
இலங்கையில் மிதிவெடி 
அைற்றும் பண ியில் 
வபண்ைகை ஈடுபடுதத்ுெதால் 
ஏற்படும் சமூை 
வபாருைாதாரப் பாதிப்புைை் 
அறியப்படட் முை்கிய 
விடயங்ைை்



2

மனிதாபிமான மிதிவெடி அகற்றும் பணிகக்ான வெனெீா சரெ்ததச மமயம் 
இலங்மகயில் மிதிவெடி அகற்றும் பணியில் வபண்கமை ஈடுபடுதத்ுெதால் 
ஏற்படும்  சமூக வபாருைாதாரப் பாதிப்புகை்: அறியப்படட் முகக்ிய விடயங்கை், 

GICHD, வெனெீா, ெூன் மாதம் 2020 

© GICHD

இநத் ஆய்வு GICHD யிலுை்ை மரியன் புதராவென்சச்ராலும் தலாரா 
பிஸ்ககல்ியாொலும் நடதத்ப்படட்து.

கதனடிய அரசாங்கதத்ின் நிதி உதவியால் இநத் வெைியீடு சாதத்ியமானதால் 
அெரக்ளுகக்ு நன்றி. 

இநத் வெைியீடட்ின் உை்ைடகக்ம், அதன் விைகக்கக்ாடச்ி மற்றும் 
பயன்படுதத்ப்படட் வபயரக்க்ுறிப்புகை்  எநத்வொரு நாடு, பிரததசம் அல்லது 
ஆயுதக ்குழுவின் சடட்பூரெ்மான நிமல குறிதத்தா அல்லது அதன் எல்மலகை் 
அல்லது எல்மலகைின் ெரம்பு குறிதத்தா எநத்வொரு கருதம்தயும் 
மனிதாபிமான மிதிவெடி அகற்றும் பணிகக்ான வெனெீா சரெ்ததச மமயம் 
(GICHD) வெைிப்படுதத்ுெதாக அமமயாது.  பிரசுரதத்ின் எல்லா 
உை்ைடகக்ங்களுகக்ும் GICHD தய முழுப் வபாறுப்பாகும். 
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ஆய்வு
இலங்மகயில் மிதிவெடி அகற்றும் பணியில் வபண்கமை மற்றும் ஆண்கமை 
ஈடுபடுதத்ுெதால் ஏற்படும்  சமூக வபாருைாதாரப் பாதிப்புகை் பற்றி இநத் ஆய்வு பாரக்க்ும். 
ததசிய மிதிவெடி அகற்றும் வசயல்பாடட்ு மமயதத்ுகக்ும் (NMAC) நாடட்ின் ஏமனய பங்கு 
நிறுெனங்களுகக்ும் (HALO நம்பிகம்க மமயம், மிதிவெடிகை் குறிதத் ஆதலாசமன குழாம், 
SHARP மற்றும் DASH) கருதத்ுகக்ணிப்பில் பங்குகவ்காண்ட 226 மிதிவெடி அகற்றுபெரக்ளுகக்ும் 
(113 வபண்களும் 113 ஆண்களும்) தநரக்ாணலில் பங்குக ் வகாண்ட 103 குடும்பங்களுகக்ும் 
சமூகப் பிரதிநிதிகளுகக்ும் (69 வபண்களும் 34 ஆண்களும்) அெரக்ைது ஆதரவுகக்ு நன்றி 
கூறுகின்தறாம். தமலும் 13 தனிப்படட் கலநத்ுமரயாடல்கை் (9 வபண்களும் 4 ஆண்களும்) 
நடதத்ப்படட்ன.

ெைங்கமை தன்னகப்படுதத்ும் தசமெகமைப் வபற்றுகவ்காை்ளும் தமகமமகை் மற்றும் 
தசமெகளுகக்ான அணுகல் தபான்ற மாற்றங்கமை மிதிவெடி அகற்றும் பணி அெரக்ை் 
ொழ்கம்கயில் ஏற்படுதத்ியது பற்றி அதில் ஈடுபடட்ிருநத் ஆண்கைிடமும் வபண்கைிடமும் 
கலநத்ாதலாசமன வசய்யப்படட்து.  முன்னிலும் பாரக்க் மிதிவெடி அகற்றுெதில் 
ஈடுபடட்ிருநத் வபண்கைின் தீரம்ானங்கை் எடுகக்ும் மதனாபாெதத்ிலும் சுயமதிப்பீடட்ிலும் 
வெகுொன மாற்றங்கை் இடம்வபற்றுை்ைதாவயனவும் ஆய்வும் முன்வனடுகக்ப்படட்ன. 
மிதிவெடி அகற்றுெதில் ஈடுபடும் வபண்கை் குறிதத்ான சமூகக ்கருகக்மையும் சமூகதத்ினுை் 
பாலினம் சாரந்த் ெமரமுமறகமையும் ஆராயும் வபாருடட்ு குறிப்பிடத்டாரின் குடும்ப 
அங்கதத்ெரும் சமூக பிரதிநிதிகளும் வசெ்வியில் ஈடுபடுதத்ப்படட்ாரக்ை்.
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சூழ்நிகல

1 மிதிவெடி கண்கானிப்பு. இலங்மக: மிதிவெடி அகற்றும் பணி. 2019.

2 மிதிவெடி கண்கானிப்பு. இலங்மக. மிதிவெடி அகற்றும் பணி. 2019.

