ළමා ශ්රමය හා සම්බන්ධ ශ්රී ලංකාවේ නෛතික තත්වය ප්රමාණවත්ද?
එරංගා දිසාෛායක
හැඳින්ීම
ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාත්යන්ත්ර
සම්ුතියට අනුව වයස අවුරුදු 18 ට අඩු සෑම
පුද්ගලයයක්ම “ළමයා” යන ත්ත්වය යටයත්
හඳුනාගනී. එවන් අයයකුට අත්යන්ත්යයන්ම
හිමිවිය යුතු ළමා අයිතිවාසිකම් සුරක්ිත් යකාට
ත්හවුරු කරදීම රාජයන්යේ වගකීම බව
සම්ුතිය ත්වදුරටත් දක්වයි. මානව හිමිකම්
පිළිබඳ විශ්ව ප්රකාශනයේ 23වන වයවස්ථාව
යටයත් සියලු යදනාට ත්මා කැමති වෘත්තියක
නියුක්ත් වීමට අයිතිය ලබාදී තියේ. ශ්රීලංකා
ආණ්ඩඩුක්රම වයවස්ථායේ 14(උ) වගන්තිය
ඔස්යස්ද එය මූලික අයිතියක් යලස හඳුනාගනී.
එයස් වුවත් ළමයයකුයේ අධ්යාපන හා යවනත්
අයිතීන් ඛණ්ඩඩනය වන පරිදි ඔවුන් යස්වයේ
නියුක්ත් කිරීම නීතියයන් ත්හනම් කර තියේ.
ළමා ශ්රමය, ළමයින් අපයයෝජනයේ හා සුරා
කෑයම් වඩාත් භයානකම පැතිකඩ යේ. ළමා
ශ්රමිකයන් බිහි වීමට මූලිකම යහ්තුව දැඩි
ආර්ථික ගැටළු වලට ුහුණ දීමට සිදු වීම බව
පැහැදිලිව යපයනන කරුණකි. ඒ අනුව ළමයින්
ත්ම පවුයේ ආර්ථිකයට ශක්තියක් වීම සඳහා
පවුයේම වයාපාර යහෝ කෘිකර්ථමාන්ත් වල
නියැලීම, කුඩා පරිමාණ කර්ථමාන්ත් වල
යහෝගෘහ යස්වයේ නිරත් වීම බහුලය. වතු හා
නාගරික ුඩුක්කු ආශ්රිත් දරුවන් අඩු වයසින්
රැකියා වල නිරත් වීයම් වැඩි ප්රවණත්ාවයක්ද
දක්නට ලැයබන බව සමීක්ෂණ හඳුනා යගන
තියේ. අන්ත්ර්ථජාතික කම්කරු සංවිධ්ානයට
අනුව ආසියාව, අප්රිකාව ඇතුළුව දියුණු යවමින්
පවතින යබායහාමයක් රාජයයන්වල අවුරුදු 5
ත්14 අත්ර ළමයින් මිලියන 250කට ආසන්න
පිරිසක්
යමම
ත්ත්වයට
යගාදුරුයේ.
(Ekanayake,2018) යමයලස අවිධිමත් හා
නීත්යානුකුල යනාවන පරිදි රැකියා ක්යෂ්ත්ර තුළ

ළමා ශ්රමිකයින් යස්වයේ යයාදවා ගැනීම හරහා
ළමයයකු යන ත්ත්වය යටයත් හිමි වන සියලු
අයිතිවාසිකම් ඛණ්ඩඩනය වන බව පැහැදිලිවම
යපයන්. එයට පිළියමක් යලස අන්ත්ර්ථජාතික
කම්කරු සංවිධ්ානය විසින් විවිධ් සම්ුතීන්
හරහා නනතික ප්රතිපාදන ස්ථාපිත් කර තියේ.
ඒවායේ මූලික පරමාර්ථථය, විවිධ් වෘත්තින් අර්ථථ
නිරූපණය කිරීම හා ස්වභාවය හඳුනා ගැනීම,
ඒවාට අවම වයස ආදී වියශ්ෂත්ත්ත්ව
හඳුන්වාදීම හාඵලදායී යාන්ත්රණයකට නිර්ථයද්ශ
ඉදිරිපත් කිරීමයි.
එම සම්ුතිතුළ අන්ත්ර්ථගත් මූලික ප්රමිතීන්
විශ්වීය වන අත්ර ඒවා මානව හිමිකම් සමග
සහසම්බන්ධ් වන යලස ත්හවුරු කර තියේ.
(Sarvesvaran,2010)ළමා
අයිතිවාසිකම්
පිළිබඳ ජාත්යන්ත්ර සම්ුතියේ 32 වන
වයවස්ථාවයටයත් අන්ත්රාදායක ආකාරයේ
වෘත්තීන්හි නිරත් වීම හරහා දරුවන්ට සිදුවන
ආපදාවන්යගන් ආරක්ෂා වීමට අයිතියක් ඇති
බව හඳුනා යගන ඇති අත්ර ළමයින්යේ
අධ්යාපනයවළක්වන යහෝ ශාරීරික, මානසික,
ආධ්යාත්මික, සදාචාරාත්මක හා සමාජීය
සංවර්ථධ්නය වළක්වාලන වෘත්තීන්හි නියැලීම
ත්හනම් කර තියේ. මානව හිමිකම් පිළිබඳ විශ්ව
ප්රකාශනයේ 25 වගන්තියට අනුව දරුවන්
වියශ්ෂ ආරක්ෂාවක් හා මගයපන්වීමක් යටයත්
සිටිය යුතු අත්ර ළමා ශ්රමිකයයකු වීම හරහා එකී
අයිතිය යමන්ම එම ප්රකාශනයේ 26
වනවයවස්ථායේ දක්වා ඇති අධ්යාපනයට ඇති
අයිතියද එමගින් ඛණ්ඩඩනයයේ. ආර්ථික,
සමාජීය හා සංස්කෘතික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ
ජාත්යන්ත්ර සම්ුතියේ 10(3) වයවස්ථාව
ප්රකාරව ළමා ශර්මය නීතියයන් ත්හනම් කර
තියබන අත්ර නීතියේ සීමාවන්ට අනුව ළමා
ශ්රමිකයින් සඳහා නිසි ප්රතිපත්ති සම්පාදනයට
රාජයයන්ට වගකීමක් පවතී. සිවිේ හා
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යද්ශපාලන
අයිතිවාසිකම්
පිළිබඳ
අන්ත්ර්ථජාතික සම්ුතියේ 8වන වයවස්ථාව
හරහා වහේභාවය, බලහත්කාර යස්වය
ත්හනම්කර තියබන අත්ර යම් යටයත් ළමා
ශ්රමිකයින්ද අදාළ කරගත් හැකියේ.

