
 

 

 

 

 

පි.ඩබ්.චතුරිකා චන්ද්රසසේන 

මිනිස්බල හා රැකිරක්ෂා සෙපාර්තසේන්තුව

ශ්රි ලංකාවේ   ලං ලංරම  ලං ලංලකවේට  ලංවේ්තාේ ලංසහාේිත්වයට ලංිළිබල  

විශ් ේෂණේ්වම ව ලංවිම සුම ක් 



1 
 

01.සාක්ෂිප්ාට 

ශ්රි ලංකාසේ ශ්රම බලකාට   හා සාර්ව ආර්ථික ක යුතු සකසරහි කාන්තාව ෙක්වනු ලබන ොටකත්වට පිළිබඳ 

විග්රහටක් සමහිි  සිු කරනු   ලබයි.පිරිමින්  සාසේක්ෂව ස්ත්රින්  හිමි  ස්නානට හා ආර්ථිකට සකසරහි ෙක්වන 

සහසටෝගට සමමගින්  සපන්නුේ සකසර්.පසුගිට ෙශක සෙකක පමණ සංඛ්යා ෙත්ත සකලකිල්ල  සගන කරන 

ලෙ විශ්සල්ෂණසේි  ස්ත්රී ශ්රම බලකාට  ඇි  ොටකත්වට සේබන්යසටන් වන ගක ු   හා අඩුපාඩුකේ හුනා 

ගකනිම  හකකි විට.එසසේම ස්ත්රි/පුරුෂ භාවට අනුව,අයයාපන මටම ම අනුව,පවුල් පසුම ම අනුව සසේවා වියුක්ි ට 

හා සසේවා ඵලොයිතාව පිළිබඳ ප්රවනතා අයයටනසේී  ස්ත්රි ශ්රම සහභාගිත්වට අවම මටම මක පවි න 

බවත්,සසේවා වියුක්ි සටන් ඉහළ ප්රි ශතටක්  ඉහළ අයයාපන මටම මක්  ලක    ස්ත්රින්  සිටින බවත් හඳුනා ගත 

හකකි විට.වර්තමානට වන වි   සංවර්යන ඉලක්ක සපුරා ගකනිම සඳහා අවශය ප්රමාණාත්මක හා ගුණාත්මක ශ්රම 

බලකාටක් උත්පාෙනට කර ගකනිසේ අවශයතාව පකන නගී.සේ සඳහා ගත යුතු ක්රිටා මාර්ග අතර අයයාපන 

ප්රි පත්ි   සංසශෝයනට  කිරිම හරහා රැකිටා අසේක්ෂකටන්සේ  හකකිටාවන් හා ශ්රම සවළඳසප ල ඉල්ලුම අතර 

සන ගකලපීම අවම කිරිම ෙ  වඩාත් ටහපත් සසේවා තත්ත්වටන් ප්රවර්යනට කිරිම මිනන්,ස්ත්රි ශ්රම සහභාගිත්වට 

වර්යනට කර ගකනිමෙ  ෙකක්විට හකකිට. 

 ලං02.හැඳි්තවීම . 

ෙකුණු ආසිටාි ක ර වල කාන්තාවන්සේ කාර්ට භාරට නිවසසේ දෙනිකව සිු කළ යුතු කාර්ටටන්  සිමා 

විට.ෙරුවන් රැක බලා ගකනිම,ඉවුේ පිහුේ ක යුතු වල නිරත වු අතර සමාජීට කාර්ටටන්හි ොටක විම  ි    ඉඩ 

කඩ සිමාසහිත විට.පුරුෂාධිපතය   ට ත් වු සමායටක ිවවත් වු කාන්තාව   අයයාපනට ලකම ම  ි      අවස්නාෙ 

සිමා සහිත විට.අි තසේ පන්සල මුලික කර සග ඩ නකගුණු අයයාපන රමටක් ක්රිටාත්මක වු සහයින් එවන් 

පරිසරටක අයයාපනට ලකම සේ   නිෙහස ි   සන්  පුරුෂ පාර්ශවට  පමණි.නිෙහස් අයයාපනට ආරේභ විසමන් 

පසු සම ම තත්ත්වට සවනස් විට*1. 

