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ස්තුතිය 

කාන්තාව හා තතොරතුරු හා සන්නිතේදන තාක්ෂණ තෙරමුණු වැඩසහතන් (Women and ICT Frontier 

Initiative -WIFI)  පුහුණු තමොඩියුල පිළිතෙල කළ සංවර්ධනෙ සඳහා  තතොරතුරු හා සන්නිතේදන 

තාක්ෂණෙ  සඳහාවූ ආසිො ෙැසිෆික් මධයස්ථානෙට (United Nations Asian and Pacific Training 

Centre for Information and Communication Technology for Development – UN APCICT ) 

විත ේෂ කෘතඥතාව හිමිතේ. තමම තෙොතට ෙදනම් වී ඇත්තත් එම තමොඩියුලෙයි. APCICT ආෙතනෙ, 

(Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for 

Development) ආසිො හා ෙැසිෆික් කලාෙෙ සඳහා වු එක්සත් ජාතීන්තේ ආර්ථික හා සමාජීෙ 

තකොමිසතම් කලාපීෙ ආෙතනෙක් තේ.  

වයාොර සැලම්ම් රීම ම හා කළමනාකරණතද  ත තතොරතුරු හා සන්නිතේදන තාක්ෂණෙ තෙොදා ගැමේතම් 

හැරීොව දියුණු කරමින් කාන්තා වයවසාෙකත්වෙට ආධාර රීම ම රරමුණු කර ගනිමින් කාන්තාව හා 

තතොරතුරු හා සන්නිතේදන තාක්ෂණ තෙරමුණු වැඩසහතන් (WIFI) ප්රථම දුණණු ආසිොතික 

වැඩසටහන  ‘ම්හුරුලිෙ’ නමින්   ශ්රී ලංකාතේ රිොත්මක කර ල ලබයි.  

ශ්රී ලංකා තතොරතුරු හා සන්නිතේදන තාෂණ නිතෙ ිතතාෙතන (Information and Communication 

Technology Agency of Sri Lanka - ICTA) විසින් සමස්ථ ශ්රි ලාංරීක ප්රජාව තවත ඩිිතට්  තාෂණතද 

ප්රතිලා  තගනොම සඳහා විවිධාකාර ූලතල ොයික වැඩසටහන් රිොත්මක කර ල ලබයි. කාන්තාවන් 

තතොරතුරු හා සන්නිතේදන තාෂණතෙන් සවිබල ගැන්වීම සදහා රිොත්මක තකතරන තමම 

වැඩසටහන මගින් සිෙළු ශ්රී ලාංය ෙ කාන්තාවන් තවත තතොරතුරු හා සන්නිතේදන තාෂණෙ වඩාත් 

ඵලදායි තලස  ාවිතා රීම මට මඟ තෙන්වීමක් සිදු රීම මට රතේක්ෂිතෙ.  
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1. සංවර්ධනය සඳහා තතොරතුරු හා සන්නිතේදන තාක්ෂණය(ICT) 
 

දියුණු වන රටවල සමාජීෙ, ආර්ථික හා තේ ොලන සංවර්ධනෙ තෙ ෂණෙ රීම මට ෙම්ගිෙ ද කවල ත 

තතොරතුරු හා සන්නිතේදන තාක්ෂණෙ ප්රබල දාෙකත්වෙක් සෙො තිතේ. තමම තාක්ෂණික විේලවෙ 

මගින්සමාජීෙ, ආර්ථික හා තේ ොලන සංවර්ධනෙ කාර්ෙක්ෂම හා ඵලදායි තලස තෙ ෂණෙ කර ඇත. 

තවද පුළු්  ක්තෂේත්ර ගණනාවක සංවර්ධනතද ප්රධාන තමවලම තලස තතොරතුරු හා සන්නිතේදන 

තාක්ෂණෙ පිළිතගන ඇති රතර ඒ මගින් තතොරතුරු ලබාගැමේතම් හැරීොව වැඩි කරමින් ප්රජාවන් 

සවිබල ගැන්වීමත්, ඔවුන්ට ලබා ගත හැරී රවසථ්ාවන් පුළු්  රීම මත් සිදු තේ. 

සංවර්ධනෙ බලදායි රීම මට තතොරතුරු හා සන්නිතේදන තාක්ෂණතද ඇති තෙ ධ හැරීොතවන්  

දික ගැන්වී ඇති ශ්රී ලංකාව ඇතුළු සිෙලුදියුණුවන රටව් , ඔවුන්තේ සංවර්ධන වයාෙෘති සඳහා තතොරතුරු 

හා සන්නිතේදන තාක්ෂණෙ තෙොදා තගන තිතේ. තමම වයාෙෘතිවල සැලම්ම්කරුවන් රවධානෙ තෙොමු 

කළ යුතු කරුණක් නම් තමම සංවර්ධන වයාෙෘතිවල  තර්ක කාීන ෙැවැත්ම සඳහා  ස්ත්රී-පුරුෂ තේදතෙන් 

තතොරව සිෙලු තදනා සහ ාගි කරවා ගැමේතම්  වැදගත් කමයි. 

 

2. කාන්තාවන් තාක්ෂණතයන් බැහැර කර තිතේ ද? 
 

කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම හා ස්ත්රී-පුරුෂ සමානත්වෙ ප්රවර්ධනෙ රීම තමහි ලා තමවලමක් තලස  

තතොරතුරු හා සන්නිතේදන තාක්ෂණතද හැරීොව ගැන පිළිගැනිමක් තිතබන නමුත් පික මින් සමග 

සසඳන විට තමම (ICT) තාක්ෂණෙ  ාවිතා කරන කාන්තාවන් සංතයාව ර බ බව තෙන්වන “ස්ත්රී-පුරුෂ 

තබ තමක්“ ද (gender divide) හඳුනා තගන තිතේ.  තමම 'ස්ත්රී-පුරුෂ' තබ තමට විත ේෂතෙන් රවධානෙ 

තෙොමු තනොකළ තහොත් පික මින් හා කාන්තාවන් රතර දැනට ඇති රසමානතා තමම තාක්ෂණෙ නිසා 

වැඩිවිතම් රවදානමක් ඇති රතර  ඒ මගින් නව  ආකාරතද රසමානතා නිර්මාණෙ විෙ හැක. 

කාන්තාවන්තේ ම්විත ේෂී තත්වෙට තවමත් තතොරතුරු තාක්ෂණතද රවධානෙ තෙොමු වී නැතැයි වි ්වාස 

තකතර්. ජංගම දුරකථන හා ෙක ගණක වැනි සන්නිතේදන උෙකරණ විත ේෂතෙන් ග්රාමීය ෙ කාන්තාවන් 

රත තිබීතම් ඉඩකඩ ර බ බව තෙතන්. තමෙට රමතරව කාන්තාවන් විසින් තාක්ෂණෙ  ාවිතෙට ගැමේම, 

තාක්ෂණික ෙටිතල ෙහම්කම් පිළිබඳ ගැටලුවලට ඔේබට ෙන සාධකවලින් සීමා තකතර්. කාන්තාවන් 

හා පික මින් එක හා සමානව තතොරතුරු සමාජතද කටයුතු සඳහා සහ ාගිවීම තීරණෙ තකතරන ප්රධාන 

සාධකෙක් වන්තන් සමාජීෙ ව තෙන් නිර්මිත ස්ත්රී-පුරුෂ භූමිකාව හා සබඳතාවන් ෙ.  

 

ශ්රී ලාංරීක සන්දර් ෙ තුළ සලකන විට තවමත් තරමක් දුරට තතොරතුරු හා සන්නිතේදන තාක්ෂණෙට 

පිවිසීතම් ස්ත්රී-පුරුෂ ව තෙන් ඩිිතට්  තබ තමක් දක්නට ලැතේ. පික මින්තේ තතොරතුරු තාක්ෂණ 

සාක්ෂරතාව කාන්තාවන්ට වඩා ඉහළ රගෙක් තෙන්වයි. ශ්රී ලංකාව ඇතුළු තබොතහ  රටවල රන්තර්ජාල 

ෙක ශීලනෙ කරන කාන්තාවන් උගත් නාගක ක ප්රභූ ුණඩා කණ්ඩාෙමකට සීමා තේ. රව ය ප්රතේ  

හැරීොවන් තිබිෙ ත ෙවා, රන්තර්ජාලෙ හා ඉ-තැෙෑල  ාවිතෙට ගන්නා කාන්තාවන් සංතයාව පික මින්ට 

සාතේෂව ර බ බව තෙතන්. රන්තර්ජාලෙ හා ඉ-තැෙෑල ෙමණක් තනොව රනිුණත් තාක්ෂණික තමවලම් 

 ාවිතෙද කාන්තාවන්ට වඩා පික මි රෙතේ වැඩිෙ.  
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2.1 තතොරතුරු හා සන්නිතේදන තාක්ෂණත  කාන්තාවන්  ඇති බාධක තමොනවාද? 