3 மிதிவெடிகை் வதாடரப்ான ஆதலாசமனக ்குழாம். மிதிவெடிகைால் விடுவிகக்ப்படட் முதாலாெது மாெடட்தம்த 
இலங்மக பிரகடனப்படுதத்ிறது. MAG மிதிவெடி அகற்றும்  பணியாைரக்ைின் தசமெகக்ு பாராடட்ுகை். 2017.

4 மிதிவெடி கண்கானிப்பு. இலங்மக சுருகக்கக்ுறிப்பு. மிதிவெடி அகற்றும் பணி. 2019.

5 வபாருைாதார மற்றும் சமூக முன்தனற்றதத்ின் அடிப்பமடயில் தனிநபரக்ை், குடும்பங்கை் மற்றும் 
சமூகங்கைின் ொழ்கம்க நிமலமமகை் மற்றும் நல்ொழ்மெ தமம்படுதத்ுெமத தநாகக்மாகக ்வகாண்ட 
வசயல்முமறயாக சமூக வபாருைாதார ெைரச்ச்ி இநத் ஆய்ெறிகம்கயில் ெமரயறுகக்ப்படட்ுை்ைது. 
ெருமானதம்த அதிகரிதத்ல், ெைங்களுகக்ான பிரதெசதம்த அதிகரிதத்ல், கல்வி மற்றும் 
வதாழில்நுடப்ங்களுகக்ான தமம்படட் பிரதெசம் தபான்ற பல்தெறு காடட்ிகைின் மூலம் இமத அைவிட 
முடியும். Ref. IGI Global. சமூக வபாருைாதார அபிவிருதத்ி. 2020.

இலங்மக ெனநாயக தசாசலிச குடியரசில் உை்நாடட்ுப் தபார ் முடிெமடநத்ு  

10 ஆண்டுகளுகக்ும் தமலாகிவிடட்து. ஏறகக்ுமறய மூன்று தசாப்தங்கைாக (1983-2009) நீடிதத் 

ஆயுத தமாதல், இலங்மக அரசாங்கம் தமிழீழ விடுதமலப் புலிகை் மீதான வெற்றிமய 

அறிவிதத்தபாது முடிவுகக்ு ெநத்து.1

உை்நாடட்ுப் தபாருகக்ுப் பிறகு, இலங்மக விமரொன வபாருைாதார மீடச்ிமயயும் 

நிமலயான ெைரச்ச்ிமயயும் அமடநத்து. இது மகக்ைின் வபாருைாதார நல்ொழ்வில் 

நிமலமமமய ததாற்றுவிதத்து. இருப்பினும் தமாதல் இடம்வபற்ற இலங்மகயின் ெடகிழகக்ு 

பகுதிகை் புமதநத்ிருநத் வெடிப்வபாருடக்ைால் வெகுொக மாசுபடட்ிருநத்து. 2010 ஆண்டைவில் 

மிதிவெடிகைால் மாசுப்படட்ிருநத் 506 சதுர கிதலாமீடட்ர ்நிலப்பிரததசதம்த 2018 ஆண்டாகும் 

தபாது 25.8 சதுர கிதலாமீடட்ராக குமறதத்ு நிலப்பகுதிகை் பாதுகாப்பானமெயாக 

விடுவிகக்ப்படட்ன.2 ெூன் மாதம் 2017 இல், கிழகக்ு மாகாணதத்ில் மடட்கைப்பு மாெடட்ம் மிதி 

வெடிகை் இல்லாத பிரததசமாக பிரகடனப்படுதத்ப்படட் முதலாெது மாெடட்மாகும்.3 2020 ஆம் 

ஆண்டின் ஆரம்பகக்டட்தத்ில் கூட வெடிவபாருடக்ைால் பாதிகக்டட் நாடுகைில் ஒன்றாக, 

குறிப்பாக ெட மாகாணம் குறிப்பிடப்படுகிறது.4

மாகாணவமான்றின் சமூக வபாருைாதார ெைரச்ச்ியில்5 வெடிப்வபாருடக்ைால் 

ஏற்படுதத்ப்படட் பாதிப்புகை் முகக்ிய வசல்ொகக்ு வசலுதத்ும். மாசுபாடானது நாடட்ிற்குை் 

இடம்வபயரந்த்தாமரயும் (ISPs) மற்றும் அகதிகமையும் மீைகக்ுடியமரத்த்ுெதற்கு 

ொய்ப்புகமை மடட்ுப்படுதத்ியுை்ைது. தமலும் இது குடியிருப்பாைரக்ைின் ொழ்ொதார 

நடெடிகம்ககமை தமற்வகாை்ெதற்கும் அடிப்பமட தசமெகை் மற்றும் உை்கடட்மமப்புகமை 

அணுகுெதற்கும் தமடயாக உை்ைது. ஏற்கனதெ ஏறகக்ுமறய முப்பது ஆண்டுகால 

தமாதல்கைால் வபரிதும் பாதிகக்ப்படட்ுை்ை நாடட்ின் ஒரு பகுதியில், வபருமைவில் 

புமதநத்ுண்ட வெடிப்வபாருடக்ைின் வதாடரச்ச்ியான அபாயங்கை் ஊரெ்ாழ் மகக்ைின் 

இனிெரும் முன்தனற்றங்கமையும் வெகுொக கடட்ுப்படுதத்ியுை்ைது.

