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අධ්යයයනය
මෙ�ම අධ්යයයනය මගින් ශ්රී ලංංකාාවේේ කාාන්තාා සහ පිරිමි බෝ�ෝම්බ ඉවත් කරන්නන් සේ�ේවාා නියුක්ත
කිරීමේ� සමාාජ ආර්ථික බලපෑෑම් සලකාා බලනු ලැැබේ�. ජාාතික බෝ�ෝම්බ පිළිබඳ ක්රියාාකාාරී මධ්යයස්්ථාානයේ�
(NMAC), රටේ� හවුල්කරුවන්ගේ� (HALO භාාරය, බෝ�ෝම්බ උපදේේශක කණ්ඩාායම, SHARP සහ
DASH), සහාායට ස්්තූතිවන්නට, බෝ�ෝම්බ ඉවත් කරන්නන් 226ක් (කාාන්තාාවන් 113ක් සහ පුරුෂයින්
113ක්) සමීක්ෂණයට භාාජනය කරන ලද අතර, පවුල් 103ක් සහ ප්රජාා සාාමාාජිකයින් (කාාන්තාාවන් 69
සහ පුරුෂයින් 34ක්) සම්මුඛ සාාකච්ඡාා සඳහාා යො�ොදවාා ගන්නාා ලදි. බෝ�ෝම්බ ඉවත් කරන්නන් සමග
තනි පුද්ගල වශයෙ�න් සාාකච්ඡාා 13ක් (කාාන්තාාවන් 9ක් සහ පුරුෂයින් 4ක්) සිදු කරන ලදි.
ඔවුන්ට සම්පත් සතු කර ගැැනීමේ� සහ සේ�ේවාා වෙෙත පිවිසීමේ� හැැකියාාව වැැනි, තම ජීවිතවලට බෝ�ෝම්බ
ආශ්රිත ක්රියාාකාාරකම්වලින් සිදු කර ඇති වෙෙනස්්කම් සම්බන්ධයෙ�න් කාාන්තාාවන්ගෙ�න් සහ
පුරුෂයින්ගෙ�න් අදහස්් ලබාා ගන්නාා ලදි. මෙ�ම අධ්යයයනය මගින් කාාන්තාාවන්ගේ� ස්්වයංං අවබෝ�ෝධයේ�
සහ පවුල් සහ ප්රජාා මට්ටමින් තීරණ ගැැනීමේ� හැැකියාාවේේ පවත්නාා විචලතාාවයන් සම්බන්ධයෙ�න්
ගවේේෂණය කරන ලදි. බෝ�ෝම්බ ආශ්රිත ක්රියාාකාාරකම්වල වැැඩ මුර අනුව සේ�ේවය කරන කාාන්තාාවන්
සම්බන්ධයෙ�න් අදාාල මෙ�න්ම, දේේශීය සන්දර්භය තුළ පුළුල් ස්්ත්රී පුරුෂ සම්මත පිළිබඳ ඔවුන්ගේ�
ආකල්ප එක්රැස්් කිරීම සඳහාා අදාාල පවුල් සහ ප්රජාා සාාමාාජිකයන් සම්මුඛ සාාකච්ඡාා සඳහාා යො�ොදාා
ගන්නාා ලදි.
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ශ්රී ලංංකාා ප්රජාාතාාන්ත්රික සමාාජවාාදී ජනරජයේ� සිවිල් යුද්ධය අවසන්ව අවුරුදු 10කටත් වඩාා වැැඩි
කාාලයක් ගත වී තිබේ�. ශ්රී ලංංකාා රජය දෙෙමළ ඊලාාම් විමුක්ති කො�ොටි සංංවිධාානය පරාාජය කර
ජයග්රහණය ලබාා ගත් බවට ප්රකාාශ කිරීමෙ�න් අනතුරුව දශක තුනකට (1983-2009) අධික කාාලයක්
තුළ පැැවති සන්නද්ධ අරගලය නිමාා විය.1
සිවිල් යුද්ධයෙ�න් අනතුරුව, ශ්රී ලංංකාාව වේේගවත් ආර්ථික පුනරුදයක් සහ ස්්ථාාවර වර්ධනයක් අත්පත්
කර ගත් අතර එයින් රටේ� ජනතාාවගේ� ආර්ථික සුභසිද්ධිය කෙ�රෙෙහි ධනාාත්මක බලපෑෑමක් ඇති විය.
කෙ�සේ�ේ වෙෙතත්, යුද්ධය හේ�ේතුවෙෙන් රටේ� උතුරු-නැැගෙ�නහිර පළාාත් පුපුරණ ද්රව්යය හේ�ේතුවෙෙන් විශාාල
වශයෙ�න් දූෂණය වී තිබේ�. ඉඩම් නිදහස්් කිරීමේ� ප්රයත්නවලින් මෙ�ම බො�ොහො�ොමයක් දූෂණ ඉවත් කර
තිබෙ�න අතර, 2010 දී දුෂණය වී තිබූ ඉඩම් වර්ග කිලෝ�ෝමීටර 506 ක ප්රමාාණය 2018 වන විට 25.8²
දක්වාා අඩු කර ගෙ�න තිබේ�.2 2017 ජූනි මාාසයේ� දී, නැැගෙ�නහිර පළාාතේ� මඩකලපුව, බිම්
බෝ�ෝම්බවලින් තො�ොර බවට ප්රකාාශ කළ ප්රථම දිස්්ත්රික්කය විය.3 2020 වර්ෂයේ� ආරම්භය වන විට, ශ්රී
ලංංකාාව, විශේ�ේෂයෙ�න්ම නැැගෙ�නහිර පළාාත තවදුරටත් පුපුරණ ද්රව්යයවල දූෂණයේ� බලපෑෑමට ලක් වී
තිබේ�.4
මෙ�ම පළාාත තුළ සමාාජ ආර්ථික සංංවර්ධනය කෙ�රෙෙහි පුපුරණ ද්රව්යයවල දූෂණයෙ�න් සිදු වන බලපෑෑම
ඉතාා විශාාල වේේ.5 දූෂණය හේ�ේතුවෙෙන් නැැවත පදිංංචි වන සහ අභ්යයන්තරික වශයෙ�න් අවතැැන් වන
පුද්ගලයින්ගේ� (IDPs) සහ සරණාාගතයන්ගේ� ආපසු පැැමිණීමේ� ඉඩප්රස්්ථාා සීමාා කර ඇති අතර,
එමගින් පදිංංචිකරුවන්ට සිය ජීවිකාා වෘෘත්තීන් සිදු කර ගෙ�න යාාමටත් මූලික සේ�ේවාා සහ යටිතල
පහසුකම් වෙෙත පිවිසීම සඳහාා වන හැැකියාාව සඳහාාත් බාාධාා ඇති වී තිබේ�. අවුරුදු තිහකට ආසන්න
කාාලයක් තිස්්සේ�ේ දැැනටමත් දැැඩි බලපෑෑමට ලක් වී ඇති රටේ� කො�ොටසක, විශාාල පරිමාාණයෙ�න් පුපුරණ
ද්රව්යය තිබීම මගින් තිරසාාර ආර්ථික පුනරුදය මෙ�න්ම පළාාතේ� ජනතාාවගේ� සංංවර්ධනය සඳහාා වන
ඉඩප්රස්්ථාා ද තව දුරටත් අවහිර කෙ�රේේ.