ළමා ශ්රමය හා ළමා අයිතීන් ඛණ්ඩෛය
2016,ළමාක්රියාකාරකම්පිළිබඳ
සමීක්ෂණ
වාර්ථත්ා
අනුව
5
–
17
අත්ර
ළමයින්යගන්2.3%ක් කුමන යහෝ ආර්ථික
කටයුත්ත්ක නියැයලන බව යපයන්. එයමන්ම
ලංකායේ ළමා ශ්රමය විධිමත් හා අවිධිමත් යන
ක්යෂ්ත්ර ද්විත්වයම ඔස්යස් හඳුනාගත්හැක.
රාජය අංශයේත් යපෞද්ගලික අංශයේ පිළිගත්
ආයත්න වලත් යමය නැති ත්රම්ය. නුත් දියුණු
යවමින් පවතින රාජයයක් යලස ලංකායේ ළමා
ශ්රමය ඉත්ා අවිධිමත් යලස විවිධ් ක්රමයේද
ඔස්යස් භාවිත් වන අවස්ථා බහුලවම හුයේ.
කෘිකාර්ථමික අංශ, ධීවර කර්ථමාන්ත්ය, ගෘහ
යස්වය, සංචාරක මග යපන්වන්නන් යලස,
නියවස් වලට යගාස් යහෝ වාහන අසලට යගාස්
යවළඳායම් යයදීම, ගණිකා වෘත්තීය, මත්රවය
යවළඳාම වැනි නීති වියරෝධී රැකියාවල දරුවන්
යයාදා ගැනීම, යගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම් වලදී අත්
උදේ කරුවන් යලස යයාදා ගැනීම, හිඟමන්
යැදීම ආදී යබායහෝමයක් තුළ ළමා ශ්රමය භාවිත්
යේ. රතිඤ්ඤා , මේ යවඩි වැනි යවඩි යබයහත්
නිෂ්පාදන ආශ්රිත්ව බහුලව ළමා ශ්රමය යයාදා
ගන්නා බව සුලබ කරුණකි.
ළමා ශ්රමය නීති වියරෝධී යලස යයදවීම නිසා
ළමයින්යේ උේලංඝනය වන අයිතීන්
විවිධ්ාකාරයයන් වර්ථග කළ හැකි යේ. යම් හරහා
කඩවන මූලිකම අයිතිය අධ්යාපනයට ඇති
අයිතියයි.2016ළමා ක්රියාකාරකම් පිළිබඳ
සමීක්ෂණ දත්ත් වාර්ථත්ා අනුව ලංකායේ අවුරුදු
5 – 17 ළමයින්යගන් 9.9% ක් පාසේ
යනායගාස් ආර්ථික කටයුතුවල නිරත්යේ.
එයින් බහුත්රය වාර්ථත්ාවනුයේ නාගරික ප්රයද්ශ
වලිනි. දත්ත් අනුව එමප්රමාණය 72% කි.
එයින්ද 44% ක් නුපුහුණු හා වැටුප් රහිත් ළමා
ශ්රමිකයන්යේ. ලංකායේ ුේකාලීනව අනිවාර්ථය
අධ්යාපනය වයස අවුරුදු 14 යත්ක් සීමා විය.
නුත් පසුව එය වයස අවුරුදු 16 දක්වා දීර්ථඝ
කරන ලදී.(Regulation of Compulsory

Education, 2016) කම්කරු නීතිය යටයත් ළමා
ශ්රමිකයයකු වීම වළක්වාලනු ලබන්යන් වයස
අවුරුදු 14 සීමාව යත්ක් පමණි. ඒ අනුව යමම
නීති ත්ත්ත්වයන් එකියනකට ගැයටන බව
යපයන්. වයස 14 ත් 16 ත් අත්ර පුද්ගලයන්
පිළිබඳ සාකච්ඡා යනාවීම කම්කරු නීතියේ
හිස්ත්ැනක් යලස හඳුනා ගත් හැක. යමකී
අයිතීන් තුලනය කිරීම සඳහා අධ්යාපනයට ඇති
අයිතිය සීමා කළ යනාහැකි වුවත් ශ්රමිකයයකු
විය හැකි වයස 16 දක්වා සංයශෝධ්නය කළ
හැකි බව යපයනන කරුණකි. අධ්යාපනයට
ඇති අයිතිය හැරුණුයකාටළමා කාලය ගත්
කිරීමට ඇති අයිතිය , උසස් අධ්යාපනය හා
වෘත්තීය පුහුණුවක් කිරීමට ඇති අයිතිය යනාදී
අයිතීන් අහිමි වීම, දරුවන්ට සමාජය පිළිබඳව
ඇති අඩු අවයබෝධ්ය නිසා විවිධ්ාකාරයයන්
අපයයෝජනයන්ට ලක් වීම, අනාගත්යේ වැදගත්
රැකියාවක නිරත් වීමට ඇති අයිතිය අහිමි වීම,
අන්ත්රාදායක අනතුරු පිළිබඳ දැනීමක්
යනාමැතිකම නිසා මානසික හා ශාරීරික
වශයයන් දරුවන්ට හානි වීම, ඇත්ැම් අවස්ථා
වලදී සමාජයයන් යකාන් වීමට සිදු වීම ආදිය
සිදු යේ.
