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පුවත්පත් නික�දනය

ඉන්දියාව අවදානමට ලක්විය හැකි �ණ්ඩායම් සඳහා සමාජීය වශකයන් ප් 

රගතිශීලී නීති සම්පාදනය තුළින් අයිතිවාසි�ම් පුළුල් �රයි

කමවර ජාත්යන්තර �ාන්තා දිනක7දි ඉන්දියාක� �ාන්තා ක්රි�ට් �ණ්ඩායම

මංගල විස්සයි විස්සයි කලා;� කුසලාන අවසන් මහා තරඟය �රා ළඟා

කවත්ම වඩා සාධාරණ සමාජයක් කගාඩනැගීම සඳහා ඉන්දියාක� නිහඬ

නමුත් �ැපී කපකනන කවනසක් සිදුකවමින් පවතී .  පසුගිය මාස කිහිපය

තුළ සමාජීය වශකයන් ප්රගතිශීලී නීති රාශියක් සම්මත �ර ගැනීම සඳහා

ඉන්දියාව �ටයුතු �ර තිකM. නීතිය හමුක� ප්රාකයා;ගි�ව හා කගෞරවකයන්

හා සමානාත්මතාවකයන් පිරිපුන් හා ඵලදායි ජීවිතයක් ගත කිරීකම් අයිතිය

සහති� කිරීම  සඳහා  �ාන්තාවන්,  කජ්යෂ්ඨ  පුරවැසියන් සහ  සංක්රාන්ති

ලිංගි�යන් වැනි අවදානමට  ලක්විය  හැකි �ණ්ඩායම් ක�කරහි වැඩි

අවධානයක් කයාමු වී තිකM.

ස්ත්රී පුරුෂ සමානාත්මතා මූලධර්මය දැනටමත් ඉන්දියානු ආණ්ඩුක්රම � 

යවස්ථාක� එහි කපරවදන ,  මූලි�  අයිතිවාසි�ම්,  මූලි�  යුතු�ම් සහ

විධානයන්හි ඇතුළත් �ර  ඇත .  ඉන්දියානු ආණ්ඩු� ; රම  ව්යවස්ථාව

�ාන්තාවන්ට සමානාත්මතාවය ලබා කදනවා පමණක් කනාව, �ාන්තාවන්ට

පක්ෂව ධනාත්ම�ව කවනස් ක�ාට සැලකීකම් පියවරයන් ගැනීමට රජයට

බලය ලබා කදයි.

වැඩි වැඩිකයන් �ාන්තාවන් උසස් අධ්යාපන කdත්රයට අවතීර්ණ වන

බැවින් ඉන්දියාව ස්ත්රී පුරුෂ සමානාත්මතා ක්කෂ්ත්රක7 අඛණ්ඩව ප්රගතියක්



ලබා ඇත.  ක්ෂුද්ර මූල්ය කස්වා කමන්ම �ාන්තාවන් සඳහා නිපුණතා හා

රැකියා වැඩසටහන් රකට් දුෂ්�ර  ප්රකjශවල සිටින අඩු වරප්රසාද ලත් ග් 

රාමීය �ාන්තාවන් කවත ළඟා කවමින් තිකM .  ලිංගි� හිරිහැර,  ගෘහස්ථ

හිංසනය සහ ක�තන කගවීම් හි අසමානතා ආමන්ත්රණය කිරීම සඳහා වන

නීති සම්පාදනය  කිරීමද  ශක්තිමත් ක�කරමින් පවතී .  ගම් මට්ටකම්

පාලනක7 ප්රාකjශීය නාය�ත්වක7 තනතුරු සඳහා තුකනන් එ�ක් �ාන්තා

නිකයා;ජනය  අනිවාර්ය  කිරීම,  පුතුන් හා  දියණියන් අතර  ඉඩම් උරුම

අයිතිවාසි�ම් සමාන  කිරීම  වැනි සුවිකpෂී ප්රතිපත්තිමය  තීරණ මගින්

යහපත් ප්රතිපල කපන්නුම් �ර ඇත .  2015 ජනවාරි මාසක7දී ,  ගැහැණු

දරුවාකග් ආරක්ෂාව සහ සවිබල ගැන්වීම සඳහා වූ Beti  Bachao Beti

Padhao (දියණිය සුරකින්න,  දියණිය දැනුවත් �රන්න යන වැඩසටහන්)

ආරම්භ  �රන  ලද  අතර  එය  ජාති�  වශකයන් සාර්ථ�ව  ක්රියාත්ම�

කවමින් පවතී.