1

බිම් බෝ�ෝම්බ දර්ශකය. ශ්රී ලංංකාාව: බෝ�ෝම්බ ආශ්රිත ක්රියාාකාාරකම්. 2019.

2

බිම් බෝ�ෝම්බ දර්ශකය. ශ්රී ලංංකාාව: බෝ�ෝම්බ ආශ්රිත ක්රියාාකාාරකම්. 2019.

3

බෝ�ෝම්බ පිළිබඳ උපදේේශන කණ්ඩාායම. MAG බෝ�ෝම්බ ඉවත් කරන්නන්ට ස්්තූති වන්නට, ශ්රී ලංංකාාව බිම්බෝ�ෝම්බවලින් තො�ොර ප්රථම දිස්්ත්රික්කය
ප්රකාාශයට පත් කරයි. 2017.

4

බිම් බෝ�ෝම්බ දර්ශකය. ශ්රී ලංංකාාවේේ පැැතිකඩ. බෝ�ෝම්බ ආශ්රිත ක්රියාාකාාරකම්ක්රියාාකාාරකම්. 2019.

5

මෙ�ම පත්රිකාාවේේ සමාාජ ආර්ථික සංංවර්ධනය අර්ථ දක්වාා ඇත්තේ� ආර්ථික සහ සමාාජ ප්රගතිය අනුව, තනි පුද්ගලයින්ගේ�, පවුල්වල සහ ප්රජාාවල
ජීවන තත්ව සහ යහසාාධනය වැැඩිදියුණු කර ගැැනීමේ� ක්රියාාවලිය ලෙ�සට වේේ. ආදාායමේ� වැැඩිවීම, සම්පත් සඳහාා වන වර්ධිත ප්රවේේශය, සහ
අධ්යා�ාපනය සහ තාාක්ෂණය වෙෙත තිබෙ�න වැැඩිදියුණු වූ ප්රවේේශය හාා අදාාල විවිධ දර්ශක අනුව එය මනිනු ලැැබේ�. පරිශීලනය.IGI Global.
සමාාජ ආර්ථික සංංවර්ධනය. 2020.

4

මෙ�ම සංංදර්භය තුළ, බෝ�ෝම්බ ඉවත් කිරීමේ� මෙ�හෙ�යුම් පුද්ගලයින්ගේ� මූලික ආරක්ෂණ අවශ්යයතාා
සහතික කිරීම සඳහාා අත්යයවශ්යය වනවාා පමණක් නො�ොව බලපෑෑමට ලක් වූ ප්රජාාවල පුනරුදය සහ
ප්රගතිය සම්බන්ධයෙ�න් වන ප්රධාාන ප්රවර්ධකයක් ලෙ�ස ද ක්රියාා කරනු ඇත.6 පුපුරණ ද්රව්යය ඉවත් කිරීම
මගින් ඵලදාායි භාාවිතයට, නිවාාස සහ යටිතල පහසුකම් සංංවර්ධනයට ඉඩම් නැැවත ලබාා දීමට ඉඩ
සලසාා, තිරසාාර ජීවිකාා වෘෘත්තියක් නැැවත ඇති කරන බැැවින් ද කාාන්තාාවන්, ගැැහැැණු ළමුන්, පිරිමි
ළමුන් සහ පුරුෂයින්හට ආරක්ෂිත පරිසරයක ජීවත් වීමට, වැැඩ කිරීමට, සහ දියුණු වීමට දාායක වන
බැැවින් ද පුපුරණ ද්රව්යය ඉවත් කිරීම සමාාජ ආර්ථික සංංවර්ධනයේ� පූර්ව කො�ොන්දේේසියක් වේේ. ඒ අතරම,
බෝ�ෝම්බ ආශ්රිත ක්රියාාකාාරකම්වලින් මෙ�හෙ�යුම් ප්රදේේශවල රැකියාා අවස්්ථාා උත්පාාදනය කෙ�රේේ.
විශේ�ේෂයෙ�න්ම කාාන්තාාවන් සඳහාා, වෘෘත්තීය අවස්්ථාාවන් හිඟ උතුරු පළාාත තුළ යෝ�ෝග්යය රැකියාාවක්
සඳහාා වන ප්රවේේශය විශේ�ේෂ වශයෙ�න් පරිවර්තනාාත්මක සාාධකයක් වේේ.

