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1.0.හැදින්ීම
ශ්රි ලංකා මානව හිමිකම් දකාමිෂ්ත්න්ව සභාව විසින්ව "ඇදගන්ව දතාර දලාවේ" දත්මාව යන යටදත් 2016
වසදර් දී ජාතයන්වතර කාන්වතා දිනය සමරනු ලැබූ අතර එහිදී ග්රාමීය කාන්වතාවන්වදේ ගැටළු දවනුදවන්ව
දපනී සිටින ලද ප්රාදේශීය කාන්වතා නායිකාවන්ව 8 දදදනකුදේ අත්දැකීම් පිළිබඳ අදහස සාකච්ඡාවට
ලේ කරමින්ව ජාතික තලදේ දී ඔවුන්වව ඇගයීමකට ලේ කරනු ලැබීය.
එකී වැඩසටහදන්ව දිගුවේ දලස දමම 2017 වසදර්දී එකී දත්මාව යටදත් ජාතයන්වතර කාන්වතා දිනයට
සමගාමීව වටදම්ස සාකච්ඡාවේ සංවිධානය කරනු ලැබුදේ අවිධිමත් ආර්ික දේෂ්ත්රදේ නියුතු
කාන්වතාවන්වදේ ගැටළු, අභිදයෝග පිළිබද සාකච්ඡා කරමින්ව ඒ පිළිබදව අදාළ බලධාරීන්ව දැනුවත් දකාට
ඒ සම්බන්වධව ප්රතිපත්තිමය තීරණ ගැනීමට රජය දැනුවත් කිරීදම් පියවර ගැනීම සදහාය.
ඒ අනුව දකාමිෂ්ත්න්ව සභාදේ දකාළඹ ප්රධාන කාර්යාලය සහ ප්රාදේශීය කාර්යාල 10 ය විසින්ව "ඇදගන්ව
දතාර දලාවේ"යන දත්මාව යටදත් කෘෂිකාර්මික දේෂ්ත්රය,විවිධ ගෘහ කර්මාන්වත දේෂ්ත්රයන්ව වැනි
විවිධ අවිධිමත් ආර්ික දේෂ්ත්රයන්ව හී නියුතු කාන්වතාවන්ව තම රැකියා දේෂ්ත්රයන්ව හී ුහුණ දදන
අභිදයෝගයන්ව,ගැටළු සහ ජයග්රහණයන්ව පිළිබද අදහස දැේවිම් සිදුකරනු ලැබීය. දමහිදී මූලික අවධානය
අවිධිමත් ආර්ික දේෂ්ත්රයන්ව දවත දයාු කළද යම් විධිමත් දේෂ්ත්ර එනම් නිදහස දවළඳ කලාප
ශ්රමිකයින්ව, වතුකර ශ්රමිකයින්ව හා සංක්රම�ක දසවකයින්ව ආ�ත අයිතීන්ව පිළිබඳ ගැටළු නිරන්වතරදයන්ව ඉසමතු
වන බැවින්ව හා එම ගැටළු වලට පාදක වූ දහතුව දලස එම දේෂ්ත්රයන්ව පිළිබඳ ඇති දුර්වල නියාමන පේධතීන්ව
බැවින්ව එම දේෂ්ත්ර පිළිබඳව ද අපදේ අවධානය දමහිදී දයාු කරන ලදී. දමම වටදම්ස සාකච්ඡාවන්ව සදහා

රජදේ නිළධාරීන්ව ද සිවිල් සංවිධාන නිදයෝජිතයන්වට ද අප ආරාධනා කළ අතර ඔවුන්ව ද එහිදී තම අදහස
දැේීම් සිදු කරනු ලැබිය.
එකී වටදම්ස සාකච්ඡාව තුල දී හා ප්රාදේශීය කාර්යාල මගින්ව පැවැත්වූ වට දම්ස සාකච්ඡා තුලදී
අවිධිමත් ආර්ික දේෂ්ත්රදේ නියුතු කාන්වතාවන්ව,අදනකුත් රාජයය ආයතන හා සිවිල් සංවිධාන
නිදයෝජිතයන්ව විසින්ව ඉදිරිපත් කරනු ලැබු අදහස දමන්වම දයෝජනාද දමම වාර්තාවට අන්වතර්ගත ී ඇති
අතර, අවිධිමත් ආර්ික දේෂ්ත්රදේ නියුතු කාන්වතාවන්වදේ අයිතීන්ව සුරේෂිත කිරීම තුලින්ව ඇති විය යුතු
ප්රගමනය දවනුදවන්ව අදාළ රාජය ආයතන දවත 1996 අංක : 21 දරන ශ්රි ලංකා මානව හිමිකම්
දකාමිෂ්ත්න්ව සභා පනදත් 10 හා 11 වන වගන්වතීන්ව මගින්ව නියමිත බලතල ප්රකාරව ඉදිරිපත් කරනු ලබන
නිර්දේශයන්ව ද දමකී වාර්තාවට ඇතුලත් ී ඇත.
දමහිදී, දකාමිෂ්ත්න්ව සභාදේ ුඛය පරමාර්ථය වන්වදන්ව අදාළ ප්රතිපත්ති රාජය ආයතන විසින්ව නිර්මානය
කිරීදම් දී හා �යාත්මක කිරීදම් දී දමහි ඉදිරිපත් දකාට ඇති නිදේශ සැලකිල්ලට ගනිමින්ව කටයුතු
කිරීමට දපාළඹීමත්, ඒ තුලින්ව අවිධිමත් ආර්ික දේෂ්ත්රදේ නියුතු කාන්වතාවන්වදේ අභිවෘේධිය සාේෂ්ත්ාත්
කිරීමත්ය.
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2.0 ප්රධාන කාර්යාල වටවේස සාකච්ඡාව - ආරේභක අදහස්
ජාතයන්වතර කාන්වතා දින ප්රධාන වැඩසටහන ශ්රි ලංකා මානව හිමිකම් දකාමිෂ්ත්න්ව සභාදේ ප්රධාන
කාර්යාලය මගින්ව සංවිධානය කරන ලද අතර එය දකාළඹ 07, බේඩාරනායක අනුසමරණ ජාතයන්වතර
සම්මන්වරණ ශාලාදේ, බේඩාරනායක ජාතයන්වතර අධයයන මධයසථානදේ පැවැති අතර එහි ප්රධාන
ආරාධිත අුත්තා වූදේ හිටපු ජනාධිපති ගරු චන්ිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතංග මැතිනියයි. දම් සඳහා
විවිධ වෘත්තීන්ව නිදයෝජනය කරමින්ව පුළුල් කාන්වතා සහභාගීත්වයේ දේනට ලැබීය. ශ්රි ලංකා මානව
හිමිකම් දකාමිෂ්ත්න්ව සභාදේ මගදපන්වීම යටදත් අවිධිමත් ආර්ික දේෂ්ත්රදේ නියුතු කාන්වතාවන්ව සහ
ඒ සමාන වෘත්තීන්ව හි නියුතු කාන්වතාවන්ව සහභාගී කරගනිමින්ව ඔවුන්වදේ ගැටළු සහ අභිදයෝග පිළිබඳව
සාකච්ඡා කරනු ලැබීය.
දමම වටදම්ස සාකච්ඡාව විවිධ රාජය ආයතන එනම් අමාතයාංශ, රජදේ දදපාර්තදම්න්වතු, සංසථා හා
දපෞේගලික බැංකු නිදයෝජිතයන්ව, විේවතුන්ව, තානාපතිවරුන්ව හා තානාපති කාර්යාල නිදයෝජිතයින්ව,
එේසත් ජාතීන්වදේ නිදයෝජිත ආයතන නිදයෝජිතයන්ව හා රාජය දනාවන සංවිධාන නිදයෝජිතයන්ව දේ
සහභාගිත්වදයන්ව පැවැත්විය.
ජාතයන්වතර කාන්වතා දින ප්රධාන වැඩසටහනට පැමිණි පිරිස පිළිගැනීදමන්ව අනතුරුව වැඩසටහන පිළිබද
හැදින්වීම ශ්රි ලංකා මානව හිමිකම් දකාමිෂ්ත්න්ව සභාදේ සභාපතිනී ආචාර්ය දීපිකා උඩගම මහත්ිය විසින්ව
සිදු කරනු ලැබීය.
එහි දී ඇය අවධාරණය කරනු ලැබුදේ සෑම අදයේම මානව වර්ගයාදේ දකාටසකරුවන්ව දස සමාන
දගෞරවනීය ජීවිතයකට ඇති අයිතිය සුරේෂිත කළ යුතු බවයි. නිවසින්ව පිටත ශ්රමය සපයන කාන්වතාවන්ව
බහුතරයේ අද වන විට සමාජදේ දේනට ලැදබයි. පසුගිය වසදර් කාන්වතා දිනදේ දී ග්රාමීය ප්රජා
නායිකාවන්ව හා අදහස දබදා හදාගත් ශ්රි ලංකා මානව හිමිකම් දකාමිෂ්ත්න්ව සභාව දමවර රදේ ආර්ිකයට
විශාල වශදයන්ව දායකත්වයේ සපයනු ලබන අවිධිමත් ආර්ික දේෂ්ත්රය නිදයෝජනය කරනු ලබන
කාන්වතාවන්වදේ ජීවිතදේ ගැටළු, අභිදයෝග, ජයග්රහන පිළිබඳ අදහස හුවමාරු කර ගනු ලබන බව
දැේවිය. දම් පිළිබඳ ප්රතිපත්ති සම්පාදකයින්වදේ අවධානය දයාු කරලීම දමහි ප්රධාන පරමාර්ථය වන
බව ප්රකාශ විය. ලංකාදේ කාන්වතාව දදදලාවේ අතර ජීවත් වන බව ඇය දේවයි. මන්වද සමහර
අංශවලින්ව ඉතා විශාල ජයග්රහන ලබන කාන්වතාදවෝ තවත් අංශවලින්ව සම්ප්රදායන්වට දකාටු ී ජීවත්
ීමයි.
කාන්වතාව අධයාපන අංශදයන්ව ලබා ඇති ජයග්රහන ඉතා විශිෂ්ත්ඨය. එදසම මාතෘ දසෞඛය අංශදේ ද ශ්රි
ලංකාව ඉදිරිදයන්ව සිටියි. නුත් උසස අධයාපනය අවසන්ව කළ කාන්වතාව ඉන්ව පසුව දපාදු ජීවිතදයන්ව,
විදශෂ්ත්දයන්ව ශ්රම බලකාදයන්ව, අතුරුදහන්ව ීමේ දේනට ලැදේ.
2012 සංඛයා දල්ඛන අනුව ශ්රි ලාංකීය ශ්රම බලකාය තුල කාන්වතා දායකත්වය 35%ේ පමණ වන නුත්
විශව විදයාල සිසුන්වදගන්ව 60%ේ පමණ කාන්වතාවන්ව දේ. එදහයින්ව එම පිරිස ආර්ිකයට හා රදේ
සංවර්ධන කටයුතුවලට දේවන දායකත්වය පැහැදිළි නැති බැවින්ව අවතේදසරුවට ලේව ඇත.
වැඩි කාන්වතා දායකත්වය අවිධිමත් ආර්ික දේෂ්ත්රදේ තිදබන බව දපනී යයි. එහිදී කම්කරු
අයිතිවාසිකම් පිළිබද තත්වය සතුටුදායක මේටදම් දනාමැත. එදසම ආර්ිකදේ දකාදුනාරටියවන්ව
දමම කාන්වතාවන්ව වතු දසවිකාවන්ව හා කර්මාන්වත ශාලා දසවිකාවන්ව දලස අඩු වැටුපට ශ්රමය සපයයි.
තවද කාන්වතාවන්වට එදරහි ලිංගික හිරිහැරයන්ව ද ලංකාව තුල වැඩි වශදයන්ව දේනට ලැදේ. දපාදු
ප්රවාහන දසවදේ දමන්වම රැකියා සථානවලද දමය බහුලව දේනට ලැදබන අතර කාන්වතාවට එදරහි
සමාජ ආකල්ප ශ්රම දේෂ්ත්රදේ වැඩි වශදයන්ව දේනට ලැදේ. උදාහරණ දලස පුරුෂ්ත් පේෂ්ත්යට වඩා
කාන්වතා වයවසායකයින්වට ණය ලබා ගැනීම දුෂ්ත්කර දේ.
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කාන්වතාව අධයාපනය ලැබුවද ගතානුගතික රාුව තුල දකාටු ී එකී අධයාපනදේ ප්රතිලාභ භුේති විදීමට
සිදු ී තිදබන බව ඇය අවධාරණය කරනු ලැබීය. දමහිදී ඇය දැේවූදේ සමහර දපෞේගලික නීති
දමන්වම ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනත වැනි ඉඩම් නීති දවනසකමට ලේ විය යුතු බවයි.
දමවර කාන්වතා දින වැඩසටහදන්ව ප්රධාන ආරාධිත අුත්තා දලස සහභාගී වූ හිටපු ජනාධිපතිනී ගරු
චන්ිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරණතංග මහත්ිය අදහස දේවමින්ව ප්රකාශ කර සිටිදේ ශ්රි ලංකාදේ වැඩිම
විදේශ විනිමය උපයන දේෂ්ත්රයේ වන ඇගළුම්, දත් කර්මාන්වතය තුල හා විදේශගත ශ්රමිකයන්ව දලස
කාන්වතාවන්ව ආර්ිකයට විශාල දායකත්වයේ දැේවුවද ඔවුන්වට සමාජදේ පවතින පිළිගැනීම පිළිබඳ
ගැටළුවේ පවතින බවයි.
තවද ඇය සඳහන්ව කරනු ලැබුදේ කාන්වතා දේශපාලන සහභාගිත්වය වැඩිදියුණු කිරීමට අවශය පියවර
ගත යුතු බවත් ඒ සඳහා සමාජමය වගකීමේ ඇති බවත්ය.
එදසම හිටපු ජනාධිපතිතුමිය වැඩිදුරටත් සඳහන්ව කරනු ලැබුදේ ශාරීරික හා ලිංගික හිංසනයන්වට
භාජනය වන කාන්වතාවන්වදේ සුරේෂිතභාවය ඉතා වැදගත් බවත් ඒ සඳහා දබාදහෝ ප්රතිපත්තීන්ව හා
නීතීන්ව සකස විය යුතු බවත්ය.
ඇය දේවනු ලැබුදේ සංචාරක දේෂ්ත්රය තුල කාන්වතාවන්වට නිසි පුහුණුවේ ලබා දදන්වදන්ව නම් ඔවුන්වට
රැකියා අවසථා රාශියේ ඇති බවයි. තවද දහදියන්ව දලස දරුවන්ව, අබාධ සහිත පුේගලයන්ව හා
වැඩිහිටියන්ව රැකබලා ගැනීමට නිසි පුහුණුීම් සිදු කරන්වදන්ව නම් එයද දවදස පැය කිහිපයේ පමණේ
කටයුතු කළ යුතු කාන්වතාවන්වට පහසු රැකියාවේ වනු ඇති බවයි.
තවද සංක්රමණික දසවයන්වදේ පවුල් බිඳවැටීදම් සමාජ ගැටළුව ද දමහිදී ඇය අවධාරණය කරනු ලැබිය.
රජය 2016 – 2020 ලිංගික හා සී පුරුෂ්ත් සමාජභාවය පදනම් කරගත් හිංසනයන්වට එදරහි ජාතික
ප්රතිපත්තියේ හා �යාකාරී සැලැසමේ සකස දකාට ඇති අතර එය �යාත්මක කිරීමට කටයුතු සිදු
කරනු ලබයි. තවද 2016 වසදර්දී පාර්ලිදම්න්වතුව විසින්ව සෑම පළාත් පාලන ආයතනයකටම කාන්වතා
නිදයෝජය 25%ේ විය යුතු බවට විධි විධාන සකස කරනු ලැබූ නුත් එය ප්රාදයෝගිකව �යාත්මක
කිරීමට කටයුතු සිදු කල යුතු බවද සඳහන්ව කළාය.
සංහිඳියා �යාවලිය සඳහා කාන්වතාවන්ව දායක කර ගැනීම මගින්ව එය වඩාත් සාර්ථක විය හැකි බව ඇදේ
මතයයි. යුේධදයන්ව පීඩාවට පත් උතුදර් දමන්වම දකුදේ කාන්වතාවන්ව ආර්ික වශදයන්ව සවිබල
ගැන්වීම ඉතාමත් වැදගත් අතර ඒ සඳහා ජාතික සංහිදියා කාර්යාංශය සමග පුළුල් වැඩපිළිදවලේ සකස
කරමින්ව පවතින බව හිටපු ජනාධිපතිතුමිය වැඩිදුරටත් සඳහන්ව කරනු ලැබීය.
එහිදී සවයං රැකියා නිර්මාණය, ණය පහසුකම් ලබා දීම වැනි අති විශාල වැඩ දකාටසේ සිදු කරමින්ව
පවතියි. නුත් ඒ ප්රදේශවල කාන්වතාවන්ව රජදේ නිලධාරීන්ව විසින්ව දසවාවන්ව ලබා දීදම් දී පවා ලිංගික
හා දවනත් හිරිහැර සිදු කරනු දේනට ලැදබන බව එතුමිය දැේීය.
තවද යුේධදයන්ව පීඩාවට පත් කාන්වතාවන්ව හා ළුන්වදේ මානසික දසෞඛය නගා සිටු ීමට වැඩ
පිළිදවලේ ද ජාතික සංහිඳියා කාර්යාංශය ආරම්භ කර ඇති බවත් ඇය වැඩිදුරටත් ප්රකාශ කළාය.
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වටවේස සාකච්ඡාව
2017 ජාතයන්වතර කාන්වතා දින වටදම්ස සාකච්ඡාව ආරම්භ කරමින්ව එය දමදහයීම ආචාර්ය හරිනි
අමරසූරිය විසින්ව සිදු කරනු ලැබිය. පහත සඳහන්ව කාන්වතාවන්ව විසින්ව ඔවුන්වදේ දේෂ්ත්රයන්වට අදාළව
අභිදයෝග ජයග්රහණ හා ගැටළු පිළිබඳ සාකච්ඡා කරනු ලැබීය.
1. දරෝෂ්ත්ණී ීරසිංහ මහත්මිය - ඇගලුම් දේෂ්ත්රය(කටුනායක)
2. දේ ටී දසෝමලතා මහත්මිය - ඌව දවල්ලසස කාන්වතා සංවිධානය - කෘෂිකාර්මික
දේෂ්ත්රය(දමානරාගල)
3. මාරියා දජයදාස ලේෂ්ත්මි මහත්මිය - තල් හා දකාහු ආ�ත නිෂ්ත්පාදන(මඩකළපුව)
4. එම් පී චන්වරානි - හම්බන්වදතාට කාන්වතා මහා සංගමය නිදයෝජනය කරමින්ව ේුර මූලය ක්රමය
භාවිතා කළ හැකි ආකාරය(හමිබන්වදතාට)
5. ආනන්වදි දේදේන්වර කුමාරි - වතු දේෂ්ත්රය හා ගෘහ දසවිකාවන්ව නිදයෝජනය කරමින්ව
(නුවරඑළිය)
1. වේ ටී වසෝමලතා මහත්ිය (කෘෂිකාර්ික වේෂ්ත්්රය)
වටදම්ස සාකච්ඡාව ආරම්භ කරමින්ව ුලින්වම අදහස දැේවුදේ වේ ටී වසෝමලතා මහත්මියයි. ඇය
අදහස දේවමින්ව කියා සිටිදේ දවල්ලසස උේදගාීන්වදේ ගැටළුවත් සමඟ ඒ ප්රදේශදේ කාන්වතාවන්ව
විසින්ව නීතිය, ආර්ික, දේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබද දැනුවත් විමටත් �යාකාරී ීමටත් දවල්ලසස
කාන්වතා සංවිධානය පිහිටුවනු ලැබූ බවත් එහි �යාකාරී සාමාජිකාවේ දලස ඇය කටයුතු කරනු ලබන
බවත්ය. ඇය සඳහන්ව කරනු ලැබූදේ වර්තමාන සමාජ ක්රමය තුල දගාවිතැන්ව කරන පිරිසට අඩු
සැලකිල්ලේ දේවන බවත් උදාහරණ දලස රජදේ කාර්යාල, දපාලිස සථාන ආදිදේ දී දමන්වම දරුවන්ව
පාසලට ඇතුලත් කිරීදම්දීත් දගාවිතැන්ව කරනු ලබන පුේගලයින්ව දකාන්ව කිරීම සිදු කරනු ලබන බවයි.
නුත් අවිධිමත් සුළු ආහාර නිෂ්ත්පාදකයින්ව දලස කෘෂිකර්මාන්වත දේෂ්ත්රය තුල 75% කට වඩා
දායකත්වය දේවන්වදන්ව දමම පිරිසයි. කෘෂිකර්මාන්වතදේ දී සම්මාන ලබාදීම් වලදී කාන්වතාවන්ව
දනාසලකා හරින බවත් කාන්වතාවන්වදේ ශ්රම දායකත්වය ඇගයීමට ලේ දනාවන බවත් ඇය දේීය.
කෘෂිකාර්මික කාන්වතාවන්ව දවසේ තුල සිදු කරන රාජකාරී ප්රමාණය ඉතා විශාල බවත් එවන්ව
කාන්වතාවන්වදේ ආර්ිකමය දායකත්වය කිසිදු දමාදහාතක සංඛයා දල්ඛන වලට දනාගන්වනා බවත්
ඇය අවධාරණය කරනු ලැබීය.
ඇය තවදුරටත් දැේවූදේ කෘෂිකාර්මික දේෂ්ත්රය තුල දවළඳ දපාළවල්හි භූමීන්ව ලබා ගැනීදම් දී
කාන්වතාවන්වට පිරිමින්ව හා තරඟ කිරීමට සිදු වන බවත් එකී තරඟදේ දී පිරිමින්වට එම භූමිය ලබා ගැනීදම්
වැඩි ඉඩකඩේ පවතින බවත්ය. එදසම මිල ගණන්ව සඳහා දේවල් කිරීදම්දී ද පිරිමින්ව නැවතත්
කාන්වතාවන්වට අවසථාව දනාදීම දේනට ලැදබන බව දේවන ඇය සංවිධානගත වන විට යම් කිසි
පිළිගැනීමේ හා දේවල් කිරීදම් හැකියාව ලැදබන බවත් දේවා සිටියි.
ඇය වැඩිදුරටත් අවධාරණය කරනු ලැබුදේ වයස අවුරුදු 18ට අඩු දරුවන්ව විශාල පිරිසේ නීතයානුකූල
විවාහයන්වට ඇතුළත් දනාී එකට ජීවත් වන බවයි. දමය ගැටළුවේ බවත් ගැහැණු දරුවන්ව ඉන්ව
අපහසුතාවයකට ලේවන බවත්ය. තවද කෘෂිකාර්මික ප්රදේශ තුල ඉේමන්ව විවාහීම් බහුල අතර
දමාවුන්ව ඉේමනින්ව දිේකසාද ීම ද සිදු කරයි. එහිදී වැඩි දිේකසාද නඩු හා නඩත්තු නඩු ප්රමාණයේ
කෘෂිකාර්මික ප්රදේශ තුල දේනට ලැදේ.
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ඇය දැේවු පරිදි කෘෂිකාර්මික ප්රදේශයේ වන දමානරාගල ඇතුළු ඌව පළාදත් දබාදහාමයේ ඉඩම්වල
අයිතිය කාන්වතාවන්වට දනාමැති බවත් ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත අනුව පිරිමින්වට ඉඩම් හිමිීම නිසා
ඉඩදම් වගා කරන දබෝගය පිළිබදවත් තීරණය ගැනීදම් අයිතිය කාන්වතාවන්වට දනාමැති බවත් හරි දහෝ
වැරදි සවාමිපුරුෂ්ත්යා විසින්ව වගා කිරීමට තීරණය කරන දබෝගය ඇය වගා කළ යුතු බවත්ය.
ඇය දේවන්වදන්ව පිරිමින්ව හා කාන්වතාවන්ව සමාන අයිතිවාසිකම් සෑම විටම හිමිවිය යුතු බවයි.
එදසම පළාත් පාලන ආයතන තුල කාන්වතා නිදයෝජනය සදහා 25%ක දකෝටාවේ ලබා දුන්වනද
ප්රාදේශීය සභාව, පළාත් සභාව දහෝ පාර්ලිදම්න්වතුව තුල කාන්වතා නිදයෝජනයන්ව අවම බවත් සිටින
කාන්වතා නිදයෝජිතයන්ව ද කෘෂිකාර්මික කාන්වතාවන්වදේ ගැටළු පිළිබද අවධානය දයාු දනාකරන
බවත් ය.
තවද කෘෂිකාර්මික කාන්වතාවන්ව දේශපාලනයට ඒමට ඇති ඉඩකඩද අවම බව ඇය වැඩිදුරටත් සදහන්ව
කළාය. ඇය දැේවූදේ කාන්වතාවන්ව සුළු පිරිසේ පවතින ක්රමයකින්ව දවනස කළ දනාහැකි බවත් විශාල
සංවිධාන දලස සංවිධාන ගතව දවනස ීම් සිදු කළ යුතු බවත්ය. ඒ සඳහා පවතින ුලය ප්රතිපාදන අවම
ීම දහතුදවන්ව දබාදහෝ වැඩසටහන්ව ඇන හිට ඇති බවත් ඇය දැේීය. තවද ග්රාමීය ප්රදේශයන්වට
සම්පත් දබදී යාදම් විෂ්ත්මතා පවතින බැවින්ව ඒ පිළිබද ප්රතිපත්ති සම්පාදනය කළ යුතු බව ප්රකාශ කළාය.
එහිදී කෘෂිකාර්මාන්වතය පහළ තැනේ දලස දශ්රණිගත ීම නිසා අවශය සම්පත් දනාලැබීම දේනට
ලැදබන බවත් ඒ පිළිබඳ ප්රතිපත්ති සම්පාදකයින්ව දැනුවත් කළ යුතු බවත් අවධාරණය කරනු ලැබීය.
තවද ඇය සඳහන්ව කරනු ලැබුදේ දබාදහෝ බහුජාතික සමාගම් දමානරාගල ප්රදේශදේ මහා පරිමාණ
කෘෂිකාර්මික කටයුතු වල නිරතවන බවත් එම ආහාර රවය සදහා ඉතා බහුලව රසායනික දපාදහාර
භාවිතා කරන බවත් ඒවා මිනිස සිරුරට ඉතාමත් අහිත කර බවත් ය. ඒ අනුව ආහාර සුරේෂිතභාවය
පිළිබද ප්රතිපත්ති සම්පාදකයින්වදේ අවධානය දයාු කළ යුතු දමන්වම සාමානය ජනතාව සතු
කෘෂිකාර්මික ඉඩම් බහුජාතික සමාගම්වලට පැවරීදම් දී එම ජනතාවදේ අයිතීන්ව තහවුරු කිරීමට
රජයන්ව පියවර ගත යුතු බවත් ඇය අවධාරණය කරනු ලැබීය.
තවදුරටත් සදහන්ව කරන ලේදේ ණය ලබා දදන ආයතන විශාල සංඛයාවේ කෘෂිකාර්මික ග්රාමීය
ප්රදේශවලට පැමිණ බදලන්ව දමන්ව ණය ලබා දුන්වනද එයින්ව දැන්ව කාන්වතාවන්ව දැඩි පීඩනයකට පත්ව
ඇති බවයි. මන්වද ආයතන කීපයකින්ව සැලසුමකින්ව දතාරව ණය ලබා දගන ඒවා දගවා ගැනීදම් දී ගැටළු
ඇති වන බවයි. එහිදී ඇය මහ බැංකුව විසින්ව ලබා දදන නවතම ණය දයෝජනා ක්රමය වන සවශේති
ජාතික ණය දයෝජනා ක්රමය කෘෂිකාර්මික ප්රදේශවලට ගලා දනායාමත් එම පහසුකම් සඳහා
ප්රදේශීදම් දී ගැටළු පවතින බවත් සඳහන්ව කරයි. මන්වද දැන්වීම් වල සදහන්ව ේෂ්ත්ණික දුරකථන අංක
වලට කථා දකාට ඒ හා සම්බන්වධීදම් ගැටළු පවතියි. එදසම විදුත් ලිපිනයන්ව හරහා සම්බන්වධ ීම ග්රාමිය
ජනතාවට දුෂ්ත්කර වන්වදන්ව ඒ පිළිබඳ අවදබෝධය දනාමැති බැවිනි. ඒ දහතුව නිසා සෑම ගමකටම යා හැකි
පරිදි සරල ක්රමේ දමහිදී සකස විය යුතු බව ඇය දැේීය.
ග්රාමීය කාන්වතාවන්ව බැංකුවකින්ව ණයේ ගැනීදම් දී ඔප්පපුදේ අයිතිය සවාමි පුරුෂ්ත්යාදේ නමට ීම
දහතුදවන්ව අදාළ ණය දනාලැබී යයි. සමෘේධ බැංකු මගින්ව ලබා දදනු ලබන ණය දේශපාලන බලපෑම්
මත ලබා දීමේ ද සිදු දේ. දමහිදී සමෘේධි බැංකු මගින්ව ලබා දුන්ව රු.50,000/-ක ණය දයෝජනා ක්රමය
තුල අදාළ කාන්වතාවන්ව දනාදැන කාන්වතාවදේ නමට සවාමිපුරුෂ්ත්යන්ව විසින්ව ණය ලබා දගන ඇති
අවසථා ඇත. ඒ ුදල් පසුව සවාමිපුරුෂ්ත්යන්ව විසින්ව නිසි කළමනාකරණයකින්ව යුතුව භාවිතා කිරීමේ ද
සිදු දනාකරයි.
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2. ආනන්දි වේවේන්ර කුමාරී මහත්ිය (වත වේෂ්ත්්රය හා ගෘහ වස්විකාවන් නිවයෝජනය කරින්)
මීළඟට වට දම්ස සාකච්ඡාව සඳහා අදහස දේවනු ලැබුදේ ආනන්දි වේවේන්ර කුමාරී මහත්මියයි. ඇය
වතු දසවිකාවේ දලස දමන්වම ගෘහ දසවිකාවේ දලසද කටයුතු කර ඇති අතර වෘත්තීය සමිති
නායිකාවේ දලසද කටයුතු කරනු ලබයි.
ඇය දේවනු ලැබුදේ වතු දසවකයින්ව රදේ ආර්ිකයට විශාල දායකත්වයේ දැේවුවද ඔවුන්වට
ප්රමාණවත් පහසුකම් දනාලැදබන බවත් හා ඉතා අඩු වැටුපකට දසවය කිරීමට සිදු වන බවත්ය. එම
වැටුප මගින්ව ඔවුන්වට තම පවුල් නඩත්තු කිරීමට හැකියාවේවත් දනාමැති බවත් ඇය අවධාරණය කරනු
ලැබීය.
එදසම රජය මගින්ව ලබා දදන ආධාර හා ප්රතිලාභ ලබා ගැනීදම් දී ද ඔවුන්ව ගැටළු වලට ුහුණ පාන බව
සඳහන්ව කරනු ලැබීය. දබාදහෝ දසවකයින්ව විදශෂ්ත්දයන්ව කාන්වතාවන්ව තමන්ව දසවය කරනු ලබන
වත්දතන්ව පිටට දගාස නැති අතර ඔවුන්වට දකාළඹ පිහිටා ඇති රජදේ කාර්යාල දවත යාදම් අපහසුතාද
පවතියි. දමම වතු කම්කරුවන්වට තම වැටුප වැඩිකර ගැනීමට අවශය නම් ඔවුන්වට උේදඝෝෂ්ත්ණ දහෝ
වැඩවර්ජන කිරීමට සිදු දේ. තම අදහස හා ගැටළු ඉදිරිපත් කිරීමට ඔවුන්වට නිසි අවසථාවේ ද දනාමැති
අතර එම වතු දසවකයන්වදේ ජීවන තත්වය වැඩි දියුණු කරලීම සඳහා කිසිදු රාජය ප්රතිපාදනයේ දේනට
දනාලැදබ්. විදශෂ්ත්දයන්ව වතු ආ�ත කාන්වතාවන්ව ගෘහ දසවිකාවන්ව දලස විශාල දලස රැකියා කරන
අතර ඔවුන්වදේ ආරේෂ්ත්ාව සඳහා නිසි නීති පේධතියේ ද දේනට දනාලැදබන බව ඇය සදහන්ව කළාය.
තවද දත් දළු දනලන කාලය තුල ඔවුන්ව දවනත් කාර්යන්ව සඳහා දයදීම මගින්ව දවදස දළු කැඩිය යුතු
ඉලේකය සපුරා ගත දනාහැකිීම නිසා දිනට නියමිත වැටුප අහිමි ී යෑම සිදුදේ.
දමහිදී පහත දයෝජනාවන්ව පිළිබඳ සාකච්ඡාදේදී සලකා බලන ලදි:
•
•
•
•
•
•
•
•