 

 දුගී බව 

 ගෘහසථ් ප්රමුතතා 

 රධයාෙනතද ර බව 

  ාෂා බාධක 

 ෙක ශිලනෙ රීම තම් රභිතෙ ග 

 තෙදවුම් වල ඇති රසම්බන්ධ හා රදාළ රන්තර්ගතෙන් වල හිඟෙන්  

 මාර්ග-ගත/මාර්ග-රෙගත රනාරක්ෂිත බව 

 සමාජ සංස්කෘතික බාධක 

 පුහුණුතේ ර බව 

 වි ්වාසෙක් නැතිකම 
 

 

තතොරතුරු හා සන්නිතේදන තාක්ෂණතද කාන්තාවන්ට ඇති බාධක ජෙ ගැමේම සඳහා කාන්තාවන් 

සවිබල ගැන්වීම බුේධිමත් විසඳුමක් තලස සැලරීෙ හැරීෙ. කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීතම් උොෙ 

මාර්ගෙක් තලස වයවසාෙකත්වෙ හා තතොරතුරු හා සන්නිතේදන තාක්ෂණෙ සමග ඒකාබේධ වූ 

වයවසාෙකත්ව උොෙ මාර්ගෙක් තෙොදා ගත හැරී තේ. තතොරතුරු හා සන්නිතේදන තාක්ෂණෙ හා එෙට 

සම්බන්ධ තමවලම් කාන්තාවන්  ාවිතා කරන විට ඇතිවිෙ හැරී මාර්ගරෙගත(offline) රනාරක්ෂිත 

බවද  තරමක් දුරට රවම ව ල ඇත. 

උදාහරණෙක් ව තෙන් මාර්ගගතව (online) වැඩ කරන කාන්තා රන්තර්ජාල වයවසාෙකෙන් හා 

කාන්තාවන් තමන්තගන් රයුතු ප්රතෙ ජන ගත හැරී පුේගලෙන්ට රවනතවීමට ඇති ඉඩකඩ ර බබව 

තෙතන්.  

තව දුරටත් තම් සම්බන්ධතෙන් කාන්තාවන්ට ඇති බාධක තුරන් රීම තමහි ලා උචිත ප්රතිෙත්ති ස්ථාපිත 

රීම මද ඉතා වැදගත් තේ. 
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3. කාන්තා සවිබල ගැන්වීම 
 

සවිබලගැන්වීම තබොතහ  විට රර්ථ දක්ව ල ලබන්තන් තමාටත් තෙොදුතේ සමාජෙටත්  හිතකර වන 

තත රාගැමේමක් සිදු රීම තම් හැරීොව වර්ධනෙ කරන හා තත රාගැමේතම් හැරීොව (සම්ෙත්) වැඩිකරන 

රිොවලිෙක් තලසයි. කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම ෙ ල ඔවුන් පූර්ණ තලස  සමාජීෙ, ආර්ථික හා 

තේ ොලන කටයුතුවලට සහ ාගිවීම  සහතික රීම මයි. 

       

තමන්තේ ජීවිතවල ූලතල ොයික තත රාගැමේම්  වඩා තහොඳින් රීම මට පුේගලෙන්ට හැරී වූ විට  එෙ 

ඔවුන්තේ ආර්ථික හා සමාජීෙ ෙහෙතට වි ාල බලෙෑමක් ඇති කරයි. බලවත් වූ කාන්තාවන් දියුණු 

සමාජෙක සංකටමේෙ තකොටසක් තවයි. ඇත්ත ව තෙන් ම තමෙ සංවර්ධනෙ හා කාන්තා 

සවිබලගැන්වීම රතර තද-මං සබඳතාවරී. තසෞතය තසේවා, රධයාෙනෙ, ජීවතන ොෙ හා තේ ොලන 

සහ ාගීත්වෙ ආදිෙට කාන්තාවන්තේ ප්රතේ ෙ වැඩි වන විට ඔවුන් වඩා බලවත් බව දැතනන රතර ඒ 

නිසාම ඔවුන්ට සමාජ හා ආර්ථික සංවර්ධනෙටවැඩි දාෙකත්වෙක්  ලබා  තමට හැරී තේ.  
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3.1 ඵලදායි සවිබල ගැන්වීම මගින් කාන්තාවන්තේ 

ජීවිත තකතරහි ඇති වන බලපෑම 

 

ඵලදායි සවිබල ගැන්වීම කාන්තාවන්තේ ජීවිත තකතරහි විවිධ 
ධනාත්මක බලෙෑම් ඇති කරයි. 

එෙ කාන්තාවන්ට ෙහත දැක්තවන කරුණු සහතික කරයි: 

 ප්රචණණ්ඩත්වතෙන් නිදහස් තවයි. 

 ඔවුන්තේ ලිංගික හා ප්රජනන රයිතීන් පිළිබඳ 

ොලනෙ ලැතේ. 

 රන් රෙට ඔවුන්තේ හඬ ඇසීමට රවස්ථාව ලබා 

තදයි. 

 සමාජීෙ හා ආර්ථික සචණලතාව ලබා තදයි. 

 ූලලය වත්කම් රයිතිකර ගැනිමටත් ොලනෙ 

රීම මටත් හැරීොව ලබා තදයි. 

 

3.2 කාන්තාවන් සවිබල ගැන්විම  තතොරතුරු හා 

සන්නිතේදන තාක්ෂණය තයොදා ගත හැකි ආකාරය 

 

කාන්තාවන් බලවත් රීම තම් උත්සාහෙ ෙහම් කළ හැරී 

ප්රධාන සාධකවලින් එකක් වන්තන් තතොරතුරු හා 

සන්නිතේදන තාක්ෂණෙයි. නව තාක්ෂණතද දියුණුවත්, 

සංවර්ධිත හා සංවර්ධනෙ වන ෙන තදවර්ගතද ම රටවල 

ජංගම දුරකථන හා සමාජ ජාල තසේවා පුළු්  තලස  ාවිතෙට 

ගැමේමත් සමග කාන්තාවන් මුහුණ තදන බාධක ජෙ 

ගැමේමටත් ඔවුන්තේ ජීවිත වඩා නිර්මාණාත්මක රීම මටත් 

තෙොදා ගත හැරී වැදගත් තමවලමක් වන්තන් තතොරතුරු හා 

සන්නිතේදන තාක්ෂණෙයි. තවද දියුණු වන රටවල ර බම 

රධයාෙනෙක් ලැබු හා ආන්තික කණ්ඩාෙම වන්තන් 

කාන්තාවන් බැවින්  තම් මගින් ඔවුන්තේ තතොරතුරු හා 

දැ ලම ලබා ගැමේතම් හැරීොව දියුණු කළ හැරී තේ. නව 

තාක්ෂණෙ හා උෙකරණ ඔවුන් සතුව තිබීම නිසා 

ෙරමාදර් ෙක් තලස දැක ෙන්තේ හා කාන්තාවන්තේ 

 ක්තිෙත්, තත්වෙත් වැඩි කරන බැවින් ඔවුන්ට ප්රජාව තුළ 

වැදගත් තවනස් කාර්ෙ ාරෙක් ඉටු රීම මට හැරී තේ. 

 

 

  

 

ජතෙ මි තලොුණලිෙන  ෙ ල ජංගම රතලවි 

කර්මාන්තතද විේලවෙක් කළ 

සී(z)මැතසන්ජර් ( zMessenger) නම් ශ්රී 
ලංකාතේ පුතර ගාමි ජංගම රතලවි 

සමාගතම් ප්රධාන විධාෙක නිලධාක නිෙ 

තවයි.  

