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නිර්වචන සහ කෙ�ටි යෙ�දුම්
LGBTIQ:
සමරිසි ස්ත්රී, සමරිසි පුරුෂ, ද්විරුසි පුරුෂ
හාා ස්ත්රී, සංංක්රාාන්ති සමාාජභාාවී, අන්තර්
ලිංංගික සහ ප්රශ්නභාාවී/ක්වියර්.

සමරිසි ස්ත්රී (Lesbian):
කාාන්තාාවක් විසින් තවත් කාාන්තාාවක්
කෙ�රෙ�හි කාායික, මාානසික හාා
අධ්යා�ාත්මික/භාාවාාත්මක වශයෙ�න්
ආකර්ෂණය වීම.

සමරිසි පුරුෂ (Gay):
පුරුෂයෙ�ක් විසින් තවත් පුරුෂයෙ�ක්
කෙ�රෙ�හි කාායික, මාානසික හාා
අධ්යා�ාත්මික/භාාවාාත්මක වශයෙ�න්
ආකර්ෂණය වීම. මෙ�ය පුරුෂයන් හාා
ආදරයෙ�න් බැැඳෙ�න පුරුෂයන් විස්තර
කිරීමට භාාවිතාා කරන පදයක් වුවද
සමස්ත LGBTIQ ප්රජාාව හඳුනාා ගැැනීමට
(සමරිසි ප්රජාාව) යො�ොදාාගන්නාා පදයක්
ලෙ�ස ද භාාවිත කළ හැැක.

ද්විරිසි පුරුෂ හාා ස්ත්රී
(Bisexual):
තමන්ගේ�ම ලිංංගයේ� හෝ�ෝ විරුද්ධ ලිංංගයේ�
සාාමාාජිකයන් යන දෙෙකො�ොට්ඨාාශය
EQUAL GROUND

කෙ�රෙ�හිම කාායික, මාානසික හාා
අධ්යා�ාත්මික/භාාවාාත්මක ආකර්ෂණයක්
ඇති විය හැැකි පුද්ගලයන්.

සංංක්රාාන්ති සමාාජභාාවී
(Transgender):
තමන්ගේ� ස්ත්රී පුරුෂ සමාාජභාාවය සහ/
හෝ�ෝ ප්රකාාශනය තමන්ට උපතේ� දී
පැැවරෙ�න ලිංංගයට අනුරූප ලක්ෂණ වලින්
වෙ�නස් වන පුද්ගලයෙ�කි.

අන්තර්ලිංංගික (Intersex):
පිරිමි හෝ�ෝ කාාන්තාා ශරීර සඳහාා සාාමාාන්යය
අර්ථ දැැක්වීම් වලට නො�ොගැැලපෙ�න
වර්ණදේේහ, ගෝ�ෝනාාඩ්, ලිංංගික හෝ�ෝමෝ�ෝන
හෝ�ෝ ලිංංගික අවයව ඇතුළු ලිංංගික
ලක්ෂණ වල වෙ�නස්කම් කිහිපයක් සමඟ
උපත ලැැබූ පුද්ගලයින් විස්තර කිරීමට
අදාාළ වන යෙ�දුමකි.

ක්වියර් (Queer):
ඍජු සහ විශමලිංංගික (සිස්ජෙ�න්ඩර්) හැැර
වෙ�නත් ලිංංගික සහ ස්ත්රී/පුරුෂ අනන්යයතාා
විස්තර කරන වචනයකි. සමරිසි, ද්වීරිසි
සහ සංංක්රාාන්ති සමාාජභාාවී පුද්ගලයන්
සියල්ලන්ම පො�ොදුවේ� ක්වියර් යන
වචනයෙ�න් හඳුනාා ගත හැැකිය.

1

ප්රශ්නභාාවී
(Questioning):
තම ලිංංගික හාා ස්ත්රී/පුරුෂ සමාාජභාාවීය
අනන්යයතාා නිශ්චිතභාාවය පිළිබඳ ප්රශ්න
කරන පුද්ගලයෙ�ක්.

SOGIE:
ලිංංගික දිශාානතිය සහ/හෝ�ෝ ස්ත්රී/පුරුෂ
සමාාජභාාවී අනන්යයතාාවය/ප්රකාාශනය.

ලිංංගික දිශාානතිය:
පුද්ගලයෙ�කු චිත්තවේ�ගීයව, ශාාරීරිකව
සහ ප්රේ�මනීය ලෙ�ස ආකර්ෂණය වන්නේ�
කවුරුන් වෙ�තද යන්න සම්බන්ධයෙ�න්
ඔවුන්ගේ� අනන්යයතාාවය; විෂමලිංංගික
(විරුද්ධ ලිංංගිකයන්ට ආකර්ෂණය), සමරි
සි (තමන්ගේ�ම ලිංංගික අනන්යයතාාවයක්
ඇති පුද්ගලයින්ට ආකර්ෂණය) හෝ�ෝ
ද්විරිසි (ස්ත්රී පුරුෂ දෙෙපාාර්ශවයටම
ආකර්ෂණය).

ස්ත්රී පුරුෂ අනන්යයතාාවය:
පුද්ගලයෙ�කුට තම ලිංංගික අනන්යයතාාව
ය පිළිබඳ ගැැඹුරින් හැැඟෙ�න අභ්යයන්තර
සහ පුද්ගල හඳුනාාගැැනීම, එය උපතේ�දී
ඔවුනට පවරාා ඇති ලිංංගිකත්වය හාා
සමපාාත වීමට හෝ�ෝ නො�ොවීමට හැැක.

හිරිහැැර කිරීම:
හිරිහැැර කිරීම යනු වෙ�නත් පුද්ගලයෙ�කුට
වරදක් හෝ�ෝ නින්දාාවක් ඇති කිරීමට හේ�තු
විය හැැකි ඕනෑෑම නුසුදුසු සහ නො�ොපිළිගන්
නාා හැැසිරීමකි. හිරිහැැර කිරීම, තවත්
කෙ�නෙ�කුට කරදර කිරීමට, අනතුරු
ඇඟවීමට, අපයෝ�ෝජනයට, පහත්
කිරීමට, බිය ගැැන්වීමට, හෑෑල්ලු කිරීමට,
අවමන් කිරීමට හෝ�ෝ අපහසුතාාවයට පත්
කිරීමට හෝ�ෝ බිය උපදවන, සතුරු හෝ�ෝ
අහිතකර සේ�වාා පරිසරයක් නිර්මාාණය
කිරීමට නැැඹුරු වන වචන, අභිනයන් හෝ�ෝ
ක්රියාාවන්හි ස්වරූපය ගත හැැකිය. ජාාතිය,
ආගම, වර්ණය, ආගම, වාාර්ගික සම්භවය,
භෞ�ෞතික ගුණාංං�ග, ස්ත්රී පුරුෂ භාාවය හෝ�ෝ
ලිංංගික දිශාානතිය වැැනි ඕනෑෑම හේ�තුවක්
මත සිදු කරනු ලබන හිරිහැැර කිරීමක්
එයට ඇතුළත් වේ�.

(මූලාාශ්රය: UN, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN N08/238/36/PDF/
N0823836.pdf?OpenElement)
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හැැඳින්වීම
පාාර්ශවයන් අතර ගො�ොඩ නැැඟෙ�න්නාා වූ සේ�වාායෝ�ෝජක
- සේ�වක සබඳතාාවය තුලින් රැකියාා සංංකල්පය පැැන
නැැඟුනි. එහි ආරම්භය වැැටුපක් වෙ�නුවෙ�න් සේ�වකයාා
විසින් ස්වාාමියාා වෙ�නුවෙ�න් සේ�වය කිරීම ඉපැැරණි ස්වාාමි
- සේ�වක සබඳතාාවය තුළින් නිර්මාාණය විය. මෙ�ම ස්වාාමි සේ�වක සම්බන්ධය තුළ, සේ�වකයාා හට ස්වාාමියාාට එරෙ�හිව
බලයක් හෝ�ෝ අයිතියක් නො�ොතිබුනු අතර, එය බො�ොහෝ�ෝ
ලෙ�සින් වහල්භවින් යුත් ස්වරූපය ගත්තේ�ය. අද වන විට,
රැකියාා හෝ�ෝ කම්කරු නීතිවලට අදාාළ නෛෛතික තත්වය
වෙ�නස් ප්රවේ�ශයක් ගෙ�න ඇත. එය ස්වාාමි - සේ�වක
සබඳතාාවය යන එකම සංංකල්පය මත පදනම් වුව ද,
වර්ථමාාන සන්දර්භය තුළ, සේ�වාායෝ�ෝජකයාාගේ� ක්රියාාවන්ට
එරෙ�හිව සේ�වකයාා බො�ොහෝ�ෝ සේ� ආරක්ෂාා වී ඇති අතර,
මෙ�හෙ�කරුවෙ�කුට එහාාගිය වැැඩි පිළිගැැනීමක් ඔහු ලබන
අතර, සේ�වකයාාට ක්රියාාත්මක කළ හැැකි අයිතිවාාසිකම්
රාාශියක් ද ඇත.
අපගේ� රටතුල පවත්නාා කම්කරු නීති මඟින් හෝ�ෝ
ජාාත්යයන්තර කම්කරු සංංවිධාානයේ� (ILO) සම්මුතීන් මගින්
දෙෙනු ලැැබූ දැැනට පවතින නිර්දේේශ සහ සම්මුතීන් හරහාා
සේ�වකයින්ට ආරක්ෂාාව සපයන විට දී පවාා, මෙ�ම සේ�වක
අයිතිවාාසිකම් මො�ොනවාාද සහ ඒවාා උල්ලංංඝනය වුවහො�ොත්
කුමක් කළ හැැකිද යන්න පිළිබඳව දැැනුමක් සේ�වකයාාට
නො�ොමැැති බව පෙ�නේ�. මෙ�ම දැැනුම නො�ොමැැතිකම නිසාා,
බො�ොහෝ�ෝ සේ�වකයින් තම සේ�වාා ස්ථාානවල හිරිහැැරයන්ට
ලක්වීම්, අසාාධාාරණ ලෙ�ස සේ�වයෙ�න් පහකිරීම්, මූලික
අයිතිවාාසිකම් උල්ලංංඝනය කිරීම් සහ තවත් බො�ොහෝ�ෝ
ගැැටලුවලට මුහුණ පාායි.
ශ්රම බලකාායෙ�න් කො�ොටසක් වන LGBTIQ ප්රජාාවේ�
බො�ොහෝ�ෝ දෙෙනෙ�කු තම අයිතිවාාසිකම් මො�ොනවාාද සහ එම
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වින්දිතයන් වැැඩි වශයෙ�න් වෙ�නස්
කො�ොට සැැලකීමට සහ/හෝ�ෝ අපකීර්තියට
මුහුණ දීමට ඇති බිය නිසාා නිහඬව
සිටීමට තීරණය කළ බව අධ්යයයනයෙ�න්
හෙ�ළි විය. මෙ�ම ග්රන්ථය සැැලසුම් කර
ඇත්තේ� LGBTIQ සේ�වකයින් සඳහාා මෙ�ය
මාාර්ගෝ�ෝපදේේශයක් ලෙ�ස භාාවිතාා කිරීමට
සේ�වාා ස්ථාානයක ඔවුන්ගේ� අයිතිවාාසිකම්
ඔවුන්ට අවබෝ�ෝධ කරවීමට සහ දැැන
ගැැනීමට උපකාාර කිරීමටය. මෙ�ම ග්රන්ථය
ශ්රී ලංංකාාවේ� කම්කරු නීති පිළිබඳ මූලික
දැැනුමක් ලබාා දෙෙන අතර, ඔබේ� අයිතීන් කඩ
අයිතිවාාසිකම් කඩ වුවහො�ොත් ඔවුන්ට ඒ
වුවහො�ොත් ගත හැැකි ක්රියාාමාාර්ග මො�ොනවාාද,
පිළිබඳ ගත හැැකි ක්රියාාමාාර්ග මො�ොනවාාද
සහ ඔබට ප්රයෝ�ෝජනවත් වනු ඇතැැයි අප
යන්න පිළිබඳ නො�ොදනී.
විශ්වාාස කරන වැැදගත් අංංශ කිහිපයක්
ඉස්මතු කරයි. කෙ�සේ� වෙ�තත්, මෙ�ම ග්රන්ථ
සේ�වාා ස්ථාානයේ� වෙ�නස් කො�ොට
ය ශ්රී ලංංකාාවේ� කම්කරු නීතිවල සමස්ත
සැැලකීම පිළිබඳ EQUAL
වර්ණාාවලියම
ආවරණය
නො�ොකරන
GROUND (2021) ආයතනය විසින් අතර, ඔබ සේ�වකයෙ�කු නම්, ඔබට හිමි
තවත් අයිතිවාාසිකම් ද ඇත.
සිදු කරන ලද අධ්යයයනයකින්

හෙ�ළි වූයේ�, LGBTIQ ප්රජාාවට
අයත් වූ ප්රතිචාාර දැැක්වූවන්ගෙ�න්
42% ක්, තමන්ට මුහුණ දීමට
සිදු වන අපකීර්තිය සහ වෙ�නස්
කො�ොට සැැලකීම හේ�තුවෙ�න්, සේ�වාා
ස්ථාානයේ� දී තම ස්ත්රී/පුරුෂ
සමාාජභාාවී අනන්යයතාාවය හෙ�ළි
කිරීමට බිය වන බවයි. ප්රතිචාාර
දැැක්වූවන්ගෙ�න් 58% ක් වාාචික
හිරිහැැරවලට මුහුණ දී ඇති අතර
31% ක් ලිංංගික හිරිහැැරවලට
මුහුණ දී ඇත.
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මෙ�ම ග්රන්ථයේ� විස්තර කර ඇති වැැරදි සහ
සේ�වාා අයිතිවාාසිකම් උල්ලංංඝනය වීම් සර්ව
සම්පූර්ණ නො�ොවන අතර, සමීක්ෂණ මත
පදනම්ව LGBTIQ සේ�වකයෙ�කුට මුහුණ
දීමට සිදු විය හැැකි වඩාාත් සුලභ ආකාාරයේ�
වැැරදි සහ සේ�වාා අයිතිවාාසිකම් උල්ලංංඝනය
වීම් පමණක් පිළිබඳ අවබෝ�ෝධයක් සපයයි.
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රැකියාාවන්ට අදාාල ශ්රී ලංංකාාව තුල
පවතින නෛෛතික තත්වය
ශ්රී ලංංකාාව තුළ රැකියාා, කම්කරු සහ කාාර්මික සබඳතාා සම්බන්ධයෙ�න් අදාාළ වන්නාා වූ
නීති තත්වයන් කිහිපයකි. අවබෝ�ෝධ කර ගැැනීමේ� පහසුව උදෙෙසාා, මෙ�ම නීති තත්වයන්
විවිධ කාාණ්ඩවලට වර්ගීකරණය කළ හැැක. මෙ�හිදී අවධාානය යො�ොමු කර ඇත්තේ� මුල්
පනත වෙ�ත හෝ�ෝ ආඥාාපනත වෙ�ත වන අතර මෙ�ම පනත්/ආඥාාපනත් කාාලයත් සමඟ
සංංශෝ�ෝධනය වී ඇති බව කරුණාාවෙ�න් සලකන්න. මෙ�හි එක් එක් වශයෙ�න් සඳහන්
නො�ොකලද, මෙ�ම පනත්/ආඥාාපනත් සඳහාා වන සියලුම සංංශෝ�ෝධන එකට කියවිය යුතු
අතර ඒවාා සාාමූහිකව ගත් කළ අදාාළ නෛෛතික තත්වය ලෙ�ස සලකනු ලැැබේ�.

