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இ ங்ளக UNFPA 

கடந்த நான்கு தசாப்தங்களுக்கும் மமலாக 

இலங்கக ஐக்கிய நாடுகளின் 

சனதத்தாகக நிதியமானது (UNFPA) 

பாலியலும் இனப்தபருக்க சுகாதாரம், 

தபண்கள் மற்றும் இகளமயாரக்ளின் 

உரிகமகள் எனும் விடயங்களில் இலங்கக 

அரசாங்கத்துடன் இகணந்து 

பணியாற்றிவருகின்றது. அண்கமயில்  

இலங்கக ஒரு மத்திய வருமான நாடாக 

மாற்றமகடந்ததுடன், UNFPA ஆனது 

இலங்ககயின் பிரதான நான்கு 

இகளமயார ் பிரசச்ிகனககளயும் எதிரத்காள்வதில் அதன் மநாக்கக திறன் மமம்பாடு 

மற்றும் மசகவ வழங்கள் என்பதிலிருந்து தகாள்கக மட்டக் கலந்துகரயாடல், தகாள்கக 

ஆமலாசகன மற்றும் தகாள்கக ஆதரவு என்பனவற்றின் பால் தசலுத்தியுள்ளது. 

இகளமயாரக்ளுக்கு மவண்டிய சந்தரப்்பங்ககள உருவாக்கிக் தகாள்வதில் அவரக்கள 

பின்னகடயச ்தசய்துள்ள பல சவால்கள் உள்ளன.  அவற்கற வருமாறு வககப்படுத்தலாம்:  

1. க ோசோர மற்றும் சமூகத் தளடகை்  

2. முழுளம ோை இைப்பபருக்க சுகோதோரக் க ்விள ப் பபறுவதி ் உை்ை 

வளர ளறகை்  

3. இளைய ோரக்ளுக்கு இைப்பபருக்க சுகோதோரக் க ்விள ப் பபறுவதி ் உை்ை 

வளர ளறகை்  

4. இளைய ோர் உை்ைோரத்்தங்களை அங்கீகரிக்கும் வளகயி ோை சூழ ் இ ் ோளம  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

இலங்கை UNFPA இகளயயொை ்நிைழ்சச்ித்திட்டம் 

இலங்கை UNFPA இன் இகைய ோர ் நிைழ்சச்ித்திட்டமோனது ஒரு முழுகம ோன 

நிைழ்சச்ித்திட்டமோகும். இது யதசி  மற்றும் மோைோண மட்டத்தில், குறிப்போை 

இகைய ோரை்கை அடிப்பகட ோைை் கைோண்ட கைோை்கை வகுப்பு, கைோை்கை 

அமுலோை்ைம், இகைய ோர ் தகலகமத்துவம் மற்றும் முழுகம ோன இனப்கபருை்ைை் 

ைல்வி (CRHE) எனும் விட ப்பரப்பில் இகைய ோரை்கை அபிவிருத்தியில் கம ப்படுத்தி 

யநோை்குகின்றது.   
 
 

மொைொண ைதீியொன இகளயயொை ்கைொள்கைத் திட்டம் 

சனதக்தோகையில் ைோற்பகுதி இகைய ோரை்ைோை இருப்பதனோல், யதசி  மற்றும் மோைோண 

மட்டத்தில் உறுதி ோன இகைய ோர ் கைோை்கை இருை்ை யவண்டும் என இலங்கை UNFPA 

ஏன் இளையயோர் விடயத்தில் முதலீடுசெய்கின்ய ோம்?  
கட்டிைளைப் பருவத்திலிருந்து பருவநிளைளய அளடயும் வளையோன கோைப்பகுதி போதுகோப்போனதும், 

சவற்றிகைைோனதுைோனதுைோக அளைவது அளனத்துப் பிைளைகளினதும் உரிளையோகும். ஒரு ஆயைோக்கியைோன, 

