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කම්කරු නීතිය 

(පෑ තුනයි) 

 

මුළු ප්රශ්න සංඛ්යාව : 06 

ප්රශ්න තුනකට (03) පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. 
(නනොපැහැදිලි අත්අකුරු සඳහා ලකුණු අඩු නෙනේ.) 

 

 

01. (අ) සහ (ආ) ක ොටස් ද්විත්වයටම පිළිතුරු සපයන්න.  

(අ) Rawanaella Tea Estate Company (RTEC) එහි කේ  ර්මාන්තශාලාකේ කසේවය කිරීම සඳහා 

කසේව යන් Quick Service කවතින් කුලියට ලබා ගනියි. සඳුදා සිට කසනසුරාදා දක්වා කසේවයට 

වාර්තා කිරීම කසේව යන්කගන් අකේක්ෂිතය. Quick Service ඔවුන්කේ  ාර්යාලකේ සිට කේ 

 ර්මාන්තශාලව දක්වා ප්රවාහන පහසු ම් සපයනු ලබයි. සියලුම කසේව යන්  ර්මාන්තශාලාව 

කවත පිටේවීමට කපර Quick Service හි  ාර්යාලකේ තබා ඇති පැමිණීකම් කේඛනකේ අේසන් 

 ළ යුතුය. Quick Service කසේව යන්ට අදාල වැඩ ක ොටස කවන්  රන අතර ඔවුන් 

 ර්මාන්තශාලාකේ සිදු රන  ාර්ය අනුව කසේව යන්කේ වැටුේ තීරණය  රයි. Quick Service 

විසින් මස ට කදවතාවක් කසේව යන්ට කගවීම්  රනු ලබයි. කසේව යන් සම්බන්ධ විනය පාලනය 

Quick Service සිදු රයි. කසේව  අර්ථසාධ  අරමුදලට සහ කසේව  භාර ාර අරමුදලට දාය ේවය 

කනොදීම සම්බන්ධව ක ොමසාරිස්වරයාට පැමිණිලි කිරීමට කසේව යන් බලාකපොකරොේතු කේ. 

ඔවුන්කේ කසේවාකයෝජ  වන්කන් RTEC ද නැතකහොේ Quick Service ද යන්න දැනගැනීමට ඔවුන් 

අකේක්ෂා  රයි.  

කසේව යන්ට උපකදස් කදන්න. 

 

(සම්පූර්ණ ලකුණු ප්රමාණකයන් 50% ක් හිමි කේ.) 



(ආ) ‘BEST PRODUCTS’ ප්රසිද්ධ නිමි ඇඳුම් අපනයන සමාගමකි. සමාගම විවිධ රැකියා ගිවිසුම් 

යටකේ කසේව යන් සමාගමට සම්බන්ධ  ර ගනී. සමාගකමහි මානව සම්පේ  ළමණා රු විශ්රාම 

යෑකම් වයසට ලඟා විය. ඉන්පසු සමාගම ඔහුව වසර තුන  කසේවා ගිවිසුමක් යටකේ කසේවකේ 

කයදවීය. සමාගම ගණ ාධි ාරිවරයකු ස්ථිර කසේව කයක් කලස බඳවාගේ අතර ඔහුට දැනුම් කදනු 

ලැබූකේ ඔහු වසර   ාලයක් සතුටුදාය  කසේවයක් සැපයුවකහොේ ඔහුව කසේවකේ ස්ථිර  ළ හැකි 

බවය. ඇසුරුම් කිරීකම් අංශකේ සමහර කසේව යන්ට ක ොකරෝනා වවරසය ආසාදනය වූ අතර 

ඔවුහු නිකරෝධායනය කවමින් සිටියහ.  ළමණා ාරිේවය, කසේව යන් පස් කදකනකුකේ කසේවය 

ඇසුරුම් අංශයට අවශය විටදී ලබා කගන ඇත. ඔවුන්කේ කගවීම් වදනි ව කගවීය. 

