




සමස්ත ලංකා ෙබ�ද්ධ මහා සම්ෙම්ලනෙය් , ජා�ක ��පත්� සම්පාදක මණ්ඩලය -  
��ය, රාජ� පාලනය, ජා�ක ආරක්ෂාව හා �ෙද්ශ ��පත්� අ�ක��ව   

 

ක�� සාමා�කෙය� : 
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සහාය සම්බන්�කාරක: 
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ප�ගණක අක්ෂර සංෙය�ජනය : මල්කාන්� රණවක ෙමන�ය 
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��ඛස්ථානය ��නමන්ෙන් ය. එෙහ�න් 18 වන වගන්�ෙය් (1) උප වගන්�ෙය් (ඈ) ෙ�දෙයන් 

�ය�ම ආගම් වලට ��නැෙමන අ��වා�කම් ආරක්ෂා කර ෙදන අතර  �ද්ධාගම  �රක්�ත  

ෙක�ට ෙප�ෂණය ��ම රජෙය් ��කම වන්ෙන් ය.) ඇ�ලත් කර ගැ�ෙම්  ෙඵ�හා�ක  

අවස්ථාවට පාර්ශවයක් �ෙම් අවස්ථාව ද ���ය.  

2000 දශකෙය් ආරම්භයත් සමඟ ෙබ�� මහා ස��ෙව් නව ���මක් ඇ� �ය. 2004 වසෙර් �  

සම්ෙම්ලනෙය් ප �ථම කාන්තා සභාප��ය වශෙයන් ආචාර්ය ��නා �ම�පාල මැ��ය ��න්  

�ද්වත් මණ්ඩලයක් ම�න් � � ලංකාද්�පෙය� අ�ත හා වර්තමාන සමාජ, ආර්�ක, සංස්කෘ�ක 

සහ රාජ� පාලන ක්ෙෂ�ත �යද ගැ��න් අධ�යනය ෙක�ට ෙද්ශපාලන රටාව �ළ යහපත් ෙවනසක් 

ඇ� ��මට “ෙබ�ද්ධාෙල�කය” �න�ද � �යාව�ය හ�න්වා ෙද�න් මාර්ෙග�පෙද්ශකත්වය 

ලබා �ම ���ය. 

�ස් වසරක ��� �ද්ධය පැව�  අව�ෙය්�   � � ලංකාෙව් ෙබ�ද්ධ�න් සදාචාර �ෙර�� සහ �ට 

උපක �ම ම�න් අන�ාගම් වලට හරවා ගැ�ම වඩාත් උත්සන්න � පැව��. ෙම්  ��බඳව ප��ා 

කර බලා වාර්තා ��ම සඳහා  එවකට සභාප� �රය දැ� ජගත් �ම�පාල මහතා ��න් 2006 

වසෙර් ෙප�ෙස�න් ෙප�ෙහ�ය �නෙය්�  ෙක��ෂන් සභාවක් පත් කළ අතර වසර �නකට ආසන්න  

කාලයක් �ළ �ව�ෙන් ��ධ පළාත්වල සංචාරය ෙක�ට ��මත් අධ�යනයක් �� ෙක�ට 2009 

වසෙර් ජනවා� මාසෙය්� වාර්තාව මහා සංඝයාවහන්ෙස� ප ��ඛ රජයට ��ගැන්�මට � �යා කළහ. 

ෙමම වාර්තාව ඇ��න්  �ංහල ෙබ�ද්ධයා ආර�ා කර ගැ�මට  මහත් ෙමෙහවරක් �� � බවත් 

ෙමවැ� ��මත් �  ෙක��ෂන් සභා වාර්තාවක් එ� දැක්�මට සමසත් ලංකා ෙබ�ද්ධ මහා 

සම්ෙම්ලනය ��න් �යවර ගැ��.  

රට �ළ , උද්ගතව පැව� උ�� නැෙගන�ර  ත �ස්තවා� ප �ශ්නයට ���රක් වශෙයන් 1983 

වසෙර් � 13 වන ව�වස්ථා සංෙශ�ධනය බලහත්කාරෙයන් � � ලංකාවා� ජනතාවට හ�න්වා�ම �� 

�ය. ප� කාලයක� ඉඩම් හා ෙප��ස් බලතල ලබා �මට පැව� රජෙයන් ගන්නා ලද ප �යත්නයන් 

ව�ර්ථ ��මට සම්ෙම්ලනය ��න් �යා ෙක��. 13 වන  ව�වස්ථා සංෙශ�ධනෙය්  

�ෙල�පනවා� ෙම් ���� ස්ව�පය ෙත්�ම් ග��න් රෙට් අ��ය රටට ද? පළාතට ද? මැෙයන්  

සමස්ත ලංකා ෙබ�ද්ධ මහා සම්ෙම්ලනය ෙක�ළඹ මහ�වර ෙක්න්� ෙක�ට ග��න් රට �රා 

දැවැන්ත �චාරයක් ලබා�මට �යා ෙක��.  





 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 

 
 



 
 
 

 
 

පටුන 

පෂමු ලංවවොටව 

පරිච්වේද i -  රළජයවේ ලං ලංවශ ලංඑහි ලංජන ළලවේ ලංපරමළධිප යය ලං ලං( ලංදෆනට ලංපලත්නළ ලංපරිච්ේද ලංi ලං 
  වාශළ ලං වාවෝ න) ලං 

  (අ) 1 ගන්තිඹ  -  ශ්රී රංකහ පිළිඵ වළඳින්වීභ 

  (ආ) 1න  ගන්තිඹ  - ශ්රී රංකහට  නඹ්ත බද්ලඹ - ජනහර්ගික කරහඳ 
      නිර්භහණඹ කිරීභ  වහ ඳශහ්ත ඒකහඵද්ධ කිරීභ 
      වහ දිසත්රික් බඵීභ ළශළක්වීභ 

  (ඉ) 2 ගන්තිඹ  -  ශ්රී රංකහබේ ඒකීඹබහඹ 

  (ඊ) 3 ගන්තිඹ  -  ජනයජබේ ඳයභහධිඳතයඹ 

  (උ) 6 ගන්තිඹ  -  ජහතික ධජඹ 

  (ඌ) 7 ගන්තිඹ  -  ජහතික ගීඹ 

  (එ) 8 ගන්තිඹ  -  ජහතික දිනඹ  

පරිච්වේද ii - බු්ධ ළගම ලං 

2015 ලං– ලං2019 ලංරජය ලංමගින් ලංවයෝජි  ලංලයලවහාළ ලංප්රතිසවාවහවරණය 

න.  යසථහ ප්රතිංසකයණ පිළිඵ භවජන නදවස පිළිඵ හර්තහ. 

ආ.  යසථහදහඹක බහබේ බභබවයුම් කිටටු භගින් නිර්බද්ශිත විකල්ඳ 
 බඹෝජනහ පිළිඵ නතුරු හර්තහ 

පරිච්වේද ලංiii - රළජය ලංප්රතිසපත්තිස ලංවමවශයු්ම ලංම ්මම ලං 

න. යසථහපිත නර්ථ නිරඳණ වහ බභබවයුම් මරධර්භ උඳබඹෝගි කය ගළනීභ.  

ආ. යහජයබේ ඒකීඹ බහඹ ඳ්තහ ගළනීබම් නලයතහ යහජය ප්රතිඳ්තති බභබවයුම් 
මර ධර්භරට ඇතුශ්ත කිරීභ. 

ඇ. දයහජ ධර්භඹ, යහජය ප්රතිඳ්තති බභබවයුම් මරධර්භර නඩංගු විඹ යුතු ඵ.  

ඈ. ජහතික නභිෘද්ධිඹ පිළිගනු රඵන ජහතික ආර්ථිකඹක් සථහඳනඹ කිරීබම් 
නලයතහ යහජය ප්රතිඳ්තති බභබවයුම් මර ධර්භර ඇතුශ්ත කිරීභ. 

එ. ඓතිවහසික වහ පුයහ විදයහ්තභක සභහයක ද ඇතුළු ශ්රී රහංකික ංසකෘතික 

උරුභඹ ආයක්හ කයනු පිණි ව යජබේ ගකීභ යහජය ප්රතිඳ්තති බභබවයුම් 

මර ධර්භරට ඇතුශ්ත කිරීභ. 

ඒ. යසථහබේ 09 න ගන්තිඹට ම්ඵන්ධ ව කරුණු වහ යජඹට උඳබදස ීභ 
පිණි ංඝ බහක් පිහිටුවීභ.  

 





 
 
 

 
 

පරිච්වේද ලංXII - රළජය ලංවවේලය 

 

III වවොටව 

පළ්මලිව්මන්තුල ලංවශ ලංපෂළත් ලංවභළ 
පරිච්වේද ලංXIII - පළ්මලිව්මන්තුල 

න. බක්ර ඡන්ද ක්රභඹ වඳුන්හීභ. 

ආ. නිර්බද්ශිත දිවුරුභ යහජ ඳහක්ෂික බහඹ පිළිඵ දිවුරුභක් විඹ යුතු ඵ. 

ඇ. ඳහර්ලිබම්න්තු නිබඹෝිරතඹන් වහ බදනු රළබූ ඳවසුකම් ව යප්රහද නිලසචිත 
වන් කශ යුතු ඵ. 

ඈ. ඳහර්ලිබම්න්තු විසුරුහ වළරීභ. 

එ. ඳන්ත ම්ඵන්ධ නධිකයණ විභසුභ. 

ඒ. ඳහර්ලිබම්න්තු භන්ත්රීරුන්බේ ඳක් භහරු. 

පරිච්වේද ලංxiv - ලංපෂළත් ලංවභළ  

 අ. ලං පෂළත් ලංඒවළද්ධ  ලංකිරීම 

 ආ. ලං පෂළත් ලංවභළ ලංමෆතිසලරණය ලංවලනුලට ලංපෂළත් ලංපළන ලං ලංආය නලලින් ලංඒ ලංවාශළ ලං 

  නිවයෝජි යන් ලංව ෝරළ ලංගෆනීම. 

 ඇ. ලං ග්ම ලංවභළ ලංපිහිටුවීම. 

 ඈ. ලං ජනළධිපතිසවේ ලං ලංඋත් රී ර ලංදය ලං. 

 ඉ. ලං පළ්මලිව්මන්තුල ලංවශ ලංපෂළත් ලංවභළ ලංඅ ර ලංඅවනයෝනය ලංඋපව්ධනය. 

 ඊ. ලං පළ්මලිව්මන්තුවේ ලංඋත් රී ර ලංභළලය. 

 එ. ලං පෂළත් ලංවභළ ලංවාශළ ලංවපොලිවහ ලංවශ ලංඉඩ්ම ලංද  ලංපලරළ ලංවනොදීම. 

 ඒ.  ලං6 ලංලන ලංලයලවහාළ ලං ලංවාවෝ නය ලංයටවත් ලංදිවුරුම. 

 

IV ලංවවොටව 
යශ ලංපළනය ලංවශ ලංනීතිසවේ ලංආධිප යය 

 
 

පරිච්වේද ලංXV ලං- ලංජළතිසව ලංප්රව්මපළදන ලංවටයුතු ලංපිළිදා ලංඅධී්ණය ලංවවොමිවම. 

 

 

පරිච්වේද ලංXV අ  - ආ්මථිව ලංශළ ලංවමළජ ලංවටයුතු ලංපිළිදා ලංවවොමිවම. 



 
 
 

 
 

 

පරිච්වේද ලංXVI - අධිවරණයය. 

න. යසථහබේ 4 (ඈ) ගන්තිබේ  දක්හ ඇති ඳරිදි ජනතහබේ මලික නයිතිහසිකම් වතික 
කිරීභ පිළිඵ නධිකයණබේ ගකීභ. 

ආ. නධිකයණඹ විසින් තීන්දු වහ නිබඹෝග ීබම්ී  බවේතු දළක්වීබම් නලයතහ. 

ඇ. බරේසඨහධිකයණබේ ංයුතිඹ. 

ඈ. නධිකයණබේ සහධීන්තඹ. 

ඉ. උහවිඹට නඳවහ කිරීභ ම්ඵන්ධබඹන් ව නීතිඹක නලයතහ. 

 

V ලංලන ලංවවොටව 

පරිච්වේද ලංXVII ලං- ලංඅ්මා ලංනිරපණයය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

1 
 

පෂමු ලංවවොටව 

රජය ලංවශ ලංඑහි ලංජන ළලවේ ලංපරමළධිප යය 

ර් 1976 ී ම්භත කයනු රළබූ “ඩුක්බකොබඩයි” බඹෝජනහ භගින් ද්රවිඩ එක්්ත විමුක්ති 

බඳයමුණ බන භ යහජයඹක් ඉල්රහ සිටින රී. ශ්රී රංකහ නිදව රළීභට ප්රථභ ඉදිරිඳ්ත 

කයනු රළබූ බෂඩයල් යහජයක් පිළිඵ බඹෝජනහ , බන භ යහජයඹක් ව ද්රවිඩ ඊශභ නිර්භහණඹ 

කිරීබම් මුල් පිඹයක් ඳභණක් විඹ. 1947 ර්බේී ඉදිරිඳ්ත කයනු රළබූ යහජහන කථහ 

ම්ඵන්ධබඹන් කශ සතති කථහට ංබලෝධනඹක් ඉදිරිඳ්ත කයිටන් a බචල්නහඹගම් භවතහ 

ප්රලසන කබශේ "රංකහ බ්රිතහනය නධියහජයබඹන් නිදවස වීභ පිළිඵ ටන් කයන්බන් නම් සිඹ 

නභිභතඹ ඳරිදි ද්රවිඩ ජනතහ ද දියිබන් නබනක් ප්රබද්ල ලින් බන් වීභට ක්රිඹහ 

කශ බනොවළක්බක් භන්ද? " ඹනුබනි.  උතුරු ව නළබගනහිය ඳශහ්ත ඒකහඵද්ධ කිරීභ, 13 

න ංබලෝධනඹ ඹටබ්ත ඉඩම් ව බඳොලිස ඵරතර රඵහ ීභ ව උතුරු ඳශහබ්ත සිංවර 

ජනතහ ඳදිංචි වීභට එබයහි වීභ බම් නයමුණු ඉටු කය ගළනීභට දයන ෆඹභ බභොනට 

දෘලයභහන කයයි.  

ශ්රී රංකහ බඵදහ බන් කිරීබම් තර්ජනඹ බනදහට්ත ඩහ නඳට නද දළබන්. දකුබණ් භවය 

දූෂිත බද්ලඳහරකයින්බේ ද වබඹෝගබඹන් 2017 ී කස කයනු රළබූ යසථහ බඹෝජනහර  

ශ්රී රංකහ "ඔරුිට්තතනහඩු" බර විසතය කයනු රළඵ තිබේ. බභභ දන බඹෝිරත යසථහබේ 

ද්රවිඩ පිටඳබ්ත ඳභණක් බනො, සිංවර ව ඉං්රිසි පිටඳ්තරද වන් ඇත. “Unitary” ඹන 

ඳදඹ යසථහබන් ම්පර්ණබඹන්භ ඉ්ත කය ඇති නතය එහි සිංවර ඳදඹ න “ඒකීඹ” 

ඹන්නට මුළුභනින්භ න නර්ථ නිරඳණඹක් ී ඇත. එභ නර්ථ නිරඳණඹ “ඒකීඹ" ඹන්බනහි 

ම්භත නර්ථබඹන් ඵළවළයවීභක s. බුද්ධහගභට ප්රමුතසථහනඹ බදන 09 න ගන්තිඹ ද බනස 

කිරීභට බඹෝජනහ කය ඇත. 06 න ංබලෝධනඹ භගින් යසථහට වඳුන්හ දුන් බන්වීභට 

එබයහි ක්රිඹ විධි විධහන ම්පර්ණබඹන්භ  බභභ බකටුම්ඳබතන් ඉ්ත කය යහජය බන් 

බනොකශ බනොවළකි ඵට හුදු ප්රකහලඹක් ඳභණක් ඇතුශ්ත කය   ඇත. යසථහබේ 07 න 

උඳබල්තනබේ දක්හ ඇති ඳරිදි බන් වීභට විරුද්ධ දිවුරුභක් රඵහ ීභ වහ 06 න 

යසථහ ංබලෝධනබේ වන් දිවුරුභ 13 න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ඹටබ්ත ංසථහඳනඹ 

කශ ඳශහ්ත බහබේ භන්ත්රීරුන්ට ව ඇභතිරුන්ට නනිහර්ඹ කය නළත.[154 ඊ(7)] .උතුරු 

ව නළබගනහිය ඳශහ්ත ඒකහඵද්ධ කිරීභ පිළිඵ ප්රතිඳහදනඹ ද ත දුයට්ත එබේ භ ඳතී.  

තිස යක් තිසබේ දිඹ්ත කයන රද ෛසතහී ක්රිඹහකහයකම් නහර්ථකවීභ බවේතුබන් ඔවුන් 

ජහතයන්තය ප්රජහ ව එක්්ත ජහතීන්බේ නිබඹෝිරත ආඹතන උඳබඹෝගී කය බගන ඔවුන්බේ 

නයමුණු මුදුන්ඳ්ත කයනු පිණි විවිධ තර්ජනඹන් කයිටන් සිටියි.  
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යජබේ නනුග්රවඹ ඇති ඉදිරිඳ්ත කයනු රළබූ 30/1 එක්්ත ජහතීන්බේ භහන හිිටකම් 

කවුන්සිරඹට කශ බඹෝජනහ , එභ බඹෝජනහබේ වන් බකොන්බද්සිරට එකඟ න බර 

කයනු රඵන නියන්තය සිහි කළවීම් , BBC, නල් ජී යහ, CAN, ABC, SPS ආී ජහතයන්තය භහධය 

ආඹතන ද WSJ . MIT, ද ඉබකොබනොිටක්ස ආී පු්ත ප්රකහලන ද BPS ළනි ගුන් විදුලි ආඹතන 

ද විසින් නියන්තයබඹන්භ ජන ඵරබඹන් ඳ්ත ව ජනතහ ප්රහදබඹන් බ්තරී ඳ්ත ව 

ජනහධිඳතියඹහ යුධ නඳයහධකරුකු, සුළු ජන බකොටස බිඹ ගන්න්නකු ව සුදු ෆන් 

ංසකෘතිබේ නිඹමුකු බර වංඩු ගනු රඵයි. තද ශ්රී රංකහ වමුදහට විරුද්ධ කයනු 

රඵන හදය ප්රකහලන නඩංගු එක්්ත ජහතීන්බේ ංවිධහනබේ විවිධ හර්තහ, යංජන් 

යහභනහඹකබේ වඬ ඳට බවළිදයේj , ශ්රී රංකහබේ BBC නිබඹෝිරතබේ මුදහවරින රද වඬඳට, 

සවිස නහඩගභ, ශ්රී රංකහ වහ යහජයඹන් බදකක් බඹෝජනහ කයන බ්රිතහනයඹ බකොන්බේටිේ 

ඳක්බේ භළතියණ ප්රකහලනඹ" ඹනහදිඹ බභකී තර්ජන දළනුදු ජීභහන ඵ  බඳන්න රකුණු 

බේ.  

යජඹ ව ජනතහට විරුද්ධ ඉදිරිඳ්ත කයන ටී.එන්.ඒ ඳක්බේ තර්ජනර නළතීභක් නළත. 

බම් ම්ඵන්ධබඹන් ම්ඵන්ධන් භවතහ භෆතකී S එ.ජහ. නිබඹෝිරත පිරිකට වන් කය 

ඇ්තබ්ත ශ්රී රංකහ විසින් බදන රද බඳොබයොන්දු ඉටු කය ගළනීභ වහ ජහතයන්තය ප්රජහ ඊට 

භළදිව්ත විඹ යුතු ඵයි. (2020 බඳඵයහරි 19  ද නයිරන්ඩ් පු්තඳත) ම්ඵන්ධන් භවතහ 

බභහිී ඳළවළදිලි බර භ වන් කයනුබේ හිටපු විබද්ල ඇභති භංගර භයවීය විසින්, කළබිනට් 

භණ්ඩරබේ බවෝ ඳහර්ලිබම්න්තුබේ නනුභළතිඹකින් බතොය එකඟ ව 30/1 එක්්ත ජහතීන්බේ 

භහන හිිටකම් කවුන්සිරඹට ඉදිරිඳ්ත කශ බඹෝජනහ පිළිඵ බේ.  

ශ්රී රංකහ තභන්බේ තුයන් භග න්තළල් ඵළ බගන ඇති නතය ඔවුන්බේ හම්ප්රදහයික 

ිටතුයන්බගන් දුයසවී ඇත. 2015 සිට බභඹ ක්රභහන්විත සිදු ඇති නතය එයින් නළති ව 

විලසහඹ නළත ඇති කය ගළනීභ දුසකය නු ඇත.  ශ්රී   රංකහ භෆතකී ඇබභරිකහ භග 

ඇති කය ගළනීභට බඹෝජනහ කය ඇති ගිවිසුම් (ඇක්හ, බෝෂහ ව MCC ) නිහ නඳබේ 

හම්ප්රදහයික ිටතුයන්බගන් නහිතකය ප්රතිචහයඹක් රළබඵනු බනොනනුභහන ඹ. එඵළවින් බභන් 

ත්ත්තඹක් උද්ගත බනොවීභට  නඳබේ යසථහබේ දළනට ඳතින විධිවිධහන ලක්තිභ්ත කිරීභ 

නලය බේ. ශ්රී රංකහබේ ක්රිඹහ්තභක න යහජය බනොන ජහතයන්තය ංවිධහන ව එභ 

ංවිධහන භගින් ඹළබඳන පුලුටු ව බද්ලඳහරනඥඹන් වයවහ ශ්රී රංකහට කයන නහිතකය 

ඵරඳෆම් ගළන නඳ නධහනබඹන් සිටිඹ යුතු ඹ. ඳසුගිඹ යසථහ ංබලෝධන තුළින් බභොවුන් 

තභ උ්තහවඹන් හර්ථක කය ග්ත ආකහයඹ ඳළවළදිලි බේ. 
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(න)  ල්ම මළන ලංලයලවහාළවේ ලං දෆනට ලං පලතිසන ලංපරිච්වේද ලං I සිට ලංVI වාශළ ලං අප ලං විසින් ලංඉදිරිපත් ලං

වරනු ලංදන ලං වාවෝ න ලංවමම ලංවවොටවට ලංඇතුෂත් ලංවර ලංතිසවේ. ලං 

I  ලන ලංපරිච්වේදය 

01 ඳශමු ගන්තිබඹහි ශ්රී රංකහ විසතය කිරීබම්ී “ ශ්රී රංකහ ජනයජඹ " ඹනුබන් ශ්රී 

රංකහ වළඳින්වීභ ප්රභහණ්ත ඵ නඳබේ භතඹයි.  

02 2017 යසථහ ංබලෝධන බඹෝජනහ භගින් 'ඒකීඹ' ඹන්බනහි නරුත බනස කිරීභට 

තළ්ත කයනු රඵන නතය එඹ භවජනඹහ මුශහ කිරීභට දළර උ්තහවඹක් න නිහ එඹට 

නපි දළඩි බේ විරුද්ධ බමු. ඒකීඹ ංකල්ඳඹ පිළිඵ 2017 යජබේ බඹෝජනහ ඳවත 

වන් ඳරිදි බේ. 

 “ ශ්රී රංකහ නිදවස, සවරී ව සහධීන ජනයජඹක් නු ඇති නතය, යසථහබන් 

නිඹභ කය ඇති ඵරතර ක්රිඹහ්තභක කයන භධයභ වහ ඳශහ්තඵද ආඹතන ලින් 

භන්විත න ඒකීඹ යහජයඹක / ඔරුිට්තතනහඩු නු  ඇත.  

බභභ යසථහබහි ඒකීඹ යහජය/ඔරුිට්තතනහඩු ඹන්බනන් නදවස න්බන් බනොබඵදූ 

ව බඵදිඹ බනොවළකි, ආණ්ඩුක්රභ යසථහබේ ඕනෆභ ංබලෝධනඹක් වහ බවෝ එඹ 

ඳරිච්ිරන්න බකොට ඒ බනුට බන්ත ආණ්ඩුක්රභ යසථහක් ඳළනවීභ වහ න 

ඵරඹ ආණ්ඩුක්රභ යසථහබේ දක්හ ඇති ආකහයඹට ඳහර්ලිබම්න්තු ව (නදහශ න 

තළන්හි ) ශ්රී රහංකික ජනතහ බත ඳතිනු ඇති යහජයඹක් නු ඇත. ”  

“Unitary” ඹන ඳදඹ යජබේ බභභ බඹෝජනහලිබේ ඉංේ රීසි පිටඳබතන්  

ම්පර්ණබඹන්භ  ඉ්ත බකොට ඇති නතය “ ඒකීඹ ” ඹන්නට ී ඇති නර්ථ දළක්වීභ 

හදය බේ. කිසිඹම් යහජයඹක් බඵදිඹ වළකිද බනොවළකිද ඹන්න එහි ඒකීඹ බවෝ 

 බෂඩයල් සබහ භත යහ බනොඳතී. ප්රකහශිත ප්රතිඳහදන බනොභළති නසථහක ඒකීඹ 

බවෝ බෂඩයල් යහජයඹක් නීතයනුකර  බන් කශ බනොවළකි ඹ. ඒකීඹ යහජයඹක් තුශ 

යසථහදහඹක ව විධහඹක ඵරඹ භධයභ යජඹ තු න නතය බෂඩයල් යහජයඹක 

යහජය ඵරඹ භධයභ යජඹ ව ප්රහන්ත යහජය නතය බඵී ඳතී.  

„ Unitary' ඹන ඳදබේ හම්ප්රදහයික ව පිළිග්ත නර්ථඹ භඟ වරිනු පිණි එභ ඳදඹ 

ම්පර්ණබඹන්භ  ඉ්ත  කය ඇ  නතය එඹ බනුට “ ඔරුිට්තතනහඩු ” වහ 

ඒකීඹ ඹන ඳද ඉංග්රීසි පිටඳතට ද ආබද්ල කයනු රළඵ ඇති නමු්ත “ඔරුිට්තතනහඩු” ඹන 
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ඳදබඹහි නදව එක්්ත (බෂඩයල්) ඹන්නයි. ඒකීඹ ඹන චනඹට තිබඵන පිළිග්ත 

නර්ථඹට බනස නරුතක් රඵහ ී ඇත. බභඹ හුබදක් බුද්ධිභඹ ංචහකි.  

එඵළවින් ඒකීඹ යහජය පිළිඵ වන් න  යසථහබේ 02 න ගන්තිඹ කිසිදු 

ආකහයඹකින් ංබලෝධනඹ බනොකශ යුතු නතය  බඵීභට එබයහි 06 න ංබලෝධනඹ 

භගින් වඳුන්හ බදනු රළබූ 157 ඒ. ගන්තිඹ බඹෝිරත ඳරිදි ලක්තිභ්ත බකොට 

යසථහට ඇතුශ්ත විඹ යුතු ඹ. යහජය බනොන ංවිධහන වහ ඔවුන්බගන් ඹළබඳන 

බද්ලඳහරනඥයින්බේ භළදිව්තවීබභන් ශ්රී රංකහ බදකඩ කිරීභට දයන උ්තහවඹ 

වමුබේ බඳඬයල් යහජයඹක් බිහි කිරීභ වහ බගන ඹන ළඩ පිළිබශට කිසි බරකින් 

ඉඩ දිඹ බනොවළකි ඹ.  

03 යහජයබේ ඳයභහධිඳතයඹ පිළිඵ 03 න ගන්තිඹ කිසිදු බරකින් බනස බනොකශ 

යුතු ඹ.  

04 ඡන්ද ඵරඹ ම්ඵන්ධබඹන් ආණ්ඩු ක්රභ යසථහබේ ඇති 4(ඊ) ගන්තිඹ ඳශහ්ත 

ඳහරන ඡන්ද ම්ඵන්ධබඹන් ද ඵරඳළළ්තබන ඳරිදි ංබලෝධනඹ විඹ යුතු ඹ. 

නධිකයණ නර්ථ නිරඳණ වයවහ ඳශහ්ත ඳහරන ආඹතන ද බභඹට ඇතුශ්ත න නමුදු 

බභභ ගන්ති නිළයදි විඹ යුතු ඹ. ඳශහ්ත බහ භළතියණ බනුට ඡන්දබඹන් ඳ්ත න 

ඳශහ්ත ඳහරන නිබඹෝිරතයින්බගන් ඳශහ්ත බහ ංයුක්ත විඹ යුතු ඵ නපි නදවස 

කයමු. බම් භගින් ඳශහ්ත වහ වහ බන භ භළතියණ ඳළළ්තවීභ නනලය න නතය 

එභ විඹදම් ද ශක්හ ගත වළකි ඹ. ඳශහ්ත බහ හභහිරකඹකු වහ බන භ ළටුඳක් 

බගවිඹ යුතු බනොබේ.  නලය නම් කිසිඹම් ගභනහගභන ීභනහක් බගවිඹ වළකි ඹ.  

13 න ංබලෝධනබඹන් වඳුන්හ දුන් ඳශහ්ත බහ ක්රභඹ වහ නඳබේ කළභළ්තතක් 

නළත. ඒහ නරංගු කශ යුතුඹ ඹනු නඳබේ වළඟීභ ඹ. බකබේ බත්ත බභභ ඳශහ්ත බහ 

ඳ්තහගළනීභ නලය නම් නනිහර්ඹබඹන් කශ යුතු ංබලෝධන නඳ බභහි වන් කය 

ඇත.  නපි විසින් බඹෝිරත ඳරිදි ග්රහභ බහ නළත වඳුන්හ දිඹ යුතු ඹ.  

05 ජහතික ගීඹ ව ජහතික ධජඹ ම්ඵන්ධබඹන් කිසිදු ංබලෝධනඹක් සිදු බනොකශ යුතු ඹ. 

නබේ භතඹ නනු එක භ ජහතික ගීඹක් තිබිඹ යුතු නතය එඹ සිංවර බහහබන් විඹ යුතු 

නතය බභභ ජහතික ගීඹ යහජය උ්තඹන්හිී ගහඹනහ කශ යුතු ඹ. බකබේ බත්ත බභභ 

ජහතික ගීඹ බදභශ බහහබන් නබනකු්ත නසථහරී ගහඹනහ කිරීභ පිළිඵ 

විරුද්ධ්තඹක් නළත. උදහවයණඹක් බර බදභශ  භහධය ඳහල් ශභයින් එබේ 

ගහඹනහ කිරීභ ගළන නඳ විරුද්ධ නළත.  
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II ලංලන පරිච්වේදය 

06 09 න ගන්තිඹ බවෝ II න ඳරිච්බේදඹ කිසිදු ආකහයඹකින් බවෝ ංබලෝධනඹ 

බනොවිඹ යුතු ඹ. බුද්ධ ලහන පිළිඵ  ජනහධිඳති බකොිටබම් (2001) නිර්බද්ල භගින් “ බුද්ධ 

ලහන” ඹන ඳදඹට රඵහ ී ඇති නර්ථ නිරඳණඹ යසථහට ඇතුශ්ත කිරීභ සුදුසු ඵ නඳබේ 

නදව ඹ.  

III ලන ලංපරිච්වේදය 

07 ර්තභහන යසථහබේ III න ඳරිච්බේදබේ දළනට ඇතුශ්ත වී ඇති මලික 

නයිතිහසිකම් නඳට පිළිගත වළකි න නමු්ත එහි වන් 16 න ගන්තිඹ, ශ්රී රංකහ 

පුයහ භ එක භ නීතිඹක් තිබිඹ යුතු ඹ ඹන යජබේ ප්රතිඳ්තතිඹට ඳටවළනි ඵළවින් නඳට 

එකඟ විඹ බනොවළකි ඹ. එඵළවින් ආගභ, ජනහර්ගික බවෝ භූබගෝලිඹ ප්රබද්ල භත 

ඳදනම් ව විබලේ නයිතිහසිකම් පිරිනභන්නහ ව, නිදවට පර්බඹන් ව නීති රංගු 

කිරීභ පිළිඵද නඳබේ විබයෝධඹ ප්රකහල කය සිටිමු. 

08 ආගිටක නිදව පිළිඵ ව ගන්තිබේ  “ප්රචහයඹ ” ඹන චනඹ  බවොය යවබේ භ 

ඇතුශ්ත කිරීභට, නතුරු හර්තහ ළකසු බකටුම්ඳ්තකරු කටයුතු කය ඇති ඵ නපි 

නිරීක්ණඹ කබශමු. යජබේ බවෝ විඳක්බේ කිසි භ බද්ලඳහරකඹකු බභභ දූර්හචක 

බඹෝජනහ ඉදිරිඳ්ත කශ නසථහබේ ී ඒහ භවජන නධහනඹට බඹොමු බනොකශ ඵ 

කණගහටුබන් ටවන් කයමු. නයිතිහසිකම් වහ යුතුකම් එකිබනකින් බන් කශ 

බනොවළකි ඹ. එඵළවින් මලික නයිතිහසිකම් පිළිඵ ඳරිච්බේදඹ තුශ “මලික යුතුකභ” ද 

නඩංගු කශ යුතු ඵ ද නපි බඹෝජනහ කයමු.  

IV ලන ලංපරිච්වේදය ලං 

09 16 න ආණ්ඩු ක්රභ යසථහ ංබලෝධනඹට නපි එකඟ බනොබමු. බභභ ංබලෝධනඹ 

භගින් සිංවර බහහ උතුරු ව නළබගනහිය ඳශහ්තර නකර්භනය බකොට ඇත. 13 න 

ංබලෝධනඹ භගින් ද්රවිඩ බහහ්ත යහජය බහහක් ඵට ඳ්ත බකොට ඇත. ද්රවිඩ බහහ 

යහජය බහහක් බර        හධහයණීකයණඹ කශ බනොවළක. එබේ වුද ද්රවිඩ 

බහහ බහවිතඹ ම්ඵන්ධ IV න ඳරිච්බේදබේ වන් නයිතිහසිකම් ද්රවිඩ 

පුයළසිඹන් බත ප්රදහනඹ කිරීභ පිළිඵ නඳබේ විබයෝධතහක a බනොභළත . නීති 

ඳළනවීබම් බහහ ම්ඵන්ධබඹන් බදභශ බහහ නබිඵහ සිංවර බහහට ප්රමුත්තඹක් 

දිඹ යුතුයි. බකබේ බත්ත යසථහබේ වන් ඳරිදි ඳරිඳහරන බහහ ම්ඵන්ධබඹන් 
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ද්රවිඩ ප්රජහ වහ IV න ඳරිච්බේදබේ වන් සිඹලු හිිටකම් රඵහීභ පිළිඵ නඳබේ 

විරුද්ධ්තඹක් බනොභළත. ඒ නනු යහජය බහහ බර සිංවර පිළිගත යුතු නතය 

ඳරිඳහරන කටයුතු වහ සිංවර ව බදභශ බහහ බදක භ යහජය ඳරිඳහරන  බහහ බර 

පිළිගත යුතු ඵ නඳබේ භතඹයි. 16 න ංබලෝධනඹට ප්රථභ වන් උතුරු ව 

නළබගනහිය ඳශහ්තර ඳදිංචි සිංවර ජනතහබේ නහිිට ව නයිතිහසිකම් නළත හිිටකය 

ීභ පිණි නලය ංබලෝධන නඳ විසින් බඹෝජනහ  කයනු රළඵ  ඇත. 

V ලන පරිච්වේය 

10 ද්වි්ත පුයළසිබහඹ රඵහ ීභට නපි එකඟ බනොබමු. යහජය ඳ්තවීම් රඵහ ීබම්ී 

පුයළසිඹනට ඳභණක් ඳ්තවීම් දිඹ යුතු ඹ. එඵළවින් නඳබේ බඹෝජනහ ඳරිදි බභභ 

ඳරිච්බේදඹ ංබලෝධනඹ විඹ යුතුයි. 

VI ලන පරිච්වේය  

11 යහජය ප්රතිඳ්තති, බභබවඹවීභ පිළිඵ ඇති බභභ ඳරිච්බේදඹ ළඩි දියුණු කශ යුතු 

ඇත. ඒ වහ ලක්තිභ්ත ජහතික ආර්ථිකඹක් බගොඩනඟන ශ්රී රංකහබේ ංසකෘතික 

උරුභඹ ව ආචහය ධර්භ වඳුනහගන්නහ දලවිධ යහජධර්භ භත ඳදනම් ව යහජය මරධර්භ 

ඳද්ධතිඹක් නිර්භහණඹ කශ යුතුයි. 

(ආ) ලංඅලුව න් ලංඑවතු ලංවෂ ලංයුතු ලංපරිච්වේද ලං 

ල්ම මළන ලංලයලවහාළවේ ලං I සිට ලංVI ද්ලළ ලං ව ලං පරිච්වේද ලං ව්මදන් වයන් ලංඅප ලං වයෝජනළ ලංවර ලංඇතිස ලං

ංබලෝධනරට නභතය ඳවත වන් න ඳරිච්බේද ඇතුශ්ත කිරීභට නඳ විසින් බඹෝජනහ 

කයනු රළඵ ඇත.  

01 ඳරිච්බේද i A -   ජහතයන්තය ඵතහ  
02 ඳරිච්බේද i B -    ජහතික ආයක්හ  
03 ඳරිච්බේද ii A -  ජහතික උරුභඹ 
නඳ  බඹෝජනහ කය ඇති 1 ආ ගන්තිඹ භඟින් නඳ ඵරහබඳොබයෝතතු න්බන් ශ්රී රංකහබේ 

බද්ශීඹ ජර තීරු, භවහද්වීපික බිම්කඩ ව සුවිබලේෂී ආර්ථික කරහඳඹ තුශ ඇති සිඹල්ර ශ්රී 

රංකහ ජනයජඹට නඹ්ත ම්ඳ්ත බර වඳුනහ ගළනීභ න නතය බභඹ ඉන්ීඹ යසථහබේ 297 

න ගන්තිඹට නනුරඳ බේ.  
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පරිච්වේදය ලං1 

රජවේ ලංවශ ලංඑහි ලංජන ළලවේ ලංපරමළධිප යය 

 

ර්තභහන විධිවිධහන  ංබලෝධිත ගන්ති   

 
 ලං ලංාවළල ලං- ලංන්ම ලංකිරීම ලං 
 
1 ලංලගන්තිසය 
1. ලං ශ්රී ලං ාවළල ලං නිදශවහ  ලං වහවලරී  ලං වහලළධීන  ලං

ප්රජළ ළන්තිසව ලං වමළජලළදි ලං ජනරජයකි. ලං ශ්රී ලං

ාවළල  ලං ශ්රී ලං ාවළ ලං ප්රජළ ළන්තිසව ලං වමළජලළදි ලං

ජනරජය ලංයනුවලන් ලංශඳුන්ලනු ලංෆවේ. 
 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ඳරිච්බේද  I 

 

ජනතහ, යජඹ ව  ලංපරමළධිප යය  
1. ලං ශ්රී ලං ාවළල ලං නිදශවහ  ලං වහවලරී  ලං වහලළධීන  ලං

ප්රජළ ළන්තිසව ලං වමළජලළදි ලං ජනරජයකි. ලං ශ්රී ලං

ාවළල  ලං ශ්රී ලං ාවළ ලං ජනරජය ලං යනුවලන් ලං

ශඳුන්ලනු ලංෆවේ. 
 

වටශන ලං- 
(i) ලං ඉශ  ලං ලගන්තිසවයන් ලං  ලං " ලං ප්රජළ න්්රලළදී ලං
වමළජලළදී ලං ලං" ලංයන ලංලචන ලංඉලත් ලංවර ලංඇ . ලං 
 
(ii) දළනටභ්ත යසථහබේ ඇති 05 න 
ගන්තිඹ එහි නතුරු විධහනඹ ඉ්ත කය ඳශමු 
ගන්තිඹ නන් ව වහභ, ගන්ති 1 න  බර 
නඩංගු කය ඇත .  ඳශහ්ත ලංඒවළද්ධ  ලංවීම ලංවාශළ ලං

ඉඩ ලංවවන ලං154 ලං(අ)(3) ලංලගන්තිසය ලංඉලත් ලංවර ලං

ඇ . ලං 
ඒකහඵද්ධ වීභකින් බවෝ දිසත්රික් බඵදහ බන් 
කිරීභකින් හර්ගික ප්රබද්ලඹක් ඇති වීභ 
ළශළක්වීභට බභකි ංබලෝධන නතයලය බේ. 
 
(iii) බද්ශීඹ ජර තීයබේ  ද භවහද්වීපික 
බිම්කබඩ් ද සුවිබලේෂිත ආර්ථික කරහඳබේ ද 
ඳ්තනහ ව සිඹලු ටිනහ බද්ඳර ශ්රී රංකහ 
ජනයජඹට ඳළරීභ වහ ව නලු්ත ගන්තිඹක් 

(1ආ) නපි බඹෝජනහ කයමු. බභඹ ඉන්දිඹහනු  
යසථහබේ 297 න ගන්තිඹට නනුරඳ 
න්බන් ඹ.  
 
1. (න) ශ්රී රංකහ ජනයජඹට නඹ්ත බද්ලඹ 
ඳරිඳහරන දිසත්රික්ක විසිඳබවන්ද ජනයජබේ 
බද්ශීඹ ජර තීයබඹන් ද භන්විත න්බන් ඹ. 
ඳරිඳහරන දිසත්රික්ක විසිඳබවහි නම් ඳශමුළනි 
උඳබල්තනබඹහි දළක්බන්බන් ඹ.    
 
1(ආ) බද්ශීඹ ජරතීරුබහි බවෝ භවහද්වීපික 
බිම්කබඩහි බවෝ සුවිබලේෂී ආර්ථික කරහඳබේ 
හගයඹ භතුපිටට  ඹටින් ඳ්තනහ ව සිඹලු 
ඉඩම්, තණිජ ද්රය  ව නබනකු්ත ටිනහ දෆ ශ්රී   
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1
 ඉන්දිඹහනු 297 බනි ගන්තිඹ භත ඳදනම් බේ. 

රළජයවේ ලංඒීයය ලංවහලභළලය 
 
ගන්ති 02  
 
2 ලං ලං ලං ලංශ්රී ලංාවළ ලං ලංජනරජය ලංඒීයය ලං ලංරළජයයකි. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) ශ්රී රංකහ ජනයජබේ ඳයභහධිඳතය ජනතහ 

රංකහ ජනයජඹ තු න්බන් ඹ. 1 
 

 
 
 
2    ශ්රී රංකහ  ජනයජඹ ඒකීඹ යහජයඹකි. 
 
වටශන 
157(න) ගන්තිඹ 2 (න) ගන්තිඹ බර 
ඇතුශ්ත කය ඇත. 
06 ලං ලන ලං වාවෝ නය ලං යටවත් ලං ශඳුන්ලළ ලං වදනු ලං

ෆබ ලං157(අ) ලගන්තිසය   ලං2(අ) ලගන්තිසය ලංවව ලං
පශ  ලංදෆ්වලන ලංවාවෝ නය ලංවහි ල ලංඇතුෂත් ලං

වර ලංඇ . ලං 
 
(i) පශ  ලං වාශන් ලං ලචන ලං එවතු ලං කිරීවමන් ලං
ලගන්තිස ලං157 ලං(අ)(1)වශ ලං ලං ලං ලංලගන්තිස ලං 157(අ)(2) 
වාවෝ නය ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 ලං 
"රළජයවේ ලංඒීයය ලංවහලභළලය ලංකිසි ලංම ලං අයුරකින් ලං

වලනවහ ලංකිරීම ලංවශෝ ලංවිල්ම නය ලංකිරීම ලං" ලං 
 
 

(ii)  3(ඇ), 5(ආ)(i) ව 5(ආ)(iii)  හි වන් 
"වත" ඹන චනඹ "විස" ඹන්බනන් ආබද්ල 
විඹ යුතු ඹ.  
 
2(න)(1)    ශ්රී රංකහබේ බද්ලඹ තුශ බන භ 

රළජයය් ලං  පිහිටුවීභට බවෝ රළජයවේ  ඒීයය ලං

වහලභළලය ලං වලර ලං අයුරකින් ලං වශෝ ලං  ලං වලනවහ ලං

කිරීමට ලං වශෝ ලං විල්ම නය ලං කිරීමට ලං බකළින්භ 
බවෝ නනයහකහයබඹන්, ශ්රී රංකහ තුශී බවෝ 
ඉන් පිටතී බවෝ ආධහය කිරීභ, නනුඵර ීභ, 
නනුග්රවඹ  දළක්වීභ, මුදල් බඹදවීභ, වධර්ඹ 
ීභ  බවෝ බද්ලනහ කිරීභ කිසිදු තළනළ්තතකු 
විසින් බනොකශ යුතු ඹ. 
 

(2) ශ්රී රංකහබේ බද්ලඹ තුශ බන භ රළජ් ලංයය් ලං

පිහිටුවීභ බවෝ ඒීයය ලං වහලභළලය ලං  ලං වලර ලං

අයුරකින් ලංවශෝ ලංවලනවහ ලංකිරීම ලංවශෝ ලංවිල්ම නය ලං

කිරීම  තභ නයමුණුලින් නළතබවෝත 
ඳයභහර්ථලින් එකක් බර කිසිදු බද්ලඳහරන 
ඳක්ඹක්, බන්ත ංගභඹක් බවෝ  
ංවිධහනඹක් විසින් බනොපිළිගනු රළබිඹ යුතු 
ඹ.  
 
(3)(1) න නනුයසථහබේ විධිවිධහන 
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බකබයහි පිහිටහ ඇ්තබ්තඹ.  ඳයභහධිඳතයඹ 
න්තවශ බනොවළක්බක්ඹ.  ඳයභහධිඳතයඹට 
ඳහරන ඵරතර , මලික නයිතිහසිකම් ව 
ඡන්ද ඵරඹ ද ඇතුශ්ත න්බන්ඹ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(04) ජනතහබේ ඳයභහධිඳතයඹ ක්රිඹහ්තභක 
වීභ ද, භුක්ති විඳීභ ද, භතු දක්බන 
ආකහයබඹන් සිදු න්බන්ඹ. 
(න) ජනතහබේ යසථහදහඹක ඵරඹ 
ජනතහ විසින් බතෝයහ ඳ්ත කය ගනු රඵන 
භන්ත්රීයඹන්බගන් භන්විත ඳහර්ලිබම්න්තු 
විසින් ද, ජනභත විචහයණඹක ී ජනතහ 
විසින් ද ක්රිඹහ්තභක කශ යු්තබ්ත ඹ. 
(ආ) යබට් ආයක්හ ඇතුළු ජනතහබේ 
විධහඹක ඵරඹ ජනතහ විසින් බතෝයහ ඳ්තකය 

කඩකයිටන් ක්රිඹහ කයන කය වු ද 
තළනළ්තතකු, නධිබචෝදනහක් භත ව 
නීතිබඹන් නිඹභ කය ඇති කහර්ඹ ඳටිඳහටිඹට 
නනුකර ඳ්තනු රඵන නඩු විබහගඹකින් 
ඳසු නභිඹහචනහධිකයණඹ විසින් යදකරු 
කයනු රළබු විට - 
 
(න) ඒ නධිකයණඹ විසින් තීයණඹ කයනු රඵන 

නවුරුදු 20 බනොඉක්භන කහරඹක් වහ ප්රජහ 
නලක්නුතහට ඔහු ඹට්ත න්බන් ඹ: 
 
(ආ) ඔහුබේ ව ඔහුබේ ඳවුබල් නඹබේ ජීවිකහ 
ෘ්තතිඹ ඳ්තහබගන ඹහභ පිණි නලය ඹයි 
ඒ නධිකයණබේ ආඥහක් භගින් තීයණඹ 
කයනු රඵන බද්ඳශ වළය, ඔහුබේ චංචර ව 
නිලසචර බද්ඳශ යහජන්තක න්බන් ඹ: 
 
(ඇ) ඒ නධිකයණඹ විසින් තීයණඹ කයනු 
රඵන නවුරුදු 20 ක් බනොඉක්භන කහරඹක් 
වහ ප්රජහ නයිතිහසිකම්රට හිිටකම් ඔහුට 
බනොරළබඵන්බන් ඹ: තද, 
 
(ඈ) ඔහු ඳහර්ලිබම්න්තු භන්ත්රීයඹකු, ඳශහ්ත 
බහ භන්ත්රීයඹකු බවෝ ඳශහ්ත ඳහරන 
ආඹතනඹක නිබඹෝිරතඹකු බවෝ 165 ළනි 
යසථහබේ (1) ළනි නනුයසථහබේ 
වන් බේහකට නඹ්තන බවෝ ධුයඹක් 
දයන බවෝ තළනළ්තතකු බේ නම්, ඔහුබේ 
භන්ත්රී ධුයඹ, නබනක් නිබඹෝිරත ධුයඹ බවෝ 
එකී බේබේ සිටීභ බවෝ එකී ධුයඹ දළරීභ 
නබවෝසි  න්බන් ඹ. 
 
වටශන 
ජනහධිඳතියඹහ විසින් දිවුරුම් ීබම් 
නලයතහබඹන් ඹම් යහජය බේකබඹකු 
නිදවස කිරීභ ළශළක්වීභට 165(3) ගන්තිඹ 
ඉ්ත කශ යුතු ඹ.  
 
 
(4) ශ්රී රංකහබේ බද්ලඹ තුශ බන භ යහජයඹක් 
පිහිටුවීභ වශෝ ලං රළජයවේ ලං ඒීයය ලං වහලරපය ලං

වලනවහ ලංකිරීම ඹම් බද්ලඳහරන ඳක්ඹක බවෝ 
බන්ත ංගභඹක බවෝ ංවිධහනඹක 
නයමුණුලින් නළතබවෝත ඳයභහර්ථලින් 
එකක් බේ නම්, ශ්රී රංකහබේ බද්ලඹ තුශ බන 

භ යහජයඹක් පිහිටුවීභ  වශෝ ලං රළජයවේ ලං ඒීයය ලං

වහලරපය ලංවලනවහ ලංකිරීම ලංවශෝ ලංවිල්ම නය ලංකිරීම 
ඒ බද්ලඳහරන ඳක්බේ බවෝ බන්ත 
ංගභබේ බවෝ ංවිධහනබේ නයමුණුලින් 
නළතබවෝත ඳයභහර්ථලින් එකක් ඇති ඵට 
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ගනු රඵන ජනයජබේ ජනහධිඳතියඹහ විසින් 
ක්රිඹහ්තභක කශ යු්තබ්ත ඹ. 
(ඇ) නීතිඹ නනු ඳහර්ලිබම්න්තු විසින් භ 
ක්රිඹහ්තභක කශ වළකි ඳහර්ලිබම්න්තුබේ ව 
එහි භන්ත්රීරුන්බේ යප්රහද, ඳරිවහය වහ 
ඵරතර ම්ඵන්ධබඹන් විනහ ජනතහබේ 
නධිකයණ ඵරඹ, ආණ්ඩුක්රභ යසථහබන් 
ඇති බකොට පිහිටුන රද බවෝ ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහබන් පිළි ගන්නහ  රද නළතබවෝත 
බන්ත ඹම් නීතිඹක් ඇති බකාහට පිහිටුන 
රද නධිකයණ, විනිලසචඹ නධිකහය ව ආඹතන 
භගින් ඳහර්ලිම්න්තු විසින් ක්රිඹහ්තභක කශ 
යු්තබ්තඹ ඹ. 
(ඈ) ආණ්ඩුක්රභ යසථහබන් ප්රකහල බකොට 
පිළිගනු රඵන මලික නයිතිහසිකම් සිඹලු 
ඳහරන ආඹතන විසින් ගරු කයනු රළබිඹ 
යු්තබ්ත ඹ.  ආයක්හ කයනු රළබිඹ යු්තබ්ත ඹ. 
ර්ධනඹ කයනු රළබිඹ යු්තබ්ත ඹ.  ත ද, ඒ 
මලික නයිතිහසිකම් බභහි ිටන් භතු විධිවිධහන 
රසහ ඇති ඇති  ආකහයඹට ව ප්රභහණඹට 
ිට ංක්ෂිේත කිරීභ, ී භහ කිරීභ බවෝ නහිිට 
කිරීභ බනොකශ යු්තබ්ත ඹ.  
 
(ඈ) නටබශොසවිඹ ම්පර්ණ කය ඇ්තතහ ව ද, 
බභහි ිටන් භතු විධිවිධහන ශසහ ඇති ඳරිදි 
ඡන්ද හිිටඹකු වීභට සුදුසුකම් රළඵ තභහබේ 
නභ ඡන්ද හිිට නහභ බල්තණබේ  ඇතුශ්ත 
කයනු රළඵ සිටින්නහ ව ද, ෆභ පුයළසිඹකු 
විසින් භ ජනයජබේ ජනහධිඳතියඹහ බතෝයහ 
ඳ්ත කිරීබම් භළතියණබේ ී ද, ෆභ ජනභත 
විචහයණඹක ී ද ඡන්ද ඵරඹ ක්රිඹහ්තභක කශ 
වළකි විඹ යුතු න්බන් ඹ.  
 
 
(5) ශ්රී රංකහ ජනයජඹට නඹ්ත බද්ශීඹ 
ඳරිඳහරන දිසත්රික්ක (විසිඳබවන්ද) ජනයජබේ 
බද්ශීඹ ජන තීයබඹන් ද භන්විත න්බන් ඹ.  
ඳරිඳහරන දිසත්රික්ක (විසිඳබවහි) නම් 
(ඳශමුළනි)  උඳබල්තනබඹහි දළක්බන්බන් 
ඹ. 
     එබේ වු ද, ඳහර්ලිබම්න්තු විසින් 
බඹෝජනහ ම්භතඹක් භගින් තීයණඹ කයනු 
රඵන ඳරිදි ඒ ඳරිඳහරන දිසත්රික්ක, ඒහට 
බනස ව ඳරිඳහරන දිසත්රික්ක ංයුක්ත න 
ඳරිදි, නළත බඵීභ බවෝ ඒකහඵද්ධ කිරීභ 
බවෝ කයනු රළබිඹ වළක්බක් ඹ.) 
 
 
 
 

ප්රකහලඹක් රඵහ ගළනීභ වහ ඉල්ීමභක් ඹම් 
තළනළ්තතකු විසින්, බරේසඨහධිකයණඹට 
ඉදිරිඳ්ත කයනු රළබිඹ වළකි නතය, ඒ 
බද්ලඳහරන ඳක්බේ බවෝ බන්ත ංගභබේ 
බවෝ ංවිධහනබේ බල්කම් නළතබවෝත බන්ත 
නිරධයඹහ ඒ ඉල්ීමභට ග උ්තතයකරුක් 
කයනු රළබිඹ යුතු ඹ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) (4) න නනුයසථහ ඹටබ්ත 
බරේසඨහධිකයණඹ බත කයනු රළබු ඉල්ීමභක් 
ප්රකහය, ඹම් බද්ලඳහරන ඳක්ඹක් බවෝ 
බන්ත ංගභඹක් බවෝ ංවිධහනඹක් 
ම්ඵන්ධබඹන් එකී නනුයසථහ ඹටබ්ත 
ප්රකහලඹක් බරේසඨහධිකයණඹ විසින් කයනු 
රඵන නසථහක - 
 
(න) ඒ බද්ලඳහරන ඳක්ඹ බවෝ බන්ත 

ංගභඹ බවෝ ංවිධහනඹ තවනම් කයනු 
රළබුක් බර සිඹලු කහර්ඹ වහ 
රකනු රළබිඹ යුතු ඹ. තද 
ඳහර්ලිබම්න්තු භන්ත්රියඹකු ව, ඒ 
බද්ලඳහරන ඳක්බේ බවෝ බන්ත 
ංගභබේ බවෝ ංවිධහනබේ බවෝ 
හභහිරකඹකු ඒ ේ යකහලබේ දිනබේ සිට 
ඵරඳ්තන ඳරිදි ඳහර්ලිබම්න්තුබේ 



 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6)  � ලංකා ජනරජෙය් ජා�ක ෙක��ය , ෙදවැ� 
උපෙල්ඛනෙය� ���ත  �ංහ ෙක��ය වන්ෙන් ය.  
 

ඔ�ෙග් අ�න අ�� � ෙලස සලක� ලැ�ය �� 
ය. තව ද එම ෙද්ශපාලන පක්ෂය ෙහ� ෙවනත් 
සංගමය ෙහ� සං�ධානය ��න් ඉ��පත් කරන 
ලද යම් නාම ෙය�ජනා ප�යක් �ය� කාර්ය 
සඳහා බලර�ත ෙලස සලක� ලැ�ය �� ය. 
 

 (ආ) එ� �කාශය කරන ලද �නෙයන් ප� ඒ 
ෙද්ශපාලන පක්ෂෙය් ෙහ� ෙවනත් සංගමෙය් 
ෙහ� සං�ධානෙය් �රයක් දරන ෙහ� 
සාමා�කය� වන යම් තැනැත්ත� වරදකට 
වරදක� වන අතර, අ�ෙච�දනාවක් මත සහ 
��ෙයන් �යම කර ඇ� කාර්ය 
ප�පා�යකට අ��ලව පවත්ව� ලබන න� 
�භාගය�න් ප�ව අ�යාචනා�කරණය 
��න් ඔ� වරදක� කර� ලැ�  �ට -   

                                                 
 (i)  ඒ අ�කරණය ��න් �රණය කර� ලබන 

අ��� �සස්� ෙන�ඉක්මවන කාලයක් සඳහා 
�ජා අශක්�තාවට ඔ� යටත් වන්ෙන් ය; 

 
(ii) ඔ�ෙග් සහ ඔ�ෙග් ප�ෙල් අයෙග් ��කා 

වෘත්�ය පවත්වාෙගන යෑම ��ස අවශ� ය� 
ඒ අ�කරණෙය් ආඥාවක් ම�න් �රණය 
කර� ලබන ෙද්පළ හැර, ඔ�ෙග් චංචල සහ 
�ශ්චල ෙද්පළ රාජසන්තක වන්ෙන් ය; 

 
(iii) ඒ අ�කරණය ��න් �රණය කර� ලබන 

අ��� �සස්� ෙන�ඉක්මවන කාලයක් සඳහා 
�ජා අ��වා�කම්වලට ��කම් ඔ�ට 
ෙන�ලැෙබන්ෙන් ය; 

 
(iv) ඔ� පාර්�ෙම්න්� මන්�වරය� ෙව් නම් ෙහ� 

165 වැ� ව�වස්ථාෙව් (1) වැ� 
අ�ව�වස්ථාෙව් සඳහන් ෙස�වාවකට අයත් වන 
ෙහ� �රයක් දරන ෙහ� තැනැත්ත� ෙව් නම්, 
ඔ� මන්�වරය� �ම ෙහ� එ� ෙස�වෙය් ��ම 
ෙහ� එ� �රය දැ�ම අවසන් වන්ෙන් ය. 

