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මිනිව්ඵ ශා රැකීරක්ා ලදඳාර්තලේන්තුල 

පි.ඩබ්.චතුරිකා චන්ද්රලවනන. 

 

 

 



 

ශැඳින්වීභ 

 

ලෝක ජනගශනලයන් 50% ක් ඳභණක්භ කාන්තාලන්ය. එලභන්භ ලෝක ශ්රභ ඵකාලයන් 40% ක් 

නිලයෝජනය කරන්ලන්ද කාන්තාලන්ය. ආර්ථික වංලර්ධනලයහිා ලභොවුන්ලගන් ඉටුලන කාර්ය බාරය 

සුවිාය.උදාශරණ ලව ලොල කෘෂිකාර්මික ඵකාලයන්  43%  කාන්තාලන්ලගන් වභන්විත ලේ. 

විවිධ රටල ආර්ථික වංලර්ධනලයහිා කාන්තාලන්ලේ වශබාගිත්ලය ලනොලයකුත් වභාජ,වංව්කෘතික ශා 

ලේඳාන ඵඳෑේ භත සීභා වි ඳලතී.  එලශත් ලඳොදුලේ ගත් විට වභව්ථ ලෝකලයහිභ වංලර්ධනලයහිා 

කාන්තාලන්  විා දායකත්ලයක් දක්ලමින් සිටි. 

නැගී එන ආර්ථිකය තුෂ චීන ආර්ථිකලේ පිබිදිභටත් ලඩා ලේගලයන් ආර්ථික ලර්ධනය වශා 

කාන්තාලන්ලේ  වශබාගිත්ලය ලැඩි ලලමින් ඳලතී. වභාජභය  ශා ආර්ථිකභය ලලයන් කාන්තාල 

ක්තිභත් විභ ,ලයාඳාරික ශා ලලනත් විවිධ ක්ලනත්රල ්රගභනය උලදවා කාන්තාලන්ලගන් ඉටු ලකලරන 

කාර්ය බාරය පිළිඵ ඇගයීභ, අධයයනය ිරරිභ ශා වි්ලෂණය ිරරිභට ලනිතාර්ථික විදයාල ලයදුභ 

ලර්තභානලේ බාවිතයට ගැලනයි.1 

ලඳොදුලේ  ගත් ක  ලොල කාන්තාලන් විලයහිා දැිරය ශැිර කැපි ලඳලනන ක්ණ ලනුලේ ඔවුන්ලේ 

ආයු අලේක්ාලන් ඉශෂ යෑභ,  අධයාඳන ක්ලනත්රය තුෂ ඔවුන් හිමි කර  ලගන  ඇති  වශ හිමි  කර 

ගනිමින් සිටින ්රගතිය  වශ ලෘත්තිය ශා කෂභණාකරන භට්ටලේ රැිරයාලන්හි ඔවුන්ලේ නිලයෝජනය 

ඉශෂ යාභයි. එලභන්භ අඩු වංලර්ධිත ශා වංලර්ධනය ලලමින් ඳලතින රටල කෘෂිකර්භය, අඳනයන 

වැකසුේ කර්භාන්ත කටයුතු ශා ශ්රභ විබජනය  වේඵන්ධල කාන්තාලන්ලේ දායකත්ලය කැපි ලඳලන්. 

 

 

 

 

 

 

1.women working in the shadows. The  informal economy and export processing  Zones. 



02.ආර්ථික  වංලර්ධනය වශා ලන දායකත්ලය 

ආර්ථික ලර්ධනය වශ  කාන්තා ශ්රභ වශබාගිත්ලලයහි ඉශෂ යෑභ අතර වෘජු වේඵන්ධතාලක් ඳලතී. ලෝක 

දෂ ලේශිය නි්ඳාදිතය වශා කාන්තාලන්ලේ දායකත්ලය  40% ක් යැයි ගණනය කර ඇත. ලභභ ගණන් 

ඵැලිේලට ශසු ලනොලන සුවිවෂ කාර්ය බාරයක් කාන්තාල අතින් ඉටු ලකලරයි. විලනලයන් අඩු 

වංලර්ධිත වශ වංලර්ධනය ලලමින් ඳලතින රටල කාන්තාලන් නියැලන අවිධිභත් අංලේ  

ක්රියාකාරකේ රැවක් ගණනය ිරරිේ ලට ශසු ලන්ලන් නැත. ඳෘථිවිලේ  සිට වට ඇති දුර ිර.මි.394,400 

ක ්රභාණය දකුණු අප්රිකාලේ කාන්තාලන් වමුශය එක්ල නිලවට අලය ලතුර ලගන මභට දිනකට ගභන් 

කරන දුරට වභානය.2 

 එලශත්  ආර්ථික  වංලර්ධනය භැනිලේදී ලභලැනි කරුණු  අලධානයට ලශෝ ගණනය ිරරිභට ක්  

ලනොලේ. ඔවුන් ශ්රභ ඵකාය තුෂ සිටියද ටට යේ  ලටිනාකභක් එකතු ලනොකරන ලශෝ  ශ්රභ 

වශබාගිත්ලයක් ලනොදක්ලන පිරිවක් ලව ගණන් ඵැලිේ රාමුල තුෂ සිටියද, ආර්ථික ක්රියාලලිය තුෂ 

දැලැන්ත කාර්ය බාරයක් ඉටු කරමින් සිටි. 