ඇතේම වචණන වලින් නම්: 

“මින් රවුරුදු දහෙකට තෙර මතේ 

රැරීොතවන් ඉවත්වී දැන් මා විවාහවී 

සිටින මතේ සහකරු සමග එක් වූතෙමි. 
රලුත් සමාගමක් ආරම්  රීම ම, ඔහුතේ 
රදහසයි.මු්  රවුරුදු රීෙෙ ූලලයමෙ 
රතින් දුෂක්ර වුවත්  රෙ ඒ රවදානම 

ගත්තත් ඊළඟ තලොුණම තදෙ වන්තන්  

ජංගම තාක්ෂණ විසඳුම් බව රපි 

දැනතගන සිටි බැවිනි.මතේ සැමිො 
තාක්ෂණික විසදුම ගැන රවධානෙ 

තෙොමු කළ රතර මම සිෙලු රතලවි 

තමතහයුම් කටයුතු කතළමි. 

විත ේෂතෙන්ම ශ්රී ලංකාතේදි රෙට 

තබොතහ  දුෂක්රතාවන්ට මුහුණ ෙෑමට 

සිදු විෙ. රවුරුදු දහෙකට තෙර ජංගම 
දුරකථන රද තරම් හැරීොවන් ඇති 

උෙකරණ තනොවූ බැවින් රතලවි 

ක්තෂේත්රතද සිටි රතේ සගෙන් තබොතහ  

තදතනක් විමම්තේ ජංගම රතලවිතෙන් 

ුණමක් කළ හැරීද ෙන්නයි. 

මාධය ආෙතනවලට ගිෙ රෙට ඔවුන්තේ 

තප්රේක්ෂකෙන් සමග රන්තර් රිොකාම  

සබඳතා ෙවත්වා ගැමේමට ජංගම විසඳුම් 

තෙොදා ගත හැරීබව ඒත්තු ගැන්විෙ 

හැරීවු රතර රද රෙට ශ්රී ලංකාතේ  

ප්රධාන ජංගම විසඳුම් සෙෙන්නා තලස 

පිලිගැනිමක් ලැබී තිතේ. 
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3.3 කාන්තාවන් සවිබල ගැන්විම හා තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක 
 

2015 වසතර්  තග ීෙ ව තෙන් ස්ත්රී-පුරුෂ ෙරතරෙ පිළිබඳ වූ වාර්තාවට (Global Gender Gap Report) 

ර ලව 2006 වර්ෂතද සිට ශ්රම බලකාෙට කාන්තාවන් බිලිෙන කාලක් ඇතු් වී ඇතත් කාන්තාවන්තේ 

දැන් වාර්ෂික වැටුෙ සමාන වන්තන් පුරුෂෙන් මීය ට රවුරුදු දහෙකට තෙර ඉෙයූ ප්රමාණෙටයි. රීසිතවුණත් 

මඟ තනොහැතරන ආකාරෙට දුගීබව හා සිෙළුතදනාම ඇතුළත් වන සංවර්ධනෙක තිරසාරබව පිලිබඳ 

ගැටලුවට රවධානෙ තෙොමු කරමින් තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක කරා තමම වෑෙම දිගටම සිදුව ල ඇත. 

මේතිෙ, සමාජ හා සංස්කෘතික ප්රතිමාන හා ආර්ථික හා තේ ොලන  ාවිතෙන් හි තබොතහ  තවනස්කම් 

කළයුතු බැවින් ස්ත්රී-පුරුෂ සමානත්වෙ හා සවිබල ගැන්විම  පිළිබඳ කැෙවු රවධානෙක් තෙොමු කළ යුතු 

තේ. 2030 වර්ෂෙ වන විට කාන්තා සවිබල ගැන්වීම හා ස්ත්රී-පුරුෂ සමානත්වෙ ළඟා කර ගත හැරී 

ආකාරෙට විවිධ රටව්  ගන්නා රිො මාර්ගවලට මගතෙන්වීම තමහි රරමුණයි. තම් සමගම තිරසර 

සංවර්ධන ඉලක්ක පිළිබඳ තග ීෙ ගිවිම්මට ර ලව සිේ ලන්ම ඇතුළත් කර ගැමේතම් ූලලධර්මෙ 

සිෙලුම ඉලක්කවලට රදාළ වන බැවින් කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම ප්රධාන රරමුණක් තමන්ම සමසත් 

විසඳුතම් ප්රධාන තකොටසක් ද තේ. 

 

3.4 තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක 5 - ස්ත්රී-පුරුෂ සමාන්වවය හා සියලු කාන්තාවන් හා ගැහැණු 

ළමයින් සවිබල ගැන්වීම 

  

තිරසර 

සංවර්ධන 

ඉලක්ක 5 

ආර්ථික සම්ෙත් හා 

තම රයිතීන් පිලිබඳව 

කාන්තාවන්ට සමාන 

රයිතිවාසිකම් ලබා 

තදන  ප්රතිසංස්කරණ 

සිදු රීම ම 

කාන්තාවන් සවිබල 

ගැන්වීම ප්රවර්ධනෙ 

රීම මට තාක්ෂණෙ 

තෙොදා ගැමේම වැඩි 

දියුණු රීම ම 

ස්ත්රී-පුරුෂ සමානතාව 

ප්රවර්ධනෙ සඳහා 

රව ය මේති හා 

ප්රතිෙත්ති  ක්තිමත් 

කර  රිොත්මක රීම ම 

 

 

 

කාන්තාවන්ට එතරහි සිෙලු 

ආකාරතද  තවනස් තලස සැලය ම් 

රවසන් රීම ම 

සිෙලු කාන්තාවන්ට එතරහිව 

රිොත්මකවන සිෙලු ආකාරතද  

ප්රචණණ්ඩත්වෙන් තුරන් රීම ම 

ළමා විවාහ, බලහත්කාර විවාහ හා 

ස්ත්රී ලිංතේන්ර වි්ඡතදදනෙ  වැනි 

සිෙලු හානිකර  ාවිතෙන් තුරන් 

රීම ම 

තගවීමි රහිත රැකබලාගැමේම් හා 

ගෘහස්ථ වැඩ පිළිතගන රගෙ 

රීම ම 

කාන්තාවන්තේ පූර්ණ හා ඵලදායි 

සහ ාගිත්වෙ  සහතික රීම ම 

ලිංගික හා ප්රජනන තසෞතයෙ හා 

ප්රජනන රයිතීන්ට ඇති සාර්ව 

රයිතිෙ සහතික රීම ම  
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      4. වයවසායක්වවය යු  ුමමක්ද? 
වයවසාෙකත්වෙ ෙ ල ලා ෙක් ලැබීමට වයාොරෙක් නිර්මාණෙ කර ෙවත්වාතගන ෙෑමට ඇති 

කැමැත්ත හා හැරීොව පිළිබඳ සාූලහික රදහසයි. ඇතැම්විට සමාජීෙ  වාසිෙක්/ ූලලය වාසිෙක් ලැබීතම් 

රවසාන ඉලක්කෙද  සහිත ව  රවදානමට මුහුණ  තම, ලැබී ඇති රවස්ථා පිළිබද  රවතබ ධ කරගැමේම 

තමන්ම රභිතෙ ගවලට මුහුණ  තම, රලුත් තදෙක් නිෙදවීම තහ  ෙැරණි රදහසක් නැවත තසොො ගැමේම 

හා සම්ෙත්  සම්බන්ධ රීම තම් නව ක්රම සැලම්ම් රීම ම  ආදිෙ වයවසාෙකත්වෙ තේ. පුේගලෙන්තේ හා 

සමාජතද  දියුණුවට ධනාත්මක දාෙකත්වෙක් සැෙයීමට ආන්තික තකොටස් සවිබලගැන්විමට ඕනෑම 

රටකට තහ  කලාෙෙකට ස්ථායිබව හා සමෘේධිෙ උදා රීම මට වයවසාෙකත්වෙට හැරී බව  සාක්ෂි 

සහිතව තෙන්වා දිෙ හැරීයි. 

