ශ්රී ලංකාවේ සමරිසි ස්ත්රී, සමරිසි පුරුෂ, ද්විරිසි, සංක්රාන්ති
සමාජභාවී සහ සංක්රාන්ති ංංක ක පුද්යලන්න්ත (එල් ජී බී ටී)
වකවෙහි පවින අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට
සැලකීම් පිළිබඳ දර්ශකය

විසින්ත වමවහයවන ලද නියමු වයාපිිය

1

චාර්ල්ස් නන්ජල් ද සිල්වා ට පුදන ලදී.
1970 – 2010
2

පිදුම
තවදුෙටත් අප අතෙ වනොමැි මුත්, තම දූෙදර්ශීභාවය සහ කැපවීම වමම වයාපිිය වවනුවවන්ත
ලබාදුන්ත අපවේ සයයා වන චාර්ල්ස් නන්ජල් ද සිල්වා වවත.
මීට සහාය දුන්ත පුද්යලන්න්ත සහ සංවිධාන සියල්ලට ඊක්වල් ග්රවුනන්ත් ආයතනය ස්තුිවන්තත වන අතෙ,
ඔවුනන්තවේ කැපවීම වනොමැිව වමම වයාපිිය සාර් ක කෙයත වනොහැ වනු ඇත.
වමම අධයයනය සමය සම්බන්තධ වූ සියලුම වදනාට තුි. ඔබ විසින්ත සම්මුඛ සාකච්ඡාවලදී ලබාදුන්ත
වතොෙතුරු වනොමැිව වමය සාර් ක කෙයැනීමට වනොහැ වනු ඇත. වමම වයාපිිය සාර් ක
කෙයැනීම සඳහා අඛණ්ඩ සහාය ලබාදුන්ත ඇවමරිකානු යුවදේ වලෝක වසේවය ට (AJWS) සහ ස්වීඩන
ජාතයන්තතෙ සංවර්ධන සහවයෝගීතා කාර්යාංශය ට (SIDA) විවශේෂ ස්තුිය පුදකෙමු.
අපවේ සියලුම කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකන්න්තට සහ වමම අධයයනය සඳහා දත්ත රැස් රීවමන්ත සහාය
දැක්වූ නිලධාරීන්තට වමන්තම, මුංකව මීට සම්බන්තධ වූ ග්රාස්ටඩට් ට්රස්්  ආයතනයට ද අපවේ අවංක
ස්තුිය පළකෙමු. අවසන්ත වශවයන්ත, වමම වයාපිියට සංඛයානමය දැනුම ලබාදුන්ත වමෝන්ත බ්රවුනන්ත
ට සහ තාක්ෂණය සඳහා වන වක්ප් වපනින්තසුලා විශ්වවිදයාලයට ද අපි ස්තුිවන්තත වවමු.
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වකටි වයදුම්
ඒ්ස්

නතුකෙයත් ප්රිශක්ි ඌනතා සහලක්ෂණය

එච් අන් වී

මානව ප්රිශක්ි ඌනතා වන්ෙසය

එල් ජී බී ටී

සමරිසි කාන්තතා, සමරිසි පුරුෂ, ද්විරිසි කාන්තතාවන්ත හා පුරුෂයන්ත ,
සංක්රාන්ති සමාජභාවීය සහ සංක්රාන්ති ංංක ක පුද්යලන්න්ත

පී එල් එච් අන් වී

මානව ප්රිශක්ි ඌනතා වන්ෙසය සමය ජීවත්වන පුද්යලන්න්ත

එස් ඕ / ජී අන්

ංංක ක දිශානිය වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවීය අනනයතාවය

එස් ටී අන්

ංංක කව සම්වප්රේෂණය වන ආසාදන

යූ එන්ත

එක්සත් ජාතීන්තවේ සංවිධානය

4

පද අර් දැක්වීම
ද්විරිසි:

කාන්කව, මානසිකව සහ/ වහෝ ආධයාත්කවකව ස්ත්රී සහ පුරුෂ යන වදපාර්ශවයටම
ආකර්ෂණය වන පුද්යලන්න්ත

වහළිවනොකළ
අනනයතා සහිත:

පුද්යලයකුවේ ංංක ක දිශානිය සහ / වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
ෙහසියතව තබායැනීම

පිටතට පැකවණීම:

පුද්යලයකුවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවය වහළි

සමරිසි පුරුෂ:

කාන්කව, මානසිකව සහ/ වහෝ ආධයාත්කවකව පුරුෂන්න්ත වකවෙහි ආකර්ෂණය වන
පුරුෂන්න්ත

විෂමරිසි:

කාන්කව, මානසිකව සහ/ වහෝ ආධයාත්කවකව විරුද්ධ ංංක ක පුද්යලන්න්තට
ආකර්ෂණය වන පුද්යලන්න්ත

සමරිසි භීිකාව:

සමරිසිභාවය වහෝ සමරිසි පුද්යලන්න්ත වකවෙහි ඇි අවහේතුක බිය වහෝ අකමැත්ත
වහෝ ඔවුනන්තව වවනස්වකොට සැලකීම
කාන්කව, මානසිකව සහ/ වහෝ ආධයාත්කවකව ස්ත්රීන්ත වවත ආකර්ෂණය වන ස්ත්රීන්ත

සමරිසි ස්ත්රී:

රීම

එල් ජී බී ටී ප්රජාව:

සමරිසි ස්ත්රී, සමරිසි පුරුෂ, ද්විරිසි, සංක්රාන්ති සමාජභාවීය වහෝ සංක්රාන්ති ංංක ක
වලස තමන්තව හඳුන්තවායන්තනා සියලුම පුද්යලන්න්ත හැඳින්තවීමට වයොදායන්තනා වපොදු
වයදුම

සංක්රාන්ති
සමාජභාවීය
පුද්යලන්න්ත:

තමන්ත උපතවත්දී ලැබූ ංංක කත්වයට අනුටඩප වනොවන ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අනනයතාවයකට තමන්ත අයත් යැන් හඳුනායැනීම වහෝ එවැනි අනනයතාවයක්
ප්රකාශනය රීම

සංක්රාන්ති සමාජභාවී
භීිකාව:

සංක්රාන්ති ංංක ක පුද්යලන්න්ත වහෝ සංක්රාන්ති ංංක කත්වය වහෝ සංක්රාන්ති
සමාජභාවීය පුද්යලන්න්ත වකවෙහි ඇි අවහේතුක බිය වහෝ අකමැත්ත වහෝ ඔවුනන්තව
වවනස්වකොට සැලකීම.

සංක්රාන්ති ංංක ක:

තමන්තට උපින්ත හිකව ංංක කත්වයට විරුද්ධ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවයකට තමන්ත
අයත්යැන් මානසිකව හඳුනායන්තනා සහ තමන්ත රිසි එම අනනයතාවයට අදාළ
ස්වටඩපය ලබායැනීවම් අෙමුණින්ත සැත්කම් සහ වහෝවමෝන ප්රිකාෙ හෙහා තමන්ත
කැමි ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවයට අයත් පුද්යලයකු වලස ජීවත් වන පුද්යලන්න්ත.

ප්රකාශනය: ඉහත සඳහන්ත අර් දැක්වීම වවනත් මුලාශ්ර වංන්ත ලබායත් ඒවාන්. එම මුලාශ්ර, වයොමුව සහ
වල්ඛන නාමාවංය යන වකොටස් වල ලැන්ස්තුයත කෙ ඇත.
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සාොංශය
ශ්රී ලාං ක සමරිසි ස්ත්රී, සමරිසි පුරුෂ, ද්විරිසි, සංක්රාන්ති සමාජභාවී සහ සංක්රාන්ති ංංක ක පුද්යලන්න්ත (එල් ජී
බී ටී) වකවෙහි පවින අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් පිංබඳ දර්ශකය යනු, එල් ජී බී ටී
ශ්රී ලාං කන්න්ත මුහුණපාන අවමන්ත සහයත සැලකීම සහ වවනස්වකොට සැලකීම් පිංබඳ සිදු කෙන ලද
ප්රමාණාත්මක අධයයනය . ශ්රී ලංකාවේ ජීවත් වන එල් ජී බී ටී ප්රජාව මුහුණපාන ඉහල ම් ටවම් අවමන්ත
සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් නිසාවවන්ත ඔවුනන්තවේ මුංක මානව අන්ිවාසිකම්වලට හිකවකම්
කීවම් අන්ිය පවා යටපත් වී ිබීම වමම පර්වේෂණයට පාදක විය.
වමම පර්වේෂණය සිදුකෙනු ලැබුවේ ඊක්වල් ග්රවුනන්ත් ආයතනය වන අතෙ, එහි ඉලක්කයන්තට ලඟාවීම සඳහා
එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්ත 119 ක් විසින්ත සම්පුර්ණ කෙන ලද ප්රශ්නාවංයක් ආධාෙවයන්ත අවශය දත්ත
රැස්කෙයන්තනා ලදී. වමම පර්වේෂණය සිදු රීවම්දී එහි ෙහසයභාවය තහවුනරු රීම සඳහා, අචාෙධර්මීය
පිළිවවතක් ද අනුයමනය කෙන ලදී. දත්ත විශ්වල්ෂණය රීවම් ක්රියාවංය පහසු කෙයැනීම සඳහා, වමම
අධයනයට අදාළ වතොෙතුරු ඉදිරිපත් රීම සඳහා වගු, ප්රස්තාෙ සහ වර්ඛා සටහන්ත භාවිත කෙන ලදී.
වමම ශ්රී ලාං ක එල් ජී බී ටී ප්රජාව වකවෙහි පවින අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම්
පිංබඳ දර්ශකය තුංන්ත, එල් ජී බී ටී ප්රජාව කාන්ක, මානසික, වාචික සහ මවනෝමය හිංසනය ආදී වවනස්වකොට
සැලකීම්වලට ලක්වන බව වසොයායන්තනා ලදී. එවමන්තම, වමවැනි ආකාෙවල වවනස්වකොට සැලකීම්වලට
මුහුණපානු ලබන්තවන්ත පවුනල්, ආයකවක සහ සමාජයීය වටපිටා තුලදීය. නිවාස අන්තීන්ත, නිසි විත්තීමය අවස් ා,
අධයාපනය සහ වසෞඛය වසේවාවන්ත ආදී මුංක මානව අන්ිවාසිකම් භුක්ි විඳීමට එල් ජී බී ටී ප්රජාවට ඇි
අවස් ාවන්තද සීමා වී ඇත.
එල් ජී බී ටී ප්රජාව වකවෙහි පවින අවමන්ත සයත සැලකීම් ශ්රී ලංකාව තුළ දැඩි වලස අභයන්තතෙකෙණය වී
ඇත. ශ්රී ලංකාව තුළ එල් ජී බී ටී වලස ස්වයං හඳුනායැනීමක් කෙවයන ඇි වහෝ තමන්ත එවසේ විය හැ යැන්
හැවඟන පුද්යලන්න්ත බිවයන්ත ජීවත් වනවා පමණක් වනොව, තම අනනයතාවය වෙෝයයක් යැන් සිතා එය සුවකල
හැ යැන් සැලවකන හානිකෙ ප්රිකාෙ ක්රමවලට වයොමුවීම සිදුවන අතෙ, ඇතැම් විට තම ජීවිතය
අහිකවකෙයැනීම වැනි ක්රියාවන්තට පවා වයොමු වේ.
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14

3.4. 4 වන අදියෙ
3.4.1. තත්ත්ව පාලනය
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ප්ර ම පරිච්වේදය
1. හඳුන්තවාදීම
1.1 පසුබිම
ඊක්වල් ග්රවුනන්ත් යනු ශ්රී ලංකාවේ වකොළන නයෙය මුල්කෙවයන ආෙම්භ කෙන ලද ලාබ-වනොලබන
ආයතනය . වමම සංවිධානවේ දැක්ම වනුවේ ශ්රී ලංකාව තුළ වවවසන සියලුම ංංක ක නැරුරුතාවයන්ත සහ
ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවයන්තට සැබෑ වලසම සමානාත්මතාවය උදා රීමන්. සමරිසි ස්ත්රී, සමරිසි පුරුෂ,
ද්විරිසි, සංක්රාන්ති සමාජභාවී සහ සංක්රාන්ති ංංක ක ප්රජාව වවනුවවන්ත, වනොවවනස් සමාජ සහ වද්ශපාලනික
අන්ිවාසිකම් ලබායැනීම උවදසා කටයුතු කෙන එකම සංවිධානය වලස, සංවිධානවේ කටයුතු ප්රධාන
වශවයන්තම ඉලක්ක කෙයන්තවන්ත උද්වද්ශන සහ ප්රිපත්ිමය මැදිහත්වීම් ය. ඊක්වල් ග්රවුනන්ත් සංවිධානය විසින්ත
සිදුකෙන කාර්යන්තවංන්ත සැල ය යුතු වැඩ වකොටසක් කෙන්තවන්ත එල් ජී බී ටී ප්රජාව පිංබඳ සමාජය
සංවේදී රීම තුළින්ත දැනුවත්භාවය වර්ධනය රීම හෙහා එම ප්රජාව ජීවත්වන පරිසෙය තුළ ඔවුනනට විෂමරිසි
පුද්යලන්න්ත හා සමානවම අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම්වංන්ත වතොෙ, නිදහස් සහ
තිප්ිමත් ජීවිත යත කළහැ වාතාවෙණයක් වයොඩනැගීමටන්.
වමම සංවිධානය විසින්ත සිදුකෙනු ලබන කටයුතුවලට ශ්රී ලංකාවේ පවින අදූෙදර්ශී නීි, ආයකවක සහ
සමාජයීය මුලධර්මවාද ආදිවයන්ත අභිවයෝය එල්ල වේ. ශ්රී ලංකා දණ්ඩ නීි සංග්රහවේ 365අ වයන්තිය මක න්ත
වැඩිහිටියන්ත අතෙ ස්වකැමැත්වතන්ත සිදුවන සම-ංංක ක ක්රියාකාෙකම් අපොධයක් වලස සලකනු ලබන්
එවමන්තම ආයකවක ස් ාන හා ආයම් මක න්ත සමරිසිභාවය ප්රික්වෂේප රීම සහ වහළා දැකීම සිදුකෙන අතෙ,
සමාජය විසින්ත තවදුෙටත් ංංක ක සුළුතෙය සහ සමාජයත ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවයට අනුකුල වනොවන පිරිස්
වලට වවනස්වකොට සැලකීම සිදුකෙන්. (බ්රවුනන්ත,2011) එල් ජී බී ටී ප්රජාවට එවෙහි අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ
වවනස්වකොට සැලකීම්, සමරිසි භීිකාව සහ සංක්රාන්ති සමාජභාවී භීිකාව දක්වා වර්ධනය වී ඇත. වකවසේ
නමුත්, අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් වලට මුහුණවදන්තවන්ත වකවසේද, එවැනි ක්රියා
සිදුකෙන්තවන්ත කවුනරුන්තද වහෝ එල් ජී බී ටී ප්රජාවවේ ජීවිතවලට ඉන්ත සිදුවන බලපෑම වකබඳුද යන්තන පිංබඳව
විමසා බැලීම සඳහා සිඳු ආකාෙයක අධයයනයක් සිදුකෙ වනොමැි බැවින්ත, සමරිසි භීිකාව වකතෙම්
බෙපතල වලස වයාප්තව ඇත්දැන් නිර්ණය රීමට වනොහැ ව පවතී.
එමනිසා, වමම පර්වේෂණ වයාපිිය ඉලක්ක වකොටවයන ඇත්වත් ශ්රී ලංකාවේ එල් ජී බී ටී ප්රජාව මුහුණපාන
අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් පිළිබඳ අවවබෝධය ඇිකෙයැනීම උවදසාන්. වමය එල් ජී
බී ටී ප්රජාව තුළම සිදු කෙන ලද, විවිධ පරිසෙයන්ත තුළ එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්ත මුහුණපාන අවමන්ත සහයත
සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් පිංබඳ වතොෙතුරු ලබායැනීම අෙමුණු වකොටයත් ප්රමාණාත්මක
පර්වේෂණය . ඒ ආශ්රවයන්ත ශ්රී ලාං ක සමරිසි ස්ත්රී, සමරිසි පුරුෂ, ද්විරිසි, සංක්රාන්ති සමාජභාවී සහ
සංක්රාන්ති ංංක ක පුද්යලන්න්ත වකවෙහි පවින අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් පිංබඳ
දර්ශකය සකසා ඇි අතෙ, ඉන්ත එල් ජී බී ටී ප්රජාව සම්බන්තධවයන්ත පවින අවමන්ත සහයත සැලකීම් වකොතෙම්
දුෙට වයාප්තව ඇත්දැන් සහ ප්රකාශ වන්තවන්තදැන් අවවබෝධයක් ලබායත හැ වනු ඇත.

1.2 යැටලුවේ ස්වාභාවය
වර්ෂ 2011 දී ඊක්වල් ග්රවුනන්ත් ආයතනය විසින්ත සමරිසි සහ ද්විරිසි කාන්තතාවන්ත වේ ජීවිත ඉලක්ක වකොටවයන
ප්ර මවෙට ගුණාත්මක පර්වේෂණයක් සිදු කෙන ලදී. එකී පර්වේෂණය ඉලක්ක කෙයත්වත් සමරිසි සහ ද්විරිසි
කාන්තතාවන්තට එවෙහිව සිදුවන හිංසන න්. වමම අධයනය ඊක්වල් ග්රවුනන්ත් ආයතනවේ මවනෝ උපවද්ශන
වසේවාව හෙහා ලැබුණු වාර්තා සමය සංයුක්ත රීවමන්ත පිළිබිරු වන්තවන්ත වබොවහොමයක් අවස් ාවලදී එල් ජී බී ටී
පුද්යලන්න්තව ශ්රී ලංකාව තුළ කැමැත්වතන්ත පිළියන්තවන්ත වනොමැි බව .
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තවද, ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය සමය බැඳුණු ෛවෙය සහ
වවනස්වකොට සැලකීවමන්ත ඈත්ව, තම ජීවිත යත රීමට එල් ජී බී ටී ප්රජාවට ඇි හැ යාවද ඇහිරී ඇත.. එල්
ජී බී ටී ප්රජාව වවනුවවන්ත සහ ප්රජාව තුළ කටයුතු කෙන සංවිධානයක් වලස, එල් ජී බී ටී ප්රජාවවේ මුංක මානව
අන්ිවාසිකම්වලට එවෙහිව සිදුවන අසාධාෙණ ක්රියා පිළිබඳව ඊක්වල් ග්රවුනන්ත් ආයතනයට නිෙන්තතෙවයන්ත
අසන්තනට ලැවේ. ශ්රී ලංකාව තුල එල් ජී බී ටී ප්රජාවට එවෙහිව සිදුවන පීඩනය, ශාරීරික සහ මානසික
අපවයෝජන වල සිට දරුණු මානසික වදහිංසා දක්වා වන අතෙ, එම නිසාවවන්ත ඔවුනන්තට ශ්රී ලංකාව තුල
වයෞෙවාන්තවිතව සහ නිදහවසේ ජීවත් විය වනොහැක.
ප්රජාව විසින්ත මුහුණපාන අවමාන සහ වවනස්වකොට සැලකීවම් තෙම වකොතෙම්දැන් මැනයැනීමට උදවුන වන
සිඳු ප්රයියක් එල් ජී බී ටී ප්රජාව තුළ සිදුව වනොමැත. එවැනි වතොෙතුරුවල හිඟබව නිසා එල් ජී බී ටී ප්රජාවට
දික න්ත දියටම බලපෑම් කෙකවන්ත ඇි අතෙ, ඉන්ත ප්රිවිපාක ොියක්ද නිර්මාණය වවකවන්ත පවතී. අවමන්ත සහයත
සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් වංන්ත පැනනක න එල් ජී බී ටී ප්රජාවට එවෙහි ක්රියාවන්තවලට පිළියම්
ලබාදීම ඉතා පහළ ම් ටමක පවතී. ඉහත කී වහේතුන්ත නිසා, ඊක්වල් ග්රවුනන්ත් ආයතයනයද එල් ජී බී ටී ප්රජාවට
වනොලැබී ඇි අවශයතා ලබාදීමට අවපොවහොසත් වී ඇත.
එල් ජී බී ටී ප්රජාව මුහුණපාන අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් මැනයැනීම තුංන්ත එල් ජී බී
ටී ප්රජාවට එවෙහිව සිදුවන අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් පිංබඳ අවවබෝධයක්
ලබායැනීමට හැ වනවා පමණක් වනොව, එවැනි අධයයනයක් තුළින්ත වවනසක් සිදු රීමටද හැ වනු ඇත.
එවමන්තම, ඉන්ත ඊක්වල් ග්රවුනන්ත් ආයතනය අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් මුංනුපුටා
දැමීම වවනුවවන්ත ශ්රී ලාං ක වපොදු ජනතාව සමය එක්ව සිදුකෙන කටයුතු පිළිබඳ දැනුවත් රීම වමන්තම, එල්
ජී බී ටී ප්රජාව වේ මානව යරුත්වය ඉහල නැංවීම සහ ශ්රී ලාං කන්න්ත වලස ඔවුනන්තවේ සතයවාදීබව ආෙක්ෂා
රීම වවනුවවන්ත අවශය ප්රිපත්ිමය වවනස්කම් රීම සඳහා සහවයෝයය පල රීමද කවන්ත සිදු වේ.

1.3 අධයයනවේ ඉලක්කය
වමම අධයයනවේ ඉලක්කය වන්තවන්ත ශ්රී ලංකාවේ සමරිසි ස්ත්රී, සමරිසි පුරුෂ, ද්විරිසි, සංක්රාන්ති සමාජභාවීය
සහ සංක්රාන්ති ංංක ක ප්රජාව මුහුණපාන අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් සිදුවන්තවන්ත
වකවසේද යන්තන වත්රුම්යැනීමන්.

1.4 අධයයනවේ අෙමුණු
වමම අධයයනය පහත දැක්වවන අෙමුණුවලට ළඟාවීමට ඉලක්ක කෙන්;
1- ශ්රී ලංකාවේ එල් ජී බී ටී ප්රජාව මුහුණපාන අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම්
මැනයැනීම.
2- කාලයත් සමය එල් ජී බී ටී ශ්රී ලාං කන්න්ත මුහුණපාන අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම්
මැනයැනීමට හැ වමවලම් සම්පාදනය කෙයැනීමට පදනමක් සකස් කෙයැනීම.
3- එල් ජී බී ටී ප්රජාවට එවෙහිව ප්රධාන වශවයන්ත අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් සිදුවන
විවිධ වටපිටාවන්ත පිළිබඳ අවවබෝධයක් ලබායැනීම.

1.5 අධයයනවේ ක්රමවේදය පිළිබඳව සංක්ෂිප්ත සටහන
වමම අධයයනවේදී වයොදායත් ක්රමවේදය ප්රධාන අදියෙ 5 කට වවන්තකෙ දැක්විය හැක. ඉන්ත පළමු අදීයෙ
ප්රාෙම්භක අදියෙ වලස හැඳින්තවිය හැක. පර්වේෂණවේ ඉලක්ක, අෙමුණු වමන්තම වයෝජිත ප්රිලල ද වමම
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අදියවර්දී හඳුනායන්තනා ලදී. එවමන්තම, වමහිදී භාවිතාවන අචාෙධර්මීය ක්රියාවලීන්ත සහ සම්පත් සම්බන්තධ
අධයයන අවශයතා හඳුනායනු ලබන්තවන්තද පර්වේෂණවේ වමම අදියෙ තුළදීය. තවද, වමම අදියෙ තුළදී
පර්වේෂණ වමවලම් හඳුනායැනීම සහ නිර්මාණය රීම සිදුකළ අතෙ, නියැදි ලබායන්තනා ක්රමවේදය සහ
නියැදි වල ප්රමාණය ද නිර්ණය රීමද වමම අදියවර්දී සිදුකෙන ලදී.
එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්ත සිටිනා ස් ාන නිසි වලස නිශ්චය කෙයැනීවම් අපහසුතා වහේතුවවන්ත, ඊක්වල් ග්රවුනන්ත්
ආයතනය ප්ර මවයන්තම සිදුකෙනු ලැබුවේ නිසි ආකාෙවයන්ත සම්බන්තධ කෙයත හැ එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්ත
සම්බන්තධ කෙයැනීම න්. ඉන්ත අනතුරුව, වමම අධයනයට තවත් පිරිස් සහභාගී කෙයැනීම සඳහා හිමවබෝල
නියැදි ක්රමය භාවිතා කෙන ලදී. එල් ජී බී ටී ප්රජාව නිවයෝජනය කෙන කණ්ඩායම් එක න්ත පුද්යලන්න්ත 30
වදවනක් බැක න්ත වතෝොවයන, ඔවුනන්තවයන්ත දත්ත ලබායැනීම නියමු වයාපිිවේ ඉලක්කය වේ.
අධයයනවේ වදවන අදියෙ සමන්තවිත වන්තවන්ත, පර්වේෂණ කණ්ඩායමට වයෝයය අවප්ක්ෂකන්න්ත හඳුනායැනීම,
අධයයනවේ අවශයතා සපුොයැනීම පිළිබඳව වතෝොයත් කණ්ඩායමට පුහුණු වැඩසටහනක් ක්රියාත්මක රීම
සහ අවසාන වශවයන්ත, අවසාන පර්වේෂණ කණ්ඩායම වතෝොයැනීම ආදිවයනුන්.
දත්ත රැස්කෙයැනීවම් ක්රියාවංය අයත් වන්තවන්ත වමම පර්වේෂණවේ තුන්තවැනි අදියෙටන්. අධයයනවේ සිේවැනි
අදියෙ දත්ත ග්රහණය සඳහාම වවන්තවූව ; පර්වේෂණවේ ඊළඟ අදියවර්දී භාවිතා කෙන දත්ත කාණ්ඩ වතෝො
වවන්තකෙයැනීම සඳහා තත්ත්ව පරීක්ෂාවක් සිදු වකරින. අධයයනවේ පස්වන සහ අවසාන අදියෙ දත්ත
විශ්වල්ෂණය සහ වාර්තාකෙණය රීමන්. දත්තවල ස්වභාවය ඉතා සුළු වන අතෙ, එමනිසා දත්තවංන්ත
ලබායන්තනා වතොෙතුරු නිටඩපණය රීමට ප්රස්තාෙ සහ වර්ඛා සටහන්ත වයොදායැනීමට හැ යාව ලැවබනු ඇත.
විශ්වල්ෂණ රීවම් ක්රියාවංය, විචලයයන්ත අතෙ සිදුවකවෙන හෙස් - වගුයත රීවම් විශ්වල්ෂණය න්තද යුක්ත
වේ. වගු සහ වර්ඛා සටහන්ත මක න්ත නිටඩපණය වකෙන වතොෙතුරුවල සංඛයානමය විශ්වල්ෂණය සහ පැහැදිං
රීම් වමම නියමු සමීක්ෂණවේ පදනම වනු ඇත. වමම පර්වේෂණවයන්ත රැස්කෙයත් ඇතැම් වතොෙතුරු පිංබඳ
වඩාත් යැරුරු අවවබෝධයක් ලබායැනීම සඳහා වමහිදී ගුණාත්මක ප්රවේශයක්ද භාවිතා කෙනු ඇත.

1.6 අධයයනවේ විෂය ක්වෂේත්රය
ඊක්වල් ග්රවුනන්ත් සංවිධානය වකොළන නයෙය පදනම් කෙවයන පිහිටුවාවයන ඇි නමුත්, ඊට සම්බන්තධ පරිවාෙ
නිලධාරීන්ත හෙහා ශ්රී ලංකාවේ දිස්රික්ක 05ක් තුළ වැඩකටයුතු සිදුකෙනු ලබන්. වමම අධයනය තුංන්ත
ආවෙණය රීමට බලාවපොවෙොත්තු වන දිස්රික්ක වනුවේ; වකොළන, අනුොධපුෙ, කළුතෙ, නුවෙඑළිය සහ
යාල්ලන්. පර්වේෂණය තුළින්ත අවධානය වයොමු කෙනු ලබන්තවන්ත ඉහත කී දිස්රික්ක තුළ ජීවත් වන සමරිසි ස්ත්රී,
සමරිසි පුරුෂ, ද්විරිසි, සංක්රාන්ති සමාජභාවීය සහ සංක්රාන්ති ංංක ක ප්රජාවවයන්ත ලබායන්තනා ලද දත්ත වලටන්.
නයෙ, ප්රධාන නයෙ, වැවිං කර්මාන්තත ප්රවද්ශ සහ ග්රාමීය ප්රවද්ශ යනුවවන්ත ශ්රී ලංකාවේ ගෝවයෝලීය ප්රජා
සංවර්ධනයන්ත අනුකාණ්ඩ හතෙකට වබදා වවන්තකළ හැක. සෑම දිස්රික්කයකම වවවසන එල් ජී බී ටී ප්රජාවවේ
නිවයෝජනය තහවුනරු රීම සඳහා, දිස්රික්ක පවහන්තම රැස්කෙයන්තනා ලද දත්ත වමහි නිටඩපණය කෙනු ලබන්.
වමහිදී භාෂා සහ ජාතීන්ත ද සැල ල්ලට යන්තනා ලද අතෙ, වමම අධයයනය තුළ වදමල, සිංහල සහ ඉං්රීසි යන
භාෂා තුනම නිවයෝජනය වේ.

1.7 අධයයනවේ වැදයත්කම
ශ්රී ලංකාවේ එල් ජී බී ටී ප්රජාව පිළිබඳ වතොෙතුරුවල සීකවත පවතී. ඒ වහේතුවවන්ත, ශ්රී ලාං ක එල් ජී බී ටී ප්රජාව
පිළිබඳ ඇි වතොෙතුරු ප්රමාණය වර්ධනය රීවම් උත්වප්රේෙකයක් වලස වමම අධයයනය භාවිතා කළ හැ වනු
ඇතැන් බලාවපොවෙොත්තු වවමු. වමම අධයයනයට ඇත්වත් වතොෙතුරු ලබාදීවම් සහ දැනුම වර්ධනය රීවම්
හැ යාවක් පමණක් වනොව, ංංක කත්වය, ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවය සහ අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ
වවනස්වකොට සැලකීම් පිළිබඳ අවවබෝධය වර්ධනය රීවම් හැ යාවක්ද එය සතු ය.
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ශ්රී ලංකාවේ පළාත් නවයක් අතුරින්ත හතෙ න්ත පමණක් රැස් කෙයත් දත්තවලට වමම අධයයනය සීමා වී ඇත.
වකවසේ නමුත්, විවිධ සංස්කිතීන්ත හා සමාජ පරිසෙයන්ත තුළින්ත ප්රධාන ප්රජා කණ්ඩායම් නිවයෝජනය වන පරිදි
වමම අධයයනය සිදු රීම තුළින්ත, සමස්තයක් වලස ශ්රී ලාං ක එල් ජී බී ටී ප්රජාව අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ
වවනස්වකොට සැලකීම් අත්විඳින ආකාෙය අවවබෝධ කෙ යැනීමට ද ඉඩ සලසා වදන්.
ශ්රී ලංකාවේ වවවසන එල් ජී බී ටී පුෙවැසියන්ත ආෙක්ෂා රීම සඳහා නීි සහ ප්රිපත්ි ක්වෂේත්රවල ඇිකළ යුතු
අභිවිද්ධියට මුලපිරීමට වමම වයාපිියට හැ යාවක් ඇත. එපමණක් වනොව, එල් ජී බී ටී ප්රජාව වකවෙහි
එල්ලවී ඇි අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් ඔවුනන්තවේ ජීවිත අඩාළ කෙන්තවන්ත වකවසේද
යන්තන සහ ඔවුනන්තවේ පුද්යල ප්රයියට බාධා පමුණුවන්තවන්ත වකවසේද යන්තන වපන්තවාදීම තුළින්ත, හැසිරීම් ෙටාවල
වවනසක් සිදු රීම පිළිබඳ පණිවිඩයක් ලබාදීමට ද වමම වයාපිියට හැ යාවක් ඇත. ප්රජාවේ අවශයතා
හඳුනායැනීම සහ එමක න්ත ශ්රී ලාං ක එල් ජී බී ටී ප්රජාවවේ ජීවිත වයොඩනැගීම ඉලක්ක වකොටයත් සැලසුම්
සහයත මැදිහත්වීම් සිදු රීවම්දී එය ඉතාමත් වැදයත් වේ. වමම අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට
සැලකීම් පිංබඳ දර්ශකය නිර්අපොධීකෙණය රීවම් ක්රියාවංය වවනුවවන්ත ඊක්වල් ග්රවුනන්ත් විසින්ත සිදු කෙන
උද්වද්ශන කටයුතු සඳහාද භාවිත කළ හැ ය.

1.8 අධයයනවේ සැලැස්ම
වමම අධයයනය තවත් පරිච්වේද හතෙක් පුොවට විහිදී යන්. වමම පරිච්වේදයට පසු ඇි වදවන පරිච්වේදය,
වමම අධයයනවේ සාහිතය විමර්ශනය වලස හැඳින්තවිය හැ ය. සමස්ත සමාජය තුළ සහ එල් ජී බී ටී ප්රජාව
තුළම සිදුවන අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් මූංක කෙයනිකවන්ත ෙචනා කළ වඩාත්
යැරුරු ශාස්ත්රීය සමාවලෝචනයක් වදසට වමම පරිච්වේදය තුළින්ත අවධානය වයොමු වකවර්.
වමම පර්වේෂණය සිදු රීවම්දී විවිධ අදියෙ තුළ භාවිතා කළ ක්රමවේද පිළිබඳව වමහි තුන්තවන පරිච්වේදය
හෙහා මනාව පැහැදිං වකවර්. ඉන්ත පර්වේෂණ ක්රියාවංය පිළිබඳවද මනා අවවබෝධයක් ලබාවදනු ඇත.
හතෙවන පරිච්වේදය වවන්තවන්තවන්ත දත්ත මත පදනම්වූ සංඛයානමය විශ්වල්ෂණය සහ එහි ප්රිලල
ඉදිරිපත් රීම මක න්ත වමම පර්වේෂණවේ ඉලක්කයන්තට ළඟාවීමට උත්සාහ දැරීමටන්. ලැබූ ප්රිලල
සංඛයානමය දිෂ්ටිවකෝණය න්ත වැඩිදුෙටත් සාකච්ඡා කෙනු ලබන්.
වමම අධයයනවේ අවසාන අදියෙ පස්වැනි අදියෙ වේ. වමම අධයයනවේදී ලබායත් වතොෙතුරු මත පදනම්ව
අවසාන නියමනයන්තට එළවනන්තවන්ත වමම අදියවර්දී ය. එවමන්තම, වමහි නිර්වද්ශ ඉදිරිපත් කෙනු ලබන්තවන්තද
වමම අදියවර්දී ය.
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වදවන පරිච්වේදය
සාහිතය විමර්ශනය
2.1. හැඳින්තවීම
ශ්රී ලංකාවේ සමරිසි ස්ත්රී, සමරිසි පුරුෂ, ද්විරිසි සහ සංක්රාන්ති සමාජභාවී ප්රජාව පැවසිය වනොහැ තෙම්
අභිවයෝයවලට මුහුණවද්. වමම පර්වේෂණය මුංක වශවයන්තම ඉලක්ක කෙයන්තවන්ත ඔවුනන්ත මුහුණපාන අවමන්ත
සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් පිළීබඳවය. එපමණක් වනොව, මානව අන්ිවාසිකම් භුක්ි විඳීම
සම්බන්තධවයනුත් අවධානය වයොමු රීම කළ යුතුය. අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම්,
මානව අන්ිවාසිකම් භුක්ි විඳීවම් හැ යාව සමය සහසම්බන්තධිත බවට මතයක් පවතී. ශ්රී ලංකාවේ එල් ජී බී ටී
ප්රජාව මුහුණපාන අවමන්ත සහයත සැලකීවම් සහ වවනස්වකොට සැලකීවම් තෙම වකොතෙම්ද යත්, වසෞඛය
වසේවාවන්ත, අධයාපනය, නීිවේ ආෙක්ෂාව, රැ යා නියුක්ිය ඇතුළුව ඔවුනන්තවේ අවනකුත් අන්තීන්ත භුක්ි
විඳීමට ඔවුනන්තට ඇි හැ යාව අභිවයෝයයට ලක්කෙ ිවබන්තවන්ත විවිධ පුද්යලන්න්ත පමණක් විසින්ත වනොව, ෙජය
විසින්තද වේ.
වමම පර්වේෂණය සහික රීවම්දී, පුද්යලන්න්ත වකවෙහි, පුද්යල සංවර්ධනය වකවෙහි සහ පුද්යල
යහපැවැත්ම වකවෙහි පවින අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් වමන්තම, එහි බලපෑම්
පිංබඳ අදහස් අනාවෙණය රීමද වැදයත් වේ. වමහි ඇත්වත් අන්තීන්ත පිළිබඳ අවවබෝධ කෙයැනීම සම්බන්තධ
යැටළුවක්ද එවසේත් නැත්නම් අන්තීන්ත භුක්ි විඳීමට අවකාශය ලබාදීම සම්බන්තධ යැටළුවක්ද යන්තන වටහා
යැනීම වඩාත් වැදයත් වේ. එමනිසාවවන්ත, වමම අධයයනවේ දී භාවිතා කෙ ඇි සාහිතයමය පොසය අවමන්ත
සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් පිළිබඳව වමන්තම, අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට
සැලකීම මානව අන්ිවාසිකම් වලට සමස්තයක් වලස සම්බන්තධ වන්තවන්ත වකවසේදැන් අවවබෝධයක් ඇි කෙනු
ඇතැන් බලාවපොවෙොත්තු වේ.

2.2. එල් ජී බී ටී ප්රජාව වකවෙහි පවින අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම්
මැනබැලීම
වලොව පුො වවවසන එල් ජී බී ටී ප්රජාව මුහුණපාන අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් පිංබඳ
දිනපතා මාධය හෙහා සහ වාචිකව වතොෙතුරු ඉදිරිපත් වූවත්, වලොව සිදු ස් ානයක එල් ජී බී ටී ප්රජාවන්ත
මුහුණපාන අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් මැනබැලීම අෙමුණු වකොටයත් පර්වේෂණ
වාර්තා වනොමැත. එමනිසා, වර්තමාන ශ්රී ලාං ක වාතාවෙණය පිළිබඳ අවධානය වයොමුකෙන වමම අධයයනය,
එවැනිම වූ වවනත් අධයයනයක් සමය සංසන්තදනය රීමට ඇි හැ යාව අවහිෙ ව ඇත. වකවසේනමුත්,
“පිටතට පැකවණි කණ්ඩායම්” (වයොෆ්මන්ත, 1963) මුහුණපාන අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට
සැලකීම් පිළිබඳව මැනබැලීම අෙමුණු වකොටයත් පර්වේෂණ ොියක් වසොයායත හැ ය. වමම අධයයනයට
වඩාත් අදාළතාව න්ත යුත් සහ වටිනාකමක් එක් කළහැ තවත් පර්වේෂණයක් වන්තවන්ත එච් අන් වී සමය ජීවත්
වන පුද්යලන්න්ත (පී එල් එච් අන් වී) වකවෙහි පවින අවමන්ත සහයත සැලකීම් පිංබඳ දර්ශකයන්. පී එල් එච්
අන් වී වකවෙහි පවින අවමන්ත සහයත සැලකීම් පිළිබඳ දර්ශකය මක න්ත මැනබලන්තවන්ත එච් අන් වී මත පදනම්ව
එච් අන් වී අසාදනය වී ඇි පුද්යලන්න්ත වකවෙහි ඇි අවමන්ත සහයත සැලකීම් සැලකීමන්.
පී එල් එච් අන් වී වකවෙහි පවින අවමන්ත සහයත සැලකීම් සැලකීම පිළිබඳ දර්ශකවයහි අදාළතාව, එහි
ප්රශ්නාවංය මත ෙඳා පවතී. එහි ඇතුලත් අවමන්ත සහයත සැලකීම් පිංබඳ කරුණු එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්ත
මුහුණපාන අවමන්ත සහයත සැලකීමට මහත් වසේ අදාළතාවක් වපන්තවන්. එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්තද පී එල් එච් අන්
වී වමන්ත වසේවා ස් ානවලදී, අධයාපන ආයතනවලදී, වසෞඛය වසේවා සපයන ස් ානවලදී සහ එදිවනදා
ජීවිතවේදී අවමන්ත සහයත සැලකීම් සැලකීම්වලට මුහුණපාන බව වමම පර්වේෂණය අනුමාන කෙන්. වමම
කණ්ඩායම් වදක අවමන්ත සහයත සැලකීම්වලට ලක්වූ පරිසෙ වදක එකසමාන ලක්ෂණ වපන්තවනවා පමණක්
වනොව, වවනස්වකොට සැලකීම සිදුවූ ආකාෙයන්ත ද වමම කණ්ඩායම් වදකටම හුරුපුරුදු ය. පී එල් එච් අන් වී
වකවෙහි පවින අවමන්ත සහයත සැලකීම් පිංබඳ දර්ශකය වමන්තම, ඊක්වල් ග්රවුනන්ත් සංවිධානය විසින්ත සිදු
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කෙන වමම එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්ත මුහුණපාන අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් පිංබඳ
දර්ශකය ද, අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් මානව අන්ිවාසිකම් භුක්ි විඳීවම්දී සිදුවන
වවන්තවකොට සැලකීමට වහේතුවක්ය යන මතය ප්රකාශ කෙ සිටී.
එබැවින්ත, පී එල් එච් අන් වී වකවෙහි පවින අවමන්ත සහයත සැලකීම් සැලකීම පිංබඳ දර්ශකය හෙහා
වසොයායත් කරුණු වලට සමාන කරුණු වමම නියමු අධයනවයන්තද වසොයායැනීමට හැ වනු ඇතැන් අනුමාන
කළ හැක. අවමන්ත සහයත සැලකීම්වලට ලක්වූ පාර්ශව අභයන්තතරීකෙණය වූ වවන්ත රීම්වංන්ත වපවලන අතෙ,
එය බිය, අනයයන්තවයන්ත වවන්තවීම සහ වවනත් ආකාෙවල යැටළු දක්වා වර්ධනය වේ.

2.2.1. අවමන්ත සහයත සැලකීම් හඳුනායැනීම
අර්වින්ත වයොෆ්මන්ත විසින්ත අවමන්ත සහයත සැලකීම් නම් වන සංකල්පය පිංබඳව සහ අවමන්ත සහයත
සැලකීම්වලට ලක්වූවන්ත අවමන්ත සහයත සැලකීම්වලට ප්රිචාෙ දක්වන්තවන්ත වකවසේද යන්තන පිංබඳ
පර්වේෂණය කළ බැවින්ත, ඔහු විසින්ත අවමන්ත සහයත සැලකීම් පිංබඳ සිදුකෙන ලද වඩාත් පුළුල් වූ කාර්යයන්ත
වමම අධයයනයට විවශේෂවයන්තම වැදයත් වේ. අවමන්ත සහයත සැලකීම්වලට ලක්වූ කණ්ඩායම්වලට අයත්
පුද්යලන්න්ත සහ ඔවුනන්ත අයත් වන කණ්ඩායම්වල ස්වාභාවය සම්බන්තධවයන්ත යත්කල, තව තවත් අවමන්ත සහයත
සැලකීම්වලට ලක්වීවමන්ත බලපෑම් ඇිවන්තවන්ත වකවසේද යන්තන පිළිබඳව සහ එවැනි පුද්යලන්න්ත ඔවුනන්ත
වකවෙහි අවධානය ලබායැනීමට උත්සාහ වනො රීවමන්ත පුද්යලයකු වශවයන්ත වවන්තවීමට ලක්වන්තවන්ත
වකවසේදැන් ඔහු විසින්ත ඉතා විිෂ්ට ඇයයීමක් සිදු කෙ ඇත.
වයොෆ්මන්ත ට (1963) අනුව, අවමන්ත සහයත සැලකීම් පුද්යලවයක්වේ චරිතවේ වනොහැ තා සමය බැඳී පවතී.
ඒවා, “දුර්වල අෙමුණු, වදෝෂ සහයත වහෝ අස්වාභාවික ආශා, අවිශ්වාස සහයත හා දෙදඬු විශ්වාස සහ
වංකභාවය” වලස දැ ය හැක. වයොෆ්මන්ත විසින්ත අවමන්ත සහයත සැලකීම්වලට ලක්වූ ප්රජාවන්තවේ ලැන්ස්තුවට
සමරිසි පුද්යලන්න්තව ද ඇතුලත් කවළේය. ඔහුවේ අර් කතනවේ අදාලතාව එහි වර්තමාන භාවිතය තුල
ෙඳාපවතී. එකල සමරිසි පුද්යලන්න්ත වලස වපොදු කාණ්ඩයකට වයොනු කෙනු ලැබූ එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්ත අද,
සමරිසිභාවය ස්වාභාවධර්මවේ නීියට විරුද්ධ අස්වාභාවික ක්රියාවක් වලස සැලකීම (දණ්ඩ නීි සංග්රහවේ
365අ) නිසා ොජයය විසින්ත වමවහයවන ලද අවමන්ත සහයත සැලකීම්වලට මුහුණපාන්.
අවමන්ත සහයත සැලකීම්වලට ලක්වූ පුද්යලන්න්තවේ හැසිරීම් ෙටාව සම්බන්තධවයන්ත වයොෆ්මන්ත ඉදිරිපත් කල
කරුණු වමහිදී වැදයත් වේ. අවමන්ත සහයත සැලකීම්වලට ලක්වූ කණ්ඩායම්වල සාමාජිකන්න්ත වවනස් වලස
සැලකුම් ලැබීමට වකොතෙම් බියක් දක්වනවාද යත්, ඔවුනන්ත තවදුෙටත් එකී අවමන්ත සහයත සැලකීම්වලට ලක්වූ
කණ්ඩායම සමය සම්බන්තධව සිටීමට කැමැත්තක් වනොදක්වන් යන සංකල්පය එහිදී ඉදිරිපත් වේ. එල් ජී බී ටී
ප්රජාව තම ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳව වහළි වනොකෙන්තවන්ත,
අවමන්ත සහයත සැලකීම්වලට ලක්වීවම් බිවයන්ත යන කරුණ වමහිදී සැල ල්ලට යන්තනා ලදී. වමම
පර්වේෂණය සඳහා පදනම් වන මතවාද වයොෆ්මන්ත විසින්ත සහාය පල කළ මතවාදම වේ. අවමන්ත සහයත
සැලකීම්වලට ලක්වූ පුද්යලන්න්ත තමන්ත පිංබඳ වහළිවීමත්, ඉන්ත ඇිවිය හැ අවමන්ත සහයත සැලකීමුත්
පිංබඳ ඇි බිය නිසා “සැඟවීම” (වයොෆ්මන්ත, 1963) යන ක්රමය අනුයමනය කළ බව ඔහු පවසන්. අවමන්ත
සහයත සැලකීම්වලට ලක්වූ කණ්ඩායම සමය සම්බන්තධ වන ආකාෙවයන්ත හැසිරීවමන්ත සහ ක්රියා රීවමන්ත
වැළකී සිටීමට උත්සාහ දෙන ලද බව වමම නයාය තුළින්ත ඉදිරිපත් වකවර්. වමම පර්වේෂණයට
සහභාගීවන්තනන්ත වමම සැඟවීවම් ක්රමය අනුයමනය කෙනවා යන්තන පමණක් වනොව, එය පිටුපස ඇි වහේතු
සාධක වයොෆ්මන්ත වේ නයාවේ දැක්වවන පරිදි ඉදිරිපත් වවනු ඇතැන් ද බලාවපොවෙොත්තු වේ.
පිටතට පැකවණීවම් යැටලුව සම්බන්තධවයන්ත යත් කල, අවමන්ත සහයත සැලකීම්වලට ලක්වූ පුද්යලන්න්ත විසින්ත
පුද්යලන්න්ත හිපවදවනක් පමණක් විශ්වාස රීමට නැරුරුවීම, ඔවුනන්ත මුහුණදුන්ත අවමන්ත සහයත සැලකීම්
සමය සම්බන්තධ වූ වවනස්වකොට සැලකීවමන්ත ආෙක්ෂා වීමට දෙන උත්සාහයක් වලස වයොෆ්මන්ත ඉදිරිපත්
කෙන්. වමවැනි පුද්යලන්න්ත සාමානයවයන්ත සමීපව සිටින අතෙ, ප්රික්වෂේප වීම් හමුවේ ඍණාත්මක ප්රිචාෙ
දැක්විය හැක.
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වකවසේනමුත්, අවමන්ත සහයත සැලකීම්වලට ලක්වූවන්ත පිටතට පැකවණි පිරිස අතෙ හැඳින්තවවන්තවන්ත
“වයෞෙවනීය වලස සලකන අවයක්” වලසන් (වයොෆ්මන්ත, 1963). එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්ත පිටතට පැකවණීමට
දක්වන කැමැත්ත සහ ඒ කාටද යන්තන පිළිබඳවත් වමම පර්වේෂණය තුංන්ත යවේෂණය කෙනු ලැවේ. වමවැනි
අවස් ාවකට වයොෆ්මන්ත වේ වවන්තවකොට සැලකීම පිංබඳ නයාය යැලවප්ද? එල් ජී බී ටී පුද්යංන්ත පිටතට
පැකවවණන්තවන්ත තමන්තවේ සමීපතමයන්තටද?