වැවිලි දේෂ්ත්රදේ මූලික වැටුප්ප පිළිබඳ ක්රමදේදයක අවශයතාව
වතු දසවකයින්ව දවනුදවන්ව අදාළ වන සියළු නීතීන්ව �යාත්මක ීම
කම්කරු දදපාර්තදම්න්වතුදේ �යා වලින්ව දවනස විය යුතු විම
නිලධාරීන්ව විසින්ව වතු දසවකයින්වදේ තත්වය දත්රුම් ගනිමින්ව ඒ පිළිබඳ සංදේදී විය යුතුය.
දසවක වෘත්තීය සමිති පේෂ්ත් දේශපාලනදයන්ව ඉවත් ීම
ජනතා උපදේශන කමිටු සඳහා සහභාගීීමට කාන්වතාවන්වට අවසථාවේ දනාමැති විම
නීති සම්පාදකයින්ව දකාළඹ පමණේ දනාව ප්රාදේ�යවද �යාත්මක විය යුතු ීම
වතු දේෂ්ත්රයට අදාළව නව නීති සකස කිරීම

දමහිදී ආර්ික දේෂ්ත්රදේ වතු කාන්වතාවන්ව ුහුණ දදන දබාදහෝ ගැටළු ඇතිීමට අදාළ වතු
දපෞේගලිකරණය කිරීම ද එේ දහතුවේ ී ඇති බව සඳහන්ව විය.
එදසම නුවර එළිය දිසත්රිේකය තුල මන්වද දපෝෂ්ත්ණ තත්වය දේනට ඇති අතර ළමා අපචාර සිේීන්ව
විශාල දලස වාර්තා දේ.
තවද දමකී වතු කම්කරුවන්වට භාෂ්ත්ා ගැටළු ද පවතින අතර නීතීන්ව හා �යාප�පා�න්ව �යාත්මක ීදම්
දී පුේගලයන්වදේ දවනසකම් පිළිබඳ දනාසලකා සමාන ආකාරදයන්ව �යා කිරීම රාජය නිළධාරීන්වදේ
වගකීම බව ඇය අවධාරණය කරනු ලැබීය.
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3. වරෝෂ්ත්ණී ීරසංහ මහත්ිය (ඇඟලුේ වේෂ්ත්්රය)
ඇගළුම් දේෂ්ත්රදේ දසවදේ නියුතු කාන්වතාවන්ව නිදයෝජනය කරමින්ව වටදම්ස සාකච්ඡාව සඳහා
වරෝෂ්ත්ණී ීරසංහ මහත්මිය සම්බන්වධ විය. ඇය ඇගළුම් කර්මාන්වත ආයතනයක දසවය කරන අතර
රාජය දනාවන සංවිධානයකට සම්බන්වධ ී ඇගළුම් දේෂ්ත්රදේ දසවකයින්වදේ සුභ සාධනය දවනුදවන්ව
කටයුතු කරනු ලබයි. ඇය අදහස දේවමින්ව කියා සිටිදේ නිදහස දවළද කලාපදේ දසවය කරන
කාන්වතාවන්වට දබාදහෝ විට සලකන්වදන්ව ඉතා පහත් ආකාරයට වන අතර ඔවුන මහ මගදී
දන්වවාසිකාගාර වලදී දමන්වම රැකියා සථාන වලදී ද විවිධ හිංසනයන්වට ලේ වන බවයි.
තවද රසායනික රවය ආ�ත සමහර කර්මාන්වත ශාලාවල දීර්ඝ කාලයේ දසවය කරන කාන්වතාවන්වට
දරුඵල අහිමි ීදම් ප්රවණතාවයේ දේනට ලැදේ. එදසම 62%ේ නිදහස දවළඳ කලාප කාන්වතාවන්ව
රේත හීනතාවදයන්ව දපදළන අතර මන්වද දපෝෂ්ත්ණය ද දමහිදී දේනට ලැදේ. තවද දන්වවාසිකාගාර
ආ�ත ප්රදේශවලට බලපාන සවභාවික වයසනයන්ව හිදී රජදයන්ව ලබා දදන සහනාධාර දමම
කාන්වතාවන්වට හිමි දනාවන බවත් ඇය වැඩිදුරටත් දේවයි. එදසම දරුවන්වට කිරි ලබා දීදම් දී කිරි පැය
ලබා ගැනීදම් දී පවතින ගැටළු ගැනද ඇය සභාදේ අවධානය දයාු කරනු ලැබීය.
ඇදේ අදහස දැේීම අවසන්ව කිරීමට ප්රථම ඇය සඳහන්ව කරනු ලැබුදේ මෑන්වපවර් දසවකයින්වදේ
රැකියාදේ සුරේෂිතභාවය පිළිබඳ පවතින ගැටළු පිළිබද අවධානය දයාු විය යුතුවා දමන්වම රදේ
ආර්ිකයට වැඩිදායකත්වයේ දරන නිදහස දවළඳ කලාපදේ දසවිකාවන්වට නිසි ඇගයීමේ හිමි විය යුතු
බවයි. තවද දමහිදී වරෝෂ්ත්ණී ීරසංහ මහත්මිය දේවා සිටිදේ නිදහස දවළද කලාපදේ කාන්වතාවන්ව
ඡන්වදය ලබා දිමට නිවාඩු ලබා ගැනීදම් ගැටළු නිසා ගම් ප්රදේශවලට දනායන බැවින්ව නිදහස දවළද
කලාපවල දසවය කරන කාන්වතාවන්වට ඡන්වදය භාවිතා කිරීදම් අයිතිය ද අහිමි ී ඇති බවයි. ඇය විමසා
සිටිදේ ඔවුන්ව රැකියාව සිදු කරන නිදහස දවළද කලාප අභයන්වතරදේ ඡන්වද මධයසථාන පිහිටුවිය
දනාහැකි ද යන්වනයි.

4. එේ. ලේෂ්ත්්ි මරියදාස් මහත්ිය (තල් හා වකා� ආ�ත නිෂ්ත්්පාදන)
මඩකළපුව ප්රදේශදේ තල් හා දකාහු ආ�ත නිෂ්ත්පාදනයන්ව හී නිරතවන එේ. ලේෂ්ත්්ි මරියදාස් මහත්ිය
මී ළගට වටදම්ස සාකච්ඡාව සඳහා අදහස දැේීය.
ඇය දමහිදී යුේධදයන්ව පීඩාවට පත් කාන්වතාවන්ව පිළිබද අවධානය දයාු කරනු ලැබීය. ඇය සදහන්ව
කරනු ලබන්වදන්ව කාන්වතාවන්ව සවයං රැකියාවල නිරත ීමට ධධර්මත් කළ යුතු බවයි. තවද ඇය
දැේවූදේ දබාදහෝ විදදසගත සංක්රමණික දසවක කාන්වතාවන්ව නැවත නිදවස වලට පැමිදණන්වදන්ව
මානසික පීඩනයට පත්ව හා නිසි වැටුප්ප දනාමැතිව බවයි.
ප්රතිපත්ති හා නී�න්ව �යාත්මක කිරීදම් දී විවිධ රැකියා වල නිරත වන කාන්වතාවන්ව සිටින බැවින්ව ඒ
පිළිබඳව ද අවධානය දයාු කළ යුතු බව ඇදේ අදහසදේ.

5. එේ පී චන්රානි මහත්ිය (හේබන්වතාට කාන්තා මහා සංගමය නිවයෝජනය කරින් ේුර මූලය
ක්රමය භාවිතා කළ හැකි ආකාරය)
හම්බන්වදතාට කාන්වතා මහා සංගමදේ පුහුණු හා සජීවිකරණ අංශදේ සහකාර එේ පී චන්රානි මහත්ිය
දමහිදී දැේවූදේ ගැමි ශේති බැංකු වැඩසටහන යටදත් ග්රාමීය කාන්වතාවන්ව දවනුදවන්ව සමාජ
සජීවිකරණ වැඩසටහන්ව හා මූලයාධාර ලබා දීදම් වැඩසටහන්ව �යාත්මක වන බවත් සමාජ
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සජීීකරණය හරහා කාන්වතාවන්ව හා පවුල්වල ආකල්පමය දවසකම් ඇති කිරීමට තම සංවිධානය
උත්සාහ කරනු ලබන බවයි. ආකල්ප දවනසීමත් සමඟ ආර්ික වශදයන්ව සවිබල ගැන්වීදම්
හැකියාවද වර්ධනය දේ. දබාදහෝ විට කාන්වතාවන්වට බැංකු වලින්ව ණය ලබා ගැනීදම් දී ගැටළු ඇති වන
අතර ඇප තැන්වපතු ආදිය ද අවශය දේ.
කුඩා කේඩායම් හරහා ේුර මූලය පහසුකම් තම ආයතනය මගින්ව ලබා දදන බවත් එකී පහසුකම්
භාවිතා කරමින්ව ආර්ික හා සමාජීය දලස දබාදහෝ පිරිසේ සවිබල ගැන්වී ඇති බවත් ඇය සඳහන්ව
කරනු ලැබීය.
දමම ක්රමදේදය හරහා කාන්වතාවන්වට සමාජදේ හා පවුදල් පිළිගැනීමේ ඇති වන දලස අවශය පසු බිමද
ද සකස කරනු ලබයි.

