ස්ත්රීන්, තරුණ අය හා ළමයින් සසේවසයහි
සයදවීම පිළිබඳ පනත

කම්කරු සදපාර්තසම්න්තුව

නීතිමය කටයුතු සඳහා න ොව අධ්යය

හහුවව සඳහා හමණි

1

ස්ත්රීන්, තරුණ අය හා ළමයින් සසේවසයහි සයදවීම පිළිබඳ
1956 අංක 47 දරන පනත
සංස ෝධන
1.
1964 අංක 43 දර ස්ත්රීන්, තරුණ අය හා ළමයින් නසේවනේ
නයදවීම පිළිබඳ ( සංන ෝධ් ) හ ත
2.
1973 අංක 29 දර ස්ත්රීන්, තරුණ අය හා ළමයින් නසේවනේ
නයදවීම පිළිබඳ ( සංන ෝධ් ) හ ත
3.
1984 අංක 32 දර ස්ත්රීන්, තරුණ අය හා ළමයින් නසේවනයහි
නයදවීම, කර්මාන්ත ාලා සහ සාප්පු සහ කාර්යාලයීය නසේවක (නසේවය සහ
නේත විධිමත් කිරීනේ) ( සංන ෝධ් ) හ ත
4.
2003 අංක 08 දර ස්ත්රීන්, තරුණ අය හා ළමයින් නසේවනේ
නයදවීම පිළිබඳ ( සංන ෝධ් ) හ ත
5.
2006 අංක 24 දර ස්ත්රීන්, තරුණ අය හා ළමයින් නසේවනේ
නයදවීම පිළිබඳ ( සංන ෝධ් ) හ ත

සරගුලාසි
1958.04.25 දි

අංක 11,302 දර

නකටුේහත

1958.08.22 දි

අංක 11,479 දර

නකටුේහත

2010.08.20 දි

අංක 1667/41 දර

ගැසට් නිනයෝගය

2011.03.04 දි

අංක 1695/32 දර

ගැසට් නිනයෝගය

නීතිමය කටයුතු සඳහා න ොව අධ්යය
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2

ස්ත්රීන්, තරුණ අය හා ළමයින් සසේවසයහි සයදවීම පිළිබඳ 1956 අංක
47 දරන පනත
ස්ත්රීන්, තරුණ අය හා ළමයින් සසේවයට ගැනීම ක්රමව්  ිරීමම සඳහා ූ
පනතිර.
( අනුමත කළ දිනය : 1956 සනොවැම්බර් 7 සවනි දින )
1964 අංක 43

වර්තමා හාර්ලිනේන්තුවට රැස් වූ ලංකානේ උත්තර මන්ත්රී මඩලයලනේ සහ
නිනයෝජිත මන්ත්රී මඩලයලනේ අශා ාස ය හා අශාමැතිය අශාව හා ඇතිව, එහිම 1973
බලය ප්රකාර, අතුත්තම ප්රතාහවත් මහා රාණණිය විිනන් නමනසේ හ වශා ලැන.
1984
1.

නේ හ ත ස්ත්රීන්, තරුණ අය හා ළමයින් නසේවනයහි නයදවීම පිළිබඳ 1956
අංක 47 දර හ ත යශානවන් හැඳින්විය හැකිය

ලුහුඩු

අංක 29
අංක 32

ාමය

1 සවනි කාණ්ඩය
කාර්මික වයාපාරවල  ව වැඩ
2. (1) නේ නකොටනසේ විධිවිධ්ා වලට යටත්ව කිිනම තැ ැත්නතකු විිනන් වයස
අවුරුදු 18 ට අඩු තැ ැත්නතකු රාණය නහෝ නහ ්ගගලික කාර්ිකක
වයාහාරයක නහෝ එහි ාවාවක රාත්රී කාලය තුළ කවර වූ අවස්වාවක
නහෝ නසේවනේ නියුක්ත න ොකර විය යුතුය
2. (අ) (1)

නේ නකොටනසේ විධිවිධ්ා
වලට යටත්ව කාර්ිකක
වයාහාරයක නසේවනයහි නියුක්ත කරව ලද ස ම ස්රියකටම රාරිය
මුළුල්නල්ම වැය කිරීමට අවසර නදශා ලැබිය යුතුය

(2) ස්රියක් රාත්රී කාලනේ නසේවනේ නියුක්ත කරවීම හහත දැක්නව
නකොන්න්ගිනවලට යටත්ව කරශා ලැබිය යුතුය

යේ කාර්ිකක වයාහාරයක
රාත්රී කාලනේ ස්ත්රීන්
නසේවනේ නියුක්ත
කරවීම

1984

අංක 32

(අ)
ිනය කැමැත්තට විරු්ගධ්ව කිිනම
ස්රියකට රාත්රී කාලනයහි වැය කිරීමට බල කරශා
න ොලැබිය යුතුය;
(ආ)
ස ම නසේවා නයෝණකයකු විිනන්ම, රාත්රී
කාලනේ ස්ත්රීන් හ ව 10.00 න් හුව වැය කිරීම සඳහා
නසේවනයහි
නියුක්ත
කරවීමට
නහර,
කේකරු
නකොමසාරිස්වරයානේ ලිඛිත අශාඥාව ලබාගත යුතුය ;
(ඇ)
යේ දි ක නහ ව 6.00 සහ හ ව
6.00 අතර කාලය තුළ නසේවනයහි නියුක්ත කරව ලද
කිිනම ස්රියක හ ව 10.00 න් හුව නසේවනයහි නියුක්ත
කරශා න ොලැබිය යුතුය;
(ඈ)
රාත්රී කාලනේ වැය කර ස ම ස්රියක්
විිනන්ම , ඇය විිනන් ලබා ගන් ා සාමා ය නගවීම නමන්
එකහමාරකට න ොඅඩු නගවීමක් ලැබිය යුතුය ;
නීතිමය කටයුතු සඳහා න ොව අධ්යය
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(ඉ)
රාරි කාලනේ වැයකර කේකරු ස්ත්රීන්නේ
ශුභසාධ් ය පිළිබඳව නසොයා බැලීම සඳහා කාන්තා
හාලිකාවන් හත්කරශා ලැබිය යුතුය ;
(ඊ)
රාරි කාලනේ වැයකර
ස ම කේකරු
ස්රියකටම නසේවා නයෝණක විිනන් විනේක කාමර සහ ක ම
බීම සහයශා ලැබිය යුතුය ;
(උ)
යේ එක් මාසයක් තුල කිිනම ස්රියක දි
දහයකට වැඩිනයන් රාත්රී වැය සඳහා නසේවනයහි නියුක්ත
කරවශා න ොලැබිය යුතුය
2. (ආ) 2 අ වගන්තිනේ විධිවිධ්ා

(අ)
කළම ාකරණ
නහෝ ශිල්පීය ස්වභාවනයහි වගකිව යුතු ත තුරු
දර ස්ත්රීන්ට ;
(ආ)
සාමා යනයන්
කය නවනහසා නකනර වැයවල න ොනයනද ,
නස වය සහ ශුභ සාධ්
නසේවා වල නියුක්ත
ස්ත්රීන්ට
සහ
(ඇ)
එකම
හවුනල්
සාමාජිකයන් හමණක් නසේවනයහි නියුක්ත
කාර්ිකක වයාහාරයකට අදාළ න ොවිය යුතුය

වගකිවයුතු ත තුරු
ආදිය උුවල

අදාළ න ොවිය යුතු බව.

2. (ඇ)

බරහතල හදිින අවස්වාවක මහණ යහහත අශාව, අව ය ව විට,
අමාතයවරයා විිනන් සේබන්ධිත නසේවය සහ නසේවක සංවිධ්ා
නවනතොත්, ඒවා විමසීනමන් හුව, යේ කාර්ිකක වයාහාරයක නහෝ
වයාහාරවල නහෝ එහි ාවාවල, රාත්රී කාලනේ ස්ත්රීන් නසේවනයහි
නියුක්ත කරවීමට අදාළ වූ 2(අ) වගන්තිනේ දක්වා ඇති නකොන්න්ගින
නව ස් කිරීම නහෝ රාත්රී කාලනේ ස්ත්රීන් නසේවනයහි නියුක්ත කරවීම
තහ ේ කිරීම නහෝ ගැසට් හත්රනේ හළ කරශා ලබ නියමයක් මිනන්
කරශා ලැබිය හැකිය

3. (1)

මීට සේබන්ධ් වූ නසේවය හා නසේවක සංවිධ්ා යන් කිිනවක් ඇනතොත්,
ඒවානේ අදහස් විමසීනමන් හුව, ගැසට් හත්රනේ හළකරශා ලබ
1964
නිනයෝගයකින්, එකී නිනයෝගනයහි වින ේෂනයන් සඳහන් හරිදි
න ොකයවාම හවත්වානග යා යුතු යේ කාර්ිකක වයාහාරයක නහෝ
වයාහාරවල ආනිනිකයන් ව නයන් ැතනහොත් ව්ත්තිය පුහුවව
සඳහා වයස අවුරුදු දහසයට එළඹ ිනටි , එනහත් වයස අවුරුදු
දහඅනටන් හහළ තැ ැත්තන් රාරි කාලනයහි නසේවනයහි නය මට
අවසර මට ඇමතිවරයාට පිළිව

(2)

ස්ත්රීන්ට 2

අ වගන්තිනේ විධිවිධ්ා

කාර්ිකක වයාහාර වල
රාත්රී කාලනේ ස්ත්රීන්
නසේවනයහි නියුක්ත
කරවීම අමාතයවරයා
විිනන් තහ ේ කළ හැකි
බව

අංක 43

කිිනයේ කාර්ිකක වයාහාරයක මැය හැවැත්විය න ොහැකි වූ ද,
ැතනහොත් කලින් දැ ගත න ොහැකි වූ ද, තාවකාලික ස්වභාවයකින්
යුක්ත න ොවන් ා වූ ද, එහි වයාහාරයක සාමා ය ්රියා මාර්ගයට
බාධ්ා හමුවවන් ා වූ ද, යේ ආහදාවක් ඇති වුවනහොත්, එවිට නමකී
ආහදාව ිනදු වී දි හතක් ඇතුළත කේකරු නකොමසාරිස්වරයා නවත

නීතිමය කටයුතු සඳහා න ොව අධ්යය

හහුවව සඳහා හමණි

4

ඒ බව වාර්තා කරශා ලැබුවනහොත්, එකී ආහදාව හවති කාලය තුළ ,
වයස අවුරුදු 18 න් හහළ තැ ැත්තන් රාත්රී කාලනේ නසේවනයහි
නය ම පිළිබඳව 2 නවනි වගන්තිනේ සඳහන් විධිවිධ්ා
එකී
වයාහාරනේ නසේවනයහි නියුක්ත වී ිනටි වයස අවුරුදු දහසයටත්,
දහඅටටත් අතර තැ ැත්තන් සේබන්ධ්නයන් ්රියානේ න ොනයදිය
යුතුය
(3)

බරහතල ආහදාවක් ඇති වූ අවස්තාවක , මහණ තාභිව්්ගධිය සඳහා
අව ය වුවනහොත්, ඊට සේබන්ධ් වූ නසේවා හා නසේවක සංවිධ්ා යන්
කිිනවක් ඇනතොත් ඒවානේ අදහස් විමසීනමන් හුව, යේ කාර්ිකක
වයාහාරයක නහෝ වයාහාරවල නහෝ එබ ව වයාහාරයක ාවාවල වයස
අවුරුදු දහඅනටන් හහළ තැ ැත්තන් රාත්රී කාලනේ නසේවනයහි
තහ ේ කිරීම, වයස අවුරුදු 16 ටත්, 18 ටත් අතර තැ ැත්තන්
සේබන්ධ්නයන් හමණක්, ගැසට් හත්රනේ හළකරශා ලබ
නිනයෝගයකින් ඇමතිවරයා විිනන් අත්හිටවිය හැකිය

(4)