6

මාාස්්ලෝ�ෝගේ� අවශ්යයතාාවල ධූරාාවලිය අනුව, ආරක්ෂණ අවශ්යයතාා යන්නට නිවාාස සහ ප්රචණ්ඩත්වයෙ�න් තො�ොර වීම, සහ ස්්ථාාවර පරිසරයක් වැැනි
භෞ�ෞතික ආරක්ෂාාව ඇතුළත් වේේ. මනෝ�ෝවිද්යා�ාත්මක විග්රහය.

5

ශ්රී ලංංකාාවේේ බෝ�ෝම්බ ආශ්රිත ක්රියාාකාාරකම්
ජාාත්යයන්තර සහ ජාාතික ක්රියාාකාාරුවන් ශ්රී ලංංකාාවේේ පුපුරණ ද්රව්යය ඉවත් කිරීම මුල් වරට ආරම්භ කළ
දින සිට දස වසරකට වඩාා ගත වී ඇති අතර, එයින් රටේ� උතුරු සහ නැැගෙ�නහිර පළාාත්වල වෙෙසෙ�න
ශ්රී ලාංං�කීය කාාන්තාාවන් සහ පුරුෂයින් සඳහාා රැකියාා අවස්්ථාා නිර්මාාණය වී තිබේ�. පො�ොළො�ොව මතුපිට
ඇති සියලු බෝ�ෝම්බ හාා අදාාල ක්රියාාකාාරකම් සම්බන්ධීකරණ මෙ�හෙ�යුම් ආයතනය වන්නේ� NMAC
වේේ.7 2020 වන විට, බෝ�ෝම්බ ආශ්රිත ක්රියාාකාාරකම් පහත දැැක්වෙෙන ආයතන මගින් සිදු කරනු ලැැබේ�:
මෙ�හෙ�යුම්කරුවන්ගේ� ස්් වභාාවය

මෙ�හෙ�යුම්කරුගේ� නම

ජාාතික

ශ්රී ලංංකාා යුද හමුදාාව (SLA)
DASH

රාාජ්යය නො�ොවන සංංවිධාාන (NGOs)

SHARP
HALO භාාරය

ජාාත්යයන්තර රාාජ්යය නො�ොවන සංංවිධාාන

බෝ�ෝම්බ පිළිබඳ උපදේේශන කණ්ඩාායම (MAG)

ශ්රී ලංංකාා යුද හමුදාාව හැැර, අනෙ�කුත් සියලු ආයතන ඉතිහාාසයේ� දී විවිධ කාාන්තාාවන් සේ�ේවාා නියුක්ත
කර තිබේ�.8 ඇත්ත වශයෙ�න්ම, ශ්රී ලංංකාාව සතුව ලෝ�ෝකයේ� බෝ�ෝම්බ ඉවත් කිරීමේ� මෙ�හෙ�යුම්වල
නිරතව සිටින කාාන්තාා පුරුෂ අනුපාාතය ඉහළ අගයක් ගනී.9 මුළු වශයෙ�න්, පර්යේ�ෂණය සිදු කෙ�රෙෙන
අවස්්ථාාව වන විට, මෙ�හයුම්කරුවන් හතර දෙෙනාා විසින් 1,882ක් (පුරුෂයින් 1,356ක් සහ
කාාන්තාාවන් 526ක් වශයෙ�න්) සේ�ේවාා නියුක්ත කර තිබුණි. අධ්යයයනය සිදු කරන අවස්්ථාාවේේ දී සම්මුඛ
සාාකච්ඡාාවට භාාජනය කරන ලද මෙ�හෙ�යුම්කරුවන් අතර බෝ�ෝම්බ ඉවත් කරන කාාන්තාාවන්ගේ�
අනුපාාතය 39%ක් විය.
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ශ්රී ලංංකාාවේේ ජාාතික බෝ�ෝම්බ හාා ආශ්රිත ක්රියාාකාාරකම් පිළිබඳ වැැඩසටහන. 2020 මාාර්තු මාාසයේ� දී අදහස්් ලබාා ගන්නාා ලදි.
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පර්යේ�ෂණය සිදු කරන අවස්්ථාාව වන විට, HALO භාාරය සතුව 692ක (කාාන්තාාවන් 322, පුරුෂයින් 370) කාාර්ය මණ්ඩලයක් බෝ�ෝම්බ ඉවත්
කිරීමේ� කටයුතුවල නිරතව සිටි අතර ඒ අනුව මුළු කාාන්තාා ප්රතිශතය 47%ක් විය. MAG ආයතනය ශ්රී ලංංකාාව තුළ ප්රධාාන කාාර්යභාාරයක් දැැරූ
අතර එම ආයතනය සතුව කාාන්තාාවන් 79ක් සහ පුරුෂයන් 564ක් විය. ජාාතික NGO DASH සතුව 422ක (කාාන්තාාවන් 110, පුරුෂයින් 312),
මණ්ඩලයක් සිටි අතර SHARP සතුව සේ�ේවකයින් 125ක් (කාාන්තාාවන් 15, පුරුෂයින් 110) විය.
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පර්යේ�ෂණය සිදු කරන අවස්්ථාාව වන විට, බෝ�ෝම්බ ඉවත් කිරීමේ� මෙ�හෙ�යුම්වල පමණක්, බෝ�ෝම්බ ආශ්රිත ක්රියාාකාාරකම්වල නිරතව සිටි අයවළුන්
අතරින් 39%ක් කාාන්තාාවන් විය.

