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ගකොෂඹ 01 

 

අතිගරු ජනාධිඳතිතුමනි, 

සමාජ ආරක්ෂණ ය ෝජනා ක්රම   SSS) 

රැකි ා විරහිත පුද්ගලයින් සහා ප්රතිලලා  - මාසික ප්රදාන  DOLE) 
 

2020 මැයි 3 ලන දින අඳගේ විංගමය කම්කරු අමාතයලරයා ගලත දදිරිඳ්  කෂ ගයෝජනාල ගකගරි  බග  අලධානය 
ගයොමු කිරීමට අපි කැමැ් ගතමු. (එි  පිටඳතක් බග  විමර්නය වශා ගම අමුණා ඇත.) 
 

ගම් රගේ ලැඩකරන ජනතාලගේ වශ ගඳොදු ජනතාලගේ අනාගත යශඳැලැ් මට අදාෂ ගමම දතා ලැදග්  ශා 
තීරණා් මක කාරණය වම්බන්ධගයන් අඳගේ විංගමගේ නායක් ලගේ තීරණයක් අනුල අපි බබට ලියන්ගනමු. 
 

අපි 2020 ජලි 19 ලන දරිදා අඳගේ විංගමගේ ාඛා නායකයින්ගේ රැව්වීමක් ඳල් ලන ද අතර එි දී ගමම ලැදග්  
දල්ලීම බබ ගලත දදිරිඳ්  කිරීමට තීරණය කගෂමු. 
 

මෑත ගකෝවිඩ් -19 ලවිංගත වන්දර්භය තුෂ, ගලන කලරදාට්  ලඩා ලැඩකරන ජනතාලට ඳැශැදිලි වගේ, ගම් රගේ රැකියා 

විරි ත ජනතාලට ගමන්ම, රැකියාල කරන නමු් , ශදිසගේම, බවුන්ගේ ආදායම, රැකියා වශ ජීලගනෝඳාය අි මි ලන 
අයට ඳලා වමාජ ආරක්ාල වැඳයීම වශා වැසුම් වශගත වමාජ ආරක්ණ ගයෝජනා ක්රමයක් (එව්එව්එව්) අලය 
බලය.  
 

මෑත ගකෝවිඩ් -19 ලවිංගත වන්දර්භය මුළු ගෝකයටම නල ඳාඩම් ගණනාලක් උගන්ලා ඇත. අගේ රගේ, ගබොගශෝ 

ආසයානු රටල ගමන්, කම්කරුලන්ට නිස වමාජ ආරක්ාලක් ගනොමැතිකම ගශේතුගලන් දැඩි ආර්ථික ශා අන්ත 
දු්කරතාලන්ට මුහුණදී තිග . ලවිංගත ත් ් ලය ඇරඹී වති ගදකක් ඇතුෂත ගවේලාගයෝජකයින්ගගන් බහුතරයක් කියා 
සටිගේ තමන්ට ගවේලක ලැටුේ ගගවීමට ගනොශැකි බලයි. ? 
 

ජනතාලගේ ජීලන ත් ් ලය වශ ප්රමිතීන් වම්බන්ධගයන් ලගකිල යුතු රජය වශන වැීමමක් ගව රු. 5000 / = ක් 

ගලන් කගෂේ මාවයක් ගශෝ ගදකක් ඳමණි. රු. 5000 / = ගගවීගම් ක්රියාලලිය විනිවිදභාලගයන් සදු ගනොකෂ බලට 

ග ෝදනා ඳලතින බලද අපි දනිමු. ගමම අභයාවය ගශො ගනතනාගලන් සදු කෂද, වමව්ත ක්රියාලලියම විවිධ ඳක්ාහ 
ගශේතන් මත ජනතාල විසන් විගේ නය කරන දී. 
 