එනසේ කිරීම නයෝගය යයි ඇමතිවරයා කල්හ ා කරයි ේ, ගැසට්
හත්රනයහි හළකරශා ලබ නිනයෝගයකින්, හස්වරු 7.00 ිනට හස්වරු 1984 අංක 32
11.00 දක්වා වූ රාරි කාලය තුළ කිිනයේ කාර්ිකක වයාහාරයක නහෝ
.
එවැන් ක යේ ාවාවක ස්ත්රීන් හා තරුණ අය නසේවනයහි නයොදශා
ලැබීමට ඇමතිවරයා විිනන්, එනසේ නසේවනයහි නයොදශා ලබ කිිනම
තරුණ අනයකුට හස්වරු 11.00 ළඟට එළනඹ හැය එනකොළහ
ඇතුළත කිිනයේ නේලාවක එබ ව වයාහාරයක නහෝ ාවාවක නසේවය
කර නලස නියම න ොකළ යුතුය ැතනහොත් අවසර න ොදිය යුතුය
ය නකොන්න්ගිනයට යටත්ව අවසර දිය හැකිය

(5)

නේ නකොටනසේ, වයස අවුරුදු 18 න් හහළ තැ ැත්තන් සේබන්ධ්නයන්
වූ විධිවිධ්ා , නදමවුපියන් හා ඔවුන්නේ දරුවන් ැතනහොත් ඔවුන්
යටනත් ඇති බාලයන් හමණක් නසේවනයහි නයොදවශා ලබ හවුනල්
කටයුත්තක
අවැයදායක නහෝ අහිතකර නහෝ අ තුරු සහිත
න ොවන්නන් යයි ඇමතිවරයා විිනන් සලකශා ලබ වැය සඳහා එබ ව
තැ ැත්තන් නයදවීම නකනරහි අදාළ වීනමන් නිදහස් කිරීම පිණිස
වයවස්වා හැ විය හැකිය

4. (1)

වයස අවුරුදු දහසයට එළඹ ිනටි එනහත් අවුරුදු දහඅටට හහළ
තැ ැත්නතක් 3 නවනි වගන්තිනේ අංක (3) දර උහ වගන්තිය
යටනත් බලය හැවරීමක් පිට ආනිනිකත්වනේ කාර්ය සඳහා නහෝ
ව්ත්තීය පුහුවව සඳහා යේ කාර්ිකක වයාහාරයක රාත්රී කාලනේ
නසේවනයහි නයොදශා ලබ කළ වැය කර කාලසීමා නදකක් අතර
යටත්පිරිනසයින් පිට පිට හැය දහතු ක විනේක කාලයක් එකී
වයාහාරනේ නසේවය හක්ෂය විිනන් ඔහුට ලබාදිය යුත්නත්ය

(2)

රෑ වැය පිණිස නසේවනයහි
නයොදශා ලබ
ආනිනිකයන් නහෝ
ව්ත්තීය පුහුවව
ලබන් න් සඳහා විනේක
කාලය

යේ තැ ැත්නතක් නේ වගන්තිනේ අංක (1) දර උහ වගන්තිය
උල්ලංඝ ය කරන්නන්
ේ ඔහු වරදකට වැරදි කරුවකු වී,
2002 II නකොටස
මනහේස්ත්රාත් වරයකු ඉදිරිපිට කරශා ලබ ල න ඩු විභාගයකින් හුව, අතිනර්කය
වරදකරු යයි ප්රකා
කරශා ලැූ  විට, රුපියල් දසදහසක්
න ොඉක්මව දයයකට නහෝ මාස නදොළහකට න ොවැඩි කාලයක් 2003 අංක 08
සඳහා නදයාකාරනයන් එක් ආකාරයක බන්ධ් ාගාර ගත කිරීමකට

නීතිමය කටයුතු සඳහා න ොව අධ්යය

හහුවව සඳහා හමණි
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නහෝ එකී දයය සහ බන්ධ් ාගාර ගත කිරීම ය
යටත් විය යුතුය

දඩුවේ නදකටම නහෝ

5. (1)

ප්රින්ගධ් නහෝ නහ ්ගගලික කාර්ිකක වයාහාරයක නසේවය හක්ෂය විිනන්
එකී වයාහාරනේ නසේවනයහි නය ිනටි වයස අවුරුදු දහ අනටන් හහළ
ිනයලු තැ ැත්තන්නේ ාම, උහන් දි සහ වැය කර නේලාවන්
ඇතුළත් නල්ව යක් තබා ගත යුතුය

(2)

යේ තැ ැත්නතක් නේ වගන්තිනේ අංක (1) දර උහ වගන්තිය
උල්ලංඝ ය කරන්නන්
ේ, ඔහු වරදකට වරදකරුවකු වී,
මනහේස්ත්රාත් වරයකු ඉදිරිපිට කරශා ලබ ල න ඩු විභාගයකින් හුව,
වරදකරු යයි ප්රකා
කරශා ලැූ  විට, රුපියල් හන්දහසක්
න ොඉක්මව
දයයකට නහෝ නදව
නහෝ තදන්තර වරදක්
සේබන්ධ්නයන් රුපියල් දසදහසක් න ොඉක්මව දයයකට යටත් විය
යුතුය

6. (1)

ප්රින්ගධ් නහෝ නහ ්ගගලික කාර්ිකක වයාහාරයක වයස අවුරුදු
දහඅනටන් හහළ තැ ැත්තන් නසේවනයහි නයොද අය විිනන්, වයස
අවුරුදු දහඅනටන් හහළ තැ ැත්තන් සේබන්ධ්ව නේ නකොටනසේ
ඇතුළත් විධිවිධ්ා
එකී විධිවිධ්ා
වල ිනංහල හා නදමළ
හරිවර්ත යක් ද සමඟ එකී වයාහාරය හවත්වානග ය ස්වා ය
ඇතුළත යේකිින ප්රකට තැ ක ප්රදර් ය නකොට තැබිය යුතුය

(2)

යේ තැ ැත්නතක් නේ වගන්තිනේ අංක (1) දර උහ වගන්තිය
උල්ලංඝ ය කරන්නන්
ේ, ඔහු වරදකට වරදකරුවකු වී,
මනහේස්ත්රාත් වරයකු ඉදිරිපිට හවත්වශා ලබ ල න ඩු විභාගයකින්
හුව වරදකරු යයි ප්රකා කරශා ලැූ  විට, රුපියල් හන්දහසක්
න ොඉක්මව දයයකට නහෝ නදව තදන්තර වරදක් සේබන්ධ්නයන්
රුපියල් දසදහසක් න ොඉක්මව දයයකට නහෝ යටත් විය යුතුය

වයස අවුරුදු දහ අනටන්
හහළ කාර්ිකක
නසේවකයන්නේ ාම
නල්ව

2003 අංක 08
(සංන ෝධ් ය)

2003 අංක 08
(සංන ෝධ් ය)

2003 අංක 08
(සංන ෝධ් ය)

11 සවනි කාණ්ඩය
කාර්මික වයාපාරවල සහ සද්ර සසේවසයහි සයීම
7. (1)

(2)

නේ වගන්තිනේ අංක (2) දර උහවගන්තිනේ විධිවිධ්ා වලට යටත්ව,
කිිනම තැ ැත්තකු ප්රින්ගධ් නහෝ නහ ්ගගලික කාර්ිකක වයාහාරයක
නහෝ එබන්දක ාවාවක කිිනම ළමයකු නසේවනයහි න ොනයදවිය
යුතුය
අංක (1) දර

උහවගන්තිනේ විධිවිධ්ා

අදාළ න ොවිය යුත්නත් -

(අ)
රණනේ අවසරය පිට අශාමත කරශා ලැබ,
හාල ය කරශා ලැනබනතොත්, කාර්ිකක හාසැල්වල ළමයින්
විිනන් කරශා ලබ වැයට ය
(3)

නේ වගන්තිනේ අංක (1) දර උහ වගන්තිය උල්ලංඝ ය කරිකන්
ළමයකු නසේවනයහි නයොදවශා ලබ විට, නසේවා නයෝණකයා ද ,
යනවෝක්ත උල්ලංඝ ය කිරීම යනමකුනේ ්රියාවකට නහෝ හැහැර
හැරීමකට හැවරිය හැකි ේ ( නසේවනයහි නයොදශා ලබ ළමයා හැර )

නීතිමය කටයුතු සඳහා න ොව අධ්යය

හහුවව සඳහා හමණි
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ඒ තැ ැත්තාද වරදකට වරදකරු වී, මනහේස්ත්රාත් වරයකු ඉදිරිපිට
හවත්වශා ලබ ල න ඩු විභාගයකින් හුව, ඔවුන් වරදකරුවන් යයි
ප්රකා කරශා ලැූ  විට, රුපියල් දසදහසක් න ොඉක්මව දයයකට
නහෝ මාස නදොළහකට න ොවැඩි කාලයක් සඳහා නදයාකාරනයන් එක්
ආකාරයක බන්ධ් ාගාරගත කිරීමකට නහෝ එකී දයය සහ එබ ව
බන්ධ් ාගාර ගත කිරීම ය දඩුවේ නදකටම යටත් විය යුතු අතර වරද
ිනදුකරශා ලැූ නේ කවර ළමයකු සේබන්ධ්නයන් ද ඒ ළමයා නවත
අධිකරණය විිනන් නි ්චය කරශා ලැූ  වන්දි මුදල් ප්රමාණයක් නගව
නලස ද ආඥාවක් කරශා ලැබිය යුතුය
8. (1)

ප්රින්ගධ් නහෝ නහ ්ගගලික කාර්ිකක වයාහාරයක නසේවා නයෝණකයා
විිනන් එකී වයාහාරය යටනත් නසේවනයහි නියුක්ත ිනයලු ස්ත්රීන්නේ හා
ිනයලු තරුණ අයවලුන්නේ ාම හා උහන් දි ඇතුළත් නල්ව යක්
තබාගත යුතුය

(2)

යනමක් නේ වගන්තිනේ අංක (1) දර උහ වගන්තිය උල්ලංඝ ය
කරන්නන් ේ, ඔහු වරදකට වරදකරුවකු වී, මනහේස්ත්රාත් වරයකු
ඉදිරිපිට හවත්වශා ලබ ල න ඩු විභාගයකින් හුව වරදකරු යයි
ප්රකා කරශා ලැූ  විට, රුපියල් දසදහසක් න ොඉක්මව දයයකට
නහෝ නදව නහෝ තදන්තර වරදක් සේබන්ධ්නයන් රුපියල් දසදහසක්
න ොඉක්මව දයයකට නහෝ යටත් විය යුතුය

8. අ

(1) යේ කාර්ිකක වයවසායක නසේවනයහි නියුක්තව ිනටි යේ තරුණ
අයකුනේ නසේවා නයෝණකයා විිනන් සහ එකී තරුණ අයනේ නදමාපියන්
නහෝ භාරකරු විිනන්, යේ බලයලත් නිලධ්රයකු විිනන් ඉල්ලා ිනටිශා
ලබන්නන් ේ, එකී තරුණ අයනේ නසේවා නියුක්තිය පිළිබඳව එකී
නිලධ්රයා විිනන් ඉල්ලා ිනටිශා ලබ ආකාරනේ නතොරතුරු, එකී
නිලධ්රයාට සැහයිය යුතු ය
(2) නේ වගන්තිනේ (1) ව උහ වගන්තිනේ විධිවිධ්ා වලට අශාකූලව
්රියා කිරීම හැහැර හරි නහෝ කාර්ිකක වයවසායක යේ තරුණ
අයකුනේ නසේවා නියුක්තිය පිළිබඳව බලයලත් නිලධ්රයකුට
හිතාමතාම වැරදි නතොරතුරු සහය
යේ නසේවානයෝණකයකු,
නදමේපියන් නහෝ භාරකරුවකු නේ හ ත යටනත් වරදකට වරදකරු
ව අතර මනහේසත්ර
් ාත් වරයකු ඉදිරිපිට හවත්වශා ලබ ල න ඩු
විභාගයකින් හුවව වරදකරු කරශා ලැබීනේ
රුපියල් දසදහසක්
න ොඉක්මව දයයකට නහෝ මාස නදොළහකට න ොවැඩි කාලයක්
සඳහා නදයාකාරනයන් එක් ආකාරයක බන්ධ් ාගාරගත කිරීමකට
නහෝ එකී දයය සහ එබ ව බන්ධ් ාගාරගත කිරීම ය දඩුවේ නදකටම
යටත් විය යුතුය