 

  

තතොරතුරු හා 

සන්නිතේදන තාක්ෂණෙ 

තමන්ම වයවසාෙකත්වෙ 

තහ  තාක්ෂණෙ සමග 

එක් කළ  

වයවසාෙකත්වෙ 

කාන්තාවන් සවිබල 

ගැන්වීම  තෙොදා ගත 

හැක  
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4.1 වයවසායකතයක් යු  කවතරක් ද? 

වයවසාෙකතෙක්ෙ ල විෙර්ොසකාරකතෙරී. ඇෙ ආර්ථික, සමාජීෙ තහ  තේ ොලන ආදි ඕනෑම 

වටිනාකමක් නිර්මාණෙ රීම තම් රරමුණ ඇතිව රලුත් රදහස් තහ  රවසථ්ා නිර්මාණෙ කරන තහ  

තසොොගන්නා හා ඒ සඳහා නව සංවිධානෙක් සාදන පුේගලතෙරී. වයවසාෙකතෙුණතේ ප්රධාන ලක්ෂණ 

වන්තන් නව ආරම් ෙක් ගැමේම, රගෙ නිර්මාණෙ රීම ම,නව රවස්ථා හඳුනා ගැමේම හා තසොො ගැමේම, 

සම්ෙත් සීමා වුවත් රව ය තේ කළ හැරී ආකාරෙ තසොො ගැමේම හා රවදානමක් ඇති බව උෙක් ෙනෙ 

රීම ම ආදිෙයි. 

 

 

 

  

ම්ජාතා, මඩකලපුව දිස්ත්රික්කතද ඉතා දුෂ්කර ගම්මානෙක් වන තෙ රතීේහි ජීවත්වන 
වැන්දඹුවරී.එක් දිනක් ඇෙට එම ප්රතේ තද වැඩ කරන රාජය තනොවන සංවිධානෙක් සමග 
එක්ව ප්රාතේශීෙ ත් කම් කාර්ොලෙ ෙැවැත්වූ වැඩමුළුවකට සහ ාගීවීමට රවස්ථාව ලැබුණි. 
තමහි ත ඇෙට ප්රාතේශීෙ ව තෙන් ලබා ගත හැරී රමුරවය තෙොදා තගන රසකැවිලි සාදන 

ආකාරෙ ඉතගන ගැමේමට හැරී විෙ. 
“මට දරුවන් හතර තදතනක් සිටිනවා. මතේ ස්වාමිො තවන්වීතමන් ෙම් මම ුණඩා 

වයාොරෙක් කළා. රාජය තනොවන සංවිධානෙක් සමග එක්ව ප්රාතේශීෙ ත් කම් කාර්ොලෙ 
ෙැවැත්වූ පුහුණු වැඩසටහනකට සහ ාගීවිමට මට රවස්ථාව ලැබුණා. තමම පුහුණුතේ ත  

ඉතගන ගත් තේ ප්රතෙ ජනෙට ගනිමින් මම රසකැවිලි සෑ තතම් ුණඩා වයාොරෙක් ෙටන් 

ගත්තා. දැන් මම රසකැවිලි, කඩල හා ත් ෙැණි සාදා විුණණනවා.“ ෙයි ඇෙ රීො සිටිොෙ. 

“මම තමම වයාොරෙ ආරම්  කළ කාලතද මා ූලලයමෙ රතින් ඉතා දුේෙත් වු නිසා  සිේ ල  
සැදුතේ වංතගඩිෙ හා තම ් ගහ තෙොදා ගනිමිනි. නමුත් ෙම්ව රපි ඒ කටයුතු සඳහා ෙන්ත්ර 
තෙොදා තගන  රවට කඩවලට නිෂ්ොදන විරීණිමට ෙටන් ගත්තා. තම් රතර 2010  ත මම 
‘ලක්ෂ්මීය  රසකැවිලි මධයස්ථානෙ‘ ෙන නමින් තමම වයාොරෙ ලිො ෙදිංචි කළා.“ 

ඇෙ දැන් තකළින්ම වාණිජ මණ්ඩලෙට සම්බන්ධ වි ඇති රතර දුේෙත් ෙවු් වල ගැහැණු 

ළමයින් තබොතහ  තදතනුණට රැරීො රවස්ථා  ලබා  ත තිතේ. 
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4.2 සාර්ථක වයවසායකතයුමතේ ලක්ෂණ පහත දැක්තේ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

ුණතුහලෙ හා 

නිර්මාණශීී

බව 

ආත්ම 

වි ්වාසෙ 

නාෙකත්වෙ 

රවදානමක් 

ගැමේමට 

ඇති 

කැමැත්ත 

ඵලදායී 

සන්නිතේදන 

ුණසලතා 

ජීවිත කාලෙ 

පුරා ඉතගමේමට  

ඇති විවෘත බව 

සහතෙ ගතෙ

න් හා  

සමගිතෙන් 

වැඩ රීම මට 

ඇති රභිලාෂෙ 

 

රවස්ථා හඳුනා 

ගැමේතම් 

හැරීොව 

නව රදහස් 

සිතීම 

බාධක ජෙ ගැමේමට 

ඇති රධිෂ්ඨානෙ 
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4.3 ශ්රී ලංකාතේ සාර්ථක කාන්තා වයවසායකතයජ 

 

4.3.1 ඇඟලුම් කර්මාන්තත  කාන්තා වයවසායකතයජ 
 

සැන්ඩ්රා වඳුරාගල 1991  ත  ඇතේ වයාොරෙ ආරම්  කතළේ  ගතම් කාන්තාවන් 15 තදතනක් සමගයි. රද 

ඇතේ වයාොරෙට  දහසක් ෙමණ සම්බන්ධ වී සිටින රතර රට පුරා කාන්තාවන්ට ඇඳුම් විවිතම් රැරීො 

දිගටම නිර්මාණෙ කරයි. ඇෙතේ රදහස වන්තන්:  “වයාොරවල ත  කාන්තාවන්ට තහ  පික මින්ට වැඩි 

සැලරී් ලක් ඇතැයි මම හිතන්තන් නැහැ.  රයිතිෙ පික මිතෙුණතේ වුවත් කාන්තාවකතේ  වුවත්  

වයාොරෙක් ෙ ල වයාොරෙරී. ඒ ර ලව එෙ එක්තරා ආකාරෙක සමකාරකතෙක්“ බවයි. කාන්තාවන්ට 

ඔවුන්තේ ගැටලු සාක්ඡඡා කර  ප්රතිෙත්ති ම්ටටතම් විසඳුම් තගන ආ හැරී සංසද  තගොඩ නැගීම ඉතා 

වැදගත් බව ඇතේ රදහසයි. ොර්ලිතම්න්තුතේ කාන්තා නිතෙ ජනෙ ප්රමාණවත් නැතැයි වි ්වාස කරන 

ඇෙ  රීො සිටින්තන්  රීසිවක් නැතිව වයාොර ආරම්  රීම මට  රව ය කාන්තාවන් සඳහා ෙහළම 

ම්ටටතම් ආධාරක ෙේධතිෙක් රව ය බවයි. 
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4.3.2 ඉවුම් පිහුම් කර්මාන්තත  කාන්තා වයවසායකතයජ 

 

ටෂ්ො ද සි් වා, ශ්රී ලංකාතේ ‘තර ස්්ට ොන්‘  ෙ ලතවන් හඳුන්වන  සම්ප්රදායික ොන් වලට  නව දැක්මක් 

තගන ආ උේතෙ ගිමත්  තරුණ ශ්රී ලාංරීක දැක ෙරී. “මෑත කාලතද  මහජනො රතර තරොස්්ට ොන් ඉතා 

ජනප්රිෙ වී ඇති රතර  මා කතළේ මතේම  නිර්මාණාත්මක පිරවුම්වලින් ොක ත  ගීකරණෙ රීම ම“ ෙයි 

ටෂ්ො රීො සිටිොෙ.  