ආරාධිතයන්වේ අදහස් දැේවිේ
භූි හවර්න්රන් මහත්ිය : දමහිදී ඇය විසින්ව ගැටළු 03ේ ඉදිරිපත් කරනු ලැබීය.
1. කාන්වතාවන්ව සඳහා විදශෂ්ත් දිනයේ අවශයද?
2. අප දවනුදවන්ව වැඩ කිරීමට සිටින රජදේ නිලධාරීන්වදේ අවශය වැඩ ගැනීම අප සිදු කරනවාද?
3. කාන්වතාවන්ව පිළිබද වර්ගීකරණයේ තිදේද?
කාන්වතා දිනදේ පවත්වන සාකච්ඡාවට වලින්ව පසුව සියල්ල අමතක වූවාදස සියල්දලෝම කටයුතු කරන
බවේ දපදනන්වනට ඇතැයි ඇය කියා සිටියාය.
විජිතා අලස් මහත්ිය, විදේශ සම්පත් දදපාර්තදම්න්වතුදේ සහකාර අධයේෂ්ත් ජනරාල්
දමහිදී ඇය දැේවූදේ වතු ආ�ත කාන්වතාවන්වදේ දපෝෂ්ත්ණ මේටම ඉතා අඩු මේටමක පවතින අතර
ඔවුන්ව දබාදහෝ විට මන්වද දපෝෂ්ත්ණ තත්වදයන්ව දපදළන බවයි. දම් තත්වය දබාදහෝ ග්රාමීය ප්රදේශවල
ද දේනට ලැදේ.
දසෞඛය අමාතයාංශය හා අධයාපන අමාතයාංශය විසින්ව කාන්වතාවන්වදේ හා ළුන්වදේ දපෝෂ්ත්ණ මේටම
වැඩි දියුණු කිරීදම් වැඩපිළිදවලේ සකස කරමින්ව පවතියි.
එදසම ේුර මූලය පහසුකම් ලබා දීදම් වැඩපිළිදවලේ ද මහ බැංකුව විසින්ව රාජය හා විදේශ ආධාර
යටදත් �යාත්මක දේ. ග්රාමීය කාන්වතාවන්ව ඒ පිළිබද දැනුවත් කළ යුතු අතර දවළද දපාළ සහාය හා
තාේෂ්ත්ණික සහාය ද දමහිදී කාන්වතාවන්වට ලබා ගත හැකිය.
චන්රා පේිණී මහත්ිය � ලංකා තාේෂ්ත්ණික පර්දේෂ්ත්ණ ප්රතිපත්ති සභාව
කාන්වතාවන්ව විවාහ ීදමන්ව පසු රැකියාවලින්ව ඉවත්වන අතර සමහර පිරිසේ සවයං රැකියා වල නියුේත
දේ. දබාදහෝ පිරිසේ රැකියාවලින්ව ඉවත් වන්වදන්ව දරැවන්ව රැක බලා ගැනීම දවනුදවන්වය. මන්වද පූර්ව
ළමාවිය සංවර්ධනය පිළිබද රටතුල ප්රතිපත්ති සකස ී දනාමැති බැවින්ව ඒ සදහා ප්රතිපත්ති සකස විය
යුතුය.
වත්නු රන්වකත් මහතා
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අධයාපනය ලබන කාන්වතාවන්වදගන්ව 70%ේ පමණ රැකියාවල නිරත දනාීම තුල සම්ප්රදායන්ව
සංසකෘතිය හා සදාචාරය පිළිබඳ හිරීමේ දේනට ලැදේ. දමම විලංගු පරම්පරාදවන්ව පරම්පරාවට අපි
රැදගන යනවාද යන ගැටළුව පවතියි.
�යා දයාවංශ මහත්ිය � ලංකා මහ බැංකුදේ ප්රාදේශීය සංවර්ධන දදපාර්තදම්න්වතුදේ අධයේෂ්ත්
දිළිදුකම පිටුදැකීම සඳහා වන ණය දයෝජනා ක්රමය වන PAMP මගින්ව 85%ේ පමණ කාන්වතාවන්වට ණය
ලබා දීම් සිදු කර ඇත. තවද දවනත් විදශෂ්ත් ආයතන සමඟ එේව මහ බැංකුව වයවසථා පුහුණු
වැඩසටහන්ව, මූලය ගණුදදනු සිදු කරන ආකාරය දමන්වම කුසලතා වර්ධන වැඩසටහන්ව රටපුරාම
පවත්වනු ලබයි. රජය විසින්ව හදුන්වවාදුන්ව නවතම ණය දයෝජනා ක්රමය සවශේති ජාතික ණය දයෝජනා
ක්රමය වන අතර දම් වන විට විශාල වැඩසටහනේ දලස එය �යාත්මක දේ. ඒ යටදත් සවයං රැකියා
සදහා රු.250,000/- ක උපරිමය දේවා ණය ලබා දදන අතර වාර්ෂික දපාළි අනුපාතය 5.5% දේ.දමහිදී
රු.50,000/-ක උපරිමයකට යටත් ප්රදානයේ ආපසු දනාදගීදම් පදනම මත ලබා දේ. දමකී ණය ක්රමදේදී
කාන්වතාවන්ව සඳහා විදශෂ්ත් අවධානය දයාු කිරීමට උපදදස ලබාදි ඇත. ජනමාධය මගින්ව දම් පිළිබදව පුළුල්
ප්රචාරයේද ලබාදදමින්ව පවතින අතර ඒ සඳහා රජය මිලියන 1000 ේ දවන්ව කර ඇත. එය මිලියන 4000 දේවා
වැඩිකිරීමට බලාදපාදරාත්තු දේ. ලංකාදව බැංකු 17 ේ හරහා දමම ුදල් ලබා ගත හැකිය. දමම ණය දයෝජනා

ක්රමය පිළිබඳ ප්රචාරය ලබා දි ඇති අතර දුරකථන අංකද මගින්ව උපදදස ලබා ගත හැකිය. තවද ඊදම්ල්
මගිනුත් අවශය උපදදස ලබා ගත හැකිය. වැඩිදුර විසතර � ලංකා මහ බැංකුදේ ප්රාදේශීය සංවර්ධන
දදපාර්තදම්න්වතුදවන්ව දමන්වම ජාතික ප්රතිපත්ති සහ ආර්ික කටයුතු අමාතයංශදයන්ව ද ලබා ගත හැක.
දමම සවශේති ජාතික ණය දයෝජනා ක්රමය පිළිබද අදහස දැේවු වේ ටී වසෝමලතා මහත්මිය සඳහන්ව

කරනු ලැබුදේ දමකී ණය දයෝජනා ක්රමය කෘෂිකාර්මික ප්රදේශවලට ගලා දනායාමත් එම පහසුකම්
සඳහා ප්රදේශීදම් දී ගැටළු පවතින බවත් ය. දැන්වීම් වල සඳහන්ව ේෂ්ත්ණික දුරකථන අංක වලට
සම්බන්වධීදම් ගැටළු පවතියි. දබාදහෝ දේලාවේ දුරකථනදේ රැදි සිටිමට සිදුදේ. එදසම විදුත්
ලිපිනයන්ව හරහා සම්බන්වධ විම ග්රාමිය ජනතාවට දුෂ්ත්කර වන්වදන්ව ඒ පිළිබද අවදබෝධය දනාමැති බැවිනි. ඒ
දහතුව නිසා සෑම ගමකටම යා හැකි පරිදි සරල ක්රමේ දමහිදි සකස විය යුතු බව ඇය දේවයි.

චිලා තෂ්ත්ාරි මහත්ිය - ඩා බිඳු එකතුව, නිදහස දවළඳ කලාපය
ඇය දැේවූදේ ඇගළුම් දේෂ්ත්රදේ පසුගිය වකවානුදේ ජී එස පී බදු සහනය ලබා දී තිබුණ ද එකී ප්රතිලාභ
කම්කරුවන්වට ගලායාමේ සිදු දනාවූ බවයි.
තවද උතුරු නැදගනහිර සථාපිත ඇගළුම් කර්මාන්වත ශාලාවන්වහි කාන්වතා දසවිකාවන්ව විවිධ හිංසනයන්ව
හා කම්කරු නීති උල්ලංඝනයන්වට වැඩිපුර දගාදුරු ීමේ දේනට ලැදබන බවද ඇය දේවයි.
එදසම කටුනායක , බියගම නිදහස දවළද කලාප වලට සංක්රමණය ී ඇති රවිඩ කාන්වතා ශ්රමිකයන්වට
බස රථ වල නාම පුවරු රවිඩ භාෂ්ත්ාදවන්ව සදහන්ව ී දනාමැති බැවින්ව අපහසුතාවයන්වට පත්වන බව
දේවයි. තවද වැටුප්ප පත රවිඩ භාෂ්ත්ාදවන්ව දනාමැති අතර බැංකු ගණුදදනු කටයුතු කර ගැනීම ද භාෂ්ත්ාව
නිසා ගැටළුවේ ී ඇති බවත් සදහන්ව කරන ඇය එහිදී වැඩිදුරටත් පවසා සිටිදේ නිදහස දවළද කලාප
වල ආගමික සිේධසථාන දනාමැති ීම නිසා රවිඩ ශ්රමිකයන්වට ආගම් ඇදහීදම් දී ගැටළු ඇති වන බවයි.
චින්ද මහතා - � ලංකා දහල්ප්පඒජ් ආයතනය
දම් වන විට වැඩිහිටි කාන්වතා ජනගහනය සීඝ්රදයන්ව වැඩිවන අතර දබාදහෝ කාන්වතාවන්ව මහළු වන විට
පවුල් වලින්ව පිටමන්ව කරන තත්වයේ උදා ී ඇත. කාන්වතාවන්ව පිළිබද ප්රතිපත්ති සකස කරන විට
වැඩිහිටි කාන්වතාවන්ව පිළිබද අවධානය දයාු කළ යුතු බවට ඔහු වැඩිදුරටත් කරුණු දැේීය.
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එදස ඔහු අවධාරණය කරනු ලැබුදේ වැඩිහිටි කාන්වතාවන්ව සවයං රැකියාවල නිරතීමට හැකියාව හා
කැමැත්ත තිබුණ ද ප්රාේධනය සපයා ගැනීදම් දී ඔවුන්ව දැඩි දුෂ්ත්කරතාවන්වට ුහුණ දදනු ලබන බවයි.
මන්වද කිසිදු ආයතනයේ වයස අවුරුදු 60ට වැඩි පිරිසට ණය ලබා දීමට අකමැති අතර ඒ පිළිබඳව ද
ප්රතිපත්ති සම්පාදකයින්වදේ අවධානය දයාු විය යුතු බව දේවයි.
අප්සරා ීරවස්කර මහත්ිය - නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාතයාංශය
දබාදහෝ කාන්වතාවන්වට දරුවන්ව රැකබලා ගැනීම දවනුදවන්ව රැකියාදවන්ව ඉවත් ීමට සිදු ී ඇත.
�ලංකාව තුල පාසල අවසන්ව වූ පසු දරුවන්ව බලා ගැනීදම් ක්රමදේදයේ දේනට දනාලැදේ. එබැවින්ව
පාසල් අවසන්ව වූ පසු දරුවන්ව ආරේෂිතව තබා ගැනීම සදහා ක්රමදේදයේ හා ඒ සදහා ප්රතිපත්ති හා නීති
සකස දේ නම් රැකියා කරන කාන්වතාවන්වට එය පහසුවේ වනු ඇත. තවද දරුවන්ව සෑදීම සීමා කිරීමට ද
දමය දහතුවේ ව ඇති බව දපනී යයි.
වටදම්ස සාකච්ඡාව අවසානදේ වැඩසටහන දමදහය වනු ලැබූ ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය දැේවූදේ
කාන්වතාවන්වදේ උපායමාර්ගික අවශයතා පිළිබද හා සංසකෘතිකමය දවනසකම් සම්බන්වධව � ලංකාව
පසු බෑමකට ලේී ඇති බවයි. ඒ පිළිබද අපදේ අනිවාර්ය අවධානය දයාු විය යුතුය බවයි.
දමහිදී ශ්රි ලංකා මානව හිමිකම් දකාමිෂ්ත්න්ව සභාදේ සභාපතිනී ආචාර්ය දීපිකා උඩගම මහත්ිය අදහස
දේවමින්ව ප්රකාශ කර සිටිදේ ඉදිරිපත් කරන ලද සියළුම අදහස ප්රාදයෝගිකව �යාත්මක කිරීමට අවශය
පියවර ගත යුතු බවයි. එදසම ප්රතිපත්ති සම්පාදකයින්ව විසින්ව ප්රතිපත්ති සකස කිරීදම් දී විවිධත්වයන්ව
පිළිබදව ද අවධානය දයාු කළ යුතු බව වැඩිදුරටත් දැේීය. තවද ඇය දේවන්වදන්ව අප ලබන
සාම්ප්රදායික අධයාපන ක්රමය තුල විවිධ ගැටුම් ඇති වන බවයි. වෘත්තිකයකු දලස නව දලෝකයට
පිවිදසන ගමන්ව සාම්ප්රදායික රාුව තුල වැඩ කළ යුතු බවට සමාජය විසින්ව කාන්වතාවට අදහසේ ලබා දී
ඇත.
අධයාපන ක්රමදේ පවතින ගැටළු සදහා විසදුම් දසම ආකල්ප වල සිදු විය යුතු වර්ධනය පිළිබදව ද
සභාපතිතුමිය අවධානය දයාු කරනු ලැබීය. එදසම ප්රතිපත්ති සම්පාදකයින්ව විසින්ව අදාළ ප්රතිපත්ති
ජන ජීවිතයට දකතරම් බේධවන දලස සම්පාදනය කරනවාද යන්වන පිළිබදව ද අවධානය දයාු කළ
යුතු බව දැේීය.
එදසම ඇය අවධාරණය කරනු ලැබුදේ ඉඩම් අයිතිය හා ණය ලබා ගැනීම පිළිබද ගැටළු ආදී
ප්රතිපත්තිමය ගැටළු පිළිබද දකාමිෂ්ත්න්ව සභාව දවත පැමිණිලි ලැබීදම් අඩුවේ පවතින බවයි. එදසම
මහ බැංකුව හදුන්වවා දී ඇති ණය ලබාදීදම් ක්රමදේදය ජනතාවට දුරසථ බවත් එය ග්රාම නිලධාරීන්ව
මාර්ගදයන්ව ජනතාව දවත දයාු කළ දනාහැකි ද යන්වන පිළිබදවත් සභාපතිතුමිය අදහස දැේීය.
එදසම ඇය ළුන්ව රැකබලා ගැනීදම් ක්රමදේදය පිළිබදව දැේවූ අදහස ද සාකච්ඡා කළ යුතු බවත්
දැේවූදේ උගත් කාන්වතාවන්ව දබාදහාමයේ රැකියාවන්ව දනාකිරීමට එය දහතුවේ ී ඇති බැවිනි.
එදසම නමයශීලි රාජකාරී දේලාවන්ව පවත්වාදගන යාම පිළිබදව ද අවධානය දයාු දේ නම් සුදුසු බව
දැේවූ සභාපතිතුමිය එනුත් ශ්රි ලංකාදේ ඵලදායිතාවය පිළිබද ගැටළු පවතින බැවින්ව ඒ සම්බන්වධව ද
අවධානය දයාු විය යුතු බව සදහන්ව කරනු ලැබීය.
ජාතයන්වතර කාන්වතා දිනයට සමගාමීව පැවැත්වු වටදම්ස සාකච්ඡාදේදී මතුවු දමම අදහස සහ
දයෝජනා ඇතුලත් වාර්තාවේ සකස කිරීමටත් අවශය පියවර ගැනිම සදහා එකී වාර්ථාව බලධාරීන්ව දවත
ඉදිරිපත් කිරීමටත් කටයුතු සිදුකරන බවටත් සභාපතිතුමිය සදහන්ව කරනු ලැබීය.
� ලංකාව තුල ප්රබල කාන්වතා වයාපාරයක අවශයතාවය මතුකරලමින්ව සභාපතිතුමිය සියළුම කිකයින්ව
සහ සහභාගී වූ පිරිස දවත සූතිය පිරිනමන ලදියි.
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2.1. ප්රාවේශීය කාර්යාලය
2.1.1.අනුරාධපුර ප්රාවේශීය කාර්යාලය
හැදින්විම
අවිධිමත් ආර්ික දේෂ්ත්රදේ නිරත වන කාන්වතාවන්ව ඇගයීම සහ ඔවුන්ව ධධර්යයමත් කිරීමත්
ඔවුන්වදේ අත්දැකීම්, අභිදයෝග සහ ජයග්රහණයන්ව හුවමාරු කරගැනීමත් අදප්පේෂ්ත්ා කරමින්ව � ලංකා
මානව හිමිකම් දකාමිෂ්ත්න්ව සභාදේ අනුරාධපුර ප්රාදේශීය කාර්යාලය විසින්ව ජාතයන්වතර මානව හිමිකම්
දිනය 2017 මාර්තු මස 8 වන දින අනුරාධපුරදේ දක්රසටන්ව පාර්ේ ශාලාදේදී පවත්වන ලදි.

සහභාගීවුවන්
ලීලාවතී ගුණවර්ධන මහත්මිය (ගෘහ කර්මාන්වතදේ නිරත),ඒ.කුසුමාවතී මහත්මිය (වයාපාර
අංශය),එන්ව.ජී.කමලාවතී මහත්මිය (ආබාධිත වැඩකරන කාන්වතාවන්ව නිදයෝජනය කරමින්ව) හා ජීවන්වති
ලියනදේ මහත්මිය (හරිත සංගමය නිදයෝජනය කිරීම -කෘෂිකාර්මික නිෂ්ත්පාදන ) වට දම්ස සාකච්ඡාව
සහභාගීී තම අත්දැකීම් දබදාහදා ගන්වනා ලදි. ප්රතිපත්ති සම්පාදනය කිරීදම් ේදෂ්ත්රය නිදයෝජනය
කරමින්ව උතුරු මැද පලාත් සභා ඉඩම් ග්රාමීය සංවර්ධන සහ වාරිමාර්ග අමාතය ගරු එච්. බී.දසමසිංහ
මහතා,පළාත් සැලසුම් සහ දමදහයුම් දදපාර්තදම්න්වතුදේ නිදයෝජය දල්කම් පී.බී දයාරත්න
මහතා,කර්මාන්වත සංවර්ධන අමාතයංදේ සහකාර අධයේෂ්ත් ආර්.එස .පී ගුණවර්ධණ මහතා,දිසත්රිේ
වාණිජ මේඩලදේ විධායක අධයේෂ්ත් පී.බී.ඩී.ගුණවර්ධන මහතා ඇතුලු රාජය සහ රාජය දනාවන
සංවිධාන, සිවිල් සමාජ �යාකාරීන්ව සහ කාන්වතා සංවිධානවල සාමාජිකාවන්ව දමම වැඩසටහනට
සහභාගී වන ලදි.

අභිවයෝග හා ගැටළු
•

එන්.ජී.කමලාවතී මහත්ිය
ඇය ආබාධිත වැඩ කරන කාන්වතාවන්ව නිදයෝජනය කරන ඇය තමන්ව සමග 200 ේ පමණ
ආබාධිත කාන්වතාවන්ව දසවය කරන බවත් ඔවුන්වදේ පුහුණු වැඩසටහන්ව වලදී සංඥා
පරිවර්තකයන්ව දනාමැති බවත් දැේීය.එබැවින්ව ඔවුන්ව දවත නිසියාකාර නිවැරදි දතාරතුරු
සන්වනිදේදනය දනාවන බවත් වැඩිදුරටත් සදහන්ව කළාය.දබාදහෝ පුහුණු වැඩසටහන්ව දිසත්රිේ
දල්කම් කාර්යාලදේ ඉහළ මහදල් රැසීම් ශාලාදේ පවත්වන බැවින්ව ආබාධිතයන්වට එහි ඉහළ
මහල කරා යාම අපහසු දේ.තවද සමාජ දසවා දදපාර්තදම්න්වතුව පමණේ දනාව අදනකුත්
සියලු ආයතන, අමාතයංශ සහ දදපාර්තදම්න්වතු ආබාධිත කාන්වතාවන්වදේ ගැටලු සලකා බැලිය
යුතු බව වැඩිදුරටත් දේවන ඇය සිය නිෂ්ත්පාදන ප්රවාහනය කිරීමට පවතින දුෂ්ත්කරතා නිසා
ඔවුන්වදේ භාේඩ විකුණා ගැනීම සදහා දවළදදපාළේ පවතින්වදන්ව නම් වඩා සුදුසු බවත් රජය
විසින්ව සිය ගම්වලටම පැමිණ දමම කාන්වතාවන්වදේ නිෂ්ත්පාදන ලබා ගන්වදන්ව නම් වඩා සාධනීය
වන බවත් රජය දම් කරුණු පිළිබද අවධානය දයාු කළ යුතු බව ත් දේවයි.
•හර්ෂ්ත්නී දයානන්ද මහත්ිය
ඇය දේවා සිටිදේ ආබාධිත දරුවන්ව සිටින කාන්වතාවන්වට රැකියා සදහා යාමට දනාහැකි බවත්
ඔවුන්ව සිය දරුවන්ව රැක බලා ගැනීම සදහා නිවසට ී සිටිය යුතු බවත්ය .එබැවින්ව නිවදස සිටම
සිදු කළ හැකි සවයං රැකියා සදහා ඔවුන්ව දිරිමත් කරන්වදන්ව නම් වඩා සාධනීය බව ප්රකාශ කළ
ඇය දමම වරප්රසාදයන්ව රජදේ දනාවන රැකියා කරන දමන්වම රාජය දසවකයන්වටද සමානව
ලබා දිය යුතු බවත් අවධාරණය කළාය. දම් සම්බන්වධව කාන්වතාවන්ව සදහා වන ප්රතිපත්තියේ
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උතුරු මැද පළාදත් දනාමැති බවත් එදමන්වම ආබාධිතයන්ව සදහා වන පුහුණු වැඩසටහන්ව වලදී
ඔවුන්ව රැක බලා ගන්වනා පුේගලයන්වද පුහුණු කළ යුතු බවත් දේවා සිටියාය.
•

ඒ. කුසුමාවතී මහත්ිය
සිය අදහස දේවමින්ව ප්රකාශ කරන ලේදේ රාජය ණය දදන ආයතන වලින්ව ණය සහන ලබා
ගැනීදම්දී විවිධ ගැටලු වලට ුහුණ පෑමට සිදු දවන බවයි. ඔවුන්වදේ දවළඳසැල් පවත්වාදගන
යාම පිළිබද උපදදස ලබා ගැනීමට දහෝ කිසිදු යාන්වරණයේ දනාමැති බවත් එබැවින්ව රජය
මගින්ව දමවැනි වයවසායකයන්වට උපදදස දීම සදහා යාන්වරණයේ ඇති කිරීමටත් ණය සහන
පහසුදවන්ව ලබා ගැනීදම් වැඩපිළිදවළේ ඇති කිරීමටත් පියවර ගත යුතු බවයි.

