
 



 
 
 
 

 

 

 

 

ශ්රී ලංරාව  ලංව  

න ආණ්ඩුක්රභ යථා ් 

 ලංවනුවන් ලංඉදිරිඳත් ලංවැවයන 

විවල්ඳ වඹෝජන . 

 

 

 

 

 

 

 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංබුද්ධල න ලංව ර්ඹ ධව ලංභණ්ඩරඹ 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංව 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංභථත ලංරාව  ලං ලංවඵෞද්ධ ලංභව  ලංම්වම්රනඹ 

 



 
 
 

 
 

භථත ලංරාව  ලංවඵෞද්ධ ලංභව  ලංම්වම්රනවේ ලං, ජ තිව ලංප්රතිඳත්ති ලංම්ඳ කව ලං

භණ්ඩරඹ -  නීතිඹ, ය ජය ලංඳ රනඹ, ජ තිව ලංආය්  ලංව  ලංවිවද්ල ලංප්රතිඳත්ති ලංනනුවිටු ලං ලං 

 

විටු ලං භ ජිවවඹෝ ලං: 

පජය    ිරයහයහභහී     ාහණී ව  සහීන්   ව් ේ     
ජනහධිඳති  නීතිඥ  භේ නෝවය  ද  සිල්හ  භවතහ 
ජනහධිඳති  නීතිඥ  ඳහලිත  ප්රනහ් ු   භවතහ 
ජනහධිඳති  නීතිඥ  ප්ර් ත  රහල්  ද  ලල්ිසස  භවතහ 
ජනහධිඳති  නීතිඥ  කපිර  වදයය්නන  භවතහ 
ආචහර්ඹ  ඳහලිත  ේ කොේ වොන  භවතහ 
භවහචහර්ඹ  රලිතසිරි  ගුණරු්   භවතහ 
ය් ිර්න  ේ ත් නේ කෝ්   භවතහ 
ආචහර්ඹ  නිභල්  ේ වට්ටිආයච්චි  භවතහ 
ච් ද්ර  නිභල්  හිෂස   භවතහ 
 
 
වහඹ  ම්ඵ් ධීකහයක: 
ඉහ්   බුද්ධික  එදිරිසූරිඹ  භවතහ 
 

ඳරිගණක  ලක්ය  ංේ ඹෝජනඹ  :  භල්කහ් ති  යණක  ේ භනිසඹ 

ප්රකහලක    :      භසත  රංකහ  ේ ඵෞද්ධ  භවහ  ම්ේ ම්රනඹ, 

                                    ලංක  380, ේ ඵෞද්ධහේ රෝක  භහත, 

                                    ේ කොශම  07. 

e mail  ලං ලං :  acbc380@gmail.com                           
  buddhistinfo380@gmail.com 

Web     : ලං  ලං ලං ලං ලං ලංwww.acbc.lk      

ු යකථන  ලංක  :  +94 11 2691695    +94 11 2665047       

ෂළක්ස     :    +94 11 2688517       ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං+94 11 2665047       

මුද්රණඹ   :   ඉ්     ප්රි් ට්  ේ ොල් ස 

   

ප්රථභ    මුද්රණඹ    :  ශ්රී    බු.  .  2564    /  2020  ළප්තළම්ඵර්   

 

 



 
 
 

 
 

 

 

යුඤථජා ලංබුද්ධ වන! 

මිහිඳු  භහහිමිඹ්   ව් ේ  ේ ේ  රංකහගභනඹ්න  භඟ  ලඳ  යටට  දහඹහද  වූ  උතුම්  ේ ඵෞද්ධ  

ංසකෘතික  උරුභඹ  එදහ  ඳට්   යුගේ ඹ්   යුගඹ  ඳ  රර්ධන  ආ  ලයුරු  ඉතිවහේ ඹ්   ඳ  රකට  

් ේ ් ඹ.  ආක්රභණ  වහ  ුමභ් ්රණ  ේ ව තුේ ්     සිඹස  වතයකට්න  ළි   කරක්  ඳළති  

ලධියහජයහී   ඳහරනේ ඹ්   ේ වම්ඵ්නී   සිටි  ලඳ  ේ ද්ලඹ  ඉ්   මුදහ  ගළනීේ ම්  නිදවස  ලයගරේ    

ලරුණළු  රක්දි  දත  ඳළතිේ යමි්   තිබු  භේ    ඊට  ඳ් නයඹක්  ේ මි්   1919 ර්ේ    ී     

ශ්රීභ්න  .බ..ජ.ජඹතිරක  භළතිඳු්   ප්රමු   ේ වශ  ේ ඵොු   නහඹකින් ේ ේ  ූලලික්නේ ඹ්   සථහපිත  වූ  

භසත  රංකහ  ේ ඵෞද්ධ  භවහ  ම්ේ ම්රනඹ  භවහචහර්ඹ  ගුණඳහර  භරරේ  කය  භළතිඳු්   ඇතුළු  

ිසද්තු් ේ ග්   ේ දස  ිසේ දස  ඳතර  ේ ඳෝණඹ  ් ට  ිසඹ.  දිිනේ ්   ඳ  රමු තභ  ේ ඵෞද්ධ  

ංිසධහනඹ  ලේ ඹ්   ේ ඵොු   භවහ  මුළු  ඳසුගිඹ  ලත  ර්ඹ  තුශ  ම්බුද්ධ  ලහනේ    

ිසයසථිතිඹ  වහ  ශ්රී  රහංේ ක්ඹ  භහජඹ, ජහතික, ආගමික, ංසකෘතික, ආර්ථික  වහ  

ේ ද්ලඳහරනික  සුයක්ෂිත  බහඹ  තවරුරු  කය  ගළනීභට  කටයුතු  ේ කොට  ඇත. 

1950 දලකේ    ී   මුළුේ ේ  බහඳති  ලේ ඹ්   කටයුතු  කශ  භවහචහර්ඹ  ගුණඳහර  භරරේ  කය  

සිරිභතහණ් ේ ේ  ේ ඹෝජනහක්  ඳරිදි  පිහිටුහ  ග් නහ  රද  “ේ ඵෞද්ධ  ේ තොයතුරු  ඳරීක්ෂක  බහ” 

ිසසි්   දිිනන  පුයහ  ළරි  යමි්   ේ තොයතුරු  එක්රැස  ේ කොට  ේ ඵෞද්ධ  ේ තොයතුරු  ඳරීක්ෂක  බහේ ේ  

හර්තහ  2500 බුද්ධ  ජඹ් තිඹ  නිමිති  කයේ ගන  1956 ේ ඳඵයහරි  භ  04 න  දින  භවහ  ංඝඹහ  

ව් ේ  ට්න  ේ ඵෞද්ධ  භවජනඹහට්න  පිරිනභන  රදි.  ේ ම්  කහරේ ඹහි  මිණහරි  ඵරේ ේග  නිහ  

ඹටඳ්න  ිස  ගිඹ  ේ ඵෞද්ධ  ලධයහඳනඹ  නගහ  සිටුී භට  ේ ඵොේ වෝ  ේ දනහේ ේ  ලධහනඹ  ේ ඹොමු  ිෂරීභට    

එඹ  භ්නිසඹ. 

1972  ර්ේ    ම්භත  කයන  රද  ජනයජ  ආණ්ඩුක්රභ    යසථහට  ලදවස  වහ  ේ ඹෝජනහ  

ඉදිරිඳ්න  ිෂරීභට  එකර  භසත  රංකහ  ේ ඵෞද්ධ  භවහ  ම්ේ ම්රනේ    බහඳති්නඹ  ේ වඵවූ  

භවහචහර්ඹ  ගුණඳහර  භරරේ  කය  භළතිතුභහ  ප්රමු   නිේ ඹෝිරතඹ්   8  ේ දනුමේ ේ    පිරික්  1972  

භහර්තු  භ  02  දින  වබහගී  වූ  ලතය  1815  උඩයට  ගිිසසුේ ම්  ද  5  න  ග් තිඹ  වූ  බුද්ධහගභට  

යජේ    ප්රමු සථහනඹ  හිමිිසඹ  යුතුඹ  ඹ් න, 1972    එභ  ආණ්ඩුක්රභ    යසථහට ලං( ලංශ්රී ලංරාව  ලංජන ලං

යජඹ ලං බුද්ධ ගභට ලං ප්රමුඛසථා නඹ ලං ිරරිනභන්වන් ලං ඹ. ලං හවවිනන් ලං 18 ලං න ලං ගන්තිවේ ලං (1  ලං උඳ ලං

ගන්තිවේ ලං(ඈ  ලංවේකවඹන් ලංසිඹලුභ ලංආගම් ලංරට ලංිරරිනැවභන ලංනිනති සිවම් ලංආය්  ලංවය ලංවකන ලං



 
 
 

 
 

නතය ලං ලංබුද්ධ ගභ ලං ලංසුය්ෂිත ලං ලංවවොට ලංවඳෝණඹ ලංකිරීභ ලංයජවේ ලංයුතුවභ ලංන්වන් ලංඹ.   ඇතුර්න  කය  

ගළනීේ ම්    ේ පතිවහසික    ලසථහට  ඳහර්ලඹක්  ී ේ ම්  ලසථහ  ද  හිමිිසඹ.   

2000 දලකේ    ආයම්බඹ්න  භඟ  ේ ඵොු   භවහ  මුළුේ ේ  න  පිබිී භක්  ඇති  ිසඹ.  2004 ේ ර්  ී     

ම්ේ ම්රනේ    ඳ  රථභ  කහ් තහ  බහඳතිනිඹ  ලේ ඹ්   ආචහර්ඹ  මිලිනහ  සුභතිඳහර  භළතිියඹ  

ිසසි්     ිසද්්න  භණ්ඩරඹක්  භගි්   ශී්  ර  රංකහද්ී ඳේ ඹහි  ලතීත  වහ  ර්තභහන  භහජ, ආර්ථික, 

ංසකෘතික  ව  යහජය  ඳහරන  ක්ේ  ත  රඹද  ගළුරරි්   ලධයඹනඹ  ේ කොට  ේ ද්ලඳහරන  යටහ  තුශ  

ඹවඳ්න  ේ නක්  ඇති  ිෂරීභට  ”ේ ඵෞද්ධහේ රෝකඹ” පුනරුද  ිෂ  රඹහලිඹ  වඳු් හ  ේ දමි්   

භහර්ේ ගෝඳේ ද්ලක්නඹ  රඵහ  ී භ  සිු ිසඹ. 

තිස  යක  ුමරිරු  යුද්ධඹ  ඳළති    ලධිේ  ී       ශී්  ර  රංකහේ ේ  ේ ඵෞද්ධින්   දහචහය  ිසේ යෝධි  ව  

කූට  උඳක  රභ  භගි්   ලනයහගම්  රට  වයහ  ගළනීභ  ඩහ්න  උ්න් න  ී   ඳළතුිය.  ේ ම්    පිබඳඵ  

ඳරීක්ෂහ  කය  ඵරහ  හර්තහ  ිෂරීභ  වහ    එකට  බහඳති  ධයඹ  දළර  ජග්න  සුභතිඳහර  භවතහ  

ිසසි්   2006  ේ ර්  ේ ඳොේ ෝ   ේ ඳොේ වොඹ  දිනේ  ී     ේ කොමි්   බහක්  ඳ්න  කශ  ලතය  ය  

තුනකට  ආ් න    කහරඹක්  තුශ  දිිනේ ්   ිසිසධ  ඳශහ්නර  ංචහයඹ  ේ කොට  ිසධිභ්න  

ලධයඹනඹක්  සිු   ේ කොට  2009 ේ ර්  ජනහරි  භහේ  ී   හර්තහ  භවහ  ංඝඹහව් ේ    ඳ  රමු   

යජඹට  පිබඳගළ් ී භට  ිෂ  රඹහ  කශව.  ේ භභ  හර්තහ  ඇසුරි්     සිංවර  ේ ඵෞද්ධඹහ  ආයක්ෂහ  කය  

ගළනීභට    භව්න  ේ භේ වයක්  සිු   වූ  ඵ්න  ේ භළනි  ිසධිභ්න  වූ    ේ කොමි්   බහ  හර්තහක්  එබඳ  

දළක්ී භට  භසත  රංකහ  ේ ඵෞද්ධ  භවහ  ම්ේ ම්රනඹ  ිසසි්   පිඹය  ගළනිිය.   

යට  තුශ  , උද්ගත  ඳළති  උතුරු  නළේ ගනහිය    ත  රසතහදි  ඳ  රලසනඹට  පිබඳතුයක්  ලේ ඹ්   1983 

ේ ර්  ී   13 න  යසථහ  ංේ ලෝධනඹ  ඵරව්නකහයේ ඹ්   ශී්  ර  රංකහහසි  ජනතහට  වඳු් හී භ  

සිු   ිසඹ.  ඳසු  කහරඹකදි  ඉඩම්  වහ  ේ ඳොලිස  ඵරතර  රඵහ  ී භට  ඳළති  යජේ ඹ්   ග් නහ  රද  

ඳ  රඹ්නනඹ්   යර්ථ  ිෂරීභට  ම්ේ ම්රනඹ  ිසසි්   ්රිඹහ  ේ කරිිය.  13  න    යසථහ  

ංේ ලෝධනේ      ිසේ රෝඳනහදි  ේ ම්  බිහිසුණු  සරඳඹ  ේ ්නරුම්  ගනිමි්   යේ ට්  ලිනතිඹ  යටට  ද? 

ඳශහතට  ද? භළේ ඹ්     භසත  රංකහ  ේ ඵෞද්ධ  භවහ  ම්ේ ම්රනඹ  ේ කොශම  භවනුය  ේ ක්් ද්ර  

ේ කොට  ගනිමි්   යට  පුයහ  දළළ් ත  ප්රචහයඹක්  රඵහී භට  ්රිඹහ  ේ කරිිය.   

ම්බුද්ධ  ලහනඹ  ව  සිංවර  ේ ඵෞද්ධඹහ  ආයක්හ  කය  ගළනීභට  භසත  රංකහ  ේ ඵෞද්ධ  භවහ  

ම්ේ ම්රනඹද  ෆභ  ිසටභ  ඉදිරිඳ්න  ී   ්රිඹහ  කශ  ද    සුළු  ජහතික  ඳ  රලසන  ේ ව තුේ කොට  ේ ගන  

ේ ඵෞද්ධඹහේ ේ  ේ ඵෞද්ධ  හිමිකම්  ලහිමි  වූ  ලසථහ  දිේ න්   දින  උ්න් න  ිසඹ.  මි්   ේ ඳය  

ේ නොරුිසර  ලයුරි්   සිංවර  ේ ඵෞද්ධඹහේ ේ  ලිනතිහසිකම්  උල්රංඝනඹ  ී භ  නිහ  ේ ඵෞද්ධ  හිමිකම්  

ලහිමිී භ  ම්ඵ් ධේ ඹ්   2018 ර්ේ    ී   ඒ  පිබඳඵ  ේ ොඹහ  ඵරහ  හර්තහ  ිෂරීභ  වහ  



 
 
 

 
 

ේ ඵෞද්ධ  හිමිකම්  ේ කොමි්   බහක්  ඳ්නකයනු  රළබු  ලතය  එභ  හර්තහද  ේ ම්  න  ිසට  එබඳ  

දළක්ී භට  නිඹමිත  තිේ ේ.                       

 2017  භළින  භ  රහල්  ිසේ ේනහඹක  භවතහේ ේ  බහඳති්නේ ඹ්   හභහිරකඹ්   19  ක  ේ ග්   යු්න  

කමිටුක්  භගි්   ප්රකහලඹට  ඳ්න  කයන  රද  ආණ්ඩුක්රභ  යසථහ  ප්රතිංසකයණඹ  පිබඳඵ  ලදවස  

ිසභී ේ ම්  කමිටු  හර්තහ  භගි්   ේ ද්ලේ    ඒකීඹ  බහඹ  වහ  යසථහේ ේ  9  න  ග් තිඹ  භගි්   

බුද්ධහගභට  හිමිකයී   තිබූ  හිමිකභද  ලහිමි  ිෂරීභට  වහ  ලනහගමික  යහජයක්  බිහිිෂරීභට  ේ ඹෝජනහ  

භහරහක්  ඉදිරිඳ්න  ිෂරීභ්න  භගභ  ේ ද්ල  හිේ ්නෂී ජහති  භහභක  ේ කොටස  එකතු  ිෂරීේ ම්  වහ  

දළනු්න  ිෂරීේ ම්  ගකීභට  භසත  රංකහ  ේ ඵෞද්ධ  භවහ  ම්ේ ම්රනඹ  ිසසි්   උය    ේ දන  රී .   

ඒ  ලනු  කමිටු  හර්තහේ ේ  ලඩංගු  ලහිතකය  ේ ද්ල  ේ ද්රෝහී ය  ේ ඹෝජනහ්   පිබඳඵ  දළනු්න  ිෂරීභ  වහ  

්රිඹහ්නභක  ී භ    වහ  “යථා  ලං නර්බුකඹ ලං ව  ලං බුද්ධ ලං ල නඹ” ලං නළභති  ග්ර් ථඹ  ප්රකහලඹට  

ඳ්නිෂරීභට  කටයුතු  ංිසධහනඹ  කර  ලතය  ේ භභ  බහයධය  කර්තය  හර්ථක  ඉදිරිඹට  

ඳ්නහේ ගන  ඹෆභ  වහ  ම්ේ ම්රනේ    බහඳති  ලේ ඹ්   ්රිඹහ  කශ  කරහසූරී  ආචහර්ඹ  ප්රණීත්න  

ලබඹසු් දය  භවතහේ ේ  ප්රධහන්නේ ඹ්   රැසවූ ම්ේ ම්රනේ    කෘතයහධිකහරී  භණ්ඩරඹ  ිසසි්   

ජහතික  ගළටලු  ිසලසේ ල්ණ  කමිටු  සථහපිත  ිෂරීභ  සිු   කශ  ලතය    එහි    බහඳති  ේ ර  ජග්න  

සුභතිඳහර  භවතහ  ඳ්නිසඹ.  කමිටු  තභ  ප්රථභ  කර්තය  ලේ ඹ්   2017  ජනි  භ  18  දින  

“යථා  ලං නර්බුකඹ ලං ව  ලං බුද්ධ ලං ල නඹ” ලං ග්ර් ථඹ  දශදහ  ව් ේ  ට  පජහකය  ආශී්ර්හද  

රඵහගළනීේ භ්   ලනතුරු  ව්රිනනිකහිනක  ලතිපජය  භවහනහඹක  හිමිරු් , ලනනහඹක  

හිමිරු්   ව  ප්රධහන  නහඹක  හිමිරු්   ඵළවළදළක  ේ භභ  ග්ර් ථඹ    උ් ව් ේ  රහේ ේ  

ලධහනඹ  වහ  ේ ඹොමු  කශ  ලතය  2017  ජලි  භ  22  දින    පජය  භළදගභ  ධම්භහන් ද  නහඹක  

සහීන් ව් ේ  ේ ේ  ප්රධහන්නේ    ම්ේ ම්රන  ඳරි්රේ    භවහ  ංඝ  ම්ේ ම්රනඹක්  ඳ්නහ  

භවහචහර්ඹ  පජය  ඉඳුයහගහේ ර්  ධම්භයතන  සහීන් ව් ේ  ේ ේ  ව  ජනහධිඳති  නීතීඥ  භේ නෝවය  

ද  සිල්හ  භළතිතුභහේ ේ  ේ ද්ලනඹ් ේ ග්   ගරුතය  භවහ  ංඝය්නනඹ  දළනු්න  ිෂරීේ භ්   ේ භභ  

බහයධය  ේ භේ වඹ  ආයම්බ  කය  ඉදිරිඹට  ඳ්නහ  ේ ගන  ඹන  රී .     

ලනතුරු  2017  ළප්තළම්ඵර්  භ  ඳහර්ලිේ ම්් තුට  ඉදිරිඳ්න  කශ  ේ භේ වයුම්  කමිටුේ ේ  ලතුරු  

හර්තහ  භගි්   ද  ඉ්   ලනතුරු  ඉදිරිඳ්න  කශ  ලනු  කමිටු  හර්තහ  භගි් ද  ඳළති  යජඹ්   ිසටි්   

ිසට  යසථහභඹ  ේ නසකම්  සිු   ිෂරීභට  ේ ඹෝජනහ  කයමි්   යේ ට්  ඒකීඹ  බහඹට්න  භවජහතිඹ  

න  සිංවර  ේ ඵෞද්ධඹ් ේ ේ  ව    ම්බුද්ධ  ලහනේ    ආයක්හට  ව  ඳළළ්නභට්න    තර්ජනඹ  

න  ලයුරි්   දිගි්   දිගටභ  කටයුතු  සිු   ිෂරීභ  භසත  රංකහ  ේ ඵෞද්ධ  භවහ  ම්ේ ම්රනඹට  ඉහ  

සිටිඹ  ේ නොවළිෂ  ිසඹ.    එඵළිස්     ව්රනිකහිනක  භවහ  ංඝ  ය්නනේ    වබහගීවේ ඹ්   හභේගි  

භවහ  ඟ  මුළුක්  2018  භහර්තු  භහේ  ී   ඳළළ්නී භට  ්රිඹහ  කයන    රී .  ිසේ ද්ශී්ඹ  



 
 
 

 
 

ඵරේ ේගඹ් ට  නතු  වූ    යහජය  ේ නොන  ංිසධහන  වහ  ඵරේ රෝභී  රකඩ  ව  ලතේ කොලු  ම්ඵ් ධ  

කය  ගමි්   යටට  ලහිතකය  ේ ඹෝජනහ  ඇතුර්න  යසථහ  ේ කටුම්ඳ්න  කස  ිෂරීේ ම්  නිහී යන  

ප්රතිඳ්නතිඹට  පිබඳඹභක්  ලේ ඹ්   භසත  රංකහ  ේ ඵෞද්ධ  භවහ  ම්ේ ම්රනඹ  භගි්   ජහතික  

ලලයතහඹක්  ේ    රකහ  යටට  න  යසථහක්  ම්ඳහදනඹ  කයන  ලසථහක  ඉදිරිඳ්න  

ිෂරීභ  වහ  ේ ඹෝජනහ  භහරහක්  කස  කශ  යුතු  ඵට  හභේගි  භවහ  ඟ  මුළු  නිේ ඹෝජනඹ  

කශ  ගරුතය  භවහ  ංඝය්නනඹ  සිු   කශ  ේ ඹෝජනහක්  ලනු  ජහතික  ප්රතිඳ්නති  ම්ඳහදක  

භණ්ඩරඹක්    ේ ඵෞද්ධ  භවහ  ම්ේ ම්රනඹ  ිසසි්   සථහපිත    ේ කරිණ.   

එභ  භණ්ඩරඹ  ,    පජය  දිිසඹහගව  ඹසී   නහඹක  සහීන්   ව් ේ  ේ ේ  බහඳති්නේ ඹ්   රැසවූ  

ලතය  කමිටු  ේ ල්කම්  ලේ ඹ්   උපුල්  රඳසිංව  භවතහද, ම්ඵ් ධීකහයකරු්   ලේ ඹ්   පජය  

ඵටේ ඳොර  ේ ම්ධහන් ද  සහීන්   ව් ේ    ව  ච් ද්ර  නිභල්  හිෂස   භවතහ  ද  කටයුතු  කයමි්   

ඇති  ලතය  එභ  භණ්ඩරඹ    ිසසි්   ේ ඹෝජනහ  භහරහ  කස  ිෂරීභ  වහ  ගිහි  ඳළිසදි  ිසද්තු් ේ ග්   

භ් ිසත  ඳවත  ව්   ලනු  කමිටු  09    ඳ්න  කයන  රී . 

1. බුද්ධ  ලහනඹ  (ඳර්ඹහඳ්නති,    ප්රතිඳ්නති    ව  ප්රතිේ ේද)  ව  ආගමික  වජීනඹ. 

2. නීතිඹ, යහජය  ඳහරනඹ,  ජහතික  ආයක්හ  ව  ිසේ ද්ල  ප්රතිඳ්නති. 

3. ලධයහඳනඹ,    දහචහයඹ  වහ  පුයළසිඹහ  . 

4. ආර්ථිකඹ, සහබහිසක  ම්ඳ්න  ව  භජීිසකහ. 

5. ංසකෘතිඹ  (බහහ,  හහිතය, කරහ  , ලදවස, හයධර්භ,  ධර්භතහ  )  වහ  ජහතික  

ලනනයතහඹ. 

6. පුයහිසදයහ,  ඉතිවහඹ  වහ  ජන්රළතිඹ. 

7. ේ ෞ ය, ආවහය  වහ    ේ ඳෝණඹ  ව  ේ වශ  ේ දකභ. 

8. කෘෂිකර්භඹ, හරි  කර්භහ් තඹ  ව  ඳරියඹ. 

9. තහක්ණඹ, ිසදයහ්නභක  ක්රභඹ, ් නිේ ේදනඹ    වහ  න  භහධය. 

 

ේ භභ    ලනුකමිටු  09  ට  ලදහර  ේ ඹෝජනහ  කස  ිෂරීේ ම්ී   ලංක  2  ලනු  කමිටු  නීතිඹ, යහජය  

ඳහරනඹ, ජහතික  ආයක්හ  ව  ිසේ ද්ල  ප්  යතිඳ්නති  ඹටේ ්න  න  ේ ඹෝජනහ  ූලලික  ව  

ප්රථභේ ඹ් භ  කස  කශ  යුතු  ඵට  ිසද්්න  භණ්ඩරේ    ලදව  වූ  ඵළිස්   පජය  සිරි  ිරයහයහභේ    

ාහණී ව  සහමි්   ව් ේ  ේ ේ    බහඳති්නේ ඹ්   එභ  ලනු  කමිටු    ිසසි්   ශ්රී  රංකහ  වහ  

න  ආණ්ඩුක්රභ  යසථහක්  උේ දහ  ිසකල්ඳ  ේ ඹෝජනහලිඹක්  ළකී ේ ම්  බහයදූය  කහර්ඹඹට    

භව්න  කළඳී ේ භ්   දහඹක්නඹක්  රඵහ  ී භට  ්රිඹහ  ේ කරිිය.     



 
 
 

 
 

පිටු  131  ිෂ්   යු්න  ේ භභ  ිසකල්ඳ  යසථහ  ේ ඹෝජනහලිඹ  ළකළී ේ භහි  රහ  එභ  ලනු  කමිටුේ ේ  

ේ භ් භ    ජහතික  ප්රතිඳ්නති  ම්ඳහදක  භණ්ඩරේ    ව  බුද්ධලහන  කහර්ඹහධක  භණ්ඩරේ      

බහඳති  පජය  දිිසඹහගව  ඹසසි  නහඹක  සහමි් ද්රඹ්   ව් ේ    ප්රධහන  ේ සු  

නහහිමිරු් ේ ග්   ව  ගිහි  ිසද්තු් ේ ග්   රළබුණු  වහඹ  ද  ේ ේ සි්   ලගඹ  කශ  යුතු  ඹ.     

න  ආණ්ඩුක්රභ  යූවඹක්  ලයඵඹහ  ේ භඵඳු  ලංක  ප්රඹ්නනඹක්  දයන  රද්ේ ද්  ජහති  ආගම්  

ේ ේදඹිෂ්     ේ තොය  ඒකීඹ  වූ්න, සවරී  වූ්න    ල ණ්ඩ  වූ්න  භහතෘ  භමිඹ  තුශ  සිඹලු  යටළසිඹ් ට  

ලභිභහන්න  තුටි්   ජී්නී භට  ලලය  ඳරියඹ  නිර්භහණඹ  කය  ී භ්න  ලනහගත  ඳයපුයට      එභ  

ලිනතිඹ  හිමි  කය  ී භ්න  ලඳ  තු  ඳයභ  යුතුකභක්  ේ කොට  ශකන  රද  ඵළිසනි.     

භථත ලංරාව  ලංවඵෞද්ධ ලංභව  ලංම්වම්රනඹ 

ශ්රී    බු..  2564/2020.09.05  දින.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

වැඳින්වීභ 

ේ දළනs  ජනයජ  යසථහ  නීතිගත  කශ  දින  සිට  කශ  යසථහ  ංේ ලෝධන  වයවහ  සිංවර  

ජනතහේ ේ  ලිනතිහසිකම්  ක්රමික  ලහිමි  කයනු  රළ.ජ  ඹ.  ඳළතුණු  භළතියණ  ක්රභඹට  කයන  

රද  ේ නසකම්  ේ ව තුේ ් ,  වජහත  ේ ද්ලඳහරන  ප්රහවඹ්   ේ ර  ේ ඳනී  සිටින  ේ ඵු ම්හී   

කණ්ඩහඹම්ර  වහඹ  නළති  සථහය  යජඹක්  පිහිටුී භ  ු සකය  ිසඹ.  15  න  ංේ ලෝධනඹ  භඟි්   

සිු   කයන  රද    ඳහර්ලිේ ම්් තු  ේ ද්ලඳහරන  ඳක්  නිේ ඹෝජනඹ  නිර්ණඹ  කයන  ී භහ  ප්රතිලතඹ  

ේ නස  ිෂරීභ  භඟි්   ේ භභ  ත්න්නඹ  ත්න  උග්ර  ිසඹ.  ේ ඵු ම්හී   ප්රණතහ  ළේ ඩමි්   ඳතින  

කහනුක  13  න  ංේ ලෝධනඹ  ේ ගන  ඒභ,  16  න  ංේ ලෝධනඹ  භගි්   සිංවර  ජනතහේ ේ  

බහහ  ලිනතිඹ  ලහිමි  ිෂරීභ,  17  වහ  19  න  ංේ ලෝධනඹ  භගි්   ජනහධිඳති  ඵරතර  ී භහ  ිෂරීභ  

ේ භභ  ්රිඹහ  කරහඳඹ  නියහයණඹ  කයන  හධක  ේ ේ.   

ේ ද්ලඳහරන  හසි  වහ  එදහ  සිට    ඵරඹට  ඳ්න  වූ  ආණ්ඩු  ිසසි්                      

                  දරන  ද ප්රඹ්නන ේ ඵොේ වෝ  ඹ.     ර     -           

    ,     -               , 1997  ී   ේ ගන  එන  රද ුමප්රකට  ඳළේ ක්ජඹ,  ර්  

ඳහක්ෂික  නිේ ඹෝිරත  ම්ේ ම්රනේ    „A‟  හර්තහ  ව  2015  -  2019  යජඹ  ිසසි්   ඉදිරිඳ්න  කයන  

රද  යසථහ  ේ ඹෝජනහ  ඉ්   භවයිෂ.   

ර්තභහන  යසථහට  ේ ගන  එනු  රළබූ  ංේ ලෝධන  දව  නභේ ඹ්   ඳළන  නළඟී  ඇති  ගළටලුරට  

ලදහශ  වූ        ක්ේ  ්ර  ගණනහක්  ලඳ  ිසසි්   වඳුනහ  ේ ගන  ඇති    ලතය  ඒහ  ඳවත  ව්   කයමු.  

01 යහජයේ    ේ බෞමික  ල ණ්ඩතහ  ව  ඒකීඹ  ඵ  ආයක්හ  ිෂරීභ  -  06  න  ංේ ලෝධනඹ  

භඟි්   වඳු් හ  ු ්   ිසධිිසධහන  ලක්තිභ්න  ිෂරීේ ම්  ලලයතහ  ව  ජනහර්ගික  ප්රහ් ත  

ඇති  න  ඳරිදි  ඳශහ්න  ඒකහඵද්ධ  ිෂරීභ  ළශළක්ී භ.   

  02 යහජයේ    ඳයභහධිඳතයඹ  රැකගළනීභ  වහ  ඵහහිය  ඵරඳෆම්  භඟි්   යහජයේ    ලබය් තය  

කටයුතුරට  සිු න  ඵරඳෆභ  ළශළක්ී භ. 

03 13  න  ව  19  න  ංේ ලෝධන  තුබඳ්   යජඹ  ු ර්ර  ිෂරීභ.   

04 ජහතික  ආයක්හ  පිබඳඵ  ඇති  ලනහයක්ෂිත  ඵ  . 

05 භළතියණ  ක්රභේ    සිු   කශ  යුතු  ේ නස  කම්. 

06 දූණඹ  පිටුදළකීභ  වහ  පිහිටුනු  රළබූ  ජහතික  ප්රම්ඳහදන  ේ කොමිභට  ලදහශ  ප්රතිඳහදන  

ප්රභහණ්න  ේ නොී භ. 

07   16  ළනි  යසථහ  ංේ ලෝධනේ    ප්රතිපරඹක්    ේ ර  උතුරු  නළේ ගනහිය  ඳශහ්නර  

සිටින  සිංවර  ජනතහේ ේ  ලිනතිහසිකම්  ලහිමි  ිෂරීභ.   

ඉවත  ව්   කරුණුරට  ලදහශ  ඇති  ේ භභ  ේ ඹෝජනහ  ඳවත  ව්   ලයුරි්   ේ කොටස  04  කට  

කහ ඇත.   

I ලංවවොට  - යජේ    ව  එහි  ජනතහේ ේ  ඳයභහධිඳතයඹ   ර්තභහන  යසථහේ ේ ඳරිච්ේ ේද 

 I -  VI දක්හ ේ භහි  රකහ  ඵළේ ල්.  ේ භභ  ේ කොට  වහ  ජහතික  ආයක්හ,  



 
 
 

 
 

 ජහතය් තය  ඵතහ"  ඳරියඹ  ඇතුළු ජහතික  උරුභඹ  ආයක්හ  ිෂරීභ  ඹන  

 කරුණු  පිබඳඵ  ද  න  ඳරිච්ේ ේද  ගණනහක්  ලලුේ ත්   එක්  ිෂරීභට  ේ ඹෝජනහ  

 කය  ඇත.  

II වවොට  -   ිසධහඹකඹ  (ඳතින  යසථහේ ේ  ඳරිච්ේ ේද  VII - VIII දක්හ  ිසධි  ිසධහන) 

III වවොට  -   ඳහර්ලිේ ම්් තු  ව  ඳශහ්න  බහ  (ර්තභහන  යසථහේ ේ  ඳරිච්ේ ේද  X, XI,XII, 

XIV) 

IV වවොට  - ඹව  ඳහරනඹ  ව  නීතිේ    ආධිඳතයඹ  ඳ්නහ  ගළනීභ.  (ර්තභහන  යසථහේ ේ  

ඳරිච්ේ ේද  XV, XVI ව  XIX.) 

 (2015-2019)  යජේ    ේ ඹෝජනහලිේ ඹ්   සිංවර  ේ ඵෞද්ධ  ජනතහට  න  ලහිතකය  ඵරඳෆම්  

ඔරු්   ේ ග්   ඟහ  තළ.ජභට  ෆභ  ප්රඹ්නනඹක්  භ    දයහ  ඇති  ඵ  ලඳ  ිසසි්   කණගහටුේ ්   

ටව්   කශ  යුතු  ඇත.   

 උදහවයණඹක්  ලේ ඹ්   ේ භිෂ  ේ ඹෝජනහලිේ    “ඒකීඹ”ඹන  ඳදඹ  බහිසත    ිෂරීේ ම්ී   එහි  නිඹභ  

ලරුත  ේ නුට  ේ න්න  හදය  ලරුතක්    ආේ යෝඳණඹ  ේ කොට  ඇත. 

 ර්තභහන  ආණ්ඩු  ක්රභ  යසථහේ ේ  ේ දභශ  පිටඳේ ්න  “ඒකීඹ”  ඹන  ඳදඹ  වහ  ේ ඹොදහ  ඇ්නේ ්න    

“ඕට්ට්රිආච්චි”  ඹන  ඳදඹින.  එේ ව්න  එභ  ඳදඹ  ේ නුට  "  එක්්න  "  ඹන  ලරුත  ඇති  

'ඔරුමි්නතනහඩු'  ඳදඹ  ේ ඹොදහ  ඇත.    ලනයහගමිකකයණඹට  ලකහල  රනු  පිිය  ආගමික  

නිදව    ම්ඵ් ධේ ඹ්   ඇති  ිසධිිසධහනරට  "ප්රචහයඹ  (propagation)"  ඹන  ඳදඹ  වඳු් හ  ී   

ආගම්  ප්රර්ධනඹට  ඉඩ  රහ  ඇත.  දළනට  පුයළසිඹ් ට  ඳභණක්  ී භහ  ී   ඇති  ංසකෘතික  

හිමිකම්  පුයළසිඹ්   ේ නොන  ලඹට  ද  හිමි  ිෂරීභට  ිසධිිසධහන  කහ  ඇත.   

ේ ම්  නිහ  ේ ප්රෝඩහේ ්   වහ  ංචහේ ්   සිංවර  ේ ඵෞද්ධ  ජනතහේ ේ  ලිනතිහසිකම්  උු යහ  ගළනීභ  

ළශළක්ී භ  වහ  ලනහගත  යසථහට  ඇතුශ්න  ිසඹ  යුතු  ිසධිිසධහන  කස  ිසඹ  යුතු  නිඹමිත  

ඳදභහරහ  එභ  චනලි්   භ  ේ ඹෝජනහ  ිෂරීභට  ලපි  උ්නසුක  ේ මු. 

ජහතිඹක්  ලේ ඹ්   ලඳේ ේ  නීතයහනුකූර  උරුභඹ  ඉදිරිඳ්න  ේ කොට  රැක  ගළනීභට  ේ ඵොේ වෝ    

කහරඹක්  තිසේ    ලඳ  ලභ්න    ඇ්නේ ්න  එේ    ිෂරීේ භ්   සුළු  ජහතික  ේ කොටස  එඹ  යදහ  

ේ ්නරුම්  ගළනීභට  ඉඩ  තිේ ඵන  ඵ්න  එින්   ඔරු්   භග  ඇති  සුවදතහට  ඳලුු   ේ ේ  ඹ  ඹන  ළයදි  

වළඟීභ්න  ේ ව තු  ේ කොට  ේ ගන ඹ.    වජහත  ලේ ප්ක්හ්   ඇ්නේ ්න,    සුළුතය  ජන  ේ කොට් හරට  

ඳභණක්  ේ නොේ ේ.  ලඳට  ද  හධහයණ  ලේ ප්ක්හේ ෝ  ඇ්නතහව.  "නීතයහනුකූර    ලේ ප්ක්හ් "  

ඹනු  සුළු  ජහතිකඹ් ේ ේ  ඒකහධිකහයඹක්  ේ නොේ ේ.      ලඳේ ේ  ඉී භ  ු ර්රතහක්  ේ ර  රකහ  

ඇත.    එඵළිස්   ේ භභ  නිර්ේ ද්ල  තුබඳ්   ලඳේ ේ  නීතයහනුකූර  ලිනතිහසිකම්  එබඳ  දළක්ී භට  

තීයණඹ  කයන  රද  ලතය  එභඟි්   භව  ජහතිඹට  ේ වෝ  සුළු  ජහතිඹකට  ලඹ්න  සිඹලු  හධහයණ  

පුයළසිඹ් ේ ේ  ලිනතිහසිකම්  ආයක්හ  කයන  ඵ  ද  ව්   කශ  යුතු  ඹ.     

 

 



 
 
 

 
 

ඳුන 

ඳශමුඛ ලංවවොට 

ඳරිච්වේක i -  ය ජයවේ ලං ලංව ලංහහි ලංජනත වේ ලංඳයභ ධිඳතයඹ ලං ලං( ලංකැනට ලංඳත්න  ලංඳරිච්ේක ලංi ලං 
  ව  ලං ාවලෝධන  ලං 

  (න  1  ග් තිඹ   -   ශ්රී  රංකහ  පිබඳඵ  වළඳි් ී භ 

  (ආ) 1ල    ග් තිඹ   - ශ්රී  රංකහට    ලඹ්න  ේ ද්ලඹ  -  ජනහර්ගික  කරහඳ  
      නිර්භහණඹ  ිෂරීභ    වහ  ඳශහ්න  ඒකහඵද්ධ  ිෂරීභ  
      වහ  දිසත්රික්  ේ ඵී භ  ළශළක්ී භ 

  (ඉ) 2  ග් තිඹ  -  ශ්රී රංකහේ ේ  ඒකීඹබහඹ 

  (ඊ) 3  ග් තිඹ   -   ජනයජේ    ඳයභහධිඳතයඹ 

  (උ) 6  ග් තිඹ   -   ජහතික  ධජඹ 

  (ඌ) 7  ග් තිඹ   -   ජහතික  ගීඹ 

  (එ) 8  ග් තිඹ   -   ජහතික  දිනඹ  

ඳරිච්වේක ii - බුද්ධ ගභ ලං 

2015 ලං– ලං2019 ලංයජඹ ලංභගින් ලංවඹෝජිත ලංයථා  ලංප්රතිාථවයණ 

ල.   යසථහ  ප්රතිංසකයණ  පිබඳඵ  භවජන  ලදවස  පිබඳඵ  හර්තහ. 

ආ.   යසථහදහඹක  බහේ ේ  ේ භේ වයුම්  කමිටු  භගි්   නිර්ේ ද්ශිත  ිසකල්ඳ  
 ේ ඹෝජනහ  පිබඳඵ  ලතුරු  හර්තහ 

ඳරිච්වේක ලංiii - ය ජය ලංප්රතිඳත්ති ලංවභවවයුම් ලංූලරධර්භ ලං 

ල. යසථහපිත  ලර්ථ  නිරඳණ  වහ  ේ භේ වයුම්  ූලරධර්භ  උඳේ ඹෝගි  කය  ගළනීභ.   

ආ. යහජයේ    ඒකීඹ බහඹ  ඳ්නහ  ගළනීේ ම්  ලලයතහ  යහජය  ප්රතිඳ්නති  ේ භේ වයුම්  
ූලර  ධර්භරට  ඇතුශ්න  ිෂරීභ. 

ඇ. දයහජ  ධර්භඹ,  යහජය  ප්රතිඳ්නති  ේ භේ වයුම්  ූලරධර්භර  ලඩංගු  ිසඹ  යුතු  ඵ.   

ඈ. ජහතික  ලභිෘද්ධිඹ  පිබඳගනු  රඵන  ජහතික  ආර්ථිකඹක්  සථහඳනඹ  ිෂරීේ ම්  
ලලයතහ  යහජය  ප්රතිඳ්නති  ේ භේ වයුම්  ූලර  ධර්භර  ඇතුශ්න  ිෂරීභ. 

එ. ඓතිවහසික  වහ  පුයහ  ිසදයහ්නභක  සභහයක  ද  ඇතුළු  ශ්රී  රහංිෂක  ංසකෘතික  

උරුභඹ  ආයක්හ  කයනු  පිිය  වූ  යජේ    ගකීභ  යහජය  ප්රතිඳ්නති  ේ භේ වයුම්  

ූලර  ධර්භරට  ඇතුශ්න  ිෂරීභ. 

ඒ. යසථහේ ේ  09  න  ග් තිඹට  ම්ඵ් ධ  වූ  කරුණු  වහ  යජඹට  උඳේ දස  ී භ  
පිිය  ංඝ  බහක්  පිහිටුී භ.   

 



 
 
 

 
 

ඳරිච්වේක ලංiv - ජ තිව ලංඋරුභඹ ලං 

 ල. ංසකෘතිඹ  ආයක්හ  ිෂරීභ  ව  ංයක්ණඹ  ිෂරීභ. 

 ආ. ඳරියඹ  ආයක්හ  ිෂරීභ. 

ඳරිච්වේක ලංv - බ   

ඳරිච්වේක ලංvi - ූලලිව ලංනිනති සිවම් ලංව ලංයුතුවම් 

ල. දළනට  යසථහේ ්   පුයළසිඹ්   ිසසි්   පිබඳඳළදිඹ  යුතු  යුතුකම්රට  ලභතය  

යජඹ  ිසසි්   පිබඳඳළදිඹ  යුතු  ූලලික  යුතුකම්  යසථහට  ඇතුශ්න  ිෂරීභ. 

ආ. ලනයහගීනකයණඹට  ලකහල  ළරී භ  වහ    2015  -  2019  යජඹ  ිසසි්   

පිබඳේ ඹර  කශ  යජේ    ේ ඹෝජනහ  ඵළවළය    ිෂරීභ. 

ඇ. පුයළසිඹ්   එිෂේ නකට  ේ නස  ේ කොට  ළරකීභ  පිබඳඵ  නීතිර  රංගුතහ  

ී භහ  ිෂරීභ. 

 ලංඳරිච්වේක ලංvii - ජ තයන්තය ලංඵත  ලං( ලංවඳුන්  ලංවකන ලංන ලංඳරිච්වේකඹකි  

 න. ජහතය් තය  හභඹ  ,  ආයක්හ  ව  වේ ඹෝගිතහ  ප්රර්ධනඹ  ිෂරීභ. 

 ආ. ිසේ ද්ල  යහජයඹ් ,  ිසේ ද්ශිකඹ්   ේ වෝ  ිසේ ද්ශික  භහගම්  භග  ඳතින  ගිිසසුම්. 

ඳරිච්වේක ලංviii - පුයැසිබ ඹ 

ඳරිච්වේක ලංix - ජ තිව ලංආය්  

II වවොට 

විධ ඹවඹ ලං 

ඳරිච්වේක ලංx - ජන ධිඳති ලංව ලංවැබිනට් ලංඇභතිරු 

ල. කළබිනට්  භණ්ඩරඹ  ඳ්න  ිෂරීභට  ලදහශ  ජනහධිඳති  තු  ඵරතර. 

ආ. උස  නිරතර  වහ  නිරධයඹ්   ඳ්න  ිෂරීේ ම්    ජනහධිඳති  තු  ඵරඹ. 

ඇ. ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසුරුහ  වළරීේ ම්    ජනහධිඳති  තු  ඵරඹ. 

ඳරිච්වේක ලංxi - ලංයසථහ  දහඹක  බහ 

 ල. ලඳට  ේ භඳභණ  ේ කොමි්   බහ  ලලය  ද? 

ආ. යසථහ  දහඹක  බහේ ේ  ංයුතිඹ. 

ඇ. යසථහ  දහඹක  බහ  භගි්   ඳ්න  කයනු  රඵන  ේ කොමි්   බහ  ව  

නිරධයඹ් ,  ජනහධිඳති  භගි්   ඳ්න  කයනු  රළබූ  එඵඳු  ලඹට  ඩහ  සහධීන  ද? 



 
 
 

 
 

ඳරිච්වේක ලංXII - ය ජය ලංවේඹ 

 

III වවොට 

ඳ ර්ලිවම්න්තු ලංව ලංඳශ ත් ලංබ  
ඳරිච්වේක ලංXIII - ඳ ර්ලිවම්න්තු 

ල. ේ ක්ර  ඡ් ද  ක්රභඹ  වඳු් හී භ. 

ආ. නිර්ේ ද්ශිත  දිරුරුභ  යහජ  ඳහක්ෂික  බහඹ  පිබඳඵ  දිරුරුභක්  ිසඹ  යුතු  ඵ. 

ඇ. ඳහර්ලිේ ම්් තු  නිේ ඹෝිරතඹ්   වහ  ේ දනු  රළබූ  ඳවසුකම්  ව  යප්රහද  නිලසචිත  
ව්   කශ  යුතු  ඵ. 

ඈ. ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසුරුහ  වළරීභ. 

එ. ඳන්න  ම්ඵ් ධ  ලධිකයණ  ිසභසුභ. 

ඒ. ඳහර්ලිේ ම්් තු  භ් ත්රීරු් ේ ේ  ඳක්  භහරු. 

ඳරිච්වේක ලංxiv - ලංඳශ ත් ලංබ   

 න. ලං ඳශ ත් ලංඒව ඵද්ධ ලංකිරීභ 

 ආ. ලං ඳශ ත් ලංබ  ලංභැතියණ ලංවනුට ලංඳශ ත් ලංඳ රන ලං ලංආඹතනලින් ලංඒ ලංව  ලං 
  නිවඹෝජිතඹන් ලංවතෝය  ලංගැනීභ. 

 ඇ. ලං ගම් ලංබ  ලංිරහිුවීභ. 

 ඈ. ලං ජන ධිඳතිවේ ලං ලංඋත්තරීතය ලංඵරඹ ලං. 

 ඉ. ලං ඳ ර්ලිවම්න්තු ලංව ලංඳශ ත් ලංබ  ලංනතය ලංනවනයෝනය ලංඋඳවද්ලනඹ. 

 ඊ. ලං ඳ ර්ලිවම්න්තුවේ ලංඋත්තරීතය ලංබ ඹ. 

 හ. ලං ඳශ ත් ලංබ  ලංව  ලංවඳොලිථ ලංව ලංඉඩම් ලංඵරතර ලංඳය  ලංවනොදීභ. 

 ඒ.  ලං6 ලංන ලංයථා  ලං ලංාවලෝධනඹ ලංඹටවත් ලංදිවුරුභ. 

 

IV ලංවවොට 
ඹව ලංඳ රනඹ ලංව ලංනීතිවේ ලංආධිඳතයඹ 

 
 

ඳරිච්වේක ලංXV ලං- ලංජ තිව ලංප්රම්ඳ කන ලංවටයුතු ලංිරළිඵ ලංනධී්ණ ලංවවොිටභ. 

 

 

ඳරිච්වේක ලංXV න  - ආර්ථිව ලංව  ලංභ ජ ලංවටයුතු ලංිරළිඵ ලංවවොිටභ. 



 
 
 

 
 

 

ඳරිච්වේක ලංXVI - නධිවයණඹ. 

ල.  යසථහේ ේ  4  (ඈ) ග් තිේ      දක්හ  ඇති  ඳරිදි  ජනතහේ ේ  ූලලික  ලිනතිහසිකම්  වතික  
ිෂරීභ  පිබඳඵ  ලධිකයණේ    ගකීභ. 

ආ.  ලධිකයණඹ  ිසසි්   තී් ු   වහ  නිේ ඹෝග  ී ේ ම්ී     ේ ව තු  දළක්ී ේ ම්  ලලයතහ. 

ඇ.  ේ ්ර ස හධිකයණේ    ංයුතිඹ. 

ඈ.  ලධිකයණේ    සහධීන්නඹ. 

ඉ.  උහිසඹට  ලඳවහ  ිෂරීභ  ම්ඵ් ධේ ඹ්   වූ  නීතිඹක  ලලයතහ. 

 

V ලංන ලංවවොට 

ඳරිච්වේක ලංXVII ලං- ලංනර්ා ලංනිරඳණඹ 
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ඳශමුඛ ලංවවොට 

යජඹ ලංව ලංහහි ලංජනත වේ ලංඳයභ ධිඳතයඹ 

ර්  1976  ී   ම්භත  කයනු  රළබූ  “ඩුක්ේ කොේ ඩින”  ේ ඹෝජනහ  භගි්   ද්රිසඩ  එක්්න  ිසමුක්ති  

ේ ඳයමුණ  ේ න  භ  යහජයඹක්  ඉල්රහ  සිටින  රී .  ශ්රී  රංකහ  නිදව  රළ.ජභට  ප්රථභ  ඉදිරිඳ්න  

කයනු  රළබූ  ේ ෂඩයල්  යහජයක්  පිබඳඵ  ේ ඹෝජනහ  ,  ේ න  භ  යහජයඹක්  වූ  ද්රිසඩ  ඊශභ  නිර්භහණඹ  

ිෂරීේ ම්  මුල්  පිඹයක්  ඳභණක්  ිසඹ.  1947  ර්ේ  ී   ඉදිරිඳ්න  කයනු  රළබූ  යහජහන  කථහ  

ම්ඵ් ධේ ඹ්   කශ  සතති  කථහට ංේ ලෝධනඹක්  ඉදිරිඳ්න  කයමි් a ේ චල්නහඹගම්  භවතහ  

ප්රලසන  කේ ශ  "රංකහ  බ්රිතහනය  ලධියහජයේ ඹ්   නිදවස  ී භ  පිබඳඵ  ට්   කය් ේ ්   නම්  සිඹ  

ලභිභතඹ  ඳරිදි  ද්රිසඩ  ජනතහ  ද  දිිනේ ්   ලේ නක්  ප්රේ ද්ල  ලි්   ේ ්   ී භට  ්රිඹහ  

කශ ේ නොවළක්ේ ක්  භ් ද?  "  ඹනුේ නි.    උතුරු  ව  නළේ ගනහිය  ඳශහ්න  ඒකහඵද්ධ  ිෂරීභ,  13  

න  ංේ ලෝධනඹ  ඹටේ ්න  ඉඩම්  ව  ේ ඳොලිස  ඵරතර  රඵහ  ී භ  ව  උතුරු  ඳශහේ ්න  සිංවර  

ජනතහ  ඳදිංචි  ී භට  එේ යහි  ී භ  ේ ම්  ලයමුණු  ඉටු  කය  ගළනීභට  දයන  ෆඹභ  ේ භොනට  

දෘලයභහන  කයින.   

ශ්රී  රංකහ  ේ ඵදහ  ේ ්   ිෂරීේ ම්  තර්ජනඹ  ේ නදහට්න  ඩහ  ලඳට  ලද  දළේ ් .  දුමේ ණ්  භවය  

දූෂිත  ේ ද්ලඳහරකින් ේ ේ  ද  වේ ඹෝගේ ඹ්   2017  ී   කස  කයනු  රළබූ  යසථහ  ේ ඹෝජනහර    

ශ්රී  රංකහ  "ඔරුමි්නතනහඩු"  ේ ර  ිසසතය  කයනු  රළඵ  තිේ ේ.  ේ භභ  දන  ේ ඹෝිරත  යසථහේ ේ  

ද්රිසඩ  පිටඳේ ්න  ඳභණක්  ේ නො,  සිංවර  ව  ඉං්රිසි  පිටඳ්නරද  ව්   ඇත.  “Unitary” ඹන  

ඳදඹ  යසථහේ ්   ම්පර්ණේ ඹ් භ  ඉ්න  කය  ඇති  ලතය  එහි  සිංවර  ඳදඹ  න  “ඒකීඹ” 

ඹ් නට  මුළුභනි් භ  න  ලර්ථ  නිරඳණඹක්  ී   ඇත.  එභ  ලර්ථ  නිරඳණඹ  “ඒකීඹ" ඹ් ේ නහි  

ම්භත  ලර්ථේ ඹ්   ඵළවළයී භක s.  බුද්ධහගභට  ප්රමු සථහනඹ  ේ දන  09  න  ග් තිඹ  ද  ේ නස  

ිෂරීභට  ේ ඹෝජනහ  කය  ඇත.  06  න  ංේ ලෝධනඹ  භගි්   යසථහට  වඳු් හ  ු ්   ේ ් ී භට  

එේ යහි  ්රිඹ  ිසධි  ිසධහන  ම්පර්ණේ ඹ් භ    ේ භභ  ේ කටුම්ඳේ ත්   ඉ්න  කය  යහජය  ේ ්   

ේ නොකශ  ේ නොවළිෂ  ඵට  හුු   ප්රකහලඹක්  ඳභණක්  ඇතුශ්න  කය      ඇත.  යසථහේ ේ  07  න  

උඳේ ල් නේ    දක්හ  ඇති  ඳරිදි  ේ ්   ී භට  ිසරුද්ධ  දිරුරුභක්  රඵහ  ී භ  වහ  06 න  

යසථහ ංේ ලෝධනේ    ව්  දිරුරුභ  13  න  ආණ්ඩුක්රභ  යසථහ  ඹටේ ්න  ංසථහඳනඹ  

කශ  ඳශහ්න  බහේ ේ  භ් ත්රීරු් ට  ව  ඇභතිරු් ට  ලනිහර්ඹ  කය  නළත.[154  ඊ(7)]  .උතුරු  

ව  නළේ ගනහිය  ඳශහ්න  ඒකහඵද්ධ  ිෂරීභ  පිබඳඵ  ප්රතිඳහදනඹ  ද  ත  ු යට්න  එේ    භ  ඳතී.   

තිස  යක්  තිසේ    දිඹ්න  කයන  රද  ්රසතහී   ්රිඹහකහයකම්  ලහර්ථකී භ  ේ ව තුේ ්   ඔරු්   

ජහතය් තය  ප්රජහ  ව  එක්්න  ජහතී් ේ ේ  නිේ ඹෝිරත  ආඹතන  උඳේ ඹෝගී  කය  ේ ගන  ඔරු් ේ ේ  

ලයමුණු  මුු ් ඳ්න  කයනු  පිිය  ිසිසධ  තර්ජනඹ්   කයමි්   සිටිින.   
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යජේ    ලනුග්රවඹ  ඇති  ඉදිරිඳ්න  කයනු  රළබූ  30/1  එක්්න  ජහතී් ේ ේ  භහන  හිමිකම්  

කරු් සිරඹට  කශ  ේ ඹෝජනහ  ,  එභ  ේ ඹෝජනහේ ේ  ව්   ේ කෝ ේ ද්සිරට  එකඟ  න  ේ ර  

කයනු  රඵන  නිය් තය  සිහි  කළී ම්  ,  BBC, ලල්  ජී යහ,  CAN, ABC, SPS ආී   ජහතය් තය  භහධය  

ආඹතන  ද  WSJ . MIT, ද  ඉේ කොේ නොමික්ස  ආී   පු්න  ප්රකහලන  ද  BPS ළනි  ගු්   ිසු ලි  ආඹතන  

ද  ිසසි්   නිය් තයේ ඹ් භ  ජන  ඵරේ ඹ්   ඳ්න  වූ  ජනතහ  ප්රහදේ ඹ්   ේ ්නරී  ඳ්න  වූ  

ජනහධිඳතියඹහ  යුධ  ලඳයහධකරුුම,  සුළු  ජන  ේ කොටස  බිඹ  ග් ් නුම  ව  සුු   ෆ්   

ංසකෘතිේ    නිඹමුුම  ේ ර  වංඩු  ගනු  රඵින.  තද  ශ්රී  රංකහ  වමුදහට  ිසරුද්ධ  කයනු  

රඵන  හදය  ප්රකහලන  ලඩංගු  එක්්න  ජහතී් ේ ේ  ංිසධහනේ    ිසිසධ  හර්තහ,  යංජ්   

යහභනහඹකේ ේ  වඬ  ඳට ේ වබඳදයේj  , ශ්රී  රංකහේ ේ  BBC නිේ ඹෝිරතේ ේ  මුදහවරින  රද  වඬඳට,  

සිසස  නහඩගභ,  ශ්රී  රංකහ  වහ  යහජයඹ්   ේ දකක්  ේ ඹෝජනහ  කයන  බ්රිතහනයඹ  ේ කෝ ේ ේටිේ  

ඳක්ේ    භළතියණ  ප්රකහලනඹ" ඹනහදිඹ  ේ භකී  තර්ජන  දළනුු   ජීභහන  ඵ    ේ ඳ් න  රුමණු  

ේ ේ.   

යජඹ  ව  ජනතහට  ිසරුද්ධ  ඉදිරිඳ්න  කයන  ටී.එ් .ඒ  ඳක්ේ    තර්ජනර  නළතීභක්  නළත.  

ේ ම්  ම්ඵ් ධේ ඹ්   ම්ඵ් ධ්   භවතහ  භෆතකී S එ.ජහ.  නිේ ඹෝිරත  පිරිකට  ව්   කය  

ඇ්නේ ්න  ශ්රී  රංකහ  ිසසි්   ේ දන  රද  ේ ඳොේ යෝ ු   ඉටු  කය  ගළනීභ  වහ ජහතය් තය  ප්රජහ  ඊට  

භළදිව්න ිසඹ  යුතු  ඵින.  (2020  ේ ඳඵයහරි  19    ද  ලිනර් ඩ්  පු්නඳත)  ම්ඵ් ධ්   භවතහ  

ේ භහිී   ඳළවළදිලි  ේ ර  භ  ව්   කයනුේ    හිටපු  ිසේ ද්ල  ඇභති  භංගර  භයී ය  ිසසි් ,  කළබිනට්  

භණ්ඩරේ    ේ වෝ  ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  ලනුභළතිඹිෂ්   ේ තොය  එකඟ  වූ  30/1  එක්්න  ජහතී් ේ ේ  

භහන  හිමිකම්  කරු් සිරඹට  ඉදිරිඳ්න  කශ  ේ ඹෝජනහ  පිබඳඵ  ේ ේ.   

ශ්රී  රංකහ  තභ් ේ ේ  තුය්   භග  ල්නළල්  ඵළ  ේ ගන  ඇති  ලතය  ඔරු් ේ ේ  හම්ප්රදහිනක  

මිතුය් ේ ග්  ු යසී   ඇත. 2015  සිට  ේ භඹ  ක්රභහ් ිසත  සිු   ඇති  ලතය  එින්   නළති  වූ  

ිසලසහඹ  නළත  ඇති  කය  ගළනීභ  ු සකය  නු  ඇත.   ශ්රී      රංකහ  භෆතකී   ඇේ භරිකහ  භග  

ඇති  කය  ගළනීභට  ේ ඹෝජනහ  කය  ඇති  ගිිසසුම්  (ඇක්හ,  ේ ෝෂහ  ව  MCC )  නිහ  ලඳේ ේ  

හම්ප්රදහිනක  මිතුය් ේ ග්   ලහිතකය  ප්රතිචහයඹක්  රළේ ඵනු  ේ නොලනුභහන  ඹ.  එඵළිස්   ේ භ්   

ත්න්නඹක්  උද්ගත  ේ නොී භට    ලඳේ ේ  යසථහේ ේ  දළනට  ඳතින  ිසධිිසධහන  ලක්තිභ්න  ිෂරීභ  

ලලය  ේ ේ.  ශ්රී  රංකහේ ේ  ්රිඹහ්නභක  න  යහජය  ේ නොන  ජහතය් තය  ංිසධහන  ව  එභ  

ංිසධහන  භගි්   ඹළේ ඳන  පුලුටු  වූ ේ ද්ලඳහරනඥඹ්   වයවහ  ශ්රී  රංකහට  කයන  ලහිතකය  

ඵරඳෆම්  ගළන  ලඳ  ලධහනේ ඹ්   සිටිඹ  යුතු  ඹ.  ඳසුගිඹ  යසථහ  ංේ ලෝධන  තුබඳ්   ේ භොරු්   

තභ  උ්නහවඹ්   හර්ථක  කය  ග්න  ආකහයඹ  ඳළවළදිලි  ේ ේ. 
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(ල)    ර්තභ න ලං යථා වේ ලං කැනට ලං ඳතින ලං ඳරිච්වේක ලං I සිට ලං VI ව  ලං නඳ ලං විසින් ලං ඉදිරිඳත් ලං

වයනු ලංරඵන ලං ාවලෝධන ලංවභභ ලංවවොටට ලංඇතුශත් ලංවය ලංතිවේ. ලං 

I  න ලංඳරිච්වේකඹ 

01 ඳශමු  ග් තිේ ඹහි  ශ්රී  රංකහ  ිසසතය  ිෂරීේ ම්ී   “ ශ්රී  රංකහ  ජනයජඹ " ඹනුේ ්   ශ්රී  

රංකහ  වළඳි් ී භ ප්රභහණ්න  ඵ  ලඳේ ේ  භතඹින.   

02 2017  යසථහ  ංේ ලෝධන  ේ ඹෝජනහ  භගි්   'ඒකීඹ'  ඹ් ේ නහි  ලරුත  ේ නස  ිෂරීභට  

තළ්න  කයනු  රඵන  ලතය  එඹ  භවජනඹහ  මුශහ  ිෂරීභට  දළර  උ්නහවඹක්  න  නිහ  එඹට  

ලපි  දළි   ේ    ිසරුද්ධ  ේ මු.  ඒකීඹ  ංකල්ඳඹ  පිබඳඵ  2017  යජේ    ේ ඹෝජනහ  ඳවත  

ව්   ඳරිදි  ේ ේ. 

 “ ශ්රී  රංකහ  නිදවස,  සවරී  ව  සහධීන  ජනයජඹක්  නු  ඇති  ලතය,  යසථහේ ්   

නිඹභ  කය  ඇති  ඵරතර  ්රිඹහ්නභක  කයන  භධයභ  වහ  ඳශහ්නඵද  ආඹතන  ලි්   

භ් ිසත  න  ඒකීඹ  යහජයඹක  /  ඔරුමි්නතනහඩු  නු   ඇත.   

ේ භභ  යසථහේ හි  ඒකීඹ  යහජය/ඔරුමි්නතනහඩු  ඹ් ේ න්   ලදවස  ් ේ ්   ේ නොේ ඵදූ  

ව  ේ ඵදිඹ  ේ නොවළිෂ,  ආණ්ඩුක්රභ  යසථහේ ේ  ඕනෆභ  ංේ ලෝධනඹක්  වහ  ේ වෝ  එඹ  

ඳරිච්ිර් න  ේ කොට  ඒ  ේ නුට  ේ න්න  ආණ්ඩුක්රභ  යසථහක්  ඳළනී භ  වහ  න  

ඵරඹ  ආණ්ඩුක්රභ  යසථහේ ේ  දක්හ  ඇති  ආකහයඹට  ඳහර්ලිේ ම්් තු  ව  (ලදහශ  න  

තළ් හි  )  ශ්රී  රහංිෂක  ජනතහ  ේ ත  ඳතිනු  ඇති  යහජයඹක්  නු  ඇත.  ”   

“Unitary” ඹන  ඳදඹ  යජේ    ේ භභ  ේ ඹෝජනහලිේ    ඉංග්රීසි  පිටඳේ ත්     

ම්පර්ණේ ඹ් භ    ඉ්න  ේ කොට  ඇති  ලතය  “  ඒකීඹ  ” ඹ් නට  ී   ඇති  ලර්ථ  දළක්ී භ  

හදය  ේ ේ. ිෂසිඹම්  යහජයඹක්  ේ ඵදිඹ  වළිෂද  ේ නොවළිෂද  ඹ් න  එහි  ඒකීඹ  ේ වෝ  

  ේ ෂඩයල්  සබහ  භත  යහ  ේ නොඳතී.  ප්රකහශිත  ප්රතිඳහදන  ේ නොභළති  ලසථහක  ඒකීඹ  

ේ වෝ  ේ ෂඩයල්  යහජයඹක්  නීතයනුකූර   ේ ්   කශ ේ නොවළිෂ  ඹ.  ඒකීඹ  යහජයඹක්  තුශ  

යසථහදහඹක  ව  ිසධහඹක  ඵරඹ  භධයභ  යජඹ  තු  න ලතය  ේ ෂඩයල්  යහජයඹක  

යහජය  ඵරඹ  භධයභ  යජඹ  ව  ප්රහ් ත  යහජය  ලතය  ේ ඵී   ඳතී.   

„ Unitary' ඹන  ඳදේ    හම්ප්රදහිනක  ව  පිබඳග්න  ලර්ථඹ භඟ  වරිනු  පිිය  එභ  ඳදඹ  

ම්පර්ණේ ඹ් භ    ඉ්න   කය    ලතය  එඹ  ේ නුට  “ ඔරුමි්නතනහඩු ”  වහ  

ඒකීඹ  ඹන  ඳද  ඉංග්රීසි  පිටඳතට  ද  ආේ ද්ල  කයනු  රළඵ  ඇති  නමු්න  “ඔරුමි්නතනහඩු” ඹන  
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ඳදේ ඹහි ලදව  එක්්න (ේ ෂඩයල්)  ඹ් නින.  ඒකීඹ  ඹන  චනඹට  තිේ ඵන  පිබඳග්න  

ලර්ථඹට  ේ නස  ලරුතක්  රඵහ  ී   ඇත.  ේ භඹ  හුේ දක්  බුද්ධිභඹ  ංචහිෂ.   

එඵළිස්   ඒකීඹ  යහජය  පිබඳඵ  ව්   න    යසථහේ ේ  02  න  ග් තිඹ  ිෂසිු   

ආකහයඹිෂ්   ංේ ලෝධනඹ  ේ නොකශ  යුතු  ලතය    ේ ඵී භට  එේ යහි  06  න  ංේ ලෝධනඹ  

භගි්   වඳු් හ  ේ දනු  රළබූ  157  ඒ.  ග් තිඹ ේ ඹෝිරත  ඳරිදි  ලක්තිභ්න  ේ කොට  

යසථහට  ඇතුශ්න  ිසඹ  යුතු  ඹ.  යහජය  ේ නොන  ංිසධහන  වහ  ඔරු් ේ ග්   ඹළේ ඳන  

ේ ද්ලඳහරනඥින් ේ ේ  භළදිව්නී ේ භ්   ශ්රී  රංකහ  ේ දකඩ  ිෂරීභට  දයන  උ්නහවඹ  

වමුේ ේ  ේ ඳඬයල්  යහජයඹක්  බිහි  ිෂරීභ  වහ  ේ ගන  ඹන  ළඩ  පිබඳේ ශට  ිෂසි  ේ රිෂ්   

ඉඩ  දිඹ  ේ නොවළිෂ  ඹ.   

03 යහජයේ    ඳයභහධිඳතයඹ  පිබඳඵ  03  න  ග් තිඹ  ිෂසිු   ේ රිෂ්   ේ නස  ේ නොකශ  

යුතු  ඹ.   

04 ඡ් ද  ඵරඹ  ම්ඵ් ධේ ඹ්   ආණ්ඩු  ක්රභ  යසථහේ ේ  ඇති  4(ඊ)  ග් තිඹ  ඳශහ්න  

ඳහරන  ඡ් ද  ම්ඵ් ධේ ඹ්   ද  ඵරඳළළ්නේ න  ඳරිදි  ංේ ලෝධනඹ  ිසඹ  යුතු  ඹ.  

ලධිකයණ  ලර්ථ  නිරඳණ  වයවහ  ඳශහ්න  ඳහරන  ආඹතන  ද  ේ භඹට  ඇතුශ්න  න  නමුු   

ේ භභ  ග් ති  නිළයදි  ිසඹ  යුතු  ඹ.  ඳශහ්න  බහ  භළතියණ  ේ නුට  ඡ් දේ ඹ්   ඳ්න  න  

ඳශහ්න  ඳහරන  නිේ ඹෝිරතින් ේ ග්   ඳශහ්න  බහ  ංයුක්ත  ිසඹ  යුතු  ඵ  ලපි  ලදවස  

කයමු.  ේ ම්  භගි්   ඳශහ්න  වහ  වහ  ේ න  භ  භළතියණ  ඳළළ්නී භ  ලනලය  න  ලතය  

එභ  ිසඹදම්  ද  ශක්හ  ගත  වළිෂ  ඹ.  ඳශහ්න  බහ  හභහිරකඹුම  වහ  ේ න  භ  ළටුඳක්  

ේ ගිසඹ  යුතු  ේ නොේ ේ.    ලලය  නම්  ිෂසිඹම්  ගභනහගභන  ී භනහක්  ේ ගිසඹ  වළිෂ  ඹ.   

13  න  ංේ ලෝධනේ ඹ්   වඳු් හ  ු ්   ඳශහ්න  බහ  ක්රභඹ  වහ  ලඳේ ේ  කළභළ්නතක්  

නළත.  ඒහ  ලරංගු  කශ  යුතුඹ  ඹනු  ලඳේ ේ  වළඟීභ  ඹ.  ේ කේ    ේ ත්න  ේ භභ  ඳශහ්න  බහ  

ඳ්නහගළනීභ  ලලය  නම්  ලනිහර්ඹේ ඹ්   කශ  යුතු  ංේ ලෝධන  ලඳ  ේ භහි  ව්   කය  

ඇත.    ලපි  ිසසි්   ේ ඹෝිරත  ඳරිදි  ග්රහභ  බහ  නළත  වඳු් හ  දිඹ  යුතු  ඹ.   

05 ජහතික  ගීඹ  ව  ජහතික  ධජඹ  ම්ඵ් ධේ ඹ්   ිෂසිු   ංේ ලෝධනඹක්  සිු   ේ නොකශ  යුතු  ඹ.  

ලේ ප්  භතඹ  ලනු  එක  භ  ජහතික  ගීඹක්  තිබිඹ  යුතු  ලතය  එඹ  සිංවර  බහහේ ්   ිසඹ  යුතු  

ලතය  ේ භභ  ජහතික  ගීඹ යහජය  උ්නඹ් හිී  ගහඹනහ  කශ  යුතු  ඹ.  ේ කේ    ේ ත්න  ේ භභ  

ජහතික  ගීඹ  ේ දභශ  බහහේ ්   ලේ නුම්න  ලසථහරී   ගහඹනහ  ිෂරීභ  පිබඳඵ  

ිසරුද්ධ්නඹක්  නළත.  උදහවයණඹක්  ේ ර  ේ දභශ   භහධය  ඳහල්  ශභින්   එේ    

ගහඹනහ  ිෂරීභ  ගළන  ලඳ  ිසරුද්ධ  නළත.   



 
 
 

5 
 

II ලංන ඳරිච්වේකඹ 

06 09  න  ග් තිඹ  ේ වෝ  II න ඳරිච්ේ ේදඹ ිෂසිු   ආකහයඹිෂ්   ේ වෝ  ංේ ලෝධනඹ  

ේ නොිසඹ  යුතු  ඹ.  බුද්ධ  ලහන  පිබඳඵ   ජනහධිඳති  ේ කොමිේ ම්  (2001)  නිර්ේ ද්ල  භගි්   “ බුද්ධ  

ලහන” ඹන  ඳදඹට  රඵහ  ී   ඇති  ලර්ථ  නිරඳණඹ  යසථහට  ඇතුශ්න  ිෂරීභ  සුු සු  ඵ  ලඳේ ේ  

ලදව  ඹ.   

III න ලංඳරිච්වේකඹ 

07 ර්තභහන  යසථහේ ේ  III  න  ඳරිච්ේ ේදේ    දළනට  ඇතුශ්න  ී   ඇති  ූලලික  

ලිනතිහසිකම්  ලඳට  පිබඳගත  වළිෂ  න  නමු්න  එහි  ව්   16  න  ග් තිඹ,  ශ්රී  රංකහ  

පුයහ  භ  එක  භ  නීතිඹක්  තිබිඹ  යුතු  ඹ  ඹන  යජේ    ප්රතිඳ්නතිඹට  ඳටවළනි  ඵළිස්   ලඳට  

එකඟ  ිසඹ  ේ නොවළිෂ  ඹ.  එඵළිස්   ආගභ,  ජනහර්ගික  ේ වෝ  භේ ගෝලිඹ  ප්රේ ද්ල  භත  

ඳදනම්  වූ  ිසේ ල   ලිනතිහසිකම්  පිරිනභ් නහ  වූ,  නිදවට  පර්ේ ඹ්   වූ  නීති  රංගු  

ිෂරීභ  පිබඳඵද  ලඳේ ේ  ිසේ යෝධඹ  ප්රකහල  කය  සිටිමු. 

08 ආගමික  නිදව  පිබඳඵ  වූ  ග් තිේ      “ප්රචහයඹ  ”  ඹන  චනඹ    ේ වොය  යවේ    භ  

ඇතුශ්න  ිෂරීභට,  ලතුරු  හර්තහ  ළකසු  ේ කටුම්ඳ්නකරු  කටයුතු  කය  ඇති  ඵ  ලපි  

නිරීක්ණඹ  කේ ශමු.  යජේ    ේ වෝ  ිසඳක්ේ    ිෂසි  භ  ේ ද්ලඳහරකඹුම  ේ භභ  දූර්හචක  

ේ ඹෝජනහ  ඉදිරිඳ්න  කශ  ලසථහේ ේ  ී   ඒහ  භවජන  ලධහනඹට  ේ ඹොමු  ේ නොකශ  ඵ  

කණගහටුේ ්   ටව්   කයමු.  ලිනතිහසිකම්  වහ  යුතුකම්  එිෂේ නිෂ්   ේ ්   කශ  

ේ නොවළිෂ  ඹ.  එඵළිස්   ූලලික  ලිනතිහසිකම්  පිබඳඵ  ඳරිච්ේ ේදඹ  තුශ  “ූලලික  යුතුකභ”  ද  

ලඩංගු  කශ  යුතු  ඵ  ද  ලපි  ේ ඹෝජනහ  කයමු.   

IV න ලංඳරිච්වේකඹ ලං 

09 16  න  ආණ්ඩු  ක්රභ  යසථහ  ංේ ලෝධනඹට  ලපි  එකඟ  ේ නොේ මු.  ේ භභ  ංේ ලෝධනඹ  

භගි්   සිංවර  බහහ  උතුරු  ව  නළේ ගනහිය  ඳශහ්නර  ලකර්භනය  ේ කොට  ඇත.  13  න  

ංේ ලෝධනඹ  භගි්   ද්රිසඩ  බහහ්න  යහජය  බහහක්  ඵට  ඳ්න  ේ කොට  ඇත.  ද්රිසඩ  බහහ  

යහජය  බහහක්  ේ ර         හධහයණීතකයණඹ  කශ  ේ නොවළක.  එේ    රුද  ද්රිසඩ  

බහහ  බහිසතඹ  ම්ඵ් ධ  IV න  ඳරිච්ේ ේදේ    ව්   ලිනතිහසිකම්  ද්රිසඩ  

පුයළසිඹ්   ේ ත  ප්රදහනඹ  ිෂරීභ  පිබඳඵ  ලඳේ ේ  ිසේ යෝධතහක a ේ නොභළත . නීති  

ඳළනී ේ ම්  බහහ  ම්ඵ් ධේ ඹ්   ේ දභශ  බහහ  ලබිඵහ  සිංවර  බහහට  ප්රමු ්නඹක්  

දිඹ  යුතුින.  ේ කේ    ේ ත්න  යසථහේ ේ  ව්   ඳරිදි  ඳරිඳහරන  බහහ  ම්ඵ් ධේ ඹ්   
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ද්රිසඩ  ප්රජහ  වහ  IV  න  ඳරිච්ේ ේදේ    ව්   සිඹලු  හිමිකම්  රඵහී භ  පිබඳඵ  ලඳේ ේ  

ිසරුද්ධ්නඹක්  ේ නොභළත.  ඒ  ලනු  යහජය බහහ  ේ ර  සිංවර  පිබඳගත  යුතු  ලතය  

ඳරිඳහරන  කටයුතු  වහ  සිංවර  ව  ේ දභශ  බහහ  ේ දක  භ  යහජය  ඳරිඳහරන    බහහ  ේ ර  

පිබඳගත  යුතු  ඵ  ලඳේ ේ  භතඹින.  16  න  ංේ ලෝධනඹට  ප්රථභ  ව්   උතුරු  ව  

නළේ ගනහිය  ඳශහ්නර  ඳදිංචි  සිංවර  ජනතහේ ේ  ලහිමි  වූ  ලිනතිහසිකම්  නළත  හිමිකය  

ී භ  පිිය  ලලය  ංේ ලෝධන  ලඳ  ිසසි්   ේ ඹෝජනහ    කයනු  රළඵ    ඇත. 

V න ඳරිච්වේඹ 

10 ද්ිස්න  පුයළසිබහඹ  රඵහ  ී භට  ලපි  එකඟ  ේ නොේ මු.  යහජය  ඳ්නී ම්  රඵහ  ී ේ ම්ී   

පුයළසිඹනට  ඳභණක්  ඳ්නී ම්  දිඹ  යුතු  ඹ.  එඵළිස්   ලඳේ ේ  ේ ඹෝජනහ  ඳරිදි  ේ භභ  

ඳරිච්ේ ේදඹ  ංේ ලෝධනඹ  ිසඹ  යුතුින. 

VI න ඳරිච්වේඹ  

11 යහජය  ප්රතිඳ්නති,  ේ භේ වඹී භ  පිබඳඵ  ඇති  ේ භභ  ඳරිච්ේ ේදඹ  ළි   දියුණු  කශ  යුතු  

ඇත.  ඒ  වහ  ලක්තිභ්න  ජහතික  ආර්ථිකඹක්  ේ ගොඩනඟන  ශ්රී  රංකහේ ේ  ංසකෘතික  

උරුභඹ  ව  ආචහය  ධර්භ  වඳුනහග් නහ  දලිසධ  යහජධර්භ  භත  ඳදනම්  වූ  යහජය  ූලරධර්භ  

ඳද්ධතිඹක්  නිර්භහණඹ  කශ  යුතුින. 

(ආ  ලංනලුවතන් ලංහවතු ලංවශ ලංයුතු ලංඳරිච්වේක ලං 

ර්තභ න ලං යථා වේ ලං I සිට ලං VI ක්  ලං ව ලං ඳරිච්වේක ලං ම්ඵන්ධවඹන් ලං නඳ ලං වඹෝජන  ලං වය ලං ඇති ලං

ංේ ලෝධනරට  ලභතය  ඳවත  ව්   න  ඳරිච්ේ ේද  ඇතුශ්න  ිෂරීභට  ලඳ  ිසසි්   ේ ඹෝජනහ  

කයනු  රළඵ  ඇත.   

01 ඳරිච්ේ ේද  i A -    ජහතය් තය  ඵතහ   
02 ඳරිච්ේ ේද  i B -    ජහතික  ආයක්හ   
03 ඳරිච්ේ ේද  ii A -  ජහතික  උරුභඹ 

ලඳ    ේ ඹෝජනහ  කය  ඇති  1  ආ  ග් තිඹ  භඟි්   ලඳ  ඵරහේ ඳොේ යෝනතු  ් ේ ්   ශ්රී  රංකහේ ේ  

ේ ද්ශී්ඹ  ජර  තීරු,  භවහද්ී පික  බිම්කඩ  ව  සුිසේ ල ෂී  ආර්ථික  කරහඳඹ  තුශ  ඇති  සිඹල්ර  ශ්රී  

රංකහ  ජනයජඹට  ලඹ්න  ම්ඳ්න  ේ ර  වඳුනහ  ගළනීභ  න  ලතය  ේ භඹ  ඉ් ී ඹ  යසථහේ ේ  297  

න  ග් තිඹට  ලනුරඳ  ේ ේ.   
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ඳරිච්වේකඹ ලං1 

යජවේ ලංව ලංහහි ලංජනත වේ ලංඳයභ ධිඳතයඹ 

 

ර්තභහන  ිසධිිසධහන   ංේ ලෝධිත  ග් ති     

 
 ලං ලංරාව  ලං- ලංනම් ලංකිරීභ ලං 
 
1 ලංගන්තිඹ 
1. ලං ශ්රී ලං රාව  ලං නිකවථස ලං ථරරීස ලං ථ ධීනස ලං
ප්රජ ත න්තිව ලං භ ජ දි ලං ජනයජඹකි. ලං ශ්රී ලං
රාව ස ලං ශ්රී ලං රාව  ලං ප්රජ ත න්තිව ලං භ ජ දි ලං

ජනයජඹ ලංඹනුවන් ලංවඳුන්නු ලංරැවේ. 
 

.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ඳරිච්ේ ේද    I 

 
ජනතහ,  යජඹ  ව   ලංඳයභ ධිඳතයඹ  
1. ලං ශ්රී ලං රාව  ලං නිකවථස ලං ථරරීස ලං ථ ධීනස ලං
ප්රජ ත න්තිව ලං භ ජ දි ලං ජනයජඹකි. ලං ශ්රී ලං
රාව ස ලං ශ්රී ලං රාව  ලං ජනයජඹ ලං ඹනුවන් ලං
වඳුන්නු ලංරැවේ. 

 
ටවන ලං- 
(i  ලං ඉවත ලං ගන්තිවඹන් ලං  ලං " ලං ප්රජ තන්්ර දී ලං
භ ජ දී ලං ලං" ලංඹන ලංචන ලංඉත් ලංවය ලංඇත. ලං 
 
(ii)  දළනටභ්න  යසථහේ ේ  ඇති  05  න  
ග් තිඹ  එහි  ලතුරු  ිසධහනඹ  ඉ්න  කය  ඳශමු  
ග් තිඹ  ල්   වූ  වහභ,  ග් ති  1  ල   ේ ර  
ලඩංගු  කය  ඇත  .    ඳශහ්න ලංඒව ඵද්ධ ලංවීභ ලංව  ලං
ඉඩ ලංරන ලං154 ලං (න (3  ලංගන්තිඹ ලංඉත් ලංවය ලං
ඇත. ලං 
ඒකහඵද්ධ  ී භිෂ්   ේ වෝ  දිසත්රික්  ේ ඵදහ  ේ ්   
ිෂරීභිෂ්   හර්ගික  ප්රේ ද්ලඹක්  ඇති  ී භ  
ළශළක්ී භට  ේ භිෂ  ංේ ලෝධන  ලතයලය  ේ ේ. 
 
(iii)  ේ ද්ශී්ඹ  ජර  තීයේ      ද  භවහද්ී පික  
බිම්කේ ඩ්  ද  සුිසේ ල ෂිත  ආර්ථික  කරහඳේ    ද  
ඳ්නනහ  වූ  සිඹලු  ටිනහ  ේ ද්ඳර  ශ්රී  රංකහ  
ජනයජඹට  ඳළරීභ  වහ  වූ  ලලු්න  ග් තිඹක්  

(1ආ) ලපි  ේ ඹෝජනහ  කයමු.  ේ භඹ  ඉ් දිඹහනු    
යසථහේ ේ  297  න  ග් තිඹට  ලනුරඳ  
් ේ ්   ඹ.   
 
1.  (ල)  ශ්රී  රංකහ  ජනයජඹට  ලඹ්න  ේ ද්ලඹ  
ඳරිඳහරන  දිසත්රික්ක  ිසසිඳේ ව් ද  ජනයජේ    
ේ ද්ශී්ඹ  ජර  තීයේ ඹ්   ද  භ් ිසත  ් ේ ්   ඹ.  
ඳරිඳහරන  දිසත්රික්ක  ිසසිඳේ වහි  නම්  ඳශමුළනි  
උඳේ ල් නේ ඹහි  දළක්ේ ් ේ ්   ඹ.       
 
1(ආ)  ේ ද්ශී්ඹ  ජරතීරුේ හි  ේ වෝ  භවහද්ී පික  
බිම්කේ ඩහි  ේ වෝ  සුිසේ ල ෂී  ආර්ථික  කරහඳේ    
හගයඹ  භතුපිටට    ඹටි්   ඳ්නනහ  වූ  සිඹලු  
ඉඩම්,   ියජ  ද්රය    ව  ලේ නුම්න  ටිනහ  දෆ  ශ්රී      
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1
 ඉ් දිඹහනු  297  ේ නි  ග් තිඹ  භත  ඳදනම්  ේ ේ. 

ය ජයවේ ලංඒීයඹ ලංථබ ඹ 
 
ග් ති  02   
 
2 ලං ලං ලං ලංශ්රී ලංරාව  ලං ලංජනයජඹ ලංඒීයඹ ලං ලංය ජයඹකි. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) ශ්රී  රංකහ  ජනයජේ    ඳයභහධිඳතය  ජනතහ  

රංකහ  ජනයජඹ  තු  ් ේ ්   ඹ.  1 
 

 
 
2        ශ්රී  රංකහ    ජනයජඹ  ඒකීඹ  යහජයඹිෂ. 
 
ටවන 
157(ල) ග් තිඹ  2  (ල) ග් තිඹ  ේ ර  
ඇතුශ්න  කය  ඇත. 
06 ලං න ලං ාවලෝධනඹ ලං ඹටවත් ලං වඳුන්  ලං වකනු ලං
රැබ ලං157(න  ගන්තිඹ ස ලං2(න  ගන්තිඹ ලංවර ලං
ඳවත ලංකැ්වන ලංාවලෝධනඹ ලංහිත ලංඇතුශත් ලං
වය ලංඇත. ලං 
 
(i  ඳවත ලං වන් ලං චන ලං හවතු ලං කිරීවභන් ලං

ගන්ති ලං157 ලං(න (1)ව ලං ලං ලං ලංගන්ති ලං 157(න (2) 
ාවලෝධනඹ ලංවිඹ ලංයුතු ලංඹ. 
 ලං 
"ය ජයවේ ලං ඒීයඹ ලං ථබ ඹ ලං කිසි ලං භ ලං නයුයකින් ලං
වනථ ලංකිරීභ ලංවවෝ ලංවිර්තනඹ ලංකිරීභ ලං" ලං 
 
 

(ii)  3(ඇ), 5(ආ)(i) ව  5(ආ)(iii)    හි  ව්   
"වත"  ඹන  චනඹ  "ිසස"  ඹ් ේ න්   ආේ ද්ල  
ිසඹ  යුතු  ඹ.   
 
2(ල)(1)        ශ්රී  රංකහේ ේ  ේ ද්ලඹ  තුශ  ේ න  භ  
ය ජයඹ් ලං   පිහිටුී භට  ේ වෝ  ය ජයවේ    ඒීයඹ ලං
ථබ ඹ ලං වය ලං නයුයකින් ලං වවෝ ලං  ලං වනථ ලං
කිරීභට ලං වවෝ ලං විර්තනඹ ලං කිරීභට ලං ේ කබඳ් භ  
ේ වෝ  ලනයහකහයේ ඹ් ,  ශ්රී  රංකහ  තුශී   ේ වෝ  
ඉ්   පිටතී   ේ වෝ  ආධහය  ිෂරීභ,  ලනුඵර  ී භ,  
ලනුග්රවඹ    දළක්ී භ,  මුදල්  ේ ඹදී භ,  වධර්ඹ  
ී භ    ේ වෝ  ේ ද්ලනහ  ිෂරීභ  ිෂසිු   තළනළ්නතුම  
ිසසි්   ේ නොකශ  යුතු  ඹ. 
 

(2)  ශ්රී  රංකහේ ේ  ේ ද්ලඹ  තුශ  ේ න  භ  ය ජයඹ් ලං
පිහිටුී භ  ේ වෝ  ඒීයඹ ලං ථබ ඹ ලං  ලං වය ලං
නයුයකින් ලංවවෝ ලංවනථ ලංකිරීභ ලංවවෝ ලංවිර්තනඹ ලං
කිරීභස  තභ  ලයමුණුලි්   නළතේ වෝන  
ඳයභහර්ථලි්   එකක්  ේ ර  ිෂසිු   ේ ද්ලඳහරන  
ඳක්ඹක්,  ේ න්න  ංගභඹක්  ේ වෝ    
ංිසධහනඹක්  ිසසි්   ේ නොපිබඳගනු  රළබිඹ  යුතු  
ඹ.   
 
(3)(1)  න  ලනුයසථහේ ේ  ිසධිිසධහන  
කඩකයමි්   ්රිඹහ  කයන  කය  රු  ද  
තළනළ්නතුම,  ලධිේ චෝදනහක්  භත  ව  
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ේ කේ යහි  පිහිටහ  ඇ්නේ ්නඹ.    ඳයභහධිඳතයඹ  
ල්නවශ  ේ නොවළක්ේ ක්ඹ.    ඳයභහධිඳතයඹට  
ඳහරන  ඵරතර  ,  ූලලික  ලිනතිහසිකම්  ව  
ඡ් ද  ඵරඹ  ද  ඇතුශ්න  ් ේ ් ඹ.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(04)  ජනතහේ ේ  ඳයභහධිඳතයඹ  ්රිඹහ්නභක  
ී භ  ද,  භුක්ති  ිසඳීභ  ද,  භතු  දක්ේ න  
ආකහයේ ඹ්   සිු   ් ේ ් ඹ. 
(ල)  ජනතහේ ේ  යසථහදහඹක  ඵරඹ  
ජනතහ  ිසසි්   ේ තෝයහ  ඳ්න  කය  ගනු  රඵන  
භ් ත්රීයඹ් ේ ග්   භ් ිසත  ඳහර්ලිේ ම්් තු  
ිසසි්   ද,  ජනභත  ිසචහයණඹක  ී   ජනතහ  
ිසසි්   ද  ්රිඹහ්නභක  කශ  යු්නේ ්න  ඹ. 
(ආ)  යේ ට්  ආයක්හ  ඇතුළු  ජනතහේ ේ  
ිසධහඹක  ඵරඹ  ජනතහ  ිසසි්   ේ තෝයහ  ඳ්නකය  
ගනු  රඵන  ජනයජේ    ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   
්රිඹහ්නභක  කශ  යු්නේ ්න  ඹ. 
(ඇ)  නීතිඹ  ලනු  ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසි්   භ  

නීතිේ ඹ්   නිඹභ  කය  ඇති  කහර්ඹ  ඳටිඳහටිඹට  
ලනුකූර  ඳ්නනු  රඵන  නඩු  ිසබහගඹිෂ්   
ඳසු  ලභිඹහචනහධිකයණඹ  ිසසි්   යදකරු  
කයනු  රළබු  ිසට  - 
 
(ල)  ඒ  ලධිකයණඹ  ිසසි්   තීයණඹ  කයනු  රඵන  

ලරුරුු   20  ේ නොඉක්භන  කහරඹක්  වහ  ප්රජහ  
ලලක්නුතහට  ඔහු  ඹට්න  ් ේ ්   ඹ: 
 
(ආ)  ඔහුේ ේ  ව  ඔහුේ ේ  ඳරුේ ල්  ලඹේ ේ  ජීිසකහ  
ෘ්නතිඹ  ඳ්නහේ ගන  ඹහභ  පිිය  ලලය  ඹින  
ඒ  ලධිකයණේ    ආඥහක්  භගි්   තීයණඹ  
කයනු  රඵන  ේ ද්ඳශ  වළය,  ඔහුේ ේ  චංචර  ව  
නිලසචර  ේ ද්ඳශ  යහජ් තක  ් ේ ්   ඹ: 
 
(ඇ)  ඒ  ලධිකයණඹ  ිසසි්   තීයණඹ  කයනු  
රඵන  ලරුරුු   20  ක්  ේ නොඉක්භන  කහරඹක්  
වහ  ප්රජහ  ලිනතිහසිකම්රට  හිමිකම්  ඔහුට  
ේ නොරළේ ඵ් ේ ්   ඹ:  තද, 
 
(ඈ)  ඔහු  ඳහර්ලිේ ම්් තු  භ් ත්රීයඹුම,  ඳශහ්න  
බහ  භ් ත්රීයඹුම  ේ වෝ  ඳශහ්න  ඳහරන  
ආඹතනඹක  නිේ ඹෝිරතඹුම  ේ වෝ  165  ළනි  
යසථහේ ේ  (1)  ළනි  ලනුයසථහේ ේ  
ව්   ේ  හකට  ලඹ්නන  ේ වෝ  ධුයඹක්  
දයන  ේ වෝ  තළනළ්නතුම  ේ ේ  නම්,  ඔහුේ ේ  
භ් ත්රී  ධුයඹ,  ලේ නක්  නිේ ඹෝිරත  ධුයඹ  ේ වෝ  
එකී  ේ  ේ    සිටීභ  ේ වෝ  එකී  ධුයඹ  දළරීභ  
ලේ වෝසි    ් ේ ්   ඹ. 
 
ටවන 
ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   දිරුරුම්  ී ේ ම්  
ලලයතහේ ඹ්   ඹම්  යහජය  ේ  කේ ඹුම  
නිදවස  ිෂරීභ  ළශළක්ී භට  165(3)  ග් තිඹ  
ඉ්න  කශ  යුතු  ඹ.   
 
 
(4)  ශ්රී  රංකහේ ේ  ේ ද්ලඹ  තුශ  ේ න  භ  යහජයඹක්  
පිහිටුී භ  වවෝ ලං ය ජයවේ ලං ඒීයඹ ලං ථරඳඹ ලං
වනථ ලංකිරීභ  ඹම්  ේ ද්ලඳහරන  ඳක්ඹක  ේ වෝ  
ේ න්න  ංගභඹක  ේ වෝ  ංිසධහනඹක  
ලයමුණුලි්   නළතේ වෝන  ඳයභහර්ථලි්   
එකක්  ේ ේ  නම්,  ශ්රී  රංකහේ ේ  ේ ද්ලඹ  තුශ  ේ න  
භ  යහජයඹක්  පිහිටුී භ    වවෝ ලං ය ජයවේ ලං ඒීයඹ ලං
ථරඳඹ ලංවනථ ලංකිරීභ ලංවවෝ ලංවිර්තනඹ ලංකිරීභ  
ඒ  ේ ද්ලඳහරන  ඳක්ේ    ේ වෝ  ේ න්න  
ංගභේ    ේ වෝ  ංිසධහනේ    ලයමුණුලි්   
නළතේ වෝන  ඳයභහර්ථලි්   එකක්  ඇති  ඵට  
ප්රකහලඹක්  රඵහ  ගළනීභ  වහ  ඉල්ලීභක්  ඹම්  
තළනළ්නතුම  ිසසි් ,  ේ ්ර ස හධිකයණඹට  
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්රිඹහ්නභක  කශ  වළිෂ  ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  ව  
එහි  භ් ත්රීරු් ේ ේ  යප්රහද,  ඳරිවහය  වහ  
ඵරතර  ම්ඵ් ධේ ඹ්   ිසනහ  ජනතහේ ේ  
ලධිකයණ  ඵරඹ,  ආණ්ඩුක්රභ  යසථහේ ්   
ඇති  ේ කොට  පිහිටුන  රද  ේ වෝ  ආණ්ඩුක්රභ  
යසථහේ ්   පිබඳ  ග් නහ    රද  නළතේ වෝන  
ේ න්න  ඹම්  නීතිඹක්  ඇති  ේ කොට  පිහිටුන  රද  
ලධිකයණ,  ිසනිලසචඹ  ලධිකහය  ව  ආඹතන  
භගි්   ඳහර්ලිම්් තු  ිසසි්   ්රිඹහ්නභක  කශ  
යු්නේ ්නඹ  ඹ. 
(ඈ)  ආණ්ඩුක්රභ  යසථහේ ්   ප්රකහල  ේ කොට  
පිබඳගනු  රඵන  ූලලික  ලිනතිහසිකම්  සිඹලු  
ඳහරන  ආඹතන  ිසසි්   ගරු  කයනු  රළබිඹ  
යු්නේ ්න  ඹ.    ආයක්හ  කයනු  රළබිඹ  යු්නේ ්න  ඹ.  
ර්ධනඹ  කයනු  රළබිඹ  යු්නේ ්න  ඹ.    ත  ද,  ඒ  
ූලලික  ලිනතිහසිකම්  ේ භහි  මි්   භතු  ිසධිිසධහන  
රසහ  ඇති  ඇති    ආකහයඹට  ව  ප්රභහණඹට  
මි  ංක්ෂිප්ත  ිෂරීභ,  ී භහ  ිෂරීභ  ේ වෝ  ලහිමි  
ිෂරීභ  ේ නොකශ  යු්නේ ්න  ඹ.   
 
