ජාත්යන්ත්ර කම්කරු සංවිධානයේ හරයාත්මක ප්රඥප්තීන්ි ප්රතිපත්ති යකයත්ක්
දුරට ශ්රී ලාංකික කම්කරු නීති හා යසසු ශ්රම ප්රමිීන්ි අන්ත්ර්ගත් ද ?
අස්zරා බශීර්*
ජාත්යන්ත්ර කම්කරු සංවිධානය (ILO) විසින්
සම්ුති හා නිර්දේශ ස්වරූපදයන් ජාත්යන්ත්ර
කම්කරු ප්රමිතීන් නියම කරයි. ඉන් නීති
සම්පාදනය, අධිකරණ තීරණ, සාුහික ගිවිසුම්
හා භාවිත්යන් ඇතුළු විවිධ යාන්රණ මගින්
ජාතික මට්ටමින් ප්රමිතීන් වැඩි දියුණු කිරීමට
සාමාජික රාජයන්ට ඒත්තතු ගන්වයි. ජාත්යන්ත්ර
කම්කරු සංවිධානය විසින් සම්ුතීන් 189ක් හා
නිර්දේශ 203ක් සම්මත් කරදගන ඇත්. දමම
සම්ුතීන් 189න් සම්ුතීන්8ක් හරයාත්තමක
සම්ුතීන් දනාදහාත්ත ුලික ප්රඥප්තතීන් දෙස
ජාත්යන්ත්ර කම්කරු සංවිධානදේ පාෙන
වූහය මගින් හදුනාදගන ඇත්.1 ඒවා මූලික
ප්රතිපත්තති හා දස්වක අයිතිවාසිකම් දෙස හදුනා
ගත් හැකි විෂය ක්දෂ්රයක් ආවරණය කරනු
ෙබන බැවින් ඒවා මූලික/හරයාත්තමක සම්ුති
දෙස හදුනා ගනී. ඒවා නම්,
•

•

•
•

•

1948 අංක 87 දරන එක්ැස්ීදම්
නිදහස හා සංවිධානයීදම් අයිතිය
සුැකීදම් සම්ුතිය.
1949 අංක 98 දරන සංවිධානය ීදම්
අයිතිය හා සාුහික දක්වල් කිරීදම්
අයිතීන් පිළිබද සම්ුතිය.
1930 අංක 29 දරන බෙහත්තකාරදයන්
දස්වදේ දයදීදම් සම්ුතිය.
1957 අංක 105දරන බෙහත්තකාරදයන්
දස්වදේ දයදීම අවසන් කිරීදම්
සම්ුතිය.
1973 අංක 138 දරන අවම වයස පිළිබද
සම්ුතිය.



නීති ශිෂය, අවසන් වසර, ශ්රී ෙංකා විවෘත් විශ්ව
විදයාෙය
1Ilo.org. Conventions and Recommendations.
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•
•

1999 අංක 182 දරන ළමා කම්කරු
දස්වදයහි වඩාත්ත අයහපත්ත ආකාරයන්
ුළිනුපුටා දැමීදම් සම්ුතිය.
1951 අංක 100 දරන සමාන පාරිශ්රමික
සම්ුතිය.
1958 අංක 111 දරන දවනස් දෙස
සැෙකීම (ැකියාව හා වෘත්තතීය)

දමම සම්ුතීන් මගින් සියලුම සාමාජික
රාජයයන් විසින් අදාළ කරගත් යුතු
අවමප්රමිතීන් ඉදිරිපත්ත කරන අත්ර ඉන්
ැකියාවට සම්බන්ධ මානව හිමිකම් ප්රමිතීන්ට
අදාළ ප්රතිපත්තති ප්රවර්ධනය කරයි. දමම
සම්ුතීන් 8 දකාටස් 4කට දවන් කර දැක්විය
හැකිය. එම දකාටස් 4 ජාත්යන්ත්ර කම්කරු
සංවිධානදේ ැකියාව තුෙ ඇති ුලික ුෙධර්ම
හා අයිතීන් පිළිබද ප්රකාශනය (Declaration on
fundamental principles & rights at work) හි
පවතින හරයාත්තමක කම්කරු ප්රමිතීන් (fourcore labour values)දේ.2 ඒවා නම්,
•

•

•

සමාගමදේ නිදහස හා සාුහික
දක්වල් කිරීදම් අයිතිය ඵෙදායී දෙස
පිළිගැනීම. (Freedom of association
& the effective recognition of the
right to collective bargaining)
සියලු ආකාරදේ බෙහත්තකාර දහෝ
අනිවාර්යශ්රමයතුරන්කිරීම.
(The
elimination of all forms of forced or
compulsory labour)
ළමා ශ්රමය ඵෙදායී දෙස අදහෝසි
කිරීම. (The effective abolition of
child labour)
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වෘත්තතීය හා ැකියාව සම්බන්ධදයන්
දවනස් දකාට සැෙකීම තුරන් කිරීම.
(The elimination of discrimination
in respect of employment &
occupation)