 
 

(6) (3) වැ� අ�ව�වස්ථාව යටෙත් ෙහ� (5) 
වැ� අ�ව�වස්ථාෙව් (ආ) ෙජ්දය යටෙත් ෙහ� 
�යම කරන ලද යම් ද�වමක් �යාෙව් ෙයද�ම, 
ඒ ද�වමට ��ද්ධව ෙහ� ඒ ද�වම �යම  
කර� ලැ�මට     ෙහ�� �     වරදක�    කර� 
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(7)  ශ්රී රංකහ ජනයජබේ ජහතික ගීඹ “ශ්රී රංකහ 
භහතහ” ගීඹ න්බන් ඹ. ජහතික ගීබඹහි 
ඳදභහරහ ව ංගීතඹ තුන්ළනි උඳබල්තනේ 
දළක්බන්බන් ඹ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8)  ශ්රී රංකහ ජනයජබේ ජහතික දිනඹ 
බඳඵයහරි භ වතය න දිනඹ න්බන් ඹ. 
 
 
 
 
 
 

රළීභට විරුද්ධ බවෝ ඉදිරිඳ්ත කයන රද ඹම් 
නභිඹහචනඹක් විනිලසචඹට බහජන තිීබම් 
බවේතුබන් නතය කිරීභ බවෝ න්තහිටුවීභ 
බනොකයනු රළබිඹ යුතු ඹ. 
 
(7) දිවුරුම් ී න්තන් තළීභට බවෝ ප්රතිඥහ ී 
න්තන් තළීභට 32 ළනි යසථහබන් බවෝ 
53 ළනි යසථහබන් බවෝ 61 ළනි 
යසථහබන් බවෝ 107 ළනි යසථහබන් 
බවෝ 165 ළනි යසථහබන් බවෝ 169 ළනි 
යසථහබේ (12) ළනි නනුයසථහබන් 
නිඹභ කය තිබුණු නළතබවෝත නිඹභ කයනු 
රඵන ෆභ නිරධයඹකු බවෝ තළනළ්තතකු භ ද 
ඳශහ්ත ඳහරන ආඹතනඹක, ංර්ධන 
බහක, ප්රහබද්ශීඹ භණ්ඩරඹක, ග්රහබභෝදඹ 
භණ්ඩරඹක බවෝ යහජය ංසථහක ෆභ 
හභහිරකඹකු බවෝ එහි බේබේ බඹදි සිටින 
ෆභ තළනළ්තතකු භ ද ෆභ නීතිඥයඹකු භ ද 
-  
(න) බම් යසථහ ඵරහ්තභක න දිනබඹහි 

ධුයඹ දයන නිරධයබඹක් බවෝ 
තළනළ්තතකු බේ නම්, බම් යසථහ 
ඵරහ්තභක ව දින සිට භහඹක් ඇතුශත 
ී, ඒ යසථහබහි වන් ඹම් 
තළනළ්තතකු බවෝ භණ්ඩරඹක් බබතෝත 
ඒ තළනළ්තතහ බවෝ භණ්ඩරඹ ඉදිරිබඹහි 
ව්තන උඳබල්තනබඹහි දක්හ ඇති 
ආකෘතිඹ නනු දිවුරුභක් බවෝ 
ප්රතිඥහක් ී න්තන් කශ යුතු ඹ; 

 

  (ආ) බභභ යසථහ  ඵරහ්තභක න 

දිනඹට ඳසු ඳ්තකයනු රළබු තළනළ්තබතක් 

බවෝ නිරධවඹක් බයිනම් ව්ත න 

උඳබල්තනබඹහි දළක්බන ආකෘතිඹ නනු 

භක් ඇතුශත දිවුරුම් දිඹ යුතුයි. ඹම් 

තළනළ්තතකු බවෝ නිරධයඹකු බභකි බේදබේ 

වන් ඳරිදි දිවුරුම් ීභට නභ්ත වුබවෝත 

යසථහ 165 ව 169(12) ී  වන් 

විධිවිධහන එඹට නදහශ බේ. 

 

(8)(න) බම් යසථහ ඵරහ්තභක න 
දිනබඹහි ඳහර්ලිබම්න්තුබේ භන්ත්රීයඹකු, 
ඳශහ්ත බහ භන්ත්රියඹකු බවෝ ඳශහ්ත ඳහරන 
නිබඹෝිරතඹකු බර සිටින ෆභ තළනළ්තතකු 
භ, ව්තන උඳබල්තනබඹහි දළක්බන 
ආකෘතිඹ නනු දිවුරුම් ී එඹට න්තන් 
තළබුබවෝත බවෝ ප්රතිඥහ ී එඹට න්තන් 
තළබුබවෝත බවෝ ිට, ඳහර්ලිබම්න්තුබේ බවෝ 
නදහශ නිබඹෝිරත ආඹතනබේ නසුන් ගළනීභට 



 
 
 

13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

බවෝ ඡන්දඹ ීභට බවෝ හිිටකභ බනොරළබිඹ 
යුතු ඹ. 
 

(ආ) බභභ යසථහ  ඵරහ්තභක න 

දිනබඹහි බවෝ ඉන් ඳසු ඳහර්ලිබම්න්තුබේ 

භන්ත්රීයඹකු ලබඹන් බතෝයහ ඳ්ත කය ගනු 

රඵන බවෝ නහභ බඹෝජනහ කයනු රඵන ෆභ 

තළනළ්තතකුභ උඳබල්තනබඹහි දළක්බන 

ආකෘතිඹ නනු  දිවුරුම් ී එඹට න්තන් 

තළබුබවෝත බවෝ ප්රතිඥහ ී එඹට න්තන් 

තළබුබවෝත ිට ඳහර්ලිබම්න්තුබේ නසුන් 

ගළනීභට බවෝ  ඳහර්ලිබම්න්තුබේී ඡන්දඹ ීභට 

හිිටකම් බනොරළබිඹ යුතු ඹ. 

                                                                                                                                                                                                                                                  
(9) ව්ත ළනි උඳබල්තනබඹහි දළක්බන 
ආකෘතිඹ නනු දිවුරුම් ී එඹට න්තන් කය 
ඇ්තතහ ව බවෝ ප්රතිඥහ ී එඹට න්තන් කය 
ඇ්තතහ ව කිසි භ තළනළ්තතකුට, ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහබහි ඹම් විධිවිධහනඹකට ඳළටවළනි 
කුභක් වන් ඇත ද, දිවුරුභ ී න්තන් 
තළීභට බවෝ ප්රතිඥහ ී න්තන් තළීභට 
ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ඹටබ්ත නිඹිටත 
බන්ත ඹම් දිවුරුභක් ී න්තන් තළීභට බවෝ 
ප්රතිඥහක් ී න්තන් තළීභට නිඹභ කයනු 
බනොරළබිඹ යු්තබ්ත ඹ. 
 
(10)(7) ළනි නනුයසථහබේ විධිවිධහන 
නදහශ විඹ යුතු බන්ත ඳන්තිර තළනළ්තබතෝ 
බවෝ නිරධයබඹෝ කයහුදළයි ඳහර්ලිබම්න්තු 
විසින් බඹෝජනහ ම්භතඹක් භගින් තීයණඹ 
කයනු රළබිඹ වළකි නතය, එබේ කයනු රළබු 
විට, ඒ ඳන්තිඹට නඹ්ත නිරධයඹන්ට බවෝ 
තළනළ්තතන්ට නළතබවෝත ඔවුන් 
ම්ඵන්ධබඹන් ඒ බේදබේ විධිවිධහන, නලය 
බනස කිරීම් හිත, නදහශ විඹ යුතු ඹ. 
 
(11) බම් යසථහ ඹටබ්ත 
නභිඹහචනහධිකයණබේ ඵරතර ම්ඵන්ධබඹන් 
එහි නධිකයණ ඵරඹ, 146 ළනි යසථහබේ 
(2) ළනි නනුයසථහබේ නතුරු 
නනුයසථහබේ (iii) ළනි නනුබේදබඹන් 
විධිවිධහන රසහ ඇති ආකහයඹට ක්රිඹහ්තභක 
කයනු රළබිඹ යුතු ඹ. 

 
(12) බම් යසථහබේ “ප්රජහ නයිතිහසිකම්” 
ඹන්බනන් - 
 
(න) විබද්ල ගභන් ඵරඳෛඹක් රඵහ ගළනීබම් 

නයිතිහසිකම්; 
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(ආ) යජබේ ඕනෆභ විබහගඹකට බඳනී සිටීබම් 

නයිතිහසිකභ; 
 
(ඇ) ඹම් නිලසචර බද්ඳශක් හිිටකය ගළනීබම්  
නයිතිහසිකභ; 
 
(ඈ) ඹම් ලිඛිත නීතිඹක් භගින් බවෝ ඹටබ්ත 

බවෝ ව ඵරඳෛඹක්, ලිඹහඳදිංචි කිරීභක් 
නළතබවෝත බන්ත ඵරඹ ීභක් නලය 
න ඹම් යහඳහයඹක බවෝ ෘ්තතිඹක 
බඹීබම් නයිතිහසිකම්. 

(ඉ) යජබේ ඹම් තනතුයක් දළරීබම් 
නයිතිහසිකම් 

 
3. ශ්රී රංකහ ජනයජබේ ඳයභහධිඳතයඹ ජනතහ 
බකබයහි පිහිටහ ඇ්තබ්ත ඹ. ඳයභහධිඳතයඹ 
න්තවශ බනොවළක්බක් ඹ. ඳයභහධිඳතයඹට 
ඳහරන ඵරතර, මලික නයිතිහසිකම් ව ඡන්ද 
ඵරඹ ද ඇතුශ්ත න්බන් ඹ. 

 
4. ජනතහබේ ඳයභහධිඳතයඹ ක්රිඹහ්තභක වීභ 
ද, භුක්ති විඳීභ ද, භතු දළක්බන ආකහයබඹන් 
සිදුන්බන් ඹ. 
(න) ජනතහබේ යසථහදහඹක ඵරඹ 

ජනතහ විසින් බතෝයහ  ඳ්තකය ගනු 
රඵන භන්ත්රීයඹන්බගන් භන්විත 
ඳහර්ලිබම්න්තු විසින් ද, ජනභත 
විචහයණඹක ී ජනතහ විසින් ද 
ක්රිඹහ්තභක කශ යු්තබ්ත ඹ; 

(ආ) යබට් ආයක්හ ඇතුළු ජනතහබේ 
විධහඹක ඵරඹ ජනතහ විසින් ඳ්තකය 
ගනු රඵන ජනයජබේ ජනහධිඳතියඹහ 
විසින් ක්රිඹහ්තභක කශ යු්තබ්ත ඹ; 

(ඇ) නීතිඹ නනු ඳහර්ලිබම්න්තු විසින් භ  
ක්රිඹහ්තභක කශ වළකි ඳහර්ලිබම්න්තුබේ 
ව එහි භන්ත්රියඹන්බේ යප්රහද, 
ඳරිවහය වහ ඵරතර ම්ඵන්ධබඹන් 
විනහ ජනතහබේ නධිකයණ ඵරඹ, 
ආණ්ඩුක්රභ යසථහබන් පිළිගන්නහ 
රද නළතබවෝත බන්ත ඹම් නීතිඹකින් 
ඇති බකොට පිහිටුන රද නධිකයණ, 
විනිලසචඹ නධිකහය ව  ආඹතන භගින් 
ඳහර්ලිබම්න්තු විසින් ක්රිඹහ්තභක කශ 
යු්තබ්ත ඹ; 

(ඈ) ආණ්ඩුක්රභ යසථහබන් ප්රකහල 
බකොට පිළිගනු රඵන මලික 
නයිතිහසිකම් සිඹලු ඳහරන ආඹතන 
විසින් ගරු කයනු රළීඹ යු්තබ්ත ඹ; 
ආයක්හ කයනු රළබිඹ යු්තබ්ත ඹ; 
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ර්ධනඹ කයනු රළබිඹ යු්තබ්ත ඹ. 
තද, ඒ මලික  නයිතිහසිකම් බභහි 
ිටන් භතු රසහ ඇති ආකහයඹට ව 
ප්රභහණඹට ිට ංක්ෂිේත කිරීභ, ී භහ 
කිරීභ බවෝ නහිිට කිරීභ බනොකශ යුතු ඹ. 

(ඉ) නටබශොස විඹ ම්පර්ණ කය ඇ්තතහ ව ද, 
බභහි ිටන් භතු විධිවිධහන රසහ ඇති 
ඳරිදි ඡන්දහිිටඹක් වීභට සුදුසුකම් රළඵ 
තභහබේ නභ ඡන්දහිිට නහභබල්තනබේ 
ඇතුශ්ත කයනු රළඵ සිටින්නහ ව ද, ෆභ 
පුයළසිඹකු විසින් භ ජනයජබේ 
ජනහධිඳතියඹහ බතෝයහ ඳ්ත කිරීබම් 
ඡන්ද විභී බම් ී ද, ඳහර්ලිබම්න්තු 

භන්ත්රීයඹන්, වශ ලං පෂළත් ලං පළන ලං

ආය නයන් ලංහි ලං ලංමන්ත්රීලරුන් ලංව ෝරළ ඳ්ත 
කිරීබම් භළතියණබේ ී ද, ෆභ ජනභත 
විචහයණඹක ී ද ඡන්ද ඵරඹ ක්රිඹහ්තභක 
කශ වළකි විඹ යුතු න්බන් ඹ.  

 
වටශන 

 4 ලංලගන්තිසය 
4 (න)(ආ)(ඇ)(ඈ) කිසිදු බනක් නළත. 
4(ඉ) ගන්තිඹට “ව ඳශහ්ත ඳහරන 
ආඹතනඹන්බේ  භන්ත්රීරුන්” ඹන්න 
ඇතුශ්ත විඹ යුතු ඹ.   
වටශන 
5 ගන්තිඹ 
ඩහ්ත ඳළවළදිලි ඵ වහ 5 න ගන්තිඹ 
ඳශමු ගන්තිබඹන් ඳසු බඹබදන බේ 
සථහනඹ භහරු කය ඇත. 
 
6. ශ්රී රංකහ ජනයජබේ ජහතික බකොඩිඹ, 
බදළනි උඳබල්තනබඹහි නිරපිත සිංව 
බකොඩිඹ න්බන් ඹ. 
 
7. ශ්රී රංකහ ජනයජබේ ජහතික ගීඹ “ශ්රී රංකහ 
භහතහ” ගීඹ න්බන් ඹ. ජහතික ගීබඹහි 
ඳදභහරහ ව ංගීතඹ තුන්ළනි 
උඳබල්තනබඹහි දළක්බන්බන් ඹ. 

 
8. ශ්රී රංකහ ජනයජබේ ජහතික දිනඹ 
බඳඵයහරි භ වතයළනි දිනඹ න්බන් ඹ. 
වටශන 
6-8 ගන්ති කිසි බරකින් ංබලෝධනඹ 
බනොවිඹ යුතු ඹ. 
 ලංජළතිසව ලංවවොඩිය  ලංජළතිසව ලංගීය  ලංජළතිසව ලංදිනය ලං ලං 
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පරිච්වේද ලංII  

බු්ධ ළගම 

බුද්ධහගභ ම්ඵන්ධබඹන් දළනට ඇති ප්රතිඳහදන එබේ භ ඳළතිඹ යුතු ඵ්ත යසථහබේ II 

න ඳරිච්බේදඹට බවෝ එහි න න ගන්තිබඹහි කිසිදු බනක් සිදු බනොකශ යුතු ඵ්ත නපි 

තයබේ කිඹහ සිටිමු. නඳබේ බඵෞද්ධ සිද්ධසථහන ව නබනකු්ත බඵෞද්ධ පුයහ විදයහ්තභක 

සථහන නඳබේ ජහතික උරුභබේ බකොටක් බර ආයක්හ වීභ වතික නු පිණි "බුද්ධ 

ලහන" ඹන දනට නිලසචිත නරුතක් දිඹ යුතු ඵ නඳබේ විලසහඹයි.  

බුද්ධහගභ ම්ඵන්ධබඹන් (2015 - 2019) යජබේ බඹෝිරත යසථහ භගින් සිදු කය ඇති 

විකල්ඳ බඹෝජනහ මුළුභනින්භ ප්රතිබෂේඳ කශ යුතු ඹ. ඉවත වන් බඹෝජනහ ඳවත උපුටහ 

දක්නු රළබේ.  

(න)   ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ප්රතිංසකයණඹ පිළිඵ භවජන නදවස විභී බම් කිටටු හර්තහබේ 

නිර්බද්ල බභබේඹ. 

4.2 ලංනි්මව්ධ 

නඳ හභහිරකඹන්බේ එකිබනකට බනස ව නිර්බද්ල කට්ටර විකල්ඳ නිර්බද්ල බර රකහ 

ඵරනු පිණි යසථහ බහට බඹොමු කයන රදි. 

i කිසි භ බනකින් බතොය ර්තභහන ආණ්ඩුක්රභ යසථහබේ II න ඳරිච්බේදඹ 09 

ළනි යසථහ තඵහ ගළනීභ.  

ii ර්තභහන ආණ්ඩුක්රභ යසථහබේ II න ඳරිච්බේදබේ ශීර්ඹ "බුද්ධහගභ" බනො " 

ආගභ" ඹනුබන් බනස විඹ යුතු නතය 09 න යසථහ කිසි භ බනක් බනොකය 

තඵහ ගත යුතු ඹ.    

iii ්තභන් ආණ්ඩුක්රභ යසථහබේ 09 න යසථහ ඳවත දළක්බන ආකහයඹට 

බනස විඹ යුතු ඹ.  

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

යසථහබේ 10 න වහ 14(1)ඉ යසථහලින් සිඹලු ආගම්රට රඵහ ී ඇති නයිතීන් 

ආයක්හ කයන නතය යජඹ විසින් බුද්ධහගභ ව බුද්ධලහනඹ  බඳෝණඹ බකොට 

ආයක්හ කශ  යුතු ඹ.  

iv ශ්රී රංකහ නනහගිටක යහජයඹක් විඹ යුතු ඹ.  

v ජනතහබේ ආධයහ්තිටක ංර්ධනඹට ආගබම් කහර්ඹබහයඹ පිළිගන්නහ නතය ශ්රී 

රංකහ නනහගිටක යහජයඹක් විඹ යුතු ඹ.  
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vi ඳතින යසථහබේ බදන ඳරිච්බේදබේ භහතෘකහ “ආගම්˜ බර විඹ යුතුයි. ඒ 

ඹටබ්ත දළක්බන විසතය ඳවත දළක්බන ඳරිදි ංබලෝධනඹ විඹ යුතුයි. 

 “ ශ්රී රංකහ ජනයජඹ සිඹලු ආගම් වහ භ ත්ත්තඹක් පිරිනළිටඹ යුතුයි. ˮ 

යසථහ බහබේ බභබවයුම් කිටටු භගින් ඉදිරිඳ්ත කයනු රළබූ නතුරු හර්තහබේ විකල්ඳ  

බඹෝජනහ 02 ක් ඉදිරිඳ්ත කයනු රළීඹ. 

 

පරිච්වේද ලංII  

 ලංආගම 

8. ශ්රී ලං ාවළල ලං බු්ධ ළගමට ලං ප්රමුසවහාළනය ලං පිරිනමන්වන් ය. ලං එවශයින් ලං 10 ලං ලෆනි ලං

ලයලවහාළවලන් ලංවශ ලං14 ලංලෆනි ලංලයලවහාළවේ ලං (1) ලං ලෆනි ලංඅනුලයලවහාළවේ ලං (ඉ) ලංවේදවයන් ලංසියලුම ලං

ආග්මලට ලංපිරිනෆවමන ලංඅයිතිසලළසිව්ම ලංආර්ළ ලංවර ලංවදන ලංඅ ර ලංබු්ධ ළවනය ලංසුර්ෂි  ලංවවොට ලං

වපෝණයය ලංකිරීම ලංරජවේ ලංලගීයම ලංවිය ලංයුත්වත් ලංය. ලං 

බඹෝිරත 8 න ගන්තිඹට විකල්ඳඹක් ඳවතින් දළක්බේ. 

ශ්රී ලං ාවළ ලං ජනරජය ලං බු්ධ ළගමට ලං ප්රමුසවහාළනය ලං පිරිනමන්වන් ලං ය. ලං එවශයින් ලං සියලු ලං ආග්ම ලං ශළ ලං

විහලළවයන්ට ලං වගෞරලවයන් ලං ශළ ලං අභිමළනවයන් ලං වවමින් ලං ශළ ලං වලන් ලං වවොට ලං වෆීයමකින් ලං

ව ොරල ලං වශ ලං ආණ්ඩුක්රම ලං ලයලවහාළවේ ලං වශතිසව ලං වර ලං ඇතිස ලං මලිව ලං අයිතිසලළසිව්ම ලං සියලු ලං ම ලං

පු්ධගයන්ට ලංවශතිසව ලංවරමින්  ලංබු්ධ ළවනය ලංසුර්ෂි  ලංවවොට ලංවපෝණයය ලංකිරීම ලංරජවේ ලංලගීයම ලං

විය ලංයුත්වත් ලංය. ලං 

ඉවත ඳශමු බඹෝජනහබහි ර්තභහන යසථහබේ 09 න ගන්තිබේ වන් “ ශ්රී රංකහ 

ජනයජඹ " ඹන ඳදඹ බනුට “ශ්රී ාවළල” ඹන ඳදඹ ආබද්ල කය ඇ්තබ්ත ඕනෆකිටන් භ ඵ 

     කශ යුතු ඹ. බම් බනස කිරීබම් ප්රතිපරඹ නම් “ ශ්රී ලංාවළ ලං ජනරජය” ඹන බඹදුභ 

භගින් යහජය ව ශ්රී රංකහ ආණ්ඩු බුද්ධහගභට ප්රමුතසථහනඹ රඵහ බදන ඵ පිළිගළනුණ ද “ශ්රී 

රංකහ” ඹන බඹදුභ භගින් එළනි යහජය පිළිගළනීභක් බනොභළති  ශ්රී රහංකික ජනතහ ඳභණක් 

එබේ බුද්ධහගභට ප්රමුත්තඹ පිරිනභනු රඵන ඵ වළඟවීභ ඹ.  

බදන බඹෝජනහබේ වන් " වලන් ලංවවොට ලංවෆීයමකින් ලංව ොරල ˜ ඹන දන් තුළින් 09 

න ගන්තිබඹka බුද්ධහගභට රඵහ ී ඇති ප්රමුතසථහනඹ නිබලේධනඹ කය ඇත.  
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 “ සිඹලුභ ආගම් ව විලසහඹන්ට බගෞයබඹන් ව නභිභහනබඹන් ශකිටන් ” ඹන 

දන් භගින් පිළිබිඹු න්බන් නඳ විසින් දළනටභ්ත කයිටන් ඳතින පීඩහ ඹථහ ත්ත්තඹට ඳ්ත 

කිරීබම් උ්තහවඹක් නඳට ඇති ඵ වළඟවීභඹ. එනම් බම් දක්හ නඳ විසින් නබනකු්ත 

ආගම්රට ළරකීබම්ී කිසිඹම් බනසකභක් සිදු කයනු රඵන ඵ පිළිගළනීභකි. බභඹ 

බඵදුම්හීන් විසින් භව ජහතිඹට එබයහි කයනු රඵන නතය යහඳහයඹ හධහයණීකයණඹ 

කිරීභකි.  

යසථහ බහට ඉදිරිඳ්ත කයනු රළබූ යසථහ බකටුම්ඳබතහි පර්විකහබහි ශ්රී බුද්ධ ර්ඹ 

පිළිඵ වන ඉ්ත බකොට ඇති ඵ කණගහටුබන් වන් කශ යුතු ඇත.  

ඒ නනු නඳබේ ඉල්ීමභ නම් ආණ්ඩුක්රභ යසථහබේ බදන ඳරිච්බේදඹ ව එහි 09 න 

ගන්තිඹ කිසි භ නයුයකින්්ත බනස බනොකශ යුතු    . ඳවත දළක්බන නයුරින් II න 

ඳරිච්බේදඹ තදුයට්ත ඳළතිඹ යුතු ඹ.  

 

පරිච්වේද ලංII  

බු්ධ ළගම 

"ශ්රී රංකහ ජනයජඹ බුද්ධහගභට ප්රමුතසථහනඹ පිරිනළිටඹ යුතු නතය ඒ නනු බුද්ධලහනඹ 

සුයක්ෂිත බකොට බඳෝණඹ කයිටන් නන්  සිඹලුභ ආගම් වහ ද යසථහ 10 ව 14(1)ඊ 

නනුයසථහර වන් සිඹලුභ හිිටකම් පිරිනභන ඵට වතික විඹ යුතු ඹ. " 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

19 
 

 පරිච්වේද ලංIII  

 (දළනට ඳ්තනහ ඳරිච්බේදඹ VI) 

රළජය ලංප්රතිසපත්තිස ලංවමවශයු්ම ලංම ්මම 

(අ) ලංඅ්මා ලංනිරපණයවේදී ලංවමවශයු්ම ලංම ලං ්මම ලංමග ලංවපන්විය ලංයුතු ලංදල ලං. 

යසථහ වහ නීති නර්ථ නිරඳණඹ කිරීබම්ී යහජය ප්රතිඳ්තති බභබවඹවීබම් මරධර්භරට 

නනුකර විඹ යුතු ඵ බරේසඨහධිකයණඹ ඔවුන්බේ තීයණ කිහිඳඹක් භගින් පිළිබගන තිබේ. ඒ 

නනු එභ නලයතහ 27(1) ගන්තිබේ නන්තර්ගත කශ යුතු ඵ නඳබේ නදවයි.  

(ආ) රළජයවේ ලංඒීයය ලංවහලභළලය ලංවනොවලනවහල ලංපලත්නළ ලංදලට ලංවශතිසව ලංවීම. ලං 

රළජයවේ ලංඒීයය ලංවහලභළලය ලංඅහිමි ලංවරනු ලංපිිසව ලංවලින් ලංව ලංය්ම ලංය්ම ලංප්රයත්න ලංදරළ ලංඇතිස ලංදල ලංඅපි ලං

වාශන් ලං වරන්වන් ලංවණයගළටුවලනි. ලං  ලං නීතිස ලං අ්මා ලං නිරපණයය ලං කිරීව්මදී ලං වශෝ ලං වරේහධළධිවරණයය ලං

මගින් ලංපනත් ලං පරී්ළ ලංකිරීව්මදී ලං රළජයවේ ලංඒීයය ලංවහලභළලය ලංකිසිදු ලං අයුරකින් ලංවලනවහ ලං වනොවෂ ලං

යුතු ලංය. ලං  ලං ඒ ලං අනුල ලං රජවේ ලංඒීයයභළලය ලංආර්ළ ලංකිරීමට ලං රජය ලංවතු ලං ලගීයම ලං  ලං රළජය ලං ප්රතිසපත්තිස ලං

වමවශයු්ම ලං ම ලං  ්මමය් ලං වව ලං අඩාගු ලං වෂ ලං යුතු ලං දලට ලං අපි ලං වයෝජනළ ලං වරමු. ලං  ලං එවවේ ලං ව ලං විට ලං

රළජයවේ ලංඒීයය ලංවහලභළලයට ලංශළනිලන ලංඅයුරු ලංනීතිස ලංඅ්මා ලංනිරපණයය ලංකිරීම ලංලෆෂෆ්විය ලංශෆකි ලංය. ලං 

(ඇ) ලංරළජය ලංප්රතිසපත්තිසවේ ලංවමවශයු්ම ලංම ලං ්මමය් ලංවව ලංදව ලංරළජ ලං ්මම ලංඅඩාගු ලංවෂ ලංයුතු ලංවීම. 

වදෞ්ධ  ලං වළහි යවේ ලං වාශන් ලං ලන ලං ඳහරකඹහ විසින් නනුගභනඹ කශ යුතු ව දයහජ ධර්භඹ 

යහජයබේ ප්රතිඳ්තතිභඹ මරධර්භඹක් බර පිළිගත යුතුඵ නඳබේ නදවයි. එඵඳු චර්ඹහ ධර්භ 

පිළිඳළීබභන් නිදවස ව හධහයණ භහජඹක් නිර්භහණඹ කිරීභට වළකි බේ. ඒ නනු බඵෞද්ධ 

හහිතයබඹහි වන් දලවිධ යහජ ධර්භ යහජයඹට භඟ බඳන්විඹ යුතු ඵළේ නපි බඹෝජනහ කයමු. 

බරෝකබේ බඵොබවෝ යසථහ කස කිරීබම්ී එභ යටර   ඳතින ආගිටක ආචහය විධි 

ආයක්හ න ඳරිදි කස වී ඇත. විධි විධහන රහ ඇත.  නිදසුනක් බර ඵංගරහබද්ල 

යසථහබේ ර්ඵරධහරී නල්රහ බත පර්ණ විලසහඹ තළීභ එහි යහජය ප්රතිඳ්තතිබේ මලික 

කරුණක් බර නඩංගු කය ඇත. (එභ යසථහබේ 08 න ගන්තිඹ) 

(ඈ) ලංජළතිසව ලංඅභිලෘ්ධධිය ලංපිළිගනු ලංදන ලංජළතිසව ලංආ්මථිවය් ලංශ්රී ලංාවළල ලංවතු ලංවිය ලංයුතුයි. 

ද්විඳහර්ලසවික ගිවිසුම්රට එශඹීබම්ී විජහතික ඵරඳෆම් බවේතු බකොට බගන නඳබේ ජහතික 

සුබසිද්ධිඹ නදහනභකට ඇද දභහ ඇත.  (උදහ: සිංගේපරු බබශ ගිවිසුභ)  එඵළවින් ජහතික 

නභිෘද්ධිඹ ළරකිල්රට ගනිිටන් බද්ශීඹ නිසඳහදන ව බද්ශීඹ රභ ඵරකහඹට මුල් තළනක් 
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රළබඵන ළඵෆ ජහතික ආර්ථිකඹක නලයතහ නඳ විසින් වඳුනහ බගන ඇත.  ඒ නනු එඹ යහජය 

ප්රතිඳ්තති බභබවයුම් මර ධර්භඹක් බර වඳුනහ ගත යුතු ඵ  නපි බඹෝජනහ කයමු. ශ්රී ලංාවළවේ ලං

ආ්මථිව ලං ප්රතිසපත්තිසය ලං වෆවීමව්මදී ලං රජය ලං විසින් ලං ව්ධශීය ලං ව්මමළන්  ලං ආර්ළ ලං කිරීමට ලං වම ලං

ව ්මයය් ලංම ලංදිය ලංයුතු ලංඅ ර ලංව්ධශීය ලංනිහපළදන ලංශළ ලංවවේලළ ලංවමන් ලංම ලං ලංද ලංව්ධශීය ලංරම ලංදවළය ලංද ලං

වාශළ ලං ප්රමුසත්ලය් ලං වදනු ලං දන ලං ජළතිසව ලං ආ්මථිවය් ලං වගොඩනෆියය ලං යුතු ලං දල ලං අපි ලං වයෝජනළ ලං

වරමු. ලං 

(ඉ) ලංශ්රී ලංාවළවේ ලංවාවහවෘතිසව ලංඋරුමය ලංවශ ලංඑහි ලංව ලංඓතිසශළසිව ලංවහමළරව ලංආර්ළ ලංකිරීම ලංරජවේ ලං ලං

ලගීයම ලංවේ. ලං 

ඳහර්ලිබම්න්තු විසින් නීතිගත කයන රද බවෝ නන් නයුයකින් ප්රකහශිත කරහ්තභක බවෝ 

ඓතිවහසික ළදග්ත කභක් ඇති සභහයක, ප්රබද්ල, ද්රය ආදිඹ ශ්රී රංකහබේ ංසකෘතික 

උරුභබේ බකොටස බර රකහ ඒහ විනහල වීබභන්, ඉ්ත කිරීබභන්, විකිණීබභන් බවෝ 

නඳනඹනඹ කිරීබභන් ළශළක්වීභට යජඹ ඵළඳී සිටින ඵට ජහතික ප්රතිඳ්තති කස විඹ යුතු ඵ 

නපි බඹෝජනහ කයමු. බභභ යුතුකභ යහජය ප්රතිඳ්තති බභබවයුම් මරධර්භර බකොටක් බර 

නඩංගු කශ යුතු ඹ.  

(ඊ) ලං9 ලංලන ලංලගන්තිසවේ ලංනිරපි  ලංඅරමුණය ලංඉටුවර ලංගෆනීම ලංවාශළ ලංරජයට ලංඅනුළවනළ ලංවරනු ලංපිිසව ලං

වාඝ ලංවභළල් ලංවහාළපනය ලංකිරීම. 

යහජය කටයුතු සිදු කිරීබම්ී ශ්රී රහංබක්ඹ භහජඹට , විබලේබඹන් භ එහි ඳහරකඹන්ට භඟ 

බඳන්වීභ වහ භවහ ංඝ ය්තනබඹහි නනුලහනහ ව ආශිර්හදඹ රඵහ ගළනීභ බපතිවහසික 

චහරිෛඹකි. එඵළවින් බභභ චහරිෛඹ යසථහපිත පිළිගළනීභකට රක් කශ යුතු ඵ නපි තයබේ 

විලසහ කයමු. බම් නනු යජඹට උඳබදස ීභ පිණි ංඝ බහක් සථහපිත කශ යුතු ඵ නපි 

බඹෝජනහ කයමු.  

ර්තභහන විධිවිධහන ංබලෝධිත  ගන්ති 
27. ලං (1) ලං වමහි ලං ඇතුෂත් ලං රළජය ලං ප්රතිසපත්තිසය ලං

වමවශයවීව්ම ලං ම ්මම  ලං  ්මමිහධ ලං නිලශල් ලං

වමළජය් ලංඇතිස ලංකිරීම ලංවාශළ ලංනීතිස ලංපෆනවීවමහි ලංදී ලංද  ලං

ශ්රි ලං ාවළවලහි ලං රළජයනුළවනවයහි ලං දී ලං ද  ලං

පළ්මලිව්මන්තුල  ලං ජනළධිපතිසලරයළ ලං වශ ලං අමළ ය ලං

මණ්ඩය ලංවිසින් ලංගුරුවවොට ලංගනු ලංදන්වන් ලංය. ලං 

 
 
 
(2) භතු දළක්බන නයමුණ ද ඇතුශ්ත  
ප්රජහතහන්ත්රික භහජහදි භහජඹක් ශ්රී රංකහබහි 

27. (1) බභහි ඇතුශ්ත යහජය ප්රතිඳ්තතිඹ 
බභබවඹවීබම් මරධර්භ, ධර්ිටසඨ නිවල් 
භහජඹක් ඇති කිරීභ වහ නීති ඳළනවීබභහි 
ී ද, ශ්රි රංකහබහි යහජයහනුලහනබඹහි ී ද, 
ඳහර්ලිබම්න්තු, ජනහධිඳතියඹහ, නභහතය 

භණ්ඩරඹ ව නීතිසය ලං අ්මා ලං නිරපණයය ලං

කිරීවමහි ලංළ ලංඅධිවරණයය ලංද ලං ලංවිසින් ලංගුරුවවොට ලං

ගනු ලංදන්වන් ලංය. ලං 
 
 
(2) භතු දළක්බන නයමුණ ද ඇතුශ්ත  
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ඇති කිරීභට යජඹ ඇඳ කළඳ වී ඇ්තබ්ත ඹ. 
 
(න) සිඹලු තළනළ්තතන්බේ භ මලික 
නයිතිහසිකම් ව නන් ළදෆරුම් නිදව පුයහ 
ීමම්; 

(ආ) ජහතික ජන ජීවිතබේ සිඹලු ආඹතන විසින් 
භහජ, ආර්ථික වහ බද්ලඳහරන 
හධහයණ්තඹ ගුරුබකොට ගන්නහ භහජ 
ක්රභඹක් වළකිතහක් හර්ථක බර ඇති කය 
ආයක්හ කය ීබභන් ජනතහ සුබ සිද්ධිඹ 
ර්ධනඹ කිරීභ: 

(ඇ) ප්රභහණ්ත ආවහයඳහන, ඇඳුම් ඳළශඳුම් ව 
නිහ ඳවසු ද, ජීන ත්ත්තබඹහි 
නියතන්තය ර්ධනඹ ද, විබේකඹ වහ 
භහජීඹ ව ංසකෘතික ඉඩ ප්රසතහ නිසි 
ඳරිදි ප්රබඹෝජනඹට ගළනීම් ද ඇතුළු 
ප්රභහණ්ත ජීන භට්ටභක් සිඹලු 
පුයළසිඹන් විසින් තභන්ට ව තභ 
ඳවුල්ර හභහිරකඹන්ට න්තකය ීභ:  

 
 
(ඈ) යහජය නංලබේ වහ බඳෞද්ගලික නංලබේ 

ආර්ථික ක්රිඹහලිඹක් තුළින් ව එකි 
ආර්ථික ක්රිඹහලිඹ, යබට් භහජ නයමුණු වහ 
බඳොදු නභිෘද්ධිඹ නයඵඹහ බභබවඹවීම් ව 
ම්ඵන්ධිකයණඹ පිණි බඹෝගයන 
ළරසුම් ව ඳහරනඹ නීතිබඹන් නිඹභ 
කිරීබභන් ශීඝ්ර බර මුළු යට ංර්ධනඹ 
කිරීභ: 

 
 

 
 
 
 
 
(ඉ) බඳොදුජන ඹවඳතට ඉවල්න ඳරිදි 
ප්රජහබේ බබෞතික ම්ඳ්ත ව භහජ පරඹ 
සිඹලු පුයළසිඹන් නතය හධහයණ බර බඵදහ 
වළරීභ: 
(ඊ) නිසඳහදනබේ, බඵදහ වළරීබම් ව හුභහරු 

කිරීබම් භහර්ග යජබඹහි, යහජය ආඹතනඹන්හි 
බවෝ යප්රහද ර්ත නතබශොසක් නබතහි 
බවෝ ඒකයහශී බනොවි ව භධයගත බනොවි ශ්රී 
රංකහබේ කර ජනතහ නතය විසිරී ඹන 
ධර්ිටසඨ භහජ ක්රභඹක් පිහිටුවීභ: 

(උ)ජනතහබේ දහචහයබඹහි්ත, 
ංසකෘතිබඹහි්ත, ත්ත්තඹ ළඩි දියුණු 
කිරීම් ව බඳෞරුබඹහි පර්ණ ර්ධනඹ 
තවවුරු කිරීම්: ව 

ප්රජහතහන්තික භහජහදි භහජඹක් දව ලං

රළජ ්මමයන්ට ලංපදන්ම ලංල ශ්රී රංකහබහි ඇති 
කිරීභට යජඹ ඇඳ කළඳ වී ඇ්තබ්ත ඹ. 
 
(න) සිඹලු තළනළ්තතන්බේ භ මලික 

නයිතිහසිකම් ව නන් ළදෆරුම් 
නිදව පුයහ ීමම්; 

(ආ) ජහතික ජන ිරවිතබේ සිඹලු ආඹතන 
විසින් භහජ, ආර්ථික වහ බද්ලඳහරන 
හධහයණ්තඹ ගුරුබකොට ගන්නහ 
භහජ ක්රභඹක් වළකිතහක් හර්ථක 
බර ඇති කය ආයක්හ කය ීබභන් 
ජනතහ සුබ සිද්ධිඹ ර්ධනඹ කිරීභ: 

(ඇ) ප්රභහණ්ත ආවහයඳහන, ඇඳුම් ඳළශඳුම් 
ව නිහ ඳවසු ද, ජීන 
ත්ත්තබඹහි නියන්තය ර්ධනඹ ද, 
විබේකඹ වහ භහජීඹ ව ංසකෘතික 
ඉඩ ප්රසතහ නිසි ඳරිදි ප්රබඹෝජනඹට 
ගළනීම් ද ඇතුළු ප්රභහණ්ත ජීන 
භට්ටභක් සිඹලු පුයළසිඹන් විසින් 
තභන්ට ව තභ ඳවුල්ර 
හභහිරකඹන්ට න්තකය ීභ:  

 (ඈ) යහජය නංලබේ වහ බඳෞද්ගලික නංලබේ 
ආර්ථික ක්රිඹහලිඹක් තුළින් ව එකී 
ආර්ථික ක්රිඹහලිඹ, යබට් භහජ 
නයමුණු වහ බඳොදු නභිෘද්ධිඹ නයඵඹහ 
බභබවඹවීම් ව ම්ඵන්ධීකයණඹ 
පිණි බඹෝගයන ළරසුම්, ඳහරනඹ 
නීතිබඹන් නිඹභ කිරීබභන් ව ශ්රී 
රහංබක්ඹ යහඹකඹන් පිළිඵ 
සුවිබලේ ළරකිල්රකින් ද ජනතහ 

පිළිඵ නධහනඹකින් ද යුතුව වෆද ලං

ජළතිසව ලං ආ්මථිවය් ලං ශරශළ ලං ශීඝ්ර ලං වව ලං

මුළු ලං රට ලං වාල්ම නය ලං කිරීම. ලං වශොඳින් ලං

වෆකු්ම ලං වරන ලං ද ලං ජළතිසව ලං ආ්මථිව ලං

ප්රතිසපත්තිසය් ලං තුළින් ලං ශ්රී ලං ළාව්ය ලං

ලයලවළයවයන් ලං්තිසමත් ලංකිරීම. 
(ඉ) බඳොදුජන ඹවඳතට ඉවල්න ඳරිදි 

ප්රජහබේ බබෞතික ම්ඳ්ත ව භහජ 
පරඹ සිඹලු පුයළසිඹන් නතය 
හධහයණ බර බඵදහ වළරීභ: 

(ඊ) නිසඳහදනබේ, බඵදහ වළරීබම් ව 
හුභහරු කිරීබම් භහර්ග යජබඹහි, යහජය 
ආඹතනඹන්හි බවෝ යප්රහද ර්ත 
නතබශොසක් නබතහි බවෝ ඒකයහශී 
බනොවි ව භධයගත බනොවි ශ්රී රංකහබේ 
කර ජනතහ නතය විසිරි ඹන 
ධර්ිටසඨ භහජ ක්රභඹක් පිහිටුවීභ: 

(උ)ජනතහබේ දහචහයබඹහි්ත, 
ංසකෘතිබඹහි්ත, ත්ත්තඹ ළඩි දියුණු 
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ටවන: 
        පශ  ලං දෆ්වලන ලං ලයලවහාළල ලං  ලං මතු ලං ලං ලං ලං ලං

දෆ්වලන ලංඅයුරින් ලංවලනවහ ලංවිය ලංයුතු ලංය. 
 
(ඌ) නග්තකභ වමුලින් භ තුයන් කිරීභ ව 

සිඹලු තළනළ්තතන්ට නධයහඳනබේ ෆභ 
නසථහක ී භ ර් හධහයණ වහ භහන 
ඉඩ ප්රසතහ රඵහ ගළනීබම් නයිතිඹ වතික 
කිරීභ. 

 
 
(3) ශ්රී රංකහබේ සහධීන්තඹ, සවරීබහඹ 
එක්්ත ඵ ව බබෞිටක නතණ්ඩතහ යජඹ විසින් 
ආයක්හ කශ යුතු ඹ. 
 
 
(4) ඳරිඳහරනඹ විභධයගත කිරීබභන් ව භවජන 
කටයුතුරට ව ඳහරන කටයුතුරට ෆභ 
නසථහක භ ජනතහ වබහගී කයහ ගළනීබභන් 
ආණ්ඩුබේ ප්රජහතන්ෛහී යූවඹ ව ජනතහබේ 
ප්රජහතන්ෛහී  නයිතිහසිකම් ද  යජඹ විසින් 
තවවුරු බකොට  පුළුල් කශ යු්තබ්ත ඹ.  
 
 
 

 
(5) හර්ගික, ආගිටක, විවිධ බහහ බහවිත කයන 
ව බන්ත ජන බකොට්ඨහ ඇතුළු ශ්රී රංකහ හී  
කර ජනතහ නතය වබඹෝගඹ ව නබනයොනය 
විලසහඹ ඩහීමබභන් ජහතික භගිඹ තවවුරු 
කිරීභ ද, විබලේ ළරකිලි ව බනසකම් තුයන් 
කිරීම් වහ ඉගළන්වීම්, නධයහඳනඹ ව ප්රෘ්තති 
ළඳයීභ ඹන ක්බේෛර පරදහයි පිඹය ගළනීභ ද 
යජඹ විසින් කශ යු්තබ්ත ඹ. 
 

 
(6) කිසි භ පුයළසිඹකු  ර්ගඹ, ආගභ, බහහ, 
කුරඹ, සත්රී පුරු බේදඹ, බද්ලඳහරන භතඹ බවෝ 
රැකිඹහ බවේතුබන් ඹම් කිසි නලක්නුතහකට ඳ්ත 
බනොන ඳරිදි පුයළසිඹන්ට දියුණු වීභට 
භප්රසතහන් ළරී භට යජඹ ගඵරහ ගත 
යු්තබ්ත ඹ.  
 
(7) ආර්ථික ව හභහිරක යප්රහද වහ විභතහ ද, 
ිටනිහ විසින් බවෝ යජඹ විසින් බවෝ ිටනිස රභඹ 
නඹථහ ඳරිදි උඳබඹෝගී කය ගළන්භ ද, යජඹ විසින් 
තුයන් කශ යු්තබ්ත ඹ. 
 
(8) ආර්ථික ක්රභඹ ක්රිඹහ්තභක වීබම් ී ධනඹ ව 
නිසඳහදන භහර්ග බඳොදු ජනතහට වහනිකය න 

කිරීම් ව බඳෞරුබඹහි පර්ණ 
ර්ධනඹ තවවුරු කිරීම්: ව 

 
 

(ඌ) නග්තකභ වමුලින් භ තුයන් කිරිභ ව 

සිඹලු තළනළ්තතන්ට අ යළපනවේ ලං වම ලං

අලවහාළලව ලං දී ලං ම ලං ව්මල ලං වළ ළරණය ලං ශළ ලං වමළන ලං

ඉඩ ලං ප්රවහ ළ ලං දළ ලං ගෆනීව්ම ලං අයිතිසය ලං වශතිසව ලං

වරන ලංඅ ර ලංප්රළාමිව ලංශළ ලං්ධවිතීයිව ලංමට්ටව්ම ලංදී ලං

අනිලළ්මය ලං ලංනිදශවහ ලංඅ යළපනය ලංවශතිසව ලංකිරීම. 
(3) ශ්රී රංකහබේ සහධීන්තඹ, 
සවරීබහඹ, යහජයබේ ඒකීඹ සබහඹ ව 
බබෞිටක නතණ්ඩතහ යජඹ විසින් ආයක්හ 
කශ යුතු ඹ. 
 
(4) ඳරිඳහරනඹ විභධයගත කිරීබභන් ව 
භවජන කටයුතුරට ව ඳහරන 
කටයුතුරට ෆභ නසථහක භ ජනතහ 
වබහගී කයහ ගළනීබභන් ආණ්ඩුබේ 
ප්රජහතන්ෛහී යූවඹ ව ජනතහබේ 
ප්රජහතන්ෛහී  නයිතිහසිකම් ද  යජඹ විසින් 
තවවුරු බකොට  පුළුල් කශ යු්තබ්ත ඹ. 
එබව්ත කිසි විබටක්ත යහජයබේ ඒකීඹ 
සබහඹ දුර්ර බනොකශ යුතු ඹ. 
 
(5) හර්ගික, ආගිටක, විවිධ බහහ බහවිත 
කයන ව බන්ත ජන බකොට්ඨහ ඇතුළු ශ්රී 
රංකහ හසි කර ජනතහ නතය වබඹෝගඹ 
ව නබනයොනය විලසහඹ ඩහීමබභන් 
ජහතික භගිඹ තවවුරු කිරීභ ද, විබලේ 
ළරකිලි ව බනසකම් තුයන් කිරීම් වහ 
ඉගළන්වීම්, නධයහඳනඹ ව ප්රෘ්තති ළඳයීභ 
ඹන ක්බේෛර පරදහයි පිඹය ගළනීභ ද 
යජඹ විසින් කශ යු්තබ්ත ඹ. 
 
(6)ලයලවහාළවේ ලං ප්රතිසපළදනලට ලං යටත්ල කිසි 
භ පුයළසිඹකු  ර්ගඹ, ආගභ, බහහ, කුරඹ, 
සත්රී පුරු බේදඹ, බද්ලඳහරන භතඹ බවෝ 
රැකිඹහ බවේතුබන් ඹම් කිසි 
නලක්නුතහකට ඳ්ත බනොන ඳරිදි 
පුයළසිඹන්ට දියුණු වීභට භප්රසතහන් 
ළරී භට යජඹ ගඵරහ ගත යු්තබ්ත ඹ.  
 
 (7) ආර්ථික ව හභහිරක යප්රහද වහ 
විභතහ ද, ිටනිහ විසින් බවෝ යජඹ විසින් 
බවෝ ිටනිස රභඹ නඹථහ ඳරිදි උඳබඹෝගී කය 
ගළන්භ ද, යජඹ විසින් තුයන් කශ යු්තබ්ත ඹ. 
(8) ආර්ථික ක්රභඹ ක්රිඹහ්තභක වීබම් ී ධනඹ 
ව නිසඳහදන භහර්ග බඳොදු ජනතහට 
වහනිකය න බේ ඒකයහශි බනොන ඵට 
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බේ ඒකයහශි බනොන ඵට යජඹ ගඵරහ ගත 
යු්තබ්ත ඹ. 
 
(9) භහජ සුයක්ෂිතබහඹ වහ සුබහධනඹ ඇති 
කිරීභට යජඹ ගඵරහ ගත යු්තබ්ත ඹ. 
 
 
(10) ජනතහබබේ බහහ ව ංසකෘතීන් 
ර්ධනඹ කිරීභට යජඹ වහඹ විඹ යු්තබ්ත ඹ. 
 
 
 
(11) ආගභක් නදවන කයකු වට වු ද, සකීඹ 
ආගිටක ප්රතිඳ්තති හක්හ්ත කය ගළනීභට නලය 
ආර්ථික වහ භහජීඹ ඳරියඹ යජඹ විසින් ඇති කශ 
යු්තබ්ත ඹ. 
 

 
(12) ඳවුර, භහජබේ මලික ඒකකඹ ලබඹන් 
යජඹ විසින් පිළිබගන ආයක්හ කශ යු්තබ්ත ඹ. 
 
 
(13) ශභයින් ව බඹෞනඹන් කහයික ලබඹන්, 
භහනසික ලබඹන් දහචහයහ්තභක ලබඹන්, 
ආගිටක ලබඹන් වහ හභහිරක ලබඹන් පර්ණ 
ර්ධනඹට ඳ්තන ඵට ගඵරහ ගළනීභට්ත, 
ඔවුන් ආ්තභහර්ථඹ පිණි බඹොදහ ගනු රළීබභන් 
ව බනසකම්රට ඳහෛ කයනු රළීබභන් 
ආයක්හ කය ගළනීභට්ත වළකි ඳරිදි ඔවුන්බේ ශුබ 
සිද්ධිඹ යජඹ විසින් විබලේ ඳරිරභඹකින් යුතු 
ර්ධනඹ කශ යු්තබ්ත ඹ. 
 

 
(14) ජනතහබේ ඹවඳත තකහ යජඹ විසින් 
ඳරියඹ ආයක්හ බකොට සුයක්ෂිත බකොට ළඩි 
දියුණු කශ යු්තබ්ත ඹ. 

 
(15)  ජහතයන්තය  හභඹ, සුයක්ෂිතතහ  වහ 
වබඹෝගීතහ ර්ධනඹ කිරීභ ද, ජහතීන් නතය 
කටයුතුරී ජහතයන්තය නීතිඹ ව ගිවි ග්ත  
ඵළඳීම් බකබයහි බගෞයඹ ඇති කිරීභට  උ්තහව 
කිරීභ ද භහනහ්තභතහ වහ  හධහයණ ජහතයන්තය 
ආර්ථික  වහ භහජ ක්රභඹක්  ඇති  කිරීභට  
උ්තහව කිරීභ යජඹ විසින් කශ යු්තබ්ත ඹ. 
 

 
 
 
 
 

යජඹ ගඵරහ ගත යු්තබ්ත ඹ. 
 
(9) භහජ සුයක්ෂිතබහඹ වහ සුබහධනඹ 
ඇති කිරීභට යජඹ ගඵරහ ගත යු්තබ්ත ඹ. 
 
 
(10) ලං පර්මපරළවලන් ලං පර්මපරළලට ලං ඉ ළ ලං

උනන්දුවලන් ලං රැවවගන ලං දළයළද ලං වෂ ලං ශ්රී ලං

ාවළවේ ලං වාවහවෘතිසය ලං ල්ම නය ලං කිරීමට ලං

වශළය ලංවීමට ලංරජය ලංලග ලංදළ ලංග  ලංයුතු ලංය. ලං 
 

(11) ලංලයලවහාළවේ ලංප්රතිසපළදනලට ලංයටත්ල ලංශ්රී ලං ලං

ාවළවේ ලංජන ළලට ලංඔවුන්වේ ලංමලිව ලංනිදශව  ලං

කිසිදු ලංවලනවහවමකින් ලංව ොරල ලංභු්තිස ලංවිඳීමට ලං

අලය ලංආ්මථිව ලංවශ ලංවමළජ ලංලටපිටළලන් ලංරජය ලං

විසින් ලංඇතිස ලංවෂ ලංයුතු ලංය. 
 
(12) ඳවුර, භහජබේ මලික ඒකකඹ 
ලබඹන් යජඹ විසින් පිළිබගන ආයක්හ කශ 
යු්තබ්ත ඹ. 
 
(13) ශභයින් ව බඹෞනඹන් කහයික 
ලබඹන්, භහනසික ලබඹන් දහචහයහ්තභක 
ලබඹන්, ආගිටක ලබඹන් වහ හභහිරක 
ලබඹන් පර්ණ ර්ධනඹට ඳ්තන ඵට 
ගඵරහ ගළනීභට්ත, ඔවුන් ආ්තභහර්ථඹ 
පිණි බඹොදහ ගනු රළීබභන් ව 
බනසකම්රට ඳහෛ කයනු රළීබභන් 
ආයක්හ කය ගළනීභට්ත වළකින ඳරිදි 
ඔවුන්බේ ශුබ සිද්ධිඹ යජඹ විසින් විබලේ 
ඳරිරභඹකින් යුතු ර්ධනඹ කශ යු්තබ්ත ඹ. 
 
(14) ජනතහබේ ඹවඳත තකහ යජඹ විසින් 
ඳරියඹ ආයක්හ බකොට සුයක්ෂිත බකොට 
ළඩි දියුණු කශ යු්තබ්ත ඹ.  
 
(15) ශ්රී ලං ළාව්ය ලං  ලං ජන ළලවේ ලං ලං

වහවලරීභළලය ලං ආර්ළ ලං වර ලං ගනිමින් 
ජහතයන්තය  හභඹ, සුයක්ෂිතතහඹ  වහ 
වබඹෝගීතහ ර්ධනඹ කිරීභ ද, ජහතීන් 
නතය කටයුතුරී ජහතයන්තය නීතිඹ ව 
ගිවි ග්ත  ඵළඳීම් බකබයහි බගෞයඹ ඇති 
කිරීභට  උ්තහව කිරීභ ද භහනහ්තභතහ වහ  
හධහයණ ජහතයන්තය ආර්ථික  වහ භහජ 
ක්රභඹක්  ඇති  කිරීභට  උ්තහව කිරීභ යජඹ 
විසින් කශ යු්තබ්ත ඹ.  
 

(16) ලං ව්ධශීය ලං ව්මමළන්  ලං ආර්ළ ලං කිරීමට ලං ද ලං

ව්ධශීය ලං රම ලං දවළය ලං මගින් ලං වපයනු ලං දන ලං

ව්ධශීය ලං නිහපළදන ලං වශ ලං වවේලළලන් ලං  ලං වාශළ ලං
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28. නයිතිහසිකම් ව නන් ළදෆරුම් නිදව 
ක්රිඹහ්තභකවීභ්ත, භුක්ති විඳීභ්ත යුතුකම් වහ ඵළඳීම් 
ඉටු කිරීබභන් බන් ඳළතිඹ බනොවළක්බක් ඹ. 
එබවයින්, 
(න) ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ව නීතිඹ ආයක්හ 

බකොට නනුගභනඹ කිරීභ ද, 
(ආ) ජහතික නභිෘද්ධිඹ ර්ධනඹ කිරීභ වහ 

ජහතික භගිඹ බඳෝණඹ කිරීභ ද, 
(ඇ) තභන් විසින් බතෝයහ ගනු රළබු රැකිඹහබහි 

වෘදඹ හක්ෂිඹට එකඟ බනොපිරිබවශහ 
ළඩ කිරීභ ද, 

(ඈ) බඳොදු බද්ඳශ සුයක්ෂිත බකොට ආයක්හ 
කිරීභ ද, බඳොදු බද්ඳශ නඹථහ ඳරිදි 
ප්රබඹෝජනඹට ගළනීභට ව නහසති කිරීභට 
එබයහි ක්රිඹහ කිරීභ ද, 

(ඉ) බසු නඹබේ නයිතිහසිකම් ව නන් 
ළදෆරුම් නිදව ගරු කිරීභ  ද, 

(ඊ) සබහ ධර්භඹ ව සහබහවික ම්ඳ්ත රැක 
ගළනීභ ද,  

ශ්රී රංකහහසි ෆභ තළනළ්තතකුබේ භ යුතුකභ 
න්බන් ඹ. 
 
 
 
 

ප්රමුසවහාළනය ලං වවනු ලං පිිසව ලං ද ලං රජය ලං විසින් ලං

වම ලංඋත්වළශය් ලංම ලං ලංදෆරිය ලංයුතු ලංය. ලං 
 

(17) ලංපළ්මලිව්මන්තුල ලංවිසින් ලංප්රවළ ලංවරන ලංද ලං

වශෝ ලං නීතිසග  ලං වරන ලං ද ලං ජළතිසව ලං ලවයන් ලං

ලෆදගත්වම් ලං ඇතිස ලං වම ලං වහමළරවය්  ලං

වහාළනය් ලංවශෝ ලංවළත්මව ලංවශෝ ලංවෙතිසශළසිව ලං

අගය් ලංඇතිස ලං  ලං ලවහතුල් ලං වව ලං ප්රවළ ලංවරන ලං

ද ලං ද්රලයය් ලං විනළ ලං වීවමන්  ලං  ලං දණයය ලං

වීවමන්  ලං ඉලත් ලංකිරීවමන්  ලං විකිණීවමන් ලං වශෝ ලං

අපනයනය ලං කිරීවමන් ලං ලෆෂෆ් වීම ලංඇතුළු ලං ශ්රී ලං

ාවළවේ ලංවාවහවෘතිසව ලංඋරුමය ලංආර්ළ ලංකිරීම ලං

රජවේ ලංලගීයම ලංවිය ලංයුතු ලංය. ලං ලං 
 ලං 
(18) ලං වතුන්වේ ලංඅයිතිසලළසිව්ම ලංසුර්ෂි  ලංවෂ ලං

යුතු ලං අ ර ලං ඔවුන් ලං ජීලත්ලන ලං පරිවරය ලං රජය ලං

විසින් ලංආර්ළ ලංවෂ ලංයුතු ලංය. 
 