ஆக்கத்தி ன்மிக்க, பூைணத்துவமிக்க வோழ்க்ளகக்கு யவண்டிய அறிவு, தி ன்கள்  ைற்றும் இளெவுத்தன்ளைளய பருவ 

வயளத அளடந்தவர்கள் ைற்றும் இளையயோர்கள் உறுதிசெய்வதற்கோன ெந்தர்ப்பத்ளத வழங்க, குடும்பங்களும் 

ெமூகங்களும் முதலீட்டில் கவனம் செலுத்தப்படுமிடத்து   ைோத்திையை இந்த உரிளையோனது அளடயப்சபறும். இது 

முன் ஒருயபோதும் இல்ைோதவோறு தற்யபோது இைங்ளகக்கு மிகவும் சபோறுத்தப்போடுளடயதோக உள்ைது. 
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ைருதுகின்றது. யதசி  மட்டத்தில் கபோதுவோை உை்ை சில சவோல்ைை் கவவ்யவறு 

மோைோணங்ைளுை்கும் பிரத்திய ைமோனதோைவும் உை்ைன.  இகைய ோரை்ை் விட த்தில் 

முதலீடு கச ்யும் யபோது இந்த சவோல்ைகை இனங்ைண்டு ஒரு முழுகம ோன அணுகுமுகற 

உறுதிகச ் ப்படுவது இன்றி கம ோததோகும். இந்த திட்டத்தின் ஊடோை இலங்கை 

UNFPA ோனது முழுகம ோனகதோரு இகைய ோர ் கைோை்கைக  வகுப்பதற்ைோன 

கதோழில்நுட்ப உதவிைை் மற்றும் ஆதரவுடன் அகனத்து மோைோணங்ைைிலும் பணி ோற்ற 

உத்யதசித்துை்ைது.  

 

தற்யபோது கதன் மற்றும் சபரைமுவ மோைோண சகபைை் இகைய ோர ் கைோை்கை   

வகரவுைகை ஆவணப்படுத்தியுை்ைதுடன் அகவ இறுதிை் ைட்டத்கத அகடயும்    

தறுவோயில் உை்ைன.  

 

குடித்கதொகைப் பங்கிலொபத்தின் பயன்ைகளப் கபறல் 

ைோலோைோலமோை அரசோனது இலவசை் ைல்வி மற்றும் இலவச மருத்துவ வசதிைை் ஊடோை 

கதோடரந்்தும் இகைய ோரை்ை் 

விட த்தில் முதலீடுகச ்து 

வருகின்றது. இருப்பினும், ைடந்த 

நோன்கு தசோப்த ைோலப்பகுதியில் 

இகைய ோர ் அபிலோகசைளுை்கும் 

அரசை்கும் இகடயில் கதோடரச்ச்ி ோை 

ஏற்பட்ட முரண்போடு அரகச 

வன்முகறைளுடனோன மூன்று 

கிைரச்ச்ிைகை எதிரக்ைோை்ைச ்

கச ்துை்ைது. அதன் விகைவோை, 

இகைய ோரை்ைோல் அவ்வோறோனகதோரு பதில் நடவடிை்கை எடுை்ைப்பட்டதற்ைோன 

ைோரணத்கத விைை்ை போரி  மு ற்சிைை் எடுை்ைப்பட்டன. இங்கு வறுகம, கதோழிலின்கம, 

மற்றும் இகைய ோரை்கைப் புறம்தை்ளுதல் என்பன பிரதோன மூலங்ைைோை அகட ோைம் 

ைோணப்படட்ுை்ைன. இந்தப் பின்னணியில் UNFPA ோனது இகைய ோரை்கை அபிவிருத்தியின் 

கம ப்பகுதி ோைை் கைோை்வதுடன், அவரை்ைது முழுகம ோை உை்ைோரத்்தத்கத அகட  

அனுமதிை்கும் வகையிலோன நிகலப்போடக்டை் கைோண்டுை்ைது.  

