
 

 

 

30 August 2022  

 ආසියානු පදනමෙහිද සහමයෝගය ඇතිව සොනාත්ෙතාවය සහ යුක්තතිය සඳහා වූ මක්තන්ද්රය විසින්ද් ශ්රී 
ලංකාව තුළ පවතින ලංගික අල්ලස් ගැටළුව පිළිබඳ වයාපෘතියක්ත දියත් කර තිමේ. ලංගික අල්ලස් යනු 
රාජ්ය නිලධාරිමයකු (උදා., ග්රාෙ නිලධාරි, මපාලස් නිලධාරි, සෙෘද්ධි/සුබසාධන නිලධාරි, විනිසුරු, යනාදී) 
වැනි කිසියම් වගකිව යුතු තනතුරක්ත දරන තැනැත්මතකු විසින්ද් යම් පුද්ධගලමයකු මවත ඔහු/ඇය හට 
ලබාගැනීෙට හිමිකෙක්ත ඇති කිසියම් මස්වාවක්ත මහෝ ප්රතිලාභයක්ත සැපයීෙ මවනුමවන්ද් ලංගික ක්රියාවන්ද්හි 



නිරත වීෙට අවශ්ය බව ඉල්ලා සිටීෙ මහෝ ඇඟවීෙයි. මගෝලීය වශ්මයන්ද් ගත්කල, බිය, අවමබෝධයක්ත 
මනාෙැතිකෙ සහ ඒ පිළිබඳ පමයය්ෂණ වල පවතින හිඟකෙ මහ්තුමවන්ද් ලංගික අල්ලස් සිද්ධීන්ද් වාතයා 
වීමම් අඩුවක්ත පවතී. ශ්රී ලංකාව තුළ, සොනාත්ෙතාවය සහ යුක්තතිය සඳහා වූ මක්තන්ද්රය විසින්ද් සිදු කරන ලද 
සහ දැනට සිදුමකමරමින්ද් පවතින පමයය්ෂණවලන්ද් මපනී යන්ද්මන්ද් මබාමහෝ පුද්ධගලයන්ද්, විමශ්්ෂමයන්ද්ෙ 
කාන්ද්තාවන්ද්, ගෘහ මූලකත්වය දරණ කාන්ද්තාවන්ද් සහ සෙරිසි පුරුෂ, සෙරිසි කාන්ද්තා, ද්ධවීරිසි, සංක්රාන්ද්ති 
සොජ්භාවී, අන්ද්තලයලංගික, සහ අවිනිශ්්ිත අනනයතාවයන්ද් සහිත (LGBTIQ) ප්රජ්ාමේ පුද්ධගලයන්ද් මපාදු 
මස්වාවන්ද් මවත ප්රමේශ් වීමම්දී ලංගික අල්ලස ්සිද්ධීන්ද් වලට මුහුණ මදන බවයි. ඔවුන්ද්ට හිමි මස්වාවන්ද් 
ලබාදීෙ ප්රතික්තමෂ්ප කිරීෙ වනාහි ඔවුන්ද්මේ සොජ්-ආර්යලක, සිවිල් සහ මද්ධශ්පාලන අයිතිවාසිකම් 
උල්ලංඝනය කිරීෙකි. 

 

වයාපෘතිමේ ප්රධාන අංගයක්ත වන්ද්මන්ද් මසෞඛ්ය සහ යුක්තතිය යන ක්තමෂ්ත්ර මකමරහි විමශ්්ෂ අවධානයක්ත 
මයාමු කරමින්ද් ලංගික අල්ලස් වල හටගැනීෙ සහ එහි වයාප්තතිය පිළිබඳ ගුණාත්ෙක පමයය්ෂණ 
අධයයනයක්ත සිදුකිරීෙය. දිවි ගලවා ගත් වින්ද්දිතයන්ද් හා ක්තමෂ්ත්රමේ මූලක මතාරතුරු සපයන්ද්නන්ද් සෙඟ 
පවත්වන මතාරතුරු ලබාගැනීමම් සම්මුඛ් සාකච්ඡා, සහ ඉලක්තකගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා ොගයමයන්ද්, 
මද්ධශීය සන්ද්දභයය තුළ ලංගික අල්ලස් සඳහා දායක වන සාධක පිළිබඳව වැඩි විසත්ර දැන ගැනීෙට 