වටශන 
27(16) , 27(17)  ව 27(18) ගන්ති 
නලුතින් ඇතුශ්ත  බකොට ඇත. 

 
 
28. බම් ඳරිච්බේදබේ විධිවිධහන 
බවේතුබකොටබගන නීතිබඹන් කිසි භ 
නයිතිහසිකභක් බනොඳළබයන්බන් ඹ. 
නීතිබඹන් කිසි භ ඵළඳීභක් ඇති බනොන්බන් 
ඹ. ත ද, බම් ඳරිච්බේදබේ විධිවිධහන 
නධිකයණඹක් බවෝ විනිලසචඹ නධිකහයඹක් 
භගින් ක්රිඹහ්තභක කයහ ගත බනොවළක්බක් 
ඹ. එභ විධිවිධහනරට නනනුකරවීභ පිළිඵ 
කිසි භ ප්රලසනඹක් කය ව බවෝ 
නධිකයණඹකට බවෝ විනිලසචඹ නධිකහයඹකට 
ඉදිරිඳ්ත කශ බනොවළක්බක් ඹ. 
ටවන 
 

(i) දෆනට ලංපලත්නළ ලං28 ලංලන ලංලගන්තිසය ලං (වමහි ලං
පශ  ලං දෆ්වලන ලංපරිදි) ලං 06 ලං ලන ලංපරිච්වේදයට ලං

(මලිව ලංඅයිතිසලළසිව්ම) ලං ලංඇතුෂත් ලංවර ලංඇ . ලං 

 
(ii) ඉවත 28 න ගන්තිඹ දක්හ ඇති  
ආකහයඹට, ර්තභහන 29 න ගන්තිඹ 
ංබලෝධනඹ කයනු ඇත.  
 

(iii)බභභ ඳරිච්බේදඹ නහනබේී බභහි 
ඳවත බඳන්හ ඇති ආකහයඹට 29  බර 
නලු්ත ගන්තිඹක් වඳුන්හ  ී ඇත. 
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29. බම් ඳරිච්බේදබේ විධිවිධහන බවේතුබකොටබගන 
නීතිබඹන් කිසි භ නයිතිහසිකභක් 
බනොඳළබයන්බන් ඹ. නීතිබඹන් කිසි භ ඵළඳීභක් 
ඇති බනොන්බන් ඹ. ත ද, බම් ඳරිච්බේදබේ 
විධිවිධහන නධිකයණඹක් බවෝ විනිලසචඹ 
නධිකහයඹක් භගින් ක්රිඹහ්තභක කයහ ගත 
බනොවළක්බක් ඹ. එභ විධිවිධහනරට 
නනනුකරවීභ පිළිඵ කිසි භ ප්රලසනඹක් කය ව 
බවෝ නධිකයණඹකට බවෝ විනිලසචඹ නධිකහයඹකට 
ඉදිරිඳ්ත කශ බනොවළක්බක් ඹ. 
 
 

 

29(1). ලං රළජය ලං වටයුතු ලං වමවශයවීව්මදී ලං වමම ලං

පරිච්වේදවේ ලං වාශන් ලං රළජය ලං ප්රතිසපත්තිස ලං

වමවශයු්ම ලං ම ්මමලට ලං අනුකූල ලං වටයුතු ලං

කිරීම ලං ශවුරු ලංකිරීම ලංපිිසව ලංද ලං ලං , IV , V ලංශළ ලං ලං
VI ලං ලන ලං පරිච්වේදයන් ලං හි ලං අන් ්මග  ලං

ලයලවහාළපි  ලං දෆඳී්ම ලං  ලං ඉටු ලං වරනු ලං පිිසව ලං ද ලං ලං

රජයට ලං උපවදවහ ලං දීම ලං වශ ලං ඒලළ ලං විම්මනය ලං

වරනු ලංපිිසව ලංවාඝ ලංවභළල් ලංපෆලතිසය ලංයුතු ලංය. ලං 
 
(2).  යහබභෝඳහීම භවහ නිකහඹ, ශ්රී රංකහ 
නභයපුය භවහ නිකහඹ ව  ශ්රී රංකහ යහභඤසඤ 
භවහ නිකහඹ  නිබඹෝජනඹ න ඳරිදි 15 
බදබනකුට බනොළඩි හභහිරක ංතයහකින් 
බභභ ංඝ බහ භන්විත විඹ නතය එභ 
හභහිරකඹන් ඳ්ත කශ යු්තබ්ත එක් එක් භවහ 
නිකහඹඹන් විසිනි.  
 
(3). බභභ ංඝ බහබේ සිඹලු හභහිරකඹන් 
ය 03ක කහරඹක් වහ ඳ්ත විඹ යුතු  
නතය ඒ ඒ භවහ නිකහඹඹන් විසින් ඔවුන් 
නළත ඳ්ත කිරීභ කශ වළකි ඹ. ඉල්රහ 
නසවීභ, නනීඳ ත්ත්තඹ බවේතුබන් බවෝ 
නඳ්තවීභ කයණ බකොට බගන වට ගන්නහ 
පුයේඳහඩු වහ එක් එක් භවහ නිකහඹඹන් 
භගින් සුදුසන්  ඳ්ත කශ යුතු ඹ. 
 (4). ංඝ බහ වහ එභ බහ විසින් ඳ්ත 
කයනු රළබූ බල්කම්යඹකු ව බල්කම් 
කහර්ඹහරඹක් තිබිඹ යුතු ඹ.  
යජබේ ඒකහඵද්ධ නයමුදර භගින් බභහි සිඹලු 
විඹදම් ආයණඹ යුතු ඹ.  
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පරිච්වේදය ලංIV  

(ශඳුන්ලළ ලංදුන් ලංනල ලංපරිච්වේදයකි) 

ජළතිසව ලංඋරුමය ලංආර්ළ ලංකිරීම. 

(අ) ලංවාවහවෘතිසය ලංආර්ළ ලංවවොට ලංසුර්ෂි  ලංකිරීම. 

01) භහජබේ ව පුයළසිඹන්බේ ංසකෘතික ජීවිතඹ බඳෝණඹ කයනු පිණි යජඹ විසින් 

යහජයබේ  ජහතික උරුභඹ බභන් භ එඹට ම්ඵන්ධ සභහයක , කරහ්තභක බවෝ 

බපතිවහසික ළදග්ත කභක් ඇති ද්රය, හහිතය , ංගීතඹ ව දෘලය කරහ ආදිඹ 

ංයක්ණඹ බකොට ආයක්හ කය ප්රචලි  කිරීභ වහ ෆභ උ්තහවඹක් භ දළරිඹ යුතු 

ඹ.  

02) යජඹ විසින් නියන්තයබඹන් ර්ධනඹ න්නහ ව ගතික ඵරබේගඹක් බර යබට් 

ංසකෘතිඹ පිළිගත යුතු නතය ප්රගතිශීලි භහජඹක ඳතින ධයණීඹ හම්ප්රදහයික 

ටිනහකම් ව ආඹතන ලක්තිභ්ත කිරීභ ව ඳවසුකම් ළරී භට ෆභ උ්තහවඹක් භ  

දළරිඹ යුතු ඹ.  

03) ජහතික උරුභබඹහි නිග බකොටක් ව බඵෞද්ධ ංසකෘතික හයධර්භ යජඹ විසින් 

ආයක්හ බකොට බඳෝණඹ කශ යුතු ඹ.  

04) බද්ශීඹ කරහ ශිල්ඳ, සිරි්තවිරි්ත , ඳහයම්ඳරික දළනුභ ව ංසකෘතිඹ පිළිඵ ඳර්බේණ 

වහ යජඹ වධර්ඹඹ දිඹ යුතු ඹ. 

05) ශ්රී රංකහ භහජඹ තුශ ංසකෘතික බඳෝණඹට නදහශ න්නහ ව නණඳන්ත 

ඳහර්ලිබම්න්තු භගින් ඳළනවිඹ වළකි ඹ.2  

බඳෞයහණික ව බපතිවහසික සභහයක ංයක්ණඹ කිරීභ ශ්රී රංකහ යජබේ ගකීභකි. 

      ආගම්, ිටති භහගම් ව ංගම් පිළිඵ ඳරිඳහරනභඹ ව නීතිභඹ කටයුතු 

ඳශහ්ත බහබේ කහර්ඹබහයඹ ඹටතට ඳ්ත බනොකශ යුතු ඹ. ඒ නනු  13 න 

ංබලෝධනබඹන් වඳුන්හ ී ඇති ඳශහ්ත බහ රළයිසතුබේ ඇති 25.1, 25.2 ව 28 ඹන 

නයිතභඹන් ඉ්ත කශ යුතු  නතය ඒහ ංෘත රළයිසතුබේ වන් කශ යුතු ඹ.  

 

                                                           
2
 භූතහන යසථහබේ 4 න ගන්තිඹ ඵරන්න. 
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(ආ) ලංපරිවරය ලංආර්ළ ලංකිරීම. 

06) ෆභ ශ්රී රහංකිකබඹක්භ , ්තභන් ව භතු ඳයම්ඳයහර ප්රබඹෝජනඹ උබදහ ශ්රී රංකහ 

තුශ ඳතින සහබහවික ම්ඳ්තර ව ඳරියබේ බහයකයබක් බේ. එඵළවින් ෆභ 

පුයළසිඹකුබේභ මලික යුතුකභ විඹ යු්තබ්ත සහබහවික ඳරියඹ ආයක්හ කිරීභ, 

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

ලහේදික ව බබෞතික දූණ ශක්හ ගනු පිණි ඳරිය හිතකහමී ප්රතිඳ්තති ව 

බහවිතඹන් බඹොදහ ගළනීභ බේ.  

07) යජඹ විසින් , 

(න) ශ්රී රංකහබේ බනොකළශළල් ඳරියඹ ව ගස බකොශන් ංයක්ණඹ ව ළඩි 

දියුණු කශ යුතු නතය යබටහි වජ විවිධ්තඹ ආයක්හ කශ යුතු ඹ.  

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

(ඇ) ඳහරිරික භතුලිතතහබන් යුතු ධයණීඹ ංර්ධනඹ ආයක්හ කශ යුතු නතය 

හධහයණ ආර්ථික ව භහජ ංර්ධනඹක් යහේත කශ යුතු ඹ.  

 (ඈ) ආයක්ෂිත ව බෞතය ම්ඳන්න ඳරියඹක් වතික කශ යුතු ඹ.  

08)  යබටහි සහබහවික ම්ඳ්ත රැක ගනු පිණි ව ඳරිය ඳද්ධති විනහලඹ ශක්නු 

පිණි ශ්රී රංකහබේ මුළු ඉඩම් ප්රභහණබඹන් නභ ලබඹන් 40% ක ප්රතිලතඹක්, වළභ 

විට භ න ගවනඹ බර ඳ්තහ බගන ඹෆභට උ්තහව ගත යුතු ඹ.  

09) සහබහවික ම්ඳ්තර තියය බහවිතඹ ව නන්තර් උ්තඳහදක හධහයණ්ත ඵ 

වතික කයනු පිණි ඳහර්ලිබම්න්තු භගින් නණඳන්ත ඳළනවිඹ වළකි ඹ. තද යජඹට 

නඹ්ත වජ ම්ඳ්ත පිළිඵ සවරී නයිතිඹ නළත වතික කශ යුතු ඹ.  

10) යබටහි ඕනෆභ ප්රබද්ලඹක් ජහතික බනෝදයහනඹක්, නජීවි යක්ෂිතඹක් , සහබහවික 

යක්ෂිතඹක්, යක්ෂිත කළශෆක්, වජ බගෝීමඹ යක්ෂිතඹක්, සුවිබලේෂී දිඹ ඵසනහක් 

බවෝ එඵඳු බන්ත ආයක්ෂිත කරහඳඹක් බර නීතිඹක් භගින් ඳහර්ලිබම්න්තු විසින් 

ප්රකහල කශ වළකි ඹ.3 

                                                           
3
 භූතහන යසථහබේ 5 න ගන්තිඹ භත ඳදනම් බේ. 
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 බභභ බඹෝජනහලිබඹන් බඹෝජනහ කය ඇති ඳරිදි ංසථහඳනඹ කයනු රඵන ආර්ථික 

වහ භහජ කටයුතු පිළිඵ බකොිටන් බහට බභභ ඳරිච්බේදබේ වන් නයමුණු ඉටු 

කය ගළනීභ පිණි නලය ඵරතර රඵහ දිඹ යුතු ඹ. 

 එබේ භ ර්තභහන යසථහබේ 28 න ගන්තිබේ වන් මලික යුතුකම් ක්රිඹහ්තභක 

කිරීභට ඵර කයනු පිණි සුදුසු ඳරිදි යසථහට ංබලෝධනඹ කශ යුතු ඹළයි නපි 

නදවස කයමු. 
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පරිච්වේදය ලංv 

(දළනට ඳ්තනහ ඳරිච්බේදඹ iv) 

භළළල 

(අ) සිාශ ලං ලංභළළල ලංවපෝණයය ලංකිරීම ලං ලංපිළිදා ලංරජවේ ලංයුතුවම 

ජහතික උරුභබේ බකොටක් බර රකහ සිංවර බහහ බඳෝණඹ කිරීභ යජබේ යුතුකභක් 

ඵ  නඳබේ නදව බේ.  ඉන්දිඹහනු යසථහ හින්දි බහහ ම්ඵන්ධබඹන් බභඵඳු පිළි 

ගළනීභක් සිදු කය ඇත. බරෝකබේ ඳළයණිතභ බහහක් න සිංවර බහහ ශ්රී රංකහබේ ඳභණක් 

බහවිත කයනු රඵන බද්ශීඹ බහහකි.    නබනක් නතට ද්රවිඩ බහහ ඹනු විබද්ශීඹ බහහක් න 

නතය ද්රවිඩඹන්   ශ්රී රංකහට ඳළිටණීභ්ත භඟ එඹ බභයටට වඳුන්හ බදනු රළී ඹ. ඹම් 

කිසිකු  සිංවර බහහට ප්රමුත්තඹක් ීභට විරුද්ධ වීභ පිළිඵ කිසිදු හධහයණ බවේතුක් 

නපි බනොදකිමු.  එඵළවින් යහජය බහහ බර සිංවර බහහ පිළිගත යුතු ඵ නපි බඹෝජනහ 

කයමු.   

(ආ) සිාශ ලංභළළල ලංවාශළ ලංඅප ලංරවට් ලංප්රමුසත්ලය් ලංදළ ලංදීම. 

1956 යහජය බහහ ඳනත භගින් යහජය බහහ බර සිංවර පිළිගන්නහ රී. ජහතික උරුභබේ 

බකොටක් බර සිංවර බහහ යහජය බහහ බර ඳශමු ව බදන ජනයජ යසථහ බදක 

භගින් ද පිළි ගළනිණි. ජනගවනබඹන් 75% කට ළඩි බකොටක් සිඹ භේ ඵ බර සිංවර 

බහවිත කයනු රඵන නතය ද්රවිඩ බහහ බහවිත කයනු රඵන්බන් ජනගවනබඹන් 25% කට්ත 

නඩු ප්රභහණඹකි. ඉන්දිඹහබේ යහජය බහහ හින්දි න නමුදු හින්දි බහහ කථහ කයනු රඵන්බන් 

ජනගවනබඹන් 43.63% ක් ඳභණි. ද්රවිඩ බහහ ඉන්දිඹහබේ ප්රහන්තීඹ බහහක් ඳභණි. 

බ්රිතහනයබේ ව ඇබභරිකහ එක්්ත ජනඳදබේ යහජය බහහ බර ඉංග්රීසිඹ බහවිත කයන නමුදු 

සිඹ භේ ඵ ඉංග්රීසි බනොන හර්ගික කණ්ඩහඹම් කිහිඳඹක් එභ යටර ජී්ත බයි.     

සිඹ භේ ඵ ද්රවිඩ බර ශකන බදභශ ව මුසලිම් ජහතිකඹන් විලහර ංතයහක් සිංවර 

බහහ කථහ කයති. ඔවුහු සිංවර බහහ බභන් භ සිංවර ජනතහ භග o බවොඳින් ඳෆී  ජී්ත 

බති. ජනගවන ංයුතිඹ නනු ශ්රී රංකහ ද්රවිඩයින් සිටින්බන් 11.2% ක් ඳභණි.   ඉන්ීඹ 

ද්රවිඩඹන් a 4.2% ක් ව මුසලිම්   9.2% ක්   ශ්රී රංකහබේ ජී්ත බේ. ද්රවිඩ ජනගවනබඹන් 

54% ක් ඳදිංචි සිටින්බන් උතුරු ව නළබගනහිය ප්රබද්ලලින් පිටත ඹ. බඵොබවෝ මුසලිම් ව 

ඉන්දිඹහනු ද්රවිඩ ජනතහ සිංවර බහහ කථහ කයන නතය ද්රවිඩ බහහ යහජය බහහක් බර 

ළරකිඹ යුතු ඵ ඔවුන් බේ ඉල්ීමභක් බනොවුණ ද ද්රවිඩ බද්ලඳහරනඥඹන්බේ බද්ලඳහරන 
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නබේක්හ තෘේතිභ්ත කයනු පිණි ජනගවනබඹන් 11.2% ක බකොටකබේ ඉල්ීමභ පිළි 

ගන්නහ බර ශ්රී රංකහ යජඹට ඵර කයනු රළබේ.  

ඉංග්රීසි බහහ යහජය බහහ බර බහවිත කිරීබම්ී එඹට විබයෝධඹක් බනොදළක්වුද, බඵදුම්හී 

නයහඹ ඳෛඹ ප්රචලිත කයනු රඵන ද්රවිඩ බද්ලඳහරනඥබඹෝ සිංවර බහහ වහ සුවිබලේෂී යහජය 

බහහ ත්ත්තඹ පිරිනළමීභට විරුද්ධ බති. 

1987 ී 13 න යසථහ ංබලෝධනඹ තුළින් ද්රවිඩ බහහද යහජය බහහක් බර පිළි 

ගන්නහ රී. සිංවර බහහ භග භත්ත්තඹක් ද්රවිඩ බහහට බනොදිඹ යුතු  ඵ නඳබේ 

නදව බේ.  නීති ඳළනවීබම්ී සිංවර වහ බදභශ පිටඳ්ත නතය  ඹම් නනනුකර ත්ත්තඹක් භතු 

වුබවෝත  සිංවර බහහ පිළිගත යුතු ඇත. එබේ වුද සිංවර ව ද්රවිඩ බහහ බදක භ යහජය 

ඳරිඳහරනභඹ කටයුතු වහ යහජය බහහ බර පිළිගත වළකි නතය ජනගවනබඹන් 25% ක් 

ඳභණක් බහවිත කයන ද්රවිඩ බහහ වහ සිංවර බහහ වහ භත්ත්තඹක් පිරිනළමීභ 

හධහයණීකයණඹ කශ බනොවළක ඹ.   ද්රවිඩ බහහබන් න්නිබේදන නයිතිඹ , ද්රවිඩ බහහබන් 

නධයහඳනඹ රළීබම් නයිතිඹ, ඳහර්ලිබම්න්තුබේ, ඳශහ්ත බහබේ බවෝ ඕනෆභ ඳශහ්ත ඳහරන 

ආඹතනඹක් තුශ ද්රවිඩ බහහබන් කථහ කිරීබම් නයිතිඹ පිළිගත වළකි ඹ. ජනගවනබඹන් 75% 

ක් සිංවර න ත්ත්තඹක් ඹටබ්ත සිඹලු යහජය හර්තහ සිංවර බහහ වළය බන්ත බහහකින් 

ඳ්තහ බගන ඹෆභ හධහයණීකයණඹ කශ බනොවළක.  නීති ඳළනවීබම් ව ඵරහ්තභක කිරීබම් 

බහහ ලබඹන් සිංවර පිළිගත යුතු නතය ද්රවිඩ බහහ බහවිත කයන්නන් වහ නිර 

ඳරිර්තන රඵහදිඹ වළකි ඹ. එඵළවින් ද්රවිඩ බහහ වහ භත්ත්තඹක් රඵහ දිඹ යුතු ඵට 

කයන උ්තහවඹන් හධහයණීකයණඹ කශ බනොවළකි න නතය එඵඳු භත්ත්තඹක් පිළි 

ගළනීභ ඉන්දිඹහබේ ඳහ සිදු බනොභළත.   

(ඇ)  ලං16 ලංලන ලංවාවෝ නය ලංමගින් ලංසිාශ ලංජන ළලවේ ලංඅයිතිසය ලංඅවශෝසි ලංකිරීම. 

 i පරිපළන ලංවශ ලංඅධිවරණය ලංභළළල 

1988 ී නිතිගත කයන රද 16 න ංබලෝධනඹ තුළින් දියින පුයහ යහජය බහහක් බර 

සිංවර බහවිතඹ නකර්භණය බකොට ඇත.  22 ගන්තිබේ  වන් ඳරිදි "උතුරු ව නළබගනහිය 

ඳශහ්ත වළය "  ව 24  න ගන්තිබේ වන් ඳරිදි  බදභශ බහහ ඳරිඳහරන බහහ න ඹම් 

ප්රබද්ලඹක වළය "   ඹන හකයංලඹ භගින්  උතුරු ව නළබගනහිය ඳශහ්තලින් සිංවර බහහ 

ඵළවළය කිරීබම් ත්ත්තඹක් නිර්භහණඹ කය ඇත.  
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ii            සහ ඳශහ්තඵද              හ                    

   . 

16 න ංබලෝධනඹ    ර             ද්රවිඩ බහහබන් ඇති ඳහඨඹ නබිඵහ 

සිංවබරන් ඇති ඳහඨඹ ඵර ඳ්තයි (ගන්ති 23) . 16  න ංබලෝධනඹ තුළින් 23  න 

ගන්තිඹ ංබලෝධනඹ කළරිණි.  ඒ              ද්රවිඩ                 ඹ    

        .  ර   ද ංබලෝධනඹ              ශ    ඇ             

       ර    ර                     .       ංබලෝධනඹ            

13    ංබලෝධනඹ             ද්රවිඩ බහහනට භත්ත්තඹ පිරි නළමීභයි.  13 න 

ංබලෝධනඹ භගින් ඳශහ්ත බහරට යසථහදහඹක ඵරතර  රඵහ ීභ්ත භග  ඳශහ්ත බහ 

නීති වහ ද්රවිඩ බහහ නබිඵහ සිංවර ඵරඳළළ්තවීභ ළශළක්වීභ බභභ ංබලෝධනබේ 

නබේක්හ විඹ.  ඇ්තත ලබඹන් භ සිංවර බහහබන් නීති  කස කිරීභට උතුරු ඳශහ්ත 

බහට නලයතහක් බනොභළත. ඒ නනු උතුරු ඳශහ්ත බහ වහ   නීති ඳළනවීබම්ී ද්රවිඩ 

බහහබන් ඳභණක් එභ නීති ඳළනවිඹ වළකි ඹ.  සිංවර ඳරිර්තනඹක් කස කශ ද  ඵර 

ඳ්තන්බන් කුභන බහහ ද ඹන්න එභ ඳශහ්ත බහට තීයණඹ  කශ වළකි ඹ.  

13 න ංබලෝධනඹ භගින් ංබලෝධනඹ කයනු රළබූ 170 යසථහ නනු  "ලිඛිත නීතිඹ" 

ඹන්නට ඳශහ්ත බහ නීති ද ඇතුශ්ත බේ.  23 ගන්තිබේ බදන නතුරු විධහනඹට නනු සිඹ 

නභිභතඹ ඳරිදි ඕනෆභ බහහකින් නීති ඳළනවීභට ඳශහ්ත බහකට නිදව රළබේ.  ඒ නනු 

නළබගනහිය ඳශහ්ත  බහ තුශ නයහබි බහහබන් වුද නීති ඳළනවීභට ඵහධහ කිරීභට 

කිසිබකුට බනොවළකි ඹ.  

බඹහනක භ ත්ත්තඹ නම් ංබලෝධිත 23(2) ගන්තිඹයි.  බභභ ංබලෝධනඹට බඳය නීති 

ඹටබ්ත  ඳනනු රඵන බයගුරහසි ව නිබඹෝග සිංවර ව බදභශ බහහ බදබකන්භ ඳශ කශ 

යුතු ඹ. බකබේ බත්ත 16 න ංබලෝධනබඹන් ඳසු ඳශහ්ත බහ නීති ඹටබ්ත ඳනනු රඵන 

ඕනෆභ බයගුරහසිඹක් ව නිබඹෝගඹක් සිංවර බහහබන් ඳශ කශ යුතු ඵට නලයතහක් 

බනොභළත.  23(2) ගන්තිඹ ඳරිදි  එඵඳු  බයගුරහසි ව නිබඹෝග , ඒ ඒ ඳශහ්තර බහවිත 

කයනු රඵන ඳරිඳහරන බහහබන් ඳශ කශ වළකි ඹ. ඒ නනු ගන්ති 22(1) ඳරිදි සිංවර 

ඳරිඳහරන බහහ න්බන් උතුරු ව නළබගනහිය ඳශහ්තර වළය නබනක් ඳශහ්තර ඳභණි.  

උතුරු ව නළබගනහිය ඳශහ්තර ද්රවිඩ බහහ බහවිත බේ.  
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බම් නනු නඳබේ නදව නනු , 

(න) ශ්රී රංකහබේ ඳතින එක භ  ඳහයම්ඳරික බහහ සිංවර න ඵළවින් එඹට   

 ප්රමුත්තඹ දිඹ යුතු ඹ.  

(ආ) ශ්රී රංකහ යජබේ බහහ බර සිංවර බහහ පිළිගත යුතු ඹ. 

(ඇ) සිඹලුභ නීතිරීති සිංවර බහහබන් නීතිගත කශ යුතු නතය එහි බදභශ   

 ඳරිර්තනඹක් තිබිඹ යුතු ඹ.   

(ඈ) ශ්රී රංකහබේ ඳරිඳහරන බහහ ලබඹන් සිංවර ව බදභශ බහහ පිළිගතයුතු ඹ.  

(ඉ) නලය ඳරිදි ද්රවිඩ ඳරිර්තන හිත සිඹලුභ යජබේ හර්තහ සිංවර    

 බහහබන් ඳ්තහ ගත යුතු ඹ.  

(ඊ) සිංවර ව ද්රවිඩ බහහ නධිකයණ බහහ බර ළරකිඹ වළකි ඹ.  

16 න ංබලෝධනඹ භගින් ංබලෝධිත,  බහහ පිළිඵ යසථහබේ  විධි විධහන ඳවත වන් 

නයුරින් ංබලෝධනඹ විඹ යුතු ඵ නපි බඹෝජනහ කයමු. 

ර්තභහන විධිවිධහන ංබලෝධිත ගන්ති 

 

18. (1) ශ්රී රංකහබේ යහජය බහහ සිංවර බහහ 
න්බන් ඹ. 
      (2) බදභශ බහහ ද යහජය බහහක් 
න්බන් ඹ. 
 

(3) ඉංග්රීසි බහහ න්ධහන බහහ න්බන් ඹ. 
 

(4) බම් ඳරිච්බේදබේ විධිවිධහන ක්රිඹහ්තභක 
කිරීභ වහ ඳහර්ලිබම්න්තු විසින් නීති භගින් 
විධිවිධහන ළරළසවීඹ යුතු ඹ. 
 

19.  සිංවර බහහ ව බදභශ බහහ  ශ්රී 
රංකහබේ ජහතික බහහ න්බන් ඹ. 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
18. ලං ශ්රී ලං ාවළවලන් ලං වොවේ ලං වාවහවෘතිසව ලං

උරුමයට ලං දළයළද ලං වෂ ලං ශෆකි ලං ලටිනළ ලං ව්මප ් ලං

වව ලං සිාශ ලං භළළල ලං වපෝණයය ලං කිරීම ලං රජවේ ලං

යුතුවම ලංලන්වන් ලංය. 

 
 
 
 
 
 
19  (1) ශ්රී රංකහ ජනයජබේ යහජය බහහ 
සිංවර න්බන් ඹ. 

 
(2) සිංවර වහ බදභශ බහහ ශ්රී රංකහ 

ජනයජබේ  යහජය ඳරිඳහරන බහහ න්බන් ඹ. 
 
වටශන ලං- 
බඹෝිරත 19 න ගන්තිබේ වන් ආකහයඹට 
ඉවත දළක්බන ර්තභහන 18 න ගන්තිඹ 
ංබලෝධනඹ විඹ යුතු ඹ.  ජහතික බහහ ව 
න්ධහන බහහ පිළිඵ නලයතහක් නළත. 
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20. ඳහර්ලිබම්න්තු භන්ත්රීයඹකුට බවෝ ඳශහ්ත 
බහක භන්ත්රීයඹකුට බවෝ ඳශහ්ත ඳහරන 
ආඹතනඹක භිකබඹකුට පිළිබළින් 
ඳහර්ලිබම්න්තුබේ බවෝ ඒ ඳශහ්ත බහබේ බවෝ 
ඳශහ්ත ඳහරන ආඹතනබේ ජහතික බහහ 
බදබකන් කය බහහකින් වුද තභන්බේ 
කහර්ඹ වහ කර්තය ඉටු කිරීභට හිිටකභ 
ඇ්තබ්ත ඹ. 

 
21(1) ඹම් තළනළ්තතකුට ජහතික බහහ බදබකන් 
කය භහධයඹකින් වුද නධයහඳන රළීභට 
හිිටකභ ඇ්තබ්තඹ; 
 
එබේ වු ද, ජහතික බහහක් බනොන බහහක් 
ඉගළන්වීබම් බහහ භහධයඹ න උස නධයහඳන 
ආඹතනඹකට බභභ නනුයසථහබේ  
විධිවිධහන  නදහශ  බනොන්බන් ඹ.  
 
                       
(2)  යජඹ විසින් බකළින් භ බවෝ 
නනයහකහයඹකින් බවෝ මුදල් ඳඹනු රඵන ඹම් 
විලසවිදයහරඹක  ඹම් ඳහඨභහරහක් වහ 
නළතබවෝත ඹම් නංලඹක බවෝ පීඨඹක 
ඉගළන්වීබම් භහධයඹ එක් ජහතික බහහක් න 
නසථහක එභ විලසවිදයහරඹට  ඇතුශ්ත වීභට 
කලින් නබනක් ජහතික බහහ භහධයබඹන්  
නධයහඳනඹ රඵහ ඇති ශියඹන් බනුබන් එකී 
නබනක් ජහතික බහහ ද එකී ඳහඨභහරහ වහ 
නළතබවෝත එකී නංලබඹහි බවෝ පීඨබඹහි 
ඉගළන්වීබම් භහධයඹක් කශ යු්තබ්ත ඹ.  
 
 

ඉංග්රීසි බහහ ම්ඵන්ධබඹන් නලය  විබටක 
සුවිබලේ බර වන් කශ වළකි ඹ.  සිංවර 
ව බදභශ බහහ වහ ඉංග්රීසිඹ 
ම්ඵන්ධීකයණඹක් බර ළරකිඹ බනොවළක. 
සිංවර ව බදභශ බහහ බදකටභ ඉඩ ශන 
නධයහඳන ප්රතිඳ්තතිඹක් වහ නඳ  කටයුතු 
කශ යුතු ඹ.  
19 ලං ලන ලංලගන්තිසය ලංඉලත් ලං විය ලංයුතු ලංඅ ර ලං දෆනට ලං

පලත්නළ ලං18 ලංලන ලංලගන්තිසය ලංඅලය ලංවාවෝ න ලං

වහි ල ලං ලංනල ලං19 ලංලන ලංලගන්තිසය ලංවව ලංන්ම ලංවෂ ලං

යුතු ලංය. ලං ලංසිාශ ලංභළළල ලංභළවි  ලංවරන ලංඑව ලංම ලංරට ලං

ශ්රී ලං ාවළල ලං දෆවින් ලං වෝවවේ ලං වාවහවෘතිසව ලං

උරුමයට ලංඑම ලංභළළල ලංදළයළද ලංවෂ ලංරට ලංශ්රී ලංාවළල ලං

දෆවින් ලං සිාශ ලං භළළල ලං සුර්ෂි  ලං වරනු ලං පිිසව ලං

විවේ ලංවිධි ලංවි ළන ලංඇතිස ලංවෂ ලංයුතු ලංය. ලංඉන්දියළනු ලං

ලයලවහාළලට ලංඅනුරප ලංලන ලංවව ලංවමය ලංසිදු ලංවෂ ලං

ශෆකි ලංය. ලං 
                                                                 
20. ඳහර්ලිබම්න්තු භන්ත්රීයඹකුට බවෝ ඳශහ්ත 
බහක භන්ත්රීයඹකුට බවෝ ඳශහ්ත ඳහරන 
ආඹතනඹක භිකබඹකුට පිළිබලින් 
ඳහර්ලිබම්න්තුබේ බවෝ ඒ ඳශහ්ත බහබේ බවෝ 
ඳශහ්ත ඳහරන ආඹතනබේ කටයුතු යහජය 
ඳරිඳහරන බහහ බදබකන් කය බහහකින් 
වුද ඉටු කිරීභට හිිටකභ ඇ්තබ්ත ඹ. 
 
 
21(1) ඹම් තළනළ්තතකුට යහජය ඳරිඳහරන බහහ 

බදබකන් කය භහධයඹකින් ලං වුලද නධයහඳන 
රළීභට හිිටකභ ඇ්තබ්ත ඹ. 
 
එවවේ ලංවුලද ලංරළජය ලංපරිපළන ලංභළළල් ලංවනොලන ලං

භළළල් ඉගළන්වීබම් බහහ භහධයඹ න උස 
නධයහඳන ආඹතනඹකට බභභ නනු 
යසථහට  විධිවිධහන  නදහශ  බනොන්බන් 
ඹ.  
  
(2)  යජඹ විසින් බකළින්භ බවෝ 
නනයහකහයඹකින් බවෝ මුදල් ඳඹනු රඵන ඹම් 
විලසවිදයහරඹක  ඹම් ඳහඨභහරහක් වහ 
නළතබවෝත ඹම් නංලඹක බවෝ පීඨඹක 
ඉගළන්වීබම් භහධයඹ එ් ලං රළජය ලං පරිපළන ලං

භළළල් ලංලන ලංඅලවහාළලව ලංඑභ විලසවිදයහරඹට  

ඇතුශ්ත වීභට කලින් නබනක් ලංරළජය පරිපළන ලං

භළළ භහධයබඹන්  නධයහඳනඹ රඵහ ඇති 

ශියඹන් බනුබන් එකී අවන් ලං රළජය ලං

පරිපළන ලං භළළල ලං ද එභ ඳහඨභහරහ වහ 
නළතබවෝත එකී නංලබේ බවෝ පීඨබේ 
ඉගළන්වීබම් භහධයඹක් කශ යු්තබ්ත ඹ.  
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 එබේ වුද එකී විලසවිදයහරබේ බන්ත ඹම් 
භණ්ඩඳඹක බවෝ ලහතහක බවෝ ඒ වහ භහන 
බන්ත ඹම් විලසවිදයහරඹක ඹම් භණ්ඩඳඹක 
බවෝ ලහතහක බවෝ ඒ වහ භහන ඳහඨභහරහක් 
වහ නළතබවෝත ඒ වහ භහන නංලඹක බවෝ 
පීඨඹක ඉගළන්වීබම් භහධයඹ ඉවත කී නබනක් 
ජහතික බහහ න්බන් නම් බභභ 
නනුයසථහබේ බභඹට ඉවතින් ව විධිවිධහන 
නනු ක්රිඹහ කිරීභට ඵළඳීභක් බනොන්බන් ඹ. 
 
 
(3) බභභ යසථහබහි “විලසවිදයහරඹ”, 
ඹන්නට කය ව බවෝ උස නධයහඳන 
ආඹතනඹක් ඇතුශ්ත බේ. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
22.(1) සිංවර ව බදභශ බහහ ශ්රී රංකහ 
මුළුල්බල් භ ඳරිඳහරන බහහ විඹ යු්තබ්ත ඹ. 
යජබේ ආඹතන විසින් බඳොදු හර්තහ තඵහ 
ගළනීභ වහ ව සිඹලු කටයුතු ඉටු කිරීභ 
වහ බදභශ බහහ බහවිත කයන උතුරු ව 
නළබගනහිය ඳශහ්ත වළය, ශ්රී රංකහබේ සිඹලු භ 
ඳශහ්තර ඳරිඳහරන බහහ සිංවර විඹ යුතු 
නතය, ඒ ඳශහ්තර යජබේ ආඹතන විසින් බඳොදු 
හර්තහ තඵහ ගළනීභ වහ ව සිඹලු කටයුතු 
ඉටු කිරීභ වහ සිංවර බහහ බහවිත කශ යුතු 
ඹ: එබේ වු ද, උඳ දිහඳති බකොට්ඨහඹක් 
ංයුක්ත න ඹම් ඒකකඹක මුළු ජනගවනඹට 
එභ ප්රබද්ලබේ සිංවර බවෝ බදභශ බහහභඹ සුළු 
ජන බකොට දයන නනුඳහතඹ බකබයහි 
ළරකිල්ර ඇති, ජනහධිඳතියඹහ විසින්, 
සිංවර ව බදභශ බහහ බදක භ බවෝ ඒ 
ප්රබද්ලඹ පිහිටි ඳශහබ්ත ඳරිඳහරන බහහ 
ලබඹන් බහවිත කයනු රළබු බහහ බනොන 
බන්ත බහහක් බවෝ ඒ ප්රබද්ලඹ වහ 
ඳරිඳහරන බහහ ලබඹන් බහවිත කයනු 
රළීභට විධහන කයනු රළබිඹ වළකි ඹ. 
 

(2) තභ නිර ත්ත්තබඹන් ක්රිඹහ කයන 
නිරධයඹකු බනොන තළනළ්තතකුට -  

(න) බදභශ බවෝ ඉංග්රීසි බහහ බදබකන් කය 
ව බවෝ බහහකින් කය ව බවෝ 
නිරධයඹකුබගන් ඒ නිරධයඹහබේ නිර 

 
   එබේ වුද එකී විලස විද් ඹහරබේ බන්ත ඹම් 
භණ්ඩඳඹක බවෝ ලහතහක බවෝ ඒ භහන 
බන්ත ඹම් විලසවිදයහරඹක ඹම් භණ්ඩඳඹක 
බවෝ ලහතහක බවෝ ඒ වහ භහන ඳහඨභහරහක් 
වහ නළතබවෝත ඒ වහ භහන නංලඹක බවෝ 
පීඨඹක ඉගළන්වීබම් භහධයඹ ඉවත කී නබනක් 
රළජය  ඳරිඳහරන බහහ න්බන් නම් බභභ 
නනුයසථහබේ බභඹට ඉවතින් ව විධිවිධහන 
නනු ක්රිඹහ කිරීභට ඵළඳීභක් බනොන්බන් ඹ. 
 

(3) ලං සියලුම ලං ප්රළාමිව ලං වශ ලං ්ධවිතීයිව ලං පළවල්ල ලං

විය ලං මළළවේ ලං සිාශ ලං වශ ලං වදමෂ ලං භළළ ලං

අනිලළ්මය ලංවිය ලංයුතුය. ලං ලං 
 

(4) ලං වමම ලං ලයලවහාළවලහි ලං “විහලවිදයළය”  ලං

යන්නට ලංවලර ලංව ලංවශෝ ලං ෘතීය ලංඋවවහ ලං අ යළපන ලං

ආය නය් ලංඇතුෂත් ලංවේ. 
 

“ඳහර” ඹන්නට ජහතික ඳහල්, ඳශහ්ත ඳහල්, 
බඳෞද්ගලික ඳහල්, තු ඳහල්, නන්තර්ජහතික 
ඳහල්, නඹ්ත බේ.  

 
22.(1) සිංවර ව බදභශ බහහ ශ්රී රංකහ 

මුළුල්බල් භ රළජය ඳරිඳහරන බහහ විඹ යු්තබ්ත 

ඹ. රජවේ ලං ආය න ලං විසින් ලං වපොදු ලං ලළ්ම ළ ලං  දළ ලං

ගෆනීම ලං වාශළ ලං වශ ලං සියලු ලං වටයුතු ලං ඉටු ලං කිරීම ලං

වාශළ ලංසිාශ ලංභළළල ලංභළවි  ලංවෂ ලංයුතු ලංය. 
 

එවවේ ලං වුල ලං ද  ලං උප ලං දිවළපතිස ලං වවොට්ධළවය් ලං

වායු්  ලංලන ලංය්ම ලංඒවවයව ලංමුළු ලංජනගශනයට ලං

එම ලං ප්රව්ධවේ ලං වදමෂ ලං භළළමය ලං සුළු ලං ජන ලං

වවොටව ලං දරන ලං අනුපළ ය ලං වවවරහි ලං වෆකිල් ලං

ඇතිසල  ලංජනළධිපතිසලරයළ ලංවිසින්  ලංවදමෂ ලංභළළල ලංද ලං

ඒ ලංප්රව්ධය ලංපිහිටි ලංපෂළවත් ලංලළ්ම ළ ලං දළ ලංගෆනීව්ම ලං

භළළල ලංලවයන් ලංභළවි  ලංවරනු ලංෆබීමට ලංවි ළන ලං

වරනු ලංෆබිය ලංශෆකි ලංය. 
 
 

 

 

 

 

 

(2) ඉශ  ලං වාශන් ලං ලගන්තිසවේ ලං කුම් ලං වාශන් ලං

වුලත් ලංසියලු ලංපුරලෆසියන්ට ලං 

(අ) ලංසිාශ ලංවශෝ ලංවදමෂ ලංභළළ ලංවදවවන් ලංවලර ලං

ව ලං වශෝ භළළලකින් කය ව බවෝ 
නිරධයඹකුබගන් ඒ නිරධයඹහබේ නිර 
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ත්ත්තබඹන් ලිපි ගනුබදනු බහය ගළනීභට, 
ඒ නිරධයඹහට නිර ත්ත්තබඹන් ලිපි 
ගනුබදන් ඹළවීභට ව ඒ නිරධයඹහ භග 
ඒ ත්ත්තබඹන් කටයුතු කිරීභට හිිටකභ 
ඇ්තබ්ත ඹ; 

 
(ආ) ඹම් නිර බල්තනඹක්, හර්තහක්, 

ප්රකහලනඹක් බවෝ බන්ත ලිඹවිල්රක් 
ඳරික්හ කිරීභට නළතබවෝත එළනි 
බල්තනඹකින්, හර්තහකින්, 
ප්රකහලනඹකින් බවෝ බන්ත 
ලිඹවිල්රකින් පිටඳතක් බවෝ 
උද්ධෘතඹක් රඵහ ගළනීභට ඔහුට ඇති 
නයිතිහසිකභ නීතිබඹන් පිළිගනු 
රඵන්බන් නම්, නසබථෝචිත ඳරිදි එභ 
බල්තනබඹන්, හර්තහබන්, 
ප්රකහලනබඹන් බවෝ බන්ත 
ලිඹවිල්බරන් පිටඳතක් බවෝ උද්ධෘතඹක් 
රඵහ ගළනීභට නළතබවෝත එභ 
බල්තනබේ, හර්තහබේ, ප්රකහලනබේ 
බවෝ බන්ත ලිඹවිල්බල් ඳරිර්තනඹක් 
බදභශ බවෝ ඉංග්රීසි බහහ බදබකන් කය 
බහහකින් වු ද රඵහ ගළනීභට හිිටකම් 
ඇ්තබ්ත ඹ; 

(ඇ) ඒ තළනළ්තතහට නිකු්ත කයනු රළීබම් 
කහර්ඹඹ වහ ඹම් නිරධයඹකු විසින් 
ඹම් ලිඹවිල්රක් ලිඹහ න්තන් කයනු 
රඵන නසථහක ඒ ලිඹවිල්ර බවෝ ඒ 
ලිඹවිල්බල් ඳරිර්තනඹක් බවෝ බදභශ 
බවෝ ඉංග්රීසි බහහ බදබකන් කය 
බහහකින් වු ද රඵහ ගළනීභට හිිටකභ 
ඇ්තබ්ත ඹ. 

 
 
 (3) ඳරිඳහරන බහහ ලබඹන් බදභශ බහහ 
බහවිත කයනු රඵන ඹම් ප්රබද්ලඹක, සකීඹ 
නිර ත්ත්තබඹන් ක්රිඹහ කයන නිරධයඹකු 
බනොන ඹම් තළනළ්තතකු බම් යන්ථහබේ (2) 
ළනි නනුයසථහබේ (න), (ආ) ව (ඇ) 
බේදර වන් නයිතිහසිකම් ව බේහන් 
සිංවර බහහබන් බවෝ ඉංග්රීසි බහහබන් 
ක්රිඹහ්තභක කයහ ගළනීභට ව රඵහ ගළනීභට 
හිිටකම් රළබිඹ යු්තබ්ත ඹ.  
 
(4) සකීඹ කටයුතු සිංවර බහහබන් කයන 
ඹම් ඳශහ්ත බහක් බවෝ ඳශහ්ත ඳහරන 
ආඹතනඹක්, තභ නිර ත්ත්තබඹන් ක්රිඹහ 
කයන කය ව බවෝ නිරධයඹකුබගන් සිංවර 
බහහබන් ලිපි ගනුබදනු බහය ගළනීභට, ඒ 
නිරධයඹහට නිර ත්ත්තබඹන් ලිපි ගනුබදනු 

ත්ත්තබඹන් ලිපි ගනුබදනු බහය 
ගළනීභට, ඒ නිරධයඹහට නිර 
ත්ත්තබඹන් ලිපි ගනුබදනු ඹළවීභට ව 
ඒ නිරධයඹහ භග ඒ ත්ත්තබඹන් 
කටයුතු කිරීභට හිිටකභ ඇ්තබ්ත ඹ; 

 
(ආ) ඹම් නිර බල්තනඹක්, හර්තහක්, 
ප්රකහලනඹක් බවෝ බන්ත ලිඹවිල්රක් 
ඳරීක්හ කිරීභට නළතබවෝත එළනි 
බල්තනඹකින්,හර්තහකින්, ප්රකහලනඹකින් 
බවෝ බන්ත ලිඹවිල්රකින් පිටඳතක් බවෝ 
උද්ධෘතඹක් රඵහ ගළනීභට ඔහුට ඇති 
නයිතිහසිකභ නීතිබඹන් පිළිගනු රඵන්බන් 
නම්, නසබථෝචිත ඳරිදි එභ බල්තනබඹන්, 
හර්තහබන්, ප්රකහලනබඹන් බවෝ බන්ත  
බල්තණඹකින් පිටඳතක් බවෝ උද්ධෘතඹක් 
රඵහ ගළනීභට නළතබවෝත එභ බල්තනබේ, 
හර්තහබේ, ප්රකහලනබේ බවෝ බන්ත 
බල්තණඹක ඳරිර්තනඹක් සිංවර බවෝ 
බදභශ බහහ බදබකන් කය බහහකින් වු 
ද රඵහ ගළනීභට හිිටකම් ඇ්තබ්ත ඹ; 
 

 
 
 
 
(ඇ) ඒ තළනළ්තතහට නිකු්ත කයනු රළීබම් 

කහර්ඹඹ වහ ඹම් නිරධයඹකු විසින් ඹම් 
ලිඹවිල්රක් ලිඹහ න්තන් කයනු රඵන 
නසථහක ඒ ලිඹවිල්ර බවෝ ඒ ලිඹවිල්බල් 
ඳරිර්තනඹක් බවෝ සිාශ ලං වශෝ ලං වදමෂ ලං ලං

භළළ ලංවදවවන් ලංවලර ලංභළළලකින් ලංවුල ලංද ලං රඵහ 
ගළනීභට හිිටකභ ඇ්තබ්ත ඹ. 
 

 
 
 
 
ටවන 
22(3) ගන්තිඹ ඉ්ත කය ඇත. 
 
 
 
 
 
(4) සකීඹ කටයුතු සිංවර බහහබන් කයන 
ඹම් ඳශහ්ත බහක් බවෝ ඳශහ්ත ඳහරන 
ආඹතනඹක්, තභ නිර ත්ත්තබඹන් ක්රිඹහ 
කයන කය ව බවෝ නිරධයඹකුබගන් සිංවර 
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ඹළවීභට ව ඒ නිරධයඹහ භග ඒ 
ත්ත්තබඹන් ලිපි කටයුතු කිරීභට හිිටකභ 
තිබඵන නතය, සකීඹ කටයුතු බදභශ 
බහහබන් කයන ඹම් ඳශහ්ත බහක් බවෝ 
ඳශහ්ත ඳහරන ආඹතනඹක් තභ නිර 
ත්ත්තබඹන් ක්රිඹහ කයන කය ව බවෝ 
නිරධයඹකුබගන් බදභශ බහහබන් ලිපි 
ගනුබදනු බහය ගළනීභට, ඒ නිරධයඹහට නිර 
ත්ත්තබඹන් ලිපි ගනුබදනු ඹළවීභට ව ඒ 
නිරධයඹහ භග ඒ ත්ත්තබඹන් කටයුතු 
කිරීභට හිිටකභ ඇ්තබ්ත ඹ; 
 
එවවේ ලංවුල ලංද  ලංපරිපළන ලංභළළල ලංලවයන් ලංවලනවහ ලං

භළළල් ලං භළවි  ලං වරනු ලං දන ලං ය්ම ලං ප්රව්ධය් ලං

වටයුතු ලං වරන ලං වලනත් ලං ය්ම ලං පෂළත් ලං වභළලකින් ලං

වශෝ ලං පෂළත් ලං පළන ලං ආය නයකින්  ලං රජවේ ලං

ආය නයකින් ලං වශෝ ලං ය්ම ලංනි රයකුවගන් ලංලිපි ලං

ගනුවදනු ලංදන ලංවශෝ ලංඒලළ ලංවශෝ ලංඑම ලංනි රයළ ලං

වමග ලං ලෆඩ ලං වටයුතු ලං වරන ලං ය්ම ලං පෂළත් ලං

වභළලකින්  ලං පෂළත් ලං පළන ලං ආය නයකින්  ලං

රජවේ ලං ආය නයකින් ලං වශෝ ලං ය්ම ලං

නි රයකුවගන් ලං ඉාග්රීසි ලං භළළවලන් ලං ලිපි ලං

ගනුවදනු ලංදළ ලංගෆනීමට  ලංනිවේදන ලංහුලමළරු ලංවර ලං

ගෆනීමට ලං වශ ලං ලෆඩ ලං වටයුතු ලං කිරීමට ලං හිමිවම ලං

ෆබිය ලංයුතු ලංය. ලං 
 
 (5) යජබේ බේඹට, නධිකයණ බේඹට, 
ඳශහ්තඵද යජබේ බේඹට, ඳශහ්ත ඳහරන 
බේඹට බවෝ යජබේ ඹම් ආඹතනඹකට 
තළනළ්තතන් ඇතුශ්ත කය ගළනීභ වහ 
ඳළළ්තබන ඹම් විබහගඹක ී සිංවර බවෝ 
බදභශ බවෝ තභන් බතෝයහ ගන්නහ බහහක 
බවෝ භහධයඹකින් වු ද ඳරීක්හ කයනු රළීභට 
ඹම් තළනළ්තතකුට හිිටකම් ඇ්තබ්ත ඹ. ත ද, 
තභ ධුයබේ කහර්ඹ ඉටු කිරීභ වහ සිංවර බවෝ 
බදභශ පිළිඵ ප්රභහණ්ත දළනීභක් ඒ 
තළනළ්තතහට තිීභ හධහයණ නලය න 
නසථහන්හි. එළනි ඹම් බේඹකට බවෝ 
යජබේ ඹම් ආඹතනඹකට බවෝ ඇතුශ්ත කය 
ගනු රළීබභන් ඳසු හධහයණ කහරඹක් ඇතුශත 
එබේ නසබථෝචිත ඳරිදි සිංවර බවෝ බදභශ 
බහහ පිළිඵ ප්රභහණ්ත දළනීභක් ඔහු විසින් 
රඵහ ගත යුතු ඹයි නිඹභ කිරීබම් 
බකොන්බද්සිඹට එකී හිිටකභ ඹට්ත න්බන් ඹ: 
 
 
එබේ වුද ඹම් තළනළ්තතකු ඵහ ගනු රඵන 
ධුයබඹහි කිසිදු කර්තයඹක් සිංවර බවෝ බදභශ 
බහහ පිළිඵ ප්රභහණ්ත දළනීභක් ඇ්තබ්ත 
නම් ිට ඉටු කශ බනොවළකි න නසථහර ී, 

බහහබන් ලිපි ගනුබදනු බහය ගළනීභට, ඒ 
නිරධයඹහට නිර ත්ත්තබඹන් ලිපි ගනුබදනු 
ඹළවීභට ව ඒ නිරධයඹහ භග ඒ 
ත්ත්තබඹන් ලිපි කටයුතු කිරීභට හිිටකභ 
තිබඵන නතය, සකීඹ කටයුතු බදභශ 
බහහබන් කයන ඹම් ඳශහ්ත බහක් බවෝ 
ඳශහ්ත ඳහරන ආඹතනඹක් තභ නිර 
ත්ත්තබඹන් ක්රිඹහ කයන කය ව බවෝ 
නිරධයඹකුබගන් බදභශ බහහබන් ලිපි 
ගනුබදනු බහය ගළනීභට, ඒ නිරධයඹහට නිර 
ත්ත්තබඹන් ලිපි ගනුබදනු ඹළවීභට ව ඒ 
නිරධයඹහ භග ඒ ත්ත්තබඹන් කටයුතු 
කිරීභට හිිටකභ ඇ්තබ්ත ඹ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) යජබේ බේඹට, නධිකයණ බේඹට, 
ඳශහ්තඵද යජබේ බේඹට, ඳශහ්ත ඳහරන 
බේඹට බවෝ යජබේ ඹම් ආඹතනඹකට 
තළනළ්තතන් ඇතුශ්ත කය ගළනීභ වහ 
ඳළළ්තබන ඹම් විබහගඹක ී සිංවර බවෝ 
බදභශ බවෝ තභන් බතෝයහ ගන්නහ බහහක 
බවෝ භහධයඹකින් වු ද ඳරීක්හ කයනු රළීභට 
ඹම් තළනළ්තතකුට හිිටකම් ඇ්තබ්ත ඹ. ත ද, 
තභ ධුයබේ කහර්ඹ ඉටු කිරීභ වහ සිංවර බවෝ 
බදභශ පිළිඵ ප්රභහණ්ත දළනීභක් ඒ 
තළනළ්තතහට තිීභ හධහයණ නලස ඹ න 
නසථහන්හි. එළනි ඹම් බේඹකට බවෝ 
යජබේ ඹම් ආඹතනඹකට බවෝ ඇතුශ්ත කය 
ගනු රළීබභන් ඳසු එබේ නසබථෝචිත ඳරිදි 
සිංවර බවෝ බදභශ බහහ පිළිඵ ප්රභහණ්ත 

දළනීභක් වියභළර ලං අමළ යලරයළ ලං විසින් ලං නියම ලං

වරන ලංද ලංවළය් ලංතුෂ ලංදී  ඔහු විසින් රඵහ ගත 
යුතු ඹයි නිඹභ කිරීබම් බකොන්බද්සිඹට එකි 
හිිටකභ ඹට්ත න්බන් ඹ: 
 
එබේ වුද ඹම් තළනළ්තතකු ඵහ ගනු රඵන 
ධුයබඹහි කිසිදු කර්තයඹක් සිංවර බවෝ බදභශ 
බහහ පිළිඵ ප්රභහණ්ත දළනීභක් ඇ්තබ්ත 
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එළනි ඹම් බේඹකට බවෝ යජබේ ඹම් 
ආඹතනඹකට ඇතුශ්ත කය ගළනීබම් 
බකොන්බද්සිඹක් ලබඹන් සිංවර බවෝ බදභශ 
බහහ පිළිඵ ප්රභහණ්ත දළනීභක් ඹම් 
තළනළ්තතකුට තිබිඹ යුතු ඹයි නිඹභ කයනු 
රළබිඹ වළක්බක් ඹ. 

 

(6) බභභ යසථහබහි - 

“නිරධයඹහ” ඹන්බනන් ජනහධිඳතියඹහ, ඹම් 

නභහතයයබඹක්, නිබඹෝජය නභහතයයබඹක්, 

ආණ්ඩුකහයයබඹක්, ප්රධහන නභහතයයබඹක්, 

ඳශහ්ත නභහතය භණ්ඩරබේ නභහතයයබඹක් 

බවෝ යජබේ ආඹතනඹක බවෝ ඳශහ්ත ඳහරන 

ආඹතනඹක බවෝ ඳශහ්ත බහක ඹම් 

නිරධයබඹක් නදවස බේ. 

“යජබේ ආඹතනඹ” ඹන්බනන්, ආණ්ඩුබේ 

බදඳහර්තබම්න්තුක් බවෝ ආඹතනඹක්, යහජය 

ංසථහක් බවෝ යසථහපිත ආඹතනඹක් 

නදවස බේ. 

23.(1) ලං සියලු ලං ම ලං නීතිස ලං වශ ලං අනුනීතිස ලං පෆනවීම ලං

නෆ වශොත් ලං වදීම ලං ද  ලං එීය ලං සියලු ලං ම ලං නීතිස ලං අනු ලං

නීතිස ලං පෂ ලං කිරීම ලං ද  ලං ඉාග්රීසි ලං භළළවලන් ලං ව ලං

පරිල්ම නය් ලංද ලංඇතිසල ලංසිාශ ලංවශ ලංවදමෂ ලංභළළ ලං

වදවවන් ලංම ලංවිය ලංයුත්වත් ලංය: 

එවවේ ලංවුල ලංද  ලංඒ ලංඒ ලංභළළවලන් ලංව ලංපළධ ලංඅ ර ලංය්ම ලං

අනනුකූ ළල් ලංඇතිස ලංවුලවශොත්  ලංදපෆලෆත්විය ලං

යුත්වත් ලංවලර ලං පළධය ලං ද ලං යන්න ලං පළ්මලිව්මන්තුල ලං

විසින් ලං ය්ම ලං නීතිසය් ලං පනලන ලං අලවහාළවේ ලං දී ලං

තීරණයය ලංවෂ ලංයුතු ලංය: 

එවවේ ලංම ලං ලදුරටත්  ලංඅවනකුත් ලංසියලු ලංලිඛි  ලංනීතිස ලං

වශ ලංඅනුනීතිස ලංව්මදන් වයන් ලංලන ලංවිට ලංපළධ ලංඅ ර ලං

අනනුකූ ළල් ලංඇතිස ලංවුලවශොත් ලංඒ ලංලිඛි  ලංනීතිස ලං

වශෝ ලං අනුනීතිස ලං පනලන ලං ්ධව්ධ ලං වශෝ ලං ව්මම  ලං

වරන ලං ්ධව්ධ ලං වශෝ ලං වළදන ලං ්ධව්ධ ලං වශෝ ලං ය්ම ලං

භළළලකින් ලං ද  ලං ඒ ලං භළළවලන් ලං ව ලං පළධය ලං

දපෆලෆත්විය ලංයුතු ලංය. 