ටෂ්ො ත ේස් බුක් තුළින් ඇතේ  

වයාොරෙ කරතගන ෙන රතර තම් 

වන විටත් ඇෙ ොක ත  ගිකෙන් 

වි ාල සංතයාවකට තසේවා සෙෙයි. 
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සැබෑ තචණොක්ල්ට බ්රවුමේස්වලට එක් කාන්තාවකතේ 

ආ ාව ඇතේම ම්විත ේෂී බවුමේස් නිර්මාණෙ රීම මට 

ඇෙ තෙළඹවූතදෙ. ඇෙ ‘ට්රී්ටස් ඇන්ඩ් ස්ට ්‘ රයිති 

තමොහාමඩ් රන් ාස් ෙ. නිෙම බවුමේස් සෑදිමට ඇෙ 

තෙොමු වූතද  මැත් සිොතේ ත තචණොක්ල්ට බවුමේස්වල රස 

බැීතමන් ෙම්ව බව ඇෙ ප්රකා  කළාෙ. “මම 

තචණොකල්ට බවුමේස්වලට ආසා කරන නිසා ශ්රී ලංකාතේ ඒවා ලබා ගත හැරී තැනක් තසවූ නමුත්  එවැනි 

තැනක් තසොො ගත හැරී වූතද නැහැ“ යි ඇෙ රීො සිටිොෙ.  

 

‘ට්රී්ටස් ඇන්ඩ් ස්ට ්‘  තෙදුමක් තුළින්  බවුමේස් ඇණවුම් කළ හැරී  එකම නිවාස තේකක ෙ තවයි. තමම 

තෙදුම ඇන්තඩ්රොයිඩ් (Android) හා රයිඕඑස ්(iOS) උෙකරන සඳහා ලබා ගත හැරී රතර  ත ේස්බුක්  හි  

ඇතේ ර ලගාමිකෙන් වි ාල ප්රමාණෙක් (20,00ක් ෙමණ) සිී. 

  

“මට මාසෙකට ඇණවුම් දුසිම් 20ක් 

ෙමණ තිබුණි.” රද එෙ මාසෙකට 

ඇණවුම් දුසිම් 40 ෙමණ දක්වා වැඩිවී 

තිතේ.. 
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     5. වයවසායක්වවත  ්රතයජනන 
 

5.1 වයවසායක්වවය හා කාන්තාවන් ආර්ිකකව සවිබලගැන්වීම 

 

දුගීබව ර බ රීම තම් හා ආර්ථික වර්ධනෙ දික ගැන්වීතම් එක් ප්රධාන ගාමික බලතේගෙක් තලස සැලරීෙ 

හැක්තක් කාන්තාවන් ආර්ථික රතින්  ක්තිමත් රීම මයි. කාන්තාවන් ෙවුත්  රධයාෙනෙ හා තසෞතයෙ 

වැනි සාධමේෙ සමාජ කටයුතුවල පික මින් ට වඩා ආතෙ ජනෙ කරන බව ෙර්තදෂකෙන් තසොො තගන 

තිතේ. රැරීො පිළිබඳ තග ීෙ රභිතෙ ගෙ හමුතේ වයවසාෙකත්වෙ ආර්ථික වර්ධනතද හා  

සංවර්ධනතද  ප්රධාන බලතේගෙක් තලස පිළිතගන ඇත. තම රටවල ආර්ථික කටයුතුවලට සාධමේෙ 

තලස සහ ාගී වීමට තග ීෙ ජනගහණතෙන් රඩක් වන කාන්තාවන්  ක්තිමත් රීම ම රතයව ය 

කරුණක් වන රතර වයවසාෙකත්වෙ ජීවය වික් ෙ වෘත්තිෙක් තලස සැලරීෙ යුතු තේ. 

 

5.2 කාන්තා වයවසායක්වවය හා සමානය 
 

තමා රෙත් සමාජෙට වැඩි දාෙකත්වෙක් සැෙයීමට  කාන්තාවන්ට ආධාර 

රීම මට වයවසාෙකත්වෙට හැරී තේ. විවිධ සමාජ රභිතෙ ගෙන්ට ප්රගාමීය  

තලස  රවධානෙ තෙොමු රීම මටත්, සාමුහික වර්ධනෙ සඳහා ඇති 

රවස්ථාවල වාසිෙ ලබා ගැමේමටත් එෙ උෙකාම  වන රතර ඒ සිේ ලටම 

වැඩිතෙන් ඔවුන් උනන්දුවන කරුණු ගැන හඬ නැගීමට තමන්ම එම 

රභිතෙ ග ජෙ ගැමේමටත්  රවස්ථා  උදා කරයි.  

කාන්තාවන්ට ප්රජා රයිතිෙ රහිමි සමාජවල, වයාොරෙක තකොටසක් 

වීමට තහ  නවීකරණෙට රවස්ථාවක් ලැබීම තහ   සීමාරහිත රවස්ථා 

උදා කරන තහේතුවක් ව ල ඇත. සමාජීෙ හිණිමතේ ඉහළට ෙෑතම් රවසථ්ා උදා කරමින්, ඔවුන්තේ 

හැරීොවන් මතු කරමින්, ඔවුන්තේ රයිතිවාසිකම් තහවුරු කරමින් හා රවසානතද ඔවුන්තේ ෙවු් , 

ප්රජාව හා සමාජ තුළ  තීරණ ගැමේතම් තකොටසක් වීමට කාන්තාවන්ට වයවසාෙකත්වෙ උෙකාම  තේ. 
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5.3 නායක්වවය ්රවර්ධනය කරන වයවසායක්වවය 

ස්ථාතන චිතව රිො රීම මට හා තීරණ ගැමේතම් ත රිොකාම  තලස නාෙකත්වෙ ගැමේමට, 

වයවසාෙකත්වෙ රවස්ථාව ලබා තදයි. ආසිො ෙැසිෆික් කලාෙතද  තබොතහ  කාන්තාවන් 

වයවසාෙකෙන් වන්තන් දිවි රැක ගැමේමට හා ඔවුන්තේ ෙවු් වලට ආධාරෙක් වීමටයි. තමෙට රමතරව 

කාන්තා වයවසාෙකත්වෙ පිටුෙස ‘රව යතා‘ තලස රිො කරන සාධක වන්තන්  සම්ප්රදායික 

ක්තෂේත්රෙන්හි ඇති බාධක, ඔවුන්තේ ෙවු් වල ූලලික රැකවරණෙ සෙෙන්නා තලස ඇති සමාජීෙ 

රතේක්ෂාවන් හා කාතේත් ෙහෙත සඳහා දාෙක වීමට ඇති නිසග රව යතාවෙයි. තනොනැසී ෙැවතීමට 

තමන් ම දියුණුවීම සඳහා  වයාොරවල නියුතු කාන්තාවන්  ඔවුන්තේ ෙවු්  හා ප්රජාවන්තේ  සමාජ 

ආර්ථික ම්රක්ෂිතබව සහතික රීම ම සඳහා  නව රදහස් රිොත්මක කරමින් සිී. 
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     6. තතොරතුරු හා සන්නිතේදන තාක්ෂණය, වයවසායක්වවත  සහාය  තයොදා ගත 

හැකි ආකාරය 
 

තෙොදුතේ වයවසාෙකෙන්ට සහ විත ේෂතෙන්ම කාන්තා වයවසාෙකෙන්ට සන්නිතේදනෙ, වයාොර 

සංවර්ධනෙ, ූලලය සම්ෙත් තසොො ගැමේම, තසෞතයෙ හා රධයාෙනෙ වැනි ක්තෂේත්රවල  ත ඔවුන්තේ 

වයාොරවලට ආධාරක තමවලමක් තලස තතොරතුරු හා සන්නිතේදන තාක්ෂණෙ තෙොදා ගැමේතමන් 

සැලරීෙ යුතු ප්රතිලා  ලබා ගත හැරී තේ. එෙමණක් තනොව, කාන්තාවන්ට මාර්ගගත තේදිකා (Online 

platforms) තුළින්  තග ීෙ ව තෙන් ඔවුන්තේ වයාොර වයාේත කළ හැරී තේ. 

