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බෝමාමා අධ්යයයනය සිදු කරන ලංද්බෝද් GICHD මාධ්යයස්ථාානබෝ� මාැරියන් බෝ�ෝබෝවන්චර් සහා බෝලංෝරා බිස්කාග්ලියා 
(Marion Provencher and Laura Biscaglia) විසිනි.

බෝමාමා �කාශනය පෑළ කිරීමා පිණිස ලං�ා දුන් මූලංය සහාාය බෝවනුබෝවන්  කැනඩාා රජායට ස්තුතිය පිරිනැබෝම්. 

බෝමාමා �කාශනබෝ� අන්තර්ගැතබෝයන්, එහි ඉදිරිපෑත් කිරීමා මාගින් සහා බෝසේවානියුක්ත කරන ලංද තනතුරුවලින් 
කිසියම් රටක, බෝද්ශසීමාාවක බෝහාෝ සන්නද්ධ්ය කණ්ඩාායමාක, බෝහාෝ එහි යුද බෝපෑරමුණුවලින් බෝහාෝ බෝද්ශසීමාාවලින් 
හාමුදාව ඉවත් කර ගැැනීමා සම්�න්ධ්යබෝයන් මාානුෂීය බෝ�ෝම්� ඉවත් කිරීමා සඳහාා වන ජිනීවා අන්තර්ජාාතික 
මාධ්යයස්ථාාන පෑාර්ශ්වබෝයන් වන කිසිදු මාත �කාශ කිරීමාක් සිදු බෝනොබෝේ. සියලුමා අන්තර්ගැත සම්�න්ධ්යබෝයන් 
වන පෑරමා වගැකීමා GIGHD විසින් දරනු ලංැබෝ�.
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අධ්යයයනය

බෝමාමා අධ්යයයනය මාගින් ශ්රී ලංංකාබෝේ කාන්තා සහා පිරිමි බෝ�ෝම්� ඉවත් කරන්නන් බෝසේවා නියුක්ත 
කිරීබෝම් සමාාජා ආර්ථික �ලංපෑෑම් සලංකා �ලංනු ලංැබෝ�. ජාාතික බෝ�ෝම්� පිළි�ඳ ක්රියාකාරී මාධ්යයස්ථාානබෝ� 
(NMAC), රබෝ� හාවුල්කරුවන්බෝග් (HALO භාාරය, බෝ�ෝම්� උපෑබෝද්ශක කණ්ඩාායමා, SHARP සහා 
DASH), සහාායට ස්තූතිවන්නට, බෝ�ෝම්� ඉවත් කරන්නන් 226ක් (කාන්තාවන් 113ක් සහා පුරුෂයින් 
113ක්) සමීක්ෂණයට භාාජානය කරන ලංද අතර, පෑවුල් 103ක් සහා �ජාා සාමාාජිකයින් (කාන්තාවන් 69 
සහා පුරුෂයින් 34ක්) සම්මුඛ සාකච්ඡාා සඳහාා බෝයොදවා ගැන්නා ලංදි. බෝ�ෝම්� ඉවත් කරන්නන් සමාගැ 
තනි පුද්ගැලං වශබෝයන් සාකච්ඡාා 13ක් (කාන්තාවන් 9ක් සහා පුරුෂයින් 4ක්) සිදු කරන ලංදි.

ඔවුන්ට සම්පෑත් සතු කර ගැැනීබෝම් සහා බෝසේවා බෝවත පිවිසීබෝම් හාැකියාව වැනි, තමා ජීවිතවලංට බෝ�ෝම්� 
ආශ්රිත ක්රියාකාරකම්වලින් සිදු කර ඇති බෝවනස්කම් සම්�න්ධ්යබෝයන් කාන්තාවන්බෝගැන් සහා 
පුරුෂයින්බෝගැන් අදහාස් ලං�ා ගැන්නා ලංදි. බෝමාමා අධ්යයයනය මාගින් කාන්තාවන්බෝග් ස්වයං අවබෝ�ෝධ්යබෝ� 
සහා පෑවුල් සහා �ජාා මා�ටමින් තීරණ ගැැනීබෝම් හාැකියාබෝේ පෑවත්නා විචලංතාවයන් සම්�න්ධ්යබෝයන් 
ගැබෝේෂණය කරන ලංදි. බෝ�ෝම්� ආශ්රිත ක්රියාකාරකම්වලං වැඩා මුර අනුව බෝසේවය කරන කාන්තාවන් 
සම්�න්ධ්යබෝයන් අදාලං බෝමාන්මා, බෝද්ශීය සන්දර්භාය තුළ පුළුල් ස්ත්රී පුරුෂ සම්මාත පිළි�ඳ ඔවුන්බෝග් 
ආකල්පෑ එක්රැස් කිරීමා සඳහාා අදාලං පෑවුල් සහා �ජාා සාමාාජිකයන් සම්මුඛ සාකච්ඡාා සඳහාා බෝයොදා 
ගැන්නා ලංදි.
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සංදර්භය

1 බිම් බෝ�ෝම්� දර්ශකය. ශ්රී ලංංකාව: බෝ�ෝම්� ආශ්රිත ක්රියාකාරකම්. 2019.

2 බිම් බෝ�ෝම්� දර්ශකය. ශ්රී ලංංකාව: බෝ�ෝම්� ආශ්රිත ක්රියාකාරකම්. 2019.

3 බෝ�ෝම්� පිළි�ඳ උපෑබෝද්ශන කණ්ඩාායමා. MAG බෝ�ෝම්� ඉවත් කරන්නන්ට ස්තූති වන්නට, ශ්රී ලංංකාව බිම්බෝ�ෝම්�වලින් බෝතොර �ථාමා දිස්ත්රික්කය 
�කාශයට පෑත් කරයි. 2017. 

4 බිම් බෝ�ෝම්� දර්ශකය. ශ්රී ලංංකාබෝේ පෑැතිකඩා. බෝ�ෝම්� ආශ්රිත ක්රියාකාරකම්ක්රියාකාරකම්. 2019.