ජාත්යන්ත්ර කම්කරු සංවිධ්ානය පනවා ඇති
යබායහෝමයක්
සම්ුතීන්හි
පාර්ථශවකාර
රාජයයක් වන ශ්රී ලංකාව ද්විත්ව නයායවාදී
රාජයක් යලස එම සම්ුති අපරානුමත්
කරතියේ. එමනිසා සම්ුති මගින් ප්රවර්ථධ්නය
කර ඇති ප්රධ්ාන නනතික ුලධ්ර්ථම සහ
කම්කරු අයිතිවාසිකම් ත්හවුරු කිරීමට
වගකීයමන් බැඳී සිටි. 1995 ජාතික ශ්රමිකයින්
පිළිබඳ ප්රඥප්තියේ 7 වන අනු යකාටස ප්රකාරව
ළමයින් යස්වයේ යයදවීම වැළක්වීම සඳහා
නිසි පියවර ගන්නා බවට ලංකාව එහි
පාර්ථශ්වකාර රාජයක් යලස වග වන බව දක්වා
තියේ.(Ekanayake,2018) ඒඅනුවළමා ශ්රමයපිටු
දැකීම සඳහා යබායහෝමයක් නනතික
ප්රතිපාදන ශ්රී ලංකා නීති පද්ධ්තිය තුළ දක්නට
ලැයේ. රයේ මූලිකම නීතිය වන ආණ්ඩඩුක්රම
වයවස්ථායේ 27 (13) අනු වයවස්ථාව ප්රකාරව
ළමයින් හා යයෞවනයන් කායික හා මානසික
වශයයන්, සදාචාරාත්මක වශයයන්, ආගමික
වශයයන්, සාමාජික වශයයන් පුර්ථණ වර්ථධ්නයට
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පත් වන බවට වග බලා ගැනීමටත් ඔවුන්යේ
සුභ සිද්ධිය යවනුයවන් වියශ්ෂ පරිශ්රමයකින්
යුක්ත්ව කටයුතු කිරීමටත් රාජයයට වගකීමක්
පවතී. යමම ප්රතිපාදනය ළමා ශ්රමිකයන්
සම්බන්ධ්ව එත්රම්ම සාධ්නීය ප්රයේශයක්
යනාවූවත් ළමයයක් ශ්රමිකයයකු වීයමන්
අත්වන අයහපත් ත්ත්වයන්යගන් ුදවා
ගැනීමට රාජයයට වයංග වගකීමක් ඇති කර
තියේ.(Sarvesvaran,2010)
ඊට අමත්රව අන්ත්ර්ථජාතික කම්කරු සංවිධ්ාන
සම්ුති අත්රින් ළමා ශ්රමිකයන් සම්බන්ධ්ව
ප්රධ්ාන වශයයන් හඳුනා යගන තියබන සම්ුති
යදකටම ශ්රී ලංකාව පාර්ථශවකාර රාජයයක් යේ.
ඒඅනුව 1973 වසයර්ථදී සම්මත් වූ අන්ත්ර්ථජාතික
කම්කරු සංවිධ්ානයේ 138 සම්ුතිය හරහා
ශ්රමිකයකු විය හැකි අවම වයස පිළිබඳව
දක්වයි. 2000 වසයර්ථදී සම්මත් 182 සම්ුතිය
හරහා අන්ත්රාදායක යස්වයන් පිළිබඳව දක්වා
තියේ.

අවමවයසසීමාව
2000 දී ලංකාවඅපරානුමත් කළ අවම වයස
පිළිබඳ සම්ුතියේ ( 138සම්ුතිය) වයස
අවුරුදු 15 ට අඩු කිසියවකු යස්වයේ යයදවීම
ත්හනම් කර තියේ. (Article 2.3 of Convention
No.138, 1973) නුත්යම් සඳහා වයතියර්ථඛයක්
යලස ආර්ථිකවශයයන් ත්වමත් ස්ථාවර
යනාවන හා අධ්යාපන පහසුකම් ප්රමාණවත්
යලස
සංවර්ථධ්නය
වී
යනාමැති
රාජයයන්ටයමමසීමාව අවුරුදු 14 දක්වාඅඩුයේ.
(Article 2.4of Convention No.138, 1973)
එයමන්ම යම් වෘත්තියක් ළමයයකුයේ යසෞඛය,
ආරක්ෂාව හා සදාචාරය විනාශ කරන්නක් නම්
වයස අවුරුදු 18 ට අඩු යම් යකයනක් ඒවායේ
නිරත් වීම යමම සම්ුතියයන් වළක්වන බව
ත්වදුරටත් දක්වා තියේ.(Article 3.1of
Convention No.138, 1973) එයමන්ම වයස
අවුරුදු 18ට වඩා අඩු ළමයින් අවදානම්කාරී
වෘත්තීන්හි යයදීම ත්හනම් බව යමම සම්ුතිය
තුළ දක්වයි. නුත් අදාළ අන්ත්රායන් වළක්වා
ගැනීමට සම්පුර්ථණ ආරක්ෂාවක් ලබා දී ඇත්නම්
යහෝ අන්ත්රායන්යගන් වැළකීමට යමන්ම
වෘත්තියේ නියැලීමට අදාළව නිසි උපයදස්

මාලාවක් හා වෘත්තීය පුහුණුවක් දී ඇත්නම්
පමණක් එම වයස් සීමාව 16 දක්වා අඩු යේ.
කාන්ත්ාවන්යේ ත්රුණයින්යේ හා ළමයින්යේ
යස්වා නියුක්තිය පිළිබඳ පනත් (13 සහ 14
වගන්ති), සාප්පු හා කාර්ථයාල යස්වක පනත්
(10(1) වගන්තිය) සහ අවම වැටුප් පිළිබඳ
ඉන්දියානු
ශ්රමිකයින්යේ
ආඥා පනත්
(4වගන්තිය)යනාදී සියලු නනතික ප්රතිපාදන
තුළදවයස අවුරුදු 14ට අඩු දරුවන් යස්වයේ
යයදවිය යනාහැකි බව දක්වා තියේ.