තිරසාර ආර්ථි� වර්ධනයක් සමඟ  2006 සිට  2016 දක්වා �ාලය තුළ

මිලියන  271 �ට  අධි�  ජනතාවක් දරිද්රතාවකයන් මුදවා  ගැනීමට

ඉන්දියාවට හැකි වී තිකM . කමම වර්ධනය �ාන්තාවන්ට වැඩි ආර්ථි� හා

තීරණ ගැනීකම් අවස්ථාවන් නිර්මාණය �ර ඇති අතර එමඟින් පවුකල් ප් 

රමාණය,  දරුවන්කග් ප්රතිශක්ති�රණය සහ අධ්යාපනය වැනි සමාජීය හා

පවුල් තීරණ ගැනීකම්දී ඔවුන් සවිබල ගැන්වී ඇත. 

කමම ප්රතිලාභ පුළුල් �රමින් ඉන්දීය රජය විසින් වෛවද්ය ක|තු මත

ගMසාව, ආධාර� ප්රජනන තාක්ෂණය සහ ගර්භාෂ කුලියට ලබා දීම වැනි

�රුණු සම්බන්ධකයන් �ාන්තාවන්කග් ප්රජනන අයිතීන් ආරක්ෂා  කිරීම

සඳහා නව නීති මාලාවක් සම්මත �ර කයා;ජනා �ර ඇත.

2006 දී ආරම්භ �රන ලද පුළුල් උපකjශන ක්රියාවලියකින් අනතුරුව ,

ඉන්දියානු පාර්ලිකම්න්තුව  කම් වන  විට  2020 වෛවද්ය ක|තු මත

ගර්භණීභාවය  අකහා;සි කිරීකම් (සංකශා;ධන)  පනත් ක�ටුම්පත  පිළිබඳව



විවාද �රමින් සිටියි. කමම පනත මඟින් ස්ත්රී දූෂණය�ට ලක් වූවන් සඳහා

ගMසා කිරීකම් �ාල සීමාව සති 20 සිට සති 24 දක්වා වැඩි �රයි.