•

ලීලාවතී ගුණවර්ධන මහත්ිය( ස්වයං රැකියාව)
ඇය ප්රකාශ කරන ලේදේ ද ඔවුන්වදේ නිෂ්ත්පාදන සදහා දවළදදපාළේ දනාමැති බවයි.
ගැනුම්කරුවන්ව වැඩිපුර පැමිදණන සථානවල සිය නිෂ්ත්පාදන අදලවි කිරීම සදහා ඔවුන්වට
ඉඩකඩේ දනාමැති බව ද අදලවිසැල් මහා පරිමාණදේ වයාපාරිකයන්වට ලබා දදන බවත් ේුර
වයවසායකයන්වට දනාලැදබන බවත්; සවයං රැකියාවන්වහි නිරතවන්වනන්වට දගීමට සිදුව ඇති
බදු ුදල් ප්රමාණය ද ගැටලුසහගත බවත්; ඇය තවදුරටත් ප්රකාශ කරන ලදි. එදසම රාජය
දනාවන සංවිධාන විසින්ව ඔවුන්වට දබාදහෝ උදේ උපකාර සිදු කරන බව ඇය ප්රකාශ කළ අතර
ඔවුන්වදේ සවයං රැකියා සදහා දයාදා ගනු ලබන උපකරණ අධික මිලකින්ව යුේත වන බවත්
දපාදු ප්රවාහන දසවාවන්ව සිය නිෂ්ත්පාදන අදලවි කිරීම සදහා දයාදා ගැනීම ගැටලු රාශියේ මතු
කරන බවත් එබැවින්ව රාජය අංශ දම් සදහා මැදිහත් විය යුතු බවත් දේවා සිටියාය.

•

ජීවන්ති ලියනවේ මහත්ිය (හරිත සංගමය නිවයෝජනය කරින්)
ඇය විසින්ව ප්රකාශ කරන ලේදේ විසිතුරු මල් වගාදේ නිරත වන කාන්වතාවන්වට ඔවුන්වදේ
නිෂ්ත්පාදන දහවත් මල් පැළ අදලවි කිරීම සදහා වූ දවළද මධයසථානයේ අනුරාධපුර නගරදේ
සකස කරන්වදන්ව නම් සාධනීය බවයි. විසිතුරු මල් පැළ වගාව පිළිබද දැනුවත් කිරීදම්
වැඩසටහන්ව ජාතික වශදයන්ව දමන්වම ජාතයන්වතර වශදයන්වද දමම ේදෂ්ත්දරේ නියුතු වූවන්ව
දවනුදවන්ව පැවැත්ීම ඉතා දයෝගය බවද ඇය තවදුරටත් දයෝජනා කළාය. වර්තමානදේ දී
කර්මාන්වත සංවර්ධන අමාතයංශය විසින්ව මල්පැළ, මල් දපෝච්ි ආදිය දබදා හරින නුත් ඒවා
ප්රදේශදේ සියලු ම අදලවිකරුවන්වට ප්රමාණවත් දනාවන බව ද දේවා සිටියාය.

•

සම්පත් දබදා හැරීදම්දී සහ මූලයමය සහදයෝගය ලබා දීදම් වැඩසටහන්ව සදහා දේශපාලන
මැදිහත්ීම් සිදු ීම.

•

ග්රාමීය කාන්වතාවන්වදේ නිෂ්ත්පාදන හදුන්වවා දීදම් වැඩසටහන්ව වර්ධනය කළ යුතු ීම.

•

වර්තමානදේ පවතින නීති සහ ප්රතිපත්ති කාන්වතාවන්වට සමීප ඒවා දනාීම.

•

රාජය ආයතනයන්ව විසින්ව දේශපාලනික මැදිහත්ීම් වලින්ව දතාරව නිවැරදි දත්ත මත පදනම්ව
ග්රාමීය ප්රදේශවල පවතින අවශයතා දියුණු කිරීමටත් සංවර්ධනයටත් පියවර ගත යුතු බව
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රාජය නිළධාරීන්වේ හා සවිල් සංවිධාන නිවයෝජිතයන්වේ අදහස් /ප්රතිචාර
•

•

•

•

ගරු අමාතය එච්. බී වස්මසංහ මහතා
සමාජ දසවා දදපාර්තදම්න්වතුව හරහා සංඥා භාෂ්ත්ා පරිවර්තකයන්ව ලබා දීමට දපාදරාන්වදු වූ
අමාතයවරයා ප්රකාශ කර සිටිදේ රජය මගින්ව දගාඩනැගිලි සදහා ප්රදේශ ීදම් පහසුකම්
සැපයීමට දරගුලාසි පනවා ඇති බවත් ඒ පිළිබද අදාල පුහුණු වැඩසටහන්ව සිදු කරන නිලධාරීන්වට
උපදදස ලබා දිය හැකි බවත්ය.
පළාත් සැලසුම් සහ දමදහයුම් දදපාර්තදම්න්වතුදේ නිදයෝජය දල්කම්, පී.බී.දයාරත්න මහතා
විසින්ව සිය දදපාර්තදම්න්වතුව මගින්ව අධයාපනයට සහ දසෞඛයයට ුලයමය ප්රතිපාදන දවන්ව
කරන බව කියා සිටිදේය.නුත් දනාවිදිමත් රැකියා දේෂ්ත්රය දනාසළකාහැර ඇති බවත්
දැේවිය.
පළාත් කර්මාන්වත සංවර්ධන දදපාර්තදම්න්වතුදේ සහකාර අධයේෂ්ත්ක එස.පි.එන්ව.ගුනවර්ධන
මහත්මියට අනුව දමම දදපාර්තදම්න්වතුව යටදත් ලියාපදිංි වූ සියලු දදනාටම පුහුණු
වැඩසටහන්ව පවතින බවත් බතිේ කර්මාන්වතය සහ අත් යන්වර දරදි කර්මාන්වතයද ඊට ඇතුළත්
බවත් ඒවා සදහා සහභාගී වන දලසත් දදපාර්තදම්න්වතුව විසින්ව ඔවුන්වදේ නිෂ්ත්පාදන අදලවි
කිරීම සදහා සුදුසු ඉඩකඩ ලබා දී තිදබන බවත්ය.
අනුරාධපුර වාණිජ මේඩලය විසින්ව ප්රකාශ කදළ ඔවුන්ව විසින්ව දනාමිදල් පවත්වන පුහුණු
වැඩසටහන්ව මගින්ව වයවසායකයන්ව දකදරහි මගදපන්වීම් සිදු කරන බවත් එේ කේඩායමකට
30 බැගින්ව වන දලස දමම පුහුණූ වැඩසටහන්ව සදහා ඉල්ලීම් කළදහාත් සහභාගී විය හැකි
බවත්ය.

2.1.2.බදුල්ල ප්රාවේශීය කාර්යාලය
හැදින්විම
ජාතයන්වතර කාන්වතා දිනය සැමරීම ශ්රි ලංකා මානව හිමිකම් දකාමිෂ්ත්න්ව සභාදේ බදුල්ල ප්රාදේශීය
කාර්යාලය විසින්ව 2017 මාර්තු 8 වන දින බදුල්ල දිසත්රිේ දල්කම් කාර්යාල ශ්රවණාගාරදේදී
පවත්වන්වන දයදුණී
ඌව දවල්ලසස විශවවිදයාලදේ ආචාර්ය නිශාධිනී පීරිස් මහත්ිය විසින්ව දමම වට දම්ස සාකච්ඡා
දමදහයවන ලද අතර පිළිගැනීදම් කතාවත් අනතුරුව ආරාධිත අුත්තා වූ බදුල්ල දිසත්රිේ
දල්කම්වරයාදේ කතාදවන්ව පසුව දකටි ීඩිදයෝවේද ප්රදර්ශනය කරන ලදි.

සහභාගීවුවන්
විවිධ ේදෂ්ත්ර නිදයෝජනය කරමින්ව පැමිණ සිටි කාන්වතා නිදයෝජිතයන්ව සමගින්ව බදුල්ල ප්රාදේශීය
දල්කම් කාර්යාලය,ඌව පළාත් සභාදේ දසෞඛය අමාතයංශදේ අධයේෂ්ත්ක, ඌව පළාත් සභාදේ
කාන්වතා කටයුතු පිලිබද නිදයෝජය දල්කම්, පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අමාතයංශදේ නිදයෝජය අධයේෂ්ත්,
දපාලිස නිලධාරීන්ව ආදී රාජය හා රාජය දනාවන අංශය නිදයෝජිතයන්ව ජාතයන්වතර කාන්වතා දිනය
සැමරීදම් වැඩසටහන සදහා සහභාගී වූහ.

අභිවයෝග හා ගැටළු
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•
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•
•
•
•
•

•
•
•
•

මැදගම සිට පැමිණී මල්ලවාරච්ි මහත්ිය ප්රකාශ කදළ රජය මගින්ව ලබා දදන පුහුණු
වැඩසටහන්ව වලින්ව පසු ඇතැම් පුේගලයන්වට දේශපාලන බලපෑම මත ආධාර ලැබුණු බවයි.
වයවසායිකාවේ වූ ටී.මවනෝහරී මහත්ිය විසින්ව දැේවුදේ සවයං රැකියාවන්ව ලියාපදිංි
කිරීදම්දී යම් යම් දුෂ්ත්කරතා පවතින බවයි. ඇතැම් අවසථාවල සිය වයාපාර වසා දැමීමට පවා
තර්ජන එල්ල වූ බවත් කාන්වතාවේ දලස තමා විවිධ තර්ජනයන්වට හා ගැටළු වලට ුහුන දුන්ව
බවත්ය.
වතුකර කාන්වතාවන්ව නිදයෝජනය කරමින්ව ප්රභාත් කුමාර ප්රකාශ කදළ වතු කම්කරු ජනතාව
අතර පවතින භාෂ්ත්ා ගැටළුව දහතුදවන්ව ඔවුන්වට රැසීම් ඇමතීමට දහෝ සිය අදහස ප්රකාශ
කිරීමට දනාහැකි තත්වයේ පවතින බවයි.එදසම වතුකර ජනතාව රජදේ නිලධාරීන්ව දකදරහි
සෘණාත්මක ආකල්පයේ දරන බවද දහ වැඩිදුරටත් පැවසීය.
සවයං රැකියාවල නිරත වන කාන්වතාවන්ව සදහා වන ණය පහසුකම් ලබා ගැනීදම් දුෂ්ත්කරතා
රජදේ බැංකුවල අවශයතා සවයං රැකියාවල නියුතු වූවන්ව සමග දනාගැළපීම
රජය මගින්ව පුහුණු වැඩසටහන්ව වලට සහභාගී වන පුේගලයන්ව දනාසලකා හරිමින්ව සහභාගී
දනාවූ පරිබාහිර පුේගලයන්වට උපකරණ ආදිය ලබා දීම
මූලය ආධාර දහෝ අතයවශය භාේඩ දබදාහැරීදම්දී ඒවා දේශපාලනදයන්ව දතාර වියයුතු ීම.
ඇතැම් දුෂ්ත්කර ප්රදේශ දවත රජදේ සහදයෝගය දනාලැබීම
තාේෂ්ත්ණය අතින්ව ගත් කළ නීන තාේෂ්ත්ණය පිළිබද දැනුදමහි හිගකම
කෘෂිකර්මාන්වත ේදෂ්ත්රය දකදරහි දැනුම අවම ීම, රජදේ සහදයෝගය දම් සදහා දනාලැබීම
අුරවය හා නිෂ්ත්පාදන ප්රවාහන ගැටළු
සුදුසු දවදළඳදපාලේ දනාමැති ීමත්
වතු කම්කරු කාන්වතාවන්ව දවත තීරන ගැනීදම් �යාවලිය දවත සහභාගී විදම් අයිතිය පිළිබද
ගැටළු
විදේශ ගෘහ දසවාවන්වහි නියුේත කාන්වතාවන්ව දකදරහි පවතින ගැටළු
දිවිනැගුම දදපාර්තදම්න්වතුදවන්ව ලබා දදන සහන පිළිබදවද ගැටළු පැවතිණී.

රාජය නිළධාරීන්වේ හා සවිල් සංවිධාන නිවයෝජිතයන්වේ අදහස් /ප්රතිචාර
•

•

•
•

දිවිනැගුම දදපාර්දම්න්වතුදේ බැංකු කළමනාකාරවරයා ප්රකාශ කර සිටිදේ 4 දදදනකුදගන්ව යුතු
කේඩායමේ වශදයන්ව පැමිණ ණය සහන ලබා ගැනීදම් අවසථාව පවතින බවයි.නුත් දමම
කේඩායම් �යාශීලීව සිය කේඩායම් පවත්වාදගන යා යුතුය.රජය මගින්ව මූලික ප්රාේධනය හා
මූලයාධාර ලබා දදන බවයි.
රාජය නිලධාරීන්ව දමවැනි යම් අකටයුත්තක නිරතව ඇත්නම් බලපෑමට ලේ වූ පුේලයාට එය
සුදුසු අධිකාරියකට පැමිණිලි කල හැකි බවත් එයින්ව සෑහිමකට පත්දනාවන්වදන්ව නම් ශ්රි ලංකා
මානව හිමිකම් දකාමිෂ්ත්න්ව සභාවට පැමිණිලි කල හැකි බවටත් අදහස ඉදිරි පත්විය.
පළාත් පාලන නිලධාරීන්ව දැේවුදේ නිරන්වතරදයන්වම රාජය නිලධාරීන්වට දචෝදනා කල
දනාහැකි බවත් සම්පත් දබදා හැරීදම් යාන්වරණයේ පවතින බවත්ය.
වතුකරදේ ජනතාව සමග සම්බන්වධ ීදම් දී ඔවුන්ව සෑමවිටම භාෂ්ත්ා පරිවර්තකයන්වදේ සහය
ගැනීමට උත්සාහ කරන බව නිළධාරීන්ව ප්රකාශ කරන ලදි.එබැවින ඔවුන්ව සභාවට ප්රකාෂ්ත් කදළ
අවශයතාවන්ව ඇති අය ඔවුන්ව සමග සම්බන්වධ වන දලසයි.
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2.1.3.මඩකලපුව ප්රාවේශීය කාර්යාලය
හැදින්විම
� ලංකා මානව හිමිකම් දකාමිෂ්ත්න්ව සභාදේ මඩකලපුව ප්රාදේශීය කාර්යාලය විසින්ව ජාතයන්වතර කාන්වතා
දිනය 2017 මාර්තු මස 8 වන දින මඩකලපුව නගරසභා ශාලාදේදී පැවැත් වු අතර ප්රාදේශිය
සමිබන්වධිකරන නිළධාරි ඒ.සී.ඒ.අසීස මහතා කාන්වතා දිනය දවනුදවන්ව විදශෂ්ත් දේශන ඉදිරිපත් කළහ.
කාන්වතා නිදයෝජිතයන්ව විසින්ව ඔවුන්ව දේ අත්දැකීම් සහ අභිදයෝගයන්ව හුවමාරු කරගත් වටදම්ස
සාකච්ඡාදේ දී එදිදනදා ජීවිතදේ ුහුණ දදන ගැටළු ඉදිරිපත් කළ අතර IWARE කාන්වතා සංවිධානදේ
සභාපතිනී අනීෂ්ත්ා ෆර්දාස මහත්මිය විසින්ව දමම වටදම්ස සාකච්ඡාව දමදහයවන ලදි.

සහභාගීවුවන්
අතිදර්ක දිසත්රිේ දල්කම් ගිරිධරන්ව මහතා ආරාධිත අුත්තා දලස සහභාගී වු දමම වැඩසටහනට
අවිධිමත් ආර්ික අංශදේ දසවදේ නියුතු කාන්වතාදවෝ ද රාජය සහ රාජය දනාවන සංවිධාන, සිවිල්
සමාජ �යාකාරීන්ව සහ කාන්වතා සංවිධානවල සාමාජිකාවන්ව සහභාගී විය.

අභිවයෝග හා ගැටළු
•

එන්.එෆ්.ෆර්වින් මහත්ිය කජු නිෂ්ත්පාදන වයාපාරයක දයදදන කාන්වතාවේ වශදයන්ව සිය
අදහස ඉදිරිපත් කළාය.ඇයදේ කර්මාන්වතශාලාදේ 80 ේ පමණ වූ දසවක පිරිසේ කටයුතු
කරන අතර ඔවුන්වට ප්රමාණවත් වැටුපේ දනාලැදබන බවත් දේශීය කජු මිල අධික බවත්
එබැවින්ව ඉන්වදියාදවන්ව ආනයනය කල යුතු නුත් ඒහිදී විවිධ දුෂ්ත්කරතාවන්වට ුහුණ පාන්වනට
සිදුවන බවත් ය.එදසම අදාළ ආයතනයන්වට අනුව දමම කජු ආනයනය කිරීම සම්බන්වධව
දේශපාලඥදයකුදේ මැදිහත්ීම පවතින බවත් ඔහු එයින්ව ලාබ ලබන බවත් ප්රකාශ
විය.එබැවින්ව දමම කාන්වතාවන්ව සදහා අදාල බලපර ලබා දී ලාබදායී මිලකට ආනයනය කරවා
ගැනීමටත් අවසථාව ලබා දිය යුතු බවයි.

•

දපාදු මතය වූදේ දමදලස ආනයනය කිරීදම් දී දේශපාලඥදයකුදේ සහය අවශය වන නුත්
ඉදිරිදේදී දමය නිවැරදි කළ යුතු බවයි.

•

ී .භවානි මහත්ිය තල් නිෂ්ත්පාදන වයවසායිකාවේ වශදයන්ව අදහස දැේවිය. ඇයදේ ගදමහි
දබාදහෝ කාන්වතාවන්ව අර්ධ කාලීන රැකියාවේ වශදයන්ව දමම කර්මාන්වතදේ නිරත වන බවත්
ඔවුන්ව විවිධ අභිදයෝගයන්වට ුහුණ දදන බවත්ය.වර්ෂ්ත්ා කාලදේදී දමම නිෂ්ත්පාදනවල හානි ීම
දවළදාදම් බිද වැටීමට දහතු වන බව ඇය දැේවිය. වනහරණය නිසා තල් ශාකය ද විනාශ ීමත්
එම නිසා තල් දකාළ හිග ීමත් තවත් ගැටලුවකි.විදුලිය ලබාදීදම් වයාපෘති නිසාද දබාදහෝ තල්
ගස විනාශ කර දමයි. එදසම ඇතැම් තල් ශාක සුනාමි වයසනය නිසාද විනාශ ී තිදේ.එදසම
අතරමැදි කරුවන්ව දවදළදාමට සම්බන්වධ ීමද තවත් ගැටලුවකි.

•

ී.ශාන්ති මහත්ිය, ආර්. ඤාවන්ස්ව� මහත්ිය සහ �. �ෂ්ත්්ණවවනියි මහත්ිය මැටි භාේඩ
නිෂ්ත්පාදනදයහි දයදදන කාන්වතාවන්වය. ඔවුන්ව ප්රකාශ කදළ අුරවය දසායා ගැනීදම්
දුෂ්ත්කරතාවයේ පවතින අතර සුදුසු ගුණාත්මක බවින්ව යුතු අුරවය දනාමැති ීම සහ
ප්රවාහනදේදී වන හානි නිසා නිෂ්ත්පාදනවලට සිදුවන හානි මගින්ව නිෂ්ත්පාදන විකුණා ගැනීදම්
දනාහැකියාවේ පවතින බවයි.
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•

දපාදු මතය වූදේ මැටි භාේඩ නිෂ්ත්පාදනදයහි දයදදන පවුල් ඉහළ ලාභයේ ලබන බව රජය
අදහස කරන බැවින්ව ඔවුන්ව පිළිබද රජය කිසිදු සහන සැල�දම් වැඩපිළිදවළේ �යාත්මක
දනාකරන බවයි. තවද මැටි විකි�දම් දි තැරැවිකරැවන්ව �යාත්මක විමද ගැටලුවකි.

•

පී.ශර්ිලා මහත්ිය(හදුන්වකූරු නිෂ්ත්පාදනය) විසින්ව ප්රකාශ කරන්වනට දයදුදේ මඩකලපුව
ප්රදේශදයන්ව අුරවය ලබා ගැනීම දුෂ්ත්කර බවයි. දකාළඹ නගරදයන්ව අුරවය ලබා ගැනීම මිල
අධික දේ. නිෂ්ත්පාදන සූදානම් වුවද ඒවා ඇසුරුම් කිරීදම් උපකරණ , ුද්රිත නිර්මාණ සදහා වන
වියදම් ආදිය ද ඉතා ඉහළ මිලේ ගන්වනා අතර දම් ප්ර දේශය තුළ දැඩි තරගකාරීත්වයේද පවතින
බවයි.

•

ඒ.එෆ් ශිල්හානා ුහුදු දබලිකටු මගින්ව අත්කම් කරන්වනීය.ඇය දේවා සිටිදේ අුරවය දගන
ඒමට යාදම් දි ද විවිධ ප්රවාහන දුෂ්ත්කරතා පවතින බවයි. එදසම නිෂ්ත්පාදන සෑදීම ආරම්භ කිරීදම්
සිට නිම කළ නිෂ්ත්පාදන දවදළදදපාළට නිකුත් කිරීම දේවාම දමම ගැටළු ,දුෂ්ත්කරතා පවතින
බවයි.