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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இநத் சூழலில், மிதிவெடி அகற்றும் வசயல்பாடுகை், தனிநபரக்ைின் அடிப்பமட பாதுகாப்புத ்

ததமெகளுகக்ு உதத்ரொதம் அைிப்பது மடட்ுமல்லாமல்,6 பாதிகக்ப்படட் சமூகங்கைின் மீடப்ு 

மற்றும் முன்தனற்றதத்ிற்கு ஒரு முகக்ிய வசயற்பாடட்ு கருவியாக அமமகிறது. புமதநத்ுை்ை 

வெடிப்வபாருடக்மை அகற்றுெது சமூக வபாருைாதார ெைரச்ச்ிகக்ான ஒரு முன் 

நிபநத்மனயாகும், ஏவனனில் இது நிலதம்த விமைதத்ிறனாக பயன்படுதத்வும் வீடமமப்பு 

மற்றும் உை்கடட்மமப்புகமை தமற்வகாை்ைவும் மீை உபதயாகிகக் உதவுகிறது. இதன் மூலம் 

நிமலயான ொழ்ொதாரங்கை் மீடவ்டடுகக்ப்படும். இநந்ிமலமம வபண்கை், சிறுெரக்ை் 

மற்றும் ஆண்கை் ொழ, தெமல வசய்ய, மற்றும் வசழிகக் ஒரு பாதுகாப்பான சூழலுகக்ு 

பங்கைிகக்ிறது. அதத தநரதத்ில், மிதிவெடி அகற்றும் வசயல்பாடுகைின் மூலம் அநத் தெமல 

நமடவபறும் பகுதிகைில் புதிய தெமல ொய்ப்புகை் உருொகின்றன. அங்கீகாரம் வபற்ற 

தெமலொய்ப்புகக்ான பிரதெசம் குறிப்பாக ெட மாகாணதத்ில் மாற்றங்கமை 

வகாண்டுெரதத்கக்து. காரணம் என்னவென்றால் குறிப்பிடட் பிரததசதத்ில் அங்கு 

நிபுணதத்ுெம் சாரந்த் வதாழில் ொய்ப்புகை் குறிப்பாக ஊரெ்ாழ் வபண்களுகக்ு 

வதாழில்ொய்ப்புகை் குமறொகும்.

6 மாஸ்தலாவின் ததமெகைின் படிமுமறயின் பிரகாரம், பாதுகாப்புத ்ததமெகைில் தங்குமிட 
ெசதிகை், ென்முமற இல்லாத சூழ்நிமல தபான்ற உடல்ரதீியான பாதுகாப்பு மற்றும் 
நிமலயான சுற்றுசச்ூழல் என்பனவும் அடங்கும். மதனாததத்ுெ ரதீியான மீைாய்வு. 1943.

https://psycnet.apa.org/record/1943-03751-001
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இலங்கையில் மிதிவெடி 

அைற்றும் நடெடிை்கை
பதத்ு ெருடங்களுகக்ும் தமலாக முதல் ததசிய மற்றும் சரெ்ததச வசயற்பாடட்ாைரக்ை் 

இலங்மகயின் மிதிவெடிகமை அகற்றும் வசயற்பாடுகைில் ஈடுபடுகிறாரக்ை். நாடட்ின் 

ெடகக்ு மற்றும் கிழகக்ுப் பகுதிகைில் நூற்றுகக்ணகக்ான இலங்மக வபண்கை் மற்றும் 

ஆண்களுகக்ு தெமல ொய்ப்புகை் இதனால் உருொகியுை்ைது. NMAC நிறுெனம் மிதிவெடி 

அகற்றுதல் வசயற்பாடட்ின் அமனதத்ு நடெடிகம்ககமையும் அடிப்பமட மடட்ங்கைிலிருநத்ு 

ஒருங்கிமணகக்ும் வசயற்பாடட்ு நிறுெனமாகும்.7 2020 ஆம் ஆண்டைவில், அகற்றும் 

நடெடிகம்ககை் பின்ெரும் நிறுெனங்கைால் தமற்வகாை்ைப்படுகிறது:

வசயல்பாடட்ாைர ின் ெமக வசயல்பாடட்ாைர ின் வபயர்

ததசிய அரசாங்கம் இலங்மக இராணுெம் (SLA)

அரசு சாரப்ற்ற ந ிறுெனங்கை் (NGOs)
DASH 

SHARP

சரெ்ததச அரசு சாரப்ற்ற ந ிறுெனங்கை் 
(NGOs)

மிதிவெடி அகற்றுெதற்கான 
ஆதலாசமனக ்குழாம் (MAG)

இலங்மக இராணுெதம்தத ் தவிர, ஏமனய அமனதத்ு நிறுெனங்களும் ெரலாற்று ரதீியாக 

ஏராைமான வபண்கமைப் பணியில் அமரத்த்ியுை்ைன.8  குறிப்பாக கூறுதொமாயின், 

இலங்மகயில் மிதிவெடி அகற்றும்  நடெடிகம்ககை் உலகில் ஆண் மிதிவெடி அகற்றும் 

பணியாைரக்மையும் பாரக்க் வபண்கைின் விகிதம் மிக உயரந்த் விகிததத்ில் உை்ைது.9 

வமாதத் மிதிவெடி ஆராய்மெயும் கருதத்ிற்வகாை்ளும் தபாது, நான்கு வசயற்பாடட்ு 

நிறுெனங்கைிலும் வமாதத்மாக 1,882 மிதிவெடி அகற்றும் ஊழியரக்ை் (1,356 ஆண் மற்றும் 

526 வபண்கை்) இருநத்னர். ஆய்வின் தபாது தநரக்ாணலில் பங்கு வகாண்ட நான்கு 

வசயற்பாடட்ு நிறுெனங்கமையும் பிரதிநிதிதத்ுெப்படுதத்ும் வபண்கைின் விகிதம் 39% 

ஆகும். 