1948දි ජාත්යන්ත්ර කම්කරු සංවිධානදේ
සාමාජිකත්තවය ෙබාගත්ත ශ්රී ෙංකාව එහි සියලුම
ුලික/ හරයාත්තමක සම්ුතීන් අපරානුමත්
(ratify) කර ඇත්. ජාත්යන්ත්ර කම්කරු
වයවස්ථාදේ 19වන වයවස්ථාදේ දක්වනු ෙබන
ආකාරයට සාමාජික රාජයයන් විසින් කම්කරු
සංවිධානදේ සම්ුතීන් සහ දයෝජනාවන් සදහා
ඡන්දය ෙබා දනාදුන්නද අනුමත් අධිකාරිය
මගින් අපරනුමතිය සදහා මාස 12-18 දක්වා
කාෙයක් තුෙ එහි බෙපැවැත්තම පිළිබද වාර්ත්ා
කෙ යුතුය. ඒ අනුව අදනකුත්ත ජාත්යන්ත්ර
සම්ුතීන් දමන් දනාව කිසිදු රටකට
ජාත්යන්ත්ර කම්කරු සංවිධානදේ සම්ුතීන්
අපරානුමත් දනාකර සිටිය දනාහැක.
ඒ අනුව ශ්රී ෙංකා රජය ද දමම සම්ුතීන්
අපරානුමත් කර ඇති බැවින් ඒවා කම්කරු
නීතිහා ප්රමිතීන්ට අදාළ කරගැනීදම් සම්මත්
බැදීමකට (normative obligation) යටත්ත දේ.
ශ්රී ෙංකාව ේවිත්තවනයායවාදී රටක් වන බැවින්
කම්කරු සංවිධානදේ සම්ුතීන් අපරානුමත්
කෙ පමණින් එය ශ්රී ෙංකාව තුෙ අදාළ දනාදේ.
Nallarathnam Singarasa v. AG 3නඩුදේදී
තීරණය වුදේ ජාත්යන්ත්ර නීති ශ්රී ෙංකාව තුෙ
අදාළ කරගැනීමට නම් ඒවා හැකිකරවන
වයවස්ථා මගින් ෙංකාදේ නීතියට ඇතුෙත්ත කෙ
යුතු බවයි. එනම් ශ්රී ෙංකාව තුෙ ILO සම්ුතීන්
අදාළ ීමට නම්, ඒවා ෙංකාදේ කම්කරු නීති,
ප්රමිතීන් හා ප්රතිපත්තති තුෙට අන්ත්ර්ගත් කර
තිබීම අවශය දේ.

ජාත්යන්ත්ර කම්කරු සංවිධානයේ රැකියාව තුල
ඇති මුලික මුලධර්ම හා අයිීන් පිළිබද
ප්රකාශනයි පවතින හරයාත්මක කම්කරු
ප්රමිීන් හා ශ්රී ලංකායේ කම්කරු නීති හා ශ්රම
ප්රමිීන්.

1. සමාගමදේ නිදහස
දක්වල් කිරීම.

හා

සාුහික

එක්ැස්ීදම් නිදහස හා සංවිධානයීදම්
අයිතිය සුැකීදම් සම්ුතිදයහි ( සම්ුති අංක
87) අරුණ වන්දන් දස්වකයන්දේ හා
දස්වදයෝජකයන්දේ
අභිමත්ය
අනුව
බාධාවකින් දත්ාරව, නිදහදස් සංවිධානයීදම්
අයිතිය ස්ථාපිත් කිරීම දේ. ගැරී දපන්වා දදන
ආකාරයට නිදහදස් සංවිධානය/ එක්ැස් ීම
යනු,
“ a claim of the individual to be permitted
to establish relations with others of his own
choosing for the purpose of obtaining for
the whole group usually as against
individuals outside the group some special
strength or advantage in the pursuit of a
common end”,4
දමම සම්ුතිය මගින් දස්වා නියුක්තිකයින්ට
හා දස්වාදයෝජකයන්ට වෘත්තතීය සමිති වැනි
සමිති ඇරඹිමට හා ඒවාට බැදීමට ඇති අයිතිය
ත්හවුරු කරන අත්ර එම සම්ුතියට අදාළ
කාර්යයන් ඉටුකිරීමට ද අවස්ථාව ෙබා දේ.
දමම සම්ුතිදේ 3වන වගන්තිය මගින්
දක්වන්දන් ආරම්භ කරන වෘත්තතීය සමිතිවෙ
සාමාජිකයන්ට
එම
සමිතියට
අදාළ
වයවස්ථාවන් හා රීතීන් නිර්මාණය කිරීමට හා
ඔවුන්දේ නිදයෝජිත්යන් දත්ෝරාගැනීමට ඉඩ
සෙසා දී ඇති බවයි.
සංවිධානයීදම් අයිතිය හා සාුහික දක්වල්
කිරීදම් අයිතීන් පිළිබද සම්ුතිය (සම්ුති අංක

3Nallarathnam Singarasa v. AG , S.C. SpL
(LA)No. 182/99
4Goodpaster, G. (1967). Social dimensions of
law & justice by Julius stone. Indian Law
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98) යන්න ILO වයවස්ථාවන්ට අනුව ුලික
අයිතියකි. සාුහික දක්වල් කිරීම යන්න
සාධාරණ
පාරිශ්රමයක්
ෙබා
ගැනීමට,
දස්වාදයෝජකයන් හා වෘත්තතීය සමිති අත්ර
සාකච්ඡා පැවැත්තීම යනාදිය සම්බන්ධදයන්
වැදගත්ත වන අයිතියකි. දමම සම්ුතිය මගින්
සාුහික දක්වල් කිරීම අර්ථනිරූපණය
කරනුදේ,
“Voluntary negotiation between employers
or employers’organizations and workers;
organizations with a view to the regulation
of terms and conditions of employment by
collective agreement.”
දමම අයිතීන් ආරක්ෂා කිරීමට ශ්රී ෙංකා නීතිය
තුෙ දමම ුෙධර්ම අන්ත්ර්ගත් වන්දන් ද
බැලීම වැදගත්ත දේ. 1978 ආණ්ඩඩුක්රම
වයවස්ථාදේ ුලික අයිතිවාසිකම් පරිච්දේදදේ
14(ඈ) වයවස්ථාව මගින් “ සෑම පුරවැසියකුටම
වෘත්තතීය සමිති පිහිටුීදම් හා වෘත්තතීය
සමිතිවෙට බැදීදම් නිදහස” ෙබාදීම තුලින්
ඍජුවම ශ්රී ෙංකාව තුෙ වෘත්තතීය සමිති වෙට
නනතික වෙංගුභාවයක් ෙබාදී ඇත්. ත්වදුරටත්ත
14වන වයවස්ථාදේ සදහන් වන භාෂණදේ
නිදහස, සාමකාමිව ැස්ීදම් නිදහස හා
සමාගමදේ නිදහස මගින් වෘත්තතීය සමිති
පිළිබද අයිතීන් ශක්තිමත්ත කර ඇත්.
1935 අංක 14 දරන වෘත්තතීය සමිති
ආඥාපනත්අර්ථනිරුපණය කරන ආකාරයට
සමිතියක් යනු,