5 බෝමාමා පෑත්රිකාබෝේ සමාාජා ආර්ථික සංවර්ධ්යනය අර්ථා දක්වා ඇත්බෝත් ආර්ථික සහා සමාාජා �ගැතිය අනුව, තනි පුද්ගැලංයින්බෝග්, පෑවුල්වලං සහා �ජාාවලං 
ජීවන තත්ව සහා යහාසාධ්යනය වැඩිදියුණු කර ගැැනීබෝම් ක්රියාවලිය බෝලංසට බෝේ.  ආදායබෝම් වැඩිවීමා, සම්පෑත් සඳහාා වන වර්ධිත �බෝේශය, සහා 
අධ්යයාපෑනය සහා තාක්ෂණය බෝවත තිබෝ�න වැඩිදියුණු වූ �බෝේශය හාා අදාලං විවිධ්ය දර්ශක අනුව එය මානිනු ලංැබෝ�. පෑරිශීලංනය.IGI Global.  
සමාාජා ආර්ථික සංවර්ධ්යනය. 2020. 

ශ්රී ලංංකා �ජාාතාන්ත්රික සමාාජාවාදී ජානරජාබෝ� සිවිල් යුද්ධ්යය අවසන්ව අවුරුදු 10කටත් වඩාා වැඩි 
කාලංයක් ගැත වී තිබෝ�. ශ්රී ලංංකා රජාය බෝදමාළ ඊලංාම් විමුක්ති බෝකොටි සංවිධ්යානය පෑරාජාය කර 
ජායග්රහාණය ලං�ා ගැත් �වට �කාශ කිරීබෝමාන් අනතුරුව දශක තුනකට (1983-2009) අධික කාලංයක් 
තුළ පෑැවති සන්නද්ධ්ය අරගැලංය නිමාා විය.1 

සිවිල් යුද්ධ්යබෝයන් අනතුරුව, ශ්රී ලංංකාව බෝේගැවත් ආර්ථික පුනරුදයක් සහා ස්ථාාවර වර්ධ්යනයක් අත්පෑත් 
කර ගැත් අතර එයින් රබෝ� ජානතාවබෝග් ආර්ථික සුභාසිද්ධිය බෝකබෝරහි ධ්යනාත්මාක �ලංපෑෑමාක් ඇති විය. 
බෝකබෝසේ බෝවතත්, යුද්ධ්යය බෝහාේතුබෝවන් රබෝ� උතුරු-නැබෝගැනහිර පෑළාත් පුපුරණ ද්රවය බෝහාේතුබෝවන් විශාලං 
වශබෝයන් දූෂණය වී තිබෝ�. ඉඩාම් නිදහාස් කිරීබෝම් �යත්නවලින් බෝමාමා බෝ�ොබෝහාොමායක් දූෂණ ඉවත් කර 
තිබෝ�න අතර, 2010 දී දුෂණය වී තිබූ ඉඩාම් වර්ගැ කිබෝලංෝමීටර 506 ක �මාාණය 2018 වන විට 25.8² 
දක්වා අඩු කර බෝගැන තිබෝ�.2 2017 ජූනි මාාසබෝ� දී, නැබෝගැනහිර පෑළාබෝත් මාඩාකලංපුව, බිම් 
බෝ�ෝම්�වලින් බෝතොර �වට �කාශ කළ �ථාමා දිස්ත්රික්කය විය.3 2020 වර්ෂබෝ� ආරම්භාය වන විට, ශ්රී 
ලංංකාව, විබෝශේෂබෝයන්මා නැබෝගැනහිර පෑළාත තවදුරටත් පුපුරණ ද්රවයවලං දූෂණබෝ� �ලංපෑෑමාට ලංක් වී 
තිබෝ�.4 

බෝමාමා පෑළාත තුළ සමාාජා ආර්ථික සංවර්ධ්යනය බෝකබෝරහි පුපුරණ ද්රවයවලං දූෂණබෝයන් සිදු වන �ලංපෑෑමා 
ඉතා විශාලං බෝේ.5 දූෂණය බෝහාේතුබෝවන් නැවත පෑදිංචි වන සහා අභායන්තරික වශබෝයන් අවතැන් වන 
පුද්ගැලංයින්බෝග් (IDPs) සහා සරණාගැතයන්බෝග් ආපෑසු පෑැමිණීබෝම් ඉඩා�ස්ථාා සීමාා කර ඇති අතර, 
එමාගින් පෑදිංචිකරුවන්ට සිය ජීවිකා වෘත්තීන් සිදු කර බෝගැන යාමාටත් මූලික බෝසේවා සහා යටිතලං 
පෑහාසුකම් බෝවත පිවිසීමා සඳහාා වන හාැකියාව සඳහාාත් �ාධ්යා ඇති වී තිබෝ�. අවුරුදු තිහාකට ආසන්න 
කාලංයක් තිස්බෝසේ දැනටමාත් දැඩි �ලංපෑෑමාට ලංක් වී ඇති රබෝ� බෝකොටසක, විශාලං පෑරිමාාණබෝයන් පුපුරණ 
ද්රවය  තිබීමා මාගින් තිරසාර ආර්ථික පුනරුදය බෝමාන්මා පෑළාබෝත් ජානතාවබෝග් සංවර්ධ්යනය සඳහාා වන 
ඉඩා�ස්ථාා ද තව දුරටත් අවහිර බෝකබෝර්. 