6

සම්මුඛ පරීක්ෂණවලට සහභාාගි වූවන්ගේ� සංංයුතිය
දත්ත එකතු කරන අවස්්ථාාව වන විට, බෝ�ෝම්බ ඉවත් කරන කාාන්තාාවන් සහ පුරුෂයින් යන
දෙෙපාාර්ශ්්වයම සාාමාාන්යය වශයෙ�න් ක්ෂේේ�ත්රයේ� වසර හතරක් සේ�ේවය කර ඇත. පුරුෂයින් 10%ට
සාාපේේක්ෂව කාාන්තාාවන් 15%ක් තමන්ට ආබාාධයක් ඇති බව පැැවසූ අතර, කාාන්තාා බෝ�ෝම්බ ඉවත්
කරන්නියන් දෙෙදෙෙනෙ�ක් තමන් බිම් බෝ�ෝම්බවලින් ජීවිතය ගලවාා ගත් අය බව පැැවසූහ.
එකතු කරන ලද දත්ත අනුව බෝ�ෝම්බ ඉවත් කරන කාාන්තාාවන් 50%ක් සිය ගෙ�වල්වල එකම ආදාායම්
උපයන්නියෝ�ෝ වූහ. දහ දෙෙනකුගෙ�න් නව දෙෙනෙ�ක් සිය සහකරුට වඩාා උපයන බව වාාර්තාා කළහ.
මෙ�යින් හැැඟෙ�න්නේ� බෝ�ෝම්බ ඉවත් කරන කාාන්තාාවන්ගෙ�න් බහුතරය සමීක්ෂණය සිදු කරන කාාලය
තුළ සිය ගෙ�වල්වල මූලික ආදාායම් උපයන්නියන් වූ බවයි.

කාන්තා මූලික ආදායම්
උපෑයන්නියන්
89%

�

�

බෝ�ෝම්� ඉවත් කරන කාන්තාවන් මූලික ආදායම් උපෑයන්නියන්

මූලික උපෑයන්නියන්
බෝනොවන කාන්තාවන්
11%

බෝ�ෝම්බ ඉවත් කරන කාාන්තාාවන් තුන් දෙෙනකුගෙ�න් එක් අයකුට වඩාා අදාාල ක්රියාාවලියට සම්බන්ධ
වීමට පෙෙර කිසිම ආදාායමක් නො�ොතිබූ අතර පිරිමි සම්බන්ධයෙ�න් එය 20 දෙෙනෙ�කුගෙ�න් එක් අයෙ�කු
විය. කාාන්තාාවන්ගේ� සාාමාාන්යය වැැටුප මාාසයට රු. 9,580 සිට රු. 34,447 දක්වාා වැැඩි වූ අතර මෙ�ය
3.5 ගුණයකට වැැඩි වාාර්ෂික වැැටුප් වැැඩි වීමක් විය. පිරිමින්ගේ� සාාමාාන්යය වැැටුප මාාසයට රු. 19,455
සිට රු. 33,824 දක්වාා වැැඩි වූ අතර මෙ�ය 1.7 ගුණයකට වැැඩි වාාර්ෂික වැැටුප් වැැඩි වීමක් විය.
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ආදායමාක් සහිත බෝ�ෝම්� ඉවත් කරන්නන්
බිම් බෝ�ෝම්� සම්�න්ධ්ය බෝසේවබෝ� බෝයදීමාට බෝපෑර සහා පෑසු
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බෝ�ෝම්� ආශ්රිත
ක්රියාකාරකමාට බෝපෑර

බෝ�ෝම්� ආශ්රිත
ක්රියාකාරකමාට පෑසු
ගැැහාැණු

පිරිමි

බෝසේවබෝ� බෝයදීමාට බෝපෑර සහා පෑසුව බෝ�ෝම්� ඉවත්
කරන අයබෝග් මාාසික වැටුපෑ ශ්රී ලංංකා රුපියල් වලින්
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බිම් බෝ�ෝම්� ක්රියාකාරකමාට
බෝපෑර මාාසික වැටුපෑ

සාමාානය බිම් බෝ�ෝම්�
ඉවත් කිරීබෝම් වැටුපෑ
කාන්තා

පුරුෂ
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සම්පත් හාා සේ�ේවාා සඳහාා වැැඩි වූ ප්රවේේශය හාා හිමිකාාරීත්වය
සම්පත් හාා සේ�ේවාා සඳහාා වැැඩි වූ ප්රවේේශය හාා හිමිකාාරීත්වය බිම් බෝ�ෝම්බ ආශ්රිත ක්රියාාකාාරකම් සඳහාා
බලපෑෑ හැැකිය.
බෝ�ෝම්� ඉවත් කරන්නන් විසින් වාර්තා කරන අත්පෑත් කර ගැත් සම්පෑත්
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ජාංගැමා
දුරකථානය

බෝමාෝටර්
�යිසිකලංය

පුරුෂ

�යිසිකලංය

බෝපෑොදු
�වාහානය

�ැංකු ගිණුමා

ණය සඳහාා
�බෝේශය

කාන්තා

කාාන්තාා සහ පුරුෂ බෝ�ෝම්බ ඉවත් කරන පුද්ගලයින් පස්් දෙෙනෙ�කුගෙ�න් එක් අයෙ�කුට නිවසක් මිලට
ගැැනීමට හැැකි වී තිබේ�; පුරුෂයින් තුනෙ�න් එකකටත් කාාන්තාාවන් දෙෙකෙ�න් එකකටත් දේේපලක්
අත්පත් කර ගැැනීමට හැැකි වී තිබේ�. බෝ�ෝම්බ ආශ්රිත ක්රියාාකාාරකම්වල යෙ�දෙෙන පිරිසෙ�න් භාාගයකටත්
වඩාා වැැඩි දෙෙනෙ�කුට, කෙ�ලින්ම සිය රැකියාාව හේ�ේතුවෙෙන් සිය නිවෙෙස්් වෙෙත විදුලිබලය ලබාා ගත හැැකි
වී තිබුණි. බෝ�ෝම්බ ආශ්රිත ක්රියාාකාාරකම්වලින් ලැැබුණු ආදාායමට ස්්තූති වන්නට වෙෙනත් ආකාාරවල
මිලට ගැැනීම්ද සිදු කර තිබු අතර, ඒවාායින් වඩාාත් අවධාානයට ලක් වූ ඒවාා වූයේ� ජංංගම දුරකථන සහ
මෝ�ෝටර් බයිසිකල් වේේ. බෝ�ෝම්බ ඉවත් කරන කාාන්තාා සහ පුරුෂ දෙෙපාාර්ශ්්වයම වාාර්තාා කළේ�ේ සිය
මූල්යය සේ�ේවාා වෙෙත ප්රවේේශයේ� වර්ධනයක් ඇති වූ බවය. කාාන්තාාවන්ගෙ�න් 42%ක් සහ පුරුෂයින්ගෙ�න්
37%ක් බැංං�කු ගිණුම් වෙෙත ප්රවේේශය ලබාා ගෙ�න තිබුණි; කාාන්තාාවන්ගෙ�න් 42%ක් ණය ලබාා ගෙ�න
තිබූ බවට වාාර්තාා කර තිබුණි.
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සම්පෑත් සඳහාා වැඩි �බෝේශයක් තිබෝ�න �ව වාර්තා කළ බෝ�ෝම්� ඉවත් කරන්නන්
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මිලංදී ගැැනීබෝම් ශක්තිය