ඔබ සමාගකම් නීති නිළධාරිවරයකු කලස කසේවය  රන්කන් යැයි උප ේපනය  රන්න. 

සමාගකමහි කසේවා ගිවිසුම් වර්ග සහ කසේවා ගිවිසුම් අවසන් කිරීම සම්බන්ධ වනති  පැති ඩයන් 

පිළිබඳව සමාගකම්  ළමණා රන මණ්ඩලය කවත පැහැදිලි  රන කලස ඔබකගන් ඉේලා ඇත. 

වනති  අධි ාරින් උපුටා දක්වමින් පැහැදිලි  රන්න. 

       (සම්පූර්ණ ලකුණු ප්රමාණකයන් 50% ක් හිමි කේ.) 

 

02. Zigma (Pvt) Ltd නිමි ඇඳුම් අපනයන සමාගමකි. වරුණ, සහන් සහ විමේ ඇතුළුව කසේව යන් 60 

කදකනක්ව සමාගම කසේවකේ කයොදවයි. ජාතයන්තර කවළඳපකළහි  ඩා වැටීම හා ආර්ථි  පසුබෑම 

කහේතුකවන් සමාගම කසේව යන් විශාල සංඛයාවක්  පා හැරීමට තීරණය  කළේය.  ාර්මි  ආරවුේ 

පනත යටකේ  ම් රු ක ොමසාරිස්වරයා ඉදිරිකේ ඇතුලේවූ සමථ රණකයන් ලැබුණු විසඳුමට 

අනුව වරුණ ඇතුළු කසේව යන් 20 කදකනක්කේ කසේවය අවසන්  රන ලදි. ක කසේ කවතේ, තමාකේ 

කසේවය අසාධාරණ සහ අසමාන කලස අවසන්  ළ බව පවසමින් වරුණ  ම් රු විනිශ්චය සභාවක් 

කවත ඉේලුම්පත්රයක් කගොනු  කළේය. 

 

Zigma (Pvt) Ltd හි තිකබන එ ම වෘේතීය සමිතිය, සමාගකම් කසේව යන් කගන් 80%  ට වඩා 

වැඩි සාමාජි  පිරිස කගන් සමන්විත කේ. කපර සඳහන්  රන ලද සමථ රණය හරහා ඇති  රගේ 

විසදුමට අනුගත වීමට කපර, වෘේතීය සමිතිය සාමුහි  කක්වළ් රණය සඳහා සමාගකම් 

 ළමණා ාරිේවය කවත ආරාධනා  කළේය. නමුේ සමාගකම්  ළමණා ාරිේවය ඉේලීම 

පිළිගැනීම ප්රතිකක්ෂේප  ළ අතර  ළමණා ාරිේවය වෘේතීය සමිතිය කනොපිළිගේ බව සඳහන් 

 කළේය.   

 



සමාගම විසින් එ ඟ වූ වන්දිය ප්රමාණවේ කනොවන බැවින් සමථ රණය මඟින් ඇති  රගේ විසදුම 

සහන් පිළිකනොගේකේය. එ ඟතාවය පිළිගැනීම ප්රතිකක්ෂේප කිරීම අකී රු බවක් යැයි කචෝදනා 

 රමින් සමාගම ඔහුකේ කසේවය අවසන්  කළේය. සහන් ඔහුකේ කසේවය අවසන් කිරීමට විරුද්ධව 

සහන ලබා ගැනීම සඳහා  ම් රු විනිශ්චය සභාවක් කවත ඉේලුම්පත්රයක් කගොනු  කළේය.  ම් රු 

විනිශ්චය සභාව ඉදිරිකේ අදාල ඉේලුම්පත්රය විනිශ්චය කවමින් පවතින විට, අමාතයවරයා සහන් 

සහ සමාගම අතර ඇති ආරවුල කේරුම් රණය හරහා නිරවුේ  ර ගැනීමට කයොමු  කළේය.  