7 இலங்மகயின் ததசிய மிதிவெடி அகற்றும்  நடிெடிகம்க வசயற்திடட்ம். மாரச் ்மாதம் 2020 இல் 
ஆதலாசிகக்ப்படட்து.

8 ஆராய்சச்ியின் தபாது, HALO நம்பிகம்க மமயம் 692 ஊழியரக்மை (322 வபண்கை், 370 ஆண்கை்) மிதிவெடி 
அகற்றுதல் வசயல்பாடட்ில் ஈடுபடுதத்ியது. இது வமாதத் ஊழியரக்ைில் 47% வபண் மிதிவெடி அகற்றும் 
ஊழியரக்ை் ஆகும். MAG நிறுெனம் இலங்மகயில் ஒரு நிமலயான பணிமய முன்னகரத்த்ியது. 
அநந்ிறுெனம் 79 வபண்கமையும் 564 ஆண்கமையும் மிதிவெடி அகற்றும் நடெடிகம்கயில் ஈடுபடுதத்ியது. 
உை்நாடட்ு அரசு சாரப்ற்ற நிறுெனமான DASH, 422 உதத்ிதயாகதத்ரக்மை (110 வபண்கை், 312 ஆண்கை்), 
தசமெயில் ஈடுபடுதத்ியது SHARP இல் 125 தபர ்(15 வபண்கை், 110 ஆண்கை்) இருநத்னர்.

9 வமாதத் ஆய்வு நடெடிகம்கமயயும் கருதத்ிற்வகாை்ளும் தபாது, இலங்மகயில் மிதிவெடி அகற்றுதல் 
பணியில் ஈடுபடத்டாரில் 39% ஆதனார ்வபண்கதை.

https://www.slnmac.gov.lk/
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நநரை்ாணலில் பங்குப்வபற்நறார ின் அகமப்பு
தரவுகைின் படி, மிதிவெடி அகற்றுெதில் ஈடுபடட்ிருநத் வபண் மற்றும் ஆண் இருபாலாரும் 

சுமார ் நான்கு ஆண்டுகைாக இநத் பணியில் ஈடுபடட்ு ெநத்ுை்ைனர். தநரக்ாணல் 

வசய்யப்படட் வபண்கைில் 15% ஆதனார ் அங்கவீனரக்ைாக குறிப்பிடட்கக்ூடியெரக்ை். 

ஆண்கைில் 10% ஆதனாதர அங்கவீனரக்ை். தமலும் இரண்டு வபண் மிதிவெடியகற்றுபெரக்ை் 

மிதிவெடியில் தப்பிப்பிமழதத்தார ்என்று வதரிவிதத்னர்.

தசகரிகக்ப்படட் தரவுகைின் அடிப்பமடயில், தநரக்ாணல் வசய்யப்படட் 50% வபண் 

மிதிவெடியகற்றுபெரக்ை் அெரக்ை்  மடட்ுதம தங்கை் வீடுகளுகக்ு ெருமானம் ஈடட்ியெரக்ை். 

பதத்ில் ஒன்பது தபர ் தங்கை் பங்காைரக்மை விட அதிக ெருமானம் ஈடட்ியதாகக ்

கூறப்படுகிறது. கணகவ்கடுப்பின் தபாது வபரும்பான்மமயான வபண் 

மிதிவெடியகற்றுபெரக்ை் தங்கை் வீடுகைின் முதன்மம ெருமானம் ஈடட்ியெரக்ை் என்பமத 

இது குறிகக்ிறது.

மிதிவெடியகற்றுதல் பணியில் இமணெதற்கு முன்னர், மிதிவெடியகற்றுபெரக்ைாக 

பணியாற்றிய மூன்று வபண்கைில் ஒருெருகக்ு இதற்கு முன்னர ் எநத் ெருமானமும் 

இருகக்வில்மல. ஆண்கமைப் வபாறுதத்ெமரயில் இநந்ிமலமம 20 இல் ஒன்றாகும். 

வபண்களுகக்ான சராசரி ெருமானம் மாதம் ஒன்றிற்கு 9,580 ரூபா முதல் 34,447 ரூபா ெமர 

அதிகரிதத்ுை்ைது. இது ெருடாநத் ெருமானம் 3.5 மடங்கிற்கும் தமலாக அதிகரிப்பமதக ்

குறிகக்ிறது. ஆண்களுகக்ான சராசரி சம்பைம் ஒரு மாதம் 19,455 ரூபாவிலிருநத்ு 33,824 ரூபா 

ெமர உயரந்த்து, இது 1.7 மடங்கான அதிகரிப்பாகும். 

� � ��� � ����முதன்மம ெருமானம் 
ஈடட்ிய வபண்கை் 

சதவீதம் 89%

முதன்மம 
ெருமானம் ஈடட்ியிராத 

வபண்கை் 11%

வபண் மிதிவெடியகழ்ொைரக்ை் தங்கை் வீடுகளுகக்ு 
முதன்மம ெருமானம் ஈடட்ியெரக்ை்
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ெைங்ைகையும் நசகெைகையும் 
வபற்றுை்வைாை்ளுெதற்ைான பிரநெசதத்ில் அதிைர ிப்பு
ெைங்கை் மற்றும் தசமெகளுகக்ான பிரதெசமும் உரிதத்ில் ஏற்படட் முன்தனற்றங்களும் 

மிதிவெடி அகற்றும்பணியின் காரணமாக ஏற்படட் நன்மமகைாக இருகக்லாம்.