2.2.2. වවනස්වකොට සැලකීම හඳුනායැනීම
වවනස්වකොට සැලකීම යනු, වච්තාන්තවිතව වහෝ අවච්තාන්තවිතව වහෝ සිදුවකවෙන, සියම් වූ පුද්යලයකුවේ
වහෝ කණ්ඩායමකවේ වපෞද්යංක ලක්ෂණ සම්බන්තධවයන්ත අපහසුතා, වයකීම් සහයත වහෝ අවාසි සහයත
තත්ත්වයන්ත ඇි රීමට වහේතුවන වවනස්කමක් වහෝ, සමාජවේ අනයන්තට ලැබීමට ඇි අවස් ා, වෙප්රසාද සහ
වාසි භුක්ි විඳීමට ඇි අවස් ාව අහුො දමන වහෝ සීමා කෙන ක්රියාව . (කැවන්තඩියානු මහාධිකෙණය, 1989
දී) වවනස්වකොට සැලකීවම් අර් ක නය හෙහා ශ්රී ලංකාවේ එල් ජී බී ටී ප්රජාව මුහුණපාන වවනස්වකොට
සැලකීම් පිංබඳවද සාකලය (සම්ූරර්ණ) ප්රවේශයක් සපයන්. විෂමරිසි ශ්රී ලාං කන්න්ත විසින්ත භුක්ි විඳින
අවස් ා සහ වෙප්රසාද ඒ ආකාෙවයන්තම භුක්ි විඳීමට එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්ත ට ඇි ඉඩකඩ අහුො දමන
යල්පැන ක ය, වවනස්වකොට සැලකීමට වහේතුවන නීි ොජයය විසින්තම ආෙක්ෂා කෙන්. සමාජය විසින්ත මුදල්
වවනුවවන්ත තර්ජනය රීම සහ නීිය අපහෙණය රීම යන ආකාෙවංන්ත එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්තවේ ජීවිත
වලට දුක් යැහැට ඇි රීමට වහේතුවී ඇත.
වවනස්වකොට සැලකීම තුංන්ත සුළුතෙ කණ්ඩායම් වකවෙහි හානියක් සිදුවන බව (අල්වපොර්් , 1954)
සලකකවන්ත වමම සංකල්පය වදස බැලූ කල, මවනෝවිදයාඥ ග වයෝර්ඩන්ත අල්වපොර්්  (1954) සිදුකෙ ඇි
කාර්යයන්ත වමම සංකල්පයට අදාළ කෙයත හැක. එල් ජී බී ටී ශ්රී ලාං කන්න්තව ඉලක්කවලට ළඟාවීවමන්ත සහ
රැ යා වහෝ අධයාපනය ලබායැනීවමන්ත වලක්වා ඇි බව වහළිවන වර්තමාන අධයයනයට වමය අනුකුල වේ
(අල්වපොර්් , 1954). වවනස්වකොට සැලකීම සම්බන්තධ හානි පිංබඳ අල්වපොර්්  සිදුකෙ ඇි කාර්යයන්තවලට
වමම කරුණු අිශය වැදයත්කම න්ත සහ අදාළතාව න්ත යුක්ත වේ. වර්තමාන අධයයන සන්තදර්භයන්ත තුළ,
හානිය වදස බලන්තවන්ත පුද්යලයකුට වසේවාවන්ත ලබායැනීමට ඇි ඉඩකඩ සහ සමාන අවස් ා ප්රික්වෂේප කෙනු
ලැබීමක් වලස පමණක් වනොවේ, එහිදී කාන්ක, ංංක ක, චිත්තභාවාත්මක සහ මානසික හානියද සැල ල්ලට
යැවන්ත එවසේම, එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්තවේ පවුනල් සාමාජිකන්න්ත වැනි සුළුතෙ කණ්ඩායම්වලට සම්බන්තධ
පුද්යලන්න්ත විසින්ත මුහුණපාන හානි සම්බන්තධවයන්තද සැල ල්ලක් දක්වන්.
අධයයනය තුළින්ත අවධානය වයොමු කෙන්තවන්ත වවනස්වකොට සැලකීම එල් ජී බී ටී ප්රජාව වකවෙහි හානියක් ඇි
කෙන්ද නැත්ද යන්තන පිළිබඳව පමණක් වනොවේ, කුමන ආකාෙවල වවනස්වකොට සැලකීම් කුමන ම් ටම්වංන්ත
පවතීද යන්තන පිළිබඳවද පවා සාකච්ඡා වකවර්.

2.3. වවන්තවකොට සහ අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම්; මානව හිකවකම් භුක්ි
විඳීමට ඇි ප්රවේශය ප්රික්වෂේප රීම
ශතවර්ෂ යණනාවක් ිස්වසේ එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්ත හුවදක්ම ඔවුනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ
සමාජභාවය මත පදනම්ව වවනස්වකොට සැලකීම් වලට භාජනය වූවේ, කළු ජාිකන්න්ත වැනි අවනකුත්
සුළුතෙයන්ත ආකාෙයටමය. මානව හිකවකම් ලබායැනීමට සහ ඒවා භුක්ි විඳීමට ඇි හැ යාව වමවන්ත
වවනස්වකොට සැලකීම් හෙහා දැඩි වලස යටපත් වී ඇත (වයෝයයාකර්තා මූලධර්ම, 2007). මානව
අන්ිවාසිකම් භුක්ි විඳීම පිළිබඳව සැලකු කල, ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අනනයතාවය වහේතුවවන්ත ොජයය ම් ටවමන්ත, ොජයය විසින්ත සහ ොජයවයන්ත මුහුණපාන වවනස්වකොට
සැලකීමක් ද පවතී.
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ශ්රී ලංකාව තුළ ෙජය විසින්ත අනුබල වදනු ලැබූ වවනස්වකොට සැලකීම් ප්රධානව පවතී. ඒ සමය සම්බන්තධිතව
ඇි සංස්කිිකමය, ආයකවක සහ සමාජයීය මත වහේතුවවන්ත එල් ජී බී ටී ප්රජාව දැඩි වලස අභිවයෝයවලට සහ
වවනස්වකොට සැලකීම්වලට ලක්ව ඇත. වමම පර්වේෂණය හෙහා, අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට
සැලකීම් තුංන්ත මානව හිකවකම් යටපත් වනවා යන්තන ප්රකාශ කෙනවා පමණක් වනොව, එල් ජී බී ටී
පුද්යලන්න්තවේ සැබෑ අන්ිවාසිකම් සහ යරුත්වය නයාසිටුවීමට සියලුම ආකාෙයන්තවේ වවනස්වකොට සැලකීම්,
විවශේෂවයන්තම ෙජය විසින්ත අනුබල වදනු ලබන වවනස්වකොට සැලකීම්, මර්දනය කළ යුතු බවද නිර්වද්ශ කෙන්.
එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්තව ෙජය විසින්ත ආෙක්ෂා කළ යුතුව ඇි අතෙ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ
සමාජභාවී අනනයතාවය මත පදනම් වනොවී ඔවුනන්තවේ මානව අන්ිවාසිකම් භුක්ි විඳීමට ඉඩ ලබාදිය යුතුය.
වමම සාකච්ඡාවට අයයක් එකතු කළ හැ අදාළතාව න්ත යුතු එකම වදන්ත මාලාව එක්සත් ජාතීන්තවයන්ත උපුටා
යත හැ - ‘නිදහසින්ත සහ සමානාත්මතාවවයන්ත උපත ලැබ’ යන ජාතයන්තතෙ මානව හිකවකම් නීිවයහි සඳහන්ත
ංංක ක දිශානිය සහ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳ අන්ිය හා සම්බන්තධ වේ. අපට එහි ඇි
අදාළතාව ෙඳා පවින්තවන්ත එය ජාතයන්තතෙව පිළියත් ංයවිල්ලක් යන ොමුව තුල පමණක් වනොව, ශ්රී ලංකාව
එක්සත් ජාතීන්තවේ සාමාජික ෙටක් වීම නිසා ජාතයන්තතෙ නීිමය ප්රකවතීන්ත වලට (වයෝයයාකර්තා මුලධර්ම,
2007) එකඟ වීමට බැඳී ඇි ොමුවක් තුළ ද වේ. වමම අධයයනය මක න්ත ඔප්පු රීමට බලාවපොවෙොත්තු වන
කරුණක් වන, ංංක ක දිශානිය සහ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය මත පදනම්වූ වවනස්වකොට සැලකීම්
හෙහා එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්තට තම මානව අන්ිවාසිකම් භුක්ි විඳීමට ඇි ඉඩකඩ අහුෙනවා වමන්තම
මනුෂයන්න්ත වශවයන්ත ඔවුනන්ත සතු මානව යරුත්වය ද අහිකව වකවෙනවා යන කරුණ, එම ංයවිල්ල හෙහා
ඉදිරිපත් වකවර්. එහි සඳහන්ත වන පරිච්වේද හිපයක් ම ශ්රී ලාං ක සන්තදර්භයට අදාළ කෙයත හැ ය.
වමම අධයයනවයන්ත සනා කෙන අයුරින්ත, එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්තව ආෙක්ෂා රීමට වපොංසියට ඇි
වනොහැ යාව විශ්ව මානව හිකවකම් ප්රකාශනවේ 3 වන පරිච්වේදය උල්ලංඝනය රීම . එල් ජී බී ටී
පුද්යලන්න්ත නිෙන්තතෙවයන්ත වපොංසිය මක න්ත වවනස්වකොට සැලකීම්වලට ලක්වන බවත්, ෙජය විසින්ත තමන්තව
දැඩි වලස වවනස්වකොට සැලකීම් වලට ලක්කෙනු ඇතැන් පවින බිය නිසා ජාතයන්තතෙ සිවිල් සහ
වද්ශපාලනික අන්තීන්ත පිළිබඳ ප්රඥ ගප්ිවේ 9 වන පරිච්වේදය හෙහා ප්රිඥ ගා දී ඇි පරිදි, තමන්තවේ ආෙක්ෂාවට
ඇි අන්ිය භුක්ි විඳීමට වනොහැ වන බවත් වර්තමාන පර්වේෂණ මක න්ත වපන්තනුම් කෙන්.
වසෞඛය, අධයාපනය, නිවාස, රැ යා සහ ආෙක්ෂාව භුක්ි විඳීමට සියලුම පුද්යලන්න්තට ඇි අන්ිය ෙජය
විසින්ත සුරැ ය යුතු බව නිදහස්ව සහ සමානව උපන්ත යන එක්සත් ජාතීන්තවේ ංයවිල්ල හෙහා ප්රකාශ කෙ ඇත.
එනමුත්, එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්තට තම නිවාස හැෙයාමට, ෛවදය වසේවා ලබායැනීමට බියක් දැක්වීම වහෝ
ප්රික්වෂේප රීම, හුවදක්ම වවනස්වකොට සැලකීම නිසා තම රැ යා අහිකවවීම සහ අධයාපනවයන්ත ඈත්කෙ
තැබීම පමණක් වනොව, මානව හිකවකම් උල්ලංඝනය වීමට ලක්වූ අයවලුන්ත වලස ඊට ප්රිකර්ම ලබාදීමක් සිදු
වනොවන ශ්රී ලංකාව තුළ, එය සුරැවකන්තවන්ත වනොමැි බව ද වමම පර්වේෂණය වපන්තනුම් කෙන්.
එල් ජී බී ටී ප්රජාවට එවෙහිව සිදුවන අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් පිළිබඳව සහ එය
වකොතෙම් දුෙකට පවතීද යන්තන පිළිබඳව වටහා යැනීවම් ඇි වැදයත්කම ෙඳාපවින්තවන්ත ඉන්ත සැල ය යුතු
ප්රජා කණ්ඩායමකට බලපෑම් සිදුවන බැවිනි. අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් නිසා ඔවුනන්ත
අනයන්තවයන්ත වවනස්, වනොපිළියතයුතු පුද්යලන්න්ත වලස හංවු  යැසීමට ලක්වන අතෙ, එනිසා ඔවුනන්තට
බෙපතල දුක් යැහැටවලට මුහුණපෑමට සිදුව ඇත. මානව හිකවකම් වකවෙහි වවනස්වකොට සැලකීම් ඇි රීමට
වහේතුවන තර්ජනයන්ත වටහායැනීම තුංන්ත පිළිබිරු වන්තවන්ත ොජය සහ සිවිල් ම් ටකවන්ත ඇි ළල යුතුව ඇි
වවනසක සහ දියුණුවක අවශයතාවයන්.
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වතවන පරිච්වේදය
ක්රමවේදය
3. හැඳින්තවීම
වමම පර්වේෂණ වයාපිිය සිදු රීවම්දී භාවිතා කළ ක්රමවේදයන්ත පිළිබඳව වමම පරිච්වේදය හෙහා අදියවෙන්ත
අදියෙ විස්තෙ වකවෙනු ඇත. එවමන්තම පර්වේෂණ ක්රියාවංවේ සියලුම අදියෙයන්ත පිළිබඳව සවිස්තොත්මකව
පැහැදිං වකවෙනු ඇත.

ප්ර ම අදියෙ මුංකව ඉලක්ක කෙයත්වත් අධයයනය වයොඩනැගීම පිළිබඳවන්. එනිසා, වමම අදියෙ තුළින්ත
අවධානය වයොමු කෙනු ලැබුවේ සාම්පල වතෝොයැනීම සිදුකෙන්තවන්ත වකවසේද යන්තන හඳුනායැනීමට සහ
පර්වේෂණ වමවලම් නිර්ණය රීමට හා නිර්මාණය රීමටන්.

වදවන අදියවර් අෙමුණ වූවේ වයාපිිය සිදු රීම සඳහා පර්වේෂණ කණ්ඩායමක් නිර්මාණය

රීමන්. පළමුව
ඊට වයෝයය පුද්යලන්න්තව හඳුනායැනීම හා පුහුණු රීම සිදුවූ අතෙ, ඉන්ත අනතුරුව පර්වේෂණ කණ්ඩායම සඳහා
පුද්යලන්න්තව නිල වශවයන්ත වතෝොයැනීම සිදු කෙන ලදී.

වතවන අදියෙ තුළින්ත මූංකව අවධානය වයොමු කවළේ දත්ත රැස්කෙයැනීම පිළිබඳවන්. වමම අදියෙ තුළදී
ඉලක්කයත පුද්යලන්න්ත සිටිනා ස් ාන හඳුනායැනීම සහ මුහුණට-මුහුණ සාකච්ඡා පැවැත්වීමත් සිදුකෙන ලදී.

සිේවන අදියෙ හෙහා අවධානය වයොමු කවළේ දත්ත ග්රහණය කෙයැනීමටන්. වමම අදියෙ තුළදී, කංන්ත අදියවර්දී
රැස්කෙයත් දත්ත පළමුව තත්ත්ව පරීක්ෂණ ක්රියාවංයක් හෙහා පරීක්ෂාවට ලක්කළ අතෙ, ඉන්තපසු, ඉන්ත සමත්
වූ ප්රශ්නාවං පමණක් එපි ඉන්තවෆෝ 7 භාවිතවයන්ත ග්රහණය කෙයන්තනා ලදී.
වමම ක්රියාවංවේ අවසාන සහ පස්වන අදියෙ අෙමුණු කෙයත්වත් ග්රහණය කෙයත් දත්ත විශ්වල්ෂණය
සහ ඒ පිළිබඳ මනා අවවබෝධයක් ලබායැනීම තුළින්ත අධයයන වාර්තාවක් සැකසීමටන්.

රීම

වමම අධයයනවේ සියලුම අදියෙ පහත විස්තෙ කෙ ඇි ආකාෙවේ යැරුරු ක්රියාවංය න්ත සමන්තවිත විය.

3.1. ප්ර ම අදියෙ
වමම පර්වේෂණවේ පළමු අදියෙ තුළින්ත නියැදිය හඳුනායැනීම හා වතෝොයැනීම වමන්තම, පර්වේෂණ වමවලම්
හඳුනායැනීම හා වැඩිදියුණු රීම වවත අවධානය වයොමු කෙනු ලැබුවේය.

3.1.1. නියැදි ලබායැනීවම්දී භාවිතාකළ තාක්ෂණය
වමම පර්වේෂණය සිදු රීම හා සම්බන්තධ ප්රධානතම අභිවයෝයයක් වූවේ නියැදි වතෝොයැනීවම් ක්රියාවංය න්.
එල් ජී බී ටී ප්රජාව සම්බන්තධවයන්ත පවින අවමන්ත සහයත සැලකීම් වකොතෙම් බහුලව පවිනවාද යත්, එල් ජී
බී ටී ප්රජාව පුළුල් ප්රජාවන්ත තුළදී තමන්ත එල් ජී බී ටී යනුවවන්ත හඳුන්තවායනීමට කැමැත්තක් වනොදක්වන්. තමන්තව
වවනස්වකොට සැලකීමට භාජනය වනු ඇතැන් ඔවුනන්ත බියක් දක්වන අතෙ, තමන්තවේ ංංක ක නැරුරුතාවය
පිංබඳ දන්තනා පිරිස අු  වන තෙමට, තමන්ත වමොනම ආකාෙයක වහෝ වවනස්වකොට සැලකීමකට ලක්වීමට
ඇි ඉඩකඩ අු බව ඔවුනන්ත විශ්වාස කෙන්. තවද, ශාරීරික ප්රහාෙයන්තට ලක්වීවම් දැඩි අවධානමක් ඇි නිසාම,
ඇතැම් ප්රජාවන්ත තුල එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්තවේ යැටළු පිළිබඳව සාකච්ඡා රීම පවා වනොකළ හැක්කක් බවට
පත්ව ඇත (ඊක්වල් ග්රවුනන්ත් හි යූ පී ආර් වාර්තාව, 2008).
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වමම අධයයනයට බලපාන සියලුම කරුණු පිංබඳ පරීක්ෂාකාරීව සලකා බැලීවමන්ත පසු, වම් සඳහා වතෝොයනු
ලැබූ නියැදි ක්රමය වූවේ හිමවබෝල නියැදි ක්රමයන්. වමම නියැදි ලබායැනීවම් ක්රමය හෙහා වවනත් ආකාෙවංන්ත
ළඟාවීමට වනොහැ ව ිබූ පුද්යලන්න්ත කො ළඟාවීමට හැ යාව ලැබිණි. අහරු වනොවන නියැදි වතෝොයැනීමට
මුලපිරුවේ ඊක්වල් ග්රවුනන්ත් විසින්ත අධයයනයට සහභාගී වීමට අහරු වලස වතෝොයත්, දන්තනා හඳුනන එල් ජී බී
ටී පුද්යලන්න්ත 34 වදවනක් විසිනි. වමම පුද්යලන්න්ත 34 වදනා හඳුනායැනීවමන්ත පසුව, තවත් එල් ජී බී ටී
පුද්යලන්න්තව වමම අධයයනයට සහභාගීවීමට නිර්වද්ශ රීමට ඔවුනන්තව දිරිමත් කෙන ලදී.

3.1.2. නියැදි වල ප්රමාණය
දිවන්වන්ත වාසය කෙන එල් ජී බී ටී ශ්රී ලාං කන්න්තවේ යණන තවමත් නිල වශවයන්ත යණනය කෙ වනොමැත.
ප්ර මවයන්ත ඊක්වල් ග්රවුනන්ත් විසින්ත එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්ත 100 වදවනක්වයන්ත දත්ත රැස් කෙයැනීමට සැලසුම්
කෙ ිබිණ. වතෝොයත් නියැදි ලබායැනීවම් ක්රමය සමය කටයුතු රීවමන්ත අනතුරුව අනුොධපුෙ, කළුතෙ,
නුවෙඑංය, යාල්ල සහ වකොළන යන දිස්ත්රීක්ක පහ නිවයෝජනය කෙකවන්ත එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්ත 135
වදවනක්වයන්ත දත්ත රැස් කෙයන්තනා ලදී. අවනකුත් දිස්ත්රීක්ක වවනුවට වමම දිස්ත්රීක්ක පහ වතෝොයැනීමට
වහේතුවූවේ, ඊක්වල් ග්රවුනන්ත් ආයතනය විසින්ත එම දිස්රික්ක තුළ මනා සම්බන්තධතාවක් වයොඩනයාවයන ිබීම
න්. එනිසා, එම දිස්රික්ක ඇතුළත වමම පර්වේෂණය ආෙක්ෂාකාරීව සිදු රීමට ඉඩකඩ ලැබුණි.
වමම පර්වේෂණයට පුද්යලන්න්ත 135 වදවනකු සහභාගී වූවත්, තත්ත්ව පාලන අදියවර්දී නියැදිවල ප්රමාණය
අු  කෙන ලදී. තත්ත්ව පාලන ක්රියාවංය විසින්ත අධයයනය සඳහා අනුමත කෙනු ලැබුවේ 119 වදවනකු පමණි.
එම ක්රියාවංය පිළිබඳ පසුව විස්තෙ වකවෙනු ඇත.
ලබායත් නියැදි තුළින්ත සිංහල, වදමළ සහ ඉං්රීසි යන ශ්රී ලංකාවේ භාෂා පසුබිම් තුනම නිවයෝජනය වේ.
එවමන්තම, වමම අධයයනය හෙහා නයෙ, යම්, විශාල නයෙ වහෝ වැවිං වතු ප්රවද්ශ යන ගෝවයෝලීය පරිසෙ
හතවෙන්තම පුද්යලන්න්ත නිවයෝජනය වේ. වමම වාර්තාවේ හතෙවන පරිච්වේදවේදී නිදර්ශන නියැදියක්
ආදර්ශනය රීම සඳහා අධයයනවේදී වයොදායත් ප්රජාවිදයාත්මක වතොෙතුරු විස්තෙවකොට ඇත. වමම වහේතුන්ත
නිසා ලබායත් නියැදිවල ප්රමාණය ප්රමාණවත් වේ.

3.1.3. පර්වේෂණ වමවලම්
වමම පර්වේෂණ සඳහා සහභාගී වූ සියලුම සහභාගීවන්තනන්තවේ නිර්නාකවක බව තහවුනරු කෙන ආකාෙවේ
ප්රශ්නාවංයක් සකසන ලදී. වමම ප්රශ්නාවංය වකොටස් 5 කට වබදා ඇි අතෙ, ඇතැම් වකොටස්වල ඊට අදාළ
අනු වකොටස්ද අඩංගු වේ. වමම ප්රශ්නාවංවේ ඇි ප්රශ්නවංන්ත වැඩි වකොටසක් නිශ්චිත පිළිතුරු ලබාවදන
ප්රශ්න වූ අතෙ ඒවාට උත්තෙ සැපයීම සඳහා වතෝොයැනීම් සපයාදී ිබිණ. වකවසේනමුත්, 3 වන සහ 5 වන
වකොටස්වල අවිනිශ්චිත පිළිතුරු ලැවබන ආකාෙවේ ප්රශ්න
හිපයක් ද අඩංගු කෙ ිබුණි. සෑම
ප්රශ්නාවංයකටම හඳුනායැනීවම් අංකයක් ද ලබාදී ිබිණ.
“ඔබ පිළිබඳ වතොෙතුරු” යන මාතිකාව යටවත් ිබූ ප්රශ්නාවංවේ පළමු වකොටස වවන්තවකොට ිබුවණ් වමම
පර්වේෂණයට අදාල ජනවිකාශන වතොෙතුරු ලබායැනීමටන්. එය ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ; වයස, ජනවර්යය,
ආයම, ංංක ක දිශානිය, සම්බන්තධතා පිළිබඳ වතොෙතුරු, ජීවන ෙටාව, විෂමරිසි වනොවන සම්බන්තධතාවල
කාලපොසය, ජීවත්වන ප්රවද්ශය, වැටුප් ම් ටම්, අධයාපනය, රැ යා නියුක්ිය පිළිබඳ වතොෙතුරු සහ ඔවුනන්ත
ංංක කව ක්රියාකාරීද නැත්ද යන කරුණු සම්බන්තධ ප්රශ්න 12 න්ත සමන්තවිත විය.
2 වන වකොටස තවදුෙටත් 2A වකොටස, 2B වකොටස සහ 2C වකොටස ආදී අනුවකොටස් වලට වබදා ඇත.
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ප්රශ්නාවංවේ 2A වකොටස නම් කෙ ඇත්වත්, “වවනත් පුද්යලන්න්ත අින්ත මුහුණපා ඇි අවමන්ත සහයත
සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් පිළිබඳ ඔබවේ අත්දැකීම” වලසිනි. ප්රශ්නාවංවේ වමම වකොටවසේ
එ වනකට වවන්තවූ ප්රශ්න 8ක් ඇි අතෙ, එක් ප්රශ්නයක් වකොටස් තුන න්ත සමන්තවිත වේ. සමස්තයක් වලස
යත්කල එහි අඩංගු වන්තවන්ත, ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත පසුක ය අවුනරුදු 2ක කාලය තුළදී අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ
වවනස්වකොට සැලකීම්වලට ලක්වූ පරිසෙ, ඔවුනන්තට අවමන්ත සහයත සැලකුවේ කුමන පදනමක් මතද සහ එවසේ
කෙනු ලැබුවේ කවුනරුන්ත විසින්තද ආදී වතොෙතුරුන්. එවමන්තම, පුද්යලන්න්ත තමන්ත පිළිබඳව ඕපාදුප කතාවවන බව
දැන සිටියාද සහ/ වහෝ සිඳු ආකාෙයක වාචික, කාන්ක වහෝ මානසික අපවයෝජනයක් සිදුව ඇත්දන් යන්තන
පිළිබඳවද 2A වකොටස මක න්ත න්ත ඇයයීමට ලක්වකවර්.
“රැ යා, වසෞඛය වසේවා සහ අධයාපනය ලබායැනීම” යනාදිය ඇතුලත් ප්රශ්නාවංවේ 2B වකොටස සමන්තවිත
වන්තවන්ත නම්කළ වටපිටාවන්ත තුළදී සිදුවන අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් පිළිබඳ
විස්තෙන්. ප්රශ්න දහතුන න්ත යුත් එම වකොටවසේ ඇතැම් ප්රශ්න අනුවකොටස් 3 න්ත සමන්තවිත වූ අතෙ, ඉන්ත
ලබායැනීමට ඉලක්ක කෙන ලද්වද් රැ යාවේදී, අධයාපනවේදී සහ වසෞඛය වසේවාවලදී බැහැෙ රීමට ලක්වීම
සහ එවසේ වීමට බලපෑ වහේතූන්ත පිළිබඳ විස්තෙන්. තවද, සහභාගීවන්තනන්ත විසින්ත ංංක ක දිශානිය, ස්ත්රී-පුරුෂ
සමාජභාවී අනනයතාවය සහ ංංක ක හා ප්රජනන වසෞඛය පිංබඳ විවිධ වූ පුද්යලන්න්ත සමය ඇිකෙවයන ිබු
සාකච්ඡා පිළිබඳව වතොෙතුරු රැස් රීවම් අෙමුණින්ත යුතු ප්රශ්න ද වමම වකොටසට ඇතුළත් විය.
අවසාන වශවයන්ත 2 වන වකොටවසේ 2C වකොටස මක න්ත අවධානය වයොමු කෙන ලද්වද් අභයන්තතරික
වවන්තවකොට සැලකීම සහ බිය පිළිබඳවන්. “අභයන්තතරික වවන්තවකොට සැලකීම (ඔබට තමන්ත පිංබඳව හැවඟන
ආකාෙය) සහ ඔබවේ බිය” වලසින්ත නම්කෙ ිබු ප්රශ්නාවංවේ වමම වකොටස හෙහා රැස්කෙයනු ලැබුවේ
ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත සතු බිය සහ මතග්රාහී ත තීෙණ යැනීම් පිළිබඳ වතොෙතුරුන්. වමම වකොටස ප්රධාන ප්රශ්න 3
න්ත සමන්තවිත වූ නමුත්, ඔේ සහ නැහැ යනුවවන්ත ප්රිචාෙ දැක්වීමට ඉඩ සලසා ිබූ ප්රකාශන යණනාවක්ද
ඇතුළත් විය.
“වවනසක් ඇි රීම” යනුවවන්ත නම්කෙ ිබූ 3 වන වකොටස හෙහා සාකච්ඡා කෙන ලද්වද් , අවමන්ත සහයත
සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් සම්බන්තධවයන්ත සහාය ලබායැනීමට එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්ත සතු හැ යාව,
එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්තට බලපෑ හැ නීිය පිළිබඳ ඔවුනන්තට ඇි දැනුම සහ අවනකුත් එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්තට
ඔවුනන්ත විසින්ත ලබාවදන සහවයෝයය පිළිබඳවන්. වමම වකොටවසේ ඇතුළත් මුළු ප්රශ්න සංඛයාව 9 ක් වන අතෙ,
ඊට නිශ්චිවතෝත්තෙ සහ අවිනිශ්චිවතෝත්තෙ ප්රශ්න යන වදවර්යයම ඇතුළත් විය.
“අනනයතා වහං රීම සහ ෙහසයභාවය” යනුවවන්ත නම්කෙ ඇි ප්රශ්නාවංවේ 4 වන වකොටස, ප්රිචාෙ
දක්වන්තනන්තට නිශ්චිත ප්රශ්න හතෙක් වයොමු කෙන්. සහභාගීවන්තනන්තවේ ජීවිතවල සිටිනා විවිධ පුද්යලන්න්ත
ඔවුනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳව දැනයත්වත් වකවසේද,
ඔවුනන්තට තම ංංක ක දිශානිය වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය වහළි රීමට පීඩනයක් එල්ල
වන්තවන්තද, සියම් විත්ිකවයක් විසින්ත ඔවුනන්තවේ අනනයතාවය පිංබඳ ෙහසයභාවය කඩකෙ ඇත්ද සහ
අවසාන වශවයන්ත, සහභාගීවන්තනන්තවේ ංංක ක නැරුරුතාවය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳව දැනුවත් පුද්යලන්න්ත ඒ සම්බන්තධව දැක්වූ ප්රිචාෙය කුමක්ද යන කරුණු පිළිබඳව ඒ හෙහා අවධානය
වයොමු කවළේය.
ප්රශ්නාවංවේ අවසාන වකොටස, එවසේත් නැත්නම් 5වන වකොටවසේ, ඇතුළත් කෙ ඇත්වත් අවිනිශ්චිවතෝත්තෙ
ප්රශ්න වදකක් පමණි. “යැටළු සහ අභිවයෝය” වලස නම් කෙ ඇි ප්රශ්නාවංවේ වමම වකොටස මක න්ත ප්රිචාෙ
දක්වන්තනන්තවයන්ත ඉල්ලා සිටින්තවන්ත; එල් ජී බී ටී පුද්යලයකු වීම සහ කැපවුනණු සබඳතාවක් පැවැත්වීම
සම්බන්තධවයන්ත පවින ප්රධාන අභිවයෝය හා යැටළු වමොනාවද යන්තන ඔවුනන්තවේම වචනවංන්ත ප්රකාශ කෙන
වලසන්.
ප්රශ්නාවංය වයොඩනැගීවම් ක්රියාවංවේදී පළමුවවන්තම සිදුකෙන ලද්වද්, එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්ත 15 වදවනක්
උපවයෝගී කෙවයන නියමු ප්රශ්නාවංයක් පිෙවීමන්. ඉන්ත අනතුරුව, ඔවුනන්තවේ ප්රිචාෙ මත පදනම්ව ප්රශ්නාවංය
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වැඩිදුෙටත් වයොඩනයා, අවසාන ප්රශ්නාවංය සම්මත කෙයන්තනා ලදී. එය අවසාන වූ පසු, ප්රශ්නාවංය ප්රධාන
නිල භාෂා තුන වන සිංහල, වදමල සහ ඉං්රීසි යන භාෂා තුවනන්තම ඉදිරිපත් කෙන ලදී. වයාපිිය ප්රාවයෝක කව
ක්රියාවට නැංවීමට ප්ර මවයන්ත ප්රශ්නාවංය අනුමත කෙයැනීම සඳහා වයාපිි කණ්ඩායම ප්රජා සාමාජිකන්න්ත
සහ වවනත් ආකාෙවංන්ත එල් ජී බී ටී ප්රජාවට සම්බන්තධ යැටළු පිංබඳ කටයුතු කෙන සංවිධාන සමය උපවදස්
ලබායැනීවම් සාකච්ඡාවක ද නියැංණි.

3.1.3.1. පර්වේෂණ වමවලම් සම්බන්තධ ඇි යැටළු
ප්රශ්නාවංය වයොඩනැගීම සම්බන්තධවයන්ත පැනනැලුන ප්රධානතම යැටළුවක් වන්තවන්ත, අධයයනය රීම සඳහා
එල් ජී බී ටී ප්රජාව පිළිබඳව සිදුකෙන ලද සිදු අධයයන වාර්තාවක් වනොමැි වීමන්. මාර්වයෝපවද්ශනය සඳහා
වයොදායැනීමට ිබූ එකම අධයයන වාර්තාව වුනවේ එච් අන් වී සමය ජීවත් වන පුද්යලන්න්ත (පී එල් එච් අන් වී)
වකවෙහි පවින අවමන්ත සහයත සැලකීම් පිංබඳ දර්ශකය පමණි. වකවසේනමුත්, එච් අන් වී සමය ජීවත් වන
පුද්යලන්න්ත (පී එල් එච් අන් වී) වකවෙහි පවින අවමන්ත සහයත සැලකීම් පිංබඳ දර්ශකය භාවිතා රීවම්
යැටලුවක් වූවේ, එය පාදක කෙවයන ප්රශ්නාවංය ආකිියත කළවහොත්, එය දැඩි වලස එච් අන් වී පිළිබඳව
අවධානය වයොමු කෙන ප්රශ්නාවංයක් වීමට ඇි හැ යාවන්. වකවසේනමුත් ඉතා සාවධානව සිතා බැලීවමන්ත
පසු, වමම අධයයනවේ ඉලක්ක සහ අෙමුණු වලට ළඟාවීමට අවශය වන වතොෙතුරු රැස්කෙයැනීමට වයෝයය
වන අයුරින්ත ප්රශ්නාවංයක් නිර්මාණය කෙ යැනීමට පර්වේෂණ කණ්ඩායමට හැ විය.
ප්රශ්නාවංය පළමුව ඉං්රී භාෂාවවන්ත නිර්මාණය රීවමන්ත පසු, එය වදමළ සහ සිංහල යන භාෂාවලට
පරිවර්තන රීවම් අවශයතාවක් ඇිවිය. වමම අධයනයට අදාළ ඇතැම් වැදයත් පාරිභාෂික වදන්තවලට සමාන
වචන එකී භාෂා ද්විත්වවයන්ත සිඳු භාෂාවක වනොමැිවීම නිසා වමම ක්රියාවංයද අභිවයෝයාත්මක එකක් විය.

3.2. වදවන අදියෙ: පර්වේෂණ කණ්ඩායම
පර්වේෂණ කණ්ඩායම ප්රධාන පර්වේෂකන්න්ත වදවදවනකුවයන්ත සහ ක්වෂේත්ර නිලධාරීන්ත වහෝ පර්වේෂණ
සහායකන්න්ත දස වදවනකුවයන්ත සමන්තවිත විය. ප්රධාන පර්වේෂකන්න්ත වදවදනා වයාපිි වමවලම්, ක්රමවේදය
හා වාර්තාව වයොඩනැගීම සහ වයාපිි ක්රියාවංය වමවහයවීම ඇතුළු සමස්ත අධයයනය සිදු රීම සම්බන්තධව
කටයුතු කළහ. දත්ත රැස් රීම සහ සහභාගීවන්තනන්ත සමය සිජුව කටයුතු රීම සම්බන්තධ ක්රියාකාෙකම්
පිළිබඳ අවධානය වයොමු කෙන ලද්වද් පර්වේෂණ සහායකන්න්ත විසින්තය. කුඩා මවනෝ උපවද්ශන සැසි
පැවැත්වීම සහ වවනත් වසේවාවන්ත වවත වයොමු රීම් සිදු රීමද ඊට ඇතුළත් විය.
වමම අධයයනවේ ස්වභාවය සැලකු කල පර්වේෂණ සහායකන්න්ත ; එල් ජී බී ටී ප්රජාවේ අයවලුන්ත වීම, එල් ජී බී
ටී ප්රජාව සමය ඉතා යැරුරින්ත කටයුතු කෙ ිබීම, මවනෝ උපවද්ශන වසේවාවන්ත සැපයීවම් කුසලතා යම්තාක්
දුෙකට ිබීම සහ සහභාගීවන්තනන්ත ජීවත්වන ප්රවද්ශයට නුදුරින්ත ජීවත් වීම ආදී අවශයතා සපුොංය යුතු විය.
වමම නිර්ණායක සැල ල්ලට යැනීවමන්ත බලාවපොවෙොත්තු වූවේ, එල් ජී බී ටී ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත සමය
සම්මුඛ සාකච්ඡා පවත්වන අවස් ාවන්තහිදී ඔවුනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
සම්බන්තධ කරුණු පිළිබඳ මනා අවවබෝධය න්ත යුතුව කටයුතු රීවම් හැ යාවක් පර්වේෂණ සහායකන්න්තට
ඇි බව තහවුනරු කෙයැනීමන්. තවද, සහභාගීවන්තනන්තට වේදනාකාරී අත්දැකීම් සම්බන්තධ කරුණු විස්තෙ
රීමට සිදුවුනවවහොත්, ඔවුනන්තට අවශය සහාය ලබාදීමට ද ඉන්ත හැ යාව ලැබිණි. අධයයනයට සහභාගීවූවන්තට
දැරීමට සිදුවන වියදම් අවම රීවම් අෙමුණින්ත, ඔවුනන්තට වඩාත් ආසන්තන ප්රවද්ශ තුළ අධයයනයට අදාළ කටයුතු
සිදුකළ අතෙ, ඔවුනන්තට සහාය අවශය විය හැ ආකාෙවේ වේදනාකාරී යැටළු සාකච්ඡා රීමට සිදුවුනවවහොත්
එහිදී සහාය දීමටද ඒ හෙහා පර්වේෂණ සහායකන්න්ත ට අවස් ාව ලැබුණි.
සියලුම පර්වේෂණ සහායකන්න්ත වදදින පුහුණුවකට සහභාගී වුන අයවලුන්ත වේ. වමම පුහුණුව ංංක ක දිශානිය
සහ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය යන සංකල්ප පිළිබඳ සාකච්ඡාවංන්ත සමන්තවිත විය. සම්මුඛ සාකච්ඡා
සිදු රීවම්දී පැනනැක ය හැ මවනෝ උපවද්ශන යැටළු පිළිබඳවද ඔවුනන්තව පුහුණු කෙනු ලැබුවේය. පර්වේෂණ
22

මාර්ය සූචකය පිළිබඳ වමම වැඩමුළුවේදී විස්තෙ කෙන ලද අතෙ, සමීක්ෂණ ප්රිපත්ි සහ කාර්ය පටිපාටිය
පිළිබඳව පර්වේෂණ කණ්ඩායමට පැහැදිං රීමද වමහිදී සිදුවිය. පර්වේෂණ කණ්ඩායවම් පුද්යලන්න්ත
පර්වේෂණය සම්බන්තධ කාර්යයන්ත සහ අවශය දත්ත රැස් රීවම් කාර්යයන්ත සිදුකෙන අයුරු වමම පුහුණු
සැසිවේදී ෙඟපා පුහුණු විය.

3.2.1. පර්වේෂණ කණ්ඩායම වතෝොයැනීවම් යැටළු
වමම ක්රියාවංවේදී පැනනැක  ප්රධානතම අභිවයෝයය වූවේ අවශය සියලුම සුදුසුකම් සපුො ඇි පර්වේෂණ
සහායකන්න්ත වසොයා යැනීමන්. ඇතැම් පර්වේෂණ සහායකන්න්ත එල් ජී බී ටී ප්රජාව සමය දීර්ඝ වලස කටයුතු කෙ
ිබුනත්, ඔවුනන්ත තමන්ත එල් ජී බී ටී පුද්යලවයකු වලස ස්වයං හඳුනායැනීමක් සිදුකවළේ නැත. අවශය සුදුසුකම්
සම්බන්තධවයන්ත සලකන විට වමය අභිවයෝයකාරී වූවත්, වමම යණනය කෙන්තනන්ත සහ ඔවුනන්ත සිදු කෙ ඇි
කාර්යයන්ත පිළිබඳ ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත වහොදින්ත දැන සිටි බැවින්ත, එය දත්ත රැස්කෙයැනීමට බලපෑවේ නැත.

3.2.2. ෙහසයභාවය
සහභාගීවූවන්තවේ ආෙක්ෂාව සඳහා ඉතා ඉහල ම් ටමක ෙහසයභාවයක් පවත්වාවයන යාමට වයාපිි ප්රිපත්ි
සහ මාර්යසූචකය තුළින්ත හැ යාව ලැබිණි. සම්මුඛ සාකච්ඡාවන්ත වමවහයවන්තනන්ත සියලුවදනාම වම් පිළිබඳව
වදදින වැඩමුළුවේදී දැනුවත් කෙන ලදී. එහිදී ෙහසයභාවය සම්බන්තධ යැටළු පිංබඳ සකච්ඡා කෙන ලද අතෙ,
පුද්යලන්න්තවයන්ත ලබායන්තනා වතොෙතුරු ඉහළ සංවේදීතාව න්ත වමන්තම ෙහසය ස්වභාවය න්ත ද යුත් බව
අවධාෙණය කෙන ලදී. තවද, පර්වේෂණ කණ්ඩායමට ඇතුළත්වීමට ප්ර ම, ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ
ෙහසයභාවය සහ නිර්නාකවකභාවය සුෙ න බවට එකඟ වීමට ද පර්වේෂණ සහායකන්න්ත සිදුවිය.
සම්මුඛ සාකච්ඡාව පැවැත්වවන අවස් ාවේදී, ඊට සහභාගීවන්තනන්ත සහ පර්වේෂණ සහායකන්න්ත යන
වදපාර්ශවයම ෙහසයභාවය පිළිබඳ වූ ක විසුමකට අත්සන්ත කවළෝය.

3.3. වතවන අදියෙ: දත්ත එක්රැස් කෙයැනීම
වමම නියමු සමීක්ෂණය සඳහා 2011 සිේවැනි කාර්තුවේ සිට 2012 ජනවාරි මස දක්වා එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්ත
135 වදවනකුවයන්ත පමණ දත්ත රැස්කෙයනු ලැබුවේය.

3.3.1. ක්රමවේදය
අදාළ දත්ත රැස්කෙයනු ලැබුවේ සාකච්ඡාවලට සහභාගීවූවන්ත සහ පර්වේෂණ සහායකන්න්ත පමණක් සහභාගී වූ
සම්මුඛ සාකච්ඡා හෙහා ය. වමහිදී ප්ර මවයන්තම පර්වේෂණ සහායකන්න්ත විසින්ත ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තට වමම
අධයයනවේ පොසය සහ ස්වභාවය පිළිබඳව පැහැදිං කෙනු ලැබුවේය. එවසේ රීවමන්ත අනතුරුව, සාකච්ඡාවට
සහභාගීවන්තනන්ත අධයයනයට ද සහභාගී වීමට එකඟතාවය පළකළ යුතුය. වඩාත් අවයාජ සහභාගීත්වයක්
ඇිබවට තහවුනරු වූ පසු, ෙහසයභාවය සම්බන්තධ කරුණු සාකච්ඡාවට යනු ලැබුවේය. සාකච්ඡාවට
සහභාගීවන්තනා සම්මුි පත්රය යවූ සහ ඔහුට යවනු ලැබූ අතෙ, ඊට යණනය කෙන්තනා සහ සම්මුඛ
සාකච්ඡාවට සහභාගීවන්තනා යන වදවදනාම අත්සන්ත කෙනු ලබන්. එම ංයවිල්ලට ෙහසයභාවය වමන්තම
සම්මුිය පිළිබඳ පැනනැක ය හැ යැටළුද ඇතුළත් විය.
ඉන්ත අනතුරුව, සම්මුඛ සාකච්ඡාවට සහභාගීවන්තනාට ප්රශ්නාවංය ලබාවදනු ලැවේ. ක්රියාවංවේ විනිවිදභාවය
තහවුනරු රීම උවදසා පර්වේෂණ සහායකන්න්ත සහ ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත එකට අසුන්ත යැනීම සිදුවූ අතෙ,
එමක න්ත ඔවුනන්තට පර්වේෂණ සහායකන්න්ත සටහන්ත කෙයන්තනා ප්රිචාෙ වමොනවාද යන්තන දැකයත හැ විය.
අවශයතාවක් ඇිවූ අවස් ාවලදී, මවනෝ උපවද්ශන වසේවාවන්ත සැපයීමට ද පර්වේෂණ සහායකන්න්තට සිදු විය.
වඩාත් බෙපතල සිද්ධීන්තවලදී, විවශේෂඥ ග සහාය සඳහා වයොමු කෙනු ලැබීය. ඇතැම් අවස් ාවලදී වවනත්
ආකාෙවල වසේවාවන්ත වවත වයොමු රීම් සිදු රීමට අවශය වූ අතෙ ඒ සඳහා සහාය ලබාදීමද සිදුකෙන ලදී.
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3.3.2. දත්ත ග්රහණය කෙයැනීම සම්බන්තධ යැටළු
සාමානයවයන්ත මුහුණට මුහුණට සිදු කෙන අධයයනයවලදී පැනනක න යැටළුවක් වන්තවන්ත සම්මුඛ සාකච්ඡාවට
සහභාගීවන්තනන්තට තමන්තවේ යැටළු පිළිබඳ අවංකවම සාකච්ඡා රීමට තෙම් පහසුවක් වනොදැනීම වහේතුවවන්ත
ඇිවන මතග්රාහී ත වාතාවෙණයන්. වැටුප් ම් ටම්, ංංක ක දිශානිය සහ අවනකුත් ඒ හා සමාන කරුණු
සම්බන්තධවයන්ත වමම කාෙණය සතය සහ අදාළ වූවත්, වබොවහෝ අවස් ාවලදී එය එවසේ වනොවීය. ඇතැම්
ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත ප්රශ්නාවංවේ අඩංගු ඇතැම් කරුණු සම්බන්තධවයන්ත විවිතව ප්රිචාෙ දැක්වූවේ වනොමැි
බැවින්ත ඇතැම් ප්රශ්නාවලීන්ත ප්රික්වෂේප විය. දත්ත ග්රහණය රීම විස්තෙ කෙන වකොටවසේදී වම් පිළිබඳව වැඩිදුෙ
සාකච්ඡා වකවෙනු ඇත.
වබොවහෝ ප්රශ්න නිශ්චිවතෝත්තෙ ප්රශ්න විය, වකවසේනමුත්, නිශ්චිවතෝත්තෙ ප්රශ්නවලට ප්රිචාෙ දැක්වීවම්දී
සාකච්ඡාවට සහභාගීවූවන්ත ඉතා දීර්ඝ වලස කරුණු විස්තෙ කවළෝය. ඒ වහේතුවවන්ත දත්ත රැස් රීවම් ක්රියාවංය
දැඩි වලස කාලය වැයවන ක්රියාකාෙකමක් විය.

3.4. සිේවන අදියෙ
පර්වේෂණවේ වමම අදියෙ ප්රධාන වශවයන්තම සැල ංමත් වූවේ දත්ත ග්රහණය
රීම පිළිබඳවන්.
වකවසේනමුත්, දත්තවල ගුණාත්මකභාවය තහවුනරු රීම සඳහා ප්ර මවයන්ත තත්ත්ව පාලන පරීක්ෂාවක්ද සිදු
කෙන ලදී.

3.4.1. තත්ත්ව පාලනය
දත්ත සිඳු වවනස්වීමකට වහෝ මතග්රාහී තත්වයකට ලක්වූවේ වනොමැි බවට තහවුනරු රීම සඳහා, ඉතා
වනොංහිල් තත්ත්ව පාලන ක්රියාවංයක් අනුයමනය කෙන ලදී. වමම තත්ත්ව පාලන ක්රියාවංය සිදුකෙන
ලද්වද් ස්වාධීන ඇයයීම් නිලධාරීන්ත 3 වදවනකු විසින්ත වන අතෙ, සුදුසුකම් ලැබූ ප්රශ්නාවං වතොයය න්ත
පමණක් විශ්වල්ෂණය රීම සඳහා නියැදි ඉදිරිපත් කෙන ලද බව ඉන්ත තහවුනරු කෙන ලදී.
තනි තනි යණනය කෙන්තනන්තවයන්ත ප්රශ්නාවලීන්ත එකතු කෙයත් පසු, ඒවා තත්ත්ව පාලන ක්රියාවංය සඳහා
ලබාවදන ලදී. වමම ක්රියාවංය සිදු කෙනු ලැබුවේ පර්වේෂණ කණ්ඩායම විසින්ත අනුමත කෙන ලද
මාර්යසූචකය අනුවන්. තත්ත්ව පාලන මාර්යසූචකය උපග්රන්ත වේ ඇතුලත් වකොටඇත. (A උපග්රන්ත ය)
වනොංහිල් තත්ත්ව පාලන ක්රියාවංය නිසා ප්රශ්නාවං 16 ක් ප්රික්වෂේප වූ අතෙ, ප්රශ්නාවං 119 ක් පමණක්
අධයයනයට වයොදා යනු ලැබුවේය. එමනිසා n = 119 වලස සැලවක්.

3.4.2. දත්ත ග්රහණය

රීම

තත්ත්ව පාලන ක්රියාවංය තුළින්ත දත්තවල ූරර්ණභාවය සහ නිවැෙදිභාවය තහවුනරු විය. එය නිවැෙදිව
පවත්වාවයන යාම සඳහා දත්ත රැස් රීවම් වමවලම වලස එපි ඉන්තවෆෝ 7 වතෝොයනු ලැබුවේය. එම
වැඩසටහන මන්වක්රොවසොෆ්්  ඔස්ස් එක්වසල් 2010 සමය භාවිතා කෙන ලදී.
එපි ඉන්තවෆෝ 7 මක න්ත ලබාදී ඇි ද්විත්ව දත්ත ඇතුලත් රීවම් හැ යාව භාවිතවයන්ත දත්තවල වනොයැලපීම්
හඳුනායැනීමට හැ යාව ලැබුණි. ප්රශ්නාවංය නිර්මාණය කෙනු ලැබුවේ එපි ඉන්තවෆෝ 7 භාවිතවයන්ත වන අතෙ,
දත්ත ඇතුළත් රීම සඳහා එක හා සමාන මුත්, වවන්ත වවන්ත දත්ත පරිකා වදකක් යබඩා කෙන ලදී.
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ප්ර මවයන්තම, දත්ත ග්රහණය කෙන පුද්යලන්න්ත වදවදවනක් ඔවුනන්තවේ තනි පුද්යල එපි ඉන්තවෆෝ දත්ත යබඩාවට
ප්රශ්නාවං 119 ක් ආශ්රවයන්ත ලබායත් දත්ත ඇතුළත් කවළෝය. ඉන්තපසු නිවැෙදිභාවය සඳහා වන පළමු
පරීක්ෂණය සිදු කෙන ලදී.
ඉන්ත අනතුරුව දත්තයබඩා ංපිවයොනු ද්විත්වය එකට එකතු කළ අතෙ, ංපිවයොනු වදවකහිම සාවදයතාවයන්ත
වසොයායත් බැවින්ත දත්ත ක් ටල ප්රික්වෂේප කෙන ලදී. ඉන්ත අනතුරුව, ග්රහණය කෙන ලද දත්ත
සාවදයතාවයන්ත අඩංගු වනොවන තුරු නැවත ඇතුළත් කෙන ලදී. වකවසේනමුත්, දත්ත ද්විත්වයම සාර් කව
ග්රහණය කෙයැනීමට හැ වී යැන් විශ්වාස රීම පමණක් ප්රමාණවත් වනොවේ. එබැවින්ත, දත්ත මන්වක්රොවසොෆ්් 
ඔස්ස් එක්වසල් 2010 ට ඇතුලත් කෙ අවසාන පරීක්ෂාව සඳහා පිළිවයළ කෙන ලදී.
පද්ධියත දත්ත තුළ ිබිය හැ සාවදයතාවයන්ත පරීක්ෂා රීමට තනි පරීක්ෂා 3ක් ද ඉදිරිපත් කෙන ලදී. වමහි
අෙමුණ වන්තවන්ත, එපි ඉන්තවෆෝ 7 දත්ත යබඩාව තුල අඩංගු වතොෙතුරු සැබැවින්තම ප්රශ්නාවං තුල අඩංගු දත්ත
ඉදිරිපත් කෙනවාදැන් තහවුනරු කෙයැනීමන්. එවහන්න්ත, සැබෑ ප්රශ්නාවං සමය ඔස්ස් එක්වසල් වවතට
වයොමුකෙන ලද දත්ත සසඳා බලන ලදී. පරීක්ෂා 3න්තම වාර්තා වූවේ, සැබෑ ප්රශ්නාවං තුංන්ත දැක්වුනණු දත්තම
දත්ත යබඩාව තුළිනුත් නිවැෙදිව ඉදිරිපත් වී ඇි බවන්. ඉන්තපසු එම දත්ත විශ්වල්ෂණය රීම සඳහා අනුමත
කෙන ලදී.