කාන්ත්ාවන්යේ ත්රුණයින්යේ හා ළමයින්යේ
යස්වා
නියුක්තිය පිළිබඳ පනයත් 9(1)
වගන්තිය ප්රකාරව වයස අවුරුදු 15 ට අඩු
දරුවන් යාත්රා, ඔරුආශ්රිත් යස්වයේ යයදවීම
ත්හනම් කර තියේ. එම පනයත්ම වයස අවුරුදු
18ට අඩු යම් යකයනක් ත්මායේ ජිවිත්යට
අවදානමක් ඇති යපාදු ක්රියා තුළ නිරත් වීම
ත්හනම් කර තියේ.කර්ථමාන්ත්ශාලා, සාප්පු, වතු
ආශ්රිත් රැකියා, පදික යවළඳාම, යපාදු යහෝ
යපෞද්ගලික කාර්ථමික වයාපාර වල නියැලීයම්
අවම වයස් සීමාව අවුරුදු 14 යේ. ධීවර ආශ්රිත්
රැකියා අවම වයස අවුරුදු 15 ට සීමා වන අත්ර
රාත්රි කාලයේ රැකියා වල නියැලීම අවුරුදු 18 ට
ඉහළඅයට පමණක් වලංගු යේ. ගැහැණු
ළමයින් සඳහා කිසිඳු අකාරයේ බර වැඩ යහෝ
පත්ේ කර්ථමාන්ත්ය ආදීභූගත් වැඩ වල නියැලීම
ත්හනම් යේ.(Ekanayake,2018)
කාන්ත්ාවන්යේ ත්රුණයින්යේ හා ළමයින්යේ
යස්වා නියුක්තිය පිළිබඳ පනයත් 2 (1), සාප්පු
හා කාර්ථයාල යස්වක පනයත් 10 (2),
කර්ථමාන්ත්ශාලා පිළිබඳ ආඥා පනයත් 67 (b)
යනාදීවගන්ති යටයත් වයස අවුරුදු 18ට අඩු
ළමයින් රාත්රී කාලයේ යස්වයේ යයදවීම
ත්හනම්
කර
තියේ.
කර්ථමාන්ත්ශාලා
පිළිබඳආඥා පනයත් 68 (1) වගන්තිය ප්රකාරව
වයස අවුරුදු 16ත් 18 ත් අත්ර අතිකාල යස්වයේ
යයයදන්නන්යේ යස්වා කාලය මාසයකට පැය
50ක් යනාඉක්මවිය යුතු යේ. දැනට නීතියේ
දක්නට ලැයබන නනතික ප්රතිපාදන ප්රකාරව
වයස
අවුරුදු 14 න් පසු ළමා ශ්රමය
නීත්යානුකුල වුවත් එකී යස්වය අන්ත්රාදායක
නම් වලංගු යනාවන බව යපයන්. යකයස්
යවත්ත් ළමයින්යේ අවම වයස යන
නිර්ථණායකයට වයතියර්ථඛ යලස පාසලක සිදු
කරන වෘත්තීය යහෝ ත්ාක්ෂණික කාර්ථයන්
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යමන්ම
දරුවන්යේ
යසෞඛයට
යහෝ
සංවර්ථධ්නයට හානි යනාවන ආකාරයේ වැඩ හා
අධ්යාපනයට බාධ්ාවක් යනාවන ඒවා අදාළ
යේ.ඉහත් දැක් වූ සියලු ප්රතිපාදන ජාත්යන්ත්ර
කම්කරු සම්ුතීන් වලට ලංකා නීතියේ අනුගත්
වීම මනාව යපන්නුම් කරයි.

අවදාෛම් සහගත වෘත්තීන්
2001දී ශ්රීලංකාව අපරානුමත් කරන ලද ළමා
ශ්රමය ආශ්රිත් අවදානම් සහගත් ක්රියා පිළිබඳවන
සම්ුතියේ 1වන වයවස්ථාව අනුව වයස අවුරුදු
18ට අඩු සියලු පුද්ගලයින්ට අන්ත්රාදායක
ආකාරයේ යස්වයන්හි නිරත්වීම ත්හනම් කර
තියේ. එහිදී දරුවන් වහේ යස්වයේ යයදවීම,
දරුවන් විකිණීම හා යහාරජාවාරයම් යයදවීම,
බලහත්කාරයයන් යස්වයලබාගැනීම, දරුවන්
ගණිකා යස්වයේ හා අසභය දර්ථශන
නිර්ථමාණකරණයේ යයදවීම, මත් රවය ජාවාරම්
වැනි නීති වියරෝධී කටයුතුවල යයදවීම යමන්ම
දරුවන්යේ යසෞඛය ආරක්ෂාව හා සදාචාරයට
හානියක් වන ආකාරයේ යස්වයන්හි යයදවීම
ත්වදුරටත් 3වන වයවස්ථාව ඔස්යස් ත්හනම් කර
තියේ. වයස අවුරුදු 18ට අඩු පුද්ගලයින්
අන්ත්රාදායක යස්වයේ යයදවීම ත්හනම් කිරීම
සඳහා කාන්ත්ාවන්යේ ත්රුණයින්යේ හා
ළමයින්යේ යස්වා නියුක්තිය පිළිබඳ පනත්
2006 දී සංයශෝධ්නයට ලක් විය. (Section 9(1)
of EWYPC Act, 1956) එහිදී අන්ත්රාදායක
යලස වෘත්තීන් 51ක් හඳුනා යගන තියේ. නුත්
යමහි ඇති දුර්ථවලත්ාවය වන්යන් එම ලැයිස්තුව
තුළළමයින් ගෘහාශ්රිත් යස්වයේ යයදීයම්දී සිදු
වන අන්ත්රාදායක යස්වයන් අන්ත්ර්ථගත්
යනාවීමයි. එබැවින් යමම පනත් නැවත් වරක්
කායලෝචිත්ව සංයශෝධ්නය වීම අත්යවශය
කරුණකි.
වයස අවුරුදු 18ට අඩු දරුවන් අන්ත්රාදායක
යස්වයේ යයදවීම හා වහේ යස්වය (ද.නී.ස
358A වගන්තිය), බලහත්කාර යස්වය
ලබාගැනීම (ද.නී.ස 358A වගන්තිය), සන්නද්ධ්
ගැටුම් තුළ සිදුවන දරුවන්යේ අනිවාර්ථය
බඳවාගැනීම් (ද.නී.ස 358A වගන්තිය), ළමා
ගණිකා වෘත්තීය (ද.නී.ස 360A, 360 B, 360C,
363වගන්ති), අසභය දර්ථශන හා ක්රියාකාරකම්

නිර්ථමාණය සඳහා දරුවන් යයාදවාගැනීම
(ද.නී.ස286A වගන්තිය) හා නීති වියරෝධී
ක්රියාවන්හි දරුවන්ව යයාදවාගැනීම (ද.නී.ස
288B වගන්තිය), ලංකා නීතිය තුළ ත්හනම්
කිරීයම් අභිමත්ාර්ථථය සහිත්ව ලංකායේ දණ්ඩඩ
නීති සංග්රහය 1995, 1998 හා 2006 යන වසර
තුළ සංයශෝදනයට ලක් කරනලදී.