ආහාාර බෝවත �බෝේශය

පුරුෂ

ජාලංය බෝවත �බෝේශය

කාන්තා

පුරුෂ බෝ�ෝම්බ ඉවත් කරන්නන් පස්් දෙෙනෙ�කුගෙ�න් තුන් දෙෙනෙ�කුත් කාාන්තාා බෝ�ෝම්බ ඉවත් කරන්නන්
පස්් දෙෙනෙ�කුගෙ�න් හතර දෙෙනෙ�කුත් සිය මිලට ගැැනීමේ� හැැකියාාව වැැඩි වී තිබුණු බවට හෝ�ෝ දැැඩි ලෙ�ස
ඉහළ ගො�ොස්් තිබූ බවට එකඟ වූහ. කාාන්තාාවන්ගෙ�න් 89%ක් සහ පුරුෂයින්ගෙ�න් 77%ක් සිය රැකියාාවේේ
ඍජු ප්රතිඵලයක් ලෙ�ස ආහාාර වෙෙත වන ප්රවේේශය ඉහළ ගිය බවට වාාර්තාා කළහ. ස්්ත්රී සහ පුරුෂ යන
දෙෙපාාර්ශ්්වයේ�ම හය දෙෙනෙ�කු සිය නළ ජලය වෙෙත වන ප්රවේේශය පිළිබඳව වාාර්තාා කළහ.
අධ්යයාපෑනය සඳහාා වැඩි �බෝේශයක් තිබෝ�න �වට වාර්තා කළ බෝ�ෝම්� ඉවත් කරන්නන්
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

68%

58%

51%

70%

10%
0
කුටුම්භාබෝ� සිටින පෑාසල් යා හාැකි
ළමුන් සංඛයාව

මාබෝග් කුටුම්භාබෝ� සිටින ළමුන් පෑාසබෝල්
ගැත කළ අවුරුදු ගැණන

පුරුෂ

කාන්තා

වෙෙනත් බලපෑෑමක් වූයේ� අධ්යා�ාපනය වෙෙත වූ ප්රවේේශයයි: බෝ�ෝම්බ ඉවත් කරන කාාන්තාාවන් දහ
දෙෙනෙ�කුගෙ�න් හත් දෙෙනෙ�කුත් පුරුෂයින් දහ දෙෙනෙ�කුගෙ�න් හය දෙෙනෙ�කුත් සිය දරුවන් පාාසලේ�
ගත කළ අවුරුදු ගණන බො�ොහෝ�ෝ සෙ�යින් ඉහළ ගිය බව වාාර්තාා කළහ.
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බෝසෞඛයාරක්ෂණ බෝසේවා සඳහාා වැඩි �බෝේශයක් තිබෝ�න �ව වාර්තා කළ බෝ�ෝම්� ඉවත් කරන්නන්
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ඖෂධ්ය සහා වෛවදය නිර්බෝද්ශය
මාත ලං�ා ගැන්නා ඖෂධ්ය

පුරුෂ

මාබෝනෝ විදයාත්මාක
සහා මාානසික බෝසෞඛය බෝසේ වා

කාන්තා

අවසාාන වශයෙ�න්, කාාන්තාාවන්ගේ� සහ පුරුෂයින්ගේ� සෞ�ෞඛ්යය සේ�ේවාා සඳහාා වන ප්රවේේශය
සම්බන්ධයෙ�න් සමීක්ෂණය උනන්දුවක් දැැක්වීය. බො�ොහෝ�ෝ අවධාානයට යො�ොමු වූ කරුණක් වූයේ�,
කාාන්තාාවන්ගෙ�න් 75%ක් සහ පුරුෂයින්ගෙ�න් 81%ක් සෞ�ෞඛ්යය සේ�ේවාා වෙෙත ඉහළ ගිය හෝ�ෝ බො�ොහෝ�ෝ
සෙ�යින් ඉහළ ගිය ප්රවේේශයක් තිබූ බවය; අනුපිළිවෙෙලින් 74%ක් සහ 77%ක් ඖෂධ සහ වෛෛද්ය�
නිර්දේේශ මත ලබාා දෙෙන ඖෂධ සඳහාා ඉහළ ප්රවේේශයක් තිබෙ�න බවට වාාර්තාා කළහ.