3.4.2.1. දත්ත ග්රහණය

රීවම් වාසි

ප්රශ්නාවංය නැවත සැලසුම් රීවමන්ත, පර්වේෂණ සහායකන්න්ත සතු ප්රමාදවදෝෂ මයහැෙ ගුණාත්මකභාවවයන්ත
යුත් දත්ත ලබායැනීමට හැ යාව ලැවේ. මනුෂය ප්රමාද වදෝෂ සැල ල්ලට යනිකවන්ත, ප්රශ්නාවංවේ වකොටස්
හිපයක් තුළදීම සාකච්ඡාවට සහභාගීවන්තනාට උපවදස් ලබාදී ිබිණ. නමුත් ඇතැම් සහභාගීවන්තනන්ත ඔවුනන්ත
විසින්ත පිළිතුරු සැපන්ය වනොයුතු වකොටස් පවා ආවෙණය කෙ ිබිණි. වකවසේ නමුත්, එපි ඉන්තවෆෝ 7 හෙහා
ප්රශ්නාවංය නැවත නිර්මාණය රීවම් ක්රියාවංවේදී, පිළිතුරු සැපන්ය වනොයුතු ප්රශ්න මයහැෙ යාමට පරීක්ෂාවක්ත වැඩසටහන නිර්මාණය කවල්ය.
ඉහත සඳහන්ත කළ ආකාෙයට, ද්විත්ව දත්ත ඇතුලත් රීම හෙහා සැබෑ ප්රශ්නාවංවේ පිටපත් එවලසම
ඉදිරිපත් රීමට වැඩසටහන තුළින්ත ඉඩ ලැබිණ. වමයත්, අවනකුත් දත්ත ග්රහණ ක්රියාවංය හා සම්බන්තධ
කාර්ය පටිපාටීන්ත තුළින්ත දත්ත ග්රහණවේදී සිදුවිය හැ මනුෂය ප්රමාද වදෝෂ මර්දනය කළ අතෙ, නිවැෙදි දත්ත
භාවිතය යන සෙල උපක්රමවයන්ත දත්ත විශ්වල්ෂණ ක්රියාවංය වැඩිදියුණු කෙන ලදී.

3.5. පස්වන අදියෙ: දත්ත විශ්වල්ෂණය
ඉහත අදියෙ 1 සිට 4 දක්වා සම්පුර්ණ වූ පසු, පර්වේෂණ ක්රමවේදවේ ඊළඟ අදියෙ වන්තවන්ත දත්ත
විශ්වල්ෂණයන්. දත්ත ප්රමාණාත්මක ස්වභාවවයන්ත යුක්ත වන අතෙ, සංඛයාත්මකව වර්ගීකෙණය කළ හැක.
එවසේම වමම අධයයනය තුළ සීමාසහිත, ගුණාත්මක දත්ත ද ඇතුලත් වේ. ගුණාත්මක දත්ත ඉදිරිපත් කෙනු
ලබන්තවන්ත වමහි ඇතුළත් අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීවම් සම්බන්තධ යැටළු පිළීබඳ දැක්ම
සවිස්තොත්මකව ඉදිරිපත් කළයුතු වකොටස්වලදී පමණි. සංඛයාත්මක දත්ත සම්බන්තධවයන්ත යත් කල, දත්ත
විශ්වල්ෂණය සඳහා සංඛයාත්මක සංඛයාන විදයාත්මක ප්රවේශයක් භාවිත කෙන්.
වමහිදී භාවිතාකෙන ලද ප්රධාන ක්රමය සුලබතා විශ්වල්ෂණයන්. වගු සහ වර්ඛා සටහන්ත මක න්ත සුලබතාවන්ත
පැහැදිං වකවර්.. එපමණක් වනොව, හෙස්-වගුයත රීවම් විශ්වල්ෂණය ද භාවිතා වකවර්. වම් ආකාෙවේ
විශ්වල්ෂණයක් තුංන්ත අධයයනය තුළදී හමුවන දත්ත ඛාණ්ඩ ද්විත්වයක් සංසන්තදනය රීවම් හැ යාව ලැවේ.
ඉන්ත විචලයයන්තවේ සංඛයානමය ස්වාධීනත්වය පිළීබඳ නියමනවලට එළමටමට සහාය ලැවේ.
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3.5.1. දත්ත විශ්වල්ෂණවේ සීමාවන්ත
වමම පර්වේෂණය හෙහා සිදුකෙන ලද වසොයායැනීම් ඉදිරිපත් රීමට අවශය වන දත්ත රැසක් වමම අධයයනය
හෙහා ලැවබන අතෙ, දත්තවල ස්වභාවය නිසා සංඛයානමය විශ්වල්ෂණයක් රීවම්දී සීමාවන්ත ඇිවේ. හෙස්වගුයත විශ්වල්ෂණයක් සිදුකෙන නමුත්, එය සිදුකෙන්තවන්ත විචලයයන්ත අතෙ සම්බන්තධයක් වයොඩනැගීමට වඩා
විචලයයන්ත අතෙ ඇි සම්බන්තධතාව විග්රහ රීමටන්. විචලයයන්ත වදකක් වහෝ ඊට වැඩි යණනක් අතෙ ඇි
සම්බන්තධය, විවශේෂවයන්තම විචලයයන්ත එ වන න්ත ස්වාධීන ද නැතවහොත් පොධීන ද යන්තන, විග්රහ රීමට
භාවිතාකෙනු ලබන කන් වර්ය පරීක්ෂාවට අදාළ වන වකොන්තවද්සිවලට දත්ත අනුකුල වනොවූ බැවින්ත, වමම
අධයයනය සිදු රීවම්දී හෙස්-වගුයත විශ්වල්ෂණය සීමා කෙන ලදී.
එල් ජී බී ටී ප්රජාව වකවෙහි පවින අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් පිළිබඳ දර්ශකය සඳහා
අනුයමනය කෙන ලද වනොංහිල් ක්රමවේදය පිළිබඳව වමම පරිච්වේදය තුළින්ත ඉදිරිපත් කෙ ඇත.
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සිවුනවන පරිච්වේදය
4. ප්රිලල සහ සාකච්ඡාව
ශ්රී ලංකාවේ සමරිසි ස්ත්රී, සමරිසි පුරුෂ, ද්විරිසි, සංක්රාන්ති සමාජභාවී සහ සංක්රාන්ති ංංක ක පුද්යලන්න්ත 119
වදවනකුවයන්ත එක්රැස් කෙයත් දත්ත පිළිබඳ අධයයනවේ වමම වකොටස තුළින්ත විශ්වල්ෂණයක් සිදුවකවෙනු
ඇත. අධයයනවේ අෙමුණු වවත ළඟාවීවම් අෙමුණින්ත, ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තට ඉදිරිපත් කෙන ලද ප්රශ්නාවංය
සම්පුර්ණ වශවයන්තම විශ්වල්ෂණය කෙ ඇත. සමස්තයක් වලස යත් කල, වමම පරිච්වේදය ඉලක්ක
කෙයන්තවන්ත සමීක්ෂණවේ වසොයායැනීම් ඉදිරිපත් රීම වමන්තම, ශ්රී ලංකාවේ එල් ජී බී ටී ප්රජාවට එවෙහිව
සිදුවන අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් පිළිබඳ අවවබෝධයක් ඇි රීම සඳහා ඉහත කී
වසොයායැනීම් විශ්වල්ෂණය රීමන්.
මනා පැහැදිංතාවක් සඳහා ප්රශ්නාවංවේ ආකිියට යැලවපන අයුරින්ත එහි විශ්වල්ෂණය ඉදිරිපත් කෙ ඇත.
ඉන්ත අනතුරුව ඉදිරිපත් කෙ ඇත්වත් වාර්තාව අධයයනය කෙද්දී සැල ල්ලට යත යුතු කරුණු හිපය .

4.1. වමම පර්වේෂණවේ අඩංගු වතොෙතුරු අර් ක නය

රීම

වමම වයාපිිවේදී භාවිතා කළ තත්ත්ව පාලන පරීක්ෂණවයන්ත ප්රශ්නාවං 119 ක් පමණ සමත් වූ අතෙ, පහත
කරුණු පිළිබඳ සැල ල්ලට යැනීම වැදයත් වේ:
-

දත්තවල නිවෙදයතාව: වමම පර්වේෂණවේ ක්රමවේදය තුළින්ත පැහැදිං කෙ ඇි ස් ායී ක්රියාමාර්ය
අනුයමනය කෙන ලද්වද්, ප්රශ්නාවංය තුළ අඩංගු වූ දත්ත ම විශ්වල්ෂණය කළ දත්ත හෙහා ද
ඉදිරිපත් වන බව සහික රීමටන්.

-

සම්මුඛ පරීක්ෂණයට සහභාගී වූ සියලු වදනාම සෑම ප්රශ්නයකටම පිළිතුරු සැපයූවේ නැත, එනිසා,

-

ප්රශ්නාවංවයහි අඩංගු විවිධ ප්රශ්න විශ්වල්ෂණය

-

ප්රිලල මක න්ත හමුවන ‘ලබායැනීමට වනොහැ
වනොවූ ප්රශ්නාවං යණනට න්.

රීවම්දී ලැවබන මුළු එකතුව වවනස් වනු ඇත.

වූ’ යන වදන අදාළ වන්තවන්ත අවශය වතොෙතුරු අඩංගු
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4.2. ප්රජාවිදයාත්මක දත්ත විශ්වල්ෂණය
වාර්තාවේ වමම වකොටස තුළ අඩංගු වන්තවන්ත එල් ජී බී ටී ප්රජාව සම්බන්තධ දර්ශකවේ හමුවන නියැදිවල
ලක්ෂණ පිළිබඳ දළ විශ්වල්ෂණය . සම්මුඛ සාකච්ඡාවට සහභාගී වූ 119 වදනාවේ ප්රජාවිදයාත්මක ආකිිය
පිළිබඳ දළ විශ්වල්ෂණයක් ඒ හෙහා සැපවේ. ප්රශ්නාවංවේ පළමු වකොටස තුළ අඩංගුවූ දත්ත පිළිබඳ
වාර්තාවක් ලබාදීම හෙහා මුංකවම බලාවපොවෙොත්තු වන්තවන්ත, මනා එල් ජී බී ටී ප්රජා නිවයෝජනයක් සිදුවූ බව
තහවුනරු රීමට නියැදි උපායමාර්ය හෙහා යන්තනා ලද වෑයම නිටඩපණය රීමන්.
ප්රිචාෙ දැක්වූවන්තවේ වයස්
වගුව 1: සම්මුඛ සාකච්ඡාවට සහභාගීවූවන්තවේ වයස් වයාප්ිය
වයස්
අවුන. 18 – 24 අතෙ වැඩිහිටි
අවුන. 25 – 29 අතෙ වැඩිහිටි
අවුන. 30 – 39 අතෙ වැඩිහිටි
අවුන. 40 – 49 අතෙ වැඩිහිටි
අවුන. 50ට වැඩි වැඩිහිටි
එකතුව

නියැදිය
22
34
34
19
10
119

ප්රිශතය
18.49%
28.57%
28.57%
15.97%
8.40%
100.00%

ස්වකැමැත්ත පළකෙන වැඩිහිටියන්ත වදවදවනකු අතෙ සිදුවන සමරිසි සම්බන්තධතා හා ංංක ක ක්රියාකාෙකම්
අපොධීකෙණය කෙන ශ්රී ලංකාවේ නීිය එකම පනතක් යටවත් (ශ්රී ලංකා ප්රජාතන්තත්රවාදී සමාජවාදී ජනෙජවේ
දණ්ඩ නීි සංග්රහවේ 365අ වයන්තිය) පවින බැවින්ත, වමම පර්වේෂණයට සහභාගීවන්තවන්ත ස්වකැමැත්ත
පළකළ හැ වයස්වල වැඩිහිටියන්ත පමණක් බව තහවුනරු රීමට අිශය සැල ල්වලන්ත යුතුව කටයුතු කෙන
ලදී. එබැවින්ත, සම්මුඛ පරීක්ෂණයට සහභාගී කෙයනු ලැබුවේ වයස අවුනරුදු 18 ට වැඩි වැඩිහිටියන්ත පමණි.
ජනවර්යය
වගුව 2: ප්රිචාෙ දැක්වූවන්ත අයත්වන ජනවර්යවල වයාප්ිය
ජනවර්යය
බර්යර්/ යුවර්ියානු
මැවල්
කවශ්ර/ වවනත්
මුස්ංම්
සිංහල
වදමල
එකතුව

නියැදිය
4
1
10
17
79
8
119

ප්රිශතය
3.36%
0.84%
8.40%
14.29%
66.39%
6.72%
100.00%
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2001 ජන සංයණන වාර්තාවංන්ත ඉදිරිපත් වකවෙන ආකාෙයට, ශ්රී ලංකාවේ ජනයහනවයන්ත 73.8% ක්
සිංහල, 7.2% ක් වයෝනක, 8.5% ක් දකවළ වන අතෙ, ඉිරි 10.5% විවිධ වූ නම්කළ සහ නම් වනොකළ
ජනවර්ය වලට අයත් වේ.
ලබායත් නියැදි වංන්ත 66.39% ක් සිංහලත්, 6.72% ක් දකවළත් තවත් 12.6% ක් බර්යර්/ යුවර්ියානු, මැවල්
සහ වවනත් නම්කළ ජනවර්යවලට අයත්වන බැවින්ත, ඉහත දත්ත අපක්ෂපාතී ස්වභාවයක් වපන්තනුම් කෙන්.
ලබායත් නියැදිවංන්ත 14.29% ක් වයෝනක වන අතෙ, එය වද්ශීය සංඛයාන වාර්තාවල ඇි දත්ත වමන්ත
වදගුණයකට ආසන්තන වීම අවධානයට ලක්වීමට තුු දිය හැක. වකවසේනමුත්, ප්රශ්නාවං 16 ක් පමණ තත්ත්ව
පරීක්ෂණය සමත් වනොවූ බවත්, එවසේ වනොවුනවන්තනම් ජනවාර්ක ක අනුපාතය සමබෙ වනු ඇි බවත්
සැල ල්ලට යත යුතුය.
ආශ්රිත ආයම්
වගුව 3: ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ආයම පිංබඳ වයාප්ිය
ආයම
බුද්ධායම
ක්රිස්ියානි
හින්තදු
ඉස්ලාම්
ඉහත සිවක් වනොවේ
වවනත්
එකතුව

නියැදිය
65
24
7
18
4
1
119

ප්රිශතය
54.62%
20.17%
5.88%
15.13%
3.36%
0.84%
100.00%

වබෞද්ධායකවක, ක්රිස්ියානි, මුස්ංම් සහ හින්තදු යනුවවන්ත දිවන්වන්ත ප්රධාන ආයකවක කණ්ඩායම් හතෙක් සිටී.
2001 වසවර් පළාත් ජන සංයණන දත්තවලට අනුව, ශ්රී ලංකාවේ ජනයහනවයන්ත 69.1% ක් වබෞද්ධ වලසත්,
7.6% ක් මුස්ංම් වලසත්, 7.1% ක් හින්තදු වලසත්, 6.2 % ක් ක්රිස්ියානි වලසත් ඉිරි 10% ස්ථීෙව සිවක්
ප්රකාශ වනොකළ බවත් වාර්තා වේ.
ඉදිරිපත් කෙ ඇි දත්ත අනුව, සෑම ආයකවක කණ්ඩායම න්තම විශාල නිවයෝජනයක් පවතී. තවද, මුංකව එම
දත්ත අපක්ෂපාතී බව සැල ය හැක. ක්රිස්ියානි සහ මුස්ංම් පුද්යල සංඛයාව ඉහළ ම් ටමක් යැනීමට වහේතුවී
ඇත්වත්, මුස්ංම් ජනයහනය මුංකවම සැදී ඇත්වත් මැවල් සහ වයෝනක පිරිස් වල සංවයෝජනවයන්ත වීම සහ
ක්රිස්ියානි ජනයහනය සැදී ඇත්වත් මුංකවම සිංහල, බර්යර් සහ වදමළ ජන පිරිස් වංන්ත වීමන්.
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අධයාපනය
වගුව 4: ප්රිචාෙ දැක්වූවන්තවේ අධයාපනික පසුබිම
අධයාපනය
ක්රමවත් අධයාපනයක් වනොමැි
ප්රා කවක පාසැල් අධයාපනය
ද්විතීක පාසැල් අධයාපනය
තාක්ෂණික විදයාලය වහෝ විශ්වවිදයාලය
එකතුව

නියැදිය
2
15
49
53
119

ප්රිශතය
1.68%
12.61%
41.18%
44.54%
100.00%

පර්වේෂණයට සම්බන්තධ වූ පුද්යලන්න්ත විවිධ වූ අධයාපනික පසුබිම් නිවයෝජනය කෙන බව ඉහත වගුව
නිටඩපණය කෙන්. ශ්රී ලාං කන්න්තට තිියීක අධයාපනය පවා වනොකවලවේ ලැවබනා මුත්, සෑම ශ්රී
ලාං කවයක්ම තිියීක අධයාපනය දක්වා අධයාපනය ලබායන්තවන්ත නැත. විවිධ පුද්යලන්න්ත විවිධ වූ වහේතූන්ත
මත පාසැල් හැෙයන බව වපනීයන්. වකවසේනමුත්, ඉහත වගුවේ නිටඩපණය වන වතොෙතුරු අනුව, පාසල්
අධයාපනය සම්පුර්ණ කෙන ප්රමාණයට වඩා පාසල හැෙ යන ප්රමාණය අු  බව සිිය හැ ය.

රැ යා නියුක්ිය
වගුව 5: ප්රිචාෙ දැක්වූවන්තවේ රැ යා තත්ත්වය පිළිබඳ වයාප්ිය
රැ යා තත්ත්වය
වසේවා නියුක්ිකවයක් වලස පුර්ණ-කාලීන රැ යා
වසේවා නියුක්ිකවයක් වලස අර්ධ-කාලීන රැ යා
පුහුණු රැ යා
පුර්ණ-කාලීන ස්වයං රැ යා
අර්ධ-කාලීන ස්වයං රැ යා වහෝ ස්ථීෙ වනොවන වසේවක
රැ යාවක් වනොමැි වහෝ සිඳු රැ යාවක වනොවයවදන
පඩි වනොලබන ස්වවච්ඡා වසේවක
එකතුව

නියැදිය
66
13
3
14
13
9
1
119

ප්රිශතය
55.46%
10.92%
2.52%
11.76%
10.92%
7.56%
0.84%
100.00%

ෙටක පුෙවැසියන්තට රැ යා ලබාදීම තුළින්ත ඔවුනන්තව ආර්ථික සංවර්ධනයට දායක කෙයත හැ බවත්, එවසේ
රීවමන්ත ෙටකට වනොනැසී පැවැත්මට හැ යාව ලැවබන බවත් විශ්වාසයක් පවතී. එනිසා, වමම අධයයනය
තුළින්ත වඩ වඩාත් පුද්යලන්න්ත රැ යා නියුක්ිවේ වයදීමට දිරිමත් කෙනු ඇි බව බලාවපොවෙොත්තු වවමු.
වමම දත්ත නිටඩපණයට අනුව, විවිධ වූ ආර්ථික පසුබිම් ඇි පුද්යලන්න්ත වමම අධයයනයට සහභාගී වූ බව
වපන්තනුම් කෙන්.
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වාසස් ාන පිහිටි ප්රවද්ශ
වගුව 6: ප්රිචාෙ දැක්වූවන්ත වාසය කෙන විවිධ ප්රවද්ශ පිළිබඳ වයාප්ිය
ඔබ වාසය කෙන ප්රවද්ශය
විශාල නයෙ
වැවිං වතු ප්රවද්ශ
ග්රාමීය ප්රවද්ශ/ යම්
නයෙ
එකතුව

නියැදිය
77
3
20
19
119

ප්රිශතය
64.71%
2.52%
16.81%
15.97%
100.00%

ප්රිචාෙ දැක්වූවන්ත නිවයෝජනය කවළේ දිස්රික්ක 5 ක් පමණක් වූවත්, වවනත් විවිධ වූ ප්රවද්ශ නිවයෝජනය
කෙකවන්ත පුද්යලන්න්ත සහභාගී කෙයැනීමට ද ප්රයත්න දෙන ලදී. වඩා වැඩිවයන්ත බලාවපොවෙොත්තු වූවේ විශාල
නයෙ වංන්ත වැඩි පුද්යලන්න්ත සංඛයාවක් සහභාගී කෙයැනීමට න්. වැවිං වතු ප්රවද්ශ සහ ග්රාමීය ප්රවද්ශවල සිට
වබොවහෝ ජනතාවක් දිවන්න පුො ඇි නයෙවලට සංක්රමණය වන බව 2001 ජන සංයණන වාර්තා අනුව
වපන්තනුම් වකවර්.

ආදායම
වගුව 7: පසුක ය මාස 12 තුළ ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ආදායම
පසුක ය මාස 12 තුළ ආදායම
රු. 10,000 ට අු 
රු. 10,000 සිට 25,000 දක්වා
රු. 25,000 සිට 40,000 දක්වා
රු. 40,000 ට වැඩි
එකතුව

නියැදිය
16
30
24
49
119

ප්රිශතය
13.45%
25.21%
20.17%
41.18%
100.00%

විවිධ ආර්ථික පසුබිම් සහිත පුද්යලන්න්ත වමම සමීක්ෂණයට සහභාගී වූ බව ඉහත දත්ත නිටඩපණය කෙන්.
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ංංක ක දිශානිය
වගුව 8: ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය
ංංක ක දිශානිය
ද්විරිසි ස්ත්රී
ද්විරිසි පුරුෂ
සමරිසි පුරුෂ
සමරිසි ස්ත්රී
සංක්රාන්ති සමාජභාවීය පුද්යලන්න්ත
සංක්රාන්ති ංංක ක පුද්යලන්න්ත
එකතුව

නියැදිය
8
22
30
34
22
3
119

ප්රිශතය
6.72%
18.49%
25.21%
28.57%
18.49%
2.52%
100.00%

පළමුව දත්ත මක න්ත ආවෙණය කෙයැනීමට බලාවපොවෙොත්තු වුනවේ ද්විරිසි (පුරුෂ සහ ස්ත්රී), සමරිසි පුරුෂ,
සමරිසි ස්ත්රී, සංක්රාන්ති (සංක්රාන්ති සමාජභාවී සහ සංක්රාන්ති ංංක ක) යන එ වන න්ත වවනස් කණ්ඩායම් 4
න්ත පුද්යලන්න්ත 30 වදවනකු පමණි. දත්ත රැස්කෙයැනීවම් වදෝෂ ිබූ අතෙ, ඒවා මුල් අවස් ාවේදීම හඳුනායනු
ලැබුවේ අමතෙ ප්රශ්නාවං සම්පුර්ණ රීවම් අවශයතාවක් ද මතු කෙකවනි. මුළු ප්රශ්නාවං 135 ක් සම්පුර්ණ
කෙනු ලැබුවේය. වකවසේනමුත්, ඉතා වනොංහිල් තත්ත්ව පාලන ක්රියාවංවයන්ත සමත් වූවේ ඉන්ත 119 ක්
පමණි. අවාසනාවකට වමන්ත, සෑම කණ්ඩායමක්ම නිවයෝජනය රීමට තෙම් ප්රශ්නාවං සංඛයාවක් සම්පුර්ණ
කෙයැනීමට හැ යාවක් ලැබුවන්ත නැත.
වකවසේනමුත්, ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත 28.57% ක් සමරිසි ස්ත්රී වලසත්, 25.21% ක් සමරිසි පුරුෂ වලසත්,
25.21% ක් ද්විරිසි වලසත්, ඉිරි ප්රමාණය සංක්රාන්ති සමාජභාවී වලසත් ඔවුනන්තව හඳුනායැනීම තුළ, දත්ත
වබොවහෝදුෙට සමබෙ වයාප්ියක් දක්වන්.
සම්බන්තධතා පිළිබඳ තත්ත්වය
වගුව 9: ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ සම්බන්තධතා පිළිබඳ තත්ත්වය
සම්බන්තධතා පිළිබඳ තත්ත්වය
කැපවූ සම්බන්තධතා
විෂමරිසි සම්බන්තධතා / විවාහ
විෂමරිසි සම්බන්තධතා / විවාහ සහ තවත් සමරිසි සම්බන්තධතා
විවිත සම්බන්තධතා
තනි පුද්යල (සම්බන්තධතා වනොපවත්වන)
එකතුව

නියැදිය
48
4
11
17
39
119

ප්රිශතය
40.34%
3.36%
9.24%
14.29%
32.77%
100.00%

විවිධ වූ පසුබිම්වල සම්බන්තධතා වල සිටිනා පුද්යලන්න්තවේ මනා නිවයෝජනයක් ිබූ බව වමම දත්ත මක න්ත
නිටඩපණය වකවර්.
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ජීවන තත්ත්වය
වගුව 10: විෂමරිසි වනොවන සම්බන්තධතා සිටින බව ප්රකාශ කළ පුද්යලන්න්තවේ ජීවන තත්ත්වය
විෂමරිසි වනොවන සම්බන්තධතා සිටින පුද්යලන්න්තවේ ජීවන තත්ත්වය

නියැදිය

ප්රිශතය

ඔබ සහ ඔබවේ සහකරු/ සහකාරිය එකට ජීවත් වේ

23

30.26%

ඔබ සහ ඔබවේ සහකරු/ සහකාරිය එකට ජීවත් වනොවේ

53

69.74%

එකතුව

76

100.00%

සමරිසි ස්ත්රී, සමරිසි පුරුෂ, ද්විරිසි සහ සංක්රාන්ති සමාජභාවී පුද්යලන්න්තට ඔවුනන්ත රිසි පරිදි සමංංයයකට අයත්
සහකරුවවක් සමය ජීවත් වීමට නිදහස වනොමැත. තදබල සමාජයීය, සංස්කිිකමය සහ ආර්ථිකමය සීමා
පැවතීම වහේතුවවන්ත, වබොවහොමයක් පිරිස් ඔවුනන්තට විරුද්ධ ංංක ක පුද්යලයකුව විවාහ කෙවදන තුරු පවුනල තුළ
රැඳී සිටී. එවැනි ශ්රී ලාං ක සන්තදර්භයක් තුළ, එකට ජීවත්වන සහ වවන්තව ජීවත් වන පිරිස් අතෙ ඇි පෙතෙය
සලකා බැංය යුතුය. එවසේම, වමම වාර්තාව හෙහා අවධානය වයොමු කෙන එකාකිිවලට සම්බන්තධ ආෙක්ෂක
යැටළු, අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් ආදී කරුණු වහේතුවවන්ත එල් ජී බී ටී
පුද්යලන්න්තවයන්ත වැඩි වකොටසක් ඔවුනන්තවේ සමංංක ක සහකරුවා සමය ජීවත්වනොවන බව ද අවධාෙණය කළ
යුතුය.
සමරිසි සබඳතාවල කාල පොසය
වගුව 11: ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත සිය සමරිසි සහකරුවන්ත/ සහකාරියන්ත සමය එකට ජීවත්වූ කාලපොසය පිංබඳ
වයාප්ිය
විෂමරිසි වනොවන සබඳතාවවේ කාල පොසය
මාස 0 - 11 අතෙ
අවුනරුදු 10 - 14 අතෙ
අවුනරුදු 1 – 4 අතෙ
අවුනරුදු 15 ට වැඩි
අවුනරුදු 5 - 9 අතෙ
එකතුව

නියැදිය ප්රිශතය
13
17.11%
6
7.89%
33
43.42%
9
11.84%
15
19.74%
76
100.00%

දත්ත ලබායන්තනා දිනය වනවිට සම්බන්තධතා වනොපැවැත්වූ පුද්යලන්න්තව වමම අධයයනයට සම්බන්තධ කෙයනු
ලැබූ නමුත්, ංංක ක සම්බන්තධතා නියැලී සිටි පුද්යලන්න්තද වමහිදී සලකා බැලූ බව වමම වගුයත වාර්තාව මක න්ත
නිටඩපණය කෙන්.
විවිධ කණ්ඩායම් සහ පසුබිම් නිවයෝජනය කළ පුද්යලන්න්ත වමම අධයයනයට සහභාගී වූ බව ඉහත දත්ත තුළින්ත
නිටඩපණය වේ. ඇතැම් කණ්ඩායම් තුළ බහුතෙ නිවයෝජනයක් වපන්තනුම් කෙන අතෙ එය අවධානයට යත
යුතුය. එක් කණ්ඩායමකට වඩා තවත් කණ්ඩායමකට විශාල සමාජිකන්න්ත යණනක් අඩංගු වන අවස් ා
සාමානය ශ්රී ලාං ක ජනයහනය වකවෙන්තද නිටඩපණය වන බැවින්ත, ඇතැම් කණ්ඩායම්වලට වඩා වවනත්
කණ්ඩායම් විශාලව නිවයෝජනය වී ඇතැන් යන කරුණ තුංන්ත මතග්රාහී තත්වයක් අදහස් වනොවේ.
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4.3. අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් සම්බන්තධ වපෞද්යංක අත්දැකීම්
අධයයනවේ වමම වකොටස හෙහා අවධානය වයොමු කෙන්තවන්ත ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත සතු අවමන්ත සහයත
සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් සම්බන්තධ අත්දැකීම් පිළිබඳවන්. ඔවුනන්ත වයොදුරු වී ඇි අභයන්තතෙකෙණය
වූ සහ බාහිෙමය අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් යන කරුණු ද්විත්වය පිළිබඳවම
වමතුළින්ත අවධානය වයොමු කෙන්.

4.3.1. අවනකුත් පුද්යලන්න්තවයන්ත ඇිවූ අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම්
සම්බන්තධ අත්දැකීම්
ප්රශ්නාවංවේ 2A වකොටස ඉලක්ක කෙයන්තවන්ත සමරිසි ස්ත්රී, සමරිසි පුරුෂ, ද්විරිසි, සංක්රාන්ති ංංක ක සහ
සංක්රාන්ති සමාජභාවී පුද්යලන්න්ත විසින්ත විවිධ වූ පරිසෙ/ ස් ාන වලදී අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ
වවනස්වකොට සැලකීම් අත්ද න්තවන්ත වකවසේද යන්තන පිළිබඳ අධයයනය රීමන්. වමම වකොටස තුළින්ත සමාජ
හමු, ආයකවක ක්රියාකාෙකම් සහ/ වහෝ ස් ාන සහ පවුනවල් කටයුතු වංන්ත බැහැෙ රීම් ද සලකා බලන ලදී.
තවද, එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්ත එකී පරිසෙ/ ස් ාන වලදී අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට
සැලකීම්වලට මුහුණවදන්තවන්ත වකවසේද යන්තන පිළිබඳවද 2A වකොටස තුළින්ත ඇයයීමට ලක්කෙනු ලබන්.
තමන්ත පිළිබඳව ඕපාදුප කතා කෙනු ලැබූ අවස් ා, වාචික හිංසන, කාන්ක හිංසන, චිත්තවේයාත්මක සහ
මානසික අපවයෝජන පිළිබඳව වමන්තම, මුදල් වවනුවවන්ත තර්ජනය රීම් සහ පරිචාෙණවේ වයොදුරු බවට
පත්වීම් පිංබඳව ද සම්මුඛ සාකච්ඡාවට සහභාගීවුනවන්ත විසින්ත වතොෙතුරු සපයන ලදී.
ප්රස්තාෙ සහ වගු ආශ්රවයන්ත දත්ත නිටඩපණය රීම සිදුකෙ ඇත. විචලයයන්ත අතෙ ඇි සම්බන්තධතාව ඇයයීවම්
කාර්ය සඳහා, හෙස්-වගුයත විශ්වල්ෂණය වයොදාවයන ඇත.
වමම වකොටවසේ අතුළත් වගු අධයයනය

රීවම්දී පහත සඳහන්ත කරුණු සැල ල්ලට යත යුතුය;

1- “ංංක ක” යනු, ංංක ක නැරුරුතාවය මත පදනම් වූ බැහැෙ රීමන්,
2- “ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවය” යනු, ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය වහෝ ප්රකාශනය මත පදනම්වූ
කරුණුන්,
3- “ද්විත්වයම” යනු, ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවීය අනනයතාවය සහ ංංක ක දිශානිය යන වදකම මත
පදනම් වූ බැහැෙ රීමන්,
4- “වවනත්” යන්තවනන්ත නිරුපණය වන්තවන්ත අවනකුත් වහේතුන්ත නිසා බැහැෙ රීමන්,
5- “සියල්ල” යනුවවන්ත හැඳින්තවවන්තවන්ත ඉහත සඳහන්ත සියල්ලම මත පදනම්ව සිදුවන බැහැෙ රීමන්.
එනම්, ංංක ක දිශානිය, ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවීය අනනයතාවය සහ වවනත් වහේතුන්ත මත සිදුවන
බැහැෙ රීමන්.
6- “නිශ්චිත නැත” යන්තවනන්ත අදහස් කෙන්තවන්ත වහේතුවක් නිශ්චිත වනොමැි බවන්.
විචලයයන්ත ඇතුළත්කෙ ඇත්වත් ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත විසින්ත ඒවා වතෝොයනු ලැබූ අවස් ාවල පමණක් බව
කරුණාවවන්ත සලකන්තන. එනිසා, ඇතැම් වගුවල ඉහත විචලයයන්තවයන්ත හිපයක් නිටඩපණය වකවෙන අතෙ,
අවනකුත් ඒවා සියල්ලම අඩංගු වේ.

34

සමාජ හමුවන්තවයන්ත/ ක්රියාකාෙකම්වංන්ත බැහැෙ රීම
ටඩපසටහන 1: පසුක ය අවුනරුදු වදක ඇතුළත, ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවය/ ප්රකාශනය සහ ංංක ක දිශානිය මත
පදනම්ව සමාජ හමු සහ ක්රියාකාෙකම්වංන්ත බැහැෙ රීම

එවැනි බැහැෙ රීම්වලට මුහුණපා ඇි
පුද්යලන්න්ත සංඛයාව

පසුක ය අවුනරුදු වදක තුළ සමාජ හමුවන්ත සහ ක්රියාකාෙකම්වංන්ත
බැහැෙ රීම
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කිසිදා න ොමැත

නිතරම

එක්වරක්

න ොදනී

සමාජ හමුවන්ත සහ ක්රියාකාෙකම්වංන්ත බැහැෙ රීවම් සුලභතාව

පසුක ය මාස 24 තුලදී විවාහ උත්සව, අවමංයල උත්සව, සාද සහ සමාජශාලා හමු වැනි සමාජ හමුවංන්ත සහ
ක්රියාකාෙකම්වංන්ත තමන්තව කී වෙක් බැහැෙකෙනු ලැබුවේද යන්තන පිංබඳ ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත විමසන
ලදී. සෑම ප්රවද්ශයක්ම (යම්, නයෙ ආදී) නිවයෝජනය කළ ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත විසින්ත එවැනි බැහැෙ රීම්
සම්බන්තධ අත්දැකීම් ලබා ිබිණ. ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත වබොවහොමයක් වදනා එවැනි බැහැෙ රීම වලට
මුහුණ පා වනොිබූ අතෙ, 28.57% ක් පමණ එක්වෙක් වහෝ එවැනි අත්දැකීමකට මුහුණපා ිබිණ. තවත්
25.21% ක් එවැනි සිදුවීමවලට එක්වෙකට වඩා මුහුණදී ිබිණ.. සම්මුඛ පරීක්ෂණයට සහභාගී වූ එක් අයකු
එම ප්රශ්නයට පිළිතුරු දීමට අවපොවහොසත් විය.
වගුව 12: සමාජ ක්රියාකාෙකම් සහ සමාජ හමුවන්ත වංන්ත බැහැෙ රීම සහ එවසේ
පිංබඳ හෙස් - වගුයත රීවම් විශ්වල්ෂණය
බැහැෙ

රීමට බලපාන වහේතුන්ත

රීමට වහේතූන්ත
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සමාජ හමුවංන්ත බැහැෙ කෙනු ලැබූ පුද්යලන්න්ත 34 වදනාවයන්ත, 41.18% ක් ඊට මුහුණදී ිබුවන්ත ඔවුනන්තවේ
ංංක ක දිහානිය සහ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය වහෝ ප්රකාශනය යන කරුණු වදකම වහේතු
වකොටවයනන්. විවශේෂවයන්තම, 26.47% ක් වූ ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත එවැනි බැහැෙ රීම්වලට මුහුණ දී ිබුවන්ත
ඔවුනන්තවේ ංංක ක දිශානිය නිසා වන අතෙ, 23.53% ක් පමණ ඊට මුහුණදුන්තවන්ත ඔවුනන්තවේ ස්ත්රී-පුරුෂ
සමාජභාවී අනනයතාවය වහේතුවවනි. ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත 34 වදනාවයන්ත තවත් 5.88% ක් පමණ වදනා
එවැනි බැහැෙ රීම් වලට මුහුණ පෑවේ ඔවුනන්තවේ ංංක ක දිශානිය වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවයට
සම්බන්තධ වහේතූන්ත නිසා වනොවන අතෙ, ඉිරි 2.94% වදනා බැහැෙ රීමට මුහුණ පෑවේ ඔවුනන්තවේ ඔවුනන්තවේ
ංංක ක දිශානිය වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය ට සම්බන්තධ වවනත් වහේතූන්ත නිසා වේ.
වමම ප්රශ්නයට ලැබුණු ප්රිචාෙ මක න්ත නිරුපණය වන පරිදි, සමස්ත ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත 26.89% ක
පමණ පිරිසක් පසුක ය අවුනරුදු වදක තුළදී ඔවුනන්තවේ ංංක ක නැරුරුතාවය වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අනනයතාවය මත පදනම්වූ මතග්රාහී තත්වය නිසාම සමාජ හමුවල වයදීම අු කෙ ඇත. වමය එල් ජී බී ටී
පුද්යලන්න්ත හුදකලාවීම වැඩි රීමට වහේතුවන අතෙ, අනායතවේදී ඔවුනන්ත සමාජ හමුවංන්ත / සමාජ කටයුතුවංන්ත
ඈත්වීමට ද බලපාන්. ඒ වහේතුවවන්ත, පුද්යලන්න්තවේ පුද්යල සංවර්ධනයට උදවුනවන සාධකවංන්ත සාර් ක
වර්ධනයක් ඇි කෙයැනීමට වනොහැ වේ.
ආයකවක ස් ානවංන්ත වහෝ කටයුතුවංන්ත බැහැෙ රීම

එවැනි බැහැෙ රීම්වලට මුහුණපා ඇි
පුද්යලන්න්ත සංඛයාව

ටඩපසටහන 2: පසුක ය අවුනරුදු වදක තුළදී ංංක ක නැරුරුතාවය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
මත පදනම්ව ආයකවක ක්රියාකාෙකම්වංන්ත වහෝ ආයකවක ස් ානවංන්ත බැහැෙකෙනු ලැබූ වාෙ යණන

පසුක ය අවුනරුදු වදක තුළ ආයකවක ක්රියාකාෙකම්වංන්ත වහෝ
ආයකවක ස් ානවංන්ත බැහැෙ රීම
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එක්වරක්

න ොදනී

0
කිහිපවරක්

කිසිදා න ොමැත

ආයකවක ක්රියාකාෙකම්වංන්ත වහෝ ආයකවක ස් ානවංන්ත බැහැරීවම් වාෙයණන

පසුක ය මාස 24 තුල ආයකවක ස් ානය න්ත වහෝ ක්රියාකාෙකම න්ත සිඳු ආකාෙයක බැහැෙ රීමකට ලක්වී
ඇත්දැන් යන්තන ඇයයීම අෙමුණු වකොටවයන වයොමුකෙන ලද ප්රශ්නයට වදවදවනක් ප්රිචාෙ දැක්වුනවේ නැත.
100 වදවනක් පමණ පැවසූවේ පසුක ය මාස 24 තුල ඔවුනන්ත එවැනි ස්වභාවයක අවමන්ත සහයත සැලකීමකට
වහෝ වවනස්වකොට සැලකීමකට ලක්වී වනොමැි බවන්; ඒ සංඛයාව ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත 86.55% ක්
පමණ වේ. ඉිරි 11.76% ක් පමණ වන ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත අවම වශවයන්ත එක්වතාවක්වත් එවැනි
ආකාෙයක බැහැෙ රීමකට ලක්වී ඇි අතෙ, 10.08% ක් එක්වෙකට වඩා එවැනි අවස් ාවන්තට මුහුණ දී ඇත.
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ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත 4.2% ක් පමණ පසුක ය මාස 24 තුල එවැනි බැහැෙ රීම් වලට නිතෙ මුහුණදී ඇි
බව පැවසීම සැල ල්ලට භාජනය විය යුතු කරුණ .
සිඳු ආකාෙයක ආයකවක බැහැෙ රීම්වලට ලක්වී වනොමැි ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත විශාල ප්රමාණයක් සිටින
අතෙ, එම කරුණ පාදක වකොටවයන, වමය ශ්රී ලාං ක එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්තවේ ජීවිතවලට බලපාන ප්රමුඛ
යැටළුවක් බව පිළිවනොයැනීම වනොකල යුතුය. ආයකවක පසුබිම් තුංන්ත එල්ලවන අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ
වවනස්වකොට සැලකීම් වහේතුවවන්ත, කවනිසුන්ත තම ංංක ක නැරුරුතාවය සහ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අනනයතාවය/ ප්රකාශනය පිංබඳ විවිතව ජීවත් වනොවන බව සැල ල්ලට යතයුතුය. ප්රිචාෙ
දක්වන්තනන්තවයන්ත අිවිශාල ප්රමාණයක් ආයකවක පසුබිම් තුලදී ඔවුනන්තවේ ංංක ක නැරුරුතාවය සහ/ වහෝ ස්ත්රීපුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය/ ප්රකාශනය පිංබඳ වහළිකෙ වනොමැිබව වමම වාර්තාවේ පසුබායවයදී
අවවබෝධ වනු ඇත.
ආයම, පුද්යලන්න්තවේ ජීවිත තුළ ඉතා වැදයත් ගෝකවකාවක් දෙන්. පුද්යලයකුට තමන්ත සමාජයට අයත් අයකු බව
හැගීමක් ඒ හෙහා ඇිවකවෙන අතෙ, පුද්යලන්න්තව ආයකවක ක්රියාකාෙකම්වංන්ත බැහැෙ රීම තුංන්ත
සිදුවන්තවන්ත ඔවුනන්ත තුළ සමාජයට ඇතුලත් පුද්යලයකුව සිටීමට ඇි අවශයතාව අඩපණ රීමන්.
වගුව 13: ආයකවක ස් ානවංන්ත සහ ක්රියාකාෙකම්වංන්ත බැහැෙ රීම සහ එවසේ
පිංබඳ හෙස්-වගුයත රීවම් විශ්වල්ෂණය

බැහැෙ රීවම් වාෙ යණන

බැහැෙ රීමට බලපෑ
වහේතූන්ත
ස්ත්රී-පුරුෂ
ංංක ක
සමාජභාවය

හිපවෙක්

රීමට බලපා ඇි වහේතූන්ත

ද්විත්වය
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ආයකවක ක්රියාකාෙකම්වංන්ත තමන්තව බැහැෙ කෙනු ලැබූ බව ප්රකාශ කළ මුළු පුද්යලන්න්ත 14 වදනාවයන්ත,
34.71% ක් වමම බැහැෙ රීම ට මුහුණපෑවේ හුවදක්ම ඔවුනන්තවේ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය/
ප්රකාශනය වහේතුවවනි. තවත් 28.57% ක් වදනා ආයකවක ක්රියාකාෙකම්වංන්ත/ ස් ානවංන්ත බැහැෙ රීමට
ලක්වූවේ ංංක ක දිශානිය වහේතුවවන්ත වන අතෙ, ඉිරි 35.71% ක් වදනා බැහැෙ රීමට ලක්වූවේ ඔවුනන්තවේ
ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය/ ප්රකාශනය සහ ංංක ක දිශානිය යන කරුණු වදකම මත පදනම්ව න්.
ආයකවක බැහැෙ රීම් සිදුවන්තවන්ත හුවදක් ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවීය අනනයතාවය හා සම්බන්තධ වවනස්වකොට
සැලකීම් මත පදනම්ව බව වමම දත්ත මක න්ත අනාවෙණය වේ. වමවැනි ආකාෙවේ බැහැෙ රීම් පුද්යලන්න්තවේ
පුද්යංකත්වය සිඳ දමන අතෙ, සිඳු මානුෂීය වටිනාකමක් ලැබීමට නුසුදුසු පුද්යලන්න්ත වසේ සලකකවන්ත
අනයයන්තවයන්ත වවන්ත කෙන්.
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පවුනවල් කටයුතු වංන්ත බැහැෙ රීම
ටඩපසටහන 3: ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය/ ප්රකාශනය මත පදනම්ව
පවුනවල් ක්රියාකාෙකම්වංන්ත බැහැෙ රීම

එවැනි බැහැෙ රීම්වලට මුහුණපා ඇි
පුද්යලන්න්ත සංඛයාව

පසුක ය අවුනරුදු වදක තුළ පවුනවල් ක්රියාකාෙකම්වංන්ත බැහැෙ රීම
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වාෙයණන
21

කිහිපවරක්

කිසිදා න ොමැත

4

1

නිතරම

එක්වරක්

එවැනි පවුනවල් ක්රියාකාෙකම්වංන්ත බැහැෙ රීවම් වාෙයණන

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත අිමහත් බහුතෙය විසින්ත සිඳු දිනක පවුනවල් කටයුතුවංන්ත බැහැෙ රීමකට
මුහුණපා වනොමැත. වකවසේනමුත්, 21.85% ක් පමණ වදනා අු ම තෙකවන්ත එක්වෙක් වහෝ එවසේ පවුනවලන්ත
බැහැෙකෙනු ලැබ ඇි අතෙ, 3.36% ක් නිතෙ නිතෙ එවැනි බැහැෙ රීම්වලට ලක්ව ඇත. ප්රිචාෙ
දක්වන්තනන්තවයන්ත 17.65% ක් පසුක ය මාස 24 තුළදී හිප වෙක් පවුනවල් කටයුතුවංන්ත බැහැෙ රීමට ලක්ව
ඇි අයුරු සලකා බැලීවමන්ත හැගී යන්තවන්ත, පවුනල් ඒකකය තුළ අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට
සැලකීම් පවින ආකාෙය සැල ල්ලට භාජනය කළ යුතු බවන්.
වගුව 14: පවුනවල් ක්රියාකාෙකම් වංන්ත බැහැෙ රීම සහ එවසේ
රීවම් විශ්වල්ෂණය

බැහැෙ රීවම් වාෙ යණන

රීමට බලපෑ වහේතුන්ත පිංබඳ හෙස්-වගුයත

බැහැෙ රීමට බලපෑ
වහේතූන්ත
ස්ත්රී-පුරුෂ
ංංක ක
සමාජභාවය

හිපවෙක්

ද්විත්වය
ම

එකතුව

3

12

6

21

නිතෙම

0

2

2

4

එක් වෙක්

0

1

0

1

එකතුව

3

15

8

26

පසුක ය අවුනරුදු 2 තුළ පවුනවල් කටයුතුවංන්ත බැහැෙකෙනු ලැබූ පුද්යලන්න්ත 26 වදවනකු අතරින්ත, 57.69% ක්
වන බහුතෙය එවසේ බැහැෙ රීමට ලක්වී ඇත්වත් ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවීය අනනයතාවය වහෝ ප්රකාශනය
වහේතුවවනි. ංංක ක නැරුරුතාවය මත පදනම්ව පවුනවල් කටයුතුවංන්ත බැහැෙකෙ ඇි පිරිස 11.54% ක් පමණ
වන අතෙ, ඉිරි 30.77% බැහැෙ රීමට ලක්ව ඇත්වත් ංංක ක නැරුරුතාවය සහ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවීය
අනනයතාවය වහෝ ප්රකාශනය යන කරුණු වදකම මත පදනම්වන්.
ආහාෙ පිසීම, එකට ආහාෙ යැනීම සහ අනයයන්ත සමය එකම කාමෙවේ නිදායැනීම වැනි ඉතා මූංක පවුනවල්
කටයුතුවංන්ත පවා පුද්යලන්න්තව බැහැෙ රීම දැඩි වලස සැල ල්ලට භාජනය කළයුතු වේ. පුද්යලන්න්ත
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මුහුණවදන එවැනි ආකාෙවේ වකොන්ත රීම් පවුනල් ඒකකය බිඳවැටීමට වහේතුවන අතෙ පුද්යලයකුවේ අයය
පිළිබඳව ප්රශ්නකාරී තත්ත්වයක් ඇි කෙන්. පවුනවලන්ත වවන්තව හුදකලාවීමට නැරුරු වන, රැකවෙණයක් වහෝ
පවුනලට අන්ි බවක් වනොදැවනන පුද්යලන්න්ත ද මීට අයත් වේ.