ලිංගික ශ්රමිකයින් වීම හරහා දරුවන් ලිංගික
සම්යේෂණ යරෝග වලට යගාදුරු විය හැකි අත්ර
අනාගත්යේ යහපත් වෘත්තියකට ඇති අවස්ථාද
මග හැයර්ථ. එමනිසාගණිකා වෘත්තීය සඳහා
කාන්ත්ාවන් හා ළමයින් මිනිස් ජාවාරයම්
යයදවීම වැළක්වීම හා තුරන් කිරීම පිළිබඳ
සම්ුතියට අදාළව පනවා ඇති පනත් යටයත්
යම් පුද්ගලයයක් දරුවන්ව ගණිකා වෘත්තියේ
යයදවීයම්
අරුණින්
යම්
ස්ථානයක්
පවත්වායගන යාම පවා වරදක් බව දක්වා
තියබනඅත්ර දරුවන් ලිංගික ශ්රමිකයන් යලස
යස්වයේ යයදවීම නීතිය මගින් ත්හනම් කර
තියේ.(පනයත්2(1) වගන්තිය) එයමන්ම යමම
පනත් හරහා වියද්ශ යස්වය ුවායවන් දරුවන්
වියද්ශ මිනිස් ජාවාරමට හසු වීම් වැළක්වීමට
නිසි පියවර ගැනීම යවනුයවන් අමාත්යවරයාට
වගකීමක් ඇති කර තියේ. (පනයත්12(d)
වගන්තිය) 2013 වසයර්ථදී අවුරුදු 17 ක
දියණියක් වන රිසානා නෆීක් යසෞදි අරාබියේ
ගෘහ යස්වයේ යයයදන අත්රතුර මිනීමැරුමක්
සම්බන්ධ්යයන් මරණ දණ්ඩඩනය ලැබීම
මෑත්කාලීනව වාර්ථත්ා වූ යේදනියම සිද්ධියක්
යේ. (bbc.com, 2013)

වසසවා සසථාෛවේ
පවත්වාවගෛ යාම
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තත්වයන්

යස්වා නියුක්තිකයින් සඳහා යස්වා ස්ථානයේ
යයෝගය වටපිටාවක් පවත්වායගන යාම
අත්යවශය යේ. ඒ අනුව යස්වකයින් සඳහා නිසි
පරිදි වියේක යේලාවන් ලබාදීම වැදගත්යේ.
එයමන්ම ළමා ශ්රමිකයන් සඳහා නමයශීලි
යේලාවන් යස්වය සඳහා ලබාදීම වැදගත්යේ.
කාන්ත්ාවන්යේ ත්රුණයින්යේ හා ළමයින්යේ
යස්වා
නියුක්තිය පිළිබඳ පනයත් 4(1)
වගන්තිය ප්රකාරව යස්වකයින් සඳහා වැඩුර
යදකක් අත්ර පැය 13ක ඒකාකාරී වියේකයක්
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ලබාදිය යුතුයේ. නුත් අවිධිමත් වෘත්තීන්හි
එයලස වියේක හිමියේද යන්න ගැටළු සහගත්ය.
එම පනයත්ම3(4) හා 3(5) යන වගන්ති ප්රකාරව
අමාත්යවරයායේ අනුමැතිය සහිත්ව ත්රුණ
පුද්ගලයන් සඳහා රාත්රී7සිට රාත්රී11 දක්වා
යස්වය කිරිමටඅවස්ථාවහිමියේ. රාත්රී කාලයේ
යස්වයේ යයදීයම් අවම වයස් සීමාව අවුරුදු 18
යේ. නුත් පවුයේ වයාපාර යන්න එහි
වයතියර්ථඛයක් යලස සලකනු ලබයි. යමහිදී රාත්රී
කාලය යන්න හවස 6 සිටපසුදා උයද් 6 දක්වා
යලස නිර්ථවචනය කර තියේ. වයස අවුරුදු 16 ත්
18 ත් අත්ර පුද්ගලයන් සඳහා සාධ්ාරණ යහ්තු
සහිත්ව රාත්රී කාලයේ යස්වය කිරීමට අවසර
ලබා දීම සඳහා අමාත්යවරයාට බලත්ල තියේ.
ඒඅනුවදවසකට පැය 9ක කාලයක් සඳහා
යස්වය සීමා කර තියේ.
යද්ශීය නීතියේ හඳුන්වා දී ඇති සීමාවන්ට
යටත්ව නීත්යානුකුලව යස්වයේ යයයදන
ළමයින් සඳහා වියශ්ෂ ආරක්ෂණ විධිවිධ්ාන
හඳුන්වා දී තියේ. ඒ අනුව භයානක යන්ත්ර සුත්ර
ක්රියා කරවීම නිසි උපයදස්, ප්රමාණාත්මක
පුහුණුව හා දැඩි අධීක්ෂණය යටයත් පමණක්සිදු
විය යුතු යේ. එයමන්ම අවුරුදු 16 ට අඩු
කර්ථමාන්ත්ශාලා ආශ්රිත් යස්වයේ යයයදන්නන්
සඳහා ශරීර යයෝගයත්ා සහතිකයක් ඉදිරිපත්
කළ යුතු යේ.පුහුණු වීම් ආශ්රිත් යස්වා නියුක්තිය
පිළිබඳ සැළකීයම්දීවයස අවුරුදු 14 ට අඩු
ළමයින් සඳහා පාසයේ අධ්යාපන ආයත්නවල
හා ත්ාක්ෂණික යහෝ වෘත්තීය පුහුණු වීම් වල
නියැලිය හැකි යේ. නුත් එම යස්වා නියුක්තිය
මහජන අධිකාරියක් මගින් අනුමත් කර
අධීක්ෂණය කල යුතු යේ. වියනෝදාස්වාද
ක්රියාකාරකම් හා රඟපෑම්, ප්රසංග ආදිය සඳහා
වෘත්තිමය වශයයන් ළමයින් භාවිත් කිරීම
සඳහාද නනතික සිමාවන් තියේ. එහිදී
යේක්ෂකයන්යගන් ුදේ අය කරන සෑම
වියනෝද ප්රසංගයක් යහෝ ක්රියාකාරකමක
නියැලීමට හැකි අවම වයස අවුරුදු 14 යේ.
සර්ථකස්
වැනි
ජිවිත්යටඅවදානම්කාරී
ඉදිරිපත්කිරීම් සඳහා අවම වයස 18ක් යේ.