 ආර්ථික  විෙයාත්මක පර්සේෂණ සහ නයාටන් මිනන් අයයාපනට තුළින් ලකසබන ප්රි ලාභ පිළිබඳ පුු ල් 

විග්රහටක්  ඉිරිපත් සකසර්.එනේ අයයාපන මටම ේ රැකිටාවන් සහ ආොටේ මටම ේ සමධ යනාත්මක 

සේබන්යතාවක් ෙක්වයි.නමුත් ශ්රි ලංකාව තුළ සමම යනාත්මක සේබන්යතාව ම ඳ වකටි ඇි  අතර ඉන් 

බලපකම  ලක් වී ඇත්සත් ස්ත්රි පාර්ශවට..ශ්රි ලංකාසේ ස්ත්රින්සේ අයයාපන මටම ම  පිළිබඳ සාර්නකත්වටක් 

අත්කර ගකනිම  සමත් වුවෙ එට සාර්නක සසේවා නියුක්ි  තත්වටක් ෙක්වා වර්යනට කර ගකනිම  අභිසටෝගටක් 

බව  පත්ව ඇත.ස්ත්රි ශ්රම බලකා සහභාගිත්ව අනුපාතට පහත වකී  ඇි  අතර උගත් ස්ත්රින්සේ හා පුරුෂටන්සේ  

සසේවා නියුක්ි  තත්ත්වට තුළෙ පකහකිළි පරතරටක් ෙක්න  ලකසබ්. 

ශ්රි ලංකාව  සංවර්යනට සවමින් පවි න ර ක් විම  බලපාන සායක අතර ශ්රමික  ොටකත්වට සහ ඵලොයිතාව   

ප්රබල සහේතු සේ.ශ්රම ොටකත්වට සලකා බකලිසේි  ශ්රි ලංකාසේ ශ්රම ොටකත්වට සඳහා කාන්තා නිසටෝයනට 

ඉතා සිමිතව පවතී. 

            ශ්රි ලාංකික කාන්තාව   ශ්රම ොටකත්වට අඩු විම   සබ සහෝ සහේතු සායක   බල පා ඇත. ඒ අතර වකඩ 

කරන ස්නානසේ අනාරක්ෂිත බව,රාත්රි සසේවට,ගමන් අපහසුව,අඩු වකපේ,නිවසසේ වගකීේ වකඩිවීම කිහිපටක් 
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සලස ෙකක්විට හකකිට.ඒ  සහේතුසවන් කාන්තාවන්  ආර්ථිකට  ොටක විම  සන හකකි වි ඇත.සේ සහේතුසවන් 

කාන්තාව ආර්ථික ක යුතු සකසරහි ොටක කර ගකනීම සඳහා විසඳුේ සටෝයනා ඉිරිපත් විට යුතුට. 

 

03.ශ්රි ලංකේාක ව ලංවේ්තාේය්ත ලං ලංරම  ලංලකවේට  ලංකක්ය  ලංකේටව්වයට ලංඩුවිම   ලං ලංලකපේ ලං ලංඇති ලං ලං

ගැ ළු 

 
i. කාන්තාවන්සේ ඉල්ලුම  සාසේක්ෂව රැකිටා සවළඳ පසලන් යනිත වන රැකිටා 

අවස්නා  සන ගකළපීම. 

ii. කාන්තාවන් රැකිටා සතෝරා ගකනිසේි විවිය වෘත්ි න් ප්රි ක්සෂේප කිරිම. 

iii. රැකිටා ගසේෂණට  සඳහා පවි න ුෂ්කරතා. 

iv. සක න්ත්රාත් කාලට අවසන් විසේන් පසු   නකවත රැකිටාවක් ලබා ගකනිම  අපහසු 

විම. 

v. රැකිටාවක් අසේක්ෂාසවන් සිටිටෙ  අසේක්ෂා කළ රැකිටාව සන ලකම ම නිසා රැකිටා 

අසේක්ෂාව අතහකර ගෘහ ක යුතු පමණක් නිරත විම  ි රණට කිරිම.22*  

 

04.ශ්රි ලංකේාක ව ලංවේ්තාේය්ත ලං ලංරම  ලංලකවේට  ලංකේටව ලංවිම  ලං ලංඩවම ැති ලං ලංවිම   ලං හේතු 

i. ශ්රි ලාංකික කාන්තාවන් සිට පවුල් වගකීම සහේතුසවන් ශ්රම බලකාට  අවි ර්ණ විම  පසු බ   

සේ. 

ii. කාන්තාසවෝ මේ පෙවිට සහ සිට පවුල් සවත සක්න්ද්රිට වීම පිණිස රැකිටාව අත්හකරිම. 