தற்யபோகத  இலங்கையின் 20.4 மில்லி ன் சனதக்தோகையில் 4.4மில்லி ன் யபர ் (15-29) 

இகைய ோரை்ைோவோர.் இலங்கை இந்த சனதக்தோகைப் பங்கிலோபத்தின்* ப கன அகட ,  

இலங்கை UNFPA ஆனது இகைய ோரை்ை் மற்றும் பருவவ கத அகடந்தவரை்ை் சோரப்ோன 

இனப்கபருை்ை சைோதோர யசகவைகை வழங்குவதுடன் அதனுடன் சோரந்்த உரிகமைகை 

பூரத்்திகச ்வதகன    உறுதிகச ்வதில் யதசி , உப யதசி  நிறுவனங்ைை் மற்றும் ஏகன  

பங்ைோைரை்கையும் ஒருங்கிகணத்து சோன்றுைகை அடிப்பகட ோைை் கைோண்ட 

*Sri Lanka 25 million people and implications population and housing projections 2012-2062 by De Silva, 

W. Indralal, De Silva, Ranjith (UNFPA, 2015), 

சனத்ததாகைப் பங்ைிலாபம் 

15 வ துை்குை் 

குகறந்த 

சனத்கதோகை 
15 - 59 வ துை்கு இகடப்பட்ட 

சனத்கதோகை 

60வ தும் அகதவிடை் 

கூடி   சனத்கதோகை 
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இகளயயொைை்ள் வளை்ந்து 

குடும்பப் கபொறுப்புை்ைகள 

கையில் எடுை்ை உள்ள 

நிகலயில் CRHE 

இகளயயொைை்ளின் சைதொைம் 

மற்றும் சுைநலத்கத 

வலுப்படுத்த உதவுகின்றது.  

அணுகுமுகறை்கு உதவிவருகின்றது. யமலும், சோதைமோன கைோை்கை சூழல் மற்றும் 

நகடமுகறைகை உருவோை்குவதன் ஊடோை இலங்கை UNFPA ஆனது இகைய ோரை்ளுை்கு 

தகலகமத்துவத்கத எடுை்ை வழிவகுப்பதுடன் சமோதோனம் மற்றும் நிகல ோன 

அபிவிருத்திக  யநோை்கி  நோட்டின் இகடமோறுநிகலை்கும் பங்ைைிப்புச ்  கச ்கின்றது.   

 

ஓை ் இகளயயொை ் கைொள்கையில் முழுகமயொன இனப்கபருை்ை சுைொதொைை் 

ைல்வி (CRHE) ஏன் உள்ளது?  
 

இகைய ோரை்ைின் போலி ல் மற்றும்  இனப்கபருை்ை சுைோதோரம் மற்றும் உரிகமைை் மீதோன 

முதலீடோனது இகைய ோரை்ை் சமத்துவமோைவும், நலமோைவும் வோழ்வதற்கும், தமது 

முழுகம ோன உை்ைோரத்்தத்கத அகடவதற்கும் 

தமது சமூைத்தின் நிகல ோன அபிவிருத்திை்குப் 

பங்ைைிப்புச ் கச ்வதற்கும் மிைவும் 

இன்றி கம ோததோகும். போலி ல் மற்றும் 

இனப்கபருை்ைத் கதோகுதியுடன் கதோடரப்ோன 

அடிப்பகட உடற்கூற்றி ல் மற்றும் உடலி ல் 

விட ங்ைகை இகைய ோரை்ை் அறிந்திருை்ை 

யவண்டும். அது அவரை்ளுை்கு தமது வோழ்வில் சரி ோன சந்தரப்்பத்தில் அறிவுபூரவ்மோன 

தீரம்ோனங்ைகை எடுை்ை உதவும்.  பிகழ ோன ைருத்துை்ைளும், யபோதி  அறிவின்கமயும் 

ஆற்றலின்கமயும் இகைய ோரை்கை தமது முழுகம ோன உை்ைோரத்்தத்கத அறி  

முடி ோது தடுை்கின்றன.  