ஐநத்ு வபண் மற்றும் ஆண் மிதிவெடியகற்றுபெரக்ைில்  ஒருெருகக்ு நிலம் ொங்க முடிநத்து. 

ஆண்கைில் மூன்றில் ஒரு பகுதிகக்ும் வபண்கைில் பாதிப் தபருகக்ும் வசாதத்ுகக்மைப் வபற 

முடிநத்து. அகற்றும்பணியில் ஈடுபடட்ுை்ை பணியாைரக்ைில் அதனகமாதனார ் தங்கை் 

தெமலொய்ப்பின் மூலம் தங்கை் வீடுகைில் மின்சார இமணப்மபப் வபற்றுகவ்காை்ை 

முடிநத்து. அகற்றும்பணியில் ஈடுபடட்ுை்ைதால் வபற்ற ெருமானம், குறிப்பாக மகயடகக்த ்

வதாமலதபசிகை் மற்றும் தமாடட்ார ் மசகக்ிை்கை் ஆகியெற்மற வகாை்முதல் வசய்ய 

சாதத்ியமானது. வபண் மற்றும் ஆண் அகற்றும்பணியில் ஈடுபடட்ுை்ை இருசாராரும் நிதி 

தசமெகளுகக்ான பிரதெசம் அதிகரிப்பதாக வதரிவிதத்னர். 42% வபண்கை் மற்றும் 

37% ஆண்கை் ெங்கி கணகக்ுகமை திறநத்னர். 42% வபண்கை் கடன்கமைப் வபறுெதாகக ்

கூறினர்.
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ஐநத்ு ஆண் மிதிவெடி அகற்றும் பணியாைரக்ைில் மூன்று தபரும், ஐநத்ு வபண் மிதிவெடி 
அகற்றும் பணியாைரக்ைில் நான்கு தபரும் மிதிவெடி அகற்றும் பணியில் ஈடுபடட் பின்னர ்
அெரக்ைின் வகாை்ெனவு வசய்யும் திறன் அதிகரிதத்ுை்ைது அல்லது வெகுொக அதிகரிதத்ும் 
உை்ைவதன ஒப்புகவ்காண்டனர். 89% வபண் மற்றும் 77% ஆண் மிதிவெடி அகற்றும் 
பணியாைரக்ளும் தங்கை் தெமலொய்ப்பின் தநரடி வபறுதபறாக உணவுகக்ு அதிக பிரதெசம் 
இருப்பதாக வதரிவிதத்னர். இரு பாலினதத்ெரக்ைிடமும் பதிலைிதத் பதத்ு தபரில் ஆறு தபர், 
நீரெ்ழங்கலுகக்ான ெசதி அதிகரிப்பதாக வதரிவிதத்னர.்

கல்விகக்ான பிரதெசதத்ில் இன்வனாரு பாதிப்பு இருநத்து. பதத்ு வபண்கைில் ஏழு மற்றும் 
பதத்ு ஆண் மிதிவெடி அகற்றும் பணியாைரக்ைில் ஆறு தபர ் தங்கை் குழநம்தகை் தமது 
பாடசாமலயில் கழிதத் ஆண்டுகைின் எண்ணிகம்கயிலும் அதிகரிப்பும் நிமலயானத ்
தன்மமயும் இருப்பதாக வதரிவிதத்னர்.
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ெைங்கமை அணுகுெதற்கான ெருமானதம்தத ்
வதரிவிகக்ும் அகற்றும்பணியில் ஈடுபடுதொர்

வகாை்ெனவு வசய்யும் திறன் உணவுகமை வபற்றுகவ்காை்ளும் ெசதி நீமர வபற்றுகவ்காை்ளும் ெசதி
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கல்விகக்ான பிரதெசதத்ில் அதிகரிப்பு குறிதத்ு 
வதரிவிகக்ும் மிதிவெடி அகற்றும் பணியாைரக்ை்

வீடட்ில் உை்ை பாடசாமலகக்ுச ்
வசல்லகக்ூடிய குழநம்தகைின் 

எண்ணிகம்க

என் வீடட்ின் குழநம்தகை் பாடசாமலயில் 
கழிதத் ஆண்டுகைின் எண்ணிகம்க

ஆண் வபண்
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இறுதியாக, கணகவ்கடுப்பு வபண் மற்றும் ஆண் மிதிவெடி அகற்றும்  பணியாைரக்ைின் 

சுகாதார தசமெகமை பற்றி ஆராய்ெதில் ஆரெ்மாக இருநத்து. மிக முகக்ியமாக, 75% 

வபண்கை் மற்றும் 81% ஆண்கை் சுகாதார தசமெகளுகக்ான பிரதெசதத்ில் அதிகரிப்பு 

அல்லது வெகுொன அதிகரிப்பு  காணப்படட்ுை்ைமத குறிப்பிடட்னர். சிகிசம்ககை் மற்றும் 

பரிநத்ுமரகக்ப்படட் மருநத்ுகளுகக்ான பிரதெசம் முமறதய 74% மற்றும் 77% அதிகரிதத்ுை்ைது.

நெகலயில் சமதத்ுெம் ஆனால் வீடட்ிநல 
சுகமைகைத ்தாங்குதல் 

மிதிவெடி அகற்றும் நடெடிகம்க பணிகை் வபண்கை் மற்றும் ஆண்கை் இமணநத்ு 
பணியாற்றும் நன்மமகை் மற்றும் ெருமானங்கமைக ் வகாண்ட ஒதர ஒரு துமறயாக 
கருதப்படட்து.  மிதிவெடி அகற்றும் நடெடிகம்கயின் தபாது வதாழில் நன்மமகை், 
மற்றெற்றுடன் ஒப்பிடுமகயில் சரியான தநரதத்ில் வசலுதத்ப்படுெதுடன் சமமாகவும் பதவி 
உயரவ்ுகளுகக்ான பிரதெசதத்ுடன் கிமடகக்ப்வபறும்.