4.3.1.1. අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් ප්රකාශ

රීම

අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් විවිධ පරිසෙ තුළ සිදුවනවා වමන්තම, විවිධ ආකාෙවංන්ත ද
සිදු වේ. පසුක ය මාස 24 තුළ ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම්
මුහුණපා ඇි ආකාෙ පිංබඳව ප්රශ්නාවංවේ 2A වකොටවසේ අඩංගු වූ විවශේෂිත ප්රශ්න හෙහා විමසන ලදී.
ඕපාදුප
ටඩපසටහන 4 : පසුක ය මාස 24 තුළ තමන්ත පිංබඳ ඕපාදූප කතාවීම පිංබඳ ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත සතු අත්දැකීම්

ඕපාදූපවලට ලක්වූ ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත සංඛයාව

පසුක ය වසෙ වදක තුළ ඕපාදූප වලට ලක්වූ පිරිස
50
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30
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වාර ගණ

20
15
10

4

5
0
කිහිපවරක්

කිසිදා න ොමැත
නිතරම
ඕපාදූප වලට ලක්වීවම් වාෙයණන

එක්වරක්

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත බහුතෙය තමන්ත පිළිබඳ ඕපාදූප කතාවන බව දැනසිටි බව වාර්තා කළහ. පසුක ය
අවුනරුදු 2 ඇතුළත තමන්ත පිංබඳව ඕපාදූප කතාවූ බව වනොදැනුවත් බව වාර්තා කවළේ ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත
25.21% ක් පමණි. ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත 74.79% ක් පමණ පසුක ය මාස 24ක කාලය තුළ තමන්ත පිංබඳ
ඕපාදූප කතාවන බව දැන සිටි බව වාර්තා කළ අතෙ, ඉන්ත 46.07% ක් නැවත නැවතත් වමම අභිවයෝයයට
මුහුණ වද්.
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වගුව 15: ඕපාදූපවලට වහේතුවූ වහේතු සහ ඊට ලක්වන වාෙ යණන පිළිබඳ හෙස්-වගුයත

රීවම් විශ්වල්ෂණය

ඕපාදූපවලට වහේතුව
ඕපාදූප වලට ලක්වන
වාෙයණන
හිපවෙක්
නිතෙම
එක් වෙක්
එකතුව

ස්ත්රී-පුරුෂ
ංංක ක සමාජභාවය ද්විත්වයම
27
4
6
21
2
14
1
1
1
49
7
21

ස්ථීෙවම
වවනත් සියල්ලම
වනොදන්තනා
3
2
2
1
2
1
1
0
0
5
4
3

එකතුව
44
41
4
89

තමන්ත යැන ඕපාදූප පැිෙ ඇි බව දැනසිටි බව පැවසූ පුද්යලන්න්ත 89 වදනා අතුරින්ත, ඕපාදුප පැිරුවණ්
තම ංංක ක දිශානිය ඉලක්ක කෙවයන බව අිමහත් බහුතෙයක් වදනා පැවසීය. වම් යැටලුවට
මුහුණපාන පිරිසවයන්ත, ඒ පිරිස 55.06% ක් පමණ වේ.. ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත තවත් 23.6% ක් ප්රකාශ
කවළේ ඔවුනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවීය අනනයතාවය/ ප්රකාශනය යන කරුණු
වදකම මත පදනම්ව ඕපාදූපවලට ලක්වූ බවන්. ඕපාදූප තම ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවීය අනනයතාවය/
ප්රකාශනය මත පදනම්වූ ඒවා බව ඔවුනන්තවයන්ත 7.87% ක් සඳහන්ත කවළෝය. තමන්ත පිළිබඳ ඕපාදූප පැිෙ යන
බව ඇතැම් පුද්යලන්න්ත දැන සිටියත්, ඊට පාදක වූ වහේතුව කුමක්ද යන්තන පිළිබඳ නිශ්චිතව දැනසිටිවේ නැත.
ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත 5.62% ක පමණ පිරිසක් සඳහන්ත කවළේ, තම ංංක ක දිශානිය සහ ස්ත්රී-පුරුෂ
සමාජභාවීය අනනයතාවය/ ප්රකාශනය ට සම්බන්තධ වනොමැි කරුණු මත පදනම්ව ඕපාදූප පැිෙ ිබුණු
බවන්.
ඕපාදූප පැිරීම තුළින්ත නිටඩපණය වන්තවන්ත අනුමත වනො රීම/ අප්රසාදය න්. එවසේම, ඉන්ත පුද්යලන්න්තව
අනයන්තවයන්ත ඈත් රීමට හැ යාවක් පවතී. තම ංංක ක දිශානිය සහ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවීය
අනනයතාවය/ ප්රකාශනය සමය බැඳුණු තවත් වහේතූන්ත මත තමන්ත යැන ඕපාදූප පැිෙ ඇි බව දැනසිටි බව,
ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත 4.5% ක් පමණ වාර්තා රීම සැල ල්ලට යත යුතු කරුණ . එවැනි
අවස් ාවලදී, තමන්ත තමන්තව අයත් ප්රජාවට වනොයැලවපන බවක් පුද්යලන්න්තට හැඟීයන්. එවමන්තම තමන්ත
කණ්ඩායමක වහෝ ප්රජාවක වකොටසක් යන හැගීම කවන්ත දුර්වල වේ.
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වාචික අපහාස, හිංසන සහ/ වහෝ තර්ජන
ටඩපසටහන 5: පසුක ය වසෙ වදක තුළ වාචිකව අපහාසයට, හිංසනයට සහ/ වහෝ තර්ජනයට ලක්වීම
සම්බන්තධවයන්ත සම්මුඛ සාකච්ඡාවට සහභාගීවූවන්තවේ ප්රිචාෙ

පසුක ය වසෙ වදක තුළ වාචිකව අපහාසයට, හිංසනයට සහ/ වහෝ
තර්ජනයට ලක්වීම
පුද්යලන්න්ත සංඛයාව
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වාර ගණ

10
0
කිහිපවරක්
කිසිදා න ොමැත
නිතරම
එක්වරක්
වාචිකව අපහාසයට, හිංසනයට සහ/ වහෝ තර්ජනයට ලක්වීවම් වාෙයණන

පසුක ය මාස 24 තුළ තමන්ත වාචික අපහාසවලට, හිංසනවලට සහ/ වහෝ තර්ජනවලට වයොදුරු වී ඇත්දැන්
ප්රශ්නාවංවේ 2A වකොටවසේ ප්රශ්න අංක 5a හෙහා ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත විමසන ලදී. ප්රිචාෙ
දක්වන්තනන්තවයන්ත 62.18% ක් වම් ආකාෙවේ හිංසනයන්තට ලක්ව ිබූ අතෙ, 37.82% ක් එවැනි
අපවයෝජනයන්තට, හිංසනයන්තට සහ/ වහෝ තර්ජනයන්තට ලක්ව ිබුවන්ත නැත. පසුක ය මාස 24 තුළදී එවැනි
හිංසනයන්තට වයොදුරු වී වනොිබුනත්, ඉහත පුද්යල සංඛයාවම හිප විටක් එවැනි හිංසනයන්තට ලක්වූ බව
පැවසීය. තවත් 13.45% ක් පමණ පසුක ය මාස 24ක කාලසීමාව තුළදී වාචික අපවයෝජනයට, හිංසනයට සහ/
වහෝ තර්ජනයට ලක්ව ිබූ බව වාර්තා කවලෝය.
නැවත නැවතත් වාචික හිංසන සිදුවීම තුළින්ත වයෞෙවය දැක්වීවම් අු කමක් නිරුපණය කෙනවා වමන්තම,
පුද්යලන්න්ත තුල පවින බිය වර්ධනය වීමක්ද සිදු වේ.
වගුව 16: ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත මුහුණපා ඇි වාචික අපහාස රීම්, හිංසන සහ/ වහෝ තර්ජන සහ එවසේ
බලපෑ වහේතුන්ත පිළිබඳ හෙස්-වගුයත රීවම් විශ්වල්ෂණය

වාෙ යණන
හිපවෙක්
නිතෙම
එක් වෙක්
එකතුව

වාචික අපහාස රීම්, හිංසන සහ/ වහෝ තර්ජනය රීම් වලට වහේතූන්ත
ස්ත්රී-පුරුෂ
ංංක ක
සමාජභාවය
ද්විත්වයම
වවනත්
සියලුම
4
26
14
1
1
9
5
0
0
7
4
0
5
42
23
1
2

රීමට

එකතුව
0
1
1
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16
13
74

සමස්ත ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත සංඛයාවවන්ත 74 ක් පමණ වදනා තමන්ත වාචික අපහාස රීම්වලට, හිංසනයන්තට
සහ/ වහෝ තර්ජනවලට මුහුණපා ඇි බව සඳහන්ත කෙන ලදී.
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කවන්ත වබොවහොමයක් ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත එවැනි අත්දැකීම්වලට ලක්වීමට වහේතුව ඔවුනන්තවේ ංංක ක දිශානිය
වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවීය අනනයතාවය/ ප්රකාශනය වහෝ, ඇතැම් අවස් ාවලදී, එම කරුණු වදකම වේ.
වමවැනි ආකාෙවල අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් වලට හුවදක්ම ංංක ක දිශානිය
නිසා පමණක් මුහුණපෑ පුද්යලන්න්ත ප්රමාණය 6.76% ක් වේ. මුළුමනින්තම තම ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවීය
අනනයතාවය නිසා එවැනි ආකාෙවේ හිංසනයන්තවේ වයොදුෙක් බවට පත්ව ඇි පිරිස 56.76% ක් පමණ වේ.
වාචික අපහාස රීම්, හිංසන වහෝ තර්ජන වලට මුහුණපෑ 74 ක් පමණ වන ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත 31.08%
ක් ඒවාට මුහුණ පා ඇත්වත් තමන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවීය අනනයතාවය/ ප්රකාශනය
වහේතුවවනි.
2.7% ක් තම ංංක ක දිශානිය සහ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවීය අනනයතාවය/ ප්රකාශනය ට සම්බන්තධ වහේතූ සහ
වවනත් වහේතූ මත වාචික අපහාස රීම්, හිංසන සහ/ වහෝ තර්ජන වලට ලක්වී ඇත. එමක න්ත නිරුපණය
වන්තවන්ත වවනස්වකොට සැලකීම් ඉතා තදබල වලස පවින බවන්. යම් පුද්යලවයක් නිතෙ නිතෙ එවැනි
ආකාෙවේ වවනස්වකොට සැලකීම්වලට ලක්වීම මයහැරිය දැකවය යුතූ කරුණක් වනොවන බවට වම්වා සාක්ෂි
සපයන්. ඇතැම් අවස් ාවල වවනස්වකොට සැලකීවම් ම් ටම අධික වියහැ අතෙ, පුද්යලයාවයන්ත පුද්යලයාට
එය වවනස් ආකාෙවංන්ත බලපෑ හැ බවට වම් සාක්ෂි වේ.

කාන්ක අපවයෝජනය, හිංසනය, තර්ජනය, පහෙදීම, දුෂණය

රීම වහෝ අඩන්තවත්් ටම්

රීම

ටඩපසටහන 6: පසුක ය වසෙ වදක තුළ කාන්කව අපවයෝජනයට, හිංසනයට, තර්ජනයට, පහෙදීමට සහ/ වහෝ
දුෂණයට වහෝ අඩන්තවත්් ටම්වලට වයොදුරුවීම පිළිබඳව සම්මුඛ සාකච්ඡාවට සහභාගීවූවන්ත ලබාදුන්ත ප්රිචාෙ

පුද්යලන්න්ත සංඛයාව

පසුක ය වසෙ වදක තුල කාන්කව අපවයෝජනයට, හිංසනයට,
තර්ජනයට, පහෙදීමට සහ/ වහෝ දුෂණයට වහෝ
අඩන්තවත්් ටම්වලට වයොදුරුවීම්
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එක්වරක්
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නිතරම

වාෙ යණන

පුද්යලන්න්තට එවෙහිව ඔවුනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවීය අනනයතාවය/ ප්රකාශනය
මත පදනම්ව සිදුවන අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම්, ඕපාදූප සහ හුදු අපහාස රීම් වංන්ත
ඔේබට යන බව වමම අධයයනය සමක න්ත අනාවෙණය විය. ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත 63.03 %ක් පමණ
කාන්ක අපවයෝජන, තර්ජන, පහෙදීම්, දුෂණය රීම් සහ අඩන්තවත්් ටම්වලට ලක්ව වනොමැි බව සඳහන්ත කළ
අතෙ, පසුක ය මාස 24ක කාලසීමාව තුළදී එවැනි හිංසනවල වයොදුෙක් බවට පත්ව ඇි බව තවත් 36.97% ක්
වාර්තා කවළෝය. එවැනි ආකාෙවල වවනස්වකොට සැලකීම්වල වයොදුෙක් බවට පත්වූ පිරිවසන්ත බහුතෙයක්
පසුක ය වසෙ 2 තුළ එවැනි සිදුවීම්වලට එක වෙකට වඩා මුහුණ දී ඇත.
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වගුව 17: කාන්ක අපවයෝජන, හිංසන, තර්ජන, පහෙදීම්, දුෂණය රීම් සහ/ වහෝ අඩම්වත්් ටම්
යණන සහ එවසේ රීමට වහේතු පිළිබඳ හෙස්-වගුයත රීවම් විශ්වල්ෂණය

වාෙ යණන

ංංක ක

හිපවෙක්

කාන්ක වදහිංසාවට ලක්වීමට බලපෑ වහේතූන්ත
ස්ත්රී-පුරුෂ
සමාජභාව
ය
ද්විත්වයම
වවනත්

රීවම් වාෙ

එකතුව

1

11

7

0

19

නිතෙම

0

5

2

0

7

එක් වෙක්

0

6

9

3

18

එකතුව

1

22

18

3
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තමන්ත කාන්කව හිංසනයට ලක්වූ බව වාර්තා කළ ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත හරියටම 50% ක් පමණ වදනා
එවැනි අත්දැකීම්වලට මුහුණ දී ඇත්වත් ඔවුනන්තවේ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය වහෝ ප්රකාශනය
වහේතුවවනි. තවත් 40.91% ක් වදනා සඳහන්ත කවල්, ඔවුනන්ත ඒ ආකාෙවේ අත්දැකීම් ලැබුවේ ඔවුනන්තවේ ංංක ක
දිශානිය සහ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවීය අනනයතාවය වහෝ ප්රකාශනය යන කරුණු වදකම නිසා බවන්. තමන්ත
කාන්කව හිංසනයට වයොදුරුවුනවේ තමන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවීය අනනයතාවය වහෝ
ප්රකාශනය ට සම්බන්තධතාවක් වනොදක්වන වහේතුවක් (වහේතූන්ත) නිසා බව ඇතැම් ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත වාර්තා
කළහ.
කාන්ක හිංසන සමය බැඳී ඇි බෙපතලකම දැඩි සැල ල්ලට භාජනය කළ යුතුන්. පසුක ය වසෙ 2 තුළදී
සියම් ආකාෙයක කාන්ක හිංසනයකට ලක්වූ ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත බහුතෙයක් ඒවාට මුහුණ දී ඇත්වත්
ප්රධාන වශවයන්තම ඔවුනන්තවේ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවීය අනනයතාවය වහෝ ප්රකාශනය වහේතු වකොටවයන ය.
සමාජයත ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී ගෝකවකා සහ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී ප්රකාශන සමාජය විසින්ත බලයන්තවන බව සහ,
වවනස් අන්තදම න්ත හැසිරීමට වහෝ වවනස් වීමට උත්සාහ දෙන අයවලුන්තට එවෙහිව තදින්ත ක්රියාත්මක වන බව
කවන්ත වපන්තනුම් වකවර්. සිය ංංක ක දිශානිය මත පදනම්ව කාන්ක හිංසනයට ලක්වී ඇි බව සඳහන්ත කවළේ
එක් පුද්යලයකු පමණක් වීම සන්තදර්භීය වේ. ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී ප්රකාශනය පහසුවවන්ත දිශය වූවත්, ංංක ක
දිශානිය එවසේ වනොවේ. වමම විශ්වල්ෂණය සමය ඉදිරියට යාවම්දී, එකී කරුණු ංංක කදිශානිය පිළිබඳ
වහළි රීම සමය සම්බන්තධ වනු ඇි අතෙ, වතොෙතුරු කුඩා සංඛයාවන්තවයන්ත වාර්තා වූ පමණින්ත වමම කරුණු
මය වනොහැරිය යුතු බව ඉන්ත වැටවහේ.
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චිත්තවේයාත්මක වහෝ මවනෝවිදයාත්මක කම්පනය වහෝ හිංසනය
ටඩපසටහන 7: පසුක ය මාස 24 තුළදී චිත්තවේයාත්මක වහෝ මවනෝවිදයාත්මක කම්පන වහෝ හිංසන වල
වයොදුරු බවට පත්වීම පිළිබඳව ලැබූ ප්රිචාෙ

පසුක ය වසෙ වදක තුළ සිදුවූ චිත්තවේයාත්මක වහෝ
මවනෝවිදයාත්මක කම්පන වහෝ හිංසන

පුද්යලන්න්ත සංඛයාව
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වාෙ යණන
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0
හිපවෙක්

සිදා වනොමැත

එක්වෙක්

නිතෙම

චිත්තවේයාත්මක වහෝ මවනෝවිදයාත්මක කම්පන වහෝ හිංසන සිදුවූ වාෙ යණන

පසුක ය මාස 14 ක කාලය තුළදී සියම් වූ ආකාෙයක චිත්තවේයාත්මක වහෝ මවනෝවිදයාත්මක කම්පනයකට
වහෝ හිංසනයකට ලක්වී ඇත්දැන් ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත විමසන ලදී. තමන්ත
සිදු ආකාෙයක
චිත්තවේයාත්මක වහෝ මවනෝවිදයාත්මක කම්පනයකට වහෝ හිංසනයකට ලක්ව වනොමැි බව සඳහන්ත කවළේ
ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත 37.82% ක් පමණි. වකවසේනමුත්, සම්මුඛ සාකච්ඡාවට සහභාගීවූවන්තවයන්ත 62.81%
ක් පසුගීය මාස 14 ක කාලය තුළ දී සියම් වූ ආකාෙයක චිත්තවේයාත්මක වහෝ මවනෝවිදයාත්මක
කම්පනයකට වහෝ හිංසනයකට ලක්ව ිබිණ. ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත 52.94% ක් පසුක ය වසෙ 2 තුළ
එක්වෙකට වඩා චිත්තවේයාත්මක වහෝ මවනෝවිදයාත්මක කම්පනයකට වහෝ හිංසනයකට ලක්ව ිබිණ; එය
මුළු ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ සංඛයාවවන්ත අඩකටවත් වඩා වැඩිය.
වගුව 18: මානසික වහෝ චිත්තවේයාත්මක කම්පන වහෝ අපවයෝජන අත්දැකීවම් වාෙ යණන සහ ඒවාට බලපෑ
වහේතූ පිළිබඳ හෙස්-වගුයත රීවම් විශ්වල්ෂණය
වහේතූන්ත
වාෙ යණන

ස්ත්රී-පුරුෂ
සමාජභාවය

ංංක ක

හිපවෙක්

ද්විත්වයම වවනත්
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එකතුව
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35
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චිත්තවේයාත්මක වහෝ මවනෝවිදයාත්මක කම්පන වහෝ හිංසන අත්දැකීම් කංන්ත සාකච්ඡා කෙන ලද අවනකුත්
විවිධාකාෙවේ හිංසනවලට ලක්වීම්වලට වඩා ඉහළ ම් ටමක් වපන්තනුම් කෙන්. වමවෙත්, වැඩිම වශවයන්ත මතුව
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වපවනන්තවන්ත ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී ප්රකාශනය වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවීය අනනයතාවය හා සම්බන්තධ
අත්දැකීම් ය; ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත 74 වදවනකු මීට අදාළ වන අතෙ, ප්රිශතයක් වලස යත් කල එය 47.30%
ක් පමණ වේ. ඔවුනන්තවයන්ත 31.08% ක් පමණ වදනා හුවදක්ම ඔවුනන්තවේ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
සහ/ වහෝ ප්රකාශනය සහ ංංක ක දිශානිය සම්බන්තධ වහේතූ නිසා වම් ආකාෙවේ වවනස්වකොට සැලකීම්වල
වයොදුෙක් බවට පත් වී ඇත.
තම ංංක ක දිශානිය වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය සහ/ වහෝ ප්රකාශනය ට සම්බන්තධයක් වනොමැි
වවනත් වහේතූන්ත මත ද පුද්යලන්න්ත වම් ආකාෙවේ හිංසනවලට මුහුණපාන බව ලැබී ඇි දත්ත මක න්ත වපනී
යන්. වමම පුද්යලන්න්තවයන්ත 85.14% ක්ම අඛණ්ඩ චිත්තවේගී සහ මානසික හිංසන සහ හිරිහැෙවලට නැවත
නැවතත් ලක්වීම, ඔවුනන්තවේ ස්ව-බලය පිංබඳ ඇි හැඟීම අභිවයෝයයට ලක්ව ඇි බවට සාක්ෂි වලස සැල ය
හැක. ඔවුනන්තවේ ස්ව-බලය පිංබඳ ඇි හැගීම අඛණ්ඩව යටපත් කෙ ඇත.
ප්රිලාභ වවනුවවන්ත තර්ජනය සහ/ වහෝ පරිචාෙණය

රීම

ටඩපසටහන 8: පසුක ය වසෙ 2 ඇතුළත, ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත ප්රිලාභ වවනුවවන්ත තර්ජනය සහ/ වහෝ
පරිචාෙණය රීම් අත්දැක ඇි වාෙ යණන

පසුක ය වසෙ වදක තුළ සිදුවූ ප්රිලාභ වවනුවවන්ත තර්ජනය සහ/
වහෝ පරිචාෙණය රීම්
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පුද්යලන්න්ත සංඛයාව
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කිසිදා න ොමැත
එක්වරක්
නිතරම
ප්රිලාභ වවනුවවන්ත තර්ජනය සහ/ වහෝ පරිචාෙණය

ඇතැම් ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත ප්රිලාභ වවනුවවන්ත තර්ජනය රීම සහ/ වහෝ පරිචාෙණය ට නැවත නැවතත්
ලක්වී ඇත; ඔවුනන්තවයන්ත 31.93% ක් හිප වෙක් එවැනි අත්දැකීම්වලට මුහුණපා ඇි අතෙ, 6.72% ක් ඊට
නිතෙ මුහුණපාන බව වපනී යන්. එවසේම, ඔවුනන්තවයන්ත 53.78% ක් පමණ පිරිස පසුක ය මාස 24 තුළ ප්රිලාභ
වවනුවවන්ත තර්ජනය රීම් සහ/ වහෝ පරිචාෙණය රීම්වල වයොදුෙක් බවට පත්ව නැත.
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වගුව 19: මුදල් වවනුවවන්ත තර්ජනය රීම සහ/ වහෝ අයුතු වලස පරිහෙණය
එවසේ සිදුවන වාෙයණන පිළිබඳ හෙස්-වගුයත රීවම් විශ්වල්ෂණය

රීම සිදුවන වාෙයණන සහ

වහේතූන්ත
වාෙයණන

ස්ත්රී-පුරුෂ
ංංක ක සමාජභාවය

හිපවෙක්

ද්විත්වයම

වවනත්

සියල්ලම

එකතුව

3

22

11

0

2

38

නිතෙම

2

5

1

0

0

8

එක් වෙක්

1

6

1

1

0

9

එකතුව

6

33

13

1

2
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ප්රිලාභ වවනුවවන්ත තර්ජනය සහ/ වහෝ පරිචාෙණය රීම්වල ප්රධාන ප්රිලලය වන්තවන්ත - ඒ වහේතුවවන්ත ඊට
ලක්වුනවන්ත තුළට භීිය ඇතුල්වීම සහ ඇතැම් අවස් ාවලදී, ඔවුනන්ත සාමානයවයන්ත හැසිවෙන ආකාෙයට වඩා
වවනස් වූ ආකාෙයකට හැසිරීම න්. ඉන්ත පුද්යලයකුවේ වතෝොයැනීවම් නිදහස සහ ස්ව-බලය උදුොයනු ලබන්.
පුද්යලයකුවේ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය/ ප්රකාශනය ට සම්බන්තධ වහේතුන්ත මත ප්රිලාභ වවනුවවන්ත
තර්ජනය රීම්වලට සහ/ වහෝ පරිචාෙණවලට ලක්වූවන්ත ප්රමාණය සමස්තවයන්ත 60% ක් පමණ වේ. වම්
ආකාෙවේ වවනස්වකොට සැලකීම්වලට ලක්වූ පුද්යලන්න්තවයන්ත තවත් 23.64% ක් පමණ ඊට මුහුණපා ඇත්වත්
හුවදක්ම ස්වකීය ංංක ක දිශානිය සහ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය/ ප්රකාශනය මත පදනම්ව ය.
වවනත් වහේතුන්ත මත වම් ස්වභාවවේ හිංසනයන්තට ලක්වන පුද්යලන්න්ත ප්රමාණය අු  ය. 10.91% ක් වම්
ආකාෙවේ වවනස්වකොට සැලකීම්වලට ලක්ව ඇත්වත් ඔවුනන්තවේ ංංක ක දිශානියට සම්බන්තධ වහේතුන්ත නිසා
පමණක් වේ.
නැවත නැවතත් ප්රිලාභ වවනුවවන්ත තර්ජනය සහ/ වහෝ පරිචාෙණය
මහත් වසේ යටපත් රීමකට ලක්වේ.

රීම් සිදු රීම තුළින්ත පුද්යලන්න්තව

4.3.1.2. එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්තට එවෙහිව සිදුවන වවනස්වකොට සැලකීම්වලට වය ව යුතු
පාර්ශවයන්ත
සමස්තයක් වශවයන්ත යත්කල, ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත බහුතෙයක් වදනා වවනස්වකොට සැලකීමට මුහුණපා
ඇත්වත් ඔවුනන්තවේ පවුනල්වංන්ත, කවතුෙන්තවයන්ත සහ අසල්වැසියන්තවයනි. එවසේම, සම්මුඛ සාකච්ඡාවට
සහභාගීවූවන්ත ඔවුනන්තවේ වසේවා ස් ානවේදී සයන්න්තවයන්ත සහ වසේවා වයෝජකන්න්තවයන්ත වැනි පාර්ශව වංන්ත
එල්ලවූ වවනස්වකොට සැලකීම්වලටද ලක්ව ඇත. එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්තට හිංසනය රීමට පුජය පක්ෂය ම
මුල්වූ අවස් ාද ඇත.
ඇතැම් ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත ඔවුනන්තවේ ංංක ක සහකරුවන්තවයන්ත අින්තද අපවයෝජනයට ලක්ව ඇත;
වබොවහොමයක් අවස් ාවලදී එවසේ සිදුවඇත්වත් එක්ව ජීවත්වන සහකරුවන්ත අතෙ න්. වමවන්ත පුද්යලන්න්තට
සිදු ආකාෙයක සහයක් වනොලැවේ. එවසේම, ෙජවේ නිලධාරීන්ත, ආෙක්ෂක අංශ, නීි නිලධාරීන්ත සහ
වපොංසිය ආදී පාර්ශවයන්තවයන්ත එල්ලවී ඇි හිංසන පිළිබඳවද ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත වාර්තා කෙ ඇත. නමුත්,
එවැනි පුද්යලන්න්තවයන්ත සිදු අවයකුට එවෙහිව නීිමය ක්රියාමාර්ය වයන ඇි බවට සිදු ප්රිචාෙ
දක්වන්තවනක් වාර්තා කෙ වනොමැත. සමස්තයක් වලස, වාර්තාවේ වමම වකොටස තුළින්ත නිරුපණය වන්තවන්ත
භීිය ඇිවීවම් සහ පුද්යල බලය අහිකවවීවම් ම් ටම න්. පුද්යලන්න්තවේ වටිනාකම සහ වයකීම හා යහපැවැත්ම
පිළිබඳ ස්ව හැඟීම හී තනවීවම් ස්වභාවයක් ද ඉන්ත අනාවෙණය වේ.
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4.3.2. රැ යා අවස් ා, වසෞඛය වසේවා, නිවාස සහ අධයාපන අවස් ාවන්ත භුක්ි විඳීවම් අවස් ා
සමරිසි ස්ත්රී, සමරිසි පුරුෂ, ද්විරිසි, සංක්රාන්ති ංංක ක සහ සංක්රාන්ති සමාජභාවී පුද්යලන්න්තට පරිපුර්ණ
ජීවිතයක් ළඟාකෙයැනීම සඳහා ඇි අන්ිය, ඔවුනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අනනයතාවය වකවෙහි සමාජවේ පවින මතග්රාහී තත්වය නිසා අභිවයෝයයට ලක්ව ඇත. ප්රශ්නාවංවේ 2B
වකොටස හෙහා අවධානය වයොමුකෙන්තවන්ත; තිප්ිමත් වියහැ රැ යා, ප්රමාණවත් නිවාස පහසුකම් සහ අවම
තෙකවන්ත ප්රා කවක අධයාපනය වහෝ ලබායැනීම සම්බන්තධව පවින පුද්යල අන්තීන්ත උල්ලංඝනය වීම පිළිබඳ
වතොෙතුරු ලබායැනීම වවතන්. එවමන්තම, අවමන්ත සහයත සැලකීම් හෙහා ඔවුනන්තවේ පවුනල් බලපෑමට ලක්ව
ඇත්වත් වකවසේද සහ ංංක ක දිශානිය සහ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය සම්බන්තධ යැටළු විවිතව
සාකච්ඡා රීමට ඔවුනන්තට ඇි හැ යාව වදසට ඉන්ත අවධානය වයොමු කෙන්.

නිවාස පහසුකම් භුක්ි විඳීම
ටඩපසටහන 9: පසුක ය මාස 24 ක කාලසීමාව තුළ තමා වාසය කළ වාසස් ානය වවනස්
එම කාලය තුළදීම නවාතැනක් කුංයට ලබායැනීමට වනොහැ වූ ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත

රීමට සිදුවූ වහෝ

පසුක ය වසෙ වදක තුළ වාසස් ානය වවනස් රීමට සිදුවීම වහෝ
නවාතැනක් කුංයට ලබායැනීමට වනොහැ වීම
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නිතරම

පසුක ය අවුනරුදු වදකක කාලය තුළ තම වාසස් ානය වවනස් රීමට සිදුවී වහෝ නවාතැනක් කුංයට
ලබායැනීමට වනොහැ
වී ඇත්දැන් සම්මුඛ සාකච්ඡාවට සහභාගීවුනවන්තවයන්ත විමසන ලදී. ප්රිචාෙ
දක්වන්තනන්තවයන්ත 75.63% කට පසුක ය අවුනරුදු වදකක කාලය තුළ වාසස් ානය වවනස් රීමට අවශය වනොවී
ඇි අතෙ, නවාතැනක් කුංයට ලබායැනීමට වනොහැ වී වනොමැත. නමුත්, ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත 18.49
%කට පමණ දික න්ත දියටම තම වාසස් ානය වවනස් රීමට සිදුවී ඇි අතෙ, නවාතැනක් කුංයට ලබායැනීමට
ද වනොහැ වී ඇත. ඉිරි 5.88% ට පසුක ය අවුනරුදු 2 තුළදී එක්වෙක් වහෝ තම වාසස් ානය වවනස් රීමට
සිදුවී වහෝ නවාතැනක් කුංයට ලබායැනීමට වනොහැ වී ඇත.
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වගුව 20: වාසස් ානය වවනස් රීමට වහේතුව වහෝ නවාතැනක් කුංයට ලබායැනීමට ඇි වනොහැ යාව සහ
එම තත්ත්වයන්තට මුහුණදී ඇි වාෙයණන පිළිබඳ හෙස්-වගුයත රීවම් විශ්වල්ෂණය
වහේතූන්ත
වාෙ යණන

ස්ත්රී-පුරුෂ
සමාජභාවය

ංංක ක
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අවමන්ත සහයත සැලකීම සහ වවනස්වකොට සැලකීම නිසා මනා ජීවන තත්ත්වයක් ලබායැනීවම් හැ යාව
අභිවයෝයයට ලක්ව ඇත. තම ංංක ක දිශානිය වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවීය අනනයතාවය ට සම්බන්තධයක්
වනොමැි වහේතූන්ත නිසා තම වාසස් ානය වවනස් රීමට සිදුව වහෝ නවාතැනක් කුංයට ලබායැනීමට
වනොහැ ව ඇි බව වාර්තා කවළේ එක් පුද්යලයකු පමණි. පසුක ය අවුනරුදු 2ක කාලය තුළ හුවදක්ම තම ංංක ක
දිශානිය නිසා නවාතැනක් කුංයට ලබායැනීමට වනොහැ වූ වහෝ වාසස් ානය වවනස් රීමට සිදුවූ ප්රමාණය
මුළු පුද්යලන්න්ත සංඛයාව වන 29 වදනාවයන්ත 10.34% . තම ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය වහෝ
ප්රකාශනය නිසා බලපෑමට ලක්වූ පුද්යලන්න්ත ප්රමාණය 31.03% ක් වන අතෙ, වවනත් වහේතුන්ත අතූරින්ත තම
ංංක ක දිශානිය සහ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය/ ප්රකාශනය නිසා බලපෑම් ඇිවූ ප්රමාණය 10.34%
.
වමම පුද්යලන්න්තවයන්ත 18.49% කට පමණ පසුක ය මාස 24 තුළ විටින්ත විට තම වාසස් ානය වවනස් රීමට
සිදුවීම අවධානයට ලක්විය යුතු කරුණ . ඉන්ත ඉහළ වවනස්වකොට සැලකීවම් සහ වකොන්ත රීවම් ම් ටමක්
වපන්තනුම් කෙන්. තම ංංක ක දිශානිය වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවීය අනනයතාවය දන්තනා, තම ආෙක්ෂාව
අභිවයෝයයට ලක්ව ඇි ස් ානයක පුද්යලයකුට නිදහවසේ වාසය රීමට වනොහැ බව ඉන්ත යමය වේ.
රැ යා අවස් ාවන්තට ප්රවේශ වීම
ටඩපසටහන 10: පසුක ය අවුනරුදු 2 තුළ රැ යා අහිකවවීම් සම්බන්තධ අත්දැකීම්

පසුක ය අවුනරුදු 2 තුල රැ යා අහිකවවීම්
පුද්යලන්න්ත සංඛයාව

100

89

80
60
40
20

වාර ගණ
9

10

11

0
කිහිපවරක්

කිසිදා න ොමැත
එක්වරක්
වාෙ යණන

නිතරම

48

සමස්ත ප්රිචාෙ දැක්වූවන්තවයන්ත 25.21% කට පමණ පසුක ය අවුනරුදු වදකක කාලය තුළ අවම වශවයන්ත
එක්වෙක් වහෝ තම රැ යාව අහිකව වී ඇත. වඩාත් සැල ල්ලට ලක්විය යුතු කරුණක් වන්තවන්ත, පසුක ය මාස
24ක කාලසීමාව තුළ ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත 15.97% කට පමණ තම රැ යාව නැවත නැවතත් අහිකවවී
ිබීමන්. ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත 74.79% ක් පසුක ය අවුනරුදු 2 තුළ තම රැ යාව සුෙක්ෂිත කෙයැනීමට
සමත්වීම සන්තදර්භීය කළ යුතුය; ඔවුනන්තවයන්ත විශාල ප්රමාණයක් ස්වයං රැ යාවල වයදී සිටී.
වගුව 21: ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ රැ යා අහිකවවීවම් වාෙයණන සහ ඊට බලපෑ වහේතූ පිළිබඳ හෙස්වගුයත රීවම් විශ්වල්ෂණය
වහේතූන්ත
වාෙයණන

ස්ත්රී-පුරුෂ
සමාජභාව
ය

ංංක ක

හිපවෙක්

ද්විත්වය
ම

වවනත්

එකතුව

2

4

3

0

9

නිතෙම

6

1

4

0

11

එක් වෙක්

1

4

4

1

10

එකතුව

9

9

11

1

30

වමහිදී ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවීය අනනයතාවය වහෝ ප්රකාශනය සහ ංංක ක දිශානිය පදනම් වකොටවයන
හිරිහැෙයට ලක්වූ පුද්යලන්න්ත ප්රමාණය 30% ක් බැක න්ත යණනය වකොට ඇත. පසුක ය අවුනරුදු 2 තුළ තම ංංක ක
දිශානිය වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවයට/ ප්රකාශනයට සම්බන්තධ වනොවූ වහේතූන්ත නිසා තම රැ යාව
අහිකවවූ බව වාර්තා කවළේ එක් පුද්යලයකු පමණි. සහභාගී වූ පුද්යලන්න්ත 30 වදනාවයන්ත ඉිරි 36.67% ට තම
ංංක ක දිශානිය වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවීය අනනයතාවය වහෝ ප්රකාශනය යන වහේතූන්ත ද්විත්වයම
වහේතුවවන්ත රැ යා අහිකව වී ඇත.
ටඩපසටහන 11: තම ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවීය ප්රකාශනයට/ අනනයතාවයට සහ/ වහෝ ංංක ක දිශානිය
සම්බන්තධ වූ වහේතූ නිසා පසුක ය අවුනරුදු 2 ඇතුළත රැ යාව වහෝ රැ යා අවස් ා ප්රික්වෂේප කෙනු ලැබූ ප්රිචාෙ
දක්වන්තනන්ත සංඛයාව

රැ යා වහෝ රැ යා අවස් ා ප්රික්වෂේප
26

රීම්

6
ැත
ඔව්
87

න ොදනී
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පසුක ය අවුනරුදු 2 ක කාලසීමාව තුළ රැ යා අවස් ා වංන්ත ප්රික්වෂේප කෙනු ලැබ ඇත්දැන් සමීක්ෂණයට
සහභාගී වූ පුද්යලන්න්තවයන්ත විමසන ලදී. වමම ප්රශ්නයට පිළිතුරු සැපයූවේ ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත 113 ක්
පමණි. අිවිශාල පුද්යලන්න්ත සංඛයාවක් මීට “නැහැ” යනුවවන්ත පිළිතුරු සැපයූ නමුත්, ප්රිචාෙ
දක්වන්තනන්තවයන්ත 21.85 %ක් පමණ සඳහන්ත කවළේ හුවදක්ම ඔවුනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ
සමාජභාවීය අනනයතාවය මත පදනම්ව රැ යාවන්ත වහෝ රැ යා අවස් ා අහිකවව ඇි බවන්.
ටඩපසටහන 12: පසුක ය අවුනරුදු 2 ක කාලසීමාව තුළදී ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ රැ යාවේ වයකීම්, රැ යාවේ
ස්වභාවය වවනස් රීම සහ විත්තීමය උසස්වීම් ප්රික්වෂේප රීම සිදුව ඇි වාෙ යණන

උසස්වීම් ප්රික්වෂේප

පුද්යලන්න්ත සංඛයාව

120

රීම්, රැ යාවේ ස්වාභාවය වහෝ වයකීම්
වවනස් රීම්
105
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වාර ගණ

6

0
කිහිප වරක්

කිසිදා න ොමැත

උසස්වීම් ප්රික්වෂේප

එක්වරක්

රීම්, රැ යාවේ ස්වාභාවය වහෝ වයකීම් වවනස් රීම් සිදුව ඇි වාෙ
යණන

විත්තීමය වලෝකය තුළ බහුතෙයක් පුද්යලන්න්තවේ රැ යාවේ ස්වභාවය වවනස් වනුවේ ඔවුනන්තවේ හැ යාවන්ත
අනුව වන නමුත්, ඇතැම් පුද්යලන්න්තට ඊට මුහුණදීමට සිදුවන්තවන්ත හුවදක්ම ඔවුනන්තවේ ංංක ක දිශානිය වහෝ
ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය මත පදනම්ව න්. පසුක ය මාස 24 ඇතුළත තමන්ත විත්තීමය උසස්වීම්
අහිකවවීම්වලට වහෝ රැ යාවේ ස්වභාවය වහෝ වයකීම් වවනස් රීම්වලට මුහුණ දී ඇි බව ප්රිචාෙ
දක්වන්තනන්තවයන්ත 11.76% ක් විසින්ත සඳහන්ත කෙන ලදී.
වගුව 22: විත්තීමය උසස්වීම් ප්රික්වෂේප වීම් වහෝ වහේතු විෙහිතව රැ යාවේ වයකීම් වවනස්වීම් වලට
මුහුණදීමට සිදුවූ ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත පිළිබඳ හෙස්-වගුයත රීවම් විශ්වල්ෂණය

ංංක ක
වාෙ යණන
හිප වෙක්
එක වෙක්
එකතුව

2
2
4

වහේතූන්ත
ස්ත්රී-පුරුෂ
සමාජභාවය
3
2
5

ද්විත්වයම

එකතුව

3
2
5

8
6
14
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පසුක ය අවුනරුදු 2 ඇතුළත සිය රැ යාවේ වයකීම් වහෝ ස්වාභාවය වවනස්වූ වහෝ, විත්තීමය උසස්වීම්
ප්රික්වෂේප කෙනු ලැබූ පුද්යලන්න්ත 14 වදනාවයන්ත 28.57% ක් පමණ ඊට මුහුණපෑවේ ඔවුනන්තවේ ංංක ක
දිශානිය වහේතුවවනි. ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත 21.43% ක් පමණ වදනා ස්ව රැ යාවේ වයකීම් වහෝ
ස්වාභාවය වවනස් රීමට වහෝ විත්තීමය උසස්වීම් ප්රික්වෂේප රීමට මුහුණ පෑවේ ඔවුනන්තවේ ංංක ක
දිශානිය සහ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවීය අනනයතාවය/ ප්රකාශනය යන සාධක වදකම වහේතුවවනි.
වමවැනි අසාධාෙණ මතග්රාහී තත්වයන්ත නිසා පුද්යලයකුට විත්තීමය වශවයන්ත විිෂ්ටත්වයට පත්වීමට ඇි
හැ යාවට බාධා ඇි වේ. ඉන්ත පුද්යලයකුට ඔහුවේ පුර්ණ හැ යාවන්ත ට ළඟාවීමට ඇි හැ යාව ද අහිකව වේ.
මතග්රාහී තත්වය සහ අවමන්ත සහයත සැලකීම් නිසාම පුද්යලයකුට තම ජීවිකාවට අවශය සම්පත් උපායයැනීමට
ඇි හැ යාව ඔවුනන්තවයන්ත උදුොවයන ඇි බව වමහි ඉදිරිපත් කෙ ඇි දත්ත හෙහා අනාවෙණය වේ. එයම
වවනස්වකොට සැලකීම . ඔවුනන්තට ස්ව-බලය පිළිබඳ ඇි හැඟීම, ස්ව යහපැවැත්මට වහෝ ඔවුනන්තවයන්ත
යැවපන්තනන්තවේ යහපැවැත්මට මුලයමය වශවයන්ත දායකවීමට ඇි හැ යාව, උග්ර වලස අභිවයෝයයට ලක්ව
ඇත.
අධයාපන අවස් ාවන්තට ප්රවේශවීම
ටඩපසටහන 13: පසුක ය මාස 24 ක කාලසීමාව තුළ හුවදක්ම ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අනනයතාවය වහෝ ප්රකාශනය සහ/ වහෝ ංංක ක දිශානිය සම්බන්තධ මතග්රාහී තත්වයන්ත මත පදනම්ව අධයාපන
ආයතනය න්ත ඉවත් රීම, තාවකාංකව තහනම් රීම වහෝ පැකවණීවමන්ත වැළැක්වීම පිළීබඳ සාක්ෂි

පසුක ය අවුනරුදු 2 තුළ අධයාපන ආයතනය න්ත ඉවත් රීම,
තාවකාංක තහනම් රීම වහෝ පැකවණීවමන්ත වැලැක්වීම
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පසුක ය අවුනරුදු වදකක කාලසීමාව ඇතුළත ස්ව ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
මත පදනම්ව අධයාපන ආයතනය න්ත ඉවත් රීමට, තාවකාංකව තහනම් රීමට වහෝ පැකවණීවමන්ත
වැළැක්වීමට මුහුණපා ඇත්දැන් ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත විමසන ලදී. වමම ප්රශ්නය බහුතෙයක් ප්රිචාෙ
දක්වන්තනන්තට සැල ය යුතු ම් ටමකට අදාළ වනොවීය. එම ප්රශ්නයට ප්රිචාෙ දැක්වූ පුද්යලන්න්ත 20 වදනාවයන්ත
4.2% ක්, නිතෙම මුහුණදී ිබූ අතෙ, 5.04% ක් එක්වෙක් සහ 3.36% ක් හිපවතාවක් වශවයන්ත ඊට මුහුණ දී
ිබිණ. ප්රිචාෙ දක්වන්තනවයන්ත ඉිරි 4.2.% පසුක ය මාස 24 ක කාලසීමාව තුළ, ස්ව ංංක ක දිශානිය සහ/
වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය මත පදනම්ව අධයාපන ආයතනය න්ත ඉවත් රීමට, තාවකාංකව
තහනම් රීමට වහෝ පැකවණීවමන්ත වැළැක්වීමට මුහුණදී ිබුවණ් වනොමැත.
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වමතුළින්ත පුද්යලවයකුට අධයාපනයට ඇි අන්ිය අහිකව වේ. වඩාත් අවධානය වයොමුකළ යුතු කරුණක්
වන්තවන්ත, සියලුම පුෙවැසියන්තට වනොකවවල් අධයාපනය ලබාදීම පිළිබඳව ශ්රී ලංකාව පුෙසාෙම් නයන මුත්,
මතග්රාහී තත්වය වහේතුවකොට වයන ඇතැම් පුද්යලන්න්තට අධයාපනය ලබායැනීමට වනොහැ යාවක් පවින බව
පිළියැනීමට අසමත් වී ිබීමන්.
වසෞඛය පහසුකම් සහ වසේවාවන්තට ප්රවේශවීම
ටඩපසටහන 14: පසුක ය අවුනරුදු 2ක කාල සීමාව තුළ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අනනයතාවය වහේතු වකොටවයන වසෞඛය වසේවාවන්ත ප්රික්වෂේප රීම

පසුක ය අවුනරුදු 2 තුළ වසෞඛය වසේවාවන්ත ප්රික්වෂේප
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ංංක ක දිශානිය වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය වහෝ ප්රකාශනය පිළිබඳ වනොසලකා, වසෞඛය
පහසුකම් සහ වසේවා ලබායැනීවම්දී ඕනෑම පුද්යලයකුට මුහුණපෑමට සිදුවන ඕනෑම ආකාෙයක මතග්රාහී තත්වයක්
පිළිබඳ සාක්ෂි දැඩිවලස සැල ල්ලට යත යුතුය. බහුතෙයක් ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත පසුක ය අවුනරුදු වදක ඇතුළත
වසෞඛය වසේවා භුක්ි විඳීවම් අවස් ාව ප්රික්වෂේප කෙනු ලැබුවේ වනොමැි බව වාර්තා කළත්, හිප වදවනක්
එවැනි සිද්ධීන්තවලට මුහුණපා ිබීම වනොසලකා හැරිය වනොහැක. එක් පුද්යලවයකු විසින්ත වරින්තවෙ වසෞඛය
වසේවා ලබාදීම ප්රික්වෂේප රීමට ලක්වීම පිළිබඳ වාර්තා කෙ ිබීම ඉන්ත විවශේෂ වේ. හුවදක්ම පුද්යලයකු එල්
ජී බී ටී ප්රජාවට අයත් බව හඳුනායැනීම මත පදනම්ව ඔහුට වසෞඛය වසේවා ලබාදීම ප්රික්වෂේප කෙනු ලැබීම
මක න්ත පිළිබිරු වන්තවන්ත කවනිසුන්තවයන්ත වකොටසකට එවෙහිව සිදුවන මතග්රාහී ත සැලකීමන්. එනිසා, එවැනි
සැළකීම්වංන්ත බලපෑමට ලක්වන්තවන්ත එක් පුද්යලයකු පමණක් වනොවේ. වකොන්ත රීමට සහ වවනස්වකොට
සැලකීමට ලක්ව ඇි සමස්ත ප්රජාවකටම ඉන්ත බලපෑම් ඇි වේ, ඉන්ත ජීවිත අහිකවවීම පවා සිදුවිය හැක.
කවනිසුන්තට මූංක කවනිස් අන්ිවාසිකම් භුක්ි විඳීමට ඇි අවස් ාව පිළිබඳ වාර්තාවේ වමම වකොටස තුළින්ත
වඩාත් ය ාර් වාදී දැක්මක් සපයා ඇත. රැ යා, නිවාස, අධයාපනය සහ වසෞඛය වසේවා සඳහා එල් ජී බී ටී
ප්රජාවට ඇි අන්ිය ප්රතයක්ෂ වලසම අභිවයෝයයට ලක්වී ිවේ. වසෞඛය වසේවා සහ අධයාපනය සම්බන්තධ
අභිවයෝය වලට වඩා රැ යා සහ නිවාස සම්බන්තධ අභිවයෝය අු වවන්ත අත්ද න මුත්, ෙජයට වමම අංශ වදක
වකවෙහිම සිජු බලපෑම් රීමට හැ යාවක් ඇි වහන්න්ත, වමම කරුණු වදකම වකවෙහි අවධානය වයොමු
රීම අිශන්න්ත වැදයත් වේ. අධයාපනය සම්බන්තධවයන්ත යත් කල, පුද්යලයකු එල් ජී බී ටී බව දැනුවත් ව
සිටින අවස් ා 4 න්ත 3 කදීම, අධයාපන ආයතනය න්ත ඉවත් රීම, තාවකාංකව තහනම් රීම වහෝ
පැකවණීවමන්ත වැළැක්වීම සිදු රීමට හැ යාවක් ඇි බව දත්ත තුළින්ත අනාවෙණය වේ.
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එනිසා, පුද්යලන්න්තට තම ංංක ක දිශානිය වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳ වබොරු
වේ. ඒ වහේතුවවන්ත, පුද්යලන්න්තට වංක වීමට ද අනුබලයක් ලැවේ.