  

வட மொைொண இகளயயொை ்கைொள்கைகய யநொை்கி  

இலங்கை UNFPA ோனது வட மோைோண சகபயுடன் நீண்டைோல உறகவ கவத்துவருகின்றது. 

யுத்தைோலத்திலும், மீை் குடிய ற்றம் உை்ைிட்ட உடனடி மீை்குடிய ற்றத்கத அடுத்தும், 

இனப்கபருை்ை சுைோதோர பரோமரிப்பு யசகவைை்,  ைரப்்பிணித் தோ ்மோரை்ளுை்ைோன 

பிரசவைோல உதவிப் கபோருடை்ை், கபண்ைை் மற்றும் யுவதிைளுை்ைோன துப்புரவுதுவோ ்ைை் 

வழங்ைப்படட்ு இனப்கபருை்ை சுைோதோர வசதிைை் உறுதிகச ் ப்பட்டன.  இந்தப் 

பின்னணியுடன் இலங்கை UNFPA ோனது மோைோண இகைய ோர ் கைோை்கைக  

விருத்திகச ்வதில் தற்யபோது வடமோைோண சகபயின் இகைஞர ் விவைோர அகமசச்ுடன் 

இகணந்து பணி ோற்றிவருகின்றது. இந்த மு ற்சிக  அகடயுமுைமோை அரசோங்ைம், 

கூடட்ுறவு, சிவில் சமூை மற்றும் இகைய ோர ் தகலவரை்ை் உை்ைிட்ட அகனத்து 

பங்ைோைரை்ளும் ஒன்றிகணை்ைப்படுவோரை்ை். இது வடமோைோண இகைய ோரை்ைின் குறித்த 

யதகவைகை அகட ோைங்ைண்டு இகைய ோரை்கை கம ப்படுத்தி கதோரு 

கைோை்கைக  வகரவதற்கு மோைோண சகபை்கு யவண்டி  ஆதரகவயும் உதவிைகையும் 

வழங்ைவதற்ைோன பணிக  ஆரம்பிப்பகத இலை்ைோைை் கைோண்டுை்ைது.    
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வட மொைொண இகளயயொை் சுைொதொைத்தில் மொவட்டைதீியொன யவறுபொடுைள்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 இகளயயொைை்ள் தீைம்ொனகமடுத்தலில் பங்யைற்றல் மற்றும் நிகலயொன 

அபிவிருத்திச ் கசயன்முகறை்குப்  பங்ைளிப்புச ் கசய்வதில் முை்கிய 

பங்குவகித்தலுை்குச ்சொதைமொன சூழகல  உருவொை்ைல். 

 முழுகமயொன இனப்கபருை்ை சுைொதொைை் ைல்வியும் அதனுடன் இகணந்த 

உைிகமைளும் ஊடொை இகளயயொைை்கள வலுவூட்டல்  

 வட மொைொணத்தின் மூன்று மொவட்டங்ைளில் பதின்ம வயதில் ைருவுறும் 

வீதம் சோரப்ுரதீி ோை அதிைமோகும் – குருநொைல் (4.1%), யைைொகல (4.5%) 

மோவடட்ங்ைளுடன் ஒப்பிடுகையில் முல்கலத்தீவு (7.6%) கிளிகநொசச்ி (7.4%) 

வவுனியொ (7.3%) ஆகும். 

 யதசி  நிகலயுடன் (8.8/ 1000 பிறப்பு) ஒப்பிடுகையில் சிசு மரண விகிதம் 

யொழ்ப்பொணம் (13.9/1000 பிறப்பு) மன்னொை ் (12.8/1000 பிறப்பு) கிளிகநொசச்ி 

(11.7/1000 பிறப்பு) முல்கலத்தீவு (11.1/1000 பிறப்பு) ஆகி  மோவடட்ங்ைைில் 

அதிைமோகும். 