http://www.the-monitor.org/en-gb/reports/2019/sri-lanka/mine-action.aspx
http://www.the-monitor.org/en-gb/reports/2019/sri-lanka/mine-action.aspx
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/mag-sri-lanka-batticaloa-press-release.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/mag-sri-lanka-batticaloa-press-release.pdf
http://www.the-monitor.org/en-gb/reports/2019/sri-lanka/mine-action.aspx
https://www.igi-global.com/dictionary/network-deployment-social-benefits-developing/27587
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බෝමාමා සංදර්භාය තුළ, බෝ�ෝම්� ඉවත් කිරීබෝම් බෝමාබෝහායුම් පුද්ගැලංයින්බෝග් මූලික ආරක්ෂණ අවශයතා 
සහාතික කිරීමා සඳහාා අතයවශය වනවා පෑමාණක් බෝනොව �ලංපෑෑමාට ලංක් වූ �ජාාවලං පුනරුදය සහා 
�ගැතිය සම්�න්ධ්යබෝයන් වන �ධ්යාන �වර්ධ්යකයක් බෝලංස ද ක්රියා කරනු ඇත.6 පුපුරණ ද්රවය ඉවත් කිරීමා 
මාගින් ඵලංදායි භාාවිතයට, නිවාස සහා යටිතලං පෑහාසුකම් සංවර්ධ්යනයට ඉඩාම් නැවත ලං�ා දීමාට ඉඩා 
සලංසා, තිරසාර ජීවිකා වෘත්තියක් නැවත ඇති කරන �ැවින් ද කාන්තාවන්, ගැැහාැණු ළමුන්, පිරිමි 
ළමුන් සහා පුරුෂයින්හාට ආරක්ෂිත පෑරිසරයක ජීවත් වීමාට, වැඩා කිරීමාට, සහා දියුණු වීමාට දායක වන 
�ැවින් ද පුපුරණ ද්රවය ඉවත් කිරීමා සමාාජා ආර්ථික සංවර්ධ්යනබෝ� පූර්ව බෝකොන්බෝද්සියක් බෝේ.  ඒ අතරමා, 
බෝ�ෝම්� ආශ්රිත ක්රියාකාරකම්වලින් බෝමාබෝහායුම් �බෝද්ශවලං රැකියා අවස්ථාා උත්පෑාදනය බෝකබෝර්. 
විබෝශේෂබෝයන්මා කාන්තාවන් සඳහාා, වෘත්තීය අවස්ථාාවන් හිඟ උතුරු පෑළාත තුළ බෝයෝගැය රැකියාවක් 
සඳහාා වන �බෝේශය විබෝශේෂ වශබෝයන් පෑරිවර්තනාත්මාක සාධ්යකයක් බෝේ. 

6 මාාස්බෝලංෝබෝග් අවශයතාවලං ධූරාවලිය අනුව, ආරක්ෂණ අවශයතා යන්නට  නිවාස සහා �චණ්ඩාත්වබෝයන් බෝතොර වීමා, සහා ස්ථාාවර පෑරිසරයක් වැනි 
බෝභාෞතික ආරක්ෂාව ඇතුළත් බෝේ. මාබෝනෝවිදයාත්මාක විග්රහාය. 

https://psycnet.apa.org/record/1943-03751-001
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ශ්රී ලංංකාාවේේ වේ�ෝම්� ආශ්රිතා ක්රියාකාාරකාම්

7 ශ්රී ලංංකාබෝේ ජාාතික බෝ�ෝම්� හාා ආශ්රිත ක්රියාකාරකම් පිළි�ඳ වැඩාසටහාන. 2020 මාාර්තු මාාසබෝ� දී අදහාස් ලං�ා ගැන්නා ලංදි. 

8 පෑර්බෝ�ෂණය සිදු කරන අවස්ථාාව වන විට, HALO භාාරය සතුව 692ක (කාන්තාවන් 322, පුරුෂයින් 370) කාර්ය මාණ්ඩාලංයක් බෝ�ෝම්� ඉවත් 
කිරීබෝම් කටයුතුවලං නිරතව සිටි අතර ඒ අනුව මුළු කාන්තා �තිශතය 47%ක් විය. MAG ආයතනය ශ්රී ලංංකාව තුළ �ධ්යාන කාර්යභාාරයක් දැරූ 
අතර එමා ආයතනය සතුව කාන්තාවන් 79ක් සහා පුරුෂයන් 564ක් විය. ජාාතික NGO DASH සතුව 422ක (කාන්තාවන් 110, පුරුෂයින් 312), 
මාණ්ඩාලංයක් සිටි අතර SHARP සතුව බෝසේවකයින් 125ක් (කාන්තාවන් 15, පුරුෂයින් 110) විය.  

9 පෑර්බෝ�ෂණය සිදු කරන අවස්ථාාව වන විට, බෝ�ෝම්� ඉවත් කිරීබෝම් බෝමාබෝහායුම්වලං පෑමාණක්, බෝ�ෝම්� ආශ්රිත ක්රියාකාරකම්වලං නිරතව සිටි අයවළුන් 
අතරින් 39%ක් කාන්තාවන් විය.

ජාාතයන්තර සහා ජාාතික ක්රියාකාරුවන් ශ්රී ලංංකාබෝේ පුපුරණ ද්රවය ඉවත් කිරීමා මුල් වරට ආරම්භා කළ 
දින සිට දස වසරකට වඩාා ගැත වී ඇති අතර, එයින් රබෝ� උතුරු සහා නැබෝගැනහිර පෑළාත්වලං බෝවබෝසන 
ශ්රී ලංාංකීය කාන්තාවන් සහා පුරුෂයින් සඳහාා රැකියා අවස්ථාා නිර්මාාණය වී තිබෝ�. බෝපෑොබෝළොව මාතුපිට 
ඇති සියලු බෝ�ෝම්� හාා අදාලං ක්රියාකාරකම් සම්�න්ධීකරණ බෝමාබෝහායුම් ආයතනය වන්බෝන් NMAC 
බෝේ.7 2020 වන විට, බෝ�ෝම්� ආශ්රිත ක්රියාකාරකම් පෑහාත දැක්බෝවන ආයතන මාගින් සිදු කරනු ලංැබෝ�:

බෝමාබෝහායුම්කරුවන්බෝග් ස්වභාාවය බෝමාබෝහායුම්කරුබෝග් නමා

ජාාතික ශ්රී ලංංකා යුද හාමුදාව (SLA)

රාජාය බෝනොවන සංවිධ්යාන (NGOs)
DASH 

SHARP

ජාාතයන්තර රාජාය බෝනොවන සංවිධ්යාන
HALO භාාරය

බෝ�ෝම්� පිළි�ඳ උපෑබෝද්ශන කණ්ඩාායමා (MAG)