රීමට සිදු

4.3.2.1. පවුනල් වවත එල්ලවන වකොන්ත රීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම්
ටඩපසටහන 15: ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය/
ප්රකාශනය වහේතුවවන්ත සියම් ආකාෙයක අවමන්ත සහයත සැලකීමකට වහෝ වවනස්වකොට සැලකීමකට ලක්වී
ඇි ඔවුනන්තවේ පවුනවල් සාමාජිකන්න්ත පිළිබඳ වයාප්ිය

පවුනවල් සාමාජිකන්න්ත වවතට අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ
වවනස්වකොට සැලකීම් එල්ලවීම්
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මුහුණපෑ වවනස්වකොට සැලකීවම් වහෝ අවමන්ත සහයත සැලකීවම් ස්වභාවය

වවන්තවකොට සහ වවනස්වකොට සැලකීම පැහැදිං වලසම සිජුව වහෝ වක්රව බලපෑමට ලක්වී ඇි අයවලුන්තවේ
පවුනල්වලට බලපාන්. පසුක ය මාස 24 තුළදී, ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ
සමාජභාවී අනනයතාවය නිසා සිදු ආකාෙයක වවනස්වකොට වහෝ අවමන්ත සහයත සැලකීමකට මුහුණපා
වනොිබුවන්ත ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත 17.64% කවේ පවුනල් සාමාජිකන්න්ත පමණි. අවනක් අතට, වමම
පවුනල්වංන්ත අවමන්ත සහයත සැලකීම්වලට ලක්වී වනොිබුවන්ත 44.54% ක් පමණි. වමම වවනස්වකොට සැලකීම
විවශේෂවයන්තම හුදකලා රීම සහ සමාජවයන්ත වනෙපා හැරීම හෙහා ප්රකාශ වන අතෙ, සමරිසිභාවය වයාප්ත
වීමට ඉඩ ඇි වහන්න්ත ඔවුනන්ත සමය සමායමය පැවැත්වීම අනුමත කළ වනොහැ බවට විශ්වාසක් පවින බවත්
ඉන්ත පිළිබිරු වේ. තමන්ත පුළුල් ප්රජාවට අයත් යන හැඟීම සහ ඊට දායකවීමට ඇි හැ යාව අභිවයෝයයට
ලක්වීම නිසා, පවුනවල් එල් ජී බී ටී සාමාජිකන්න්ත පවුනවලන්ත ඈත් රීමට පවුනල් නැරුරුවීමට ඊට වහේතුවේ. පවුනවල්
සාමාජිකන්න්ත වවත එල්ලවන කාන්ක සහ වාචික හිංසන තුළින්ත පවුනල් ඒකකය යටපත් කෙ දමන අතෙ,
ඔවුනන්තවේ ස්ව-ශක්ිය අහිකව රීමක්ද සිදු කෙන්.
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4.3.2.2. ංංක ක දිශානිය, ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවීය අනනයතාවය සහ ංංක ක සහ ප්රජනන වසෞඛය
පිළිබඳ සාකච්ඡා
ටඩපසටහන 16: සම්මුඛ සාකච්ඡාවට සහභාගීවුනවන්ත පසුක ය අවුනරුදු 2 ක කාලසීමාව තුළ ංංක ක සහ ප්රජනන
වසෞඛය පිළිබඳව සියම් ආකාෙයක සාකච්ඡාවක වයදී ඇත්දැන් යන්තනට ලැබුණු ප්රිචාෙ

ංංක ක සහ ප්රජනන වසෞඛය පිංබඳව සාකච්ඡාව
2
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න ොදනී

ංංක ක සහ ප්රජනන වසෞඛය පිළිබඳ පසුක ය මාස 24 ක කාලය තුළ සියම් ආකාෙයක සාකච්ඡාවක් සිදුකෙ
ඇිබව ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත බහුතෙයක් විසින්ත පවසන ලදී. ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත බහුතෙයක්, එකී
සාකච්ඡාවන්ත පවත්වා ිබුවණ් ඔවුනන්තවේ සමරිසි සහකරුවා සමය න්. එවසේම, වබොවහෝ පිරිසක් එවැනි සාකච්ඡා
තම කවතුෙන්ත සහ වසෞඛය වසේවාවල වසේවය කෙන්තනන්ත සමය ද පවත්වා ඇත. වැඩි වදවනක් පවුනවල්
සාමාජිකන්න්ත, වසේවා වයෝජකන්න්ත වහෝ සයන්න්ත සමය එවැනි සාකච්ඡා සිදුකෙ ිබුවණ් වනොමැි අතෙ, පුජය
පක්ෂය සමය එවැනි සංවාද පවත්වා ිබුවන්ත පුද්යලන්න්ත 5 වදවනකුටත් අු  ප්රමාණය .

54

ටඩපසටහන 17: පසුක ය අවුනරුදූ 2 තුළ සිය ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවීය අනනයතාවය
පිළිබඳ සියම් වූ ප්රයිශීලී සාකච්ඡාවක් සිදුකෙ ඇත්දැන් සම්මුඛ සාකච්ඡාවට සහභාගීවූවන්ත වයන්ත විමසූ විට
ඊට ලැබුණු ප්රිචාෙ

ංංක ක නැරුරුතාවය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවීය
අනනයතාවය පිංබඳ සාකච්ඡාව
1
30
ඔව්
ැත
88

න ොදනී

පසුක ය මාස 24 තුළ තම ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය/ ප්රකාශනය පිළිබඳව
සිඳු ආකාෙයක ප්රයිශීලී සාකච්ඡාවක් සිදුකෙ ඇත්දැන් ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත විමසන ලදී. වබොවහොමයක්
ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත එවසේ කෙ ිබුණි. වකවසේනමුත්, බහුතෙයක් එවැනි සංවාද පවත්වා ිබුවන්ත තම සමරිසි
සහකරුවා සහ සමීප කවතුෙන්ත සමය ය. ඉතා කුඩා ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත සංඛයාවක් පමණක් සාකච්ඡා කෙ
ිබුවණ් ඔවුනන්තවේ සයන්න්ත සහ වසේවා වයෝජකන්න්ත සමය න්. ඇතැම් පුද්යලන්න්ත තම ස්වාකවපුරුෂයා සමය වහෝ
බිරිඳ සමය සාකච්ඡා කෙ ිබූ අතෙ, අවනකුත් පිරිස් එවසේ සාකච්ඡා කෙ ිබුවන්ත වසෞඛය වසේවා සපයන්තනන්ත හා
පවුනවල් සාමාජිකන්න්ත සමය වේ. ඇතැම් ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත ූරජය පක්ෂය සමය ද සාකච්ඡා කවළෝය.
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ටඩපසටහන 18: පසුක ය මාස 24 තුළදී තම ංංක ක සහ ප්රජනන වසෞඛය සම්බන්තධ කරුණු පිළිබඳ වසෞඛය
වසේවා සපයන්තනන්ත සමය සියම් ආකාෙයක ප්රයිශීලී සාකච්චාවක් සිදුකෙ ඇත්දැන් යන්තනට සම්මුඛ
සාකච්ඡාවට සහභාගී වූවන්ත ලබාදුන්ත ප්රිචාෙ

ංංක ක සහ ප්රජනන වසෞඛය සම්බන්තධව වසෞඛය
වසේවා සපයන්තනන්ත සමය සාකච්ඡාව
34
ැත
ඔව්
85

පසුක ය මාස 24 තුළදී වසෞඛය වසේවා සපයන්තනන්ත සමය තම ංංක ක සහ ප්රජනන වසෞඛය පිළිබඳව සියම්
ආකාෙයක ප්රයිශීලී සාකච්ඡාවක් සිදුකෙ ඇත්දැන් යන්තන සඳහන්ත කෙන වලස ප්රිචාෙ දක්වුනවන්තවයන්ත විමසන
ලදී. ඉන්ත 28.57% කට එවසේ රීමට හැ වූ බව වාර්තා වීවමන්ත නිටඩපණය වන්තවන්ත වසෞඛය වසේවා සපයන්තනන්ත
වමවැනි කරුණු පිළිබඳව සාකච්ඡා රීමට සියම් ම් ටමක විවිතභාවයක් සහ කැමැත්තක් දක්වන බවන්.

ටඩපසටහන 19: ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අනනයතාවය පිළිබඳව වසෞඛය වසේවා සපයන්තනන්ත සමය සිදුකෙ ඇි සාකච්ඡාවලට ලැබූ ප්රිචාෙ

ංංක කත්වය සහ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳව වසෞඛය වසේවා
සපයන්තනන්ත සමය සාකච්ඡා
1
23
ැත
ඔව්
95

න ොදනී
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පැහැදිංවන වන ආකාෙයට, ංංක ක දිශානිය සහ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය වැනි වඩාත් සංවේදී
කරුණු පිළිබඳව වසෞඛය වසේවා සපයන්තනන්ත සමය සාකච්ඡා රීමට හැ වී ඇත්වත් අු  පිරිසකට න්. ඉන්ත
තවදුෙටත් නිටඩපණය වන්තවන්ත වමම යැටළුව සම්බන්තධවයන්ත පවින වවනස්වකොට සැලකීම න්.

ටඩපසටහන 20: ංංක ක සහ ප්රජනන වසෞඛය පිළිබඳ මවනෝ උපවද්ශකවෙයකු වහෝ සමාජ වසේවකයකු සමය
සිදුකෙ ඇි ලලදායී සාකච්ඡා

ංංක ක සහ ප්රජනන වසෞඛය පිංබඳ මවනෝ උපවද්ශකවෙයකු
වහෝ සමාජ වසේවකයකු සමය සිදුකෙ ඇි සාකච්ඡා
3
38
ඔව්
ැත
78

න ොදනී

පසුක ය අවුනරුදු 2 තුළදී බහුතෙයක් පුද්යලන්න්ත සිය ංංක ක සහ ප්රජනන වසෞඛය පිළිබඳව සමාජ වසේවකයකු
වහෝ මවනෝ උපවද්ශකවෙයකු සමය වහෝ සාකච්ඡා කෙ වනොිබූ මුත්, 31.93% ක ප්රමාණයක් එවසේ සිදුකෙ
ිබුණි.
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ටඩපසටහන 21: පසුක ය අවුනරුදු 2 තුඝ මවනෝ උපවද්ශකයකු සමය වහෝ සමාජ වසේවකයකු සමය ංංක ක
දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳව ප්රයිශීලී සාකච්ඡාවක් පවත්වා ඇත්ද
යන්තනට සම්මුඛ සාකච්ඡාවට සහභාගී වුනවන්ත ලබාදුන්ත ප්රිචාෙ

මවනෝ උපවද්ශකයකු සමය වහෝ සමාජ වසේවකයකු සමය
ංංක කත්වය සහ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳව ප්රයිශීලී සාකච්ඡා
2
48
ැත
69

ඔව්
න ොදනී

පසුක ය මාස 24 ක කාලය ඇතුළතදී මවනෝ උපවද්ශකයකු සමය වහෝ සමාජ වසේවකයකු සමය ස්ව ංංක ක
දිශානිය වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳව ප්රයිශීලී සාකච්ඡාවක් පවත්වා ඇි පුද්යලන්න්ත
සංඛයාව සැල ය යුතු ම් ටමක පවතී. ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත 40.34% ක් පමණ එවැනි ආකාෙවේ
අත්දැකීම් ලබා ිබීම තුළින්ත වපනී යන්තවන්ත, සමාජ වසේවකන්න්ත සහ/ වහෝ මවනෝ උපවද්ශකන්න්ත වේ
පාර්ශවවයන්තද යම් ආකාෙයක උද්වයෝයයක් ඇි බවන්.

ටඩපසටහන 22: පසුක ය අවුනරුදු 2 තුළ වමවැනි ආකාෙවේ සාකච්ඡාවන්ත පවත්වා වනොිබීමට ප්රිචාෙ
දක්වන්තනන්ත විසින්ත සඳහන්ත කළ වහේතූ

පුද්යලන්ත සංඛයාව

ංංක ක නැරුරුතාවය, ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය සහ/ වහෝ ංංක ක හා
ප්රජනන වසෞඛය පිංබඳව සාකච්ඡාවන්ත පවත්වා වනොිබීමට වහේතූන්ත
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පසුක ය අවුනරුදු 2 ඇතුළත ඇතැම් ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත විසින්ත තම ංංක ක දිශානිය, ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අනනයතාවය සහ/ වහෝ ංංක ක සහ ප්රජනන වසෞඛය සම්බන්තධවයන්ත සිදු ආකාෙයක සාකච්ඡාවක් පවත්වා
ිබුවණ් නැත. ඊට විවිධ වූ වහේතූන්ත බලපා ිබූ අතෙ, ඇතැම් ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත විසින්ත එක වහේතුවකට වඩා
ඉදිරිපත් කෙන ලදී. ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත අු ම ප්රිශතයක් නිවයෝජනය කළ පිරිසට වමම වසේවාවන්ත
භාවිතා රීමට අවස් ාව වනොලැබිණ. ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත බහුතෙයක් වදනා වාර්තා කවළේ ඔවුනන්තට
වෙෝයයක් වනොමැි බවන්. ඉන්ත අදහස් වන්තවන්ත ඔවුනන්ත ඉහත කී එක් පුද්යලයකු සමය වහෝ සම්බන්තධව සිටියා
නම්, ඔවුනන්ත ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡාවක වයදීමට කැමැත්ත දැක්වීමට අවස් ාවක් ඇි බවන්.
අවනක් අතට, ඇතැම් ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත විසින්ත විශ්වාස රීම සම්බන්තධ යැටළු ඇි බව පැවසීවමන්ත
වපවනන්තවන්ත ඔවුනන්ත එකී ආකාෙවේ සාකච්ඡා පැවැත්වීමට අකමැත්තක් දක්වන බවන්. අවමන්ත සහයත සැලකීම්
පුද්යලන්න්තට වකොතෙම් දුෙට බලපානවාද යන්තන කවන්ත වපන්තනුම් කෙන්. අවනකුත් සියලුවදනාම තමන්තට
වවනස්වකොට සලකනු ඇතැන් ඔවුනන්තට බියක් පවතී, එනිසා, ඔවුනන්ත තම යැටළු පිළිබඳව සාකච්ඡා රීමට පවා
කැමැත්තක් වනොදක්වන්.

ටඩපසටහන 23: සාකච්ඡා

රීම් පිංබඳ අත්දැකීම්

වසෞඛය වසේවා සපයන්තනන්ත, සමාජ වසේවකන්න්ත සහ/ වහෝ මවනෝ
උපවද්ශකවෙයන්ත විසින්ත සාකච්ඡා රීම්වලදී වපන්තවන ආකල්ප
ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත සංඛයාව
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නසෞඛ්ය නසේවා සපයන් න්
සමග ලිිංගි ස ප්රජ
නසෞඛ්ය පිළිබඳ පැවැත්වූ
සා ච්ඡා
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ැඹුරුතාවය ස / න ෝ
ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අ
යතාවය පිලිබඳ පැවැත්වූ
සා ච්ඡා

0
මන ෝ උපනද්ශ යකු න ෝ
සමාජ නසේව යකු සමග
ලිිංගි ස ප්රජ
නසෞඛ්ය
පිළිබඳ පැවැත්වූ සා ච්ඡා
ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත වකවෙහි දක්වා ඇි ආකල්ප

වමවැනි ආකාෙවේ සාකච්ඡා රීම් පිළිබඳව තම අත්දැකීම් විස්තෙ රීම සඳහා ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තට පිළිතුරු
හිප න්ත යුතු වත්රීමක් සිදු රීමට ඉඩ ලැබුණි. පසුක ය මාස 24 තුළදී, ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත අවම
වශවයන්ත 19.33% ක්වත් තම ංංක ක දිශානිය, ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය සහ/ වහෝ ංංක ක සහ
ප්රජනන වසෞඛය පිළිබඳ සියම් ආකාෙයක සාකච්ඡාවක් පවත්වා ඇත. ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත බහුතෙයකට
වමම අත්දැකීම ධනාත්මක අත්දැකීමක් විය.
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ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත විසින්ත වසෞඛය වසේවා නිලධාරීන්ත, සමාජ වසේවකන්න්ත සහ මවනෝ උපවද්ශකන්න්ත සමය
පවත්වා ඇි සාකච්ඡා සම්බන්තධවයන්ත ඇතැම් සිණාත්මක කරුණු ද පවතී. වසෞඛය වසේවා නිලධාරීන්ත, සමාජ
වසේවකන්න්ත සහ මවනෝ උපවද්ශකන්න්ත වයන්ත සුළු පිරිසකට ංංක ක සහ ප්රජනන වසෞඛය පිළිබඳව වමන්තම,
ංංක ක දිශානිය සහ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳවද මනා දැනුමක් වනොිබිණ. සමාජ
වසේවකවයක් වහෝ මවනෝ උපවද්ශකවයක් තමන්තට විරුද්ධතාවක් වපන්තවා ඇි බව වාර්තා කවළේ එක් ප්රිචාෙ
දක්වන්තවනක් පමණක් වූවත්, ංංක ක දිශානිය සහ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ සාකච්ඡා රීවම්දී, ඒ
සම්බන්තධව වනොසලකා වනොහැරිය යුතුය. සාමානයවයන්ත සමාජවේ ජීවත්වන ආදර්ශවත් පුද්යලන්න්ත වලසින්ත
සලකන මවනෝ උපවද්ශකන්න්ත වහෝ සමාජ වසේවකයකන්න්ත තුළින්ත කවනිසුන්ත දක්නට බලාවපොවෙොත්තුවන
විශ්වාස ද වමවැනි ක්රියාවංන්ත කඩවේ.

4.3.3. අභයන්තතෙකෙණය වූ අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම්
අවමන්ත සහයත සැලකීම් සමාජයත වී ඇත්වත් ඊට ලක්වන පුද්යලන්න්තට නිෙන්තතෙවයන්ත වපෞද්යංක යැටළු
ඇිවන ආකාෙය නුන්. ප්රජාවේ බහුතෙය සමය යැලපීමට වනොහැ වීම පිළිබඳ සිිවිං වහේතුවවන්ත, ස්වයංසැකය, වවනස් පුද්යලයකු වලස හැගීම, වෙදකාරී බවක් දැනීම සහ අවනකුත් ආකාෙවේ සිණාත්මක හැගීම්
ඇිවේ. ඇතැම් අවස් ාවලදී ඔවුනන්ත තමන්ත වකවෙහිම වහෝ තමන්ත සමය එකම මතවේ සිටින අවනකුත් අය
වකවෙහි වවනස්වකොට සැලකීම් සිදු රීමට වයොමු වන අතෙ, ඒ හෙහා අවමන්ත සහයත සැලකීම් ඇිවේ.
අධයනවේ වමම වකොටස තුළින්ත අවධානය වයොමු වකවෙන්තවන්ත ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත සිය ංංක ක දිශානිය
සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය වහේතුවවන්ත මුහුණපා ඇි අභයන්තතෙකෙණය වූ වවන්තවකොට
සැලකීම් හඳුනායැනීම පිළිබඳවන්.

සිණාත්මක හැගීම් පිළිබඳ අත්දැකීම්
ටඩපසටහන 24: ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය/ ප්රකාශනය සහ/ වහෝ ංංක ක දිශානිය මත
පදනම්වූ සිණාත්මක හැඟීම් පිළිබඳ අත්දැකීම් - ප්රස්තාෙය 1

ංංක ක නැරුරුතාවය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අනනයතාවය වහේතුවවන්ත අත්දැක ඇි හැගීම්
ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත සංඛයාව
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මා නරෝගී වී ඇති බව මා පවු ාරයකු යැයි මා අසාමා ය බව
ැනේ
ැනේ
ැනේ
දැනුණු හැගීම

60

ංංක ක දිශානිය සහ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවීය අනනයතාවය යන කරුණු සමය බැඳී ඇි ඉහළ ම් ටමක
අවමන්ත සහයත සැලකීම් වහේතුවවන්ත ලැජ්ජාවක් සහ අසාමානය බවක් දැවනනා අිමහත් පුද්යල සංඛයාව
පුදුමයට කරුණක් වනොවේ. තම ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳව
මහත් ලැජ්ජා සහයත හැගීම් ඇි පුද්යලන්න්ත සංඛයාව ඉතා ඉහළ සංඛයාවක් වන අතෙ, ඔවුනන්ත, වමම
අධයනවේ ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත 45.38% ක් පමණ වේ. සම්මුඛ සාකච්ඡාවට සහභාගී වූ 119
වදවනකුවයන්ත 32.77% කට තමන්ත අසාමානය පුද්යලයකු යැන් දැනී ඇත. ප්රිචාෙ දැක්වූවන්තවයන්ත 25% කට
ඔවුනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවීය අනනයතාවය වහේතුවවන්ත පවුනකාෙන්න්ත වලස දැනී
ඇි අතෙ, 7.56% කට පමණ තමන්ත වෙෝයය න්ත වපවලන බව හැගී ඇත.

ටඩපසටහන 25: ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවීය අනනයතාවය/ ප්රකාශනය සහ/ වහෝ ංංක ක දිශානිය වහේතුවවන්ත
සිණාත්මක සිිවිං පහළවීම පිළිබඳ අත්දැකීම - ප්රස්තාෙය 2

ංංක ක නැරුරුතාවය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අනනයතාවය වහේතුවවන්ත අත්දැක ඇි හැගීම්
ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත සංඛයාව
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ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවීය අනනයතාවය නිසා සිදුවන අවමන්ත සහයත සැලකීම්
වහේතුවවන්ත, පුද්යලන්න්ත තමන්තවේ චරිතය තුළ ඇි බව
යවවන ‘වදෝෂය’ මත පදනම්ව තමන්තටම
වදෝශාවෙෝපණය කෙයනී. තමන්තවේ වවනසක් ඇි බව විශ්වාස කෙකවන්ත තමන්තටම වදෝෂාවෙෝපණය
කෙයන්තනා ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත ප්රමාණය 30.25% ක් පමණ වේ. අනයන්තට වදෝෂාවෙෝපණය කෙන්තනන්ත පිරිස
18.49% ක් පමණ වේ. 41.18% කට පමණ පුද්යලන්න්ත පිරිසක් විශ්වාස කෙන්තවන්ත වමය තමන්තවේ කර්මවේ
ප්රිලලයක් වලසන්. වබොවහෝ ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තට තමන්ත එල් ජී බී ටී වීම පිළිබඳව වෙදකාරී හැඟීමක් ිබිණ;
එම පිරිස 36.61% ක් පමණ වේ.
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රුපසටහන 26: ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවීය අනනයතාවය සහ/ වහෝ ංංක ක දිශානිය නිසා සිණාත්මක හැඟීම්
ඇිවීම පිළිබඳ අත්දැකීම් - ප්රස්තාෙය 3

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත සංඛයාව

ංංක ක නැරුරුතාවය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අනනයතාවය වහේතුවවන්ත අත්දැක ඇි හැගීම්
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ැත

0
මට දඬුවම් ලැබිය යුතු මම මා පිළිබඳවම සියදිවි සාගැනීම් සමරිසි සබඳතාව
බව ැනේ
අවතක්නසේරුවකින් පිලිබඳ සිතිවිලි ප ල සිටීමට ම්, මා
පසුනව්
නව්
විරුද්ධ ලිිංගි
පුද්ගලයකු වියයුතු
බව ැනේ
දැනුණු හැගීම

අවමන්ත සහයත සැලකීම් වකතෙම් මුල්බැස වයන ඇත්දැන් යනවා නම්, එල් ජී බී ටී වීම වහේතුවවන්ත තමන්තට
දඬුවම් ලැබිය යුතුයැන් ඇතැම් පුද්යලන්න්තට වත්රුම් යන්. සියදිවි නසායැනීම පිළිබඳ සිිවිං සහිත පුද්යලන්න්ත
සංඛයාව දැඩි වලස සැල ල්ලට යත යුතුය, එය 26.89% ක් පමණ වේ. සමරිසි පුද්යලයකු සමය සබඳතාවයක්
පවත්වාවයන යාමට නම් තමන්ත විරුද්ධ ංංක ක පුද්යලයකු බවට පත්විය යුතු යැන් 30.25% ක් පමණ ප්රිචාෙ
දක්වන්තනන්ත සංඛයාවක් විශ්වාස කෙන්. ඉන්ත අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවන්තවකොට සැලකීම් පිළිබඳ
දැනටමත් අප දන්තනා කරුණු සමය එකඟවීවම් අවශයතාවක් වපන්තවන්. එවසේම, ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ
ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය වකවෙහි පවත්නා අවමන්ත සහයත සැලකීම් වහේතුවවන්ත කවනිසුන්තවේ ආත්මසම්මානය දුර්වල වේ. ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත 32.77% කට පමණ පහල ආත්ම-සම්මානයක් ඇත.
සාමානයවයන්ත, ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත ඔවුනන්තවේ විශ්වාස වහෝ ආධයාත්කවක ස්වභාවය සම්බන්තධවයන්ත
සිණාත්මක සිතුවිං ඇිකෙයනී. ඇතැම් ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත තුළ පවුනකාරී හැඟීමක් ඇිවන අතෙ, ඔවුනන්තවේ
ංංක ක දිශානිය කර්මය සමය සම්බන්තධතාවක් ඇි බව ඔවුනන්ත විශ්වාස කෙන්. ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත ම
වවනස්වකොට සැලකීමට නැරුරු වන අතෙ, තමන්තට දඬුවම් ලැබිය යුතු යන්ද ඔවුනන්ත විශ්වාස කෙන්. කවන්ත, එල් ජී
බී ටී ප්රජාව සම්බන්තධ අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් ශ්රී ලංකාව තුළ වකතෙම්
මුල්බැසවයන ඇත්දැන් වපන්තනුම් වකවර්.

තනි රීම, මයහැරීම, වවන්ත රීම, අනුකුලවීම සහ ප්රිකාෙ

රීම්/ සුව රීම්

අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් සමය යනුවදනු රීමට කවනිසුන්ත විවිධ වූ වවනස් ක්රම
වසොයායැනීමට උත්සාහ කෙන්. ඇතැමුන්ත සමාජයීය මත සමය එකඟ වීමට උත්සාහ කෙන අතෙ, තවත්
සමහරුන්ත තමන්තව අනුමත කෙන වවනත් පරිසෙවලට සංක්රමණය වේ. ඇතැම් අවස් ාවලදී කවනිසුන්ත තමන්තවේ
සමරිසිභාවය වහෝ සංක්රාන්ති සමාජභාවය සුවකෙයැනීමට උත්සාහ රීම වැනි අන්තතයන්තට යාමට ද වපළව .
ඔවුනන්ත එවසේ කෙන්තවන්ත එම ලක්ෂණ සුව රීමට හැ , එවසේත් නැත්නම් ප්රිකාෙ කළ හැ වෙෝයයක් බව
විශ්වාස රීම වහේතුවවනි.
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ටඩපසටහන 27: පසුක ය අවුනරුදු 2 තුළ ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත විසින්ත තම ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ
සමාජභාවී අනනයතාව නිසා වයන ඇි තීෙණ - ප්රස්තාෙය 1

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත සංඛයාව

පසුක ය අවුනරුදු 2 තුළ ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත විසින්ත ංංක ක
නැරුරුතාවය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාව/
ප්රකාශනය වහේතුවවන්ත වයන ඇි තීෙණ
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නපොදු මුවන්ට පවුනලන් ස
මානේ
ස භාගී න ොවී මිතුරන්නගන්
විශ්වාසයන්
සිටීමට තීරණය
නවන්වී
නව ස්
කිරීම
හුද ලාව
රගැනීම
සිටීමට තීරණය තීරණය කිරීම
කිරීම
යත් තීෙණ
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18

ඔව්
ැත

අධයාත්මි
ආගමි
ප්රති ාර සඳ ා ස්ථා වලට
නයොමුවීමට
න ොයා සිටීමට
තීරණය කිරීම තීරණය කිරීම

න ොදනී

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත විසින්ත අත්ද න ලදැන් යැන් වාර්තා කළ ම් ටවම් වවනස්වකොට සැලකීම් සැල ල්ලට යත්
විට, ඉතා විශාල පුද්යලන්න්ත සංඛයාවක් තනිවීමට නැරුරුවීම පුදුමයට පත්විය යුත්තක් වනොවේ. ප්රිචාෙ
දක්වන්තනන්තවයන්ත 28.57% ක් පමණ තම පවුනවලන්ත වවන්තව තනිවීම දැඩි වලස සැල ල්ලට ලක්විය යුතු
කරුණ . කවනිසුන්ත තම පවුනවලන්ත වවන්තව තනිවීම අවධානයට වයොමු විය යුත්ත ; මන්තද, ඉන්ත පුද්යලයකුවේ
අනනයතාවය පිංබඳව ඇි ස්ව-හැගීම දැඩිවලස අභිවයෝයයට ලක්වේ. සමාජ හමු වහෝ උත්සවවලට සහභාගී
වීවමන්ත වැළකී සිටීමට තීෙණය කෙ ිබූ 26.05% ක් පමණ වන ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත තුළින්ත වපනී යන්තවන්ත,
ප්රජාවක සාමාජිවයක් වීම පිළිබඳ ස්ව-හැඟීම දැඩි වලස අභිවයෝයයට ලක්වී ඇි බවන්.
ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත 15.13% ක් පමණ ආයකවක ස් ානවලට යාවමන්ත වැළකී සිටීමට තීෙණය කෙ ඇි
අතෙ, 4.2% ක් පමණ ස්ව-විශ්වාසය වවනස් රීමට තීෙණය කෙ ඇි බව ප්රකාශ කළහ. 8.4% ක් පමණ
ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත ප්රමාණයක්, සිය ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය සමය
යනුවදනු රීමට ආධයාත්කවක ප්රිකාෙ සඳහා වයොමු වී ිබිණ. ංංක ක දිශානිය යනු වෙෝයයක්, සහ ඊට
ප්රිකාෙ කළ හැ යැන් යන විශ්වාසය ඔවුනන්ත තුළීන්ත නිටඩපණය විය.
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ටඩපසටහන 28: පසුක ය අවුනරුදු 2 තුළ තම ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය/
ප්රකාශනය නිසා ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත විසින්ත වයන ඇි තීෙණ - ප්රස්තාෙය 2

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත සංඛයාව

පසුක ය අවුනරුදු 2 තුළ ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත විසින්ත ංංක ක
නැරුරුතාවය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාව/
ප්රකාශනය වහේතුවවන්ත වයන ඇි තීෙණ
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ැත
න ොදනී

යත් තීෙණ

පුද්යලන්න්ත විසින්ත මුහුණපා ඇි වවනස්වකොට සැලකීවම් බෙපතලකම සහ වසේවාස් ානවේදී ඔවුනන්ත සතු ස්වබලය අහිකවවීම වහේතුවවන්ත ඇතැම් පුද්යලන්න්ත අවසානවේදී වසේවය රීම මුළුමනින්තම නවතා දැමීම සාමානය
වදයක් වනොවේ. කවන්ත වපනී යන්තවන්ත කවනිසුන්ත එදිවනදා ජීවිතවේදී මුහුණපාන අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ
වවනස්වකොට සැලකීම් අු කෙයැනීවම් අර්මුණින්ත, දැඩි තීෙණ පවා යැනීමට සුදානම් බවන්. එපමණක් වනොවේ,
දියටම අධයාපනය ලබායැනීම නැවත්වීමට පවා කවනිසුන්ත තීෙණය කෙන්. රැ යාවන්ත වහෝ විත්තීමය උසස්වීම්
සඳහා අයදුම් වනො රීමට තීෙණය කෙ ඇි 10.08% ක් පමණ වන පිරිවසන්ත වපනී යන්තවන්ත, කවනිසුන්ත තමන්ත
වකවෙහි අනවශය අවධානයක් වයොමු වීමට අකමැි බවන්. එවමන්තම, පුද්යලන්න්ත වමන්තම ඔවුනන්තවේ
හැ යාවන්ත ද නිශ්ශේද කෙ ඇි බවද ඉන්ත හැවේ.
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ටඩපසටහන 29: පසුක ය අවුනරුදු 2 තුළ තම ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය/
ප්රකාශනය නිසා ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත විසින්ත වයන ඇි තීෙණ - ප්රස්තාෙය 3

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත සංඛයාව

පසුක ය අවුනරුදු 2 තුළ ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත විසින්ත ංංක ක නැරුරුතාවය සහ/
වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාව/ ප්රකාශනය වහේතුවවන්ත වයන ඇි
තීෙණ
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න ොදනී

යත් තීෙණ

තම ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවීය අනනයතාවය නිසා සිදුවන අවමන්ත සහයත සැලකීම්
සහ වවනස්වකොට සැලකීම් වහේතුවවන්ත ඇතැම් කවනිසුන්ත වසෞඛය වසේවා ලබායැනීමට පවා පියවෙ වනොයැනීමට
කණයාටුවට කරුණ . කවන්ත නිටඩපණය වන්තවන්ත අවමන්ත සහයත සැලකීවම් සහ වවනස්වකොට සැලකීවම්
භයානක ප්රිලල වන අතෙ, ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත 119 වදනාවයන්ත 25.21% ක් පමණ වසෞඛය වසේවා ලබා
වනොයැනීමට තීෙණය කෙ ිබීම අනර් කාරී විය වහෝ වනොවීය හැක. ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත 5.04% ක්
පමණ තම ංංක ක අනනයතාවය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය සුවකෙයැනීවම් ක්රම
අනුයමනය කෙ ිබීම තුළින්ත, තමාව සුවකෙයැනීමට හැ යාවක් ඇතැන් දෙන මතය පිළීබඳ සාක්ෂි ලැවේ.
මවනෝ උපවද්ශකයකු වහෝ මවනෝ ෛවදයවෙයකු හමුවීමට පියවෙ වයන ිබූ 15.97% ක් පමණ වන ප්රිචාෙ
දක්වන්තනන්ත පිරිස එවසේකෙ ඇත්වත් ඔවුනන්ත මුහුණපාන අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම්
කළමනාකෙණ කෙයැනීමට ද, එවසේත් නැත්නම් එල් ජී බී ටී පුද්යලයකු වීවමන්ත සුවවීමට වහෝ ඊට ප්රිකාෙ
ලබායැනීමටද යන්තන අවවබෝධ කෙයැනීමට තවත් පර්වේෂණ සිදුකළ යුතුය.
අධික සංඛයාත වූ සංක්රමණික ජනතාව ඕනෑම ෙටකට තර්ජනය . සහභාගී වූවන්තවයන්ත 26.05% ක් පමණ
පසුක ය අවුනරුදු 2 තුලදී නායරික ප්රවද්ශවලට සංක්රමණය වීමට තීෙණය කෙ ඇි අතෙ, 28.57% ක් පමණ
විවද්ශ ෙටවල්වලට පවා සංක්රමණය වීමට තීෙණය වකොට ිබිණ. තමන්තවේම ෙට තුළදී තමන්ත අනවශය
පුද්යලයකු බව දැවනනා විට, තමන්තවේම ප්රජාව, පවුනල සහ කවතුෙන්ත හැෙයාමට කවනිසුන්තට සිදු වීම අවාසනාවත
තත්ත්වය . ඊටත් වඩා, එය ෙව්  සංවර්ධනය වකවෙහි බලපාන අවාසනාවන්තත තත්ත්වය . වමම
සංක්රමණික තත්ත්වය ශ්රී ලංකාවේ බුද්ධි යලනය වැනි යැටළුවලට වහේතු වන අතෙ, ආර්ථික සංවර්ධනයට
සිණාත්මකව බලපෑම් සිදු රීමට ද හැ යාවක් ඇත.
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ටඩපසටහන 30: පසුක ය අවුනරුදු 2 තුළ ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත විසින්ත තම ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ
සමාජභාවී අනනයතාවය/ ප්රකාශනය වහේතුවවන්ත වයන ඇි තීෙණ - ප්රස්තාෙය 4

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත සංඛයාව

පසුක ය අවුනරුදු 2 තුළ ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත විසින්ත ංංක ක
නැරුරුතාවය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාව/
ප්රකාශනය වහේතුවවන්ත වයන ඇි තීෙණ
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විවා න ොවී සිටීමට තීරණය විවා වීමට තීරණය කිරීම
කිරීම
යත් තීෙණ

අවශයතාවක් තිබූ මුත්
නරෝ ලට යානමන් වැළකී
සිටීම

විවාහ වීමට වහෝ වනොවීමට තීෙණය රීමට සිදුවීවම් බලපෑම් සෑම විටම පැහැදිං වනොමැත. එවසේ කෙන්තවන්ත
අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් වලට මුහුණ දීමටද, එවසේත් නැත්නම්, තමන්තවේ ස්ව
මතවේ සිටීමට ද යන්තන පිළිබඳව අවවබෝධයක් ලබාවයන වනොමැත. නැවත වතාවක්, අවමන්ත සහයත සහ
වවනස්වකොට සැලකීවමන්ත පුද්යලයකුවේ වසෞඛය වකවෙහි බලපෑමට ඇි වන බවත්, ප්රිචාෙ
දක්වන්තනන්තවයන්ත 5.88% ක් පමණ ඔවුනන්තට අවශය වසෞඛය වසේවා ලබායැනීම ප්රික්වෂේප කෙ ඇි බවත්
අවධාෙණය කළ යුතුය.
ටඩපසටහන 31: පසුක ය අවුනරුදු 2 තුළ තම ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය/
ප්රකාශනය වහේතුවවන්ත ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත විසින්ත වයන ඇි තීෙණ - ප්රස්තාෙය 5

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත සංඛයාව

පසුක ය අවුනරුදු 2 තුළ ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත විසින්ත ංංක ක නැරුරුතාවය
සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාව/ ප්රකාශනය වහේතුවවන්ත
වයන ඇි තීෙණ
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ලිිංගි ව ැසිරීනමන් වැළකී නවන්වී සිටීමට න ෝ දික් සාද මානේ සම ලිිංගය ට අයත්
සිටීමට තීරණය කිරීම
වීමට තීරණය කිරීම
ස රුවා/ ාරිය නගන්
නවන්වීමට තීරණය කිරීම
යත් තීෙණ

පසුක ය අවුනරුදු වදක ඇතුළතදී ඇතැම් පුද්යලන්න්ත සිය සබඳතාවංන්ත වවන්තවීමට වහෝ දික්කසාද වීමට තීෙණය
කෙ ඇි බව සඳහන්ත කෙ ඇත. ඇතැම් පුද්යලන්න්ත ස්ව සමරිසි සහකරුවාවවන්ත වවන්තවීමට තීෙණය කෙ ිබූ
අතෙ, ඇතැමුන්ත ංංක කව හැසිරීම නවතා ඇත.
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මන්තද, වබොවහෝ අවස් ාවලදී සමරිසිභාවය ංංක ක ක්රියාවකට පමණක් සීමා වී ඇත. ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත විසින්ත
ංංක කව හැසිරීවමන්ත වැළකීමට වයන ඇි තීෙණය, සමාන ංංයයට අයත් පුද්යලයකු සමය ංංක කව
හැසිරීවමන්ත තමන්ත සිදුකෙනවා යැන් විශ්වාස කෙන “සදාචාොත්මක පව” (විශ්වාසයන්ත මත පදනම් වූ) නිසා
සිදුකෙන්තනක්ද, එවසේත් නැත්නම්, විරුද්ධ ංංක කත්වයට ආකර්ෂණයක් වනොමැි වහන්න්ත විරුද්ධ ංංයයට
අයත් පුද්යලන්න්ත සමය ංංක කව හැසිරීමට කැමැත්තක් වනොදැක්වීම නිසාද යන්තන නිර්ණය කෙයැනීමට වැඩිදුෙ
වතොෙතුරු රැස්කෙයැනීමට අවශය වේ.

බිය පිළිබඳ අත්දැකීම්
ටඩපසටහන 32: පසුක ය අවුනරුදු 2 තුළ තම ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය/
ප්රකාශනය වහේතුවවන්ත ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත විසින්ත මුහුණපා ඇි බිය පිළිබඳ අත්දැකීම් - ප්රස්තාෙය 1

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත සංඛයාව

පසුක ය අවුනරුදු 2 තුළ ංංක ක නැරුරුතාවය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ
සමාජභාවී අනනයතාව/ ප්රකාශනය වහේතුවවන්ත මුහුණපා ඇි බිය
පිංබඳ අත්දැකීම්
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

89
78

73
55

64

63

53

45

41

ඔව්

29

ැත
1
සබඳතාව
බිඳවැටීම

1
අ

යතාවය
න ළිවීම

2

0
ප්රසිද්ධිනේ
ලැජ්ජාවීම

ප්රතිලාබ සඳ ා
තර්ජ ය
කිරීම්වලට
ලක්වීම

1

න ොදනී

ඕපාදූප වලට
ලක්වීම

බිය පිංබඳ අත්දැකීම්

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත බහුතෙයක් සියම් ආකාෙයක බිය පිළිබඳ හැඟීමක් අත්විඳින්. තමන්ත පිළිබඳ ඕපාදුප
කතාවවනවාට වැඩි පිරිසක් බියක් දක්වන්. පසුක ය අවුනරුදු 2 තුළදී තමන්ත සිදු ආකාෙයක ප්රිලාභ වවනුවවන්ත
තර්ජනය රීමකට වහෝ පරිචාෙණයකට මුහුණපා නැතැන් ඇතැම් ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත සඳහන්ත කළද, තමන්තට
එවැනි අත්දැකීම්වලට මුහුණදීමට සිදුවවනු ඇතැන් බිවයන්ත පසුවන පුද්යලන්න්ත රැසක් සිටිනා බව වපනී යන්.
තනි පුද්යලන්න්ත සහ සමස්ත ඒකකයන්ත වකවෙහි පවින අවමන්ත සහයත සැලකීම සහ වවනස්වකොට සැලකීම්
තුංන්ත ඇිවන බලපෑම් පිංබඳ දැනයැනීවමන්ත පසුත්, තම සම ංංක ක සම්බන්තධය බිඳී යා හැ යැන් ඇතැම්
පුද්යලන්න්ත නිෙන්තතෙ බිවයන්ත පසුවීම පිළිබඳව වටහා යත හැ ය.
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ටඩපසටහන 33: පසුක ය අවුනරුදු 2 තුළ ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ
සමාජභාවී අනනයතාවය නිසා ඇිවූ බිය සම්බන්තධ අත්දැකීම් - ප්රස්තාෙය 2

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත සංඛයාව

පසුක ය අවුනරුදු 2 තුළ ංංක ක නැරුරුතාවය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ
සමාජභාවී අනනයතාව/ ප්රකාශනය වහේතුවවන්ත මුහුණපා ඇි බිය පිංබඳ
අත්දැකීම්
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ඔව්
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නිවසින් පලවා ැරීම

ැත

20
1

0
රැකියානවන් ඉවත්
කිරීම

1

න ොදනී

න රපා ැරීම/ හුද ලා විවා වීමට බලකිරීමට
කිරීම
ලක්වීම

බිය පිංබඳ අත්දැකීම්

තම නිවස, රැ යාව අහිකවවීම පිළිබඳ වමන්තම තනි රීම සහ අනයන්තවයන්ත අප්රසාදයට ලක්වීම පිළිබඳවද
කවනිසුන්ත බියක් දක්වන්. ශ්රී ලංකාව තුළ සාමානයවයන්ත තවමත් බලහත්කාරී විවාහවලට ඉඩ වද්, එනිසා, එල් ජී
බී ටී පුද්යලන්න්තද එවැනි බලහත්කාරී විවාහවලට වයොමු කෙන බව වටහායත හැක. අවමන්ත සහයත සැලකීම්
සහ වවනස්වකොට සැලකීම් හෙහා සිදුවන්තවන්ත කවනිසුන්තව වවනස් වහෝ සාමානය වනොවන අය වලස සලකා
සමාජවයන්ත වවන්ත කෙ දැමීමන්. එනිසා, වබොවහොමයක් ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත එල් ජී බී ටී වීම නිසා අනයන්තවයන්ත
අප්රසාදයට ලක්වීවම් බිවයන්ත ජීවත් වන බව වත්රුම් යත හැක.

ටඩපසටහන 34: පසුක ය අවුනරුදු 2 තුළ ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ
සමාජභාවී අනනයතාවය නිසා ඇිවූ බිය සම්බන්තධ අත්දැකීම් - ප්රස්තාෙය 3

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත සංඛයාව

පසුක ය අවුනරුදු 2 තුළ ංංක ක නැරුරුතාවය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ
සමාජභාවී අනනයතාව/ ප්රකාශනය වහේතුවවන්ත මුහුණපා ඇි බිය පිංබඳ
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ායි අපනයෝජ , ලිිංගි
ප රදීම් න ෝ තර්ජ ය
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2
අපනයෝජ යට
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1
දුෂණයට ලක්වීම

1

න ොදනී

ඝාත ය කිරීමට
ලක්වීම

බිය පිංබඳ අත්දැකීම්
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ශ්රී ලංකාව තුල ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය මත පදනම් වූ අවමන්ත සහයත
සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් වකොතෙම් දරුණු වලස පවිනවාද යත්, එල් ජී බී ටී පුද්යලයකු වීම නිසා
තමන්තව මො දැකවය හැ යැන් පවා කවනිසුන්ත විශ්වාස කෙන්. වවනස්වකොට සැලකීම දුෂණය වැනි බෙපතල
වභෞික හානි වංන්ත සමන්තවිත බව වබොවහෝ ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත පිරිසකට හැගීම, අවධානය වයොමු විය යුතු
කරුණ . ස්වකීය ංංක කත්වය සහ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය නිසා කවනිසුන්තට අසෙණ බවක් දැවනන
අතෙ, වවනස්වකොට සැලකීම ංංක ක අපවයෝජන ආකාෙවයන්ත සිදුවනු ඇතැන් බිවයන්ත සිටී.

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත සංඛයාව

ටඩපසටහන 35: පසුක ය අවුනරුදු 2 තු< තම ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය/
ප්රකාශනය වහේතුවවන්ත ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත මුහුණපා ඇි බිය පිළිබඳ අත්දැකීම් - ප්රස්තාෙය 4
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පසුක ය අවුනරුදු 2 තුළ ංංක ක නැරුරුතාවය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ
සමාජභාවී අනනයතාව/ ප්රකාශනය වහේතුවවන්ත මුහුණපා ඇි බිය පිංබඳ
අත්දැකීම්
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මන ෝවිදයාත්ම න ෝ
අධයාත්මි ප්රති ාර සඳ ා
නයොමුවීමට බලකිරීම

29
1

සිරගත කිරීම

1
වාචි

ඔව්
ැත
න ොදනී

හිිංස යන්ට ලක්වීම

බිය පිංබඳ අත්දැකීම්

ශ්රී ලංකාවේ දණ්ඩ නීි සංග්රහවේ 365අ වයන්තිය හෙහා ස්ව කැමැත්වතන්ත පවත්වන සමරිසි සම්බන්තධතා
අපොධීකෙණය රීම සැල ල්ලට යත්කල, එල් ජී බී ටී වීම නිසා සිෙයත රීමට ලක්වනු ඇතැන් කවනිසුන්ත
බිවයන්ත ජීවත්වීවම් තත්ත්වය මනාව වටහා යත හැක. වමම නීිය කවනිසුන්තවේ ජීවිතය වකවෙහි ඇි කෙන
බලපෑම ඉතා වැදයත් වේ. පසුක ය අවුනරුදු 50 තුළදී සමරිසිභාවය මත පදනම්ව සිවවකුට එවෙහිවවත් වචෝදනා
නැගීමට වමම නීිය භාවිතා වනොකළත්, තමන්තට විරුද්ධව වමම නීිය භාවිතා කෙනු ඇතැන් කවනිසුන්ත බිවයන්ත
ජීවත් වේ.
මවනෝවිදයාත්මක වහෝ අධයාත්කවක ප්රිකාෙ ලබායැනීමට තමන්තට බලකෙනු ඇතැන් ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත
18.49 %ක් පමණ බියක් දැක්වීම තුළින්ත, තමන්තවේ ජීවිත පාලනය රීමට තෙම්වත් තමන්තට බලයක් ඇි බව
කවනිසුන්ත විශ්වාස වනොකෙන බවට සාක්ෂි සැපවේ. පැහැදිංවම, තමන්ත වවනුවවන්ත තමන්ත විසින්තම තීෙණ
යැනීවම් දී, ඔවුනන්තවේ බලය පිංබඳ හැඟිම අහිකවවී ඇත. ඒ, කවනිසුන්ත ඕපාදූපවලට ලක්වීමට වමන්තම වාචික
හිංසනවලට ලක්වීමට ද බියක් දක්වන ආකාෙවයන්තම න්. කවන්ත නිරුපණය වන්තවන්ත ශ්රී ලාං ක සමාජය තුළ
වමවැනි ආකාෙවේ වවනස්වකොට සැලකීම් බහුල ව පවින බවන්.

4.4. වවනසක් ඇි රීම
අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම්වලට කවනිසුන්තව දුර්වල රීවම් හැ යාවක් ඇත; කවනිසුන්ත
ඔවුනන්තවේ වටිනාකම ප්රශ්න කෙන්, වහේතු විෙහිත තීෙණ යනී, එවමන්තම වබොවහෝ අවස් ාවලදී සමාජයට
අනුයතවීම වහෝ තමන්තව හුදකලා කෙයැනීම සිදුකෙන්. වමම වාර්තාවේ වමවතක් දුෙට එය ප්රතයක්ෂ වී ඇත.
පුද්යලන්න්ත කණ්ඩායමක් වකොන්ත රීමට ලක්වන විට, එවසේ වවනස්වකොට සැලකීමට ලක්වන පිරිස සමය
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තමන්තව ඈදා සැලකීමට කවනිසුන්ත නැරුරුවන බැවින්ත, වවනස්වකොට සැලකීමට මුහුණ වනොපාන පුද්යලන්න්තට
පවා තමන්ත තර්ජනයට ලක්ව ඇි වසයක් දැවන්ත.
වාර්තාවේ වමම වකොටස තුළින්ත උත්සාහ වකවෙන්තවන්ත වමම කණ්ඩායම වකොතෙම් උග්ර වලස බලපෑමට ලක්ව
ඇත්දැන් ඇයයීමටන්. පවින තත්ත්වය වවනස් රීමට සහ තමන්ත මුහුණපාන වවනස්වකොට සැලකීම් අවම
රීමට වහෝ මුංනුපුටා දැමීමට වහෝ, අු ම තෙකවන්ත ශ්රී ලාං ක එල් ජී බී ටී ප්රජාවවේ ජීවන තත්ත්වය
සංවර්ධනය රීමට වත් තමන්තට හැ යාවක් ඇත්දැන් වමම පුද්යල කණ්ඩායම විශ්වාස කෙනවාදැන් යන්තන ද
ඇයයීමට ලක්කෙනු ඇත.
වකොන්ත රීමට මුහුණදීමට සහාය
ටඩපසටහන 36: ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය/ ප්රකාශනය මත පදනම්වූ
අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් වලට සහාය ලබායත හැක්වක් වකොවහන්තද යන්තන පිළිබඳ
ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ දැනුම

අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් වලට සහාය
ලබායත හැක්වක් වකොවහන්තද යන්තන පිංබඳ පවින දැනුම
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ටඩපසටහන 37: ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය/ ප්රකාශනය මත පදනම්ව
සිදුවන අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් වලට අවශය සහාය සඳහා ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තට
යා හැ සංවිධාන - ප්රස්තාෙය 1

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත සංඛයාව

අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් වලට අවශය
සහාය ලබායත හැ විවිධ සංවිධාන
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එල්ජීබීටී ස ාය එල්ජීබීටී සිංවිධා
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මා ව හිමි ම්
සිංවිධා

ප්රජා මුලි
සිංවිධා

නව ත්
පුද්ගලයින්

සංවිධාන

ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය මත පදනම්ව සිදුවන අවමන්ත සහයත සැලකීම්
සහ වවනස්වකොට සැලකීම් සඳහා උදේ ලබායත යුත්වත් වකොවහන්තදැන් බහුතෙයක් ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත
දැනුවත් ය. තමන්තට අවශය සහාය ලබායැනීම සඳහා වයොමුවිය හැ එල් ජී බී ටී සංවිධානයක් පිළිබඳව
වබොවහොමයක් පුද්යලන්න්ත දැනුවත් ය. වවනත් පුද්යලන්න්තට එල් ජී බී ටී සහාය කණ්ඩායමක් වහෝ වවනත්
පුද්යලයකු වවත වයොමුවීමට හැ යාවක් ඇත. වබොවහොමයක් වනොිබුනත්, එල් ජී බී ටී වනොවන, ප්රජා මූල
මානව හිකවකම් සංවිධාන වවතට යාමට කවනිසුන්තට හැ යාවක් ඇත.