9. (1)

නේ වගන්තිනේ අංක (2) හා (3) දර උහ වගන්තිවල විධිවිධ්ා වලට
යටත් ව (අ)
බ්රිතා ය න කාවක් ව නයන් ලංකානේ ලියාහදිංි
කරශා
ලැූ  ැතනහොත් ලංකානේ හදිංි වූ නහෝ ලංකානේ
නවළඳ
වයාහාරයක් හවත්වන් ා වූ යේ තැ ැත්නතකුට නහෝ
තැ ැත්තන් සමූහයකට අයිති යාත්රාවක ප්රධ්ානියා
විිනන්
එකී යාත්රානේ නසේවය සඳහා වයස අවුරුදු

නීතිමය කටයුතු සඳහා න ොව අධ්යය

හහුවව සඳහා හමණි

7

හහනළොවට අඩු
යුතුය

තැ ැත්තකු න ොනයදවිය
තවද,

(ආ)
අන්කිින යාත්රාවක ප්රධ්ානියා විිනන් වයස
අවුරුදු හහනළොවට අඩු තැ ැත්තකු ලංකානේ
එකී
යාත්රානේ නසේවය සඳහා න ොනයදවිය යුතුය
(2)

නේ වගන්තිනේ අංක (1) දර

උහවගන්තිය අදාළ න ොවිය යුත්නත් -

(අ)
රණනේ අවසරය පිට අශාමත කරශා ලැබ,
හාල ය කරශා ලැනබනතොත්, හාසැල් න කාවල නහෝ
අභයාස න කාවල නසේවනයහි නියුක්ත වයස අවුරුදු
හහනළොවට අඩු තැ ැත්තන් විිනන් කරශා ලබ වැයට ය
(3)

වයවස්වාශාකූලව ඒ සඳහා ේ කර ලද බලධ්රයා විිනන්, වයස දහ
හතරට එළඹ ිනටින් ා වූද, අවුරුදු හහනළොවට අඩු වූ ද, තැ ැත්තකු,
එබ ව තැ ැත්තකුනේ නස වයයත් ාරීරීක තත්වයත් නමන්ම, නයෝජිත
නසේවනයන් බලානහොනරොත්තු විය හැකි ම යහහත හා අප්රමාදව ිනදුව
යහහත ද ගැ නිිනනලස සලකා බැලීනමන් හුව, එනලස නසේවනයහි
නියුක්ත වීම එකී තැ ැත්තාට ප්රනයෝණ වත් වශා ඇතැයි එකී
බලධ්රයාට ඒත්තු ිනයනහොත්, ඔහුට යාත්රාවක නසේවනයහි නය මට
අවසර නදිකන් සහතිකයක් නිකුත් කිරීමට විධිවිධ්ා නය ම සඳහා
වයවස්වා හැ විය හැකිය

(4)

නේ වගන්තිනේ අංක (1) දර උහ වගන්තිය උල්ලංඝ ය කරිකන්
යමකු නසේවනයහි නයොදශා ලබ විට, නසේවා නයෝණකයාද, යනවෝක්ත
උල්ලංඝ ය කිරීම යමකුනේ ්රියාවකට නහෝ හැහැර හැරීමකට
හැවරිය හැකි ේ ( නසේවනයහි නයදශා ලබ තැ ැත්තා හැර ) ඒ
තැ ැත්තා ද, වරදකට වැරදකරුවන් වී, මනහේසත්ර
් ාත් වරයකු ඉදිරිපිට
හවත්වශා ලබ ල න ඩු විභාගයකින් හුව, ඔවුන් වරදකරුවන් යයි
ප්රකා කරශා ලැූ  විට, රුපියල් දසදහසක් න ොඉක්මව දයයකට
නහෝ මාස නදොළහකට න ොවැඩි කාලයක් සඳහා නදයාකාරනයන් එක්
ආකාරයක බන්ධ් ාගාරගත කිරීමකට නහෝ එකී දයය සහ එබ ව
බන්ධ් ාගාරගත කිරීම ය දඩුවේ නදකටම යටත් විය යුතු අතර ඊට
අමතරව වරද ිනදුකරශා ලැබුනේ කවර තැ ැත්තකු සේබන්ධ්නයන් ද
ඒ තැ ැත්තාට අධිකරණය විිනන් නි ්චය කරශා ලැබිය හැකි හරිදි
වන්දි මුදල් ප්රමාණයක් නගව නලස නසේවා නයෝණකට ආඥාවක්
කරශා ලැබිය යුතුය

10. (1)

බ්රිතා ය න කාවක් ව නයන් ලංකානේ ලියාහදිංි කරශා ලැූ 
ැතනහොත් ලංකානේ හදිංි වූ නහෝ ලංකානේ නවළඳ වයාහාරයක්
හවත්වන් ා වූ යේ තැ ැත්තකුට නහෝ තැ ැත්තන් සමූහයකට අයිති
යාත්රාවක ප්රධ්ා යා විිනන් එකී යාත්රානේ නසේවනයහි නියුක්ත වයස
අවුරුදු දහසනයන් හහළ ිනයලුනද ානේ ේ සහ උහන් දි සහිත
ාමනල්ව යක් නහෝ එබ ව ේ හා උහන් දි දක්ව ලැයිස්තුවක්
එකී යාත්රානේ ාවික පිරිස හා සමඟ ඇතිකර ගන් ා ලද ිනවිුවේ
වගන්තිවලට ඇතුළත්ව තබාගත යුතුය

නීතිමය කටයුතු සඳහා න ොව අධ්යය
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(2)

යේ තැ ැත්නතක් නේ වගන්තිනේ අංක (1) දර උහ වගන්තිය
උල්ලංඝ ය කරන්නන්
ේ, ඔහු වරදකට වැරදිකරු වී
මනහේස්ත්රාත්වරයකු ඉදිරිපිට කරශා ලබ ල න ඩු විභාගයකින් හුව,
වැරදි කරු යයි ප්රකා කරශා ලැූ  විට, රුපියල් හන්දහසක්
න ොඉක්මව දයයකට නහෝ නදව නහෝ තදන්තර වරදක් සඳහා
රුපියල් දසදහසක් න ොඉක්මව දයයකට යටත් විය යුතුය

11. (1)

යාත්රාවක නසේවනයහි නියුක්ත යේ තරුණ තැ ැත්තකු නේ නසේවා
නයෝණකයාද, එකී තැ ැත්තානේ පියා නහෝ මව ැතනහොත් භාරකරු,
බලය ලත් නිලධ්ාරියකු විිනන් නියම කරශා ලැබුවනහොත්, එකී තරුණ
තැ ැත්තා නසේවනයහි නය ම පිළිබඳ නතොරතුරු යනවෝක්ත නිලධ්ාරියා
නියම කර හරිදි ඔහු නවත සැහයිය යුතුය

(2)

යේ නසේවා නයෝණකනයක්, පිනයක් නහෝ මනවක්
ැතනහොත්
භාරකරුනවක් නේ වගන්තිනේ අංක (1) දර
උහ වගන්තියට
අශාකූලව ්රියා කිරීමට අනහොනහොසත් නේ ේ, නහෝ යාත්රාවක්
නසේවනයහි නියුක්ත යේ තරුණ තැ ැත්තකු පිළිබඳව අසතය
නතොරතුරු බලය ගත් නිලධ්ාරියකුට තම ඕ කිකන්ම සහයයි ේ,
ඔහු වරදකට වැරදිකරුවකු වී මනහේස්ත්රාත්වරයකු ඉදිරිපිට කරශා
ලබ ල න ඩු විභාගයකින් හුව, වැරදිකරු යයි ප්රකා කරශා ලැූ 
විට රුපියල් දසදහසක් න ොඉක්මව දයයකට නහෝ මාස නදොළහකට
න ොවැඩි කාලයක් සඳහා නදයාකාරනයන් එක් ආකාරයක
බන්ධ් ාගාරගත කිරීමකට නහෝ එකී දයය සහ එබ ව බන්ධ් ාගාරගත
කිරීම ය දඩුවේ නදකටම යටත් විය යුතුය

111 සවනි කාණ්ඩය
කාර්මික වයාපාරවල සහ සද්ර සසේවසයහි නියුක්ත වීම හැර
සසසු ආකාරයට සසේවසයහි සයදවීම
12.

නේ හ නත් නේ කාඩලයය, කාර්ිකක වයාහාරවල සහ සමුර නසේවනයහි
නියුක්ත වීම හැර නසුව ආකාරයට නසේවනයහි නයදවීම සේබන්ධ්නයන්
අදාළ විය යුතුය

13. (1)

නේ හ නත් නේ නකොටනසේ විධිවිධ්ා වලට අශාකූලව හැර කිිනදු
ළමයකු නසේවනයහි නියුක්ත කරවශා න ොලැබිය යුතු ය

(2)

(1) ව උහ වගන්තිනේ විධිවිධ්ා උල්ලංඝ ය කරිකන් ළමයකු
නසේවනයහි නියුක්ත කරවශා ලබ අවස්වාවක, ඒ උල්ලංඝ ය කිරීම
ආනරෝහණය කරශා ලැබිය හැක්නක් කානේ ්රියාවකට නහෝ හැහැර
හැරීමකට ද ඒ ්රියාව නහෝ හැහැර හැරීම කර නසේවා නයෝණකයා
නහෝ ( නසේවනයහි නියුක්ත කරවශා ලැූ  ළමයා හැර ) නව ත් යේ
තැ ැත්තකු නේ හ ත යටනත් වරදකට වරදකරු ව
අතර
මනහස්ත්රාත්වරයකු ඉදිරිපිට හවත්වශා ලබ ල න ඩු විභාගයකින්
හුවව වරදකරු කරශා ලැබීනේ , රුපියල් දස දහසක් න ොඉක්මව
දයයකට නහෝ මාස නදොළහකට න ොවැඩි කාලයක් සඳහා
නදයාකාරනයන් එක් ආකාරයක බන්ධ් ාගාරගත කිරීමකට නහෝ එකී

නීතිමය කටයුතු සඳහා න ොව අධ්යය

හහුවව සඳහා හමණි

9

දයය සහ බන්ධ් ාගාරගත කිරීම ය දඩුවේ නදකටම යටත් විය යුතු
අතර ඊට අමතරව වරද ිනදුකරශා ලැබුනේ කවර ළමයකු
සේබන්ධ්නයන් ද ඒ ළමයා නවත අධිකරණය විිනන් නි ්චය කරශා
ලැබිය හැකි ප්රමාණයක වන්දි මුදලක් නගව නලස ද ආඥාවක් කරශා
ලැබිය යුතුය
ප්රධ්ා ප්රඥප්තිනේ 14 ව වගන්තිය නමයින් ඉවත්නකොට ඒ නවශාවට
හහත දැක්නව වගන්තිය ආන්ග කරශා ලැන.

14.

14. (1)

ළමයකු -(අ)
දි හතා, හාසල
ආරේභ වීනේ විධිමත් නේලාවන්ට නහර නහෝ
හාසල අවසන් වීනේ නේලාවට හුවව ඔහුනේ
නදමේපියන් නහෝ භාරකරු විිනන්, ඒ හවුනල්ම
සාමාජිකයන් විිනන් කරනග
යශා ලබ
සැහැල්ලු ක්ෂිකාර්ිකක නහෝ උදයා වැය කටයුතු
වල නහෝ ඒ හා සමා වැය කටයුතුවල හැර
නහෝ
(ආ)
යේ
රාණය
අධිකාරියක් විිනන් අධීක්ෂණය කරශා ලබන් ා වූ
සහ යේ නවනලදාමක් නහෝ රැකියාවක් සඳහා යේ
තාක්ෂණික අධ්යය යක් නහෝ අන් පුහුවවක්
ලබා නදන් ා වූ යේ හාසලක් නහෝ අන්
ආයත යක හැර,
ය

(2)

15.

