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II වැනි ලං පණ්ඩය 

 

 
අමපාය ලංමණ්ඩකයේ ලංඅික පරය ලංයතය  ලංරපජාය 

පරිපපකන ලංවිෂය ලංභපර ලංඅමපායපාශයේ යේ ලංය් රයවරයප ලං 
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ශ්රී ලංකා ප ලංරජායේ ලංද්රණ  ලංයපපප්තායරය්තුවය  ලංද්රණ ය ලං රන ලංකදී. 

ය ොළඹ ලංරජායේ ලංර පශයේ න ලං ප්තයපාශයේ යය්ත ලංිළළ ලංදී ලංගා ලංහැ . 
 
ිළළ ලං: ලංරු. ලං65.00       ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංාෑපැ් ලංගපස්ුවව ලං: ලංරු. ලං7.00 



 

 

 

 
 

ආයාන ලංසාග්රහය 
 

II ලංවැනි ලං පණ්ඩය 
 

 
ආයාන ලං සාග්රහයේ ලං යමම ලං  පණ්ඩය ලං ශ්රී ලං කා ප ලං රජාපාප්ත්රි  ලං සමපජාවපදී ලං ජානරජායේ ලං ආණ්ඩුක්රම ලං වයවස්ාපය  ලං
41,51,52,54 ලංසහ ලං114 ලං(6) ලංයන ලංවයවස්ාපවක ලංසඳහ්ත ලංරජායේ ලංනිකධරය්ත ලංප, ලංයුප ලංහද්පපය , ලංනපවි  ලංහද්පපය  ලංසහ ලංගුව්ත ලං
හද්පපය  ලංසපමපජි ය්ත ලංප ලංහැර ලංයසසු ලංසියලුම ලංරජායේ ලංනිකධරය්තයේ ලංවිනය ලංපපකනය ලංපිළිබඳව ලංවූවකි. 
 
02. ලං  ලංයමම ලං පණ්ඩයයහි ලංඅඩාගු ලංවිිකවිධපනය්ත ලංශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංසමපජාවපදී ලංජානරජායේ ලංආණ්ඩුක්රම ලංවයවස්ාපය  ලං
55 ලං(4) ලංවැනි ලංවයවස්ාපව ලංර පර ලංඅමපාය ලංමණ්ඩකය ලංවිසි්ත ලංඅුමමා ලං ර ලංතා. 
 
03. ලං  ලං පැනත ලං වයවහපරයේ ලං පව නප ලං 1811.04.01 ලං පපාිළ්ත ලං යුුව ලං II ලං වැනි ලං  පණ්ඩය ලං යවුමව ලංත ලං යමම ලං අභිනව ලං II ලං වැනි ලං
 පණ්ඩය ලං1888 ලංයනොවැරයබ්ත ලං01 ලංවැනි ලංදින ලංසිත ලංබකපැවැ යවුම ලංතා. 
 
04. ලං ලංඅ්තා ලං ානය ලංසරයබ්තධයය්ත ලංපැනනඟින ලංරශ්යේ න ලංහප ලංගැතලු ලංප, ලංයමම ලංවයවස්ාපවක ලංආවරණ ය ලංයනොවුම ලංඅවස්ාප ලංප ලං
ආයාන ලංඅධයක්ෂ ලංජානරප් ලංයවා ලංවප්තාප ලං ළ ලංයුුව ලංය. 

 
 
 
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංපී.ඒ. ලං ලංයසේනපර න, 
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංය් රය, 
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංරපජාය ලංපරිපපකන, ලංස්වයශශයේ  ලං තයුුව ලංහප 
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංවැවිලි ලං ්තමප්තා ලංඅමපායපාශයේ ය 
 
 
1888 ලංඅයගෝස්ුව ලංමස ලං02 ලංවැනි ලංදින. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
පටුන 

 
 

පරිච්යේපය මපාෘ පව  පිටුව 
 

XLVII  සපමපනය ලංහැසිීමම ලංහප ලංවිනය      ලං1 
XLVIII  විනය ලං ප්තය ලංපරිපපටිය ලංපිළිබඳ ලංීමති    15 
 

 
 * ලං රජායේ ලංනිකධරය්ත ලංවිසි්ත ලංසිදු ළ ලංහැකි 
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං වරපව් ලංසරයබ්තධ ලංපළද්වන ලංඋපය්ඛනය  81 
  * රජායේ ලංනිකධරය්ත ලංවිසි්ත ලංසිදු ළ ලංහැකි 
  වරපව් ලංසරයබ්තධ ලංයපවන ලංඋපය්ඛනය  83 
 * ලං ලං ලං ලංපරිශිෂ්ත ලංකැයිසු්වව     85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

XLVII වැනි ලංපරිච්යේපය 
 

සපමපනය ලංහැසිීමම ලංහප ලංවිනය ලං 
 

1. සපමපනය ලංහැසිීමම 

2. ම පැ්ත ලංහප ලංවිෂ ලංම රවය ලංභපවිාය 

3. ාෑගියබෝග ලංහප ලංආධපර ලංකැයිස්ුව 

4. ද්ප් ලංදුෂ් රාප 

5. යපෞශගලි  ලං ප්තයය්ත ලංසඳහප ලංරජායේ ලංද්ප් ලංපපවිච්චි ලංකිීමම 

6. ජානමපධයවකත ලංයහෝ ලංමහජානයපත ලංයහෝ ලංනික ලංරවෘ ති ලංසැපීම 

7. යපො  ලංප  ලංහප ලංලිපි ලංපළකිීමම ලංසහ ලංවිපු  ලංජානමපධය ලංමඟි්ත ලං ාප ලං

රචාපරය ලංකිීමම ලංයනපදී ලං තයුුව 

8. ආයාන ලංසාග්රහය, ලංද්ප් ලංයරගුකපසි ලංසහ ලංයවන  ලංඅපපළ ලං

විිකවිධපනය්තත ලංඅුමකූකව ලං තයුුව ලංකිීමම ලං 

9. රජායේ ලංනිකධරය්ත ලංයශශයේ පපකන ලං තයුුවවක ලංනියැලීම 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pg. 1 – 100 

XLVII වැනි ලංපරිච්යේපය 
 

සපමපනය ලංහැසිීමම ලංහප ලංවිනය ලං 
 

  

1. සපමපනය ලංහැසිීමම 
 
1:1 ලං  ලං රජායේ ලංනිකධරයකුයේ ලංයසේවය ලංකබප ලංගැනීමත ලංරජායත ලං
අවශයේ ය ලංවන ලංසෑම ලංවිත ම ලංප ලංසෑම ලංය කපව ම ලංප ලංඔහු ලංරජායත ලං
පූ්තණ  ලංපක්ෂපපතී වය ලංතතිව ලං තයුුව ලං ළ ලංයුුව ලංය. ලං 
 
 ලං1:2 ලං ලංනිකධරයකු ලංකවප ලංඉටු ලං රවප ලංගැනීම ලංමැනවැයි ලංරජායත ලං
හැඟී ලං යන ලං ඕනෑම ලං රපජා පරියක් ලං ඉටු ලං  රන ලං යකස ලං නියම ලං
 රුම ලං කැබූ ලං විත ලං නිකධරයප ලං විසි්ත ලං ඒ ලං රපජා පරිය ලං
 ප්තයක්ෂමව ලංප ලංඅනකස්ව ලංප ලංඉටු ලං ළ ලංයුුව ලංය. ලං ලං 

 
1:3 ලං  ලං නිකධරයකු ලං විසි්ත ලං ද්ප් ලං යරගුකපසි ලං සාග්රහයේ ලං හප ලං
ආයාන ලං සාග්රහයේ ලං විිකවිධපන ලං ප, ලං රපජාය ලං යසේවප ලං ය ොිළෂ්ත ලං
සභප ලං චාක්රය්ඛ, ලං රපජාය ලං පරිපපකන ලං චාක්රය්ඛ, ලං
භපණ්ඩපගපරයේ ලං චාක්රය්ඛ ලං හප ලං යවන  ලං යපපප්තායරය්තුව ලං
චාක්රය්ඛ ලං උපයපස් ලං ප, ලං යපපප්තායරය්තුව ලං අ යපො වක ලං හප ලං
උපයපස් ලං සාග්රහවක ලං විිකවිධපන ලං ප ලං සැකකි්යක්ත ලං කියවප ලං
ය රුරය ලංයගන ලංඒවප ලංපිළිපැදිය ලංයුුව ලංය. ලං 
 
1:4 ලං  ලං නිකධරයකු ලං විසි්ත ලං සෑම ලං විත ම ලං ක්රියප ලං  ළයු ය  ලං
ාමප ලංපරන ලංානුවරත ලංගැකයපන ලංආ පරයයනි. ලං ලංනිකධරයකු ලං
රජායේ ලංයසේවය ලංයහෝ ලංාමප ලං පරන ලංානුවර ලංයහෝ ලංඅපකී්තතියත ලං
ප වීමත ලං ුවඩු ලං යපන ලං කිසිදු ලං ක්රියපවක් ලං යනො ළ ලං යුුව ලං ය. ලං ලං
රජායේ ලං නිකධරයකු ලං එවැනි ලං ක්රියපවක් ලං  ළයහො  ලං ඔහුයේ ලං
ආස්තනාම ලං රධපනයප ලං යහෝ ලං යවන  ලං බකධරයකු ලං යහෝ ලං
විසි්ත ලං පූ්තයවෝක්ා ලං නිකධරයප ලං යසේවය ලං  රන ලං
යපපප්තායරය්තුවය  ලං රධපනයප ලං යවා ලං යහෝ ලං ඒ ලං නිකධරයප ලං
යසේවය ලං  රන ලං අමපායපාශයේ යේ ලං ය් රයවරයප ලං යවා ලං යහෝ ලං
ඔහුයේ ලං විනය ලංබකධරයප ලං යවා ලං යහෝ ලං අරමපපව ලං ඒ ලං පිළිබඳව ලං
වප්තාප ලං ළ ලංයුුව ලංය. ලං 

 
1:5 ලං  ලං නිකධරයකු ලං විසි්ත ලං ස්වකීය ලං යපෞශගලි  ලං  තයුුව  ලං
රපජා පීම ලං තයුුව  ලංඅාර ලංගැටුමක් ලංතතිවන ලංඅ්තපයරය ලංකිසිම ලං
යපයක් ලං යහෝ ලං සිය ලංනික ලං තයුුවවකත ලං අවහිර ලං වන ලං අ්තපයරය ලං
කිසිම ලං යපයක් ලං යහෝ ලං යනො ළ ලං යුුව ලං ය. ලං  ලං ඔහු ලං සෑමවිතම ලං
හැසිරිය ලංයු ය  ලංප ලංඑබඳු ලංගැටුරය ලංමපත්රයක්ව  ලංඅවහිරයක්ව  ලං
පැන ලංනැඟීමත ලංඉඩක් ලංයනොකැයබන ලංපරිශයපනි. ලං  ලංඔහු ලංවිසි්ත ලං

වියශයේ ේෂයය්තම ලං ආයාන ලං සාග්රහයේ ලං XXIX වැනි ලං
පරිච්යේපයේ ලංවිිකවිධපනය්ත ලංසුපීමක්ෂප පීමව ලංපිළිපැදිය ලංයුුව ලං
ය. ලං 

 
 
 
පූ්තණ  ලංපක්ෂපපතී වය ලං
පැක්විය ලංයුුව ලංබව. ලං 
 

 
පවරුම ලංකබන ලංඕනෑම ලං
රපජා පරියක් ලංඉටු ළ ලංයුුව ලං

බව ලං. 
 
 
 
අපපළ ලංරපජා පරිමය ලං
උපයපස් ලංය රරය ලංයගන ලං
පිළිපැදිය ලංයුුව ලංබව. ලං 

 
 
 
 
 

 
 

සිය ලංානුවය්ත ලංසහ ලං
යසේවයේ ලංයහොඳ ලංනම ලංරැකිය ලං
යුුව ලංබව. ලං ලං 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
යපෞශගලි  ලං තයුුව ලංසමඟ ලං
ගැටුරය ලංවැළකිය ලංයුුව ලංබව. ලං 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

උසස් ලංකිීමරය ලංආදිය ලං
සරයබ්තධයය්ත ලං
බකපෑරය ලංයනො ළ ලංයුුව ලං
බව. ලං 

 

 
 
 
 
 

 
 

අයුුව ලංරතිකපභ ලංඋයපසප ලං
රපජා පීම ලංහුවමපරු ලං ර ලං
ගැනීම ලංයනො ළ ලංයුුව ලං
බව. ලං ලං 
 
 
මහජානයපත ලංආචාපරශීලී ලං
විය ලංයුුව ලංබව. ලං 
 
 
 

 
 
 

භපෂප ලංවිකපසය ලංසාවර ලං
විය ලංයුුව ලංබව. ලං 
 
 
 
 
යත  ලංනිකධපීම්ත ලං
යවති්ත ලංද්ප් ලංඑ ුව ලං
කිීමම ලංයනො ළ ලංයුුව ලං
බව. ලං 

 
 
 
යපෞශගලි   තයුුව 
සඳහප රජායේ 

යසේව ය්ත යහෝ 
රජායේ යශපළ යයොපප 

යනොගා යුුව බව.  
 
 
 
 
රජායත ලංබඩු ලංබපහිරපදිය ලං
විකිණිම ලංයනො ළ ලංයුුව ලං
බව. ලං 

 

1:6 ලං  ලං රජායේ ලං යසේවයයහි ලං ප කිීමරය, ලං උසස් ලංකිීමරය, ලං මපරු ලං
කිීමරය ලං හප ලං විනයපුමකූකව ලං  තයුුව ලං සරයබ්තධයය්ත ලං
නිකධරයකු ලං විසි්ත ලං ය ළි්තම ලං යහෝ ලං අ්ත ලං අයයේ ලං
මප්තගයය්ත ලංයහෝ ලං වරකුයග්ත ලංවූව ලංප ලංඅනියරය ලංඋප වක් ලං
ඉ්ලීම ලංවිනයපුමකූකව ලංක්රියප ලංකිීමමත ලංයහෝ ලංආණ්ඩුක්රම ලං
වයවස්ාපය  ලං60 ලංවැනි ලංවයවස්ාපයව්ත ලංවිිකවිධපන ලංසැකී ලං
තති ලං පරිදි ලං නඩු ලං මප්තගයය්ත ලං ක්රියප ලං කිීමමත ලං යහෝ ලං ුවඩු ලං
යපන ලංවිෂමපචාපර ලංක්රියපවක් ලංයකස ලංසක ුම ලංකැයේ. ලං ලං 
 
 
1:7 ලං  ලං නිකධරයකු ලං අයුුව ලං රතිකපභ ලං ා ප ලං රපජා පීම ලං
හුවමපරු ලං  රගැනීම ලං යහෝ ලං ඊත ලං ාැ  ලං කිීමම ලං යහෝ ලං ඔහුත ලං
විරශධව ලංවිනයපුමකූකව ලංක්රියප ලංකිීමමත ලංයහේුව ලංව්තය්ත ලංය. 

 
 
1:1 ලං  ලං නිකධරයකු ලං මහජානයපත ලංආචාපරශීලී ලං විය ලං යුුව ලං ය. ලං ලං
රපජා පීම ලං  තයුුව ලං සඳහප ලං රජායේ ලං  ප්තයපකවකත ලං
පැිළයණ න ලං සියලුම ලං පුශගකය්තත ලං යනොපැකිකව ලං සහපය ලං
විය ලං යුුව ලං ය. ලං  ලං සිය ලං රපජා පීම ලං  තයුුවවක ලං දී , ලං ලිපි ලං
ගුමයපුම ලංකිීමයරය ලංදී  ලංහැමවිතම ලංවිනීා ලංවිය ලංයුුව ලංය. ලං ලං 

 
 
1:8 ලං  ලං ලිපි ලං ගුමයපුම ලංකිීමයරයදී , ලං ප්තයපක ලං සතහ්ත ලංහප ලං
වප්තාප ලං ලිවීයරයදී , ලං නිකධරයකු ලං විසි්ත ලං සායම ලං වූ ලං ප, ලං
සාවර ලංවූ ලංප ලංභපෂප ලංවිකපසයක් ලංයයොපප ලංගා ලංයුුව ලංය. ලං ලං 
 
 
1:10 ලං  ලං නිකධරයකු ලං විසි්ත ලං මහජාන ලං පුණ යපධපර ලං සඳහප ලං
ස්වකීය ලං යත  ලං යසේව ය්තයග්ත ලං ද්ප් ලං එ ුව ලං කිීමමත ලං
ය ළි්තම ලං සරයබ්තධ ලං වීම ලං යහෝ ලං ස්වකීය ලං යත  ලං
යසේව ය්තයග්ත ලං එවැනි ලං ද්ප් ලං එ ුව ලං කිීමමත ලං ාම ලං
පවුය් ලංඅයත ලංඉඩදීම ලංයහෝ ලංයනො ළ ලංයුුව ලංය. ලං 

 
1:11 ලං  ලං නිකධරයකු ලං විසි්ත ලං ප්තයපක ලං ය කපවක ලං දී ලං යහෝ ලං
ඉ්ත ලං බැහැර ලං  ලං ය කපව  ලං දී ලං යහෝ ලං  වර ලං අ්තපම  ලං
යපෞශගලි  ලං  තයු ා ත ලං වූව ලං ප ලං ය් රයවරයපයේ ලං
වියශයේ ේෂ ලංඅවසරය ලංරහිාව ලංයසේව යකු ලංයයොපප ලංගැනීම ලංයහෝ ලං
රජායේ ලං යශපළ ලං පපවිච්චි ලං කිීමම ලං යහෝ ලං සරයපූ්තණ යය්තම ලං
ාහනරය ලංය. 

 ලං ලං 
 
1:12 ලං  ලං ය් රයවරයපයේ ලං වියශයේ ේෂ ලං පූ්තව ලං අුමමැතිය ලං
යනොමැතිව ලංරජාය ලංයවා ලංබඩු ලංබපහිරපදිය ලංවිකිණිමත ලංයහෝ ලං
ඒවපයේ ලං සපරයප් ලං ඉදිරිප  ලං කිීමමත ලං යහෝ ලං කිසිම ලං
නිකධරයකු ලංවිසි්ත ලංක්රියප ලංයනො ළ ලංයුුව ලංය. ලං 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 



 

 

 

2. ලංම පැ්ත ලංහප ලංවිෂ ලංම රවය ලංභපවිාය ලං 
 
2:1 ලං  ලංනිකධරයකු ලං රපජා පරියයහි ලංනිරාව ලංසිටිය ලං දී ලං යහෝ ලං
රපජා පරියය්ත ලං වියුක්ාව ලං සිටිය ලං දී ලං යහෝ ලං ාමප ලං යසේවය ලං
 රන ලං  ප්තයපක ලං පරිශ්රය ලං ුවළ ලං යහෝ ලං යවන  ලං රජායේ ලං
ආයානය  ලං පරිශ්රයක් ලං ුවළ ලං යහෝ ලං ීමම ව ලං සිටීම ලං යහෝ ලං
එවැනි ලංස්ාපනය  ලංදී ලංනිකධරයකු ලංයවති්ත ලංම පැ්ත ලංගඳ ලං
වහනය ලංයවිළ්ත ලංපැවතීම ලංයහෝ ලංවිෂ ලංම රවය ලංභපවිාප ලං ර ලං
සිටීම ලං යහෝ ලං බරපාක ලං විෂමපචාපරයක් ලං ය . ලං එවැනි ලං
අවස්ාපව  ලංදී ලංඑම ලංනිකධරයපත ලංවිරශධව ලංඅපපළ ලංආයාන ලං
රධපනයප ලං සහ ලං අපපළ ලං විනය ලං බකධරයප ලං විසි්ත ලං
අනිවප්තයයය්තම ලං විනයපුමකූකව ලං  තයුුව ලං  ළයුුව ලං
ව්තය්ත ලංය. ලං 
 
2:2 ලං  ලංීමම ව ලංසිටීම ලංයහෝ ලංම පැ්ත ලංගඳ ලංවහනය ලංයවිළ්ත ලං
පැවතීම ලං යහෝ ලං පිළිබඳව ලං  රුම ලං කබන ලං විිකම  ලං විනය ලං
පීමක්ෂණ ය  ලං දී ලං එම ලං වරප ලං සිදු ර ලංතති ලං බවත ලං ාහවුරු ලං
කිීමමත ලං රජායේ ලං වවපය ලං නිකධරයකුයේ ලං යහෝ ලං
මපණ්ඩලි  ලං මට්තයරය ලං නිකධරය්ත ලං යපයපයනකුයේ ලං
සපක්ෂි ලංවූව ලංප ලංරමපණ ව  ලංවන ලංඅාර, ලංඑම ලංවිිකම  ලංවිනය ලං
පීමක්ෂණ යක් ලං මඟි්ත ලං ඔහු ලං වරප රු ලං බවත ලං නිගමනය ලං
 රුම ලං කැබුවයහො  ලං එම ලං නිකධරයප ලං යසේවයය්ත ලං පහ ලං
කිීමමත ලං යහෝ ලං යමම ලං සාග්රහයේ ලං 24:3 ලං උප ලං වග්තතිය ලං
යතය  ලං පැක්යවන ලං යවන  ලං බරපාක ලං පඬුවමක් ලං
පැනවීමත ලංයහෝ ලංවිනය ලංබකධරයපත ලංබකය ලංත ය  ලංය. ලං ලං 
 
2:3 ලං  ලං ඉහා ලං 2:2 ලං උප ලං වග්තතියේ ලං සඳහ්ත ලං වරප ත ලං
යපවන ලං වරත ලං ප ලං වරප රු ලං බවත ලං ප වන ලං නිකධරයකු ලං
අනිවප්තයයය්තම ලංයසේවයය්ත ලංපහ ළ ලංයුුව ලංව්තය්ත ලංය. ලං 
 
 
2:4 ලං  ලංඉහා ලං2:1 ලංඋප ලංවග්තතියේ ලංසඳහ්ත ලංපරිදි ලංවිෂ ලංම  ලං
රවය ලං පපවිච්චි ලං  ර ලං තති ලං බවත ලං සැ  ලං  රුම ලං කබන ලං
නිකධරයකු ලං එම ලං වරප ලං  ර ලං තති ලං බව ලං රජායේ ලං වවපය ලං
නිකධරයකුයේ ලං යහෝ ලං අික රණ  ලං වවපයවරයකුයේ ලං
යහෝ ලංවප්තාපවකි්ත ලංාහවුරු ලංවිය ලංයුුව ලංය. ලං ලංවිිකම  ලංවිනය ලං
පීමක්ෂණ යක් ලං ලංමඟි්ත ලංනිකධරයප ලංඑම ලංවරප ලං ර ලංතති ලංබව ලං
ඔප්පු ලං වුවයහො  ලං ඔහු ලං අනිවප්තයයය්තම ලං යසේවයය්ත ලං
පහ ළ ලංයුුව ලංව්තය්ත ලංය. ලං 

 
 
 

ම පැ්ත ලංහප ලංවිෂ ලංම රවය ලං
භපවිාය ලංවිෂමපචාපරයක් ලං
බව. ලං 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

බරපාක ලංපඬුවරය ලං
පැිළණ විය ලංයුුව ලංබව. ලං 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

යපවන ලංඅවස්ාපය  ලංදී ලං
අනිවප්තයයය්තම ලං
යසේවයය්ත ලංපහ ළ ලංයුුව ලං
බව. ලං 

 
 
 

විෂ ලංම රවය ලංභපවිාය ලං
සරයබ්තධයය්ත ලංවන ලං ක ලං
අනිවප්තයයය්තම ලං
යසේවයය්ත ලංපහ ළ ලංයුුව ලං
බව. ලං 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

ාෑගියබෝග ලංභපර ලංගැනීම ලං
නිකධරය්තත ලංහප ලං
ඔවු්තයේ ලංපවු්වක ලං
අයත ලංාහනරය ලංබව 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
පවුය් ලං
සපමපජි ය්තයේ ලං
ක්රියපව්ත ලංපිළිබඳව ලං
වගබකප ලංගා ලංයුුව ලංබව 
 
 
ාෑගි ලංපිරිනමුමයේ ලංනික ලං
ා  වය ලංමා ලංබව 

 
 
 
 
 
රතික්යෂේප ලං ළ ලං
යනොහැකි ලංවිත ලංඋපයපස් ලං
පිළිපැදිය ලංයුුව ලංබව 

 
 
 
වියශශයේ  ලං තයුුව ලං
ය් රය ලංයවා ලංවප්තාප ලං
 ළ ලංයුුව ලංබව 
 
 
වියශශයේ  ලං තයුුව ලං
ය් රයයේ ලංනියමය ලං
පරිදි ලංක්රියප ළ ලංයුුව ලංබව 

3. ලංාෑගියබෝග ලංහප ලංආධපර ලංකැයිස්ුව 
 
3:1 ලං  ලං නෑ ලං හිාිළුවර්ත ලං යවති්ත ලං හුයපක්ම ලං යපෞශගලි  ලං
 ප්තයය්තත ලං අපපළව ලං ාම්තත ලං කැයබන ලං සපමපනය ලං
ාෑගියබෝග ලං හැර, ලං නිකධරයකු ලං විසි්ත ලං යහෝ ලං ඔහුයේ ලං
පවුය් ලං ය යනකු ලං විසි්ත ලං නිකධරයප ලං යවුමයව්ත ලං යහෝ ලං
කිසිවකුයග්ත ලංද්පලි්ත ලංයහෝ ලංභපණ්ඩවලි්ත ලංයහෝ ලංනිපහස් ලං
යපන ලංපත්රය  ලංයනොයහො  ලංයසේවපව  ලංස්වරූපයය්ත ලංයහෝ ලං
සපයුම ලං කැබූ ලං රවයවක ලං නැායහො  ලං ඉටු ලං  රුම ලං කැබූ ලං
යසේවය  ලං අගය ලං උයපසප ලං පිරිනැයමන ලං අසපමපනය ලං
වට්තමක් ලං වශයේ යය්ත ලං යහෝ ලං කිසිම ලං ුවටු ලං පඬුරක්, ලං ාෑගි ලං
යබෝග ලං ආදියක් ලං යහෝ ලං යවන  ලං කපභ ලං රයයෝජානපදියක් ලං
ය ළි්තම ලං යහෝ ලං අ්ත ලං ය යනකුයේ ලං මප්තගයය්ත ලං යහෝ ලං
භපර ලංයනොගා ලංයුුව ලංය. ලං 

 
3:2 ලං  ලං ස්වකීය ලං පවුය් ලං සපමපජි ය්ත ලං ප ලං උක්ා ලං 3:1 ලං උප ලං
වග්තතියේ ලංනියමය්ත ලංපිළිපදින ලංබවත ලංනිකධරයප ලංවිසි්ත ලං
වගබකප ලංගා ලංයුුව ලංය. ලං 
 
 
3:3 ලං වියශශීය ලං රපජාය ලං නපය යකුයග්ත ලං යහෝ ලං
නියයෝජිායකුයග්ත ලං යහෝ ලං රජායේ ලං නිකධරයකුත ලං
කැයබන ලං ාෑගියබෝග ලං වනපහී ලං හුයපක් ලං රජායේ ලං
නියයෝජිායකු ලං වශයේ යය්ත ලං ාමප ලං පරන ලං ා  වය ලං නිසප ලං
කැබුණු ලංාෑගියබෝග ලංසාඛයපයවහිකප ලංසැළකිය ලංයුුව ලංය. ලං 
 
3:4 ලං  ලං යමරතත ලං අද් ා්ත ලං වශයේ යය්ත ලං පැිළයණ න ලං රපජාය ලං
නපය යි්ත ලංවැනි ලංපුශගකය්තයග්ත ලංකැයබන ලංරතික්යෂේප ලං
 ළ ලං යනොහැකි ලං අ්තපයරය ලං ාෑගියබෝග ලං භපරගා ලං යු ය  ලං
පහා ලංසඳහ්ත ලංඋප ලංවග්තතිවකත ලංයත ව ලංය. ලං 
 
 ලං ලං ලං ලං ලං3:4:1 ලංඑයසේ ලංාෑගියබෝගපදියක් ලංකැබුණ යහො  ලංඒ ලංබව ලං
වියශශයේ  ලං  තයුුව ලං පිළිබඳ ලං අමපායපාශයේ යේ ලං ය් රයවරයප ලං
යවා ලංවප්තාප ලං ළ ලංයුුව ලංය. ලං ලං 

 
 ලං ලං ලං ලං ලං3:4:2 ලං  ලං වටිනප ම ලං රු. ලං 5,000 ලං ත ලං අඩුයැයි ලං ය්තගු ලං
අධයක්ෂ ලංජානරප් ලංවිසි්ත ලංාක්යසේරු ලං රුම ලංකබන ලංාෑගි ලං ලං
යබෝග ලංායපගකපභියපත ලං යපුම ලංකැයේ. ලං  ලං  ලං  ලං  ලං වටිනප ිළ්ත ලං
රු. ලං5,000 ලංත ලංවැඩි ලංාෑගියබෝග ලංඊත ලංනියම ලංය යරන ලංතීරු ලං
ගපස්ුව ලංයගවප ලංකබප ලංගැනීමත ලංඔහු ලංඅපහස ්ලංයනො ර්තය්ත ලං
නරය ලං වියශශයේ  ලං  තයුුව ලං පිළිබඳ ලං අමපායපාශයේ යේ ලං
ය් රයවරයප ලං නියම ලං  රන ලං පරිදි ලං එම ලං ාෑගියබෝග ලං
පිළිබඳව ලංසුදුස්සක් ලං ළ ලංයුුව ලංය. ලං 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

3:5 ලං  ලං නිකධරයකු ලං ය යරහි ලං තති ලං මහජාන ලං රසපපය ලං
පැක්වීම ලං පිණිස ලං එ ුව ලං  රන ලං කප ලං ද්ප් ලං මහජාන ලං
සරයමපනයත ලං පපත්ර ලං වූ ලං එකී ලං පුශගකයපයේ ලං නපමයය්ත ලං
යපොදු ලංජානාපවත ලංරයයෝජානව  ලංවූ ලංයරයකිසි ලං ප්තයය ත ලං
යයපවිය ලංහැකි ලංය. ලං ලං 

 
3:6 ලං  ලංඋසස් ලංනිකධරය්තත ලංසු්වති ලංපත්ර ලංරපපනය ලංකිීමම ලංහප ලං
ාෑගියබෝග ලං පිරිනැමීම ලං පිණිස ලං අවශයේ ය ලං වියපරය ලං පැීමම ලං
සඳහප ලං යත  ලං නිකධරය්තයග්ත ලං ද්ප් ලං එ ුව ලං කිීමම ලං
ාහනරය ලංය. ලං 

 
3:7 ලං  ලංනිකධරයකුත ලංාෑගියබෝග ලංආදිය ලංපිරිනැමීම ලංසඳහප ලං
යහෝ ලං අලු  ලං අවුරුදු ලං සමය, ලංන ා් ලං සමය ලං හප ලං යවන  ලං
එවැනි ලං අවස්ාපව්තහි ලං නිකධරය්තත ලං යබපප ලං දීම ලං සඳහප ලං
යහෝ ලංද්ප් ලංඑ ුව ලංකිීමම ලංප ලංආධපර ලංපත්ර ලංසාසරණ ය ලංකිීමම ලං
ප ලංාහනරය ලංය. ලං ලං 

 
3:1 ලං ලංනිකධරයකු ලංරපජා පීම ලංස්ාපනමපරු ලංවී ලංයෑයරය ලංදී ලංයහෝ ලං
අවසපන ලංවශයේ යය්ත ලංරජායේ ලංයසේවයය්ත ලංඉව  ලංවී ලංයෑයරය ලංදී ලං
යහෝ ලං යරය ලං වග්තතියේ ලං නියමය්ත ලං ලිහි් ලං  ළ ලං හැකිය. ලං ලං
එයහ  ලංඑයසේ ලං ළ ලංහැක්යක් ලංයපපප්තායරය්තුව ලංරධපනයප ලං
යහෝ ලංය් රයවරයපයේ ලංයහෝ ලංඅවසරය ලංතතිව ලංපමණි. ලං 
 

4. ලං ලං ලං ලං ලංද්ප් ලංදුෂ් රාප 
 
4:1 ලං  ලං  වර ලං යහේුවවකි්ත ලං වූව ලං ප ලංනිකධරයකුත ලං බරපාක ලං
ා  වයේ ලං ද්ප් ලං දුෂ් රාප ලං තතිවීම ලං වනපහි ලං ඔහුයේ ලං
 ප්තයක්ෂමාපව ලං පිරිහීමත ලං ප ලං එබඳු ලං ද්ප් ලං දුෂ් රාප ලං
යනොතිබුණු ලංඅවිකයේ ලංදී ලංඔහු ලංය යරහි ලංවූ ලංරයයෝජානව  ලං
භපවය ලං හප ලං විශයේ ්වපීභපවය ලං අඩුවීමත ලං ප ලං ුවඩු ලං යපන ලං
 පරණ යක් ලංවශයේ යය්ත ලංසැකකිය ලංයුුව ලංය. ලං ලං 

 
4:2 ලං  ලං එබඳු ලං ද්ප් ලං දුෂ් රාප ලං තතිවූයේ ලං පමණ  ලං ඉක්මවප ලං
වියපරය ලංකිීමම ලංනිසප ලං යහෝ ලං අවිචාක්ෂණ ාපවය ලංනිසප ලං යහෝ ලං
යපොස් ලංාැබිය ලංයුුව ලංයවන  ලංයහේුවවක් ලංනිසප ලංයහෝ ලංනරය ලංඑය ලං
රජායේ ලං යසේවය ලං අපකී්තතියත ලං පද්ණුව්තනපවූ ලං ප, ලං
නිකධරයප ලං ය යරහි ලං ාැබිය ලං හැකි ලං විශයේ ්වපසය ලං අඩුවීමත ලං
යහේුවව්තනප ලංවූ ලංප ලංවරපක් ලංහැටියත ලංසැකය ුම ලංතා. ලං ලං 

නිකධරයකු ලංයවුමයව්ත ලං
එ ුව ලං රන ලංද්ප් ලංයපොදු ලං
 ප්තයයක් ලංසඳහප ලංයයපවිය ලං
හැකි ලංබව. ලං 

 
 

 
යත  ලංනිකධරය්තයග්ත ලං
ද්ප් ලංඑ ුව ලංයනො ළ ලංයුුව ලං
බව. ලං 

 
 
 

රජායේ ලංනිකධරය්ත ලංඅාර ලං
ආධපර ලංපත්ර ලංසාසරණ ය ලං
කිීමම ලංාහනරය ලංබව. ලං ලං 

 
 

 
 

ස්ාපන ලංමපරුවීයරය/ ලංයහෝ ලං
විශ්රපම ලංගැනීයරය ලං
අවස්ාපව්තහි ලංදී ලංයමම ලං
නියමය්ත ලංලිහි් ලං ළ ලං
හැකි ලංබව. ලං 
 
 
 
 
 
 ප්තයක්ෂමාපවත ලංබපධප ලං
පද්ණුව්තන්ත ලංයසේ ලං
සැකය න ලංබව. ලං 
 
 
 
 
 
 

නිකධරයප ලංය යරහි ලංතති ලං
විශ්යේ වපසය ලංඅඩුවිය ලංහැකි ලං
බව. ලං 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ලං ලං ලං ලං  4:2:1 ලං  ලං යරය ලං අ්තපිළ්ත ලං බරපාක ලං ද්ප් ලං දුෂ් රාප ලං
ගැන ලං පැනග්තනත ලං කැබුණු ලං විත, ලං ඒ ලං ගැන ලං නිසි ලං පරිදි ලං
සක ප ලං බකුම ලං තති ලං අාර, ලං ඒ ලං ඒ ලං අවසා්පය  ලං හැටියත ලං
සුදුසු ලං යැයි ලං යපයනන ලං අ්තපමත, ලං අපපළ ලං නිකධරයපත ලං
එයරහිව ලංවිනයපුමකූකව ලං තයුුව ලං ළ ලංහැකි ලංය. ලං ලං 
 
 
 
 
 

විනය ලං තයුුව ලං ළ ලංහැකි ලං
බව. ලං ලං 

 



 

 

 

වැටුප් ලංකුවිාප්තසි ලං
තපයත ලංාබප ලංණ ය ලං
කබප ලංයනොගා ලංයුුව ලංබව. ලං ලං 

 
 
 
 
 
 
 

 
ණ ය ලංගැතිවීම ලංයහෝ ලං
වස්ුව ලංභාග වයත ලං
ප වීම ලංනිසප ලං
සිරභපරයත ලංගුම ලං
කැබුවයහො  ලංවිනය ලං
පියවර ලංගායුුව ලංබව. ලං ලං 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

යපපප්තායරය්තුව ලං
රධපනියපත ලංපැ්තවිය ලං
යුුව ලංබව. ලං 

 
 
 
 
 

 
 
 

අික රණ ය ලංවිසි්ත ලං
එබඳු ලංඅය ලංගැන ලංවප්තාප ලං
 ළ ලංයුුව ලංබව. ලං 

4:3 ලං  ලං වැටුප් ලංකුවිාප්තසියක් ලංතපයත ලංාබප ලංද්ප් ලංණ යත ලං
ගැනීම ලංනිකධරයකුත ලං ාහනරය ලං ය. ලං  ලංණ යත ලං ග  ලං ද්පකත ලං
තපයක් ලං වශයේ යය්ත ලං “රැයගන ලං එන ලං අයත ලං යගවුම” ලං
යුමයව්ත ලං සඳහ්ත ලං වැටුප් ලං කුවිාප්තසියක් ලං ඉදිරිප  ලං
ය ොත ලං යරය ලංනිකධරයකු ලං විසි්ත ලං ද්පකක් ලංණ යත ලං ග්තනප ලං
කප ලංබව ලංඔප්පු ලංවුවයහො  ලංඔහුත ලංවිරුශධව ලංක්රියප ලං ළ ලංහැකි ලං
ය. ලං නිකධරයකුයේ ලං වැටුප ලං සපමපනයයය්ත ලං එම ලං
නිකධරයප ලං විසි්තම ලං වැටුප් ලං ය්ඛනයේ ලං අ ස්ත ලං ය ොත ලං
කබපගා ලංයුුව ලංය. ලං ලං(ද්ප් ලංයරගුකපසි ලංබක්තන.) ලං ලං 

 
4:4 ලං  ලංයරයකිසි ලංනිකධරයකු ලංාමප ලංයගන ලංතති ලංණ ය ලංආපසු ලං
යනොයගවීයරය ලං යහේුවයව්ත ලං අික රණ ය ලං විසි්ත ලං
වරප රුවකු ලං  රුම ලං කැබුවයහො  ලං යහෝ ලං වස්ුව ලං
භාග වයත ලංප  ලංවූවකු ලංයසේ ලං අික රණ යකි්ත ලංවිනිශයේ ්චාය ලං
 රුම ලං කැබුවයහො  ලං යහෝ ලං ණ ය ලං ද්පලි්ත ලං ය ොතසක් ලං
යගවප ලං යේීමමත ලං ණ ය ලං හිිළය්ත ලං සමඟ ලං එ ඟ වය ත ලං
පැිළණියයහො  ලං යහෝ ලං රජායේ ලං යසේවය ලං අපකී්තතියත ලං ප  ලං
කිීමයරය ලං යචාෝපනපව ලං මා ලං යමම ලං සාග්රහයේ ලං විිකවිධපන ලං
යතය  ලං අපපළ ලං නිකධරයපත ලං විරුශධව ලං විනයපුමකූකව ලං
 තයුුව ලං  ළ ලං යුුව ලං ය. ලං  ලං ඒ ලං පිළිබඳව ලං පව වුම ලං කබන ලං
විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ ය  ලං දී ලං චූදිා ලං නිකධරයප ලං
වැරදි රු ලංබව ලංඔප්පු ලංවුව ලංප ලංඔහු ලංවිසි්ත ලංඑම ලංවරප ලංසිදු ර ලං
ත ය  ලං වැළැක්විය ලං යනොහැකි ලං අභපගයයක් ලං නිසප ලං බව ලං
යපනී ලං ගියයහො  ලං පඬුවරය ලං පැනවීයරය ලං දී ලං එම ලං  රුණ  ලං
පිළිබඳව ලංසපුම රයපි ව ලංසක ප ලංබැලිය ලංහැක්යක් ලංය. ලං ලං ලං 

 
4:5 ලං  ලං ණ ය ලං ගැතිවීම ලං යහේුවය ොත ලං යගන ලං ාමප ලං
අ අඩාගුවත ලං ගුම ලං කැබු ලං වහපම ලං යහෝ ලං ාමපත ලං විරුශධව ලං
වස්ුව ලං භාග ව ලං නීති ලං  ෘායයක් ලං ආරරයභ ලං  රුම ලං කැබු ලං
වහපම ලං යහෝ ලං නිකධරයකු ලං ඒ ලං බව ලං ාම ලං යපපප්තායරය්තුව ලං
රධපනයපත ලංපැ්තවිය ලංයුුව ලංය. ලං ලංඑයසේ ලංයනො ළයහො  ලංඑය ලං
ප ලං බරපාක ලං විෂමපචාපරයක් ලං යසේ ලං සක ප ලං අපපළ ලං
නිකධරයපත ලං එයරහිව ලං විනයපුමකූකව ලං පියවර ලං ගා ලං
හැක්යක් ලංය. ලං ලං 
 

4:6 ලං  ලං වස්ුව ලං භාග වය ලං සරයබ්තධයය්ත ලං නිකධරයකුත ලං
විරුශධව ලං නීති ලං  ෘායයක් ලං ආරරයභ ලං ය ොත ලං තති ලං සෑම ලං
අවස්ාපව  ලං දී ලං ප ලං නිකධරයකු ලං විනිශයේ ්චිා ලං ණ ය පරයකු ලං
ය ොත ලං උසපවියය්ත ලං තීරණ ය ලං  රුම ලං කබන ලං සෑම ලං
අවස්ාපව  ලං දී ලං ප ලං අපපළ ලං අික රණ ය ලංවිසි්ත ලංඒ ලංබව ලං එකී ලං
නිකධරයප ලංයසේවය ලං රන ලංයපපප්තායරය්තුවය  ලංරධපනයප ලං 
යවා ලංවප්තාප ලං ළ ලංයුුව ලංය. ලං 

 

 

එබඳු ලංවප්තාපවක් ලං
පිළිබඳව ලංනීතියය්ත ලං
නියම ලං ර ලංතති ලං
ආ පරයත ලංක්රියප ලං ළ ලං
යුුව ලංබව. ලං 
 

 

4:7 ලං  ලං යපපප්තායරය්තුව ලං රධපනය්ත ලං විසි්ත ලං යරය ලං වප්තාප ලං
සරයබ්තධයය්ත ලං ක්රියප ලං  ළ ලං යු ය  ලං නිකධරයපයේ ලං
අ ප්තයක්ෂමාපව ලං ගැන ලං යහෝ ලං විෂමපචාපරය ලං ගැන ලං යහෝ ලං
විම්තශයේ නය ලංය ොත ලංපඬුවරය ලංකිීමම ලංසරයබ්තධයය්ත ලංවිනය ලං
වයවස්ාපවක ලංනියම ලං ර ලංතති ලංආ පරයත ලංය . 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. ලං ලංයපෞශගලි  ලං ප්තයය්ත ලංසඳහප ලංරජායේ ලංද්ප් ලං
පපවිච්චි ලංකිීමම ලං 
 
5:1 ලං  ලං රජායේ ලං යසේවයේ ලං නියුුව ලං කිසිම ලං සරප් ලං
ය යනකුයග්ත ලං යහෝ ලං ද්ප් ලං භපර රුවකුයග්ත ලං යහෝ ලං
රජායේ ලංද්ප් ලංභපරව ලං සිටින ලංකිසිම ලංනිකධරයකු ලංයවති්ත ලං
යහෝ ලං ඔවු්ත ලං භපරයේ ලංතති ලං රජායේ ලං ද්ප් ලංණ යත ලං ගැනීම ලං
නිකධරයකුත ලංසපුරප ලංාහනරය ලංය . ලං ලං 
 
5:2 ලං  ලං අවසර ලං යනොමැතිව ලං කිසිම ලං නිකධරයකුත ලං
අ ති පරරය ලංද්ප් ලංදීම, ලංණ ය ලංද්ප් ලංදීම ලංසරප්වරු්තත , ලං
ද්ප් ලං භපර රුව්තත  ලං රජායේ ලං ද්ප් ලං භපරව ලං සිටින ලං
ඕනෑම ලංනිකධරයකුත  ලංසපුරප ලංාහනරය ලංය . ලං ලං 

 
5:3 ලං  ලං යපෞශගලි  ලං  තයුුව ලං යවුමයව්ත ලං රජායේ ලං ද්ප් ලං
ය ොාරරය ලං ය ටි ලං  පකීමපවක් ලං ුවළ ලං වූව ලං ප ලං උපයයෝගී ලං
 ර ලංගැනීම ලංඉාප ලංබරපාක ලංවරපක් ලංයසේ ලංසැකකිය ලංයුුව ලංය. ලං ලං
එවැනි ලං යචාෝපනපව්තත ලංකක් ලංවන ලංනිකධරයපත ලං විරුශධව ලං
නඩු ලං පැවීමමත ලං ප ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ යක් ලං
පැවැ වීමත ලංප ලංවිනය ලංබකධරයප ලංක්රියප ලං ළ ලංයුුව ලංය. ලං ලං 
 
 

6. ලං ලංජානමපධයවකත ලංයහෝ ලංමහජානයපත ලංයහෝ ලංනික ලං
රවෘ ති ලංසැපීම. ලං ලං 
 
 ලං6:1 ලං  ලං ාම ලං විෂය ලං පායත ලං අපපළ ලං රජායේ ලං  තයුුව ලං හප ලං
අමපායපාශයේ යේ ලං යහෝ ලං යපපප්තායරය්තුවය  ලං  තයුුව ලං
පිළිබඳව ලං මහජානයපත ලං රයයෝජානව  ලං විය ලං හැකි ලං හප ලං
වැපග  ලං විය ලං හැකි ලං යාොරුවරු ලං ජානමපධයවකත ලං යහෝ ලං
මහජානයපත ලං සැපීම ලං සරයබ්තධයය්ත ලං ය් රයවරයපත ලං
හප ලංයපපප්තායරය්තුව ලංරධපනයපත ලංස්වකීය ලංඅභිමාය ලංපරිදි ලං
ක්රියප ලං ළ ලංහැකි ලංය. ලං ලං 

 
 
 
 

 
රජායේ ලංද්ප් ලංණ යත ලං
ගැනීම ලංාහනරය ලංබව. ලං ලං 
 
 
 
 

 
අවසර ලංයනොමැතිව ලං
අ ති පරරය ලංදීම ලංාහනරය ලං
බව. ලං 

 
 
 

රජායේ ලංද්ප් ලං
යපෞශගලි ව ලංපපවිච්චි ලං
කිීමම ලංබරපාක ලංවරපක් ලං
බව. ලං ලං 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ය් රයවරයප ලංයහෝ ලං
යපපප්තායරය්තුව ලංරධපනයප ලං
විසි්ත ලංපමණ ක් ලංසැපයිය ලං
හැකි ලංබව. ලං 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     6:1:1 ලං  ලං එවැනි ලං යාොරුවරු ලං ජානමපධයවකත ලං සැපයිය ලං
යු ය  ලං සපමපනයයය්ත ලං රවෘ ති ලං අධයක්ෂයේ ලං
මප්තගයයනි. ලං  ලං එයාකුදු ලංවුව  ලංඅවස්ාපුමකූකව ලංකිසියරය ලං
රවෘ තියක් ලං ය ලි්තම ලං නිකු  ලං කිීමම ලං අවශයේ ය ලං බව ලං
ය් රයවරු්තත ලං හප ලං යපපප්තායරය්තුව ලං රධපනය්තත ලං
හැයඟයාො  ලං ඔවු්තත ලං එම ලං රවෘ ති ලං ය ළි්තම ලං නිකු  ලං
 ළ ලංහැකි ලංය. ලං 

 
     6:1:2 ලං  ලං උක්ා ලං 6:1 ලං උප ලං වග්තතිය ලං ර පරව ලං නිකු  ලං
 රුම ලං කබන ලං රවෘ ති ලං සෑම ලං අවසා්පව දීම ලං සාය ලං
 රුණුවකත ලං හප ලං නිවැරදි ලං සාඛයපය්ඛන ලං ආදියත ලං
පමණ ක් ලංීමප ලංවිය ලංයුුව ලංය. ලං ලංයමොනම ලංයහේුවවක් ලංනිසපව  ලං
කිසිම ලංමායක් ලංර පශයේ  ලංයනො ළ ලංයුුව ලංය. ලං ලං 
 

රවෘ ති ලං
යපපප්තායරය්තුවව ලංමඟි්ත ලං
යැවිය ලංයුුව ලංබව. ලං 

 
 
 

 
 
 
 

සාය ලං රුණු ලංහප ලංනිවැරදි ලං
සාඛයප ලංය්ඛනවකත ලං
පමණ ක් ලංීමපවිය ලංයුුව ලංබව 
 

est-unit3
Placed Image



 

 

 

රජාය ලංඅීරු ලං
ා  වය ත ලංප වන ලං
යාොරුවරු ලංර පශයේ  ලං
යනො ළ ලංයුුව ලංබව. ලං ලං 

 
 
 

 
 
විය චානය ලංකිීමමත ලං
දුක්ගැනවිලි ලංර පශයේ  ලං
කිීමමත ලංජානමපධය ලං
යයොපප ලංයනොගා ලංයුුව ලං
බව. ලං 
 
 

 
 
ධූරයේ ලංනිළ්ත ලංනික ලං
වශයේ යය්ත ලංනිකු  ලං ළ ලං
යුුව ලංබව. ලං 
 
 
 
 
අවසර ලංයනොමැතිව ලං
ජානමපධයවකත ලං
යාොරුවරු ලංසපයප ලංතති ලං
විත ලංවගකිව ලංයු ා්ත ලං
පිළිබඳව ලංයසොයප ලංබැලිය ලං
යුුව ලංබව. ලං 

 
 
 
 
 
 
 

     6:1:3 ලං ලංයාප ලංා  වය ලංර පශයේ  ලංකිීමමත ලංපමණ ක් ලංීමප ලං
වූ ලං යරය ලං රවෘ තියක් ලං වුව ලං ප ලං පළ ලංකිීමයම්ත ලං ද්ළු ලං රජායම ලං
යහෝ ලං රජායේ ලං යරය ලං ආයානයක් ලං යහෝ ලං නිකධරයකු ලං යහෝ ලං
අීරු ලං ා  වය ත ලං ප වීමත ලං ඉඩ ලං තයාො , ලං එබඳු ලං
රවෘ ති ලං නිකු  ලං යනො ළ ලං යුුව ලං ය. ලං  ලං සැ  ලං සහිා ලං
අවස්ාපව්තහි ලංදී ලංඅපපළ ලංඅමපායවරයප ලංවිමසප ලංක්රියප ලං ළ ලං
යුුව ලංය. ලං ලං 

 
 
     6:1:4 ලං  ලං රජාය ලං යහෝ ලං රජායේ ලං ආයානයක් ලං යහෝ ලං
විය චානය ලං කිීමයරය ලං නැායහො  ලං ස්වකීය ලං ආයානයේ ලං
දුක්ගැනවිලි ලං ර පශයේ යත ලං ප  ලං කිීමයරය ලං යහෝ ලං මපධයයක් ලං
වශයේ යය්ත ලංජානමපධය ලංයයොපප ලංයනොගා ලංයුුව ලංය. ලං ලං(ආයාන ලං

සාග්රහයේ XXXI පරිච්යේපයේ ලං 3:2 ලං වග්තතිය ලං
බක්තන.) 
 
 
6:2 ලං  ලං ය් රයවරයප ලං විසි්ත ලං යහෝ ලං යපපප්තායරය්තුව ලං
රධපනයප ලංවිසි්ත ලංයහෝ ලංජානමපධය ලංයවා ලංරවෘ ති ලංසපයන ලං
සෑම ලංඅවස්ාපව  ලංදීම ලංඒවප ලංසැපයිය ලංයු ය  ලංාමප ලංවිසි්ත ලං
නික ලංවශයේ යය්ත ලංනිකු  ලං රුම ලංකබන ලංරවෘ ති ලංවශයේ යයනි. ලං ලං 
 
 
6:3 ලං  ලං රජායේ ලං යසේවයේ ලං නියුක්ා ලං යරය ලං නිකධරයකු ලං යහෝ ලං
නිකධරය්ත ලං යහෝ ලං විසි්ත ලං එයසේ ලං නැායහො  ලං
සපමපනයයය්ත ලංයපපප්තායරය්තුවව  ලංයසේවයේ ලංනියුක්ා ලං
කිසිවකු ලං විසි්ත ලං යහෝ ලං යරය ලං රවෘ තියක් ලං සපයන ලං කපැයි ලං
යරය ලං ජානමපධය ලං වප්තාපව  ලං සඳහ්ත ලං වුවයහො , ලං එම ලං
නිකධරයප ලං යහෝ ලංනිකධරය්ත ලං යහෝ ලං විසි්ත ලං එම ලං රවෘ ති ලං
සැපයුය  ලං ප ලං යනවග ලං අපපළ ලං යපපප්තායරය්තුවය  ලං
රධපනයප ලං විසි්ත ලං එකී ලං නිකධරයපයග්ත ලං යහෝ ලං
නිකධරය්තයග්ත ලං යහෝ ලං විමසිය ලං යුුව ලං ය. ලං  ලං එයසේ ලං
නිකධරයකු ලං ලංයහෝ ලං ලං ලං ලංනිකධරය්ත ලං ලං ලංයහෝ ලං ලං ලංගැන ලං ලං ලංසඳහ්ත ලං
යනොය ොත ලං එම ලං රවෘ තිය ලං යපපප්තායරය්තුවය  ලං
යසේවයේ ලං නියුක්ා ලං වූවකුයග්ත ලං කැබුණු ලං බව ලං
සපමපනයයය්ත ලං සඳහ්ත ලං වී ලං තති ලං විත  ලං එම ලං රවෘ තිය ලං
ාම්ත ලං විසි්ත ලං සපයන ලං කශයශ ලං ප ලං නැශප ලං ය්තන  ලං
යනොඑයසේනරය ලං එම ලං රවෘ තිය ලං සැපීයරය ලං වගකීම ලං ාම ලං
ශයේ පඛපය  ලං යරයකිසි ලං නිකධරයකු ලං යවා ලං පැවරිය ලං හැකි ලං ප ලං
ය්තන  ලංඅපපළ ලංඅාශයේ ය ලංභපරව ලං තයුුව ලං රන ලංමපණ්ඩලි  ලං
නිකධරය්ත ලංසියලු ලංයපනපයග්තම ලංවිමසිය ලංයුුව ලංය. ලං  ලං යරය ලං
සරයබ්තධයය්ත ලං කැයබන ලං පිළිුවර ලං යහෝ ලං පිළිුවරු ලං
යපපප්තායරය්තුව ලං රධපනයපයේ ලං රහසය ලං වප්තාපවක් ලං ප ලං
සහිාව ලං අපපළ ලං ය් රයවරයප ලං යවා ලං යයොද් ළ ලං යුුව ලං ය. ලං ලං
ඒ ලංසරයබ්තධයය්ත ලංාවදුරත  ලංක්රියප ලංකිීමම ලංයයෝගය ලංයයි ලං
හැයඟන ලංඅවස්ාපවක ලංදී ලංය් රයවරයප ලංවිසි්ත ලංඑයසේ ලංක්රියප ලං
 රුම ලංතා. ලං 

 



 

 

 

 
 

 
6:4 ලං  ලංඋක්ා ලං6:1 ලං  ලංහප ලං6:2 ලංඋප ලංවග්තති ලංමඟි්ත ලංර පශිා ලං
බකයය්ත ලං ආවරණ ය ලං යනොව්තනප ලං වූ ලං ප ලං ාම ලං
අමපායපාශයේ යත ලංයහෝ ලංයපපප්තායරය්තුවවත ලංඅපපළ ලංව්තනප ලං
වූ ලං ප ලං ජානමපධය ලං වප්තාප ලං පළවූ ලං විත ලං ඒවප ලං ාමපයේ ලං
පැනගැනීම ලං පිණිස ලං ඉදිරිප  ලං ය යරන ලං බවත ලං ප ලං එබඳු ලං
වප්තාප ලං පළවීම ලං සරයබ්තධයය්ත ලං 6:3 ලං උප ලං වග්තතිය ලං
අුමව ලංපියවර ලංග්තනප ලංබවත ලංප ලංසෑම ලංය් රයවරයකු ලංසහ ලං
යපපප්තායරය්තුව ලංරධපනයකු ලංවිසි්තම ලංවගබකප ලංගා ලංයුුව ලං
ය. 
 
 
6:5 ලං  ලං උක්ා ලං 6:2 ලං උප ලං වග්තතියේ ලං සඳහ්ත ලංනිකධරය්ත ලං
හැර ලං ඒ ලං සඳහප ලං වියශයේ ේෂ ලං අවසරය ලං යනොක  ලං කිසිම ලං
නිකධරයකු ලං විසි්ත ලං ස්වකීය ලං රපජා පීම ලං  තයුුව ලං ඉටු ර ලං
යගන ලං යපයරය ලං දී ලං ාමපත ලං පැනග්තනත ලං කැබුණු ලං කිසිදු ලං
යාොරුවරක්, ලං නික ලං වශයේ යය්ත ලං පැන ලං ගැනීමත ලං
අයිතිවපසි මක් ලංයනොමැති, ලංජානමපධය ලංවප්තාප රුව්ත ලංප ලං
තුවලු ලං කිසිම ලං පුශගකයකුත ලං නියම ලං වශයේ යය්ත ලං යහෝ, ලං
අනියරය ලං වශයේ යය්ත ලං යහෝ ලං යහළිපර  ලං කිීමම ලං යහෝ, ලං එබඳු ලං
යාොරුවරක් ලං පිළිබඳව ලං එබඳු ලං පුශගකයකුත ලං ාමප ලං සමඟ ලං
සප ච්ඡප ලංකිීමමත ලංඉඩදීම ලංයහෝ ලංාහනරය ලංව්තය්ත ලංය. 

 
 
6:6 ලං ලංරපජා පරියේ ලංයයදී ලංසිටිය ලංදී ලංයහෝ ලංනිවපඩු ලංපිත ලංසිටිය ලංදී ලං
යහෝ ලං කිසිම ලං නිකධරයකු ලං විසි්ත ලං රපජාය ලං රතිප තිවකත ලං
අපපළ ලංරශයේ ්න ලංගැන ලංයහෝ ලංශ්රී ලංකා පය  ලං රපජාය ලංආරක්ෂපව ලං
යහෝ ලං අභය්තාර ලං ආරක්ෂපව ලං යහෝ ලං ය යරහි ලං බකපපන ලං
 රුණු ලං ගැන ලං යහෝ ලං ාමප ලං සමඟ ලං සප ච්ඡප ලං කිීමමත ලං
කිසිවකුත ලංඅව පශයේ  ලංයනොදිය ලංයුුව ලංය.                                                                                     

 
 

 
ජානමපධය ලංවප්තාප ලං
ය යරහි ලංඅවධපනය ලංයයොද් ලං
කිීමමත ලංඅපපළ ලංරධපනය්ත ලං
වගබකප ලංගා ලංයුුව ලංබව. ලං 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
අවසර ලංයනොකබප ලංසරයද්ඛ ලං
පීමක්ෂණ  ලංසඳහප ලංඉඩ ලංකබප ලං
යනොදිය ලංයුුව ලංය. ලං 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
රජායේ ලංරතිප ති ලංආදිය ලං
පිළිබඳව ලංාමප ලංසමඟ ලං
සප ච්ඡප ලංකිීමමත ලංබපහිර ලං
පප්තශයේ වය්තත ලංඅව පශයේ  ලං
යනොසැකසිය ලංයුුව ලංබව. ලං 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6:7 ලං  ලං නිකධරයකු ලං විසි්ත ලං ය් රයවරයපයේ ලං සහ/යහෝ ලං
යපපප්තායරය්තුව ලං රධපනයපයේ ලං අවසරය ලං  ් ලං තුවව ලං
කබප ලං යනොයගන ලං  ප්තයපකීය ලං වූ ලං කිසිම ලං ලියවි්කක් ලං
යහෝ ලං එහි ලං පිතපාක් ලං යහෝ ලං කුමන ලං අවශයේ යාපවක් ලං සඳහප ලං
යහෝ ලං ජානමපධය ලං යවා ලං කබපදීම ලං යහෝ ලං ඊත ලං ඉඩ ලං සැකීම ලං
යහෝ ලංසරයපූ්තණ යය්තම ලංාහනරය ලංව්තය්ත ය. ලං ලං 
 
 
6:1 ලං ලංරපජාය ලංපරිපපකන ලංවිෂය ලංභපර ලංය් රයවරයපයේ ලංපූ්තව ලං
අවසරය ලං කබප ලං යනොයගන ලං කිසිම ලං නිකධරයකු ලං විසි්ත ලං
කුමන ලං යහෝ ලං ජානමපධය ලං ආයානය  ලං කිසිම ලං නිකයක් ලං
පැීමම ලං යහෝ ලං නියම ලං වශයේ යය්ත ලං යහෝ ලං අනියරය ලං වශයේ යය්ත ලං
යහෝ ලංඑවැ්තන ත ලංසරයබ්තධ වීම ලංයහෝ ලංයනො ළ ලංයුුව ලංය. ලං 

 
 
 

 ප්තයපකීය ලංලියකියවිලි ලං
ර පශයේ යත ලංප  ලංකිීමම ලං
ාහනරය ලංබව. ලං ලං 

 
 
 
 
 
 
 
 

අවසර ලංයනොකබප ලං
ජානමපධයය්තත ලංසරයබ්තධ ලං
නිකය්ත ලංයනොපැරිය ලංයුුව ලං
බව. 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
නි්තනපිළ ව ලංයහෝ ලං
ආරූඪ ලංනපිළ ව ලංයහෝ ලං
ලිපි ලංයනොසැපයිය ලංයුුව ලං
බව. 
 
 

පරිපපකනමය ලං රුණු ලං
පිළිබඳ ලංලිපි, ලං ාප ලං
පැවැ වීම ලංආදිය ලං
යනො ළ ලංයුුව ලංබව. ලං 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

යවන  ලං රුණු ලංගැන ලං
සිය ලංඅ සන ලංසහිා ලංලිපි ලං
පළ ලංකිීමමත ලංඉඩ ලංතති ලං
බව. ලං 

7. ලං  ලං යපො ප  ලං හප ලං ලිපි ලං පළ ලං කිීමම ලං සහ ලං විපු  ලං
ජානමපධය ලං මඟි්ත ලං  ාප ලං රචාපරය ලං කිීමම ලං යනපදී ලං
 තයුුව 
 
7:1 ලං  ලං කිසිම ලං නිකධරයකු ලං විසි්ත ලං ශ්රී ලං කා ප ලංය  ලං යහෝ ලං
වියශශයේ ය  ලං ජානමපධයය ත ලං නි්තනපිළ ව ලං යහෝ ලං ආරූඪ ලං
නපිළ ව ලංයහෝ ලංලිපි ලංයහෝ ලංනි්තමපණ  ලංයහෝ ලංයාොරුවරු ලංයහෝ ලං
යනොසැපයිය ලංයුුව ලංය. ලං ලං 

 
7:2 ලං  ලංකිසිම ලංනිකධරයකු ලංවිසි්ත ලංපරිපපකන ලං තයුුවවකත ලං
අපපළ ලං යැයි ලං සැකකිය ලං හැකි ලං  රුණු ලං පිළිබඳව ලං අපපළ ලං
ය් රයවරයපයේ ලං අුමමැතිය ලං  ් ලං තතිව ලං කබප ලං
යනොයගන ලංයපො ප  ලංයහෝ ලංලිපි ලංරසිශධ ලංකිීමම , ලංඑයසේම ලං
විපු  ලංජානමපධය ලංමඟි්ත ලං ාප ලංපැවැ වීම , ලංරසිශිකයේ ලං
මා ලංර පශයේ  ලංකිීමම  ලංයනො ළ ලංයුුව ලංය. ලං  ලං එම ලංඅුමමැතිය ලං
කබපගැනීම ලංසඳහප ලංඑවන ලංඉ්ලුරය ලංපත්ර ලංසමඟ ලංඅපපළ ලංලිපිය ලං
යහෝ ලං ාප ලංපිතපා ලංයහෝ ලංයපපිතපාකි්ත ලංයුුවව ලංඉදිරිප  ලං
 ළ ලංයුුව ලංය. ලංඑබඳු ලංපිතපාක් ලංාමප ලංයවා ලංඉදිරිප  ලංකිීමම ලං
අනවශයේ ය ලං යැයි ලං අමපායවරයප ලං නියයෝග ලං  ර ලං නැ නරය ලං
ිළස ලංය් රයවරයප ලංවිසි්ත ලංඑකී ලංඉ්ලීම ලංඅුමමා ලංකිීමමත ලං
යපර ලංඑම ලංපිතප  ලංස්වකීය ලංඅමපායවරයපයේ ලංඅුමමැතිය ලං
සඳහප ලංඉදිරිප  ලං ළ ලංයුුව ලංය. 
 
7:3 ලං  ලං රජායේ ලං යහෝ ලං රජායේ ලං යපපප්තායරය්තුවවක් ලං යහෝ ලං
රජායේ ලං නිකධරයකු ලං යහෝ ලං අපහසුාපවය ත ලං ප  ලං
යනොවන ලං ආ පරයය්ත ලං යවන  ලං සපමපනය ලං විෂයය්ත ලං
ගැන ලං රවෘ ති ලං පත්රය ත ලං යහෝ ලං යවන  ලං යරයකිසි ලං
ර පශයේ නය ත ලංයහෝ ලංසිය ලංඅ සන ලංසහිා ලංලිපි ලංයැවීමත , ලං
සිය ලං නිළ්ත ලං යපනී ලං සිත ලං විපු  ලං ජානමපධය ලං මඟි්ත ලං  ාප ලං
පැවැ වීමත  ලං යවන  ලං  රුණු ලං රසිශිකයත ලං
ප කිීමමත  ලංනිකධරයකුත ලංපුළුවන. ලං ලං 

 

 ප්තයපකීය ලංය්ඛන ලං
බැලීමත ලංආයාන ලං
රධපනයපයේ ලංපූ්තව ලං
අුමමැතිය ලංකබපගා ලං
යුුව ලංබව. ලං ලං 

 
 
යපො ප  ලංහප ලංලිපි ලංපළ ලං
කිීමමත ලං
ය් රයවරයපයේ ලංපූ්තව ලං
අුමමැතිය ලංකබපගා ලං
යුුව ලංබව. ලං ලං 

 

  

 

7:4 ලං යපොාක් ලං යහෝ ලං යවන  ලං  ෘතියක් ලං රසිශධ ලං කිීමම ලං
සඳහප ලං  ප්තයපකීය ලං ලිපිය්ඛන ලං හැපැීමමත ලං යහෝ ලං
රයයෝජාන ලංගැනීමත ලංඅයප්ක්ෂප ලං රන ලංනිකධරයකු ලංවිසි්ත ලං
ඒ ලං ලිපිය්ඛන ලං පිළිබඳ ලං වගකීම ලං පරන ලං ආයාන ලං
රධපනයපයේ ලංපූ්තව ලංඅවසරය ලංකබපගා ලංයුුව ලංය. ලං 

 
7:5 ලං  ලං යරයකිසි ලංනිකධරයකු ලං විසි්ත ලං ාමපයේ ලං යහෝ ලං යවන ලං
යරයකිසි ලං නිකධරයකුයේ ලං යහෝ ලං රපජා පීම ලං  තයුුවවකත ලං
සරයබ්තධ ලං  රුණු ලං තුවළ  ලං වූ ලං යහෝ ලං  ප්තයපකීය ලං
ලිපිය්ඛන ලං බැලීයම්ත ලං සරයපපපනය ලං  ළප ලං වූ ලං යහෝ ලං
යරයකිසි ලංයපොාක් ලංනැායහො  ලංයවන  ලං ෘතියක් ලංරසිශධ ලං
කිීමමත ලං යපර ලං ඒ ලං සඳහප ලං ය් රයවරයපයේ ලං ලිඛිා ලං
අුමමැතිය ලංකබපගා ලංයුුව ලංය. ලං ලංඑයසේ ලංඅුමමැතිය ලංයපන ලංවිත ලං
අවස්ාපයවෝචිාව ලං ාමප ලං විසි්ත ලං තීරණ ය ලං  රුම ලං කබන ලං
වියශයේ ේෂ ලංසහන ලංිළක ත ලංයපොයාහි ලංයහෝ ලං ෘතියයහි ලංයහෝ ලං
කිසියරය ලංපිතප  ලංසාඛයපවක් ලංරජායේ ලංරයයෝජානය ලංසඳහප ලං
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සැපයිය ලං යුුව ලං යැයි ලං ය ෝතයශසියක් ලං පැනවීමත ලං ප ලං
ය් රයවරයපත ලංපුළුවන. ලං 
 

 

 

 
 
 
 ලං  ලං  ලං

 ලං

 ලං

 ලං

 ලං  ලං
 ලං  

 

 ලං

 ලං

1. ලං  ලං ආයාන ලං සාග්රහය, ලං ද්ප් ලං යරගුකපසි සහ 
යවන  ලං අපපළ ලං විිකවිධපනය්තත ලං අුමකූකව
 තයුුව ලංකිීමම.

1:1 ආයාන ලං සාග්රහයයහි සහ ද්ප් යරගුකපසිවක 
පැක්යවන ලං විිකවිධපනය්තත ප, ලං ඒවපත ලං  ලි්ත ලං  කත
 රුම ලං කබන ලං සායශයේ ෝධනවකත ප, ලං රපජාය යසේවප 
ය ොිළෂ්ත සභප ලං චාක්රය්ඛවකත ප,  ලි්ත ලං ක ලං නිකු 
 රුම ලං කබන ලං රපජාය පරිපපකන ලං හප ලං භපණ්ඩපගපර 
චාක්රය්ඛවකත ප, අමපායපාශයේ  ලං ය් රයවරු්ත, 
යපපප්තායරය්තුව ලං රධපනය්ත සහ ලං යවන  ලං නිසි 
බකධරය්ත ලං විසි්ත ලං විිකම  ලං යකස නිකු  ලං  ර ලං තති 
චාක්රය්ඛ, ලං යරගුකපසි, ලං සා් පවර ලං නියයෝග, ලං  ප්තය 
පටිපපටි, ලං නියයෝග හප ලං උපයපස්වකත ප අුමකූකව 
සියලුම ලංරජායේ ලංනිකධරය්ත ලං ලංක්රියප ලං ළයුුව ලංව්තය්ත ය.

1:2 ලං  ලං උක්ා ලං 1:1 ලං  ලං උප වග්තතියේ සඳහ්ත ලං විිකවිධපන
 ඩ ලං කිීමමක්, ලං යමම ලං ආයාන ලං සාග්රහයේ ලං පළද්වන 
උපය්ඛනයේ ලං පැක්යවන ලං වරපක් ලං යකස සක ප ලං අපපළ 
නිකධරයපත ලං එයරහිව ලං අපපළ ලං විනය ලං බකධරයප ලං විසි්ත 
වහපම ලංවිනයපුමකූකව ලංපියවර ගායුුව ව්තය්ත ය.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
අපපළ ලංසියලුම ලංනීතීීමති, ලං
යරගුකපසි ලංආදියත ලංඑ ඟව ලං
රජායේ ලංනිකධරය්ත ලංක්රියප ලං
 ළ ලංයුුව ලංබව. ලං ලං 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
විනය ලංපියවර ලංගා ලංයුුව ලං
බව. ලං ලං 

  

 1:3 ලං ලංඋක්ා ලං1:1 ලංඋප ලංවග්තතියේ ලංසඳහ්ත ලංවිිකවිධපනය්ත ලං
උ්කාඝනය ලං  රුම ලං කැබුය  ලං කිසියරය ලං නිකධරයකුයේ ලං
යහෝ ලං බකධරයකුයේ ලං යහෝ ලං යවන  ලං පප්තශයේ ්වය  ලං යහෝ ලං
බකපෑමක් ලං නිසප ලං ය්තන ලං කිසිදු ලං නිකධරයකුත ලං ාම ලං
නිපහසත ලං  රුණ ක් ලං යකස ලං ඉදිරිප  ලං  ළ ලං යනොහැකි ලං
ව්තය්ත ලං ලංය. ලං 
 
1:4 ලං  ලං කිසියරය ලං නීතිය ත ලං යහෝ ලං වයවස්ාපව ත ලං යහෝ ලං
අුමකූකව, ලංඅමපාය ලංමණ්ඩකය ලංවිසි්ත ලංයහෝ ලංරපජාය ලංයසේවප ලං
ය ොිළෂ්ත ලං සභපව ලං විසි්ත ලං යහෝ ලං අමපායපාශයේ ය  ලං
ය් රයවරයකු ලං විසි්ත ලං යහෝ ලං යපපප්තායරය්තුව ලං
රධපනයකු ලංවිසි්ත ලංයහෝ ලංබකය ලංපවරුම ලංකැබ ලංතති ලංරජායේ ලං
නිකධරයකුත ලං ඉහා ලං 1:1 ලං  ලං උප ලං වග්තතියයහි ලං සඳහ්ත ලං
විිකවිධපනය්ත ලං උ්කාඝනය ලං වන ලං පරිදි ලං ක්රියප ලං  රන ලං
යකසත ලං කිසියරය ලං රජායේ ලං නිකධරයකු ලං විසි්ත ලං නියයෝග ලං
කිීමම ලං යහෝ ලං අනිසි ලං බකපෑරය ලං කිීමම ලං යහෝ ලං යමයහයවීම ලං
යහෝ ලං  ර ලං තති ලං වියත , ලං එයසේ ලං  රන ලං කප ලං නිකධරයප ලං
පළද්වන ලං උපය්ඛනය ලං යතාත ලං වැයතන ලං බරපාක ලං

 

බපහිර ලංබකපෑරය ලංනිපහසත ලං
 රුණු ලංයකස ලංඉදිරිප  ලං
 ළ ලංයනොහැකි ලංබව. ලං ලං 

 
 
 

 
 

අනිසි ලංබකපෑරය ලං රන ලං
නිකධරය්තත ලංවිරුශධව ලං
විනයපුමකූකව ලං තයුුව ලං
 ළ ලංයුුව ලංබව. 

 
 



 

 

 

විෂමපචාපරයක් ලං  රන ලං කප ලං යසේ ලං සක ප ලං නියිළා ලං විනය ලං
බකධරයප ලංවිසි්ත ලංඔහුත ලංවිරුශධව ලංවහපම ලංවිනයපුමකූකව ලං
පියවර ලංගායුුව ලංව්තය්ත ලංය. ලං ලං 

 
 

8. ලංරජායේ ලංනිකධරය්ත ලංයශශයේ පපකන ලං තයුුවවක ලං
නියැලීම 
 
8:1 ලං ලංආයාන ලංසාග්රහයේ ලංපළද්වන ලං පණ්ඩයේ ලංXXXII 
පරිච්යේපය ලං ර පරව ලං යශශයේ පපකන ලං අයිතිවපසි රය ලං භුක්ති ලං
විඳීමත ලං වරරසපප ලං හිිළ ලං නිකධරය්ත ලං එම ලං යශශයේ පපකන ලං
අයිතිවපසි රය ලං භුක්ති ලං විඳිය ලං යුුව ලං ව්තය්ත ලං එම ලං
පරිච්යේඳයේ ලං පක්වප ලං තති ලං විිකවිධපනය්තත ලං යත ව ලං ය. ලං ලං
එම ලං විිකවිධපන ලං හප ලං ීමපව්ත ලං ඉක්මවප ලං යපම ලං රපජාය ලං
යසේවයකු ලංවිසි්ත ලං රුම ලංකබන ලංබරපාක ලංවිෂමපචාපරයක් ලං
යසේ ලං සැකය න ලං අාර, ලං එය ලං යමම ලං සාග්රහයේ ලං පළද්වන ලං
උපය්ඛනය ලං යතය  ලං පඬුවරය ලං පැිළණ විය ලං හැකි ලං වරපක් ලං
යකස ලංසැකකිය ලංයුුව ලංව්තය්ත ලංය. ලං 
 
8:2 ලං ලංආයාන ලංසාග්රහයේ ලංපළද්වන ලං පණ්ඩයේ ලංXXXII 
පරිච්යේපය ලං ර පරව ලං යශශයේ පපකන ලං අයිතිවපසි රය ලං අහිිළ ලං
ය ොත ලං තති ලං යරය ලං රපජාය ලං නිකධරයකු ලං යශශයේ පපකන ලං
 තයුුවවක ලං නිරාවීම ලං ඉාප ලං බරපාක ලං ගණ යේ ලං
විෂමපචාපරයක් ලං යසේ ලං සැකය න ලං අාර, ලං එය ලං යමම ලං
සාග්රහයේ ලං පළද්වන ලං උපය්ඛනය ලං යතය  ලං පඩුවරය ලං
පැිළණ විය ලංහැකි ලංවරපක් ලංයකස ලංසැකකිය ලංයුුව ලංව්තය්ත ලංය. ලං 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

XLVIII වැනි ලංපරිච්යේපය ලං 
 

විනය ලං ප්තය ලංපටිපපටිය ලංපිළිබඳ ලංීමති 
 
                       

1.  ලංසපමපනය ලං රුණු. 
 

2. යසේවයය්ත ලංපහකිීමයරය ලංබකාක ලංහප ලංවිනය ලංපපකන ලංබකාක. 
 

3. විනය ලං  තයුුව ලං සරයබ්තධයය්ත ලං අමපාය ලං මණ්ඩකය ලං විසි්ත ලං අුමගමනය ලං ය යරන ලං  ප්තය ලං
පටිපපටිය. 

 
4. රපජාය ලංයසේවප ලංය ොිළෂ්ත ලංසභපව ලංවිසි්ත ලංවිනය ලං තයුුව ලංසරයබ්තධයය්ත ලංක්රියප රුම ලංකබන ලංවිත ලං

අුමගමනය ලං ළයුුව ලං ප්තය ලංපටිපපටිය. 
 

5. රපජාය ලං යසේවප ලං ය ොිළෂ්ත ලං සභපව ලං විසි්ත ලං විිකම ව ලං බකය ලං පවරුම ලං කැබු ලං අමපායපාශයේ ය  ලං
ය් රයවරයකු ලංවිසි්ත ලංවිනය ලං තයුුව ලං සරයබ්තධයය්ත ලංක්රියප රුම ලංකබන ලංවිත ලං අුමගමනය ලං
 ළයුුව ලං ප්තය ලංපටිපපටිය 
 

6. රපජාය ලං යසේවප ලං ය ොිළෂ්ත ලං සභපව ලං විසි්ත ලං විිකම ව ලං බකය ලං පවරුම ලං කැබූ ලං යපපප්තායරය්තුව ලං
රධපනයකු ලං යහෝ ලං යවන  ලං නිකධරයකු ලං යහෝ ලං විසි්ත ලං විනය ලං  තයුුව ලං සරයබ්තධයය්ත ලං
ක්රියප රුම ලංකබන ලංවිත ලංඅුමගමනය ලං ළයුුව ලං ප්තය ලංපටිපපටිය. 
 

7. වයවස්ාපපිා ලංමණ්ඩකය ත ලංයහෝ ලංරපජාය ලංසාසා්පව ත ලංයහෝ ලංරජායත ලංපවරපග  ලංආයානය ත ලං
යහෝ ලං රපජාය ලං සමපගම ත ලං යහෝ ලං ය ොිළෂ්ත ලං සභපව ත ලං යහෝ ලං යවන  ලං අ්තධ ලං රජායේ ලං
ආයානය ත ලංයහෝ ලංරජායේ ලංයසේවයය්ත ලංාපව පලි ව ලංද්පපහරිුම ලංකැබූ ලංනිකධරයයෝ. 
 

8. වයවස්ාපපිා ලංමණ්ඩකය ත ලංයහෝ ලංරපජාය ලංසාසා්පව ත ලංයහෝ ලංරජායත ලංපවරපග  ලංආයානය ත ලං
යහෝ ලං රපජාය ලං සමපගම ත ලං යහෝ ලං ය ොිළෂ්ත ලං සභපව ත ලං යහෝ ලං යවන  ලං අ්තධ ලං රජායේ ලං
ආයානය ත ලංයහෝ ලංරජායේ ලංයසේවයය්ත ලංස්ථිර ලංයකසත ලංද්පපහරිුම ලංකැබූ ලංනිකධරයයෝ. 
 

9. එක් ලං අමපායපාශයේ ය  ලංයහෝ ලං යපපප්තායරය්තුවව  ලංයහෝ ලං සිත ලං යවන  ලං අමපායපාශයේ ය ත ලංයහෝ ලං
යපපප්තායරය්තුවව ත ලංයහෝ ලංස්ාපන ලංමපරු ලං රුම ලංකැබු ලංයහෝ ලංයවන  ලංානුවර ත ලංප  රුම ලං
කැබු ලංයහෝ ලංනිකධරයයෝ. 
 

10. විනය ලංපීමක්ෂණ ය ලංඅාරුවර ලංදී ලංනිකධරයකු ලංසරයබ්තධයය්ත ලංවන ලංවිනය ලංබකධරයප ලංයවන  ලං
විනය ලංබකධරයකු ලංබවත ලංප වී ලංතති ලං ්හි ලංඑවැනි ලංනිකධරයකුත ලංවිරුශධව ලංවිනයපුමකූකව ලං
 තයුුව ලංකිීමම. 
 