සොනාත්ෙතාවය සහ යුක්තතිය සඳහා වූ මක්තන්ද්රය මෙෙගින්ද් අමප්තක්තෂා කරයි. සොනාත්ෙතාවය සහ 
යුක්තතිය සඳහා වූ මක්තන්ද්රය විසින්ද් මම් සම්බන්ද්ධමයන්ද් අල්ලස් මහෝ දූෂණ ම ෝදනා විෙශ්යන මකාමිෂන්ද් 
සභාමේ නිලධාරීන්ද් සඳහා ස්ී පුරුෂ සොජ්භාවය සහ ලංගික අල්ලස් පිළිබඳ ධාරිතා වධයනවැඩමුළු ද 
පවත්වන ලදී. 

 

ඉතා ෙෑතක දී, සොනාත්ෙතාවය සහ යුක්තතිය සඳහා වූ මක්තන්ද්රය විසින්ද් ලංගික අල්ලස් යනු පිළිගත 
මනාහැකි සහ බරපතල ආකාරමේ දූෂණයක්ත බවට දැනුවත්භාවය ඇති කිරීෙ සඳහා ොධය වයාපාරයක්ත 
දියත් කරන ලදී. දූෂණමයන්ද් මතාර මස්වාවක්ත දිරිෙත් කරමින්ද් සහ රාජ්ය අංශ්ය තුල ලංගික අල්ලස සපුරා 
පිටුදැකීෙ තුලන්ද් ලංගික අල්ලසට තිත තැබීෙට ශ්රී ලංකාමේ විශ්ාලතෙ ශ්රෙ බලකාය වශ්මයන්ද් රාජ්ය අංශ්ය 
මපරමුණ ගත යුතු බව සොනාත්ෙතාවය සහ යුක්තතිය සඳහා වූ මක්තන්ද්රය දැඩි මලස විශ්්වාස කරයි. ඒ 
අනුව, අපමේ සාකලය ප්රමේශ්මේ මකාටසක්ත මලස, සොනාත්ෙතාවය සහ යුක්තතිය සඳහා වූ මක්තන්ද්රය 
විසින්ද් එක්තසත් ජ්ාතීන්ද්මේ රාජ්ය මස්වා දිනමේ දී මෙෙ ොගයගත වයාපාරය දියත් කරන ලදී. ලංගික 
අල්ලස් පිළිබඳ වැඩිදුර මතාරතුරු දැන ගැනීෙට සහ ආරක්තිත සහ වඩා සාධාරණ ප්රජ්ාවන්ද් සඳහා 
ක්රියාත්ෙක වන්ද්මන්ද් මකමස්ද යන්ද්න දැනගැනීෙට අපමේ සොජ් ොධය පිටු (මවේ පිටුව 
(https://cejsrilanka.org/sexual-bribery/), ඉංග්රීසි ම ්ස්ු ක්ත පිටුව (@TheOpenSecret.Eng), 



සිංහල ම ්ස්ු ක්ත පිටුව (@vivurtharahasa), දමිළ ම ස්්ුක්ත පිටුව (@பிரபல இரகசியம்), ට්වවිටය 
(@CEJ_SriLanka), ඉන්ද්සට්ග්රෑම් (@cej_srilanka) ) හරහා මෙෙ වයාපාරය සෙඟ සම්බන්ද්ධ වන මලස 
(follow) අපි ඔබට ආරාධනා කරන්ද්මනමු. රූපවාහිනී, ගුවන්ද්විදුල, සහ මුද්රිත ොධය දැන්ද්වීම් ඉදිරි සතිවලදී 
මබදා හැමරනු ඇත. අපමේ වයාපාරය හා සම්බන්ද්ධ වන ඔබට ස්තුතියි. ඔබමේ අයිතිවාසිකම් සඳහා 
#මකාන්ද්මද්ධසි පැනවිය මනාහැක. 
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