 

විමේ හා සමාගම අතර දීමනාවක් කනොකගවීම සම්බන්ධකයන් ආරවුලක් විය. අමාතයවරයා විසින් 

ආරවුල කේරුම් රණය සඳහා කයොමු  කළේය. පසුව අමාතයවරයා විසින් ආරවුල කේරුම් රුකගන් 

ඉවේ ර කවනේ කේරුම් රුකවක් කවත කයොමු  කළේය.  පාර්ශවයන් අතර පවතින කසේවා ගිවිසුකම් 

වගන්තීන් කගන් තමා බැදී සිටින බව විමර්ශනය අතරතුර කේරුම් රු සඳහන්  කළේය. 

 

විනිශ්චිත නඩු තීන්ඳු සහ අදාල වයවස්ථාපිත ප්රතිපාදන ඇසුරින් ඉහත සිදුවීකමහි වනති  ආනුශංග 

සා ච්ඡා  රන්න. 

 

03. මකහේන් යනු ABC මෘදු ාංග සමාගකම් කසේවය  ළ පනස් අට වියැති මෘදු ාංග සංවර්ධ කයක් කේ. 

ඔහු වසර තිහ  පමණ සිට සමාගකම් කසේවය  ර ඇත. වසර ට පමණ කපර ඵලදායි කනොවන කලස 

කසේවය කිරීම කහේතුකවන් විධිමේ අනතුරු ඇඟවීමක් ඔහුට ලැබිණි. 2021 අකගෝස්තු 20 වන දින 

රාත්රිකේ කසේවකයන් පසු නිවකසේ සිටින විට ඔහුකේ පුද්ගලි  විදුේ තැපෑල කවත වර්ගවාදී විදුේ 

ලිපි දාමයකින් " ඔබ දාමය බිඳ දැමුවකහොේ ඔබකේ ජීවිතකේ ඉතිරි  ාලකේදී අවාසනාව උදාකේ" 

යනුකවන් අවසන්වන වචන සහිත විදුේ ලිපියක් ඔහුට ලැබුකණ්ය.  ඔහු තමාකේ සම කසේව යකු 

වන හතලිස ්හැවිරිදි සුකර්න්කේ පුද්ගලි  විදුේ ලිපිනය කවත එම විදුේ ලිපිය කයොමු  කළේය. 

2014 සැේතැම්බර් 4 වන දින ABC මෘදු ාංග සමාගම සුකර්න්ව කසේවයට බඳවා ගේකේය. 2021 

අකගොස්තු 21 දින කපරවරු 9.30 ට පමණ සුකර්න් විදුේ ලිපිය ඉදිරියට යැවීය. ABC මෘදු ාංග 

සමාගකම් කහොඳම කසේවාදාය කයක් වන කසනරේකේ විදුේ ලිපිනය කවත වැරදීමකින් එය කයොමු 

විය. මකහේන් සහ සුකර්න් කසනරේ සමඟ මෘදු ාංග සංවර්ධනය කිරීකම් වයපෘතිය  සම්බන්ධ වී 

සිටින ලදී.  

 

කසනරේ විසින් කම් පිළිබඳව සමාගකම්  ළමනා ාරිේවය කවත දැනුම්දුන් පසු සමාගම අභයන්තර 

පරීක්ෂණයක් සිදු  කළේය. මකහේන් සහ සුකර්න් කේ හැසිරීම මඟින් සමාගකම් වෘේතීමය සම්මත 



ප්රතිපේතිය  ඩ වී ඇති බවට 2021 අකගෝස්තු 22 දින සමාගම නිගමනය ට එළඹිකේය. විෂමාචාර 

කහේතුකවන් වහාම ක්රියාේම  වන පරිදි ඔවුන්කේ කසේවය අවසන් වන බව 2021 අකගෝස්තු 23 දින 

සමාගම ඔවුන් කවත දැනුම් දුන්කන්ය. සමාගකම් නම අපකීර්තියට පේ කිරීම කහේතුකවන් සමාගමට 

සිදුවූ පාඩුව සඳහා ඔවුන්කේ පාරිකතෝෂිතකයන් රුපියේ 150,000/- ක්  පා ගැනීමට තීරණය  ර 

ඇති බව සමාගම තවදුරටේ ඔවුන් කවත දැනුම් දුන්කන්ය. නිසි ගෘහස්ථ පරීක්ෂණයක් පැවැේවීකමන් 