පාසේ යහෝ නාටය සමාජ යක්න්ර කරගනිමින
සිදු කරන අධ්යාපන හා පුණයාධ්ාර ක්රියා යමම
සීමාවන්ට වයතියර්ථඛයේ.(Goonasekere,1993)

පවුල ආශ්රිත රැකියා හා ගෘහ වසසවය
කෘිකාර්ථමික හා ධීවර කටයුතු ආශ්රිත් රැකියා
සිදුකරන පවුේවල දරුවන්ද ඒවායේ නිරත්වීම
බහුලව දක්නට ලැයේ. දරුවායේ උපරිම යහපත්
යන සංකේපය යමහිදී උේලංඝනය වන බව
යපයන්.ත්ම පවුයේම සාමාජිකයන් විසින්
පවත්වා යගන යනු ලබන සැහැේලු
කෘිකාර්ථමික හා යගවතු වගා කටයුතු වල
පාසේ කාලයට යපර හා පසු නිරත්වීමට
අවස්ථාව නීතියයන් ලබායදන නුත් පවුයේ
ආර්ථික කටයුතුවලට උදේ වශයයන් වත්
ළමයින්ට ගැඹුරු ුහුයද් ධීවර කටයුතුවල
නියැලීම යමන්ම දුම්යකාළ ආශ්රිත් ක්රියා ත්හනම්
කරතියේ.(Ekanayake, 2018)
1844 වන විට ලංකාව සියලු ආකාරයේ වහේ
යස්වය නීතියයන් ත්හනම් කර තියේ.(
අර්ථයනෝේ්, 1907) 2006 දී ලංකායේ දණ්ඩඩ
නීති සංග්රහයට එකතු වූ සංයශෝධ්නය හරහා
වහේ යස්වය ත්හනම් කිරීමට අදාළ නනතික
ත්ත්වය
ත්ව
දුරටත්
ශක්තිමත්
කරනලදී.(ද.නී.ස. සංයශෝධිත්පනයත් 358A
වගන්තිය, 2006)ඒ අනුව දරුවන් වහේ
යස්වයේ යයදවීමද අපරාධ්මය වගකීමක් ජනිත්
කරන බව යමමගින් වයංගව පැහැදිලි යේ.
ඇත්ැම් අවස්ථාවල වැටුප් යවනුවට ආහාර හා
නවාත්ැන් පමණක් ලබාදී විවිධ් හිංසන, ත්ාඩන
පීඩන යටයත් යස්වය ලබාගන්නා අත්ර කිසිඳු
වියේකයක් යනාමැතිව යනානවත්වාම යස්වය
ලබාගැනීමද
දක්නටලැයේ.
(Sarvesvaran,2016) යමවැනි ත්ත්ත්ව වලදී
ගෘහස්ථ හිංසනය යටයත් ප්රතිකර්ථම ලබාගැනී
මට යනාහැකියේ. ගෘහස්ථ හිංසනය පිටු දැකීයම්
පනයත් 23 වන වගන්තිය යටයත් ගෘහ
යස්වකයින්ට සිදුවන ගෘහස්ථ හිංසනය හඳුනා
යගන යනාමැති වීම නීතියේ විශාල අඩු පාඩුවක්
යේ. එයලස හඳුනා යගන තිබුනා නම් ගෘහ
යස්වයේ යයයදන ළමයින්ට සිදු විය හැකි
අමානුික වදහිංසා වැළක්වීම සඳහා අදාළ
ප්රතිපාදනය මයහ්ස්ත්රාත්වරයාට නිර්ථමාණශීලි
යලස අර්ථථ නිරූපණය කිරීමට තිබුණි.
(Sarvesvaran,2016)
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යුධමය තත්වවලදී ළමාශ්රමය
යුධ්මය කටයුතු සඳහා යසාේදාදුවන් යලස
ළමයින් යයාදාගැනීම, ළමා ශ්රමය භාවිත්යේ
ත්වත් ආකාරයක් යේ. එක්සත් ජාතීන්යේ ළමා
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ සම්ුතියේ 38(3 )
වගන්තිය ප්රකාරව වයස අවුරුදු 15ට අඩු
ළමයින් යුධ් කටයුතු වලට බඳවා යනාගත්
යුතුබව දක්වා තියේ. වයස අවුරුදු 15ත් 18ත්
අත්ර යකයනකු බඳවා ගන්යන් නම් වයස වැඩි
අනුපිළියවලට එය සිදුකළ යුතුයේ.එක්සත්
ජාතීන්යේ ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ
සම්ුතියට
2000
වසයර්ථ යගන ආ
යප්රායටායකාලයේ පුර්ථවිකායේ සන්නද්ධ්
ගැටුම්වලදී දරුවන් යසාේදාදුවන් යලස
භාවිත්ය ත්හනම්කර තියේ. එයමන්ම එහි
පළුවන වයවස්ථාව දක්වන පරිදි ළමා
ගණිකාවන් යලස හා අසභය නිර්ථමාණකරණය
සඳහා දරුවන් යයාදා ගැනීම ත්හනම් යේ.
ජාත්යන්ත්ර චාරිත්රානුකුල නීතියේ 136 වන
රීතියට අනුවද ළමයින් සන්නද්ධ් ගැටුම්වල
යස්වය සඳහා බඳවා ගත් යනාහැක. 137වන
රීතිය යටයත් සන්නද්ධ් ගැටුම් පවතින
අවස්ථාවල
දරුවන්
ඔත්තුකරුවන්,
ුරකරුවන් හා ලියුම් හුවමාරු කරන්නන් යලස
යස්වයේ යයදවීම ත්හනම් කර තියේ. ජිනීවා
සම්ුති වලට අදාළ පළුවන අතියර්ථක
සන්ධ්ානයේ 77(2) වයවස්ථාව අනුව අන්ත්ර්ථ
ජාතික සන්නද්ධ් ගැටුම් වලදී ළමයින්
යසාේදාදුවන් යලස බඳවා යනාගත්යුතු බව දක්
වාතියේ. 182 වන සම්ුතිය යටයත්ද වයස
අවුරුදු 18ට අඩු දරුවන් යුධ් කටයුතු සඳහා
යයාදා ගැනීම ත්හනම් යේ.