(ඈ)  ලටේ ශොසිසඹ  ම්පර්ණ  කය  ඇ්නතහ  වූ  ද,  
ේ භහි  මි්   භතු  ිසධිිසධහන  ශසහ  ඇති  ඳරිදි  
ඡ් ද  හිමිඹුම  ී භට  සුු සුකම්  රළඵ  තභහේ ේ  
නභ  ඡ් ද  හිමි  නහභ  ේ ල් ණේ      ඇතුශ්න  
කයනු  රළඵ  සිටි් නහ  වූ  ද,  ෆභ  පුයළසිඹුම  
ිසසි්   භ  ජනයජේ    ජනහධිඳතියඹහ  ේ තෝයහ  
ඳ්න  ිෂරීේ ම්  භළතියණේ    ී   ද,  ෆභ  ජනභත  
ිසචහයණඹක  ී   ද  ඡ් ද  ඵරඹ  ්රිඹහ්නභක  කශ  
වළිෂ  ිසඹ  යුතු  ් ේ ්   ඹ.   
 
 
(5)  ශ්රී  රංකහ  ජනයජඹට  ලඹ්න  ේ ද්ශී්ඹ  
ඳරිඳහරන  දිසත්රික්ක  (ිසසිඳේ ව් ද)  ජනයජේ    
ේ ද්ශී්ඹ  ජන  තීයේ ඹ්   ද  භ් ිසත  ් ේ ්   ඹ.    
ඳරිඳහරන  දිසත්රික්ක  (ිසසිඳේ වහි)  නම්  
(ඳශමුළනි)    උඳේ ල් නේ ඹහි  දළක්ේ ් ේ ්   
ඹ. 
          එේ    රු  ද,  ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසි්   
ේ ඹෝජනහ  ම්භතඹක්  භගි්   තීයණඹ  කයනු  
රඵන  ඳරිදි  ඒ  ඳරිඳහරන  දිසත්රික්ක,  ඒහට  
ේ නස  වූ  ඳරිඳහරන  දිසත්රික්ක  ංයුක්ත  න  
ඳරිදි,  නළත  ේ ඵී භ  ේ වෝ  ඒකහඵද්ධ  ිෂරීභ  
ේ වෝ  කයනු  රළබිඹ  වළක්ේ ක්  ඹ.) 
 
 
 
 
 
 
 

ඉදිරිඳ්න  කයනු  රළබිඹ  වළිෂ  ලතය,  ඒ  
ේ ද්ලඳහරන  ඳක්ේ    ේ වෝ  ේ න්න  ංගභේ    
ේ වෝ  ංිසධහනේ    ේ ල්කම්  නළතේ වෝන  ේ න්න  
නිරධයඹහ  ඒ  ඉල්ලීභට  ග  උ්නතයකරුේ ක්    
කයනු  රළබිඹ  යුතු  ඹ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5)  (4)  න  ලනුයසථහ  ඹටේ ්න  
ේ ්ර ස හධිකයණඹ  ේ ත  කයනු  රළබු  ඉල්ලීභක්  
ප්රකහය,  ඹම්  ේ ද්ලඳහරන  ඳක්ඹක්  ේ වෝ  
ේ න්න  ංගභඹක්  ේ වෝ  ංිසධහනඹක්  
ම්ඵ් ධේ ඹ්   එකී  ලනුයසථහ  ඹටේ ්න  
ප්රකහලඹක්  ේ ්ර ස හධිකයණඹ  ිසසි්   කයනු  
රඵන  ලසථහක  - 
 
(ල)  ඒ  ේ ද්ලඳහරන  ඳක්ඹ  ේ වෝ  ේ න්න  

ංගභඹ  ේ වෝ  ංිසධහනඹ  තවනම්  කයනු  
රළබුක්  ේ ර  සිඹලු  කහර්ඹ  වහ  
රකනු  රළබිඹ  යුතු  ඹ.  තද  
ඳහර්ලිේ ම්් තු  භ් ත්රියඹුම  වූ,  ඒ  
ේ ද්ලඳහරන  ඳක්ේ    ේ වෝ  ේ න්න  
ංගභේ    ේ වෝ  ංිසධහනේ    ේ වෝ  
හභහිරකඹුම  ඒ  ප්රකහලේ    දිනේ    සිට  
ඵරඳ්නන  ඳරිදි  ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  
ඔහුේ ේ  ලසුන  ලහිමි  වූ  ේ ර  රකනු  
රළබිඹ  යුතු  ඹ.  ත  ද  එභ  ේ ද්ලඳහරන  
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(6)    ශ්රී  රංකහ  ජනයජේ    ජහතික  ේ කොි ඹ  ,  
ේ දළනි  උඳේ ල් නේ ඹහි  නිරපිත    සිංව  
ේ කොි ඹ  ් ේ ්   ඹ.   
 
 
 
 
 
 

ඳක්ඹ  ේ වෝ  ේ න්න  ංගභඹ  ේ වෝ  
ංිසධහනඹ  ිසසි්   ඉදිරිඳ්න  කයන  රද  
ඹම්  නහභ  ේ ඹෝජනහ  ඳ්රඹක්  සිඹලු  කහර්ඹ  
වහ  ඵරයහිත  ේ ර  රකනු  රළබිඹ  
යුතු  ඹ. 

 
  (ආ)  එකී  ප්රකහලඹ  කයන  රද  දිනේ ඹ්   ඳසු  ඒ  

ේ ද්ලඳහරන  ඳක්ේ    ේ වෝ  ේ න්න  
ංගභේ    ේ වෝ  ංිසධහනේ    ධුයඹක්  
දයන  ේ වෝ  හභහිරකඹුම  න  ඹම්  
තළනළ්නතුම  යදකට  යදකරු  න  
ලතය,  ලධිේ චෝදනහක්  භත  ව  
නීතිේ ඹ්   නිඹභ  කය  ඇති  කහර්ඹ  
ඳටිඳහටිඹකට  ලනුකූර  ඳ්නනු  රඵන  
නඩු  ිසබහගඹිෂ්   ඳසු  
ලභිඹහචනහධිකයණඹ  ිසසි්   ඔහු  
යදකරු  කයනු  රළබු    ිසට  -     

                                                                                                 
  (i)   ඒ  ලධිකයණඹ  ිසසි්   තීයණඹ  කයනු  

රඵන  නවුරුදු ලං විථ්  ේ නොඉක්භන  
කහරඹක්  වහ  ප්රජහ  ලලක්නුතහට  ඔහු  
ඹට්න  ් ේ ්   ඹ; 

 
(ii) ඔහුේ ේ  ව  ඔහුේ ේ  ඳරුේ ල්  ලඹේ ේ  ජීිසකහ  

ෘ්නතිඹ  ඳ්නහේ ගන  ඹෆභ  පිිය  ලලය  
ඹින  ඒ  ලධිකයණේ    ආඥහක්  භගි්   
තීයණඹ  කයනු  රඵන  ේ ද්ඳශ  වළය,  ඔහුේ ේ  
චංචර  ව  නිලසචර  ේ ද්ඳශ  යහජ් තක  
් ේ ්   ඹ; 

 
(iii)  ඒ  ලධිකයණඹ  ිසසි්   තීයණඹ  කයනු  

රඵන  නවුරුදු ලං විථ්  ේ නොඉක්භන  
කහරඹක්  වහ  ප්රජහ  ලිනතිහසිකම්රට  
හිමිකම්  ඔහුට  ේ නොරළේ ඵ් ේ ්   ඹ; 

 
(iv) ඔහු  ඳහර්ලිේ ම්් තු  භ් ත්රීයඹුම  ේ ේ  නම්  

ේ වෝ  165  ළනි  යසථහේ ේ  (1)  ළනි  
ලනුයසථහේ ේ  ව්   ේ  හකට  
ලඹ්න  න  ේ වෝ  ධුයඹක්  දයන  ේ වෝ  
තළනළ්නතුම  ේ ේ  නම්,  ඔහු  භ් ත්රීයඹුම  
ී භ  ේ වෝ  එකී  ේ  ේ    සිටීභ  ේ වෝ  එකී  
ධුයඹ  දළරීභ  ල්   ් ේ ්   ඹ. 

 
(6)(3)  ළනි  ලනුයසථහ  ඹටේ ්න  ේ වෝ  (5)  
ළනි  ලනුයසථහේ ේ  (ආ)  ේ ේදඹ  ඹටේ ්න  ේ වෝ  
නිඹභ  කයන  රද  ඹම්  දඬුභක්  ්රිඹහේ ේ  
ේ ඹදී භ,  ඒ  දඬුභට  ිසරුද්ධ  ේ වෝ  ඒ  දඬුභ  
නිඹභ  කයනු  රළ.ජභට  ේ ව තු  වූ  යදකරු  කයනු  
රළ.ජභට  ිසරුද්ධ  ේ වෝ  ඉදිරිඳ්න  කයන  රද  ඹම්  
ලභිඹහචනඹක්  ිසනිලසචඹට  බහජන  ති.ජේ ම්  
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(7)    ශ්රී  රංකහ  ජනයජේ    ජහතික  ගීඹ  “ශ්රී  රංකහ  
භහතහ”  ගීඹ  ් ේ ්   ඹ.  ජහතික  ගීේ ඹහි  
ඳදභහරහ  ව  ංගීතඹ  තු් ළනි  උඳේ ල් න   
දළක්ේ ් ේ ්   ඹ.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8)    ශ්රී  රංකහ  ජනයජේ    ජහතික  දිනඹ  
ේ ඳඵයහරි  භ  වතය  න  දිනඹ  ් ේ ්   ඹ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ේ ව තුේ ්   නතය  ිෂරීභ  ේ වෝ  ල්නහිටුී භ  
ේ නොකයනු  රළබිඹ  යුතු  ඹ. 
 
(7)  දිරුරුම්  ී   ල්න්   තළ.ජභට  ේ වෝ  ප්රතිඥහ  ී   
ල්න්   තළ.ජභට  32  ළනි  යසථහේ ්   ේ වෝ  
53  ළනි  යසථහේ ්   ේ වෝ  61  ළනි  
ේ  ඹසථහේ ්   ේ වෝ  107  ළනි  යසථහේ ්   
ේ වෝ  165  ළනි  යසථහේ ්   ේ වෝ  169  ළනි  
යසථහේ ේ  (12)  ළනි  ලනුයසථහේ ්   
නිඹභ  කය  තිබුණු  නළතේ වෝන  නිඹභ  කයනු  
රඵන  ෆභ  නිරධයඹුම  ේ වෝ  තළනළ්නතුම  භ  ද  
ඳශහ්න  ඳහරන  ආඹතනඹක,  ංර්ධන  
බහක,  ප්රහේ ද්ශී්ඹ  භණ්ඩරඹක,  ග්රහේ භෝදඹ  
භණ්ඩරඹක  ේ වෝ  යහජය  ංසථහක  ෆභ  
හභහිරකඹුම  ේ වෝ  එහි  ේ  ේ    ේ ඹදි  සිටින  
ෆභ  තළනළ්නතුම  භ  ද  ෆභ  නීතිඥයඹුම  භ  ද  
-   
(ල)  ේ ම්  යසථහ  ඵරහ්නභක  න  දිනේ ඹහි  

ධුයඹ  දයන  නිරධයේ ඹක්  ේ වෝ  
තළනළ්නතුම  ේ ේ  නම්,  ේ ම්  යසථහ  
ඵරහ්නභක  වූ  දින  සිට  භහඹක්  ඇතුශත  
ී ,  ඒ  යසථහේ හි  ව්   ඹම්  
තළනළ්නතුම  ේ වෝ  භණ්ඩරඹක්  ේ ේ තෝන  
ඒ  තළනළ්නතහ  ේ වෝ  භණ්ඩරඹ  ඉදිරිේ ඹහි  
ව්නන  උඳේ ල් නේ ඹහි  දක්හ  ඇති  
ආකෘතිඹ  ලනු  දිරුරුභක්  ේ වෝ  
ප්රතිඥහක්  ී   ල්න්   කශ  යුතු  ඹ; 

 

    (ආ)  ේ භභ  යසථහ    ඵරහ්නභක  න  

දිනඹට  ඳසු  ඳ්නකයනු  රළබු  තළනළ්නේ තක්  

ේ වෝ  නිරධයේ ඹක්  ේ ිනනම්  ව්න  න  

උඳේ ල් නේ ඹහි  දළක්ේ න  ආකෘතිඹ  ලනු  

භක්  ඇතුශත  දිරුරුම්  දිඹ  යුතුින.  ඹම්  

තළනළ්නතුම  ේ වෝ  නිරධයඹුම  ේ භිෂ  ේ ේදේ    

ව්   ඳරිදි  දිරුරුම්  ී භට  ලභ්න  රුේ වෝන  

යසථහ  165  ව  169(12)  හී ය  ව්   

ිසධිිසධහන  එඹට  ලදහශ  ේ ේ. 

 

(8)(ල)  ේ ම්  යසථහ  ඵරහ්නභක  න  
දිනේ ඹහි  ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  භ් ත්රීයඹුම,  
ඳශහ්න  බහ  භ් ත්රියඹුම  ේ වෝ  ඳශහ්න  ඳහරන  
නිේ ඹෝිරතඹුම  ේ ර  සිටින  ෆභ  තළනළ්නතුම  
භ,  ව්නන  උඳේ ල් නේ ඹහි  දළක්ේ න  
ආකෘතිඹ  ලනු  දිරුරුම්  ී   එඹට  ල්න්   
තළබුේ වෝන  ේ වෝ  ප්රතිඥහ  ී   එඹට  ල්න්   
තළබුේ වෝන  ේ වෝ  මි,  ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  ේ වෝ  
ලදහශ  නිේ ඹෝිරත  ආඹතනේ    ලසු්   ගළනීභට  
ේ වෝ  ඡ් දඹ  ී භට  ේ වෝ  හිමිකභ  ේ නොරළබිඹ  
යුතු  ඹ. 
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(ආ) ේ භභ යසථහ  ඵරහ්නභක න 

දිනේ ඹහි ේ වෝ  ඉ්   ඳසු ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ 

භ් ත්රීයඹුම ලේ ඹ්  ේ තෝයහ ඳ්න කය ගනු 

රඵන ේ වෝ නහභ ේ ඹෝජනහ කයනු රඵන ෆභ 

තළනළ්නතුමභ උඳේ ල් නේ ඹහි දළක්ේ න 

ආකෘතිඹ ලනු  දිරුරුම් ී  එඹට ල්න්  

තළබුේ වෝන ේ වෝ ප්රතිඥහ ී  එඹට ල්න්  

තළබුේ වෝන මි ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ ලසු්  

ගළනීභට ේ වෝ  ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේී  ඡ් දඹ ී භට 

හිමිකම් ේ නොරළබිඹ යුතු  ඹ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
(9)  ව්න  ළනි  උඳේ ල් නේ ඹහි  දළක්ේ න  
ආකෘතිඹ  ලනු  දිරුරුම්  ී   එඹට  ල්න්   කය  
ඇ්නතහ  වූ  ේ වෝ  ප්රතිඥහ  ී   එඹට  ල්න්   කය  
ඇ්නතහ  වූ  ිෂසි  භ  තළනළ්නතුමට,  ආණ්ඩුක්රභ  
යසථහේ හි  ඹම්  ිසධිිසධහනඹකට  ඳළටවළනි  
ුමභක්  ව්   ඇත  ද,  දිරුරුභ  ී   ල්න්   
තළ.ජභට  ේ වෝ  ප්රතිඥහ  ී   ල්න්   තළ.ජභට  
ආණ්ඩුක්රභ  යසථහ  ඹටේ ්න  නිඹමිත  
ේ න්න  ඹම්  දිරුරුභක්  ී   ල්න්   තළ.ජභට  ේ වෝ  
ප්රතිඥහක්  ී   ල්න්   තළ.ජභට  නිඹභ  කයනු  
ේ නොරළබිඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 
(10)(7)  ළනි  ලනුයසථහේ ේ  ිසධිිසධහන  
ලදහශ  ිසඹ  යුතු  ේ න්න  ඳ් තිර  තළනළ්නේ තෝ  
ේ වෝ  නිරධයේ ඹෝ  කයහුදළින  ඳහර්ලිේ ම්් තු  
ිසසි්   ේ ඹෝජනහ  ම්භතඹක්  භගි්   තීයණඹ  
කයනු  රළබිඹ  වළිෂ  ලතය,  එේ    කයනු  රළබු  
ිසට,  ඒ  ඳ් තිඹට  ලඹ්න  නිරධයඹ් ට  ේ වෝ  
තළනළ්නත් ට  නළතේ වෝන  ඔරු්   
ම්ඵ් ධේ ඹ්   ඒ  ේ ේදේ    ිසධිිසධහන,  ලලය  
ේ නස  ිෂරීම්  හිත,  ලදහශ  ිසඹ  යුතු  ඹ. 
 
(11)  ේ ම්  යසථහ  ඹටේ ්න  
ලභිඹහචනහධිකයණේ    ඵරතර  ම්ඵ් ධේ ඹ්   
එහි  ලධිකයණ  ඵරඹ,  146  ළනි  යසථහේ ේ  
(2)  ළනි  ලනුයසථහේ ේ  ලතුරු  
ලනුයසථහේ ේ  (iii) ළනි  ලනුේ ේදේ ඹ්   
ිසධිිසධහන  රසහ  ඇති  ආකහයඹට  ්රිඹහ්නභක  
කයනු  රළබිඹ  යුතු  ඹ. 

 
(12)  ේ ම්  යසථහේ ේ  “ප්රජහ  ලිනතිහසිකම්”  
ඹ් ේ න්   - 
 
(ල)  ිසේ ද්ල  ගභ්   ඵරඳ්රඹක්  රඵහ  ගළනීේ ම්  

ලිනතිහසිකම්; 
 
(ආ)  යජේ    ඕනෆභ  ිසබහගඹකට  ේ ඳනී  සිටීේ ම්  
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ලිනතිහසිකභ; 
 
(ඇ)  ඹම්  නිලසචර  ේ ද්ඳශක්  හිමිකය  ගළනීේ ම්    
ලිනතිහසිකභ; 
 
(ඈ)  ඹම්  ලිඛිත  නීතිඹක්  භගි්   ේ වෝ  ඹටේ ්න  

ේ වෝ  වූ  ඵරඳ්රඹක්,  ලිඹහඳදිංචි  ිෂරීභක්  
නළතේ වෝන  ේ න්න  ඵරඹ  ී භක්  ලලය  
න  ඹම්  යහඳහයඹක  ේ වෝ  ෘ්නතිඹක  
ේ ඹී ේ ම්  ලිනතිහසිකම්. 

(ඉ)  යජේ    ඹම්  තනතුයක්  දළරීේ ම්  
ලිනතිහසිකම් 

 
3.  ශ්රී  රංකහ  ජනයජේ    ඳයභහධිඳතයඹ  ජනතහ  
ේ කේ යහි  පිහිටහ  ඇ්නේ ්න  ඹ.  ඳයභහධිඳතයඹ  
ල්නවශ  ේ නොවළක්ේ ක්  ඹ.  ඳයභහධිඳතයඹට  
ඳහරන  ඵරතර,  ූලලික  ලිනතිහසිකම්  ව  ඡ් ද  
ඵරඹ  ද  ඇතුශ්න  ් ේ ්   ඹ. 

 
4.  ජනතහේ ේ  ඳයභහධිඳතයඹ  ්රිඹහ්නභක  ී භ  
ද,  භුක්ති  ිසඳීභ  ද,  භතු  දළක්ේ න  ආකහයේ ඹ්   
සිු ් ේ ්   ඹ. 
(ල)  ජනතහේ ේ  යසථහදහඹක  ඵරඹ  

ජනතහ  ිසසි්   ේ තෝයහ    ඳ්නකය  ගනු  
රඵන  භ් ත්රීයඹ් ේ ග්   භ් ිසත  
ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසි්   ද,  ජනභත  
ිසචහයණඹක  ී   ජනතහ  ිසසි්   ද  
්රිඹහ්නභක  කශ  යු්නේ ්න  ඹ; 

(ආ)  යේ ට්  ආයක්හ  ඇතුළු  ජනතහේ ේ  
ිසධහඹක  ඵරඹ  ජනතහ  ිසසි්   ඳ්නකය  
ගනු  රඵන  ජනයජේ    ජනහධිඳතියඹහ  
ිසසි්   ්රිඹහ්නභක  කශ  යු්නේ ්න  ඹ; 

(ඇ)  නීතිඹ  ලනු  ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසි්   භ    
්රිඹහ්නභක  කශ  වළිෂ  ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  
ව  එහි  භ් ත්රියඹ් ේ ේ  යප්රහද,  
ඳරිවහය  වහ  ඵරතර  ම්ඵ් ධේ ඹ්   
ිසනහ  ජනතහේ ේ  ලධිකයණ  ඵරඹ,  
ආණ්ඩුක්රභ  යසථහේ ්   පිබඳග් නහ  
රද  නළතේ වෝන  ේ න්න  ඹම්  නීතිඹිෂ්   
ඇති  ේ කොට  පිහිටුන  රද  ලධිකයණ,  
ිසනිලසචඹ  ලධිකහය  ව    ආඹතන  භගි්   
ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසි්   ්රිඹහ්නභක  කශ  
යු්නේ ්න  ඹ; 

(ඈ)  ආණ්ඩුක්රභ  යසථහේ ්   ප්රකහල  
ේ කොට  පිබඳගනු  රඵන  ූලලික  
ලිනතිහසිකම්  සිඹලු  ඳහරන  ආඹතන  
ිසසි්   ගරු  කයනු  රළ.ජඹ  යු්නේ ්න  ඹ;  
ආයක්හ  කයනු  රළබිඹ  යු්නේ ්න  ඹ;  
ර්ධනඹ  කයනු  රළබිඹ  යු්නේ ්න  ඹ.  
තද,  ඒ  ූලලික    ලිනතිහසිකම්  ේ භහි  
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මි්   භතු  රසහ  ඇති  ආකහයඹට  ව  
ප්රභහණඹට  මි  ංක්ෂිප්ත  ිෂරීභ,  ී භහ  
ිෂරීභ  ේ වෝ  ලහිමි  ිෂරීභ  ේ නොකශ  යුතු  ඹ. 

(ඉ)  ලටේ ශොස  ිසඹ  ම්පර්ණ  කය  ඇ්නතහ  වූ  ද,  
ේ භහි  මි්   භතු  ිසධිිසධහන  රසහ  ඇති  
ඳරිදි  ඡ් දහිමිඹක්  ී භට  සුු සුකම්  රළඵ  
තභහේ ේ  නභ  ඡ් දහිමි  නහභේ ල් නේ    
ඇතුශ්න  කයනු  රළඵ  සිටි් නහ  වූ  ද,  ෆභ  
පුයළසිඹුම  ිසසි්   භ  ජනයජේ    
ජනහධිඳතියඹහ  ේ තෝයහ  ඳ්න  ිෂරීේ ම්  
ඡ් ද  ිසභී ේ ම්  ී   ද,  ඳහර්ලිේ ම්් තු  
භ් ත්රීයඹ් ,  ව ලං ඳශ ත් ලං ඳ රන ලං
ආඹතනඹන් ලංහි ලං ලංභන්ත්රීරුන් ලංවතෝය   ඳ්න  
ිෂරීේ ම්  භළතියණේ    ී   ද,  ෆභ  ජනභත  
ිසචහයණඹක  ී   ද  ඡ් ද  ඵරඹ  ්රිඹහ්නභක  
කශ  වළිෂ  ිසඹ  යුතු  ් ේ ්   ඹ.   

 
ටවන 
  4 ලංගන්තිඹ 
4  (ල)(ආ)(ඇ)(ඈ)  ිෂසිු   ේ නක්  නළත. 
4(ඉ)  ග් තිඹට  “ව  ඳශහ්න  ඳහරන  
ආඹතනඹ් ේ ේ    භ් ත්රීරු් ”  ඹ් න  
ඇතුශ්න  ිසඹ  යුතු  ඹ.     
ටවන 
5  ග් තිඹ 
ඩහ්න  ඳළවළදිලි  ඵ  වහ  5  න  ග් තිඹ  
ඳශමු  ග් තිේ ඹ්   ඳසු  ේ ඹේ දන  ේ    
සථහනඹ  භහරු  කය  ඇත. 
 
6.  ශ්රී  රංකහ  ජනයජේ    ජහතික  ේ කොි ඹ,  
ේ දළනි  උඳේ ල් නේ ඹහි  නිරපිත  සිංව  
ේ කොි ඹ  ් ේ ්   ඹ. 
 
7.  ශ්රී  රංකහ  ජනයජේ    ජහතික  ගීඹ  “ශ්රී  රංකහ  
භහතහ”  ගීඹ  ් ේ ්   ඹ.  ජහතික  ගීේ ඹහි  
ඳදභහරහ  ව  ංගීතඹ  තු් ළනි  
උඳේ ල් නේ ඹහි  දළක්ේ ් ේ ්   ඹ. 

 
8.  ශ්රී  රංකහ  ජනයජේ    ජහතික  දිනඹ  
ේ ඳඵයහරි  භ  වතයළනි  දිනඹ  ් ේ ්   ඹ. 
ටවන 
6-8  ග් ති  ිෂසි  ේ රිෂ්   ංේ ලෝධනඹ  
ේ නොිසඹ  යුතු  ඹ. 
 ලංජ තිව ලංවවොඩිඹස ලංජ තිව ලංගීඹස ලංජ තිව ලංදිනඹ ලං ලං 
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ඳරිච්වේක ලංII  

බුද්ධ ගභ 

බුද්ධහගභ  ම්ඵ් ධේ ඹ්   දළනට  ඇති  ප්රතිඳහදන  එේ    භ  ඳළතිඹ  යුතු  ඵ්න  යසථහේ ේ II  

න  ඳරිච්ේ ේදඹට  ේ වෝ  එහි  න  න  ග් තිේ ඹහි  ිෂසිු   ේ නක්  සිු   ේ නොකශ  යුතු  ඵ්න  ලපි  

තයේ    ිෂඹහ  සිටිමු. ලඳේ ේ  ේ ඵෞද්ධ  සිද්ධසථහන  ව  ලේ නුම්න  ේ ඵෞද්ධ  පුයහ  ිසදයහ්නභක  

සථහන  ලඳේ ේ  ජහතික  උරුභේ    ේ කොටක්  ේ ර  ආයක්හ  ී භ  වතික  නු  පිිය  "බුද්ධ  

ලහන"  ඹන  දනට  නිලසචිත  ලරුතක්  දිඹ යුතු  ඵ  ලඳේ ේ  ිසලසහඹින.   

බුද්ධහගභ  ම්ඵ් ධේ ඹ්   (2015  -  2019)  යජේ    ේ ඹෝිරත  යසථහ  භගි්   සිු   කය  ඇති  

ිසකල්ඳ  ේ ඹෝජනහ  මුළුභනි් භ  ප්රතිේ ක්ෂ ඳ  කශ  යුතු  ඹ.  ඉවත  ව්   ේ ඹෝජනහ  ඳවත  උපුටහ  

දක්නු  රළේ ේ.   

(ල)      ආණ්ඩුක්රභ  යසථහ  ප්රතිංසකයණඹ  පිබඳඵ  භවජන  ලදවස  ිසභී ේ ම්  කමිටු  හර්තහේ ේ  

නිර්ේ ද්ල  ේ භේ  ඹ. 

4.2 ලංනිර්වද්ල 

ලඳ  හභහිරකඹ් ේ ේ  එිෂේ නකට  ේ නස  වූ  නිර්ේ ද්ල  කට්ටර  ිසකල්ඳ  නිර්ේ ද්ල  ේ ර  රකහ  

ඵරනු  පිිය  යසථහ  බහට  ේ ඹොමු  කයන  රදි. 

i ිෂසි  භ ේ නිෂ්  ේ තොය ර්තභහන ආණ්ඩුක්රභ  යසථහේ ේ  II  න  ඳරිච්ේ ේදඹ  09  

ළනි  යසථහ  තඵහ  ගළනීභ.   

ii ර්තභහන ආණ්ඩුක්රභ  යසථහේ ේ  II න  ඳරිච්ේ ේදේ    ශී්ර්ඹ  "බුද්ධහගභ"  ේ නො  "  

ආගභ"  ඹනුේ ්   ේ නස  ිසඹ  යුතු  ලතය  09  න  යසථහ  ිෂසි  භ  ේ නක්  ේ නොකය  

තඵහ  ගත  යුතු  ඹ.     

iii ්නභ්  ආණ්ඩුක්රභ  යසථහේ ේ  09  න  යසථහ  ඳවත  දළක්ේ න  ආකහයඹට  

ේ නස  ිසඹ  යුතු  ඹ.   

ශ්රී  රංකහ  ජනයජඹ  සිඹලුභ  ආගම්රට  භ  ත්න්නඹ  දිඹ  යුතු  ඹ.  ර්තභහන  ආණ්ඩුක්රභ  

යසථහේ ේ  10  න  වහ  14(1)ඉ  යසථහලි්   සිඹලු  ආගම්රට  රඵහ  ී   ඇති  ලිනතී්   

ආයක්හ  කයන  ලතය  යජඹ  ිසසි්   බුද්ධහගභ  ව  බුද්ධලහනඹ   ේ ඳෝණඹ  ේ කොට  

ආයක්හ  කශ   යුතු  ඹ.   

iv ශ්රී  රංකහ  ලනහගමික  යහජයඹක්  ිසඹ  යුතු  ඹ.   

v ජනතහේ ේ  ආධයහ්නමික  ංර්ධනඹට  ආගේ ම්  කහර්ඹබහයඹ  පිබඳග් නහ  ලතය  ශ්රී  
රංකහ  ලනහගමික  යහජයඹක්  ිසඹ  යුතු  ඹ.   

vi ඳතින  යසථහේ ේ  ේ දන  ඳරිච්ේ ේදේ    භහතෘකහ  “ආගම්˜  ේ ර  ිසඹ  යුතුින.  ඒ  

ඹටේ ්න  දළක්ේ න  ිසසතය  ඳවත  දළක්ේ න  ඳරිදි  ංේ ලෝධනඹ  ිසඹ  යුතුින. 
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 “  ශ්රී  රංකහ  ජනයජඹ  සිඹලු  ආගම්  වහ  භ  ත්න්නඹක්  පිරිනළමිඹ  යුතුින.   ˮ

යසථහ  බහේ ේ  ේ භේ වයුම්  කමිටු  භගි්   ඉදිරිඳ්න  කයනු  රළබූ  ලතුරු  හර්තහේ ේ  ිසකල්ඳ   

ේ ඹෝජනහ  02  ක්  ඉදිරිඳ්න  කයනු  රළ.ජඹ. 

 

ඳරිච්වේක ලංII  

 ලංආගභ 

8. ශ්රී ලං රාව  ලං බුද්ධ ගභට ලං ප්රමුඛසථා නඹ ලං ිරරිනභන්වන් ඹ. ලං හවවිනන් ලං 10 ලං ැනි ලං

යථා වන් ලංව ලං 14 ලංැනි ලං යථා වේ ලං (1  ලං ැනි ලං නනුයථා වේ ලං (ඉ  ලං වේකවඹන් ලං සිඹලුභ ලං

ආගම්රට ලංිරරිනැවභන ලංනිනති සිවම් ලංආය්  ලංවය ලංවකන ලංනතය ලංබුද්ධල නඹ ලංසුය්ෂිත ලංවවොට ලං

වඳෝණඹ ලංකිරීභ ලංයජවේ ලංගීයභ ලංවිඹ ලංයුත්වත් ලංඹ. ලං 

ේ ඹෝිරත  8  න  ග් තිඹට  ිසකල්ඳඹක්  ඳවති්   දළක්ේ ේ. 

ශ්රී ලං රාව  ලං ජනයජඹ ලං බුද්ධ ගභට ලං ප්රමුඛසථා නඹ ලං ිරරිනභන්වන් ලං ඹ. ලං හවවිනන් ලං සිඹලු ලං ආගම් ලං ව  ලං

විලථ ඹන්ට ලං වගෞයවඹන් ලං ව  ලං නභිභ නවඹන් ලං රවිටන් ලං ව  ලං වන් ලං වවොට ලං ැරීයභකින් ලං

වතොය ලං ව ලං ආණ්ඩුක්රභ ලං යථා වේ ලං වතිව ලං වය ලං ඇති ලං ූලලිව ලං නිනති සිවම් ලං සිඹලු ලං භ ලං

පුද්ගරඹන්ට ලංවතිව ලංවයිටන්ස ලංබුද්ධල නඹ ලංසුය්ෂිත ලංවවොට ලංවඳෝණඹ ලංකිරීභ ලංයජවේ ලංගීයභ ලං

විඹ ලංයුත්වත් ලංඹ. ලං 

ඉවත  ඳශමු  ේ ඹෝජනහේ හි  ර්තභහන  යසථහේ ේ  09  න  ග් තිේ    ව්   “  ශ්රී  රංකහ  

ජනයජඹ "  ඹන  ඳදඹ  ේ නුට “ශ්රී රාව ” ඹන  ඳදඹ  ආේ ද්ල  කය  ඇ්නේ ්න  ඕනෆකමි්   භ  ඵ  

     කශ  යුතු  ඹ.  ේ ම්  ේ නස  ිෂරීේ ම්  ප්රතිපරඹ  නම් “  ශ්රී ලං රාව  ලං ජනයජඹ” ඹන  ේ ඹු භ  

භගි්   යහජය  ව  ශ්රී  රංකහ  ආණ්ඩු  බුද්ධහගභට  ප්රමු සථහනඹ  රඵහ  ේ දන  ඵ  පිබඳගළනුණ  ද “ශ්රී  

රංකහ” ඹන  ේ ඹු භ  භගි්   එළනි  යහජය  පිබඳගළනීභක්  ේ නොභළති   ශ්රී  රහංිෂක  ජනතහ  ඳභණක්  

එේ    බුද්ධහගභට  ප්රමු ්නඹ  පිරිනභනු  රඵන  ඵ  වළඟී භ  ඹ.   

ේ දන  ේ ඹෝජනහේ ේ  ව්   "  වන් ලංවවොට ලංැරීයභකින් ලංවතොය  ˜  ඹන  ද්   තුබඳ්   09  

න  ග් තිේ ඹka බුද්ධහගභට  රඵහ  ී   ඇති  ප්රමු සථහනඹ  නිේ ල ධනඹ  කය  ඇත.   

 “  සිඹලුභ  ආගම්  ව  ිසලසහඹ් ට  ේ ගෞයේ ඹ්   ව  ලභිභහනේ ඹ්   ශකමි්   ”  ඹන  

ද්   භගි්   පිබඳබිුර  ් ේ ්   ලඳ  ිසසි්   දළනටභ්න  කයමි්   ඳතින  පීඩහ  ඹථහ  ත්න්නඹට  ඳ්න  

ිෂරීේ ම්  උ්නහවඹක්  ලඳට  ඇති  ඵ  වළඟී භඹ.  එනම්  ේ ම්  දක්හ  ලඳ  ිසසි්   ලේ නුම්න  

ආගම්රට  ළරකීේ ම්ී   ිෂසිඹම්  ේ නසකභක්  සිු   කයනු  රඵන  ඵ  පිබඳගළනීභිෂ.  ේ භඹ  
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ේ ඵු ම්හී ්   ිසසි්   භව  ජහතිඹට  එේ යහි  කයනු  රඵන  ලතය  යහඳහයඹ  හධහයණීතකයණඹ  

ිෂරීභිෂ.   

යසථහ  බහට  ඉදිරිඳ්න  කයනු  රළබූ  යසථහ  ේ කටුම්ඳේ තහි  පර්ිසකහේ හි  ශ්රී  බුද්ධ  ර්ඹ  

පිබඳඵ වන  ඉ්න  ේ කොට  ඇති  ඵ  කණගහටුේ ්   ව්   කශ  යුතු  ඇත.   

ඒ  ලනු  ලඳේ ේ  ඉල්ලීභ  නම්  ආණ්ඩුක්රභ  යසථහේ ේ  ේ දන  ඳරිච්ේ ේදඹ  ව  එහි  09  න  

ග් තිඹ  ිෂසි  භ  ලයුයිෂ් ්න  ේ නස  ේ නොකශ  යුතු     . ඳවත  දළක්ේ න  ලයුරි්   II න  

ඳරිච්ේ ේදඹ  තු යට්න  ඳළතිඹ  යුතු  ඹ.   

 

ඳරිච්වේක ලංII  

බුද්ධ ගභ 

"ශ්රී  රංකහ  ජනයජඹ  බුද්ධහගභට  ප්රමු සථහනඹ  පිරිනළමිඹ  යුතු  ලතය  ඒ  ලනු  බුද්ධලහනඹ  

සුයක්ෂිත  ේ කොට  ේ ඳෝණඹ  කයමි්   ල්     සිඹලුභ  ආගම්  වහ  ද  යසථහ  10  ව  14(1)ඊ  

ලනුයසථහර  ව්   සිඹලුභ  හිමිකම්  පිරිනභන  ඵට  වතික  ිසඹ  යුතු  ඹ.  " 
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 ඳරිච්වේක ලංIII  

 (දළනට  ඳ්නනහ  ඳරිච්ේ ේදඹ  VI) 

ය ජය ලංප්රතිඳත්ති ලංවභවවයුම් ලංූලරධර්භ 

(න  ලංනර්ා ලංනිරඳණවේදී ලංවභවවයුම් ලංූලර ලංධර්භ ලංභග ලංවඳන්විඹ ලංයුතු ලංඵ ලං. 

යසථහ  වහ  නීති  ලර්ථ  නිරඳණඹ  ිෂරීේ ම්ී   යහජය  ප්රතිඳ්නති  ේ භේ වඹී ේ ම්  ූලරධර්භරට  

ලනුකූර  ිසඹ  යුතු  ඵ  ේ ්ර ස හධිකයණඹ  ඔරු් ේ ේ  තීයණ  ිෂහිඳඹක්  භගි්   පිබඳේ ගන  තිේ ේ.  ඒ  

ලනු  එභ  ලලයතහ  27(1)  ග් තිේ    ල් තර්ගත  කශ  යුතු  ඵ  ලඳේ ේ  ලදවින.   

(ආ  ය ජයවේ ලංඒීයඹ ලංථබ ඹ ලංවනොවනථ ලංඳත්න  ලංඵට ලංවතිව ලංවීභ. ලං 

ය ජයවේ ලංඒීයඹ ලංථබ ඹ ලංනහිිට ලංවයනු ලංිරිස ලංවලින් ලංවර ලංඹම් ලංඹම් ලංප්රඹත්න ලංකය  ලංඇති ලංඵ ලංනිර ලං

වන් ලං වයන්වන් ලං වණග ුවනි. ලං  ලං නීති ලං නර්ා ලං නිරඳණඹ ලං කිරීවම්දී ලං වවෝ ලං වරේථධ ධිවයණඹ ලං

භගින් ලංඳනත් ලංඳරී්  ලංකිරීවම්දී ලංය ජයවේ ලංඒීයඹ ලංථබ ඹ ලංකිසිදු ලංනයුයකින් ලංවනථ ලංවනොවශ ලංයුතු ලං

ඹ. ලං  ලං ඒ ලං නනු ලං යජවේ ලං ඒීයඹබ ඹ ලං ආය්  ලං කිරීභට ලං යජඹ ලං තු ලං ගීයභ ලං  ලං ය ජය ලං ප්රතිඳත්ති ලං

වභවවයුම් ලං ූලර ලං ධර්භඹ් ලං වර ලං නඩාගු ලං වශ ලං යුතු ලං ඵට ලං නිර ලං වඹෝජන  ලං වයමුඛ. ලං  ලං හවේ ලං ව ලං විට ලං

ය ජයවේ ලංඒීයඹ ලංථබ ඹට ලංව නින ලංනයුරු ලංනීති ලංනර්ා ලංනිරඳණඹ ලංකිරීභ ලංැශැ්විඹ ලංවැකි ලංඹ. ලං 

(ඇ  ලංය ජය ලංප්රතිඳත්තිවේ ලංවභවවයුම් ලංූලර ලංධර්භඹ් ලංවර ලංක ලංය ජ ලංධර්භ ලංනඩාගු ලංවශ ලංයුතු ලංවීභ. 

වඵෞද්ධ ලං  හිතයවේ ලං වන් ලං න ලං ඳහරකඹහ  ිසසි්   ලනුගභනඹ  කශ  යුතු  වූ  දයහජ  ධර්භඹ  

යහජයේ    ප්රතිඳ්නතිභඹ  ූලරධර්භඹක්  ේ ර  පිබඳගත  යුතුඵ  ලඳේ ේ  ලදවින.  එඵඳු  චර්ඹහ  ධර්භ  

පිබඳඳළී ේ භ්   නිදවස  ව  හධහයණ  භහජඹක්  නිර්භහණඹ  ිෂරීභට  වළිෂ  ේ ේ.  ඒ  ලනු  ේ ඵෞද්ධ  

හහිතයේ ඹහි  ව්   දලිසධ  යහජ  ධර්භ  යහජයඹට  භඟ  ේ ඳ් ිසඹ  යුතු  ඵළේ  ලපි  ේ ඹෝජනහ  කයමු.  

ේ රෝකේ    ේ ඵොේ වෝ  යසථහ  කස  ිෂරීේ ම්ී   එභ  යටර      ඳතින  ආගමික  ආචහය  ිසධි  

ආයක්හ  න  ඳරිදි  කස  ී   ඇත.  ිසධි  ිසධහන  රහ  ඇත.    නිදසුනක්  ේ ර  ඵංගරහේ ද්ල  

යසථහේ ේ  ර්ඵරධහරී  ලල්රහ  ේ ත  පර්ණ  ිසලසහඹ  තළ.ජභ  එහි  යහජය  ප්රතිඳ්නතිේ    ූලලික  

කරුණක්  ේ ර  ලඩංගු  කය  ඇත.  (එභ  යසථහේ ේ  08  න  ග් තිඹ) 

(ඈ  ලංජ තිව ලංනභිෘද්ධිඹ ලංිරළිගනු ලංරඵන ලංජ තිව ලංආර්ථිවඹ් ලංශ්රී ලංරාව  ලංතු ලංවිඹ ලංයුතුින. 

ද්ිසඳහර්ලසිසක  ගිිසසුම්රට  එශඹීේ ම්ී   ිසජහතික  ඵරඳෆම්  ේ ව තු  ේ කොට  ේ ගන  ලඳේ ේ  ජහතික  

සුබසිද්ධිඹ  ලදහනභකට  ඇද  දභහ  ඇත.    (උදහ:  සිංගප්පරු  ේ ේ ශ  ගිිසසුභ)    එඵළිස්   ජහතික  

ලභිෘද්ධිඹ  ළරිෂල්රට  ගනිමි්   ේ ද්ශී්ඹ  නිසඳහදන  ව  ේ ද්ශී්ඹ  ්රභ  ඵරකහඹට  මුල්  තළනක්  
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රළේ ඵන  ළඵෆ  ජහතික  ආර්ථිකඹක  ලලයතහ  ලඳ  ිසසි්   වඳුනහ  ේ ගන  ඇත.    ඒ  ලනු  එඹ  යහජය  

ප්රතිඳ්නති  ේ භේ වයුම්  ූලර  ධර්භඹක්  ේ ර  වඳුනහ  ගත  යුතු  ඵ    ලපි  ේ ඹෝජනහ  කයමු.  ශ්රී ලංරාව වේ ලං

ආර්ථිව ලං ප්රතිඳත්තිඹ ලං ැවීමවම්දී ලං යජඹ ලං විසින් ලං වද්ීයඹ ලං වර්භ න්ත ලං ආය්  ලං කිරීභට ලං මභ ලං

රධර්ඹඹ් ලංභ ලංදිඹ ලංයුතු ලංනතය ලංවද්ීයඹ ලංනිථඳ කන ලංව  ලංවේ  ලංවභන් ලංභ ලං ලංක ලංවද්ීයඹ ලංරභ ලංඵරව ඹ ලංක ලං

ව  ලංප්රමුඛසත්ඹ් ලංවකනු ලංරඵන ලංජ තිව ලංආර්ථිවඹ් ලංවගොඩනැියඹ ලංයුතු ලංඵ ලංනිර ලංවඹෝජන  ලංවයමුඛ. ලං 

(ඉ  ලංශ්රී ලංරාව වේ ලංාථවෘතිව ලංඋරුභඹ ලංව ලංහහි ලංව ලංිතිව සිව ලංථභ යව ලංආය්  ලංකිරීභ ලංයජවේ ලං ලං

ගීයභ ලංවේ. ලං 

ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසි්   නීතිගත  කයන  රද  ේ වෝ  ල්   ලයුයිෂ්   ප්රකහශිත  කරහ්නභක  ේ වෝ  

ඓතිවහසික  ළදග්න  කභක්  ඇති  සභහයක,  ප්රේ ද්ල,  ද්රය  ආදිඹ  ශ්රී  රංකහේ ේ  ංසකෘතික  

උරුභේ    ේ කොටස  ේ ර  රකහ  ඒහ  ිසනහල  ී ේ භ් ,  ඉ්න  ිෂරීේ භ් ,  ිසිෂණීතේ භ්   ේ වෝ  

ලඳනඹනඹ  ිෂරීේ භ්   ළශළක්ී භට  යජඹ  ඵළඳී  සිටින  ඵට  ජහතික  ප්රතිඳ්නති  කස  ිසඹ  යුතු  ඵ  

ලපි  ේ ඹෝජනහ  කයමු.  ේ භභ  යුතුකභ  යහජය  ප්රතිඳ්නති  ේ භේ වයුම්  ූලරධර්භර  ේ කොටක්  ේ ර  

ලඩංගු  කශ  යුතු  ඹ.   

(ඊ  ලං9 ලංන ලංගන්තිවේ ලංනිරිරත ලංනයමුඛණ ලංඉුවය ලංගැනීභ ලංව  ලංයජඹට ලංනනුල න  ලංවයනු ලංිරිස ලං

ාඝ ලංබ ් ලංථා ඳනඹ ලංකිරීභ. 

යහජය  කටයුතු  සිු   ිෂරීේ ම්ී   ශ්රී  රහංේ ක්ඹ  භහජඹට  ,  ිසේ ල ේ ඹ්   භ  එහි  ඳහරකඹ් ට  භඟ  

ේ ඳ් ී භ  වහ  භවහ  ංඝ  ය්නනේ ඹහි  ලනුලහනහ  ව  ආශිර්හදඹ  රඵහ  ගළනීභ  ේ පතිවහසික  

චහරි්රඹිෂ.  එඵළිස්   ේ භභ  චහරි්රඹ  යසථහපිත  පිබඳගළනීභකට  රක්  කශ  යුතු  ඵ  ලපි  තයේ    

ිසලසහ  කයමු.  ේ ම්  ලනු  යජඹට  උඳේ දස  ී භ  පිිය  ංඝ  බහක්  සථහපිත  කශ  යුතු  ඵ  ලපි  

ේ ඹෝජනහ  කයමු.   

ර්තභහන  ිසධිිසධහන ංේ ලෝධිත    ග් ති 
27. ලං (1  ලං වභහි ලං ඇතුශත් ලං ය ජය ලං ප්රතිඳත්තිඹ ලං
වභවවඹවීවම් ලං ූලරධර්භස ලං ධර්ිටථධ ලං නිවල් ලං
භ ජඹ් ලංඇති ලංකිරීභ ලංව  ලංනීති ලංඳැනවීවභහි ලංදී ලංකස ලං
ශ්රි ලං රාව වහි ලං ය ජයනුල නවඹහි ලං දී ලං කස ලං
ඳ ර්ලිවම්න්තුස ලං ජන ධිඳතියඹ  ලං ව ලං නභ තය ලං
භණ්ඩරඹ ලංවිසින් ලංගුරුවවොට ලංගනු ලංරඵන්වන් ලංඹ. ලං 

 
 
 
(2)  භතු  දළක්ේ න  ලයමුණ  ද  ඇතුශ්න    
ප්රජහතහ් ත්රික  භහජහදි  භහජඹක්  ශ්රී  රංකහේ හි  
ඇති  ිෂරීභට  යජඹ  ඇඳ  කළඳ  ී   ඇ්නේ ්න  ඹ. 
 

27.  (1)  ේ භහි  ඇතුශ්න  යහජය  ප්රතිඳ්නතිඹ  
ේ භේ වඹී ේ ම්  ූලරධර්භ,  ධර්මිස   නිවල්  
භහජඹක්  ඇති  ිෂරීභ  වහ  නීති  ඳළනී ේ භහි  
ී   ද,  ශ්රි  රංකහේ හි  යහජයහනුලහනේ ඹහි  ී   ද,  
ඳහර්ලිේ ම්් තු,  ජනහධිඳතියඹහ,  ලභහතය  
භණ්ඩරඹ  ව  නීතිඹ ලං නර්ා ලං නිරඳණඹ ලං
කිරීවභහි ලංර  ලංනධිවයණඹ ලංක ලං ලංවිසින් ලංගුරුවවොට ලං
ගනු ලංරඵන්වන් ලංඹ. ලං 
 
 
(2)  භතු  දළක්ේ න  ලයමුණ  ද  ඇතුශ්න    
ප්රජහතහ් තික  භහජහදි  භහජඹක්  ක ලං
ය ජධර්භඹන්ට ලංඳකනම් ලං  ශ්රී  රංකහේ හි  ඇති  
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(ල)  සිඹලු  තළනළ්නත් ේ ේ  භ  ූලලික  
ලිනතිහසිකම්  ව  න්   ළදෆරුම්  නිදව  පුයහ  
ලීම්; 

(ආ)  ජහතික  ජන  ජීිසතේ    සිඹලු  ආඹතන  ිසසි්   
භහජ,  ආර්ථික  වහ  ේ ද්ලඳහරන  
හධහයණ්නඹ  ගුරුේ කොට  ග් නහ  භහජ  
ක්රභඹක්  වළිෂතහක්  හර්ථක  ේ ර  ඇති  කය  
ආයක්හ  කය  ී ේ භ්   ජනතහ  සුබ  සිද්ධිඹ  
ර්ධනඹ  ිෂරීභ: 

(ඇ)  ප්රභහණ්න  ආවහයඳහන,  ඇඳුම්  ඳළශඳුම්  ව  
නිහ  ඳවසු  ද,  ජීන  ත්න්නේ ඹහි  
නියත් තය  ර්ධනඹ  ද,  ිසේ ේකඹ  වහ  
භහජීඹ  ව  ංසකෘතික  ඉඩ  ප්රසතහ  නිසි  
ඳරිදි  ප්රේ ඹෝජනඹට  ගළනීම්  ද  ඇතුළු  
ප්රභහණ්න  ජීන  භට්ටභක්  සිඹලු  
පුයළසිඹ්   ිසසි්   තභ් ට  ව  තභ  
ඳරුල්ර  හභහිරකඹ් ට  ල්නකය  ී භ:   

 
(ඈ)  යහජය  ලංලේ    වහ  ේ ඳෞද්ගලික  ලංලේ    

ආර්ථික  ්රිඹහලිඹක්  තුබඳ්   ව  එකී  
ආර්ථික  ්රිඹහලිඹ,  යේ ට්  භහජ  ලයමුණු  වහ  
ේ ඳොු   ලභිෘද්ධිඹ  ලයඵඹහ  ේ භේ වඹී ම්  ව  
ම්ඵ් ධිකයණඹ  පිිය  ේ ඹෝගයන  
ළරසුම්  ව  ඳහරනඹ  නීතිේ ඹ්   නිඹභ  
ිෂරීේ භ්   ශී්ඝ්ර  ේ ර  මුළු  යට  ංර්ධනඹ  
ිෂරීභ: 

 
 

 
 
 
 
 
(ඉ)  ේ ඳොු ජන  ඹවඳතට  ඉවල්න  ඳරිදි  
ප්රජහේ ේ  ේ බෞතික  ම්ඳ්න  ව  භහජ  පරඹ  
සිඹලු  පුයළසිඹ්   ලතය  හධහයණ  ේ ර  ේ ඵදහ  
වළරීභ: 
(ඊ)  නිසඳහදනේ  ,  ේ ඵදහ  වළරීේ ම්  ව  හුභහරු  

ිෂරීේ ම්  භහර්ග  යජේ ඹහි,  යහජය  ආඹතනඹ් හි  
ේ වෝ  යප්රහද  ර්න  ලතේ ශොසක්  ලේ තහි  
ේ වෝ  ඒකයහශී්  ේ නොිස  ව  භධයගත  ේ නොිස  ශ්රී  
රංකහේ ේ  කර  ජනතහ  ලතය  ිසසිරී  ඹන  
ධර්මිස   භහජ  ක්රභඹක්  පිහිටුී භ: 

(උ)ජනතහේ ේ  දහචහයේ ඹහි්න,  
ංසකෘතිේ ඹහි්න,  ත්න්නඹ  ළි   දියුණු  
ිෂරීම්  ව  ේ ඳෞරුේ ඹහි  පර්ණ  ර්ධනඹ  
තවරුරු  ිෂරීම්:  ව 

ටවන: 

ිෂරීභට  යජඹ  ඇඳ  කළඳ  ී   ඇ්නේ ්න  ඹ. 
 
(ල)  සිඹලු  තළනළ්නත් ේ ේ  භ  ූලලික  

ලිනතිහසිකම්  ව  න්   ළදෆරුම්  
නිදව  පුයහ  ලීම්; 

(ආ)  ජහතික  ජන  ිරිසතේ    සිඹලු  ආඹතන  
ිසසි්   භහජ,  ආර්ථික  වහ  ේ ද්ලඳහරන  
හධහයණ්නඹ  ගුරුේ කොට  ග් නහ  
භහජ  ක්රභඹක්  වළිෂතහක්  හර්ථක  
ේ ර  ඇති  කය  ආයක්හ  කය  ී ේ භ්   
ජනතහ  සුබ  සිද්ධිඹ  ර්ධනඹ  ිෂරීභ: 

(ඇ)  ප්රභහණ්න  ආවහයඳහන,  ඇඳුම්  ඳළශඳුම්  
ව  නිහ  ඳවසු  ද,  ජීන  
ත්න්නේ ඹහි  නිය් තය  ර්ධනඹ  ද,  
ිසේ ේකඹ  වහ  භහජීඹ  ව  ංසකෘතික  
ඉඩ  ප්රසතහ  නිසි  ඳරිදි  ප්රේ ඹෝජනඹට  
ගළනීම්  ද  ඇතුළු  ප්රභහණ්න  ජීන  
භට්ටභක්  සිඹලු  පුයළසිඹ්   ිසසි්   
තභ් ට  ව  තභ  ඳරුල්ර  
හභහිරකඹ් ට  ල්නකය  ී භ:   

  (ඈ)  යහජය  ලංලේ    වහ  ේ ඳෞද්ගලික  ලංලේ    
ආර්ථික  ්රිඹහලිඹක්  තුබඳ්   ව  එකී  
ආර්ථික  ්රිඹහලිඹ,  යේ ට්  භහජ  
ලයමුණු  වහ  ේ ඳොු   ලභිෘද්ධිඹ  ලයඵඹහ  
ේ භේ වඹී ම්  ව  ම්ඵ් ධීකයණඹ  
පිිය  ේ ඹෝගයන  ළරසුම්,  ඳහරනඹ  
නීතිේ ඹ්   නිඹභ  ිෂරීේ භ්   ව  ශ්රී  
රහංේ ක්ඹ  යහඹකඹ්   පිබඳඵ  
සුිසේ ල   ළරිෂල්රිෂ්   ද  ජනතහ  
පිබඳඵ  ලධහනඹිෂ්   ද  යුතුවූ  ැඵම ලං
ජ තිව ලං ආර්ථිවඹ් ලං වයව  ලං ීයඝ්ර ලං වර ලං
මුඛළු ලං යට ලං ාර්ධනඹ ලං කිරීභ. ලං වවොඳින් ලං
ැරකුම් ලං වයන ලං රක ලං ජ තිව ලං ආර්ථිව ලං
ප්රතිඳත්තිඹ් ලං තුළින් ලං ශ්රී ලං ර ාව්ඹ ලං
ය ඹවඹන් ලංල්තිභත් ලංකිරීභ. 

(ඉ)  ේ ඳොු ජන  ඹවඳතට  ඉවල්න  ඳරිදි  
ප්රජහේ ේ  ේ බෞතික  ම්ඳ්න  ව  භහජ  
පරඹ  සිඹලු  පුයළසිඹ්   ලතය  
හධහයණ  ේ ර  ේ ඵදහ  වළරීභ: 

(ඊ)  නිසඳහදනේ  ,  ේ ඵදහ  වළරීේ ම්  ව  
හුභහරු  ිෂරීේ ම්  භහර්ග  යජේ ඹහි,  යහජය  
ආඹතනඹ් හි  ේ වෝ  යප්රහද  ර්න  
ලතේ ශොසක්  ලේ තහි  ේ වෝ  ඒකයහශී්  
ේ නොිස  ව  භධයගත  ේ නොිස  ශ්රී  රංකහේ ේ  
කර  ජනතහ  ලතය  ිසසිරි  ඹන  
ධර්මිස   භහජ  ක්රභඹක්  පිහිටුී භ: 

(උ)ජනතහේ ේ  දහචහයේ ඹහි්න,  
ංසකෘතිේ ඹහි්න,  ත්න්නඹ  ළි   දියුණු  
ිෂරීම්  ව  ේ ඳෞරුේ ඹහි  පර්ණ  
ර්ධනඹ  තවරුරු  ිෂරීම්:  ව 
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                ඳවත ලං කැ්වන ලං යථා  ලං  ලං භතු ලං ලං ලං ලං ලං
කැ්වන ලංනයුරින් ලංවනථ ලංවිඹ ලංයුතු ලංඹ. 

 
(ඌ)  නග්නකභ  වමුලි්   භ  තුය්   ිෂරීභ  ව  

සිඹලු  තළනළ්නත් ට  ලධයහඳනේ    ෆභ  
ලසථහක  ී   භ  ර්  හධහයණ  වහ  භහන  
ඉඩ  ප්රසතහ  රඵහ  ගළනීේ ම්  ලිනතිඹ  වතික  
ිෂරීභ. 

 
 
(3)  ශ්රී  රංකහේ ේ  සහධීන්නඹ,  සවරීබහඹ  
එක්්න  ඵ  ව  ේ බෞමික  ල ණ්ඩතහ  යජඹ  ිසසි්   
ආයක්හ  කශ  යුතු  ඹ. 
 
 
(4)  ඳරිඳහරනඹ  ිසභධයගත  ිෂරීේ භ්   ව  භවජන  
කටයුතුරට  ව  ඳහරන  කටයුතුරට  ෆභ  
ලසථහක  භ  ජනතහ  වබහගී  කයහ  ගළනීේ භ්   
ආණ්ඩුේ ේ  ප්රජහත් ්රහී   යූවඹ  ව  ජනතහේ ේ  
ප්රජහත් ්රහී     ලිනතිහසිකම්  ද    යජඹ  ිසසි්   
තවරුරු  ේ කොට    පුළුල්  කශ  යු්නේ ්න  ඹ.   
 
 
 

 
(5)  හර්ගික,  ආගමික,  ිසිසධ  බහහ  බහිසත  කයන  
ව  ේ න්න  ජන  ේ කොට් හ  ඇතුළු  ශ්රී  රංකහ  හී   
කර  ජනතහ  ලතය  වේ ඹෝගඹ  ව  ලේ නයොනය  
ිසලසහඹ  ඩහලීේ භ්   ජහතික  භගිඹ  තවරුරු  
ිෂරීභ  ද,  ිසේ ල   ළරිෂලි  ව  ේ නසකම්  තුය්   
ිෂරීම්  වහ  ඉගළ් ී ම්,  ලධයහඳනඹ  ව  ප්රෘ්නති  
ළඳයීභ  ඹන  ක්ේ  ්රර  පරදහින  පිඹය  ගළනීභ  ද  
යජඹ  ිසසි්   කශ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 

 
(6)  ිෂසි  භ  පුයළසිඹුම    ර්ගඹ,  ආගභ,  බහහ,  
ුමරඹ,  සත්රී  පුරු  ේ ේදඹ,  ේ ද්ලඳහරන  භතඹ  ේ වෝ  
රැිෂඹහ  ේ ව තුේ ්   ඹම්  ිෂසි  ලලක්නුතහකට  ඳ්න  
ේ නොන  ඳරිදි  පුයළසිඹ් ට  දියුණු  ී භට  
භප්රසතහ්   ළරී භට  යජඹ  ගඵරහ  ගත  
යු්නේ ්න  ඹ.   
 
(7)  ආර්ථික  ව  හභහිරක  යප්රහද  වහ  ිසභතහ  ද,  
මිනිහ  ිසසි්   ේ වෝ  යජඹ  ිසසි්   ේ වෝ  මිනිස  ්රභඹ  
ලඹථහ  ඳරිදි  උඳේ ඹෝගී  කය  ගළ් භ  ද,  යජඹ  ිසසි්   
තුය්   කශ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 
(8)  ආර්ථික  ක්රභඹ  ්රිඹහ්නභක  ී ේ ම්  ී   ධනඹ  ව  
නිසඳහදන  භහර්ග  ේ ඳොු   ජනතහට  වහනිකය  න  
ේ    ඒකයහශි  ේ නොන  ඵට  යජඹ  ගඵරහ  ගත  

 
 

 
(ඌ)  නග්නකභ  වමුලි්   භ  තුය්   ිෂරිභ  ව  
සිඹලු  තළනළ්නත් ට  නධය ඳනවේ ලං මභ ලං
නථා ව ලං දී ලං භ ලං ර් ලං  ධ යණ ලං ව  ලං භ න ලං
ඉඩ ලං ප්රථත  ලං රඵ  ලං ගැනීවම් ලං නිනතිඹ ලං වතිව ලං
වයන ලංනතය ලංප්ර ාිටව ලංව  ලංද්විතීිනව ලංභට්ටවම් ලංදී ලං
නනි ර්ඹ ලං ලංනිකවථ ලංනධය ඳනඹ ලංවතිව ලංකිරීභ. 

 
(3)  ශ්රී  රංකහේ ේ  සහධීන්නඹ,  
සවරීබහඹ,  යහජයේ    ඒකීඹ  සබහඹ  ව  
ේ බෞමික  ල ණ්ඩතහ  යජඹ  ිසසි්   ආයක්හ  
කශ  යුතු  ඹ. 
 
(4)  ඳරිඳහරනඹ  ිසභධයගත  ිෂරීේ භ්   ව  
භවජන  කටයුතුරට  ව  ඳහරන  
කටයුතුරට  ෆභ  ලසථහක  භ  ජනතහ  
වබහගී  කයහ  ගළනීේ භ්   ආණ්ඩුේ ේ  
ප්රජහත් ්රහී   යූවඹ  ව  ජනතහේ ේ  
ප්රජහත් ්රහී     ලිනතිහසිකම්  ද    යජඹ  ිසසි්   
තවරුරු  ේ කොට    පුළුල්  කශ  යු්නේ ්න  ඹ.  
එේ ව්න  ිෂසි  ිසේ ටක්න  යහජයේ    ඒකීඹ  
සබහඹ  ු ර්ර  ේ නොකශ  යුතු  ඹ. 
 
(5)  හර්ගික,  ආගමික,  ිසිසධ  බහහ  බහිසත  
කයන  ව  ේ න්න  ජන  ේ කොට් හ  ඇතුළු  ශ්රී  
රංකහ  හසි  කර  ජනතහ  ලතය  වේ ඹෝගඹ  
ව  ලේ නයොනය  ිසලසහඹ  ඩහලීේ භ්   
ජහතික  භගිඹ  තවරුරු  ිෂරීභ  ද,  ිසේ ල   
ළරිෂලි  ව  ේ නසකම්  තුය්   ිෂරීම්  වහ  
ඉගළ් ී ම්,  ලධයහඳනඹ  ව  ප්රෘ්නති  ළඳයීභ  
ඹන  ක්ේ  ්රර  පරදහින  පිඹය  ගළනීභ  ද  
යජඹ  ිසසි්   කශ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 
(6)යථා වේ ලං ප්රතිඳ කනරට ලං ඹටත්  ිෂසි  
භ  පුයළසිඹුම    ර්ගඹ,  ආගභ,  බහහ,  ුමරඹ,  
සත්රී  පුරු  ේ ේදඹ,  ේ ද්ලඳහරන  භතඹ  ේ වෝ  
රැිෂඹහ  ේ ව තුේ ්   ඹම්  ිෂසි  
ලලක්නුතහකට  ඳ්න  ේ නොන  ඳරිදි  
පුයළසිඹ් ට  දියුණු  ී භට  භප්රසතහ්   
ළරී භට  යජඹ  ගඵරහ  ගත  යු්නේ ්න  ඹ.   
 
  (7)  ආර්ථික  ව  හභහිරක  යප්රහද  වහ  
ිසභතහ  ද,  මිනිහ  ිසසි්   ේ වෝ  යජඹ  ිසසි්   
ේ වෝ  මිනිස  ්රභඹ  ලඹථහ  ඳරිදි  උඳේ ඹෝගී  කය  
ගළ් භ  ද,  යජඹ  ිසසි්   තුය්   කශ  යු්නේ ්න  ඹ. 
(8)  ආර්ථික  ක්රභඹ  ්රිඹහ්නභක  ී ේ ම්  ී   ධනඹ  
ව  නිසඳහදන  භහර්ග  ේ ඳොු   ජනතහට  
වහනිකය  න  ේ    ඒකයහශි  ේ නොන  ඵට  
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යු්නේ ්න  ඹ. 
 
(9)  භහජ  සුයක්ෂිතබහඹ  වහ  සුබහධනඹ  ඇති  
ිෂරීභට  යජඹ  ගඵරහ  ගත  යු්නේ ්න  ඹ. 
 
 
(10)  ජනතහේ ේ ේ  බහහ  ව  ංසකෘතී්   
ර්ධනඹ  ිෂරීභට  යජඹ  වහඹ  ිසඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 
 
 
(11)  ආගභක්  ලදවන  කයුම  වට  රු  ද,  සකීඹ  
ආගමික  ප්රතිඳ්නති  හක්හ්න  කය  ගළනීභට  ලලය  
ආර්ථික  වහ  භහජීඹ  ඳරියඹ  යජඹ  ිසසි්   ඇති  කශ  
යු්නේ ්න  ඹ. 
 

 
(12)  ඳරුර,  භහජේ    ූලලික  ඒකකඹ  ලේ ඹ්   
යජඹ  ිසසි්   පිබඳේ ගන  ආයක්හ  කශ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 
 
(13)  ශභින්   ව  ේ ඹෞනඹ්   කහිනක  ලේ ඹ් ,  
භහනසික  ලේ ඹ්   දහචහයහ්නභක  ලේ ඹ් ,  
ආගමික  ලේ ඹ්   වහ  හභහිරක  ලේ ඹ්   පර්ණ  
ර්ධනඹට  ඳ්නන  ඵට  ගඵරහ  ගළනීභට්න,  
ඔරු්   ආ්නභහර්ථඹ  පිිය  ේ ඹොදහ  ගනු  රළ.ජේ භ්   
ව  ේ නසකම්රට  ඳහ්ර  කයනු  රළ.ජේ භ්   
ආයක්හ  කය  ගළනීභට්න  වළිෂ  ඳරිදි  ඔරු් ේ ේ  ශුබ  
සිද්ධිඹ  යජඹ  ිසසි්   ිසේ ල   ඳරි්රභඹිෂ්   යුතු  
ර්ධනඹ  කශ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 

 
 
(14)  ජනතහේ ේ  ඹවඳත  තකහ  යජඹ  ිසසි්   
ඳරියඹ  ආයක්හ  ේ කොට  සුයක්ෂිත  ේ කොට  ළි   
දියුණු  කශ  යු්නේ ්න  ඹ. 

 
(15)    ජහතය් තය    හභඹ,  සුයක්ෂිතතහ    වහ  
වේ ඹෝගීතහ  ර්ධනඹ  ිෂරීභ  ද,  ජහතී්   ලතය  
කටයුතුරී   ජහතය් තය  නීතිඹ  ව  ගිිස  ග්න    
ඵළඳීම්  ේ කේ යහි  ේ ගෞයඹ  ඇති  ිෂරීභට    උ්නහව  
ිෂරීභ  ද  භහනහ්නභතහ  වහ    හධහයණ  ජහතය් තය  
ආර්ථික    වහ  භහජ  ක්රභඹක්    ඇති    ිෂරීභට    
උ්නහව  ිෂරීභ  යජඹ  ිසසි්   කශ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 

 
 
 
 
 

යජඹ  ගඵරහ  ගත  යු්නේ ්න  ඹ. 
 
(9)  භහජ  සුයක්ෂිතබහඹ  වහ  සුබහධනඹ  
ඇති  ිෂරීභට  යජඹ  ගඵරහ  ගත  යු්නේ ්න  ඹ. 
 
 
(10  ලං ඳයම්ඳය වන් ලං ඳයම්ඳය ට ලං ඉත  ලං
උනන්දුවන් ලං රැවවගන ලං ක ඹ ක ලං වශ ලං ශ්රී ලං
රාව වේ ලංාථවෘතිඹ ලංර්ධනඹ ලංකිරීභට ලංව ඹ ලං
වීභට ලංයජඹ ලංග ලංඵර  ලංගත ලංයුතු ලංඹ. ලං 
 
(11  ලංයථා වේ ලංප්රතිඳ කනරට ලංඹටත් ලංශ්රී ලං ලං
රාව වේ ලංජනත ට ලංඔවුන්වේ ලංූලලිව ලංනිකවස ලං
කිසිදු ලංවනථවභකින් ලංවතොය ලංභු්ති ලංවිඳීභට ලං
නලය ලංආර්ථිව ලංව ලංභ ජ ලංටිරට න් ලංයජඹ ලං
විසින් ලංඇති ලංවශ ලංයුතු ලංඹ. 
 
(12)  ඳරුර,  භහජේ    ූලලික  ඒකකඹ  
ලේ ඹ්   යජඹ  ිසසි්   පිබඳේ ගන  ආයක්හ  කශ  
යු්නේ ්න  ඹ. 
 
(13)  ශභින්   ව  ේ ඹෞනඹ්   කහිනක  
ලේ ඹ් ,  භහනසික  ලේ ඹ්   දහචහයහ්නභක  
ලේ ඹ් ,  ආගමික  ලේ ඹ්   වහ  හභහිරක  
ලේ ඹ්   පර්ණ  ර්ධනඹට  ඳ්නන  ඵට  
ගඵරහ  ගළනීභට්න,  ඔරු්   ආ්නභහර්ථඹ  
පිිය  ේ ඹොදහ  ගනු  රළ.ජේ භ්   ව  
ේ නසකම්රට  ඳහ්ර  කයනු  රළ.ජේ භ්   
ආයක්හ  කය  ගළනීභට්න  වළිෂන  ඳරිදි  
ඔරු් ේ ේ  ශුබ  සිද්ධිඹ  යජඹ  ිසසි්   ිසේ ල   
ඳරි්රභඹිෂ්   යුතු  ර්ධනඹ  කශ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 
(14)  ජනතහේ ේ  ඹවඳත  තකහ  යජඹ  ිසසි්   
ඳරියඹ  ආයක්හ  ේ කොට  සුයක්ෂිත  ේ කොට  
ළි   දියුණු  කශ  යු්නේ ්න  ඹ.   
 

 
(15)  ශ්රී ලං ර ාව්ඹ ලං  ලං ජනත වේ ලං ලං
ථරරීබ ඹ ලං ආය්  ලං වය ලං ගනිිටන්  
ජහතය් තය    හභඹ,  සුයක්ෂිතතහඹ    වහ  
වේ ඹෝගීතහ  ර්ධනඹ  ිෂරීභ  ද,  ජහතී්   
ලතය  කටයුතුරී   ජහතය් තය  නීතිඹ  ව  
ගිිස  ග්න    ඵළඳීම්  ේ කේ යහි  ේ ගෞයඹ  ඇති  
ිෂරීභට    උ්නහව  ිෂරීභ  ද  භහනහ්නභතහ  වහ    
හධහයණ  ජහතය් තය  ආර්ථික    වහ  භහජ  
ක්රභඹක්    ඇති    ිෂරීභට    උ්නහව  ිෂරීභ  යජඹ  
ිසසි්   කශ  යු්නේ ්න  ඹ.   
 
(16  ලං වද්ීයඹ ලං වර්භ න්ත ලං ආය්  ලං කිරීභට ලං ක ලං
වද්ීයඹ ලං රභ ලං ඵරව ඹ ලං භගින් ලං ඳඹනු ලං රඵන ලං
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28.  ලිනතිහසිකම්  ව  න්   ළදෆරුම්  නිදව  
්රිඹහ්නභකී භ්න,  භුක්ති  ිසඳීභ්න  යුතුකම්  වහ  ඵළඳීම්  
ඉටු  ිෂරීේ භ්   ේ ්   ඳළතිඹ  ේ නොවළක්ේ ක්  ඹ.  
එේ වින් , 
(ල)  ආණ්ඩුක්රභ  යසථහ  ව  නීතිඹ  ආයක්හ  

ේ කොට  ලනුගභනඹ  ිෂරීභ  ද, 
(ආ)  ජහතික  ලභිෘද්ධිඹ  ර්ධනඹ  ිෂරීභ  වහ  

ජහතික  භගිඹ  ේ ඳෝණඹ  ිෂරීභ  ද, 
(ඇ)  තභ්   ිසසි්   ේ තෝයහ  ගනු  රළබු  රැිෂඹහේ හි  

වෘදඹ  හක්ෂිඹට  එකඟ  ේ නොපිරිේ වශහ  
ළඩ  ිෂරීභ  ද, 

(ඈ)  ේ ඳොු   ේ ද්ඳශ  සුයක්ෂිත  ේ කොට  ආයක්හ  
ිෂරීභ  ද,  ේ ඳොු   ේ ද්ඳශ  ලඹථහ  ඳරිදි  
ප්රේ ඹෝජනඹට  ගළනීභට  ව  නහසති  ිෂරීභට  
එේ යහි  ්රිඹහ  ිෂරීභ  ද, 

(ඉ)  ේ සු  ලඹේ ේ  ලිනතිහසිකම්  ව  න්   
ළදෆරුම්  නිදව  ගරු  ිෂරීභ    ද, 

(ඊ)  සබහ  ධර්භඹ  ව  සහබහිසක  ම්ඳ්න  රැක  
ගළනීභ  ද,   

ලස  රී  රංකහහසි  ෆභ  තළනළ්නතුමේ ේ  භ  යුතුකභ  
් ේ ්   ඹ. 
 
 
 
 

වද්ීයඹ ලං නිථඳ කන ලං ව ලං වේ න් ලං  ලං ව  ලං
ප්රමුඛසථා නඹ ලං රනු ලං ිරිස ලං ක ලං යජඹ ලං විසින් ලං
මභ ලංඋත් වඹ් ලංභ ලං ලංකැරිඹ ලංයුතු ලංඹ. ලං 
 
(17  ලංඳ ර්ලිවම්න්තු ලංවිසින් ලංප්රව ල ලංවයන ලංරක ලං
වවෝ ලං නීතිගත ලං වයන ලං රක ලං ජ තිව ලං ලවඹන් ලං
ැකගත්වභ් ලං ඇති ලං මභ ලං ථභ යවඹ්ස ලං
ථා නඹ් ලංවවෝ ලංවර ත්භව ලංවවෝ ලංවපතිව සිව ලං
නගඹ් ලං ඇති ලං  ලං ථතු් ලං වර ලං ප්රව ල ලං වයන ලං
රක ලං ද්රයඹ් ලං වින ල ලං වීවභන්ස ලං  ලං දණඹ ලං
වීවභන්ස ලං ඉත් ලං කිරීවභන්ස ලං විකිණීවභන් ලං වවෝ ලං
නඳනඹනඹ ලං කිරීවභන් ලං ැශැ්වීභ ලං ඇතුළු ලං ශ්රී ලං
රාව වේ ලංාථවෘතිව ලංඋරුභඹ ලංආය්  ලංකිරීභ ලං
යජවේ ලංගීයභ ලංවිඹ ලංයුතු ලංඹ. ලං ලං 
 ලං 
(18  ලං තුන්වේ ලං නිනති සිවම් ලං සුය්ෂිත ලං වශ ලං
යුතු ලං නතය ලං ඔවුන් ලං ජීත්න ලං ඳරියඹ ලං යජඹ ලං
විසින් ලංආය්  ලංවශ ලංයුතු ලංඹ. 
 
ටවන 
27(16)  ,  27(17)    ව  27(18)  ග් ති  
ලලුති්   ඇතුශ්න    ේ කොට  ඇත. 
 
 
28.  ේ ම්  ඳරිච්ේ ේදේ    ිසධිිසධහන  
ේ ව තුේ කොටේ ගන  නීතිේ ඹ්   ිෂසි  භ  
ලිනතිහසිකභක්  ේ නොඳළේ ය් ේ ්   ඹ.  
නීතිේ ඹ්   ිෂසි  භ  ඵළඳීභක්  ඇති  ේ නෝ ේ ්   
ඹ.  ත  ද,  ේ ම්  ඳරිච්ේ ේදේ    ිසධිිසධහන  
ලධිකයණඹක්  ේ වෝ  ිසනිලසචඹ  ලධිකහයඹක්  
භගි්   ්රිඹහ්නභක  කයහ  ගත  ේ නොවළක්ේ ක්  
ඹ.  එභ  ිසධිිසධහනරට  ලනනුකූරී භ  පිබඳඵ  
ිෂසි  භ  ප්රලසනඹක්  කය  වූ  ේ වෝ  
ලධිකයණඹකට  ේ වෝ  ිසනිලසචඹ  ලධිකහයඹකට  
ඉදිරිඳ්න  කශ  ේ නොවළක්ේ ක්  ඹ. 
ටවන 
 

(i) කැනට ලංඳත්න  ලං 28 ලං න ලංගන්තිඹ ලං (වභහි ලං
ඳවත ලං කැ්වන ලං ඳරිදි  ලං 06 ලං න ලං ඳරිච්වේකඹට ලං
(ූලලිව ලංනිනති සිවම්  ලං ලංඇතුශත් ලංවය ලංඇත. ලං 

 
(ii) ඉවත  28  න  ග් තිඹ  දක්හ  ඇති    
ආකහයඹට,  ර්තභහන  29  න  ග් තිඹ  
ංේ ලෝධනඹ  කයනු  ඇත.   
 

(iii)ේ භභ  ඳරිච්ේ ේදඹ  ලහනේ  ී   ේ භහි  
ඳවත  ේ ඳ් හ  ඇති  ආකහයඹට  29    ේ ර  
ලලු්න  ග් තිඹක්  වඳු් හ    ී   ඇත. 
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29.  ේ ම්  ඳරිච්ේ ේදේ    ිසධිිසධහන  ේ ව තුේ කොටේ ගන 
නීතිේ ඹ්   ිෂසි  භ  ලිනතිහසිකභක්  
ේ නොඳළේ ය් ේ ්   ඹ.  නීතිේ ඹ්   ිෂසි  භ  ඵළඳීභක්  
ඇති  ේ නෝ ේ ්   ඹ.  ත  ද,  ේ ම්  ඳරිච්ේ ේදේ    
ිසධිිසධහන  ලධිකයණඹක්  ේ වෝ  ිසනිලසචඹ  
ලධිකහයඹක්  භගි්   ්රිඹහ්නභක  කයහ  ගත  
ේ නොවළක්ේ ක්  ඹ.  එභ  ිසධිිසධහනරට  
ලනනුකූරී භ  පිබඳඵ  ිෂසි  භ  ප්රලසනඹක්  කය  වූ  
ේ වෝ  ලධිකයණඹකට  ේ වෝ  ිසනිලසචඹ  ලධිකහයඹකට  
ඉදිරිඳ්න  කශ  ේ නොවළක්ේ ක්  ඹ. 
 
 

 

29(1 . ලං ය ජය ලං වටයුතු ලං වභවවඹවීවම්දී ලං වභභ ලං
ඳරිච්වේකවේ ලං වන් ලං ය ජය ලං ප්රතිඳත්ති ලං
වභවවයුම් ලං ූලරධර්භරට ලං නනුකූර ලං වටයුතු ලං

කිරීභ ලංතවවුරු ලංකිරීභ ලංිරිස ලංක ලං ලං , IV , V ලංව  ලං ලං

VI ලං න ලං ඳරිච්වේකඹන් ලං හි ලං නන්තර්ගත ලං
යථා ිරත ලං ඵැඳීම් ලං  ලං ඉු ලං වයනු ලං ිරිස ලං ක ලං ලං
යජඹට ලං උඳවකථ ලං දීභ ලං ව ලං ඒ  ලං විභර්ලනඹ ලං
වයනු ලංිරිස ලංාඝ ලංබ ් ලංඳැතිඹ ලංයුතු ලංඹ. ලං 
 
(2).    යහේ භෝඳහලී  භවහ  නිකහඹ,  ශ්රී  රංකහ  
ලභයපුය  භවහ  නිකහඹ  ව    ශ්රී  රංකහ  යහභාසා  
භවහ  නිකහඹ    නිේ ඹෝජනඹ  න  ඳරිදි  15  
ේ දේ නුමට  ේ නොළි   හභහිරක  ං යහිෂ්   
ේ භභ  ංඝ  බහ  භ් ිසත  ිසඹ  ලතය  එභ  
හභහිරකඹ්   ඳ්න  කශ  යු්නේ ්න  එක්  එක්  භවහ  
නිකහඹඹ්   ිසසිනි.   
 
(3).  ේ භභ  ංඝ  බහේ ේ  සිඹලු  හභහිරකඹ්   
ය  03ක  කහරඹක්  වහ  ඳ්න  ිසඹ  යුතු    
ලතය  ඒ  ඒ  භවහ  නිකහඹඹ්   ිසසි්   ඔරු්   
නළත  ඳ්න  ිෂරීභ  කශ  වළිෂ  ඹ.  ඉල්රහ  
ලසී භ,  ලනීඳ  ත්න්නඹ  ේ ව තුේ ්   ේ වෝ  
ලඳ්නී භ  කයණ  ේ කොට  ේ ගන  වට  ග් නහ  
පුයප්ඳහඩු  වහ  එක්  එක්  භවහ  නිකහඹඹ්   
භගි්   සුු ස්     ඳ්න  කශ  යුතු  ඹ. 
  (4).  ංඝ  බහ  වහ  එභ  බහ  ිසසි්   ඳ්න  
කයනු  රළබූ  ේ ල්කම්යඹුම  ව  ේ ල්කම්  
කහර්ඹහරඹක්  තිබිඹ  යුතු  ඹ.   
යජේ    ඒකහඵද්ධ  ලයමුදර  භගි්   ේ භහි  සිඹලු  
ිසඹදම්  ආයණඹ  යුතු  ඹ.   
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ඳරිච්වේකඹ ලංIV  

(වඳුන්  ලංදුන් ලංන ලංඳරිච්වේකඹකි  

ජ තිව ලංඋරුභඹ ලංආය්  ලංකිරීභ. 

(න  ලංාථවෘතිඹ ලංආය්  ලංවවොට ලංසුය්ෂිත ලංකිරීභ. 

01) භහජේ    ව  පුයළසිඹ් ේ ේ  ංසකෘතික  ජීිසතඹ  ේ ඳෝණඹ  කයනු  පිිය  යජඹ  ිසසි්   

යහජයේ      ජහතික  උරුභඹ  ේ භ්   භ  එඹට  ම්ඵ් ධ  සභහයක  ,  කරහ්නභක  ේ වෝ  

ේ පතිවහසික  ළදග්න  කභක්  ඇති  ද්රය,  හහිතය  ,  ංගීතඹ  ව  දෘලය  කරහ  ආදිඹ  

ංයක්ණඹ  ේ කොට  ආයක්හ  කය  ප්රචලිත  ිෂරීභ  වහ  ෆභ  උ්නහවඹක්  භ  දළරිඹ  යුතු  

ඹ.   

02) යජඹ  ිසසි්   නිය් තයේ ඹ්   ර්ධනඹ  ් නහ  වූ  ගතික  ඵරේ ේගඹක්  ේ ර  යේ ට්  

ංසකෘතිඹ  පිබඳගත  යුතු  ලතය  ප්රගතිශී්ලි  භහජඹක  ඳතින  ධයණීතඹ  හම්ප්රදහිනක  

ටිනහකම්  ව  ආඹතන  ලක්තිභ්න  ිෂරීභ  ව  ඳවසුකම්  ළරී භට  ෆභ  උ්නහවඹක්  භ    

දළරිඹ  යුතු  ඹ.   

03) ජහතික  උරුභේ ඹහි  නිග  ේ කොටක්  වූ  ේ ඵෞද්ධ  ංසකෘතික  හයධර්භ  යජඹ  ිසසි්   

ආයක්හ  ේ කොට  ේ ඳෝණඹ  කශ  යුතු  ඹ.   

04) ේ ද්ශී්ඹ  කරහ  ශිල්ඳ,  සිරි්නිසරි්න  ,  ඳහයම්ඳරික  දළනුභ  ව  ංසකෘතිඹ  පිබඳඵ  ඳර්ේ  ණ  

වහ  යජඹ  වධර්ඹඹ  දිඹ  යුතු  ඹ. 

05) ශ්රී  රංකහ  භහජඹ  තුශ  ංසකෘතික  ේ ඳෝණඹට  ලදහශ  ් නහ  වූ  ලණඳන්න  

ඳහර්ලිේ ම්් තු  භගි්   ඳළනිසඹ  වළිෂ  ඹ.2   

ේ ඳෞයහියක  ව  ේ පතිවහසික  සභහයක  ංයක්ණඹ  ිෂරීභ  ශ්රී  රංකහ  යජේ    ගකීභිෂ.  

      ආගම්,  මිති  භහගම්  ව  ංගම්  පිබඳඵ  ඳරිඳහරනභඹ  ව  නීතිභඹ  කටයුතු  

ඳශහ්න  බහේ ේ  කහර්ඹබහයඹ  ඹටතට  ඳ්න  ේ නොකශ  යුතු  ඹ.  ඒ  ලනු    13  න  

ංේ ලෝධනේ ඹ්   වඳු් හ  ී   ඇති  ඳශහ්න  බහ  රළිනසතුේ ේ  ඇති  25.1,  25.2  ව  28  ඹන  

ලිනතභඹ්   ඉ්න  කශ  යුතු   ලතය  ඒහ  ංෘත රළිනසතුේ ේ  ව්   කශ  යුතු  ඹ.   

 

                                                           
2
 භතහන  යසථහේ ේ  4  න  ග් තිඹ  ඵර් න. 
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(ආ  ලංඳරියඹ ලංආය්  ලංකිරීභ. 

06) ෆභ  ශ්රී  රහංිෂකේ ඹක්භ  ,  ්නභ්   ව  භතු  ඳයම්ඳයහර  ප්රේ ඹෝජනඹ  උේ දහ  ශ්රී  රංකහ 

තුශ  ඳතින  සහබහිසක  ම්ඳ්නර  ව  ඳරියේ    බහයකයේ ක්  ේ ේ.  එඵළිස්   ෆභ  

පුයළසිඹුමේ ේභ  ූලලික  යුතුකභ  ිසඹ  යු්නේ ්න  සහබහිසක  ඳරියඹ  ආයක්හ  ිෂරීභ,  

වජ  ිසිසධ්නඹ  රැක  ගළනීභ  ව   ෆභ  ආකහයඹක  භ  ඳහරිරික  වහනි,  එනම්  

ලහේදික  ව  ේ බෞතික  දූණ  ශක්හ  ගනු  පිිය  ඳරිය  හිතකහීන  ප්රතිඳ්නති  ව  

බහිසතඹ්   ේ ඹොදහ  ගළනීභ  ේ ේ.   

07) යජඹ  ිසසි්   , 

(ල) ශ්රී  රංකහේ ේ  ේ නොකළශළල්  ඳරියඹ  ව  ගස  ේ කොශ්   ංයක්ණඹ  ව  ළි   

දියුණු  කශ  යුතු  ලතය  යේ ටහි  වජ  ිසිසධ්නඹ  ආයක්හ  කශ  යුතු  ඹ.   

 (ආ) ඳහරිරික  වහනිඹ  ව  ඳරිය  දූණඹ  ළශළක්ිසඹ  යුතු  ඹ.   

(ඇ) ඳහරිරික  භතුලිතතහේ ්   යුතු  ධයණීතඹ  ංර්ධනඹ  ආයක්හ  කශ  යුතු  ලතය  

හධහයණ  ආර්ථික  ව  භහජ  ංර්ධනඹක්  යහප්ත  කශ  යුතු  ඹ.   

 (ඈ) ආයක්ෂිත  ව  ේ ෞ ය  ම්ඳ් න  ඳරියඹක්  වතික  කශ  යුතු  ඹ.   

08)   යේ ටහි  සහබහිසක  ම්ඳ්න  රැක  ගනු  පිිය  ව  ඳරිය  ඳද්ධති  ිසනහලඹ  ශක්නු  

පිිය  ශ්රී  රංකහේ ේ  මුළු  ඉඩම්  ප්රභහණේ ඹ්   ලභ  ලේ ඹ්   40%  ක  ප්රතිලතඹක්,  වළභ  

ිසට  භ  න  ගවනඹ  ේ ර  ඳ්නහ  ේ ගන  ඹෆභට  උ්නහව  ගත  යුතු  ඹ.   

09) සහබහිසක  ම්ඳ්නර  තියය  බහිසතඹ  ව  ල් තර්  උ්නඳහදක  හධහයණ්න  ඵ  

වතික  කයනු  පිිය  ඳහර්ලිේ ම්් තු  භගි්   ලණඳන්න  ඳළනිසඹ  වළිෂ  ඹ.  තද  යජඹට  

ලඹ්න  වජ  ම්ඳ්න  පිබඳඵ  සවරී  ලිනතිඹ  නළත  වතික  කශ  යුතු  ඹ.   

10) යේ ටහි  ඕනෆභ  ප්රේ ද්ලඹක්  ජහතික  ේ නෝදයහනඹක්,  නජීිස  යක්ෂිතඹක්  ,  සහබහිසක  

යක්ෂිතඹක්,  යක්ෂිත  කළශෆක්,  වජ  ේ ගෝලීඹ  යක්ෂිතඹක්,  සුිසේ ල ෂී  දිඹ  ඵසනහක්  

ේ වෝ  එඵඳු  ේ න්න  ආයක්ෂිත  කරහඳඹක්  ේ ර  නීතිඹක්  භගි්   ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසි්   

ප්රකහල  කශ  වළිෂ  ඹ.3 
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 භතහන  යසථහේ ේ  5  න  ග් තිඹ  භත  ඳදනම්  ේ ේ. 
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 ේ භභ  ේ ඹෝජනහලිේ ඹ්   ේ ඹෝජනහ  කය  ඇති  ඳරිදි  ංසථහඳනඹ  කයනු  රඵන  ආර්ථික  

වහ  භහජ  කටයුතු  පිබඳඵ  ේ කොමි්   බහට  ේ භභ  ඳරිච්ේ ේදේ    ව්   ලයමුණු  ඉටු  

කය  ගළනීභ  පිිය  ලලය  ඵරතර  රඵහ  දිඹ  යුතු  ඹ. 

 එේ    භ  ර්තභහන  යසථහේ ේ  28  න  ග් තිේ    ව්   ූලලික  යුතුකම්  ්රිඹහ්නභක  

ිෂරීභට  ඵර  කයනු  පිිය  සුු සු  ඳරිදි  යසථහට  ංේ ලෝධනඹ  කශ  යුතු  ඹළින  ලපි  

ලදවස  කයමු. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

29 
 

ඳරිච්වේකඹ ලංv 

(දළනට  ඳ්නනහ  ඳරිච්ේ ේදඹ  iv) 

බ   

(න  සිාවර ලං ලංබ   ලංවඳෝණඹ ලංකිරීභ ලං ලංිරළිඵ ලංයජවේ ලංයුතුවභ 

ජහතික  උරුභේ    ේ කොටක්  ේ ර  රකහ  සිංවර  බහහ  ේ ඳෝණඹ  ිෂරීභ  යජේ    යුතුකභක්  

ඵ    ලඳේ ේ  ලදව  ේ ේ.    ඉ් දිඹහනු  යසථහ  හි් දි  බහහ  ම්ඵ් ධේ ඹ්   ේ භඵඳු  පිබඳ  

ගළනීභක්  සිු   කය  ඇත.  ේ රෝකේ    ඳළයියතභ  බහහක්  න  සිංවර  බහහ  ශ්රී  රංකහේ ේ  ඳභණක්  

බහිසත  කයනු  රඵන  ේ ද්ශී්ඹ  බහහිෂ.        ලේ නක්  ලතට  ද්රිසඩ  බහහ  ඹනු  ිසේ ද්ශී්ඹ  බහහක්  න  

ලතය  ද්රිසඩඹ්       ශ්රී  රංකහට  ඳළමිණීතභ්න  භඟ  එඹ  ේ භයටට  වඳු් හ  ේ දනු  රළ.ජ  ඹ.  ඹම්  

ිෂසිුම    සිංවර  බහහට  ප්රමු ්නඹක්  ී භට  ිසරුද්ධ  ී භ  පිබඳඵ  ිෂසිු   හධහයණ  ේ ව තුක්  

ලපි  ේ නොදිෂමු.    එඵළිස්   යහජය  බහහ  ේ ර  සිංවර  බහහ  පිබඳගත  යුතු  ඵ  ලපි  ේ ඹෝජනහ  

කයමු.     

(ආ  සිාවර ලංබ   ලංව  ලංනඳ ලංයවට් ලංප්රමුඛසත්ඹ් ලංරඵ  ලංදීභ. 

1956  යහජය  බහහ  ඳනත  භගි්   යහජය  බහහ  ේ ර  සිංවර  පිබඳග් නහ  රී .  ජහතික  උරුභේ    

ේ කොටක්  ේ ර  සිංවර  බහහ  යහජය  බහහ  ේ ර  ඳශමු  ව  ේ දන  ජනයජ  යසථහ  ේ දක  

භගි්   ද පිබඳ  ගළනිිය.  ජනගවනේ ඹ්   75%  කට  ළි   ේ කොටක්  සිඹ  භේ  ඵ  ේ ර  සිංවර  

බහිසත  කයනු  රඵන  ලතය  ද්රිසඩ  බහහ  බහිසත  කයනු  රඵ් ේ ්   ජනගවනේ ඹ්   25%  කට්න  

ලඩු  ප්රභහණඹිෂ.  ඉ් දිඹහේ ේ  යහජය  බහහ  හි් දි  න  නමුු   හි් දි  බහහ  කථහ  කයනු  රඵ් ේ ්   

ජනගවනේ ඹ්   43.63%  ක්  ඳභිය.  ද්රිසඩ  බහහ  ඉ් දිඹහේ ේ  ප්රහ් තීඹ  බහහක්  ඳභිය.  

බ්රිතහනයේ    ව  ඇේ භරිකහ  එක්්න  ජනඳදේ    යහජය  බහහ  ේ ර  ඉංග්රීසිඹ  බහිසත  කයන  නමුු   

සිඹ  භේ  ඵ  ඉංග්රීසි  ේ නොන  හර්ගික  කණ්ඩහඹම්  ිෂහිඳඹක්  එභ  යටර  ජී්න  ේ ින.         

සිඹ  භේ  ඵ  ද්රිසඩ  ේ ර  ශකන  ේ දභශ  ව  මුසලිම්  ජහතිකඹ්   ිසලහර  ං යහක්  සිංවර  

බහහ  කථහ  කයති.  ඔරුහු  සිංවර  බහහ  ේ භ්   භ  සිංවර  ජනතහ  භග o ේ වොඳි්   ඳෆහී ය  ජී්න  

ේ ති.  ජනගවන  ංයුතිඹ  ලනු  ශ්රී  රංකහ  ද්රිසඩින්   සිටි් ේ ්  11.2%  ක්  ඳභිය.   ඉ් ී ඹ  

ද්රිසඩඹ් a 4.2%  ක්  ව  මුසලිම්   9.2%  ක්      ශ්රී  රංකහේ ේ  ජී්න  ේ ේ.  ද්රිසඩ  ජනගවනේ ඹ්   

54%  ක්  ඳදිංචි  සිටි් ේ ්   උතුරු  ව  නළේ ගනහිය  ප්රේ ද්ලලි්   පිටත  ඹ.  ේ ඵොේ වෝ  මුසලිම්  ව  

ඉ් දිඹහනු  ද්රිසඩ  ජනතහ  සිංවර  බහහ කථහ කයන  ලතය  ද්රිසඩ  බහහ  යහජය  බහහක්  ේ ර  

ළරිෂඹ  යුතු  ඵ  ඔරු්   ේ ේ  ඉල්ලීභක්  ේ නොරුණ  ද  ද්රිසඩ  ේ ද්ලඳහරනඥඹ් ේ ේ  ේ ද්ලඳහරන  
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ලේ ප්ක්හ  තෘප්තිභ්න  කයනු  පිිය  ජනගවනේ ඹ්   11.2%  ක  ේ කොටකේ ේ  ඉල්ලීභ  පිබඳ  

ග් නහ  ේ ර  ශ්රී  රංකහ  යජඹට  ඵර  කයනු  රළේ ේ.   

ඉංග්රීසි  බහහ  යහජය  බහහ  ේ ර  බහිසත  ිෂරීේ ම්ී   එඹට  ිසේ යෝධඹක්  ේ නොදළක්රුද,  ේ ඵු ම්හී   

නයහඹ  ඳ්රඹ  ප්රචලිත  කයනු  රඵන  ද්රිසඩ  ේ ද්ලඳහරනඥේ ඹෝ  සිංවර  බහහ  වහ  සුිසේ ල ෂී  යහජය  

බහහ  ත්න්නඹ  පිරිනළීනභට  ිසරුද්ධ  ේ ති. 