ටඩපසටහන 38: ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය/ ප්රකාශනය මත පදනම්ව
සිදුවන අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් වලට අවශය සහාය ලබායැනීම සඳහා ප්රිචාෙ
දක්වන්තනන්තට යා හැ සංවිධාන - ප්රස්තාෙය 2

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත සංඛයාව

අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් වලට අවශය
සහාය ලබායත හැ විවිධ සංවිධාන
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නීිමය කටයුතු සඳහා ොජය වනොවන සංවිධාන වලට වමන්තම අවනකුත් සංවිධාන වවත වයොමු වීමට
හැ යාවක් කවනිසුන්තට ඇත. එවමන්තම, ඇතැම් පුද්යලන්න්ත වවන්තවකොට සැලකීම්වලට ලක්වීම සඳහා සහාය
ලබායැනීමට එක්සත් ජාතීන්තවේ සංවිධාන වවත යාමට කැමැත්තක් දක්වන්.
ටඩපසටහන 39: ටඩපසටහන 38: ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය/ ප්රකාශනය
මත පදනම්ව සිදුවන අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් සම්බන්තධව අවශයවන සහාය සඳහා
ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තට යා හැ සංවිධාන - ප්රස්තාෙය 3

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත සංඛයාව

අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් වලට අවශය
සහාය ලබායත හැ විවිධ සංවිධාන
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අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් සඳහා විශ්වාසය පදනම් කෙයත් සංවිධාන වවින්ත සහාය
ලබායත හැ වවතැන් ප්රිචාෙ දක්වන්තනවයන්ත වැඩි වදවනක් විශ්වාස වනොකෙන්. ංංක ක දිශානිය සහ ස්ත්රීපුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය මත පදනම්වූ අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම්
සම්බන්තධවයන්ත සහාය ලබායත හැ , ංංක කව සම්වප්රේෂණය වන වෙෝය සඳහා වන සායන සහ අවනකුත් ඒ්ස්
පාලන වැඩසටහන්ත පිළිබඳව ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත දැනුවත්ය. ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය සහ ංංක ක
දිශානිය හා බැඳුණු වවනස්වකොට සැලකීම් සඳහා සහාය ලබායැනීමට යා හැ කාන්තතා අන්ිවාසිකම්
සංවිධානයක් පිළිබඳව ද එක් ප්රිචාෙ දක්වන්තවනක් දැනුවත් ය.
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රුපසහටන 40: පසුක ය අවුනරුදු 2 තුළ අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම්වලට මුහුණදීම
සඳහා සහවයෝයය ලබායැනීමට උත්සාහ කළ ප්රිචාෙ දක්වන්තනවේ වයාප්ිය

අවමන්ත සහයත සැලකීම් වලට මුහුණපෑම සඳහා සහාය
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ැත
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අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් වලට මුහුණදීම සඳහා සහාය ලබායැනීමට යා යුතු ස් ාන
පිළිබඳ වබොවහෝ පිරිසක් දැනුවත් වුනවත්, එවසේම ඔවුනන්තවයන්ත වබොවහොමයක් වදනා ඉතා බෙපතල අවමන්ත
සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම්වලට නිෙන්තතෙවයන්ත ලක්වුනවත්, සැබෑ වශවයන්තම යම් ආකාෙයක
සහවයෝයයක් ලබායැනීමට පියවෙ යත්වත් ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත 20.19% ක් පමණි. අවමන්ත සහයත
සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් වලට මුහුණදීමට සිදුවුනවත්, ඇතැම් පුද්යලන්න්ත ඒ සඳහා උපකාෙ
ලබායැනීම ප්රික්වෂේප කෙන්තවන්ත මන්තදැන් වසොයාබැලීමට වැඩිදුෙ පර්වේෂණ කළ යුතුව ඇත.
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අනයයන්ත විසින්ත ලබාදී ඇි සහාය
ටඩපසටහන 41: පසුක ය අවුනරුදු 2 තුළ අවනකුත් එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්තට
උපකාෙයක් ලබාදී ඇත්දැන් යන්තන පිළිබඳ වයාප්ිය

සියම් ආකාෙයක සහයක් වහෝ

පසුක ය අවුනරුදු 2 තුළ අවනකුත් එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්තට ලබාදී
ඇි සහාය
3
34
ඔව්
ැත

82

න ොදනී

ටඩපසටහන 42: පසුක ය මාස 24 තුළ අවනකුත් එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්තට ලබාදී ඇි සහවේ ස්වභාවය

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත සංඛයාව

අවනකුත් එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්තට ලබාදී ඇි සහවේ ස්වභාවය
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0
චිත්තනව්ගීමය ස ාය

නභෞති

ස ාය

වෘත්තීමය ස ාය

අන කුත් නසේවාවන්ට
නයොමුකිරීම

සහාය

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත විසින්ත අවනකුත් එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්ත වකවෙහි ඉතා උපකාරී බවක් වපන්තවන බව වපනී
යන්. කවන්ත වැඩිදුෙටත් නිරුපණය වන්තවන්ත, එ වනකාවේ අවශයතා සහ අත්දැකීම් වකවෙහි පවින එක්තො
ආකාෙයක අවවබෝධය . වබොවහොමයක් ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත පසුක ය මාස 24 තුළදී අවනකුත් එල් ජී බී ටී
පුද්යංන්තට චිත්තවේගීමය සහාය ලබා දී ඇත. එවමන්තම වබොවහෝ ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත සංඛයාවක් විසින්ත
අවනකුත් එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්තට ආහාෙ වහෝ මුදල් වැනි වභෞිකමය සහාය ද ලබා දී ඇත.
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ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත විසින්ත අවනකුත් එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්තට විත්තීමය වසේවාවන්ත පවා ලබාදුන්ත අතෙ,
ප්රිචාෙ දක්වනන්තවයන්ත 23.53 %ක් පමණ එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්තව වවනත් වසේවාවන්තට වයොමු කෙ ඇත.
එල් ජී බී ටී ප්රජාව ඉලක්ක වකොටයත් සංවිධාන සමය ඇි සම්බන්තධතාවය
වගුව 23: එල් ජී බී ටී සංවිධානයක් සමය ංයාපදිංචි වී ඇි ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත සහ එල් ජී බී ටී සංවිධානයක්
සමය සම්බන්තධ විය යුතුයැන් විශ්වාස කෙන ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත පිළිබඳ හෙස්-වගුයත විශ්වල්ෂණය

එල් ජී බී ටී සංවිධානයක් සමය සම්බන්තධ විය යුතු යැන්
විශ්වාස කෙන
එල් ජී බී ටී සංවිධානයක්
සමය ංයාපදිංචි වී ඇි
ඔේ
නැහැ
එකතුව

ඔේ

නැහැ
34
39
73

එකතුව
0
46
46

34
85
119

එල් ජී බී ටී ප්රජාවවේ යැටළු ඉලක්ක කෙවයන කටයුතු කෙන සියම් වූ සංවිධානයක ංයාපදිංචි වී ඇත්දැන්
ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත විමසන ලදී. කවන්ත අවධානය වයොමු කවල් සමස්ත එල් ජී බී ටී ප්රජාවවේ යැටළු
පිළිබඳව කටයුතු රීමට සාකලය ප්රවේශයක් යන්තනා සංවිධාන පිංබඳ පමණක් වනොවේ, සංක්රාන්ති
සමාජභාවය පිංබඳ පමණක් කටයුතු කෙන සංවිධාන වැනි, එල් ජී බී ටී ප්රජාවට අයත් එක් කණ්ඩායමක්
වවනුවවන්ත කටයුතු කෙන සංවිධාන පිළිබඳව ද කවන්ත අවධානය වයොමු කෙන ලදී. එල් ජී බී ටී සංවිධාන සමය
ංපාපදිංචි වී ිබුවණ් ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත 28.57% ක් පමණි. ඉිරි පුද්යලන්න්ත 85 වදනා එල් ජී බී ටී
සංවිධානයක් සමය ංයාපදිංචි වී වනොිබූ අතෙ, ඔවුනන්තවයන්ත 45.88% කට පමණ තමන්තට එවැනි සංවිධානයක්
සමය සම්බන්තධවීවම් අවශයතාවක් ඇි බව ප්රකාශ කෙ සිටිවයෝය. ඇතැම් පුද්යලන්න්ත එල් ජී බී ටී සංවිධානයක්
සමය ංයාපදිංචි වී ිබුවන්ත නැි අතෙ, ඔවුනන්තට එවසේ සම්බන්තධවීවම් අවශයතාවයක් ද ිබුවණ් නැත.
එල් ජී බී ටී සංවිධානයක් සමය ංයාපදිංචි වී ඇි සහ එවසේ ංයාපදිංචි වීවම් අවශයතාවයක් ඇි බව හැවඟන
පුද්යලන්න්ත සංඛයාව තුළින්ත පිළිබිරු වන්තවන්ත, සමාජය තුළ තමන්ත මුහුණපාන අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ
වවනස්වකොට සැලකීම් වලට සියම් වූ ආකාෙයක සහවයෝයයක් ලබායැනීමට කවනිසුන්ත උනන්තදුවක් දක්වන
බවන්. එල් ජී බී ටී සංවිධානයක් සමය ංයාපදිංචි වී ිබු පුද්යලන්න්තවයන්ත වබොවහොමයක්, තමන්ත මුහුණපෑ
අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම්වලට උපකාෙ ලබායැනීමට උත්සාහ කළ පිරිසමන්.
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ංංක ක දිශානිය සහ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවයට සම්බන්තධ නීි
ටඩපසටහන 43: ශ්රී ලංකාවේ එල් ජී බී ටී ප්රජාවට බලපාන නීි පිළිබඳව ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ දැනුවත්භාවය

එල් ජී බී ටී ප්රජාවට බලපාන නීි පිංබඳව දැනුවත්භාවය
1
26
ඔව්
ැත
න ොදනී
92

ටඩපසටහන 44: එල් ජී බී ටී ප්රජාවට බලපාන නීතී පිළිබඳ ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත සතු සාමානය දැනුම

එල් ජී බී ටී ප්රජාවට බලපාන නීි පිංබඳව දැනුම
සමරිසිභාවය අපරාධී රණය
ර ඇත
21

සමරිසිභාවය
නිර්අපරාධී රණය

8
4

1
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ර ඇත

ශ්රී ලිං ානව් නීතිය ලිිංගි
ැඹුරුතාවය පිලිබඳ සා ච්ඡා
න ො රයි
ශ්රී ලිං ානව් නීතිය ස්ත්රී-පුරුෂ
සමාජභාවය පිලිබඳ සා ච්ඡා
න ො රයි
ඒ සඳ ා දඬුවම් පවතී

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත 77.31% ක් පමණ ශ්රී ලංකාවේ එල් ජී බී ටී ප්රජාවට බලපාන නීිය පිළිබඳ දැනුවත්
බව වාර්තා කළ නමුත්, ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත 92 වදවනකුවයන්ත නීිය පිළිබඳ නිවැෙදි දැනුමක් ිබුවන්ත
63.04% කට පමණි. දණ්ඩ නීි සංග්රහවේ 365අ වයන්තිය යටවත් සමරිසිභාවය සාපොධීකෙණය කෙ ිවබන
අතෙ, අවුනරුදු 2 සිට 10 දක්වා වන සිෙ දඬුවමකට භාජනය විය හැ ය.
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වයාපිි සහ/ වහෝ වැඩසටහන්ත වලට සම්බන්තධ වීම
රුපසටහන්ත 45: එල් ජී බී ටී ප්රජාවට අයත් පුද්යලන්න්තට අනුග්රහය දක්වන වැඩසටහන්ත සහ/ වහෝ වයාපිි සමහ
ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ සම්බන්තධවීම

වැඩසටහන්ත වහෝ වයාපිි සමහ සම්බන්තධවීම්
3
45
ඔව්
ැත
71

න ොදනී

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත බහුතෙයක් පැවසුවේ ඔවුනන්ත මුංකවම එල් ජී බී ටී ප්රජාවට. ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත
එවැනි වැඩසටහන්ත/ වයාපිි සමය සම්බන්තධ ව සිටින්තවන්ත 37.82% ක් පමණක් වූවත්, එවසේ සම්බන්තධ
වනොවීවම් අනුපාතය 1:1.63 ක් පමණක් වීම පිළිබඳව අවධානය වයොමු කළ යුතුය. කවන්ත අදහස් වන්තවන්ත තම
ජීවන සංවර්ධනය සහ දැඩි වලස අවමන්ත සහයත සැලකීම්වලට ලක්ව ඇි එල් ජී බී ටී ප්රජාවේ අනයන්තවේ
ජීවන සංවර්ධනය උවදසා විවිධ කටයුතුවලට සමබන්තධ වීමට එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්ත උද්වයෝයයක් දක්වන
බවන්.
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තීෙණවලට බලපෑම්

රීමට ඇි හැ යාව

ටඩපසටහන 46: විවිධ අංශවල තීෙණවලට බලපෑමක්
සාකච්ඡාවට සහභාගීවුනවන්ත තුළ පවින විශ්වාසය

රීමට තමන්තට

විවිධ අංශවල තීෙණවලට බලපෑමක්
ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත සංඛයාව

120

රීමට පවින හැ යාව
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සියම් හැ යාවක් ඇතැන් සම්මුඛ
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ඔව්

21
ැත

0
එල් ජී බී ටී
එල් ජී බී ටී
එල් ජී බී ටී
පුද්ගලයින්ට
පුද්ගලයින්ට
පුද්ගලයින්ට
බලපා නීතිමය ප්රතිලාභ ලබාදීම බලපා ජාති
අයිතීන් සම්බන්ධ
සඳ ා ඇති
ප්රතිපත්ති
ගැටළු
ප්රානද්ශීය වයාපෘති

එල් ජී බී ටී
පුද්ගලයින්ට
ප්රතිලාබ ලබාදීම
සඳ ා ඇති ජාති
වැඩසට න්

ඉ ත සඳ න්
කිසිවක් න ොනව්

විවිධ අංශ

ප්රිචාෙ දක්වනන්තවයන්ත බහුතෙයක් එල් ජී බී ටී ප්රජාව පිළිබඳ සිදු ආකාෙයක ප්රිපත්ි, වැඩසටහන්ත, නීිමය
අන්ිවාසිකම් පිළිබඳ කටයුතු වහෝ ඒ සම්බන්තධ වවනත් වයාපිිවලට සිදු බලපෑමක් ඇි රීමට තමන්තට
හැ යාවක් වනොමැි බව විශ්වාස කෙන්. වකවසේනමුත්, එල් ජී බී ටී ප්රජාවට ප්රිලාභ සලසන වද්ශීය
වයාපිිවල යමන්ත මාර්යය ට බලපෑම් ඇි රීමට තමන්තට හැ යාවක් ඇතැන් ඔවුනන්තවයන්ත 31.09 % කට
පමණ හැවේ. එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්තට බලපාන නීිමය අන්ිවාසිකම් පිළිබඳ කටයුතුවලට බලපෑම් රීමට
තමන්තට හැ යාවක් ඇතැන් කවන්ත වබොවහෝ පිරිසක් විශ්වාස කෙන්. එල් ජී බී ටී ප්රජාවට බලපාන ජාික ප්රිපත්ි
වලට සහ එල් ජී බී ටී ප්රජාවට ප්රිලාභ සලසන ජාික වැඩසටහන්ත වලට බලපෑමක් රීමට තමන්තට
හැ යාවක් ඇි බව ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත පිළිවවංන්ත 13.45% සහ 17.65% අතෙ පිරිසක් විශ්වාසය පළ
රීම ෛධර්යමත් කෙවන කරුණ .
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අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් වලට සහනය සැලසීම ඉලක්ක කෙයැනීම
ටඩපසටහන 47: එල් ජී බී ටී ප්රජාව වකවෙහි පවින අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් වලට
විරුද්ධව කටයුතු කෙන සංවිධාන සහ පුද්යලන්න්ත විසින්ත අවධානය වයොමුකළ යුතු වඩාත් වැදයත් කරුණ යැන්
ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත විශ්වාස කෙන කරුණු

එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්තට බලපාන නීි පිළිබඳව ඇි දැනුම
එල් ජී බී ටී පුද්ගලයින් සම්බන්ධ නීති
(365අ) නිර්අපරාධී රණය කිරීම සඳ ා
උද්නද්ශ
ටයුතු කිරීම
එල් ජී බී ටී පුද්ගලයින්නේ සම
අයිතිවාසි ම් නවනුනවන් උද්නද්ශ
ටයුතු කිරීම

32
62
10
6

9

එල් ජී බී ටී පුද්ගලයින්ව ඔවුන්නේ
අයිතිවාසි ම් සම්බන්ධනයන් දැනුවන්
කිරීම
එල් ජී බී ටී පුද්ගලයින්ට චිත්තනව්ගීය,
නභෞති , විවිධ නයොමුකිරීම් ස
අන කුත් ආ ාරවල ස ාය ලබාදීම
එල් ජී බී ටී පුද්ගලයින්නේ අයිතීන් ස
ඔවුන්ව පිළිගැනීම පිළිබඳව ජ තාව
දනුවත් කිරීම

එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්ත විසින්ත මුහුණපාන අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් සම්බන්තධව
කටයුතු කෙන සංවිධාන සහ පුද්යලන්න්ත අවධානය වයොමු කළයුතු වැදයත්ම කරුණ කුමක්දැන් ප්රිචාෙ
දක්වන්තනන්තවයන්ත විමසන ලදී. ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත බහුතෙයක් පැවසූවේ, එල් ජී බී ටී ප්රජාවවේ අන්තීන්ත
සහ පිළියැනීම පිළිබඳව දැනුවත්භාවය වර්ධනය රීම වකවෙහි ප්රධාන වශවයන්ත අවධානය වයොමු කළ යුතු
බවන්. අවධානය ප්රධාන වලසම වයොමු කල යුත්වත් නිර්අපොධීකෙණය අෙමුණු වකොටයත් උද්වද්ශන කටයුතු
රීම වවනුවවන්ත යනුවවන්ත ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත 25% කට අධික පිරිසක් විශ්වාස කවළෝය. තවත් 8.4%
ක්, සමාන අන්ිවාසිකම් දිනායැනීම සඳහා සිදුකෙන උද්වද්ශන කටයුතුවලටත්, තවත් 7.56% ක් එල් ජී බී ටී
ප්රජාවවේ අන්තීන්ත පිළිබඳව දැනුවත් රීමටත්, ප්රමුඛතාව ලබා දිය යුතු බව පැවසීය. ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත
සුළුතෙය විශ්වාස කෙන්තවන්ත පුද්යලන්න්ත සහ සංවිධාන වැඩි අවධානය වයොමු කළ යුත්වත් චිත්තවේයාත්මක,
ශාරීරික සහාය සහ වවනත් වසේවාවන්තට වයොමු රීම් ඇතුළු අවනකුත් වසේවාවන්ත ලබාදීම වකවෙහි බවන්.

4.5. අනනයතා වහළිදෙවුන

රීම සහ ෙහසයභාවය

පුද්යලන්න්ත කණ්ඩායමක් වකවෙහි අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් එල්ලවන විට, ඉන්ත
සිජුවම බලපෑම් එල්ල වනොවන කණ්ඩායම් සාමාජිකන්න්ත පවා එම කණ්ඩායම සමය සම්බන්තධ වනොවී සිටීමට
කටයුතු රීමට නැරුරුතාවයක් වපන්තවන්. ඔවුනන්ත තුළ විශ්වාසය පිළිබඳ යැටළු ඇිවන අතෙ, තමන්තට හානියක්
වනොවකවෙනු ඇතැන් ඔවුනන්ත විශ්වාස කෙන පුද්යලන්න්තට පමණක් කරුණු වහළි රීමට ඔවුනන්ත වපළව . අවනක්
අතට, අවමන්ත සහයත සැලකීම් සිදුවන විට, කවනිසුන්ත ඊට සැලකීමට ලක්වූවන්තට වවනස්වකොට සැලකීමට
නැරුරු වේ; ඒ හෙහා ඔවුනන්ත ලැජ්ජාවීමට වහෝ හුදකලාවීමට වහෝ එවසේත් නැත්නම් සමාජවයන්ත වවන්තවීමට ද
වපළව . වබොවහෝ අවස් ාවලදී එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්තවේ අනනයතාවය පිළිබඳව වහළිකෙන්තවන්ත ඔවුනන්තව
විශ්වාස කෙන පුද්යලන්න්ත වහෝ ඔවුනන්ත එල් ජී බී ටී විය හැ යැන් අනුමාන කෙන පුද්යලන්න්ත විසින්තය.

79

වාර්තාවේ වමම වකොටස හෙහා අවධානය වයොමු කෙන්තවන්ත ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/
වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳව කවනිසුන්ත පළමුව දැනයත් අයුරු පිළිබඳවන්. ස්ත්රී-පුරුෂ
සමාජභාවය සහ ංංක ක දිශානිය සමය බැඳුණු විශ්වාසය සම්බන්තධ යැටළු පිළිබඳවත් ඉන්ත වතොෙතුරු සැපවේ.
සිවිල් වසේවකන්න්ත
ටඩපසටහන 48: ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳව වසෞඛය-වසේවා වසේවකන්න්ත විසින්ත දැනයත් ආකාෙය

වසෞඛය වසේවා සපයන්තනන්ත හමුවේ අනනයතාවය වහං රීම
මා විසින්ම ඔවුන්ට පවස

11

ලදී

නව ත් අනයකු මානේ අනුදැනුම
ඇතිව ඒ පිළිබඳ පවස ලදී

26
2

46
34

ඔවුන් මානේ ලිිංගි
ැඹුරුතාවය/
ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අ
යතාවය පිළිබඳව න ොදනී
අදාළ න ොනව්

දත්ත න ොමැත

වසෞඛය වසේවා වසේවකන්න්ත තම ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳව
දැනුවත් බව වාර්තා කළ 52.1% ක් පමණ වන පුද්යලන්න්තවයන්ත, ඒ පිළිබඳව ඔවුනන්ත විසින්තම පවසා ඇත්වත්
41.94% ක් පමණි. ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත තවත් 3.23% ක් සඳහන්ත කවළේ තම ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ
ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිංබඳව වසෞඛය-වසේවා වසේවකන්න්තට පැවසීමට තවත් පුද්යලයකුට තමන්ත
විසින්ත අනුමැිය ලබා දී ිබු බවන්. ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත 50% කට වැඩි ප්රමාණයක් වාර්තා කවළේ
ඔවුනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳව වසෞඛය-වසේවා වසේවකන්න්ත
වනොදන්තනා බවන්.
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ටඩපසටහන 49: තම ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳව දැනයැනීවමන්ත
පසුව ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත වකවෙහි වසෞඛය-වසේවා වසේවකන්න්ත දැක්වූ ප්රිචාෙය

වසෞඛය වසේවා සපයන්තනන්තවේ ප්රිචාෙය
සමරිසි භීති ාව/ සිංක්රාන්ති
සමාජභාවී භීති ාව

2 2
11

14

නව ස්න ොට සල

10

කිසිඳු නව සක්
ස ාය දක්ව

සුලු
ැති

සුලු
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අදාළ න ොනව්
න ොදනී

තම ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳව වසෞඛය-වසේවා වසේවකන්න්ත
දන්තනා බව වාර්තා කළ පුද්යලන්න්ත 28 වදනාවයන්ත, පිංවවංන්ත 50% ක් සහ 35.71% ක් වාර්තා කවළේ තමන්ත
පිළිබඳ දැනයැනීවමන්ත පසුව වසෞඛය-වසේවා වසේවකන්න්ත සිඳු වවනසක් වනොමැිව ඔවුනන්තට සැලකු බව සහ
සහවයෝයවයන්ත යුතුව කටයුතු කළ බවන්. වසෞඛය-වසේවා වසේවකන්න්ත වකවෙන්ත වවනස්වකොට සැලකීම,
සංක්රාන්ති සමාජභාවී භීිකාව සහ සමරිසිභීිකාව ප්රකාශ වූ බව වාර්තා කළ 14.29% ක් පමණ වන
පුද්යලන්න්ත සංඛයාවවයන්ත වහළිවන්තවන්ත, වවනස්වකොට සැලකීම වසෞඛය වසේවා පද්ධියට ත් වයාප්තව ඇි
බවන්.

ටඩපසටහන 50: ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳව සමාජ වසේවකන්න්ත සහ/ වහෝ මවනෝ උපවද්ශකන්න්ත දැනයත් ආකාෙය

සමාජ වසේවකන්න්ත සහ/ වහෝ මවනෝ උපවද්ශකවරුන්ත හමුවේ
අනනයතාවය වහං රීම
මා විසින්ම ඔවුන්ට පවස
12

34

47

නව ත් අනයකු මානේ අනුදැනුම
ඇතිව ඒ පිළිබඳ පවස ලදී
නව ත් අනයකු මානේ අනුදැනුම
න ොමැතිව ඒ පිළිබඳ පවස ලදී

6
19

ලදී

1

ඔවුන් මානේ ලිිංගි
ැඹුරුතාවය/
ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අ
යතාවය පිළිබඳව න ොදනී
අදාළ න ොනව්
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තම ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳ සමාජ වසේවකන්න්ත වහෝ මවනෝ
උපවද්ශකන්න්ත විසින්ත දැනසිටියා යැන් වාර්තා කළ පුද්යලන්න්ත 41 වදනාවයන්ත, 82.29% ක් පමණ ඒ පිළිබඳව
වහළිදෙවුන කෙ ිබිණ. අනයයන්ත ලවා තම ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
අනාවෙණය රීමට ලක්වූ පුද්යලන්න්ත 7 වදනාවයන්ත, ඒ සඳහා පුර්ව අනුමැිය ලබාදී ිබුවන්ත 14.29% ක්
පමණක් වන අතෙ, ඉිරි පිරිස සිවසේත්ම ඒ සඳහා අනුමැිය ලබා දී ිබුවන්ත නැත. එවසේ අනනයතාවය
පිළිබඳව සමාජ වසේවකන්න්තට සහ/ වහෝ මවනෝ උපවද්ශකන්න්තට වහළිදෙවුන රීම ද්වේශසහයත ව සිදුවුනවක්දැන්
නිර්ණය රීමට වැඩිදුෙ පර්වේෂණ සිදු කළ යුතුව ඇත. පුර්ව අනුමැිය ෙහිත ව සිදුවන අනනයතා වහළිදෙවුන
රීම වවනස්වකොට සැලකීමට වහේතුවුනවක්ද, එවසේත් නැත්නම්, එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්තට සියම් ආකාෙයක
සහනයක් ලබායැනීවම් වැයමක්ද යන්තන දැනයැනීම ඉතා වැදයත්ය.

ටඩපසටහන 51: ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳව දැනයැනීවමන්ත පසු සමාජ වසේවකන්න්ත සහ/ වහෝ මවනෝ උපවද්ශකන්න්ත ඔවුනන්ත වකෙහි දැක්වූ ප්රිචාෙය

සමාජ වසේවකන්න්ත සහ/ වහෝ මවනෝ උපවද්ශකවරුන්තවේ
ප්රිචාෙය
1
12

3

සමරිසි භීති ාව/ සිංක්රාන්ති
සමාජභාවී භීති ාව

8
29

නව ස්න ොට සල
කිසිඳු නව සක්
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ස ාය දක්ව

සුලු
ැති

සුලු

අදාළ න ොනව්

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත බහුතෙය පැවසුවේ ඔවුනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අනනයතාවය පිංබඳව දැනයත් පසු, සමාජ වසේවකන්න්ත සහ/ වහෝ මවනෝ උපවද්ශකන්න්ත විසින්ත සහවයෝයය
වපන්තවන සුළු වහෝ වවනසක් වනොවපන්තවන ආකාෙවයන්ත කටයුතු කළ බව න්. ඇතැම් සමාජ වසේවකන්න්ත විසින්ත
වවනස්වකොට සැලකීමක් වපන්තවීවම් යැටළුවක් පවතී.
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ටඩපසටහන 52: ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳ ොජය අංශවේ නිලධාරීන්ත ට වහළි රීම

ෙජවේ නිලධාරීන්ත හමුවේ අනනයතාවය වහං රීම
මා විසින්ම ඔවුන්ට පවස
12
13

ලදී

නව ත් අනයකු මානේ අනුදැනුම
ඇතිව ඒ පිළිබඳ පවස ලදී

3
30

නව ත් අනයකු මානේ අනුදැනුම
න ොමැතිව ඒ පිළිබඳ පවස ලදී
ඔවුන් මානේ ලිිංගි
ැඹුරුතාවය/
ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අ
යතාවය පිළිබඳව න ොදනී
අදාළ න ොනව්

70

දත්ත න ොමැත

ොජය අංශවේ නිලධාරීන්ත තම ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවීය අනනයතාවය පිළීබඳ
දැනයත් බව වාර්තා කවළේ පුද්යලන්න්ත 6 වදවනක් පමණි. එවමන්තම, ඔවුනන්තවේ අනනයතාවය පිළිබඳව
වහළිකෙන ලද්වද් ඔවුනන්ත විසින්තම සහ තවත් වකවනකු එවසේ කළ බව ඔවුනන්තවයන්ත 50% ක් පමණ වාර්තා
කළහ.

ටඩපසටහන 53: ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
දැනයත් පසු ඔවුනන්ත වකවෙහි ොජය අංශවේ වසේවය කෙන නිලධාරීන්තවේ ප්රිචාෙය

ෙජවේ නිලධාරීන්තවේ ප්රිචාෙය
112
13

2

සමරිසි භීති ාව/ සිංක්රාන්ති
සමාජභාවී භීති ාව
නව ස්න ොට සල
කිසිඳු නව සක්
ස ාය දක්ව

100

සුලු
ැති

සුලු

අදාළ න ොනව්
න ොදනී

83

තම අනනයතාවය පිළිබඳව තමන්ත විසින්තම වහළිදෙවුන කල බව වාර්තා කළ පිරිසම, ඔවුනන්තට ඉන්ත පසු සිඳු
වවනස න්ත වතොෙව සැලකුම් ලැබුණු බව වහෝ සහවයෝයය ලැබුණු බව වාර්තා කළහ. තම ංංක ක දිශානිය
වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳව අනයයන්ත විසින්ත වහළිකෙනු ලැබූ බව වාර්තා කළ
පුද්යලන්න්ත ිවදනා වැඩිදුෙටත් වාර්තා කවළේ, ෙජවේ වසේවකන්න්ත අින්ත සංක්රාන්ති සමාජභාවී භීික, සමරිසි
භීික වහෝ වවනස්වකොට සලකන සුළු අකාෙවේ සැලකුම් ලැබුණු බවන්. වමම දත්ත තුංන්ත හැඟවවන්තවන්ත
කවනිසුන්ත තමන්තට වවනස්වකොට වනොසලකනු ඇතැන් හැඟුණවහොත්, එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්ත වැඩි වශවයන්ත තම
අනනයතාවය වහළි රීමට නැරුරු වන බවන්.
ටඩපසටහන 54: ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳව වපොංසිය දැනයත් ආකාෙය

වපොංස් නිලධාරීන්ත හමුවේ අනනයතාවය වහං රීම
මා විසින්ම ඔවුන්ට පවස
3
6

7

ලදී

නව ත් අනයකු මානේ අනුදැනුම
ඇතිව ඒ පිළිබඳ පවස ලදී

8

නව ත් අනයකු මානේ අනුදැනුම
න ොමැතිව ඒ පිළිබඳ පවස ලදී
27
68

ඔවුන් මානේ ලිිංගි
ැඹුරුතාවය/
ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අ
යතාවය පිළිබඳව න ොදනී
අදාළ න ොනව්
දත්ත න ොමැත

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත වැඩිවදවනක් විසින්ත විසින්ත සඳහන්ත කවළේ, ඔවුනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ
ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳව වහළිකෙනු ලැබුවේ ඔවුනන්ත හැෙ වවනත් පුද්යලන්න්ත විසින්ත බවන්.
වපොංසියට තමන්ත විසින්තම තම අනනයතාවය වහළිදෙවුන කළ බව ප්රකාශ කවළේ ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත
5.88% ක් පමණි. අදාළ පුද්යලන්න්ත විසින්ත ඔවුනන්තවේ අනනයතාවය වහළිකෙනු ලැබුවේ බලපෑම් වලට යටත්වද
එවසේත් නැත්නම් ස්ව කැමැත්වතන්තද යන්තන දැනයැනීමට වැඩිදුෙ පර්වේෂණ කළ යුතුව ඇත.

84

ටඩපසටහන 55: ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳව දැනයැනීවමන්ත පසු වපොංසිය විසින්ත දැක්වූ ප්රිචාෙය

වපොංස් නිලධාරීන්තවේ ප්රිචාෙය
6

1…
5 11

සමරිසි භීති ාව/ සිංක්රාන්ති
සමාජභාවී භීති ාව
නව ස්න ොට සල
කිසිඳු නව සක්
ස ාය දක්ව

95

සුලු
ැති

සුලු

අදාළ න ොනව්
න ොදනී

තමාවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳව වපොංසිය දැනයත්වත්
අනයයන්තවයන්ත බව ප්රකාශ කළ එකම පුද්යලයාට ඊට සිණාත්මක ප්රිචාෙයක් ලැබී ඇත. එල් ජී බී ටී
පුද්යලන්න්ත වකවෙහි වපොංසිය සමරිසිභීික, සංක්රාන්ති සමාජභාවී භීික සහ වවනස්වකොට සලකන සුළු
ආකාෙය න්ත කටයුතු කෙන බව පැහැදිංව වපවන්ත. එල් ජී බී ටී යැන් දැනසිටි වහෝ සැක කළ ප්රිචාෙ
දක්වන්තනන්තවයන්ත 88.89% ක් වකවෙහි ඔවුනන්ත වම් අකාෙවේ හැසිරීමක් ප්රදර්ශනය කෙ ඇත.
අවනක් අතට, ඇතැම් වපොංස් නිලධාරීන්ත එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්තට සහවයෝයය වපන්තවකවන්ත මානුෂීය ගුණාංය
ප්රදර්ශනය කෙ ඇත. අවනකුත් වපොංස් නිලධාරීන්ත එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රීපුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය දැනයනීවමන්ත පසුව වුනවත් සිදු වවනසක් වනොමැිව ඔවුනන්තට සලකා ඇත.
වමන්නුත් අදහස් වන්තවන්ත වපොංසිය තමන්තට වවනස්වකොට වනොසලකනු ඇතැන් විශ්වාස කළ හැ අවස් ාවලදී
ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත ඔවුනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳ
වහළි රීමට නැරුරුතාවක් දක්වන බවන්.
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පවුනල සහ කවතුෙන්ත
ටඩපසටහන 56: ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳ ඔවුනන්තවේ වදමවුනපියන්ත ට වහළිදෙවුන රීම

වදමවුනපියන්ත හමුවේ අනනයතාවය වහං රීම
මා විසින්ම ඔවුන්ට පවස

5

ලදී

නව ත් අනයකු මානේ අනුදැනුම
ඇතිව ඒ පිළිබඳ පවස ලදී

9
37

47

නව ත් අනයකු මානේ අනුදැනුම
න ොමැතිව ඒ පිළිබඳ පවස ලදී

7
14

ඔවුන් මානේ ලිිංගි
ැඹුරුතාවය/
ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අ
යතාවය පිළිබඳව න ොදනී
අදාළ න ොනව්
දත්ත න ොමැත

තම ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳව තම වදමවුනපියන්ත වනොදන්තනා බව
වබොවහෝ ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත පිරිසක් වාර්තා කළහ. තම ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අනනයතාවය පිළිබඳ තම වදමවුනපියන්ත දැනුවත් බව ප්රකාශ කළ පුද්යලන්න්ත 58 වදනාවයන්ත, 36.32% ක්
පැවසුවේ ඒ පිළිබඳ වහළිදෙවුන රීම සිදුකවළේ ඔවුනන්ත වනොවන බවත්, වවනත් පුද්යලයකු බවත්ය. ඉන්ත
බහුතෙයක් ප්රකාශ කවළේ එවසේ රීමට ඔවුනන්ත අනුමැිය ලබාදී වනොිබූ බවන්.
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ටඩපසටහන 57: ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිංබඳ දැනයත් පසු ඔවුනන්ත වකවෙහි වදමවුනපියන්ත දැක්වූ ප්රිචාෙය

වදමවුනපියන්තවේ ප්රිචාෙය
සමරිසි භීති ාව/ සිංක්රාන්ති
සමාජභාවී භීති ාව

9
2…

නව ස්න ොට සල
කිසිඳු නව සක්

සුලු
ැති

52
ස ාය දක්ව

සුලු

13

11

අදාළ න ොනව්
න ොදනී
5

තම ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳ දැනයත් පසු වදමවුනපියන්ත
සමරිසිභීික, සංක්රාන්ති සමාජභාවී භීික වහෝ වවන්තවකොට සලකන සුළු අයුරින්ත හැසිරුණු බව වබොවහොමයක්
ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත විසින්ත වාර්තා කෙ ඇත. වකවසේ නමුත්, වමම වදමවුනපියන්තවයන්ත 27.59% ක් පමණ
සහවයෝයය පළකෙන වහෝ වවනසක් වනොමැි ආකාෙවයන්ත හැසිරී ඇත.

ටඩපසටහන 58: ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ඥ ගාි සවහෝදෙ/ සවහෝදරියන්ත ඔවුනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ
ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳ දැනයත් ආකාෙය

ඥ ගාතී සවහෝදෙ/ සවහෝදරියන්ත හමුවේ අනනයතාවය
වහං රීම
මා විසින්ම ඔවුන්ට පවස

7

ලදී

නව ත් අනයකු මානේ අනුදැනුම
ඇතිව ඒ පිළිබඳ පවස ලදී

10
38

නව ත් අනයකු මානේ අනුදැනුම
න ොමැතිව ඒ පිළිබඳ පවස ලදී

38
6
20

ඔවුන් මානේ ලිිංගි
ැඹුරුතාවය/
ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අ
යතාවය පිළිබඳව න ොදනී
අදාළ න ොනව්
දත්ත න ොමැත
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තම ඥ ගාි සවහෝදෙ/ සවහෝදරියන්ත හමුවේ තම අනනයතාවය වහළි රීමට ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත නැරුරුවක්
දක්වන බව වපවන්ත. ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක නැරුරුතාවය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අනනයතාවය පිළිබඳ දැනුවත් ඥ ගාි සවහෝදෙ/ සවහෝදරියන්ත පිරිසවයන්ත 31.25% ක් පමණ ඊට අකමැත්තක්
දැක්වීය. වබොවහෝ ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත පිරිසක් ප්රකාශ කවළේ ඔවුනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ
සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳ ඔවුනන්තවේ ඥ ගාි සවහෝදෙ/ සවහෝදරියන්ත වනොදන්තනා බවන්.

ටඩපසටහන 59: ප්රිචාෙ දක්වන්තනවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳ
දැනයැනීවමන්ත පසු ඔවුනන්තවේ ඥ ගාි සවහෝදෙ/ සවහෝදරියන්ත දැක්වූ ප්රිචාෙය

ඥ ගාතී සවහෝදෙ/ සවහෝදරියන්තවේ ප්රිචාෙය
10

සමරිසි භීති ාව/ සිංක්රාන්ති
සමාජභාවී භීති ාව

2…

නව ස්න ොට සල
කිසිඳු නව සක්

45
17

ස ාය දක්ව

සුලු
ැති

සුලු

13
අදාළ න ොනව්
න ොදනී
11

තම ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳව දැනයත් පසු තම ඥ ගාි සවහෝදෙ/
සවහෝදරියන්ත සමරිසිභීික, සංක්රාන්ති සමාජභාවී භීිකාවවන්ත සහ වවනස්වකොට සලකන සුළු ආකාෙවයන්ත
හැසිරුණු බව ප්රිචාෙ දක්වන්තනවයන්ත බහුතෙයක් වදනා පවසන ලදී. ඥ ගාි සවහෝදෙ/ සවහෝදරියන්තට තම
ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳව වහළිදෙවුන කෙ ිබූ ප්රිචාෙ
දක්වන්තනන්ත 64 වදනාවයන්ත, 37.5% කට පමණ සහවයෝයය ලැබුණු අතෙ සිදු වවනස්කකවන්ත වතොෙව
සැලකුම් ලබා ඇත.

88

ටඩපසටහන 60: ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳ ඔවුනන්තවේ බිරිඳ/ සැකවයා ට වහළිදෙවුන රීම

සැකවයා/ බිරිඳ හමුවේ අනනයතාවය වහං රීම
මා විසින්ම ඔවුන්ට පවස
12
14

3

18

ලදී

නව ත් අනයකු මානේ අනුදැනුම
ඇතිව ඒ පිළිබඳ පවස ලදී
නව ත් අනයකු මානේ අනුදැනුම
න ොමැතිව ඒ පිළිබඳ පවස ලදී
ඔවුන් මානේ ලිිංගි
ැඹුරුතාවය/
ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අ
යතාවය පිළිබඳව න ොදනී
අදාළ න ොනව්

81

දත්ත න ොමැත

තම බිරින්තදෑවරු/ සැකවයන්ත තම ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳ
වනොදන්තනා බව ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත බහුතෙයක් සඳහන්ත කළහ. තම අනුමැිය න්ත වතොෙව තම ංංක ක
දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිංබඳ වහළිදෙවූ කෙනු ලැබූ බව ද ඇතැම් පුද්යලන්න්ත
විසින්ත පවසන ලදී.

ටඩපසටහන 61: ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳ දැනයනීමන්ත පසු ඔවුනන්ත වකවෙහි සැකවයාවේ වහෝ බිරිඳවේ ප්රිචාෙය

සැකවයාවේ/ බිරිඳවේ ප්රිචාෙය
2
14

11

2

සමරිසි භීති ාව/ සිංක්රාන්ති
සමාජභාවී භීති ාව
නව ස්න ොට සල
කිසිඳු නව සක්
ස ාය දක්ව

99

සුලු
ැති

සුලු

අදාළ න ොනව්
න ොදනී

89

ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳ වහළිදෙවුන රීවමන්ත පසු ප්රිචාෙ
දක්වන්තනන්ත බහුතෙයකවේ සැකවයන්ත බිරින්තදෑවරු විසින්ත සහවයෝයය පළකෙන ආකාෙය න්ත වහෝ සිදු
වවනසක් වනොමැි ආකාෙය න්ත හැසිරී ඇත. අවමන්ත සහයත සැලකීම් සාධාෙණීකෙණය අනුමත කළ
වනොහැ වුනවත්, එවැනි සැලකීම් සිදුවන්තවන්ත පුර්ණ වලසම පුද්යලයකු එල් ජී බී ටී වීම මත ද, එවසේත්
නැත්නම් ඔවුනන්තවේ සහකරු/ සහකාරිය විසින්ත වම් ආකාෙවයන්ත සැලකුවේ දුකට, මුලා රීමට වහෝ
සමරිසිභීිකාවට වහෝ සංක්රාන්ති සමජභාවී භීිකාව ට සම්බන්තධ වනොමැි වහේතුන්ත නිසාද යන්තන
වසොයාබැලීමට තවත් පර්වේෂණ සිදුකළ යුතුය. තම අනුමැිය න්ත වතොෙව තම ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ
ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය වහළි රීමට ලක්වූ පුද්යලන්න්ත වදවදනාවේ සහකරු/ සහකාරිය වම්
ආකාෙවයන්ත ප්රිචාෙ දක්වා ඇි බැවින්ත වමම පැහැදීං රීම සිදුකළ යුතුය.
ටඩපසටහන 62: ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය සම
ංංයයකට අයත් වන සහකාරිය/ සහකරුවා ට වහළි රීම

සහකරුවා/ සහකාරිය හමුවේ අනනයතාවය වහං රීම
මා විසින්ම ඔවුන්ට පවස

ලදී

නව ත් අනයකු මානේ අනුදැනුම
න ොමැතිව ඒ පිළිබඳ පවස ලදී

13

36
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ඔවුන් මානේ ලිිංගි
ැඹුරුතාවය/
ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අ
යතාවය පිළිබඳව න ොදනී
අදාළ න ොනව්

දත්ත න ොමැත
2 2

සම ංංයයකට අයත් තම සහකරුවා තම ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳව ප්ර මවයන්තම දැනයත්වත් වකවසේදැන් ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත විමසන ලදී. තම ංංක ක දිශානිය
සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාව පිළිබඳව තම සහකරුවාට වහළි රීමට වබොවහෝ පිරිසක්
කැමැත්තක් දක්වන්. වමඅකාෙවයන්ත තමන්ත පිළිබඳ වහළිදෙවුන කෙන පුද්යලන්න්ත සංඛයාව වැඩිවීම, ඔවුනන්තවේ
පසුබිම අනුව වවනස් වේ. ඉතා සමීප සමරිසි සම්බන්තධතාවක් පැවැත්වීම සඳහා ඔවුනන්තට ඔවුනන්තවේ
අනනයතාවය වහළි රීමට සිදුවන බව සිිය හැක.
තම ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳ තම සහකරු වනොදන්තනා බව
පැවසු පුද්යලන්න්ත වදවදනා, ද්විරිසි සහ සංක්රාන්ති සමජභාවී පුද්යලන්න්ත ය. කවන්ත අදහස් වන්තවන්ත තමන්ත අයත්
වන, අවමන්ත සහයත සැලකීම්වලට ලක්වූ කණ්ඩායමටම අයත් වවනත් පුද්යලන්න්ත වකවෙන්ත අවමන්ත සහයත
සැලකීමට ලක්වනු ඇතැන් බියක් දක්වන බවන්.
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ටඩපසටහන 63: ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳව දැනයත් පසු සමරිසි සහකරුවන්තවේ ප්රිචාෙය

සහකරුවාවේ/ සහකාරියවේ ප්රිචාෙය
14
13

3

සමරිසි භීති ාව/ සිංක්රාන්ති
සමාජභාවී භීති ාව

8

නව ස්න ොට සල
කිසිඳු නව සක්

38

ස ාය දක්ව

සුලු
ැති

සුලු

අදාළ න ොනව්
43

න ොදනී

එල් ජී බී ටී ප්රජාව තුළම අවමන්ත සහයත සැලකීම් සිදුවේ. තම සහකරුවා සමරිසි භීික, සංක්රාන්ති භීික වහෝ
වවනස්වකොට සලකන අයුරින්ත හැසිරුණු බව පැවසූ ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත සමරිසි සම්බන්තධතාවල සිටි අතෙ,
ද්විරිසි වහෝ සංක්රාන්ති සමාජභාවී වලසින්ත පිටතට පැකවණියහ. එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්ත වකවෙහි පවින වමවැනි
අවමන්ත සහයත සැලකීම් ඔවුනන්ත විසින්ත අවනකුත් එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්ත වවතට ද වයොමු රීම තුළින්ත, ශ්රී
ලංකාව තුළ සමරිසිභාවය සහ සංක්රාන්ති සමාජභාවය සම්බන්තධවයන්ත පවින අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ
වවනස්වකොට සැලකීම් නිරුපණය වකවර්.
තමන්ත සංක්රාන්ති සමාජභාවී කාන්තතාවක් බව සිවවකු අින්ත තම සහකරු දැනයත් පසු, ඔහු වවනස්වකොට
සැලකීමට පටන්තයත් බව එක් සංක්රාන්ති සමාජභාවී පුද්යලයකු විසින්ත පැවසීය. නැවතත්, අවමන්ත සහයත
සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් වලට බලපාන පදනම අවවබෝධ කෙයත යුතුය. එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්ත
තමන්ත පිළිබඳව අවංකව සහ විවිතව සිටිනවානම් කවනිසුන්ත අු වවන්ත සමරිසිභීික වනු ඇත්දැන් යන්තන පිළිබඳ
විමසිය යුතුව ඇත.
තමන්තට විරුද්ධව සිදු අවමන්ත සහයත සැලකීමක් වහෝ වවනස්වකොට සැලකීමක් සිදු වනොවනු ඇතැන් යන
බලාවපොවෙොත්තුවවන්ත යුතුව, එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්ත අවනකුත් එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්තට තමන්තවේ
අනනයතාවය වහළි රීමට වැඩි කැමැත්තක් දක්වන බව, ලැවබනා සහවයෝයවේ තෙම සහ ප්රිචාෙ
දක්වන්තනන්තට ඔවුනන්තවේ සහකරුවන්ත සලකන ආකාෙය වවනස් වනොවීවමන්ත වපන්තනුම් කෙන්.
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ටඩපසටහන 64: ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳ ඔවුනන්තවේ පවුනල්වල අවනකුත් වැඩිහිටියන්ත දැනයත් අයුරු

පවුනවල් අවනකුත් වැඩිහිටියන්ත හමුවේ අනනයතාවය
වහං රීම
මා විසින්ම ඔවුන්ට පවස
12

15

ලදී

4
නව ත් අනයකු මානේ අනුදැනුම
ඇතිව ඒ පිළිබඳ පවස ලදී

18
19

නව ත් අනයකු මානේ අනුදැනුම
න ොමැතිව ඒ පිළිබඳ පවස ලදී
51

ඔවුන් මානේ ලිිංගි
ැඹුරුතාවය/
ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අ
යතාවය පිළිබඳව න ොදනී
අදාළ න ොනව්

තමන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳව තම පවුනවල් අනිත්
වැඩිහිටියන්ත වනොදන්තනා බව ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත බහුතෙයක් වදනා සඳහන්ත කෙ ිබිණ. වබොවහොමයක්
පුද්යලන්න්ත ඔවුනන්ත විසින්තම තමන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳව
වහංකළ අතෙ, ඇතැමුන්ත තවත් අයකුට එවසේ රීමට අවසෙ වදන ලදී. පවුනවල් අවනකුත් වැඩිහිටියන්ත විසින්ත
ස්වකීය ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳව දැනුවත් යන් වාර්තා කළ
බහුතෙයක් ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත ඒ පිළිබඳ වහළි රීමට සිවවකුට අවසෙ දී ිබුවන්ත වනොමැත. ප්රිචාෙ
දක්වන්තනන්තවයන්ත වබොවහොමයක් තම ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳව
තම පවුනවල් වැඩිහිටියන්තට දැනයැනීමට ඉඩ හැරීමට තෙම් ඒ පිළිබඳව කැමැත්තක් දක්වන්තවන්ත නැතැන් අනුමාන
කළ හැක.
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ටඩපසටහන 65: ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත වේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳව දැනයනීවමන්ත පසු ඔවුනන්ත වකවෙහි පවුනවල් අවනකුත් වැඩිහිටියන්තවේ ප්රිචාෙය

පවුනවල් අවනකුත් වැඩිහි් යන්තවේ ප්රිචාෙය
13
12

6

සමරිසි භීති ාව/ සිංක්රාන්ති
සමාජභාවී භීති ාව

7

නව ස්න ොට සල
කිසිඳු නව සක්
12

69

ස ාය දක්ව

සුලු
ැති

සුලු

අදාළ න ොනව්
න ොදනී

සම්මුඛ සාකච්ඡාවට සහභාගීවූවන්තවේ පවුනවල් වැඩිහිටියන්ත, ඔවුනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ
සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳව දැනයැනීමට තෙම් විවිත බවක් වපන්තවීමට වඩාත් නැරුරු වේ.
වබොවහොමයක් වදනා සිදු වවනසක් වපන්තවා නැි අතෙ, සමහරුන්ත එවසේ වහළි රීවමන්ත පසු සහවයෝයය ද
පළ කෙ ඇත. ඇතැම් ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත සමරිසිභීිකාව, සංක්රාන්ති සමාජභාවී භීිකාව වහෝ වවනස්වකොට
සැලකීමට මුහුණපා ිබුනත්, වබොවහෝ අවස් ාවලදී වවනස්වකොට සැලකීමට මුහුණපෑ අය, ඔවුනන්තවේ ංංක ක
දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳ වහළි රීමට පියවෙ යත් අය වනොවේ .