iii. ඇතකේ සමාගේ ගකම ණි කාන්තාවන්  සහ මේවරුන්  රැකිටා අවස්නා ලබා ිම  

මකලිවිම.(සමට උගත් විවාහක කාන්තාවන් වකපේ සහිත රැකිටාවන් සවත සන පකමිණිම   

සහේතු සේ.) 

iv. පිරිමි අසේක්ෂකටන් පමණක් ඉල්ලා සිටින රැකිටා ෙකන්විේ   සහේතුසවන් ශ්රි ලංකාසේ 

කාන්තාවන් සවනස් සක   සකලකීම. 

v. උොහරණ සලස ඇතකේ  සමාගේ ඉහළ සපසල් කළමණාකාරිත්ව පුරේපාඩු  පිරවිම සඳහා   

සස ටනුසේ  පිරිමි අසේක්ෂකයින් පමණි.ස්ත්රින්  වඩා ඇතකේ තනතුරු සඳහා වඩාත් 

පුරුෂටන් සුුසු බව සමාය මතටක්   සේ. 

vi. ආරක්ෂාකාරි බසේ  අඩුකම  හා ප්රවාහන පහසුකේ සකපයිමකින් සත රව කාන්තාවන්  රාත්රි 

සසේවසේ සටිම  සිුවිම.(සේ සහේතුසවන්  රැකිටා ස්නානසේි  ප්රච්ඩඩත්වට හා ලිංගික 

අඩත්සත්ටම ේ වල  ලක්විම.) 

 

 

 

 

 

 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 
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 යාි ක මානව සේපත් හා සසේවා නියුක්ි  ප්රි පත්ි ට 
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 ලං ලං05.රම  ලංලකවේට ලං ලං 

 වකඩ කරන වටසසේ යනගහනට අතුරින් කිසිටේ නිශ්චිත කාලවකවානුවක් සලස සට ො ගත් සට මු කාලට තුළ 

රැකිටා  නියුතු සහ රැකිටා විරහිතව පසු වු මුු  යනගහනට  ශ්රම බලකාට සලස හුන්වයි.  

ශ්රම බලකාට=රැකිටා නියුක්ි ට+රැකිටා  වියුක්ි ට 

නිශ්චිත  වටස් සීමාව සලස හඳුන්වන්සන් සමානයසටන් ශ්රම බලකාට  ඇතුළත් කරන්නා  වු  වටස හා ඉන් 

පි විට යුතු වටස අතර පරතරටයි.එක්සත් යාි නසේ සංවියානට  හා සලෝක කේකරු සංවියානට  අනුව සමම 

නිශ්චිත වටස් සිමාව සලස සකලසනන්සන් අවු 15-64 කාලටයි.විවිය ර වල වටස් සිමාව සවනස් විමක් ෙකකිට 

හකක. 

 

ප්රමිි ගත වටස් ඛ්ා්ඩඩ අනුව ශ්රම බලකාසේ සහභාගිත්ව අනුපාතට 
     2017 2016 

  එකතුව පිරිමි ගකහකණු එකතුව පිරිමි ගකහකණු 

එකතුව(15  වකඩි) 54.1 74.5 36.6 53.8 75.1 35.9 

15-24 33.0 42.4 24.1 32.7 42.9 23.3 

25-34 67.6 94.3 45.3 65.6 94.7 43.4 

35-54 70.0 95.0 49.2 70.8 95.7 49.3 

55-64 55.5 78.6 35.3 54.3 78.6 33.7 

65+ 24.4 39.5 12.3 23.5 38.8 11.3 

 

 

2016,2017 වර්ෂටන්හි වටස් කා්ඩඩ අනුව ශ්රම බලකාසේ ස භාගිත්ව අනුපාතට ෙකක්සේ.කාන්තා ශ්රම බලකා 

සහභාගිත්වට  පුරුෂටන්සේ ශ්රම බලකා සහභාගිත්ව අනුපාතට  සාසේක්ෂව ඉතා අඩු බව  නිරික්ෂණට 

සේ.වටස අවුරුු (25-54)අතර වටසසේ පුරුෂයින්   ශ්රම බලකා සහභාගිත්වට 94%ක  ඉහළ අගටන් වන 

නමුත් ඊ  සමරූපී කාන්තාවන්සේ එම අනුපාතට 50% ක  අඩු සේ.වඩාත් ඵලො. ශ්රම සකපයුමක් 

ලබා ිට හකකි සමම වටස් ඛ්ා්ඩඩට තුළ   කාන්තාවන් ශ්රම බලකාට  සහභාගි සන විම ශ්රි ලංකාසේ 