ශ්රි ංකාලේ ද  ලේශිය කෘෂිකර්භය තුෂ ලභන්භ ලත් වශ රඵර් ලගාල ආදි ලතු ලගාල ආශ්රිතලද කාන්තා 

ශ්රභය ඵුලල ලයොදා ගැලනයි. ඔවුුල කෘෂිකාර්මික කටයුතුල නියැලන අතරභ කුටුේබය තුෂ විා 

ලභලශලරක් ඉටු කරන අතරභ ලලෂලඳොෂ ශා ගණුලදනු කරනු ඵති. එලශත් ලොල ිරසිදු තැලනක 

ලභභ වභව්ත ක්රියාලලිය ජාතික නි්ඳාදිතය භැනීලේදි  වැිරෂට ලනොගනි. 

  රජලේ   ලශෝ ලඳෞේගලික අංලේ ලශෝ රැිරයාල නියුතු ලඵොලශෝ කාන්තාලන් නිලලවන කටයුතු වශා 

කැඳ කරන කාය පිළිඵ නි්චිත ගණනය ිරරිභක් ශ්රි ංකාලේද සිදු ලනොකරයි. එභ කාලේ වාභානය  

දෂ ලලයන් වතියට ඳැය 35-40 ක්  ඳභණ  ලනු  ඇත. 

 ලොල රටලෂ රැවක ව්ත්රි/පුරු ලදඳාර්ලය වභාන රැිරයාල නියුතුලන්නන් වුලද ඇතැේ  අලව්ථාල 

ඔවුන් අතර ලලනව්කේ දක්නට ැලඵයි.ශ්රි ංකාල වේඵන්ධලයන් ගත් විට නදනික  ලැටුේ  ලගවිලේදි  

ලභලැනි විභතා දක්නට ැලඵයි. භශා භාර්ග ,නිලාව ශා ලගොඩනැගිලි ඉදි ිරරිේ අංලේද කාන්තා ශ්රභය 

ලයොදා ගනු ඵන අලව්ථාල ඔවුන්ට ැලඵන්ලන් වාලේක්ල අඩු  ලැටුඳිර. ලැටුේ ලගවිලේදි ඳලත්නා 

ලභභ ඳරතරය කාන්තාලන්ලගන්  ඉශෂ  පදායීතාලක් ඵා ගැනිභට ඵාධාලිර. 

  

 

2. http//($$www.unifem.org$gender_issues$women_poverty_ economics$facts_gures'html 



   ලවනලා වියුක්තිය 

1 ලගුල 

 

(ජන ශා වංඛ්යා ලෂඛ්න ලදඳාර්තලේන්තුල-2019) 
(භශ ඵැංකු ලාර්තා) 

 

ශ්රි ංකාලේ ලවනලා වියුක්තිය වකා ඵන විට ව්ත්රි ඳාර්ලලේ ලැඩි අගයක් ගන්නා ඵල දක්නට ැලබ්. 

අඳනයන ආදායේ ඉඳැයීභට කාන්තා දායකත්ලය 

 ශ්රි ංකා ආලයෝජන ්රලර්ධන භ්ඩඩය යටලත් ඳලතින  අඳනයන ්රලර්ධන භ්ඩඩය භිනන්  පිහිටුලන 

ද අඳනයන වැකසුේ  කාඳ ිරහිඳයිර. ලරදිපිළි ශා ඇඟළුේ නි්ඳාදනය ලභභ අඳනයන වැකසුේ 

කාඳල ඵුලල සිදු ලකලර්. ශ්රි ංකාලේ ලරදිපිළි වශ ඇඟලුේ නි්ඳාදන අංලේ රැිරයාල 

නියුතුලන්නන්ලගන් ඵුලතරය කාන්තා ඳක්යයි. ලභොවුන්ලගන්  75%  ක්  ඳභණ ලයව අවුරුදු 25 ලශෝ 

ටටත් ලඩා ාඵා ලයලවහි  ඳසුලන කාන්තාලන්ය.3 

විලේ වංක්රභණ 

කාන්තාලන්  විලේ රැිරයා වශා වංක්රභණය විභ. 

විලේ රැිරයා වශා වංක්රභණ-2015-2019 

2 ලගුල 

කා්ඩඩය 2015 2016 2017 2018 2019 
විලේ රැිරයා වශා වංක්රභණය  
වංඛ්යාල 263,443 242,816 211,992 211,459 203,186 

පුරු  (වංඛ්යාල) 172,788 160.306 139,268 129,774 122,201 

%  (්රතිතය) 65.6 66 65.7 61.4 60.1 

ව්ත්රි(වංඛ්යාල) 90.655 82.511 72.724 81.685 80,985 

% 34.4 34 34.3 38.6 39.9 
 (වභාජ ආර්ථික දර්ක-භශ ඵැංකු ලාර්ෂික ලාර්තා-2019) විලේ ලවනලා නියුක්ති කාර්යංය 

විලේ රැිරයා වශා වංක්රභණය විභ ව්ත්රි ඳාර්ලයට ලඩා පුරු ඳාර්ලලේ ලැඩි ඵලක් දක්නට ැලබ්. 