සමාාජ ආරක්ෂණය
පිළිබඳ නීති
•
•
•

රැකියාා නියමයන් සහ
කො�ොන්දේේසි පිළිබඳ නීති

1958 අංංක 15 දරන සේ�වක අර්ථසාාධක •
අරමුදල් පනත.
1980 අංංක 46 දරන සේ�වාා
•
නියුක්තිකයන්ගේ� භාාර අරමුදල් පනත.
1983 අංංක 12 දරන පාාරිතෝ�ෝෂික
ගෙ�වීම් පනත.
•

සේ�වයෙ�හි නිරතව සිටිය
දී සෞ�ෞඛ්යා�ාරක්ෂාාව සහ
කම්කරු වන්දි පිළිබඳ
නීති
•
•

1942 අංංක 45 දරන කර්මාාන්ත ශාාලාා
ආඥාාපනත.
1934 අංංක 19 දරන කම්කරු වන්දි
ආඥාාපනත.

EQUAL GROUND

•
•
•
•

1941 අංංක 27 දරන පඩිපාාලක සභාා
ආඥාා පනත.
1954 අංංක 19 දරන සාාප්පු සහ
කාාර්යාාලීය සේ�වකයන් පිළිබඳ
(සේ�වය හාා වේ�තන විධිමත් කිරීමේ�)
ආඥාාපනත.
1978 අංංක 8 දරන රැකියාා පුහු
ණුවන්නන් (පුද්ගලික අංංශ) පනත.
2016 අංංක 3 දරන සේ�වකයන්ගේ�
ජාාතික අවම වේ�තනය පනත.
2016 අංංක 4 දරන සේ�වක අයවැැය
සහන දීමනාාව පනත.
2017 අංංක 24 දරන දේේශීය ආදාායම්
පනත.
2021 අංංක 28 දරන සේ�වකයන් විශ්රාාම
යාාමේ� අවම වයස් පනත.
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සේ�වකයින්ගේ�
විදේේශ රැකියාා පිළිබඳ නීති
සුභසාාධනය සහ
• 1989 අංංක 21 දරන ශ්රී ලංංකාා විදේේශ
සේ�වාා නියුක්ති කාාර්යාංං�ශ පනත.
යහපැැවැැත්ම පිළිබඳ නීති
•

•
•

1956 අංංක 47 දරන ස්ත්රී, තරුණ අය
හාා ළමයින් සේ�වයෙ�හි යෙ�දවීම පිළිබඳ
පනත.
1939 අංංක 32 දරන ප්රසූතිකාාධාාර
ආඥාාපනත.
1937 අංංක 13 දරන පතල් (ස්ත්රී
සේ�විකාාවන් පතල් වල සේ�වයේ�
යෙ�දවීම තහනම් කිරීම) ආඥාාපනත.

කම්කරු සබඳතාා පිළිබඳ
නීති
•
•
•
•
•

1935 අංංක 14 දරන වෘෘත්තීය සමිති
ආඥාා පනත.
1979 අංංක 32 දරන සේ�වක මණ්ඩල
පනත.
1950 අංංක 43 දරන කාාර්මික ආරවුල්
පනත.
2003 අංංක 13 කාාර්මික ආරවුල් (විශේ�ෂ
විධිවිධාාන) පනත.
1971 අංංක 45 දරන කම්කරුවන්ගේ�
රක්ෂාාව අවසන් කිරීමේ� (විශේ�ෂ
විධිවිධාාන) පනත.

EQUAL GROUND

•

1956 අංංක 37 දරන ගාාස්තු අයකිරීමේ�
රැකියාා නියුක්ති නියෝ�ෝජිතාායතන
පනත.

වැැවිලි හාා වතු
කම්කරුවන් පිළිබඳ නීතිය
•
•
•
•
•
•
•
•

ඉන්දීය වතු කම්කරු ආඥාාපනත
වෛෛද්ය� අවශ්යයතාා ආඥාාපනත
ඉන්දියාානු ආගමනික කම්කරු
ආඥාාපනත
අවම වේ�තන (ඉන්දියාානු කම්කරු)
ආඥාාපනත
වෘෘත්තීය සමිති නියෝ�ෝජිතයින්
(වතුවලට ඇතුල් වීම) පනත
වතු කාාර්තු (විශේ�ෂ විධිවිධාාන) පනත
වතුකම්කරු දීමනාා පනත
සේ�වාා ගිවිසුම් ආඥාාපනත
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ආයතනයක විවිධ වර්ගයේ� සේ�වක සේ�විකාාවන් සිටිය හැැක.
සංංවිධාානයක් තුළ, ඔබ ස්ථිර සේ�වකයෙ�කු, පරිවාාස සේ�වකයෙ�කු
හෝ�ෝ කො�ොන්ත්රාාත් මත පදනම් වූ සේ�වකයෙ�කු විය හැැකිය.
මෙ�ම සියලු සේ�වක කාාණ්ඩවලට සේ�වක අර්ථසාාධක අරමුදල්
පනත යටතේ� සහ අදාාළ සුදුසුකම් සපුරණ අවස්ථාාවන්හි දී
පාාරිතෝ�ෝෂිත ගෙ�වීම් පනත යටතේ� ද විශ්රාාම වැැටුප් ප්රතිලාාභ
(විශ්රාාමික අරමුදලක් වැැනි වැැටුප් සහිත විශ්රාාම වැැටුප් ක්රමයක්)
සඳහාා හිමිකම් ඇත. එමෙ�න්ම සේ�වක අර්ථසාාධක අරමුදල්
පනත සහ සේ�වාා නියුක්තිකයන්ගේ� භාාර අරමුදල් පනත සියලුම
කාාණ්ඩවල සේ�වකයන්ට (ගෘෘහස්ථ සේ�වකයන් හැැර) අදාාළ වේ�.

පහත සඳහන් නීති තත්වයන් සියලු වර්ගයේ� රැකියාා
සඳහාා සමාානව අදාාළ වේ�:
1950 අංංක 43 දරන කාාර්මික ආරවුල් පනත
1934 අංංක 19 දරන කම්කරු වන්දි ආඥාාපනත
1935 අංංක 14 දරන වෘෘත්තීය සමිති ආඥාාපනත
2016 අංංක 3 දරන ජාාතික සේ�වකයන්ගේ� අවම වේ�තන පනත
2016 අංංක 4 දරන අයවැැය සහන දීමනාා පනත
2017 අංංක 24 දරන දේේශීය ආදාායම් පනත
2021 අංංක 28 දරන සේ�වකයන් විශ්රාාම යාාමේ� අවම වයස පනත
සාාප්පුවක හෝ�ෝ කාාර්යාාලයක සේ�වය කරන
සේ�වකයින් සඳහාා සේ�වාා නියමයන් සහ
කො�ොන්දේේසි 1954 සාාප්පු සහ කාාර්යාාලීය
සේ�වකයන් පිළිබඳ (සේ�වය හාා වේ�තන
විධිමත් කිරීමේ�) පනත මගින් පාාලනය
වේ�. පඩිපාාලක සභාා ආඥාාපනත යටතට
වැැටෙ�න සේ�වකයින් සඳහාා කලින් කලට
වැැටුප්, නිවාාඩු, රාාජකාාරි නිවාාඩු සහ
අතිකාාල වැැනි කාාරණාා නියාාමනය කිරීමේ�
බලය කම්කරු අමාාත්යයවරයාා සතු වේ�.
EQUAL GROUND

යම් රැකියාා සබඳතාාවයක් සම්බන්ධයෙ�න්
සේ�වකයෙ�කුගේ�
රක්ෂාාව
අවසන්
කිරීමේ� (විශේ�ෂ විධිවිධාාන) පනත
අදාාළ වන්නේ� ඒ පනත යටතේ� එම
රැකියාා
සබඳතාාවය
“උපලේ�ඛනගත
රැකියාාවක්” වන අවස්ථාාවකදී ය. එනම්
පඩිපාාලක සභාා ආඥාාපනත, සාාප්පු සහ
කාාර්යාාලීය සේ�වකයන් පිළිබඳ පනත හෝ�ෝ
කර්මාාන්තශාාලාා ආඥාාපනත යටතේ�
වැැටෙ�න ඕනෑෑම රැකියාාවක් සම්බන්ධයෙ�නි.
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රැකියාා ස්ථාානයන් හී දී සිදු කරනු
ලබන වැැරදි
රැකියාා ස්ථාානයේ� වැැරදි විවිධ ආකාාරවලින් සිදු විය හැැක. සමාාගමක මාානව සම්පත්
දෙෙපාාර්තමේ�න්තුවකට තම සේ�වකයන් කරන සෑෑම දෙෙයක්ම පාාහේ� නිරීක්ෂණය කිරීම කළ
නො�ොහැැක්කකි. මේ� නිසාා, සමාාගමකට තම සේ�වකයින් අත්විඳින හිරිහැැරවල සලකුණු මග
හැැරීමට ඉඩ තිබේ�.

හිරිහැැර කිරීම
මෙ�ය පුද්ගලාානුබද්ධ විය හැැකිය, එනම්
එය පුද්ගලයාාගෙ�න් පුද්ගලයාාට වෙ�නස් විය
හැැක. උදාාහරණයක් ලෙ�ස, එක් සේ�වකයෙ�කු
ට සේ�වාා ස්ථාානයේ� දී භාාවිතාා වන අසභ්යය
වචන හෝ�ෝ විහිළු බාාධාාවක් නො�ොවිය හැැකි
අතර එය තවත් සේ�වකයෙ�කුට ඉතාා අප්රසන්
න සහ අනුමත කළ නො�ොහැැකි දෙෙයක් විය
හැැකිය. එම නිසාා, ඇතැැම් සමාාගම්වලට
එම සමාාගමේ� සේ�වකයින් සඳහාා කළ යුතු
සහ නො�ොකළ යුතු දේේ ඇතුලත් ආචාාරධර්ම
පද්ධතියක් සැැකසීම තමන්ගේ�ම ප්රතිපත්ති
තුල තිබිය හැැක.

පුද්ගලයාා අපරාාධමය වරදක් සිදු කරනු
ඇත. සේ�වාා ස්ථාානයක සිදු කළ හැැකි විවිධ
ආකාාරයේ� හිරිහැැර කිරීමේ� උදාාහරණ ලෙ�ස,
පහරදීම, සාාපරාාධී බලහත්කාාරය හෝ�ෝ
තුවාාල කිරීම දැැක්විය හැැක.

පුද්ගලයන්ට
ශාාරීරික
හිරිහැැරවලට
අමතරව වාාචික හෝ�ෝ දෘෘශ්යයව හිරිහැැර
කළ හැැකිය. එවැැනි වාාචික හෝ�ෝ දෘෘශ්යය
හිංංසනයන්, මාානසික හිරිහැැර සහ මාානසික
රැකියාා ස්ථාානයේ� හිරිහැැර කිරීම් ශාාරීරික කම්පන හෝ�ෝ මාානසික හාානියක් ඇති වීම
හිරිහැැරයක් විය හැැකිය, එනම් හිරිහැැර කෙ�රෙ�හි තුඩු දිය හැැකිය.
කිරීමේ� ක්රියාාව කරන පුද්ගලයාා විසින්
හිරිහැැරයට ලක්වන පුද්ගලයාාට එරෙ�හිව පහරදීම, සාාපරාාධී බලහත්කාාරය, තුවාාල
යම් ප්රචණ්ඩත්වයක් භාාවිතාා කරනු ලබන කිරීම, බරපතළ තුවාාල කිරීම සහ ලිංංගික
අතර, ප්රචණ්ඩත්වය නිසාා ශාාරීරික තුවාාල හිංංසාා කිරීම ශ්රී ලංංකාා දණ්ඩ නීති සංංග්රහය
ද ඇති විය හැැක. එසේ� වුවහො�ොත් අදාාල යටතේ� පිළිගත් අපරාාධමය වැැරදි වේ�.
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අඩන්තේ�ට්ටම් කිරීම
දණ්ඩ නීති සංංග්රහයේ� 342 වන වගන්තිය*
යටතේ� අඩන්තේ�ට්ටම් කිරීම කුමක්ද යන්න
නිර්වචනය කර ඇත. රැකියාා ස්ථාානයේ�
අඩන්තේ�ට්ටම් කිරීම යන්නෙ�න් අදහස්
කරන්නේ� යමෙ�කු ඔබට අඩන්ත්තේ�ට්ට්ම්
කිරීමට හෝ�ෝ ඔබට යම් තුවාාලයක් සිදු කිරීමට
යන බවක් ඔබට දැැනිය හැැකි වීම හෝ�ෝ
දැැකීමට හැැකි වීමයි.

එහි සඳහන් වන්නේ� A අඩන්තේ�ට්ටම්
කිරීමක් හෝ�ෝ B ට බලහත්කාාරය පෑෑහො�ොත්
A ට බන්ධනාාගාාරගත කිරීමකින් හෝ�ෝ
දඩයකින් හෝ�ෝ ඒ ආකාාර දෙෙකින්ම දඬුවම්
කළ හැැකි බවයි. නමුත් A අඩන්තේ�ට්ටම්
කරනුයේ� B විසින් A ව ප්රකෝ�ෝප කළ නිසාා න
ම්, එනම් B ට අඩන්තේ�ට්ටම් කිරීමට තරම්
B විසින් A කෝ�ෝපයට පත් කළ නිසාා නම්,
A මෙ�ම වගන්තිය යටතේ� අඩන්තේ�ට්ටම්
කිරීමේ� වරදක් නො�ොකරනු ඇත.

නිදර්ශනය: A සමලිංංගිකභීතිකාාවෙ�න්
පෙ�ළෙ�න්නෙ�ක් වීම මත, සමරිසි පුද්ගලයෙ�ක්
වන B ට අකමැැති නම් සහ B පුද්ගලයාා A දෙෙස
බලන සෑෑම අවස්ථාාවකදීම, A පුද්ගලයාා B ට
අඩන්තේ�ට්ටම් කිරීමට යන බව පවසයි හෝ�ෝ
අඩන්තේ�ට්ටම් කිරීමේ� අරමුණ හගවමින්
ගැැසීමට යම් දෙෙයක් අතට ගනී. (A විසින්
අනිවාාර්යයෙ�න්ම B හට අඩන්තේ�ට්ටම් කිරී
ම හෝ�ෝ තුවාාල සිදු කිරීම අවශ්යය නො�ොවේ�)
එවිට A අඩන්තේ�ට්ටම් කිරීමේ� වරදක් සිදු
දණ්ඩ නීති සංංග්රහයේ� 346 වගන්තිය,
කරයි.
යමෙ�කු ඔබට අගෞ�ෞරව කිරීමේ� අදහසින්
හිතාාමතාා අඩන්තේ�ට්ටම් කිරීම හෝ�ෝ
දණ්ඩ නීති සංංග්රහයේ� 343 වගන්තිය ද සාාපරාාධී බලහත්කාාරය පෑෑම සම්බන්ධයෙ�න්
අඩන්තේ�ට්ටම් කිරීම සම්බන්ධයෙ�න් අදාාළ කතාා කරයි.
වන නමුත් එහි ව්ය�තිරේ�කයක් ඇත.