(2) ලංපෂළත් ලංවභළල් ලංවිසින් ලංවශෝ ලංපෂළත් ලංපළන ලං

ආය නය් ලං විසින් ලං වශෝ ලං වළදනු ලං දන ලං වශෝ ලං

නිකුත් ලං වරනු ලං දන ලං නියම  ලං ප්රවළන  ලං රීතිස  ලං

නම් ිට ඉටු කශ බනොවළකි න නසථහර ී, 
එළනි ඹම් බේඹකට බවෝ යජබේ ඹම් 
ආඹතනඹකට ඇතුශ්ත කය ගළනීබම් 
බකොන්බද්සිඹක් ලබඹන් සිංවර බවෝ බදභශ 
බහහ පිළිඵ ප්රභහණ්ත දළනීභක් ඹම් 
තළනළ්තතකුට තිබිඹ යුතු ඹයි නිඹභ කයනු 
රළබිඹ වළක්බක් ඹ. 

 
(6) බභභ යසථහබහි - 

“නිරධයඹහ”ඹන්බනන් ජනහධිඳතියඹහ, ඹම් 

නභහතයයබඹක්, නිබඹෝජය නභහතයයබඹක්, 

ආණ්ඩුකහයයබඹක්, ප්රධහන නභහතයයබඹක්, 

ඳශහ්ත නභහතය භණ්ඩරබේ නභහතයයබඹක් 

බවෝ යජබේ ආඹතනඹක බවෝ ඳශහ්ත ඳහරන 

ආඹතනඹක බවෝ ඳශහ්ත බහක ඹම් 

නිරධයබඹක් නදවස බේ. 

“යජබේ ආඹතනඹ” ඹන්බනන්, ආණ්ඩුබේ 

නභහතයහංලඹක්, බදඳහර්තබම්න්තුක් බවෝ 

ආඹතනඹක්, යහජය ංසථහක් බවෝ 

යසථහපිත ආඹතනඹක් නදවස බේ. 

 
23. (1) සිඹලු භ නීති ව නනුනීති ඳළනවීභ 

නළතබවෝත ෆීභ ද, එකි සිඹලු භ නීති නනු නීති 

ඳශ කිරීභ ද, සිංවර ව බදභශ බහහ බදබකන් 

භ විඹ යු්තබ්ත ඹ: 

එබේ වු ද, ඒ ඒ බහහබන් ව ඳහඨ නතය ඹම් 

නනනුකරතහක් ඇති වුබවෝත, සිංවර ඳහඨඹ 

ඵරඳළළ්තවිඹ යුතු ඹ. 

 

 

 

 

 

 

(2) ලං ය්ම ලං ලිඛි  ලං නීතිසය් ලං යටවත් ලං වළදනු ලං දන ලං

වශෝ ලං නිකුත් ලං වරනු ලං දන ලං සියදු ලං ම ලං නියම  ලං

ප්රවළන  ලං රීතිස  ලං අතුරු ලං ලයලවහාළ  ලං නිවයෝග ලං වශ ලං

නිවේදන ලංද  ලංසිාශ ලංවශ ලංවදමෂ ලංභළළලලින් ලංපෂ ලං
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අතුරු ලං ලයලවහාළ  ලං නිවයෝග ලං වශ ලං නිවේදන ලං ශෆර ලං

ය්ම ලංලිඛි  ලංනීතිසය් ලංයටවත් ලංවළදනු ලංදන ලංවශෝ ලං

නිකුත් ලංවරනු ලංදන ලංසියදු ලංම ලංනියම  ලං ප්රවළන  ලං

රීතිස  ලංඅතුරු ලංලයලවහාළ  ලංනිවයෝග ලංවශ ලංනිවේදන ලංද  ලං

ගෆවට් ලංප්රය ලං ද  ලං ඉාග්රීසි ලංපරිල්ම නය් ලං ද ලංඇතිසල ලං

සිාශ ලංවශ ලංවදමෂ ලංභළළලලින් ලංපෂ ලංවරනු ලංෆබිය ලං

යුත්වත් ලංය. 

 (3) ඹම් ලිඛිත නීතිඹක් ඹටබ්ත, ඹම් ඳශහ්ත 

බහක් විසින් බවෝ ඳශහ්ත ඳහරන ආඹතනඹක් 

විසින් බවෝ හදනු රඵන බවෝ නිකු්ත කයනු 

රඵන සිඹලු භ නිඹභ, ප්රකහලන, රීති, නතුරු 

යසථහ, නිබඹෝග ව නිබේදන ද, එභ ඳශහ්ත 

බහ බවෝ ඳශහ්ත ඳහරන ආඹතනඹ බවෝ ඹම් 

යජබේ ආඹතනඹක් විසින් නිකු්ත කයනු රඵන 

බවෝ බහවිත කයනු රඵන චක්රබල්ත ව ආකෘති 

ඇතුළු සිඹලු බල්තන ද ඉංග්රීසි ඳරිර්තනඹක් ද 

ඇති එභ ඳශහ්ත බහ බවෝ ඳශහ්ත ඳහරන 

ආඹතනඹ බවෝ යජබේ ආඹතනඹ ක්රිඹහ්තභක 

න එක් එක් ප්රබද්ලබේ ඳරිඳහරනබේ ී බහවිත 

කයනු රඵන බහහබන් ඳශ කයනු රළබිඹ 

යු්තබ්ත ඹ. 

 

 (4) ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ක්රිඹහ්තභක වීභ 

ආයම්බ වීභට බඳයහතු ඵරහ්තභක ව සිඹලු නීති 

ව නනු නීති වළකිතහක් ඉක්භනින් සිංවර ව 

බදභශ බහහලින් ගළට් ඳෛබඹහි ඳශ කයනු 

රළබිඹ යු්තබ්ත ඹ. 

 

24. (1) ශ්රී රංකහ මුළුල්බල් භ නධිකයණර 

බහහ සිංවර ව බදභශ බහහ විඹ යුතු නතය, 

බදභශ බහහ ඳරිඳහරන බහහ න ඹම් 

ප්රබද්ලඹක වළය, ශ්රී රංකහබේ සිඹලු භ 

ප්රබද්ලර පිහිටි නධිකයණර සිංවර බහහ 

නධිකයණ බහහ ලබඹන් බහවිත කශ යු්තබ්ත 

ඹ. නඩු හර්තහ ව නඩු කටයුතු නධිකයණබේ 

බහහබන් විඹ යුතු ඹ. ඹම් නධිකයණඹකින් 

නභිඹහචනඹක් ඉදිරිඳ්ත කයන නසථහක, 

නභිඹහචනඹ විබහග කයනු රඵන නධිකයණබේ 

බහහ, නභිඹහචනඹ ඉදිරිඳ්ත කයනු රළබුබේ 

ඹම් නධිකයණඹකින් ද, ඒ නධිකයණබේ බහහ 

වරනු ලංෆබිය ලංයුත්වත් ලංය. 

 

 

 

 

(3) ඹම් ලිඛිත නීතිඹක් ඹටබ්ත, ඹම් ඳශහ්ත 

බහක් විසින් බවෝ ඳශහ්ත ඳහරන ආඹතනඹක් 

විසින් බවෝ හදනු රඵන බවෝ නිකු්ත කයනු 

රඵන සිඹලු භ නිඹභ, ප්රකහලන, රීති, නතුරු 

යසථහ, නිබඹෝග ව නිබේදන ද, එභ ඳශහ්ත 

බහ බවෝ ඳශහ්ත ඳහරන ආඹතනඹ බවෝ ඹම් 

යජබේ ආඹතනඹක් විසින් නිකු්ත කයනු රඵන 

බවෝ බහවිත කයනු රඵන චක්රබල්ත ව ආකෘති 

ඇතුළු සිඹලු බල්තන ද සිාශ ලං ශළ ලං වදමෂ ලං

භළළවලන් ලංපෂ ලංවෂ ලංයුතු ලංය. ලං 

එවවේ ලං වුල ලං ද ලං අවනකුත් ලංසියලුම ලංලිඛි  ලංනීතිස ලංවශ ලං

එම ලංලිඛි  ලංනීතිස ලං ලංපනලන ලංද ලංවශෝ ලංව්මම  ලංවරන ලං

ද ලං භළළ ලං පළධ ලං අ ර ලං අනනුකූත්ලය් ලං පලතී ලං

න්ම ලංසිාශ ලංභළළවලන් ලංව ලංපළධය ලංදපෆලෆත්විය ලං

යුතු ලංය. ලං 

(4) ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ක්රිඹහ්තභක වීභ 

ආයම්බ වීභට බඳයහතු ඵරහ්තභක ව සිඹලු 

නීතිස ලංවශ ලංඅනුනීතිස ලංවියභළර ලංඅමළ යලරයළ ලංවිසින් ලං

තීරණයය ලං වරන ලං ද ලං වළය් ලං තුෂ සිංවර ව 

බදභශ බහහලින් ගළට් ඳෛබඹහි ඳශ කයනු 

රළබිඹ යු්තබ්ත ඹ. 

24. (1) ශ්රී රංකහ මුළුල්බල් භ නධිකයණර 

බහහ සිංවර ව බදභශ බහහ විඹ යුතු ඹ. නඩු ලං

ලළ්ම ළල ලං වශ ලං නඩු ලං වටයුතු ලං සිාශ ලං භළළවලන් ලං

විය ලංයුතු ලංය.  

එබේ වු ද, ඹම් නධිකයණඹක නඩු හර්තහ 

තඵහ ගළනීභ ද, නඩු කටයුතු ඳ්තහ බගන ඹෆභ 

ද බදභශ බහහබන් විඹ යුතු ඹළයි, නධිකයණ 

විඹඹ බහය නභහතයයඹහ විසින් නභහතය 

භණ්ඩරබේ එකඟ්තඹ ඇති විධහන කශ 

වළක්බක් ඹ. 
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බනොන බන්ත බහහක් න විට, 

නභිඹහචනඹ විබහග කයනු රඵන නධිකයණබේ 

බහහබන් ද හර්තහ පිළිබඹර කශ යුතු ඹ: 

එබේ වු ද, ඹම් නධිකයණඹක නඩු හර්තහ 

තඵහ ගළනීභ ද, නඩු කටයුතු ඳ්තහ බගන ඹහභ 

ද නධිකයණබේ බහහ බනොන බහහකින් ද 

විඹ යුතු ඹළයි, නධිකයණ විඹඹ බහය 

නභහතයයඹහ විසින් නභහතය භණ්ඩරබේ 

එකඟ්තඹ ඇති විධහන කශ වළක්බක් ඹ. 

(2) ඹම්කිසි ඳහර්ලසඹක් බවෝ නඹළදුම්කරුකු 

විසින් නළතබවෝත ඒ ඳහර්ලසඹ බවෝ නඹළදුම්කරු 

නිබඹෝජනඹ කිරීභට නීතිබඹන් ඵරඹ රඵහ ඇති 

ඹම්කිසි තළනළ්තතකු විසින්, නඩු කටයුතු 

ආයම්බ කිරීභ ද, උ්තතයහද ව බන්ත 

බල්තන නධිකයණඹට ඉදිරිඳ්ත කිරීභ ද, 

නධිකයණ කටයුතුරට වබහගි විභ ද, සිංවර 

බහබන් බවෝ බදභශ බහහබන් බවෝ කයනු 

රළබිඹ වළක්බක් ඹ. 

 

(3) නධිකයණඹක බහවිත න බහහ 

බනොදන්නහ ඹම් කිසි විනිලසචඹකහයඹකුට, ජරි 

භිකඹකුට, ඹම්කිසි ඳහර්ලසඹකට බවෝ 

නඹළදුම්කරුකුට නළතබවෝත ඒ ඳහර්ලසඹ බවෝ 

නඹළදුම්කරු නිබඹෝජනඹ කිරීභට නීතිබඹන් 

ඵරඹ රඵහ ඇති ඹම්කිසි තළනළ්තතකුට එභ 

නධිකයණබේ සිදුන කටයුතු ටවහ ගළනීභට්ත 

ඒ කටයුතුරට වබහගි වීභට්ත වළකින බේ 

යජඹ විසින් සිංවර බහහබන් බවෝ බදභශ 

බහහබන් බවෝ ඳඹනු රඵන බහණ 

ඳරිර්තන ව ඳරිර්තන රඵහ ගළනීභට්ත, නඩු 

හර්තහකින් නීතිඹ නනු රඵහ ගළනීභට 

හිිටකම් ඇති කය ව බවෝ බකොටක් 

නළතබවෝත එහි ඳරිර්තනඹක් එභ බහහබන් 

රඵහ ගළනීභට්ත හිිටකභ ඇ්තබ්ත ඹ. 

 (4) නධිකයණ විඹඹ බහය නභහ්ත ඹයඹහ විසින් 

නභහතය භණ්ඩරබේ එකඟ්තඹ ඇති සිඹලු 

කහර්ඹ වහ නළතබවෝත ඔහු විසින් නිලසචඹ 

බකොට දක්න ඹම් ඹම් කහර්ඹ වහ නඩු 

හර්තහක බවෝ නඩු කටයු්තතක ී නළතබවෝත 

නඩු හර්තහක් බවෝ නඩු කටයු්තතක් 

ම්ඵන්ධබඹන් ඉංග්රීසි බහහ ඹම් 

 

 

 

 

 

 

(2) ඹම්කිසි ඳහර්ලසඹක් බවෝ නඹළදුම්කරුකු 

විසින් නළතබවෝත ඒ ඳහර්ලසඹ බවෝ නඹළදුම්කරු 

නිබඹෝජනඹ කිරීභට නීතිබඹන් ඵරඹ රඵහ ඇති 

ඹම්කිසි තළනළ්තතකු විසින්, නඩු කටයුතු 

ආයම්බ කිරීභ ද, උ්තතයහද ව බන්ත 

බල්තන නධිකයණඹට ඉදිරිඳ්ත කිරීභ ද, 

නධිකයණ කටයුතුරට වබහගි විභ ද, සිංවර 

බහහබන් බවෝ බදභශ බහහබන් බවෝ කයනු 

රළබිඹ වළක්බක් ඹ. 

 

(3) නධිකයණඹක බහවිත න බහහ 

බනොදන්නහ ඹම් කිසි විනිලසචඹකහයඹකුට, ජරි 

භිකඹකුට, ඹම්කිසි ඳහර්ලසඹකට බවෝ 

නඹළදුම්කරුකුට නළතබවෝත ඒ ඳහර්ලසඹ බවෝ 

නඹළදුම්කරු නිබඹෝජනඹ කිරීභට නීතිබඹන් 

ඵරඹ රඵහ ඇති ඹම්කිසි තළනළ්තතකුට එභ 

නධිකයණබේ සිදුන කටයුතු ටවහ ගළනීභට්ත 

ඒ කටයුතුරට වබහගි වීභට්ත වළකින බේ 

යජඹ විසින් සිංවර බහහබන් බවෝ බදභශ 

බහහබන් බවෝ ඳඹනු රඵන බහණ 

ඳරිර්තන ව ඳරිර්තන රඵහ ගළනීභට්ත, නඩු 

හර්තහකින් නීතිඹ නනු රඵහ ගළනීභට 

හිිටකම් ඇති කය ව බවෝ බකොටක් 

නළතබවෝත එහි ඳරිර්තනඹක් එභ බහහබන් 

රඵහ ගළනීභට්ත හිිටකභ ඇ්තබ්ත ඹ. 

 (4) සිඹලු නඩු තීන්දු රළජය ඳරිඳහරන බහහ 

බදබකන් එකකින් ලිවිඹ යුතු නතය එහි 

ඳරිර්තනඹක් නබනක් ඳරිඳහරන බහහබන් 

ඳශ කශ යුතු ඹ.  
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නධිකයණඹක බහවිත කිරීභට නය බදිටන් 

විධහන නිකු්ත කයනු රළබිඹ වළක්බක් ඹ. එළනි 

විධහන ක්රිඹහ්තභක කිරීභට ෆභ 

විනිලසචඹකහයයබඹක් භ ඵළඳී සිටින්බන් ඹ. 

 (5) බභභ යසථහබහි -  

“නධිකයණඹ” ඹන්බනන් කහර්ිටක ව බන්ත 

ආයහවුල් විනිලසචඹ කිරීභ වහ නියවුල් කිරීභ 

ඇතුළු යුක්තිඹ ඳසිීමභ වහ ඇති බකොට 

පිහිටුන රද කය ව නධිකයණඹක් බවෝ 

විනිලසචඹ නධිකහයඹක් බවෝ නධිකයණ කටයුතු 

නළතබවෝත  නර්ධ නධිකයණ කටයුතු ඉටු කයන 

බන්ත කය ව බවෝ විනිලසචඹ නධිකහයඹක් 

බවෝ ආඹතනඹක් බවෝ ආයවුල් භථඹකට ඳ්ත 

බකොට නියවුල් කිරීභ වහ ඇති බකොට 

පිහිටුන රද කය ව බවෝ විනිලසචඹ 

නධිකහයඹක් බවෝ ආඹතනඹක් නදවස බේ. 

“විනිලසචඹකහයයඹහ” ඹන්නට කය ව බවෝ  

නධිකයණඹක බහඳතියඹහ ද, මරහනහරඪ 

නිරධයඹහ ද, හභහිරකබඹක් ද ඇතුශ්ත බති. 

“හර්තහ” ඹන්නට උ්තතයහද, නඩු තීන්දු, 

ආඥහ ව බන්ත නධිකයණ වහ විධහඹක 

කහර්ඹඹ ඇතුශ්ත බේ. 

25. බම් ඳර්ච්බේදබඹහි විධිවිධහන රසහ ඇති 

ඳරිදි බහහ බහවිතඹ වහ යජඹ ප්රභහණ්ත 

ඳවසුකම් ළරළසවිඹ යු්තබ්ත ඹ. 

25 න. ඹම් නීතිඹක විධිවිධහන ව බම් 

ඳරිච්බේදබේ විධිවිධහන නතය ඹම් 

නනනුකරතහක් ඇති වුබවෝත, බම් 

ඳරිච්බේදබේ විධිවිධහන ඵරඳළළ්තවිඹ යුතු ඹ. 

 

 

 

 

(5) බභභ යසථහබහි -  

“නධිකයණඹ” ඹන්බනන් කහර්ිටක ව බන්ත 

ආයහවුල් විනිලසචඹ කිරීභ වහ නියවුල් කිරීභ 

ඇතුළු යුක්තිඹ ඳසිීමභ වහ ඇති බකොට 

පිහිටුන රද කය ව නධිකයණඹක් බවෝ 

විනිලසචඹ නධිකහයඹක් බවෝ නධිකයණ කටයුතු 

නළතබවෝත නර්ධ නධිකයණ කටයුතු ඉටු කයන 

බන්ත කය ව බවෝ විනිලසචඹ නධිකහයඹක් 

බවෝ ආඹතනඹක් බවෝ ආයවුල් භථඹකට ඳ්ත 

බකොට නියවුල් කිරීභ වහ ඇති බකොට 

පිහිටුන රද කය ව බවෝ විනිලසචඹ 

නධිකහයඹක් බවෝ ආඹතනඹක් නදවස බේ. 

“විනිලසචඹකහයයඹහ” ඹන්නට කය ව බවෝ 

නධිකයණඹක බහඳතියඹහ ද, මරහනහරඪ 

නිරධයඹහ ද, හභහිරකබඹක් ද ඇතුශ්ත බති. 

“හර්තහ” ඹන්නට උ්තතයහද, නඩු තීන්දු, 

ආඥහ ව බන්ත නධිකයණ වහ විධහඹක 

කහර්ඹඹ ඇතුශ්ත බේ. 

25. බම් ඳරිච්බේදබඹහි විධිවිධහන රසහ ඇති 

ඳරිදි බහහ බහවිතඹ වහ යජඹ ප්රභහණ්ත 

ඳවසුකම් ළරළසවිඹ යු්තබ්ත ඹ. 

25 න. ඹම් නීතිඹක විධිවිධහන ව බම් 

යසථහබේ විධිවිධහන නතය ඹම් 

නනනුකරතහක් ඇති වුබවෝත, බම් 

යසථහබේ විධිවිධහන ඵරඳළළ්තවිඹ යුතු ඹ. 
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 ඳරිච්බේදඹ VI 

(දළනට ඳතින ඳරිච්බේද III) 

මලික නයිතිහසිකම් ව යුතුකම් 

(න) දෆනට ලංපුරලෆසියන් ලංවල  ලංපලරළ ඇතිස ලංලගීය්මලට ලංඅම රල ලංරජය ලංඉටු ලංවෂ ලංයුතු= 

 මලිව ලංලගීය්ම. ලං 

නයිතිහසිකම් ව නන් ළදෆරුම් නිදව ක්රිඹහ්තභක වීභ්ත භුක්ති විඳීභ්ත  යුතුකම් වහ 

ගකීම්   ඉටු කිරීබභන් බන් ක්රිඹහ්තභක  විඹ  බනොවළකි ඹ. එඵළවින් 28 න 

ගන්තිබේ දළක්බන මලික ගකීම්, මලික නයිතිහසිකම් ඳරිච්බේදඹ තුශ නන්තර්ගත 

වීභ ඩහ බඹෝගය  ඵ නඳබේ භතඹ බේ. යජඹ විසින් ඉටු කශ යුතු ගකීම් භහරහක් 

බභහි නන්තර්ගත විඹ යුතු ඵ නඳ විසින් බඹෝජනහ කයනු රඵන නතය එභගින් යජඹ 

රහ එභ යුතුකම් ඉටු කයහ ගළනීභට  වළකි නු ඇත.   

ඒ නනු 28 න ගන්තිඹ ඳවත වන් නයුරින් ංබලෝධනඹ බකොට නඩංගු කශ යුතු 

ඵ බඹෝජනහ කයමු. 

 28. නයිතිහසිකම් ව නන්ළදෆරුම් නිදව ක්රිඹහ්තභක වීභ්ත, භුක්ති විඳීභ්ත, යුතුකම් 

 ව ඵළඳීම් ඉටු කිරීබම් ක්රිඹහලිබඹන් බන් කශ බනොවළකි නතය ඒ නනු,  

1. ලංරජය ලංවිසින් ලංඉටු ලංවෂ ලංයුතු ලංයුතුව්ම ලංඅ ර ලංපශ  ලංවාශන් ලංයුතුව්ම ලංද ලංඇතුෂත් ලංවිය ලංයුතු ලංය. ලං 

  (න) යහජයබේ ඒකීඹ සබහඹ ආයක්හ කිරීභ. 

  (ආ) ශ්රී රංකහබේ නිදව ඳයභහධිඳතයඹ ව බබෞිටක නතණ්ඩතහ ආයක්හ කිරීභ. 

  (ඇ) ජහතික ආයක්හ වතික කිරීභ ව යහජය බඵදහ බන් කිරීභ වහ බෂඩයල්  

  යහජයඹක් පිහිටුවීභ ළශළක්වීභ. 

             (ඈ) ශ්රී රහංබක්ඹ ජහතික උරුභබඹහි බකොටක් න ඳරියඹ ව පුයහවිදයහ්තභක 

සථහන ව සභහයක ආයක්හ කිරීභ. 

  (ඉ) ශ්රී රහංකික භහජබේ ංසකෘතික ටිනහකම් සුරැකීභ. 

2.  ලංවම ලංශ්රී ලංළාකිවයකු ලංවිසින් ලංම ලංපශ  ලංවාශන් ලංයුතුව්ම ලංඉටු ලංවෂ ලංයුතු ලංය. ලං 

  (න) ආණ්ඩු ක්රභ යසථහ ව නීතිඹ ආයක්හ කිරීභ ව ඳ්තහ බගන ඹෆභ.  
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  (ආ) ජහතික ධජඹ ව ජහතික ගීඹට ගරු කිරීභ. 

  (ඇ) ජහතික නභිභහනඹ ප්රචලිත කිරීභ ව ජහතික භඟිඹ බඳෝණඹ කිරීභ. 

 (ඈ)  සිඹ නභිභතඹ ඳරිදි වෘදඹ හක්ෂිඹට එකඟ ෘ්තතිඹක නියත වීභ. 

(ඉ)  ඹම් බදභේපිඹකු බවෝ බහයකරුකු ව විට නදහශ දරුහට ඹ නවුරුදු 6 සිට 

නවුරුදු 14 දක්හ නධයහඳනඹට නසථහ ළරී භ. 

 (ඊ) භවජන බද්ඳර ආයක්හ බකොට සුයක්ෂිත කිරීභ ව ඒහ නබහවිතඹ ව 

නහසතිඹ භළඩ ඳළළ්තවීභ.  

  (උ) නන් නඹබේ නිදව ව නයිතිහසිකම්රට ගරු කිරීභ. 

(ඌ) සබහ ධර්භඹ ව ඳළළ්තභ ංයක්ණඹ කිරීභට සබහ ධර්භ ආයක්හ 

කිරීභ ව එහි ම්ඳ්ත ංයක්ණඹ ශ්රී රංකහබේ ෆභ තළනළ්තතකුබේ භ 

යුතුකභ න්බන් ඹ.  

         

(ආ) මලික නයිතිහසිකම්  

මලික නයිතිහසිකම් පිළිඵ ආණ්ඩුක්රභ යසථහබේ දළනට ඳතින ප්රතිඳහදන එබේ 

භ බනොබනස ඳළතිඹ වළකි ඹ. 2015 - 2019  යසථහදහඹක බහබේ නනුකිටටු 

භගින් මලික නයිතිහසිකම් ම්ඵන්ධබඹන් නිර්බද්ල කය ඇති ඇතළම් බඹෝජනහ තුළින් 

ආගම්රට වළයවීබම් ව නඳබේ ංසකෘතිඹ විනහලඹට රුකුල් බදන ප්රතිඳහදන 

ඇතුශ්ත කය ඇති ඵ කණගහටුබන් වු ද වන් කයමු.  එකී විධි විධහන ඳවත 

උපුටහ දක්නු රළබේ.  

 (ඇ )  අනයළගමිවවරණයය ලංවාශළ ලංඅලවළ ලංවෆීමම 

 යසථහ බහ - නතුරු හර්තහ 2017 ළේතළම්ඵර්. බභහි ඳවත වන් නිර්බද්ල 

 දක්හ  ඇත.  

16(1) ෆභ තළනළ්තතකුට භ තභ ආගභ වහ විලසහඹ  තනි භ බවෝ නන් නඹ වහ භහන 

බවෝ ප්රසිද්ධිබේ බවෝ  , බඳෞද්ගලික  ඇදී භ භගින් බවෝ පිළිඳළීභ භගින් ප්රගුණ කිරීභ 

භගින්, ප්රචහයඹ කිරීභ භගින් වහ  ඉගළන්වීම් භගින් , ප්රවළ ලංකිරීව්ම නිදවට හිිටකභ 

ඇ්තබ්තඹ.  
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16(2) කිසිදු පුද්ගරබඹකු තු තභ  නභිභතඹට නනු ආගභක් බවෝ විලසහඹක් 

ඇදී භට බවෝ ළර ගළනීභට ද ඇති නිදවට ද වහනි කයන ආකහයබේ 

ඵරව්තකහයකභකට  බහජනඹ බනොකශ යුතු ඹ.  

බඹෝිරත 16(2) ගන්තිඹට නඳ එකඟ න නමු්ත එහි 16(1) ගන්තිබේ වන් 

"ප්රචහයඹ කිරීභ " ඹන චනඹ ඇතුශ්ත කිරීභ නනයහගිටකකයණඹ වහ ඉඩ රනු 

පිණි සිදු බකොට ඇති දුසට ප්රඹ්තනඹකි. එඵළවින් 16(1) න ගන්තිඹ නනුභත කශ 

බනොවළකි ඹ.  

ICCPR රී ඳහ යහේතිඹ ඹන චනඹ බහවිත බකොට බනොභළති ඵ ටවන් කිරීභ 

ළදග්ත බේ. යජබේ බඹෝජනහ තුශ යහේතිඹ ඹන චනඹ එහි නන්තර්ගත කරුණු තුශ 

නඩංගු න නතය විදයහභහන ඹන චනඹ එහි භහතෘකහබේ බබසින් දක්හ ඇත. යජබේ 

බඹෝජනහ තුශ එඹ කඨ බර නඩංගු කය ඇ්තබ්ත භන්ද? කිසි භ බද්ලඳහරනඥඹකු 

බභභ කරුණ භවජනඹහ ඉදිරිබේ බවළිදයේ කය නළත. එඵළවින් භවජනඹහට ඒ පිළිඵ 

විකල්ඳඹක් බවිඹ බනොවළක. ආගම්රට වළයවීභට එබයහි න කිසිදු නීති විලහයදඹකු 

ඇතුශ්ත කිරීභට යජඹ නභ්තවීභ  තුළින් බඳන්නුම් කයනු රඵන්බන් බභභ කරුණ 

ම්ඵන්ධබඹන් යජබේ නයමුණුර ඇති ළක හිත   සබහඹයි. 

 (ඈ ) ලංවලන් ලංවවොට ලංවෆීයව්ම ලංනීතිසල ලංලාගු ලංභළලය ලංීමමළ ලංකිරීම. 

ල්ම මළන ලං16 ලංලන ලංලගන්තිසය ලං  ලං"මුළු ලංරටට ලංම ලංඑව ලංම ලංනීතිසය්" ලංයන ලංරජවේ ලංප්රතිසපත්තිසයට ලං

පටශෆනි ලංය. ලං ලංඑඵළවින් 16 න ගන්තිඹ ංබලෝධනඹ විඹ යුතු ඵ නපි නිර්බද්ල කයමු. 

ර්තභහන විධිවිධහන ංබලෝධිත ගන්ති 

(1) 16. (1) ඳ්තනහ ලිඛිත නීති ව ලිඛිත 
බනොවු නීති නතුබයන් ඹම්කිසි ලිඛිත නීතිඹක් 
බවෝ ලිඛිත බනොව නීතිඹක් බම් ඳරිච්බේදබේ 
බභඹට ඉවතින් ඇති විධිවිධහනරට නනුකර 
බනොවු ද, එකී සිඹලු ඳ්තනහ ලිඛිත නීති ව 
ලිඛිත බනොව නීති බභභ යසථහබේ ∏ 

ඳරිච්බේදබේ වහ එභ ඳරිච්බේදබේ නයමුණු 
ක්රිඹහ්තභක කිරීභ වහ ඳනහ ඇති සිඹළු 
නීතිරට ඹට්ත   ඵරහ්තභක ක්රිඹහ්තභක 
න්බන් ඹ.  
වටශන 
 16(1) ගන්තිඹට ඳවත වන් ප්රතිඳහදන 
එකතු කශ යුතු ඹ.  
එබේ බත්ත, ඹම් හර්ගික බවෝ ආගිටක 
කණ්ඩහඹභකට බවෝ ප්රබද්ලඹකට ී භහ න 

16. (1) ඳ්තනහ ලිඛිත නීති ව ලිඛිත බනොවු 
නීති නතුබයන් ඹම්කිසි ලිඛිත නීතිඹක් බවෝ 
ලිඛිත බනොව නීතිඹක් බම් ඳරිච්බේදබේ 
බභඹට ඉවතින් ඇති විධිවිධහනරට නනුකර 
බනොවු ද, එකී සිඹලු ඳ්තනහ ලිඛිත නීති ව 
ලිඛිත බනොව නීති බභභ යසථහබේ ∏ 

ඳරිච්බේදබේ වහ එභ ඳරිච්බේදබේ නයමුණු 
ක්රිඹහ්තභක කිරීභ වහ ඳනහ ඇති සිඹළු 
නීතිරට ඹට්ත   ඵරහ්තභක ක්රිඹහ්තභක 
න්බන් ඹ.  
 එබේ බත්ත, ඹම් හර්ගික බවෝ ආගිටක 
කණ්ඩහඹභකට බවෝ ප්රබද්ලඹකට ී භහ න 
බර ඵරඳ්තන ඕනෆභ නීතිඹක්  ශනය 
ව ඵරයහිත  න්බන් ඹ.  
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බර ඵරඳ්තන ඕනෆභ නීතිඹක්  ශනය 
ව ඵරයහිත  න්බන් ඹ.  

 

2) කය ව බවෝ ඳ්තනහ ලිඛිත නීතිඹකින් 
දඬුභක් බර පිළිගනු රළබු කය ව බවෝ 
ආකහයඹක දඬුභකට කය ව බවෝ 
තළනළ්තතකු නිසි නධිකයණඹක ආඥහ පිට 
ඹට්ත කිරීභ බම් ඳරිච්බේදබේ විධිවිධහන 
කඩකිරීභක් බනොන්බන් ඹ. 

 

(ඉ) පුරලෆසියන් ලංවනොලන ලංඅයට ලංවාවහවෘතිසව ලංහිමිව්ම ලංප්රදළනය ලංකිරීම. 

යසථහබේ 14 න ගන්තිඹ නනු පුයළසිඹන්ට ඳභණක් දළනට ී භහ කය ඇති 

ංසකෘතික හිිටකම්, 2015 - 2019 යජබේ යසථහ බඹෝජනහ නනු පුයළසිඹන් 

බනොන නඹට ද  පිරිනභහ ඇත. බභහිී 14 න ගන්තිබේ වන් " පුයළසිඹන්" 

ඹන චනඹ බනුට  "පුද්ගරඹන්"බර ආබද්ල කය ඇත. යසථහ 

බඹෝජනහලිබඹහි බකොඳභණ ඵහහිය  ඵරබේග භළදිව්ත වී ඇ්තදළයි  බම් භගින් බඳන්හ 

දිඹ වළක.  

 

 

(ඊ) වමලිාගිව ලංවිලළශ ලංවාශළ ලංඅලවළ ලංවෆීමම 

යසථහබේ 12 න ගන්තිඹ භගින් සත්රී පුරු බහඹ භත කයන බනස කිරීම්රට 

ඳභණක් තවනභක් ඳනහ ඇත.  යජබේ බඹෝජනහ භගින් බභභ තවනභ ලිංගික 

නනනයතහ, ලිංගික  නධහනඹ ආදිඹ වහ ද ඵර ඳළළ්තබන ඳරිදි පුළුල් බකොට 

ඇත. තද එභ ගන්තිඹට  එකඟ බනොන නීති නරංගු න ඵට බභභ 

බඹෝජනහලින් ත  දුයට්ත  වන් බකොට ඇත.  බම් නනු විරුද්ධ ලිංගිකඹන් නතය 

ඳභණක්  සිදු කශ වළකි ව  විහව පිළිඵ නීතිඹ  භහන ලිංගිකඹන් නතය්ත සිදු 

කශ වළකි නු ඇත.  එභ බඹෝජනහර ඇති න   ංසකෘතික ඵරඳෆම් ඉභව්ත ඹ.   
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පරිච්වේදය ලංVII 

(වඳුන්හ බදන න ඳරිච්බේදඹකි) 

ජළ යන් ර ලංවදා ළ 

ලෆරදි ලංඋපවදවහ ලං  ලංම  ලං ලංශළ ලංලගීය්ම ලංවිරහි  ලංවව ලංරවට් ලංඅමළ යලරුන් ලංවිසින් ලංඑෂවඹන ලංද ලංවිවි  ලං

ගිවිසු්ම ලං ලංවශ ලංව්මමුතීන් ලංවශේතු ලංවවොට ලංවගන ලංශ්රී ලංාවළලට ලංවී ලංඇතිස ලංපීඩළල ලංඅපමණය ලංය. ලං ලංශ්රී ලංාවළල ලං

ඇවමරිවළ ලංඑ්වත් ලංජනපදය ලං  ලංඑ්වත් ලංරළජ ළනිය ලං ලංඇතුළු ලං ලං ලං ලත් ලංරටලල් ලංීයපය් ලංවමග ලංඑ්ල ලං ලං

ඉදිරිපත් ලංවරනු ලංෆබ ලංඑ්වත් ලංජළතීන්වේ ලංවයෝජනළ ලං30/1 ලංතුළින් ලංශ්රී ලංාවළවේ ලංවහවලරී ලංදලට ලංව ලං

ශළනිය ලං සුළු ලං වවොට ලං  ෆකිය ලං වනොශෆව. ලං  ලං ව්ම ලං වයෝජනළ ලං ව්මම ය ලං යටවත් ලං අපවේ ලං වන්න්ධ  ලං

ශමුදළලන් ලංයු  ලංඅපරළ  ලංසිදු ලංවෂ ලංඇතිස ලංදලට ලංපිළිගනු ලංෆබ ලංඅ ර ලංඑවවේ ලංවරන ලං්ධව්ධ ලංඒ ලංපිළිදා ලං

කිසිදු ලංවිහලවනීය ලංවළ්ය ලංවනොමෆතිස ලං ත්ත්ලය් ලංතුෂ ලංය. ලං  ලංඉශ  ලංවයෝජනළවේ ලංපෂමු ලංක්රියළවළරී ලං

වවොටව ලංවමවවේ ලංය. ලං ලං 

" ලංඑ්වත් ලංජළතීන්වේ ලංමශ ලංවවොමවළරිවහ ලංවිසින් ලංමළනල ලංහිමිව්ම ලංවවුන්වයට ලංඑහි ලං27 ලංලන ලංවෆසි ලං

ලළරවේදී ලංඉදිරිපත් ලංවරන ලං්ධදළව ලංලළචිව ලංප්රවළය ලංද ලං ලං  ලං ලංශ්රී ලංාවළල ලංතුෂ ලංවශජීලනය ලංවශ ලංලගවීම ලං

ප්රල්ම නය ලංකිරීම ලංව්මදන් වයන් ලං  ලංමළනල ලංහිමිව්ම ලංවවොමවළරිවහවේ ලං ලළ්ම ළ ලං ද ලං මළනල ලංහිමිව්ම ලං

වවුන්වය ලං මගින් ලං එහි ලං 25/1 ලං වයෝජනළල ලං තුළින් ලං ඉදිරිපත් ලං වරනු ලං ෆබ ලං ශ්රී ලං ාවළල ලං පිළිදා ලං

විම්මනය ලංශළ ලං  ලංඑහි ලංනිගමන ලංශළ ලංතීරණය ලංඅගය ලංවරන ලංඅ ර ලංඑහි ලංඅඩාගු ලංව ලංනි්මව්ධ ලංක්රියළත්මව ලං

වරන ලං වව ලං ශ්රී ලං ාවළ ලං රජයට ලං ව ්මය ලං දිය ලං යුතු ලං අ ර ලං ඒලළ ලං ක්රියළත්මව ලං කිරීව්මදී ලං ව ය ලං

ගවේණයවයන්  ලංවළ ළරණයය ලංවශ ලංශළනිප්මණය ලං ලං ලං ලංවාශළ ලංසුදුසු ලංපියලර ලංගෆනීම ලංද ලංඒලළ ලංනෆල  ලංසිදුවීම ලං

ලෆෂෆ්වීම ලංපිළිදා ලංවශතිසව ලංවීම ලංද ලංඅලය ලංවේ ලං". ලං 

එම ලංවයෝජනළල ලංමගින් ලං  ලංඅප ලංරවට් ලංපලතිසන ලං්රවහ ලළදය ලංමෆඩ ලංපෆලෆත්වීව්ම ලංපන   ලංපෂළත් ලංවාශළ ලං

ලෆඩි ලං ද  ලං පෆලරීම ලං ලෆනි ලං මළනල ලං හිමිව්ම ලංවඩවී්මලට ලංකිසිවවේත් ලං අදළෂ ලං වනොලන ලංක්රියළලන් ලං

කිරීමට ලංඅප ලංවිසින් ලංප්රතිසාළ ලංදී ලංඇ . ලං ලංඇවමරිවළ ලංඑ්වත් ලංජනපදය ලංවශ ලංබ්රි ළනය ලංවමග ලංශ්රී ලංාවළල ලං

ඇතිස ලං වර ලං ගත් ලං වමම ලං වළමහිව ලං ගිවිසුම් ලං ද ලං කිසි ලං විවටවත් ලං වෆබිනට් ලං මණ්ඩය ලං වශෝ ලං

පළ්මලිව්මන්තුල ලංඅනුම  ලංවවොට ලංනෆ . ලං 

එවවේ ලංම ලංරජවේ ලංලටිනළ ලංලත්ව්ම ලංවලනත් ලංපළ්මහලයන්ට ලංපලරළ ලං ලං ලංදී ලංඇ . ලංඒ ලංඅනුල ලංශ්මදන්ව ොට ලං

ලරළය  ලංලරළය ලංඅධිවළරිවේ ලංනීතිස ලං  ලංමුළුමනින් ලංම ලංවඩ ලංවරමින් ලංපලරළ ලං දී ලංඇ . ලංලරළය ලංඅධිවළරිවේ ලං

නීතිසය ලං අනුල ලං ශ්රී ලං ාවළවේ ලං සියලුම ලං ලරළය ලං ලරළය ලං අධිවළරිවේ ලං පළනයට ලං යටත් ලං වේ. ලං (ලරළය ලං

අධිවළරිය ලං නීතිසවේ ලං 02 ලං ලන ලං ලගන්තිසය)  අපවේ ලං වභෞමිව ලං ජ ලං තීරුවලන් ලං අ්වර ලං 600 ලං ව ලං
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ප්රමළණයය් ලංීනන ලංවමළගමව ලංපළනයට ලංනතු ලංවර ලංඇතිස ලංඅ ර ලංඑමගින් ලංඅපවේ ලංජ ලංතීරුවේ ලංවවශන ලං

ප්රමළණයයව ලං ලංඅයිතිසය ලං ලංශ්රී ලං ලංළාකිව ලංජන ළලට ලංඅහිමි ලංවර ලංතිසවේ. ලංශ්රී ලංාවළලට ලංඅගතිසය් ලං ලංලන ලංපරිදි ලං

ගනු ලංෆබ ලංලෆරදි ලංව්ධපළන ලංතීරණය ලං ලංමගින් ලංසිදුලන ලංශළනිය ලංලෆෂෆ්වීම ලංපිිසව ලංඅප ලංලයලවහාළවේ ලං

ඇතිස ලං157 ලංලන ලංලගන්තිසය ලංවවොවශත්ම ලංප්රමළණයලත් ලංවනොවේ. ලංවෝවවේ ලංඅවනත් ලංරටල ලංලයලවහාළ ලං

පිරි්ීමව්මදී ලංඅපවේ ලංලයලවහාළල ලං  ලංවමදඳු ලංආවළරවේ ලංවිපත් ලංලෆෂෆ්වීමට ලංවවොපමණය ලංඅවමත්දෆයි ලං

වපවනයි. ලං ලංනිදසුන් ලංවව ලංප්රා ලංලයලවහාළවේ ලං52 ලං- ලං55 ලං ලංලගන්තිස ලංඅනුල ලංවමදඳු ලංවරුණය් ලංවාශළ ලං

ලයලවහාළදළයවවේ ලං අනුමෆතිසය ලං අලය ලං ය. ලං එ්වත් ලං ජනපද ලං ලයලවහාළවේ ලං වමයට ලං වමළන ලං විධි ලං

වි ළන ලංවවළ ලංඇ . ලං  ලං ඒ ලං රට ලං වමදඳු ලංවරුණය් ලංවාශළ ලං වවවනට් ලංමණ්ඩවේ ලංතුවනන් ලංවදවව ලං

අනුමෆතිසය් ලංඅලය ලංවේ. ලං[ලගන්තිස ලං02(2) ] 

ඒ  ලං අනුල ලංජළ යන් ර ලංවදා ළ ලංපිළිදා ලංපශ  ලංවාශන් ලංවිධි ලංවි ළන ලංවහි ල ලං අලුත් ලංපරිච්වේදය් ලං

අඩාගු ලං වෂ ලං යුතු ලං දල ලං අපි ලං වයෝජනළ ලං වරමු. ලං  ලං දෆනට ලං  ලං අප ලං ලයලවහාළවේ ලං ලගන්තිස ලං 157 ලං පලතිසන ලං

අඩුපළඩු ලංව්මප්මණය ලංකිරීමට ලංඅප ලංඋත්වළශ ලංදරළ ලංඇ . ලං ලං  

(අ)  ලංජළ යන් ර ලංවළමය  ලංආර්ළල ලංවශ ලං්තිසමත්භළලය ලංප්රල්ම නය ලංකිරීම. 

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

  නබනක් යටර නබයන්තය කටයුතුරට භළදිව්ත බනොවිඹ යුතු ඹ .4 ඹන මර 

  ධර්භරට  නනු යජබේ ජහතයන්තය ඵතහ ඳවත වන් කරුණු භත ඳදනම් 

  විඹ යුතු ඹ.   

  (2) භහන්තඹ, හධහයණ්තඹ ව දහචහයඹ භත ඳදනම් ව හභඹ ව ජහතීන් 

 නතය  ිටෛ්තඹ  බගොඩනළඟීභ වහ ශ්රී රංකහ කළඳ විඹ යුතු ඹ'5  

 (3) බඵෞද්ධ යටල් ව නබනකු්ත යහජයර සිටින බඵෞද්ධ ප්රජහන් නතය න 

 නබනයොනය  බවෝදය්තඹ ලක්තිභ්ත කයනු පිණි යජඹ විසින් ෆභ 

 උ්තහවඹක් භ  දළරිඹ යුතු ඹ.6 

 (4) විව්ධ ලං වටයුතු ලං ව්මදන් වයන් ලං ව ලං රළජයවේ ලං වි ළයව ලං දය ලං ක්රියළත්මව ලං වෂ ලං

 යුත්වත් ලං වෆබිනට් ලං ඇමතිසලරුන්වේ ලං උපවදවහ ලං ම  ලං ජනළධිපතිස ලං මියනි. ලං

 ජනළධිපතිස ලංවිසින් ලංඑදඳු ලංද  ලංඇමතිසලරයකුට ලංවශෝ ලංනි රයන්ට ලං පලරන්වන් ලං

                                                           
4
 ඵංගරහබද්ල යසථහබේ ගන්ති 25(1) ඵරන්න. 

5
 නඹර්රන්ත යසථහබේ ගන්ති 29(1) ඵරන්න. 

6
 ඵංගරහබද්ල යසථහබේ ගන්ති 25(2) ඵරන්න. 
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 න්ම ලංඑවවේ ලංවෂ ලංයුත්වත් ලංවෆබිනට් ලං ඇමතිසලරුන්වේ ලංඋපවදවහ ලං ම  ලං ලිඛි  ලං

 නිවයෝගය් ලංමියනි. ලං7 

(ආ) ලං විව්ධ ලං රළජය  ලං විව්ධශිවයන් ලං වශෝ ලං වමළග්ම ලං වමග ලං ඇතිස ලං වර ලං ගන්නළ ලං ගිවිසු්ම ලං පිළිදා ලං

 ගිවිසු්ම. 

(5) ජනළධිපතිස ලං වශෝ ලං විව්ධ ලං වටයුතු ලං පිළිදා ලං අමළ යලරයළවේ ලං ලිඛි  ලං නිවයෝගය් ලං

වනොමෆතිසල ලං කිසි ලංම ලං පු්ධගයකු ලංවිසින් ලංශ්රී ලංාවළ ලං රජය ලං වලනුවලන් ලංවශෝ ලං එහි ලං

ය්ම ලංආය නය් ලංවලනුවලන් ලං කිසිදු ලං ගිවිසුම් ලං වශෝ ලං එදඳු ලං  ත්ත්ලවේ ලං පලතිසන ලං

අවන් ලංව්මමුතිසයවට ලංඑෂඹීමට ලංප්රයත්න ලංදෆරීම ලංවශෝ ලංඒ ලංපිළිදාල ලංවළවච්ඡළ ලංකිරීම ලං

වනොවෂ ලංයුතු ලංය. ලං එදඳු ලංනිවයෝගය් ලංඇමතිසලරයළ ලංවිසින් ලංදිය ලංයුත්වත් ලංවෆබිනට් ලං

මණ්ඩවේ ලංඅනුමෆතිසය ලංම  ලංපමිස. ලං 

 (6) i  ශ්රී ලංාවළ ලංරජය ලංවිසින් ලංඅත්වන් ලංකිරීමට ලංඅදශවහ ලංවරනු ලංදන ලංසියලු ලංගිවිසු්ම ලංවශ ලං

 එදඳු ලං  ත්ත්ලවේ ලං ව්මමුතීන්ල ලං වවටු්මපත් ලං ජනළධිපතිස ලං විසින් ලං

 පළ්මලිව්මන්තුලට ලංඉදිරිපත් ලංවෂ ලංයුතු ලංය. ලං 

 ii ඉශ  ලං 6(i) ලං හි ලං වාශන් ලං ගිවිසු්ම ලං පළ්මලිව්මන්තුලට ලං ඉදිරිපත් ලං කිරීවමන් ලං අනතුරුල ලං

 එහි ලංපිටප ් ලං වරේහධළධිවරණයයට ලං වයොමු ලං වෂ ලං යුතු ලං අ ර ලං වරේහධළධිවරණයය ලං

 මගින් ලංඑම ලංගිවිසුවමහි ලං ලයලවහාළනුකූ ලං දල ලං පිළිදා ලං සිය ලං ම ය  ලං එීය ලං ගිවිසුම ලං

 පළ්මලිව්මන්තුලට ලංඉදිරිපත් ලංවරනු ලංෆබ ලංදින ලංසිට ලංමළව ලං02 ලං් ලංඇතුෂ  ලං ප්රවළ ලංවෂ ලං

 යුතු ලංය.8 ලං 

(7) I විබද්ල ජහතිකඹන් බවෝ එභ යටර ආඹතන , භහගම් ව ංසථහපිත 

නබනකු්ත ිටති භහගම් බවෝ නිලසචර බද්ඳර න්තඳ්ත කය ගළනීභ 

ම්ඵන්ධබඹන් කටයුතු කයන යහජය  බනොන ජහතයන්තය ංවිධහන භග ශ්රී 

රංකහ යජඹ විසින් න්තන් කිරීභට නදවස  කයනු රඵන සිඹලු බ බාශ 

ගිවිසුභ, ජනහධිඳති විසින් ඳහර්ලිබම්න්තුට ඉදිරිඳ්ත කශ යුතු ඹ.  

 ii එඵඳු බ බාශ ගිවිසුභක් ඳහර්ලිබම්න්තුට ඉදිරිඳ්ත කශ විට එහි පිටඳතක් 

 බරේසඨහධිකයණඹට බඹොමු කශ යුතු නතය , බරේසඨහධිකයණඹ විසින් බභභ 

                                                           
7
 නඹර්රන්ත යසථහබේ ගන්ති 29(4) ඵරන්න. 

8
 ඵංගරහබද්ල යසථහබේ 25(2) ගන්තිඹ භත ඳදනම් බේ. 
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 ගිවිසුබම් යසථහනුකර බහඹ පිළිඵ සිඹ භතඹ,    ගිවිසුභ 

 ඳහර්ලිබම්න්තුට ඉදිරිඳ්ත කශ දින සිට භහ 02 ක් ඇතුශත ප්රකහල කශ යුතු ඹ.  

 08 121 ව 123 ගන්ති ගිවිසුම් ම්ඵන්ධබඹන් නලය බනසකම් හිත නදහශ 

 බේ.  

09 ගිවිසුම් ම්ඵන්ධබඹන් බරේසඨහධිකයණබේ භතඹ රළීබභන් ඳසු එඹ රළබූ 

දින සිට දින  60 ක් ඇතුශත ඒ පිළිඵ  ඳහර්ලිබම්න්තුබේ විහද බකොට 

ඡන්දඹක් විභසිඹ යුතු ඹ.  

 10 ඹම් ම්මුතිඹක්, ගිවිසුභක් බවෝ එඵඳු ආකහයබේ ම්මුතිඹක් ජනහධිඳති බවෝ 

 ඔහු විසින් නම් කයන රද තළනළ්තතකු විසින් න්තන් කිරීභ, පිළිගළනීභ, 

 නනුභළතිඹ ීභ බවෝ එකඟ වීභ සිදු කශ වළක්බක් ඉවත 9 ගන්තිඹ ප්රකහය 

 එඹට ඳහර්ලිබම්න්තු නනුභළතිඹ රළීබභන් ඳභණි.  

11 ඉවත වන් ප්රතිඳහදන කයක් වුද , ශ්රී රංකහ යජඹ ව ඕනෆභ විබද්ල යහජය 

බවෝ ශ්රී රංකහ යජඹ ව ජහතයන්තය ංවිධහනඹක් නතය බවෝ ඹම් ගිවිසුභක් 

භගින් බබෞිටක නතණ්ඩතහ, සවරී ඵ, නිදව, ආර්ථික නිදව, 

භවහද්වීපික බිම්කඩ ව EEZ නදහශ  ශ්රී රංකහබේ හිිටකම් පිළිඵ  ඵරඳෆභක් 

ඇති කයන්බන් නම් එඵඳු ගිවිසුභක් රංගු න්බන්  ඳහර්ලිබම්න්තුට ඉදිරිඳ්ත 

කයනු රළබූ බඹෝජනහකින්,ඳහර්ලිබම්න්තුබේ මුළු හභහිරකයින්බගන් තුබනන් 

බදකකට බනොනඩු ඡන්දඹකින්, එභ බඹෝජනහ ම්භත වුබවෝත ඳභණි. බභභ 

විධිවිධහනරට ඳටවළනි  කිසිදු  විධහඹක බවෝ ඳරිඳහරන පිඹයක් 

බනොගත යුතු ඹ.  

12 යජබේ කිසිදු ඉඩභක් බවෝ නබනක් නිලසචර බද්ඳශක් කිසිදු විබද්ල යහජයකට 

බවෝ විබද්ල භහගභකට, ංගභඹකට බවෝ විබද්ශිඹකුට ඳළරිඹ බනොවළකි ඹ.  

 එබේ වුද එඵඳු බද්ඳශක් විබද්ල යටකට, විබද්ල භහගභකට බවෝ ංගභඹකට 

ඵදු ඳදනභ භත රඵහ දිඹ වළක්බක් ඳහර්ලිබම්න්තු     නනුභළතිඹකින් ඳභණි.  
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පරිච්වේදය ලංVIII 

(දළනට ඳතින V න ඳරිච්බේදඹ) 

පුරලෆසිභළලය 

නඳබේ භතඹ න්බන් ශ්රී රංකහ ජනයජබේ කිසිඹම් යහජය  තනතුයක්  දළරිඹ යු්තබ්ත පුයළසිඹන්  

ඳභණක් ඵ ඹ. පුයළසිඹකු  බනොන තළනළ්තතකු විසින් විධහඹක ඵරඹ ක්රිඹහ්තභක කයනු 

රළීභ යසථහබේ 03 න ගන්තිඹ කඩ කිරීභකි. එභ ගන්තිබේ   "ජනතහ " ඹන ඳදඹ 

බඹොදහ ඇ්තබ්ත “ ශ්රී රංකහ පුයළසිඹන්” ඹන නර්ථබඹනි.  

එබේ බවයින් ඳවත වන් ප්රතිඳහදන බභභ ඳරිච්බේදඹට ඇතුශ්ත විඹ යුතු ඵ නපි බඹෝජනහ 

කයමු. 

i ශ්රී රංකහබේ පුයළසිඹකු  බනොන තළනළ්තතකු යජබේ තනතුරු බනොදළරිඹ යුතු 

ඹ. එබේ වු ද , ශ්රී රංකහ පුයළසිඹකු  බනොන තළනළ්තතකු තු දළනුභ ව 

විබලේඥබහඹ යජඹට නලය නම් උඳබද්ලකඹකු බර ඔහුබේ බේඹ රඵහ 

ගත වළකි ඹ.  

ii බන්ත යටක පුයළසිබහඹ රඵහ ග්ත ඕනෆ භ ශ්රී රහංකිකඹකුබේ ශ්රී රහංකික 

පුයළසිබහඹ එනයින් භ නබවෝසි විඹ යුතු ඹ.  

iii බභභ ඳරිච්බේදඹ භග එකඟ බනොන්නහ ව ඕනෆ භ නීතිඹක ඕනෆ භ 

ප්රතිඳහදනඹක් ශනය ව නරංගු න්බන් ඹ.  

 යහජය නහඹකඹහ ඳයම්ඳයහබන් ඳළත එන පුයළසිඹකුට ී භහ විඹ යුතු ඵ නඳබේ 

භතඹ බේ.  නබභරිකහනු යසථහබේ ගන්ති II(1)(5) නනු එභ යබටහි ජනහධිඳති 

ඳදවිඹ වහ සුදුසකු න්බන් එහි භ උඳන් නඹකුට ඳභණි.  

 ඳවත වන් විධිවිධහන 26(3) ගන්තිඹට එකතු කශ යුතු ඵ නපි බඹෝජනහ කයමු. 

  " එබේ වුද ජනහධිඳති ධුයඹ ඳයම්ඳයහබන් ඳළත එන පුයළසිඹන් වහ ී භහ විඹ 

යුතු ඹ." ඒ නනු ංබලෝධිත ගන්තිඹ ඳවත දළක්බන ඳරිදි විඹ යුතු බේ.  

26(3) කය කරුණක් උබදහ වුද පුද්ගරඹකු සිඹ පුයළසිබහඹ රඵහ ඇ්තබ්ත 

ඳයම්ඳයහබන්ද නළතබවෝත ලිඹහඳදිංචි වීබභන් ද ඹන කරුණ භත ඔවුන් කිසිදු 

බනකට බහජනඹ බනොකශ යුතු ඹ.  

එවවේ ලංවුල ලංද ලංජනළධිපතිස ලංධුරය ලංපර්මපරළවලන් ලංපෆල  ලංඑන ලංපුරලෆසියන් ලංවාශළ ලංීමමළ ලංවිය ලංයුතු ලං

ය. ලං 
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පරිච්වේදය ලංIX 

 (වඳුන්හ බදනු රළබූ න ඳරිච්බේදඹකි) 

ජළතිසව ලංආර්ළල 

ර්තභහන යසථහට බගන එනු රළබූ  යසථහ ංබලෝධන බඵොබවොභඹක් ශ්රී රංකහබේ   

ජහතික ආයක්හට  නතිලඹ නහිතකය ප්රතිපර බගන බදන ඵ කණගහටුබන් ටවන් කයමු.  

කුරිරු ෛසතහීන්ට එබයහි ශ්රී රංකහ යුද දින නසථහක යබටහි ජහතික ආයක්හ 

නනතුයට ඳ්ත කයිටන් 13 න ංබලෝධනඹ වඳුන්හ බදනු රළී ඹ.  ශ්රී  රංකහ බඳොලිසිඹ බඵදහ 

බද්ලඳහරනීකයණඹ ව ඳශහ්තඵද බඳොලිසිඹක් පිහිටුවීභ තුළින් "ද්රවිඩ ඊරභ" වහ ඳවසුකම් 

රනු රළබිණි. 13 න ංබලෝධනඹ භගින්  ඳශහ්තඵද බඳොලිසිඹක් පිහිටුවීභ  වහ ප්රතිඳහදන 

ළඳය නතය එභ බඳොලිසිඹ ක්රිඹහ්තභක විඹ යු්තබ්ත එකී ඳශහ්ත බහබේ භව ඇභතිබේ 

ඳහරනඹට ඹට්ත ඹ.  