வபண்கை் வபாதுொக ஊதியம் கிமடகக்ும் தெமலொய்ப்புகக்ும் தமலதிகமாக 
ஊதியமில்லாத வீடட்ு தெமலகமையும் தமற்வகாை்ொரக்ை். வபண் மிதிவெடி அகற்றும் 
பணியாைரக்ை் கணிசமான இரடம்டச ் சுமமமய அனுபவிப்பதாகக ் கூறினர்.10 அதததெமை 
இமைய குழநம்தகமை தனியாக வீடட்ில் விடட்ு தெமலகக்ுச ் வசல்ெது ஒரு சரச்ம்சகக்ுரிய 
விஷயமாக இருநத்து. தமலும் தெமல வசய்யும் கணெருடன் கூடிய வபண்களும் 
குழநம்தகளுடன் வீடட்ில் தங்குெதற்கு பதிலாக வதாழிலுகக்ு வசல்லுதல் குடும்பதத்ுகக்ுை் 
எதிரம்மறயாக எண்ணங்கமை ஏற்படுதத்ுெதாக குறிப்பிடட்னர்.

10 ‘இரடம்டச ்சுமம’ என்ற வசால், உலவகங்கிலும் உை்ை பல வபண்கை் வதாழிலாைர ்சநம்தயில் முழுதநர 
தெமல வசய்கிறாரக்ை் என்பமதயும், வீடட்ிலும் சமூகதத்ிலும் கணிசமான அைவு ஊதியம் வபறாத 
பராமரிப்புப் பணிகளுகக்ும் வபாறுப்பாக இருப்பமதயும் குறிகக்ிறது.
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அதிகரிப்பதாக வதரிவிகக்ும் மிதிவெடி அகற்றும் பணியாைரக்ை்

சுகாதார தசமெகளுகக்ான 
பிரதெசம்

மருநத்ு மற்றும் 
பரிநத்ுமரகக்ப்படட் மருநத்ுகை்

உைவியல் மற்றும் மனநல 
சுகாதார தசமெகை்

ஆண் வபண்
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மிதிவெடி அைற்றும் நடெடிை்கைை்கு அப்பால் பாலின 
எண்ணப்பாடுைகை மாற்றுதல்

மிதிவெடி அகற்றும் பணியில் பணியாற்றியதிலிருநத்ு வபண்கை் தங்கை் தன்னம்பிகம்க, 

தமது வபறுமதி மற்றும் மற்றெரக்ளுடனான உறவுகைில் சுமூகம் என மிகவும் சாதகமாக 

விடயங்கை் ஏற்படட்மமகக்ு ெலுொன சான்றுகமை இநத் ஆய்வு தசகரிகக் முடிநத்து. 

95% வபண் மிதிவெடி அகற்றும்  பணியாைரக்ை் தங்கை் தெமலகக்ுப் பின்னர ் தம்மீது அதிக 

நம்பிகம்க மெதத்ிருப்பமத வெைிப்படுதத்ினர். வபாருைாதார ரதீியாக ெலுொக 

நிமலமமமய அமடயவும், அெரக்ைது குடும்பங்கமை ஆதரிகக்வும் முடிநத்து. அதததபால் 

புதிய திறன்கமைக ் கற்றுகவ்காை்ெதற்கும் அெரக்ைின் சமூக பாதுகாப்பிற்கு பங்கைிப்பு 

வசய்ெதும் இநந்ிமலமம ஏதுொக இருநத்து.

வமாதத்ம் 86% வபண்  மிதிவெடி அகற்றும் பணியாைரக்ை் வீடட்ிதலதய தங்கை் கருதத்ுகக்மை 

வதரிவிகக்ும் நம்பிகம்கயில் அதிகரிதத் அல்லது வெகுொக அதிகரிதத்  தன்மமமயயும் 

வெைிப்படுதத்ினர்.

பதத்ு வபண் மிதிவெடி அகற்றும்  பணியாைரக்ைில் ஒன்பது தபர ் தங்கை் தெமலொய்ப்பின் 

மூலம் வதாடரந்த் நிதி சுதநத்ிரதத்ின் அதிகரிப்புகக்ும் நிமலயான தன்மமகக்ும் இதவ்தாழில் 

ஏதுொக அமமநத்தாக அறிகம்க அைிதத்னர், தமலும் 94% வபண்கை் தங்கை் குடும்பங்களுகக்ு 

நிதி ரதீியாக உதெ முடியும் என்ற நம்பிகம்கயில் இருப்பதாகக ் கூறினர். அதிகமாதனார், 

பதிலைிதத்ெரக்ைில் 98% வபண்கை். ஆண்கமைப் தபாலதெ வபண்கமையும் தெமலகக்ு 

அமரத்த் முடியும் என்ற நம்பிகம்கயுடன் இருநத்னர். பலருகக்ு, இது ஆண்களுடன் இமணநத்ு 

பணியாற்றிய முதல் அனுபெம். வபரும்பாலான ஆண் மற்றும் வபண் மிதிவெடி அகற்றும் 

பணியாைரக்ை் இதவ்தாழிலினால் வபண்கை் ஊதியம் வபறுெமத சிறநத் விடயமாக கண்டனர்.