රැකියාාවේේ දී සමාානයි, නමුත් නිවසේ�ේ බර දරයි
කාාන්තාාවන් සහ පුරුෂයින් උරෙෙනුර ගැැටී වැැඩ කරන සහ සමාාන ප්රතිලාාභ සහ ආදාායම් ලැැබෙ�න
රැකියාා ක්ෂේේ�ත්රවලින් එකක් ලෙ�ස බෝ�ෝම්බ ඉවත් කිරීමේ� රැකියාාව ප්රකටය. බෝ�ෝම්බ ආශ්රිත
ක්රියාාකාාරකම්වල විධිමත් රැකියාාවක ප්රතිලාාභවලට අමතර අනෙ�කුත් දේේවල් අතර, නියමිත වේේලාාවට
වැැටුප් ලැැබීම සහ සමාාන පදනමින් උසස්් වීම් සඳහාා ප්රවේේශය හිමි වීම දැැක්විය හැැකිය.
වැැටුප් ලැැබෙ�න රැකියාාවලට අමතරව වැැටුප් නො�ොලැැබෙ�න ගෘෘහස්්ත වැැඩවලින් වැැඩි කො�ොටසක්
කාාන්තාාවන් විසින් සිදු කළ යුතු බවට අපේේක්ෂාා කෙ�රේේ. කාාන්තාා බෝ�ෝම්බ ඉවත් කරන්නන්ට
දෙෙගුණයක බරක් දැැරීමට සිදු වන බව වාාර්තාා විය.1 ඊට අමතරව, රැකියාවවට යන විට බාලල දරුවන් න
නිවසේ�ේ තනිව දමාා ඒමට සිදු වීම සාාකච්ඡාාවට බඳුන් වූ විවාාද සම්පන්න මාාතෘෘකාාවක් විය, එසේ�ේම
නිවසේ�ේ දරුවන් සමග සිටීම වෙෙනුවට වැැඩ කිරීම තෝ�ෝරාා ගතහො�ොත් රැකියාාවක් කරන සැැමියෙ�කු විසින්
එය ඍණාාත්මකව දැැකිය හැැකි තත්ත්වයක් ද විද්යා�ාමාාන විය.

10	‘දෙගගුණයක බරක් දැරරීම’ යන පදයෙහ�ි අර්ථය වනුයේ �ලෝක�කයේ �සිටින කානන්තාවවන් කුටුම්භයේ �සහ ප්රජාවවේ  වැටටුප් නොල�ලබන රැකවරණ ව
වැැඩවලින් බහුතරයක් සඳහාා වගකීම දරන අතරම ශ්රම වෙෙළඳපලේ� පූර්ණකාාලීන රැකියාාවල යෙ�දීම යන්න අදහස්් කෙ�කෙ�රේේ.
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බෝ�ෝම්බ ආශ්රිත ක්රියාාකාාරකම්වලින් ඔබ්බට ස්්ත්රීත්වය හාා බැැඳුණු ප්රතිමාාන
වෙෙනස්් කිරීම
කාාන්තාාවන් බෝ�ෝම්බ ආශ්රිත ක්රියාාකාාරකම්වල නිරත වූ අවස්්ථාාවේේ පටන් සිය ආත්ම විශ්්වාාසය,
ප්රයෝ�ෝජනවත්භාාවය, සහ අනෙ�ක් අය සමග වන සම්බන්ධතාාවය පිළිබඳ ඔවුන්ගේ� අවබෝ�ෝධය වඩාා
ධනාාත්මක වී ඇති බවට ප්රබල සාාක්ෂි එකතු කර ගැැනීමට මෙ�ම අධ්යයයනයට හැැකි වී තිබේ�. සිය
රැකියාාව හේ�ේතුවෙෙන් දැැඩි ආත්ම විශ්්වාාසයක් ඇති වී තිබෙ�න බවට කාාන්තාා බෝ�ෝම්බ ඉවත්
කරන්නන්ගෙ�න් 95%ක් කියාා සිටියහ. මීට හේ�ේතු සාාධක ලෙ�ස මූල්යය වශයෙ�න් සවිබල ගැැන්වීම,
පවුල්වලට උපකාාර කිරීමට හැැකි වීම, නව කුසලතාා ඉගෙ�නීම, සහ සිය ප්රජාාවේේ ආරක්ෂාාවට දාායක
වීමට හැැකි වීම පෙෙන්වාා දිය හැැකිය.
බෝ�ෝම්බ ඉවත් කිරීමෙ�හි නිරත කාාන්තාාවන්ගෙ�න් 86%ක් කියාා සිටියේ� කුටුම්භය තුළ සිය අදහස්් ප්රකාාශ
කිරීම සම්බන්ධයෙ�න් සිය ආත්ම විශ්්වාාසය වැැඩි වී ඇති බව හෝ�ෝ බො�ොහෝ�ෝ සෙ�යින් වැැඩි වී ඇති බවය.
සිය කුටුම්භාය තුළ අදහාස් �කාශ කිරීමාට බෝ�ෝම්� ඉවත් කරන කාන්තාවන් සතු ආත්මා විශ්වාසය

23%

බෝ�ොබෝහාෝ බෝසයින් වැඩි වූ
වැඩි වූ
බෝවනස් බෝනොවූ
අඩු වූ

63%
7%
2%

බෝ�ොබෝහාෝ බෝසයින් අඩු වූ
�තිචාරයක් නැති

5%

බෝ�ෝම්බ ඉවත් කරන කාාන්තාාවන් දහ දෙෙනෙ�කුගෙ�න් නව දෙෙනෙ�කු තමන්ට රැකියාාව ලැැබීමෙ�න් පසුව
මූල්යය ස්්වාාධීනත්වය වැැඩි වූ බව හෝ�ෝ බො�ොහෝ�ෝ සෙ�යින් වැැඩි වූ බවට වාාර්තාා කළ අතර 94%ක් ප්රකාාශ
කළේ�ේ කාාන්තාාවන්ට සිය පවුල්වලට මූල්යය වශයෙ�න් සහාාය විය හැැකි වීම සම්බන්ධයෙ�න් වැැඩි
විශ්්වාාසයක් ඇති බවය. ඊට අමතරව, කාාන්තාා ප්රතිචාාරකයන්ගෙ�න් 98%ක් පිරිමින් ආකාාරයටම
කාාන්තාාවන් ද සේ�ේවාා නියුක්ත කිරීමට හැැකි වීම සම්බන්ධයෙ�න් වඩාා ආත්ම විශ්්වාාසයක් පළ කළහ.
බො�ොහෝ�ෝ දෙෙනෙ�කුට, පුරුෂයින් සමග උරෙෙනුර ගැැටී වැැඩ කරන ප්රථම අත්දැැකීම මෙ�ය විය. බෝ�ෝම්බ
හාා ආශ්රිත ක්රියාාකාාරකම්වල නිරත වීම සම්බන්ධයෙ�න් කාාන්තාාවන් සහ පුරුෂයින් බහුතරයක්
ධනාාත්මක අදහස්් දැැරූහ.
මූලංය ස්වාධීනත්වය වාර්තා කරන බෝ�ෝම්� ඉවත් කරන කාන්තාවන්
බෝ�ොබෝහාෝ බෝසයින් වැඩි වූ