11. එ ම ලංසිශිකය ත ලංයහෝ ලංසිදුවීරය ලංමපකපව ත ලංයහෝ ලංඅපපළව ලංයචාෝපනප ලංකබන ලංනිකධරයයෝ. 
 

12. රපජාය ලංයසේවප ලංය ොිළෂ්ත ලංසභපව. 
 

13. මූලි  ලංවිම්තශයේ නය. 
 



 

 

 

14. චූදිා ලංනිකධරයකු ලංයවා ලංයචාෝපනප ලංපත්රයක් ලංනිකු  ලංකිීමම. 
 

15. චූදිා ලංනිකධරයප ලංවිසි්ත ලංයචාෝපනප ලංපත්රය ලංසරයබ්තධයය්ත ලංස්වකීය ලංනිපහසත ලං රුණු ලංඉදිරිප  ලං
කිීමම 
 

16. විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ ය  ලං දී ලං ය්ඛනගා ලං සපක්ෂි ලං වශයේ යය්ත ලං උපයයෝගී ලං  රගුම ලං කබන ලං
ලිපිය්ඛන. 
 

17. විිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ ය  ලංදී ලංපැිළණි්ක ලංයමයහයවීම. 
 

18. විිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ ය  ලංදී ලංචූදිා ලංනිකධරය්ත ලංයවුමයව්ත ලංයපනී ලංසිටීම. 
 

19. පීමක්ෂණ  ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභප. 
 

20. විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ ය  ලං රජායේ ලං සපක්ෂි රුවකු ලං වන ලං රපජාය ලං නිකධරයකු ලං සුව ලං
 ප්තයභපරය. 
 

21. විිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ යක් ලංපැවැ වීම. 
 

22. විනය ලංබකධරයපයේ ලං ප්තයභපරය. 
 

23. විනය ලංනියයෝගය. 
 

24. පඬුවරය. 
 

25. කඝු ලංවිනය ලං ප්තය ලංපටිපපටිය ලංයතය  ලංපඬුවරය ලංපැිළණ වීම. 

 
26. විනය ලං නියයෝගවකත ලං විරුශධව ලං අභියපචානප ලං ඉදිරිප  ලං කිීමම ලං සහ ලං විනය ලං නියයෝග ලං

රතියශයේ ෝධනය ලංකිීමම. 
 

27. අික රණ යක් ලං විසි්ත ලං යහෝ ලං වයවස්ාපපිා ලං බකධරයකු ලං විසි්ත ලං යහෝ ලං රජායේ ලං නිකධරයකුත ලං
විරුශධව ලං තයුුව ලං රන ලංඅවස්ාපව  ලංදී ලංඅුමගමනය ලං ළයුුව ලංක්රියපපටිපපටිය. 

 
28. රපජාය ලංනිකධරයකුත ලංවිරුශධව ලංඅික රණ යක් ලංවිසි්ත ලංයහෝ ලංවයවස්ාපපිා ලංබකධරයකු ලංවිසි්ත ලං

යහෝ ලංපනවුම ලංකබන ලංනියයෝග ලංසැකකි්කත ලංයගන ලංඔහුත ලංවිරුශධව ලංවිනයපුමකූකව ලං තයුුව ලං
කිීමම. 
 

29. විගණ න ලංවප්තාපවක් ලංමඟි්ත ලංඅනපවරණ ය ලංවන ලංවිෂමපචාපර. 
 

30. පීමක්ෂණ  ලංය ොිළෂ්ත ලංසභප ලංවප්තාපවකි්ත ලංඅනපවරණ ය ලංවන ලංවැරදි. 
 

31. රපජාය ලංනිකධරයකු ලංරපජා පීම ලංවැඩ ලංාහනම ත ලංභපජානය ලංකිීමම ලංසහ ලංඅනිවප්තයය ලංනිවපඩු ලංපිත ලං
ාැීමම. 
 

32. පළද්වන ලංඋප ලංය්ඛනයේ ලංපැක්යවන ලංවැරදි ලංසරයබ්තධයය්ත ලංඅනිවප්තයය ලංවිශ්රපම ලංගැ්තවීම. 
 

33. සපමපනය ලංඅ ප්තයක්ෂමාපව ලංමා ලංරජායේ ලංනිකධරයකු ලංවිශ්රපම ලංගැ්තවීම. 
 



 

 

 

 
34. රජායේ ලංනිකධරයකුත ලංවිරුශධව ලංවිනයපුමකූකව ලං තයුුව ලංකිීමමත ලංමූලි  ලං තයුුව ලංසරයපපපනය ලං

 රිළ්ත ලං තිබිය ලං දී ලං යහෝ ලං යචාෝපනප ලං පත්රයක් ලං නිකු  ලං  ර ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ යක් ලං
පැවැ යවිළ්ත ලංතිබිය ලංදී ලංයහෝ ලංඅපපළ ලංනිකධරයපත ලංදිවයියන්ත ලංබැහැරව ලංයපමත ලංඅවසර ලංදීම. 
 

35. රජායේ ලංනිකධරයකුත ලංවිරුශධව ලංවිනයපුමකූකව ලං තයුුව ලංය යරිළ්ත ලංපවතින ලංඅවස්ාපව  ලංදී ලං
නිකධරයප ලංයසේවයය්ත ලංඉ්කප ලංඅස්වීම. 
 

36. වව ්පි  ලංවිශ්රපම ලංගැ්තවීයරය ලංවයසත ලංඑළැයඹන ලංනිකධරයකුත ලංවිරුශධව ලංවිනයපුමකූකව ලං
 තයුුව ලංකිීමම. 
 

37. ානුවර ලංඅාහැර ලංයපම. 
 

38. පපඨ ලංඅාර ලංඅනුමකූකාපවයක් ලංතති ලංවූ ලංවිත ලං  ලංරියප ලං ළයුුව ලංආ පරය. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

XLVIII වන ලංපරිච්යේපය ලං 
 

විනය ලං ප්තය ලංපටිපපටිය ලංපිළිබඳ ලංීමති 
 

 
 

1. ලංසපමපනය ලං රුණු 
 
 
රජායේ ලංනිකධරය්ත ලංයසේවයය්ත ලංපහ ලංකිීමයරය ලංබකාක ලංසහ ලංඔවු්තයේ ලංවිනය ලංපපකනය ලංපිළිබඳ ලංබකාක ලං
ආණ්ඩුක්රම ලං ලංවයවස්ාපයව්ත ලංඅමපාය ලංමණ්ඩකය ලංයවා ලංපැවීම ලංතා. ලං ලංපහා ලංසඳහ්ත ලංනියමය්ත ලංකියවිය ලං
යු ය  ලංඅමපාය ලංමණ්ඩකය ලංවිසි්ත ලං ලි්ත ලං ක ලංනිකු  ලං රුම ලංකබන ලංනියයෝග ලංකිසිවක් ලංය  ලංනරය ලංඒවප ලං
ප ලංසමඟ ලංය. ලං ලං 

 
 
1:1 ලං ලංයමම ලංපරිච්යේපයේ ලං ප්තයය්ත ලංසඳහප ලං- 
 
 1:1:1 ලං  ලං “විනය ලං බකධරයප” ලං යුමයව්ත ලං අපහස් ලං  ර්තය්ත ලං පහා ලං සඳහ්ත ලං 2 ලං වන ලං වග්තතිය ලං
අුමව ලංකිසියරය ලංනිකධරයකු ලංයසේවයය්ත ලංපහ ලංකිීමමත ලංයහෝ ලංඔහු ලංපිළිබඳ ලංවිනය ලංපපකන ලං තයුුව ලංකිීමම ලංත ලං
යහෝ ලං බකය ලං පැවීම ලං තති ලං නිසි ලං බකධරයපය ලං ; ලං ානුවර ලං නිාය ලං වශයේ යය්ත ලං පරන ලං ාැනැ ාප ලං නැති ලං
අවස්ාපව  ලංදී ලංඑම ලංානුවයරහි ලංවැඩ ලංබැලීමත ලංප  ලං රුම ලංකැබ ලංසිටින ලංඕනෑම ලංබකධ ලංරයයක් ලංප ලං“විනය ලං
බකධරයප” ලංයන ලංපපඨයය්ත ලංඅපහස් ලංය ය්ත. 
 
 1:1:2 ලං ලංවැඩ ලංබැලීයරය ලංප වීමක් ලංපරන ලංරජායේ ලංනිකධරයකු ලංසරයබ්තධයය්ත ලංවන ලං ්හි ලං“විනය ලං
බකධරයප” ලං යුමයව්ත ලං අපහස් ලං  ර්තය්ත ලං ඉදි්ත ලං එම ලං නිකධරයප ලං එම ලං ප වීම ලං නිාය ලං පපනමක් ලං මා ලං
පැරුය  ලංනරය ලංඑවිත ලංඔහු ලංසරයබ්තධයය්ත ලංවන ලංනිසි ලංවිනය ලංබකධරයප ලංය. 
 
 1:1:3 ලං  ලං යපපප්තායරය්තුවවක් ලංයහෝ ලං යවන  ලංආයානයක් ලංයහෝ ලං සරයබ්තධයය්ත ලංවන ලං ්හි ලං
“අමපායවරයප” ලංය්තයන්ත ලංඅපහස් ලං ය යර්තය්ත ලංඑම ලංයපපප්තායරය්තුවව ලංයහෝ ලංයවන  ලංආයානය ලං
යහෝ ලංභපර ලංඅමපායවරයප ලංය . ලං ලංානුවරක් ලංයහෝ ලංනිකධරයකු ලංසරයබ්තධයය්ත ලංවන ලං ්හි ලංඉ්ත ලංඅපහස් ලං
ය යර්තය්ත ලංඑම ලංානුවර ලංයහෝ ලංනිකධරයප ලංඅය  ලංයපපප්තායරය්තුවව ලංයහෝ ලංයවන  ලංආයානය ලංයහෝ ලං
භපර ලංඅමපායවරයප ලංය . 
 
 1:1:4 ලං  ලං “අපපළ ලං අමපායවරයප” ලං සහ ලං “අපපළ ලං අමපායපාශයේ ය” ලං ය්තයන්ත ලං අපහස් ලං  ර්තය්ත ලං
පිළියවලි්ත, ලං අපපළ ලං රජායේ ලං නිකධරයප ලං යසේවය ලං  රන ලං යපපප්තායරය්තුවව ලං යහෝ ලං යවන  ලංආයානය ලං
යහෝ ලංභපර ලංඅමපායවරයප ලංසහ ලංඅමපායපාශයේ ය ලංය .  

 
 1:1:5 ලං ලංඅමපායපාශයේ  ලංය් රයවරු්ත ලංහැර ලංජානපිකපතිවරයප ලංවිසි්ත ලංප  ලං රුම ලංකැබූ ලංනිකධරය්ත ලං
භපරයේ ලංපව නප ලං ප්තයපක ලංසරයබ්තධයය්ත ලංවන ලං ්හි ලං “අපපළ ලං අමපායවරයප” ලංය්තයන්ත ලංඅපහස ්ලං
ය යර්තය්ත ලංජානපිකපතිවරයප ලංය . ලං  ලංපප්තලියරය්තුවය  ලංසභපනපය යේ ලං ප්තයපකය ලංසරයබ්තධයය්ත ලං
වන ලං ්හි ලං “අපපළ ලංඅමපායවරයප” ලංය්තයන්ත ලංඅපහස් ලංය යර්තය්ත ලංපප්තලියරය්තුවය  ලංසභපනපය  ලං
වශයේ යය්ත ලංප  ලං රුම ලංකැබ ලංසිටින ලංඅමපායවරයප ලංය . ලං  ලං අමපාය ලංමණ්ඩක ලං ප්තයපකය, ලං රපජාය ලංයසේවප ලං
ය ොිළෂ්ත ලං සභපව, ලං මැතිවරණ  ලං යපපප්තායරය්තුවව ලං සහ ලං විගණ  පිකපති ලං යපපප්තායරය්තුවව ලං
සරයබ්තධයය්ත ලංවන ලං ්හි ලං“අමපායවරයප” ලංය්තයන්ත ලංඅපහස් ලංය යර්තය්ත ලංජානපිකපතිවරයප ලංය . ලං ලං 
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 1:1:6 ලං  ලං යපපප්තායරය්තුවවක් ලංයහෝ ලං යවන  ලංආයානයක් ලංයහෝ ලං සරයබ්තධයය්ත ලංවන ලං ්හි ලං
“ය් රය” ලංය්තයන්ත ලංඅපහස් ලං ය යර්තය්ත ලංඑම ලංයපපප්තායරය්තුවව ලංයහෝ ලංයවන  ලංආයානය ලංයහෝ ලං
භපර ලංඅමපායපාශයේ යේ ලංය් රයවරයප ලංය. ලං  ලංානුවරක් ලංයහෝ ලංනිකධරයකු ලංසරයබ්තධයය්ත ලංවන ලං ්හි ලංප ලං
ය් රයවරයප ලං ය්තයන්ත ලං අපහස් ලං ය යර්තය්ත ලං එම ලං ානුවර ලං යහෝ ලං නිකධරයප ලං යහෝ ලං අය  ලං
යපපප්තායරය්තුවව ලංයහෝ ලංයවන  ලංආයානය ලංයහෝ ලංභපර ලංඅමපායපාශයේ යේ ලංය් රයවරයප ලංය. ලං ලංඅමපායපාශයේ  ලං
යතය  ලංව්තග ලං රුම ලංකැබ ලංනැති ලංයපපප්තායරය්තුව ලංයහෝ ලංයවන  ලංආයානය ලංයහෝ ලංසරයබ්තධයය්ත ලංවන ලං
 ්හි, ලං යවන  ලං ආ පරයකි්ත ලං නියම ලං  රුම ලං කැබ ලං නැ නරය, ලං ඉ්ත ලං අපහස් ලං ය යර්තය්ත ලං එම ලං
යපපප්තායරය්තුවය  ලංයහෝ ලංයවන  ලංආයානයේ ලංයහෝ ලංරධපනයප ලංය . ලං ලං ලං 
 
 1:1:7 ලං ලං“යපපප්තායරය්තුව ලංරධපනය්ත” ලංය්තයන්ත ලංඅපහස් ලංය යර්තය්ත ලංආයාන ලංසාග්රහයේ ලං
I ලං වන ලං  පණ්ඩයේ ලං 1 ලං වන ලං පරිශිෂ්තය ලං යතය  ලං කැයිසු්ව ලං ගා ලං  රුම ලං කැබ ලං තති ලං යපපප්තායරය්තුව ලං
රධපනය්ත ලං සහ ලං විටි්තවිත ලං අමපාය ලං මණ්ඩකව ලං විසි්ත ලං යපපප්තායරය්තුව ලං රධපනය්ත ලං වශයේ යය්ත ලං ප  ලං
 රුම ලංකබන ලංඅයනකු  ලංනිකධරය්ත ලංය . 
 
 1:1:1 ලං ලංඅමපායපාශයේ  ලං ප්තයපකයක් ලංසරයබ්තධයය්ත ලංවන ලං ්හි ලං“යපපප්තායරය්තුව ලංරධපනයප” ලං
ය්තයන්ත ලංඅපහස් ලංය යර්තය්ත ලංඅපපළ ලංඅමපායපාශයේ යේ ලංය් රයවරයප ලංය . 
 
 1:1:8 ලං  ලං ඒ පබශධ ලං යසේවපවක් ලං සරයබ්තධයය්ත ලං වන ලං  ්හි ලං “අමපායපාශයේ යේ ලං ය් රය ලං යහෝ ලං
යපපප්තායරය්තුව ලංරධපනයප” ලංය්තයන්ත ලංඅපහස් ලංය යර්තය්ත ලංඅවස්ාපයවෝචිා ලංපරිදි ලංරපජාය ලංපරිපපකන ලං
විෂයභපර ලංඅමපායපාශයේ යේ ලංය් රයවරයප ලංයහෝ ලංඒ පබශධ ලංයසේවප ලංඅධයක්ෂ ලංජානරප් ලංය . 
 

1:1:10 ලං “මපණ්ඩලි  ලංයශ්රේණියේ ලංනිකධරයප” ලං ය්තයන්ත ලං  ලං අපහස් ලං ය යර්තය්ත ලංව්තෂය ත ලං
රු. ලං74,160 ලං  ලංයහෝ ලංඊත ලංවැඩි ලංයහෝ ලංආරරයභ  ලංඒ පබශධ ලංවැටුපක් ලංසහ ලංරු. ලං1,560 ලං  ලංයහෝ ලංඊත ලංවැඩි ලං
යහෝ ලංවප්තෂි  ලංවැටුප් ලංව්තධ  ලංහිිළ ලංනිකධරයයක් ලංය . 

 
1:1:11 ලං“රජායේ ලංනිකධරයප” ලංය්තයන්ත ලංඅපහස් ලංය යර්තය්ත ලංජානරජාය ලංයතය  ලංවැටුප් ලංසහිා ලං

ඕනෑම ලංධුරයක් ලංඋසුකන ලංඕනෑම ලංාැනැ  ලංාකු ලංවන ලංඅාර, ලංඊත ලංමුව ලංපැක්යවන ලංඅය ලංතුවළ  ලංයනොය . 
 

(අ). ලං ජානපිකපති;       
(ආ).  ාපනපය ;       
(ත). තමතිවරයයක්;      
(ඈ). අික රණ  ලංයසේවප ලංය ොිළෂ්ත ලංසභපය  ලංසපමපජි යයක්;  
(ඉ). රපජාය ලංයසේවප ලංය ොිළෂ්ත ලංසභපය  ලංසපමපජි යයක්;   
(ඊ). ලං ලං අික රණ  ලංනිකධරයයක්;      
(උ). නියයෝජාය ලංතමතිවරයයක්;     
(ඌ). පප්තලියරය්තුවය  ලංම්තත්රීවරයයක් ;    
(එ). පප්තලියරය්තුව ලංමහ ලංය් රය;     
(ඒ). ලං ජානපිකපතිවරයපයේ ලං ප්තය ලංමණ්ඩකයේ ලංසපමපජි යයක්;  
(ඔ). පප්තලියරය්තුවය  ලංමහය් රයයේ ලං ප්තය ලංමණ්ඩකයේ ලංසපමපජි යයක්;  
(ඕ). රජාය ලංයවා ලංපවරුම ලංකැබ ලංතති ලංආයානවක, ලංවයවස්ාපපිා ලංමණ්ඩකවක ලංසහ ලංසාස්ාපවක ලං

යසේව යයෝ; 

 
 ලං 
 1:1:12 ලං “අභියපචාන ලංබකධරයප” ලං ය්තයන්ත ලංඅපහස් ලං ය යර්තය්ත ලංඅමපාය ලංමණ්ඩකය ලංයහෝ ලං
රපජාය ලංයසේවප ලංය ොිළෂ්ත ලංසභපව ලංයහෝ ලංරපජාය ලංයසේවප ලංය ොිළෂ්ත ලංසභපය  ලං ිළටුවක් ලංයහෝ ලංය . 

 
 1:1:13 ලං “ය ොිළෂ්ත ලං සභපව” ලං ය්තයන්ත ලං අපහස් ලං ය යර්තය්ත ලං රපජාය ලං යසේවප ලං ය ොිළෂ්ත ලං
සභපව ලංයහෝ ලංඑහි ලං ිළටුවක් ලංයහෝ ලංය . ලං ලං 



 

 

 

 
1:2 ලං ලංනිකධරය්ත ලංඅති්ත ලංසිදුව්තනප ලංවූ ලංප ලං වරප පරයකි්ත ලංවුව ලංප ලංපඬුවරය ලංපැිළණ විය ලංයුුව ලංවූ ලංප ලංසියලුම ලං
විෂමපචාපර ලං ක්රියපව්ත ලං යහෝ ලං රමපප ලං යපෝෂය්ත ලං යහෝ ලං සරයබ්තධයය්ත ලං යමම ලං නියමය්තත ලං අුමකූකව ලං
හැකිාපක් ලං ඉක්මණි්ත ලං විනය ලං බකධරය්ත, ලං යපපප්තායරය්තුව ලං රධපනය්ත ලං සහ ලං අපපළ ලං අයනකු  ලං
ආයාන ලං රධපනය්ත ලං විසි්ත ලං ක්රියප ළ ලං යුුව ලං ය. ලං එයසේ ලං ක්රියප ලං කිීමමත ලං හැකිවුම ලං පිණිස ලං අපපළ ලං
විෂමපචාපරය්ත ලං යහෝ ලං රමපප ලං යපෝෂය්ත ලං පිළිබඳව ලං සැපයිය ලං යුුව ලං සෑම ලං ආ පරය ම ලං වප්තාප ලං සහ ලං
යාොරුවරු ලං ආදිය ලං එපරිදිම ලං  ඩිනිළ්ත ලං අපපළ ලං විනය ලං බකධරය්ත, ලං යපපප්තායරය්තුව ලං රධපනය්ත ලං හප ලං
අපපළ ලං අයනකු  ලං ආයාන ලං රධපනය්ත ලං යවා ලං සැපීම ලං එම ලං නිකධරයප ලං යසේවයේ ලං යයදී ලං සිටින ලං
ආයානයේ ලංයහෝ ලං ප්තයපකයේ ලංයහෝ ලංඑම ලංනිකධරයප ලං සරයබ්තධයය්ත ලංඅධීක්ෂණ  ලංයහෝ ලංපපකන ලංයහෝ ලං
බකයක් ලංතති ලංනිකධරයකුයේ ලංයහෝ ලංනිකධරය්ත ලංයේ ලංයහෝ ලංවගකීම ලංව්තය්ත ලංය. ලං ලංඑම ලංවගකීම ලංපැහැර ලං
හැීමම ලංප ලංවිනයපුමකූකව ලං තයුුව ලං ළ ලංයුුව ලංයන ලංවිෂමපචාපරයක් ලංව්තය්ත ලංය. ලං 
 
1:3 ලං  ලං යමම ලංනියමය්ත ලංයතය  ලං ග්තනප ලං කප ලංක්රියප ලං මප්තගයක් ලං යහෝ ලං පනවන ලංකප ලං නියයෝගයක් ලං යහෝ ලං
හුයපක් ලංයරයකිසි ලංක්රියප ලංපටිපපටිමය ලංයපෝෂයක් ලංයහෝ ලංඌණ ාපවයක් ලංයහෝ ලංසිදු ලංවී ලංතිීමයරය ලංයහේුවයව්තව , ලං
යුක්තිය ලංඉටුවීමත ලංබපධපවක් ලංයනොවන ලංආ පරයය්ත ලංයමම ලංනියමය්ත ලංයහෝ ලංඑහි ලංඅඩාගු ලංවිිකවිධපනය්ත ලං
යහෝ ලංඋ්කාඝනය ලංවී ලංතිීමයරය ලංයහේුවයව්තව  ලංනි්තබක ලංයනොව්තය්ත ලංය. 
 
1:4 ලං ලංරපජාය ලංයසේවප ලංය ොිළෂ්ත ලංසභපව ලංයවා ලංයහෝ ලංඅමපාය ලංමණ්ඩකය ලංයවා ලංයහෝ ලංවිනය ලංක්රියපවලිය ත ලං
අපපළ ලං  ප්තය ලං සතහ්ත ලංආදී ලං ලියවිලි ලං ඉදිරිප  ලං රන ලංකුමන ලං යහෝ ලං අවස්ාපව  ලං දී ලං ඒ ලං සමඟ ලං රස්ූතා ලං
විෂයත ලං අපපළ ලං වැපග  ලං  රුණු ලං පිඬුය ොත ලං පැක්යවන ලං සාක්ෂිප්ාවූ  ලං අවශයේ ය ලං සියලු ලං පෑ ලං අඩාගු ලං
ව්තනපවූ  ලං වප්තාපවක් ලං ප ලං ඉදිරිප  ලං  ළ ලං යුුව ලං ය. ලං  ලං එම ලං වප්තාපය  ලං යපපප්තායරය්තුවය  ලං යහෝ ලං
ආයානයේ ලංයහෝ ලංවිවිධ ලංලියවිලිවකත ලංයයොද්ව ලංපක්වප ලංතති ලං ්හි ලංඒවප ලංපහසුයව්ත ලංහැපෑරිය ලංහැකි ලංවන ලං
පරිදි ලං පැහැදිලිව ලංසකකුණු ලං ර ලං යහෝ ලං ය ොඩි ලං යයොපප ලං යහෝ ලංතිබිය ලං යුුව ලංය. ලං  ලං පැිළණි්යක්ත ලංඉදිරිප  ලං
 රන ලං ලංලියවිලිවක ලංද්් ලංපිතප  ලංයහෝ ලංසහති  ලං ළ ලංපිතප  ලංයහෝ ලංයම්තම ලංවි තියය්ත ලංඉදිරිප  ලං රන ලං
කප ලංලියවිලිප ලංඅපපළ ලංනිකධරයපයේ ලංයපෞශගලි  ලංලිපියගොුමව, ලංචා්තයප ලංසතහන ලංහප ලංඅපපළ ලංවන ලංඅයනකු  ලං
ලියවිලි ලංයන ලංආදිය ලංප ලංඑම ලංවප්තාපව ලංසමඟ ලංඉදිරිප  ලං ළ ලංයුුව ලංය. 
 
 1:4:1 ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ යක් ලං පව වප ලං තියේ ලං නරය ලං අපපළ ලං  ප්තය ලං සතහ්ත ලං ලියවිලි ලං
 පකක්රමපුමගාව ලං පිළියයක ලං ය ොත ලං මූලි  ලං විම්තශයේ නයත ලං සරයබ්තධ ලං ය්ඛන, ලං යචාෝපනප ලං පත්රය ලං ඊත ලං
කැබුණු ලංපිළිුවරු, ලං පීමක්ෂණ  ලංසතහ්ත, ලංතීරණ  ලංසහ ලං විනය ලංනියයෝග ලං වැනි ලං විවිධ ලං අවස්ාපවකත ලං අපපළ ලං
සියලු ලංලියවිලි ලංයව්ත ලංයව්ත ලංවශයේ යය්ත ලංසකකුණු ලංය ොත ලංයහෝ ලංය ොඩි ලංයයොපප ලංයහෝ ලංඉදිරිප  ලං ළ ලංයුුව ලං
ය. 
 
 

2. ලං ලංයසේවයය්ත ලංපහ ලංකිීමයරය ලංබකාක ලංහප ලංවිනය ලංපපකන ලංබකාක 
 
2:1 ලං  ලං රජායේ ලංනිකධරය්ත ලංයසේවයය්ත ලංපහ ලංකිීමයරය ලංබකාක ලං සහ ලංඔවු්තයේ ලංවිනය ලං පපකනය ලංපිළිබඳ ලං
බකාක ලංපැවීම ලංත ය  ලංඅමපාය ලංමණ්ඩකය ලංයවාය. ලං ලංඅමපාය ලංමණ්ඩකය ලංපහා ලංසඳහ්ත ලංනිකධරය්ත ලං
සරයබ්තධයය්ත ලංඑකී ලංබකාක ලංය ළි්තම ලංක්රියප ම  ලං රයි. 
 
 අමපායපාශයේ වක ලංඅතිය්ත  ලංය් රයවරු, 
 දිස්්රික් ලංය් රයවරු ලංහප ලංආණ්ඩුය  ලංඒජා්තාවරු, 
 යපපප්තායරය්තුව ලංරධපනයයෝ, ලංයජායෂ්ඨ ලංසහ පර ලංය් රයවරු 
 සහ ලංඅමපාය ලංමණ්ඩකය ලංවිසි්ත ලංප  රුම ලංකබන ලංයවන  ලංනිකධරය්ත. 
 
2:2 ලං  ලං අයනකු  ලංසියලුම ලං පණ්ඩවකත ලංඅය  ලංනිකධරය්ත ලංසරයබ්තධයය්ත ලංයසේවයය්ත ලංපහ ලංකිීමයරය ලං
බකාක ලං සහ ලං විනය ලං පපකනය ලං පිළිබඳ ලං බකාක ලං අමපාය ලං මණ්ඩකය ලං විසි්ත ලං ය ොිළෂ්ත ලං සභපව ලං යවා ලං
පවරප ලංදී ලංතා. 



 

 

 

 
 2:2:1 ලං පහා ලං සඳහ්ත ලං නිකධරය්ත ලං හැර ලං මපණ්ඩලි  ලං යශ්රේණියේ ලං අයනක් ලං සියලුම ලං ව්තගවක ලං
නිකධරය්ත ලංසරයබ්තධයය්ත, ලං ඔවු්ත ලංයසේව ලංයය්ත ලංපහ ලංකිීමම ලං සහ ලංඔවු්තයේ ලංවිනය ලංපපකනය ලංපිළිබඳ ලං
ස්වකීය ලංබකාක ලංය ොිළෂ්ත ලංසභපව ලංවිසි්ත ලංය ළි්තම ලංක්රියප ම  ලං රයි. 
 
 2:2:1:1 ලං  ලං ඒ පබශධ ලං යසේවපවකත ලං අය  ලං යනොවන ලං විගණ  පිකපති ලං යපපප්තායරය්තුවය  ලං සහ ලං
මැතිවරණ  ලං යපපප්තායරය්තුවය  ලං මපණ්ඩලි  ලං යශ්රේණියත ලං අය  ලං නිකධරය්ත ලං සරයබ්තධයය්ත ලං විනය ලං
බකධරයප ලංව්තය්ත ලංජානපිකපති ලංය් රයවරයප ලංය. ලං 
 
 2:2:1:2 ලං  ලං අමපායපාශයේ යක් ලං යතාත ලං යනොවැයත්තනපවූ  ලං ඒ පබශධ ලං යසේවපවකත ලං අය  ලං
යනොව්තනපවූ  ලංමපණ්ඩලි  ලංයශ්රේණියත ලංඅය  ලංනිකධරය්ත ලංසරයබ්තධයය්ත ලංවිනය ලංබකධරයප ලංව්තය්ත ලං
යපපප්තායරය්තුව ලංරධපනියප ලංය . 
 
2:3 ලං  ලං යමහි ලං 2:2:1 ලං  ලං උප ලං වග්තතියය්ත ලං සඳහ්ත ලං යනොවන ලං සියලු ලං නිකධරය්ත ලං සරයබ්තධයය්ත ලං වන ලං
 ්හි, ලං ඔවු්ත ලං යසේවයය්ත ලං පහ ලං කිීමම ලං සහ ලං ඔවු්තයේ ලං විනය ලං පපකනය ලං පිළිබඳ ලං බකාක ලං ය ොිළෂ්ත ලං
සභපව ලං විසි්ත ලං අපපළ ලං අමපායපාශයේ  ලං ය් රයවරු්ත, ලං යපපප්තායරය්තුව ලං රධපනය්ත ලං යහෝ ලං රජායේ ලං
නිකධරය්ත ලංයහෝ ලංයවා ලංපවරප ලංදී ලංතියේ. ලං  ලංඒ පබශධ ලංයසේවපවකත ලංඅය  ලංනිකධරය්ත ලංසරයබ්තධයය්ත ලං
වන ලං ්හි ලංඔවු්ත ලංයසේවයය්ත ලංපහ ලංකිීමම ලංසහ ලංඔවු්තයේ ලංවිනය ලංපපකනය ලංපිළිබඳ ලංබකාක ලංඒ පබශධ ලං
යසේවප ලංඅධයක්ෂ ලංජානරප් ලංයවා ලංඑපරිදිම ලංපවරප ලංදී ලංතා. 
 
2:4 ලං ලංය ොිළෂ්ත ලංසභපව ලංවිසි්ත ලංපවරප ලංදී ලංතති ලංබකාක ලංඑහි ලංඅභිමාය ලංපරිදි ලංවිටි්තවිත ලංය ොිළෂ්ත ලංසභපව ලං
යවා ලංආපසු ලංපවරප ලංගැනීම ලංයහෝ ලංාවදුරත  ලංබකාක ලංපවරපදීම ලංයහෝ ලංශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංසමපජාවපදී ලං
ජානරජායේ ලංගැසට් ලංපත්රයේ ලංපළ ලං රුම ලංකබන ලංනිය පනයක් ලංමඟි්ත ලංය ොිළෂ්ත ලංසභපව ලංවිසි්ත ලංසිදු රුම ලං
කැයේ. 
 

 
3. ලං  ලංවිනය ලං තයුුව ලංසරයබ්තධයය්ත ලංඅමපාය ලංමණ්ඩකය ලංවිසි්ත ලංඅුමගමනය ලංය යරන ලං
 ප්තය ලංපටිපපටිය 
 
3:1 ලං  ලංඋක්ා ලං2:1 ලංවැනි ලංඋප ලංවග්තතියයහි ලංසඳහ්ත ලං ර ලංතති ලංනිකධරයකුත ලංවිරුශධව ලංවිනයපුමකූකව ලං
ක්රියප ලං කිීමමත ලං අපහස ්ලං  ර ලං තති ලං විත ලං අපපළ ලං අමපායපාශයේ යේ ලං ය් රයවරයප ලං විසි්ත ලං අවශයේ ය ලං මූලි  ලං
විම්තශයේ න ලං රවිය ලංයුුව ලංය. 
 
3:2 ලං ලංඑම ලංනිකධරයපත ලංවිරුශධව ලංයචාෝපනප ලංනැගීමත ලංාරරය ලංබැලූ ලංබැ්මත ලංයපයනන ලංආ පරයේ ලංයහේුව ලං
සපධ  ලංතති ලංබව ලංඑම ලංමූලි  ලංවිම්තශයේ නය ලංමඟි්ත ලංයහළිපර  ලංවුවයහො , ලංය් රයවරයප ලංවිසි්ත ලංයචාෝපනප ලං
පත්රයක් ලංඑම ලංනිකධරයප ලංයවා ලංවිිකම ව ලංනිකු  ලං ළ ලංයුුව ලංය. ලංඑයසේ ලංවුව ලංප, ලංඅපපළ ලංනිකධරයප ලංඒ පබශධ ලං
යසේවපව්තත ලංඅය  ලංනිකධරයකු ලංවන ලං ්හි ලංඅපපළ ලංඅමපායාශයේ  ලංය් රයවරයප ලංවිසි්ත ලංමූලි  ලංවිම්තශයේ න ලං
වප්තාපව ලං ප ලං සමඟ ලං යචාෝපනප ලං පත්ර ලං ය ටුරයපා ලං ප ලං රපජාය ලං පරිපපකන ලං විෂය ලං භපර ලං ය් රයවරයප ලං යවා ලං
යනොපමපව ලංයයොද් ලං ළ ලංයුුව ලංය. ලං  ලංඅපපළ ලං රුණු ලංාවදුරත  ලංපීමක්ෂප ලං ර ලංබකප ලංඅවශයේ ය ලංය  ලංනරය ලංසුදුසු ලං
සායශයේ ෝධනයක් ලං ප ලංසහිාව ලංරපජාය ලං පරිපපකන ලංවිෂය ලංභපර ලං ය් රයවරයපයේ ලංඅ සනි්ත ලංඑම ලංයචාෝපනප ලං
පත්රය ලංඅපපළ ලංනිකධරයප ලංයවා ලංවිිකම ව ලංනිකු  ලං ළ ලංයුුව ලංය. 
 
3:3 ලං ලංනියිළා ලං පකීමපවක් ලංතුවළා ලංදී ලංඑම ලංයචාෝපනප ලංසරයබ්තධයය්ත ලංාම ලංනිපහසත ලං රුණු ලංඉදිරිප  ලං
 රන ලංයකස ලංචූදිා ලංනිකධරයපත ලංනියම ලං ළ ලංයුුව ලංය. ලං  ලංඑයසේ ලංනියම ලං රන ලං පකීමපව ලංතුවළා ලංසිය ලං
නිපහසත ලං රුණු ලංඉදිරිප  ලංකිීමමත ලංඔහු ලංඅයපොයහොස  ලංවුවයහො , ලංාම ලංනිපහසත ලංඉදිරිප  ලං ළ ලංහැකි ලං
 රුණු ලංකිසිවක් ලංඔහුත ලංයනොමැති ලංයසේ ලංසක ප ලංක්රියප ලං ළ ලංයුුව ලංය. 
 



 

 

 

3:4 ලං  ලංනිපහසත ලං රුණු ලංඉදිරිප  ලං රුම ලංකැබු ලංවයහො  ලංයහෝ ලංනියිළා ලං පකීමපව ලංතුවළා ලංනිපහසත ලං
 රුණු ලංඉදිරිප  ලංකිීමමත ලංචූදිා ලංනිකධරයප ලංඅයපොයහොස  ලංවුවයහො  ලංයහෝ ලංඑහි ලංකප ලංඅුමගමනය ලං ළ ලං
පටිපපටිය ලංපිළිබඳ ලංවිස්ාරයක් ලංසිය ලංනි්තයශශයේ   ලංසමඟ ලංය් රයවරයප ලංවිසි්ත, ලංඅපපළ ලංඅමපායවරයප ලංයවා ලං
ඉදිරිප  ලං ළ ලංයුුව ලංය. ලං  ලංඒ පබශධ ලංයසේවපව්තත ලංඅය  ලංනිකධරයකු ලංසරයබ්තධයය්ත ලංවන ලං ්හි ලංඑම ලං
ය් රයවරයප ලං විසි්ත ලං රපජාය ලං පරිපපකන ලං විෂයභපර ලං ය් රයවරයප ලං යවා ලං ාම ලං අමපායවරයපයේ ලං
නිීමක්ෂණ  ලංප ලංසහිාව ලංඋක්ා ලංසඳහ්ත ලංලියවිලි ලංහප ලංවප්තාප ලංඉදිරිප  ලං ළ ලංයුුව ලංය. 
 
3:5 ලං ලංඋක්ා ලං3:4 ලං ලංඋප ලංවග්තතිය ලංයතය  ලංාමප ලංයවා ලංකැබුණු ලංවිස්ාර ලංසිය ලංනි්තයශශයේ ය්ත ලංසමඟ ලංරපජාය ලං
පරිපපකන ලංවිෂයභපර ලංඅමපායපාශයේ යේ ලංය් රයවරයප ලංවිසි්ත ලංරපජාය ලංපරිපපකන ලංවිෂයභපර ලංඅමපායවරයප ලං
යවා ලංඉදිරිප  ලං ළ ලංයුුව ලංය. 
 
3:6 ලං  ලංඋක්ා ලං3:4 ලංසහ ලං3:5 ලංඋප ලංවග්තතිවක ලංපක්වප ලංතති ලංආ පරයත ලංචූදිා ලංනිකධරයප ලංවිසි්ත ලංඉදිරිප  ලං
 රන ලං කප ලං නිපහසත ලං  රුණු ලං සහ ලං අපපළ ලං ය් රයවරයප ලං විසි්ත ලං ඉදිරිප  ලං  ර ලං තති ලං නි්තයශශයේ ය්ත ලං ප ලං
සැකකි්කත ලංයගන ලංඅපපළ ලංඅමපායවරයප ලංවිසි්ත, ලංචූදිා ලංනිකධරයප ලංසිය ලංනි්තයපෝශීභපවය ලංසනපා ලංය ොත ලං
තති ලංබව ලංනිීමක්ෂණ ය ලංව්තය්ත ලංනරය, ලංයචාෝපනප ලංපත්රයේ ලංසඳහ්ත ලංසියලු ලංයචාෝපනපවලි්ත ලංනියපොස් ලංය ොත ලං
නිපහස් ලං කිීමමත ලං යහෝ ලං යපවන ලං උපය්ඛනය ලං යතාත ලං වැයතන ලං වරප ත ලං වරප රු ලං වී ලං තති ලං බව ලං
නිීමක්ෂණ ය ලංව්තය්ත ලංනරය ලංසුළු ලංපඬුවමක් ලංනියම ලංකිීමම ලංපිළිබඳව ලංයහෝ ලංචූදිා ලංනිකධරයප ලංබැලූ ලංබැ්මත ලං
යපනී ලංයන ලංආ පරයත ලංපළද්වන ලංඋපය්ඛනය ලංයතාත ලංවැයතන ලංවරපක් ලංසිදු ර ලංතති ලංබව ලංනිීමක්ෂණ ය ලං
ව්තය්ත ලං නරය ලං එහිකප ලං ඔහුත ලං විරුශධව ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ යක් ලං පැවැ වීමත ලං යහෝ ලං සුදුසු ලං යැයි ලං
හැයඟන ලංයවන  ලංක්රියපමප්තගයක් ලංගැනීම ලංපිළිබඳව ලංයහෝ ලංස්වකීය ලංනි්තයශශයේ ය්ත ලංප ලංසමඟ ලංවප්තාපවක් ලං
අමපාය ලං මණ්ඩකය ලං යවා ලං ඉදිරිප  ලං  ළ ලං යුුව ලං ය. ලං  ලං ඒ පබශධ ලං යසේවපව්තත ලං අය  ලං නිකධරයයක් ලං
සරයබ්තධයය්ත ලංනරය ලංඅපපළ ලංඅමපායවරයප ලංව්තය්ත ලංරපජාය ලංපරිපපකන ලංවිෂයභපර ලංඅමපායවරයප ලංය. 
 
3:7 ලං  ලං චූදිා ලං නිකධරයප ලං විසි්ත ලං ඉදිරිප  ලං  ර ලං තති ලං නිපහසත ලං  රුණු ලං ප ලං ඒ ලං පිළිබඳව ලං අපපළ ලං
ය් රයවරයපයේ ලංහප ලංඅමපායවරයපයේ ලංනිීමක්ෂණ  ලංහප ලංනි්තයශශයේ ය්ත ලංප ලංසක ප ලංබැලීයම්ත ලංපසු ලංචූදිා ලං
නිකධරයප ලංස්වකීය ලංනි්තයපෝශීභපවය ලංරමපණ ව  ලංයකස ලංසනපා ලං ර ලංතති ලංබව ලංඅමපාය ලංමණ්ඩකය ලංවිසි්ත ලං
නිගමනය ලං ලං ර්තය්ත ලං ලංනරය ලං ලංඔහු ලං ලංයචාෝපනප ලං ලංපත්රයේ ලං ලංසියලුම ලංයචාෝපනපවලි්ත ලං ලංනියපොස් ලං ලංය ොත ලංනිපහස් ලං
කිීමමත ලං යහෝ ලං යරය ලං යහයකි්ත ලං චූදිා ලං නිකධරයප ලං යපවන ලං උපය්ඛනය ලං යතාත ලං වැයතන ලං වරප ත ලං
වරප රු ලං වී ලංතති ලං බව ලං අමපාය ලං මණ්ඩකය ලංනිගමනය ලං ර්තය්ත ලංනරය ලං එහිකප ලං අමපාය ලං මණ්ඩකයේ ලං
අභිමාය ලංපරිදි ලංඔහු ලංයවා ලංසුළු ලංපඬුවමක් ලංනියම ලංකිීමමත ලංයහෝ ලංචූදිා ලංනිකධරයප ලංබැලූ ලංබැ්මත ලංයපනී ලං
යන ලං ආ පරයත ලං පළද්වන ලං උපය්ඛනය ලං යතාත ලං වැයතන ලං වරපක් ලං සිදු ර ලං තති ලං බව ලං අමපාය ලං
මණ්ඩකයේ ලංනිගමනය ලංව්තය්ත ලංනරය ලංඑහිකප ලංඔහුත ලංවිරුශධව ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ යක් ලංපව වන ලං
යකසත ලං යහෝ ලං අමපාය ලං මණ්ඩකය ලං විසි්ත ලං නිගමනය ලං  රන ලං යවන  ලං සුදුසු ලං ක්රියපමප්තගයක් ලං ග්තනප ලං
යකසත ලංයහෝ ලංඅපපළ ලංඅමපායපාශයේ යේ ලංය් රයවරයප ලංයවා ලංවිධපන ලං ළ ලංයුුව ලංය. ලං ලංඒ පබශධ ලංයසේවපව්තත ලං
අය  ලං නිකධරයකු ලං සරයබ්තධයය්ත ලං අපපළ ලං ය් රයවරයප ලං ව්තය්ත ලං රපජාය ලං පරිපපකන ලං විෂයභපර ලං
ය් රයවරයප ලංය. 
 
3:1 ලං ලංාමප ලංයවා ලංවිිකම ව ලංනිකු  ලං ර ලංතති ලංයචාෝපනප ලංපත්රයේ ලංසියලුම ලංයචාෝපනපව්ත ලංසඳහප ලංවැරදි රු ලං
යයි ලංස්වකීය ලංනිපහසත ලං රුණු ලං පක්වුම ලංකබන ලංඅවස්ාපය  ලං දී ලං චූදිා ලංනිකධරයප ලං විසි්ත ලංපිළිගුම ලංකැබ ලං
ත නරය, ලංඅපපළ ලංඅමපායපාශයේ යේ ලංය් රය ලංවිසි්ත ලංයචාෝපනප ලංපත්රයේ ලංසඳහ්ත ලංඑක් ලංඑක් ලංයචාෝපනපව ලංසක ප ලං
බකප ලංපැනවිය ලංයුුව ලංපඬුවරය ලංපිළිබඳව ලංස්වකීය ලංනිීමක්ෂණ  ලංහප ලංනි්තයශශයේ ය්ත ලංඅපපළ ලංඅමපායවරයප ලංයවා ලං
ඉදිරිප  ලං  ළ ලං යුුව ලං ය. ලං  ලං යමහි ලං දී ලං අපපළ ලං අමපායවරයප ලං විසි්ත ලං ය් රයවරයපයේ ලං නි්තයශශයේ ය්ත ලං ප, ලං
සැකකි්කත ලංයගන ලංඒ ලංපිළිබඳව ලංාම ලංනි්තයශශයේ ය්ත ලංඅමපාය ලංමණ්ඩකය ලංයවා ලංඉදිරිප  ලං ළ ලංයුුව ලංය. ලං ලං
ඒ පබශධ ලං යසේවපව්තත ලං අය  ලං නිකධරයකු ලං සරයබ්තධයය්ත ලං නරය ලං එම ලං නිකධරයප ලං යසේවය ලං  රන ලං
අමපායපාශයේ යේ ලංය් රයවරයප ලංවිසි්ත ලංාම ලංනි්තයශශයේ ය්ත ලං ප ලංසහිාව ලංඅපපළ ලංලියවිලි ලංහප ලංවප්තාප ලං රපජාය ලං
පරිපපකන ලංවිෂයභපර ලංය් රයවරයප ලංයවා ලංඉදිරිප  ලං ළ ලංයුුව ලංය. ලං ලංයමහි ලංදී ලංරපජාය ලංපරිපපකන ලංවිෂයභපර ලං
ය් රයවරයප ලං විසි්ත ලං අපපළ ලං නිීමක්ෂණ  ලං හප ලං නි්තයශශයේ ය්ත ලං සැකකි්කත ලං යගන ලං ස්වකීය ලං නි්තයශශයේ ය ලං
රපජාය ලංපරිපපකන ලංවිෂයභපර ලංඅමපායවරයප ලංයවා ලංඉදිරිප  ලං ළ ලංයුුව ලංය. ලං  ලංරපජාය ලංපරිපපකන ලංවිෂයභපර ලං



 

 

 

අමපායවරයප ලං අපපළ ලං සියලු ලං නිීමක්ෂණ  ලං හප ලං නි්තයශශයේ ය්ත ලං සැකකි්කත ලං යගන, ලං ඒ ලං පිළිබඳව ලං ාම ලං
නි්තයශශයේ ය්ත ලංඅමපාය ලංමණ්ඩකය ලංයවා ලංඉදිරිප  ලං ළ ලංයුුව ලංය. 
 
3:8 ලං  ලං අපපළ ලං සියලු ලං නිීමක්ෂණ  ලං හප ලං නි්තයශශයේ ය්ත ලං සැකකි්කත ලං යගන ලං යහෝ ලං යනොයගන ලං යහෝ ලං චූදිා ලං
නිකධරයප ලංයවා ලංසුදුසු ලංයයි ලංහැ ලං ලංයඟන ලංපඬුවමක් ලංපැනවීමත ලංයහෝ ලංචූදිා ලංනිකධරයපයේ ලංවරප ලංපිළිගැනීම ලං
යනොසක ප ලං හැර ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ යක් ලං පැවැ වීම ලං අවශයේ ය ලං යයි ලං අමපාය ලං මණ්ඩකයේ ලං
නිගමනය ලං ව්තය්ත ලං නරය ලං එවැනි ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ යක් ලං පව වන ලං යකසත ලං යහෝ ලං සුදුසු ලං යයි ලං
හැ ලංයඟන ලං යවන  ලං ක්රියපමප්තගයක් ලං ග්තනප ලං යකසත ලං යහෝ ලං අපපළ ලං ය් රයවරයප ලං යවා ලං විධපනයක් ලං
කිීමමත ලංඅමපාය ලංමණ්ඩකයත ලංපුළුවන. ලං  ලං ඒ පබශධ ලංයසේවපව්තත ලංඅය  ලංනිකධරයකු ලංසරයබ්තධයය්ත ලං
නරය ලංඅපපළ ලංය් රයවරයප ලංව්තය්ත ලංරපජාය ලංපරිපපකන ලංවිෂය ලංභපර ලංය් රයවරයප ලංය. 
 
3:10 ලං චූදිා ලංනිකධරයප ලං  ලංයවා ලං ලංපඬුවමක් ලං ලංපැනවීම ලං ලංඅවශයේ ය ලං ලංයනොවන ලං ලංබවත ලං ලංඅමපාය ලංමණ්ඩකය ලං
විසි්ත ලංනිගමනය ලං ර ලංතති ලං ්හි ලංඑම ලංතීරණ ය ලංඅරමපපව ලංනිකධරයප ලංයවා ලංපැුමරය ලංදී ලංඅවශයේ ය ලංපියවර ලං
ගැනීමත ලං ප ලංනිකධරයප ලංයවා ලං පඬුවමක් ලංපැනවීමත ලංවිධපන ලං ර ලංතති ලං ්හි ලංඑම ලංතීරණ ය ලංනිකධරයප ලං
යවා ලංපැුමරය ලංදී ලංඅවශයේ ය ලංපියවර ලංගැනීමත ලංප ලංචූදිා ලංනිකධරයපත ලංවිරුශධව ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ යක් ලං
පව වන ලංයකසත ලංවිධපන ලං ර ලංතති ලං ්හි ලංසුදුසු ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපවක් ලංප  ලංය ොත ලංඑම ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ  ලං
පැවැ වීමත ලං තයුුව ලංකිීමමත ලංප ලංයවන  ලංසුදුසු ලංක්රියපමප්තගයක් ලංග්තනප ලංයකසත ලංනියයෝග ලංය ොත ලංතති ලං
 ්හි ලංඑම ලංක්රියපමප්තගය ලංගැනීමත ලංප, ලංඅපපළ ලංය් රයවරයප ලංවිසි්ත ලංඅරමපපව ලං තයුුව ලං ළයුුව ලංව්තය්ත ලං
ය. ලං ලංඒ පබශධ ලංයසේවපව්තත ලංඅය  ලංනිකධරයයකු ලංසරයබ්තධයය්ත ලංඅපපළ ලංය් රයවරයප ලංව්තය්ත ලංරපජාය ලං
පරිපපකන ලංවිෂයභපර ලංය් රයවරයප ලංය. 
 
3:11 ලං  ලංචූදිා ලංනිකධරයපත ලංනිකු  ලං ර ලංතති ලංයචාෝපනප ලංපත්රය ලංසරයබ්තධයය්ත ලංඋක්ා ලං3:10 ලංවග්තතිය ලං
ර පරව ලංප  රුම ලංකබන ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපව ලංවිසි්ත ලංපැවැ වූ ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ යත ලංඅපපළ, ලංාම ලං
වප්තාපව, ලංපීමක්ෂණ  ලංසතහ්ත, ලංපැිළණි්ය් ලංසපක්ෂි ලංසරයපිණ්ඩනය, ලංවි තියේ ලංසපක්ෂි ලංසරයපිණ්ඩනය ලං
හප ලංපැිළණි්ක ලංහප ලංවි තිය ලංවිසි්ත ලංඉදිරිප  ලං රන ලංඅයනකු  ලංලියවිලි ලංප ලංසමඟ ලංඅපපළ ලංය් රයවරයප ලං
යවා ලංයනොපමපව ලංඉදිරිප  ලං ළ ලංයුුව ලංය. ලං ලංපීමක්ෂණ ය ලංපැවැ වීයරය ලංදී ලංයනොවැළක්විය ලංහැකි ලංරමපපය්ත ලං
තති ලංව්තය්ත ලංනරය ලංඒ ලංපිළිබඳව ලංඅපපළ ලංඅවස්ාපව්තහි ලංදී ලංය් රයවරයප ලංයවා ලංඅරමපපව ලංලිඛිාව ලංවප්තාප ලං
 ළ ලංයුුව ලංය. 
 
3:12 ලං ලංචූදිා ලංනිකධරයපත ලංවිරුශධව ලංපව වුම ලංකබන ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ ය ලංඅනවශයේ ය ලංයකස ලංරමපප ලං
ව්තය්ත ලංයැයි ලංඅපපළ ලංය් රයවරයපත ලංයපනී ලංය්තය්ත ලංනරය ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ යේ ලංකුමන ලංඅවස්ාපව  ලංදී ලං
වුව ලංප, ලංඑයාක් ලංපැවති ලංපීමක්ෂණ  ලං තයුුව ලංද්ළුමනි්තම ලංඅවකාගු ලං ර ලංනව ලංපීමක්ෂණ යක් ලංපැවැ වීමත ලං
යහෝ ලං අපපළ ලං පප්තශයේ වය්ත ලං එ ඟ ලං ව්තය්ත ලංනරය ලං එයාක් ලං පැවති ලං පීමක්ෂණ යේ ලං තයුුව ලං අවස්ත ලං ළ ලං
අවස්ාපය  ලංදී ලංසිත ලංඅඛණ්ඩව ලංඉදිරියත ලංපව වපයගන ලංයපමත ලංයහෝ ලංනව ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපවක් ලංප  ලංකිීමමත ලං
අපපළ ලංය් රයවරයපත ලංබකය ලංත ය  ලංය. 
 
3:13 ලං  ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ  ලංවප්තාපවක් ලංහප ලංඅපපළ ලංඅයනකු  ලංසියලු ලංලියවිලි ලංහප ලංවප්තාප ලංස්වකීය ලං
නි්තයශශයේ ය්ත ලං ප ලං සහිාව ලං අපපළ ලං අමපායවරයප ලං යවා ලං ය් රයවරයප ලං විසි්ත ලං ඉදිරිප  ලං  ළ ලං යුුව ලං ය. ලං ලං
ඒ පබශධ ලං යසේවපව්තත ලං අය  ලං නිකධරයයකු ලං සරයබ්තධයය්ත ලං වන ලං  ්හි ලං අපපළ ලං විනය ලං පීමක්ෂණ  ලං
වප්තාපව ලං හප ලං අයනකු  ලං ලියවිලි ලං හප ලං වප්තාප ලං රපජාය ලං පරිපපකන ලං විෂයභපර ලං ය් රයවරයප ලං විසි්ත ලං
නිකධරයප ලංයසේවය ලං රන ලංඅමපායපාශයේ යේ ලංය් රයවරයප ලංයවා ලංයයොද් ලං ළ ලංයුුව ලංය. ලං ලංඒ ලංසරයබ්තධයය්ත ලං
ාම ලංනිීමක්ෂණ  ලංහප ලංනි්තයශශයේ ය්ත ලං ප ලං අපපළ ලංලියවිලි ලංහප ලංවප්තාප ලං ප ලං අපපළ ලංය් රයවරයප ලංවිසි්ත ලංරපජාය ලං
පරිපපකන ලංවිෂයභපර ලංය් රයවරයප ලංයවා ලංඅරමපපව ලංඉදිරිප  ලං ළ ලංයුුව ලංය. ලං ලංරපජාය ලංපරිපපකන ලංවිෂයභපර ලං
ය් රයවරයප ලංවිසි්ත ලංඅපපළ ලංනිීමක්ෂණ  ලංහප ලංනි්තයශශයේ ය්ත ලංසැකකි්කත ලංයගන ලංස්වකීය ලංනිීමක්ෂණ  ලංහප ලං
නි්තයශශයේ ය්ත ලං සමඟ ලං සියලු ලං ලියවිලි ලං හප ලං වප්තාප ලං රපජාය ලං පරිපපකන ලං විෂයභපර ලං අමපායවරයප ලං යවා ලං
යනොපමපව ලංඉදිරිප  ලං ළ ලංයුුව ලංය. 

 



 

 

 

3:14 ලං ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපය  ලංවප්තාප ලංහප ලංඅයනකු  ලංඅපපළ ලංලියවිලි ලංඅපපළ ලංනිකධරය්තයේ ලංනිීමක්ෂණ  ලංහප ලං
නි්තයශශයේ ය්ත ලං සහිාව ලං ාම්ත ලං යවා ලං කැබුණ  ලං  ්හි ලං ඒවප ලං අධයයනය ලං කිීමයම්ත ලං අනුවරුව ලං ාම ලං
නිීමක්ෂණ  ලං හප ලං නි්තයශශයේ  ලං අමපාය ලං මණ්ඩකය ලං යවා ලං අපපළ ලං අමපායවරයප ලං විසි්ත ලං ඉදිරිප  ලං  ළයුුව ලං
ව්තය්ත ලං ය. ලං  ලං ඒ පබශධ ලං යසේවපව්තත ලං අය  ලං නිකධරයකු ලං සරයබ්තධයය්ත ලං වන ලං  ්හි ලං අපපළ ලං
අමපායවරයප ලංව්තය්ත ලංරපජාය ලංපරිපපකන ලංවිෂයභපර ලංඅමපායවරයප ලංය. 
 
3:15 ලං ලංඅපපළ ලංඅමපායවරයප ලංවිසි්ත ලංඅමපාය ලංමණ්ඩකය ලංයවා ලංඉදිරිප  ලං ර ලංතති ලංසියලු ලංනිීමක්ෂණ  ලංහප ලං
නි්තයශශයේ ය්ත ලංසුපීමක්ෂප පීම ලංයකස ලංඅධයයනය ලංකිීමයම්ත ලංපසු ලංචූදිා ලංනිකධරයපත ලංවිරුශධව ලංනගප ලංතති ලං
යචාෝපනපව්තත ලංවැරදි රු ලංයහෝ ලංනිවැරදි රු ලංව්තය්ත ලංප ලංය්තන ලංතීරණ ය ලංකිීමමත ලංප, ලංඔහු ලංනිවැරදි රු ලං
බව ලං තීරණ ය ලං ර්තය්ත ලංනරය ලං යචාෝපනප ලං පත්රයේ ලං සඳහ්ත ලං සියලු ලං යචාෝපනපව්තයග්ත ලංනියපොස් ලං ය ොත ලං
නිපහස් ලංකිීමමත ලංප, ලංඔහු ලංවැරදි රු ලංයැයි ලංනිගමනය ලං ර්තය්ත ලංනරය ලංයසේවයය්ත ලංපහ ලංකිීමම ලංයහෝ ලංසුදුසු ලං
යවන  ලංපඩුවමක් ලංයහෝ ලංපැනවීමත ලංප, ලංයනොඑයසේ ලංනරය ලංඅමපාය ලංමණ්ඩකයේ ලංඅභිමාය ලංපරිදි ලංසුදුසු ලංයැයි ලං
හැයඟන ලං යවන  ලංක්රියපමප්තගයක් ලං ගැනීමත ලං ප, ලං අපපළ ලං ය් රයවරයප ලං යවා ලං විධපන ලංකිීමමත ලං අමපාය ලං
මණ්ඩකය ලංවිසි්ත ලං තයුුව ලං රුම ලංතා. 
 
3:16 ලං ලංඅමපාය ලංමණ්ඩකය ලංවිසි්ත ලංඋක්ා ලං3:15 ලංඋප ලංවග්තතිය ලංඅුමව ලංඅපපළ ලංය් රයවරයප ලංයවා ලංඑයසේ ලං
විධපන ලං රුම ලංකැබූවිත ලංඑම ලංය් රයවරයප ලංවිසි්ත ලංඒ ලංඅුමව ලංඅරමපපව ලං ලංක්රියප ලං ර ලංඅපපළ ලංඅමපායවරයප ලං
යවා ලංවප්තාප ලං ළ ලංයුුව ලංය. 
 
 
 

4. ලං ලංරපජාය ලංයසේවප ලංය ොිළෂ්ත ලංසභපව ලංවිසි්ත ලංවිනය ලං තයුුව ලංසරයබ්තධයය්ත ලංක්රියප ලං රුම ලං
කබන ලංවිත ලංඅුමගමනය ලං ළ ලංයුුව ලං ප්තයය ලංපටිපපටිය 
 
4:1 ලං  ලං උක්ා ලං 2:2:1 ලං වැනි ලං උප ලං වග්තතියේ ලං සඳහ්ත ලං නිකධරයකුත ලං විරුශධව ලං විනයපුමකූකව ලං ක්රියප ලං
කිීමමත ලං අපහස ්ලං  ර ලං තති ලං විත ලං අපපළ ලං අමපායපාශයේ යේ ලං ය් රයවරයප ලං විසි්ත ලං යහෝ ලං යපපප්තායරය්තුව ලං
රධපනයප ලංවිසි්ත ලංයහෝ ලංඅවශයේ ය ලංමූලි  ලංවිම්තශයේ න ලං රවිය ලංයුුව ලංය. 
 
4:2 ලං  ලං එම ලංනිකධරයපත ලං විරුශධව ලං යචාෝපනප ලංනැගීමත ලංාරරය ලං රමපණ ව  ලංයහේුව ලං සපධ  ලංතති ලංබව ලං එම ලං
මූලි  ලං විම්තශයේ නය ලං මඟි්ත ලං බැලූ ලං බැ්මත ලං යපනී ලං ය්තය්ත ලං නරය, ලං අපපළ ලං අමපායපාශයේ  ලං ය් රය/ ලං
යපපප්තායරය්තුව ලංරධපනයප ලංවිසි්ත ලංය ොිළෂ්ත ලංසභපව ලංනියම ලං රුම ලංකබන ලංපිළියවා ත ලංයහෝ ලංයමම ලං
සාග්රහයේ ලං5 ලංවැනි ලංපරිශිෂ්තය ලංඅුමකූකව ලංයචාෝපනප ලංය ටුරයපාක් ලංස ස් ලං ර ලංඅපපළ ලංමූලි  ලංවිම්තශයේ න ලං
වප්තාපව ලං හප ලං අයනකු  ලං ලියවිලි ලං සමඟ ලං යපපප්තායරය්තුව ලං රධපනයකු ලං නරය ලං ස්වකීය ලං අමපායපාශයේ  ලං
ය් රයවරයප ලං මඟි්ත ලං ප ලං අමපායපාශයේ  ලං ය් රයවරයකු ලං නරය ලං ාමප ලං විසි්ත ලං ප, ලං ය ොිළෂ්ත ලං සභපව ලං යවා ලං
යනොපමපව ලං ඉදිරිප  ලං  ළ ලං යුුව ලං ය. ලං  ලං එයසේ ලං වූව ලං ප, ලං ඒ පබශධ ලං යසේවපව්තත ලං අය  ලං නිකධරයකු ලං
සරයබ්තධයය්ත ලංවන ලං ලං ්හි ලං ලංනිකධරයප ලං ලංයසේවය ලං ලං රන ලං ලංයපපප්තායරය්තුවවත ලං ලංඅය  ලංඅමපායපාශයේ යේ ලං
ය් රයවරයප ලං විසි්ත ලං යචාෝපනප ලං ය ටුරයපා ලංතුවලු ලං අයනකු  ලංලියවිලි ලං රපජාය ලං පරිපපකන ලං විෂය ලං භපර ලං
ය් රයවරයප ලංයවා ලංයනොපමපව ලංඉදිරිප  ලං ළ ලංයුුව ලංය. 
 
4:3 ලං  ලං ඒ පබශධ ලං යසේවපව්තත ලං අය  ලංනිකධරයකු ලංසරයබ්තධයය්ත ලං වන ලං ්හි ලං යචාෝපනප ලං ය ටුරයපා ලං
තුවලු ලංඅයනකු  ලංලියවිලි ලංපීමක්ෂප ලං ර ලංබකප, ලංබැලූ ලංබැ්මත ලංනිකධරයපත ලංවිරුශධව ලංයචාෝපනප ලංනැඟීමත ලං 
ාරරය ලංරමපණ ව  ලංයහේුව ලංසපධ  ලංතති ලංබවත ලංසෑහීම ත ලංප  ලංව්තය්ත ලංනරය, ලං අවශයේ ය ලං අවස්ාපව්තහි ලං දී ලං
සුදුසු ලංසායශයේ ෝධනය්ත ලං ප ලං සහිාව ලංඒවප ලං රපජාය ලං පරිපපකන ලංවිෂයභපර ලං ය් රයවරයප ලං විසි්ත ලංය ොිළෂ්ත ලං
සභපව ලංයවා ලංයනොපමපව ලංඉදිරිප  ලං ළ ලංයුුව ලංය. 
 
4:4 ලං ලංඅපපළ ලංයචාෝපනප ලංය ටුරයපා ලංතුවලු ලංඅයනකු  ලංලියවිලි ලංපීමක්ෂප ලං ර ලංබකප, ලංඅවශයේ ය ලංය  ලංනරය ලංසුදුසු ලං
සායශයේ ෝධනය්ත ලංප ලංසහිාව, ලංනිකධරයපත ලංවිරුශධව ලංයචාෝපනප ලංපත්රය ලංනිකු  ලංකිීමම ලංමැනවැයි ලංය ොිළෂ්ත ලං
සභපව ලංතීරණ ය ලං ර්තය්ත ලංනරය ලංරපජාය ලංයසේවප ලංය ොිළෂ්ත ලංසභපය  ලංය් රයවරයපයේ ලංඅ සනි්ත ලංඑම ලං



 

 

 

යචාෝපනප ලං පත්රය ලං නිකධරයප ලං යවා ලං අපපළ ලං අමපායපාශයේ  ලං ය් රයවරයප ලං හප ලං/යහෝ ලං යපපප්තායරය්තුව ලං
රධපනයප ලංමඟි්ත ලංවිිකම ව ලංනිකු  ලං ළ ලංයුුව ලංය. 
 
4:5 ලං ලංනියිළා ලං පකීමපව ලංුවළ ලංදී ලංඑම ලංයචාෝපනප ලංසරයබ්තධයය්ත ලංාම ලංනිපහසත ලං රුණු ලංඉදිරිප  ලං රන ලං
යකස ලංය ොිළෂ්ත ලංසභපව ලංවිසි්ත ලංචූදිා ලංනිකධරයපත ලංනියම ලං ළ ලංයුුව ලංය. 
 
4:6 ලං ලංාම ලංනිපහසත ලං රුණු ලංඉදිරිප  ලංකිීමම ලංසඳහප ලංචූදිා ලංනිකධරයප ලංවිසි්ත ලංපීමක්ෂප ලංකිීමමත ලංඅවශයේ ය ලංය  ලං
යැයි ලංසැකය න ලංසියලු ලංලියවිලි ලංය ොිළෂ්ත ලංසභපව ලංවිසි්ත, ලංයචාෝපනප ලංපත්රය ලංනිකු  ලං රන ලංඅවස්ාපය  ලංදී ලං
ම ලංඅපපළ ලංඅමපායපාශයේ යේ ලංය් රයවරයප/යපපප්තායරය්තුව ලංරධපනයප ලංයවා ලංයයොද් ලං ළ ලංයුුව ලංය. 
 
4:7 ලං  ලං චූදිා ලං නිකධරයප ලං විසි්ත ලං නියිළා ලං  පකීමපව ලං ුවළ ලං දී ලං ාම ලං නිපහසත ලං  රුණු ලං ඉදිරිප  ලං  රුම ලං
කැබුවයහො  ලංඑයසේ ලං ඉදිරිප  ලං ර ලංතති ලංනිපහසත ලං රුණු ලංපිළිබඳව ලංාම ලංනිීමක්ෂණ  ලංහප ලංවිනය ලංක්රියප ලං
පටිපපටිය ලං සරයබ්තධයය්ත ලං අපපළ ලං නි්තයශශයේ ය්ත ලං ප ලං යපපප්තායරය්තුව ලං රධපනයප ලං හප/යහෝ ලං අපපළ ලං
අමපායපාශයේ  ලං ය් රයවරයප ලං විසි්ත, ලං ය ොිළෂ්ත ලං සභපව ලං යවා ලං යනොපමපව ලං ඉදිරිප  ලං  ළ ලං යුුව ලං ය. ලං ලං
ඒ පබශධ ලං යසේවපව්තත ලං අය  ලං නිකධරයකු ලං සරයබ්තධයය්ත ලං වූ ලං  ්හි ලං අපපළ ලං නිීමක්ෂණ  ලං හප ලං
නි්තයශශයේ ය්ත ලංඉදිරිප  ලං ළ ලංයු ය  ලංරපජාය ලංපරිපපකන ලංවිෂයභපර ලංය් රයවරයප ලංමඟිනි. 
 
4:1 ලං  ලං නියිළා ලං  පකීමපව ලං තුවළා ලං දී ලං නිපහසත ලං  රුණු ලං ඉදිරිප  ලං කිීමමත ලං චුදිා ලං නිකධරයප ලං
අයපොයහොස  ලං වී ලංතති ලං ්හි ලං ඔහු ලං යවා ලං යචාෝපනප ලං පත්රය ලං විිකම ව ලං භපර ලං දු්ත ලං බවත ලං සහති යක් ලං ප ලං
සමඟ ලංඅපපළ ලං ලංයපපප්තායරය්තුව ලං ලං ලංරධපනයප ලං ලංහප/යහෝ ලං ලංඅමපායපාශයේ  ලං ලං ලංය් රයවරයප ලං ලංවිසි්ත ලං ලංඉදිරි ලං ලංවිනය ලං ලං ලං 
ක්රියප ලං පටිපපටිය ලං පිළිබඳව ලං ාම ලං නිීමක්ෂණ  ලං හප ලං නි්තයශශයේ ය්ත ලං ප ලං සහිාව ලං ය ොිළෂ්ත ලං සභපය  ලං
ය් රයවරයප ලං යවා ලං යනොපමපව ලං වප්තාප ලං  ළ ලං යුුව ලං ය. ලං  ලං ඒ පබශධ ලං යසේවපව්තත ලං අය  ලංනිකධරයකු ලං
සරයබ්තධයය්ත ලං නරය ලං අපපළ ලං වප්තාපව ලං ඉදිරිප  ලං  ළ ලං යු ය  ලං රපජාය ලං පරිපපකන ලං විෂය ලං භපර ලං
ය් රයවරයප ලංමගිනි. ලං ලං 
 
4:8 ලං  ලංනියිළා ලං පකීමපව ලංුවළ ලංදී ලංාම ලංනිපහසත ලං රුණු ලංඉදිරිප  ලංකිීමමත ලංඅයපොයහොස  ලංවන ලංයහෝ ලං
නිපහසත ලං රුණු ලංඉදිරිප  ලංකිීමම ලංහිාපමාප ලංපැහැර ලංහරින ලංයහෝ ලංචූදිා ලංනිකධරයකු ලංසරයබ්තධයය්ත ලංාම ලං
අභිමාය ලං පරිදි ලං චූදිා ලං නිකධරයප ලං සියලුම ලං යචාෝපනපවකත ලං වරප ලං පිළිග ාප ලං යසේ ලං සක ප ලං සුදුසු ලං විනය ලං
නියයෝගයක් ලංපැනවීමත ලංයහෝ ලංඋචිා ලංයැයි ලංහැයඟන ලංයවන  ලංක්රියප ලංමප්තගයක් ලංඅුමගමනය ලංකිීමමත ලංයහෝ ලං
ය ොිළෂ්ත ලංසභපවත ලංබකය ලංත ය  ලංය. 
 
4:10 ලං  ලංඉහා ලංඋපවග්තති ලංමඟි්ත ලංපක්වප ලංතති ලංආ පරයත ලංචූදිා ලංනිකධරයප ලංවිසි්ත ලංඉදිරිප  ලං ර ලංතති ලං
නිපහසත ලං රුණු ලං ප ලං අපපළ ලං ය් රයවරයප ලංතුවලු ලං අයනකු  ලංනිකධරය්ත ලං විසි්ත ලං ඉදිරිප  ලං ර ලංතති ලං
නිීමක්ෂණ  ලං  ලං හප ලං නි්තයශශයේ ය්ත ලං ප ලං සක ප ලං බැලීයම්ත ලං පසුව ලං චූදිා ලං නිකධරයප ලං විසි්ත ලං ස්වකීය ලං
නි්තයපෝෂීභපවය ලංරමපණ ව  ලංයකස ලංසනපා ලං ර ලංතති ලංබවත ලංය ොිළෂ්ත ලංසභපව ලංනිගමනය ලං ර්තය්ත ලං
නරය, ලං  ලංඔහු ලංයචාෝපනප ලංපත්රයේ ලංසඳහ්ත ලංසියලුම ලංයචාෝපනපවලි්ත ලංනි ලංයපොස් ලංය ොත ලංනිපහස් ලංකිීමමත ලංයහෝ ලං
යරය ලංයහයකි්ත ලංචූදිා ලංනිකධරයප ලංයපවන ලංඋපය්ඛනය ලංයතාත ලංවැයතන ලංවරප ත ලංවරප රු ලංවී ලංතති ලංබව ලං
ය ොිළෂ්ත ලංසභපව ලංනිගමනය ලං ර්තය්ත ලංනරය ලංඑහිකප ලංය ොිළෂ්ත ලංසභපය  ලංඅභිමාය ලංපරිදි ලංඔහු ලංයවා ලං
සුළු ලංපඩුවමක් ලංනියම ලංකිීමමත ලංයහෝ ලංචූදිා ලංනිකධරයප ලංබැලූ ලංබැ්මත ලංයපනී ලංයන ලංආ පරයත ලංපළද්වැනි ලං
උපය්ඛනය ලංයතාත ලංවැයතන ලංවරපක් ලංසිදු ර ලංතති ලංබවත ලං ය ොිළෂ්ත ලංසභපය  ලංනිගමනය ලංව්තය්ත ලං
නරය ලං එහිකප ලං ඔහුත ලං විරුශධව ලං විිකම ව ලං විනය ලං පීමක්ෂණ යක් ලං පැවැ වීමත ලං යහෝ ලං ය ොිළෂ්ත ලං සභපව ලං
විසි්ත ලං නිගමනය ලං  රන ලං යවන  ලං සුදුසු ලං ක්රියපමප්තගයක් ලං ගැනීමත ලං යහෝ ලං ය ොිළෂ්ත ලං සභපවත ලං බකය ලං
ත ය  ලංය. 
 
4:11 ලං  ලං චූදිා ලං නිකධරයප ලං ාම ලං නිපහසත ලං  රුණු ලං ඉදිරිප  ලං කිීමයරය ලං දී ලං යචාෝපනප ලං පත්රයේ ලං සඳහ්ත ලං
යචාෝපනපවලි්ත ලංඑ  ත ලංයහෝ ලංකීපය ත ලංයහෝ ලංපමණ ක් ලං ලංවරප රු ලංබව ලංපිළිග්තනප ලංඅවස්ාපය  ලංදී ලංයහෝ ලං
චූදිා ලංනිකධරයප ලං විසි්ත ලං ඉදිරිප  ලං ර ලංතති ලංනිපහසත ලං රුණු ලංමඟි්ත ලං යචාෝපනපවලි්ත ලං එ  ත ලං යහෝ ලං



 

 

 

කීපය ත ලං යහෝ ලං පමණ ක් ලං වරප රු ලංබව ලං යපනී ලං යන ලං අවස්ාපය  ලං දී ලං යහෝ ලං සරයපූ්තණ  ලං යචාෝපනප ලං පත්රය ලං
සරයබ්තධයය්ත ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ යක් ලංපැවැ වීමත ලංය ොිළෂ්ත ලංසභපව ලං තයුුව ලං ළ ලංයුුව ලංය. 
 
4:12 ලං  ලංචූදිා ලංනිකධරයප ලංවිසි්ත ලංාමප ලංයචාෝපනප ලංපත්රයේ ලංතති ලංසියලුම ලංයචාෝපනප ලංසඳහප ලංවැරදි රු ලංබව ලං
ර පශිාව ලංපිළියගන ලංත නරය, ලංඅපපළ ලංයපපප්තායරය්තුව ලංරධපනයප ලංහප/යහෝ ලංඅමපායපාශයේ  ලංය් රයවරයප ලං
විසි්ත ලං  ලං  ලං යචාෝපනප ලං  ලං  ලං පත්රයේ ලං  ලං  ලං සඳහ්ත ලං  ලං එක් ලං  ලං එක් ලං යචාෝපනපව ලං සක ප ලං බකප ලං පැනවිය ලං යුුව ලං පඩුවරය ලං
පිළිබඳව ලං ස්වකීය ලං නිීමක්ෂණ  ලං හප ලං නි්තයශශයේ ය්ත ලං ප ලං සහිාව ලං අපපළ ලං ලියවිලි ලං ය ොිළෂ්ත ලං සභපය  ලං
ය් රයවරයප ලං යවා ලං ඉදිරිප  ලං  ළ ලං යුුව ලං ය. ලං  ලං ඒ පබශධ ලං යසේවපව්තත ලං අය  ලං නිකධරයකු ලං
සරයබ්තධයය්ත ලංවන ලං ්හි ලංඅපපළ ලංනිීමක්ෂණ  ලංහප ලංනි්තයශශයේ  ලංඉදිරිප  ලං ළ ලංයු ය  ලංරපජාය ලංපරිපපකන ලං
විෂයභපර ලංය් රයවරයප ලංමඟිනි. 
 
4:13 ලං ලංාමප ලංයවා ලංඉදිරිප  ලං ර ලංතති ලංසියලුම ලංනිීමක්ෂණ  ලංහප ලංනි්තයශශයේ ය්ත ලංසැකකි්කත ලංයගන ලංයහෝ ලං
යනොයගන ලං යහෝ ලං චූදිා ලං නිකධරයප ලං යවා ලං සුදුසු ලං යැයි ලං හැයඟන ලං පඬුවමක් ලං පැනවීමත ලං යහෝ ලං චූදිා ලං
නිකධරයපයේ ලං වරප ලං පිළිගැනීම ලං යනොසක ප ලං හැර ලං විනය ලං පීමක්ෂණ යක් ලං පැවැ වීම ලං මැනවැයි ලං
ය ොිළෂ්ත ලංසභපව ලංනිගමනය ලං ර්තය්ත ලංනරය ලංඑවැනි ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ යක් ලංපැවැ වීමත ලංයහෝ ලං
සුදුසු ලංයැයි ලංහැයගන ලංයවන  ලංක්රියපමප්තගයක් ලංගැනීමත ලංයහෝ ලංය ොිළෂ්ත ලංසභපවත ලංබකය ලංත ය  ලංය. 
 
4:14 ලං ලං4:13 ලංඋප ලංවග්තතියත ලංඅුමව ලංචූදිා ලංනිකධරයප ලංයවා ලංපඬුවමක් ලංපැනවීමත ලංඅවශයේ ය ලංයනොවන ලංබවත ලං
ය ොිළෂ්ත ලං සභපව ලං විසි්ත ලං විධපන ලං ර ලංතති ලං ්හි ලං එම ලං තීරණ ය ලං වහපම ලංනිකධරයප ලං යවා ලං පැුමරය ලං දී ලං
අවශයේ ය ලං පියවර ලං ගැනීමත ලං ප, ලං නිකධරයප ලං යවා ලං පඬුවමක් ලං පැනවීමත ලං තීරණ ය ලං  ර ලං තති ලං  ්හි ලං එම ලං
තීරණ ය ලංනිකධරයප ලං යවා ලං වහපම ලං පැුමරය ලං දී ලං අවශයේ ය ලං පියවර ලංගැනීමත ලං ප ලං චූදිා ලංනිකධරයපත ලං විරුශධව ලං
විිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ යක් ලංපැවැ වීමත ලංතීරණ ය ලං ර ලංතති ලං ්හි ලංයනොපමපව ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපවක් ලං
ප  ලංය ොත ලංඑපරිදි ලංක්රියප ලංකිීමමත ලංප ලංයවන  ලංසුදුසු ලංක්රියපමප්තගයක් ලංගැනීමත ලංතීරණ ය ලං ර ලංතති ලං ්හි ලං
අරමපපව ලංඑපරිදි ලංක්රියප ලංකිීමමත ලංප ලංය ොිළෂ්ත ලංසභපව ලංවිසි්ත ලං තයුුව ලං ළයුුව ලංව්තය්ත ලංය. 
 
4:15 ලං ලංචූදිා ලංනිකධරයපත ලංවිරුශධව ලංනිකු  ලං ර ලංතති ලංයචාෝපනප ලංපත්රය ලංසරයබ්තධයය්ත, ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපව ලං
විසි්ත ලංපැවැ  ලංවූ ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ යත ලංඅපපළ ලංාම ලංවප්තාපව, ලංපීමක්ෂණ  ලංසතහ්ත, ලංපැිළණි්ය් ලං
හප ලංවි තියේ ලංසපක්ෂි ලංසරයපිණ්ඩනය, ලංපැිළණි්ක ලංහප ලංවි තිය ලංවිසි්ත ලංඉදිරිප  ලං රන ලංකප ලංඅයනකු  ලං
ලියවිලි ලං ප ලං සමඟ ලං විනිශයේ ්චාය ලං සභපව ලං විසි්ත ලං ය ොිළෂ්ත ලං සභපය  ලං ය් රයවරයප ලං යවා ලං යනොපමපව ලං
ඉදිරිප  ලං ළ ලංයුුව ලංය. ලං  ලංපීමක්ෂණ ය ලංපැවැ වීයරය ලංදී ලංයනොවැළැක්විය ලංහැකි ලංරමපපය්ත ලංතති ලංව්තය්ත ලං
නරය ලංඒ ලංපිළිබඳව ලංඅපපළ ලංඅවස්ාපව්තහි ලංදී ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපව ලංවිසි්ත ලංය ොිළෂ්ත ලංසභපය  ලංය් රයවරයප ලං
යවා ලංයනොපමපව ලංලිඛිාව ලංවප්තාප ලං ළ ලංයුුව ලංය. 
 