මානව සේපත උපසටෝයනට අවම විම  සහේතු වී ඇත.  
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06.සත්්රිපුරුෂ ලං ලංරම  ලංසහාේිත්වය ලංවිම සුම  

 
ෙකුණු ආසිටාසේ ආර්ථිකට සේගවත්ව වර්යනට සවමින් පවතී.වර්යනට සවමින් පවි න ෙළ  සේශිට 

නිෂප්ාෙනට  සාසේක්ෂව සසේවා නියුක්ි සේ වර්යනට සේගවත් වි   සන මකත.සේ සහේතුසවන් රැකිටා 

නියුක්ි  අනුපාතට පහත වකටි ඇි  අතර සමම පිරිහිසමන් වකඩි සක  සක් කාන්තා රැකිටා සකසරහි 

බලපා ඇත.වසර 2005 සහ 2015 අතර කාන්තා රැකිටා අනුපාතට වසරක  ඉන්ිටසේ 5% ෙ 

භූතානසේ 3%  ශ්රි ලංකාසේ 1 % පහත වකී  ඇත.කාන්තා රැකිටා අනුපාි කට ආර්ථික වර්යනටත් 

සමධ පහත වකටිම හා ටලි ඉහල ටකම  % U හකඩසේ  කාන්තා ශ්රම බලකාශ්රිතට සලස හුන්වන අතර 

එට ෙකුණු ආසිටාසේ කාන්තා රැකිටා අනුපාි කසේ  අසාමානයතා ෙක්න  ලකසබන අතර  ෙකුණු 

ආසිටා පිරිමි  රැකිටා අනුපාි කට  එම ආොටේ මටම සේ අසනකුත් ර වල් වල  සමාන වන අතර 

කාන්තා රැකිටා අනුපාතට ඊ ත් වඩා පහළ සේ.*33 

 

ශ්රම  බලකා සංයුි ට 

 

             ස්ත්රි පුරුෂ භාවට අනුව ශ්රම බලකාසේ  සභාගිත්වට  

 

 
(යන හා සංඛ්යා සල්ඛ්න සෙපාර්තසේන්තුව) 

       2016 වර්ෂට  සාසේක්ෂව 2017 වර්ෂට තුළ සමස්න ශ්රම බලකා සහභාගිත්වට (මිලිටන 8.3 සි  මිලිටන    

8.6 ෙක්වා) 3.1% ප්රමාණටකින් වකඩිවිමක් පවි න අතර කාන්තාවන්සේ  ශ්රම බලකා සහභාගිත්වට ( මිලිටන 

3.0 සි   මිලිටන  3.1 ෙක්වා ) 4.2%ක ප්රි ශතටක් ඉහළ සග ස් ඇත.පුරුෂටන්සේ ශ්රම බලකා සහභාගිත්වට 

2016 වර්ෂට  සාසේක්ෂව 2017 වර්ෂසේි 2.5%  ප්රි ශතටකින් පමණක් වර්යනට වී ඇත. 

තවෙ වකඩ කළ හකකි වටසසේ යනගහනට  සාසේක්ෂව ශ්රම බලකා සහභාගිත්ව අනුපාතට 0.3%  ක අනුපාත 

අගටකින් පමණක් 2017 වර්ෂසේී  ඉහළ සග ස් ඇත.පුරුෂටන් සෙහා එම අනුපාතට 2016 වර්ෂට  

සාසේක්ෂව 2017 වර්ෂසේ ි 0.6% ක අනුපාත අගටකින් පහළ  සග ස් ඇි  අතර ස්ත්රින් සඳහා එම අනුපාතට 

                                                           
3.ආර්ථික ශක්ි ට   උරසෙන  ෙකුණු  ආසිටාි ක  කාන්තාව  ලිපිට-සලෝකබකංකු ප්රකාශන 2018-07-31 

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

2017 2016

8,566,686 8310682 

5,434,510 5,303,502 

3,132,176 3,007,180 

එකතුව 

පිරිමි 

ගකහකණු 

0

20

40

60

80

2017 2016

54.1 53.8 

74.5 75.1 

35.9 36.6 
එකතුව 

පිරිමි 

ගකහකණු 



5 
 

0.7%ක අනුපාත අගටකින් ඉහළ සග ස් ඇත.ඒ ෙකනුම බලන කල ,වකඩිවන යනගහනට  සාසේක්ෂව  ස්ත්රින්සේ 

ශ්රම බලකා සහභාගිත්වට වර්යනට  වාර්ෂිකව  වුවෙ,එට 36.6% ක් වන පහළ අගටක  තවමත් පවි .  