නසේවනේ නියුක්ත කරවශා න ොලැබිය යුතු

(1) ව
උහවගන්තිනේ යේ විධිවිධ්ා යක් උල්ලංඝ ය නකොට
ළමයකු නසේවනේ නියුක්ත කරවශා ලැබුනේ ේ, ඒ උල්ලංඝ ය කිරීම
ආනරෝහණය කරශා ලැබිය හැක්නක් කානේ ක්රියාවකට නහෝ හැහැර
හැරීමකට ද, ඒ ්රියාව නහෝ හැහැර හැරීම කර නසේවා නයෝණකයා
නහෝ නව ත් යේ තැ ැත්තකු ( නසේවනයහි නියුක්ත කරවශා ලැූ 
ළමයා හැර ) නේ හ ත යටනත් වරදකට වරදකරු ව අතර
මනහස්ත්රාත්වරයකු ඉදිරිපිට හවත්වශා ලබ ල න ඩු විභාගයකින්
හුවව වරදකරු කරශා ලැබීනේ
රුපියල් දස දහසක් න ොඉක්මව
දයයකට නහෝ මාස නදොළහක කාලයක් සඳහා නදයාකාරනයන් එක්
ආකාරයක බන්ධ් ාගාරගත කිරීමකට නහෝ එකී දයය සහ
බන්ධ් ාගාරගත කිරීම ය දඩුවේ නදකටම යටත් විය යුතු අතර ඊට
අමතරව වරද ිනදුකරශා ලැබුනේ කවර ළමයකු සේබන්ධ්නයන් ද ඒ
ළමයා නවත අධිකරණය විිනන් නි ්චය කරශා ලැබිය හැකි ප්රමාණයක
වන්දි මුදලක් නගව නලස ද ආඥාවක් කරශා ලැබිය යුතුය
යේ ළමනයක් තම නස වයයට නහෝ කායික සංවර්ධ් යට නහෝ හානි
හමුවව
ැතනහොත් ස්වකීය ඉනගනීනමන් නිින ප්රතිලල ලබා
ගැනිමට තමා ශාුවදුුව බවට හත්කරව අන්දනේ ස්වභාවයකින්
නසේවනයහි නයොදවශා ලැන. යයි ලියාහදිංි කරශා ලැූ 
වවදයවරනයකුනේ වාර්තාවකින් නහෝ අන් නලසකින් බලය ලත්
නිලධ්ාරියකුට ඒත්තු ිනයනහොත්, එනලස නසේවනයහි නය මට නේ
හ නත් නේ නකොටනසේ විධිවිධ්ා මිනන් බලය නදශා ලැබිය හැකි මුදු,

නීතිමය කටයුතු සඳහා න ොව අධ්යය
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එකී ස්වභාවනයන් නහෝ අන්කිින අන්දමකින් නහෝ බලය ලත් නිලධ්ාරී
තැ ුවදුුව යයි ිනත හරි්ගනදන් එකී ළමයා නසේවනයහි නය ම තහ ේ
කිරීමට ැතනහොත් ඊට නකොන්න්ගින නියම කිරීමට ඔහුට පිළිව
16.

(1)
යේ ළමයකුනේ නසේවා නයෝණක සහ ඒ
ළමයානේ මේපියන් අත්භාරකරු නහෝ භාරකරු ද, බලය
ලත් නිලධ්ාරියකු විිනන් නියම කරශා ලැබුවනහොත්, ළමයා
නසේවනයහි නය ම පිළිබඳව, එකී බලය ලත් නිලධ්ාරී
තැ ට වුවම ා විය හැකි හරි්ගනදන්, නතොරතුරු බලය ලත්
නිලධ්ාරී තැ නවත සැහයිය යුතුය
(2)
නේ වගන්තිනේ අංක (1) දර උහ වගන්තිය
අශාව, ්රියාකිරීම හැහැර හරින් ා වූ, ැතනහොත් යේ
ළමයකු නසේවනයහි නය ම පිළිබඳව අසතය නතොරතරු
බලයලත් නිලධ්ාරියකු නවත ඕ කිකන්ම ඉදිරිහත්
කරන් ා වූ යේ නසේවා නයෝණකයකු, මේපියන් අත්භාරකරු
නහෝ භාරකරු වරදකට වැරදිකරුවී, මනහස්ත්රාත්වරයකු
ඉදිරිපිට
කරශා ලබ
ල න
ඩු විභාගයකින් හුව,
වැරදිකරු යයි ප්රකා කරශා ලැූ  විට, රුපියල් දස දහසක්
න ොඉක්මව දයයකට නහෝ මාස නදොළහකට න ොවැඩි
කාලයක් සඳහා නදයාකාරනයන් එක් ආකාරයක
බන්ධ් ාගාරගත කිරීමකට නහෝ එකී දයය සහ
බන්ධ් ාගාරගත කිරීම ය දඩුවේ නදකටම නහෝ යටත්
විය යුතුය

17.

(1)

කිිනම තැ ැත්තකු විිනන් -

(ආ)

(අ)
යේ
ලිඛිත
නීතියක විධිවිධ්ා
අශාව, හාසැලට යානමන්
ළමයකු වළක්ව අන්දිකන් ඒ ළමයා නසේවනයහි
න ොනයදිය යුතුය ැතනහොත්
15 නවනි වගන්තිය යටනත්, ළමයකු නසේවනයහි
නය ම සේබන්ධ්නයන්, නිකුත් කර ලද යේ
තහ ේ කිරීමක් නහෝ සීමා කිරීමක් නහෝ සඳහන්
දැන්වීමක් ලැබ, එකී තහ ම නහෝ සීමාකිරීම
උල්ලංඝ ය කර අයුරින් එකී ළමයා නසේවනයහි
න ොනයදිය යුතුය

(2)
නේ වගන්තිනේ අංක ( 1) දර උහ වගන්තිය
උල්ලංඝ ය කර
තැ ැත්තකු වරදකට වරදකරු වී
මනහස්ත්රාත්වරයකු ඉදිරිපිට
කරශා ලබ ල න ඩු
විභාගයකින් හුව, වැරදිකරු යයි ප්රකා කරශා ලැූ  විට,
රුපියල් දස දහසක් න ොඉක්මව දයයකට නහෝ මාස
නදොළහකට න ොවැඩි කාලයක් සඳහා නදයාකාරනයන් එක්
ආකාරයක බන්ධ් ාගාරගත කිරීමකට නහෝ එකී දයය සහ
බන්ධ් ාගාරගත කිරීම ය දඩුවේ නදකටම නහෝ යටත්
විය යුතු අතර ඊට අමතරව වරද ිනදුකරශා ලැබුනේ කවර
ළමයකු සේබන්ධ්නයන් ද, ඒ ළමයා නවත අධිකරණය

නීතිමය කටයුතු සඳහා න ොව අධ්යය
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විිනන් නි ්චය කරශා ලැබිය හැකි හරිදි වන්දි ප්රමාණයක්
නගව නලස ද ආඥාවක් කරශා ලැබිය යුතුය
18.

(1)
රඹන් න්
අතරින්
යමකු
නගන්
ඇතුළත්වීම සඳහා නහෝ අන්කිින කාර්යයක් සඳහා යේ
මුදලක් අයකරශා ලබ යේ වින ෝද උත්සවයකට ළමයකු
සහභාගී න ොවිය යුතුය
(2)
නේ වගන්තිනේ අංක (1) දර උහ වගන්තිය
උල්ලංඝ ය කරිකන් වින ෝද උත්සවයකට ළමයකුට
සහභාින වන් ට කටයුතු සලස්වන් ා වූ නහෝ ඒ සඳහා
ළමයකු සහයා නදන් ා වූ ැතනහොත් ඔහුනේ මව නහෝ
පියා ව නයන් එනසේ කරන් ට ඔහුට අවසර නදන් ා වූ
සම
නකන කුම
වරදකට
වැරදිකරු
වී,
මනහස්ත්රාත්වරයකු ඉදිරිපිට
කරශා ලබ ල න ඩු
විභාගයකින් හුව, වැරදිකරු යයි ප්රකා කරශා ලැූ  විට,
රුපියල් දස දහසක් න ොඉක්මව දයයකට නහෝ මාස
නදොළහකට න ොවැඩි කාලයක් සඳහා නදයාකාරනයන් එක්
ආකාරයක බන්ධ් ාගාරගත කිරීමකට නහෝ එකී දයය සහ
බන්ධ් ාගාරගත කිරීම ය දඩුවේ නදකටම නහෝ යටත්
විය යුතු අතර ඊට අමතරව වරද ිනදුකරශා ලැබුනේ කවර
ළමයකු සේබන්ධ්නයන් ද, ඒ ළමයා නවත අධිකරණය
විිනන් නි ්චය කරශා ලැබිය හැකි හරිදි වන්දි මුදල්
ප්රමාණයක් නගව නලස ද ආඥාවක් කරශා ලැබිය යුතුය
(3)
යේ පුණයාධ්ාර කටයුත්තකට නහෝ අධ්යාහ
කටයුත්තකට සංවිධ්ායකයින්නේ පු්ගගලික ලාභ ප්රනයෝණ
හැර අන්කිින කාර්යයක් සඳහා, ශු්ගධ් ලාභ නයොදශා
ලබන් ා වූ ැතනහොත් රණනේ අවසරය පිට හාල ය ව
යේ හාසලක ිනුවන් විිනන් නහෝ යේ ආනිනික ාටය
සංගමයක් විිනන් ඉදිරිහත් කරශා ලබ
වින ෝද
උත්සවයකට ැතනහොත් යේ හාසැලක් මිනන් ස්වකීය
ිනුවන්හට ලබා නදන් ට බාරගන් ා ලද යේ පුහුවවක
නකොටසක් ව අන්කිින රඟ දැක්වීමකට ගාස්තුවක් නහෝ
හාරිනතෝෂික මුදලක් න ොමැතිව සහභාින ව , ළමයකු
සේබන්ධ්නයන් නේ වගන්තිනයහි මීට කලින් සඳහන්
විධිවිධ්ා අදාළ න ොවිය යුතුය

19.

(1)
ස්වකීය ජීවිතය නහෝ අවයව අ තුරට
හත්කරශා ලබ ප්රින්ගධ් රඟ දැක්වීේවලට වයස අවුරුදු
දහඅනටන් හහළ කිිනම තැ ැත්තකු සහභාගී න ොවිය
යුතුය
(2)
නේ වගන්තිනේ අංක (1) දර
උහ
වගන්තිනයහි සඳහන් හරිදි එබ ව රඟ දැක්වීමකට ළමයකුට
සහභාිනවන් ට කටයුතු සලස්වන් ා වූ නහෝ ඒ සඳහා
ළමයකු සහයා නදන් ා වූ, ැතනහොත්, ඔහුනේ මව නහෝ
පියා ව නයන් එනසේ කරන් ට ඔහුට අවසර නදන් ා වූ
ස ම නකන කුම වරදකට වැරදිකරු වී, මනහස්ත්රාත්
වරයකු ඉදිරිපිට කරශා ලබ ල න ඩු විභාගයකින් හුව,
වැරදිකරු යයි ප්රකා කරශා ලැූ  විට, රුපියල් දස දහසක්

නීතිමය කටයුතු සඳහා න ොව අධ්යය

හහුවව සඳහා හමණි
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න ොඉක්මව දයයකට නහෝ මාස නදොළහකට න ොවැඩි
කාලයක් සඳහා නදයාකාරනයන් එක් ආකාරයක
බන්ධ් ාගාරගත කිරීමකට නහෝ එකී දයය සහ
බන්ධ් ාගාරගත කිරීම ය දඩුවේ නදකටම නහෝ යටත්
විය යුතු අතර වරද ිනදුකරශා ලැබුනේ කවර තැ ැත්තකු
සේබන්ධ්නයන් ද, ඒ තැ ැත්තා නවත අධිකරණය විිනන්
නි ්චය කරශා ලැබිය හැකි හරිදි වන්දි මුදල් ප්රමාණයක්
නගව නලස ද ආඥාවක් කරශා ලැබිය යුතුය
20.