ගකොවිඩ් -19 පුපුරා යාගම් කාය තුදී, "රට අගුළු දැමීම" කම්කරුලන් ඇතුළු සයලුම පුරලැසයන් "නිලාව අඩවස්ගේ" 

සටින ත් ් ලයක් තු, ගවේලාගයෝජකයින්, ලවර 20 - 25 ක් ගශෝ ඊට ලැඩි කායක් ගවේලය කර ඇති, තම ශ්රමය 

උඳගයෝගී කර ගනිමින් ාභ උඳයාදුන්  ගවේලකයින්ට, වති ගදකක අගුලු දැමීම නිවා ඳැලසුගේ, බවුන්ගේ උඳයාග්  
මුදල් ගගවීමට ගශෝ බවුන්ල නඩ් තු කිරීමට ගනොශැකි බලයි.  
 

වමශර ගවේලාගයෝජකයන්ගේ ක්ණික ප්රති ාරය වගේ ගවේලකයින් ගදොේට දැමීම ගශෝ කාර්ය ම්ඩඩය අු  කිරීම වශ 
වමශර අලව්ථාල උඳයන ලැටුේ ඳලා ගගවීම ප්රතික්ගේඳ කිරීමයි. වමශර ගගෞරලීයය ගවේලාගයෝජකයින් ලඩා්  
මානුෂීය ශා ලගකීගමන් යුතුල කටයුතු කෂ බල අපි ගගෞරලගයන් වකමු. 
 

කම්කරු අමාතයලරයාගේ මැදිශ් වීගමන්, රැකියා අි මිවීම් අලම කිරීම වශා ලෘ් තීය වමිති ශතරක් වශ 
ගවේලාගයෝජකයන්ගේ වම්ගම්නයද ඇතු් ල ජාතික කම්කරු උඳගේක වභාගලන් කාර්ය වාධන කමිටුලක් ඳ්  
කරන දී. 
 

සය දශව ් විංඛයාත අවිංවිධානා් මක කම්කරුලන්ට (විගේගයන් ඇඟලුම් කර්මාන්තගේ) බවුන්ගේ කිසදු ලරදක් 

ගනොලන ගශේතුගලන් අගේ රල් මාවගේ ලැඩ ආරම්භ කිරීමට ගනොශැකි විය. ශාම්පුතුන්, 2020 අගේ රල් දක්ලා වම්ූරර්ණ 

ලැටුේ ගගවිය යුතු විය. ලැටුගඳන් අලම ලගයන් 50% ක් ගශෝ රු. 14.500 න් ලඩා ලැඩි මුද ගගලන ගවට ගවේලා 
ගයෝජකයින්ට උඳගදව් ගදනු ැබු අතර, එය මැයි වශ ජුනි මාවල ලැඩ ගනොක ආයතන වශා ඳමණක් විය. 
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ලෘ් තීය වමිති, ගවේලා ගයෝජකයින් වශ රජය යන ඳාර්ල තුන විසන් කාර්ය වාධක බකා රැව්වීගම්දී ගමයට එකඟ විය. 
එය හුගදක් ආරක්ාලක් ගනොමැති ගශෝ ලෘ් තීය වමිති ගශෝ වාමි ක ගිවිසුම් ගනොමැති අයට වශායවීම වශා ඳමණි. 
ගබොගශෝ ගවේලා ගයෝජකයන් විසන් ගමය අනිස ගව භාවිතා කරනු ැබුගේ බවුන්ගේ විංගමය ලන ිංකාගේ 
ශාම්පුතුන්ගේ වම්ගම්නය නිකු්  ක උඳගදව ්  ක්රගල්ඛයක් මිනන් ලැටුේ ගගවීම වම්බන්ධගයන් කරතිබ කරුණු 

අනුල ලයාක් ලයක් ඇති විය. එඳමණක් ගනොල, ගවේලා ගයෝජකයන් මිනිවබ්, අනියම්, තාලකාලික, දදනික ලැටුේ 
වශ ගකොන්ත්රා්  කම්කරුලන් ලැනි දුර්ල අිං පිලිබදල කිසදු අලධානයක් ගශෝ වශගයෝගයක් දැක්වගේ නැත. 
 