නිදර්ශනය: A සමලිංංගිකභීතිකාාවෙ�න්
පෙ�ළෙ�න්නෙ�ක් නම් සහ සමරිසි පුද්ගලයෙ�කු
වන B ට අකමැැති නම් සහ B ට පහර දීම
හෝ�ෝ ඔහුට අනී නම්, එසේ�ත් නො�ොමැැති නම්
B ට පහර දීමට හෝ�ෝ පහර දෙෙන බව පෙ�න්වාා
බිය වැැද්දීමට උත්සාාහ කරයි නම්, A මෙ�ම
වගන්තිය යටතේ� වරදක් කරනු ඇත.

* මෙ�තැැන් පටන් සඳහන්ව ඇති වගන්තීන් හි සම්පූර්ණ නිර්වචන කියවීම සඳහාා පාාරිභාාෂික වචන සහ උපග්රන්ථ කො�ොටසට යන්න.
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සාාපරාාධී බලහත්කාාරය
සාාපරාාධී බලහත්කාාරය යන්නෙ�හි නිර්වචනය දණ්ඩ නීති
සංංග්රහයේ� 341 වගන්තිය යටතේ� දක්නට ලැැබේ�. යමෙ�කු
හිතාාමතාා / චේ�තනාාන්විතව අනෙ�කාාට තුවාාල කිරීමට
බලහත්කාාරය / ප්රචණ්ඩත්වය භාාවිතාා කරන්නේ� නම්
(අනෙ�ක් පුද්ගලයාාගේ� කැැමැැත්ත රහිතව), හෝ�ෝ ඔවුන්ගේ�
ක්රියාාවන් මඟින් එකී තැැනැැත්තාාට තුවාාල කිරීමට සහ,
අප්රසන්නතාාවක් ඇති කිරීමේ� අදහසින් හෝ�ෝ අනෙ�කාා බිය
ගැැන්වීමට ඉඩ ඇති බව හො�ොඳින් දන්නේ� නම්, එම පුද්ගලයාා
මෙ�ම වගන්තිය යටතේ� වරදක් සිදු කරයි.
නිදර්ශනය: A කාාර්යාාලය ඇතුලට ඇවිදිමින් සිටින විට, B
හිතාාමතාාම A ගේ� මාාර්ගයට තම කකුල දමාා A වැැටීමට සලස්ව
යි හෝ�ෝ A ට රිදවීමට B විසින් මේ�සය මත ඇති කඩදාාසි බර
රඳවනය (paper weight) A වෙ�ත විසි කරයි. මෙ�ම අවස්ථාා
දෙෙකෙ�හි දීම B මෙ�ම වගන්තිය යටතේ� වරදක් සිදු කරනු ඇත.
මෙ�ම වගන්තිය යටතේ� මතක තබාා ගත යුතු වැැදගත්
දෙෙය නම්, එම ක්රියාාව කරන පුද්ගලයාා එසේ� කරන්නේ�
හිතාාමතාාම සහ අනෙ�ක් පුද්ගලයාාගේ� කැැමැැත්ත නො�ොමැැතිව
බවයි. ඒ ක්රියාාවෙ�න් අනික් පුද්ගලයාාට හාානියක් වන බව
අනිවාාර්යයෙ�න් දැැන නො�ොසිටීම ගැැටලුවක් නො�ොවේ�. එම
ක්රියාාවන් නිසාා තවත් පුද්ගලයෙ�කුට බියක් හෝ�ෝ කෝ�ෝපයක්
ඇති විය හැැකි බව අදාාල ක්රියාාව කරනු ලබන පුද්ගලයාා
දන්නාා තාාක් කල්, එම පුද්ගලයාා වරදක් කරනු ඇත.ඉහත
උදාාහරණයේ� දී B ට කිව හැැක්කේ� කඩදාාසි බර රඳවනය
කෙ�ලින්ම A වෙ�ත විසි නො�ොකළ නමුත් B කඩදාාසි බර රඳවනය
විසි කරන මාාර්ගයේ� A වාාඩි වී සිටි නිසාා එය වැැරදීමකින් A
ට වදින්නට ඇති බවයි. නමුත් මෙ�ම ප්රවේ�ශයට අනුව, විසි
කරන මාාර්ගයේ� A වාාඩි වී සිටින බව B දැැන සිටි නිසාා එවැැනි
විත්තිවාාචකයක් පිළිගන්නේ� නැැත, මන්දයත් B කඩදාාසි බර
රඳවනය එම දිශාාවට විසි කළහො�ොත් Aට තුවාාල වීමට ඉඩ
ඇති බව පෙ�නෙ�න බැැවිනි.
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තුවාාල කිරීම
දණ්ඩ නීති සංංග්රහයේ� 310 වගන්තියට අනුව, යම් තැැනැැත්තෙ�කුට කාායික වේ�දනාාවක්,
රෝ�ෝගයක් හෝ�ෝ දුර්වලතාාවයක් චේ�තනාාන්විතව සිදු කරන විට තුවාාල කිරීමක් ලෙ�ස සලකනු
ලැැබේ�. තමන් තවත් කෙ�නෙ�කුට වේ�දනාාවක් ගෙ�න දෙෙන්නට යන බව දැැන සිතාාමතාාම
අනෙ�කාාට එම වේ�දනාාව ඇති කරන අයෙ�ක් මෙ�න්ම තම ක්රියාාවෙ�න් තවත් කෙ�නෙ�කුට
වේ�දනාාවක් ඇති වීමට හෝ�ෝ නො�ොවීමට ඉඩ ඇති බව දැැන දැැනත්, අනෙ�කාාට වේ�දනාාවක්
ඇති කිරීම මඟින් තම ක්රියාාව අවසන් කරන අයෙ�ක් නම්, මෙ�ම වගන්තිය යටතේ� ඔහු
වරදක් සිදු කරනු ඇත.
නිදර්ශනය: A විසින් B ට කෝ�ෝදුවකින් පහර දී B හට රිදවන්නේ� නම්, B ට පහර දීමෙ�න්
තුවාාලයක් වේ� යයි නො�ොසිතුවද A විසින් කැැමැැත්තෙ�න් තුවාාල සිදු කො�ොට ඇත. මක්නිසාාද
යත් සාාමාාන්යයයෙ�න් යමෙ�කුට කෝ�ෝදුවකින් පහර දුන් විට එය වේ�දනාාවක් ඇති කරන බව
A විසින් දන්නාා බැැවිනි. එබැැවින්, මෙ�ම අවස්ථාාවේ� දී එය B ට වේ�දනාාවක් ඇති නො�ොකරනු
ඇතැැයි A සිතුවද එය අදාාළ නො�ොවේ�. A විසින් තවමත් මෙ�ම වරද සිදු කරනු ඇත.

බරපතළ තුවාාල කිරීම
මෙ�ය ඉහත සඳහන් කළ වරදේේ වඩාාත් •
බරපතල අනුවාාදයකි. දණ්ඩ නීති සංංග්රහයේ� •
311 වගන්තිය යටතේ� “බරපතල තුවාාල” සිදු •
කිරීමක් ලෙ�ස ගැැනෙ�න, ලැැයිස්තුගත කර
ඇති අවස්ථාා හෝ�ෝ තුවාාල වර්ග අටක් ඇත.
ඒවාා නම්;
•
•
•
•
•

පුරුෂ ශක්තිය නැැති කිරීම.
එක් ඇසක පෙ�නීම නිත්යය ලෙ�ස නැැති
කිරීම.
එක කනක ඇසීම නිත්යය ලෙ�ස නැැති
කිරීම.
යම් අවයවයක් හෝ�ෝ ග්රන්ථියක්, විනාාශ
කිරීම.
යම් අවයවයක හෝ�ෝ ග්රන්ථියක බලය
විනාාශ කිරීම හෝ�ෝ නිත්යය ලෙ�ස දුර්වල
කිරීම.
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හිස හෝ�ෝ මුහුණ නිත්යය ලෙ�ස විරූප කිරීම.
ඇටයක් හෝ�ෝ දතක් බිදීම හෝ�ෝ ගැැලවීම.
ජීවිතය අන්තරාාදාායක තත්වයකට
පමුණුවන්නාා වූ හෝ�ෝ වේ�දනාා විදින්නාා
දවස් විස්සක කාාලයක් තුළ බරපතළ
කාායික වේ�දනාාව සිටීමට හේ�තු වන
අන්දමේ� හෝ�ෝ තමාාගේ� පුරුදු රැකී
රක්ෂාාවකට යාාමට නො�ොහැැකි වන
අන්දමේ� යම් තුවාාල සිදු කිරීම.

එබැැවින්, 310 වගන්තිය යටතේ� තුවාාල සිදු
කිරීම් වලට අමතරව, යම් කිසි ක්රියාාවකින්
ඉහත දක්වාා ඇති ආකාාරයේ� කිසියම්
තුවාාල කිරීමක් සිදුවුවහො�ොත්, එම පුද්ගලයාා
311 වගන්තිය යටතේ� වරදක් සිදු කර ඇත.
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නිදර්ශනය: සංංක්රාාන්ති සමාාජභාාවී වීම
නිසාා B ට A අකමැැතිව, B ව පඩිපෙ�ළෙ�න්
ඉවතට තල්ලු කිරීම නිසාා B බිම වැැටී උරහිස
විස්ථාාපනය විය. මෙ�ම තත්ත්වය තුළ A
තුවාාල කිරීම මෙ�න්ම බරපතළ තුවාාල සිදු
කිරීම යන වැැරදි දෙෙකම කර ඇත.
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ලිංංගික අතවර කිරීම
දණ්ඩ නීති සංංග්රහයේ� 345 වගන්තිය යටතේ� වැැනි සේ�වාා ස්ථාානයේ� සේ�වක නො�ොවන
ලිංංගික අතවර කිරීම පිළිබඳ නිර්වචනය අයෙ�කු පවාා සම්බන්ධ විය හැැකිය.
දක්නට ලැැබේ�.
එය සෘෘජු ලිංංගික යෝ�ෝජනාා හෝ�ෝ වක්ර
ලිංංගික යෝ�ෝජනාාවන්, ඉහළ ශ්රේ�ණියේ�
සේ�වකයන්ගේ� සිට පහළ ශ්රේ�ණියේ�
ලිංංගික අතවර කිරීම ශාාරීරිකව
සේ�වකයන්ගෙ�න් ලිංංගික ප්රතිලාාභ ඉල්ලාා
(ඔබට පහර දීම, ගැැසීම හෝ�ෝ යම්
සිටීම, කළමනාාකරුවන් තමාා යටතේ�
ශාාරීරික ක්රියාාවක්) හෝ�ෝ මාානසික
සිටින නිලධාාරීන් බිය ගැැන්වීම හෝ�ෝ ලිංංගික
(සේ�වාා ස්ථාානය තුල නුසුදුසු
විහිළු කිරීම, නිරුවත් හෝ�ෝ අසභ්යය පින්තූර
දේේවල් පැැවසීම, එනම් ලිංංගිකව,
බෙ�දාාගැැනීම වැැනි ලිංංගික අන්තර්ගතයන්
සමලිංංගිකභීතිකාාව ආකාාරයේ�
යැැවීම දෑෑ වැැනි කුමන ආකාාරයක් හෝ�ෝ විය
හැැකිය.
හෝ�ෝ සංංක්රාාන්ති ලිංංගික භීතිකාාව

යනාාදිය) හෝ�ෝ ඒ දෙෙකම විය හැැකිය.
ස්ත්රී පුරුෂ භේ�දයකින් තො�ොරව ඕනෑෑම
අයකුට එරෙ�හිව එය සිදු කළ හැැකිය. ලිංංගික
අතවර කිරීම ප්රසිද්ධියේ� හෝ�ෝ, නැැතහො�ොත්
විචක්ෂණශීලීව හෝ�ෝ රහසිගතව කරන
ක්රියාාවක් විය හැැකිය. වැැදගත් වන්නේ�
එම ක්රියාාව අප්රසන්න, අයුතු, අනාාරාාධිත,
අකමැැත්තෙ�න්, අසාාධරණ ලෙ�ස සිදු වන
සහ පිළිගත නො�ොහැැකි ක්රියාාවක් වීමයි. එම
ක්රියාාව නො�ොදැැනුවත්ව හෝ�ෝ හිතාාමතාා කළ
ක්රියාාවක් ද යන්න වැැදගත් නො�ොවේ�. වැැදගත්
වන්නේ� එම ක්රියාාව අනවසරයෙ�න් කළ සහ
නුසුදුසු ක්රියාාවක් වීමයි.
ඕනෑෑම කෙ�නෙ�කු ලිංංගික අතවරයක
ගො�ොදුරක් බවට පත් විය හැැකිය. ඊට
කළමනාාකරුවෙ�කු, සම-සේ�වකයෙ�කු හෝ�ෝ
සේ�වාාදාායකයෙ�කු හෝ�ෝ පාාරිභෝ�ෝගිකයෙ�කු
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නීතියට අනුව, ලිංංගික අතවර කිරීම
“Quid Pro Quo” ආකාාරයෙ�න් සිදුවිය
හැැකි අතර එයින් අදහස් වන්නේ� බලයේ�
හෝ�ෝ අධිකාාරියේ� සිටින පුද්ගලයෙ�කු විසින්
ලිංංගික ප්රතිලාාභ ඉල්ලීමක් හෝ�ෝ ඔහුගෙ�න්
තර්ජනයක් පවතින බවයි. එය ලිංංගික
ප්රතිලාාභ ලබාා දීම මත සේ�වක ප්රතිලාාභ
පිරිනමනු ලබන ආකාාරයකි. උදාාහරණයක්
ලෙ�ස, රැකියාා ස්ථාානයේ� ත්යා�ාග සහ
අපේ�ක්ෂාාවන් (ඇගයීම්, වර්ධක, ප්රසාාද දීම
නාා, වෙ�නත් අවස්ථාාවන් ලබාා දීම ආදිය)
ලිංංගික කේ�වල් කිරීම හෝ�ෝ රැකියාාවේ�
නියමයන් සහ කො�ොන්දේේසි (කුලියට ගැැනීම,
උසස් කිරීම, රඳවාා තබාා ගැැනීම, ස්ථාාන
මාාරු ආදිය) මත රඳාා පවතී. අයුතු භෞ�ෞති
ක ප්රවේ�ශයන්, අභිනයන්, අධීක්ෂකවරුන්/
කළමනාාකරුවන් සහ යටත් නිලධාාරීන්
හෝ�ෝ ජ්යෙ�ෙෂ්ඨයන් සහ කනිෂ්ඨයන් අතර
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ලිංංගිකව වෙ�නස් කො�ොට සලකන ක්රියාාවන් මඟින් පුද්ගලයකුගේ� පුද්ගලික සීමාාවන්
උල්ලංංඝනය විය හැැකි වන තත්වයක් හෝ�ෝ අවස්ථාාවක් වෙ�ත යො�ොමු වන “සතුරු
පරිසරයක” ස්වරූපය ද එය ගත හැැකිය.
ලිංංගික අතවර කිරීම ආලවන්ත හැැඟීම් පෑෑමේ� උත්සාාහයක් ලෙ�ස හෝ�ෝ පාාර්ශවයන්
සමාාජාානුයෝ�ෝජනය කිරීම උදෙෙසාා වූ ක්රියාාවක් ලෙ�ස සැැහැැල්ලුවෙ�න් නො�ොසැැලකිය යුතුය.
ඔබ මතක තබාා ගත යුතු දෙෙය නම්, එම ක්රියාාව “ඔබ පිළිනො�ොගත් එකක් වීමයි.” එනම් ඔබ
විසින් එම ක්රියාාව සිදු වීමට කැැමැැත්ත ලබාා නො�ොදුන් අතර, ඒ ක්රියාාව සිදු වෙ�නවාාට ඔබ
කැැමති නැැති බවත් සහ එසේ� නො�ොමැැති නම් ඒ ක්රියාාව ඔබේ� කැැමැැත්තට බලහත්කාාරයෙ�න්
සිද්ධ වුනු දෙෙයක් වීමයි. ලිංංගික අතවර කිරීම ලිංංගික හෝ�ෝ ලිංංගිකත්වය මත පදනම් වුව ද,
එය බො�ොහෝ�ෝ විට වෙ�නත් අයෙ�කු කෙ�රෙ�හි බලය ක්රියාාත්මක කිරීමක් හෝ�ෝ පාාලනය යටතට
ගැැනීමක් පෙ�න්නුම් කරයි.