1987  ී   13  න  යසථහ  ංේ ලෝධනඹ  තුබඳ්   ද්රිසඩ  බහහද  යහජය  බහහක්  ේ ර  පිබඳ  

ග් නහ  රී .  සිංවර  බහහ  භග  භත්න්නඹක්  ද්රිසඩ  බහහට  ේ නොදිඹ  යුතු    ඵ  ලඳේ ේ  

ලදව  ේ ේ.    නීති  ඳළනී ේ ම්ී   සිංවර  වහ  ේ දභශ  පිටඳ්න  ලතය    ඹම්  ලනනුකූර  ත්න්නඹක්  භතු  

රුේ වෝන    සිංවර  බහහ  පිබඳගත  යුතු  ඇත.  එේ    රුද  සිංවර  ව  ද්රිසඩ  බහහ  ේ දක  භ  යහජය  

ඳරිඳහරනභඹ  කටයුතු  වහ  යහජය  බහහ  ේ ර  පිබඳගත  වළිෂ  ලතය  ජනගවනේ ඹ්   25%  ක්  

ඳභණක්  බහිසත  කයන  ද්රිසඩ  බහහ  වහ  සිංවර  බහහ  වහ  භත්න්නඹක්  පිරිනළීනභ  

හධහයණීතකයණඹ  කශ  ේ නොවළක  ඹ.      ද්රිසඩ  බහහේ ්   ් නිේ ේදන  ලිනතිඹ  ,  ද්රිසඩ  බහහේ ්   

ලධයහඳනඹ  රළ.ජේ ම්  ලිනතිඹ,  ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ,  ඳශහ්න  බහේ ේ  ේ වෝ  ඕනෆභ  ඳශහ්න  ඳහරන  

ආඹතනඹක්  තුශ  ද්රිසඩ  බහහේ ්   කථහ  ිෂරීේ ම්  ලිනතිඹ  පිබඳගත  වළිෂ  ඹ.  ජනගවනේ ඹ්   75%  

ක්  සිංවර  න  ත්න්නඹක්  ඹටේ ්න  සිඹලු  යහජය  හර්තහ  සිංවර  බහහ  වළය  ේ න්න  බහහිෂ්   

ඳ්නහ  ේ ගන  ඹෆභ  හධහයණීතකයණඹ  කශ  ේ නොවළක.    නීති  ඳළනී ේ ම්  ව  ඵරහ්නභක  ිෂරීේ ම්  

බහහ  ලේ ඹ්   සිංවර  පිබඳගත  යුතු  ලතය  ද්රිසඩ  බහහ  බහිසත  කය් න්   වහ  නිර  

ඳරිර්තන  රඵහදිඹ  වළිෂ  ඹ.  එඵළිස්   ද්රිසඩ  බහහ  වහ  භත්න්නඹක්  රඵහ  දිඹ  යුතු  ඵට  

කයන  උ්නහවඹ්   හධහයණීතකයණඹ  කශ  ේ නොවළිෂ  න  ලතය  එඵඳු  භත්න්නඹක්  පිබඳ  

ගළනීභ  ඉ් දිඹහේ ේ  ඳහ  සිු   ේ නොභළත.     

(ඇ   ලං16 ලංන ලංාවලෝධනඹ ලංභගින් ලංසිාවර ලංජනත වේ ලංනිනතිඹ ලංනවවෝසි ලංකිරීභ. 

 i ඳරිඳ රන ලංව ලංනධිවයණ ලංබ   

1988  ී   නිතිගත  කයන  රද  16  න  ංේ ලෝධනඹ  තුබඳ්   දිිනන  පුයහ  යහජය  බහහක්  ේ ර  

සිංවර  බහිසතඹ  ලකර්භණය  ේ කොට  ඇත.    22  ග් තිේ      ව්   ඳරිදි  "උතුරු  ව  නළේ ගනහිය  

ඳශහ්න  වළය  "    ව  24    න  ග් තිේ    ව්   ඳරිදි    ේ දභශ  බහහ  ඳරිඳහරන  බහහ  න  ඹම්  

ප්රේ ද්ලඹක  වළය  "      ඹන  හකයංලඹ  භගි්     උතුරු  ව  නළේ ගනහිය  ඳශහ්නලි්   සිංවර  බහහ  

ඵළවළය  ිෂරීේ ම්  ත්න්නඹක්  නිර්භහණඹ  කය  ඇත.   

ii            සහ ඳශහ්නඵද              හ                    

   . 
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16 න ංේ ලෝධනඹ    ර             ද්රිසඩ  බහහේ ්   ඇති  ඳහ ඹ  ලබිඵහ  

සිංවේ ර්   ඇති  ඳහ ඹ  ඵර  ඳ්නින  (ග් ති  23)  .  16    න  ංේ ලෝධනඹ  තුබඳ්   23    න  

ග් තිඹ  ංේ ලෝධනඹ  කළරිිය.    ඒ              ද්රිසඩ                  ඹ    

        .  ර   ද ංේ ලෝධනඹ              ශ                  

       ර    ර                     .       ංේ ලෝධනඹ            

13    ංේ ලෝධනඹ             ද්රිසඩ  බහහනට  භත්න්නඹ  පිරි  නළීනභින.    13  න  

ංේ ලෝධනඹ  භගි්   ඳශහ්න  බහරට  යසථහදහඹක  ඵරතර    රඵහ  ී භ්න  භග    ඳශහ්න  බහ  

නීති  වහ  ද්රිසඩ  බහහ  ලබිඵහ  සිංවර  ඵරඳළළ්නී භ  ළශළක්ී භ  ේ භභ  ංේ ලෝධනේ    

ලේ ප්ක්හ  ිසඹ.    ඇ්නත  ලේ ඹ්   භ  සිංවර  බහහේ ්   නීති    කස  ිෂරීභට  උතුරු  ඳශහ්න  

බහට  ලලයතහක්  ේ නොභළත.  ඒ  ලනු  උතුරු  ඳශහ්න  බහ  වහ      නීති  ඳළනී ේ ම්ී   ද්රිසඩ  

බහහේ ්   ඳභණක්  එභ  නීති  ඳළනිසඹ  වළිෂ  ඹ.    සිංවර  ඳරිර්තනඹක්  කස  කශ  ද    ඵර  

ඳ්න් ේ ්   ුමභන  බහහ  ද  ඹ් න  එභ  ඳශහ්න  බහට  තීයණඹ    කශ  වළිෂ  ඹ.   

13  න  ංේ ලෝධනඹ  භගි්   ංේ ලෝධනඹ  කයනු  රළබූ  170  යසථහ  ලනු    "ලිඛිත  නීතිඹ"  

ඹ් නට  ඳශහ්න  බහ  නීති  ද  ඇතුශ්න  ේ ේ.    23  ග් තිේ    ේ දන  ලතුරු  ිසධහනඹට  ලනු  සිඹ  

ලභිභතඹ  ඳරිදි  ඕනෆභ  බහහිෂ්   නීති  ඳළනී භට  ඳශහ්න  බහකට  නිදව  රළේ ේ.    ඒ  ලනු  

නළේ ගනහිය  ඳශහ්න   බහ  තුශ  ලයහබි  බහහේ ්   රුද  නීති  ඳළනී භට  ඵහධහ  ිෂරීභට  

ිෂසිේ ුමට  ේ නොවළිෂ  ඹ.   

බඹහනක  භ  ත්න්නඹ  නම්  ංේ ලෝධිත  23(2)  ග් තිඹින.    ේ භභ  ංේ ලෝධනඹට  ේ ඳය  නීති  

ඹටේ ්න    ඳනනු  රඵන  ේ යගුරහසි  ව  නිේ ඹෝග  සිංවර  ව  ේ දභශ  බහහ  ේ දේ ක් භ  ඳශ  කශ  

යුතු  ඹ.  ේ කේ    ේ ත්න  16  න  ංේ ලෝධනේ ඹ්   ඳසු  ඳශහ්න  බහ  නීති  ඹටේ ්න  ඳනනු  රඵන  

ඕනෆභ  ේ යගුරහසිඹක්  ව  නිේ ඹෝගඹක්  සිංවර  බහහේ ්   ඳශ  කශ  යුතු  ඵට  ලලයතහක්  

ේ නොභළත.    23(2)  ග් තිඹ  ඳරිදි   එඵඳු    ේ යගුරහසි  ව  නිේ ඹෝග  ,  ඒ  ඒ  ඳශහ්නර  බහිසත  

කයනු  රඵන  ඳරිඳහරන  බහහේ ්   ඳශ  කශ  වළිෂ  ඹ.  ඒ  ලනු  ග් ති  22(1)  ඳරිදි  සිංවර  

ඳරිඳහරන  බහහ  ් ේ ්   උතුරු  ව  නළේ ගනහිය  ඳශහ්නර  වළය  ලේ නක්  ඳශහ්නර  ඳභිය.    

උතුරු  ව  නළේ ගනහිය  ඳශහ්නර  ද්රිසඩ  බහහ  බහිසත  ේ ේ.   

ේ ම්  ලනු  ලඳේ ේ  ලදව  ලනු  , 

(ල) ශ්රී  රංකහේ ේ  ඳතින  එක  භ    ඳහයම්ඳරික  බහහ  සිංවර  න  ඵළිස්   එඹට    

 ප්රමු ්නඹ  දිඹ  යුතු  ඹ.   

(ආ) ශ්රී  රංකහ  යජේ    බහහ  ේ ර  සිංවර  බහහ  පිබඳගත  යුතු  ඹ. 
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(ඇ) සිඹලුභ  නීතිරීති  සිංවර  බහහේ ්   නීතිගත  කශ  යුතු  ලතය  එහි  ේ දභශ    

 ඳරිර්තනඹක්  තිබිඹ  යුතු  ඹ.     

(ඈ) ශ්රී  රංකහේ ේ  ඳරිඳහරන  බහහ  ලේ ඹ්   සිංවර  ව  ේ දභශ  බහහ  පිබඳගතයුතු  ඹ.   

(ඉ) ලලය  ඳරිදි  ද්රිසඩ  ඳරිර්තන  හිත  සිඹලුභ  යජේ    හර්තහ  සිංවර     

 බහහේ ්   ඳ්නහ  ගත  යුතු  ඹ.   

(ඊ) සිංවර  ව  ද්රිසඩ  බහහ  ලධිකයණ  බහහ  ේ ර  ළරිෂඹ  වළිෂ  ඹ.   

16  න  ංේ ලෝධනඹ  භගි්   ංේ ලෝධිත,    බහහ  පිබඳඵ  යසථහේ ේ    ිසධි  ිසධහන  ඳවත  ව්   

ලයුරි්   ංේ ලෝධනඹ  ිසඹ  යුතු  ඵ  ලපි  ේ ඹෝජනහ  කයමු. 

ර්තභහන  ිසධිිසධහන ංේ ලෝධිත  ග් ති 

 

18.  (1)  ශ්රී  රංකහේ ේ  යහජය  බහහ  සිංවර  බහහ  
් ේ ්   ඹ. 
            (2)  ේ දභශ  බහහ  ද  යහජය  බහහක්  
් ේ ්   ඹ. 
 

(3)  ඉංග්රීසි  බහහ  ් ධහන  බහහ  ් ේ ්   ඹ. 
 

(4)  ේ ම්  ඳරිච්ේ ේදේ    ිසධිිසධහන  ්රිඹහ්නභක  
ිෂරීභ  වහ  ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසි්   නීති  භගි්   
ිසධිිසධහන  ළරළසී ඹ  යුතු  ඹ. 
 

19.    සිංවර  බහහ  ව  ේ දභශ  බහහ    ශ්රී  
රංකහේ ේ  ජහතික  බහහ  ් ේ ්   ඹ. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
18. ලං ශ්රී ලං රාව වන් ලං වරොවේ ලං ාථවෘතිව ලං
උරුභඹට ලං ක ඹ ක ලං වශ ලං වැකි ලං ටින  ලං ම්ඳත් ලං
වර ලං සිාවර ලං බ   ලං වඳෝණඹ ලං කිරීභ ලං යජවේ ලං
යුතුවභ ලංන්වන් ලංඹ. 

 
 
 
 
 
 
19    (1)  ශ්රී  රංකහ  ජනයජේ    යහජය  බහහ  
සිංවර  ් ේ ්   ඹ. 

 
(2)  සිංවර  වහ  ේ දභශ  බහහ  ශ්රී  රංකහ  

ජනයජේ      යහජය  ඳරිඳහරන  බහහ  ් ේ ්   ඹ. 
 
ටවන ලං- 
ේ ඹෝිරත  19  න  ග් තිේ    ව්   ආකහයඹට  
ඉවත  දළක්ේ න  ර්තභහන  18  න  ග් තිඹ  
ංේ ලෝධනඹ  ිසඹ  යුතු  ඹ.    ජහතික  බහහ  ව  
් ධහන  බහහ  පිබඳඵ  ලලයතහක්  නළත.  
ඉංග්රීසි  බහහ  ම්ඵ් ධේ ඹ්   ලලය    ිසේ ටක  
සුිසේ ල   ේ ර  ව්   කශ  වළිෂ  ඹ.    සිංවර  
ව  ේ දභශ  බහහ  වහ  ඉංග්රීසිඹ  
ම්ඵ් ධීකයණඹක්  ේ ර  ළරිෂඹ  ේ නොවළක.  
සිංවර  ව  ේ දභශ  බහහ  ේ දකටභ  ඉඩ  ශන  
ලධයහඳන  ප්රතිඳ්නතිඹක්  වහ  ලඳ    කටයුතු  
කශ  යුතු  ඹ.   
19 ලං න ලං ගන්තිඹ ලං ඉත් ලං විඹ ලං යුතු ලං නතය ලං කැනට ලං
ඳත්න  ලං 18 ලංන ලංගන්තිඹ ලංනලය ලංාවලෝධන ලං
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20.  ඳහර්ලිේ ම්් තු  භ් ත්රීයඹුමට  ේ වෝ  ඳශහ්න  
බහක  භ් ත්රීයඹුමට  ේ වෝ  ඳශහ්න  ඳහරන  
ආඹතනඹක  භිකේ ඹුමට  පිබඳේ බඳ්   
ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  ේ වෝ  ඒ  ඳශහ්න  බහේ ේ  ේ වෝ  
ඳශහ්න  ඳහරන  ආඹතනේ    ජහතික  බහහ  
ේ දේ ක්   කය  බහහිෂ්   රුද  තභ් ේ ේ  
කහර්ඹ  වහ  කර්තය  ඉටු  ිෂරීභට  හිමිකභ  
ඇ්නේ ්න  ඹ. 

 
21(1)  ඹම්  තළනළ්නතුමට  ජහතික  බහහ  ේ දේ ක්   
කය  භහධයඹිෂ්   රුද  ලධයහඳන  රළ.ජභට  
හිමිකභ  ඇ්නේ ්නඹ; 
 
එේ    රු  ද,  ජහතික  බහහක්  ේ නොන  බහහක්  
ඉගළ් ී ේ ම්  බහහ  භහධයඹ  න  උස  ලධයහඳන  
ආඹතනඹකට  ේ භභ  ලනුයසථහේ ේ    
ිසධිිසධහන    ලදහශ    ේ නෝ ේ ්   ඹ.   
 
                                             
(2)    යජඹ  ිසසි්   ේ කබඳ්   භ  ේ වෝ  
ලනයහකහයඹිෂ්   ේ වෝ  මුදල්  ඳඹනු  රඵන  ඹම්  
ිසලසිසදයහරඹක    ඹම්  ඳහ භහරහක්  වහ  
නළතේ වෝන  ඹම්  ලංලඹක  ේ වෝ  පී ඹක  
ඉගළ් ී ේ ම්  භහධයඹ  එක්  ජහතික  බහහක්  න  
ලසථහක  එභ  ිසලසිසදයහරඹට    ඇතුශ්න  ී භට  
කලි්   ලේ නක්  ජහතික  බහහ  භහධයේ ඹ්     
ලධයහඳනඹ  රඵහ  ඇති  ශියඹ්   ේ නුේ ්   එකී  
ලේ නක්  ජහතික  බහහ  ද  එකී  ඳහ භහරහ  වහ  
නළතේ වෝන  එකී  ලංලේ ඹහි  ේ වෝ  පී ේ ඹහි  
ඉගළ් ී ේ ම්  භහධයඹක්  කශ  යු්නේ ්න  ඹ.   
 
 
  එේ    රුද  එකී  ිසලසිසදයහරේ    ේ න්න  ඹම්  
භණ්ඩඳඹක  ේ වෝ  ලහ හක  ේ වෝ  ඒ  වහ  භහන  
ේ න්න  ඹම්  ිසලසිසදයහරඹක  ඹම්  භණ්ඩඳඹක  
ේ වෝ  ලහ හක  ේ වෝ  ඒ  වහ  භහන  ඳහ භහරහක්  
වහ  නළතේ වෝන  ඒ  වහ  භහන  ලංලඹක  ේ වෝ  
පී ඹක  ඉගළ් ී ේ ම්  භහධයඹ  ඉවත  කී  ලේ නක්  
ජහතික  බහහ  ් ේ ්   නම්  ේ භභ  
ලනුයසථහේ ේ  ේ භඹට  ඉවති්   වූ  ිසධිිසධහන  

හිත ලං ලංන ලං19 ලංන ලංගන්තිඹ ලංවර ලංනම් ලංවශ ලං
යුතු ලංඹ. ලං ලංසිාවර ලංබ   ලංබ විත ලංවයන ලංහව ලංභ ලංයට ලං
ශ්රී ලං රාව  ලං ඵැවින් ලං වරෝවවේ ලං ාථවෘතිව ලං
උරුභඹට ලංහභ ලංබ   ලංක ඹ ක ලංවශ ලංයට ලංශ්රී ලංරාව  ලං
ඵැවින් ලං සිාවර ලං බ   ලං සුය්ෂිත ලං වයනු ලං ිරිස ලං
විවලේ ලංවිධි ලංවිධ න ලංඇති ලංවශ ලංයුතු ලංඹ. ලංඉන්දිඹ නු ලං
යථා ට ලංනනුරඳ ලංන ලංවර ලංවභඹ ලංසිදු ලංවශ ලං
වැකි ලංඹ. ලං 
                                                                                                                                  
20.  ඳහර්ලිේ ම්් තු  භ් ත්රීයඹුමට  ේ වෝ  ඳශහ්න  
බහක  භ් ත්රීයඹුමට  ේ වෝ  ඳශහ්න  ඳහරන  
ආඹතනඹක  භිකේ ඹුමට  පිබඳේ ලි්   
ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  ේ වෝ  ඒ  ඳශහ්න  බහේ ේ  ේ වෝ  
ඳශහ්න  ඳහරන  ආඹතනේ    කටයුතු  යහජය  
ඳරිඳහරන  බහහ  ේ දේ ක්   කය  බහහිෂ්   
රුද  ඉටු  ිෂරීභට  හිමිකභ  ඇ්නේ ්න  ඹ. 
 
 
21(1)  ඹම්  තළනළ්නතුමට  යහජය  ඳරිඳහරන  බහහ  
ේ දේ ක්   කය  භහධයඹිෂ්  ලං වුක  ලධයහඳන  
රළ.ජභට  හිමිකභ  ඇ්නේ ්න  ඹ. 
 
හවේ ලංවුක ලංය ජය ලංඳරිඳ රන ලංබ  ් ලංවනොන ලං
බ  ්  ඉගළ් ී ේ ම්  බහහ  භහධයඹ  න  උස  
ලධයහඳන  ආඹතනඹකට  ේ භභ  ලනු  
යසථහට    ිසධිිසධහන    ලදහශ    ේ නෝ ේ ්   
ඹ.   
   
(2)    යජඹ  ිසසි්   ේ කබඳ් භ  ේ වෝ  
ලනයහකහයඹිෂ්   ේ වෝ  මුදල්  ඳඹනු  රඵන  ඹම්  
ිසලසිසදයහරඹක    ඹම්  ඳහ භහරහක්  වහ  
නළතේ වෝන  ඹම්  ලංලඹක  ේ වෝ  පී ඹක  
ඉගළ් ී ේ ම්  භහධයඹ  හ් ලං ය ජය ලං ඳරිඳ රන ලං
බ  ් ලංන ලංනථා ව ලංඑභ  ිසලසිසදයහරඹට    
ඇතුශ්න  ී භට  කලි්   ලේ නක් ලංය ජය  ඳරිඳ රන ලං
බ    භහධයේ ඹ්     ලධයහඳනඹ  රඵහ  ඇති  
ශියඹ්   ේ නුේ ්   එකී  නවන් ලං ය ජය ලං
ඳරිඳ රන ලං බ   ලං ක  එභ  ඳහ භහරහ  වහ  
නළතේ වෝන  එකී  ලංලේ    ේ වෝ  පී ේ    
ඉගළ් ී ේ ම්  භහධයඹක්  කශ  යු්නේ ්න  ඹ.   
 
      එේ    රුද  එකී  ිසලස  ිසදයහරේ    ේ න්න  ඹම්  
භණ්ඩඳඹක  ේ වෝ  ලහ හක  ේ වෝ  ඒ  භහන  
ේ න්න  ඹම්  ිසලසිසදයහරඹක  ඹම්  භණ්ඩඳඹක  
ේ වෝ  ලහ හක  ේ වෝ  ඒ  වහ  භහන  ඳහ භහරහක්  
වහ  නළතේ වෝන  ඒ  වහ  භහන  ලංලඹක  ේ වෝ  
පී ඹක  ඉගළ් ී ේ ම්  භහධයඹ  ඉවත  කී  ලේ නක්  
ය ජය    ඳරිඳහරන  බහහ  ් ේ ්   නම්  ේ භභ  
ලනුයසථහේ ේ  ේ භඹට  ඉවති්   වූ  ිසධිිසධහන  
ලනු  ්රිඹහ  ිෂරීභට  ඵළඳීභක්  ේ නෝ ේ ්   ඹ. 
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ලනු  ්රිඹහ  ිෂරීභට  ඵළඳීභක්  ේ නෝ ේ ්   ඹ. 
 
 
(3)  ේ භභ  යසථහේ හි  “ිසලසිසදයහරඹ”,  
ඹ් නට  කය  වූ  ේ වෝ  උස  ලධයහඳන  
ආඹතනඹක්  ඇතුශ්න  ේ ේ. 
 
 
 

 

 

 

 

22.(1)  සිංවර  ව  ේ දභශ  බහහ  ශ්රී  රංකහ  
මුළුල්ේ ල්  භ  ඳරිඳහරන  බහහ  ිසඹ  යු්නේ ්න  ඹ.  
යජේ    ආඹතන  ිසසි්   ේ ඳොු   හර්තහ  තඵහ  
ගළනීභ  වහ  ව  සිඹලු  කටයුතු  ඉටු  ිෂරීභ  
වහ  ේ දභශ  බහහ  බහිසත  කයන  උතුරු  ව  
නළේ ගනහිය  ඳශහ්න  වළය,  ශ්රී  රංකහේ ේ  සිඹලු  භ  
ඳශහ්නර  ඳරිඳහරන  බහහ  සිංවර  ිසඹ  යුතු  
ලතය,  ඒ  ඳශහ්නර  යජේ    ආඹතන  ිසසි්   ේ ඳොු   
හර්තහ  තඵහ  ගළනීභ  වහ  ව  සිඹලු  කටයුතු  
ඉටු  ිෂරීභ  වහ  සිංවර  බහහ  බහිසත  කශ  යුතු  
ඹ:  එේ    රු  ද,  උඳ  දිහඳති  ේ කොට් හඹක්  
ංයුක්ත  න  ඹම්  ඒකකඹක  මුළු  ජනගවනඹට  
එභ  ප්රේ ද්ලේ    සිංවර  ේ වෝ  ේ දභශ  බහහභඹ  සුළු  
ජන  ේ කොට  දයන  ලනුඳහතඹ  ේ කේ යහි  
ළරිෂල්ර  ඇති,  ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි් ,  
සිංවර  ව  ේ දභශ  බහහ  ේ දක  භ  ේ වෝ  ඒ  
ප්රේ ද්ලඹ  පිහිටි  ඳශහේ ්න  ඳරිඳහරන  බහහ  
ලේ ඹ්   බහිසත  කයනු  රළබු  බහහ  ේ නොන  
ේ න්න  බහහක්  ේ වෝ  ඒ  ප්රේ ද්ලඹ  වහ  
ඳරිඳහරන  බහහ  ලේ ඹ්   බහිසත  කයනු  
රළ.ජභට  ිසධහන  කයනු  රළබිඹ  වළිෂ  ඹ. 
 

(2)  තභ  නිර  ත්න්නේ ඹ්   ්රිඹහ  කයන  
නිරධයඹුම  ේ නොන  තළනළ්නතුමට  -   

(ල)  ේ දභශ  ේ වෝ  ඉංග්රීසි  බහහ  ේ දේ ක්   කය  
වූ  ේ වෝ  බහහිෂ්   කය  වූ  ේ වෝ  
නිරධයඹුමේ ග්   ඒ  නිරධයඹහේ ේ  නිර  
ත්න්නේ ඹ්   ලිපි  ගනුේ දනු  බහය  ගළනීභට,  
ඒ  නිරධයඹහට  නිර  ත්න්නේ ඹ්   ලිපි  
ගනුේ ද්   ඹළී භට  ව  ඒ  නිරධයඹහ  භග  
ඒ  ත්න්නේ ඹ්   කටයුතු  ිෂරීභට  හිමිකභ  
ඇ්නේ ්න  ඹ; 

 
(ආ)  ඹම්  නිර  ේ ල් නඹක්,  හර්තහක්,  

ප්රකහලනඹක්  ේ වෝ  ේ න්න  ලිඹිසල්රක්  
ඳරික්හ  ිෂරීභට  නළතේ වෝන  එළනි  
ේ ල් නඹිෂ් ,  හර්තහිෂ් ,  

 
(3  ලං සිඹලුභ ලං ප්ර ාිටව ලං ව ලං ද්විතීිනව ලං ඳ ල්ර ලං
විඹ ලං භ ර වේ ලං සිාවර ලං ව ලං වකභශ ලං බ   ලං
නනි ර්ඹ ලංවිඹ ලංයුතුඹ. ලං ලං 
 
(4  ලං වභභ ලං යථා වහි ලං “විලථවිකය රඹ”ස ලං
ඹන්නට ලංවය ලංව ලංවවෝ ලංතෘතීඹ ලංඋථ ලං නධය ඳන ලං
ආඹතනඹ් ලංඇතුශත් ලංවේ. 
 
“ඳහර”  ඹ් නට  ජහතික  ඳහල්,  ඳශහ්න  ඳහල්,  
ේ ඳෞද්ගලික  ඳහල්,  තු  ඳහල්,  ල් තර්ජහතික  
ඳහල්,  ලඹ්න  ේ ේ.   

 
22.(1)  සිංවර  ව  ේ දභශ  බහහ  ශ්රී  රංකහ  
මුළුල්ේ ල්  භ  ය ජය  ඳරිඳහරන  බහහ  ිසඹ  යු්නේ ්න  
ඹ.  යජවේ ලං ආඹතන ලං විසින් ලං වඳොදු ලං  ර්ත  ලං තඵ  ලං
ගැනීභ ලං ව  ලං ව ලං සිඹලු ලං වටයුතු ලං ඉු ලං කිරීභ ලං
ව  ලංසිාවර ලංබ   ලංබ විත ලංවශ ලංයුතු ලංඹ. 
 

හවේ ලං වු ලං කස ලං උඳ ලං දි ඳති ලං වවොට්ධ ඹ් ලං
ායු්ත ලංන ලංඹම් ලංඒවවඹව ලංමුඛළු ලංජනගවනඹට ලං
හභ ලං ප්රවද්ලවේ ලං වකභශ ලං බ  භඹ ලං සුළු ලං ජන ලං
වවොට ලං කයන ලං නනුඳ තඹ ලං වවවයහි ලං ැරකිල්ර ලං
ඇතිස ලංජන ධිඳතියඹ  ලංවිසින්ස ලංවකභශ ලංබ   ලංක ලං
ඒ ලංප්රවද්ලඹ ලංිරහිටි ලංඳශ වත් ලං ර්ත  ලංතඵ  ලංගැනීවම් ලං
බ   ලංලවඹන් ලංබ විත ලංවයනු ලංරැබීභට ලංවිධ න ලං
වයනු ලංරැබිඹ ලංවැකි ලංඹ. 
 
 

 

 

 

 

 

 

(2)  ඉවත ලං වන් ලං ගන්තිවේ ලං කුභ් ලං වන් ලං
වුත් ලංසිඹලු ලංපුයැසිඹන්ට ලං 

(න  ලංසිාවර ලංවවෝ ලංවකභශ ලංබ   ලංවකවවන් ලංවය ලං
ව ලං වවෝ  බ  කින්  කය  වූ  ේ වෝ  
නිරධයඹුමේ ග්   ඒ  නිරධයඹහේ ේ  නිර  
ත්න්නේ ඹ්   ලිපි  ගනුේ දනු  බහය  
ගළනීභට,  ඒ  නිරධයඹහට  නිර  
ත්න්නේ ඹ්   ලිපි  ගනුේ දනු  ඹළී භට  ව  
ඒ  නිරධයඹහ  භග  ඒ  ත්න්නේ ඹ්   
කටයුතු  ිෂරීභට  හිමිකභ  ඇ්නේ ්න  ඹ; 

 
(ආ)  ඹම්  නිර  ේ ල් නඹක්,  හර්තහක්,  
ප්රකහලනඹක්  ේ වෝ  ේ න්න  ලිඹිසල්රක්  
ඳරීක්හ  ිෂරීභට  නළතේ වෝන  එළනි  
ේ ල් නඹිෂ් ,හර්තහිෂ් ,  ප්රකහලනඹිෂ්   
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ප්රකහලනඹිෂ්   ේ වෝ  ේ න්න  
ලිඹිසල්රිෂ්   පිටඳතක්  ේ වෝ  
උද්ධෘතඹක්  රඵහ  ගළනීභට  ඔහුට  ඇති  
ලිනතිහසිකභ  නීතිේ ඹ්   පිබඳගනු  
රඵ් ේ ්   නම්,  ලසේ ථෝචිත  ඳරිදි  එභ  
ේ ල් නේ ඹ් ,  හර්තහේ ් ,  
ප්රකහලනේ ඹ්   ේ වෝ  ේ න්න  
ලිඹිසල්ේ ර්   පිටඳතක්  ේ වෝ  උද්ධෘතඹක්  
රඵහ  ගළනීභට  නළතේ වෝන  එභ  
ේ ල් නේ  ,  හර්තහේ ේ,  ප්රකහලනේ    
ේ වෝ  ේ න්න  ලිඹිසල්ේ ල්  ඳරිර්තනඹක්  
ේ දභශ  ේ වෝ  ඉංග්රීසි  බහහ  ේ දේ ක්   කය  
බහහිෂ්   රු  ද  රඵහ  ගළනීභට  හිමිකම්  
ඇ්නේ ්න  ඹ; 

(ඇ)  ඒ  තළනළ්නතහට  නිුම්න  කයනු  රළ.ජේ ම්  
කහර්ඹඹ  වහ  ඹම්  නිරධයඹුම  ිසසි්   
ඹම්  ලිඹිසල්රක්  ලිඹහ  ල්න්   කයනු  
රඵන  ලසථහක  ඒ  ලිඹිසල්ර  ේ වෝ  ඒ  
ලිඹිසල්ේ ල්  ඳරිර්තනඹක්  ේ වෝ  ේ දභශ  
ේ වෝ  ඉංග්රීසි  බහහ  ේ දේ ක්   කය  
බහහිෂ්   රු  ද  රඵහ  ගළනීභට  හිමිකභ  
ඇ්නේ ්න  ඹ. 

 
 
  (3)  ඳරිඳහරන  බහහ  ලේ ඹ්   ේ දභශ  බහහ  
බහිසත  කයනු  රඵන  ඹම්  ප්රේ ද්ලඹක,  සකීඹ  
නිර  ත්න්නේ ඹ්   ්රිඹහ  කයන  නිරධයඹුම  
ේ නොන  ඹම්  තළනළ්නතුම  ේ ම්  ය් ථහේ ේ  (2)  
ළනි  ලනුයසථහේ ේ  (ල),  (ආ)  ව  (ඇ)  
ේ ේදර  ව්   ලිනතිහසිකම්  ව  ේ  හ්   
සිංවර  බහහේ ්   ේ වෝ  ඉංග්රීසි  බහහේ ්   
්රිඹහ්නභක  කයහ  ගළනීභට  ව  රඵහ  ගළනීභට  
හිමිකම්  රළබිඹ  යු්නේ ්න  ඹ.   
 
(4)  සකීඹ  කටයුතු  සිංවර  බහහේ ්   කයන  
ඹම්  ඳශහ්න  බහක්  ේ වෝ  ඳශහ්න  ඳහරන  
ආඹතනඹක්,  තභ  නිර  ත්න්නේ ඹ්   ්රිඹහ  
කයන  කය  වූ  ේ වෝ  නිරධයඹුමේ ග්   සිංවර  
බහහේ ්   ලිපි  ගනුේ දනු  බහය  ගළනීභට,  ඒ  
නිරධයඹහට  නිර  ත්න්නේ ඹ්   ලිපි  ගනුේ දනු  
ඹළී භට  ව  ඒ  නිරධයඹහ  භග  ඒ  
ත්න්නේ ඹ්   ලිපි  කටයුතු  ිෂරීභට  හිමිකභ  
තිේ ඵන  ලතය,  සකීඹ  කටයුතු  ේ දභශ  
බහහේ ්   කයන  ඹම්  ඳශහ්න  බහක්  ේ වෝ  
ඳශහ්න  ඳහරන  ආඹතනඹක්  තභ  නිර  
ත්න්නේ ඹ්   ්රිඹහ  කයන  කය  වූ  ේ වෝ  
නිරධයඹුමේ ග්   ේ දභශ  බහහේ ්   ලිපි  
ගනුේ දනු  බහය  ගළනීභට,  ඒ  නිරධයඹහට  නිර  
ත්න්නේ ඹ්   ලිපි  ගනුේ දනු  ඹළී භට  ව  ඒ  
නිරධයඹහ  භග  ඒ  ත්න්නේ ඹ්   කටයුතු  

ේ වෝ  ේ න්න  ලිඹිසල්රිෂ්   පිටඳතක්  ේ වෝ  
උද්ධෘතඹක්  රඵහ  ගළනීභට  ඔහුට  ඇති  
ලිනතිහසිකභ  නීතිේ ඹ්   පිබඳගනු  රඵ් ේ ්   
නම්,  ලසේ ථෝචිත  ඳරිදි  එභ  ේ ල් නේ ඹ් ,  
හර්තහේ ් ,  ප්රකහලනේ ඹ්   ේ වෝ  ේ න්න    
ේ ල් ණඹිෂ්   පිටඳතක්  ේ වෝ  උද්ධෘතඹක්  
රඵහ  ගළනීභට  නළතේ වෝන  එභ  ේ ල් නේ  ,  
හර්තහේ ේ,  ප්රකහලනේ    ේ වෝ  ේ න්න  
ේ ල් ණඹක  ඳරිර්තනඹක්  සිංවර  ේ වෝ  
ේ දභශ  බහහ  ේ දේ ක්   කය  බහහිෂ්   රු  
ද  රඵහ  ගළනීභට  හිමිකම්  ඇ්නේ ්න  ඹ; 
 

 
 
(ඇ)  ඒ  තළනළ්නතහට  නිුම්න  කයනු  රළ.ජේ ම්  

කහර්ඹඹ  වහ  ඹම්  නිරධයඹුම  ිසසි්   ඹම්  
ලිඹිසල්රක්  ලිඹහ  ල්න්   කයනු  රඵන  
ලසථහක  ඒ  ලිඹිසල්ර  ේ වෝ  ඒ  ලිඹිසල්ේ ල්  
ඳරිර්තනඹක්  ේ වෝ  සිාවර ලං වවෝ ලං වකභශ ලං ලං
බ   ලංවකවවන් ලංවය ලංබ  කින් ලංවු ලංක ලං  රඵහ  
ගළනීභට  හිමිකභ  ඇ්නේ ්න  ඹ. 
 

 
ටවන 
22(3)  ග් තිඹ  ඉ්න  කය  ඇත. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4)  සකීඹ  කටයුතු  සිංවර  බහහේ ්   කයන  
ඹම්  ඳශහ්න  බහක්  ේ වෝ  ඳශහ්න  ඳහරන  
ආඹතනඹක්,  තභ  නිර  ත්න්නේ ඹ්   ්රිඹහ  
කයන  කය  වූ  ේ වෝ  නිරධයඹුමේ ග්   සිංවර  
බහහේ ්   ලිපි  ගනුේ දනු  බහය  ගළනීභට,  ඒ  
නිරධයඹහට  නිර  ත්න්නේ ඹ්   ලිපි  ගනුේ දනු  
ඹළී භට  ව  ඒ  නිරධයඹහ  භග  ඒ  
ත්න්නේ ඹ්   ලිපි  කටයුතු  ිෂරීභට  හිමිකභ  
තිේ ඵන  ලතය,  සකීඹ  කටයුතු  ේ දභශ  
බහහේ ්   කයන  ඹම්  ඳශහ්න  බහක්  ේ වෝ  
ඳශහ්න  ඳහරන  ආඹතනඹක්  තභ  නිර  
ත්න්නේ ඹ්   ්රිඹහ  කයන  කය  වූ  ේ වෝ  
නිරධයඹුමේ ග්   ේ දභශ  බහහේ ්   ලිපි  
ගනුේ දනු  බහය  ගළනීභට,  ඒ  නිරධයඹහට  නිර  
ත්න්නේ ඹ්   ලිපි  ගනුේ දනු  ඹළී භට  ව  ඒ  
නිරධයඹහ  භග  ඒ  ත්න්නේ ඹ්   කටයුතු  
ිෂරීභට  හිමිකභ  ඇ්නේ ්න  ඹ; 
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ිෂරීභට  හිමිකභ  ඇ්නේ ්න  ඹ; 
 
හවේ ලංවු ලංකස ලංඳරිඳ රන ලංබ   ලංලවඹන් ලංවනථ ලං
බ  ් ලං බ විත ලං වයනු ලං රඵන ලං ඹම් ලං ප්රවද්ලඹ් ලං
වටයුතු ලං වයන ලං වනත් ලං ඹම් ලං ඳශ ත් ලං බ කින් ලං
වවෝ ලං ඳශ ත් ලං ඳ රන ලං ආඹතනඹකින්ස ලං යජවේ ලං
ආඹතනඹකින් ලං වවෝ ලං ඹම් ලං නිරධයඹකුවගන් ලං ලිිර ලං
ගනුවකනු ලංරඵන ලංවවෝ ලංඒ  ලංවවෝ ලංහභ ලංනිරධයඹ  ලං
භග ලං ැඩ ලං වටයුතු ලං වයන ලං ඹම් ලං ඳශ ත් ලං
බ කින්ස ලං ඳශ ත් ලං ඳ රන ලං ආඹතනඹකින්ස ලං
යජවේ ලං ආඹතනඹකින් ලං වවෝ ලං ඹම් ලං
නිරධයඹකුවගන් ලං ඉාග්රීසි ලං බ  වන් ලං ලිිර ලං
ගනුවකනු ලංරඵ  ලංගැනීභටස ලංනිවේකන ලංහුභ රු ලංවය ලං
ගැනීභට ලං ව ලං ැඩ ලං වටයුතු ලං කිරීභට ලං හිිටවභ ලං
රැබිඹ ලංයුතු ලංඹ. ලං 
 
  (5)  යජේ    ේ  ඹට,  ලධිකයණ  ේ  ඹට,  
ඳශහ්නඵද  යජේ    ේ  ඹට,  ඳශහ්න  ඳහරන  
ේ  ඹට  ේ වෝ  යජේ    ඹම්  ආඹතනඹකට  
තළනළ්නත්   ඇතුශ්න  කය  ගළනීභ  වහ  
ඳළළ්නේ න  ඹම්  ිසබහගඹක  ී   සිංවර  ේ වෝ  
ේ දභශ  ේ වෝ  තභ්   ේ තෝයහ  ග් නහ  බහහක  
ේ වෝ  භහධයඹිෂ්   රු  ද  ඳරීක්හ  කයනු  රළ.ජභට  
ඹම්  තළනළ්නතුමට  හිමිකම්  ඇ්නේ ්න  ඹ.  ත  ද,  
තභ  ධුයේ    කහර්ඹ  ඉටු  ිෂරීභ  වහ  සිංවර  ේ වෝ  
ේ දභශ  පිබඳඵ  ප්රභහණ්න  දළනීභක්  ඒ  
තළනළ්නතහට  ති.ජභ  හධහයණ  ලලය  න  
ලසථහ් හි.  එළනි  ඹම්  ේ  ඹකට  ේ වෝ  
යජේ    ඹම්  ආඹතනඹකට  ේ වෝ  ඇතුශ්න  කය  
ගනු  රළ.ජේ භ්   ඳසු  හධහයණ  කහරඹක්  ඇතුශත  
එේ    ලසේ ථෝචිත  ඳරිදි  සිංවර  ේ වෝ  ේ දභශ  
බහහ  පිබඳඵ  ප්රභහණ්න  දළනීභක්  ඔහු  ිසසි්   
රඵහ  ගත  යුතු  ඹින  නිඹභ  ිෂරීේ ම්  
ේ කෝ ේ ද්සිඹට  එකී  හිමිකභ  ඹට්න  ් ේ ්   ඹ: 
 
එේ    රුද  ඹම්  තළනළ්නතුම  ඵහ  ගනු  රඵන  
ධුයේ ඹහි  ිෂසිු   කර්තයඹක්  සිංවර  ේ වෝ  ේ දභශ  
බහහ  පිබඳඵ  ප්රභහණ්න  දළනීභක්  ඇ්නේ ්න  
නම්  මි  ඉටු  කශ  ේ නොවළිෂ  න  ලසථහර  ී ,  
එළනි  ඹම්  ේ  ඹකට  ේ වෝ  යජේ    ඹම්  
ආඹතනඹකට  ඇතුශ්න  කය  ගළනීේ ම්  
ේ කෝ ේ ද්සිඹක්  ලේ ඹ්   සිංවර  ේ වෝ  ේ දභශ  
බහහ  පිබඳඵ  ප්රභහණ්න  දළනීභක්  ඹම්  
තළනළ්නතුමට  තිබිඹ  යුතු  ඹින  නිඹභ  කයනු  
රළබිඹ  වළක්ේ ක්  ඹ. 

 

(6)  ේ භභ  යසථහේ හි  - 

“නිරධයඹහ”  ඹ් ේ න්   ජනහධිඳතියඹහ,  ඹම්  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5)  යජේ    ේ  ඹට,  ලධිකයණ  ේ  ඹට,  
ඳශහ්නඵද  යජේ    ේ  ඹට,  ඳශහ්න  ඳහරන  
ේ  ඹට  ේ වෝ  යජේ    ඹම්  ආඹතනඹකට  
තළනළ්නත්   ඇතුශ්න  කය  ගළනීභ  වහ  
ඳළළ්නේ න  ඹම්  ිසබහගඹක  ී   සිංවර  ේ වෝ  
ේ දභශ  ේ වෝ  තභ්   ේ තෝයහ  ග් නහ  බහහක  
ේ වෝ  භහධයඹිෂ්   රු  ද  ඳරීක්හ  කයනු  රළ.ජභට  
ඹම්  තළනළ්නතුමට  හිමිකම්  ඇ්නේ ්න  ඹ.  ත  ද,  
තභ  ධුයේ    කහර්ඹ  ඉටු  ිෂරීභ  වහ  සිංවර  ේ වෝ  
ේ දභශ  පිබඳඵ  ප්රභහණ්න  දළනීභක්  ඒ  
තළනළ්නතහට  ති.ජභ  හධහයණ  ලලය  න  
ලසථහ් හි.  එළනි  ඹම්  ේ  ඹකට  ේ වෝ  
යජේ    ඹම්  ආඹතනඹකට  ේ වෝ  ඇතුශ්න  කය  
ගනු  රළ.ජේ භ්   ඳසු  එේ    ලසේ ථෝචිත  ඳරිදි  
සිංවර  ේ වෝ  ේ දභශ  බහහ  පිබඳඵ  ප්රභහණ්න  
දළනීභක්  විඹබ ය ලං නභ තයයඹ  ලං විසින් ලං නිඹභ ලං
වයන ලංරක ලංව රඹ් ලංතුශ ලංදීස  ඔහු  ිසසි්   රඵහ  ගත  
යුතු  ඹින  නිඹභ  ිෂරීේ ම්  ේ කෝ ේ ද්සිඹට  එකී  
හිමිකභ  ඹට්න  ් ේ ්   ඹ: 
 
එේ    රුද  ඹම්  තළනළ්නතුම  ඵහ  ගනු  රඵන  
ධුයේ ඹහි  ිෂසිු   කර්තයඹක්  සිංවර  ේ වෝ  ේ දභශ  
බහහ  පිබඳඵ  ප්රභහණ්න  දළනීභක්  ඇ්නේ ්න  
නම්  මි  ඉටු  කශ  ේ නොවළිෂ  න  ලසථහර  ී ,  
එළනි  ඹම්  ේ  ඹකට  ේ වෝ  යජේ    ඹම්  
ආඹතනඹකට  ඇතුශ්න  කය  ගළනීේ ම්  
ේ කෝ ේ ද්සිඹක්  ලේ ඹ්   සිංවර  ේ වෝ  ේ දභශ  
බහහ  පිබඳඵ  ප්රභහණ්න  දළනීභක්  ඹම්  
තළනළ්නතුමට  තිබිඹ  යුතු  ඹින  නිඹභ  කයනු  
රළබිඹ  වළක්ේ ක්  ඹ. 

 
(6)  ේ භභ  යසථහේ හි  - 

“නිරධයඹහ”ඹ් ේ න්   ජනහධිඳතියඹහ,  ඹම්  
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ලභහතයයේ ඹක්,  නිේ ඹෝජය  ලභහතයයේ ඹක්,  

ආණ්ඩුකහයයේ ඹක්,  ප්රධහන  ලභහතයයේ ඹක්,  

ඳශහ්න  ලභහතය  භණ්ඩරේ    ලභහතයයේ ඹක්  

ේ වෝ  යජේ    ආඹතනඹක  ේ වෝ  ඳශහ්න  ඳහරන  

ආඹතනඹක  ේ වෝ  ඳශහ්න  බහක  ඹම්  

නිරධයේ ඹක්  ලදවස  ේ ේ. 

“යජේ    ආඹතනඹ”  ඹ් ේ න් ,  ආණ්ඩුේ ේ  

ේ දඳහර්තේ ම්් තුක්  ේ වෝ  ආඹතනඹක්,  යහජය  

ංසථහක්  ේ වෝ  යසථහපිත  ආඹතනඹක්  

ලදවස  ේ ේ. 

23.(1  ලං සිඹලු ලං භ ලං නීති ලං ව ලං නනුනීති ලං ඳැනවීභ ලං

නැතවවොත් ලංමදීභ ලංකස ලංහීය ලංසිඹලු ලංභ ලංනීති ලංනනු ලංනීති ලං

ඳශ ලං කිරීභ ලං කස ලං ඉාග්රීසි ලං බ  වන් ලං ව ලං

ඳරිර්තනඹ් ලංක ලංඇති ලංසිාවර ලංව ලංවකභශ ලංබ   ලං

වකවවන් ලංභ ලංවිඹ ලංයුත්වත් ලංඹ: 

හවේ ලංවු ලංකස ලංඒ ලංඒ ලංබ  වන් ලංව ලංඳ ධ ලංනතය ලංඹම් ලං

නනනුකූරත ් ලංඇති ලංවුවවොත්ස ලංඵරඳැැත්විඹ ලං

යුත්වත් ලං වය ලං ඳ ධඹ ලං ක ලං ඹන්න ලං ඳ ර්ලිවම්න්තු ලං

විසින් ලං ඹම් ලං නීතිඹ් ලං ඳනන ලං නථා වේ ලං දී ලං

තීයණඹ ලංවශ ලංයුතු ලංඹ: 

හවේ ලංභ ලංතදුයටත්ස ලංනවනකුත් ලංසිඹලු ලංලිඛිත ලංනීති ලං

ව ලංනනුනීති ලංම්ඵන්ධවඹන් ලංන ලංවිට ලංඳ ධ ලංනතය ලං

නනනුකූරත ් ලංඇති ලංවුවවොත් ලංඒ ලංලිඛිත ලංනීති ලං

වවෝ ලං නනුනීති ලං ඳනන ලං රද්වද් ලං වවෝ ලං ම්භත ලං

වයන ලං රද්වද් ලං වවෝ ලං  කන ලං රද්වද් ලං වවෝ ලං ඹම් ලං

බ  කින් ලං කස ලං ඒ ලං බ  වන් ලං ව ලං ඳ ධඹ ලං

ඵරඳැැත්විඹ ලංයුතු ලංඹ. 

(2  ලංඳශ ත් ලංබ ් ලංවිසින් ලංවවෝ ලංඳශ ත් ලංඳ රන ලං

ආඹතනඹ් ලං විසින් ලං වවෝ ලං  කනු ලං රඵන ලං වවෝ ලං

නිකුත් ලං වයනු ලං රඵන ලං නිඹභස ලං ප්රව ලනස ලං රීතිස ලං

නතුරු ලං යථා ස ලං නිවඹෝග ලං ව ලං නිවේකන ලං වැය ලං

ඹම් ලංලිඛිත ලංනීතිඹ් ලංඹටවත් ලං කනු ලංරඵන ලංවවෝ ලං

නිකුත් ලංවයනු ලංරඵන ලංසිඹලු ලංභ ලංනිඹභස ලංප්රව ලනස ලං

රීතිස ලංනතුරු ලංයථා ස ලංනිවඹෝග ලංව ලංනිවේකන ලංකස ලං

ගැට් ලං ඳ්රඹ ලං කස ලං ඉාග්රීසි ලං ඳරිර්තනඹ් ලං ක ලං ඇති ලං

සිාවර ලංව ලංවකභශ ලංබ  ලින් ලංඳශ ලංවයනු ලංරැබිඹ ලං

යුත්වත් ලංඹ. 

  (3)  ඹම්  ලිඛිත  නීතිඹක්  ඹටේ ්න,  ඹම්  ඳශහ්න  

බහක්  ිසසි්   ේ වෝ  ඳශහ්න  ඳහරන  ආඹතනඹක්  

ිසසි්   ේ වෝ  හදනු  රඵන  ේ වෝ  නිුම්න  කයනු  

ලභහතයයේ ඹක්,  නිේ ඹෝජය  ලභහතයයේ ඹක්,  

ආණ්ඩුකහයයේ ඹක්,  ප්රධහන  ලභහතයයේ ඹක්,  

ඳශහ්න  ලභහතය  භණ්ඩරේ    ලභහතයයේ ඹක්  

ේ වෝ  යජේ    ආඹතනඹක  ේ වෝ  ඳශහ්න  ඳහරන  

ආඹතනඹක  ේ වෝ  ඳශහ්න  බහක  ඹම්  

නිරධයේ ඹක්  ලදවස  ේ ේ. 

“යජේ    ආඹතනඹ”  ඹ් ේ න් ,  ආණ්ඩුේ ේ  

ලභහතයහංලඹක්,  ේ දඳහර්තේ ම්් තුක්  ේ වෝ  

ආඹතනඹක්,  යහජය  ංසථහක්  ේ වෝ  

යසථහපිත  ආඹතනඹක්  ලදවස  ේ ේ. 

 
23.  (1)  සිඹලු  භ  නීති  ව  ලනුනීති  ඳළනී භ  

නළතේ වෝන  ෆී භ  ද,  එකී  සිඹලු  භ  නීති  ලනු  නීති  

ඳශ  ිෂරීභ  ද,  සිංවර  ව  ේ දභශ  බහහ  ේ දේ ක්   

භ  ිසඹ  යු්නේ ්න  ඹ: 

එේ    රු  ද,  ඒ  ඒ  බහහේ ්   වූ  ඳහ   ලතය  ඹම්  

ලනනුකූරතහක්  ඇති  රුේ වෝන,  සිංවර  ඳහ ඹ  

ඵරඳළළ්නිසඹ  යුතු  ඹ. 

 

 

 

 

 

 

(2  ලං ඹම් ලං ලිඛිත ලං නීතිඹ් ලං ඹටවත් ලං  කනු ලං රඵන ලං

වවෝ ලං නිකුත් ලං වයනු ලං රඵන ලං සිඹදු ලං භ ලං නිඹභස ලං

ප්රව ලනස ලං රීතිස ලං නතුරු ලං යථා ස ලං නිවඹෝග ලං ව ලං

නිවේකන ලංකස ලංසිාවර ලංව ලංවකභශ ලංබ  ලින් ලංඳශ ලං

වයනු ලංරැබිඹ ලංයුත්වත් ලංඹ. 

 

 

 

(3)  ඹම්  ලිඛිත  නීතිඹක්  ඹටේ ්න,  ඹම්  ඳශහ්න  

බහක්  ිසසි්   ේ වෝ  ඳශහ්න  ඳහරන  ආඹතනඹක්  

ිසසි්   ේ වෝ  හදනු  රඵන  ේ වෝ  නිුම්න  කයනු  
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රඵන  සිඹලු  භ  නිඹභ,  ප්රකහලන,  රීති,  ලතුරු  

යසථහ,  නිේ ඹෝග  ව  නිේ ේදන  ද,  එභ  ඳශහ්න  

බහ  ේ වෝ  ඳශහ්න  ඳහරන  ආඹතනඹ  ේ වෝ  ඹම්  

යජේ    ආඹතනඹක්  ිසසි්   නිුම්න  කයනු  රඵන  

ේ වෝ  බහිසත  කයනු  රඵන  චක්රේ ල්   ව  ආකෘති  

ඇතුළු  සිඹලු  ේ ල් න  ද  ඉංග්රීසි  ඳරිර්තනඹක්  ද  

ඇති  එභ  ඳශහ්න  බහ  ේ වෝ  ඳශහ්න  ඳහරන  

ආඹතනඹ  ේ වෝ  යජේ    ආඹතනඹ  ්රිඹහ්නභක  

න  එක්  එක්  ප්රේ ද්ලේ    ඳරිඳහරනේ    ී   බහිසත  

කයනු  රඵන  බහහේ ්   ඳශ  කයනු  රළබිඹ  

යු්නේ ්න  ඹ. 

 

  (4)  ආණ්ඩුක්රභ  යසථහ  ්රිඹහ්නභක  ී භ  

ආයම්බ  ී භට  ේ ඳයහතු  ඵරහ්නභක  වූ  සිඹලු  නීති  

ව  ලනු  නීති  වළිෂතහක්  ඉක්භනි්   සිංවර  ව  

ේ දභශ  බහහලි්   ගළට්  ඳ්රේ ඹහි  ඳශ  කයනු  

රළබිඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 

24.  (1)  ශ්රී  රංකහ  මුළුල්ේ ල්  භ  ලධිකයණර  

බහහ  සිංවර  ව  ේ දභශ  බහහ  ිසඹ  යුතු  ලතය,  

ේ දභශ  බහහ  ඳරිඳහරන  බහහ  න  ඹම්  

ප්රේ ද්ලඹක  වළය,  ශ්රී  රංකහේ ේ  සිඹලු  භ  

ප්රේ ද්ලර  පිහිටි  ලධිකයණර  සිංවර  බහහ  

ලධිකයණ  බහහ  ලේ ඹ්   බහිසත  කශ  යු්නේ ්න  

ඹ.  නඩු  හර්තහ  ව  නඩු  කටයුතු  ලධිකයණේ    

බහහේ ්   ිසඹ  යුතු  ඹ.  ඹම්  ලධිකයණඹිෂ්   

ලභිඹහචනඹක්  ඉදිරිඳ්න  කයන  ලසථහක,  

ලභිඹහචනඹ  ිසබහග  කයනු  රඵන  ලධිකයණේ    

බහහ,  ලභිඹහචනඹ  ඉදිරිඳ්න  කයනු  රළබුේ ේ  

ඹම්  ලධිකයණඹිෂ්   ද,  ඒ  ලධිකයණේ    බහහ  

ේ නොන  ේ න්න  බහහක්  න  ිසට,  

ලභිඹහචනඹ  ිසබහග  කයනු  රඵන  ලධිකයණේ    

බහහේ ්   ද  හර්තහ  පිබඳේ ඹර  කශ  යුතු  ඹ: 

එේ    රු  ද,  ඹම්  ලධිකයණඹක  නඩු  හර්තහ  

තඵහ  ගළනීභ  ද,  නඩු  කටයුතු  ඳ්නහ  ේ ගන  ඹහභ  

ද  ලධිකයණේ    බහහ  ේ නොන  බහහිෂ්   ද  

ිසඹ  යුතු  ඹළින,  ලධිකයණ  ිසඹඹ  බහය  

ලභහතයයඹහ  ිසසි්   ලභහතය  භණ්ඩරේ    

එකඟ්නඹ  ඇති  ිසධහන  කශ  වළක්ේ ක්  ඹ. 

(2)  ඹම්ිෂසි  ඳහර්ලසඹක්  ේ වෝ  ලඹළු ම්කරුුම  

ිසසි්   නළතේ වෝන  ඒ  ඳහර්ලසඹ  ේ වෝ  ලඹළු ම්කරු  

නිේ ඹෝජනඹ  ිෂරීභට  නීතිේ ඹ්   ඵරඹ  රඵහ  ඇති  

රඵන  සිඹලු  භ  නිඹභ,  ප්රකහලන,  රීති,  ලතුරු  

යසථහ,  නිේ ඹෝග  ව  නිේ ේදන  ද,  එභ  ඳශහ්න  

බහ  ේ වෝ  ඳශහ්න  ඳහරන  ආඹතනඹ  ේ වෝ  ඹම්  

යජේ    ආඹතනඹක්  ිසසි්   නිුම්න  කයනු  රඵන  

ේ වෝ  බහිසත  කයනු  රඵන  චක්රේ ල්   ව  ආකෘති  

ඇතුළු  සිඹලු  ේ ල් න  ද  සිාවර ලං ව  ලං වකභශ ලං

බ  වන් ලංඳශ ලංවශ ලංයුතු ලංඹ. ලං 

හවේ ලං වු ලං ක ලං නවනකුත් ලංසිඹලුභ ලංලිඛිත ලංනීති ලංව ලං

හභ ලංලිඛිත ලංනීති ලං ලංඳනන ලංරක ලංවවෝ ලංම්භත ලංවයන ලං

රක ලං බ   ලං ඳ ධ ලං නතය ලං නනනුකූරත්ඹ් ලං ඳතී ලං

නම් ලංසිාවර ලංබ  වන් ලංව ලංඳ ධඹ ලංඵරඳැැත්විඹ ලං

යුතු ලංඹ. ලං 

(4)  ආණ්ඩුක්රභ  යසථහ  ්රිඹහ්නභක  ී භ  

ආයම්බ  ී භට  ේ ඳයහතු  ඵරහ්නභක  වූ  සිඹලු  

නීති ලංව ලංනනුනීති ලංවිඹබ ය ලංනභ තයයඹ  ලංවිසින් ලං

තීයණඹ ලං වයන ලං රක ලං ව රඹ් ලං තුශ  සිංවර  ව  

ේ දභශ  බහහලි්   ගළට්  ඳ්රේ ඹහි  ඳශ  කයනු  

රළබිඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 

24.  (1)  ශ්රී  රංකහ  මුළුල්ේ ල්  භ  ලධිකයණර  

බහහ  සිංවර  ව  ේ දභශ  බහහ  ිසඹ  යුතු  ඹ.  නඩු ලං

 ර්ත  ලං ව ලං නඩු ලං වටයුතු ලං සිාවර ලං බ  වන් ලං

විඹ ලංයුතු ලංඹ.   

එේ    රු  ද,  ඹම්  ලධිකයණඹක  නඩු  හර්තහ  

තඵහ  ගළනීභ  ද,  නඩු  කටයුතු  ඳ්නහ  ේ ගන  ඹෆභ  

ද  ේ දභශ  බහහේ ්   ිසඹ  යුතු  ඹළින,  ලධිකයණ  

ිසඹඹ  බහය  ලභහතයයඹහ  ිසසි්   ලභහතය  

භණ්ඩරේ    එකඟ්නඹ  ඇති  ිසධහන  කශ  

වළක්ේ ක්  ඹ. 

 

 

 

 

 

 

(2)  ඹම්ිෂසි  ඳහර්ලසඹක්  ේ වෝ  ලඹළු ම්කරුුම  

ිසසි්   නළතේ වෝන  ඒ  ඳහර්ලසඹ  ේ වෝ  ලඹළු ම්කරු  
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ඹම්ිෂසි  තළනළ්නතුම  ිසසි් ,  නඩු  කටයුතු  

ආයම්බ  ිෂරීභ  ද,  උ්නතයහද  ව  ේ න්න  

ේ ල් න  ලධිකයණඹට  ඉදිරිඳ්න  ිෂරීභ  ද,  

ලධිකයණ  කටයුතුරට  වබහගි  ිසභ  ද,  සිංවර  

බහේ ්   ේ වෝ  ේ දභශ  බහහේ ්   ේ වෝ  කයනු  

රළබිඹ  වළක්ේ ක්  ඹ. 

 

(3)  ලධිකයණඹක  බහිසත  න  බහහ  

ේ නොද් නහ  ඹම්  ිෂසි  ිසනිලසචඹකහයඹුමට,  ජරි  

භිකඹුමට,  ඹම්ිෂසි  ඳහර්ලසඹකට  ේ වෝ  

ලඹළු ම්කරුුමට  නළතේ වෝන  ඒ  ඳහර්ලසඹ  ේ වෝ  

ලඹළු ම්කරු  නිේ ඹෝජනඹ  ිෂරීභට  නීතිේ ඹ්   

ඵරඹ  රඵහ  ඇති  ඹම්ිෂසි  තළනළ්නතුමට  එභ  

ලධිකයණේ    සිු න  කටයුතු  ටවහ  ගළනීභට්න  

ඒ  කටයුතුරට  වබහගි  ී භට්න  වළිෂන  ේ    

යජඹ  ිසසි්   සිංවර  බහහේ ්   ේ වෝ  ේ දභශ  

බහහේ ්   ේ වෝ  ඳඹනු  රඵන  බහණ  

ඳරිර්තන  ව  ඳරිර්තන  රඵහ  ගළනීභට්න,  නඩු  

හර්තහිෂ්   නීතිඹ  ලනු  රඵහ  ගළනීභට  

හිමිකම්  ඇති  කය  වූ  ේ වෝ  ේ කොටක්  

නළතේ වෝන  එහි  ඳරිර්තනඹක්  එභ  බහහේ ්   

රඵහ  ගළනීභට්න  හිමිකභ  ඇ්නේ ්න  ඹ. 

  (4)  ලධිකයණ  ිසඹඹ  බහය  ලභහතයයඹහ  ිසසි්   

ලභහතය  භණ්ඩරේ    එකඟ්නඹ  ඇති  සිඹලු  

කහර්ඹ  වහ  නළතේ වෝන  ඔහු  ිසසි්   නිලසචඹ  

ේ කොට  දක්න  ඹම්  ඹම්  කහර්ඹ  වහ  නඩු  

හර්තහක  ේ වෝ  නඩු  කටයු්නතක  ී   නළතේ වෝන  

නඩු  හර්තහක්  ේ වෝ  නඩු  කටයු්නතක්  

ම්ඵ් ධේ ඹ්   ඉංග්රීසි  බහහ  ඹම්  

ලධිකයණඹක  බහිසත  ිෂරීභට  ලය  ේ දමි්   

ිසධහන  නිුම්න  කයනු  රළබිඹ  වළක්ේ ක්  ඹ.  එළනි  

ිසධහන  ්රිඹහ්නභක  ිෂරීභට  ෆභ  

ිසනිලසචඹකහයයේ ඹක්  භ  ඵළඳී  සිටි් ේ ්   ඹ. 

  (5)  ේ භභ  යසථහේ හි  -   

“ලධිකයණඹ”  ඹ් ේ න්   කහර්මික  ව  ේ න්න  

ආයහරුල්  ිසනිලසචඹ  ිෂරීභ  වහ  නියරුල්  ිෂරීභ  

ඇතුළු  යුක්තිඹ  ඳසිලීභ  වහ  ඇති  ේ කොට  

පිහිටුන  රද  කය  වූ  ලධිකයණඹක්  ේ වෝ  

ිසනිලසචඹ  ලධිකහයඹක්  ේ වෝ  ලධිකයණ  කටයුතු  

නළතේ වෝන    ලර්ධ  ලධිකයණ  කටයුතු  ඉටු  කයන  

ේ න්න  කය  වූ  ේ වෝ  ිසනිලසචඹ  ලධිකහයඹක්  

නිේ ඹෝජනඹ  ිෂරීභට  නීතිේ ඹ්   ඵරඹ  රඵහ  ඇති  

ඹම්ිෂසි  තළනළ්නතුම  ිසසි් ,  නඩු  කටයුතු  

ආයම්බ  ිෂරීභ  ද,  උ්නතයහද  ව  ේ න්න  

ේ ල් න  ලධිකයණඹට  ඉදිරිඳ්න  ිෂරීභ  ද,  

ලධිකයණ  කටයුතුරට  වබහගි  ිසභ  ද,  සිංවර  

බහහේ ්   ේ වෝ  ේ දභශ  බහහේ ්   ේ වෝ  කයනු  

රළබිඹ  වළක්ේ ක්  ඹ. 

(3)  ලධිකයණඹක  බහිසත  න  බහහ  

ේ නොද් නහ  ඹම්  ිෂසි  ිසනිලසචඹකහයඹුමට,  ජරි  

භිකඹුමට,  ඹම්ිෂසි  ඳහර්ලසඹකට  ේ වෝ  

ලඹළු ම්කරුුමට  නළතේ වෝන  ඒ  ඳහර්ලසඹ  ේ වෝ  

ලඹළු ම්කරු  නිේ ඹෝජනඹ  ිෂරීභට  නීතිේ ඹ්   

ඵරඹ  රඵහ  ඇති  ඹම්ිෂසි  තළනළ්නතුමට  එභ  

ලධිකයණේ    සිු න  කටයුතු  ටවහ  ගළනීභට්න  

ඒ  කටයුතුරට  වබහගි  ී භට්න  වළිෂන  ේ    

යජඹ  ිසසි්   සිංවර  බහහේ ්   ේ වෝ  ේ දභශ  

බහහේ ්   ේ වෝ  ඳඹනු  රඵන  බහණ  

ඳරිර්තන  ව  ඳරිර්තන  රඵහ  ගළනීභට්න,  නඩු  

හර්තහිෂ්   නීතිඹ  ලනු  රඵහ  ගළනීභට  

හිමිකම්  ඇති  කය  වූ  ේ වෝ  ේ කොටක්  

නළතේ වෝන  එහි  ඳරිර්තනඹක්  එභ  බහහේ ්   

රඵහ  ගළනීභට්න  හිමිකභ  ඇ්නේ ්න  ඹ. 

  (4)  සිඹලු  නඩු  තී් ු   ය ජය  ඳරිඳහරන  බහහ  

ේ දේ ක්   එකිෂ්   ලිිසඹ  යුතු  ලතය  එහි  

ඳරිර්තනඹක්  ලේ නක්  ඳරිඳහරන  බහහේ ්   

ඳශ  කශ  යුතු  ඹ.   

 
 

 

 

 

(5)  ේ භභ  යසථහේ හි  -   

“ලධිකයණඹ”  ඹ් ේ න්   කහර්මික  ව  ේ න්න  

ආයහරුල්  ිසනිලසචඹ  ිෂරීභ  වහ  නියරුල්  ිෂරීභ  

ඇතුළු  යුක්තිඹ  ඳසිලීභ  වහ  ඇති  ේ කොට  

පිහිටුන  රද  කය  වූ  ලධිකයණඹක්  ේ වෝ  

ිසනිලසචඹ  ලධිකහයඹක්  ේ වෝ  ලධිකයණ  කටයුතු  

නළතේ වෝන  ලර්ධ  ලධිකයණ  කටයුතු  ඉටු  කයන  

ේ න්න  කය  වූ  ේ වෝ  ිසනිලසචඹ  ලධිකහයඹක්  
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ේ වෝ  ආඹතනඹක්  ේ වෝ  ආයරුල්  භථඹකට  ඳ්න  

ේ කොට  නියරුල්  ිෂරීභ  වහ  ඇති  ේ කොට  

පිහිටුන  රද  කය  වූ  ේ වෝ  ිසනිලසචඹ  

ලධිකහයඹක්  ේ වෝ  ආඹතනඹක්  ලදවස  ේ ේ. 

“ිසනිලසචඹකහයයඹහ”  ඹ් නට  කය  වූ  ේ වෝ    

ලධිකයණඹක  බහඳතියඹහ  ද,  ූලරහනහරඪ  

නිරධයඹහ  ද,  හභහිරකේ ඹක්  ද  ඇතුශ්න  ේ ති. 

“හර්තහ”  ඹ් නට  උ්නතයහද,  නඩු  තී් ු ,  

ආඥහ  ව  ේ න්න  ලධිකයණ  වහ  ිසධහඹක  

කහර්ඹඹ  ඇතුශ්න  ේ ේ. 

25.  ේ ම්  ඳර්ච්ේ ේදේ ඹහි  ිසධිිසධහන  රසහ  ඇති  

ඳරිදි  බහහ  බහිසතඹ  වහ  යජඹ  ප්රභහණ්න  

ඳවසුකම්  ළරළසිසඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 

25  ල.  ඹම්  නීතිඹක  ිසධිිසධහන  ව  ේ ම්  

ඳරිච්ේ ේදේ    ිසධිිසධහන  ලතය  ඹම්  

ලනනුකූරතහක්  ඇති  රුේ වෝන,  ේ ම්  

ඳරිච්ේ ේදේ    ිසධිිසධහන  ඵරඳළළ්නිසඹ  යුතු  ඹ. 

 

ේ වෝ  ආඹතනඹක්  ේ වෝ  ආයරුල්  භථඹකට  ඳ්න  

ේ කොට  නියරුල්  ිෂරීභ  වහ  ඇති  ේ කොට  

පිහිටුන  රද  කය  වූ  ේ වෝ  ිසනිලසචඹ  

ලධිකහයඹක්  ේ වෝ  ආඹතනඹක්  ලදවස  ේ ේ. 

“ිසනිලසචඹකහයයඹහ”  ඹ් නට  කය  වූ  ේ වෝ  

ලධිකයණඹක  බහඳතියඹහ  ද,  ූලරහනහරඪ  

නිරධයඹහ  ද,  හභහිරකේ ඹක්  ද  ඇතුශ්න  ේ ති. 

“හර්තහ”  ඹ් නට  උ්නතයහද,  නඩු  තී් ු ,  

ආඥහ  ව  ේ න්න  ලධිකයණ  වහ  ිසධහඹක  

කහර්ඹඹ  ඇතුශ්න  ේ ේ. 

25.  ේ ම්  ඳරිච්ේ ේදේ ඹහි  ිසධිිසධහන  රසහ  ඇති  

ඳරිදි  බහහ  බහිසතඹ  වහ  යජඹ  ප්රභහණ්න  

ඳවසුකම්  ළරළසිසඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 

25  ල.  ඹම්  නීතිඹක  ිසධිිසධහන  ව  ේ ම්  

යසථහේ ේ  ිසධිිසධහන  ලතය  ඹම්  

ලනනුකූරතහක්  ඇති  රුේ වෝන,  ේ ම්  

යසථහේ ේ  ිසධිිසධහන  ඵරඳළළ්නිසඹ  යුතු  ඹ. 
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  ඳරිච්ේ ේදඹ  VI 

(දළනට  ඳතින  ඳරිච්ේ ේද  III) 

ූලලික  ලිනතිහසිකම්  ව  යුතුකම් 

(ල) කැනට ලංපුයැසිඹන් ලංවත ලංඳය  ඇති ලංගීයම්රට ලංනභතය ලංයජඹ ලංඉු ලංවශ ලංයුතු= 

 ූලලිව ලංගීයම්. ලං 

ලිනතිහසිකම්  ව  න්   ළදෆරුම්  නිදව  ්රිඹහ්නභක  ී භ්න  භුක්ති  ිසඳීභ්න    යුතුකම්  වහ  

ගකීම්      ඉටු  ිෂරීේ භ්   ේ ්   ්රිඹහ්නභක    ිසඹ    ේ නොවළිෂ  ඹ.  එඵළිස්   28  න  

ග් තිේ    දළක්ේ න  ූලලික  ගකීම්, ූලලික ලිනතිහසිකම් ඳරිච්ේ ේදඹ  තුශ  ල් තර්ගත  

ී භ  ඩහ  ේ ඹෝගය    ඵ  ලඳේ ේ  භතඹ  ේ ේ.  යජඹ  ිසසි්   ඉටු  කශ  යුතු  ගකීම්  භහරහක්  

ේ භහි  ල් තර්ගත  ිසඹ  යුතු  ඵ  ලඳ  ිසසි්   ේ ඹෝජනහ  කයනු  රඵන  ලතය  එභගි්   යජඹ  

රහ  එභ  යුතුකම්  ඉටු  කයහ  ගළනීභට    වළිෂ  නු  ඇත.     

ඒ  ලනු  28  න  ග් තිඹ  ඳවත  ව්   ලයුරි්   ංේ ලෝධනඹ  ේ කොට  ලඩංගු  කශ  යුතු  

ඵ  ේ ඹෝජනහ  කයමු. 

 28.  ලිනතිහසිකම්  ව  න් ළදෆරුම්  නිදව  ්රිඹහ්නභක  ී භ්න,  භුක්ති  ිසඳීභ්න,  යුතුකම්  

 ව  ඵළඳීම්  ඉටු  ිෂරීේ ම්  ්රිඹහලිේ ඹ්   ේ ්   කශ  ේ නොවළිෂ  ලතය  ඒ  ලනු,   

1. ලංයජඹ ලංවිසින් ලංඉු ලංවශ ලංයුතු ලංයුතුවම් ලංනතය ලංඳවත ලංවන් ලංයුතුවම් ලංක ලංඇතුශත් ලංවිඹ ලංයුතු ලංඹ. ලං 

   (ල) යහජයේ    ඒකීඹ  සබහඹ  ආයක්හ  ිෂරීභ. 

   (ආ) ශ්රී  රංකහේ ේ  නිදව  ඳයභහධිඳතයඹ  ව  ේ බෞමික  ල ණ්ඩතහ  ආයක්හ  ිෂරීභ. 

   (ඇ) ජහතික  ආයක්හ  වතික  ිෂරීභ  ව  යහජය  ේ ඵදහ  ේ ්   ිෂරීභ  වහ  ේ ෂඩයල්   

  යහජයඹක්  පිහිටුී භ  ළශළක්ී භ. 

             (ඈ) ශ්රී රහංේ ක්ඹ  ජහතික  උරුභේ ඹහි  ේ කොටක්  න  ඳරියඹ  ව  පුයහිසදයහ්නභක  

සථහන  ව  සභහයක  ආයක්හ  ිෂරීභ. 

   (ඉ) ශ්රී  රහංිෂක  භහජේ    ංසකෘතික  ටිනහකම්  සුරැකීභ. 

2.  ලංමභ ලංශ්රී ලංර ාකිවඹකු ලංවිසින් ලංභ ලංඳවත ලංවන් ලංයුතුවම් ලංඉු ලංවශ ලංයුතු ලංඹ. ලං 

  (ල) ආණ්ඩු  ක්රභ  යසථහ  ව  නීතිඹ  ආයක්හ  ිෂරීභ  ව  ඳ්නහ  ේ ගන  ඹෆභ.   
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   (ආ) ජහතික  ධජඹ  ව  ජහතික  ගීඹට  ගරු  ිෂරීභ. 

   (ඇ) ජහතික  ලභිභහනඹ  ප්රචලිත  ිෂරීභ  ව  ජහතික  භඟිඹ  ේ ඳෝණඹ  ිෂරීභ. 

 (ඈ)   සිඹ  ලභිභතඹ  ඳරිදි  වෘදඹ  හක්ෂිඹට  එකඟ  ෘ්නතිඹක  නියත  ී භ. 

(ඉ)   ඹම්  ේ දභේපිඹුම  ේ වෝ  බහයකරුුම  වූ  ිසට  ලදහශ  දරුහට  ඹ  ලරුරුු   6  සිට  

ලරුරුු   14  දක්හ  ලධයහඳනඹට  ලසථහ  ළරී භ. 

  (ඊ) භවජන  ේ ද්ඳර  ආයක්හ  ේ කොට  සුයක්ෂිත  ිෂරීභ  ව  ඒහ  ලබහිසතඹ  ව  

නහසතිඹ  භළඩ  ඳළළ්නී භ.  

   (උ) ල්   ලඹේ ේ  නිදව  ව  ලිනතිහසිකම්රට  ගරු  ිෂරීභ. 

(ඌ) සබහ  ධර්භඹ  ව  ඳළළ්නභ  ංයක්ණඹ  ිෂරීභට  සබහ  ධර්භ  ආයක්හ  

ිෂරීභ  ව  එහි  ම්ඳ්න  ංයක්ණඹ ශ්රී  රංකහේ ේ  ෆභ  තළනළ්නතුමේ ේ  භ  

යුතුකභ  ් ේ ්   ඹ.   

                 

(ආ) ූලලිව ලංනිනති සිවම් ලං 

ූලලික  ලිනතිහසිකම්  පිබඳඵ  ආණ්ඩුක්රභ  යසථහේ ේ  දළනට  ඳතින  ප්රතිඳහදන  එේ    

භ  ේ නොේ නස  ඳළතිඹ  වළිෂ  ඹ.  2015  -  2019    යසථහදහඹක  බහේ ේ  ලනුකමිටු  

භගි්   ූලලික  ලිනතිහසිකම්  ම්ඵ් ධේ ඹ්   නිර්ේ ද්ල  කය  ඇති  ඇතළම්  ේ ඹෝජනහ  තුබඳ්   

ආගම්රට  වළයී ේ ම්  ව  ලඳේ ේ  ංසකෘතිඹ  ිසනහලඹට  රුුමල්  ේ දන  ප්රතිඳහදන  

ඇතුශ්න  කය  ඇති  ඵ  කණගහටුේ ්   රු  ද  ව්   කයමු.    එකී  ිසධි  ිසධහන  ඳවත  

උපුටහ  දක්නු  රළේ ේ.  

 (ඇ )  නනය ගිටවවයණඹ ලංව  ලංනව ල ලංැරීමභ 

 යසථහ  බහ  -  ලතුරු  හර්තහ  2017  ළප්තළම්ඵර්.  ේ භහි  ඳවත  ව්   නිර්ේ ද්ල  

 දක්හ   ඇත.   

16(1)  ෆභ  තළනළ්නතුමට  භ  තභ  ආගභ  වහ  ිසලසහඹ    තනි  භ  ේ වෝ  ල්   ලඹ  වහ  භහන  

ේ වෝ  ප්රසිද්ධිේ    ේ වෝ    ,  ේ ඳෞද්ගලික    ඇදහී යභ  භගි්   ේ වෝ  පිබඳඳළී භ  භගි්   ප්රගුණ  ිෂරීභ  

භගි් ,  ප්රචහයඹ  ිෂරීභ  භගි්   වහ    ඉගළ් ී ම්  භගි්   ,  ප්රව ල ලංකිරීවම්  නිදවට  හිමිකභ  

ඇ්නේ ්නඹ.   
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16(2)  ිෂසිු   පුද්ගරේ ඹුම  තු  තභ    ලභිභතඹට  ලනු  ආගභක්  ේ වෝ  ිසලසහඹක්  

ඇදහී යභට  ේ වෝ  ළර  ගළනීභට  ද  ඇති  නිදවට  ද  වහනි  කයන  ආකහයේ    

ඵරව්නකහයකභකට    බහජනඹ  ේ නොකශ  යුතු  ඹ.   

ේ ඹෝිරත  16(2)  ග් තිඹට  ලඳ  එකඟ  න  නමු්න  එහි  16(1)  ග් තිේ    ව්   

"ප්රචහයඹ  ිෂරීභ  "  ඹන  චනඹ  ඇතුශ්න  ිෂරීභ  ලනයහගමිකකයණඹ  වහ  ඉඩ  රනු  

පිිය  සිු   ේ කොට  ඇති  ු සට  ප්රඹ්නනඹිෂ.  එඵළිස්   16(1)  න  ග් තිඹ  ලනුභත  කශ  

ේ නොවළිෂ  ඹ.   

ICCPR  රී   ඳහ  යහප්තිඹ  ඹන  චනඹ  බහිසත  ේ කොට  ේ නොභළති  ඵ  ටව්   ිෂරීභ  

ළදග්න  ේ ේ.  යජේ    ේ ඹෝජනහ  තුශ  යහප්තිඹ  ඹන  චනඹ  එහි  ල් තර්ගත  කරුණු  තුශ  

ලඩංගු  න  ලතය  ිසදයහභහන  ඹන  චනඹ  එහි  භහතෘකහේ ේ  ේ ේ සි්   දක්හ  ඇත.  යජේ    

ේ ඹෝජනහ  තුශ  එඹ  කූ   ේ ර  ලඩංගු  කය  ඇ්නේ ්න  භ් ද?  ිෂසි  භ  ේ ද්ලඳහරනඥඹුම  

ේ භභ  කරුණ  භවජනඹහ  ඉදිරිේ    ේ වබඳදයේ  කය  නළත.  එඵළිස්   භවජනඹහට  ඒ  පිබඳඵ  

ිසකල්ඳඹක්  ේ ිසඹ  ේ නොවළක.  ආගම්රට  වළයී භට  එේ යහි  න  ිෂසිු   නීති  ිසලහයදඹුම  

ඇතුශ්න  ිෂරීභට  යජඹ  ලභ්නී භ    තුබඳ්   ේ ඳ් නුම්  කයනු  රඵ් ේ ්   ේ භභ  කරුණ  

ම්ඵ් ධේ ඹ්   යජේ    ලයමුණුර  ඇති  ළක  හිත      සබහඹින. 

 (ඈ   ලංවන් ලංවවොට ලංැරීයවම් ලංනීතිර ලංරාගු ලංබ ඹ ලංීමභ  ලංකිරීභ. 

ර්තභ න ලං16 ලංන ලංගන්තිඹ ලංස ලං"මුඛළු ලංයටට ලංභ ලංහව ලංභ ලංනීතිඹ්" ලංඹන ලංයජවේ ලංප්රතිඳත්තිඹට ලං

ඳටවැනි ලංඹ. ලං ලංඑඵළිස්   16  න  ග් තිඹ  ංේ ලෝධනඹ  ිසඹ  යුතු  ඵ  ලපි  නිර්ේ ද්ල  කයමු. 

ර්තභහන  ිසධිිසධහන ංේ ලෝධිත  ග් ති 

(1)  16.  (1)  ඳ්නනහ  ලිඛිත  නීති  ව  ලිඛිත  
ේ නොරු  නීති  ලතුේ ය්   ඹම්ිෂසි  ලිඛිත  නීතිඹක්  
ේ වෝ  ලිඛිත  ේ නොවූ  නීතිඹක්  ේ ම්  ඳරිච්ේ ේදේ    
ේ භඹට  ඉවති්   ඇති  ිසධිිසධහනරට  ලනුකූර  
ේ නොරු  ද,  එකී  සිඹලු  ඳ්නනහ  ලිඛිත  නීති  ව  
ලිඛිත  ේ නොවූ  නීති ේ භභ  යසථහේ ේ  ∏  

ඳරිච්ේ ේදේ    වහ  එභ  ඳරිච්ේ ේදේ    ලයමුණු  
්රිඹහ්නභක  ිෂරීභ  වහ  ඳනහ  ඇති  සිඹළු  
නීතිරට  ඹට්න      ඵරහ්නභක  ්රිඹහ්නභක  
් ේ ්   ඹ.   
ටවන 
  16(1)  ග් තිඹට  ඳවත  ව්   ප්රතිඳහදන  
එකතු  කශ  යුතු  ඹ.   
එේ    ේ ත්න,  ඹම්  හර්ගික  ේ වෝ  ආගමික  
කණ්ඩහඹභකට  ේ වෝ  ප්රේ ද්ලඹකට  ී භහ  න  

16.  (1)  ඳ්නනහ  ලිඛිත  නීති  ව  ලිඛිත  ේ නොරු  
නීති  ලතුේ ය්   ඹම්ිෂසි  ලිඛිත  නීතිඹක්  ේ වෝ  
ලිඛිත  ේ නොවූ  නීතිඹක්  ේ ම්  ඳරිච්ේ ේදේ    
ේ භඹට  ඉවති්   ඇති  ිසධිිසධහනරට  ලනුකූර  
ේ නොරු  ද,  එකී  සිඹලු  ඳ්නනහ  ලිඛිත  නීති  ව  
ලිඛිත  ේ නොවූ  නීති ේ භභ  යසථහේ ේ  ∏  

ඳරිච්ේ ේදේ    වහ  එභ  ඳරිච්ේ ේදේ    ලයමුණු  
ක්  රිඹහ්නභක  ිෂරීභ  වහ  ඳනහ  ඇති  සිඹළු  
නීතිරට  ඹට්න      ඵරහ්නභක  ්රිඹහ්නභක  
් ේ ්   ඹ.   
  එේ    ේ ත්න,  ඹම්  හර්ගික  ේ වෝ  ආගමික  
කණ්ඩහඹභකට  ේ වෝ  ප්රේ ද්ලඹකට  ී භහ  න  
ේ ර  ඵරඳ්නන  ඕනෆභ  නීතිඹක්    ශූනය  
ව  ඵරයහිත    ් ේ ්   ඹ.   
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ේ ර  ඵරඳ්නන  ඕනෆභ  නීතිඹක්    ශූනය  
ව  ඵරයහිත    ් ේ ්   ඹ.   

 

2)  කය  වූ  ේ වෝ  ඳ්නනහ  ලිඛිත  නීතිඹිෂ්   
දඬුභක්  ේ ර  පිබඳගනු  රළබු  කය  වූ  ේ වෝ  
ආකහයඹක  දඬුභකට  කය  වූ  ේ වෝ  
තළනළ්නතුම  නිසි  ලධිකයණඹක  ආඥහ  පිට  
ඹට්න  ිෂරීභ  ේ ම්  ඳරිච්ේ ේදේ    ිසධිිසධහන  
කඩිෂරීභක්  ේ නෝ ේ ්   ඹ. 

 

(ඉ  පුයැසිඹන් ලංවනොන ලංනඹට ලංාථවෘතිව ලංහිිටවම් ලංප්රක නඹ ලංකිරීභ. 

යසථහේ ේ  14  න  ග් තිඹ  ලනු  පුයළසිඹ් ට  ඳභණක්  දළනට  ී භහ  කය  ඇති  

ංසකෘතික  හිමිකම්,  2015  -  2019  යජේ    යසථහ  ේ ඹෝජනහ  ලනු  පුයළසිඹ්   

ේ නොන  ලඹට  ද   පිරිනභහ  ඇත.  ේ භහිී   14  න  ග් තිේ    ව්   "  පුයළසිඹ් "  

ඹන  චනඹ  ේ නුට    "පුද්ගරඹ් "ේ ර  ආේ ද්ල  කය  ඇත.  යසථහ  

ේ ඹෝජනහලිේ ඹහි  ේ කොඳභණ  ඵහහිය   ඵරේ ේග  භළදිව්න  ී   ඇ්නදළින    ේ ම්  භගි්   ේ ඳ් හ  

දිඹ  වළක.   

(ඊ  භලිාගිව ලංවි ව ලංව  ලංනව ල ලංැරීමභ 

යසථහේ ේ  12  න  ග් තිඹ  භගි්   සත්රී  පුරු  බහඹ  භත  කයන  ේ නස  ිෂරීම්රට  

ඳභණක්  තවනභක්  ඳනහ  ඇත.    යජේ    ේ ඹෝජනහ  භගි්   ේ භභ  තවනභ  ලිංගික  

ලනනයතහ,  ලිංගික   ලධහනඹ  ආදිඹ  වහ  ද  ඵර  ඳළළ්නේ න  ඳරිදි  පුළුල්  ේ කොට  

ඇත.  තද  එභ  ග් තිඹට    එකඟ  ේ නොන  නීති  ලරංගු  න  ඵට  ේ භභ  

ේ ඹෝජනහලි්   ත   ු යට්න   ව්   ේ කොට  ඇත.    ේ ම්  ලනු  ිසරුද්ධ  ලිංගිකඹ්   ලතය  

ඳභණක්   සිු   කශ  වළිෂ  වූ    ිසහව  පිබඳඵ  නීතිඹ    භහන  ලිංගිකඹ්   ලතය්න  සිු   

කශ  වළිෂ  නු  ඇත.    එභ  ේ ඹෝජනහර  ඇති  න      ංසකෘතික  ඵරඳෆම්  ඉභව්න  ඹ.     
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ඳරිච්වේකඹ ලංVII 

(වඳු් හ  ේ දන  න  ඳරිච්ේ ේදඹිෂ) 

ජ තයන්තය ලංඵත  

ැයදි ලංඋඳවකථ ලං  ලංභත ලං ලංව  ලංගීයම් ලංවියහිත ලංවර ලංයවට් ලංනභ තයරුන් ලංවිසින් ලංහශවමන ලංරක ලංවිවිධ ලං

ගිවිසුම් ලං ලංව ලංම්මුඛතීන් ලංවවේතු ලංවවොට ලංවගන ලංශ්රී ලංරාව ට ලංවී ලංඇති ලංපීඩ  ලංනඳභණ ලංඹ. ලං ලංශ්රී ලංරාව  ලං

ඇවභරිව  ලංහ්ත් ලංජනඳකඹ ලංස ලංහ්ත් ලංය ජධ නිඹ ලං ලංඇතුළු ලං ලං ලංතත් ලංයටල් ලංීයඳඹ් ලංභග ලංහ් ලං ලං

ඉදිරිඳත් ලංවයනු ලංරැබ ලංහ්ත් ලංජ තීන්වේ ලංවඹෝජන  ලං30/1 ලංතුළින් ලංශ්රී ලංරාව වේ ලංථරරී ලංඵට ලංව ලං

ව නිඹ ලං සුළු ලං වවොට ලං තැකිඹ ලං වනොවැව. ලං  ලං වම් ලං වඹෝජන  ලං ම්භතඹ ලං ඹටවත් ලං නඳවේ ලං න්නද්ධ ලං

වමුඛක න් ලංයුධ ලංනඳය ධ ලංසිදු ලංවය ලංඇති ලංඵට ලංිරළිගනු ලංරැබ ලංනතය ලංහවේ ලංවයන ලංරද්වද් ලංඒ ලංිරළිඵ ලං

කිසිදු ලංවිලථනීඹ ලං ්ය ලංවනොභැති ලංතත්ත්ඹ් ලංතුශ ලංඹ. ලං  ලංඉවත ලංවඹෝජන වේ ලංඳශමුඛ ලංක්රිඹ ව රී ලං

වවොට ලංවභවේ ලංඹ. ලං ලං 

" ලංහ්ත් ලංජ තීන්වේ ලංභව ලංවවොභ රිථ ලංවිසින් ලංභ න ලංහිිටවම් ලංවවුන්රඹට ලංහහි ලං27 ලංන ලංැසි ලං

 යවේදී ලංඉදිරිඳත් ලංවයන ලංරද්ක ව ලං චිව ලංප්රව ලඹ ලංක ලං ලංස ලං ලංශ්රී ලංරාව  ලංතුශ ලංවජීනඹ ලංව ලංගවීභ ලං

ප්රර්ධනඹ ලංකිරීභ ලං ම්ඵන්ධවඹන් ලං  ලංභ න ලංහිිටවම් ලං වවොභ රිථවේ ලං ර්ත  ලං ක ලංභ න ලංහිිටවම් ලං

වවුන්රඹ ලං භගින් ලං හහි ලං 25/1 ලං වඹෝජන  ලං තුළින් ලං ඉදිරිඳත් ලං වයනු ලං රැබ ලං ශ්රී ලං රාව  ලං ිරළිඵ ලං

විභර්ලනඹ ලංව  ලං  ලංහහි ලංනිගභන ලංව  ලංතීයණ ලංනගඹ ලංවයන ලංනතය ලංහහි ලංනඩාගු ලංව ලංනිර්වද්ල ලංක්රිඹ ත්භව ලං

වයන ලං වර ලං ශ්රී ලං රාව  ලං යජඹට ලං රධර්ඹ ලං දිඹ ලං යුතු ලං නතය ලං ඒ  ලං ක්රිඹ ත්භව ලං කිරීවම්දී ලං තය ලං

ගවේණවඹන්ස ලං ධ යණඹ ලංව ලංව නිපර්ණ ලං ලං ලං ලංව  ලංසුදුසු ලංිරඹය ලංගැනීභ ලංක ලංඒ  ලංනැත ලංසිදුවීභ ලං

ැශැ්වීභ ලංිරළිඵ ලංවතිව ලංවීභ ලංක ලංනලය ලංවේ ලං". ලං 

හභ ලංවඹෝජන  ලංභගින් ලං  ලංනඳ ලංයවට් ලංඳතින ලං්රථත කඹ ලංභැඩ ලංඳැැත්වීවම් ලංඳනතස ලංඳශ ත් ලංව  ලං

ැඩි ලං ඵරතර ලං ඳැරීභ ලං ැනි ලං භ න ලං හිිටවම් ලං වඩවීම්රට ලං කිසිවේත් ලං නක ශ ලං වනොන ලං ක්රිඹ න් ලං

කිරීභට ලංනඳ ලංවිසින් ලංප්රතිා  ලංදී ලංඇත. ලං ලංඇවභරිව  ලංහ්ත් ලංජනඳකඹ ලංව ලංබ්රිත නය ලංභග ලංශ්රී ලංරාව  ලං

ඇති ලං වය ලං ගත් ලං වභභ ලං  ූලහිව ලං ගිවිසුභ් ලං ක ලං කිසි ලං විවටවත් ලං වැබිනට් ලං භණ්ඩරඹ ලං වවෝ ලං

ඳ ර්ලිවම්න්තු ලංනනුභත ලංවවොට ලංනැත. ලං 

හවේ ලංභ ලංයජවේ ලංටින  ලංත්වම් ලංවනත් ලංඳ ර්ලථඹන්ට ලංඳය  ලං ලං  ලංදී ලංඇත. ලංඒ ලංනනු ලංවම්ඵන්වතොට ලං

ය ඹස ලං ය ඹ ලං නධිව රිවේ ලංනීති ලං  ලංමුඛළුභනින් ලංභ ලංවඩ ලංවයිටන් ලං ඳය  ලං දී ලංඇත. ලංය ඹ ලං නධිව රිවේ ලං

නීතිඹ ලං නනු ලං ශ්රී ලං රාව වේ ලං සිඹලුභ ලං ය ඹ ලං ය ඹ ලං නධිව රිවේ ලං ඳ රනඹට ලං ඹටත් ලං වේ. ලං (ය ඹ ලං

නධිව රිඹ ලං නීතිවේ ලං 02 ලං න ලං ගන්තිඹ)  නඳවේ ලං වබෞිටව ලං ජර ලං තීරුවන් ලං න්වය ලං 600 ලං ව ලං

ප්රභ ණඹ් ලංීනන ලංභ ගභව ලංඳ රනඹට ලංනතු ලංවය ලංඇති ලංනතය ලංහභගින් ලංනඳවේ ලංජර ලංතීරුවේ ලංමවවන ලං
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ප්රභ ණඹව ලං ලංනිනතිඹ ලං ලංශ්රී ලං ලංර ාකිව ලංජනත ට ලංනහිිට ලංවය ලංතිවේ. ලංශ්රී ලංරාව ට ලංනගතිඹ් ලං ලංන ලංඳරිදි ලං

ගනු ලංරැබ ලංැයදි ලංවද්ලඳ රන ලංතීයණ ලං ලංභගින් ලංසිදුන ලංව නිඹ ලංැශැ්වීභ ලංිරිස ලංනඳ ලංයථා වේ ලං

ඇති ලං157 ලංන ලංගන්තිඹ ලංවවොවවත්භ ලංප්රභ ණත් ලංවනොවේ. ලංවරෝවවේ ලංනවනත් ලංයටර ලංයථා  ලං

ිරරි්ීමවම්දී ලංනඳවේ ලංයථා  ලංස ලංවභඵඳු ලංආව යවේ ලංවිඳත් ලංැශැ්වීභට ලංවවොඳභණ ලංනභත්කැින ලං

වඳවනින. ලං ලංනිකසුන් ලංවර ලංප්රාල ලංයථා වේ ලං52 ලං- ලං55 ලං ලංගන්ති ලංනනු ලංවභඵඳු ලංවරුණ් ලංව  ලං

යථා ක ඹවවේ ලං නනුභැතිඹ ලං නලය ලං ඹ. ලං හ්ත් ලං ජනඳක ලං යථා වේ ලං වභඹට ලං භ න ලං විධි ලං

විධ න ලං ර  ලං ඇත. ලං  ලං ඒ ලං යට ලං වභඵඳු ලං වරුණ් ලං ව  ලං වවනට් ලං භණ්ඩරවේ ලං තුවනන් ලං වකවව ලං

නනුභැතිඹ් ලංනලය ලංවේ. ලං[ගන්ති ලං02(2  ] 

ඒ  ලං නනු ලංජ තයන්තය ලංඵත  ලංිරළිඵ ලංඳවත ලංවන් ලංවිධි ලංවිධ න ලංහිත ලං නලුත් ලංඳරිච්වේකඹ් ලං

නඩාගු ලංවශ ලංයුතු ලංඵ ලංනිර ලංවඹෝජන  ලංවයමුඛ. ලං ලංකැනට ලං ලංනඳ ලංයථා වේ ලංගන්ති ලං157 ලංඳතින ලංනඩුඳ ඩු ලං

ම්පර්ණ ලංකිරීභට ලංනඳ ලංඋත් ව ලංකය  ලංඇත. ලං ලං  

(න   ලංජ තයන්තය ලං භඹස ලංආය්  ලංව ලංල්තිභත්බ ඹ ලංප්රර්ධනඹ ලංකිරීභ. 