3. Women working in the shadows the informal Economy and Export processing Zones. 

වත්්රි,පුරු බාලය අනුල ශ්රභ ඵකාය 

අනුඳාතයක්  ලව 2015 2016 2017 2018 2019

පුරු 3 2.9 2.9 3 3.3

වත්්රි 7.6 7 6.5 7.1 7.4



 

අධයාඳනලයහි ලර්ධනය 

ලොල වෑභ රටකභ ඳාලශන ්රාථමික  අධයාඳන අංලයහිා පිරිමි ෂමුන් වශ ගැශැණු ෂමුන් අතර කක් 

තිව්ලවන තිබූ ඳරතරය ඉතාභ ලේගලයන් තුරන් වි ඇත. ේවිතීයික අධයාඳනයට පිරිමි  ෂමුන්  ලභන්භ  

ගැශැණු ෂමුන්ද ලයොමු  විභක් දක්නට ැලබ්. ඇතැේ රටල ේවිතියික අධයාඳනය වශා  ගැශැණු  ෂමුන් 

ශා පිරිමි ෂමුන් වභානල ලයොමු විභක් දක්නට ැලබ්. ඇතැේ රටල ේවිතියික අධයාඳනය ඵන ගැශැණු  

ෂභයින්ලේ වංඛ්යාල පිරිමි ෂමුන්ලේ  වංඛ්යාල ඉක්භලා තිලබ්. විලනලයන් තින් ඇභරිකාලේ , 

කැරිබියන් දුඳත්ල වශ නැලගනහිර ආසියාලේ ේවිතියික අධයාඳන ක්ලනත්රය තුෂ ගැශැණු  ෂමුන්ලේ  

වශබාගිත්ලය ඉශෂ ලගොව් ඇත.4 

වංලර්ධනය ලලමින් ඳලතන රටලෂ 45ක ේවිතියික අධයාඳනය අතින්  ගැශැණු  ෂමුන් පිරිමි ෂමුන් 

අභිඵලා සිටි. ලොල වි්ලවිදයා  විදයාර්ථයින්ලගන් අඩකටත්  ලඩා  කාන්තාලන්ය. යුලරෝඳලේ වශ උතුරු 

ඇභරිකාලේ වි්ලවිදයා අධයාඳනය ඵන්ලන් 60% ක් කාන්තාලන්ය. 

ශ්රි ංකාලේද පිරිමි ෂමුන්ට වාලේක්ල ගැශැණු  ෂමුන්ලේ අධයාඳන භට්ටභ ඉශෂ යන ඵලක් දක්නට 

ැලබ්. 2019 ලර්ලේ  අ.ලඳො.ව. උවව් ලඳෂ වභත්   පුරු  ව්ත්රි   අනුඳාතය  5: 11.9 ලේ.5  
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නිගභනය 

ලෝක ආර්ථික වංලර්ධනය වශා කාන්තා දායකත්ලය ලඳර ලනොවු විරු ඳරිදි ලර්ධනය ලලමින් ඳලතී. 

කාන්තා ලවෞඛ්ය වශ අධයාඳන ක්ලනත්රයන්හි  ඇති වි තිලඵන ්රගතිය භිනන් ටට භනා ඳසුබිභක් වඳයයි. ම 

ඔව්ලවන ලෝක ආර්ථිකය තුෂ  විවිධ ක්ලනත්ර ඔව්ලවන  වංලර්ධනයට දායක ලලමින් සිටියි. එලශත් ලභභ 

වශබාගිත්ලය සීභා ලකලරන ඵාධක රැවක්ද ඳලතී. මලාලේ ්රභාණය ම ම රටල වභාජ,වංව්කෘතික  ශා 

ලේඳාන ඵඳැේ භත තීරණය ලකලරන අතර එභිනන් නි්ඳාදන ක්රියාලලියට වේඵන්ධ කර ලනොගත් 

විා ශ්රභයක් තලභත් අඳලත් යමින් ඳලතී.  නි්ඳාදන ක්රියාලලිලේදි  ශ්රභ ලලෂලඳො තුෂ  කාන්තා 

ශ්රමිකයන්ට ඳලත්නා ලැටුේ විභතාල ශා  ණය  ශා  ලලනත් වශානාධාර ආදිය ඵා ගැනීලේ අලහිරකේ  

භඟ ශැරවිභ ලෝක ආර්ථිකලයහි වංලර්ධනය  වශා  ඉතාභත් හිතකර ලනු ඇත.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ආශ්රිත රන්ථ 
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