4:16 ලං ලංචූදිා ලංනිකධරයපත ලංවිරුශධව ලංපව වුම ලංකබන ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ ය ලංඅනවශයේ ය ලංයකස ලංරමපප ලං
ව්තය්ත ලංයැයි ලංය ොිළෂ්ත ලංසභපවත ලංයපනී ලංය්තය්ත ලංනරය ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ යේ ලංකුමන ලංඅවස්ාපව  ලංදී ලංවූව ලං
ප ලංඑයාක් ලංපැවති ලංපීමක්ෂණ  ලං තයුුව ලංද්ළුමනි්තම ලංඅවකාගු ලං ර ලංනව ලංපීමක්ෂණ යක් ලංපැවැ වීමත ලංයහෝ ලං
අපපළ ලංපප්තශයේ වය්ත ලංඑ ඟ ලංව්තය්ත ලංනරය ලංඑයාක් ලංපැවති ලංපීමක්ෂණ  ලං තයුුව ලංඅවස්ත ලං ළ ලංඅවස්ාපය  ලං
සිත ලංඅඛණ්ඩව ලංඉදිරියත ලංපව වප ලංයගන ලංයපමත ලංයහෝ ලංනව ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපවක් ලංප  ලංකිීමමත ලංය ොිළෂ්ත ලං
සභපවත ලංබකය ලංත ය  ලංය. 
 
4:17 ලං  ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපව ලංවිසි්ත ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ යය්ත ලංපසු ලංඉදිරිප  ලං ළ ලංසියලු ලංවප්තාප ලංහප ලං
ලියවිලි ලං සුපීමක්ෂප පීම ලං යකස ලං අධයයනය ලං කිීමයම්ත ලං පසු ලං චූදිා ලං නිකධරයපත ලං විරුශධව ලං නඟප ලං තති ලං
යචාෝපනපව්තත ලංඔහු ලංවැරදි රු ලංයහෝ ලංනිවැරදි රු ලංයහෝ ලංව්තය්ත ලංප ලංය්තන ලංනිගමනය ලංකිීමමත ලංප, ලංඔහු ලං
නිවැරදි රු ලංබවත ලංනිගමනය ලං ර්තය්ත ලංනරය ලංයචාෝපනප ලංපත්රයේ ලංසඳහ්ත ලංසියලුම ලංයචාෝපනපව්තයග්ත ලං
නියපොස් ලංය ොත ලංනිපහස් ලංකිීමමත ලංප, ලංඔහු ලංවැරදි රු ලංයැයි ලංනිගමනය ලං ර්තය්ත ලංනරය ලංයසේවයය්ත ලංපහ ලං
කිීමම ලං යහෝ ලං යවන  ලං සුදුසු ලං විනය ලං නියයෝගයක් ලං පැනවීමත ලං ප, ලං යනොඑයසේනරය ලං ය ොිළෂ්ත ලං සභපවත ලං
මැනවැයි ලංහැ ලංයඟන ලංයවන  ලංක්රියපමප්තගයක් ලංගැනීමත ලංප ලංය ොිළෂ්ත ලංසභපවත ලංබකය ලංත ය  ලංය. 
 



 

 

 

4:11 ලං  ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපව ලංවිසි්ත ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ ය ලංඅවසපනයේ ලංදී ලංඉදිරිප  ලං ර ලංතති ලංනිගමනය්තත ලං
අපපළ ලංවිනය ලංබකධරයප ලංඑ ඟ ලංයනොවන ලංඅවස්ාපව්තහි ලංදී ලංඅපපළ ලංපීමක්ෂණ  ලංවප්තාපව ලංතුවලු ලංඅයනකු  ලං
ලියවිලි ලං අුමසපරයය්ත ලං ාමප ලං විසි්තම ලං ස්වපධීනව ලං එළයඹන ලං නිගමනය්තත ලං අුමකූකව ලං විනිශයේ ්චාය ලං
සභපය  ලංනිගමනය්තත ලංරතිවිරුශධ ලංවිනය ලංනියයෝගයක් ලංනිකු  ලංකිීමයරය ලංබකය ලංවිනය ලංබකධරයප ලංසුව ලං
ව්තය්ත ලංය. ලං ලංඑවැනි ලංරතිවිරුශධ ලංවිනය ලංනියයෝගයක් ලංනිකු  ලං රන ලංඅවස්ාපව  ලංදී ලංඑයසේ ලංකිීමමත ලංයහේුව ලං
 පර  ලංවූ ලංසියලු ලං රුණු ලංවිනය ලංබකධරයප ලංවිසි්ත ලංවිනය ලංනියයෝගය ලංනිකු  ලංකිීමමත ලංයපර ලංපැහැදිලිව , ලං
නිශයේ ්චිාව  ලංඅපපළ ලංවිනය ලංයගොුමය  ලංසතහ්ත ලං ර ලංාැබිය ලංයුුව ලංව්තය්ත ලංය. 
 
4:18 ලං  ලං ය ොිළෂ්ත ලංසභපව ලංවිසි්ත ලංඋක්ා ලං4:17 ලංසහ ලං 4:11 ලංඋප ලංවග්තතී්තත ලංඅුමව ලංගුම ලංකබන ලංතීරණ  ලං
අපපළ ලංය් රයවරයප ලංහප/යහෝ ලංයපපප්තායරය්තුව ලංරධපනයප ලංයවා ලං ප්තවප ලං එවුම ලංකැබූ ලංවිත ලංඔහු ලංවිසි්ත ලං
එපරිදි ලංවහපම ලංක්රියප ලං ර ලංඒ ලංබැ  ලංය ොිළෂ්ත ලංසභපව ලංයවා ලංවප්තාප ලං ළ ලංයුුව ලංය. 
 

 
5. ලං  ලං රපජාය ලං යසේවප ලං ය ොිළෂ්ත ලං සභපව ලං විසි්ත ලං විිකම ව ලං බකය ලං පවරුම ලං කැබූ ලං
අමපායපාශයේ ය  ලං ය් රයවරයකු ලං විසි්ත ලං විනය ලං  තයුුව ලං සරයබ්තධයය්ත ලං ක්රියප ලං  රුම ලං
කබන ලංවිත ලංඅුමගමනය ලං ළයුුව ලං ප්තයය ලංපටිපපටිය 
 
5:1 ලං  ලං රපජාය ලං යසේවප ලං ය ොිළෂ්ත ලංසභපව ලං විසි්ත ලංශ්රී ලංකා ප ලං රජාපාප්ත්රි  ලංසමපජාවපදී ලං ජානරජායේ ලංගැසට් ලං
පත්රයේ ලංපළ ලං රුම ලංකබන ලංනිය පනයක් ලංමඟි්ත ලංඅමපායපාශයේ  ලං ය් රයවරු්ත ලංයවා ලං වරි්ත ලංවර ලංබකය ලං
පවරප ලං යපුම ලං කැබිය ලං හැකි ලං අාර, ලං එවැනි ලං අවස්ාපව  ලං දී ලං අපපළ ලං නිකධරය්ත ලං සරයබ්තධයය්ත ලං විනය ලං
පපකනය ලංපිළිබඳ ලංබකාක, ලංඅපපළ ලංඅමපායපාශයේ  ලංය් රයවරු්ත ලංසුව ලංවුම ලංතා. 
 
5:2 ලං  ලංඋක්ා ලං5:1 ලං  ලංඋප ලංවග්තතිය ලංමඟි්ත ලංපවරන ලංකප ලංබකය ලංකැබූ ලංඅමපායපාශයේ  ලංය් රයවරයකු ලංවිසි්ත ලං
ාම ලංවිනය ලං  ලං  ලංබකධපීම වය ලං  ලං  ලංයතාත ලං  ලං  ලං වැ ලංයතන ලං  ලංනිකධර ලං  ලං පණ්ඩය ත ලං  ලං  ලංඅය  ලං  ලං  ලංනිකධරයකුත ලං ලං ලං
විරුශධව ලං විනයපුමකූකව ලං ක්රියප ලං කිීමමත ලං අපහස් ලං  ර ලං තති ලං විත , ලං ඔහු ලං විසි්ත ලං යහෝ ලං අපපළ ලං
යපපප්තායරය්තුව ලංරධපනයප ලංවිසි්ත ලංයහෝ ලංආයාන ලංරධපනයප ලංවිසි්ත ලංයහෝ ලංනරය ලං රුම ලංකබන ලංයවන  ලං
නිකධරයකු ලංයහෝ ලංනිකධර ලං ණ්ඩපයමක් ලංයහෝ ලංමඟි්ත ලංමූලි  ලංවිම්තශයේ නයක් ලංපැවැ විය ලංයුුව ලංය. 
 
5:3 ලං  ලං උක්ා ලං 5:2 ලං උප ලං වග්තතිය ලං ර පරව ලං අපපළ ලං නිකධරයපත ලං විරුශධව ලං යචාෝපනප ලං නැඟීමත ලං ාරරය ලං
රමපණ ව  ලංයහේුව ලංසපධ  ලංතති ලංබව ලංඑම ලංමූලි  ලංවිම්තශයේ නය ලංමඟි්ත ලංබැලු ලංබැ්මත ලංයපනී ලංය්තය්ත ලංනරය, ලං
අපපළ ලං යපපප්තායරය්තුව ලං රධපනයප ලං විසි්ත, ලං ාම ලං නිීමක්ෂණ  ලං හප ලං නි්තයශශයේ ය ලං සහිා ලං මූලි  ලං විම්තශයේ න ලං
වප්තාපව ලං ප, ලං අපපළ ලං අයනකු  ලං ලියවිලි ලං ප, ලං යචාෝපනප ලං ය ටුරයපාක් ලං ප ලං අපපළ ලං ය් රයවරයප ලං යවා ලං
යනොපමපවම ලං ඉදිරිප  ලං  ළ ලං යුුව ලං ය. ලං  ලං එයසේ ලං වූව ලං ප ලං ඒ පබශධ ලං යසේවපව ත ලං අය  ලං නිකධරයකු ලං
සරයබ්තධයය්ත ලං වන ලං  ්හි ලං නිකධරයප ලං යසේවය ලං  රන ලං යපපප්තායරය්තුවව ලං අය  ලං අමපායපාශයේ  ලං
ය් රයවරයප ලංවිසි්ත ලංයචාෝපනප ලංය ටුරයපා ලංතුවලු ලංලියවිලි ලංරපජාය ලංපරිපපකන ලංවිෂයභපර ලංය් රයවරයප ලං
යවා ලංයනොපමපවම ලංඉදිරිප  ලං ළ ලංයුුව ලංය. 
 
5:4 ලං ලංඋක්ා ලං5:3 ලංඋප ලංවග්තතියේ ලංසඳහ්ත ලංඅපපළ ලංසියලු ලංලියවිලි ලංපීමක්ෂප ලං ර ලංබකප ලංඅපපළ ලංනිකධරයපත ලං
විරුශධව ලංයචාෝපනප ලංපත්රයක් ලංනිකු  ලංකිීමම ලංමැනවැයි ලංඅපපළ ලංය් රයවරයප ලංතීරණ ය ලං ර්තය්ත ලංනරය, ලං
අවශයේ ය ලං ය  ලං නරය ලං සුදුසු ලං සායශයේ ෝධනයක් ලං ප ලං සහිාව ලං එම ලං යචාෝපනප ලං පත්රය ලං අපපළ ලං යපපප්තායරය්තුව ලං
රධපනයප ලංමඟි්ත ලංඅපපළ ලංනිකධරයප ලංයවා ලංවිිකම ව ලංනිකු  ලං ළ ලංයුුව ලංය. 
 
5:5 ලං  ලං චූදිා ලං නිකධරයප ලං විසි්ත ලං නියිළා ලං  පකීමපව ලං ුවළ ලං දී ලං ාම ලං නිපහසත ලං  රුණු ලං ඉදිරිප  ලං  රුම ලං
කැබුවයහො  ලංඑයසේ ලංඉදිරිප  ලං ර ලංතති ලංනිපහසත ලං රුණු ලංාම ලංනිීමක්ෂණ  ලංහප ලංවිනය ලංක්රියප ලංපටිපපටිය ලං
සරයබ්තධයය්ත ලං ාම ලං නි්තයශශයේ ය ලං ප ලං සහිාව ලං අපපළ ලං යපපප්තායරය්තුව ලං රධපනයප ලං විසි්ත ලං අපපළ ලං
ය් රයවරයප ලං යවා ලං අරමපපව ලං ඉදිරිප  ලං  ළ ලං යුුව ලං ය. ලං  ලං ඒ පබශධ ලං යසේවපව ත ලං අය  ලං නිකධරයකු ලං
සරයබ්තධයය්ත ලංවන ලං ්හි ලංඑම ලංය් රයවරයප ලංවිසි්ත ලංාම ලංනිීමක්ෂණ  ලංහප ලංනි්තයශශයේ ය්ත ලංසහිාව ලංඑම ලං
නිපහසත ලං රුණු ලංරපජාය ලංපරිපපකන ලංවිෂයභපර ලංය් රයවරයප ලංයවා ලංඉදිරිප  ලං ළ ලංයුුව ලංය. 



 

 

 

 
5:6 ලං  ලං නියිළා ලං  පකීමපව ලං තුවළා ලං දී ලං ාම ලං නිපහසත ලං  රුණු ලං ඉදිරිප  ලං කිීමමත ලං චූදිා ලං නිකධරයප ලං
අයපොයහො ලංස  ලං වී ලංතති ලං ්හි ලං ඔහු ලං යවා ලං යචාෝපනප ලං පත්රය ලං විිකම ව ලං බපර ලං දු්ත ලං බවත ලං සහති යක් ලං ප ලං
සමඟ ලංඉදිරි ලංවිනය ලංක්රියප ලංපටිපපටිය ලංපිළිබඳව ලංාම ලංනිීමක්ෂණ  ලංහප ලංනි්තයශශයේ ය්ත ලංඅපපළ ලංයපපප්තායරය්තුව ලං
රධපනයප ලං විසි්ත ලං අපපළ ලං ය් රයවරයප ලං යවා ලං යනොපමපවම ලං ඉදිරිප  ලං  ළ ලං යුුව ලං ය. ලං  ලං ඒ පබශධ ලං
යසේවපව ත ලංඅය  ලංනිකධරයකු ලංසරයබ්තධයය්ත ලංවන ලං ්හි ලංඑම ලංය් රයවරයප ලංවිසි්ත ලංනිීමක්ෂණ  ලංහප ලං
නි්තයශශයේ ය්ත ලංසහිාව ලංඑම ලංසියලු ලංලියවිලි ලංරපජාය ලංපරිපපකන ලංවිෂය ලංභපර ලංය් රයවරයප ලංයවා ලංඉදිරිප  ලං
 ළයුුව ලංව්තය්ත ලංය. 
 
5:7 ලං  ලංනියිළා ලං පකීමපව ලංුවළ ලංදී ලංාම ලංනිපහසත ලං රුණු ලංඉදිරිප  ලංකිීමමත ලංඅයපොයහොස  ලංවන ලංයහෝ ලං
නිපහසත ලං ලං රුණු ලං ලංඉදිරිප  ලංකිීමම ලංසිාප ලංමාප ලංපැහැර ලංහරින ලංයහෝ ලංචූදිා ලංනිකධරයයකු ලංසරයබ්තධයය්ත, ලං
ාම ලං අභිමාය ලං පරිදි ලං සියලුම ලංයචාෝපනපවකත ලං වරප ලං පිළිග ාප ලං යසේ ලං සක ප ලං සුදුසු ලං විනය ලංනියයෝගයක් ලං
පැනවීමත ලං යහෝ ලං සුදුසු ලං යැයි ලං හැයඟන ලං යවන  ලං ක්රියපමප්තගයක් ලං අුමගමනය ලං කිීමමත ලං යහෝ ලං අපපළ ලං
ය් රයවරයපත ලංබකය ලංත ය  ලංය. 
 
5:1 ලං  ලංඋක්ා ලං5:5 ලංඋප ලංවග්තතිය ලංමඟි්ත ලංපක්වප ලංතති ලංආ පරයත ලංචූදිා ලංනිකධරයප ලංවිසි්ත ලංඉදිරිප  ලං ර ලං
තති ලංනිපහසත ලං රුණු ලංප ලංඅපපළ ලංයපපප්තායරය්තුව ලංරධපනයප ලංවිසි්ත ලංඉදිරිප  ලං ර ලංතති ලංනිීමක්ෂණ  ලංහප ලං
නි්තයශශයේ ය්ත ලංප ලංසක ප ලංබැලීයම්ත ලංපසු ලංචූදිා ලංනිකධරයප ලංවිසි්ත ලංස්වකීය ලංනි්තයපෝෂීභපවය ලංරමපණ ව  ලං
යකස ලංසනපා ලං ර ලංතති ලංබවත ලංඅපපළ ලංය් රයවරයප ලංනිගමනය ලං ර්තය්ත ලංනරය ලංඔහු ලංයචාෝපනප ලංපත්රයේ ලං
සඳහ්ත ලංසියලුම ලංයචාෝපනපවලි්ත ලංනියපොස් ලංය ොත ලංනිපහස් ලංකිීමමත ලංයහෝ ලංයරය ලංයහයකි්ත ලංචූදිා ලංනිකධරයප ලං
යපවන ලංඋපය්ඛනය ලංයතාත ලංවැයතන ලංවරප ත ලංවරප රු ලංවී ලංතති ලංබව ලංඅපපළ ලංය් රයවරයප ලංනිගමනය ලං
 ර්තය්ත ලංනරය ලංඑහිකප ලංය් රයවරයපයේ ලංඅභිමාය ලංපරිදි ලංඔහු ලංයවා ලංසුළු ලංපඬුවමක් ලංනියම ලංකිීමමත ලංයහෝ ලං
බැලු ලංබැ්මත ලංයපනී ලංයන ලංආ පරයත ලංපළද් ලංඋපය්ඛනය ලංයතාත ලංවැයතන ලංවරපක් ලංසිදු ලං ර ලංතති ලංබවත ලං
අපපළ ලං ය් රයවරයපයේ ලං නිගමනය ලං ව්තය්ත ලං නරය ලං එහිකප ලං ඔහුත ලං විරුශධව ලං විිකම  ලං විනය ලං
පීමක්ෂණ යක් ලං පව වන ලං යකසත ලං යහෝ ලං ය් රයවරයප ලං විසි්ත ලං නිගමනය ලං  රන ලං යවන  ලං සුදුසු ලං
ක්රියපමප්තගයක් ලං ගැනීමත ලං යහෝ ලං ය් රයවරයපත ලං බකය ලං ත ය  ලං ය. ලං  ලං ඒ පබශධ ලං යසේවපව්තත ලං අය  ලං
නිකධරයකු ලංසරයබ්තධයය්ත ලංවන ලං ්හි ලංඅපපළ ලංය් රයවරයප ලං ව්තය්ත ලංරපජාය ලං පරිපපකන ලංවිෂයභපර ලං
ය් රයවරයප ලංය. 
 
5:8 ලං  ලං චූදිා ලං නිකධරයප ලං ාම ලං නිපහසත ලං  රුණු ලං ඉදිරිප  ලං කිීමයරය ලං දී, ලං යචාෝපනප ලං පත්රයේ ලං සඳහ්ත ලං
යචාෝපනපවලි්ත ලංඑ  ත ලංයහෝ ලංකීපය ත ලංයහෝ ලංපමණ ක් ලංවරප රු ලංබව ලංපිළිග්තනප ලංඅවස්ාපය  ලංදී ලංයහෝ ලං
චූදිා ලංනිකධරයප ලං විසි්ත ලං ඉදිරිප  ලං ර ලංතති ලංනිපහසත ලං රුණු ලංමඟි්ත ලං යචාෝපනපවලි්ත ලං එ  ත ලං යහෝ ලං
කීපය ත ලංයහෝ ලංපමණ ක් ලංනිවැරදි රු ලංවන ලංබව ලංයපනී ලංයන ලංඅවස්ාපය  ලංදී ලංයහෝ ලංසරයපූ්තණ  ලංයචාෝපනප ලං
පත්රය ලං සරයබ්තධයය්තම ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ යක් ලං පව වන ලං යකසත ලං නියම ලං කිීමමත ලං අපපළ ලං
ය් රයවරයප ලං විසි්ත ලං  තයුුව ලං  ළයුුව ලං ව්තය්ත ලං ය. ලං ඒ පබශධ ලං යසේවපව ත ලං අය  ලං නිකධරයකු ලං
සරයබ්තධයය්ත ලංවන ලං ්හි ලංඅපපළ ලංය් රයවරයප ලංව්තය්ත ලංරපජාය ලංපරිපපකන ලංවිෂයභපර ලංය් රයවරයප ලං
ය. 
 
5:10 ලං  ලං  ලං ාමප ලං යවා ලං විිකම ව ලං නිකු  ලං  ර ලං තති ලං යචාෝපනප ලං පත්රයේ ලං සඳහ්ත ලං සියලුම ලං යචාෝපනපවකත ලං
වැරදි රු ලංබව ලංචූදිා ලංනිකධරයප ලංවිසි්ත ලංයචාෝපනප ලංපත්රයත ලංපිළිුවරු ලංසපයන ලංඅවස්ාපය  ලංදී ලංර පශිාව ලං
පිළියගන ලං ත නරය, ලං අපපළ ලං යපපප්තායරය්තුව ලං රධපනයප ලං විසි්ත ලං එක් ලං එක් ලං යචාෝපනපව ලං සක ප ලං බකප ලං
පැනවිය ලංයුුව ලංපඩුවරය ලංපිළිබඳව ලංස්වකීය ලංනිීමක්ෂණ  ලංහප ලංනි්තයශශයේ ය්ත ලංප ලංසහිාව ලංචූදිා ලංනිකධරයප ලංවිසි්ත ලං
ඉදිරිප  ලං ර ලංතති ලංපිළිුවර ලංඅපපළ ලංය් රයවරයප ලංයවා ලංඉදිරිප  ලං ළ ලංයුුව ලංය. ලං ලංඒ පබශධ ලංයසේවපව ත ලං
අය  ලංනිකධරයකු ලං  ලංසරයබ්තධයය්ත ලංවන ලං  ලං ්හි ලං  ලං එම ලං  ලං ය් රයවරයප ලං විසි්ත ලංාම ලංනි්තයශශයේ ය්ත ලං ප ලං
සහිාව ලංඑම ලංඅපපළ ලංසියලු ලංලියවිලි ලංරපජාය ලංපරිපපකන ලංවිෂයභපර ලංය් රයවරයප ලංයවා ලංඉදිරිප  ලං ළයුුව ලං
ව්තය්ත ලංය. ලං ලං 
 



 

 

 

5:11 ලං ලංාමප ලංයවා ලංඉදිරිප  ලං ර ලංතති ලංසියලුම ලංනිීමක්ෂණ  ලංහප ලංනි්තයශශයේ ය්ත ලංසැකකි්කත ලංයගන ලංචූදිා ලං
නිකධරයප ලංයවා ලංසුදුසු ලංයැයි ලංහැයඟන ලංපඬුවරය ලංපැනවීමත ලංයහෝ ලංචූදිා ලංනිකධරයපයේ ලංවරප ලංපිළිගැනීම ලං
යනොසක ප ලං හැර ලං විනය ලං පීමක්ෂණ යක් ලං පැවැ වීම ලං මැනවැයි ලං අපපළ ලං ය් රයවරයප ලං නිගමනය ලං
 ර්තය්ත ලංනරය ලං එවැනි ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ යක් ලං පව වන ලං යකසත ලං යහෝ ලං සුදුසු ලං යැයි ලං හැයඟන ලං
යවන  ලංක්රියප ලංමප්තගයක් ලංග්තනප ලංයකසත ලංයහෝ ලංවිධපනයක් ලංකිීමමත ලංය් රයවරයපත ලංබකය ලංත ය ය. ලං ලං
ඒ පබශධ ලංයසේවපව ත ලංඅය  ලංනිකධරයකු ලංසරයබ්තධයය්ත ලංවන ලං ්හි ලංඅපපළ ලංය් රයවරයප ලංව්තය්ත ලං
රපජාය ලංපරිපපකන ලංවිෂයභපර ලංය් රයවරයප ලංය. ලං 
 
 
5:12 ලං  ලං චූදිා ලං නිකධරයපත ලං විරුශධව ලං නිකු  ලං  ර ලං තති ලං යචාෝපනප ලං පත්රය ලං සරයබ්තධයය්ත ලං පැවැ වූ ලං
විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ යත ලං අපපළ ලං වප්තාපව, ලං පීමක්ෂණ  ලං සතහ්ත, ලං පැිළණි්ය් ලං සපක්ෂි ලං
සරයපිණ්ඩනය, ලංවි තියේ ලංසපක්ෂි ලංසරයපිණ්ඩනය, ලංපැිළණි්ක ලංහප ලංවි තිය ලංවිසි්ත ලංඉදිරිප  ලං ර ලංතති ලං
අයනකු  ලං ලියවිලි ලං ප ලං සමඟ ලං අපපළ ලං ය් රයවරයප ලං යවා ලං ඉදිරිප  ලං  ළ ලං යුුව ලං ය. ලං  ලං පීමක්ෂණ ය ලං
පැවැ වීයරය ලංදී ලංයනොවැළැක්විය ලංහැකි ලංරමපපයක් ලංතති ලංව්තය්ත ලංනරය, ලංඒ ලංපිළිබඳ ලංඅපපළ ලංඅවස්ාපව්තහි ලංදී ලං
විනිශයේ ්චාය ලංසභපව ලංවිසි්ත ලංඅපපළ ලංය් රයවරයප ලංයවා ලංයනොපමපව ලංලිඛිාව ලංවප්තාප ලං ළ ලංයුුව ලංය. 
 
 
5:13 ලං  ලං චූදිා ලං නිකධරයපත ලං විරුශධව ලං පව වුම ලං කබන ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ ය ලං අනවශයේ ය ලං යකස ලං
රමපපව්තය්ත ලං යැයි ලං අපපළ ලං ය් රයවරයපත ලං යපනී ලං ය්තය්ත ලං නරය, ලං විනය ලං පීමක්ෂණ යේ ලං කුමන ලං
අවස්ාපව  ලංදී ලංවුව ලංප ලංඑයාක් ලංපැවති ලංපීමක්ෂණ  ලං තයුුව ලංද්ළුමනි්තම ලංඅවකාගු ලං ර ලංනව ලංපීමක්ෂණ යක් ලං
පැවැ වීමත ලංයහෝ ලංඅපපළ ලංපප්තශයේ වය්ත ලංඑ ඟ ලංව්තය්ත ලංඑයාක් ලංපැවති ලංපීමක්ෂණ යේ ලං තයුුව ලංඅවස්ත ලං
 ළ ලංඅවස්ාපය  ලංසිත ලං අඛණ්ඩව ලංඉදිරියත ලංපව වප ලං යගන ලංයපමත ලංයහෝ ලංනව ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපවක් ලංප  ලං
කිීමමත ලංඅපපළ ලංය් රයවරයපත ලංබකය ලංත ය  ලංය. 
 
 
5:14 ලං  ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපව ලංවිසි්ත ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ යය්ත ලංපසු ලංාමප ලංයවා ලංඉදිරිප  ලං ළ ලංසියලු ලං
වප්තාප ලංලියවිලි ලංසුපීමක්ෂප පීම ලං යකස ලංඅධයයනය ලංකිීමයම්ත ලංපසු ලංඑම ලංනි්තයශශයේ ය්ත ලංපිළියගන ලංයහෝ ලං
යනොපිළියගන ලං යහෝ ලං චූදිා ලං නිකධරයපත ලං විරුශධව ලං නඟප ලං තති ලං යචාෝපනපව්තත ලං ඔහු ලං වැරදි රු ලං යහෝ ලං
නිවැරදි රු ලංයහෝ ලංව්තය්ත ලංප ලංය්තන ලංනිගමනය ලංකිීමමත ලංප ලංඔහු ලංනිවැරදි රු ලංබව ලංනිගමනය ලං ර්තය්ත ලං
නරය, ලංයචාෝපනප ලංපත්රයේ ලංසඳහ්ත ලංසියලුම ලංයචාෝපනපව්තයග්ත ලංනියපොස් ලං ය ොත ලංනිපහස් ලංකිීමමත ලං ප ලංඔහු ලං
වැරදි රු ලං යයි ලං නිගමනය ලං  ර්තය්ත ලං නරය ලං යසේවයය්ත ලං පහ ලං කිීමම ලං යහෝ ලං යවන  ලං සුදුසු ලං විනය ලං
නියයෝගයක් ලං පැනවීමත ලං ප ලං යනොඑයසේ ලං නරය ලං ය් රයවරයපත ලං මැනවැයි ලං හැයඟන ලං යවන  ලං ක්රියප ලං
මප්තගයක් ලං ගැනීමත ලං ප ලං අපපළ ලං ය් රයවරයපත ලං බකය ලං ත ය  ලං ය. ලං ඒ පබශධ ලං යසේවපව්තත ලං අය  ලං
නිකධරයකු ලංසරයබ්තධයය්ත ලංවන ලං ්හි ලංඅපපළ ලංය් රයවරයප ලං ව්තය්ත ලංරපජාය ලං පරිපපකන ලංවිෂයභපර ලං
ය් රයවරයප ලංය. 
 
 
5:15 ලං  ලං විනිශයේ ්චාය ලං සභපව ලං විසි්ත ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ ය ලං අවසපනයේ ලං දී ලං ඉදිරිප  ලං  ර ලං තති ලං
නිගමනය්තත ලංඅපපළ ලංවිනය ලංබකධරයප ලං එ ඟ ලංයනොවන ලංඅවස්ාපව්තහි ලං දී ලං අපපළ ලංපීමක්ෂණ  ලංවප්තාපව ලං
තුවලු ලං අයනකු  ලං ලියවිලි ලං අුමසපරයය්ත ලං ාමප ලං විසි්තම ලං ස්වපධීනව ලං එළයඹන ලං නිගමනය්තත ලං
අුමකූකව, ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපය  ලංනිගමනය්තත ලංරතිවිරුශධව ලංවිනය ලංනියයෝගයක් ලංනිකු  ලංකිීමයරය ලංබකය ලං
විනය ලංබකධරයප ලංසුව ලංව්තය්ත ලංය. ලං  ලං එයසේ ලං  ලංකිීමමත ලංයහේුව පර  ලංවූ ලංසියලු ලං රුණු ලංවිනය ලංබකධරයප ලං
විසි්ත ලං විනය ලං නියයෝගය ලං නිකු  ලං කිීමමත ලං යපර ලං පැහැදිලිව , ලං නිශයේ ්චිාව  ලං අපපළ ලං විනය ලං යගොුමය  ලං
සතහ්ත ලං ර ලංාැබිය ලංයුුව ලංව්තය්ත ලංය. 
 
 
 



 

 

 

6. ලං  ලං රපජාය ලං යසේවප ලං ය ොිළෂ්ත ලං සභපව ලං විසි්ත ලං විිකම ව ලං බකය ලං පවරුම ලං කැබු ලං
යපපප්තායරය්තුව ලංරධපනියයක් ලංයහෝ ලංයවන  ලංනිකධරයකු ලංයහෝ ලංවිසි්ත ලංවිනය ලං තයුුව ලං
සරයබ්තධයය්ත ලංක්රියප ලං රුම ලංකබන ලංවිත ලංඅුමගමනය ලං ළයුුව ලං ප්තයය ලංපටිපපටිය. 
 
6:1 ලං  ලං රපජාය ලං යසේවප ලං ය ොිළෂ්ත ලංසභපව ලං විසි්ත ලංශ්රි ලංකා ප ලං රජාපාප්ත්රි  ලංසමපජාවපදී ලං ජානරජායේ ලංගැසට් ලං
පත්රයේ ලං පළ ලං  රුම ලං කබන ලං නිය පනයක් ලං මඟි්ත ලං යපපප්තායරය්තුව ලං රධපනය්ත ලං යවා ලං හප ලං යවන  ලං
නිකධරය්ත ලං යවා ලං වරි්තවර ලං බකය ලං පවරප ලං යපුම ලං කැබිය ලං හැකි ලං අාර, ලං එවැනි ලං අවස්ාපව  ලං දී ලං අපපළ ලං
නිකධරය්ත ලංසරයබ්තධයය්ත ලංහප ලංවිනය ලංපපකනය ලංපිළිබඳ ලංබකාක, ලංඅපපළ ලංයපපප්තායරය්තුව ලංරධපනය්ත ලං
හප ලංඅපපළ ලංනිකධරය්ත ලංසුව ලංවුම ලංතා. 
 
6:2 ලං  ලංඋක්ා ලං 6:1 ලං  ලංඋප ලංවග්තතිය ලංමඟි්ත ලංපවරන ලංකප ලං බකය ලංකැබූ ලංයපපප්තායරය්තුව ලංරධපනයකු ලංසහ ලං
යවන  ලංනිකධරයකු ලංවිසි්ත ලංාම ලංවිනය ලංබකධපීම වය ලංයතාත ලංවැයතන ලංනිකධර ලං පණ්ඩය ත ලංඅය  ලං
නිකධරයකුත ලං විරුශධව ලං විනයපුමකූකව ලං ක්රියප ලං කිීමමත ලං අපහස් ලං  ර ලං තති ලං විත , ලං අපපළ ලං විනය ලං
බකධරයපම ලං විසි්ත ලං යහෝ ලං ඔහු ලං විසි්ත ලං ප  රුම ලං කබන ලං යවන  ලං නිකධරයකු ලං යහෝ ලං නිකධර ලං
 ණ්ඩපයමක් ලංයහෝ ලංමඟි්ත ලංයහෝ ලංමූලි  ලංවිම්තශයේ නයක් ලංපැවැ විය ලංයුුව ලංය. 
 
6:3 ලං ලංඋක්ා ලං6:2 ලං ලංඋප ලංවග්තතිය ලංර පරව ලංනිකධරයපත ලංවිරුශධව ලංයචාෝපනප ලංනැඟීමත ලංාරරය ලංරමපණ ව  ලං
යහේුව ලංසපධ  ලංතති ලංබව ලංඑම ලංමූලි  ලංවිම්තශයේ නය ලංමඟි්ත ලංබැලූ ලංබැ්මත ලංයපනී ලංය්තය්ත ලංනරය, ලංඅපපළ ලංවිනය ලං
බකධරයප ලංවිසි්ත, ලංයචාෝපනප ලංපත්රයක් ලංස ස් ලං ර ලංඅපපළ ලංනිකධරයප ලංයවා ලංවිිකම ව ලංනිකු  ලං ළ ලංයුුව ලංය. ලං ලං
එයසේ ලංවුව ලංප ලංඒ පබශධ ලංයසේවපව්තත ලංඅය  ලංනිකධරයකු ලංසරයබ්තධයය්ත ලංවන ලං ්හි ලංනිකධරයප ලංයසේවය ලං
 රන ලංයපපප්තායරය්තුව ලං ලංරධපනියප ලංවිසි්ත ලංයචාෝපනප ලංය ටුරයපා ලංතුවලු ලංඅයනකු  ලංලියවිලි ලංඒ පබශධ ලං
යසේවප ලංඅධයක්ෂ ලංජානරප් ලංයවා ලංයනොපමපවම ලංඉදිරිප  ලං ළ ලංයුුව ලංය. 
 
6:4 ලං  ලං චූදිා ලං නිකධරයප ලං ඒ බශධ ලං යසේවපව ත ලං අය  ලං නිකධරයකු ලං වන ලං  ්හි ලං අපපළ ලං යචාෝපනප ලං
ය ටුරයපා ලංතුවලු ලං අයනකු  ලං ලියවිලි ලං පීමක්ෂප ලං  ර ලං බකප ලං අවශයේ ය ලං ය  ලං නරය, ලං සුදුසු ලං සායශයේ ෝධනය්ත ලං
සහිාව ලං ලං ලංනිකධරයපත ලං ලං ලං ලංවිරුශධව ලං ලං ලං ලංයචාෝපනප ලං ලං ලං ලංපත්ර ලං ලං ලං ලංනිකු  ලං ලං ලං ලංකිීමම ලං ලං ලං ලංමැනවැයි ලං ලං ලංඒ පබශධ ලංයසේවප ලං
අධයක්ෂ ලං ජානරප් ලං තීරණ ය ලං  ර්තය්ත ලං නරය, ලං එම ලං යචාෝපනප ලං පත්රය ලං නිකධරයප ලං යසේවය ලං  රන ලං
යපපප්තායරය්තුවය  ලංරධපනයප ලංමඟි්ත ලංඅපපළ ලංනිකධරයප ලංයවා ලංඒ පබශධ ලංයසේවප ලං අධයක්ෂ ලංජානරප් ලං
විසි්ත ලංවිිකම ව ලංනිකු  ලං ළ ලංයුුව ලංය. 
 
6:5 ලං  ලංනියිළා ලං පකීමපව ලංුවළ ලං දී ලංාම ලංනිපහසත ලං රුණු ලංඉදිරිප  ලංකිීමමත ලංඅයපොයහොස  ලංවන ලංයහෝ ලං
නිපහසත ලං රුණු ලංඉදිරිප  ලංකිීමම ලංසිාප ලංමාප ලංපැහැර ලංහරින ලංයහෝ ලංචූදිා ලංනිකධරයයකු ලංසරයබ්තධයය්ත ලං
ාම ලං අභිමාය ලං පරිදි ලං සියලුම ලංයචාෝපනපවකත ලං වරප ලං පිළිග ාප ලං යසේ ලං සක ප ලං සුදුසු ලං විනය ලංනියයෝගයක් ලං
පැනවීමත ලංයහෝ ලංසුදුසු ලංයැයි ලංහැයඟන ලංයවන  ලංක්රියප ලංමප්තගයක් ලංඅුමගමනය ලංකිීමමත ලංයහෝ ලංඅපපළ ලංවිනය ලං
බකධරයපත ලංබකය ලංත ය  ලංය. 
 
6:6 ලං  ලං චූදිා ලං නිකධරයප ලං විසි්ත ලං ඉදිරිප  ලං  ර ලං තති ලං නිපහසත ලං  රුණු ලං සක ප ලං බැලීයම්ත ලං පසු ලං චූදිා ලං
නිකධරයප ලං විසි්ත ලංස්වකීය ලංනි්තයපෝෂීභපවය ලං රමපණ ව  ලං යකස ලං සනපා ලං ර ලංතති ලං බවත ලං අපපළ ලං විනය ලං
බකධරයප ලංනිගමනය ලං ර්තය්ත ලංනරය ලංඔහු ලංයචාෝපනප ලංපත්රයේ ලංසඳහ්ත ලංසියලුම ලංයචාෝපනපවලි්ත ලංනියපොස් ලං
ය ොත ලංනිපහස් ලංකිීමමත ලංයහෝ ලංයරය ලංයහයකි්ත ලංචූදිා ලංනිකධරයප ලංයපවන ලංඋපය්ඛනය ලංයතාත ලංවැයතන ලං
වරප ත ලංවරප රු ලංවී ලංතති ලංබව ලංඅපපළ ලංවිනය ලංබකධරයප ලංනිගමනය ලං ර්තය්ත ලංනරය ලංඑහිකප ලංඅපපළ ලංවිනය ලං
බකධරයපයේ ලංඅභිමාය ලංපරිදි ලංඔහු ලංයවා ලංසුළු ලංපඬුවමක් ලංනියම ලංකිීමමත ලංයහෝ ලංබැලූ ලංබැ්මත ලංයපනී ලංයන ලං
ආ පරයත ලං පළද්වන ලං උපය්ඛනය ලං යතාත ලං වැයතන ලං වරපක් ලං සිදු ර ලං තති ලං බවත ලං අපපළ ලං විනය ලං
බකධරයපයේ ලං නිගමනය ලං ව්තය්ත ලං නරය ලං එහිකප ලං ඔහුත ලං විරුශධව ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ යක් ලං
පැවැ වීමත ලංයහෝ ලංවිනය ලංබකධරයප ලංවිසි්ත ලංනිගමනය ලං රන ලංයවන  ලංසුදුසු ලංක්රියපමප්තගයක් ලංගැනීමත ලං
යහෝ ලං අපපළ ලං විනය ලං බකධරයපත ලං බකය ලං ත ය  ලං ය. ලං  ලං ඒ පබශධ ලං යසේවපව්තත ලං අය  ලං නිකධරයකු ලං
සරයබ්තධයය්ත ලංවන ලං ්හි ලංඅපපළ ලංවිනය ලංබකධරයප ලංව්තය්ත ලංඒ පබශධ ලංයසේවප ලංඅධයක්ෂ ලංජානරප් ලංය. 
 



 

 

 

6:7 ලං  ලං චූදිා ලං නිකධරයප ලං ාම ලං නිපහසත ලං  රුණු ලං ඉදිරිප  ලං කිීමයරය ලං දී ලං යචාෝපනප ලං පත්රයේ ලං සඳහ්ත ලං
යචාෝපනපවලි්ත ලංඑ  ත ලංයහෝ ලංකීපය ත ලංයහෝ ලංපමණ ක් ලංවරප රු ලංබව ලංපිළිග්තනප ලංඅවස්ාපය  ලංදී ලංයහෝ ලං
චූදිා ලංනිකධරයප ලං විසි්ත ලං ඉදිරිප  ලං ර ලංතති ලංනිපහසත ලං රුණු ලංමඟි්ත ලං යචාෝපනපවලි්ත ලං එ  ත ලං යහෝ ලං
කීපය ත ලංයහෝ ලංපමණ ක් ලංනිවැරදි රු ලංවන ලංබව ලංයපනී ලංයන ලංඅවස්ාපව  ලංදී ලංයහෝ ලංසරයපූ්තණ  ලංයචාෝපනප ලං
පත්රය ලංසරයබ්තධයය්තම ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ යක් ලංපව වන ලංයකසත ලංනියම ලංකිීමමත ලංඅපපළ ලංවිනය ලං
බකධරයප ලං විසි්ත ලං  තයුුව ලං  ළයුුව ලං ව්තය්ත ලං ය. ලං  ලං ඒ පබශධ ලං යසේවපව්තත ලං අය  ලං නිකධරයකු ලං
සරයබ්තධයය්ත ලංවන ලං ්හි ලංඅපපළ ලංවිනය ලංබකධරයප ලංව්තය්ත ලංඒ පබශධ ලංයසේවප ලංඅධයක්ෂ ලංජානරප් ලංය. 
 
6:1 ලං ලංචූදිා ලංනිකධරයප ලංවිසි්ත ලංාමප ලංයවා ලංවිිකම ව ලංනිකු  ර ලංතති ලංයචාෝපනප ලංපත්රයේ ලංසියලුම ලංයචාෝපනප ලං
සඳහප ලංවැරදි රු ලංබව ලංයචාෝපනප ලංපත්රයත ලංපිළිුවරු ලංසපයන ලංඅවස්ාප ලංය  ලංදී ලංර පශිාව ලංපිළියගන ලංත නරය ලං
අපපළ ලංවිනය ලංබකධරයප ලංවිසි්ත ලංඑක් ලංඑක් ලංයචාෝපනපව ලංසක ප ලංබකප ලංචූදිා ලංනිකධරයප ලංයවා ලංසුදුසු ලංයැයි ලං
හැ ලංයඟන ලං පඬුවරය ලං පැනවීමත ලං යහෝ ලං චූදිා ලං නිකධරයපයේ ලං වරප ලං පිළිගැනීම ලං යනොසක ප ලං හැර ලං විිකම  ලං
විනය ලංපීමක්ෂණ යක් ලංපැවැ වීම ලංමැනවැයි ලංඅපපළ ලංවිනය ලංබකධරයප ලංනිගමනය ලං ර්තය්ත ලංනරය ලංඑවැනි ලං
විිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ යක් ලංපව වන ලංයකසත ලංයහෝ ලංසුදුසු ලංයැයි ලංහැ ලංයඟන ලංයවන  ලංක්රියප ලංමප්තගයක් ලං
ග්තනප ලංයකසත ලංයහෝ ලං විධපනයක් ලංකිීමමත ලංඅපපළ ලං විනය ලංබකධරයපත ලංබකය ලංත ය  ලංය. ලං  ලං ඒ පබශධ ලං
යසේවපව ත ලං අය  ලං නිකධරයකු ලං සරයබ්තධයය්ත ලං වන ලං  ්හි ලං අපපළ ලං විනය ලං බකධරයප ලං ව්තය්ත ලං
ඒ පබශධ ලංයසේවප ලංඅධයක්ෂ ලංජානරප් ලංය. 
 
6:8 ලං ලංචූදිා ලංනිකධරයපත ලංවිරුශධව ලංනිකු  ලං ර ලංතති ලංයචාෝපනප ලංපත්රය ලංසරයබ්තධයය්ත ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපව ලං
විසි්ත ලංපැවැ  ලංවූ ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ යත ලංඅපපළ ලංාම ලංවප්තාපව, ලංපීමක්ෂණ  ලංසතහ්ත, ලංපැිළණි්ය් ලං
සපක්ෂි ලං සරයපිණ්ඩනය, ලං වි තියේ ලං සපක්ෂි ලං සරයපිණ්ඩනය, ලං පැිළණි්ක ලං හප ලං වි තිය ලං විසි්ත ලං ඉදිරිප  ලං
 රන ලංඅයනකු  ලංලියවිලි ලංප ලංසමඟ ලංඅපපළ ලංවිනය ලංබකධරයප ලංයවා ලංඉදිරිප  ලං ළ ලංයුුව ලංය. ලං ලංපීමක්ෂණ ය ලං
පැවැ වීයරය ලංදී ලංයනොවැළැක්විය ලංහැකි ලංරමපපය්ත ලංතති ලංව්තය්ත ලංනරය, ලංඒ ලංපිළිබඳව ලංඅපපළ ලංඅවස්ාපව්තහි ලං
දී ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපව ලංවිසි්ත ලංඅපපළ ලංවිනය ලංබකධරයප ලංයවා ලංයනොපමපව ලංලිඛිාව ලංවප්තාප ලං ළ ලංයුුව ලංය. 
 
6:10 ලං ලංචූදිා ලංනිකධරයපත ලංවිරුශධව ලංපව වුම ලංකබන ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ ය ලංඅනවශයේ ය ලංයකස ලංරමපප ලං
ව්තය්ත ලංයයි ලංඅපපළ ලංවිනය ලංබකධරයපත ලංයපනී ලංය්තය්ත ලංනරය, ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ යේ ලංකුමන ලංඅවස්ාපව  ලං
දී ලං වුව ලං ප, ලං එයාක් ලං පැවති ලං පීමක්ෂණ  ලං  තයුුව ලං ද්ළුමනි්තම ලං අවකාගු ලං  ර ලං නව ලං පීමක්ෂණ යක් ලං
පැවැ වීමත ලංයහෝ ලංඅපපළ ලංපප්තශයේ ්වය ලංඑ ඟ ලංව්තය්ත ලංනරය ලංඑයාක් ලංපැවති ලංපීමක්ෂණ  ලං තයුුව ලංඅවස්ත ලං
 ළ ලංඅවස්ාපය  ලංසිත ලං අඛණ්ඩව ලංඉදිරියත ලංපව වප ලං යගන ලංයපමත ලංයහෝ ලංනව ලංවිනිශයේ ්චාය ලං සභපවක් ලංප  ලං
කිීමමත ලංඅපපළ ලංවිනය ලංබකධරයපත ලංබකය ලංත ය  ලංය. 
 
6:11 ලං  ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපව ලංවිසි්ත ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ යය්ත ලංපසු ලංාමප ලංයවා ලංඉදිරිප  ලං ළ ලංසියලු ලං
වප්තාප ලං හප ලං ලියවිලි ලං සුපීමක්ෂප පීම ලං යකස ලං අධයයනය ලං  ර ලං එම ලං නි්තයශශයේ ය්ත ලං පිළියගන ලං යහෝ ලං
යනොපිළියගන ලං යහෝ ලං චූදිා ලං නිකධරයපත ලං විරුශධව ලං නඟප ලං තති ලං යචාෝපනපව්තත ලං ඔහු ලං වැරදි රු ලං යහෝ ලං
නිවැරදි රු ලංයහෝ ලංව්තය්ත ලංප ලංය්තන ලංනිගමනය ලංකිීමමත ලංප ලංඔහු ලංනිවැරදි රු ලංබව ලංනිගමනය ලං ර්තය්ත ලං
නරය, ලංයචාෝපනප ලංපත්ර ලංයේ ලංසඳහ්ත ලංසියලුම ලංයචාෝපනපව්තයග්ත ලංනියපොස් ලංය ොත ලංනිපහස් ලංකිීමමත ලංප, ලංඔහු ලං
වැරදි රු ලං යැයි ලං නිගමනය ලං  ර්තය්ත ලං නරය, ලං  ලං යසේවයය්ත ලං පහ ලං කිීමම ලං යහෝ ලං යවන  ලං සුදුසු ලං විනය ලං
නියයෝගයක් ලං පැනවීමත ලං ප, ලං යනොඑයසේ ලං නරය, ලං විනය ලං බකධරයපත ලං මැනවැයි ලං හැයඟන ලං යවන  ලං ක්රියප ලං
මප්තගයක් ලංගැනීමත ලංප ලංබකය ලංත ය  ලංය. ලං ලංඒ පබශධ ලංයසේවපව්තත ලංඅය  ලංනිකධරයකු ලංසරයබ්තධයය්ත ලං
වන ලං ්හි ලංඅපපළ ලංවිනය ලංබකධරයප ලංව්තය්ත ලංඒ පබශධ ලංයසේවප ලංඅධයක්ෂ ලංජානරප් ලංය. 
 
6:12 ලං  ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපව ලංවිසි්ත ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ ය ලංඅවසපනයේ ලංදී ලංඉදිරිප  ලං ර ලංතති ලංනිගමනය්තත ලං
අපපළ ලංවිනය ලංබකධරයප ලංඑ ඟ ලංයනොවන ලංඅවස්ාපව්ත ලංහි ලංදී ලංඅපපළ ලංපීමක්ෂණ  ලංවප්තාපව ලංතුවලු ලංඅයනකු  
ලියවිලි ලං අුමසපරයය්ත ලං ාමප ලං විසි්තම ලං ස්වපධීනව ලං එළයඹන ලං නිගමනය්තත ලං අුමකූකව ලං විනිශයේ ්චාය ලං
සභපය  ලංනිගමනය්තත ලංරතිවිරුශධ ලංවිනය ලංනියයෝගයක් ලංනිකු  ලංකිීමයරය ලංබකය ලංවිනය ලංබකධරයප ලංසුව ලං
ව්තය්ත ලංය. ලං  ලංඑයසේ ලංකිීමමත ලංයහේුව පර  ලංවූ ලංසියලු ලං රුණු ලංවිනය ලංබකධරයප ලංවිසි්ත ලංවිනය ලංනියයෝගය ලං



 

 

 

නිකු  ලං කිීමමත ලං යපර ලං පැහැදිලිව , ලං නිශයේ ්චිාව  ලං අපපළ ලං විනය ලං යගොුමය  ලං සතහ්ත ර ලං ාැබිය ලං යුුව ලං
ව්තය්ත ලංය. 
 

7. ලං  ලං වයවස්ාපපිා ලං මණ්ඩකය ත ලං යහෝ ලං රපජාය ලං සාසා්පව ත ලං යහෝ ලං රජායත ලං පවරප ලං ග  ලං
ආයානය ත ලංයහෝ ලංරපජාය ලංසමපගම ත ලංයහෝ ලංය ොිළෂ්ත ලංසභපව ත ලංයහෝ ලංයවන  ලංඅ්තධ ලං
රජායේ ලං ආයානය ත ලං යහෝ ලං රජායේ ලං යසේවයය්ත ලං ාපව පලි ව ලං ද්පපහරිුම ලං කැබූ ලං
නිකධරයයෝ 
 
7:1 ලං ලංරජායේ ලංයසේවයය්ත ලංාපව පලි ව ලංද්පපහරිුම ලංකැබූ ලංනිකධරයකු ලංවිසි්ත ලංඔහු ලං ලි්ත ලංපැරූ ලංානුවර  ලං
සිටිය ලං දී ලං  රන ලං කප ලං වරපක් ලං සරයබ්තධයය්ත ලං විනයපුමකූකව ලං ක්රියප ලං කිීමමත ලං නිකධරයපයේ ලං නිාය ලං
ානුවරත ලංයහෝ ලං යසේවයත ලංයහෝ ලං අපපළ ලංවිනය ලංබකධරයප ලංතීරණ ය ලං ර ලංතති ලං ්හි ලංඅපපළ ලංනිකධරයප ලං
ද්පපහැීමමත ලංයපර ලංඅවස්ත ලංවරත ලංයසේවය ලං ළ ලංානුවරත ලංයහෝ ලංයසේවයත ලංයහෝ ලංවහපම ලංක්රියප ම  ලංවන ලං
පරිදි ලංආපසු ලං ැඳවීම ලංවිනය ලංබකධරයපයේ ලංයහෝ ලංප වීරය ලංබකධරයපයේ ලංයහෝ ලංපරිපපකන ලංබකධරයපයේ ලං
යහෝ ලංවගකීම ලංව්තය්ත ලංය. 
 
7:2 ලං ලංරජායේ ලංයසේවයය්ත ලංාපව පලි ව ලංද්පපහරිුම ලංකැබූ ලංනිකධරයකු ලංවිසි්ත ලංඑයසේ ලංද්පපහරිුම ලංකැීමයම්ත ලං
පසු ලං රන ලංකප ලං වරපක් ලං සරයබ්තධයය්ත ලං අපපළ ලංආයාන ලං රධපනයප ලං විසි්ත ලංමූලි  ලං විම්තශයේ නයක් ලං ර ලං
රමපණ ව  ලං රුණු ලංනිීමක්ෂණ ය ලංව්තය්ත ලංනරය ලංයචාෝපනප ලංය ටුරයපාක් ලංස ස් ලංය ොත ලංඅපපළ ලංඅයනකු  ලං
ලියවිලි ලං ප ලං සහිාව ලං එම ලංආයානය ලංභපර ලං අමපායපාශයේ යේ ලං ය් රයවරයපයේ ලංනිීමක්ෂණ  ලංහප ලංනි්තයශශයේ  ලං
සහිාව ලංඅපපළ ලංචූදිා ලංනිකධරයපයේ ලංනිාය ලංානුවර ලංභපර ලංවිනය ලංබකධරයප ලංයවා ලංයනොපමපව ලංඉදිරිප  ලං
 ළ ලංයුුව ලංය. ලං ලංඑයසේ ලංක්රියප ලංකිීමයම්ත ලංපසු ලංචූදිා ලංනිකධරයපත ලංවිරුශධව ලංවිනයපුමකූකව ලංක්රියප ලං ළහැකි ලං
වුම ලංපිණිස ලංඔහු ලංද්පප ලංහැීමමත ලංයපර ලංඅවස්ත ලංවරත ලංයසේවය ලං ළ ලංානුවරත ලංයහෝ ලංයසේවයත ලංයහෝ ලංවහපම ලං
ක්රියප ම  ලං වන ලං පරිදි ලං ආපසු ලං  ැඳවීම ලං විනය ලං බකධරයපයේ ලං යහෝ ලං ප වීරය ලං බකධරයපයේ ලං යහෝ ලං
පරිපපකන ලංබකධරයපයේ ලංයහෝ ලංවගකීම ලංව්තය්ත ලංය. 
 
7:3 ලං  ලංාපව පලි ව ලංද්පපහරිුම ලංකැබ ලංසිටින ලංනිකධරයකු ලංඔහු ලංාපව පලි ව ලංද්පපහැර ලංසිටි ලං පකයේ ලංදී ලං
 රුම ලං කැබ ලං තාැයි ලං යසොයප ලං ගුම ලං කැබු ලං යරය ලං විෂමපචාපරයක් ලං ඔහු ලං නැවා ලං නිාය ලං යසේවයත ලං  ැඳවුම ලං
කැීමයම්ත ලංපසු ලංයහෝ ලංවප්තාප ලංකිීමයම්ත ලංපසු ලංයහෝ ලංඅනපවරණ ය ලංවී ලංත නරය ලංනිකධරයප ලංද්පපහැීමම ලංමා ලං
යසේවයේ ලංයයදී ලංසිටි ලංආයානයේ ලංරධපනයප ලංවිසි්ත ලංමූලි  ලංවිම්තශයේ නයක් ලංපව වප ලංරමපණ ව  ලං රුණු ලං
නිීමක්ෂණ ය ලංව්තය්ත ලංනරය ලංයචාෝපනප ලංය ටුරයපාක් ලංස ස් ලං ර ලංඅපපළ ලංඅයනකු  ලංලියවිලි ලංප ලංසහිාව ලංාම ලං
අමපායපාශයේ යේ ලංය් රයවරයප ලංමඟි්ත ලංනිකධරයපයේ ලංව්තාමපන ලංවිනය ලංබකධරයප ලංයවා ලංඉදිරිප  ලං ළ ලං
යු ය  ලංය. ලං ලංයමයසේ ලංපව වුම ලංකබන ලංමූලි  ලංවිම්තශයේ නයේ ලං ප්තයය්ත ලංසඳහප ලංඅවශයේ ය ලංර පශයේ න ලංකබපදීම ලං
යහෝ ලං ලියවිලි ලංකබපදීම ලං යහෝ ලං ාමප ලං ප්තනප ලං සහ ලං පැන ලං සිටිය ලං යුුව ලං රුණු ලංවිම්තශයේ න ලංනිකධරයප ලං යවා ලං
ඉදිරිප  ලංකිීමම ලංමූලි  ලංවිම්තශයේ නයත ලංභපජානය ලංවී ලංතති ලංනිකධරයපයේ ලංවගකීම ලංව්තය්ත ලංය. 
 
7:4 ලං  ලං7:1 ලංයහෝ ලං7:2 ලංයහෝ ලං7:3 ලංයහෝ ලංඋප ලංවග්තති ලංයතය  ලංාම ලංනිාය ලංානුවරත ලංයහෝ ලංයසේවයත ලංයහෝ ලං
ආපසු ලං ැඳවුම ලංකැබු ලංයහෝ ලංආපසු ලංවප්තාප ලං ළ ලංයහෝ ලංනිකධරයයකුත ලංවිරුශධව ලංනඟප ලංතති ලංයචාෝපනප ලං
ඔප්පු ලංවුවයහො  ලංයසේවයය්ත ලංපහකිීමමත ලංාරරය ලංබරපාක ලංයයි ලංබැලු ලංබැලුමත ලංයපනී ලංය්තය්ත ලංනරය ලංයහෝ ලං
ඔහු ලං ාවදුරත  ලං රජායේ ලං යසේවයේ ලං රඳවප ලං ගැනීම ලං රඥාපයගෝචාර ලං යනොව්තය්ත ලං යයි ලං යහෝ ලං විනය ලං
බකධරයපත ලංයපනී ලංය්තය්ත ලංනරය ලංඅපපළ ලංනිකධරයපයේ ලංරපජා පීම ලංවැඩ ලංාහනරය ලං ළ ලංයුුව ලංය. 
 
7:5 ලං  ලංඋක්ා ලං7:1 ලංයහෝ ලං7:2 ලංයහෝ ලං7:3 ලංයහෝ ලංඋප ලංවග්තති ලංර පරව ලංනිාය ලංයසේවයත ලං ැඳවූ ලංනිකධරයප ලං
යවා ලංඔහුයේ ලංනිාය ලංානුවරත ලංඅපපළ ලංවිනය ලංබකධරයප ලංවිසි්ත ලංවිිකම  ලංයචාෝපනප ලංපත්රයක් ලංනිකු  ලං ර ලං
යමම ලංසාග්රහයේ ලංනියිළා ලංවිිකවිධපනවකත ලංඅුමකූකව ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපවක් ලංප  ලංය ොත ලංවිනයපුමකූකව ලං
 තයුුව ලං ළ ලං යුුව ලං ය. ලං  ලං විනිශයේ ්චාය ලං සභපව ලං විසි්ත ලං පීමක්ෂණ  ලං වප්තාපව ලං සහ ලං අපපළ ලං පීමක්ෂණ  ලං සතහ්ත ලං
තුවලු ලංඅයනකු  ලංලියවිලි ලංවිනය ලංබකධරයප ලංයවා ලංඉදිරිප  ලං ළ ලංවිත, ලං  ලං අවසා්පයවෝචිා ලංපරිදි ලංඅපපළ ලං
නිකධරයප ලං ද්පපහරිුම ලං කැබ ලං තිබූ ලං ආයානය ලං භපර ලං අමපායපාශයේ යේ ලං ය් රයවරයපයේ ලං නිීමක්ෂණ  ලං හප ලං



 

 

 

නි්තයශශයේ ය්ත ලංප ලංකබපයගන ලංචූදිා ලංනිකධරයප ලංයවා ලංසුදුසු ලංවිනය ලංනියයෝගයක් ලංපැනවීමත ලංඅපපළ ලංවිනය ලං
බකධරයප ලංක්රියප ලං ළ ලංයුුව ලංව්තය්ත ලංය. 
 

1. ලං  ලං වයවසා්පපිා ලං මණ්ඩකය ත ලං යහෝ ලං රපජාය ලං සාසා්පව ත ලං යහෝ ලං රජායත ලං පවරපග  ලං
ආයානය ත ලංයහෝ ලංරපජාය ලංසමපගම ත ලංයහෝ ලංය ොිළෂ්ත ලංසභපව ත ලංයහෝ ලංයවන  ලංඅ්තධ ලං
රජායේ ලං ආයානය ත ලං යහෝ ලං රජායේ ලං යසේවයය්ත ලං සථ්ිර ලං යකසත ලං ද්පපහරිුම ලං කැබූ ලං
නිකධරයයෝ 
 
 
1:1 ලං  ලංරජායේ ලංස්ථිර ලංහප ලංවිශ්රපම ලංවැටුප් ලංහිිළ ලංවූ ලංානුවරක් ලංපැරූ ලංනිකධරයයක් ලංරජායේ ලංයසේවයය්ත ලංස්ථිර ලං
යකස ලංද්පපහරිුම ලංකැබ ලංතති ලංඅවස්ාපව  ලං ලංඔහු ලංවිසි්ත ලං ලි්ත ලංපැරූ ලංානුවර  ලංසිටිය ලංදී ලං රන ලංකප ලංවරපක් ලං
සරයබ්තධයය්ත ලංවිනයපුමකූකව ලංක්රියප ලංකිීමමත ලංාරරය ලංරමපණ ව  ලංයාොරුවරු ලංතති ලංබව ලංනිකධරයප ලංස්ථිර ලං
යකස ලංද්පප ලංහැීමමත ලංයපර ලංයසේවය ලං ළ ලංනිාය ලංානුවරත ලංයහෝ ලංයසේවයත ලංයහෝ ලංඅපපළ ලංවිනය ලංබකධරයප ලං
තීරණ ය ලං ර ලංතති ලං ්හි, ලංනිකධරයප ලංව්තාමපනයේ ලංයසේවය ලං රන ලංආයානයේ ලංරධපනයප ලංයවා ලංඒ ලං
බව ලංඑම ලංආයානය ලංභපර ලංඅමපායපාශයේ යේ ලංය් රය ලංමඟි්ත ලංපැුමරය ලංදිය ලංයුුව ලංය. 
 
1:2 ලං ලංඅපපළ ලංනිකධරයපත ලංවිරුශධව ලංවිනයපුමකූකව ලංක්රියප ලංකිීමමත ලංහැකි ලංවුම ලංපිණිස ලංනිකධරයප ලංවරපක් ලං
සිදු ලං  ලං  ර ලං  ලං තති ලං  ලං  ලං බවත ලං අනපවරණ ය ලං වූ ලං යපපප්තායරය්තුවය  ලං  ලං රධපනයප ලං විසි්ත ලං යචාෝපනප ලං පත්ර ලං
ය ටුරයපාක් ලං ලංස ස් ලංය ොත ලංඅපපළ ලංඅයනකු  ලංලියවිලි ලංප ලංසමඟම ලංනිකධරයප ලංසථ්ිර ලංයකස ලංද්පපහැීමමත ලං
යපර ලංයසේවය ලං ළ ලංනිාය ලංානුවරත ලංයහෝ ලංයසේවයත ලංයහෝ ලංඅපපළ ලංවිනය ලංබකධරයප ලංයවා ලංඉදිරිප  ලං ළ ලං
යුුව ලංය. 
 
1:3 ලං  ලංවිනය ලංබකධරයප ලංවිසි්ත ලං1:2 ලංඋප ලංවග්තතිය ලංර පරව ලංාමප ලංයවා ලංඉදිරිප  ලං රන ලංකප ලංයචාෝපනප ලං
පත්රය ලං අපපළ ලං නිකධරයප ලං යවා ලං නිකු  ලං ය ොත ලං යමම ලං සාග්රහයේ ලං විිකවිධපනය්තත ලං අුමකූකව, ලං
නිකධරයපත ලංවිරුශධව ලංවිනයපුමකූකව ලං තයුුව ලංකිීමමත ලංපියවර ලංගා ලංයුුව ලංය. ලං ලංඑයසේ ලංනිකු  ලං රන කප ලං
යචාෝපනප ලං පත්රයේ ලං පිතප  ලං චූදිා ලං නිකධරයප ලං පැනත ලං යසේවයේ ලං යයදී ලං සිටින ලං ආයානය ලං අය  ලං වන ලං
අමපායපාශයේ යේ ලංය් රයවරයපත ලංප ලංඑම ලංආයානයේ ලංරධපනයපත ලංප ලංයැවිය ලංයුුව ලංව්තය්ත ලංය. 
 
1:4 ලං ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපව ලංවිසි්ත ලංපීමක්ෂණ , ලංවප්තාපව ලංපීමක්ෂණ  ලංසතහ්ත ලංතුවලු ලංඅයනකු  ලංලියවිලි ලංවිනය ලං
බකධරයප ලං යවා ලං ඉදිරිප  ලං  ළ ලං පසු ලං ඔහුත ලං නඟප ලං තති ලං යචාෝපනපව්ත ලං එ ක් ලං යහෝ ලං කීපයක් ලං යහෝ ලං
සිය්කම ලං යහෝ ලං සනපා ලං ව්තය්ත ලං නරය ලං  රන ලං කප ලං වරයශ ලං ස්වභපවය ලං සැකකි්කත ලං යගන ලං චූදිා ලං
නිකධරයපත ලංහිිළ ලංවිශ්රපම ලංවැටුප් ලංසරයපූ්තණ  ලංවශයේ යය්ත ලංඅහිිළ ලං රන ලංයකස ලංයහෝ ලංවිශ්රපම ලංවැටුයප්ත ලංයරය ලං
රතිශයේ ායක් ලංඅඩු ලං රන ලංයකස ලංයහෝ ලංනි්තයශශයේ  ලං ර ලං රපජාය ලං පරිපපකන ලංවිෂයභපර ලං ය් රයවරයප ලං යවා ලං
ඉදිරිප  ලං ළ ලංයුුව ලංය. 
 
1:5 ලං ලංඋක්ා ලං1:4 ලං ලංඋපවග්තතිය ලංපරිදි ලංඅපපළ ලංවිනය ලංබකධරයකු ලංයවති්ත ලංනි්තයශශයේ යක් ලංකැබුණු ලං ්හි ලං
සියලුම ලං රුණු ලංසුපීමක්ෂප පීම ලං යකස ලං අධයයනය ලං ර ලං චූදිා ලංනිකධරයපයේ ලං විශ්රපම ලං වැටුප ලං හප/යහෝ ලං
පපරියාෝෂි ය ලං හප/යහෝ ලං සරයපූ්තණ  ලං වශයේ යය්ත ලං අහිිළ ලං කිීමමත ලං යහෝ ලං විශ්රපම ලං වැටුයප්ත ලං හප/යහෝ ලං
පප්තයාෝෂි යය්ත ලංහප/යහෝ ලංයරය ලංරතිශයේ ායක් ලංඅඩු ලං රන ලංයකස ලංයහෝ ලංනියම ලංකිීමමත ලංරපජාය ලංපරිපපකන ලං
විෂයභපර ලංය් රයවරයපත ලංබකය ලංත ය  ලංය. 
 
1:6 ලං  ලං රපජාය ලං පරිපපකන ලං විෂයභපර ලං ය් රයවරයප ලං විසි්ත ලං ගුම ලං කබන ලං තීරණ ය ලං ඔහු ලං විසි්ත ලං චූදිා ලං
නිකධරයප ලංයවා ලංඍජුවම ලං ප්තවප ලංයැවිය ලංයුුව ලංඅාර, ලංඑහි ලංපිතප  ලංවිනය ලංබකධරයපත ලං ප, ලංඔහු ලංඅවස්ත ලං
වරත ලංයසේවය ලං ළ ලං ලංයපපප්තායරය්තුව ලංරධපනයපත ලංප, ලංනිකධරයපයේ ලංව්තාමපන ලංආයාන ලංරධපනයපත ලංප ලං
විිකම  ලංයකස ලංප්තවප ලංයැවිය ලංයුුව ලංය. 
 



 

 

 

1:7 ලං ලංරපජාය ලංපරිපපකන ලංවිෂයභපර ලංය් රයවරයපයේ ලංනියයෝගය ලංඅුමව ලං තයුුව ලං රන ලංබවත ලංනිකධරයප ලං
අවස්ත ලං වරත ලං යසේවය ලං  ළ ලං යපපප්තායරය්තුවය  ලං රධපනයප ලං විසි්ත ලං විනය ලං බකධරයපත ලං ප ලං පිතපාක් ලං
සහිාව ලංරපජාය ලංපරිපපකන ලංවිෂයභපර ලංය් රයවරයප ලංයවා ලංසනපා ලං ළ ලංයුුව ලංය. 
 
1:1 ලං ලංයමවැනි ලං  විනය ලං නියයෝගයක් ලං  මඟ ලං  හැීමමකි්ත ලං  යාොරව   ලංක්රියප ම  ලං  කිීමමත ලං  සහති  ලං
 රුම ලංපිණිස ලං එවැනි ලංනියයෝගය්ත ලංපිළිබඳ ලංවිස්ාර ලංඒ ලංසඳහප ලංවියශයේ ේෂයය්ත ලංපිළියයක ලං ළ ලංය්ඛනය  ලං 
තුවළ  ලංය ොත ලංාැීමම ලංහප ලංඒවප ලංක්රියප ම  ලංකිීමම ලංවිශ්රපම ලංවැටුප් ලංඅධයක්ෂ ජානරප්යේ ලං ප්තය ලංභපරය ලං
ව්තය්ත ලංය. 
 
 

9. එක් අමාතාාංශයක හක දහෙ දදපාර්තදේන්තුවක දහෙ සිට දවනත් අමාතාාංශයක හකට 

දහෙ දදපාර්තදේන්තුවකට දහෙ ස්ථානමාරු කරනු ලැබු දහෙ දවනත් තනතුරකට 

පත් කරනු ලැබූ දහෙ නිලධරදහෙ 
 
8:1 ලං  ලං එක් ලං අමපායපාශයේ ය  ලං යහෝ ලං යපපප්තායරය්තුවව  ලං යහෝ ලං සිත ලං යවන  ලං අමපායපාශයේ ය ත ලං යහෝ ලං
යපපප්තායරය්තුවව ත ලං යහෝ ලං ස්ාපනමපරු ලං රුම ලං කැබු ලං යහෝ ලං යවන  ලංානුවර ත ලං ප  ලං රුම ලං කැබු ලං
යහෝ ලං නිකධරයකු ලං විසි්ත ලං එයසේ ලං ස්ාපනමපරු ලං කිීමමත ලං යහෝ ලං යවන  ලං ානුවර ත ලං ප  ලංකිීමමත ලං යපර ලං
අවස්ාපව  ලංදී ලංඔහු ලංවිසි්ත ලං රන ලංකප ලංවරපක් ලංසරයබ්තධයය්ත ලංවිනයපුමකූකව ලංක්රියප ලංකිීමමත ලංඔහුයේ ලං
පූ්තව ලං ආයාන ලං රධපනියප ලං තීරණ ය ලං  ර ලං තති ලං  ්හි ලං එම ලං පූ්තව ලං ආයාන ලං රධපනියප ලං විසි්ත ලං එම ලං
නිකධරයපත ලංවිරුශධව ලංමූලි  ලංවිම්තශයේ නයක් ලංපව වප ලංබැලූ ලංබැ්මත ලංරමපණ ව  ලංයචාෝපනප ලංනිීමක්ෂණ ය ලං
ව්තය්ත ලංනරය ලං යචාෝපනප ලං පත්ර ලං ය ටුරයප  ලං ස ස් ලං ය ොත ලං  ලං මූලි  ලං විම්තශයේ න ලං වප්තාපව ලං තුවලුව ලං සියලු ලං
ලියවිලි ලංප ලංසමඟ ලංනිකධරයපයේ ලංව්තාමපන ලංආයාන ලංරධපනියප ලංමඟි්ත ලංනියිළා ලංවිනය ලංබකධරයප ලංයවා ලං
ඉදිරිප  ලං ළ ලංයුුව ලංය. ලං  ලං ව්තාමපන ලංආයාන ලංරධපනියප ලං යවා ලං එම ලංලියවිලි ලංකැබුණු ලං ්හි ලංඒ ලං සියලු ලං
ලියවිලි ලංවිනය ලංබකධරයප ලංයවා ලංඅරමපපව ලංයයොද් ලංකිීමමත ලංඔහු ලංවිසි්ත ලංපියවර ලංගා ලංයුුව ලංය. 
 
8:2 ලං  ලං උක්ා ලං 8:1 ලං  ලං උප ලං වග්තතියේ ලං සඳහ්ත ලං පරිදි ලං නියිළා ලං විනය ලං බකධරයකු ලං යවා ලං යචාෝපනප ලං
ය ටුරයපා ලංහප ලං අයනකු  ලං අපපළ ලංලිපිය්ඛන ලංකැබුණු ලං ්හි ලං අවශයේ ය ලංසායශයේ ෝධන ලං ය නරය ලංඒවප ලං සිදු ලං
කිීමයම්ත ලංපසු ලංයචාෝපනප ලංපත්රය ලංවිිකම  ලංයකස ලංනිකධරයප ලංයවා ලංනිකු  ලං ර, ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපවක් ලංප  ලං
ය ොත, ලං ලංයමම ලංසාග්රහයේ ලංනියිළා ලංවිිකවිධපනය්තත ලංඅුමකූකව ලංනිකධරයපත ලංවිරුශධව ලංවිනයපුමකූකව ලං
ක්රියපකිීමම ලංඅපපළ ලංවිනය ලංබකධරයපයේ ලංවගකීම ලංව්තය්ත ලංය. 
 
8:3 ලං  ලං එයසේ ලං පව වුම ලංකබන ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ ය  ලං දී ලං පැිළණිලි ලංයමයහයවීයරය ලංනිකධරයකු ලං
ප කිීමයරය ලං වගකීම ලං රපප ලං පවති්තය්ත ලං නිකධරයප ලං වරප ලං සිදු ළ ලං අවස්ාපය  ලං යසේවයේ ලං යයදී ලං සිටි ලං
ආයානයේ ලංරධපනයප ලංයවා ලංව්තය්ත ලංය. 
 
 

10. ලං ලං ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ ය ලංඅාරුවර ලංදී ලංනිකධරයකු ලංසරයබ්තධයය්ත ලංවන ලංවිනය ලංබකධරයප ලං
යවන  ලංවිනය ලංබකධරයකු ලංබවත ලංප වී ලංතති ලං ්හි ලංඑවැනි ලංනිකධරයයකුත ලංවිරුශධව ලං
විනයපුමකූකව ලං තයුුව ලංකිීමම. 
 
10:1 ලං ලංයරයකිසි ලංනිකධරයයකුත ලංවිරුශධව ලංවිිකම  ලංයචාෝපනප ලංපත්රයක් ලංනිකු  ලං ර ලංතති ලංවිත  ලංදී ලංවිනය ලං
නියයෝගයක් ලං නිකු  ලං කිීමමත ලං යපර ලං කුමන ලං අවස්ාපව  ලං දී ලං යහෝ ලං ඔහු ලං සරයබ්තධයය්ත ලං වන ලං විනය ලං
බකධපීම වය ලං ලංයවනස් ලං ලංවීම ත ලං ලංභපජානය ලං ලංවූවයහො  ලං ලංඑම ලං ලංවිනය ලං ලංබකධපීම වය ලංයවනස්වීම ලංපව වප ලං 
යගන ලංයුම ලංකබන ලංවිනය ලංක්රියප ලංපටිපපටියත ලංකුමන ලංආ පරයකි්ත ලංයහෝ ලංබපධපවක් ලංයනොවිය ලංයු ය  ලංය. ලං ලං
අපපළ ලංනිකධරයප ලංසරයබ්තධයය්ත ලංවන ලංනව ලංවිනය ලංබකධපීම වය ලංයනොසක ප ලංහැර ලංයමම ලංසාග්රහයේ ලං
විිකවිධපනය්තත ලං අුමකූකව ලං ඔහුයේ ලං පූ්තව ලං විනය ලං බකධරයප ලං විසි්ත ලං ඉදිරි ලං විනය ලං ක්රියප ලං පටිපපටිය ලං
අඛණ්ඩව ලංපව වප ලංයගන ලංයප ලංයු ය  ලංය. 



 

 

 

 
10.2 ලං  ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ ය ලං අවස්ත ලං වීයම්ත ලං පසු ලං විනිශයේ ්චාය ලං සභපය  ලං නිගමනය්ත ලං ප ලං එම ලං
නිගමනය ලංපිළිබඳව ලංසහ ලංනිකු  ලං ළ ලංයුුව ලංවිනය ලංනියයෝගය ලංපිළිබඳව ලංාම ලංනි්තයශශයේ ය ලංප ලංසහිාව ලංවිනය ලං
පීමක්ෂණ යත ලං අපපළ ලං සියලුම ලං ලිපිය්ඛන ලං නිකධරයප ලං සරයබ්තධයය්ත ලං වන ලං පූ්තව ලං විනය ලං බකධරයප ලං
විසි්ත ලංඔහුයේ ලංව්තාමපන ලංවිනය ලංබකධරයප ලංයවා ලංඅරමපපව ලංඉදිරිප  ලං ළ ලංයුුව ලංව්තය්ත ලංය. 
 
10:3 ලං  ලංඋක්ා ලං10:2 ලංඋප ලංවග්තතියේ ලංසඳහ්ත ලංලියවිලි, ලංනිකධරයප ලංසරයබ්තධයය්ත ලංවන ලංපූ්තව ලංවිනය ලං
බකධරයපයේ ලංනිීමක්ෂණ  ලංහප ලංනි්තයශශයේ  ලංප ලංසහිාව ලංාම්ත ලංයවා ලංකැබුණු ලංපසු ලංඒවප ලංසුපීමක්ෂප පීම ලංයකස ලං
අධයයනය ලංකිීමයම්ත ලංපසු ලංසුදුසු ලංවිනය ලංනියයෝගයක් ලංනිකු  ලංකිීමම ලංනිකධරයප ලංසරයබ්තධයය්ත ලංවන ලං
ව්තාමපන ලංවිනය ලංබකධරයපයේ ලංවගකීම ලංව්තය්ත ලංය. 
 
10:4 ලං  ලං විනිශයේ ්චාය ලං සභපව ලං විසි්ත ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ ය ලං අවසපනයේ ලං දී ලං ඉදිරිප  ලං  ර ලං තති ලං
නිගමනය්තත ලං යහෝ ලං පූ්තව ලං විනය ලං බකධරයපයේ ලං නි්තයශශයේ ය්තත ලං අපපළ ලං විනය ලං බකධරයප ලං එ ඟ ලං
යනොවන ලංඅවස්ාපව්ත ලංහි ලංදී ලංඅපපළ ලංපීමක්ෂණ  ලංවප්තාපව ලංතුවලු ලංඅයනකු  ලංලියවිලි ලංඅුමසපරයය්ත ලංාමප ලං
විසි්තම ලංස්වපධීනව ලංඑළයඹන ලංනිගමනය්තත ලංඅුමකූකව ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපය  ලංනිගමනය්තත ලංරතිවිරුශධ ලං
විනය ලං නියයෝගය්ත ලං නිකු  ලං කිීමයරය ලං බකය ලං ව්තාමපන ලං විනය ලං බකධරයප ලං සුව ලං ව්තය්ත ලං ය. ලං  ලං එවැනි ලං
රතිවිරුශධ ලං විනය ලංනියයෝගයක් ලංනිකු  ලං රන ලං අවස්ාපව  ලං දී ලං එයසේ ලංකිීමමත ලං යහේුව පර  ලං වූ ලං සියලු ලං
 රුණු ලං විනය ලං බකධරයප ලං විසි්ත ලං විනය ලං නියයෝගය ලං නිකු  ලංකිීමමත ලං යපර ලං පැහැදිලිව  ලංනිශයේ ්චිාව  ලං
අපපළ ලංවිනය ලංයගොුමය  ලංසතහ්ත ලං ර ලංාැබිය ලංයුුව ලංව්තය්ත ලංය. 
 