(1) යහජයඹ් ේ ේ  භහන  ඵ,        යහජයඹක  සවරීබහඹට  ගරු  කශ  යුතු  ඵ,   

  ලේ නක්  යටර  ලබය් තය  කටයුතුරට  භළදිව්න  ේ නොිසඹ  යුතු  ඹ  .4  ඹන  ූලර  

  ධර්භරට    ලනු  යජේ    ජහතය් තය  ඵතහ  ඳවත  ව්   කරුණු  භත  ඳදනම්  

  ිසඹ  යුතු  ඹ.    

   (2) භහන්නඹ,  හධහයණ්නඹ  ව  දහචහයඹ  භත  ඳදනම්  වූ  හභඹ  ව  ජහතී්   

 ලතය   මි්ර්නඹ   ේ ගොඩනළඟීභ  වහ  ශ්රී  රංකහ  කළඳ  ිසඹ  යුතු  ඹ'5  

 (3) ේ ඵෞද්ධ  යටල්  ව  ලේ නුම්න  යහජයර  සිටින  ේ ඵෞද්ධ  ප්රජහ්   ලතය  න  

 ලේ නයොනය   ේ වෝදය්නඹ  ලක්තිභ්න  කයනු  පිිය  යජඹ  ිසසි්   ෆභ  

 උ්නහවඹක්  භ    දළරිඹ  යුතු  ඹ.6 

 (4) විවද්ල ලං වටයුතු ලං ම්ඵන්ධවඹන් ලං ව ලං ය ජයවේ ලං විධ ඹව ලං ඵරඹ ලං ක්රිඹ ත්භව ලං වශ ලං

 යුත්වත් ලං වැබිනට් ලං ඇභතිරුන්වේ ලං උඳවකථ ලං භත ලං ජන ධිඳති ලං භියනි. ලං

 ජන ධිඳති ලංවිසින් ලංහඵඳු ලංඵරතර ලංඇභතියඹකුට ලංවවෝ ලංනිරධයඹන්ට ලං ඳයන්වන් ලං

 නම් ලංහවේ ලංවශ ලංයුත්වත් ලංවැබිනට් ලං ඇභතිරුන්වේ ලංඋඳවකථ ලං භත ලං ලිඛිත ලං

 නිවඹෝගඹ් ලංභියනි. ලං7 

                                                           
4
 ඵංගරහේ ද්ල  යසථහේ ේ  ග් ති  25(1)  ඵර් න. 

5
 ලඹර්ර් ත  යසථහේ ේ  ග් ති  29(1)  ඵර් න. 

6
 ඵංගරහේ ද්ල  යසථහේ ේ  ග් ති  25(2)  ඵර් න. 

7
 ලඹර්ර් ත  යසථහේ ේ  ග් ති  29(4)  ඵර් න. 
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(ආ  ලං විවද්ල ලං ය ජයස ලං විවද්ිකවඹන් ලං වවෝ ලං භ ගම් ලං භග ලං ඇති ලං වය ලං ගන්න  ලං ගිවිසුම් ලං ිරළිඵ ලං

 ගිවිසුම්. 

(5  ජන ධිඳති ලං වවෝ ලං විවද්ල ලං වටයුතු ලං ිරළිඵ ලං නභ තයයඹ වේ ලං ලිඛිත ලං නිවඹෝගඹ් ලං

වනොභැති ලං කිසි ලං භ ලං පුද්ගරඹකු ලං විසින් ලං ශ්රී ලං රාව  ලං යජඹ ලං වනුවන් ලං වවෝ ලං හහි ලං

ඹම් ලංආඹතනඹ් ලංවනුවන් ලං කිසිදු ලං ගිවිසුභ් ලං වවෝ ලං හඵඳු ලං තත්ත්වේ ලං ඳතින ලං

නවන් ලංම්මුඛතිඹවට ලංහශඹීභට ලංප්රඹත්න ලංකැරීභ ලංවවෝ ලංඒ ලංිරළිඵ ලං වච්ඡ  ලංකිරීභ ලං

වනොවශ ලංයුතු ලංඹ. ලං හඵඳු ලංනිවඹෝගඹ් ලංඇභතියඹ  ලං විසින් ලංදිඹ ලංයුත්වත් ලං වැබිනට් ලං

භණ්ඩරවේ ලංනනුභැතිඹ ලංභත ලංඳභිස. ලං 

 (6) i  ශ්රී ලං රාව  ලංයජඹ ලංවිසින් ලංනත්න් ලංකිරීභට ලංනකවථ ලංවයනු ලංරඵන ලං සිඹලු ලංගිවිසුම් ලංව ලං

 හඵඳු ලං තත්ත්වේ ලං ම්මුඛතීන්ර ලං වවුම්ඳත් ලං ජන ධිඳති ලං විසින් ලං

 ඳ ර්ලිවම්න්තුට ලංඉදිරිඳත් ලංවශ ලංයුතු ලංඹ. ලං 

  ලං ලං ලංii ඉවත ලං 6(i  ලං හි ලං වන් ලං ගිවිසුම් ලං ඳ ර්ලිවම්න්තුට ලං ඉදිරිඳත් ලං කිරීවභන් ලං නනතුරු ලං

 හහි ලංිරටඳත් ලං වරේථධ ධිවයණඹට ලං වඹොමුඛ ලං වශ ලං යුතු ලං නතය ලං වරේථධ ධිවයණඹ ලං

 භගින් ලංහභ ලංගිවිසුවභහි ලං යථා නුකූර ලං ඵ ලං ිරළිඵ ලං සිඹ ලං භතඹස ලං හීය ලං ගිවිසුභ ලං

 ඳ ර්ලිවම්න්තුට ලංඉදිරිඳත් ලංවයනු ලංරැබ ලංදින ලංසිට ලංභ  ලං02 ලං් ලංඇතුශත ලං ප්රව ල ලංවශ ලං

 යුතු ලංඹ.8 ලං 

(7) I ිසේ ද්ල  ජහතිකඹ්   ේ වෝ  එභ  යටර  ආඹතන  ,  භහගම්  ව  ංසථහපිත  

ලේ නුම්න  මිති  භහගම්  ේ වෝ  නිලසචර  ේ ද්ඳර  ල්නඳ්න  කය  ගළනීභ  

ම්ඵ් ධේ ඹ්   කටයුතු  කයන  යහජය   ේ නොන  ජහතය් තය  ංිසධහන  භග  ශ්රී  

රංකහ  යජඹ  ිසසි්   ල්න්   ිෂරීභට  ලදවස    කයනු  රඵන  සිඹලු  ේ   ේ ශ  ගිිසසුභ,  

ජනහධිඳති  ිසසි්   ඳහර්ලිේ ම්් තුට  ඉදිරිඳ්න  කශ  යුතු  ඹ.   

         ii එඵඳු  ේ ේ ශ  ගිිසසුභක්  ඳහර්ලිේ ම්් තුට  ඉදිරිඳ්න  කශ  ිසට  එහි  පිටඳතක්  

 ේ ්ර ස හධිකයණඹට  ේ ඹොමු  කශ  යුතු  ලතය  ,  ේ ්ර ස හධිකයණඹ  ිසසි්   ේ භභ  

 ගිිසසුේ ම්  යසථහනුකූර  බහඹ  පිබඳඵ  සිඹ  භතඹ,     ගිිසසුභ  

 ඳහර්ලිේ ම්් තුට  ඉදිරිඳ්න  කශ  දින  සිට  භහ  02  ක්  ඇතුශත  ප්රකහල  කශ  යුතු  ඹ.   

 08 121  ව  123  ග් ති  ගිිසසුම්  ම්ඵ් ධේ ඹ්   ලලය  ේ නසකම්  හිත  ලදහශ  

 ේ ේ.  

                                                           
8
 ඵංගරහේ ද්ල  යසථහේ ේ  25(2)  ග් තිඹ  භත  ඳදනම්  ේ ේ. 
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09 ගිිසසුම්  ම්ඵ් ධේ ඹ්   ේ ්ර ස හධිකයණේ    භතඹ  රළ.ජේ භ්   ඳසු  එඹ  රළබූ  

දින  සිට  දින   60  ක්  ඇතුශත  ඒ  පිබඳඵ   ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  ිසහද  ේ කොට  

ඡ් දඹක්  ිසභසිඹ  යුතු  ඹ.   

 10 ඹම්  ම්මුතිඹක්,  ගිිසසුභක්  ේ වෝ  එඵඳු  ආකහයේ    ම්මුතිඹක්  ජනහධිඳති  ේ වෝ  

 ඔහු  ිසසි්  නම්  කයන  රද  තළනළ්නතුම  ිසසි්   ල්න්   ිෂරීභ,  පිබඳගළනීභ,  

 ලනුභළතිඹ  ී භ  ේ වෝ  එකඟ  ී භ  සිු   කශ  වළක්ේ ක්  ඉවත  9  ග් තිඹ  ප්රකහය  

 එඹට  ඳහර්ලිේ ම්් තු  ලනුභළතිඹ  රළ.ජේ භ්   ඳභිය.   

11 ඉවත  ව්   ප්රතිඳහදන  කයක්  රුද  ,  ශ්රී  රංකහ  යජඹ  ව  ඕනෆභ  ිසේ ද්ල  යහජය  

ේ වෝ  ශ්රී  රංකහ  යජඹ  ව  ජහතය් තය  ංිසධහනඹක්  ලතය  ේ වෝ  ඹම්  ගිිසසුභක්  

භගි්   ේ බෞමික  ල ණ්ඩතහ,  සවරී  ඵ,  නිදව,  ආර්ථික  නිදව,  

භවහද්ී පික  බිම්කඩ  ව  EEZ ලදහශ   ශ්රී  රංකහේ ේ  හිමිකම්  පිබඳඵ   ඵරඳෆභක්  

ඇති  කය් ේ ්   නම්  එඵඳු  ගිිසසුභක්  රංගු  ් ේ ්    ඳහර්ලිේ ම්් තුට  ඉදිරිඳ්න  

කයනු  රළබූ  ේ ඹෝජනහිෂ් ,ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  මුළු  හභහිරකින් ේ ග්   තුේ න්   

ේ දකකට  ේ නොලඩු  ඡ් දඹිෂ් ,  එභ  ේ ඹෝජනහ  ම්භත  රුේ වෝන  ඳභිය. ේ භභ  

ිසධිිසධහනරට  ඳටවළනි    ිෂසිු    ිසධහඹක  ේ වෝ  ඳරිඳහරන  පිඹයක්  

ේ නොගත  යුතු  ඹ.   

12 යජේ    ිෂසිු   ඉඩභක්  ේ වෝ  ලේ නක්  නිලසචර  ේ ද්ඳශක්  ිෂසිු   ිසේ ද්ල  යහජයකට  

ේ වෝ  ිසේ ද්ල  භහගභකට,  ංගභඹකට  ේ වෝ  ිසේ ද්ශිඹුමට  ඳළරිඹ  ේ නොවළිෂ  ඹ.   

 එේ    රුද  එඵඳු  ේ ද්ඳශක්  ිසේ ද්ල  යටකට,  ිසේ ද්ල  භහගභකට  ේ වෝ  ංගභඹකට  

ඵු   ඳදනභ  භත  රඵහ  දිඹ  වළක්ේ ක් ඳහර්ලිේ ම්් තු          ලනුභළතිඹිෂ්   ඳභිය.   
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ඳරිච්වේකඹ ලංVIII 

(දළනට  ඳතින V  න  ඳරිච්ේ ේදඹ) 

පුයැසිබ ඹ 

ලඳේ ේ  භතඹ  ් ේ ්   ශ්රී  රංකහ  ජනයජේ    ිෂසිඹම්  යහජය    තනතුයක්    දළරිඹ  යු්නේ ්න  පුයළසිඹ්     

ඳභණක්  ඵ  ඹ.  පුයළසිඹුම    ේ නොන  තළනළ්නතුම  ිසසි්   ිසධහඹක  ඵරඹ  ්රිඹහ්නභක  කයනු 

රළ.ජභ යසථහේ ේ  03  න  ග් තිඹ  කඩ  ිෂරීභිෂ.  එභ  ග් තිේ        "ජනතහ  "  ඹන  ඳදඹ  

ේ ඹොදහ  ඇ්නේ ්න  “ ශ්රී  රංකහ  පුයළසිඹ් ” ඹන ලර්ථේ ඹනි.  

එේ    ේ වින්   ඳවත  ව්   ප්රතිඳහදන  ේ භභ  ඳරිච්ේ ේදඹට  ඇතුශ්න  ිසඹ  යුතු  ඵ  ලපි  ේ ඹෝජනහ  

කයමු. 

i ශ්රී  රංකහේ ේ  පුයළසිඹුම    ේ නොන  තළනළ්නතුම  යජේ    තනතුරු  ේ නොදළරිඹ  යුතු  

ඹ.  එේ    රු  ද  ,  ශ්රී  රංකහ  පුයළසිඹුම    ේ නොන  තළනළ්නතුම  තු  දළනුභ  ව  

ිසේ ල ඥබහඹ  යජඹට  ලලය  නම්  උඳේ ද්ලකඹුම  ේ ර  ඔහුේ ේ  ේ  ඹ  රඵහ  

ගත  වළිෂ  ඹ.   

ii ේ න්න  යටක  පුයළසිබහඹ  රඵහ  ග්න  ඕනෆ  භ  ශ්රී  රහංිෂකඹුමේ ේ  ශ්රී  රහංිෂක  

පුයළසිබහඹ  එනින්   භ  ලේ වෝසි  ිසඹ  යුතු  ඹ.   

iii ේ භභ  ඳරිච්ේ ේදඹ  භග  එකඟ  ේ නෝ නහ  වූ  ඕනෆ  භ  නීතිඹක  ඕනෆ  භ 

ප්රතිඳහදනඹක්  ශූනය  ව  ලරංගු  ් ේ ්   ඹ.   

 යහජය  නහඹකඹහ  ඳයම්ඳයහේ ්   ඳළත  එන  පුයළසිඹුමට  ී භහ  ිසඹ  යුතු  ඵ  ලඳේ ේ  

භතඹ  ේ ේ.    ලේ භරිකහනු  යසථහේ ේ  ග් ති  II(1)(5) ලනු  එභ  යේ ටහි  ජනහධිඳති  

ඳදිසඹ  වහ  සුු සුම  ් ේ ්   එහි  භ  උඳ්   ලඹුමට  ඳභිය.   

 ඳවත  ව්   ිසධිිසධහන  26(3)  ග් තිඹට  එකතු  කශ  යුතු  ඵ  ලපි  ේ ඹෝජනහ  කයමු. 

   "  එේ    රුද  ජනහධිඳති  ධුයඹ  ඳයම්ඳයහේ ්  ඳළත  එන  පුයළසිඹ්  වහ  ී භහ  ිසඹ  

යුතු  ඹ."  ඒ  ලනු  ංේ ලෝධිත  ග් තිඹ  ඳවත  දළක්ේ න  ඳරිදි  ිසඹ  යුතු  ේ ේ.   

26(3)  කය  කරුණක්  උේ දහ  රුද  පුද්ගරඹුම  සිඹ  පුයළසිබහඹ  රඵහ  ඇ්නේ ්න  

ඳයම්ඳයහේ ් ද  නළතේ වෝන  ලිඹහඳදිංචි  ී ේ භ්   ද  ඹන  කරුණ  භත  ඔරු්   ිෂසිු   

ේ නකට  බහජනඹ  ේ නොකශ  යුතු  ඹ.   

හවේ ලංවු ලංක ලංජන ධිඳති ලංධුයඹ ලංඳයම්ඳය වන් ලංඳැත ලංහන ලංපුයැසිඹන් ලංව  ලංීමභ  ලංවිඹ ලංයුතු ලං

ඹ. ලං 
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ඳරිච්වේකඹ ලංIX 

 (වඳු් හ  ේ දනු  රළබූ  න  ඳරිච්ේ ේදඹිෂ) 

ජ තිව ලංආය්  

ර්තභහන  යසථහට  ේ ගන  එනු  රළබූ    යසථහ  ංේ ලෝධන  ේ ඵොේ වොභඹක්  ශ්රී  රංකහේ ේ      

ජහතික  ආයක්හට    ලතිලඹ  ලහිතකය  ප්රතිපර  ේ ගන  ේ දන  ඵ  කණගහටුේ ්   ටව්   කයමු.    

ුමරිරු  ්රසතහී ් ට  එේ යහි  ශ්රී  රංකහ  යුද  දින  ලසථහක  යේ ටහි  ජහතික  ආයක්හ  

ලනතුයට  ඳ්න  කයමි්   13  න  ංේ ලෝධනඹ  වඳු් හ  ේ දනු  රළ.ජ  ඹ.    ශ්රී    රංකහ  ේ ඳොලිසිඹ  ේ ඵදහ  

ේ ද්ලඳහරනීකයණඹ  වූ  ඳශහ්නඵද  ේ ඳොලිසිඹක්  පිහිටුී භ  තුබඳ්   "ද්රිසඩ  ඊරභ"  වහ  ඳවසුකම්  

රනු  රළබිිය.  13  න  ංේ ලෝධනඹ  භගි්     ඳශහ්නඵද  ේ ඳොලිසිඹක්  පිහිටුී භ    වහ  ප්රතිඳහදන  

ළඳය  ලතය  එභ  ේ ඳොලිසිඹ  ්රිඹහ්නභක  ිසඹ  යු්නේ ්න  එකී  ඳශහ්න  බහේ ේ  භව  ඇභතිේ ේ  

ඳහරනඹට  ඹට්න  ඹ.   

ඳශහ්න  රළිනසතුේ ේ  ඳශමු  ඇමුණුේ ම්  11  ිසඹ  ඳවත  දළක්ේ ේ. 

11.1 ඳශහේ ්න  භවජන  හභඹ  ඳ්නහ  ේ ගන  ඹෆභ  ම්ඵ් ධේ ඹ්   ව  ේ ම්  උඳේ ල් නේ    

දක්හ  ඇති   ඳරිදි  ඳශහේ ්න  ේ ඳොලිස  ඵරතර  ්රිඹහ්නභක  ිෂරීභ  ම්ඵ් ධේ ඹ්   ඳශහේ ්න  

නිේ ඹෝජය   ේ ඳොලිසඳතියඹහ  එභ  ඳශහේ ්න  ප්රධහන  ලභහතයයඹහට  ගිෂ  යුතු  ලතය  ඔහුේ ේ  

ඳහරනඹ  ඹටේ ්න  සිටිඹ  යුතු  ඹ.   

13  න  ංේ ලෝධනඹ  ලනු  ඳශහ්නඵද  ේ ඳොලිස  ඵරකහේ    ප්රධහනිඹහ  (ඳශහේ ්න  නිේ ඹෝජය  

ේ ඳොලිසඳති)  එභ  ඳශහේ ්න  භව  ඇභති  ඹටේ ්න  ්රිඹහ  කශ  යුතු  ඹ.  උතුරු  ඳශහේ ්න  ේ ඳොලිසිඹ  

මුළුභනි්   භ  එභ  ඳශහේ ්න  භව  ඇභතිේ ේ  ඳහරනඹට  ඹට්න  ිෂරීභට  ේ භභ  ිසධි  ිසධහනඹ  භගි්   ඉඩ  

රහ  ඇත.    ශ්රී  රංකහ  තුශ  ේ න  භ  යහජයඹක්  පිහිටුී භ  තභ  එක  භ  ලයමුණ  කය  ග්න  ්රසතහී   

ංිසධහනඹකට  එේ යහි  යුද  දින  ශ්රී  රංකහ  යජඹ  ේ භභ  ප්රතිඳහදනඹ  වහ  ඉඩ  ු ් ේ ්   භ් ද?    

13  ළනි  ංේ ලෝධනේ ඹ්   වඳු් හ  ු ්     ේ ඳොලිස  ඵරතර  ්රිඹහ්නභක  ී භට  ේ ම්  නිහ  ඉඩ  

ේ නොේ දන    රී .  එේ ව්න  ේ භභ  ිසධි  ිසධහන  ලදට්න  රංගු  ඳතී.    ේ ම්  නිහ  13  ළනි  

ංේ ලෝධනඹ  ලලයේ ඹ්   භ  ලරංගු  කශ  යුතු  ඹ  . 

යුද්ධඹක්  ේ වෝ  ිසේ ද්ල  ආක්රභියකඹ්       ේ වෝ  ් නද්ධ  කළරැල්රක්    ේ ව තු  ේ කොට  ේ ගන  වදිසි  

ත්න්නඹක්  ප්රකහල  ිෂරීභට  13  ළනි  ංේ ලෝධනඹ  ලනු  ජනහධිඳතිට  ඵරඹ  ඇත.     

157 ඒ.  ග් තිඹට  ලනු,  ලතයලය  ළඳයුම්  වහ  ේ  හ  ඳ්නහ  ේ ගන  ඹෆභට  තර්ජනඹක්  

එල්ර  ී   ති.ජේ ම්  ේ වෝ  යුද්ධඹක්  ේ වෝ  ිසේ ද්ල  ආක්රභණඹක්  ේ වෝ  ් නද්ධ  කළරැල්රක්  නිහ  ශ්රී  

රංකහේ ේ  ආයක්හට  තර්ජනඹක්  එල්ර  ී     ති.ජේ ම්  ේ ව තු  භත  එළනි  ත්න්නඹක්  ඇ්නත  

ලේ ඹ්   භ    ඇතිී භට  ේ ඳයහතු  රු  ද  ඒ  පිබඳඵ  ලදහනභක්  තිේ ේ  නම්  ජනහධිඳතියඹහට  

වදිසි  ත්න්නඹක්  ප්රකහල  කශ  වළිෂ  ඹ.   

රංකහ  ලසථහය  ිෂරීභට  තළ්න  කයන  ඵරේ ේග  ජනහධිඳති  තු  ේ භකී  ඵරතර  පිබඳඵ  ඇ්නේ ්න  

දළි   ිසේ යෝධඹක්  දක්ති. 
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2017 ලංයජවේ ලංවඹෝජන  ලං 

(2015  -  2017)  යජේ    ේ ඹෝජනහ  තුබඳ්   ජනහධිඳති  තු  ේ භකී  ඵරඹ  ී භහ  ිෂරීභට  ේ ඹෝජනහ  කශ  

ලතය  එඹ  යජේ    ේ බෞමික  ල ණ්ඩතහ  ව  සවරීබහඹ  පිබඳඵ    "ඳළවළදිලි  ව  ිසදයභහන"  

ලනතුයක්  ඳතින  ලසථහක  ඳභණක්  ්රිඹහ්නභක  කශ  යුතු  ඵ  ප්රකහල  ේ කොට  ඇත. 

එභ  ේ ඹෝජනහ  ඳවති්   දළක්ේ ේ. 

' xxx.  ඳශහ්නඵද  ඳරිඳහරනඹ  භගි්   ් නද්ධ  කළරැල්රක්,  කළයලි  ේ කෝරහවරඹක්  ප්රර්ධනඹ  

ිෂරීභක  ී   ේ වෝ  යසථහ  කඩ  කයන  ලසථහකී   එඵඳු  ලසථහක  ඳළවළදිලි  වහ  දෘලයභහන  

ේ ර  භ  ේ බෞමික  ල ණ්ඩතහ    ව  සවරීබහඹට  වහනි  සිු   ් ේ ්   නම්  ලගභළතිතුභහේ ේ  

උඳේ දස  භත  ජනහධිඳති  ිසසි්   සිු   කයන  ප්රකහලඹිෂ් ......  ' 

ේ ම්  ේ ඹෝජනහරට  ලනු  යජඹ  ිසසි්   එක්  රැස  කයන  රද  බුද්ධි  ලංල  ේ තොයතුරු  තුබඳ්   ඹම්  

් නද්ධ  ලයගරඹක්  පිබඳඵ  සූදහනභක්  ඇති  ඵ්න,  ඒ  තුබඳ්   යට  ේ ඵී භක්  සිු   ිසඹ  වළිෂ  ඵ්න  

දළන  ගළනීභට  රළබුණ  ද      ේ භභ  ත්න්නඹ  'ඳළවළදිලි  ව  දෘලයභහන'    ේ නොේ ේ  නම්    වදිසි  

ත්න්නඹක්  ප්රකහල  කශ  ේ නොවළිෂ  ඹ.     

ශ්රී ලංරාව  ලංභ න ලංහිිටවම් ලංවවොිටවම් ලංවඹෝජන  ලං 

භහන  හිමිකම්  ේ කොමිේ ම්  ේ ඹෝජනහ  ීනට්න  ඩහ  බඹහනක  ඹ.    සිඹ  ේ ඹෝජනහ  ඳවත  දළක්ේ න  

ආකහයඹට  යජඹට  ඉදිරිඳ්න  කය  ඇත.     

ේ භභ  ේ කොමි්   බහ,  1996  ලංක  21  දයන  භහන  හිමිකම්  ේ කොමි්   බහ  ඳනත  තුශ  දක්හ  

ඇති  එහි  කහර්ඹඹ  ඳළරුභ  ලනු  පිහිටන  ඳරිද්ේ ද්   භවජන  ආයක්හ  පිබඳඵ  ළඩපිබඳේ ශ  

වහ  න  සිඹ  නිර්ේ ද්ලඹ්   ලනුකමිටු  ේ ත  ඳවත  ඳරිදි  දක්නු  රළේ ේ. 

භවජන  ආයක්හ  ලතයලය  න  නමුු   භවජන  ආයක්ක  ිසධිිසධහන  ූලවඹ  ශ්රී  රංකහේ ේ  

භහන  හිමිකම්  පිබඳඵ  ගකීම්,  ිසේ ල ේ ඹ්   සිිසල්  ව  ේ ද්ලඳහරනික  ලිනතිහසිකම්  පිබඳඵ  

ජහතය් තය  ප්රඥප්තිේ    (ICCPR) 4 ග් තිඹ  භග  ලනුකූර  ිසඹ  යුතු  ඵ  ේ භභ  ේ කොමි්   

බහ  ඹබඳ  ඹබඳ්න  ලධහයණඹ  කයින.    ේ භභ  නිර්ේ ද්ල  ඳදනම්  ී   ඇ්නේ ්න  එක්්න  ජහතී් ේ ේ  

භහන  හිමිකම්  කමිටුේ ේ,  වදිසි  ත්න්නඹකී   භහන  හිමිකම්  ප්රතිභහනඹ්   පිබඳඵ  ඳළරිස  ලභ  

ප්රමිතී්   ව  සිිසල්  ව  ේ ද්ලඳහරනික  ලිනතී්   පිබඳඵ  ජහතය් තය  ප්රඥප්තිේ    ප්රතිඳහදන  ී භහ  

ිෂරීභ  ව  හී යන  ිෂරීභ  පිබඳඵ  "සියුමහ"  ූලරධර්භ  භතඹ. 

1      වදිසි  ත්න්නඹ  ප්රකහලඹට  ඳ්නිෂරීභ  ව  ී ර්ඝ  ිෂරීභ.   

 වදිසි  ලසථහ  ත්න්නඹක්  ප්රකහලඹට  ඳ්න  කශයු්නේ ්න  'ජහතිේ    ජන  ජීිසතඹ  

තර්ජනඹට   රක්  වූ  ලසථහකී '  ඳභණිෂ.  එනම්  'තථය  ේ වෝ  ලතයහ් න  

ලහභහනය  ලර්බුදකහරී   ලසථහක්  ේ වෝ  භවජන  ල් තයහඹක්'  ඇති  න  

ලසථහකී   ේ ේ.    එක්්න  ජහතී් ේ ේ   භහන  හිමිකම්  කමිටුට  ව  

සියුමහ  ූලරධර්භරට  ලනු  'ලහභහනය  තර්ජනඹ'  ඹ් න   ඳවත  හධකරට  

ඹට්න  ලර්ථ  නිරඳණඹ  කශයුතු  ඹ. 
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 වදිසි  ලසථහ  ත්න්නඹ  ළඵෆ  ේ වෝ  ඹට්න  පිරිේ ින්   

ලතයහ් න  ිසඹ  යුතු  ඹ. 

 එඹ  නිහයනිඹ  සබහේ    ේ නොිසඹ  යුතු  ඹ. 

 වදිසි  ත්න්නඹ  යේ ටහි  ේ කොටකට  ේ නො  මුළු  යටට  භ  ඵරඳහන  

තයේ ම්  ළදග්නකභිෂ්   යුතු  ිසඹ  යුතු  ඹ. 

 ජහතිේ    ඳළළ්නභ  තර්ජනඹකට  රක්ිසඹ  යුතු  ඹ.  ේ භඹ  

ජනගවනේ    ේ බෞතික    ල ණ්ඩතහ  ,  ේ බෞමික  ල ණ්ඩතහ  

ේ වෝ  යහජය  යූවඹ් ේ ේ  ්රිඹහකහරි්නඹ  ේ ත  ිසඹ  වළිෂඹ. 

 ලර්බුදඹ  ේ වෝ  ල් තයහඹ  ේ කේ තක්  ලහභහනය  ් ේ ් ද  ඹ්න  

භවජනතහේ ේ  ආයක්හ  ඳ්නහේ ගන  ඹහභ  වහ  හභහනය  

්රිඹහභහර්ග  ලප්රභහණ්න  ිසඹ  යුතු  ඹ.    ඒ  ලනු  වදිසි  ත්න්නඹ  

ප්රකහලඹට  ඳ්න  ිෂරීභ  ලහන  උඳහඹක්  ේ ර  ළරිෂඹ  යුතු  ඹ.   

 වදිසි  ත්න්නඹ  තහකහලික  ්රිඹහභහර්ගඹක්  ිසඹ  යුතු  ඹ. 

භහන  හිමිකම්  ේ කොමිේ ම්  භතඹ  නම්  "සියුමහ  ූලර  ධර්භ"  ලනු  වදිසි  ලසථහ  මුළු  යටට  භ  

ඵරඳහන  ඳරිදි  ිසඹ  යුතු  ලතය  එඹ  යේ ටහි  ඹම්  ේ කොටක්  වහ  ඵර    ේ නොඳළළ්නිසඹ  යුතු  ඹ  

ඹ් න  ඹ  .     

ඒ  භතඹට    ලනු  ඹම්  ් නද්ධ  ලයගරඹක්  එහි  මුල්  ලදිඹේ ර්  ංිසධහනඹ  ේ මි්   උතුරු  ඳශහත  

තුශ  ඳතී  නම්  ව  එභ  ්රිඹහකහරි්නඹ  උතුරු  ඳශහතට  ී භහ  ී   ඳතී  නම්  වදිසි  ත්න්නඹක්  

ප්රකහල  කශ  ේ නොවළිෂ  ඹ.    ේ භභ  ත්න්නඹ  මුළුභනි්   භ  ළයදි  ඹ.    "ල් තර්ජහතික  ජරි  

භිකඹ් ේ ේ  ේ කොමිභ"  වහ  ලේ භරිකහනු  ංගභඹ  කස  කශ    "සියුමහ  ූලරධර්භ"  ර  

39(ල)  ව  39(ආ)  ග් ති  ඳවත  දළක්ේ ේ. 

39(ල)  යහජයඹකට  සිිසල්  ව  ේ ද්ලඳහරන  හිමිකම්  පිබඳඵ  ල් තර්ජහතික  ප්රඥප්තිේ    04  ළනි  

ග් තිේ ඹ්   ඵළවළය  ිසඹ  වළක්ේ ක්  ජහතිේ    ජන  ජීිසතඹ  තර්ජනඹකට  රක්  වූ  සුිසේ ල   වහ  ළඵෆ  

ේ වෝ  ඹට්න  පිරිේ ින්   ලතයහ් න  ලසථහකී   ඳභිය  .     

ජහතිේ    ජන  ජීිසතඹට  තර්ජනඹක්  ඹ් ේ න්   ලදවස  ් ේ ් , 

(ල)   මුළු  ජනගවනඹට  ඵරඳ්නනහ  ඳරිදි  ව  යජේ    මුළු  භමිඹ  ේ වෝ  එහි  ඹම්  ේ කොටකට  

ඵරඳෆභක්  ඇති  කයන  ව 

(ආ) ජනගවනේ    ේ බෞතික  ඳළළ්නභට  ද,  යහජයේ      ේ ද්ලඳහරන  නිදවට  වහ  ේ බෞමික  

ල ණ්ඩතහට  ද  ේ භකී  ප්රඥප්තිඹ  භගි්   පිබඳගනු  රඵන  ලිනතිහසිකම්  ඳ්නහ  ේ ගන  ඹෆභට  වහ  

රැක  ගළනීභට  ලතයලය  රු  ූලලික  ආඹතනර  ්රිඹහකහරි්නඹ  ේ වෝ  ඳළළ්නභට  තර්ජනඹක්      

ඇති  ලසථහක. 
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ේ ම්  ලනු    භමිේ    ේ කොටකට  ඵරඳහන  ත්න්නඹක්  තුශී   රු්න  වදිසි  ත්න්නඹක්  ප්රකහල  කශ  

වළිෂ  ඵ  එකී  සියුමහ  ූලරධර්භර  තිබිඹී   ඳහ    ළඵෆ  ත්න්නඹ  ්   කයමි්   ලඳේ ේ  භහන  

හිමිකම්  ේ කොමිභ  ්රිඹහ  ේ කොට  ඇති  තයභ  මි්   ේ ඳේ ්   .   

ේ කේ    ේ ත්න  සියුමහ  ූලරධර්භරට  ශ්රී  රංකහ  ඵළඳී  නළති  ඵ  ිෂ  යුතු  ඹ.    භහන  හිමිකම්  

ේ කොමිභ  වහ  යසථහ  බහ  ිසසි්   හභහිරකඹ්   ඳ්න  ිෂරීභට  ලඳේ ේ  ිසරුද්ධ්නඹට  ප්රඵර  

ේ ව තු  ් ේ ්   එඵළිසනි.     

යජවේ ලංබුද්ධි ලංනාල ලංක්රිඹ ත්භව ලංවීභ ලංවඩ වපලඳල් ලංකිරීභ. 

2015  ඳ්නනු  රළබූ  භවහ  භළතියණේ ඹ්   ති  ිෂහිඳඹක්  තුශ  බුද්ධි  නිරධයඹ්   ගණනහක්  

ල්න  ලඩංගුට  ගනු  රළබූව.    ේ භොරු්   ේ භේ    ල්න  ලඩංගුට  ඳ්න  වූේ    ්රසතහදඹ  ළශළක්ී ේ ම්  

ඳනත  ඹටේ ්න  සිු   කයන  රදළින  ිෂඹනු  රඵන  ආගමික,  හර්ගික  ව  ජහතිහී   කරඵර  ඇති  

ිෂරීභ  ේ වෝ    ිසිසධ  ජහතී්   ලතය  වයඹ  ඳළතියී භ  ඹන  ේ චෝදනහ  කයමි්     බුද්ධි  නිරධයඹ්   

ලඳකීර්තිඹට  ඳ්න  කයනු  පිිය  ෆභ  ේ චෝදනහක්  භ  ඔරු්   ේ ත  ඉදිරිඳ්න  කයන  රී .    ේ භභ  

්රිඹහලිඹ  තුශ  ඹම්  ු සට  ප්රඹ්නනඹක්  ඇති  ඵ  ේ ඳේ ් .    ේ භභ  නිරධයඹ්   ලඳකීර්තිඹට  ඳ්න  

ේ කොට  දම්ළල්  දභහ  සියේ කොට  හිය  ේ ගදය  දක්හ  රැේ ගන  ගිඹ  ද  ේ ම්  දක්හ  ඔරු් ට  එේ යහි  

ිෂසිු   ඳළමිියල්රක්  ේ වෝ  ලධිේ චෝදනහක්  ේ ගොනු  ේ කොට  නළත.    ේ භභ  ල්න  ලඩංගුට  

ගළනීම්රට  එේ යහි  ඳයන  රද  නඩු  කටයුතුරට  ේ ්ර ස හධිකයණඹ  ලය  ී   ඇති  නමු්න  නඩු  

ඇී භ  ේ ම්  දක්හ  සිු   ේ කොට  නළත.     

ේ ම්  ලනු  ්රසතහදඹ  ළශළක්ී ේ ම්  ඳනේ ්න  26  ේ ේදඹ  ව  1982  ලංක  16  දයන  "ගකීේ භ්   

නිදවස  ී ේ ම්  ඳනත"  ට  ලනුරඳ  න  ඳරිදි  ිසධි  ිසධහන  ළශළසිසඹ  යුතු  ඵ  ලපි  ේ ඹෝජනහ  කයමු. 

ඳවත  දළක්ේ න  ප්රතිඳහදන  ල් තර්ගත  කශ  යුතු  ඵ  ලපි  ේ ඹෝජනහ  කයමු. 

01 ් නද්ධ  වමුදහ් හි  වේන ධින ඹවයඹ   ජනහධිඳති  ිසඹ  යුතු  ඹ.   

02 ජහතික  ආයක්හ  ලක්තිභ්න  ිෂරීභ  ,  කළයලි  භළඩ  ඳළළ්නී භ,  ශ්රී  රංකහේ ේ  වහ  එහි  ,  

ජනතහේ ේ  ආයක්හ  තවරුරු  ිෂරීභ්න  ,  ජහතිඹ  ේ ගොඩනළඟීභට  වබහගි්නඹ  ව  

ජනතහට  ේ  ඹ  ිෂරීභ  උේ දහ  ් නද්ධ  ේ  හ  ේ ගොඩනඟහ  ඳ්නහ  ගත  යුතු  ඹ. 

03   ජහතික  ආයක්ක  වළිෂඹහ  ළි   දියුණු  කයනු  පිිය  යජඹ  ිසසි්   ් නද්ධ  වමුදහ  

ලක්තිභ්න  ේ කොට  නී කයණඹ  කශ  යුතු  ඹ.  9 

04 ඳහර්ලිේ ම්් තු  භගි්   ඳනන  නීති  භගි්  

 (ල) ආයක්ක  ේ  හ  ව  ඔරු් ේ ේ  ඵරකහඹ  පිහිටුහ  ඳ්නහ  ගත  යුතු  ඹ.   

 (ආ) ලධිකහරී  ඵරඹ  රඵහ  දිඹ  යුතු  ඹ.   

                                                           
9
 චීන  යජේ    යසථහේ ේ  29  න  ග් තිඹ  භත  ඳදනම්  ේ ේ. 
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             (ඇ) සිඹලු  ් නද්ධ  ේ  හ  ප්රධහනී්   ව  භහණ්ඩලික  ප්රධහනී්   ඳ්න  ිෂරීභ  ව  

ඔරු් ේ ේ  ළටුප්  ව  ී භනහ  . 

(ඈ) ේ භකී  ේ  හ්   ව  ඵරකහඹ් හි  ිසනඹ  ව  ලේ නුම්න  ේ  හ  කටයුතු  ඳ්නහ  

ගළනීභ. 

(ඉ) ජහතික  ආයක්හට  තර්ජනඹක්  ිසඹ  වළිෂ  යට  තුශට  රළේ ඵන  ිසේ ද්ල  ිසනිභඹ  

ඳහරනඹ  ිෂරීභ. 

(ඊ) ිසේ ද්ල  ූලරහ්රලි්   ේ කලි්   භ  ේ වෝ  ක්ර  රළේ ඵන  මුදල්ලි්   ්රිඹහ්නභක  

් නහ  වූ  ේ ද්ශී්ඹ  ව  ජහතය් තය  යහජය  ේ නොන  ංිසධහන  ඳහරනඹ  ිෂරීභ  ව  

ක්රභ්න  ිෂරීභ.   

(ඔ) ශ්රී  රංකහ  වහ  ජහතික  ආයක්ක  ූලේ රෝඳහඹඹ්   කස  ේ කොට  ්රිඹහ්නභක  

ිෂරීභ  වහ  ජහතික  ආයක්ක  බහක්  පිහිටුී භ  ව  එභ  ආයක්ක  බහේ ේ  

ංයුතිඹ  නිර්ණඹ  ිෂරීභ. 

05 ඕනෆභ  යටක  බුද්ධි  නිරධයඹ්   ඇතුළු  ිෂසි  භ  ් නද්ධ  ේ  හ  හභහිරකඹුමට  ශ්රී  

රංකහ  භමිඹ  තුශ  ේ වෝ  එභ  භමිඹ  ටහ  ඇති  ජර  තීරුක  ්රිඹහ්නභක  ී භට  ලය  

ේ නොදිඹ  යුතු  ඹ.  10 

06 ශ්රී  රංකහ  යසථහේ ේ  දළනට  ඳ්නනහ  xviii  ළනි  ඳරිච්ේ ේදඹ  ේ භභ  ඳරිච්ේ ේදඹ  තුශ  

 ලඩංගු   ිසඹ  යුතු  ඹ.   

07 ශ්රී  රංකහ  යසථහේ ේ  ග් ති  154  එ,  154 ඒ, 154 ඔ, 154ක   එේ    භ  ඳළතිඹ  යුතු  ලතය  

ඒහ  ේ භභ  ඳරිච්ේ ේදඹ  තුශ  ලඩංගු  ී භට  ලකහල  ළරළසිඹ  යුතු  ඹ.   

08   නීතිඹ  ව  හභඹ  පිබඳඵ  ව්   න  ඳශහ්න  බහ  රළිනසතුේ ේ  ඳශමු  ඳරිශිසටඹ  ඉ්න  

කශ  යුතු  ඹ.   

 

 

 

 

                                                           
10

 ඵංගරහේ ද්ල  යසථහේ ේ  62  න  ග් තිඹ  භත  ඳදනම්  ේ ේ.   
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II වවොට 

විධ ඹවඹ 

ජන ධිඳතිස ලංවැබිනට් ලංභණ්ඩරඹ ලංව ලංය ජය ලංවේඹ 

යහජයේ    ිසධහඹකඹ  පිබඳඵ  ර්තභහන  ආණ්ඩුක්රභ  යසථහේ ේ  ඳතිනVII, VII  A, VIII ව  IX  

ඳරිච්ේ ේද  ේ කේ යහි  ේ භභ  ේ කොටේ හි  ලධහනඹ  ේ ඹොමු  ේ ේ.   

19  න  ංේ ලෝධනඹ  භගි්   ඳ්නනහ  යසථහ  යූවඹට  වඳු් හ  ු ්          ංේ ලෝධන  

පිබඳඵ ේ භහිී   ිසේ ල ේ ඹ්   රකහ  ඵරහ  ඇත.  19  න  ංේ ලෝධනඹ  තුශ  ඳවත  ව්   

කහයණහ  ඇතුශ්න  ේ ේ.   

01 ිසධහඹක  ඵරඹ  ්රිඹහ්නභක  කයන  ිසිසධ  ේ කොමි්   බහ  වහ  කයන  ඳ්න  ිෂරීම්  

ේ භ්   භ  උස  ධුය  දයන  යහජය  නිරධයඹ්   ව  ඇභතිරු්   ඳ්න  ිෂරීම්  

ම්ඵ් ධ  ජනහධිඳති  තු  ඵරතර  ී භහ  ිෂරීභ.   

 02 ඉවත  ව්   ඳ්න  ිෂරීම්  උේ දහ  යසථහ  බහක්  පිහිටුී භ.   

            03 04  න  ග් තිේ    දළක්ේ න  ඳරිදි  ආයක්හ  ඇතුළු  ිසධහඹක  ඵරඹ  ්රිඹහ්නභක  

ිෂරීභට  ජනහධිඳති  තු  ඵරඹ  ේ නොේ නස  ඳළතිඹ  ද  ඹම්  ිසඹකට  ලදහශ  

ඇභතියඹුම  ේ නොභළති  ිසට  එභ  ිසඹඹට  ලදහශ  ඇභතියඹහ  ේ ර  කටයුතු  

ිෂරීභට      ජනහධිඳතිට  තිබූ  ඵරතර  ංේ ලෝධනඹ  ිෂරීභ  වයවහ  නීතිේ    

යහුමර්නඹක්  ඇති  ිෂරීභ    . 

 04 ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසිරුහ  වළරීභට  ජනහධිඳති  තු  ඵරඹ  ී භහ  ිෂරීභ.   

 05 ේ තළනි  යට  ජනහධිඳති  ේ ර  ේ තෝයහ  ඳ්නී ම්  ළශළක්ී භ.   

 06 ද්ිස්න  පුයළසිඹ් ට  භළතියණ  තයග  ිෂරීභ  ී භහ  ිෂරීභ. 

 07 ජනහධිඳති  ලේ ප්ක්කඹුම  ේ ර  තයග  ිෂරීේ ම්  ඹ  ී භහ  ඉවශ  දළීනභ.   

 08 ජනහධිඳති  මුක්තිඹ  ම්ඵ් ධ  ිසධිිසධහනර  ිසඹ  ඳථඹ  ේ නස  ිෂරීභ. 

13 යසථහ  ංේ ලෝධනඹ  ේ නොේ නස    ඳතී  නම්  ව දළනට  ඳ්නනහ  භළතියණ  ක්රභඹ  

ේ නස  ේ නොේ කේ ර්  නම්  ජනහධිඳති  ක්රභඹ  ත  ු යට්න  ඳ්නහ  ේ ගන  ඹහ  යුතු  ඵ  ලඳේ ේ  ලදව  

ේ ේ.   
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ඇතළම්  දූෂිත  ේ ද්ලඳහරන  ඵරේ ේගර  ංේ ඹෝගේ ඹ්   ලබය් තය  ව  ඵහහිය  ඵරේ ේග  ේ භයට  

ිසනහල  ිෂරීභට  උ්නසුක  න  ඵ  ලඳ ේ වොඳි්   ද් නහ  කරුණිෂ.  ජනහධිඳති  ඵරතර  ඉ්න  කයන  

ලතය  සථහය  ඳහර්ලිේ ම්් තුක්  ඇති  ී භ  ශක්න  භළතියණ  ක්රභඹක්  සථහඳනඹ  ිෂරීභ  

ඔරු් ේ ේ  කූ   උඳක්රභඹ  ේ ේ. 

( w ) වැබිනට් ලංඇභතිරුන් ලංඳත් ලංකිරීභට ලංනක ශ ලංජන ධිඳති ලංඵරතර 

19  න  ංේ ලෝධනඹ  තුබඳ්   ජනහධිඳතිතුභහ  තු  ිසධහඹක  ඵරතර  ්රිඹහ්නභක  ිෂරීභට  ඵහධහ  

ිෂරීභට  දයන  ප්රඹ්නනඹ  නිළයදි  ිසඹ  යුතු  ඹ.  වැබිනට් ලං භණ්ඩරඹ ලං වතෝය  ලං ගැනීභ ලං ව ලං සිඹ ලං

නභිභතඹ ලං ඳරිදි ලං ඔවුන් ලං ඉත් ලං කිරීවම් ලං පර්ණ ලං ඵරතර ලං ජන ධිඳතිතුභ  ලං තු ලං විඹ ලං යුතු ලං ඵ ලං නඳවේ ලං

නකව ලංවේ. ලංවැබිනට් ලංභණ්ඩරඹ ලංවථ ලංකිරීභ ලංම්ඵන්ධ ලංජන ධිඳතිතුභ වේ ලංඵරතර ලංිරළිඵ ලංව ලං

ාවලෝධන ලං ඇතැම් ලං විට ලං නර්ා ලං නිරඳණඹ ලං වයනු ලං රඵන්වන් ලං ජන ධිඳතිතුභ ට ලං කිසිදු ලං ඇභති ලං

ඳකවිඹ් ලංකැරිඹ ලංවනොවැකි ලංවර ලංඹ. ලංවභඵඳු ලංනර්ා ලංනිරඳණඹවට ලංනිර ලංහවඟ ලංවනොවමුඛ. ලංනභ තය ලං

භණ්ඩරවේ ලං ප්රධ නිඹ  ලං න ලං ජන ධිඳති ලං ඇභතියඹකු ලං වනොවේ ලං ඹැින ලං ඉදිරිඳත් ලං න ලං  ලං නකවථ ලං ලං

ව යජනවඹ. ලං හවේ ලං නමුඛත් ලං  ලං 1978 ලං  ලං යථා වේ ලං ඳැති ලං 44(2  ලං ගන්තිඹ ලං ඉත් ලං කිරීභ ලං ව ලං

ඇතැම් ලංනන්තර්ව ලීන ලංවිධි ලංවිධ න ලංවඳුන්  ලංදීභ ලංතුළින් ලංතත්ත්ඹ ලංය කුර ලංවී ලංඇත. ලංහඵැවින් ලංහීය 

නන්තර්ව ලීන ලංවිධි ලංවිධ න ලංඉත් ලංවිඹ ලංයුතු ලංඵටත් VIII න ලංඳරිච්වේකවේ ලංනඳ ලංවඹෝජන  ලංවය ලංඇති ලං

ඳරිදි ලංාවලෝධනඹ ලංවීභත් ලංසිදු ලංවිඹ ලංයුතු ලංඵ ලංනඳවේ ලංභතඹ ලංවේ. ලං 

(ආ  වැබිනට් ලංඇභතිරුන් ලංාසය  ලංීමභ  ලංකිරීභ. 

19  න  ංේ ලෝධනඹට  ේ ඳය  කළබිනට්  භණ්ඩරඹ  වහ  ලී මිත  ං යහක්  ලභහතයරු්   ඳ්න  

ිෂරීභට  ජනහධිඳති  තු  වූ  ඵරඹ  ලභහතයරු්   30  කට  ී භහ    ිෂරීභට  19  න  ංේ ලෝධනේ ඹ්   

කටයුතු  ේ ඹදිනි.    එඹ  ත්න  ලඩු  ිසඹ  යුතුඹ  ඹ් න    ලඳේ ේ  භතඹ  ේ ේ.      එේ ව්න  19  න  

ංේ ලෝධනේ ඹ්   “ජහතික  ආණ්ඩුක්”      නිර්භහණඹ  ිෂරීභ  තුබඳ්   ලභහතයරු්   ං යහ  ළි   

කය  ගළනීභට  කටයුතු  ේ ඹදිනි.  ේ භභ  “ජහතික  ආණ්ඩු”  ඇ්නත  ලේ ඹ්   භ  ජහතික  ආණ්ඩුක්  

ේ නොේ ේ.  ප්රධහන  ිසඳක්ඹ  ඳහ  ේ නොභළති  ේ භභ  ඊනිඹහ  ජහතික  ආණ්ඩුක්  නිර්භහණඹ  ිෂරීභට  

වළිෂ  ිසඹ.  එභඟි්   ලභහතයරු්   ං යහ  45  දක්හ  ළි   කය  ගළනීභට    ේ භොරු්   භ්න  ිසඹ.    

ේ ම්  නිහ  ේ භභ  ිසධිිසධහන    ඉ්න  ිසඹ  යුතු  ඵ  ලඳේ ේ  ලදවඹ. 

(ඇ  ඉවශ ලංධුය ලංව  ලංඳත් ලංකිරීම් ලංසිදු ලංකිරීභට ලංජන ධිඳති ලංතු ලංඵරඹ 

ය ජය ලං ඳ රනඹ ලං කිරීභ ලං ව  ලං තභන්ට ලං රිසි ලං වණ්ඩ ඹභ් ලං වතෝය  ලං ඳත් ලං වය ලං ගැනීභට ලං නලය ලං

ඵරතර ලං ජන ධිඳතිතුභ  ලං තු ලං විඹ ලං යුතු ලං ඵ ලං නිර ලං තයවේ ලං විලථ  ලං වයමුඛ. ලං යසථහ  බහේ ේී   
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හභහිරකඹ්     05  ේ දේ නුමට  යසථහ  බහේ ේ  තීයණ  ගත  වළිෂ  ඹ.  ඒ  වහ  ළඳීේ ම්ී   ජනතහ  

ිසසි්   ේ තෝයහ  ඳ්න  කය  ගනු  රළබූ  ව  ජනතහට  ගිෂඹන  ජනහධිඳතියඹුම  කයන  ේ ්නරීම්  ඩහ  

සුු සු  ේ ්නරීභිෂ.  ේ භභ  හභහිරකඹ්   05  ේ දනහ  භගි්   යසථහ  බහේ ේී   තීයණ  ගනු  රළබුද  

ජනහධිඳතිට  භ  කශ  වළිෂ  භවජන  යභක්  ඔරුනට  නළත.   

19 ලංන ලංාවලෝධනඹට ලංඳසු ලංේ වෝ  17  න  ංේ ලෝධනඹ ලං  ලංයථා  ලංබ  ලංභියන් ලංවයනු ලංරැබ ලං

ඳත්වීම් ලං ව ලං හභ ලං ාවලෝධනඹට ලං ප්රාභ ලං ජන ධිඳති ලං විසින් ලං වයන ලං රක ලං ඳත්වීම් ලං   ලං ඵැලීවම්දී ලං

යථා  ලංබ  ලංවිසින් ලංස ලං19 ලංන ලංවවෝ ලං17 ලංන ලංාවලෝධනඹ ලංඹටවත් ලංවයන ලංරක ලංඳත්වීම් ලංවඵොවවෝ ලං

විනන් ලංනතුුක ඹව ලංඵ ලංඳැවැදිලි ලංඹ. 

යසථහ  බහ  භගි්   ිසිසධ  ේ කොමි්   බහ  වහ  පුද්ගරඹ්   ේ තෝයහ  ගළනීභ  ලහර්ථක  ඵ  

ඔප්පු  ී   තිේ ේ.  යථා  ලං බහක්  භගි්   ේ තෝයහ  ගනු  රළබූ  ේ ඳොලිසඳතිතුභහ  ඳහසුම  ප්රවහයඹ  

ළශළක්ී භට  කටයුතු  ේ නොිෂරීභ  ේ ව තුේ ්     සිය  බහයඹට  ගනු  රළබූ  ලතය  හභ ලං ඳකවිඹ ලංව  ලං

ැඩඵරන ලං වඳොලිථඳති ලං යවඹ් ලං ඳත් ලං වයනු ලං රැබී ලං ඹ.  එේ    රු  ද  මුලි්   ඳ්න  කයනු  රළබූ  

තළනළ්නතහ  ිස්රහභ  ඹන  ේ තක්  භ  ඔහු    ත  ු යට්න  ශ්රී  රංකහ  ජන  යජේ    ේ ඳොලිසඳති  ිසඹ.  ජහතික  

ේ ඳොලිස  ේ කොමිේ ම්  තීයණ  ේ ඵොේ වෝ  ිසට  ලතුටුදහඹක  වහ  එිෂේ නකට  ඳටවළනි  න  ලතය  ඒහ  

ලධිකයණේ    ලභිේ ඹෝගඹට  රක්  ී   ඇත.  ේ භභ  බහේ ේ  තීයණ  ලභිේ ඹෝගඹට  රක්  කයමි්   

ේ ්ර ස හධිකයණේ    ිසලහර  නඩු  ං යහක්  ඳයහ  ඇත.  භහන  හිමිකම්  ේ කොමිේ ම්  

්රිඹහකහරි්නඹ  ද  තුටුදහඹක  නළත.  එඵළිස්   උස  නිරතර  වහ  සුු සු  පුද්ගරඹ්   ේ තෝයහ  

ගළනීේ ම්ී   යසථහ  බහට  ඹම්  කහර්ඹබහයඹක්  තිබිඹ  වළිෂ  රු්න  ලහන  තීයණ  ගළනීභ  

ජනහධිඳති  ව  ඳහර්ලිේ ම්් තු  තු  ිසඹ  යුතු  ඵ  ලඳේ ේ  භතඹ  ේ ේ.   

නිරතර  රඵහ  ගළනීභට  ලේ ප්ක්හ  කයන  පුද්ගරඹන් ලං යථා  ලං බ වේ ලං  භ ජිවඹන් ලං වමුඛවී ලං

ඵරඳමම් ලංවයන ලංඵ ලංප්රසිද්ධ ලංයවකි. ලංයථා  ලංබ වේ ලං භ ජිවිනන් ලං05 ලංවකවනකුට ලංයථා  ලං

බ වේ ලංඕනමභ ලංතීයණඹ් ලංගත ලංවැකි ලංඹ. ලංවභභ ලංවතෝය  ලංගැනීම් ලංව  ලංප්රව ිකත ලංනිර්ණ ඹවඹන් ලං

වභවත් ලංප්රසිද්ධ ලංවය ලංවනොභැත. ලං 

වභහිදී ලං ඳැන ලං නියන ලං ප්රලථනඹ ලං නම් ලං යථා ක ඹව ලං බ වේ ලං  භ ජිවඹන් ලං 05 ලං වකවනකු ලං විසින් ලං

වයනු ලං රඵන ලං වත්රීම්ස ලං යවට් ලං ඡන්ක ලං ක ඹවඹන්වගන් ලං 50% ලං වට ලං ඩ  ලං ැඩි ලං ජනයභ් ලං ඇති ලං

ජන ධිඳතිතුභ වේ ලං වත්රීම්රට ලං ඩ  ලං සුදුසු ලං න්වන් ලං වවවේක ලං ඹන්නින. ලං හඵැවින් ලං සුදුසු ලං

පුද්ගරඹන් ලංවතෝය  ලංගැනීවම්දී ලංව ලංනිර්වද්ල ලංකිරීවම්දී ලංයථා  ලංබ ට ලංඒ ලංව  ලංව ඹ ලංවිඹ ලං

වැකි ලංනමුඛත් ලංන න ලංවත්රීභ ලංයථා  ලංබ  ලංවිසින් ලංවනොවශ ලංයුතු ලංඹ. ලංහවේ ලංකිරීභ ලංජනත වේ ලං

ඳයභ ධිඳතයඹඹට ලංවයන ලංහදිරිවභකි. ලංේ ම්  වහ  කශ  යු්නේ ්න  යසථහේ ේ  33  ල (ේ ඳය  42  න  
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ග් තිඹ)  ඵරහ්නභක  ිෂරීභින' 33  ල ග් තිඹට ලනු ජනහධිඳති ඳහර්ලිේ ම්් තුට  ගිෂ  

යුතු  ලතය  ඒ  ලනු  ිසධහඹකඹ  ව  ජනහධිඳති  ඵරතර  ඳහර්ලිේ ම්් තේ ේ  ී   ිසභසුභට  රක්  ේ ේ.  

ජනහධිඳති  ඵරතර  සුඳරීක්හ  ිෂරීභ  ේ භ්   භ  ඔහු  සකීඹ  ඵරතර    ව  භතුලිත  ේ ර  වහ  නිසි  

ේ ර  ්රිඹහ්නභක  කයන  ඵ  වතික  ී භ  පිිය  සුු සු  ඹ් ්රණඹක්  වඳු් හී භ  සිු   ිසඹ  යුතු  ඹ.  

එඵඳු  ඹ් ්රණඹක්  ලඩංගු  කයමි්   සුු සු  ඳනතක්  ම්භත  ිෂරීභ  භගි්   ජනහධිඳති  

ල්නතේ නෝභතික  ේ ර  කටයුතු  ිෂරීභ  ලභ  කය  ගත  වළිෂ  ඹ.  ලඳේ ේ  ේ ඹෝජනහ  භඟි්   ිසකල්ඳ  

ඹහ් ්රණඹක්  ලඳ  ේ ඹෝජනහ  කය  ඇත.    එඹ  18    ව  19  න  ංේ ලෝධනරට  ඩහ  ඉදිරිේ ඹ්   

ඳතින  ඵ  ලඳේ ේ  ලදවඹ.     

(ඇ ) ඳ ර්ලිවම්න්තු ලං ලංවිසිරු  ලංවැරීවම් ලංජන ධිඳති ලංතු ලංඵරඹ. 

ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  තුේ න්   ේ දකක  ඡ් දඹිෂ්   ලනුභත  රුේ වෝන  මි  ය  වතය  වභහයක්  ඹන  

තුරු  ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසිරුහ  වළරීභට  ේ නොවළිෂ  න  ේ    ජනහධිඳතිට  ඇති  ඵරඹ  ී භහ  කයමි් ,  

19  න  ංේ ලෝධනඹ  භඟි්   යසථහේ ේ  70  න  ග් තිඹ  ංේ ලෝධනඹ  ේ කොට  ඇත.  යජේ    

ලඹළඹ  කථහ  ේ වෝ  ප්රතිඳ්නති  ප්රකහලනඹ  ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේී   ඳයහජඹ  කයනු  රළබු  ද  යජඹට  

ිසරුද්ධ    ේ ගන  එනු  රඵන  ිසලසහබංගේ ඹ්   ජඹ  රළබුද  ජනහධිඳතිතුභහට  ඳහර්ලිේ ම්් තු  

ිසසිරැිසඹ  ේ නොවළිෂ  ඹ.  ේ භභ  ත්න්නඹ  මුළුභනි්   භ  ලතුටුදහඹක  ඹ.  එඵළිස්   19  න  

ංේ ලෝධනඹ  භඟි්   යසථහේ ේ  70  න  ග් තිඹට  සිු   කශ  ේ නසකම්  නිළයදි  ිසඹ  යුතු  ඹ. 

( ඈ) ථ ධීන ලංය ජය වේඹව ලංනලයත  

ලඳේ ේ ලදව යහජය  ේ  ඹ  සහධීන  ිසඹ  යුතු  ඵ  ඹ.  ේ ම්  ම්ඵ් ධ  ලඳේ ේ  ේ ඹෝජනහ  XII  

ඳරිච්ේ ේදේ    ිසසතය  ේ කේ ර්. 
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ඳරිච්වේකඹ ලංx 

 (කැනට ලංඳතින vii ව ලංviii න ලංඳරිච්වේක  

ජන ධිඳති ලංව ලංවැබිනට් ලංභණ්ඩරඹ 

(න  ලංවැබිනට් ලංභණ්ඩරඹ ලංවථ ලංකිරීවම් ලංදී ජන ධිඳති ලංතු ලංඵරතර 

ර්තභහන  ිසධිිසධහන ංේ ලෝධිත ග් ති 

 
ඳරිච්ේ ේද  VIII 

ිසධහඹකඹ  ව  කළබිනට්  භණ්ඩරඹ 
 
42.  (1)  ජනයජේ    ආණ්ඩුේ ේ  ඳහරනඹ  
ේ භේ වඹී භ  ව  ඒ  ඳහරනඹ  පිබඳඵ  
ිසධහනඹ  බහය  ලභහතය  භණ්ඩරඹක්  ් ේ ්   
ඹ. 
(2)  ලභහතය  භණ්ඩරඹ  ඳහර්ලිේ ම්් තුට  
හූලහික  ගකීභට  ව  පිබඳතුරු  ඵළඳීභට  
ඵළඳී  සිටි් ේ ්   ඹ. 
(3)  ජනහධිඳතියඹහ  ලභහතය  භණ්ඩරේ    
හභහිරකේ ඹක්  ද  ලභහතය  භණ්ඩරේ    
ප්රධහනිඹහ  ද  ් ේ ්   ඹ. 
(4)  ජනහධිඳතියඹහේ ේ  භතඹ  ලනු  
ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  ිසලසහඹ  උඳරිභ  
ලේ ඹ්   ඇති  ඳහර්ලිේ ම්් තු  භ් ත්රියඹහ  
ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   ලග්රහභහතයයඹහ  
ේ ර  ඳ්න  කයනු  රළබිඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 
43.  (1)  ලග්රහභහතයයඹහේ ේ  නකවථ ලං විභීමභ ලං
නලයඹැින ලං ජන ධිඳතියඹ  ලං රවන ලං
නථා න්හි  ලග්රහභහතයයඹහේ ේ  ලදවස  ද  
ිසභහ,  ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   ලභහතය  
භණ්ඩරේ    ලභහතයයඹ් ේ ේ  ං යහ  ද  
ලභහතයහංල  ං යහ  ද  ඒ  ලභහතයයඹ් ට  
ඳයන  ිසඹ  ව  කහර්ඹ  ද  නිලසචඹ  කශ  
යු්නේ ්න  ඹ. 
 

 
 
(2)  ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   එේ    නිලසචඹ  
කයනු  රඵන  ලභහතයහංල  බහය  කටයුතු  
ිෂරීභ  වහ  ලග්රහභහතඹයඹහේ ේ  උඳේ දස  
භත,  ඳහර්ලිේ ම්් තු  භ් ත්රිරු්   ලතුේ ය්   
ලභහතයයඹ්   ඳ්න  කශ  යු්නේ ්න  ඹ. 

 

 

 

ඳරිච්ේ ේද  VIII 
ිසධහඹකඹ  ව  කළබිනට්  භණ්ඩරඹ 

 
42.  (1)  ජනයජේ    ආණ්ඩුේ ේ  ඳහරනඹ  
ේ භේ වඹී භ  ව  ඒ  ඳහරනඹ  පිබඳඵ  
ිසධහනඹ  බහය  ලභහතය  භණ්ඩරඹක්  
් ේ ්   ඹ. 
(2)  ලභහතය  භණ්ඩරඹ  ඳහර්ලිේ ම්් තුට  
හූලහික  ගකීභට  ව  පිබඳතුරු  ඵළඳීභට  
ඵළඳී  සිටි් ේ ්   ඹ. 
(3)  ජනහධිඳතියඹහ  ලභහතය  භණ්ඩරේ    
හභහිරකේ ඹක්  ද  ලභහතය  භණ්ඩරේ    
ප්රධහනිඹහ  ද  ් ේ ්   ඹ. 
(4)  ජනහධිඳතියඹහේ ේ  භතඹ  ලනු  
ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  ිසලසහඹ  උඳරිභ  
ලේ ඹ්   ඇති  ඳහර්ලිේ ම්් තු  භ් ත්රියඹහ  
ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   ලග්රහභහතයයඹහ  
ේ ර  ඳ්න  කයනු  රළබිඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 

 
  43.  (1)  ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   

ලග්රහභහතයයඹහේ ේ  ලදවස  ද  ිසභී භ,  

ලලයඹළින  ජනහධිඳතියඹහ  රකන  

ලසථහ් හි  ලග්රහභහතයයඹහේ ේ  ලදවස  

ද  ිසභහ  ලභහතය  භණ්ඩරේ    

ලභහතයයඹ් ේ ේ  ං යහ  ද  ලභහතයහංල  

ං යහ  ද  ඒ  ලභහතයයඹ් ට  ඳයන  

ිසඹ  ව  කහර්ඹ  ද  නිලසචඹ  කශ  යු්නේ ්න  

ඹ. 

(2)  ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   එේ    නිලසචඹ  
කයනු  රඵන  ලභහතයහංල  බහය  කටයුතු  
ිෂරීභ  වහ  නග්ර භ තයයඹ වේ ලං නකවථ ලං
විභීමභ ලං නලයඹඹැින ලං ජන ධිඳතියඹ  ලං
රවන  නථා න්හී  ලග්රහභහතයඹයඹහ  
ේ ේ  ලදවස  ද  ිසභහ,  ඳහර්ලිේ ම්් තු  
භ් ත්රිරු්   ලතුේ ය්   ලභහතයයඹ්   
ඳ්න  කශ  යු්නේ ්න  ඹ. 

43(2න ස ලංඉවත ලං(2  ලංගන්තිඹ ලංඹටවත් ලංවවෝ ලං ලං
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(3)  ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   කය  

ලසථහක  ී   රු  ද,  ලභහතය  භණ්ඩරඹ  

ේ ත  ඳයන  රද  ිසඹ  ව  කහර්ඹ  ේ නස  

ිෂරීභ  ව  ලභහතය  භණ්ඩරේ    ංයුතිඹ  

ේ නස  ිෂරීභ  ද  කයනු  රළබිඹ  වළක්ේ ක්  ඹ.  

ලභහතය  භණ්ඩරේ    ල ණ්ඩ  ඳළළ්නභට  

ව  ඳහර්ලිේ ම්් තු  ේ ත  ලභහතය  

භණ්ඩරඹ  දයන  ගකීේ ම්  ල ණ්ඩ  

ඳළළ්නභට  එළනි  ේ නස  ිෂරීභක්  ඵර  

ේ නොඳහ් ේ ් ඹ. 
 
44.  (1)  ජන ධිඳතියඹ  ලං විසින් ලං
නග්ර භ තයයඹ වේ ලං උඳවකථ ලං භත,  
ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  භ් ත්රියඹ්   ලතුේ ය්   
ලභහතය  භණ්ඩරේ    හභහිරකඹ්   ේ නොන  
ලභහතයයඹ්   ඳ්න  කයනු  රළබිඹ  වළක්ේ ක්  
ඹ. 
 
(2)  ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   
ලග්රහභහතයයඹහේ ේ  ලදවස  ද  ිසභහ,  ේ ම්  
යසථහේ ේ  (1)  න  ලනු  යසථහ  
ඹටේ ්න  ඳ්න  කයනු  රඵන  ලභහතයයඹ් ට  
ඳළරිඹ  යුතු  ිසඹ  ව  කහර්ඹ  ද  ඔරු් ට  ඹම්  
ලභහතයහංල  බහය  කය් ේ ්   නම්  ඒ  

45 ලංගන්තිවේ ලංඳශමුඛ ලංවේකඹ ලංඹටවත් ලංවවෝ ලං

ඹම් ලං ඇභතියඹකුට ලං ඳය  ලං වනොභැති ලං

විඹඹ් ලංවවෝ ලංව ර්ඹඹ් ලංජන ධිඳතියඹ  ලං

ඹටවත් ලං ඳතින ලං නතයස ලං ජන ධිඳතියඹ ට ලං

ඕනමභ ලංවිඹඹ් ලංවවෝ ලංව ර්ඹඹ් ලංතභන්ට ලං

භ ලං ඳය  ලං ගැනීභ ලං ක ලං වශ ලං වැකි ලං නතය ලං හභ ලං

ව ර්ඹඹ ලං ව  ලං තභන් ලං ඹටවත් ලං ඳතින ලං

නභ තය ාල ලං ාසය  ලං ඔහුට ලං නීර්ණඹ ලං වශ ලං

වැව. ලං ඒ ලං නනු ලං වභභ ලං යථා වේ ලං වවෝ ලං

ඹම් ලං ලිඛිත ලං නීතිඹව ලං විඹබ ය ලං

නභ තයයඹ  ලංවර ලංවන් ලංව ලංනථා ව ලං

හ ලං ීය ලං වන ලං ජන ධිඳතියඹ  ලං වරට ලං

නනුරඳ ලංවිඹ ලංයුතු ලංඵ ලංැරකිඹ ලංයුතු ලංඹ. ලං 

ටවන: 

19 ලං න ලං ආණ්ඩුක්රභ ලං යථා  ලං

ාවලෝධනවඹන් ලංඉත් ලංවයනු ලංරැබ ලං44(2  ලං

ගන්තිඹ ලං න ලං 43(2න  ලං ගන්තිඹ ලං

ලවඹන් ලං ලංඇතුශත් ලංවය ලංඇත. 
 

 
  (3)  ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   කය  
ලසථහක  ී   රු  ද,  ලභහතය  භණ්ඩරඹ  
ේ ත  ඳයන  රද  ිසඹ  ව  කහර්ඹ  ේ නස  
ිෂරීභ  ව  ලභහතය  භණ්ඩරේ    ංයුතිඹ  
ේ නස  ිෂරීභ  ද  කයනු  රළබිඹ  වළක්ේ ක්  ඹ.  
ලභහතය  භණ්ඩරේ    ල ණ්ඩ  ඳළළ්නභට  
ව  ඳහර්ලිේ ම්් තු  ේ ත  ලභහතය  
භණ්ඩරඹ  දයන  ගකීේ ම්  ල ණ්ඩ  
ඳළළ්නභට  එළනි  ේ නස  ිෂරීභක්  ඵර  
ේ නොඳහ් ේ ්   ඹ. 
   
 
 
 
44.  (1)  ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   
ලග්රහභහතයයඹහේ ේ  උඳේ දස  භත,  
ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  භ් ත්රියඹ්   ලතුේ ය්   
ලභහතය  භණ්ඩරේ    හභහිරකඹ්   
ේ නොන  ලභහතයයඹ්   ඳ්න  කයනු  
රළබිඹ  වළක්ේ ක්  ඹ. 
 
(2)  ලග්රහභහතයයඹහේ ේ  ලදවස  ද  ිසභහ,  
ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි් ,  ේ ම්  යසථහේ ේ  
(1)  න  ලනුයසථහ  ඹටේ ්න  ඳ්න  කයනු  
රඵන  ලභහතයයඹ් ට  ඳළරිඹ  යුතු  ිසඹ  
ව  කහර්ඹ  ද  ඔරු් ට  ඹම්  ලභහතයහංල  බහය  
කය් ේ ්   නම්  ඒ  ලභහතයහංල  ද  නිලසචඹ  
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ලභහතයහංල  ද  නිලසචඹ  කයනු  රළබිඹ  
වළක්ේ ක්  ඹ. 
(3)  ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි් ,  ේ ම්  
යසථහේ ේ  (2)  න  ලනු  යසථහ  
ඹටේ ්න  කයන  ඹම්  බහය  ිෂරීභක්  කය  වූ  
ිසටක  ේ නස  කයනු  රළබිඹ  වළක්ේ ක්  ඹ. 
 
(4)  (1)  න  ලනු  යසථහ  ඹටේ ්න  
ඳ්නකයනු  රඵන  ෆභ  ලභහතයයේ ඹක්භ  
ලභහතය  භණ්ඩරඹට  ව  ඳහර්ලිේ ම්් තුට  
ගකීභට  ඵළඳී  සිටි් ේ ්   ඹ. 
 
 
(5)  ලභහතය  භණ්ඩරේ    කය  වූ  ේ වෝ  
ලභහතයයඹුම  ිසසි්   ඔහු  ේ ත  ඳළරි  ඇති  
ඹම්  ිසඹඹකට  ේ වෝ  කහර්ඹඹකට  ලදහශ  ඹම්  
ඵරතර  ිෂසික්  ේ වෝ  කහර්ඹඹක්  ේ වෝ  ඹම්  
ිෂසි  ලිඛිත  නීතිඹිෂ්   ඔහුට  ඳළරි  ඇ්නතහ  
වූ  ේ වෝ  නිඹභ  ී   ඇ්නතහ  වූ  ඹම්  ඵරතර  
ිෂසික්  ේ වෝ  කහර්ඹඹක්  ගළට්  ඳ්රේ    
ඳශකයනු  රඵන  නිේ ේදනඹක්  භගි්   
ලභහතය  භණ්ඩරේ    හභහිරකඹුම  ේ නොන  
ලභහතයයඹුමට  ඳයහ  දිඹ  වළිෂ  ලතය  
ලභහතය  භණ්ඩරේ    ලභහතයයඹහට  එකී  
ඵරතර  ිෂසික්  ේ වෝ  කහර්ඹඹක්  ඳය් නහ  
වූ  ේ වෝ  නිඹභ  කය් නහ  වූ  ලිඛිත  නීතිේ    
ඳටවළනි  ුමභක්  ව්   රු  ද  ේ ම්  ල්   
යසථහ  ඹටේ ්න  එකී  ේ නස  
ලභහතයයඹහ  ේ ත  ඳයහ  ේ දනු  රළබු  ඹම්  
ඵරතර  ිෂසික්  ේ වෝ  කහර්ඹඹක්  ඔහු  ිසසි්   
්රිඹහ්නභක  ිෂරීභ  ේ වෝ  ඉටු  ිෂරීභ  
නීතයනුකූර    ් ේ ්   ඹ. 
 
 
45.  (1)  ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි් ,  
ලග්රහභහතයයඹහේ ේ  උඳේ දස  භත,  ලභහතය  
භණ්ඩරේ    ලභහතයයඹ් ට  ඔරු් ේ ේ  
කහර්ඹ  ඉටු  ිෂරීේ භහි  රහ  වහඹ  ී භ  පිිය  
ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  භ් ත්රියඹ්   ලතුේ ය්   
නිේ ඹෝජය  ලභහතයයඹ්   ඳ්න  කයනු  රළබිඹ  
වළක්ේ ක්  ඹ. 

 
 
 
 
(2)  ලභහතය  භණ්ඩරේ    කය  ේ වෝ  
ලභහතයයඹුම  ිසසි් ,  ඔහු  ේ ත  ඳයහ  ඇති  
ඹම්  ිසඹකට  ේ වෝ  කහර්ඹඹකට  ලදහශ  ඹම්  
ඵරඹක්  ේ වෝ  කහර්ඹඹක්  ේ වෝ  ඹම්  ිෂසි  
ලිඛිත  නීතිඹිෂ්   ඔහු  ේ ත  ඳළරී  ඇ්නතහ  වූ  
ේ වෝ  නිඹභ  කයනු  රළඵ  ඇ්නතහ  වූ  ඵරතර  

කයනු  රළබිඹ  වළක්ේ ක්  ඹ. 
 
(3)  ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි් ,  ේ ම්  
යසථහේ ේ  (2)  න  ලනුයසථහ  
ඹටේ ්න  කයන  ඹම්  බහය  ිෂරීභක්  කය  වූ  
ිසටක  ේ නස  කයනු  රළබිඹ  වළක්ේ ක්  ඹ. 
 
(4)  (1)  න  ලනුයසථහ  ඹටේ ්න  
ඳ්නකයනු  රඵන  ෆභ  ලභහතයයේ ඹක්භ  
ලභහතය  භණ්ඩරඹට  ව  
ඳහර්ලිේ ම්් තුට  ගකීභට  ඵළඳී  
සිටි් ේ ්   ඹ.   
 
(5)  ලභහතය  භණ්ඩරේ    කය  වූ  ේ වෝ  
ලභහතයයඹුම  ිසසි්   ඔහු  ේ ත  ඳළරි  
ඇති  ඹම්  ිසඹඹකට  ේ වෝ  කහර්ඹඹකට  
ලදහශ  ඹම්  ඵරතර  ිෂසික්  ේ වෝ  
කහර්ඹඹක්  ේ වෝ  ඹම්  ිෂසි  ලිඛිත  නීතිඹිෂ්   
ඔහුට  ඳළරී  ඇ්නතහ  වූ  ේ වෝ  නිඹභ  ී   
ඇ්නතහ  වූ  ඹම්  ඵරතර  ිෂසික්  ේ වෝ  
කහර්ඹඹක්  ගළට්  ඳ්රේ    ඳශකයනු  රඵන  
නිේ ේදනඹක්  භගි්   ලභහතය  භණ්ඩරේ    
හභහිරකඹුම  ේ නොන  ලභහතයයඹුමට  
ඳයහ  දිඹ  වළිෂ  ලතය  ලභහතය  භණ්ඩරේ    
ලභහතයයඹහට  එකී  ඵරතර  ිෂසික්  ේ වෝ  
කහර්ඹඹක්  ඳය් නහ  වූ  ේ වෝ  නිඹභ  
කය් නහ  වූ  ලිඛිත  නීතිේ    ඳටවළනි  
ුමභක්  ව්   රු  ද  ේ ම්  ල්   යසථහ  
ඹටේ ්න  එකී  ේ නස  ලභහතයයඹහ  ේ ත  
ඳයහ  ේ දනු  රළබූ  ඹම්  ඵරතර  ිෂසික්  
ේ වෝ  කහර්ඹඹක්  ඔහු  ිසසි්   ්රිඹහ්නභක  
ිෂරීභ  ේ වෝ  ඉටු  ිෂරීභ  නීතයනුකූර    
් ේ ්   ඹ. 
 
45.  (1)  නග්ර භ තයයඹ වේ ලං නකවථ ලං
විභීමභ ලං නලයඹැින ලං ජන ධිඳතියඹ  ලං
රවන ලං නථා න් ලං හී ලං
නග්ර භ තයයඹ වේ ලං නකවථ ලං ක ලං විභ   
ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි් ,  ලභහතය  
භණ්ඩරේ    ලභහතයයඹ් ට  ඔරු් ේ ේ  
කහර්ඹ  ඉටු  ිෂරීේ භහි  රහ  වහඹ  ී භ  පිිය  
ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  භ් ත්රියඹ්   ලතුේ ය්   
නිේ ඹෝජය  ලභහතයයඹ්   ඳ්න  කයනු  
රළබිඹ  වළක්ේ ක්  ඹ. 
 
(2)  ලභහතය  භණ්ඩරේ    කය  ේ වෝ  
ලභහතයයඹුම  ිසසි් ,  ඔහු  ේ ත  ඳයහ  
ඇති  ඹම්  ිසඹකට  ේ වෝ  කහර්ඹඹකට  
ලදහශ  ඹම්  ඵරඹක්  ේ වෝ  කහර්ඹඹක්  ේ වෝ  
ඹම්  ිෂසි  ලිඛිත  නීතිඹිෂ්   ඔහු  ේ ත  
ඳළරී  ඇ්නතහ  වූ  ේ වෝ  නිඹභ  කයනු  රළඵ  
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ිෂසික්  ේ වෝ  කහර්ඹඹක්,  ගළට්  ඳ්රේ    ඳශ  
කයනු  රඵන  නිේ ේදනඹක්  භගි්   තභ  
නිේ ඹෝජය  ලභහතයයඹහට  ඳයහ  දිඹ  වළිෂ  
ලතය  එකී  ලභහතයයඹහට  එකී  ඵරඹ  ේ වෝ  
කහර්ඹඹ  ඳය් නහ  වූ  ේ වෝ  නිඹභ  කය් නහ  
වූ  ලිඛිත  නීතිේ    ඳටවළනි  ුමභක්  ව්   
ී   තිබුන  ද  එකී  නිේ ඹෝජය  ලභහතයයඹහ  
ිසසි් ,  එේ    ඳයහ  ේ දනු  රඵන  ඹම්  ඵරඹක්  
ේ වෝ  කහර්ඹඹක්  ්රිඹහ්නභක  ිෂරීභ  ේ වෝ  ඉටු  
ිෂරීභ  නීතයනුකූර  ් ේ ්   ඹ. 

 

 
46.(1)  (ල)  ලභහතය  භණ්ඩරේ    මුළු  
ලභහතයයඹ්   ං යහ  තිව  ේ නොඉක්භිසඹ  
යුතු  ඹ: 
 
(ආ)  ලභහතය  භණ්ඩරේ    හභහිරකඹ්   
ේ නොන  ලභහතයයඹ් ේ ේ  ව  නිේ ඹෝජය  
ලභහතයයඹ් ේ ේ  ං යහේ ේ  එකතු  
වතලිව  ේ නොඉක්භිසඹ  යුතු  ඹ. 
 
(2)  ලග්රහභහතයයඹහ  - 
 
(ල)  සකීඹ  ල්නන  ඹටේ ්න  
ජනහධිඳතියඹහ  ේ ත  ඹන  ලිපිඹක්  භගි්   
සකීඹ  ධුයේ ඹ්   ඉල්රහ  ලසරුේ වෝන;  
ේ වෝ 
 
 
(ආ)  තු යට්න  ඳහර්ලිේ ම්් තු  භ් ත්රීයඹුම  
ේ නොරුේ වෝන;  ේ වෝ  මි  ආණ්ඩුක්රභ  
යසථහේ ේ  ිසධිිසධහන  ඹටේ ්න  ඹම්  තහක්  
කල්  ලභහතය  භණ්ඩරඹ  ඳ්නේ ්   ද  ඒ  තහක්  
කල්  සකීඹ  ධුයඹ  දය් ේ ්   ඹ. 
 
 
(3)  ලභහතය  භණ්ඩරේ    ලභහතයයේ ඹක්,  
ලභහතය  භණ්ඩරේ    හභහිරකඹුම  ේ නොන  
ලභහතයයේ ඹක්  ේ වෝ  නිේ ඹෝජය  
ලභහතයයේ ඹක්  - 
 
(ල)  ලග්රහභහතයයඹහේ ේ  උඳේ දස  භත  
ජනහධිඳතියඹහේ ේ  ල්නන  ඹටේ ්න  ඹනු  
රඵන  ලිපිඹක්  භගි් ,  ඉ්න  කයනු  
රළබුේ වෝන;  ේ වෝ 
 
(ආ)  සකීඹ  ල්නන  ඹටේ ්න  
ජනහධිඳතියඹහ  ේ ත  ේ ඹොමු  කයනු  රඵන  
ලිපිඹක්  භගි්   සකීඹ  ධුයේ ඹ්   ඉල්රහ  
ලසරුේ වෝන;  ේ වෝ 

ඇ්නතහ  වූ  ඵරතර  ිෂසික්  ේ වෝ  
කහර්ඹඹක්,  ගළට්  ඳ්රේ    ඳශ  කයනු  
රඵන  නිේ ේදනඹක්  භඟි්   තභ  නිේ ඹෝජය  
ලභහතයයඹහට  ඳයහ  දිඹ  වළිෂ  ලතය  එකී  
ලභහතයයඹහට  එකී  ඵරඹ  ේ වෝ  කහර්ඹඹ  
ඳය් නහ  වූ  ේ වෝ  නිඹභ  කය් නහ  වූ  
ලිඛිත  නීතිේ    ඳටවළනි  ුමභක්  ව්   ී   
තිබුණ  ද  එකී  නිේ ඹෝජය  ලභහතයයඹහ  
ිසසි් ,  එේ    ඳයහ  ේ දනු  රඵන  ඹම්  
ඵරඹක්  ේ වෝ  කහර්ඹඹක්  ්රිඹහ්නභක  ිෂරීභ  
ේ වෝ  ඉටු  ිෂරීභ  නීතයනුකූර    ් ේ ්   ඹ. 
 
46.(1)  (ල)  ලභහතය  භණ්ඩරේ    මුළු  
ලභහතයයඹ්   ං යහ  ිසස  
ේ නොඉක්භිසඹ  යුතු  ඹ: 
 
(ආ)  ලභහතය  භණ්ඩරේ    හභහිරකඹ්   
ේ නොන  ලභහතයයඹ් ේ ේ  ව  
නිේ ඹෝජය  ලභහතයයඹ් ේ ේ  ං යහේ ේ  
එකතු  තිව  ේ නොඉක්භිසඹ  යුතු  ඹ. 
 
(2)  ලග්රහභහතයයඹහ  - 
 
 
(ල)  සකීඹ  ල්නන  ඹටේ ්න  
ජනහධිඳතියඹහ  ේ ත  ඹන  ලිපිඹක්  
භගි්   සකීඹ  ධුයේ ඹ්   ඉල්රහ  
ලසරුේ වෝන;  ේ වෝ 
 
(ආ)  තු යට්න  ඳහර්ලිේ ම්් තු  
භ් ත්රීයඹුම  ේ නොරුේ වෝන;  ේ වෝ  මි  
ආණ්ඩුක්රභ  යසථහේ ේ  ිසධිිසධහන  
ඹටේ ්න  ඹම්  තහක්  කල්  ලභහතය  භණ්ඩරඹ  
ඳ්නේ ්   ද  ඒ  තහක්  කල්  සකීඹ  ධුයඹ  
දය් ේ ්   ඹ. 
 
(3)  ලභහතය  භණ්ඩරේ    ලභහතයයේ ඹක්,  
ලභහතය  භණ්ඩරේ    හභහිරකඹුම  
ේ නොන  ලභහතයයේ ඹක්  ේ වෝ  නිේ ඹෝජය  
ලභහතයයේ ඹක්  - 
 
(ල)  ජනහධිඳතියඹහේ ේ  ල්නන  ඹටේ ්න  
ඹනු  රඵන  ලිපිඹක්  භගි් ,  ඉ්න  කයනු  
රළබුේ වෝන;  ේ වෝ 
 
 
(ආ)  සකීඹ  ල්නන  ඹටේ ්න  
ජනහධිඳතියඹහ  ේ ත  ේ ඹොමු  කයනු  රඵන  
ලිපිඹක්  භගි්   සකීඹ  ධුයේ ඹ්   ඉල්රහ  
ලසරුේ වෝන;  ේ වෝ 
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(ඇ)  තු යට්න  ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  
භ් ත්රීයඹුම  ේ නොරුේ වෝන  ේ වෝ  මි  
ආණ්ඩුක්රභ  යසථහේ ේ  ිසධිිසධහන  ඹටේ ්න  
ඹම්  තහක්  කල්  ලභහතය  භණ්ඩරඹ  
ඳති් ේ ්   ද  ඒතහක්  කල්  සකීඹ  ධුයඹ  
දය් ේ ්   ඹ. 
 
(4)  (1)  න  ලනුයසථහේ ේ  ුමභක්  ව්   
රුද,  ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  ළි භ  ආන  
ං යහක්  රඵහ  ග් නහ  පිබඳග්න  
ේ ද්ලඳහරන  ඳක්ඹ  ේ වෝ  සහධීන  
කණ්ඩහඹභ  ේ වෝ  ිසසි්   ජහතික  ආණ්ඩුක්  
පිහිටුන  ලසථහේ ේ  ී   ලභහතය  භණ්ඩරේ    
ලභහතයයඹ්   ං යහ  ද  ලභහතය  
භණ්ඩරේ    හභහිරකඹ්   ේ නොන  
ලභහතයයඹ්   ං යහ  ද  නිේ ඹෝජය  
ලභහතයයඹ්   ං යහ  ද  ඳහර්ලිේ ම්් තු  
ිසසි්   තීයණඹ  කශ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 
(5)  (4)  න  ලනුයසථහේ ේ  කහර්ඹඹ  
වහ  ජහතික  ආණ්ඩුක්  ඹනු,  
ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  ළි භ  ආන  ං හ  
රඵහග් නහ  පිබඳග්න  ේ ද්ලඳහරන  ඳක්ඹ  
ේ වෝ  සහධීන  කණ්ඩහඹභ  ව  
ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  ලේ නුම්න  පිබඳග්න  
ේ ද්ලඳහරන  ඳක්ඹ  ේ වෝ  සහධීන  
කණ්ඩහඹභ  ව  ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  ලේ නුම්න  
පිබඳග්න  ේ ද්ලඳහරන  ඳක්  ේ වෝ  සහධීන  
කණ්ඩහඹම්  එකතු  පිහිටුනු  රඵන  
ආණ්ඩුක්  ් ේ ්   ඹ. 
 
47.  (1)  ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසුරුහ  වරිනු  
රඵන  ේ තක්  ්රිඹහකශ  ලභහතය  භණ්ඩරඹ  
ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසුරුහ  වරිනු  රළබු  ද,  
දිගටභ  ්රිඹහ  කශ  යුතු  ලතය  භව  
භළතියණඹ  ලහන  වූ  ිසට,  එේ    ්රිඹහ  
ිෂරීභ  නතය  කශ  යු්නේ ්න  ඹ.  ඒ  ලනු  
ලග්රහභහතයයඹහ  ද  ලභහතය  භණ්ඩරේ    
ලභහතයයඹ්   ද  46  න  යසථහේ ේ  (2)  
න  ලනුයසථහේ ේ  (ල)  ේ ේදේ    ව  (3)  
න  ලනුයසථහේ ේ  (ල)  ේ ේදේ    ේ වෝ  (ආ)  
ේ ේදේ    ිසධිිසධහන  රහ  ඇති  ඳරිදි  ධුය  
දළරීභ  නතය  රුේ වෝන  මි,  දිගටභ  ්රිඹහ  
කශ  යුතු  ලතය  එේ    ධුය  දළරීේ ම්  ී   ඔරු්   
ිසසි්   භළතියණ  ේ කොභහරිසයඹහ  ිසසි්   
නිඹභ  කයනු  රඵන  නිර්ණහඹකඹ්   
පිබඳඳදිමි්   භළතියණඹට  ලයුතු  ේ ර  
ඵරඳෆභක්  ේ නොන  ඳරිද්ේ ද්   ්රිඹහ  කශ  
යු්නේ ්න  ඹ. 

(ඇ)  තු යට්න  ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  
භ් ත්රීයඹුම  ේ නොරුේ වෝන  ේ වෝ  මි  
ආණ්ඩුක්රභ  යසථහේ ේ  ිසධිිසධහන  
ඹටේ ්න  ඹම්  තහක්  කල්  ලභහතය  භණ්ඩරඹ  
ඳති් ේ ්   ද  ඒතහක්  කල්  සකීඹ  ධුයඹ  
දය් ේ ්   ඹ. 
 
 
ටවන: 
46(4  ලං ව  ලං (5  ලං යථා  ලං  ලං  ලං ඉත් ලං වය ලං
ඇත. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47.  (1)  ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසුරුහ  වරිනු  
රඵන  ේ තක්  ්රිඹහකශ  ලභහතය  
භණ්ඩරඹ  ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසුරුහ  
වරිනු  රළබු  ද,  දිගට  භ  ්රිඹහ  කශ  යුතු  
ලතය  භව  භළතියණඹ  ලහන  වූ  ිසට,  
එේ    ්රිඹහ  ිෂරීභ  නතය  කශ  යු්නේ ්න  ඹ.  
ඒ  ලනු  ලග්රහභහතයයඹහ  ද  ලභහතය  
භණ්ඩරේ    ලභහතයරු්   ද  46  න  
යසථහේ ේ  (2)  න  ලනුයසථහේ ේ  
(ල)  ේ ේදේ    ව  (3)  න  
ලනුයසථහේ ේ  (ල)  ේ ේදේ    ේ වෝ  (ආ)  
ේ ේදේ    ිසධිිසධහන  රහ  ඇති  ඳරිදි  ධුය  
දළරීභ  නතය  රුේ වෝන  මි,  දිගට  භ  ්රිඹහ  
කශ  යුතු  ලතය  එේ    ධුය  දළරීේ ම්  ී   ඔරු්   
ිසසි්   භළතියණ  ේ කොභහරිසයඹහ  
ිසසි්   නිඹභ  කයනු  රඵන  
නිර්ණහඹකඹ්   පිබඳඳදිමි්   
භළතියණඹට  ලයුතු  ේ ර  ඵරඳෆභක්  
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(2)  ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසුරුහ  වරිනු  රළ.ජභ්න  
භව  භළතියණඹ  ලහන  ී භ්න  ලතය  
කහරඹ  තුශ  ලේ  යහභහතයයඹහ  මිඹ  ගිේ    රු  
ද,  ධුයේ ඹ්   ඉ්න  කයනු  රළබුේ ේ  රු  ද,  ලස  
වූේ    රු  ද,  ලභහතය  භණ්ඩරඹ,  ලභහතය  
භණ්ඩරේ    ලේ නුම්න  ලභහතයයඹ් ේ ග්   
භ් ිසත  භව  භළතියණඹ  ලහන  න  
ේ තක්  ්රිඹහ  කශ  යු්නේ ්න  ඹ.  ත  ද  
ලග්රහභහතයයඹහේ ේ  ඵරතර,  කහර්ඹ  ව  
කර්තය  ්රිඹහ්නභක  ිෂරීභ  වහ  ව  ඉටු  
ිෂරීභ  වහ  ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   එකී  
ලභහතයයඹ්   ලතුේ ය්   ඹම්  
ලභහතයයඹුම  ඳ්නකයනු  රළබිඹ  වළක්ේ ක්  
ඹ.   
 
(3)  ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසුරුහ  වරිනු  රළ.ජභ්න  
භව  භළතියණඹ  ලහන  ී භ්න  ලතය  
කහරඹ  තුශ  ලභහතය  භණ්ඩරේ    
ලභහතයයඹුම  මිඹ  ගිඹ  ිසට  ේ වෝ  ධුයේ ඹ්   
ඉ්න  කයනු  රළබු  ිසට  ේ වෝ  ඉල්රහ  ලස  වූ  
ිසට  ඒ  ලභහතයයඹහේ ේ  ලභහතයංලඹ  බහය  
කටයුතු  ිෂරීභ  ේ වෝ  ඒ  ලභහතයයඹහේ ේ  
ඵරතර,  කහර්ඹ  ව  කය  වූ  ේ වෝ  
ලභහතයයඹුම  ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   
ලග්රහභහතඹයඹහේ ේ  උඳේ දස  භත  ඳ්න  
කයනු  රළබිඹ  වළක්ේ ක්  ඹ. 
 
 
 
 
 
48.  (1)  ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසුරුහ  වරිනු  
රළ.ජභ්න  භව  භළතියණඹ  ලහන  ී භ්න  
ලතය  කහරඹ  තුශ  වළය,  ධුයේ ඹ්   ඉ්න  
කයනු  රළ.ජේ භ්   ේ වෝ  ඉල්රහ  ලසී ේ භ්   
ේ වෝ  ලනයහකහයඹිෂ්   ේ වෝ  
ලග්රහභහතයයඹහ  ධුයඹ  දළරීභ  නතය  වූ  ිසට,  
70  න  යසථහ  ඹටේ ්න  සකීඹ  ඵරතර  
්රිඹහ්නභක  කයමි්   ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   
ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසුරුහ  වළය  ඇේ තෝන  මි,  
ලභහතය  භණ්ඩරඹ  ිසසිේ ය් ේ ් ඹ.  එේ    වූ  
ිසට  ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   42  න,  43  න,  
44  න  ව  45  න  යසථහ  ලනු  
ලග්රහභහතයයඹුම  ද,  ලභහතය  භණ්ඩරේ    
ලභහතයයඹ්   ද,  ලභහතය  භණ්ඩරේ    
හභහිරකඹ්   ේ නොන  ලභහතයයඹ්   ද,  
නිේ ඹෝජය  ලභහතයයඹ්   ද  ඳ්න  කශ  
යු්නේ ්න  ඹ: 

ේ නොන  ඳරිද්ේ ද්   ්රිඹහ  කශ  යු්නේ ්න  
ඹ.     
(2)  ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසුරුහ  වරිනු  
රළ.ජභ්න  භව  භළතියණඹ  ලහන  ී භ්න  
ලතය  කහරඹ  තුශ  ලග්රහභහතයයඹහ  මිඹ  
ගිේ    රු  ද,  ධුයේ ඹ්   ඉ්න  කයනු  
රළබුේ ේ  රු  ද,  ලස  වූේ    රු  ද,  ලභහතය  
භණ්ඩරඹ,  ලභහතය  භණ්ඩරේ    
ලේ නුම්න  ලභහතයයඹ් ේ ග්   
භ් ිසත  භව  භළතියණඹ  ලහන  න  
ේ තක්  ්රිඹහ  කශ  යු්නේ ්න  ඹ.  ත  ද  
ලග්රහභහතයයඹහේ ේ  ඵරතර,  කහර්ඹ  ව  
කර්තය  ්රිඹහ්නභක  ිෂරීභ  වහ  ව  ඉටු  
ිෂරීභ  වහ  ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   එකී  
ලභහතයයඹ්   ලතුේ ය්   ඹම්  
ලභහතයයඹුම  ඳ්නකයනු  රළබිඹ  වළක්ේ ක්  
ඹ.   
(3)  ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසුරුහ  වරිනු  
රළ.ජභ්න  භව  භළතියණඹ  ලහන  ී භ්න  
ලතය  කහරඹ  තුශ  ලභහතය  භණ්ඩරේ    
ලභහතයයඹුම  මිඹ  ගිඹ  ිසට  ේ වෝ  
ධුයේ ඹ්   ඉ්න  කයනු  රළබු  ිසට  ේ වෝ  
ඉල්රහ  ලස  වූ  ිසට  ඒ  ලභහතයයඹහේ ේ  
ලභහතයහංලඹ  බහය    කටයුතු  ිෂරීභ  ේ වෝ  
ඒ  ලභහතයයඹහේ ේ  ඵරතර,  කහර්ඹ  ව  
කය  වූ  ේ වෝ  ලභහතයයේ ඹක්  
ජන ධිඳතියඹ  ලං විසින් ලං
නග්ර භ තයයඹ වේ ලං නකවථ ලං විභීමභ ලං
නලයඹැින ලං ජන ධිඳතියඹ  ලං රවන ලං
නථා හි ලං දී  ලග්රහභහතයයඹහේ ේ  ද  
ලදවස  ිසභහ  ඳ්න  කයනු  රළබිඹ  වළක්ේ ක්  
ඹ. 
 