 

 

 

සසේවා නියුක්ත යනගහනට 

 

2016  වසසර්ි  මිලිටන 7.9  ක්  වු  සසේවා  නියුක්ි ට 2017 වර්ෂසේී මිලිටන 8.2 ෙක්වා 3.3% කින් වර්යනට 

වී ඇත.පුරුෂටන්සේ සසේවා  නියුක්ි ට  මිලිටන  5.1 සි  මිලිටන 5.3 ෙක්වා  2.5% ක්ව වර්යනට විසේී 

ස්ත්රින්සේ සසේවා නියුක්ි ට මිලිටන 2.8 සි  මිලිටන 2.9 ෙක්වා 4.7% කින් වර්යනට වී ඇත.ඒ අනුව ස්ත්රින්සේ 

සසේවා නියුක්ි ට 2017 වර්ෂට තුළ සායනීට ප්රගි ටක්  සපන්වයි.   

 

රැකිටා විරහිත ශ්රම බලකාට 

 

 
                                           

                                     

2016 වර්ෂට  සාසේක්ෂව 2017 වර්ෂසේ රැකිටා විරහිත ශ්රම බලකාසේ සංඛ්යාත්මක  අඩුවිමක්  ෙක්න  

ලකසබ්.එනේ 2016 ී  362,999 ක් වු රැකිටා විරහිත පුේගල සංඛ්යාව 2017 ී 358,507 ක් ෙක්වා අඩු වී ඇත.තවෙ 

ශ්රම බලකාට  සාසේක්ෂව රැකිටා වියුක්ි   අනුපාතට  4.4% සි  4.2%  ෙක්වා අඩු වි ඇත.රැකිටා විරහිත 

පුරුෂටන් 153,554 සි  155,352  ෙක්වා සංඛ්යාත්මකව වකඩි වි ඇත.රැකිටා නියුක්ි  අනුපාතට 2.9% ස්නාවරව 

පකවි  ඇත.තවෙ කාන්තාවන්සේ රැකිටා විරහිත භාවට සංඛ්යාත්මකව 209,445 සි  203,155 ෙක්වා අඩු වී ඇි  

අතර  ප්රි ශතාත්මකව එට 9.0% සි  6.5% ෙක්වා අඩු විමකී.     
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07.ශ්රි ලංකේාක ව ලං ලංවේ්තාේය්ත ස ලං සේයේ ලංයුක්ක්තිට ලංයධනය ට ලංවිමටම   ලං ලංවිසම් හ ලංහේ ලං ලං

 ටෝජ ේ 

 

ප්රි පත්ි  අයයටන ක්සෂේත්රසේ අයයක්ෂ නිෂා අරුණ  ි ලක මහත්මිට සපන්වා  සෙන  

පරිි, ලංප්රි පත්ි  සායකටන් කාන්තා ොටකත්වට  හානි කරන ආටතනයික හා දනි ක ගක ු  

ආමන්ත්රනට කරන අතරවාරසේ තරුණ කාන්තාවන් රැකිටා උපසේශනට සවත සට මු කිරිම සහ 

පවි න රැකිටා සහ අසේක්ෂකටන්  නිර්මාණට කරන අයයාපන පාාමාලා සකස් කිරිම සකටි 

කාලින සහ ඳ විසඳුමක් සේ.තවෙ කාන්තාවන්  රැකිටා ලබා ිම අරමුණු කර ගත් අඛ්න්ඩ  

පර්සේෂණ හා ඇග.ේ අතයවශය සේ. 

 

සකටි  කාලීන හා ිර්ඝ කාලීන විසුේ සලස පහත ෙකක්සවන සටෝයනා ඉිරිපත් කර ඇත. 

I. පර්සේෂණ වලින් ලකසබන සත රතුරු  ආශ්රසටන් සංවර්යන වකඩස හන්  වයාපෘි  සකලසුේ කළ 

හකකිට.සේ අනුව ශ්රි ලංකාසේ  සංවර්යන කාර්ටටන්හි නිරත වන ග්රාමීය ට නාටකයින් ,පුහුණු 

කරුවන් ,වයාපෘි   සකලසුේ කරුවන් සංවර්යනසේින්  හා විවිය ආටතන වල  තම වගකිේ 

ඉප කිරිම  සඳහා පර්සේෂණ සත රතුරු  ඉතා වකෙගත් සේ.එමගින් කාන්තාවන්සේ ශ්රම 

බලසභාගිත්වට වකඩි කර ගකනිම  හකකිටාවක් ඇත. 