ශ්රී ෙංකාදේ ශ්රම බොකාය රාජය, දපෞේගලික හා
අර්ධ-රාජය අංශය දෙස දකාටස් තුනකින්
සමන්විත්දේ. ආණ්ඩඩුක්රම වයවස්ථාදේ ුලික
අයිතිවාසිකම් යටදත්ත ඇති වෘත්තතීය සමිති පිළිබද
විධිවිධාන මගින් සියලුම ශ්රීොංකික පුරවැසියන්
ආවරණය වුවද ුලික අයිතිවාසිකම් දපත්තසමක්
මගින් දමය අභිදයෝගයට ෙක් කෙ හැක්දක්
විධායක හා පරිපාෙන ක්රියාවකින් දමම අයිතිය කඩ
වූ විට පමණි. එයට දහ්තුව නම් ුලික
අයිතිවාසිකම්, විධායක හා පරිපාෙන අධිකාරියකින්
කඩකෙ විට පමණක් සහන
ෙබාගත් හැකි
ආකාරයට නිර්මාණය කර තිබීමයි.

1999 දී කාර්මික ආරවුල්පනත්ට (IDA)
දගදනන ෙද සංදශෝධනය මගින් දපෞේගලික
අංශදේ දස්වා නියුක්තිකයන්, අර්ධ-රාජය
ආයත්න දස්වකයන් දමන්ම විදේශිකයන් ද
ඇතුෙත්ත වන ආකාරදේ වෘත්තතීය සමිති වෙට
බැදීදම් අයිතිය ආරක්ෂා කරන ෙදී. කාර්මික
ආරවුල් පනදත්ත 32(A) වගන්තිය මගින්
දස්වකයන් විසින් වෘත්තතීය සමිති නිර්මාණය
කිරීම, ඒවාට බැදීම හා වෘත්තතීය සමිතිවෙ
කටයුතු වෙට සහභාගී ීම වැළැක්ීමට
දස්වදයෝජකයාට දනාහැකි බවට දක්වා ඇත්.
එදස්ම වෘත්තතීය සමිති ක්රියාමාර්ගයකට සහභාගී
ීම දහ්තුදවන් දස්වකයකු දස්වදයන් ඉවත්ත
කිරීම ද නීතිවිදරෝධී වන බවට Ariyapala

Gunaratne
v.
The
Peoples
6
Bank නඩුදේදී පිළිගන්නා ෙදී. මින් වෘත්තතීය
සමිති ආඥා පනත් මගින් නනතිකත්ත්තවය
පමණක් දක්වන නුත්ත IDA මගින්
කම්කරුවන්ට වෘත්තතීය සමිතියකට බැදීමට
තිදබන අයිතියආරක්ෂා කරන බව දපදන්.

“ a combination of workmen or employers
temporarily or permanently with its objects
being one of the more of the following, the
regulation of their relationship, or their
representation in trade disputes or the
imposing of restrictions on the conduct of
any trade or business, also the organizing or
financing of strikes and lock outs in any
trade or business.”5

එදස්ම වෘත්තතීය සමිති ආඥාපනත් හා
ආණ්ඩඩුක්රම වයවස්ථාදේ විධිවිධාන සියලුම ශ්රී
ොංකීය ශ්රමිකයන්ට අදාළ වුවද,IDA පනත්
මගින් රාජය දස්වකයන් ආවරණය දනාකරයි.
ඒ අනුව පවතින සියලුම නීති මගින් අර්ධ-රාජය
දස්වකයින් ආවරණය වන බව මනාව පැහැදිලි
දේ.

5Section 2 of Trade union ordinance no. 14 of
1935.

6Ariyapala Gunaratne v. The Peoples
Bank(1986) 1 SLR 338.

IDAහි 32වන වගන්තිය මගින් දපෞේගලික
අංශදේ දස්වා නියුක්තිකයන් හා අර්ධ-රාජය
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ආයත්න දස්වකයන් පමණක් ආවරණය කර
තිබීම මගින් දපනී යන්දන් රාජය දස්වකයන්ට
වෘත්තතීය සමිතිවෙට බැදීමට ඇති අයිතිය ඉන්
ආවරණය දනාකරන බවයි. රාජය දස්වය තුෙ
එය කවරාකාරදයන් හදුනාදගන තිබුනද, එය
ILOප්රමිතීන්ට අනුකූෙ ීමට ත්රම් ප්රමාණවත්ත
දනාදේ. එදෙස අනුකූෙ ීමට නම්, රජය විසින්
කාර්මික ආරවුල් පනත්හි අසාධාරණ කම්කරු
පරිචයන් රාජය දස්වකයන්ට ද අදාළ වන
ආකාරයට
සංදශෝධනය
කෙ
යුතුය.
මන්ද,සම්ුති අංක 87 හි 2වන හා 5වන වගන්ති
මගින් රාජය දස්වකයන්ට ද වෘත්තතීය සමිති
වෙට බැදීමට අවසර ෙබා දී ඇති බැවිනි.7
1935 අංක 14 දරන වෘත්තතීය සමිති
ආඥාපනදත්ත 20වන වගන්තිදේ දක්වා ඇති
ආකාරයට ශ්රී ෙංකාදේ ආරක්ෂක නිෙධාරීන්,
ත්රිවිධ හුදා සාමාජිකයන් හා බන්ධනාගාර
නිෙධාරීන්ට වෘත්තතීය සමිතිවෙට බැදීමට ඇති
අයිතිය පිළිදනාගනී. එය දමම සම්ුතියට
පටහැනි ක්රියාවක් දනාදේ. මන්ද, ආරක්ෂක
නිෙධාරීන්දේ වෘත්තතීය අයිතීන් සම්බන්ධදයන්
රාජයයන්ට තීරණ ගැනීදම් නිදහස දමම
සම්ුතිදයන් ෙබාදී ඇත්.
දස්වාදයෝජකයන් විසින් සාුහික දක්වල්
කිරීම සදහා වෘත්තතීය සමිතියක් පිළිගැනීමට
නම් එහි 40%කට දනාඅඩු සාමාජික සංඛ්යාවක්
සිටිය යුතු බවට IDAහි 32(A)g වගන්තිය මගින්
දක්වයි. දමම ප්රතිපාදනය මගින් වෘත්තතීය
සමිතියක සාමාජික සංඛ්යාව 40% අඩු වූ විට
දස්වාදයෝජකයන් විසින් ඔවුන් සමග දක්වල්
කිරීම සිදු දනාකරන බවට මින් දනාහැගදේ.
එදහත්ත 40% යන්න ප්රකාශිත්ව පැවතීම මත්
ඇත්ැම් අවස්ථා වෙදී එමගින් අසාධාරණයක්
විය හැකි බවත්ත දමම අගය ඉත්ා ඉහෙ අගයක්
වන බවත්ත සමහර වෘත්තතීය සමිතීන් මැසිවිලි
නගයි. එම නිසා දමම ප්රතිශත්ය අඩු කිරීම
ඵෙදායීවනු ඇත්.
7Ilo.org.Convention C087 – Freedom of
association and protection of the right to
Organize Convention, 1948(No.87). [online]
Available at:
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NO