48.  (1)  ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසුරුහ  වරිනු  
රළ.ජභ්න  භව  භළතියණඹ  ලහන  ී භ්න  
ලතය  කහරඹ  තුශ  වළය,  ධුයේ ඹ්   ඉ්න  
කයනු  රළ.ජේ භ්   ේ වෝ  ඉල්රහ  ලසී ේ භ්   
ේ වෝ  ලනයහකහයඹිෂ්   ේ වෝ  
ලග්රහභහතයයඹහ  ධුයඹ  දළරීභ  නතය  වූ  ිසට,  
70  න  යසථහ  ඹටේ ්න  සකීඹ  
ඵරතර  ්රිඹහ්නභක  කයමි්   
ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   ඳහර්ලිේ ම්් තු  
ිසසුරුහ  වළය  ඇේ තෝන  මි,  ලභහතය  
භණ්ඩරඹ  ිසසිේ ය් ේ ් ඹ.  එේ    වූ  ිසට  
ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   42  න,  43  න,  
44  න  ව  45  න  යසථහ  ලනු  
ලග්රහභහතයයඹුම  ද,  ලභහතය  භණ්ඩරේ    
ලභහතයයඹ්   ද,  ලභහතය  භණ්ඩරේ    
හභහිරකඹ්   ේ නොන  ලභහතයයඹ්   ද,  
නිේ ඹෝජය  ලභහතයයඹ්   ද  ඳ්න  කශ  
යු්නේ ්න  ඹ: 
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එේ    රු  ද,  ඉවත  කී  ඳරිදි  ලග්රහභහතයයඹහ  
ධුයඹ  දළරීභ  නතය  ී ේ භ්   ඳසු  
ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසුරුහ  වරිනු  
රළබුේ වෝන,  ලභහතය  භණ්ඩරඹ,  ලභහතය  
භණ්ඩරේ    ලේ නුම්න  ලභහතයයඹ් ේ ග්   
භ් ිසත  භව  භළතියණඹ  ලහන  න  
ේ තක්  ්රිඹහ  කශ  යු්නේ ්න  ඹ.  ත  ද  
ලග්රහභහතයයඹහේ ේ  ඵරතර,  කහර්ඹ  ව  
තර්තය  ්රිඹහ්නභක  ිෂරීභ  වහ  ව  ඉටු  
ිෂරීභ  වහ  ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   එකී  
ලභහතයයඹ්   ලතුේ ය්   ඹම්  
ලභහතයයඹුම  ඳ්න  කයනු  රළබිඹ  වළක්ේ ක්  
ඹ.  ත  ද  47  න  යසථහේ ේ  ිසධිිසධහන  
ලලය  ේ නස  ිෂරීම්  හිත  ේ ම්  
ම්ඵ් ධේ ඹ්   ලදහශ  ් ේ ්   ඹ. 
 
 
(2)  ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසි්   ආණ්ඩුේ ේ  
ප්රතිඳ්නති  ප්රකහලඹ  ේ වෝ  ිසර්ජන  ඳන්න  
ේ කටුම්ඳත  ේ වෝ  ප්රතික්ේ  ඳ  කශ  ේ වෝන  
එිසට  ද  ආණ්ඩු  ේ කේ යහි  ිසලසහ  බංග  
ේ ඹෝජනහක්  ම්භත  කශ  ේ වෝන  එිසට  ද  
ලභහතය  භණ්ඩරඹ  ිසසිේ ය් ේ ්   ඹ.  එේ    වූ  
ිසට  70  න  යසථහ  ඹටේ ්න  සකීඹ  
ඵරතර  ්රිඹහ්නභක  කයමි්   
ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   ඳහර්ලිේ ම්් තු  
ිසසුරු  වරිනු  රළබුේ වෝන  මි,  
ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   42  න,  43  න,  44  
න  ව  45  න  යසථහ  ලනු  
ලග්රහභහතයයේ ඹක්  ද,  ලභහතය  භණ්ඩරේ    
ලභහතයයඹ්   ද,  ලභහතය  භණ්ඩරේ    
හභහිරකඹ්   ේ නොන  ලභහතයයඹ්   ද,  
නිේ ඹෝජය  ලභහතයයඹ්   ද  ඳ්න  කශ  
යු්නේ ්න  ඹ. 

 
49.  ලභහතය  භණ්ඩරේ    ඹම්  ිෂසි  
ලභහතයයඹුමට    ේ වෝ  ලභහතය  භණ්ඩරේ    
හභහිරකඹුම  ේ නොන  ලභහතයයඹුමට    
ේ වෝ  නිේ ඹෝජය  ලභහතයයඹුමට  ේ වෝ  
ඔහුේ ේ  ධුයේ    කහර්ඹ  ඉටු  ිෂරීභට  ේ නොවළිෂ  
රුේ වෝන  එිසට  එකී  ලභහතය  භණ්ඩරේ    
ලභහතයයඹහේ ේ  ේ වෝ  ලභහතය  භණ්ඩරේ    
හභහිරකඹුම  ේ නොන  ලභහතයයඹහේ ේ    
නිේ ඹෝජය  ලභහතයයඹහේ ේ  ධුයේ    ළඩ  
ඵළලීභ  වහ  ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   
ලග්රහභහතයයඹහේ ේ  උඳේ දස  භත  
ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  කය  වූ  ේ වෝ  
භ් ත්රීයඹුම  ඳ්න  ිෂරීභ  කශ  වළිෂ  ් ේ ්   
ඹ.   

 
එේ    රු  ද,  ඉවත  කී  ඳරිදි  
ලග්රහභහතයයඹහ  ධුයඹ  දළරීභ  නතය  
ී ේ භ්   ඳසු  ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසුරුහ  
වරිනු  රළබුේ වෝන,  ලභහතය  භණ්ඩරඹ,  
ලභහතය  භණ්ඩරේ    ලේ නුම්න  
ලභහතයයඹ් ේ ග්   භ් ිසත  භව  
භළතියණඹ  ලහන  න  ේ තක්  ්රිඹහ  
කශ  යු්නේ ්න  ඹ.  ත  ද  ලග්රහභහතයයඹහේ ේ  
ඵරතර,  කහර්ඹ  ව  කර්තය  ්රිඹහ්නභක  
ිෂරීභ  වහ  ව  ඉටු  ිෂරීභ  වහ  
ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   එකී  
ලභහතයයඹ්   ලතුේ ය්   ඹම්  
ලභහතයයඹුම  ඳ්න  කයනු  රළබිඹ  
වළක්ේ ක්  ඹ.  ත  ද  47  න  යසථහේ ේ  
ිසධිිසධහන  ලලය  ේ නස  ිෂරීම්  හිත  
ේ ම්  ම්ඵ් ධේ ඹ්   ලදහශ  ් ේ ්   ඹ. 
 
(2)  ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසි්   ආණ්ඩුේ ේ  
ප්රතිඳ්නති  ප්රකහලඹ  ේ වෝ  ිසර්ජන  ඳන්න  
ේ කටුම්ඳත  ේ වෝ  ප්රතික්ේ  ඳ  කශ  ේ වෝන  
එිසට  ද  ආණ්ඩු  ේ කේ යහි  ිසලසහ  බංග  
ේ ඹෝජනහක්  ම්භත  කශ  ේ වෝන  එිසට  ද  
ලභහතය  භණ්ඩරඹ  ිසසිේ ය් ේ ්   ඹ.  එේ    
වූ  ිසට  70  න  යසථහ  ඹටේ ්න  සකීඹ  
ඵරතර  ්රිඹහ්නභක  කයමි්   
ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   ඳහර්ලිේ ම්් තු  
ිසසුරු  වරිනු  රළබුේ වෝන  මි,  
ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   42  න,  43  න,  
44  න  ව  45  න  යසථහ  ලනු  
ලග්රහභහතයයේ ඹක්  ද,  ලභහතය  
භණ්ඩරේ    ලභහතයයඹ්   ද,  ලභහතය  
භණ්ඩරේ    හභහිරකඹ්   ේ නොන  
ලභහතයයඹ්   ද,  නිේ ඹෝජය  
ලභහතයයඹ්   ද  ඳ්න  කශ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 

49.  ලභහතය  භණ්ඩරේ    ඹම්  ිෂසි  
ලභහතයයඹුමට    ේ වෝ  ලභහතය  
භණ්ඩරේ    හභහිරකඹුම  ේ නොන  
ලභහතයයඹුමට    ේ වෝ  නිේ ඹෝජය  
ලභහතයයඹුමට  ේ වෝ  ඔහුේ ේ  ධුයේ    
කහර්ඹ  ඉටු  ිෂරීභට  ේ නොවළිෂ  රුේ වෝන  
එිසට  එකී  ලභහතය  භණ්ඩරේ    
ලභහතයයඹහේ ේ  ේ වෝ  ලභහතය  
භණ්ඩරේ    හභහිරකඹුම  ේ නොන  
ලභහතයයඹහේ ේ    නිේ ඹෝජය  
ලභහතයයඹහේ ේ  ධුයේ    ළඩ  ඵළලීභ  
වහ  ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   
ලග්රහභහතයයඹහේ ේ  ලදවස  ිසභහ  
ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  කය  වූ  ේ වෝ  
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50.  (1)  ලභහතය  භණ්ඩරඹට  
ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   ඳ්න  කයනු  රළබිඹ  
යුතු  ේ ල්කම්යේ ඹක්  ් ේ ්   ඹ. 
 
(2)  ජනහධිඳතියඹහේ ේ  ිසධහනඹ් ට  
ඹට්න  ලභහතය  භණ්ඩරේ    කහර්ඹහරඹ  
බහය  කටයුතු  ිෂරීභ්න  ජනහධිඳතියඹහ  
ිසසි්   ේ වෝ  ඔහුට  ඳයනු  රඵ් නහ  වූ  
ේ න්න  ඹම්  කර්තය  ේ වෝ  කහර්ඹ  
ඉටුිෂරීභ්න,  ිෂරීභ්න  ේ ල්කම්යඹහ  ිසසි්   
කයනු  රළබිඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 
 
51.  (1)  ලග්රහභහතයයඹහට,  ජනහධිඳතියඹහ  
ිසසි්   ඳ්න  කයනු  රළබිඹ  යුතු  
ේ ල්කම්යේ ඹක්  ් ේ ්   ඹ. 
 
(2)  ලග්රහභහතයයඹහේ ේ  කහර්ඹහරඹ  බහය  
කටයුතු  ිෂරීභ්න  ලග්රහභහතයයඹහේ ේ  
ිසධහනඹ් ට  ඹට්න  ඔහුේ ේ  කහර්ඹ  වහ  
කර්තය  ඉටු  ිෂරිභ  වහ  ිෂරීභ්න  
ේ ල්කම්යඹහ  ිසසි්   කශ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 
52.  (1)  ලභහතය  භණ්ඩරේ    
ලභහතයයඹුමේ ේ  ෆභ  ලභහතයහංලඹක්භ  
වහ  ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   ඳ්න  කයනු  
රළබිඹ  යුතු  ේ ල්කම්යේ ඹක්  ් ේ ්   ඹ. 
 
(2)  ලභහතයහංලඹක  ේ ල්කම්යඹහ  ඔහුේ ේ  
ලභහතයයඹහ  බහයේ    ඇති  ආණ්ඩුේ ේ  
ේ දඳහර්තේ ම්් තු  ද  ේ න්න  ආඹතන  ද  
ලභහතයයඹහේ ේ  ිසධහනඹට  වහ  ඳහරනඹට  
ඹට්න  ේ භේ වඹ  ් ේ ්   ඹ. 
 
(3)  ලභහතයහලඹක  ේ ල්කම්යඹහ  ධුයඹ  
දළරීභ,  ආණ්ඩුක්රභ  යසථහේ ේ  ිසධිිසධහන  
ඹටේ ්න  ලභහතය  භණ්ඩරඹ  ිසසිය  ගිඹ  ිසට  
ේ වෝ  ඒ  ලභහතයහංලේ    ඳළළ්නභ  නතයී ේ ම්  
ප්රතිපරඹ  ඇති  තීයණඹක්  43  න  
යසථහ  ේ වෝ  44  න  යසථහ  ඹටේ ්න  
ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   කයනු  රළබු  ිසටක  
ේ වෝ  නතය  ිසඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 
(4)  ේ ම්  යසථහේ ේ  කහර්ඹ  වහ  
ජනහධිඳතියඹහේ ේ  ේ ල්කම්යඹහේ ේ  ධුයඹ,  
ලභහතය  භණ්ඩරේ    ේ ල්කම්යඹහේ ේ  
ධුයඹ,  ිසගණකහධිඳතියඹහේ ේ  ධුයඹ,  

භ් ත්රීයඹුම  ඳ්න  ිෂරීභ  කශ  වළිෂ  
් ේ ්   ඹ.   
 
50. (1) ලභහතය භණ්ඩරඹට  
ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   ඳ්න  කයනු  රළබිඹ  
යුතු  ේ ල්කම්යේ ඹක්  ් ේ ්   ඹ. 
 
(2)  ජනහධිඳතියඹහේ ේ  ිසධහනඹ් ට  

ඹට්න  ලභහතය  භණ්ඩරේ    කහර්ඹහරඹ  

බහය  කටයුතු  ිෂරීභ්න  ජනහධිඳතියඹහ  

ිසසි්   ේ වෝ  ඔහුට  ඳයනු  රඵ් නහ  වූ  

ේ න්න  ඹම්  කර්තය  ේ වෝ  කහර්ඹ  

ඉටුිෂරීභ්න,  ිෂරීභ්න  ේ ල්කම්යඹහ  ිසසි්   

කයනු  රළබිඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 

 
51.  (1)  ලග්රහභහතයයඹහට,  
ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   ඳ්න  කයනු  රළබිඹ  
යුතු  ේ ල්කම්යේ ඹක්  ් ේ ්   ඹ. 
 
(2)  ලග්රහභහතයයඹහේ ේ  කහර්ඹහරඹ  බහය  
කටයුතු  ිෂරීභ්න  ලග්රහභහතයයඹහේ ේ  
ිසධහනඹ් ට  ඹට්න  ඔහුේ ේ  කහර්ඹ  වහ  
කර්තය  ඉටු  ිෂරීභ  වහ  ිෂරීභ්න  
ේ ල්කම්යඹහ  ිසසි්   කශ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 
52.  (1)  ලභහතය  භණ්ඩරේ    
ලභහතයයඹුමේ ේ  ෆභ  ලභහතයහංලඹක්  භ  
වහ  ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   ඳ්න  කයනු  
රළබිඹ  යුතු  ේ ල්කම්යේ ඹක්  ් ේ ්   ඹ. 
 
(2)  ලභහතයහංලඹක  ේ ල්කම්යඹහ  ඔහුේ ේ  
ලභහතයයඹහ  බහයේ    ඇති  ආණ්ඩුේ ේ  
ේ දඳහර්තේ ම්් තු  ද  ේ න්න  ආඹතන  ද  
ලභහතයයඹහේ ේ  ිසධහනඹට  වහ  ඳහරනඹට  
ඹට්න  ේ භේ වඹ  ් ේ ්   ඹ. 
 
(3)  ලභහතයහංලඹක  ේ ල්කම්යඹහ  ධුයඹ  
දළරීභ,  ආණ්ඩුක්රභ  යසථහේ ේ  ිසධිිසධහන  
ඹටේ ්න  ලභහතය  භණ්ඩරඹ  ිසසිය  ගිඹ  ිසට  
ේ වෝ  ඒ  ලභහතයහංලේ    ඳළළ්නභ  
නතයී ේ ම්  ප්රතිපරඹ  ඇති  තීයණඹක්  43  
න  යසථහ  ේ වෝ  44  න  යසථහ  
ඹටේ ්න  ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   කයනු  
රළබු  ිසටක  ේ වෝ  නතය  ිසඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 
(4)  ේ ම්  යසථහේ ේ  කහර්ඹ  වහ  
ජනහධිඳතියඹහේ ේ  ේ ල්කම්යඹහ  ේ ේ  
ධුයඹ,  ලභහතය  භණ්ඩරේ    
ේ ල්කම්යඹහේ ේ  ධුයඹ,  
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ඳරිඳහරන  කටයුතු  පිබඳඵ  ඳහර්ලිේ ම්් තු  
ේ කොභහරිසයඹහේ ේ  (ඔම්බුඩ්සභ් )  ධුයඹ,  
ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  භව  ේ ල්කම්යඹහේ ේ  
ධුයඹ,  ආණ්ඩුක්රභ  යසථහ  බහ  ව  41  
ආ  යසථහේ ේ  උඳේ ල් නේ    ව්   
ේ කොමි්   බහ  ආණ්ඩුේ ේ  ේ දඳහර්තේ ම්් තු  
ේ ර  ේ නොළරිෂඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 
 
 
53.  ේ ම්  ඳරිච්ේ ේදේ    දළක්ේ න  ඹම්  ිෂසි  
ධුයඹකට  ඳ්න  කයනු  රළබු  ෆභ  
තළනළ්නතුමභ  ඔහු  වතයන  උඳේ ල් නේ    
ව  ව්නන  උඳේ ල් නේ    දළක්ේ න  
ප්රතිඥහ  ී   ඊට  ල්නන  තඵ් ේ ්   නම්  මි  
ේ වෝ  දිරුරුම්  ී   ඊට  ල්නන  තඵ් ේ ්   නම්  
මි  සකීඹ  ධුයඹට  ලඹ්න  කහර්ඹ් හි  
ේ නොේ ඹදිඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 

 

ිසගණකහධිඳතියඹහේ ේ  ධුයඹ,  ඳරිඳහරන  
කටයුතු  පිබඳඵ  ඳහර්ලිේ ම්් තු  
ේ කොභහරිසයඹහේ ේ  (ඔම්බුඩ්සභ් )  
ධුයඹ,  ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  භව  
ේ ල්කම්යඹහේ ේ  ධුයඹ,  ආණ්ඩුක්රභ  
යසථහ  බහ  ව  41  ආ  යසථහේ ේ  
උඳේ ල් නේ    ව්   ේ කොමි්   බහ  
ආණ්ඩුේ ේ  ේ දඳහර්තේ ම්් තු  ේ ර  
ේ නොළරිෂඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 
53.  ේ ම්  ඳරිච්ේ ේදේ    දළක්ේ න  ඹම්  ිෂසි  
ධුයඹකට  ඳ්න  කයනු  රළබු  ෆභ  
තළනළ්නතුම  භ  ඔහු  වතයන  
උඳේ ල් නේ    ව  ව්නන  
උඳේ ල් නේ    දළක්ේ න  ප්රතිඥහ  ී   ඊට  
ල්නන  තඵ් ේ ්   නම්  මි  ේ වෝ  දිරුරුම්  
ී   ඊට  ල්නන  තඵ් ේ ්   නම්  මි  සකීඹ  
ධුයඹට  ලඹ්න  කහර්ඹ් හි  ේ නොේ ඹදිඹ  
යු්නේ ්න  ඹ. 

 

ආ  ලං ය ජඳ ්ෂිවබ ඹ ලං ලංව  ලංඇභතිරුන් ලංවිසින් ලංසිදු ලංවශ ලංයුතු ලංදිවුරුම් ලංදීවම් ලං

 නලයත . 

1978  යසථහේ ේ  ඉංග්රීසි  පිටඳේ ්න  ව්   න  දිරුරුේ භහි  යජඹට  ඳක්ඳහතීී ේ ම්  ලලයතහ  

ව්   ේ නොේ ේ.  (  04  න  උඳේ ල් නඹ  )  එේ    රුද  1972  යසථහේ ේ  ඉංග්රීසි  පිටඳේ ්න  

ව්   දිරුරුේ භහි  ේ භභ  යහජඳහක්ෂිකබහඹ  ව්   ේ කොට  ඇත  .(25  න  ග් තිඹ  )  එඵළිස්   

1978  යසථහේ හි  නිර්ේ ද්ශිත  දිරුරුම්  ග් තිඹ  (04  න  උඳේ ල් නඹ  )  ේ නුට,  1972  

යසථහේ හි  ව්   දිරුරුම්  ග් තිඹ  ආේ ද්ල  කයමි්   නිළයදි  කශ  යුතු  ේ ේ. 

එේ    භ  ඉ් ී ඹ  යසථහේ ේ  ව්   දිරුරුේ භහි  ඉ් ී ඹ  යහජයේ    සවරීබහඹ  වහ   ේ ම්  

දිරුරුභ  ම්ඵ් ධේ ඹ්   ඉ් ී ඹ  යසථහේ ේ  නිර්ේ ද්ශිත  ග් ති  ව්   ිෂරීභ  

ප්රේ ඹෝජන්නඹ.   

 

ප්ර න්ත ලංඇභතියඹකු ලංවිසින් ලංවයන ලංදිවුරුභ ලං. ලං 

.................................  න  භභ  ේ ගෞය  ලභිභහනේ ඹ්   ව  ළඵෆ  ලංක  බහේ ඹ්   ව  ඉ් ී ඹ  

යසථහට  ඳක්ඳහති්නඹ  ඇති  ,  ඉ් දිඹහේ ේ  සවරීබහඹ  ව  ල ණ්ඩතහ  පිබඳගනු  

රඵන  ලතය  භේ ේ  යහජකහරී  ලංක  ේ ර  වෘදඹ  හක්ෂිඹට  එකඟ    ඉටු  කයන  ඵ්න  ප්රහ් තේ    

ඇභතියඹුම  ලේ ඹ්   සිඹලු  ජනතහට  ිෂසිු   බඹ  ඳක්ඳහති්නඹිෂ්   ේ වෝ  ිසේ ල   ළරිෂලි  
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දළක්ී භිෂ්   ේ තොය  යසථහට  වහ  නීතිඹට  ලනුකූර  ඉටු  කයන  ඵ  ේ දිසඹ්   ව් ේ  ේ ේ  

නහභේ ඹ්   ේ භින්   දිරුයහ  ේ ඳොේ යෝ ු   ේ මි. 

ඳ ර්ලිවම්න්තු ලංභන්ත්රීයඹකු ලංවිසින් ලංවයනු ලංරඵන ලංදිවුරුභ. ලං 

................................  න  භභ  ප්රහ් ත  බහේ ේ  (ේ වෝ  ජනතහ  බහේ ේ)  හභහිරකඹුම  ේ ර  

ේ ්නරී  ඳ්න  ඇති  ඵළිස්   (ේ වෝ  නම්  කයන  රද  ඵළිස්   )  භහ  ිසසි්   ඉ් ී ඹ  යසථහට  තය  

ලේ ඹ්   භ  ඳක්ඳහතී  න  ඵ්න  තද  ඉ් දිඹහේ ේ  සවරී  ඵ  ව  ල ණ්ඩතහ  ආයක්හ  

කයමි්   භට  ඳළරී  ඇති  යහජකහරිඹ  ලංක  ේ ර  ඉටු  කයන  ඵ්න  ේ දිසඹ්   ව් ේ  ේ ේ  

නහභේ ඹ්   ව  ේ ගෞය  ලභිභහනේ ඹ්   දිරුරුම්  ේ දමි.   
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ඳරිච්වේකඹ ලංXI 

(කැනට ලංඳතින VII A ලංඳරිච්වේක  

යථා  ලංබ  

17  න  ංේ ලෝධනඹ  භගි්     ,  යසථහ  බහ,   ලං ආණ්ඩු ලං ක්රභ ලං යසථහට  වඳු් හ  ේ දනු  

රළ.ජේ භ්   ඳසු,    සුළු  ේ නසකම්  හිත  ීනට  භහන  ආඹතනඹක්  19  න  ංේ ලෝධනඹ  භගි්   ද  

වඳු් හ  ේ දනු  රළ.ජ  ඹ.  ේ භභ  ංේ ලෝධනරට  ලනු  යසථහ  බහේ ේ  ූලලික  ගකීභ  ් ේ ්   

ිසිසධ  ේ කොමි්   බහ  වහ  හභහිරකඹ්   නම්  ිෂරීභ  ේ භ් භ  උස  නිරතර  වහ  පුද්ගරඹ්   

ව  ඉවශ  ලධිකයණර  ිසනිලසචඹකහයරු් ේ ේ  ඳ්නී ම්  ලනුභත  ිෂරීභ  ඹ.  ඊට  ලභතය  

ලතුරුදව්   වූ් ේ ේ  කහර්ඹහරඹ  ළනි  යහජය  ආඹතන  ම්ඵ් ධේ ඹ්   ද  ඳ්න  ිෂරීම්  යසථහ  

බහ  සිු   කයින.    ඉ් දිඹහේ ේ  එළනි  යසථහ  බහක්  නළත.11 ලංඇේ භරිකහ  එක්්න  ජනඳදේ    

ේ භභ  ඳ්නී ම්,  එහි  ේ ේ නට්  භණ්ඩරේ    ලනුභළතිඹට  ඹට්න  ජනහධිඳති  භගි්   ඳ්න  කයනු  

රළේ ේ.12   

(න  ලංනඳට ලංවභඳභණ ලංවවොිටන් ලංබ  ලංනලය ලංක? 

19  න  ංේ ලෝධනඹට  ලනු  ේ කොමි්   බහ  09  ක්  වහ  හභහිරකඹ්   ඳ්න  ිෂරීභ  

යසථහදහඹක  බහ  ිසසි්   සිු   කයනු  රඵින.  19  න  ංේ ලෝධනඹට  ප්රථභ,  ේ දඳහර්තේ ම්් තු  

ප්රධහනී්   වළය  යහජය  ේ  ේ    සිඹලු  ඳ්නී ම්  කයන  රද්ේ ද්  එක  භධයගත  යහජය  ේ  හ  

ේ කොමිභක්  භඟිනි.  17  ව  19  න  ංේ ලෝධන  භගි්   ,  ේ ඳොලිස  ේ දඳහර්තේ ම්් තුේ ේ  

නිරධයඹ්   ඳ්න  කයනු  පිිය  ජහතික  ේ ඳොලිස  ේ කොමිභක්  පිහිටුනු  රළබිිය.  ජහතික  ේ ඳොලිස  

ේ කොමිභක්  මුලි් භ  වඳු් හ  ේ දන  රද්ේ ද්  13  න  ංේ ලෝධනඹ  තුබඳනි. එභගි්   ජහතික  

ේ ඳොලිස  ේ කොමි්   බහට  ලභතය  ඳශහ්නඵද  ේ කොමි්   බහ  09  ක්  වහ    ද  ිසධි  ිසධහන  

ළරසිිය.  ේ ඳොලිසිේ    ේ නොන  ලේ නුම්න  යහජය  නිරධයඹ්   ඳ්න  ිෂරීභ  වහ  ජහතික  

භට්ටේ භ්   පිහිටුනු  රළබූ  යහජය  ේ  හ  ේ කොමිභට  ලභතය  ඳශහ්නඵද  යහජය  ේ කොමි්   09  ක්  

පිහිටුී භ  වහ  ඳශහ්න  බහ  ඳනේ තහි  ිසධි  ිසධහන  රහ  ඇත.  ඒ  ලනු  යහජය  ලංලේ    ඳ්න  

ිෂරීම්  වහ  ේ කොමි්   බහ  20  ක්  වහ  ිසධි  ිසධහන  රහ  ඇත.    ේ භඹ  නියඳයහේ ද්  භවජන  

මුදල්  නහසති  ී භක්  ේ ර  ලපි  ශකමු.  ේ භභ  සිඹලුභ  ේ කොමි්   බහ  ේ නුට  මුළු  දිිනන  

වහ  එක  යහජය  ේ  හ  ේ කොමිභක්  ප්රභහණ්න  ඵ  ලඳේ ේ  ලදව  ේ ේ.  ේ ඳොලිස  නිරධයඹ්   

ඳ්න  ිෂරීභ  වහ  ේ කොමි්   බහ  ගණනහක්  ද  යහජය  ේ  ේ    ලේ නුම්න  ඳ්නී ම්  වහ  යහජය  

ේ  හ  ේ කොමි්   ගණනහක්  ද  ති.ජභට  ිෂසිු   හධහයණ  ේ ව තුක්  නළත. 

                                                           
11

 ඉ් දිඹහනු  යසථහේ ේ  ග් ති  124  ව  217  ඵර් න. 
12

 ඇභරිකහ  එක්්න  ජනඳද  යසථහේ ේ  ග් ති  ii(2)  ඵර් න. 
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ලල්රස  වහ  දූණ  පිබඳඵ  ේ කොමිභ  1994  ී   පිහිටුන  රී .  ලල්රස  ේ කොමිභ  පිහිටුහ  ඇ්නේ ්න  

ේ ඳොලිස  ේ දඳහර්තේ ම්් තුේ ේ  ව  නීතිඳති  ේ දඳහර්තේ ම්් තුේ ේ  ඵරතර  ව  කහර්ඹඹ්   

භවයක්  එඹට  ලනුයුක්ත  කයමිනි.  ලඳයහධ  පිබඳඵ  ිසභර්ලන  කටයුතු  ේ ඳොලිසිඹට  ඳළරී  ඇති  

ලතය  ලඳයහධ  නඩු  ඳළරීභ  නීතිඳති  ේ දඳහර්තේ ම්් තු  තු  කහර්ඹඹිෂ  .  මිනීභළරුම්  ව  සත්රී  

දූණ  සිට  සිඹලු  මුදල්  ංචහ  පිබඳඵ  ලඳයහධ  ම්ඵ් ධ  සිඹලු  නඩු  ඳළරීම්  ේ ම්  දක්හභ  නීතිඳති  

භගි්   කයනු  රළබිිය.  ලල්රස  ව  දූණඹ  පිබඳඵ  කටයුතු  නීතිඳති  ේ දඳහර්තේ ම්් තුේ ්   

ඵළවළය  කයලීභට  ිෂසිු   හධහයණ  ේ ව තුක්  නළත.  යසථහ  බහේ ේ  ලනුභළති  ඇති  

නීතිඳතියඹහ  ඳ්න  කයනු  රඵ් ේ ්   නම්  19  න  ංේ ලෝධනඹට  ඳක්  ලඹ  ිසසි්   සහධීන  ඹළින  

ප්රකහල  කයනු  රළබූ  නීතිඳති  ඹටතට  ලල්රස  වහ  දූණ  කටයුතු  ද  ේ නොඳය් ේ ්   භ් ද  ඹ් න  

ප්රලසනඹිෂ.  ලල්රස  දූණ  පිබඳඵ  හිටපු  ලධයක්  ේ ජනයහල්  ව  ිස්රහභ  ර්න  ේ ොලිසිටර්  

ේ ජනයහල්  ඳසුගිඹ  දහ  ේ ඳ් හ  ු ්   කරුණු  ලනු  ලල්රස  ේ කොමිභ  සහධීන  කටයුතු  

කය් ේ ් ද  ඹ් න  පිබඳඵ  ළකඹක්  භතුේ ේ.  එඵළිස්   ලල්රස  ේ කොමිේ ම්  කහර්ඹබහයඹ  

නීතිඳති  ේ දඳහර්තේ ම්් තුට  ඳළරිඹ  යුතු  ලතය  සිඹලු  ලඳයහධ  ම්ඵ් ධේ ඹ්   නඩු  ඳළරීම්  

ක්රභ්න  කශ  යුතු  ඵ  ලඳේ ේ  ලදවින.   

භහන  හිමිකම්  ේ කොමිභ  ත්න  ලහර්ථක  ප්රඹ්නනඹිෂ.  භහන  හිමිකම්  ේ කොමිභ  පිහිටුී භ  

ේ ව තු  ේ කොට  ේ ගන  ිෂසි  භ  ලයුයිෂ්   භහන  හිමිකම්  කඩ  ිෂරීම්  ලඩුී   ේ නොභළත.  යසථහේ ේ  

126  ග් තිඹ  ඹටේ ්න  භහන  හිමිකම්  කඩ  ිෂරීම්රට  ලදහශ  කරුණු  පිබඳඵ  ිසනිලසචඹ  ිෂරීේ ම්  

ලනනය  ඵරඹ  ේ ්ර ස හධිකයණඹ  ේ ත  ඳයහ  ඇත.  ූලලික  ලිනතිහසිකම්  කඩ  ිෂරීම්රට  ලදහශ  

නිර්ේ ද්ල  ිෂරීභ  වළරුණු  ේ කොට  නිේ ඹෝග  ී භට  ව  වන  ළරී භට  භහන  හිමිකම්  ේ කොමිභට  

ඵරඹක්  නළත.  භහන  හිමිකම්  ේ කොමි්   බහිෂ්   ිසඹ  යු්නේ ්න  යේ ට්  භහන  හිමිකම්  සුරැකීභ  

තවරුරු  ිෂරීභින.  එළනි  කහර්ඹඹක්  භහන  හිමිකම්  ේ කොමි්   බහ  භගි්   ඉටු  න  ඵ  

ේ නොේ ඳේ ් . 

ේ ම්  ලයුරි් භ  ජහතික  ිසගණන  ේ කොමිභක  ලලයතහ  ද  ලඳට  ේ නොේ ඳේ ් .  යසථහ  බහ  

භගි්   ේ තෝයහ  ගනු  රළබූ  ිසගණකහධිඳති  ,  ඵරහේ ඳොේ යෝනතු  වූ  ඳරිදි  සහධීන  නම්  ත්න  ඒ  වහ  

ේ කොමිභක්  ුමභට  ද?  (ග් ති  153  ඒ.) 

එේ    භ  භළතියණ  ේ කොමිභක්  ති.ජේ භ්   ද  සිු   න  ඹවඳතක්  නළත.    ඳසුගිඹ  කහනු  තුශ  

භළතියණ  ේ කොමිේ ම්  එක්  හභහිරකඹුමේ ේ  ්රිඹහ  කරහඳඹ  දළි   ේ ර  ේ දෝදර්ලනඹට  

රක්ිසඹ.   
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යහජය  ේ නොන  ංිසධහනරට  ම්ඵ් ධ  ලඹ  ේ කොමිම්රට  ඳ්න  ිෂරීභ  සුු සු  ේ නොේ ේ.    යහජය  

ේ  ඹට  පිටති්   භළතියණ  ේ කොමිභට  පුද්ගරින්   ඳ්න  ිෂරීභ  ලපි  ලනුභත  ේ නොකයමු.    ලඳේ ේ  

ලදව  ් ේ ්   භළතියණ  ේ කොභහරිසේ ේ  ධුයඹ  දය් නහට  සහධීන  කටයුතු  ිෂරීභට  වළිෂ  

න  ිසධිිසධහන  යසථහට  ඇතුශ්න  ිෂරීේ භ්   නිදවස  වහ  හධහයණ  භළතියණඹක්  වතික  

කශ  වළිෂ  ඵඹ.   

19  න  ංේ ලෝධනඹ  ලනු  ලධිකයණ  ේ  හ  ේ කොමිභ  වහ  හභහිරකඹ්   ඳ්න  ිෂරීේ ම්ී   

යසථහ  බහේ ේ  ලනුභළතිඹ  ලලය  ඵ  ලපි  නිරීක්ණඹ  කයමු.  යසථහේ ේ  111  .බ  ග් තිඹ  

ලනු  ලධිකයණ  ේ  හ  ේ කොමිභ  ේ ්ර ස හධිකයණේ    ේ ජයස තභ  ිසනිසුරුරු්   

තිේ දේ නුමේ ග්   භ් ිසත  ේ ේ.  එනම්  ලගිසනිසුරු  ව    ේ ජයස ්නේ ඹ්   ළි භ  ,  

ේ ්ර ස හධිකයණේ    සිටින  ිසනිසුරු  ේ දඳශිෂ්   එඹ  ංයුක්ත  ේ ේ.  ඒ  ලනු  ලධිකයණ  ේ  හ  

ේ කොමිේ භහි  හභහිරකඹ්   ඳ්න  ිෂරීභ  වහ  ජනහධිඳතිතුභහට  ලභිභතහනුහරී  ඵරඹක්  

ේ නොභළත.  ලධිකයණ  ේ  හ  ේ කොමිේ ම්  හභහිරකඹ්   ් ේ ්   ේ ජයස ්නේ ඹ්   ඉවශ  භ  

ිසනිසුරු්   තිේ ද  ේ නුම  ඵළිස්   ේ භභ  ඳ්න  ිෂරීම්  වහ  යසථහ  බහ  රැසී   ලනුභළතිඹ  දිඹ  

යු්නේ ්න  කය  ේ වින් දළින  ලඳට  ේ ්නරුම්  ගත  ේ නොවළක. 

ර්තභහන  භළතියණ  ේ කොමිභ  පිබඳඵ  ද  භවජනතහට  ඇ්නේ ්න  ඵර්න  ිසේ ේචනඹිෂ.    එහි    

එක්  හභහිරකඹුම  ලනලය  ේ ර  ේ ද්ලඳහරන  කටයුතුරට  භළදිව්න  ී   ඇති  ඵ  ේ නොයවිෂ.     

ේ ම්  ලනු  ේ ඳනී  ඹ් ේ ්   ේ භභ  ේ කොමි්   බහ  උඳක්රභශී්ලී    පිහිටුහ  ඇ්නේ ්න  යහජය  ේ  ඹට  

ඳරිඵහහිරි්   ේ ද්ලඳහරන  ඳ්න  ිෂරීම්  සිු   ිෂරීභ  උේ දහ  ඵ  ඹ.  ේ භභ  ේ කොටේ    කලි්   ව්   

කශ  ඳරිදි,  ලඳේ ේ  ේ ඹෝජනහ  නම්  ේ ම්  ේ නුට  සහධීන  යහජය  ේ  ඹක  ඳළළ්නභ  වතික  

ිෂරීභ  ඹ.   

ආර්ථික  වහ  භහජ  කටයුතු  පිබඳඵ  ේ කොමි්   බහක්  පිහිටුී භට  ලපි  ේ ඹෝජනහ  කය  ඇ්නේ තමු.    

ආර්ථික  ංර්ධනඹ  වහ  ජහතික    ක්රභ  උඳහඹ  ළකී භට  ද  ,  ඳරිය  වහ  නහනහිසධ  භහජ  ප්රලසණ  

නියහකයණඹ  ිෂරීභ  වහ  ද  ේ භළනි  බහිෂ්   ඹම්  පිටුවරක්  නු  ඇති  ඵ  ලපි  ිසලසහ  

කයමු.     

එේ    භ  ජහතික  ලධයහඳන  ේ කොමිේ ම්  සහධීන්නඹ  තවරුරු  ිෂරීභට  යසථහ  ිසධිිසධහන  

කස  ිසඹ  යුතු    ලතය    එභගි්   ඳක්  ේ ද්ලඳහරනේ ඹ්   ේ තොය  ලධයහඳන  ප්රතිඳ්නති  කස  

ිෂරීභට  ලකහලඹ  ළරේ නු  ඇත.    ෆභ  භළතියණඹිෂ්   ඳසු  ඳ්නන  න  යජඹ්   ලධයහඳන  

ප්රතිඳ්නති  හිතුභේ ්න  ේ නස  ිෂරීභ  ළශළක්ිසඹ  යුතු  ඵ    ලඳේ ේ  ලදවින.     

(ආ  ලංයථා  ලංබ වේ ලංායුතිඹ 
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 දළනට  ඳ්නනහ  යසථහ  බහේ ේ  ංයුතිඹ  ව  එහි  ඵරතර  පිබඳඵ  ඇති  ඳවත  ව්   

ේ දෝ  ලඳ  ිසසි්   වඳුනහ  ේ ගන  ඇත.   

01 ඳහර්ලිේ ම්් තු  තුශ  භ් ත්රී්   225  ක්  ඇති  නමුු   යසථහ  බහේ ේ  තීයණ  පිබඳඵ  ූලලික  

ඵරඳෆභක්  කශ  වළක්ේ ක්  නිේ ඹෝිරතඹ්   02  ුමට  (ලගභළති  ව  ිසඳක්  නහඹක)  ඳභිය.   

යසථහ  බහේ ේ  ඡ් ද  හිමි  හභහිරකඹ්   09  ේ දේ නුමේ ග්   05  ේ දේ නුම  භ  ඳ්න  කයනු  

රඵ් ේ ්   ලගභළති  ව  ිසඳක්  නහඹක  ිසසිනි.  ේ ම්  ලනු  ේ ඳේ නන  ළඵෆ  ත්න්නඹ  නම්  

යසථහ  බහේ ේ  තීයණ  ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  ේ වෝ  ජනතහේ ේ  ඵහුතය  භතඹ  නිේ ඹෝජනඹ  

ේ නොකයන  ඵින. 

ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  සුළු  ඳක්  නිේ ඹෝජනඹ  කයන  භ් ත්රී් ට  හූලහික  එකඟතහේ ්   

යසථහ  බහ  වහ  හභහිරකඹුම  නම්  කශ  වළිෂ  නමු්න  ප්රධහන  ඳක්  නිේ ඹෝජනඹ  

කයන  භ් ත්රී් ට  තභ  ලදවස  රඵහ  ී භට  ලකහලඹක්  නළත.  සුලු  ඳක්  ේ ඵොේ වෝභඹක්  

සුලු  ජනර්ග  නිේ ඹෝජනඹ  කයන  ඳක්  ේ ේ.  ප්රධහන  ඳක්  ේ දක  නිේ ඹෝජනඹ  කය් ේ ්   

ප්රධහන  ලේ ඹ්   සිංවර  ේ ඵෞද්ධ  ජනතහින.  ේ භළනි  ක්රභේ ේදඹක්  නිර්භහණඹ  කය  

ඇ්නේ ්න  ඵහුතය  සිංවර  ජනතහේ ේ  ලිනතිහසිකම්  ලහිමි  ිෂරීභට  ඵ  ඳළවළදිලි  තයඹිෂ.  

17  න  ව  19  න  ංේ ලෝධන  ඉදිරිඳ්න  ිෂරීභට  ප්රථභ  සිඹලු  ළදග්න  ඳ්නී ම්  කයන  

රද්ේ ද්  භවජනඹහේ ේ  ඵහුතය  ඡ් දේ ඹ්   ඳ්න  වූ  ජනහධිඳති  ිසසිනි.  ේ භභ  ඵරතර  

ජනහධිඳතිේ ග්   ඉ්න  ේ කොට  ේ න්න  ලධිකහයඹක්  භත  ඳය් ේ ්          නම්  ඳ්නී ම්  ව  

නිර්ේ ද්ල  ිෂරීම්  කයනු  රඵන එභ ලධිකහරිඹ භවජන කළභළ්නත නිේ ඹෝජනඹ  කශ  යුතු  ඹ.  

එඵළිස්   දළනට  ඳ්නනහ  ේ භභ  ක්රභඹ  ජන  යභිෂ්  ිසයුක්ත  ී භක්  න  ලතය  ජනතහ  

ඳයභහධිඳතයඹේ ඹ්   ු යස  වූිෂ.  දුමණු  ලප්රිකහේ ේී   ේ භඹ  කයනු  රඵ් ේ ්   

භහනුඳහතික  ේ ර  ේ ද්ලඳහරන  ඳක්  නිේ ඹෝජනඹක්  ඇති  ඳහර්ලිේ ම්් තු  කමිටුක්  

භඟිනි.  එඵළිස්   එහිී   ේ කබඳ්   භ  ජනතහ  ඵරඹ  එඹට රළ.ජ  ඇතළින  ිෂ    වළිෂ  ඹ.  ශ්රී  

රංකහේ ේ  ඳතින  කෘත්රිභ  ත්න්නඹ  ඕනෆකමි්   භ  වඳු් හ  ේ දනු  රළබූක්  න  ලතය    

එේ    කය  ඇ්නේ ්න  ඵහුතය  ජනතහේ ේ    කළභළ්නතට  පිටුඳෆභට  ඵ  ේ නොයවිෂ.  ලඳ  

ිසසි්   ේ ඹෝජනහ  කයනු  රළඵ  ඇති  ක්රභඹ  භගි්   ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  සිඹලු  හභහිරකඹ් ේ ේ  

ලදවස  ළරිෂල්රට  ගළනීභට  ලකහල  ළරේ  .   

ලඳේ ේ  ේ ඹෝජනහ  ් ේ ්   ලගභළති  ව  ිසඳක්  නහඹක  ිසසි්   යසථහදහඹක  බහේ ේ  

හභහිරකඹ්   ඳ්න  කයනු  ේ නුට  යජඹ  ව  ිසඳක්ඹ  නිේ ඹෝජනඹ  කයන  

ඳහර්ලිේ ම්් තු  භ් ත්රී්   ිසසි්   සිඹ  භ් ත්රීරු් ේ ේ  එකඟතහ  ඇති  යසථහ  බහ  
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හභහිරකඹ්   නම්  කශ  යුතු  ඵ  ඹ.  ඒ  ලනු  යජඹ  ිසසි්   හභහිරකඹ්   03  ේ දේ නුම  ව  

ිසඳක්ඹ  ිසසි්   හභහිරකඹ්   03  ේ දේ නුම  ද  භ් ත්රීරු් ේ ේ  එකඟතහේ ්   නම්  කශ  

යුතු  ඵ  ලපි  ේ ඹෝජනහ  කයමු.   

02 19  න  ංේ ලෝධනඹ  ලනු  පිහිටුන  රද  යසථහ  බහ  භගි්   සිු   කයන  රද  ඳ්න  

ිෂරීම්රී    ජනහර්ගික  ව  ආගමික  හධක  ළරිෂල්රට  ගනු  රළේ ේ.  (ග් ති  

41A(4) ව  41B(3).  යජේ    ඳ්නී ම්  සිු   ිෂරීේ ම්ී   ජහතිඹ  ව  ආගම්  පිබඳඵ  ිෂසි  ිසේ ටක  

ළරළිෂල්රක්  ේ නොදළක්ිසඹ  යුතු  ඵ  ලඳේ ේ  ලදවින. 

(ඇ  ලං යථා  ලං බ  ලං භගින් ලං ඳත් ලං වයනු ලං රඵන ලං වවොිටන් ලං ව  ලං  භ ජිවඹන් ලං ව ලං

නිරධයඹන්ස ලංජන ධිඳති ලංභගින් ලංවයනු ලංරඵන ලංඳත්වීම්රට ලංඩ  ලංථ ධීන ලංන්වන් ලංවවවේ ලං

ක? ලං 

 ලඳ  ඉවත  ඳළවළදිලි  කශ  ඳරිදි  19  න  ංේ ලෝධනඹ  භගි්   ඇති  කයනු  රළබූ  ිසධි  

 ිසධහන  ඹටේ ්න  යථා  ලං බ වේ ලං තීයණ ලං වවවයහි ලං නගභැති ලං ව ලං විඳ් ලං න ඹව ලං වේ ලං

 ඳ රනඹ් ලං ඳතී. ලං වභොවුන් ලං වකවකන  ලං ක ලං ජන ධිඳති ලං වභන් ලං භ ලං වද්ලඳ රවවඹෝ ලං වති. ලං

 නගභැති ලං ව ලං විඳ්න ඹවස ලං ඔවුන් ලං නිවඹෝජනඹ ලං වයනු ලං රඵන ලං දිථත්රි්වර ලං සිඹ ලං

 ආධ යවරුන්වේ ලං ඡන්කවඹන් ලං ඳත් ලං න ලං නතය ලං ජන ධිඳති ලං වත්රී ලං ඳත් ලං න්වන් ලං භථත ලං

 ඡන්ක ලංක ඹවිනන්වේ ලං50% ලංවට ලංඩ  ලංජනයභ් ලංඇතිඹ. ලංහඵැවින් ලංඹම් ලංදිසත්රික්කඹිෂ්   

 ේ ්නරී  ඳ්න  න  ේ ද්ලඳහරකඹ්   ේ දේ දනුම  ිසසි්   නම්  කයනු  රඵන  තළනළ්නත් ,  

 ජනහධිඳති  ිසසි්   නම්   කයන  රද  තළනළ්නත් ට  ඩහ  සහධීන  ් ේ ්   ේ කේ    දළින  

 ප්රලසන  කශ  යුතු  ඇත.   

 17  ව  19  න  ංේ ලෝධන  භතු  වූේ    2001  ී   එකට  ජනහධිඳති  ව  ලගභළති  ලතය  

 ඳළළති  ේ ඳෞද්ගලික  ේ වෝ  ේ ද්ලඳහරන  භත  ගළටුභක්  තුබඳ්   බිහි  වූ  ේ ද්ලඳහරන  

 ලර්බුදඹිෂනි.  එක  ජනහධිඳති  ුමභහයණතුංග  භව්නමිඹ  ශ්රීරනිඳ  නිේ ඹෝජනඹ  කශ  

 ලතය   ඳහර්ලිේ ම්් තු  තුශ  ළි   ඵරඹක්  තිබූ  ලගභළති  එජහඳඹ  නිේ ඹෝජනඹ  කයන  රී .    

 2015  ී   ද  ජනහධිඳති  සිරිේ  න    භවතහ  එජනි  ඳක්ේ ඹ්   ඳළමිිය  ලතය  එක  

 ඳහර්ලිේ ම්් තු  එජහඳඹ  ඳහරනඹ  ඹටේ ්න  ිසඹ.   

ේ ද්ලඳහරන  භතේ ේද  නියහකයණඹ  කයනු  පිිය  ේ ගේ නන  රද  තහකහලික  ිසඳුම්,  ශ්රී  රංකහට  

නිසි  භඟ  ේ ඳ් ී භක්  ඇති  කයන  ක්රභේ ේදඹක්  ේ නොන  ඵ  ලඳේ ේ  ලදවින.   

  ලඳේ ේ  ේ ඹෝිරත  ක්රභේ ේදඹ  ඳදනම්  ී   ඇ්නේ ්න  ඳවත  ව්   නිර්ණහඹක  භත  ඹ.   
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01  යථා වේ ලංගන්ති ලං03 ලංව ලං04 ලංගන්තිරට ලංනනු ලංය ජයවේ ලංවිධ ඹව ලංඵරඹ ලංජනත  ලං

 තු ලංනම් ලං ලංසිඹලු ලංඳත්වීම් ලංරට ලංනක ශ ලංන න ලංතීයණඹ ලංගත ලංයුත්වත් ලංජනත  ලංයිටන් ලංඳත් ලං

 ව ලං ජන ධිඳති ලං ව ලං / ලං වවෝ ලං භථත ලං ඳ ර්ලිවම්න්තු ලං භියනි. ලං 19 ලං න ලං ාවලෝධනඹ ලං

 ම්ඵන්ධවඹන් ලංේ ්ර ස හධිකයණ  තී් ු ට  ලනු  ිසධහඹක  ඵරඹ  ්රිඹහ්නභක   කය් න්   

තභ  ඵරඹ  භවජනතහේ ග්   උකවහ  ගත  යුතු  ඹ.   

02  යථා  ලං බ වේ ලං ව ර්ඹ ලං බ යඹ ලං විඹ ලං යුත්වත් ලං ඳත්වීම් ලං රැබීභට ලං නවපල්ෂිත ලං

 තැනැත්තන්වේ ලං සුදුසුවම් ලං ඳරී්  ලං කිරීභ ලං ව ලං ඒ ලං ිරළිඵ ලං නිර්වද්ල ලං ඉදිරිඳත් ලං කිරීභ ලං

 ඳභිස. 

03  හ් ලංහ් ලංඳත්වීම් ලංව  ලංසිඹ ලංසුදුසුවම් ලං/ ලංවැකිඹ න් ලංඉදිරිඳත් ලංකිරීභට ලංහීය ලංපුද්ගරඹන්ට ලං

 නව ල ලංැරසිඹ ලංයුතු ලංඹ. ලංනැතවවොත් ලංකිසිඹම් ලංඵරඳමභ් ලංවශ ලංවැකි ලංනඹ ලංවවෝ ලංයථා  ලං

 බ  ලංභග ලංම්ඵන්ධඹ් ලංඇති ලංනඹට ලංඳභණ් ලංවභභ ලංනථා  ලංහිිට ලංනු ලංඇත. ලං 

04  ඳත්වීම් ලං ඵර වඳොවයොත්තුන ලං තැනැත්තන් ලං ස ලං යථා  ලං බ වේ ලං  භ ජිවඹන් ලං වම  ලං

 වගොථ ලංතභ ලංඳත්වීම් ලංරඵ  ලංගැනීභ ලංව  ලං ලංඵරඳමම් ලංවයන ලංඵ ලංප්රවට ලංවරුණකි. ලංනිකසුන් ලං

 වර ලං නධිවයණ ලං ඳත්වීම් ලං ව  ලං ඊශඟට ලං ඒ ලං ඳකවිඹට ලං සුදුසුවම් ලං රඵන ලං නධිවයණ ලං

 නිරධ රිඹ  ලං භඟ ලං වැය ලං නීතිඳති ලං වකඳ ර්තවම්න්තුවේ ලං ඹම් ලං නිරධයඹකු ලං  ලං ඒ ලං ව  ලං ඳත් ලං

 කිරීභ ලංවඵොවවෝ ලං විට ලංසිදු ලංවේ. ලං ඳත්වීම් ලං වනොරැබ ලං  ලං විනිසුරු ලංේ ජයස   ව  ළි   සුු සුකම්  

 හිත  ලඹුම  ිසඹ  වළිෂ  නමු්න  නීතිඳති  ේ දඳහර්තේ ම්් තුේ ේ  නිරධයඹ්   ිසධහඹකඹට  

 ඩහ  ිෂට්ටු  ම්ඵ් ධඹක්  ඇති  ඵළිස්   ඉවත  ඳ්නී ම්  වහ  එභ  නිරධයඹ්   පිබඳඵ  

 ළි    ළරිෂල්රක්  දළක්ී ේ ම්  ප්රණතහක්  තිේ ේ.  ේ ්ර ස හධිකයණේ    ර්තභහන  

 ංයුතිඹ  ,  ඳතින  ක්රභේ    ු ර්රතහ  ිසදවහ  දක්ින.  ලදහශ  තළනළ්නත් ට  ඉල්ලුම්  

 ිෂරීභට  ලසථහක්  රඵහ  ී භ  භගි්   ඉවශ  භ  සුු සුකම්  හිත  තළනළ්නත්   ේ තෝයහ  

 ගළනීභට  ලසථහ  ළරළේ  .   

05  ඳයන ලංරක ලංවටයුතු ලංම්ඵන්ධ ලං ලං්රිඹහ  ිෂරීභ  ලතුටුදහඹක  නම්  ඹම්  ක්රභේ ේදඹක්  ඹටේ ්න  

 එඵඳු  හභහිරකඹුම  ඉ්න  ිෂරීේ ම්  ඵරඹ  ජනහධිඳති  තු  ිසඹ  යුතු  ඹ.   

 

 

 

 

 

 



 
 
 

75 
 

ර්තභහන  ිසධිිසධහන ංේ ලෝධිත  ග් තිඹ 

 
ඳරිේ ච්  ේදඹ   VIIA 

යසථහ  බහ 
 
41  ල.  (1)  ඳවත  දළක්ේ න  හභහිරකඹ් ේ ග්   
භ් ිසත  න,  (ේ ම්  ඳරිච්ේ ේදේ    “බහ”  
ඹනුේ ්   ව්   කයනු  රඵන)  ආණ්ඩුක්රභ  
යසථහ  බහක්  තිබිඹ  යු්නේ ්න  ඹ  :- 
 
(ල)  ලග්රහභහතයයඹහ; 
 
(ආ)  කථහනහඹකයඹහ; 
 
(ඇ)  ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  ිසරුද්ධ  ඳක්ේ    
නහඹකයඹහ; 

 
 
(ඈ)  ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   ඳ්න  කයනු  රළබිඹ  
යුතු  එක්  ඳහර්ලිේ ම්් තු  භ් ත්රියේ ඹක්; 

 
 
 

(ඉ)  ලග්රහභහතයයඹහ  ව  ිසරුද්ධ  ඳක්ේ    
නහඹකයඹහ  ඹන  ේ දේ දනහේ ේ  භ  නහභ  ේ ඹෝජනහ  
ිෂරීභ  භත  ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   ඳ්න  කයනු  
රළබිඹ  යුතු  වූ  ද,  ේ දේ දේ නක්  ඳහර්ලිේ ම්් තු  
භ් ත්රීයඹ්   ිසඹ  යුතු  වූ  ද,  තළනළ්නත්   ඳස  
ේ දේ නක්;  ව 
 
(ඊ)  ලග්රහභහතයයඹහ  ව  ිසරුද්ධ  ඳක්ේ    
නහඹකයඹහ  ලඹ්න  ේ ද්ලඳහරන  ඳක්  ේ වෝ  
සහධීන  කණ්ඩහඹම්  ේ වෝ  ලඹ්න  ේ ද්ලඳහරන  
ඳක්  ේ වෝ  සහධීන  කණ්ඩහඹම්  ේ වෝ  ේ නොන  
ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  නිේ ඹෝජනඹ  ඇති  ලේ නුම්න  
ේ ද්ලඳහරන  ඳක්ර  ව  සහධීන  
කණ්ඩහඹම්ර  ඳහර්ලිේ ම්් තු  භ් ත්රීයඹ් ේ ේ  
ඵහුතයේ    එකඟ්නඹ  භත  නහභ  ේ ඹෝජනහ  
ේ කොට  ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   ඳ්න  කයනු  රඵන  
එක්  ඳහර්ලිේ ම්් තු  භ් ත්රීයඹුම. 
 
(2)  කථහනහඹකයඹහ  බහේ ේ  බහඳතියඹහ  
ිසඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 

 

ඳරිේ ච්  ේදඹ VIIA 

යසථහ  බහ 
 

41ල.(1)ඳවත  දළක්ේ න  හභහිරකඹ් ේ ග්   
භ් ිසත  න,  (ේ ම්  ඳරිච්ේ ේදේ    “බහ”  
ඹනුේ ්   ව්   කයනු  රඵන)  ආණ්ඩුක්රභ  
යසථහ  බහක්  තිබිඹ  යු්නේ ්න  ඹ  :- 
 
(ල)  ලග්රහභහතයයඹහ; 
 
(ආ)  කථහනහඹකයඹහ; 
 
(ඇ)  ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  ිසරුද්ධ  ඳක්ේ    
නහඹකයඹහ; 
 
(ඈ)  ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   ඳ්න  කයනු  රඵන    
ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  ආණ්ඩු  ඳක්ේ    
භ් ත්රීරු් ේ ේ  ඵහුතය  කළභළ්නේ ත් ,  
ලග්රහභහතයයඹහ  ිසසි්   නම්  කයන  
තිේ දේ නක්  .    ඒ  ලඹ  ලතරි්   ේ දේ දේ නක්  
ඳහර්ලිේ ම්් තු  භ් ත්රිරු්   ේ නොිසඹ  යුතු  ඹ; 
 
(ඉ)  ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   ඳ්න  කයනු  රඵන  
ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  ිසඳක්ේ    භ් ත්රීරු්   
ේ ේ    ඵහුතය  කළභළ්නේ ත් ,  ිසරුද්ධ  ඳක්ේ    
නහඹකයඹහ  ිසසි්   නම්  කයන  තිේ දේ නක්.    
ඒ  ලඹ  ලතරි්   ේ දේ දේ නක්  ඳහර්ලිේ ම්් තු  
භ් ත්රිරු්   ේ නොිසඹ  යුතු  ඹ; 
 
(ඊ)  ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   ඳ්නකයනු  රඵන  
එක්    ඳහර්ලිේ ම්් තු  භ් ත්රියේ ඹක්. 
   
 
 
 
 
 
 
 
(2  ලංවා න ඹවයඹ  ලංබ වේ ලංබ ඳතියඹ  ලං ලං
විඹ ලංයුත්වත් ලංඹ. 
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(     
(3)  ේ ම්  යසථහේ ේ  (1)  න  ලනුයසථහේ ේ  (ඉ)  

ේ ේදඹ  ේ වෝ  (ඊ)  ේ ේදඹ  ඹටේ ්න  න  ඳ්නිෂරීම්  
වහ  වූ  නහභ  ේ ඹෝජනහ,  ඒ  නහභ  ේ ඹෝජනහ  
ිෂරීේ ම්  ලලයතහ  ඳළන  නගින  කය  ේ වෝ  
ලසථහ් හි  ී   සිු   ිෂරීභට  ගඵරහ  ගළනීභ  
කථහනහඹකයඹහේ ේ  කහර්ඹඹ  ් ේ ්   ඹ. 
 
 
 
  (4)  ේ ම්  යසථහේ ේ  (1)  න  
ලනුයසථහේ ේ  (ඉ)  ේ ේදේ    ව්   
තළනළ්නත්   ඳස  ේ දනහ  නම්  ිෂරීේ ම්  ී   
ලග්රහභහතයයඹහ  ව  ිසරුද්ධ  ඳක්ේ    
නහඹකයඹහ  ිසසි්   ෘ්නතිඹ  ව  භහජීඹ  
ිසිසධ්නඹ  ඇතුළු  ශ්රී  රහංේ ක්ඹ  භහජේ    
ඵහුත්න  රක්ණඹ  ආණ්ඩුක්රභ  යසථහ  
බහේ ්   පිබඳබිුර  න  ඵ  වතික  ී භ  
පිිය,  ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  නිේ ඹෝජනඹ  න  
ේ ද්ලඳහරන  ඳක්  ව  සහධීන  
කණ්ඩහඹම්ර  නහඹකඹ්   ිසභසිඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 

 
  (5)  ේ ම්  යසථහේ ේ  (1)  න  
ලනුයසථහේ ේ  (ඉ)  ේ ේදඹ  ඹටේ ්න  ඳ්න  
කයනු  රඵ් නහ  වූ  ද,  ඳහර්ලිේ ම්් තු  
භ් ත්රීයඹ්   ේ නෝ නහ  වූ  ද  තළනළ් ත්   
ිසශිසට්නේ ඹ්   වහ  ලංක  බහේ ඹ්   යු්න,  
ේ ඳොු   ෘ්නතීඹ  ජීිසතේ    ී   කීර්තිඹ  ර්න,  ිෂසිු   
ේ ද්ලඳහරන  ඳක්ඹක  හභහිරකඹ්   ේ නොන  
තළනළ්නත්   ිසඹ  යුතු  ලතය  ඔරු්   නම්  කයනු  
රළ.ජභ  ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසි්   ලනුභත  කයනු  
රළබිඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 

(6)  ේ ම්  යසථහේ ේ  (1)  න  ලනුයසථහේ ේ  
(ඉ)  ව  (ඊ)  ේ ේද  ඹටේ ්න  කයන  රද  නහභ  
ේ ඹෝජනහ  නිලසචිත  දක්මි්   ලිඛිත  දළනුම්  
ී භක්  ජනහධිඳතියඹහ  ේ ත  රළබි  දින  දව  
වතයක්  ඇතුශත  ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   ඒ  
ලලය  ඳ්නිෂරීම්  කයනු  රළබිඹ  යු්නේ ්න  ඹ.  
එකී  දින  දව  වතයක  කහර  ඳරිච්ේ ේදඹ  
ඇතුශත  ලලය  ඳ්නිෂරීම්  ිෂරීභට  
ජනහධිඳතියඹහ  ලේ ඳොේ වෝන  න  ිසේ ටක,  
නහභ  ේ ඹෝිරත  තළනළ්නත් ,  එකී  කහර  
ඳරිච්ේ ේදඹ  ල්   වූ  දින  සිට  ඵර  ඳ්නන  
ඳරිදි  බහේ ේ  හභහිරකඹ්   ේ ර  ඳ්නකයනු  
රළබූ  ේ ර  රකනු  රළබිඹ  යුතු  ඹ. 

 
(7)  (ල)  ආණ්ඩුක්රභ  යසථහේ ේ  64  න  
යසථහේ ේ  (2)  න  ලනුයසථහේ ේ  කය  
ිසධිිසධහනඹක්  තිබුණ  ද,  ඳහර්ලිේ ම්් තු  

 
(3  ලං වම් ලං යථා වේ ලං (1  ලං න ලං
නනුයථා වේ ලං (ඈ  ලං වේකඹ ලං වවෝ ලං (ඉ  ලං
වේකඹ ලං ඹටවත් ලං න ලං ඳත්කිරීම් ලං ව  ලං ව ලං
න භ ලංවඹෝජන ස ලංඒ ලංන භ ලංවඹෝජන  ලංකිරීවම් ලං
නලයත  ලං ඳැන ලං නියන ලං වය ලං වවෝ ලං
නථා න්හි ලං දී ලං සිදු ලං කිරීභට ලං ගඵර  ලං
ගැනීභ ලං වා න ඹවයඹ වේ ලං ව ර්ඹඹ ලං
න්වන් ලංඹ. 
 

(4  ලං වම් ලං යථා වේ ලං (1  ලං න ලං

නනුයථා වේ ලං (ඈ  ලංව ලං(ඉ ස ලංඹන ලං  ලංවේක ලං

ඹටවත් ලං ඳත්වයනු ලං රඵන්න  ලං ව ලං

ඳ ර්ලිවම්න්තු ලං භන්ත්රිරුන් ලං වනොන ලං

තැනැත්තන් ලං විිකථටත්වඹන් ලං ව  ලං නාව ලං

බ වඹන් ලංයුත්ස ලංවඳොදු ලංෘත්තීඹ ලංජීවිතවේ ලංදී ලං

ීයර්තිඹ ලං රත් ලං තැනැත්තන් ලං විඹ ලං යුතු ලං නතය ලං

ඔවුන් ලං කිසිදු ලං වද්ලඳ රන ලං ඳ්ඹව ලං

 භ ජිවඹන් ලංවනොවිඹ ලංයුතු ලංඹ. 

 

(5  ලං වම් ලං යථා වේ ලං (1  ලං න ලං

නනුයථා වේ ලං (ඈ  ලං ව ලං (ඉ ස ලං ඹන ලං වේක ලං

ඹටවත් ලං ඳත්වයනු ලං රඵන්න  ලං ව ලං

ඳ ර්ලිවම්න්තු ලං භන්ත්රිරුන් ලං වනොන ලං

තැනැත්තන් ලං ඳ ර්ලිවම්න්තුවේ ලං

නනුභැතිඹකින් ලංවතොය ලංඳත් ලංවනොවශ ලංයුතු ලං

ඹ. 

 

 

 

(6  ලං වම් ලං යථා වේ ලං (1  ලං න ලං

නනුයථා වේ ලං(ඈ  ලංව ලං(ඉ  ලංවේක ලංඹටවත් ලං

වයන ලං රක ලං න භ ලං වඹෝජන  ලං නිලථචිත ලං

ක්ිටන් ලං ලිඛිත ලං කැනුම් ලං දීභ් ලං

වත න ඹවයඹ  ලං ලංවිසින් ලං ලංජන ධිඳතියඹ  ලං

වත ලං රඵ  ලං දී ලං දින ලං කව ලං වතය් ලං ඇතුශත ලං

ජන ධිඳතියඹ  ලංවිසින් ලංඒ ලංනලය ලංඳත්කිරීම් ලං

වයනු ලංරැබිඹ ලංයුත්වත් ලංඹ. 

 

 ලං 

 

 

(7  ලං (න  ලං ආණ්ඩුක්රභ ලං යථා වේ ලං 64 ලං න ලං
යථා වේ ලං (2  ලං න ලං නනුයථා වේ ලං
වය ලං විධිවිධ නඹ් ලං තිබුණ ලං කස ලං
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ිසසුරුහ  වරිනු  රළබු  ිසටක,  ඉවති  කී  
යසථහේ ේ  (1)  න  ලනු  යසථහ  ඹටේ ්න  
ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  භ් ත්රීයඹුම  
කථහනහඹකයඹහ  ලේ ඹ්   ේ තෝයහ  ඳ්න  කය  
ග් නහ  ේ තක්,  ඒ  දක්හ  සිටි  කථහනහඹකයඹහ  
බහේ ේ  හභහිරකඹුම  ේ ර  තු යට්න  ධුයඹ  
දළරිඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 

 
 

(ආ)  ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසුරුහ  වරිනු  රළබු  ද,  
ලග්රහභහතයයඹහ,  ිසරුද්ධ  ඳක්ේ    
නහඹකයඹහ  ව  ආණ්ඩුක්රභ  යසථහ  
බහේ ේ  හභහිරකඹ්   න  ඳහර්ලිේ ම්් තු  
භ් ත්රීයඹ්   එකී  ිසසුරුහ  වළරීභට  ඳසු  
ඳ්නනු  රඵන  භව  භළතියණඹට  ඉක්බිති  
ලසේ ථෝචිත  ඳරිදි  ලග්රහභහතයයඹහ  ේ ර  
ඳ්නකයනු  රඵන  ේ තක්  ේ වෝ  ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  
ිසරුද්ධ  ඳක්ේ    නහඹකඹහ  ේ ර  පිබඳගනු  
රඵන  ේ තක්  ේ වෝ  ඹම්  ඳහර්ලිේ ම්් තු  
භ් ත්රීයඹ්   ං යහක්  (1)  න  
ලනුයසථහේ ේ  (ඈ),  (ඉ)  ේ වෝ  (ඊ)  ේ ේද  
ඹටේ ්න  ආණ්ඩුක්රභ  යසථහ  බහේ ේ  
හභහිරකඹ්   ේ ර  ඳ්න  කයනු  රඵන  ේ තක්,  
ආණ්ඩුක්රභ  යසථහ  බහේ ේ  හභහිරකඹ්   
ේ ර  තු යට්න  ධුය  දළරිඹ  යු්නතහව. 
 
 
 

 
(8)    ේ ම්  යසථහේ ේ  (1)  න    
ලනුයසථහේ ේ  (ඈ)    ේ ේදඹ  ,  (ඉ)  ේ ේදඹ  ව  
(ඊ)  ේ ේදඹ  ඹටේ ්න  ඳ්න  කයන    රද  බහේ ේ  
ෆභ  හභහිරකඹුම    භ    ිසසි්   ,  
ජනහධිඳතියඹහ  ලභතහ  ඹන  ලිපිඹක්  භගි්   
ඔහුේ ේ  ධුයේ ඹ්   කලි්   ඉල්රහ  ලසරුේ වෝන  
ේ වෝ  ඔහුට  තභ  ධුයේ    කටයුතු      ත  ු යට්න  
කය  ේ ගන  ඹෆභට  ේ නොවළිෂ    ලහරීරික  ේ වෝ  
භහනසික  ලලක්නුතහඹකට  ඳ්න  ඇති  ඵට  
ලග්රහභහතයයඹහ  ව  ිසරුද්ධ  ඳක්ේ    
නහඹකයඹහ  ඹන  ේ දේ දනහභ  භතඹක්  ඇති  
කය  ග් නහ  ලසථහක  ඒ  භත  
ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   ධුයේ ඹ්   ඉ්න  කයනු  
රළබුේ වෝන  ේ වෝ  චරිත  දූණ  යදක්  
ම්ඵ් ධේ ඹ්   ඹම්  ලධිකයණඹක්  ිසසි්   ඔහු  
යදකරු  කයනු  රළබුේ වෝන  ේ වෝ  ඔහු  
ිසේ ඹහි  ප්රජහ  ලලක්නුතහ  නිඹභ  ිෂරීේ ම්  
ේ ඹෝජනහ  ම්භතඹක්    ආණ්ඩුක්රභ  
යසථහේ ේ  81  න  යසථහට  ලනුකූර  
ම්භත  කයනු  රළඵ  ඇ්නනම්  ේ වෝ  41    ඉ  
යසථහේ ේ    7  න  ලනු  යසථහ  ඹටේ ්න  

ඳ ර්ලිවම්න්තු ලංවිසුරු  ලංවරිනු ලංරැබු ලංවිටවස ලං
ඉවති ලං ීය ලං යථා වේ ලං (1  ලං න ලං නනු ලං
යථා  ලං ඹටවත් ලං ඳ ර්ලිවම්න්තුවේ ලං
භන්ත්රීයඹකු ලං වා න ඹවයඹ  ලං ලවඹන් ලං
වතෝය  ලං ඳත් ලං වය ලං ගන්න  ලං වත්ස ලං ඒ ලං ක්  ලං
සිටි ලං වා න ඹවයඹ  ලං බ වේ ලං
 භ ජිවඹකු ලංවර ලංතදුයටත් ලංධුයඹ ලංකැරිඹ ලං
යුත්වත් ලංඹ. 
 

(ආ  ලංඳ ර්ලිවම්න්තු ලංවිසුරු  ලංවරිනු ලංරැබු ලං
කස ලං නග්ර භ තයයඹ ස ලං විරුද්ධ ලං ඳ්වේ ලං
න ඹවයඹ  ලං ව ලං ආණ්ඩුක්රභ ලං යථා  ලං
බ වේ ලං  භ ජිවඹන් ලං න ලං ඳ ර්ලිවම්න්තු ලං
භන්ත්රීයඹන් ලං හීය ලං විසුරු  ලං වැරීභට ලං ඳසු ලං
ඳත්නු ලං රඵන ලං භව ලං භැතියණඹට ලං
ඉ්බිති ලං නථවාෝචිත ලං ඳරිදි ලං
නග්ර භ තයයඹ  ලං වර ලං ඳත්වයනු ලං රඵන ලං
වත් ලං වවෝ ලං ඳ ර්ලිවම්න්තුවේ ලං විරුද්ධ ලං
ඳ්වේ ලං න ඹවඹ  ලං වර ලං ිරළිගනු ලං රඵන ලං
වත් ලං වවෝ ලං ඹම් ලං ඳ ර්ලිවම්න්තු ලං
භන්ත්රීයඹන් ලං ාසය ් ලං (1  ලං න ලං
නනුයථා වේ ලං (ඈ ස ලං (ඉ  ලං වවෝ ලං (ඊ  ලං වේක ලං
ඹටවත් ලං ආණ්ඩුක්රභ ලං යථා  ලං බ වේ ලං
 භ ජිවඹන් ලං වර ලං ඳත් ලං වයනු ලං රඵන ලං
වත්ස ලං ආණ්ඩුක්රභ ලං යථා  ලං බ වේ ලං
 භ ජිවඹන් ලං වර ලං තදුයටත් ලං ධුය ලං කැරිඹ ලං
යුත්ත ව. ලං 
 

(8  ලං  ලං වම් ලං යථා වේ ලං (1  ලං න ලං ලං
නනුයථා වේ ලං (ඈ  ලං  ලංවේකඹ ලං ස ලං (ඉ  ලං වේකඹ ලං
ව ලං (ඊ  ලං වේකඹ ලං ඹටවත් ලං ඳත් ලං වයන ලං  ලං රක ලං
බ වේ ලං මභ ලං  භ ජිවඹකු ලං  ලං භ ලං  ලං විසින් ලං ස ලං
ජන ධිඳතියඹ  ලං නභත  ලං ඹන ලං ලිිරඹ් ලං
භගින් ලං ඔහුවේ ලං ධුයවඹන් ලං වලින් ලං ඉල්ර  ලං
නථවුවවොත් ලං වවෝ ලං ඔහුට ලං තභ ලං ධුයවේ ලං
වටයුතු ලං  ලං  ලං ත ලං දුයටත් ලං වය ලං වගන ලං ඹමභට ලං
වනොවැකි ලං  ලං ල රීරිව ලං වවෝ ලං භ නසිව ලං
නල්නුත ඹවට ලං ඳත් ලං ඇති ලං ඵට ලං
නග්ර භ තයයඹ  ලං වවෝ ලං විරුද්ධ ලං ඳ්වේ ලං
න ඹවයඹ  ලංඔවුන් ලංවිසින් ලංනම් ලංවයන ලංරක ලං
 භ ජිවඹකු ලං ම්ඵන්ධවඹන් ලං  ලං භතඹ් ලං
ඇති ලං වය ලං ගන්න  ලං නථා ව ලං ඒ ලං භත ලං
ජන ධිඳතියඹ  ලං විසින් ලං ධුයවඹන් ලං ඉත් ලං
වයනු ලං රැබුවවොත් ලං වවෝ ලං චරිත ලං දණ ලං
යක් ලං ම්ඵන්ධවඹන් ලං ඹම් ලං නධිවයණඹ් ලං
විසින් ලං ඔහු ලං යකවරු ලං වයනු ලං රැබුවවොත් ලං
වවෝ ලං ඔහු ලං විවඹහි ලං ප්රජ  ලං නල්නුත  ලං නිඹභ ලං
කිරීවම් ලංවඹෝජන  ලංම්භතඹ් ලං  ලංආණ්ඩුක්රභ ලං
යථා වේ ලං 81 ලං න ලං යථා ට ලං
නනුකූර ලං ම්භත ලං වයනු ලං රැඵ ලං ඇත්නම් ලං
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ඔහු  සිඹ  ධුයඹ  වළය  ගිඹහ  ේ      ශකනු  
රඵ් ේ ්   නම්  ේ වෝ  මි  එළනි  හභහිරකඹුම  
ලේ ඹ්   ඔහු  ඳ්න  කයනු  රළබූ  දින    සිට  
ලරුරුු   තුනක  කහරඹක්  ධුයඹ  දළරිඹ  යු්නේ ්න  
ඹ. 

 
 
(9)  ේ ම්  යසථහේ ේ  (1)  ලනුයසථහේ ේ  (ඈ)  
ේ ේදඹ,  (ඉ)  ේ ේදඹ  ේ වෝ  (ඊ)  ේ ේදඹ  ඹටේ ්න  
ඳ්නකයන  රද  හභහිරකඹ්   ලතය  පුයප්ඳහඩුක්  
ඇති  වූ  ිසටක,  එභ  පුයප්ඳහඩු  ඇතිී ේ ම්  දින  
සිට  දින  දව  වතයක්  ඇතුශත,  ඉවත  ව්   
ේ ේදඹ් හි  ිසධිිසධහන  ළරිෂල්රට  ගනිමි්   
ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   ඒ  හභහිරකඹහ  ේ නුට  
ලනුප්රහප්ත  ී භ  පිිය  ේ න්න  තළනළ්නතුම  ඳ්න  
කයනු  රළබිඹ  යු්නේ ්න  ඹ.  එේ    ඳ්න  කයනු  රළබු  
ඹම්  තළනළ්නතුම,  ඔහු  ලනුප්රහප්ත  ් ේ ්   ඹම්  
හභහිරකඹුම  ේ නුට  ද  ඒ  හභහිරකඹහේ ේ  ධුය  
කහරේ ඹ්   ේ නොේ ගිස  ඉතිරි  තිේ ඵන  ේ කොට  
වහ  ධුයඹ  දළරිඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 

 
 
 

(10)  ේ ම්  යසථහේ ේ  (1)  න  
ලනුයසථහේ ේ  (ඈ)  ේ ේදඹ,  (ඉ)  ේ ේදඹ  
ේ වෝ  (ඊ)  ේ ේදඹ  ඹටේ ්න  ඳ්න  කයන  රද  
හභහිරකඹුම,  එභ  ේ ේද  ඹටේ ්න  නළත  ඳ්න  
කයනු  රළ.ජභට  සුු සේ ක්  ේ නෝ ේ ්   ඹ. 
(11)  ේ ම්  යසථහේ ේ  (1)  න  
ලනුයසථහේ ේ  (ඈ)  ේ ේදඹ,  (ඉ)  ේ ේදඹ  ව  
(ඊ)  ේ ේදඹ  ඹටේ ්න  ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   
කයනු  රඵන  ඳ්නී ම්  කථහනහඹකයඹහට  
දළනුම්  දිඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 

 
 
 
41ආ.  (1)  ේ ම්  යසථහේ ේ  උඳේ ල් නේ    
නිලසචිත  ව්   ඹම්  ේ කොමි්   බහක  
බහඳතියඹහ  ේ ර  ේ වෝ  හභහිරකඹුම  ේ ර  
ේ වෝ  ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   තළනළ්නතුම  ඳ්න  
ිෂරීභ  බහේ ේ  නිර්ේ ද්ලඹ  භත  වළය,  ේ නොකයනු  
රළබිඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 

 
(2)  ේ ම්  යසථහේ ේ  (1)  න  ලනුයසථහේ ේ  
ිසධිිසධහන,  එකී  ඹම්  ේ කොමි්   බහක  
බහඳතියඹහ  ේ ර  ේ වෝ  හභහිරකඹුම  ේ ර  
ළඩ  ඵළලීභ  වහ  ඳ්න  කයනු  රළබු  ඹම්  
තළනළ්නතුම  ම්ඵ් ධේ ඹ්   ද  ලදහශ  ිසඹ  
යු්නේ ්න  ඹ. 

 

වවෝ ලං 41 ලං  ලං ඉ ලං යථා වේ ලං  ලං 7 ලං න ලං නනු ලං
යථා  ලං ඹටවත් ලං ඔහු ලං සිඹ ලං ධුයඹ ලං වැය ලං
ගිඹ  ලං වේ ලං  ලං ශවනු ලං රඵන්වන් ලං නම් ලං වවෝ ලං
ිට ලං හැනි ලං  භ ජිවඹකු ලං ලවඹන් ලං ඔහු ලං
ඳත් ලං වයනු ලං රැබ ලං දින ලං  ලං සිට ලං නවුරුදු ලං තුනව ලං
ව රඹ් ලංධුයඹ ලංකැරිඹ ලංයුත්වත් ලංඹ. 
 

 ලං ලං(9) ලං වම් ලං යථා වේ ලං (1  ලං නනුයථා වේ ලං
(ඈ  ලං වේකඹස ලං (ඉ  ලං වේකඹ ලං වවෝ ලං (ඊ  ලං වේකඹ ලං
ඹටවත් ලං ඳත්වයන ලං රක ලං  භ ජිවඹන් ලං නතය ලං
පුයපලඳ ඩු් ලංඇති ලංව ලංවිටවස ලංහභ ලංපුයපලඳ ඩු ලං
ඇතිවීවම් ලං දින ලං සිට ලං දින ලං කව ලං වතය් ලං
ඇතුශතස ලං ඉවත ලං වන් ලං වේකඹන්හි ලං
විධිවිධ න ලං ැරකිල්රට ලං ගනිිටන් ලං
ජන ධිඳතියඹ  ලං විසින් ලං ඒ ලං  භ ජිවඹ  ලං
වනුට ලං නනුප්ර පලත ලං වීභ ලං ිරිස ලං වනත් ලං
තැනැත්තකු ලංඳත් ලංවයනු ලංරැබිඹ ලංයුත්වත් ලංඹ. ලං
හවේ ලං ඳත් ලං වයනු ලං රැබු ලං ඹම් ලං තැනැත්තකුස ලං
ඔහු ලං නනුප්ර පලත ලං න්වන් ලං ඹම් ලං  භ ජිවඹකු ලං
වනුට ලං ක ලං ඒ ලං  භ ජිවඹ වේ ලං ධුය ලං
ව රවඹන් ලං වනොවගවි ලං ඉතිරි ලං තිවඵන ලං
වවොට ලංව  ලංධුයඹ ලංකැරිඹ ලංයුත්වත් ලංඹ. 

 

(10  ලං වම් ලං යථා වේ ලං (1  ලං න ලං
නනුයථා වේ ලං (ඈ  ලං වේකඹස ලං (ඉ  ලං වේකඹ ලං
වවෝ ලං (ඊ  ලං වේකඹ ලං ඹටවත් ලං ඳත් ලං වයන ලං රක ලං
 භ ජිවඹකුස ලංහභ ලංවේක ලංඹටවත් ලංනැත ලංඳත් ලං
වයනු ලංරැබීභට ලංසුදුථව් ලංවනොන්වන් ලංඹ. 

 

(11  ලං වම් ලං යථා වේ ලං (1  ලං න ලං
නනුයථා වේ ලං (ඈ  ලං වේකඹස ලං (ඉ  ලං වේකඹ ලං
ව ලං (ඊ  ලං වේකඹ ලං ඹටවත් ලං ජන ධිඳතියඹ  ලං
විසින් ලං වයනු ලං රඵන ලං ඳත්වීම් ලං
වා න ඹවයඹ ට ලංකැනුම් ලංදිඹ ලංයුත්වත් ලංඹ. 

 

41ආ. ලං (1  ලං (න  ලං වම් ලං යථා වේ ලං

උඳවල්සනවේ ලංවන් ලංධුයඹන් ලංව  ලංනිසි ලං

ව ලං වඹෝගය ලං තැනැත්තන් ලං ජන ධිඳතියඹ  ලං

විසින් ලංඳත් ලංවයනු ලංරැබිඹ ලංයුත්වත් ලංඹ. 

(ආ  ලං  ලං  ලං  ලං වම් ලං යථා වේ ලං උඳවල්සනවේ ලං ලං

වන් ලංකිසිදු ලංධුයඹ් ලංව  ලංයථා  ලංක ඹව ලං

බ වේ ලං නිර්වද්ලඹකින් ලං වවෝ ලං

ඳ ර්ලිවම්න්තුවේ ලං නනුභැතිඹ් ලං වනොභැති ලං

තැනැත්තන් ලංඳත් ලංවනොවශ ලංයුතු ලංඹ. 

(ඇ  ලං වම් ලං යථා වේ ලං උඳවල්සනවේ ලං

වන් ලං තැනැත්තන් ලං ආණ්ඩුක්රභ ලං

යථා වේ ලං ක්  ලං ඇති ලං ඳරිදි ලං වැය ලං

ජන ධිඳතියඹ ට ලංඉත් ලංවශ ලංවනොවැව. 
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    (3)  ේ ම්  යසථහේ ේ  උඳේ ල් නේ    
නිලසචිත  ව්   ේ කොමි්   බහර  
බහඳතිරු්   ේ ර  ේ වෝ  හභහිරකඹ්   
ේ ර  ඳ්න  ිෂරීභ  වහ  ලසථහ  එශේ මන  
කය  ේ වෝ  ිසටක  එේ    ඳ්න  කයනු  රළබිඹ  
යුතු  නිසි  ව  ේ ඹෝගය  තළනළ්නත්   
ජනහධිඳතියඹහ  ේ ත  නිර්ේ ද්ල  ිෂරීභ  
බහේ ේ  කහර්ඹඹක්  න  ලතය  ඒ       නිර්ේ ද්ල  
ලි්   ලිංගික  ර්ගීකයණඹ  ඇතුළු  ශ්රී  
රහංිෂක  භහජේ    ඵහුත්න  සබහඹ  
පිබඳබිුර  න  ඵ  ගඵරහ  ගළනීභට  ප්රඹ්නන  
දයනු  රළබිඹ  යු්නේ ්න  ඹ.  ඒ  ේ කොමි්   
බහර  බහඳතිරු්   ම්ඵ් ධේ ඹ්   න  
ිසට,  ඳ්න  ිෂරීභ  වහ  බහ  ිසසි්   
තළනළ්නත්   තිේ දේ නුම  නිර්ේ ද්ල  කයනු  
රළබිඹ  යුතු  ලතය,  නිර්ේ ද්ල  කයනු  රළබු  
තළනළ්නත් ේ ග්   එක්  ලේ ඹුම  
ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   බහඳතියඹහ  ේ ර  
ඳ්න  කයනු  රළබිඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 

 
(4)  ඳ්න  ිෂරීම්  වහ  බහේ ේ  නිර්ේ ද්ලඹ  
රළබුණු  දින  සිට  දින  දවවතයක්  ඇතුශත  
ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි් ,  ේ ම්  යසථහේ ේ  
උඳේ ල් නේ    නිලසචිත  ව්   ේ කොමි්   
බහර  බහඳතිරු්   ව  හභහිරකඹ්   ඳ්න  
කයනු  රළබිඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 
එකී  දින  දවවතයක  කහර  ඳර්ච්ේ ේදඹ  තුශ  
ලලය  ඳ්න  ිෂරීම්  ිෂරීභට  ජනහධිඳතියඹහ  
ලේ ඳොේ වෝන  වූ  ිසටක,  එකී  කහර  ඳරිච්ේ ේදඹ  
ල්   න  දින  සිට  ඵරඳළළ්නේ න  ඳරිදි:- 
(ල)  ේ කොමි්   බහක  හභහිරකඹ්   ේ ර  
ඳ්න  කයනු  රළබිඹ  යුතු  ඵට  (3)  න  ලනු  
යසථහ  ඹටේ ්න  නිර්ේ ද්ල  කයනු  රළබු  
තළනළ්නත්   ේ කොමි්   බහේ ේ  හභහිරකඹ්   
ේ ර  ඳ්නකයනු  රළබු  ේ ර  රකනු  රළබිඹ  
යු්නේ ්න  ඹ:  ව 

 
(ආ)  ේ කොමි්   බහක  බහඳතියඹහ  ේ ර  
ඳ්නකයනු  රළබිඹ  යුතු  ඵට  (3)  න  
ලනුයසථහ  ඹටේ ්න  නිර්ේ ද්ල  කයනු  රළබු  
නභ  ව්   රළිනසතුේ ේ  ඳශමු  නභ  
දළක්ේ න  තළනළ්නතහ  ලදහශ  ේ කොමි්   
බහේ ේ  බහඳතියඹහ  ලේ ඹ්   ඳ්නකයනු  
රළබු  ේ ර  රකනු  රළබිඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 

 (5)  උඳ  ග් තිඹ  ංේ ලෝධනඹ  ේ කොට  09  න  
උඳ  ග් තිඹ  ලේ ඹ්   දක්හ  ඇත.   
ේ ම්  යසථහේ ේ  (1)  න  ලනු  යසථහ  
ඹටේ ්න  ඳ්න  කයනු  රඵන  ඹම්  තළනළ්නතුම  

(2  ලං (න  ලං වරේථධ ධිවයණවේ ලං ව  ලං

නභිඹ චන ධිවයණවේ ලං විනිසුරුයඹකු ලං

විර භ ලං ඹමභට ලං භ  ලං 06 ලං වට ලං වඳය ලං ඒ ලං ඵ ලං

ජන ධිඳතියඹ ට ලං කැන්වීභ ලං

නග්රවිනිලථචඹව යයඹ  ලංවේ ලංගීයභ ලංවේ. 

(ආ  ලං නීතිඳතිස ලං විගණව ධිඳතිස ලං වඳොලිථඳතිස ලං

ඳ ර්ලිවම්න්තුවේ ලංභව ලංවල්වම් ලංවිර භ ලංඹමභට ලං

භ  ලං 06 ලං වට ලං වඳය ලං ඒ ලං ඵ ලං ජන ධිඳතියඹ  ලං

වත ලංකැන්වීභ ලංඔවුන්වේ ලංයුතුවභ ලංවේ. 

(ඇ  ලං හැනි ලං කැන්වීභ් ලං රක ලං විග ලං හීය ලං ධුය ලං

ව  ලං සුදුසු ලං තැනැත්තන් ලං නිර්වද්ල ලං වයන ලං

වර ලංයථා  ලංබ වන් ලංඉල්ර  ලංසිීමභ ලංවශ ලං

යුතු ලංඹ. ලං ලං ලං 

 (3  (න  ලංබ  ලංවිසින් ලංහැනි ලංඉල්ලීභ් ලංරක ලං

විටව ලං හීය ලං ඉල්ලීභ ලං රක ලං දින ලං සිට ලං දින ලං 14 ලං ් ලං

ඇතුශත ලංහීය ලංහිථව ලංධුයඹ ලංිරළිඵ ලං කැන්වීභ් ලං

යජවේ ලං ගැට් ලං ඳ්රවේ ලං ව ලං සිාවරස ලං වකභශස ලං

ඉාග්රීසි ලංපුත් ලංඳත්ර ලංඳශ ලංවශ ලංයුතු ලංඹ. ලං 

(ආ  ලංඉවත ලං(න  ලංයථා වේ ලංවන් ලංකැන්වීභ ලං

ඳශ ලං කිරීභට ලං භග මී ලං හීය ලං හිථව ලං ධුයඹ ලං

ම්ඵන්ධ ලං කැන්වීවම් ලං ිරටඳත් ලං වභභ ලං

යථා වේ ලං උඳවල්සනවේ ලං I වවොටවේ ලං

වන් ලං තනතුරු ලං ව  ලං

නග්රවිනිලථචඹව යයඹ ටත්ස ලං වභභ ලං

යථා වේ ලං උඳවල්සනවේ ලං II වවොටවේ ලං

වන් ලං තනතුරු ලං ව  ලං නථවාෝචිත ලං ඳරිදි ලං

නීතිඳතියඹ ස ලං විගණව ධිඳතියඹ ස ලං

වඳොලිථඳතියඹ  ලං ලංව ලංඳ ර්ලිවම්න්තුවේ ලංභව ලං

වල්වම්යඹ  ලං  ලං වතත්ස ලං වභභ ලං යථා වේ ලං

උඳවල්සනවේ ලං III වවොටවේ ලං වන් ලං

තනතුරු ලං ව  ලං නක ශ ලං වවොිටන් ලං බ වේ ලං

බ ඳතියඹ  ලං ව ලං වල්වම්යඹ  ලං වතත් ලං

ඹැවිඹ ලංයුතු ලංඹ. 

 

(4  ලං (න  ලං වභභ ලං යථා වේ ලං උඳවල්සනවේ ලං

වන් ලං ඕනමභ ලං තනතුය් ලං ව  ලං ඳත්වීභට ලං

ඹම් ලං තැනැත්වත් ලං වැභැත්වත් ලං නම් ලං ඒ ලං ඵ ලං

යථා  ලංබ ට ලංකැන්විඹ ලංවැකි ලංඹ. ලං 

 

(ආ)  ලධිකයණ  ඳද්ධතිේ    ඇති  වූ  ඹම්  

පුයප්ඳහඩුක්    වහ  

ලග්රිසනිලසචඹකහයයඹහට්න,  නීතිඳතියඹහ,  

ිසගණකහධිඳතියඹහ,  ේ ඳොලිසඳතියඹහ    ව  

 ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  භව  ේ ල්කම්යඹහ  වට  
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ේ වෝ  ේ කොමි්   බහක  බහඳතියඹහේ ේ  
ේ වෝ  හභහිරකඹුමේ ේ  ළඩ  ඵළලීභ  වහ  
ඳ්නකයනු  රඵන  තළනළ්නතුම  ආණ්ඩුක්රභ  
යසථහේ ේ  ේ වෝ  ඹම්  ලිඛිත  නීතිඹක  ේ වෝ  
ිසධිිසධහනර  රකහ  තිේ ඵන  ඳරිදි  වළය  ඉ්න  
කයනු  ේ නොරළබිඹ  යු්නේ ්න  ඹ.  එළනි  
ිසධිිසධහනඹක්  ේ නොභළති  ලසථහක  ී   ඒ  
තළනළ්නතහ  බහේ ේ  පර්  ලනුභතඹ  ඇති  
ඳභණක්  ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   ඉ්න  කයනු  
රළබිඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 

 
    (6)  භළතියණ  ේ කොමි්   බහ  වළය  ේ ම්  

යසථහේ ේ  උඳේ ල් නේ    ව්   ල්   
සිඹලු  ේ කොමි්   බහ  ඳර්ලිේ ම්් තුට  
ගිෂ  යු්නේ ්න  ඹ.  පිබඳතුරු  ී භට  ඵළඳී  

සිටිඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 

 
  උඳේ ල් නඹ 
(ල)  භළතියණ  ේ කොමි්   බහ: 
(ආ)  යහජය  ේ  හ  ේ කොමි්   බහ: 
(ඇ)  ජහතික  ේ ඳොලිස  ේ කොමි්   බහ: 
(ඈ)  ිසගණන  ේ  හ  ේ කොමි්   බහ: 
(ඉ)  ශ්රී  රංකහ  භහන  හිමිකම්  ේ කොමි්   බහ: 
(ඊ)  ලල්රස  වහ  දූණ  ේ චෝදනහ  ිසභර්ලනඹ          
ිෂරීේ ම්  ේ කොමි්   බහ: 
(උ)  මුදල්  ේ කොමි්   බහ: 
(ඌ)  ී භහ  නිර්ණඹ  ේ කොමි්   බහ: 
(එ)  ජහතික  ප්රම්ඳහදන  ේ කොමි්   බහ. 

 
41  ඇ.  (1)  ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   බහට  
කයන  රද  නිර්ේ ද්ලඹක්  භත,  බහ  ිසසි්   
ලනුභත  කය  ඇ්නනම්  මි,  ේ ම්  යසථහේ ේ  
උඳේ ල් නේ    නිලසචිත  ව්   ිෂසි  භ  
ධුයඹකට  ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   ිෂසිු   
තළනළ්නතුම  ඳ්න  කයනු  ේ නොරළබිඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 

 

තභ්   ධුයේ ඹ්   ිස්රහභ  ඹන  ලසථහක  

එකී  පුයප්ඳහඩු  වහ්න  ලසේ ථෝචිත  ඳරිදි    

ලධිකයණ  නිරධයේ ඹක්  ේ වෝ  ලදහශ  

ේ දඳහර්තේ ම්් තුේ ේ  නිරධයේ ඹක්  එකී  

පුයප්ඳහඩු  තනතුය  වහ  නිර්ේ ද්ල  කශ  

වළක.  එළනි  ඹම්  නිර්ේ ද්ලඹක්  කය් නහ  වූ 

ිසටක  එකී  නිර්ේ ද්ලඹ  භග  ලදහශ   

නිරධයඹහේ ේ  ේ ඳෞද්ගලික  ලිපි  ේ ගොනුද  

යසථහ  බහ  ේ ත  ඹළිසඹ  යුතු  ඹ. 