ඳශහ්ත රළයිසතුබේ ඳශමු ඇමුණුබම් 11 විඹ ඳවත දළක්බේ. 

11.1 ඳශහබ්ත භවජන හභඹ ඳ්තහ බගන ඹෆභ ම්ඵන්ධබඹන් ව බම් උඳබල්තනබේ 

දක්හ ඇති  ඳරිදි ඳශහබ්ත බඳොලිස ඵරතර ක්රිඹහ්තභක කිරීභ ම්ඵන්ධබඹන් ඳශහබ්ත 

නිබඹෝජය  බඳොලිසඳතියඹහ එභ ඳශහබ්ත ප්රධහන නභහතයයඹහට ගකි යුතු නතය ඔහුබේ 

ඳහරනඹ ඹටබ්ත සිටිඹ යුතු ඹ.  

13 න ංබලෝධනඹ නනු ඳශහ්තඵද බඳොලිස ඵරකහබේ ප්රධහනිඹහ (ඳශහබ්ත නිබඹෝජය 

බඳොලිසඳති) එභ ඳශහබ්ත භව ඇභති ඹටබ්ත ක්රිඹහ කශ යුතු ඹ. උතුරු ඳශහබ්ත බඳොලිසිඹ 

මුළුභනින් භ එභ ඳශහබ්ත භව ඇභතිබේ ඳහරනඹට ඹට්ත කිරීභට බභභ විධි විධහනඹ භගින් ඉඩ 

රහ ඇත.  ශ්රී රංකහ තුශ බන භ යහජයඹක් පිහිටුවීභ තභ එක භ නයමුණ කය ග්ත ෛසතහී 

ංවිධහනඹකට එබයහි යුද දින ශ්රී රංකහ යජඹ බභභ ප්රතිඳහදනඹ වහ ඉඩ දුන්බන් භන්ද?  

13 ළනි ංබලෝධනබඹන් වඳුන්හ දුන්  බඳොලිස ඵරතර ක්රිඹහ්තභක වීභට බම් නිහ ඉඩ 

බනොබදන  රී. එබව්ත බභභ විධි විධහන නදට්ත රංගු ඳතී.  බම් නිහ 13 ළනි 

ංබලෝධනඹ නලයබඹන් භ නරංගු කශ යුතු ඹ . 

යුද්ධඹක් බවෝ විබද්ල ආක්රභණිකඹන්   බවෝ න්නද්ධ කළරැල්රක්  බවේතු බකොට බගන වදිසි 

ත්ත්තඹක් ප්රකහල කිරීභට 13 ළනි ංබලෝධනඹ නනු ජනහධිඳතිට ඵරඹ ඇත.   

157 ඒ.  ගන්තිඹට නනු, නතයලය ළඳයුම් වහ බේහ ඳ්තහ බගන ඹෆභට තර්ජනඹක් 

එල්ර වී තිීබම් බවෝ යුද්ධඹක් බවෝ විබද්ල ආක්රභණඹක් බවෝ න්නද්ධ කළරැල්රක් නිහ ශ්රී 

රංකහබේ ආයක්හට තර්ජනඹක් එල්ර වී  තිීබම් බවේතු භත එළනි ත්ත්තඹක් ඇ්තත 

ලබඹන් භ  ඇතිවීභට බඳයහතු වු ද ඒ පිළිඵ නදහනභක් තිබේ නම් ජනහධිඳතියඹහට 

වදිසි ත්ත්තඹක් ප්රකහල කශ වළකි ඹ.  

රංකහ නසථහය කිරීභට තළ්ත කයන ඵරබේග ජනහධිඳති තු බභකී ඵරතර පිළිඵ ඇ්තබ්ත 

දළඩි විබයෝධඹක් දක්ති. 
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2017 ලංරජවේ ලංවයෝජනළ ලං 

(2015 - 2017) යජබේ බඹෝජනහ තුළින් ජනහධිඳති තු බභකී ඵරඹ ී භහ කිරීභට බඹෝජනහ කශ 

නතය එඹ යජබේ බබෞිටක නතණ්ඩතහ ව සවරීබහඹ පිළිඵ  "ඳළවළදිලි ව විදයභහන" 

නනතුයක් ඳතින නසථහක ඳභණක් ක්රිඹහ්තභක කශ යුතු ඵ ප්රකහල බකොට ඇත. 

එභ බඹෝජනහ ඳවතින් දළක්බේ. 

' xxx.  ඳශහ්තඵද ඳරිඳහරනඹ භගින් න්නද්ධ කළරැල්රක්, කළයලි බකෝරහවරඹක් ප්රර්ධනඹ 

කිරීභක ී බවෝ යසථහ කඩ කයන නසථහකී එඵඳු නසථහක ඳළවළදිලි වහ දෘලයභහන 

බර භ බබෞිටක නතණ්ඩතහ  ව සවරීබහඹට වහනි සිදු න්බන් නම් නගභළතිතුභහබේ 

උඳබදස භත ජනහධිඳති විසින් සිදු කයන ප්රකහලඹකින්...... ' 

බම් බඹෝජනහරට නනු යජඹ විසින් එක් රැස කයන රද බුද්ධි නංල බතොයතුරු තුළින් ඹම් 

න්නද්ධ නයගරඹක් පිළිඵ සූදහනභක් ඇති ඵ්ත, ඒ තුළින් යට බඵීභක් සිදු විඹ වළකි ඵ්ත 

දළන ගළනීභට රළබුණ ද   බභභ ත්ත්තඹ 'ඳළවළදිලි ව දෘලයභහන'  බනොබේ නම්  වදිසි 

ත්ත්තඹක් ප්රකහල කශ බනොවළකි ඹ.   

ශ්රී ලංාවළ ලංමළනල ලංහිමිව්ම ලංවවොමිවව්ම ලංවයෝජනළ ලං 

භහන හිිටකම් බකොිටබම් බඹෝජනහ මීට්ත ඩහ බඹහනක ඹ.  සිඹ බඹෝජනහ ඳවත දළක්බන 

ආකහයඹට යජඹට ඉදිරිඳ්ත කය ඇත.   

බභභ බකොිටන් බහ, 1996 නංක 21 දයන භහන හිිටකම් බකොිටන් බහ ඳනත තුශ දක්හ 

ඇති එහි කහර්ඹඹ ඳළරුභ නනු පිහිටන ඳරිද්බදන් භවජන ආයක්හ පිළිඵ ළඩපිළිබශ 

වහ න සිඹ නිර්බද්ලඹන් නනුකිටටු බත ඳවත ඳරිදි දක්නු රළබේ. 

භවජන ආයක්හ නතයලය න නමුදු භවජන ආයක්ක විධිවිධහන මවඹ ශ්රී රංකහබේ 

භහන හිිටකම් පිළිඵ ගකීම්, විබලේබඹන් සිවිල් ව බද්ලඳහරනික නයිතිහසිකම් පිළිඵ 

ජහතයන්තය ප්රඥේතිබේ (ICCPR) 4 ගන්තිඹ භග නනුකර විඹ යුතු ඵ බභභ බකොිටන් 

බහ ඹළි ඹළි්ත නධහයණඹ කයයි.  බභභ නිර්බද්ල ඳදනම් වී ඇ්තබ්ත එක්්ත ජහතීන්බේ 

භහන හිිටකම් කිටටුබේ, වදිසි ත්ත්තඹකී භහන හිිටකම් ප්රතිභහනඹන් පිළිඵ ඳළරිස නභ 

ප්රිටතීන් ව සිවිල් ව බද්ලඳහරනික නයිතීන් පිළිඵ ජහතයන්තය ප්රඥේතිබේ ප්රතිඳහදන ී භහ 

කිරීභ ව ී න කිරීභ පිළිඵ "සියකුහ" මරධර්භ භතඹ. 

1   වදිසි ත්ත්තඹ ප්රකහලඹට ඳ්තකිරීභ ව ීර්ඝ කිරීභ.  

 වදිසි නසථහ ත්ත්තඹක් ප්රකහලඹට ඳ්ත කශයු්තබ්ත 'ජහතිබේ ජන ජීවිතඹ 

තර්ජනඹට  රක් ව නසථහකී' ඳභණකි. එනම් 'තථය බවෝ නතයහන්න 

නහභහනය නර්බුදකහරී  නසථහක් බවෝ භවජන නන්තයහඹක්' ඇති න 

නසථහකී බේ.  එක්්ත ජහතීන්බේ  භහන හිිටකම් කිටටුට ව 

සියකුහ මරධර්භරට නනු 'නහභහනය තර්ජනඹ' ඹන්න  ඳවත හධකරට 

ඹට්ත නර්ථ නිරඳණඹ කශයුතු ඹ. 
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 වදිසි නසථහ ත්ත්තඹ ළඵෆ බවෝ ඹට්ත පිරිබයින් 

නතයහන්න විඹ යුතු ඹ. 

 එඹ නිහයනිඹ සබහබේ බනොවිඹ යුතු ඹ. 

 වදිසි ත්ත්තඹ යබටහි බකොටකට බනො මුළු යටට භ ඵරඳහන 

තයබම් ළදග්තකභකින් යුතු විඹ යුතු ඹ. 

 ජහතිබේ ඳළළ්තභ තර්ජනඹකට රක්විඹ යුතු ඹ. බභඹ 

ජනගවනබේ බබෞතික  නතණ්ඩතහ , බබෞිටක නතණ්ඩතහ 

බවෝ යහජය යූවඹන්බේ ක්රිඹහකහරි්තඹ බත විඹ වළකිඹ. 

 නර්බුදඹ බවෝ නන්තයහඹ බකබතක් නහභහනය න්බන්ද ඹ්ත 

භවජනතහබේ ආයක්හ ඳ්තහබගන ඹහභ වහ හභහනය 

ක්රිඹහභහර්ග නප්රභහණ්ත විඹ යුතු ඹ.  ඒ නනු වදිසි ත්ත්තඹ 

ප්රකහලඹට ඳ්ත කිරීභ නහන උඳහඹක් බර ළරකිඹ යුතු ඹ.  

 වදිසි ත්ත්තඹ තහකහලික ක්රිඹහභහර්ගඹක් විඹ යුතු ඹ. 

භහන හිිටකම් බකොිටබම් භතඹ නම් "සියකුහ මර ධර්භ" නනු වදිසි නසථහ මුළු යටට භ 

ඵරඳහන ඳරිදි විඹ යුතු නතය එඹ යබටහි ඹම් බකොටක් වහ ඵර  බනොඳළළ්තවිඹ යුතු ඹ 

ඹන්න ඹ .   

ඒ භතඹට  නනු ඹම් න්නද්ධ නයගරඹක් එහි මුල් නදිඹබර් ංවිධහනඹ බිටන් උතුරු ඳශහත 

තුශ ඳතී නම් ව එභ ක්රිඹහකහරි්තඹ උතුරු ඳශහතට ී භහ වී ඳතී නම් වදිසි ත්ත්තඹක් 

ප්රකහල කශ බනොවළකි ඹ.  බභභ ත්ත්තඹ මුළුභනින් භ ළයදි ඹ.  "නන්තර්ජහතික ජරි 

භිකඹන්බේ බකොිටභ" වහ නබභරිකහනු ංගභඹ කස කශ  "සියකුහ මරධර්භ" ර 

39(න) ව 39(ආ) ගන්ති ඳවත දළක්බේ. 

39(න) යහජයඹකට සිවිල් ව බද්ලඳහරන හිිටකම් පිළිඵ නන්තර්ජහතික ප්රඥේතිබේ 04 ළනි 

ගන්තිබඹන් ඵළවළය විඹ වළක්බක් ජහතිබේ ජන ජීවිතඹ තර්ජනඹකට රක් ව සුවිබලේ වහ ළඵෆ 

බවෝ ඹට්ත පිරිබයින් නතයහන්න නසථහකී ඳභණි .   

ජහතිබේ ජන ජීවිතඹට තර්ජනඹක් ඹන්බනන් නදවස න්බන්, 

(න)  මුළු ජනගවනඹට ඵරඳ්තනහ ඳරිදි ව යජබේ මුළු භූිටඹ බවෝ එහි ඹම් බකොටකට 

ඵරඳෆභක් ඇති කයන ව 

(ආ) ජනගවනබේ බබෞතික ඳළළ්තභට ද, යහජයබේ  බද්ලඳහරන නිදවට වහ බබෞිටක 

නතණ්ඩතහට ද බභකී ප්රඥේතිඹ භගින් පිළිගනු රඵන නයිතිහසිකම් ඳ්තහ බගන ඹෆභට වහ 

රැක ගළනීභට නතයලය වු මලික ආඹතනර ක්රිඹහකහරි්තඹ බවෝ ඳළළ්තභට තර්ජනඹක්   

ඇති නසථහක. 
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බම් නනු  භූිටබේ බකොටකට ඵරඳහන ත්ත්තඹක් තුශී වු්ත වදිසි ත්ත්තඹක් ප්රකහල කශ 

වළකි ඵ එකී සියකුහ මරධර්භර තිබිඹී ඳහ  ළඵෆ ත්ත්තඹ න් කයිටන් නඳබේ භහන 

හිිටකම් බකොිටභ ක්රිඹහ බකොට ඇති තයභ ිටන් බඳබන් .  

බකබේ බත්ත සියකුහ මරධර්භරට ශ්රී රංකහ ඵළඳී නළති ඵ කි යුතු ඹ.  භහන හිිටකම් 

බකොිටභ වහ යසථහ බහ විසින් හභහිරකඹන් ඳ්ත කිරීභට නඳබේ විරුද්ධ්තඹට ප්රඵර 

බවේතු න්බන් එඵළවිනි.   

යජබේ බුද්ධි නංල ක්රිඹහ්තභක වීභ කඩහකේඳල් කිරීභ. 

2015 ඳ්තනු රළබූ භවහ භළතියණබඹන් ති කිහිඳඹක් තුශ බුද්ධි නිරධයඹන් ගණනහක් 

න්ත නඩංගුට ගනු රළබූව.  බභොවුන් බභබේ න්ත නඩංගුට ඳ්ත වබේ ෛසතහදඹ ළශළක්වීබම් 

ඳනත ඹටබ්ත සිදු කයන රදළයි කිඹනු රඵන ආගිටක, හර්ගික ව ජහතිහී කරඵර ඇති 

කිරීභ බවෝ  විවිධ ජහතීන් නතය වයඹ ඳළතියවීභ ඹන බචෝදනහ කයිටන්  බුද්ධි නිරධයඹන් 

නඳකීර්තිඹට ඳ්ත කයනු පිණි ෆභ බචෝදනහක් භ ඔවුන් බත ඉදිරිඳ්ත කයන රී.  බභභ 

ක්රිඹහලිඹ තුශ ඹම් දුසට ප්රඹ්තනඹක් ඇති ඵ බඳබන්.  බභභ නිරධයඹන් නඳකීර්තිඹට ඳ්ත 

බකොට දම්ළල් දභහ සියබකොට හිය බගදය දක්හ රැබගන ගිඹ ද බම් දක්හ ඔවුන්ට එබයහි 

කිසිදු ඳළිටණිල්රක් බවෝ නධිබචෝදනහක් බගොනු බකොට නළත.  බභභ න්ත නඩංගුට 

ගළනීම්රට එබයහි ඳයන රද නඩු කටයුතුරට බරේසඨහධිකයණඹ නය ී ඇති නමු්ත නඩු 

ඇී භ බම් දක්හ සිදු බකොට නළත.   

බම් නනු ෛසතහදඹ ළශළක්වීබම් ඳනබ්ත 26 බේදඹ ව 1982 නංක 16 දයන "ගකීබභන් 

නිදවස වීබම් ඳනත" ට නනුරඳ න ඳරිදි විධි විධහන ළශළසවිඹ යුතු ඵ නපි බඹෝජනහ කයමු. 

ඳවත දළක්බන ප්රතිඳහදන නන්තර්ගත කශ යුතු ඵ නපි බඹෝජනහ කයමු. 

01 න්නද්ධ වමුදහන්හි වවේනළධිනළයවලරයළ ජනහධිඳති විඹ යුතු ඹ.  

02 ජහතික ආයක්හ ලක්තිභ්ත කිරීභ , කළයලි භළඩ ඳළළ්තවීභ, ශ්රී රංකහබේ වහ එහි , 

ජනතහබේ ආයක්හ තවවුරු කිරීභ්ත , ජහතිඹ බගොඩනළඟීභට වබහගි්තඹ ව 

ජනතහට බේඹ කිරීභ උබදහ න්නද්ධ බේහ බගොඩනඟහ ඳ්තහ ගත යුතු ඹ. 

03  ජහතික ආයක්ක වළකිඹහ ළඩි දියුණු කයනු පිණි යජඹ විසින් න්නද්ධ වමුදහ 

ලක්තිභ්ත බකොට නවීකයණඹ කශ යුතු ඹ. 9 

04 ඳහර්ලිබම්න්තු භගින් ඳනන නීති භගින් 

 (න) ආයක්ක බේහ ව ඔවුන්බේ ඵරකහඹ පිහිටුහ ඳ්තහ ගත යුතු ඹ.  

 (ආ) නධිකහරී ඵරඹ රඵහ දිඹ යුතු ඹ.  

                                                           
9
 චීන යජබේ යසථහබේ 29 න ගන්තිඹ භත ඳදනම් බේ. 
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             (ඇ) සිඹලු න්නද්ධ බේහ ප්රධහනීන් ව භහණ්ඩලික ප්රධහනීන් ඳ්ත කිරීභ ව 

ඔවුන්බේ ළටුේ ව ීභනහ . 

(ඈ) බභකී බේහන් ව ඵරකහඹන්හි විනඹ ව නබනකු්ත බේහ කටයුතු ඳ්තහ 

ගළනීභ. 

(ඉ) ජහතික ආයක්හට තර්ජනඹක් විඹ වළකි යට තුශට රළබඵන විබද්ල විනිභඹ 

ඳහරනඹ කිරීභ. 

(ඊ) විබද්ල මරහරලින් බකලින් භ බවෝ ක්ර රළබඵන මුදල්ලින් ක්රිඹහ්තභක 

න්නහ ව බද්ශීඹ ව ජහතයන්තය යහජය බනොන ංවිධහන ඳහරනඹ කිරීභ ව 

ක්රභ්ත කිරීභ.  

(ඔ) ශ්රී රංකහ වහ ජහතික ආයක්ක මබරෝඳහඹඹන් කස බකොට ක්රිඹහ්තභක 

කිරීභ වහ ජහතික ආයක්ක බහක් පිහිටුවීභ ව එභ ආයක්ක බහබේ 

ංයුතිඹ නිර්ණඹ කිරීභ. 

05 ඕනෆභ යටක බුද්ධි නිරධයඹන් ඇතුළු කිසි භ න්නද්ධ බේහ හභහිරකඹකුට ශ්රී 

රංකහ භූිටඹ තුශ බවෝ එභ භූිටඹ ටහ ඇති ජර තීරුක ක්රිඹහ්තභක වීභට නය 

බනොදිඹ යුතු ඹ. 10 

06 ශ්රී රංකහ යසථහබේ දළනට ඳ්තනහ xviii ළනි ඳරිච්බේදඹ බභභ ඳරිච්බේදඹ තුශ 

 නඩංගු  විඹ යුතු ඹ.  

07 ශ්රී රංකහ යසථහබේ ගන්ති 154 එ,  154 ඒ, 154 ඔ, 154ක   එබේ භ ඳළතිඹ යුතු නතය 

ඒහ බභභ ඳරිච්බේදඹ තුශ නඩංගු වීභට නකහල ළරළසිඹ යුතු ඹ.  

08  නීතිඹ ව හභඹ පිළිඵ වන් න ඳශහ්ත බහ රළයිසතුබේ ඳශමු ඳරිශිසටඹ ඉ්ත 

කශ යුතු ඹ.  

 

 

 

 

                                                           
10

 ඵංගරහබද්ල යසථහබේ 62 න ගන්තිඹ භත ඳදනම් බේ.  
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II වවොටව 

වි ළයවය 

ජනළධිපතිස  ලංවෆබිනට් ලංමණ්ඩය ලංවශ ලංරළජය ලංවවේලය 

යහජයබේ විධහඹකඹ පිළිඵ ර්තභහන ආණ්ඩුක්රභ යසථහබේ ඳතිනVII, VII A, VIII ව IX 

ඳරිච්බේද බකබයහි බභභ බකොටබහි නධහනඹ බඹොමු බේ.  

19 න ංබලෝධනඹ භගින් ඳ්තනහ යසථහ යූවඹට වඳුන්හ දුන්        ංබලෝධන 

පිළිඵ බභහිී විබලේබඹන් රකහ ඵරහ ඇත. 19 න ංබලෝධනඹ තුශ ඳවත වන් 

කහයණහ ඇතුශ්ත බේ.  

01 විධහඹක ඵරඹ ක්රිඹහ්තභක කයන විවිධ බකොිටන් බහ වහ කයන ඳ්ත කිරීම් 

බභන් භ උස ධුය දයන යහජය නිරධයඹන් ව ඇභතිරුන් ඳ්ත කිරීම් 

ම්ඵන්ධ ජනහධිඳති තු ඵරතර ී භහ කිරීභ.  

 02 ඉවත වන් ඳ්ත කිරීම් උබදහ යසථහ බහක් පිහිටුවීභ.  

            03 04 න ගන්තිබේ දළක්බන ඳරිදි ආයක්හ ඇතුළු විධහඹක ඵරඹ ක්රිඹහ්තභක 

කිරීභට ජනහධිඳති තු ඵරඹ බනොබනස ඳළතිඹ ද ඹම් විඹකට නදහශ 

ඇභතියඹකු බනොභළති විට එභ විඹඹට නදහශ ඇභතියඹහ බර කටයුතු 

කිරීභට   ජනහධිඳතිට තිබූ ඵරතර ංබලෝධනඹ කිරීභ වයවහ නීතිබේ 

යහකුර්තඹක් ඇති කිරීභ  . 

 04 ඳහර්ලිබම්න්තු විසිරුහ වළරීභට ජනහධිඳති තු ඵරඹ ී භහ කිරීභ.  

 05 බතළනි යට ජනහධිඳති බර බතෝයහ ඳ්තවීම් ළශළක්වීභ.  

 06 ද්වි්ත පුයළසිඹන්ට භළතියණ තයග කිරීභ ී භහ කිරීභ. 

 07 ජනහධිඳති නබේක්කඹකු බර තයග කිරීබම් ඹ ී භහ ඉවශ දළමීභ.  

 08 ජනහධිඳති මුක්තිඹ ම්ඵන්ධ විධිවිධහනර විඹ ඳථඹ බනස කිරීභ. 

13 යසථහ ංබලෝධනඹ බනොබනස  ඳතී නම් ව දළනට ඳ්තනහ භළතියණ ක්රභඹ 

බනස බනොබකබර් නම් ජනහධිඳති ක්රභඹ ත දුයට්ත ඳ්තහ බගන ඹහ යුතු ඵ නඳබේ නදව 

බේ.  
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ඇතළම් දූෂිත බද්ලඳහරන ඵරබේගර ංබඹෝගබඹන් නබයන්තය ව ඵහහිය ඵරබේග බභයට 

විනහල කිරීභට උ්තසුක න ඵ නඳ බවොඳින් දන්නහ කරුණකි. ජනහධිඳති ඵරතර ඉ්ත 

කයන නතය සථහය ඳහර්ලිබම්න්තුක් ඇති වීභ ශක්න භළතියණ ක්රභඹක් සථහඳනඹ කිරීභ 

ඔවුන්බේ කඨ උඳක්රභඹ බේ. 

( w ) වෆබිනට් ලංඇමතිසලරුන් ලංපත් ලංකිරීමට ලංඅදළෂ ලංජනළධිපතිස ලංද  

19 න ංබලෝධනඹ තුළින් ජනහධිඳතිතුභහ තු විධහඹක ඵරතර ක්රිඹහ්තභක කිරීභට ඵහධහ 

කිරීභට දයන ප්රඹ්තනඹ නිළයදි විඹ යුතු ඹ. වෆබිනට් ලං මණ්ඩය ලං ව ෝරළ ලං ගෆනීම ලං වශ ලං සිය ලං

අභිම ය ලං පරිදි ලං ඔවුන් ලංඉලත් ලංකිරීව්ම ලං ප්මණය ලංද  ලං ජනළධිපතිසතුමළ ලං වතු ලං විය ලං යුතු ලං දල ලං අපවේ ලං

අදශව ලංවේ. ලංවෆබිනට් ලංමණ්ඩය ලංවවවහ ලංකිරීම ලංව්මදන්  ලංජනළධිපතිසතුමළවේ ලංද  ලංපිළිදා ලංව ලං

වාවෝ න ලං ඇ ෆ්ම ලං විට ලං අ්මා ලං නිරපණයය ලං වරනු ලං දන්වන් ලං ජනළධිපතිසතුමළට ලං කිසිදු ලං ඇමතිස ලං

පදවිය් ලංදෆරිය ලංවනොශෆකි ලංවව ලංය. ලංවමදඳු ලංඅ්මා ලංනිරපණයයවට ලංඅපි ලංඑවඟ ලංවනොවලමු. ලංඅමළ ය ලං

මණ්ඩවේ ලං ප්ර ළනියළ ලං ලන ලං ජනළධිපතිස ලං ඇමතිසලරයකු ලං වනොවේ ලං යෆයි ලං ඉදිරිපත් ලං ලන ලං  ලං අදශවහ ලං ලං

ශළවයජනවය. ලං එවවේ ලං නමුත් ලං  ලං 1978 ලං ලයලවහාළවේ ලං පෆලතිස ලං 44(2) ලං ලගන්තිසය ලං ඉලත් ලං කිරීම ලං වශ ලං

ඇ ෆ්ම ලංඅන් ්මවළලීන ලංවිධි ලංවි ළන ලංශඳුන්ලළ ලංදීම ලංතුළින් ලං ත්ත්ලය ලංලයළවකු ලංවී ලංඇ . ලංඑදෆවින් ලං

එීය අන් ්මවළලීන ලංවිධි ලංවි ළන ලංඉලත් ලංවිය ලංයුතු ලංදලටත් VIII ලන ලංපරිච්වේදවේ ලංඅප ලංවයෝජනළ ලංවර ලං

ඇතිස ලංපරිදි ලංවාවෝ නය ලංවීමත් ලංසිදු ලංවිය ලංයුතු ලංදල ලංඅපවේ ලංම ය ලංවේ. ලං 

(ආ) වෆබිනට් ලංඇමතිසලරුන් ලංවාසයළල ලංීමමළ ලංකිරීම. 

19 න ංබලෝධනඹට බඳය කළබිනට් භණ්ඩරඹ වහ නී ිටත ංතයහක් නභහතයරුන් ඳ්ත 

කිරීභට ජනහධිඳති තු ව ඵරඹ නභහතයරුන් 30 කට ී භහ  කිරීභට 19 න ංබලෝධනබඹන් 

කටයුතු බඹදිනි.  එඹ ත්ත නඩු විඹ යුතුඹ ඹන්න  නඳබේ භතඹ බේ.   එබව්ත 19 න 

ංබලෝධනබඹන් “ජහතික ආණ්ඩුක් ˮ නිර්භහණඹ කිරීභ තුළින් නභහතයරුන් ංතයහ ළඩි 

කය ගළනීභට කටයුතු බඹදිනි. බභභ “ජහතික ආණ්ඩුˮ ඇ්තත ලබඹන් භ ජහතික ආණ්ඩුක් 

බනොබේ. ප්රධහන විඳක්ඹ ඳහ බනොභළති බභභ ඊනිඹහ ජහතික ආණ්ඩුක් නිර්භහණඹ කිරීභට 

වළකි විඹ. එභඟින් නභහතයරුන් ංතයහ 45 දක්හ ළඩි කය ගළනීභට  බභොවුන් භ්ත විඹ.  

බම් නිහ බභභ විධිවිධහන  ඉ්ත විඹ යුතු ඵ නඳබේ නදවඹ. 
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(ඇ) ඉශෂ ලංධුර ලංවාශළ ලංපත් ලංකිරී්ම ලංසිදු ලංකිරීමට ලංජනළධිපතිස ලංවතු ලංදය 

රළජය ලං පළනය ලං කිරීම ලං වාශළ ලං  මන්ට ලං රිසි ලං වණ්ඩළයම් ලං ව ෝරළ ලං පත් ලං වර ලං ගෆනීමට ලං අලය ලං

ද  ලං ජනළධිපතිසතුමළ ලං වතු ලං විය ලං යුතු ලං දල ලං අපි ලං  රවේ ලං විහලළව ලං වරමු. ලං යසථහ බහබේී 

හභහිරකඹන්  05 බදබනකුට යසථහ බහබේ තීයණ ගත වළකි ඹ. ඒ වහ ළඳීබම්ී ජනතහ 

විසින් බතෝයහ ඳ්ත කය ගනු රළබූ ව ජනතහට ගකිඹන ජනහධිඳතියඹකු කයන බ්තරීම් ඩහ 

සුදුසු බ්තරීභකි. බභභ හභහිරකඹන් 05 බදනහ භගින් යසථහ බහබේී තීයණ ගනු රළබුද 

ජනහධිඳතිට භ කශ වළකි භවජන යභක් ඔවුනට නළත.  

19 ලංලන ලංවාවෝ නයට ලංපසුල ලංබවෝ 17 න ංබලෝධනඹ ලං  ලංලයලවහාළ ලංවභළල ලංමියන් ලංවරනු ලංෆබ ලං

පත්වී්ම ලං වශ ලං එම ලං වාවෝ නයට ලං ප්රාම ලං ජනළධිපතිස ලං විසින් ලංවරන ලං ද ලං පත්වී්ම ලං වවාළ ලං දෆලීව්මදී ලං

ලයලවහාළ ලං වභළල ලං විසින් ලං   ලං 19 ලං ලන ලං වශෝ ලං 17 ලං ලන ලං වාවෝ නය ලං යටවත් ලං වරන ලං ද ලං පත්වී්ම ලං

වදොවශෝ ලංවවයින් ලංඅවතුටුදළයව ලංදල ලංපෆශෆදිලි ලංය. 

යසථහ බහ භගින් විවිධ බකොිටන් බහ වහ පුද්ගරඹන් බතෝයහ ගළනීභ නහර්ථක ඵ 

ඔේපු වී තිබේ. ලයලවහාළ ලංබහක් භගින් බතෝයහ ගනු රළබූ බඳොලිසඳතිතුභහ ඳහසකු ප්රවහයඹ 

ළශළක්වීභට කටයුතු බනොකිරීභ බවේතුබන්  සිය බහයඹට ගනු රළබූ නතය එම ලංපදවිය ලංවාශළ ලං

ලෆඩදන ලං වපොලිවහපතිස ලං ලරවය් ලං පත් ලං වරනු ලං ෆබී ලං ය. එබේ වු ද මුලින් ඳ්ත කයනු රළබූ 

තළනළ්තතහ විරහභ ඹන බතක් භ ඔහු  ත දුයට්ත ශ්රී රංකහ ජන යජබේ බඳොලිසඳති විඹ. ජහතික 

බඳොලිස බකොිටබම් තීයණ බඵොබවෝ විට නතුටුදහඹක වහ එකිබනකට ඳටවළනි න නතය ඒහ 

නධිකයණබේ නභිබඹෝගඹට රක් වී ඇත. බභභ බහබේ තීයණ නභිබඹෝගඹට රක් කයිටන් 

බරේසඨහධිකයණබේ විලහර නඩු ංතයහක් ඳයහ ඇත. භහන හිිටකම් බකොිටබම් 

ක්රිඹහකහරි්තඹ ද තුටුදහඹක නළත. එඵළවින් උස නිරතර වහ සුදුසු පුද්ගරඹන් බතෝයහ 

ගළනීබම්ී යසථහ බහට ඹම් කහර්ඹබහයඹක් තිබිඹ වළකි වු්ත නහන තීයණ ගළනීභ 

ජනහධිඳති ව ඳහර්ලිබම්න්තු තු විඹ යුතු ඵ නඳබේ භතඹ බේ.  

නිරතර රඵහ ගළනීභට නබේක්හ කයන පු්ධගයන් ලං ලයලවහාළ ලං වභළවේ ලං වළමළජිවයන් ලං ශමුවී ලං

දප්ම ලංවරන ලංදල ලංප්රසි්ධ  ලංරශවකි. ලංලයලවහාළ ලංවභළවේ ලංවළමළජිවයින් ලං05 ලංවදවනකුට ලංලයලවහාළ ලං

වභළවේ ලංඕනම ලංතීරණයය් ලංග  ලංශෆකි ලංය. ලංවමම ලංව ෝරළ ලංගෆනී්ම ලංවාශළ ලංප්රවළශි  ලංනි්මණයළයවයන් ලං

වමව ් ලංප්රසි්ධ  ලංවර ලංවනොමෆ . ලං 

වමහිදී ලං පෆන ලංනියන ලං ප්රහනය ලංන්ම ලං ලයලවහාළදළයව ලං වභළවේ ලං වළමළජිවයන් ලං 05 ලං වදවනකු ලං විසින් ලං

වරනු ලං දන ලං වත්රී්ම  ලං රවට් ලං ඡන්ද ලං දළයවයන්වගන් ලං 50% ලං වට ලං ලඩළ ලං ලෆඩි ලං ජනලරම් ලං ඇතිස ලං
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ජනළධිපතිසතුමළවේ ලං වත්රී්මලට ලං ලඩළ ලං සුදුසු ලං ලන්වන් ලං වවවවේද ලං යන්නයි. ලං එදෆවින් ලං සුදුසු ලං

පු්ධගයන් ලංව ෝරළ ලංගෆනීව්මදී ලංවශ ලංනි්මව්ධ ලංකිරීව්මදී ලංලයලවහාළ ලංවභළලට ලංඒ ලංවාශළ ලංවශළය ලංවිය ලං

ශෆකි ලංනමුත් ලංඅලවළන ලංවත්රීම ලංලයලවහාළ ලංවභළල ලංවිසින් ලංවනොවෂ ලංයුතු ලංය. ලංඑවවේ ලංකිරීම ලංජන ළලවේ ලං

පරමළධිප යයයට ලංවරන ලංඑදිරිවමකි. ලංබම් වහ කශ යු්තබ්ත යසථහබේ 33 න (බඳය 42 න 

ගන්තිඹ) ඵරහ්තභක කිරීභයි' 33 න ගන්තිඹට නනු ජනහධිඳති ඳහර්ලිබම්න්තුට ගකි 

යුතු නතය ඒ නනු විධහඹකඹ ව ජනහධිඳති ඵරතර ඳහර්ලිබම්න්තබේ ී විභසුභට රක් බේ. 

ජනහධිඳති ඵරතර සුඳරීක්හ කිරීභ බභන් භ ඔහු සකීඹ ඵරතර  ව භතුලිත බර වහ නිසි 

බර ක්රිඹහ්තභක කයන ඵ වතික වීභ පිණි සුදුසු ඹන්ෛණඹක් වඳුන්හීභ සිදු විඹ යුතු ඹ. 

එඵඳු ඹන්ෛණඹක් නඩංගු කයිටන් සුදුසු ඳනතක් ම්භත කිරීභ භගින් ජනහධිඳති 

න්තතබනෝභතික බර කටයුතු කිරීභ නභ කය ගත වළකි ඹ. නඳබේ බඹෝජනහ භඟින් විකල්ඳ 

ඹහන්ෛණඹක් නඳ බඹෝජනහ කය ඇත.  එඹ 18  ව 19 න ංබලෝධනරට ඩහ ඉදිරිබඹන් 

ඳතින ඵ නඳබේ නදවඹ.   

(ඇ ) පළ්මලිව්මන්තුල ලං ලංවිසිරුලළ ලංශෆරීව්ම ලංජනළධිපතිස ලංවතු ලංදය. 

ඳහර්ලිබම්න්තුබේ තුබනන් බදකක ඡන්දඹකින් නනුභත වුබවෝත ිට ය වතය වභහයක් ඹන 

තුරු ඳහර්ලිබම්න්තු විසිරුහ වළරීභට බනොවළකි න බේ ජනහධිඳතිට ඇති ඵරඹ ී භහ කයිටන්, 

19 න ංබලෝධනඹ භඟින් යසථහබේ 70 න ගන්තිඹ ංබලෝධනඹ බකොට ඇත. යජබේ 

නඹළඹ කථහ බවෝ ප්රතිඳ්තති ප්රකහලනඹ ඳහර්ලිබම්න්තුබේී ඳයහජඹ කයනු රළබු ද යජඹට 

විරුද්ධ  බගන එනු රඵන විලසහබංගබඹන් ජඹ රළබුද ජනහධිඳතිතුභහට ඳහර්ලිබම්න්තු 

විසිරැවිඹ බනොවළකි ඹ. බභභ ත්ත්තඹ මුළුභනින් භ නතුටුදහඹක ඹ. එඵළවින් 19 න 

ංබලෝධනඹ භඟින් යසථහබේ 70 න ගන්තිඹට සිදු කශ බනසකම් නිළයදි විඹ යුතු ඹ. 

( ඈ) වහලළධීන ලංරළජය වවේලයව ලංඅලය ළල 

නඳබේ නදව යහජය බේඹ සහධීන විඹ යුතු ඵ ඹ. බම් ම්ඵන්ධ නඳබේ බඹෝජනහ XII 

ඳරිච්බේදබේ විසතය බකබර්. 
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පරිච්වේදය ලංx 

 (දෆනට ලංපලතිසන vii වශ ලංviii ලන ලංපරිච්වේද) 

ජනළධිපතිස ලංවශ ලංවෆබිනට් ලංමණ්ඩය 

(අ) ලංවෆබිනට් ලංමණ්ඩය ලංවවවහ ලංකිරීව්ම ලංදී ජනළධිපතිස ලංවතු ලංද  

ර්තභහන විධිවිධහන ංබලෝධිත ගන්ති 

 
ඳරිච්බේද VIII 

විධහඹකඹ ව කළබිනට් භණ්ඩරඹ 
 
42. (1) ජනයජබේ ආණ්ඩුබේ ඳහරනඹ 
බභබවඹවීභ ව ඒ ඳහරනඹ පිළිඵ 
විධහනඹ බහය නභහතය භණ්ඩරඹක් න්බන් 
ඹ. 
(2) නභහතය භණ්ඩරඹ ඳහර්ලිබම්න්තුට 
හමහික ගකීභට ව පිළිතුරු ඵළඳීභට 
ඵළඳී සිටින්බන් ඹ. 
(3) ජනහධිඳතියඹහ නභහතය භණ්ඩරබේ 
හභහිරකබඹක් ද නභහතය භණ්ඩරබේ 
ප්රධහනිඹහ ද න්බන් ඹ. 
(4) ජනහධිඳතියඹහබේ භතඹ නනු 
ඳහර්ලිබම්න්තුබේ විලසහඹ උඳරිභ 
ලබඹන් ඇති ඳහර්ලිබම්න්තු භන්ත්රියඹහ 
ජනහධිඳතියඹහ විසින් නග්රහභහතයයඹහ 
බර ඳ්ත කයනු රළබිඹ යු්තබ්ත ඹ. 
 
43. (1) නග්රහභහතයයඹහබේ අදශවහ ලං විමීමම ලං

අලයයෆයි ලං ජනළධිපතිසලරයළ ලං වවන ලං

අලවහාළලන්හි නග්රහභහතයයඹහබේ නදවස ද 
විභහ, ජනහධිඳතියඹහ විසින් නභහතය 
භණ්ඩරබේ නභහතයයඹන්බේ ංතයහ ද 
නභහතයහංල ංතයහ ද ඒ නභහතයයඹන්ට 
ඳයන විඹ ව කහර්ඹ ද නිලසචඹ කශ 
යු්තබ්ත ඹ. 
 

 
 
(2) ජනහධිඳතියඹහ විසින් එබේ නිලසචඹ 
කයනු රඵන නභහතයහංල බහය කටයුතු 
කිරීභ වහ නග්රහභහතඹයඹහබේ උඳබදස 
භත, ඳහර්ලිබම්න්තු භන්ත්රිරුන් නතුබයන් 
නභහතයයඹන් ඳ්ත කශ යු්තබ්ත ඹ. 

 

 

 

 

ඳරිච්බේද VIII 
විධහඹකඹ ව කළබිනට් භණ්ඩරඹ 

 
42. (1) ජනයජබේ ආණ්ඩුබේ ඳහරනඹ 
බභබවඹවීභ ව ඒ ඳහරනඹ පිළිඵ 
විධහනඹ බහය නභහතය භණ්ඩරඹක් 
න්බන් ඹ. 
(2) නභහතය භණ්ඩරඹ ඳහර්ලිබම්න්තුට 
හමහික ගකීභට ව පිළිතුරු ඵළඳීභට 
ඵළඳී සිටින්බන් ඹ. 
(3) ජනහධිඳතියඹහ නභහතය භණ්ඩරබේ 
හභහිරකබඹක් ද නභහතය භණ්ඩරබේ 
ප්රධහනිඹහ ද න්බන් ඹ. 
(4) ජනහධිඳතියඹහබේ භතඹ නනු 
ඳහර්ලිබම්න්තුබේ විලසහඹ උඳරිභ 
ලබඹන් ඇති ඳහර්ලිබම්න්තු භන්ත්රියඹහ 
ජනහධිඳතියඹහ විසින් නග්රහභහතයයඹහ 
බර ඳ්ත කයනු රළබිඹ යු්තබ්ත ඹ. 

 
 43. (1) ජනහධිඳතියඹහ විසින් 

නග්රහභහතයයඹහබේ නදවස ද විභී භ, 

නලයඹළයි ජනහධිඳතියඹහ රකන 

නසථහන්හි නග්රහභහතයයඹහබේ නදවස 

ද විභහ නභහතය භණ්ඩරබේ 

නභහතයයඹන්බේ ංතයහ ද නභහතයහංල 

ංතයහ ද ඒ නභහතයයඹන්ට ඳයන 

විඹ ව කහර්ඹ ද නිලසචඹ කශ යු්තබ්ත 

ඹ. 

(2) ජනහධිඳතියඹහ විසින් එබේ නිලසචඹ 
කයනු රඵන නභහතයහංල බහය කටයුතු 
කිරීභ වහ අග්රළමළ යලරයළවේ ලං අදශවහ ලං

විමීමම ලං අලයයයෆයි ලං ජනළධිපතිසලරයළ ලං

වවන අලවහාළලන්හී නග්රහභහතයඹයඹහ 
බේ නදවස ද විභහ, ඳහර්ලිබම්න්තු 
භන්ත්රිරුන් නතුබයන් නභහතයයඹන් 
ඳ්ත කශ යු්තබ්ත ඹ. 
43(2අ)  ලංඉශ  ලං(2) ලංලගන්තිසය ලංයටවත් ලංවශෝ ලං ලං

45 ලංලගන්තිසවේ ලංපෂමු ලංවේදය ලංයටවත් ලංවශෝ ලං

ය්ම ලං ඇමතිසලරයකුට ලං පලරළ ලං වනොමෆතිස ලං
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(3) ජනහධිඳතියඹහ විසින් කය 

නසථහක ී වු ද, නභහතය භණ්ඩරඹ 

බත ඳයන රද විඹ ව කහර්ඹ බනස 

කිරීභ ව නභහතය භණ්ඩරබේ ංයුතිඹ 

බනස කිරීභ ද කයනු රළබිඹ වළක්බක් ඹ. 

නභහතය භණ්ඩරබේ නතණ්ඩ ඳළළ්තභට 

ව ඳහර්ලිබම්න්තු බත නභහතය 

භණ්ඩරඹ දයන ගකීබම් නතණ්ඩ 

ඳළළ්තභට එළනි බනස කිරීභක් ඵර 

බනොඳහන්බන්ඹ. 
 

44. (1) ජනළධිපතිසලරයළ ලං විසින් ලං

අග්රළමළ යලරයළවේ ලං උපවදවහ ලං ම , 
ඳහර්ලිබම්න්තුබේ භන්ත්රියඹන් නතුබයන් 
නභහතය භණ්ඩරබේ හභහිරකඹන් බනොන 
නභහතයයඹන් ඳ්ත කයනු රළබිඹ වළක්බක් 
ඹ. 

 
(2) ජනහධිඳතියඹහ විසින් 
නග්රහභහතයයඹහබේ නදවස ද විභහ, බම් 
යසථහබේ (1) න නනු යසථහ 
ඹටබ්ත ඳ්ත කයනු රඵන නභහතයයඹන්ට 
ඳළරිඹ යුතු විඹ ව කහර්ඹ ද ඔවුන්ට ඹම් 
නභහතයහංල බහය කයන්බන් නම් ඒ 

වියය් ලංවශෝ ලංවළ්මයය් ලංජනළධිපතිසලරයළ ලං

යටවත් ලං පලතිසන ලං අ ර  ලං ජනළධිපතිසලරයළට ලං

ඕනම ලංවියය් ලංවශෝ ලංවළ්මයය් ලං මන්ට ලං

ම ලං පලරළ ලං ගෆනීම ලං ද ලං වෂ ලං ශෆකි ලං අ ර ලං එම ලං

වළ්මයය ලං වාශළ ලං  මන් ලං යටවත් ලං පලතිසන ලං

අමළ යළා ලං වාසයළල ලං ඔහුට ලංනී්මණයය ලංවෂ ලං

ශෆව. ලං ඒ ලං අනුල ලං වමම ලං ලයලවහාළවේ ලං වශෝ ලං

ය්ම ලං ලිඛි  ලං නීතිසයව ලං වියභළර ලං

අමළ යලරයළ ලං වව ලං වාශන් ලං ව ලං

අලවහාළලව ලංඑ ලංීය ලංවාශන ලංජනළධිපතිසලරයළ ලං

වවට ලංඅනුරප ලංවිය ලංයුතු ලංදල ලංවෆකිය ලංයුතු ලං

ය. ලං 

වටශන: 

19 ලං ලන ලං ආණ්ඩුක්රම ලං ලයලවහාළ ලං

වාවෝ නවයන් ලංඉලත් ලංවරනු ලංෆබ ලං44(2) ලං

ලගන්තිසය ලං නල ලං 43(2අ) ලං ලගන්තිසය ලං

ලවයන් ලං ලංඇතුෂත් ලංවර ලංඇ . 
 

 
 (3) ජනහධිඳතියඹහ විසින් කය 
නසථහක ී වු ද, නභහතය භණ්ඩරඹ 
බත ඳයන රද විඹ ව කහර්ඹ බනස 
කිරීභ ව නභහතය භණ්ඩරබේ ංයුතිඹ 
බනස කිරීභ ද කයනු රළබිඹ වළක්බක් ඹ. 
නභහතය භණ්ඩරබේ නතණ්ඩ ඳළළ්තභට 
ව ඳහර්ලිබම්න්තු බත නභහතය 
භණ්ඩරඹ දයන ගකීබම් නතණ්ඩ 
ඳළළ්තභට එළනි බනස කිරීභක් ඵර 
බනොඳහන්බන් ඹ. 
  
 
 
 
44. (1) ජනහධිඳතියඹහ විසින් 
නග්රහභහතයයඹහබේ උඳබදස භත, 
ඳහර්ලිබම්න්තුබේ භන්ත්රියඹන් නතුබයන් 
නභහතය භණ්ඩරබේ හභහිරකඹන් 
බනොන නභහතයයඹන් ඳ්ත කයනු 
රළබිඹ වළක්බක් ඹ. 

 
(2) නග්රහභහතයයඹහබේ නදවස ද විභහ, 
ජනහධිඳතියඹහ විසින්, බම් යසථහබේ 
(1) න නනුයසථහ ඹටබ්ත ඳ්ත කයනු 
රඵන නභහතයයඹන්ට ඳළරිඹ යුතු විඹ 
ව කහර්ඹ ද ඔවුන්ට ඹම් නභහතයහංල බහය 
කයන්බන් නම් ඒ නභහතයහංල ද නිලසචඹ 



 
 
 

61 
 

නභහතයහංල ද නිලසචඹ කයනු රළබිඹ 
වළක්බක් ඹ. 

 

 
(3) ජනහධිඳතියඹහ විසින්, බම් 
යසථහබේ (2) න නනු යසථහ 
ඹටබ්ත කයන ඹම් බහය කිරීභක් කය ව 
විටක බනස කයනු රළබිඹ වළක්බක් ඹ. 
 
(4) (1) න නනු යසථහ ඹටබ්ත 
ඳ්තකයනු රඵන ෆභ නභහතයයබඹක්භ 
නභහතය භණ්ඩරඹට ව ඳහර්ලිබම්න්තුට 
ගකීභට ඵළඳී සිටින්බන් ඹ. 
 
 
(5) නභහතය භණ්ඩරබේ කය ව බවෝ 
නභහතයයඹකු විසින් ඔහු බත ඳළරි ඇති 
ඹම් විඹඹකට බවෝ කහර්ඹඹකට නදහශ ඹම් 
ඵරතර කිසික් බවෝ කහර්ඹඹක් බවෝ ඹම් 
කිසි ලිඛිත නීතිඹකින් ඔහුට ඳළරි ඇ්තතහ 
ව බවෝ නිඹභ වී ඇ්තතහ ව ඹම් ඵරතර 
කිසික් බවෝ කහර්ඹඹක් ගළට් ඳෛබේ 
ඳශකයනු රඵන නිබේදනඹක් භගින් 
නභහතය භණ්ඩරබේ හභහිරකඹකු බනොන 
නභහතයයඹකුට ඳයහ දිඹ වළකි නතය 
නභහතය භණ්ඩරබේ නභහතයයඹහට එකි 
ඵරතර කිසික් බවෝ කහර්ඹඹක් ඳයන්නහ 
ව බවෝ නිඹභ කයන්නහ ව ලිඛිත නීතිබේ 
ඳටවළනි කුභක් වන් වු ද බම් නන් 
යසථහ ඹටබ්ත එකි බනස 
නභහතයයඹහ බත ඳයහ බදනු රළබු ඹම් 
ඵරතර කිසික් බවෝ කහර්ඹඹක් ඔහු විසින් 
ක්රිඹහ්තභක කිරීභ බවෝ ඉටු කිරීභ 
නීතයනුකර  න්බන් ඹ. 
 
45. (1) ජනහධිඳතියඹහ විසින්, 
නග්රහභහතයයඹහබේ උඳබදස භත, නභහතය 
භණ්ඩරබේ නභහතයයඹන්ට ඔවුන්බේ 
කහර්ඹ ඉටු කිරීබභහි රහ වහඹ වීභ පිණි 
ඳහර්ලිබම්න්තුබේ භන්ත්රියඹන් නතුබයන් 
නිබඹෝජය නභහතයයඹන් ඳ්ත කයනු රළබිඹ 
වළක්බක් ඹ. 

 
 
 
(2) නභහතය භණ්ඩරබේ කය බවෝ 
නභහතයයඹකු විසින්, ඔහු බත ඳයහ ඇති 
ඹම් විඹකට බවෝ කහර්ඹඹකට නදහශ ඹම් 
ඵරඹක් බවෝ කහර්ඹඹක් බවෝ ඹම් කිසි 
ලිඛිත නීතිඹකින් ඔහු බත ඳළරී ඇ්තතහ ව 
බවෝ නිඹභ කයනු රළඵ ඇ්තතහ ව ඵරතර 

කයනු රළබිඹ වළක්බක් ඹ. 

 
(3) ජනහධිඳතියඹහ විසින්, බම් 
යසථහබේ (2) න නනුයසථහ 
ඹටබ්ත කයන ඹම් බහය කිරීභක් කය ව 
විටක බනස කයනු රළබිඹ වළක්බක් ඹ. 

 
(4) (1) න නනුයසථහ ඹටබ්ත 
ඳ්තකයනු රඵන ෆභ නභහතයයබඹක්භ 
නභහතය භණ්ඩරඹට ව 
ඳහර්ලිබම්න්තුට ගකීභට ඵළඳී 
සිටින්බන් ඹ.  
 
(5) නභහතය භණ්ඩරබේ කය ව බවෝ 
නභහතයයඹකු විසින් ඔහු බත ඳළරි 
ඇති ඹම් විඹඹකට බවෝ කහර්ඹඹකට 
නදහශ ඹම් ඵරතර කිසික් බවෝ 
කහර්ඹඹක් බවෝ ඹම් කිසි ලිඛිත නීතිඹකින් 
ඔහුට ඳළරී ඇ්තතහ ව බවෝ නිඹභ වී 
ඇ්තතහ ව ඹම් ඵරතර කිසික් බවෝ 
කහර්ඹඹක් ගළට් ඳෛබේ ඳශකයනු රඵන 
නිබේදනඹක් භගින් නභහතය භණ්ඩරබේ 
හභහිරකඹකු බනොන නභහතයයඹකුට 
ඳයහ දිඹ වළකි නතය නභහතය භණ්ඩරබේ 
නභහතයයඹහට එකි ඵරතර කිසික් බවෝ 
කහර්ඹඹක් ඳයන්නහ ව බවෝ නිඹභ 
කයන්නහ ව ලිඛිත නීතිබේ ඳටවළනි 
කුභක් වන් වු ද බම් නන් යසථහ 
ඹටබ්ත එකි බනස නභහතයයඹහ බත 
ඳයහ බදනු රළබූ ඹම් ඵරතර කිසික් 
බවෝ කහර්ඹඹක් ඔහු විසින් ක්රිඹහ්තභක 
කිරීභ බවෝ ඉටු කිරීභ නීතයනුකර  
න්බන් ඹ. 
 

45. (1) අග්රළමළ යලරයළවේ ලං අදශවහ ලං

විමීමම ලං අලයයෆයි ලං ජනළධිපතිසලරයළ ලං

වවන ලං අලවහාළලන් ලං හී ලං

අග්රළමළ යලරයළවේ ලං අදශවහ ලං ද ලං විමවළ 
ජනහධිඳතියඹහ විසින්, නභහතය 
භණ්ඩරබේ නභහතයයඹන්ට ඔවුන්බේ 
කහර්ඹ ඉටු කිරීබභහි රහ වහඹ වීභ පිණි 
ඳහර්ලිබම්න්තුබේ භන්ත්රියඹන් නතුබයන් 
නිබඹෝජය නභහතයයඹන් ඳ්ත කයනු 
රළබිඹ වළක්බක් ඹ. 
 
(2) නභහතය භණ්ඩරබේ කය බවෝ 
නභහතයයඹකු විසින්, ඔහු බත ඳයහ 
ඇති ඹම් විඹකට බවෝ කහර්ඹඹකට 
නදහශ ඹම් ඵරඹක් බවෝ කහර්ඹඹක් බවෝ 
ඹම් කිසි ලිඛිත නීතිඹකින් ඔහු බත 
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කිසි භක් බවෝ කහර්ඹඹක්, ගළට් ඳෛබේ 
ඳශ කයනු රඵන නිබේදනඹක් භගින් තභ 
නිබඹෝජය නභහතයයඹහට ඳයහ දිඹ වළකි 
නතය එකී නභහතයයඹහට එකි ඵරඹ බවෝ 
කහර්ඹඹ ඳයන්නහ ව බවෝ නිඹභ කයන්නහ 
ව ලිඛිත නීතිබේ ඳටවළනි කුභක් වන් 
වී තිබුන ද එකි නිබඹෝජය නභහතයයඹහ 
විසින්, එබේ ඳයහ බදනු රඵන ඹම් ඵරඹක් 
බවෝ කහර්ඹඹක් ක්රිඹහ්තභක කිරීභ බවෝ ඉටු 
කිරීභ නීතයනුකර න්බන් ඹ. 

 

 
46.(1) (න) නභහතය භණ්ඩරබේ මුළු 
නභහතයයඹන් ංතයහ තිව බනොඉක්භවිඹ 
යුතු ඹ: 
 
(ආ) නභහතය භණ්ඩරබේ හභහිරකඹන් 
බනොන නභහතයයඹන්බේ ව නිබඹෝජය 
නභහතයයඹන්බේ ං් ඹහබම් එකතු 
වතලිව බනොඉක්භවිඹ යුතු ඹ. 
 
 
(2) නග්රහභහතයයඹහ - 
 
(න) සකීඹ න්තන ඹටබ්ත 
ජනහධිඳතියඹහ බත ඹන ලිපිඹක් භගින් 
සකීඹ ධුයබඹන් ඉල්රහ නසවුබවෝත; 
බවෝ 
 
 
(ආ) තදුයට්ත ඳහර්ලිබම්න්තු භන්ත්රීයඹකු 
බනොවුබවෝත; බවෝ ිට ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහබේ විධිවිධහන ඹටබ්ත ඹම් තහක් 
කල් නභහතය භණ්ඩරඹ ඳ්තබන් ද ඒ තහක් 
කල් සකීඹ ධුයඹ දයන්බන් ඹ. 
 
 
(3) නභහතය භණ්ඩරබේ නභහතයයබඹක්, 
නභහතය භණ්ඩරබේ හභහිරකඹකු බනොන 
නභහතයයබඹක් බවෝ නිබඹෝජය 
නභහතයයබඹක් - 
 
(න) නග්රහභහතයයඹහබේ උඳබදස භත 
ජනහධිඳතියඹහබේ න්තන ඹටබ්ත ඹනු 
රඵන ලිපිඹක් භගින්, ඉ්ත කයනු 
රළබුබවෝත; බවෝ 
 
(ආ) සකීඹ න්තන ඹටබ්ත 
ජනහධිඳතියඹහ බත බඹොමු කයනු රඵන 
ලිපිඹක් භගින් සකීඹ ධුයබඹන් ඉල්රහ 

ඳළරී ඇ්තතහ ව බවෝ නිඹභ කයනු රළඵ 
ඇ්තතහ ව ඵරතර කිසික් බවෝ 
කහර්ඹඹක්, ගළට් ඳෛබේ ඳශ කයනු 
රඵන නිබේදනඹක් භඟින් තභ නිබඹෝජය 
නභහතයයඹහට ඳයහ දිඹ වළකි නතය එකී 
නභහතයයඹහට එකි ඵරඹ බවෝ කහර්ඹඹ 
ඳයන්නහ ව බවෝ නිඹභ කයන්නහ ව 
ලිඛිත නීතිබේ ඳටවළනි කුභක් වන් වී 
තිබුණ ද එකි නිබඹෝජය නභහතයයඹහ 
විසින්, එබේ ඳයහ බදනු රඵන ඹම් 
ඵරඹක් බවෝ කහර්ඹඹක් ක්රිඹහ්තභක කිරීභ 
බවෝ ඉටු කිරීභ නීතයනුකර  න්බන් ඹ. 
 
46.(1) (න) නභහතය භණ්ඩරබේ මුළු 
නභහතයයඹන් ංතයහ විස 
බනොඉක්භවිඹ යුතු ඹ: 
 
(ආ) නභහතය භණ්ඩරබේ හභහිරකඹන් 
බනොන නභහතයයඹන්බේ ව 
නිබඹෝජය නභහතයයඹන්බේ ංතයහබේ 
එකතු තිව බනොඉක්භවිඹ යුතු ඹ. 
 