 
11. ලං එ ම ලං සිශිකය ත ලං යහෝ ලං සිදුවීරය ලං මපකපව ත ලං යහෝ ලං අපපළව ලං යචාෝපනප ලං කබන ලං
නිකධරයයෝ 
 ලං ලං 
11:1 ලං ලංඑ ම ලංසිශිකය ත ලංයහෝ ලංසිදුවීරය ලංමපකපව ත ලංයහෝ ලංඅපපළව ලං රුම ලංකැබූ ලංවරපක් ලංයවුමයව්ත ලංඑ ම ලං
විනය ලං බකධරයයකුයේ ලං විනය ලං බකධපීම වය ලං යතාත ලං වැයතන ලං නිකධරය්ත ලං එක් ලං අයකුත ලං වැඩි ලං
සාඛයපව ත ලංවිරුශධව ලංවිනයපුමකූකව ලංක්රියප ලංකිීමම ලංසඳහප ලංඑම ලංවිනය ලංබකධරයප ලංවිසි්ත ලංයචාෝපනප ලංපත්ර 
නිකු  ලං  ර ලං තති ලං  ්හි ලං අපපළ ලං සියලුම ලං චූදිා ලං නිකධරය්ත ලං යවුමයව්ත ලං එ ම ලං විනිශයේ ්චාය ලං සභපවක් ලං
ප ය ොත ලංයමම ලංසාග්රහයේ ලංවිිකවිධපනය්තත ලංඅුමකූකව ලංවිනයපුමකූකව ලංක්රියප ලං ළ ලංයුුව ලංව්තය්ත ලංය. 
 
11:2 ලං  ලංඋක්ා ලං11:1 ලංඋප ලංවග්තතියේ ලංසඳහ්ත ලංපරිදි ලංඑයසේ ලංප  ලං රුම ලංකබන ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපව ලංවිසි්ත ලං
අවස්ාපයවෝචිා ලං පරිදි ලං නිකු  ලං ය ොත ලං තති ලං විවිධ ලං යචාෝපනප ලං පත්රවක ලං සඳහ්ත ලං සියලුම ලං යචාෝපනපවක ලං
සමපන ලං අසමපන රය ලං සැකකි්කත ලං යගන ලං සියලුම ලං චූදිාය්ත ලං යවුමයව්ත ලං එක් ලං විිකම  ලං විනය ලං
පීමක්ෂණ යක් ලංපව වන ලංයකස ලංයහෝ ලංචූදිා ලංනිකධරය්ත ලංසියලු ලංයපනප ලංසරයබ්තධයය්ත ලංයවන ලංයවනම ලං
විනය ලං පීමක්ෂණ යක් ලං පව වන ලං යකස ලං යහෝ ලං චූදිා ලංනිකධරය්ත ලං ණ්ඩපයරය ලං වශයේ යය්ත ලං යබපප ලං යවන ලං
යවනම ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ  ලංපව වන ලංයකස ලංයහෝ ලංනියයෝග ලංකිීමමත ලංවිනය ලංබකධරයපත ලංබකය ලංත ය  ලං
ය. ලං ලංසියලුම ලංචූදිා ලංනිකධරය්ත ලංයවුමයව්ත ලංඑක් ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ යක් ලංපැවැ වූ ලංඅවස්ාපව  ලංදී ලං
යහෝ ලං චූදිා ලංනිකධරය්ත ලං ණ්ඩපයරය ලංවශයේ යය්ත ලංයබපප ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ  ලංකීපයක් ලංපැවැ  ලංවූ ලං
අවස්ාපව  ලංදී ලංයහෝ ලංඑක් ලංඑක් ලංචූදිා ලංනිකධරයප ලංයවුමයව්ත ලංයවන ලංයවනම ලංපීමක්ෂණ  ලංවප්තාප ලංස ස් ලං
ය ොත ලංඅපපළ ලංවිනය ලංබකධරයප ලංයවා ලංඉදිරිප  ලංකිීමම ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපය  ලංවගකීම ලංව්තය්ත ලංය. 
 
11:3 ලං  ලං එ ම ලං සිශිකය ත ලං යහෝ ලං සිශික ලං මපකපව ත ලං යහෝ ලං අපපළව ලං  රුම ලං කැබු ලං වරපක් ලං යවුමයව්ත ලං
යචාෝපනප ලං කබප ලං තති ලං නිකධරය්ත ලං සරයබ්තධයය්ත ලං විනය ලං බකධපීම වය ලං එ ම ලං විනය ලං බකධරයයකු ලං
යවා ලංපැවීම ලංයනොමැති ලංඅවස්ාපව්තහි ලංදී ලංසිශිකයත ලංයහෝ ලංසිශිකවකත ලංයහෝ ලංඅපපළ ලංවරප ලංසිදුවූ ලංආයානයේ ලං
රධපනියප ලංවිසි්ත ලංඑක් ලංඑක් ලංනිකධරයප ලංසඳහප ලංයවන ලංයවනම ලංයචාෝපනප ලංය ටුරයප  ලංස ස් ලංය ොත ලංඅපපළ ලං
විනය ලං බකධරය්ත ලං යවා ලං ඒවප ලං ඉදිරිප  ලං ළ ලං යු ය  ලං ය. ලං  ලං එයසේ ලං ඉදිරිප  ලං රුම ලං කබන ලං යචාෝපනප ලං
ය ටුරයපා ලං සරයබ්තධයය්ත ලං අපපළ ලං සිශිකය ලං පිළිබඳව ලං යචාෝපනප ලං කබප ලං තති ලං අයනකු  ලං සියලුම ලං



 

 

 

නිකධරය්ත ලං පිළිබඳ ලං විසා්ර ලං ප, ලං සිශිකය ලං පිළිබඳ ලං පසුබිරය ලං වප්තාපවක් ලං ප, ලං අපපළ ලං සෑම ලං විනය ලං
බකධරයයකුයේම ලංපැන ලංගැනීම ලංසඳහප ලංඅපපළ ලංආයාන ලංරධපනියප ලංවිසි්ත ලංඉදිරිප  ලං ළ ලංයු ය  ලංය. 
 
11:4 ලං  ලංඅපපළ ලංවිනය ලංබකධරය්ත ලංවිසි්ත ලංචූදිා ලංනිකධරය්තත ලංවිරුශධව ලංවිනය ලංක්රියප ලංපටිපපටිය ලංආරරයභ ලං
කිීමමත ලංතීරණ ය ලං රුම ලංකැබ ලංතති ලං ්හි ලංසිශිකයත ලංසරයබ්තධ ලංසියලු ලංචූදිා ලංනිකධරය්ත ලංසඳහප ලංඑ ම ලං
විනය ලං පීමක්ෂණ යක් ලං පැවැ වීම ලං රඥාපයගෝචාර ලං ව්තය්ත ලං නරය ලං යචාෝපනප ලං කබප ලං තති ලං ඉහළම ලං චූදිා ලං
නිකධරයපත ලංවිරුශධව ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ  ලංපැවැ වීම ලංසඳහප ලංඔහුයේ ලංවිනය ලංබකධරයප ලංවිසි්ත ලංප  ලං රුම ලං
කැබ ලංසිටින ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපවම ලංඅයනකු  ලංචූදිා ලංනිකධරය්තයේ ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපව ලංයකස ලංප  ලංකිීමමත ලං
අයනකු  ලංවිනය ලංබකධරය්ත ලංවිසි්ත ලංක්රියප ලංකිීමම ලංවඩප  ලංඋචිා ලංව්තය්ත ලංය. 
 
 

12. ලං ලංරපජාය ලංයසේවප ලංය ොිළෂ්ත ලංසභපව 
 
12:1 ලං  ලං ආණ්ඩුක්රම ලං වයවස්ාපය  ලං 51 ලං (2) ලං වැනි ලං වයවස්ාපය  ලං සඳහ්ත ලං වන ලං බකාක ලං රපජාය ලං යසේවප ලං
ය ොිළෂ්ත ලංසභපවත ලංයහෝ ලංඑහි ලං ිළටුව ත ලංයහෝ ලංත ය  ලංය. ලං ලංඒ ලංඅුමව ලංරපජාය ලංයසේවප ලංය ොිළෂ්ත ලංසභපව ලං
විසි්ත ලං යහෝ ලං එහි ලං  ිළටුවක් ලං විසි්ත ලං යහෝ ලං රජායේ ලං යරය ලං නිකධරයකු ලං යවා ලං ස්වකීය ලං බකාක ලං පවරුම ලං
කැබුය  ලං ප, ලං එම ලං රජායේ ලං නිකධරයප ලං විසි්ත ලං  රන ලං කප ලං යරය ලං මපරු ලං කිීමයරය ලං නියයෝගයකි්ත ලං යහෝ ලං
යසේවයය්ත ලංපහ ලංකිීමයරය ලංනියයෝගයකි්ත ලංයහෝ ලංවිනය ලං තයු ාක් ලංසරයබ්තධව ලං රන ලංකප ලංයවන  ලංයරය ලං
නියයෝගයකි්ත ලංයහෝ ලංඅාෘප්ා ලංවූ ලං වර ලංයහෝ ලංරජායේ ලංනිකධරයයකුත ලංරපජාය ලංයසේවප ලංය ොිළෂ්ත ලංසභපව ලං
යවා ලංයහෝ ලංඑහි ලං ිළටුවක් ලංයවා ලංයහෝ ලංඅභියපචානය ලංකිීමමත ලංඅයිතියක් ලංත ය  ලංය. 
 
12:2 ලං  ලං ය ොිළෂ්ත ලං සභපව ලං යවා ලං යහෝ ලං එහි ලං  ිළටුවක් ලං යවා ලං යහෝ ලං යයොද් ලං  රුම ලං කබන ලං යරයකිසි ලං
 රුණ ක් ලංසරයබ්තධයය්ත ලංනිීමක්ෂණ  ලංයහෝ ලංනි්තයශශයේ  ලංයහෝ ලංතුවළ  ලංසෑම ලංලිපිය තම ලංඅමපායපාශයේ ය  ලං
නරය ලංඑහි ලංය් රයවරයප ලංවිසි්ත ලංයහෝ ලංඔහු ලංවිසි්ත ලංබකය ලංපවරන ලංකප ලංඅතිය්ත  ලංය් රයවරයකු ලංවිසි්ත ලං
යහෝ ලංඅ ස්ත ලං ළ ලංයුුව ලංය. ලං ලංයපපප්තායරය්තුවවකි්ත ලංනරය ලංයපපප්තායරය්තුව ලංරධපනයප ලංවිසි්තම ලංඅ ස්ත ලං
 ළ ලංයුුව ලංය. ලං  ලංද්ප් ලංවිෂය ලංභපර ලංඅමපායපාශයේ ය ලංසරයබ්තධයය්ත ලංවන ලංවිත ලංභපණ්ඩපගපරයේ ලංනියයෝජාය ලං
ය් රයවරයපත ලං ප, ලං ය් රයවරයප ලං යවුමයව්ත ලං එවැනි ලං ලියවිලි ලං අ ස්ත ලං කිීමම ලංත ලං බකය ලං දීමත ලං
ය් රයවරයපත ලංපුළුවන. 
 
12:3 ලං  ලංරපජාය ලංයසේවප ලංය ොිළෂ්ත ලංසභපය  ලංයහෝ ලංඑහි ලං ිළටුව  ලංයහෝ ලංරෑස්වීම ත ලං ලංසහභපගී ලංවන ලංයකස ලං
අමපායපාශයේ  ලං ය් රයවරයකුත ලං යහෝ ලං යපපප්තායරය්තුව ලං රධපනයකුත ලං යහෝ ලං ආරපධනප ලං කැබුණු ලං  ්හි ලං
හැකි ලංසෑම ලංඅවස්ාපව  ලංදී ලංම ලංඔහු ලංඊත ලංයපෞශගලි වම ලංසහභපගී ලංවිය ලංයුුව ලංය. ලං  ලංයනොවැළැක්විය ලංහැකි ලං
යහේුවවක් ලංමා ලංඅමපායපාශයේ  ලංය් රයවරයපහත ලංඑම ලංරැස්වීමත ලංසහභපගී ලංවීමත ලංයනොහැකි ලංවන ලංඅවස්ාපව  ලං
දී ලංඅමපායපාශයේ  ලංය් රයවරයපයේ ලංලිඛිා ලංබකය ලංමා ලංඑම ලංඅමපායපාශයේ යේ ලංඅතිය්ත  ලංය් රයවරයකුත ලංඒ ලං
සඳහප ලංසහභපගීවීමත ලංහැකි ලංව්තය්ත ලංය. ලං ලංද්ප් ලංවිෂය ලංභපර ලංඅමපායපාශයේ ය ලංසරයබ්තධයය්ත ලංවන ලංවිත ලංඑහි ලං
ය් රයවරයපත ලං යනොවැළැක්විය ලං හැකි ලං අවස්ාපව  ලං දී ලං ාමප ලං යවුමයව්ත ලං රපජාය ලං යසේවප ලං ය ොිළෂ්ත ලං
සභපව ලංවිසි්ත ලං ැඳවුම ලංකැබූ ලංරැස්වීම ත ලංසහභපගී ලංවීයරය ලංබකය ලංභපණ්ඩපගපර ලංනියයෝජාය ලංය් රයවරයප ලං
යවා ලංප ලංපැවැරිය ලංහැකි ලංව්තය්ත ලංය. 
 
12:4 ලං ලං වර ලං රුණ ක් ලංපිළිබඳ ලංවුව ලංප ලං රුණු ලංපැහැදිලි ලං රවප ලංගැනීම ලංපිණිස ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපවත ලංයහෝ ලං
චූදිා ලං නිකධරයපත ලං යහෝ ලං චූදිා ලං නිකධරයපයේ ලං රැ වරණ  ලං නිකධරයපත ලං යහෝ ලං යවන  ලං අපපළ ලං ඕනෑම ලං
පුශගකයයකුත ලංයහෝ ලංය ොිළෂ්ත ලංසභපව ලංඉදිරියේ ලංයපනී ලංසිටින ලංයකස ලංනියම ලංකිීමමත ලංය ොිළෂ්ත ලංසභපව ලං
යවා ලංබකය ලංත ය  ලංය. 
 
12:5 ලං  ලං චූදිා ලං නිකධරයකු ලං විසි්ත ලං ඉදිරිප  ලං  ර ලං තති ලං ලිපිය්ඛනවක ලං සහති  ලං  ළ ලං පිතප වක ලං
සායපසාය ලංභපවය ලංපිරික්සිය ලංයුුව ලංයැයි ලංරපජාය ලංයසේවප ලංය ොිළෂ්ත ලංසභපව ලංවිසි්ත ලංයහෝ ලංඑහි ලං ිළටුවක් ලං
විසි්ත ලංයහෝ ලංඅපහස් ලං ර ලංතති ලංවිත  ලංදී, ලංඑම ලංපිතප  ලංඒවපයේ ලංද්් ලංපිතප  ලංසමඟ ලංසසඳප ලංබකප ලංවප්තාප ලං
 රන ලංයකස ලංඕනෑම ලංනිකධරයකු ලංයවා ලංනියම ලංකිීමමත ලංබකය ලංත ය  ලංය. ලං ලංඑවැනි ලංනියයෝගයක් ලංක  ලං



 

 

 

නිකධරයකු ලං එම ලං නියයෝගය ලං  ඩිනිළ්ත ලං ඉටු ලං  ළයුුව ලං ව්තය්ත ලං ය. ලං  ලං එවැනි ලං නියයෝගයක් ලං කැබූ ලං
නිකධරයකු ලංාමප ලංවිසි්ත ලංඅපපළ ලංලිපිය්ඛනවක ලංපිතප  ලංසහති  ලං රන ලංකශයශ ලංනරය ලංඒ ලංබව ලංය ොිළෂ්ත ලං 
සභපව ලංයවා ලංාහවුරු ලං ළ ලංපසු ලංඑයසේ ලංඉදිරිප  ලංය ොත ලංතති ලංවප්තාපව ලංයහෝ ලංලියවිලි ලංයහෝ ලංපීමක්ෂණ  ලං
වප්තාපය  ලංය ොතසක් ලංබවත ලංප  ලංව්තය්ත ලංය. 
 
 

13. ලං ලංමූලි  ලංවිම්තශයේ නය 
 
13:1 ලං ලංකිසියරය ලංරජායේ ලංනිකධරයයක් ලංයහෝ ලංනිකධරය්ත ලංකීප ලංයපයනකු ලංයහෝ ලංවිසි්ත ලංවිෂමපචාපරයක් ලංසිදු ලං
 ර ලංතියේ ලං ප ලං ය්තන ලංපිළිබඳව ලංසැ යක් ලංතති ලංවූ ලංවිත ලංයහෝ ලං යාොරුවරු ලංකප ලං වහපම ලං යහෝ ලංඒ ලං පිළිබඳව ලං
නියම ලංාුව ලංයහළිපර  ලං ර ලංගැනීමත ලංඅවශයේ ය ලංමූලි  ලංසපධ  ලංයසොයප ලංගැනීම , ලංසැ යත ලංපපත්රව ලංසිටින ලං
නිකධරයපත ලංයහෝ ලංනිකධරය්තත ලංයහෝ ලංවිරුශධව ලංයචාෝපනප ලංඉදිරිප  ලං ර ලංවිනයපුමකූකව ලංක්රියප ලංකිීමමත ලං
ාරරය ලංබැලූ ලංබැ්මත ලංයපනී ලංයන ලංආ පරයේ ලංරමපණ ව  ලං රුණු ලංහප ලංසපක්ෂි ලංයසොයපගා ලංහැකි ලංප ලංය්තන ලං
යසොයප ලංගැනීම ලංසඳහප  ලංවිනය ලංබකධරයකු ලංයහෝ ලංආයාන ලංරධපනියකු ලංයහෝ ලංයවන  ලංනිසි ලංබකධරයකු ලං
යහෝ ලං විසි්ත ලං ප ලං යනොඑයසේ ලං නරය ලං එකී ලං බකධරය්තයේ ලං නියයෝග ලං මා ලං ඒ ලං සඳහප ලං ප  ලං  රුම ලං කැබූ ලං
නිකධරයකු ලංවිසි්ත ලංයහෝ ලංනිකධර ලං ිළටුවක් ලංවිසි්ත ලංප ලංඒ ලංපිළිබඳව ලංයසොයප ලංබකප ලංවප්තාප ලංකිීමම ලංමූලි  ලං
විම්තශයේ නයක් ලං නරය ලං ය . ලං  ලං අපපළ ලං පුශගකය්තයේ ලං ර පශයේ  ලං සතහ්ත ලං  ර ලං ගැනීම, ලං ය්ඛන ලං හප ලං වප්තාප ලං
පීමක්ෂප ලංකිීමම ලංහප ලංඒවපයේ ලංද්් ලංයහෝ ලංසාය ලංයහෝ ලංසහති  ලං ළ ලංයහෝ ලංපිතප  ලංකබපගැනීම, ලංඅවශයේ ය ලංය  ලං
නරය ලං විම්තශයේ නයත ලං භපජානය ලං වන ලං නිකධරයප ලං යහෝ ලං නිකධරය්ත ලං යහෝ ලං භපරයේ ලං තති ලං රජාය ලං සුව ලං
ව  රයවක ලංනිරවපයාපවය ලංයභෞති ව ලංසායපපනය ලංකිීමම, ලංඅපපළ ලංපරිශ්රය්ත ලංපීමක්ෂණ යත ලංභපජානය ලං
කිීමම ලංයහෝ ලංඅවශයේ ය ලංයැයි ලංසැකකිය ලංහැකි ලංසියලුම ලංලියවිලි ලංහප ලංභපණ්ඩ ලංාම ලංභපරයත ලංගැනීම, ලං ර ලංතති ලං
විෂමචාපර ලංපිළිබඳව ලංාම්ත ලංවිසි්ත ලංයසොයප ලංග  ලං රුණු ලංපිළිබඳව ලංඅරමපපව ලංාම ලංනිීමක්ෂණ  ලංහප ලංනි්තයශශයේ  ලං
ඉදිරිප  ලංකිීමම, ලං මූලි  ලං විම්තශයේ න ලංනිකධරයකු ලං යහෝ ලං නිකධර ලං  ිළටුවක් ලං යහෝ ලං විසි්ත ලං ඉටු ලං  ළ ලං යුුව ලං
මූලි  ලං ප්තයය්ත ලංව්තය්ත ලංය. ලං ලං 
 
13:2 ලං  ලංකිසියරය ලංවිෂමපචාපරයක් ලංසරයබ්තධ ලංසිදුවීමක් ලංපිළිබඳව ලංමූලි  ලංවිම්තශයේ නයක් ලංපැවැ වීම ලංසඳහප ලං
නියයෝග ලං රන ලංබකධරයකු ලංවිසි්ත ලංඒ ලංඒ ලංසිදුවීයරය ලංස්වභපවය ලංසැකකි්කත ලංයගන ලංඅවස්ාපයවෝචිාව ලං
මූලි  ලංවිම්තශයේ නය ලංය ොාරරය ලං පකයක් ලංතුවළා ලංනිම ලං ළයුුව ලං ප ලං ය්තන ලංනියයෝගය ලංනිකු  ලං රන ලං
අවස්ාපය  ලංදීම ලංමූලි  ලංවිම්තශයේ නය ලංසඳහප ලංප  ලං රුම ලංකබන ලංනිකධරයප ලංයහෝ ලංනිකධර ලං ිළටුව ලංයහෝ ලං
යවා ලංඅනිවප්තයය්තම ලංනියම ලං ළ ලංයුුව ලංව්තය්ත ලංය. ලං  ලංය යසේ ලංයවා  ලංඑයසේ ලංනිශයේ ්චිාව ලංනියම ලං රුම ලං
කැබු ලං පකීමපව ලංතුවළා ලංඑම ලංමූලි  ලංවිම්තශයේ නය ලංනිම ලංකිීමමත ලංපිළිගා ලංහැකි ලංආ පරයේ ලංබපධපවක් ලං
තතිවන ලංබව ලංමූලි  ලංවිම්තශයේ න ලංනිකධරයප ලංවිසි්ත ලංයහේුවසපධ  ලංසහිාව ලංාහවුරු ලං රන ලං ්හි ලංඅපපළ ලං
බකධරයප ලං විසි්ත ලං අවස්ාපයවෝචිාව ලං සුදුසු ලං පමණ ත ලං  පකය ලං දී්තඝ ලං  ළහැකි ලං ව්තය්ත ලං ය. ලං  ලං එයාකුදු ලං
වුව  ලං සෑම ලං ද්ලි  ලං විම්තශයේ නයක්ම ලං යනොපමපව ලං නිම ලං කිීමමත ලං අපපළ ලං සෑම ලං පප්තශයේ වයක්ම ලං
නිර්තාරයය්තම ලංවග ලංබකප ලංගායුුව ලංව්තය්ත ලංය. 
 
13:3 ලං ද්ලි  ලං විම්තශයේ නයක් ලං සඳහප ලං අපපළ ලං බකධරයකු ලං විසි්ත ලං ප  රුම ලං කැබු ලං නිකධරයකුත ලං එම ලං
 ප්තයය ලං අවශයේ ය ලං වන ලං පරිදි ලං හප ලං පූ්තණ  පලීනව ලං අඛණ්ඩව ලං  රයගන ලං යපමත ලං හැකිවන ලං යසේ ලං අපපළ ලං
ආයාන ලංරධපනයප ලංඔහු ලංනිාය ලංරපජා පීමවලි්ත ලංනිපහස් ලං ළයුුව ලංව්තය්ත ලංය. 
 
13:4 ලං  ලං එ ම ලං සිශිකයක් ලං යහෝ ලං සිදුවීරය ලං මපකපවක් ලං යහෝ ලං සරයබ්තධයය්ත ලං ස්වපධීන ලං මූලි  ලං විම්තශයේ නය ලං
පැවැ වීම ලංසඳහප ලංනිකධරය්ත ලංකීප ලංයපයනකු ලංයහෝ ලං ණ්ඩපයරය ලංකීපයක් ලංයහෝ ලංඅවස්ාපයවෝචිා ලංපරිදි ලං
යයපවීමත ලංඅපපළ ලංබකධරයපත ලංබකය ලංත ය  ලංය. 
 
13:5 ලං  ලං මූලි  ලං විම්තශයේ නය  ලං දී ලං සරයබ්තිකා ලං පප්තශයේ ව ලං යවති්ත ලං ර පශයේ  ලං සතහ්ත ලං  ර ලං ග්තනප ලං විත  ලං
සැ යත ලං පපත්ර ලං වූ ලං නිකධරයප ලං යහෝ ලං නිකධරය්ත ලං යහෝ ලං ඔහු ලං යහෝ ලං ඔවු්ත ලං යහෝ ලං යවුමයව්ත ලං කිසිදු ලං
නියයෝජිායයකුත ලංයහෝ ලංරැඳී ලංසිටීමත ලංඅවසර ලංයනොදිය ලංයුුව ලංව්තය්ත ලංය. 
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13:6 ලං  ලං එ්කවී ලං තති ලං යචාෝපනප, ලං භපණ්ඩ ලං ඌනාපවයක් ලං යහෝ ලං භපණ්ඩ ලං අයාප ලං පරිහරණ යක් ලං යහෝ ලං
සරයබ්තධයය්ත ලංවන ලං ්හි, ලංඅපපළ ලංනිකධරයප ලංභපරයේ ලංතති ලංඊත ලංඅපපළ ලංසියලුම ලංභපණ්ඩ ලංයාොග ලංගණ ්ත ලං
ගැනීම ත ලංභපජානය ලං ළයුුව ලංව්තය්ත ලංය. 
 
13:7 ලං ලංසැ යත ලංපපත්ර ලංවූ ලංනිකධරයප ලංයහෝ ලංනිකධරය්ත ලංයහෝ ලංභපරයේ ලංතති ලංරජායේ ලංලිපිය්ඛන ලංහප ලංබඩු ලං
බපහිරපදිය ලංරමපණ ය්තයේ ලංනිරවපයාපවය ලංගණ නය ලංකිීමයරය ලංදී ලංඑහි ලංරැඳී ලංසිටීමත ලංසැ යත ලංභපජානය ලංවූ ලං
නිකධරයපත ලංයහෝ ලංනිකධරයනත ලංයහෝ ලංඅයිතියක් ලංත ය  ලංය. ලං ලංයමහිදී ලංඅපපළ ලංපීමක්ෂප ලංකිීමම ලංසිදු ලං රුම ලං
කැබුය  ලංාමප ලංඉදිරිපිත ලංදී ලංබව , ලංඑහි ලංරතිලක ලංපිළිබඳව ලංාමප ලංසෑහීම ත ලංප  ලංවූයේ ලං ප ලංනැශප ලංය්තන ලං
පිළිබඳව ලංර පශයේ යක් ලංයාොග ලංගණ ්ත ලංගැනීම ලංඅවසපනයේ ලංදී ලංමූලි  ලංවිම්තශයේ න ලංනිකධරයප ලංයවා ලංකබපදිය ලං
යුුව ලංය. ලං ලංාවප ලංවිිකම  ලංපීමක්ෂණ ය ලංසඳහප ලංඉදිරිප  ලං ළයුුව ලංබව ලංයපනී ලංයන ලංරවය ලංයව්ත ලංය ොත ලංයගන ලං
ඒවපත ලංද්රප ලංාබුම ලංකබන ලංඅවස්ාපව්තහි ලංදී ලංඑහි ලංසිටීමත , ලං  ලං එම ලංක්රියපවලිය ලංනිීමක්ෂණ ය ලංකිීමමත , ලං
සැ යත ලංපපත්ර ලංවූ ලංනිකධරයපත ලංයහෝ ලංනිකධරය්තත ලංයහෝ ලංඅයිතියක් ලංත ය  ලංය. 
 
13:1 ලං ලංමූලි  ලංවිම්තශයේ නයක් ලංපැවැ වීයරය ලංදී ලංකිසියරය ලංනිකධරයකු ලංයහෝ ලංනිකධරය්ත ලංයහෝ ලංවිසි්ත ලංාම්ත ලං
භපරයේ ලං තති ලං රජායේ ලං බඩු ලං බපහිරපදිය, ලං ලිපිය්ඛන ලං හප ලං ද්ප් ලං පීමක්ෂපවත ලං කක්කිීමමත ලං ඉඩදීම ලං
උවමනපයව්තම ලං මඟහරින ලං අවස්ාපව්තහි ලං දී ලං යහෝ ලං යවන  ලං යහේුවවක් ලංනිසප ලං ාම ලං භපරයේ ලංතති ලං එකී ලං
යශපළ ලංපීමක්ෂපවත ලංභපජානය ලංකිීමමත, ලංඉදිරිප  ලංකිීමමත ලංඔහු ලංඅයපොයහොස  ලංවන ලංඅවස්ාපව්තහි ලංදී ලංයහෝ ලං
එකී ලංලිපිය්ඛන, ලංභපණ්ඩ ලංහප ලංද්ප් ලංපීමක්ෂපවත ලංකක්කිීමමත ලංයහෝ ලංය්ඛනගා ලංකිීමමත ලංයහෝ ලංපිතප  ලං
ාබප ලං ගැනීමත ලං යහෝ ලං අපපළ ලං බකධරයප ලං විසි්ත ලං සුදුසු ලං නිකධරය්ත ලං තියපයනකුයග්ත ලං සම්තවිා ලං
මණ්ඩකයක් ලං ප  ළ ලං යුුව ලං ව්තය්ත ලං ය. ලං  ලං එකී ලං මණ්ඩකයත ලං අවශයේ ය ලං අවසා්පව්තහි ලං දී ලං අපපළ ලං ගබඩප ලං
 පමර, ලංඅ්මපරි, ලංයසේප්පු, ලංකපච්චු ලංයහෝ ලංයවන  ලංඅගුලුකප ලංතති ලංස්ාපනවක ලංඅගුලු ලං ඩප ලංඉව  ලංකිීමමත ලංප ලං
බකය ලංත ය  ලංය. 

 
13:8 ලං  ලං මූලි  ලං විම්තශයේ න ලං නිකධරයප ලං සෑම ලං විත ම ලං සැ යත ලං පපත්ර ලං වූ ලං නිකධරයපත ලං වඩප ලං යජායෂ්ඨ ලං
නිකධරයකු ලං වීම ලං අායපවශයේ ය ලං යනොය . ලං  ලං එයහ  ලං හැකි ලං සෑම ලං අවසා්පව දීම ලං සැ යත ලං පපත්ර ලං වූ ලං
නිකධරයපත ලංවඩප ලංයජායෂ්ඨ ලංනිකධරයකු ලංප  ලංකිීමම ලංවඩප  ලංඋචිා ලංව්තය්ත ලංය. 
 
13:10 ලං  ලං විිකම  ලං යකස ලං ප  ලං  රුම ලං කැබු ලං මූලි  ලං විම්තශයේ න ලං නිකධරයකු ලං එම ලං විම්තශයේ නයත ලං අපපළව ලං
කිසියරය ලං නිකධරයකු ලං යවති්ත ලං ර පශයේ යක් ලං කබපගැනීමත ලං අවශයේ ය ලං වූ ලං විත  ලං එම ලං ර පශයේ ය ලං කබපදීම ලං
රතික්යෂේප ලං කිීමම ලං බරපාක ලං විෂමපචාපරයක් ලං ව්තය්ත ලං ය. ලං  ලං එවැනි ලං අවස්ාපව්ත ලං මූලි  ලං විම්තශයේ න ලං
නිකධරයකු ලංවිසි්ත ලංවප්තාප ලං රුම ලංකැබූ ලංවිත ලංඅපපළ ලංනිකධරයපත ලංවිරුශධව ලංවිනයපුමකූකව ලංක්රියපකිීමම ලං
පිණිස ලංඅපපළ ලංවිනය ලංබකධරයප ලංයවා ලංවප්තාප ලංකිීමම ලංඅපපළ ලංආයාන ලංරධපනයපයේ ලංවගකීම ලංව්තය්ත ලංය. 
 
13:11 ලං  ලං මූලි  ලං විම්තශයේ නය ලං අාරුවර ලං දී ලං සැ යත ලං භපජානය ලං වන ලංනිකධරයප ලං යහෝ ලං නිකධරය්ත ලං යහෝ ලං
ාම්ත ලංවිසි්ත ලංඅපපළ ලංවිෂමපචාපරය ලංසිදු ළ ලංබව ලංපිළිගුම ලංකැබුව ලංප, ලංමූලි  ලංවිම්තශයේ නය ලංසරයපූ්තණ යය්තම ලං
පව වප ලංාම ලංනිීමක්ෂණ  ලංහප ලංනි්තයශශයේ  ලංසහිා ලංවප්තාපව ලංඅපපළ ලංබකධරයප ලංයවා ලංඉදිරිප  ලංකිීමම ලංමූලි  ලං
විම්තශයේ න ලංනිකධරයප ලංසුව ලංවගකීම ලංව්තය්ත ලංය. 
 
13:12 ලං ලංමූලි  ලංවිම්තශයේ න ලංනිකධරයප ලංවිසි්ත ලංවිම්තශයේ නය ලංපව වප ලංඅවස්ත ලං ළ ලංපසු, ලංඅපපළ ලංපප්තශයේ වය්ත ලං
යවති්ත ලංකබපග  ලංර පශයේ , ලංාම ලංභපරයත ලංකබපග  ලංලිපිය්ඛන ලංආදිය ලංාම ලංනිීමක්ෂණ  ලංහප ලංනි්තයශශයේ ය්ත ලං
සහිා ලං මූලි  ලං විම්තශයේ න ලං වප්තාපව ලං සමඟ ලං අපපළ ලං බකධරයප ලං යවා ලං ඉදිරිප  ලං කිීමමත ලං පියවර ලං ගා ලං
යු ය ය. ලං  ලං සැ යත ලං පපත්ර ලංවූ ලංනිකධරයපත ලං යහෝ ලංනිකධරයනත ලංයහෝ ලං එයරහිව ලං විනයපුමකූකව ලංක්රියප ලං
කිීමමත ලංාරරය ලංරමපණ ව  ලංයචාෝපනපව්ත ලංබැලූ ලංබැ්මත ලංයහළිපර  ලංව්තය්ත ලංනරය ලංයමම ලංසාග්රහයේ ලං5 ලං
වන ලං පරිශිෂ්තය ලං ර පරව ලං යචාෝපනප ලං පත්ර ලං ය ටුරයපාක් ලං ස ස් ලං  ර ලං අපපළ ලං බකධරයප ලං යවා ලං ඉදිරිප  ලං
කිීමම ලංප, ලංමූලි  ලංවිම්තශයේ න ලංනිකධරයකු ලංසුව ලං ප්තයයක් ලංව්තය්තය. 
 
 

 



 

 

 

14. ලං ලංචූදිා ලංනිකධරයකු ලංයවා ලංයචාෝපනප ලංපත්රයක් ලංනිකු  ලංකිීමම 
 
14:1 ලං ලංයචාෝපනප ලංපත්රයේ ලංඅ්තා්තගා ලං රුම ලංකබන ලංයචාෝපනපව්ත ලංනීතිමය ලංස්වරූපයක් ලංගැනීම ලංඅවශයේ ය ලං
යනොය . ලං ලංඑයසේ ලංවූව ලංප ලංචූදිා ලංනිකධරයපත ලංවිරුශධව ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ යක් ලංපැවැ වීමත ලංයහේුව ලං
 පර  ලං විය ලං හැකි ලං ඔහු ලං විසි්ත ලං  රන ලං කප ලං යහෝ ලං ඔහු ලං විසි්ත ලං  රන ලං කපැයි ලං ඒ ුව ලං යගොස් ලං තති ලං යහෝ ලං
විෂමපචාපර ලං ක්රියපවක් ලං යහෝ ලං රමපප ලං යපෝෂයක් ලං යහෝ ලං පිළිබඳව ලං  රුණු ලං තුවළ  ලං වූ ලං පැහැදිලි ලං වූ , ලං ලං
සරකවූ  ලංර පශයේ යකි්ත ලංයහෝ ලංර පශයේ ය්තයග්ත ලංයහෝ ලංයචාෝපනප ලංපත්රය ලංසම්තවිා ලංවිය ලංයු ය  ලංය. 
 
14:2 ලං ලංයචාෝපනප ලංපත්රයක් ලංුවළ ලංපහා ලංසඳහ්ත ලංඅාගය්ත ලංඅනිවප්තයයය්තම ලංතුවළ  ලංවී ලංතිබිය ලංයුුව ලංය. 
 
 14:2:1 ලං  ලං චූදිා ලං නිකධරයපත ලං විරුශධව ලං යචාෝපනප ලං පත්රය ලං නිකු  ලං  රුම ලං කබ්තය්ත ලං යමම ලං
සාග්රහයේ ලංකුමන ලංපරිච්යේපයේ ලංකුමන ලංවග්තතිය ලංයහෝ ලංවග්තතී්ත ලංයතය  ලංප ලංයන ලංවග. 
 

14:2:2 ලං  ලං නඟප ලං තති ලං යචාෝපනප ලං තුවළ  ලං ව්තය්ත ලං යමම ලං සාග්රහයේ ලං කුමන ලං උපය්ඛනය ලං
යතය  ලංප ලංයන ලංවග. 

 
14:2:3 ලං  ලංයචාෝපනප ලංපත්රයත ලංපිළිුවරු ලංසැපීමත ලංචූදිා ලංනිකධරයපත ලංය ොපමණ  ලං පක ලංීමපවක් ලං

කබප ලංයප්තය්ත ලංප ලංයන ලංවග. 
 
14:2:4 ලං ලංයචාෝපනප ලංපත්රය ලංසඳහප ලංපිළිුවරු ලංසැපයිය ලංයු ය  ලං ප ලංයවා ලංප ලංයන ලංවග. 

 
14:2:5 ලං ලංනඟප ලංතති ලංයචාෝපනප ලංකුමක් ලංප ලංයන ලංවග 
 
14:2:6 ලං  ලං යචාෝපනපවක් ලං සනපා ලං කිීමම ලං සඳහප ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ ය  ලං දී ලං  ැඳවීමත ලං

අයප්ක්ෂිා ලංසපක්ෂි රුව්තයේ ලංනරය ලංානුවරු, ලංව්තාමපන ලංයසේවප ලංස්ාපන ලංයමොනවප ලංප ලංයන ලංවග. 
 
14:2:7 ලං  ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ යේ ලංදී ලංයචාෝපනපව්ත ලංාහවුරු ලංකිීමම ලංසඳහප ලංඋපයයෝගී ලං ර ලං

ගුම ලංකබන ලංසපක්ෂි රුව්තයේ ලංර පශයේ  ලංහප ලංලිපිය්ඛන ලංයමොනවප ලංප ලංයන ලංවග. 
  
14:2:1 ලං  ලං සපක්ෂි ලං අඩාගු ලං ලිපිය්ඛන ලංත ය  ලං වරකු ලං භපරයේ ලං ප, ලං චූදිා ලංනිකධරයපත ලං යහෝ ලං

ඔහුයේ ලං රැ වරණ  ලංනිකධරයප ලං සමඟ ලං යහෝ ලං රැ වරණ  ලංනිකධරයපත ලං යහෝ ලං ඒවප ලං පීමක්ෂප ලං ර ලං බැලිය ලං
හැක්යක් ලංය යසේ ලංප, ලං වර ලංස්ාපනය  ලංදී ලංප ලංයන ලංවග. 

 
14:2:8 ලං  ලං චූදිා ලං නිකධරයප ලං යවුමයව්ත ලං යපනී ලං සිටීමත ලං රැ වරණ  ලං නිකධරයයක් ලං ප  ලං  ර ලං

ගැනීමත ලංඔහුත ලංඅයිතියක් ලංතති ලංවග. 

 
14:2:10 ලං  ලංනියිළා ලං පකීමපව ලංතුවළා ලංයචාෝපනප ලංපත්රයත ලංපිළිුවරු ලංයනොසැපයුවයහො  ලංගුම ලං

කබන ලංපියවර ලංකුමක් ලංප ලංයන ලංවග. 

 
14:3 ලං ලංවිනය ලංබකධරයකු ලංවිසි්ත ලංයහෝ ලංඔහු ලංවිසි්ත ලංබකය ලංපවරන ලංකප ලංයවන  ලංබකධරයකු ලංවිසි්ත ලංයහෝ ලං
චූදිා ලංනිකධරයකු ලංයවා ලංයචාෝපනප ලංපත්රයක් ලංනිකු  ලං රන ලංසෑම ලංඅවස්ාපව  ලංදී ලංම ලංඅපපළ ලංවන ලංපරිදි ලං5 ලං
වන ලංයහෝ ලං6 ලංවන ලංයහෝ ලංපරිශිෂ්තයේ ලංසඳහ්ත ලං ර ලංතති ලංආප්තශයේ  ලංආ ෘතිය ලංඋපයයෝගී ලං රගා ලංයු ය  ලංය. 
 
14:4 ලං ලංයචාෝපනප ලංපත්රයක් ලංචූදිා ලංනිකධරයප ලංයවා ලංනිකු  ලං ර ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ ය ලංආරරයභ ලං රන ලං
අවස්ාපව ලං පක්වප ලං  පකීමපව ලං අාරුවර ලං දී, ලං එම ලං යචාෝපනප ලං පත්රය ලං සායශයේ ෝධනය ලං කිීමමත ලං විනය ලං
බකධරයපත ලංබකය ලංත ය  ලංය. 
 



 

 

 

14:5 ලං ලංඋක්ා ලං14:4 ලංඋපවග්තතිය ලංයතය  ලංයචාෝපනප ලංපත්රය ලංසායශයේ ෝධනය ලං රුම ලංකබන ලංඅවස්ාපව්ත ලංහි ලං
දී ලංඑම ලංසායශයේ ෝිකා ලංයචාෝපනප ලංපත්රය ලංසරයබ්තධයය්ත ලංනැවා ලංනිපහසත ලං රුණු ලංඉදිරිප  ලංකිීමමත ලංයහෝ ලං
ලිපිය්ඛන ලං පීමක්ෂප ලං කිීමමත ලං යහෝ ලං චූදිා ලං නිකධරයපත ලං රමපණ ව  ලං  පකයක් ලං කබප ලං දීමත ලං විනය ලං
බකධරයප ලංවිසි්ත ලංක්රියප ලං ළ ලංයු ය  ලංය. 
 
14:6 ලං  ලං යචාෝපනප ලං පත්රයක් ලං මා ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ යක් ලං ආරරයභ ලං  ර ලං පැිළණි්ය් ලං සපක්ෂි ලං
යමයහයවීම ලං අවස්ත ලං කිීමමත ලං යපර ලං යචාෝපනප ලං පත්රය ලං සායශයේ ෝධනය ලං  ළ ලං යුුව ලං යැයි ලං පැිළණි්ක ලං
යමයහයවන ලං නිකධරයපත ලං ඒ ුව ලං යන ලං විත  ලං එම ලං සායශයේ ෝධනය්ත ලං නඟප ලං තති ලං යචාෝපනප ලං
සරයබ්තධයය්ත ලංවන ලං ්හි, ලංයයෝජිා ලංසායශයේ ෝධනය්ත ලංනියිළා ලංවිනය ලංබකධරයප ලංයවා ලංපැිළණි්ක ලං
යමයහයවන ලංනිකධරයප ලං විසි්ත ලංලිඛිාව ලං ඉදිරිප  ලං ළ ලං යු ය  ලංය. ලං  ලං යමවැනි ලං අවස්ාපව්තහි ලං දී ලං එම ලං
සායශයේ ෝධන ලං විනය ලං බකධරයප ලං විසි්ත ලං අුමමා ලං කිීමම ලං යහෝ ලං යනොකිීමම ලං යහෝ ලං  රන ලං යාක් ලං විනය ලං
පීමක්ෂණ ය ලං ාපව පලි ව ලං අ හිටුවීමත ලං විනිශයේ ්චාය ලං සභපව ලං විසි්ත ලං ක්රියප ලං  ළ ලං යු ය  ලං ය. ලං  ලං විනය ලං
පීමක්ෂණ ය ලංඅඛණ්ඩව ලංපව වප ලංයගන ලංයපමත ලංහැකි ලංවන ලංයසේ ලංඅනකස්ව ලංාම ලංතීරණ ය ලංකබප ලංදීම ලංවිනය ලං
බකධරයපයේ ලංවගකීම ලංව්තය්ත ලංය. 
 
14:7 ලං  ලං උක්ා ලං 14:6 ලං  ලං උප ලං වග්තතිය ලංයතය  ලං යචාෝපනප ලං පත්රය ලංසායශයේ ෝධනය ලං ළ ලංහැකි ලං වපර ලං ගණ න ලං
අවස්ාප ලංයප  ත ලංීමප ලංව්තය්ත ලංය. 
 
14:1 ලං  ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ ය ලං ආරරයභ ලං කිීමයම්ත ලං පසු ලං යචාෝපනප ලං පත්රයේ ලං අඩාගු ලං  ර ලං තති ලං
සපක්ෂිගා ලංය්ඛන ලංහප ලංසපක්ෂි රුව්තයේ ලංනපම ලංය්ඛනය ලංසායශයේ ෝධනය ලංකිීමම ලංසඳහප ලංපැිළණි්ක ලං
යමයහයවන ලංනිකධරයප ලංවිසි්ත ලංඉ්ලීමක් ලංඉදිරිප  ලං ළ ලංවිත ලංඅවස්ාපයවෝචිා ලංපරිදි ලංඒ ලංසරයබ්තධයය්ත ලං
තීරණ යක් ලං ගැනීමත ලං විනිශයේ ච්ාය ලං සභපවත ලං බකය ලං ත ය  ලං ය. ලං  ලං එයසේ ලං විනය ලං පීමක්ෂණ යත ලං අපපළ ලං
ලිපිය්ඛන ලං යහෝ ලං සපක්ෂි රුව්තයේ ලං නපමපවලිය ලං යහෝ ලං සායශයේ ෝධනයත ලං කක් ලං  ළ ලං හැකි ලං අවස්ාප ලං
ගණ න ලංයප  ත ලංීමප ලංවිය ලංයු ය  ලංය. 
 
14:8 ලං ලංචූදිා ලංනිකධරයයකුත ලංවිරුශධව ලංනිකු  ලං ර ලංතති ලංයචාෝපනප ලංපත්රයේ ලංසඳහ්ත ලං රුම ලංකබන ලංලිඛිා ලං
සපක්ෂිවකත ලං අපපළ ලං ර පශයේ  ලං හප ලං ලිපිය්ඛන ලං පීමක්ෂප ලං  ර ලං බැලීමත ලං ඔහුත ලං යහෝ ලං විිකම  ලං යකස ලං ප  ලං
 රුම ලංකැබූ ලංඔහුයේ ලංරැ වරණ  ලංනිකධරයපත ලංයහෝ ලංඅවසා්පව ලංසකසප ලංදීම ලංවිනය ලංබකධරයපයේ ලංයහෝ ලංලිපි ලං
ය්ඛන ලංභපරව ලංසිටින ලංබවත ලංයචාෝපනප ලංපත්රයේ ලංසඳහ්ත ලං ර ලංතති ලංයවන  ලංනිකධරයකුයේ ලංයහෝ ලංවගකීම ලං
ව්තය්ත ලංය. 
 
14:10 ලං  ලං උක්ා ලං 14:8 ලං උප ලං වග්තතියේ ලං සඳහ්ත ලං පරිදි ලං එවැනි ලං පීමක්ෂප ලං කිීමම  ලං දී ලං අපපළ ලං ර පශයේ  ලං හප ලං
ලිපිය්ඛනවක ලං පූ්තණ  ලං සුරක්ෂිාභපවය ලං පිළිබඳව ලං නිසි ලං පියවර ලං ගැනීම ලං එම ලං ලිපිය්ඛන ලං භපර ලං
නිකධරයපයේ ලංවගකීම ලංව්තය්ත ලංය. 
 
14:11 ලං  ලං චූදිා ලං නිකධරයපයේ ලං යහෝ ලං ඔහුයේ ලං රැ වරණ  ලංනිකධරයපයේ ලං ඉ්ලීම ලං පරිදි ලං අපපළ ලං ර පශයේ , ලං
ලිපිය්ඛනවක ලංඡපයපස්ා ලංපිතප  ලංකබපදීම ලංඑම ලංය්ඛනභපර ලංනිකධරයපයේ ලංඅභිමාය ලංපරිදි ලංසිදු ලං ළ ලං
හැක්යක් ලංය. ලං ලංඑවැනි ලංඅවස්ාපව  ලංදී ලංඡපයපස්ා ලංපිතප  ලංකබපදීම ලංසඳහප ලංනියිළා ලංගපසු්වවක් ලංරජායත ලංඅය ලං
 ර ලංගැනීමත ලං තයුුව ලං ළ ලංයුුව ලංව්තය්ත ලංය. 
 
14:12 ලං ලංයරයකිසි ලංනිකධරයකුත ලංවිරුශධව ලංවිනයපුමකූකව ලංක්රියප ලංකිීමම ලංසඳහප ලංවිිකම  ලංයචාෝපනප ලංපත්රයක් ලං
නිකු  ලං රුම ලංකැීමයම්ත ලංපසු ලංඑම ලංවිනය ලංක්රියප ලංපටිපපටිය ලංපිළිබඳ ලංඅවසපන ලංනිගමනය ත ලංඑළයඹන ලං
යාක් ලං අපපළ ලං චූදිා ලං නිකධරයපයේ ලං වැටුප් ලං ව්තධ , ලං උසස්වීරය, ලං වියශශයේ  ලං චාපරි ප ලං හප ලං ශිෂය ව, ලං වැටුප් ලං
සහිා ලං අධයයන ලං නිවපඩු, ලං වැටුප් ලංණ ය ලං හප ලං අ ති පරරය, ලං වැටුප් ලං රහිා ලං යශශීය ලං හප ලං වියශශීය ලං නිවපඩු, ලං
ශවීතීයනය ලංකිීමරය ලංකබපදීම ලංවහපම ලංක්රියප ම  ලංවන ලංපරිදි ලංඅ හිටුවිය ලංයුුව ලංය. 
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14:13 ලං  ලංචූදිා ලංනිකධරයපයේ ලංඅසනීපයක් ලංසඳහප ලංවවපය ලංවියශයේ ේෂඥායකුයේ ලංනි්තයශශයේ ය ලංමා ලංරති පර ලං
ගැනීම ලංපිණිස ලංවියශශයේ ගා ලංවීම ලංඅවශයේ ය ලංවූ ලංවියත , ලංඒ ලංසඳහප ලංවිනය ලංබකධරයපයේ ලංඅවසරය ලංකබපගා ලං
යුුව ලංව්තය්ත ලංය. 
 
 

15.  චූදිත නිලධරහා විසින් දචෙදනා පත්රහ සේබන්ධදහන් ස්වකීහ නිදහසට කරුණු 
ඉදිරිපත් කිරීම. 
 
15:1 ලං  ලං යචාෝපනප ලං පිළිබඳව ලං ස්වකීය ලං නිපහසත ලං  රුණු ලං යචාෝපනප ලං පත්රයේ ලං සඳහ්ත ලං  ර ලංතති ලංනිශයේ ්චිා ලං
 පකීමපව ලංතුවළා ලං යචාෝපනප ලං පත්රයේ ලංනියම ලං ර ලංතති ලංආ පරයත ලං චූදිා ලංනිකධරයප ලං විසි්ත ලං විනය ලං
බකධරයප ලංයවා ලංඉදිරිප  ලං ළ ලංයුුව ලංය. 
 
15:2 ලං ලංනියිළා ලං පකීමපව ලංතුවළා ලංනිපහසත ලං රුණු ලංපැක්වීමත ලංඅයපොයහොස වීම ලංපිළිබඳ ලංසපධපරණ  ලං
යහේුව ලංප ලංසහිාව ලංචූදිා ලංනිකධරයප ලංවිසි්ත ලංවිනය ලංබකධරයප ලංයවා ලංලිඛිා ලංඉ්ලීමක් ලංඉදිරිප  ලං ළයහො , ලං
එම ලං යහේුව ලං සපධ  ලං සක ප ලං බකප ලං ස්වකීය ලං අභිමාය ලං පරිදි ලං නිපහසත ලං රුණු ලං පැක්වීයරය ලං පකය ලං දී්තඝ ලං
කිීමයරය ලංබකය ලංවිනය ලංබකධරයප ලංසුව ලංව්තය්ත ලංය. 
 
15:3 ලං  ලං නියිළා ලං  පකීමපව ලං ුවළ ලං ස්වකීය ලං නිපහසත ලං  රුණු ලං ඉදිරිප  ලං කිීමමත ලං චූදිා ලං නිකධරයප ලං
අයපොයහොස  ලං වී ලංතති ලං අවස්ාපව්තහි ලං දී, ලං ඔහු ලං යවා ලං යචාෝපනප ලං පත්රය ලං විිකම ව ලං භපරදු්ත ලං බව ලං සනපා ලං
ය යරන ලංසහති යක් ලංප ලංසමඟ ලංඅපපළ ලංආයාන ලංරධපනයප ලංවිසි්ත ලංවිනය ලංබකධරයප ලංයවා ලංවප්තාපවක් ලං
ඉදිරිප  ලං ළ ලංයුුව ලංය. 
 
15:4 ලං  ලංනියිළා ලං පකීමපව ලංුවළ ලංදී ලංාම ලංනිපහසත ලං රුණු ලංඉදිරිප  ලංකිීමමත ලංඅයපොයහොස  ලංවන ලංයහෝ ලං
නිපහසත ලං රුණු ලංඉදිරිප  ලංකිීමම ලංසිාපමාප ලංපැහැර ලංහරින ලංයහෝ ලංචූදිා ලංනිකධරයකු ලංසරයබ්තධයය්ත, ලං
ාම ලං අභිමාය ලං පරිදි ලං ඔහු ලං සියලුම ලං යචාෝපනපවකත ලං වරප රු ලං බව ලං නිගමනය ලං ය ොත ලං සුදුසු ලං විනය ලං
නියයෝගයක් ලංපැනවීමත ලංයහෝ ලංසුදුසු ලංයැයි ලංහැයඟන ලංයවන  ලංක්රියප ලංමප්තගයක් ලංඅුමගමනය ලංකිීමමත ලංයහෝ ලං
විනය ලංබකධරයපත ලංබකය ලංත ය  ලංය. 
 
15:5 ලං  ලංචූදිා ලංනිකධරයප ලංවිසි්ත ලංාම ලංනිපහසත ලං රුණු ලංඉදිරිප  ලංකිීමයරය ලංදී, ලංයචාෝපනප ලංපත්රයේ ලංසඳහ්ත ලං
යචාෝපනපවලි්ත ලංඑ  ත ලංයහෝ ලංකීපය ත ලංයහෝ ලංපමණ ක් ලංවරප රු ලංබව ලංපිළිග්තනප ලංඅවස්ාපය  ලංදී ලංයහෝ ලං
චූදිා ලංනිකධරයප ලං විසි්ත ලං ඉදිරිප  ලං ර ලංතති ලංනිපහසත ලං රුණු ලංමඟි්ත ලං යචාෝපනපවලි්ත ලං එ  ත ලං යහෝ ලං
කීපය ත ලංයහෝ ලංපමණ ක් ලංනිවැරදි රු ලංවන ලංබව ලංයපනී ලංයන ලංඅවස්ාපය  ලංදී ලංයහෝ ලංසරයපූ්තණ  ලංයචාෝපනප ලං
පත්රය ලං සරයබ්තධයය්තම ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ යක් ලං පව වන ලං යකසත ලං නියම ලං කිීමමත ලං විනය ලං
බකධරයප ලං තයුුව ලං ළයුුව ලංව්තය්ත ලංය. 
 
15:6 ලං ලංචූදිා ලංනිකධරයප ලංවිසි්ත ලංාමප ලංයවා ලංවිිකම ව ලංනිකු  ලං ර ලංතති ලංයචාෝපනප ලංපත්රය ලංසියලුම ලංයචාෝපනප ලං
සඳහප ලංවැරදි රු ලංබව ලංයචාෝපනප ලංපත්රයත ලංපිළිුවරු ලංසපයන ලංඅවස්ාපය  ලංදී ලංර පශිාව ලංපිළියගන ලංත නරය, ලං
චූදිා ලංනිකධරයප ලංයවා ලංසුදුසු ලංයයි ලංහැයඟන ලංපඬුවරය ලංපැනවීමත ලංයහෝ ලංවරප ලංපිළිගැනීම ලංයනොසක ප ලංහැර ලං
විිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ යක් ලංපැවැ වීමත ලංවිධපන ලංකිීමමත ලංයහෝ ලංවිනය ලංබකධරයපත ලංබකය ලංත ය  ලංය. 
 
15:7 ලං  ලං යචාෝපනප ලං පත්රයත ලං පිළිුවරු ලංසැපීමත ලංනියම ලං රුම ලංකැබූ ලංනිකධරයකුත ලංසෑම ලංආ පරයය්තම ලං
අාග ලංසරයපූ්තණ  ලංවූ ලංපිළිුවරක් ලංඉදිරිප  ලංකිීමමත ලංයහෝ ලංයචාෝපනපවකත ලංාමප ලංවරප රු ලංයහෝ ලංනිවැරදි රු ලං
යහෝ ලං බව ලං පවසප ලං සිය ලංනියපොස් ලං බව ලං සනපා ලංකිීමම ලංසඳහප ලං ාවදුරත  ලංපීමක්ෂණ යක් ලංපව වන ලංයකස ලං
ඉ්කප ලංසිටීමත ලංයහෝ ලංහැකියපවක් ලංත ය  ලංය. 
 
15:1 ලං ලං15:7 ලං ලංඋපවග්තතිය ලංර පරව ලංයචාෝපනප ලංපත්රයක් ලංසඳහප ලංඅාගසරයපූ්තණ  ලංපිළිුවරක් ලංඉදිරිප  ලං රුම ලං
කබන ලංචූදිා ලංනිකධරයකු ලංවිසි්ත ලංාමපයේ ලංනි්තයපෝශීභපවය ලංසනපා ලංකිීමම ලංසඳහප ලංඉදිරිප  ලං රුම ලංකබන ලං
ලිපිය්ඛනවක ලං ද්් ලං පිතප  ලං යහෝ ලං ඒවපයේ ලං සහති  ලං  ළ ලං පිතප  ලං යහෝ ලං යම්තම ලං ාම්තයේ ලං



 

 

 

සපක්ෂි රුව්ත ලං පිළිබඳ ලං විස්ාර ලං ප ලං ඔවු්තයේ ලං ර පශයේ  ලංතුවළ  ලං දිවුරුරය ලං ර පශයේ  ලං ප ලං එම ලං පිළිුවර ලං සමඟ ලං
ඉදිරිප  ලං ළ ලංයුුව ලංය. 
 
15:8 ලං  ලං චූදිා ලංනිකධරයප ලංවිසි්ත ලංඉදිරිප  ර ලංතති ලංනිපහසත ලං රුණු ලංමඟි්ත ලංස්වකීය ලංනි්තයපෝශීභපවය ලං
රමපණ ව  ලංයකස ලංසනපා ලං ර ලංතති ලංබවත ලංවිනය ලංබකධරයප ලං විසි්ත ලංනිගමනය ලං ර්තය්ත ලංනරය, ලංඔහු ලං
යචාෝපනප ලං පත්රයේ ලං සඳහ්ත ලං සියලුම ලං යචාෝපනපවලි්ත ලං නියපොස් ලං ය ොත ලං නිපහස් ලං කිීමමත ලං යහෝ ලං යරය ලං
යහයකි්ත ලංචූදිා ලං ලංනිකධරයප ලං ලංයපවන ලං ලංඋපය්ඛනය ලං ලං ලංයතාත ලංවැයතන ලං ලංවරප ත ලං ලංවරප රු ලංවී ලංතති ලං
බවත ලංවිනය ලංබකධරයප ලංවිසි්ත ලංනිගමනය ලං ර්තය්ත ලංනරය ලංඔහු ලංයවා ලංසුළු ලංපඬුවමක් ලංනියම ලංකිීමමත ලංයහෝ ලං
බැලූ ලංබැ්මත ලංයපනී ලංයන ලංආ පරයත ලංපළද්වන ලංඋපය්ඛනය ලංයතාත ලංවැයතන ලංවරපක් ලංසිදු ලං ර ලංතති ලං
බවත ලං විනය ලං බකධරයපයේ ලං නිගමනය ලං වන ලං  ්හි ලං ඔහුත ලං විරුශධව ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ යක් ලං
පව වන ලංයකසත ලංනියම ලංකිීමමත ලංයහෝ ලංවිනය ලංබකධරයපත ලංබකය ලංත ය  ලංය. 
 
 

16.  විධිමත් විනහ පරීක්ෂණහක දී දේඛනගත සාක්ෂි වශයක දහන් උපදහෙගී කර 

ගනු ලබන ලිපිදේඛන 
 
16:1 ලං  ලංචූදිා ලංනිකධරයපත ලංඑයරහිව ලංඉදිරිප  ලං ර ලංතති ලංයචාෝපනප ලංසනපා ලංකිීමම ලංසඳහප ලංවිිකම  ලංවිනය ලං
පීමක්ෂණ ය  ලං දී ලං ඉදිරිප  ලං රුම ලං කබන ලං සියලුම ලං ලිපිය්ඛන ලං අපපළ ලං යචාෝපනප ලං පත්රයේ ලං ය්ඛනගා ලං
සපක්ෂි ලං වශයේ යය්ත ලං සඳහ්ත ලං  ර ලං තති ලං ලිපිය්ඛනවකත ලං පමණ ක් ලං ීමප ලං විය ලං යු ය  ලං ය. ලං  ලං යචාෝපනප ලං
පත්රයක් ලංවිිකම  ලංයකස ලංසායශයේ ෝධනය ලං රන ලංඅවස්ාපව  ලංදී ලංය්ඛනගා ලංසපක්ෂි ලංවශයේ යය්ත ලංඅලුයා්ත ලං
ලිපිය්ඛන ලංතුවළ  ලං ළ ලංහැ . ලං ලං 
 
16:2 ලං  ලංඋක්ා ලං16:1 ලංඋප ලංවග්තතිය ලංර පරව ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ ය  ලංදී ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපව ලංයවා, ලං
අපපළ ලංව්තනප ලංවූ ලංලිපිය්ඛන ලංඅපපළ ලංවන ලංආ පරයත ලංාම්ත ලංවිසි්ත ලංයපෞශගලි වම ලංඉදිරිප  ලංකිීමමත ලං
යහෝ ලංඅපපළ ලංසපක්ෂී රුව්ත ලංමප්තගයය්ත ලංඉදිරිප  ලංකිීමමත ලංයහෝ ලංපැිළණි්ක ලංයමයහයවන ලංනිකධරයප ලං
යවා ලංබකය ලංපැවයර්තය්ත ලංය. 
 
16:3 ලං  ලං යමම ලංසාග්රහය ලං යතය  ලං වූ ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ ය  ලං දී ලං රජායේ ලංආයානය  ලං යහෝ ලං අ්තධ ලං
රජායේ ලං ආයානය  ලං යහෝ ලං නිකධරයකු ලං භපරයේ ලං තති ලං  ප්තයපකීය ලං ය්ඛනය  ලං ද්් ලං පිතපාම ලං
විනිශයේ ්චාය ලං සභපව ලං යවා ලං ඉදිරිප  ලං කිීමම ලං අායවශයේ ය ලං යනොය . ලං  ලං විනිශයේ ්චාය ලං සභපව ලං විසි්ත ලං එබඳු ලං
ය්ඛනය  ලංද්් ලංපිතපාම ලංකියවප ලංබැලීම ලංඅවශයේ යයයි ලංසළ ායහො  ලංිළස ලංඑහි ලංවිිකම  ලංයකස ලංසහති  ලං
 ළ ලංපිතපාක් ලංඉදිරිප  ලංකිීමම ලංරමපණ ව  ලංව්තය්ත ලංය. 
 
16:4 ලං ලංඋක්ා ලං16:3 ලංඋප ලංවග්තතියේ ලංසඳහ්ත ලංආ පරයේ ලංයනොවන ලංය්ඛනය  ලංනරය ලංඑහි ලංද්්පිතපාම ලං
විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ ය  ලං දී ලං විනිශයේ ්චාය ලං සභපව ලං යවා ලං ඉදිරිප  ලං ළ ලං යු ය  ලංය. ලං  ලං එයසේ ලං කිීමමත ලං
යනොහැකි ලං වන ලං අවස්ාපවක ලං දී ලං නිගමනය ත ලං එළඹීමත ලං යපර ලං විනිශයේ ්චාය ලං සභපව ලං විසි්ත ලං අපපළ ලං
ය්ඛනයේ ලංසහති  ලං ළ ලංපිතපාක් ලංඑහි ලංද්් ලංය්ඛනය ලංසමඟ ලංසසඳප ලංපීමක්ෂප ලං ර ලංබකප ලංසෑහීම ත ලං
ප වීයම්ත ලංපසු, ලංසහති  ලං ළ ලංපිතපා ලංපිළිගා ලංහැක්යක් ලංය. 
 
16:5 ලං  ලං චූදිා ලං නිකධරයයකුත ලං විරුශධව ලං උපයයෝගී ලං  ර ලං ගැනීමත ලං අපහස් ලං  රුම ලං කබන ලං  වර ලං
ය්ඛනයක් ලං ලංවුව ලං ලංප ලං ලංපීමක්ෂප ලං ලං ර ලං ලංබැලීමත ලං ලං ලංඅපපළ ලං ලං ලංචූදිා ලං ලංනිකධරයපත ලං ලංයහෝ ලං ලං ලංඔහුයේ ලං ලං ලංරැ වරණ  ලං 
නිකධරයපත ලංයහෝ ලංඅවසර ලංදීමත ලංයචාෝපනප ලංපත්රයේ ලංබකය ලංපවරප ලංතති ලංනිකධරයප ලංක්රියප ලං ළ ලංයු ය  ලංය. ලං ලං
එයහ  ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ යක් ලං පව වපයගන ලං යන ලං අාරුවර ලං දී ලං යරය ලං ය්ඛනයක් ලං ඉදිරිප  ලං
 රන ලංඅවස්ාපවක ලංදී ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපව ලංවිසි්ත ලංඑය ලංඑම ලංඅවස්ාපය  ලංදී ලංපීමක්ෂප ලංය ොත ලංබැලීම ලංසඳහප ලංප ලං
වි ති ලංපක්ෂයත ලංඅවසර ලංදීම ලංරමපණ ව  ලංය . ලං  ලංඅවශයේ ය ලංය නරය ලංඒ ලංසඳහප ලංපීමක්ෂණ ය ලං ් ලංපැමීමත ලංප ලං
විනිශයේ ්චාය ලංසභපවත ලංබකය ලංත ය  ලංය. 
 



 

 

 

16:6 ලං  ලං යමම ලං පරිච්යේඳයේ ලං 21:25 ලං වැනි ලං උප ලං වග්තතියේ ලං සඳහ්ත ලං ර ලංතති ලං අ්තපයරය ලං ය්ඛනයක් ලං
සරයබ්තධයය්ත ලං16:5 ලංවැනි ලංඋප ලංවග්තතියත ලංඅපපළ ලංයනොය . 
 
 

17.  විධිමත් විනහ පරීක්ෂණහක දී පැමිණිේල දමදහහවීම 
 
17:1 ලං  ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ ය  ලං දී ලං පැිළණි්ක ලං යමයහයවීයරය ලංනිකධරයපත ලං ප  ලං ළ ලං යු ය , ලං
චූදිා ලංනිකධරයප ලංවරප ලංසිදු ලං ළ ලංඅවස්ාපය දී ලංයසේවය ලං ළ ලංඅමපායපාශයේ යේ ලංයහෝ ලංයපපප්තායරය්තුවය  ලං
යහෝ ලංඅපපළ ලංයවන  ලංආයානයේ ලංයහෝ ලංරධපනයප ලංවිසිනි. 
 
17:2 ලං ලංචූදිා ලංනිකධරයපත ලංවිරුශධව ලංවිනය ලංබකධරයප ලංවිසි්ත ලංනිකු  ලං ර ලංතති ලංයචාෝපනප ලංපත්රයේ ලංසඳහ්ත ලං
යචාෝපනප ලං අපපළ ලං ලිපිය්ඛන ලං හප ලං අපපළ ලං සපක්ෂි රුව්ත ලං උපයයෝගී ලං  ර ලං ගනිිළ්ත ලං නඟප ලං තති ලං
යචාෝපනපව්ත ලං සනපා ලං ය යරන ලං ආ පරයත ලං පැිළණි්ක ලං යමයහයවීම, ලං පැිළණි්ක ලං යමයහයවන ලං
නිකධරයපයේ ලංපූ්තණ  ලංවගකීම ලංව්තය්ත ලංය. 
 
17:3 ලං  ලංපැිළණි්ක ලංයමයහයවන ලංනිකධරයකුත ලංඑම ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ යේම ලංසපක්ෂි රුයවකු ලං
විය ලංයනොහැක්යක් ලංය. 
 
17:4 ලං ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ ය ලංආරරයභ ලංකිීමයම්ත ලංපසු ලංපැිළණි්ය් ලංසපක්ෂි ලංයමයහයවීම ලංඅවස්ත ලං
වීමත ලංයපර ලංචූදිා ලංනිකධරයපත ලංනඟප ලංතති ලංයචාෝපනප ලංසායශයේ ෝධනය ලං ළයුුව ලංව්තය්තයැයි ලංපැිළණි්ක ලං
යමයහයවන ලං නිකධරයප ලං සපධපරණ  ලං  රුණු ලං මා ලං නිගමනයත ලං එළයඹ්තය්ත ලං නරය ලං අවස්ාප ලං යප   ලං
උපරිමය ත ලංයත ව ලංඑම ලංයචාෝපනප ලංපත්රය ලංසායශයේ ෝධනය ලං රන ලංයකස, ලංවිනය ලංබකධරයප ලංයවා ලංලිඛිා ලං
ඉ්ලීරය ලංඉදිරිප  ලංකිීමමත ලංපැිළණි්ක ලංයමයහය ලංවන ලංනිකධරයපත ලංබකය ලංත ය  ලංය. 
 
17:5 ලං  ලං අපපළ ලං ආයාන ලං රධපනයප ලං විසි්ත ලං ාමප ලං විසි්තම ලං යහෝ ලං යවන  ලං ආයාන ලං රධපනයකුයේ ලං
එ ඟ වය ලං මා ලං යහෝ ලං පැිළණි්ක ලං යමයහයවන ලං නිකධරයකු ලං ප  ලං  ර ලං තති ලං විත , ලං එම ලං  ප්තයය ලං
සප්තා ව ලං ඉටුකිීමමත ලං හැකිවුම ලං පිණිස ලං අවශයේ ය ලං අවස්ාපව්තහි ලං දී ලං ඔහුයේ ලං සපමපනය ලං රපජා පීමවලි්ත ලං
ද්පපහැීමම ලංඅපපළ ලංආයාන ලංරධපනියපයේ ලංවගකීම ලංව්තය්ත ලංය. 

 
17:6 ලං  ලං යරයකිසි ලං රපජාය ලං නිකධරයකු ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ ය  ලං පැිළණි්ක ලං යමයහයවීයරය ලං
නිකධරයකු ලංයකස, ලංයපපප්තායරය්තුව ලංරධපනියකු ලංයහෝ ලංඅපපළ ලංබකධරයකු ලංයහෝ ලංවිසි්ත ලංප  ලං ර ලංතති ලං
විත  ලංදී ලංඑම ලංප වීම ලංභපර ලංගැනීම ලංඑම ලංනිකධරයප ලංවිසි්ත ලංරතික්යෂේප ලංයනො ළ ලංයු ය  ලංය. ලං ලංඑයසේ ලංවූව ලං
ප, ලං පැිළණි්ක ලංයමයහයවීම ලං සඳහප ලං ප  ර ලංතති ලංනිකධරයකු ලංඑම ලං ප්තයය ලංසප්තා ව ලං ඉටු ලංකිීමමත ලං
ාමපත ලංතති ලංබපධ  ලංයහෝ ලංඅපහසු රය ලංයහෝ ලංපිළිබඳව ලංඅපපළ ලංබකධරයප ලංයවා ලංලිඛිාව ලං රුණු ලංඉදිරිප  ලං
ය ොත ලංතති ලං ්හි ලංඑයසේ ලංඉදිරිප  ලං ර ලංතති ලං රුණු ලංසැකකි්කත ලංභපජානය ලං ර ලංඅවශයේ ය ලංය  ලංනරය ලංඑම ලං
ප වීම ලංඅවකාගු ලංකිීමමත ලංඑම ලංබකධරයපත ලංබකය ලංත ය  ලංය. 
 
17:7 ලං  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ ය  ලංපැිළණි්ක ලංයමයහයවීයරය ලංනිකධරයකු ලංවශයේ යය්ත ලංප වීමක් ලංකැබ ලංතති ලං
රපජාය ලංනිකධරයකු ලංපිළිගා ලංහැකි ලංසපධපරණ  ලංයහේුවවක් ලංයනොමැතිව ලංඑම ලංප වීම ලංපිළිගැනීම ලංරතික්යෂේප ලං
කිීමම ලංවිෂමපචාපරයක් ලංවශයේ යය්ත ලංසක ප ලංවිනයපුමකූකව ලං තයුුව ලංකිීමමත ලංයත  ලංව්තය්ත ලංය. 
 
17:1 ලං  ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ ය  ලං ාමප ලං යවා ලං පැිළණි්ක ලං යමයහයවීයරය ලං වගකීම ලං පැවීම ලං තති ලං
නිකධරයකු ලංඊත ලංසරයබ්තිකා ලංපප්තශයේ වය්ත ලංඅපහසුාපවය ත ලංප  ලංයනොවන ලංආ පරයත ලංඅපපළ ලංවිනය ලං
පීමක්ෂණ ය ලංඅඛණ්ඩව ලංපව වප ලංයගන ලංයපම ලංසඳහප ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපව ලංයවා ලංාම ලංඋපරිම ලංසහයයෝගය ලං
කබපදිය ලංයු ය  ලංය. 
 



 

 

 

17:8 ලං ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ ය  ලංපැිළණි්ක ලංයමයහයවන ලංනිකධරයකු ලංඑම ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ යේ ලං තයුුව ලං
අවස්ත ලං වීමත ලං යපරපුවව ලං රපජාය ලං යසේවයය්ත ලං විශ්රපම ලං ග ය  ලං නරය ලං එම ලං පැිළණි්ක ලං යමයහයවීයරය ලං
 තයුුව ලංසඳහප ලංඑම ලංවිශ්රපම ලංගැ්තවීම ලංකිසිදු ලංආ පරයකි්ත ලංබපධපව  ලංයනොවිය ලංයු ය  ලංය. 
 
17:10 ලං  ලං පැිළණි්ක ලං යමයහයවීම ලං සඳහප ලං ප  රුම ලං කැබූ ලං නිකධරයකු ලං පැිළණි්ක ලං යමයහයවීයරය ලං
 තයුුව ලං ප්තයක්ෂමව ලංහප ලංවිශයේ ්වපසව්තාව ලංඉටු ලංයනොකිීමයරය ලංයහේුවව ලංමා ලංයහෝ ලංයසේවයය්ත ලංපහ ලංකිීමම ලං
යහෝ ලංවැඩ ලංාහනරය ලංකිීමම ලංයහෝ ලංබකව  ලංයකස ලංයරෝගපුවරවීම ලංයහෝ ලංපැිළණි්ක ලංයමයහයවීමත ලංාරරය ලං
ුමසුදුසු ලංශයේ පීමරි  ලංයහෝ ලංමපනසි  ලංා  වය ත ලංප වීම ලංයහෝ ලංමරණ යත ලංප වීම ලංයහෝ ලංයන ලංයහේූත්ත ලංමා ලං
ිළස ලංඑම ලං ප්තයය ලංයවන  ලංනිකධරයකු ලංයවා ලංයනොපැවරිය ලංයු ය  ලංය. 
 
17:11 ලං ලංපැිළණි්කක් ලංයමයහයවන ලංසෑම ලංනිකධරයකු ලංවිසි්තම, ලංඑම ලං ප්තයය ලංපිළිබඳව ලංඔහු ලංය යරහි ලං
අපපළ ලංබකධරයප ලංවිසි්ත ලංාබන ලංකප ලංවිශයේ ්වපසය ලංයනොබියඳන ලංආ පරයත ලංඅවා ව ලංප, ලං ප්තයක්ෂමව ලං ප, ලං
විශයේ ්වපසව්තාව ලං ප, ලං ර ලංජායේ ලං අයිතිවපසි රය ලං සුරැය න ලං යකස ලං ප ලං  තයුුව ලං කිීමමත ලං වගබකප ලං ගා ලං යුුව ලං
ව්තය්ත ලංය. 
 
17:12 ලං ලංචූදිා ලංනිකධරයප ලංයවා ලංනඟප ලංතිබූ ලංයචාෝපනපවකත ලංඔහු ලංවරප රු ලංකිීමමත ලංඅපපළ ලං රගා ලංහැකි ලං
සියලු ලංයහේුව ලංසපධ  ලංවිපහප ලංපැක්යවන ලංඅපපළ ලංසියලු ලං රුණු ලං ලංතුවළ  ලං ලංසපක්ෂි ලං ලංසරයපිණ්ඩිා ලං ලංවප්තාපවක් ලං
විිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ ය ලංඅවසපන ලංවී ලංදින ලංවිසි ලංඑ ක් ලංුවළ ලංදී ලංයහෝ ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපව ලංවිසි්ත ලංනියම ලං
 රුම ලංකබන ලංනියිළා ලං පකයක් ලංුවළ ලංදී ලංයහෝ ලංපැිළණි්ක ලංයමයහයවන ලංනිකධරයප ලංවිසි්ත ලංවිනිශයේ ්චාය ලං
සභපව ලංයවා ලංඉදිරිප  ලං ළ ලංයු ය  ලංය. 
 
17:13 ලං  ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ ය  ලං දී ලං ඉදිරිප  ලං කිීමම ලං සඳහප ලං තීරණ ය ලං ය ොත ලං තති ලං ලියවිලි ලං
නිවැරදිව, ලං විිකම ව ලං ාම්තයේ ලං භපරයත ලං කබප ලං ගැනීම  ලං ඒවප ලං විනය ලං පීමක්ෂණ යත ලං ඉදිරිප  ලං රන ලං
යාක් ලං රහසයව ලං ප, ලං ආරක්ෂප ලං සහිාව ලං ප ලං ාම ලං භපරයේ ලං ාබප ලං ගැනීම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ යේ ලං දී ලං ඒවප ලං
සකකුණු ලංකිීමම ලංසඳහප ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපව ලංයවා ලංඉදිරිප  ලංකිීමම , ලංඑයසේ ලංසකකුණු ලං රන ලංකප ලංලියවිලි ලං
විනිශයේ ්චාය ලංසභපය  ලංභපරයත ලංග  ලංබවත ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපව ලංයවති්ත ලංවිිකම  ලංලියවි්කක් ලංකබප ලංගැනීම , ලං
පීමක්ෂණ යත ලං ඉදිරිප  ලං යනොය ොත ලං ාම්ත ලං අා ලං ඉතිරි ලං වී ලං තති ලං ලිපිය්ඛන ලං ත නරය ලං ඒවප ලං නිසි ලං
බකධරය්ත ලංයවා ලංආපසු ලංභපරදීම  ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපව ලංවිසි්ත ලංලිපිය්ඛන ලංභපර ලංග්තනප ලංකප ලංබව ලංසනපා ලං
 රන ලංකප ලං ලියවි්ය් ලං පිතප  ලං ප ලං එම ලං අපපළ ලං බකධරයප ලං යවා ලංකබපදීම  ලං පැිළණි්ක ලං යමයහයවන ලං
නිකධරයපයේ ලංවගකීම ලංව්තය්ත ලංය. 
 
 

11. ලං ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ ය  ලංදී ලංචූදිා ලංනිකධරය්ත ලංයවුමයව්ත ලංයපනී ලංසිටීම 
 
11:1 ලං  ලං විනය ලං බකධරයපයේ ලං පූ්තව ලං හප ලං ලිඛිා ලං එ ඟ වය ලං තතිව ලං ාමප ලං යවුමයව්ත ලං විිකම  ලං විනය ලං
පීමක්ෂණ යේ ලං දී ලං යපනී ලං සිටීම ලං සඳහප ලං රැ වරණ  ලංනිකධරයකු ලං වශයේ යය්ත ලං 11:2 ලං හප ලං 11:3 ලං වග්තතිවක ලං
සඳහ්ත ලංසුදුසු රය ලංසපුරප ලංතති ලංඅයකු ලංප  ලං ර ලංගැනීමත ලංචූදිා ලංනිකධරයපත ලංහිිළ මක් ලංත ය  ලංය. 
 
11:2 ලං  ලං චූදිා ලංනිකධරයප ලංවිසි්ත ලංාමප ලංයවුමයව්ත ලංයපනී ලංසිටීම ලංසඳහප ලංඑම ලංඅවස්ාපව ලංවන ලංවිත ලංරපජාය ලං
යසේවයේ ලං නියුුවව ලං සිටින ලං යහෝ ලං රපජාය ලං යසේවයය්ත ලං විශ්රපම ලං කබප ලං සිටින ලං යහෝ ලං අයකු ලං රැ වරණ  ලං
නිකධරයකු ලංවශයේ යය්ත ලංප  ලං ර ලංගා ලංහැකි ලංය. 
 
11:3 ලං  ලං ාමප ලං යවුමයව්ත ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ යේ ලං දී ලං රැ වරණ  ලං නිකධරයප ලං වශයේ යය්ත ලං
නීතිඥාවරයයකු ලංප  ලං ර ලංගැනීම ලංසඳහප ලංචූදිා ලංනිකධරයකු ලංවිසි්ත ලංඉ්ලීමක් ලං ර ලංතති ලංඅවස්ාපව  ලංදී ලං
යචාෝපනප ලං පත්රයේ ලං සඳහ්ත ලං  ර ලං තති ලං යචාෝපනපවක ලං ස්වභපවය ලං හප ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ යේ ලං දී ලං
ඉදිරිප  ලං රුම ලංකැබිය ලංහැකි ලංසපක්ෂිවක ලංසාකී්තණ භපවය ලංසැකකි්කත ලංයගන ලංඅවස්ාපයවෝචිා ලංපරිදි ලං
එවැනි ලංඉ්ලීමක් ලංසඳහප ලංඑ ඟ වය ලංපළ ලංකිීමමත ලංවිනය ලංබකධරයපත ලංහැකියපව ලංත ය  ලංය. 
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11:4 ලං  ලං රැ වරණ  ලං නිකධරයප ලං වශයේ යය්ත ලං නරය ලං ය ොත ලං තති පුශගකයප රජායේ ලං නිකධරයයක් ලං වන 
නීතිඥායකු ලං ව්තය්ත ලං නරය ලං එම පුශගකයප රජායේ ලං නිකධරයකු ලං වශයේ යය්ත ලං විනය ලං බකධරයප විසි්ත 
සැකකිය ලංයුුව ලංව්තය්ත ලංය.