4% ක ගඳොලියකට ක්ණික ණය බා ගැීයගම් ඳශසුකම බා ගදමින් ගවේලාගයෝජකයන්ට වශායවීමට රජය තීරණය 
කගෂේය. එගශ්  කම්කරුලන් සය ැබීම්ල අලවානයට ඳැමිණ සටි අතර, අතිකා දීමනා, ඳැමිණීගම් දීමනා, නි්ඳාදන 

දිරිගැන්වීම්, ප්රලාශන දීමනා ලැනිගේ කම්කරුගලකුගේ මාසක ආදායම බලට ඳ් ල තිබින. බවුන්ගේ මාසක ආදායගමන් 
ගම්ලා අ් ශැර දැමීම සදුව අතර ාභ උඳයන කම්කරුගලකුගේ මලික ලැටුඳ අලම මේටමක තබන දී.! 
 

ලයලවායකයින් ඳසුගිය ලවරල “වමාජ ගවේලය ” ගනොකෂ බලට බබ එකඟ ලනු ඇත. බවුන් ලවර ගණනාලක් පුරා ාභ 
වශා ලයාඳාර කෂ අතර බවුන් ඳාු  ැබුගේ නම් කිසදු ගවේලා ගයෝජකගයකු තම ලයාඳාරගේ දිගටම ගනොසටිනු ඇත. 
බවුන්ගගන් ගබොගශෝ ගදගනක් ගබොගශෝ විට ආයතනික වමාජ ලගකීම් ගැන කථා කරන අතර බවුන්ගේම ගවේලකයින් 
දුක් විඳිමින් සටියදී, ආයතන ප්රසේධිගේ ඳරිතයාග කරමින් සටියශ. 
 

ලවිංගතය ඳැතිරී වති ගදකක් ඇතුෂත ශාම්පුතුන් කියා සටිගේ තමන්ට කම්කරුලන්ට ලැටුේ ගගවිය ගනොශැකි බලයි. 
ආශාර මි දශෂ යාම ශමුගේ සය දශව් ගණනක් කම්කරුලන්ට වශ බවුන්ගේ ඳවුල්ලට ජීල්  විය ශැකි ආකාරය ගැන 
නැලත සතා බැලීමට සදු විය. ලඩා් ම අතයලය මලික ආශාර ද්රලය ඳලා මිදී ගැීයමට බවුන්ට තමන්ගේම ආදායමක් 
ගනොතිබ බල අමුතුගලන් කිලයුතු නැත. 
 

වමශරු අඳට “ක්තිම්  කම්කරු ීයති” ඇති බල ඳැලසුලද, ශ්රී ිංකාගේ අඳට, රැකියා අි මිලන ගවේලකයින්ට කිසදු 

වමාජ ආරක්ාලක් ගනොමැති බල අපි දනිමු. ලවර 20 ක් ගශෝ 30 ක රැකියාගලන් ඳසුල වුලද බහුගේ/ඇයගේ රැකියාල 
අි මි ලන ගවේලකගයකුට ශ්රී ිංකාගේ ඳලතින අු  ලැටුේ නිවා විකල්ඳයක් ගවොයා ගන්නා ගතක් ජීල් වීමට බවුන්ගේ 
ඥාතීන්ගගන් උඳකාර බා ගත යුතුය! 
 

ලෘ් තීය වමිති අයිතිලාසකම් ගැන කටයුතු කරන ලෘ් තීය වමිති නායකයින් ගශෝ කම්කරුලන් ඳලිගැීයම්ලට 

ගගොදුරුවී ඇති බල් , යුක්තිය උගදවා බවුන් ලවර 10 ක් ගශෝ 15 ක් උවාවිගේ රැඳී සටීමට සදුලන බල්  අපි දනිමු. 
 