(2)
නේ වගන්තිය යටනත් නිකුත් කරශා ලැබ,
්රියානේ නයනද බලහත්රයක නකොන්න්ගිනවලට යටත්ව හා
ඊට අශාකූලව ිකස, අ තුරු සහිත රඟ දැක්වීේවලට
සහභාිනවීම සඳහා වයස අවුරුදු දහ හතරට එළඹ ිනටින් ා
වූද, එනහත් වයස අවුරුදු දහසයට අඩුවූද, කිිනම
තැ ැත්තකු පුහුව කරශා න ොලැබිය යුතු ය
(3)
නේ වගන්තිය උල්ලංඝ ය කරිකන්, අ තුරු
සහිත රඟ දැක්වීේ වලට යේ තැ ැත්තකුට සහභාින
වන් ට කටයුතු සලස්වන් ා වූ නහෝ ඒ සඳහා යේ
තැ ැත්තකු සහයා නදන් ා වූ, ැතනහොත්, ඔහුනේ මව
නහෝ පියා ව නයන් එනසේ කරන් ට ඔහුට අවසර නදන් ා
වූ ස ම නකන කුම වරදකට වැරදිකරු වී, මනහස්ත්රාත්
වරයකු ඉදිරිපිට කරශා ලබ ල න ඩු විභාගයකින් හුව,
වැරදිකරු යයි ප්රකා කරශා ලැූ  විට, රුපියල් දස
දහසකට න ොඉක්මව දයයකට නහෝ මාස නදොළහකට
න ොවැඩි කාලයක් සඳහා නදයාකාරනයන් එක් ආකාරයක
බන්ධ් ාගාරගත කිරීමකට නහෝ එකී දයය සහ
බන්ධ් ාගාරගත කිරීම ය දඩුවේ නදකටම නහෝ යටත්
විය යුතු අතර ඊට අමතරව වරද ිනදුකරශා ලැබුනේ කවර
තැ ැත්තකු සේබන්ධ්නයන් ද, ඒ තැ ැත්තා නවත
අධිකරණය විිනන් නි ්චය කරශා ලැබිය හැකි හරිදි වන්දි
මුදල් ප්රමාණයක් නගව නලස ද ආඥාවක් කරශා ලැබිය
යුතුය
(4)
වයස අවුරුදු දහසය එළඹ ිනටින් ාවූ ද,
එනහත් වයස අවුරුදු දහඅටකට අඩු වූද, තැ ැත්තකුට
අ තුරු සහිත රඟ දැක්වීේ වලට සහභාිනවීම සඳහා බල
හත්රයක් නිකුත් කිරීමට බලය ලත් නිලධ්ාරියකුට පුළුව
(5)
අ තුරු සහිත රඟ දැක්වීේවලට සහභාිනවීම
සඳහා යේ තැ ැත්තකු පුහුව කිරීමට නේ වගන්තිය
යටනත් බල හත්රයක් ලබාගැනීමට බලය ලත් නිලධ්ාරියකු
නවත ඉල්ලීමක් ලැබී ඇති අවස්වාවක , එකී නිලධ්ාරී
තැ විිනන්,
(අ)

පුහුවව ලැබීමම
බලානහොනරොත්තුනවන්
ිනටි
තැ ැත්තානේ
නස වයයට පුහුවව මිනන් හානි හැිකනඩල ද ැති
ද ය
වග සඳහන් සහතිකයක් නස වය

නීතිමය කටයුතු සඳහා න ොව අධ්යය
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නදහාර්තනේන්තුනේ වවදය නිලධ්ාරියකු නගන්
ඉදිරිහත් කර නලස ඉල්ලුේකරු නවත නහෝ
(ආ) බලහත්රය නිකුත් න ොකිරීමට
නහේතු ඇති ද ැති ද ය වග නසොයාබලා වාර්තා කර
නලස
නහොලිස් අධිකාරී තැ නවත නහෝ අන්කිින
නහොලිස්
නිලධ්ාරියකු නවත නහෝ, නිනයෝගනේ
වින ේෂනයන් නියිකත නිලධ්ාරියකු නවත නහෝ නිනයෝගයක්
නිකුත් කළ හැකිය
එබ ව ඉල්ලීමක් ගැ තීරණයකට එළනඹ
විට එබ ව සහතිකයක් නහෝ වාර්තාවක් බලය ලත් නිලධ්ාරී
තැ විිනන් සැළකිල්ලට භාණ කළ යුතුය
(6)
නේ වගන්තිය යටනත් නිකුත් කරශා ලබ බල
හත්රයක, එකී බලහත්රයට අශාව පුහුව කළයුතු තැ ැත්තා
පුහුවව ලබ ස්වා ය නහෝ ස්වා වින ේෂනයන් නියම විය
යුතුය තවද, එකී තැ ැත්තානේ ආරක්ෂාව සඳහා, බලය ලත්
නිලධ්ාරී තැ නේ අදහස හරිදි , අව ය නකොන්න්ගින ඊට
ඇතුළත් විය යුතුය පුහුවව ලැබීමට බලානහොනරොත්තුනවන්
ිනටි
තැ ැත්තා පුහුවව ලැබීමට ුවදුුවව හා ඊට
කැමැත්නතන් ිනටි බවද, ඔහුනේ නස වයය හා ඔහුට ුවහද
සැළකිලි ලැබීමත් ආරක්ෂා වීමට නිින විධිවිධ්ා නයොදා ඇති
බවද බලය ලත් නිලධ්ාරී තැ ට ඒත්තු ිනයනහොත්, බල
හත්රයක් නිකුත් කිරීම ප්රතික්නෂේහ න ොකළ යුතුය
(7)
නේ වගන්තිය යටනත් නිකුත් කරශා
ලැූ  බල හත්රයක් යේ තැ ැත්තකු විිනන් නහේතු නහන්වශා
ලැූ  කල, බලය ලත් නිලධ්ාරියකු විිනන් අවලංගු කරශා
ලැබිය හැකි ය
20. (අ)

(1)
වයස
අවුරුදු
දහඅටකට
අඩු
කිිනම
තැ ැත්නතක්, (2) ව උහවගන්තිනයහි නි ්ිතව සඳහන්
මාර්නගෝහන්ග වලට අශාව නියම කරශා ලබ
යේ
උහරවකාරී රැකියාවක, නසේවනේ නියුක්ත කරශා න ොලැබිය
යුතු ය
(2)
(1) ව
උහවගන්තිනේ කාර්යය සඳහා
උහරවකාරී රැකියා නියම කිරීනේ , කරශා ලබ රැකියානේ
ස්වභාවය නහෝ ඒ රැකියාව කරනග යශා ලබන්නන් යේ
අවස්වාවන් යටනත් ද, එකී අවස්වාවන් (1) ව
උහවගන්තිනේ සඳහන් තැ ැත්තකුනේ නස වයයට,
ආරක්ෂාවට නහෝ සදාචාරයට එම රැකියානේ ප්රතිලලයක්
ව නයන් ිනදු විය හැකි හානියද, අමාතයවරයා විිනන්
සැලකිල්ලට ගත යුතුය
(3)
නේ වගන්තිනේ (1) ව උහවගන්තිය
උල්ලංඝ ය කරිකන් වයස අවුරුදු දහඅටකට අඩු
තැ ැත්තකු නසේවනේ නියුක්ත කරශා ලබ යේ තැ ැත්තකු
වරදකට වරදකරු විය යුතු අතර, මනහස්ත්රාත් වරයකු
ඉදිරිපිට හවත්වශා ලබ ල න ඩු විභාගයකින් හුව වරදකරු
කරශා ලැබීනේ , රුපියල් දස දහසකට න ොවැඩි දයයකට

නීතිමය කටයුතු සඳහා න ොව අධ්යය
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නහෝ මාස නදොළහකට න ොඉක්මව
කාලයක් සඳහා
නදයාකාරනයන් එක් ආකාරයක බන්ධ් ාගාරගත කිරීමකට
නහෝ එකී දයය සහ බන්ධ් ාගාරගත කිරීම ය දඩුවේ
නදකටම නහෝ එම තැ ැත්තා යටත් විය යුතු අතර, ඊට
අමතරව වරද ිනදුකරශා ලැබුනේ කවර තැ ැත්තකු
සේබන්ධ්නයන් ද, ඒ තැ ැත්තා නවත අධිකරණය විිනන්
තීරණය කරශා ලැබිය හැකි හරිදි වන්දි මුදල් ද නගව නලස
ද ආඥාවක් කරශා ලැබිය යුතුය

IV සවනි කාණ්ඩය
සෑම අයුරින් ම සසේවසයහි සයීමට අදාළ වන විධිවිධාන
21. (1)

නේ වගන්තිනේ අංක (2) දර උහ වගන්තියට යටත්ව තරුණ අය
නසේවනයහි නය ම සේබන්ධ්නයන් නිනයෝග හ වශා ලැබිය හැකිය
එබ ව යේ නිනයෝගයක් මිනන් අසමා වයස් ප්රමාණවලින් යුක්ත
තරුණ අය අතරද, න ොනයක් හළාත්, වයාහාර, රක්ෂාවල් හා කරුව
අතරද නව ස දක්වශා ලැබ හහත සඳහන් විධිවිධ්ා එකී නිනයෝගවල
ඇතුළත් විය හැකිය :එකී නිනයෝගවලින් නියම විය හැක්නක් (අ)
ස ම දි ක නහෝ ස ම සතියක ඔවුන්
නසේවනයහි නයදිය හැකි හැය ගණ සහ දවල් කාලනේ
ඔවුන් නසේවනයහි නයදිය හැකි නේලාවන්,
(ආ)
ආහාර ගැනීම හා විශ්රාමයන් සඳහා ඔවුන්ට
ලබා දිය යුතු විනේක කාල,
(ඇ)
ඔවුන්ට ලබා දිය යුතු නිවාඩු දවස් නහෝ අර්ධ්
නිවාඩු දවස්
සහ
(ඈ)
ඔවුන් නසේවනයහි නය ම සේබන්ධ්නයන්
අශාගම ය කළ යුතු යේකිින නව ත් නකොන්න්ගිනය ;

(2)

නේ හ නත් අන්කිින විධිවිධ්ා යන් සමඟ න ොගැලනහ
යේ
නිනයෝගයක් හැ වීමට නේ වගන්තිනේ අංක (1) දර උහ වගන්තිනේ
සඳහන් කිිනවකින් බලය න ොලැබිය යුතුය

(3)

නේ වගන්තිනේ අංක (1) දර උහ වගන්තිය යටනත් හ වශා ලැූ 
යේ නිනයෝගයක් උල්ලංඝ ය කර ස ම තැ ැත්තකු වරදකට
වරදකරු විය යුතු අතර, මනහස්ත්රාත් වරයකු ඉදිරිපිට හවත්වශා ලබ
ල න ඩු විභාගයකින් හුව වැරදිකරු යයි ප්රකා කරශා ලැූ  විට,
රුපියල් දස දහසකට න ොවැඩි දයයකට නහෝ මාස නදොළහකට
න ොඉක්මව
කාලයක් සඳහා නදයාකාරනයන් එක් ආකාරයක
බන්ධ් ාගාරගත කිරීමකට නහෝ එකී දයය සහ බන්ධ් ාගාරගත කිරීම
ය දඩුවේ නදකටම නහෝ එම තැ ැත්තා යටත් විය යුතු අතර, ඊට
අමතරව වරද ිනදුකරශා ලැබුනේ කවර තැ ැත්තකු සේබන්ධ්නයන් ද,
ඒ තැ ැත්තා නවත අධිකරණය විිනන් තීරණය කරශා ලැබිය හැකි
හරිදි වන්දි මුදල් ද නගව නලස ද ආඥාවක් කරශා ලැබිය යුතුය

නීතිමය කටයුතු සඳහා න ොව අධ්යය
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22. (1)

යේ ස්රියකනේ නසේවා නයෝණකයා ද, යේ තරුණ තැ ැත්තකුනේ
නසේවා නයෝණක මේපියන්, අත්භාරකරු නහෝ භාරකරු බලය ලත්
නිලධ්ාරියකු විිනන් නියම කරශා ලැබුවනහොත් එකී ස්රිය නහෝ තරුණ
තැ ැත්තා නහෝ නසේවනයහි නය ම පිළිබඳව නතොරතුරු එකී බලය ලත්
නිලධ්ාරී තැ ට වුවම ා විය හැකි හරි්ගනදන්, බලය ලත් නිලධ්ාරී
තැ නවත සැහයිය යුතුය

(2)

නේ වගන්තිනේ අංක (1) දර උහවගන්තිය අශාව, ්රියා කිරීම හැහැර
හරින් ා වූ , ැතනහොත් යේ ස්රියක නහෝ තරුණ තැ ැත්තකු
නසේවනයහිනය ම පිළිබඳව අසතය නතොරතුරු බලයලත් නිලධ්ාරියකු
නවත ඕ කිකන්ම ඉදිරිහත් කරන් ා වූ යේ නසේවා නයෝණකයකු,
මේපියන්, අත්භාරකරු නහෝ භාරකරු වරදකට වැරදිකරු වී,
මනහස්ත්රාත් වරයකු ඉදිරිපිට කරශා ලබ ල න ඩු විභාගයකින් හුව
වැරදිකරු යයි ප්රකා කරශා ලැූ  විට, රුපියල් දස දහසක්
න ොඉක්මව දයයකට නහෝ මාස නදොළහකට න ොවැඩි කාලයක්
සඳහා නදයාකාරනයන් එක් ආකාරයක බන්ධ් ාගාරගත කිරීමකට
නහෝ එකී දයය සහ බන්ධ් ාගාරගත කිරීම ය දඩුවේ නදකටම නහෝ
යටත් විය යුතුය

V සවනි කාණ්ඩය
සාමානය කරුු
23.