ටඩපසටහන 66: ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ පවුනවල් දරුවන්ත ස්වකීය ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ
සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳව දැනයත් ආකාෙය

පවුනවල් දරුවන්ත හමුවේ අනනයතාවය වහං රීම
මා විසින්ම ඔවුන්ට පවස
12

13

ලදී

3 2
නව ත් අනයකු මානේ අනුදැනුම
ඇතිව ඒ පිළිබඳ පවස ලදී
31

58

නව ත් අනයකු මානේ අනුදැනුම
න ොමැතිව ඒ පිළිබඳ පවස ලදී
ඔවුන් මානේ ලිිංගි
ැඹුරුතාවය/
ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අ
යතාවය පිළිබඳව න ොදනී
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ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත බහුතෙයකවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳව
ඔවුනන්තවේ පවුනවල් දරුවන්ත දැනුවත් නැත. වබොවහොමයක් අවස් ාවලදී, ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත ඔවුනන්ත විසින්තම තම
පවුනවල් දරුවන්තට තමා පිංබඳ ව වහළිකෙ ඇත. අවනකුත් පුද්යලන්න්ත තවත් වකවනකුට එවසේ රීමට
කැමැත්ත දී ිබූ අතෙ, ඇතැමුන්ත වේ අනනයතාවය පිළිබඳ ඔවුනන්තවේ කැමැත්වතන්ත වතොෙව වහළිකෙ ඇත.

ටඩපසටහන 67: ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳව දැනයැනීවමන්ත පසු ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත වකවෙහි පවුනවල් දරුවන්තවේ ප්රිචාෙය

දරුවන්තවේ ප්රිචාෙය
7
12

4

සමරිසි භීති ාව/ සිංක්රාන්ති
සමාජභාවී භීති ාව

2
5

නව ස්න ොට සල
කිසිඳු නව සක්
ස ාය දක්ව

89

සුලු
ැති

සුලු

අදාළ න ොනව්
න ොදනී

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳව
දැනයැනීවමන්ත පසුව වබොවහොමයක් දරුවන්ත සහවයෝයය පළකෙන ආකාෙය න්ත වහෝ සිදු වවනසක්
වනොමැිව හැසිරී ඇත. අවනකුත් අවස් ාවලදී, දරුවන්ත සමරිසි භීිකාව න්ත, වවනස්වකොට සැලකීම න්ත වහෝ
සංක්රාන්ති සමාජභාවී භීිකාව න්ත යුතුව ප්රිචාෙ දක්වා ඇත. පුද්යලයකුවේ ජීවිතවේ මුංක අවධිවේදීම
සමාජයතව ඇි අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් ඉවයන යන්තනා බවට කවන්ත සාක්ෂි
සැපවේ.

94

ටඩපසටහන 68: ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳව ඔවුනන්තවේ කවතුෙන්තට වහළි රීම

කවතුෙන්ත හමුවේ අනනයතාවය වහං රීම
මා විසින්ම ඔවුන්ට පවස

9

ලදී

නව ත් අනයකු මානේ අනුදැනුම
ඇතිව ඒ පිළිබඳ පවස ලදී

9

20

නව ත් අනයකු මානේ අනුදැනුම
න ොමැතිව ඒ පිළිබඳ පවස ලදී
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ඔවුන් මානේ ලිිංගි
ැඹුරුතාවය/
ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අ
යතාවය පිළිබඳව න ොදනී

16
4

අදාළ න ොනව්

තම ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳ ස්වකීය කවතුෙන්තට වහළි රීමට
ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත වැඩි නැරුරුවක් වපන්තවන්. ඇතැම් අවස් ාවලදී තමන්ත වවනුවවන්ත වවනත් පුද්යලයකුට
එවසේ රීමට ඉඩදී ඇි අතෙ, ඇතැම් අවස් ාවල ඔවුනන්තවේ කැමැත්ත වනොමැිව ඔවුනන්ත පිළිබඳව වහළිකෙ
ිබිණ. තමන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳ තම කවතුෙන්ත
වනොදන්තනා බව වබොවහොමයක් පුද්යලන්න්ත විසින්ත සඳහන්ත කෙ ිබිණ.
ටඩපසටහන 69: ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳව දැනයත් පසු ඔවුනන්තවේ කවතුෙන්ත ප්රිචාෙ දැක්වූ ආකාෙය

කවතුෙන්තවේ ප්රිචාෙය
9

සමරිසි භීති ාව/ සිංක්රාන්ති
සමාජභාවී භීති ාව

1…

නව ස්න ොට සල
29

සුලු

15
කිසිඳු නව සක්
19

ස ාය දක්ව

ැති

සුලු

අදාළ න ොනව්
න ොදනී
30
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තමන්තට සහවයෝයය ලැවබනු ඇතැන් හැවේ නම්, වැඩි පුද්යලන්න්ත පිරිසක් තම කවතුෙන්ත හමුවේ පිටතට
පැකවණීමට කැමැත්තක් දක්වන බව වපනී යන්. ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත විසින්ත තම කවතුෙන්තට හමුවේ තමන්ත විසින්තම
පිටතට පැකවණි විට වහෝ, තමන්ත වවනුවට වවනත් අයකු ලවා පිටතට පැකවණි අවස් ාවල දී ධනාත්මක ප්රිචාෙ
ලැබී ඇත. ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ අනුමැිවයන්ත වතොෙව ඔවුනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ
සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳ වහළිකෙනු ලැබූ අවස් ාවලදී පවා, ඔවුනන්ත සහවයෝයය දක්වා ඇි බව එල් ජී
බී ටී ප්රජාව වකවෙහි පවින අවමන්ත සහයත සැලකීම් පිළිබඳ දර්ශකය තුංන්ත වසොයා යනු ලැබිණ. ප්රිචාෙ
දක්වන්තනන්ත විසින්තම වහෝ වවනත් අයකු විසින්ත, ඔවුනන්තවේ අනුමැිය සහිතව වහෝ ෙහිතව, ඔවුනන්තවේ
අනනයතාවය වහළිකළ අවස් ාවලදී කවතුෙන්ත සමරිසිභීික, සංක්රාන්ති සමාජභාවී භීික සහ වවනස්වකොට
සලකන අයුරින්ත සැලකු අවස් ා ද පවතී.
විත්තීමය/ රැ යාමය පරිසෙය
ටඩපසටහන 70: ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳව ඔවුනන්තවේ සම-වසේවකන්න්තට වහෝ සයන්න්තට වහළි රීම

සම-වසේවකන්න්ත හමුවේ අනනයතාවය වහං රීම
මා විසින්ම ඔවුන්ට පවස

නව ත් අනයකු මානේ අනුදැනුම
ඇතිව ඒ පිළිබඳ පවස ලදී

9
37

22

39

ලදී

නව ත් අනයකු මානේ අනුදැනුම
න ොමැතිව ඒ පිළිබඳ පවස ලදී
ඔවුන් මානේ ලිිංගි
ැඹුරුතාවය/
ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අ
යතාවය පිළිබඳව න ොදනී
අදාළ න ොනව්

8
4

දත්ත න ොමැත

වබොවහොමයක් අවස් ාවලදී ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අනනයතාවය පිළිබඳ ඔවුනන්තවේ සම-වසේවකන්න්ත වහෝ සයන්න්ත දැනුවත්ය. වබොවහොමයක් අවස් ාවලදී ප්රිචාෙ
දක්වන්තනන්ත විසින්තම ඔවුනන්ත පිළිබඳ වහළිකෙ ිබිණ. 16.33% ක් පමණ ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත සම්බන්තධවයන්ත
අවධානය වයොමු කළ විට, ඔවුනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිංබඳ
සයන්න්තට වහළිකෙ ිබුවන්ත ඔවුනන්තවේ අනුමැිවයන්ත වතොෙව වන අතෙ, 8.16% ක් පමණ වදනා පමණක් ඒ
සඳහා අනුමැිය ලබාදී ඇත.
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ටඩපසටහන 71: ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳව දැනයැනීවමන්ත පසු සම-වසේවකන්න්ත විසින්ත ඔවුනන්තට සැලකු ආකාෙය

සම-වසේවකන්න්තවේ ප්රිචාෙය
16
9

8

සමරිසි භීති ාව/ සිංක්රාන්ති
සමාජභාවී භීති ාව

1

නව ස්න ොට සල
කිසිඳු නව සක්

61

ස ාය දක්ව

සුලු
ැති

සුලු

14
අදාළ න ොනව්
න ොදනී

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ අනුමැිය ඇිව ඔවුනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අනනයතාවය පිළිබඳ ඔවුනන්තවේ සම-වසේවකන්න්ත දැනයැනීවමන්ත පසු, ඔවුනන්ත එක්වකෝ
සිඳු වවනසක්
වනොදැක්වූවේය, එවසේත් නැත්නම් සහවයෝයය දැක්වීය. ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ
ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳව ඔවුනන්ත විසින්තම සයන්න්ත ට පැවසූ විට, ඔවුනන්තවයන්ත බහුතෙයක්
සහවයෝයය දැක්වීය, එවසේත් නැත්නම්, සිඳු වවනසක් වනොදක්වා සිටියහ. නමුත් ඇතැමුන්ත සමරිසිභීික,
සංක්රාන්ති සමාජභාවීය භීික වහෝ වවනස්වකොට සලකන සුළු විය. ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ අනුමැිය න්ත
වතොෙව වවනත් සිවවකු විසින්ත ඔවුනන්ත පිළිබඳ ඔවුනන්තවේ සයන්න්ත ට වහළිකළ විට ධනාත්මකව සැලකුම්
ලැබුවේ ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත වදවදවනක් පමණි.
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ටඩපසටහන 72: ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳ වසේවාවයෝජකයා දැනයත් ආකාෙය

වසේවාවයෝජකයන්ත හමුවේ අනනයතාවය වහං රීම
මා විසින්ම ඔවුන්ට පවස
11

22

නව ත් අනයකු මානේ අනුදැනුම
ඇතිව ඒ පිළිබඳ පවස ලදී

3
6

38

ලදී

නව ත් අනයකු මානේ අනුදැනුම
න ොමැතිව ඒ පිළිබඳ පවස ලදී
ඔවුන් මානේ ලිිංගි
ැඹුරුතාවය/
ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අ
යතාවය පිළිබඳව න ොදනී
අදාළ න ොනව්

39

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත වබොවහොමයක් තම ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳ ඔවුනන්තවේ වසේවාවයෝජකයා හමුවේ වහළිදෙවුන කෙ නැත. ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/
වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳ දැනටමත් දැනුවත් වසේවාවයෝජකයන්ත, ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත
විසින්තම ඒ පිළිබඳ වහළි කෙනු ලැබූ අය න්. ඉිරි ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත සම්බන්තධවයන්ත යත් කල, ඔවුනන්ත
වබොවහොමයකවේ අනනයතාවය වහළි රීම සිදුකෙ ඇත්වත් වවනත් පුද්යලයකු විසිනි; වබොවහෝ අවස් ාවලදී
එවසේ රීමට ූරර්ව අනුමැිය ලබාවයන ිබුවණ්ද නැත.
ටඩපසටහන 73: ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳ දැනයැනීවමන්ත පසු ඔවුනන්ත වකවෙහි වසේවාවයෝජකන්න්තවේ දැක්වූ ආකල්ප

වසේවාවයෝජකන්න්තවේ ප්රිචාෙය
12

11

6

සමරිසි භීති ාව/ සිංක්රාන්ති
සමාජභාවී භීති ාව

4

නව ස්න ොට සල

සුලු

9
කිසිඳු නව සක්

77

ස ාය දක්ව

ැති

සුලු

අදාළ න ොනව්
න ොදනී

98

ස්ව වසේවාවයෝජකන්න්තට තම ංංක ක දිශානිය වහළිකෙ ිබූ 31 වදනාවයන්ත බහුතෙයට ඒ සම්බන්තධවයන්ත
ධනාත්මක ප්රිචාෙයක් ලැබිණ. වකවසේනමුත්, වමම ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත 32.26% කට ලැබුවන්ත
සමරිසිභීික, සංක්රාන්ති සමාජභාවී භීික වහෝ වවනස්වකොට සලකන සුළු සැලකුම්ය.
අවමන්ත සහයත සැලකීම් සඳහා පැතූ සහාය, සිය රැ යාව සම්බන්තධ එකක්ම බව එක් ප්රිචාෙ දක්වන්තවනක්
පැවසීය. ඇය සමායමක වසෙ 4 කට ආසන්තන කාලයක් ිස්වසේ වසේවවේ නියුතුව සිටි අතෙ, වෙක් ඇවේ
ංංක ක දිශානිය පිළිබඳ ඇයවේ කාර්ය සයවයක් ප්රසිද්ධිවේ වහළි රීම නිසා ඇයව රැ යාවවන්ත ඉවත් කෙනු
ලැබීය. එය ප්රිචාෙ දක්වන්තනාට වාසි සහයත ආකාෙය න්ත විසඳුවන්ත නැත.

ටඩපසටහන 74: ප්රිචාෙ දක්වන්තනවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
ඔවුනන්තවේ වසේවාදායකන්න්තට වහළිදෙවුන රීම

වසේවාදායකන්න්ත හමුවේ අනනයතාවය වහං රීම
මා විසින්ම ඔවුන්ට පවස
1
13

ලදී

නව ත් අනයකු මානේ අනුදැනුම
ඇතිව ඒ පිළිබඳ පවස ලදී

2
6

නව ත් අනයකු මානේ අනුදැනුම
න ොමැතිව ඒ පිළිබඳ පවස ලදී

56

41

ඔවුන් මානේ ලිිංගි
ැඹුරුතාවය/
ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අ
යතාවය පිළිබඳව න ොදනී
අදාළ න ොනව්
දත්ත න ොමැත

බහුතෙයක් ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත ඔවුනන්තවේ අනනයතාවය පිළිබඳව ස්ව වසේවාදායකන්න්තට වහළිදෙවුන කෙ
වනොමැත. තමන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳ දන්තනා
වසේවාදායකන්න්ත සිටින ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත, ඔවුනන්ත විසින්තම සිය අනනයතාවය වහළි කළ අය වවි. අනනයතා
වහළි කෙ ඇි පුද්යලන්න්ත 21 වදනාවයන්ත 28.57% කවේ අනනයතාවය වහළි කෙනු ලැබ ඇත්වත් ඔවුනන්තවේ
පුර්ව අනුමැිය වනොමැිවන්.
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ටඩපසටහන 75: ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳ දැනයැනීවමන්ත පසු වසේවාදායකන්න්තවේ ප්රිචාෙය

වසේවාදායකන්න්තවේ ප්රිචාෙය
1 7

11

සමරිසි භීති ාව/ සිංක්රාන්ති
සමාජභාවී භීති ාව

1
2

නව ස්න ොට සල
කිසිඳු නව සක්
ස ාය දක්ව

සුලු
ැති

සුලු

97
අදාළ න ොනව්
න ොදනී

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත 21 ක් සම්බන්තධවයන්ත යත් කල; ඔවුනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ
සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳ දැනසිටි ඔවුනන්තවේ වසේවාදායකන්න්තවයන්ත 85.71% ක් පමණ සිණාත්මක වලස
ඊට ප්රිචාෙ දක්වන ලදී. බහුතෙයක් වවනස්වකොට සලකන සුළු විය. වකවසේනමුත්, වවනස්වකොට සැලකීම්වල
ම් ටම පිළිබඳ අවවබෝධ කෙයැනීමට වැඩිදුෙ පර්වේෂණ සිදුකළ යුතුව ඇත.
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අධයාපනය ලබන පරිසෙය
ටඩපසටහන 76: ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
ගුරුවරුන්තට/ වද්ශකන්න්තට වහළිදෙවුන රීම

ගුරුවරුන්ත/ වද්ශකන්න්ත හමුවේ අනනයතාවය වහං රීම
මා විසින්ම ඔවුන්ට පවස
1
6

4

නව ත් අනයකු මානේ අනුදැනුම
ඇතිව ඒ පිළිබඳ පවස ලදී

6

38
64

ලදී

නව ත් අනයකු මානේ අනුදැනුම
න ොමැතිව ඒ පිළිබඳ පවස ලදී
ඔවුන් මානේ ලිිංගි
ැඹුරුතාවය/
ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අ
යතාවය පිළිබඳව න ොදනී
අදාළ න ොනව්
දත්ත න ොමැත

තම ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳ ගුරුවරුන්ත/ වද්ශකන්න්ත ප්ර ම වෙට
දැනයත්වත් වකවසේදැන් ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ විමසන ලදී. බහුතෙයක් ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත සඳහන්ත කවළේ
ඔවුනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිංබඳ ව ගුරුවරුන්ත වනොදන්තනා
බවන්. ඒ පිළිබඳව ගුරුවරුන්ත දැනසිටි ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත සම්බන්තධවයන්ත යත් කල, බහුතෙයක් අවස් ාවලදී
එම වතොෙතුරු ගුරුවරුන්තට වහළිදෙවුන කළ පුද්යලන්න්තට එවසේ රීමට ඔවුනන්ත විසින්ත අවසෙ දී ිබුවණ් නැත.
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ටඩපසටහන 77: ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳ දැනයැනීවමන්ත පසු ගුරුවරුන්ත වහෝ වද්ශකන්න්ත දැක්වූ ප්රිචාෙය

ගුරුවරුන්ත/ වද්ශකන්න්තවේ ප්රිචාෙය
61 1

5
4

සමරිසි භීති ාව/ සිංක්රාන්ති
සමාජභාවී භීති ාව
නව ස්න ොට සල
කිසිඳු නව සක්
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ස ාය දක්ව

සුලු
ැති

සුලු

අදාළ න ොනව්

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත ඔවුනන්ත විසින්තම සිය අනනයතාවය ගුරුවරුන්තට වහළි කල සෑම අවස් ාවකදීම ඔවුනන්තට
සිඳු වවනස න්ත වතොෙව, සහවයෝයය දක්වකවන්ත සලකන ලදී. කවන්ත වපන්තනුම් වකවෙන්තවන්ත තමන්තට
වවනස්වකොට සලකන්තවන්ත නැතැන් හැවඟන ගුරුවරුන්ත හමුවේ පිටතට පැකවණීමට ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත වැඩි
නැරුරුතාවයක් දක්වන බවන්. ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ අනුමැිය න්ත වතොෙව වවනත් පුද්යලන්න්ත විසින්ත
ඔවුනන්තවේ අනනයතාවය වහළිදෙවුන කළ සිද්ධීන්තවංන්ත බහුතෙයක් සම්බන්තධවයන්ත යත්කල, ගුරුවරුන්ත
සහවයෝයය දක්වන සුළු ආකාෙයට වහෝ සිඳු වවනස න්ත වතොෙව කටයුතු වකොට ඇත. වකවසේනමුත්, ඇතැම්
ගුරුවරුන්ත වවනස්වකොට සලකන සුළු, සංක්රාන්ති සමාජභාවී භීික වහෝ සමරිසිභීික අයුරින්ත කටයුතු වකොට
ඇත.
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ආයකවක පරිසෙය
රුපසටහන්ත 78: ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳ ආයකවක නායකන්න්ත දැනයත් අකාෙය

ආයකවක නායකන්න්ත හමුවේ අනනයතාවය වහං රීම
මා විසින්ම ඔවුන්ට පවස
10

3

5

ලදී

නව ත් අනයකු මානේ අනුදැනුම
ඇතිව ඒ පිළිබඳ පවස ලදී

6

37
58

නව ත් අනයකු මානේ අනුදැනුම
න ොමැතිව ඒ පිළිබඳ පවස ලදී
ඔවුන් මානේ ලිිංගි
ැඹුරුතාවය/
ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අ
යතාවය පිළිබඳව න ොදනී
අදාළ න ොනව්

බහුතෙයක් පුද්යලන්න්ත ස්ව ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳ ආයකවක
නායකන්න්තට වහළි රීමට කැමැත්තක් වනොදක්වන්. ඒ පිළිබඳ වහළි කල අවස් ාවලදී පවා, එවසේ කෙ ඇත්වත්
ප්රිචාෙ දක්වන්තනා හැෙ වවනත් පුද්යලයකු විසින්ත වන අතෙ, වබොවහෝ අවස් ාවලදී එවසේ කෙ ඇත්වත්
අනුමැිය න්ත වතොෙවන්.
ටඩපසටහන 79: ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳ දැනයැනීවමන්ත පසු ඔවුනන්ත වකවෙහි ආයකවක නායකන්න්ත දැක්වූ ආකල්ප

ආයකවක නායකන්න්තවේ ප්රිචාෙය
3
10

4

4
3

සමරිසි භීති ාව/ සිංක්රාන්ති
සමාජභාවී භීති ාව
නව ස්න ොට සල
කිසිඳු නව සක්
ස ාය දක්ව

සුලු
ැති

සුලු

95
අදාළ න ොනව්
න ොදනී

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත ඔවුනන්තවේ අනනයතාවය පිළිබඳ වහළි කළ බහුතෙයක් ආයකවක නායකන්න්ත වවනස්වකොට
සලකන සුළු, සමරිසි-භීික වහෝ සංක්රාන්ති සමාජභාවී භීික ආකාෙය න්ත කටයුතු වකොට ඇත. නමුත්
103

ඇතැමුන්ත, ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තට
ඇත.

සිදු වවනස න්ත වතොෙව වහෝ සහවයෝයය දක්වන සුළු ආකාෙය න්ත සලකා

සිවිල් සමාජය
ටඩපසටහන 80: ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳව අවනකුත් එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්තට වහළි රීම

අවනකුත් එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්ත හමුවේ අනනයතාවය
මා විසින්ම ඔවුන්ට පවස
වහං රීම

14

ලදී

නව ත් අනයකු මානේ අනුදැනුම
ඇතිව ඒ පිළිබඳ පවස ලදී

6

නව ත් අනයකු මානේ අනුදැනුම
න ොමැතිව ඒ පිළිබඳ පවස ලදී

11
6
78

ඔවුන් මානේ ලිිංගි
ැඹුරුතාවය/
ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අ
යතාවය පිළිබඳව න ොදනී
අදාළ න ොනව්

4
දත්ත න ොමැත

බහුතෙයක් ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත ඔවුනන්ත විසින්තම අවනකුත් එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්ත හමුවේ පිටතට පැකවණ ඇත.
සම්මුඛ සාකච්ඡාවට සහභාගීවුනවන්ත පැහැදිංවම තමන්ත හා සමාන අයවලුන්ත සමය කටයුතු රීමට වැඩි
හැ යාවක් දක්වන ලදී. ඇතැම් පුද්යලන්න්ත තම අනනයතාවය සිවසේත්ම වහළි වනොකෙ සිටීම හෙහා එල් ජී බී
ටී ප්රජාවවන්ත වවන්තවී සිටීමට උත්සාහ කෙන්. ඒ මන්තදැන් අවවබෝධ කෙයැනීමට තවත් පර්වේෂණ සිදු කළ යුතුය.
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ටඩපසටහන 81: ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළීබඳ දැනයැනීවමන්ත පසු ඔවුනන්ත වකවෙහි අවනකුත් එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්ත දැක්වූ ප්රිචාෙය

එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්තවේ ප්රිචාෙය
7

6

5

18

සමරිසි භීති ාව/ සිංක්රාන්ති
සමාජභාවී භීති ාව
නව ස්න ොට සල

25

කිසිඳු නව සක්
ස ාය දක්ව

සුලු
ැති

සුලු

අදාළ න ොනව්
න ොදනී
58

එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්ත තමන්තවම සහ එ වනකාව එකම ආකාෙය න්ත වවනස්වකොට සලකන නමුත්,
බහුතෙයක් එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්ත අවනකුත් එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්ත වකවෙහි සහවයෝයය දක්වන නමුත්,
තමන්ත තුළ එ වනකාට සමාන අනනයතා ඇි බව අමතක කෙකවන්ත තවමත් වබොවහොමයක් වදනා සමරිසිභීික
වහෝ වවනස්වකොට සලකන සුළු අයුරින්ත සිටීම නිසා සිදුවන්තවන්ත ඔවුනන්ත තව තවත් සමස් යක් වලස අවමන්ත
සහයත සැලකීම්වලට ලක්වීමන්. වවනස්වකොට සැලකීවම් ඇි බෙපතලකම අවවබෝධ කෙයැනීමට ප්රජාව
තුළම තවත් පර්වේෂණ සිදුකළ යුතුව ඇත.
ටඩපසටහන 82: ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ අසල්වැසියන්ත ඔවුනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ
සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳව දැනයත් ආකාෙය

අසල්වැසියන්ත හමුවේ අනනයතාවය වහං රීම
මා විසින්ම ඔවුන්ට පවස

15

14

4

නව ත් අනයකු මානේ අනුදැනුම
ඇතිව ඒ පිළිබඳ පවස ලදී
27

59

ලදී

නව ත් අනයකු මානේ අනුදැනුම
න ොමැතිව ඒ පිළිබඳ පවස ලදී
ඔවුන් මානේ ලිිංගි
ැඹුරුතාවය/
ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අ
යතාවය පිළිබඳව න ොදනී
අදාළ න ොනව්
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තම ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳ තම අසල්වැසියන්ත වනොදන්තනා බව
බහුතෙයක් විසින්ත ප්රකාශ කෙන ලදී. නමුත්, අසල්වැසියන්ත ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අනනයතාවය දන්තනා පුද්යලන්න්ත සම්බන්තධවයන්ත සලකු කල, එය වහළිකෙ ඇත්වත් ඔවුනන්තවේ අනුමැිය
වනොමැිව බව වපනී යන්. වබොවහොමයක් ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත ඔවුනන්ත විසින්තම ඔවුනන්ත පිළිබඳව වහළිකෙ
ිබීවමන්ත නිරුපණය වන්තවන්ත ඔවුනන්ත වකවෙහි ඔවුනන්තවේ අසල්වැසියන්ත තුළ යම් විශ්වාසයක් ිබු බවන්.
ටඩපසටහන 83: ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳ දැනයැනීවමන්ත පසු ඔවුනන්ත වකවෙහි අසල්වැසියන්ත දැක්වූ ආකල්ප

අසල්වැසියන්තවේ ප්රිචාෙය
සමරිසි භීති ාව/ සිංක්රාන්ති
සමාජභාවී භීති ාව
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සම්මුඛ සාකච්ඡාවට සහභාගීවූවන්තවේ අනුමැිය වනොමැිව ඔවුනන්ත පිළිබඳ වහළිකෙ ිබූ වබොවහොමයක්
අවස් ාවලදී, අසල්වැසියන්ත, සංක්රාන්ති සමාජභාවී භීික, වවනස්වකොට සලකන සුළු වහෝ සමරිසිභීික
ආකාෙය න්ත කටයුතු වකොට ඇත. තම අනනයතාවය වහළි රීවමන්ත පසු වැඩි වදවනකු ධනාත්මක ව සැලකුම්
ලබා වනොමැත.
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මාධය
ටඩපසටහන 84: ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳව මාධය දැනයත් ආකාෙය

මාධය හමුවේ අනනයතාවය වහං රීම
මා විසින්ම ඔවුන්ට පවස

ලදී
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ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අ
යතාවය පිළිබඳව න ොදනී
81
අදාළ න ොනව්

වමය ඇතැමුන්තට අදාළ වනොවූ අතෙ, අවනකුත් පිරිස් සඳහන්ත කවළේ ඔවුනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රීපුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳ මාධය වනොදන්තනා බවන්. මාධයයට තමන්ත පිළිබඳ වහළිදෙවුන කෙ ිබූ බව
සඳහන්ත කළ සියලුම ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත ඔවුනන්ත විසින්තම එය සිදුකෙ ිබුණි.

ටඩපසටහන 85 : ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳ දැනයැනීවමන්ත පසු ඔවුනන්ත වකවෙහි මාධය දැක්වූ ආකල්ප

මාධයවේ ප්රිචාෙය
1 2
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සමාජභාවී භීති ාව
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ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තට වවනස්වකොට වනොසලකනු ඇතැන් හැවේ නම් මාධය හමුවේ පිටතට පැකවණීමට ඔවුනන්ත
කැමැත්තක් දක්වන බව වපවනන්තනට ිවේ. තම අනනයතාවය පිළිබඳව වහළිදෙවුන කෙ ඇි ප්රිචාෙ
දක්වන්තනන්තවයන්ත බහුතෙයක් විසින්ත වාර්තා කවළේ, මාධය ඔවුනන්තට සිදු වවනස න්ත වතොෙව සැලකු බවන්.
ඇතැම් අවස් ාවලදී මාධය වකවෙන්ත සමරිසිභීික, සංක්රාන්ති සමාජභාවී භීික වහෝ වවනස්වකොට සලකන
සුළු ආකාෙවේ ප්රිචාෙ ද ලැබී ඇත.
බහුතෙයක් සිද්ධීන්ත සම්බන්තධවයන්ත සැල ල්ලට යැනීවම්දී, ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ පුර්ව අනුමැිවයන්ත
වතොෙව ඔවුනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය වහළි රීමට කවනිසුන්ත
වපළවනන්තවන්ත මන්තදැන් අවවබෝධ කෙයැනීමට වැඩිදුෙ පර්වේෂණ සිදු කළ යුතුව ඇත. ඇතැම් අවස් ාවලදී,
ස්ව අනුමැිවයන්ත වතොෙව ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය වහළිකෙනු ලැබූ
ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තට, එම පුද්යලන්න්ත වේ අින්ත කාන්ක ප්රචණ්ඩත්වය සහ ප්රිලාභ සඳහා තර්ජනය රීම්
වැනි තදබල වවනස්වකොට සැලකීම්වලට ලක්වීමට ද සිදු විය. අවනකුත් පුද්යලන්න්ත සම්බන්තධවයන්ත සැලකු විට
වපනී යන්තවන්ත, ඔවුනන්තවේ පුර්ව අනුමැිවයන්ත වතොෙව ඔවුනන්තවේ අනනයතාවය වහළිකෙනු ලැබුවත්,
වවනස්වකොට සැලකීම්වලට ලක් වනොවූ බවන්. උදාහෙණයක් වලස, තම ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවීය අනනයතාවය
සහ/ වහෝ ංංක ක නැරුරුතාවය පිළිබඳ සමාජ වසේවකන්න්තට වහෝ මවනෝ උපවද්ශකන්න්තට වහළිකල ඇතැම්
පුද්යලන්න්තට අභයන්තතරීකෙණය වූ අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් සමය කටයුතු රීමට
සහාය ලැබිණ. එනිසා, අනනයතා වහළි රීවමන්ත ඇිවන අනුකවතීන්ත අවවබෝධ කෙයැනීම සඳහා එවසේ රීමට
වහේතුවූ පදනම පිළිබඳව විමර්ශනය කළ යුතුව ඇත.
වමම වකොටවසේ ප්රිලල වයොෆ්මන්ත වේ නයාය සමය යැලවප්. තමන්තට වඩාත් සමීප පුද්යලන්න්ත හමුවේ පිටතට
පැකවණීමට කවනිසුන්ත වැඩි නැරුරුතාවයක් දක්වන්.
අනනයතා වහළි රීමට එල්ලවන පීඩනය
ටඩපසටහන 86: තම ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳව පිටතට
පැකවණීමට එල් ජී බී ටී වලස හඳුනා වනොයන්තනා පුද්යලන්න්තවයන්ත සිදු පීඩනයක් එල්ලවීද යන්තනට ලැබුණු
ප්රිචාෙය

තම අනනයතාවය පිළිබඳව පිටතට පැකවණීමට අනයන්තවයන්ත
එල්ලවන පීඩනය
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පීඩනය එල්ලවීවම් වාෙ යණන

තම ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවීය අනනයතාවය සම්බන්තධවයන්ත පිටතට පැකවණීමට පීඩන
එල්ලවන බව වමම සමීක්ෂණය හෙහා වසොයායන්තනා ලදී. බහුතෙයක් වන ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත විසින්ත වමවැනි
ආකාෙයක පීඩනයකට ලක්ව ිබූවණ් නැත. වකවසේනමුත්, ප්රිචාෙ දක්වන්තනවයන්ත 17.65% ක් පමණ නැවත
නැවතත් එවැනි ආකාෙයක පීඩනයකට ලක්ව ිබිණ.
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රුපසටහන 87: සිය ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවීය අනනයතාවය පිළිබඳව පිටතට
පැකවණීමට අවනකුත් එල් ජී බී ටී ප්රජාව වවින්ත ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත ට එල්ල වූ පීඩනය සම්බන්තධ අත්දැකීම්

තම අනනයතාවය පිළිබඳව පිටතට පැකවණීමට එල් ජී බී
ටී පුද්යලන්න්තවයන්ත එල්ලවන පීඩනය
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පීඩනය එල්ලවීවම් වාෙ යණන

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳව පිටතට
පැකවණීමට එල් ජී බී ටී ප්රජාවවයන්ත ඇිවන පීඩනය ඉතා අු වූවත්, යම් ප්රමාණයක පීඩනයක් පවතී. ප්රිචාෙ
දක්වන්තනන්ත 119 වදනාවයන්ත 9.24% ක් පමණ අු ම තෙකවන්ත එක් වෙක්වත් පිටතට පැකවණීමට බල රීමකට
ලක්ව ිබූ අතෙ, ඔවුනන්තවේ 8.4% කට පමණ නැවත නැවතත් පිටතට පැකවණීමට බලකෙ ඇත.
වමවැනි ක්රියාකාෙකම් හෙහා පුද්යලන්න්තට තම අභිමතයට එවෙහිව ක්රියා
වම් ආකාෙවේ පීඩනයන්තට ලක් රීම වවනස්වකොට සලකන සුළු වේ.

රීමට බල රීමක් වකවෙන බැවින්ත

109

ෙහසයභාවය
ටඩපසටහන 88: ෙහසයභාවය තම ොජකාරිවේ වකොටසක්ව ිබියදී විත්ියවේදියකු විසින්ත ෙහසයභාවය
කඩ රීම

ෙහසයභාවය කඩ රීම
5
36

ැත
නිශ්චිත
78

ැත

ඔව්

ෛවදයවරුන්ත, මවනෝ උපවද්ශකවරුන්ත, නීතීඥ ගවරුන්ත වැනි ෙහසයභාවය සුරැකීමට බැඳීසිටින විත්තීයවේදියකු
විසින්ත ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳව
ඔවුනන්තවේ ූරර්ව අනුමැිවයන්ත වතොෙව වහළිකෙ ඇත්දැන් ප්රිචාෙ දක්වන්තනවයන්ත විමසන ලදී. එවැනි
ෙහසයභාවය කඩ රීමකට සිදා ලක්වී වනොමැි බව බහුතෙයක් ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත විසින්ත පවසන ලදී. තම
ෙහසයභාවය සුරැකුවාද යන්තන පිළීබඳ ඇතැම් ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත අවිනිශ්චිත බවක් දැක්වීය. වකවසේනමුත්,
එවැනි ආකාෙය න්ත තම ෙහසයභාවය කඩවී ඇි බව ඇතැම් ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත විසින්ත පැවසීය.
ෙහසයභාවය සුරැකීමට නීිවයන්තම බැඳී සිටින අයවලුන්ත අින්ත පවා ෙහසයභාවය කඩවීම තුළින්ත අවිශ්වාසය
වර්ධනය වේ. එවමන්තම ඒ හෙහා කවනිසුන්තව තවදුෙටත් වකොන්ත රීමට ලක්වන අතෙ, ඔවුනන්ත හුදකලාවීමට
නැරුරු වේ.

4.6. ගුණාත්මක විශ්වල්ෂණය
ප්රශ්නාවංය තුළ අවිනිශ්චිවතෝත්තෙ ප්රශ්න සීමා සහිත සංඛයාවක්ද ඇතුළත් විය. අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ
වවනස්වකොට සැලකීම් සම්බන්තධ යැටළු තනිවම වහෝ අනයන්තවේ සහාය ඇිව විසඳායත්වත් වකවසේද විස්තෙ
කෙන වලස, ‘වවනසක් ඇි රීම’ නම් වූ 3 වන වකොටස තුළින්ත ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත ඉල්ලා සිටින ලදී.
එකී යැටලුව කුමක්ද යන්තන, එම යැටලුව විසඳා යත්වත් වකවසේද සහ සියම් සහයක් ලැබුවන්ත නම් ඒ
කාවයන්තද යන්තන පැහැදිංව විස්තෙ කෙන වලස ද ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත ඉල්ලා සිටින ලදී. පවුනල් තුල
වකොන්ත රීම් සිදුවූ අවස් ාවලදී කවතුෙන්තවයන්ත, පවුනවල් අවනකුත් සාමාජිකන්න්තවයන්ත වහෝ සමාජ
වසේවකන්න්තවයන්ත, සංවිධානවංන්ත සහ මවනෝ උපවද්ශකන්න්තවයන්ත සහාය ලැබුණු අවස් ා පිළිබඳ ඇතැම්
පුද්යලන්න්ත විසින්ත වාර්තා කළහ.
සමරිසිභාවය මත පදනම්ව රැ යාවවන්ත ඉවත් රීම පිළිබඳ එක් සිද්ධියක් වාර්තා විය. වමම පුද්යලයාට
එක්තො සංවිධානයක් විසින්ත සහාය ලබාදුන්ත අතෙ, නව රැ යාවක් ලබායැනීමට ද උපකාෙ කෙන ලදී. තවත්
පුද්යලවයක්ව සමරිසි වීම පිංබඳ සැකය මත ක්රීඩා කණ්ඩායම න්ත ඉවත් කෙ ිබූ අවස් ාවකදී, සමාජ
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වසේවකයකුවේ සහාය ඇතුවත් නැවතත් කණ්ඩායමට යැනීම ප්රික්වෂේප විය. එවමන්තම, පුද්යලන්න්ත හිප
දීවනකුට ඔවුනන්තවේ පවුනල තුළ ිබු ස් ානය අහිකවවූ අවස් ාවේදී නිවාස පහසුකම් සලසා යැනීමට කවතුෙන්තවයන්ත
සහාය ලැබී ිබිණ.
විවිතව ද්විරිසි, සමරිසි ස්ත්රී, සමරිසි පුරුෂ, සංක්රාන්ති සමාජභාවී වහෝ සංක්රාන්ති ංංක ක පුද්යලයකු වීම
සම්බන්තධවයන්ත ඇිව ඇි ප්රධාන යැටළු කුමක්දැන් ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත විමසු විට, බහුතෙයක් වදනා
පැවසුවේ ඔවුනන්තට සිදු තනි අභිවයෝය වනොමැි බවන්. වකවසේනමුත්, එම ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්තම
වබොවහෝවදවනක් වාර්තා කවළේ, ඔවුනන්ත තම අනනයතා වහළිවීම පිළිබඳ සහ නීිවයන්ත දඬුවම් ලැබීම පිළිබඳ
බියක් දැක්වූ බවන්. තවත් පිරිසක් පැවසුවේ තම උන්තනියට උපකාෙ ලබායත හැ වසේවයන්ත ලබායැනීම
සම්බන්තධව ඔවුනන්තට යැටළු ඇි බවන්. තමන්තව අනුමත වනො රීම, වැඩිදියුණුවට සහාය ලබායැනීම,
සමානාත්මතාවය අු කම, සංස්කිිමය හා සමාජමය යැටළු සහ විෂමරිසි පුද්යලන්න්ත භුක්ි විඳින නිදහස
වනොමැිවීම තමන්ත මුහුණපාන විශාලතම අභිවයෝය බව ඇතැම් පුද්යලන්න්ත විසින්ත සඳහන්ත කෙන ලදී. තම
ංංක ක දිශානිය සමය බැඳුණු තවත් යැටළුවලට අවධානය වයොමු රීමට සිදුවන බැවින්ත, තම සමරිසි
සහකාරිය සමය සමීප සබඳතාවයක සිටීමට වනොහැ තත්ත්වයක් ඇි බව එක් පුද්යලයකු විසින්ත ප්රකාශ
කෙන ලදී.
එල් ජී බී ටී ප්රජාව වකවෙහි පවින අවමන්ත සහයත සැලකීම් වහේතුවවන්ත කැපවූ සමරිසි සබඳතාවයක සිටීමට
බහුතෙයක් පුද්යලන්න්තට අපහසු බව ප්රකාශ විය. අවනකුත් පුද්යලන්න්ත සඳහන්ත කවල් ස්ථීෙ සබඳතාවයක
සිටීමට වනොහැ තෙම් සමාජමය සහ නීිමය යැටළු වඩාත් බෙපතල අකාෙවයන්ත පවින බවන්. සමරිසි
සබඳතාවන්තට ලබාදී ඇි අු  නීිමය වටිනාකමද ඇතැම් ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තට යැටළුවක් ව පවතී.
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පස්වන පරිච්වේදය
5. නියමන සහ නිර්වද්ශ
වමම එල් ජී බී ටී ප්රජාව වකවෙහි පවින අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් පිළිබඳ
දර්ශකවේ ඉලක්කය වනුවේ, සමරිසි ස්ත්රී, සමරිසි පුරුෂ, ද්විරිසි, සංක්රාන්ති සමාජභාවී සහ සංක්රාන්ති ංංක ක
පුද්යලන්න්ත ශ්රී ලංකාව තුළදී මුහුණපාන අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් පිළිබඳ
යවේෂණය රීමන්. වමම නියමු වයාපිිය අවසන්ත රීවම් දී, ප්රධාන නිර්වද්ශ සමය වමම පර්වේෂණවේ
නියමන සාොංශයක් ද ඉදිරිපත් වකවෙනු ඇත.

5.1. නියමනය
අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් ප්රකාශ වනුවේ අවමන්ත සහයත සැලකීම්වලට ලක්
වනොවන කණ්ඩායම් වකවෙන්ත පමණක් වනොව, ඒවා අවමන්ත සහයත සැලකීම්වලට ලක්වූ පුද්යලන්න්ත තුළද
අභයන්තතෙකෙණය වී ඇි බවත්, විවිධාකාෙවයන්ත ප්රකාශ වන බවද වමම පර්වේෂණ හෙහා වසොයායන්තනා ලදී.
ඉන්ත විදයාමාන වන කරුණු, බිය දැනීවම් සිට වවන්තවී සිටීම සහ වනොසලකා හැරීම දක්වා පොසයක පැිෙ
ිවේ. අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් වහේතුවවන්ත පුද්යලන්න්ත හුදකලාවීම සහ ඔවුනන්තවේ
බලය යටපත්වීම සිදුවන අතෙ ඔවුනන්ත වසේවාවන්ත සහ මානව හිකවකම් භුක්ි විඳීවමන්ත වළක්වන්.
ප්රශ්නාවංය අනු වකොටස්වලට වබදීම මක න්ත ශ්රී ලංකාව තුළ එල් ජී බී ටී ප්රජාව වකවෙහි පවින අවමන්ත සහයත
සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් පිළිබඳ දැඩි අවධානය න්ත යුතු අවවබෝධයක් ඇිකෙයැනීවම් හැ යාව
ලැබිණ. එම තාක්ෂණික පියවෙ මක න්ත අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම්වලට මුහුණපාන
පරිසෙ/ ස් ාන, වෙදකරුවන්ත, වවනස්වකොට සැලකීවම් ආකාෙ සහ, එකී කරුණු එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්තට
බලපාන අයුරු පිළිබඳ අවවබෝධයක් ලබායැනීවම් හැ යාවද ලැබිණ. තවද, අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ
වවනස්වකොට සැලකීම් සමබන්තධවයන්ත කටයුතු රීම සඳහා එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්ත දෙන විවිධ වෑයම් පිළිබඳ
ක්රමානුකුල දැනුමක් ද වම් හෙහා ලබාවද්. වමම අවවබෝධය වැඩිදුෙටත් ඉදිරියට පවත්වාවයන යාම සඳහා
විශ්වල්ෂණවේදී කළ වර්ගීකෙණයන්තට යැලවපන ආකාෙයට සාොංශයක් නිර්මාණය රීම සිදු කළ හැක.

5.1.1. අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් මුහුණපාන පරිසෙ
එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්ත එල් ජී බී ටී ප්රජාව වකවෙහි පවින අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට
සැලකීම් වලට විවිධ පරිසෙ තුළදී මුහුණපාන බව වමම අධයනවේ වසොයායැනීම් මක න්ත වහළිදෙවුන විය. ප්රිචාෙ
දක්වන්තනන්තවයන්ත බහුතෙයක් වවනස්වකොට සැලකීමට මුහුණපාන්තවන්ත සමාජය තුළදීය; තමන්තව සමාජයීය
හමුවීම්වංන්ත බැහැෙකෙන ලද බව 28.57% ක් විසින්ත වාර්තා කෙනු ලැබීය. වදවන වැඩිම වවනස්වකොට
සැලකීවම් ම් ටමට මුහුණපා ඇත්වත් පවුනල් ඒකකය තුළදීය, එහිදී ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තව පවුනවල් කටයුතුවංන්ත
බැහැෙකෙ ිබිණ. ආයකවක ස් ානවංන්ත සහ කටයුතුවංන්ත ද ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තව බැහැෙ කළ අවස් ා
ිබිණ.
බහුතෙයක් පුද්යලන්න්තව සමාජ ක්රියාකාෙකම්වංන්ත බැහැෙ රීම සිදුකෙ ඇත්වත් ඔවුනන්තවේ කවතුෙන්ත විසින්ත බව
වමම පර්වේෂණවයන්ත වසොයාවයන ිබීම සැල ල්ලට ලක්කළ යුතුය. එවමන්තම, ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ
ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳ වහළිදෙවුන රීම සම්බන්තධවයන්ත සැලකු කල, වැඩිම පුද්යලන්න්ත
පිරිසක් තම අනනයතාවය යැන වහළිකෙ ිබුවණ් සිය කවතුෙන්තට ය. තවද, ආයකවක ස් ාන හමුවේ ංංක ක
දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළබඳ වැඩි පිරිසක් වහළිදෙවුන කෙ ිබුවන්ත නැත.
සාවප්ක්ෂ පුද්යල සංඛයාවක් සිය ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳව
ඔවුනන්තවේ පවුනල්වලට වහළිදෙවුන කෙ ිබිණ.
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5.1.2. අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම්වලට බලපාන වහේතූන්ත
එල් ජී බී ටී ප්රජාවට එවෙහි වවනස්වකොට සැලකීමට වහේතුවන ප්රධානම කරුණුවන්තවන්ත ංංක ක දිශානිය, ස්ත්රීපුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය වහෝ එම ද්විත්වයම වේ. වකවසේනමුත්, පුද්යලන්න්තවේ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අනනයතාවය/ ප්රකාශනය වහෝ ංංක ක දිශානිය සහ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය යන කරුණු වදකම
මත කවනිසුන්ත වවනස්වකොට සැලකීමට ලක්වන බව, අවස් ා යණනකදීම වමම අධයයනය තුළින්ත අනාවෙණය
විය. වවනස්වකොට සැලකීමට වහේතුවන ප්රධාන කරුණ වලස ංංක ක දිශානිය සැලකීමට හැ වූ එකම කරුණ
වුනවේ, ඕපාදුප සම්බන්තධවයනි.

5.1.3. එල් ජී බී ටී ප්රජාව සම්බන්තධ අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් සිදුකෙන
පාර්ශව
වමම අධයයනය තුළින්ත අනාෙණය වූ ප්රධානතම යැටළුව වූවේ, එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්ත ආෙක්ෂාකාරී නිවාස
වටපිටාවන්තවල ජීවත් වනොවීමන්. ඇතැම් පුද්යලන්න්ත අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් වලට
ලක්වූවේ; ඔවුනන්තවේ පවුනල් අින්ත ඔවුනන්තවේ නිවවසේදී, සමරිසි සහකරුවන්ත අින්ත සහ ඇතැම් අවස් ාවලදී
අසල්වැසියන්ත වවිනි. එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්ත විසින්ත මුහුණපාන, ොජය අනුග්රහය ඇි වවනස්වකොට
සැලකීමක්ද පවතී; වපොංසිය, නීි විත්තීයවේදීන්ත, ආයුධ සන්තනද්ධ බලකා සහ අවනකුත් ොජය නිලධාරීන්ත
දික න්ත දියටම එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්තට එවෙහිව වවනස්වකොට සැලකීම් සිදුකෙකවන්ත පවතී.
ආයකවක පරිසෙ සම්බන්තධවයන්ත යත් කල, පුජකන්න්ත ද එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්තට එවෙහි වවනස්වකොට සැලකීම්
සිදුකෙන වෙදකරුවන්ත වලස වාර්තා වී ඇත. ොජකාරී ස් ානවලදීද එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්ත වසේවාවයෝජකන්න්ත
සහ සයන්න්ත අින්ත අවමන්ත සහයත සැලකීම්වලට සහ වවනස්වකොට සැලකීම්වලට ලක්වේ.