ශ්රී ලංංකා යුද හාමුදාව හාැර, අබෝනකුත් සියලු ආයතන ඉතිහාාසබෝ� දී විවිධ්ය කාන්තාවන් බෝසේවා නියුක්ත 
කර තිබෝ�.8 ඇත්ත වශබෝයන්මා, ශ්රී ලංංකාව සතුව බෝලංෝකබෝ� බෝ�ෝම්� ඉවත් කිරීබෝම් බෝමාබෝහායුම්වලං 
නිරතව සිටින කාන්තා පුරුෂ අනුපෑාතය ඉහාළ අගැයක් ගැනී.9 මුළු වශබෝයන්, පෑර්බෝ�ෂණය සිදු බෝකබෝරන 
අවස්ථාාව වන විට, බෝමාහායුම්කරුවන් හාතර බෝදනා විසින් 1,882ක් (පුරුෂයින් 1,356ක් සහා 
කාන්තාවන් 526ක් වශබෝයන්) බෝසේවා නියුක්ත කර තිබුණි.  අධ්යයයනය සිදු කරන අවස්ථාාබෝේ දී සම්මුඛ 
සාකච්ඡාාවට භාාජානය කරන ලංද බෝමාබෝහායුම්කරුවන් අතර බෝ�ෝම්� ඉවත් කරන කාන්තාවන්බෝග් 
අනුපෑාතය 39%ක් විය.

https://www.slnmac.gov.lk/
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සම්මුඛ පෑරීක්ෂණවලංට සහාභාගි වූවන්වේ� සංයුතිය

දත්ත එකතු කරන අවස්ථාාව වන විට, බෝ�ෝම්� ඉවත් කරන කාන්තාවන් සහා පුරුෂයින් යන 
බෝදපෑාර්ශ්වයමා සාමාානය වශබෝයන් ක්බෝෂේත්රබෝ� වසර හාතරක් බෝසේවය කර ඇත. පුරුෂයින් 10%ට 
සාබෝේක්ෂව කාන්තාවන් 15%ක් තමාන්ට ආ�ාධ්යයක් ඇති �ව පෑැවසූ අතර, කාන්තා බෝ�ෝම්� ඉවත් 
කරන්නියන් බෝදබෝදබෝනක් තමාන් බිම් බෝ�ෝම්�වලින් ජීවිතය ගැලංවා ගැත් අය �ව පෑැවසූහා. 

එකතු කරන ලංද දත්ත අනුව බෝ�ෝම්� ඉවත් කරන කාන්තාවන් 50%ක් සිය බෝගැවල්වලං එකමා ආදායම් 
උපෑයන්නිබෝයෝ වූහා. දහා බෝදනකුබෝගැන් නව බෝදබෝනක් සිය සහාකරුට වඩාා උපෑයන �ව වාර්තා කළහා. 
බෝමායින් හාැබෝඟන්බෝන් බෝ�ෝම්� ඉවත් කරන කාන්තාවන්බෝගැන් �හුතරය සමීක්ෂණය සිදු කරන කාලංය 
තුළ සිය බෝගැවල්වලං මූලික ආදායම් උපෑයන්නියන් වූ �වයි. 

බෝ�ෝම්� ඉවත් කරන කාන්තාවන් තුන් බෝදනකුබෝගැන් එක් අයකුට වඩාා අදාලං ක්රියාවලියට සම්�න්ධ්ය 
වීමාට බෝපෑර කිසිමා ආදායමාක් බෝනොතිබූ අතර පිරිමි සම්�න්ධ්යබෝයන් එය 20 බෝදබෝනකුබෝගැන් එක් අබෝයකු 
විය. කාන්තාවන්බෝග් සාමාානය වැටුපෑ මාාසයට රු. 9,580 සිට රු. 34,447 දක්වා වැඩි වූ අතර බෝමාය 
3.5 ගුණයකට වැඩි වාර්ෂික වැටුේ වැඩි වීමාක් විය. පිරිමින්බෝග් සාමාානය වැටුපෑ මාාසයට රු. 19,455 
සිට රු. 33,824 දක්වා වැඩි වූ අතර බෝමාය 1.7 ගුණයකට වැඩි වාර්ෂික වැටුේ වැඩි වීමාක් විය.

කාන්තා මූලික ආදායම්
උපෑයන්නියන්

89%

මූලික උපෑයන්නියන් 
බෝනොවන කාන්තාවන්

11%

බෝ�ෝම්� ඉවත් කරන කාන්තාවන් මූලික ආදායම් උපෑයන්නියන්� � ��� � ����
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ආදායමාක් සහිත බෝ�ෝම්� ඉවත් කරන්නන්
බිම් බෝ�ෝම්� සම්�න්ධ්ය බෝසේවබෝ� බෝයදීමාට බෝපෑර සහා පෑසු

බෝ�ෝම්� ආශ්රිත 
ක්රියාකාරකමාට බෝපෑර

බෝ�ෝම්� ආශ්රිත 
ක්රියාකාරකමාට පෑසු

64%

95%

100%

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

බිම් බෝ�ෝම්� ක්රියාකාරකමාට 
බෝපෑර මාාසික වැටුපෑ

සාමාානය බිම් බෝ�ෝම්� 
ඉවත් කිරීබෝම් වැටුපෑ

9580

19455

34447

33824

පුරුෂ කාන්තා
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සම්පෑත් හාා වේසේවා සඳහාා වැඩි වූ ප්රවේේශය හාා හිමිකාාරීත්වය

සම්පෑත් හාා බෝසේවා සඳහාා වැඩි වූ �බෝේශය හාා හිමිකාරීත්වය බිම් බෝ�ෝම්� ආශ්රිත ක්රියාකාරකම් සඳහාා 
�ලංපෑෑ හාැකිය. 