2020 කපබරවාරි මාසක7දී ඉන්දීය �ැබිනට් මණ්ඩලය විසින් ආධාර� ප් 

රජනන තාක්ෂණ (ART) ) නියාමන පනත් ක�ටුම්පත අනුමත �රන ලදී. ප් 

රජනන  වෛවද්ය සංචාර� �ර්මාන්තය සැලකිය යුතු කලස වර්ධනය

වීමත් සමඟ  ඉන්දියාව  කගා;ලීය  සාඵල්යතා  �ර්මාන්තක7 ප්රධාන  මධ් 

යස්ථානයක් බවට පත්ව ඇත .  IVF  ඇතුළු ආධාර� ප්රජනන  තාක්ෂණය

(ART) )  මඳ  සරු  භාවකයන් කපකළන  පුjගලයින් විශාල  පිරිස�ට

බලාකපාකරාත්තුවක් ලබා දී ඇති නමුත් එය නීතිමය ,  සදාචාරාත්ම� හා

සමාජීය ගැටලු රාශියක් හඳුන්වා දී ඇත .  නියාමනය කිරීකම් අවශ්යතාවය

බලපෑමට  ලක්වූ �ාන්තාවන් සහ  ළමුන් සූරා�ෑකමන් ආරක්ෂා  කිරීම

සඳහා ආධාර� ප්රජනන  තාක්ෂණ කස්වා නියාමනය කිරීකම් අවශ්යතාවය

ප්රධාන වශකයන් මතුවී ඇත. කමම පනත් ක�ටුම්පත මඟින් රකට් ආධාර�

ප්රජනන තාක්ෂණ කස්වාවන් සුරක්ෂිතව  හා  සදාචාරාත්ම�ව  ක්රියාත්ම�

කිරීම සඳහා විධිවිධාන සලසා ඇත. කමම පනත් ක�ටුම්පත හරහා ජාති�

මණ්ඩලයක්,  රාජ්ය මණ්ඩල ,  ජාති� කල්ඛාධි�ාරිය සහ රාජ්ය ලියාපදිංචි

කිරීකම් බලධාරීන් පිළිකවළින් ආධාර�  ප්රජනන තාක්ෂණ සායන  සහ

ආධාර� ප්රජනන තාක්ෂණ බැංකු නියාමනය හා අධීක්ෂණය �රනු ඇත .

බහු �ළල බjධ කිරීම් ආවරණය ක�කරන රක්ෂණ ආවරණයක් පරිත් 

යාගශීලීන්ට හිමි වනු ඇති අතර ආධාර� ප්රජනන තාක්ෂණය තුළින් උපත

ලබන දරුවන්ට ජීව විද්යාත්ම� දරුවන්ට සමාන සියලු අයිතිවාසි�ම් ලබා

කදනු ඇත.

කමම කdත්රක7 ඇති අකනක් ප්රමුඛතම නීතිය වන්කන් 2020 දී සම්මත

�රගත් කුලී ගර්භාෂ   (නියාමන)  පනත් ක�ටුම්පතයි .  එමගින් මධ්යම

මට්ටමින් ජාති� මණ්ඩලය පිහිටුවීම  මගින්ද  ඉන්දියාක� කුලී ගර්භාෂ

නියාමනය කිරීමට ප්රාන්ත හා පාලන ප්රකjශ රාජ්ය මණ්ඩල සහ සුදුසු



බලධාරීන්ද කයා;ජනා �රයි. කමම පනත් ක�ටුම්පත කත්රීම් �මිටුව විසින්

විමර්ශනය �ර ඇති අතර එම වාර්තාව  2020 කපබරවාරි 5 වන දින

ඉන්දීය  පාර්ලිකම්න්තුක� ඉහළ  මන්ත්රී මණ්ඩලක7 සභාගත  �ර  ඇත .

පනකත් ප්රධානතම ප්රතිලාභය වන්කන් එය රකට් කුලී ගර්භාෂ කක්ෂ්ත්රය

නියාමනය කිරීමයි. මිනිස් �ළල කුළියට විකිණීම සහ මිලදී ගැනීම ඇතුළු

වාණිජමය කුලී ගර්භාෂ තහනම් �ර ඇති අතර , ඉන්දියානු විවාහ� යුවළ

වලට,  ඉන්දියානු සම්භවයක් ඇති විවාහ� යුවළ වලට සහ අවිවාහ�

ඉන්දියානු �ාන්තාවන්ට  (වැන්දඹු කහා;  දික්�සාද  පමණක් )  ක�ාන්කjසි

සපුරන්කන් නම් ආචාරධාර්මි�ව කුලී ගර්භාෂ සඳහා අවසර කදනු ලැකM .

එම නිසා  කුලී ගර්භාෂ  සැපයීම සදාචාර  විකරා;ධී භාවිතයන් පාලනය

�රනු ඇති අතර ,  කුලී ගර්භාෂ සැපයීම වාණිජ�රණය වැළැක්වීම සහ

කුලී ගර්භාෂ මවුවරුන් සහ කුලී ගර්භාෂ සැපයීම හරහා උපත ලබන

දරුවන් සූරා�ෑම තහනම් �රනු ඇත.