(ඇ)  ඹම්  ධුයඹක්  වහ  ඳ්නී භට  ඇති  

කළභළ්නත  පිබඳඵ  දළ් ී භ  රද  ඳසු,  එඹ  

රකහ  ඵරහ  එකී  දළ් ී භ  රද  දින  සිට  දින  

30  ක්  ඇතුශත  සිඹ  නිර්ේ ද්ල,  නිරීක්ණ  ඒ  

වහ  ේ ව තු  දළක්ී භක්  ද  හිත  

ජනහධිඳතියඹහට  ඹළිසඹ  යුතු  ඹ. 
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(2)  ේ ම්  යසථහේ ේ  (1)  න  ලනුයසථහේ ේ  
ිසධිිසධහන,  ේ ම්  යසථහේ ේ  උඳේ ල් නේ    
නිලසචිත  ව්   ඹම්  ධුයඹක  දින  දවවතයකට  
ළි   කහරඹක්  ළඩ  ඵළලීභ  වහ  ඳ්න  කයනු  
රඵන  ඹම්  තළනළ්නතුම  ම්ඵ් ධේ ඹ්   ද  ලදහශ  
ිසඹ  යු්නේ ්න  ඹ: 
 
එේ    භ  ත  ද;  දින  දවවතයක්  ේ නොඉක්භන  
ලනුක්රමික  කහර  ී භහ  වහ  එළනි  කය  ේ වෝ  
ධුයඹක  ළඩ  ඵළලීභට  ඹම්  තළනළ්නතුම  ඳ්න  
ිෂරීභට  ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   කයන  රද  
නිර්ේ ද්ල  භත  බහ  ිසසි්   ලනුභත  කයනු  රළඵ  
ඇ්නනම්  මි,  ේ නොකශ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 
(3)  ේ ම්  යසථහේ ේ  උඳේ ල් නේ    නිලසචිත  
ව්   කය  ේ වෝ  ධුයඹකට  ඳ්න  කයනු  රළබු  
ිෂසිු   තළනළ්නතුම  ේ වෝ  ඒ  ධුයඹකට  ඳ්න  කයන  
රද  තළනළ්නතුම  ේ නුේ ්   ළඩ  ඵළලීභ  වහ  
ඳ්න  කයනු  රළබු  ිෂසිු   තළනළ්නතුම,  ආණ්ඩුක්රභ  
යසථහේ ේ  ේ වෝ  ඹම්  ලිඛිත  නීතිඹිෂ්   ේ වෝ  
ිසධිිසධහන  රසහ  ඇති  ඳරිදි  වළය,  එකී  ධුයේ ඹ්   
ඉ්න  කයනු  ේ නොරළබිඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 
(4)  ේ ්ර ස හධිකයණේ    ිසනිලසචඹකහයයඹ්   

ව  ලභිඹහචනහධිකයණේ    බහඳතියඹහ  ව  

ලභිඹහචනහධිකයණේ    ිසනිලසචඹකහයඹ්   ඳ්න  

ිෂරීභ  ව  ම්ඵ් ධ  කර්තය  ඉටු  ිෂරීේ ම්  ී ,  

බහ  ිසසි්   ලග්ර  ිසනිලසචඹකහයයඹහේ ේ  ලදවස  

රඵහගත  යුතු  ඹ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)  ඹම්  තනතුයකට  ඳ්නී භට  ලදවස  කය  

ඇති  පුද්ගරේ ඹක්  ේ ේ  නම්  එකී  පුද්ගරඹහේ ේ  

කළභළ්නත  රඵහ  ගළනීේ භ්   ඳසු  එකී  

පුද්ගරඹහ  භග  ම්මු   හකච්ඡහක්  බහ  

ිසසි්   ඳළළ්නිසඹ  වළිෂ  ඹ. 

 

(7)  බහ  ිසසි්   කයන  රද  නිර්ේ ද්ලඹ්   

භග  ජනහධිඳතියඹහ  එකඟ  ේ නොේ ේ  නම්  

එකී  නිර්ේ ද්ල  නළත  රකහ  ඵළලීභට  

යසථහ  බහ  ේ ත  ඉල්ලීභක්  

ජනහධිඳතියඹහට  කශ  වළක. 

(8)  යසථහ  දහඹක  බහ  ිසසි්   ිසකල්ඳ  

නිර්ේ ද්ලඹක්  සිු   කය් නහ  වූ  ලසථහක  

ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   සිඹ  ලභිභතඹ  ඳරිදි  

එකී  ඳ්නිෂරීභ  සිු   කශ  වළිෂ  ඹ.  එේ    නමුු   

යසථහ    බහ  ිසසි්   නිර්ේ ද්ල  ේ නොකයන  

රද  තළනළ්නතුම  ඹම්  ධුයඹක්  වහ  ඳ්න  

ිෂරීේ ම්  ී   ජනහධිඳතියඹහට  එකී  ඳ්න  ිෂරීභ  

සිු   කශ  වළක්ේ ක්  ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  

ලනුභළතිඹක්  රළ.ජේ භ්   ලනතුරු  ඳභිය.   

  

(9)    ේ භකී  යසථහේ ේ  උඳේ ල් නේ    

ව්   ධුය  වහ  ඳ්න  කයනු  රළබු  

තළනළ්නත්   ලණ්ඩුක්රභ  යසථහේ ේ  නිලසචිත  

ලේ ඹ්   ප්රතිඳහදන  රහ  ඇති  ආකහයඹට  

වළරුණු  ේ කොට  ධුයේ ඹ්   ඉ්න  කශ  

ේ නොවළක්ේ ක්  ඹ.  ඹම්  ධුයඹක්  වහ  

ආණ්ඩුක්රභ  යසථහේ ේ  නිලසචිත  ලේ ඹ්   

ප්රතිඳහදන  රහ  ේ නොභළති  ිසටක  ලදහශ  

තළනළ්නත්   ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  ලනුභළතිඹ  

රඵහ  ගළනීේ භ්   ලනතුරු  ජනහධිඳතියඹහට  

ඉ්න  කයනු  රළබිඹ  වළක්ේ ක්  ඹ.     

(10)  ේ භභ  යසථහේ ේ  උඳේ ල් නේ    

ව්   තනතුරු  වහ  දින  14  කට  ේ නොලඩු  

කහරඹක්  වහ  කයනු  රඵන  ෆභ  ළඩ  

ඵරන  ඳ්නී භකට  භ  ේ භභ  යසථහේ ේ  (1)  

යසථහේ ේ  ව්   ප්රතිඳහදන  ලදහශ  ේ ේ.   

(11)  ේ ්ර ස හධිකයණේ    ව   

ලභිඹහචනහධිකයණේ    බහඳති  ිසනිසුරු  

ඇතුළු  ලේ නුම්න  ලභිඹහචනහධිකයණ  

ිසනිසුරුරු්   ම්ඵ් ධ  ඳ්නිෂරීම්රී   

බහ  ිසසි්   ලග්රිසනිලසචඹකහයයඹහේ ේ  

ලදවස    ද  ිසභසිඹ  යුතු  ඹ. 



 
 
 

82 
 

උඳේ ල් නඹ 
 

I න  ේ කොට 
 
(ල)  ලග්රිසනිලසචඹකහයයඹහ  ව  
ේ ්ර ස හධිකයණේ    ිසනිලසචඹකහයයඹ් : 
(ආ)  ලභිඹහචනහධිකයණේ    බහඳතියඹහ  ව  
ලභිඹහචනහධිකයණේ    ිසනිලසචඹකහයයඹ් : 
 
(ඇ)  ලධිකයණඹ  ේ  හ  ේ කොමි්   බහේ ේ  
බහඳතියඹහ  වළය  ලේ නුම්න  හභහිරකඹ් . 
 

II න  ේ කොට 
 
(ල)  නිතිඳතියඹහ: 

 
(ආ)  ිසගණකහධිඳතියඹහ: 
 
(ඇ)  ේ ඳොලිසඳතියඹහ: 
 
(ඈ)  ඳරිඳහරන  කටයුතු  පිබඳඵ  ඳහර්ලිේ ම්් තු  
ේ කොභහරිසයඹහ  (ඔම්බුඩ්සභ් ): 
 
(ඉ)  ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  ව  ේ ල්කම්යඹහ. 

 
   
41ඈ.  (1)  බහට  භවහ  ේ ල්කම්යඹුම  සිටිඹ  
යු්නේ ්න  ඹ.  භව  ේ ල්කම්යඹහ  බහ  ිසසි්   
ලරුරුු   ඳවක  කහරඹක්  වහ  ඳ්න  කයනු  රළබිඹ  
යු්නේ ්න  ඹ.  භව  ේ ල්කම්යඹහ  ඔහුේ ේ  ධුය  
කහරඹ  ල්   ී ේ භ්   ඳසු  නළත  ඳ්නකයනු  
රළ.ජභට  සුු සු  ිසඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 

 
 
(2)  එහි  කහර්ඹ  ඉටු  ිෂරීභ  වහ  ලලය  ඹින  
බහ  ිසසි්   රකනු  රඵන  ඹම්  නිරධයඹ් ,  
බහ  ිසසි්   නිලසචඹ  කයනු  රළබිඹ  යුතු  
නිඹභඹ්   ව  ේ කෝ ේ ද්සි  භත  බහ  ිසසි්   
ඳ්න  කයනු  රළබිඹ  වළක්ේ ක්  ඹ. 
 
41ඉ.  (1)  බහ  ිසසි්   ෆභ  භහඹකභ  ඹට්න  
පිරිේ ින්   ේ දහයඹක්  ද,  එඹ  ේ ත  ේ ම්  
ඳරිච්ේ ේදේ    ිසධිිසධහන  භගි්   ේ වෝ  ේ න්න  
ඹම්  නීතිඹක්  භගි්   ේ වෝ  ඳයහ  ඇති  කහර්ඹ  ඉටු  
ිෂරීභ  වහ  ලලය  ිසඹ  වළිෂ  තහක්  හය  
ගණනක්  ද  රැසිසඹ  යුතු  ලතය  බහේ ේ  
බහඳතියඹහේ ේ  ිසධහනඹ  භත  බහේ ේ  භව  
ේ ල්කම්යඹහ  ිසසි්   ඒ  රැසී ම්  කළදනු  රළබිඹ  
යු්නේ ්න  ඹ. 

 

උඳේ ල් නඹ 
 
I න  ේ කොට 

 
(ල)  ලග්රිසනිලසචඹකහයයඹහ  ව  
ේ ්ර ස හධිකයණේ    ිසනිලසචඹකහයයඹ් : 

 
(ආ)ලභිඹහචනහධිකයණේ    බහඳතියඹහ  
ව      ලභිඹහචනහධිකයණේ    
ිසනිලසචඹකහයයඹ් : 
 
 
II න  ේ කොට 
 
(ල)  නිතිඳතියඹහ: 
 
(ආ)  ිසගණකහධිඳතියඹහ: 
 
(ඇ)  ේ ඳොලිසඳතියඹහ: 
 
(ඈ)  ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  භව  ේ ල්කම්යඹහ. 
 
(ඉ)    භළතියණ  ේ කොභහරිස 
 
 
III  න  ේ කොට 
ඳවත  දළක්ේ න  ේ කොමි්   බහර  

බහඳති  ව  හභහිරකඹ් . 

 
(ල)  යහජය  ේ  හ  ේ කොමි්   බහ: 
 
(ආ)  ජහතික  ප්රම්ඳහදන  ේ කොමි්   බහ. 
 

(ඇ)  ආර්ථික  වහ  භහජ  කටයුතු  ේ කොමි්   

බහ. 

(ඈ) ජහතික    ලධයහඳන  ේ කොමි්   බහ 

 
 
 
41ඈ.  (1)  බහ  ිසසි්   ෆභ  භහඹකභ  
ඹට්න  පිරිේ ින්   ේ දහයඹක්  ද,  එඹ  ේ ත  
ේ ම්  ඳරිච්ේ ේදේ    ිසධිිසධහන  භගි්   ේ වෝ  
ේ න්න  ඹම්  නීතිඹක්  භගි්   ේ වෝ  ඳයහ  ඇති  
කහර්ඹ  ඉටු  ිෂරීභ  වහ  ලලය  ිසඹ  වළිෂ  
හය  ගණනක්  ද  රැසිසඹ  යුතු  ලතය  බහේ ේ  
බහඳතියඹහේ ේ  ිසධහනඹ  භත  බහේ ේ  භව  
ේ ල්කම්යඹහ  ිසසි්   ඒ  රැසී ම්  කළනු  
රළබිඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 
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(2)  බහඳතියඹහ,  බහේ ේ  සිඹලු  රැසී ම්ර  
ූලරහනඹ  දළරිඹ  යු්නේ ්න  ඹ.  බහේ ේ  ඹම්  
රැසී භකට  බහඳතියඹහ  ඳළමිණ  ේ නොභළති  
ලසථහක  ී   ලග්රභහතයයඹහ  ද  ලග්රහභහතයයඹහ  
ඳළමිණ  ේ නොභළති  ලසථහක  ී   ිසරුද්ධ  
ඳක්ේ    නහඹකයඹහ  ිසසි්   ද  බහේ ේ  
රැසී ම්ර  ූලරහනඹ  දළරිඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 

 
(3)  බහේ ේ  ඹම්  රැසී භක්  වහ  ගණපයණඹ  
හභහිරකඹ්   ඳස  ේ දනුමේ ග්   භහ් ිසත  ිසඹ  
යු්නේ ්න  ඹ. 
 
(4)  බහ  ිසසි්   කයනු  රළබිඹ  යු්න  ෆභ  
නිර්ේ ද්ලඹක්  ේ වෝ  ලනුභත  ිෂරීභක්  ද  ගනු  රඵන  
ෆභ  තීයණඹක්  ද  ඒකභතික  තීයණඹ  ිෂරීභට  
බහ  ිසසි්   ලසථහක  ී   බහේ ේ  රැසී භකට  
ඳළමිණ  සිටින  හභහිරකඹ්   ඳස  ේ දේ නුමට  
ේ නොලඩු  ං යහක්  ිසසි්   නහථ  කශේ වෝන  
මි,  බහ  ිසසි්   කයන  රද  ේ ම්  නිර්ේ ද්ලඹක්  
ේ වෝ  ලනුභත  ිෂරීභක්  ේ වෝ  ගනු  රළබූ  ඹම්  
තීයණඹක්  ේ වෝ  ඵර  හිත  ේ නොිසඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 

 
(5)  බහඳතියඹහට  ේ වෝ  රැසී ේ ම්  ූලරහනඹ  
දයන  ේ න්න  හභහිරකඹහට  මුල්  ඡ් දඹක්  
ේ නොභළති  නමු්න  බහේ ේ  ඹම්  රැසී භක  ී   
තීයණඹ  කයනු  රළබිඹ  යුතු  ඹම්  ප්රලසනඹක්  වහ  
භ  භ  ඡ් දඹ  රළබුණු  ලසථහක  ී   
බහඳතියඹහට  ේ වෝ  රැසී ේ ම්  ූලරහනඹ  දයන  
ේ න්න  හභහිරකඹහට  තීයක  ඡ් දඹක්  තිබිඹ  
යු්නේ ්න  ඹ. 
 
(6)  41ආ  ේ වෝ  41  ඇ  යසථහ  ඹටේ ්න  ඹම්  
ඳ්නිෂරීභක්  වහ  ේ ඹෝගය  තළනළ්නත්   නිර්ේ ද්ල  
ිෂරීේ ම්  ී   ේ වෝ  ලනුභත  ිෂරීේ ම්  ී   ලනුගභනඹ  
කශ  යුතු  කහර්ඹ  ඳටිඳහටිඹ  ද  ඇතුළු  බහේ ේ  
රැසී ම්  ව  ඒ  රැසී ම්රී   කටයුතු  කයන  
ආකහයඹ  ම්ඵ් ධේ ඹ්   ලනුගභනඹ  කශ  යුතු  
කහර්ඹ  ඳටිඳහටිඹ  බහ  ිසසි්   තීයණඹ  කයනු  
රළබිඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 

 
(7)  41ල  යසථහේ ේ  (1)  න  ලනුයසථහේ ේ  
(ඈ),  (ඉ)  ේ වෝ  (ඊ)  ේ ේද  ඹටේ ්න  ඳ්න  කයනු  රළබු  
බහේ ේ  ඹම්  හභහිරකඹුම  බහේ ේ  පර්  ලයඹ  
රඵහ  ේ නොේ ගන  බහේ ේ  ලනුක්රමික  රැසී ම්  
තුනකට  ේ නොඳළමිණ  සිටි  ලසථහක  ී   ඒ  
හභහිරකඹහ  ඒ  ේ තන  රැසී ේ ම්  දින  සිට  
ඵරහ්නභක  න  ඳරිදි  ධුයඹ  ල්නවරිනු  රළබුහක්  ේ    
ළරිෂඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 
(8)  බහ  පර්ණ  ලේ ඹ්   ංසථහපිත  ේ නොරුද,  

(2)  බහඳතියඹහ,  බහේ ේ  සිඹලු  රැසී ම්ර  
ූලරහනඹ  දළරිඹ  යු්නේ ්න  ඹ.  බහේ ේ  ඹම්  
රැසී භකට  බහඳතියඹහ  ඳළමිණ  ේ නොභළති  
ලසථහක  ී   ලග්රභහතයයඹහ  ිසසි්     
බහේ ේ  රැසී ම්ර  ූලරහනඹ  දළරිඹ  යු්නේ ්න  
ඹ. 

 
 
(3)  බහේ ේ  ඹම්  රැසී භක්  වහ  
ගණපයණඹ  හභහිරකඹ්   ඳස  
ේ දනුමේ ග්   භ් ිසත  ිසඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 
(4)  බහ  ිසසි්   කයනු  රළබිඹ  යු්න  ෆභ  
නිර්ේ ද්ලඹක්  භ  ඒකභතික  තීයණඹ  
ිෂරීභට  බහ  ිසසි්   උ්නහව  දයනු  රළබිඹ  
යු්නේ ්න  ඹ.  ඒකභතික  තීයණඹක්  ේ නොභළති  
ලසථහක  ී   බහේ ේ  රැසී භට  ඳළමිණ  
සිටින  හභහිරකඹ්   ඳස  ේ දනුමට  ේ නොලඩු  
ං යහක්  ිසසි්   නහථ  කශේ වෝන  මි  
බහ  ිසසි්   කයන  රද  ඹම්  නිර්ේ ද්ලඹක්  
ඵර  හිත  ේ නොිසඹ  යු්නේ ්න  ඹ.   

 

(5)  ඹම්  රැසී භක  ී   තීයණඹ  කයනු  රළබිඹ  

යුතු  ඹම්  ප්රලසනඹක්  වහ  භ  භ  ඡ් දඹ  

රළබුණු  ලසථහක  ී   බහඳතියඹහට  ේ වෝ  

රැසී ේ ම්  ූලරහනඹ  දයන  ේ න්න  

හභහිරකඹහට  තීයක  ඡ් දඹක්  තිබිඹ  යු්නේ ්න  

ඹ. 

 

(6)  41(ආ)  යසථහ  ඹටේ ්න  ඹම්  

ඳ්නිෂරීභක්  වහ  ේ ඹෝගය  තළනළ්නත්   

නිර්ේ ද්ල  ිෂරීේ ම්  ී   ලනුගභනඹ  කශ  යුතු  

කහර්ඹ  ඳටිඳහටිඹ  ද  ඇතුළු    බහේ ේ  රැසී ම්  

ව  ඒ  රැසී ම්රී   කටයුතු  කශ  යුතු  කහර්ඹ  

ඳටිඳහටිඹ  බහ  ිසසි්   තීයණඹ  කයනු  

රළබිඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 

 

(7)  41ල  යසථහේ ේ  (1)  න  
ලනුයසථහේ ේ  (ඈ),  (ඉ)  ේ වෝ  (ඊ)  ේ ේද  
ඹටේ ්න  ඳ්න  කයනු  රළබු  බහේ ේ  ඹම්  
හභහිරකඹුම  බහේ ේ  පර්  ලයඹ  රඵහ  
ේ නොේ ගන  බහේ ේ  ලනුක්රමික  රැසී ම්  
තුනකට  ේ නොඳළමිණ  සිටි  ලසථහක  ී   ඒ  
හභහිරකඹහ  ඒ  ේ තන  රැසී ේ ම්  දින  සිට  
ඵරහ්නභක  න  ඳරිදි  ධුයඹ  ල්නවරිනු  
රළබුහක්  ේ    ළරිෂඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 
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බහේ ේ  හභහිරක්නේ    පුයඳහඩුක්  තිබුන  ද  ඒ  
ඵ  ේ නොතකහ  ්රිඹහිෂරීභට  බහට  ඵරඹ  ඇති  
ලතය  බහ  පර්ණ  ලේ ඹ්   ංසථහපිත  
ේ නොී ේ ම්  ේ ව තු  ේ වෝ  බහේ ේ  හභහිරක්නේ    
පුයප්ඳහඩුක්  ති.ජේ ම්  ේ ව තු  ේ වෝ  නිහභ  
ඳභණක්  බහේ ේ  ඹම්  ්රිඹහක්,  කෘතයඹක්  ේ වෝ  
තීයණඹක්  ලරංගු  ේ නෝ ේ ්   ඹ.  ලරංගු  න  
ේ ර  ේ නොළරිෂඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
41ඊ.  (1)  බහ  ිසසි්   ෆභ  භහ  තුනකට  යක්  
ඊට  ේ ඳයහතු  වූ  භහ  තුන  තුශ  එහි  කටඹතු  
පිබඳඵ  හර්තහක්  ජනහධිඳතියඹහ  ේ ත  
ඉදිරිඳ්න  කශ  යු්නේ ්න  ඹ. 

 
(2)  සකීඹ  කහර්ඹ  වහ  කර්තය  ්රිඹහ්නභක  
ිෂරීභ  ව  ඉටු  ිෂරීභට  ලදහශ  රීති  ෆදිභට  
බහට  ඵරඹ  ඇ්නේ ්න  ඹ.  එකී  සිඹලු  රීති  ගළට්  
ඳ්රේ    ඳශකයනු  රළබිඹ  යුතු  ලතය  එකී  ඳශ  
ිෂරීේ භ්   භහ  තුනක්  ඇතුශත  
ඳහර්ලිේ ම්් තුට  ඉදිරිඳ්න  කශ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 
41උ.  (1)  බහ  ිසසි්   ෆභ  භහ  තුනකට  යක්  
ඊට  ේ ඳයහතු  වූ  භහ  තුන  තුශ  එහි  කටඹතු  
පිබඳඵ  හර්තහක්  ජනහධිඳතියඹහ  ේ ත  
ඉදිරිඳ්න  කශ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 
(2)  ආණ්ඩුක්රභ  යසථහේ ්   ේ වෝ  ේ න්න  
ඹම්  ලිඛිත  නීතිඹිෂ්   ඳනනු  රළබිඹ  වළිෂ  ඳරිදි  
වූ  ේ වෝ  ඳයනු  රළබිඹ  වළිෂ  ඳරිදි  වූ  ේ න්න  
කහර්ඹ  ව  කර්තය  බහ  ිසසි්   ්රිඹහ්නභක  
ිෂරීභ  ද  ඉටු  ිෂරීභද  කයනු  රළබිඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 

 
(3)  සකීඹ  කහර්ඹ  වහ  කර්තය  ්රිඹහ්නභක  ිෂරීභ  
ව  ඉටු  ිෂරීභට  ලදහශ  රීති  ෆදිභට  බහට  
ඵරඹ  ඇ්නේ ්න  ඹ.  එකී  සිඹලු  රීති  ගළට්  ඳ්රේ    
ඳශකයනු  රළබිඹ  යුතු  ලතය  එකී  ඳශ  ිෂරීේ භ්   
භහ  තුනක්  ඇතුශත  ඳහර්ලිේ ම්් තුට  ඉදිරිඳ්න  
කශ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 
41ඌ.  බහ  ිසසි්   දයනු  රඵන  ිසඹදම්  
ඒකහඵද්ධ  ලයමුදරට  ළඹඵයක්  ිසඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 
 

(8)  බහ  පර්ණ  ලේ ඹ්   ංසථහපිත  
ේ නොරුද,  බහේ ේ  හභහිරක්නේ    
පුයප්ඳහඩුක්  තිබුණ  ද  ඒ  ඵ  ේ නොතකහ  
්රිඹහිෂරීභට  බහට  ඵරඹ  ඇති  ලතය  
බහ  පර්ණ  ලේ ඹ්   ංසථහපිත  
ේ නොී ේ ම්  ේ ව තු  ේ වෝ  බහේ ේ  
හභහිරක්නේ    පුයප්ඳහඩුක්  ති.ජේ ම්  
ේ ව තු  ේ වෝ  නිහ  භ  ඳභණක්  බහේ ේ  
ඹම්  ්රිඹහක්,  කෘතයඹක්  ේ වෝ  තීයණඹක්  
ලරංගු  ේ නෝ ේ ්   ඹ.  ලරංගු  න  
ේ ර  ේ නොළරිෂඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 

 

(9)  ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  නිේ ඹෝජය  

භවේ ල්කම්යඹහ  බහේ ේ  ේ ල්කම්යඹහ  

ේ ර  කටයුතු  කශ  යුතුේ ේ. 

 
41  ඉ.    බහේ ේ  හභහිරකඹ් ේ ේ  ේ වෝ  
41ආ  යසථහේ ේ  උඳේ ල් නේ    
නිලසචිත  ව්   ඹම්  ේ කොමි්   බහක  
හභහිරකඹ් ේ ේ  ේ වෝ  ධුය  කහර  ඉුම්නී භ  
ේ නොතකහ  ලසේ ථෝචිත  ඳරිදි  බහේ ේ  ේ වෝ  
ඒ  ේ න්න  ේ කොමි්   බහර  ේ වෝ  ලලු්න  
හභහිරකඹ්   ධුය  බහයග් නහ  ේ තක්  ඒ  
දක්හ  සිටි  බහේ ේ  ේ වෝ  ඒ  ේ න්න  
ේ කොමි්   බහර  හභහිරකේ ඹෝ  
තු යට්න  ධුය  දළරිඹ  යු්නතහව. 
 
 
41  ඊ.  බහේ ේ  හභහිරකඹ් ේ ේ  ේ වෝ  41ආ  
යසථහේ ේ  උඳේ ල් නේ    නිලසචිත  
ව්   ඹම්  ේ කොමි්   බහක  
හභහිරකඹ් ේ ේ  ේ වෝ  ධුය  කහර  ඉුම්නී භ  
ේ නොතකහ  ලසේ ථෝචිත  ඳරිදි  බහේ ේ  ේ වෝ  
ඒ  ේ න්න  ේ කොමි්   බහර  ේ වෝ  ලලු්න  
හභහිරකඹ්   ධුය  බහයග් නහ  ේ තක්  ඒ  
දක්හ  සිටි  බහේ ේ  ේ වෝ  ඒ  ේ න්න  
ේ කොමි්   බහර  හභහිරකේ ඹෝ  
තු යට්න  ධුය  දළරිඹ  යු්නතහව. 
 
 
 
 
 

 

 
 
41  උ.    බහ  ිසසි්   දයනු  රඵන  ිසඹදම්  
ඒකහඵද්ධ  ලයමුදරට  ළඹ  ඵයක්  ිසඹ  යු්නේ ්න  
ඹ. 
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  41එ.  126  න  යසථහේ ේ  ිසධිිසධහනරට  
ඹට්න,  බහ  ිසසි්   එශ  ේ මන  රද  ඹම්  තීයණඹක්  
ේ වෝ  කයන  රද  ඹම්  ලනුභත  ිෂරීභක්   
ේ වෝ  නිර්ේ ද්ලඹක්  බහය  ගළනීභට,  ිසබහග  ිෂරීභට  
ඒ  පිබඳඵ  තීයණඹක්  ී භට  ේ වෝ  කය  වූ  
ේ ව තුක්  භත  ේ වෝ  කය  වූ  ේ වෝ  
ලනයහකහයඹිෂ්   ප්රලසන  ිෂරීභට,  ිෂසිු   
ලධිකයණඹකට  ඵරඹ  ේ වෝ  ලධිකයණ  ඵරඹ  
ේ නොභළති  ිසඹ  යු්නේ ්න  ඹ.  එකී  තීයණඹ,  
ලනුභතඹ  ේ වෝ  නිර්ේ ද්ලඹ  සිඹලු  කහර්ඹ  වහ  
ලහනහ්නභක  වහ  තීයණහ්නභක  ිසඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 

41 ලං ඌ. ලං 126 ලං න ලං 140 ලං න ලං යථා වේ ලං
විධිවිධ නරට ලං ඹටත්ස ලං බ  ලං විසින් ලං
හශ ලංවමන ලංරක ලංඹම් ලංතීයණඹ් ලංවවෝ ලංවයන ලං
රක ලං ඹම් ලං නනුභත ලං කිරීභ් ලං වවෝ ලං
නිර්වද්ලඹ් ලං බ ය ලං ගැනීභටස ලං විබ ග ලං
කිරීභට ලං ඒ ලං ිරළිඵ ලං තීයණඹ් ලං දීභට ලං වවෝ ලං
වය ලංව ලංවවේතු් ලංභත ලංවවෝ ලංවය ලංව ලංවවෝ ලං
නනය ව යඹකින් ලංප්රලථන ලංකිරීභටස ලංකිසිදු ලං 
නධිවයණඹවට ලං ඵරඹ ලං වවෝ ලං නධිවයණ ලං
ඵරඹ ලං වනොභැති ලං විඹ ලං යුත්වත් ලං ඹ. ලං හීය ලං
තීයණඹස ලංනනුභතඹ ලංවවෝ ලංනිර්වද්ලඹ ලංසිඹලු ලං
ව ර්ඹ ලං ව  ලං න න ත්භව ලං ව  ලං
තීයණ ත්භව ලංවිඹ  යුත්වත් ලංඹ. 
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ඳරිච්වේක ලංXII 

ය ජය ලංවේඹ 

යහජය  ේ  ේ    කයනු  රඵන  සිඹලු  ඳ්නී ම්  ුමරතහ  භත  ඳදනම්  කශ  යුතු  ලතය  ු සකය  

ඳශහ්න  ේ වෝ  සත්රී  පුරු  ලභහනතහ  ඇති  ප්රේ ද්ල  වහ  ඹම්  ආකහයඹක  ිසේ ල   ළරිෂල්රක්  

දළක්ිසඹ  වළිෂ  ඹ.    ේ භඹ  සිු   කශ  යු්නේ ්න  යසථහේ ේ  12(3)  ග් තිඹට  එකඟ  න  ලයුරිනි.    

යහජය  ේ  ඹ    ලක්තිභ්න  කයනු  පිිය  ඔරු් ේ ේ  නිදව  ආයක්හ  කශ  යුතු  ලතය  ඒ  ලනු  ඳවත  

දළක්ේ න  ප්රතිඳහදන  ලඩංගු  කශ  යුතු  ඹ.   

(01) ෆභ  යහජය  ේ  කඹුම  භ  නීතිඹට  ලනුකූර  සිඹ  යහජකහරිඹ  කශ  යුතු  ලතය  යසථහේ ේ  

4(ඉ) ග් තිඹට  ලනුකූර  කටයුතු    කශ  යුතු  ඹ. 

(02) ෆභ  යහජය  ේ  කඹුම  භ  වළභ  ිසට  භ  භවජන  සුබ  සිද්ධිඹ  පිිය  කටයුතු  කශ  යුතු  ඹ. 

(03) තභහ  කයන  ෆභ  යහජකහරී  කටයු්නතක්  වහභ  ඔහු  /  ඇඹ  ගකීභ  බහය  ගත  යුතු  ඹ. 

(04) ඕනෆභ  ඇභතියඹුම  ේ වෝ  නිරධයඹුම    ිසසි්   තභහ  ඹටේ ්න  සිටින  නිරධයඹුමට  ේ දනු  

රඵන  ලනුගභය    උඳේ දස  /  නිේ ඹෝග  ලිඛිත  දිඹ  යුතු  ඹ. 

(05) ඹම්  නිේ ඹෝගඹක්  ලිඛිත  ී   ඇ්නනම්  මි  ඹම්  නිරධයඹුම    නිේ ඹෝග  ඳළවළය  වළරීභ  

පිබඳඵ  ඔහුට  එේ යහි  ිසනඹ  ්රිඹහ  භහර්ග  ේ නොගත  යුතු  ඹ. 

(06) තභහට  ඩහ  ේ ජය ස ්නේ ඹ්   ළි   නිරධයඹුම    ිසසි්   ේ දනු  රඵන  නීති  ිසේ යෝධී  

නිේ ඹෝග  ිෂසික්  පිබඳඳළී භට  ඵළඳීභක්  ේ නොිසඹ  යුතු  ඹ. 

(07) යහජය  ේ  හ  ේ කොමිේ ම්  ඵරතර  ඳ්න  ිෂරීම්,  ේ  ේ ඹ්   ඳව  ිෂරීම්  ව  ිසනඹ  ්රිඹහ  

භහර්ග  වහ  ඳභණක්  ී භහ  ේ නොිසඹ  යුතු  ඹ.    යහජය  නිරධයඹ් ේ ේ  ලේ නුම්න  ු සකයතහ  

පිබඳඵ  ද  කටයුතු  ිෂරීභට  එඹට  ඵරඹ  ඳළරිඹ  යුතු  ඹ. 

නීතිඳති ලං 

ඉවත  ව්   යුතුකම්රට  ලභතය, 

(1) යජඹට  උඳේ දස  ී ේ ම්ී   නීතිඳති  ිසසි්   වළභ  ිසට  භ  ජනයජේ    ලභිෘද්ධිඹ  පිිය  ්රිඹහ  
කශ  යුතුින. 

(2) ඇභතියඹුම  ව    ජනයජඹ  ලතය  කටයුතු  ිෂරීේ ම්ී   ඵළඳිඹහ  පිබඳඵ  ගළටුභක්  ඇති  

ලසථහක  නීතිඳති  ිසසි්   ජනයජේ    ලභිෘද්ධිඹ  ,  ආයක්හ  වතික  කශ  යුතු  ඹ. 
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(3) ූලලික  ලිනතිහසිකම්  කඩ  ිෂරීභ  පිබඳඵ  ලඹළු ම්ඳතක්  ම්ඵ් ධේ ඹ්   නීතිඳති  ේ ඳනී  

සිටින  ිසට    යජේ      ඇභතියඹුම  වහ  ජනයජේ    ලිනතිහසිකම්    ලතය  ඵළඳිඹහ  පිබඳඵ  

ගළටුභක්  ඇති  ලසථහක  නීතිඳති  ිසසි්   ජනයජඹ  ේ නුේ ්   ඳභණක්  ේ ඳනී    සිටිඹ  

යුතු  ඹ. 

(4) ේ භභ  ඳරිච්ේ ේදේ    "ජනයජේ    ලභිෘද්ධිඹ"  ඹ් නට  "පුයළසිඹ් ේ ේ  ූලලික  

ලිනතිහසිකම්  ආයක්හ  ිෂරීේ ම්  යජේ    ගකීභ"    ඹ් න  ද  ඇතුශ්න  ේ ේ.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

88 
 

III වවොට ලං 

ඳ ර්ලිවම්න්තු ලංව ලංඳශ ත් ලංබ . 

 ඳරිච්වේකඹ ලංXIII 

ඳ ර්ලිවම්න්තු 

ර්තභ න ලංඳරිච්වේකඹ ලංX 

(න  ලංව්ර ක්රභඹ ලංවඳුන් දීභ. 

ඳහර්ලිේ ම්් තු  භ් ත්රී්   ේ ්නරීේ ම්  ේ ක්ල්  ක්රභඹ  භත  ඳදනම්  වූ  ඳළයිය    භළතියණ  ක්රභඹ  

නළත  වඳු් හ  දිඹ  යුතු  ඹ.  ඒ  ලනු  ලපි  ඳවත  ිසධි  ිසධහන  ේ ඹෝජනහ  කයමු.   

i එක්  එක්  භළතියණ  ේ කොට් හලි්   ේ තෝයහ  ඳ්න  කය  ගනු  රළබූ  භ් ත්රීරු්   

168 ේ දනහට  ලභතය  ඳහර්ලිේ ම්් තු  නිේ ඹෝජනඹ කයන  ේ ද්ලඳහරන  ඳක්  

භගි්   භ් ත්රී්   25  ේ දනුම  නම්  කශ  යුතු  ඹ.  එේ    නම්  කශ  යු්නේ ්න  එක්  එක්  

ඳක්  ිසසි්   මුළු  දිිනේ න්   භ රඵහ  ග් නහ  රද  මුළු  ඡ් ද  ං යහ 

භහනුඳහතික  න  ඳරිදි  ඹ. 

ii ඉවත (i)   හි  ව්     නම්  කයන  රද  භ් ත්රී්   ිසශිසට්නේ ඹ්   වහ  

ලංකබහේ ඹ්   යු්න,  ේ ඳොු   ෘ්නතීඹ  ජීිසතේ  ී   කීර්තිඹ  ර්න  තළනළ්නතුම  ිසඹ  

යුතු  ඹ  .    එභගි්   ඳහර්ලිේ ම්් තු  ංයුතිඹ  ළි   දියුණු  නු  ඇත.   

(ආ  වඹෝජිත ලංදිවුරුභ ලංය ජඳ ්ෂිවබ ඹ ලංිරළිඵ ලංවිඹ ලංයුතු ලංඹ. ලං 

2 සිේන  උඳේ ල් නේ    නිර්ේ ද්ශිත  දිරුරුභ,  ඳශමු  ජනයජ   යසථහේ ේ  31  

න  ග් තිඹ  භගි්   නිර්ේ ද්ශිත  දිරුරුභ  ිසඹ  යුතු  ඵ  ලපි  ලදවස  කයමු.  එඹ  

ඳවත  ව්   ඳරිදි  ේ ේ.   

“  .............................................න  භභ    ශ්රී  රංකහ  ජනයජඹට  ලනත  න  

ඵට  ද  ඳක්ඳහත  න  ඵට  ද  ශ්රී  රංකහ  ජනයජේ      ආණ්ඩුක්රභ  යසථහ  

ආයක්හ  ේ කොට  ලනුගභනඹ  කයන  ඵට  ද  /  ේ ගෞය  ඵහුභහනේ ඹ්   යුක්ත    

ප්රතිඥහ  ේ දමි./  දිරුරුම්  ේ දමි.” 
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(ඇ  ඳ ර්ලිවම්න්තු ලංනිවඹෝජිතඹන්ට ලංවකනු ලංරඵන ලංයප්ර ක ලංනිලථචඹ ලංවශ ලංයුතු ලංඹ. 

3 ඳහර්ලිේ ම්් තු  නිේ ඹෝිරතඹුමට  හිමි  න  යප්රහද  පිබඳඵ  වූ,  යසථහේ ේ  

ග් ති  67  ව  68  නළත  රකහ  ඵළලිඹ  යුතු  ඵ  ලපි  ලදවස  කයමු.  යජඹ  ිසසි්   

එඵඳු  නිේ ඹෝිරතඹුමට  සුු සු  හවනඹක්  ළඳිනඹ  වළිෂ  නමු්න    ඔහුේ ේ  ේ වෝ  

ඇඹේ ේ  නිර  කහරඹ  ල්   වූ  ිසට  එඹ  නළත  බහය  දිඹ  යුතු  ඹ.  ඳහර්ලිේ ම්් තු  

භ් ත්රීරු්   වහ  හවන  ඵරඳ්ර  ේ නොදිඹ  යුතු  ඹ.   

 ඒ  ලනු  දළනට  ඳ්නනහ  ඳරිච්ේ ේද  x සුු සු  ලයුරි්   ංේ ලෝධනඹ  ේ කොට  නළත  

ළකසිඹ  යුතු  ඹ.   

ර්තභ න ලං ලංඳරිච්වේක ලංxi 

(ඈ  ඳ ර්ලිවම්න්තු ලංවිසුරු  ලංවැරීභ. 

4   19  න  ංේ ලෝධනඹ  භගි්   වඳු් හ  ු ්   70  න  ග් තිඹට  ලඹ්න  

ලතුරු  ිසධහනඹ    මුළුභනි්   භ  ඉ්න    කශ  යුතු  ඵ  ලඳේ ේ  ලදව  ේ ේ.  

ේ ඳය  ව්   ඳරිච්ේ ේදේ    ේ ඹෝිරත  ඳරිදි  ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසිරුහ  වළරීභ  

වහ  ජනහධිඳති  තු  ඵරතර  නළත  සථහපිත  කශ  යුතු  ඹළින  ලපි  

ේ ඹෝජනහ    කයමු. 

(හ  ඳනත් ලංිරළිඵ ලංනධිවයණ ලංවිභසුභ. 

5 ඳන්නර  නීතයනුකූර  බහඹ  ලභිේ ඹෝග  කයනු  පිිය  රඵහ  ී   ඇති    

තිඹක  කහර  ී භහ  ේ නුට  ති  ේ දකක    කහර  ී භහක්  දිඹ    යුතු  ඹ.   

6 ේ ්ර ස හධිකයණේ  ී   ඳනතක්  ම්ඵ් ධ  කයනු  රළබූ  ලභිේ ඹෝගරී   

එඹට  ලනුභළතිඹ  රළබූ  ඳසු  එභ  ඳනතට  ඳහර්ලිේ ම්් තු  කමිටු  ලසථහේ ේී   

ඹම්  ංේ ලෝධනඹක්  ඇති  කයනු  රළබූ  ිසට  එකී  ංේ ලෝධනඹට  

ේ ්ර ස හධිකයණ  ලනුභළතිඹ  යහිත  ම්භත  ිෂරීභ  ේ ඵොේ වෝ  ිසට  සිු   ේ ේ.  

එඵළිස්   80  න  ග් තිඹ  ඳවත  ව්   ලයුරි්   ංේ ලෝධනඹ  ිසඹ  යුතු  

ඵ  ලපි  ේ ඹෝජනහ  කයමු. 

 i ගන්ති ලං80(3  ලංාවලෝධනඹ ලංකිරීභ. 

“  ඹම්  ඳනතක්  ,  ජනහධිඳති  ේ වෝ  කථහනහඹක  භගි්   වතික  

කයනු  රළබූ  ිසට  එභ  ඳනේ ්න  රංගුබහඹ  පිබඳඵ  ිෂසි  භ  

ලධිකයණඹක්  භගි්   ිසභසුභක්  ිෂරීභ  ේ වෝ  ඒ  පිබඳඵ  ප්රලසන  

ිෂරීභක්  සිු   ේ නොකශ  යුතු  ඹ.  ”   
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“  හවේ ලං  ලං ඳනත ලං ිරළිඵ ලං ජන ධිඳති ලං වවෝ ලං වා න ඹව ලං විසින් ලං

වතිවඹ් ලං දී ලං ඇත්වත් ලං වුක ලං හඵඳු ලං  ලං  ලං ඳනත් ලං ම්ඵන්ධවඹන් ලං

වරේථධ ධිවයණඹ ලං තීයණඹ ලං රඵ  ලං දීවභන් ලං  ලං ඳසු ලං හභ ලං ඳනතට ලං

වඳුන්  ලං වකනු ලං රැබ ලං ාවලෝධනර ලං යථා නුකූර ලං බ ඹ ලං

ඳරී්  ලංකිරීභ ලංනීතයනුකූර ලං ලංවේ ලං”.   

ii 80(3)  ග් තිඹ  ලහන  වූ  ිසග  භ  ඳවත  ව්   ේ කොට  

එකතු  ිසඹ  යුතු  ඹ. 

(ල) 80(4);  123  ග් තිඹ  ඹටේ ්න  ඹම්  ඳනතක්  ම්ඵ් ධ  

ේ ්ර ස හධිකයණේ    භතඹ  ප්රකහල  කශ  ඳසු,  කමිටු  ලසථහේ ේී   

එභ  ඳනතට  ලඩංගු  කයන  රද  ංේ ලෝධනර  

යසථහනුකූරබහඹ  නිර්ණඹ  කයනු  පිිය  එභ  ංේ ලෝධන  

ේ ්ර ස හධිකයණඹට  ේ ඹොමු  ිෂරීභ  කථහනහඹකතුභහේ ේ  ගකීභ  

ිසඹ  යුතු  ඹ.    121  න  ග් තිඹ  ලලය  ේ නස  ිෂරීම්  හිත  

ලදහශ  ිසඹ  යුතු  ඹ.  

ර්තභ න ලං ලංඳරිච්වේක ලංXIV 

දළනට  ඳතින  ඳරිච්ේ ේද  XIV  ඳවත  දළක්ේ න  ආකහයේ ඹ්   ංේ ලෝධනඹ  ිසඹ  යුතු  ඹ.   

i “  ඳශහ්න  ඳහරන  භළතියණ  ද  ”    ඇතුශ්න  න  ඳරිදි  88  න  ග් තිඹ  
ංේ ලෝධනඹ  ිසඹ  යුතු  ඹ.   

ii   1978  ේ දන  ජනයජ  යසථහ  නීතිගත  ිෂරීභට  ප්රථභ  ඳළති  ේ ක්ර  ඡ් ද  

ක්රභඹට  ඉඩ  ළරසිඹ  වළිෂ  න  ඳරිදි  95  -  98  ග් ති  ංේ ලෝධනඹ  ිසඹ  යුතු  ඹ.   

 iii 99  ව  99A ඹන  ග් ති  ඉ්න  කශ  යුතු  ඹ. 

(ඊ  ඳ ර්ලිවම්න්තු ලංභන්ත්රීරුන්වේ ලංඳ් ලංභ රු ලංකිරීභ. 

ඉන්දිඹ නු ලංයසථහට  ලනුරඳ  න  ඳරිදි  ඳවත  ව්   ිසධි  ිසධහන  ලඩංගු  කශ  යුතු  ඵ  

ලපි  ේ ඹෝජනහ  කයමු. 

1) ඕනෆභ  ේ ද්ලඳහරන  ඳක්ඹකට  ලඹ්න  ඳහර්ලිේ ම්් තු  භ් ත්රීයඹක=  ඳවත  ව්   කරුණු  

ේ ව තු  ේ කොට  ේ ගන  ඔහුේ ේ  ඳහර්ලිේ ම්් තු  නිේ ඹෝජනඹ  ලරංගු  ිසඹ  යුතු  ඹ. 

 (ල)   ඔහු  සිඹ  කළභළ්නේ ත්   සිඹ  ඳක්  හභහිරක්නඹ  ල්නවරින  රද  නම්  ේ වෝ   

(ආ)   ඔහු  ලඹ්න  ේ ද්ලඳහරන  ඳක්ඹට  ේ වෝ  එභ  ඳක්ඹ  භගි්  ඵරඹ   ඳළර  

පුද්ගරඹුම  ේ වෝ  ඹම්  ලධිකහයඹක  භතඹට  ඳටවළනි  ඔහු  ඡ් දඹ  ප්රකහල  ිෂරීභ  
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ේ වෝ  ඡ් දඹ  ප්රකහල  ිෂරීේ භ්   ළශකීභ  සිු   ේ කොට  ඇති  ිසටක  එඵඳු  ඡ් ද  

ිසභී භක්  සිු   කශ  දින  සිට  දින  15  ක්  ඇතුශතී    එකී  ේ ද්ලඳහරන  ඳක්ඹ,  

ඵරඹ  ර්න  පුද්ගරඹහ  ේ වෝ  ලධිකහයඹ  ේ ති්   ඊට  ලනුභළතිඹ  ේ නොරඵහ  ඇති  නම්,  

02 ේ භභ  උඳේ ේදේ    කහර්ඹඹ්   වහ,   

(ල) ඳහර්ලිේ ම්් තුට  ේ ්නරී  ඳ්න  වූ  භ් ත්රීයඹුම  එභ  භ් ත්රීයඹහ  ලේ ප්ක්කඹුම  ේ ර  නම්  

කශ  ඹම්  ේ ද්ලඳහරන  ඳක්ේ    හභහිරකඹුම  ේ ර  රකනු  රළේ ේ.   

(ආ) ඳහර්ලිේ ම්් තුට නම්  කයනු  රළබූ  භ් ත්රීයඹුම  ,  එකී  භ් ත්රීයඹහ  නම්  කයනු  රළබූ  

 ේ ද්ලඳහරන  ඳක්ේ    හභහිරකඹුම  ේ ර  රකනු  රළේ ේ.   

03 ඳහර්ලිේ ම්් තුට  ේ ්නරී  ඳ්න  වූ  ිෂසිඹම්  භ් ත්රීයඹුම  එේ    ේ ්නරී  ඳ්න  වූ  

භළතියණේ ඹ්   ඳසු  ේ න්න  ේ ද්ලඳහරන  ඳක්ඹක  හභහිරක්නඹ  රඵහ   ග් ේ ්       

නම්  ඔහුේ ේ  ඳහර්ලිේ ම්් තු  හභහිරක්නඹ  ලරංගු  ේ ේ.   

04 නම්  කයන  රද  ඳහර්ලිේ ම්් තු  භ් ත්රීයඹහ  එේ    නම්  ිෂරීේ භ්   ඳසු  ේ න්න  

ේ ද්ලඳහරන  ඳක්ඹක  හභහිරක්නඹ  රඵහ  ග් ේ ්   නම්  ඔහුේ ේ  ඳහර්ලිේ ම්් තු  

හභහිරක්නඹ  ලරංගු  ේ ේ. 

05 ඹම්  ේ ද්ලඳහරන  ඳක්ඹක්  ේ කොටසරට  කළ.බ  ඹෆභ  ේ ව තු  ේ කොට  ේ ගන  එහි  ඹම්  

හභහිරකේ ඹක්  ව  ේ න්න  හභහිරකඹ්   ිෂහිඳ  ේ දනුම  ේ න  භ  කණ්ඩහඹභක්  ේ ර  

නිේ ඹෝජනඹ  කයන  ලසථහකී   එකී  කණ්ඩහඹභ  එභ  මුල්  ේ ද්ලඳහරන  ඳක්ේ    මුළු  

හභහිරක  ං යහේ ්   තුේ න්   එකකට  ේ නොලඩු  ගණනිෂ්   භ් ිසත  ් ේ ්   නම්  ,   

(ල)     x න  ේ ේදේ    ඳශමු  උඳේ ේදඹ  ඹටේ ්න  ඳවත  ව්   ඳදනභ  භත  ඔහු  

නුසුු සුම  ේ නෝ ේ ්   ඹ. 

  I ඔහුේ ේ  මුල්  ඳක්  හභහිරක්නඹ  සිඹ  කළභළ්නේ ත්   ල්නවළය  ති.ජභ. 

ii  ඔහු  ලඹ්න  ේ ද්ලඳහරන  ඳක්ඹට  ේ වෝ  එභ  ඳක්ඹ  භගි්  ඵරඹ  ඳළර  

පුද්ගරඹුම ේ වෝ  ඹම්  ලධිකහයඹක  භතඹට  ඳටවළනි  ඔහු  ඡ් දඹ  ප්රකහල  

ිෂරීභ  ේ වෝ  ඡ් දඹ  ප්රකහල  ිෂරීේ භ්   ළශකීභ  සිු   ේ කොට  ඇති  ලතය  එඵඳු  

ඡ් ද  ිසභී භක්  සිු   කශ  දින  සිට  දින  15  ක්  ඇතුශතී   එකී  ේ ද්ලඳහරන  

ඳක්ඹ, ඵරඹ  ර්න  පුද්ගරඹහ  ේ වෝ  ලධිකහයඹ  ේ ති්   පර්  ලනුභළතිඹ  ඒ  

වහ  ේ නොරඵහ  ඇති  ිසේ ටක . 
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(ආ) x න  ේ ේදේ    ඳශමු  උඳේ ේදේ    කහර්ඹඹ්   වහ  ලදහශ  න  ඳරිදි  එකී  

ඉ්න  වූ  කණ්ඩහඹභ, එභ  ඉ්න  වූ  ේ භොේ වොේ ්න  සිට  ඔහු    ලඹ්න  වූ  

ේ ද්ලඳහරන  ඳක්ඹ  ේ ර  රකනු  රඵන  ලතය  ේ භභ  ේ ේදඹට  ලදහශ  න  

ඳරිදි  ඔහුේ ේ  කණ්ඩහඹභ  ඔහුේ ේ  මුල්  ේ ද්ලඳහරන  ඳක්ඹ  ේ ර  රකනු  

රළේ ේ. 

06             I ිෂසිඹම්  ේ ද්ලඳහරන  ඳක්ඹක්  ේ න්න  ඳක්ඹක්  වහ  ඒකහඵද්ධ  වූ  ලසථහකී ,  

ඳවත  ව්   කරුණු  ේ ව තු  ේ කොට  ේ ගන  එභ  ඳක්ඹට  ලඹ්න  හභහිරකඹුම  ව  

ඔහු  ලඹ්න  ේ ද්ලඳහරන  ඳක්ේ    ලේ නක්  හභහිරකඹ් ේ ේ  ද  හභහිරක්නඹ,  x  

න  ේ ේදේ    ඳශමු  උඳේ ේදඹ  ඹටේ ්න  ලරංගු  ේ නොකශ  යු්නේ ්න  ඹ. 

(ල) එභ  එකතු  ී භ  භගි්   නිර්භහණඹ  වූ  ිෂසිඹම්  ලලු්න  ේ ද්ලඳහරන  ඳක්ඹක  

හභහිරකඹුම  ී භ  ේ භ්   භ  ේ වෝ  ේ න්න  ේ ද්ලඳහරන  ඳක්ඹක  

හභහිරකඹුම  ී භ.   

(ආ) ඉවත  දව්   ඳක්  එකතු  ී භ  ේ නො  පිබඳේ ගන  ේ න  භ  කණ්ඩහඹභක්  

ේ ර  කටයුතු  කයන  ිසට,  එේ    එකතු  වූ  ලසථහේ ේ  සිට  x න  ේ ේදේ    

ඳශමු  උඳේ ේදේ    කහර්ඹඹ්   වහ  එකී  හභහිරකඹහ ලඹ්න  ් ේ ්   එකී  

ඳක්  එකතු  ී භ  තුබඳ්   ඇති  වූ  ලලු්න  ේ ද්ලඳහරන  ඳක්ඹට  ේ වෝ  ේ න්න  

ඳක්ඹක්  ේ වෝ කණ්ඩහඹභකට  න    ලතය   එඹ   ඔහුේ ේ  මුල්  ේ ද්ලඳහරන  

ඳක්ඹ  ේ ර  ළරිෂඹ  යුතු  ඹ.   

ii ේ භභ  ේ ේදේ    ඳශමු  උඳේ ේදේ    කහර්ඹඹ්   වහ  ිෂසිඹම්  හභහිරකඹුම  නිේ ඹෝජනඹ  

කයන  මුල්  ේ ද්ලඳහරන  ඳක්ඹ  ේ න්න  ේ ද්ලඳහරන  ඳක්ඹක්  වහ  එකතු  ී භක්  ේ ර  

ළරේ ක් ේ ්   එකී  මුල්  ේ ද්ලඳහරන  ඳක්ේ    හභහිරකින්   තුේ න්   ේ දකකට  ේ නොලඩු  

හභහිරක  ං යහක්  එභ  ඒකහඵද්ධ  ී භට  එකඟ  ් ේ ්   නම්  ඳභිය.   
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ඳරිච්ේ ේදඹ XIV 

(ර්තභහන  XVII A) ඳරිච්ේ ේදඹ  

ඳශ ත් ලංබ . 

 13  න  ංේ ලෝධනඹට  ලපි  මුළුභනි්   භ  ිසරුද්ධ  ේ මු.  ඳරිඳහරනේ    ේ දළනි  තරේ    

තිේ ඵන  ආඹතනඹක්  ේ ර  නිර්භහණඹ  කය  ඇති  ඳශහ්න  බහ  භවජන  මුදල්  නහසති  ිෂරීභිෂ.  13  

න  ංේ ලෝධනඹ  වයවහ  ඵරඹ  ේ ඵී භ  තුබඳ්   ඳශහ්න  බහ  රැසී භ  ඳළළ්නී භ  පිිය  භවජන  

මුදල්  ිසඹදම්  ේ කොට  ලති  සුේ  ෝඳේ බෝගී  ලහරහ  ේ ගොඩනළඟිිය.    එේ    භ  ලභහතයරු් ේ ේ  සු   

ිසවයණඹ  පිිය    ඔරු් ට  ළඳ  හවන  රඵහ  ී භ,    ආයක්හ  ළඳයීභ  පිිය  ද  සිු   කයන  ිසඹදම්  

සුළුඳටු  ේ නොේ ේ.  එේ    භ  ේ භභ  ඵරඹ  ේ ඵී ේ භ්   යහජය  ඳහරනඹ  යහුමර  ී   ඇත.  ේ ම්  නිහ        

ඉ් ී ඹ  යජඹ ඵරව්නකහරී ේ ර  භළදිව්නී   වඳු් හ  ු ්   13  න  ංේ ලෝධනඹ  මුළුභනි්   භ  

ලරංගු  කශ  යුතු  ඵ  ලඳේ ේ  ිසලසහඹින.  ේ කේ    ේ ත්න  ේ ද්ලඳහරන  ේ ව ත්   භත    යජඹ  13  

න  ංේ ලෝධනඹ  මුළුභනි්   භ  ලරංගු  ිෂරීභට  භළබඳ  ේ ේ  නම්  ලඩුභ  ලේ ඹ්   ඳවත  ව්   

කහයණහ  නිළයදි  ිෂරීභට  කටයුතු  කශ  යුතු  ඵ  ලඳේ ේ  ලදවින.   

(න  ඳශ ත් ලංඒව ඵද්ධ ලංකිරීභ. 

 ඳශහ්න  ඒකහඵද්ධ  ිෂරීභට  ලදහශ  ිසධි  ිසධහන  යසථහේ ්  ඉ්න  කශ  යුතු  ඹ.    ඒ  ලනු  

154.ල  (3)  ග් තිඹ  යසථහේ ්   ඉ්න  කශ  යුතු  ඹ.    05 න  ග් තිඹ  ේ භහි  

ේ ඹෝජනහ  කය  ඇති  ඳරිදි  ංේ ලෝධනඹ  ිසඹ  යුතු  ඹ. 

(ආ  ඳශ ත් ලංබ  ලංඡන්ක ලංවනොඳත්  ලංඳශ ත් ලංඳ රන ලංආඹතන ලංතුළින් ලංඊට ලං භ ජිවඹන් ලං

ඳත් ලංකිරීභ. 

 තු් න  තරේ    තිේ ඵන  ඳශහ්න  ඳහරන  ආඹතන  වහ  ේ ක්ල්  ක්රභඹ  ඹටේ ්න  ඳ්නන  

භළතියණඹකී ,  එක්  එක්  ඡ් ද  ේ කොට් හඹ  වහ  භ් ත්රී්   ඳ්න  කය  ගත  යුතු  ඹ.  

ඳශහ්න  බහර  භ් ත්රී්   ,  ඳශහ්න  ඳහරන  භ් ත්රී්   ලතරි්   ේ තෝයහ  ගත  යුතු  ඹ.  ඳශහ්න  

ඳහරන  භ් ත්රී් ට  ේ ගනු  රඵන  ළටුඳට  ලභතය  ිෂසිු   ලභතය  ී භනහක්  ේ ම්  වහ  

ේ භොරු් ට  ේ නොේ ගිසඹ  යුතු  ඹ.    

 ේ ම්  ලනු  යසථහේ ේ  154  ල  (2)  ග් තිඹ  සුු සු  ඳරිදි  ංේ ලෝධනඹ  කශ  යුතු  ඹ.   
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(ඇ  ගම්බ  ලංිරහිුවීභ. 

 ඳශහ්න  බහ  ඳ්නහ  ේ ගන  ඹ් ේ ්   නම්  ඳශහ්න  ඳහරන  ආඹතනඹක  භ් ත්රීරු් ේ ේ  

එකඟතහේ ්   භ් ත්රීයඹුම    එභ  ඳශහ්න  ඳහරන  ආඹතන  ඵර  ප්  යේ ද්ලඹ  නිේ ඹෝජනඹ  

කයමි්   ඳශහ්න  බහ  භ් ත්රීයඹුම  ේ ර  ද    කටයුතු  කශ  වළිෂ  ලතය  ඳශහ්න  ඳහරන  

භළතියණඹකී   ේ ්නරී  ඳ්න  න  එක්  එක්  ඡ් ද  ේ කොට් හඹක  භ් ත්රීයඹුම,  තභ  

ේ කොට් හඹ  වහ  සථහඳනඹ  කයන  ග්රහභ  බහේ ේ බහඳති  ිසඹ  යුතු  ඹ.  ේ ම්  ලනු  යහජය  

ඳහරනේ    වතය න  සතයඹ  ගම්  බහ  ිසඹ  යුතු  ලතය  ේ කොට් හේ    ජී්න  න  සිඹලු  

ජනතහේ ග්   එඹ  භ් ිසත  ිසඹ යුතු  ඹ.  ේ භභ  ඳවශ  භ  සථය  ේ දක  එනම්,  ගම්  බහ  ව  

ප්රහේ ද්ශී්ඹ  බහ/  නගය  බහ/  භව  නගය  බහරට  ිසධහඹක ඵරතර  ්රිඹහ්නභක  කශ  වළිෂ  

ලතය  ඳශහ්න  භට්ටේ ම්ී   ඳශහ්න  බහට ිසධහඹක  ව  යසථහදහඹක  ඵරඹ  ්රිඹහ  කශ  

වළිෂ  ඹ.  එේ ව්න  එඹ  කශ  යු්නේ ්න  ජනහධිඳති  ව  ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  ඳහරනඹට  ඹට්න  

න  ඳරිදි  ඹ.  ර්තභහන  ආණ්ඩුක්රභ  යසථහේ ේ  154  G (2) ව  (3)  ග් ති  මුළුභනි්   

භ  ලරංගු  කශ  යුතු  ඹ.  ඳශහ්න  බහක්  තු  යසථහදහඹක  ඵරතර  සිඹ  ී මිත  

ප්රභහණඹක්  ලභිභතඹ  ඳරිදි  ඕනෆ  භ  නගය  බහකට  /  භව  නගය  බහකට  ේ වෝ  

ප්  යහේ ද්ශී්ඹ  බහකට  රඵහ  දිඹ  වළිෂ  ඹ.  ඳවත  ව්   රඳ  ටව්   භගි්   ේ භභ  ුවඹ  

ලපි  ේ භේ    ිසදවහ  දක්මු.  

ඳශහ්න  බහ 

එක්  එක්  ඳශහ්න  තුශ  යසථහ  දහඹක  ව  ිසධහඹක  ඵරඹ  ්රිඹහ්නභක  ිෂරීභ 

 

ඳශහ්න  ඳහරන  ආඹතන 

(භව  නගය  බහ  /  නගය  බහ  /  ප්රහේ ද්ශී්ඹ  බහ) 

(  ඳශහ්න  බහේ ේ  ලභිභතඹ  ව  නීතිඹට  ලනුකූර  ඳශහතක්  ඇතුශත  ඳශහ්න  ඳහරන  ඵර  
ප්රේ ද්ලඹක්  තුශ  පිහිටි  ඳශහ්න  ඳහරන  ආඹතන  ිසසි්   ිසධහඹක  ඵරතර  වහ  ී මිත  යසථහදහඹක  

ඵරතර  ්රිඹහ්නභක  ිෂරීභ.) 

 

 

ගම්  බහ   

ඳශහ්න  ඳහරන  ප්රේ ද්ලඹක්  තුශ  පිහිටි  ෆභ  ගභක්  වහ  භ  ලදහශ  ඳශහ්න  ඳහරන  
ආඹතනඹ  භගි්   ේ දනු  රඵන  ිසධහඹක  ඵරඹ  ්රිඹහ්නභක  ිෂරීභ. 

භව  නගය  බහ,  නගය  බහ  වහ  ප්රහේ ද්ශී්ඹ  බහරට  යසථහට  ඇතුශ්න  කයනු  රඵන  ඳශහ්න  

ඳහරන  රළිනසතුක  ව්   ිසඹ  ම්ඵ් ධේ ඹ්   ඵරතර  ඳළරිඹ  වළිෂ  ඹ.  ඵරඹ  ේ ඵී භ  බිම්  

භට්ටභට  භ  කහ් ු   ී භ  ේ ඹෝගය  න  ලතය  එභගි්   ඍජු  ජනතහ  වබහගි්නඹක්  ඇති  කය  ගත  

වළිෂ  ඹ. ුමඩහ  හර්ගික  කණ්ඩහඹම්,  එනම්  ඉ් දිඹහනු  වහ  ශ්රී  රංකහ  ේ දභශ  ව  මුසලිම්  ඹන  
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ේ කොටස  ිසිසධ  ඳශහ්නර  සුළු  කණ්ඩහඹම්  ලේ ඹ්   ජී්න  න  ලතය  ේ භේ    ඵරතර  පිරිනළීනභ  

භගි්   ඔරු් ේ ේ  භ  උඳ්   ප්රේ ද්ල  තුශී   ඔරුනට  තභ  ංසකෘතික  ව  ප්රජහ  ලලයතහ  ර්ධනඹ  

කශ  වළිෂ  න  ඵට  ලපි  ිසලසහ  කයමු.   

(ඈ  ලංජන ධිඳති ලංතු ලංඋත්තරීතය ලංඵරඹ 

  13  න  ංේ ලෝධනඹ  එේ    භ  ඳ්නහ  ගනු  රඵ් ේ ්   නම්  154  (ආ)(2)  ග් තිඹ  ත්න  

ලක්තිභ්න  කය  යසථහට  ඇතුශ්න  කශ  යුතු  ඹ.    13  න  ංේ ලෝධනඹ  පිබඳඵ  ේ දනු  රළබු  

ේ ්ර ස හධිකයණේ      ිසනිලසචේ ඹ්     ජනහධිඳතිතුභහේ ේ  ඵරතරර      උ්නතරීතය  සබහඹ  

පිබඳගනු  රළබූ  නමු්න  එභ  ිසනිලසචේ ඹ්   ඳසු  ේ දනු  රළබූ  තී් ු   ිෂහිඳඹක්  භගි්   ඇති  වූ  

ලිසනිලසචිතතහ  ේ ව තු  ේ කොට  ේ ගන    ේ ම්  ම්ඵ් ධේ ඹ්   ිෂසිු   ළකඹක්  ඇති  ේ නොන  ඳරිදි  

ආණ්ඩුකහයයඹහ,  ජනඳතිේ ේ  උඳේ දස  ලනු  ්රිඹහ  ිෂරීභ  වතික  ිෂරීභ  වහ    ලඳ  ිසසි්   

ේ ඹෝජනහ  කය  ඇති  ඳරිදි  ග් ති  154  (  ආ  )(2)  ග් තිඹ  ලක්තිභ්න  කශ  යුතු  ඵ  ලඳේ ේ  

ලදව  ේ ේ.   

යජේ    යසථහ  ේ ඹෝජනහ  භගි්   ආණ්ඩුකහයයඹහේ ේ  ඳ්න  ිෂරීභ  භව  ඇභතිේ ේ  උඳේ දස  භත  

කශ  යුතු  ඵට  තිේ ඵන  ේ ඹෝජනහට  ලපි  ිසරුද්ධ  ේ මු.      ආණ්ඩුකහයයඹහ  ශ්රී  රංකහ  යජඹ  ිසසි්   

ඳ්න  කශ  යුතු  ලතය  එඹ  ඳශහ්න  බහේ ේ  ඳ්න  ිෂරීභක්  ේ නොිසඹ  යුතුින.  ඳශහ්න  ආණ්ඩුකහයයඹහ  

ඉ්න  ිෂරීභ  වහ  ඳශහ්න  බහට  ී   ඇති  ඵරඹ  ලරංගු  කශ  යුතු  ඹ.    උතුරු  ඳශහ්න  බහේ ේ  

ඳතින  යට  ේ ඵී ේ ම්  ප්රණතහ  ළරිෂල්රට  ගළනීේ ම්  ී   ේ භභ  ේ නසකම්  සිු   ිෂරීභ  ළදග්න  ේ ේ.  

ඳශහ්න  ආණ්ඩුකයණඹට  ලදහශ  ඳසු  ගිඹ  යජේ    ේ ඹෝජනහරට  ිෂසි  ිසේ ටක්න  ඉඩ  ේ නොදිඹ  යුතු  

ඹ. 

හභහනයේ ඹ්   ඳශහ්න  බහක  ිසධහඹක  ඵරඹ  ්රිඹහ්නභක  ිෂරීභ  ඳශහ්න  ලභහතය  භණ්ඩරේ    

උඳේ දස  ඳරිදි  සිු   කයනු  රළබුද    ඳශහ්න  බහ  තු  ිසධහඹක  ඵරඹ    ජනහධිඳති  ව  කළබිනට්  

භණ්ඩරේ      ිසධහඹක  ඵරඹට  ඹට්න  ිසඹ  යුතු  ඹ.  ිසධහඹක  ඵරඹ  ්රිඹහ්නභක  ිෂරීේ ම්  ලහන  

පර්ණ  ඵරඹ  ජනහධිඳති  ව  කළබිනට්  භණ්ඩරඹ  තු  ිසඹ  යුතු  ලතය  ඳශහ්න  බහර  ඇභතිරු  

ිසධහඹක  ඵරතර  ්රිඹහ්නභක  කශද  ඒහ  ජනහධිඳතිේ ේ  කළබිනට්  භණ්ඩරේ    ඵරතරරට  

ඹට්න  ිසඹ  යුතු  ඹ.  ඒ  ලනු    ලඳ  ිසසි්   ේ ඹෝජනහ  කය  ඇති  ඳරිදි  154  ආ  (2)  වහ  154  ඊ.  ග් තිඹ  

ංේ ලෝධනඹ  ිසඹ  යුතු  ඹ  . 

ඉ් දිඹහනු  යසථහට  ලඩංගු  කයන  රද  ඳවත  ව්   ිසධි  ිසධහන  සුු සු  ආකහයඹට  ලඳේ ේ  

යසථහට  ලඩංගු  කශ  යුතු  ලතය  එභගි්   යජේ    ඳහරනඹ  ව  ේ ඵදහ  ේ ් ී ේ ම්  ලනතුය  භළඩ  

ඳළළ්නී භට  ඹම්  පිටිවරක්  නු  ඇත.  එකී  ප්රතිඳහදන  ඳවත  උපුටහ  දක්නු  රළේ ේ.   
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256. ඳහර්ලිේ ම්් තු  භගි්   ඳනන  රද  නීතිරට  වහ  ප්රහ් තේ    ඳතින  නීතිරට    එකඟ  

න  ලයුරි්   ෆභ  ප්රහ් තඹක්  භ  එහි  ිසධහඹක  ඵරතර  ්රිඹහ්නභක  කශ  යුතු  ඹ.  එේ    භ    ඉ් ී ඹ  

යජේ      ිසධහඹක  ඵරඹ  ප්රහ් ත  යහජයඹකට  නිේ ඹෝග  ී භ  වහ  ේ ඹදිසඹ  වළක. 

257.  (1) “  භධයභ  යජේ    ඵරතර  ්රිඹහ්නභක  ිෂරීභට  ඵහධහක්  ේ වෝ  වහනිඹක්  ේ නොන  

ඳරිදි  ෆභ  ප්රහ් තඹක්  භ  සිඹ  ඵරතර  ්රිඹහ්නභක  කශ  යුතු  ඹ.  ඉ් ී ඹ  යජඹට  

ලලය ඳරිදි,  ප්රහ් ත  යහජය  තභ  ඵරතර  ්රිඹහ්නභක  ිෂරීභ  පිබඳඵ    ලලය  

නිේ ඹෝග  රඵහ  ී භට    භධයභ  යජඹ  තු  ිසධහඹක  ඵරඹ    ේ ඹදිසඹ  වළිෂ  ඹ. 

(2) ජහතික  ේ වෝ  ් නද්ධ  ේ  හරට  ලදහශ    ේ තොයතුරු  ් නිේ ේදන  භහර්ග  

 ේ ගොඩනළඟීේ ම්  ව  ඳ්නහ  ගළනීේ ම්  ලයමුිය්     භධයභ  යජඹට  තභ  ිසධහඹක  

 ඵරඹ ේ ඹදිසඹ  වළිෂ  ඹ. 

 එේ    තුු ,  ේ භභ  ලනුයසථහ  භවහ  භහර්ග  ව  ජර  භහර්ග  ජහතික  භවහ  භහර්ග  

ේ වෝ   ජහතික  ජර  භහර්ග  ේ ර  ප්රකහල  ිෂරීේ ම්  ඳහර්ලිේ ම්් තු  තු  ඵරතර  

ේ වෝ  එේ    ප්රකහල  කයන  රද  භවහ  භහර්ග  ේ වෝ  ජර  භහර්ග  ඉඳි  ිෂරීේ ම්  ව  

නඩ්නතු  ිෂරීභ  පිබඳඵ  නහරුක,   යුද  ව  ගු්   කටයුතුරට  ලදහශ  ේ තොයතුරු 

් නිේ ේදන  කරුණු  ී භහ  ිෂරීභක්  ේ ර  ේ නොළරිෂඹ  යුතු  ඹ.  ” 

(ඉ  ලංඳ ර්ලිවම්න්තු ලංව ලංඳශ ත් ලංබ  ලංනතය ලංනවනයෝනය ලංඋඳවද්ලනඹ 

13  න  යසථහ  ංේ ලෝධනඹ  ඳ්නහ  ේ ගන  ඹ් ේ ්   නම්  ශ්රී  රංකහ  යජඹ  ව  ඳශහ්න  බහ  

ඳරිඳහරනඹ  ලතය  තිබිඹ  යුතු  ලේ නයෝනය උඳේ ද්ලනඹට  ලදහශ  13  න  ංේ ලෝධනඹට  

ඇතුශ්න  කය  ඇති  ප්රතිඳහදනරට  ලඳේ ේ  ිසේ යෝධතහක්  නළත.  එේ    තුු   ලහන  තීයණඹ  

ගළනීේ ම්  ඵරඹ  ශ්රී  රංකහ  යජඹ  තුශ  ඳළතිඹ  යුතු  ඹ.  යේ ටහි  ඒකීඹ  බහඹ  ඳ්නහ  ගළනීභ  පිිය  

ේ භඹ  ළදග්න  ඹ.  ඳශහ්න  බහ  ිසසි්   ඳනන  රද  නීතිඹක්  ලරංගු  ිෂරීභ  ේ වෝ  ංේ ලෝධනඹ  

ිෂරීභ  වහ  ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  තුේ න්   ේ දකක  ඵහුතය  ඵරඹක  ලලයතහ  පිබඳඵ  13  න  

ංේ ලෝධනඹට  ලඩංගු  කයන  රද  ිසධිිසධහන  භගි්   ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  උ්නතරීතයබහඹට  වහනි  

කයනු  රඵන  ලතය  එඹ  යහජයේ    ඒකීඹ  සබහඹට  ද  වහනිදහඹක  ඹ.  (ඳහර්ලිේ ම්් තු  භගි්   

ඳනන  රද  හභහනය  නීති  ඳහ  එඵඳු  තුේ න්   ේ දේ ක්  ඵරඹක්  ේ නොභළති  රුද  ලරංගු  කශ  

වළිෂ  ඹ.)  ේ ම්  නිහ  යසථහේ ේ  154  උ(2)  වහ  (3)  න  ග් ති  ඉ්න  කශ  යුතු  ඹ. 
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(ඊ  ලංඳ ර්ලිවම්න්තුවේ ලංඋත්තරීතය ලංබ ඹ 

ඒකීඹ  යහජයඹක්  ඳ්නහ  ගළනීභට  නම්  ඳහර්ලිේ ම්් තු    යසථහදහඹක  ඵරතර  ්රිඹහ්නභක  

කයන  එක  භ  ආඹතනඹ  ී භ  ඩහ  ේ ඹෝගය  ේ ේ.    යසථහදහඹක  ඵරතර  ේ ඵී භ  භගි්   යහජයේ    

ඒකීඹ  සබහඹට  සිු ් ේ ්   වහනිඹිෂ.  ී මිත  යසථහදහඹක  ඵරඹක්  ඳශහ්න  බහරට  ේ දනු  

රළබු  ද  ඩහ්න  භ  සුු සු  ් ේ ්   ඳශහ්න  බහරට  යසථහදහඹක  ඵරතර  ඳයනු  ේ නොරළ.ජභ  

ඹ.  එේ    රු්න  එඵඳු  ඵරතර  ්රිඹහ්නභක  ිෂරීභ  ඵහධහිෂ්   ේ තොය    ඳහරනඹ  ිෂරීභට  

ඳහර්ලිේ ම්් තුට  වළිෂිසඹ  යුතු  ඹ.  එඵළිස්   ඳශහ්න  බහ  නීති  ංේ ලෝධනඹ  ිෂරීභට  

ඳහර්ලිේ ම්් තුට  ඳනහ  ඇති  ී භහ  වහ  භ  නිළයදි  කශ  යුතු  ඹ.  ඒ i|yd 154    උ(2)ව  (03)  

ග් ති  යසථහේ ් a ඉ්න  කශ  යුතු  ඹ.  ඳශහ්න  බහ  භගි්   ඳනනු  රඵන  නීති,  

ඳහර්ලිේ ම්් තු  භගි්   ඳනනු  රළබු  නීති  ලබිඵහ  ඹෆභ  ශක්නු  පිිය  154  උ (8)  ව  (9)  

ග් ති  ඉ්න  කශ  යුතු  ඵ  ලපි  ේ ඹෝජනහ  කයමු.   

(උ  ලංඉඩම් ලංව  ලංවඳොලිථ ලංඵරතර ලංඳශ ත් ලංබ ට ලංවනොදිඹ ලංයුතුින. ඳශ ත් ලංබ  ලංරැිනථතුවේ ලං

විඹඹන් ලංිරළිඵ ලංනැත ලංනධ නඹ ලංවඹොමුඛ ලංවවොට ලංප්රතිවලෝධනඹ ලංවශ ලංයුතු ලංඹ. 

ඳශහ්න  බහ  ිසසි්   ේ ඳොලිස  ේ වෝ  ඉඩම්  ඵරතර  ්රිඹහ්නභක  ේ නොකශ  යුතු  ඹ.  එඵළිස්   යහජයේ    

ජහතික  ආයක්හ  පිබඳඵ  ළරිෂල්රට  ගනිමි්   ේ භභ  ිසඹඹ්   ඳශහ්න  බහ  රළිනසතුේ ්   

ඉ්න  කශ  යුතු  ඹ.  ේ පතිවහසික  සභහයක  ව  පුයහ  ිසදයහ්නභක  නගය  පිබඳඵ  කටයුතු  ිෂසි  ිසේ ටක  

ඳශහ්න  බහරට  ේ නොදිඹ  යුතු  ඹ.  ේ භභ  කටයුතු  ශ්රී  රංකහ  යජඹ  බහයේ    ඳළතිඹ  යුතු  ලතය  ඒහ  

ඳශහ්න  බහ  රළිනසතුට  ලඩංගු  ේ නොකශ  යුතු  ඹ.  ඳශහ්න  බහ  රළිනසතුට  ලඩංගු  ේ නොකශ  යුතු  

ේ ඵොේ වෝ  ිසඹඹ්   එහි  දළනටභ්න  ඇති  ඵළිස්   ේ භකී  රළිනසතු  ංේ ලෝධනඹ  කශ  යුතුින.   

(ඌ  ලං6 ලංන ලංාවලෝධනඹ ලංඹටවත් ලංදිවුරුභ 

6  න  ංේ ලෝධනඹ  ඳරිදි  ඳහර්ලිේ ම්් තු  හභහිරකඹ්   ව  යහජය  නිශධහරී්   ඳවත  දළක්ේ න  

ලයුරි්   දිරුරුභක්  ී භ  ලලය  ේ ේ.   

7  න  උඳේ ල් නඹ:  ග් ති  157  ව  ග් ති  161  (d)(iii) 

....................................................................................න  භභ,  ශ්රී  රංකහ  ප්රජහතහ් ත්රික  

භහජහී   ජනයජේ    ආණ්ඩුක්රභ  යසථහ  ආයක්හ  ේ කොට  ලනුගභනඹ  කයන  ඵට  ද,  ශ්රී  

රංකහේ ේ  ේ ද්ලඹ  තුශ  ේ න  භ  යජඹක්  පිහිටුී භට,  ේ කබඳ්   භ  ේ වෝ  ලනයහකහයඹිෂ් ,  ශ්රී  

රංකහ  තුශ  ී   ේ වෝ  ඉ්   පිටත  ී   ආධහය  ී භ,  ලනුඵර  ී භ,  ලනුග්රවඹ  දළක්ී භ,  මුදල්  ේ ඹදී භ,  
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වධර්ඹ  ී භ  ේ වෝ  ේ ද්ලනහ  ිෂරීභ  ේ නොකයන  ඵට  ද,  ේ ගෞය  ඵහුභහනේ ඹ්   යුක්ත  ප්රකහල  

ේ කොට  ප්රතිඥහ  ේ දමි  /  දිරුරුම්  ේ දමි. 

ර්තභහනේ    ඳශහ්න  බහ  හභහිරකඹ්   ඉවත  ව්   6  න  ංේ ලෝධනේ    දළක්ේ න  ඳරිදි,  

ේ ඵදහ  ේ ්   ී භට  එේ යහි  ඳටවළනි  දිරුරුම්  ී භ  ලතයලය  ේ නොේ ේ.  එඵළිස්   154  ආ(6),  154  

ඊ(7)  වහ  165      ලනුරඳ  ේ ර  ංේ ලෝධනඹ  කශ  යුතු    ලතය  165(3)  (ල)  ග් තිඹ  ඉ්න  කශ  

යුතු  ඇත. 

ර්තභහන  ිසධිිසධහන ංේ ලෝධිත  ග් ති 

154ල.  (1)  ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   ගළට්  
ඳ්රේ    ඳශ  කයනු  රඵන  නිඹභඹක්  භගි්   
නිඹභ  කයන  දිනේ    ේ වෝ  දිනර  සිට  
්රිඹහ්නභක  න  ඳරිදි  ලටන  උඳේ ල් නේ    
නිලසචිත  ව්   ෆභ  ඳශහතක්  භ  වහ  
ආණ්ඩුක්රභ  යසථහේ ේ  ිසධිිසධහනරට  
ඹට්න,  ඳශහ්න  බහක්  ේ භින්   පිහිටුනු  
රළේ ේ.  ේ නස  ේ නස  ඳශහ්න  වහ  ේ නස  
ේ නස  දිනඹ්   නිඹභ  කයනු  රළබිඹ  වළිෂ  ඹ.   

 
 
(2)  (1)  න  ලනු  යසථහ  ඹටේ ්න  පිහිටුන  
රද  ෆභ  ඳශහ්න  බහක්  භ,  ඳශහ්න  බහ  ඡ් ද  
ිසභී ම්රට  ලදහශ  නීතිඹට  ලනුකූර,  එභ  
බහේ ේ  භ් ත්රිරු්   ේ තෝයහ  ඳ්න  කයනු  රළබු  
ිසට  ංසථහඳනඹ  ිසඹ  යුතු  ඹ. 
 
 
 
 
  (3)  ේ ම්  යසථහේ ේ  ඉවති්   වූ  ිසධි  
ිසධහනඹ් හි  ඳටවළනි  ුමභක්  ව්   රුද,  
එිෂේ නකට  ඹහඵද  ඳශහ්න  ේ දකකට  ේ වෝ  
තුනකට  එක්  ආණ්ඩුකහයයේ ඹුමේ ග් ,  එක්  
ප්රධහන  ලභහතයයේ ඹුමේ ග් ,  එක්  ලභහතය  
භණ්ඩරඹිෂ්   ව  ේ තෝයහ  ඳ්නකය  ග් නහ  රද  
එක්  ඳශහ්න  බහිෂ්   යු්න,  එක්  ඳරිඳහරන  
ඒකකඹක්  ඵට  ඳ්න  ී භට  ද  එකී  ඳශහ්න  එක්  
ඳරිඳහරන  ඒකකඹක්  ලේ ඹ්   ඳරිඳහරනඹ  
කයනු  රළ.ජභ  දිගට  භ  ඳ්නහේ ගන  ඹහ  යුතු  ද  
නළතේ වෝන  ඒ  එක්  එක්  ඳශහ්න  ේ න  භ  
ආණ්ඩුකහයයේ ඹක්,  ප්රධහන  ලභහතයයේ ඹක්  
ව  ලභහතය  භණ්ඩරඹක්  හිත  සකීඹභඹ  වූ  
ඳශහ්න  බහක්  ඇති  ේ න  භ  ඳරිඳහරන  
ඒකකඹක්  ලේ ඹ්   කස  ිසඹ  යුතු  ද  ඹ් න  
නිලසචඹ  ිෂරීේ ම්  ආකහයඹ  පිබඳඵ  ද  ිසධි  ිසධහන  
ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසි්   ඹම්  නීතිඹක්  භගි්   ේ වෝ  

154ල.  (1)  ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   ගළට්  
ඳ්රේ    ඳශ  කයනු  රඵන  නිඹභඹක්  භගි්   
නිඹභ  කයන  දිනේ    ේ වෝ  දිනර  සිට  
්රිඹහ්නභක  න  ඳරිදි  ලටන  උඳේ ල් නේ    
නිලසචිත  ව්   ෆභ  ඳශහතක්  භ  වහ  
ආණ්ඩුක්රභ  යසථහේ ේ  ිසධිිසධහනරට  
ඹට්න,  ඳශහ්න  බහක්  ේ භින්   පිහිටුනු  
රළේ ේ.  ේ නස  ේ නස  ඳශහ්න  වහ  ේ නස  
ේ නස  දිනඹ්   නිඹභ  කයනු  රළබිඹ  වළිෂ  ඹ.   

 
 
(2)  (1)  න  ලනුයසථහ  ඹටේ ්න  පිහිටුන  
රද  ෆභ  ඳශහ්න  බහක්  භ,  එකී  ඳශහ්න  බහ  
ී භහ  තුශ  ඳ්නනහ  වූ  ඳශහ්න  ඳහරන  
ආඹතනඹ්   නිේ ඹෝජනඹ  න  ඳරිදි,  හ් ලං
ඳශ ත් ලං ඳ රන ලං ආඹතනඹකින් ලං හව ලං
නිවඹෝජිතඹ  ලං ඵැගින්,  154  (ඈ)  යසථහ  
ප්රකහය,  ඳශහ්න  ඳහරන  ඡ් දඹ  ල්   
ී ේ භ්   ඳසු  එකී  ඳශහ්න  ඳහරන  ආඹතනේ    
ඵහුතය  ඡ් දේ ඹ්   ඳ්නකය  එන  රද  
තළනළ්නත් ේ ග්   ංසථහඳනඹ  ිසඹ  යුතු  ඹ. 
 

ටවන: 
154 න (3) යථා  ලංඉත් වය ඇත. 
ඳවත ලං කැ්වන ලං 154 ලං න ලං (3  ලං යථා  ලං
යටතුශ ලං ජ තිඹ ලං භත ලං ඳකනම් ලං ව ලං වද්ලඳ රන ලං
ඒවව ලංඇති ලංවීභ ලංැශැ්වීභ ලංව  ලංඉත් ලංවය ලං
ඇත. 
 
හවේ ලං භ ලං ඊට ලං නනුරඳ ලං 5 ලං යථා  ලං ක ලං වභභ ලං
වඹෝජන ලිවේ ලංවන් ලංඳරිදි ලංවනථ ලංකිරීභට ලං
වඹෝජන  ලංවය ලංඇත. 
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නීතිඹක්  ඹටේ ්න  ේ වෝ  ෆදිඹ  වළක්ේ ක්  ඹ.   
 
154ආ.  (1)  154  ල  ළනි  යසථහට  ලනුකූර  
ඳශහ්න  බහක්  පිහිටුනු  රළඵ  ඇති  ෆභ  
ඳශහතක්  වහභ  ආණ්ඩුකහයයඹුම  සිටිඹ  යුතු  
ඹ. 
 
(2)  ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   සිඹ  ල්නන  ඹටේ ්න  
වූ  ලධිකහය  ඳ්රඹක්  භගි්   ආණ්ඩුකහයයඹහ  ඳ්න  
කයනු  රළබිඹ  යුතු  ලතය,  ජනහධිඳතියඹහේ ේ  
ප්රහදඹ  ඇති  තහක්  කල්  4  (ආ)  ළනි  
යසථහට  ලනුකූර  ඔහු  ිසසි්   ධුයඹ  දළරිඹ  
යු්නේ ්න  ඹ. 
 
 
 
 
 
(3)  ජනහධිඳතියඹහ  ේ ත  ඹන  ලිපිඹක්  භගි්   
ආණ්ඩුකහයයඹහට  සිඹ  ධුයේ ඹ්   ඉල්රහ  
ලසිසඹ  වළක්ේ ක්  ඹ. 
 

 (4)(ල)(i) ආණ්ඩුකහයයඹහ ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහේ ේ  ිසධිිසධහන ේ ච්තනහ් ිසත 
උල්රංඝනඹ කය ති.ජභ: 
 

(ii) ආණ්ඩුකහයයඹහ සකීඹ ධුයේ   ඵරතර 
ලයුතු ල් දමි්  ඳහිසච්චි ිෂරීභ වහ 
ම්ඵ් ධ ිසභහචහයඹ ේ වෝ දූණඹ වහ 
ම්ඵ් ධ යද සිු  කය ති.ජභ : 
 

(iii) ආණ්ඩුකහයයඹහ ලල්ර ම්ඵ් ධ 
යදක් ේ වෝ චරිත දූණඹ වහ ම්ඵ් ධ 
යදක් සිු  කය ති.ජභ: 
ඹන ේ ව තු භත ආණ්ඩුකහයයඹහ ඉ්න 
කයන ේ රට ජනහධිඳතියඹහට උඳේ දස 
ේ දන ේ ඹෝජනහක්, එභ ේ ඹෝජනහ ඉදිරිඳ්න 
ිෂරීභ වහ වූ ේ ඹෝජනහ ම්භතඹ, 
(ේ නොඳළමිිය භ් ත්රියඹ්  ද ඇතුළු) ඳශහ්න 
බහේ ේ මුළු භ් ත්රියඹ්  ං යහේ ්  
තුේ න්  ේ දකකට ේ නොලඩු ං යහක් ිසසි්  
ම්භත කයනු රළ.ජභ නම්, ඳශහ්න බහ 
ිසසි්  (ආ) ේ ේදඹට ඹට්න ජනහධිඳතියඹහ 
ේ ත ඉදිරිඳ්න කශ වළක්ේ ක්  ඹ.  

 
 
154ආ.  (1)  154  ල  ළනි  යසථහට  
ලනුකූර  ඳශහ්න  බහක්  පිහිටුනු  රළඵ  ඇති  
ෆභ  ඳශහතක්  වහ  භ  ආණ්ඩුකහයයඹුම  
සිටිඹ  යුතු  ඹ. 
 
  (2)  ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   සිඹ  ල්නන  
ඹටේ ්න  වූ  ලධිකහය  ඳ්රඹක්  භගි්   
ආණ්ඩුකහයයඹහ  ඳ්න  කයනු  රළබිඹ  යුතු  
ලතය,  ජනහධිඳතියඹහේ ේ  ප්රහදඹ  ඇති  තහක්  
කල්  4  (ආ)  ළනි  යසථහට  ලනුකූර  ඔහු  
ිසසි්   ධුයඹ  දළරිඹ  යු්නේ ්න  ඹ.  ජන ධිඳතියඹ  ලං
විසින් ලං 4 ලං (ආ  ලං ැනි ලං යථා වේ ලං විධ ඹව ලං
ඵරඹ ලං ඹටවත් ලං වයන්න  ලං ව ලං ඕනම ලං භ ලං
නිවඹෝගඹ් ලංිරළිඳැදීභ ලංආණ්ඩුව යයඹ  ලංඵැඳී ලං
සිටින්වන් ලංඹ. 
 
(3)  ජනහධිඳතියඹහ  ේ ත  ඹන  ලිපිඹක්  
භගි්   ආණ්ඩුකහයයඹහට  සිඹ  ධුයේ ඹ්   
ඉල්රහ  ලසිසඹ  වළක්ේ ක්  ඹ. 
 

ටවන: 
154 (4) යථා  ඉත් වයන රදී. 
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(ආ) (ල) ේ ේදේ   ව්  ේ ව තු භත 
ආණ්ඩුකහයයඹහ ඉ්න කයන ේ රට 
ජනහධිඳතියඹහට උඳේ දස ේ දන 
ේ ඹෝජනහක් ඉදිරිඳ්න ිෂරීභ වහ වූ ිෂසි  භ 
ේ ඹෝජනහ ම්භතඹක් ඒ ේ ඹෝජනහ ම්භතඹ 
පිබඳඵ දළ් ී භ ඳශහ්න බහේ ේ ඳළමිණ 
සිටින මුළු භ් ත්රීයඹ්  ං යහේ ්   
ේ දේ ක්  ේ කොටකට ේ නොලඩු ං යහක් 
ිසසි්  ල්න්  කයනු රළඵ ඇ්නනම් මි, 
ඳශහ්න බහේ ේ බහඳතියඹහ ිසසි්  බහය 
ගළනීභ ේ වෝ ඒ ේ ඹෝජනහ ම්භතඹ ගළන 
ඳශහ්න බහේ ේ ී  හකච්ඡහ ිෂරීභ ේ වෝ 
ේ නොකශ යු්නේ ්න ඹ. 
(5) ආණ්ඩුකහයයඹහ ිසසි්  සකීඹ ධුයඹ 
බහය ග්න දින සිට ලරුරුු  ඳවක 
කහරී භහක් ේ ම් යසථහේ ේ පර්ේ ඹ්  වූ 
ිසධිිසධහනරට ඹට්න ධුයඹ දළරිඹ යු්නේ ්න 
ඹ. 
 

(6) ආණ්ඩුකහයයඹහ ේ ර ඳ්න කයනු 
රඵන ෆභ තළනළ්නතුම භ ජනහධිඳතියඹහ 
ඉදිරිපිට ී  වතයන උඳවල්සනවේ 
දළක්ේ න ප්රතිඥහ ී  ඊට ල්න්  තළ.ජේ භ්  
ේ වෝ දිරුරුම් ී  ඊට ල්න්  තළ.ජේ භ්  ේ වෝ 
ධුයඹ බහය ගත යු්නේ ්න ඹ. 
 

(7) එේ   ධුයඹ බහය ග්න ිසට, ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහේ ්  ඇති කයන රද ේ වෝ 
පිබඳග් නහ රද ේ න්න ඹම් ධුයඹක් 
ආණ්ඩුකහයයඹුම ිසසි්  දළරීභ ලහන න 
ලතය ඔහු ඳහර්ලිේ ම්් තු භ් ත්රියේ ඹක් ේ ේ 
නම් ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ සිඹ ලසුනි්  ඉ්න 
ිසඹ යු්නේ ්න ඹ. ආණ්ඩුකහයයඹහ ිසසි්  
ේ න්න කය වූ ේ වෝ රහබදහින ධුයඹක් ේ වෝ 
තනතුයක් ේ නොදළරිඹ යු්නේ ්න ඹ. 
 

(8) (ල) සුු සු ඹින ආණ්ඩුකහයයඹහ ලදවස 
කයන ේ ේරහක ී  ව සථහනඹක ී  
රැසී භ වහ ඔහු ිසසි්  කලි්  කර ඳශහ්න 
බහ කළී ඹ වළක්ේ ක් ඹ. එේ ව්න එක් 
බහ හයඹක ලහන රැසී භ ව ඊරඟ 
බහ හයේ   ප්රථභ රැසී භ වහ නිඹභ 
කයන රද දිනඹක ලතය කහරඹ භහ 
ේ දකකට ලඩු ිසඹ යු්නේ ්න ඹ.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) ආණ්ඩුකහයයඹහ ිසසි්  සකීඹ ධුයඹ 
බහය ග්න දින සිට ලරුරුු  ඳවක 
කහරී භහක් ේ ම් යසථහේ ේ පර්ේ ඹ්  
වූ ිසධිිසධහනරට ඹට්න ධුයඹ දළරිඹ 
යු්නේ ්න ඹ. 
(6) ආණ්ඩුකහයයඹහ ේ ර ඳ්න කයනු 
රඵන ෆභ තළනළ්නතුම භ ජනහධිඳතියඹහ 
ඉදිරිපිට දී වතයන ව වත්න 
උඳවල්සනවේ දළක්ේ න ප්රතිඥහ ී  ඊට 
ල්න්  තළ.ජේ භ්  ේ වෝ දිරුරුම් ී  ඊට 
ල්න්  තළ.ජේ භ්  ේ වෝ ධුයඹ බහය ගත 
යු්නේ ්න ඹ. 
 

7) එේ   ධුයඹ බහය ග්න ිසට, ආණ්ඩුක්රභ 
ේ  ඹසථහේ ්  ඇති කයන රද ේ වෝ 
පිබඳග් නහ රද ේ න්න ඹම් ධුයඹක් 
ආණ්ඩුකහයයඹුම ිසසි්  දළරීභ ලහන 
න ලතය ඔහු ඳහර්ලිේ ම්් තු 
භ් ත්රියේ ඹක් ේ ේ නම් ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ 
සිඹ ලසුනි්  ඉ්න ිසඹ යු්නේ ්න ඹ. 
ආණ්ඩුකහයයඹහ ිසසි්  ේ න්න කය වූ 
ේ වෝ රහබදහින ධුයඹක් ේ වෝ තනතුයක් 
ේ නොදළරිඹ යු්නේ ්න ඹ. 
 