11:5 ලං  ලං යරය ලං රැ වරණ  ලං නිකධරයකු ලං ාමප ලං යපනී ලං සිටින ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ ය ලං යාපපරිදි 
පව වපයගන ලංයපමත ලංබපධපවන ලංආ පරයය්ත ලං තයුුව ලං ර්තය්ත ලංයැයි ලංවිනිශයේ ්චාය සභපවත ලංඒ ුව ලංයන 
අවස්ාපව  ලංදී ලංඒ ලංපිළිබඳව ලංවිස්ාරප ම  ලංවප්තාපවක් ලංඑම විනිශයේ ්චාය සභපව ලංවිසි්ත ලංචූදිා ලංනිකධරයපයේ 
විනය ලංබකධරයප ලංයවා ලංඉදිරිප  ලං ළ ලංයුුව ලංව්තය්ත ලංය. ලං ලං එකී ලංවප්තාපය  රුණු ලංසැකකි්කත ලංයගන 
රැ වරණ  ලං නිකධරයපත ලං ාවදුරත  ලං එම ලං  ප්තයයේ ලං යයදී ලං සිටීමත ලං ඉඩදීම මඟි්ත විනය ලං  ප්තය 
පටිපපටියත ලං බකව  ලං යසේ ලං බපධප ලං ව්තය්ත ලං යැයි ලං විනය ලං බකධරයප නිගමනය ලං රන ලං අවස්ාපව  ලං දී ලං එම 
රැ වරණ  ලංනිකධරයප ලංයවුමයව්ත ලංඔහු ලංවිසි්ත ලංකබප ලංදී ලංතති ලංඑ ඟාපවය ලංඉව  ලංය ොත ලංයගන ලංයවන 
රැ වරණ  ලං නිකධරයකු ලං ප ය ොත ග්තනප ලං යකස චූදිා ලං නිකධරයපත ලං නියම ලං කිීමමත ලං අපපළ ලං විනය
බකධරයපත ලංබකය ලංත ය  ලංය.

18. ලං ලංපීමක්ෂණ  ලංවිනිශයේ ච්ා ය සභප

18:1 ලං ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ ය  ලංදී ලංප  ලං රුම ලංකබන ලංවිනිශයේ ්චාය සභපව ලංයමම ලංසාග්රහයේ ලංර පශිා 
විිකවිධපනය්තත ලංඅුමකූකව ලං වර ලංපුශගකයකුයග්ත ලංයහෝ ලංපුශගකය්තයග්ත ලංයහෝ සම්තවිා ලංවිය ලංයුුව ප 
ය්තන ලංතීරණ ය ලංකිීමම විනය ලංබකධරයපත ලංඅය  ලං ප්තයයක් ලංව්තය්ත ලංය.

18:2 ලං ලංාම්තත ලංවිරුශධව ලංපව වුම ලංකබන ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ ය  ලංදී ලංනීතිඥාවරයයකු ලංවිනිශයේ ්චාය 
සභපව ලං වශයේ යය්ත ලං ප  ර ලං ගැනීමත ලං යරය ලං චූදිා ලං නිකධරයකු ලං හත ලං අවශයේ ය ව්තය්ත ලං නරය ලං ඒ සඳහප 
රමපණ ව  ලං යහේුව ලං සපධ  සහිා ලං ලිඛිා ලං ඉ්ලීමක් ලං ඔහු ලං විසි්ත ලං විනය ලං බකධරයප යවා ලං ඉදිරිප  ලං ළ 
යුුව ලං ය. ලං  ලං එයහ  ලං ඒ සරයබ්තධයය්ත ලං අවස්ාපයවෝචිා ලං පරිදි ලං තීරණ යක් ලං ගැනීම ලං විනය ලං බකධරයපයේ 
අභිමාය ලංඅුමව ලංවිය ලංයු ය  ලංය. ලං ලංඑවැනි ලංඉ්ලීමක් ලංරතික්යෂේප ලං රන ලංඅවස්ාපව  ලංදී ලංවිනය ලංබකධරයප 
විසි්ත ලංඑයසේ ලංරතික්යෂේප ලංකිීමමත ලංයහේුව ලංඉාප ලංපැහැදිලිව ලංඅපපළ ලංලිපියගොුමය  සතහ්ත ලං ර ලංාැබිය යුුව
ය .

18:3 ලං ලංවිනිශයේ ්චාය සභපව  ලංසපමපජියකු ලංවශයේ යය්ත ලංඅපපළ ලංවිනය ලංබකධරයප ලංවිසි්ත ලංප  ලං ළ ලංයු ය  ලංචූදිා 
නිකධරයපත ලංවඩප ලංයජායෂ්ඨ ලංානුවරක් පරන ලංයහෝ ලංඑවැනි ලංානුවරක් ලංපැරූ ලංයහෝ ලංාැනැ ාකු ලංපමණ ක් 
ය .

18:4 ලං  ලං රජායේ ලං යසේවයේ ලං නියුුව ලං නිකධරයකු ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ ය  ලං දී ලං විනිශයේ ්චාය සභපවක් 
වශයේ යය්ත, ලං විනය ලං බකධරයප ලං විසි්ත ලං ප  ලං  රුම ලං කැබිය ලං හැක්යක් ලං අපපළ ලං නිකධරයප ලං ස්වකීය ලං යසේවප
 පකය ලං ුවළ ලං දී වරප ත ලං ආයාන ලං සාග්රහයේ ලං පළද්වන ලං උපය්ඛනය ලං යතය  ලං පැක්යවන වරප ත 
පඬුවරය කබප ලංයනොමැ ය  ලංනරය ලංපමණ කි.

18:5 රජායේ ලංයසේවයය්ත ලංවිශ්රපමක  සහ ලංස්වකීය ලංයසේවප ලං පකය ලංුවළ ලංදී ලංආයාන ලංසාග්රහයේ ලංපළද්වන 
උපය්ඛනය ලංයතය  ලංපැක්යවන වරප ත ලංවිනයපුමකූක පඬුවරය යනොකැබූ, ලංමපණ්ඩලි  ලංනිකධරයයක් 
වශයේ යය්ත පස වසර ත ලංයහෝ ලංඊත ලංවැඩි ලංයසේවප ලං පකයක් ලංතති ලංාැනැ ා්තයග්ත සහ ලංනීතිඥාය්තයග්ත 
සම්තවිා ලං විනය ලං පීමක්ෂණ  ලං නිකධර ලං සාචිායක්, ලං රපජාය පරිපපකන ලං විෂය ලං භපර ලං ය් රයවරයප ලං විසි්ත 
ස්ාපපනය ලංය ොත ලංඅවස්ාපයවෝචිා ලංපරිදි ලංසායශයේ ෝධනය ලං රිළ්ත ලංඅඛණ්ඩව ලංපව වපයගන ලංයප ලංයු ය 
ය. ලං  ලං එයසේම ලං එම ලං පීමක්ෂණ  ලං මඩු්ක සරයබ්තධයය්ත ලං විස්ාර ලං වරි්තවර ලං අමපායපාශයේ  ලං ය් රයවරු්ත, 
යපපප්තායරය්තුව ලං රධපනී්ත සහ ලං අපපළ ලං අයනකු  ලං බකධරය්තත ලං ලිඛිාව ලං පැුමරයදීම රපජාය පරිපපකන 
විෂය ලංභපර ලංය් රයවරයපයේ වගකීමක් ව්තය්ත ලංය.
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18:6 ලං ලංරජායේ ලංයසේවයේ ලංවිශ්රපිළ  ලංනිකධරයකු ලංයහෝ ලංඅවම ලංවශයේ යය්ත ලංවසර ලංපහය  ලංපළපුරුශඳක් ලංතති ලං
නීතිඥායකු ලංපීමක්ෂණ  ලංනිකධරයප ලංවශයේ යය  ලංප  ලංකිීමමත ලංවිනය ලංබකධරයප ලංවිසි්ත ලංතීරණ ය ලං ර ලංතති ලං
 ්හි ලංඅපපළ ලංපීමක්ෂණ  ලංනිකධරයප ලංයාෝරප ලංගා ලංයු ය  ලංඋක්ා ලං18:5 ලංවග්තතියේ ලංසඳහ්ත ලංසාචිාය ලං
තසුරි්ත ලංපමණ ක් ලංය . ලං  ලංරපජාය ලංයසේවප ලංය ොිළෂ්ත ලංසභපව ලංවිසි්ත ලංඑම ලංසාචිාය ලංතසුරි්ත ලංයහෝ ලංයවන  ලං
ආ පරයකි්ත ලංයහෝ ලංපීමක්ෂණ  ලංනිකධපීම්ත ලංයාෝරපගුම ලංතා. 
 
18:7 ලං ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ ය  ලංදී ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපව ලංවශයේ යය්ත ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ  ලංනිකධරය්ත ලංඑක් ලං
අයයකුත ලංවැඩි ලංසාඛයපවක් ලංවිනය ලංබකධරයප ලංවිසි්ත ලංප  ලං රුම ලංකබන ලංඅවස්ාපව්තහි ලංදී ලංඑම ලංසාඛයපව ලං
ඔ ය  ලංසාඛයපවක් ලංවිය ලංයුුව ලංඅාර ලංඔවු්තයග්ත ලංඑක් ලංඅයයකු ලංසභපපති ලංවශයේ යය්ත ලංප  ලං ළ ලංයුුව ලංය. 
 
18:1 ලං ලංවිනය ලංබකධරයකු ලංවිසි්ත ලංචූදිා ලංනිකධරයකුත ලංවිරුශධව ලංයමම ලංසාග්රහයේ ලංයපවන ලංඋපය්ඛනය ලං
යතය  ලංයචාෝපනප ලංපත්රයක් ලංනිකු  ලං ර ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ යක් ලංපැවැ වීමත ලංඅපහස් ලං ර ලංතති ලං
විත  ලං දී ලං ප  ලං  රුම ලං කබන ලං විනිශයේ ්චාය ලං සභපව ලං එක් ලං සපමපජි යයකුයග්ත ලං පමණ ක් ලං සම්තවිා ලං විය ලං
යු ය  ලංය. 
 
18:8 ලං  ලංයසේවයේ ලංසිටින ලංරපජාය ලංනිකධරයයක් ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ ය  ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපවක් ලංයකස, ලං
විනය ලං බකධරයයක් ලං විසි්ත ලං ප  ලං  ර ලං තති ලං  ්හි ලං එම ලං විනය ලං පීමක්ෂණ ය ලං සප්තා ව ලං ඉටුකිීමමත ලං
හැකිවුම ලං පිණිස ලං අවශයේ ය ලං අවස්ාපව්තහි ලං දී ලං ඔහු ලං සපමපනය ලං රපජා පීමවලි්ත ලං ද්පපහැීමම ලං අපපළ ලංආයාන ලං
රධපනියපයේ ලංවගකීම ලංව්තය්ත ලංය. 
 
18:10 ලං  ලං උක්ා ලං 18:8 ලං උප ලං වග්තතියත ලං අුමකූකව ලං රපජාය ලං නිකධරයකු ලං විනිශයේ ්චාය ලං සභපවක් ලං වශයේ යය්ත ලං
ප  ර ලංතති ලං ්හි ලංඅපපළ ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ ය ලංයමම ලංසාග්රහයේ ලංවිිකවිධපනය්තත ලංඅුමකූකව, ලං
අපක්ෂපපතිව , ලං අවා ව , ලං අරමපපව , ලං  ප්තයක්ෂමව  ලං පව වප ලං විනය ලං පීමක්ෂණ  ලං වප්තාපව ලං
යනොපමපව ලංවිනය ලංබකධරයප ලංයවා ලංඉදිරිප  ලංකිීමම ලංඑම ලංනිකධරයපයේ ලංවගකීම ලංව්තය්ත ලංය. 
 
18:11 ලං  ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ  ලං වප්තාපව ලං අපපළ ලං විනය ලං බකධරයප ලං විසි්ත ලං නියම ලං  රන ලං කප ලං
 පකීමපව ලං ුවළ ලං යහෝ ලං සපධපරණ  ලං  පකීමපවක් ලං ුවළ ලං යහෝ ලං ඉදිරිප  ලං යනො රන ලං කප ලං  ්හි, ලං අපපළ ලං
විනය ලංපීමක්ෂණ  ලංනිකධරයපත ලංඑයරහිව ලංවිනයපුමකූකව ලංක්රියප ලංකිීමම ලංසඳහප ලංඔහු ලංසරයබ්තධයය්ත ලංඅපපළ ලං
වන ලංවිනය ලංබකධරයප ලංයවා ලංවප්තාප ලංකිීමමත ලංවිනය ලංබකධරයපත ලංබකය ලංත ය  ලංය. 
 
18:12 ලං  ලං උක්ා ලං 18:5 ලං උප ලං වග්තතිය ලංයතය  ලංපව වප ලං යගන ලංයුම ලංකබන ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ  ලංනිකධර ලං
සාචිායත ලංඅය  ලංනිකධරයකු ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ ය  ලංදී ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපව ලංයකස ලංවිනය ලංබකධරයප ලං
විසි්ත ලංප  ලං රුම ලංකැබ ලංතති ලංවිත  ලංදී ලංඅපපළ ලංපීමක්ෂණ ය ලංයමම ලංසාග්රහයේ ලංවිිකවිධපනය්තත ලංඅුමකූකව ලං
අපක්ෂපපාව , ලං අවා ව , ලං අරමපපව , ලං  ප්තයක්ෂමව  ලං පව වප, ලං විනය ලං පීමක්ෂණ  ලං වප්තාපව ලං
යනොපමපව ලං විනය ලංබකධරයප ලං යවා ලංඉදිරිප  ලංකිීමම ලංවිනිශයේ ්චාය ලං සභපය  ලංවගකීම ලංව්තය්ත ලංය. ලං  ලං විනය ලං
බකධරයප ලංවිසි්ත ලංනියම ලං රුම ලංකබන ලං පකීමපව්ත ලංුවළ ලංදී ලංයහෝ ලංසපධපරණ  ලං පකීමපවක් ලංුවළ ලංදී ලංයහෝ ලං
විිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ  ලංවප්තාපව ලංඉදිරිප  ලංකිීමමත ලංඅයපොයහොස  ලංවන ලංපීමක්ෂණ  ලංනිකධරය්තයේ ලං
දීමනපයව්ත ලංසුදුසු ලංරතිශයේ ායක් ලං පප ලංහැීමමත , ලංඅවස්ාපයවෝචිා ලංපරිදි ලංඅපපළ ලංපීමක්ෂණ  ලංනිකධරයපයේ ලං
නම ලං ලියපපදිාචි ලං පීමක්ෂණ  ලං නිකධර ලං සාචිායය්ත ලං  පප ලං හරින ලං යකස ලං රපජාය ලං පරිපපකන ලං විෂය ලං භපර ලං
ය් රයවරයප ලංයවා ලංනි්තයශශයේ  ලංකිීමමත  ලංවිනය ලංබකධරයපත ලංබකය ලංත ය  ලංය. 
 
18:13 ලං ලංඋක්ා ලං18:12 ලංඋප ලංවග්තතිය ලංපරිදි ලංවිනය ලංබකධරයකු ලංවිසි්ත, ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ  ලංනිකධරයකුයේ ලං
නම, ලං රපජාය ලං පරිපපකන ලංවිෂයභපර ලං අමපායපාශයේ යේ ලංලියපපදිාචි ලං විනය ලං පීමක්ෂණ  ලංනිකධර ලංමඩු්යක්ත ලං
ඉව  ලං රන ලංයකස ලංයහේුව ලංසපධ  ලංසහිාව ලංඉ්කප ලංතති ලංවිත  ලංදී ලංඅපපළ ලං රුණු ලංසැකකි්කත ලංයගන ලං
අවස්ාපයවෝචිා ලං පරිදි ලං එම ලං නම ලං ලියපපදිාචි ලං මඩු්යක්ත ලං පප ලං හැීමමත ලං රපජාය ලං පරිපපකන ලං විෂයභපර ලං
ය් රයවරයපත ලංබකය ලංත ය  ලංය. 
 



 

 

 

18:14 ලං  ලංඑ ම ලංසිදුවීමක් ලංයහෝ ලංසිදුවීරය ලංමපකපවක් ලංයහෝ ලංසරයබ්තධයය්ත ලංපව වුම ලංකබන ලංඑකියන ත ලං
සරයබ්තධයක් ලංයහෝ ලංසමපන වයක් ලංයහෝ ලංතති ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ  ලංකීපයක් ලංඅුවරි්ත ලංඑක් ලංවිිකම  ලං
විනය ලං පීමක්ෂණ ය  ලං විනිශයේ ්චාය ලං සභපව ලං වශයේ යය්ත ලං ප  ලං  රන ලං කප ලං නිකධරයකු ලං ඒ ලං හප ලං සරයබ්තධ ලං
අයනකු  ලංවිිකම  ලංපීමක්ෂණ ය  ලංදී ලංරැ වරණ  ලංනිකධරයප ලංයහෝ ලංපැිළණි්ක ලංයමයහයවන ලංනිකධරයප ලං
යහෝ ලංවශයේ යය්ත ලංප  රුම ලංකැීමමත ලංසුදුසු රය ලංයනොකබ්තය්ත ලංය. 
 

 
20. ලං ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ ය  ලංරජායේ ලංසපක්ෂි රුවකු ලංවන ලංරපජාය ලංනිකධරයකු ලංසුව ලං
 ප්තයභපරය 
 
20:1 ලං  ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ ය  ලං දී ලං විනය ලං බකධරයකු ලං විසි්ත ලං පැිළණි්ය් ලං සපක්ෂි රුවකු ලං
වශයේ යය්ත ලං ලං  ලංනරය ලං  ලං  ලං රුම ලං  ලං  ලංකබන ලං  ලං  ලංඕනෑම ලං  ලංරපජාය ලං  ලංනිකධරයකු ලං ලංයවා ලං  ලංඅපපළ ලං  ලංවිනිශයේ ්චාය ලං  ලංසභපව ලං ලං
මඟි්ත ලං ැඳවීමක් ලංකැබුණු ලං ්හි ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපව ලංවිසි්ත ලංඋපයපස් ලංදී ලංතති ලංආ පරයත ලංවිිකම  ලංවිනය ලං
පීමක්ෂණ ය ලංසඳහප ලංඅනිවප්තයයය්තම ලංසපක්ෂි රුවකු ලංවශයේ යය්ත ලංසහභපගී ලංවිය ලංයුුව ලංය. 
 
20:2 ලං ලංඋක්ා ලං20:1 ලං ලංඋප ලංවග්තතිය ලංපරිදි ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ ය  ලංදී ලංසපක්ෂිදීම ලංසඳහප ලං ැඳවීමක් ලං
කබන ලං රපජාය ලං නිකධරයකු ලං එම ලං විනය ලං පීමක්ෂණ යත ලං අපපළව, ලං ාම්ත ලං ප්තනප, ලං එයසේම ලං ාමපයේ ලං
රපජා පීමමය ලං ස්වභපවය ලං අුමව ලං ාම්ත ලං විසි්ත ලං පැන ලං සිටිය ලං යුුව, ලං සියලු ලං රුණු ලං පිළිබඳව, ලං අවා ව , ලං
විශයේ ්වපසව්තා ලං යකස , ලං සරයපූ්තණ  ලං යකස , ලං නිවැරදි ලං යකස  ලං සාය ලං සපක්ෂි ලං ඉදිරිප  ලං කිීමමත ලං
වගකීමකි්ත ලංබැඳී ලංසිටින ලංඅාර, ලංඑය ලංඔහු ලංපරිළ්ත ලංසිටින ලංානුවරත ලංඅය  ලංරපජා පරියේ ලංය ොතසක් ලංයකස ලං
සැකකිය ලංයුුව ලංව්තය්ත ලංය. 
 
20:3 ලං  ලං උක්ා ලං 20:1 ලං උප ලං වග්තතිය ලංර පරව ලං විිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ ය  ලංසපක්ෂි ලං දීමත ලං ැඳවීමක් ලං
කැබූ ලං රපජාය ලං නිකධරයකු ලං 20:2 ලං උප ලං වග්තතියේ ලං සඳහ්ත ලං ය ොත ලං තති ලං වගකීරය ලං සිාපමාප ලං යහෝ ලං
යනොසැකකි්යක්ත ලං යහෝ ලං අනවධපනයය්ත ලං යහෝ ලං පැහැර ලං හරින ලං අවස්ාපව්තහි ලං දී ලං එම ලංක්රියපව ලං ඔහුත ලං
විරුශධව ලංවිනයපුමකූකව ලං තයුුව ලංකිීමමත ලංාරරය ලංබරපාක ලංයයි ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපව ලංනිගමනය ලං ර්තය්ත ලං
නරය, ලංඑම ලංනිකධරයපත ලංවිරුශධව ලංඉදිරිප  ලංවන ලංයචාෝපනප ලංසනපා ලංය යරන ලංආ පරයේ ලං රුණු ලංසහිා ලං
සරයපූ්තණ  ලං වප්තාපවක් ලං විනිශයේ ්චාය ලං සභපව ලං විසි්ත ලං චූදිා ලං නිකධරයපයේ ලං විනය ලං බකධරයප ලංත ලං පිතපාක් ලං
සහිාව ලංඅපපළ ලංසපක්ෂි පර ලංරපජාය ලංනිකධරයපයේ ලංවිනය ලංබකධරයප ලංයවා ලංාම ලංනිීමක්ෂණ  ලංහප ලංනි්තයශශයේ  ලං
සහිාව ලංයනොපමපව ලංඉදිරිප  ලං ළ ලංයුුව ලංව්තය්ත ලංය. 
 
20:4 ලං ලංඋක්ා ලං20:3 ලංඋප ලංවග්තතියත ලංර පරව ලංවප්තාපවක් ලංකබන ලංවිනය ලංබකධරයකු ලංඑම ලංවප්තාපව ලංමා ලං
අපපළ ලංරපජාය ලංනිකධරයපත ලංවිරුශධව ලංවිනය ලංක්රියපමප්තගයක් ලංඅුමගමනය ලංකිීමමත ලංාරරය ලං රුණු ලංඅඩාගු ලං
බවත ලංසෑහීම ත ලංප  ලංව්තය්ත ලංනරය, ලංඔහුත ලංවිරුශධව ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපව ලංවිසි්ත ලංඉදිරිප  ලංය ොත ලංතති ලං
යචාෝපනප ලංසරයබ්තධයය්ත, ලංයචාෝපනප ලංපත්රයක් ලංනිකු  ලං ර, ලංඒ ලංසරයබ්තධයය්ත ලංනිපහසත ලං රුණු ලංවිමසප, ලං
එම ලං වරප ලං යමම ලං සාග්රහයේ ලං යපවන ලං උපය්ඛනය ලං යතය  ලංතති ලං වරපක් ලං යකස ලං සක ප ලං සුදුසු ලං පඬුවරය ලං
නියම ලං ළහැකි ලංව්තය්ත ලංය. 
 

21. ලං ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ යක් ලංපැවැ වීම 
 
21:1 ලං ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ ය  ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපවක් ලංයකස ලංප  ලං රුම ලංකැබූ ලංනිකධරයකු ලංඅරමපපව ලං
යහෝ ලං විනය ලං බකධරයප ලං විසි්ත ලං නියම ලං  රුම ලං කබන ලං  පකීමපවක් ලං ුවළ ලං යහෝ ලං අපපළ ලං විිකම  ලං විනය ලං
පීමක්ෂණ ය ලංපව වප ලංයනොපමපව ලංපීමක්ෂණ  ලංවප්තාපව ලංවිනය ලංබකධරයප ලංයවා ලංඉදිරිප  ලං ළ ලංයුුව ලංය. ලං ලං
යරය ලංපප්තශයේ වයක් ලංවිසි්ත ලංඉදිරිප  ලං රුම ලංකබන ලං රුණු ලංයුක්තිය ලංපසිඳලීම ලංරමපප ලංකිීමයරය ලංයහෝ ලංවය්තා ලං
කිීමයරය ලං යහෝ ලං පරමප්තායය්ත ලං සිදු ලං  රන ලං බව ලං පැහැදිලිව ලං නිීමක්ෂණ ය ලං වන ලං අවස්ාපව්තහි ලං දී ලං
පීමක්ෂණ ය ලං ් ලංපැමීම ලංසඳහප ලං රුම ලංකබන ලංඉ්ලීරය ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපව ලංවිසි්ත ලංරතික්යෂේප ලං ළ ලංයුුව ලංය. 
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21:2 චූදිා ලං පක්ෂය, ලං පිළිගා හැකි ලං යහේූත්ත ලං පිළිබඳව ලං පූ්තව ලං පැුමරයදීමකි්ත ලං යාොරව ලං විිකම  ලං විනය 
පීමක්ෂණ ය ත ලං පිතපිත ලං යපවාපවක් සහභපගීවීමත ලං අයපොයහොස  ලං වී ලං තති ලං ්හි ලං ඊළඟ දිනයේ ලං දී ප 
චූදිා ලංපක්ෂය ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ ය සඳහප සහභපගී ලංයනොව්තය්ත ලංනරය ලංාම්ත ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ ය 
එ  ලං පප්තශයේ වි ව ලං පැවැ වීමත  තයුුව ලං රන ලං බව ලං විනිශයේ ්චාය සභපව ලං විසි්ත ලං චූදිා ලං නිකධරයප ලං යවා 
ය්ඛනගා ාැපෑයක්ත ප්තවප යැවිය ලං යු ය  ය. ලං  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ ය ලං පැවැ වීමත ලං නියම ලං රුම 
කබන ලං ඊළඟ දිනයේ ලං දී ලං චූදිා ලං පක්ෂය ලං ඊත සහභපගීවීමත ලං අයපොයහොස  ලං වුවයහො  ලං එදින ලං සිත ලං ඉදිරි 
පීමක්ෂණ  ලංදිනය්තහි ලංචූදිා ලංපක්ෂය ලංඒ සඳහප සහභපගී ලංවූව ප යනොවූව ප විනය ලංපීමක්ෂණ ය ලංඅඛණ්ඩව 
පව වපයගන ලංයපමත ලංවිනිශයේ ්චාය සභපව ලං තයුුව  ළයුුව ලංව්තය්ත ලංය.

21:3 නගප තති යචාෝපනපවක ලංස්වභපවය ලංඅුමව ලංවිනිශයේ ්චාය සභපවත ලංඉදිරිප  ලංය ොත ලංතති ය්ඛනගා 
සපක්ෂි ලංමා ලංපමණ ක් නිගමනය ත ලංඑළඹීමත පුළුවන. ලං ලංඑපරිදිම ලංවිනිශයේ ්චාය සභපව ලංයවා ලංඉදිරිප  ලං ර 
තති ලං වපචි  ලං සපක්ෂි ලං පමණ ක් ලං පපනරය ලං ය ොත ලං යගන ප නිගමනය ත ලං එළඹීමත ලං විනිශයේ ්චාය සභපවත 
බකය ලංත ය  ලංය. ලං ලංඑයසේම ලංාම්ත ලංයවා ලංඉදිරිප  ලංවී ලංතති ය්ඛනගා සපක්ෂි ලංහප ලංවපචි  ලංසපක්ෂි ලංයන 
යපව්තගයම ලංපඳනරය ලංය ොත ලංයගන නිගමනය ත ලංඑළඹීමත ප විනිශයේ ්චාය සභපවත ලංබකය ලංත ය  ලංය.

21:4 ලං  ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ යක් ලං ආරරයභ ලං වීයම්ත ලං පසු යචාෝපනප පත්රය ලං සායශයේ ෝධනය ලං රන කප 
විත  ලං දී ලං සායශයේ ෝධනය්තත ලං අුමකූකව ලං සපක්ෂි රුව්ත ලං යළි ලං  ැඳවීමත, ලං අලු  ලං සපක්ෂි රුව්ත
 ැඳවීමත සහ ලං අවශයේ ය යැයි ලං සැකය න ලං යවන  ලිපිය්ඛන සක ප ලං බැලීමත ලං පැිළණි්ක 
යමයහයවන ලංනිකධරයප ලංඉ්කප ලංසිටින ලංඅවස්ාපවක ලංදී ලංවිනිශයේ ්චාය සභපව ලංවිසි්ත ලංඒ සඳහප ලංඉඩ ලංසැකසිය 
යුුව ලංය.

21:5 ලං  ලං උක්ා ලං 21:4 ලං උප වග්තතියේ සඳහ්ත ලං අවස්ාපව  ලං දී ලං අපපළ ලං ය්ඛන පීමක්ෂප ලං කිීමයම්ත ලං යහෝ 
හරස් ලංරශයේ ්න ලංතීයම්ත ලංයහෝ ලංසායශයේ ෝිකා යචාෝපනප සරයබ්තධයය්ත ලංාම ලංනි්තයපෝෂීභපවය ලංඔප්පු ලංකිීමමත 
රමපණ ව  ලංඅවස්ාපවක් ලංචූදිා ලංනිකධරයපත ලංකබපදීමත ලංවිනිශයේ ්චාය සභපව ලංක්රියප ලං ළ යුුව ලංය.

21:6 ලං ලංාම නිගමනය්තත ලංඑළඹීම සඳහප සහපය ලංවිය ලංහැකි අතිශයේ යි්තම ලංරහසය යැයි ලංඅවස්ාපයවෝචිාව 
අපපළ ලං බකධරයප ලං විසි්ත නිගමනය  රන කප ලියවි්කක් ලං හැර, ලං යවන  ලං ලියවි්කක් ලං යහෝ 
ය්ඛනයක් ලංයහෝ ලංවිනිශයේ ්චාය සභපව ලංයවා ලංඉදිරිප  ලංවී ලංයනොමැති ලංඅවස්ාපව  ලංදී ලංඑවැනි ලිපිය්ඛනයක් 
ාම්ත ලං යවා ලං ඉදිරිප  ලං රන ලං යකස අපපළ ලං පප්තශයේ වය්තත නියයෝග කිීමමත ලං විනිශයේ ්චාය සභපවත ලං බකය 
ත ය  ලංය.

21:7 රහසයභපවයය්ත ලංයුක්ා ලංබව ලංඅපපළ ලංබකධරයප ලංවිසි්ත නිගමනය ලං රන කප ය්ඛනයක් ලංකියවප 
බැලීමත ලං විනිශයේ ්චාය සභපවත පුළුවන. ලං ලං එයහ  ලං එවැනි ය්ඛනය  ලං අඩාගු ලං රුණු ලං චූදිා ලං නිකධරයපත 
විරුශධව උපයයෝගී  ර ගැනීමත අපහස්  ර්තය්ත නරය, ලංඑම ය්ඛන යහෝ ලංඑහි ලංඅපපළ ලංය ොතස 
යහෝ ලංචූදිා ලංනිකධරයපත ලංයහෝ ලංඔහුයේ ලංරැ වරණ  ලංනිකධරයපත ලංයහෝ ලංයප්තවිය ලංයු ය  ලංය.

21:1 ලං  ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ යක් ලං පැවැ වීම සඳහප ලං යමම ලං සාග්රහයේ, ලං නියිළා ලං ප්තය ලං පටිපපටිය 
පිළිබඳ ඕනෑම ලං රුණ ක් සරයබ්තධයය්ත ලං යහෝ ලං ප්තය ලං පටිපපටියත ලං අපපළ ලං යහේූත්ත ලං මා ලං පැනනඟින 
ඕනෑම ලංවියරෝධාපවයක් සරයබ්තධයය්ත ලංයහෝ ලංවිනිශයේ ්චාය සභපව ලංවිසි්ත ගුම කබන ලංතීරණ ය ලංඅවසපන 
තීරණ ය ලං ව්තය්ත ලං ය. ලං  ලං එබැවි්ත, ලං එබදු ලං රුණුවක ලං දී ලං විනිශයේ ්චාය සභපව ලං විසි්ත ලං ගුරූපයශශයේ  ලං ය ොත ගා 
යු ය  “පීමක්ෂණ යේ ලං පරමප්තාය ලං වුමයේ ලං අරමපපව සාය අසාය බව ලං යසොයප ලං ගැනීම ලං බැවි්ත,
 ප්තය ලං පටිපපටියම ලං වූ ලං යහෝ ලං අනය වූ ලං යහෝ ලං යනොසක ප ලං හැරිය ලං හැකි ලං  රුණු ලං නිසප පීමක්ෂණ යත 
බපධපවක් ලංව්තනත ලංඉඩ ලංයනොාැබිය යුුව ලංය” යන ලංමූකධ්තමය ලංය .

21:8 ලං ලංචූදිා ලංනිකධරයප ලංයහෝ ලංඔහුයේ ලංරැ වරණ  ලංනිකධරයප ලංයහෝ ලංචූදිා ලංනිකධරයප ලංයවුමයව්ත ලංයවන 
පප්තශයේ වය්ත ලංයහෝ ලංවිසි්ත ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ ය ලංපව වපයගන ලංයෑමත ලංබපධප ලංපද්ණුවන ලං ්හි, ලංඒ 
පිළිබඳ අපපළ ලං විනය ලං බකධරයප ලං යවා ලං යහේුව ලං සපධ  සහිාව ලං වප්තාප ලං කිීමමත ලං විනිශයේ ්චාය සභපව ලං විසි්ත 
අරමපපව ලංපියවර ගා යු ය  ලංය. 
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21:10 ලං ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ ය  ලංදී ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපව ලංනිගමනය ත ලංඑළඹිය ලංයු ය  ලංඑම ලංසභපවත ලං
ඉදිරිප  ලං වූ ලං යහෝ ලං කබපගා ලං හැකි ලං වූ ලං යහෝ ලං යහොඳම ලං සපක්ෂි ලං අුමව ලං ය. ලං  ලං එම ලං සපක්ෂි ලං අික රණ ය  ලං දී ලං
පිළිගා ලංහැකි ලංසපක්ෂියක් ලංය  ලංප ලං ලංනැශප ලංය්තන ලංයමහිදී ලංසැකකිය ලංයුුව ලංයනොය . 
 
21:11 ලං ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ යක් ලංපව වප ලංයගන ලංයන ලංඅාරුවර ලංදී ලංඉදිරිප  ලං රුම ලංකබන ලංකිසියරය ලං
වියරෝධාපවයක් ලංය  ලංනරය, ලංඑය ලං ප, ලංඒ ලංපිළිබඳව ලංඅපපළ ලංයහේූත්ත ලංසහිා ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපය  ලංතීරණ ය ලංප, ලං
විනිශයේ ්චාය ලංසභපව ලංවිසි්ත ලංපීමක්ෂණ  ලංසතහ්තවක ලංහාරැස් ලංවරහ්ත ලංුවළ ලංලිවිය ලංයුුව ලංය. 
 
21:12 ලං ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ යක් ලංපව වපයගන ලංයන ලංඅාරුවර ලංදී ලංනිකධරයකුයේ ලංඅ  ලංඅකුරු ලංයහෝ ලං
අ ස්ත ලං පිළිබඳව ලං යහෝ ලං ගැතලුවක් ලං උශගා ලං වූ ලං අවස්ාපව  ලං දී ලං එම ලං නිකධරයපයේ ලං අ  ලං අකුරු ලං යහෝ ලං
අ ස්ත ලංයහෝ ලංමැනවි්ත ලංහඳුනන ලංසපක්ෂි රුව්ත ලංයපයපයනකු ලංවිසි්ත ලංඒ ලංබව ලංාහවුරු ලං රුම ලංකැීමම ලං
රමපණ ව  ලං ව්තය්ත ලං ය. ලං  ලං එයහ  ලං අවශයේ ය ලං අවස්ාපව්තහි ලං ඒ ලං පිළිබඳව ලං වියශයේ ේෂඥා ලං මායක් ලං වුව ලං ප ලං
කබපගැනීමත ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපවත ලංබකය ලංත ය  ලංය. 
 
21:13 ලං ලංමූලි  ලංවිම්තශයේ නය  ලංදී ලංසපක්ෂි රුවකු ලංවිසි්ත ලං රුම ලංකැබ ලංතති ලංලිඛිා ලංර පශයේ යක් ලංසාය ලංබව ලං
සපක්ෂි රු ලං විසි්ත ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ යේ ලං දී ලං පිළිග්තය්ත ලං නරය, ලං එහි ලං අඩාගු ලං  රුණු ලං විිකම  ලං
විනය ලංපීමක්ෂණ යත ලංසපක්ෂි ලංයකස ලංඉදිරිප  ලංවූවප ලංයසේ ලංපිළිගා ලංයුුව ලංව්තය්ත ලංය. 
 
21:14 ලං  ලංඋක්ා ලං 21:13 ලංඋප ලංවග්තතිය ලංර පරව ලංාවදුරත  ලං රුණු ලංපැහැදිළි ලං රගැනීම ලං අවශයේ ය ලංයැයි ලං
විනිශයේ ්චාය ලං සභපව ලං යහෝ ලං පැිළණි්ක ලං යමයහයවන ලං නිකධරයප ලං යහෝ ලං අපහස ්ලං  රන ලං ඕනෑම ලං  රුණ ක් ලං
සරයබ්තධයය්ත ලං සපක්ෂි රුවකුයග්ත ලං රශයේ ්න ලං කිීමමත ලං ප ලං එයසේම ලං සපක්ෂි රුවකුයේ ලං වප්තාපගා ලං
ර පශයේ ය ලං සරයබ්තධයය්ත ලං හප ලං පීමක්ෂණ යේ ලං දී ලං ඔහුයග්ත ලං කබපග්තනප ලං කප ලං යවන  ලං ඕනෑම ලං වපචි  ලං
සපක්ෂියක් ලංසරයබ්තධයය්ත ලංහප ලංහරස් ලංරශයේ ්න ලංතීමත ලංවි ති ලංපක්ෂයත ලංඅවසර ලංදීමත ලංප ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපවත ලං
බකය ලංත ය  ලංය. 
 
21:15 ලං ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ ය  ලංදී ලංචූදිා ලංනිකධරයයකුත ලංාමප ලංයවුමයව්ත ලංසපක්ෂි ලංදීමත ලංඅවස්ාපව ලං
ත ය  ලං ය. ලං  ලං එම ලං සපක්ෂි ලං ප ලං හරස් ලං රශයේ ්න ලංතීමත ලං භපජානය ලං ළ ලං හැකි ලං ව්තය්ත ලං ය. ලං  ලං එයසේම ලං චූදිා ලං
නිකධරයපත ලංඅවශයේ ය ලංව්තය්ත ලංනරය, ලංසපක්ෂි ලංදීයම්ත ලංවැළකීමත ලංයහෝ ලංලිඛිා ලංයහෝ ලංවපචි  ලංයහෝ ලංර පශයේ යක් ලං
පමණ ක් ලංඉදිරිප  ලංකිීමමත ලංයහෝ ලංහැකියපව ලංත ය  ලංය. 
 
21:16 ලං  ලං සියලුම ලං සපක්ෂි රුව්ත ලං අපපළ ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ ය ත ලං ැඳවිය ලං යු ය  ලං විනිශයේ ්චාය ලං
සභපව ලංවිසිනි. ලං  ලංරජායේ ලංනිකධරය්ත ලංවන ලංසපක්ෂි රුව්ත ලං ැඳවිය ලංයු ය  ලංඔවු්තයේ ලංයපපප්තායරය්තුව ලං
රධපනය්ත ලංමප්තගයයනි. 
 
21:17 ලං ලංකිසියරය ලංසපක්ෂි රුවකු ලංපීමක්ෂණ යත ලං ැඳවීමත ලංඅවසර ලංදීමත ලංයපර ලංයහෝ ලංකිසියරය ලංය්ඛනයක් ලං
එකී ලංපීමක්ෂණ යත ලංඉදිරිප  ලං රුම ලංකැීමමත ලංයපර ලංයහෝ ලංඑම ලංසපක්ෂියයහි ලංයහෝ ලංය්ඛනයයහි ලංයහෝ ලංඅපපළ ලං
භපවය ලංපිළිබඳව ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපව ලංසෑහීම ත ලංප වීම ලංඅවශයේ ය ලංව්තය්ත ලංය. 
 
21:11 ලං  ලංවිිකම ව ලං ැඳවුම ලංකැබ ලංතති ලංරජායේ ලංනිකධරයකු ලංයනොවන ලංසපක්ෂි රුවකු ලංපැිළණ  ලංනැ නරය ලං
ප, ලංඔහුයේ ලං පැිළණීම ලං ඉඳුරපම ලං අවශයේ ය ලංයැයි ලං විනිශයේ ්චාය ලංසභපව ලං අපහස් ලං ර්තය්ත ලංනරය ලං ප ලං පීමක්ෂණ යත ලං
පැිළයණ න ලංයකස ලංඑම ලංසපක්ෂි රුත ලංබකකිීමයරය ලංබකාක ලංකබපගා ලංහැකි ලංවන ලංපරිදි, ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපව ලං
පීමක්ෂණ  ලං ය ොිළෂ්ත ලං සභපවක් ලං වශයේ යය්ත ලං සාස්ාපපනය ලං කිීමම ලං සඳහප ලං (383 ලං වැනි ලං අික පරය ලං වන) ලං
පීමක්ෂණ  ලංය ොිළෂ්ත ලංසභප ලංපනය  ලං2 ලංවැනි ලංවග්තතිය ලංර පරව ලංඉ්ලීමක් ලං රුම ලංකැබිය ලංහැකි ලංව්තය්ත ලං
ය. 
 
21:18 ලං  ලං යරයකිසි ලං සපක්ෂි රුවකුයේ ලං සපක්ෂි ලං සතහ්ත ලං  රුම ලං කබන ලං අවස්ාපව  ලං දී ලං යවන  ලං කිසිම ලං
සපක්ෂි රුවකුත ලංඑහි ලංරැඳී ලංසිටීමත ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපව ලංවිසි්ත ලංඅව පශයේ  ලංයනොදිය ලංයු ය  ලංය. 



 

 

 

 
21:20 ලං  ලංසපක්ෂි ලංසිය්ක ලංසතහ්ත ලං රග  ලංපසු ලංර පශයේ යක් ලංකිීමමත ලංාමප ලං ැමති ලංබව ලංකියප ලංසිටීමත ලංචූදිා ලං
නිකධරයපත ලංපුළුවන. ලං  ලංඑබදු ලංඅවස්ාපව  ලංදී ලංඑම ලංර පශයේ ය ලංසරයබ්තධයය්ත ලංහරස් ලංරශයේ ්න ලංඅසුම ලංකැීමමත ලං
ඔහු ලංයත  ලංයනොවීම ලංඑහි ලංසපක්ෂිමය ලංඅගය ලංනිගමනය ලංකිීමයරය ලංසැකකි්කත ලංගා ලංයුුව ලංව්තය්ත ලංය. ලං ලංඑවැනි 
ර පශයේ යක් ලංහරස් ලං රශයේ ්ණ  ලංඅසුම ලංකැීමමත ලංභපජානය ලංයනොවූව ලං ප ලං එම ලංර පශයේ ය ලංසරයබ්තධයය්ත ලංඅවශයේ ය ලං
යැයි ලංහැයඟන ලං රුණු ලංපිළිබඳව ලංපැහැදිලි ලංකිීමමක් ලංඔහු ලංයවති්ත ලං රවප ලංගැනීමත ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපවත ලං
බකය ලංත ය  ලංය. 
 
21:21 ලං  ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ ය ලං පැවැ  ලං වූ ලං ආ පරය ලං සරයබ්තධයය්ත ලං විනය ලං පීමක්ෂණ යත ලං
සරයබ්තිකා ලංපප්තශයේ වය්ත ලංවිසි්ත ලංයරය ලංයරය ලංවියරෝධාපවය්ත ලංපක්වප ලංතියේ ලංනරය ලංඒවප ලංප, ලංඑම ලංවියරෝධාප ලං
පිළිබඳ ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපය  ලංඅපහස් ලංප ලංපීමක්ෂණ ය ලංඅවසපනයේ ලංදී ලං ප්තය ලංවප්තාපයවහි ලංසතහ්ත ලං ළ ලංයුුව ලං
ව්තය්ත ලං ය. ලං  ලං එවැනි ලං වියරෝධාප ලං කිසිවක් ලං යනොතිබුයණ් ලං නරය ලං පීමක්ෂණ ය ලං පැවැ වීම ලං සරයබ්තධව ලං
සෑහීම ත ලං ප වූ ලං බව ලං සඳහ්ත ලං ළ ලං යුුව ලං ය. ලං  ලං පීමක්ෂණ යත ලං සරයබ්තධ ලං අපපළ ලං සියලුම ලං පප්තශයේ වය්ත ලං
විසි්ත ලං ප්තය ලංවප්තාපව ලංඅ ස්ත ලං ළ ලංයුුව ලංය. 
 
21:22 ලං  ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ ය  ලං එක් ලං එක් ලං පීමක්ෂණ  ලං දින ලං අවසපනයේ ලං දී ලං සපක්ෂි රුව්තයේ ලං
සපක්ෂි ලංතුවළ  ලංපීමක්ෂණ  ලංසතහ්තවක ලංසහති  ලංයනො ළ ලංපිතප  ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභප ලංවිසි්ත ලංපැිළණි්ක ලං
යමයහයවන ලංනිකධරයපත ලංහප ලංචූදිා ලංනිකධරයපත ලංයහෝ ලංඔහුයේ ලංරැ වරණ  ලංනිකධරයපත ලංයහෝ ලංකබපදිය ලං
යු ය  ලංය. 
 
21:23 ලං ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපව ලංාම්ත ලංවිසි්ත ලංගුම ලංකබන ලංතීරණ ය ලංපිළිබඳව ලංකිසිදු ලංඉඟියක් ලංකිසිදු ලංඅවස්ාපව  ලං
දී ලංකිසිම ලංපුශගකයයකු ලංයවා ලංයනො ළ ලංයු ය  ලංය. 
 
21:24 ලං  ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ යක් ලංඅවසපනයේ ලංදී ලංාම ලංලිඛිා ලංර පශයේ න ලංඑදින ලංසිත ලංදින ලංපපහාරක් ලං
තුවළා ලං ාමප ලං යවා ලං ඉදිරිප  ලං  රන ලං යකස ලං විනිශයේ ්චාය ලං සභපව ලං විසි්ත ලං පැිළණි්ක ලං යමයහය ලං වන ලං
නිකධරයපත ලං සහ ලං වි ති ලංපක්ෂයත ලං ප්තවප ලං සිටිය ලංයුුව ලංය. ලං  ලං ය යසේ ලං යවා  ලංපීමක්ෂණ යේ ලංස්වභපවය ලං
යහෝ ලංයනොවැළැක්විය ලංහැකි ලංයහේූත්ත ලංමා ලංයහෝ ලංලිඛිා ලංර පශයේ ය ලංඉදිරිප  ලංකිීමම ලංසඳහප ලංදින ලංපපහාර  ලං
 පකයක් ලංරමපණ ව  ලංයනොය  ලංයැයි ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපව ලංඅපහස් ලං රන ලංඅවස්ාපවක ලංදී ලංඒ ලංසඳහප ලංසපධපරණ  ලං
 පකයක් ලං නියම ලං කිීමමත ලං විනිශයේ ්චාය ලං සභපවත ලං බකය ලං ත ය  ලං ය. ලං  ලං දින ලං පපහාරක් ලං තුවළා ලං යහෝ ලං
විනිශයේ ්චාය ලංසභපව ලංවිසි්ත ලංනියම ලං රන ලංකප ලං පකය ලංතුවළා ලංයහෝ ලංලිඛිා ලංර පශයේ  ලංඉදිරිප  ලංකිීමමත ලංඅපපළ ලං
පප්තශයේ වය්ත ලංඅයපොයහොස  ලංවුවයහො  ලංලිඛිා ලංර පශයේ න ලංඉදිරිප  ලංයනො ළප ලංයසේ ලංසක ප ලංසිය ලංඅවසපන ලං
වප්තාපව ලංඅරමපපව ලංඅපපළ ලංවිනය ලංබකධරයප ලංයවා ලංඉදිරිප  ලංකිීමමත ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපව ලං තයුුව ලං ළයුුව ලං
ව්තය්ත ලංය. ලං  ලං ඉදිරිප  ලං රුම ලංකැබ ලංතති ලංලිඛිා ලංර පශයේ ය්ත ලංපීමක්ෂණ  ලංවප්තාපය  ලංය ොතසක් ලංයකස ලං
සක ප ලංඑහි ලංතද්ණුරය ලංවශයේ යය්ත ලංඉදිරිප  ලං ළයුුව ලංව්තය්ත ලංය. 
 
21:25 ලං ලංතීරණ ය ත ලංඑළඹීයරය ලංදී ලංඒ ලංසඳහප ලංආධපර ලං රගා ලංහැකි, ලංඑයහ  ලංසපක්ෂිවක ලංදී ලංඉදිරිප  ලං ර ලං
යනොමැති ලංය්ඛනයක් ලංවූව ලංප, ලංතසුරු ලං ර ලංගැනීමත ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපවත ලංපුළුවන. ලං ලංඑයාකුදු ලංවුව , ලංඑබඳු ලං
ය්ඛනයක් ලංනියම ලංසපක්ෂියක් ලංවශයේ යය්ත ලංසැකකිය ලංයුුව ලංයනොය . 
 
21:26 ලං ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභප ලංවප්තාපව ලංසැ ීයරය ලංදී ලංඅපපළ ලංවන ලංඅයනකු  ලං රුණු ලංප ලංසමඟ ලංපහා ලංසඳහ්ත ලං
 රුණු ලංඅනිවප්තයයය්තම ලංතුවළ  ලං ර ලංතිබිය ලංයුුව ලංව්තය්ත ලංය. ලං 
 

21:26:1 ලං ලංසිශිකය ලංපිළිබඳ ලංපසුබිම ලංසැය වි්ත 
 
21:26:2 ලං ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ ය ලංපැවැ  ලංවූ ලංආ පරය ලංපිළිබඳ ලංයපොදු ලං රුණු 
 
21:26:3 ලං ලංඑක් ලංඑක් ලංයචාෝපනපවත ලංඅපපළව ලංඉදිරිප  ලං ර ලංතති ලංසපක්ෂි ලංසරයපිණ්ඩනය 
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  21:26:4 ලං ලංඑක් ලංඑක් යචාෝපනපව ලංපිළිබඳ ඉදිරිප  ලංවී ලංතති ලංසපක්ෂි ලංවිශයේ ්ය්ෂණ ය සහ ලංඑක් ලංඑක් 
යචාෝපනප සරයබ්තධයය්ත ලංවිනිශයේ ්චාය සභපය  නිගමන.

  21:26:5 ලං ලං චූදිා ලං නිකධරයප ලංඑක් යචාෝපනපව ත ලං යහෝ වරප රු ලං බව නිගමනය ලං ර ලංත නරය 
එම යචාෝපනපවක ලං බරපාක ම ලං පිළිබඳව ලං විනිශයේ ්චාය සභපය  ලං මාය සහ ලං විනය ලං බකධරයප ලං විසි්ත 
පඬුවමක් ලංනියම ලංකිීමයරය ලංදී ලංසැකකි්කත ගායුුව ලං රුණු ලංපිළිබඳව ලංවිනිශයේ ්චාය සභපය  අපහස්

  21:26:6 ලං  ලං පීමක්ෂණ යේ ලං දී ලං ඉදිරිප  ලං වූ ලං  රුණු ලං අුමව ලං පීමක්ෂණ යත ලං ඉදිරිප  ලං වූ 
සපක්ෂි රුවකු යහෝ ලං චූදිා ලං නිකධරයප ලං යහෝ ලං යවන  ලං රපජාය නිකධරයකු ලං යහෝ ලං විසි්ත ලං යවන 
විෂමපචාපරයක් ලං සිදු ර ලං තති ලං බවත ලං විනිශයේ ්චාය සභපව ලං යවා ලං  රුණු ලං ඉදිරිප  ලං වී ලං ත නරය, ලං ඊත 
සරයබ්තිකා ලං පප්තශයේ වය්තත ලං විරුශධව ලං විනයපුමකූකව ලං  තයුුව ලං කිීමමත ලං හැකිවන ලං යසේ ලං අපපළ ලං සියලු 
විස්ාර.

  21:26:7 ලං  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ ය ලං අපපළ ලං වූ ලං සිදුවීම ලං ුවළි්ත ලං යහළිපර  ලං වූ ලං  රුණු ලං අුමව ලං රපජාය 
යසේවයේ ලංඉදිරි ලංයහපැවැ ම ලංපිණිස යමවැනි ලංසිදුවීරය ලංනැවා ලංසිදුවීම ලංවැළැක්වීම ලංයහෝ ලංීමප ලංකිීමම ලංයහෝ 
සඳහප ලං පරිපපකනයේ ලං යහෝ ලං  ප්තය ලං පටිපපටියේ ලං යහෝ ලං  ළ ලං යුුව ලං යරය ලං යවනස් රය ලං පිළිබඳ විනිශයේ ්චාය 
සභපය  ලංනිීමක්ෂණ  ලංහප ලංයයෝජානප

21:27 ලං  ලං විනිශයේ ්චාය සභපව ලං විසි්ත ලං පීමක්ෂණ ය ලං අවස්ත ලං ළ ලං පසු ලං යුවරුලියනය ලං රන කප විනිශයේ ්චාය 
සභපය  ලං වප්තාපව සමඟ විනය ලං පීමක්ෂණ යේ ලං  ප්තය ලං වප්තාපව ප අපපළ ලං සියලුම ලිපිය්ඛන හප 
ඉදිරිප  ලං රන කප අයනකු  ලංයශව් ප අරමපපව ලංඅපපළ ලංවිනය ලංබකධරයප ලංයවා ලංඉදිරිප  ලං ළ යුුව ලංය. 
අසපමපනය යකස පීමක්ෂණ  ලං වප්තාපව ලං ඉදිරිප  ලං කිීමමත රමපපයක් වී ලං තති ලං අවස්ාපව  ලං දී ලං එම 
රමපපය්ත සඳහප ලංයහේූත්ත ලංපීමක්ෂණ  ලංවප්තාපව සමඟ ඉදිරිප  ලං ළයුුව ලංව්තය්ත ලංය.

21:21 ලං  ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ ය  ලං දී ලං සපක්ෂි ලං වශයේ යය්ත ලං පැිළණිලි ලං පක්ෂයය්ත ලං යහෝ ලං වි ති 
පක්ෂයය්ත ලංයහෝ ලංවිනිශයේ ්චාය සභපව ලංයවා ලංඉදිරිප  ලං රුම ලංයනොකැබුව ප ාම නිගමනය්තත ලංඑළැඹීයරය 
දී අපපළ  පකපරිච්යේපය ුවළ ලං දී ලං රයට් ලං බකපැවැ  ලං වූ ලං ආණ්ඩුක්රම ලං වයවස්ාපව, ලං වයවස්ාපපිා 
අණ පන , ලං ආයාන ලං සාග්රහය, ද්ප් යරගුකපසි, ලං අමපායපාශයේ  ලං හප ලං යපපප්තායරය්තුව ලං චාක්රය්ඛ, ලං ඒ ලං ඒ 
රපජාය ආයාන ලංවිසි්ත ලංනිකු  ලං ර ලංතති ලංවිිකම  ලංස්ාපවර නියයෝග හප ලංඅුමමා ලං ප්තය ලංපටිපපටි ලංආදිය
පරිශීකනය ලංකිීමමත ලංවිනිශයේ ්චාය සභපවත ලංබකය ලංත ය  ලංය.

22. ලං ලංවිනය ලංබකධරයපයේ ලං ප්තයභපරය

22:1 විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ ය  ලං තයුුව ලං පව වපයගන ලං යන ලං ආ පරය ලං නිීමක්ෂණ ය ලං කිීමයරය ලං දී 
අපපළ ලං පීමක්ෂණ ය ලං අනවශයේ ය යකස රමපපවන ලං බව පැහැදිලිව යපනී ලං ය්තය්ත ලං නරය, ලං එම රමපපය්ත 
වැළැක්වීම සඳහප ලංඒ ලංඒ ලංඅවස්ාපව්තහිදී ලංනිසි ලංපියවර ලංගැනීම ලංවිනය ලංබකධරයපයේ වගකීම ව්තය්ත ලංය.

22:2 ලං  ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ යක් ලං පව වප ලං යගන ලං යන ලං අාරුවර ලං දී ලං පීමක්ෂණ ය ලං ්පැමීම මඟි්ත, 
ගම්ත ලං වියපරය, ලං පීමක්ෂණ  සඳහප ලං යගවීරය සඳහප ලං රජායත ලං සිදුවන ලං වියපරය ලං අවම ලං ර ලං ගැනීමත ලං හැකිවන 
යසේ ලං එම ලං පීමක්ෂණ යේ ලං තයුුව ලං ආරරයභයේ ලං සිත ලං අවසපනය පක්වප නිර්තාර ලං අවධපනයකි්ත ලං යුුවව 
නිීමක්ෂණ ය ලං ර ලංඅවශයේ ය අවස්ාපව්තහි ලංදී ලංනිසි ලංපියවර ලංගැනීම ලංවිනය ලංබකධරයපයේ වගකීම ව්තය්ත 
ය.
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22:3 ලං  ලං ාම්ත ලං විසි්ත ලං විනය ලංනියයෝගයක් ලංනිකු  ලං ළයුුවව ලං තියබන ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ ය  ලං
අවසපන ලංවප්තාපව ලංසහ ලංඅපපළ ලංය්ඛන ලංඅරමපපව ලංාමප ලංයවා ලංයග්තවප ලංගැනීමත ලං තයුුව ලංකිීමම ලංවිනය ලං
බකධරයපයේ ලංවගකීම ලංව්තය්ත ලංය. 
 
22:4 ලං  ලං විනය ලං බකධරයයකු ලං යවා ලං ඉදිරිප  ලං  රුම ලං කබන ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ ය  ලං වප්තාපව ලං
සුපීමක්ෂප පීම ලං යකස ලං අධයයනය ලං ය ොත ලං අරමපපව ලං ාම ලං විනය ලං නියයෝගය ලං නිකු  ලං කිීමම ලං විනය ලං
බකධරයයකුයේ ලං වගකීම ලං ව්තය්ත ලං ය. ලං  ලං යමහි ලං දී ලං “යුක්තිය ලං පසිඳලීම ලං රමපප ලං කිීමම ලං යුක්තිය ලං ඉටු ලං
යනොකිීමමක් ලංව්තය්ත ලංය” ලංයන ලංආප්ාය ලංවිනය ලංබකධරයප ලංවිසි්ත ලංසැකකි්කත ලංගායුුව ලංව්තය්ත ලංය. 
 
22:5 ලං ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපව ලංවිසි්ත ලංාම්ත ලංයවා ලංඉදිරිප  ලං රුම ලංකබන ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ  ලංවප්තාපව ලං
සුපීමක්ෂප පීම ලං යකස ලං අධයයනය ලංකිීමයම්ත ලං පසු ලං විනය ලං බකධරයයකුත ලං පහා ලං සඳහ්ත ලංතීරණ ය්තත ලං
එළැඹීමත ලංබකය ලංත ය  ලංය. 
 
 22:5:1 ලං  ලං චූදිා ලං නිකධරයප ලං සියලුම ලං යචාෝපනපව්තත ලං යහෝ ලං යචාෝපනප ලං කිහිපය ත ලං යහෝ ලං එක් ලං
යචාෝපනපව ත ලංයහෝ ලංවරප රු ලංකිීමම. 
 
 22:5:2 ලං  ලං චූදිා ලං නිකධරයප ලං සියලුම ලං යචාෝපනපව්තත ලං යහෝ ලං යචාෝපනප ලං කිහිපය ත ලං යහෝ ලං එක් ලං
යචාෝපනපව ත ලංයහෝ ලංනිවැරදි රු ලංකිීමම. 
 
 22:5:3 ලං  ලං අපපළ ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ ය ලංසරයපූ්තණ යය්තම ලංනිශයේ ්රභ ලංය ොත ලං අලු  ලංවිනය ලං
පීමක්ෂණ යක් ලංපැවැ වීම. 
 
22:6 ලං  ලංඋක්ා ලං22:5:1 ලංහප ලං 22:5:2 ලංයතය  ලංවිනය ලංබකධරයප ලංවිසි්ත ලංනිගමනය ත ලංඑළඹීයරය ලංදී, ලංාමප ලං
යවා ලං ඉදිරිප  ලං වී ලං තති ලං විනිශයේ ්චාය ලං සභපය  ලං නිගමන ලං සිය්කම ලං යහෝ ලං නිගමන ලං කීපයක් ලං යහෝ ලං එක් ලං
නිගමනයක් ලං යහෝ ලං පිළිගැනීමත, ලං රතික්යෂේප ලං කිීමමත ලං නැායහො  ලං රතියශයේ ෝධනය ලං කිීමමත ලං විනය ලං
බකධරයපත ලංබකය ලංත ය  ලංය. 
 
22:7 ලං  ලං උක්ා ලං 22:6 ලං උප ලං වග්තතිය ලං යතය  ලං විනිශයේ ්චාය ලං සභපව  ලං නිගමන ලං සිය්කම ලං යහෝ ලං නිගමන ලං
කීපයක් ලංයහෝ ලංඑක් ලංනිගමනයක් ලංයහෝ ලංරතික්යෂේප ලංකිීමම ලංනැායහො  ලංරතියශයේ ෝධනය ලංකිීමම ලංසිදු රන ලං
අවස්ාපව  ලංදී ලංඑම ලංතීරණ යත ලංපපනරය ලං රගුම ලංකැබූ ලංසියලු ලංයහේුව ලංසපධ  ලංවිනය ලංබකධරයප ලංවිසි්ත ලංඅපපළ ලං
විනය ලංයගොුමය  ලංපැහැදිලිව , ලංනිශයේ ්චිාව  ලංසතහ්ත ලං ර ලංාැබිය ලංයු ය  ලංය. 
 
22:1 ලං ලංඋක්ා ලං22:5:3 ලං ලංයතය  ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ යක් ලංනිෂ්රභ ලංකිීමමත ලංවිනය ලංබකධරයප ලංවිසි්ත ලං
තීරණ ය ලං ළ ලංයු ය  ලංවිනිශයේ ච්ාය ලංසභපව ලංවිසි්ත ලංඅපපළ ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ ය ලංනිසි ලංආ පරයත ලංසහ ලංඅුමමා ලං
 ප්තය ලංපටිපපටියත ලංඅුමකූක ලංයනොවන ලංඅ්තඳිළ්ත ලංසිදු ර ලංතති ලංවිත  ලංදී ලංයහෝ ලංපැිළණි්ක ලංයමයහයවන ලං
නිකධරයප ලංරජායේ ලංඅයිතිවපසි රය ලංසුරැය න ලංආ ප ලංරයය්ත ලංපැිළණි්ක ලංයමයහයවීම ලංසිාපමාපම ලංයහෝ ලං
යනොසැකකි්යක්ත ලංයහෝ ලංඅනවධපනයය්ත ලංයහෝ ලංයාප ලංපරිදි ලංසිදු ර ලංයනොමැති ලංඅවස්ාපව  ලංදී ලංපමණ ක් ලං
ය . 
 
22:8 ලං ලංඋක්ා ලං22:1 ලංඋප ලංවග්තතිය ලංයතය  ලංතීරණ යක් ලංඟ්තනප ලංඅවස්ාපව  ලංදී ලංාමපයේ ලංඑම ලංතීරණ යත ලං
පපනරය ලංවූ ලංසියලුම ලංයහේුව ලංසපධ  ලංවිනය ලංබකධරයප ලංවිසි්ත ලංඅපපළ ලංවිනය ලංයගොුමය  ලංඉාප ලංපැහැදිලිව , ලං
නිශයේ ්චිාව  ලංසතහ්ත ලං ර ලංාැබිය ලංයු ය  ලංය. 
 

23.  විනහ නිදහෙගහ 
 
23:1 ලං  ලං විනය ලං බකධරයයකු ලං විසි්ත ලං පනවුම ලං කබන ලං විනය ලං නියයෝගය  ලං පහා ලං සඳහ්ත ලං  රුණු ලං
අනිවප්තයයය්තම ලංතුවළ  ලංවී ලංතිබිය ලංයුුව ලංය. 
 



 

 

 

23:1:1 ලං  ලං චූදිා ලං නිකධරයපත ලං විරුශධව ලං අපපළ ලං යචාෝපනප ලං පත්රය ලං මඟි්ත ලං නඟප ලං තති ලං එක් ලං එක් ලං
යචාෝපනපවත ලංඔහු ලංවැරදි රු ලංප ලංනැායහො  ලංනිවැරදි රු ලංප ලංයන ලංවග 

 
23:1:2 ලං  ලං වරප රු ලං වී ලං තති ලං යචාෝපනප ලං සරයබ්තධයය්ත ලං පනවුම ලං කබන ලං පඬුවරය ලං හප/යහෝ ලං
ය ෝතයශසි. 
 

23:2 ලං  ලංවිනය ලංබකධරයකු ලංවිසි්ත ලංචූදිා ලංනිකධරයයකුත ලංවිරුශධව ලංනඟප ලංතති ලංසියලුම ලංයචාෝපනපවලි්ත ලං
ඔහු ලංනිපහස් ලංවී ලංතති ලංබව ලංතීරණ ය ලං ර්තය්ත ලංනරය ලංඑම ලංතීරණ ය ලංවහපම ලංචූදිා ලංනිකධරයප ලංයවා ලංපැ්තවිය 
යුුව ලං ය. ලං  ලං ඔහු ලං අපපළ ලං යචාෝපනප ලං සරයබ්තධයය්ත ලං වැඩ ලං ාහනමත ලං භපජානය ලං වී ලං සිටි්තය්ත ලංනරය ලංනැවා ලං
යසේවයේ ලං පිහිටුවීයරය ලංනියයෝගයක් ලං ප, ලං වැඩ ලං ාහනරය ලං ළ ලං පකයේ ලං යනොයගවප ලං සිටි ලං වැටුප් ලංකිසිවක් ලං
ත නරය ලංඒවප ලං යගවන ලංයකසත ලං රන ලංනියයෝගයක් ලං ප ලං විනය ලංනියයෝගයේ ලංඅ්තා්තගාව ලංතිබිය ලංයුුව ලං
ව්තය්ත ලංය. 
 
23:3 ලං ලංචූදිා ලංනිකධරයපත ලංවිරුශධව ලංනඟප ලංතිබූ ලංසියලුම ලංයචාෝපනපවකත ලංයහෝ ලංයචාෝපනප ලංකීපය ත ලංයහෝ ලං
එක් ලංයචාෝපනපව ත ලංයහෝ ලංඔහු ලංවරප රු ලංබවත ලංවිනය ලංබකධරයප ලංවිසි්ත ලංනිගමනය ලං ර ලංතති ලංවිත  ලංදී, ලං
වරප රු ලංබවත ලංනිගමනය ලං ර ලංතති ලංඑක් ලංඑක් ලංයචාෝපනපව ලංසඳහප ලංයව්ත ලංයව්තව ලංපඬුවරය ලංපැනවීමත ලංයහෝ ලං
වරප රු ලංවී ලංතති ලංයචාෝපනපව්ත ලංසඳහප ලංයපොදුය  ලං පඬුවමක් ලංයහෝ ලං පඬුවරය ලංයහෝ ලංපැනවීමත ලංයහෝ ලංවිනය ලං
බකධරයපත ලංබකය ලංත ය  ලංය. 
 
23:4 ලං  ලං පනවන ලං කප ලං විනය ලං නියයෝගය ලං යසේවයය්ත ලං පහකිීමමක් ලං යනොවන ලං අවස්ාපව  ලං දී, ලං චූදිා ලං
නිකධරයප ලං වැඩ ලං ාහනම ත ලං භපජානය ලං වී ලං සිටි්තය්ත ලංනරය, ලං ඔහු ලං වහපම ලංනැවා ලං යසේවයේ ලං පිහිටුවීයරය ලං
නියයෝගයක් ලංප, ලංවැඩ ලංාහනම ත ලංභපජානය ලංවී ලංසිටි ලං පකය ලංුවළ ලංදී ලංයනොයගවප ලංරඳවපග්තනප ලංකප ලංවැටුප් ලං
හප ලංදීමනප ලංකිසිවක් ලංය  ලංනරය ලංඑම ලංවැටුප් ලංහප ලංදීමනපවලි්ත ලංකුමන ලංරතිශයේ ායක් ලංඔහු ලංයවා ලංයගවිය ලංයුුව ලංප ලං
ය්තන ලංයහෝ ලංසියලුම ලංහිඟ ලංවැටුප් ලංහප ලංදීමනප ලංයනොයගවිය ලංයුුව ලංව්තය්ත ලංප ලංය්තන ලං ලංයහෝ ලංපිළිබඳ ලංතීරණ ය ලංප ලං
විනය ලංනියයෝගයේ ලංතුවළ  ලංවී ලංතිබිය ලංයුුව ලංව්තය්ත ලංය. 
 
23:5 ලං  ලංවිනය ලංනියයෝගයේ ලංපඬුවමක් ලංවශයේ යය්ත ලංචූදිා ලංනිකධරයප ලංයවා ලංඅනිවප්තය ලංසා්පන ලංමපරුවීමක් ලං
නියයෝග ලංය ොත ලංතති ලංවිත  ලංදී ලංනිකධරයප ලංස්ාපනමපරු ලං රුම ලංකබන ලංනව ලංයසේවප ලංස්ාපනය ලංහැකි ලංසෑම ලං
අවස්ාපව  ලං දීම ලං විනය ලං නියයෝගයේ ලං අඩාගු ලං විය ලං යුුව ලං ය. ලං එයසේ ලං නියයෝග ලං  රුම ලං කබන ලං ස්ාපන ලං
මපරුවීරයවක ලංදී ලංගම්ත ලංවියපරය ලංහප ලංඋපය ශයේ න ලංදීමනප ලංආදිය ලංකබපගැනීමත ලංචූදිා ලංනිකධරයපත ලංහිිළ මක් ලං
යනොමැ ය  ලංය. 
 
23:6 ලං  ලං අිකභපරයක් ලං වශයේ යය්ත ලං යහෝ ලං රජායත ලං සිදු ලං වූ ලං අකපභහපනි ලං සරයබ්තධයය්ත ලං යහෝ ලං චූදිා ලං
නිකධරයපයග්ත ලංයරය ලංද්පකක් ලංඅය ලං ර ලංගැනීම ලංයහෝ ලංවිනය ලංනියයෝගයේ ලංය ොතසක් ලංවන ලංඅවස්ාපවක ලංදී ලං
එම ලංද්ප් ලංඅය ර ලංගැනීම ලංඅපපළ ලංගණ ්ත ලංදීයරය ලංනිකධරයපයේ ලංවගකීම ලංව්තය්ත ලංය. ලං ලංවිනය ලංනියයෝගයේ ලං
සඳහ්ත ලංය ොත ලංතති ලංආ පරයත ලංනිකධරයප ලංයවා ලංයරය ලංහිඟ ලංවැටුපක් ලංයහෝ ලංදීමනපවක් ලංයහෝ ලංයගවිය ලංයුුව ලං
ව්තය්ත ලංනරය ලංඑම ලංයගවීරය ලං ළ ලංයුුව ලංව්තය්ත ලංනිකධරයප ලංයවති්ත ලංරජායත ලංඅය ර ලංගැනීමත ලංතති ලංද්පක ලං
අය ර ලංගැනීයම්ත ලංඅනුවරුව ලංය. 
 
23:7 ලං ලංයසේවයය්ත ලංපහකිීමයරය ලංපඬුවමක් ලංකැබ ලංසිටින ලංචූදිා ලංනිකධරයයකුයග්ත ලංඅිකභපරයක් ලංවශයේ යය්ත ලං
යහෝ ලං සිදු ර ලං තති ලං අකපභයක් ලං සරයබ්තධයය්ත ලං යහෝ ලං රජායත ලං යරය ලං ද්පකක් ලං අයය ොත ලං ගා ලං යුුවව ලං
තියේනරය ලං එම ලං ද්පක ලං අය ලං  ර ලං ගැනීම ලං සඳහප ලං අවශයේ ය ලං අවස්ාපව්තහිදී ලං අරමපපව ලං අික රණ මය ලං
ක්රියපමප්තගයක් ලංඅුමගමනය ලංකිීමම ලංඅපපළ ලංයපපප්තායරය්තුව ලංරධපනයපයේ ලංවගකීම ලංව්තය්ත ලංය. 

 
23:1 ලං  ලං යපවන ලං උපය්ඛනය ලං යත ලංාත ලං වැයතන ලං වරපක් ලං සරයබ්තධයය්ත ලං වරප රු ලං වී ලං තති ලං චූදිා ලං
නිකධරයයකු ලං යවා ලං පැනවිය ලං හැකි ලං ව්තය්ත ලං පහා ලං 24:2 ලං උපවග්තතියේ ලං සඳහ්ත ලං සුළු ලං පඬුවමක් ලං
පමණි. 
 



 

 

 

23:8 ලං  ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ යක් ලං අවසපනයේ ලං දී ලං යහෝ ලං නිපහසත ලං රුණු ලං විමීමකි්ත ලං පසු ලං යහෝ ලං
විනය ලං බකධරයප ලං විසි්ත ලං චූදිා ලංනිකධරයප ලං යවා ලං පනවුම ලංකබන ලං පඬුවම ලංක්රියප ම  ලං ළයුුව ලං දිනය ලං
යකස ලංසැකකිය ලංයුුව ලංව්තය්ත ලංචූදිා ලංනිකධරයප ලංයචාෝපනපවත ලංසරයබ්තධ ලංවරප ලං ළ ලංදිනය ලංවිය ලංයු ය  ලං
ය. 
 
 

24. ලං ලංපඬුවරය 
 
24:1 ලං  ලං පඬුවරය ලං සුළු ලං හප ලං බරපාක ලං යුමයව්ත ලං ය ොතස් ලං යප කි. ලං  ලං සුළු ලං පඬුවරය ලං අපපළ ලං වුමයේ ලං යපවන ලං
උපය්ඛනයේ ලං පැක්යවන ලං වැරදිවකත ලං හප ලං ඊත ලං සමපන ලං වන ලං වැරදිවකතය. ලං  ලං බරපාක ලං පඬුවරය ලං අපපළ ලං
වුමයේ ලංපළද්වන ලංඋපය්ඛනයේ ලංපැක්යවන ලංවැරදිවකත ලංහප ලංඊත ලංසමපන ලංවන ලංවැරදිවකත ලංය. 
 

24:2  සුළු දඬුවේ 
 

24:2:1 ලං ලංාරවටු ලංකිීමම ලං(අවවපප ලංකිීමම ලංයහෝ ලංාදි්ත ලංඅවවපප ලංකිීමම ලංපඬුවමක් ලංයනොය .) 
 
24:2:2 ලංාදි්ත ලංාරවටු ලංකිීමම 
 
24:2:3 ලං ලංයපෝෂ ලංප්තශයේ නයත ලංකක් ලංකිීමම. 
 
24:2:4 ලංඑක් ලංඅවුරුශප ත ලංවැඩි ලංයනොවන ලං පකය ත ලංවැටුප් ලංව්තධ ය ලංඅ හිටුවීම 
 
24:2:5 ලංඑක් ලංඅවුරුශප ත ලංවැඩි ලංයනොවන ලං පකය ත ලංවැටුප් ලංව්තධ ය ලංනාර ලංකිීමම 
 
24:2:6 ලං විනය ලං යහේුව ලං පිත ලං ය යරන ලං ස්ාපන ලං මපරුවීමක් ලං වශයේ යය්ත ලං නිකධරයපයේ ලං
වියපිළ්ත ලංඔහු ලංයවන  ලංස්ාපනය ත ලංමපරු ලංකිීමම 
 
24:2:7 ලංසතිය  ලංවැටුපත ලංවැඩි ලංයනොවන ලංපඩයක් 
 
24:2:1 ලංඉහා ලංසඳහ්ත ලං රන ලංකප ලංපඬුවරයවකත ලංවඩප ලංබරපාක ලංයනොවන ලංසහ ලංසමපන ලං
වන ලං අපපළ ලං විනය ලං බකධරයප ලං විසි්ත ලං තීරණ ය ලං  රුම ලං කබන ලං යවන  ලං ආ පරය  ලං
පඬුවමක් 

 
 
24:3 බරපතල දඬුවේ 
 

24:3:1 ලංයසේවයය්ත ලංපහ ලංකිීමම 
 
24:3:2 ලංපරිවපස ලං පකයේ ලංපසුවන ලංනිකධරයයකුයේ ලංයසේවය ලංඅවස්ත ලංකිීමම 
 
24:3:3 ලංසපමපනය ලංඅ ප්තයක්ෂමාපවය ලංමා ලංවිශ්රපම ලංගැ්තවීම 
 
24:3:4 ලං යසේවයය්ත ලං පහ ලං කිීමම ලං යවුමවත ලං සපුම රයපි  ලං වි ්පයක් ලං වශයේ යය්ත ලං
අනිවප්තයයය්ත ලංවිශ්රපම ලංගැ්තවීම. 
 

  24:3:5 ලං ලංවව ්පි  ලංවිශ්රපම ලංග්තනප ලංවයසි්ත ලංඔේබත ලංයසේවප ලංදිගු ලංකබප ලංයනොදීම. 
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24:3:6 යජායෂ්ඨ වයය්ත ලං පහළ ලං පැමීම ලං (එනරය නිකධරයප අය වන ලං යශ්රේණියේ
නියිළා ලංපියවර ගණ නකි්ත ලංපහළ ලංපැමීම)

24:3:7 ලං  ලං නික ලං ා  වයය්ත ලං පහළ ලං පැමීම ලං (එනරය ලං ඔහු ලං අය වන ලං යසේවයේ ලං ඊළඟ
ප්තතියත ලංයහෝ ලංයශ්රේණියත ලංරායපව්තානය ලංකිීමම)

24:3:1 ලං ලංඔහු ලංකිසියරය “යසේවය ත” අය  ලංයනොවී ලංයපපප්තායරය්තුව ලංානුවරක් පරන
අවස්ාපව  ලංදී ලංනරය ලංඒ ලංානුවරත ලංවඩප ලංනික ලංා  වයය්ත ලංපහළ ලංානුවර ත ලංයැවීම. 

24:3:8 ලං  ලං  ලං නිකධරයප ලං කබිළ්ත ලං සිටි ලං වැටුප ලං නියම ලං  රුම ලං කබන ලං වැටුප් ලං ව්තධ 
ගණ නකි්ත ලංඅඩු ලංකිීමම.

24:3:10 ලංනිකධරයපයේ ලංවැටුප් ලංව්තධ  ලංවිකරයභනය ලංකිීමම

24:3:11 ලං ලංනිශයේ ්චිා ලං පකපරිච්යේපයක් ගාවන ලංුවරු ලංඋසසව්ී රය විකරයභනය ලංකිීමම

24:3:12 ලං නිශයේ ්චිා ලං  පකපරිච්යේපයක් ගාවන ලං ුවරු ලං කිසිම ලං උසස් ලං කිීමයරය 
පීමක්ෂණ ය ත ලංයපනී ලංසිටීමත ලංුමසුදුස්සකු ලංකිීමම.

24:3:13 ලංඉහා සඳහ්ත ලං රන කප පඬුවරයවකත ලංවඩප ලංබරපාක ලංයනොවන සහ සමපන 
වන ලං අපපළ ලං විනය ලං බකධරයප ලං විසි්ත ලං තීරණ ය ලං  රුම ලං කබන ලං යවන  ලං ආ පරය 
පඬුවමක්

24:4 ලං  ලං උක්ා ලං 24:2:6 ලං යතය  ලං චූදිා ලං නිකධරයයකු ලං යවා ලං පනවුම ලං කබන පඬුවමක් ලං වශයේ යය්ත 
විනයපුමකූක ලං ස්ාපන ලං මපරුවීමක් නියයෝග  ළ ලං හැකි යයි සඳහ්තව ලං තිීමම ලං නිසප ලං යමම ලං සාග්රහය 
යතය  ලංවිනය ලංක්රියපමප්තගයක් ලංගැනීමත ලංපියවර ලංයනොයගන ලංඑබඳු ස්ාපන ලංමපරුවීමක් නියයෝග කිීමමත 
නිසි ලං බකය ලං පැවීම ලං තති ලං බකධරයපත ලං යනොහැකි ලං බවක් ලං යමයි්ත අපහස් යනොව්තය්ත ලං ය. ලං  ලං එයහයි්ත 
යමම ලංසාග්රහයේ ලංනියමය්ත ලංගැන ලංයනොසක ප ලංමපරු ලංකිීමයරය ලංබකධරයපත ලංහුයපක් ලංාම ලංඅභිමාය ලංපරිදි 
කිසියරය ලංනිකධරයයකු ලංඒ ලංනිකධරයපයේ ලංවියපිළ්තම ලංයවන  ලංස්ාපනය ත ලංමපරු ලං ර ලංයැවීමත පුළුවන. 
එයසේ ලං වුව ප නිකධරයපත ලං විරුශධව ලං අපපළ යචාෝපනප සරයබ්තධයය්ත ලං පසු පලීනව ලං පව වුම ලං කබන 
විනය ලංක්රියප ලංපටිපපටිය  ලංදී ලංකිසිම යචාෝපනපවක් ලංඔප්පු ලංයනොවුවයහො  ලංඔහුත ලංකබපදු්ත ලංස්ාපන ලංමපරුවීම 
සපමපනය ස්ාපන ලංමපරුවීමක් ලංයකස සක ප ලංආයාන ලංසාග්රහය ලංඅුමව ලංඔහුත ලංකැබිය ලංයුුව ලංසියලුම ලංදීමනප 
කබප ලංදිය ලංයු ය  ලංය.