(2) නග්රහභහතයයඹහ - 
 
 
(න) සකීඹ න්තන ඹටබ්ත 
ජනහධිඳතියඹහ බත ඹන ලිපිඹක් 
භගින් සකීඹ ධුයබඹන් ඉල්රහ 
නසවුබවෝත; බවෝ 
 
 
(ආ) තදුයට්ත ඳහර්ලිබම්න්තු 
භන්ත්රීයඹකු බනොවුබවෝත; බවෝ ිට 
ආණ්ඩුක්රභ යසථහබේ විධිවිධහන 
ඹටබ්ත ඹම් තහක් කල් නභහතය භණ්ඩරඹ 
ඳ්තබන් ද ඒ තහක් කල් සකීඹ ධුයඹ 
දයන්බන් ඹ. 
 
(3) නභහතය භණ්ඩරබේ නභහතයයබඹක්, 
නභහතය භණ්ඩරබේ හභහිරකඹකු 
බනොන නභහතයයබඹක් බවෝ නිබඹෝජය 
නභහතයයබඹක් - 
 
(න) ජනහධිඳතියඹහබේ න්තන ඹටබ්ත 
ඹනු රඵන ලිපිඹක් භගින්, ඉ්ත කයනු 
රළබුබවෝත; බවෝ 
 
 
(ආ) සකීඹ න්තන ඹටබ්ත 
ජනහධිඳතියඹහ බත බඹොමු කයනු රඵන 
ලිපිඹක් භගින් සකීඹ ධුයබඹන් ඉල්රහ 
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නසවුබවෝත; බවෝ 
 
(ඇ) තදුයට්ත ඳහර්ලිබම්න්තුබේ 
භන්ත්රීයඹකු බනොවුබවෝත බවෝ ිට 
ආණ්ඩුක්රභ යසථහබේ විධිවිධහන ඹටබ්ත 
ඹම් තහක් කල් නභහතය භණ්ඩරඹ 
ඳතින්බන් ද ඒතහක් කල් සකීඹ ධුයඹ 
දයන්බන් ඹ. 
 
(4) (1) න නනුයසථහබේ කුභක් වන් 
වුද, ඳහර්ලිබම්න්තුබේ ළඩිභ ආන 
ංතයහක් රඵහ ගන්නහ පිළිග්ත 
බද්ලඳහරන ඳක්ඹ බවෝ සහධීන 
කණ්ඩහඹභ බවෝ විසින් ජහතික ආණ්ඩුක් 
පිහිටුන නසථහබේ ී නභහතය භණ්ඩරබේ 
නභහතයයඹන් ංතයහ ද නභහතය 
භණ්ඩරබේ හභහිරකඹන් බනොන 
නභහතයයඹන් ංතයහ ද නිබඹෝජය 
නභහතයයඹන් ංතයහ ද ඳහර්ලිබම්න්තු 
විසින් තීයණඹ කශ යු්තබ්ත ඹ. 
 
(5) (4) න නනුයසථහබේ කහර්ඹඹ 
වහ ජහතික ආණ්ඩුක් ඹනු, 
ඳහර්ලිබම්න්තුබේ ළඩිභ ආන ංතහ 
රඵහගන්නහ පිළිග්ත බද්ලඳහරන ඳක්ඹ 
බවෝ සහධීන කණ්ඩහඹභ ව 
ඳහර්ලිබම්න්තුබේ නබනකු්ත පිළිග්ත 
බද්ලඳහරන ඳක්ඹ බවෝ සහධීන 
කණ්ඩහඹභ ව ඳහර්ලිබම්න්තුබේ නබනකු්ත 
පිළිග්ත බද්ලඳහරන ඳක් බවෝ සහධීන 
කණ්ඩහඹම් එකතු පිහිටුනු රඵන 
ආණ්ඩුක් න්බන් ඹ. 
 
47. (1) ඳහර්ලිබම්න්තු විසුරුහ වරිනු 
රඵන බතක් ක්රිඹහකශ නභහ්ත ඹ භණ්ඩරඹ 
ඳහර්ලිබම්න්තු විසුරුහ වරිනු රළබු ද, 
දිගටභ ක්රිඹහ කශ යුතු නතය භව 
භළතියණඹ නහන ව විට, එබේ ක්රිඹහ 
කිරීභ නතය කශ යු්තබ්ත ඹ. ඒ නනු 
නග්රහභහතයයඹහ ද නභහතය භණ්ඩරබේ 
නභහතයයඹන් ද 46 න යසථහබේ (2) 
න නනුයසථහබේ (න) බේදබේ ව (3) 
න නනුයසථහබේ (න) බේදබේ බවෝ (ආ) 
බේදබේ විධිවිධහන රහ ඇති ඳරිදි ධුය 
දළරීභ නතය වුබවෝත ිට, දිගටභ ක්රිඹහ 
කශ යුතු නතය එබේ ධුය දළරීබම් ී ඔවුන් 
විසින් භළතියණ බකොභහරිසයඹහ විසින් 
නිඹභ කයනු රඵන නිර්ණහඹකඹන් 
පිළිඳදිිටන් භළතියණඹට නයුතු බර 
ඵරඳෆභක් බනොන ඳරිද්බදන් ක්රිඹහ කශ 
යු්තබ්ත ඹ. 

නසවුබවෝත; බවෝ 
 
(ඇ) තදුයට්ත ඳහර්ලිබම්න්තුබේ 
භන්ත්රීයඹකු බනොවුබවෝත බවෝ ිට 
ආණ්ඩුක්රභ යසථහබේ විධිවිධහන 
ඹටබ්ත ඹම් තහක් කල් නභහතය භණ්ඩරඹ 
ඳතින්බන් ද ඒතහක් කල් සකීඹ ධුයඹ 
දයන්බන් ඹ. 
 
 

වටශන: 
46(4) ලං ශළ ලං (5) ලං ලයලවහාළල ලං  ලං  ලං ඉලත් ලං වර ලං

ඇ . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47. (1) ඳහර්ලිබම්න්තු විසුරුහ වරිනු 
රඵන බතක් ක්රිඹහකශ නභහතය 
භණ්ඩරඹ ඳහර්ලිබම්න්තු විසුරුහ 
වරිනු රළබු ද, දිගට භ ක්රිඹහ කශ යුතු 
නතය භව භළතියණඹ නහන ව විට, 
එබේ ක්රිඹහ කිරීභ නතය කශ යු්තබ්ත ඹ. 
ඒ නනු නග්රහභහතයයඹහ ද නභහතය 
භණ්ඩරබේ නභහතයරුන් ද 46 න 
යසථහබේ (2) න නනුයසථහබේ 
(න) බේදබේ ව (3) න 
නනුයසථහබේ (න) බේදබේ බවෝ (ආ) 
බේදබේ විධිවිධහන රහ ඇති ඳරිදි ධුය 
දළරීභ නතය වුබවෝත ිට, දිගට භ ක්රිඹහ 
කශ යුතු නතය එබේ ධුය දළරීබම් ී ඔවුන් 
විසින් භළතියණ බකොභහරිසයඹහ 
විසින් නිඹභ කයනු රඵන 
නිර්ණහඹකඹන් පිළිඳදිිටන් 
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(2) ඳහර්ලිබම්න්තු විසුරුහ වරිනු රළීභ්ත 
භව භළතියණඹ නහන වීභ්ත නතය 
කහරඹ තුශ නග්රහභහතයයඹහ ිටඹ ගිබේ වු 
ද, ධුයබඹන් ඉ්ත කයනු රළබුබේ වු ද, නස 
වබේ වු ද, නභහතය භණ්ඩරඹ, නභහතය 
භණ්ඩරබේ නබනකු්ත නභහතයයඹන්බගන් 
භන්විත භව භළතියණඹ නහන න 
බතක් ක්රිඹහ කශ යු්තබ්ත ඹ. ත ද 
නග්රහභහතයයඹහබේ ඵරතර, කහර්ඹ ව 
කර්තය ක්රිඹහ්තභක කිරීභ වහ ව ඉටු 
කිරීභ වහ ජනහධිඳතියඹහ විසින් එකී 
නභහතයයඹන් නතුබයන් ඹම් 
නභහතයයඹකු ඳ්තකයනු රළබිඹ වළක්බක් 
ඹ.  
 
 
(3) ඳහර්ලිබම්න්තු විසුරුහ වරිනු රළීභ්ත 
භව භළතියණඹ නහන වීභ්ත නතය 
කහරඹ තුශ නභහතය භණ්ඩරබේ 
නභහතයයඹකු ිටඹ ගිඹ විට බවෝ ධුයබඹන් 
ඉ්ත කයනු රළබු විට බවෝ ඉල්රහ නස ව 
විට ඒ නභහතයයඹහබේ නභහතයංලඹ බහය 
කටයුතු කිරීභ බවෝ ඒ නභහතයයඹහබේ 
ඵරතර, කහර්ඹ ව කය ව බවෝ 
නභහතයයඹකු ජනහධිඳතියඹහ විසින් 
නග්රහභහතඹයඹහබේ උඳබදස භත ඳ්ත 
කයනු රළබිඹ වළක්බක් ඹ. 
 
 
 
 
 
48. (1) ඳහර්ලිබම්න්තු විසුරුහ වරිනු 
රළීභ්ත භව භළතියණඹ නහන වීභ්ත 
නතය කහරඹ තුශ වළය, ධුයබඹන් ඉ්ත 
කයනු රළීබභන් බවෝ ඉල්රහ නසවීබභන් 
බවෝ නනයහකහයඹකින් බවෝ 
නග්රහභහතයයඹහ ධුයඹ දළරීභ නතය ව විට, 
70 න යසථහ ඹටබ්ත සකීඹ ඵරතර 
ක්රිඹහ්තභක කයිටන් ජනහධිඳතියඹහ විසින් 
ඳහර්ලිබම්න්තු විසුරුහ වළය ඇබතෝත ිට, 
නභහතය භණ්ඩරඹ විසිබයන්බන්ඹ. එබේ ව 
විට ජනහධිඳතියඹහ විසින් 42 න, 43 න, 
44 න ව 45 න යසථහ නනු 
නග්රහභහතයයඹකු ද, නභහතය භණ්ඩරබේ 
නභහතයයඹන් ද, නභහතය භණ්ඩරබේ 
හභහිරකඹන් බනොන නභහතයයඹන් ද, 

භළතියණඹට නයුතු බර ඵරඳෆභක් 
බනොන ඳරිද්බදන් ක්රිඹහ කශ යු්තබ්ත 
ඹ.   
(2) ඳහර්ලිබම්න්තු විසුරුහ වරිනු 
රළීභ්ත භව භළතියණඹ නහන වීභ්ත 
නතය කහරඹ තුශ නග්රහභහතයයඹහ ිටඹ 
ගිබේ වු ද, ධුයබඹන් ඉ්ත කයනු 
රළබුබේ වු ද, නස වබේ වු ද, නභහතය 
භණ්ඩරඹ, නභහතය භණ්ඩරබේ 
නබනකු්ත නභහතයයඹන්බගන් 
භන්විත භව භළතියණඹ නහන න 
බතක් ක්රිඹහ කශ යු්තබ්ත ඹ. ත ද 
නග්රහභහතයයඹහබේ ඵරතර, කහර්ඹ ව 
කර්තය ක්රිඹහ්තභක කිරීභ වහ ව ඉටු 
කිරීභ වහ ජනහධිඳතියඹහ විසින් එකී 
නභහතයයඹන් නතුබයන් ඹම් 
නභහතයයඹකු ඳ්තකයනු රළබිඹ වළක්බක් 
ඹ.  
 
(3) ඳහර්ලිබම්න්තු විසුරුහ වරිනු 
රළීභ්ත භව භළතියණඹ නහන වීභ්ත 
නතය කහරඹ තුශ නභහතය භණ්ඩරබේ 
නභහතයයඹකු ිටඹ ගිඹ විට බවෝ 
ධුයබඹන් ඉ්ත කයනු රළබු විට බවෝ 
ඉල්රහ නස ව විට ඒ නභහතයයඹහබේ 
නභහතයහංලඹ බහය  කටයුතු කිරීභ බවෝ 
ඒ නභහතයයඹහබේ ඵරතර, කහර්ඹ ව 
කය ව බවෝ නභහතයයබඹක් 
ජනළධිපතිසලරයළ ලං විසින් ලං

අග්රළමළ යලරයළවේ ලං අදශවහ ලං විමීමම ලං

අලයයෆයි ලං ජනළධිපතිසලරයළ ලං වවන ලං

අලවහාළලහි ලං දී නග්රහභහතයයඹහබේ ද 
නදවස විභහ ඳ්ත කයනු රළබිඹ වළක්බක් 
ඹ. 
 
48. (1) ඳහර්ලිබම්න්තු විසුරුහ වරිනු 
රළීභ්ත භව භළතියණඹ නහන වීභ්ත 
නතය කහරඹ තුශ වළය, ධුයබඹන් ඉ්ත 
කයනු රළීබභන් බවෝ ඉල්රහ නසවීබභන් 
බවෝ නනයහකහයඹකින් බවෝ 
නග්රහභහතයයඹහ ධුයඹ දළරීභ නතය ව විට, 
70 න යසථහ ඹටබ්ත සකීඹ 
ඵරතර ක්රිඹහ්තභක කයිටන් 
ජනහධිඳතියඹහ විසින් ඳහර්ලිබම්න්තු 
විසුරුහ වළය ඇබතෝත ිට, නභහතය 
භණ්ඩරඹ විසිබයන්බන්ඹ. එබේ ව විට 
ජනහධිඳතියඹහ විසින් 42 න, 43 න, 
44 න ව 45 න යසථහ නනු 
නග්රහභහතයයඹකු ද, නභහතය භණ්ඩරබේ 
නභහතයයඹන් ද, නභහතය භණ්ඩරබේ 
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නිබඹෝජය නභහතයයඹන් ද ඳ්ත කශ 
යු්තබ්ත ඹ: 
 

 
එබේ වු ද, ඉවත කී ඳරිදි නග්රහභහතයයඹහ 
ධුයඹ දළරීභ නතය වීබභන් ඳසු 
ඳහර්ලිබම්න්තු විසුරුහ වරිනු 
රළබුබවෝත, නභහතය භණ්ඩරඹ, නභහතය 
භණ්ඩරබේ නබනකු්ත නභහතයයඹන්බගන් 
භන්විත භව භළතියණඹ නහන න 
බතක් ක්රිඹහ කශ යු්තබ්ත ඹ. ත ද 
නග්රහභහතයයඹහබේ ඵරතර, කහර්ඹ ව 
තර්තය ක්රිඹහ්තභක කිරීභ වහ ව ඉටු 
කිරීභ වහ ජනහධිඳතියඹහ විසින් එකි 
නභහතයයඹන් නතුබයන් ඹම් 
නභහතයයඹකු ඳ්ත කයනු රළබිඹ වළක්බක් 
ඹ. ත ද 47 න යසථහබේ විධිවිධහන 
නලය බනස කිරීම් හිත බම් 
ම්ඵන්ධබඹන් නදහශ න්බන් ඹ. 
 
 
(2) ඳහර්ලිබම්න්තු විසින් ආණ්ඩුබේ 
ප්රතිඳ්තති ප්රකහලඹ බවෝ විර්ජන ඳන්ත 
බකටුම්ඳත බවෝ ප්රතික්බේඳ කශ බවෝත 
එවිට ද ආණ්ඩු බකබයහි විලසහ බංග 
බඹෝජනහක් ම්භත කශ බවෝත එවිට ද 
නභහතය භණ්ඩරඹ විසිබයන්බන් ඹ. එබේ ව 
විට 70 න යසථහ ඹටබ්ත සකීඹ 
ඵරතර ක්රිඹහ්තභක කයිටන් 
ජනහධිඳතියඹහ විසින් ඳහර්ලිබම්න්තු 
විසුරු වරිනු රළබුබවෝත ිට, 
ජනහධිඳතියඹහ විසින් 42 න, 43 න, 44 
න ව 45 න යසථහ නනු 
නග්රහභහතයයබඹක් ද, නභහතය භණ්ඩරබේ 
නභහතයයඹන් ද, නභහතය භණ්ඩරබේ 
හභහිරකඹන් බනොන නභහතයයඹන් ද, 
නිබඹෝජය නභහතයයඹන් ද ඳ්ත කශ 
යු්තබ්ත ඹ. 

 
49. නභහතය භණ්ඩරබේ ඹම් කිසි 
නභහතයයඹකුට  බවෝ නභහතය භණ්ඩරබේ 
හභහිරකඹකු බනොන නභහතයයඹකුට  
බවෝ නිබඹෝජය නභහතයයඹකුට බවෝ 
ඔහුබේ ධුයබේ කහර්ඹ ඉටු කිරීභට බනොවළකි 
වුබවෝත එවිට එකී නභහතය භණ්ඩරබේ 
නභහතයයඹහබේ බවෝ නභහතය භණ්ඩරබේ 
හභහිරකඹකු බනොන නභහතයයඹහබේ  
නිබඹෝජය නභහතයයඹහබේ ධුයබේ ළඩ 
ඵළීමභ වහ ජනහධිඳතියඹහ විසින් 
නග්රහභහතයයඹහබේ උඳබදස භත 

හභහිරකඹන් බනොන නභහතයයඹන් ද, 
නිබඹෝජය නභහතයයඹන් ද ඳ්ත කශ 
යු්තබ්ත ඹ: 
 
එබේ වු ද, ඉවත කී ඳරිදි 
නග්රහභහතයයඹහ ධුයඹ දළරීභ නතය 
වීබභන් ඳසු ඳහර්ලිබම්න්තු විසුරුහ 
වරිනු රළබුබවෝත, නභහතය භණ්ඩරඹ, 
නභහතය භණ්ඩරබේ නබනකු්ත 
නභහතයයඹන්බගන් භන්විත භව 
භළතියණඹ නහන න බතක් ක්රිඹහ 
කශ යු්තබ්ත ඹ. ත ද නග්රහභහතයයඹහබේ 
ඵරතර, කහර්ඹ ව කර්තය ක්රිඹහ්තභක 
කිරීභ වහ ව ඉටු කිරීභ වහ 
ජනහධිඳතියඹහ විසින් එකි 
නභහතයයඹන් නතුබයන් ඹම් 
නභහතයයඹකු ඳ්ත කයනු රළබිඹ 
වළක්බක් ඹ. ත ද 47 න යසථහබේ 
විධිවිධහන නලය බනස කිරීම් හිත 
බම් ම්ඵන්ධබඹන් නදහශ න්බන් ඹ. 
 
(2) ඳහර්ලිබම්න්තු විසින් ආණ්ඩුබේ 
ප්රතිඳ්තති ප්රකහලඹ බවෝ විර්ජන ඳන්ත 
බකටුම්ඳත බවෝ ප්රතික්බේඳ කශ බවෝත 
එවිට ද ආණ්ඩු බකබයහි විලසහ බංග 
බඹෝජනහක් ම්භත කශ බවෝත එවිට ද 
නභහතය භණ්ඩරඹ විසිබයන්බන් ඹ. එබේ 
ව විට 70 න යසථහ ඹටබ්ත සකීඹ 
ඵරතර ක්රිඹහ්තභක කයිටන් 
ජනහධිඳතියඹහ විසින් ඳහර්ලිබම්න්තු 
විසුරු වරිනු රළබුබවෝත ිට, 
ජනහධිඳතියඹහ විසින් 42 න, 43 න, 
44 න ව 45 න යසථහ නනු 
නග්රහභහතයයබඹක් ද, නභහතය 
භණ්ඩරබේ නභහතයයඹන් ද, නභහතය 
භණ්ඩරබේ හභහිරකඹන් බනොන 
නභහතයයඹන් ද, නිබඹෝජය 
නභහතයයඹන් ද ඳ්ත කශ යු්තබ්ත ඹ. 
 

49. නභහතය භණ්ඩරබේ ඹම් කිසි 
නභහතයයඹකුට  බවෝ නභහතය 
භණ්ඩරබේ හභහිරකඹකු බනොන 
නභහතයයඹකුට  බවෝ නිබඹෝජය 
නභහතයයඹකුට බවෝ ඔහුබේ ධුයබේ 
කහර්ඹ ඉටු කිරීභට බනොවළකි වුබවෝත 
එවිට එකී නභහතය භණ්ඩරබේ 
නභහතයයඹහබේ බවෝ නභහතය 
භණ්ඩරබේ හභහිරකඹකු බනොන 
නභහතයයඹහබේ  නිබඹෝජය 
නභහතයයඹහබේ ධුයබේ ළඩ ඵළීමභ 
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ඳහර්ලිබම්න්තුබේ කය ව බවෝ 
භන්ත්රීයඹකු ඳ්ත කිරීභ කශ වළකි න්බන් 
ඹ.  
 
 
 
50. (1) නභහ්ත ඹ භණ්ඩරඹට 
ජනහධිඳතියඹහ විසින් ඳ්ත කයනු රළබිඹ 
යුතු බල්කම්යබඹක් න්බන් ඹ. 
 
(2) ජනහධිඳතියඹහබේ විධහනඹන්ට 
ඹට්ත නභහතය භණ්ඩරබේ කහර්ඹහරඹ 
බහය කටයුතු කිරීභ්ත ජනහධිඳතියඹහ 
විසින් බවෝ ඔහුට ඳයනු රඵන්නහ ව 
බන්ත ඹම් කර්තය බවෝ කහර්ඹ 
ඉටුකිරීභ්ත, කිරීභ්ත බල්කම්යඹහ විසින් 
කයනු රළබිඹ යු්තබ්ත ඹ. 
 
 
51. (1) නග්රහභහතයයඹහට, ජනහධිතියඹහ 
විසින් ඳ්ත කයනු රළබිඹ යුතු 
බල්කම්යබඹක් න්බන් ඹ. 
 
(2) නග්රහභහතයයඹහබේ කහර්ඹහරඹ බහය 
කටයුතු කිරීභ්ත නග්රහභහතයයඹහබේ 
විධහනඹන්ට ඹට්ත ඔහුබේ කහර්ඹ වහ 
කර්තය ඉටු කිරිභ වහ කිරීභ්ත 
බල්කම්යඹහ විසින් කශ යු්තබ්ත ඹ. 
 
52. (1) නභහතය භණ්ඩරබේ 
නභහතයයඹකුබේ ෆභ නභහතයහංලඹක්භ 
වහ ජනහධිඳතියඹහ විසින් ඳ්ත කයනු 
රළබිඹ යුතු බල්කම්යබඹක් න්බන් ඹ. 
 
(2) නභහතයහංලඹක බල්කම්යඹහ ඔහුබේ 
නභහතයයඹහ බහයබේ ඇති ආණ්ඩුබේ 
බදඳහර්තබම්න්තු ද බන්ත ආඹතන ද 
නභහතයයඹහබේ විධහනඹට වහ ඳහරනඹට 
ඹට්ත බභබවඹ න්බන් ඹ. 
 
(3) නභහතයහලඹක බල්කම්යඹහ ධුයඹ 
දළරීභ, ආණ්ඩුක්රභ යසථහබේ විධිවිධහන 
ඹටබ්ත නභහතය භණ්ඩරඹ විසිය ගිඹ විට 
බවෝ ඒ නභහතයහංලබේ ඳළළ්තභ නතයවීබම් 
ප්රතිපරඹ ඇති තීයණඹක් 43 න 
යසථහ බවෝ 44 න යසථහ ඹටබ්ත 
ජනහධිඳතියඹහ විසින් කයනු රළබු විටක 
බවෝ නතය විඹ යු්තබ්ත ඹ. 
 
(4) බම් යසථහබේ කහර්ඹ වහ 

වහ ජනහධිඳතියඹහ විසින් 
නග්රහභහතයයඹහබේ නදවස විභහ 
ඳහර්ලිබම්න්තුබේ කය ව බවෝ 
භන්ත්රීයඹකු ඳ්ත කිරීභ කශ වළකි 
න්බන් ඹ.  
 
50. (1) නභහතය භණ්ඩරඹට 
ජනහධිඳතියඹහ විසින් ඳ්ත කයනු රළබිඹ 
යුතු බල්කම්යබඹක් න්බන් ඹ. 
 
(2) ජනහධිඳතියඹහබේ විධහනඹන්ට 

ඹට්ත නභහතය භණ්ඩරබේ කහර්ඹහරඹ 

බහය කටයුතු කිරීභ්ත ජනහධිඳතියඹහ 

විසින් බවෝ ඔහුට ඳයනු රඵන්නහ ව 

බන්ත ඹම් කර්තය බවෝ කහර්ඹ 

ඉටුකිරීභ්ත, කිරීභ්ත බල්කම්යඹහ විසින් 

කයනු රළබිඹ යු්තබ්ත ඹ. 

 
51. (1) නග්රහභහතයයඹහට, 
ජනහධිඳතියඹහ විසින් ඳ්ත කයනු රළබිඹ 
යුතු බල්කම්යබඹක් න්බන් ඹ. 
 
(2) නග්රහභහතයයඹහබේ කහර්ඹහරඹ බහය 
කටයුතු කිරීභ්ත නග්රහභහතයයඹහබේ 
විධහනඹන්ට ඹට්ත ඔහුබේ කහර්ඹ වහ 
කර්තය ඉටු කිරීභ වහ කිරීභ්ත 
බල්කම්යඹහ විසින් කශ යු්තබ්ත ඹ. 
 
52. (1) නභහතය භණ්ඩරබේ 
නභහතයයඹකුබේ ෆභ නභහතයහංලඹක් භ 
වහ ජනහධිඳතියඹහ විසින් ඳ්ත කයනු 
රළබිඹ යුතු බල්කම්යබඹක් න්බන් ඹ. 
 
(2) නභහතයහංලඹක බල්කම්යඹහ ඔහුබේ 
නභහතයයඹහ බහයබේ ඇති ආණ්ඩුබේ 
බදඳහර්තබම්න්තු ද බන්ත ආඹතන ද 
නභහතයයඹහබේ විධහනඹට වහ ඳහරනඹට 
ඹට්ත බභබවඹ න්බන් ඹ. 
 
(3) නභහතයහංලඹක බල්කම්යඹහ ධුයඹ 
දළරීභ, ආණ්ඩුක්රභ යසථහබේ විධිවිධහන 
ඹටබ්ත නභහතය භණ්ඩරඹ විසිය ගිඹ විට 
බවෝ ඒ නභහතයහංලබේ ඳළළ්තභ 
නතයවීබම් ප්රතිපරඹ ඇති තීයණඹක් 43 
න යසථහ බවෝ 44 න යසථහ 
ඹටබ්ත ජනහධිඳතියඹහ විසින් කයනු 
රළබු විටක බවෝ නතය විඹ යු්තබ්ත ඹ. 
 
(4) බම් යසථහබේ කහර්ඹ වහ 
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ජනහධිඳතියඹහබේ බල්කම්යඹහබේ ධුයඹ, 
නභහතය භණ්ඩරබේ බල්කම්යඹහබේ 
ධුයඹ, විගණකහධිඳතියඹහබේ ධුයඹ, 
ඳරිඳහරන කටයුතු පිළිඵ ඳහර්ලිබම්න්තු 
බකොභහරිසයඹහබේ (ඔම්බුඩ්සභන්) ධුයඹ, 
ඳහර්ලිබම්න්තුබේ භව බල්කම්යඹහබේ 
ධුයඹ, ආණ්ඩුක්රභ යසථහ බහ ව 41 
ආ යසථහබේ උඳබල්තනබේ වන් 
බකොිටන් බහ ආණ්ඩුබේ බදඳහර්තබම්න්තු 
බර බනොළරකිඹ යු්තබ්ත ඹ. 
 
 
 
53. බම් ඳරිච්බේදබේ දළක්බන ඹම් කිසි 
ධුයඹකට ඳ්ත කයනු රළබු ෆභ 
තළනළ්තතකුභ ඔහු වතයන උඳබල්තනබේ 
ව ව්තන උඳබල්තනබේ දළක්බන 
ප්රතිඥහ ී ඊට න්තන තඵන්බන් නම් ිට 
බවෝ දිවුරුම් ී ඊට න්තන තඵන්බන් නම් 
ිට සකීඹ ධුයඹට නඹ්ත කහර්ඹන්හි 
බනොබඹදිඹ යු්තබ්ත ඹ. 

 

ජනහධිඳතියඹහබේ බල්කම්යඹහ බේ 
ධුයඹ, නභහතය භණ්ඩරබේ 
බල්කම්යඹහබේ ධුයඹ, 
විගණකහධිඳතියඹහබේ ධුයඹ, ඳරිඳහරන 
කටයුතු පිළිඵ ඳහර්ලිබම්න්තු 
බකොභහරිසයඹහබේ (ඔම්බුඩ්සභන්) 
ධුයඹ, ඳහර්ලිබම්න්තුබේ භව 
බල්කම්යඹහබේ ධුයඹ, ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහ බහ ව 41 ආ යසථහබේ 
උඳබල්තනබේ වන් බකොිටන් බහ 
ආණ්ඩුබේ බදඳහර්තබම්න්තු බර 
බනොළරකිඹ යු්තබ්ත ඹ. 
 
53. බම් ඳරිච්බේදබේ දළක්බන ඹම් කිසි 
ධුයඹකට ඳ්ත කයනු රළබු ෆභ 
තළනළ්තතකු භ ඔහු වතයන 
උඳබල්තනබේ ව ව්තන 
උඳබල්තනබේ දළක්බන ප්රතිඥහ ී ඊට 
න්තන තඵන්බන් නම් ිට බවෝ දිවුරුම් 
ී ඊට න්තන තඵන්බන් නම් ිට සකීඹ 
ධුයඹට නඹ්ත කහර්ඹන්හි බනොබඹදිඹ 
යු්තබ්ත ඹ. 

 

ආ) ලං රළජපළ්ෂිවභළලය ලං ලංවාශළ ලංඇමතිසලරුන් ලංවිසින් ලංසිදු ලංවෂ ලංයුතු ලංදිවුරු්ම ලංදීව්ම ලං

 අලය ළල. 

1978 යසථහබේ ඉංග්රීසි පිටඳබ්ත වන් න දිවුරුබභහි යජඹට ඳක්ඳහතීවීබම් නලයතහ 

වන් බනොබේ. ( 04 න උඳබල්තනඹ ) එබේ වුද 1972 යසථහබේ ඉංග්රීසි පිටඳබ්ත 

වන් දිවුරුබභහි බභභ යහජඳහක්ෂිකබහඹ වන් බකොට ඇත .(25 න ගන්තිඹ ) එඵළවින් 

1978 යසථහබහි නිර්බද්ශිත දිවුරුම් ගන්තිඹ (04 න උඳබල්තනඹ ) බනුට, 1972 

යසථහබහි වන් දිවුරුම් ගන්තිඹ ආබද්ල කයිටන් නිළයදි කශ යුතු බේ. 

එබේ භ ඉන්ීඹ යසථහබේ වන් දිවුරුබභහි ඉන්ීඹ යහජයබේ සවරීබහඹ වහ  බම් 

දිවුරුභ ම්ඵන්ධබඹන් ඉන්ීඹ යසථහබේ නිර්බද්ශිත ගන්ති වන් කිරීභ 

ප්රබඹෝජන්තඹ.  

 

ප්රළන්  ලංඇමතිසලරයකු ලංවිසින් ලංවරන ලංදිවුරුම ලං. ලං 

................................. න භභ බගෞය නභිභහනබඹන් ව ළඵෆ නංක බහබඹන් ව ඉන්ීඹ 

යසථහට ඳක්ඳහති්තඹ ඇති , ඉන්දිඹහබේ සවරීබහඹ ව නතණ්ඩතහ පිළිගනු 
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රඵන නතය භබේ යහජකහරී නංක බර වෘදඹ හක්ෂිඹට එකඟ  ඉටු කයන ඵ්ත ප්රහන්තබේ 

ඇභතියඹකු ලබඹන් සිඹලු ජනතහට කිසිදු බඹ ඳක්ඳහති්තඹකින් බවෝ විබලේ ළරකිලි 

දළක්වීභකින් බතොය යසථහට වහ නීතිඹට නනුකර ඉටු කයන ඵ බදවිඹන් වන්බේබේ 

නහභබඹන් බභයින් දිවුයහ බඳොබයොන්දු බිට. 

පළ්මලිව්මන්තු ලංමන්ත්රීලරයකු ලංවිසින් ලංවරනු ලංදන ලංදිවුරුම. ලං 

................................ න භභ ප්රහන්ත බහබේ (බවෝ ජනතහ බහබේ) හභහිරකඹකු බර 

බ්තරී ඳ්ත ඇති ඵළවින් (බවෝ නම් කයන රද ඵළවින් ) භහ විසින් ඉන්ීඹ යසථහට තය 

ලබඹන් භ ඳක්ඳහතී න ඵ්ත තද ඉන්දිඹහබේ සවරී ඵ ව නතණ්ඩතහ ආයක්හ 

කයිටන් භට ඳළරී ඇති යහජකහරිඹ නංක බර ඉටු කයන ඵ්ත බදවිඹන් වන්බේබේ 

නහභබඹන් ව බගෞය නභිභහනබඹන් දිවුරුම් බදිට.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

69 
 

පරිච්වේදය ලංXI 

(දෆනට ලංපලතිසන VII A ලංපරිච්වේද) 

ලයලවහාළ ලංවභළල 

17 න ංබලෝධනඹ භගින්  , යසථහ බහ,  ලං ආණ්ඩු ලංක්රම ලං යසථහට වඳුන්හ බදනු 

රළීබභන් ඳසු,  සුළු බනසකම් හිත මීට භහන ආඹතනඹක් 19 න ංබලෝධනඹ භගින් ද 

වඳුන්හ බදනු රළී ඹ. බභභ ංබලෝධනරට නනු යසථහ බහබේ මලික ගකීභ න්බන් 

විවිධ බකොිටන් බහ වහ හභහිරකඹන් නම් කිරීභ බභන්භ උස නිරතර වහ පුද්ගරඹන් 

ව ඉවශ නධිකයණර විනිලසචඹකහයරුන්බේ ඳ්තවීම් නනුභත කිරීභ ඹ. ඊට නභතය 

නතුරුදවන් වන්බේ කහර්ඹහරඹ ළනි යහජය ආඹතන ම්ඵන්ධබඹන් ද ඳ්ත කිරීම් යසථහ 

බහ සිදු කයයි.  ඉන්දිඹහබේ එළනි යසථහ බහක් නළත.11 ලංඇබභරිකහ එක්්ත ජනඳදබේ 

බභභ ඳ්තවීම්, එහි බබනට් භණ්ඩරබේ නනුභළතිඹට ඹට්ත ජනහධිඳති භගින් ඳ්ත කයනු 

රළබේ.12  

(අ) ලංඅපට ලංවමපමණය ලංවවොමින් ලංවභළ ලංඅලය ලංද? 

19 න ංබලෝධනඹට නනු බකොිටන් බහ 09 ක් වහ හභහිරකඹන් ඳ්ත කිරීභ 

යසථහදහඹක බහ විසින් සිදු කයනු රඵයි. 19 න ංබලෝධනඹට ප්රථභ, බදඳහර්තබම්න්තු 

ප්රධහනීන් වළය යහජය බේබේ සිඹලු ඳ්තවීම් කයන රද්බද් එක භධයගත යහජය බේහ 

බකොිටභක් භඟිනි. 17 ව 19 න ංබලෝධන භගින් , බඳොලිස බදඳහර්තබම්න්තුබේ 

නිරධයඹන් ඳ්ත කයනු පිණි ජහතික බඳොලිස බකොිටභක් පිහිටුනු රළබිණි. ජහතික බඳොලිස 

බකොිටභක් මුලින්භ වඳුන්හ බදන රද්බද් 13 න ංබලෝධනඹ තුළිනි. එභගින් ජහතික 

බඳොලිස බකොිටන් බහට නභතය ඳශහ්තඵද බකොිටන් බහ 09 ක් වහ  ද විධි විධහන 

ළරසිණි. බඳොලිසිබේ බනොන නබනකු්ත යහජය නිරධයඹන් ඳ්ත කිරීභ වහ ජහතික 

භට්ටබභන් පිහිටුනු රළබූ යහජය බේහ බකොිටභට නභතය ඳශහ්තඵද යහජය බකොිටන් 09 ක් 

පිහිටුවීභ වහ ඳශහ්ත බහ ඳනබතහි විධි විධහන රහ ඇත. ඒ නනු යහජය නංලබේ ඳ්ත 

කිරීම් වහ බකොිටන් බහ 20 ක් වහ විධි විධහන රහ ඇත.  බභඹ නියඳයහබද් භවජන 

මුදල් නහසති වීභක් බර නපි ශකමු. බභභ සිඹලුභ බකොිටන් බහ බනුට මුළු දියින 

වහ එක යහජය බේහ බකොිටභක් ප්රභහණ්ත ඵ නඳබේ නදව බේ. බඳොලිස නිරධයඹන් 

ඳ්ත කිරීභ වහ බකොිටන් බහ ගණනහක් ද යහජය බේබේ නබනකු්ත ඳ්තවීම් වහ යහජය 

බේහ බකොිටන් ගණනහක් ද තිීභට කිසිදු හධහයණ බවේතුක් නළත. 
                                                           
11

 ඉන්දිඹහනු යසථහබේ ගන්ති 124 ව 217 ඵරන්න. 
12

 ඇභරිකහ එක්්ත ජනඳද යසථහබේ ගන්ති ii(2) ඵරන්න. 
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නල්රස වහ දූණ පිළිඵ බකොිටභ 1994 ී පිහිටුන රී. නල්රස බකොිටභ පිහිටුහ ඇ්තබ්ත 

බඳොලිස බදඳහර්තබම්න්තුබේ ව නීතිඳති බදඳහර්තබම්න්තුබේ ඵරතර ව කහර්ඹඹන් 

භවයක් එඹට නනුයුක්ත කයිටනි. නඳයහධ පිළිඵ විභර්ලන කටයුතු බඳොලිසිඹට ඳළරී ඇති 

නතය නඳයහධ නඩු ඳළරීභ නීතිඳති බදඳහර්තබම්න්තු තු කහර්ඹඹකි . ිටනීභළරුම් ව සත්රී 

දූණ සිට සිඹලු මුදල් ංචහ පිළිඵ නඳයහධ ම්ඵන්ධ සිඹලු නඩු ඳළරීම් බම් දක්හභ නීතිඳති 

භගින් කයනු රළබිණි. නල්රස ව දූණඹ පිළිඵ කටයුතු නීතිඳති බදඳහර්තබම්න්තුබන් 

ඵළවළය කයීමභට කිසිදු හධහයණ බවේතුක් නළත. යසථහ බහබේ නනුභළති ඇති 

නීතිඳතියඹහ ඳ්ත කයනු රඵන්බන් නම් 19 න ංබලෝධනඹට ඳක් නඹ විසින් සහධීන ඹළයි 

ප්රකහල කයනු රළබූ නීතිඳති ඹටතට නල්රස වහ දූණ කටයුතු ද බනොඳයන්බන් භන්ද ඹන්න 

ප්රලසනඹකි. නල්රස දූණ පිළිඵ හිටපු නධයක් බජනයහල් ව විරහභ ර්ත බොලිසිටර් 

බජනයහල් ඳසුගිඹ දහ බඳන්හ දුන් කරුණු නනු නල්රස බකොිටභ සහධීන කටයුතු 

කයන්බන්ද ඹන්න පිළිඵ ළකඹක් භතුබේ. එඵළවින් නල්රස බකොිටබම් කහර්ඹබහයඹ 

නීතිඳති බදඳහර්තබම්න්තුට ඳළරිඹ යුතු නතය සිඹලු නඳයහධ ම්ඵන්ධබඹන් නඩු ඳළරීම් 

ක්රභ්ත කශ යුතු ඵ නඳබේ නදවයි.  

භහන හිිටකම් බකොිටභ ත්ත නහර්ථක ප්රඹ්තනඹකි. භහන හිිටකම් බකොිටභ පිහිටුවීභ 

බවේතු බකොට බගන කිසි භ නයුයකින් භහන හිිටකම් කඩ කිරීම් නඩුවී බනොභළත. යසථහබේ 

126 ගන්තිඹ ඹටබ්ත භහන හිිටකම් කඩ කිරීම්රට නදහශ කරුණු පිළිඵ විනිලසචඹ කිරීබම් 

නනනය ඵරඹ බරේසඨහධිකයණඹ බත ඳයහ ඇත. මලික නයිතිහසිකම් කඩ කිරීම්රට නදහශ 

නිර්බද්ල කිරීභ වළරුණු බකොට නිබඹෝග ීභට ව වන ළරී භට භහන හිිටකම් බකොිටභට 

ඵරඹක් නළත. භහන හිිටකම් බකොිටන් බහකින් විඹ යු්තබ්ත යබට් භහන හිිටකම් සුරැකීභ 

තවවුරු කිරීභයි. එළනි කහර්ඹඹක් භහන හිිටකම් බකොිටන් බහ භගින් ඉටු න ඵ 

බනොබඳබන්. 

බම් නයුරින්භ ජහතික විගණන බකොිටභක නලයතහ ද නඳට බනොබඳබන්. යසථහ බහ 

භගින් බතෝයහ ගනු රළබූ විගණකහධිඳති , ඵරහබඳොබයෝතතු ව ඳරිදි සහධීන නම් ත්ත ඒ වහ 

බකොිටභක් කුභට ද? (ගන්ති 153 ඒ.) 

එබේ භ භළතියණ බකොිටභක් තිීබභන් ද සිදු න ඹවඳතක් නළත.  ඳසුගිඹ කහනු තුශ 

භළතියණ බකොිටබම් එක් හභහිරකඹකුබේ ක්රිඹහ කරහඳඹ දළඩි බර බදෝදර්ලනඹට 

රක්විඹ.  
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යහජය බනොන ංවිධහනරට ම්ඵන්ධ නඹ බකොිටම්රට ඳ්ත කිරීභ සුදුසු බනොබේ.  යහජය 

බේඹට පිටතින් භළතියණ බකොිටභට පුද්ගරයින් ඳ්ත කිරීභ නපි නනුභත බනොකයමු.  නඳබේ 

නදව න්බන් භළතියණ බකොභහරිසබේ ධුයඹ දයන්නහට සහධීන කටයුතු කිරීභට වළකි 

න විධිවිධහන ේ ඹසථහට ඇතුශ්ත කිරීබභන් නිදවස වහ හධහයණ භළතියණඹක් වතික 

කශ වළකි ඵඹ.  

19 න ංබලෝධනඹ නනු නධිකයණ බේහ බකොිටභ වහ හභහිරකඹන් ඳ්ත කිරීබම්ී 

යසථහ බහබේ නනුභළතිඹ නලය ඵ නපි නිරීක්ණඹ කයමු. යසථහබේ 111 ඩී ගන්තිඹ 

නනු නධිකයණ බේහ බකොිටභ බරේසඨහධිකයණබේ බජයසඨතභ විනිසුරුරුන් 

තිබදබනකුබගන් භන්විත බේ. එනම් නගවිනිසුරු ව  බජයසඨ්තබඹන් ළඩිභ , 

බරේසඨහධිකයණබේ සිටින විනිසුරු බදඳශකින් එඹ ංයුක්ත බේ. ඒ නනු නධිකයණ බේහ 

බකොිටබභහි හභහිරකඹන් ඳ්ත කිරීභ වහ ජනහධිඳතිතුභහට නභිභතහනුහරී ඵරඹක් 

බනොභළත. නධිකයණ බේහ බකොිටබම් හභහිරකඹන් න්බන් බජයසඨ්තබඹන් ඉවශ භ 

විනිසුරුන් තිබද බානකු ඵළවින් බභභ ඳ්ත කිරීම් වහ යසථහ බහ රැසවී නනුභළතිඹ දිඹ 

යු්තබ්ත කය බවයින්දළයි නඳට බ්තරුම් ගත බනොවළක. 

ර්තභහන භළතියණ බකොිටභ පිළිඵ ද භවජනතහට ඇ්තබ්ත ඵර්ත විබේචනඹකි.  එහි  

එක් හභහිරකඹකු නනලය බර බද්ලඳහරන කටයුතුරට භළදිව්ත වී ඇති ඵ බනොයවකි.   

බම් නනු බඳනී ඹන්බන් බභභ බකොිටන් බහ උඳක්රභශීීම  පිහිටුහ ඇ්තබ්ත යහජය බේඹට 

ඳරිඵහහිරින් බද්ලඳහරන ඳ්ත කිරීම් සිදු කිරීභ උබදහ ඵ ඹ. බභභ බකොටබේ කලින් වන් 

කශ ඳරිදි, නඳබේ බඹෝජනහ නම් බම් බනුට සහධීන යහජය බේඹක ඳළළ්තභ වතික 

කිරීභ ඹ.  

ආර්ථික වහ භහජ කටයුතු පිළිඵ බකොිටන් බහක් පිහිටුවීභට නපි බඹෝජනහ කය ඇ්තබතමු.  

ආර්ථික ංර්ධනඹ වහ ජහතික  ක්රභ උඳහඹ ළකී භට ද , ඳරිය වහ නහනහවිධ භහජ ප්රලසණ 

නියහකයණඹ කිරීභ වහ ද බභළනි බහකින් ඹම් පිටුවරක් නු ඇති ඵ නපි විලසහ 

කයමු.   

එබේ භ ජහතික නධයහඳන බකොිටබම් සහධීන්තඹ තවවුරු කිරීභට යසථහ විධිවිධහන 

කස විඹ යුතු  නතය  එභගින් ඳක් බද්ලඳහරනබඹන් බතොය නධයහඳන ප්රතිඳ්තති කස 

කිරීභට නකහලඹ ළරබනු ඇත.  ෆභ භළතියණඹකින් ඳසු ඳ්තන න යජඹන් නධයහඳන 

ප්රතිඳ්තති හිතුභබ්ත බනස කිරීභ ළශළක්විඹ යුතු ඵ  නඳබේ නදවයි.   
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(ආ) ලංලයලවහාළ ලංවභළවේ ලංවායුතිසය 

 දළනට ඳ්තනහ යසථහ බහබේ ංයුතිඹ ව එහි ඵරතර පිළිඵ ඇති ඳවත වන් 

බදෝ නඳ විසින් වඳුනහ බගන ඇත.  

01 ඳහර්ලිබම්න්තු තුශ භන්ත්රීන් 225 ක් ඇති නමුදු යසථහ බහබේ තීයණ පිළිඵ මලික 

ඵරඳෆභක් කශ වළක්බක් නිබඹෝිරතඹන් 02 කුට (නගභළති ව විඳක් නහඹක) ඳභණි.  

යසථහ බහබේ ඡන්ද හිිට හභහිරකඹන් 09 බදබනකුබගන් 05 බදබනකු භ ඳ්ත කයනු 

රඵන්බන් නගභළති ව විඳක් නහඹක විසිනි. බම් නනු බඳබනන ළඵෆ ත්ත්තඹ නම් 

යසථහ බහබේ තීයණ ඳහර්ලිබම්න්තුබේ බවෝ ජනතහබේ ඵහුතය භතඹ නිබඹෝජනඹ 

බනොකයන ඵයි. 

ඳහර්ලිබම්න්තුබේ සුළු ඳක් නිබඹෝජනඹ කයන භන්ත්රීන්ට හමහික එකඟතහබන් 

යසථහ බහ වහ හභහිරකඹකු නම් කශ වළකි නමු්ත ප්රධහන ඳක් නිබඹෝජනඹ 

කයන භන්ත්රීන්ට තභ නදවස රඵහ ීභට නකහලඹක් නළත. සුලු ඳක් බඵොබවෝභඹක් 

සුලු ජනර්ග නිබඹෝජනඹ කයන ඳක් බේ. ප්රධහන ඳක් බදක නිබඹෝජනඹ කයන්බන් 

ප්රධහන ලබඹන් සිංවර බඵෞද්ධ ජනතහයි. බභළනි ක්රභබේදඹක් නිර්භහණඹ කය 

ඇ්තබ්ත ඵහුතය සිංවර ජනතහබේ නයිතිහසිකම් නහිිට කිරීභට ඵ ඳළවළදිලි තයඹකි. 

17 න ව 19 න ංබලෝධන ඉදිරිඳ්ත කිරීභට ප්රථභ සිඹලු ළදග්ත ඳ්තවීම් කයන 

රද්බද් භවජනඹහබේ ඵහුතය ඡන්දබඹන් ඳ්ත ව ජනහධිඳති විසිනි. බභභ ඵරතර 

ජනහධිඳතිබගන් ඉ්ත බකොට බන්ත නධිකහයඹක් භත ඳයන්බන්     නම් ඳ්තවීම් ව 

නිර්බද්ල කිරීම් කයනු රඵන එභ නධිකහරිඹ භවජන කළභළ්තත නිබඹෝජනඹ කශ යුතු ඹ. 

එඵළවින් දළනට ඳ්තනහ බභභ ක්රභඹ ජන යභකින් වියුක්ත වීභක් න නතය ජනතහ 

ඳයභහධිඳතයඹබඹන් දුයස වකි. දකුණු නප්රිකහබේී බභඹ කයනු රඵන්බන් 

භහනුඳහතික බර බද්ලඳහරන ඳක් නිබඹෝජනඹක් ඇති ඳහර්ලිබම්න්තු කිටටුක් 

භඟිනි. එඵළවින් එහිී බකළින් භ ජනතහ ඵරඹ එඹට රළී ඇතළයි කි  වළකි ඹ. ශ්රී 

රංකහබේ ඳතින කෘත්රිභ ත්ත්තඹ ඕනෆකිටන් භ වඳුන්හ බදනු රළබූක් න නතය  

එබේ කය ඇ්තබ්ත ඵහුතය ජනතහබේ  කළභළ්තතට පිටුඳෆභට ඵ බනොයවකි. නඳ 

විසින් බඹෝජනහ කයනු රළඵ ඇති ක්රභඹ භගින් ඳහර්ලිබම්න්තුබේ සිඹලු හභහිරකඹන්බේ 

නදවස ළරකිල්රට ගළනීභට නකහල ළරබේ.  

නඳබේ බඹෝජනහ න්බන් නගභළති ව විඳක් නහඹක විසින් යසථහදහඹක බහබේ 

හභහිරකඹන් ඳ්ත කයනු බනුට යජඹ ව විඳක්ඹ නිබඹෝජනඹ කයන 
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ඳහර්ලිබම්න්තු භන්ත්රීන් විසින් සිඹ භන්ත්රීරුන්බේ එකඟතහ ඇති යසථහ බහ 

හභහිරකඹන් නම් කශ යුතු ඵ ඹ. ඒ නනු යජඹ විසින් හභහිරකඹන් 03 බදබනකු ව 

විඳක්ඹ විසින් හභහිරකඹන් 03 බදබනකු ද භන්ත්රීරුන්බේ එකඟතහබන් නම් කශ 

යුතු ඵ නපි බඹෝජනහ කයමු.  

02 19 න ංබලෝධනඹ නනු පිහිටුන රද යසථහ බහ භගින් සිදු කයන රද ඳ්ත 

කිරීම්රී  ජනහර්ගික ව ආගිටක හධක ළරකිල්රට ගනු රළබේ. (ගන්ති 

41A(4) ව 41B(3). යජබේ ඳ්තවීම් සිදු කිරීබම්ී ජහතිඹ ව ආගම් පිළිඵ කිසි විබටක 

ළරළකිල්රක් බනොදළක්විඹ යුතු ඵ නඳබේ නදවයි. 

(ඇ) ලං ලයලවහාළ ලං වභළල ලං මගින් ලං පත් ලං වරනු ලං දන ලං වවොමින් ලං වශළ ලං වළමළජිවයන් ලං වශ ලං

නි රයන්  ලංජනළධිපතිස ලංමගින් ලංවරනු ලංදන ලංපත්වී්මලට ලංලඩළ ලංවහලළධීන ලංලන්වන් ලංවවවවේ ලං

ද? ලං 

 නඳ ඉවත ඳළවළදිලි කශ ඳරිදි 19 න ංබලෝධනඹ භගින් ඇති කයනු රළබූ විධි 

 විධහන ඹටබ්ත ලයලවහාළ ලං වභළවේ ලං තීරණය ලං වවවරහි ලං අගමෆතිස ලං වශ ලං විප් ලං නළයව ලං වේ ලං

 පළනය් ලං පලතී. ලං වමොවුන් ලං වදවදනළ ලං ද ලං ජනළධිපතිස ලං වමන් ලං ම ලං ව්ධපළවවයෝ ලං වලතිස. ලං

 අගමෆතිස ලං වශ ලං විප්නළයව  ලං ඔවුන් ලං නිවයෝජනය ලං වරනු ලං දන ලං දිවහත්රි්වල ලං සිය ලං

 ආ ළරවරුලන්වේ ලං ඡන්දවයන් ලං පත් ලං ලන ලං අ ර ලං ජනළධිපතිස ලං වත්රී ලං පත් ලං ලන්වන් ලංවමවහ  ලං

 ඡන්ද ලංදළයවයින්වේ ලං50% ලංවට ලංලඩළ ලංජනලරම් ලංඇතිසලය. ලංඑදෆවින් ලංය්ම ලංදිසත්රික්කඹකින් 

 බ්තරී ඳ්ත න බද්ලඳහරකඹන් බදබදනකු විසින් නම් කයනු රඵන තළනළ්තතන්, 

 ජනහධිඳති විසින් නම්  කයන රද තළනළ්තතන්ට ඩහ සහධීන න්බන් බකබේ දළයි 

 ප්රලසන කශ යුතු ඇත.  

 17 ව 19 න ංබලෝධන භතු වබේ 2001 ී එකට ජනහධිඳති ව නගභළති නතය 

 ඳළළති බඳෞද්ගලික බවෝ බද්ලඳහරන භත ගළටුභක් තුළින් බිහි ව බද්ලඳහරන 

 නර්බුදඹකිනි. එක ජනහධිඳති කුභහයණතුංග භව්තිටඹ ශ්රීරනිඳ නිබඹෝජනඹ කශ 

 නතය  ඳහර්ලිබම්න්තු තුශ ළඩි ඵරඹක් තිබූ නගභළති එජහඳඹ නිබඹෝජනඹ කයන රී.  

 2015 ී ද ජනහධිඳති සිරිබේන  භවතහ එජනි ඳක්බඹන් ඳළිටණි නතය එක 

 ඳහර්ලිබම්න්තු එජහඳඹ ඳහරනඹ ඹටබ්ත විඹ.  

බද්ලඳහරන භතබේද නියහකයණඹ කයනු පිණි බගබනන රද තහකහලික විඳුම්, ශ්රී රංකහට 

නිසි භඟ බඳන්වීභක් ඇති කයන ක්රභබේදඹක් බනොන ඵ නඳබේ නදවයි.  

 නඳබේ බඹෝිරත ක්රභබේදඹ ඳදනම් වී ඇ්තබ්ත ඳවත වන් නිර්ණහඹක භත ඹ.  
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01  ලයලවහාළවේ ලංලගන්තිස ලං03 ලංවශ ලං04 ලංලගන්තිසලට ලංඅනුල ලංරළජයවේ ලංවි ළයව ලංදය ලංජන ළල ලං

 වතු ලංන්ම ලං ලංසියලු ලංපත්වී්ම ලංලට ලංඅදළෂල ලංඅලවළන ලංතීරණයය ලංග  ලංයුත්වත් ලංජන ළ ලංලරමින් ලංපත් ලං

 ව ලං ජනළධිපතිස ලං වශ ලං / ලං වශෝ ලං වමවහ  ලං පළ්මලිව්මන්තුල ලං මියනි. ලං 19 ලං ලන ලං වාවෝ නය ලං

 ව්මදන් වයන් ලං ලස බර්සඨහධිකයණ තීන්දුට නනු විධහඹක ඵරඹ ක්රිඹහ්තභක 

 කයන්නන් තභ ඵරඹ භවජනතහබගන් උකවහ ගත යුතු ඹ.  

02  ලයලවහාළ ලං වභළවේ ලං වළ්මය ලං භළරය ලං විය ලං යුත්වත් ලං පත්වී්ම ලං ෆබීමට ලං අවේ්ෂි  ලං

  ෆනෆත් න්වේ ලං සුදුසුව්ම ලං පරී්ළ ලං කිරීම ලං වශ ලං ඒ ලං පිළිදා ලං නි්මව්ධ ලං ඉදිරිපත් ලං කිරීම ලං

 පමිස. 

03  එ් ලංඑ් ලංපත්වී්ම ලංවාශළ ලංසිය ලංසුදුසුව්ම ලං/ ලංශෆකියළලන් ලංඉදිරිපත් ලංකිරීමට ලංඑීය ලංපු්ධගයන්ට ලං

 අලවළ ලංවෆසිය ලංයුතු ලංය. ලංනෆ වශොත් ලංකිසිය්ම ලංදපම් ලංවෂ ලංශෆකි ලංඅය ලංවශෝ ලංලයලවහාළ ලං

 වභළල ලංවමග ලංව්මදන් ය් ලංඇතිස ලංඅයට ලංපමණය් ලංවමම ලංඅලවහාළල ලංහිමි ලංලනු ලංඇ . ලං 

04  පත්වී්ම ලං දළවපොවරොත්තුලන ලං  ෆනෆත් න් ලං   ලං ලයලවහාළ ලං වභළවේ ලං වළමළජිවයන් ලං ශඹළ ලං

 වගොවහ ලං ම ලංපත්වී්ම ලංදළ ලංගෆනීම ලංවාශළ ලං ලංදප්ම ලංවරන ලංදල ලංප්රවට ලංවරුණයකි. ලංනිදසුන් ලං

 වව ලං අධිවරණය ලං පත්වී්ම ලං වාශළ ලං ඊෂඟට ලං ඒ ලං පදවියට ලං සුදුසුව්ම ලං දන ලං අධිවරණය ලං

 නි ළරියළ ලං මඟ ලං ශෆර ලං නීතිසපතිස ලං වදපළ්ම ව්මන්තුවේ ලං ය්ම ලං නි රයකු ලං  ලං ඒ ලං වාශළ ලං පත් ලං

 කිරීම ලංවදොවශෝ ලං විට ලංසිදු ලං වේ. ලං පත්වී්ම ලංවනොෆබ ලං  ලං විනිසුරු ලංබජයසඨ ව ළඩි සුදුසුකම් 

 හිත නඹකු විඹ වළකි නමු්ත නීතිඳති බදඳහර්තබම්න්තුබේ නිරධයඹන් විධහඹකඹට 

 ඩහ කිට්ටු ම්ඵන්ධඹක් ඇති ඵළවින් ඉවත ඳ්තවීම් වහ එභ නිරධයඹන් පිළිඵ 

 ළඩි  ළරකිල්රක් දළක්වීබම් ප්රණතහක් තිබේ. බරේසඨහධිකයණබේ ර්තභහන 

 ංයුතිඹ , ඳතින ක්රභබේ දුර්රතහ විදවහ දක්යි. නදහශ තළනළ්තතන්ට ඉල්ලුම් 

 කිරීභට නසථහක් රඵහ ීභ භගින් ඉවශ භ සුදුසුකම් හිත තළනළ්තතන් බතෝයහ 

 ගළනීභට නසථහ ළරළබේ.  