කතොරව ඔවුන්කේ කසේවය අවසන්  ර ඇති බවට මකහේන් සහ සුකර්න් කචෝදනා  රයි. සමාගකමහි 

වෘේතීමය සම්මත ප්රතිපේතියක් කනොමැති බවට ඔවුන් තවදුරටේ දක්වයි.  

 

ඔවුන්කේ කසේවය අවසන් කිරීම සඳහා සහන සහ පාරිකතෝෂිත  පා ගැනීම අභිකයෝගයට ලක් කිරීම 

සඳහා  ම් රු විනිශ්චය සභාව ට ඉේලුම්පත්රයක් කගොනු කිරීමට ඔවුන් අකේක්ෂා  රයි.  

 

අදාල වයවස්ථාපිත ප්රතිපාදන සහ විනිශ්චිත නඩු තීන්දු ඇසුරින් ඔවුන්ට උපකදස් කදන්න. 

 

04. (අ) සහ (ආ) ක ොටස් ද්විත්වයටම පිළිතුරු සපයන්න.  

 

(අ) පාරිකතෝෂිත කගවීම් පිළිබඳ පනත කසේවා කයෝජ යන් සහ කසේව යන් අතර අයිතීන් තුලනය 

කිරීමට සමේ කේදැයි යන්න සහ කසේව යන් කවත සෑහීම ට පේවිය හැකි ආ ාරකේ සමාජ 

ආරක්ෂාවක් සපයන්කන්ද යන්න සා ච්ඡා  රන්න. අදාල වයවස්ථාපිත ප්රතිපාදන සහ විනිශ්චිත නඩු 

තීන්දු උපුටා දක්වමින් ඔබකේ පිළිතුර සනාථ  රන්න.   

       (සම්පූර්ණ ලකුණු ප්රමාණකයන් 40% ක් හිමි කේ.) 

 

(ආ) කසේව යන්කේ කසේවය අවසන් කිරීම පිළිබඳ (විකශේෂ විධිවිධාන) පනතින් කසේවාකයෝජ යන් 

සහ කසේව යන් අතර අයිතින් තුලනය  රන්කන්ද යන්න, ක ොවිඩ් 19 වසංගතය කහේතුකවන් 

රැකියාවන් ආශ්රිතව නැගී එන ගැටළු ඇසුරින්, සා ච්ඡා  රන්න. අදාල වයවස්ථාපිත ප්රතිපාදන සහ 

විනිශ්චිත නඩු තීන්දු උපුටා දක්වමින් ඔබකේ පිළිතුර සනාථ  රන්න.   

       (සම්පූර්ණ ලකුණු ප්රමාණකයන් 60% ක් හිමි කේ.) 

 



05. (අ) සහ (ආ) ක ොටස් ද්විත්වයටම පිළිතුරු සපයන්න.  

 

(අ) අදාල සංගමය පිහිටුවා ගන්නා ලද සතය ක්රියා ාර ම් ලුහුබැඳ යාම තහවුරු  ර කනොමැති නම් 

සමාගමකේ නිදහස යන්න හුදු කපොදු බැඳියාවන් කවනුකවන් පුද්ගලයන් එ ට එ තු වීම ආරක්ෂා 

 රන කනොගැඹුරු කදයක් වනු ඇත. 

 

ඉහත ප්ර ාශය සමඟ ඔබ එ ඟ වන්කනහිද? වෘේතීය සමිතිවාදය හා සම්බන්ධ ජාතයන්තර  ම් රු 

සංවිධානකේ (ILO) සම්මුතීන් සහ වෘේතීය සමිතිවාදය පාලනය  රන ශ්රී ලං ාකේ නීතිය ඇසුරින් 

ඉහත ප්ර ාශය විකේචනාේම ව අගයන්න. 