නිශ්ිත් කාලීන දස්වකයකු, පරිවසිකයකු,
ත්ාවකාලික දස්වකයකු ඇතුළු ඕනෑම දස්වා
නියුක්තිකයකුට වෘත්තතීය සමිතියකට බැදීමට
අයිතිය ඇති බවට Ceylon Mercantile Union
v. Ceylon Cold Stores8 නඩුදේදී විදේතුංග
විනිසුරුවරයා විසින් පවසන ෙදී.
IDAහි 5-10 දක්වා වගන්තිවෙ, වෘත්තතීය
සමිතිආඥාපනදත්හි
හා
ආණ්ඩඩුක්රම
වයවස්ථාදේ 14(1) හා 15 යන වගන්තිවෙ
සාුහික
දක්වල්
කිරීම
(collective
bargaining)සම්බන්ධ ප්රතිපාදන හා නනතික
ත්ත්තවයන් දක්වා ඇත්. ඒ අනුව IDA මගින්
සාුහික ගිවිසුම් යන්න “as an agreement
between and employer or employers, and
workmen or any trade union or trade unions
of workmen, and which relates to the terms
and conditions of employment or relating to
the manner of settlement of any industrial
dispute” යන්න දෙස අර්ථනිරූපණය කර
ඇත්.
IDA පනත් මගින් රාජය දස්වකයන් ආවරණය
දනාකරන බැවින් දමහි ප්රතිපාදන ඔවුන්ට
අදාළ දනාදේ. එබැවින් IDAහි ප්රතිපාදන
සංදශෝධනය කිරීම මගින් දහෝ නව වයවස්ථා
පැනීම මගින් රාජය දස්වය තුෙ ද සාුහික
දක්වල් කිරීම ප්රවර්ධනය කිරීම හා රාජය
දස්වකයන්දේ සමිතිවෙට ද සාුහික ගිවිසුම්
පැනීමට අවස්ථාව ෙබා දීම කෙ හැක. එමගින්
රාජය දස්වය තුෙ කම්කරු ආරවුල් අවම
කිරීමට උපකාරී විය හැක.
ILO සම්ුතීන් තුෙ වර්ජනය කිරීදම් අයිතිය
ප්රකාශිත්ව දක්වා දනාමැති වුවද සම්ුති අංක
87 මගින් දක්වා ඇති අර්ථානිරූපණ මගින්
වයංගව එම අයිතිය ෙබා දී ඇති බවට දපනීයයි.
එදෙසම ශ්රී ෙංකාව තුෙ ද වෘත්තතීය සමිති
ආඥාපනත් මගින් ප්රකාශිත්ව වර්ජනය කිරීමට
ඇති අයිතිය සදහන් දනාකළ ද වර්ජනය
RMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_C
ODE:C087:NO
8Ceylon Mercantile Union v. Ceylon Cold
Stores(1995) 1 SLR 261.
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යන්න, “ the cessation of work by a body of
persons employed in any trade or industry
acting in combination, or a refusal under a
common
understanding”දෙස
අර්ථනිරූපණය කිරීදමන් වයංගව දමම අයිතිය
ෙබා දී ඇති බවට කිව හැක.
2. සියලුආකාරදේබෙහත්තකාරදහෝඅනිවා
ර්යශ්රමයතුරන්කිරීම.
බෙහත්තකාරදයන් දස්වදේ දයදීම යනු, යම්
පුේගෙයකු
ත්ර්ජනය
කිරීදමන්
දහෝ
අපදයෝජනය කිරීදමන්, දහෝ ආහාර, ඉඩම් හා
වැටුප්ත අත්තහිටුීම මගින් දහෝ ඔවුන් සිරකර ත්බා
ඔවුන් දස්වදේ දයදීම දහෝ ඔවුන්දගන්
දස්වාවක් ෙබා ගැනීමයි. දමය බහුෙව ගෘහස්ථ
දස්වකයන්ට සිදුීම දක්නට ෙැදේ.
දම් සම්බන්ධදයන් අදාළ වන ILO සම්ුතීන්
දදකක් නම්, බෙහත්තකාරදයන් දස්වදේ
දයදීම පිළිබද සම්ුතිය (අංක 29 දරන
සම්ුතිය) හා බෙහත්තකාරදයන් දස්වදේ
දයදීම අවසන් කිරීම (අංක 105 දරන
සම්ුතිය) දේ. අංක 29 දරන සම්ුතිය මගින්
එය අපරානුමත් කරන ෙද රාජයයන්ට හැකි
ඉක්මනින් බෙහත්තකාරදයන් දස්වදේ දයදීම
අවසන් කිරීමට කටයුතු කරන දෙසට
බෙකරනු ෙබයි.
ශ්රී ෙංකාදේ නීතිය දකදරහි අවධානය දයාු
කිරීදම් දී ශ්රී ෙංකාව බෙහත්තකාරදයන් දස්වදේ
දයදීම තුරන් කිරීමට විවිධ ක්රියාමාර්ග දගන
ඇත්. එනම්,1844 අංක 20 දරන වහල්භාවය
තුරන් කිරීදම් ආඥාපනත් මගින් 1844 දී
වහල්භාවය තුරන් කරන ෙදී. එදස්ම දණ්ඩඩ නීති
සංග්රහයහි 361 හා 362 යන වගන්ති මගින්
වහලුන් මිෙදී ගැනීම හා ඔවුන් සම්බන්ධදයන්
ගනුදදනු කිරීම ත්හනම් කර ඇති අත්ර එය
උල්ෙංඝනය කරන්නන් හට දඩුවම් පනවා ඇත්.
මින් බෙහත්තකාරදයන් දස්වදයහි දයදීම
සම්බන්ධදයන් ශ්රී ෙංකාදේ නීති ශක්තිමත්ත
කරයි.
එදස්ම ගණිකා වෘත්තතිය සඳහා කාන්ත්ාවන් සහ
ළුන් දයදීදම් ජාවාරම් වැළැක්ීම සහ ඒවාට
එදරහිව සටන් කිරීම පිළිබඳ සම්ුති පනත්(The