සංක්රාන්ති ලිංගි�යන් වැනි අකනකුත් අනතුරට ලක්විය හැකි �ණ්ඩායම්

කවත අවධානය කයාමු �රමින් ඉන්දියානු රජය විසින් 2019  සංක්රාන්ති

ලිංගි�යින් (අයිතිවාසි�ම් ආරක්ෂා කිරීම)  පනත් ක�ටුම්පත සම්මත �රන

ලදී.  කමම ආන්ති��රණයට ලක්වූ ජන ක�ාටසට එකරහි නින්දා කිරීම

කවනස් ක�ාට  සැලකීම  සහ  අපකයා;ජනය  අවම  කිරීම  සහ  ඔවුන්

සමාජක7 ප්රධාන ධාරාවට කගන ඒම මගින් ඉන්දියාක� ලක්ෂ  4.80 �

ශක්තිමත් සංක්රාන්ති ලිංගි� ප්රජාවට කමම පනත් ක�ටුම්පත ප්රකයා;ජනවත්

වනු ඇත .  අධ්යාපන ආයතන,  කස්වා  නියුක්තිය,  කසෞඛ්ය කස්වා  යනාදී

ක්කෂ්ත්රයන්  තුළ   සංක්රාන්ති ලිංගි�කයකුට එකරහිව  ‘කවනස් ක�ාට

සැලකීම’ සදාචාර කනාවන බව කමම පනත මගින් සහති� ක�කරන අතර

තවත් පියවරක් ඉදිරියට කගාස් ස්වයං -අවකබා;ධිත ස්ත්රී පුරුෂ අනන්යතාව

පිළිබඳ අයිතිය ජනතාවට ලබා කදනු ඇත .  කමම පනත මගින් සංක්රාන්ති

ලිංගි�යන්කග් අයිතිවාසි�ම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වන උපකදස් ලබා දීම ,

අධීක්ෂණය සහ ඇඟයීම  සඳහා සංක්රාන්ති� ලිංගි�න් සඳහා වූ  ජාති�



�වුන්සිලයක් පිහිටවීම මගින් කමම පනකත් මුලධර්ම ආරක්ෂා කිරීමට

සියලුම පාර්ශව�රුවන් ප්රතිචාරාත්ම� හා වගකියයුතු �රනු ඇත .  එකස්ම

කමම  පනත් ක�ටුම්පත  මගින් සංක්රාන්ති ලිංගි�යින්ට  සිදුවන  ලිංගි�

හිරිහැර සම්බන්ධකයන් දඩුවම්ද සපයයි. 

 2011 වසකර්දී ඉන්දියාක� සිදු �රන  ලද  සංගණනයට  අනුව  මුළු

ජනගහනකයන් 8.57% ක් කජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන් වන අතර එය 2026 වන

විට  12.4% දක්වා  ඉහළ  යනු ඇත .  ඔවුන්කග් කගෞරවාන්විතව  ජීවන

අයිතිය  සහති�  කිරීම  සඳහා  කජ්යෂ්ඨ  පුරවැසි පනත  නිල  වශකයන්

කදමාපියන්කග් හා කජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්කග් නඩත්තුව සහ සුභසාධන පනත

කලස  හැඳින්ක�.  කමම  පනත  2007 දී ඉන්දීය  පාර්ලිකම්න්තුව  විසින්

බලාත්ම� �රන ලදී.  කජ්යෂ්ඨ  පුරවැසියන්කග් අයිතිවාසි�ම් පුළුල් කිරීම

සඳහා සහ කජ්යෂ්ඨ  පුරවැසියන්කග් සත්�ාර නිවාස සහ නිකවස් කවත

කගාස් සත්�ාර සපයන ඒජන්සි ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා කමම පනත දැන්

සංකශා;ධනය ක�කරමින් පවතින අතර එවැනි නිවාසවල අවම ප්රමිතීන්

පවත්වාකගන යාම සහති� කිරීමට උත්සාහ �රයි.

�ාන්තාවන්කග් �ටයුතු ක�කරහි අවධානය කයාමු කිරීකම් උත්සාහයක්

කලස,  අග්රාමාත්ය නකර්න්ද්ර කමා;දි මැතිතුමා විසින් 2020 මාර්තු 08 වන

ඉරිදා ජාත්යන්තර �ාන්තා දිනක7දී  සිය සමාජ මාධ්ය ගිණුම් (මිලියන

130 � ජනතාවක් එක්ව සිටින)  දිරිමත් �ාන්තාවන්ට භාර කදන බව ප් 

ර�ාශ �ර තිකM.
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