ශ්රී ලංකාව ඉහත් සම්ුති අපරානුමත් කර ඇති
නිසා වසර30ක් පැවති සිවිේ යුද්ධ්ය තුළ ළමා
ශ්රමය භාවිත්ය ත්හනම් විය. නුත් ත්රස්ත්වාදීන්
ළමයින්ට අවිපුහුණුව ලබාදීම හා යසාේදාදුවන්
යලස භාවිත් කිරීම බහුලව දක්නට ලැබිණි.
2008 – 2009 කාලවකවානුව තුළ උතුරු
නැයගනහිර ළමයින්යගන් 90%
ක් යුධ්
යසබළුන්
යලස
යස්වයේ
නිරත්විය.
(Ekanayake,2018) එමනිසා ඔවුන් යුධ් සමයේ
දී ප්රමාණවත් අධ්යාපනයක් යනාලැබූ අත්ර එහි

ප්රතිඵල යලස යම්වන විට දැඩි දුෂ්කරත්ා වලට
ුහුණපා සිටී.

ප්රාවයෝගික යාන්රණය
ලංකායේ ප්රායයෝගික ත්ත්වය තුළ කම්කරු
නිළධ්ාරීන්ට ළමා ශ්රමිකයින් හා සම්බන්ධ් නීති
කඩ කරන්නන්ට එයරහිව නඩු යගානු කිරීමට
බලය හිමි යේ. ළමා ශ්රමිකයින් සම්බන්ධ්ව
කම්කරු යදපාර්ථත්යම්න්තුවට යම් පැමිණිේලක්
ලැබුණු විට කම්කරු නිළධ්ාරියයකු, යපාලිස්
නිළධ්ාරියයකු හා පරිවාස නිළධ්ාරියයකුයගන්
සමන්විත් යසෝදිසි කණ්ඩඩායමක් පිටත් කරනු
ලබයි.(Ekanayake,2018) යපාලිස් නිළධ්ාරීන්ට
අදාළ සිද්ධිය සම්බන්ධ්යයන් පියවර ගැනීමට
යහෝ විමර්ථශනය කිරීමට කිසිඳු අධිකාරී බලයක්
හිමි යනායේ. ඒසඳහාඅපරාධ් නඩු විධ්ාන
සංග්රහයේ 122 (2) වගන්තිය ප්රකාරව යපාලිසිය
විසින්
පළුව
අධිකරණයයන්
යහෝ
භාරකරුවන්යගන් අවසර ලබා ගත් යුතු යේ.
යමම ක්රියාවලි ත්රමක් ප්රමාදකාරි විය හැකි
අවස්ථා වලදී ළමා අයිතිවාසිකම් සුරක්ිත්
කිරීයම් අයප්ක්ිත් ප්රතිඵලයට ලඟා විය
යනාහැකි අවස්ථාද පවතී. යමහිදී පරිවාස
නිළධ්ාරියායේ වගකීම විය යුත්යත් අදාළ
දරුවාට ආරක්ෂාව සපයමින් ඔහුව වඩාත්
සුරක්ිත් ස්ථානයකට රැයඟන යාමයි.යමම
ක්රියාවලියේ සාර්ථථකත්වය උයදසා යමකී
ආයත්න හා නිළධ්ාරින් අයනයෝනයවමනා
අවයබෝධ්යයන්
ක්රියා
කිරීම
වැදගත්
යේ.(Goonasekere,1993)
යම් ළමයයක් ළමා ශ්රමිකයයකු යලස දැඩි
කෘරත්වයට හාඅමානුිකසැළකීමකටුහුණ
යදන්යන් නම් ඒ සඳහා ගත් හැකි නනතික
ප්රතිපාදනයක් නීතියේ යවනමම අන්ත්ර්ථගත්
යනායේ. යපාලිස් නිළධ්ාරීන්ට හැකියාව
ඇත්යත් දණ්ඩඩ නීති සංග්රහයේ 314, 315 හා
316 යටයත් වන බරපත්ල හිරිහැරය යටයත්
නීතිය ක්රියාත්මක කිරීම පමණි. නුත්
එයටපිළිතුරක්යලස1995 දී දණ්ඩඩ නීති
සංග්රහයට එකතු කරන ලද සංයශෝධ්නයේ
වගන්ති හරහා සාධ්නීය උත්සාහයක් යගන
තියේ. කාන්ත්ාවන්යේ ත්රුණයින්යේ හා
ළමයින්යේ යස්වා නියුක්තිය පිළිබඳ පනයත් 2
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සිට 12 වන වගන්ති දක්වා ශ්රී ලංකායේ ළමා
උසාවි පද්ධ්තියක් ස්ථාපනය කිරීමට අදාළ
නනතික ප්රතිපාදන අන්ත්ර්ථ ගත් කර තියේ.
නුත් අද වන විට ප්රායයෝගිකව ක්රියාත්මක
වන්යන් බම්බලපිටියේ පිහිටි ළමා අධිකරණය
පමණකි.(Ekanayake,2018)
ප්රායයෝගික
ත්ත්වය තුළ ළමයින්යගන් නිවැරදි සාක්ි ලබා
ගැනීම ත්රමක් අපහසු කර්ථත්වයක් වන අත්ර
ඇත්ැම් අවස්ථා වලදී යස්වා ස්ථානයේ ස්වාමියා
විසින් ළමයින්ව සාක්ි ලබා යනායදන යලස
යනාමග යැවීම යහෝ ත්ර්ථජනය කිරීම ආදිය සිදු
කළ හැකි යේ. ලංකායේ ළමා ශ්රමිකයන්
සම්බන්ධ් නීති ත්ත්වය යමන්ම ළමා
අයිතිවාසිකම්
පිළිබඳ
අවයබෝධ්ය
හා
දැනුවත්බව මදි කමක් ලාංකීය සමාජය තුළ
දක්නට ලැයේ. යම්නිසා යබායහාමයක් සිද්ධීන්
වාර්ථත්ා යනාවන බව යපයන්. එයමන්ම යමවැනි
සිද්ධි වලදී භාරකාර පාර්ථශවයන් යගන් ඉටුවිය
යුතු වගකීම් හා සහයයෝගය ලබාදීම නිසි පරිදි
ඉටුවන්යන්ද යන්න සැක සහිත්ය.