convention on preventing and combating
trafficking in women and children for
prostitution Act)මගින් කාන්ත්ාවන් හා ළුන්
ජාවාරම් කිරීදම් අරුණින් රදවා ත්බා ගැනීම
දහෝ ඒ සදහා දේපෙක්/ දගාඩනැගිල්ෙක්
පවත්තවාදගන යාම වරදක් දෙස දක්වා ඇත්.
මින් අමාත්යවරයා හට විදදස් ැකියා ුවාදවන්
සිදුවන ජාවාරම් සම්බන්ධදයන් සුදුසු
ක්රියාමාර්ග ගැනීමට වගකීම පැවරනු ෙැදේ.
එදස්ම මින් කාන්ත්ාවන් හා ළුන් ලිංගික
වහල්ලුන් බවට පත්තකිරීම වැළැක්ීම මගින්
බෙහත්තකාරදයන්
දස්වදේ
දයදීම
වැළැක්ීමට කටයුතු කරන බවට පැහැදිලිදේ.
භාණ්ඩඩාගාර චක්රදල්ඛ් අංක 67(Treasury
Circular)මගින් රජදේ ආධාර/ ශිෂයත්තව මගින්
විදදස් රටවෙ අධයාපන කටයුතු සදහා දහෝ
පුහුණුීම් සදහා යන රාජය දස්වකයන්හට
අනිවාර්දයන් ඒ දවනුදවන් රජයට යම්
කාෙපරිච්දේදයක් තුෙ දස්වා සැපයීම කෙයුතු
බවට දක්වා තිබීම දමම සම්ුතිය හා යම්ත්ාක්
දුරට පටහැනි වන්දන්ද යන මත්ය ඉදිරිපත්ත කෙ
හැකි වුවද දමදත්ක් දමම වයවස්ථාව මගින්
බෙහත්තකාරදයන් දස්වා ෙබාගැනීමක් වාර්ත්ා
දනාීම මත් දමය පටහැනි දනාවන බවට
ත්ර්ක කෙ හැක.
දමදෙස බෙන කෙ ශ්රී ෙංකාව තුෙ
බෙහත්තකාරදයන්
දස්වදයහි
දයදීම
සම්බන්ධදයන් පුරවැසියන් ආරක්ෂා කර ඇති
බව දපනුන ද ශ්රී ොංකික කාන්ත්ාවන්
මැදදපරදිග දස්වය කිරීදම්දී ඔවුන්දගන්
සමහර කාන්ත්ාවන්ට ුහුණ දීමට සිදුව ඇති
සිදුීම් බෙන කෙ ඔවුන් බෙහත්තකාරදයන්
දස්වදේ දයදීමක් සිදුවන බවට දපනීයයි.
එබැවින් එවැනි සිදුීම් වැළැක්ීමට කටයුතු
කෙ යුතුය.
3. ළමාශ්රමයඵෙදායීදෙසඅදහෝසිකිරීම.
ළමයින් කායිකව හා මානසිකව ත්ම ළමා
කාෙය තුෙ වර්ධනය ීම වැදගත්ත දේ. ළමයින්
දස්වදේ දයදීම අවසන් කිරීම යන්දනන්
අරුණු කරනුදේ ළමයින්දේ අධයාපනයට හා
වර්ධනයට බාධා ඇති කරන ැකියාවෙ
නිරත්ීම නැවැත්තීමයි. එදහත්ත ඉන් ළුන් සිදු
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කරනු ෙබන සියලුම ැකියා නැවැත්තීම අදහස්
දනාකරයි. ජාත්යන්ත්ර කම්කරු ප්රමිතීන් මගින්
විවිධ වයස් සීමාවන් හා විවිධ වර්ධන මට්ටම්
වෙ පසුවන ළුන්හට සුදුසු හා නුසුදුසු ැකියා
කුමක් ද යන්න දවන්කර දැක්ීමට සාමාජික
රාජයයන්ට ඉඩ ප්රස්ථාව ෙබා දී ඇත්.
අවම වයස පිළිබද සම්ුතිය (සම්ුති අංක 138)
යටදත්ත අවම වයස දෙස අවු.15 දක්වමින්,
රාජයයන්ට ැකියාදේ නියුක්ත් විය හැකි අවම
වයස නිර්ණය කිරීමට නිදහස ෙබා දී ඇත්. යම්
නිශ්ිත් කාෙයක් සදහා පමණක් දියුණුදවමින්
පවතින රටවල් වෙට අවම වයස් සීමාව දෙස
අවු.14 දයාදා ගැනීමට හැකියාව ෙබා දී ඇත්.
එදස්ම අවු. 13-15 දක්වා වූ වයස් සීමාවෙ
පසුවන්නන් හට ලිහිල් හා පහසු ැකියාවෙ
නිරත්ීමට අවස්ථාව සෙසන නීති පැනීමට ද
අවස්ථාව ෙබා දී ඇත්. එදහත්ත දසෞඛ්යයට
අවධානම් දහෝ අන්ත්රාදායක ැකියාවෙ
නිරත්ීමට නම් අවම වයස අවු.18ක් විය යුතු
බව මින් දක්වා ඇත්.
අයුතු දෙස ළමා ශ්රමය දයාදාගැනීම ඉක්මනින්
අවසන් කිරීම සම්බන්ධ සම්ුතිය දකටිදයන්
අයුතු දෙස ළමා ශ්රමය දයාදාගැනීම පිළිබද
සම්ුතිය (සම්ුති අංක 182) දෙස හදුන්වනු
ෙබයි. දමම සම්ුතිය මගින් “worst form of
child labour” දෙස කාණ්ඩඩ ගත් කර ඇති
සමහර ැකියා වයස අවු.18ට අඩු සෑම
ළමයකුටම දනාගැෙදපන බැවින් ඔවුන්
දනාදයදවිය යුතු බවට දමහි දක්වා ඇත්. එනම්,
ගණිකා වෘත්තතිදේ දයදීම, අදශෝභන ලිංගික
ිරපට හා චායාරූපකරණය, බෙහත්තකාරදයන්
හුදාවට බදවා ගැනීම, මත්තරවය ජාවාරම් වෙට
දයදීම යනාදිය උදාහරණ දෙස දැක්විය හැක.
ත්වද ළුන්දේ දසෞඛ්යයට, ආරක්ෂාවට දහෝ
සදාචාරයට හානි කළහැකි අන්ත්රාදායක
දස්වාවන් සම්බන්ධදයන් කම්කරුවන් හා
දස්වාදයෝජක සංවිධාන සමග සාකච්ඡා
9Minimum Wages (Indian Labour) Ordinance,
No. 27 of 1927 (amended) sec 4.
10Employment of Women, Young person and
Children act, No. 47 of 1956(amended) sec 13
& 34.