(8) (ල) සුු සු ඹින ආණ්ඩුකහයයඹහ ලදවස 
කයන ේ ේරහක ී  ව සථහනඹක ී  
රැසී භ වහ ඔහු ිසසි්  කලි්  කර 
ඳශහ්න බහ කළී ඹ වළක්ේ ක් ඹ. එේ ව්න 
එක් බහ හයඹක ලහන රැසී භ ව 
ඊශඟ බහ හයේ   ප්රථභ රැසී භ වහ 
නිඹභ කයන රද දිනඹ ලතය කහරඹ භහ 
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(ආ) ආණ්ඩුකහයයඹහ ිසසි්  කලි්  කර 
ඳශහ්න බහේ ේ හයහහනඹ කශ වළක්ේ ක් 
ඹ. 
(ඇ) ආණ්ඩුකහයයඹහ ිසසි්  ඳශහ්න බහ 
ිසසුරුහ වළරිඹ වළක්ේ ක් ඹ. 
 

(ඈ) ආණ්ඩුකහයයඹහේ ේ භතඹ ලනු, 
ඳශහ්න බහේ ේ භ් ත්රීයඹ්  ඵහුතය 
ං යහක වේ ඹෝගඹ ලභහතය භණ්ඩරඹට 
ඇති තහක් කල් ආණ්ඩුකහයයඹහ ිසසි්  ේ ම් 
ලනුයසථහ ඹටේ ්න ඔහුේ ේ ඵරතර 
ප්රධහන ලභහතයයඹහේ ේ උඳේ දසරට 
ලනුකූර ්රිඹහ්නභක කශ යු්නේ ්න ඹ. 
 
 
 

 

(9) 34 ළනි යසථහ ඹටේ ්න 
ජනහධිඳතියඹහේ ේ ඵරතරරට වහනිඹක් 
ේ නොභළති, ව ඔහුේ ේ ිසධහනඹට ඹට්න 
ඳශහතක ආණ්ඩුකහයයඹහට ඒ ඳශහත වහ 
පිහිටුන රද ඳශහ්න බහ ිසසි්  හදන 
රද ප්රඥප්තිඹකට එේ යහි වූ ේ වෝ ඳශහ්න 
බහට ප්රඥප්ති ෆී භට ඵරඹ ඇති ඹම් 
කහයණඹක් ම්ඵ් ධේ ඹ්  ඳහර්ලිේ ම්් තු 
ිසසි්  හදන රද නීතිඹකට එේ යහි වූ 
යදකට යදකරු කයනු රළබූ ෆභ 
තළනළ්නතුමට භ භහක් ී ේ ම් ව එළනි 
ඹම් තළනළ්නතුමට ලධිකයණඹ ිසසි්  නිඹභ 
කයන රද දඬුභක් ්රිඹහ්නභක ිෂරීභ කල් 
තළ.ජේ ම් ේ වෝ එභ දඬුම් ලිහිල් ිෂරීේ ම් 
ඵරඹ ඇ්නේ ්න  ඹ. 
 

එේ   රු ද, ඹම් කහයණඹක් 
ම්ඵ් ධේ ඹ් , ලභහතය භණ්ඩරේ   
උඳේ දසරට ආණ්ඩුකහයයඹහ එකඟ 
ේ නෝ නහ වූ ද එභ කහයණඹ ආඥහක් 
රඵහ ගළනීභ වහ ජනහධිඳතියඹහ ේ ත 
ේ ඹොමු ිෂරීභ භවජන ඹවඳත පිිය ලලය 
් ේ ්  ඹළින ආණ්ඩුකහයයඹහ රක් නහ 
වූ ද ලසථහක ඔහු ිසසි්  ඒ කහයණඹ 
ජනහධිඳතියඹහ ේ ත ේ ඹොමු කශ වළක්ේ ක්  

ඹ.  

ේ දකකට ලඩු ිසඹ යු්නේ ්න ඹ. 
 

(ආ) ආණ්ඩුකහයයඹහ ිසසි්  කලි්  කර 
ඳශහ්න බහේ ේ හයහහනඹ කශ වළක්ේ ක් 
ඹ. 
 

(ඇ) ආණ්ඩුකහයයඹහ ිසසි්  ඳශහ්න බහ 
ිසසුරුහ වළරිඹ වළක්ේ ක් ඹ. 
 

(ඈ) ජන ධිඳතියඹ  විසින් ඹම් නිලථචිත 
නිවඹෝගඹ් රඵ  දී වනොතිබ නථා ව, 
ආණ්ඩුකහයයඹහේ ේ භතඹ ලනු, ඳශහ්න 
බහේ ේ භ් ත්රියඹ්  ඵහුතය ං යහක 
වේ ඹෝගඹ ලභහතය භණ්ඩරඹට ඇති තහක් 
කල් ආණ්ඩුකහයයඹහ ිසසි්  ේ ම් ලනු  
යසථහ ඹටේ ්න ඔහුේ ේ ඵරතර ප්රධහන 
ලභහතයයඹහේ ේ උඳේ දසරට ලනුකූර 
්රිඹහ්නභක කශ යු්නේ ්න ඹ. 
 

ටවන: 
154ආ (9) යථා  ඉත්  ලංවය ලංඇත. 
 
 

.  
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 (10)  (ල)  ආණ්ඩුකහයයඹහ  ිසසි්   ඳශහ්න  
බහ  ලභතනු  රළබිඹ  වළිෂ  ලතය  එභ  කහර්ඹඹ  
වහ  භ් ත්රීරු් ට  ඳළමිේ ණන  ේ ර  ද  නිඹභ  
කශ  වළක්ේ ක්  ඹ. 
 
  (ආ)  ත්න  කහරේ ඹහි  බහේ ේ  ළරිෂල්රට  
බහජන  ඳතින  ප්රඥප්තිඹක්  ම්ඵ් ධේ ඹ්   
ේ වෝ  ේ න්න  කහයණඹක්  ම්ඵ් ධේ ඹ්   ේ වෝ  
ආණ්ඩුකහයයඹහ  ිසසි්   බහ  ේ ත  ඳියි ඩ  
ඹළී භ  කශ  වළිෂ  ලතය  එළනි  ඳියිසඩඹක්  
ඹනු  රළබු  ිසට  ළරිෂල්රට  ගත  යුතු  ේ ර  එභ  
ඳියිසඩේ ඹ්   නිඹභ  කය  ඇති  ඹම්  කහයණඹක්  
බහ  ිසසි්   වළිෂ  තයම්  ඉක්භනි්   
ළරිෂල්රට  ගත  යු්නේ ්න  ඹ. 
 
 
(11)  (ල)  ඹම්  ඳශහතක  කටයුතු  ඳරිඳහරනඹට  
ම්ඵ් ධ  ව  නීති  ම්ඳහදනඹ  වහ  වූ  
ේ ඹෝජනහ  ම්ඵ් ධ  ඳශහේ ්න  ලභහතය  
භණ්ඩරේ    සිඹල  භ  තීයණ  ඒ  ඳශහේ ්න  
ආණ්ඩුකහයයඹහට  දළනුම්  ී භ: 
 
(ආ)  ඹම්  ඳශහතක  කටයුතු  ඳරිඳහරනඹට  ව  
නීති  ම්ඳහදනඹ  වහ  වූ  ේ ඹෝජනහරට  
ලදහශ  ආණ්ඩුකහයයඹහ  ිසසි්   ඉල්රනු  රඵන  
ේ තොයතුරු  ඉදිරිඳ්න  ිෂරීභ:  ව 
 
(ඇ)  ලභහතයයඹුම  ිසසි්   තීයණඹක්  ගනු  රළඵ  
ඇ්නතහ  වූ  ද,  එේ ව්න  ඳශහ්න  ලභහතය  භණ්ඩරඹ  
ිසසි්   රකහ  ඵරනු  රළඵ  ේ නොභළ්නතහ  වූ  ද,  ඹම්  
කහයණඹක්  ඳශහ්න  ලභහතය  භණ්ඩරඹ  ිසසි්   
රකහ  ඵරනු  රළ.ජභ  වහ  ඉදිරිඳ්න  කයන  
ේ ර  ආණ්ඩුකහයයඹහ  ිසසි්   නිඹභ  කයනු  
රළබුේ වෝන,  එේ    ඉදිරිඳ්න  ිෂරීභ  ඒ  ඳශහේ ්න  
ප්රධහන  ලභහතයයඹහේ ේ  කහර්ඹඹ  ් ේ ්   ඹ. 
 
(12)  ආණ්ඩුකහය  ධුයඹ  දයන  තළනළ්නත් ේ ේ  
ළටුඳ,  ී භනහ  ිස්රහභ  ගළනීේ ම්  ඹ  ව  ිස්රහභ  
ළටුප්  හිමිකම්  ම්ඵ් ධේ ඹ්   ඳහර්ලිේ ම්් තු  
ිසසි්   නීතිඹ  භගි්   ිසධිිසධහන  ළරළසිසඹ  
යු්නේ ්න  ඹ. 
 

154  ඇ.  ඳශහ්න  බහක්  ිසසි්   ප්රඥප්ති  
ම්ඳහදනඹ  කයනු  රළබිඹ  වළිෂ  කහයණහරට  
යහප්ත  න  ිසධහඹක  ඵරඹ,  එභ  ඳශහ්න  බහ  
පිහිටුනු  රළබු  ඳශහේ ්න  ආණ්ඩුකහයයඹහ  ිසසි්   
154 ලංඊ  යසථහට  ලනුකූර,  ේ කලි්   භ  ේ වෝ  
ඳශහ්න  ලභහතය  භණ්ඩරේ    ලභහතයයඹ්   
භහර්ගේ ඹ්   ේ වෝ  සිඹ  ඹට්න  නිරධයඹ්   
භහර්ගේ ඹ්   ේ වෝ  ්රිඹහ්නභක  කශ  වළක්ේ ක්  ඹ. 

(10)  (ල)  ආණ්ඩුකහයයඹහ  ිසසි්   ඳශහ්න  
බහ  ලභතනු  රළබිඹ  වළිෂ  ලතය  එභ  කහර්ඹඹ  
වහ  භ් ත්රීරු් ට  ඳළමිේ ණන  ේ ර  ද  
නිඹභ  කශ  වළක්ේ ක්  ඹ. 
 
  (ආ)  ත්න  කහරේ ඹහි  බහේ ේ  ළරිෂල්රට  
බහජන  ඳතින  ප්රඥප්තිඹක්  ම්ඵ් ධේ ඹ්   
ේ වෝ  ේ න්න  කහයණඹක්  ම්ඵ් ධේ ඹ්   ේ වෝ  
ආණ්ඩුකහයයඹහ  ිසසි්   බහ  ේ ත  ඳියි ඩ  
ඹළී භ  කශ  වළිෂ  ලතය  එළනි  ඳියිසඩඹක්  
ඹනු  රළබු  ිසට  ළරිෂල්රට  ගත  යුතු  ේ ර  
එභ  ඳියිසඩේ ඹ්   නිඹභ  කය  ඇති  ඹම්  
කහයණඹක්  බහ  ිසසි්   වළිෂ  තයම්  
ඉක්භනි්   ළරිෂල්රට  ගත  යු්නේ ්න  ඹ. 
 
 
(11)  (ල)  ඹම්  ඳශහතක  කටයුතු  ඳරිඳහරනඹට  
ම්ඵ් ධ  ව  නීති  ම්ඳහදනඹ  වහ  වූ  
ේ ඹෝජනහ  ම්ඵ් ධ  ඳශහේ ්න  ලභහතය  
භණ්ඩරේ    සිඹලු  භ  තීයණ.  ඒ  ඳශහේ ්න  
ආණ්ඩුකහයයඹහට  දළනුම්  ී භ: 
 
(ආ)  ඹම්  ඳශහතක  කටයුතු  ඳරිඳහරනඹට  ව  
නීති  ම්ඳහදනඹ  වහ  වූ  ේ ඹෝජනහරට  
ලදහශ  ආණ්ඩුකහයයඹහ  ිසසි්   ඉල්රනු  
රඵන  ේ තොයතුරු  ඉදිරිඳ්න  ිෂරීභ:  ව 
 
(ඇ)  ලභහතයයඹුම  ිසසි්   තීයණඹක්  ගනු  
රළඵ  ඇ්නතහ  වූ  ද,  එේ ව්න  ඳශහ්න  ලභහතය  
භණ්ඩරඹ  ිසසි්   රකහ  ඵරනු  රළඵ  
ේ නොභළ්නතහ  වූ  ද,  ඹම්  කහයණඹක්  ඳශහ්න  
ලභහතය  භණ්ඩරඹ  ිසසි්   රකහ  ඵරනු  රළ.ජභ  
වහ  ඉදිරිඳ්න  කයන  ේ ර  ආණ්ඩුකහයයඹහ  
ිසසි්   නිඹභ  කයනු  රළබුේ වෝන,  එේ    
ඉදිරිඳ්න  ිෂරීභ  ඒ  ඳශහේ ්න  ප්රධහන  
ලභහතයයඹහේ ේ  කහර්ඹඹ  ් ේ ්   ඹ. 
 
(12)  ආණ්ඩුකහය  ධුයඹ  දයන  තළනළ්නත් ේ ේ  
ළටුඳ,  ී භනහ  ිස්රහභ  ගළනීේ ම්  ඹ  ව  ිස්රහභ  
ළටුප්  හිමිකම්  ම්ඵ් ධේ ඹ්   
ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසි්   නීතිඹ  භගි්   ිසධිිසධහන  
ළරළසිසඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 

154  ඇ.  ඳශහ්න  බහක්  ිසසි්   ප්රඥප්ති  
ම්ඳහදනඹ  කයනු  රළබිඹ  වළිෂ  කහයණහරට  
යහප්ත  න  ිසධහඹක  ඵරඹ,  එභ  ඳශහ්න  බහ  
පිහිටුනු  රළබු  ඳශහේ ්න  ආණ්ඩුකහයයඹහ  
ිසසි්   154 ලං ආ ලං ව ලං 154 ලං ඊ  යසථහට  
ලනුකූර,  ේ කලි්   භ  ේ වෝ  ඳශහ්න  ලභහතය  
භණ්ඩරේ    ලභහතයයඹ්   භහර්ගේ ඹ්   ේ වෝ  
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154ඈ.  (1)  ඳශහ්න  බහක්,  එභ  ඳශහ්න  බහ  
පිහිටුනු  රළඵ  ඇති  ඳශහේ ්න  ර්ග  ප්රභහණඹ  ව  
ජනගවනඹ  ළරිෂල්රට  ේ ගන,  නීතිේ ඹ්   
තීයණඹ  කයනු  රඵන  ඳරිදි  වූ  භ් ත්රීයඹ්   
ං යහිෂ්   භ් ිසත  ිසඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 

(2)(ල)  ඳශහ්න  බහක්  පිහිටුනු  රළඵ  ඇති  
ඳශහත  ඇතුශත  ී භහ්   පිහිටහ  ඇති  භළතියණ  
ේ කොට් හ  වහ  ේ තෝයහ  ඳ්න  කය  ගනු  රළඵ  
සිටින  ඳහර්ලිේ ම්් තු  භ් ත්රීයඹ් ට  එභ  ඳශහ්න  
බහේ ේ  රැසී ම්  කටයුතුරට  වබහගී  ී ේ ම්  
ලිනතිහසිකභ  ී භට  ඒ  බහ  ිසසි්   ඳශහ්න  
බහේ ේ  භ් ත්රීයඹ් ේ ේ  ධුය  කහරඹ  ආයම්බ  
න  ලසථහේ ේ  ී   ේ ඹෝජනහ  ම්භතඹක්  භගි්   
තීයණඹ  කශ  වළක්ේ ක්  ඹ. 

 

(ආ)(ල)  ේ ේදඹ  ඹටේ ්න  කයන  රද  ේ ඹෝජනහ  
ම්භතඹක්  ඵර  ඳ්නතහ  තහක්  කල්,  එභ  ඳශහ්න  
බහ  පිහිටුනු  රළඵ  ඇති  ඳශහත  ඇතුශත  
ී භහ්   පිහිටහ  ඇති  භළතියණ  ේ කොට් හඹක්  
වහ  ේ තෝයහ  ඳ්න  කය  ගනු  රළඵ  සිටින  
ඳහර්ලිේ ම්් තු  භ් ත්රීයඹුමට,  එභ  බහේ ේ  ධුය  
කහරඹ  ඇතුශත,  එභ  ඳශහ්න  බහේ ේ  රැසී ම්  
කටයුතුක  ී   කථහ  ිෂරීභට  ව  ේ න්න  
ආකහයඹිෂ්   වබහගි  ී භට  ද,  එභ  ඳශහ්න  
බහේ ේ  ඹම්  කහයක  බහක  හභහිරකඹුම  
ලේ ඹ්   ඔහු  නම්  කයනු  රළබු  ිසටක,  ඒ  කහයක  
බහේ ේ  ී   කථහ  ිෂරීභට  ව  ේ න්න  
ආකහයඹිෂ්   වබහගි  ී භට  ද  ලිනතිහසිකම්  
ඇ්නේ ්න  ඹ.  නමු්න  ඳශහ්න  බහක  ී   ේ වෝ  එහි  
කහයක  බහක  ී   ඡ් දඹ  ී භට  හිමිකම්  
ඇ්නේ ්න  (ල)  ේ ේදඹ  ඹටේ ්න  වූ  ේ ඹෝජනහ  
ම්භතේ ඹහි  ඒ  වහ  ිසධිිසධහන  රසහ  
ඇ්නනම්  ඳභිය. 

  (ඇ)  ේ ම්  ලනුයසථහේ ේ  ිසධිිසධහන  
්රිඹහ්නභක  ී භ  ඳශමුන  ඳහර්ලිේ ම්් තු  
ිසසුරුහ  වරිනු  රඵන  දිනේ ඹහි  ලහන  
් ේ ්   ඹ. 

 

154  ඉ.  ඳශහ්න  බහක්  කලි්   ිසසුරුහ  වරිනු  
රළබුේ වෝන  මි,  එභ  ඳශහ්න  බහේ ේ  ඳශමු  
රැසී භ  වහ  නිඹභ  කයන  රද  දින  සිට  ලරුරුු   
ඳවක  කහරඹක්  ඒ  බහ  ඳ්නේ ්   ඹ.  එකී  ඳස  
ලරුරුු   කහරඹ  ඉුම්න  ගිඹ  ිසට  භ  එභ  ඳශහ්න  
බහ  ිසසිය  ගිඹහක්  ේ    ළරේ ක් ේ ්   ඹ. 

 

සිඹ  ඹට්න  නිරධයඹ්   භහර්ගේ ඹ්   ේ වෝ  
්රිඹහ්නභක  කශ  වළක්ේ ක්  ඹ. 

 

154ඈ.  (1)  ඳශ ත් ලං බ ් ලං හීය ලං ඳශ ත ලං තුශ ලං
ඳත්න  ලංව ලංඳශ ත් ලංඳ රන ලංආඹතන ලංප්රභ ණඹට ලං
භ න ලං භන්ත්රීයඹන් ලං ාසය කින් ලං භන්විත ලං
විඹ ලංයුත්වත් ලංඹ. 

(2)(ල)  ඳශහ්න  බහක්  පිහිටුනු  රළඵ  ඇති  
ඳශහත  ඇතුශත  ී භහ්   පිහිටහ  ඇති  
භළතියණ  ේ කොට් හ  වහ  ේ තෝයහ  ඳ්න  කය  
ගනු  රළඵ  සිටින  ඳහර්ලිේ ම්් තු  භ් ත්රීයඹ් ට  
එභ  ඳශහ්න  බහේ ේ  රැසී ම්  කටයුතුරට  
වබහගී  ී ේ ම්  ලිනතිහසිකභ  ී භට  ඒ  බහ  
ිසසි්   ඳශහ්න  බහේ ේ  භ් ත්රීයඹ් ේ ේ  ධුය  
කහරඹ  ආයම්බ  න  ලසථහේ ේ  ී   ේ ඹෝජනහ  
ම්භතඹක්  භගි්   තීයණඹ  කශ  වළක්ේ ක්  ඹ. 

 

(ආ)(ල)  ේ ේදඹ  ඹටේ ්න  කයන  රද  ේ ඹෝජනහ  
ම්භතඹක්  ඵර  ඳ්නතහ  තහක්  කල්,  එභ  
ඳශහ්න  බහ  පිහිටුනු  රළඵ  ඇති  ඳශහත  
ඇතුශත  ී භහ්   පිහිටහ  ඇති  භළතියණ  
ේ කොට් හඹක්  වහ  ේ තෝයහ  ඳ්න  කය  ගනු  
රළඵ  සිටින  ඳහර්ලිේ ම්් තු  භ් ත්රීයඹුමට,  එභ  
බහේ ේ  ධුය  කහරඹ  ඇතුශත,  එභ  ඳශහ්න  
බහේ ේ  රැසී ම්  කටයුතුක  ී   කථහ  ිෂරීභට  
ව  ේ න්න  ආකහයඹිෂ්   වබහගි  ී භට  ද,  
එභ  ඳශහ්න  බහේ ේ  ඹම්  කහයක  බහක  
හභහිරකඹුම  ලේ ඹ්   ඔහු  නම්  කයනු  රළබු  
ිසටක,  ඒ  කහයක  බහේ ේ  ී   කථහ  ිෂරීභට  ව  
ේ න්න  ආකහයඹිෂ්   වබහගි  ී භට  ද  
ලිනතිහසිකම්  ඇ්නේ ්න  ඹ.  නමු්න  ඳශහ්න  
බහක  ී   ේ වෝ  එහි  කහයක  බහක  ී   ඡ් දඹ  
ී භට  හිමිකම්  ඇ්නේ ්න  (ල)  ේ ේදඹ  ඹටේ ්න  වූ  
ේ ඹෝජනහ  ම්භතේ ඹහි  ඒ  වහ  ිසධිිසධහන  
රසහ  ඇ්නනම්  ඳභිය. 

ටවන: 

154 ලංඇ ලං(2  ලං(ඇ  ලංයථා  ලංඉත් ලංවය ලංඇත. 

 

 

  154  ඉ.  ඳශහ්න  බහක්  කලි්   ිසසුරුහ  
වරිනු  රළබුේ වෝන  මි,  එභ  ඳශහ්න  බහේ ේ  
ඳශමු  රැසී භ  වහ  නිඹභ  කයන  රද  දින  සිට  
ලරුරුු   ඳවක  කහරඹක්  ඒ  බහ  ඳ්නේ ්   ඹ.  
එකී  ඳස  ලරුරුු   කහරඹ  ඉුම්න  ගිඹ  ිසට  භ  එභ  
ඳශහ්න  බහ  ිසසිය  ගිඹහක්  ේ    ළරේ ක් ේ ්   
ඹ. 
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154  ඊ.  (1)  ඹම්  ඳශහතක  ආණ්ඩුකහයයඹහට  
ඔහුේ ේ  කහර්තය  ඉටු  ිෂරීේ ම්  ී  වඹ  ී භ  ව  
උඳේ දස  ී භ  පිිය  ප්රධහන  ලභහතයයඹහේ ේ  
ප්රධහන්නේ ඹ්   යුතු  ේ න්න  ලභහතයයේ ඹ්   
වතය  ේ දේ නුමට  ේ නොළි   ං යහිෂ්   
භ් ිසත  වූ  ඳශහ්න  ලභහතය  භණ්ඩරඹක්  තිබිඹ  
යු්නේ ්න  ඹ.  ආණ්ඩුකහයයඹහ  ිසසි්   තභ  
කර්තය  ේ වෝ  ඉ්   ිෂසික්  තභ  ලභිභතඹ  ලනු  
ඉටු  කශ  යුතු  ඵට  ආණ්ඩුක්රභ  යසථහ  
භගි්   ේ වෝ  ඹටේ ්න  ේ වෝ  නිඹභ  කයනු  රළඵ  ඇති  
තහක්  ු යට  වළය,  ආණ්ඩුකහයයඹහ  ිසසි්   එභ  
උඳේ දසරට  ලනුකූර  තභ  කර්තය  ඉටු  කශ  
යු්නේ ්න  ඹ. 
 

 

 

(2)  ඹම්  කහයණඹක්  ආණ්ඩුකහයයඹහ  ිසසි්   
තභ  ලභිභතඹ  ලනු  ඉටු  කශ  යුතු  කහයණඹක්  
ේ ර  ආණ්ඩුක්රභ  යසථහ  භගි්   ේ වෝ  
ඹටේ ්න  ේ වෝ  නිඹභ  කයනු  රළඵ  තිේ ේ  ද,  නළද්ද  
ඹ් න  ම්ඵ් ධේ ඹ්   ඹම්  ප්රලසනඹක්  උද්ගත  
රුේ වෝන  ආණ්ඩුකහයයඹහ  ිසසි්   ඒ  
ම්ඵ් ධේ ඹ්   තභ  ලභිභතඹ  ලනු  කයනු  
රඵන  තීයණඹ  ලහනහ්නභක  න  ලතය  
ආණ්ඩුකහයයඹහ  ිසසි්   කයන  රද  ඹම්  
්රිඹහක  රංගු  බහඹ  ගළන,  ඔහු  ිසසි්   තභ  
ලභිභතඹ  ලනු  ්රිඹහ  කශ  යුතු    තිබිණළින  ේ වෝ  
ේ නොතිබිණළින  ඹන  ේ ව තු  භත,  ිෂසි  
ලධිකයණඹක  ී   ප්රලසන  කයනු  ේ නොරළබිඹ  
යු්නේ ්න  ඹ.  ආණ්ඩුකහයයඹහේ ේ  ලභිභතඹ  
ක්  රිඹහ්නභක  ිෂරීභ  ජනහධිඳතියඹහේ ේ  ිසධහනඹ  
භත  ිසඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 

  (3)  ලභහතයයඹ්   ිසසි්   ආණ්ඩුකහයයඹහට  
ඹම්  උඳේ ද්ලඹක්  ේ දන  රද්ේ ද්  ද,  එේ    නම්  ඒ  
කය  උඳේ ද්ලඹක්  ී   ද  ඹ් න  ම්ඵ් ධේ ඹ්   
ිෂසි  භ  ලධිකයණඹක  ී   ිසබහග  කයනු  
ේ නොරළබිඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 

(4)  ඳශහතක්  වහ  ංසථහපිත  ඳශහ්න  බහේ ේ  

ඹම්ිෂසි  භ් ත්රියඹුම  ඒ  ඳශහ්න  බහේ ේ  ඵහුතය  

භ් ත්රියඹ් ේ ේ  වහඹ  රඵහ  ගළනීභට  භ්න  

් ේ ්   ඹළින  ආණ්ඩුකහයයඹහ  කල්ඳනහ  

ේ කේ ර්  ද,  ආණ්ඩුකහයයඹහ  ිසසි්   ඒ  

භ් ත්රියඹහ  ප්රධහන  ලභහතය  ධුයඹට  ඳ්න  කශ  

යු්නේ ්න  ඹ. 

 

 
154  ඊ.  (1)  ඹම්  ඳශහතක  ආණ්ඩුකහයයඹහට  
ඔහුේ ේ  කර්තයඹ  ඉටු  ිෂරීේ ම්  ී  වහඹ  ී භ  
ව  උඳේ දස  ී භ  පිිය  ප්රධහන  
ලභහතයයඹහේ ේ  ප්රධහන්නේ ඹ්   යුතු  
ේ න්න  ලභහතයයඹ්   වතය  ේ දනුමට  
ේ නොළි   ං යහිෂ්   භ් ිසත  වූ  ඳශහ්න  
ලභහතය  භණ්ඩරඹක්  තිබිඹ  යු්නේ ්න  ඹ.  
ජන ධිඳතියඹ  ලං විසින් ලං වකන ලං රක ලං
නිවඹෝගඹන්ට ලං ඹටත් ලං ආණ්ඩුකහයයඹහ  
ිසසි්   තභ  කර්තය  ේ වෝ  ඉ්   ිෂසික්  තභ  
ලභිභතඹ  ලනු  ඉටු  කශ  යුතු  ඵට  ආණ්ඩුක්රභ  
යසථහ  භගි්   ේ වෝ  ඹටේ ්න  ේ වෝ  නිඹභ  
කයනු  රළඵ  ඇති  තහක්  ු යට  වළය,  
ආණ්ඩුකහයයඹහ  ිසසි්   එභ  උඳේ දසරට  
ලනුකූර  තභ  කර්තය  ඉටු  කශ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 

(2)  ඹම්  කහයණඹක්  ආණ්ඩුකහයයඹහ  ිසසි්   
තභ  ලභිභතඹ  ලනු  ඉටු  කශ  යුතු  කහයණඹක්  
ේ ර  ආණ්ඩුක්රභ  යසථහ  භගි්   ේ වෝ  
ඹටේ ්න  ේ වෝ  නිඹභ  කයනු  රළඵ  තිේ ේ  ද,  නළද්ද  
ඹ් න  ම්ඵ් ධේ ඹ්   ඹම්  ප්රලසනඹක්  උද්ගත  
රුේ වෝන  ආණ්ඩුකහයයඹහ  ිසසි්   ඒ  
ම්ඵ් ධේ ඹ්   තභ  ලභිභතඹ  ලනු  කයනු  
රඵන  තීයණඹ  ලහනහ්නභක  න  ලතය  
ආණ්ඩුකහයයඹහ  ිසසි්   කයන  රද  ඹම්  
්රිඹහක  රංගු  බහඹ  ගළන,  ඔහු  ිසසි්   තභ  
ලභිභතඹ  ලනු  ්රිඹහ  කශ  යුතු    තිබිණළින  
ේ වෝ  ේ නොතිබිණළින  ඹන  ේ ව තු  භත,  ිෂසි  
ලධිකයණඹක  ී   ප්රලසන  කයනු  ේ නොරළබිඹ  
යු්නේ ්න  ඹ.  ආණ්ඩුකහයයඹහේ ේ  ලභිභතඹ  
්රිඹහ්නභක  ිෂරීභ  ජනහධිඳතියඹහේ ේ  
ිසධහනඹ  භත  ිසඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 

 

(3)  ලභහතයයඹ්   ිසසි්   ආණ්ඩුකහයයඹහට  
ඹම්  උඳේ ද්ලඹක්  ේ දන  රද්ේ ද්  ද,  එේ    නම්  ඒ  
කය  උඳේ ද්ලඹක්  ී   ද  ඹ් න  ම්ඵ් ධේ ඹ්   
ිෂසි  භ  ලධිකයණඹක  ී   ිසබහග  කයනු  
ේ නොරළබිඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 

(4)  ඳශහතක්  වහ  ංසථහපිත  ඳශහ්න  බහේ ේ  
ඹම්ිෂසි  භ් ත්රියඹුම  ඒ  ඳශහ්න  බහේ ේ  
ඵහුතය  භ් ත්රියඹ් ේ ේ  වහඹ  රඵහ  ගළනීභට  
භ්න  ් ේ ්   ඹළින  ආණ්ඩුකහයයඹහ  
කල්ඳනහ  ේ කේ ර්  ද,  ආණ්ඩුකහයයඹහ  ිසසි්   
ඒ  භ් ත්රියඹහ  ප්රධහන  ලභහතය  ධුයඹට  ඳ්න  
කශ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 

එේ    රු  ද,  ඳශහ්න  බහකට  ේ තෝයහ  ඳ්න  කය  
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එේ    රු  ද,  ඳශහ්න  බහකට  ේ තෝයහ  ඳ්න  කය  
ගනු  රළඵ  ඇති  භ් ත්රිරු් ේ ග්   ේ දේ ක්   
එකකට  ළි   ං යහක්  එක්  ේ ද්ලඳහරන  
ඳක්ඹකට  ලඹ්න  හභහිරකින්   න  
ලසථහක,  ආණ්ඩුකහයයඹහ  ිසසි්   එභ  
බහේ ේ  එභ  ේ ද්ලඳහරන  ඳක්ේ    නහඹකඹහ  
ප්රධහන  ලභහතයයඹහ  ලේ ඹ්   ඳ්න  කශ  
යු්නේ ්න  ඹ. 
 

(5)  ආණ්ඩුකහයයඹහ  ිසසි්   ප්රධහන  
ලභහතයයඹහේ ේ  උඳේ ද්ලඹ  ලනු,  ේ සු  
ලභහතයයඹ්   එභ  ඳශහත  වහ  ංසථහඳනඹ  
කය  ඇති  ඳශහ්න  බහේ ේ  භ් ත්රියඹ්   ලතරි්   
ඳ්න  කශ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 

(6)  ඳශහ්න  ලභහතය  භණ්ඩරඹ  ඳශහ්න  බහට  
හමුහික  ගිෂභට  ව  උ්නතය  ී භට  ඵළඳී  
සිටි් ේ ්   ඹ. 

 
  (7)  ප්රධහන  ලභහතය  ධුයඹට  ේ වෝ  ඳශහ්න  ලභහතය  
භණ්ඩරේ    හභහිරකඹුම  ලේ ඹ්   ේ වෝ  ඳ්න  
කයන  රද  තළනළ්නතුම,  වතයන  
උඳේ ල් නේ    දළක්ේ න  ප්රතිඥහ  ී   ඊට  
ල්න්   තඵන  ේ තක්  ේ වෝ  දිරුරුම්  ී   ඊට  
ල්න්   තඵන  ේ තක්  ේ වෝ  ඔහුේ ේ  ධුයේ    
කහර්ඹඹ  ආයම්බ  ේ නොකශ  යු්නේ ්න  ඹ.   

 
 
 
154  උ.  (1)  ෆභ  ඳශහ්න  බහක්  භ  ිසසි් ,  
ආණ්ඩුක්රභ  යසථහේ ේ  ිසධිිසධහනරට  
ඹට්න,  එභ  ඳශහ්න  බහ  පිහිටුනු  රළඵ  ඇති  
ප්රේ ද්ලඹට  ලදහශ  න  ේ    (ේ භහි  මි් භතු  
“ඳශහ්න  බහ  රළිනසතු“  ඹනුේ ්   වඳු් නු  

රඵන)  නන  උඳේ ල් නේ    I ළනි  
රළිනසතුේ ේ  ඇති  ඹම්  කහයණඹක්  
ම්ඵ් ධේ ඹ්   ප්රඥප්ති  ෆදිඹ  වළක්ේ ක්  ඹ. 
 
 

 

 

(2)  ේ ම්  ඳරිච්ේ ේදේ    ිසධිිසධහන  ේ වෝ  නන  
උඳේ ල් නඹ  ේ වෝ  ංේ ලෝධනඹ  ිෂරීභ  වහ  
ේ වෝ  ඉ්න  ිෂරීභ  වහ  න  ඳන්න  
ේ කටුම්ඳතක්,  ගළට්  ඳ්රේ      ඳශ  කයනු  
රළ.ජේ භ්   ඳසු  ව  ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  නයහඹ  
ඳ්රඹට  ඇතුශ්න  කයනු  රළ.ජභට  ේ ඳය,  ඒ  
පිබඳඵ,  ේ ඹොමු  ිෂරීේ භහි  නිලසචඹ  ේ කොට  
දළක්ේ න  කහර  ී භහක්  ඇතුශත,  ලදවස  

ගනු  රළඵ  ඇති  භ් ත්රිරු් ේ ග්   ේ දේ ක්   
එකකට  ළි   ං යහක්  එක්  ේ ද්ලඳහරන  
ඳක්ඹකට  ලඹ්න  හභහිරකින්   න  
ලසථහක,  ආණ්ඩුකහයයඹහ  ිසසි්   එභ  
බහේ ේ  එභ  ේ ද්ලඳහරන  ඳක්ේ    නහඹකඹහ  
ප්රධහන  ලභහතයයඹහ  ලේ ඹ්   ඳ්න  කශ  
යු්නේ ්න  ඹ. 
 

 

 

(5)  ආණ්ඩුකහයයඹහ  ිසසි්   ප්රධහන  
ලභහතයයඹහේ ේ  උඳේ ද්ලඹ  ලනු,  ේ සු  
ලභහතයයඹ්   එභ  ඳශහත  වහ  
ංසථහඳනඹ  කය  ඇති  ඳශහ්න  බහේ ේ  
භ් ත්රියඹ්   ලතරි්   ඳ්න  කශ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 

(6)  ඳශහ්න  ලභහතය  භණ්ඩරඹ  ඳශහ්න  බහට  
හූලහික    ගකීභට  ව  උ්නතය  ී භට  ඵළඳී  
සිටි් ේ ්   ඹ. 

 

(7)  ප්රධහන  ලභහතය  ධුයඹට  ේ වෝ  ඳශහ්න  
ලභහතය  භණ්ඩරේ    හභහිරකඹුම  ලේ ඹ්   
ේ වෝ  ඳ්න  කයන  රද  තළනළ්නතුම, ලං වතයන ලං ලං
ව ලං වත්න ලං උඳේ ල් නේ    දළක්ේ න  
ප්රතිඥහ  ී   ඊට  ල්න්   තඵන  ේ තක්  ේ වෝ  
දිරුරුම්  ී   ඊට  ල්න්   තඵන  ේ තක්  ේ වෝ  
ඔහුේ ේ  ධුයේ    කහර්ඹඹ  ආයම්බ  ේ නොකශ  
යු්නේ ්න  ඹ.   
 
154  උ.  (1)  ෆභ  ඳශහ්න  බහක්  භ  ිසසි් ,  
ආණ්ඩුක්රභ  යසථහේ ේ  ිසධිිසධහනරට  
ඹට්න,  එභ  ඳශහ්න  බහ  පිහිටුනු  රළඵ  ඇති  
ප්රේ ද්ලඹට  ලදහශ  න  ේ    (ේ භහි  මි් භතු  
“ඳශහ්න  බහ  රළිනසතු  ˮ ඹනුේ ්   

වඳු් නු  රඵන)  නන  උඳේ ල් නේ    I 
ළනි  රළිනසතුේ ේ  ඇති  ඹම්  කහයණඹක්  
ම්ඵ් ධේ ඹ්   ප්රඥප්ති  ෆදිඹ  වළක්ේ ක්  ඹ. 
 
ටවන: 
154 ලං උ ලං (2  ලං යථා වේ ලං (න  ලං ව ලං (ආ  ලං උඳ ලං
යථා  ලංඉත් ලංවය ලංඇත. 

 

(2)  ේ ම්  ඳරිච්ේ ේදේ    ිසධිිසධහන  ේ වෝ  නන  
උඳේ ල් නඹ  ේ වෝ  ංේ ලෝධනඹ  ිෂරීභ  වහ  
ේ වෝ  ඉ්න  ිෂරීභ  වහ  න  ඳන්න  
ේ කටුම්ඳතක්,  ගළට්  ඳ්රේ    ඳශ  කයනු  
රළ.ජේ භ්   ඳසු  ව  ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  නයහඹ  
ඳ්රඹට  ඇතුශ්න  කයනු  රළ.ජභට  ේ ඳය,  ඒ  
පිබඳඵ,  ේ ඹොමු  ිෂරීේ භහි  නිලසචඹ  ේ කොට  
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ප්රකහල  ිෂරීභ  පිිය,  ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   
ෆභ  ඳශහ්න  බහක්  ේ ත  භ  ේ ඹොමු  කයනු  රළඵ  
ඇ්නනම්  මි,  ව 

 

(ල)  ඒ  ෆභ  බහක්  භ  එභ  ංේ ලෝධනඹට  ේ වෝ  
ඉ්න  ිෂරීභට  ේ වෝ  එකඟ  ් නහ  වූ  
ලසථහක,  එභ  ඳන්න  ේ කටුම්ඳත  
ඳහර්ලිේ ම්් තුට  ඳළමිණ  ඡ් දඹ  ේ දන  
ඳහර්ලිේ ම්් තු  භ් ත්රීයඹ් ේ ේ  ඵහුතයඹක්  
ිසසි්   ම්භත  කයනු  රළබිිය  නම්;  ේ වෝ 

(ආ)  ංේ ලෝධනඹ  ේ වෝ  ඉ්න  ිෂරීභ  ේ වෝ  
පිබඳඵ  එක  බහක්  ේ වෝ  බහ  ළි   ගණනක්  
එකඟ  ේ නෝ නහ  වූ  ලසථහක,  එභ  ඳන්න  
ේ කටුම්ඳත  82  ළනි  යසථහේ ේ  නිඹභ  කය  
ඇති  ිසේ ල   ඵහුතය  ඡ් දේ ඹ්   ම්භත  කයනු  
රළබිිය  නම්, 

මි  ඒ  ඳන්න  ේ කටුම්ඳත  නීතිඹක්  ඵට  ඳ්න  
ේ නෝ ේ ්   ඹ. 

(3)  ඳශහ්න  බහ  රළිනසතුේ ේ  දක්හ  ඇති  ඹම්  
කහයණඹක්  පිබඳඵ  න  ඳන්න  ේ කටුම්ඳතක්,  
ගළට්  ඳ්රේ    ඳශ  කයනු  රළ.ජේ භ්   ඳසු  ව  
ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  නයහඹ  ඳ්රඹට  ඇතුශ්න  කයනු  
රළ.ජභට  ේ ඳය,  ඒ  පිබඳඵ  ේ ඹොමු  ිෂරීේ භහි  
නිලසචඹ  ේ කොට  දළක්ේ න  කහරී භහක්  
ඇතුශත  ලදවස  ප්රකහල  ිෂරීභ  පිිය  
ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   ෆභ  ඳශහ්න  බහක්  
ේ ත  භ  ේ ඹොමු  කයනු  රළඵ  ඇ්නනම්  මි,  ව 

 

(ල)  ඒ  ෆභ  බහක්  භ  එභ  ඳන්න  ේ කටුම්ඳත  
ම්භත  ිෂරීභට  එකඟ  ් නහ  වූ  ලසථහක,  
එභ  ඳන්න  ේ කටුම්ඳත  ඳහර්ලිේ ම්් තුට  ඳළමිණ  
ඡ් දඹ  ේ දන  ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  
භ් ත්රීයඹ් ේ ේ  ඵහුතයඹක්  ිසසි්   ම්භත  
කයනු  රළබිිය  නම්;  ේ වෝ 

 

(ආ)  ඳන්න  ේ කටුම්ඳත  ම්භත  ිෂරීභට,  එක  
බහක්  ේ වෝ  බහ  ළි   ගණනක්  එකඟ  
ේ නෝ නහ  වූ  ලසථහක,  එභ  ඳන්න  
ේ කොටුම්ඳත  82  ළනි  යසථහේ ේ  නිඹභ  කය  
ඇති  ිසේ ල   ඵහුතය  ඡ් දේ ඹ්   ම්භත  කයනු  
රළබිිය  නම්,  මි  නීතිඹක්  ඵට  ඳ්න  
ේ නෝ ේ ්   ඹ. 

 

එේ    රු  ද,  එළනි  ේ ඹොමු  ිෂරීභක්  කයන  රු   
සිඹලභ  ඳශහ්න  බහ  ේ නො,  ඳශහ්න  බහ  
භවයක්  ඳභණක්  එභ  ඳන්න  ේ කොටුම්ඳත  
ම්භත  ිෂරීභට  එකඟ  වූ  ලසථහක  ,  
ඳහර්ලිේ ම්් තුට  ඳළමිණ  ඡ් දඹ  ේ ද් නහ  වූ  

දළක්ේ න  කහර  ී භහක්  ඇතුශත,  ලදවස  
ප්රකහල  ිෂරීභ  පිිය,  ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   
ෆභ  ඳශහ්න  බහක්  ේ ත  භ  ේ ඹොමු  කයනු  
රළඵ  ඇ්නනම්  මි,  ව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)  ඳශහ්න  බහ  රළිනසතුේ ේ  දක්හ  ඇති  ඹම්  
කහයණඹක්  පිබඳඵ  න  ඳන්න  
ේ කටුම්ඳතක්,  ගළට්  ඳ්රේ    ඳශ  කයනු  
රළ.ජේ භ්   ඳසු  ව  ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  නයහඹ  
ඳ්රඹට  ඇතුශ්න  කයනු  රළ.ජභට  ේ ඳය,  ඒ  
පිබඳඵ  ේ ඹොමු  ිෂරීේ භහි  නිලසචඹ  ේ කොට  
දළක්ේ න  කහරී භහක්  ඇතුශත  ලදවස  
ප්රකහල  ිෂරීභ  පිිය  ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   
ෆභ  ඳශහ්න  බහක්  ේ ත  භ  ේ ඹොමු  කයනු  
රළඵ  ඇ්නනම්  මි,  ව 

 

 

ටවන: 

154 ලංඋ ලං(3  ලං(න ස ලං(ආ  ලංව ලං(4  ලංයථා  ලංඉත් ලං
වය ලංඇත. 
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ඳහර්ලිේ ම්් තු  භ් ත්රීයඹ් ේ ේ  ඵහුතය  
ඡ් දේ ඹ්   එභ  ඳන්න  ේ කොටුම්ඳත  ම්භත  
කයනු  රළබු  ිසට,  එභ  ඳන්න  ේ කොටුම්ඳත,  ඊට  
එකඟ  වූ  ඳශහ්න  බහ  පිහිටුනු  රළඵ  ඇ්නේ ්න  
ඹම්  ඳශහ්න  වහ  ද,  ඒ  ඳශහ්න  ම්ඵ් ධේ ඹ්   
ඳභණක්  ලදහශ  න  නීතිඹක්  ඵට  ඳ්න  ් ේ ්   
ඹ. 

(4)  ඳශහ්න  බහ  රළිනසතුේ ේ  දක්හ  ඇති  ඹම්  
කහයණඹක්  ම්ඵ් ධේ ඹ්   නීති  හදන  ේ ර  
ඳශහ්න  බහ  එකක්  ේ වෝ  ඊට  ළි   ගණනක්  
ිසසි්   ේ ඹෝජනහ  ම්භතඹක්  භගි්   
ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ්   ඉල්රහ  සිටින  රද  
ලසථහක  ඒ  ඳශහ්න  බහ  පිහිටනු  රළඵ  
ඇ්නේ ්න  ඹම්  ඳශහ්න  වහ  ද,  ඒ  ඳශහ්නරට  
ඳභණක්  ලදහශ  න  ේ    ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසි්   
ඳළමිණ  ඡ් දඹ  ේ ද් නහ  වූ  ඳහර්ලිේ ම්් තු  
භ් ත්රියඹ් ේ ේ  ඵහුතය  ඡ් දේ ඹ්   එභ  
කහයණඹ  ම්ඵ් ධේ ඹ්   නීති  ෆදිඹ  වළක්ේ ක්  
ඹ. 
 
5)  (ල)  එක්  එක්  කහයණහේ ේ  ලසථහගත  කරුණු  
ලනු  උචිත  ඹින  ඳහර්ලිේ ම්් තු  ලදවස  කයන  
ආකහයඹකට  සිඹලභ  ඳශහ්න  බහ  ිසභී ේ භ්   
ඳසු  (ේ භහි  මි් භතු  “භගහමි  රළිනසතු”  
ඹනුේ ්   ව්   කයනු  රඵන)  න  ළනි  

උඳේ ල් නේ    III ළනි  රළිනසතුේ ේ  ව්   
කශ  ඹම්  කහයණඹක්  ම්ඵ් ධේ ඹ්   
ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසි්   නීති  ඳළනිසඹ  වළක්ේ ක්  
ඹ. 
 
 
(ආ)  එක්  එක්  කහයණහේ ේ  ලසථහගත  කරුණු  
ලනු  උචිත  ඹින  ඳශහ්න  බහ  ලදවස  කයන  
ආකහයඹට  ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසභී ේ භ්   ඳසු,  
එභ  ඳශහ්න  බහ  පිහිටුනු  රළබු  ඳශහතට  ලදහශ  
න  ේ    භගහමි  රළිනසතුේ ේ  ව්   ඹම්  
කහයණඹක්  ම්ඵ් ධේ ඹ්   ඳශහ්න  බහක්  
ිසසි්   ආණ්ඩුක්රභ  යසථහේ ේ  ිසධිිසධහනරට  
ඹට්න  ප්රඥප්ති  ෆදිඹ  වළක්ේ ක්  ඹ. 

 
 
(6)  ඳශහ්න  බහක්  ිසසි්   ම්ඳහදනඹ  කයන  
රද  ඹම්  ප්රඥප්තිඹක  ඹම්  ිසධිිසධහනඹක්  ේ ම්  
යසථහේ ේ  ේ ඳයහතු  වූ  ිසධිිසධහනරට  
ලනුකූර  ම්ඳහදනඹ  කයන  රද  ඹම්  නීතිඹක  
ිසධිිසධහනරට  ලනනුකූර  න  ලසථහක  එභ  
නීතිේ    ිසධිිසධහන  ඵරඳළළ්නිසඹ  යුතු  ලතය  එභ  
ප්රඥප්තිේ    ිසධිිසධහන  එභ  ලනනුකූරතහේ    
ප්රභහණඹට  ඵර  යහිත  ් ේ ්   ඹ. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5)  (ල)  එක්  එක්  කහයණහේ ේ  ලසථහගත  
කරුණු  ලනු  උචිත  ඹින  ඳහර්ලිේ ම්් තු  
ලදවස  කයන  ආකහයඹකට  සිඹලු  භ  ඳශහ්න  
බහ  ිසභී ේ භ්   ඳසු  (ේ භහි  මි් භතු  
“භගහමි  රළිනසතු”  ඹනුේ ්   ව්   

කයනු  රඵන)  න  ළනි  උඳේ ල් නේ    III 
ළනි  රළිනසතුේ ේ  ව්   කශ  ඹම්  
කහයණඹක්  ම්ඵ් ධේ ඹ්   ඳහර්ලිේ ම්් තු  
ිසසි්   නීති  ඳළනිසඹ  වළක්ේ ක්  ඹ. 
 
 
(ආ)  එක්  එක්  කහයණහේ ේ  ලසථහගත  කරුණු  
ලනු  උචිත  ඹින  ඳශහ්න  බහ  ලදවස  කයන  
ආකහයඹට  ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසභී ේ භ්   ඳසු,  
එභ  ඳශහ්න  බහ  පිහිටුනු  රළබු  ඳශහතට  
ලදහශ  න  ේ    භගහමි  රළිනසතුේ ේ  ව්   
ඹම්  කහයණඹක්  ම්ඵ් ධේ ඹ්   ඳශහ්න  
බහක්  ිසසි්   ආණ්ඩුක්රභ  යසථහේ ේ  
ිසධිිසධහනරට  ඹට්න  ප්රඥප්ති  ෆදිඹ  
වළක්ේ ක්  ඹ. 

 
(6)  ඳශහ්න  බහක්  ිසසි්   ම්ඳහදනඹ  කයන  
රද  ඹම්  ප්රඥප්තිඹක  ඹම්  ිසධිිසධහනඹක්  ේ ම්  
යසථහේ ේ  ේ ඳයහතු  වූ  ිසධිිසධහනරට  
ලනුකූර  ම්ඳහදනඹ  කයන  රද  ඹම්  නීතිඹක  
ිසධිිසධහනරට  ලනනුකූර  න  ලසථහක  
එභ  නීතිේ    ිසධිිසධහන  ඵරඳළළ්නිසඹ  යුතු  
ලතය  එභ  ප්රඥප්තිේ    ිසධිිසධහන  එභ  
ලනනුකූරතහේ ේ  ප්රභහණඹට  ඵර  යහිත  
් ේ ්   ඹ. 
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(7)  (ේ භහි  මි්   භතු  “ංෘත  
රළිනසතු”ඹනුේ ්   වඳු් නු  රඵන)  න  

ළනි  උඳේ ල් නේ    II  ළනි  රළිනසතුේ ේ  දක්හ  
ඇති  ඹම්  කහයණඹක්  ම්ඵ් ධේ ඹ්   ප්රඥප්ති  
ෆී භට  ඳශහ්න  බහකට  ඵරඹ  ේ නොභළ්නේ ්න  
ඹ. 
 
 

(7)   (8)  ඳශහ්න  බහ  රළිනසතුේ ේ  ඇති  ඹම්  
කහයණඹක්  ම්ඵ් ධ  නීතිඹක්  ේ ම්  ඳරිච්ේ ේදඹ  
ඵරඳළළ්නී භ  ආයම්බ  න  දිනේ ඹහි  
ඵරහ්නභක  තිේ ඵන  ව  ඳශහතක්  වහ  
පිහිටුන  රද  ඳශහ්න  බහක්  ිසසි්   ඊට  ඳසු  
නීතිඹට  ලනනුකූර  ඵ  ී ර්ඝ  නහභේ    ිසසතය  
කයනු  රළඵ  ඇති  ප්රඥප්තිඹක්  එභ  කහයණඹ  භ  
ම්ඵ් ධේ ඹ්   හදනු  රළබු  ලසථහක  එභ  
ප්රඥඳ්නතිඹට  ලනුභතිඹ  රළබුණු  දින  සිට  එභ  
ප්රඥප්තිඹ  ඵරඳ්නන  තහක්  කල්  ඳභණක්  එභ  
ඳශහත  ඇතුශත  එභ  නීතිේ    ිසධිිසධහන  
්රිඹහ්නභක  ී භ  ල්නහිටුනු  රළඵ  තිබිඹ  යුතු  
ලතය,  ඒ  ිසධිිසධහන  ලක්රීඹ  ඳළතිඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 

 
 
(9)  භගහමි  රළිනසතුේ ේ  ඇති  ඹම්  කහයණඹක්  
ම්ඵ් ධ  නීතිඹක්  ේ ම්  ඳරිච්ේ ේදඹ  
ඵරඳළළ්නී භ  ආයම්බ  න  දිනේ ඹහි  
ඵරහ්නභක  තිේ ඵන  ව  ඳශහතක්  වහ  
පිහිටුන  රද  ඳශහ්න  බහක්  ිසසි්   ඊට  ඳසු  
එභ  නීතිඹට  ලනනුකූර  ප්රඥප්තිඹක්  එභ  
කහයණඹ  භ  ම්ඵ් ධේ ඹ්   ම්ඳහදනඹ  කයනු  
රළබු  ලසථහක,  ේ ඹෝජනහ  ම්භතඹක්  භගි්   
ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසි්   ඳටවළනි  තීයණඹක්  ගනු  
රළබුේ වෝන  මි  එභ  ප්රඥප්තිඹට  ලනුභතඹ  
රළබුණු  දින  සිට  එභ  ප්රඥප්තිඹ  ඵරඳ්නන  
තහක්  කල්  ඳභණක්  එභ  ඳශහ්න  ඇතුශත  එභ  
නීතිේ    ිසධිිසධහන  ල්නහිටුනු  රළඵ  තිබිඹ  යුතු  
ලතය  ඒ  ිසධිිසධහන  ලක්රීඹ  ඳළතිඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 
(10)  ේ ම්  යසථහේ ේ  ඇතුශ්න  ිෂසික්  
ආණ්ඩුක්රභ  යසථහේ ේ  ිසධිිසධහනරට  
ලනුකූර  ඹම්  කහයණඹක්  ම්ඵ් ධේ ඹ්   මුළු  
ශ්රී  රංකහ  භ  ේ වෝ  එහි  ඹම්  ේ කොටක්  වහ  
නීති  ෆදිභට  (ේ ම්  ඳරිච්ේ ේදඹ  ඇතුළු)  
ආණ්ඩුක්රභ  යසථහේ ්   ඳහර්ලිේ ම්් තුට  
ඳළරි  ඇති  ඵරතර  හී යන  කය් නහක්  ේ    ිෂඹහ  
ේ ්නරුම්  ගළනීභ  ේ වෝ  ේ නොකශ  යු්නේ ්න  ඹ.   
 
(11)  ේ ම්  යසථහේ ේ  (3)  ළනි  
ලනුයසථහේ ේ  ුමභක්  ව්   ී   තිබුණ  ද  

 
(7)  (ේ භහි  මි්   භතු  “ංෘත  රළිනසතු” ලං
ඹනුේ ්   වඳු් නු  රඵන)  න  ළනි  

උඳේ ල් නේ    II  ළනි  රළිනසතුේ ේ  දක්හ  
ඇති  ඹම්  කහයණඹක්  ම්ඵ් ධේ ඹ්   ප්රඥප්ති  
ෆදිභට  ඳශහ්න  බහකට  ඵරඹ  ේ නොභළ්නේ ්න  
ඹ. 
 
ටවන: 
154උ ලං(8  ලංව ලං(9  ලංයථා  ලංඉත් ලංවය ලංඇත. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(10)  ේ ම්  යසථහේ ේ  ඇතුශ්න  ිෂසික්  
ආණ්ඩුක්රභ  යසථහේ ේ  ිසධිිසධහනරට  
ලනුකූර  ඹම්  කහයණඹක්  ම්ඵ් ධේ ඹ්   
මුළු  ශ්රී  රංකහ  භ  ේ වෝ  එහි  ඹම්  ේ කොටක්  
වහ  නීති  ෆී භට  (ේ ම්  ඳරිච්ේ ේදඹ  ඇතුළු)  
ආණ්ඩුක්රභ  යසථහේ ්   ඳහර්ලිේ ම්් තුට  
ඳළරී  ඇති  ඵරතර  හී යන  කය් නහක්  ේ    
ිෂඹහ  ේ ්නරුම්  ගළනීභ  ේ වෝ  ේ නොකශ  යු්නේ ්න  
ඹ.   
 
(11)  ේ ම්  යසථහේ ේ  (3)  ළනි  
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ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසි්   ඳශහ්න  බහ  රළිනසතුේ ේ  
දක්හ  ඇති  ඹම්  කහයණඹක්  ම්ඵ් ධේ ඹ්   
ේ න්න  ඹම්  යටක්  ේ වෝ  යටල්  භග  ඇති  කය  
ග්න  ඹම්  ගිිසසුභක්,  එකඟී භක්  ේ වෝ  
ම්මුතිඹක්  ේ වෝ  ්රිඹහ්නභක  ිෂරීේ ම්  ේ වෝ  
ජහතයඹ් තය  ම්ේ ම්රනඹක  ී ,  ංගභඹක  ී   
ේ වෝ  ේ න්න  භණ්ඩරඹක  ී   එශේ මන  රද  ඹම්  
තීයණ  ්රිඹහ්නභක  ිෂරීේ ම්  ේ වෝ  කහර්ඹඹ  වහ,  
එභ  ලනුේ  ඹසථහේ ේ  දක්හ  ඇති  කහර්ඹ  
ඳටිඳහටිඹ  ේ නොන  ේ න්න  ආකහයඹිෂ්   නීති  
ෆදිඹ  වළක්ේ ක්  ඹ. 

(8)  
 
154  ඌ.  (1)  ඳශහ්න  බහක්  ිසසි්   හදන  රද  
ඹම්  ප්රඥප්තිඹකට  ේ භහි  මි්   භතු  ිසධිිසධහන  
රසනු  රඵන  ආකහයඹට  ලනුභතඹ  රළබුණ  
ිසට,  එභ  ප්රඥප්තිඹ  ඵරහ්නභක  ් ේ ්   ඹ. 

 

(2) ඳශහ්න බහක් ිසසි්  හදන රද ෆභ 
ප්රඥප්තිඹක් භ එභ ප්රඥප්තිඹ හදන රද 
වහභ, ලනුභතඹ වහ ආණ්ඩුකහයයඹහ 
ේ ත ඉදිරිඳ්න කයනු රළබිඹ යුතු  ඹ. එිසට 
ආණ්ඩුකහයයඹහ ිසසි්  එභ ප්රඥප්තිඹට 
ලනුභතඹ ී භ ේ වෝ එභ ප්රඥප්තිඹ තභහේ ේ 
ලනුභතඹ වහ ඉදිරිඳ්න කයනු රළබිේ භ්  
ඳසු වළිෂ තයම් ඉක්භනි්  එභ ප්රඥප්තිඹ 
ේ වෝ එහි ඹම් නිලසචිත ිසධිිසධහනඹක් නළත 
රකහ ඵරන ේ ර බහේ ්  ඉල්රහ සිටින 
ව ිසේ ල ේ ඹ් , ඳියිසඩේ   නිර්ේ ද්ල කයනු 
රඵන ංේ ලෝධන ඉදිරිඳ්න ිෂරීේ ම් 
ේ ඹෝගයතහ රකහ ඵරන ේ ර ඉල්රහ 
සිටින ඳියරුඩඹක් භග ඳශහ්න බහ ේ ත 
ආඳසු ඹළී භ ේ වෝ කශ යු්නේ ්න ඹ. 
  

(3) ආණ්ඩුකහයයඹහ ිසසි්  (2) ළනි ලනු 

යසථහ ඹටේ ්න ඳශහ්න බහක් ේ ත 
ප්රඥප්තිඹක් ආඳසු එනු රළබු ලසථහක, 
ඳශහ්න බහ ිසසි්  ආණ්ඩුකහයයඹහේ ේ 
ඳියරුඩඹ ේ කේ යහි ළරිෂල්ර ඇති 
ප්රඥප්තිඹ නළත රකහ ඵළලිඹ යුතු ලතය 
ංේ ලෝධන හිත ේ වෝ යහිත එභ 
ප්රඥප්තිඹ ම්භත කය, ආණ්ඩුකහයයඹහේ ේ 
ලනුභතඹ වහ ඔහු ේ ත ඉදිරිඳ්න කශ 
වළිෂ  ඹ.  

 

(4) ප්රඥප්තිඹක් (2) ළනි ලනු යසථහ 
ඹටේ ්න ආණ්ඩුකහයයඹහ ේ ත ඉදිරිඳ්න 

ලනුයසථහේ ේ  ුමභක්  ව්   ී   තිබුණ  ද  
ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසි්   ඳශහ්න  බහ  
රළිනසතුේ ේ  දක්හ  ඇති  ඹම්  කහයණඹක්  
ම්ඵ් ධේ ඹ්   ේ න්න  ඹම්  යටක්  ේ වෝ  
යටල්  භග  ඇති  කය  ග්න  ඹම්  ගිිසසුභක්,  
එකඟී භක්  ේ වෝ  ම්මුතිඹක්  ේ වෝ  ්රිඹහ්නභක  
ිෂරීේ ම්  ේ වෝ  ජහතය් තය  ම්ේ ම්රනඹක  ී ,  
ංගභඹක  ී   ේ වෝ  ේ න්න  භණ්ඩරඹක  ී   
එශේ මන  රද  ඹම්  තීයණ  ්රිඹහ්නභක  ිෂරීේ ම්  
ේ වෝ  කහර්ඹඹ  වහ,  එභ  ලනුයසථහේ ේ  
දක්හ  ඇති  කහර්ඹ  ඳටිඳහටිඹ  ේ නොන  ේ න්න  
ආකහයඹිෂ්   නීති  ෆදිඹ  වළක්ේ ක්  ඹ. 
 
154  ඌ.  (1)  ඳශහ්න  බහක්  ිසසි්   හදන  රද  
ඹම්  ප්රඥප්තිඹකට  ේ භහි  මි්   භතු  ිසධිිසධහන  
රසනු  රඵන  ආකහයඹට  ලනුභතඹ  රළබුණ  
ිසට,  එභ  ප්රඥප්තිඹ  ඵරහ්නභක  ් ේ ්   ඹ. 
 

(2) ඳශහ්න බහක් ිසසි්  හදන රද ෆභ 
ප්රඥප්තිඹක් භ එභ ප්රඥප්තිඹ හදන රද 
වහ  භ, ලනුභතඹ වහ ආණ්ඩුකහයයඹහ 
ේ ත ඉදිරිඳ්න කයනු රළබිඹ යුතු  ඹ. එිසට 
ආණ්ඩුකහයයඹහ ිසසි්  එභ ප්රඥප්තිඹට 
ලනුභතඹ ී භ ේ වෝ එභ ප්රඥප්තිඹ තභහේ ේ 
ලනුභතඹ වහ ඉදිරිඳ්න කයනු රළබිේ භ්  
ඳසු වළිෂ තයම් ඉක්භනි්  එභ ප්රඥප්තිඹ 
ේ වෝ එහි ඹම් නිලසචිත ිසධිිසධහනඹක් 
නළත රකහ ඵරන ේ ර බහේ ්  
ඉල්රහ සිටින ව ිසේ ල ේ ඹ් , ඳියිසඩේ   
නිර්ේ ද්ල කයනු රඵන ංේ ලෝධන ඉදිරිඳ්න 
ිෂරීේ ම් ේ ඹෝගයතහ රකහ ඵරන ේ ර 
ඉල්රහ සිටින ඳියිසඩඹක් භග ඳශහ්න 
බහ ේ ත ආඳසු ඹළී භ ේ වෝ කශ 
යු්නේ ්න ඹ. 
 

(3) ආණ්ඩුකහයයඹහ ිසසි්  (2) ළනි 
ලනුයසථහ ඹටේ ්න ඳශහ්න බහක් 
ේ ත ප්රඥප්තිඹක් ආඳසු එනු රළබූ  

ලසථහක, ඳශහ්න බහ ිසසි්  
ආණ්ඩුකහයයඹහේ ේ ඳියිසඩඹ ේ කේ යහි 
ළරිෂල්ර ඇති ප්රඥප්තිඹ නළත රකහ 
ඵළලිඹ යුතු ලතය ංේ ලෝධන හිත ේ වෝ 
යහිත එභ ප්රඥප්තිඹ ම්භත කය, 
ආණ්ඩුකහයයඹහේ ේ ලනුභතඹ වහ ඔහු 
ේ ත ඉදිරිඳ්න කශ වළිෂ  ඹ.  

 

(4) ප්රඥප්තිඹක් (2) ළනි ලනුයසථහ 
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කයනු රළබු ිසට, ආණ්ඩුකහයයඹහ ිසසි්  
එඹට ලනුභතඹ ී භ ේ වෝ එභ ප්රඥප්තිඹ 
ආණ්ඩුක්රභ යසථහේ ේ ිසධිිසධහනරට 
ලනුකූර ේ නොන ඵට තීයණඹක් රඵහ 
ගළනීභට එභ ප්රඥප්තිඹ ේ දන යට ම්භත 
කයනු රළ.ජේ භ්  ඳසු එක් භහඹක් ඇතුශත 
ජනහධිඳතියඹහ ිසසි්  ේ ්ර ස හධිකයණඹට 
ේ ඹොමු ිෂරීභ වහ යදහ ගළනීභ ේ වෝ කශ 
වළක්ේ ක්  ඹ. එේ   ේ ඹොමු ිෂරීේ භ්  ඳසු, 

එභ ප්රඥප්තිඹ ආණ්ඩුක්රභ යසථහේ ේ 
ිසධිිසධහනරට ලනුකූර ඵ 
ේ ්ර ස හධිකයණඹ  ිසසි්  තීයණඹ කයන රද 
ලසථහක, එභ ලධිකයණ තී් ු  තභහට 
රළබුණු ිසට ආණ්ඩුකහයයඹහ ිසසි්  එභ 
ප්රඥප්තිඹට ලනුභතඹ දිඹ යු්නේ ්න ඹ. එේ   
ේ ඹොමු ිෂරීේ භ්  ඳසු, එභ ප්රඥප්තිඹ 
ආණ්ඩුක්රභ යසථහේ ේ ිසධිිසධහනරට 
ලනනුකූර ඹින ේ ්ර ස හධිකයණඹ ිසසි්  
තීයණඹ කයන රද ලසථහක 
ආණ්ඩුකහයයඹහ ිසසි්  එභ ප්රඥප්තිඹට 
ලනුභතඹ ේ නොදිඹ ඹ්නේ ්නඹ. 
 
 
154එ.  (1)  ලතයලය  ළඳයුම්  ව  ේ  හ  
ඳ්නහේ ගන  ඹහභට  තර්ජනඹක්  එල්ර  ී   
තිබිේ ම්  ේ වෝ  යුද්ධඹක්  ේ වෝ  ිසේ ද්ල  
ආක්රභණඹක්  ේ වෝ  ් නද්ධ  කළරැල්රක්  නිහ  
ශ්රී  රංකහේ ේ  ආයක්හට  තර්ජනඹක්  එල්ර  ී   
තිබිේ ම්  ේ ව තු  භත  භවජන  ආයක්හ  
ආඥහඳනේ ්න  ේ වෝ  භවජන  ආයක්හ  
ම්ඵ් ධේ ඹ්   ත්නකහරේ    ඵරඳ්නනහ  
නීතිර  ිසධිිසධහන  ්රිඹහ්නභක  කයන  
ප්රකහලනඹක්  ඒ  ආඥහඳනේ ්න  ේ වෝ  නීති  ේ වෝ  
ඹටේ ්න  කයනු  රළබු  ිසට,  ඹම්  ආණ්ඩුකහයයඹුම  
ිසසි්   ්රිඹහ්නභක  කශ  යුතු  ිසධහඹක  ඵරඹ  
්රිඹහ්නභක  කශ  යුතු  න  ආකහයඹ  
ම්ඵ් ධේ ඹ්   ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   ඒ  
ආණ්ඩුකහයයඹහට  ිසධහන  නිුම්න  කශ  වළක්ේ ක්  
ඹ.  එභ  ිසධහන,  එභ  ප්රකහලනඹ  ිෂරීභ  වහ  
ේ ව තු  ලේ ඹ්   එහි  දක්හ  ඇති  ේ ව තුරට  
ලදහශ  ිසඹ  යු්නේ ්න  ඹ.   
 
ඳළවළදිලි  ිෂරීභ  :- 
ලතයලය  ළඳයුම්  ව  ේ  හ  ඳ්නහේ ගන  
ඹහභට  තර්ජනඹක්  එල්ර  ී   ඇති  ඵ  ේ වෝ  
යුද්ධඹක්  ේ වෝ  ිසේ ද්ල  ආක්රභණඹක්  ේ වෝ  
් නද්ධ  කළරැල්රක්  නිහ  ශ්රී  රංකහේ ේ  ේ වෝ  
එහි  ේ ද්ලේ    ඹම්  ේ කොටක  ආයක්හට  
තර්ජනඹක්  එල්ර  ී   ඇති  ඵ  ප්රකහල  කයමි්   

ඹටේ ්න ආණ්ඩුකහයයඹහ ේ ත ඉදිරිඳ්න 
කයනු රළබු ිසට, ආණ්ඩුකහයයඹහ ිසසි්  
එඹට ලනුභතඹ ී භ ේ වෝ එභ ප්රඥප්තිඹ 
ආණ්ඩුක්රභ යසථහේ ේ ිසධිිසධහනරට 
ලනුකූර ේ නොන ඵට තීයණඹක් රඵහ 
ගළනීභට එභ ප්රඥප්තිඹ ේ දන යට 
ම්භත කයනු රළ.ජේ භ්  ඳසු එක් 
භහඹක් ඇතුශත ජනහධිඳතියඹහ ිසසි්  
ේ ්ර ස හධිකයණඹට ේ ඹොමු ිෂරීභ වහ 
යහ ගළනීභ ේ වෝ කශ වළක්ේ ක්  ඹ. එේ   
ේ ඹොමු ිෂරීේ භ්  ඳසු, එභ ප්රඥප්තිඹ 
ආණ්ඩුක්රභ යසථහේ ේ ිසධිිසධහනරට 
ලනුකූර ඵ ේ ්ර ස හධිකයණඹ ිසසි්  
තීයණඹ කයන රද ලසථහක, එභ 
ලධිකයණ තී් ු  තභහට රළබුණු ිසට 
ආණ්ඩුකහයයඹහ ිසසි්  එභ ප්රඥප්තිඹට 
ලනුභතඹ දිඹ යු්නේ ්න ඹ. එේ   ේ ඹොමු 
ිෂරීේ භ්  ඳසු, එභ ප්  යඥප්තිඹ ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහේ ේ ිසධිිසධහනරට ලනනුකූර ඹින 
ේ ්ර ස හධිකයණඹ  ිසසි්  තීයණඹ කයන රද 
ලසථහක ආණ්ඩුකහයයඹහ ිසසි්  එභ 
ප්රඥප්තිඹට ලනුභතඹ ේ නොදිඹ යු්නේ ්න  ඹ. 
 
154එ.  (1)  ලතයලය  ළඳයුම්  ව  ේ  හ  
ඳ්නහේ ගන  ඹහභට  තර්ජනඹක්  එල්ර  ී   
තිබිේ ම්  ේ වෝ  යුද්ධඹක්  ේ වෝ  ිසේ ද්ල  
ආක්රභණඹක්  ේ වෝ  ් නද්ධ  කළරැල්රක්  
නිහ  ශ්රී  රංකහේ ේ  ආයක්හට  තර්ජනඹක්  
එල්ර  ී   ති.ජේ ම්  ේ ව තු  භත  භවජන  
ආයක්හ  ආඥහඳනේ ්න  ේ වෝ  භවජන  
ආයක්හ  ම්ඵ් ධේ ඹ්   ත්නකහරේ    
ඵරඳ්නනහ  නීතිර  ිසධිිසධහන  ්රිඹහ්නභක  
කයන  ප්රකහලනඹක්  ඒ  ආඥහඳනේ ්න  ේ වෝ  නීති  
ේ වෝ  ඹටේ ්න  කයනු  රළබු  ිසට,  ඹම්  
ආණ්ඩුකහයයඹුම  ිසසි්   ්රිඹහ්නභක  කශ  
යුතු  ිසධහඹක  ඵරඹ  ්රිඹහ්නභක  කශ  යුතු  න  
ආකහයඹ  ම්ඵ් ධේ ඹ්   ජනහධිඳතියඹහ  
ිසසි්   ඒ  ආණ්ඩුකහයයඹහට  ිසධහන  නිුම්න  
කශ  වළක්ේ ක්  ඹ.  එභ  ිසධහන,  එභ  ප්රකහලනඹ  
ිෂරීභ  වහ  ේ ව තු  ලේ ඹ්   එහි  දක්හ  ඇති  
ේ ව තුරට  ලදහශ  ිසඹ  යු්නේ ්න  ඹ.   
 
ඳළවළදිලි  ිෂරීභ  :- 
ලතයලය  ළඳයුම්  ව  ේ  හ  ඳ්නහේ ගන  
ඹහභට  තර්ජනඹක්  එල්ර  ී   ඇති  ඵ  ේ වෝ  
යුද්ධඹක්  ේ වෝ  ිසේ ද්ල  ආක්රභණඹක්  ේ වෝ  
් නද්ධ  කළරැල්රක්  නිහ  ශ්රී  රංකහේ ේ  ේ වෝ  
එහි  ේ ද්ලේ    ඹම්  ේ කොටක  ආයක්හට  
තර්ජනඹක්  එල්ර  ී   ඇති  ඵ  ප්රකහල  කයමි්   
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භවජන  ආයක්ක  ආඥහඳනත  ඹටේ ්න  
ප්රකහලනඹක්,  ඒ  ල් තයහඹඹ  ලතයහ් න  ඵට  
ජනහධිඳතියඹහ  ෆහී යභට  ඳ්න  ේ ේ  නම්  ඒ  ේ  හ  
ව  ළඳයුම්  ඇ්නත  ලේ ඹ්   භ  ඇනහිටිභට  
ේ වෝ  ඒ  යුද්ධඹ  ේ වෝ  ආක්රභණඹ  ේ වෝ  කළරැල්ර  
ඇ්නත  ලේ ඹ්   ඇති  ිෂරීභට  ඳශමු  
ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   කශ  වළක්ේ ක්  ඹ: 
 

 

එේ    රු  ද,  එළනි  ඹම්  ප්රකහලනඹක්  ශ්රී  
රංකහේ ේ  ඹම්  ේ කොටක  ඳභණක්  ්රිඹහ්නභක  
ඳතින  ලසථහක,  ේ ම්  යසථහ  ඹටේ ්න  
ිසධහන  නිුම්න  ිෂරීභට  ජනහධිඳතියඹහ  තු  
ඵරඹ,  ලතයලය  ළඳයුම්  වහ  ේ  හ  ඳ්නහ  
ගළනීභ  ේ වෝ  ශ්රී  රංකහේ ේ  ආයක්හ  සථීය  ිෂරීභ  
වහ  ේ ඹෝගය   ේ ේ  නම්  ව  එේ    ේ ඹෝගය  
න  තහක්  ු යට,  එභ  ප්රකහලනඹ  ්රිඹහ්නභක  
ඳතින  ඳශහත  ේ නොන  ේ න්න  ඳශහතකට  ද  
යහප්ත  ිසඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 

 

(2)  භවජන  ආයක්ක  ආඥහඳනත  ේ වෝ  භවජන  
ආයක්හට  ලදහශ  ත්නකහරේ    ේ වෝ  
ඵරඳ්නනහ  නීතිඹ  ඹටේ ්න  ේ වෝ  කයන  රද  
ප්රකහලනඹක්  සිඹලභ  කහර්ඹ  වහ  
තීයණහ්නභක  ිසඹ  යුතු  ලතය,  එඹ  ිෂසි  භ  
ලධිකයණඹක  ී   ප්රලසන  කයනු  ේ නොරළබිඹ  
යු්නේ ්න  ඹ.  ත  ද,  එභ  ප්රකහලනඹ  පිබඳඵ  ේ වෝ  
ප්රකහලනඹ  ිෂරීේ ම්  ේ ව තු  පිබඳඵ  ේ වෝ  එභ  
ේ ව තු  ඳති් ේ ්   ද  ඹ් න  පිබඳඵ  ේ වෝ  ේ ම්  
යසථහ  ඹටේ ්න  ේ දන  රද  ඹම්  ිසධහනඹක්  
පිබඳඵ  ේ වෝ  ිෂසි  භ  ලධිකයණඹක්  ේ වෝ  
ිසනිලසචඹ  ලධිකහයඹක්  ිසසි්   ිසබහග  ිෂරීභ,  
භතඹක්  ප්රකහල  ිෂරීභ  ේ වෝ  ේ න්න  ඹම්  
ආකහයඹිෂ්   ප්රලසන  ිෂරීභ  ේ වෝ  කයනු  
ේ නොරළබිඹ. 

 
154ඒ.  ආණ්ඩුක්රභ  යසථහේ ේ  ේ ම්  ඳරිච්ේ ේදඹ  
ඹටේ ්න  ආණ්ඩුකහයයඹහට  ේ වෝ  ඹම්  ඳශහ්න  
බහකට  ේ දන  රද  ඹම්  ිසධහනඹකට  ලනුකූර  
කටයුතු  ිෂරීභ  ේ වෝ  ඒහ  ්රිඹහ්නභක  ිෂරීභ  
ආණ්ඩුකහයයඹහ  ේ වෝ  ඒ  ඳශහ්න  බහ  ිසසි්   
ඳළවළය  වළය  ඇති  ලසථහක,  ආණ්ඩුක්රභ  
යසථහේ ේ  ිසධිිසධහනරට  ලනුකූර  ඒ  
ඳශහේ ්න  ඳරිඳහරනඹ  කයේ ගන  ඹහ  ේ නොවළිෂ  
ත්න්නඹක්  උද්ගත  ී   ඇතළින  ජනහධිඳතියඹහ  
ිසසි්   තීයණඹ  කයනු  රළ.ජභ  නීතයනුකූර  
් ේ ්   ඹ. 
 
 

භවජන  ආයක්ක  ආඥහඳනත  ඹටේ ්න  
ප්රකහලනඹක්,  ඒ  ල් තයහඹඹ  ලතයහ් න  
ඵට  ජනහධිඳතියඹහ  ෆහී යභට  ඳ්න  ේ ේ  නම්  ඒ  
ේ  හ  ව  ළඳයුම්  ඇ්නත  ලේ ඹ්   භ  
ඇනහිටිභට  ේ වෝ  ඒ  යුද්ධඹ  ේ වෝ  ආක්රභණඹ  
ේ වෝ  කළරැල්ර  ඇ්නත  ලේ ඹ්   ඇති  ිෂරීභට  
ඳශමු  ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   කශ  වළක්ේ ක්  
ඹ: 
 

එේ    රු  ද,  එළනි  ඹම්  ප්රකහලනඹක්  ශ්රී  
රංකහේ ේ  ඹම්  ේ කොටක  ඳභණක්  
්රිඹහ්නභක  ඳතින  ලසථහක,  ේ ම්  
යසථහ  ඹටේ ්න  ිසධහන  නිුම්න  ිෂරීභට  
ජනහධිඳතියඹහ  තු  ඵරඹ,  ලතයලය  
ළඳයුම්  වහ  ේ  හ  ඳ්නහ  ගළනීභ  ේ වෝ  ශ්රී  
රංකහේ ේ  ආයක්හ  සථීය  ිෂරීභ  වහ  
ේ ඹෝගය  ේ ේ  නම්  ව  එේ    ේ ඹෝගය  න  තහක්  
ු යට,  එභ  ප්රකහලනඹ  ්රිඹහ්නභක  ඳතින  
ඳශහත  ේ නොන  ේ න්න  ඳශහතකට  ද  යහප්ත  
ිසඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 

(2)  භවජන  ආයක්ක  ආඥහඳනත  ේ වෝ  
භවජන  ආයක්හට  ලදහශ  ත්නකහරේ    
ේ වෝ  ඵරඳ්නනහ  නීතිඹ  ඹටේ ්න  ේ වෝ  කයන  
රද  ප්රකහලනඹක්  සිඹලභ  කහර්ඹ  වහ  
තීයණහ්නභක  ිසඹ  යුතු  ලතය,  එඹ  ිෂසි  භ  
ලධිකයණඹක  ී   ප්රලසන  කයනු  ේ නොරළබිඹ  
යු්නේ ්න  ඹ.  ත  ද,  එභ  ප්රකහලනඹ  පිබඳඵ  
ේ වෝ  ප්රකහලනඹ  ිෂරීේ ම්  ේ ව තු  පිබඳඵ  ේ වෝ  
එභ  ේ ව තු  ඳති් ේ ්   ද  ඹ් න  පිබඳඵ  ේ වෝ  
ේ ම්  යසථහ  ඹටේ ්න  ේ දන  රද  ඹම්  
ිසධහනඹක්  පිබඳඵ  ේ වෝ  ිෂසි  භ  
ලධිකයණඹක්  ේ වෝ  ිසනිලසචඹ  ලධිකහයඹක්  
ිසසි්   ිසබහග  ිෂරීභ,  භතඹක්  ප්රකහල  ිෂරීභ  
ේ වෝ  ේ න්න  ඹම්  ආකහයඹිෂ්   ප්රලසන  ිෂරීභ  
ේ වෝ  කයනු  ේ නොරළබිඹ  යු්නේ ්නඹ. 

154ඒ.  ආණ්ඩුක්රභ  යසථහේ ේ  ේ ම්  
ඳරිච්ේ ේදඹ  ඹටේ ්න  ආණ්ඩුකහයයඹහට  ේ වෝ  
ඹම්  ඳශහ්න  බහකට  ේ දන  රද  ඹම්  
ිසධහනඹකට  ලනුකූර  කටයුතු  ිෂරීභ  ේ වෝ  
ඒහ  ්රිඹහ්නභක  ිෂරීභ  ආණ්ඩුකහයයඹහ  ේ වෝ  
ඒ  ඳශහ්න  බහ  ිසසි්   ඳළවළය  වළය  ඇති  
ලසථහක,  ආණ්ඩුක්රභ  යසථහේ ේ  
ිසධිිසධහනරට  ලනුකූර  ඒ  ඳශහේ ්න  
ඳරිඳහරනඹ  කයේ ගන  ඹහ  ේ නොවළිෂ  
ත්න්නඹක්  උද්ගත  ී   ඇතළින  
ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   තීයණඹ  කයනු  රළ.ජභ  
නීතයනුකූර  ් ේ ්   ඹ. 
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154 ඔ. (1) ඹම් ඳශහතක ඳරිඳහරනඹ 
ආණ්ඩුක්රභ යසථහේ ේ ිසධිිසධහනරට 
ලනුකූර කයේ ගන ඹහ ේ නොවළිෂ ඵට එභ 
ඳශහේ ්න ආණ්ඩුකහයයඹහේ ග්  රළබුණු 
හර්තහක් ලනු ේ වෝ ලනයකහයඹිෂ්  ේ වෝ 
ජනහධිඳතියඹහ ෆහී යභකට ඳ්නරුේ වෝන 
ජනහධිඳතියඹහ ිසසි්  ප්රකහලනඹක් භගි්  - 
 

(ල) ඳශහේ ්න ඳරිඳහරනඹ තු සිඹලභ 
කර්තය ේ වෝ ඉ්  ිෂසික් ේ වෝ 
ආණ්ඩුකහයයඹහ ේ ත ේ වෝ ඳශහ්න බහ 
ේ නොන එභ ඳශහේ ්න ේ න්න ඹම් 
භණ්ඩරඹක් ේ වෝ ලධිකහයඹක් ේ ත ඳළරී 
ඇති ේ වෝ ඔහු ේ වෝ එඹ ිසසි්  ්රිඹහ්නභක 
කයනු රළබිඹ වළිෂ සිඹලභ ඵරතර ේ වෝ 
ඉ්  ිෂසික් ේ වෝ තභ්  ේ ත ඳයහ ගත 
වළක්ේ ක් ඹ: 
 

(ආ) ඳශහ්න බහේ ේ ඵරතර ඳහර්ලිේ ම්් තු 
ිසසි්  ේ වෝ එහි ඵරඹ ඹටේ ්න ්රිඹහ්නභක 
කශ යුතු ඵ ප්රකහල කශ වළක්ේ ක් ඹ: 
 

(ඇ) ප්රකහලනේ   ඳයභහර්ථ හර්ථක කය 
ගළනීභ වහ ලලය ේ ර ේ වෝ උචිත 
ේ ර ජනහධිඳතියඹහට ේ ඳනි ඹන 
ආකහයේ   ආනුංගික ිසධිිසධහන ළරළසිසඹ 
වළක්ේ ක් ඹ. 
 
 

එේ   රුද, ඹම් ලධිකයණඹකට ඳළරී ඇති 
ේ වෝ ඹම් ලධිකයණඹක් ිසසි්  ්රිඹහඹහ්නභක 
කශ වළිෂ ිෂසි  භ ඵරඹක් ජනහධිඳතියඹහ 
ේ ත ඳයහ ගළනීභ පිිය ේ ම් 
ලනුයසථහේ ේ ිෂසිිෂ්  ඵරඹ 
ේ නොරළේ ඵ් ේ ් ඹ. 
 

(2) ඊට ඳසු කයනු රඵන ප්රකහලනඹක් 
භගි්  එළනි ඹම් ප්රකහලනඹක් ප්රතයහදිසට 
ිෂරීභ ේ වෝ ේ නස ිෂරීභ ේ වෝ කශ 
වළක්ේ ක් ඹ. 
 

(3) ේ ම් යසථහ ඹටේ ්න වූ ෆභ 
ප්රකහලනඹක් භ ඳහර්ලිේ ම්් තු ේ ත 

154 ඔ. (1) ඹම් ඳශහතක ඳරිඳහරනඹ 
ආණ්ඩුක්රභ යසථහේ ේ ිසධිිසධහනරට 
ලනුකූර කයේ ගන ඹහ ේ නොවළිෂ ඵට 
එභ ඳශහේ ්න ආණ්ඩුකහයයඹහේ ග්  
රළබුණු හර්තහක් ලනු ේ වෝ 
ලනයහකහයඹිෂ්  ේ වෝ ජනහධිඳතියඹහ 
ෆහී යභකට ඳ්නරුේ වෝන ජනහධිඳතියඹහ 
ිසසි්  ප්රකහලනඹක් භඟි්  - 
(ල) ඳශහේ ්න ඳරිඳහරනඹ තු සිඹලු  භ 
කර්තය ේ වෝ ඉ්  ිෂසික් ේ වෝ 
ආණ්ඩුකහයයඹහ ේ ත ේ වෝ ඳශහ්න බහ 
ේ නොන එභ ඳශහේ ්න ේ න්න ඹම් 
භණ්ඩරඹක් ේ වෝ ලධිකහයඹක් ේ ත ඳළරී 
ඇති ේ වෝ ඔහු ේ වෝ ඔහු ිසසි්  ්රිඹහ්නභක 
කයනු රළබිඹ වළිෂ සිඹලු  භ ඵරතර ේ වෝ 
ඉ්  ිෂසික් ේ වෝ තභ්  ේ ත ඳයහ ගත 
වළක්ේ ක් ඹ: 
 

(ආ) ඳශහ්න බහේ ේ ඵරතර 
ඳහර්ලිේ ම්් තු ිසසි්  ේ වෝ එහි ඵරඹ 
ඹටේ ්න ්රිඹහ්නභක කශ යුතු ඵ ප්රකහල 
කශ වළක්ේ ක් ඹ: 
 

(ඇ) ප්රකහලනේ   ඳයභහර්ථ හර්ථක කය 
ගළනීභ වහ ලලය ේ ර ේ වෝ උචිත 
ේ ර ජනහධිඳතියඹහට ේ ඳනී ඹන 
ආකහයේ   ආනුංගික ිසධිිසධහන 
ළරළසිසඹ වළක්ේ ක් ඹ. 
 

එේ   රුද, ඹම් ලධිකයණඹකට ඳළරී 
ඇති ේ වෝ ඹම් ලධිකයණඹක් ිසසි්  
්රිඹහ්නභක කශ වළිෂ ිෂසි  භ ඵරඹක් 
ජනහධිඳතියඹහ ේ ත ඳයහ ගළනීභ පිිය 
ේ ම් ලනුයසථහේ ේ ිෂසිිෂ්  ඵරඹ 
ේ නොරළේ ඵ් ේ ් ඹ. 
 

(2) ඊට ඳසු කයනු රඵන ප්රකහලනඹක් 
භගි්  එළනි ඹම් ප්රකහලනඹක් ප්රතයහදිසට 
ිෂරීභ ේ වෝ ේ නස ිෂරීභ ේ වෝ කශ 
වළක්ේ ක් ඹ. 
 

(3) ේ ම් යසථහ ඹටේ ්න වූ ෆභ 
ප්රකහලනඹක් භ ඳහර්ලිේ ම්් තු ේ ත 
ඉදිරිඳ්න කයනු රළබිඹ යුතු ලතය, එභ 
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ඉදිරිඳ්න කයනු රළබිඹ යුතු ලතය, එභ 
ප්රකහලනඹ ඊට කලි්  වූ  ප්රකහලනඹක් 
ප්රතයහදිසට ිෂරීභ වහ වූ ප්රකහලනඹක් න 
ලසථහක වළය, දින 14 ක් වූ 
කහරී භහක් ඉතු්න ී භට ේ ඳය එඹ 
ඳහර්ලිේ ම්් තු ිසසි්  ේ ඹෝජනහ ම්භතඹක් 
භගි්  ලනුභත කයනු රළබිිය නම් මි, එහි 
ඵරඳෆභ දින දවවතයක කහරඹක් ඉුම්න වූ 
ිසට ල්  ් ේ ්  ඹ. 
 
 
 
 
 
 
 

එේ   රු ද, (කලි්  වූ ප්රකහලනඹක් 
ප්රතයහදිසට ිෂරීභ වහ වූ ප්රකහලනඹක් 
ේ නොන) එළනි ප්රකහලනඹක් 
ඳහර්ලිේ ම්් තු ිසසුරුහ වළය තිේ ඵන 
ලසථහක කයනු රළබුේ වෝන ේ වෝ ේ ම් 
ලනුයසථහේ ේ  ව්  දින දවවතයක 
කහරී භහ ඇතුශත ඳහර්ලිේ ම්් තු ිසසුරුහ 
වරිනු රළබුේ වෝන ව එභ කහරී භහ 
ඉුම්නී භට ේ ඳය එභ ප්රකහලනඹ 
ම්ඵ් ධේ ඹ්  ේ ඹෝජනහ ම්භතඹක් 
ඳහර්ලිේ ම්් තු ිසසි්  ම්භත කය ේ නොභළති 
නම්, ඳහර්ලිේ ම්් තු ඊරඟට ංසථහඳනඹ ී  
ප්රථභ යට රැසන දිනේ   සිට දින 
දවවතයක කහරී භහක් ඉුම්න ී භට ේ ඳය 
එභ ප්රකහලනඹ ලනුභත කයන ේ ඹෝජනහ 
ම්භතඹක් ඳහර්ලිේ ම්් තු ිසසි්  ම්භත 
කයනු රළබුේ වෝන මි, එහි ඵරඳෆභ 
ඳහර්ලිේ ම්් තු එේ   රැස වූ දිනේ   සිට 
දින දවවතයක් ඉුම්න වූ ිසට ල්  
් ේ ්  ඹ. 
 

(4) එේ   ලනුභත කයන රද ප්රකහලනඹක්, 
එඹ කලි්  ප්රතයහදිසට කයනු රළබුේ වෝන 
මි එඹ නිුම්න කයන රද දිනේ   සිට භහ 
ේ දකක කහරඹක් ඉුම්න වූ ිසට එහි ඵරඳෆභ 
ලහන ිසඹ යුතුේ ්න ඹ. 
 
එේ    රු  ද,  එභ  ප්රකහලනඹ  දිගට  භ  
ඵරඳ්නනහ  පිිය  ලනුභත  කයන  ේ ඹෝජනහ  

ප්රකහලනඹ ඊට කලි්  වූ ප්රකහලනඹක් 
ප්රතයහදිසට ිෂරීභ වහ වූ ප්රකහලනඹක් 
න ලසථහක වළය, භ ඹව  
කහරී භහක් ඉුම්න ී භට ේ ඳය එඹ 
ඳහර්ලිේ ම්් තු ිසසි්  ේ ඹෝජනහ ම්භතඹක් 
භගි්  ලනුභත කයනු රළබිිය නම් මි, 
එහි ඵරඳෆභ දින දව  වතයක කහරඹක් 
ඉුම්න වූ ිසට ල්  ් ේ ්  ඹ. 
ටවන: 

ඉ් දිඹහනු ආණ්ඩුක්රභ යසථහේ ේ 352(4) 
යසථහේ ේ භහඹක කහරඹක් රඵහ ී  
ඇත. ඒ ලනු එභ කහර ී භහ  භ ලඳ 
ිසසි්  ේ ඹෝජනහ කය ඇත. 
එේ   රු ද, (කලි්  වූ ප්රකහලනඹක් 
ප්රතයහදිසට ිෂරීභ වහ වූ ප්රකහලනඹක් 
ේ නොන) එළනි ප්රකහලනඹක් 
ඳහර්ලිේ ම්් තු ිසසුරුහ වළය තිේ ඵන 
ලසථහක කයනු රළබුේ වෝන ේ වෝ ේ ම් 
ලනුයසථහේ ේ ව්  දින දවවතයක 
කහරී භහ ඇතුශත ඳහර්ලිේ ම්් තු 
ිසසුරුහ වරිනු රළබුේ වෝන ව එභ 
කහරී භහ ඉුම්න  ී භට ේ ඳය එභ 
ප්රකහලනඹ ම්ඵ් ධේ ඹ්  ේ ඹෝජනහ 
ම්භතඹක් ඳහර්ලිේ ම්් තු ිසසි්  ම්භත 
කය ේ නොභළති නම්, ඳහර්ලිේ ම්් තු ඊශඟට 
ංසථහඳනඹ ී  ප්රථභ යට රැසන දිනේ   
සිට දින දවවතයක කහරී භහක් ඉුම්න 
ී භට ේ ඳය එභ ප්රකහලනඹ ලනුභත කයන 
ේ ඹෝජනහ ම්භතඹක් ඳහර්ලිේ ම්් තු ිසසි්  
ම්භත කයනු රළබුේ වෝන මි, එහි 
ඵරඳෆභ ඳහර්ලිේ ම්් තු එේ   රැස වූ 
දිනේ   සිට දින දව  වතයක් ඉුම්න වූ ිසට 
ල්  ් ේ ්  ඹ. 
(4) එේ   ලනුභත කයන රද ප්රකහලනඹක්, 
එඹ කලි්  ප්රතයහදිසට කයනු රළබුේ වෝන 
මි එඹ නිුම්න කයන රද දිනේ   සිට 
භහ ේ දකක කහරඹක් ඉුම්න වූ ිසට එහි 
ඵරඳෆභ ලහන ිසඹ යුතුේ ්න ඹ. 
  