05  පලරන ලං ද ලං වටයුතු ලං ව්මදන්  ලං ල ලං ක්රිඹහ කිරීභ නතුටුදහඹක නම් ඹම් ක්රභබේදඹක් 

ඹටබ්ත  එඵඳු හභහිරකඹකු ඉ්ත කිරීබම් ඵරඹ ජනහධිඳති තු විඹ යුතු ඹ.  
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ර්තභහන විධිවිධහන ංබලෝධිත ගන්තිඹ 

 
ඳරිබච් ේදඹ  VIIA 

යසථහ බහ 
 
41 න. (1) ඳවත දළක්බන හභහිරකඹන්බගන් 
භන්විත න, (බම් ඳරිච්බේදබේ “බහ” 
ඹනුබන් වන් කයනු රඵන) ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහ බහක් තිබිඹ යු්තබ්ත ඹ :- 
 
(න) නග්රහභහතයයඹහ; 
 
(ආ) කථහනහඹකයඹහ; 
 
(ඇ) ඳහර්ලිබම්න්තුබේ විරුද්ධ ඳක්බේ 
නහඹකයඹහ; 

 
 
(ඈ) ජනහධිඳතියඹහ විසින් ඳ්ත කයනු රළබිඹ 
යුතු එක් ඳහර්ලිබම්න්තු භන්ත්රියබඹක්; 

 
 
 

(ඉ) නග්රහභහතයයඹහ ව විරුද්ධ ඳක්බේ 
නහඹකයඹහ ඹන බදබදනහබේ භ නහභ බඹෝජනහ 
කිරීභ භත ජනහධිඳතියඹහ විසින් ඳ්ත කයනු 
රළබිඹ යුතු ව ද, බදබදබනක් ඳහර්ලිබම්න්තු 
භන්ත්රීයඹන් විඹ යුතු ව ද, තළනළ්තතන් ඳස 
බදබනක්; ව 
 
(ඊ) නග්රහභහතයයඹහ ව විරුද්ධ ඳක්බේ 
නහඹකයඹහ නඹ්ත බද්ලඳහරන ඳක් බවෝ 
සහධීන කණ්ඩහඹම් බවෝ නඹ්ත බද්ලඳහරන 
ඳක් බවෝ සහධීන කණ්ඩහඹම් බවෝ බනොන 
ඳහර්ලිබම්න්තුබේ නිබඹෝජනඹ ඇති නබනකු්ත 
බද්ලඳහරන ඳක්ර ව සහධීන 
කණ්ඩහඹම්ර ඳහර්ලිබම්න්තු භන්ත්රීයඹන්බේ 
ඵහුතයබේ එකඟ්තඹ භත නහභ බඹෝජනහ 
බකොට ජනහධිඳතියඹහ විසින් ඳ්ත කයනු රඵන 
එක් ඳහර්ලිබම්න්තු භන්ත්රීයඹකු. 
 
(2) කථහනහඹකයඹහ බහබේ බහඳතියඹහ 
විඹ යු්තබ්ත ඹ. 
 

 

ඳරිබච් ේදඹ VIIA 

යසථහ බහ 
 

41න.(1)ඳවත දළක්බන හභහිරකඹන්බගන් 
භන්විත න, (බම් ඳරිච්බේදබේ “බහ” 
ඹනුබන් වන් කයනු රඵන) ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහ බහක් තිබිඹ යු්තබ්ත ඹ :- 
 
(න) නග්රහභහතයයඹහ; 
 
(ආ) කථහනහඹකයඹහ; 
 
(ඇ) ඳහර්ලිබම්න්තුබේ විරුද්ධ ඳක්බේ 
නහඹකයඹහ; 
 
(ඈ) ජනහධිඳතියඹහ විසින් ඳ්ත කයනු රඵන  
ඳහර්ලිබම්න්තුබේ ආණ්ඩු ඳක්බේ 
භන්ත්රීරුන්බේ ඵහුතය කළභළ්තබතන්, 
නග්රහභහතයයඹහ විසින් නම් කයන 
තිබදබනක් .  ඒ නඹ නතරින් බදබදබනක් 
ඳහර්ලිබම්න්තු භන්ත්රිරුන් බනොවිඹ යුතු ඹ; 
 
(ඉ) ජනහධිඳතියඹහ විසින් ඳ්ත කයනු රඵන 
ඳහර්ලිබම්න්තුබේ විඳක්බේ භන්ත්රීරුන් 
බේ  ඵහුතය කළභළ්තබතන්, විරුද්ධ ඳක්බේ 
නහඹකයඹහ විසින් නම් කයන තිබදබනක්.  
ඒ නඹ නතරින් බදබදබනක් ඳහර්ලිබම්න්තු 
භන්ත්රිරුන් බනොවිඹ යුතු ඹ; 
 
(ඊ) ජනහධිඳතියඹහ විසින් ඳ්තකයනු රඵන 
එක්  ඳහර්ලිබම්න්තු භන්ත්රියබඹක්. 
  
 
 
 
 
 
 
 
(2) ලංවාළනළයවලරයළ ලංවභළවේ ලංවභළපතිසලරයළ ලං ලං

විය ලංයුත්වත් ලංය. 
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(  (3) බම් යසථහබේ (1) න නනුයසථහබේ 
(ඉ) බේදඹ බවෝ (ඊ) බේදඹ ඹටබ්ත න 
ඳ්තකිරීම් වහ ව නහභ බඹෝජනහ, ඒ නහභ 
බඹෝජනහ කිරීබම් නලයතහ ඳළන නගින 
කය බවෝ නසථහන්හි ී සිදු කිරීභට 
ගඵරහ ගළනීභ කථහනහඹකයඹහබේ 
කහර්ඹඹ න්බන් ඹ. 
 
 
 (4) බම් යසථහබේ (1) න 
නනුයසථහබේ (ඉ) බේදබේ වන් 
තළනළ්තතන් ඳස බදනහ නම් කිරීබම් ී 
නග්රහභහතයයඹහ ව විරුද්ධ ඳක්බේ 
නහඹකයඹහ විසින් ෘ්තතිඹ ව භහජීඹ 
විවිධ්තඹ ඇතුළු ශ්රී රහංබක්ඹ භහජබේ 
ඵහුත්ත රක්ණඹ ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 
බහබන් පිළිබිඹු න ඵ වතික වීභ 
පිණි, ඳහර්ලිබම්න්තුබේ නිබඹෝජනඹ න 
බද්ලඳහරන ඳක් ව සහධීන 
කණ්ඩහඹම්ර නහඹකඹන් විභසිඹ යු්තබ්ත ඹ. 

 
 
 (5) බම් යසථහබේ (1) න 
නනුයසථහබේ (ඉ) බේදඹ ඹටබ්ත ඳ්ත 
කයනු රඵන්නහ ව ද, ඳහර්ලිබම්න්තු 
භන්ත්රීයඹන් බනොන්නහ ව ද තළනළන්තන් 
විශිසට්තබඹන් වහ නංක බහබඹන් යු්ත, 
බඳොදු ෘ්තතීඹ ජීවිතබේ ී කීර්තිඹ ර්ත, කිසිදු 
බද්ලඳහරන ඳක්ඹක හභහිරකඹන් බනොන 
තළනළ්තතන් විඹ යුතු නතය ඔවුන් නම් කයනු 
රළීභ ඳහර්ලිබම්න්තු විසින් නනුභත කයනු 
රළබිඹ යු්තබ්ත ඹ. 
 

(6) බම් යසථහබේ (1) න නනුයසථහබේ 
(ඉ) ව (ඊ) බේද ඹටබ්ත කයන රද නහභ 
බඹෝජනහ නිලසචිත දක්ිටන් ලිඛිත දළනුම් 
ීභක් ජනහධිඳතියඹහ බත රළබි දින දව 
වතයක් ඇතුශත ජනහධිඳතියඹහ විසින් ඒ 
නලය ඳ්තකිරීම් කයනු රළබිඹ යු්තබ්ත ඹ. 
එකී දින දව වතයක කහර ඳරිච්බේදඹ 
ඇතුශත නලය ඳ්තකිරීම් කිරීභට 
ජනහධිඳතියඹහ නබඳොබවෝත න විබටක, 
නහභ බඹෝිරත තළනළ්තතන්, එකී කහර 
ඳරිච්බේදඹ නන් ව දින සිට ඵර ඳ්තන 
ඳරිදි බහබේ හභහිරකඹන් බර ඳ්තකයනු 
රළබූ බර රකනු රළබිඹ යුතු ඹ. 

 

(7) (න) ආණ්ඩුක්රභ යසථහබේ 64 න 
යසථහබේ (2) න නනුයසථහබේ කය 
විධිවිධහනඹක් තිබුණ ද, ඳහර්ලිබම්න්තු 

 
(3) ලං ව්ම ලං ලයලවහාළවේ ලං (1) ලං ලන ලං

අනුලයලවහාළවේ ලං (ඈ) ලං වේදය ලං වශෝ ලං (ඉ) ලං

වේදය ලං යටවත් ලං ලන ලං පත්කිරී්ම ලං වාශළ ලං ව ලං

නළම ලංවයෝජනළ  ලංඒ ලංනළම ලංවයෝජනළ ලංකිරීව්ම ලං

අලය ළල ලං පෆන ලං නියන ලං වලර ලං වශෝ ලං

අලවහාළලන්හි ලං දී ලං සිදු ලං කිරීමට ලං ලගදළ ලං

ගෆනීම ලං වාළනළයවලරයළවේ ලං වළ්මයය ලං

ලන්වන් ලංය. 
 

(4) ලං ව්ම ලං ලයලවහාළවේ ලං (1) ලං ලන ලං

අනුලයලවහාළවේ ලං(ඈ) ලංවශ ලං(ඉ)  ලංයන්න ලංවේද ලං

යටවත් ලං පත්වරනු ලං දන්නළ ලං ව ලං

පළ්මලිව්මන්තු ලං මන්ත්රිලරුන් ලං වනොලන ලං

 ෆනෆත් න් ලං විශිහටත්ලවයන් ලං ශළ ලං අලාව ලං

භළලවයන් ලංයුත්  ලංවපොදු ලංලෘත්තීය ලංජීවි වේ ලංදී ලං

ීය්මතිසය ලං ත් ලං  ෆනෆත් න් ලං විය ලං යුතු ලං අ ර ලං

ඔවුන් ලං කිසිදු ලං ව්ධපළන ලං ප්යව ලං

වළමළජිවයන් ලංවනොවිය ලංයුතු ලංය. 

 

(5) ලං ව්ම ලං ලයලවහාළවේ ලං (1) ලං ලන ලං

අනුලයලවහාළවේ ලං(ඈ) ලංවශ ලං(ඉ)  ලංයන්න ලංවේද ලං

යටවත් ලං පත්වරනු ලං දන්නළ ලං ව ලං

පළ්මලිව්මන්තු ලං මන්ත්රිලරුන් ලං වනොලන ලං

 ෆනෆත් න් ලං පළ්මලිව්මන්තුවේ ලං

අනුමෆතිසයකින් ලංව ොරල ලංපත් ලංවනොවෂ ලංයුතු ලං

ය. 

 

 

(6) ලං ව්ම ලං ලයලවහාළවේ ලං (1) ලං ලන ලං

අනුලයලවහාළවේ ලං (ඈ) ලං වශ ලං (ඉ) ලං වේද ලං

යටවත් ලංවරන ලංද ලංනළම ලංවයෝජන ලංනිහචි ල ලං

ද්ලමින් ලං ලිඛි  ලං දෆනු්ම ලං දීම් ලං

ව ළනළයවලරයළ ලං ලංවිසින් ලං ලංජනළධිපතිසලරයළ ලං

වල  ලං දළ ලං දී ලං දින ලං දශ ලං ශ ර් ලං ඇතුෂ  ලං

ජනළධිපතිසලරයළ ලංවිසින් ලංඒ ලංඅලය ලංපත්කිරී්ම ලං

වරනු ලංෆබිය ලංයුත්වත් ලංය. 

 

 ලං 

 

 

(7) ලං (අ) ලංආණ්ඩුක්රම ලං ලයලවහාළවේ ලං 64 ලං ලන ලං

ලයලවහාළවේ ලං (2) ලං ලන ලං අනුලයලවහාළවේ ලං

වලර ලං විධිවි ළනය් ලං තිසබුණය ලං ද  ලං
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විසුරුහ වරිනු රළබු විටක, ඉවති කී 
යසථහබේ (1) න නනු යසථහ ඹටබ්ත 
ඳහර්ලිබම්න්තුබේ භන්ත්රීයඹකු 
කථහනහඹකයඹහ ලබඹන් බතෝයහ ඳ්ත කය 
ගන්නහ බතක්, ඒ දක්හ සිටි කථහනහඹකයඹහ 
බහබේ හභහිරකඹකු බර තදුයට්ත ධුයඹ 
දළරිඹ යු්තබ්ත ඹ. 

 
 

(ආ) ඳහර්ලිබම්න්තු විසුරුහ වරිනු රළබු ද, 
නග්රහභහතයයඹහ, විරුද්ධ ඳක්බේ 
නහඹකයඹහ ව ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 
බහබේ හභහිරකඹන් න ඳහර්ලිබම්න්තු 
භන්ත්රීයඹන් එකී විසුරුහ වළරීභට ඳසු 
ඳ්තනු රඵන භව භළතියණඹට ඉක්බිති 
නසබථෝචිත ඳරිදි නග්රහභහතයයඹහ බර 
ඳ්තකයනු රඵන බතක් බවෝ ඳහර්ලිබම්න්තුබේ 
විරුද්ධ ඳක්බේ නහඹකඹහ බර පිළිගනු 
රඵන බතක් බවෝ ඹම් ඳහර්ලිබම්න්තු 
භන්ත්රීයඹන් ංතයහක් (1) න 
නනුයසථහබේ (ඈ), (ඉ) බවෝ (ඊ) බේද 
ඹටබ්ත ආණ්ඩුක්රභ යසථහ බහබේ 
හභහිරකඹන් බර ඳ්ත කයනු රඵන බතක්, 
ආණ්ඩුක්රභ යසථහ බහබේ හභහිරකඹන් 
බර තදුයට්ත ධුය දළරිඹ යු්තතහව. 
 
 
 

 
(8)  බම් යසථහබේ (1) න  
නනුයසථහබේ (ඈ)  බේදඹ , (ඉ) බේදඹ ව 
(ඊ) බේදඹ ඹටබ්ත ඳ්ත කයන  රද බහබේ 
ෆභ හභහිරකඹකු  භ  විසින් , 
ජනහධිඳතියඹහ නභතහ ඹන ලිපිඹක් භගින් 
ඔහුබේ ධුයබඹන් කලින් ඉල්රහ නසවුබවෝත 
බවෝ ඔහුට තභ ධුයබේ කටයුතු   ත දුයට්ත 
කය බගන ඹෆභට බනොවළකි  ලහරීරික බවෝ 
භහනසික නලක්නුතහඹකට ඳ්ත ඇති ඵට 
නග්රහභහතයයඹහ ව විරුද්ධ ඳක්බේ 
නහඹකයඹහ ඹන බදබදනහභ භතඹක් ඇති 
කය ගන්නහ නසථහක ඒ භත 
ජනහධිඳතියඹහ විසින් ධුයබඹන් ඉ්ත කයනු 
රළබුබවෝත බවෝ චරිත දූණ යදක් 
ම්ඵන්ධබඹන් ඹම් නධිකයණඹක් විසින් ඔහු 
යදකරු කයනු රළබුබවෝත බවෝ ඔහු 
විබඹහි ප්රජහ නලක්නුතහ නිඹභ කිරීබම් 
බඹෝජනහ ම්භතඹක්  ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහබේ 81 න යසථහට නනුකර 
ම්භත කයනු රළඵ ඇ්තනම් බවෝ 41  ඉ 
යසථහබේ  7 න නනු යසථහ ඹටබ්ත 

පළ්මලිව්මන්තුල ලංවිසුරුලළ ලංශරිනු ලංෆබු ලංවිටව  ලං

ඉශතිස ලං ීය ලං ලයලවහාළවේ ලං (1) ලං ලන ලං අනු ලං

ලයලවහාළල ලං යටවත් ලං පළ්මලිව්මන්තුවේ ලං

මන්ත්රීලරයකු ලං වාළනළයවලරයළ ලං ලවයන් ලං

ව ෝරළ ලං පත් ලංවර ලං ගන්නළ ලං ව ්  ලං ඒ ලං ද්ලළ ලං

සිටි ලං වාළනළයවලරයළ ලං වභළවේ ලං

වළමළජිවයකු ලංවව ලං ලදුරටත් ලංධුරය ලංදෆරිය ලං

යුත්වත් ලංය. 
 

(ආ) ලංපළ්මලිව්මන්තුල ලංවිසුරුලළ ලංශරිනු ලංෆබුල ලං

ද  ලං අග්රළමළ යලරයළ  ලං විරු්ධ  ලං ප්වේ ලං

නළයවලරයළ ලං වශ ලං ආණ්ඩුක්රම ලං ලයලවහාළ ලං

වභළවේ ලං වළමළජිවයන් ලං ලන ලං පළ්මලිව්මන්තු ලං

මන්ත්රීලරයන් ලං එීය ලං විසුරුලළ ලං ශෆරීමට ලං පසුල ලං

පලත්ලනු ලං දන ලං මශ ලං මෆතිසලරණයයට ලං

ඉ්බිතිසල ලං අලවහවාෝචි  ලං පරිදි ලං

අග්රළමළ යලරයළ ලං වව ලං පත්වරනු ලං දන ලං

ව ් ලං වශෝ ලං පළ්මලිව්මන්තුවේ ලං විරු්ධ  ලං

ප්වේ ලං නළයවයළ ලං වව ලං පිළිගනු ලං දන ලං

ව ් ලං වශෝ ලං ය්ම ලං පළ්මලිව්මන්තු ලං

මන්ත්රීලරයන් ලං වාසයළල් ලං (1) ලං ලන ලං

අනුලයලවහාළවේ ලං (ඈ)  ලං (ඉ) ලං වශෝ ලං (ඊ) ලං වේද ලං

යටවත් ලං ආණ්ඩුක්රම ලං ලයලවහාළ ලං වභළවේ ලං

වළමළජිවයන් ලං වව ලං පත් ලං වරනු ලං දන ලං

ව ්  ලං ආණ්ඩුක්රම ලං ලයලවහාළ ලං වභළවේ ලං

වළමළජිවයන් ලං වව ලං  ලදුරටත් ලං ධුර ලං දෆරිය ලං

යුත් ළශ. ලං 
 

(8) ලං  ලං ව්ම ලං ලයලවහාළවේ ලං (1) ලං ලන ලං ලං

අනුලයලවහාළවේ ලං (ඈ) ලං  ලංවේදය ලං   ලං (ඉ) ලංවේදය ලං

වශ ලං (ඊ) ලං වේදය ලං යටවත් ලං පත් ලං වරන ලං  ලං ද ලං

වභළවේ ලං වම ලං වළමළජිවයකු ලං  ලං ම ලං  ලං විසින් ලං   ලං

ජනළධිපතිසලරයළ ලං අම ළ ලං යලන ලං ලිපිය් ලං

මගින් ලං ඔහුවේ ලං ධුරවයන් ලං වලින් ලං ඉල්ළ ලං

අවහවුලවශොත් ලං වශෝ ලං ඔහුට ලං  ම ලං ධුරවේ ලං

වටයුතු ලං  ලං  ලං  ල ලං දුරටත් ලං වර ලං වගන ලං යමට ලං

වනොශෆකි ලං  ලං ළරීරිව ලං වශෝ ලං මළනසිව ලං

අ්නු ළලයවට ලං පත්ල ලං ඇතිස ලං දලට ලං

අග්රළමළ යලරයළ ලං වශෝ ලං විරු්ධ  ලං ප්වේ ලං

නළයවලරයළ ලංඔවුන් ලංවිසින් ලංන්ම ලංවරන ලංද ලං

වළමළජිවයකු ලං ව්මදන් වයන් ලං  ලං ම ය් ලං

ඇතිස ලං වර ලං ගන්නළ ලං අලවහාළලව ලං ඒ ලං ම  ලං

ජනළධිපතිසලරයළ ලං විසින් ලං ධුරවයන් ලං ඉලත් ලං

වරනු ලං ෆබුලවශොත් ලං වශෝ ලං චරි  ලං දණය ලං

ලරද් ලං ව්මදන් වයන් ලං ය්ම ලං අධිවරණයය් ලං

විසින් ලං ඔහු ලං ලරදවරු ලං වරනු ලං ෆබුලවශොත් ලං

වශෝ ලං ඔහු ලං විවයහි ලංප්රජළ ලං අ්නු ළ ලංනියම ලං

කිරීව්ම ලංවයෝජනළ ලංව්මම ය් ලං  ලංආණ්ඩුක්රම ලං
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ඔහු සිඹ ධුයඹ වළය ගිඹහ බේ  ශකනු 
රඵන්බන් නම් බවෝ ිට එළනි හභහිරකඹකු 
ලබඹන් ඔහු ඳ්ත කයනු රළබූ දින  සිට 
නවුරුදු තුනක කහරඹක් ධුයඹ දළරිඹ යු්තබ්ත 
ඹ. 

 

 

 
 

(9) බම් යසථහබේ (1) නනුයසථහබේ (ඈ) 
බේදඹ, (ඉ) බේදඹ බවෝ (ඊ) බේදඹ ඹටබ්ත 
ඳ්තකයන රද හභහිරකඹන් නතය පුයේඳහඩුක් 
ඇති ව විටක, එභ පුයේඳහඩු ඇතිවීබම් දින 
සිට දින දව වතයක් ඇතුශත, ඉවත වන් 
බේදඹන්හි විධිවිධහන ළරකිල්රට ගනිිටන් 
ජනහධිඳතියඹහ විසින් ඒ හභහිරකඹහ බනුට 
නනුප්රහේත වීභ පිණි බන්ත තළනළ්තතකු ඳ්ත 
කයනු රළබිඹ යු්තබ්ත ඹ. එබේ ඳ්ත කයනු රළබු 
ඹම් තළනළ්තතකු, ඔහු නනුප්රහේත න්බන් ඹම් 
හභහිරකඹකු බනුට ද ඒ හභහිරකඹහබේ ධුය 
කහරබඹන් බනොබගවි ඉතිරි තිබඵන බකොට 
වහ ධුයඹ දළරිඹ යු්තබ්ත ඹ. 

 
 

 

 

(10) බම් යසථහබේ (1) න 
නනුයසථහබේ (ඈ) බේදඹ, (ඉ) බේදඹ 
බවෝ (ඊ) බේදඹ ඹටබ්ත ඳ්ත කයන රද 
හභහිරකඹකු, එභ බේද ඹටබ්ත නළත ඳ්ත 
කයනු රළීභට සුදුසබක් බනොන්බන් ඹ. 
(11) බම් යසථහබේ (1) න 
නනුයසථහබේ (ඈ) බේදඹ, (ඉ) බේදඹ ව 
(ඊ) බේදඹ ඹටබ්ත ජනහධිඳතියඹහ විසින් 
කයනු රඵන ඳ්තවීම් කථහනහඹකයඹහට 
දළනුම් දිඹ යු්තබ්ත ඹ. 

 
 
 
41ආ. (1) බම් යසථහබේ උඳබල්තනබේ 
නිලසචිත වන් ඹම් බකොිටන් බහක 
බහඳතියඹහ බර බවෝ හභහිරකඹකු බර 
බවෝ ජනහධිඳතියඹහ විසින් තළනළ්තතකු ඳ්ත 
කිරීභ බහබේ නිර්බද්ලඹ භත වළය, බනොකයනු 
රළබිඹ යු්තබ්ත ඹ. 

 
 
 
 
(2) බම් යසථහබේ (1) න නනුයසථහබේ 

ලයලවහාළවේ ලං 81 ලං ලන ලං ලයලවහාළලට ලං

අනුකූල ලං ව්මම  ලං වරනු ලං ෆද ලං ඇත්න්ම ලං

වශෝ ලං 41 ලං  ලං ඉ ලං ලයලවහාළවේ ලං  ලං 7 ලං ලන ලං අනු ලං

ලයලවහාළල ලං යටවත් ලං ඔහු ලං සිය ලං ධුරය ලං ශෆර ලං

ගියළ ලං වවේ ලං  ලං වෂවනු ලං දන්වන් ලං න්ම ලං වශෝ ලං

මිව ලං එලෆනි ලං වළමළජිවයකු ලං ලවයන් ලං ඔහු ලං

පත් ලංවරනු ලං ෆබ ලං දින ලං  ලං සිට ලං අවුරුදු ලං තුනව ලං

වළය් ලංධුරය ලංදෆරිය ලංයුත්වත් ලංය. 
 

 ලං ලං(9) ලං ව්ම ලං ලයලවහාළවේ ලං (1) ලං අනුලයලවහාළවේ ලං

(ඈ) ලං වේදය  ලං (ඉ) ලං වේදය ලං වශෝ ලං (ඊ) ලං වේදය ලං

යටවත් ලංපත්වරන ලංද ලං වළමළජිවයන් ලංඅ ර ලං

පුරේපළඩුල් ලං ඇතිස ලං ව ලං විටව  ලං එම ලං

පුරේපළඩුල ලං ඇතිසවීව්ම ලං දින ලං සිට ලං දින ලං දශ ලං

ශ ර් ලංඇතුෂ   ලංඉශ  ලංවාශන් ලංවේදයන්හි ලං

විධිවි ළන ලං වෆකිල්ට ලං ගනිමින් ලං

ජනළධිපතිසලරයළ ලං විසින් ලං ඒ ලං වළමළජිවයළ ලං

වලනුලට ලං අනුප්රළේ  ලං වීම ලං පිිසව ලං වලනත් ලං

 ෆනෆත් කු ලංපත් ලංවරනු ලංෆබිය ලංයුත්වත් ලංය. ලං

එවවේ ලං පත් ලං වරනු ලං ෆබු ලං ය්ම ලං  ෆනෆත් කු  ලං

ඔහු ලං අනුප්රළේ  ලං ලන්වන් ලං ය්ම ලං වළමළජිවයකු ලං

වලනුලට ලං ද ලං ඒ ලං වළමළජිවයළවේ ලං ධුර ලං

වළවයන් ලං වනොවගවි ලං ඉතිසරිල ලං තිසවදන ලං

වවොටව ලංවාශළ ලංධුරය ලංදෆරිය ලංයුත්වත් ලංය. 
 

(10) ලං ව්ම ලං ලයලවහාළවේ ලං (1) ලං ලන ලං

අනුලයලවහාළවේ ලං (ඈ) ලං වේදය  ලං (ඉ) ලං වේදය ලං

වශෝ ලං (ඊ) ලං වේදය ලං යටවත් ලං පත් ලං වරන ලං ද ලං

වළමළජිවයකු  ලංඑම ලංවේද ලංයටවත් ලංනෆල  ලංපත් ලං

වරනු ලංෆබීමට ලංසුදුවහවව් ලංවනොලන්වන් ලංය. 

 

(11) ලං ව්ම ලං ලයලවහාළවේ ලං (1) ලං ලන ලං

අනුලයලවහාළවේ ලං (ඈ) ලං වේදය  ලං (ඉ) ලං වේදය ලං

වශ ලං (ඊ) ලං වේදය ලං යටවත් ලං ජනළධිපතිසලරයළ ලං

විසින් ලං වරනු ලං දන ලං පත්වී්ම ලං

වාළනළයවලරයළට ලංදෆනු්ම ලංදිය ලංයුත්වත් ලංය. 

 

41ආ. ලං (1) ලං (අ) ලං ව්ම ලං ලයලවහාළවේ ලං

උපවල්සනවේ ලංවාශන් ලංධුරයන් ලංවාශළ ලංනිසි ලං

වශ ලං වයෝගය ලං  ෆනෆත් න් ලං ජනළධිපතිසලරයළ ලං

විසින් ලංපත් ලංවරනු ලංෆබිය ලංයුත්වත් ලංය. 

(ආ) ලං  ලං  ලං  ලං ව්ම ලං ලයලවහාළවේ ලං උපවල්සනවේ ලං ලං

වාශන් ලංකිසිදු ලංධුරය් ලංවාශළ ලංලයලවහාළ ලංදළයව ලං

වභළවේ ලං නි්මව්ධයකින් ලං වශෝ ලං

පළ්මලිව්මන්තුවේ ලං අනුමෆතිසය් ලං වනොමෆතිසල ලං

 ෆනෆත් න් ලංපත් ලංවනොවෂ ලංයුතු ලංය. 



 
 
 

79 
 

විධිවිධහන, එකි ඹම් බකොිටන් බහක 
බහඳතියඹහ බර බවෝ හභහිරකඹකු බර 
ළඩ ඵළීමභ වහ ඳ්ත කයනු රළබු ඹම් 
තළනළ්තතකු ම්ඵන්ධබඹන් ද නදහශ විඹ 
යු්තබ්ත ඹ. 

 
 (3) බම් යසථහබේ උඳබල්තනබේ නිලසචිත 

වන් බකොිටන් බහර බහඳතිරුන් 
බර බවෝ හභහිරකඹන් බර ඳ්ත කිරීභ 
වහ නසථහ එශබමන කය බවෝ විටක 
එබේ ඳ්ත කයනු රළබිඹ යුතු නිසි ව 
බඹෝගය තළනළ්තතන් ජනහධිඳතියඹහ බත 
නිර්බද්ල කිරීභ බහබේ කහර්ඹඹක් න 
නතය ඒ    නිර්බද්ල ලින් ලිංගික 
ර්ගීකයණඹ ඇතුළු ශ්රී රහංකික භහජබේ 
ඵහුත්ත සබහඹ පිළිබිඹු න ඵ 
ගඵරහ ගළනීභට ප්රඹ්තන දයනු රළබිඹ 
යු්තබ්ත ඹ. ඒ බකොිටන් බහර 
බහඳතිරුන් ම්ඵන්ධබඹන් න විට, 
ඳ්ත කිරීභ වහ බහ විසින් තළනළ්තතන් 
තිබදබනකු නිර්බද්ල කයනු රළබිඹ යුතු 
නතය, නිර්බද්ල කයනු රළබු 
තළනළ්තතන්බගන් එක් නබඹකු 
ජනහධිඳතියඹහ විසින් බහඳතියඹහ බර 
ඳ්ත කයනු රළබිඹ යු්තබ්ත ඹ. 

 
(4) ඳ්ත කිරීම් වහ බහබේ නිර්බද්ලඹ 
රළබුණු දින සිට දින දවවතයක් ඇතුශත 
ජනහධිඳතියඹහ විසින්, බම් යසථහබේ 
උඳබල්තනබේ නිලසචිත වන් බකොිටන් 
බහර බහඳතිරුන් ව හභහිරකඹන් ඳ්ත 
කයනු රළබිඹ යු්තබ්ත ඹ. 

 
එකී දින දවවතයක කහර ඳර්ච්බේදඹ තුශ 
නලය ඳ්ත කිරීම් කිරීභට ජනහධිඳතියඹහ 
නබඳොබවෝත ව විටක, එකී කහර ඳරිච්බේදඹ 
නන් න දින සිට ඵරඳළළ්තබන ඳරිදි:- 
(න) බකොිටන් බහක හභහිරකඹන් බර 
ඳ්ත කයනු රළබිඹ යුතු ඵට (3) න නනු 
යසථහ ඹටබ්ත නිර්බද්ල කයනු රළබු 
තළනළ්තතන් බකොිටන් බහබේ හභහිරකඹන් 
බර ඳ්තකයනු රළබු බර රකනු රළබිඹ 
යු්තබ්ත ඹ: ව 

 
(ආ) බකොිටන් බහක බහඳතියඹහ බර 
ඳ්තකයනු රළබිඹ යුතු ඵට (3) න 
නනුයසථහ ඹටබ්ත නිර්බද්ල කයනු රළබු 
නභ වන් රළයිසතුබේ ඳශමු නභ 
දළක්බන තළනළ්තතහ නදහශ බකොිටන් 
බහබේ බහඳතියඹහ ලබඹන් ඳ්තකයනු 

(ඇ) ලං ව්ම ලං ලයලවහාළවේ ලං උපවල්සනවේ ලං

වාශන් ලං  ෆනෆත් න් ලං ආණ්ඩුක්රම ලං

ලයලවහාළවේ ලං ද්ලළ ලං ඇතිස ලං පරිදි ලං ශෆර ලං

ජනළධිපතිසලරයළට ලංඉලත් ලංවෂ ලංවනොශෆව. 

 

(2) ලං (අ) ලං වරේහධළධිවරණයවේ ලං ශළ ලං

අභියළචනළධිවරණයවේ ලං විනිසුරුලරයකු ලං

විරළම ලං යමට ලං මළව ලං 06 ලං වට ලං වපර ලං ඒ ලං දල ලං

ජනළධිපතිසලරයළට ලං දෆන්වීම ලං

අග්රවිනිහචයවළරලරයළ ලංවේ ලංලගීයම ලංවේ. 

(ආ) ලං නීතිසපතිස  ලං විගණයවළධිපතිස  ලං වපොලිවහපතිස  ලං

පළ්මලිව්මන්තුවේ ලංමශ ලංවල්ව්ම ලංවිරළම ලංයමට ලං

මළව ලං 06 ලං වට ලං වපර ලං ඒ ලං දල ලං ජනළධිපතිසලරයළ ලං

වල  ලංදෆන්වීම ලංඔවුන්වේ ලංයුතුවම ලංවේ. 

(ඇ) ලං එලෆනි ලං දෆන්වීම් ලං ද ලං විගව ලං එීය ලං ධුර ලං

වාශළ ලං සුදුසු ලං  ෆනෆත් න් ලං නි්මව්ධ ලං වරන ලං

වව ලංලයලවහාළ ලංවභළවලන් ලංඉල්ළ ලංසිීමම ලංවෂ ලං

යුතු ලංය. ලං ලං ලං 

 (3) (අ) ලංවභළල ලංවිසින් ලංඑලෆනි ලංඉල්ලීම් ලංද ලං

විටව ලංඑකි ලංඉල්ලීම ලංද ලං දින ලංසිට ලං දින ලං 14 ලං් ලං

ඇතුෂ  ලංඑීය ලංහිවහව ලංධුරය ලංපිළිදා ලං දෆන්වීම් ලං

රජවේ ලං ගෆවට් ලං ප්රවේ ලං වශ ලං සිාශ  ලං වදමෂ  ලං

ඉාග්රීසි ලංපුලත් ලංපත්ල ලංපෂ ලංවෂ ලංයුතු ලංය. ලං 

(ආ) ලංඉශ  ලං(අ) ලංලයලවහාළවේ ලංවාශන් ලංදෆන්වීම ලං

පෂ ලං කිරීමට ලං වමගළමීල ලං එීය ලං හිවහව ලං ධුරය ලං

ව්මදන්  ලං දෆන්වීව්ම ලං පිටප ් ලං වමම ලං

ලයලවහාළවේ ලං උපවල්සනවේ ලං I වවොටවවේ ලං

වාශන් ලං  නතුරු ලං වාශළ ලං

අග්රවිනිහචයවළරලරයළටත්  ලං වමම ලං

ලයලවහාළවේ ලං උපවල්සනවේ ලං II වවොටවවේ ලං

වාශන් ලං  නතුරු ලං වාශළ ලං අලවහවාෝචි  ලං පරිදි ලං

නීතිසපතිසලරයළ  ලං විගණයවළධිපතිසලරයළ  ලං

වපොලිවහපතිසලරයළ ලං ලංවශ ලංපළ්මලිව්මන්තුවේ ලංමශ ලං

වල්ව්මලරයළ ලං  ලං වල ත්  ලං වමම ලං ලයලවහාළවේ ලං

උපවල්සනවේ ලං III වවොටවවේ ලං වාශන් ලං

 නතුරු ලං වාශළ ලං අදළෂ ලං වවොමින් ලං වභළවේ ලං

වභළපතිසලරයළ ලං වශ ලං වල්ව්මලරයළ ලං වල ත් ලං

යෆවිය ලංයුතු ලංය. 

 

(4) ලං (අ) ලං වමම ලං ලයලවහාළවේ ලං උපවල්සනවේ ලං

වාශන් ලං ඕනම ලං  නතුර් ලං වාශළ ලං පත්වීමට ලං

ය්ම ලං  ෆනෆත්ව ් ලං වෆමෆත්වත් ලං න්ම ලං ඒ ලං දල ලං
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රළබු බර රකනු රළබිඹ යු්තබ්ත ඹ. 
 

 (5) උඳ ගන්තිඹ ංබලෝධනඹ බකොට 09 න 
උඳ ගන්තිඹ ලබඹන් දක්හ ඇත.  
බම් යසථහබේ (1) න නනු යසථහ 
ඹටබ්ත ඳ්ත කයනු රඵන ඹම් තළනළ්තතකු 
බවෝ බකොිටන් බහක බහඳතියඹහබේ 
බවෝ හභහිරකඹකුබේ ළඩ ඵළීමභ වහ 
ඳ්තකයනු රඵන තළනළ්තතකු ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහබේ බවෝ ඹභ ලිඛිත නීතිඹක බවෝ 
විධිවිධහනර රකහ තිබඵන ඳරිදි වළය ඉ්ත 
කයනු බනොරළබිඹ යු්තබ්ත ඹ. එළනි 
විධිවිධහනඹක් බනොභළති නසථහක ී ඒ 
තළනළ්තතහ බහබේ පර් නනුභතඹ ඇති 
ඳභණක් ජනහධිඳතියඹහ විසින් ඉ්ත කයනු 
රළබිඹ යු්තබ්ත ඹ. 

 
  (6) භළතියණ බකොිටන් බහ වළය බම් 

යසථහබේ උඳබල්තනබේ වන් නන් 
සිඹලු බකොිටන් බහ ඳර්ලිබම්න්තුට 
ගකි යු්තබ්ත ඹ. පිළිතුරු ීභට ඵළඳී 

සිටිඹ යු්තබ්ත ඹ. 
 

 
  උඳබල්තනඹ 
(න) භළතියණ බකොිටන් බහ: 
(ආ) යහජය බේහ බකොිටන් බහ: 
(ඇ) ජහතික බඳොලිස බකොිටන් බහ: 
(ඈ) විගණන බේහ බකොිටන් බහ: 
(ඉ) ශ්රී රංකහ භහන හිිටකම් බකොිටන් බහ: 
(ඊ) නල්රස වහ දූණ බචෝදනහ විභර්ලනඹ     
කිරීබම් බකොිටන් බහ: 
(උ) මුදල් බකොිටන් බහ: 
(ඌ) ී භහ නිර්ණඹ බකොිටන් බහ: 
(එ) ජහතික ප්රම්ඳහදන බකොිටන් බහ. 

 
41 ඇ. (1) ජනහධිඳතියඹහ විසින් බහට 
කයන රද නිර්බද්ලඹක් භත, බහ විසින් 
නනුභත කය ඇ්තනම් ිට, බම් යසථහබේ 
උඳබල්තනබේ නිලසචික වන් කිසි භ 
ධුයඹකට ජනහධිඳතියඹහ විසින් කිසිදු 
තළනළ්තතකු ඳ්ත කයනු බනොරළබිඹ යු්තබ්ත ඹ. 

 

ලයලවහාළ ලංවභළලට ලංදෆන්විය ලංශෆකි ලංය. ලං 

 

(ආ) නධිකයණ ඳද්ධතිබේ ඇති ව ඹම් 

පුයේඳහඩුක්  වහ 

නග්රවිනිලසචඹකහයයඹහට්ත, නීතිඳතියඹහ, 

විගණකහධිඳතියඹහ, බඳොලිසඳතියඹහ  ව  

 ඳහර්ලිබම්න්තුබේ භව බල්කම්යඹහ වට 

තභන් ධුයබඹන් විරහභ ඹන නසථහක 

එකී පුයේඳහඩු වහ්ත නසබථෝචිත ඳරිදි  

නධිකයණ නිරධයබඹක් බවෝ නදහශ 

බදඳහර්තබම්න්තුබේ නිරධයබඹක් එකි 

පුයේඳහඩු තනතුය වහ නිර්බද්ල කශ 

වළක. එළනි ඹම් නිර්බද්ලඹක් කයන්නහ ව 

විටක එකි නිර්බද්ලඹ භග නදහශ   

නිරධයඹහබේ බඳෞද්ගලික ලිපි බගොනුද 

යසථහ බහ බත ඹළවිඹ යුතු ඹ. 

(ඇ) ඹම් ධුයඹක් වහ ඳ්තවීභට ඇති 

කළභළ්තත පිළිඵ දළන්වීභ රද ඳසු, එඹ 

රකහ ඵරහ එකී දළන්වීභ රද දින සිට දින 

30 ක් ඇතුශත සිඹ නිර්බද්ල, නිරීක්ණ ඒ 

වහ බවේතු දළක්වීභක් ද හිත 

ජනහධිඳතියඹහට ඹළවිඹ යුතු ඹ. 
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(2) බම් යසථහබේ (1) න නනුයසථහබේ 
විධිවිධහන, බම් යසථහබේ උඳබල්තනබේ 
නිලසචිත වන් ඹම් ධුයඹක දින දවවතයකට 
ළඩි කහරඹක් ළඩ ඵළීමභ වහ ඳ්ත කයනු 
රඵන ඹම් තළනළ්තතකු ම්ඵන්ධබඹන් ද නදහශ 
විඹ යු්තබ්ත ඹ: 
 
එබේ භ ත ද; දින දවවතයක් බනොඉක්භන 
නනුක්රිටක කහර ී භහ වහ එළනි කය බවෝ 
ධුයඹක ළඩ ඵළීමභට ඹම් තළනළ්තතකු ඳ්ත 
කිරීභට ජනහධිඳතියඹහ විසින් කයන රද 
නිර්බද්ල භත බහ විසින් නනුභත කයනු රළඵ 
ඇ්තනම් ිට, බනොකශ යු්තබ්ත ඹ. 
 
(3) බම් ේ ඹසථහබේ උඳබල්තනබේ නිලසචිත 
වන් කය බවෝ ධුයඹකට ඳ්ත කයනු රළබු 
කිසිදු තළනළ්තතකු බවෝ ඒ ධුයඹකට ඳ්ත කයන 
රද තළනළ්තතකු බනුබන් ළඩ ඵළීමභ වහ 
ඳ්ත කයනු රළබු කිසිදු තළනළ්තතකු, ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහබේ බවෝ ඹම් ලිඛිත නීතිඹකින් බවෝ 
විධිවිධහන රසහ ඇති ඳරිදි වළය, එකී ධුයබඹන් 
ඉ්ත කයනු බනොරළබිඹ යු්තබ්ත ඹ. 
 
(4) බරේසඨහධිකයණබේ විනිලසචඹකහයයඹන් 

ව නභිඹහචනහධිකයණබේ බහඳතියඹහ ව 

නභිඹහචනහධිකයණබේ විනිලසචඹකහයඹන් ඳ්ත 

කිරීභ ව ම්ඵන්ධ කර්තය ඉටු කිරීබම් ී, 

බහ විසින් නග්ර විනිලසචඹකහයයඹහබේ නදවස 

රඵහගත යුතු ඹ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) ඹම් තනතුයකට ඳ්තවීභට නදවස කය 

ඇති පුද්ගරබඹක් බේ නම් එකී පුද්ගරඹහබේ 

කළභළ්තත රඵහ ගළනීබභන් ඳසු එකී 

පුද්ගරඹහ භග ම්මුත හක්ච්ඡහක් බහ 

විසින් ඳළළ්තවිඹ වළකි ඹ. 

 

(7) බහ විසින් කයන රද නිර්බද්ලඹන් 

භග ජනහධිඳතියඹහ එකඟ බනොබේ නම් 

එකී නිර්බද්ල නළත රකහ ඵළීමභට 

යසථහ බහ බත ඉල්ීමභක් 

ජනහධිඳතියඹහට කශ වළක. 

(8) යසථහ දහඹක බහ විසින් විකල්ඳ 

නිර්බද්ලඹක් සිදු කයන්නහ ව නසථහක 

ජනහධිඳතියඹහ විසින් සිඹ නභිභතඹ ඳරිදි 

එකි ඳ්තකිරීභ සිදු කශ වළකි ඹ. එබේ නමුදු 

යසථහ  බහ විසින් නිර්බද්ල බනොකයන 

රද තළනළ්තතකු ඹම් ධුයඹක් වහ ඳ්ත 

කිරීබම් ී ජනහධිඳතියඹහට එකී ඳ්ත කිරීභ 

සිදු කශ වළක්බක් ඳහර්ලිබම්න්තුබේ 

නනුභළතිඹක් රළීබභන් නනතුරු ඳභණි.  

  

(9)  බභකී යසථහබේ උඳබල්තනබේ 

වන් ධුය වහ ඳ්ත කයනු රළබු 

තළනළ්තතන් නණ්ඩුක්රභ යසථහබේ නිලසචිත 

ලබඹන් ප්රතිඳහදන රහ ඇති ආකහයඹට 

වළරුණු බකොට ධුයබඹන් ඉ්ත කශ 

බනොවළක්බක් ඹ. ඹම් ධුයඹක් වහ 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහබේ නිලසචිත ලබඹන් 

ප්රතිඳහදන රහ බනොභළති විටක නදහශ 

තළනළ්තතන් ඳහර්ලිබම්න්තුබේ නනුභළතිඹ 

රඵහ ගළනීබභන් නනතුරු ජනහධිඳතියඹහට 

ඉ්ත කයනු රළබිඹ වළක්බක් ඹ.   

 

(10) බභභ යසථහබේ උඳබල්තනබේ 

වන් තනතුරු වහ දින 14 කට බනොනඩු 

කහරඹක් වහ කයනු රඵන ෆභ ළඩ 

ඵරන ඳ්තවීභකට භ බභභ යසථහබේ (1) 

යසථහබේ වන් ප්රතිඳහදන නදහශ බේ.  

(11) බරේසඨහධිකයණබේ ව  

නභිඹහචනහධිකයණබේ බහඳති විනිසුරු 

ඇතුළු නබනකු්ත නභිඹහචනහධිකයණ 

විනිසුරුරුන් ම්ඵන්ධ ඳ්තකිරීම්රී 

බහ විසින් නග්රවිනිලසචඹකහයයඹහබේ 

නදවස  ද විභසිඹ යුතු ඹ. 
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උඳබල්තනඹ 
 

I න බකොට 
 
(න) නග්රවිනිලසචඹකහයයඹහ ව 
බරේසඨහධිකයණබේ විනිලසචඹකහයයඹන්: 
(ආ) නභිඹහචනහධිකයණබේ බහඳතියඹහ ව 
නභිඹහචනහධිකයණබේ විනිලසචඹකහයයඹන්: 
 
(ඇ) නධිකයණඹ බේහ බකොිටන් බහබේ 
බහඳතියඹහ වළය නබනකු්ත හභහිරකඹන්. 
 

II න බකොට 
 
(න) නිතිඳතියඹහ: 

 
(ආ) විගණකහධිඳතියඹහ: 
 
(ඇ) බඳොලිසඳතියඹහ: 
 
(ඈ) ඳරිඳහරන කටයුතු පිළිඵ ඳහර්ලිබම්න්තු 
බකොභහරිසයඹහ (ඔම්බුඩ්සභන්): 
 
(ඉ) ඳහර්ලිබම්න්තුබේ ව බල්කම්යඹහ. 

 

  
41ඈ. (1) බහට භවහ බල්කම්යඹකු සිටිඹ 
යු්තබ්ත ඹ. භව බල්කම්යඹහ බහ විසින් 
නවුරුදු ඳවක කහරඹක් වහ ඳ්ත කයනු රළබිඹ 
යු්තබ්ත ඹ. භව බල්කම්යඹහ ඔහුබේ ධුය 
කහරඹ නන් වීබභන් ඳසු නළත ඳ්තකයනු 
රළීභට සුදුසු විඹ යු්තබ්ත ඹ. 

 

 
(2) එහි කහර්ඹ ඉටු කිරීභ වහ නලය ඹයි 
බහ විසින් රකනු රඵන ඹම් නිරධයඹන්, 
බහ විසින් නිලසචඹ කයනු රළබිඹ යුතු 
නිඹභඹන් ව බකොන්බද්සි භත බහ විසින් 
ඳ්ත කයනු රළබිඹ වළක්බක් ඹ. 
 
41ඉ. (1) බහ විසින් ෆභ භහඹකභ ඹට්ත 
පිරිබයින් බදහයඹක් ද, එඹ බත බම් 
ඳරිච්බේදබේ විධිවිධහන භගින් බවෝ බන්ත 
ඹම් නීතිඹක් භගින් බවෝ ඳයහ ඇති කහර්ඹ ඉටු 
කිරීභ වහ නලය විඹ වළකි තහක් හය 
ගණනක් ද රැසවිඹ යුතු නතය බහබේ 
බහඳතියඹහබේ විධහනඹ භත බහබේ භව 
බල්කම්යඹහ විසින් ඒ රැසවීම් කළදනු රළබිඹ 
යු්තබ්ත ඹ. 

 

උඳබල්තනඹ 
 
I න බකොට 

 
(න) නග්රවිනිලසචඹකහයයඹහ ව 
බරේසඨහධිකයණබේ විනිලසචඹකහයයඹන්: 

 
(ආ)නභිඹහචනහධිකයණබේ බහඳතියඹහ 
ව   නභිඹහචනහධිකයණබේ 
විනිලසචඹකහයයඹන්: 
 
 
II න බකොට 
 
(න) නිතිඳතියඹහ: 
 
(ආ) විගණකහධිඳතියඹහ: 
 
(ඇ) බඳොලිසඳතියඹහ: 
 
(ඈ) ඳහර්ලිබම්න්තුබේ භව බල්කම්යඹහ. 
 
(ඉ)  භළතියණ බකොභහරිස 
 
 
III න බකොට 
ඳවත දළක්බන බකොිටන් බහර 

බහඳති ව හභහිරකඹන්. 

 
(න) යහජය බේහ බකොිටන් බහ: 
 
(ආ) ජහතික ප්රම්ඳහදන බකොිටන් බහ. 
 

(ඇ) ආර්ථික වහ භහජ කටයුතු බකොිටන් 

බහ. 

(ඈ) ජහතික  නධයහඳන බකොිටන් බහ 

 
41ඈ. (1) බහ විසින් ෆභ භහඹකභ 
ඹට්ත පිරිබයින් බදහයඹක් ද, එඹ බත 
බම් ඳරිච්බේදබේ විධිවිධහන භගින් බවෝ 
බන්ත ඹම් නීතිඹක් භගින් බවෝ ඳයහ ඇති 
කහර්ඹ ඉටු කිරීභ වහ නලය විඹ වළකි 
හය ගණනක් ද රැසවිඹ යුතු නතය බහබේ 
බහඳතියඹහබේ විධහනඹ භත බහබේ භව 
බල්කම්යඹහ විසින් ඒ රැසවීම් කළනු 
රළබිඹ යු්තබ්ත ඹ. 

 
(2) බහඳතියඹහ, බහබේ සිඹලු රැසවීම්ර 
මරහනඹ දළරිඹ යු්තබ්ත ඹ. බහබේ ඹම් 
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(2) බහඳතියඹහ, බහබේ සිඹලු රැසවීම්ර 
මරහනඹ දළරිඹ යු්තබ්ත ඹ. බහබේ ඹම් 
රැසවීභකට බහඳතියඹහ ඳළිටණ බනොභළති 
නසථහක ී නග්රභහතයයඹහ ද නග්රහභහතයයඹහ 
ඳළිටණ බනොභළති නසථහක ී විරුද්ධ 
ඳක්බේ නහඹකයඹහ විසින් ද බහබේ 
රැසවීම්ර මරහනඹ දළරිඹ යු්තබ්ත ඹ. 

 
(3) බහබේ ඹම් රැසවීභක් වහ ගණපයණඹ 
හභහිරකඹන් ඳස බදනකුබගන් භහන්විත විඹ 
යු්තබ්ත ඹ. 
 
(4) බහ විසින් කයනු රළබිඹ යු්ත ෆභ 
නිර්බද්ලඹක් බවෝ නනුභත කිරීභක් ද ගනු රඵන 
ෆභ තීයණඹක් ද ඒකභතික තීයණඹ කිරීභට 
බහ විසින් නසථහක ී බහබේ රැසවීභකට 
ඳළිටණ සිටින හභහිරකඹන් ඳස බදබනකුට 
බනොනඩු ංතයහක් විසින් නහථ කශබවෝත 
ිට, බහ විසින් කයන රද බම් නිර්බද්ලඹක් 
බවෝ නනුභත කිරීභක් බවෝ ගනු රළබූ ඹම් 
තීයණඹක් බවෝ ඵර හිත බනොවිඹ යු්තබ්ත ඹ. 

 
(5) බහඳතියඹහට බවෝ රැසවීබම් මරහනඹ 
දයන බන්ත හභහිරකඹහට මුල් ඡන්දඹක් 
බනොභළති නමු්ත බහබේ ඹම් රැසවීභක ී 
තීයණඹ කයනු රළබිඹ යුතු ඹම් ප්රලසනඹක් වහ 
භ භ ඡන්දඹ රළබුණු නසථහක ී 
බහඳතියඹහට බවෝ රැසවීබම් මරහනඹ දයන 
බන්ත හභහිරකඹහට තීයක ඡන්දඹක් තිබිඹ 
යු්තබ්ත ඹ. 
 
(6) 41ආ බවෝ 41 ඇ යසථහ ඹටබ්ත ඹම් 
ඳ්තකිරීභක් වහ බඹෝගය තළනළ්තතන් නිර්බද්ල 
කිරීබම් ී බවෝ නනුභත කිරීබම් ී නනුගභනඹ 
කශ යුතු කහර්ඹ ඳටිඳහටිඹ ද ඇතුළු බහබේ 
රැසවීම් ව ඒ රැසවීම්රී කටයුතු කයන 
ආකහයඹ ම්ඵන්ධබඹන් නනුගභනඹ කශ යුතු 
කහර්ඹ ඳටිඳහටිඹ බහ විසින් තීයණඹ කයනු 
රළබිඹ යු්තබ්ත ඹ. 

 
(7) 41න යසථහබේ (1) න නනුයසථහබේ 
(ඈ), (ඉ) බවෝ (ඊ) බේද ඹටබ්ත ඳ්ත කයනු රළබු 
බහබේ ඹම් හභහිරකඹකු බහබේ පර් නයඹ 
රඵහ බනොබගන බහබේ නනුක්රිටක රැසවීම් 
තුනකට බනොඳළිටණ සිටි නසථහක ී ඒ 
හභහිරකඹහ ඒ බතන රැසවීබම් දින සිට 
ඵරහ්තභක න ඳරිදි ධුයඹ න්තවරිනු රළබුහක් බේ 
ළරකිඹ යු්තබ්ත ඹ. 
 
(8) බහ පර්ණ ලබඹන් ංසථහපිත බනොවුද, 

රැසවීභකට බහඳතියඹහ ඳළිටණ බනොභළති 
නසථහක ී නග්රභහතයයඹහ විසින්  
බහබේ රැසවීම්ර මරහනඹ දළරිඹ යු්තබ්ත 
ඹ. 

 
(3) බහබේ ඹම් රැසවීභක් වහ 
ගණපයණඹ හභහිරකඹන් ඳස 
බදනකුබගන් භන්විත විඹ යු්තබ්ත ඹ. 
 
(4) බහ විසින් කයනු රළබිඹ යු්ත ෆභ 
නිර්බද්ලඹක් භ ඒකභතික තීයණඹ 
කිරීභට බහ විසින් උ්තහව දයනු රළබිඹ 
යු්තබ්ත ඹ. ඒකභතික තීයණඹක් බනොභළති 
නසථහක ී බහබේ රැසවීභට ඳළිටණ 
සිටින හභහිරකඹන් ඳස බදනකුට බනොනඩු 
ංතයහක් විසින් නහථ කශබවෝත ිට 
බහ විසින් කයන රද ඹම් නිර්බද්ලඹක් 
ඵර හිත බනොවිඹ යු්තබ්ත ඹ.  

 

(5) ඹම් රැසවීභක ී තීයණඹ කයනු රළබිඹ 

යුතු ඹම් ප්රලසනඹක් වහ භ භ ඡන්දඹ 

රළබුණු නසථහක ී බහඳතියඹහට බවෝ 

රැසවීබම් මරහනඹ දයන බන්ත 

හභහිරකඹහට තීයක ඡන්දඹක් තිබිඹ යු්තබ්ත 

ඹ. 

 

(6) 41(ආ) යසථහ ඹටබ්ත ඹම් 

ඳ්තකිරීභක් වහ බඹෝගය තළනළ්තතන් 

නිර්බද්ල කිරීබම් ී නනුගභනඹ කශ යුතු 

කහර්ඹ ඳටිඳහටිඹ ද ඇතුළු  බහබේ රැසවීම් 

ව ඒ රැසවීම්රී කටයුතු කශ යුතු කහර්ඹ 

ඳටිඳහටිඹ බහ විසින් තීයණඹ කයනු 

රළබිඹ යු්තබ්ත ඹ. 

 

(7) 41න යසථහබේ (1) න 
නනුයසථහබේ (ඈ), (ඉ) බවෝ (ඊ) බේද 
ඹටබ්ත ඳ්ත කයනු රළබු බහබේ ඹම් 
හභහිරකඹකු බහබේ පර් නයඹ රඵහ 
බනොබගන බහබේ නනුක්රිටක රැසවීම් 
තුනකට බනොඳළිටණ සිටි නසථහක ී ඒ 
හභහිරකඹහ ඒ බතන රැසවීබම් දින සිට 
ඵරහ්තභක න ඳරිදි ධුයඹ න්තවරිනු 
රළබුහක් බේ ළරකිඹ යු්තබ්ත ඹ. 
 
 
(8) බහ පර්ණ ලබඹන් ංසථහපිත 
බනොවුද, බහබේ හභහිරක්තබේ 
පුයේඳහඩුක් තිබුණ ද ඒ ඵ බනොතකහ 
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බහබේ හභහිරක්තබේ පුයඳහඩුක් තිබුන ද ඒ 
ඵ බනොතකහ ක්රිඹහකිරීභට බහට ඵරඹ ඇති 
නතය බහ පර්ණ ලබඹන් ංසථහපිත 
බනොවීබම් බවේතු බවෝ බහබේ හභහිරක්තබේ 
පුයේඳහඩුක් තිීබම් බවේතු බවෝ නිහභ 
ඳභණක් බහබේ ඹම් ක්රිඹහක්, කෘතයඹක් බවෝ 
තීයණඹක් නරංගු බනොන්බන් ඹ. නරංගු න 
බර බනොළරකිඹ යු්තබ්ත ඹ. 

 

 
 
 
 
 
41ඊ. (1) බහ විසින් ෆභ භහ තුනකට යක් 
ඊට බඳයහතු ව භහ තුන තුශ එහි කටඹතු 
පිළිඵ හර්තහක් ජනහධිඳතියඹහ බත 
ඉදිරිඳ්ත කශ යු්තබ්ත ඹ. 