வபண் மிதிவெடி அகற்றும்  பணியாைரக்ை் தமது குடும்ப 
ொழ்கம்கயில் தமது கருதத்ுகக்மை முன்மெகக்ும் தன்னம்பிகம்க
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அதிகரிதத்து
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வபாருைாதார சுதநத்ிரம் பற்றி கருதத்ைிகக்ும் 
வபண் மிதிவெடி அகற்றும் பணியாைரக்ை்
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வபண்கமைப் பற்றிய வபாதுொக எதிரப்ாரப்்புகமை மாற்றுெதற்கு வபண்கை் மிதிவெடி 

அகற்றும் இெ்தெமலொய்ப்பு வெகுொக பங்கைிதத்து. பதத்ு வபண் மிதிவெடி அகற்றும் 

பணியாைரக்ைில் ஏழுகக்ும் தமற்படட்ெரக்ைின் கருதத்ு என்னவென்றால், அெரக்ைது 

குடும்பதத்ினர ் மற்றும் சமூக உறுப்பினரக்ை் மிதிவெடி அகற்றும் பணியாைரக்ைாக 

பணிபுரியும் வபண்கை் மீதும், தங்கை் குடும்பங்கமை நிதி ரதீியாக ஆதரிகக்ும் வபண்கை் 

மீதும் மிகவும் நல்ல அபிப்பிராயதம்தக ்காடட்ினர்.

வபண்கை் மிதிவெடி அகற்றும் பணியாைரக்ைாக இருகக் அெசியமான திறன்கை் மற்றும் 

குணங்கை் என்ன என்பமத விெரிகக்க ் தகடக்ப்படட்தபாது, குடும்ப மற்றும் சமூக 

உறுப்பினரக்ை் வபரும்பாலும் வபண் மிதிவெடி அகற்றும் பணியாைரக்ைாக பரணமிகக் 

ததமெ ‘துணிசச்ல்’ என்ற ொரத்ம்தமயப் குறிப்பிடட்ாரக்ை். மிதிவெடி அகற்றும் பணிகமைச ்

வசய்ெதற்கு உடல் ெலிமமமய விட மன உறுதி மிகவும் முகக்ியமானது என்று 

குடும்பதத்ினரும் சமூக உறுப்பினரக்ளும் அடிகக்டி குறிப்பிடட்ுக ் வகாண்டனர். வபண் 

மிதிவெடி அகற்றும் பணியாைரக்ை் ‘கண்ணியம்’ மற்றும் ‘சுதநத்ிரம்’ வகாண்டெரக்ைாகக ்

பாரக்க்ப்படட்னர்.

மிதிவெடி அகற்றுெதில் ஈடுபடும் ஆண் குடும்ப 
உறுப்பினரக்ை் கூறியது என்னவென்றால் ஆண்கமைப் 

தபாலதெ அதத தெமலகைில் பணியாற்றும் 
தமகமம வபண்களுகக்ும் உை்ைது என்பதாகும்

42%

43%

4%

4%

1%

5%

உறுதியாக இணங்குகிதறன்

இணங்குகிதறன்

இணங்கதொ மறுகக்தொ முடியவில்மல

மறுகக்ிதறன்

உறுதியாக மறுகக்ிதறன்

பதிலில்மல

வபண் மிதிவெடி அகற்றும் பணியாைரக்ை் தங்கை் குடும்ப 
உறுப்பினரக்மை ஆதரிகக்ும் வபண்கமைப் பற்றி தமலும் 

சாதகமாகப் பாரக்க்ிறாரக்ை் என்று குறிப்பிடுகிறாரக்ை்

24%

48%

4%

12%

5%

7%

உறுதியாக இணங்குகிதறன்

இணங்குகிதறன்

இணங்கதொ மறுகக்தொ முடியவில்மல

மறுகக்ிதறன்

உறுதியாக மறுகக்ிதறன்

பதிலில்மல
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வபறப்படட் புதிய திறன்ைை் மற்றும் இடப்வபயரவ்ு 
இன்கம 

முன்மனய தெமலொய்ப்புகைின் அனுபெங்கை் மற்றும் தற்தபாமதய மிதிவெடி அகற்றும் 

நடெடிகம்கப் பணிகை் மூலம் திறன்கமைப் வபறுதல் பற்றிய தரவுகமை இநத் ஆய்வு 

தசகரிதத்து. இனிெரும் ஆண்டுகைில் இலங்மக மிதிவெடிகை் அற்ற நாடாக மாறும்தபாது 

இநத் தரவு பயனுை்ைதாக இருகக்ும். மிதிவெடி அகற்றும் நடெடிகம்ககளுகக்ாக மிதிவெடி 

அகற்றும் பணியாைர ் தெமலயில் இமணதத்ுகவ்காை்ெதற்கு முன்னர், தநரக்ாணல் 

வசய்யப்படட் ஆண் மிதிவெடி அகற்றும் பணியாைரக்ைில் அமரொசிகக்ும் தமற்படட்ெரக்ை் 

முமறசாரா அன்றாட தெமலகைான வகாதத்ு, பூசச்ிடல், மதயல், சமமயல் மற்றும் ொகனம் 

ஓடட்ுதல் தபான்றெற்றில் பணிபுரிநத்ிருநத்ெரக்ைாக கண்டறியப்படட்து. அதததபால் பதத்ு 

வபண் மிதிவெடி அகற்றும் பணியாைரக்ைில் நான்கு தபர ் மிதிவெடி அகற்றும் நடெடிகம்க 

அனுபெதத்ிற்கு முன்பு எநத் துமறகைில் பணியாற்றிருப்பாரக்ை் என்பமதக ்குறிப்பிடக ்கூட 

முடியவில்மல. மூன்றில் ஒரு பங்கு வபண் மிதிவெடி அகற்றும் பணியாைரக்ை் தமது 

தற்தபாமதய தெமலொய்ப்புகக்ு முன்பு ெருமானம் ஈடட்வில்மல என்பதால், அெரக்ை் 

மிதிவெடி அகற்றும் பணிகக்ு முன்பு அெரக்ை் எநத் தெமலகக்ும் பணியமரத்த்ப்படவில்மல.

