්ත්රවකයින්මේ සහ බලපෑමට ලක්ත වූ කාන්තාවන්මේ නිමයෝජනය ඉතා 
වැදගත් මේ. 

අවසාන වශ්මයන්, අමේ දරුවන් සහ අමේ සාමූහික අනාගතය විනාශ් කිරීමේ 
තර්ථජනයක්ත වන ක්රමමයන් වර්ථධනය වන මානුෂීය හදිසි අවස්ත්රථාවට ප්රිචාර 
දැක්තවීමේ කඩිනේ ක්රියාමාර්ථග ගැනීම සඳහා වන සහමයෝගීතාවයට එක්තවන 
මලස අපි කාන්තා කණ්ඩඩායේ, වෘත්තීය සමිි, මගාවි සහ ධීවර සාමූහිකයන්, 
සමුපකාර, ආගමික ආයතන, රාජය මනාවන සංවිධාන සහ ප්රගිශීලී 
මේශ්පාලන වයාපාරවලට ආරාධනා කරන්මනමු. 
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සාමූහික ක්රියාකාරිත්වය සඳහා අදහස්ත්ර: 

• මතුමවමින් පවින මානුෂීය අර්ථුදයට ප්රිචාර දැක්තවීමට රජයට 
බලපෑේ කිරීම 

• ආහාර සලාක ගබඩා කිරීම සහ මබදාහැරීම, ප්රජා මුළුතැන්මගවල් 
සංවිධානය කිරීම, සහනාධාර ප්රවාහනය / පාසල් මස්ත්රවා, නිමවස්ත්රවල 
සිදුවන ප්රචණ්ඩඩකාරී සිේිවලට (විමශ්ෂමයන් ගෘහස්ත්රථ 
ප්රචණ්ඩඩත්වයට) ප්රිචාර දැක්තවීම, නිවාස මනාමැි අය මමන්ම 
ප්රචණ්ඩඩත්වය අත්විඳින අය සඳහා ආරක්තෂිත නිවාස සංවිධානය 
කිරීම ඇතුළු හදිසි මානුෂීය ප්රිචාර සැලසුේ ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා 
පළාත් සහ ප්රාමේශීය සභා මේටමේ රාජය ආයතන බලමුලු ගැන්වීම 
සහ මපළඹවීම. 

• දිවා ආහාරය / ත්රිමපෝෂ සහ සනීපාරක්තෂක තුවා ලබා දීම, සිසුන් 
සඳහා පාසල් ප්රවාහනය මයදවීම, විදුලිය විසන්ි කිරීමේදී සිසුන් 
සඳහා සාමූහික අධයයන මධයස්ත්රථාන සකස්ත්ර කිරීම, මපාත් 
ප්රිචක්රීකරණය සඳහා මුද්රණ යන්ර සහ කඩවල්/කාර්ථයාල විසින් 
භාවිත කරන කඩදාසි පරිතයාග කිරීම ආදිය මගින් මපර පාසල් සහ 
පාසල්වල දරුවන්මේ ක්තෂණික සහ මපෝෂණ අවශ්යතා සපුරාලීම 
සහික කරන මලස පළාත් සහ කලාප අධයාපන කාර්ථයාලවලින් 
ඉල්ලා සිටීම. 

• නිවාස මනාමැි අය සඳහා පල්ලි, පන්සල්, මුස්ත්රලිේ පල්ලි වැනි 
විවෘත අවකාශ්යන් සහ සාමූහික ආහාර පිසීම සඳහා ස්ත්රමේච්ඡා 
මස්ත්රවකයන් සංවිධානය කිරීම.  

• ප්රජා කණ්ඩඩායේ සමඟ සාමූහික මුළුතැන්මගවල් ආරේභ කිරීම. 

• සැලසුේ සහ තීරණ ගැනීමේ සභා තුළ කාන්තාවන්, වැඩ කරන 
ජනතාව සහ අවදානමට ලක්තවිය හැකි කණ්ඩඩායේ නිමයෝජනය 
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කරන බවට සහ විනිවිදභාවය සහ වගවීම සඳහා යාන්රණයන් සක්රීය 
කර ඇි බවට සහික කරගැනීම. 

වැඩිදුර විමසීේ සඳහා: feministcollectiveforjustice@gmail.com 
 

අත්තසන්කරුව්න් 

 
Aalumai Women’s Group, Mullaithivu 
Affected Women’s Forum, Akkaraipattu  
Dabindu Collective, Kattunayake 
Centre for Women and Development, Jaffna  
Mannar Women’s Development Federation 
Muslim women’s Development Trust, Puttalam  
Nisha Development Group, Mulaitheevu 
Progressive Women's Collective 
Revolutionary Existence for Human Development, Katunayake  
Sisterhood Initiative, Colombo 
Stand Up Movement, Colombo 
Suriya Women's Development Center, Batticaloa 
The Grassrooted Trust 
Uwa Wellassa Women Organization, Monaragala 
Vallamai-Movement for Social Change, Jaffna  
Women and Media Collective, Colombo  
Women’s Action Network 
Women’s Coalition for Disaster Management, Eastern Province 
Women’s Development Center Badulla  
Women’s Resource Centre, Kurunegala 
Women's Education and Research Center, Colombo 
  

about:blank
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