සේ�වාා ස්ථාානයක ලිංංගික හිරිහැැර කළ හැැක්කේ�
කාාටද?
•
•
•
•
•
•
•

පිරිමි සේ�වකයකු විසින් කාාන්තාා සේ�විකාාවක් අතවරයට ලක් කිරීම
කාාන්තාා සේ�විකාාවක් විසින් පිරිමි සේ�වකයෙ�කු අතවරයට ලක් කිරීම
තමන් අයත් වන ලිංංගික කාාණ්ඩයේ� අයෙ�කු අතවරයට ලක් කිරීම
සම සේ�වකයන් විසින් සිදුවන අතවර (සමිසුරු අතවර)
අධීක්ෂකවරුන්/ කළමනාාකරුවන්/ජ්යේ�ේෂ්ඨ නිලධාාරියෙ�කු විසින් කනිෂ්ඨ
නිලධාාරියෙ�ක්ට අතවර කිරීම
කනිෂ්ඨ නිලධාාරියෙ�ක් විසින් අධීක්ෂකවරුන්ට/ කළමනාාකරුවන්ට/ජ්යේ�ේෂ්ඨ
නිලධාාරියෙ�ක්ට අතවර කිරීම
තෙ�වන පාාර්ශවයකගෙ�න් සිදුවිය හැැකි අතවර කිරීම් (සේ�වකයන් නො�ොවන පිරිස්,
වෙ�ළදුන්, සැැපයුම්කරුවන්, කො�ොන්ත්රාාත් කාාර්ය මණ්ඩල ආදිය)
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රැකියාා ස්ථාානයේ� සිදුවිය හැැකි ලිංංගික අතවර කිරීම්
මො�ොනවාාද?
(මෙ�ය සම්පූර්ණ ලැැයිස්තුවක් නො�ොවන බව කරුණාාවෙ�න් සලකන්න, එය තවත්
ආකාාරවලින් සිදුවිය හැැක)

කාායික

අභිනය

•

•

•

පුද්ගලයෙ�කුගේ� ලිංංගික අවයවය තවත්
අයෙ�කු මත මැැදීම හෝ�ෝ ඇතිල්ලීම
ස්පර්ශ කිරීම, සිපගැැනීම, වැැළඳ
ගැැනීම, මිරිකීම, අත ගෑෑම.

•

•
•

වාාචික
•
•

•

•
•
•
•

ලිංංගික අදහස් දැැක්වීම
පුද්ගලයෙ�කුගේ� ලිංංගිකත්වය, ලිංංගික
දිශාානතිය හෝ�ෝ ස්ත්රී පුරුෂ සමාාජභාාවය
පිළිබඳ වන අනන්යයතාාවයට අපහාාස
කිරීම
පුද්ගලයෙ�කුගේ� කාායික පෙ�නුම ගැැන
අදහස් දැැක්වීම (ශරීරයේ� හැැඩ රුව
සම්බන්ධයෙ�න් ලැැජ්ජාාවට පත් කිරීම)
මඩ ගැැසීම සහ කටකතාා පතුරුවාා
හැැරීම (අපහාාස කිරීම)
ලිංංගික වාාසි ඉල්ලාා සිටීම
කාාමුක ශබ්ද නිකුත් කිරීම
ලිංංගිකත්වය මුල් කො�ොටගත් මාාතෘෘකාා
සහ ලිංංගික විචිත්ර ආශාාවන් (ෆැැන්ටසි)
සම්බන්ධයෙ�න් සාාකච්ඡාා කිරීම

අත්/ඇඟිලි යො�ොදාා ගනිමින් ලිංංගික
අදහස් පළ කිරීම
දිව සෙ�ලවීම, තො�ොල් ලෙ�ව කෑෑම, හාාදු
පිඹීම
ලිංංගික ක්රියාාවන් අනුකරණය කිරීම
රැවීම, ඉඟි කිරීම, කාාමුකව ඇස්
කො�ොණින් බලාා විරිත්තීම, එක දිගට බලාා
සිටීම, ඇස් ගැැසීම

දෘෘශ්යය
•
•
•

අසභ්යය ලිංංගික අන්තර්ගතයන් හුවමාාරු
කිරීම
සමාාජ මාාධ්යය හරහාා නුසුදුසු යෝ�ෝජනාා
කිරීම
කැැමැැත්තකින් තො�ොරව පුද්ගලයෙ�කුගේ�
පුද්ගලික/ සමීප වීඩියෝ�ෝ /ඡාායාාරූප
අන්තර්ජාාලයේ� පළ කිරීම

දණ්ඩ නීති සංංග්රහයේ� ඉහත සඳහන් කර ඇති කරුණු හැැරුණු විට සේ�වාා ස්ථාානයකදී
සිදුවිය හැැකි තවත් වැැරදි කිහිපයක් පහත දැැක්වේ�.
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අල්ලස් ලබාා ගැැනීම
1954 අංංක 11 දරන අල්ලස් පනත රාාජ්යය
සේ�වකයන්ගේ� ක්රියාාවලට අදාාළ වන
අතර ඒ අනුව රාාජ්යය අංංශයේ� සේ�වකයන්
සඳහාා අදාාළ වේ�. අල්ලස් පනතේ� 19(ආ)
සහ (ඇ), 20(ආ) සහ 89 වගන්තිවලට
අනුව, යමෙ�කු තම රැකියාාව කිරීමට හෝ�ෝ
යම් ක්රියාාවක් නො�ොකිරීමට හෝ�ෝ රැකියාාවක්,
පත්වීමක්, උසස්වීමක්, ස්ථාාන මාාරුවක්,
වැැටුප් වර්ධකයක්, ප්රසාාද දීමනාා ආදිය
ලබාා දීමට ලිංංගික සංංසර්ගයෙ�හි යෙ�දීම
හෝ�ෝ ලිංංගික වාාසි ඉල්ලාා සිටින්නේ� නම් සහ
ඒවාා පිළිගන්නේ� නම්, ඔවුන් අල්ලස් පනත
යටතේ� අල්ලස් දීමේ� වැැරදිවලට මෙ�න්ම
දණ්ඩ නීති සංංග්රහය යටතේ� ලිංංගික අතවර
කිරීමට ද වැැරදිකරුවන් වනු ඇත.

නවක වදය
1998 අංංක 20 දරන අධ්යා�ාපන ආයතනවල
නවක වදය සහ වෙ�නත් ස්වරූපයේ�
සාාහසික ක්රියාා තහනම් කිරීමේ� පනතෙ�හි 2
සහ 17 වගන්තිවලට අනුව, ඔබ අධ්යා�ාපන
ආයතනයක සේ�වය කරන්නේ� නම්, යම්
පුද්ගලයෙ�ක් ඔබට යම් හාානියක් හෝ�ෝ
ප්රචණ්ඩ ක්රියාාවක් කරන්නේ� නම්, එම
පුද්ගලයාා නවක වදය යන වරද යටතේ�
වරදකරු වනු ඇත. ලිංංගික අතවර කිරීම
යන වරද යටතේ� විස්තර කර ඇති පරිදි එ
ම පුද්ගලයාා ඔබට එරෙ�හිව සිදු කරන ලද
ක්රියාාව ලිංංගික හිරිහැැරයක් ඇති කරයි නම්,
එම පුද්ගලයාා මෙ�ම පනත යටතේ� ඇති
වැැරදිවලට අමතරව දණ්ඩ නීති සංංග්රහය
යටතේ� ලිංංගික අතවර කිරීමේ� වරදක් ද
කරනු ඇත.

නිදර්ශනය: A රජයේ� ආයතනයක සේ�වය
කරන අතර B යනු ප්රධාානියාා හෝ�ෝ උසස්
නිලධාාරියාාය. A ගේ� රැකියාාව ස්ථිර කිරීම
සඳහාා හෝ�ෝ උසස්වීමක් ලබාා දීම සඳහාා
යම් ලිංංගික ක්රියාාවක් කරන ලෙ�ස B විසින්
A ගෙ�න් ඉල්ලාා සිටී, එවිට B අල්ලස් දීමේ�
වරදට මෙ�න්ම ලිංංගික අතවර කිරීම යටතේ�
උදාාහරණය: A උසස් අධ්යා�ාපන ආයතනයක
ද වරදකරු වනු ඇත.
කථිකාාචාාර්යවරයෙ�ක් වන අතර, එම
ආයතනයේ� ශිෂ්යයයෙ�කු වන B විසින්, A
සමඟ නො�ොහො�ොබිනාා ලෙ�ස හැැසිරෙ�න්නේ� නම්
හෝ�ෝ A ට ලිංංගික ස්වභාාවයේ� නො�ොගැැලපෙ�න
දේේ පැැවසුවහො�ොත්, මෙ�ම පනත යටතේ�
නවක වදය දීමේ� වරදට හාා දණ්ඩ නීති
සංංග්රහය යටතේ� ලිංංගික අතවර කිරීමේ� වරද
ට B වරදකරු වනු ඇත.
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රැකියාා ස්ථාානයේ� උල්ලංංඝනය කිරීම්
මෙ�ම පරිච්ඡේ�දය මගින් රැකියාා ස්ථාානයක සිදුවිය හැැකි නෛෛතික හෝ�ෝ සේ�වාා ගිවිසුම්
උල්ලංංඝනය කිරීම් පිළිබඳව සාාකච්ඡාා කෙ�රේ�. මෙ�ම ග්රන්ථයේ� හැැඳින්වීමෙ�හි සඳහන් කර
ඇති පරිදි, ඔබගේ� රැකියාාවේ� ස්වභාාවය සහ ඔබ සේ�වය කරන ස්ථාානය මත පදනම්ව ඔබ
සහ ඔබගේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාා පාාලනය වන නීති කිහිපයක් තිබේ�.

ව්යයවස්ථාාපිත උල්ලංංඝනය කිරීම්
පුද්ගලික අංංශයේ� සේ�වාා සැැපයීම් සාාමාාන්යයයෙ�න් පාාලනය
වන්නේ� 1954 අංංක 19 දරන සාාප්පු සහ කාාර්යාාලීය
සේ�වකයන් පිළිබඳ (සේ�වය හාා වේ�තන විධිමත් කිරීමේ�)
ආඥාාපනත මඟිනි.
මෙ�ම පනත යටතේ� සමාාගමක් ක්රියාා කළ යුතු ආකාාරය
දැැක්වෙ�න වගන්ති කිහිපයක් තිබේ�. නිදසුනක් ලෙ�ස, එක්
සේ�වකයෙ�කු වැැඩ කළ යුතු පැැය ගණන, දින ගණන,
සේ�වකයෙ�කුට හිමිවන නිවාාඩු ප්රමාාණය සහ තවත් බො�ොහෝ�ෝ
දේේ මෙ�ම පනතේ� විස්තර කර ඇත. මෙ�ම පනතේ� දක්වාා
ඇති මෙ�ම නීතිවලට එරෙ�හිව ඔබේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාා
ඔබව සේ�වයේ� යෙ�දවීමට සලස්වන්නේ� නම්, එවිට ඔබේ�
සේ�වාායෝ�ෝජකයාා මෙ�ම පනතේ� පවත්නාා නෛෛතික ප්රතිපාාද
න උල්ලංංඝනය කරයි.
සේ�වාා ස්ථාානයන්හි භාාවිතාා වන තවත් වැැදගත්
ව්ය�වස්ථාාපිත පනතක් වන්නේ� 1971 අංංක 45 දරන
කම්කරුවන්ගේ� රක්ෂාාව අවසන් කිරීමේ� (විශේ�ෂ
විධිවිධාාන) පනතයි. මෙ�ම පනතෙ�හි වගන්තීන්ට අනුව,
විනය හේ�තූන් හැැර වෙ�නත් කිසිදු හේ�තුවක් නිසාා ඔබේ�
සේ�වාායෝ�ෝජකයාාට ඔබව සේ�වයෙ�න් පහ කළ නො�ොහැැක.
පනතෙ�හි 2 සහ 5 වගන්ති යටතේ�, ඔබේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාාට
විනය හේ�තුවක් හැැර වෙ�නත් කිසියම් හේ�තුවක් නිසාා ඔබේ�
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සේ�වය අවසන් කිරීමට අවශ්යය නම්, එය කළ හැැක්කේ� ඔබේ�ම
ඉල්ලාා අස්වීමකින් හෝ�ෝ කම්කරු කො�ොමසාාරිස්වරයාාගේ�
අනුමැැතිය ලබාා ගැැනීමෙ�න් පසු පමණි. උදාාහරණයක්
ලෙ�ස, ඔබේ� සේ�වාා ගිවිසුමෙ�හි, සේ�වාායෝ�ෝජකයාා ඔබේ� කාාර්ය
සාාධනය ගැැන සතුටු නො�ොවන්නේ� නම්, ඔබට මාාසයක
දැැනුම්දීමක් ලබාා දීමෙ�න් අනතුරුව ඔවුන්ට ඔබේ� සේ�වය
අවසන් කළ හැැකි බව සඳහන් කළ හැැකිය.