කරමින් රජය විසින් ඒවා ත්ක්දස්රු කෙයුතු
බවට එහි සදහන් දේ.
අවම
වැටුප්ත
(ඉන්දීය
කම්කරු
)
9
ආඥාපනත්, ස්ීන්, ත්රුණ අය හා ළමයින්
දස්වදයහි දයදීම පිළිබද පනත් 10, හා සාප්තපු
හා කාර්යාෙ දස්වක (දස්වය හා වැටුප්ත
සම්බන්ධ දරගුොසි) පනත් 11, යන පනත්ත
තුදනන්ම වයස අවුරුදු 14ට අඩු ළමයින්
දස්වදේ දයදීම ත්හනම් කරයි. ILO
සම්ුතියට අනුකුෙ ීමට දමම අවම වයස්
සීමාව අවු.15 කෙ යුතුය. කර්මාන්ත්ශාො
ආඥාපනත්හා සාප්තපු හා කාර්යාෙ දස්වක පනත්
මගින් අවු.16-18ත්ත අත්ර ළුන් රාී දස්වදේ
දයදීම (දප.ව. 6 - ප.ව. 6 අත්ර පමණක්
දස්වය කෙ හැක) ත්හනම් කර ඇත්. එදස්ම
ඔවුන්කර්මාන්ත්ශාො
ආඥාපනදත්හි
(සංදශෝධිත්)68(1) වගන්තිය මගින් දස්වදේ
දයදවිය හැකි උපරිම කාෙය දෙස මසකට පැය
50ක් දනාඉක්මවිය යුතු බව දක්වයි.
Mines & Minerals law No. 4 of 1973 මගින්
අවු.16 ට අඩු ළුන් පත්ල් වැනි බිම් මට්ටමට
පහෙ ස්ථානවෙ දස්වදේ දයදීම ත්හනම් කර
ඇති අත්ර 16-18 අත්ර ළුන්ට පත්ල්වෙ වැඩ
කිරීමට 2010දී කම්කරු අමාත්යාංශය විසින්
නිකුත්ත කරන ෙද අන්ත්රාදායක වෘත්තතීය
සම්බන්ධ
දරගුොසිදේ
දක්වා
ඇති
අවශයත්ාවයන් හා සුදුසුකම් සපුරන්දන් නම්
පමණක් වැඩ කිරීමට අවසර ෙබා දදයි.
ශ්රී ෙංකා නීතිය මගින් සතුන් මැරීම, කෘමිනාශක
නිෂ්පාදනය හා භාවිත්ා කිරීම, මත්තපැන් හා
මත්තරවය නිෂ්පාදනය හා දබදාහැරීම, මත්තපැන්
අදෙවිසැල් හා සුදුසැල් (කැසිදනෝ) දස්වය,
පුපුරන රවය නිෂ්පාදනය ප්රවාහනය දහෝ
විකිණීම, ගැඹුරු ුහුදේ මසුන් ඇල්ලීම, පත්ල්
කැණීම, මගීන් හා බර රවය ප්රවාහනය හා රාී
කාෙදේ වැඩ කිරීම, යනාදි ැකියා හා ැකියා
11Shop and office employees (regulation of
employment and remuneration) act, Sec
10(1).
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ක්දෂ්රවෙ අවු. 18ට අඩු ළුන් වැඩ කිරීම
අන්ත්රාදායක වන බවට ශ්රී ෙංකා නීතිය මගින්
දක්වයි. ඒවා ස්ීන්, ත්රුණ පුේගෙයන් හා
ළුන් දස්වදේ දයදීම පිළිබද පනත්, සාප්තපු
හා කාර්යාෙ දස්වක පනත් හා 2010දි පනවන
ෙද අන්ත්රාදායක වෘත්තතීන් සම්බන්ධ
දරගුොසිය මගින් ප්රකාශිත්ව දක්වා ඇත්.

දනාදයකුත්ත කරුණු මත් ැකියාවක නිරත්ීමට
ඇති අයිතිය සීමාීම දැක්විය හැක.දමදෙස
සිදුවන දවනස්කම් නැති කිරීම තුලින්
ැකියාවන්දගන් නිසි ප්රතිොභ ෙබා ගැනීමට හා
වැඩි දස්වා නියුක්තිකයන්දගන් යුත්ත ැකියා
ක්දෂ්ර බිහිීමත්ත සමග සමාජ ස්ථාවරත්තවය
ෙගා කරගැනීමට හැකියාව ෙැදේ.