එේ    රු  ද,  එභ  ප්රකහලනඹ  දිගට  භ  
ඵරඳ්නනහ  පිිය  ලනුභත  කයන  ේ ඹෝජනහ  
ම්භතඹක්  ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසි්   ම්භත  
කශේ වෝන  ව  එේ    ම්භත  කයන  ෆභ  
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ම්භතඹක්  ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසි්   ම්භත  
කශේ වෝන  ව  එේ    ම්භත  කයන  ෆභ  
හයඹකී   භ,  ප්රකහලනඹ,  ප්රතයහදිසට  කයනු  
රළබුේ වෝන  මි,  එභ  ප්රකහලනේ    ඵරඳෆභ  ේ ම්  
ලනු  යසථහ  ඹටේ ්න  ලහන  ිසඹ  යුතු  
දිනේ    සිට  ළි ු ය  භහ  ේ දකක  කහර  ී භහක්  
දිගට  භ  ඵරඳළළ්නිසඹ  යුතු  ඹ.  එේ ව්න  ිෂසි  භ  
ලසථහක  ඒ  ප්රකහලනඹක  එක්  ලරුරුද්දකට  
ළි   කහරඹක්  ඵරහ්නභක  ේ නොිසඹ  යු්නේ ්න  ඹ: 
 

 

 

 

 

 

එේ    භ  තු යට්න,  එළනි  ඹම්  භහ  ේ දකක  

කහර  ී භහක්  ඇතුශත  ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසුරුහ  

වරිනු  රළබු  නමු්න  එකී  කහර  ී භහ  ඇතුශත  එභ  

ප්රකහලනඹ  දිගට  භ  ඵරඳ්නන  පිිය  

ේ ඹෝජනහ  ම්භතඹක්  ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසි්   

ම්භත  කයනු  රළඵ  ේ නොභළති  ලසථහක  

ඳහර්ලිේ ම්් තු  ඊරඟට  ංසථහඳනඹ  ී   ප්රථභ  

යට  රැසන  දිනේ    සිට  දින  දව  වතයක්  ඉුම්න  

ී භට  ේ ඳය,  ඒ  ප්රකහලනඹ  දිගටභ  ඵරඳ්නන  

පිිය  ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසි්   ේ ඹෝජනහ  

ම්භතඹක්  ම්භත  කයනු  රළබුේ වෝන  මි  ඒ  

ප්රකහලනේ    ඵරඳෆභ  එකී  දින  දවවතයක්  වූ  

කහරී භහ  ඉුම්න  ී ේ ම්  ී   ලහන  ් ේ ්   ඹ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)  ේ භභ  යසථහේ ේ  ුමභක්  ව්   තිබුණ  
ද  (1)  ළනි  ලනුයසථහ  ඹටේ ්න  තභහ  ිසසි්   
ප්රකහලනඹක්  ිෂරිේ භ්   දින  දවවතයක්  ඇතුශත  
ව  එභ  ලනුයසථහේ ේ  ව්   කහයණහ  
ලතුරි්   ිෂසික්  ම්ඵ් ධේ ඹ්   තභහ  ෆහිභට  
ඳ්න  ී භ  වහ  ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   එභ  
කහයණහ  ම්ඵ් ධේ ඹ්   දින  වළටක  කහර  
ී භහක්  ඇතුශත  ිසබහග  කය  හර්තහ  ිෂරීභ  
වහ  ිස්රහභර්න  ේ ්ර ස හධිකයණ  
ිසනිලසචඹකහයයඹුම  ඳ්න  කශ  වළක්ේ ක්  ඹ.  
එේ    ඳ්න  කයන  රද  ිසනිලසචඹකහයයඹුමට  එභ  

හයඹකී   භ,  ප්රකහලනඹ,  ප්රතයහදිසට  කයනු  
රළබුේ වෝන  මි,  එභ  ප්රකහලනේ    ඵරඳෆභ  
ේ ම්  ලනුයසථහ  ඹටේ ්න  ලහන  ිසඹ  යුතු  
දිනේ    සිට  ළි ු ය  භහ  ේ දකක  කහර  
ී භහක්  දිගට  භ  ඵරඳළළ්නිසඹ  යුතු  ඹ.  
එේ ව්න  ිෂසි  භ  ලසථහක  ඒ  ප්රකහලනඹක  
එක්  ලරුරුද්දකට  ළි   කහරඹක්  ඵරහ්නභක  
ේ නොිසඹ  යු්නේ ්න  ඹ: 

ටවන: 
ඉ් දිඹහනු ආණ්ඩුක්රභ යසථහේ ේ 352(5) 
යසථහේ ේ භහ 6 ක කහර ී භහක් 
ව්  කය ඇත. 

එේ   භ තු යට්න, එළනි ඹම් භහ 
ේ දකක කහර ී භහක් ඇතුශත 
ඳහර්ලිේ ම්් තු ිසසුරුහ වරිනු රළබූ  නමු්න 
එකී කහර ී භහ ඇතුශත එභ ප්රකහලනඹ 
දිගට භ ඵරඳ්නන පිිය ේ ඹෝජනහ 
ම්භතඹක් ඳහර්ලිේ ම්් තු ිසසි්  ම්භත 
කයනු රළඵ ේ නොභළති ලසථහක 
ඳහර්ලිේ ම්් තු ඊශඟට ංසථහඳනඹ ී  
ප්රථභ යට රැසන දිනේ   සිට දින 
දවවතයක් ඉුම්න ී භට ේ ඳය, ඒ 
ප්රකහලනඹ දිගට  භ ඵරඳ්නන පිිය 
ඳහර්ලිේ ම්් තු ිසසි්  ේ ඹෝජනහ ම්භතඹක් 
ම්භත කයනු රළබුේ වෝන මි ඒ 
ප්රකහලනේ   ඵරඳෆභ එකී  දින දවවතයක් වූ 
කහරී භහ ඉුම්න ී ේ ම් ී  ලහන 
් ේ ්  ඹ. 

ටවන: 

ඉ් දිඹහනු ආණ්ඩුක්රභ යසථහේ ේ 352(5) 
යසථහේ ේ ඉවත කහයණඹ වහ දින 30 
ක කහරී භහක් රඵහ ී  ඇත. 
 

(5)  ේ භභ  යසථහේ ේ  ුමභක්  ව්   
තිබුණ  ද  (1)  ළනි  ලනුයසථහ  ඹටේ ්න  
තභහ  ිසසි්   ප්රකහලනඹක්  ිෂරීේ භ්   දින  
දවවතයක්  ඇතුශත  ව  එභ  ලනුයසථහේ ේ  
ව්   කහයණහ  ලතුරි්   ිෂසික්  
ම්ඵ් ධේ ඹ්   තභහ  ෆහී යභට  ඳ්න  ී භ  වහ  
ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   එභ  කහයණහ  
ම්ඵ් ධේ ඹ්   දින  වළටක  කහරී භහක්  
ඇතුශත  ිසබහග  කය  හර්තහ  ිෂරීභ  වහ  
ිස්රහභර්න  ේ ්ර ස හධිකයණ  
ිසනිලසචඹකහයයඹුම  ඳ්න  කශ  වළක්ේ ක්  ඹ.  
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ඳරීක්ණඹ  ම්ඵ් ධේ ඹ්   ඳරික්ණ  
ේ කොමි්   බහ  ඳනත  ඹටේ ්න  ඳ්න  කයන  රද  
ේ කොභහරිසයඹුම  තු  ඵරතර  ඇ්නේ ්න  ඹ.  ඒ  
ිසනිලසචඹකහයයඹහේ ේ  හර්තහ  රළබුණු  ිසට  
(1)  ළනි  ලනුයසථහ  ඹටේ ්න  කයන  රද  
ප්  යකහලනඹ  ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   ප්රතයහදිසට  
කශ  වළක්ේ ක්  ඹ. 

 

(6) ේ ම් යසථහ ඹටේ ්න කයන රද 
ප්රකහලනඹක් සිඹලු කහර්ඹ වහ 
තීයණහ්නභක ිසඹ යුතු ලතය, ඒ ගළන ිෂසි  භ 
ලධිකයණඹක ී  ප්රලසන කයනු ේ නොරළබිඹ 
යු්නේ ්න ඹ. ත ද ිෂසි  භ ලධිකයණඹක් 
ේ වෝ ිසනිලසචඹ ලධිකහයඹක් ිසසි්  එභ 
ප්රකහලනඹ ේ වෝ එඹ නිුම්න ිෂරීභට ේ ව තු 
පිබඳඵ ේ වෝ ිසබහග ිෂරීභ ේ වෝ ඒ පිබඳඵ 
භතඹක් ප්රකහල ිෂරීභ ේ වෝ ේ න්න ඹම් 
ආකහයඹිෂ්  ඒ ගළන ප්රලසන ිෂරීභ ේ වෝ 
ේ නොකශ යු්නේ ්න ඹ. 
 
 
154ඕ.  (1)  ඳශහ්න  බහක  ඵරතර  
ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසි්   ේ වෝ  ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  
ඵරඹ  ඹටේ ්න  ්රිඹහ්නභක  කශ  යුතු  ඵ  154ඔ  
ළනි  යථහේ ේ  (1)  ළනි  ලනුයසථහ  
ඹටේ ්න  නිුම්න  කයන  රද  ප්රකහලනඹිෂ්   
ප්රකහලඹට  ඳ්න  කය  ඇති  ලසථහක  - 
 
(ල)  ප්රඥප්ති  ම්ඳහදනඹ  ිෂරීභට  ඳශහ්න  බහට  
ඇති  ඵරඹ  ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසි්   
ජනහධිඳතියඹහට  ඳළරීභ  ව  එේ    ඳයන  රද  
ඵරඹ  සුු සු  ඹින  ජනහධිඳතියඹහ  ලදවස  කයන  
ේ කෝ ේ ද්සිරට  ඹට්න,  ත්න  කහර්ඹඹ  වහ  
ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   නිලසචිත  ව්   කයනු  
රඵන  ේ න්න  ඹම්  ලධිකහයඹකට  ඳයහ  ී භට  
ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසි්   ජනහධිඳතියඹහට  ඵරඹ  
ී භ: 
 
(ආ)  ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  බහ  හය  ේ නොඳ්නනහ  
කහරඹක්  තුශ  ී   ඳශහේ ්න  ඳශහ්න  බහ  ලයමුදලි්   
දයනු  රඵන  ිසඹදම්  වහ  ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  
ලනුභළතිඹ  ලේ ප්ක්හේ ්   ජනහධිඳතියඹහ  
ිසසි්   ඒ  ිසඹදම්  වහ  ඵරඹ  ී භ  නිතයනුකූර  
් ේ ්   ඹ. 
 

(2) 154ඔ ළනි යසථහේ ේ (1) ළනි 
ලනුයසථහ ඹටේ ්න නිුම්න කයන රද 
ප්රකහලනඹක් ඵරඳ්නන ලතයතුය ී  

එේ    ඳ්න  කයන  රද  ිසනිලසචඹකහයයඹුමට  
එභ  ඳරීක්ණඹ  ම්ඵ් ධේ ඹ්   ඳරික්ණ  
ේ කොමි්   බහ  ඳනත  ඹටේ ්න  ඳ්න  කයන  රද  
ේ කොභහරිසයඹුම  තු  ඵරතර  ඇ්නේ ්න  ඹ.  
ඒ  ිසනිලසචඹකහයයඹහේ ේ  හර්තහ  රළබුණු  
ිසට  (1)  ළනි  ලනුයසථහ  ඹටේ ්න  කයන  
රද  ප්රකහලනඹ  ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   
ප්රතයහදිසට  කශ  වළක්ේ ක්  ඹ. 

(6) ේ ම් යසථහ ඹටේ ්න කයන රද 
ප්රකහලනඹක් සිඹලු කහර්ඹ වහ 
තීයණහ්නභක ිසඹ යුතු ලතය, ඒ ගළන ිෂසි  

භ ලධිකයණඹක ී  ප්රලසන කයනු 
ේ නොරළබිඹ යු්නේ ්න ඹ. ත ද ිෂසි  භ 
ලධිකයණඹක් ේ වෝ ිසනිලසචඹ ලධිකහයඹක් 
ිසසි්  එභ ප්රකහලනඹ ේ වෝ එඹ නිුම්න 
ිෂරීභට ේ ව තු පිබඳඵ ේ වෝ ිසබහග ිෂරීභ 
ේ වෝ ඒ පිබඳඵ භතඹක් ප්රකහල ිෂරීභ 
ේ වෝ ේ න්න ඹම් ආකහයඹිෂ්  ඒ ගළන 
ප්රලසන ිෂරීභ ේ වෝ ේ නොකශ යු්නේ ්න ඹ. 
 

154ඕ.  (1)  ඳශහ්න  බහක  ඵරතර  
ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසි්   ේ වෝ  ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  
ඵරඹ  ඹටේ ්න  ්රිඹහ්නභක  කශ  යුතු  ඵ  154ඔ  
ළනි  යසථහේ ේ  (1)  ළනි  ලනුයසථහ  
ඹටේ ්න  නිුම්න  කයන  රද  ප්රකහලනඹිෂ්   
ප්රකහලඹට  ඳ්න  කය  ඇති  ලසථහක  - 

 
(ල)  ප්රඥප්ති  ම්ඳහදනඹ  ිෂරීභට  ඳශහ්න  
බහට  ඇති  ඵරඹ  ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසි්   
ජනහධිඳතියඹහට  ඳළරීභ  ව  එේ    ඳයන  
රද  ඵරඹ  සුු සු  ඹින  ජනහධිඳතියඹහ  ලදවස  
කයන  ේ කෝ ේ ද්සිරට  ඹට්න,  ත්න  
කහර්ඹඹ  වහ  ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   
නිලසචිත  ව්   කයනු  රඵන  ේ න්න  ඹම්  
ලධිකහයඹකට  ඳයහ  ී භට  ඳහර්ලිේ ම්් තු  
ිසසි්   ජනහධිඳතියඹහට  ඵරඹ  ී භ: 
 
(ආ)  ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  බහ  හය  ේ නොඳ්නනහ  
කහරඹක්  තුශ  ී   ඳශහේ ්න  ඳශහ්න  බහ  
ලයමුදලි්   දයනු  රඵන  ිසඹදම්  වහ  
ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  ලනුභතඹ  ලේ ප්ක්හේ ්   
ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   ඒ  ිසඹදම්  වහ  ඵරඹ  
ී භ  නීතයනුකූර  ් ේ ්   ඹ. 

(2) 154ඔ ළනි යසථහේ ේ (1) ළනි 
ලනුයසථහ ඹටේ ්න නිුම්න කයන රද 
ප්රකහලනඹක් ඵරඳ්නන ලතයතුය ී  
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ඳහර්ලිේ ම්් තු ිසසි්  ේ වෝ ජනහධිඳතියඹහ 
ිසසි්  ේ වෝ (1) ළනි ලනුයසථහේ ේ (ල) 
ේ ේදේ   ව්  ේ න්න ලධිකහයඹක් ිසසි්  
හදන රද ප්රඥප්තිඹක්, එභ ඳශහ්න බහ 
ිසසි්  ංේ ලෝධනඹ කයනු රඵන තුරු ේ වෝ 
ඉ්න කයනු රඵන තුරු දිගට භ 
ඵරඳළළ්නිසඹ යු්නේ ්න ඹ. 

154ච.  ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසි් ,  නීති  භගි්   - 

(ල)  ඳශහ්න  බහර  භ් ත්රිරු්   ේ තෝයහ  ඳ්න  
කය  ගළනීභ  ව  එභ  බහර  හභහිරක්නඹ  
රළබිභ  වහ  සුු සුකම්: 

(ආ)  ඒ  ෆභ  බහක්  භ  ිසසි්   කටයුතු  
කයේ ගන  ඹහේ ම්  ී   ලනුගභනඹ  කශ  යුතු  කහර්ඹ  
ඳටිඳහටිඹ: 

(ඇ)  ඳශහ්න  බහර  භ් ත්රිරු් ේ ේ  ළටුප්  ව  
ී භනහ  :  ව 

(ඈ)  ේ ම්  ඳරිච්ේ ේදේ    ප්රතිඳ්නති  ව  ිසධිිසධහන  
්රිඹහ්නභක  ිෂරීේ ම්  කහර්ඹඹ  වහ  ලලය  
ේ න්න  ඹම්  කහයණඹක්  ව  ේ ම්  ඳරිච්ේ ේදේ    
ිසධිිසධහනරට  ම්ඵ් ධ  ේ වෝ  ආනුංගික  
කහයණහ,  ම්ඵ් ධේ ඹ්   ිසධිිසධහන  ළරළසිසඹ  
යු්නේ ්න  ඹ. 
 
 
154ට.  (1)  නන  උඳේ ල් නේ    ඳශහ්න  බහ  
රළිනසතුේ ේ  ේ වෝ  භගහමි  රළිනසතුේ ේ  දක්හ  
ඇති  ඹම්  කහයණඹක්  ේ වෝ  ඹම්  කහයණඹිෂ්   
ේ කොටක්  ම්ඵ් ධේ ඹ්   154  උ  යසථහ  
ඹටේ ්න  වූ  සිෂඹ  ඵරතර  ්රිඹහ්නභක  
ේ නොිෂරීභට,  ඳශහ්න  බහක්  ිසසි්   ේ ඹෝජනහ  
ම්භතඹක්  භගි්   තීයණඹ  කශ  වළක්ේ ක්  ඹ. 
 
 
(2)  ඳශහ්න  බහක්  ිසසි්   (1)  ළනි  
ලනුයසථහ  ඹටේ ්න  ේ ඹෝජනහ  ම්භතඹක්  
ම්භත  කය  ඇ්නතහ  වූ  ද,  ඒ  ේ ඹෝජනහ  
ම්භතේ    නිඹභඹ්   ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසි්   
ේ ඹෝජනහ  ම්භතඹක්  භගි්   පිබඳේ ගන  ඇ්නතහ  
වූ  ද,  ලසථහක  154උ  යසථහ  ඹටේ ්න  ඒ  
ඳශහ්න  බහේ ේ  ඵරතර,  ඒ  ේ ඹෝජනහ  ම්භතේ    
නිවසචඹ  ේ කොට  දළක්ේ න  කහයණඹ  ේ කේ යහි  
යහප්ත  ේ නොන  ේ    ළරිෂඹ  යුතු  ලතය,  ඒ  
ඳශහ්න  බහ  පිහිටුහ  ඇ්නේ ්න  ඹම්  ඳශහතක්  
වහ  ද,  ඒ  ඳශහතට  ලදහශ  න  ේ    ඒ  කහයණඹ  
ම්ඵ් ධේ ඹ්   154  උ  යසථහේ ේ  

ඳහර්ලිේ ම්් තු ිසසි්  ේ වෝ ජනහධිඳතියඹහ 
ිසසි්  ේ වෝ (1) ළනි ලනුයසථහේ ේ (ල) 
ේ ේදේ   ව්  ේ න්න ලධිකහයඹක් 
ිසසි්  හදන රද ප්රඥප්තිඹක්, එභ ඳශහ්න 
බහ ිසසි්  ංේ ලෝධනඹ කයනු රඵන 
තුරු ේ වෝ ඉ්න කයනු රඵන තුරු දිගට 
භ ඵරඳළළ්නිසඹ යු්නේ ්න ඹ. 

154ච.  ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසි් ,  නීති  භගි්   - 

(ල)  ඳශහ්න  බහර  භ් ත්රිරු්   ේ තෝයහ  ඳ්න  
කය  ගළනීභ  ව  එභ  බහර  හභහිරක්නඹ  
රළ.ජභ  වහ  සුු සුකම්: 

(ආ)  ඒ  ෆභ  බහක්  භ  ිසසි්   කටයුතු  
කයේ ගන  ඹහේ ම්  ී   ලනුගභනඹ  කශ  යුතු  
කහර්ඹ  ඳටිඳහටිඹ: 

(ඇ)  ඳශහ්න  බහර  භ් ත්රිරු් ේ ේ  ළටුප්  
ව  ී භනහ  :  ව 

(ඈ)  ේ ම්  ඳරිච්ේ ේදේ    ප්රතිඳ්නති  ව  
ිසධිිසධහන  ්රිඹහ්නභක  ිෂරීේ ම්  කහර්ඹඹ  වහ  
ලලය  ේ න්න  ඹම්  කහයණඹක්  ව  ේ ම්  
ඳරිච්ේ ේදේ    ිසධිිසධහනරට  ම්ඵ් ධ  ේ වෝ  
ආනුංගික  කහයණහ,  ම්ඵ් ධේ ඹ්   
ිසධිිසධහන  ළරළසිසඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 
 
154ට.  (1)  නන  උඳේ ල් නේ    ඳශහ්න  
බහ  රළිනසතුේ ේ  ේ වෝ  භගහමි  රළිනසතුේ ේ  
දක්හ  ඇති  ඹම්  කහයණඹක්  ේ වෝ  ඹම්  
කහයණඹිෂ්   ේ කොටක්  ම්ඵ් ධේ ඹ්   154  
උ  යසථහ  ඹටේ ්න  වූ  සකීඹ  ඵරතර  
්රිඹහ්නභක  ේ නොිෂරීභට,  ඳශහ්න  බහක්  
ිසසි්   ේ ඹෝජනහ  ම්භතඹක්  භගි්   තීයණඹ  
කශ  වළක්ේ ක්  ඹ. 
 
(2)  ඳශහ්න  බහක්  ිසසි්   (1)  ළනි  
ලනුයසථහ  ඹටේ ්න  ේ ඹෝජනහ  ම්භතඹක්  
ම්භත  කය  ඇ්නතහ  වූ  ද,  ඒ  ේ ඹෝජනහ  
ම්භතේ    නිඹභඹ්   ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසි්   
ේ ඹෝජනහ  ම්භතඹක්  භගි්   පිබඳේ ගන  ඇ්නතහ  
වූ  ද,  ලසථහක  154උ  යසථහ  ඹටේ ්න  ඒ  
ඳශහ්න  බහේ ේ  ඵරතර,  ඒ  ේ ඹෝජනහ  
ම්භතේ    නිලසචඹ  ේ කොට  දළක්ේ න  
කහයණඹ  ේ කේ යහි  යහප්ත  ේ නොන  ේ    
ළරිෂඹ  යුතු  ලතය,  ඒ  ඳශහ්න  බහ  පිහිටුහ  
ඇ්නේ ්න  ඹම්  ඳශහතක්  වහ  ද,  ඒ  ඳශහතට  
ලදහශ  න  ේ    ඒ  කහයණඹ  ම්ඵ් ධේ ඹ්   
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ිසධිිසධහනරට  ලනුකූර  ේ නො  
ලනයහකහයේ ඹ් ,  ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසි්   නීති  
හදනු  රළබිඹ  වළක්ේ ක්  ඹ. 
 

154ඩ. ේ ම් ඳරිච්ේ ේදේ   ිසධිිසධහන 
්රිඹහ්නභක ිෂරීභ ේ වෝ ඒ වහ ලලය 
ඳරිඳහරනභඹ ේ නසකම් වහ ේ වෝ 
ිෂසිඹම් ු සකයතහක් ඉ්න ිෂරීේ ම් කහර්ඹඹ 
වහ ේ වෝ ගළට් ඳ්රේ   ඳශ කයන 
නිඹභඹක් භගි්  ජනහධිඳතියඹහ ිසසි්  
ආණ්ඩුක්රභ යසථහේ ේ ිසධිිසධහනරට 
ලනනුකූර ේ නෝ නහ වූ ද, ලලය ඹළින 
ේ වෝ ේ ඹෝගය ඹළින ඔහුට ේ ඳනි ඹ් නහ වූ 
ද, ඹම් ්රිඹහ ිෂරීම් ේ වෝ ිසධහන ී භ ේ වෝ 
කශ වළක්ේ ක් ඹ. 

154  උ  යසථහේ ේ  ිසධිිසධහනරට  
ලනුකූර  ේ නො  ලනයහකහයේ ඹ් ,  
ඳහර්ලිේ ම්් තු  ිසසි්   නීති  හදනු  රළබිඹ  
වළක්ේ ක්  ඹ. 

154ඩ. ේ ම් ඳරිච්ේ ේදේ   ිසධිිසධහන 
්රිඹහ්නභක ිෂරීභ ේ වෝ ඒ වහ ලලය 
ඳරිඳහරනභඹ ේ නසකම් වහ ේ වෝ 
ිෂසිඹම් ු සකයතහක් ඉ්න ිෂරීේ ම් 
කහර්ඹඹ වහ ේ වෝ ගළට් ඳ්රේ   ඳශ 
කයන නිඹභඹක් භගි්  ජනහධිඳතියඹහ 
ිසසි්  ආණ්ඩුක්රභ යසථහේ ේ 
ිසධිිසධහනරට ලනනුකූර ේ නෝ නහ වූ 
ද, ලලය ඹළින ේ වෝ ේ ඹෝගය ඹළින ඔහුට 
ේ ඳනී  ඹ් නහ වූ ද, ඹම් ්රිඹහ ිෂරීම් ේ වෝ 
ිසධහන ී භ ේ වෝ කශ වළක්ේ ක් ඹ.   
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VI න ලංවවොට ලං 

ඹව ලංඳ රනඹ ලංව ලංනීතිවේ ලංආධිඳතයඹ ලංඳත්  ලංගැනීභ 

XV න ලංඳරිච්වේකඹ ලං( ලංකැනට ලංඳතින ලංXIX B ඳරිච්වේකඹ  ලං 

ජ තිව ලංප්රම්ඳ කන ලංිරළිඵ ලංනධී්ණ ලංවවොිටභ 

19  න  ංේ ලෝධනඹ  භගි්   පිහිටුහ  ඇති    ජහතික  ප්රම්ඳහදන  ේ කොමිභ  ම්ඵ් ධ  ිසධි  ිසධහන,  

දූණ  භළඩ  ඳළළ්නී භට  ිෂසිේ  ්න  ප්රභහණ්න  ේ නොන  ලතය  ිෂසිඹම්  ලක්රමිකතහක්  ේ ොඹහ  

ගනු  රළබු  ද  නීති  ිසේ යෝධී  ව  ළයදි  ලයුරි්   සිු   කශ එභ  ප්රම්ඳහදන  කටයු්නත  නිළයදි  

ිෂරීභට  ේ වෝ  එභ  ළරැද්ද  සිු ී භට  ප්රථභ  එඹ  ශක්හ  ගළනීභ  පිිය  කටයුතු  ිෂරීභට  ේ භභ  

ේ කොමිභට  ඵරඹක්  ේ නොභළත.  ළයදි  ශක්හ  ගළනීභ  දඬුම්  ී භට  ඩහ  ළදග්න  ේ ේ.  ඒ  ලනු 

ලේ ප්  භතඹ  නම්,   

i ප්රම්ඳහදක  ්රිඹහලිඹක  සිු   ඇති ලක්රමිකතහක්  ප්රදහනඹට  ේ ඳය  ේ ොඹහ  ගනු  රළබූ  ිසට  

ේ ට් ඩයඹ,  ප්රදහනඹ  ිෂරීභට  ේ ඳය  සිු   ඇති  යද  නිළයදි  ිෂරීභට  ලලය  ඵරතර  

ජහතික  ප්රම්ඳහදක  ලධීක්ණ  ේ කොමිභට  තිබිඹ  යුතු  ඹ.   එේ    භ  ප්රදහනඹ  නීති  ිසේ යෝධී  

නම්    එභ  නීති  ිසේ යෝධී  ප්රදහනඹ්   ලරංගු  ිෂරීභට  ඵරඹ  තිබිඹ  යුතු  ඹ.   

ii ප්රම්ඳහදන  ම්ඵ් ධ  කහ  ඇති  භහර්ේ ගෝඳේ ද්ල  ේ නොපිබඳඳළද  ඇති  ිසටක  එභගි්   සිු   

කය  ඇති  යදක්  නිළයදි  ිෂරීභට  ලදහශ  නිරධයඹ් ට  ලසථහ  දිඹ  යුතු  ඹ.  එභගි්   ඹම්  

සුළු  ලතඳසුී භිෂ්   සිු   වූ  ළයදි  ලධිකයණඹ  ේ ත  ේ ඹොමු  ිෂරීභ  ලලය  ේ නොනු  ඇත.  

ේ ම්  ම්ඵ් ධ  සුු සු  ිසධිිසධහන  ේ ඹදිඹ  යුතුින.   

Iii ේ දන  රද  භහර්ේ ගෝඳේ ද්ලරට  ලනුකූර  න  ඳරිද්ේ ද්   ්රිඹහ  හිතහභතහ  භ  ඳළවළය  වළය  

ඇති  ිසට  එඹ    දඬුම්  රළබිඹ  වළිෂ  යදක්  ිසඹ  යුතු  ඹ. 

ඒ  ලනු  ඳවත  ව්   ංේ ලෝධන  ලපි  නිර්ේ ද්ල  කයමු. 
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ර්තභහන  ිසධිිසධහන 

 
ංේ ලෝධිත  ග් ති 

   ඳරිච්ේ ේදඹ   XIXB 
ජහතික  ප්රම්ඳහදන  ේ කොමිභ 

 

156ආ.  (1)  ආණ්ඩුක්රභ ලං යථා  ලං
බ වේ ලං නිර්වද්ලඹ ලං භත ලං ජනහධිඳතියඹහ  
ිසසි්   ඳ්න  කයනු  රඵ් නහ  වූ  ද  
හභහිරකඹ්   ඳස  ේ දේ නුමේ ග්   
භ් ිසත  වූ  ද  (ේ ම්  ඳරිච්ේ ේදේ    „බහ‟  
ඹනුේ ්   ව්   කයනු  රඵන)  ජහතික  
ප්රම්ඳහදන  ේ කොමි්   බහක්  තිබිඹ  
යු්නේ ්න  ඹ.  එකී  බහේ ේ  ඹට්න  පිරිේ ින්   
හභහිරකඹ්   තිේ දේ නුම  ප්රම්ඳහදනඹ,  
ගණකහධිකයණඹ,  නීතිඹ  ේ වෝ  යහජය  
ඳරිඳහරනඹ  පිබඳඵ  පිබඳග්න  ල්නදළකීම්  
හිත  තළනළ්නත්   ිසඹ  යුතු  ඹ. 
 
ජනහධිඳතියඹහ,  ආණ්ඩුක්රභ ලං යථා  ලං
බ වේ ලංනිර්වද්ලඹ ලංභත  එක්  හභහිරකඹුම  
ේ කොමි්   බහේ ේ  බහඳතියඹහ  ේ ර  
ඳ්න  කශ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 
  (2)  බහේ ේ  ෆභ  හභහිරකඹුම  භ  ිසසි්   
ජනහධිඳතියඹහ  ලභතහ  ඹන  ලිපිඹක්  
භගි්   තභ  ධුයේ ඹ්   කලි්   ඉල්රහ  
ලසරුේ වෝන  ේ වෝ  ආණ්ඩුක්රභ  යසථහ  
බහේ ේ  ලනුභතඹ  භත  ේ ව තු  දක්හ  
ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   ධුයේ ඹ්   ඉ්න  
කයනු  රළබුේ වෝන  ේ වෝ  චරිත  දූණ  
යදක්  ම්ඵ් ධේ ඹ්   ඹම්  ලධිකයණඹක්  
ිසසි්   ඔහු  යදකරු  කයනු  රළබුේ වෝන  
ේ වෝ  ඳහර්ලිේ ම්් තු  භ් ත්රියඹුම  ේ වෝ  
ඳශහ්න  බහ  භ් ත්රියඹුම  ේ වෝ  ඳශහ්න  
ඳහරන  ආඹතනඹක  භිකඹුම  ේ වෝ  
ලේ ඹ්   ේ ්නරි  ඳ්නරුේ වෝන  ේ වෝ  ඔහු  
ිසේ ඹහි  ප්රජහ  ලලක්නුතහ  නිඹභ  ිෂරීේ ම්  
ේ ඹෝජනහ  ම්භතඹක්  ආණ්ඩුක්රභ  
යසථහේ ේ  81  න  යසථහට  
ලනුකූර  ම්භත  කයනු  රළබුේ වෝන  ේ වෝ  
මි,  එළනි  හභහිරකඹුම  ලේ ඹ්   ඔහු  
ඳ්න  කයනු  රළබු  දින  සිට  ලරුරුු   තුනක  
කහරඹක්  ධුය  දළරිඹ  යු්නේ ්න  ඹ.   

 

 

(3)  ේ කොමි්   බහේ ේ  බහඳතියඹහට  
ව  ෆභ  හභහිරකඹුමට  භ,  

ඳරිච්ේ ේදඹ   XIX B 
ජහතික  ප්රම්ඳහදන  ේ කොමිභ 

 
156ආ.  (1)  ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   ඳ්න  
කයනු  රඵ් නහ  වූ  ද  හභහිරකඹ්   ඳස  
ේ දේ නුමේ ග්   භ් ිසත  වූ  ද  (ේ ම්  
ඳරිච්ේ ේදේ    „බහ‟  ඹනුේ ්   ව්   
කයනු  රඵන)  ජහතික  ප්රම්ඳහදන  ේ කොමි්   
බහක්  තිබිඹ  යු්නේ ්න  ඹ.  එකී  බහේ ේ  
ඹට්න  පිරිේ ින්   හභහිරකඹ්   තිේ දනුම  
ප්රම්ඳහදනඹ,  ගණකහධිකයණඹ,  නීතිඹ  
ේ වෝ  යහජය  ඳරිඳහරනඹ  පිබඳඵ  පිබඳග්න  
ල්නදළකීම්  හිත  තළනළ්නත්   ිසඹ  යුතු  ඹ.   
 
 
 
ඳ ර්ලිවම්න්තු ලං භගින් ලං නනුභත ලං කිරිභකින් ලං
වතොය ලං කිසිදු ලං තැනැත්තකු ලං වභභ ලං බ වේ ලං
 භ ජිවඹකු ලං වවෝ ලං බ ඳතියඹ  ලං වර ලං
ජන ධිඳතියඹ  ලංවිසින් ලංඳත් ලංවනොවශ ලංයුතු ලංඹ.   
 
(2)  බහේ ේ  ෆභ  හභහිරකඹුම    ිසසි්   භ    
ජනහධිඳතියඹහ  ලභතහ  ඹන  ලිපිඹක්  
භගි්   තභ  ධුයේ ඹ්   කලි්   ඉල්රහ  
ලසරුේ වෝන  ේ වෝ  ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  
ලනුභතඹ  භත  ේ ව තු  දක්හ  
ජනහධිඳතියඹහ  ිසසි්   ධුයේ ඹ්   ඉ්න  
කයනු  රළබුේ වෝන  ේ වෝ  චරිත  දූණ  
යදක්  ම්ඵ් ධේ ඹ්   ඹම්  
ලධිකයණඹක්  ිසසි්   ඔහු  යදකරු  කයනු  
රළබුේ වෝන  ේ වෝ  ඳහර්ලිේ ම්් තු  
භ් ත්රීයඹුම  ේ වෝ  ඳශහ්න  බහ  
භ් ත්රීයඹුම  ේ වෝ  ඳශහ්න  ඳහරන  
ආඹතනඹක  භිකඹුම  ේ වෝ  ලේ ඹ්   
ේ ්නරී  ඳ්නරුේ වෝන  ේ වෝ  ඔහු  ිසඹේ ඹහි  
ප්රජහ  ලලක්නුතහ  නිඹභ  ිෂරීේ ම්  ේ ඹෝජනහ  
ම්භතඹක්  ආණ්ඩුක්රභ  යසථහේ ේ  81  
න  යසථහට  ලනුකූර  ම්භත  
කයනු  රළබුේ වෝන  ේ වෝ  මි,  එළනි  
හභහිරකඹුම  ලේ ඹ්   ඔහු  ඳ්න  කයනු  
රළබු  දින  සිට  ලරුරුු   තුනක  කහරඹක්  ධුය  
දළරිඹ  යු්නේ ්න  ඹ.   

 
(3)  ේ කොමි්   බහේ ේ  බහඳතියඹහට  
ව  ෆභ  හභහිරකඹුමට  භ,  
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ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  ේ ඹෝජනහ  ම්භතඹක්  
භගි්   නිලසචඹ  කයනු  රළබිඹ  වළිෂ  ඳරිදි  රු  
ී භනහක්  ේ ගිසඹ  යු්නේ ්න  ඹ.  එකී  ී භනහ  
ඒකහඵද්ධ  ලයමුදරට  ළඹ  ඵයක්  ිසඹ  යුතු  
ලතය  එකී  බහඳතියඹහේ ේ  ේ වෝ  
හභහිරකඹහේ ේ  ධුය  කහරඹ  ලතයතුය  ලඩු  
ේ නොකශ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 

 

156ඇ.  (1)  සිඹලු  යජේ    ආඹතන  ිසසි්   
බහණ්ඩ  ව  ේ  හ,  ළඩ  උඳේ ද්ලක  ේ  හ  
ව  ේ තොයතුරු  ඳද්ධති  ප්රම්ඳහදනඹ  කයනු  
රළබිභ  ම්ඵ් ධේ ඹ්   හධහයණ,  යුක්ති  
වගත,  ිසනිිසද  ේ ඳේ නන  සුළු,  තයඟකහරි  
ව  ිසඹදම්  පරතහඹිෂ්   යු්න  ඳටිඳහටි  
ව  උඳභහන  කස  ිෂරීභ  ේ කොමි්   
බහේ ේ  කර්තය  ් ේ ්   ඹ.  ේ කොමි්   
බහ  ිසසි්   එකී  උඳභහන  ගළට්  ඳ්රේ    
ඳශ  ිෂරීභට  ළරසිඹ  යුතු  ලතය  එකී  ඳශ  
ිෂරිේ භ්   භහ  තුනක්  ඇතුශත  
ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  ලනුභතඹ  වහ  ඉදිරිඳ්න  
ිෂරීභට  ළරසිඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 
 
 
 
(2)(1)  න  ලනුයසථහේ ේ  ේ ඳොු   බහඹට  
ලගතිඹක්  ේ නොභළති  - 
 
(ල)  යජේ    ආඹතන  ිසසි්   කයනු  රඵන  
බහණ්ඩ  ව  ේ  හ  ළඩ,  උඳේ ද්ලක  ේ  හ  
ව  ේ තොයතුරු  ඳද්ධති  ප්රම්ඳහදනඹ,  
පර්ේ    ලනුභත  වූ  ්රිඹහකහරි  
ළරළසභරට  ලනුකූර  පිබඳේ ඹර  කයන  
රද  ප්රම්ඳහදන  ක්රභ  භත  ඳදනම්  ඇ්න  ද  
ඹ් න  පිබඳඵ  නිඹහභනඹ  ේ කොට  උචිත  
ඵරධයඹ්   ේ ත  හර්තහ  ිෂරීභ: 
 
(ආ)  යජේ    ආඹතනරට  බහණ්ඩ  වහ  
ේ  හ  ළඩ,  උඳේ ද්ලක  ේ  හ  ව  
ේ තොයතුරු  ඳද්ධති  ළඳයීභ  වහ  වූ  සිඹලු  
සුු සුකම්  ර්න  රංසු  කරු් ට  එකී  බහණ්ඩ  
වහ  ේ  හ  ළඳයීභ  වහ  වූ  රංසු  තළ.ජේ ම්  
්රිඹහලිඹට  වබහගි  ී භ  පිිය  භහන  
ලසථහ  රඵහ  ී   ඇ්න  ද  ඹ් න  පිබඳඵ  
නිඹහභනඹ  ේ කොට  උචිත  ඵරධයඹ්   ේ ත  
හර්තහ  ිෂරීභ: 
 
(ඇ)  යජේ    ආඹතනරට  බහණ්ඩ  වහ  
ේ  හ  ළඩ  උඳේ ද්ලක  ේ  හ  ව  

ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  ේ ඹෝජනහ  ම්භතඹක්  
භගි්   නිලසචඹ  කයනු  රළබිඹ  වළිෂ  ඳරිදි  රු  
ී භනහක්  ේ ගිසඹ  යු්නේ ්න  ඹ.  එකී  
ී භනහ  ඒකහඵද්ධ  ලයමුදරට  ළඹ  ඵයක්  
ිසඹ  යුතු  ලතය  එකී  බහඳතියඹහේ ේ  ේ වෝ  
හභහිරකඹහේ ේ  ධුය  කහරඹ  ලතයතුය  ලඩු  
ේ නොකශ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 

 

156ඇ.  (1)  සිඹලු  යජේ    ආඹතන  ිසසි්   
බහණ්ඩ  ව  ේ  හ,  ළඩ  උඳේ ද්ලක  ේ  හ  
ව  ේ තොයතුරු  ඳද්ධති  ප්රම්ඳහදනඹ  කයනු  
රළබිභ  ම්ඵ් ධේ ඹ්   හධහයණ,  යුක්ති  
වගත,  ිසනිිසද  ේ ඳේ නන  සුලු,  තයගකහරී  
ව  ිසඹදම්  පරතහිෂ්   යු්න  ඳටිඳහටි  ව  
උඳභහන  කස  ිෂරීභ  ද  ප්රම්ඳ කන ලං
ක්රිඹ ලිඹට ලං නක ශ ලං ඳැිටිසලි  විබ ග ලං කිරීභ ලං
ම්ඵන්ධවඹන් ලංවයගුර සි ලංවථ ලංකිරීභ ලංව  ලං
ප්රම්ඳ කනඹ ලං ව  ලං ඵැඳුණු ලං වනත් ලං තීයණ ලං
ගැනීභ ලං ක ලං  ලං ේ කොමි්   බහේ ේ  කර්තය  
් ේ ්   ඹ.  ේ කොමි්   බහ  ිසසි්   එකී  
උඳභහන  ගළට්  ඳ්රේ    ඳශ  ිෂරීභට  
ළරසිඹ  යුතු  ලතය  එකී  ඳශ  ිෂරිේ භ්   භහ  
තුනක්  ඇතුශත  ඳහර්ලිේ ම්් තුේ ේ  ලනුභතඹ  
වහ  ඉදිරිඳ්න  ිෂරීභට  ළරසිඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 
(2)(1)  න  ලනුයසථහේ ේ  ේ ඳොු   බහඹට  
ලගතිඹක්  ේ නොභළති  - 
 
(ල)  යජේ    ආඹතන  ිසසි්   කයනු  රඵන  
බහණ්ඩ  ව  ේ  හ  ළඩ,  උඳේ ද්ලක  ේ  හ  
ව  ේ තොයතුරු  ඳද්ධති  ප්රම්ඳහදනඹ,  
පර්ේ    ලනුභත  වූ  ්රිඹහකහරි  
ළරළසභරට  ලනුකූර  පිබඳේ ඹර  කයන  
රද  ප්රම්ඳහදන  ක්රභ  භත  ඳදනම්  ඇ්න  ද  
ඹ් න  : 
 
 
(ආ)  යජේ    ආඹතනරට  බහණ්ඩ  වහ  ේ  හ  
ළඩ,  උඳේ ද්ලක  ේ  හ  ව  ේ තොයතුරු  
ඳද්ධති  ළඳයීභ  වහ  වූ  සිඹලු  සුු සුකම්  
ර්න  රංසු  කරු් ට  එකී  බහණ්ඩ  වහ  ේ  හ  
ළඳයීභ  වහ  වූ  රංසු  තළ.ජේ ම්  ්රිඹහලිඹට  
වබහගි  ී භ  පිිය  භහන  ලසථහ  රඵහ  ී   
ඇ්න  ද  ඹ් න:   
 
 
 
(ඇ)  යජේ    ආඹතනරට  බහණ්ඩ  වහ  
ේ  හ  ළඩ  උඳේ ද්ලක  ේ  හ  ව  
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ේ තොයතුරු  ඳද්ධති  ළඳයීභ  වහ  
ේ කෝ ්රහ්නකරු්   ේ ්නරීේ ම්  ව  
ේ කෝ ්රහ්න  රඵහ  ී ේ ම්  ්රිඹහඳටිඳහටිඹ  
හධහයණ  වහ  ිසනිිසද  ේ ඳේ නන  සුළු  
් ේ ්   ද  ඹ් න  පිබඳඵ  නිඹහභනඹ  
ේ කොට  උචිත  ඵරධයඹ්   ේ ත  හර්තහ  
ිෂරීභ: 
 
(ඈ)  යජේ    ආඹතන  ිසසි්   කයනු  රඵන  
ප්රම්ඳහදනඹ් ට  ම්ඵ් ධිත  ළඳයුම්  
කමිටු  ව  තහක්ියක  ඇගයුම්  කමිටුර  
හභහිරකින්   ේ ඹෝගය  ඳරිදි  සුු සුකම්  රඵහ  
ඇ්න  ද  ඹ් න  පිබඳඵ  හර්තහ  ිෂරීභ:  ව 
 
(ඉ)  යජේ    ආඹතන  ිසසි් ,  පිබඳග්න  
ඳටිඳහටිලි්   ව  ේ භේ වයුම්  නිර්ණහඹක  
ලි්   ඵළවළය  කයන  රද  ප්රම්ඳහදන  
හර්තහ  ිසභර්ලනඹ  ිෂරීභ  ව  එකී  
ප්රම්ඳහදන  ම්ඵ් ධේ ඹ්   ගිෂයුතු  
නිරධයඹ්   ලලය  ්රිඹහභහර්ග  වහ  
ලදහශ  ඵරධහරී් ට  හර්තහ  ිෂරීභ,  බහේ ේ  
කර්තය  ් ේ ්   ඹ.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ේ තොයතුරු  ඳද්ධති  ළඳයීභ  වහ  
ේ කෝ ්රහ්නකරු්   ේ ්නරීේ ම්  ව  
ේ කෝ ්රහ්න  රඵහ  ී ේ ම්  ්රිඹහඳටිඳහටිඹ  
හධහයණ  වහ  ිසනිිසද  ේ ඳේ නන  සුළු  
් ේ ්   ද  ඹ් න: 
 
 
 
(ඈ)  යජේ    ආඹතන  ිසසි්   කයනු  රඵන  
ප්රම්ඳහදනඹ් ට  ම්ඵ් ධිත  ළඳයුම්  
කමිටු  ව  තහක්ියක  ඇගයුම්  කමිටුර  
හභහිරකඹ්   ේ ඹෝගය  ඳරිදි  සුු සුකම්  රඵහ  
ඇ්න  ද  ඹ් න:   
 
(ඉ)  යජේ    ආඹතන  ිසසි් ,  පිබඳග්න  
ඳටිඳහටිලි්   ව  ේ භේ වයුම්  නිර්ණහඹක  
ලි්   ඵළවළය  කයන  රද  ප්රම්ඳහදන  
හර්තහ  ිසභර්ලනඹ  ිෂරීභ  ව  එකී  
ප්රම්ඳහදන  ම්ඵ් ධේ ඹ්   ගිෂයුතු  
නිරධයඹ්   ලලය  ්රිඹහභහර්ග  වහ  ලදහශ  
ඵරධහරී් ට  හර්තහ  ිෂරීභ. 

 
(ඊ)  ඹම්  යහජය  ආඹතනඹක්  ප්රම්ඳහදනඹ  
ම්ඵ් ධ  ඹම්  නිේ ඹෝගඹක්  පිබඳඳළී භට  
ලභ්න  වූ  ලසථහක  ේ වෝ  ඹම්  
ේ යගුරහසිඹක්  ේ වෝ  ්රිඹහඳටිඳහටිඹක්  
ලනුගභනඹ  ිෂරීභට  ලභ්න  වූ  ලසථහක  
එභ  යහජය  ආඹතනේ    ප්රම්ඳහදන  
්රිඹහලිඹ  ල්නහිටුමි්   ලතුරු  තවනම්  
නිේ ඹෝගඹක්  නිුම්න  ිෂරීභට  ව  එකී  
ප්රම්ඳහදන  ේ යගුයහසි  ේ වෝ  ්රිඹහඳටිඳහටි  
ලනුගභනඹ  කයන  ේ රට  ලලය  
ිසධිිසධහන  රඵහ  ී භ  ම්ඵන්ධවඹන් ලං ලං
ගීයභ ලංබ වේ ලංවර්තයඹ ලංන්වන් ලංඹ. 
 
(3  ලං ඹම් ලං ය ජය ලං ආඹතනඹ් ලං වඳය ලං
පුවයෝවානඹ ලං  ලං වශ ලං වනොවැකි ලං සිදුවීභ් ලං
නි  ලං ඹම් ලං ප්රම්ඳ කන ලං වයගුර සිඹ් ලං වවෝ ලං
ක්රිඹ ඳටිඳ ටිඹ් ලං නනුගභනඹ ලං වශ ලං
වනොවැකි ලං තත්ත්ඹවට ලං ඳත් ලං වී ලං ඇත්නම් ලං
හීය ලං ය ජය ලං ආඹතනඹ ලං විසින් ලං උද්ගත ලං වී ලං
ඇති ලංතත්ත්ඹ ලංිරළිඵ ලංවවොිටභ ලංකැනුත් ලං
වය ලං යතිවර්වඹ් ලං වවෝ ලං වයගුර සිස ලං
ක්රිඹ ඳටිඳ ටි ලං  ලං නනුගභනඹ ලං කිරීභ ලං
ම්ඵන්ධවඹන් ලං ඹම් ලං විධ නඹ් ලං ඉල්ර  ලං
ඇති ලං නථා වස ලං සුවිවලේෂී ලං තත්ත්ඹ් ලං
ඇති ලං වී ලං ඇත්නම් ලං ඒ ලං ව  ලං වවේතු ලං  ර්ත  ලං
වය ලංඉල්ර  ලංඇති ලංඳරිදි ලංයතිවර්වඹ් ලංවවෝ ලං
විධ නඹ් ලං වවොිටභ ලං භගින් ලං කිරීභ ලං
නීතයනුකූර ලං න්වන් ලං ඹ. ලං වභභ ලං වේකවේ ලං
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156ඈ.  (1)  ේ කොමි්   බහ  ිසසි්   ඹම්  
තළනළ්නතුමට,  ලිඛිත  දළ් ී භක්  භගි්   - 
 
(ල)  ප්රලසන  කයනු  රළ.ජභ  වහ  ේ කොමි්   
බහ  ඉදිරිඹට  ඳළමිියඹ  යුතු  ඵට; 
 
(ආ)  එකී  දළ් ී ේ ම්  නිලසචිත  දක්නු  
රඵ් නහ  වූ  ද  එකී  තළනළ්නතහේ ේ  
් තකේ    ේ වෝ  ඳහරනේ    තිේ ඵ් නහ  වූ  
ද  ඹම්  ේ ල් නඹක්  ේ වෝ  ේ දඹක්  බහට  
ඉදිරිඳ්න  කශ  යුතු  ඵට,  නිඹහභනඹ  කයනු  
රළබිඹ  වළක්ේ ක්  ඹ. 
 

සුවිවලේෂී ලං නථා  ලං ඹන්නට ලං ඉල්ර  ලං ඇති ලං
යතිවර්වඹ ලං වවෝ ලං නිවඹෝගඹ ලං රඵ  ලං
වනොදුන ලංවවොත් ලංවඳොදු ලංජනත  ලංවවෝ ලංය ජය ලං
ආඹතනඹ ලං කැඩි ලං වර ලං නගතිඹට ලං ඳත්න ලං
නථා  ලංනන්තර්ගත ලංවේ. 
 
(4  ලං වභභ ලං යථා වේ ලං (1  ලං යථා වේ ලං
වන් ලං වයගුර සි ලං වවෝ ලං ් ලංරිඹ ඳටිඳ ටි ලං
වවොිටන් ලං බ වේ ලං නනුභැතිඹකින් ලං
වතොය ලංකැන ලංකැන ලංභ ලංවඩ ලංවයන්න  ලංව ලංඹම් ලං
ආඹතනඹව ලං ප්රධ නිවඹ් ලං  ලං යකවට ලං
යකවරු ලං න ලං නතය ලං යකවරු ලං කිරීවම් ලං දී ලං
රුිරඹල් ලං ිටලිඹනඹ් ලං වනොඉ්භන ලං
කඩඹවට ලං වවෝ ලං නවුරුදු ලං ඳවවශෝ ලං
වනොඉ්භන ලං ව රඹ් ලං ව  ලං
ඵන්ධන ග යගත ලං කිරීභට ලං වවෝ ලං හීය ලං කඩඹ ලං
ව ලං ඵන්ධන ග යගත ලං කිරීභ ලං ඹන ලං කඬුම් ලං
වකවට ලංභ ලංවවෝ ලංඹටත් ලංවිඹ ලංයුත්වත් ලංඹ. 

 
(5)  ඹම්  යහජය  ආඹතනඹක  ප්රධහනිඹුම  
ේ කොමිේ භ්   ේ දන  රද  ඹම්  නිේ ඹෝගඹක්  
පිබඳඳළී භට  ලභ්න  වූ  ලසථහක  ේ වෝ  
ේ භභ  යසථහේ ේ  (1)  ේ ේදේ    ව්   
ඹම්  ේ යගුරහසිඹක්  ේ වෝ  ්රිඹහඳටිඳහටිඹක්  
ලනුගභනඹ  ිෂරීභට  ලභ්න  වූ  ලසථහක  
ේ වෝ  ේ භභ  යසථහේ ේ  (2)  (ඊ)  ේ ේදේ    
ඳරිදි  ේ දන  රද  නිේ ඹෝගඹක්  පිබඳඳළී භට  
ලභ්න  වූ  ලසථහක  ඒ  ම්ඵ් ධේ ඹ්   
උචිත  ඵරධයඹන්  දළනුම්්න  ිෂරීභ  
ේ කොමි්   බහේ ේ  කහර්ඹබහයඹ  න  ලතය  
උචිත  ඵරධයඹ්   ිසසි්   එළනි  
ලසථහක  ලදහශ  නිරධයඹහට  එේ යහි    
භවහධිකයණේ    ලධිේ චෝදනහ  ේ ගොනු  කශ  
යුතු  ඹ. 
 
156ඈ.  (1)  ේ කොමි්   බහ  ිසසි්   ඹම්  
තළනළ්නතුමට,  ලිඛිත  දළ් ී භක්  භගි්   - 
 
(ල)  ප්රලසන  කයනු  රළ.ජභ  වහ  ේ කොමි්   
බහ  ඉදිරිඹට  ඳළමිියඹ  යුතු  ඵට; 
 
(ආ)  එකී  දළ් ී ේ ම්  නිලසචිත  දක්නු  
රඵ් නහ  වූ  ද  එකී  තළනළ්නතහේ ේ  
් තකේ    ේ වෝ  ඳහරනේ    තිේ ඵ් නහ  වූ  
ද  ඹම්  ේ ල් නඹක්  ේ වෝ  ේ දඹක්  බහට  
ඉදිරිඳ්න  කශ  යුතු  ඵට,  නිඹහභනඹ  කයනු  
රළබිඹ  වළක්ේ ක්  ඹ. 
 
(2)  (ල)  (1)  න  ලනුයසථහ  ඹටේ ්න  
ඹනු  රළබූ  දළ් ී භක්  භඟි්   ේ කොමි්   
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(2)  (ල)  (1)  න  ලනු  යසථහ  ඹටේ ්න  
ඹනු  රළබු  දළ් ී භක්  භගි්   ේ කොමි්   
බහ  ඉදිරිඹට  ඳළමිියඹ  යුතු  ඵට  නිඹභ  
කයනු  රළඵ  හධහයණ  ේ ව තුක්  
ේ නොභළති  එකී  බහ  ඉදිරිඹට  ඳළමිණීතභට  
ලේ ඳොේ වෝන  න; 
 
(ආ)  එළනි  දළ් ී භකට  ලනුුමර  ේ මි්   
ේ කොමි්   බහ  ිසසි්   ඔහුට  ඉදිරිඳ්න  
කයනු  රඵන  ඹම්  ප්රලසනඹකට  පිබඳතුරු  ී භ  
හධහයණ  ේ ව තුක්  ේ නොභළති  
ප්රතික්ේ  ඳ  කයන;  ේ වෝ 
 
(ඇ)  (1)  න  ලනු  යසථහ  ඹටේ ්න  
ඔහුට  ඹනු  රළබු  දළ් ී භක්  භගි්   
ඉදිරිඳ්න  කයන  ේ ර  නිඹභ  කයනු  රළබු  
ඹම්  ේ ල් නඹක්  ේ වෝ  ේ දඹක්  හධහයණ  
ේ ව තුක්  ේ නොභළති,  ඉදිරිඳ්න  ිෂරීභට  
ලේ ඳොේ වෝනන  ේ වෝ  ප්රතික්ේ  ඳ  කයන  ,  
ෆභ  තළනළ්නතුමභ  යදකට  යදකරු  න  
ලතය  යදකරු  ිෂරීේ ම්  ී   රුපිඹල්  
රක්ඹක්  ේ නොඉක්භන  දඩඹකට  ේ වෝ  
ලරුරුු   වතක්  ේ නොඉක්භන  කහරඹක්  
වහ  ඵ් ධනහගහයගත  ිෂරීභට  ේ වෝ  එකී  
දඩඹ  ව  ඵ් ධනහගහයගත  ිෂරීභ  ඹන  
දඩුම්  ේ දකටභ  ේ වෝ  ඹට්න  ිසඹ  යු්නේ ්න  
ඹ. 

 
(3)  ආණ්ඩුක්රභ  යසථහේ ේ  154ග  
යසථහ  ඹටේ ්න  පිහිටුනු  රළබු  ෆභ  
භවහධිකයණඹකටභ  ඉවත  (2)  න  
ලනුයසථහේ ේ  ව්   ඹම්  කහයණඹක්  
ිසබහග  ේ කොට  තීයණඹ  ී භට  ලධිකයණ  
ඵරඹ  ඇ්නේ ්න  ඹ. 
 
156ඉ.  (1)  ේ කොමි්   බහ,  එහි  කර්තය  
ඉටුිෂරීභ  වහ  ලලය  ිසඹ  වළිෂ  ඳරිදි  කය  
ේ වෝ  හය  ගණනක්  රැසිසඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 
 
(2)  ේ කොමි්   බහේ ේ  සිඹලු  රැසී ම්රට  
ූලරහනඹ  බහඳතියඹහ  ිසසි්   දළරිඹ  
යු්නේ ්න  ඹ.  ේ කොමි්   බහේ ේ  ඹම්  
රැසී භක්  වහ  බහඳතියඹහ  ේ නොඳළමිිය  
ිසට  ී   ඳළමිණ  සිටින  හභහිරකින්   ිසසි්   
තභ්   ලතුේ ය්   හභහිරකඹුම  එකී  රැසී භ  
වහ  ේ තෝයහ  ඳ්නකය  ගත  යු්නේ ්න  ඹ. 

 
(3)  ේ කොමි්   බහේ ේ  ඹම්  රැසී භක්  
වහ  ගණපයණඹ  හභහිරකඹ්   

බහ  ඉදිරිඹට  ඳළමිියඹ  යුතු  ඵට  නිඹභ  
කයනු  රළඵ  හධහයණ  ේ ව තුක්  ේ නොභළති  
එකී  බහ  ඉදිරිඹට  ඳළමිණීතභට  
ලේ ඳොේ වෝන  න; 
 
(ආ)  එළනි  දළ් ී භකට  ලනුුමර  ේ මි්   
ේ කොමි්   බහ  ිසසි්   ඔහුට  ඉදිරිඳ්න  
කයනු  රඵන  ඹම්  ප්රලසනඹකට  පිබඳතුරු  ී භ  
හධහයණ  ේ ව තුක්  ේ නොභළති  ප්රතික්ේ  ඳ  
කයන;  ේ වෝ 
 
(ඇ)  (1)  න  ලනු  යසථහ  ඹටේ ්න  ඔහුට  
ඹනු  රළබු  දළ් ී භක්  භගි්   ඉදිරිඳ්න  
කයන  ේ ර  නිඹභ  කයනු  රළබු  ඹම්  
ේ ල් නඹක්  ේ වෝ  ේ දඹක්  හධහයණ  
ේ ව තුක්  ේ නොභළති,  ඉදිරිඳ්න  ිෂරීභට  
ලේ ඳොේ වෝනන  ේ වෝ  ප්රතික්ේ  ඳ  කයන  ,  
ෆභ  තළනළ්නතුම  භ  යදකට  යදකරු  න  
ලතය  යදකරු  ිෂරීේ ම්  ී   රුපිඹල්  
රක්ඹක්  ේ නොඉක්භන  දඩඹකට  ේ වෝ  
ලරුරුු   වතක්  ේ නොඉක්භන  කහරඹක්  
වහ  ඵ් ධනහගහයගත  ිෂරීභට  ේ වෝ  එකී  
දඩඹ  ව  ඵ් ධනහගහයගත  ිෂරීභ  ඹන  
දඬුම්  ේ දකට  භ  ේ වෝ  ඹට්න  ිසඹ  යු්නේ ්න  
ඹ. 
 
 
 
(3)  ආණ්ඩුක්රභ  යසථහේ ේ  154ග  
යසථහ  ඹටේ ්න  පිහිටුනු  රළබු  ෆභ  
භවහධිකයණඹකට  භ  ඉවත  (2)  න  
ලනුයසථහේ ේ  ව්   ඹම්  කහයණඹක්  
ිසබහග  ේ කොට  තීයණඹ  ී භට  ලධිකයණ  
ඵරඹ  ඇ්නේ ්න  ඹ. 

 
156ඉ.  (1)  ේ කොමි්   බහ,  එහි  
කර්තයඹ  ඉටුිෂරීභ  වහ  ලලය  ිසඹ  
වළිෂ  ඳරිදි  කය  ේ වෝ  හය  ගණනක්  
රැසිසඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 
(2)  ේ කොමි්   බහේ ේ  සිඹලු  රැසී ම්රට  
ූලරහනඹ  බහඳතියඹහ  ිසසි්   දළරිඹ  
යු්නේ ්න  ඹ.  ේ කොමි්   බහේ ේ  ඹම්  
රැසී භක්  වහ  බහඳතියඹහ  ේ නොඳළමිිය  
ිසට  ී   ඳළමිණ  සිටින  හභහිරකඹ්   ිසසි්   
තභ්   ලතුේ ය්   හභහිරකේ ඹක්  එකී  රැසී භ  
වහ  ේ තෝයහ  ඳ්නකය  ගත  යු්නේ ්න  ඹ. 
 
(3)  ේ කොමි්   බහේ ේ  ඹම්  රැසී භක්  වහ  
ගණපයණඹ  හභහිරකඹ්   තිේ දේ නුමේ ග්   
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තිේ දේ නුමේ ග්   භ් ිසත  ් ේ ්   ඹ. 
 
(4)  ේ කොමි්   බහේ ේ  තීයණ,  එකී  තීයණ  
ගනු  රඵ් ේ ්   ඹම්  රැසී භකී   ද,  එකී  
රැසී භට  ඳළමිණ  ඡ් දඹ  ේ දන  
හභහිරකඹ් ේ ේ  ඵහුතය  ඡ් දේ ඹ්   ිසඹ  
යු්නේ ්න  ඹ.  ඡ් ද  භහන  න  ිසටක  
බහඳතියඹහට  ේ වෝ  එකී  රැසී ේ ම්  
ූලරහනඹ  දයන  හභහිරකඹුමට  තීයක  
ඡ් දඹක්  ඇ්නේ ්න  ඹ. 

 
(5)  ේ ම්  යසථහේ ේ  ඉවත  
ිසධිිසධහනරට  ඹට්න  ේ කොමි්   බහ  
ිසසි්   එහි  රැසී ම්  ව  එකී  රැසී ම්ර  
කටයුතු  පිබඳඵ  ඳටිඳහටි  නිලසචඹ  කයගනු  
රළබිඹ  වළක්ේ ක්  ඹ. 

 
 
(6)  ේ කොමි්   බහේ ේ  හභහිරක්නේ    
ඹම්  පුයප්ඳහඩුක්  තිබිභ  ේ නොතකහ  කටයුතු  
ිෂරිභට  ේ කොමි්   බහට  ඵරඹ  ඇති  
ලතය  එළනි  පුයප්ඳහඩුක්  තිබිේ ම්  ේ ව තු  
ේ වෝ  ඹම්  හභහිරකඹුමේ ේ  ඳ්නී ේ ම්  ඹම්  
ේ දෝඹක්  තිබිභ  ේ වෝ  නිහභ  ඳභණක්  
ේ කොමි්   බහේ ේ  ්රිඹහ් ,  ඳටිඳහටිඹක්  
ේ වෝ  තීයණඹක්  ඵරයහිත  ේ නොිසඹ  යු්නේ ්න  
ඹ.  ඵරයහිත  න  ේ ර  ේ නොළරිෂඹ  
යු්නේ ්න  ඹ. 

 
 

156ඊ.  (1)  ේ කොමි්   බහ  ිසසි් ,  එඹ  
ිසසි්   නිලසචඹ  කයගනු  රළබිඹ  වළිෂ  නිඹභ  
ව  ේ කෝ ේ ද්සි  භත,  එහි  කහර්ඹ  නිසි  ඳරිදි  
ඉටු  කය  ගළනීභ  වහ  ලලය  ඹින  රකනු  
රඵන  ඳරිදි  භවේ ල්කම්යඹුම  ද,  ේ න්න  
ඹම්  නිරධයඹ්   ද  ේ කොමි්   බහට  
ඳ්නකයගනු  රළබිඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 
(2)  ේ කොමි්   බහේ ේ  සිඹලුභ  
හභහිරකඹ්   ව  නිරධයඹ්   දණ්ඩ  නීති  
ංග්රවේ    IX න  ඳරිච්ේ ේදේ    
ලර්ථහනුකූර  ව  එහි  කහර්ඹ  වහ  යජේ    
ේ  කඹ්   ේ ර  රකනු  රළබිඹ  යු්නේ ්න  
ඹ. 
 
 
(3)  ේ කොමි්   බහේ ේ  ඹම්  හභහිරකඹුම  
ේ වෝ  නිරධයඹුම  ේ වෝ  ිසසි්   ආණ්ඩුක්රභ  
යසථහ  ඹටේ ්න  ඔහුේ ේ  කහර්ඹ  ේ වෝ  
කර්තය  ඉටුිෂරීේ ම්  දි  ේ වෝ  ිෂරිේ ම්  ී   

භ් ිසත  ් ේ ්   ඹ. 
 
(4)  ේ කොමි්   බහේ ේ  තීයණ,  එකී  තීයණ  
ගනු  රඵ් ේ ්   ඹම්  රැසී භකී   ද,  එකී  
රැසී භට  ඳළමිණ  ඡ් දඹ  ේ දන  
හභහිරකඹ් ේ ේ  ඵහුතය  ඡ් දේ ඹ්   ිසඹ  
යු්නේ ්න  ඹ.  ඡ් ද  භහන  න  ිසටක  
බහඳතියඹහට  ේ වෝ  එකී  රැසී ේ ම්  
ූලරහනඹ  දයන  හභහිරකඹුමට  තීයක  
ඡ් දඹක්  ඇ්නේ ්න  ඹ. 

 
(5)  ේ ම්  යසථහේ ේ  ඉවත  ිසධිිසධහනරට  
ඹට්න  ේ කොමි්   බහ  ිසසි්   එහි  
රැසී ම්  ව  එකී  රැසී ම්ර  කටයුතු  පිබඳඵ  
ඳටිඳහටි  නිලසචඹ  කයගනු  රළබිඹ  වළක්ේ ක්  
ඹ. 

 
 
(6)  ේ කොමි්   බහේ ේ  හභහිරක්නේ    
ඹම්  පුයප්ඳහඩුක්  තිබිභ  ේ නොතකහ  කටයුතු  
ිෂරිභට  ේ කොමි්   බහට  ඵරඹ  ඇති  
ලතය  එළනි  පුයප්ඳහඩුක්  ති.ජේ ම්  ේ ව තු  
ේ වෝ  ඹම්  හභහිරකඹුමේ ේ  ඳ්නී ේ ම්  ඹම්  
ේ දෝඹක්  ති.ජභ  ේ වෝ  නිහ  භ  ඳභණක්  
ේ කොමි්   බහේ ේ  ්රිඹහ් ,  ඳටිඳහටිඹක්  
ේ වෝ  තීයණඹක්  ඵරයහිත  ේ නොිසඹ  යු්නේ ්න  
ඹ.  ඵරයහිත  න  ේ ර  ේ නොළරිෂඹ  
යු්නේ ්න  ඹ. 
 

 

156ඊ.  (1)  ේ කොමි්   බහ  ිසසි් ,  එඹ  
ිසසි්   නිලසචඹ  කයගනු  රළබිඹ  වළිෂ  නිඹභ  
ව  ේ කෝ ේ ද්සි  භත,  එහි  කහර්ඹ  නිසි  ඳරිදි  
ඉටු  කය  ගළනීභ  වහ  ලලය  ඹින  රකනු  
රඵන  ඳරිදි  භවේ ල්කම්යඹුම  ද,  ේ න්න  
ඹම්  නිරධයඹ්   ද  ේ කොමි්   බහට  
ඳ්නකයගනු  රළබිඹ  යු්නේ ්න  ඹ. 
 
(2)  ේ කොමි්   බහේ ේ  සිඹලුභ  
හභහිරකඹ්   ව  නිරධයඹ්   දණ්ඩ  නීති  
ංග්රවේ    IX න  ඳරිච්ේ ේදේ    
ලර්ථහනුකූර  ව  එහි  කහර්ඹ  වහ  
යජේ    ේ  කඹ්   ේ ර  රකනු  රළබිඹ  
යු්නේ ්න  ඹ. 
 
 
(3)  ේ කොමි්   බහේ ේ  ඹම්  හභහිරකඹුම  
ේ වෝ  නිරධයඹුම  ේ වෝ  ිසසි්   ආණ්ඩුක්රභ  
යසථහ  ඹටේ ්න  ඔහුේ ේ  කහර්ඹ  ේ වෝ  
කර්තය  ඉටුිෂරීේ ම්  දි  ේ වෝ  ිෂරීේ ම්  ී   



 
 
 

125 
 

 

 

 

 

 

 

ද්බහේ ඹ්   කයන  රද  ේ වෝ  කයන  රදළින  
උද්ේ ද්ශී්ත  ඹම්  ්රිඹහක්  ේ වෝ  ේ දඹක්  
ම්ඵ් ධේ ඹ්   ඔහුට  ිසරුද්ධ  ිෂසිු   සිිසල්  
ේ වෝ  ලඳයහධ  නඩුක්  ේ වෝ  නඩු  
කටයු්නතක්  ේ වෝ  ේ න්න  කෘතයඹක්  
ඳළරිඹ  ේ නොවළක්ේ ක්  ඹ. 
 

156උ.  ේ කොමි්   බහේ ේ  ිසඹදම්  
ඒකහඵද්ධ  ලයමුදරට  ළඹ  ඵයක්  ිසඹ  
යු්නේ ්න  ඹ. 
 
156ඌ.  ේ ම්  ඳරිච්ේ ේදේ    „යජේ    
ආඹතනඹ‟  ඹ් නට,  ලභහතයහංලඹක්,  
යජේ    ේ දඳහර්තේ ම්් තුක්,  යහජය  
ංසථහක්,  ඳශහ්න  ඳහරන  ආඹතනඹක්,  
යජඹට  ඳයහ  ග්න  ඹම්  ේ ශ  යහඳහයඹක්  
ේ වෝ  යජඹට  ඳයහ  ග්න  ේ න්න  
යහඳහයඹක්  ව  2007  ලංක  7  දයන  
භහගම්  ඳනත  ඹටේ ්න  ලිඹහඳදිංචි  කයනු  
රළබු  ේ වෝ  ලිඹහඳදිංචි  කයනු  රළබු  ේ ර  
රකනු  රඵ් නහ  වූ  ද  යජඹ  ේ වෝ  යහජය  
ංසථහක්  ේ වෝ  ඳශහ්න  ඳහරන  
ආඹතනඹක්  ේ වෝ  ිසසි්   සිඹඹට  ඳනවකට  
ළි   ේ කොටස  දය් නහ  වූ  ද  ඹම්  භහගභක්  ද  
ඇතුශ්න  ේ ේ. 

 

ද්බහේ ඹ්   කයන  රද  ේ වෝ  කයන  රදළින  
උද්ේ ද්ශිත  ඹම්  ්රිඹහක්  ේ වෝ  ේ දඹක්  
ම්ඵ් ධේ ඹ්   ඔහුට  ිසරුද්ධ  ිෂසිු   
සිිසල්  ේ වෝ  ලඳයහධ  නඩුක්  ේ වෝ  නඩු  
කටයු්නතක්  ේ වෝ  ේ න්න  කෘතයඹක්  
ඳළරිඹ  ේ නොවළක්ේ ක්  ඹ. 
 

156උ.  ේ කොමි්   බහේ ේ  ිසඹදම්  
ඒකහඵද්ධ  ලයමුදරට  ළඹ  ඵයක්  ිසඹ  
යු්නේ ්න  ඹ. 
 

156ඌ. ලං වම් ලං ඳරිච්වේකවේ ලං „යජවේ ලං
ආඹතනඹ‟ ලං ඹන්නටස ලං නභ තය ාලඹ්ස ලං
යජවේ ලං වකඳ ර්තවම්න්තු්ස ලං ය ජය ලං
ාථා ්ස ලං ඳශ ත් ලං ඳ රන ලං ආඹතනඹ්ස ලං
යජඹට ලං ඳය  ලං ගත් ලං ඹම් ලං ව ලංවශ ලං
ය ඳ යඹ් ලං වවෝ ලං යජඹට ලං ඳය  ලං ගත් ලං
වනත් ලං ය ඳ යඹ් ලං ව ලං 2007 ලං නාව ලං 7 ලං
කයන ලං භ ගම් ලං ඳනත ලං ඹටවත් ලං ලිඹ ඳදිාචි ලං
වයනු ලං රැබ ලං වවෝ ලං ලිඹ ඳදිාචි ලං වයනු ලං රැබ ලං
වර ලං රවනු ලං රඵන්න  ලං ව ලං ක ලං යජඹ ලං වවෝ ලං
ය ජය ලං ාථා ් ලං වවෝ ලං ඳශ ත් ලං ඳ රන ලං
ආඹතනඹ් ලංවවෝ ලංවිසින් ලංසිඹඹට ලංඳනවවට ලං
ැඩි ලංවවොටථ ලංකයන්න  ලංව ලංක ලංඹම් ලංභ ගභ් ලංක ලං
ඇතුශත් ලංවේ. 

 

(i) ලං උචිත ලං ඵරධයඹන් ලං ඹන්නට ලං නීතිඳති ලං
ඇතුශත් ලංන්වන් ලංඹ. 

(ii) ලං ආඹතන ලං ප්රධ නිවඹ් ලං ඹන්නට ලං
නභ තය ාල ලං වල්වම්යවඹ්ස ලං
වකඳ ර්තවම්න්තු ලං ප්රධ නිවඹ් ලං ාථා  ලං
බ ඳතියවඹ් ලං ව ලං හභ ලං ආඹතනර ලං
ප්රම්ඳ කන ලං විටුවේ ලං ව  ලං  ලං ත ්ිසව ලං
ඇගයීම් ලං විටුවේ ලං බ ඳතියඹ  ලං ඇතුශත් ලං
න්වන් ලංඹ. ලං 
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ඳරිච්ේ ේද  XV (ල) 

ආර්ථිව ලංව ලංභ ජ ලංවටයුතු ලංවවොිටභ 

ඳසුගිඹ  දලක  ිෂහිඳඹ  තුශී   ඉභව්න  ආ් ේ දෝරනඹට  ව  ිසක්ෂිප්ත  බහඹට  තුඩු  ු ් නහ  වූ  ද  

භවජන  ලධහනඹට  ේ ඹොමු  වූ  ේ භයට  වූ  සිු ී ම්  පිබඳඵ  නිසි  වළදෆරීභක්  සිු   ිෂරීභට  ිෂසිු   

හධනීඹ  ඹ් ්රණඹක්  ේ නොතිබූ  ඵ  ඳළවළදිලි  කරුණිෂ.    එඵඳු  භවය  සිු ී ම්  ිෂහිඳඹක්  ඳවත  

දළක්ේ ේ. 

(1)   ලනර්ථකහරී  ේ ර  භවජනඹහ    තු  ම්ඳ්න  ල්   ලඹට  ඳළරීභ  ේ වෝ  ඳළරීභට  උ්නහව  

 දළරීභ.(  නිද:    ේ කොශම  යහඹ  නගයඹ  ,  වම්ඵ් ේ තොට  යහඹ,  ්න  රිුමණහභරේ    ේ තල්  

 ටළංිෂ,  ේ ඹෝිරත  MCC ගිිසසුභ) 

(2) ඳරියඹට  වහනිකය  තීයණ  (නිද:    ිසල්ඳ්නතු  යක්ෂිතඹ  එබඳේ ඳේ වලි  ිෂරීභ  වහ  ලට  පිහිටි  

 කළශෆ  එබඳ   ිෂරීභට  ලය  ී භ,  ේ ඳෟ ද්ගලික  ජර  ිසු ලි  උ්නඳහදන  ේ ඹෝජනහ  ක්රභ    

 ලනුභත  ිෂරීභ.) 

(3) ංක්රභියක  රැිෂඹහ  කය් න්   ම්ඵ් ධ  ගළටලු:  ුමලරතහ  ංර්ධනඹ  තුබඳ්   ඔරු් ේ ේ  

 ේ  හ  ත්න්නඹ්   ඉවශ  නළංී භ  වහ  නිසි  උඳහඹ  භහර්ගික  ළරසුම්  ේ නොභළති  කභ  

 ව  ේ  හ  ත්න්නඹ්   පිබඳඵ  පිබඳගත  වළිෂ  භට්ටම්  පිබඳඵ  හකච්ඡහ  ේ නොති.ජභ්න  

 ලදහශ  නීති  ප්රතිංසකයණ  සිු   ේ නොිෂරීභ  ආදිඹ  ේ භඹට  ඇතුශ්න  ේ ේ. 

(4) ේ ද්ශී්ඹ  කර්භහ් ත  ව  ේ ද්ශී්ඹ  ේ  හ  ඳඹ් න් ට  වහනිදහඹක  න  ඳරිදි  ගනු  රළබූ  

 තීයණ. 

(5) භහජ  ලභහනතහ  තුය්   ිෂරීභ  ව  භවජන  ම්ඳ්න  භේ    ේ ඵදහ  වළරීභට  

 ලේ ඳොේ වෝන  ී භ. 

(6) ඳහල්රට  ශභින්   ඇතුශ්න  ිෂරීභ  ද  ඇතුළු  ලධයහඳනික  ේ  හරට  ලදහශ  ගළටලු. 

 ඉවත  ගළටලුරට  ම්ඵ් ධ  භවජන  උද්ේ ඝෝණ  ඇති  වූ  ිසට  ඳභණක්  ඳළති  ෆභ  

 යජඹක්  ිසසි්   භ  ඒ  ලසථහට  ගළශේ ඳන  ේ වෝ  තහකහලික  ිසඳුම්  ඉදිරිඳ්න    කයන    

 ලතය  ිෂසි  භ  ලයුයිෂ්   ේ භභ  ගළටලු  වහ  සථිය  ිසඳුභක්  රඵහ  ේ දනු  ේ නො  රළබිිය. 

 ඇතළම්  ගළටලු  වහ  ිසඳුම්  ේ ී ේ ම්ී   සිඹ  ඵරතර  ී භහ  ේ වෝ  නිපුණතහ  ේ කොතයම්  

 ලප්රභහණ්න  රු  ද  ඒ  වහ  ලධිකයණ  තුබඳ්   ිසඳුම්  ලේ ප්ක්හ  කයනු  රළේ ේ.  ප්රංල  
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 යජේ    යසථහ  භගි්   පිහිටුන  රද  "  ආර්ථික  ,  භහජ  ව  ඳහරිරික  බහ"  භග  

 ලනුරපී    න  ඳරිදි  යහජය  නිේ ඹෝිරත  ආඹතනඹක්  පිහිටුිසඹ  යුතු  ඵ  ලපි  ේ ඹෝජනහ  කයමු. 

 ඒ  ලනු  ඳවත  ව්   ලයමුණු  උේ දහ  "  ආර්ථික    ව    භහජ  කටයුතු  පිබඳඵ  

 ේ කොමිභක්  "  සථහපිත  කශ  යුතු  ඵට  ේ ඹෝජනහ  කයමු. 

(1) යජඹට  උඳේ දස  ී භ  ව  ආර්ථික  භහජ  ව  ඳහරිරික  ංර්ධනඹ  පිබඳඵ  ප්රතිඳ්නති  

 ව  උඳහඹ  භහර්ගික  ළරසුම්  කස  ිෂරීභ  වහ  කටයුතු  ිෂරීභ. 

(2) ිසිසධ  ලේ ප්ක්හ  හිත  භහජ  ෘ්නතික  කණ්ඩහඹම්  ලතය  ංහද  ප්රර්ධනඹ  ේ කොට  

 එභගි්   භවජන  ලභිෘද්ධිඹ  වහ  ේ ඹෝජනහ  භතු  ී භට  ේ භභ  ේ කොමිේ ම්  ුවඹ    

 බහිසත  ිෂරීභ. 

(3) යජේ    ආර්ථික  භහජ  ව  ඳහරිරික  ගළටලු  ිසභර්ලනඹ  වහ  දහඹක්නඹක්  ළඳයීභ  

 ව  උඳේ ද්ලක  භණ්ඩර  වහ  වරුල්කරු්   ලතය  වය්න  ංහද  ව  වේ ඹෝගිතහ  

 ප්රර්ධනඹ  ිෂරීභ. 

(4) භවජන  ඳළමිියලි  බහය  ගළනීභ  ව  ඒ  ම්ඵ් ධ  නිර්ේ ද්ල  ඉදිරිඳ්න  ිෂරීභ. 

 ේ භභ  ේ කොමිේ ම්  ්රිඹ  ්රිඹහකහරි්නඹ  වහ  සුු සු  නීතිරීති  කස  කශ  යුතු  ඹ.    

 ඕනෆභ   ඳළමිියල්රක්  ිසබහග  ිෂරීේ ම්ී   ඕනෆභ  ලිපි  ේ ල් නඹක්  ේ වෝ  ේ තොයතුයක්  

 ඉල්රහ  සිටීේ ම්   ඵරඹ  ේ කොමිභ  තු  ිසඹ  යුතු  ඹ.    එභ  ේ කොමිේ ම්  හර්තහක්  හර්ෂික  

 ඳහර්ලිේ ම්් තුට  ඉදිරිඳ්න  කශ  යුතු  ඹ.   
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ඳරිච්වේක ලංXVI 

නධිවයණඹ 

(කැනට ලංඳතින ලංඳරිච්වේක ලංxv ව ලංxvi) 

ජනතහේ ේ  ූලලික  ලිනතිහසිකම්  ්රිඹහ්නභක  ිෂරීේ ම්ී   ්රිඹහශී්ලි  කහර්ඹබහයඹක්  ලධිකයණඹ  තු  

න  ලතය  එකී  ඵරඹ  ජනතහ  ිසසි්   ලධිකයණඹට  රඵහ  ේ දින.  ලධිකයණඹ  ්රිඹහ්නභක  

කය් ේ ්   ජනතහ  තු  ඳයභහධිඳතයඹ  ඵරඹින.   ෆභ  ඳහරන ආඹතනඹක්  (ිසධහඹකඹ,  

යසථහදහඹකඹ  වහ  ලධිකයණඹ)      ිසසි්   භ  ූලලික  ලිනතිහසිකම්රට  ගරු  කශ  යුතු  ඵ්න  

ඒහ  සුයක්ෂිත  ේ කොට  ළි   දියුණු  කශ  යුතු  ඵ;a,  ිෂසි  ිසේ ටක්න  ලුහු  ේ කොට,  ී භහ  ේ කොට  ේ වෝ  

ප්රතික්ේ  ඳ  ේ නොකශ  යුතු  ඵ්න,  යසථහේ ේ  4(ඇ)  ග් තිේ    දළක්ේ ේ.  එඵළිස්   ජනතහේ ේ  

ූලලික  ලිනතිහසිකම්  සුයක්ෂිත  ිෂරීභ  ,  ලධිකයණේ    ද  ූලලික  ගකීභls. 

(න  ලංයථා වේ ලං4(ඈ   ලංගන්තිඹ ලංප්රව ය ලංජනත වේ ලංූලලිව ලංනිනති සිවම් ලංආය්  ලංවීභ ලංවතිව ලං

වයනු ලංිරිස ලංනධිවයණවේ ලංගීයභ. 

වඳත්භ ලංවල් ලංඉකුත් ලංව ලංඵ ලංකිඹිටන් ලංවවෝ ලංනවන්වවිධ ලංතහක්ියක  කරුණු  භතු  කයමි්   නඩු  

කටයුතු  ප්රතික්ේ  ඳ  කයහ  ගළනීභට    යජඹ්   ේ ඵොේ වෝ  ලසථහර  කටයුතු  කයනු  රඵන  ඵ  ලඳ  

ල්නදළකීේ භ්   ද් නහ  කරුණිෂ.  ූලලික  ලිනතිහසිකම්  පිබඳඵ  නඩු  ඇී භ  වහ  යසථහේ ේ  

126(1)  ග් තිඹ  භගි්   ේ ්ර ස හධිකයණඹට  ඵරඹ  රළේ ේ.  ඕනෆභ  පුද්ගරඹුමට  සිු න  ූලලික  

ලිනතිහසිකම්  කඩ  ිෂරීභක් පිබඳඵ  භහඹක්  ඇතුශත  ී   ඹම්  වනඹක්  රඵහ  ගළනීභ  පිිය  

ේ ්ර ස හධිකයණඹට  ඳළමිියලි  ිෂරීභට  126(2)  ග් තිඹ  භගි්   ඉඩ  ළරළේ  .  ේ ම්  වහ  භක  

කහර  ඳරිච්ේ ේදඹ  ේ කොේ ව්නභ  ප්රභහණ්න  ේ නොන  ලතය  ලඩු  ලේ ඹ්   භහ  03  ක  කහරඹක්  

්න  ේ ම්  වහ  දිඹ  යුතු  ඵ  ලඳේ ේ  භතඹ  ේ ේ.   

ූලලික  ලිනතිහසිකම්  කඩී ම්  ම්ඵ් ධේ ඹ්   ඹම්  ලඹළු ම්ඳතක්  ිසබහග  ිෂරීභ  වහ  පිබඳගත  

වළිෂ  කරුණු  තිේ ේ  නම් එඵඳු  ඳළමිියල්රක්  ඉදිරිඳ්න  ිෂරීභට  ඉඩ  ී   ඇති  කහරඹ  ඉුම්න  රුද,  

එභ  ලඹළු ම්ඳේ තහි  ප්රභහණහ්නභක  ඵ  රකහ  එඹ  ිසනිලසචඹට  බහජනඹ  ිෂරීභ  යසථහේ ේ  4(ඈ) 

ග් තිඹ ඹටේ ්න ලධිකයණඹ තු යුතුකභිෂ. ලධිකයණේ   ූලලික  ගකීභ  ඉටු  ිෂරීභට  ඉඩ  

රනු  පිිය  126(2) න  ග් තිඹ  සුු සු  ලයුරි්   ංේ ලෝධනඹ  ිසඹ  යුතු  ඹ.  එඵළිස්   ඹම්  

ලඹළු ම්ඳතක  කහරඹ  ඉුම්න  ී   ඇති  නමුු   ලධිකයණඹ  ඉදිරිේ    ඇති  කහයණඹ  භවජන  

සුබසිද්ධිඹ  වහ  නම්  එහි  ළදග්නකභ  රකහ  උහිසඹ  ිසසි්   එභ  ලඹළු ම්ඳත  රකහ  ඵළලිඹ  

යුතු  ඵ  ලඳේ ේ  ලදව  ේ ේ.   
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ර්තභහන  නීතිඹට  ලනු  ූලලික  ලිනතිහසිකම්  කඩී භක්  පිබඳඵ  ඳළමිියලි  කශ  වළක්ේ ක්  එභ  

කඩී භ  ිසධහඹක  වහ  ඳරිඳහරන  ්රිඹහක්  භගි්   සිු   ඇ්නනම්  ඳභිය.    ේ භභ  ප්රතිකර්භනඹ  

ේ ඳෞද්ගලික  ආඹතන  ම්ඵ් ධේ ඹ්   ද  රඵහ  ී භ  ේ ඹෝගය  ේ ේ.   

 (න  ලංවවේතු ලංකැ්වීවම් ලංනලයත . 

ඹම්  ලඹළු ම්ඳතක්  ිසබහග  ිෂරීභ  ප්රතික්ේ  ඳ  ිෂරීේ ම්ී   ේ වෝ  ිසබහග  ිෂරීේ ම්ී   ඒ  පිබඳඵ  උහිසඹ  

භගි්   ේ ව තු  ව්   ිෂරීභ  ලනිහර්ඹේ ඹ්   කශ  යුතු  ඵ  ලඳේ ේ  භතඹ  ේ ේ.  ේ භභ  ්රිඹහ  තුබඳ් ,  

එඵඳු  ඳළමිියලි  නිසි  ේ ර  රකහ  ඵරන  ඵ  ව  ඒහ  ප්රතික්ේ  ඳ  කශ  ද  එේ    කයන  රද්ේ ද්  

නීතයනුකූර    හධහයණ  ේ ව තු  නිහ  ඵද  භවජනඹහ  තුශ  ිසලසහඹක්  ේ ගොඩ  නළේ ේ.   

(ආ  ලංවරේථධ ධිවයණවේ ලංායුතිඹ. 

ේ ්ර ස හධිකයණ  ිසනිලසචඹකහයරු  11  ේ දනුම  ඳභණක්  ඳ්න  ිෂරීභ වහ  දළනට    ඉඩ  රහ  

ඇත.  ලභිඹහචනහ  ලධිකයණේ    ද  ඳශහ්නඵද  භවහධිකයණේ  ද  හියජ  භව  ලධිකයණේ    ද  ලනු  

රඵන  නඩුර  ලභිඹහචන,  ේ ්ර ස හධිකයණඹ  ිසසි්   ිසනිලසචඹ  කයනු  රළේ ේ.  ීනට  ලභතය  එන,  

රිට්  ආඥහ  ව  ූලලික  ලිනතිහසිකම්  පිබඳඵ  ද  කම්කරු  ිසනිලසචඹ  බහලි්   ඉදිරිඳ්න  න  

ලභිඹහචනහ  ද    ේ ්ර ස හධිකයණඹ  ිසබහග  කයනු  රඵින.    ේ ම්  වහ  ිසනිසුරුරු්   11  ේ දනුම    

ිෂසිේ  ්න  භ  ප්රභහණ්න  ේ නොේ ේ.    එඵළිස්   ේ ්ර ස හධිකයණේ      ිසනිලසචඹකහයරු්   ං යහ  

20  දක්හ  ළි   කශ  යුතු  ඵට  ලපි  ේ ඹෝජනහ  කයමු.  භවජන  ළදග්නකභක්  ඇති  නඩු  කටයුතු  

වහ  ිසනිලසචඹකහයරු්   ලඩු  ලේ ඹ්   05  ේ දනුමේ ග්   යුතු  භණ්ඩරඹක්  භගි්   ඒහ  

ිසනිලසචඹ  කශ  යුතු  ඵ  ලඳේ ේ  ලදව  ේ ේ. 

ඳන්න  ම්ඵ් ධ  ව  ල් තර්  යහජය  ගිිසසුභ  පිබඳඵ  (ඳරිච්ේ ේද  xvi ව් )    වූ    නඩුකය,  

ඒහේ    ළදග්නකභ  ලනු  ලඩු  ලේ ඹ්   ේ ්ර ස හධිකයණ  ිසනිසුරුරු්   05  ේ දනුමේ ග්   

භ් ිසත  උහිසඹක්  භගි්   ඇසිඹ  යුතු  ඹ. 

(ඇ  ලංනධිවයණවේ ලංථ ධීනත්ඹ 

ිසනිසුරු්   පුහුණු  ිෂරීභ  වහ  ප්රභහණ්න  මුදල්  ප්රතිඳහදන  ළඳිනඹ  යුතු  ලතය  ේ ම්  වහ  ිසධි  

ිසධහන  ලනිහර්ඹේ ඹ්   භ  යසථහට    ඇතුශ්න  කශ  යුතු  ඹ.  ේ ම්  භගි්   ිසේ ද්ශී්ඹ  ලනුග්රවඹ  

ඇති  ලධයඹන  චහරිකහ  වහ  ිසනිසුරු්   වට  රහ  ේ දනු  රඵන  ලසථහ  භඟවළයිසඹ  වළිෂ  ඹ.  

එඵඳු  ලධයඹන  චහරිකහ  තුබඳ්   ලධිකයණේ    සහධීන්නඹට  ඹම්  ඵරඳෆභක්  සිු   ිසඹ  වළිෂ  ඵට  

භවජනඹහ  තුශ  ඇති  න  ලදවස  ඵළවළය  කශ  වළිෂ  ඹ  .  ිෂසි  භ  ේ ව තුක්  නිහ  ේ භඵඳු  ිසජහතික  

ලනුග්රහවක  ආඹතන  යජේ    ලධිකයණ  ලංල  ේ ත  ේ කබඳ්   භ  ේ ඹොමු  ේ නොිසඹ  යුතු  ඹ.  ේ ම්  
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ම්ඵ් ධ  සිඹලු  ලයමුදල්  පිබඳගළනීභ  ේ වෝ  ඒ  පිබඳඵ  හකච්ඡහ  ිෂරීභ  භවහ  බහණ්ඩහගහයඹ  භඟි්   

මි  ලධිකයණඹ  ිසසි්   ේ නොකශ  යුතු  ඹ.  දළනට  ප්රභහණ්න  ේ නෝ ේ ්   නම්  ිසනිසුරු් ේ ේ  

ළටුප්  ළි   කශ  වළිෂින.  ේ කේ    ේ ත්න  ිෂසිඹම්  ිසනිලසචඹකහයඹුම  ිස්රහභ  ඹහේ භ්   ඳසු  ඔහු  

යහජය  තනතුයක්  වහ  සුු සුකම්  ේ නොරළබිඹ  යුතුින.  එේ    රු  ද  ිසනිලසචඹකහයරු් ේ ේ  බුද්ධිඹ  

වහ  ඥහනඹ  ේ ද්ලඹට  රඵහ  ගළනීභ  වහ  ේ කොමිම්  වහ  ඳ්නී ම්    දිඹ  වළිෂ  ලතය  ිෂසිු   

භළතියණඹක්  වහ  තයග  ිෂරීභ  ේ වෝ  ඳහර්ලිේ ම්් තු  භ් ත්රීයඹුම  ලේ ඹ්   ඳ්නිෂරීභට  ඉඩ  

ේ නොතළබිඹ    යුතුින.   

(ඈ  ලංඋ විඹට ලංනඳව  ලංකිරීවම් ලංනීති ලංිරළිඵ ලංනලයත  

උහිසඹට  ලඳවහ  ිෂරීභ  ලර්ථ  දක්නු  පිිය  නීතිඹක්  දළනට  ේ නොභළත.  ලඳවහ  ිෂරීභ  පිබඳඵ  

ලිසනිලසචිත  ත්න්නඹක්    ේ ම්  ේ ව තුේ ්   ඳති.  ඉ් දිඹහ  ඇතුළු  යටල්  ේ ඵොේ වොභඹක  

උහිසඹට  ලඳවහ  ිෂරීභ  පිබඳඵ  නීති  වඳු් හ  ී   ඇත.   

ිසනිසුරු්   පිබඳඵ  ධනහ්නභක  ිසේ ේචන  ව  වළසිරීම්  පිබඳඵ  කරුණු  වහ  දිරි  දිඹ  යුතු  ඵ  

ලපි  ලදවස  කයමු.  ඕනෆභ  ආඹතනඹක්  ප්රගතිඹ  කයහ  ගභ්   කය් ේ ්   එඵු   ිසේ ේචන  තුබඳනි.  

උහිසඹට  ලඳවහ  ිෂරීභ  පිබඳඵ  යද  වහ  ිසිසධ  භට්ටේ ම්  දඬුම්  උහිසඹ  භගි්   නිඹභ  ිෂරීභ  

ළශළක්ී භ  වහ    ඒ  ඒ    යදට  නිලසචිත  දඬුභක්  නිර්ේ ද්ල  කශ  යුතුින.   

(ඉ  යථා වේ ලංගන්ති ලං105(4  ලංඵරතර ලංප්රව ය ලංාඝ ධිවයණ ලංිරහිුවීභ. 

යසථහේ ේ  105(4)  ග් තිඹ  භගි්   භික්ෂූ්   ව් ේ  රහ  ව  ඳ් ල්  පිබඳඵ  කටයුතු  

නියහකයණඹ  කයනු  පිිය  ිසේ ල   උහිස  පිහිටුී භට  ඉඩ  රහ  ඇත.    ේ භභ  උහිස  කි නම්  

ලලයතහක්  ඵ  ලපි  රකමු.    ේ ම්  ලනු  ග් ති  105(4)  එේ    භ  ඳළතිඹ  යුතු  ඵ්න,  එභ  

ලධිකයණ  පිහිටුී භට  ේ නොඳභහ  පිඹය  ගත  යුතු  ඵ්න  ලපි  ලදවස  කයමු.     
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නර්ා ලංනිරඳණ 

 ලර්ථ  නිරඳණ  පිබඳඵ  ඳරිච්ේ ේදඹ  තුශ,  බුද්ධලහනඹ  පිබඳඵ  ජනහධිඳති  ේ කොමිේ ම්  

(2011)  නිර්ේ ද්ල  භත  ඳදනම්  ,  "බුද්ධලහන"  ඹන  චනඹට  ලර්ථ  දළක්ී භක්  ඉදිරිඳ්න  ිෂරීභට  

ලපි  ේ ඹෝජනහ  කයමු.  භික්ෂූ්   ව් ේ  රහ  ඳභණක්  ේ නො,  ේ ඵෞද්ධ  පුයහිසදයහ්නභක  නගය  ද  

ඇතුළු  ේ ඵෞද්ධ  සිද්ධසථහන  ආයක්හ  ිෂරීභට  ේ භඹ  උඳකහරී  ේ ේ. 

  "බුද්ධල න" ලං ඹ් ේ න්   ලදවස  කය් ේ ්   ව  එඹට  ඇතුශ්න  ිසඹ  යු්නේ ්න, තථහගතඹ්  

ව් ේ  , නේ රෝේ කෝ්නතය ධර්භඹ, ඳර්ඹහප්ති ධර්භඹ  ව ංඝ ය්නනඹ  ූලලික   ිසවහයහංග  

හිත  ිසවහයසථහන,  ලයණය  ේ  නහන  වහ  බහනහ  භධයසථහන,  පිරිේ ් ,  ේ ඵෝධි  ෘක්,  සතඳ,  

පිබඳභ  ේ ගල්,  ධහතු  භ් දිය,  ඵණ  ේ ඳෝන  වහ  පුසතකහර,  උේ ඳෝථහගහය,  ිසවහයසථහන  ් තක  

ේ ක්නතු  වහ  ේ ද්ේ ඳොශ,  ේ ඵෞද්ධ  ලධයහඳනඹ,  ේ ද්හරඹ,  සිල්  භහතහ්   වහ  

උඳහසිකහයහභ,ේ තරු්   යණ  ගිඹ  ගිහි  ජනතහ,  ේ ඵෞද්ධ  හහිතය,  ේ ඵෞද්ධ  ංේ ක්ත,  

ංසකෘතිඹ  වහ  ශිසටහචහයඹ,  ේ ඵෞද්ධහගමික  උ්න,  ේ ඳයවළය  වහ  පුද  සිරි්න,ේ ඵෞද්ධ  ප්රතිඳ්නති  

වහ  ආචහය  ධර්භ  ව  ේ ඵෞද්ධහගමික  තියය  ඳළළ්නභ  වහ  ලලය  සිඹලු  දෆ.   

 

   ේ දේ ො  සතු කහේ රන 

   ස  ම්ඳ්නති ේ වොතු  ච 

   ඵිේ තො  බතු             ේ රොේ කො  ච 

   යහජහ  බතු                   ධම්මිේ කො 
 

    සිද්ධියසතු!   

 

 

 

 

 