24:5 ලං  ලං චූදිා ලං නිකධරයකු ලං යවා ලං විනය නියයෝගයේ ලං ය ොතසක් ලං වශයේ යය්ත ලං ස්ාපන ලං මපරු නියයෝගයක් 
නිකු  ලං  ර ලං තති ලං අවස්ාපව  ලං දී ලං අපපළ ලං නිකධරයපත ලං ාම්ත ලං යසේවය ලං  ළ ලං  ප්තයපකයේ ලං කුමන 
ානුවර ත ලං යහෝ ලං නැවා ලං ස්ාපන ලං මපරුවීමක් ලං කබපගා හැක්යක් ලං කිනරය ලං පකය ත ලං පසුවපැයි ලං ය්තන 
විනය නියයෝගයේ ලංනිශයේ ්චිාව සඳහ්ත ලං ළ යුුව ලංය.

24:6 ලං  ලං විනය නියයෝගය  ලං ය ොතසක් ලං වශයේ යය්ත ලං වැටුප් ලං ව්තධ  ලං විකරයභනය ලං කිීමම ලං යහෝ ලං වැටුප් ලං අඩු 
කිීමමක් ලංයහෝ ලංවැටුප ලංනැවැ වීමක් ලංයහෝ නියයෝග ය ොත ලංතති ලංඅවස්ාපව  ලංදී ලංඑය ලංක්රියප ම  ලං ළයුුව 
ව්තය්ත ලංනිකධරයප ලංඅවසපන ලංවරත ලංකබපගුම කැබූ ලංවැටුප් ලංාකය ලංපපනරය ලං රයගන ලංය.
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උපප ලං:- 1880.01.01 ලංදින ලංවැඩ ලංාහනම ත ලංභපජානය ලං ළ ලංනිකධරයකුයේ ඊළඟ වැටුප් ලංව්තධ  ලංදිනය 
1880.06.01 ලං දිනත ලං නියිළාව ලං තති ලං අවස්ාපව  ලං දී ලං විනය නියයෝගයක් ලං වශයේ යය්ත ලං 1882.02.01 ලං දින 
ඔහුයේ ලං එක් ලං අවුරුශප  ලං වැටුප් ලං ව්තධ යක් ලං විකරයභනය ලං  රන ලං යකස විනය බකධරයප නියයෝග 
ය ොත ලං ත නරය ලං විකරයභනය ලං කිීමමත ලං භපජානය ලං ළ ලං යු ය  ලං අපපළ ලං නිකධරයපත ලං 1880.06.01 ලං දිනත 
කැීමමත ලං තිබූ ලං වැටුප් ලං ව්තධ ය ලං ය . ලං  ලං ඊළඟ ව්තෂවක ලං වැටුප් ලං ව්තධ  ලං ඔහු ලං යසේවයේ යයදි ලං යනොසිටිය ප
ඔහු ලංයවා ලංකබපදිය යුුව ලංය.

24:7 ලං ලංවිනය නියයෝගයේ ලංය ොතසක් ලංවශයේ යය්ත ලංවැඩ ලංාහනරය ලං ර ලංතිබූ ලං පක පරිච්යේපය සඳහප ලංහිඟ 
වැටුප් ලංයනොයගවීමත නියයෝග  ර ලංත නරය ලංනිකධරයයකුත ලංඔහුත ලංකැබිය ලංහැකිව ලංතිබූ ලංවැටුප් ලංව්තධ 
සඳහප ලංහිඟ වැටුප් ලංකබප ලංගැනීමත ලංඅයිතියක් ලංනැ ය  ලංය. ලං ලංඑයසේ ලංවුව ප ඔහු ලංයසේවයේ ලංයයදී ලංයනොසිටි ලංබව 
යනොසක ප ලං අපපළ ලං නිකධරයපත ලං කැබිය ලං හැකිව ලං තිබූ ලං වැටුප් ලං ව්තධ  ලං මා ලං වැටුප් ලං පරිමපණ යේ ලං අපපළ 
පියවය්ත ලංාබප ලංවැටුප් ලංයගවිය යුුව ලංය.

24:1 ලං  ලං යසේවයය්ත ලං පහ ලං කිීමම ලං යවුමවත සපුම රයපි  වි ්පයක් ලං වශයේ යය්ත ලං අනිවප්තයයය්ත ලං විශ්රපම 
ගැ්තවීයරය නියයෝගයක් ලංනිකු  ලංකිීමමත, ලංඅමපාය මණ්ඩකයත සහ ලංරපජාය යසේවප ලංය ොිළෂ්ත සභපවත 
යහෝ ලං රපජාය යසේවප ය ොිළෂ්ත සභපය  ලං ිළටුව ත ලං යහෝ ලං හැර ලං යවන  ලං විනය ලං බකධරයකුත ලං බකය 
නැා. ලං  ලං යමය ලං වනපහි ලං අභියපචානප ලං බකධරයප සුව ලං වියශයේ ේෂ ලං අයිතිවපසි මකි. ලං  ලං එබඳු නියයෝගයක් ලං ළ 
යුුව ලංපැයි සක ප ලංබැලිය ලංයු ය  ලංවිික ලංර පරව ලංඅභියපචානයක් ලංඉදිරිප  ලං රුම ලංකැබුවයහො  ලංපමණ කි. 
එබඳු අවස්ාපව  ලං දී සක ප ලං බැලිය ලං යු ය  ලං දී්තඝ ලං වූ ප, ලං රශයේ ාසනීය වූ ප පූ්තව ලං වප්තාපවක් ලං තති
නිකධරයයකු සරයබ්තධයයනි.

25.  ලඝු විනහ කාර්හ පටිපාටිහ හටදත් දඬුවේ පැමිණවීම

25:1 රපජාය යසේවප ලං ය ොිළෂ්ත සභපව ලං විසි්ත ලං චූදිා ලං නිකධරය්තත සුළු පඬුවරය පැිළණ වීම 
සරයබ්තධයය්ත ලං විිකම  ලං යකස බකය ලං පවරප ලං තති ලං රපජාය නිකධරය්ත ලං විසි්ත ලං කඝු ක්රියප ලං පටිපපටි 
අුමගමනය ලංකිීමම මඟි්ත එවැනි පඬුවරය පැිළණ වීමත ලංක්රියප ලං ළ ලංහැක්යක් ලංය.

25:2 ලං ලංඋක්ා ලං25:1 ලංඋප වග්තතිය ර පරව ලං තයුුව ලං ළයුුව ලංව්තය්ත ලංසිදු ර ලංතාැයි ලංවප්තාප ලංවී ලංතති 
වරප විිකම  විනය ලං ප්තය ලං පටිපපටිය අුමගමනය කිීමමත ලං ාරරය ලං බරපාක ලං විෂමපචාපරයක් ලං යනොවන 
අවස්ාපව්ත ලංහි ලංදී ලංපමණ කි.

25:3 ලං  ලං උක්ා ලං 25:1 ලං උප වග්තතිය ර පරව ලං නිසි ලං බකය ලං හිිළ ලං වූ ලං නිකධරයයකු ලං විසි්ත ලං යත 
නිකධරයයකුත ලං විරුශධව ලං කඝු ලං ක්රියප ලං පටිපපටියක් ලං මා ලං විනය ලං පියවර ලං ගැනීමත අපහස්  රන ලං ්හි 
චූදිා ලංනිකධරයප ලංවිසි්ත ලංසිදු ලං රුම ලංකැබ ලංතාැයි ලංඅනපවරණ ය ලංවී ලංතති ලංවිෂමපචාපරය ලංඔහු ලංයවා ලංලිඛිාව 
ප්තවප එම ලංවිෂමපචාපරය ලංයහේුවයව්ත ලංඔහුත පඬුවරය යනොපැිළණ වීමත ලංයහේුව ලංත නරය ලංඅවස්ාපයවෝචිා 
පරිදි ලංසුදුසු ලංහප ලංසපධපරණ  ලං පකීමපවක් ලංතුවළා ලංලිඛිාව ලංඉදිරිප  ලං රන ලංයකස නියයෝග  ළ ලංයු ය 
ය. ලං ලංනියිළා ලං පකීමපව ලංුවළ ලංදී නිපහසත ලං රුණු ලංඉදිරිප  ලංකිීමමත ලංචූදිා ලංනිකධරයප ලංඅයපොයහොස  ලංවී 
තති ලංවිත  ලංදී ලංඉදිරිප  ලංකිීමමත ලංාරරය නිපහසත ලං රුණු ලංචූදිා ලංනිකධරයපත ලංයනොමැති ලංයසේ සක ප ලංනිසි
 තයුුව ලං රන ලංබව ප එම ලංලිපියේ සතහ්ත ලං ළ යුුව ලංය.

25:4 ලං  ලං උක්ා ලං 25:3 ලං උප වග්තතිය ර පරව නිපහසත ලං රුණු ලං ඉදිරිප  ලං රන ලං යකස නියයෝග ක 
නිකධරයකු, ලංනියිළා ලං පකය ලංුවළ ලංදී ලංඉදිරිප  ලංය ොත ලංතති නිපහසත ලං රුණු, ලංසිදු ර ලංතාැයි ලංවප්තාප ලංවී 
තති වරප සරයබ්තධයය්ත ලං ඔහු නිපහස් කිීමමත ලං ාරරය ලං රමපණ ව  ලං යනොවන ලං විත  ලං දී ලං යහෝ ලං නියිළා
 පකය ලං ුවළ ලං දී ලං ස්වකීය නිපහසත ලං රුණු ලං ඉදිරිප  ලං කිීමමත ලං චූදිා ලං නිකධරයප ලං අයපොයහොස  ලං වී ලං තති



 

 

 

විත  ලං දී ලං යහෝ ලං බකයක  ලං නිකධරයප ලං හත ලං වරයශ ලං ස්වභපවය ලං අුමව ලං 25:5 ලං උප ලං වග්තතියත ලං ර පරව ලං
පඬුවරය ලංනියම ලං ළ ලංහැක්යක් ලංය. 
 
25:5 ලං  ලංකඝු ලංක්රියප ලංපටිපපටිය ලංයතය  ලංවරප රු ලංබවත ලංනිගමනය ලං රුම ලංකබන ලංනිකධරයකුත ලංපැනවිය ලං
හැකි ලංපඬුවම, ලංඔහුයේ ලංඑක් ලංදින  ලංවැටුපත ලංසමපන ලංපඩය ත ලංවඩප ලංබරපාක ලංයනොවිය ලංයු ය  ලංය. 
 
25:6 ලං ලංඋක්ා ලං25:5 ලංඋප ලංවග්තතිය ලංර පර ලංකඝු ලංක්රියප ලංපටිපපටිය ලංයතය  ලංසුළු ලංපඬුවරයවකත ලංභපජානය ලංවන ලං
නිකධරය්තත ලංඑම ලං පඬුවරයවකත ලංවිරුශධව ලංරපජාය ලංයසේවප ලං ය ොිළෂ්ත ලංසභපව ලංයවා ලංයහෝ ලං රපජාය ලංයසේවප ලං
ය ොිළෂ්ත ලංසභපව ලංවිසි්ත ලංඅභියපචාන ලංබකාක ලංපවරප ලංතති ලංනිකධරයකු ලංයවා ලංයහෝ ලංඅභියපචානප ලංඉදිරිප  ලං
 ළ ලංහැකි ලංව්තය්ත ලංය. 
 
 

26. ලං  ලංවිනය ලංනියයෝගවකත ලංවිරුශධව ලංඅභියපචානප ලංඉදිරිප  ලංකිීමම ලංසහ ලංවිනය ලංනියයෝග ලං
රතියශයේ ෝධනය ලංකිීමම. 
 
26:1 ලං  ලංඅමපාය ලංමණ්ඩකය ලංහැර ලංයවන  ලංවිනය ලංබකධරයයකු ලංවිසි්ත ලංයරය ලංවිනය ලංනියයෝගයක් ලංනිකු  ලං
කිීමයම්ත ලංපසු ලංඑකී ලංනියයෝගය ලංරතියශයේ ෝධනය ලංකිීමම ලංයහෝ ලංයවනස් ලංකිීමම ලංයහෝ ලංඅයහෝසි ලංකිීමම ලංයහෝ ලං
එම ලං විනය ලංබකධරයප ලං විසි්තම ලං ළ ලංහැකි ලං ව්තය්ත ලංහුයපක්ම ලං එම ලංනියයෝගයේ ලං පව නප ලං යපෝෂයක්, ලං
අක්රමව  ලං  ලංබවක් ලංයහෝ ලංනිවැරදි ලංකිීමයරය ලංඅවශයේ යාපවය ලංසඳහප ලංපමණි. ලං  ලංාම්ත ලංවිසි්තම ලංනිකු  ලං රන ලං
කප ලංවිනය ලංනියයෝගයක් ලංරතියශයේ ෝධනය ලංකිීමමත ලංයහෝ ලංයවනස් ලංකිීමමත ලංයහෝ ලංඅයහෝසි ලංකිීමමත ලංයහෝ ලංඑම ලං
විනය ලං බකධරයප ලං ඉහා ලං පරිදි ලං තීරණ ය ලං  රන ලං කප ලං අවස්ාපව  ලං දී ලං ඊත ලං පපනරය ලං වූ ලං සියලුම ලං  රුණු ලං
පැහැදිලිව, ලංනිශයේ ්චිාව ලංඅපපළ ලංවිනය ලංයගොුමය  ලංසතහ්ත ලං ර ලංාැබිය ලංයු ය  ලංය. 
 
26:2 ලං  ලං විනය ලං බකධරයකු ලං විසි්ත ලං නිකු  ලං ය ොත ලං තති ලං විනය ලං නියයෝගයක් ලං සරයබ්තධයය්ත ලං විනය ලං
නියයෝගයත ලං පපත්ර ලං වූ ලං නිකධරයප ලං විසි්ත ලං නියිළා ලං  පකපරිච්යේපය ලං ුවළ ලං ඉදිරිප  ලං  රුම ලං කබන ලං
අභියපචානය  ලං සඳහ්ත ලං  රුණු ලං මා ලං අපපළ ලං වන ලං පරිදි ලං අභියපචානප ලං බකධපීම වය ලං පරන ලං අමපාය ලං
මණ්ඩකයත ලං යහෝ ලං රපජාය ලං යසේවප ලං ය ොිළෂ්ත ලං සභපවත ලං යහෝ ලං ය ොිළෂ්ත ලං සභපය  ලං  ිළටුව ත ලං යහෝ ලං
පනවප ලංතති ලංවිනය ලංනියයෝගය ලංරතියශයේ ෝධනය ලංකිීමමත ලංයහෝ ලං යවනස් ලංකිීමමත ලංයහෝ ලං අයහෝසි ලංකිීමමත ලං
යහෝ ලංබකය ලංත ය  ලංය. 
 
26:3 ලං  ලං විනය ලං බකධරයකු ලං විසි්ත ලං පනවුම ලං කැබූ ලං යරය ලං විනය ලං නියයෝගය ත ලං පපත්ර ලං වූ ලං රපජාය ලං
නිකධරයයකුත ලං එම ලං විනය ලංනියයෝගයත ලං එයරහිව ලං අපපළ ලං වන ලං පරිදි ලං අමපාය ලං මණ්ඩකය ලං යවා ලං යහෝ ලං
රපජාය ලංයසේවප ලංය ොිළෂ්ත ලංසභපව ලංයවා ලංයහෝ ලංලිඛිා ලංඅභියපචානයක් ලංඉදිරිප  ලං ළ ලංහැකි ලංව්තය්ත ලංය. 
 
26:4 ලං  ලං විනය ලං නියයෝගයක් ලං සරයබ්තධයය්ත ලං අභියපචානයක් ලං ඉදිරිප  ලං  ළ ලං යු ය  ලං නියයෝගයය්ත ලං
අාෘප්තියත ලං ප  ලං නිකධරයප ලං විසිනි. ලං  ලං ඔහු ලං යවුමයව්ත ලං යවන  ලං පුශගකයකු ලං විසි්ත ලං ඉදිරිප  ලං  රුම ලං
කබන ලංකිසිදු ලංඅභියපචානයක් ලංඅපපළ ලංඅභියපචානප ලංබකධරයප ලංවිසි්ත ලංභපරගුම ලංකබ්තය්තව  ලංකැබුණු ලංබව ලං
ප්තවුම ලංකැබ්තය්තව  ලංයනොමැා. 
 
26:5 ලං  ලංරපජාය ලංයසේවප ලංය ොිළෂ්ත ලංසභපව ලංයහෝ ලංඑහි ලං ිළටුවක් ලංයහෝ ලංවිසි්ත ලංබකාක ලංපවරුම ලංකැබ ලංතති ලං
රජායේ ලං නිකධරයයකු ලං විසි්ත ලං පනවන ලං කප ලං විනය ලං නියයෝගයකි්ත ලං අාෘප්තියත ලං ප  ලං වූ ලං රජායේ ලං
නිකධරයයකුත ලං එම ලං විනය ලං නියයෝගයත ලං විරුශධව ලං රපජාය ලං යසේවප ලං ය ොිළෂ්ත ලං සභපව ලං යවා ලං එක් ලං
අභියපචානයක් ලංපමණ ක් ලංඉදිරිප  ලංකිීමමත ලංහිිළ රය ලංත ය  ලංය. 
 
26:6 ලං ලංඋක්ා ලං26:5 ලංඋප ලංවග්තතිය ලංර පරව ලංඉදිරිප  ලං රුම ලංකබන ලංඅභියපචානය ලංවිනය ලංනියයෝගය ලංකැීම ලං
මපස ලංුවනක් ලංතුවළා ලංඉදිරිප  ලං ළයුුව ලංව්තය්ත ලංය. ලං  ලං එයසේ ලං වුව ලං ප ලං පිළිගා ලංහැකි ලංයහේූත්ත ලංත නරය ලං
රපජාය ලංයසේවප ලංය ොිළෂ්ත ලංසභපය  ලංඅභිමාය ලංපරිදි ලංමපස ලංුවන ත ලංපසු ලංසහ ලංමපස ලං06 ලං ත ලංරාම ලංකැයබන ලං
යසේ ලංඉදිරිප  ලං රුම ලංකබන ලංඅභියපචානප ලංප ලංපිළිගා ලංහැක්යක් ලංය. 
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26:7 ලං ලංරපජාය ලංයසේවයේ ලංයයදී ලංසිටින ලංනිකධරයකු ලංරපජාය ලංයසේවප ලංය ොිළෂ්ත ලංසභපව ලංයවා ලංඅභියපචානයක් ලං
ඉදිරිප  ලං ළ ලංයුුව ලංව්තය්ත ලංාම ලංආයාන ලංරධපනයප ලංසහ ලංවිනය ලංබකධරයප ලංමඟිනි. ලං ලංවිනය ලංනියයෝගය ලං
නිකු  ලං ර ලංමපස ලංුවනක් ලංගාවීමත ලංරාම ලංාම ලංආයාන ලංරධපනයප ලංයවා ලංඅභියපචානය ලංනිසි ලංපරිදි ලංභපරදීම 
නියිළා ලං පකයේ ලංදී ලංඅභියපචානය ලංඉදිරිප  ලංකිීමමක් ලංයසේ ලං සක ණු ලංකැයේ. ලං  ලං රපජාය ලංයසේවප ලංය ොිළෂ්ත ලං
සභපව ලං යවා ලං ඉදිරිප  ලංකිීමම ලං සඳහප ලං ාම්ත ලං යවා ලං භපර ලං යපන ලං අභියපචානප ලං පිළිබඳව ලං අරමපපව ලං ක්රියප ලං
ය ොත ලං ාම ලං නිීමක්ෂණ  ලං හප ලං නි්තයශශයේ  ලං සහිාව ලං යමම ලං සාග්රහයේ ලං විිකවිධපනය්තත ලං අුමකූකව ලං අපපළ ලං
සියලුම ලං ලිපියගොුම ලං හප ලං ලිපිය්ඛන ලං ප ලං සහිාව ලං යනොපමපව ලං රපජාය ලං යසේවප ලං ය ොිළෂ්ත ලං සභපව ලං යවා ලං
ඉදිරිප  ලං කිීමම ලං ආයාන ලං රධපනයපයේ ලං යම්තම ලං විනය ලං බකධරයපයේ ලං ප ලං වගකීම ලං ව්තය්ත ලං ය. ලං ලං
යසේවයය්ත ලං පහ ර ලං තති ලං නිකධරයකු ලං සරයබ්තධයය්ත ලං වන ලං  ්හි ලං ාම ලං අභියපචානය ලං ඔහු ලං විසි්ත ලං
ය ළි්තම ලං රපජාය ලං යසේවප ලං ය ොිළෂ්ත ලං සභපය  ලං ය් රයවරයප ලං යවා ලංලියපපදිාචි ලං ාැපෑයක්ත ලං ඉදිරිප  ලං
 ළයුුව ලංව්තය්ත ලංය. 
 
26:1 ලං  ලං අභියපචා  ලං ාවදුරත  ලං යසේවයේ ලං යයදී ලං යනොසිටී ලං නරය ලං අභියපචානය ලං පිළිබඳ ලං රපජාය ලං ලං යසේවප ලං
ය ොිළෂ්ත ලංසභපය  ලංතීරණ ය ලංය ළි්තම ලංඅභියපචා ත ලංපැ්තවිය ලංයුුව ලංඅාර, ලංඅභියපචා  ලංයසේවයේ ලංයයදී ලං
සිටී ලංනරය ලංඅපපළ ලංවිනය ලංබකධරයප ලංසහ ලංයපපප්තායරය්තුව ලංරධපනයප ලංමඟි්ත ලංඑම ලංතීරණ ය ලංපැ්තවිය ලංයුුව ලංය. ලං ලං
එම ලං අවස්ාප ලං යපය හි ලං දී ලං ම ලං තීරණ යේ ලං පිතපාක් ලං රපජාය ලං යසේවප ලං ය ොිළෂ්ත ලං සභපය  ලං ය් රයවරයප ලං
විසි්ත ලංඅපපළ ලංවිනය ලංබකධරයප ලංයවා ලංප ලංයැවිය ලංයුුව ලංව්තය්ත ලංය. 
 
26:8 ලං ලංරපජාය ලංයසේවප ලංය ොිළෂ්ත ලංසභපව ලංයහෝ ලංඑහි ලං ිළටුවක් ලංයහෝ ලංාම ලංවිනය ලංනියයෝගය ත ලංවිරුශධව ලං
 රුම ලංකබන ලංඅභියපචානයක් ලංවිනිශයේ ්චාය ලංකිීමම ලංසඳහප ලංභපර ලංයනොගා ලංයුුව ලංය. ලං ලංවයතිය්ත යක් ලංවශයේ යය්ත ලං
රපජාය ලංයසේවප ලංය ොිළෂ්ත ලංසභපය  ලංයහෝ ලංඅපපළ ලං ිළටුය  ලංඅභිමාය්ත ලංපපවිච්චි ලං ළ ලංයු ය  ලංාම්තයේ ලං
පැරණි ලංතීරණ යේ ලංතති ලංයපෝෂයක් ලංයහෝ ලංඅක්රමව  ලංබවක් ලංයහෝ ලංනිවැරදි ලංකිීමම ලංසඳහප ලංපමණ කි. 
 
26:10 ලං ලංඋක්ා ලං26:5 ලංඋප ලංවග්තතිය ලංයතය  ලංරපජාය ලංයසේවප ලංය ොිළෂ්ත ලංසභපව ලංයවා ලංඉදිරිප  ලං රන ලංකප ලං
අභියපචානයේ ලංතීරණ ය ලංසරයබ්තධයය්ත ලංසෑහීම ත ලංප  ලංයනොවන ලංනිකධරයකුත ලංඅමපාය ලංමණ්ඩකය ලං
යවා ලං එක් ලං අභියපචානයක් ලං ඉදිරිප  ලං  ළ ලං හැකි ලං ව්තය්ත ලං ය. ලං  ලං එවැනි ලං අභියපචානප ලං ඉදිරිප  ලං  ළයුුව ලං
ව්තය්ත ලංාමප ලංයසේවයේ ලංයයදී ලංසිටින ලංයහෝ ලංයයදී ලංසිටි ලංයහෝ ලංඅමපායපාශයේ ය ලංභපර ලංඅමපායවරයප ලංමඟිනි. ලං ලං ලං ලං
ශ්රී ලං කා ප ලං පරිපපකන ලං යසේවයේ ලං හප ලං ඒ පබශධ ලං යසේවපව්ත ලං සරයබ්තධයය්ත ලං වන ලං  ්හි ලං අපපළ ලං
අමපායවරයප ලංව්තය්ත ලංරපජාය ලංපරිපපකන ලංවිෂය ලංභපර ලංඅමපායවරයප ලංය. 
 
26:11 ලං  ලං උක්ා ලං 26:10 ලං උප ලං වග්තතිය ලං ර පර ලං ඉදිරිප  ලං  රුම ලං කබන ලං අභියපචානය්ත ලං අපපළ ලං
අමපායවරයප ලංවිසි්ත ලංඅමපාය ලංමණ්ඩක ලංසායශශයේ යක් ලංආ පරයය්ත ලංඅමපාය ලංමණ්ඩකය ලංයවා ලංඉදිරිප  ලං
 ළ ලං යුුව ලං ව්තය්ත ලං ය. ලං  ලං අමපාය ලං මණ්ඩකය ලං යවා ලං යමම ලං වග්තතිය ලං ර පරව ලං ඉදිරිප  ලං  ළ ලං හැකි ලං
ව්තය්ත ලං එක් ලං විනය ලං නියයෝගයක් ලං යහෝ ලං අභියපචානයක් ලං යහෝ ලං සරයබ්තධයය්ත ලං එක් ලං අභියපචානයක් ලං
පමණ කි. 
 
26:12 ලං  ලං රපජාය ලං යසේවප ලං ය ොිළෂ්ත ලං සභපව ලං යහෝ ලං එහි ලං ිළටුවක් ලං යහෝ ලං විසි්ත ලං රුම ලංකැබ ලංතති ලං විනය ලං
නියයෝගයක් ලං යහෝ ලං අභියපචානයක් ලං යහෝ ලං සරයබ්තධයය්ත ලං  රුම ලං කැබ ලං තති ලං නියයෝගයක් ලං යවනස් ලං
කිීමමත ලංයහෝ ලංසායශයේ ෝධනය ලංකිීමමත ලංයහෝ ලංඅවකාගු ලංකිීමමත ලංයහෝ ලංඅමපාය ලංමණ්ඩකයත ලංබකය ලංත ය  ලං
ය. 
 
26:13 ලං  ලං අභියපචානප ලං බකධරයප ලං විසි්ත ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ  ලංවප්තාපව ලංතුවලු ලං අයනකු  ලංලියවිලි ලංසක ප ලං
බැලීයරය ලං දී ලං චූදිා ලං නිකධරයප ලං හැර ලං යවන  ලං නිකධරයකු ලං යරයකිසි ලං විෂමපචාපර ලං ක්රියපවක් ලං යහෝ ලං රමපප ලං
යපෝෂයක් ලං යහෝ ලං සරයබ්තධයය්ත ලං වරප රු ලං බව ලං අනපවරණ ය ලං වුවයහො  ලං එම ලංනිකධරයපත ලං විරුශධව ලං
විනයපුමකූකව ලංක්රියප ලං රන ලංයකස ලංවිනය ලංබකධරයපත ලංවිධපන ලංකිීමමත ලංයහෝ ලංනි්තයශශයේ  ලංකිීමමත ලංයහෝ ලං
අභියපචානප ලංබකධරයපත ලංබකය ලංත ය  ලංය. 
 



 

 

 

 

27. ලං  ලං අික රණ යක් ලං විසි්ත ලං යහෝ ලං වයවසා්පපිා ලං බකධරයකු ලං විසි්ත ලං යහෝ ලං රජායේ ලං
නිකධරයකුත ලං විරුශධව ලං  තයුුව ලං  රන ලං අවසා්පව  ලං දී ලං අුමගමනය ලං  ළ ලං යුුව ලං ක්රියප ලං
පටිපපටිය 
 
27:1 ලං  ලං රපජාය ලං නිකධරයකුත ලං විරුශධව ලං  රුම ලං කබන ලං මූලි  ලං විම්තශයේ නයක් ලං මඟි්ත ලං යහෝ ලං යවන  ලං
ආ පරයකි්ත ලං යහෝ ලං ශ්රී ලං කා පය  ලං නීතිය ලං යතය  ලං අික රණ ය ලං විසි්ත ලං නඩු ලං විභපඟ ලං  රන ලං පඬුවරය ලං
පැිළණ විය ලංයුුව ලංසපපරපධී ලංවරපක් ලංඑම ලංරපජාය ලංනිකධරයප ලංවිසි්ත ලංසිදු ර ලංතති ලංබව ලංඉදිරිප ව ලංතති ලංසපධ  ලං
යහෝ ලං සපක්ෂි ලං යහෝ ලං මා ලං බැලූ ලං බැ්මත ලං යපනී ලං යන ලං අවස්ාපව  ලං දී ලං එම ලං නිකධරයපත ලං විරුශධව ලං ශ්රී ලං
කා පය  ලංපවතින ලංනීතිය ලංයතය  ලංනිසි ලංපියවර ලංගැනීම ලංසඳහප ලංඑම ලංනිකධරයපයේ ලංවිනය ලංබකධරයප ලංයහෝ ලං
ආයාන ලං රධපනයප ලං යහෝ ලං විසි්ත ලං ඒ ලං පිළිබඳව ලං යපොලිස් ලං යපපප්තායරය්තුවව ලං යවා ලං යහෝ ලං අපපළ ලං
වයවස්ාපපිා ලංබකධරයකු ලංයවා ලංයහෝ ලංඅරමපපව ලංප්තවප ලංසිටීමත ලංක්රියප ලං ළ ලංයුුව ලංය. 
 
27:2 ලං ලංරපජාය ලංනිකධරයයකුත ලංවිරුශධව ලං රුම ලංකබන ලංමූලි  ලංවිම්තශයේ නයක් ලංමඟි්ත ලංයහෝ ලංයවන  ලංකුමන ලං
ආ පරයකි්ත ලංයහෝ ලංඅ්කස ්ලංයහෝ ලංදූෂණ  ලංයචාෝපනප ලංයහෝ ලං ලංසරයබ්තධවන ලංවරපක් ලංඑම ලංරපජාය ලංනිකධරයප ලං
විසි්ත ලංසිදු ලං ර ලංතති ලංබව ලංඉදිරිප ව ලංතති ලංසපධ  ලංයහෝ ලංසපක්ෂි ලංයහෝ ලංමා ලංබැලූ ලංබැ්මත ලංයපනී ලංයන ලං
අවස්ාපව  ලං දී ලං එම ලං නිකධරයපත ලං විරුශධව ලං අපපළ ලං නීතිය ලං යතය  ලං නිසි ලං පියවර ලං ගැනීම ලං සඳහප ලං එම ලං
නිකධරයපයේ ලංවිනය ලංබකධරයප ලංයහෝ ලංආයාන ලංරධපනයප ලංයහෝ ලංවිසි්ත ලංඒ ලංපිළිබඳව ලංඅ්කස් ලංයහෝ ලංදූෂණ  ලං
යචාෝපනප ලංවිම්තශයේ න ලංය ොිළෂ්ත ලංසභපව ලංයවා ලංයහෝ ලංඑවැනි ලංයචාෝපනපවක් ලංවිම්තශයේ නය ලංකිීමමත ලංනීතියය්ත ලං
බකය ලංපැවීම ලංතති ලංයවන  ලංවයවස්ාපිා ලංබකධරයයකු ලංයවා ලංයහෝ ලංඅරමපපව ලංප්තවප ලංසිටීමත ලංක්රියප ලං ළ ලං
යුුව ලංය. 
 
27:3 ලං ලංරපජාය ලංනිකධරයයකුත ලංවිරුශධව ලං රුම ලංකබන ලංමූලි  ලංවිම්තශයේ නයක් ලංමඟි්ත ලංයහෝ ලංයවන  ලංකුමන ලං
ආ පරයකි්ත ලං යහෝ ලං ශ්රී ලං කා පය  ලං වයවස්ාපපපය ය ලං විසි්ත ලං පනවන ලං කප ලං පනා  ලං කිසියරය ලං
විිකවිධපනයක් ලං  ලංඋ්කාඝනය ලං  ලංකිීමම ලං  ලංපිළිබඳව ලං  ලං පඬුවරය ලං  ලංපැිළණ වීමත ලං  ලංනිසි ලංබකයක  ලංබකධරයකු ලං
යහෝ ලංආයානයක් ලංයහෝ ලං (උපප ලං :- ලං ය්තගු ලංඅධයක්ෂ ලංජානරප්, ලංයශශීය ලංආපපයරය ලංය ොමසපරිස් ලංජානරප්) ලං
මඟි්ත ලංපඬුවරය ලංපැිළණ විය ලංහැකි ලංයරය ලංවරපක් ලංඑම ලංරපජාය ලංනිකධරයප ලංවිසි්ත ලංසිදු ර ලංතති ලංබව ලංඉදිරිප ව ලං
තති ලං සපධ  ලං යහෝ ලං සපක්ෂි ලං යහෝ ලං මා ලං බැලූ ලං බැ්මත ලං යපනී ලං යන ලං අවස්ාපව  ලං දී ලං එම ලං නිකධරයපත ලං
විරුශධව ලංඅපපළ ලංනීතිය ලංයතය  ලංනිසි ලංපියවර ලංගැනීම ලංසඳහප ලංඑම ලංනිකධරයපයේ ලංවිනය ලංබකධරයප ලංයහෝ ලං
ආයාන ලං රධපනයප ලං යහෝ ලං විසි්ත ලං ඒ ලං පිළිබඳව ලං අපපළ ලං වයවස්ාපපිා ලං බකධරයප ලං යහෝ ලං ආයානය ලං යහෝ ලං
යවා ලංඅරමපපව ලංප්තවප ලංසිටීමත ලංක්රියප ලං ළ ලංයුුව ලංය. 
 
27:4 ලං ලංමූලි  ලංවිම්තශයේ නයක් ලංපව වන ලංඅවස්ාපව  ලංදී ලංයහෝ ලංපැවැ වීමත ලංාරරය ලංසපධ  ලංඉදිරිප ව ලංතති ලං
අවස්ාපව  ලං දී ලං යහෝ ලං උක්ා ලං 27:1, ලං 27:2 ලං හප ලං 27:3 ලං උප ලං වග්තති ලං ර පරව ලං අපපළ ලං බකධරය්ත ලං යවා ලං
යාොරුවරු ලංප්තවප ලංයැවීයම්ත ලංපසුව ලංවුව ලංප ලං රයගන ලංයුම ලංකබන ලංයහෝ ලංකිීමමත ලංඅයප්ක්ෂිා ලංයහෝ ලංමූලි  ලං
විම්තශයේ න ලං තයුුව ලංරබක ලංයහේුවවක් ලංයහෝ ලංයනොවැළක්විය ලංහැකි ලංබපධපවක් ලංයහෝ ලංයනොමැති ලංඅවස්ාපව  ලං
දී ලං අපපළ ලං වූ ලං මූලි  ලංවිම්තශයේ නය ලං අ හිටුවීම ලං යහෝ ලං ්පැමීම ලං යහෝ ලං සිදු ලං යනො ළ ලංයු ය  ලංය. ලං  ලං මූලි  ලං
විම්තශයේ නය ලං අ හිටුව්තය්ත ලං නරය, ලං එයසේ ලං අ හිටුවීමත ලං යහේුව ලං වූ ලං රබක ලං යහේුවව ලං යහෝ ලං බපධ ය ලං යහෝ ලං
ඉව  ලංවූ ලංවහපම ලංඑම ලංමූලි  ලංවිම්තශයේ නය ලංනැවා ලංපව වප ලංඅවස්ත ලං ළ ලංයුුව ලංය. 
 
27:5 ලං  ලං උක්ා ලං 27:1, ලං 27:2 ලං හප ලං 27:3 ලං උප ලං වග්තති ලං ර පරව ලං නීතිමය ලං  තයුුව ලං කිීමම ලං සඳහප ලං අපපළ ලං
බකධරය්ත ලංයවා ලංප්තවුම ලංකැබ ලංතති ලං ්හි ලංඑම ලංබකධරය්ත ලංවිසි්ත ලංඔවු්තයේ ලංවිම්තශයේ න ලං තයුුව ලංහප ලං
නීති ලං  ෘායය්ත ලං සඳහප ලං අවශයේ ය ලං ලිපිය්ඛන, ලං අපපළ ලං භපණ්ඩය්ත ලං හප ලං අපපළ ලං වන ලං අයනකු  ලං යශව් ලං
අපපළ ලංආයාන ලංරධපනයපයග්ත ලංයහෝ ලංවිනය ලංබකධරයපයග්ත ලංයහෝ ලංඉ්කප ලංසිටි ලංවිත  ලංදී ලංඒවප ලංඉ්කප ලං
සිටි ලංබකධරය්ත ලංයවා ලංභපරදිය ලංයුුව ලංව්තය්ත ලංය. 
 
27:6 ලං ලංඋක්ා ලං27:5 ලං ලංඋප ලංවග්තතිය ලංයතය  ලංාම ලංවිම්තශයේ න ලං තයුුවවකත ලංයහෝ ලංනීති ලං ෘායය්ත ලංසඳහප ලං
යහෝ ලංඅපපළ ලංවන ලංලිපි ලංය්ඛනය්ත ලංඅපපළ ලංබකධරයප ලංයවා ලංභපරයපුම ලංකබන ලංඅවස්ාපව  ලංදී ලංඅපපළ ලංචූදිා ලං
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නිකධරයපත ලං විරුශධව ලං යපපප්තායරය්තුවව මඟි්ත ගුම කැබිය ලං හැකි ලං විනය ලං ක්රියපමප්තගය්ත සඳහප 
අවශයේ ය වන ලිපිය්ඛනවක සහති  ලං ළ ලං ඡපයප ලං පිතප  ලං අපපළ ලං යපපප්තායරය්තුවය  ලං රධපනයප ලං යහෝ 
මපණ්ඩලි  ලං නිකධරයකු ලං යහෝ ලං විසි්ත සහති  ලං  ර ලං ාබපගා යු ය ය. ලං  ලං එයසේ ලං රඳවපගුම කබන 
ලිපිය්ඛනවක සහති  ලං  ළ ලං පිතප  ලං නිකධරයපත ලං විරුශධව ලං  රුම ලං කැබූ ලං විිකම  ලං විනය 
පීමක්ෂණ ය  ලංදී සරයපූ්තණ යය්ත ලංපිළිගා හැකි ලංලියවිලි ලංවශයේ යය්ත ලංසැකකිය ලංයුුව ලංව්තය්ත ලංය.

27:7 රජායේ ලං නිකධරයකුත ලං විරුශධව ලං අික රණ  ලං තයුුව ලං ආරරයභ ලං කිීමයරය ලං එක් ලං පියවරක් ලං වශයේ යය්ත 
අපපළ ලං ලංනිකධරයප ලං ලංයපොලිස් ලං ලංයහෝ ලංයවන  ලංවයවස්ාපපිා ලංබකධරයකු ලංයහෝ ලංවිසි්ත ලංඅ  ලංඅඩාගුවත ලංයගන 
තති ලං අවස්ාපව  ලං දි ලං යහෝ ලං අික රණ ය ලං ඉදිරියේ ලං නීති  ෘායය්ත ලං ආරරයභ ලං කිීමමත ලං යපර ලං රක්ෂිා 
බ්තධනපගපර ගාය ොත ලංතති ලංඅවස්ාපව  ලංදී ලංයහෝ ලංඑම ලංනිකධරයපත ලංඑම ලං පකය ලංආවරණ ය ලංවන ලංපරිදි 
අනිවප්තය ලංනිවපඩු ලංකබපදිය ලංයු ය  ය.

27:1 ලං ලංයපොලිස් ලංයපපප්තායරය්තුවව ලංයහෝ ලංයවන  ලංවයවස්ාපපිා ලංබකධරයකු ලංයහෝ ලංවිසි්ත ලංඅ අඩාගුවත 
ගුම කැබු ලං රජායේ ලං නිකධරයකු ලං එම ලං අ අඩාගුයව්ත නිපහස්  රුම ලං කැබ ලං තති ලං විත  ලං දී ලං ඔහු ලං නැවා 
යසේවයේ ලංපිහිටුවිය යුුව ලංය. ලං ලංඑයසේ ලංවූව ප එම ලංනැවා ලංයසවේ යේ ලංපිහිටුවීම මඟි්ත විනය ලංබකධරයප ලංවිසි්ත 
පැවැ වීමත ලං නියිළාව ලං තති ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ යත ලං බපධපව  ලං තති ලං ව්තය්ත ලං නරය ලං අපපළ ලං චූදිා 
නිකධරයප ලංනැවා ලංයසේවයේ ලංයනොපිහිටුවප ලංඔහුයේ ලංවැඩ ලංාහනරය ලං ළ යුුව ලංය.

27:8 නඩු ලංපැවීමමත යපරපුවව රක්ෂිා ලංබ්තධනපගපර ගාය ොත ලංතති ලංනිකධරයකු ලංතප ලංපිත නිපහස්
 ර ලංතති ලංඅවස්ාපව  ලංදී ලංඑම ලංනිකධරයප ලංනැවා ලංරපජාය යසේවයේ ලංපිහිටුවීම ලංරජායේ ලංයසේවයේ ලංයහපාත 
අහිා ර ලංයනොව්තය්ත ලංයැයි ලංවිනය ලංබකධරයප නිගමනය ලං රන ලංඅවස්ාපව  ලංදී ලංඔහු ලංනැවා ලංයසේවයේ 
පිහිටුවිය යුුව ලංය. ලං ලංඔහු ලංනැවා ලංයසේවයේ ලංපිහිටුවීම ලංරජායේ ලංයසේවයේ ලංයහපාත ලංඅහිා ර ලංව්තය්ත ලංයයි 
විනය ලං බකධරයප ලං සෑහීම ත ලං ප ව්තය්ත නරය ලං ඔහු ලං ාවදුරත  ලං අනිවප්තය ලං නිවපඩු ලං මා ලං ාැබිය 
යු ය ය. ලං  ලං එයසේම ලං නිකධරයපත ලං විරුශධව ලං විිකම  ලං විනය ලං ක්රියප ලං පටිපපටියක් ලං ආරරයභ ලං කිීමමත ලං විනය 
බකධරයප ලංතීරණ ය ලං ර ලංතති ලංඅවස්ාපව  ලංදී ලංයසේවයේ ලංපිහිටුවීම ලංඑයසේ ලංපව වුම ලංකැීමමත ලංඅයප්ක්ෂිා 
විිකම  ලංවිනය ලංක්රියප ලංපටිපපටියත ලංබපධපවක් ලංව්තය්ත ලංනරය ලංඅවස්ාපයවෝචිා ලංපරිදි ලංඔහුයේ ලංවැඩ ලංාහනරය
 ළ යුුව ලංය.

27:10 සපපරපධී වරපක් සරයබ්තධයය්ත ලං යහෝ ලං අ්කස ්ලං යහෝ ලං දූෂණ  යචාෝපනප සරයබ්තධයය්ත ලං යහෝ 
රජායේ ලං නිකධරයකුත ලං විරුශධව ලං අික රණ යේ ලං නඩු ලං පවරප ලං තති ලං අවස්ාපව  ලං දී ලං නියිළා ලං බකධරයප
විසි්ත ලංවහපම ලංක්රියප ම  ලංවන ලංපරිදි ලංඅපපළ ලංනිකධරයපයේ ලංවැඩ ලංාහනරය ලං ළ ලංයු ය  ය.

27:11 යරය වරපක් සරයබ්තධයය්ත ලංරජායේ ලංනිකධරයයකුත ලංවිරුශධව ලංඅික රණ යේ ලංනීති ලං ෘායයක් 
පව වපයගන ලං යිළ්ත ලං තිබිය ලං දී ලං වුව ප එම වරප යමම ලං සාග්රහය ලං යතය  ලං ගැයනන වරපක් ලං වන ලං ්හි 
අපපළ ලං විනය ලං බකධරයප ලං විසි්ත ලං නිකධරයපත ලං විරුශධව ලං අික රණ  ලං තයුුවවකත ලං ස්වපධීන ලං වශයේ යය්ත 
යපපප්තායරය්තුව ලං විනය පීමක්ෂණ යක් ප පව වප ලං යගන ලං යප ලං යු ය  ලං ය. ලං  ලං යපපප්තායරය්තුව ලං විනය 
ක්රියප ලංපටිපපටිය ලංඅ හිටුවීම ලංයහෝ ලං ් ලංපැමීම ලංයහෝ ලං ළයුුව ලංව්තය්ත ලංඑය ලංපව වප ලංයගන ලංයපම සඳහප 
රබක ලංබපධපවක් ලංයහෝ ලංයනොවැළැක්විය ලංහැකි ලංයහේුවවක් ලංයහෝ ලංතතිවන ලංඅවස්ාපව  ලංදී ලංපමණ කි.

27:12 ලං ලංඋක්ා ලං27:11 උප වග්තතිය ර පරව ලංනිකධරයකුත ලංවිරුශධව ලංපව වුම ලංකබන ලංවිිකම  ලංවිනය 
පීමක්ෂණ ය අවස්ත ලංවීයම්ත ලංපසු ලංඅපපළ ලංවිනය නියයෝගය ලංනිකු  කිීමම සඳහප ලංනිකධරයපත ලංවිරුශධව
 රයගන යුම ලංකබන ලංඅික රණ  ලංක්රියපමප්තගය ලංඅවස්ත ලංවී ලංයනොතිීමම කිසිඳු බපධපවක් ලංයනොව්තය්ත ලංය.

27:13 ලං ලංඋක්ා ලං27:11 ලංඋප වග්තතිය ර පරව ලංනිකධරයකුත ලංවිරුශධව ලංපව වුම ලංකබන අික රණ මය 
ක්රියප මප්තගය ලංඅවස්තවීයම්ත ලංපසු ලංතී්තදුව ලංකබප ලංයපන ලංඅවස්ාපව ලංවන ලංවිත ලංඑම ලංනිකධරයපත ලංවිරුශධව 
පව වුම ලංකැබූ ලංයපපප්තායරය්තුව ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ ය ලංඅවස්ත ලංවී ලංයනොතිබුණ යහො  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ ය
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ාවදුරත  ලං පව වපයගන ලං යපමත ලං රබක ලං බපධපවක් ලං යහෝ ලං යනොවැළැක්විය ලං හැකි ලං යහේුවවක් ලං යහෝ ලං
පවති්තය්ත ලං නරය ලං හැර ලං අික රණ  ලං තීරණ ය ලං විනය ලං පීමක්ෂණ යත ලං බකපෑමක් ලං යනො ර්තය්ත ලං යැයි ලං
සක ප ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ ය ලං අවසපන ලං වන ලං යාක් ලං පව වපයගන ලං යගොස් ලං විනය ලං නියයෝගය ලං
නිකු  ලං ළ ලංයු ය  ලංය. 
 
27:14 ලං ලංඑ ම ලංසිදුවීමක් ලංයහෝ ලංසිදුවීරය ලංමපකපවක් ලංයහෝ ලංසරයබ්තධයය්ත ලංයපපප්තායරය්තුව ලංපීමක්ෂණ යක් ලං
මඟි්ත ලංනිපහස් ලංය ොත ලංතති ලංනිකධරයකු ලංඑම ලංයචාෝපනප ලංයතය  ලංපැවති ලංඅික රණ  ලංක්රියප ලංමප්තගයකි්ත ලං
වැරදි රු ලංය ොත ලංතති ලංඅවස්ාපව  ලංදී ලංඔහුත ලංවිරුශධව ලංයමම ලංසාග්රහයේ ලං21 ලංවන ලංවග්තතිය ලංයතය  ලං
 තයුුව ලං කිීමම ලං සඳහප ලං චූදිා ලං නිකධරයප ලං විනය ලං පීමක්ෂණ යය්ත ලං නිපහස්වීම ලං කිසිදු ලං බපධපවක් ලං
යනොව්තය්ත ලංය. 
 
27:15 ලං ලංඑ ම ලංසිදුවීමක් ලංයහෝ ලංසිදුවීරය ලංමපකපවක් ලංයහෝ ලංසරයබ්තධයය්ත ලංඅික රණ මය ලංනඩු ලංවිභපගයක් ලං
සහ ලං යපපප්තායරය්තුවමය ලං විනය ලං පීමක්ෂණ යක් ලං පැවැ වූ ලං අවස්ාපව  ලං දී, ලං යපපප්තායරය්තුව ලං විනය ලං
පීමක්ෂණ යය්ත ලං අපපළ ලං නිකධරයප ලං වරප රු ලං යකස ලං නිගමනය ලං  ර ලං තති ලං අවස්ාපව  ලං දී ලං ඒ ලං පිළිබඳ ලං
අික රණ ය ලං ඉදිරියේ ලං පැවති ලං නඩු ලං විභපගයය්ත ලං අපපළ ලං නිකධරයප ලං නිපහස ්ලං  රුම ලං කැීමම ලං
යපපප්තායරය්තුව ලං විනය ලං පීමක්ෂණ යකි්ත ලං යහළිපර  ලං වූ ලං  රුණු ලං මා ලං නිකු  ලං  රුම ලං කැබූ ලං විනය ලං
නියයෝගය ලංක්රියප ම  ලංකිීමමත ලංකිසිදු ලංබපධපවක් ලංයනොවිය ලංයු ය  ලංය. 
 

 
21. ලං  ලං රපජාය ලං නිකධරයකුත ලං විරුශධව ලං අික රණ යක් ලං විසි්ත ලං යහෝ ලං වයවස්ාපපිා ලං
බකධරයකු ලංවිසි්ත ලංයහෝ ලංපනවුම ලංකබන ලංනියයෝග ලංසැකකි්කත ලංයගන ලංඔහුත ලංවිරුශධව ලං
විනයපුමකූකව ලං තයුුව ලංකිීමම. 
 
21:1 ලං ලංසපපරපධී ලංනඩු ලං තයු ා  ලංදී ලංඅික රණ යක් ලංවිසි්ත ලංයරයකිසි ලංරපජාය ලංනිකධරයකු ලංවරප රු ලං රුම ලං
කැබුවයහො  ලංයහෝ ලංකඝු ලංනඩු ලංවිභපගය  ලංදී ලංඋසපවියක් ලංවිසි්ත ලංයරයකිසි ලංනිකධරයකු ලංඅපරපධ ලංනඩු ලංවිධපන ලං
සාග්රහයේ ලං448 ලංවැනි ලංවග්තතිය ලංයතය  ලංවරප රු ලං රුම ලංකැබුවයහො  ලංයහෝ ලංනිකධරයකු ලංයරය ලංවරප ත ලං
වරප රු ලංකිීමයමහි ලංකප ලංනීතියය්ත ලංබකයක  ලංයරය ලංවයවස්ාපපිා ලංබකධරයකු ලංවිසි්ත ලංනිකධරයකු ලංයරය ලං
වරප ත ලංවරප රු ලං රුම ලංකැබුවයහො  ලංයහෝ ලංයරය ලංපණ්ඩනය ත ලංයත  ලං රුම ලංකැබුව ලංයහො  ලංයහෝ ලංඑකී ලං
උසපවිය ලංයහෝ ලංවයවස්ාපපිා ලංබකධරයප ලංයහෝ ලංවිසි්ත ලංනඩු ලංවප්තාපය  ලංසහති  ලං ළ ලංපිතපාක් ලංසමඟ ලංඑම ලං
 රුණ  ලංවිනය ලංබකධරයප ලංයවා ලංවප්තාප ලං ළ ලංයුුව ලංය. 
 
21:2 ලං  ලංඋක්ා ලං21:1 ලංවග්තතිය ලංර පරව ලංඅික රණ ය ලංවිසි්ත ලංවරප රු ලංකිීමම ලංය්තනත ලං1878 ලංඅා  ලං15 ලං
පරන ලං අපරපධ ලං නඩු ලං විධපන ලං සාග්රහයේ ලං 15 ලං වැනි ලං වග්තතිය ලං යතය  ලං ාරවටු ලං  ර ලං ද්පප ලං හැීමම ලං ප, ලං
ය ෝතයශසි ලංසහිාව ලංද්පපහැීමම ලංප ලංතුවළ  ලංව්තය්ත ලංය. 
 
21:3 ලං  ලංඋක්ා ලං21:1 ලං  ලංඋප ලංවග්තතිය ලංර පරව ලංඅික රණ යකි්ත ලංයහෝ ලංවයවස්ාපපිා ලංබකධරයකුයග්ත ලං
යහෝ ලංවිනය ලංබකධරයකු ලංයවා ලංවප්තාප ලංකැබුණු ලංවිත  ලංඑම ලංසිශිකය ලංපිළිබඳව ලංයපපප්තායරය්තුවව ලංමඟි්ත ලං
එම ලං නිකධරයපත ලං විරුශධව ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ යක් ලං පව වප ලං නැ නරය ලං යහෝ ලං විනය ලං
පීමක්ෂණ යක් ලංපැවැ වීමත ලං අපහස් ලං යනො ර්තය්ත ලංනරය ලංයහෝ ලං අපපළ ලං වන ලං පරිදි ලං අික රණ යේ ලංයහෝ ලං
වයවස්ාපපිා ලං බකධරයපයේ ලං යහෝ ලං නිගමනය්ත ලං සැකකි්කත ලං යගන ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ යක් ලං
පැවැ වීයම්ත ලං යාොරව ලං අපපළ ලං නිකධරයපත ලං විරුශධව ලං විනය ලං නියයෝගයක් ලං පැනවීමත ලං අපපළ ලං විනය ලං
බකධරයපත ලංබකය ලංත ය  ලංය. 
 
21:4 ලං ලංඋක්ා ලං21:3 ලං ලංඋප ලංවග්තතිය ලංර පරව ලංවිනය ලංනියයෝගයක් ලංපැනවීයරය ලංදී ලංවිනය ලංබකධරයකු ලංවිසි්ත ලං
එම ලං විනය ලං නියයෝගය ලං සඳහප ලං පපනරය ලං ර ලං ගා ලං යු ය  ලං චූදිා ලංනිකධරයප ලං වරප රු ලං බවත ලං තීරණ ය ලං
ය ොත ලංතිීමම ලංහප ලංඑයසේ ලංවරප රු ලං රුම ලංකැබූ ලංවරයශ ලංයහෝ ලංවැරදිවක ලංයහෝ ලංබරපාක ම ලංය . ලං ලංයමහි ලංදී ලං
අික රණ ය ලං මඟි්ත ලං යහෝ ලං වයවස්ාපපිා ලං බකධරයප ලං විසි්ත ලං යහෝ ලං පනවුම ලං කැබූ ලං පඬුවම ලං සැකකි්කත ලං
භපජානය ලංකිීමමත ලංඅවශයේ ය ලංයනොව්තය්ත ලංය. 



 

 

 

 
21:5 ලං ලංඋක්ා ලං21:1 ලංඋප ලංවග්තතිය ලංර පරව ලංඅික රණ ය ලංවිසි්ත ලංයහෝ ලංවයවස්ාපපිා ලංබකධරයකු ලංවිසි්ත ලං
යහෝ ලංරජායේ ලංනිකධරයකු ලංවරප රු ලං රිළ්ත ලංයපුම ලංකැබූ ලංතීරණ යත ලංයහෝ ලංනියයෝගයත ලංයහෝ ලංවිරුශධව ලං
අපපළ ලං නිකධරයප ලං ාමප ලං විසි්ත ලං විිකම  ලංආ පරයත ලං අභියපචානයක් ලං ර ලංතති ලං බව ලං රමපණ ව  ලං යහේුව ලං
සපධ  ලංසහිාව ලංවිනය ලංබකධරයප ලංයවා ලංප්තවප ලංසිටියයහො  ලංඅපපළ ලං රුණු ලංසැකකි්කත ලංයගන ලංඅපපළ ලං
අභියපචානය ලං සරයබ්තධයය්ත ලංනිගමනය ලං කැයබන ලං යාක් ලං විනය ලංනියයෝගය ලං පැනවීම ලං රමපප ලං කිීමමත ලං
විනය ලංබකධරයප ලංක්රියප ලං ළ ලංයු ය ය. ලං ලංනිකධරයපයේ ලංවැඩ ලංාහනරය ලං ර ලංතියේ ලංනරය ලංඔහු ලංඑයකසි්තම ලං
ාවදුරත  ලංාැබිය ලංයු ය  ලංය. 
 
21:6 ලං ලංනිකධරයයකුත ලංවිරුශධව ලංවිනයපුමකූකව ලං තයුුව ලංකිීමමත ලංාරරය ලංරමපණ ව  ලං රුණු ලංතියේ ලංනරය ලං
එම ලංනිකධරයප ලං අික රණ ය ලංවිසි්ත ලංයහෝ ලං වයවස්ාපපිා ලංබකධරයකු ලංවිසි්ත ලංයහෝ ලංනියපොස් ලං ර ලංතිීමම ලං
යහෝ ලං නිපහස් ලං  ර ලං තිීමම ලං යහෝ ලං වරප රු ලං යනොවන ලං බවත ලං තීරණ ය ලං කිීමම ලං යහෝ ලං අපපළ ලං නිකධරයපත ලං
විරුශධව ලංයමම ලංසාග්රහය ලංයතය  ලංවිනයපුමකූකව ලං තයුුව ලංයනොකිීමමත ලංකිසිඳු ලංයහේුවවක් ලංයනොව්තය්ත ලං
ය. 
 
21:7 ලං  ලං උක්ා ලං 21:3 ලංඋප ලං වග්තතිය ලංර පරව ලංපනවුම ලංකබන ලං පඬුවමක් ලංහැර ලංකිසියරය ලංවරප ත ලංයමම ලං
සාග්රහය ලංයතය  ලංපඬුවරය ලං රුම ලංකැබූ ලංනිකධරයකුත ලංඑම ලංවරප ලංසරයබ්තධයය්ත ලංපසු ලං  ලංඅවස්ාපව  ලං  ලං දී ලං ලං
අික රණ ය ලං මඟි්ත ලං යහෝ ලං නියපොස් ලං  රුම ලං කැීමම ලං යහෝ ලං නිපහස් ලං  රුම ලං කැීමම ලං යහෝ ලං අික රණ  ලං
නියයෝගය ලංඅභියපචානපික රණ යේ ලං දී ලං ඉවා ලං පමප ලංතිීමම ලංයහෝ ලං යහේුවය ොත ලං ලං යගන ලංඑම ලං පඬුවම ලංලිහි් ලං
 රන ලංයකස ලංඉ්කප ලංසිටීමත ලංඔහුත ලංුමපුළුවන. 

 

 
28. ලං ලංවිගණ න ලංවප්තාපවක් ලංමඟි්ත ලංඅනපවරණ ය ලංවන ලංවිෂමපචාපර. 
 
28:1 ලං ලංවිගණ  පිකපතිවරයප ලංවිසි්ත ලංඉදිරිප  ලංය ොත ලංතති ලංවප්තාපවක් ලංමඟි්ත ලංකිසියරය ලංනිකධරයකු ලංයහෝ ලං
නිකධර ලං ණ්ඩපයමක් ලංයහෝ ලංවිසි්ත ලංයනොසැළකිලිම  ිළ්ත ලංයහෝ ලංඅනවධපනයය්ත ලංයහෝ ලංබකප වන ලං
නීති ලංයරගුකපසිවකත ලංඅුමකූකව ලං තයුුව ලංයනොකිීමයම්ත ලංයහෝ ලංඅක්රිළ ාපවය්ත ලංයහෝ ලංවිෂමපචාපරය්ත ලං
යහෝ ලංසිදු ර ලංතති ලංබව ලංයප්තවප ලං දී ලංතති ලංඅවස්ාපව්තහි ලංදී ලංඑම ලංනිකධරයපත ලංයහෝ ලංනිකධරය්තත ලංයහෝ ලං
විරුශධව ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපියවර ලංඅපපළ ලංවිනය ලංබකධරයප ලංවිසි්ත ලංඅනිවප්තයයය්තම ලංගායුුව ලංව්තය්ත ලංය. 
 
 
28:2 ලං  ලං විගණ  පිකපතිවරයපයේ ලංවප්තාපව ලං විිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ ය  ලංදී ලං අපපළ ලංචූදිා ලංනිකධරයපත ලං
විරුශධව ලංඉදිරිප  ලං රුම ලංකබන ලංයචාෝපනප ලංසනපා ලංකිීමම ලංසඳහප ලංසෑම ලංආ පරයය්තම ලංරමපණ ව  ලංයැයි ලං
විනය ලංබකධරයපත ලංයපනී ලංය්තය්ත ලංනරය ලංඑම ලංවප්තාපව ලංමා ලංයචාෝපනප ලංපත්රයක් ලංනිකු  ලංය ොත ලංවිිකම  ලං
විනය ලංපීමක්ෂණ යක් ලංපව වප ලංනිසි ලංපියවර ලංගා ලංයු ය  ලංය. 
 
28:3 ලං  ලංවිගණ  පිකපතිවරයපයේ ලංවප්තාපව ලංමා ලංචූදිා ලංනිකධරයප ලංත ලංවිරුශධව ලංයචාෝපනප ලංපත්රයක් ලංස ස් ලං
කිීමම ලංයහෝ ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ ය  ලංදී ලංයචාෝපනප ලංසනපා ලංකිීමම ලංයහෝ ලංඅීරු ලංව්තය්ත ලංයැයි ලංවිනය ලං
බකධරයපත ලංයපනී ලංයන ලංඅවස්ාපව  ලංදී ලංවිගණ  පිකපතිවරයපයේ ලංවප්තාපය  ලංසඳහ්ත ලංවිෂමපචාපර ලං රුණු ලං
ාවදුරත  ලං ාහවුරු ලංකිීමම ලං හප ලං ඒවප ලං නිසි ලං පරිදි ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ යක් ලං යවා ලං ඉදිරිප  ලංකිීමම ලං
පහසු ලං ර ලංගැනීම ලංසඳහප ලංඅරමපපව ලංමූලි  ලංවිම්තශයේ නයක් ලංපැවැ වීමත ලංඅපපළ ලංආයාන ලංරධපනයප ලංයහෝ ලං
විනය ලංබකධරයප ලංයහෝ ලංක්රියප ලං ළ ලංයු ය  ලංය. ලං ලංඅපපළ ලංමූලි  ලංවිම්තශයේ න ලංවප්තාපව ලංමඟි්ත ලංබැලූ ලංබැ්මත ලං
යපනී ලංයන ලංවිෂමපචාපරය්ත ලං අනපවරණ ය ලංව්තය්ත ලංනරය ලං යමම ලංසාග්රහයේ ලං විිකවිධපනය්තත ලං අුමකූකව ලං
චූදිා ලං නිකධරයපත ලං විරුශධව ලං විනයපුමකූකව ලං  තයුුව ලං කිීමමත ලං අපපළ ලං විනය ලං බකධරයප ලං ක්රියප ලං  ළ ලං
යු ය  ලංය. 

 



 

 

 

28:4 ලං ලංඅභය්තාර ලංවිගණ න ලංපීමක්ෂණ  ලංවප්තාප ලංමඟි්ත ලංප ලංවිෂමපචාපරය්ත ලංයහළිපර  ලංවන ලංඅවස්ාපවක ලංදී ලං
උක්ා ලං 28:1, ලං 28:2 ලං හප ලං 28:3 ලං වග්තති ලං ර පරව ලං අපපළ ලං විනය ලං බකධරයප ලං විසි්ත ලං  තයුුව ලං  ළයුුව ලං
ව්තය්ත ලංය. 

 

30. ලං ලංපීමක්ෂණ  ලංය ොිළෂ්ත ලංසභප ලංවප්තාපවකි්ත ලංඅනපවරණ ය ලංවන ලංවැරදි 
 
30:1 ලං ලංා  පකයේ ලංබකපව නප ලංනීතිය ලංයතය  ලංනිසි ලංබකය ලංකබප ලංතති ලංබකධරයකු ලංවිසි්ත ලංප  රුම ලං
කැබ ලංතති ලංපීමක්ෂණ  ලංය ොිළෂ්ත ලංසභපව  ලංවප්තාපවක් ලංමඟි්ත ලංයරය ලංරජායේ ලංනිකධරයකුත ලංවිෂමපචාපරයක් ලං
සරයබ්තධයය්ත ලංයචාෝපනප ලංඉදිරිප  ලංවී ලංතියේ ලංනරය ලංඑම ලංයචාෝපනප ලංසරයබ්තධව ලංය ොිළෂ්ත ලංසභපය  ලංයයොද් ලං
කිීමමක් ලං මඟි්ත ලං පප්තලියරය්තුවව ලං යහෝ ලං අික රණ ය ලං යහෝ ලං විසි්ත ලං අපපළ ලං නිකධරයප ලං යවා ලං පඬුවරය ලං
පද්ණුවප ලංතති ලංවිත  ලංදී ලංයමම ලංසාග්රහයේ ලං21 ලංවැනි ලංවග්තතිය ලංර පරව ලංඅපපළ ලංවිනය ලංබකධරයප ලංක්රියප ළ ලං
යු ය  ලංය. 
 
30:2 ලං  ලං පීමක්ෂණ  ලං ය ොිළෂ්ත ලං සභප ලං වප්තාපවක් ලං මඟි්ත ලං ඉදිරිප ව ලං තති ලං  රුණු ලං විිකම  ලං විනය ලං
පීමක්ෂණ ය  ලංදී ලංඅපපළ ලංචූදිා ලංනිකධරයපත ලංවිරුශධව ලංඉදිරිප  ලං රුම ලංකබන ලංයචාෝපනප ලංසනපා ලංකිීමම ලං
සඳහප ලංසෑම ලංආ පරයය්තම ලංරමපණ ව  ලංයැයි ලංවිනය ලංබකධරයපත ලංයපනී ලංය්තය්ත ලංනරය ලංඑම ලංවප්තාපව ලං
මා ලංයචාෝපනප ලංපත්රයක් ලංනිකු  ලංය ොත ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ යක් ලංපව වප ලංනිසි ලංපියවර ලංගා ලංයු ය  ලං
ය. 

 
30:3 ලං  ලං පීමක්ෂණ  ලංය ොිළෂ්ත ලං සභප ලං වප්තාපවක් ලං මා ලං චූදිා ලංනිකධරයපත ලං විරුශධව ලං යචාෝපනප ලං පත්රයක් ලං
ස ස් ලංකිීමම ලංයහෝ ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ ය  ලංදී ලංයචාෝපනප ලංසනපා ලංකිීමම ලංයහෝ ලංඅීරු ලංව්තය්ත ලංයැයි ලං
විනය ලං බකධරයපත ලං යපනී ලං යන ලං අවස්ාපව  ලං දී ලං පරික්ෂණ  ලං ය ොිළෂ්ත ලං සභප ලං වප්තාපය  ලං සඳහ්ත ලං
විෂමපචාපර ලං රුණු ලංාවදුරත  ලංාහවුරු ලංකිීමම ලංහප ලංඒවප ලංනිසි ලංපරිදි ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ යක් ලංයවා ලං
ඉදිරිප  ලංකිීමම ලංපහසු ලං රගැනීම ලංසඳහප ලංඅරමපපව ලංමූලි  ලංවිම්තශයේ නයක් ලංපැවැ වීමත ලංඅපපළ ලංආයාන ලං
රධපනයප ලංයහෝ ලංවිනය ලංබකධරයප ලංයහෝ ලංක්රියප ළ ලංයු ය  ලංය. ලං ලංඅපපළ ලංමූලි  ලංවිම්තශයේ න ලංවප්තාපව ලංමඟි්ත ලං
විෂමපචාපරය්ත ලං අනපවරණ ය ලං ව්තය්ත ලං නරය ලං යමම ලං සාග්රහයේ ලං විිකවිධපනය්තත ලං අුමකූකව ලං චූදිා ලං
නිකධරයපත ලංවිරුශධව ලංවිනයපුමකූකව ලං තයුුව ලංකිීමමත ලංඅපපළ ලංවිනය ලංබකධරයප ලංක්රියප ළ ලංයු ය  ලංය. 

 

 
 
31. ලං  ලං රපජාය ලං නිකධරයකු ලං රපජා පීම ලං වැඩ ලං ාහනම ත ලං භපජානය ලං කිීමම ලං සහ ලං අනිවප්තය ලං
නිවපඩු ලංපිත ලංාැීමම 
 
31:1 ලං  ලංරපජාය ලංනිකධරයකු ලංවිසි්ත ලංපහා ලංසඳහ්ත ලංවිෂමපචාපරය්ත ලංඑ ක් ලංයහෝ ලංකීපයක් ලංයහෝ ලංසිය්කම ලං
යහෝ ලං සිදු ර ලං තති ලං බව ලං බැලූ ලං බැ්මත ලං යපනී ලං ය්තය්ත ලං නරය ලං වහපම ලං ක්රියප ම  ලං වන ලං පරිදි ලං ඔහුයේ ලං
රපජා පීම ලංවැඩ ලංාහනරය ලංකිීමමත ලංඅපපළ ලංවිනය ලංබකධරයපත ලංයහෝ ලංවිනය ලංබකධපීම වය ලංයනොපරන ලංඅපපළ ලං
අමපායපාශයේ  ලංය් රයවරයකුත ලංයහෝ ලංඅපපළ ලංයපපප්තායරය්තුව ලංරධපනයකුත ලංයහෝ ලංවිනය ලංබකධරයපයේ ලං
ආවරණ  ලංඅුමමැතියත ලංයත ව ලංබකය ලංත ය ය. ලං ලංඑයහ  ලංආවරණ  ලංඅුමමැතිය ලංකබපගැනීම ලංසඳහප ලංවැඩ ලං
ාහනරය ලං ළ ලං ලිපිය ලං නිකු  ලං ළ ලං වහපම ලං විනය ලං බකධරයපත ලං එම ලං ලිපියේ ලං පිතපාක් ලං සහිාව ලං ප්තවප ලං
යැවිය ලංයුුව ලංය. 

 
31:1:1 ලං  ලං ශ්රී ලං කා ප ලං රජාපාප්ත්රි  ලං සමපජාවපදී ලං ජානරජායේ ලං ආණ්ඩුක්රම ලං වයවස්ාපවත ලං

අවනා ලංයනොවීම. 
 
31:1:2 ලං ලංශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංසමපජාවපදී ලංජානරජාය ලංඅපකී්තතියත ලංප වන ලංඅයුරි්ත ලං

 තයුුව ලංකිීමම ලංයහෝ ලංඑයසේ ලංකිීමමත ලංඉඩහැීමම. 
 



 

 

 

31:1:3 ලං  ලං රපජාය ලං වියරෝධී ලං යහෝ ලං ත්රස්ාවපදී ලං යහෝ ලං සපපරපධී ලං යහෝ ලං යචාෝපනප ලං මා ලං
අික රණ යක් ලංඉදිරියේ ලංනඩු ලංපවරප ලංතිීමම. 

 
31:1:4 ලං  ලං අ්කස ්ලංයහෝ ලං දූෂණ  ලංයහෝ ලංයචාෝපනප ලංසරයබ්තධයය්ත ලංඅික රණ ය ලංඉදිරියේ ලං

නඩු ලංපවරප ලංතිීමම. 
 
31:1:5 ලං  ලං රපජා පීම ලං ය කපව ලං ුවළ ලං දී ලං යහෝ ලං රජායේ ලං  ප්තයපක ලං පරිශ්රයක් ලං ුවළ ලං දී ලං යහෝ ලං

ම පැ්ත ලංපපනය ලං ර ලංසිටීම ලංයහෝ ලංඔහු ලංයවති්ත ලංම පැ්ත ලංගඳ ලංවහනය ලංවීම. 
 
31:1:6 ලං ලංරපජා පීම ලංය කපව ලංුවළ ලංදී ලංයහෝ ලංරජායේ ලං ප්තයපක ලංපරිශ්රයක් ලංුවළ ලංදී ලංයහෝ ලංවිෂ ලං

ම රවය ලංපපවිච්චි ලංකිීමම ලංයහෝ ලංඒවප ලංළඟ ලංාබපයගන ලංසිටීම. 
 
31:1:7 ලං ලංරජායේ ලංද්ප් ලංසපවපය ලංයකස ලංයහෝ ලංඅයාප ලංයකස ලංයහෝ ලංපරිහරණ ය ලංකිීමම ලංයහෝ ලං

යවන  ලංඅයයකුත ලංඑයසේ ලංකිීමමත ලංඉඩ ලංසැකීම. 
 
31:1:1 ලං  ලං රජායේ ලංසරයප  ලංසපවපය ලංයකස ලංයහෝ ලංඅයාප ලංයකස ලංයහෝ ලංපරිහරණ ය ලංකිීමම ලං

යහෝ ලංඑයසේ ලංකිීමමත ලංඉඩහැීමම ලංයහෝ ලංඅවධපනයය්ත ලංයහෝ ලංඅනවධපනයය්ත ලංයහෝ ලංඒවප ලංවිනපශයේ  ලං
වීමත ලංයහෝ ලංවටිනප ම ලංඅඩුවීමත ලංයහෝ ලංඉඩහැර ලංතිීමම. 

 
31:1:8 ලං  ලං යනොසැකකි්යක්ත ලං යහෝ ලං අනවධපනයය්ත ලං යහෝ ලං හිාපමාප ලං යහෝ ලං රජායේ ලං

අයිතිවපසි රයවකත ලංහපනිවන ලංඅයුරි්ත ලංක්රියපකිීමම ලංයහෝ ලංඑයසේ ලංකිීමමත ලංඉඩහැර ලංතිීමම. 
 
31:1:10 ලංරපජාය ලංයසේවය ලංඅපකී්තතියත ලංප වන ලංඅයුරි්ත ලං තයුුව ලංකිීමම. 
 
31:1:11 ලංරජායත ලංයහෝ ලංරපජාය ලංයසේවයත ලංයහෝ ලංරපජාය ලංආයානය ත ලංයහෝ ලංහපනි ර ලංවිය ලං

හැකි ලංඅයුරි්ත ලංයාොරුවරු ලංඅනපවරණ ය ලංකිීමම ලංයහෝ ලංරපජාය ලංය්ඛන ලංයහෝ ලංඒවපයේ ලංපිතප  ලංයහෝ ලං
නිසි ලං බකධරයකුයේ ලං අවසරයක් ලං යනොමැතිව ලං බපහිර ලං පප්තශයේ වය්තත ලං කබප ලං දීම ලං යහෝ ලං එයසේ ලං
කිීමමත ලංඉඩ ලංසැකීම. 

 
31:1:12 ලං රපජා පීම ලං ලිපිය්ඛන ලං යවනස්කිීමමත ලං යහෝ ලං වි ෘති ලං කිීමමත ලං යහෝ ලං විනපශයේ  ලං

කිීමමත ලංයහෝ ලංකූඨ ලංය්ඛන ලංසැ ීමත ලංයහෝ ලං තයුුව ලංකිීමම. 
 

31:1:13 ලං ලංරජායේ ලංනිකධරයකුයේ ලංරපජා පීම ලං තයුුවවකත ලංබපධපවන ලංඅයුරි්ත ලංහැසිීමම ලං
යහෝ ලං තයුුව ලංකිීමම ලංයහෝ ලංරජායේ ලංනිකධරයකුත ලංඅපහපස ලංකිීමමත ලංයහෝ ලංඅවඥාප ලංකිීමමත ලංයහෝ ලං
ශයේ පීමරි  ලංපීඩප ලංපැිළණ වීමත ලංයහෝ ලංා්තජානය ලං ීමමත ලංයහෝ ලං තයුුව ලංකිීමම. 

 
31:1:14 ලං  ලං යජායෂ්ඨ ලං නිකධරයකුයේ ලං නීායපුමකූක ලං නියයෝග ලං ක්රියප ම  ලං කිීමම ලං

රතික්යෂේප ලංකිීමම ලංයහෝ ලංඅකී රුවීම ලංයහෝ ලංපැහැර ලංහැීමම ලංයහෝ ලංසිදු ර ලංතති ලංවිත  ලංදී. 
 

31:1:15 ලං ලංනිකධරයපත ලංස්වකීය ලංානුවරත ලංඅය  ලංරපජා පීම ලං තයුුව ලං රයගන ලංයපමත ලං
ඉඩදීම ලංර ලංජායේ ලංයසේවයේ ලංයහපාත ලංහපනි ර ලංව්තය්ත ලංයැයි ලංයහෝ ලංරඥාපයගෝචාර ලංයනොව්තය්ත ලං
යැයි ලංයහෝ ලංපැහැදිලිව ලංයපනීයෑම. 
 

31:2 ලං  ලංඋක්ා ලං31:1:15 ලංයතය  ලංරජායේ ලංනිකධරයකුයේ ලංවැඩ ලංාහනරය ලංකිීමමත ලංබකය ලංත ය  ලංවිනය ලං
බකධරයපත ලංපමණි. 
 



 

 

 

31:3 ලං ලංඋක්ා ලං31:1 ලංඋප ලංවග්තතිය ලංර පරව ලංයරය ලංරපජාය ලංනිකධරයකුයේ ලංරපජා පීම ලංවැඩ ලංාහනරය ලංකිරිමත ලං
තීරණ යක් ලං ගුම ලං කබන ලං බකධරයකු ලං විසි්ත ලං එයසේ ලං ගුම ලං කැබූ ලං තීරණ යත ලං පපනරය ලං ය ොතග  ලං යහේූත්ත ලං
පැහැදිලිව , ලංනිශයේ ්චිාව  ලංඅපපළ ලංලිපි ලංයගොුමයවහි ලංසතහ්ත ලං ර ලංාැබිය ලංයුුව ලංව්තය්ත ලංය. 
 
31:4 ලං ලංසපමපනයයය්ත ලංරජායේ ලංනිකධරයකුයේ ලංවැඩ ලංාහනරය ලංකිීමම ලංඔහුත ලංවිරුශධව ලංඑ්ක ලංවූ ලංයචාෝපනප ලං
සරයබ්තධයය්ත ලං රුම ලංකැබූ ලංමූලි  ලංවිම්තශයේ නයකි්ත ලංඅනපවරණ ය ලංවූ ලං රුණු ලංමා ලංසිදුවිය ලංයුුව ලංය. 
 
31:5 ලං ලංඋක්ා ලං31:4 ලංඋප ලංවග්තතිය ලංර පරව ලංමූලි  ලංවිම්තශයේ නයක් ලංපැවැ වීයම්ත ලංයාොරව ලංවුව ලංප ලංපහා ලං
සඳහ්ත ලං අවසා්පවක ලං දී ලං රජායේ ලං නිකධරයකුයේ ලං රපජා පීම ලං වැඩ ලං ාහනරය ලං කිීමමත ලං අපපළ ලං බකධරයපත ලං
බකය ලංත ය  ලංය. 
 
 31:5:1 ලං  ලං නිකධරයප ලං ාවදුරත  ලං රජායේ ලං යසේවයේ ලං යයදී ලං සිටීම ලං ඔහුත ලං විරුශධව ලං මූලි  ලං
විම්තශයේ නයක් ලංපැවැ වීමත ලංබපධපවක් ලංවන ලංබව ලංඅපපළ ලංබකධරයපත ලංපැහැදිලිව ලංයපනී ලංයන ලංඅවස්ාපව  ලං
දී. 
 31:5:2 ලං  ලං නිකධරයප ලං විසි්ත ලං  රුම ලං කැබ ලං තාැයි ලං සැ  ලං  රුම ලං කබන ලං විෂමපචාපරය්ත ලං
සරයබ්තධයය්ත ලංකැීම ලංතති ලංපළද් ලංයාොරුවරු ලංමඟි්ත ලංම ලංඅපපළ ලං රුණු ලංරමපණ ව  ලංපරිදි ලංාහවුරු ලංවී ලංතති ලං
අවස්ාපව  ලංදී. 
 
 31:5:3 ලං  ලං යමම ලං සාග්රහයේ ලං 27 ලං වග්තතිය ලං ර පරව ලං රජායේ ලං නිකධරයකුත ලං විරුශධව ලං
අික රණ යේ ලංනඩුවක් ලංපවරප ලංතති ලංඅවස්ාපව  ලංදී. 
 
31:6 ලං  ලං උක්ා ලං 31:5:1 ලං හප ලං 31:5:2 ලං යතය  ලං රපජා පීම ලං වැඩ ලං ාහනරය ලංකිීමමත ලං භපජානය ලං රුම ලං කබන ලං
නිකධරයයක් ලං සරයබ්තධයය්ත ලං වුව ලං ප ලං වැඩ ලං ාහනමත ලං කක් ලං කිීමයම්ත ලං පසු ලං අරමපපව ලං මූලි  ලං
විම්තශයේ නයක් ලංපැවැ වීමත ලං තයුුව ලං ළ ලංයුුව ලංව්තය්ත ලංය. 
 
31:7 ලං  ලං උක්ා ලං 31:5:3 ලං යතය  ලං රපජා පීම ලං වැඩ ලං ාහනරය ලං කිීමමත ලං භපජානය ලං  රන ලං නිකධරයයක් ලං
සරයබ්තධයය්ත ලංවන ලං ්හි ලංහැකි ලංසෑම ලංවිත දීම ලංමූලි  ලංවිම්තශයේ නයක් ලංපැවැ වීමත ලං තයුුව ලං ළයුුව ලං
ව්තය්ත ලංය. 
 