 

6.1 මූලය සම්ප්වවල  තතොරතුරු හා සන්නිතේදන තාක්ෂණ ්රතේශ්ය 

 

6.1.1නංගම බැංුම ක යුතු 

 

වි ාල හා ක්ෂුර ෙන ම්ටටම් තදතක් දම 

වයවසාෙකෙන්ට ූලලය සම්ෙත්වලට ප්රතේ වීමට 

ආධාර කරන තමවලමක් තලස තතොරතුරු හා 

සන්නිතේදන තාක්ෂණෙ එහි ඵලදායිත්වෙ තෙන්වා  ත 

තිතේ. කාන්තා වයවසාෙකෙන්ට ඔවුන්තේ වයාොක ක 

කටයුතුවල  ත තෙොදු තමන්ම ස්ත්රී-පුරුෂ  ාවෙ මත 

ෙදනම් වූ රභිතෙ ගවලට මුහුණ  තමට සිදු තේ. තතොරතුරු 

හා සන්නිතේදන තාක්ෂණෙ, ම්සමාදර්  විතැන් වන 

රවස්ථා උදා කර  ත තිතේ.ජංගම දුරකථනවල තෙ ධ 

වර්ධනෙත් සමග ලැබී ඇති  එක් ෙක ණාමන තසේවාවක් 

වන්තන්  ජංගම බැංුණ කටයුතුයි. තමම ෙහම්කම්වලට මුද්  තැන්ෙත් රීම ම හා ලබා ගැමේම, මුද්  ෙැවීම 

හා බි් ෙත් තගවීම ආදිෙ ඇතුළත් තේ. 

6.1.2 සමූහ අරමුද  (Crowd Funding) 
 

භූතග ීෙ පිහිීම හා සමාජ ආර්ථික ෙම්බිම 

ුණමක් වුවත් වයවසාෙක කාන්තාවන්ට විවෘත වී 

ඇති තවත් ප්රධාන තෙතළේ තසොො ගැමේමක් 

වන්තන් සූලහ රරමුද් ෙ (Crowd Funding). 

වර්තමාන තතොරතුරු හා සම්බන්ධතා තුළ සූලහ 

රරමුද්  ලබා ගැමේම වඩාත් ෙහම් හා ජනප්රිෙ 

කටයුත්තක් බවට ෙත්වී තිතේ.සබැඳී සූලහ 

රරමුද්  තේ තකා තුළින් වයවසාෙකෙන්ට තම 

රදහස් තග ීෙ ප්රජාවට සන්නිතේදනෙ කළ 

හැරී රතර ඒවා ෙථාර්ථෙක්බවට ෙත් රීම මට තග ීෙ ප්රජාතේ ූලලය සහාෙ ලබා ගත හැරී තේ. 

සාම්ප්රදායිකව මුද්  ලබා ගත හැරී රයිතිකරුවන්, නෑෙන් හා රවදානම සහිතව රරමුද්  සෙෙන 

ධනෙතිෙන් තගන් ඔේබට ෙමින් ආතෙ ජක සංසදෙ පුළු්  රීම තම් හැරීොව සූලහරරමුද්  ලබා ගැමේතම් 

ක්රමෙට තිතේ. 
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6.2. වයාපාක ක සන්නිතේදනය සඳහා තතොරතුරු හා සන්නිතේදන තාක්ෂණය 

 

විවිධ තතොරතුරු හා සන්නිතේදන තාක්ෂණ තමවලම් හා ඒ මත ෙදනම් වූ විසඳුම් රතක න් විත ේෂතෙන්ම 

වයවසාෙක කාන්තාවන් රතර වඩාත්ම ජනප්රිෙ සන්නිතේදන 

උෙකරණෙ වී ඇත්තත් ජංගම දුරකථනෙයි. තග ීෙ ව තෙන් 

බලන විට ස්ථාවර රන්තර්ජාල සබඳතාවලට වඩා වැඩි පික සක් 

කාන්තාතව  ජංගම දුරකථන  ාවිතා කරති. ඔවුන්තේ තසේවා 

වඩා රන්තර් රිොකාම  රීම මටත් ඔවුන්තේ වයාොක ක 

ූලතල ොෙ වඩාත් ම්චණලය හා වඩා ප්රතිචණාම  රීම මටත් කාන්තා 

වයවසාෙකෙන්ට තතොරතුරු හා සන්නිතේදන තාක්ෂණෙ 

උෙකාම  තේ.ජංගම දුරකථන  හා රන්තර්ජාල සබඳතා, 

කාන්තා වයවසාෙකෙන්ට තතොරතුරු හවුත්  තබදා හදා 

ගැමේමට, උෙතේ ක තසේවා ලබා ගැමේමට තමන් 

මරන්තර්ජාලෙ, සමාජ මාධය, වයාොක ක විත ේෂ දුරකථන හා 

රනිුණත් තතොරතුරු තබදා හදා ගන්නා තමවලම් තුළින් 

ඔවුන්තේ සමාජීෙ ප්රාේධනෙ සහ වෘත්තීෙ හැරීොවන් හා 

ුණසලතා දියුණු කර ගැමේමට ද හැරී තේ. 
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      7.0 කාන්තා සවිබලගැන්වීම  ඇති තතොරතුරු හා සන්නිතේදන තාක්ෂණික අවසථ්ා 

වැඩිදියුණු කළ සන්නිතේදනය හා තතොරතුරු ලබා ගැනීම 

ෙවු්  හා මිතුරන් සමග තමන්ම වයාොක ක 

ොක ත  ගිකෙන් හා සැෙයුම්කරුවන් සමග සබඳතා තගොඩ 

නගා ගැමේමටත් ෙවත්වා ගැනිමටත් තතොරතුරු හා 

සන්නිතේදන තාක්ෂණෙ (ICT) කාන්තාවන්ට පික වැෙ-

රානය තසේවා සැපීම 

කාලෙ හා දුර ගැන තැය මරීන් තතොරව තතොරතුරු හා සන්නිතේදන 

තාක්ෂණෙට තතොරතුරු හා තසේවා සැෙයීමට හැරී බැවින් තමම තසේවා 

ලබා ගත තනොහැරී කාන්තාවන්ට සබැඳී තහ  ජංගම මාධය තුළින්  

රතයව ය රාජය තසේවාවන්  ලබා තදමින්  ඔවුන්තේ ජීවිත ම්වෙහම් කළ 

හැරී තේ. 

සමාන-ආර්ිකක සහභාගී්වවය සඳහා ඇති අවසථ්ා 

රන්තර්ජාල  ාවිතතෙන් කාන්තාවන්තේ ආදාෙම වැඩි රීම තම් 

හැරීොවක් තිතේ. මෑතදි ඉන්තට්  සමාගම විසින් රටව්  

ගණනාවක කළ රධයෙනෙකට ර ලව කාන්තාවන්තගන් රඩක් 

රැරීො තසවීමට රන්තර්ජාලෙ  ාවිතා කරන රතර සිෙෙට 30ක් 

ෙමණ කාන්තාවන් එෙ තෙොදා ගන්තන් රතිතර්ක ආදාෙමක් 

ඉෙයීමටයි.  

තේශ්පාලන සහභාගී්වවය සඳහා ඇති අවස්ථා 

කාන්තාවන් සවිබලගැන්වීතම්  ත කාන්තාවන්තේ තේ ොලන දැ ලවත්බව හා 

තෙොදු කටයුතුවලට රිොකාම  සහ ාගිත්වෙ ඉතා වැදගත් තේ. කාන්තාවන් 

තේ ොලනෙ රතින්  ක්තිමත් රීම මට තතොරතුරු හා සන්නිතේදන 

තාක්ෂණෙ තීරණාත්මක කාර්ෙ  ාරෙක් ඉටු කරයි.විවිධ සමාජ මාධය 
 ාවිතා කරමින් කාන්තා රිොකාක නිෙන් විසින් ආරම්  කළ හා තමතහෙවූ 

තේ ොලන වයාොර තබොතහ  ගණනක් තිතේ. 
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      8. කාන්තාවන්තේ තතොරතුරු හා සන්නිතේදන තාක්ෂණ භාවිතය  ඇති අභිතයජග 
 

තතොරතුරු හා සන්නිතේදන තාක්ෂණතද හැරීොවන්  ාවිතා රීම ම රතින් කාන්තාවන් සිටින්තන් 

රවාසිදාෙක තත්වෙකයි. රන්තර්ජාලෙ  ාවිතා කරන කාන්තාවන් ප්රමාණෙ පික මින්ට වඩා  25 % ක් 

ෙමණ ර බතේ. “ඩිිතට්  තබ තම” ෙ ලතවන් රදහස ්කරන්තන් විවිධ ජනගහණ කණ්ඩාෙම් හා කලාෙ 

රතර ඇතිෙරතරෙයි. එෙ ලබාගත හැරීවීතම් ෙහම්ව, ප්රතේ වීතම් ෙහම්ව, තතොරතුරු හා සන්නිතේදන 

තාක්ෂණතද තෙදවුම් හා විසදුම්වල  ාවිතෙ (උදා:දුරකථනෙ, පුේගලික ෙක ගණකෙ,රන්තර්ජාලෙ හා 

රනිුණත් ඩිිතට්  නිෙයුම්)ආදිෙ සම්බන්ධතෙන් විෙ හැරීයි. 