ක්ෂිකර්මනයන්, වාණිණනයන් හා නව ත් කාර්ිකක න ොව රක්ෂා
වලින් කර්මාන්තය නවන්නකොට දක්ව සීමාව නිනයෝග මිනන් විස්තර
කරශා ලැබිය යුතුය

24. (1)

නල්ව යක් නහෝ ලැයිස්තුවක් තබාගන් ා නලස නේ හ ත මිනන්
නියම කරශා ලබ තැ ැත්තකු, බලය ලත් නිලධ්ාරියකුනගන් එනසේ
කර නලස ඉල්ලීමක් ලැබුව විට, එබ ව නිලධ්ාරියකුනේ හරීක්ෂණය
සඳහා නල්ව ය නහෝ ලැයිස්තුව ඉදිරිහත් කළ යුතුය තවද නල්ව නේ
නහෝ ලැයිස්තුනේ නහෝ එහි යේ නකොටසක පිටහතක් ඔහු විිනන් එබ ව
නිලධ්ාරියකුට සැහයිය යුතුය, ැතනහොත් එබන්දක් ලබා ගැනීමට
එබ ව නිලධ්ාරියකුට අවසර දිය යුතුය
නේ වගන්තිනේ අංක (1) දර උහ වගන්තිය අශාව ්රියා කිරීම හැහැර
හරින් ා වූ, ැතනහොත් සැලකිය යුතු නතොරතුරු අතින් අසතය වූ
නල්ව යක් නහෝ ලැයිස්තුවක් තබා ගන් ා වූ, ැත් ේ දැශාවත්ව
හරීක්ෂණයට ඉදිරිහත් කරන් ා වූ, එනසේත්
ැතනහොත් එනලස
ඉදිරිහත් කරශා ලැබීමට කටයුතු සලස් වන් ා වූ තැ ැත්තකු වරදකට
වැරදිකරු වී, මනහස්ත්රාත් වරයකු ඉදිරිපිට කරශා ලබ ල න ඩු
විභාගයකින් හුව වැරදිකරු යයි ප්රකා කරශා ලැූ  විට, රුපියල් දස
දහසක් න ොඉක්මව දයයකට නහෝ මාස නදොළහකට න ොවැඩි
කාලයක් සඳහා නදයාකාරනයන් එක් ආකාරයක බන්ධ් ාගාරගත
කිරීමකට නහෝ එකී දයය සහ බන්ධ් ාගාරගත කිරීම ය දඩුවේ
නදකටම නහෝ යටත් විය යුතුය

(2)

25. (1)

කාර්ිකක වයාහාරයක් හවත්වානග යශා ලබ නගොය ැිනල්ලකට
නහෝ ස්වා යකට ැතනහොත් න කාවකට ඇතුළු වී ස්වා ය සහ

නීතිමය කටයුතු සඳහා න ොව අධ්යය
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(2)

26.

න කාව නසෝදිින කරශා ලැබිය හැකිය නේ හ ත උල්ලංඝ ය
කරිකන්, යේ තැ ැත්නතක් එහි නසේවනයහි නයොදශා ලැන.ද යන්
නි ්චය ව නයන් දැ ගැනීම සඳහා එහි ඕ ම නකන කුනගන් ප්ර ්
කිරීමටද, බලය ලත් නිලධ්ාරියකුට අවසර තින.
යේ ස්රියක, තරුණ තැ ැත්තකු නහෝ ළමනයකු නසේවනයහි නය
ිනටින් ා වූ නහෝ නසේවනයහි නය ිනටිතැයි වි ්වාස කරශා ලබන් ා වූ
ැතනහොත් අවස්වාශාකූලව වින ෝද උත්සවයකට නහෝ රඟ
දැක්වීමකට නහෝ ඔහු නහෝ ඈ නහෝ සහභාින නේ යයි නහෝ සහභාින
නවතැයි වි ්වාස කරශා ලබන් ා වූ යේ ැතනහොත් ඔහු නහෝ ඈ නහෝ
පුහුවව ලබන් ා වූ යේ ස්වා යකට ඇතුළු වීමට ද එහි ඔහු නහෝ ඈ
නහෝ පිළිබඳව නතොරතුරු විමසීමටද බලය ලත් නිලධ්ාරියකුට අවසර
තින.
(3) බලය ලත් නිලධ්ාරියකු නවත නේ හ තින් හැවරී ඇති යේ
බලතලයක් හාවිච්ි කිරීනේ ඔහුට අවහිර කරන් ා වූ ැතනහොත්
නේ හ ත මිනන් හවත්වශා ලැබීමට බලය ලැබී ඇති යේ
හරීක්ෂණයක පිළිතුරු සැහයීම ප්රතික්නෂේහ කරන් ා වූ, නහෝ
එවැන් ක අසතය පිළිතුරු සහයන් ා වූ යේ තැ ැත්තකු වරදකට
වැරදිකරු වී මනහස්ත්රාත් වරයකු ඉදිරිපිට කරශා ලබ ල න ඩු
විභාගයකින් හුව වැරදිකරු යයි ප්රකා කරශා ලැූ  විට, රුපියල් දස
දහසක් න ොඉක්මව දයයකට නහෝ මාස නදොළහකට න ොවැඩි
කාලයක් සඳහා නදයාකාරනයන් එක් ආකාරයක බන්ධ් ාගාරගත
කිරීමකට නහෝ එකී දයය සහ බන්ධ් ාගාරගත කිරීම ය දඩුවේ
නදකටම නහෝ යටත් විය යුතුය
(1)

බලය ලත් නිලධ්ාරියකුට (අ)
කි ේ ගණයට අයත් නසේවා නයෝණකයන්
විිනන් වුවද, ස්ත්රීන්, ළමයින් තරුණ තැ ැත්තන්
නසේවනයහි නයොදශා ලැබීම සේබන්ධ්නයන් යේ නතොරතුරක්
නහෝ
(ආ) කි ේ ගණයට අයත් නසේවා නයෝණකයන්
විිනන් වුවද, නේ හ ත යටනත් තබශා ලබ යේ නල්ව
නහෝ ලැයිස්තු සේපූර්ණව නහෝ නකොටස් ව නයන්
නහෝ
වුවම ා ව අවස්වාවක , එහි නිලධ්ාරියා
විිනන් කලාහ නදකකට න ොඅඩුව ගැසට් හත්රනයහි ද,
ලංකානේ ප්රචාරය වන් ා වූ යටත් පිරිනසයින් එක ිනංහල
පුවත් හතක , එක නදමළ පුවත් හතක හා එක ඉංග්රීින පුවත්
හතකත් කලාහ නදකකට න ොඅඩුවද, දැන්වීමක් ප්රින්ගධ්
කිරීනමන් දැන්වීනේ නියම විය යුතු හරිදි තිස් දි කට
න ොඅඩු එබ ව කාලයක් තුළ එබ ව නතොරතුරු නහෝ පිටහත්
එකී නිලධ්ාරී තැ නවත සහය නලස එකී ගණනේ
නසේවා නයෝණකයින් හට නියම කළ හැකිය
(2)
නේ වගන්තිනේ අංක (1) දර උහ වගන්තිය
යටනත් හළ කරශා ලබ දැන්වීමක් අශාව ්රියා කිරීම
හැහැර හරින් ා වූ නහෝ එකී උහ වගන්තිනේ (අ) නේදනයහි
සඳහන් වී ඇති අන්දනේ නසේවනයහි නය ම සේබන්ධ්නයන්
අසතය නතොරතුරු ැතනහොත් එකී උහ වගන්තිනේ (ආ)
නේදනයහි සඳහන් වී ඇති අන්දමට එබ ව යේ නල්ව යක
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නහෝ ලැයිස්තුවක නහෝ අසතය පිටහතක් සහයන් ා වූ ,
ස ම නකන කුම වරදකට වැරදිකරුවකු වී මනහස්ත්රාත්
වරයකු ඉදිරිපිට කරශා ලබ ල න ඩු විභාගයකින් හුව,
වැරදිකරු යයි ප්රකා කරශා ලැූ  විට, රුපියල් දහසකට
වැඩි න ොව
දයයකට නහෝ හය මාසයකට වැඩි
න ොවන් ා වූ නදයාකාරනයන් එක් ආකාරයක
බන්ධ් ාගාර ගතවීමකට නහෝ එබ ව දයයකට හා එබ ව
බන්ධ් ාගාර ගතවීමකට ය දඩුවේ නදකටම යටත් විය
යුතුය
27.