ශදිසගේම බහුගේ ගශෝ ඇයගේ රැකියාල අි මි ලන ගවේලකගයකු රැකබා ගැීයමට ශා ආරක්ා කිරීමට අඳට වමාජ 

ආරක්ණ ඳේධතියක් ගනොමැති ගශයින්, බහු වශ බහුගේ ඳවුගල් වාමාජිකයින්ගේ ජීවිත අනිලාර්යගයන්ම අනතුගර්ය. 
ලවර 5 ක කායක් වශා ඳමණක් ඳාර්ලිගම්න්තු මන්ත්රීලරයකු වීම නිවා සයලුම ඳාර්ලිගම්න්තු මන්ත්රීලරුන්ට ජීවිත 
කායට විශ්රාම ලැටුඳක් ැබිය ශැකි බල ලාර්තාගත කිරීමට අපි කැමැ් ගතමු. ගකගවේ ගලත්  වාමානය පුරලැසගයකු 

අවුරුදු 30 -35 ක් ගශෝ ඊට ලැඩි කායක් ගවේලය කිරීම නිවා බහු සය රැකියාගලන් දල් ව ඳසු ජීල් වීමට තල්  අරග 
කිරීමට සදුල ඇත. 
 

ඒ අතරම, රැකියා විරි ත තරුණ තරුණියන් විා පිරිවක් අධයාඳනය අලවන් කර ඳාවැල් අධයාඳනගයන් ඳසු 
රැකියාලක් ගවොයන අ් දැකීම් අඳට තිග . බවුන්ට නිස වමාජ ආරක්ණ ඳේධතියක් ගනොමැති බැවින්, කම්කරුලන්ට 

ඳමණක් ගනොල, රැකියා විරි තයින්ට ද එලැනි ආරක්ණ ක්රමයක් ව්ථාපිත කිරීමට පියලර ගත යුතු යැයි අපි ගයෝජනා 
කරමු. 
 

සමාජ ආරක්ෂණ ඳද්ධතිල ක්  SSS) ස්ථාපිත කිරීමට අපි ඔයෙන් ඉල්ලා සිටිමු. 
 

එලැනි ගයෝජනා ක්රමයක නියමයන් ශා ගකොන්ගේස අයිඑල්  වශ ජාතයන්තර ගලෂ ගල්කම් මිංඩල විගේඥ 
උඳගදව් මත වකව් කෂ ශැකිය. 
 

අපි බගබ පිලිතුරු දදිරිගේදී බාගඳොගරෝ තු ගලමු. 
 

ගම් වම්බන්ධගයන් අඳගේ ව්ථාලරය ඳැශැදිලි කිරීම වශා බබ වමඟ ශමුවීමක් ඳැලැ් විය ශැකිනම් අපි වතුටු 
ලන්ගනමු. 
 

විවිධ කර්මාන්ත ශා ආයතන 40 ක් ඳමණ නිගයෝජනය කරන අඳගේ විංගමය ගලනුගලන්. 
 
ගමයට වි්ලාීම, 

ිංකා ගලෂ කාර්මික වශ ගඳොදු කම්කරු විංගමය (CMU) 

 
අ් වන් කගල්.  සල්ගලව්ටර් ජයගකොඩි 
ප්රධාන ගල්කම් 

 

cc. අගමැති - කම්කරු ඇමති - කම්කරු ගකොමවාරිව් 
සයලුම ගේඳාන ඳක් 
අධයක් ජනරාල් අයිඑල්  - අධයක් අයිඑල්  ශ්රී ිංකාල 

ප්රධාන ලෘ් තීය වමිති - ජාතික කම්කරු උඳගේක වභා වාමාජිකයින් 

අඳ වාමාජික් ලය දරණ ජාතයන්තර ගලෂ ගල්කම් වම්ගම්න IUF, ITF, INDUSTRIALL 

මාධයය  