 

රන්තර්ජාලෙ  ාවිතාකරන කාන්තාවන්ට එතරහිව සිදුවන  හිංසාත්මක රිොවල වැඩිවීමක් තලොව පුරා 

දැරීෙ හැරී රතර තමෙ වි ාල රභිතෙ ගෙක් තලස සැලතක්. සංවර්ධිත තමන්ම සංවර්ධනෙ වන 

රටවලත්  කාන්තාවන් රන්තර්ජාලෙ තුළ හික හැරෙන්ට, රවමානෙට, රස ය ෙලිගැමේම් වලට ලක් තේ.  

තමවැනි රිොවල ප්රතිඵලෙ වන්තන්  මානසික හා  ාම ක ක පීඩාවයි. එවැනි රෙරාධ වැළැක්වීතම්ත්, 

ෙැමිණිලි රීම තම්ත් ක්රම ගැන තෙොදු ජනො රතර රවතබ ධෙක් තනොමැතිවීම නිසා  තමවැනි සිදුවීම්වල 

බලෙෑම වඩාත්  රෙහෙත් වී තිතේ. කාන්තාවන්ට එතරහි රන්තර්ජාල ප්රචණණ්ඩත්වෙ හා රෙරාධ 

කාන්තාවන්තේ පුේගලික ආරක්ෂාව රවදානමට ලක් කර ඇති රතර තතොරතුරු හා සන්නිතේදන 

තාක්ෂණ ක්රම තුළින් කාන්තාවන් සවිබලගැමේතම් රිොවලිෙටද බාධාවක් වී තිතේ. 

 

රන්තර්ජාල  ාවිතෙ පිළිබඳ ප්රතිෙත්ති, තතොරතුරු හා සන්නිතේදන තාක්ෂණ ප්රතිෙත්ති හා  සයිබර් මේතී  

බලාත්මක රීම තම් දුර්වලතා නිසා  කාන්තා ෙක ශිලකෙන්ට රන්තර්ජාල රවකා ෙ රනාරක්ෂිත වී තිතේ. 

තමම සැලම්ම් තබොතහ විට සකස් තකොට ඇත්තත් ස්ත්රී-පුරුෂ  ාවෙ හා සම්බන්ධ  රභිතෙ ගවලට 

සැලරී් ල තෙොමු රීම තමන් තතොරවයි. එනම් තෙොදු  රන්තර්ජාල රඩවිවලට ම්රක්ෂිත තලස පිවිසිම හා 

තම්වාතද කාන්තාවන් හා දැක ෙන් විමේතතලස නිරූෙණෙ රීම ම ආදිෙයි. දුර්වල ප්රතිෙත්ති සකස් රීම මට 

හා රිොත්මක රීම මට එක් තහේතුවක් වන්තන් තහොඳ වි ්වසමේෙ දත්ත තනොමැති වීමයි. විත ේෂතෙන්ම 

සඳහන් කළතහොත් තාක්ෂණෙ  ාවිතෙ පිළිබඳ ස්ත්රී-පුරුෂ   ාවෙ ර ලව දැක්තවන ොවත් කාීන දත්ත 

රජෙට තීබිම රව ය තේ. තමවැනි ගැඹුරු තතොරතුරු, තත්වෙ තහොඳින් වි ්ත් ෂණෙ රීම මට උෙකාම  

වන රතර ඒ ර ලව රව ය රිොමාර්ග ගැමේමටත් හැරී තේ. සංවර්ධිත රටවල ෙවා රස ය ෙලිගැමේම් හා 

රවමානෙට ලක් රීම ම් වැනි රන්තර්ජාල රෙරාධ ෙම්ෙස සිටින  රෙරාධ කරුවන්ට විරුේධව රිො රීම මට  

සමහර රවමස්ථාවන් හිදි ෙවතින මේති ඵලදායී තනොවන බව තෙතන්. 

 

කාන්තාවන් සවිබලගැන්විම සඳහා  තතොරතුරු හා සන්නිතේදන තාක්ෂණෙ තකොතරම් ප්රතෙ ජනවත් 

විෙ හැරී වුවත් ඔවුන්තේ ජීවිත ම්ඛිත මුදිත කර ගැමේමට  කාන්තාවන් තතොරතුරු හා සන්නිතේදන 

තාක්ෂණෙ  ාවිතෙට ගැමේම වළක්වන බාධක තවමත් දක්නට තිතේ. තම් නිසා ඔවුන්තේ ජීවිත වැඩි 

දියුණු කර ගැමේතම් ත ආරක්ෂාකාම  තලස තතොරතුරු හා සන්නිතේදන තාක්ෂණ තමවලම්  ාවිතෙ 

පිළිබඳව  කාන්තාවන් තහොඳින් දැ ලවත් රීම ම රව ය තේ. 
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9.1 අන්තර්නාල (සයිබර්) හික හැරයකදී... 
රන්තර්ජාල(සයිබර්) හික හැරෙක ත  වහාම ෙහත සඳහන් ආෙතන රමතන්න. 
 

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඔහු මට හමු වූතද රන්තර් ජාලෙ තුලයි. ඔහු  උසස් තෙළ වි ාගෙ රවසන් කර සිටි බැවින් මට දිනෙතා ම කථා 
රීම මට ඔහුට කාලෙ තිබිණි. මම ොසතලන් තගදර ආ විගස ම ඔහු ෙැෙ ගණන් මට කථා කරමින් කාලෙ ගත කතළේ 

ෙ. සෑම රාත්රිෙක ම මා ඇම ඔ ඔහු මම නින්දට වැතටන තුරු ම කථා කතළේ ෙ. ඔහු සිතුතේ ඔහු දැක ඇති ඉතා ම 
ලස්සන දැක ෙ මා බවයි. ඔහු මට තබොතහ  තෑගි තබ ග එවූ රතර  එයින් සමහරක් ඉතා රලංකාර ඇඳුම් විෙ. ඒවා 
ඇඳ ගත් පින් ඔර මා ඔහුට ෙැවුතේ මම ඔහුතේ තෑගිවලට කැමති බව තෙන්වීමටයි. රෙ රීසි දිනක හමු වී  නැතත් 
මම ඔහු සම්බන්ධ සෑම තදෙක් ම දැන සිටිතෙමි. ඔහුතේ ඡාොරූෙ ය ෙෙක් ද මට ඒවා තිබුණු රතර ඔහු ඉතා කඩ 

වසම් තකතනක් විෙ. මාස ය ෙෙකට ෙම් ඔහු මට ය තේ ඔහුතේ තහොඳ ම මිතුරන් තදතදතනුණ සමග තකොළඹට 
ෙැමිණ මා හමුවීමට රව ය බවයි. හමුවීමට ඔහු තෙ ජනා කතළේ ුණඩා ඉහළ තෙතළේ තහ ටලෙක  ත ෙ. මුල  ත මම 
මදක් රදිමදි කළත් මා නාතවොත් ඔහු දිවි නසා ගන්නා බවට තර්ජනෙ කළ නිසා  මම එකඟ වූතෙමි. එම ස්ථානෙට 
ගිෙ මට ඔහු තසොො ගත තනො හැරී වූ බැවින් ද ඇමතුමක් දුන් විට ඔහුතේ දුරකථනෙ නාද තව ල ඇම්ණි. එවිට මම 

ඔහු දුටුතවමි. ඒ මා සිතා තගන සිටි පුේගලො තනොවීෙ. ඔහු රවුරුදු 43 වෙස දැක ෙන් ෙැහැර තගන තගොස් 
ෙවු් වලින් කේෙම් ගන්නා සංවිධානාත්මක කණ්ඩාෙමක  සාමාිතකතෙරී. රතේ හමුව සැක සහිත බව තත්රුම් ගත් 

රවන්හත්  සිටි රෙ 119න් තෙොලිසිෙ ඇමතීම මතේ වාසනාව විෙ. 