රාජය නිළධාරීන්වේ හා සවිල් සංවිධාන නිවයෝජිතයන්වේ අදහස් /ප්රතිචාර
•

•

•

•

නාගරික දකාමසාරිසතුමාට අනුව මැටි ලබා ගැනීදම් අනුමැතිය දිසත්රිේ දල්කම් කාර්යාලදයන්ව
ලබා ගත යුතු බවත් ඔවුන්වදේ බල ප්රදේශයන්ව තුළ මැටි ලබා ගැනීදමහි නිරත විය හැකි බවත්
ප්රකාශ විය.දමම බලපරය විධිමත් එකකි.
දිසත්රිේ සමාජ දසවා නිලධාරීවරයාට අනුව ේුර වයාපාර ආරම්භයට රු 25000ක ුදලේ
ලබා දදන අතර නිෂ්ත්පාදන දකදරහි ධනතික බාධා කිසිත් දනාමැති බවත් දේවන ලදි.එදසම
නියමිත අනුමැතිය ලබා ගන්වදන්ව නම් ගැටවේ දනාමැති බවද ඔහු දේවා සිටිදේය.
ීවර හා ජලජ සම්පත් අමාතයංශදේ සහකාර අධයේෂ්ත් විසින්ව ප්රකාශ කරන ලේදේ ුහුදු
දබලිකටු අුරවය පිළිබද දමම ගැටළුව සම්බන්වධව දැනුවත් කිරීදම් වැඩසටහන්ව කිහිපයේ
පැවැත්දවන බවයි. දමම පුහුණු වැඩසටහන වැඩකරන කාන්වතාවන්ව ඉලේක කරදගන සිදු
කරන බවයි. එදසම අම්පාර දිසත්රිේකදේ තඹිලුවිල් නම් ග්රාමදේ අවශය අුරවය පවතින්ව බවත්
ඒවා ලබා ගැනීම සදහා සහය දැේවිය හැකි බවත්ය.
තල් සංවර්ධන මේඩලදේ දිසත්රිේ කළමනාකරු විසින්ව ප්රකාශ කරන්වනට දයදුදේ 2500ක
පමණ තල් නිෂ්ත්පාදනකරුවන්ව සිටින බවත් ග්රාමීය මේටමින්ව සිය වයාපාර කිරීදම් අවසථාව
පවතින බවත්ය.දමම නිෂ්ත්පාදන විදේශීය සංචාරකයන්වට අදලවි කිරීමටද හැකියාව පවතී.
එබැවින්ව යම් ගැටලුවේ දේ නම් සිය මේඩලය අමතන දලස ය.
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2.1.4. අේපාර ප්රාවේශීය කාර්යාලය
හැදින්විම
� ලංකා මානව හිමිකම් දකාමිෂ්ත්න්ව සභාදේ අම්පාර ප්රාදේශීය කාර්යාලය මගින්ව ජාතයන්වතර කාන්වතා
දිනය 2017 මාර්තු මස 8 වන දින ප්රාදේශීය කාර්යාලදේ ශ්රවණාගාරදේදී පවත්වන්වනට දයදුණි. කාන්වතා
දින සැමරුදමහි ඉතිහාසය සම්බන්වධ ීඩිදයෝ පටයේ ප්රදර්ශනය කළ අතර තවත් ඉදිරිපත් කිරීමේ
හරහා කාන්වතා දින දත්මාව පිළිබද දේවන ලදි. එදසම තිරසර සංවර්ධන ඉලේකයන්වහි 4 සහ 5 යන
ඉලේකයන්වද දමම ඉදිරිපත් කිරීම මගින්ව අවධාරණය කරන ලදි.

සහභාගීවුවන්
අවිධිමත් ආර්ික අංශදේ දසවදේ නියුතු කාන්වතාදවෝ ද රාජය නිලධාරීන්ව නිදයෝජනය කරමින්ව
කෘෂිකර්මාන්වතය පිළිබද අධයේෂ්ත්ක, ප්රාදේශීය දල්කම්වරු, වෘත්තීය පුහුණු නිලධාරීන්ව, ග්රාමීය
සංවර්ධන නිලධාරීවරු, කාන්වතා සංවර්ධන නිලධාරී, දපාලීසිදේ දපාලිස ළමා හා කාන්වතා කාර්යාංශය,
සිවිල් සංවිධාන සාමාජිකයන්ව රැසේ දමම වැඩසටහනට සහභාගී විය.

අභිවයෝග හා ගැටළු
•
•

අදාළ ේදෂ්ත්රවල විධිමත් පුහුණුව ලබා දීදම් දනාහැකියාව
කර්මාන්වත සදහා ආදයෝජනය කිරීදම් මූලික ප්රාේධනයවත් දනාමැති ීම සහ ණය පහසුකම්
ගැනීදම් පහසුකමේ දනාමැති ීම
• නිෂ්ත්පාදන අදලවි කිරීදම් දී පවතින දුර්වලතා
• දසවක අර්ථ සාධක අරුදල සහ දසවා නියුේති භාර අරුදල පිළිබද අනවදබෝධය
• අවුරුදු 40 ට වැඩි කාන්වතාවන්ව අවිධිමත් ආර්ික අංශදේ රැකියා ලබා ගැනීම සදහා ලියාපදිංි
ීදම් දුර්වලතාවය
• සුදුසු ජාලගත සන්වනිදේදනයේ කාන්වතාවන්ව අතර දනාමැති ීම

රාජය නිළධාරීන්වේ හා සවිල් සංවිධාන නිවයෝජිතයන්වේ අදහස් /ප්රතිචාර
•
•

•

•
•

කෘෂිකර්ම දදපාර්තදම්න්වතුදේ වෘත්තීය පුහුණු මධයසථානය විසින්ව �යාත්මක කරනු ලබන
විවිධ පුහුණු වැඩසටහන්ව ග්රාමීය කාන්වතාවන්ව දවනුදවන්ව �යාත්මක වන බව දැේීය.
දිවිනැගුම වයාපෘතිදේ කාන්වතා සංවර්ධන අංශදේ නිදයෝජිත දැේවූදේ යම් ණය සහන
කිහිපයේ රාජය බැංකු හරහා ප්රාදේශීය දල්කම් කාර්යාලයන්ව මගින්ව �යාත්මක කර ඇති බවත්
කාන්වතා දසවාදයෝජකයන්වට ඒ සදහා කිසිදු දවනසකින්ව දතාරව අයදුම් කළ හැකි බවත්ය.
දිවිනැගුම සංවර්ධන වයාපෘතිදේ කාන්වතා සංවර්ධන නිලධාරීන්වට අනුව ප්රවාහන වියදම් සහ
අදනකුත් වියදම් ලබාදනාදේනම් දබාදහෝ අවිධිමත් රැකියාවල නිරත වන කාන්වතාවන්ව පුහුණු
වැඩසටහන්ව වලට සහභාගී දනාවන බව ප්රකාශ කරන ලදි.දබාදහෝ සවයං රැකියාවල නිරත වන
කාන්වතාවන්ව කිසිදු සැලසුමකින්ව දතාරව විවිධාකාරදේ වයාපෘති ආරම්භ කරන බවත් තවදුරටත්
දපන්වවා දදන ලදි.
ළමා හා කාන්වතා කාර්යාංශදේ නිලධාරීන්ව අවිධිමත් ආර්ික අංශදේ රැකියා පවත්වාදගන යන
කාන්වතාවන්ව ආරේෂ්ත්ා කර ගැනීම පිළීබදව සාකච්ඡා කදළය.
දමම අංශදේ කාන්වතාවන්ව සියලු දදනා ඒකරාශී කරමින්ව ජාලගත කිරීදම් වැඩපිළිදවළේ
ආරම්භ කළ යුතු බවට රජදේ නිදයෝජිතදයෝ අදහස දැේවූහ.
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2.1.5. �කුණාමලය ප්රාවේශීය කාර්යාලය
හැදින්විම
� ලංකා මානව හිමිකම් දකාමිෂ්ත්න්ව සභාදේ ත්රිකුණාමලය ප්රාදේශීය කාර්යාලය විසින්ව ජාතයන්වතර
කාන්වතා දිනය 2017 මාර්තු මස 8 වන දින ත්රිකුණාමලය නගර සභාදේ කුලේදකෝේටම් සංසකෘතික
ශාලාදේදී පැවැත්වන ලදි.

සහභාගීවුවන්
දමම වැඩසටහන සදහා කම්කරු දදපාර්තදම්න්වතුදේ නිදයෝජය දකාමසාරිස බේඩාරනායක මහතා,
නැදගනහිර පළාදත් ග්රාමීය කර්මාන්වත පිළිබඳ නිදයෝජය අධයේෂ්ත් එම්.එම්.දනෞෆිස මහතා, මානව
හිමිකම් ප්රවර්ධනය සහ ආරේෂ්ත්ා කිරීදම් මධයසථානදේ අධයේෂ්ත්ක ගරු දයෝදේසවරන්ව පියතුමා,
ත්රිකුණාමලය නීති ආධාර දකාමිෂ්ත්න්ව සභාදේ නීතීඥ ලේෂ්ත්මිශ්රි මහත්මිය, ත්රිකුණාමලය දිසත්රිේකදේ
කාන්වතා සංවිධාන ඇතුලු රාජය අංශදේ දමන්වම රාජය දනාව සංවිධාන වල නිදයෝජිතයන්වද, සිවිල්
සංවිධාන සාමාජිකයන්ව ද, කාන්වතා සංවිධානවල සාමාජිකාවන්වද , මානව හිමිකම් �යාධරයන්වද,
ත්රිකුණාමල දිසත්රිේකදේ ේුර කර්මාන්වත වල නිරත වන්වනන්වද සම්බන්වධව විය.
වට දම්ස සාකච්ඡාව සදහා සහභාගිවු කාන්වතාවන්ව තල් ආ�ත නිෂ්ත්පාදන,අත්යන්වර දරදි
නිෂ්ත්පාදනය,අත්කමි නිෂ්ත්පාදන,දපාල් දතල් නිෂ්ත්පාදනය,කිරි ආ�ත නිෂ්ත්පාදන සහ හමි නිෂ්ත්පාදන හි
නිරත වන්වනන්වවිය.

අභිවයෝග හා ගැටළු
•
•

ේුර කර්මාන්වත නිෂ්ත්පාදනයන්වට සමාන එදහත් අඩු මිලකට මහා පරිමාන දවදළන්වදන්ව දමකී
නිෂ්ත්පාදන අදලවි කරන බැවින්ව භාේඩ නිෂ්ත්පාදනයන්ව අදලවි කර ගැනීදම් අපහසුතා.
නිශිත දවදළදදපාළේ දනාමැති ීදමන්ව භාේඩ අදලවි කරගැනීම සදහා දුෂ්ත්කරතා මතුීම.

රාජය නිළධාරීන්වේ හා සවිල් සංවිධාන නිවයෝජිතයන්වේ අදහස් /ප්රතිචාර
•

•

•

•

වාණිජ මේඩලය සදහන්ව කරනු ලැබුදේ ත්රිකුණාමලය දිසත්රිේකදේ දවළද මධසථානයේ
ආරම්භ කිරීමට දම් වන විට සැලසුම් සකසකර ඇති බවයි. දම් සදහා වාණිජ මේඩලය විසින්ව
වයාපෘති දයෝජනාවේ ඉදිරිපත් කර ඇති බවත් එය සම්මත වුවදහාත් දමවැනි කුඩා පරිමාණ
වයාපාරයන්වහි නිරත කාන්වතාවන්වට එය දහාද මූලාශ්රයේ බවත් ය.
කම්කරු දදපාර්තදම්න්වතුදේ නිදයෝජය දකාමසාරිස බේඩාරනායක මහතා විසින්ව දමම කුඩා
කර්මාන්වත වයවසායිකාවන්ව සදහා කම්කරු දදපාර්තදම්න්වතුවට ප්රදේශ ීදම් අවසථාව හා
ඔවුන්වට ලබා ගත හැකි දසවාවන්ව පිළිබද පැහැදිලි කරන ලදි.
නැදගනහිර පළාදත් ග්රාමීය කර්මාන්වත පිළිබද නිදයෝජය අධයේෂ්ත් එම්.එම්.දනෞෆිස මහතා ද
සිය දදපාර්තදම්න්වතුව මගින්ව බලාත්මක කර ඇති වයාපෘති සහ �යාකාරකම් පිළිබදව දේවන
ලදි.ඔහු තවදුරටත් උපදදස ලබා දුන්වදන්ව ඕනෑම පුේගලදයකුට සිය දදපාර්තදම්න්වතුවට පැමිණ
විමසීම් කළ හැකි බවත් සුදුසු පුහුණු පාඨමාලා සදහා සම්බන්වධ විය හැකි බවත්ය.
මානව හිමිකම් ප්රවර්ධනය සහ ආරේෂ්ත්ා කිරීදම් මධයසථානදේ අධයේෂ්ත්ක ගරු දයෝදේසවරන්ව
පියතුමා විසින්ව සහ ත්රිකුණාමලය නීති ආධාර දකාමිෂ්ත්න්ව සභාදේ නීතීඥ ලේෂ්ත්මිශ්රි මහත්මිය
විසින්ව ධනතිත තත්වයන්ව පිළිබද අදහස පැහැදිලි කරන ලදි.
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2.1.6. කල්ුවණ් ප්රාවේශීය කාර්යාලය
හැදින්විම
ජාතයන්වතර කාන්වතා දිනය සැමරීම සදහා ශ්රි ලංකා මානව හිමිකම් දකාමිෂ්ත්න්ව සභාදේ කල්ුදේ
කාර්යාලය විසින්ව සංවිධානය කරන ලද වැඩසටහන 2017 මාර්තු මස 8 වන දින �සටා-ඉලාම් හිදී
පැවැත්වුණී.
දමහිදී ප්රාදේශීය සම්බන්වීකරණ නිළධාරි සහ ආරාීත අුත්තාවු එස. සිවප්රියා මහත්මිය (අධයේෂ්ත්කසංසකෘතික කටයුතු දදපාර්තදම්න්වතුව)දේශන පවත්වන්වනට දයදුණි. AHAM සංවිධානදයහි
නිශාන්වතනී මහත්මිය විසින්ව දමම වැඩසටහන දමදහයවන ලදි.

සහභාගීවුවන්
ප්රදේශදේ කෘෂිකර්මාන්වතය, ීවර, ගෘහසථ රැකියා ,සවයං රැකියා, මැටි කර්මාන්වතය, ගෘහ දසවිකාවන්ව
ආදී වූ දනාදයේ අංශවල දසවය කරන කාන්වතාවන්ව ,කාන්වතා සංවිධාන, සිවිල් සමාජ �යාකාරිකයන්ව,
ළමා ආරේෂ්ත්ණ අධිකාරිදේ සම්බන්වීකාරකවරුන්ව, සමාජ දසවා දදපාර්තදම්න්වතුදේ නිලධාරීන්ව
,දපාලිස නිලධාරීන්ව, දපරපාසල් ගුරුවරුන්ව, සහ පාසල් දරුවන්ව ඇතුලු 194ේ පමණ පිරිසකදේ
සහභාගීත්වදයන්ව දමම වැඩසටහන පවත්වන ලදී.

අභිවයෝග හා ගැටළු
•

පවුදල් වගකීම දැරීමට ීම සහ සංසකෘතික බාධාවන්ව පැවතීම.

•

මූලය ප්රාේධනය සදහා සීමිත ප්රදේශයේ පැවතීම

•

කම්කරු වැටුප්ප අධික විම හා ුලයමය වයාකූලතා

•

අුරවය අධික මිලකින්ව යුතු ීම

•

සිය නිෂ්ත්පාදන අදලවි කිරීමට සුදුසු දවදළදදපාළේ දනාමැති ීම

•

විශාල තරගකාරීත්වයේ පැවතීම,

•

අතරමැදියන්ව විසින්ව ඔවුන්වදේ මිල ගණන්ව වලට දමම භාේඩ ලබා ගැනීම

•

නව තාේෂ්ත්ණික ක්රමදේද සදහා ප්රදේෂ්ත් ීමට දනාහැකි ීම

•

වයාපාර ජාලයක අවශයතාවය

•

අධික ප්රවාහන වියදම්

•

වයාපාර කටයුතු සදහා ණය පහසුකම් ලබා ගැනීදම්දී දකාන්වදේසි දහතුදවන්ව විවිධ
දුෂ්ත්කරතාවන්වට ුහුණපාන බව.

•

රාජය අංශදේ සහය දනාලැබීම
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රාජය නිළධාරීන්වේ හා සවිල් සංවිධාන නිවයෝජිතයන්වේ අදහස් /ප්රතිචාර
•

ජාතික වශදයන්ව අවිධිමත් දකෂ්ත්දරදේ රැකියාවනහි නිරත වන කාන්වතාවන්ව ශේතිමත් කිරීම
දකදරහි අවධාන ය දයාු කල යුතු බව

•

ශ්රි ලංකාදේ වාණිජ ප්රතිපත්තිය සංදේදීව නිර්මාණය විය යුතු අතර එය දමම අවිධිමත් අංශදේ

රැකියාවන්වහි දයදදන කාන්වතාවන්වදේ අවශයතා පරිදි විය යුතුය.

•

අවිධිමත් අංශදේ කාන්වතාවන්ව ධධර්යයමත් කිරීම සදහා වූ විවිධ ප්රදර්ශන සහ දැනුවත් කිරීදම්
වැඩසටහන්ව ප්රාදේශීය , දිසත්රිේ මේටමින්ව දමන්වම ජාතික මේටමින්වද ඇති කල යුතු බව

•

වාණිජ කටයුතු පිළිබද තීරණ ගැනීදම්දී කාන්වතාවන්ව සහභාගී ීම , අුරවය ලබා ගැනීදම්දී,
ජාතික දවළද ප්රතිපත්තිය පාලනදේදී, වාණිජ ගිවිසුම් සැකසීදම්දී, දමම අංශදේ ගැටළු පිළිබද
ඇගයීදම්දී කාන්වතා සහභාගීත්වය පැවතිය යුතුය.

•

ජාතික අයවැදයන්ව දම් සදහා විදශෂ්ත් දවන්ව කිරීමේ කළ යුතුය.

•

අවිධිමත් අංශදේ කාන්වතාවන්ව සුපකාර සංගම් පිහිටුවිය යුතුය.

2.1.7. මාතර ප්රාවේශීය කාර්යාලය
හැදින්විම
ජාතයන්වතර කාන්වතා දිනය මාතර ශ්රි ලංකා මානව හිමිකම් දකාමිෂ්ත්න්ව සභාදේ ප්රාදේශීය කාර්යාලය
විසින්ව 2017 මාර්තු මස 14 වන දින සර්දවෝදය ශ්රවනාගාරදේදී පැවැත්විය. මාතර ප්රාදේශීය
සම්බන්වීකරණ නිළධාරි ඩී.එම්.ආර්. දිසානායක මහතා විසින්ව පිළිගැනීදම් කතාව සහ දමම
වැඩසටහදන්ව අරුණු පැහැදිලි කරන ලදි. මාධයදේදී අමාලි ජයීර මහත්මිය විසින්ව වට දම්ස සාකච්ඡාව
දමදහයවන ලදි.

සහභාගීවුවන්
අවිධිමත් ආර්ික අංශදේ දසවදේ නියුතු කාන්වතාදවෝ ද ,දිවිනැගුම සහ සමෘේධිදදපාර්තදම්න්වතුදේ
නිදයෝජය අධයේෂ්ත්ක, මහ බැංකුදේ නිදයෝජය කලමනාකරු, නීති ආධාර දකාමිෂ්ත්දම් සම්බන්වධිකාරක,
මාතර තරුණ සභාදේ කළමනාකාර, මාධයය, ළමා හා කාන්වතා කාර්යාංශදේ දපාලිස නිලධාරී,
ප්රාදේශීය කාර්යාල නිලධාරීන්ව. වෘත්තීය පුහුණු මධයසථානදේ පුහුණු වන්වනන්ව ආදී 50 කට ආසන්වන
සංඛාවේ දමම වැඩසටහන සදහා සහභාගීවූහ.

අභිවයෝග හා ගැටළු
•
•

•

චාිකා දසල්වා මහත්ිය ප්රකාශ කදළ තමන්වඇදුම් මසා විවිධ රාජය ආයතනවලට ලබා දදනු
ලබයි.නුත් ඔවුන්වට සුදුසු දවදළදදපාළේ අවශයතාවයද ඇය අවධාරණය කර සිටියාය.
මංගලා වහ්වාමේදුමවේ මහත්ිය කාන්වතා අත්බෑග සහපාසල් බෑග මැසීම සිදු කරන අතර නව
තාේෂ්ත්ණය පිළිබද දැනුම දනාමැති බවත් නව යන්වරසූර දනාමැති බවත් ප්රකාශ කළාය. එම
නිසා ඔවුන්වට එන ඇනවුම් නිසි දලස ආවරණය කරගත දනාහැකි බවද දේවන්වනට දයදුණි.
ඩී.බී.චන්රලතා මහත්ිය ප්රකාශ කරන ලේදේ විසිතුරු මල් වගාදේ නිරත ඇය කෘෂිකර්මාන්වත
දදපාර්තදම්නුතුදවන්ව ඒ සදහා අවශය දැනුම ලබා ගත් බවය. නුත් වගාවන්ව සදහා ඉඩමේ

21

21

•

දසීදම්දීත් ණය පහසුකම් ලබා ගැනීදම්දීත් ඇය විවිධ අපහසුතාවන්වට ුහුණ පෑ බවත් දපාලිස
අත්අඩංගුටද පත් වූ බවත් ඇය දේවා සිටියාය.
එච්.එේ ඥානවතී මහත්ිය කාශ කදල් ඇගලුම් ේදෂ්ත්රදේ සවයං රැකියාවක දයදදන
කාන්වතාවේ දලස තමාට ුහුණ පෑමට සිදුවන ගැටලුය. ඇයදේ වයස දහතුදවන්ව කිසිදු
බැංකුවකින්ව ණය පහසුකම් ලබා ගත දනාහැකි ීම විශාල ගැටලුවේ බවද ඇය දේවා සිටියාය.