දණ්ඩඩ නීති සංග්රහයට දගදනන ෙද
සංදශෝධනය මගින් අවු. 18ට අඩු ළුන්,
ගණිකා වෘත්තතිදේ දයදීම, අදශෝභන
පළකිරීම් (production of pornography or
pornographic performances),වහල්භාවය,
බෙහත්තකාරදයන් දස්වදේ දයදීම හා
නීතිවිදරෝධී ක්රියා වෙට ළුන් දයදීම යනාදී
දෙස ළමා ශ්රමය අයුතු ආකාරයට (Worst form
of child labour)දයදීම ත්හනම් කර ඇත්.
එදස්ම ළමා හා ත්රුණ පුේගෙයන් පිළිබද
ආඥාපනත්හි (CYPO) 72 වගන්තිය මගින් ද
ළුන් ගණිකා වෘත්තතිදේ දයදීම ත්හනම් කර
ඇත්.

සමාන පාරිශ්රමික සම්ුතිය දමහිදී අදාළ වන
ප්රධාන සම්ුතියයි. එහි ප්රධාන අරුණ වන්දන්,
සියලුම දස්වකයන්ට සමාන පාරිශ්රමියක් සදහා
අවස්ථාව උදාකර දීමයි.13එහි දී පාරිශ්රමය
යන්න තුෙට සාමානය වැටුප, ුලික වැටුප දහෝ
අවම වැටුප, සෘජු දහෝ වක්රව දගවිය යුතු අමත්ර
දීමනා යනාදිය ඇතුෙත්ත කිරීම මගින් පාරිශ්රමය
යන්න පුළුල්ව අර්ථනිරුපණය කර ඇත්. 14

ඉහත් සාකච්ඡා කෙ පනත්ත මගින් ශ්රී ෙංකාව තුෙ
අයුතු දෙස ළමා ශ්රමය දයාදාගැනීම
සම්බන්ධදයන් ඵෙදායි නීති රාුවක් ඇති බවට
දපනීයයි.
•

වෘත්තතීයහාැකියාවසම්බන්ධදයන්දව
නස්දකාටසැෙකීමතුරන්කිරීම.

Oxford ශේදදකෝෂය මගින් දවනස්දකාට
සැෙකීම අර්ථ දක්වනුදේ,“ The unjust or
prejudicial treatment of different categories
of people, especially on the grounds of race,
age or sex.”12 දෙසයි.

දමහි දී අවධානය දයාු කෙයුතු අදනක්
සම්ුතිය නම්, දවනස් දකාට සැෙකීම
(ැකියාව හා වෘත්තතීය) පිළිබද සම්ුතිය දේ.
දමම සම්ුතිදේ 2 වන වගන්තිය තුලින් සියලුම
වෘත්තතීන් හා ැකියාවෙට ගරු කරමින් සමානව
සැෙකීම හා සමානව නව අවස්ථාවන්
(Opportunities) වෙට ඔවුන්ට ඉදිරිපත්ත ීමට
අවස්ථාව ෙබා දීම කෙයුතු බවට සදහන් කරයි.
එදස්ම ත්ම රදට් භාවිත්ාවන්ට හා පරිචයන්ට
ගැෙදපන ආකාරයට ත්ම ජාතික ප්රතිපත්තති
තුලින් දම්වා පිළිගැනීමට සම්ුතිය මගින්
අපරානුමත් කෙ රාජයයන්ට බෙපෑම් කරයි.
ශ්රී ෙංකාදේ ආණ්ඩඩුක්රම වයවස්ථාදේ 12 වන
වයවස්ථාව හා රාජය ප්රතිපත්තති වෙ 6 වන
වයවස්ථාව මගින් දවනස්දකාට සැෙකීම
සම්බන්ධදයන් විධිවිධාන සෙසා ඇත්. 12 වන

දොව වටා පුේගෙයන් බහුෙව ුහුණපාන
ගැටලුවක් දෙස ත්ම සදම් වර්ණය, ආගම,
කුෙය, ස්ත්රි පුරුෂභාවය, වයස යනාදී
12Lexico Dictionaries/ English.disrimination/
Definition of discrimination in English by
Lexico Dictionaries. [online] Available at:
https://www.lexico.com/en/definition/discri
mination
13Equal Remuneration Convention, no. 100 of
1951. Article 2.

14International Labour Organization ,
‘International Labour standards on equality of
opportunity and treatment’ (In, 1996)
https://www.ilo.org/global/standards/subject
s-covered-by-international-labourstandards/equality-of-oppotunity-andtreatment/lang--en/index.htm
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වයවස්ථාව ශ්රී ොංකිකයන්ට හා රාජය අංශදේ
දස්වකයන්ට පමණක් අදාළ දේ. 15
පඩිපාෙක ආඥාපනත් හා සාප්තපු හා කාර්යාෙ
දස්වක පනත් මගින් දේත්න සම්බන්ධදයන්
විධිවිධාන දක්වයි. එහි දක්වා ඇති ආකාරයට
වෘත්තතීය, දස්වා ක්දෂ්රය හා දස්වා සපයන
කොපය යනාදිය මත් දස්වකයන්ට ෙබාදිය යුතු
අවම දේත්න ප්රමාණය දවනස් දේ. එදහත්ත
2016 දි පනවන ෙද National minimum wage
for workers act මගින් කර්මාන්ත් ක්දෂ්රය
ඇතුළු ඕනෑම ක්දෂ්රයක දස්වකයකුදේ අවම
මාසික වැටුප දෙස රු.10,000ක් ද අවම
නදනික වැටුප රු.400ක් දෙස ද දැක්ීම මගින්
දස්වදයෝජකයාට අත්තත්දනෝමතික දෙස වැටුප්ත
අඩු කිරීමට තිබු හැකියාව සීමා කරන ෙදී. දමය
පුේගලික අංශයට පමණක් අදාළ දේ. රාජය
දස්වකයන්දේ අවම වැටුප දමයට වඩා ඉහෙ
අගයක් ගැනීම මත් දමහිදී දමම අංශ අත්ර
විෂමත්ාවක් දක්නට ෙැදේ.