කාන්තා සහා පුරුෂ බෝ�ෝම්� ඉවත් කරන පුද්ගැලංයින් පෑස් බෝදබෝනකුබෝගැන් එක් අබෝයකුට නිවසක් මිලංට 
ගැැනීමාට හාැකි වී තිබෝ�; පුරුෂයින් තුබෝනන් එකකටත් කාන්තාවන් බෝදබෝකන් එකකටත් බෝද්පෑලංක් 
අත්පෑත් කර ගැැනීමාට හාැකි වී තිබෝ�. බෝ�ෝම්� ආශ්රිත ක්රියාකාරකම්වලං බෝයබෝදන පිරිබෝසන් භාාගැයකටත් 
වඩාා වැඩි බෝදබෝනකුට, බෝකලින්මා සිය රැකියාව බෝහාේතුබෝවන් සිය නිබෝවස් බෝවත විදුලි�ලංය ලං�ා ගැත හාැකි 
වී තිබුණි. බෝ�ෝම්� ආශ්රිත ක්රියාකාරකම්වලින් ලංැබුණු ආදායමාට ස්තූති වන්නට බෝවනත් ආකාරවලං 
මිලංට ගැැනීම්ද සිදු කර තිබු අතර, ඒවායින් වඩාාත් අවධ්යානයට ලංක් වූ ඒවා වූබෝ� ජාංගැමා දුරකථාන සහා 
බෝමාෝටර් �යිසිකල් බෝේ. බෝ�ෝම්� ඉවත් කරන කාන්තා සහා පුරුෂ බෝදපෑාර්ශ්වයමා වාර්තා කබෝළේ සිය 
මූලංය බෝසේවා බෝවත �බෝේශබෝ� වර්ධ්යනයක් ඇති වූ �වය. කාන්තාවන්බෝගැන් 42%ක් සහා පුරුෂයින්බෝගැන් 
37%ක් �ැංකු ගිණුම් බෝවත �බෝේශය ලං�ා බෝගැන තිබුණි; කාන්තාවන්බෝගැන් 42%ක් ණය ලං�ා බෝගැන 
තිබූ �වට වාර්තා කර තිබුණි.
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බෝ�ෝම්� ඉවත් කරන්නන් විසින් වාර්තා කරන අත්පෑත් කර ගැත් සම්පෑත්

ඉඩාම් 
කැ�ැල්ලං

නිවස විදුලි�ලංය ජාංගැමා
දුරකථානය

බෝමාෝටර්
�යිසිකලංය

�යිසිකලංය බෝපෑොදු
�වාහානය

�ැංකු ගිණුමා ණය සඳහාා 
�බෝේශය

පුරුෂ කාන්තා
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පුරුෂ බෝ�ෝම්� ඉවත් කරන්නන් පෑස ්බෝදබෝනකුබෝගැන් තුන් බෝදබෝනකුත් කාන්තා බෝ�ෝම්� ඉවත් කරන්නන් 
පෑස ්බෝදබෝනකුබෝගැන් හාතර බෝදබෝනකුත් සිය මිලංට ගැැනීබෝම් හාැකියාව වැඩි වී තිබුණු �වට බෝහාෝ දැඩි බෝලංස 
ඉහාළ බෝගැොස් තිබූ �වට එකඟ වූහා. කාන්තාවන්බෝගැන් 89%ක් සහා පුරුෂයින්බෝගැන් 77%ක් සිය රැකියාබෝේ 
ඍජු �තිඵලංයක් බෝලංස ආහාාර බෝවත වන �බෝේශය ඉහාළ ගිය �වට වාර්තා කළහා. සත්්රී සහා පුරුෂ යන 
බෝදපෑාර්ශ්වබෝ�මා හාය බෝදබෝනකු සිය නළ ජාලංය බෝවත වන �බෝේශය පිළි�ඳව වාර්තා කළහා.

බෝවනත් �ලංපෑෑමාක් වූබෝ� අධ්යයාපෑනය බෝවත වූ �බෝේශයයි: බෝ�ෝම්� ඉවත් කරන කාන්තාවන් දහා 
බෝදබෝනකුබෝගැන් හාත් බෝදබෝනකුත් පුරුෂයින් දහා බෝදබෝනකුබෝගැන් හාය බෝදබෝනකුත් සිය දරුවන් පෑාසබෝල් 
ගැත කළ අවුරුදු ගැණන බෝ�ොබෝහාෝ බෝසයින් ඉහාළ ගිය �ව වාර්තා කළහා.

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

100%

90%

0

10%

සම්පෑත් සඳහාා වැඩි �බෝේශයක් තිබෝ�න �ව වාර්තා කළ බෝ�ෝම්� ඉවත් කරන්නන්

මිලංදී ගැැනීබෝම් ශක්තිය ආහාාර බෝවත �බෝේශය ජාලංය බෝවත �බෝේශය

පුරුෂ කාන්තා
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අධ්යයාපෑනය සඳහාා වැඩි �බෝේශයක් තිබෝ�න �වට වාර්තා කළ බෝ�ෝම්� ඉවත් කරන්නන්

කුටුම්භාබෝ� සිටින පෑාසල් යා හාැකි 
ළමුන් සංඛයාව

මාබෝග් කුටුම්භාබෝ� සිටින ළමුන් පෑාසබෝල් 
ගැත කළ අවුරුදු ගැණන

පුරුෂ කාන්තා
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අවසාන වශබෝයන්, කාන්තාවන්බෝග් සහා පුරුෂයින්බෝග් බෝසෞඛය බෝසේවා සඳහාා වන �බෝේශය 
සම්�න්ධ්යබෝයන් සමීක්ෂණය උනන්දුවක් දැක්වීය. බෝ�ොබෝහාෝ අවධ්යානයට බෝයොමු වූ කරුණක් වූබෝ�, 
කාන්තාවන්බෝගැන් 75%ක් සහා පුරුෂයින්බෝගැන් 81%ක් බෝසෞඛය බෝසේවා බෝවත ඉහාළ ගිය බෝහාෝ බෝ�ොබෝහාෝ 
බෝසයින් ඉහාළ ගිය �බෝේශයක් තිබූ �වය; අනුපිළිබෝවලින් 74%ක් සහා 77%ක් ඖෂධ්ය සහා වෛවදය 
නිර්බෝද්ශ මාත ලං�ා බෝදන ඖෂධ්ය සඳහාා ඉහාළ �බෝේශයක් තිබෝ�න �වට වාර්තා කළහා.