නමුත් නීත්යා�ානුකූලව, ඔබේ� ගිවිසුමෙ�හි කුමක්
සඳහන් වුවත්, සේ�වය අවසන් කිරීමට හේ�තුව
‘විනයාානුකූල විෂමාාචාාරය’ නො�ොවේ� නම්, ඔබේ�
සේ�වාායෝ�ෝජකයාාට ඔබව සේ�වයෙ�න් ඉවත් කළ
නො�ොහැැක.
මෙ�හිදී, සේ�වය අවසන් කිරීම යන්නෙ�න් අදහස් වන්නේ�,
ඔබගේ� සේ�වය තාාවකාාලිකව අත්හිටුවීම හෝ�ෝ නැැතහො�ොත්
ස්ථිරවම රැකියාාවෙ�න් පිටව යන ලෙ�ස ඉල්ලාා සිටීම හෝ�ෝ
සමාාගම වැැසෙ�න බැැවින් ඔබට සේ�වයෙ�න් ඉවත් වන ලෙ�ස
පැැවසීම පවාා විය හැැක.
සීමාාසහිත ශාාන්ත අන්තෝ�ෝනි හාාඩ්වෙ�යාාර් ස්ටෝ�ෝර්ස් එදිරිව
රංංජිත් කුමාාර් (1978-79) 2SLR06 නඩුවේ�දී තීන්දු වූයේ�
අකාාර්යක්ෂමතාාවය හෝ�ෝ නො�ොහැැකියාාව, කම්කරුවන්ගේ�
රක්ෂාාව අවසන් කිරීමේ� පනත යටතේ� “විනය හේ�තු”
ගණයට නො�ොවැැටෙ�න බවයි. එබැැවින් ඔබේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාා
ඔබේ� සේ�වය අවසන් කරන්නේ� විනය හේ�තුවක් නො�ොව
න වෙ�නත් කිසියම් හේ�තුවක් නිසාානම්, එනම් ඔබේ�
ස්ත්රී පුරුෂ සමාාජභාාවී අනන්යයතාාවය නිසාා නම්, ඔබේ�
සේ�වාායෝ�ෝජකයාා මෙ�ම පනත උල්ලංංඝනය කරනු ඇති අතර
අසාාධාාරණ ලෙ�ස සේ�වයෙ�න් පහ කිරීම සඳහාා ඔබට ඔබේ�
සේ�වාායෝ�ෝජකයාාට එරෙ�හිව නීතිමය පියවර ගත හැැකිය.
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සේ�වාා ගිවිසුම් උල්ලංංඝනය කිරීම්
සේ�වාායෝ�ෝජකයාා සහ සේ�වකයාා අතර පවතින්නාා වූ සේ�වාා සබඳතාාවය සේ�වාා ගිවිසුමක්
මගින් පාාලනය වේ�. මෙ�ය ගිවිසුමට අදාාල වන පාාර්ශවයන්ට අදාාළ වන සියලුම නීති,
රෙ�ගුලාාසි, යුතුකම් සහ බැැඳීම් දක්වාා ඇති ලේ�ඛනයකි. මෙ�ම ගිවිසුමෙ�හි සඳහන් වන
නියමයන් සමාාගමෙ�න් සමාාගමට වෙ�නස් විය හැැක. එම වෙ�නසට හේ�තුව නම්, මෙ�ම
සම්බන්ධය පාාර්ශවයන් විසින් තමන්ගේ� කැැමැැත්ත ඇතිව එළඹෙ�න එකක් වීමයි. පවත්
නාා කො�ොන්දේේසි ගැැන එක් පාාර්ශවයක් අසතුටුදාායක නම්, එයට එකඟ නො�ොවී සිටීමට හෝ�ෝ
අනෙ�ක් පාාර්ශවය සමඟ ගිවිසුමකට එළඹ නො�ොවී සිටීම ලෙ�ස ඔවුන්ට සෑෑම විටම විකල්පයක්
ඇත.
සේ�වාායෝ�ෝජකයන් හට ඔවුන්ගේ� චර්යාාධර්ම
සංංග්රහයන් හෝ�ෝ කාාර්යාාල ප්රතිපත්ති හරහාා
ජාාත්යයන්තර පිළිගැැනීමක් හෝ�ෝ ජාාත්යයන්තර
ප්රමිතියක් සහිත වගන්ති ඇතුළත් කිරීමට
හැැකිය. නිදසුනක් ලෙ�ස, සේ�වාා යෝ�ෝජකයෙ�කු
හට සම-අවස්ථාා සේ�වාා යෝ�ෝජකයෙ�කු ලෙ�ස
කැැපවීමට තෝ�ෝරාා ගත හැැකිය. මෙ�යින්
අදහස් වන්නේ� සේ�වාා යෝ�ෝජකයාාට තම
සේ�වකයින් කුමන හේ�තුවක් මත හෝ�ෝ වෙ�නස්
කො�ොට සැැලකීමට භාාජනය කළ නො�ොහැැකි
බවයි. එවැැනි සංංවිධාානයක් තුළ, ඔබේ�
ලිංංගික දිශාානතිය නිසාා හෝ�ෝ ඔබ සංංක්රාාන්ති
සමාාජභාාවී හෝ�ෝ ක්වියර් පුද්ගලයෙ�ක් වීම
නිසාා ඔබට උසස්වීමක් හෝ�ෝ යම් ප්රතිලාාභයක්
ලබාා නො�ොදුන්නේ� නම්, එම සේ�වාායෝ�ෝජකයාා
විසින් අදාාළ ගිවිසුම කඩ කරයි.

සාාමූහික ගිවිසුමක් යනු: සේ�වාායෝ�ෝජකයෙ�කු
බැැඳී සිටින ගිවිසුමකි.
මෙ�ම ගිවිසුම සේ�වාායෝ�ෝජකයාා සහ සේ�වකයාා
හෝ�ෝ සමාාගමේ� වෘෘත්තීය සමිතිය අතර ඇති
කර ගනී. 1950 අංංක 43 දරන කාාර්මික
ආරවුල් පනතේ� 5(1) සහ 8(1) වගන්තිවලට
අනුව, මෙ�ම සාාමූහික ගිවිසුම් තුළ සේ�වාා
ස්ථාානය ප්රචණ්ඩත්වයෙ�න් හාා හිරිහැැරවලින්
තො�ොරව තබාා ගැැනීමට සේ�වාායෝ�ෝජකයාා මත
බැැඳීම් ඇති බව සහතික කිරීමට කො�ොන්දේේසි
ඇතුළත් කළ හැැකිය. වෘෘත්තීය සමිතිය
යනු සමස්ත ශ්රම බලකාායේ� නියෝ�ෝජනයකි.
සියලුම සේ�වකයන්ගේ� ප්රයෝ�ෝජනය සඳහාා
සේ�වාායෝ�ෝජකයන් සමඟ සාාකච්ඡාා කිරීමට
හෝ�ෝ කේ�වල් කිරීමට මෙ�ම සංංගමයට බලය
ඇත.

නිදර්ශනය: සම අවස්ථාා ලබාා දෙෙන සේ�වාායෝ�ෝජකයෙ�කු වන බවත්, වෙ�නස් කො�ොට සැැලකීම්
කිසිසේ�ත්ම අනුමත නො�ොකරන බවත් සහතික කරන සාාමූහික ගිවිසුමකට, ඔබේ� සමාාගමේ�
වෘෘත්තීය සමිතිය ඔබේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාා සමඟ එළැැඹ තිබේ� නම්, එම සාාමූහික ගිවිසුමේ� එවැැ
නි නියමයන් ඔබේ� සේ�වාා ගිවිසුමෙ�හි නියමයන් (ව්යං�ංගිත නියමයන්) බවට පත් වන අතර
සේ�වාායෝ�ෝජකයාා විසින් ඒවාා උල්ලංංඝනය නො�ොකළ යුතුය.
EQUAL GROUND
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මූලික අයිතිවාාසිකම් උල්ලංංඝනය වීම
මූලික අයිතිවාාසිකම් රටේ� සෑෑම පුරවැැසියෙ�කුටම අදාාළ වන අතර ඒවාා ශ්රී ලංංකාා
ආණ්ඩුක්රම ව්ය�වස්ථාාව මඟින් සහතික කර ඇත. මනුෂ්යයයෙ�කුට සාාමකාාමී ජීවිතයක්
ගත කිරීමට අවශ්යය අයිතීන් මෙ�යට ඇතුළත් වේ�. ඔබ රජයේ� ආයතනයක හෝ�ෝ වෙ�නත්
සංංස්ථාාපිත සමාාගමක සේ�වය කරන්නේ� නම් සහ ඔබේ� මූලික අයිතිවාාසිකම් වෙ�නත්
රජයේ� සේ�වකයෙ�කු විසින් උල්ලංංඝනය කර ඇත්නම්, එම උල්ලංංඝනය කිරීමට එරෙ�හිව
ඔබට මූලික අයිතිවාාසිකම් ක්රියාාමාාර්ගයක් ගො�ොනු කළ හැැකිය. ආණ්ඩුක්රම ව්ය�වස්ථාාවේ�
මූලික අයිතිවාාසිකම් පරිච්ඡේ�දය යටතේ� සහතික කර ඇති සීමිත අයිතිවාාසිකම් අතුරින්,
සේ�වාා පරිසරයක් තුළ අදාාළ වන අයිතීන් කිහිපයක් තිබේ�.
එවැැනි එක් වැැදගත් අයිතිවාාසිකමක්
වනුයේ� ආණ්ඩුක්රම ව්ය�වස්ථාාවේ� 12 වැැනි
ව්ය�වස්ථාාවයි. රටේ� පුරවැැසියෙ�කු ලෙ�ස
සැැමට සමාානව සැැලකිය යුතු බවත්
නීතියේ� සමාාන ආරක්ෂාාවට හිමිකම් ලැැබිය
යුතු බවත් මෙ�යින් සහතික වේ�. 12 වැැනි
වගන්තියේ� සඳහන් හේ�තූන් මත හෝ�ෝ ඒ
හාා සමාාන පෞ�ෞද්ගලික හේ�තූන් මත කිසිදු
පුරවැැසියකුට වෙ�නස් කො�ොට සැැලකීම
නො�ොකළ යුතු බව එහි වැැඩිදුරටත් සඳහන්
වේ�. මෙ�ය රැකියාා පරිසරයක් තුළ අදාාළ
වනුයේ� ඔබේ� ලිංංගික දිශාානතිය නිසාා ඔබව
රජයේ� කාාර්යාාලයකට හෝ�ෝ සංංවිධාානයකට
බඳවාා නො�ොගන්නාා අවස්ථාාවන්හිදී හෝ�ෝ
ඔබේ� උසස් නිලධාාරියාා, ඔබ ද්විරිසි ස්ත්රියක
හෝ�ෝ පුරුෂයෙ�කු වීම නිසාා, හුදෙෙක් ඔබව
ඔබ කවුරුන්ද යන්න මත පිළිනො�ොගැැනීම
නිසාා ඔබට උසස්වීමක් ලබාා නො�ොදීමට හෝ�ෝ
ඔබව ස්ථාාන මාාරු කරනු ලැැබීමයි. මෙ�ම
අවස්ථාාවේ�දී සමාානාාත්මතාාවය සඳහාා වූ
ඔබේ� මූලික අයිතිය උල්ලංංඝනය වේ�.
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තවත් වැැදගත් අයිතිවාාසිකමක් වනුයේ�
ආණ්ඩුක්රම ව්ය�වස්ථාාවේ� 14 (උ) ව්ය�වස්ථාාව
යි. මෙ�ම අයිතිවාාසිකම මඟින් රටේ�
සෑෑම
පුරවැැසියෙ�කුටම
නීත්යා�ානුකූල
රැකියාාවක නිරත වීමට ඉඩ සලසයි.
සෑෑම පුරවැැසියෙ�කුටම තමන් කැැමති
වෘෘත්තියක් කිරීමට, ව්යා�ාපාාරයක් ආරම්භ
කිරීමට, වෙ�ළඳාාමක නියුක්ත වීමට අයිතිය
ලබාා දී ඇත. උදාාහරණයක් ලෙ�ස, ඔබ
රාාජ්යය අංංශයේ� සේ�වය කරන්නේ� නම්
සහ ඔවුන් ඔබේ� ස්ත්රී පුරුෂ භාාවය හෝ�ෝ
ලිංංගික දිශාානතිය පිළිනො�ොගන්නාා නිසාා
ඔබේ� සේ�වය අවසන් කර ඇත්නම්,
ඔබේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාා මෙ�ම ව්ය�වස්ථාාව
උල්ලංංඝනය කර ඇත.
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ප්රතිකර්ම යාාන්ත්රණයන්
අපරාාධ නඩු විධාාන සංංග්රහ
පනත යටතේ�
දණ්ඩ නීති සංංග්රහයේ� සඳහන් යම්
වරදකට හෝ�ෝ දණ්ඩ නීති සංංග්රහය යටතේ�
ඇති වෙ�නත් වැැරදිවලට ඔබ ගො�ොදුරු වී
ඇත්නම්, ඔබට පො�ොලීසියට පැැමිණිලි කළ
හැැකිය. අපරාාධ නඩු විධාාන සංංග්රහයේ�
5 වැැනි වගන්තියට අනුව, ඔබ පො�ොලිසියට
පැැමිණිල්ලක් ගො�ොනු කර ඔවුන් ඔබේ�
ප්රකාාශය සටහන් කරගත් පසු, පො�ොලීසිය
විසින් ඒ සම්බන්ධයෙ�න් විමසීමක්/
පරීක්ෂණයක් පැැවැැත්විය යුතුය. වරදේේ
ස්වභාාවය සහ බරපතලකම මත පදනම්ව,
පො�ොලීසිය විසින් මහේ�ස්ත්රාාත් අධිකරණයේ�
හෝ�ෝ මහාාධිකරණයේ� ක්රියාාමාාර්ගයක් ගො�ොනු
කරනු ඇත. නඩුව අවසන් වූ පසු, විත්තිකරු
වැැරදිකරු බව ඔප්පු වුවහො�ොත්, නීතිය මත
පදනම්ව, දඩයක් හෝ�ෝ බන්ධනාාගාාරග
ත කිරීමක් හෝ�ෝ ඒ දෙෙකම නියම කිරීමේ�
හැැකියාාව අධිකරණය සතු වේ�.
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ගිවිසුම් නීතිය යටතේ�
ගිවිසුමක්
යනු
පාාර්ශවයන්
අතර
ස්වේ�ච්ඡාාවෙ�න් අත්සන් කරන ලද
ලියවිල්ලකි. මෙ�යින් අදහස් කරන්නේ�
මෙ�ම ගිවිසුමට එළඹෙ�න පාාර්ශවයන්ට
ඕනෑෑම ආකාාරයක කො�ොන්දේේසි වලට
එකඟ විය හැැකි බවයි. නමුත් නීතියෙ�න්
සහතික කර ඇති සමහර නියමයන් ඇත,
උදාාහරණයක් ලෙ�ස වැැඩ කරන වේ�ලාාවන්,
නිවාාඩු, සේ�වක අර්ථසාාධක අරමුදල/සේ�වාා
නියුක්තයන්ගේ� භාාර අරමුදල (EPF/ETF)
ආදියට අදාාළ නියමයන් සහ පාාර්ශවයන්
හෝ�ෝ සේ�වාා යෝ�ෝජකයාාගේ� සමහර සම්මත
ප්රතිපත්තින් හේ�තුවෙ�න් සාාකච්ඡාා කිරීමෙ�න්
පසු ඇතුළත් කරන්නාා වූ සමහර නියමයන්
ඇත. උදාාහරණයක් ලෙ�ස, ඔබේ� වැැටුප,
දීමනාා, තනතුරු ආදියට අදාාළ නියමයන්
සාාකච්ඡාා කිරීමේ� ප්රතිඵලයක් ලෙ�ස
ඇතුළත් වන්නාා වූ කරුණු වේ�. එනමුත්
විනය කරුණු, සම්මත වැැඩ පිළිවෙ�ත්,
චර්යාාධර්ම සංංග්රහය, ඇඳුම් පැැළඳුම් ඇඳිය
යුතු ආකාාරය, ඉල්ලීම් නො�ොකළ හැැකි දෑෑ,
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වෙ�ළඳාාම් සීමාා කිරීම සහ සේ�වයෙ�න් පහ
කිරීම යන වගන්ති එම සංංවිධාානයේ� සියලුම
සේ�වකයන්ට පො�ොදු වන වගන්ති වේ�.
ඔබේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාා නීතියෙ�න් සහතික
කර නො�ොමැැති මෙ�ම කො�ොන්දේේසි (එනම්,
එය පො�ොදු කො�ොන්දේේසියක් හෝ�ෝ පාාර්ශවය
න් අතර සාාකච්ඡාා කිරීමෙ�න් පසු ඇතුළත්
කරන ලද වගන්තියක් සහ නීතියෙ�න්
වෙ�නත් පිළියමක් නො�ොමැැති වගන්තියක්
නම්) කිසිවක් උල්ලංංඝනය කරන බව
ඔබ විශ්වාාස කරන්නේ� නම් ඔබට එම
ගිවිසුම කඩ කිරීම සම්බන්ධයෙ�න් ඔබේ�
සේ�වාායෝ�ෝජකයාාට එරෙ�හිව දිස්ත්රික්ක
උසාාවියේ�, එම උල්ලංංඝනය කිරීමෙ�න් වසර
දෙෙකක් ඇතුළත වන්දි ලබාා දෙෙන ලෙ�ස
ඉල්ලාා ක්රියාාමාාර්ගයක් ගො�ොනු කළ හැැකිය.
ඔබ වෙ�නුවෙ�න් මෙ�ය සිදු කිරීම සඳහාා
නීතිඥවරයෙ�කුගෙ�න් අදාාල නීති උපදෙෙස්
ලබාා ගැැනීම සුදුසු වේ�.
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කාාර්මික ආරවුල් පනත යටතේ�
ඉහත සඳහන් කළ පරිදි, නීතියට අනුකූලව ඇතුළත්
කළ යුතු සමහර කො�ොන්දේේසි ගිවිසුමක තිබේ�. ඔබේ�
සේ�වාායෝ�ෝජකයාා එම නියමයන් උල්ලංංඝනය කරන්නේ�
නම්, ඔබේ� පිළියම් එම නියමයන් පාාලනය වන්නාා වූ නීතිය
පවසන දේේ මත පදනම් වේ�. කම්කරු නීති උල්ලංංඝනය
කිරීම් බො�ොහො�ොමයක් 1954 හි කාාර්මික ආරවුල් පනත
යටතේ� පාාලනය වේ�. මෙ�ම පනතෙ�හි 48 වන වගන්තිය
විසින් “කාාර්මික ආරවුලක්” යනු කුමක්ද යන්න නිර්වචනය
කරයි.
සාාමාාන්යයයෙ�න්, කාාර්මික ආරවුලක් ඇති වුවහො�ොත්,
සේ�වාායෝ�ෝජකයෙ�කු සහ සේ�වකයෙ�කු අතර හෝ�ෝ සේ�වාා
යෝ�ෝජකයින් සහ සේ�වකයින් අතර ඇති වූ ආරවුල
සම්බන්ධයෙ�න් ලිඛිතව පැැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
මෙ�ය පෞ�ෞද්ගලික හෝ�ෝ අර්ධ රාාජ්යය අංංශයේ� සේ�වකයන්ට
අදාාළ වේ�. රැකියාාවක් නො�ොකිරීම, රැකියාා කො�ොන්දේේසි සහ
සේ�වාා කො�ොන්දේේසි මෙ�න්ම රැකියාා අවසන් කිරීම හෝ�ෝ
නැැවත සේ�වයට බඳවාා ගැැනීම සම්බන්ධ ආරවුල් ප්රධාාන
කාාර්යාාලයේ� ඇති කාාර්මික සම්බන්ධතාා අංංශයට හෝ�ෝ
අදාාළ සේ�වාායෝ�ෝජකයාා සිටින ප්රදේේශයෙ�හි දිස්ත්රික් කම්කරු
කාාර්යාාලයට/ කම්කරු උප කාාර්යාාලයට පැැමිණිලි කළ
හැැකිය.
දිස්ත්රික් කාාර්යාාලයෙ�න් ඔබට විසඳුමක් නො�ොලැැබුනේ� නම්,
කම්කරු කො�ොමසාාරිස් හෝ�ෝ නියෝ�ෝජ්යය කම්කරු කො�ොමසාාරිස්
වෙ�ත සෘෘජුව පැැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කළ හැැකිය.