රාජය නිළධාරීන්වේ හා සවිල් සංවිධාන නිවයෝජිතයන්වේ අදහස් /ප්රතිචාර
•

•
•

•

•
•

නීති ආධාර දකාමිෂ්ත්න්ව සභාදේ රජිකා මහත්මිය විසින්ව දමම කාන්වතාවන්ව පසසමින්ව නීතිය
පිළිබද පැහැදිලි කළාය. කාන්වතාවට ණය, නීතිය සහ රේෂ්ත්ණය යන අවසථා සම්බන්වධව දැනුම
තිබිය යුතු බව දේවා සිටින ලදි.
මහ බැංකුදේ බැංකු කලමනාකරු එම්.පී අරුණ මහතා ප්රකාශ කදල් බැංකු සමග සාකච්ඡා කර
ේුර ණය පහසුකම් ලබා ගත හැකි බවයි.
දිවි නැගුම දදපාර්තදම්න්වතුදේ නිදයෝජය අධයේෂ්ත් ප්රකාශ කරන ලේදේ අවුරුදු 18-19 ට ඉහල
වයවසායකයන්ව දවත සමෘේධි බැංකු ණය සහන ලබා දදන බවයි.නුත් දබාදහෝ
වයවසායකයින්ව නවින තාේෂ්ත්ණය පිළිබද දහෝ තම වයාපාරය පිළිබද දැනුම අළුත්
කරදනාගනියි.ඔවුනට තාේෂ්ත්ණික දැනුම ලබාදදන ගමන්වම ආකල්ප ද දවනස කළ යුතුය.
මාතර තරුණදසවා සභාදේ ඩේ.දජ්.විදානපතිරන ප්රකාශ කදළ ජාතික තරුන දසවා සභාව
හරහා තරුණයන්වට දමහි සාමාජිකත්වය ගත හැකි බවයි. දමම සංගමය සතුව ණය පහසුකම්ද
පවතී.
දේ.ඩී.එල් මාධී විසින්ව දේවා සිටිදේ ශ්රි ලංකා කාන්වතා කාර්යාංශය මගින්ව කාන්වතාවන්ව සදහා
ණය පහසුකම් සකස කර දසන බවයි. එදසම දමමගින්ව පුහුණු වැඩසටහන්ව ද පවත්වයි.
එස.ඒ.සි. දිල්හානි (දිේවැල්ල දපාලිස සථානය) අවිධිමත් �යාකාරකම්, ණය ලබාගැනීම්.පදික
දේදිකාදේ භාේඩ අදලවිය ආදී වශදයන්ව දනාදයේ පැමිණිලි සිය දපාලිස සථාන දවත
ලැදබන බවයි.

2.1.8.යාපනය ප්රාවේශීය කාර්යාලය
හැදින්විම
ශ්රි ලංකා මානව හිමිකම් දකාමිෂ්ත්න්ව සභාදේ යාපනය ප්රාදේශීය කාර්යාලය මගින්ව සංවිධානය කරන ලද
ජගත් කාන්වතා දින සැමරුම 2017 මාර්තු 8 වන දින යාපනය දතාඩර්පාම් ශාලාදේදී පැවැත්වුණි.
දමහිදී දතෝරාගත් විවිධ වර්ගදේ කුඩා පරිමාණදේ වයවසායන්වදේ නිරත; එනම් ඇඳුම් මැසීම,
කර්මාන්වතය, වියළි ආහාර නිෂ්ත්පාදන, වියළි ුහුදු ආහාර නිෂ්ත්පාදන, සම් නිෂ්ත්පාදන, ඉවතලන රවයවලින්ව
දකාේටඋර සහ පාපිසි නිර්මාණය කිරීම, තල් නිෂ්ත්පාදන,සත්ව පාලනය ආදී වයවසායන්වදේ නිරත වන
කාන්වතාවන්වට දමහිදී ආරාධනා කරන ලද අතර ඔවුහු සිය අත්දැකීම්, අභිදයෝග, ගැටලු සහ
ඉලේකයන්ව ජයගත් ආකාරය හුවමාරු කරගත්හ.

සහභාගීවුවන්
වට දම්ස සාකච්ඡාව සදහා ශර්මිලා චන්වරදාසන්ව දමනවිය - තඹ නිෂ්ත්පාදන, ඇන්වතනී දේනාශා සුබාජිනි
මහත්මිය- ආහාර සදහා සතුන්ව ඇති කරන,ඓතයරාජ් ශායිලා මහත්මිය - වියළි ුහුදු ආහාර
නිෂ්ත්පාදනය,දජගනාදන්ව සත්දේසවරී මහත්මිය - සතුන්ව ඇති කිරීම, චාර්ල්ස විජයරත්නම් තාවච්චරි
22

22

මහත්මිය - සම් නිෂ්ත්පාදන, ඉවතලන රවය වලින්ව දකාේට උර ආදිය සැකසීම,දජයදසල්වම් රාජකලා
මහත්මිය - වියළි ආහාර නිෂ්ත්පාදන,දේතීසවරන්ව සුදර්ශනී මහත්මිය - ආහාර නිෂ්ත්පාදනය,තර්මරත්නම්
මන්වකයියේකරසි මහත්මිය- ඇදුම් මැසීම සහ සතුන්ව ඇති කිරීම යන අය සහභාගී වූ අතර යාපනය
අතිදර්ක දිසාපති එස.දත්දේන්වරම් මහත්මිය, නිදයෝජය කම්කරු දකාමසාරිස එම්.දජගදීසවරන්ව
මහතා, තල් සංවර්ධන මණඩලදේ සම්බන්ව�කාරක කළමනාකරු දේ. දගෝපාල�ෂ්ත්ණන්ව මහතා,
යාපනය විශවවිදයාලදේ නීති අංශදේ ආචාර්යය නීතීඥ දකෝසලායි මහත්මිය යනාදීන්ව ඇතුලුව රාජය
අංශය, රාජය දනාවන සංවිධාන සහ සිවිල් සමාජ �යාකාරීන්ව දමන්වම කාන්වතා සංවිධානවල
නායකත්වය දරන කාන්වතාවන්වද 90 කට ආසන්වන පිරිසේ දමම සාකච්ඡාව සඳහා සහභාගී වූහ.

අභිවයෝග හා ගැටළු
•

•

•

දමම කාන්වතාවන්ව අතරින්ව ඇතැම් කාන්වතාවන්ව වැන්වදඹු කාන්වතාවන්ව වන අතර ඔවුන්ව පවුදල්
ගෘහමූලිකත්වය දරයි. ඇතැම් කාන්වතාවන්ව ඔවුන්වදේ සවාමිපුරුෂ්ත්යන්ව මිය ගිය අවසථාවලදී
සියදිවි නසා ගැනීමට උත්සාහ කළ අවසථාද පැවති බව ප්රකාශ විය.
දමවැනි තත්වයේ යටදත් ඔවුන්ව කිසිම අවසථාවක සාර්ථක දේ යැයි දනාසිූ බවත් ඔවුන්ව
දන්වනා රැකියාව කුමේ වුවත් එය සිදු කිරීදමන්ව ඔවුන්ව සදවෝත්සාහදයන්ව ජීවන තත්වය නගා
සිටුවා ගත්තද තවමත් එය අභිදයෝගයේ ී ඇත.
කිසිවකුදේ උපකාරයේ දනාමැතිව සිය වැඩකටයුතු සිදු කරගැනීමට සිදු ීමත්, දේශීය
නිෂ්ත්පාදන ගැනීමට ගැනුම්කරුවන්ව උනන්වදු දනාීමත් නිසා නිෂ්ත්පාදන දවදළදදපාළට දගන
යාදම්දී දුෂ්ත්කරතා වලට ුහුණ දීම.

රාජය නිළධාරීන්වේ හා සවිල් සංවිධාන නිවයෝජිතයන්වේ අදහස් /ප්රතිචාර
•

සිවිල් සංවිධාන දමම කාන්වතාවන්වට අවසථාවන්ව සහ ුලය ආධාර ලබා දිය හැකි බවද දැේ
විය.

2.1.9. මහනුවර ප්රාවේශීය කාර්යාලය
හැදින්විම
ජාතයන්වතර කාන්වතා දිනය සැමරීම ශ්රි ලංකා මානව හිමිකම් දකාමිෂ්ත්න්ව සභාදේ මහනුවර ප්රාදේශීය
කාර්යාලය විසින්ව 2017 මාර්තු 8 වන දින මහනුවර කැප්පදපටිදපාළ ශ්රවණාගාරදේදී පවත්වන්වන
දයදුණී.

සහභාගීවුවන්
අවිධිමත් ආර්ික අංශදේ දසවදේ නියුතු කාන්වතාදවෝ ද රාජය සහ රාජය දනාවන සංවිධාන, සිවිල්
සමාජ �යාකාරීන්ව සහ කාන්වතා සංවිධානවල සාමාජිකාවන්ව සහභාගී විය.

අභිවයෝග හා ගැටළු
•

පාර්ලිදම්න්වතුව තුළ කාන්වතා නිදයෝජනය ඉහළ දැමිය යුතු බවත් කාන්වතාවේ තවත්
කාන්වතාවකට ඡන්වදය ප්රකාශ දනාකිරීදම් සෘණාත්මක ආකල්පය පැවතීම.
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•

වතු ජනතාව සඳහා යටිතල පහසුකම් අවම ීම හා ලිංගික හිංසනය පැවතීම.

•

ආබාධිත කාන්වතාවන්ව, යුේධදයන්ව පීඩාවට ලේ වූ කාන්වතාවන්ව සහ වැන්වදඹුභාවයට පත්
කාන්වතාවන්ව ශේතිමත් කළ යුතු විම.

• අවුරුදු 16-18 අතර වූ ගැහැණු දරුවන්ව සම්බන්වධ නීති තත්වය ද දවනස විය යුතු විම.
රාජය නිළධාරීන්වේ හා සවිල් සංවිධාන නිවයෝජිතයන්වේ අදහස් /ප්රතිචාර
•
•
•
•

රජදේ පවුල් දසෞඛය දසවිකාවන්වදේ සංගමදේ සභාපතිනි දේවිකා දකාඩිතුවේකු ප්රකාශ
කදළ කාන්වතාවන්ව දකදරහි කිසිදු ආකාරයක දවනසදකාට සැලකීමේ දනාතිබිය යුතු බවයි.
මහනුවර ප්රදේශීය දල්කම් ප්රකාශ කර සිටිදේ සීපුරුෂ්ත් භාවය, සංසකෘතිය, ආදී සාධක
කාන්වතාවන්ව ඉදිරියට ඒම වළේවන බවයි.
නිදයෝජය කම්කරු දකාමසාරිසවරිය ප්රකාශ කර සිටිදේ දිවා සුරැකුම් මධයසථාන ඇති කිරීම
සදහා නිසි යාන්වරණයේ බලාත්මක කළ යුතු බවයි.
කාන්වතාවට ගරුත්වය සහ නිදහස සහිත ජීවිතයේ ලැබිය යුතු බවත් ඔවුන්ව ආරේෂ්ත්ා කිරීම සදහා
වගකීමේ සියලු දදනාටම ඇත.
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3.0.අවිධිමත් රැකියා වේෂ්ත්්රවේ නියුත කාන්තාවන්වේ වපාදු ගැටළු /අභිවයෝග - වපාදු
නිරීේෂ්ත්ණ හා නිගමන
2017 ජාතයන්වතර කාන්වතා දිනයට සමගාමීව ශ්රි ලංකා මානව හිමිකම් දකාමිෂ්ත්න්ව සභාදේ ප්රධාන
කාර්යාලය හා ප්රාදේශීය කාර්යාල විසින්ව සංවිධානය කරනු ලැබූ වටදම්ස සාකච්ඡාදේදී අවිධිමත්
ආර්ික දේෂ්ත්රහි නියුතු කාන්වතාවන්ව විසින්ව තමන්ව ුහුණ දදන ගැටළු, අභිදයෝග හා ලැබූ ජයග්රහණයන්ව
පිළිබද අදහස දේවනු ලැබීය.එහිදී දැේවු සියලු අදහස සමාදලෝචනය කිරීදමන්ව පසු පහත නිගමනයන්වට
එළඹිය හැකි බව නිරීේෂ්ත්ණය දේ.
අ)

සෑම පලාතකම සෑම දේෂ්ත්රයකම කාන්වතාවන්ව ුහුණ දදන ප්රබල ගැටළුවත් දලස නිසි දවළඳ
දපාළේ දනාමැති ීම දැකිය හැකිය. දමහිදී කාන්වතාවන්ව ීම නිසාම දවළඳ දපාළ අවසථා
අවම ීමත් මිල ගණන්ව සදහා දේවල් කිරීදම් අපහසුවත් අවධාරණය කරනු ලැබීය.තවද
අවිධිමත් ආර්ික දේෂ්ත්ර තුල නිෂ්ත්පාදනය කරනු ලබන භාේඩ හා සමාන භාේඩ ආනයනය
කිරිම දහතුදවන්ව දේශිය දවළඳ දපාළ පවත්වා දගන යාම අපහසු ී ඇත.

ආ)

කාන්වතාවන්වට බැංකු හා දවනත් මූලය ආයතන මගින්ව ණය පහසුකම් ලබා ගැනීමට ඇති ගැටළු
ද නිෂ්ත්පාදනය වැඩි දියුණු කිරීමට බාධාවේ ී ඇත. රජය විසින්ව දබාදහෝ ණය දයෝජනාක්රම
අවිධිමත් ආර්ික දේෂ්ත්රයට හදුන්වවා දුන්වනද ඒවා පහසුදවන්ව කාන්වතාවන්වට ළගා විය හැකි
දලස සකස දනාීම නිසා නිසි ප්රතිලාභ කාන්වතාවන්වට අහිමිව යයි. ඒවායින්ව පනවන
දකාන්වදේසි කාන්වතාවන්වදේ ජීවන යථාර්ථයට දනාගැලදපන බවේ දේනට ලැදේ. කෘෂිකර්ම
දේෂ්ත්රදේ ඇප තැන්වපතුදලස ඉඩම් හිමිකම් දල්ඛණ බැංකු විසින්ව සලකා බලන අතර
දබාදහෝවිට එම දල්ඛණ සැමියාදේ නමින්ව ීම මත කාන්වතාව දවත ණය නිකුත් දනාකිරිම
සිදුවන බව දපනි යයි. දවනත් අවිධිමත් ආර්ික දේෂ්ත්රහි දබදහෝ කාන්වතාවන්වට ද ණය
පහසුකම් ලබා ගැනීදම් දී ඇප දලස තැන්වපත් කිරීමට ඇදේ නමට දේපළ දනාමැති
ීමගැටළුවේ ී ඇත. දමහිදී වැඩිහිටි කාන්වතාවන්වට වැඩිහිටිභාවය දහතුදවන්ව ණය පහසුකම්
ලබා ගැනීම බාධාවේ ී ඇති අතර තවත් එදසම ලබාගන්වනා ණය නිසි කළමණාකරණයකින්ව
යුතුව භාවිතා කිරිම පිළිබද දනාදැනුවත් භාවයද කාන්වතාවන්ව අතර දේනට ලැදේ. තවද
දබාදහෝ අවිධිමත් ේුර ුලය සමාගම් ග්රාමීයව �යාත්මක දවමින්ව කාන්වතාවන්ව දැඩි ණය උගුලක
සිරකරන බවද දපනි ය යි.

ඇ)

ග්රාමීය ප්රදේශවලට නිසි පරිදි සම්පත් දබදී දනායාම ද කාන්වතා වයවසායිකාවන්ව ුහුණ දදන
ගැටළුවකි. එදසම දමම �යාවලියට සිදුවන දේශපාලන ඇඟිලි ගැසීම් දහතුදවන්ව අතයවශය
පුේගලයින්වට සමිපත් හා සහනාධාර දනාලැබී යාම දැඩි බාධාවේ බව දපනී යයි.

ඈ)

ප්රාදේශීය කාර්යාල දබාදහාමයක දී දැේවූ අදහස වූදේ එම කාන්වතාවන්ව සවයං රැකියා කරන
දේෂ්ත්රයට අදාළ අුරවය ලබා ගැනීම සදහා අධික වියදමේ දැරීමට සිදු විමයි. එදසම අුරවය
ප්රවාහන වියදම අධික ීම ද අුරවය හිගයද කාන්වතාවන්ව ුහුණ දදන ගැටළු වකි.

ඉ)

කාන්වතාවන්ව අතර පවතින තවත් ගැටළුවේ දලස ඉසමතු වූදේ මන්වදදපෝෂ්ත්ණ තත්වයයි. දමය
දැඩිව ග්රාමීය කෘෂිකාර්මික ප්රදේශ, වතුකරදේ දමන්වම ආදයෝජන ප්රවර්ධන කලාප වල ද
දේනට ලැදබන බවට ප්රකාශ විය.

ඊ)

දබාදහෝ විට පහසුකම් සැපයිය යුතු රජදේ බලධාරීන්ව දනාවිදිමත් රැකියාහී නියුතු කාන්වතාවන්ව
දනාසලකා හැරීම හා අවශය පහසුකම් සපයා දනාදීම ද අවධාරණයට ලේ විය යුතුබව
දපනියයි . ගෘහමූලිකයා දලස රජදේ නිලධාරින්ව විසින්ව සවාමිපුරුෂ්ත්යාව සැලකීම දහතුදවන්ව
සහනාධාර සවාමිපුරුෂ්ත්යාට ලබා දීදමන්ව අවභාවිතා විම් සිදුවිම ද දපනි යන ලදි යි.
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උ)

දමම වටදම්ස සාකච්ඡාවන්වහිදී අවධානයට දයාු වූ තවත් අදහසේ වූදේ නවින තාේෂ්ත්ණය
භාවිතය පිළිබදව පවතින ගැටළුය. නිෂ්ත්පාදන දේෂ්ත්රදේ වර්ධනය ඇති කර ගැනීමට නිෂ්ත්පාදන
�යාවලිය වැඩි දියුණු කිරීදම් දී නීන තාේෂ්ත්ණික දැනුම භාවිතා දනාකිරීමත් ඒ පිළිබද
ප්රමාණවත් දැනුමේ කාන්වතාවන්වට දනාීමත් හදුනාගත හැකිවිය.

ඌ)

දමම සෑම කාන්වතාවකටම දපාදු ගැටලුවේ දලස දපනි යන්වදන්ව කාන්වතාවන්ව පිළිබද
ප්රතිපත්තිමය තීරණ ගැනීදම් �යාවලිදේ දි ඔවුන්ව දනාසළකා හැරිම සහ ඒ සදහා සම්බන්වධ
විමට අවසථාවන්ව දනාමැති විමයි.

එ)

විදශෂ්ත් දේෂ්ත්ර හි පවතින ගැටලු පිළිබද විමසන විට ,වතු කරදේ භාෂ්ත්ා ගැටළු දමන්වම ජීවන
මේටදම් ද ගැටළු ඇති අතර වතුකරදේ දමන්වම නිදහස දවළද කලාපයන්වහිද කාන්වතාවන්ව
ලිංගික අපදයෝජනයන්වට හා දනාසලකා හැරීම් වලට ලේීම සුලභ බව දපනී යයි.

ඒ)

තවද ආබාධිත කාන්වතාවන්ව ආර්ික කටයුතු වල නිරත වන විට සංනිදේදන ගැටළු,පහසුකමි
හිමි දනාවිම සහ ප්රවාහන ගැටළුවලට ද ුහුණ දදන බව දපනි යයි.

ඔ)

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත වැනි කාන්වතාවන්ව දනාසලකා හරිනු ලබන දපෞේගලික නීතීන්ව හි
සංදශෝධන දමන්වම වතු දසවකයින්වට අදාළ නිති තවමත් සංදශෝධනය දනාීමත් ගැටලු
සහගතය.

ඕ)

යුේධය දයන්ව පිඩාවිදි උතුදර් දමන්වම දකුදේද කාන්වතාව දනාසළකා හැරිමට සමාජයට
දමන්වම රජයටද දනාහැකි අතර ඔවුන්ව බලගැන්වවිදම් අවශයතාව දපනිය යි.

ක)

දමම වැඩසටහන තුළ දී මතුවු විධිමත් දමන්වම අවිධිමත් දේෂ්ත්ර හි නියුතු කාන්වතාවන්ව ුහුණ
දදන ගැටලුවේ දලස අවධාරණය කල හැේදේ ආර්ික කටයුතු වල නිරතවන විට දරුවන්ව
රැකබලා ගැනිදම් දි මතුවන ගැටලුවයි. පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධනය පිළිබද රටතුල ප්රතිපත්ති
සකස ී දනාමැති ීමත් සහ පාසල් අවසන්ව වූ පසු දරුවන්ව ආරේෂිතව තබා ගැනීම සදහා
ක්රමදේදයේ සකස විය යුතුය.

වටදම්ස සාකිඡාවට සහභාගීවු කාන්වතාවන්ව දැේවූ සමසත අදහස විමසන විට දපනී යන්වදන්ව සෑම
පළාතකම සෑම දේෂ්ත්රයකම කාන්වතාවන්ව ුහුණ දදන පහත දපාදු ගැටළු හා අභිදයෝග පවතින බවයි:
අ)

ග්රාමීය හා සවයං රැකියා දේෂ්ත්ර සඳහා රජය විසින්ව ලබා දදන සම්පත් දබදීයාදම් විෂ්ත්මතා හා ඒ
සඳහා පවතින දේශපාලන මැදිහත්ීම

ආ)

නිෂ්ත්පාදන අදලවි කිරීදම් දී නිශිත හා විධිමත් දවළඳදපාලේ දනාමැති ීම

ඇ)

අුරවය මිල අධික ීම හා අුරවය හිඟය.