 மன்னொை ்  (50.7/100,000 1000 பிறப்பு) மற்றும் கிளிகநொசச்ி (33.8/100,000 பிறப்பு) 

ஆகி  மோவட்டங்ைைில் பிைசவ தொய் இறப்பு விகிதம் அதிைமோகும்.  

 முல்கலத்தீவு (49%) யொழ்ப்பொணம் (60%) மற்றும் வவுனியொ (60%) 

மோவடட்ங்ைைில் ைருத்தகட முகறகமைை் குகறவோைப் 

போவிை்ைப்படுவதோைப் பதிவோகியுை்ைது.  

 வட மோைோணத்தில்  40-50% இகைய ோரை்ளுை்கு (13 – 29 வ து) மோத்திரயம 

பொலியல் மற்றும் இனப்கபருை்ை சுைொதொைம் மற்றும் STI & HIV/AIDS 

பற்றி  விைை்ைம் உை்ைது.. 

 வட மோைோணத்தில் பருவ வ கத அகடந்த 15% இலும் குகறந்தவரை்யை 

உ ர ்அபோ ைரமோன நடத்கதைை் பற்றி அறிந்துை்ைனர.்  
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மற்கறய மொைொணங்ைளுடன் ஒப்பிடுகையில் வட மொைொணத்தில் இகளயயொை் ைல்வி 

முன்யனற்றம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

வட மொைொணத்தில் கதொழிலற்ற இகளயயொை் புள்ளிவிபைம்    

 

 

 

 

 

 

 

ஓை் இகளயயொை் கைொள்கைகயப் கபறுவதில் ைகடப்பிடிை்ைப்படும் கசயன்முகறைள் 

கமயப் புள்ளி – திட்டமிடல் படிமுகறைகை ஒழுங்ைகமப்பதற்ைோை குறித்த 

மோைோணத்தின் மோைோண இகைய ோர ் விவைோர அகமை்சு கம ப் புை்ைி ோை 

நி மிை்ைப்படுகின்றது.  மோைோண அகமசச்ர ் கச லோைர ் அல்லது மோைோண 

அகமசச்ினோல் நி மிை்ைப்பட்ட அதிைோரிக ோருவர ்தகலகமத்துவத்கத கபறுப்யபற்று 

முன்கனடுப்போர.்  

 

பங்ைொளை் ஆயலொசகன  

முதல் படி ோை இகை  தகலவரை்ை் உட்பட அரச துகற தனி ோர ் துகற சிவில் 

சமூைம் சம த் தகலவரை்ை் உை்ைிட்ட தனிநபரை்கை ஒன்று யசரை்்கும் உ ர ் மட்ட 

பல் பங்ைோைர ்ஆயலோசகன மன்றம் ஒன்று திட்டமிடப்படட்ுை்ைது. அவரை்ை் கைோை்கை 

வகுப்பில் இகைஞர ் பங்யைற்பின் யபோை்கு மற்றும் இகடகவைிைகை அறிந்து தமது 

அனுபவங்ைளுடன் பங்ைைிப்புச ் கச ்வோரை்ை்.    யமலும் இகைய ோரை்ளுடன் 

கதோடரப்ோன  கதோழில் ைல்வி இனப்கபருை்ை சுைோதோரம் சமூை மற்றும் குடியி ல் 

பற்யைற்பு எனும் விட ங்ைை் பற்றியும் விரிவோைை் ைலந்துகர ோடுவோரை்ை்.  இந்த 

ஆயலோசகனைைின் கவைிப்போடு பங்ைோைரை்ைின் பரிந்துகரைைோைப் பட்டி லிடப்படட்ு 

வடை்கு இகைய ோரை்ளுை்ைோன கைோை்கை ஆவணத் த ோரிப்புச ் கச ன்முகறயின் 

யபோது ஒரு வழிைோட்டி ோைப் பிரய ோகிை்ைப்படும்.  