කම්කරු කො�ොමසාාරිස්වරයාා යනු ඔබට ඔබගේ�
රැකියාා සම්බන්ධ ගැැටළු විසඳාා ගැැනීම සඳහාා
උපදෙෙස් පැැතිය හැැකි කම්කරු නිලධාාරියෙ�කි.
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යම් කාාර්මික ආරවුලක් විසඳිය යුතුද යන්න තීරණය කිරීමට
කො�ොමසාාරිස්වරයාාට බලය ඇත, නැැතහො�ොත් යම් ආරවුලක්
පිළිබඳව යමෙ�කු ඔවුන්ට දන්වන්නේ� නම්, එය සමථයකට
පත් කිරීමට උත්සාාහ කළ හැැකිය.
උදාාහරණයක් ලෙ�ස, ඔබේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාා ඔබේ� EPF/
ETF නො�ොගෙ�වන්නේ� නම්, හෝ�ෝ ඔබට හිමි නිවාාඩු ලබාා
ගැැනීම අසාාධාාරණ ලෙ�ස ප්රතික්ෂේ�ප කරන්නේ� නම් හෝ�ෝ
ඔබ වැැඩ කරන සති අන්ත/නිවාාඩු සඳහාා ගෙ�වන දීමනාා
ලබාා නො�ොදෙෙන්නේ� නම්, ඔබට කම්කරු කො�ොමසාාරිස් වෙ�ත
යො�ොමු කරන ලද ලිපියක් මාාර්ගයෙ�න් හෝ�ෝ https://cms.
labourdept.gov.lk/ හරහාා මාාර්ගගත ඉල්ලීමක් ගො�ොනු
කිරීමෙ�න් පැැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළ හැැකිය.
අදාාළ කාාරණය විමර්ශනය කිරීමෙ�න් පසුව, කම්කරු
කො�ොමසාාරිස්වරයාාට පරීක්ෂණයක් ඉල්ලාා සිටිය හැැකි අතර,
ගැැටලුව සමථයකට පත් කිරීමට හෝ�ෝ එය විසඳීම සඳහාා
සමථකරුවෙ�කුට හෝ�ෝ කාාර්මික අධිකරණයකට යො�ොමු කිරීමට
උත්සාාහ කළ හැැකිය.
කාාර්මික ආරවුල් පනතෙ�හි 31B වගන්තිය යටතේ�, ඔබේ�
සේ�වාායෝ�ෝජකයාා විසින් ඔබව අසාාධාාරණ ලෙ�ස සේ�වයෙ�න් පහ
කර ඇත්නම් හෝ�ෝ පාාරිතෝ�ෝෂිත දීමනාාව පිළිබඳ ආරවුලක්
හෝ�ෝ නීතියෙ�න් දක්වාා ඇති කම්කරු කො�ොන්දේේසි පිළිබඳ
ආරවුලක් තිබේ� නම්, එවිට ඔබට එම කාාරණය විභාාග කො�ොට
විනිශ්චයක් ලබාා දීම සඳහාා කම්කරු විනිශ්චයාාධිකරණයක
ට ලිඛිතව අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ හැැකිය.
නිදර්ශනය: සාාප්පු සහ කාාර්යාාල පනත යටතේ�, ඔබට පෝ�ෝය
දින සම්පූර්ණ දින නිවාාඩුවක් සඳහාා හිමිකම් ඇති නමුත්
ඔබේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාා ඔබට නිවාාඩු ගැැනීමට ඉඩ නො�ොදේේ.
නැැතහො�ොත් ඔබ සති අන්තයේ� (ඔබේ� සාාමාාන්යය වැැඩ කරන
වේ�ලාාවෙ�න් පරිබාාහිරව) වැැඩ කරන නමුත්, ඔබ වැැඩ කළ සති
අන්තය සඳහාා ඔබේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාා ඔබට දින 2 සඳහාා වූ
ගෙ�වූ නිවාාඩු ලබාා නො�ොදේේ.
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“අසාාධාාරණ ලෙ�ස සේ�වය අවසන් කිරීම”
කම්කරුවන්ගේ� රක්ෂාාව අවසන් කිරීමේ� පනත යටතේ� ඉහත පැැහැැදිලි කර ඇති
පරිදි ඔබේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාාට විනය හේ�තූන් හැැර වෙ�නත් කිසිම හේ�තුවක් මත ඔබේ�
සේ�වය අවසන් කළ නො�ොහැැක. වෙ�නත් හේ�තුවක් නිසාා සේ�වාායෝ�ෝජකයාා විසින් ඔබේ�
රැකියාාව අවසන් කරන්නේ� නම්, ඔබගේ� රැකියාාව නැැවත පිහිටුවීම සඳහාා කම්කරු
විනිශ්චයාාධිකරණය වෙ�ත ඔබ විසින්ම ඉදිරිපත් කරන ලද අයදුම්පතක් හරහාා හෝ�ෝ ඔබ
සාාමාාජිකයකු වන වෘෘත්තීය සමිතියක් හරහාා (ඔබට නීතිඥයෙ�කුගේ� සේ�වය ද භාාවිතාා කළ
හැැකිය) ලිඛිතව ඉල්ලුම් කළ හැැකිය.
31B (4) වගන්තිය යටතේ� ඔබේ� රැකියාා ගිවිසුමෙ�හි සඳහන් දේේ කුමක් වුවත්, ඔබේ�
ගිවිසුමෙ�හි නියමයන්ට පටහැැනි වූ සහනයක් ලබාා දීමට කම්කරු විනිශ්චය සභාාවට සියලු
බලය ඇත.
නිදර්ශනය: දින 30ක දැැනුම් දීමකින් අනතුරුව හේ�තුවක් නො�ොමැැතිව සේ�වාායෝ�ෝජකයාා
විසින් ඔබේ� සේ�වය අවසන් කිරීමට හැැකි බව ඔබේ� සේ�වාා ගිවිසුමෙ�හි සඳහන් නම්, සහ
ඔබේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාා විසින් එලෙ�ස ඔබේ� සේ�වය අවසන් කරන්නේ� නම්, ඔබට කම්කරු
විනිශ්චයාාධිකරණයට අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ හැැකිය. මෙ�ලෙ�ස සේ�වයෙ�න් පහ කිරීම
අසාාධාාරණ බව කම්කරු විනිශ්චයාාධිකරණයේ� සභාාපතිවරයාා විසින් තීරණය කරන්නේ�
නම්, සේ�වාා ගිවිසුමෙ�හි සඳහන් දේේ නො�ොසලකාා ඔබේ� රැකියාාව ආපසු ලබාා දීම /හෝ�ෝ වෙ�නත්
සුදුසු පිළියමක් ලබාා දෙෙන ලෙ�ස ඉල්ලාා ඔබේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාාට නියෝ�ෝගයක් නිකුත් කිරීමට
විනිශ්චයාාධිකරණයට හැැකිය.
සාාමූහික ගිවිසුමේ� නියමයක් උල්ලංංඝනය
කිරීම:
මෙ�ය කාාර්මික ආරවුල් පනත යටතේ�
වරදක් ලෙ�ස සැැලකේ�. එබැැවින්, ඔබගේ�
සේ�වාායෝ�ෝජකයාා විසින් සාාමූහික ගිවිසුමක
ඇති කිසියම් නියමයක් උල්ලංංඝනය
කරන්නේ� නම්, ඉහත සඳහන් කළ පරිදි
කම්කරු කො�ොමසාාරිස් වෙ�ත අයදුම්පතක්/
පැැමිණිල්ලක් කිරීමට ඔබට අයිතියක් ඇත.
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දිලික්ත නීතිය යටතේ�
දිලික්ත වරදක් යනු එක් පුද්ගලයෙ�කු විසින්
තවත් පුද්ගලයෙ�කුට කරන සිවිල් වරදකි.
දිලික්ත නීතියෙ�හි ඇති මූලික මූලධර්මය
නම්, තවත් අයෙ�කු කෙ�රෙ�හි “අවධාානයේ�
යුතුකමක්” පවතින අතර, මෙ�ය කඩ කළ විට,
වගකිවයුතු පාාර්ශවයන් විසින් දිලික්තීය වරද
ක් සිදු කරනු ඇත.
උදාාහරණයක් ලෙ�ස, තම සේ�වකයින්ට
ආරක්ෂිත කාාර්යාාල පරිසරයක් සැැපයීමට
සේ�වාා යෝ�ෝජකයෙ�කුට වගකීමක් ඇත. යම්
කිසි සේ�වකයෙ�කු, තම සම සේ�වකයින්ගෙ�
න් හිරිහැැරයට ලක්වන්නේ� නම් සහ
අපයෝ�ෝජනයට
ලක්වන්නේ�
නම්,
එ
ම සේ�වකයාාට ආරක්ෂිත පරිසරයක්
ලබාා නො�ොදීමෙ�න් තම වගකීම කඩ කිරීම
සම්බන්ධයෙ�න් සේ�වාායෝ�ෝජකයාා වරදකරු විය
හැැකිය.
නීතිඥවරයෙ�කුගෙ�න්
උපදෙෙස්
ලබාා
ගැැනීමෙ�න්
අනතුරුව
ඔබට
සිවිල්
අධිකරණයක නඩුවක් ගො�ොනු කළ හැැකිය.
එපමනක් නො�ොව, ඔබට එරෙ�හිව යම් වරදක්
කිරීම සම්බන්ධයෙ�න් සම-සේ�වකයෙ�කු
වරදකරු වුවහො�ොත්, ඔබට ආරක්ෂිත සේ�වාා
ස්ථාානයක් ලබාා නො�ොදීම සම්බන්ධයෙ�න් ඔබේ�
සේ�වාායෝ�ෝජකයාාට ප්රතිපුරුෂ වගකීමක් ඇති
කළ හැැකි අතර, එම නිසාා, සේ�වාා ස්ථාානය
තුළ ඔබේ� සම-සේ�වකයාාගේ� ක්රියාාවන් සේ�වාා
යෝ�ෝජකයාාගේ� ක්රියාාවන් ලෙ�ස සැැලකිය
හැැකිය.
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ආණ්ඩුක්රම ව්යයවස්ථාාව
යටතේ�
පෙ�ර පරිච්ඡේ�දයේ� පැැහැැදිලි කර ඇති පරිදි සේ�වාා
ස්ථාානයේ� දී, විධාායක හෝ�ෝ පරිපාාලන (රාාජ්යය
අංංශයේ�) ක්රියාාවකින් ඔබේ� මූලික අයිතිවාාසිකමක්
කඩ වුවහො�ොත් හෝ�ෝ කඩවීමට අත්යා�ාසන්න නම්
ඔබට ආණ්ඩුක්රම ව්ය�වස්ථාාවෙ�න්ම සහතික කර
ඇති පිළියමක් ඇත.
ආණ්ඩුක්රම ව්ය�වස්ථාාවේ� 17 වැැනි ව්ය�වස්ථාාව
යටතේ�, ඔබේ� මූලික අයිතිවාාසිකම් කඩ වී ඇත්නම්
හෝ�ෝ ඔබේ� සේ�වාා ස්ථාානයේ� (රජයේ� අංංශය)
විධාායක හෝ�ෝ පරිපාාලන ක්රියාාමාාර්ගයක් මඟින්
නුදුරු අනාාගතයේ� දී එය උල්ලංංඝනය වීමට ඉඩ
ඇතැැයි ඔබට හැැඟෙ�න්නේ� නම්, ඊට සහනයක්
ලබාා ගැැනීම උදෙෙසාා ඔබට ශ්රේ�ෂ්ඨාාධිකරණයෙ�හි
පෙ�ත්සමක් ගො�ොනු කළ හැැකිය. අයිතිවාාසිකම
කඩ වූ දින සිට දින 30 ක් ඇතුළත මෙ�ම
සහනය සඳහාා අයදුම් කිරීමට අවශ්යය බව ඔබ
සැැලකිල්ලට ගත යුතුය. ඔබගේ� අයිතිවාාසිකම්
කඩ වූ වහාාම ශ්රී ලංංකාා මාානව හිමිකම් කො�ොමිෂන්
සභාාවට ලිඛිත පැැමිණිල්ලක් කිරීම සුදුසුය. ඔබ
මාානව හිමිකම් කො�ොමිසමට පැැමිණිල්ලක් කරන
විට, පැැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කළ දින සිට ඔබේ� දින
30ක කාාලය ක්රියාාත්මක වීම නතර වන අතර,
ඉන් පසුව, අදාාළ සියලු සාාක්ෂි එක්රැස් කිරීමෙ�න්
පසු ඔබට ශ්රේ�ෂ්ඨාාධිකරණයේ� නඩුවක් ගො�ොනු
කළ හැැකිය.
මේ� සම්බන්ධයෙ�න් ඔබට සහාාය වීමට
නීතිඥයෙ�කුගෙ�න් උපදෙෙස් ලබාා ගැැනීම ද
යෝ�ෝග්යයය වේ�.
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පාාරිභාාෂික වචන සහ උපග්රන්ථ
දණ්ඩ නීති සංංග්රහය
342 වගන්තිය 
“යම් තැැනැැත්තෙ�කු තම අංංග වික්ෂේ�පය හෝ�ෝ සූදාානම්ව තමාා ඉදිරියේ� සිටින
තැැනැැත්තෙ�කුට තමාා සාාපරාාධී බලහත්කාාරය පෑෑමට ආසන්න බව ඔහු සලකතියි හෝ�ෝ
එලෙ�ස වීමට ඉඩ ඇතැැයි අදහස් කරමින් හෝ�ෝ දනිමින් අංංග වික්ෂේ�පයක් හෝ�ෝ සූදාානමක්
කරතො�ොත්, ඔහු තමාා ඉදිරියේ� සිටින තැැනැැත්තාාට “අඩන්තේ�ට්ටමක්” කළ ලෙ�ස සලකනු
ලැැබේ�.”

