
“මත්පැන් තහනමට” එරෙහිව ඉදිරිපත් ඇති රපත්සරේ ප්රගතිය පිළිබ`ද කාන්තා 

සංවිධාන සහ  රපෞද්ගලික රපත්සේකරුවන් 16 රදරනකු විසින් ඉදිරිපත්කෙන 

ප්රකාශය  

2018 ජූලි 9 දින 

මත්පැන් නිෂ්පාදනය විකිණිම හ ෝ මිලදී ගැනීම පිළිබ`ද කාන්නා අයිතිවාසිකම් සීමා කරමින් 

මෑතකදී නිකුත්කරන ලද ගැසට් නිහේදනහේ වයවස්ථානුකූලභාවය අභිහයෝගයට ලක්කරමින්, 

කාන්තාව  ා මාධ්ය සාමූහිකය, කාන්තා අධ්යාපන  ා පර්හේෂණ මධ්යස්ථානය  ා කාන්තා 

පර්හේෂණ හක්න්රය  ස  තවත් කාන්තා හපත්සම්කරුවන් 16 හදහනකු එක්ව  ඉදිරිපත් 

කරන ලද හපත්සම ඉදිරියට හගන යාමට ඒකමතිකව කරන ලන නිහයෝගයක් මගින් 

හේෂ්ඨාධිකරණය අවසර ලබා දී ඇත.  

හමම හපත්සහම් පදනම වූහේ 2018 ජනවාරි 16 වන දා කැබිනඩ් මණ්ඩලය විසින් ගනු ලැබූ 

තීරණය පදනම් කරගනිමින් මුදල් අමාතයවරයා විසින් නිකුත් කරන  ලද අංක 04/2018 දරන 

නිහේදනය ස  2018 ජනවාරි 18 වන දින නිකුත් කරන ලද අංක 2054-42 අතිවිහේෂ ගැසට් 

පත්රයයි. එම ගැසට් පත්රයට අනුව,  

ඒ- මත්පැන් නිෂ්පාදනය, එකතුකිරීම, හබෝතල් කිරීම, විකිණීම ස  ප්රවා නය කිරීහම් 

නිරත වීම ස / හ ෝ කාන්තාවන් එම කටයුතුවල  හස්වහේ හයදවීම ස   

බී- සුරාසැල් තුළ කාන්තාවන්ට මත්පැන් විකිණීම හ ෝ ලබාදීම  

ත නම් කර ඇත.   

සිය හපත්සම තුළින් හපත්සම්කරුවන් හපන්වා හදන්හන් හමම බැලූ බැල්මට ස  නීතයනුකූලව 

හමම විධිවිධ්ානය සමාජීය ස්ීපුරුෂභාවය මත හවනස්හකාට සැලකීමක් බවයි. ශ්රී ලංකාහේ 

ආණ්ුක්රම වයාවස්ථාහේ 12(1) ස  12(2) වගන්ති මගින් සියලූම පුද්ගලයින් ස`ද ා ස තික 

ලැබ ඇති නීතිය ඉදිරිහේ  සමාන සැලකීම ලැබීමට ඇති අයිතිය ස  නීතිහේ සමාන  

ආරක්ෂාව ලැබීමට ඇති අයිතිය වැඩිහිටි කාන්තාවන්ට අහිමි වී යන බවත් එය ඔවුන්හේ 

හිමිකම් උල්ලංඝණයක් බවත් ඔවුන් ඔවුන් හපන්වා හදයි.   

හමම විවධිවිධ්ානය, වයවස්ථාහේ 14(1)ජී වගන්තිය මගින් ස තික කර ඇති ආකාරයට 

නීතයානූකූල වෘත්තියක, වයාපාරයක, හවළදාමක හ ෝ රැකියාවක නිරත වීමට ඇති 

පුරවැසියන්ට ඇති මූලික අයිතිවාසිකම උල්ලංඝණය කිරීමකට සමානය.  

හමම විධිවිධ්ානය මගින් නීතිහේ ආධිපතයය පිළිබද පදනම උල්ලංඝණය වන බව තව දුරටත් 

දක්වන හපත්සම්කාර පාර්ශවය, ශ්රී ලංකාව අතසන් තබා ඇති කාන්තාවට එහරහිව සිදුකරනු 

ලබන සියලූම ආකාරහේ හවනස් හකාට සැලකීම් පිටුදැකීහම් සම්මුතිහේ මූලික  රයන්ට 

ප්රභල හලස පට ැනි බව දක්වයි.    



නීතිඥවරුන්හේ වාචික තර්කවලට සවන්දීහමන් ස  පාර්ශවකරුවන් විසින්  ඉදිරිපත් කරන 

ලද ලිඛිත සට න්  සලකා බැලීහමන් පසු  හපත්සම ඉදිරියට හගන යාමට ගරු අග්ර 

විනිේචකාරවරිය ප්රමුඛ  හේෂ්ඨාධිකරණයහේ විනිසුරු මුල්ල   විසිනි 2018 ජූලි  09 වන දින 

ඒකමතික අවසර ලබා දී ඇත.  

නීති උපහදස් අනුව නීතිඥ දිලූමි ද අල්විස් සමග  ජනාධිපති නීතීඥ සංජීව ජයවර්ධ්න යන 

අධිකරණහේ හපනී සිටිය . හපෝල් රත්නායක සමාගම හපත්සම් පාර්ශවය හවනුහවන් හපනී 

සිටි අතර නිහයෝජය හසාලිසිටර් හජනරාල් විහේකා සිරිවර්ධ්න  නීතිපතිවරයා හවනුහවන් 

හපනී සිටියාය.  