II. රැකිටා වල නිරත කාන්තාවන්  රැකිටාව අතහකර ටාම වකළකක්වීම සඳහා නව ආටතනික 

ප්රි පත්ි  සකස් කිරිම.උොහරණ ආටතනට ආසන්නසේ ිවා සුරැකුේ මයයස්නාන ඇි  කිරිම  

පහසුකේ ලබා ිම.,ප්රවාහන පහසුකේ ලබා ීම. 

III. විවිය සහේතුන් මත  රැකිටාසවන් ඉවත් වන කාන්තාවන් සෙහා නකවත ඔවුන්සේ කකමකත්ත මත 

එම රැකිටාව  පකමිණිට හකකි පරිි පහසුකේ සකලසිම  සසේවාසටෝයක ආටතන ිරිගකන්විසේ  

වකඩස හන් ක්රිටාත්මක කිරිම. 

IV. නිවසසේ කාර්ටටන් වල  අමතරව ටේ ආටතනටක සසේවට කළ හකකි පරිිසසේවා මුර රම සහිත 

රැකිටා අවස්නා ප්රවර්යනට   කිරිම. 

V. කාන්තාවන් රැකිටා සඳහා ොටක විට හකකි පරිි  කුසලතා සංවර්යන වකඩස හන්, වෘත්ි ට 

පුහුණු ටනාි  අවස්නා වකඩි කිරිම. 

VI.  යන මායය ආටතනවල සසේවට කාන්තාවන්  සහනො. සසේවා වකඩ මුර රමටක  වකඩ 

පකවරිසේ රමසේෙටක් සකස් කිරිම. 

VII. රැකිටා ගසේශණට සඳහා රැකිටා සඳහා  සත රතුරු ලබා සෙන මායය අන්තර්යාල 

පහසුකේ,තාක්ෂණික පහසුකේ ග්රාමීය ට මටම මින් වයාේත කිරිම. 

VIII. කාන්තාවන් සඳහා සුුසු ස්වටං රැකිටා හඳුන්වා ිම,ණට පහසුකේ ලබා ිම හා සවළඳසප ල 

පහසුකේ ලබා ිම. 

IX. කාන්තාවන්  සසේවා නියුක්ි ට  සඳහා අවශය අයයාපනට,  සස්ඛ්ය හා සපෝෂණ  පහසුකේ  

වකඩි ියුණු  කිරිම. 

X. නව සමාය හා සුබසායන ප්රි පත්ි   මිනන්  කාන්තාවන්  සසේවසේ නියුතුවිම  ඇි  අහිතකර  

බලපෑේ. 

XI. කාන්තාවන් නිවසසේ වකඩ ක යුතු වල  පමණක් සිමා විට යුතු ටකයි ටන ආකල්පට සවනස් 

කිරිම  අවශය  ෙකන්වත් කිරිසේ  වකඩස හන් සකස් කිරිම. 

XII. රසටම ි රණ ගකනිසේ ක්රිටාවලිට සඳහා කාන්තා  සහභාගිත්වට වකඩිකිරිම. 
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08.ශ්රි ලංකාවේ   ලංවේ්තාේ ලං ලං ලංරඥපප්තිට 

රයට විසින්,කාන්තාවන්සේ පුර්ණ සංවර්යනට හා අභීවර්යනට සහි ක කරනු පිණිස වයවස්නා ප්රඥාාපනට 

කිරිම ඇතුු  ,වි   සශේෂසටන් සේශපාලන,සමාය.ට,ආර්ථික සහ සංස්කෘි ක ටන ටන සිටලු ක්සෂේත්රවලම එනේ 

කාන්තාවන්  පුරුෂ පක්ෂට හා සමාන පෙනමක් මත මානව අයිි වාසිකේ හා මුලික නිෙහස ක්රිටාත්මක කිරිම 

හා භූක්ි  විිම සහි ක කර ලීසේ  කාර්ටට සඳහා උචිත පිටවර ගත යුතු  බව කාන්තා ප්රඥාේි සේහි ෙක්වා ඇත. 

සමට රායය ප්රකාශනටක් වන අතර එට එක්සත් යාි න්සේ කාන්තාවන්   එසරහි සිටු  සවනස්කේ තුරන් කිරිම 

පිළිබඳ  සීසඩෝ සේමුි ට ආශ්රට සක   සගන රයට විසින් 1993 අනුමත කරන ලී. කාන්තා රැකිටා නියුක්ි ට 

වකඩි කිරිම  ඒ සඳහා ප්රි පත්ි  සකස් වි ඇත.සමමගින්  ශ්රි ලංකාසේ කාන්තාවන්  සනාන කළ යුතු 

අයිි වාසිකේ සහ වරප්රසාෙ සකස් කර ඇත. 