ඈ)

අවිධිමත් ආර්ික දේෂ්ත්රය සඳහා ණය ලබා ගැනීදම් පවතින දුෂ්ත්කරතා,රජය හඳුන්වවා දදන
සහන ණය පහසුකම් දවත ප්රදේශ ීදම් පවතින අපහසුතාවයන්ව, ලබා ගන්වනා ණය
කළමනාකරණය පිළිබඳ පවතින දනාදැනුවත්භාවය හා ේුර ණය ලබාදදන ආයතන නිසි
නියාමනය කිරීදම් රජදේ විධිමත් වැඩපිළිදවලේ දනාතිබීම

ඉ)

අුරවය හා නිෂ්ත්පාදන ප්රවාහනදේදී අධික වියදම් දැරීමට සිදුීම
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ඊ)

අවිධිමත් ආර්ික දේෂ්ත්රදේ කාන්වතාවන්වදේ ජාලගත ීදම් දහෝ සංවිධාන ශේතිය අවම
වශදයන්ව පැවතීම
උදා:- සුපකාර සංගම් දනාපිහිටුීම

උ)

නීන තාේෂ්ත්ණය භාවිතය පිළිබඳව පවතින ඌන දැනුම, නිපුණතා වර්ධනය සඳහා දැනුවත්
කිරීම් හා පුහුණු වැඩසටහන්ව හිඟ විම හා දමම කාන්වතාවන්ව ධධර්යමත් කිරිම සඳහා ප්රාදේශිය
,දිසත්රිේ දහෝ ජාතික තලදේ ප්රදර්ශනවල හිඟ කම.

ඌ)

වානිජ කටයුතු පිළිබඳ තීරණ ගැනීදම් දී අුරවය ලබා ගැනිදම් දී, ජාතික දවළඳ ප්රතිපත්ති
පාලනදේ දී, වානිජ ගිවිසුම් සැකසීදම් දී හා දමම අංශයන්වහි ගැටළු පිළිබඳ විමසීදම්දී කාන්වතා
සහභාගිත්වය අවම මේටමක පැවතීම

එ)

ජාතික අයවැදයන්ව අවිධිමත් ආර්ික දේෂ්ත්රය සඳහා විධිමත් නිෂ්ත්ිත දවන්ව කිරීම් සිදු දනාීම

ඒ)

� ලංකාදේ වානිජ ප්රතිපත්ති අවිධිමත් ආර්ික අංශදේ කාන්වතාවන්වදේ අවශයතාවයන්වට
අනුරූප වන පරිදි නිර්මාණය දනාීම

ඔ)

ජාතික වශදයන්ව අවිධිමත් ආර්ික දේෂ්ත්රදේ නියුතු කාන්වතාවන්ව ශේතිමත් කිරීම දකදරහි
අවධානය දයාු දනාීම

ඕ)

මව ආර්ික කටයුතු වල නියුතු වන විට දරුවන්ව රැකබලා ගැනීදම් ප්රමාණවත් හා ක්රමවත් දිවා
සුරැකුම් මධයසථාන දනාීම

ක)

මිල අඩු විදේශ ආනයන දහතුදවන්ව අවිධිමත් දේෂ්ත්රදේ නිෂ්ත්පාදන සඳහා දේශීය දවළඳදපාල
අඩුදවමින්ව පැවතීම හා නිෂ්ත්පාදන අදලවි කර ගැනීදම් දුෂ්ත්කරතා

ග)

ප්රතිපත්ති සම්පාදනදේදී ග්රාමීය දහෝ අවිධිමත් ආර්ික දේෂ්ත්රදේ කාන්වතා දායකත්වය
දනාසලකා හැරීම

ජ)

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනදත් පවතින කාන්වතාවන්වට දවනසකම් කරනු ලබන ප්රතිපාදන

ට)

ගෘහමූලිකයා දලස රජදේ නිලධාරින්ව විසින්ව සවාමිපුරුෂ්ත්යාව සැලකීම දහතුදවන්ව දගාවිතැන්ව
කිරීදම් දී හා සහනාධාර ලබා ගැනීදම් දී කෘෂිකාර්මික කාන්වතාවන්වදේ සහභාගිත්වය
දනාසලකා හැරීම

ඩ)

වැවිලි දේෂ්ත්රදේ කාන්වතාවන්වදේ මූලික වැටුප්ප හා දේතන දගීදම්දී අසමාන දලස සැලකීම

ණ)

වැවිලි දේෂ්ත්රයට අදාළ නීති රීති �යාත්මක දනාීම

ත)

කම්කරු දදපාර්තදම්න්වතුව වැවිලි දේෂ්ත්රය පිළිබඳ නිසි අවධානය දයාු දනාකිරීම

ද)

රජදේ නිලධාරීන්ව විසින්ව වතු දසවකයන්වදේ ජීවන තත්වයන්ව පිළිබඳ සංදේදී දනාීම

න)

දසවක වෘත්තීය සමිති පේෂ්ත් දේශපාලනයට අනුගතීම

ප)

වතු දේෂ්ත්රයට අදාළව දසවකයන්වට හිතකර නව නීති සකස දනාීම

අවිධිමත් ආර්ික දේෂ්ත්රයන්වහි නිරත දවමින්ව රදේ ආර්ිකයට ඔවුන්ව දේවන දායකත්වය තවදුරටත්
වර්ධනය කරලීමට දමම ගැටළු විසදීමට අදාළ රජදේ බලධාරීන්ව දවත නිර්දේශ ලබා දීම දමම
වැඩසටහදනන්ව බලාදපාදරාත්තු වන බැවින්ව එකී නිර්දේශ පිළිබද අවධානය දයාු කරලීම සුදුසුදේ.
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4.0 � ලංකා මානව හිිකේ වකාිෂ්ත්න් සභාව විසන් ලබාවදන නිර්වේශ
1996 අංක 21 දරණ ශ්රි ලංකා මානව හිමිකම් දකාමිෂ්ත්න්ව සභ පනදත් 10 හා 11 වගන්වති ප්රකාරව හිමි
බලතල යටදත් ශ්රි ලංකා මානව හිමිකම් දකාමිෂ්ත්න්ව සභාව විසින්ව පහත සදහන්ව මූලික නිර්දේශ නිකුත්
කරනු ලබයි.
ශ්රි ලංකා මානව හිමිකම් දකාමිෂ්ත්න්ව සභාව විසින්ව එකී නිර්දේශ �යාත්මක කිරීම සම්බන්වධව අධිේෂ්ත්ණය

කරන අතර දමකී නිර්දේශ උල්ලංඝනය කිරීම සිදු වන්වදන්ව නම් ඒ පිළිබදව පැමිණිලි කිරිමට ද අදාළ
උල්ලංඝනයන්වට ුහුණ දුන්ව පුේගලයින්වට හැකියාවේ ඇති අතර එකී උල්ලංඝනයන්ව පිළිබදව ශ්රි ලංකා
මානව හිමිකම් දකාමිෂ්ත්න්ව සභාවට දකාමිෂ්ත්න්ව සභා පනදත් 14 වැනි වගන්වතිය යටදත් දකාමිෂ්ත්න්ව සභාව
විසින්ව එහි දමදහය ීදමන්ව පැමිණිලි විමර්ශනය කිරීදම් හැකියාව ද පවතී.
පහත සදහන්ව නිර්දේශයන්ව කාන්වතාවන්වට එදරහිව සිදුවන දවනසකම් සැළකිල්ලට ගනිමින්ව ඒවා තුරන්ව
කිරීම සදහා ලබාදදන නිර්දේශයන්ව දේ. දමම නිර්දේශ ලබාදීම සඳහා ශ්රි ලංකා ආේඩුක්රම
වයවසථාදේ 12(2)1 වයවසථාවත් කාන්වතාවන්වට එදරහි සියලු ආකාරදේ දවනසකම් පිටුදැකීදම්
අන්වතර්ජාතික සම්ුතිදේ පළු වැනි වගන්වතියත්2 පාදක කරගන්වනා ලදී.
1. කාන්වතාවන්ව සම්බන්වධ ප්රතිපත්තිමය තීරණ ගැනීදම් දී හා ප්රතිපත්තීන්ව සකස කිරීදම් දී නියමිත
දේෂ්ත්ර නිදයෝජනය කරන කාන්වතාවන්ව ඒ සදහා සෑම විටම සහභාගී කරවා ගැනීමට කටයුතු
සිදු කිරීම. දමකී කාර්ය අදාළ රාජය ආයතන මගින්ව සිදු වන්වදන්ව ද යන්වන අීේෂ්ත්ණය ළමා හා
කාන්වතා කටයුතු අමාතයාංශය විසින්ව සිදු කළ යුතුය. පලාත් රාජය ආයතන මගින්ව දමම
නිර්දේශය �යාත්මක වන්වදන්වද යන්වන පලාත් කාන්වතා කටයුතු අමාතයාංශය විසින්ව අීේෂ්ත්ණය
කළ යුතුය.
2. කෘෂිකාර්මික ප්රදේශ වලට හා අවිධිමත් ආර්ික දේෂ්ත්රයන්වහි නියුතු කාන්වතාවන්වට ණය
ලබාදීදම් දී දවනසකම් වලින්ව දතාරව ණය ලබාදීම සදහා ප්රතිපත්තිමය තීරණ ගැනීම. එහිදී
කාන්වතාවන්වට දවනසකම් දනාකරන ජාතික ණය ප්රතිපත්තියේ සකස කිරීම,ණය ලබාදීදම්
ජාතික ප්රතිපත්තියේ කාන්වතා නිදයෝජනය සහිතව සකස කිරීම, ණය නිසි කළමණාකරණය
පිළිබද දැනුවත් භාවයේ ඇති කිරීම හා ේුර ණය ලබා දීදම් දයෝජනා ක්රම හා එම ආයතන
නියාමනය කිරීම, ඒ සදහා ප්රතිපත්ති සකස කිරීම ශ්රි ලංකා මහා බැංකුව හා ණය ලබා දදන
රජදේ සහ දපෞේගලික බැංකු ඇතුළු ුලය ආයතන කටයුතු කළ යුතුයි.
3. අවිධිමත් ආර්ික දේෂ්ත්රදේ දමන්වම විධිමත් ආර්ික දේෂ්ත්රදේ ද නියුතු කාන්වතාවන්වදේ
දරුවන්ව රැකබලා ගැනීම සදහා විධිමත් දිවා සුරැකුම් මධයසථාන ජාලයේ පිහිටුීදම්
ක්රමදේදයන්ව ඇති කිරීම හා ඒවා සථාපිත කිරීම ළමා හා කාන්වතා කටයුතු අමාතයාංශය,සමාජ
සවිබලගැන්වවිමී,සුභසාධන හා කන්වද උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාතයාංශය, අධයාපන
අමාතයාංශය, කම්කරු අමාතයාංශය හා සියලුම පලාත් අමාතයාංශ විසින්ව පියවර ගත යුතුය.
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කිසිදු පුරවැසිදයකු වර්ගය, ආගම, භාෂ්ත්ාවද කුලය, සී පුරුෂ්ත් දේදය, දේශපාලන මතය දහෝ උපන්ව සථානය යන දහතු
මත දහෝ ඉන්ව කවර දහෝ දහතුවේ මත දහෝ දවනසකමකට දහෝ විදශෂ්ත්යකට දහෝ භාජනය දනාවිය යුත්දත්ය.
2
තත් සම්ුතිදේ ඇතුළත් පරමාර්ථ විෂ්ත්දයහි කාන්වතාවන්වට එදරහි දවනසකම් යන පදදයහි අර්ථය සවකීය විවාහකත්වය
දනාසළකා, පුමිතිරි සමානාත්මතාවය පිළිබද පදනමේ මත, දේශපාලන, ආර්ික, සමාජීය, සංසකෘතික, සිවිල් දහෝ
දවනත් ඕනෑම ේදෂ්ත්රයක මානව අයිතිවාසිකම් හා මූලික නිදහස සීන්ව විසින්ව පිළිගැනීම භුේති විදීම දහෝ භාවිතදේ
බාධා කිරීම දහෝ නිෂ්ත්ප්රභ කිරීම දහෝ ප්රතිඵලය දහෝ පරමාර්ථය දකාටගත් සී පුරුෂ්ත් දේදය මත පදනම් වූ කවරාකාරයක
දහෝ විදේදනය, නිදෂ්ත්ධනය දහෝ සීමා කිරීම දහෝ වන්වදන්වය.
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4. අවිධිමත් ආර්ික දේෂ්ත්ර පිළිබද කාන්වතාවන්වදේ නිපුණතා වර්ධනය සදහා ක්රමානුකූල පුහුණු
කිරීම් �යාවලියේ හා නීන තාේෂ්ත්ණික දැනුම ලබා දීමට කුසලතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය
පුහුණු අමාතයංශය, ජාතික ප්රතිපත්ති හා ආර්ික කටයුතු අමාතයංශය, ප්රාථමික කර්මාන්වත
අමාතයංශය, ග්රාමිය ආර්ික කටයුතු අමාතයංශය, කෘෂිකර්ම අමාතයංශය, කම්කරු
අමාතයාංශය හා සියලුම පලාත් සභාහී ග්රාමීය සංවර්ධන,තාේෂ්ත්ණික,ආර්ික සංවර්ධන හා
කාන්වතා කටයුතු අමාතයංශ විසින්ව පියවර ගත යුතුය. දමහිදී අදලවිකරණය, දවළඳ ප්රචාරණය,
දවළඳදපාල දසායා ගැනීම පිළිබදව ද අවධානය දයාු කළ යුතුය.
5. අවිධිමත් ආර්ික දේෂ්ත්රදේ දැනට පිළිදගන ඇති දසවාවන්ව කිසිදු දවනසකමකින්ව දතාරව
කාන්වතාවන්වට සැපයීම හා අවිධිමත් ආර්ික දේෂ්ත්රදේ කාන්වතා ශ්රමිකයින්වදේ පවතින
අවශයතා හදුනාදගන අවශය පහසුකම් ලබාදීම සඳහා නව ප්රතිපත්තීන්ව හා �යාමාර්ග
සකසකිරිම ළමා හා කාන්වතා කටයුතු අමාතයාංශදේ හා අධිකරණ අමාතයාංශදේ අීේෂ්ත්ණය
යටදත් ජාතික ප්රතිපත්ති හා ආර්ික කටයුතු අමාතයංශය, ප්රාථමික කර්මාන්වත අමාතයංශය,
ග්රාමිය ආර්ික කටයුතු අමාතයංශය හා සියලුම පලාත් සභාහී ග්රාමීය සංවර්ධන, ආර්ික
සංවර්ධන හා කාන්වතා කටයුතු අමාතයංශ පියවර ගත යුතුය
6. අවිධිමත් ආර්ික ේදෂ්ත්රවල නියුතු කාන්වතාවන්ව ජාල ගත කිරීමට හා සමූපකාර සමිති වැනි
සංවිධාන හරහා සංවිධානගත කිරීමට කටයුතු කිරීම. ළමා හා කාන්වතා කටයුතු අමාතයාංශ,
සමූපකාර කටයුතු අමාතයාශය, ජාතික ප්රතිපත්ති හා ආර්ික කටයුතු අමාතයංශය, ප්රාථමික
කර්මාන්වත අමාතයංශය, ග්රාමිය ආර්ික කටයුතු අමාතයංශය හා සියලුම පලාත් සභාහී ග්රාමීය
සංවර්ධන, ආර්ික සංවර්ධන,සුපකාර හා කාන්වතා කටයුතු අමාතයංශ විසින්ව සිදු කළ යුතුය.
7. කාන්වතාවන්වට දවනසකම් සිදු කරන නිතීන්ව හා ප්රතිපත්තීන්ව සංදශෝධනය කිරීම. දමහිදී ඉඩම්
සංවර්ධන ආඥා පනතට කාන්වතාවන්වට හිතකර සංදශෝධන එේ කිරිමට අධිකරණ
අමාතයංශයට හා ඉඩම් අමාතයංශයට නිර්දේශ කරන අතර වතු ආ�ත දසවිකාවන්වදේ දේතන
හා දීමනාහි පවතින විෂ්ත්මතා ඉවත් කිරීමට කම්කරු හා වතු යටිතල පහසුකම් අමාතයංශ දවත
නිර්දේශ කර සිටියි.
8. නව ආේඩුක්රම වයවසථා ප්රතිසංසකරණ �යාවලිය තුළින්ව කාන්වතාවන්ව දවනස දකාට
සැළකීමට එදරහි ප්රබල ප්රතිපාදන ආේඩුක්රම වයවසථාවට ඇතුළත් කිරීම දමන්වම දශක
ගණනාවේ සාකච්ඡාවට භාජනයවූ කාන්වතා අයිතිවාසිකම් පිළිබද දකටුම්පත කාන්වතාවන්වට
එදරහි සියලුම ආකාරදේ දවනසකම් පිටුදැකීදම් සම්ුතිදේ සදහන්ව රාුව පාදක දකාට දගන
සම්මත කර ගැනීම. දම් සදහා ආේඩුක්රම වයවසථා සභාව, ළමා හා කාන්වතා කටයුතු
අමාතයාංශය හා අධිකරණ අමාතයාංශය අවශය පියවර ගතයුතු දේ.
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ඇුණුම i
� ලංකාවේ කාන්තා ශ්රම දායකත්වය
ශ්රි ලංකාව වර්තමානය වන විට දකුණු ආසියාතික රාජයේ වශදයන්ව දපර පැවති ආර්ික
තත්වයන්ව යම්තාේ දුරකට වර්ධනය කර ගැනීමට සමත්ව ඇත. ඒ අනුව ශ්රි ලංකාදේ පැවති තිසවසරක
යුද තත්වය දහතුදවන්ව අඩාලව පැවති ලංකාදේ ආර්ික තත්වය ශීග්ර වර්ධනයේ ලගා කර ගැනීමට
2017 වර්ෂ්ත්ය වන විට ශ්රි ලංකාව සමත් ව ඇත . ලංකාදේ ප්රධාන ආර්ික අංශයන්ව වන්වදන්ව සංචාරක
කර්මාන්වතය ,දත් අපනයනය ,නිමි ඇදුම් , සහල් නිෂ්ත්පාදනය හා කෘෂිකර්මාන්වතය යන අංශයන්වය.
ලංකාදේ ශ්රම බලකායට දායක වන ජනසංඛයාව අනුව අනුපාතිකය 2011 සිට 2017 පළු
කාර්තුව දේවා සී , පුරුෂ්ත් වශදයන්ව පහත පරිදි වගු ගත කල හැකිය.ඒ අනුව , කාන්වතා ශ්රම බලකාය
වර්ධනය පිළිබද සුළු වර්ධනයේ දැකිය හැකිය . නුත් , සෑම වර්ෂ්ත්යකදීම (2011-2017 පළු කාර්තුව
දේවා ) පුරුෂ්ත් ශ්රම දායකත්වය කාන්වතා ශ්රම දායකත්වයට වඩා වැඩි අගයේ දගන ඇති බව මනාව
පැහැදිලිය .