31:1 ලං ලංඋක්ා ලං31:5 ලංඋප ලංවග්තතිය ලංර පරව ලංරපජා පීම ලංවැඩ ලංාහනම ත ලංභපජානය ලං රුම ලංකබන ලංරජායේ ලං
නිකධරයකු ලං ාම්ත ලං යහෝ ලං යවන  ලං නිකධරයකු ලං යහෝ ලං සරයබ්තධයය්ත ලං පව වුම ලං කබන ලං මූලි  ලං
පීමක්ෂණ ය ත ලංසහභපගීවීම ලංසඳහප ලං ැඳවුම ලංකැබ ලංතති ලංඅවස්ාපව  ලං දී ලංඒ ලංසඳහප ලංසහභපගී ලංවීම ලංසහ ලං
එහිදී ලංාම්ත ලං ප්තනප ලං යහෝ ලං ාම්ත ලං පැනසිටිය ලංයුුව ලං යහෝ ලං යාොරුවරු ලංවිම්තශයේ න ලංනිකධරයපත ලංකබපදීයරය ලං
වගකීයම්ත ලංබැඳී ලංසිටි්තය්ත ලංය. 
 
31:8 ලං  ලං විනය ලං බකධරයකු ලං යනොවන ලං අපපළ ලං යපපප්තායරය්තුව ලං රධපනයකු ලං යහෝ ලං අමපායපාශයේ  ලං
ය් රයවරයකු ලංයහෝ ලංවිසි්ත ලංරපජාය ලංනිකධරයකුයේ ලංරපජා පීම ලංවැඩ ලංාහනරය ලං රුම ලංකැබූ ලංඅවස්ාපව  ලංදී ලං
එම ලං වැඩ ලං ාහනරය ලං කිීමමත ලං පපනරය ලං වූ ලං මූලි  ලං විම්තශයේ න ලං වප්තාපව ලං සහ ලං අපපළ ලං අයනකු  ලං විස්ාර ලං ප, ලං
නිකධරයප ලංවැඩ ලංාහනරය ලං ර ලංසිටින ලං පකය ලංුවළ ලංඔහුත ලංයගවිය ලංයුුව ලංවැටුප ලංපිළිබඳ ලංනි්තයශශයේ ය්ත ලංප ලං
අඩාගු ලංවප්තාපව ලංවහපම ලංඅපපළ ලංවිනය ලංබකධරයප ලංයවා ලංඉදිරිප  ලං ළ ලංයුුව ලංව්තය්ත ලංය. 
 
31:10 ලං  ලං රපජා පීම ලං වැඩ ලං ාහනම ත ලං භපජානය ලං රුම ලං කබන ලංනිකධරයකු ලං වැඩ ලං ාහනරය ලං ර ලං සිටින ලං
 පකය ලංුවළ ලං දී ලං වැටුප් ලංයනොයගවීම ලංයහෝ ලං අඩ ලංවැටුප් ලං ලං යගවීම ලංයහෝ ලංතීරණ ය ලං රුම ලංකබ්තය්ත ලංවිනය ලං
බකධරයප ලංවිසිනි. 
 
31:11 ලං  ලං පහා ලං පක්වප ලං තති ලං අවස්ාපව්තහි ලං දී ලං වැඩ ලං ාහනම ත ලං භපජානය ලං  රුම ලං කබන ලං රජායේ ලං
නිකධරයකුත ලංවැඩ ලංාහනරය ලං ර ලංසිටින ලං පකය ලංුවළ ලංදී ලංකිසිදු ලංවැටුපක් ලංයනොයගවිය ලංයුුව ලංව්තය්ත ලංය. 
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  31:11:1 ත්රස්ාවපදී වරපක් සරයබ්තධයය්ත ලං යහෝ රපජාය වියරෝධී ලං තයුුව සරයබ්තධයය්ත 
යහෝ ලං සපපරපධී වරපක් සරයබ්තධයය්ත ලං යහෝ අ්කස් ලං යහෝ ලං දූෂණ  ලං යහෝ ලං වාචාප ලං යහෝ සරයබ්තධ වරපක් 
සරයබ්තධයය්ත ලංයහෝ අික රණ ය ලංඉදිරියේ ලංනඩුවක් ලංපවරප ලංතති ලංවිත  ලංදී.

  31:11:2 ලං ලංබරපාක ගනයේ ලංකප ලංසැකකිය ලංහැකි ලංරජායේ ද්ප් හප ලංයශපළ ලංසපවපය පරිහරණ යත 
යහෝ ලං යයොපපයගන ලං තති ලං විත  ලං දී ලං යහෝ ලං එයසේ ලං කිීමමත ලං ඉඩහැීමම ලං යහෝ ලං අනවධපනයය්ත ලං යහෝ 
අවධපනයය්ත ලංයහෝ ලංඒවප ලංවිනපශයේ වීමත ලංයහෝ ලංවටිනප ම ලංඅඩුවීමත ලංයහෝ ලංඉඩහැර ලංතති ලංවිත  ලංදී.

31:12 ලං  ලං උක්ා ලං 31:11 ලං උප වග්තතිය යතාත ලං යනොවැයතන ලං අයනකු  ලං අවස්ාපව්තහි ලං දී යචාෝපනපය 
බරපාක ම ලංනිකධරයපයේ ලංපූ්තව ලංයසේවප ලංවප්තාප, ලංනිකධරයපයේ ලංආ්තථි  ලංඅවශයේ යාපවය්ත ලංආදී ලං රුණු 
පිළිබඳව සක ප බකප ලං වැටුප ලං යනොයගවීමත ලං යහෝ ලං අඩ ලං වැටුප් ලං යගවීමත ලං යහෝ ලං තීරණ ය ලං කිීමමත ලං විනය
බකධරයපත ලංබකය ලංත ය  ලංය.

31:13 ලං  ලං රපජා පීම ලං වැඩ ලං ාහනරය ලං රුම ලං කැබ ලං සිටින ලං නිකධරයකු ලං අඩ ලං වැටුප් ලං කබිළ්ත ලං සිටිය ලං දී ලං ඔහු 
හිාපමාපම ලං යහෝ ලං යනොසැකකි්යක්ත ලං යහෝ ලං ඔහුත ලං විරුශධව නඟප තති යචාෝපනප සරයබ්තධයය්ත 
පව වුම ලංකබන ලංවිිකම  ලංවිනය ක්රියප පටිපපටියත ලංබපධපවන ලංඅයුරි්ත යහෝ ලංඑහි ලං තයුුව ලංඅනවශයේ ය පරිදි 
රමපප වන ලං අයුරි්ත ලං යහෝ ලං ක්රියප රන ලං බවත ලං ාමප ලං සෑහීම ත ලං ප  ලං වී ලං තති ලං විත  ලං දී ලං එම ලං නිකධරයපත 
යගවුම ලංකබන ලංඅඩ ලංවැටුප් ලංඅ හිටුවීමත ලංවිනය ලංබකධරයපත ලංබකය ලංත ය  ලංය. ලං ලංඑවැනි ලංඅවස්ාපව  ලංදී 
එම ලං තීරණ යත ලං පපනරය ලං වූ ලං යහේූත්ත ලං අපපළ ලං විනය ලං බකධරයප ලං විසි්ත ලං පැහැදිලිව , ලං නිශයේ ්චිාව  ලං අපපළ 
යගොුමය  සතහ්ත ලං ර ලංාැබිය ලංයුුව ලංව්තය්ත ලංය.

31:14 ලං ලංවිිකම  විනය ලංපීමක්ෂණ යේ ලංරතිලකයක් ලංයකස පනවුම ලංකබන ලංවිනය නියයෝගය ලංයසේවයය්ත 
පහ ලං කිීමමත ලං වඩප ලං අඩු ලං ා  වයේ පඬුවමක් ලං නරය ලං යනොයගවන කප වැටුප ලං හප ලං දීමනප සරයපූ්තණ  
රමපණ ය ලංයහෝ ලංඉ්ත ලංකිසියරය ලංරතිශයේ ායක් ලංයහෝ ලංයගවීම ලංගැන ලංවිනය ලංබකධරයප විසි්ත ලංතීරණ ය ලංය ොත 
එම ලංතීරණ ය ප විනය නියයෝගයේ සඳහ්ත ලං ළ යුුව ලංය.

31:15 ලං ලංනිකධරයකුයේ ලංවැටුප ලංහප ලංදීමනප ලංයුමයව්ත අපහස්  ර්තය්ත ලංඔහුයේ ලංනිාය ානුවය්ත ලංවැටුප 
හප දීමනපය. ලං  ලං රපජා පීම ලං දීමනපව  ලං ස්වරූපයය්ත ලං යගවන ලං දීමනප ලං යහෝ රපජා පීම ලං ඉටුකිීමයරය ලං දී පරන 
වියපරය ලං රතිපූරණ ය ලං කිීමරය ලං වශයේ යය්ත ලං යගවුම කබන ඟම්ත ලං වියපරය, ලං රවපහන ලං වියපරය ලං හප ලං සායුක්ා 
දීමනප ලංයන ලංකිසිවක් ලංයහෝ ලංඊත ලංතුවළ  ලංයනොය .

31:16 ලං  ලං යරය ලං නිකධරයකුයේ ලං රපජා පීම ලං වැඩ ලං ඉහා සඳහ්ත ලං උප වග්තතිවලි්ත ලං නියම ලං ර ලං තති ලං පරිදි 
ාහනරය  ළ ලංයනොහැකි ලංව්තනප ලංවූ, ලංඑයහ  මූලි  ලංවිම්තශයේ නයේ ලංයහෝ ලංවිිකම  ලංවිනය ක්රියප ලංපටිපපටියේ 
යහෝ ලං යහපා ලං ා ප ලං එම නිකධරයප ලං ඔහුයේ ලං නික ලං ප්තයය්තහි ලං නියුක්ා ලං යනොවිය ලං යුුව ලං ා  වයේ 
පවති්තනප ලං වූ ලං අවස්ාපව  ලං දී ලං එම ලං නිකධරයප ලං අපපළ ලං අමපායපාශයේ ය ලං ුවළ ලං ස්ාපන ලං මපරුකිීමම ලං යහෝ ලං යරය 
ආයාන ත ලං අුමයුක්ා ලං කිීමම ලං යහෝ ලං ආයාන ලං සාග්රහයේ ලං පළද් ලං  පණ්ඩයේ ලං විිකවිධපන ලං පරිදි ලං ඔහු 
අනිවප්තයය නිවපඩු ලංපිත ලංාැීමම ලංයහෝ ලං ළයුුව ලංව්තය්ත ලංය.

31:17 රමපණ ව  ලං සපක්ෂි ලං යනොමැතිව ලං යරය ලං නිකධරයකුයේ ලං රපජා පීම ලං වැඩ ලං ාහනරය ලං කිීමයරය ලං දී ලං ඔහු 
වැරදි රු ලංයනොවන ලංබව ලංතීරණ ය ලංවී ලංයළි ලංයසේවයේ ලංපිහිටුවීමත ලංසිදුවීයම්ත ලංඔහු ලංරපජා පීම ලංඉටු ලංයනො ළ
 පකීමපව ත ප වැටුප් ලං යගවීමත ලං සිදුවන ලං යහයි්ත ලං රපජා පීම ලං වැඩ ලං ාහනරය ලං කිීමමත ලං යපර ලං නියිළා 
බකධරයප ලංඒ ලංපිළිබඳව ලංයපෞශගලි වම සැකැකිලිම  විය යුුව ලංය.

 
 
 
 



 

 

 

32. ලං  ලං පළද්වන ලං උපය්ඛනයේ ලං පැක්යවන ලං වැරදි ලං සරයබ්තධයය්ත ලං අනිවප්තය ලං විශ්රපම ලං
ගැ්තවීම. 
 
32:1 ලං  ලං පළද්වන ලං උපය්ඛනයේ ලං පැක්යවන ලං වරපක් ලං සරයබ්තධයය්ත ලං අමපායපාශයේ  ලං අතිය්ත  ලං
ය් රයවරයකුත, ලං යජායෂ්ඨ ලං සහ පර ලං ය් රයවරයකුත, ලං යපපප්තායරය්තුව ලං රධපනයකුත, ලං ආණ්ඩුය  ලං
ඒජා්තාවරයකුත ලං යහෝ ලං දිස්්රික් ලං ය් රයවරයකුත ලං යහෝ ලං විරුශධව ලං විනයපුමකූකව ලං  තයුුව ලං කිීමමත ලං
බැලූ ලං බැ්මත ලං යපනී ලං යන ලං යහේුව ලං පවතින ලං අවස්ාපව  ලං දී, ලං ව ලංරයශ ලං ස්වභපවය, ලං නිකධරයපයේ ලං යසේවප ලං
 පකය, ලං පූ්තව ලං යසේවප ලං ා  වය, ලං විිකම  ලං විනය ලං ක්රියප ලං පටිපපටියක් ලං අුමගමනය ලං කිීමමත ලං තති ලං
අීරුාපවය, ලං නිකධරයප ලං එවැනි ලං වරපක් ලං සිදු ලං කිීමමත ලං යපළඹවූ ලං යහේුව ලං සපධ  ලං හප ලං එහි ලං පසුබිම ලං ආදී ලං
 රුණු ලංසුපීමක්ෂප පීම ලං යකස ලංසැකකි්කත ලංයගන ලංඅවස්ාපයවෝචිා ලංපරිදි ලං ඉාප ලංසුදුසුම ලංක්රියපමප්තගය ලං
ව්තය්ත ලං නිකධරයප ලං අනිවප්තයයය්තම ලං විශ්රපම ලං ගැ්තවීම ලං යැයි ලං අපපළ ලං අමපායපාශයේ  ලං ය් රයවරයප ලං
නිගමනය ලං  රන ලං විත  ලං යරය ලං පිළිබඳව ලං ාම ලං අමපායවරයපයේ ලං ප ලං එ ඟ වය ලං අුමව ලං සරයපූ්තණ  ලං
වප්තාපවක් ලංරපජාය ලංපරිපපකන ලංවිෂය ලංභපර ලංය් රයවරයප ලංයවා ලංඉදිරිප  ලං ළ ලංයුුව ලංය. 
 
32:2 ලං ලංඑයාකුදු ලංවුව , ලංත්රස්ාවපදී ලංයහෝ ලංරපජාය ලංවියරෝික ලංයහෝ ලංසපපරපධී ලංයහෝ ලංඅ්කස් ලංයහෝ ලංදූෂණ  ලංයහෝ ලං
යචාෝපනප ලංඑ්ක ලංවී ලංතති ලංයහෝ ලංරජායේ ලංද්ප් ලංයහෝ ලංයශපළ ලංයහෝ ලංසපවපය ලංපරිහරණ ය ත ලංකක් ලංකිීමම ලංයහෝ ලං
එයසේ ලංකිීමමත ලංයවන  ලංපප්තශයේ වය ත ලංඉඩහැීමම ලංයහෝ ලංාම්තයේ ලංනික ලංා  වය ලංඅයුුව ලංයකස ලංයයොපප ලං
ගනිිළ්ත ලංාම්තත ලංයහෝ ලං යවන  ලංපප්තශයේ වය ත ලංයහෝ ලං අයුුව ලංකපභයක් ලංඋපයප ලංගැනීමත ලංහැකිවන ලංයසේ ලං
තීරණ යක් ලං යගන ලංතති ලං බව ලං යපනී ලං යන ලං විත  ලං දී ලං යහෝ ලං උක්ා ලං 32:1 ලං උප ලං වග්තතිය ලං ර පරව ලං අපපළ ලං
නිකධරයකුත ලංවිරුශධව ලං තයුුව ලං යනොය ොත ලං යමම ලංසාග්රහයේ ලං අයනකු  ලංවිිකවිධපන ලං අුමව ලං විිකම  ලං
විනය ලංපීමක්ෂණ යක් ලංපැවැ වීමත ලංක්රියප ලං ළ ලංයුුව ලංය. 
 
32:3 ලං  ලංඋක්ා ලං32:1 ලංඋප ලංවග්තතිය ලංර පරව ලංඅමපායපාශයේ  ලංය් රයවරයකුයග්ත ලංවප්තාපවක් ලංකැීම ලංතති ලං
 ්හි ලං රපජාය ලං පරිපපකන ලං විෂයභපර ලං ය් රයවරයප ලං විසි්ත ලං අපපළ ලං නිකධරයපත ලං විරුශධව ලං නඟප ලං තති ලං
යචාෝපනප ලං සරයබ්තධයය්ත ලං සරයපූ්තණ  ලං වූ ලං ප, ලං නිවැරදි ලං වූ ලං ප, ලං පැහැදිලි ලංකිීමමක් ලංනිශයේ ්චිා ලං පකයක් ලංුවළ ලං
ාම්ත ලංයවා ලංඉදිරිප  ලං රන ලංයකස ලංඅපපළ ලංනිකධරයපත ලංනියම ලං ළ ලංයු ය  ලංය. 
 
32:4 ලං  ලංනිකධරයකුත ලංනියම ලං රන ලංකප ලං පකය ලංුවළ ලංදී ලංාම ලංනිපහසත ලං රුණු ලංයහෝ ලං රුණු ලංපැහැදිලි ලං
කිීමමක් ලං යහෝ ලං ඉදිරිප  ලං කිීමමත ලං අයපොයහොස  ලං වන ලං විත  ලං දී ලං යහෝ ලං උවමනපයව්තම ලං පැහැර ලං හරින ලං
විත  ලං දී ලං යහෝ ලං 32:1 ලං උප ලං වග්තතිය ලං යතය  ලංාවදුරත  ලං තයුුව ලංකිීමම ලං අ හිටුවප ලං යමම ලං සාග්රහයේ ලං
ර පශිා ලංවිිකවිධපනය්තත ලංඅුමකූකව ලංවිිකම  ලංවිනය ලංක්රියප ලංපටිපපටියක් ලංඅුමගමනය ලං රන ලංයකස ලංරපජාය ලං
පරිපපකන ලංවිෂයභපර ලංය් රයවරයප ලංවිසි්ත ලංඅපපළ ලංය් රයවරයප ලංයවා ලංප්තවප ලංයැවිය ලංයු ය  ලංය. 
 
32:5 ලං ලංඅපපළ ලංඅමපායපාශයේ  ලංය් රයවරයප ලංවිසි්ත ලංඉදිරිප  ලං රන ලංකප ලං රුණු ලංප, ලංනිකධරයප ලංවිසි්ත ලං රන ලං
කප ලං පැහැදිළි ලං කිීමරය ලං ප, ලං සුපීමක්ෂප පීම ලං යකස ලං සක ප ලං බකප ලං ඒ ලං සරයබ්තධයය්ත ලං ාම ලං නිීමක්ෂණ  ලං හප ලං
නි්තයශශයේ  ලංසහිාව ලංරපජාය ලංපරිපපකන ලංවිෂයභපර ලංය් රයවරයප ලංවිසි්ත ලංාම ලංඅමපායවරයපයේ ලංඑ ඟ වය ලං
මා ලංඔහු ලංමඟි්ත ලංඅමපාය ලංමණ්ඩකය ලංයවා ලංවප්තාප ලං ළයුුව ලංව්තය්ත ලංය. 
 
32:6 ලං  ලංඋක්ා ලං32:5 ලංඋප ලංවග්තතිය ලංර පරව ලංවප්තාපවක් ලංකැීමයම්ත ලංපසු ලංඑහි ලංසඳහ්ත ලං රුණු ලංසක ප ලං
බකප ලං නිකධරයප ලං අනිවප්තයයය්තම ලං විශ්රපම ලං ගැ්තවීමත ලං යහෝ ලං ඔහුත ලං විරුශධව ලං සපමපනය ලං විනය ලං ක්රියප ලං
පටිපපටියක් ලංඅුමගමනය ලං රන ලංයකස ලංයහෝ ලංනියයෝග ලංකිීමමත ලංඅමපාය ලංමණ්ඩකයත ලංබකය ලංත ය  ලංය. 
 
 

33. ලං ලංසපමපනය ලංඅ ප්තයක්ෂමාපවය ලංමා ලංරජායේ ලංනිකධරයකු ලංවිශ්රපම ලංගැ්තවීම. 
 
33:1 ලං ලංනිකධරයකු ලංාම ලංයසේවප ලං පකය ලංුවළ ලංසිදු ලං රුම ලංකැබ ලංතති ලංවිෂමපචාපර ලංයහෝ ලංඅනිසි ලංහැසිීමරය ලංයහෝ ලං
යනොසැකකි්ක ලං යහෝ ලං අනවධපනය ලං යහෝ ලං ආදී ලං  රුණු ලං සරයබ්තධයය්ත ලං දී්තඝ ලං  පකයක් ලං ුවළ ලං විවිධ ලං
අවස්ාපව්තහි ලංදී ලංඅවවපප ලංකිීමරය, ලංාරවටු ලංකිීමරය ලංයහෝ ලංයවන  ලංපඬුවරය ලංපනවප ලංතති ලංනද්  ලංඑම ලං පඬුවරය ලං



 

 

 

පැිළණ වීම ලංමඟි්ත ලංඔහුයේ ලංහැසිීමම ලංහප ලං ප්තයක්ෂමාපවය ලංයහප  ලං ර ලංගැනීමත ලං අ ලංයපොයහොස  ලං වී ලං
තති ලං  ්හි ලං ාවදුරත  ලං ඔහු ලං රපජාය ලං යසේවයේ ලං රඳවප ලං ගැනීම ලං රපජාය ලං යසේවයේ ලං  ප්තයක්ෂමාපවයත ලං
බපධපවක් ලංව්තය්ත ලංයැයි ලංවිනය ලංබකධරයප ලංවිසි්ත ලංනිගමනය ලං ර්තය්ත ලංනරය ලංඑම ලංනිකධරයප ලංසපමපනය ලං
අ ප්තයක්ෂමාපවය ලංමා ලංවිශ්රපම ලංගැ්තවීමත ලංඔහුත ලංබකය ලංත ය  ලංය. 
 
33:2 ලං  ලං උක්ා ලං 33:1 ලං උප ලං වග්තතිය ලං ර පරව ලං  තයුුව ලංකිීමමත ලං යහේුව ලං පවති්තය්ත ලං යැයි ලං අමපායපාශයේ  ලං ලං
ය් රයවරයකු ලංත ලංයහෝ ලංයපපප්තායරය්තුව ලංරධපනයකුත ලංයහෝ ලංයපනී ලංයන ලංඅවස්ාපව  ලංදී ලංඑම ලංබකධරයප ලං
විසි්ත ලං අවස්ාපයවෝචිා ලං පරිදි ලං ඔහු ලං  ලි්ත ලං යසේවයේ ලං යයදුුම ලං යපපප්තායරය්තුව ලං යහෝ ලං ආයාන ලං යහෝ ලං
යවති්ත ලංකබපග  ලංයාොරුවරු ලංපපනරය ලං රයගන ලංස ස් ලං රඟ  ලංසරයපූ්තණ  ලංවප්තාපවක් ලංනිකධරයපයේ ලං
නිසි ලංවිනය ලංබකධරයප ලංයවා ලංාම්තයේ ලංනිීමක්ෂණ  ලංහප ලංනි ලං්තයශශයේ  ලංසහිාව ලංඉදිරිප  ලං ළ ලංයුුව ලංය. 

 
33:3 ලං  ලංඋක්ා ලං33:2 ලංඋප ලංවග්තතිය ලංර පරව ලංවප්තාපවක් ලංකබන ලංවිනය ලංබකධරයකු ලංවිසි්ත ලංනිකධරයප ලං
සපමපනය ලංඅ ප්තයක්ෂමාපවය ලංමා ලංවිශ්රපම ලංයනොගැ්තවීමත ලංයහේූත්ත ලංතියේ ලංනරය ලංඒවප ලංනිශයේ ්චිා ලං පකයක් ලං
ුවළ ලංලිඛිාව ලංාමප ලංයවා ලංඉදිරිප  ලං රන ලංයකස ලංඅපපළ ලංනිකධරයපත ලංනියම ලං ළයුුවය. 

 
33:4 ලං ලංඅපපළ ලංය් රයවරයප ලංයහෝ ලංයපපප්තායරය්තුව ලංරධපනයප ලංයහෝ ලංඉදිරිප  ලං ළ ලංවප්තාපය  ලං රුණු ලංප ලං
ඒ ලං ලං ලං ලංසරයබ්තධයය්ත ලං ලංඅපපළ ලං ලංනිකධරයප ලං ලං ලංවිසි්ත ලං ලං ලංඉදිරිප  ලං ලං ලං රුම ලං ලං ලංකැබූ ලං ලං ලංාම ලං ලංනිපහසත ලං රුණු ලං ලං ලංප ලං 
සැකකි්කත ලංයගන ලංනිකධරයප ලංසපමපනය ලංඅ ප්තයක්ෂමාපවය ලංමා ලංවිශ්රපම ලංගැ්තවීමත ලංයහෝ ලංයවන  ලං
සුදුසු ලංපඬුවමක් ලංනියම ලංකිීමමත ලංයහෝ ලංවිනය ලංබකධරයපත ලංබකය ලංත ය  ලංය. 
 
33:5 ලං නියම ලං  රුම ලං කබන ලං  පකය ලං ුවළ ලං දී ලං ාම ලං නිපහසත ලං  රුණු ලං ඉදිරිප  ලං කිීමමත ලං නිකධරයප ලං
අයපොයහොස  ලං වූවයහො  ලං යහෝ ලං හිාපමාප ලං පැහැර ලං හරිුම ලංකැබුවයහො  ලං යහෝ ලං ඉදිරිප  ලංකිීමමත ලංාරරය ලං
නිපහසත ලං රුණු ලංනැාැයි ලංසක ප ලංඋක්ා ලං33:4 ලංඋප ලංවග්තතිය ලංයතය  ලංසුදුසු ලංනියයෝගයක් ලංපැනවීමත ලං
විනය ලංබකධරයපත ලංබකය ලංත ය  ලංය. 
 
33:6 ලං  ලං නිකධරයප ලං සපමපනය ලං අ ප්තයක්ෂමාපවය ලං මා ලං විශ්රපම ලං ගැ්තවීම ලං සඳහප ලංනියයෝගයක් ලංනිකු  ලං
 රන ලං විනය ලං බකධරයප ලං යවා ලං නිකධරයප ලං විසි්ත ලං  ර ලං තති ලං වරපව්වක ලං යහෝ ලං යප්තවප ලං තති ලං
අ ප්තයක්ෂමාපවයේ ලං යහෝ ලං ස්වභපවය ලං යහෝ ලං මා ලං ඔහුත ලං යගවිය ලං හැකි ලං විශ්රපම ලං වැටුයප්ත ලං යරය ලං
රතිශයේ ායක් ලංඅඩු ලං රන ලංයකස ලංරපජාය ලංපරිපපකන ලංවිෂය ලංභපර ලංය් රයවරයප ලංයවා ලංනි්තයශශයේ යක් ලංඉදිරිප  ලං
කිීමමත ලංබකය ලංත ය  ලංය. 
 
 

34.  රජදේ නිලධරහකුට විරුද්ධව විනහානුකූලව කටයුතු කිරීමට මූලික කටයුතු 

සේපාදනහ කරමින් තිබිහ දී දහෙ දචෙදනා පත්රහක් නිකුත් කර විධිමත් විනහ 

පරීක්ෂණහක් පැවැත්දවමින් තිබිහ දී දහෙ අදාළ නිලධරහාට දිවයිදනන් බැහැරව 
හාමට අවසර දීම. 
 
34:1 ලං  ලංරජායේ ලංනිකධරයකුත ලංවිරුශධව ලංවිනයපුමකූකව ලං තයුුව ලංකිීමමත ලංඅපපළ ලංවිනය ලංබකධරයප ලංයහෝ ලං
ආයාන ලං රධපනයප ලං යහෝ ලං මූලි  ලං තයුුව ලං සරයපපපනය ලං ර ලංතති ලංනද් , ලං එම ලංනිකධරයපත ලං විරුශධව ලං
යචාෝපනප ලං පත්රයක් ලං යරය ලං පක්වප ලං නිකු  ලං ය ොත ලං යනොමැති ලං විත  ලං අපපළ ලං නිකධරයප ලං දිවයියන්ත ලං
බැහැරවීමත ලංඉ්කප ලංතති ලංඅවස්ාපව  ලංදී ලංඅපපළ ලංආයාන ලංරධපනයප ලංවිසි්ත ලංඒ ලංබව ලංාම ලංනිීමක්ෂණ  ලංහප ලං
නි්තයශශයේ  ලං සහිාව ලං අපපළ ලං විනය ලං බකධරයප ලං යවා ලං ප්තවප ලං යැවිය ලං යු ය  ලං ය. ලං  ලං අපපළ ලං සියලු ලං  රුණු ලං
සැකකි්කත ලං යගන ලං අවස්ාපයවෝචිා ලං පරිදි ලං අපපළ ලං විනය ලං බකධරයප ලං විසි්ත ලං නිකධරයපයේ ලං ඉ්ලීම ලං
පිළිබඳ ලං සිය ලංනි්තයශශයේ ය්ත ලංනිවපඩු ලං අුමමා ලං රන ලං බකධරයප ලං යවා ලං ඉදිරිප  ලං ළ ලං යුුව ලං ය. ලං  ලං නිවපඩු ලං
අුමමා ලං රන ලංබකධරයප ලංවිසි්ත ලංඅපපළ ලංනිවපඩු ලංඅුමමා ලං ළ ලංයු ය  ලංවිනය ලංබකධරයපයේ ලංනිීමක්ෂණ  ලං
හප ලංනි්තයශශයේ ය්ත ලංප ලංසැකකි්කත ලංයගන ලංය. 
 



 

 

 

34:2 ලං  ලං රජායේ ලං  ලං නිකධරයකුත ලං විරුශධව ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ යක් ලං පැවැ වීම ලං සඳහප ලං යචාෝපනප ලං
පත්රයක් ලංනිකු  ලං ර ලංතිබිය ලංදී ලංඅපපළ ලංනිකධරයපත ලංදිවයියන්ත ලංබැහැරව ලංයපමත ලංඅවශයේ ය ලංව්තය්ත ලංනරය, ලං
ාම ලං ආයාන ලං රධපනයප ලං මප්තගයය්ත ලං ඒ ලං සඳහප ලං විනය ලං බකධරයපයේ ලං ලිඛිා ලං එ ඟ වය ලං කබපගා ලං
යු ය  ලං ය. ලං  ලං එවැනි ලං ඉ්ලීමක් ලං ාම්ත ලං යවා ලං කැබුණු ලං  ්හි ලං සියලුම ලං  රුණු ලං සක ප ලං බකප ලං
අවස්ාපයවෝචිා ලංපරිදි ලංසුදුසු ලංනි්තයශශයේ ය්ත ලංවියශශයේ  ලංනිවපඩු ලං අුමමා ලං රන ලංබකධරයප ලං යවා ලං ඉදිරිප  ලං
 ළ ලංයු ය  ලංය. ලං ලංනිවපඩු ලංඅුමමා ලං රන ලංබකධරයප ලංවිසි්ත ලංඅපපළ ලංනිවපඩු ලංඅුමමා ලං ළ ලංයු ය  ලංවිනය ලං
බකධරයපයේ ලංනිීමක්ෂණ  ලං ලංහප ලංනි්තයශශයේ ය්ත ලංප ලංසැකකි්කත ලංයගන ලංය. 
 
 

35.  රජදේ නිලධරහකුට විරුද්ධව විනහානුකූලව කටයුතු දකදරමින් පවතින 

අවස්ථාවක දී නිලධරහා දසේවදහන් ඉේලා අසව්ීම. 
 
35:1 ලං  ලං රජායේ ලං නිකධරයකුත ලං විරුශධව ලං විිකම  ලං විනය ලං ක්රියප ලං පටිපපටියක් ලං ආරරයභ ලං කිීමයම්ත ලං පසු, ලං
එයහ  ලංවිනය ලංනියයෝගයක් ලංනිකු  ලංකිීමමත ලංයපර ලංඑම ලංනිකධරයප ලංයසේවයය්ත ලංඉ්කප ලංඅස්වීම ලංසඳහප ලං
ලිඛිා ලංඉ්ලීමක් ලංඉදිරිප  ලං ළයහො , ලංඔහුයේ ලංඉ්ලීම ලංරතික්යෂේප ලං ළයුුව ලංව්තය්ත ලංය. 
 
35:2 ලං ලංඉහා ලං35:1 ලංපරිදි ලංඉ්කප ලංඅස්වීම ලංරතික්යෂේප ලංකිීමයම්ත ලංපසු ලංඔහු ලංයසේවයත ලංවප්තාප ලංකිීමම ලංපැහැර ලං

හැර ලං තියේ ලං නරය ලං ආයාන ලං සාග්රහයේ ලං V වැනි ලං පරිච්යේපය ලං ර පරව ලං විනය ලං බකධරයප ලං ක්රියප ළ ලං
යු ය ය. 
 
35:3 ලං  ලංනිකධරයප ලංපැනතම  ලංවැඩ ලංාහනම ත ලංකක්ව ලංසිටි්තය්ත ලංනරය ලංහප ලංඔහුත ලංවිරුශධව ලංපැනතම  ලං
පව වපයගන ලං යුම ලං කබන ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ යත ලං සහභපගී ලං වීම ලං පැහැර ලං හැර ලං ත නරය ලං එම ලං

අවස්ාපය  ලංදී ලංප ලංආයාන ලංසාග්රහයේ ලංV ලංපරිච්යේප ලංය ලංර පරව ලංවිනය ලංබකධරයප ලංවිසි්ත ලංක්රියප ළ ලංයු ය  ලං
ය. 
 
35:4 ලං  ලං නිකධරයකුත ලං විරුශධව ලං පනවුම ලං කැබූ ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ යක් ලං අවස්ත ලං වී ලං විනය ලං
නියයෝගය ලංනිකු  ලංකිීමමත ලංරාම ලංඉ්කප ලංඅස්වීයරය ලංලිපියක් ලංකැබුණු ලංවිත  ලංඑම ලං ඉ්ලීම ලංරතික්යෂේප ලං
ය ොත ලංනියිළා ලංපරිදි ලංවිනය ලංනියයෝගය ලංනිකු  ලංකිීමමත ලංවිනය ලංබකධරයප ලංක්රියප ළ ලංයු ය  ලංය. 
 
 

36.  වවකේපික විශ්රාම ගැන්වීදේ වහසට එළදෙන නිලධරදහකුට විරුද්ධව 

විනහානුකූලව කටයුතු කිරීම. 
 
36:1 ලං  ලං වව ්පි  ලං විශ්රපම ලං ගැ්තවීයරය ලං වයසත ලං එළයඹන ලං නිකධරයකුත ලං විරුශධව, ලං මූලි  ලං
විම්තශයේ නයක් ලං පැවැ වීම ලං යහෝ ලං විිකම  ලං යචාෝපනප ලං පත්රයක් ලං නිකු  ලං  ර ලං තිීමම ලං යහෝ ලං විනය ලං ක්රියප ලං
පටිපපටියේ ලංය ොතසක් ලංවශයේ යය්ත ලංරපජා පීම ලංවැඩ ලංාහනරය ලංකිීමමත ලංභපජානය ලං ර ලංතිීමම ලංයහෝ ලංවිිකම  ලං
විනය ලං පීමක්ෂණ යක් ලං පැවැ වීම ලං යහෝ ලං අික රණ ය ලං ඉදිරියේ ලං ත්රස්ාවපදී ලං යහෝ ලං රපජාය ලං වියරෝධී ලං යහෝ ලං
සපපරපධී ලංයහෝ ලංඅ්කස් ලංයහෝ ලංදූෂණ  ලංයහෝ ලං රුණු ලංසරයබ්තධයය්ත ලංනඩුවක් ලංපවරප ලංතිීමම ලංයහෝ ලංඔහුයේ ලං
යසේවය ලං දී්තඝ ලං කිීමම ලං තීරණ ය ලං කිීමම ලං සරයබ්තධයය්ත ලං සක ප ලං බැලීයරය ලං දී ලං සැකකි්කත ලං ගායුුව ලං
 රුණ ක් ලංයනොව්තය්ත ලංය. 
 
36:2 ලං  ලං රජායේ ලංනිකධරයකුත ලංවිරුශධව ලංවිිකම  ලංවිනය ලංක්රියප ලංපටිපපටියක් ලංආරරයභ ලං ර ලංතිබිය ලං දී ලංඔහු ලං
වව ්පි  ලං විශ්රපම ලං ගැ්තවීයරය ලං වයසත ලං එළඹීම ලංනිසප ලං සිය ලං ැමැ යා්ත ලං විශ්රපම ලං ගැනීමත ලං ඉ්කප ලං
සිටින ලංඅවස්ාපව  ලංදී ලංයහෝ ලංඔහුයේ ලංයසේවය ලංදී්තඝ ලංකිීමම ලංඅපපළ ලංනිකධරයප ලංවිසි්ත ලංයවන  ලං රුණු ලංමා ලං
රතික්යෂේප ලංය ොත ලංතති ලංඅවස්ාපව  ලංදී ලංයහෝ ලංනිකධරයප ලංඅනිවප්තය ලංවිශ්රපම ලංගැ්තවීයරය ලංවයසත ලංඑළඹීයරය ලං
දී ලං යහෝ ලං අපපළ ලං නිකධරයප ලං විශ්රපම ලං ගැ්තවිය ලං යුුව ලං ව්තය්ත ලං විශ්රපම ලං වැටුප් ලං වයවස්ාප ලං සාග්රහයේ ලං 12 ලං
වග්තතියත ලංයත  ලංය ොතය. 
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36:3 යසේවය ලං දී්තඝ ලං කිීමම ලං මා ලං යසේවයේ ලං යයදී ලං සිටින ලං නිකධරයකුත ලං විරුශධව ලං පැවැ යවන ලං මූලි 
විම්තශයේ නය ලං යහෝ ලං අපපළ ලං විිකම  ලං විනය ලං ක්රියපපටිපපටියත ලං අපපළ ලං  තයුුව ලං යහෝ ලං විිකම  ලං විනය 
පීමක්ෂණ ය ලං යහෝ ලං අරමපපව ලං පව වප ලං අවස්ත ලං කිීමමත ලං හැකි ලං සෑම ලං විිකවිධපනයක්ම ලං යයදීම ලං විනය 
බකධරයපයේ වගකීම ව්තය්ත ය.

36:4 විශ්රපම ලං වැටුප් ලං වයවස්ාප ලං සාග්රහයේ ලං 12 ලං වැනි වග්තතියත ලං යත  ලං ය ොත ලං විශ්රපම ග්තවන කප 
නිකධරයකුත ලං විරුශධව ලං පව වුම ලං කබන ලං මූලි  ලං විම්තශයේ නය, ලං විනය ලං පටිපපටියත ලං අපපළ ලං අයනකු 
 තයුුව සහ ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ ය, ලං ඔහුයේ ලං විශ්රපම ලං ගැ්තවීම ලං යනොසක ප ලං අවසපනය ලං යාක් 
විනය ලං බකධරයප ලං විසි්ත ලං පව වප ලං යගන ලං යප ලං යු ය  ලං ය. ලං  ලං යමහිදී ලං යමම ලං සාග්රහයේ පක්වප තති 
විිකවිධපනය්තත ලංඅුමකූකව ලංවිනය ලංබකධරයප ලංවිසි්ත ලං තයුුව ලං ළයුුව ලංව්තය්ත ය.

36:5 විශ්රපම ලං වැටුප් ලං වයවස්ාප ලං සාග්රහයේ ලං 12 වග්තතිය යතය  ලං විශ්රපම ග්තවප ලං තති ලං නිකධරයකු 
ාම්තත ලංවිරුශධව ලංපව වුම ලංකබන ලංමූලි  ලංවිම්තශයේ නය ත ලංයහෝ ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ ය ත ලංයහෝ 
සහභපගීවීම, ලං අවශයේ ය යාොරුවරු ලං කබපදීම ලං හප ලං එම ලං  ප්තයය ලං අරමපපව ලං ඉටු ලං කිීමමත සහයයෝගය 
පැක්වීමත වගකීයම්ත බැඳී සිටි්තය්ත ලංය.

36:6 ලං  ලං විිකම  ලං විනය ලං පීමක්ෂණ ය අවසපනයේ ලං දී ලං අපපළ ලං විනය ලං බකධරයප ලං විසි්ත ලං විිකම  ලං විනය 
පීමක්ෂණ  ලංවප්තාපව සහ ලංඅයනකු  ලිපිය්ඛන, ලංසැකකි්කත ලංයගන ලංඔහුත නඟප තිබූ යචාෝපනපවකත 
නිවැරදි රු ලංයයි නිගමනය ලං ර්තය්ත ලංනරය විශ්රපම වැටුප් ලංවයවස්ාප සාග්රහයේ 12 වග්තතියත ලංයත 
ය ොත  රුම ලං කැබූ විශ්රපම ලං ගැ්තවීම ලං සපමපනය විශ්රපම ලං ගැ්තවීමක් ලං බවත ලං පරිව්තානය ලං රන ලං යකස 
විශ්රපම ලංවැටුප් ලංඅධයක්ෂ ජානරප්ත ප්තවප සිටිය ලංයු ය ය.

36:7 ලං ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ යේ ලංදී ලංඉදිරිප  ලංවූ ලං රුණු ලංඅුමව ලංනිකධරයප ලංඑක් යචාෝපනපව ත ලංයහෝ 
යචාෝපනප කීපය ත ලං යහෝ ලං සියලුම යචාෝපනපවකත ලං යහෝ වරප රු ලං වී ලං තති ලං බව ලං විනය ලං බකධරයප 
නිගමනය ලං ර්තය්ත ලං නරය වරප රු ලං වී ලං තති යචාෝපනපය  ලං යහෝ යචාෝපනපවක ලං යහෝ ලං ස්වභපවය ලං අුමව 
නිකධරයපත ලං යගවිය ලං හැකිව ලං තිබූ ලං විශ්රපම ලං වැටුප් ලං පපරියාෝෂි ය ලං හප ලං යවන  ලං දීමනප, සරයපූ්තණ යය්ත 
අහිිළ ලං කිීමම ලං යහෝ ලං යරය ලං රතිශයේ ායක් ලං අඩු ලං කිීමම ලං යහෝ ලං පිළිබඳව ලං ාම ලං නිීමක්ෂණ  ලං හප ලං නි්තයශශයේ ය්ත, 
යචාෝපනප පත්රය ලංහප ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ  ලංවප්තාපව තුවලු අපපළ ලංඅයනකු  සියලු ලියවිලි සමඟ
රපජාය පරිපපකන ලංවිෂයභපර ලංය් රයවරයප ලංයවා ලංඅරමපපව යැවිය ලංයු ය  ලංය.

37.  තනතුර අතහැර හාම.

37:1 ආයාන ලංසාග්රහයේ ලංපළද්වන ලං පණ්ඩයේ V වන ලංපරිච්යේපයේ ලංවිිකවිධපනය්ත යතය  ලංයසේවය 
අාහැර ලං යපයරය ලං නිය පනයක් ලං කබප ලං සිටින ලං නිකධරයකු ලං එම ලං නිය පනයත ලං විරුශධව ලං අභියපචානයක් 
ඉදිරිප  ලං කිීමමත අපහස්  ර්තය්ත ලං නරය ලං එවැනි ලං අභියපචානයක් ලං යසේවය ලං අාහැර ලං යපයරය ලං නිය පනය 
නිකු  ලංය ොත ලංමපස ුවනක් ගාවීමත ලංයපර ලංනිසි ලංවිනය ලංබකධරයප ලංයවා ලංඉදිරිප  ලං ළයුුව ලංව්තය්ත ය.

37:2 ලං ලංඋක්ා ලං37:1 ලංඋප වග්තතිය ර පරව ලංවිනය ලංබකධරයප ලංයවා ලංඅභියපචානයක් ලංඉදිරිප  ලංවූ ලංපසු ලංඑහි 
සඳහ්ත ලං රුණු ලංඅුමව ලංනිකධරයප ලංයසේවයත ලංවප්තාප ලංයනොය ොත ලංත ය  ලංපිළිගා හැකි ලංයහේූත්ත ලංමා 
බව ලං විනය ලං බකධරයපත ලං පැහැදිලි ලං ව්තය්ත ලං නරය ලං අවසර ලං යනොකබප ලං යසේවයත ලං වප්තාප ලං යනොකිීමම 
සරයබ්තධයය්ත ලංසුදුසු පඬුවරය පනවප ලංනිකධරයප ලංනැවා ලංයසේවයේ ලංපිහිටුවීමත නියයෝග කිීමමත ලංවිනය 
බකධරයපත ලංබකය ලංත ය  ලංය.

37:3 ලං  ලං විනය ලං බකධරයප ලං විසි්ත ලං අපපළ ලං නිකධරයප ලං නැවා යසේවයේ ලං පිහිටුවීම ලං රතික්යෂේප ලං ය ොත ලං තති 
අවස්ාපව  ලං දී ලං එම ලං තීරණ යත ලං විරුශධව ලං අපපළ ලං වන ලං පරිදි ලං අමපාය මණ්ඩකයත ලං යහෝ ලං රපජාය යසේවප
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ය ොිළෂ්ත ලංසභපවත ලංයහෝ ලංඑම ලංතීරණ ය ලංකබපදු්ත ලංදින ලංසිත ලංමපස ලං06 ලංක් ලංතුවළා ලංඅභියපචානයක් ලංඉදිරිප  ලං
කිීමමත ලංඅපපළ ලංනිකධරයපත ලංහැකියපව ලංත ය ය. 
 
 

38.  පාඨ අතර අනනුකූලතාවහක් ඇති වූ විට ක්රිහා කළයුතු ාකාරහ. 
 

යමම ලංසාග්රහයේ ලංසිාහක, ලං යපමළ ලංහප ලං ඉා්රීසි ලංභපෂප ලං පපඨ ලං අාර ලංයරය ලං අනුමකූකාපවයක් ලංතති ලං
වුවයහො  ලංඑවිත ලංසිාහක ලංභපෂප ලංපපඨය ලංබක ලංපැවැ විය ලංයුුව ලංය. 

 
 
 

 
  



 

 

 

 
රාජ නිලධරහන් විසින් සිදුකළ හැකි වරදවේ සේබන්ධ පළමුවන උපදේඛනහ 

 
(1). ලං ලං ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංසමපජාවපදී ලංජානරජායේ ලංආණ්ඩුක්රම ලංවයවස්ාපවත ලංඅවනා ලංයනොවීම. 
 
(2). ලං ලං ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංසමපජාවපදී ලංජානරජාය ලංඅපකී්තතියත ලංප වන ලංඅයුරි්ත ලං තයුුව ලංකිීමම ලංයහෝ ලංඑයසේ ලංකිීමමත ලං
ඉඩ ලං 

හැීමම. 
 
(3). ලං ලං රපජාය ලංවියරෝධී ලංයහෝ ලංත්රස්ාවපදී ලංයහෝ ලංසපපරපධී ලංයහෝ ලං තයුුව ලංසරයබ්තධ ලංවැරදි ලංසිදුකිීමම. 
 
(4). ලං ලං අ්කස් ලංයහෝ ලංදූෂණ  ලංයහෝ ලං තයුුව ලංසරයබ්තධයය්ත ලංවැරදි ලංසිදුකිීමම 
 
(5). ලං ලං රපජා පීම ලංය කපව ලංුවළ ලංදී ලංයහෝ ලංරජායේ ලං ප්තයපක ලංපරිශ්රයක් ලංුවළ ලංදී ලංයහෝ ලංම පැ්ත ලංපපනය ලං ර ලංසිටීම. 
 
(6). ලං ලං රපජා පීම ලංය කපව ලංුවළ ලංදී ලංයහෝ ලංරජායේ ලං ප්තයපක ලංපරිශ්රයක් ලංුවළ ලංදී ලංයහෝ ලංවිෂ ලංම රවය ලංපපවිච්චි ලංකිීමම ලංයහෝ ලංඒවප ලං

ළඟ ලංාබප ලංගැනීම. 
 
(7). ලං ලං රජායේ ලංද්ප් ලංසපවපය ලංයකස ලංයහෝ ලංඅයාප ලංයකස ලංයහෝ ලංපරිහරණ ය ලංකිීමම ලංයහෝ ලංයවන  ලංඅයයකුත ලංඑයසේ ලංකිීමමත ලංඉඩ ලං

සැකීම. 
 
(1). ලං ලං රජායේ ලංසරයප  ලංසපවපය ලංයකස ලංයහෝ ලංඅයාප ලංයකස ලංයහෝ ලංපරිහරණ ය ලංකිීමම ලංයහෝ ලංඑයසේ ලංකිීමමත ලංඉඩහැීමම ලංයහෝ ලං

අවධපනයය්ත ලංයහෝ ලංඅනවධපනයය්ත ලංයහෝ ලංඒවප ලංවිනපශයේ  ලංවීමත ලංයහෝ ලංවටිනප ම ලංඅඩුවීමත ලංයහෝ ලංඉඩ ලංහැීමම. 
 
(8). ලං ලං යනොසැකකි්යක්ත ලංයහෝ ලංඅනවධපනයය්ත ලංයහෝ ලංහිාපමාප ලංයහෝ ලංරජායේ ලංඅයිතිවපසි රයවකත ලංහපනිවන ලංඅයුරි්ත ලං

ක්රියප ලංකිීමම ලංයහෝ ලංඑයසේ ලංකිීමමත ලංඉඩහැීමම. 
 
(10). ලං ලං රපජාය ලංයසේවය ලංඅපකී්තතියත ලංප වන ලංඅයුරි්ත ලං තයුුව ලංකිීමම. 
 
(11). ලං ලං රජායත ලං යහෝ ලං රපජාය ලං යසේවයත ලං යහෝ ලං රපජාය ලං ආයානය ත ලං යහෝ ලං හපනි ර ලං විය ලං හැකි ලං අයුරි්ත ලං යාොරුවරු ලං

අනපවරණ ය ලං කිීමම ලං යහෝ ලං ඒවපයේ ලං පිතප  ලං නිසි ලං බකධරයකුයේ ලං අවසරයක් ලං යනොමැතිව ලං යවන  ලං පප්තශයේ වයක් ලං
යවා ලංකබපදීම ලංයහෝ ලංඑයසේ ලංකිීමමත ලංඉඩ ලංසැකීම. 

 
(12). ලං ලං රපජා පීම ලංලිපිය්ඛන ලංයවනස් ලංකිීමමත ලංයහෝ ලංවි ෘති ලංකිීමමත ලංයහෝ ලංවිනපශයේ  ලංකිීමම ලංයහෝ ලංකූඨ ලංය්ඛන ලංසැ ීමත ලං

යහෝ ලං තයුුව ලංකිීමම. 
 
(13). ලං ලං රජායේ ලංනිකධරයකුයේ ලං රපජා පීම ලං තයුුවවකත ලංබපධපවන ලං අයුරි්ත ලංහැසිීමම ලං යහෝ ලං තයුුව ලංකිීමම ලං යහෝ ලං රජායේ ලං

නිකධරයකුත ලංඅපහපස ලංකිීමම ලංයහෝ ලංඅවඥාප ලංකිීමම ලංයහෝ ලංශයේ පීමරි  ලංපීඩප ලංපැිළණ වීම ලංයහෝ ලංා්තජානය ලංකිීමම. 
 
(14). ලං ලං යජායෂ්ඨ ලංනිකධරයකුයේ ලංනීායපුමකූක ලංනියයෝග ලංක්රියප ම  ලංකිීමම ලංරතික්යෂේප ලංකිීමම ලංයහෝ ලංඅකී රු ලංවීම ලංයහෝ ලං

පැහැර ලංහැීමම. 
 
(15). ලං ලං ආයාන ලංසාග්රහයේ ලං විිකවිධපන, ලං ද්ප් ලං යරගුකපසි, ලං රපජාය ලං යසේවප ලං ය ොිළෂ්ත ලං සභප ලං චාක්රය්ඛ, ලං රපජාය ලං පරිපපකන ලං

චාක්රය්ඛ, ලංභපණ්ඩපගපර ලංචාක්රය්ඛ, ලංයපපප්තායරය්තුව ලංචාක්රය්ඛ, ලංයපපප්තායරය්තුව ලංඅ යපො වක ලංසහ ලංඋපයපස් ලං
සාග්රහවක ලංවිිකවිධපන ලංප ලංඋ්කාඝනය ලංකිීමම ලංයහෝ ලංහිාපමාප ලංයහෝ ලංඅනවධපනයය්ත ලංයහෝ ලංයනොසක ප ලංහැීමම ලංයහෝ ලං
මඟහැීම ලංයන ලංආ පරයය්ත ලං තයුුව ලංකිීමම. 

 
(16). ලං ලං ඉහා ලංපක්වප ලංතති ලංවැරදි ලංසිදු ලංකිීමමත ලංඅුමබකදීම ලංයහෝ ලංසහපය ලංවීම ලංයහෝ ලංඒවප ලංකිීමම ලංසඳහප ලංඉඩ ඩ ලංසකසප ලංදීම. 
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රාජ නිලධරහන් විසින් සිදුකළ හැකි වරදවේ සේබන්ධ දදවන උපදේඛනහ 

 
ඉහා ලං පළද්වන ලං උපය්ඛනය ලං යතාත ලං යනොවැයතන ලං නද්  ලං නිකධරයකුයේ ලං අ ප්තයක්ෂමාපවය, ලං

අපක්ෂාපවය, ලංඅනවධපනය, ලංඅවා භපවය ලංනැති ම, ලංඅනිසි ලංහැසිීමම, ලංයනොසැකකි්ක ලංහප ලංඅවිනය ලංනිසප ලංසිදු රුම ලංකබන ලං
යවන  ලංවැරදි. 

 
 



 

 

 

 

 

පරිශිෂ්ත ලංකැයිසු්වව 
 
 

පරිශිෂ්ත ලංඅා ය මපාෘ පව පිටුව 

 
1 ලංවැනි ලංපරිශිෂ්තය 
 
 

 
2 ලංවැනි ලංපරිශිෂ්තය 
 
 
3 ලංවැනි ලංපරිශිෂ්තය 
 
 
 
 
 
4 ලංවැනි ලංපරිශිෂ්තය 
 
 
 
 
5 ලංවැනි ලංපරිශිෂ්තය 
 
 
 

 
6 ලංවැනි ලංපරිශිෂ්තය 

 
රජායේ ලං යසේව ය්ත ලං යවති්ත ලං සිදුවන ලං යහෝ ලං
රජායේ ලංයසේව ය්ත ලංවිසි්ත ලංසිදු ලං රුම ලංකබන ලං

යහෝ ලංවැරදි ලංපිළිබඳ ලංවිග්රහය. 
 
පීමක්ෂණ  ලං විනිශයේ ්චාය ලං සභපවකත ලං මඟ ලං
යප්තවීම ලංසඳහප ලංපිළියයක ලං ළ ලංසතහ්ත 

 
විනයපුමකූක ලං පඬුවරයවකත ලං විරුශධව ලං රපජාය ලං
යසේවප ලං ය ොිළෂ්ත ලං සභපව ලං යවා ලං ඉදිරිප  ලං
 රුම ලං කබන ලං අභියපචානප ලං පිළිබඳව ලං
අමපායපාශයේ  ලං ය් රය/ ලං යපපප්තායරය්තුව ලං
රධපනියපයේ ලංවප්තාපව ලංසඳහප ලංආ ෘති ලංපත්රය ලං 
 
යසේවය ලං අාහැර ලං යපයරය ලං නියයෝගය ත ලං
විරුශධව ලං රපජාය ලං යසේවප ලං ය ොිළෂ්ත ලං සභපවත ලං
 රුම ලං කබන ලං අභියපචානප ලං පිළිබඳ ලං වප්තාප ලං
තුවළ  ලංආ ෘති ලංපත්රය 
 
ආප්තශයේ  ලං යචාෝපනප ලං පත්රය ලං (චූදිා ලං නිකධරයකු ලං
යවා ලං විනය ලං බකධරයකු ලං විසි්ත ලං නිකු  ලං
 රුම ලං කබන ලං යචාෝපනප ලං පත්රය  ලං ආප්තශයේ  ලං
අ ෘතිය) 
 
ආප්තශයේ  ලං යචාෝපනප ලං පත්රය ලං (විශ්රපම ලං වැටුප් ලං
වයවසා්ප ලං සාග්රහයේ ලං 12 ලං වන ලං වග්තතියත ලං
යත  ලං ය ොත ලං විශ්රපම ලං ග්තවන ලං කප ලං
නිකධපරියයකුත ලං නිකු  ලං  ළයුුව ලං යචාෝපනප ලං
පත්රය  ලංආප්තශයේ  ලංආ ෘතිය) 
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1 ලංවැනි ලංපරිශිෂ්තය 

 
 

රජායේ ලංයසේව ය්ත ලංයවති්ත ලංසිදුවන ලංයහෝ ලංරජායේ ලංයසේව ය්ත ලංවිසි්ත ලංසිදු ලං රුම ලංකබන ලංයහෝ ලංවැරදි ලං
පිළිබඳව ලංවිග්රහය 

 

 
(1). ලං ලං රජායේ ලංයසේව ය්ත ලංවිසි්ත ලංසිදු රුම ලංකැබිය ලංහැකි ලංවැරදි ලංපහා ලංසඳහ්ත ලංඅයුරි්ත ලංපුළු් ලංයකස ලංවිග්රහ ලං

 ළ ලං හැකිය. ලං  ලං එයසේ ලං වුව ලං ප ලං එම ලං විග්රහය ලං සියලුම ලං වැරදි ලං තුවළ  ලං ය ොත ලං ස ස් ලං ය ොත ලං තති ලං අාග ලං
සරයපූ්තණ  ලං විග්රහයක් ලං යකස ලං යනොසැකකිය ලං යුුව ලං අාර, ලං යරය ලං නිකධරයකුත ලං පඬුවරය ලං  ළයුුව ලං යැයි ලං
සැකය ්තනප ලං වූ ලං එයහ  ලං යමම ලං විග්රහයත ලංතුවළ  ලං යනොව්තනප ලං වූ ලං යවන  ලං වැරදි ලං සරයබ්තධයය්ත ලං
 තයුුව ලංකිීමම ලංයමම ලංවිග්රහය ලංමඟි්ත ලංවළක්වුම ලංයනොකබ්තය්ත ලංය. 

 
(2). ලං ලං වැරදි, ලංයමහි ලංපහා ලංපැක්යවන ලංශී්තෂ ලංයතය  ලංපුළු් ලංයකස ලංව්තග ලං ළ ලංහැකිය. 
 
 

අ ප්තයක්ෂමාපව, 
අපක්ෂාපවය, 
යනොසැකකි්ක, 
අවා භපවය ලංනැති ම, 
අනිසි ලං(නිකධරයපයේ ලංරපජා පීම ලං තයුුව ලංහප ලංසරයබ්තධ ලංවුව , ලංනැා ) ලංහැසිීමම, ලංඅවිනය 

 
අකාර්හක්ෂමතාව ලං :- ලං යමය ලං අපක්ෂාපව ලං යහෝ ලං යනොඑයසේ ලං යහෝ ලං තතිවිය ලං හැක් කි. ලං  ලං නිකධරයකුයග්ත ලං
අයප්ක්ෂිා ලං රපජා පීම ලං ය ොතස ලං ඔහුයේ ලං උපපීන ලං භපවය ලං යහෝ ලං අනවධපනය ලං යහෝ ලං යවන  ලං යපෝෂයක් ලං යහෝ ලං
යහේුවය ොත ලංයගන ලංසෑයහන ලංා  වයකි්ත ලංඉටු ලංයනොවීම ලංඅ ප්තයක්ෂමාපව ලංය . 
 
අදක්ෂතාව ලං :- ලං  ලං යමය ලං තති ලං ව්තය්ත ලං නිකධරයකුයේ ලං ා  වය, ලං යජායෂ්ඨ වය, ලං ඔහු ලං ය යරහි ලං පැවීම ලං තති ලං
වගකීරය ලංමට්තම, ලංඔහුයේ ලංවයස, ලංපළපුරුශප, ලංඔහු ලංපරන ලංානුවරත ලංබඳවප ලංගැනීම ලංසඳහප ලංසපමපනයයය්ත ලංනියම ලං
ය යරන ලංසුදුසු රය ලංයනපදී ලං රුණු ලංඅුමව ලංසක ප ලංබකන ලං ක ලංඔහුයේ ලංරපජා පීම ලං ප්තයක්ෂම ලංයකස ලංඉටු ලංකිීමම ලං
සඳහප ලං බුශිකය ලං අති්ත ලං යහෝ ලං ඟතිගුණ  ලං අති්ත ලං යහෝ ලං ශයේ පීමරි  ලං අති්ත ලං යහෝ ලං යවන  ලං  රුණු ලං අති්ත ලං යහෝ ලං ඔහු ලං
ය යරහි ලංපිහිතප ලංතිබිය ලංයුුව ලංනැායහො  ලංඔහු ලංවිසි්ත ලංව්තධනය ලං රයගන ලංතිබිය ලංයුුව ලංයයි ලංඅයප්ක්ෂප ලංය යරන ලං
ගුණ පාග ලං යනොතිීමම ලං නිසපය. ලං  ලං යමය ලං ශි්පීය, ලං වෘ තීය ලං යහෝ ලං පරිපපකනප ම  ලං අඳක්ෂාපවක් ලං යහෝ ලං  ප්තය ලං
මණ්ඩක ලං යහෝ ලං  රය රුව්ත ලං පපකනය ලං කිීමයරය ලං අපක්ෂාපවක් ලං යහෝ ලං සිය ලං  ප්තයපකයේ ලං යවන  ලං යපෞශගලි  ලං
සරයබ්තධාප ලංවිෂයයහි ලංවූ ලංඅපක්ෂාපවක් ලංයහෝ ලංවිය ලංහැකි ලංය. 
 
දනොසැලකිේල ලං :- ලං  ලංාමපත ලංපවරන ලංකප ලංරපජා පීම ලං තයුුව ලංපැහැර ලංහැීමම ලංයනොසැකකි්ක ලංය . ලං  ලංසැකකි්කක් ලං
යහෝ ලංඅනකස් ලංබවක් ලංයහෝ ලංයනොමැතිවීම ලංනිසප ලංසිදුවන ලංරමපප ලංයපෝෂ ලංහප ලංවැරදි ලංයනපදිය , ලංරජායේ ලංද්ප් ලංනපස්ති ලං
යනොවන ලංබවත ලංයහෝ ලංරජායේ ලංයශපළවකත ලංඅකපභහපනි ලංයනොවන ලංබවත ලංවගබකප ලංඟනිිළ්ත ලංවැඩ ලංපිළියවකක් ලංහප ලං
 ප්තය ලංමණ්ඩක ලංයනපදිය ලංඅධීක්ෂණ ය ලංයනොකිීමම  ලංමීත ලංතුවළ  ලංය . 
 
අවාංකභාවහ නැතිකම ලං:- ලං ලංඅනිසි ලංයපෞශගලි  ලංකපභයක් ලංකබප ලංගැනීයරය ලංඅරද්ණ  ලංතතිව ලංයරය ලංයරය ලං තයුුව ලංකිීමම ලං
යහෝ ලංයරය ලංයරය ලං තයුුව ලංයනො ර ලංහැීමම, ලංවාචාපව, ලංරැවටීම, ලංයසොර ම, ලංයහොර ලංඅ ස්ත ලංාැීමම/ ලංවයපජා ලංය්ඛන ලං
පිළියයක ලංකිීමම, ලං වා  ලංභපවය, ලං වප්තාප ලංලිවීයරය ලං දී ලං සායය ලංද්ළුමනි්තම ලංයහෝ ලං ය ොතස් ලං වශයේ යය්ත ලංයහෝ ලං වස්ත ලං
කිීමම, ලංලිපි ලංය්ඛන ලංයහෝ ලං රුණු ලංයතප  ලංකිීමම, ලංඅ්කස් ලංගැනීම ලංයහෝ ලංදීම, ලංාමපයේම ලංකපභ ලංරයයෝජාන ලංා ප ලං
යහෝ ලංාම ලංනෑ ලංිළුවර්තයේ ලංකපභ ලං රයයෝජාන ලංා ප ලං යහෝ ලංාම ලංනික ලංා  වය ලංපපවිච්චි ලංකිීමම ලංනැායහො  ලංාම ලං
රපජා පීම ලං තයුුව ලංක්රියපය  ලංයයපවීම, ලංයපෞශගලි  ලං රුණු ලංසඳහප ලං රජායේ ලං ලංයශපළ ලං ලංයහෝ ලංයත  ලංයසේව ය්තයේ ලං  ලං
යසේවය ලංයහෝ ලං ලංයයොපප ලංගැනීම, ලංාම ලංරපජා පීම ලං තයුුව ලංඉටු ලං ලංකිීමයරය ලං ලංදී ලංාමපත ලං ලංනික ලං ලංවශයේ යය්ත ලංතසුරු ලංකිීමමත ලං
සිදුවන ලංනැායහො  ලංාම ලංරපජා පීම ලං තයුුව ලංඉටු ලංකිීමයරය ලංදී ලංපැනත ලංයහෝ ලංමුවවත ලංයහෝ ලංඋප පරයක් ලංකිීමමත ලංාමපත ලං
හැකිවන ලං පුශගකය්තයග්ත ලං යහෝ ලං වයපපපර ලං ආයානවලි්ත ලං යහෝ ලං ුවටු ලං පඬුරු ලං යහෝ ලං උප  ලං උප පර ලං යහෝ ලං භපර ලං
ගැනීම, ලංයපෞශගලි  ලංඕනෑ ලංඑපප රය ලංහප ලංාම ලංරපජා පීම ලං තයුුව ලංඅාර ලංනියා ලංඝට්තනයක් ලංතතිවන ලංයවන  ලංක්රියප ලං
යන ලංයරයවප ලංය. 
 



 

 

 

අනිසි හැසිරීම ලං :- ලං  ලං රපජා පීම ලං  තයුුව ලං හප ලං සරයබ්තධයය්ත ලං බකන ලං විත, ලං අනිසි ලං හැසිීමම ලං යුමයව්ත ලං අපහස් ලං
ය යර්තය්ත ලංනිකධරයකු ලංනික ලංවශයේ යය්ත ලංභුක්ති ලංවිඳින ලංවිශ්යේ වපසය ලං ඩ ලංකිීමම, ලංවැඩ ලං රන ලංස්ාපනයේ ලංදී ලංයහෝ ලං
ය වප ලංවැඩ ලං රන ලංස්ාපනයය්ත ලංපිතා ලංදී ලංයහෝ ලංය වප ලංසිය ලංයත  ලංයසේව ය්ත ලංසරයබ්තධයය්ත ලංඅවිචාපරව  ලංයකස ලං
ක්රියප ලං කිීමම, ලං රසිශිකයේ ලං අපහස් ලං උපහස් ලං පළ ලං යනො ළ ලං යුුව ලං යයි ලං නිකධරයපත ලං ාහනරය ලං ය ොත ලං තති ලං  රුණු ලං
සරයබ්තධයය්ත ලං රසිශිකයේ ලං ාප ලං කිීමම ලං යහෝ ලං ලිපි ලං පළ ලංකිීමම ලං ාහනරය ලං ය ොත ලංතති ලං වියත  ලං දී ලං යශශයේ පපකන ලං
 තයුුවවක ලං නිරාවීම, ලං රජායත ලං පක්ෂපපා ලං යනොවන ලං යකස ලං සිය ලං යත  ලං යසේව ය්ත ලං යපළඹවීම, ලං සිය ලං නික ලං
ා  වයත ලංහපනි ර ලංවිය ලංහැකි ලංයයි ලංයපයනන ලංනැායහො  ලංරජායේ ලංයසේවය ලංය යළසන ලංනැායහො  ලංරජායේ ලං
යසේවය ලං යහෝ ලං ාමප ලං පරන ලං ානුවර ලං යහෝ ලං අපකී්තතියත ලං කක් ලං ය යරන ලං යවන ලං යරයකිසි ලං ක්රියපවක් ලං කිීමම, ලං සිය ලං
යපෞශගලි  ලං ඕනෑ ලං එපප රය ලං හප ලං රපජා පීම ලං  තයුුව ලං හප ලං අාර ලං ත ා ලං වශයේ යය්ත ලං ම ලං ගැටුමක් ලං නැා , ලං එයසේ ලං
ගැටුමක් ලංතාැයි ලංයපනී ලංයන ලංඅ්තපයරය ලංක්රියපවක් ලංකිීමම ලංවැනි ලං රුණු ලංය. ලං ලංසිය ලංරපජා පීම ලං තයුුව ලංයහෝ ලංසරයබ්තධ ලං
යනොවන ලංඅනිසි ලංහැසිීමම ලංයුමයව්ත ලං අපහස් ලං ය යර්තය්ත ලංයේබදු ම, ලංම රවය ලංභපවිාය, ලංරසිශධ ලං ස්ාපනවක ලං
අසාවර ලංයකස ලංහැසිීමම, ලංමහජානයපයේ ලංග්තහපවත ලංපපත්රවන ලංඅ්තපයරය ලංදුරපචාපරය ලංවැනි ලං රුණු ලංහප ලංරජායේ ලංයසේවය ලං
යහෝ ලංාමප ලංපරන ලංානුවර ලංයහෝ ලංඅපකී්තතියත ලංකක් ලංය යරන ලංයවන  ලංක්රියප ලංය. 
 
අවිනහ ලං :- ලං  ලං  කත ලං ය කපවත ලං යසේවයත ලං යනොපැිළණීම, ලං නියයෝග ලං ඉටු ලං කිීමම ලං රතික්යෂේප ලං කිීමම, ලං උසස් ලං
නිකධරය්තත, ලංයත  ලංයසේව ය්තත ලංයහෝ ලංමහජානයපත ලංඅශිෂත් ලංයකස ලං ාප ලංකිීමම, ලංරපජා පරියයහි ලංයයදී ලංසිටින ලං
විත ලංීමම ව ලංසිටීම, ලංම රවය ලංභපවිාප ලං ර ලංසිටීම, ලංඅවසර ලංනැතිව ලං ප්තයපකයය්ත ලංඉව  ලංවී ලංයපම ලංයනපදිය ලංඅවිනය ලං
වශයේ යය්ත ලංසැකයක්. 
 
ද්ප් ලං යරගුකපසි ලං සාග්රහයේ ලං යහෝ, ලං ආයාන ලං සාග්රහයේ ලං යහෝ ලං යපපප්තායරය්තුව ලං නියයෝග ලං යහෝ ලං යරගුකපසි ලං
යනපදියයහි ලං යහෝ ලං විිකවිධපන ලං උ්කාඝනය ලං කිීමරය ලං වනපහී ලං අපක්ෂාපව, ලං අනවධපනය ලං යහෝ ලං අවා  ලං භපවය ලං
නැති ම ලංනිසප ලංප ලංපැන ලංනැගිය ලංහැකි ලංනිශයේ ච්ාය ලංවැරදි ලංය. 
 
නිදර්ශයක න ලං:- ලං ලං ලංනීතිය ලංක්රියප ම  ලං රන ලංනිකධරයකු ලංයහෝ ලංතාැරය ලංඅවස්ාපවක ලංදී ලංරජායේ ලංනිකධරයකු ලංයහෝ ලංනීති ලං
 ඩ ර්තනකු ලංසමඟ ලංනැායහො  ලංනීති ලං ඩ ර්තනකු ලංවශයේ යය්ත ලංර ත ලංපුශගකයකු ලංසමඟ ලංආශ්රය ලං රයාො  ලං
ඔහු ලංඅනිසි ලංහැසිීමම ලංසරයබ්තධයය්ත ලංවරප රුයවකු ලංව්තය්ත ලංය. 
 
සිය ලංරපජා පීම ලං තයුුව ලංකිීමයරය ලංදී ලංනිකධරයකුත ලංනික ලංවශයේ යය්ත ලංතසුරු ලංකිීමමත ලංසිදුවන ලංවයපපපරි  ලංආයානයක් ලං
සමඟ ලං යපෞශගලි  ලං සරයබ්තධ රය ලං පව වන ලං වියත  ලං දී, ලං ඉදි්ත ලං ඒ ලං සරයබ්තධ රය ලං නිසප ලං ාමපත ලං කපභ ලං
රයයෝජානයක් ලං යනොකැයබා , ලං ඒ ලං ආයානය ලං සමඟ ලං එබඳු ලං සරයබ්තධ මක් ලං පව වන ලං බව ලං ඔහු ලං විසි්ත ලං ාම ලං
උසස් ලංනිකධරයපත ලංප්තවප ලංනැ නරය ලංඒ ලංනිකධරයප ලංඅනිසි ලංහැසිීමම ලංසරයබ්තධයය්ත ලංවරප රුයවක් ලංව්තය්ත ලංය. 
 
යරය ලංනිකධරයයකුයේ ලං පරුයවකු, ලං එම ලංනිකධරයපත ලං සිය ලං රපජා පීම ලං තයුුව ලංකිීමයරය ලං දී ලංනික ලං වශයේ යය්ත ලංතසුරු ලං
කිීමමත ලං සිදුවන ලං වයපපපරි  ලං ආයානය  ලං රක්ෂපවක් ලං යහෝ ලං ආධුනි  ලං ා  වයේ ලං ානුවරක් ලං යහෝ ලං ඉ්ලුරය ලං
ය ොත, ලංහුයපක් ලංස්වකීය ලංකුසකාපවය ලංනිසපම ලංඑය ලංකබපග  ලංඅවස්ාපව  ලංදී ලංවුව ලංප ලංඒ ලංබව ලංඑම ලංනිකධරයප ලංවිසි්ත ලං
ාම ලංඋසස් ලංනිකධරයපත ලංප්තවප ලංනැ නරය, ලංඒ ලංනිකධරයප ලංඅනිසි ලංහැසිීමම ලංසරයබ්තධයය්ත ලංවරප රුයවකු ලංව්තය්ත ලං
ය. 
 
යරය ලං නිකධරයයකු ලං ඉහති්ත ලං සඳහ්ත ලං රන ලං කප ලං ක්රියපවක ලං රතිලකයක් ලං වශයේ යය්ත ලං යරයකිසි ලං යපෞශඟලි  ලං කපභ ලං
රයයෝජානපදියක් ලං කබප ලං ගායහො  ලං එවිත ලං එම ලං නිකධරයප ලං අවා  ලං භපවයක් ලං නැති ම ලං සරයබ්තධයය්ත ලං
වරප රුයවකු ලංව්තය්ත ලංය. ලං ලංසුභ ලංසපධ  ලංසාගමයක් ලං ලංයහෝ ලංයවන  ලංසාගමයක් ලංසඳහප ලංකපභ ලංරයයෝජානපදිය ලංකබප ලං
ගැනීම ලංයහෝ ලංඑබදු ලංසාගමය  ලංද්වපයව්ත ලංයනොයහො  ලංඑහි ලංනිළ්ත ලංයරය ලංයරය ලංක්රියප ලංකිීමම ලංඅනිසි ලංහැසිීමමක් ලංයකස ලං
යනොයහො  ලංඅවා  ලංභපවය ලංයනොමැති ලංවීමක් ලංයකස ලංතාැරය ලංඅවස්ාපවක ලංදී ලංසක ුම ලංකැබිය ලංහැකිය. 
 
වරප  ලංබරපාක ම ලංතීරණ ය ලං ළ ලංයු ය  ලංඑය ලංඅනි  ලං රුණුවලි්ත ලංයව්ත ලංය ොත ලංයගන ලංානිව ලංසක ප ලංබකප ලං
පමණ ක් ලංයනොව, ලංඅපපළ ලංපුශගකයප ලංපරන ලංානුවර ලංප ලංඑම ලංවරපත ලංසරයබ්තධ ලංඅනි  ලං රුණු ලංප ලංසපයප්ක්ෂව ලංසක ප ලං
බැලීයමනි. 
 
ඉහති්ත ලංසඳහ්ත ලං රන ලංකප ලංව්තගවකත ලංඅය  ලංවන ලංවැරදි ලං (යරය ලංවග්තතිය ලංතසුයර්ත ලංතීරණ ය ලං ළ ලංයුුව ලංවන ලං
පරිදි) ලංඒවපයේ ලංබරපාක ම  ලංවරප ලංඔප්පු ලංවූයේ ලංවී ලංනරය ලංඑම ලංවරපත ලංසරයබ්තධ ලංඅනි  ලං රුණු ලංප ලංසපයප්ක්ෂව ලං
සක ප ලංබැලීයමනි. 
 



 

 

 

ඉහති්ත ලංසඳහ්ත ලං රන ලංකප ලංව්තගවකත ලංඅය  ලංවන ලංවැරදි ලං (යරය ලංවග්තතිය ලංතසුයර්ත ලංතීරණ ය ලං ළ ලංයුුව ලංවන ලං
පරිදි) ලංඒවපයේ ලංබරපාක ම  ලංවරප ලංඔප්පූ ලංවී ලංනරය ලංඊත ලංඋචිා ලංයැයි ලංයපයනන ලංපඬුවමක් ලංපපනරය ලංය ොත ලංයගන ලං
අවස්ාපුමකූකව ලංපළද් ලංහප ලංයපවන ලංයන ලංඋප ලංය්ඛනවලි්ත ලංඑ  ත ලංතුවළ  ලං ර ලංගා ලංහැකිය. 
 
ාමප ලං විසි්ත ලං ාම ලං අමපායවරයපත ලං නිවැරදි ලං උපයපස් ලං ලියප ලං ඉදිරිප  ලං  රන ලං කශයශ ලං වී ලං නද් , ලං එම ලං උපයපස් ලං
රතික්යෂේප ලං රන ලංකප ලංබව ලංඔප්පු ලංකිීමමත ලංනිකධරයකුත ලංහැකිනරය ලංිළස, ලංාමප ලංයමක් ලං යළේ ලංනැායහො  ලංයමක් ලං
පැහැර ලං හැරියේ ලං ාම ලං අමපායවරයපයේ ලං නියයෝග ලං යතය  ලං යයි ලං කී ලං පමණි්ත ලං නිකධරයකු ලං නි්තයපෝෂී ලං කිීමමත ලං
ුමපුළුවන. ලං  ලං පළද් ලං උපය්ඛනයේ ලං විස්ාර ලං  ර ලං තති ලං අ්තපයරය ලං වැරදි ලං සරයබ්තධයය්ත ලං යරය ලං විිකවිධපන ලං
වියශයේ ේෂයය්ත ලංබකපප්තය්ත ලංය. 
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2 ලංවැනි ලංපරිශිෂ්තය 

 
පීමක්ෂණ  ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපවකත ලංමග ලංයප්තවීම ලංසඳහප ලංපිළියයක ලං ළ ලංසතහ්ත 

 

 
1. පීමක්ෂණ  ලං පව වන ලං දිනය ලං හප ලං ය කපව, ලං පීමක්ෂණ  ලං පව වන ලං ස්ාපනය, ලං පැිළණි්ක ලං යමයහයවන ලං

නිකධරයපයේ ලං නම ලං සහ ලං චූදිායපයේ ලං නම, ලං ඔහුයේ ලං රැ වරණ  ලං නිකධරයපයේ ලං නම ලං යන ලං  රුණු ලං
පීමක්ෂණ  ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපය  ලංසෑම ලංරැස්වීරය ලංවපරයක් ලංආරරයභයේ ලංදීම ලං ලංපීමක්ෂණ  ලංසතහ්තවක ලංලිවිය ලංයුුව ලං
ය. 
 

2. සපක්ෂි රුව්තත ලංඔවු්තත ලංවඩප  ලංහුරුපුරුදු ලංභපෂපයව්ත ලංසපක්ෂිදීමත ලංපුළුවන. ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපවත ලංයහෝ ලං
වි ති ලං පක්ෂයත ලං යහෝ ලං අපපළ ලං භපෂපව ලං යහොදි්ත ලං අවයබෝධ ලං යනොව්තය්ත ලං නරය ලං එහිදී ලං අපපළ ලං සපක්ෂි ලං
පරිව්තානය ලං ළයුුව ලංය. ලං ලංදිවුරප ලංසපක්ෂිදීම ලංඅවශයේ ය ලංනැා. 
 

3. සියලුම ලංසපක්ෂි ලංසතහ්ත ලං රගා ලංයු ය  ලංඅවිච්චි්තන ලංවෘ ාප්තායක් ලංයකස ලංර ෘති ලං ානයය්ත ලංිළස ලං
රශ්යේ යනෝ ාර ලංආ පරයය්ත ලං යනොය . ලං  ලං උපපහරණ  ලං යකස ලං “ඔහු ලං ප්තයපකයය්ත ලං ඉව  ලං වී ලං යුම ලං ාමප ලං
එවිත ලංදුටුය ය” ලංයයි ලංසපක්ෂි රු ලංකියයි ලංය්තන ලංයවුමවත ලං “ඔහු ලං ප්තයපකයය්ත ලංඉව  ලංවී ලංයනවප ලංමම ලං
එාය ොත ලංපැක් ප” ලංයුමයව්ත ලංසතහ්ත ලං රගා ලංහැකිය. ලං ලංඑයහ  ලංසතහ්ත ලං රන ලං රුණුවක ලංඅ්තාය ලං
නිසැ වම ලං අවයබෝධ ලං වන ලං යකස ලං තාැරය ලං අවස්ාපවක ලං දී ලං රශ්යේ යනෝ ාර ලං වශයේ යය්ත ලං සපක්ෂි ලං සතහ්ත ලං
 රගැනීම ලංඅවශයේ ය ලංවූ ලංවිත ලංඑයසේ ලං ළ ලංහැකිය. 
 