නිගමෛය
ඉහත් කරුණු අනුව ළමා ශ්රමය හා අදාළ වන ශ්රී
ලංකායේ
නනතික
ත්ත්වයතුළසාධ්නීය
යමන්ම නියශ්ධ්නීය ලක්ෂණද හඳුනා ගත්
හැකිය. ජාත්යන්ත්ර කම්කරු මූලධ්ර්ථම හා
ප්රතිපත්ති සියේලකටම පායහ් අනුගත් වී යද්ශීය
නීතියට ඒවා අදාළ කර ගැනීමටඋත්සාහ
කරතිබීම සාධ්නීයයේ. නුත් එම නීති
ක්රියාත්මක වන යාන්ත්රණයේ පවතින අඩුපාඩු,
ප්රායයෝගික දුෂ්කරත්ා හා ඇත්ැම් නීතියේ පැන
යගාස්තිබීම ආදිය නිසා නීතියේ හිස්ත්ැන්
නිර්ථමාණයවන බව හඳුනා ගැනීමට යමහිදී
උත්සාහ
කර
තියේ.
වියශ්ෂයයන්ම
ළමාශ්රමයනිසා ළමා කාලය තුළ ළමයින්ටහිමි
විය යුතු අයිතිවාසිකම් බාධ්ාවට ලක් වන අත්රම
අනාගත් යහපත් සංවර්ථධ්නයට තිබිය යුතු
පදනම නිසි පරිදි යනාලැබී ඉඩකඩ ඇහිරී යයි.
එමනිසා සියලු අයිතීන් තුලනාත්මකව
බලාත්මකවන පරිදි නීති ත්වදුරටත් ශක්තිමත්
කිරීම ඉත්ා වැදගත්වන බව යපයන්. ළමා
ශ්රමිකයින් හා සම්බන්ධ් යබායහෝ දත්ත්
යවනත්රටවලට සායප්ක්ෂව ලංකායේ අඩු

අගයක් ගත්ත්ද යබායහෝමයක් සිද්ධීන් වාර්ථත්ා
යනාවන බව මත්ක ත්බා ගත් යුතු කරුණකි.
යස්වය කිරීමට අදාළ යකාන්යද්සි මාලාවක් හා
ත්ත්වයන් ඉදිරිපත් කිරීම, අයිතීන් බලාත්මක
කිරීමට යාන්ත්රණයක් සැකසීම හා ඒවා කඩ
කරන්නන්ට දඬුවම් කිරීයම් නිසි ක්රමයේදයක්
සැකසීම රාජය වගකීම යේ.ලංකායේ වසර
තිහකට අධිකව පැවති සිවිේ යුධ් වාත්ාවරණය,
සුනාමි වැනි දරුණු ගණයේ ස්වාභාවික ආපදා,
අපරාධ් රැළි නිසා සිදු වූ සමාජ පිරිහීම්
යහ්තුයවන්පහු ගිය දශක කිහිපය තුළ ඇති වූ
ලංකායේ ආර්ථික කඩාවැටීම්හා සමාජ හා
ආර්ථික ප්රගමනය තුළ සිදු වූ යවනස්කම්
ලංකායේළමාශ්රමය පිළිබඳ ත්ත්වයට බලපෑ බව
හඳුනාගත් හැක. වර්ථත්මානයේ උද්ගත්ව ඇති
යගෝලීය යකායරෝනා වසංගත් ත්ත්වය නිසා
ඇති වන ආර්ථික පසු බැසීම් හුයේ ලංකායේ
පමණක් යනාව යගෝලීය වශයයන් ළමා
ශ්රමිකයින් ප්රමාණාත්මකව ඉහළ යායම්
අවදානමක් පවතී.
2003 අංක 8 දරණ කාන්ත්ාවන්යේ
ත්රුණයින්යේ හා ළමයින්යේ යස්වා නියුක්තිය
පිළිබඳ සංයශෝධ්න පනත් හරහාහඳුන්වා දී
තියබන දඬුවම්වලටඅනුව
අවම
වයස
උේලංඝනය කළයහාත් රුපියේ දස දහසක
දඩයක් යහෝ මාස 12ක සිරගත් කිරීමකට යටත්
යේ. නුත් අද වනවිට යමම දඬුවම්
කායලෝචිත්ව ප්රමාණාත්මකද යන ගැටලුව
පැනනගී. එමනිසා යබායහාමයක් පනත්වල
දඬුවම් කායලෝචිත්ව සංයශෝධ්නය කිරීම
අවශයත්ාවයක්වී තියේ. ළමා ගෘහ යස්වකයින්
ආවරණය වන පරිදි කිසිඳු නනතික
ප්රතිපාදනයක්
අන්ත්ර්ථගත්
යනාවීමද
දුර්ථවලත්ාවයක් යේ. අනිවාර්ථය අධ්යාපනයට
ඇති අවම වයස්සීමාව හා ළමා ශ්රමයට අදාළ
වයස් සීමාව එකියනක ගැටීම නීතිය මගින්
ආමන්ත්රණය
කළයුතු
නීතියේ
ත්වත්
හිස්ත්ැනකි. වර්ථත්මානයේ ත්ාක්ෂණික දියුණුව
හුයේ යබායහාමයක් ළමයින් අන්ත්ර්ථජාල
ආශ්රිත් රැකියාවලට යයාුවීයම් සැළකිය යුතු
ප්රවණත්ාවයක් දක්නට ලැයේ. වියශ්ෂයයන්ම
අඩු වයසින්ම අන්ත්ර්ථජාල ආශ්රිත් ුදේඉපයීම්,
යූ ටියුේ වැනි සමාජ ජාල හරහා කරන නිර්ථමාණ
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ඔස්යස් ුදේ ඉපයීම් ආදී නව වෘත්තින්ද අද වන
විට ඉස්මතුව තියේ.එවැනි යද් හරහා ළමයයකුට
සිදුවිය හැකි අහිත්කර බලපෑම් අතිවිශාලය.
එමනිසා යමම ක්යෂ්ත්රද අනාගත්යේදී නීතිය
හරහා ආමන්ත්රණය කළ යුතු පැතිකඩ යලස
හඳුනාගත් හැකිය.ඉහත් දක්වා ඇති නීතියේ
අඩුපාඩු සකස්කර පවතින නීතිය ත්වදුරටත්
ශක්තිමත් කිරීම හා ළමා ශ්රමය පිළිබඳ සමාජ
දැනුවත්භාවය වැඩි කරමින් ලංකායේ ළමා
ශ්රමය ආශ්රිත් නීතියේ ප්රගමනයට සාධ්නීය
ප්රයේශයක් ගත් හැකියේ.
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