� ලංකා ශ්රම බලකායට දායක වන ස්ී පුරුෂ්ත් අනුපාතය
වර්ෂ්ත්ය
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2014 Q1
2015 Q1
2016 Q1
2017 Q1

සමස්ත ජනගහනවයන් පුරුෂ්ත් (%)
ශ්රම බලකායට අයත්
ප්රතිශතය
52.9
52.5
53.7
53.2
53.8
54.1
53.4
53.5
54.1
54.7

74.0
74.9
74.9
74.6
74.7
75.1
74.4
73.8
75.5
75.1

ස්ී (%)
34.3
32.9
35.4
34.6
35.9
36.0
35.3
36.3
36.3
37.6

මූලාශ්රය : ශ්රි ලංකාදේ ශ්රමබල සමීේෂ්ත්ණය - 2017 පළු කාර්තු වාර්තාව
(ජනදල්ඛන හා සංඛයාදල්ඛන දදපාර්තදම්න්වතුව)
ඉහත වගුව සළකා බලන කල දපනී යන පැහැදිලි කරුණේ වන්වදන්ව සමසත ශ්රි ලාංදේය
ජනගහනදයන්ව අඩකට ආසන්වන ප්රමාණයේ දේවා ඇති සෑම වර්ෂ්ත්යක ම ශ්රම බලකායට අයත්ව සිටින
බවයි. එම ශ්රම බලකාය තුළ සී සහ පුරුෂ්ත් ප්රතිශත මේටම් ඉන්ව අනතුරුව දේවා තිදේ. සමසතයේ
වශදයන්ව ගත් කල ශ්රම බලකායට දායක වන කාන්වතා ප්රතිශතය දමන්ව දදගුණයක පුරුෂ්ත්
සහභාගිත්වයේ සෑම වසරකම දේනට ලැදේ. නුත් 2014 වර්ෂ්ත්දේ සිට කාන්වතා ශ්රම දායකත්වය
අඛේඩ වර්ධනයේ දේවන බව දපදන්ව.
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ශ්රි ලංකාදේ දළ දේශීය නිෂ්ත්පාදිතය 2009 දත්ත වලට අනුව , එේ එේ අංශ අනුව පහත පරිදි
දේ .
කෘෂිකර්මාන්වතය - 32.7%
කර්මාන්වත - 26.3%
අදනකුත් දසවා - 58%පරිදි දේ .
2015 නිමානයන්ව ට අනුව ලංකාදේ දළ දේශීය නිෂ්ත්පාදිතය 4.79 ක වර්ධනයේ ලගාකරදගන
ඇත.
ලංකාව එේසත් ජාතින්ව දේ සංවිධානදේ එේ රටේ වශදයන්ව තිරසාර සංවර්ධනය ලංකාව තුල
ඇති කරගැනීම සදහා ප්රධාන වශදයන්ව උත්සුක දවයි. ඒ අනුව , ලංකාව තුල තිරසාර සංවර්ධනය යන
අරුණ සාේෂ්ත්ාත් කරගැනීම දකදරහි ලංකාදේ ශ්රම දායකත්වය ඉතා වැදගත් දවයි. දමහිදී , ලංකාදේ
ශ්රම දායකත්වය දදස සංසන්වදනාත්මකව අධයනය කළදහාත් එහි වර්ධනයේ ප්රමාණාත්මක දමන්වම
ගුණාත්මක වර්ධනයේ දැකිය හැකිය .ඒ අනුව, ශ්රි ලංකාදේ ශ්රම දායකත්වය 2017 වර්ෂ්ත්දේ පළු
කාර්තුව තුල 54.7% කි . ගණනය කිරීම් වලට අනුව ශ්රි ලංකාදේ ගෘහ දසවදේ නියුතු අවුරුදු 15 ට වැඩි
ගණන 2017 වර්ෂ්ත්දේ පළු කාර්තුව වන විට මිලියන 15.7ේ දලස දැේදවන අතර එය 2016 වර්ෂ්ත්ය
හා සසදා බලන කල මිලියන 0.3 ක වැඩිීමේ දපනුම් කරයි.2017 වර්ෂ්ත්දේ පළු කාර්තුව තුල කරන
ලද අධයනයන්ව තුල ශ්රි ලංකාදේ ආර්ික වශදයන්ව �යාශීලි සංඛයාව මිලියන 8.6කි. එම සංඛයාදවන්ව
62.7% ේ පුරුෂ්ත් වශදයන්ව ද , 37.3% ේ සී වශදයන්වද දබදා දවන්වකළ හැකිය. ශ්රි ලංකාදේ ආර්ික
වශදයන්ව �යාශීලි සංඛයාව නාගරික , ග්රාමීය , වතු ආ�තව ගතදහාත් එම සංඛයාව පහත පරිදි දැේවිය
හැකිය.
අංශය

ආර්ික වශවයන් සක්රිය ජනගහනය

එකතුව

%

පුරුෂ්ත්

%

සී

%

� ලංකාව

8,583,082

100.0

5,381,244

62.7

3,201,838

37.3

නාගරික

1,417,031

100.0

914,609

64.5

502,423

35.5

ග්රාමීය

6,732,711

100.0

4,241,120

63.0

2,491,591

37.0

වත

433,340

100.0

225,516

52.0

207,824

48.0

මූලාශ්රය : ශ්රි ලංකාදේ ශ්රමබල සමීේෂ්ත්ණය - 2017 පළු කාර්තු වාර්තාව
(ජනදල්ඛන හා සංඛයාදල්ඛන දදපාර්තදම්න්වතුව)
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සී

මූලාශ්රය : ශ්රි ලංකාදේ ශ්රමබල සමීේෂ්ත්ණය - 2017 පළු කාර්තු වාර්තාව
(ජනදල්ඛන හා සංඛයාදල්ඛන දදපාර්තදම්න්වතුව)

ශ්රි ලංකාදේ ශ්රම දායකත්වය 2017 දදවන කාර්තුව තුල විවිධ අංශයන්ව තුල අධයයනය කලදහාත්
කෘෂිකාර්මික , කර්මාන්වත හා දසවා යන අංශයන්ව තුල නියුතු සංඛයාව පහත සදහන්ව වගුව අනුව
නිරූපණය දේ .දමමගින්ව 2017 පළු හා දදවන කාර්තුව විග්රහ දකදර්.2017 දදවන කාර්තුව තුල
රැකියාවන්වහි නියුතු දසවක සංඛයාව මිලියන 8.1 ේ පමණ වන අතර ඉන්ව 45.7%ේ විවිධ දසවා අංශ
වලද , 28.3 %ේ විවිධ කර්මාන්වත වලද , 26.0%ේ කෘෂිකර්මදයහි ද නියුතු පුේගලයන්ව දේ .
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කාර්තව

� ලංකාව

ප්රධාන වස්වා අංශ
කෘෂිකර්මය

දසවා අංශය

කර්මාන්වත

2017 Q1

8,230,207

2,221,761

2,306,398

3,702,049

2017 Q2

8,138,728

2,114,336

2,301,377

3,723,015

මූලාශ්රය : ශ්රි ලංකාදේ ශ්රමබල සමීේෂ්ත්ණය - 2017 පළු හා දදවන කාර්තු වාර්තා
(ජනදල්ඛන හා සංඛයාදල්ඛන දදපාර්තදම්න්වතුව)

ශ්රි ලංකාදේ කෘෂිකාර්මික , කර්මාන්වත හා දසවාවන්වහි නියුතු ජනගහනය සී හා පුරුෂ්ත්
වශදයන්ව ගතදහාත් ඉන්ව වැඩි ප්රමාණයේ දසවා අංශයන්වහි නියුතු බව පැහැදිලිදේ . ඒ අනුව , දමහි
කෘෂිකාර්මික කටයුතු සදහා කාන්වතා ශ්රම දායකත්වය 28.8% ේ වන අතර විවිධ කර්මාන්වතයන්වහි නියුතු
කාන්වතා ශ්රම දායකත්වය 27.4%ේ දේ.තවද, අදනකුත් දසවාවන්වහි නියුතු කාන්වතා ශ්රම දායකත්වය
43.9%කි.

ප්රධාන කර්මාන්ත අංශ

ස්ී /පුරුෂ්ත් භාවය

� ලංකාව
පුරුෂ්ත්

සී

� ලංකාව
කෘෂිකර්මාන්තය

100.0

100.0

100.0

26.0

24.5

28.8

කර්මාන්ත

28.3

28.7

27.4

වවනත් වස්වා

45.7

46.7

43.9

මූලාශ්රය : ශ්රි ලංකාදේ ශ්රමබල සමීේෂ්ත්ණය - 2017 පළු කාර්තු වාර්තාව
(ජනදල්ඛන හා සංඛයාදල්ඛන දදපාර්තදම්න්වතුව)

ශ්රි ලංකාදේ කාන්වතා ජනගහනය හා පුරුෂ්ත් ජනගහනය වශදයන්ව ගත් කල එයින්ව විවිධ රැකියාවල් වල
නියුතු දසවකයන්ව ගණන 2015 දත්තයන්වට අනුව පහත ආකාරයට දැේවිය හැකිය . එහිදී නිල දනාවන
රැකියා වල නියුතු එනම් , අත්කම් හා අදනකුත් කර්මාන්වත වල නියුතු දසවකයන්ව අතරින්ව 34.9% ේ
කාන්වතා ශ්රමය බව පැහැදිලිය .කළමනාකරණ දසවය, නීති සම්පාදන කාර්යයන්ව හි නියුතු කාන්වතා
දායකත්වය 25.9% කි . විවිධ රැකියාවන්ව හි නියුතු කාන්වතා දායකත්වය 65.8% කි . තාේෂ්ත්ණික දසවා
තුල රැකියා නියුේතිකයන්ව අතර කාන්වතා දායකත්වය 32.2%ේ වන අතර ලිපිකරුවන්ව වශදයන්ව දසවය
කරන රැකියා නියුේතිකයන්ව අතර කාන්වතා දායකත්වය 51.8කි .දවළද සහයකයන්ව වශදයන්ව දසවය
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කරන දසවා නියුේතිකයන්ව අතර කාන්වතා දායකත්වය 31.3% කි. කෘෂිකාර්මික , �වර ආ�ත රැකියා
කරන දසවා නියුේතිකයන්ව අතර කාන්වතා දායකත්වය 33.8%කි . තවද , අත්කම් ආ�ත රැකියාවන්වහි
නියුතු දසවනියුේතිකයන්ව අතර කාන්වතා දායකත්වය 34.2% කි .වතු ආ�ත රැකියා කරන දසවා
නියුේතිකයන්ව අතර කාන්වතා ශ්රම දායකත්වය 14.3%ේ වන අතර ආරම්භක රැකියාවන්වහි නියුතු කාන්වතා
දායකත්වය 37.7% කි.හුදා දසවදේ නියුතු කාන්වතා දායකත්වය 12.6% ේ දලස දැේදේ.

රැකියාව

එකතව

ස්ී / පුරුෂ්ත් භාවය
පුරුෂ්ත්

සමස්ථ කාන්තා
දායකත්වය (%)

සී

එකතව

100.0

100.0

100.0

34.9

කළමනාකරණ
වස්වය, නීති
සේපාදන
කාර්යයන්
විවිධ රැකියාවන්

6.1

7.0

4.6

25.9

6.5

3.4

12.3

65.8

තාේෂ්ත්ණික
වස්වා

6.0

6.3

5.6

32.3

ලිපිකරුවන්

4.0

2.9

5.9

51.8

වවළද
සහයකයන්

10.9

11.5

9.8

31.3

කෘෂිකාර්ික ,
�වර ආ�ත
රැකියා
අත්කේ ආ�ත
රැකියාවන්හි

18.6

18.9

18.0

33.8

16.2

16.3

15.8

34.2

වත ආ�ත රැකියා

8.6

11.3

3.5

14.3

ආරේභක
රැකියාවන්හි

22.6

21.6

24.3

37.7

හුදා වස්වය

0.5

0.7

0.2

12.6

මූලාශ්රය : ශ්රි ලංකාදේ ශ්රමබල සමීේෂ්ත්ණය - 2015 වාර්ෂික වාර්තාව
(ජනදල්ඛන හා සංඛයාදල්ඛන දදපාර්තදම්න්වතුව)
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2017 දදවන කාර්තුව වනවිට විරැකියා මේටම පිළිබද සලකා බැලුවදහාත් සමසතයේ වශදයන්ව
380,594 කි. 2017 ුල් කාර්තුව තුල විරැකියාව 4.5% ේ දලස ගණනය දකරුණු දත්තයන්වට අනුව
දැේදවයි. 2017 වර්ෂ්ත්දේ දදවන කාර්තුව දදස බලනවිට විරැකියාදවන්ව දපදලන ජනගහනදයන්ව
7.1%ේ කාන්වතාවන්ව වන අතර 3.0%ේ පුරුෂ්ත් පේෂ්ත්ය දේ .තරුණ රැකියා විරහිත ජනගහනය අනුව
2017 දදවන කාර්තුව වන විට එය 20.0%කි .දත්තයන්ව ට අනුව රැකියා විරහිත පුරුෂ්ත් ජනගහනයට
සාදප්පේෂ්ත්ව රැකියා විරහිත කාන්වතා ජනගහනය විශාල බව දපනී යයි . ඒ අනුව කාන්වතා රැකියා විරහිත
ජනගහනදයන්වද තරුණ කාන්වතා රැකියා විරහිත ජනගහනය වැඩි අගයේ ගැදනන බව දමම දත්තයන්ව
සලකා බැලීදම්දී දපනී යයි

වයස මේටම ( අවුරුදු )

ශ්රි ලංකාව

සංඛයාව

රැකියා විරහිත අනුපාතය

ශ්රි ලංකාව

සී /පුරුෂ්ත් භාවය

රැකියා විරහිත
අනුපාතය

පුරුෂ්ත්

සී
7.1
29.1
17.0
2.4

ශ්රි ලංකාව
15-24
25-29

380,594

4.5

190,685

20.0

96,763

11.3

3.0
14.8
7.7

30 ට වැඩි

93,146

1.4

0.8

මූලාශ්රය : ශ්රි ලංකාදේ ශ්රමබල සමීේෂ්ත්ණය - 2017 දදවන කාර්තු වාර්තාව
(ජනදල්ඛන හා සංඛයාදල්ඛන දදපාර්තදම්න්වතුව)
අධයාපන සුදුසුකම් අනුව ශ්රි ලංකාදේ රැකියා විරහිතභාවය අනුව වැඩිම රැකියා විරහිත ප්රමාණය අ
.දපා.ස . උසසදපළ සමත් ජනගහනදයන්ව 8.2% කි . ඒ අතරින්ව 5.0%ේ පුරුෂ්ත්න්ව වන අතර 11.8%ේ
කාන්වතාවන්ව දේ.
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ඇුණුම ii
ජාතයන්වතර කාන්වතා දින වටදම්ස සාකච්ඡාවට සහභාගී වූ පිරිස
නම
එස. ආර්. නිලුකා දපදර්රා
නූර් රිසනා අනීස
පී. දේ. තීශාරි
දරෝෂිනී ීරසිංහ
බිම්ශානි ආරච්ි
R.P.N.N . විදජ්දදෝරු
ඒ. දේ. ගුණදසකර
ඒ. එන්ව. ආර්. ීරදසකර
සුදර්කා ඩයස
එල්. දේ. එල්. වයි. දල්කම්වසම්
ආර්. එම්. අයි.රත්නායක
S .H .A .N .D . ආරියරත්න
ඩී. ටී. එන්ව. ුණසිංහ
ඩේලිේ. ඒ. පී. දවල්ලප්පපුලි
සජීවනී අදේදකෝන්ව
එස. පී. නවරත්න
දහයින්වස දවෝකර් දනඩර්දකෝන්ව
ප්රියන්වති දපදර්රා
එස. එම්. පී. දේ. ීරදසකර
සමන්වති බේඩාර
ආර්. පී. කසතුරිආරච්ි
වයි. එම්. ගුණසිංහ
හෂිනි රාජරත්න
ඩී. ී. එස. දයාවංස මිය
දේ. ඩී. එස.පී. දපදර්රා
මදනෝමි ඩි සිල්වා
විජිත දසදනවිරත්න
දමිත් චන්වදිමාල්
ඩේලිේ. එම්. ඒ. පී. බී. වන්වනිනායක
කුනිදයාෂි
ඉශානි මදහෂ්ත්ා සමරතුංග
ී. වනිගදසකර
එච්. සී. කන්වනන්වගර
වයි. ඇල්දලදපාල
ඩී. එල්. දීපානි ප්රියංකා

තනතුර සහ ආයතනය
යහපත් එදේරාදේ කනයාරාමය
බාහිර සම්පත් පිලිබඳ දදපාර්තදම්න්වතුව
දාබිඳු කදලේටිේ
දාබිඳු කදලේටිේ
දපාලිස දදපාර්තදම්න්වතුව
� ලංකා නාවික හුදාව
ජාතික සැලසුම් පිලිබඳ දදපාර්තදම්න්වතුව
වැඩබලන අධයේෂ්ත්ක, නිවාස ඉදිකිරීම් අමාතයංශය
අධයේෂ්ත්ක (නීති), � ලංකා ගුවන්ව හුදාව
� ලංකා ගුවන්ව හුදාව
අතිදර්ක දල්කම්, මහජන පරිපාලනය පිලිබඳ
අමාතයංශය
තැපැල්, තැපැල් දසවා හා ඉසලාම් ආගමික සම්බන්වධතා
අමාතයංශය
� ලංකා යුධ හුදාව
අධයේෂ්ත්, පාර්ලිදම්න්වතු ප්රතිසංසකරණ සහ මාධය
අමාතයංශය
නීති නිලධාරි, නීති ආධාර දකාමිසම
සහකාර දකාමසාරිස, කම්කරු දදපාර්තදම්න්වතුව
තානාපති, සවිස තානාපති කාර්යාලය
දකාමර්ෂ්ත්ල් බැංකුව
සහකාර දකාමසාරිස, දගාවිජන දසවා
දදපාර්තදම්න්වතුව
දපාලිස අධයයන ආයතනය
සහකාර අධයේෂ්ත් (කෘෂිකර්ම), කෘෂිකර්ම
දදපාර්තදම්න්වතුව, දප්පරාදදණිය
සහකාර අධයේෂ්ත් (අධයාපන), අධයාපන අමාතයංශය
සම්බන්වීකාරක මානව අයිතිවාසිකම් ආයතනය
අධයේෂ්ත්, ප්රාදේශීය සංවර්ධන අංශය, � ලංකා මහා
බැංකුව
සහකාර අධයේෂ්ත්, දසෞඛය අමාතයංශය
වයාපෘති සහය නිලධාරි (සදේච්ඡා), එේසත් ජාතීන්වදේ
සංගමය
අතිදර්ක දල්කම්, නීතිය හා සාමය සහ දේෂිණ
සංවර්ධන අමාතයංශය
උපදේශක, ඉන්වදෆෝර්ම් මානව හිමිකම් ලියවිලි
මධයසථානය
අතිදර්ක දල්කම්
ජපන්ව තානාපති කාර්යාලය
සාර්ේ සංසකෘතික මධයසථානය
සහකාර අධයේෂ්ත්ක, තිරසාර සංවර්ධන සහ වනජීී
අමාතයංශය
පශු ධවදය, ග්රාමීය ආර්ික අමාතයංශය
දපාලිස අධයයන ආයතනය
සහකාර අධයේෂ්ත්, බන්වධනාගාර ප්රතිසංසකරණ
පුනරුත්තාපන හා නැවත පදිංි කිරීදම් අමාතයංශය
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එන්ව. ඒ. ආර්. දනත්තසිංහ
එන්ව. හපුහින්වන
දෂ්ත්ලී වයිටින්ව
කුුදුනී සැුදවල්
ඉශානි අදේරත්න
තිසස ජයසිංහ
�යන්වත ජයදකාඩි
දරාෂ්ත්ාන්ව ද සිල්වා
එච්. සී . ඩී. ද දසායිසා
එස. බාලසුබ්රමනියම්
ආර්. ඒ. දපදර්රා
දේ. ගුණවර්ධන
එස. වන්වනිආරච්ි
චාමර සම්පත්
පියානි කුමාරි
නදී ධර්මසිරි
එම්.පී.රන්වදදණිය
දෂ්ත්දලෝමි ගුණවර්ධන
ආචාර්ය එස. එම්. පී. චන්වරා පේමිණි
එස. චාමර
දේ. කුමාරසිංහ
අමල්ක එදිරිසිංහ
චන්වරමාලි ලියනදේ
රජ්මි මණතුංග
කුුදිනී �යානි දවඩිසිංහ
එම්. එස. චමිඳු ඩි සිල්වා
ආර් එම් පී ජයතිසස
එන්ව ඒ පී නිසසංක
ඒ ආර් එම් ෆර්සන්ව
සුනිමලී මදුරාවල
දම්නකා ෂ්ත්න්වුගලිංගම්
අයුලි ඩි සිල්වා
දත්නු රන්වදකත්
ධවදය දජ් විදානපතිරණ
සංජීව ගමදේ
භූමි හදර්න්වරන්ව
බී.ඒ. දමයන්වති
බී. එම්. ීරසූරිය
එන්ව. ප්රනාන්වදු
ආචාර්ය මල්ලිකාන්වති
ජී.ඒ. රසිකා දපදර්රා
සුදලෝචනා විජයසිංහ

විදුහල්පති, දහද විදයාලය, දකාළඹ
සහකාර දකාමසාරිස, ඉඩම් දකාමසාරිස දජනරාල්
දදපාර්තදම්න්වතුව
මහ දකාමසාරිස , කැදන්වඩියානු මහ දකාමසාරිස
කාර්යාලය
කාන්වතා හා මාධය එකතුව, දකාළඹ
අධයේෂ්ත්, (වාණිජ) කර්මාන්වත හා වාණිජ අමාතයංශය
බන්වධනාගාර දකාමසාරිස
අතිදර්ක පරීේෂ්ත්ක දජනරාල්, ශ්රි ලංකා දපාලිසිය
LGBTI �යාධරදයේ
නීති නිලධාරී, කාන්වතා හා ළමා අමාතයංශය
අතිදර්ක දල්කම් , සමාජ සවිබල ගැන්වීම්, සුභසාධන
අමාතයංශය
අධයේෂ්ත්, දපාදු කර්මාන්වත සංවර්ධන අමාතයංශය
ඉඩම් අමාතයංශය
පවුල් සංවිධාන සංගමය
ඊේවල් ග්රවුන්ව්, දකාළඹ
නීති ආධාර දකාමිසම
සම්පත් බැංකුව
සහකා සාමානය අධිකාරි, විදේශදසවා නියුේති
කාර්යංශය
අධයේෂ්ත් (සන්වනිදේදන), ශ්රි ලංකා මහ බැංකුව
දජයෂ්ත්ඨ නිලධාරි, කෘෂිකාර්මික පර්දේෂ්ත්ණ ප්රතිපත්ති
පිළිබඳ ශ්රි ලංකා සභාව
සහකාර වයාපෘති නිලධාරි, ඊේවල් ග්රවුන්ව්
සහකාර දකාමසාරිස, සුරාබදු දදපාර්තදම්න්වතුව
අධයේෂ්ත් (වැඩසටහන්ව), පවුල් පුනරුත්තාපන
මධයසථානය
අධයේෂ්ත්, ජාතික ශිල්ප සභාව
සහකාර අධයේෂ්ත්, විදේශ කටයුතු පිළිබඳ අමාතයංශය
පුහුණු නිලධාරී, සමාජ සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික
ආයතනය
දහල්ප්පඒජ් ශ්රි ලංකා
සහකාර සාමානයාධිකාරි ශ්රි ලංකා කජු සංසථාව
අතිදර්ක අධයේෂ්ත්, සමාජ සවිබල ගැන්වීම්, සුභසාධන
අමාතයංශය
වයාපෘති සහකරු, කම්කරු සංවිධානය
වයාපෘති නිලධාරි, දපාලිස පුහුණු ආයතනය
කළමනාකරු, මානව අයිතිවාසිකම් ආයතනය
අතිදර්ක අධයේෂ්ත් දජනරාල්, වයාපෘති අීේෂ්ත්ණ
දදපාර්තදම්න්වතුව
සභාපති, දවනස සංවිධානය, දකාළඹ
දසෞඛය අමාතයංශය
සටෑන්ව්අප්ප මූේමන්වේ, දකාළඹ
යන්ව අවුේ හියර්, දකාළඹ
සහකාර පාලනාධිකාරි, ආගමන විගමන
දදපාර්තදම්න්වතුව
අධයාපන අධයේෂ්ත්
සම්පත් බැංකුව
ඩී. ඒ.ටී .සී.ඩී.
කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සම්බන්වධතා අමාතයංශය
(සදේච්ඡා),එේසත් ජාතීන්වදේ සංගමය
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