පුේගෙයන්ට ආබාධය දහ්තුදවන් දේත්න
සම්බන්ධදයන්
දවනස්දකාට
සැෙකීම
දනාකළ යුතු බවට දක්වා ඇත්. 1988 අංක 3
දරන පරිපාෙන චක්රදල්ඛ්ය (Administration
Circular)මගින් දපාදු දස්වදේ හා දපාදු
ආයත්න වෙ දස්වක පුරප්තපාඩු වලින් 3%ක්
ආබාධිත් පුේගෙයන් හට ෙබාදිය යුතු බවට
දක්වා ඇත්.
දම් අනුව කිව හැකි වන්දන් ශ්රී ෙංකාව තුෙ යම්
යම් කාරණා සම්බන්ධදයන් ILO සම්ුතීන්ට
අනුකුෙව කම්කරු නීති හා ප්රතිපාදන සකස් කර
ඇත්තත්ා වුව ද සමහර කරුණු සම්බන්ධදයන්
රාජය හා දපෞේගලික යන අංශ අත්ර විෂමත්ා
පැවතීමක් දක්නට ෙැදේ. එය දවනස් කිරීම
මගින් එම ත්ත්තවය තුරන් කෙ හැක එබැවින් ඒ
සදහා සංදශෝධනයක් ඇති කිරීම අවශය දේ.

ආබාධිත් පුේගෙයන් සම්බන්ධ පනත් (Persons
with Disabilities Act)මගින් ආබාධිත්

දමයට අමත්රව අද කම්කරු ක්දෂ්රදේ
පවතින දවනත්ත ගැටළු ද නිරාකරණය කිරීමට
දවනත්ත රටවෙ දමන් ශ්රිෙංකා කම්කරුපනත්ත ද
සංදශෝධනය කිරීම දයෝගයදේ. එහිදී දරු
ප්රසූත්යකදී පිත්ෘ නිවාඩු ෙබා දීම,දපෞේගලික
අංශයටද විශ්රාමවැටුප්ත ක්රමයක් හදුන්වාදීම,
දස්වාදයෝජකයන් අතින්වන වැරදි වෙට අදාළ
දඩ ුදල් වැඩිකිරීම, පනත්ත රාශියකින්
නියාමනය වන කම්කරු නීති එක් පනත්කින්
නියාමනය වන ආකාරයට ඒවා සංග්රහ
ගත්කිරීම, ලිංගික අපදයෝජන (sexual
harassment) කම්කරු නීතිතුෙද වරදක් දෙස
නම් කර දඩුවම් නියම කිරීම, ළුන් බදෙන්
සිගමන් යැදීමට දයාදවන්නන් සම්බන්ධදයන්
කම්කරු නීති පැනීම, සමහර ැකියාවෙ
නිරත්ීම මත් දස්වකයන්ට විවිධ දරෝග
(Chronical Disease) ඇතිවන බැවින් ඒවා
ආවරණය කරමින් කම්කරු රක්ෂණ ක්රමයක්
හදුන්වාදීම, දබාදහෝ රටවල්වෙ අදවනවිට
කම්කරු නිතිය යන්දනන් ඔේබට දගාස්
කම්කරු අයිතීන් පිළි දගන ඇති බැවින් ශ්රි
ෙංකාවද කම්කරු අයිතීන් හදුන්වාදීම, කාන්ත්ා

15SecondRepublicConstitutionofSriLanka,
1978, Article 17 & 126.
16Employers.lk. (2019). AMENDMENTS TO
THE LAW GOVERNING MATERNITY BENEFITS.

[online] Available at:
https://www.employers.lk/efc-news/686amendments-to-the-law-governing-maternitybenefit

සාප්තපු හා කාර්යාෙ දස්වක පනත් හා
ප්රසුතිකාධාර ආඥාපනත් යන පනත්ත දදදකන්ම
දරු ප්රසුතියකදී ුදලින් ආධාර හා නිවාඩු
ෙබාදීමත්ත දරු ප්රසුතිදයන් පසු දස්වදයහි
දයදීදම්දී ඇයට හා දරුවට සුරක්ිත්ත්ාව
ෙබාදීම සම්බන්ධ විධිවිධාන දක්වා ඇත්.
දමම පනත්ත දදක මගින් ප්රසුත් නිවාඩු දින
ගණන
හා
feeding
hours/intervalsසම්බන්ධදයන් විෂමත්ාවක්
දක්නට තිබුණි. එදහත්ත 2018 දි දමම පනත්ත
දදකට දගදනන ෙද සංදශෝධනයන් මගින්
දමම නිවාඩු දින ගණන පනත්ත දදදකන්ම
ආවරණය වන්නන්ට සමාන කරන ෙද අත්ර
සාප්තපු හා කාර්යාෙ දස්වකයන්ට feedinghours
ද ෙබා දදන ෙදී.16එමගින් එදත්ක් පැවතී
විෂමත්ාව දුරු කරන ෙදී.
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පාර්ශවය ැකියාවෙට පැමිණියද පසුව පවුෙ
දරුවන් හා ැකියාව සමබර කිරීමට ඇති
අපහසුත්ාව
මත්
ැකියාව
අත්තහැරීම
දක්නටෙැදේ, එබැවින් එය අවම කිරීමට ILO හි
1981අංක 156 දරන Family Responsibilities
Convention හි අදාෙ විධිවිධාන ශ්රිෙංකාව
තුෙද ඇතිකෙ හැක, එදස්ම LGBT යන
කාණ්ඩඩයටද දවනසක් කම්කරුනීති තුෙ ඇති
දනාකරන ආකාරදේ නීති හා ඔවුන්දේ
අවශයත්ා පිළිගනිමින් නීති සම්පාදනය කිරීම හා
දබාදහෝ දස්වකයන් ත්ම දස්වය තුෙ ඉත්ා
පිඩාවට (stress) පත්තව ඇති බැවින් කම්කරු
නීති මගින් දස්වකයන්දේ මානසික වර්ධනයට
අවශය උපදේශන (counseling) ෙබාදීමට
අදාළ නීති පැනවිම යනාදී නව කරුණු ද අප
කම්කරු නීතියට ඇතුෙත්ත වන ආකාරයට නීති
සංදශෝධනය කිරීමට දයෝජනා කෙ හැක.
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