 யமல் மோைோணத்துை்கு அடுத்து இரண்டோவது உ ர ்எழுத்தறிவு வீதத்கத வட 

மொைொணம் (97.8%)  கைோண்டுை்ைது.  

 யதசி  சரோசரியுடன் ஒப்பிடுகையில் (40.7%)  இைண்டொம் தைை் ைல்வியில் வட 

மொைொணம் (45.5%) உ ர ்நிகலயில் உை்ைது. ஆனோல் ை.கபோ.த. சோ/த  (13.5%), 

உ/த (7.6%) மற்றும் உ ர ்ைல்வி (1.9%) மடட்ங்ைை் யதசி  சரோசரியிலும் போரை்்ை 

மிைை் குகறவோை உை்ைது (ஒழுங்குமுகறப்படி 17%, 12.3% மற்றும் 2.7%). 

 வட மோைோணத்தின் கமோத்த சனத்கதோகையில் 17% மோத்திரயம ைணணி  

ப ன்போடட்ு அறிகவை் கைோண்டுை்ைனர ்(யதசி  மட்டம் - 25.1%).  

 யதசி  சரோசரியுடன் (3.8%) ஒப்பிடுகையில் வட மொைொண த்தில் (4.9%) 

கதொழிலற்யறொை ்வீதம் அதிைமொகும்.   

 யதசி  சரோசரியுடன் ஒப்பிடுகையில் (15.2% மற்றும் 40.2%) வட மோைோண (14.3% 

மற்றும் 30.9%)அரச மற்றும் தனி ோர ்துகற ஊழி ரை்ைின் எண்ணிை்கை 

குகறவோகும். ஆனோல் யதசி  சரோசரியுடன் (33%) ஒப்பிடுகையில் வட 

மோைோண (45.1%)  மு ற்சி ோண்கம ோைர ்கதோகை அதிைமோகும்.  
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கைொள்கை ஆவண  வகைவு                           

இகைய ோரை்ை் உட்பட அகனத்து பங்ைோைரை்ைிடமிருந்தும் இந்த வகரவு மீதோன 

பின்னூட்டல்ைை் கபறப்பட்டகதத் கதோடரந்்து மோைோண அகமசச்ின் மூலம் சகபயின் 

அனுமதிை்கு விடப்படும்.   

அதன் பின்னர ் ைோல அட்டவகண மற்றும் குறிைோட்டிைை் அடங்ைைோை கைோை்கை 

அமுல்படுத்தலுை்ைோை முன்னுரிகமப்படுத்தப்பட்ட விட ங்ைைின் கீழோன 

கச ற்திட்டங்ைை் அகட ோைம் ைோணப்படும். இலங்கை UNFPA உ ர ் சரவ்யதச 

தரத்திலோன கைோை்கை அமுல்படுத்தகல உறுதிகச ்யும் வகையில் கதோழில் நுட்ப 

ஆயலோசகனைளுடன் கூடி  உதவிைகை கதோடரந்்தும் வழங்கும்.  

 

முடிவுகை: புள்ளிைகள இகணத்தல் 
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UNFPA இகளயயொை ்நிைழ்சச்ித்திடட் கவளியீடுைள் 

 

                                        

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

யமலதிை விபைங்ைளுை்ைொை: 

கதோடரப்ு: நிஷோன்  குணயசைர-ஆயலோசைர,் கைோை்கை பகுப்போ ்வோைர ் – இைகம மற்றும் 

இகைய ோரை்ை் 

இலங்கை ஐை்கி  நோடுைை் சனதக்தோகை நிதி ம், 202, கபௌத்தோயலோை மோவத்த, கைோழும்பு 07  

மின் அஞ்சல்: ngunasekera@unfpa.org, கதோகலயபசி: + 94 (011) 2580840  
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