மிதிவெடி அகற்றும் நடெடிகம்க இல்மலவயன்றால் எநத் துமறகைில் அெரக்ை் 

வபரும்பாலும் பணியாற்றப்படுொரக்ை் என்றும் மிதிவெடி அகற்றும் பணியாைரக்ைிடம் 

தகடக்ப்படட்து. பதிலைிதத் இரு பாலினதத்ினதத்ிலும் வபரும்பாதலார ்அெரக்ை் வபரும்பாலும் 

விெசாயம் வசய்தெரக்ைாகக ்குறிப்பிடட்னர்.
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வபண் மிதிவெடி அகற்றும் பணியாைரக்ை் ஏமனய 
துமறகைில் பணியாற்றுெதற்கு காடட்ிய விருப்பம்

விெசாயம் உற்பதத்ி சிறு 
வியாபாரம்

ஏமனய வபாது 
நிரெ்ாகம்

கல்வி சுகாதாரம் உதத்ிதயாகம்

நடுநிமல சாதத்ியமானதுசாதத்ியமில்மல

16%

9%

5%
9%

4%

13%
17% 16% 18%

32% 34%
26%

44% 47% 50% 46%

73%
59% 53%

41%

37% 28% 26%
23%



15

வபரும்பான்மமயான மிதிவெடி அகற்றும் பணியாைரக்ை் தங்கை் மிதிவெடி அகற்றும் 

நடெடிகம்கயின் மூலம் பல்தெறு திறன்கமைப் வபற்றதாகக ் கூறப்படுகின்றது. வபறப்படட் 

திறன்கை் பின்ெருமாறு: 

திறன்கை் வபண் ஆண்

குழு தெமல 95% 97%

தமலமமதத்ுெம் 98% 85%

முதலுதவி 90% 90%

ந ிரெ்ாகமும் தநர 
முகாமமதத்ுெமும் 90% 90%

வதாடரப்ாடல் 90% 90%

வமாழி ஆளுமம, குறிப்பாக 
ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்கை 

வமாழி ததரச்ச்ி
65% 81%

கண ின ி சாரந்த் திறன்கை் 50% 60%

இடம்வபயரவ்ுகக்ு பின்னர ் எதிரக்ால தெமலொய்ப்புகக்ான சாதத்ியகக்ூறுகை் குறிதத் 
தரவுகமை வதரிவிகக் முடியும். குறிப்பாக இலங்மகயின் ெடகக்ு மற்றும் கிழகக்ு 
மாகாணங்கைில் பரெலான தெமல ொய்ப்புகை் இல்லாத நிமலயில், தெமலகைிலிருநத்ு 
விடுவிகக்ப்படட் பின்னர ் வபண்கமை வீடட்ுத ் தமலெரக்ைாக வகாண்ட குடும்பங்கை் 
வபாருைாதார பாதிகக்ப்படகக்ூடிய ொய்ப்புகை் உை்ைதாக எதிரவ்ுகக்ூறப்படட்து. 
அெரக்ைின் குடும்ப நிமலமமகமைத ் தகக்மெதத்ுகவ்காை்ை, இநந்ிமலமம சடட்விதராத 
நடெடிகம்ககைில் ஈடுபடும் நிமலகக்ு தை்ைப்படவும் கூடும். வபண்கை் மற்றும் ஆண்கைின் 
பல்தெறு ததமெகமை நிமறதெற்றவும் புதிய ொய்ப்புகமை ஏற்படுதத்வும் சிறப்பு கெனம் 
வசலுதத்ப்பட தெண்டும். பாலின ரதீியாக ெழங்கப்படும் முகக்ியதத்ுெங்கை் இல்லாமல் 
தபாகும் தருணங்களும் தெமலயின்மமயுடன் ஏற்படலாம்.
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ஏமனய துமறகைில் பணியாற்ற ஆண் மிதிவெடி 
அகற்றும் பணியாைரக்ை் காடட்ும் விருப்பம்

விெசாயம் உற்பதத்ி சிறு 
வியாபாரம்

ஏமனய வபாது 
நிரெ்ாகம்

கல்வி சுகாதாரம் உதத்ிதயாகம்

சாதத்ியமில்மல நடுநிமல சாதத்ியமானது

17%
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13%

11%
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21%
20%

21%

46%

23%
15%

37%
47% 53%

45%

72%

29%
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52%

36%
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17%
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மனிதாபிமான மிதிவெடியைற்றலுை்ைான வெனெீா சரெ்நதச கமயம் (GICHD) 
மமசன் டி லா மபகஸ்், டெர ்3, வசமின் இயூஜின்-றிெட ்2C 
தபால் வபடட்ி இல. 1300, CH – 1211 வெனெீா 1, சுவிஸரல்ாநத்ு  
HYPERLINK “mailto:info@gichd.org” \ info@gichd.org 
gichd.org