රැකියාවේේ දී සමානයි, නමුත් නිවවේසේ �ර දරයි 

කාන්තාවන් සහා පුරුෂයින් උබෝරනුර ගැැටී වැඩා කරන සහා සමාාන �තිලංාභා සහා ආදායම් ලංැබෝ�න 
රැකියා ක්බෝෂේත්රවලින් එකක් බෝලංස බෝ�ෝම්� ඉවත් කිරීබෝම් රැකියාව �කටය. බෝ�ෝම්� ආශ්රිත 
ක්රියාකාරකම්වලං විධිමාත් රැකියාවක �තිලංාභාවලංට අමාතර අබෝනකුත් බෝද්වල් අතර, නියමිත බෝේලංාවට 
වැටුේ ලංැබීමා සහා සමාාන පෑදනමින් උසස් වීම් සඳහාා �බෝේශය හිමි වීමා දැක්විය හාැකිය.

වැටුේ ලංැබෝ�න රැකියාවලංට අමාතරව වැටුේ බෝනොලංැබෝ�න ගැෘහාස්ත වැඩාවලින් වැඩි බෝකොටසක් 
කාන්තාවන් විසින් සිදු කළ යුතු �වට අබෝේක්ෂා බෝකබෝර්. කාන්තා බෝ�ෝම්� ඉවත් කරන්නන්ට 
බෝදගුණයක �රක් දැරීමාට සිදු වන �ව වාර්තා විය.10 ඊට අමාතරව, රැකියාවට යන විට �ාලං දරුවන් 
නිවබෝසේ තනිව දමාා ඒමාට සිදු වීමා සාකච්ඡාාවට �ඳුන් වූ විවාද සම්පෑන්න මාාතෘකාවක් විය, එබෝසේමා 
නිවබෝසේ දරුවන් සමාගැ සිටීමා බෝවනුවට වැඩා කිරීමා බෝතෝරා ගැතබෝහාොත් රැකියාවක් කරන සැමිබෝයකු විසින් 
එය ඍණාත්මාකව දැකිය හාැකි තත්ත්වයක් ද විදයාමාාන විය. 

10  දබෝදගුණයක �රක් දැරීමා  යන පෑදබෝයහි අර්ථාය වනුබෝ� බෝලංෝකබෝ� සිටින කාන්තාවන් කුටුම්භාබෝ� සහා �ජාාබෝේ වැටුේ බෝනොලං�න රැකවරණ 
වැඩාවලින් �හුතරයක් සඳහාා වගැකීමා දරන අතරමා ශ්රමා බෝවළඳපෑබෝල් පූර්ණකාලීන රැකියාවලං බෝයදීමා යන්න අදහාස් බෝකබෝකබෝර්.
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බෝසෞඛයාරක්ෂණ බෝසේවා සඳහාා වැඩි �බෝේශයක් තිබෝ�න �ව වාර්තා කළ බෝ�ෝම්� ඉවත් කරන්නන්

බෝසෞඛයාරක්ෂණ බෝසේවා 
සඳහාා �බෝේශය

ඖෂධ්ය සහා වෛවදය නිර්බෝද්ශය 
මාත ලං�ා ගැන්නා ඖෂධ්ය

මාබෝනෝ විදයාත්මාක 
සහා මාානසික බෝසෞඛය බෝසේවා 

පුරුෂ කාන්තා

75% 74%

48%

81% 77%

60%
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වේ�ෝම්� ආශ්රිතා ක්රියාකාාරකාම්වලින් ඔබ්�ට සත්්රීත්වය හාා �ැඳුණු ප්රතිමාන 
වේවනස් කිරීම 

කාන්තාවන් බෝ�ෝම්� ආශ්රිත ක්රියාකාරකම්වලං නිරත වූ අවස්ථාාබෝේ පෑටන් සිය ආත්මා විශ්වාසය, 
�බෝයෝජානවත්භාාවය, සහා අබෝනක් අය සමාගැ වන සම්�න්ධ්යතාවය පිළි�ඳ ඔවුන්බෝග් අවබෝ�ෝධ්යය වඩාා 
ධ්යනාත්මාක වී ඇති �වට ��ලං සාක්ෂි එකතු කර ගැැනීමාට බෝමාමා අධ්යයයනයට හාැකි වී තිබෝ�.  සිය 
රැකියාව බෝහාේතුබෝවන් දැඩි ආත්මා විශ්වාසයක් ඇති වී තිබෝ�න �වට කාන්තා බෝ�ෝම්� ඉවත් 
කරන්නන්බෝගැන් 95%ක් කියා සිටියහා. මීට බෝහාේතු සාධ්යක බෝලංස මූලංය වශබෝයන් සවි�ලං ගැැන්වීමා, 
පෑවුල්වලංට උපෑකාර කිරීමාට හාැකි වීමා, නව කුසලංතා ඉබෝගැනීමා, සහා සිය �ජාාබෝේ ආරක්ෂාවට දායක 
වීමාට හාැකි වීමා බෝපෑන්වා දිය හාැකිය. 

බෝ�ෝම්� ඉවත් කිරීබෝමාහි නිරත කාන්තාවන්බෝගැන් 86%ක් කියා සිටිබෝ� කුටුම්භාය තුළ සිය අදහාස් �කාශ 
කිරීමා සම්�න්ධ්යබෝයන් සිය ආත්මා විශ්වාසය වැඩි වී ඇති �ව බෝහාෝ බෝ�ොබෝහාෝ බෝසයින් වැඩි වී ඇති �වය.