5.1.4. වවනස්වකොට සැලකීම ආකාෙ
එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්තට විරුද්ධ වවනස්වකොට සැලකීම් විවිධාකාෙවයන්ත සිදුවේ. වසේවාවන්ත ලබායැනීවම්
හැ යාව ප්රික්වෂේප කෙනු ලැබීම, අපවයෝජනය ලක්වීම වහෝ අපවයෝජනයට ලක් රීම සම්බන්තධ තර්ජන
ලැබීම සහ ප්රවකෝපනය වැනි ආකාෙවංන්ත එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්ත අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට
සැලකීම් අත්විඳී. ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත 4.2% සහ 74.79% අතෙ පිරිසක් එල් ජී බී ටී ප්රජාව සම්බන්තධ
සියම් ආකාෙයක අවමන්ත සහයත සැලකීමකට සහ වවනස්වකොට සැලකීමකට ලක්ව ඇි බව වමම
අධයනවයන්ත අනාවෙණය විය.
අු වවන්ත ද මුහුණපා ඇි වවනස්වකොට සැලකීම වන්තවන්ත වසෞඛය වසේවා ප්රික්වෂේප කෙනු ලැබීමන්. ඕපාදූප
වලට භාජනය වීම ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත වැඩිවයන්තම මුහුණපා ිබු වවනස්වකොට සැලකීමන්.
නිවාස, රැ යා, අධයාපනය සහ වසෞඛය වසේවා වැනි මානව අන්ිවාසිකම් භුක්ි විඳීම සම්බන්තධවයන්ත යත්
කල, වැඩි පුද්යල සංඛයාවක් රැ යා වංන්ත ප්රික්වෂේප වන අතෙ වබොවහෝ පිරිසකවේ විත්තීමය සංවර්ධනය
වවනස්වකොට සැලකීම නිසා අභිවයෝයයට ලක්ව ිවේ. අධයාපනය සම්බන්තධ කරුණුවලදී වවනස්වකොට
සැලකීමට ලක්වූ බව අු  පිරිසක් වාර්තා රීම සන්තදර්භානුයත න්. ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත බහුතෙය ඒ
සම්බන්තධවයන්ත බලපෑම් සිදුවිය හැ වාතාවෙණයක වනොසිටියහ.
ඉහල ම් ටමක වාචික හිංසනය, චිත්තවේයාත්මක අපවයෝජනය සහ ප්රිලාබ වවනුවවන්ත තර්ජනය රීම
වමන්තම ඕපාදූප පිළිබඳව ද වමම අධයනය හෙහා වාර්තා විය. සැල ය යුතු පුද්යලන්න්ත යණනක් කාන්ක
හිංසනවේ වයොදුරු බවට ද පත්ව ඇත, එය 20.17% .
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ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ පවුනල්වල සාමාජිකන්න්තද එල් ජී බී ටී ප්රජාව වකවෙහි පවින අවමන්ත සහයත සැලකීම්
සහ වවනස්වකොට සැලකීම් වල වයොදුරු ය. වාචික අපවයෝජනය හා හිංසනය, හුදකලා රීම සහ කාන්ක
අපවයෝජනය හා හිංසනය ද වවනස්වකොට සැලකීවම් විවිධ ආකාෙ වලස සඳහන්ත කළ හැ ය.

5.1.5. අවමන්ත සහයත සැලකීවම් සහ වවනස්වකොට සැලකීවම් බලපෑම්
ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය මත පදනම්වූ අවමන්ත සහයත සැලකීම ප්රිචාෙ
දක්වන්තනන්තට ඉතා වැඩි දුෙකට බලපා ඇි බව වමම අධයයනවයන්ත අනාවෙණය විය. එය බියජනක වනවා
පමණක් වනොවේ; ඔවුනන්ත සිණාත්මක සිිවිං අත්ද න්, හුදකලා වේ, වවනත් වහේතුවක් මත වනොයන්තනා තීෙණ
යනී සහ ඔවුනන්තට බල ෙහිත බවක් දැවන්ත. එවමන්තම, ඇතැමුන්ත ඔවුනන්තවේ සංක්රාන්ති සමාජභාවී සහ සමරිසිභාවය
යන තත්ත්වවලට ප්රිකාෙ වහෝ පිළියම් වසවීමට ද වපළව .
ස්වකීය ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය නිසා මුහුණපෑමට සිදුවන අවමන්ත
සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් නිසා ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත 6.72% ත් 45.38% අතෙ පිරිසක්
ලැජ්ජාව සහ වෙදකාරී හැගීම් වැනි සියම් ආකාෙයක සිණාත්මක හැඟීම් අත්විදී.
ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත 4.2% ත් සහ 47.90%ත් අතෙ පිරිසක් එල් ජී බී ටී ප්රජාව සම්බන්තධ අවමන්ත සහයත
සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් නිසා වනොවේනම් ඔවුනන්ත සිවසේත් වනොවයන සිටීමට ිබු තීෙණ වයන
ිබිණ. හුදකලාවීම, වනොසලකා හැරීම සහ වවන්තවී සිටීම වමන්තම සිය සමරිසිභාවය/ සංක්රාන්ති සමාජභාවය
සුවකෙයැනීවම් අදහසින්ත ප්රිකාෙ සහ පිළියම් ලබායැනීම වමම තීෙණවලට අයත්ය. වබොවහොමයක් ප්රිචාෙ
දක්වන්තනන්ත සිය පවුනවල් සාමාජිකන්න්තවයන්ත වවන්තව හුදකලා වීමට තීෙණය කෙ ිබිණ. ඇතැමුන්ත රැ යාවක්
වනො රීමට සහ වසෞඛය වසේවා ලබා වනොයැනීමට පවා තීෙණය කෙ ඇත.
සිඳු ආකාෙයක අවමන්ත සහයත සැලකීමකට සහ වවනස්වකොට සැලකීමකට ලක්ව වනොිබුනත්, අධයනයට
සහභාගී වූ වබොවහොමයක් වදනාට එල් ජී බී ටී ප්රජාව සම්බන්තධ අවමන්ත සහයත සැලකීමට සහ වවන්තවකොට
සැලකීම වකවෙහි පවින බිය යැටලුව . ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත 16.81% ත් 74.79% ත් අතෙ පිරිසක් සිය
ංංක ක නැරුරුතාවය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය සමය සම්බන්තධ වූ සියම් ආකාෙයක
බියක් අත්ද . ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත විසින්ත සඳහන්ත කල විශාලතම බියවල් වදක වනුවේ; ඔවුනන්ත පිළිබඳ ඕපදූප
කතාවීම සහ වාචික අපවයෝජනයට ලක්වීමන්. පිටත පැකවණීම සහ ප්රසිද්ධිවේ ලජ්ජාවට පත්වීමටද වබොවහෝ
පුද්යල සංඛයාවක් බිය පළකෙ සිටියහ.
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික සංවර්ධනයට බලපෑම් රීවම් හැ යාවක් ද අවමන්ත සහයත සැලකීමට සහ වවනස්වකොට
සැලකීමට ඇත. වමම අධයයනවයන්ත වපන්තවා වදන පරිදි සෑම එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්ත 4 න්ත වදවනකුවයන්තම
එක අවයක් එල් ජී බී ටී ප්රජාව වකවෙහි පවින වවන්තවකොට සහ වවනස්වකොට සැලකීම නිසා විවද්ශයන්තට
සංක්රමණය වීමට තීෙණය කෙ ඇත. ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත 50% ක් පමණ තිතීන්ක අධයාපනය ලබාිබීම
සහ ආර්ථිකය සංවර්ධනය ට බලපෑමක් රීවම් හැ යාවක් ිබීම නිසා, ඒ හෙහා බුද්ධි යලනයක් ද සිදුවන බව
ව හැ ය.

5.1.6. අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් පිංබඳ ආමන්තත්රණය
එල් ජී බී ටී ප්රජාව වකවෙහි පවින අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් සම්බන්තධවයන්ත
කටයුතු රීමට ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත සියම් ආකාෙයක පියවෙක් වයන ිබූ බව දත්ත විශ්වල්ෂණවයන්ත
අනාවෙණය විය.
ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත 19.33% ත් 73.95% ත් අතෙ පිරිසක් සිය ංංක ක දිශානිය, ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අනනයතාවය වහෝ ංංක ක සහ ප්රජනන වසෞඛය පිළිබඳව ප්රයිශීලී සාකච්ඡාවක නිෙත වී ඇත. නමුත්, ඇතැම්
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ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත පැවසූවේ තම යැටළු පිංබඳ සාකච්ඡා රීමට තමන්තට ඇි හැ යාවට බලපෑම් ඇිකෙන
ආකාෙවේ වීශ්වාසය පිංබඳ යැටළු ඇි බවන්. සමාජ වසේවකන්න්ත, වසෞඛය-වසේවා වසේවකන්න්ත සහ මවනෝ
උපවද්ශකන්න්ත විසින්ත එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්තට යැටළු පිළිබඳ විවිතව සාකච්ඡා රීමට සියම් ආකාෙයක
අවකාශයක් සපයන බව වමම සාකච්ඡා තුළින්ත අනාවෙණය විය.
අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් සම්බන්තධවයන්ත උපකාෙ ලබායත හැ විවිධ සංවිධාන
සහ පුද්යලන්න්ත පිළිබඳව වබොවහොමයක් පුද්යලන්න්ත දැනුවත් ය. වකවසේ නමුත්, අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ
වවනස්වකොට සැලකීම් වලට ලක්ව ිබූ වබොවහොමයක් වදනා උපකාෙ ලබාවයන ිබුවන්ත නැත. එල් ජී බී ටී
ප්රජාව සමය කටයුතු රීම මුංකව අෙමුණු වකොටයත් සංවිධානයක් සමය ංයාපදිංචි වී ඇත්වත් ප්රිචාෙ
දක්වන්තනවයන්ත 28.57% ක් පමණි.
අවමන්ත සහයත සැලකීවම් සහ වවන්තවකොට සැලකීවම් බලපෑම් වලදී එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්ත එ වනකාට උදේ
සැලසීවමන්ත ඔවුනන්තව සනසන්. ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවයන්ත 14.29% ත් 58.82% ත් අතෙ පිරිසක් අවනකුත් එල් ජී
බී ටී පුද්යලන්න්තට සියම් ආකාෙයක සහායක් සපයා ඇත. ආහාෙ සහ මුදල් ලබාදීම වැනි වභෞික සහාය ඊට
ඇතුළත්ය. එල් ජී බී ටී ප්රජාව වකවෙහි පවින අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් පිළිබඳ
කටයුතු රීමට නම්, පුද්යලන්න්ත සහ සංවිධාන එල් ජී බී ටී අන්තීන්ත පිළිබඳව මහජනයා දැනුවත් කළ යුතු බව
බහුතෙයක් එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්ත විශ්වාස කෙන්. සමරිසිභාවය නිර්අපොධීකෙණය රීම පිළිබඳව
උද්වද්ශනය රීවම් කටයුත්ත ඔවුනන්තවේ මූංක අෙමුණ විය යුතු බව වබොවහෝ පිරිසකට දැනිණ.
සමස්තයක් වශවයන්ත යත් කල, ශ්රී ලංකාව තුළ එල් ජී බී ටී ප්රජාව වකවෙහි පවින අවමන්ත සහයත සැලකීම්
සහ වවනස්වකොට සැලකීම් සිජුව සහ වක්රව විශාල එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්ත සංඛයාවකට බලපාන බව වමම
අධයයනවයන්ත අනාවෙණය විය. අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් තුළින්ත එල් ජී බී ටී
පුද්යලන්න්තවේ බලය අහිකවවන බවත්, ඔවුනන්තවේ මුංක මානව අන්ිවාසිකම් ප්රික්වෂේප වන බවත් ඉන්ත ඔප්පු
වේ. එවමන්තම අර්වින්ත වයොෆ්මන්ත විසින්ත ඉදිරිපත් කෙ ඇි නයාය ද ඔප්පු වී ඇත.. එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්ත සැඟවී
සිටීමට වැඩිවයන්ත නැරුරු වේ; තම ංංක ක දිශානිය සහ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳ අවංක
සහ විවිත වුනවවහොත් වැඩිදුෙටත් අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් වලට ලක්වනු ඇතැන්
යන බිවයන්ත, එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්ත සිය ංංක ක දිශානිය සහ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳව
සඟවා තබායනිකවන්ත ජීවත් වේ.

5.2. නිර්වද්ශ
ශ්රී ලංකාවේ එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්ත මුහුණපාන අවමන්ත සහයත සැලකීවම් සහ වවනස්වකොට සැලකීවම් තෙම
පිළිබඳව වමම පර්වේෂණ වයාපිිය හෙහා යැරුරින්ත විස්තෙ කෙ ඇත. ොජය සහ සිවිල් සමාජය අින්ත එල් ජී බී
ටී පුද්යලන්න්තවේ මානව හිකවකම් දැඩි වලස උල්ලංඝනය වීම් පිළිබඳව ද එහි සඳහන්ත කෙ ඇත. වමම
වසොයායැනීම්වල ආධාෙවයන්ත ශ්රී ලංකා ෙජය, එල් ජී බී ටී ප්රජාව වකවෙහි පවින අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ
වවනස්වකොට සැලකීම් අවම රීම වවනුවවන්ත කටයුතු කෙන එල් ජී බී ටී සංවිධාන සහ පුද්යලන්න්ත, එල් ජී බී
ටී ශ්රී ලාං කන්න්ත සහ සිවිල් සමාජය වවත නිර්වද්ශ වයොමු රීම අතයාවශය වේ.
වමම අධයයනවේ ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු

රීම සම්බන්තධ නිර්වද්ශ ද ඉදිරිපත් වකවෙනු ඇත.

5.2.1. එල් ජී බී ටී ශ්රී ලාං කන්න්ත
වලොව පුො වවවසන එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්ත, එල් ජී බී ටී ප්රජාව වකවෙහි පවින අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ
වවනස්වකොට සැලකීම්වලට මුහුණපාන අතෙ, එය ශ්රී ලාං කන්න්තට පමණක් විවශේෂ වූ වදයක් වනොවේ. ශ්රී
ලංකාව වමන්ත වනොව, ඇතැම් ෙටවල් අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවන්තවකොට සැලකීම් වලට ලක්වන
පුද්යලන්න්තට සහන සලසන්. ෙජය සිදු ආකාෙයක සහනයක් සලසන්තවන්ත වනොමැි මුත්, ශ්රී ලංකාවේ
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වබොවහෝ සංවිධාන එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්තට සහාය සපයන අතෙ ඇතැම් සංවිධාන එල් ජී බී ටී ප්රජාව වකවෙහි
පවින අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් පිළිබඳ මුංකවම අවධානය වයොමු කෙන ඒවා
වේ. එබැවින්ත, අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම්වංන්ත පීඩා විඳින එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්තට
තවදුෙටත් නිහඬව දුක් වනොවිඳින වලස වමම පර්වේෂණය හෙහා සැලකෙ සිටිමු.
ඔවුනන්ත ඔවුනන්තට උදවුන කළ හැ පුද්යලන්න්ත සහ සංවිධාන වසොයායත යුතු අතෙ හුවදක්ම ඔවුනන්තවේ ංංක ක
දිශානිය සහ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය වහේතුවකොට වයන මුහුණපා ඇි අවමන්ත සහයත සැලකීම්
පිළිබඳව වහංකළ යුතුය.

5.2.2. එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්තවේ යැටළු පිළිබඳව කටයුතු කෙන පුද්යලන්න්ත සහ සංවිධාන
එල් ජී බී ටී ප්රජාව වකවෙහි පවින අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් ප්රධානවම වශවයන්තම
සිවිල් සමාජය තුංන්ත ඇිවනවා යන කරුණ සහ ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත බහුතෙයක් සඳහන්ත කල පරිදි, එල් ජී බී
ටී අන්තීන්ත සහ යැටළු පිංබඳ මහජන දැනුවත්භාවය වර්ධනය රීම පිළිබඳව, එල් ජී බී ටී යැටළු
සම්බන්තධවයන්ත කටයුතු කෙන පුද්යලන්න්ත සහ සංවිධාන වැඩි අවධානයක් වයොමු කළ යුතුය. කවන්ත අවමන්ත
සහයත සැලකීම් අු  රීමට හැ යාව ඇි අතෙ පිංවවංන්ත සිවිල් සමාජවයන්ත සිදුවන වවනස්වකොට සැලකීම්ද
අු  කළ හැක.
එල් ජී බී ටී සංවිධාන සහ පුද්යලන්න්තද අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් පිළිබඳ කටයුතු
රීවම් නව මාර්ය වසොයායත යුතුව ඇත; දැනට පවින දැඩි වවනස්වකොට සැලකීම් වවනුවවන්ත එල් ජී බී ටී
පුද්යලන්න්තට අවශය සහන සැලසීමට එය දායකවනු ඇත. එවමන්තම සමරිසිභාවය නිර්අපොධීකෙණය රීමට
සහ එල් ජී බී ටී ප්රජාවට ඔවුනන්තවේ මුංක මානව අන්ිවාසිකම් භුක්ි විඳීමට ඉඩ ලබාදීමට ද ෙජය උනන්තදු කළ
යුතු ය.
තවද, එල් ජී බී ටී ප්රජාවට ඔවුනන්තවේ අන්තීන්ත සහ නීිය පිළිබඳව අධයාපනය ලබාදීම, අවමන්ත සහයත සැලකීම්
සහ වවනස්වකොට සැලකීම අවම රීවම් ක්රියාවංවේ වකොටස් විය යුතුය. එල් ජී බී ටී ප්රජාව දුර්වල රීමට
වහේතුවන නීිය පිළිබඳ ඔවුනන්ත වනොදැනුවත් ය.

5.2.3. සිවිල් සමාජය
කවනිසුන්ත බිවයන්ත සහ වවනස්වකොට සැලකීවමන්ත වතොෙව ජීවත්වන බව සහික රීමට සමාජයට වයකීමක්
ඇත, විවශේෂවයන්තම, ප්රධාන වලසම සමාජය විසින්තම වමය සිදු කෙන බැවින්ත. එනිසා, පුද්යලන්න්ත, පවුනල්
සාමාජිකන්න්ත, කවතුෙන්ත, අසල්වැසියන්ත සහ අවනකුත් කවනිසුන්ත එල් ජී බී ටී ප්රජාව වකවෙහි පවින අවමන්ත
සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් සම්බන්තධවයන්ත කටයුතු කළ යුතුය. ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ
ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳ ඕපාදූප කතා වනො රීම සහ අවනකුත් ආකාෙවල වවනස්වකොට
සැලකීම්වංන්ත වැළකී සිටීම, එවැනි ක්රියාකාෙකම්වංන්ත හිපය .

5.2.4. ශ්රී ලංකා ෙජය
එක්සත් ජාතීන්තවේ සාමාජික ෙටක් වලස, ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය මත
පදනම්ව සිදුවන වවනස්වකොට සැලකීම්වංන්ත වතොෙව, ජනතාවවේ මානව යරුත්වය සහ මානව හිකවකම්
නයාසිටුවන වමන්ත ශ්රී ලංකාවට වමන්න්ත නිර්වද්ශ කෙන්. වමය සිදු රීම සඳහා, ෙජය ප්ර මවයන්තම ස්ව
කැමැත්ත ප්රකාශ කෙන වැඩිහිටියන්ත අතෙ සමරිසිභාවය නිර්අපොධීකෙණය රීම හෙහා ොජය අනුග්රහය මත
පවින වවනස්වකොට සැලකීම අවසන්ත කළ යුතුය. තවද, ජාතයන්තතෙ මානව හිකවකම් නීිවේ සඳහන්ත වබෝර්න්ත
ෆ්රී ඇන්ත් ඊක්වල් - ංංක ක දිශානිය සහ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය හි සඳහන්ත ප්රිපත්ි සහ නිර්වද්ශ
නයාසිටුවන වමන්ත ද ශ්රී ලංකා ෙජයට වමන්න්ත නිර්වද්ශ කෙ සිටිමු.
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ටඩපසටහන්ත ලැන්ස්තුව
ටඩපසටහන 1:

ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවය/ ප්රකාශනය සහ ංංක ක දිශානිය මත පදනම්ව පසුක ය
අවුනරුදු වදක තුළ සමාජ හමුවීම් සහ ක්රියාකාෙකම්වංන්ත බැහැෙ රීම

ටඩපසටහන 2:

පසුක ය අවුනරුදු වදක තුළ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අනනයතාවය මත පදනම්ව ආයකවක ක්රියාකාෙකම්වංන්ත වහෝ ආයකවක
ස් ානවංන්ත බැහැෙකෙනු ලැබූ වාෙ යණන

ටඩපසටහන 3:

ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය/ ප්රකාශනය මත
පදනම්ව පවුනවල් කටයුතුවංන්ත බැහැෙ රීම

ටඩපසටහන 4:

පසුක ය මාස 24 තුල තමන්ත පිළිබඳ ඕපාදූප කතාවීම යැන ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත සතු
අත්දැකීම්

ටඩපසටහන 5:

පසුක ය වසෙ වදක තුළ වාචිකව අපහාසයට, හිංසනයට සහ/ වහෝ තර්ජනයට
ලක්වීම සම්බන්තධවයන්ත සම්මුඛ සාකච්ඡාවට සහභාගීවූවන්තවේ ප්රිචාෙ

ටඩපසටහන 6:

පසුක ය වසෙ වදක තුළ කාන්කව අපවයෝජනයට, හිංසනයට, තර්ජනයට, පහෙදීමට
සහ/ වහෝ දුෂණයට වහෝ අඩන්තවත්් ටම්වලට වයොදුරුවීම පිළිබඳව සම්මුඛ
සාකච්ඡාවට සහභාගීවූවන්ත ලබාදුන්ත ප්රිචාෙ

ටඩපසටහන 7:

පසුක ය මාස 24 තුළ චිත්තවේයාත්මක වහෝ මවනෝවිදයාත්මක කම්පන වහෝ
හිංසන වල වයොදුරු බවට පත්වීම පිළිබඳව ලැබූ ප්රිචාෙ

ටඩපසටහන 8:

පසුක ය වසෙ වදක තුළ, ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත ප්රිලාභ වවනුවවන්ත තර්ජනය සහ/
වහෝ පරිචාෙණය රීම් අත්දැක ඇි වාෙ යණන

ටඩපසටහන 9:

පසුක ය මාස 24 තුළ තමා වාසය කළ වාසස් ානය වවනස් රීමට සිදුවූ වහෝ එම
කාලය තුළදීම නවාතැනක් කුංයට ලබායැනීමට වනොහැ වූ ප්රිචාෙදක්වන්තනන්ත

ටඩපසටහන 10:

පසුක ය අවුනරුදු වදක තුළ රැ යා අහිකවවීම් සම්බන්තධ අත්දැකීම්

ටඩපසටහන 11:

තම ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවීය ප්රකාශනයට/ අනනයතාවයට සහ/ වහෝ ංංක ක
දිශානිය සම්බන්තධ වූ වහේතූන්ත නිසා පසුක ය අවුනරුදු වදක ඇතුළත රැ යාව වහෝ
රැ යා අවස් ා ප්රික්වෂේප කෙනු ලැබූ ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත සංඛයාව

ටඩපසටහන 12:

පසුක ය අවුනරුදු වදක තුළ ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ රැ යාවේ වයකීම්, රැ යාවේ
ස්වභාවය වවනස් රීම සහ විත්තීමය උසස්වීම් ප්රික්වෂේප රීම සිදුව ඇි වාෙ
යණන

ටඩපසටහන 13:

පසුක ය මාස 24 තුළ හුවදක්ම ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අනනයතාවය වහෝ ප්රකාශනය සහ/ වහෝ ංංක ක දිශානිය සම්බන්තධ
මතග්රාහී තත්වයන්ත මත පදනම්ව අධයාපන ආයතනය න්ත ඉවත් රීම, තාවකාංකව
තහනම් රීම වහෝ පැකවණීවමන්ත වැළැක්වීම පිළිබඳ සාක්ෂි

ටඩපසටහන 14:

පසුක ය අවුනරුදු 2 තුළ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අනනයතාවය වහේතු වකොටවයන වසෞඛය වසේවාවන්ත ප්රික්වෂේප රීම
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ටඩපසටහන 15:

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය/
ප්රකාශනය වහේතුවවන්ත සියම් ආකාෙයක අවමන්ත සහයත සැලකීමකට වහෝ වවනස්වකොට
සැලකීමකට ලක්වී ඇි ඔවුනන්තවේ පවුනවල් සාමාජිකන්න්ත පිළිබඳ වයාප්ිය

ටඩපසටහන 16:

සම්මුඛ සාකච්ඡාවට සහභාගීවුනවන්ත පසුක ය අවුනරුදු වදක තුළ ංංක ක සහ ප්රජනන වසෞඛය
පිළිබඳව සියම් ආකාෙයක සාකච්ඡාවක වයදී ඇත්දැන් යන්තනට ලැබුණු ප්රිචාෙ

ටඩපසටහන 17:

පසුක ය අවුනරුදූ වදක තුළ සිය ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවීය
අනනයතාවය පිළිබඳ
සියම් වූ ප්රයිශීලී සාකච්ඡාවක් සිදුකෙ ඇත්දැන් සම්මුඛ
සාකච්ඡාවට සහභාගීවූවන්ත වයන්ත විමසූ විට ඊට ලැබුණු ප්රිචාෙ

ටඩපසටහන 18:

පසුක ය මාස 24 තුළ තම ංංක ක සහ ප්රජනන වසෞඛය සම්බන්තධ කරුණු පිංබඳ වසෞඛය
වසේවා සපයන්තනන්ත සමය සියම් ආකාෙයක ප්රයිශීලී සාකච්චාවක් සිදුකෙ ඇත්දැන්
යන්තනට සම්මුඛ සාකච්ඡාවට සහභාගී වූවන්ත ලබාදුන්ත ප්රිචාෙ

ටඩපසටහන 19:

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අනනයතාවය පිළිබඳව වසෞඛය වසේවා සපයන්තනන්ත සමය සිදුකෙ ඇි
සාකච්ඡාවලට ලැබූ ප්රිචාෙ

ටඩපසටහන 20:

මවනෝ උපවද්ශකවෙයකු වහෝ සමාජ වසේවකයකු සමය ංංක ක සහ ප්රජනන වසෞඛය
පිළිබඳව සිදුකෙ ඇි ලලදායී සාකච්ඡා

ටඩපසටහන 21:

පසුක ය අවුනරුදු වදක තුළ මවනෝ උපවද්ශකයකු සමය වහෝ සමාජ වසේවකයකු සමය
ස්ව ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳව
ප්රයිශීලී සාකච්ඡාවක් පවත්වා ඇත්ද යන්තනට සම්මුඛ සාකච්ඡාවට සහභාගීවුනවන්ත
ලබාදුන්ත ප්රිචාෙ

ටඩපසටහන 22:

පසුක ය අවුනරුදු වදක තුළ වමවැනි ආකාෙවේ සාකච්ඡාවන්ත පවත්වා වනොිබීමට ප්රිචාෙ
දක්වන්තනන්ත විසින්ත සඳහන්ත කළ වහේතූන්ත

ටඩපසටහන 23:

සාකච්ඡා

ටඩපසටහන 24:

ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය/ ප්රකාශනය සහ/ වහෝ ංංක ක දිශානිය මත
පදනම්වූ සිණාත්මක හැඟීම් පිළිබඳ අත්දැකීම් - ප්රස්තාෙය 1

ටඩපසටහන 25:

ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවීය අනනයතාවය/ ප්රකාශනය සහ/ වහෝ ංංක ක දිශානිය වහේතුවවන්ත
සිණාත්මක සිිවිං පහළවීම පිළිබඳ අත්දැකීම - ප්රස්තාෙය 2

ටඩපසටහන 26:

ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවීය අනනයතාවය සහ/ වහෝ ංංක ක දිශානිය නිසා
සිණාත්මක හැඟීම් ඇිවීම පිළිබඳ අත්දැකීම් - ප්රස්තාෙය 3

ටඩපසටහන 27:

පසුක ය අවුනරුදු වදක තුළ ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත විසින්ත තම ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රීපුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාව නිසා වයන ඇි තීෙණ - ප්රස්තාෙය 1

ටඩපසටහන 28:

පසුක ය අවුනරුදු වදක තුළ තම ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අනනයතාවය/ ප්රකාශනය නිසා ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත විසින්ත වයන ඇි තීෙණ - ප්රස්තාෙය 2

ටඩපසටහන 29:

පසුක ය අවුනරුදු වදක තුළ තම ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අනනයතාවය/ ප්රකාශනය නිසා ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත විසින්ත වයන ඇි තීෙණ ප්රස්තාෙය 3

රීම් පිළිබඳ අත්දැකීම්
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ටඩපසටහන 30:

පසුක ය අවුනරුදු 2 තුළ ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත විසින්ත තම ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රීපුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය/ ප්රකාශනය වහේතුවවන්ත වයනඇි තීෙණ

ටඩපසටහන 31:

පසුක ය අවුනරුදු වදක තුළ තම ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අනනයතාවය/ ප්රකාශනය වහේතුවවන්ත ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත විසින්ත වයන ඇි තීෙණ ප්රස්තාෙය 5

ටඩපසටහන 32:

පසුක ය අවුනරුදු වදක තුළ තම ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අනනයතාවය/ ප්රකාශනය වහේතුවවන්ත ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත විසින්ත මුහුණපා ඇි බිය පිළිබඳ
අත්දැකීම් - ප්රස්තාෙය 1

ටඩපසටහන 33:

පසුක ය අවුනරුදු වදක තුළ ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ
සමාජභාවී අනනයතාවය නිසා ඇිවූ බිය සම්බන්තධ අත්දැකීම් - ප්රස්තාෙය 2

ටඩපසටහන 34:

පසුක ය අවුනරුදු වදක තුළ ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ
සමාජභාවී අනනයතාවය නිසා ඇිවූ බිය සම්බන්තධ අත්දැකීම් - ප්රස්තාෙය 3

ටඩපසටහන 35:

පසුක ය අවුනරුදු වදක තුළ තම ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අනනයතාවය/ ප්රකාශනය වහේතුවවන්ත ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත මුහුණපා ඇි බිය පිළිබඳ
අත්දැකීම් - ප්රස්තාෙය 4

ටඩපසටහන 36:

ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය/ ප්රකාශනය මත
පදනම්වූ අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් වලට සහාය ලබායත
හැක්වක් වකොවහන්තද යන්තන පිළිබඳ ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ දැනුම

ටඩපසටහන 37:

ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය/ ප්රකාශනය මත පදනම්ව
සිදුවන අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් වලට අවශය සහාය සඳහා
ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තට යා හැ සංවිධාන - ප්රස්තාෙය 1

ටඩපසටහන 38:

ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය/ ප්රකාශනය මත පදනම්ව
සිදුවන අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් වලට අවශය සහාය
ලබායැනීම සඳහා ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තට යා හැ සංවිධාන - ප්රස්තාෙය 2

ටඩපසටහන 39:

ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය/ ප්රකාශනය මත පදනම්ව
සිදුවන අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් සම්බන්තධව අවශයවන සහාය
සඳහා ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තට යා හැ සංවිධාන - ප්රස්තාෙය 3

ටඩපසහටන 40:

පසුක ය අවුනරුදු වදක තුළ අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් වලට
මුහුණදීම සඳහා සහවයෝයය ලබායැනීමට උත්සාහ කළ ප්රිචාෙ දක්වන්තනවේ වයාප්ිය

ටඩපසටහන 41:

පසුක ය අවුනරුදු වදක තුළ අවනකුත් එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්තට සියම් ආකාෙයක
සහායක් වහෝ උපකාෙයක් ලබාදී ඇත්දැන් යන්තන පිළිබඳ වයාප්ිය

ටඩපසටහන 42:

පසුක ය මාස 24 තුළ අවනකුත් එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්තට ලබාදී ඇි සහාවේ ස්වභාවය

ටඩපසටහන 43:

ශ්රී ලංකාවේ එල් ජී බී ටී ප්රජාවට බලපාන නීි පිළිබඳව ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ
දැනුවත්භාවය
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ටඩපසටහන 44:

එල් ජී බී ටී ප්රජාවට බලපාන නීතීන්ත පිළිබඳ ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත සතු සාමානය දැනුම

ටඩපසටහන 45:

එල් ජී බී ටී ප්රජාවට අයත් පුද්යලන්න්තට අනුග්රහය දක්වන වැඩසටහන්ත සහ/ වහෝ වයාපිි
සමහ ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ සම්බන්තධවීම

ටඩපසටහන 46:

විවිධ අංශවල තීෙණවලට බලපෑමක් රීමට තමන්තට
සාකච්ඡාවට සහභාගීවුනවන්ත තුළ පවින විශ්වාසය

ටඩපසටහන 47:

එල් ජී බී ටී ප්රජාව වකවෙහි පවින අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම්
වලට විරුද්ධව කටයුතු කෙන සංවිධාන සහ පුද්යලන්න්ත විසින්ත අවධානය වයොමුකළ යුතු
වඩාත් වැදයත් කරුණ යැන් ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත විශ්වාස කෙන කරුණු

ටඩපසටහන 48:

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳව වසෞඛය-වසේවා වසේවකන්න්ත විසින්ත දැනයත් ආකාෙය

ටඩපසටහන 49:

තම ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳව
දැනයැනීවමන්ත පසුව ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත වකවෙහි වසෞඛය-වසේවා වසේවකන්න්ත දැක්වූ
ප්රිචාෙය

ටඩපසටහන 50:

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳව සමාජ වසේවකන්න්ත සහ/ වහෝ මවනෝ උපවද්ශකන්න්ත දැනයත් ආකාෙය

ටඩපසටහන 51:

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳව දැනයැනීවමන්ත පසු සමාජ වසේවකන්න්ත සහ/ වහෝ මවනෝ උපවද්ශකන්න්ත ඔවුනන්ත
වකෙහි දැක්වූ ප්රිචාෙය

ටඩපසටහන 52:

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳ ොජය අංශවේ නිලධාරීන්තට වහළි රීම

ටඩපසටහන 53:

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳ දැනයත් පසු ඔවුනන්තවේ වකවෙහි ොජය අංශවේ වසේවය කෙන නිලධාරීන්තවේ
ප්රිචාෙය

ටඩපසටහන 54:

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳව වපොංසිය දැනයත් ආකාෙය

ටඩපසටහන 55:

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳව දැනයැනීවමන්ත පසු වපොංසිය විසින්ත දැක්වූ ප්රිචාෙය

ටඩපසටහන 56:

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳ ඔවුනන්තවේ වදමවුනපියන්ත ට වහළිදෙවුන රීම

ටඩපසටහන 57:

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳ දැනයත් පසු ඔවුනන්ත වකවෙහි වදමවුනපියන්ත දැක්වූ ප්රිචාෙය

ටඩපසටහන 58:

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ඥ ගාි සවහෝදෙ/ සවහෝදරියන්ත ඔවුනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/
වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳ දැනයත් ආකාෙය

සියම් හැ යාවක් ඇතැන් සම්මුඛ
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ටඩපසටහන 59:

ප්රිචාෙ දක්වන්තනවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳ දැනයැනීවමන්ත පසු ඔවුනන්තවේ ඥ ගාි සවහෝදෙ/ සවහෝදරියන්ත දැක්වූ ප්රිචාෙය

ටඩපසටහන 60:

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳ ඔවුනන්තවේ බිරිඳ/ සැකවයා ට වහළිදෙවුන රීම

ටඩපසටහන 61:

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳ දැනයනීමන්ත පසු ඔවුනන්ත වකවෙහි සැකවයාවේ වහෝ බිරිඳවේ ප්රිචාෙය

ටඩපසටහන 62:

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
සමරිසි සහකාරියට/ සහකරුවාට වහළි රීම

ටඩපසටහන 63:

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී -පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳව දැනයත් පසු සමරිසි සහකරුවන්තවේ ප්රිචාෙය

ටඩපසටහන 64:

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳ ඔවුනන්තවේ පවුනල්වල අවනකුත් වැඩිහිටියන්ත දැනයත් අයුරු

ටඩපසටහන 65:

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත වේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අනනයතාවය පිළිබඳව දැනයනීවමන්ත පසු ඔවුනන්ත වකවෙහි පවුනවල් අවනකුත්
වැඩිහිටියන්තවේ ප්රිචාෙය

ටඩපසටහන 66:

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ පවුනවල් දරුවන්ත ස්වකීය ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ
සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳව දැනයත් ආකාෙය

ටඩපසටහන 67:

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳව දැනයැනීවමන්ත පසු ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත වකවෙහි පවුනවල් දරුවන්තවේ ප්රිචාෙය

ටඩපසටහන 68:

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳව ඔවුනන්තවේ කවතුෙන්තට වහළි රීම

ටඩපසටහන 69:

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳව දැනයත් පසු ඔවුනන්තවේ කවතුෙන්ත ප්රිචාෙ දැක්වූ ආකාෙය

ටඩපසටහන 70:

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳව ඔවුනන්තවේ සම-වසේවකන්න්තට වහෝ සයන්න්තට වහළි රීම

ටඩපසටහන 71:

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳව දැනයැනීවමන්ත පසු සම-වසේවකන්න්ත විසින්ත ඔවුනන්තට සැලකු ආකාෙය

ටඩපසටහන 72:

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී
අනනයතාවය පිංබඳ වසේවාවයෝජකයා දැනයත් ආකාෙය

ටඩපසටහන 73:

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳ දැනයැනීවමන්ත පසු ඔවුනන්ත වකවෙහි වසේවාවයෝජකන්න්තවේ දැක්වූ ආකල්ප
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ටඩපසටහන 74:

ප්රිචාෙ දක්වන්තනවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
ඔවුනන්තවේ වසේවාදායකන්න්තට වහළිදෙවුන රීම

ටඩපසටහන 75:

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳ දැනයැනීවමන්ත පසු වසේවාදායකන්න්තවේ ප්රිචාෙය

ටඩපසටහන 76:

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
ගුරුවරුන්තට/ වද්ශකන්න්තට වහළිදෙවුන රීම

ටඩපසටහන 77:

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳ දැනයැනීවමන්ත පසු ගුරුවරුන්ත වහෝ වද්ශකන්න්ත දැක්වූ ප්රිචාෙය

රුපසටහන්ත 78:

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳ ආයකවක නායකන්න්ත දැනයත් අකාෙය

ටඩපසටහන 79:

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳ දැනයැනීවමන්ත පසු ඔවුනන්ත වකවෙහි ආයකවක නායකන්න්ත දැක්වූ ආකල්ප

රුපසටහන 80:

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳව අවනකුත් එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්තට වහළි රීම

ටඩපසටහන 81:

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳ දැනයැනීවමන්ත පසු ඔවුනන්ත වකවෙහි අවනකුත් එල් ජී බී ටී පුද්යලන්න්ත දැක්වූ
ප්රිචාෙය

ටඩපසටහන 82:

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ අසල්වැසියන්ත ඔවුනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ
සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳව දැනයත් ආකාෙය

ටඩපසටහන 83:

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳ දැනයැනීවමන්ත පසු ඔවුනන්ත වකවෙහි අසල්වැසියන්ත දැක්වූ ආකල්ප

ටඩපසටහන 84:

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳව මාධය දැනයත් ආකාෙය

ටඩපසටහන 85:

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය
පිළිබඳ දැනයැනීවමන්ත පසු ඔවුනන්ත වකවෙහි මාධය දැක්වූ ආකල්ප

ටඩපසටහන 86:

තම ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය පිළිබඳව පිටතට
පැකවණීමට එල් ජී බී ටී වලස හඳුනා වනොයන්තනා පුද්යලන්න්තවයන්ත සිදු පීඩනයක් එල්ලවීද
යන්තනට ලැබුණු ප්රිචාෙය

රුපසටහන 87:

සිය ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවීය අනනයතාවය පිළිබඳව පිටතට
පැකවණීමට අවනකුත් එල් ජී බී ටී ප්රජාව වවින්ත ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත ට එල්ල වූ පීඩනය
සම්බන්තධ අත්දැකීම්

ටඩපසටහන 88:

ෙහසයභාවය තම ොජකාරිවේ වකොටසක්ව ිබියදී විත්ියවේදියකු විසින්ත ෙහසයභාවය
කඩ රීම
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වගු ලැන්ස්තුව
වගුව 1:

සම්මුඛ සාකච්ඡාවට සහභාගීවූවන්තවේ වයස් වයාප්ිය

වගුව 2:

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ අයත්වන ජනවර්යවල වයාප්ිය

වගුව 3:

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ආයම පිළිබඳ වයාප්ිය

වගුව 4:

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ අධයාපනික පසුබිම

වගුව 5:

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ රැ යා තත්ත්වය පිළිබඳ වයාප්ිය

වගුව 6:

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත වාසය කෙන විවිධ ප්රවද්ශ පිළිබඳ වයාප්ිය

වගුව 7:

පසුක ය මාස 12 තුළ ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ආදායම

වගුව 8:

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ ංංක ක දිශානිය

වගුව 9:

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ සබඳතා පිළිබඳ තත්ත්වය

වගුව 10:
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කාලපොසය පිළිබඳ වයාප්ිය

වගුව 11:
වගුව 12:

සමාජ ක්රියාකාෙකම් සහ සමාජ හමුවීම් වංන්ත බැහැෙ රීම සහ එවසේ
බලපාන වහේතු පිළිබඳ හෙස් - වගුයත රීවම් විශ්වල්ෂණය

රීමට

වගුව 13:

ආයකවක ස් ානවංන්ත සහ ක්රියාකාෙකම්වංන්ත බැහැෙ රීම සහ එවසේ
බලපා ඇි වහේතූ පිංබඳ හෙස්-වගුයත රීවම් විශ්වල්ෂණය

රීමට

වගුව 14:

පවුනවල් ක්රියාකාෙකම්වංන්ත බැහැෙ රීම සහ එවසේ
හෙස්-වගුයත රීවම් විශ්වල්ෂණය

වගුව 15:

ඕපාදූපවලට බලපෑ වහේතු සහ ඊට ලක්වන වාෙ යණන පිළිබඳ හෙස්-වගුයත
රීවම් විශ්වල්ෂණය

වගුව 16

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත මුහුණපා ඇි වාචික අපහාස රීම්, හිංසන සහ/ වහෝ තර්ජන
සහ එවසේ රීමට බලපෑ වහේතු පිළිබඳ හෙස්-වගුයත රීවම් විශ්වල්ෂණය

වගුව 17:

කාන්ක අපවයෝජන, හිංසන, තර්ජන, පහෙදීම්, දුෂණය රීම් සහ/ වහෝ
අඩම්වත්් ටම් රීවම් වාෙ යණන සහ එවසේ රීමට වහේතු පිළිබඳ හෙස්-වගුයත
රීවම් විශ්වල්ෂණය

වගුව 18:

මානසික වහෝ චිත්තවේයාත්මක කම්පන වහෝ අපවයෝජන අත්දැකීවම් වාෙ යණන
සහ ඒවාට බලපෑ වහේතූ පිළිබඳ හෙස්-වගුයත රීවම් විශ්වල්ෂණය

වගුව 19:

මුදල් වවනුවවන්ත තර්ජනය රීම සහ/ වහෝ අයුතු වලස පරිහෙණය රීම සිදුවන
වාෙයණන සහ එවසේ සිදුවන වාෙයණන පිළිබඳ හෙස්-වගුයත රීවම් විශ්වල්ෂණය

වගුව 20:

වාසස් ානය වවනස් රීමට වහේතුව වහෝ නවාතැනක් කුංයට ලබායැනීමට ඇි
වනොහැ යාව සහ එම තත්ත්වයන්තට මුහුණදී ඇි වාෙයණන පිළිබඳ හෙස්-වගුයත
රීවම් විශ්වල්ෂණය

රීමට බලපෑ වහේතු පිළිබඳ

123

වගුව 21:

ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්තවේ රැ යා අහිකවවීවම් වාෙයණන සහ ඊට බලපෑ වහේතූ පිළිබඳ
හෙස්-වගුයත රීවම් විශ්වල්ෂණය

වගුව 22:

විත්තීමය උසස්වීම් ප්රික්වෂේප වීම් වහෝ වහේතු විෙහිතව රැ යාවේ වයකීම්
වවනස්වීම් වලට මුහුණදීමට සිදුවූ ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත පිළිබඳ හෙස්-වගුයත
රීවම් විශ්වල්ෂණය

වගුව 23:

එල් ජී බී ටී සංවිධානයක් සමය ංයාපදිංචි වී ඇි ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත සහ එල් ජී
බී සංවිධානයක් සමය සම්බන්තධ විය යුතුයැන් විශ්වාස කෙන ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත
පිළිබඳ හෙස්-වගුයත විශ්වල්ෂණය

124

වයොමුව සහ වල්ඛන නාමාවංය
1. 123 IndependenceDay.Com, Demographics of Sri Lanka (ශ්රී ලංකාවේ ජනවිකාශනය), පරීක්ෂා
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11. වබෝර්න්ත ෆ්රී ඇන්ත් ඊක්වල් - ජාතයන්තතෙ මානව හිකවකම් නීිය යටවත් ංංක ක දිශානිය සහ ස්ත්රී-පුරුෂ
සමාජභාවී අනනයතාවය, මහා වකොමසාරිස් වේ එක්සත් ජාතීන්තවේ මානව හිකවකම් කාර්යාලය විසින්ත
2012 දී. පරීක්ෂා කළ දිනය 2012 අවයෝස්තු 16 වැනිදා
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes.pdf
12. සිවිල් සහ වද්ශපාලනික අන්තීන්ත පිළිබඳ අන්තතර්ජාික ප්රඥ ගප්ිය, මානව හිකවකම් සඳහා වන එක්සත්
ජාතීන්තවේ මහා වකොමසාරිස්
විසින්ත 1966 දී. පරීක්ෂා කළ දිනය 2012 ජූං 7 වැනිදා.
http://www2.ohchr.org/English/law/ccpr.htm
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13.
United Nations, 1948, Universal Declaration of Human Rights, viewed 23 June 2012,
http://www.un.org/events/humanrights/2007/hrphotos/declaration%20_eng.pdf
14.
විශ්ව මානව හිකවකම් ප්රඥ ගප්ිය, එක්සත් ජාතීන්තවේ සංවිධානය විසින්ත 1948 දී. පරීක්ෂා කල දිනය
2012 ජුනි 23 වැනිදා.
http://www.un.org/events/humanrights/2007/hrphotos/declaration%20_eng.pdf
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A උපග්රන්ත ය
ශ්රී ලාං ක සමරිසි ස්ත්රී, සමරිසි පුරුෂ, ද්විරිසි, සංක්රාන්ති සමාජභාවී සහ සංක්රාන්ති ංංක ක පුද්යලන්න්ත
වකවෙහි පවින අවමන්ත සහයත සැලකීම් සහ වවනස්වකොට සැලකීම් පිළිබඳ දර්ශකය

තත්ත්ව පාලන මාර්යසූචක
පහත දැක්වවන කරුණුවංන්ත විස්තෙ වකවෙන්තවන්ත වමම නියමු අධයයනය සඳහා භාවිතා කෙන ප්රශ්නාවං
අනුමත රීවම්දී වයොදායන්තනා තත්ත්ව පාලන ක්රියාවංය පිළිබඳවන්. දත්තවල නිවැෙදිභාවය සහ පුර්ණත්වය
තහවුනරු රීම සඳහා වමම මාර්යසූචකය අනුයමනය කළ යුතුය.


පුර්ණ වලස සම්පුර්ණ කෙ ඇි සහ
කෙන්තන.



ප්රශ්නාවලීන්ත තුළ

සිදු දත්ත වනොයැලපීමක් ෙහිත ප්රශ්නාවලීන්ත පමණක් අනුමත

සියම් දත්ත වනොයැලපීමක් හමුවූ විට, පළමුව යණනය කෙන්තනා

සම්බන්තධ කෙයන්තන.
o

පර්වේෂණ සහායකයා හමුවී දත්ත වනොයැලපීම් පිළිබඳව පැහැදිං කෙ යන්තන.

o

පර්වේෂණ සහායකයාට පැහැදිං රීමක් ලබාදීමට වනොහැ වුනවවහොත්, ප්රශ්නාවංයක් අනුමත
වහෝ ප්රික්වෂේප රීමට ප්ර ම, පහත දැක්වවන දක්වවන පියවෙ සියල්ල අනුයමනය කෙන්තන.



ංංක ක දිශානිය සඳහන්ත කෙ වනොමැිනම් ප්රශ්නාවංය ප්රික්වෂේප කෙන්තන.



පළමු වකොටවසේ  වැනි ප්රශ්නයට පිළිතුරු සපයා ඇිනම් පමණක් ප්රශ්නාවංය අනුමත
කෙන්තනප්රශ්නාවංය අනුමත රීමට නම්වමම වකොටවසේ අවනකුත් ප්රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සපයා
ිබිය යුතුය.



දත්ත වනොයැලපීම් වදකකට වඩා අඩංගු ප්රශ්නාවලී ප්රික්වෂේප කෙන්තන. ඉන්ත ප්රශ්නාවංය පිළිබඳ සමස්ත
අවවබෝධයට දැඩි වලස බලපෑම් ඇි වකවර්.
o



සියම් ප්රිචාෙ දක්වන්තන්තන විසින්ත වදවන සහ පස්වන වකොටස් අතෙ ඇි ප්රශ්නයකට පිළිතුරු සපයා
වනොමැිවීම නිසා ප්රශ්නාවංය ප්රික්වෂේප රීවමන්ත වළ න්තන.
o



උදාහෙණයක් වලස; ප්රිචාෙ දක්වන්තනන්ත “වයස අවුනරුදු 18 – 24 අතෙ වන අතෙ, අවුනරුදු 15
කටත් වඩා අධික කාලයක් ිස්වසේ සබඳතාවක් පවත්වාවයන යන බව” යාසිටී නම් වහෝ,
“මාවේ ංංක ක දිශානිය සහ/ වහෝ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවය වහේතුවවන්ත සිදිනක
මවේ රැ යාව අහිකවවී වනොමැි බව පවසා පසුව සිය ංංක ක දිශානිය මත පදනම්ව රැ යාව
අහිවීම පිළිබඳ වහේතු දැක්වීම” වැනි පිළිතුරු ලබාදීම.

වකවසේනමුත්, පළමුවන සහ සිේවන වකොටස් අතෙ අනුක්රමවයන්ත ඇි වකොටස් වදකකට පිළිතුරු
සපයා නැිනම් පමණක්, ප්රශ්නාවංය ප්රික්වෂේප කෙන්තන

උපවදස් ලබාදී ඇි අයුරින්ත ප්රශ්නාවංයක් සම්පුර්ණ කෙ වනොමැි නම්, එම ප්රශ්නාවංය ප්රික්වෂේප
කෙන්තන. 
o

එක් වතෝොයැනීමක් පමණක් සිදු රීමට උපවදස් දී ඇි විට වතෝොයැනීම්
ිබීවම්දී.

හිපයක් සිදුකෙ

o

වකවසේනමුත්, වමම ‘අත්වැෙදීම’ එක්වෙක් පමණක් සිදුකෙ ඇි අවස් ාවලී, වවනත් දත්ත
වනොයැලපීමක් හමුවනොවේ නම් පමණක්, ප්රශ්නාවංය අනුමත කෙන්තන.

ඇයයීම් නිලධාරීන්ත ිවදනා විසින්තම වමම ක්රියාවංය සිදුකළ යුතු අතෙ එහිදී සෑම ප්රශ්නාවංයක්ම වවන
වවනම යතයුතුය. ඇයයීම් නිලධාරීන්තට එකඟ වනොවිය හැ අවස් ාවලදී, පුර්ණ වශවයන්තම ඉහත දැක්වවන
මාර්යසුචකය මත පදනම්ව ප්රශ්නාවංයක් අනුමත කෙනවාද යන්තන පිළිබඳ පර්වේෂණ මූංකන්න්ත විසින්ත පුර්ණ
තීෙණය යත යුතුය.
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ප්රකාශනය
දුක: +94-11-5679766/+94-11-2806186
ෆැක්ස්: +94-11-2805704
වවේ: http://www.equal-ground.org
ේවලොේ අඩවිය: http://equalground.wordpress.com
“සියලු ංංක ක දිශානිය සහ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවී අනනයතාවයන්ත සහිත කවනිසුන්තට

සමානාත්මතාවය: මානව අන්ිවාසිකම් සැමට”
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