(1)
නේ හ නත් කිිනයේ විධිවිධ්ා උල්ලංඝ ය
කරිකන් යේ තැ ැත්තකු නසේවනයහි නය ම ගැ නසේවය
නයෝණකනයක් නචෝද ා ලැබ, ිනටි අවස්වාවක අහරාධ්
ඩු විධ්ා සංග්රහනේ 148 නවනි වගන්තිනේ විධිවිධ්ා
වලට අශාව, තමා විිනන් නචෝද ාවක් ඉදිරිහත් කිරීනමන් ද,
නේ වගන්තිය යටනත් ්රියා කිරීමට තමා තුළ ඇති
ඕ කම ගැ ගැ තුන් දි කට න ොඅඩු දැන්වීමක්
හැිකණිලි හක්ෂය නවත නිකුත් කිරීනමන් ද, යනවෝක්ත
උල්ලංඝ ය කිරීම යනමකුනේ ්රියාවක් නහෝ හැහැර
හැරීමක් නහෝ නිසා ිනදුවී ඇතැයි ඔහු ඉදිරිහත් කරන්නන් ,
නසේවනයහි නයොදවශා ලබ තැ ැත්තා හැර එබ ව යේ
තැ ැත්තකු, එකී අහරාධ් ඩු විධ්ා සංග්රහනේ XV
හරිච්නේදනේ විධිවිධ්ා
වලට යටත්ව,
ඩුනේ
හාර් වකරුවකු ව නයන් උසාවිය ඉදිරිපිටට හමුවවශා
ලැබීමට එකී නසේවා නයෝණකයාට හිිකකේ ලැබිය යුතුය
තවද, එබ ව අන් තැ ැත්තකු වරදකරු කරශා ලැබිය
හැක්නක් උල්ලංඝ ය කිරීම ඔප්පු කරශා ලැබීනමන් හුව,
එබ ව අන් තැ ැත්තානේ ්රියාව නහෝ හැහැර හැරීම
නහේතුනකොට නග උල්ලංඝ ය ිනදුවී යයි උසාවියට ඒත්තු
ය හරිදි නසේවය නයෝණකයා ඔප්පු කළනහොත්ය ;
තවද, ඉහත සඳහන් විධිවිධ්ා වලට අශාව
්රියා කිරීම අව ය යැයි තහවුරු කිරීම පිණිස තමා නිින
උ න්දුව දක්වා ඇති බව උසාවියට ඒත්තු ය හරිදි, නසේවා
නයෝණකයා
වැඩිදුරටත්
ඔප්පු
කළනහොත්,
ඔහු
නචෝද ානවන් නිදහස් කරශා ලැබිය යුතුය එබ ව අන්
තැ ැත්තකුට විරු්ගධ්ව හැිකණිලි ඉදිරිහත් කිරීම නසේවා
නයෝණකයා විිනන් නහෝ ඔහු නවශාවට නහෝ නමනහයවශා
ලැබිය යුතුය
(2)
නේ වගන්තිනේ අංක (1) දර
උහ
වගන්තිනේ සඳහන් අන්දනේ නසේවා නයෝණකයකු එකී උහ
වගන්තිනයහි දැක්නව විධිවිධ්ා වලින් ප්රනයෝණ ලබ
අවස්වාවක (අ) අන ක් තැ ැත්තාට විරු්ගධ්ව
නීති ක්තයනේ ඔහු සාක්කි නදනතොත් , ඔහුට
විරු්ගධ්ව නීති ක්තයනේ ඔහුනගන් ද අන ක්
තැ ැත්තාට විරු්ගධ්ව ඔහුනේ නචෝද ාවකට
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හක්ෂව ඔහු විිනන් කැඳවශා ලබ
යේ
සාක්ෂිකරුවකුනගන් ද, හරස් ප්ර ් ඇසීනේත්,
තර්ක බිඳ නහළ
සාක්කි කැඳවීනේත්,
අයිතිවාිනකේ නචෝදකයා සතු විය යුතුය ; තවද
(ආ)
නීති
ක්තයනේ
යේ
හාර් වකරුවකු
විිනන්
එහි
අන්කිින
හාර් වකරුවකුට රුපියල් විින හහකට වැඩි
න ොව
ඩු ගාස්තුවක් නගවීම සඳහා උසාවිය
ුවදුුවයයි කල්හ ා කර හරිදි, ආඥාවක් හැ විය
හැකිය නගවශා ලැබීමට එනසේ නියම ව යේ
මුදලක්, උසාවිනයන් නියම කරශා ලබ
දය
මුදලක් අය විය යුතු ආකාරනයන්ම අයකර ගත
යුතුය
28.

(1)
නසේවා නයෝණකයකු විිනන් යේ නල්ව යක
නහෝ ලැයිස්තුවක නහෝ යේ සටහ ක් සඳහන් කළ යුතු යැයි
නේ හ ත මිනන් නහෝ නේ හ ත යටනත් නහෝ නියම වී ඇති
අවස්වාවක එකී නසේවය නයෝණකයා විිනන් නහෝ ඔහු
නවශාවට නහෝ කරශා ලබ එබ ව යේ සටහ ක් ඔහුට
විරු්ගධ්ව එකී නල්ව නේ නහෝ ලැයිස්තුනේ සටහන් කරශා
ලබ කරුණක් නලස පිළිගත හැකි විය යුතුය
(2)
නේ හ නත් යේ විධිවිධ්ා යක් මිනන් නහෝ
යේ නිනයෝගයක් මිනන් නහෝ යේ නල්ව යක නහෝ
ලැයිස්තුවක නහෝ සඳහන් විය යුතු යැයි නියම වී ඇති යේ
සටහ ක් කරශා ලැබී ැත යන් එබ ව විධිවිධ්ා යක්
අශාව, ්රියා න ොකර ලදැයි සාක්ෂි ව නයන් පිළිගත හැකි
විය යුතුය

29.

කේකරු නකොමසාරිස් වරයා විිනන් නහෝ එතුමානේ අවසරය
ලියවිල්ලකින් ලබානග ිකස, කිිනම වරදක් සේබන්ධ්නයන් නේ හ ත
යටනත් හැවරීමක් න ොකළ යුතුය

30.

(1)

තරුණ තැ ැත්තකු නමන් නහෝ ළමනයකු නමන් නහනී
ිනටි යේ තැ ැත්තකු , ඔහුනේ වයස නි ්චය ව නයන්
දැ ගැනීම සඳහා නහෝ නේ හ නත් අන්කිින කාර්යයක්
සඳහා හරීක්ෂා කර නලස නිනයෝග කිරිමට බලය ලත්
නිලධ්ාරියකුට පිළිව
හරීක්ෂණයට භාණ ය කළයුතු
තැ ැත්තානේ නසේවා නයෝණකයා විිනන් අව ය ව
අවස්වාවක , නසේවය කර ස්වා යට ඇතුළු වී, එකී
තැ ැත්තා වවදය හරීක්ෂණයට නහනී ිනටිය යුතුය
“ (1අ)
යේ රණනේ වවදය නිලධ්රයකු විිනන් ඉහත
(1) ව උහවගන්තිය යටනත් යේ තැ ැත්තකු හරීක්ෂා
කරශා ලබ අවස්වාවක ඔහු විිනන් හරීක්ෂා කරශා ලැූ 
එකී තරුණ අයනේ නහෝ ළමයානේ වයස සේබන්ධ්නයන්
සහතිකයක් නිකුත් කිරීම එකී වවදය නිලධ්රයානේ
කාර්යය වන්නන් ය තව ද, එකී සහතිකය අධිකරණයක
සාක්ෂි ව නයන් පිළිගත හැකි අතර එහි සඳහන් කරුව
පිළිබඳ බැලූබැල්මට නහන
සාක්ෂියක් විය යුත්නත් ය ”
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“ (2)
නේ වගන්තිනේ (1) ව
උහවගන්තිනේ
විධිවිධ්ා උල්ලංඝ ය කර ස ම නසේවානයෝණකයකු ම
වරදකට වරදකරු ව අතර මනහස්ත්රාත් වරයකු ඉදිරිනේ
හවත්වශා ලබ ල න ඩු විභාගයකින් හුවව වරදකරු
කරශා ලැබීනේ
රුපියල් දස දහසක් න ොඉක්මව
දයයකට නහෝ මාස නදොළහකට න ොවැඩි කාලයක් සඳහා
නදයාකාරනයන් එක් ආකාරයක බන්ධ් ාගාරගත
කිරීමකට නහෝ එකී දයය සහ බන්ධ් ාගාරගත කිරීම ය
දඩුවේ නදකටම යටත් විය යුතුය ”
31.

(1)
නේ හ ත මිනන් නිනයෝග හැ විය යුතු යයි
නියම වී ඇත්තා වූ නහෝ නිනයෝග හැ වීමට අවසර ලැබී
ඇත්තා වූ ිනයළු කරුව සේබන්ධ්නයන් ද, නේ හ ත
යටනත් නියම කරශා ලැබිය යුතුව නහෝ නියම කරශා
ලැබීමට අවසර ලැබී ඇත්තා වූ ිනයලු කරුව නියම කිරීම
සඳහා ද නිනයෝග සකස් කිරීමට ඇමතිවරයාට පිළිව
(2)
උත්තර මන්ත්රී මඩලයලය හා නිනයෝජිත
මන්ත්රී මඩලයලයක් මිනන් අශාමත කරශා ලැබ, එබ ව
අශාමතය පිළිබඳ දැන්වීම ගැසට් හත්රනයහි හළ කරශා
ලබ නතක්, ඇමතිවරයා විිනන් හ ව ලද නිනයෝගයක්
්රියාත්මක න ොවිය යුතුය
(3)
ඇමතිවරයා විිනන් සකස් කරශා ලැබ, උත්තර
මන්ත්රී මඩලයලය හා නිනයෝජිත මන්ත්රී මඩලයලයක් මිනන්
අශාමත කර ලද නිනයෝගයක් එබ ව අශාමතය පිළිබඳ
දැන්වීම ගැසට් හත්රනයහි හළ කරශා ලබ විට, නමහිලා
හ වශා ලබන් න් හමණටම වලංගුව ද, සාර්වකව ද,
තිබිය යුතුය

32.

(1)
නේ හ නත් විධිවිධ්ා , ස්ත්රීන්, තරුණ අය හා
ළමයින් නසේවනයහි නය ම සේබන්ධ්නයන් ලංකානේ
වලංගුව හවත් ා අන්කිින ලිපිගත නීතියකට අතිනර්ක
ව නයන් ද, හානි න ොහමුවව නලසද තිබිය යුතුය
එනසේ වුවද, නේ හ ත ද අන්කිින ලිපිගත
නීතියක් ද අතර ඝට්ට යක් ඇතිව
ඩුවක නේ හ නත්
විධිවිධ්ා බලහ යුතුය
(2)
වින ෝද උත්සව වලට ළමයින් නසේවනයහි
නය ම නහෝ වින ෝද උත්සව වලට ළමයින් සහභාිනවීම
සේබන්ධ්නයන් සීමා කිරීම හ ව නේ හ නත් විධිවිධ්ා
ද, නිනයෝග වල විධිවිධ්ා ද ;
(අ) අධ්යාහ ය
හා
සේබන්ධ්ව
තාවකාලිකව ්රියානේ නයනද
යේ ලිපිගත
නීතියක ඇතුළත් විය හැකි, හාසලට හැිකණීම
පිලිබඳ යේ විධිවිධ්ා
නකනරහි බල න ොහ
යුතුය ; තවද
(ආ)
පිළිගත් හාසලක නහෝ යේ
නියිකත ආයත යක නහෝ රඳවා ගශා ලැබ, ිනටි
තැ ැත්තකුට අදාළ න ොවිය යුතුය
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නේ උහ වගන්තිනයහි “ පිළිගත් හාසැල ” යන් ට 1939 අංක 48
දර ළමයින් හා තරුණ අය පිළිබඳ ආඥාහ නත් ඇතුළත් අර්වයම නය
ඇත්නත්ය
33.

(1)
හහත සඳහන් ආඥා හ නත් නමයින් අවලංගු
කරශා ලැන.:(අ)
ස්ත්රීන්, තරුණ අය හා ළමයින්
පිළිබඳ ආඥාහ ත
(ආ)

1940 අංක 16 දර
ස්ත්රීන්
නසේවනයහි නය නේ සංන ෝධිත
ිනවිුවේ ආඥාහ ත

(2)
1939 අංක 48 දර ළමයින් හා තරුණ අය
පිළිබඳ ආඥා හ නත් IV නවනි කාඩලයය නමයින් අවලංගු
කරශා ලැන.
34.