      (සම්පූර්ණ ලකුණු ප්රමාණකයන් 50% ක් හිමි කේ.) 

 

(ආ) මහජන අයිතීන් සහ කසේවාකයෝජ  අයිතීන් පිළිබඳ නිසි සැලකිේකලන් යුතුව, වැඩ වර්ජන 

ක්රියාමාර්ගය ට සම්බන්ධ වීකම් අයිතිය, පරම අයිතියක් කලස කනොව සාකේක්ෂ අයිතියක් කලස 

භාවිතා  ළ යුතුය. 

 

අදාල වයවස්ථාපිත ප්රතිපාදන සහ නඩු තීන්දු අධි ාරීන් ඇසුරින් ඉහත ප්ර ාශය විශ්කේෂණය 

 රන්න. 

       (සම්පූර්ණ ලකුණු ප්රමාණකයන් 50% ක් හිමි කේ.) 

 

06.  Rock Lanka Ltd වාකන් නිෂ්පාදන සමාගමකි. සමාගම වාකන් නිෂ්පාදනයන් විවිධ රටවලට 

අපනයනය  රයි. සමාගම එහි  ර්මාන්තශාලාකවහි, පිරිමි කසේව යන් හතලිස් කදකනක් ද  ාන්තා 

කසේවි ාවන් දස කදකනක් ද කසේවකේ කයොදවයි. පිරිමි කසේව යන් හතලිස් කදනා අතරින් පිරිමි 

කසේව යන් කදකදකනකු වයස අවුරුදු පහළවක් වන අතර වයස අවුරුදු දාහතක් වන තවේ පිරිමි 

කසේව යන් කදකදකනක් වාකන් තීරු  ැපීකමහි නිරත කේ.  ාන්තා කසේවි ාවන් දසකදනා හා පිරිමි 

කසේව යන් පස් කදකනකු එ ම ස්වභාවකේ  ාර්ය  නිරත කේ. නමුේ එ ම කසේවය  නිරතවන 

 ාන්තා කසේවි ාවන්ට  රන කගවීම් පිරිමි කසේව යන් කවත  රන කගවීමට වඩා අඩු කේ. “සමාගම 

ඔබට පුහුණුවක් සපයා ඇති බැවින් කසේවයට බඳවාකගන වසර පහක් යනතුරු සමාගකමන් 

ඉවේවීමට අවසර කනොලැකේ” යනුකවන් වගන්තියක් සෑම කසේව යකුකේම කසේවා ගිවිසුකමහි 

සමන්විත කේ. “සමාගම සමඟ මාකේ කසේවා ගිවිසුම පවතින  ාලය තුල මම වෘේතීය සමිතියක් පිහිටු 



වීම කහෝ සම්බන්ධ වීම කනො රමි” යනුකවන් ප්ර ාශනයක් සමාගම සෑම කසේව කයක්කගන්ම 

මෑත දී ලබා කගන ඇත.  

Rock Lanka Ltd කවතින් භාණ්ඩ ආනයනය  රන විකද්ශීය සමාගමක්, Rock Lanka Ltd හි 

 ම් රු පරිචය පිළිබඳව සැලකිලිමේවී ඇත. Rock Lanka Ltd හි  ම් රු පරිචයන් මඟින් 

ජාතයන්තර  ම් රු සංවිධානකේ (ILO) ප්රධාන  ම් රු ප්රමිතීන් උේලංඝනය වීම සහ ශ්රී ලං ාකේ 

 ම් රු ප්රමිතීන් උේලංගනය වීම පැහැදිලි  රමින් වාර්තාවක් ස ස්  රන කලස විකද්ශීය සමාගම 

ඔකබන් ඉේලා සිටියි. 

වාර්තාව ස ස්  රන්න. 

(සෑම ප්රශ්නයක්ම 100 න් ලකුණු  රනු ලැකේ) 

 

************ 

 