4. සපක්ෂි රුවකුයේ ලංසපක්ෂිය ලංඔහු ලංමූලි  ලංවිම්තශයේ නයේ ලංදී ලංයපන ලංකප ලංසපක්ෂිවකත ලංරතිවිරුශධ ලංවන ලංවිත ලං
ඊත ලංයහේුවව ලංපැහැදිලි ලං රන ලංයකස ලංඔහුයග්ත ලංඉ්කප ලංසිටිය ලංයුුව ලංය. ලං ලංඊත ලංයහේුවව ලංපැහැදිලි ලං ළයහො  ලංඒ ලං
සරයබ්තධයය්ත ලංඔහු ලංකියන ලං රුණු ලංසතහ්ත ලං රගා ලංයුුව ලංය. ලං  ලං ඊත ලංයහේුවව ලංපැහැදිලි ලංකිීමමත ලංාමපත ලං
යනොහැකි ලංබව ලංකියප ලංසිටියයහො  ලංඑය ලංප ලංසතහ්ත ලං රගා ලංයුුව ලංය. ලං  ලංඑයසේ ලංරශ්යේ න ලං ළ ලංවිත ලංසපක්ෂි රු ලං
නිහඬයවයි ලංනරය ලංඑවිත ලංහාරැස් ලංවරහ්ත ලංුවළ ලංසතහ්ත ලං රගා ලංයුුව ලංය. ලං ලංයමහි ලංදී ලංවිනිශයේ ච්ාය ලංසභපව ලංයමම ලං

සාග්රහයේ ලංXLVIII වැනි ලංපරිච්යේඳයේ ලං20 ලංවැනි ලංවග්තතිය ලංපිළිබඳව ලංප ලංසිය ලංඅවධපනය ලංයයොද් ලං ළ ලංයුුව ලං
ය. 
 

5. සපක්ෂි රු ලංපිළිුවරක් ලංකබපදීම ලංරතික්යෂේප ලං රයි ලංනරය ලංරශ්යේ නය ලංසතහ්ත ලංය ොත ලං“සපක්ෂි රු ලංපිළිුවරු ලං
යනොයපයි” ලංය්තන ලංහාරැස් ලංවරහ්ත ලංුවළ ලංසතහ්ත ලං ළ ලංයුුව ලංය. 
 

6. සතහ්ත ලං රග්තනප ලංකප ලංසපක්ෂිවලි්ත ලංපැනනැයඟ්තනප ලංවූ ලංප, ලංසතහ්ත ලං ර ලංාැීමමත ලංවිනිශයේ ච්ාය ලංසභපව ලං
අපහස් ලං  රග්තනප ලං වූ ලං ප ලං යවනයරය ලං නිීමක්ෂණ  ලං යවයාො  ලං ඒවප ලං ප, ලං පූ්තයවෝක්ා ලං ක්රමයතම ලං හාරැස් ලං
වරහ්ත ලං ුවළ ලං සතහ්ත ලං ළ ලං යුුව ලං ය. ලං  ලං උපප ලං : ලං “යේිළස් ලං හිය්ත ලං යගොස් ලං තියබන ලං බව ලං ඔබ ලං ඳ්තනවපපැයි” ලං
මවිසි්ත ලං ඔහුයග්ත ලං අසන ලංකප ලං රශ්යේ නයත ලං වි ති ලං පක්ෂය ලං වියරෝධය ලං පළ රයි. ලං  ලං මම ලං වි ති ලං පක්ෂයත ලං
සව්ත ලංදී ලංඒ ලංවියරෝධය ලංනිශයේ ්රභ ලං රිළ. 
 

7. එයම්තම ලංවිිකම  ලංවිනය ලංපීමක්ෂණ යත ලංඅපපළ ලංයවන  ලංනිීමක්ෂණ  ලංත නරය ලංඒ ලංඒ ලංගැතලු ලංපැනනගින ලං
එක් ලං එක් ලං අවස්ාපව්තහි ලං දී ලං අපපළ ලං නිීමක්ෂණ  ලං පීමක්ෂණ  ලං සතහ්තවක ලං අ්තා්තගා ලං ය ොත ලං සතහ්ත ලං
 ළයුුවය. ලං  ලංඋපප ලං : ලං “යරය ලංඅවස්ාපය  ලං දී ලංසපක්ෂි රු ලං කබක පීම ලංයවයි. ලං  ලං  ලං මම ලං /අපි ලංපැය ලංභපගය ත ලං
පීමක්ෂණ ය ලං ් ලංපමිළ/ ලංඳමද්.” 
 

8. පැිළණිලි ලංපක්ෂයේ ලංසපක්ෂි රුව්තයේ ලංසපක්ෂි ලංයමයහයවප ලංඅවස්ත ලංවූ ලංපසු ලංාමපයේ ලංනිපහසත ලං රුණු ලං
කියප ලං සිටීම ලං සඳහප ලං සපක්ෂි රුව්ත ලං  ැඳව්තය්ත ලං ප ලං ය්තන ලං චූදිා ලං නිකධරයපයග්ත ලං විමසප ලං  ලං ඔහුයේ ලං
පිළිුවර ලං ලංසතහ්ත ලං ලං ළ ලංයුුව ලංය. ලං ලං ලංඉනික්බිති ලං ලංවි ති ලංපක්ෂයේ ලංසපක්ෂි රුයවක් ලං 
ත නරය ලංඔවු්තයේ ලංසපක්ෂි ලංසතහ්ත ලං ර ලංගා ලංයුුව ලංය. ලං ලංවි ති ලංපක්ෂය ලංසිය ලංසපක්ෂි ලංයමයහයවප ලංඅවස්ත ලංවූ ලං
පසු ලං පැිළණිලි ලං පක්ෂයේ ලං සපක්ෂි රුව්තයග්ත ලං නැවා ලං සපක්ෂි ලං විමස්තය්ත ලං නරය ලං යහෝ ලං අලු  ලං
සපක්ෂි රුව්ත ලං ැඳව්තය්ත ලංනරය ලංයහෝ ලංවි ති ලංපක්ෂයත ලංප ලංඒ ලංපහසු ම ලංකබපදිය ලංයුුව ලංය. 
 

9. සපක්ෂි පරයකුයේ ලංසපක්ෂි ලංවිමසප ලංඅවස්ත ලංවූ ලංවිත, ලංාම ලංර පශයේ ය ලංකියවප ලංබකප, ලං“කියවප ලංබකප ලංනිවැරදි ලං
බව ලංපිළිගතිිළ” ලංයන ලංසතහන ලංලියප ලංඑය ලංඅ ස්ත ලං රන ලංයකස ලංඔහුත ලංපැ්තවිය ලංයුුව ලංය. ලං ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපව ලංප ලං



 

 

 

ර පශයේ ය ලංඅ ස්ත ලං ළ ලංයුුව ලංය. ලං ලංසපක්ෂි රු ලංසපක්ෂි ලංදු්ත ලංබසි්ත ලංහැර ලංයවන  ලංබසකි්ත ලංසපක්ෂි ලංසතහ්ත ලං
 රග්තනප ලං කශයශ ලං නරය, ලං විනිශ්යේ චාය ලං සභපව ලං විසි්ත ලං සතහ්ත ලං  රයගන ලං තති ලං සපක්ෂිය ලං ඒ ලං අයුරි්තම ලං
සපක්ෂි රුත ලංකියවප ලංය රුරය ලං ර ලංදී ලං“මම ලංවිසි්ත ලංකියවප ලංය රුරය ලං ර ලංයපන ලංකදී” ලංය්තන ලංලියප, ලංඑහි ලං
අ ස්ත ලං ළ ලංයුුව ලංය. ලං  ලංසතහ්ත ලං රයගන ලංතියබන ලංහැටියත ලංයරයකිසි ලං රුණ ක් ලංාමප ලංපළ ලංයනො යළේ ලං
යයි ලං සපක්ෂි රු ලං කියයාො , ලං ඒ ලං බව, ලං සතහ්ත ලං  ර ලං යගන ලං තියබන ලං සපක්ෂිය ලං සමඟම ලං ඊත ලං පහළි්ත ලං
සපක්ෂි රුයේ ලංඅ සන ලංකබප ලංගැනීමත ලංයපර ලංවිනිශයේ ච්ාය ලංසභපය  ලංනිීමක්ෂණ   ලංසහිාව ලංහාරැස් ලංවරහ්ත ලං
ුවළ ලංසතහ්ත ලං ළ ලංයුුව ලංය. 
 

10. සපක්ෂි රුයග්ත ලං අසුම ලංකබන ලං රශ්යේ න ලං සරක ලංඒවප ලං විය ලං යුුව ලංය. ලං  ලං එම ලං රශ්යේ න ලංතසිය ලංයු ය  ලංඔහු ලං දුටු ලං
සිශධී්ත ලංසරයබ්තධයය්ත ලංඔහුයග්ත ලංකබපගා ලංහැකි ලංසෑම ලංයාොරුවරක්ම, ලංඑනරය, ලංය ලි්තම ලංඔහු ලංදුටුවප ලංවූ ලං
යහව  ලං යවන  ලං අ්තඳමකි්ත ලංය ලි්තම ලං ඔහුයේ ලංනිීමක්ෂණ යත ලං භපජාන ලං වූ ලං යනොයහො  ලං ඔහුත ලං යපනී ලං
ගියප ලං වූ ලං යහෝ ලං සියලුම ලං  රුණු ලං හැකිාපක් ලං දුරත ලං  පක ලං ක්රමපුමගාව ලං අනපවරණ ය ලං  රවප ලං ගා ලං හැකි ලං
පරිශයපනි. ලං ලංරස්ූතා ලං පරණ ය ලංසරයබ්තධයය්ත ලංාමප ලංප්තනප ලංයශ ලංයනොයහො  ලංයාොරුවරු ලංකියන ලංයකස ලං
සපක්ෂි පරයකුයග්ත ලංඉ්කප ලංසිටීම ලංහුයපක් ලං ්තියප ලංස ස ්ලං රග  ලංවිස්ාරයක් ලංකියප ලංපෑමත ලංඔහුත ලං
අවස්ාපවක් ලංකබප ලංදීමකි. ලං ලංඑයහයි්ත ලංසපමපනය ලංීමතියක් ලංවශයේ යය්ත ලංඑබදු ලංඉ්ලීමක් ලංකිීමමත ලංඉඩ ලංයනොදිය ලං
යුුව ලංය. 
 

11. යවන  ලංපුශගකයකු ලංාමපත ලංකී ලංයපයක්, ලංඉදි්ත ලංඒ ලංපුශගකයපයේ ලංර පශයේ ය ලංඒ ලංවන ලංවිත ලංසතහ්ත ලං රයගන ලං
තියබයාො  ලංයහෝ ලංපීමක්ෂණ ය ලංපව වප ලංයගන ලංයන ලංඅාර ලංසතහ්ත ලං ර ලංගුම ලංකබ්තය්ත ලංනරය ලංයහෝ ලංිළස, ලං
ාම ලංසපක්ෂියේ ලංදී ලංසඳහ්ත ලං ර්තනත ලංසපක්ෂි පරයකුත ලංඉඩ ලංයනොදිය ලංයුුව ලංය. 
 

12. රස්ූතා ලං පරණ ය ලංපිළිබඳව ලංනියම ලංා  වය ලං අනපවරණ ය ලං ර ලං ගැනීම ලං විනිශයේ ්චාය ලං සභපය  ලං යුුව ම ලං
ව්තය්ත ලං ය. ලං  ලං එයහයි්ත ලං ත ා ලං නැ ා ලං යසොයප ලං ගැනීමත, ලං  ලි්ත ලං සපක්ෂි ලං දු්ත ලං පුශගකය්ත ලං යළි  ලං
 ැඳවීමත ලං විනිශයේ ච්ාය ලං සභපවත ලං පුළුවන. ලං  ලං පීමක්ෂණ ය ලං අවසපනයේ ලං දී ලං නිකධරයපත ලං විරුශධව ලං තති ලං
යචාෝපනපව ලංයහෝ ලංයචාෝපනප ලංසරයබ්තධයය්ත ලංඔහු ලංවැරදි රු ලංප ලංනිවැරදි රු ලංප ලංය්තන ලංනියා ලංවශයේ යය්ත ලං
කීමත ලංවිනිශයේ ච්ාය ලංසභපවත ලංපුළුව්ත ලංවිය ලංයුුව ලංය. 
 

13. පීමක්ෂණ යේ ලං දී ලං පැිළණිලි ලං පක්ෂය ලං යවුමයව්ත ලං ඉදිරිප  ලං  රන ලං රවය ලං (ඒවප ලං ඉදිරිප  ලං  රන ලං අුම ලං
පිළියවකත) ලං පැ.1, ලං පැ.2 ලං යුමයව්ත ලං ප ලං වි ති ලං පක්ෂය ලං යවුමයව්ත ලං ඉදිරිප  ලං  රන ලං රවය ලං වි.1, ලං වි.2 ලං
යුමයව්ත ලංප ලංකකුණු ලං ර ලංවිනිශයේ ච්ාය ලංසභපව ලංවිසි්ත ලංඑහි ලංය ටි ලංඅ සන ලංයයදිය ලංයුුව ලංය. 
 

14. විනිශයේ ච්ාය ලංසභපව ලංවිසි්ත ලංසිය ලංනිගමනවකත ලංඑළඹීයරය ලංදී ලංයරයකිසි ලං රුණ ක් ලංඔප්පු ලංවී ලංතාැයි ලංසැකකිය ලං
යු ය  ලං සියලුම ලං සපක්ෂි ලං සක ප ලං බැලීයම්ත ලං පසුව ලං එය ලං එයසේ ලං යයි ලං විශ්යේ වපස ලං   ලංරයාො  ලං යහෝ ලං අපපළ ලං
ා  වය ලංයතය  ලංඑය ලංඑයසේම ලංව්තනත ලංතාැයි ලංසිාප ලංක්රියප ලංකිීමමත ලංවිචාක්ෂණ  ලංපුශගකයකු ලංයපොළඹවන ලං
ාරරය ලංසරයභපවය ලංයයි ලංසක යාො  ලංයහෝ ලංපමණි. ලං  ලංවිනිශයේ ්චාය ලංසභපව ලංවිසි්ත ලං  ලංයරය ලං  ලං රුණ ක් ලංඔප්පු ලං  ලංවී ලං ලං
නැාැයි ලංසැකකිය ලංයු ය  ලංසියලුම ලංසපක්ෂි ලංසක ප ලංබැලීයම්ත ලංපසුව ලංඑය ලංඑයසේ ලං යනොය  ලංයයි ලංඒ ුව ලං
යගන ලං අපපළ ලංා  වය ලංයතය  ලං එය ලං එයසේ ලං යනොය  ලං යයි ලං සිාප ලංක්රියප ලංකිීමමත ලංවිචාක්ෂණ  ලංපුශගකයකු ලං
යපොළඹවන ලං ාරරය ලං අසරයභපවය ලං යයි ලං සක යාො  ලං පමණි. ලං  ලං යරය ලං  රුණ ක් ලං සාය ලං බැ  ලං ඔප්පු ලං වී ලං
යනොමැ ය  ලංප ලංඑ ලංයසේම ලංඅසාය ලංබැ  ලංඔප්පු ලංවී ලංයනොමැ ය  ලංප ලංය  ලංනරය ලංඑම ලං පරණ ය ලංඔප්පු ලංයනොවූ ලංබව ලං
සැකකිය ලංයුුව ලංය. 
 

15. විනිශයේ ච්ාය ලං සභපය  ලංනිගමනවකත ලං පඳනරය ලං රගා ලංයු ය  ලංඑය ලං යවා ලංඉදිරිප  ලං ය යරන ලංසනපා ලං වූ ලං
 රුණු ලංිළස ලංඅුමමපන ලංසිතිවිලි ලංමපත්ර ලංයනොය . ලං  ලංඑයහ , ලංරස්ූතා ලං පරණ යත ලංඅපපළ ලංයාොරුවරු ලංමඟි්ත ලං
ර තව ලංයප්තුමරය ලංය යරන ලංඅුමිළතිවකත ලංඑළඹීයරය ලංවරපක් ලංනැා. 

 ලං 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3 ලංවැනි ලංපරිශිෂ්තය 

 
විනයපුමකූක ලංපඬුවරයවකත ලංවිරුශධව ලංරපජාය ලංයසේවප ලංය ොිළෂ්ත ලංසභපව ලංයවා ලංඉදිරිප  ලං රුම ලංකබන ලං
අභියපචානප ලංපිළිබඳව ලංඅමපායපාශයේ  ලංය් රය ලං/ ලංයපපප්තායරය්තුව ලංරධපනයපයේ ලංවප්තාපව ලංසඳහප ලංආ ෘති ලං

පත්රය ලං(යමම ලංවප්තාපව ලංසමඟ ලංඅපපළ ලංසියලුම ලංලිපියගොුම ලංප ලංඑව්තන) ලං 
 

1.  ලංනිකධරයපයේ ලංනම   :- 
2. යපපප්තායරය්තුවව ලං/ ලංඅමපායපාශයේ ය ලං :- 
3. ානුවර     :- 
4. උප්ත ලංදිනය    :- 
5. රජායේ ලංයසේවයත ලංප වීයරය ලංදිනය  :- 
6. ව්තාමපන ලංානුවරත ලංප  ක ලංදිනය :- 
7. ප වීම ලංස්ථිර ලං ළ ලංදිනය   :- 
8. වැටුප ලං ලං: ලං (i). ලං ලං ලං ලං වැටුප් ලංපරිමපණ ය   :- 

(ii). ලං ලං වැටුප් ලංපරිමපණ යේ ලංවැටුප් ලංපියවර  :- 
(iii). ලං උපයප ලංතති ලංවැටුප් ලංව්තධ  ලංසාඛයපව :- 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං8. ලං ලංමපණ්ඩලි  ලංයශ්රේණිය ලංප, ලංමපණ්ඩලි  ලංයනොවන ලංයශ්රේණිය ලංප ලංයන ලංවග :- 
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං10.වැඩ ලංාහනරය ලං ර ලංසිටි්තය්ත ලංනරය, ලංඒ ලංය දින  ලංසිත ලංප ලංයන ලංවග :- 
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං11.වැඩ ලංාහනරය ලං ර ලංසිටි ලං පකය ලංුවළ ලංදී ලංවැටුප් ලංහප ලංදීමනපවලි්ත ලංය ොතසක් ලංයගවුම ලංකැබුය  ලංනරය ලං 

ඒ ලංපිළිබඳ ලංවිස්ාර   :- 
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං12. ලංපීමක්ෂණ ය ලංපැවැ වූ ලංනිකධරයපයේ ලංනම ලංසහ ලංානුවර  :- 
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං13. ලංනිකධරයප ලංවිසි්ත ලංයචාෝපනපවකත ලංඑවන ලංකප ලංපිළිුවරුවකත ලංයයොද්ව :- 
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං14. ලංපීමක්ෂණ වක ලංසතහ්තවකත ලංයයොද්ව    :- 

 (i). ලං ලං මූලි  :- 

 (ii). ලං විිකම  :- 

 (iii). ලියවිලි :- 
 ලං ලං ලං ලං ලං15. ලං ලංපීමක්ෂණ  ලංනිකධරයපයේ ලංවප්තාපවත ලංයයොද්ව   :- 

 (i). ලං ලං මූලි  :- 

 (ii). ලං විිකම  :- 
 ලං ලං ලං ලං16. ලං ලංවිනය ලංනියයෝගය       :- 
 ලං ලං ලං ලං17. ලං ලංවිනය ලංබකධරයපයේ ලංනියයෝගයත ලංයයොද්ව    :- 
 ලං ලං ලං ලං11. ලං ලංපසුගිය ලංයසේවය ලංපිළිබඳ ලංවප්තාප ලංසැය වි්ත    :- 
 
 ලං ලං ලං ලං18. ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංයචාෝපනප ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංපීමක්ෂණ  ලංනිකධරයපයේ ලංනිගමනය්ත 
 1. 
 2. 
 
20. අභියපචානයේ ලං සඳහ්ත ලං එක් ලං එක් ලං  රුණු ලං මා ලං ය් රයවරයපයේ ලං / ලං යපපප්තායරය්තුව ලං  රධපනයපයේ ලං

නිීමක්ෂණ ය්ත      :- 
 ලං ලං ලං ලං21: ලං ලංය් රයවරයපයේ ලංයහෝ ලංයපපප්තායරය්තුව ලංරධපනයපයේ ලංනි්තයශශයේ ය :- 

 
 
        ................................................ 

       ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංය් රය ලං/ ලංයපපප්තායරය්තුව ලංරධපනයප 
 
දිනය ලං :- ලං................................................................ 

 



 

 

 

 
4 ලංවැනි ලංපරිශිෂ්තය 

 
යසේවය ලංඅාහැර ලංයපයරය ලංනියයෝගය ත ලංවිරුශධව ලංරපජාය ලංයසේවප ලංය ොිළෂ්ත ලංසභපවත ලං රුම ලංකබන ලං
අභියපචානප ලංපිළිබඳව ලංවප්තාප ලංතුවළ  ලංආ ෘති ලංපත්රය ලං(යමම ලංවප්තාපව ලංසමඟ ලංපහා ලංසඳහ්ත ලංඅපපළ ලං

සියලුම ලංලිපියගොුම ලංප ලංඑව්තන) ලං 
 
(1). ලං ලං නිකධරයපයේ ලංනම   :- 
(2). යපපප්තායරය්තුවව ලං/ ලංඅමපායපාශයේ ය :- 
(3). ලං ානුවර     :- 
(4). උප්ත ලංදිනය    :- 
(5). ලං ලං රජායේ ලංයසේවයත ලංප වීයරය ලංදිනය  :- 
(6). ලං ලං ව්තාමපන ලංානුවරත ලංප වූ ලංදිනය  :- 
(7). ලං ලං වැටුප (i). වැටුප් ලංපරිමපණ ය  :- 

(ii). වැටුප් ලංපරිමපණ යේ ලංවැටුප් ලංපියවර :- 
(iii). ලං ලං උපයප ලංතති ලංවැටුප් ලංව්තධ  ලංසාඛයපව :- 

(1). ලං ලං මපණ්ඩලි  ලංයශ්රේණිය ලංප, ලංමපණ්ඩලි  ලංයනොවන ලංයශ්රේණිය ලංප ලංයන ලංවග ලං:- 
(8). යසේවය ලංඅාහැර ලංයපයරය ලංනියයෝගය ලංනිකු  ලං ර ලංත ය  ලංය දින  ලංසිත ලංප ලංයන ලංවග ලං :- 
(10). ලං නිකධරයපයේ ලංපූ්තව ලංයසේවය ලංපිළිබඳ ලංසාක්ෂිප්ා ලංවප්තාපව :- 
(11). ලං අභියපචානයේ ලංසඳහ්ත ලංඑක් ලංඑක් ලං රුණු ලංසාඛයපව ලංයහෝ ලංයපපප්තායරය්තුවය  ලං/ ලංඅමපායපාශයේ යේ ලංයහෝ ලං

අමපායපාශයේ  ලංය් රයයේ ලංනිීමක්ෂණ ය්ත ලං:- 
(12). ලං යපපප්තායරය්තුව ලංරධපනයපයේ ලංයහෝ ලංය් රයවරයපයේ ලංනි්තයශශයේ ය ලං(පැහැදිලිව ලංසැය වි්ත) 
 
 
 

....................................................................... 
 ලං ලං ලං ලං ලං ලංයපපප්තායරය්තුව ලංරධපනයප ලං/ ලංය් රයවරයප. 

 
දිනය ලං :- ලං............................................. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

5 ලංවැනි ලංපරිශිෂ්තය 

 
ාදර්ශයක  දචෙදනා පත්රහ 

 
(චූදිත නිලධරහකු දවත විනහ බලධරහකු විසින් නිකුත් කරනු ලබන දචෙදනා පත්රහක ාදර්ශයක  

ාකෘතිහකි.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ඔබ ලං...................................................................................................................................... ලංනිකධරයකු  
වශයේ යය්ත ලං....................................................................................................................... ලංයසේවය ලං රිළ්ත ලං
සිටිය ලංදී ලංආයාන ලංසාග්රහයේ ලංXLVIII වැනි ලංපරිච්යේඳයේ ලං............................................. ලංඋපය්ඛනය ලංයතාත ලං 
ගැයනන ලං  ලං  ලං පහා ලං  ලං  ලං සඳහ්ත ලං යචාෝපනපව්තහි ලං  ලං  ලං අඩාගු ලං  ලං  ලං වන ලං  ලං  ලං රපජා පීම ලං  ලං  ලං පැහැර ලං  ලං හැීමරය ලං හප ලං / ලං යහෝ ලං ලං
විෂමපචාපරය්තහි යයදීරය ලං  ලංයන ලං  ලං  ලංවැරදි ලංඑ ක් ලං ලං  ලංයහෝ ලංකීපයක් ලං  ලංයහෝ ලං  ලංසිය්කම ලංයහෝ ලංසිදුකිීමම ලංයහේුව ලංය ොත ලං
යගන ලංඔබ ලංයසේවයය්ත පහ ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංයනොකිීමමත ලං ලං ලං ලං ලංයහෝ ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංයවන  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංඅයුරකි්ත ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංඔබත ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංපඬුවරය 
යනොපැිළණ වීමත ලං යහෝ ලං  ලං  ලං යහේුව ලං තයාො  ලං යමම ලං යචාෝපනප ලං පත්රය ලං කැීම ලං දින ලං ........................ ලං තුවළා ලං
......................................................... ලං .................................................................... ලං මඟි්ත ලං මප ලං යවා ලං
ලිඛිාව ලං ඉදිරිප  ලං  රන ලං යකසත ලං ආයාන ලං සාග්රහයේ ලං XLVIII වැනි ලං පරිච්යේපය ලං
................................................. ලංවැනි ලංඋපවග්තතිය ලංයතය  ලංයමයි්ත ලංඔබත ලංනියයෝග ලං රිළ. 
 
දචෙදනා 

(i). ............................................................  
(ii). ............................................................  
(iii). ............................................................  

(iv). ............................................................  
 

02. ලං ලංයමම ලංයචාෝපනප ලංසනපා ලංකිීමම ලංසඳහප ලංපහා ලංසඳහ්ත ලංසපක්ෂි රුව්ත ලංසහ ලංලිපි ලංය්ඛන ලංඋපයයෝගී ලං රගුම ලං
කැයේ. 
 
I සාක්ෂිකරුවන් 

(i). ............................................................  
(ii). ............................................................  
(iii). ............................................................  

 
II ලිපිදේඛන 

 

(i). ............................................................  
(ii). ............................................................  
(iii). ............................................................  
 

 
03. ලං  ලං උක්ා ලං 02 ලං (II) ලං හි ලං පැක්යවන ලං ලිපිය්ඛන ලං පීමක්ෂප ලං  ර ලං බැලීමත ලං ඔබත ලං හප/යහෝ ලං ඔබයේ ලං රැ වරණ  ලං
නිකධරයපත ලං අවශයේ ය ලං ව්තය්ත ලං නරය ලං ඒ ලං සඳහප ලං ...................................................................... ලං යේ ලං
(යපපප්තායරය්තුව ලං රධපනයපයේ ලං ානුවර ලං සඳහ්ත ලං  ර්තන.) ලං පූ්තව ලං අුමමැතිය ලං කබපයගන ලං ඔහු ලං විසි්ත ලං නියම ලං
 රුම ලං කබන ලං දිනය  ලං දී ලං ඒවප ලං පීමක්ෂප ලං  ර ලං බකප ලං ඔබත ලං අවශයේ ය ලං වන ලං ලිපි ලං ය්ඛනවක ලං ඡපයප ලං පිතප  ලං ලං
........................................................... ලංපූ්තව ලංඅුමමැතිය ලංමා ලංනියිළා ලංද්පකක් ලංයගවප ලංකබපගා ලංහැකිය. ලං 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04. ලං  ලංඔබ ලංයවුමයව්ත ලංයපනී ලංසිටීමත ලංරැ වරණ  ලංනිකධරයයක් ලංයාෝරප ලංගැනීමත ලංඔබ ලංඅපහස් ලං ර්තය්ත ලංනරය ලංඒ ලං
සඳහප ලංඔහු ලංඳරන ලංානුවර ලං(විශ්රපිළ යකු ලංනරය ලංපැරූ) ලංසහ ලංරපජා පීම ලං/ ලංයපෞශඟලි  ලංලිපිනය ලංසඳහ්ත ලං රිළ්ත ලංඔහු ලං
ඔබයේ ලංරැ වරණ  ලංනිකධරයප ලංවශයේ යය්ත ලංයපනී ලංසිටීමත ලං ැමති ලංබවත ලංයරය ලංසමඟ ලංතති ලංආ ෘතිය ලංපුරවප ලං මයේ ලං
පූ්තව ලංඑ ඟ වය ලංකබපගා ලංයුුවය. ලං ලංඔබයේ ලංරැ වරණ  ලංනිකධරයප ලංරජායේ ලංනිකධරයකු ලංයහෝ ලංරජායේ ලංයසේවයය්ත ලං
විශ්රපම ලංකැබූවකු ලංයහෝ ලංවිය ලංයුුවය. 
 
05. ලං  ලං ආයාන ලං සාග්රහයේ ලං XLVIII  වැනි ලං පරිච්යේඳයේ ලං 15:7 ලං හප ලං 15:1 ලං යන ලං උපවග්තති ලං අුමව ලං පිළිුවරු ලං
සැපීමත ලංඔබත ලංපුළුවන. ලං ලංඔබ ලංනිවැරදි රුවකු ලංබව ලංපවසප ලංඔයේ ලංනියපොස් ලංබව ලංසනපා ලංකිීමමත ලංවිිකම  ලංවිනය ලං
පීමක්ෂණ යක් ලං පව වන ලං යකස ලං ඉ්කප ලං සිටි්තය්ත ලංනරය ලංආයාන ලං සාග්රහයේ XLVIII පරිච්යේඳයේ ලං 18 ලං වන ලං
වග්තතියේ ලං පැක්යවන ලං පරිදි ලං පීමක්ෂණ  ලං නිකධරයකු ලං මවිසි්ත ලං ප  රනවප ලං තා. ලං  ලං නීතිඥායකු ලං පීමක්ෂණ  ලං
නිකධරයප ලං වශයේ යය්ත ලං ප  රවප ලං ගැනීමත ලං ඔබත ලං අවශයේ ය ලං ව්තය්ත ලං නරය ලං ඒ ලං සඳහප ලං රමපණ ව  ලං යහේුව ලං සපධ  ලං
ඉදිරිප  ලං ළ ලංයුුවය. 
 
06. ලං ලංඔබයේ ලංපිළිුවරු ලංනියිළා ලං පකීමපව ලංුවළ ලංදී ලං............................................ ලං(යපපප්තායරය්තුව ලංරධපනයප) ලං
මඟි්ත ලංමප ලංයවා ලංඉදිරිප  ලංකිීමමත ලංඅයපොයහොස  ලංවුවයහො  ලංඔබයේ ලංනිපහසත ලංඉදිරිප  ලංකිීමමත ලංාරරය ලං රුණු ලං
යනොමැති ලංයසේ ලංසක ප ලංක්රියප ලං ර්තයනිළ. 
 
07. ලං  ලං  රුණ ප ර ලං යමම ලං යචාෝපනප ලං පත්රය ලං කැබුණු ලං බව ලං .......................................................... ලං
(යපපප්තායරය්තුව ලංරධපනයප) ලංමඟි්ත ලංමප ලංයවා ලංප්තවප ලංඑව්තන. 
 
 
 

විනය ලංබකධරයප 
 
 පිතප   :- ලං 1. 

2. 
 
 

 



 

 

 

 
 

6 ලංවැනි ලංපරිශිෂ්තය 

 
ාදර්ශයක  දචෙදනා පත්රහ 

 
 

(විශ්රාම වැප් ව වවස්ථා සාං්රහදේ 12 වන වගන්තිහට හටත්දකොට විශ්රාම ඟන්වන ලද 

නිලධරහකුට නිකුත් කළ යුතු දචෙදනා පත්රහක ාදර්ශයක  ාකෘතිහ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ඔබ ලං ................................................................................................................................. ලං නිකධරයකු ලං
වශයේ යය්ත ලං ............................................................................................................. ලංයසේවය ලං රිළ්ත ලංසිටිය ලං
දී ලංආයාන ලංසාග්රහයේ XLVIII වැනි ලංපරිච්යේඳයේ ලං................................................. ලංඋප ලංය්ඛනය ලංයතාත ලං
ගැයනන ලංපහා ලංසඳහ්ත ලංයචාෝපනපව්තහි ලංසඳහ්ත ලංවැරදි ලංඑ ක් ලංයහෝ ලංකීපයක් ලංයහෝ ලංසිය්කම ලංයහෝ ලංසිදු ලංකිීමම ලං
යහේුවය ොත ලංයගන ලංඔබත ලංයගවිය ලංයුුව ලංවිශ්රපම ලංවැටුප ලංයහෝ ලංපපරියාෝෂි ය ලංයහෝ ලංයවන  ලංදීමනපවක් ලංයහෝ ලංයගවීම ලං
අහිිළ ලංකිීමමත ලංයහෝ ලංඑයි්ත ලංකිසියරය ලංරතිශයේ ායක් ලංඅඩු ලංකිීමමත ලංයහෝ ලංක්රියප ලංයනොකිීමමත ලංයහේූත්ත ලංතයාො  ලංඑයත ලං
යහේුව ලං යමම ලං යචාෝපනප ලං පත්රය ලං කැීම ලං දින ලං .............................................. ලං තුවළා ලං ලං
..................................................... ලංමඟි්ත ලංමප ලංයවා ලංඉදිරිප  ලං රන ලංයකස ලංආයාන ලංසාග්රහයේ ලංXLVIII වැනි ලං
පරිච්යේඳයේ ලං........................................ ලංවැනි ලංඋපවග්තතිය ලංයතය  ලංයමයි්ත ලංඔබත ලංනියයෝග ලං රිළ. 
 
 
 
දචෙදනා 

(I). ලං ...................................................................  
(II). ලං ...................................................................  
(III). ලං ...................................................................  
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02. ලං  ලංයමම ලංයචාෝපනප ලංසනපා ලංකිීමම ලංසඳහප ලංපහා ලංසඳහ්ත ලංසපක්ෂි රුව්ත ලංසහ ලංලිපිය්ඛන ලංඋපයයෝගී ලං රගුම ලං
කැයේ. 
 
I සාක්ෂිකරුවන් 
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II ලිපිදේඛන 
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03. ලං  ලං උක්ා ලං 02(II) ලං හි ලං පැක්යවන ලං ලිපිය්ඛන ලං පීමක්ෂප ලං  ර ලං බැලීමත ලං ඔබත ලං හප/ ලං යහෝ ලං ඔබයේ ලං රැ වරණ  ලං
නිකධරයපත ලං අවශයේ ය ලං ව්තය්ත ලං නරය ලං ඒ ලං සඳහප ලං .................................................................................. ලං යේ ලං
(යපපප්තායරය්තුව ලං රධපනයපයේ ලං ානුවර ලං සඳහ්ත ලං  ර්තන) ලං පූ්තව ලං අුමමැතිය ලං කබපයගන ලං ඔහු ලං විසි්ත ලං නියම ලං
 රුම ලං කබන ලං දිනය  ලං දී ලං ඒවප ලං පීමක්ෂප ලං  ර ලං බකප ලං ඔබත ලං අවශයේ ය ලං ලිපිය්ඛනවක ලං ඡපයප ලං පිතප  ලං
.......................................................... ලංපූ්තව ලංඅුමමැතිය ලංමා ලංනියිළා ලංද්පකක් ලංයගවප ලංකබප ලංගා ලංහැ . ලං 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04. ලං  ලංඔබ ලංයවුමයව්ත ලංයපනී ලංසිටීමත ලංරැ වරණ  ලංනිකධරයයක් ලංයාෝරප ලංගැනීමත ලංඔබ ලංඅපහස් ලං ර්තය්ත ලංනරය ලංඒ ලං
සඳහප ලංඔහු ලංඳරන ලංානුවර ලං(විශ්රපිළ යකු ලංනරය ලංපැරූ) ලංසහ ලංරපජා පීම ලං/ ලංයපෞශඟලි  ලංලිපිනය ලංසඳහ්ත ලං රිළ්ත ලංඔහු ලං
ඔබයේ ලංරැ වරණ  ලංනිකධරයප ලංවශයේ යය්ත ලංයපනී ලංසිටීමත ලං ැමති ලංබවත ලංයරය ලංසමඟ ලංතති ලංආ ෘතිය ලංපුරවප ලං මයේ ලං
පූ්තව ලංඑ ඟ වය ලංකබපගා ලංයුුවය. ලං ලංඔබයේ ලංරැ වරණ  ලංනිකධරයප ලංරජායේ ලංනිකධරයකු ලංයහෝ ලංරජායේ ලංයසේවයය්ත ලං
විශ්රපම ලංකැබුවකු ලංයහෝ ලංවිය ලංයුුවය. 
 
05. ලං  ලං ආයාන ලං සාග්රහයේ ලං XLVIII  වැනි ලං පරිච්යේඳයේ ලං 15:7 ලං හප ලං 15:1 ලං යන ලං උපවග්තති ලං අුමව ලං පිළිුවරු ලං
සැපීමත ලං ඔබත ලං පුළුවන. ලං  ලං ඔබ ලං නිවැරදි රු ලං බව ලං පවසප ලං ඔයේ ලං නියපොස් ලං බව ලං සනපා ලං කිීමමත ලං විිකම  ලං විනය ලං
පීමක්ෂණ යක් ලං පව වන ලං යකස ලං ඉ්කප ලං සිටි්තය්ත ලංනරය ලංආයාන ලං සාග්රහයේ XLVIII පරිච්යේඳයේ ලං 18 ලං වන ලං
වග්තතියේ ලං පැක්යවන ලං පරිදි ලං පීමක්ෂණ  ලං නිකධරයකු ලං මවිසි්ත ලං ප  රනවප ලං තා. ලං  ලං නීතිඥායකු ලං පීමක්ෂණ  ලං
නිකධරයප ලං වශයේ යය්ත ලං ප  රවප ලං ගැනීමත ලං ඔබත ලං අවශයේ ය ලං ව්තය්ත ලං නරය ලං ඒ ලං සඳහප ලං රමපණ ව  ලං යහේුව ලං සපධ  ලං
ඉදිරිප  ලං ළ ලංයුුවය. 
 
06. ලං ලංඔබයේ ලංපිළිුවරු ලංනියිළා ලං පකීමපව ලංුවළ ලංදී ලං............................................ ලං(යපපප්තායරය්තුව ලංරධපනයප) ලං
මඟි්ත ලංමප ලංයවා ලංඉදිරිප  ලංකිීමමත ලංඅයපොයහොස  ලංවුවයහො  ලංඔබයේ ලංනිපහසත ලංඉදිරිප  ලංකිීමමත ලංාරරය ලං රුණු ලං
යනොමැති ලංයසේ ලංසක ප ලංක්රියප ලං ර්තයනිළ. 
 
07. ලං  ලං  රුණ ප ර ලං යමම ලං යචාෝපනප ලං පත්රය ලං කැබුණු ලං බව ලං .......................................................... ලං
(යපපප්තායරය්තුව ලංරධපනයප) ලංමඟි්ත ලංමප ලංයවා ලංප්තවප ලංඑව්තන. 
 
 
 

විනය ලංබකධරයප 
 
 පිතප   :- ලං 1. 
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Wý}qu ��a²�¨}�  XLVIII ��ç wõE¨Fs} ��¨��tu} »ö{

Wý}qu ��a²�¨}� II ��ç _ýo�m¨}� XLVIII ��ç wõE¨Fs¨}� úåútýu w�q �v�u� wõÝ
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I.         XLVIII ��ç wõE¨Fs¨}� 19:5 ��ç Zw �au�Õ} Ûuk w�Õu úåútýu ¨�u��k
w�q �v�u� úåútýu W�q¢�q� »ö{.
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�ý {ýo�m��_ ¨��²Ó}_ ��~ Wk_ ¨���ý _ý�}_� W�Õ ú�²ý{ �q�
ç�t~}u�¨au� �� s� ��~_k ��Ï w�wþ~�s�s W�Õ èÕj}u�¨au�
�{u�úq úu} wö_��o ç�týö ��¿q}_� ~ýgµ wõwý�u ú�} zý~
¨��_P�~}ý ú��u� ��rýwu} ¨_ýk W���rý¨��¿q wõÝ ��¨��tu}
_~íu� W`o�m� w�q��ý¨au }ý }�q�¨q�}.  \¨��{ \{ wö_��o
{m���� �Pyu�t¨}u� ú��q~ �õu��~ W{ýqµý�� ¨��_P�~�u�,
¨swýRq¨Pu�q¢ w±týèu� �� W¨u_¢q� y�t~}u�k ��½q� Ûu�P Þ{
~ýgµ wõwý�u ú�} zý~ ¨��_P�~}ý¨a� �a¼{ �u�¨u�}.

II    22:1    Zw �au�Õ}k w��� w�q �v�u� 22:1:1 Zw �au�Õ} W�q¢�q� »ö{:

22:1:1    e£Ýq ç�týõ¨}_¢k ú~�s�t� ¨e�suý wq²}_� ç_¢q� _~ \_� ��~_�
W�q¢�q WÚ� wö_��o} ç{ _~ úu} ç¨}�a}_� ç_¢q� »ö{k
úu} y�týõ}ý W��µ w�}�~ aq}�q¢}. 31:11 Zw �au�Õ¨}�� �v�u�
¨e�suý�_� ¨uý�u W���rý�_ e£Ýq ç�týõ}ý¨a� w±{ýs}_� ç�ý
wö_��o} w{ý �u W���rý�_ Þ ��~  ¨�uq� _~�o_� ç�ý \¨��
��~_k �mý wö_��o} W��u� _~ úu} ç¨}�a} ç_¢q� »ö{k
w±{ýs �u�¨u� uP e£Ýq ç�týõ}ý ��m q�u{k �_� _~ W�q�uP ]��
u��q ¨���¨}� w���kþ�ý \Ýu ��k ��kþw� ¨aú} }�q¢}.  \¨q_�
¨uý¨a�u �s ��kþw w���yv� úu} ç¨}�a} ��ì¨{u� w�� \��
�v�u� wõÝ  _k}�q¢ _�}�q¢}.



III 27:10  Zw �au�Õ}k w��� 27:10:1 �� 27:10:2 Zw �au�Õ W�q¢�q� »ö{:

27:10:1  W����� ¨�� à�o ¨�� ~ýgµ ú¨~�æ ¨�� q²��q�ýÞ »²}ý ¨��
�Pyu�t ¨e�suý �Pyu�t¨}u� ��~ ç�týõ}ý¨a� ~ýg_ýõ}k WÚ�
¨uý�u �ýw~ýæ �~s_� �Pyu�t¨}u� Wå_~o¨}� um� w�~ý W�Õ
W���rý�_ ¨e�suý¨S ���zý�} Wu�� ç�týõ}ý u��q ¨���¨}� w���kþû{
~ýgµ ¨���¨}� }�wqk �ýç_~ ¨uý�u�¨u� }�ñ úu} y�týõ}ý Ö~o}
_~u�¨u� uP \��ç W}_¢ u��q ¨���¨}� w���kþú} }�q¢}.

27:10:2  27:10:1 Zw �au�Õ} }k¨q�  u��q ¨���¨}� w���kþû{ ~ýgµ ¨���¨}�
}�wqk �ýç_~ y� úu} y�týõ}ýk ��¨©au�¨u� uP Wå_~o Öu�ß�
��¨yu ¨q_� q�ß~kq� \��ç ç�týõ¨}_¢¨a� ��m q�uP _�}�q¢}.
\��ç W}_¢ �Pyu�t� Wå_~o Öu�ß� ��ì{k ��~_k ��Ï _ý�}_�
aq �u�¨u� uP ç�týõ}ýk ��kþ¨wu� zýa}_k ¨uý��Ï {�s�_� ¨aû{k
y�} Þ{k úu} y�týõ}ýk ��»}.

IV  31:12 Zw �au�Õ}k w��� w�q �v�u� 31:12:1 Zw �au�Õ} W�q¢�q� »ö{:

31:12:1  27:10:2 Zw �au�Õ¨}�� �v�u� W���rý�_ Wå_~o Öu�ß� ��~_�
W�q¢�q ¨uý��y�o¨�ýq� ç�týõ}ý¨a� {ý��_ ��kþ¨wu� zýa}_k ¨uý��Ï
{�s�_� ]��k ¨aû{k y�} Þ{k úu} y�týõ}ýk ��»}.

 

\��.��. {ýu�uw�¨w~�{
¨��_P
~ýgµ wõwý�u �� ���¨s��
_k}�q¢ W{ýqµý��}

31:12 උප වගන්තියට



 
 
~ýgµ wõwý�u e_±¨� {¨a‹` WŠ_ : 07/2010 � WŠ_}: Wý/9/6/ú.w. 2-2(V) 

~ýgµ wõwý�u …† …�‚¨s‹ƒ 
_k}þq¢ W{ýqµýŠƒ}, 
çs†…� eq¢~…±}, 

                  ¨_ý‡| 07. 
 

  2010.06.22 
 

W{ýqµýŠƒ ¨�‹_P‚~�u�, 
w‡ýq� …zý w±týu ¨�‹_P‚~�u� …† 
¨swýRq¨Pu�q¢ w±týèu�. 
 

wö¬„o úçƒ�e} …zý wq�»ö¨PÞ W‚ƒµ …þß…þ_P …Š¨ƒý�tu} »ö{ 
Wý}qu …Ša±†¨}� II _ýo�m¨}� XLVIII wõE¨Fs} 

 
Wý}qu …Ša±†¨}� II ‚�ç _ýo�m¨}� XLVIII wõE¨Fs¨}� 19:4 …† 19:5 ‚au�Õ 
…Š¨ƒý�tu} »ö{k ~g} Ö~o} _~ W�q.  
 
02. A Wuþ‚ Wý}qu …Ša±†¨}� II ‚�ç _ýo�m¨}� XLVIII wõE¨Fs¨}� 19:4 …† 19:5  
Zw ‚au�Õ w†q …v†u� wõÝ …Š¨ƒý�tu} _~uþ ��¨O. 
 
19:4 - ~g¨}� ¨…�‚¨}� ç}þq¢ ç�t~¨}_¢ úå{q� úu} wö¬„o}_Þ úçƒ�e} …zý‚_� 

‚ƒ¨}u� úu} y�t~}ý ú…̃u� wq�_~uþ ��ë} †�_�¨_�, WÚ‡ ç�t~}ý …�‚¼} 
¨…�‚ý _ý�} q¢‡Þ Wý}qu …Ša±†¨}� w‡{þ‚u Zw¨�‹`u} }k¨q� Û_�¨‚u 
‚~s_k spþ‚P �yý ¨uý{�q�¨q� uP ¨†ý� …�‚¼} ¨…�‚ý _ý�} q¢‡Þ Wý}qu 
…Ša±†¨}� ¨s‚u Zw¨�‹̀ u} }k¨q� Û_�¨‚u ‚~s_� »ö¨{u� Wuq¢~�‚, ‚R„ 
w†_ …q¢kþÚ}_ ¨…�‚ý _ý�}_� …Pw£Ro _~ W�q�¨q� uP w{o». 

 
19:5 ~g¨}� ¨…�‚¨}u� úƒ±ý{�q� …† …�‚¼} ¨…�‚ý _ý�} q¢‡Þ Wý}qu …Ša±†¨}� 

w‡{þ‚u Zw¨�‹`u} }k¨q� Û_�¨‚u ‚~s_k úu}ýuþ_¦� spþ‚P ¨uý��y£ ¨†ý� 
…�‚¼} ¨…�‚ý _ý�} q¢‡Þ \†˜ ¨s‚u Zw¨�‹`u} }k¨q� Û_�¨‚u ‚~s_� 
»ö¨{u� Wuq¢~�‚, ‚R„ w†_ …q¢kþÚ}_ ¨…�‚ý _ý�}_� …Pw£Ro _~ W�q�qý 
‚£, {ýo�m�˜_ ç�t~¨}_� ‚ƒ¨}u� s… ‚…~_� ¨†ý� Yk ‚�Ï ¨…�‚ý _ý�}_� 
W�Õ q�u�q�qu�¨au� …† èÕj}u�¨au� …{u�úq úu} wö¬„o ç�t~ 
…Š¿q}_�, ~ýgµ wõwý�u ú„} zý~ ¨�‹_P‚~}ý ú…̃u� …�rýwu} ¨_ýk 
W‚…�rý¨‚ý�¿q wõÝ …Š¨ƒý�tu} _~íu� W`o�m‚ w‚q�‚ý¨au }ý }þq�¨q�}. 
\¨…�{, \{ wö¬„o {pþ�‹� …Pyu�t¨}u� ú…�q~ ‚õu�‚~ W{ýqµýŠƒ 
¨�‹_P‚~�u�, ¨swýRq¨Pu�q¢ w±týèu� …† WÚ‡ Wç_¢q� ç�t~}u�k �˜½q‚ 
ÛuþPÞ{ ~ýgµ wõwý�u ú„}zý~ ¨�‹_P‚~}ý¨a� ‚a¼{_� ‚u�¨u�}. 

 
03. \¨…�{ ¨P s_�‚ý ~ýgµ wõwý�u e_±¨�‹` {d̃u� w±_ýƒ̃q úu} wö¬„o 
ç�týöu�¨a� uý{ ¨�‹`u ¨‚uq� ç}{}_� _~u q¢~� A Wý_ý~¨}u�{ y�w�‚�q�¨S. 
 
 
 
         Ð. Ý…ýuý}_ 
         ¨�‹_P, 

       ~ýgµ wõwý�u …† …�‚¨s‹ƒ                   
         _k}þq¢ W{ýqµýŠƒ}. 

19:4 උප වගන්තියට

19:5 උපවගන්තියට
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අමාත�ාංශ ෙක/ව01 

පළා2 සභා පධාන ෙක/ව01 
ෙදපා6තෙ/1# පධා71   

 
 

ආයතන සංගආයතන සංගආයතන සංගආයතන සංගහෙ: හෙ: හෙ: හෙ: XLVIII වැ% ප�<ෙ=දෙ: >ංහල හා ඉං@වැ% ප�<ෙ=දෙ: >ංහල හා ඉං@වැ% ප�<ෙ=දෙ: >ංහල හා ඉං@වැ% ප�<ෙ=දෙ: >ංහල හා ඉං@> පාඨ ප> පාඨ ප> පාඨ ප> පාඨ පBෙශෝධනය DEමBෙශෝධනය DEමBෙශෝධනය DEමBෙශෝධනය DEම 

ආයතන සංගහෙ: II වැ% කාFඩෙ: XLVIII වැ% ප�<ෙ=දය ෙකෙරH ඔබෙ� අවධානය ෙයොK 
කරවL.  

02. එම ප�<ෙ=දෙ: 23:9, 24:6, 27:10 සහ 36:7 උප වග1Bවල >ංහල හා ඉං@> පාඨ %> 
ප�S පBෙශෝධනය කර %වැරS කළ "# බවට 2013.07.25 Sන පැවB අමාත� මFඩල Uස්Vෙ/W 
Xරණය කර ඇත. 

03. ඒ අ\ව දැනට පව2නා පාඨ ෙව\වට පහත සඳහ1 පාඨ ආෙ�ශ කර\ ලැෙ^. 

(i). 23:9 උප වග1Bෙ: ඉං@> පාඨය 

 

23:9.  The effective date of the punishment imposed by the disciplinary 

authority on an accused officer after completion of a formal 

disciplinary inquiry or after calling for his explanations should be the 

date on which he committed the offence relevant to the charge. 

 

ෙ/ උප වග1Bෙ: >ංහල පාඨයට පBෙශෝධන ෙනොමැත. 
 

(ii). 24:6 උප වග1Bය 

 

24:6.  _නය %ෙයෝගයක ෙකොටස` වශෙය1 වැab ව6ධක _ල/භනය DEම` 
ෙහෝ අcDEම` ෙහෝ නැවැ2Vම` ෙහෝ %ෙයෝග ෙකොට ඇB අවස්ථාවක W 
එය eයා2මක කළ "# ව1ෙ1 ඉහත 23:9 උප වග1Bයට යට2ව ෙf. 

 

 

24:6 උප වගන්තියට



 

 

2

 

 

 

(iii). 27:10 උප වග1Bෙ: ඉං@> පාඨය 

 

27:10. Where legal proceedings are taken against a public officer for   

criminal  offence or bribery or corruption, the relevant officer should 

be interdicted forthwith by the appropriate authority. 

 

ෙ/ උප වග1Bෙ: >ංහල පාඨයට පBෙශෝධන ෙනොමැත. 

 

(iv). 36:7 උප වග1Bය 

 

36:7.  _gම2 _නය පE`ෂණෙ: W ඉS�ප2 i ක0j අ\ව kSත %ලධා�යා    
එ` ෙචෝදනාවකට ෙහෝ ෙචෝදනා DHපයකට ෙහෝ >යlම ෙචෝදනාවලට 
වැරSක0 V ඇB බවට _නය බලධරයා _>1 %ගමනය කර1ෙ1 න/, 
වරදක0 V ඇB ෙචෝදනාෙf ෙහෝ ෙචෝදනාවල ස්වභාවය අ\ව %ලධරයාට 
ෙග_ය "# ෙහෝ පදානය කළ "# ය/ _ශාම වැaප`, පා�ෙතෝnකය` ෙහෝ 
ෙවන2 Wමනාව` නතර කළ "# ව1ෙ1 ද, ෙනොඑෙසේ න/, ය/ 
පමාණයD1 අc කළ "# ව1ෙ1 ද යන වග සඳහ1 කරL1 ෙචෝදනා 
පතය හා _gම2 _නය පE`ෂණෙ: වා6තාව ඇ#q අෙනr2 >යl sය_s 
ද සමග තම %E`ෂණ හා _නය %ෙයෝගය, _ශාම වැab ව�වස්ථා 
සංගහෙ: 12 වැ% වග1Bය අ\ව කට"# DEම සඳහා රාජ� ප�පාලන 
_ෂය භාර ෙක/ වරයා ෙවත අපමාද ව යැ_ය "2ෙ2 ය. 

 

 

 

                 t.u.අෙ^ෙකෝ1 
   ෙක/ 

     රාජ� ප�පාලන සහ ස්වෙ�ශ කට"# අමාත�ාංශය 

36:7 උප වගන්තියට



 

රාජ්ය පරිපරා  පක්රලේඛ  ප  ප 04/2015 

මලේේ පඅංකය ප  පEST-9/DICIP/06/0052 

රාජ්ය පරිපරා   පරෂා්  පවාා  පරෂා්  පරා  පවශ ප 

ප්රජ්ාාා්ත්රීය පරා ය පළිබඳ අ පඅමාායාංය 

නිදශව් පකතුරස්රය 

ලේකොෂඹ ප07. 

2015.01.29 

 

අමාායාං පලේඛකරුල්්ත 

රෂා්  පප්රධාා  පලේඛකරුල්්ත 

ලේදරාර්ාලේරු්තතු පප්රධාානී්ත 

 

ජනමාධ්යයන් වෙත ව්රකාා විකුත් විරීමමව 

 

ජ් මාධායය  පලේශ  පමශජ් ාාල  පලේශ  පනි පප්රලත් ි  පවපරීමම පවරු ්තධාලේය්ත පල  පයයා  පවං්රශලේ  පII 

ල  පකාණ්ඩලේ  පXLVII රිපච්ලේේදලේ  ප6 පවශ ප7 පලග්ති  පලේකලේරහි ඔ ලේේ පඅලධාා ය පලේයොමු පකරලමි. 

 

02. විවිධා ප වියය්ත ප ළිබඳ අල ප රජ්ලේ  ප නිධාරය්ත ප විසි්ත ප ජ් මාධාය ප ලේලා ප  ාලේද  ප ඇාපරු ප

ලේාොරතු් ප ලේශේතුලේල්ත ප රසුගිය ප කාලකලානුල ප තුෂ ප ගප ලුකාරී ප ා් ් ලය්ත ප උද්ගා ප වී ප ඇි  ප  ල ප

නිරීක්ණය පවී පඇා. පලේමම පා් ් ලය පළිබඳ අල පකඩි රු පඅලධාා ය පලේයොමු පකර පඑලපනි පා් ් ලය්ත පඇි  ප

ලේ ොවීම  පඅලය පළියලර පගා පුතතු පය. 

 

03. ජ් මාධායය  ප ලේශ  ප මශජ් ාාල  ප ලේශ  ප නි ප ප්රලත් ි  ප වපරීමම ප වරු ්තධාලේය්ත ප ල  පයයා  ප

වං්රශලේ  ප II කාණ්ඩලේ  පXLVII ප රිපච්ලේේදලේ  ප6 පවශ ප7 පලග්තතී්තහි පවිධිවිධාා  පඅනුල පසියලුම පරජ්ලේ  ප

නිධාරය්ත පක ුතතු පකෂ පුතතු පඅාර පඑයි්ත පරිප ාහිරල පක්රියා පකර පසිසියරු පගප ලුකාරී පලාාාලරණයක් ප

මතුවුලලේශෝ  පඒ පවරු ්තධාලේය්ත පවි යානුකූල පක ුතතු පකර  ප ල පඅදාෂ පනිධාරය්ත පලේලා පදප්තවීම  ප

ක ුතතු පකර  පලේව පද්තලා පසිටිමි. 

 

 

 ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප පලේේ. පදඩඛලේේ ප 

 ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප  ලේඛකරු 

රාජ්ය පරිපරා   පරෂා්  පවාා  පරෂා්  පරා  පවශ ප 

ප්රජ්ාාා්ත්රීය පරා ය පළිබඳ අ පඅමාායාංය 

6 වගන්තියට

7 වගන්තියට



 

 

            

රාජ්ය පරිපරාන  පක්රලේඛ ප ප: 05/2017 

   

මලේ පඅංකය: පEST-3/DICIP/06/0238 

       රාජ්ය පරිපරාන  පහා ප 

කළම ාකරණ පඅමාත්යාංශය 

නිදහස් පකතුරශ්රය 

ලකොළඹ ප07. 

 

2017.03.06 

 

අමාත්යාංශ පලේකරුන්  

රළාත් පප්රධාා  පලේකරුන්  

ලදරාර්ත්ලරු තු පප්රධාාීන  ප 

 

ආයතන සංග්රහයේ   II වැනි කාණ්ඩේ   XLVIII වැනි පරිච්ේ ේදේ    

26:3 උප වගන්තිය සංේ  ෝධනය කිරීම 

 

ආයත්  ප සංග්රහල  ප II නැනි ප කාණ්ඩල  ප XLVIII නැනි ප රිපච්ලේදල  ප 26:3 ප උර නග තිය ප ලකලරහි ප

ඔබලේ ප අනධාා ය ප ලයොමු ප කරනමි. ප එම ප උර ප නග තියට ප රහත් ප සඳහ  26:3:1 ප උර නග තිය ප      

එකතුකර ප සංලශෝධා ය පකිරීමට ප 2017.01.31 ප දි  ප රැනති ප අමාත්ය ප මණ්ඩන ප ැසසී්මලරු දී ප තීරණය පකර ප  

ඇත්. ප 

26:3:1 වි ය පනිලයෝගයකි  ප අත්ෘප්තියට ප රත් පනිනධාරයකුට ප එම ප වි ය පනිලයෝගයට ප

එලරහින ප අභියාක ය ප කිරීමට ප ඇති ප අයිතිය ප නඩා ප සාධාීනය ප ලනස ප භාවිත්ා ප      

කිරීම ප සඳහා ප වි ය ප නිලයෝගය ප නබා දීමට ප රාදක ප කරගත් ප ක්ණු ප අදාළ ප

නිනධාරයාලේ පඉේලීම පමත් පඔහු පලනත් පදැ ීමමට පවි ය පබනධාරයා පබැඳී පසිටී. 

 

 

 

 

                                 ලේ.ලේ.රත් සිිප 

   ප ප ප ප ප ප ප                     ලේකරු  

රාජ්ය පරිපරාන  හා පකළම ාකරණ පඅමාත්යාංශය 
26:3 උප වගන්තියට



 

 

            

රාජ්ය පඳිපඳාන පක්රලේඛ ප ප:  10/2017 

   

මලේ පඅංකය: පEST-3/DICIP/06/0246 

       රාජ්ය පඳිපඳාන පහා ප 

කළමනාකරණ පඅමාත්යාංය 

නිදහස් පකතුරස්රය, 

ලකොළඹ ප07. 

 

2017.05.25 

 

අමාත්යාං පලේකරුල්  

ඳළාත් පප්රධාන පලේකරුල්  

ලදඳාර්ත්ලරු තු පප්රධාීන  ප 

 

ආයතන සංග්රහයේ  II වැනි කාණ්ඩේ  XLVIII වැනි පරිච්ේේදේ   

1:1:1  හයා 1:1:2 උප වගන්ති සංේ ෝධනය කිරීම 

 

ආයත්න ප සංග්රහල  ප II ලැනි ප කාණ්ඩල  ප XLVIII ලැනි ප ඳිපච්ලේදල  ප 1:1:1 ප  ප හා ප 1:1:2 ප උඳ ප ලග ති ප

ලකලරහි පඔබලේ පඅලධානය පලයොමු පකරලමි. පඑම පඋඳ පලග ති පඳහත් පසහ  ඳිපදි පසංලෝධනය පකිරීමට ප

2017.05.02 පදින පඳැලති පඅමාත්ය පමණ්ඩ පැසස්ීමලරුී  පීරරණය පකර පඇත්. ප 

 

1:1:1 “විනය පබධරයා” පයනුලල  පඅදහස් පකර ල  පඳහත් පසහ  ප2 පලන පලග තිය පඅනුල ප

කිසියරු පනිධරයකු පලසේලලය  පඳහ පකිරීමට පලහෝ පඔහු පපිළිබ පවිනය පඳාන පකටයුතු ප

කිරීමට ප ලහෝ ප බය ප ඳැලරී ප ඇති ප නිසි ප බධරයාය; ප ත්නතුර ප නිත්ය ප ලලය  ප දරන ප

ත්ැනැත්ත්ා ප නැති ප අලස්ථාලකී  ප එම ප ත්නතුලරහි ප ලැඩ ප බැලීමට, ප රාජ්කාරී ප ඉටු ප කිරීමට ප

ලහෝ පරාජ්කාරී පආලරණය පකිරීමට පඳලතින පවිධිවිධාන පඅනුල පවිධිමත්ල පඳත්කරනු පබන ප

ඕනෑම පබධරලයක් පද ප“විනය පබධරයා” පයන පඳාඨලය  පඅදහස් පලකලර්. ප 

 

1:1:2 ලැඩ ප බැලීලරු ලහෝ ප රාජ්කාරී ප ඉටුකිරීලරු ප ඳත්ීමමක් ප දරන ප රජ්ල  ප නිධරයකු ප

සරුබ ධලය  පලන පකේහි ප“විනය පබධරයා” පයනුලල  පඅදහස් පකර ල  පඉදි  පඑම ප

නිධරයා ප එම පඳත්ීමම පනිත්ය පඳදනමක් පමත් පදැ්ල  පනරු පඑවිට පඔහු පසරුබ ධලය  ප

ලන පනිසි පවිනය පබධරයා පය. 

        

                   ප ප ප  

 

ලේ.ලේ.රත්නසිිප 

   ප ප ප ප ප ප ප       ප ප ප    ලේකරු  

   රාජ්ය පඳිපඳාන හා පකළමනාකරණ පඅමාත්යාංය 

ආපසු



 

 

            

රාජ්ය පරිපරාන  පක්රලේඛ ප: 28/2017 

   

මලේ පඅංකය: පEST-3/DICIP/06/0253 

       රාජ්ය පරිපරාන  පහා ප 

කළම ාකරණ පඅමාත්යාංශය 

නිදහස් පකතුරශ්රය 

ලකොළඹ ප07. 

 

2017.10.24 ප 

 

අමාත්යාංශ පලේකරුන්  

රළාත් පප්රධාා  පලේකරුන්  

ලදරාර්ත්ලරු තු පප්රධාාීන  ප 

 

ආයතන සංග්රහයේ  II වැනි කාණ්ඩේ  XLVIII වැනි පරිච්ේේදේ  

24:3:5 උප වගන්තිය සංේ ෝධනය කිරීම 

 

ආයත්  සංග්රහලේ II නැනි කාණ්ඩලේ XLVIII නැනි රිපච්ලේදලේ 24:3:5 පඋර පනග තිය ලකලරහි 

ඔබලේ පකා්ණික අනධාා ය ලයොමු කරනමි.  

 

02. එම පඋර පනග තිය පරහත් පසඳහ  පරිපදි පසංලශෝධා ය පකිරීමට ප2017.09.26 පදි  පරැනති පඅමාත්ය ප

මණ්ඩන පරැස්වීලරුදී පතීරණය පකර පඇත්. 

 

24:3:5 වනකේපික ප විශ්රාම ප ග  ා ප නයන්  ප ර ඕ ප ෑ  ම ප අනස්වානක ප ලසයනලය  ප විශ්රාම ප

ගැ වීම. 

 

 

 
                      ලේ.ලේ.රත් න්ිප 

   ප ප ප ප ප ප ප            ලේකරු  

   රාජ්ය පරිපරාන  හා පකළම ාකරණ පඅමාත්යාංශය 

ආපසු



 

 

                               

රාජ්ය රිපරාන  ක්රලේඛ  : 08/2019 

   

මලේ අංකය: EST-3/DICIP/06/0269 

       රාජ්ය රිපරාන  හා 
ආරදා කළම ාකරණ අමාත්යාංශය 

නිදහස් කතුරස්රය 

ලකොළඹ 07. 

 

2019.03.28  

 

අමාත්යාංශ ලේකරුන්  

රළාත් ප්රධාා  ලේකරුන්  

ලදරාර්ත්ලරු තු ප්රධාාී   

 

ආයතන සංග්රහයේ  II වැනි කාණ්ඩේ  XLVIII වැනි පරිච්ේේදේ  

36 වගන්තිය සංේ ෝධනය කිරීම 

 

ආයත්  සංග්රහලේ II නැනි කාණ්ඩලේ XLVIII නැනි රිපච්ලේදලේ 36 නග තිය ලකලරහි ඔබලේ 

කා්ණික අනධාා ය ලයොමු කරනමි.  

 

02. එම නග තියට රහත් සඳහ  රිපදි 36:8 ලනස  න උර නග තියක් ඇතුළත් කිරීමට 

2019.01.29 දි  රැනති අමාත්ය මණ්ඩන ැසස්ීමලරු දී තීරණය කර ඇත්. 

 

36:8 වනකේපික විශ්රාම ගැ ීමලරු නයසට එළඹීමට ලරර නිනධාරලයකු විශ්රාම නැටුප් 

නයනස්ාා සංග්රහලේ නග තියකට අනුන ලහෝ ලන ත් ීතියකි  විශ්රාම ගැ විය යුතු 

න  අනස්ාානක දී නිනධාරයා සරුබ ධාලය  වි ය ක්රියාමාර්ගයක් රනති ල   රු 

ඔහු විශ්රාම නැටුප් නයනස්ාා සංග්රහලේ 12 නග තියට යටත් ලකොට විශ්රාම 

ගැ ීමමටත්, වි ය ක්රියාමාර්ගය අනස න වි ය නිලයෝගය නබාදු  රසු එකී වි ය 

නිලයෝගය ක්රියාත්මක කිරීමට යටත්න ඔහු සරුබ ධාලය  වි ය ක්රියාමාර්ගයක් 

ල ොතිබුලණ්  රු ඔහු විශ්රාම ගැ විය යුතුන තිබූ නග තිලේ විධිවිධාා  රිපදි ඔහුලේ 

විශ්රාම නැටුප් සැකසීමට කටයුතු කළ යුතු න ල  ය. 

 

 

 

 

                                     ලේ.ලේ.රත් සිිප 

                        ලේකරු  

                 රාජ්ය රිපරාන  හා 

      ආරදා කළම ාකරණ අමාත්යාංශය 

ආපසු



 

රාජ්ය පරිපරාන  පක්රලේඛ ප ප: 27/2019 

මලේ පඅංකය: පEST-3/DICIP/06/0245 

රාජ්ය පරිපරාන , ආරදා පකළම ාකරණ සහ ප 

රශු පසම්රත් පසංවර්ධ  අමාත්යාංශය 

නිදහස් පකතුරස්රය 

ලකොළඹ ප07. 
 

2019.09.09 ප 

අමාත්යාංශ පලේකම්ව්  

රළාත් පප්රධා  පලේකම්ව්  

ලදරාර්ත්ලම් තු පප්රධාීන  

 

ආයතන සංග්රහයේ   II වැනි කාණ්ඩේ   XLVIII වැනි පරිච්ේ ේදේ   

27:10 උප වගන්තිය සංේ  ෝධනය කිරීම 

 

2004.12.15 පදි ැති පරාජ්ය පරිපරාන  පක්රලේඛ ප0/22004 පමින  පසංලශ ිතත් පආයත්  පසංග්රහලේ පII වැනි ප

කාණ්ඩලේ ප XLVIII වැනි ප රිපච්ලේදලේ ප 27:10 ව  ප උර ප වග තිය ප ලකලරහි ප ඔබලේ ප කා්ණික ප

අවධා ය පලයොමු පකරවමි. ප 
 

02. එම පවග තිලේ ප27:10:1 පසහ ප27:10:2 පඋර පවග ති පරහත් පසඳහ  පරිපදි පසංලශ ධ ය පකිරීමට ප

2019.08.27 පදි  පරැවති පඅමාත්ය පමණ්ඩන පැසස්ීමලම් පදී පතීරණය පකර පඇත්. 
 

27:10:1 එලත්කුදු ප වුවත්, ප අේනස් ප ගැීනමක් ප ලහ  ප රාජ්ය ප ිරලර ී ප ක්රියාවක් ප ලහ  ප ත්රස්ත්වාදී ප

ක්රියාවක් පල ොව  පදූෂණ පලහ  පසාරරාී පවරදක් පසම්බ ධලය  පරජ්ලේ පනිනධරලයකුට පිර්ද්ධව ප

අිතකරණලේ ප ඩු පරවරා පඇති පඅවස්ථාවකදී පඑම පනිනධරයා පසම්බ ධලය  පමාස ප02කට පල ොවැඩි ප

කානයක් ප තුළදී ප ිර ය ප බනධරයා2 ප රිපරාන  ප බනධරයා ප ිරසි  ප මූලික ප ිරමර්ශ යක් ප රැවැත්ිරය ප

යුතුය. පඅදාළ පමූලික පිරමර්ශ  පවාර්ත්ාව පිර ය පබනධරයා2 පරිපරාන  පබනධරයා පිරසි  පරාජ්ය පලස වා ප

ලකොමිෂ  පසභාවට පඉදිිපරත් පකළ පයුතු පඅත්ර, ප එම පවාර්ත්ාලව  පඅ ාවරණය පව  පක්ණු පඅනුව ප

නිනධරයා ප ැවත් පලස වලේ පපිහිටුීමම පරාජ්ය පලස වලේ පයහරත්ට පහානිකර පල ොව ල  පයැි  පරාජ්ය ප

ලස වා පලකොමිෂ  පසභාව පතීරණය පකර ල  ප ම් පඑවැනි පනිනධරයකු ප ැවත් පලස වලේ පපිහිටුිරය ප

හැකිය. 
 

27:10:2 27:10:1 ප උර ප වග තිය ප යටලත් ප නිනධරයා ප  ැවත් ප ලස වලේ ප පිහිටුීමම ප රාජ්ය ප

ලස වලේ ප යහරත්ට ප හානිකර ප බව ප රාජ්ය ප ලස වා ප ලකොමිෂ  ප සභාව ප තීරණය ප කර  ප අවස්ථාවක ප

අිතකරණ පතී දුව පනැලබ  පලත්ක් පත්වදුරටත් පඑවැනි පනිනධරයකුලේ පරාජ්කාරී පවැඩ පත්හ ම් පකළ ප

යුතුය. පඑවැනි පඅයකු පසම්බ ධ පඅිතකරණ පතී දුව පනැබීමට පවසරකට පවැඩි පකානයක් පගත්ව ල  ප

 ම් පනිනධරයාට පවැටුලර  පභාගයකට පල ොවැඩි පමුදනක් පලගීමමට පබනය පදීමට පිර ය පබනධරයාට ප

හැකිය. ප 
 

03. එලස ම පදැ ට පආයත්  පසංග්රහලේ පXLVIII වැනි පරිපච්ලේදලේ ප27:10 පඋර පවග තිලේ පිරිතිරධා  ප

රිපදි පරාජ්කාරී පවැඩ පත්හ ම් පකර පසිටි  පනිනධරය  පසම්බ ධලය  පද පසංලශ ිතත් ප27:10:1 පහා ප27:10:2 ප

උර පවග තී හි පිරිතිරධා  පඅනුව පිර ය පබනධරය ට පක්රියා පකළ පහැකි පලේ. 

 

 
                     ප ප ප ප පලේ.ලේ.රත් සිිප 

   ප ප ප ප ප ප ප       ලේකම්  

    රාජ්ය පරිපරාන , ආරදා පකළම ාකරණ පසහ ප 

 ප ප ප ප ප පරශු පසම්රත් පසංවර්ධ  අමාත්යාංශය 
 

ආපසු



 

රාජ්ය පරිපරාන  පක්රලේඛ ප: 30/2019 
   

මලේ පඅංකය: පEST-3/DICIP/06/0259 
රාජ්ය පරිපරාන , ආරදා පකළම ාකරණ පසහ ප
රශු පසම්රත් පසංවර්ධ  පඅමාත්යාංශය ප 
නිදහස් පකතුරස්රය, 
ලකොළඹ ප07. 
 

2019.09.30 

 

අමාත්යාංශ පලේකම්ව්  
රළාත් පප්රධා  පලේකම්ව්  
ලදරාර්ත්ලම් තු පප්රධාීන  ප 

 

ආයතන සංග්රහයේ  II වැනි කාණ්ඩේ  XLVIII වැනි පරිච්ේේදේ  

13:2, 21:2, 22:1:1 හයා 14:12 උප වගන්ති සංේ ෝධනය කිරීම 
 

ආයත්  සංග්රහලේ II වැනි කාණ්ඩලේ XLVIII වැනි රිපච්ලේදලේ 13:2, 21:2, 22:1:1 පහා ප14:12 පඋර ප

වග ති පලකලරහි ඔබලේ පකා්ණික අවධා ය ලයොමු කරවමි. 
 

02. එම ප උර ප වග ති ප රහත් ප සඳහ  ප රිපදි ප සංලශෝධ ය පකිරීමට ප 2019.08.27 ප දි  ප රැවති ප අමාත්ය ප
මණ්ඩන පරැස්වීලම්දී පතීරණය පකර පඇත්. 

I. ආයතන සංග්රහයේ  II වැනි කාණ්ඩේ  XLVIII වැනි පරිච්ේේදේ  13:2 උප වගන්තිය 

සංේ ෝධනය කිරීම 

 

13:2 කිසියම් විෂමාකාරයක් සම්බ ධ සිදුවීමක් පිළිබඳව මූලික විමර්ශ යක් රැවැත්වීම 
මාස ලදකක් ඇතුළත් අවස  කළ යුතු බව නිලයෝගය නිකුත් කර  අවසථ්ාලේ දීම මූලික 
විමර්ශ යක් රැවැත්වීම සඳහා නිලයෝග කර  බනධරයකු විසි  මූලික විමර්ශ  නිනධරයා 

ලහෝ නිනධර කමිටුව ලවත් අනිවාර්යලය  ම නියම කළ යුතු ය. එලසේ වුව ද, ඊට අමත්ර 
කානයක් අවශය ව ල   ම් මූලික විමර්ශ  නිනධරයා ලහෝ නිනධර කමිටුව විසි  
ප්රමාණවත් පිළිගත් හැකි ලහේතු ඉදිිපරත් කරමි  අදාළ බනධරයාලග  අනුමතියක් නබාගත් 

යුතු ය. එලත්කුදු වුවත් සෑම මුලික විමර්ශ යක්ම ල ොරමාව නිම කිරීමට අදාළ සෑම 

රාර්ශවයක්ම නිර ත්රලය ම වග බනා ගත්යුතු ව ල  ය. 

II. ආයතන සංග්රහයේ  II වැනි කාණ්ඩේ  XLVIII වැනි පරිච්ේේදේ  21:2 උප වගන්තිය 

සංේ ෝධනය කිරීම 

 

21:2 චූදිත් රක්ෂය, පිළිගත් හැකි ලහේතූ  පිළිබඳව පූර්ව දැනුම්දීමකි  ලත්ොරව විධිමත් 
වි ය රරීක්ෂණලේ ආස   රරීක්ෂණ සැසිවාර ලදකක දී ල ොරැමිණිලේ  ම් චූදිත් නිනධාරී 

ල ොමැති ලසේ සනකා විනිශ්කය පසභාව විසි  රරීක්ෂණය අඛණ්ඩව රවත්වාලග  යා යුතු ය. 
ඒ අනුව වි ය රරීක්ෂණය ඒක රාර්ශවිකව රැවැත්වීමට කටයුතු කර  බව  විනිශ්කය සභාව 

විසි  චූදිත් නිනධරයා ලවත් ලේඛ ගත් ත්ැරෑලන  ද වා යැවිය යුත්ලත් ය. වි ය 
රරීක්ෂණය රැවැත්වීමට නියම කරනු නබ  ඊළඟ දි ලේ දී චූදිත් රක්ෂය ඊට සහභාගීවීමට 
අලරොලහොසත් වුවලහොත් එදි  සිට ඉදිිප රරීක්ෂණ දි ය හි චූදිත් රක්ෂය ඒ සඳහා සහභාගී 
වූව ද ල ොවූව ද වි ය රරීක්ෂණය අඛණ්ඩව රවත්වාලග  යාමට විනිශ්කය සභාව කටයුතු 

කළයුතු ව ල  ය. 
 

ආපසු

ආපසු
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              ප ප  ප ප ප ප ප පලේ.ලේ.රත් සිිප 
   ප ප ප ප ප ප ප       ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප පලේකම්  

රාජ්ය පරිපරාන , ආරදා පකළම ාකරණ පසහ ප 
 ප ප ප ප ප ප ප පරශු පසම්රත් පසංවර්ධ  පඅමාත්යාංශය ප 

 

III. ආයතන  සංග්රහයේ  II වැනි කාණ්ඩේ  XLVIII වැනි  පරිච්ේේදේ   22:1:1  උප  වගන්තිය

සංේ ෝධනය කිරීම

  22:1:1 යම් ප නිනධරලයකු ප විසි  ප සිදු ප කර  ප නද ප විෂමාකාරයක් ප සම්බ ධලය  ප නිකුත් 
කර  ප නද ලකෝද ා ප රත්රයකට ප අදාළව ප රවත්වනු ප නබ  ප විධිමත් ප වි ය ප රරීක්ෂණය ප එම 
රරීක්ෂණය ප ආරම්භ ප කර ප මාස ප හයක් ප ඇතුළත් නිම ප කළ ප යුතු ප ය. ප ඒ ප සඳහා ප අමත්ර ප කානයක් 
අවශය ව ල  ප ම් පරරීක්ෂණ නිනධාරී පවිසි  පප්රමාණවත් පපිළිගත් පහැකි පලහේතු පඉදිිපරත් පකරමි 
වි ය ප බනධරයාලේ පඅනුමතිය ප නබාගත් ප යුතු පය. 31:11 උර ප වග තිලයහි ප සඳහ  ප ලකෝද ාවක් 
ල ොව  පඅවස්ථාවක පචූදිත් පනිනධරයාලේ පප්රමාදයක් පනිසා පරරීක්ෂණය පප්රමාද පව  පඅවස්ථාවක පදී 
හැර පලව ත් පක්ණක් පනිසා එලසේ පමාස පහයකට පවඩා පප්රමාද ව ල  ම් පචූදිත් පනිනධරයා පවැඩ 
ත්හ මට ප නක් ප කර ප ඇත් ම් ප වි ය ප රරීක්ෂණලේ ප සඳහ  ප ක්ණුවනට ප යටත්ව ප වි ය 
බනධරයාලේ ප අභිමත්ය ප රිපදි ප චූදිත් ප නිනධරයා ප ැවත් ප ලසේවලේ ප පිහිටුවා ප වැටුප් ප ලගවිය ප හැකි ප ය. 
එලත්ක් ප ල ොලගව  ප නද ප වැටුර ප පිළිබඳව ප වි ය ප නිලයෝගය ප නැබීලම  ප රසු ප එහි ප සඳහ  ප රිපදි
කටයුතු පකළ පයුතු පය. ආපසු

IV.ආයතන  සංග්රහයේ  II වැනි කාණ්ඩේ  XLVIII වැනි  පරිච්ේේදේ  14:12 උප  වගන්තිය

සංේ ෝධනය කිරීම

  14:12:1 එලසේ ප වුව ප ද, යම් ප රජ්ලේ ප නිනධරලයකු ප යම් ප ත් තුරකට ප අදාළ ප උසස් ප කිරීලම් 
විභාගයකට ලහෝ ප ලදරාර්ත්ලම් තු ප රරීක්ෂණයකට ප ලහෝ ප කාර්යක්ෂමත්ා ප කඩඉම් 
රරීක්ෂණයකට පලරීන පසිටීමට පඅවශය සියුමම පපූර්ව පසුදුසුකම් පසපුරා පතිබිය පදී පවැඩ පත්හ ම් පකිරීම 
ය   ප රමණක් ප ම ප රාදක ප ලකොට ප ලග  ප අදාළ ප උසස ්ප කිරීලම් ප විභාගයට ප ලහෝ ප ලදරාර්ත්ලම් තු 
රරීක්ෂණයට ප ලහෝ ප කාර්යක්ෂමත්ා ප කඩඉම් ප රරීක්ෂණයකට ප ලරීන ප සිටීමට ප නුසුදුස්ලසකු 
ල ොව ල  පය.

ආපසු