343 වගන්තිය
“යම්කිසි තැැනැැත්තෙ�කු විසින් කරනු ලැැබූ බරපතළ වූත්, හදිසි වූත්, ප්රකෝ�ෝප කිරීමක්
නො�ොවූ අවස්ථාාවක දී, එකී තැැනැැත්තාාට අඩන්තේ�ට්ටම් කරන හෝ�ෝ සාාපරාාධී බලහත්කාාරය
පාාන තැැනැැත්තෙ�කුට මාාස 3 දක්වාා කාාලයක, දෙෙයාාකාාරයෙ�න් එක් ආකාාරයක බන්ධ
නාාගාාරගත කිරීමකින් හෝ�ෝ රුපියල් පනහ දක්වාා දඩයකින් හෝ�ෝ එකී දඬුවම් දෙෙකින් ම
දඬුවම් කළ යුතුය.”

346 වගන්තිය
“යම් තැැනැැත්තෙ�කු විසින් කරන ලැැබූ බරපතල වූත්, හදිසි වූත්, ප්රකෝ�ෝප කිරීමක් නො�ොවූ
අවස්ථාාවක දී, ඔහුට අගෞ�ෞරව කිරීමේ� අදහසින් යමකු අඩන්ත්තේ�ට්ටම් කරතො�ොත් හෝ�ෝ
සාාපරාාධී බලහත්කාාරය පාාතො�ොත්, ඔහුට අවුරුදු දෙෙක දක්වාා කාාලයක, දෙෙයාාකරයෙ�න් එක්
ආකාාරයක බන්ධනාාගාාරගත කිරීමකින් හෝ�ෝ දඩයකින් හෝ�ෝ එකී දඬුවම් දෙෙකින් ම දඬුවම්
කළ යුතුය.”

341 වගන්තිය 
“යම් වරදක් සිදු කිරීම සඳහාා හෝ�ෝ බලහත්කාාරය පෑෑමෙ�න් එසේ� බලහත්කාාරකමට යටත් වූ
තැැනැැත්තාාට නීති විරෝ�ෝධික පාාඩුවක් සිදු කිරීමේ� හෝ�ෝ භය කිරීමේ� හෝ�ෝ අප්රසන්නතාාවයක්
ඇති කිරීමේ� අදහසින් එ බදු බලහත්කාාරය පෑෑමෙ�න් එකී තනැැත්තාාට එබන්දක් විය හැැකි
බව දනිමින්ම යම් තැැනැැත්තෙ�කුට ඔහුගේ� කැැමැැත්ත නො�ොමැැතිව යමෙ�ක්, ඕනෑෑකමින්ම
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බලහත්කාාරය පාායි නම්, ඔහු එකී අනික් තැැනැැත්තාාට සාාපරාාධී බලහත්කාාරය පෑෑ ලෙ�ස
සලකනු ලැැබේ�.”

310 වන වගන්තිය
“යම් තැැනැැත්තෙ�කුට කාායික වේ�දනාාවක්, රෝ�ෝගයක් හෝ�ෝ දුර්වලතාාවක් සිදු කරන
තැැනැැත්තාා “තුවාාල සිදු කළ ලෙ�ස” සලකනු ලැැබේ�.”

345 වන වගන්තිය
“අඩන්තේ�ට්ටම් කිරීමෙ�න් හෝ�ෝ සාාපරාාධී බලහත්කාාරය පෑෑමෙ�න් යම් තැැනැැත්තකුට ලිංංගික
අතවර කරන හෝ�ෝ වචනයෙ�න් හෝ�ෝ ක්රියාාවෙ�න් යම් තැැනැැත්තකුට ලිංංගික හිරිහැැරයක් හෝ�ෝ
අතවරයක් සිදු කරන කවර හෝ�ෝ තැැනැැත්තකු, ලිංංගික අතවර කිරීමේ� වරද සිදු කරන අතර
වරදකරු කරනු ලැැබීමේ� දී අවුරුදු පහක් දක්වාා දීර්ඝ විය හැැකි කාාලයකට දෙෙයාාකාාරයෙ�න්
එක් ආකාාරයක වූ බන්ධනාාගාාරගත කිරීමකින් හෝ�ෝ දඩයකින් හෝ�ෝ ඒ බන්ධනාාගාාර ගත
කිරීම හාා දඩය යන දඩුවම් දෙෙකින්ම හෝ�ෝ ඔහුට දඩුවම් කරනු ලැැබිය යුතුය; තවද ඒ වරද
සිදු කරන ලද්දේේ යම් තැැනැැත්තකු සම්බන්ධයෙ�න් ද ඒ තැැනැැත්තාාට සිදු කරන ලද හාානි
වෙ�නුවෙ�න් අධිකරණය විසින් නිශ්චය කරනු ලබන මුදලක වන්දියක්ද ඒ තැැනැැත්තාාට
ගෙ�වන ලෙ�සද අධිකරණය විසින් ආඥාා කරනු ලැැබිය හැැකිය.”

අල්ලස් පනත
19 වන වගන්තිය
(ආ) රජයේ� සේ�වකයකු ව, යම් නිල ක්රියාාවක් ඉටු කිරීම හෝ�ෝ ඉටු කිරීමෙ�න් වැැළකී සිටීම
සඳහාා හෝ�ෝ මෙ�ම වගන්තියේ� (අ) ඡේ�දයෙ�හි සඳහන් ඉක්මන් කිරීමක්, ප්රමාාද කිරීමක්,
බාාධාා කිරීමක් වැැළැැක්වීමක්, ආධාාර කිරීමක් හෝ�ෝ පක්ෂාාග්රාාහී වීමක් සඳහාා පෙ�ළඹවීමක්
හෝ�ෝ ත්යා�ාගයක් වශයෙ�න් යම් තුටු පඩුරක් අයදින හෝ�ෝ භාාර ගන්නාා හෝ�ෝ
(ඇ) රජයේ� සේ�වකයකු ව යම් තුටු පඩුරක් අයදින හෝ�ෝ භාාර ගන්නාා; තැැනැැත්තකු
අවුරුදු හතක් නො�ොඉක්මවන කාාලයක බරපතල වැැඩ ඇතිව බන්ධනාාරගත කිරීමකින්
සහ රුපියල් පන්දහසක් නො�ොඉක්මවන දඩයකින් දඩුවම් කළ හැැකි වරදකට වරදකරු
විය යුතු ය.
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20 වන වගන්තිය
මෙ�ම වගන්තියේ� (අ) ඡේ�දයේ� (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) යන අනුඡේ�දයන්හි නිශ්චිත
ව සඳහන් ක්රියාාවන්ගෙ�න් කිසිවක් කිරීම සදහාා පෙ�ළඹවීමක් හෝ�ෝ ත්යා�ාගයක් වශයෙ�න්
යම් තුටු පඩුරක් අයදින හෝ�ෝ භාාර ගන්නාා තැැනැැත්තකු අවුරුදු හතකට වැැඩි නො�ොවන
කාාලයක බරපතල වැැඩ ඇතිව බන්ධනාාගාාරගත කිරීමකින් සහ රුපියල් පන් දහසක්
නො�ොඉක්මවන දඩයකින් දඩුවම් කළ හැැකි වරදකට වරදකරු විය යුතු ය.

89 වන වගන්තිය
මෙ�ම පනතේ� කාාර්යයන් සඳහාා (අ) තැැනැැත්තෙ�ක් හෝ�ෝ ඔහුගේ� දැැනුම හෝ�ෝ එකඟත්වය ඇතිව ක්රියාා කරන වෙ�න යම්
තැැනැැත්තෙ�ක් පළමු සඳහන් තැැනැැත්තාා හෝ�ෝ වෙ�නත් යම් තැැනැැත්තකු සඳහාා නියම
වශයෙ�න් හෝ�ෝ අනියම් වශයෙ�න් යම් තුටු පඩුරක් ඉල්ලාා සිටියහො�ොත් නිමන්ත්රණය
කළහො�ොත් ඉල්ලුවො�ොත් හෝ�ෝ ලැැබීමට කැැමැැත්ත දැැක්වුවහො�ොත්, ඔහු තුටු පඬුරක් අයදින
අතර
(ආ) යම් තැැනැැත්තෙ�ක් හෝ�ෝ ඔහුගේ� දැැනුම හෝ�ෝ එකගත්වය ඇතිව ක්රියාා කරන වෙ�න
යම් තැැනැැත්තෙ�කු පළමු සඳහන් තැැනැැත්තාා හෝ�ෝ වෙ�නත් යම් තැැනැැත්තකු සඳහාා නියම
වශයෙ�න් හෝ�ෝ අනියම් වශයෙ�න් යම් තුටු පඩුරක් ගතහො�ොත් ලැැබුවහො�ොත් හෝ�ෝ ලබාාගත
හො�ොත් නැැතහො�ොත් ගැැනීමට හෝ�ෝ ලැැබීමට හෝ�ෝ ලබාා ගැැනීමට එකග වුවහො�ොත් ඔහු තුටු
පඬුරක් භාාර ගනියි.

අධ්යා�ාපන ආයතනවල නවක වදය සහ වෙ�නත්
ස්වරූපයේ� සාාහසික ක්රියාා තහනම් කිරීමේ� පනත
2 වන වගන්තිය
(2) “අධ්යා�ාපන ආයතනයක යම් ශිෂ්යයකුට හෝ�ෝ කර්ය මණ්ඩලයේ� සාාමාාජිකයකුට හෝ�ෝ
නවක වදය සිදු කරන අතරතුර, ඒ ශිෂ්යා�ාට හෝ�ෝ සාාමාාජිකයාාට ලිංංගික අතවරයක් හෝ�ෝ
බරපතල තුවාාල සිදු කරන්නාා වූ, යම් තැැනැැත්තකු මේ� පනත යටතේ� වරදකට වරදකරු
වන අතර, මහේ�ස්ත්රාාත්වරයෙ�කු ඉදිරියෙ�හි පවත්වනු ලබන ලඝු නඩු විභාාගයකින් පසු
වරදකරු කරනු ලැැබූ විට, අවුරුදු දහයක් නො�ොඉක්මවන කාාලයක් සඳහාා බන්ධනාාගාාරගත
කරනු ලැැබීමට යටත් විය යුතුය; තව ද වරද සිදු කරනු ලැැබුවේ� යම් තැැනැැත්තකු
සම්බන්ධයෙ�න් ද, ඒ තැැනැැත්තාාට සිදු කරන ලද හාානිය සඳහාා අධිකරණය විසින් තීරණය
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කරනු ලබන මුදලකින් වන්දි ගෙ�වන ලෙ�ස ද, ඒ පළමුව සඳහන් කළ තැැනැැත්තාාට ආඥාා
කරනු ලැැබිය හැැකිය.”