ශ්රී ලංකා සර්්ට (Sri Lanka CERT/CC) 

ලිපිනෙ: කාමර 4-112, බණ්ඩාරනාෙක සම්මන්ත්රණ  ාලාව 

 තබෞේධාතල ක මාවත, තකොළඹ-7 

දුරකථනෙ: +94 11 2691692/ +94 11 2691064/ +94 11 2679888 

ඉ-තැෙෑල: slcert@cert.gov.lk 

 
තහ  

 

තටක්සර්්ට- (TechCERT) ලක්වසම් ත් කම් කාර්ොලතද  රං ෙරී 

ලිපිනෙ: ෙළමු මහළ, බර්නාඩ්ස් තගොඩනැගි් ල , 106, දුටුගැමුණු මාවත,    

තදහිවල  

 දුරකථනෙ: +94 11 4462500/+94 11 2650805 

සෘජු දුරකථනෙ: +94 11 4462562 

ඉ-තැෙෑල: help@techcert.lk 

Web: www.techcert.lk 
 
 

mailto:slcert@cert.gov.lk
mailto:help@techcert.lk
http://www.techcert.lk/
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රන්තර්ජාලතද හමු වන රෙ තත රා තේරා,  ඒ රෙ ගැන දැ ලවත් ව කටයුතු රීම මට  සිෙලු 
කාන්තාවන් වග බලා ගත යුතු ෙ. 

මහජනොට දැක ගත හැරී තේ රන්තර්ජාලෙට එක් රීම තම් ත ඒගැන ඉතා ෙක ස්සම් විෙ යුතු 

තමන්ම සංතේ ත විෙ යුතුෙ. 

ඔතේ සිෙලු ඉතලක්තරොනික උෙකරණ සඳහා රව ය ආරක්ෂිත මෘදුකාංග සිේ ලම මිල ත 

ගන්න. ඒවා ොවත් කාීන කර  සංගත තලස  ාවිතා කරන්න. 

රන්තර්ජාලතද හමුවූ පුේගලතෙක් මුහුණට මුහුණ හමු තනොවන්න. පුේගලෙන් 
රන්තර්ජාලතද තෙතනන ආකාරෙට වඩා තවනස් විෙ හැරී බව මතක තබා ගන්න. 

ඔතේ ජංගම දුරකථනතද හා  රනිුණත් ජංගම උෙකරණවල ඇති  ෙහම්කම්  සමාතල චණනෙ 

කරන්න. ඔතේ ජංගම උෙකරණවල ඇති තාක්ෂණෙ නිසා  ඔබ රනාරක්ෂිත විෙ හැරී බව 

රවතබ ධ කර ගන්න. (GPS සලුණණු ර ලව ෙෑම) 

ඔබ සයිබර් රෙරාධෙකට තගොදුරු වුවතහොත් ඒ ගැන ෙැමිණිලි කළ හැක්තක් තකොතනට දැයි 

දැන තගන  රන් රෙත් දැ ලවත් කරන්න. 

රන්තර්ජාල (සයිබර්)  
රතවර 

නතර කරන්තන් 

තකතසේද? 
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       10. කාන්තාවන්  ක යුතු පහසු කිරීම සඳහා අවශ්ය ්රතිප්වති හා නියාමන 

වාතාවරණය 
 

10.1 ්රතිප්වති ඉලක්ක සකස් කිරීම හා ්රමු තාකරණය 

 

කාන්තා වයවසාෙකත්වෙ සඳහා ඵලදායී ප්රතිෙත්ති සකස් රීම ම සඳහා වයවසාෙකත්වෙ පිළිබඳ රත්ට 

ජාතික ූලතල ොෙ,කාන්තාවන්තේ තත්වෙ, තතොරතුරු හා සන්නිතේදන තාක්ෂණ ෙටිතල ෙහම්කම් 

සංවර්ධනෙ, තවළඳතෙොළ නිදහස් රීම තම් රිොවලිෙ ආදිෙ ප්රතිෙත්ති සම්ොදකෙන් විසින් වි ්ත් ෂණෙ 

රීම ම රව ය තේ. රත්ට ජාතික සංවර්ධන ප්රතිෙත්ති හා සැලම්ම්රීම තම් රිොවලිෙට  කාන්තා 

වයවසාෙකත්වෙ  ඇතුළත් රීම ම ද රව ය තේ. 
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10.2 ස්ත්රී-පුරුෂ හිතවා ත රාජය ප්රතිෙත්ති හා නිොමන රාමුව 
 

ආසිො-ෙැසිෆික් කලාෙතද රටව්  ගණනාවක කාන්තා වයවසාෙකත්වෙ පිලිබඳ ව කරන ලද 

ෙර්තදෂණෙකට ර ලව එස්කැේ (ESCAP) සංවිධානෙ ස්ත්රී-පුරුෂ හිතවා ත, සාධාරණ හා බහුලත්ව 

ප්රතිෙත්තිෙක් හා නිොමන රාමුවක්  සහතික රීම මට ෙහත දැක්තවන පිෙවර නිර්තේ  කරයි. 

»රජෙ ර ලග්රහෙ දක්වන ූලලය වැඩසටහන්වලට සමාන ප්රතේ ෙක් සහතික 

තකතරන තසේ ස්ත්රී-පුරුෂ -ප්රතිචණාරාත්මක රෙවැෙ සකස් රීම ම සඳහා 

රිොමාර්ග ස්ථාපිත රීම ම. 

» ස්ත්රී-පුරුෂ ප්රතිචණාරාත්මක රෙවැෙ සැලම්ම්රීම මට ර ලව කාන්තාවන් 

ඉලක්ක කර ගත් ණෙ ආධාර වැඩසටහන්වල 

ප්රතේ යතාව, රරමුද්  සැෙයීතම් ම්ටටම හා වයාේතිෙ ඇගයීමට ලක් කර ඒවාට 

ගැළතෙන තලස සකස් රීම ම. 

» වැඩ රීම මට ඇති ප්රාේධනෙ, නවීකරණෙ හා තාක්ෂණික දියුණු රීම ම්, 

වයාොක ක රත්ෙත් කර ගැමේම් හා වයාේතිෙ සඳහා රව ය රරමුද්  ඇතුළු 

වයාොර සංවර්ධන ප්රතිආතෙ ජන සඳහා රරමුද්  ඇති බව සහතික වීම. 

»ලබා ගත හැරී සිෙලු ණෙ සඳහා සහාෙ හා ඒකාබේධ තතොරතුරු සෙෙන එක් තැනරීන් සිේ ල ඉටු 

කරගත හැරී ණෙ මධයස්ථාන පිහිටුවීම..  

»කාන්තා ණෙ ඉ් ලුම්කරුවන්ට සාධාරණ හා සමාන සැලය ම් ලැතබන 

ආකාරෙට ප්රමිති සකස් රීම මට ූලලය ආෙතන සමග කටයුතු රීම ම. 

»තැෙැ්  කාර්ොල, ගුවන්විදුලිෙ, සබැඳි තෙොර්ටල හා සමාජ මාධය ආදි 

කාන්තාවන් සම්බන්ධ වන විවිධ මාධය තෙොදා ගනිමින්  සමතුලිත භූතග ීෙ 

ආවරණෙක් ලැතබන ආකාරෙට සිෙලු ූලලය නිෂ්ොදන හා ආධාරක තසේවා 

ගැන ප්රචණාරෙ රීම මට ෙන්ත්රණෙක් සකස් රීම ම. 

»කාන්තා වයසාෙකත්වෙ සඳහා වැඩිපුර රරමුද්  සෙෙන ූලලය ආෙතනවලට බදු 

දික ගැන්වීම් ලබා  තම. 

»කාන්තාවන්ට ස්වාධීනව තනොව සාූලහිකව ණෙ ලබාගැමේමට රව ය සම-

රත්සන් රව යතා හා  රනිුණත් තරගුලාසි රතහ සි රීම ම. 

»ආ රණ හා රනිුණත් වටිනා පුේගලික  ාණ්ඩ පිලිගත් වත්කම් තලස සලකමින් ශූනය-ඇෙ මත ණෙ 

ලබා තදමින් සාූලහික ඇෙවීතම් ක්රම දිෙත් රීම ම. 
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