 

8.1 ආර්ථික ක යුතු වල  සහ එහි ප්රි ලාභ වල  ඇි  අයිි ට.  

 

i. මුලය  ප්රි ලාභ ලකසබන  ආර්ථික ක යුතු වල නිරත විසේ සම අයිි ට ලබා ීම. 

ii. සසේවට  බඳවා ගකනිම ,නිසි තනතුරු  වල  පත් කිරිම,උසස් විේ,සසේවා සක න්සේසි  හා රැකිටා  

සුරක්ෂිතභාවට සේබන්යසටන් කාන්තාවන්  සමාන අයිි වාසිකේ ලබා ිම. 

iii. යනාවාස ඉඩේ ඇතුු  ඉඩේ අයිි ට සේබන්ය සිටලු  අයිි වාසිකේ  භූක්ි විඳීසේ සම අවස්නාව ලබා 

ිම. 

iv. සිටලු ආකාරසේ නව තාක්ෂණට සඳහා පිවිසුේ ලබා ගකනිසේ අයිි ට. 

v. වකඩි ියුණු කළ තාක්ෂණට  ඇතුු  උචිත  තාක්ෂණසටන් ප්රසටෝයණ ගකනිසේ අයිි වාසිකම. 

vi. කාන්තාවන් තම පවුල  සිු කරන සසේවට පිළි ගකනිම සහ සිටලු සංවර්යන වකඩස හන්  වල ප්රි ලාභ 

ලබා  ිම සහි ක කර ිම සඳහා ගෘහ මුලිකටා ටන පෙට නකවත අර්න කනනට කිරිම. 

vii. විවාහට සහෝ මාතෘත්වට මත කාන්තාවන  සිු සකසරන සවනස්කේ වකළකක්විම සඳහා අවශය  

පිටවර ගකනිම. 

viii. ප්රසුත නිවාඩු හා ඒ සේබන්ය ප්රි ලාභ ලබා ගකනිම  සහි ක කිරිම. 

ix. මේපිට සෙසෙනා ම ෙරු ප්රසුි ට සවනුසවන් නිවාඩු ලබා ිම. 

x. හකකි සෑම අවස්නාවකීම අඹු සකමි සෙසෙනා ම එකම භූසගෝලිට  ප්රසේශටක සසේවට කිරිසේ අයිි ට 

ලබා ීම. 

xi. ගර්භනී කාන්තාවන්  සහ කළලට  හානි කරවන රැකිටාවල ගර්භනි කාලට තුළඳී සන සටි සිටිසේ 

අයිි ට තහවුරු කිරිම. 

xii. රැකිටාවක් කිරිසේ අවම වටස අවුරුු 15 ක් සලස සහි ක කිරිම. 

xiii. විසේශ රැකිටාවල සටී සිටින කාන්තාවන්සේ අයිි වාසිකේ ේවිපාක්ෂික ගිවිසුේ මිනන් ආරක්ෂා 

කිරිම. 
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8.2 ලංවේ්තාේ ලං ලංරඥපප්තිට ලං ලංම ින්ත ලංපහා ලංස හ්ත ලංවරුු  ලංස හල්තය ට්ත ලංිජට ලංවිින්ත ලංචිතා ලං

ිළටයි ලංගැයුම  ලංඩ ප්ක්ෂේ ලං ව ධන. 

i. රැකිටාවක් කිරිසේ අවම වටස අවුරුු 15ක් විට යුතු බව නීි   මිනන් සහි ක කිරිම. 

ii. පිංචිට අතහකර විසේශගත වන සිටලු කාන්තාවන්සේ අයිි වාසිකේ  සමර  සහ සත්කාරක ර  

අතර ේවිපාක්ෂික ගිවිසුේ මිනන් සෙ ර   තුළීම ආරක්ෂා කරන බව  සහි ක කිරිම. 

iii.  කාර්මික සසේවකටන්සේ ආරක්ෂාව උසෙසා වු සිටලු නිි  සිටලුම කාර්මික අංශටන්හි,නිසි පරිි 

ක්රිටාත්මක වන සහි ක කිරිම සහ ඔවුන්සේ අයිි වාසිකේ හා සේබන්යතා ට සත් සන වන පරිි 

ආරක්ෂා කිරිම නව නිි  සේපාෙනට කිරිම. 