බෝ�ෝම්� ඉවත් කරන කාන්තාවන් දහා බෝදබෝනකුබෝගැන් නව බෝදබෝනකු තමාන්ට රැකියාව ලංැබීබෝමාන් පෑසුව 
මූලංය ස්වාධීනත්වය වැඩි වූ �ව බෝහාෝ බෝ�ොබෝහාෝ බෝසයින් වැඩි වූ �වට වාර්තා කළ අතර 94%ක් �කාශ 
කබෝළේ කාන්තාවන්ට සිය පෑවුල්වලංට මූලංය වශබෝයන් සහාාය විය හාැකි වීමා සම්�න්ධ්යබෝයන් වැඩි 
විශ්වාසයක් ඇති �වය. ඊට අමාතරව, කාන්තා �තිචාරකයන්බෝගැන් 98%ක් පිරිමින් ආකාරයටමා 
කාන්තාවන් ද බෝසේවා නියුක්ත කිරීමාට හාැකි වීමා සම්�න්ධ්යබෝයන් වඩාා ආත්මා විශ්වාසයක් පෑළ කළහා. 
බෝ�ොබෝහාෝ බෝදබෝනකුට, පුරුෂයින් සමාගැ උබෝරනුර ගැැටී වැඩා කරන �ථාමා අත්දැකීමා බෝමාය විය. බෝ�ෝම්� 
හාා ආශ්රිත ක්රියාකාරකම්වලං නිරත වීමා සම්�න්ධ්යබෝයන් කාන්තාවන් සහා පුරුෂයින් �හුතරයක් 
ධ්යනාත්මාක අදහාස් දැරූහා. 

සිය කුටුම්භාය තුළ අදහාස් �කාශ කිරීමාට බෝ�ෝම්� ඉවත් කරන කාන්තාවන් සතු ආත්මා විශ්වාසය

23%

63%

7%

2%

5%

බෝ�ොබෝහාෝ බෝසයින් වැඩි වූ

වැඩි වූ

බෝවනස් බෝනොවූ

අඩු වූ

බෝ�ොබෝහාෝ බෝසයින් අඩු වූ

�තිචාරයක් නැති

මූලංය ස්වාධීනත්වය වාර්තා කරන බෝ�ෝම්� ඉවත් කරන කාන්තාවන්

43%

46%

6%

1%

1%

3%

බෝ�ොබෝහාෝ බෝසයින් වැඩි වූ

වැඩි වූ

බෝවනස් බෝනොවූ

අඩු වූ

බෝ�ොබෝහාෝ බෝසයින් අඩු වූ

�තිචාරයක් නැති
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බෝ�ෝම්� ඉවත් කරන්නියන් බෝලංසට කාන්තාවන්බෝග් බෝසේවා නියුක්තිය, සාමාානයබෝයන් කාන්තාවන් 
සම්�න්ධ්යබෝයන් වන අබෝේක්ෂා බෝවනස් කිරීමා බෝකබෝරහි දායක වී තිබෝ�.  බෝ�ෝම්� ඉවත් කරන 
කාන්තාවන් දහා බෝදබෝනකුබෝගැන් හාත් බෝදබෝනකුට වැඩි සංඛයාවක්, ඔවුන්බෝග් පෑවුල් සහා �ජාා 
සාමාාජිකයින් බෝ�ෝම්� ඉවත් කිරීබෝමාහි නිරත කාන්තාවන්, සහා සිය පෑවුල්වලංට මූලංය වශබෝයන් සහාාය 
දක්වන කාන්තාවන් බෝදස වඩාා ධ්යනාත්මාක බෝලංස �ැලීමාට පෑටන් ගැත්හා.

බෝ�ෝම්� ඉවත් කරන්නියන් වීමාට කාන්තාවන් සතුව තිබිය යුතු කුසලංතා සහා සුදුසුකම් බෝමාොනවා දැයි 
ඇසූ විට, පෑවුබෝල් සහා �ජාා සාමාාජිකබෝයෝ බෝ�ොබෝහාෝ විට කාන්තා බෝ�ෝම්� ඉවත් කරන්නියන් විස්තර 
කිරීමාට දනිර්භීත  යන වචනය භාාවිතා කළහා.  පෑවුබෝල් සහා �ජාා සාමාාජිකයින්බෝග් අදහාස වූබෝ�, 
බෝ�ෝම්� ඉවත් කිරීබෝම් කාර්යය සිදු කිරීමා සඳහාා කායික ශක්තියට වඩාා චිත්ත වෛධ්යර්යය වැදගැත් වන 
�වය. බෝ�ෝම්� ඉවත් කරන කාන්තාවන් දගැරුත්වයක්  සහා දස්වාධීනත්වයක්  ඇති අය �ව බෝපෑනී යයි.

කාන්තාවන්ටද පිරිමින් ආකාරයටමා රැකියාව කළ හාැකි �වට පෑවුල්වලං පිරිමින් වඩාා 
විශ්වාසය පෑළ කළ �ව වාර්තා කරන බෝ�ෝම්� ඉවත් කරන කාන්තාවන්

42%

43%

4%

4%

1%

5%

බෝ�ොබෝහාෝ බෝසයින් එකඟ

එකඟ

එකඟ වන බෝහාෝ බෝනොවන

එකඟ නැත

බෝ�ොබෝහාෝ බෝසයින් එකඟ නැති

�තිචාරයක් නැති

තමා පෑවුල්වලංට මූලංය වශබෝයන් උපෑකාර කරන කාන්තාවන් 
සම්�න්ධ්යබෝයන් පෑවුබෝල් පිරිමි සාමාාජිකයන් වඩාා ධ්යනාත්මාක බෝලංස 

�ලංන �ව වාර්තා කළ බෝ�ෝම්� ඉවත් කරන කාන්තාවන්

24%

48%

4%

12%

5%

7%

බෝ�ොබෝහාෝ බෝසයින් එකඟ

එකඟ

එකඟ වන බෝහාෝ බෝනොවන

එකඟ නැත

බෝ�ොබෝහාෝ බෝසයින් එකඟ නැති

�තිචාරයක් නැති
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අත්පෑත් කාරගැත් නව කුසලංතාා සහා වේසේවා මුක්තා කිරීම