(1)
නේ හ නතහි හද සංසන්ද නයන් නව ස්
අර්වයක් අව ය වුවනහොත් ිකස, හහත සඳහන් හාඨයන්නේ
අර්වය හහත දැක්නව හරිදි වන්නන්ය –
“ බලයලත් නිලධ්රයා” යන්න න් කේකරු
නකොමසාරිස්වරයා, අතිනර්ක කේකරු නකොමසාරිස්වරයා,
නිනයෝණය කේකරු නකොමසාරිස්වරයකු සහ සහකාර
කේකරු නකොමසාරිස්වරයකු, අදහස් ව අතර ඊට යේ
වවදය නිලධ්රයකු, කර්මාන්ත ාලා හරීක්ෂා කිරීනේ
ප්රධ්ා ඉංජිනන්රුවරයා, කර්මාන්ත ාලා හරීක්ෂා කිරීනේ
ඉංජිනන්රුවරයකු, යේ කේකරු නිලධ්රයකු නහෝ කේකරු
නදහාර්තනේන්තුවට සේබන්ධ් යේ සංවයානල්ව
නිලධ්රයකු නහෝ යේ සංවයානල්ව
වින ේෂඥයකු ද
ඇතුළත් නේ ”
“ළමයා” යන්න න් වයස අවුරුදු දහ හතරට
අඩු තැ ැත්තකු අදහස් නකනරයි
“ළමයා” ය
නයදුනේ අර්වකව යට
ඉක්බිතිවම හහත දැක්නව
අර්වකව ය ඇතුළත්
කිරීනමන් :
“ අත්භාරකරු ” යන්න න් ළමයානේ
භාරකාරත්වය දැරිය යුතු වන් ා වූ සහ ළමයා නවශානවන්
ඒ ළමයානේ කටයුතු කළම ාකරණය කළ යුතු ද වූ,
අධිකරණයක් විිනන් හත් කරශා ලැූ  යේ තැ ැත්තකු
අදහස් නේ
“ නසේවා නයෝණක ” යශානවන් අදහස් වන්නන්
යේ ස්රියක තරුණ අයකු නහෝ ළමයකු, තමාම
නවශානවන් නහෝ තමා නවශානවන් අන්කිින තැ ැත්තකු
නහෝ නසේවනයහි නයොද යේ නකන කි තවද, යේ ස්රියක,
තරුණ අයකු නහෝ ළමයකු අන්කිින තැ ැත්තකු
නවශානවන් නසේවනයහි නයොද නකන ක් ද, ඊට ඇතුළත්
නවයි
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නසේවා නයෝණකයකු පිළිබඳව නයොදා ඇති “ හවුල ”
යන්න න් නසේවා නයෝණකයාද , නසේවා නයෝණකයානේ
භාර්යාව නහෝ පුරුෂයාද , නසේවා නයෝණකයානේ ළමයින්
ඇනතොත් ඔවුහු ද අදහස් නවති
“ කාර්ිකක වයාහාරය ” –
(අ)
ය හාඨයට ස්ත්රීන් රෑ වැයහි නය සේබන්ධ්ව
වින ේෂනයන් ඇතුළත් වන්නන්--I.
හතල් හා ගල් වළවල් වල වැය කරනග යානේ නහො
හ්ථිවිනයන් වණිණ වර්ග ඇද ගැනීම සඳහා කරශා
ලබ
නව ත් කර්මාන්තවල නහෝ නයනද
වයාහාර :
II.

භාඩලය නිෂ්හාද ය කරශා ලබන් ා වූ නහෝ නව ස්
කරශා ලබන් ා වූ, නහෝ පිරිිනදු කරශා ලබන් ා වූ,
නහෝ අලුත් වැඩියා කරශා ලබන් ා වූ, නහෝ අලංකාර
කරශා ලබන් ා වූ, නහෝ වැය අවසන් කරශා
ලබන් ා වූ, විකිණීම සඳහා සකස් කරශා ලබන් ා
වූ, කයා දමශා ලබන් ා වූ ැතනහොත් බිඳ නහළශා
ලබන් ා වූ වයාහාර, නහෝ රවය සේපූර්ණනයන්
නව ස් කරශා ලබන් ා වූ වයාහාර :

III.

න කා තැනීම පිළිබඳව ැතනහොත් විදුලිය නහෝ
ඕ ම ආකාරයක චල
ක්තියක් නිහදවීම,
හරිවර්ත ය නහෝ සංනප්රේෂණය පිළිබඳව නයොදශා
ලබ වයාහාර : සහ

IV.

නගොය ැිනලි තැනීම හා ිනවිල් ඉංජිනන්රු කටයුතු
පිළිබඳව නහෝ නිර්මාණය පිළිබඳ අලුත්වැඩියා කිරීම,
හවත්වානග යාම, නව ස් කිරීම නහෝ බිඳ නහළිනේ
කටයුතු පිළිබඳව නයොදශා ලබ වයාහාර :

(ආ)

“ කාර්ිකක වයාහාරය ” ය හාඨයට, වයස
අවුරුදු දහ අනටන් හහළ තැ ැත්තන්
නසේවනයහි නය ම සේබන්ධ්ව, වින ේෂනයන්
ඇතුළත් ව නන් --(1)
(11)

(ඇ)
නීතිමය කටයුතු සඳහා න ොව අධ්යය

නේ උහ වගන්තිනේ (අ) නේදනේ නියිකත
වයාහාර ; සහ
මගීන් නහෝ බඩු නහෝ, මහා මාර්ගනයන් නහෝ
දුේරිය මාර්ගනයන් නහෝ නග යාම පිළිබඳව,
ැතනහොත් න කාගාර වල
,
ැේ
නතොටවල , නර්ගු වල , ගුදේ වල නහෝ
ගුවන් නතොටුහල වල බඩු බ ම නහෝ හැටවීම
පිළිබඳව නයොදශා ලබ වයාහාරය ;
තවද,
“ කාර්ිකක වයාහාරය ” ය හාඨයට, වයස
අවුරුදු දහ හතනරන් හහළ තැ ැත්තන්
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නසේවනයහි නය ම සේබන්ධ්ව, වින ේෂනයන්
ඇතුළත් ව නන් --(1)

නේ වගන්තිනේ ( අ ) නේදනේ අංක (1) , (11)
හා (111) දර අශානේදවල නියිකත වයාහාර;

(11)

යේ නගොය ැිනල්ලක්, දුේරිය මාර්ගයක්, විදුලි
රව මාර්ගයක්, වරායක්, න කාගාරයක්,
නගොය බින හාලමක් ඇලක්, වාරි මාර්ගයක්,
හාරක්, උමඟක්, හාලමක්, නබෝක්කු සහිත
හාලමක්, කුව දිය අගලක්, කාවවක්, ලිඳක්,
විදුලි හණිවුය යැවීම නහෝ ටැලින ෝන් මිනන්
කවා කිරීම නහෝ සේබන්ධ් උහකරණ, විදුලි
කර්මාන්ත වයාහාරයක්, ග ස් වැය නහොළක්,
වාරි කර්මාන්තයක් නහෝ නිර්මාණය පිළිබඳ
නව ත්
වයාහාරයක්
නහෝ
ඉදිකිරීම,
අළුත්වැඩියා කිරීම, හවත්වානග
යාම,
ප්රක්තිමත් කිරීම, නව ස් කිරීම නහෝ බිඳ
නහලීම නමන් ම එබ ව යේ වයාහාරයකට නහෝ
නගොය ැිනල්ලකට කටයුතු සූදා ේ කිරීම
නහෝ එබන්දක අත්තිවාරේ දැමීම : සහ

(111)

මහා මාර්ගනයන් නහෝ දුේරිනයන් නහෝ
අභයන්තර වාරි මාර්ගයකින් මගීන් නහෝ බඩු
නග
යාම සහ න කාගාර වල ,
ැේ
නතොටවල , නර්ගුවල හා ගුදේ වල බඩු බ ම
සහ හැටවීමත්ය එනහත් බඩු උුවලා නග යාම
මීට ඇතුළත් න ොනේ
ස්ත්රීන් නසේවනේ නයදවීම සේබන්ධ්නයන්
අදහස් වන්නන් හ ව 10.00 - නහ ව 5.00
අතර කාලය ඇතුළත ඉතා අඩු ව නයන්
අශාක්රමනයන් එළනඹ හැය 11 කි ;
තවද,
වයස අවුරුදු දහ අනටන් හහළ තැ ැත්තන්
නසේවනයහි නය ම සේබන්ධ්ව එයින් අදහස්
වන්නන් නහරවරු 6 හුව න ොවී නකළවර විය
යුතු, අශාක්රමනයන් එළනඹ , ඉතා අඩු
ව නයන් හැය නදොළහකි ; තවද නේ
කාලසීමාවට --

(අ)

(ආ)

(1)

එකී තැ ැත්තන් අතුනරන් වයස අවුරුදු
දහසනයන් හහළ එබන්දක් පිළිබඳව හස්වරු 10
ටත්, නහරවරු 6 ටත් අතර අශාක්රමනයන්
නයනද හැය අට ඇතුළත් විය යුතුය

(11)

එකී තැ ැත්තන් අතුනරන් වයස අවුරුදු
දහසයකට එළඹ ිනටි එබන්දක් පිළිබඳව ,
(111) නවනි අශාච්නේදනේ විධිවිධ්ා වලට
යටත්ව, හස්වරු 10 ටත් නහරවරු 6 ටත් අතර

නීතිමය කටයුතු සඳහා න ොව අධ්යය
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(111)

අශාක්රමනයන් එළනඹ ඉතා අඩු ව නයන්,
හැය හතක් ඇතුළත් විය යුතුය
තවද,
එකී තැ ැත්තන් අතුනරන් වයස අවුරුදු
දහසයකට එළඹ ිනටින් ා වූ ද , න.කරි
කර්මාන්තය පිළිබඳ ආනිනිකයන් වූද,
තැ ැත්තන් පිළිබඳව, එකී කර්මාන්තය
පිළිබඳ රෑ වැය කිරීම ිනයලු කේකරුවන් සඳහා
තහ ේ කර තින.
ේ, ගැසට් හත්රනයහි
හළකර
ලද නිනයෝගයකින් ඇමතිවරයා
එනලස නියම කළනහොත් (11) නවනි
අශාච්නේදනයහි සඳහන් ව , අශාකුමනයන්
එළනඹ ඉතා අඩු ව නයන් වූ හැය හතක
කාල සීමාව නවශාවට හස්වරු 9 ටත් නහරවරු
4 ටත් අතර වූ අශාක්රමනයන් එළනඹ ඉතා
අඩු ව නයන්, හැය හත ඇතුළත් විය යුතුය

“ අ තුරු සහිත ස්වභාවයකින් යුත් රඟ දැක්වීම ” යන් ට
කර ේ ගැසීම සේබන්ධ් ිනයලු රඟ දැක්වීේ ද, ඇඟ දඟර
ගසන් කු නලස කර ිනයලු රඟ දැක්වීම ද ඇතුළත් නවයි;
“ නියිකත ” යශානවන් අදහස් වන්නන් නිනයෝග මිනන්
නියම කරශා ලැූ  ය වගය;
“ නිනයෝග ” යන්න න් අදහස් වන්නන් නේ හ ත යටනත්
හ වශා ලැූ  නිනයෝගයකි
“ යාත්රාව ” යන් ට කි ේ ස්වභාවයකින් නහෝ යුක්ත වූ ද,
සමුර තරණනයහි නියුක්ත වූ ද, නහොදු ණ යා සතුව නහෝ
පු්ගගලික අයිතිය යටනත් නහෝ හවත් ා වූ න කාවක්
නහෝ නබෝට්ටුවක් ඇතුළත් නේ එනහත් ඊට යු්ගධ්
න කාවක් ඇතුළත් න ොනේ
“ ස්ත්රී ” යන්න න් අදහස් වන්නන් වයස අවුරුදු 18 ට
එළඹ ිනටි ස්ත්රී ලිංිනක තැ ැත්නතකි
“ තරුණ තැ ැත්තා ” යන්න න් අදහස් වන්නන් වයස
අවුරුදු 14 ට එළඹ ිනටින් ා වූ එනහත් වයස අවුරුදු 18 ට
හහළ තැ ැත්නතකි
(2) නමම හ නත් හා යේ නිනයෝගයක ද කාර්ය සඳහා -(අ)

මූලික හාසැලක ඉනගනීම ලබන් ා වූ ද, හාසල්
වාරයක වයස අවුරුදු 14ට එළනඹන් ා වූ
තැ ැත්නතක් එම වාරය අවසන් ව
නතක්
ළමයකු වීනමන් නතොර වූනවක් යැයි සළකශා
න ොලැබිය යුතුය;

නීතිමය කටයුතු සඳහා න ොව අධ්යය
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(ආ)

ලාභ ඉහයීේ සඳහා හවත්වා නග යශා ලබ
නවළඳාමට නහෝ වයාහාරයකට සහාය ව
තැ ැත්නතක් ස්වකීය නමනහය සඳහා කිිනම
හාරිනතෝෂිකයක් න ොලබ්ග නසේවනයහි නයොදශා
ලැන. යයි සලකශා ලැබිය යුතුය ;

තවද,
(ඇ)

ආගිකක න්ගව නමනහයකට සහභාගී වන් ා වූ
නහෝ
ආගිකක
න්ගව
නමනහයක්
සඳහා
පුහුවවන් ා වූ “ ගායකනයක් ” නේ
හාරිනතෝෂිකයක් ලබතත්, න ොලබත් නසේවනයහි
නයොදශා ලැන. යයි සළකශා න ොලැබිය යුතුය

නීතිමය කටයුතු සඳහා න ොව අධ්යය
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