17 වන වගන්තිය
“නවක වදය” යන්නෙ�න්, අධ්යා�ාපන ආයතනයක ශිෂ්යයයකුට හෝ�ෝ කාාර්ය මණ්ඩලයේ�
සාාමාාජිකයකුට ශාාරීරික හෝ�ෝ මාානසික හාානියක් හෝ�ෝ මාානසික වේ�දනාාවක් හෝ�ෝ බියක් සිදු
කරන හෝ�ෝ සිදු කිරීමට ඉඩ ඇති යම් ක්රියාාවක් අදහස් වේ�. “ලිංංගික අතවරය” යන්නෙ�න්,
අධ්යා�ාපන ආයතනයක ශිෂ්යයයකුට හෝ�ෝ කාාර්ය මණ්ඩලේ� සාාමාාජිකයකුට හෝ�ෝ ලිංංගික
හිරිහැැරයක් හෝ�ෝ අතවරයක් සිදු කිරීම පිණීස සාාපරාාධී බලහත්කාාරය පෑෑම, වචන හෝ�ෝ
ක්රියාා භාාවිතාා කිරීම අදහස් වේ�.

කම්කරුවන්ගේ� සේ�වය අවසන් කිරීමේ�
(විශේ�ෂ විධිවිධාාන) පනත
2 වන වගන්තිය
(1) කිසිම සේ�වාා යෝ�ෝජකයෙ�කු විසින් (අ) කම්කරුවන්ගේ� කැැමැැත්ත ලියවිල්ලකින් කලින් නො�ො ලබාා;
(ආ) කො�ොමසාාරිස්ගේ� ලිඛිත අනුමැැතිය කලින් නො�ො ලබාා යම් කම්කරුවකුගේ�
උපලේ�ඛන ගත රක්ෂාාව අවසාාන නො�ො කළ යුතු ය.
(4) මේ� පනතෙ�හි කාාර්යය සඳහාා, විනයාාරක්ෂක ක්රියාාවක් වශයෙ�න් දඩුවමක් දීමේ� හේ�තුව
නො�ො වන අන් කවර හේ�තුවක් නිසාා හෝ�ෝ යම් කම්කරුවකුගේ� රක්ෂාාවෙ�හි සේ�වය ඔහුගේ�
සේ�වාායෝ�ෝජකයාා විසින් අවසාාන කරනු ලැැබුවහො�ොත් ඒ කම්කරුවාාගේ� උපලේ�ඛන ගත
රක්ෂාාව ඔහුගේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාා විසින් අවසාාන කරනු ලැැබූ ලෙ�ස සැැලකිය යුතු අතර,
(අ) ඔහුගේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාා විසින් තාාවකාාලිකව හෝ�ෝ ස්ථිර ව ඒ කම්කරුවාා ඒ
රක්ෂාාවෙ�හි නියුක්ත කර නො�ොගැැනීම, හෝ�ෝ
(ආ) ඔහුගේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාා විසින් යම් වෙ�ළදාාමක්, කර්මාාන්තයක් හෝ�ෝ
ව්යා�ාපාාරයක් වසාා දැැමීමේ� ප්රථිපලයක් වශයෙ�න් ඒ කම්කරුවාා ඒ රක්ෂාාවෙ�හි නියුක්ත කර
නො�ොගැැනීම.
සේ�වය අවසාාන කිරීමට ඇතුළත් වන ලෙ�ස සැැලකිය යුතුය.
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5 වන වගන්තිය
මේ� පනතෙ�හි විධිවිධාාන උල්ලංංඝනය කෙ�රෙ�න පරිදි සේ�වාා යෝ�ෝජකයකු විසින්
කම්කරුවකුගේ� උපලේ�ඛනගත රක්ෂාාව අවසාාන කරන අවස්ථාාවක ඒ අවසාාන කිරීම
නීතී විරෝ�ෝධී අවලංංගු හාා ශුන්යය ද විය යුතු අතර එය කවර ආකාාරයක හෝ�ෝ කිසි ම
බලයකින් යුක්ත නො�ොවිය යුතුය.

කාාර්මික ආරවුල් පනත
5 වන වගන්තිය
(1) මේ� පනතෙ�හි “සාාමූහික ගිවිසුම” යන්නෙ�න්
(අ) (i) යම් සේ�වාායෝ�ෝජකයෙ�කු නැැතහො�ොත් සේ�වාායෝ�ෝජකයන් සහ
(ii) සේ�වකයන් කිසිවකු හෝ�ෝ සේ�වකයින්ගෙ�න් සමන්විත යම් වෘෘත්තීය සමිතියක්
නැැතහො�ොත්
වෘෘත්තීය සමිති අතර ඇති කර ගත් ගිවිසුමක් වන්නාා වූ සහ
(ආ) සේ�වකයන් කිසිවකු සේ�වයේ� නියුක්ත කරවීමේ� කො�ොන්දේේසි හාා නියමයන්ට අදාාළ
ගිවිසුමක් වන්නාා වූ හෝ�ෝ, යම් සේ�වාායෝ�ෝජයකුගේ� හෝ�ෝ සේ�වාායෝ�ෝජකයන්ගේ� හෝ�ෝ
සේ�වකයන් කිසිවකුගේ� හෝ�ෝ සේ�වකයන්ගෙ�න් සමන්විත යම් වෘෘත්තීය සමිතියක
නැැතහො�ොත් වෘෘත්තීය සමිති වල හෝ�ෝ වරප්රසාාද වන්නාා වූ හෝ�ෝ, යම් කාාර්මික ආරවුලක්
නිරවුල් කර ගත ආකාාරය පිළිබඳ ගිවිසුමක් වන්නාා වූ ගිවිසුමක් අදහස් වේ�.

8 වන වගන්තිය 
(1) යම් සාාමූහික ගිවිසුමක් තත් කාාලයෙ�හි වලංංගුව පවතී ද, 5 (2) වන වගන්තියේ�
විධිවිධාාන ප්රකාාරව එම ගිවිසුමෙ�හි සඳහන් පාාර්ශව, වෘෘත්තීය සමිති, සේ�වාායෝ�ෝජකයෝ�ෝ
සහ සේ�වකයෝ�ෝ මේ� පනතේ� කාාර්ය සඳහාා එම ගිවිසුමෙ�න් බැැදී සිටින්නෝ�ෝ ය. තව ද එවැැනි
ගිවිසුමක නියමයන් එම ගිවිසුමෙ�න් බැැදී සිටින සේ�වාායෝ�ෝජකයන් සහ සේ�වකයන් අතර
ඇති කර ගන්නාා ලද සේ�වාා නියෝ�ෝග ගිවිසුමේ� ව්ය�වස්ථාාපිත නියමයන් වන්නේ� ය.

48 වන වගන්තිය
“කාාර්මික ආරවුල” යන්නෙ�න් යම් තැැනැැත්තකු සේ�වයේ� යෙ�දවීම හෝ�ෝ සේ�වයේ� නො�ොයෙ�දවීම්
හෝ�ෝ යම් තැැනැැත්තකුගේ� සේ�වාා නියුක්තියෙ�හි කො�ොන්දේේසි හෝ�ෝ ශ්රමය යෙ�දවීමට
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අදාාළ තත්වයක් හෝ�ෝ යම් තැැනැැත්තකු සේ�වයේ� යළි පිහිටුවීම හෝ�ෝ සම්බන්ධයෙ�න්
සේ�වාායෝ�ෝජකයකු හාා සේ�වකයකු අතර නැැතහො�ොත් සේ�වකයන් අතර ඇති යම් ආරවුලක්
හෝ�ෝ මතභේ�දයක් අදහස් වන අතර, මේ� අර්ථකථනයේ� කාාර්යය සඳහාා, “සේ�වකයන්”
යන්නට, සේ�වකයින්ගෙ�න් සමන්විත වෘෘත්තීය සමිතියක් ඇතුළත් වේ�.

31ආ වන වගන්තිය
පහත දැැක්වෙ�න කරුණු කවරක් සම්බන්ධයෙ�න් වුව ද සහනයක් හෝ�ෝ ප්රතිකර්මයක්
උදෙෙසාා වූ ලිඛිත ඉල්ලිමක්, සේ�වකයකු විසින් හෝ�ෝ යම් වෘෘත්තීය සමිතියක සාාමාාජිකයකු
වන සේ�වකයෙ�කු වෙ�නුවෙ�න් ඒ වෘෘත්තීය සමිතිය විසින් හෝ�ෝ, කම්කරු විනිශ්චය සභාාවක්
වෙ�ත ඉදිරිපත් කළ හැැකිය.
(අ) ඔහුගේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාා විසින් ඔහුගේ� සේ�වය අවසන් කිරීම.
(ආ) සේ�වාාවන් අවසන් කිරීම සම්බන්ධයෙ�න් විනිශ්චයාාධිකාාරය වෙ�ත ඉල්ලීම කරනු
ලබන්නේ� යම් කම්කරුවකු විසින් ද, නැැතහො�ොත් යම් කම්කරුවකු වෙ�නුවෙ�න් ද, ඒ
කම්කරුවාාගේ� සේ�වාාවන් අවසන් කිරීමට ඉහතින් වූ මාාස දො�ොළහක කාාලය තුළ යම් දිනයක
කම්කරුවන් පහලො�ොස් දෙෙනෙ�කුට අඩු සංංඛ්යා�ාවක් සේ�වයෙ�හි නියුක්ත කරනු ලබන්නාා වූ යම්
කර්මාාන්තයක ඒ කම්කරුවාා සේ�වයෙ�හි නියුක්ත කර ඇති අවස්ථාාවක, ඒ කම්කරුවාාගේ�
සේ�වාාවන් අවසන් කරනු ලැැබීමේ� දී ඔහුගේ� සේ�වාායෝ�ෝජකගෙ�න් යම් පාාරිතෝ�ෝෂිකයක් හෝ�ෝ
වෙ�නත් ප්රතිලාාභ ඔහුට ලැැබිය යුතු ද යන ප්රශ්නය සහ ඒ පාාරිතෝ�ෝෂිකයේ� මුදල් ප්රමාාණය
හාා ඒ ප්රතිලාාභ වල ස්වාාභාාවය හාා ප්රමාාණය;
(ඇ) 1983 පාාරිතෝ�ෝෂික ගෙ�වීමේ� පනත ප්රකාාර පාාරිතෝ�ෝෂිකයක් අහිමි කිරීම, ඒ පනත
ප්රකාාර නිවැැරදිව කරනු ලැැබ තිබේ� ද යන ප්රශ්නය; සහ
(ඈ) කම්කරුවකුගේ� සේ�වාා නියුක්තියට අදාාළ නියමයන් හෝ�ෝ කම්කරු තත්වයක් හෝ�ෝ
සම්බන්ධ, නියම කරනු ලැැබිය හැැකි වෙ�නත් කරුණු,
(4) සේ�වකයෙ�කු සහ සේ�වාායෝ�ෝජකයාා අතර ඇති කර ගෙ�න තිබෙ�න යම් සේ�වාා ගිවිසුමක
පටහැැනිව කුමක් සඳහන් වුව ද, (1) වන උපවගන්තිය යටතේ� ඉදිරිපත් කරන ලද
ඉල්ලීමක් සම්බන්ධයෙ�න් සේ�වකයෙ�කුට කවර වුවද සහනයක් හෝ�ෝ ප්රතිකර්මයක්, කම්කරු
විනිශ්චයාාධිකරණයක් විසින් සැැළස්විය හැැකිය.
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ශ්රී ලංංකාා ආණ්ඩුක්රම ව්යයවස්ථාාව
12 වන ව්යයවස්ථාාව
(1) නීතිය පසිඳලීම සහ නීතිය ක්රියාාත්මක කිරීමද, නීතියේ� රැකවරණය ද, සර්ව සාාධාාරණ
විය යුත්තේ�ය
(2) කිසිම පුරවැැසියෙ�කු වර්ගය, ආගම, භාාෂාාව, කුලය, ස්ත්රී පුරුෂ භේ�දය, දේේශපාාලන
මතය හෝ�ෝ උපන් ස්ථාානය යන හේ�තු මත හෝ�ෝ ඉන් කවර හේ�තුවක් මත හෝ�ෝ වෙ�නස්කමකට
හෝ�ෝ විශේ�ෂයකට හෝ�ෝ භාාජනය නො�ොවිය යුත්තේ�ය.

14(උ) වන ව්යයවස්ථාාව
(1) සෑෑම පුරවැැසියෙ�කුටම (උ) එකලාාව හෝ�ෝ අන් අය සමඟ යම් නීත්යා�ානුකූල රැකියාාවක, වෘෘත්තියක, කර්මාාන්තයක,
වෙ�ළඳ ව්යා�ාපාාරයක හෝ�ෝ ව්ය�වසාායක නියුක්ත වීමේ� නිදහසට හිමිකම ඇත්තේ�ය.

17 වන ව්යයවස්ථාාව
මේ� පරිච්ඡේ�දයේ� විධිවිධාාන යටතේ� යම් තැැනැැත්තෙ�කුට හිමි වන යම් මූලික අයිතිවාාසිකමක්
යම් විධාායක හෝ�ෝ පරිපාාලනමය ක්රියාාවක් මඟින් උල්ලංංඝනය කර තිබීම හෝ�ෝ උල්ලංංඝනය
කිරීමට අත්යා�ාසන්නව තිබීම හෝ�ෝ සම්බන්ධයෙ�න් 126 වැැනි ව්ය�වස්ථාාවේ� විධිවිධාාන සලසාා
ඇති පරිදි ශ්රේ�ෂ්ඨාාධිකරණයට ඉල්ලීමක් කිරීමට ඒ තැැනැැත්තාාට හිමිකම් ඇත්තේ�ය.

අපරාාධ නඩු විධාාන සංංග්රහය
5 වන වගන්තිය
(අ) දණ්ඩ නීති සංංග්රහය යටතේ� වූ සියලු වැැරදි, සහ
(ආ) වෙ�නත් යම් නීතියක් යටතේ� වූ සියලු වැැරදි, අන්යා�ාකාාරයකින් වූ විධිවිධාාන ඒ
නීතියෙ�හි හෝ�ෝ වෙ�නත් යම් නීතියක විශේ�ෂයෙ�න් සලස්වාා ඇත්නම් මිස,
විමර්ශනය කිරීම, විභාාග කිරීම, නඩු විභාාග කිරීම සහ අන්යා�ාකාාරයෙ�න් කටයුතු කිරීම මේ�
සංංග්රහයෙ�හි විධිවිධාාන වලට අනුකූලව කරනු ලැැබිය යුතුය.
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