43%

වැඩි වූ
බෝවනස් බෝනොවූ

46%
6%

අඩු වූ

1%

බෝ�ොබෝහාෝ බෝසයින් අඩු වූ

1%

�තිචාරයක් නැති

3%
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බෝ�ෝම්බ ඉවත් කරන්නියන් ලෙ�සට කාාන්තාාවන්ගේ� සේ�ේවාා නියුක්තිය, සාාමාාන්යයයෙ�න් කාාන්තාාවන්
සම්බන්ධයෙ�න් වන අපේේක්ෂාා වෙෙනස්් කිරීම කෙ�රෙෙහි දාායක වී තිබේ�. බෝ�ෝම්බ ඉවත් කරන
කාාන්තාාවන් දහ දෙෙනෙ�කුගෙ�න් හත් දෙෙනෙ�කුට වැැඩි සංංඛ්යා�ාවක්, ඔවුන්ගේ� පවුල් සහ ප්රජාා
සාාමාාජිකයින් බෝ�ෝම්බ ඉවත් කිරීමෙ�හි නිරත කාාන්තාාවන්, සහ සිය පවුල්වලට මූල්යය වශයෙ�න් සහාාය
දක්වන කාාන්තාාවන් දෙෙස වඩාා ධනාාත්මක ලෙ�ස බැැලීමට පටන් ගත්හ.
කාන්තාවන්ටද පිරිමින් ආකාරයටමා රැකියාව කළ හාැකි �වට පෑවුල්වලං පිරිමින් වඩාා
විශ්වාසය පෑළ කළ �ව වාර්තා කරන බෝ�ෝම්� ඉවත් කරන කාන්තාවන්

බෝ�ොබෝහාෝ බෝසයින් එකඟ

42%

එකඟ
එකඟ වන බෝහාෝ බෝනොවන
එකඟ නැත
බෝ�ොබෝහාෝ බෝසයින් එකඟ නැති
�තිචාරයක් නැති

43%
4%
4%
1%
5%

තමා පෑවුල්වලංට මූලංය වශබෝයන් උපෑකාර කරන කාන්තාවන්
සම්�න්ධ්යබෝයන් පෑවුබෝල් පිරිමි සාමාාජිකයන් වඩාා ධ්යනාත්මාක බෝලංස
�ලංන �ව වාර්තා කළ බෝ�ෝම්� ඉවත් කරන කාන්තාවන්
බෝ�ොබෝහාෝ බෝසයින් එකඟ

24%

එකඟ
එකඟ වන බෝහාෝ බෝනොවන
එකඟ නැත
බෝ�ොබෝහාෝ බෝසයින් එකඟ නැති
�තිචාරයක් නැති

48%
4%
12%
5%
7%

බෝ�ෝම්බ ඉවත් කරන්නියන් වීමට කාාන්තාාවන් සතුව තිබිය යුතු කුසලතාා සහ සුදුසුකම් මො�ොනවාා දැැයි
ඇසූ විට, පවුලේ� සහ ප්රජාා සාාමාාජිකයෝ�ෝ බො�ොහෝ�ෝ විට කාාන්තාා බෝ�ෝම්බ ඉවත් කරන්නියන් විස්්තර
කිරීමට ‘නිර්භීත’ යන වචනය භාාවිතාා කළහ. පවුලේ� සහ ප්රජාා සාාමාාජිකයින්ගේ� අදහස වූයේ�,
බෝ�ෝම්බ ඉවත් කිරීමේ� කාාර්යය සිදු කිරීම සඳහාා කාායික ශක්තියට වඩාා චිත්ත ධෛෛර්යය වැැදගත් වන
බවය. බෝ�ෝම්බ ඉවත් කරන කාාන්තාාවන් ‘ගරුත්වයක්’ සහ ‘ස්්වාාධීනත්වයක්’ ඇති අය බව පෙෙනී යයි.
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අත්පත් කරගත් නව කුසලතාා සහ සේ�ේවාා මුක්ත කිරීම
මෙ�ම අධ්යයයනය මගින් කලින් රැකියාා අත්දැැකීම්, සහ බෝ�ෝම්බ හාා ආශ්රිත ක්රියාාකාාරකම් තුළින් අත්පත්
කරගත් කුසලතාා පිළිබඳ දත්ත එකතු කරන ලදි. ඉදිරි වසරවල දී ශ්රී ලංංකාාව බෝ�ෝම්බවලින් තො�ොර
රටක් බවට පත් වීම සම්බන්ධයෙ�න් මෙ�ම දත්ත ප්රයෝ�ෝජනවත් වන බවට සාාක්ෂි ඇත. බෝ�ෝම්බ ආශ්රිත
ක්රියාාකාාරකම්වලට ඔවුන් බඳවාා ගැැනීමට පෙෙර, සම්මුඛ පරීක්ෂණයට ලක් කරන ලද පුරුෂ බෝ�ෝම්බ
ඉවත් කරන්නන්ගෙ�න් භාාගයකටත් වඩාා වැැඩි ප්රමාාණයක් දෛෛනික රැකියාා, එනම් මේ�සන් වැැඩ,
පින්තාාරු වැැඩ, ඇඳුම් මැැසීම, ආහාාර පිසීම, සහ රිය පැැදවීම වැැනි රැකියාාවල නිරතව සිටි බව සො�ොයාා
ගන්නාා ලදි. මේ� අතරතුර, බෝ�ෝම්බ ඉවත් කරන කාාන්තාාවන් දහ දෙෙනෙ�කුගෙ�න් හතර දෙෙනෙ�කුට
ඔවුන් බෝ�ෝම්බ ආශ්රිත රැකියාා අත්දැැකීමට පෙෙර ඔවුන් සේ�ේවය කළේ�ේ කුමන අංංශයක දැැයි කීමට
නො�ොහැැකි විය. කාාන්තාාවන් තුනෙ�න් එකක් වත්මන් රැකියාාවට පෙෙර කිසිදු ආදාායමක් නො�ොලැැබූ අය
බැැවින් බෝ�ෝම්බ ආශ්රිත ක්රියාාකාාරකම්වලට පෙෙර ඔවුන් රැකියාාවක් නො�ොකළ අය විය හැැකිය.
බෝ�ෝම්බ ආශ්රිත ක්රියාාකාාරකම් නො�ොවේේ නම් ඔවුන් වැැඩ කිරීමට වඩාාත්ම කැැමති කුමන අංංශයක දැැයි
යන්න ද අසන ලදි. කාාන්තාා සහ පුරුෂ ප්රතිචාාරකයන්ගෙ�න් බො�ොහෝ�ෝ දෙෙනෙ�කු ප්රකාාශ කළේ�ේ ඔවුන්
කෘෘෂි කර්මාාන්තයේ� සේ�ේවය කිරීමට කැැමති බවය.
අබෝනක් අංශවලං බෝසේවය කිරීමාට බෝ�ෝම්� ඉවත් කරන කාන්තාවන්බෝග් කැමාැත්ත
100%
90%
80%
70%
60%