iv. විසශේෂසටන්ම බකංකු  ණට,උකස් හා සවනත් ආකාර මුලය  ණට ලබා ගකනිසේ අයිි ට සහි ක 

කරනු  පිණිස,ආර්ථික සහ සාමානය ිවවිතසේ සවනත් අංශවල ීෙ ස්ත්රි පුරුෂ සමානතා පෙනමක් 

මත කාන්තාවන්  එසරහිව ඇි  සවනස්කේ තුරන් කිරිසමහිලා සිටලු උචිත පිටවර ගකනිම. 

v. ෙළ යාි ක නිෂප්ාෙනට ඇතුු ,කාන්තාවන් ර   ලබා සෙන ආර්ථිකට ,සමාය හා සංස්කෘි ක 

ොටකත්වටනිරුපණට සකසරන ස්ත්රි පුරුෂභාවට මත එකතු සන වු ෙත්ත සහ සත රතුරු එක් රැස් 

කිරිම,වර්ග කිරිම සහ ලබා ගකනිම  සකලකස්විම. 

vi. සසේවා නියුක්ි ට සහ ස්වටං සසේවානියුක්ි ට මිනන් ආර්ථින ියුණුවක් ලබා ගකනිසේ සම අවස්නා 

සඳහා අවශය වි  ස්ව ශක්ි  ක්ඩඩාටේ සහ සමුපකාර සමිි  සංවියානට කිරිම. 

vii. වකඩ කරන කාන්තාවක  සගවිට  යුතු පාරිශ්රමික, වකපප,ප්රි ලාභ සහෝ මිමනා සිටල්ල සසේවා 

සටෝයකටන් විසින් ඇට  සකළින්ම සගවිම  සකලකස්විම.*44 

 

සමම කාන්තා  ප්රඥාේි ට ක්රිටාත්මක  කිරිසේ කාර්ට  භාරට කාන්තා අභිවෘේ    හා සමාය සුභසායන 

අමාතයංශට  විසින් ෙරනු  ලබයි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 කාන්තා  ප්රඥාේි ට-යාි ක  කාන්තා කමිපව- කාන්තා අභිවෘේ    හා සමාය සුභසායන අමාතයංශට   
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ආශ්රිා ලං ලංර්ත  ලං ේම ේයමටට 

 කාන්තා ප්රඥාේි ට ( ශ්රි ලංකා)යාි ක කාන්තා කමිපව-කාන්තා අභිවෘේධි  හා සමාය සුබ සායන 

අමාතයංශට 

 ශ්රි ලංකා ශ්රම බලකාට තුළ කාන්තා නිසටෝයනට-මානව සේපත් කළමණාකරන විමර්ශන 

සවු ම 1-2010 

 යාි ක මානව සේපත් හා සසේවා නියුක්ි  ප්රි පත්ි ට-මිනිස් බල හා රැකි රක්ෂා 

සෙපාර්තසේන්තුව 

 සන්ති - ශාස්ත්රිට සංග්රහට 2010 සතවන සවු ම-කකළණිට විශ්ව විෙයාලසේ  සමාජීට විෙයා 

පිාසේ ප්රකාශනටකි. 

 ආර්ථික ශක්ි ට  උරසෙන ෙකුණු ආසිටාි ක කාන්තාව- සර හාන් ඩටස ්

2018-07-31- සලෝක බකංකු ප්රකාශන  

 ශ්රි ලංකාසේ ශ්රම  බලකාට හමුසේ වන ස්ත්රි පුරුෂ සමාය පරතරට  පිපෙකකිම ලිපිට-ශ්රම බලකාට-එඩ්නා 

මල්කාන්ි -(web publication) 

 ස්ත්රි පුරුෂ සහභාගිත්වට  පිළිබඳ යාි ක මානව සේපත් සංවර්යන සභාව කමිප වාර්තාව-නිෂා අරුණ 

ි ලක 

 ශ්රි ලංකා ශ්රම බල සමික්ෂණ  වාර්තා- යන හා සංඛ්යා සල්ඛ්න සෙපාර්තසේන්තුව-2016,2017  වාර්තා 

 ශ්රි ලංකාසේ ශ්රම බලකාට  කාන්තාවන් අවශය කර ි සබ්. ලිපිට-ිසන්ෂ් විරක්සක ඩි-2017 

සකේතකේබර්-(web publication) 

 Female labour force participation in Srilanka –A.M.PriyanganiA dikari-Senior lecture-Rajarata 

university--(web publication) 

 

 

 

 

 

 