බෝමාමා අධ්යයයනය මාගින් කලින් රැකියා අත්දැකීම්, සහා බෝ�ෝම්� හාා ආශ්රිත ක්රියාකාරකම් තුළින් අත්පෑත් 
කරගැත් කුසලංතා පිළි�ඳ දත්ත එකතු කරන ලංදි.  ඉදිරි වසරවලං දී ශ්රී ලංංකාව බෝ�ෝම්�වලින් බෝතොර 
රටක් �වට පෑත් වීමා සම්�න්ධ්යබෝයන් බෝමාමා දත්ත �බෝයෝජානවත් වන �වට සාක්ෂි ඇත. බෝ�ෝම්� ආශ්රිත 
ක්රියාකාරකම්වලංට ඔවුන් �ඳවා ගැැනීමාට බෝපෑර, සම්මුඛ පෑරීක්ෂණයට ලංක් කරන ලංද පුරුෂ බෝ�ෝම්� 
ඉවත් කරන්නන්බෝගැන් භාාගැයකටත් වඩාා වැඩි �මාාණයක් වෛදනික රැකියා, එනම් බෝම්සන් වැඩා, 
පින්තාරු වැඩා, ඇඳුම් මාැසීමා, ආහාාර පිසීමා, සහා රිය පෑැදවීමා වැනි රැකියාවලං නිරතව සිටි �ව බෝසොයා 
ගැන්නා ලංදි. බෝම් අතරතුර, බෝ�ෝම්� ඉවත් කරන කාන්තාවන් දහා බෝදබෝනකුබෝගැන් හාතර බෝදබෝනකුට 
ඔවුන් බෝ�ෝම්� ආශ්රිත රැකියා අත්දැකීමාට බෝපෑර ඔවුන් බෝසේවය කබෝළේ කුමාන අංශයක දැයි කීමාට 
බෝනොහාැකි විය. කාන්තාවන් තුබෝනන් එකක් වත්මාන් රැකියාවට බෝපෑර කිසිදු ආදායමාක් බෝනොලංැබූ අය 
�ැවින් බෝ�ෝම්� ආශ්රිත ක්රියාකාරකම්වලංට බෝපෑර ඔවුන් රැකියාවක් බෝනොකළ අය විය හාැකිය.

බෝ�ෝම්� ආශ්රිත ක්රියාකාරකම් බෝනොබෝේ නම් ඔවුන් වැඩා කිරීමාට වඩාාත්මා කැමාති කුමාන අංශයක දැයි 
යන්න ද අසන ලංදි. කාන්තා සහා පුරුෂ �තිචාරකයන්බෝගැන් බෝ�ොබෝහාෝ බෝදබෝනකු �කාශ කබෝළේ ඔවුන් 
කෘෂි කර්මාාන්තබෝ� බෝසේවය කිරීමාට කැමාති �වය.
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අබෝනක් අංශවලං බෝසේවය කිරීමාට බෝ�ෝම්� ඉවත් කරන කාන්තාවන්බෝග් කැමාැත්ත

කෘෂිකර්මාය     නිෂප්ෑාදන කුඩාා වයාපෑාර බෝවනත් රාජාය 
පෑරිපෑාලංනය

අධ්යයාපෑනය බෝසෞඛයය රැකියා විරහිත

ඉඩා නැති නිශ්චිත නැති ඉඩා ඇති

16%

9%

5%
9%

4%

13%
17% 16% 18%

32% 34%
26%
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බෝ�ෝම්� ඉවත් කරන්නන්බෝගැන් �හුතරයක් �කාශ කබෝළේ ඔවුන් බෝ�ෝම්� ආශ්රිත ක්රියාකාරකම්වලින් 
විවිධ්ය වූ කුසලංතා අත්පෑත් කරගැත් �වය. අත්පෑත් කරගැත් කුසලංතාවලංට ඇතුළත් වනුබෝ�: 

කුසලතාා කාාන්තාා පුුරුෂ

කාණ්ඩාායම් වැැඩා 95% 97%

නාායකාත්වැය 98% 85%

ප්ර ථමාාධාාර 90% 90%

කාළමානාාකාරණය සහ කාාල 

කාළමානාාකාරණය
90% 90%

සන්නිවේ�දනා කුසලතාා 90% 90%

භාාෂා කුසලතාා, විවේ�ෂවේයන්මා  

සිංංහල වේහෝ ඉංංග්රී සිං
65% 81%

පුරිගණකා කුසලතාා 50% 60%

බෝසේවාමුක්ත කිරීබෝමාන් පෑසුව අනාගැත රැකියා සඳහාා වන හාැකියා සම්�න්ධ්යබෝයන් බෝමාමා දත්ත බෝයොදා 
ගැත හාැකිය.  විබෝශේෂබෝයන්මා, ශ්රී ලංංකාබෝේ උතුරු හාා නැබෝගැනහිර පෑළාත්වලං වයාේත රැකියාවලං අඩු කමා 
අවධ්යාරණයට ලංක් වූ අතර, බෝසේවා මුක්ත කිරීබෝමාන් පෑසුව කාන්තා ගැෘහා මූලිකයන්ට අවදානම් සහාගැත 
ආර්ථික තත්ත්වයකට මුහුණ දීමාට සිදු විය හාැකිය. සිය පෑවුල් නඩාත්තු කිරීමා සඳහාා නීති විබෝරෝධී 
වැඩාවලං බෝයදීමාට ඔවුනට බෝමායින් �ලංපෑෑමාක් ඇති වීමාට ඉඩා තිබෝ�. බෝමාමා කාර්යභාාරය අවසන් වීමාට 
ආසන්න �ැවින් කාන්තාවන්බෝග් සහා පුරුෂයින්බෝග් විවිධ්ය අවශයතා සහා ඉඩා�ස්ථාා සම්�න්ධ්යබෝයන් 
විබෝශේෂ අවධ්යානය බෝයොමු කළ යුතු අතර බෝසේවා මුක්ත කිරීමා මුළුල්බෝල්මා ස්ත්රී පුරුෂභාාවය බෝකබෝරහි 
සැලංකිල්ලං ලං�ා දිය යුතුය.
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අබෝනක් අංශවලං බෝසේවය කිරීමාට බෝ�ෝම්� ඉවත් කරන පුරුෂයන්බෝග් කැමාැත්ත

කෘෂිකර්මාය     නිෂප්ෑාදන කුඩාා වයාපෑාර බෝවනත් රාජාය 
පෑරිපෑාලංනය

අධ්යයාපෑනය බෝසෞඛයය රැකියා විරහිත

ඉඩා නැති නිශ්චිත නැති ඉඩා ඇති
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