73%

59%

41%

50%
40%

5%

30%
20%
10%

9%

32%

28%

26%

17%

16%

44%

47%

50%

රාජාය
පෑරිපෑාලංනය

අධ්යයාපෑනය

37%

53%

13%

23%
18%

9%
4%
34%

16%

46%

26%

0
කෘෂිකර්මාය

නිෂ්පෑාදන

කුඩාා වයාපෑාර

ඉඩා නැති

බෝවනත්

නිශ්චිත නැති
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ඉඩා ඇති

බෝසෞඛයය

රැකියා විරහිත

අබෝනක් අංශවලං බෝසේවය කිරීමාට බෝ�ෝම්� ඉවත් කරන පුරුෂයන්බෝග් කැමාැත්ත
100%
90%
80%

29%

29%

70%
60%

55%

72%
18%

50%

21%
17%

36%

52%

21%

20%
21%

19%

40%
30%
20%

9%

10%

17%

46%

13%
11%
23%

37%

47%

53%

45%

15%

0
කෘෂිකර්මාය

නිෂ්පෑාදන

කුඩාා වයාපෑාර

ඉඩා නැති

බෝවනත්

රාජාය
පෑරිපෑාලංනය

නිශ්චිත නැති

අධ්යයාපෑනය

බෝසෞඛයය

රැකියා විරහිත

ඉඩා ඇති

බෝ�ෝම්බ ඉවත් කරන්නන්ගෙ�න් බහුතරයක් ප්රකාාශ කළේ�ේ ඔවුන් බෝ�ෝම්බ ආශ්රිත ක්රියාාකාාරකම්වලින්
විවිධ වූ කුසලතාා අත්පත් කරගත් බවය. අත්පත් කරගත් කුසලතාාවලට ඇතුළත් වනුයේ�:
කුසලතාා

කාාන්තාා

පුුරුෂ

කණ්ඩාායම් වැැඩ

95%

97%

නාායකත්වය

98%

85%

ප්රරථමාාධාාර

90%

90%

කළමනාාකරණය සහ කාාල
කළමනාාකරණය

90%

90%

සන්නිවේ�දන කුසලතාා

90%

90%

භාාෂාා කුසලතාා, විශේ�ෂයෙ�න්ම
සිංංහල හෝ�ෝ ඉංංග්රීීසි

65%

81%

පරිගණක කුසලතාා

50%

60%

සේ�ේවාාමුක්ත කිරීමෙ�න් පසුව අනාාගත රැකියාා සඳහාා වන හැැකියාා සම්බන්ධයෙ�න් මෙ�ම දත්ත යො�ොදාා
ගත හැැකිය. විශේ�ේෂයෙ�න්ම, ශ්රී ලංංකාාවේේ උතුරු හාා නැැගෙ�නහිර පළාාත්වල ව්යා�ාප්ත රැකියාාවල අඩු කම
අවධාාරණයට ලක් වූ අතර, සේ�ේවාා මුක්ත කිරීමෙ�න් පසුව කාාන්තාා ගෘෘහ මූලිකයන්ට අවදාානම් සහගත
ආර්ථික තත්ත්වයකට මුහුණ දීමට සිදු විය හැැකිය. සිය පවුල් නඩත්තු කිරීම සඳහාා නීති විරෝ�ෝධී
වැැඩවල යෙ�දීමට ඔවුනට මෙ�යින් බලපෑෑමක් ඇති වීමට ඉඩ තිබේ�. මෙ�ම කාාර්යභාාරය අවසන් වීමට
ආසන්න බැැවින් කාාන්තාාවන්ගේ� සහ පුරුෂයින්ගේ� විවිධ අවශ්යයතාා සහ ඉඩප්රස්්ථාා සම්බන්ධයෙ�න්
විශේ�ේෂ අවධාානය යො�ොමු කළ යුතු අතර සේ�ේවාා මුක්ත කිරීම මුළුල්ලේ�ම ස්්ත්රී පුරුෂභාාවය කෙ�රෙෙහි
සැැලකිල්ල ලබාා දිය යුතුය.
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