 
(2) සකීඹ කහර්ඹ වහ කර්තය ක්රිඹහ්තභක 
කිරීභ ව ඉටු කිරීභට නදහශ රීති ෆදිභට 
බහට ඵරඹ ඇ්තබ්ත ඹ. එකී සිඹලු රීති ගළට් 
ඳෛබේ ඳශකයනු රළබිඹ යුතු නතය එකී ඳශ 
කිරීබභන් භහ තුනක් ඇතුශත 
ඳහර්ලිබම්න්තුට ඉදිරිඳ්ත කශ යු්තබ්ත ඹ. 
 
41උ. (1) බහ විසින් ෆභ භහ තුනකට යක් 
ඊට බඳයහතු ව භහ තුන තුශ එහි කටඹතු 
පිළිඵ හර්තහක් ජනහධිඳතියඹහ බත 
ඉදිරිඳ්ත කශ යු්තබ්ත ඹ. 
 
(2) ආණ්ඩුක්රභ යසථහබන් බවෝ බන්ත 
ඹම් ලිඛිත නීතිඹකින් ඳනනු රළබිඹ වළකි ඳරිදි 
ව බවෝ ඳයනු රළබිඹ වළකි ඳරිදි ව බන්ත 
කහර්ඹ ව කර්තය බහ විසින් ක්රිඹහ්තභක 
කිරීභ ද ඉටු කිරීභද කයනු රළබිඹ යු්තබ්ත ඹ. 

 
(3) සකීඹ කහර්ඹ වහ කර්තය ක්රිඹහ්තභක කිරීභ 
ව ඉටු කිරීභට නදහශ රීති ෆදිභට බහට 
ඵරඹ ඇ්තබ්ත ඹ. එකී සිඹලු රීති ගළට් ඳෛබේ 
ඳශකයනු රළබිඹ යුතු නතය එකී ඳශ කිරීබභන් 
භහ තුනක් ඇතුශත ඳහර්ලිබම්න්තුට ඉදිරිඳ්ත 
කශ යු්තබ්ත ඹ. 
 
41ඌ. බහ විසින් දයනු රඵන විඹදම් 
ඒකහඵද්ධ නයමුදරට ළඹඵයක් විඹ යු්තබ්ත ඹ. 
 
 
 41එ. 126 න යසථහබේ විධිවිධහනරට 
ඹට්ත, බහ විසින් එශ බමන රද ඹම් තීයණඹක් 

ක්රිඹහකිරීභට බහට ඵරඹ ඇති නතය 
බහ පර්ණ ලබඹන් ංසථහපිත 
බනොවීබම් බවේතු බවෝ බහබේ 
හභහිරක්තබේ පුයේඳහඩුක් තිීබම් 
බවේතු බවෝ නිහ භ ඳභණක් බහබේ 
ඹම් ක්රිඹහක්, කෘතයඹක් බවෝ තීයණඹක් 
නරංගු බනොන්බන් ඹ. නරංගු න 
බර බනොළරකිඹ යු්තබ්ත ඹ. 

 

(9) ඳහර්ලිබම්න්තුබේ නිබඹෝජය 

භවබල්කම්යඹහ බහබේ බල්කම්යඹහ 

බර කටයුතු කශ යුතුබේ. 

 
 
41 ඉ.  බහබේ හභහිරකඹන්බේ බවෝ 
41ආ යසථහබේ උඳබල්තනබේ 
නිලසචිත වන් ඹම් බකොිටන් බහක 
හභහිරකඹන්බේ බවෝ ධුය කහර ඉකු්තවීභ 
බනොතකහ නසබථෝචිත ඳරිදි බහබේ බවෝ 
ඒ බන්ත බකොිටන් බහර බවෝ නලු්ත 
හභහිරකඹන් ධුය බහයගන්නහ බතක් ඒ 
දක්හ සිටි බහබේ බවෝ ඒ බන්ත 
බකොිටන් බහර හභහිරකබඹෝ 
තදුයට්ත ධුය දළරිඹ යු්තතහව. 
 
 
41 ඊ. බහබේ හභහිරකඹන්බේ බවෝ 41ආ 
යසථහබේ උඳබල්තනබේ නිලසචිත 
වන් ඹම් බකොිටන් බහක 
හභහිරකඹන්බේ බවෝ ධුය කහර ඉකු්තවීභ 
බනොතකහ නසබථෝචිත ඳරිදි බහබේ බවෝ 
ඒ බන්ත බකොිටන් බහර බවෝ නලු්ත 
හභහිරකඹන් ධුය බහයගන්නහ බතක් ඒ 
දක්හ සිටි බහබේ බවෝ ඒ බන්ත 
බකොිටන් බහර හභහිරකබඹෝ 
තදුයට්ත ධුය දළරිඹ යු්තතහව. 
 
 
 
 
 

 

 
 
41 උ.  බහ විසින් දයනු රඵන විඹදම් 
ඒකහඵද්ධ නයමුදරට ළඹ ඵයක් විඹ යු්තබ්ත 
ඹ. 

 
41 ලංඌ. ලං126 ලංලන ලං140 ලංලන ලංලයලවහාළවේ ලං
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බවෝ කයන රද ඹම් නනුභත කිරීභක්  
බවෝ නිර්බද්ලඹක් බහය ගළනීභට, විබහග කිරීභට 
ඒ පිළිඵ තීයණඹක් ීභට බවෝ කය ව 
බවේතුක් භත බවෝ කය ව බවෝ 
නනයහකහයඹකින් ප්රලසන කිරීභට, කිසිදු 
නධිකයණඹකට ඵරඹ බවෝ නධිකයණ ඵරඹ 
බනොභළති විඹ යු්තබ්ත ඹ. එකී තීයණඹ, 
නනුභතඹ බවෝ නිර්බද්ලඹ සිඹලු කහර්ඹ වහ 
නහනහ්තභක වහ තීයණහ්තභක විඹ යු්තබ්ත ඹ. 

විධිවි ළනලට ලං යටත්ල  ලං වභළල ලං විසින් ලං

එෂ ලංවඹන ලංද ලංය්ම ලංතීරණයය් ලංවශෝ ලංවරන ලං

ද ලං ය්ම ලං අනුම  ලං කිරීම් ලං වශෝ ලං

නි්මව්ධය් ලං භළර ලං ගෆනීමට  ලං විභළග ලං

කිරීමට ලං ඒ ලං පිළිදා ලං තීරණයය් ලං දීමට ලං වශෝ ලං

වලර ලංව ලංවශේතුල් ලංම  ලංවශෝ ලංවලර ලංව ලංවශෝ ලං

අනයළවළරයකින් ලංප්රහන ලංකිරීමට  ලංකිසිදු ලං 

අධිවරණයයවට ලං දය ලං වශෝ ලං අධිවරණය ලං

දය ලං වනොමෆතිස ලං විය ලං යුත්වත් ලං ය. ලං එීය ලං

තීරණයය  ලංඅනුම ය ලංවශෝ ලංනි්මව්ධය ලංසියලු ලං

වළ්මය ලං වාශළ ලං අලවළනළත්මව ලං ශළ ලං

තීරණයළත්මව ලංවිය යුත්වත් ලංය. 
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පරිච්වේද ලංXII 

රළජය ලංවවේලය 

යහජය බේබේ කයනු රඵන සිඹලු ඳ්තවීම් කුරතහ භත ඳදනම් කශ යුතු නතය දුසකය 

ඳශහ්ත බවෝ සත්රී පුරු නභහනතහ ඇති ප්රබද්ල වහ ඹම් ආකහයඹක විබලේ ළරකිල්රක් 

දළක්විඹ වළකි ඹ.  බභඹ සිදු කශ යු්තබ්ත යසථහබේ 12(3) ගන්තිඹට එකඟ න නයුරිනි.  

යහජය බේඹ  ලක්තිභ්ත කයනු පිණි ඔවුන්බේ නිදව ආයක්හ කශ යුතු නතය ඒ නනු ඳවත 

දළක්බන ප්රතිඳහදන නඩංගු කශ යුතු ඹ.  

(01) ෆභ යහජය බේකඹකු භ නීතිඹට නනුකර සිඹ යහජකහරිඹ කශ යුතු නතය යසථහබේ 

4(ඉ) ගන්තිඹට නනුකර කටයුතු  කශ යුතු ඹ. 

(02) ෆභ යහජය බේකඹකු භ වළභ විට භ භවජන සුබ සිද්ධිඹ පිණි කටයුතු කශ යුතු ඹ. 

(03) තභහ කයන ෆභ යහජකහරී කටයු්තතක් වහභ ඔහු / ඇඹ ගකීභ බහය ගත යුතු ඹ. 

(04) ඕනෆභ ඇභතියඹකු බවෝ නිරධයඹකු  විසින් තභහ ඹටබ්ත සිටින නිරධයඹකුට බදනු 

රඵන නනුගභය  උඳබදස / නිබඹෝග ලිඛිත දිඹ යුතු ඹ. 

(05) ඹම් නිබඹෝගඹක් ලිඛිත ී ඇ්තනම් ිට ඹම් නිරධයඹකු  නිබඹෝග ඳළවළය වළරීභ 

පිළිඵ ඔහුට එබයහි විනඹ ක්රිඹහ භහර්ග බනොගත යුතු ඹ. 

(06) තභහට ඩහ බජයේසඨ්තබඹන් ළඩි නිරධයඹකු  විසින් බදනු රඵන නීති විබයෝධී 

නිබඹෝග කිසික් පිළිඳළීභට ඵළඳීභක් බනොවිඹ යුතු ඹ. 

(07) යහජය බේහ බකොිටබම් ඵරතර ඳ්ත කිරීම්, බේබඹන් ඳව කිරීම් ව විනඹ ක්රිඹහ 

භහර්ග වහ ඳභණක් ී භහ බනොවිඹ යුතු ඹ.  යහජය නිරධයඹන්බේ නබනකු්ත දුසකයතහ 

පිළිඵ ද කටයුතු කිරීභට එඹට ඵරඹ ඳළරිඹ යුතු ඹ. 

නීතිසපතිස ලං 

ඉවත වන් යුතුකම්රට නභතය, 

(1) යජඹට උඳබදස ීබම්ී නීතිඳති විසින් වළභ විට භ ජනයජබේ නභිෘද්ධිඹ පිණි ක්රිඹහ 
කශ යුතුයි. 

(2) ඇභතියඹකු ව  ජනයජඹ නතය කටයුතු කිරීබම්ී ඵළඳිඹහ පිළිඵ ගළටුභක් ඇති 

නසථහක නීතිඳති විසින් ජනයජබේ නභිෘද්ධිඹ , ආයක්හ වතික කශ යුතු ඹ. 
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(3) මලික නයිතිහසිකම් කඩ කිරීභ පිළිඵ නඹළදුම්ඳතක් ම්ඵන්ධබඹන් නීතිඳති බඳනී 

සිටින විට  යජබේ  ඇභතියඹකු වහ ජනයජබේ නයිතිහසිකම්  නතය ඵළඳිඹහ පිළිඵ 

ගළටුභක් ඇති නසථහක නීතිඳති විසින් ජනයජඹ බනුබන් ඳභණක් බඳනී  සිටිඹ 

යුතු ඹ. 

(4) බභභ ඳරිච්බේදබේ "ජනයජබේ නභිෘද්ධිඹ" ඹන්නට "පුයළසිඹන්බේ මලික 

නයිතිහසිකම් ආයක්හ කිරීබම් යජබේ ගකීභ"  ඹන්න ද ඇතුශ්ත බේ.   
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III වවොටව ලං 

පළ්මලිව්මන්තුල ලංවශ ලංපෂළත් ලංවභළ. 

 පරිච්වේදය ලංXIII 

පළ්මලිව්මන්තුල 

ල්ම මළන ලංපරිච්වේදය ලංX 

(අ) ලංව්ල ක්රමය ලංශඳුන්ලළදීම. 

ඳහර්ලිබම්න්තු භන්ත්රීන් බ්තරීබම් බක්ල් ක්රභඹ භත ඳදනම් ව ඳළයණි  භළතියණ ක්රභඹ 

නළත වඳුන්හ දිඹ යුතු ඹ. ඒ නනු නපි ඳවත විධි විධහන බඹෝජනහ කයමු.  

i එක් එක් භළතියණ බකොට්ඨහලින් බතෝයහ ඳ්ත කය ගනු රළබූ භන්ත්රීරුන් 

168 බදනහට නභතය ඳහර්ලිබම්න්තු නිබඹෝජනඹ කයන බද්ලඳහරන ඳක් 

භගින් භන්ත්රීන් 25 බදනකු නම් කශ යුතු ඹ. එබේ නම් කශ යු්තබ්ත එක් එක් 

ඳක් විසින් මුළු දියිබනන් භ රඵහ ගන්නහ රද මුළු ඡන්ද ංතයහ 

භහනුඳහතික න ඳරිදි ඹ. 

ii ඉවත (i)  හි වන්  නම් කයන රද භන්ත්රීන් විශිසට්තබඹන් වහ 

නංකබහබඹන් යු්ත, බඳොදු ෘ්තතීඹ ජීවිතබේී කීර්තිඹ ර්ත තළනළ්තතකු විඹ 

යුතු ඹ .  එභගින් ඳහර්ලිබම්න්තු ංයුතිඹ ළඩි දියුණු නු ඇත.  

(ආ) වයෝජි  ලංදිවුරුම ලංරළජපළ්ෂිවභළලය ලංපිළිදා ලංවිය ලංයුතු ලංය. ලං 

2 සිේන උඳබල්තනබේ නිර්බද්ශිත දිවුරුභ, ඳශමු ජනයජ  යසථහබේ 31 

න ගන්තිඹ භගින් නිර්බද්ශිත දිවුරුභ විඹ යුතු ඵ නපි නදවස කයමු. එඹ 

ඳවත වන් ඳරිදි බේ.  

“ .............................................න භභ  ශ්රී රංකහ ජනයජඹට නනත න 

ඵට ද ඳක්ඳහත න ඵට ද ශ්රී රංකහ ජනයජබේ  ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ආයක්හ බකොට නනුගභනඹ කයන ඵට ද / බගෞය ඵහුභහනබඹන් යුක්ත  

ප්රතිඥහ බදිට./ දිවුරුම් බදිට.” 
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(ඇ) පළ්මලිව්මන්තු ලංනිවයෝජි යන්ට ලංවදනු ලංදන ලංලරප්රවළද ලංනිහචය ලංවෂ ලංයුතු ලංය. 

3 ඳහර්ලිබම්න්තු නිබඹෝිරතඹකුට හිිට න යප්රහද පිළිඵ ව, යසථහබේ 

ගන්ති 67 ව 68 නළත රකහ ඵළලිඹ යුතු ඵ නපි නදවස කයමු. යජඹ විසින් 

එඵඳු නිබඹෝිරතඹකුට සුදුසු හවනඹක් ළඳයිඹ වළකි නමු්ත  ඔහුබේ බවෝ 

ඇඹබේ නිර කහරඹ නන් ව විට එඹ නළත බහය දිඹ යුතු ඹ. ඳහර්ලිබම්න්තු 

භන්ත්රීරුන් වහ හවන ඵරඳෛ බනොදිඹ යුතු ඹ.  

 ඒ නනු දළනට ඳ්තනහ ඳරිච්බේද x සුදුසු නයුරින් ංබලෝධනඹ බකොට නළත 

ළකසිඹ යුතු ඹ.  

ල්ම මළන ලං ලංපරිච්වේද ලංxi 

(ඈ) පළ්මලිව්මන්තුල ලංවිසුරුලළ ලංශෆරීම. 

4  19 න ංබලෝධනඹ භගින් වඳුන්හ දුන් 70 න ගන්තිඹට නඹ්ත 

නතුරු විධහනඹ  මුළුභනින් භ ඉ්ත  කශ යුතු ඵ නඳබේ නදව බේ. 

බඳය වන් ඳරිච්බේදබේ බඹෝිරත ඳරිදි ඳහර්ලිබම්න්තු විසිරුහ වළරීභ 

වහ ජනහධිඳති තු ඵරතර නළත සථහපිත කශ යුතු ඹළයි නපි 

බඹෝජනහ  කයමු. 

(එ) පනත් ලංපිළිදා ලංඅධිවරණය ලංවිමසුම. 

5 ඳන්තර නීතයනුකර බහඹ නභිබඹෝග කයනු පිණි රඵහ ී ඇති  

තිඹක කහර ී භහ බනුට ති බදකක  කහර ී භහක් දිඹ  යුතු ඹ.  

6 බරේසඨහධිකයණබේී ඳනතක් ම්ඵන්ධ කයනු රළබූ නභිබඹෝගරී 

එඹට නනුභළතිඹ රළබූ ඳසු එභ ඳනතට ඳහර්ලිබම්න්තු කිටටු නසථහබේී 

ඹම් ංබලෝධනඹක් ඇති කයනු රළබූ විට එකී ංබලෝධනඹට 

බරේසඨහධිකයණ නනුභළතිඹ යහිත ම්භත කිරීභ බඵොබවෝ විට සිදු බේ. 

එඵළවින් 80 න ගන්තිඹ ඳවත වන් නයුරින් ංබලෝධනඹ විඹ යුතු 

ඵ නපි බඹෝජනහ කයමු. 

 i ලගන්තිස ලං80(3) ලංවාවෝ නය ලංකිරීම. 

“ ඹම් ඳනතක් , ජනහධිඳති බවෝ කථහනහඹක භගින් වතික 

කයනු රළබූ විට එභ ඳනබ්ත රංගුබහඹ පිළිඵ කිසි භ 

නධිකයණඹක් භගින් විභසුභක් කිරීභ බවෝ ඒ පිළිඵ ප්රලසන 

කිරීභක් සිදු බනොකශ යුතු ඹ. ”  
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“ එවවේ ලං  ලං පන  ලං පිළිදා ලං ජනළධිපතිස ලං වශෝ ලං වාළනළයව ලං විසින් ලං

වශතිසවය් ලං දී ලං ඇත්වත් ලං වුලද ලං එදඳු ලං  ලං  ලං පන ් ලං ව්මදන් වයන් ලං

වරේහධළධිවරණයය ලං තීරණයය ලං දළ ලං දීවමන් ලං  ලං පසුල ලං එම ලං පන ට ලං

ශඳුන්ලළ ලං වදනු ලං ෆබ ලං වාවෝ නල ලං ලයලවහාළනුකූ ලං භළලය ලං

පරී්ළ ලංකිරීම ලංනී යනුකූ ලං ලංවේ ලං”.  

ii 80(3) ගන්තිඹ නහන ව විග භ ඳවත වන් බකොට 

එකතු විඹ යුතු ඹ. 

(න) 80(4); 123 ගන්තිඹ ඹටබ්ත ඹම් ඳනතක් ම්ඵන්ධ 

බරේසඨහධිකයණබේ භතඹ ප්රකහල කශ ඳසු, කිටටු නසථහබේී 

එභ ඳනතට නඩංගු කයන රද ංබලෝධනර 

යසථහනුකරබහඹ නිර්ණඹ කයනු පිණි එභ ංබලෝධන 

බරේසඨහධිකයණඹට බඹොමු කිරීභ කථහනහඹකතුභහබේ ගකීභ 

විඹ යුතු ඹ.  121 න ගන්තිඹ නලය බනස කිරීම් හිත 

නදහශ විඹ යුතු ඹ.  

ල්ම මළන ලං ලංපරිච්වේද ලංXIV 

දළනට ඳතින ඳරිච්බේද XIV ඳවත දළක්බන ආකහයබඹන් ංබලෝධනඹ විඹ යුතු ඹ.  

i “ ඳශහ්ත ඳහරන භළතියණ ද ”  ඇතුශ්ත න ඳරිදි 88 න ගන්තිඹ 

ංබලෝධනඹ විඹ යුතු ඹ.  

ii  1978 බදන ජනයජ යසථහ නීතිගත කිරීභට ප්රථභ ඳළති බක්ර ඡන්ද 
ක්රභඹට ඉඩ ළරසිඹ වළකි න ඳරිදි 95 - 98 ගන්ති ංබලෝධනඹ විඹ යුතු ඹ.  

 iii 99 ව 99A ඹන ගන්ති ඉ්ත කශ යුතු ඹ. 

(ඊ) පළ්මලිව්මන්තු ලංමන්ත්රීලරුන්වේ ලංප් ලංමළරු ලංකිරීම. 

ඉන්දියළනු ලංයසථහට නනුරඳ න ඳරිදි ඳවත වන් විධි විධහන නඩංගු කශ යුතු ඵ 

නපි බඹෝජනහ කයමු. 

1) ඕනෆභ බද්ලඳහරන ඳක්ඹකට නඹ්ත ඳහර්ලිබම්න්තු භන්ත්රීයඹක= ඳවත වන් කරුණු 

බවේතු බකොට බගන ඔහුබේ ඳහර්ලිබම්න්තු නිබඹෝජනඹ නරංගු විඹ යුතු ඹ. 

 (න)  ඔහු සිඹ කළභළ්තබතන් සිඹ ඳක් හභහිරක්තඹ න්තවරින රද නම් බවෝ  

(ආ)  ඔහු නඹ්ත බද්ලඳහරන ඳක්ඹට බවෝ එභ ඳක්ඹ භගින් ඵරඹ  ඳළර 

පුද්ගරඹකු බවෝ ඹම් නධිකහයඹක භතඹට ඳටවළනි ඔහු ඡන්දඹ ප්රකහල කිරීභ 
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බවෝ ඡන්දඹ ප්රකහල කිරීබභන් ළශකීභ සිදු බකොට ඇති විටක එඵඳු ඡන්ද 

විභී භක් සිදු කශ දින සිට දින 15 ක් ඇතුශතී  එකී බද්ලඳහරන ඳක්ඹ, 

ඵරඹ ර්ත පුද්ගරඹහ බවෝ නධිකහයඹ බතින් ඊට නනුභළතිඹ බනොරඵහ ඇති 

නම්,"  

02 බභභ උඳබේදබේ කහර්ඹඹන් වහ,  

(න) ඳහර්ලිබම්න්තුට බ්තරී ඳ්ත ව භන්ත්රීයඹකු එභ භන්ත්රීයඹහ නබේක්කඹකු බර නම් 

කශ ඹම් බද්ලඳහරන ඳක්බේ හභහිරකඹකු බර රකනු රළබේ.  

(ආ) ඳහර්ලිබම්න්තුට නම් කයනු රළබූ භන්ත්රීයඹකු , එකී භන්ත්රීයඹහ නම් කයනු රළබූ 

 බද්ලඳහරන ඳක්බේ හභහිරකඹකු බර රකනු රළබේ.  

03 ඳහර්ලිබම්න්තුට බ්තරී ඳ්ත ව කිසිඹම් භන්ත්රීයඹකු එබේ බ්තරී ඳ්ත ව 

භළතියණබඹන් ඳසු බන්ත බද්ලඳහරන ඳක්ඹක හභහිරක්තඹ රඵහ  ගන්බන්   

නම් ඔහුබේ ඳහර්ලිබම්න්තු හභහිරක්තඹ නරංගු බේ.  

04 නම් කයන රද ඳහර්ලිබම්න්තු භන්ත්රීයඹහ එබේ නම් කිරීබභන් ඳසු බන්ත 

බද්ලඳහරන ඳක්ඹක හභහිරක්තඹ රඵහ ගන්බන් නම් ඔහුබේ ඳහර්ලිබම්න්තු 

හභහිරක්තඹ නරංගු බේ. 

05 ඹම් බද්ලඳහරන ඳක්ඹක් බකොටසරට කළඩී ඹෆභ බවේතු බකොට බගන එහි ඹම් 

හභහිරකබඹක් ව බන්ත හභහිරකඹන් කිහිඳ බදනකු බන භ කණ්ඩහඹභක් බර 

නිබඹෝජනඹ කයන නසථහකී එකී කණ්ඩහඹභ එභ මුල් බද්ලඳහරන ඳක්බේ මුළු 

හභහිරක ංතයහබන් තුබනන් එකකට බනොනඩු ගණනකින් භන්විත න්බන් නම් ,  

(න)   x න බේදබේ ඳශමු උඳබේදඹ ඹටබ්ත ඳවත වන් ඳදනභ භත ඔහු 

නුසුදුසකු බනොන්බන් ඹ. 

  I ඔහුබේ මුල් ඳක් හභහිරක්තඹ සිඹ කළභළ්තබතන් න්තවළය තිීභ. 

ii  ඔහු නඹ්ත බද්ලඳහරන ඳක්ඹට බවෝ එභ ඳක්ඹ භගින් ඵරඹ ඳළර 

පුද්ගරඹකු බවෝ ඹම් නධිකහයඹක භතඹට ඳටවළනි ඔහු ඡන්දඹ ප්රකහල 

කිරීභ බවෝ ඡන්දඹ ප්රකහල කිරීබභන් ළශකීභ සිදු බකොට ඇති නතය එඵඳු 

ඡන්ද විභී භක් සිදු කශ දින සිට දින 15 ක් ඇතුශතී එකී බද්ලඳහරන 

ඳක්ඹ, ඵරඹ ර්ත පුද්ගරඹහ බවෝ නධිකහයඹ බතින් පර් නනුභළතිඹ ඒ 

වහ බනොරඵහ ඇති විබටක . 
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(ආ) x න බේදබේ ඳශමු උඳබේදබේ කහර්ඹඹන් වහ නදහශ න ඳරිදි එකී 

ඉ්ත ව කණ්ඩහඹභ, එභ ඉ්ත ව බභොබවොබ්ත සිට ඔහු  නඹ්ත ව 

බද්ලඳහරන ඳක්ඹ බර රකනු රඵන නතය බභභ බේදඹට නදහශ න 

ඳරිදි ඔහුබේ කණ්ඩහඹභ ඔහුබේ මුල් බද්ලඳහරන ඳක්ඹ බර රකනු 

රළබේ. 

06       I කිසිඹම් බද්ලඳහරන ඳක්ඹක් බන්ත ඳක්ඹක් වහ ඒකහඵද්ධ ව නසථහකී, 

ඳවත වන් කරුණු බවේතු බකොට බගන එභ ඳක්ඹට නඹ්ත හභහිරකඹකු ව 

ඔහු නඹ්ත බද්ලඳහරන ඳක්බේ නබනක් හභහිරකඹන්බේ ද හභහිරක්තඹ, x 

න බේදබේ ඳශමු උඳබේදඹ ඹටබ්ත නරංගු බනොකශ යු්තබ්ත ඹ. 

(න) එභ එකතු වීභ භගින් නිර්භහණඹ ව කිසිඹම් නලු්ත බද්ලඳහරන ඳක්ඹක 

හභහිරකඹකු වීභ බභන් භ බවෝ බන්ත බද්ලඳහරන ඳක්ඹක 

හභහිරකඹකු වීභ.  

(ආ) ඉවත දවන් ඳක් එකතු වීභ බනො පිළිබගන බන භ කණ්ඩහඹභක් 

බර කටයුතු කයන විට, එබේ එකතු ව නසථහබේ සිට x න බේදබේ 

ඳශමු උඳබේදබේ කහර්ඹඹන් වහ එකී හභහිරකඹහ නඹ්ත න්බන් එකී 

ඳක් එකතු වීභ තුළින් ඇති ව නලු්ත බද්ලඳහරන ඳක්ඹට බවෝ බන්ත 

ඳක්ඹක් බවෝ කණ්ඩහඹභකට න  නතය  එඹ  ඔහුබේ මුල් බද්ලඳහරන 

ඳක්ඹ බර ළරකිඹ යුතු ඹ.  

ii බභභ බේදබේ ඳශමු උඳබේදබේ කහර්ඹඹන් වහ කිසිඹම් හභහිරකඹකු නිබඹෝජනඹ 

කයන මුල් බද්ලඳහරන ඳක්ඹ බන්ත බද්ලඳහරන ඳක්ඹක් වහ එකතු වීභක් බර 

ළරබකන්බන් එකී මුල් බද්ලඳහරන ඳක්බේ හභහිරකයින් තුබනන් බදකකට බනොනඩු 

හභහිරක ංතයහක් එභ ඒකහඵද්ධ වීභට එකඟ න්බන් නම් ඳභණි.  
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ඳරිච්බේදඹ XIV 

(ර්තභහන XVII A) ඳරිච්බේදඹ  

පෂළත් ලංවභළ. 

 13 න ංබලෝධනඹට නපි මුළුභනින් භ විරුද්ධ බමු. ඳරිඳහරනබේ බදළනි තරබේ 

තිබඵන ආඹතනඹක් බර නිර්භහණඹ කය ඇති ඳශහ්ත බහ භවජන මුදල් නහසති කිරීභකි. 13 

න ංබලෝධනඹ වයවහ ඵරඹ බඵීභ තුළින් ඳශහ්ත බහ රැසවීභ ඳළළ්තවීභ පිණි භවජන 

මුදල් විඹදම් බකොට නති සුබතෝඳබබෝගී ලහරහ බගොඩනළඟිණි.  එබේ භ නභහතයරුන්බේ සුත 

විවයණඹ පිණි  ඔවුන්ට ළඳ හවන රඵහ ීභ,  ආයක්හ ළඳයීභ පිණි ද සිදු කයන විඹදම් 

සුළුඳටු බනොබේ. එබේ භ බභභ ඵරඹ බඵීබභන් යහජය ඳහරනඹ යහකුර වී ඇත. බම් නිහ    

ඉන්ීඹ යජඹ ඵරව්තකහරී බර භළදිව්තවී වඳුන්හ දුන් 13 න ංබලෝධනඹ මුළුභනින් භ 

නරංගු කශ යුතු ඵ නඳබේ විලසහඹයි. බකබේ බත්ත බද්ලඳහරන බවේතන් භත  යජඹ 13 

න ංබලෝධනඹ මුළුභනින් භ නරංගු කිරීභට භළළි බේ නම් නඩුභ ලබඹන් ඳවත වන් 

කහයණහ නිළයදි කිරීභට කටයුතු කශ යුතු ඵ නඳබේ නදවයි.  

(අ) පෂළත් ලංඒවළද්ධ  ලංකිරීම. 

 ඳශහ්ත ඒකහඵද්ධ කිරීභට නදහශ විධි විධහන යසථහබන් ඉ්ත කශ යුතු ඹ.  ඒ නනු 

154.න (3) ගන්තිඹ යසථහබන් ඉ්ත කශ යුතු ඹ.  05 න ගන්තිඹ බභහි 

බඹෝජනහ කය ඇති ඳරිදි ංබලෝධනඹ විඹ යුතු ඹ. 

(ආ) පෂළත් ලංවභළ ලංඡන්ද ලංවනොපලත්ලළ ලංපෂළත් ලංපළන ලංආය න ලංතුළින් ලංඊට ලංවළමළජිවයන් ලං

පත් ලංකිරීම. 

 තුන්න තරබේ තිබඵන ඳශහ්ත ඳහරන ආඹතන වහ බක්ල් ක්රභඹ ඹටබ්ත ඳ්තන 

භළතියණඹකී, එක් එක් ඡන්ද බකොට්ඨහඹ වහ භන්ත්රීන් ඳ්ත කය ගත යුතු ඹ. 

ඳශහ්ත බහර භන්ත්රීන් , ඳශහ්ත ඳහරන භන්ත්රීන් නතරින් බතෝයහ ගත යුතු ඹ. ඳශහ්ත 

ඳහරන භන්ත්රීන්ට බගනු රඵන ළටුඳට නභතය කිසිදු නභතය ීභනහක් බම් වහ 

බභොවුන්ට බනොබගවිඹ යුතු ඹ.   

 බම් නනු යසථහබේ 154 න (2) ගන්තිඹ සුදුසු ඳරිදි ංබලෝධනඹ කශ යුතු ඹ.  
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(ඇ) ග්මවභළ ලංපිහිටුවීම. 

 ඳශහ්ත බහ ඳ්තහ බගන ඹන්බන් නම් ඳශහ්ත ඳහරන ආඹතනඹක භන්ත්රීරුන්බේ 

එකඟතහබන් භන්ත්රීයඹකු  එභ ඳශහ්ත ඳහරන ආඹතන ඵර ප්රබද්ලඹ නිබඹෝජනඹ 

කයිටන් ඳශහ්ත බහ භන්ත්රීයඹකු බර ද  කටයුතු කශ වළකි නතය ඳශහ්ත ඳහරන 

භළතියණඹකී බ්තරී ඳ්ත න එක් එක් ඡන්ද බකොට්ඨහඹක භන්ත්රීයඹකු, තභ 

බකොට්ඨහඹ වහ සථහඳනඹ කයන ග්රහභ බහබේ බහඳති විඹ යුතු ඹ. බම් නනු යහජය 

ඳහරනබේ වතය න සතයඹ ගම් බහ විඹ යුතු නතය බකොට්ඨහබේ ජී්ත න සිඹලු 

ජනතහබගන් එඹ භන්විත විඹ යුතු ඹ. බභභ ඳවශ භ සථය බදක එනම්, ගම් බහ ව 

ප්රහබද්ශීඹ බහ/ නගය බහ/ භව නගය බහරට විධහඹක ඵරතර ක්රිඹහ්තභක කශ වළකි 

නතය ඳශහ්ත භට්ටබම්ී ඳශහ්ත බහට විධහඹක ව යසථහදහඹක ඵරඹ ක්රිඹහ කශ 

වළකි ඹ. එබව්ත එඹ කශ යු්තබ්ත ජනහධිඳති ව ඳහර්ලිබම්න්තුබේ ඳහරනඹට ඹට්ත 

න ඳරිදි ඹ. ර්තභහන ආණ්ඩුක්රභ යසථහබේ 154 G (2) ව (3) ගන්ති මුළුභනින් 

භ නරංගු කශ යුතු ඹ. ඳශහ්ත බහක් තු යසථහදහඹක ඵරතර සිඹ ී ිටත 

ප්රභහණඹක් නභිභතඹ ඳරිදි ඕනෆ භ නගය බහකට / භව නගය බහකට බවෝ 

ප්රහබද්ශීඹ බහකට රඵහ දිඹ වළකි ඹ. ඳවත වන් රඳ ටවන් භගින් බභභ ුවඹ 

නපි බභබේ විදවහ දක්මු.  

ඳශහ්ත බහ 

එක් එක් ඳශහ්ත තුශ යසථහ දහඹක ව විධහඹක ඵරඹ ක්රිඹහ්තභක කිරීභ 

 

ඳශහ්ත ඳහරන ආඹතන 

(භව නගය බහ / නගය බහ / ප්රහබද්ශීඹ බහ) 

( ඳශහ්ත බහබේ නභිභතඹ ව නීතිඹට නනුකර ඳශහතක් ඇතුශත ඳශහ්ත ඳහරන ඵර 
ප්රබද්ලඹක් තුශ පිහිටි ඳශහ්ත ඳහරන ආඹතන විසින් විධහඹක ඵරතර වහ ී ිටත යසථහදහඹක 

ඵරතර ක්රිඹහ්තභක කිරීභ.) 

 

 

ගම් බහ  

ඳශහ්ත ඳහරන ප්රබද්ලඹක් තුශ පිහිටි ෆභ ගභක් වහ භ නදහශ ඳශහ්ත ඳහරන 
ආඹතනඹ භගින් බදනු රඵන විධහඹක ඵරඹ ක්රිඹහ්තභක කිරීභ. 

භව නගය බහ, නගය බහ වහ ප්රහබද්ශීඹ බහරට යසථහට ඇතුශ්ත කයනු රඵන ඳශහ්ත 

ඳහරන රළයිසතුක වන් විඹ ම්ඵන්ධබඹන් ඵරතර ඳළරිඹ වළකි ඹ. ඵරඹ බඵීභ බිම් 

භට්ටභට භ කහන්දු වීභ බඹෝගය න නතය එභගින් ඍජු ජනතහ වබහගි්තඹක් ඇති කය ගත 

වළකි ඹ. කුඩහ හර්ගික කණ්ඩහඹම්, එනම් ඉන්දිඹහනු වහ ශ්රී රංකහ බදභශ ව මුසලිම් ඹන 
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බකොටස විවිධ ඳශහ්තර සුළු කණ්ඩහඹම් ලබඹන් ජී්ත න නතය බභබේ ඵරතර පිරිනළමීභ 

භගින් ඔවුන්බේ භ උඳන් ප්රබද්ල තුශී ඔවුනට තභ ංසකෘතික ව ප්රජහ නලයතහ ර්ධනඹ 

කශ වළකි න ඵට නපි විලසහ කයමු.  

(ඈ) ලංජනළධිපතිස ලංවතු ලංඋත් රී ර ලංදය 

 13 න ංබලෝධනඹ එබේ භ ඳ්තහ ගනු රඵන්බන් නම් 154 (ආ)(2) ගන්තිඹ ත්ත 

ලක්තිභ්ත කය යසථහට ඇතුශ්ත කශ යුතු ඹ.  13 න ංබලෝධනඹ පිළිඵ බදනු රළබු 

බරේසඨහධිකයණබේ  විනිලසචබඹන්  ජනහධිඳතිතුභහබේ ඵරතරර   උ්තතරීතය සබහඹ 

පිළිගනු රළබූ නමු්ත එභ විනිලසචබඹන් ඳසු බදනු රළබූ තීන්දු කිහිඳඹක් භගින් ඇති ව 

නවිනිලසචිතතහ බවේතු බකොට බගන  බම් ම්ඵන්ධබඹන් කිසිදු ළකඹක් ඇති බනොන ඳරිදි 

ආණ්ඩුකහයයඹහ, ජනඳතිබේ උඳබදස නනු ක්රිඹහ කිරීභ වතික කිරීභ වහ  නඳ විසින් 

බඹෝජනහ කය ඇති ඳරිදි ගන්ති 154 ( ආ )(2) ගන්තිඹ ලක්තිභ්ත කශ යුතු ඵ නඳබේ 

නදව බේ.  

යජබේ යසථහ බඹෝජනහ භගින් ආණ්ඩුකහයයඹහබේ ඳ්ත කිරීභ භව ඇභතිබේ උඳබදස භත 

කශ යුතු ඵට තිබඵන බඹෝජනහට නපි විරුද්ධ බමු.   ආණ්ඩුකහයයඹහ ශ්රී රංකහ යජඹ විසින් 

ඳ්ත කශ යුතු නතය එඹ ඳශහ්ත බහබේ ඳ්ත කිරීභක් බනොවිඹ යුතුයි. ඳශහ්ත ආණ්ඩුකහයයඹහ 

ඉ්ත කිරීභ වහ ඳශහ්ත බහට ී ඇති ඵරඹ නරංගු කශ යුතු ඹ.  උතුරු ඳශහ්ත බහබේ 

ඳතින යට බඵීබම් ප්රණතහ ළරකිල්රට ගළනීබම් ී බභභ බනසකම් සිදු කිරීභ ළදග්ත බේ. 

ඳශහ්ත ආණ්ඩුකයණඹට නදහශ ඳසු ගිඹ යජබේ බඹෝජනහරට කිසි විබටක්ත ඉඩ බනොදිඹ යුතු 

ඹ. 

හභහනයබඹන් ඳශහ්ත බහක විධහඹක ඵරඹ ක්රිඹහ්තභක කිරීභ ඳශහ්ත නභහතය භණ්ඩරබේ 

උඳබදස ඳරිදි සිදු කයනු රළබුද  ඳශහ්ත බහ තු විධහඹක ඵරඹ  ජනහධිඳති ව කළබිනට් 

භණ්ඩරබේ  විධහඹක ඵරඹට ඹට්ත විඹ යුතු ඹ. විධහඹක ඵරඹ ක්රිඹහ්තභක කිරීබම් නහන 

පර්ණ ඵරඹ ජනහධිඳති ව කළබිනට් භණ්ඩරඹ තු විඹ යුතු නතය ඳශහ්ත බහර ඇභතිරු 

විධහඹක ඵරතර ක්රිඹහ්තභක කශද ඒහ ජනහධිඳතිබේ කළබිනට් භණ්ඩරබේ ඵරතරරට 

ඹට්ත විඹ යුතු ඹ. ඒ නනු  නඳ විසින් බඹෝජනහ කය ඇති ඳරිදි 154 ආ (2) වහ 154 ඊ. ගන්තිඹ 

ංබලෝධනඹ විඹ යුතු ඹ . 

ඉන්දිඹහනු යසථහට නඩංගු කයන රද ඳවත වන් විධි විධහන සුදුසු ආකහයඹට නඳබේ 

යසථහට නඩංගු කශ යුතු නතය එභගින් යජබේ ඳහරනඹ ව බඵදහ බන්වීබම් නනතුය භළඩ 

ඳළළ්තවීභට ඹම් පිටිවරක් නු ඇත. එකී ප්රතිඳහදන ඳවත උපුටහ දක්නු රළබේ.  
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256. ඳහර්ලිබම්න්තු භගින් ඳනන රද නීතිරට වහ ප්රහන්තබේ ඳතින නීතිරට  එකඟ 

න නයුරින් ෆභ ප්රහන්තඹක් භ එහි විධහඹක ඵරතර ක්රිඹහ්තභක කශ යුතු ඹ. එබේ භ  ඉන්ීඹ 

යජබේ  විධහඹක ඵරඹ ප්රහන්ත යහජයඹකට නිබඹෝග ීභ වහ බඹදවිඹ වළක. 

257. (1) “ භධයභ යජබේ ඵරතර ක්රිඹහ්තභක කිරීභට ඵහධහක් බවෝ වහනිඹක් බනොන 

ඳරිදි ෆභ ප්රහන්තඹක් භ සිඹ ඵරතර ක්රිඹහ්තභක කශ යුතු ඹ. ඉන්ීඹ යජඹට 

නලය ඳරිදි, ප්රහන්ත යහජය තභ ඵරතර ක්රිඹහ්තභක කිරීභ පිළිඵ  නලය 

නිබඹෝග රඵහ ීභට  භධයභ යජඹ තු විධහඹක ඵරඹ  බඹදවිඹ වළකි ඹ. 

(2) ජහතික බවෝ න්නද්ධ බේහරට නදහශ  බතොයතුරු න්නිබේදන භහර්ග 

 බගොඩනළඟීබම් ව ඳ්තහ ගළනීබම් නයමුණින්  භධයභ යජඹට තභ විධහඹක 

 ඵරඹ බඹදවිඹ වළකි ඹ. 

 එබේ තුදු, බභභ නනුයසථහ භවහ භහර්ග ව ජර භහර්ග ජහතික භවහ භහර්ග 

බවෝ  ජහතික ජර භහර්ග බර ප්රකහල කිරීබම් ඳහර්ලිබම්න්තු තු ඵරතර 

බවෝ එබේ ප්රකහල කයන රද භවහ භහර්ග බවෝ ජර භහර්ග ඉඳි කිරීබම් ව 

නඩ්තතු කිරීභ පිළිඵ නහවුක,  යුද ව ගුන් කටයුතුරට නදහශ බතොයතුරු 

න්නිබේදන කරුණු ී භහ කිරීභක් බර බනොළරකිඹ යුතු ඹ. ” 

(ඉ) ලංපළ්මලිව්මන්තුල ලංවශ ලංපෂළත් ලංවභළ ලංඅ ර ලංඅවනයෝනය ලංඋපව්ධනය 

13 න ේ ඹසථහ ංබලෝධනඹ ඳ්තහ බගන ඹන්බන් නම් ශ්රී රංකහ යජඹ ව ඳශහ්ත බහ 

ඳරිඳහරනඹ නතය තිබිඹ යුතු නබනයෝනය උඳබද්ලනඹට නදහශ 13 න ංබලෝධනඹට 

ඇතුශ්ත කය ඇති ප්රතිඳහදනරට නඳබේ විබයෝධතහක් නළත. එබේ තුදු නහන තීයණඹ 

ගළනීබම් ඵරඹ ශ්රී රංකහ යජඹ තුශ ඳළතිඹ යුතු ඹ. යබටහි ඒකීඹ බහඹ ඳ්තහ ගළනීභ පිණි 

බභඹ ළදග්ත ඹ. ඳශහ්ත බහ විසින් ඳනන රද නීතිඹක් නරංගු කිරීභ බවෝ ංබලෝධනඹ 

කිරීභ වහ ඳහර්ලිබම්න්තුබේ තුබනන් බදකක ඵහුතය ඵරඹක නලයතහ පිළිඵ 13 න 

ංබලෝධනඹට නඩංගු කයන රද විධිවිධහන භගින් ඳහර්ලිබම්න්තුබේ උ්තතරීතයබහඹට වහනි 

කයනු රඵන නතය එඹ යහජයබේ ඒකීඹ සබහඹට ද වහනිදහඹක ඹ. (ඳහර්ලිබම්න්තු භගින් 

ඳනන රද හභහනය නීති ඳහ එඵඳු තුබනන් බදබක් ඵරඹක් බනොභළති වුද නරංගු කශ 

වළකි ඹ.) බම් නිහ යසථහබේ 154 උ(2) වහ (3) න ගන්ති ඉ්ත කශ යුතු ඹ. 
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(ඊ) ලංපළ්මලිව්මන්තුවේ ලංඋත් රී ර ලංභළලය 

ඒකීඹ යහජයඹක් ඳ්තහ ගළනීභට නම් ඳහර්ලිබම්න්තු  යසථහදහඹක ඵරතර ක්රිඹහ්තභක 

කයන එක භ ආඹතනඹ වීභ ඩහ බඹෝගය බේ.  යසථහදහඹක ඵරතර බඵීභ භගින් යහජයබේ 

ඒකීඹ සබහඹට සිදුන්බන් වහනිඹකි. ී ිටත යසථහදහඹක ඵරඹක් ඳශහ්ත බහරට බදනු 

රළබු ද ඩහ්ත භ සුදුසු න්බන් ඳශහ්ත බහරට යසථහදහඹක ඵරතර ඳයනු බනොරළීභ 

ඹ. එබේ වු්ත එඵඳු ඵරතර ක්රිඹහ්තභක කිරීභ ඵහධහකින් බතොය  ඳහරනඹ කිරීභට 

ඳහර්ලිබම්න්තුට වළකිවිඹ යුතු ඹ. එඵළවින් ඳශහ්ත බහ නීති ංබලෝධනඹ කිරීභට 

ඳහර්ලිබම්න්තුට ඳනහ ඇති ී භහ වහ භ නිළයදි කශ යුතු ඹ. ඒ i|yd 154  උ(2)ව (03) 

ගන්ති යසථහබන් a ඉ්ත කශ යුතු ඹ. ඳශහ්ත බහ භගින් ඳනනු රඵන නීති, 

ඳහර්ලිබම්න්තු භගින් ඳනනු රළබු නීති නබිඵහ ඹෆභ ශක්නු පිණි 154 උ (8) ව (9) 

ගන්ති ඉ්ත කශ යුතු ඵ නපි බඹෝජනහ කයමු.  

(උ) ලංඉඩ්ම ලංශළ ලංවපොලිවහ ලංද  ලංපෂළත් ලංවභළලට ලංවනොදිය ලංයුතුයි. පෂළත් ලංවභළ ලංෆයිවහතුවේ ලං

වියයන් ලංපිළිදා ලංනෆල  ලංඅල ළනය ලංවයොමු ලංවවොට ලංප්රතිසවෝ නය ලංවෂ ලංයුතු ලංය. 

ඳශහ්ත බහ විසින් බඳොලිස බවෝ ඉඩම් ඵරතර ක්රිඹහ්තභක බනොකශ යුතු ඹ. එඵළවින් යහජයබේ 

ජහතික ආයක්හ පිළිඵ ළරකිල්රට ගනිිටන් බභභ විඹඹන් ඳශහ්ත බහ රළයිසතුබන් 

ඉ්ත කශ යුතු ඹ. බපතිවහසික සභහයක ව පුයහ විදයහ්තභක නගය පිළිඵ කටයුතු කිසි විබටක 

ඳශහ්ත බහරට බනොදිඹ යුතු ඹ. බභභ කටයුතු ශ්රී රංකහ යජඹ බහයබේ ඳළතිඹ යුතු නතය ඒහ 

ඳශහ්ත බහ රළයිසතුට නඩංගු බනොකශ යුතු ඹ. ඳශහ්ත බහ රළයිසතුට නඩංගු බනොකශ යුතු 

බඵොබවෝ විඹඹන් එහි දළනටභ්ත ඇති ඵළවින් බභකී රළයිසතු ංබලෝධනඹ කශ යුතුයි.  

(ඌ) ලං6 ලංලන ලංවාවෝ නය ලංයටවත් ලංදිවුරුම 

6 න ංබලෝධනඹ ඳරිදි ඳහර්ලිබම්න්තු හභහිරකඹන් ව යහේ ඹ නිශධහරීන් ඳවත දළක්බන 

නයුරින් දිවුරුභක් ීභ නලය බේ.  

7 න උඳබල්තනඹ: ගන්ති 157 ව ගන්ති 161 (d)(iii) 

....................................................................................න භභ, ශ්රී රංකහ ප්රජහතහන්ත්රික 

භහජහී ජනයජබේ ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ආයක්හ බකොට නනුගභනඹ කයන ඵට ද, ශ්රී 

රංකහබේ බද්ලඹ තුශ බන භ යජඹක් පිහිටුවීභට, බකළින් භ බවෝ නනයහකහයඹකින්, ශ්රී 

රංකහ තුශ ී බවෝ ඉන් පිටත ී ආධහය ීභ, නනුඵර ීභ, නනුග්රවඹ දළක්වීභ, මුදල් බඹදවීභ, 
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වධර්ඹ ීභ බවෝ බද්ලනහ කිරීභ බනොකයන ඵට ද, බගෞය ඵහුභහනබඹන් යුක්ත ප්රකහල 

බකොට ප්රතිඥහ බදිට / දිවුරුම් බදිට. 

ර්තභහනබේ ඳශහ්ත බහ හභහිරකඹන් ඉවත වන් 6 න ංබලෝධනබේ දළක්බන ඳරිදි, 

බඵදහ බන් වීභට එබයහි ඳටවළනි දිවුරුම් ීභ නතයලය බනොබේ. එඵළවින් 154 ආ(6), 154 

ඊ(7) වහ 165   නනුරඳ බර ංබලෝධනඹ කශ යුතු  නතය 165(3) (න) ගන්තිඹ ඉ්ත කශ 

යුතු ඇත. 

ර්තභහන විධිවිධහන ංබලෝධිත ගන්ති 

154න. (1) ජනහධිඳතියඹහ විසින් ගළට් 
ඳෛබේ ඳශ කයනු රඵන නිඹභඹක් භගින් 
නිඹභ කයන දිනබේ බවෝ දිනර සිට 
ක්රිඹහ්තභක න ඳරිදි නටන උඳබල්තනබේ 
නිලසචිත වන් ෆභ ඳශහතක් භ වහ 
ආණ්ඩුක්රභ යසථහබේ විධිවිධහනරට 
ඹට්ත, ඳශහ්ත බහක් බභයින් පිහිටුනු 
රළබේ. බනස බනස ඳශහ්ත වහ බනස 
බනස දිනඹන් නිඹභ කයනු රළබිඹ වළකි ඹ.  

 
 
(2) (1) න නනු යසථහ ඹටබ්ත පිහිටුන 
රද ෆභ ඳශහ්ත බහක් භ, ඳශහ්ත බහ ඡන්ද 
විභී ම්රට නදහශ නීතිඹට නනුකර, එභ 
බහබේ භන්ත්රිරුන් බතෝයහ ඳ්ත කයනු රළබු 
විට ංසථහඳනඹ විඹ යුතු ඹ. 
 
 
 
 
 (3) බම් යසථහබේ ඉවතින් ව විධි 
විධහනඹන්හි ඳටවළනි කුභක් වන් වුද, 
එකිබනකට ඹහඵද ඳශහ්ත බදකකට බවෝ 
තුනකට එක් ආණ්ඩුකහයයබඹකුබගන්, එක් 
ප්රධහන නභහතයයබඹකුබගන්, එක් නභහතය 
භණ්ඩරඹකින් ව බතෝයහ ඳ්තකය ගන්නහ රද 
එක් ඳශහ්ත බහකින් යු්ත, එක් ඳරිඳහරන 
ඒකකඹක් ඵට ඳ්ත වීභට ද එකී ඳශහ්ත එක් 
ඳරිඳහරන ඒකකඹක් ලබඹන් ඳරිඳහරනඹ 
කයනු රළීභ දිගට භ ඳ්තහබගන ඹහ යුතු ද 
නළතබවෝත ඒ එක් එක් ඳශහ්ත බන භ 
ආණ්ඩුකහයයබඹක්, ප්රධහන නභහතයයබඹක් 
ව නභහතය භණ්ඩරඹක් හිත සකීඹභඹ ව 
ඳශහ්ත බහක් ඇති බන භ ඳරිඳහරන 
ඒකකඹක් ලබඹන් කස විඹ යුතු ද ඹන්න 
නිලසචඹ කිරීබම් ආකහයඹ පිළිඵ ද විධි විධහන 
ඳහර්ලිබම්න්තු විසින් ඹම් නීතිඹක් භගින් බවෝ 

154න. (1) ජනහධිඳතියඹහ විසින් ගළට් 
ඳෛබේ ඳශ කයනු රඵන නිඹභඹක් භගින් 
නිඹභ කයන දිනබේ බවෝ දිනර සිට 
ක්රිඹහ්තභක න ඳරිදි නටන උඳබල්තනබේ 
නිලසචිත වන් ෆභ ඳශහතක් භ වහ 
ආණ්ඩුක්රභ යසථහබේ විධිවිධහනරට 
ඹට්ත, ඳශහ්ත බහක් බභයින් පිහිටුනු 
රළබේ. බනස බනස ඳශහ්ත වහ බනස 
බනස දිනඹන් නිඹභ කයනු රළබිඹ වළකි ඹ.  

 
 
(2) (1) න නනුයසථහ ඹටබ්ත පිහිටුන 
රද ෆභ ඳශහ්ත බහක් භ, එකී ඳශහ්ත බහ 
ී භහ තුශ ඳ්තනහ ව ඳශහ්ත ඳහරන 
ආඹතනඹන් නිබඹෝජනඹ න ඳරිදි, එ් ලං

පෂළත් ලං පළන ලං ආය නයකින් ලං එව ලං

නිවයෝජි යළ ලං දෆගින්, 154 (ඈ) යසථහ 
ප්රකහය, ඳශහ්ත ඳහරන ඡන්දඹ නන් 
වීබභන් ඳසු එකී ඳශහ්ත ඳහරන ආඹතනබේ 
ඵහුතය ඡන්දබඹන් ඳ්තකය එන රද 
තළනළ්තතන්බගන් ංසථහඳනඹ විඹ යුතු ඹ. 
 

වටශන: 
154 අ (3) ලයලවහාළල ලංඉලත් වර ඇ . 
පශ  ලං දෆ්වලන ලං 154 ලං අ ලං (3) ලං ලයලවහාළල ලං

රටතුෂ ලං ජළතිසය ලං ම  ලං පදන්ම ලං ව ලං ව්ධපළන ලං

ඒවව ලංඇතිස ලංවීම ලංලෆෂෆ්වීම ලංවාශළ ලංඉලත් ලංවර ලං

ඇ . 
 
එවවේ ලං ම ලං ඊට ලං අනුරපල ලං 5 ලං ලයලවහාළල ලං ද ලං වමම ලං

වයෝජනළලලිවේ ලංවාශන් ලංපරිදි ලංවලනවහ ලංකිරීමට ලං

වයෝජනළ ලංවර ලංඇ . 
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නීතිඹක් ඹටබ්ත බවෝ ෆදිඹ වළක්බක් ඹ.  
 
154ආ. (1) 154 න ළනි යසථහට නනුකර 
ඳශහ්ත බහක් පිහිටුනු රළඵ ඇති ෆභ 
ඳශහතක් වහභ ආණ්ඩුකහයයඹකු සිටිඹ යුතු 
ඹ. 
 
(2) ජනහධිඳතියඹහ විසින් සිඹ න්තන ඹටබ්ත 
ව නධිකහය ඳෛඹක් භගින් ආණ්ඩුකහයයඹහ ඳ්ත 
කයනු රළබිඹ යුතු නතය, ජනහධිඳතියඹහබේ 
ප්රහදඹ ඇති තහක් කල් 4 (ආ) ළනි 
යසථහට නනුකර ඔහු විසින් ධුයඹ දළරිඹ 
යු්තබ්ත ඹ. 
 
 
 
 
 
(3) ජනහධිඳතියඹහ බත ඹන ලිපිඹක් භගින් 
ආණ්ඩුකහයයඹහට සිඹ ධුයබඹන් ඉල්රහ 
නසවිඹ වළක්බක් ඹ. 
 

 (4)(න)(i) ආණ්ඩුකහයයඹහ ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහබේ විධිවිධහන බච්තනහන්විත 
උල්රංඝනඹ කය තිීභ: 
 

(ii) ආණ්ඩුකහයයඹහ සකීඹ ධුයබේ 
ඵරතර නයුතු නන්දිටන් ඳහවිච්චි කිරීභ වහ 
ම්ඵන්ධ විභහචහයඹ බවෝ දූණඹ වහ 
ම්ඵන්ධ යද සිදු කය තිීභ : 
 

(iii) ආණ්ඩුකහයයඹහ නල්ර ම්ඵන්ධ 
යදක් බවෝ චරිත දූණඹ වහ ම්ඵන්ධ 
යදක් සිදු කය තිීභ: 
ඹන බවේතු භත ආණ්ඩුකහයයඹහ ඉ්ත 
කයන බරට ජනහධිඳතියඹහට උඳබදස 
බදන බඹෝජනහක්, එභ බඹෝජනහ ඉදිරිඳ්ත 
කිරීභ වහ ව බඹෝජනහ ම්භතඹ, 
(බනොඳළිටණි භන්ත්රියඹන් ද ඇතුළු) 
ඳශහ්ත බහබේ මුළු භන්ත්රියඹන් 
ංතයහබන් තුබනන් බදකකට බනොනඩු 
ංතයහක් විසින් ම්භත කයනු රළීභ 
නම්, ඳශහ්ත බහ විසින් (ආ) බේදඹට 
ඹට්ත ජනහධිඳතියඹහ බත ඉදිරිඳ්ත කශ 
වළක්බක් ඹ.  

 
 
 
154ආ. (1) 154 න ළනි යසථහට 
නනුකර ඳශහ්ත බහක් පිහිටුනු රළඵ ඇති 
ෆභ ඳශහතක් වහ භ ආණ්ඩුකහයයඹකු 
සිටිඹ යුතු ඹ. 
 
 (2) ජනහධිඳතියඹහ විසින් සිඹ න්තන 
ඹටබ්ත ව නධිකහය ඳෛඹක් භගින් 
ආණ්ඩුකහයයඹහ ඳ්ත කයනු රළබිඹ යුතු 
නතය, ජනහධිඳතියඹහබේ ප්රහදඹ ඇති තහක් 
කල් 4 (ආ) ළනි යසථහට නනුකර ඔහු 

විසින් ධුයඹ දළරිඹ යු්තබ්ත ඹ. ජනළධිපතිසලරයළ ලං

විසින් ලං 4 ලං (ආ) ලං ලෆනි ලං ලයලවහාළවේ ලං වි ළයව ලං

දය ලං යටවත් ලං වරන්නළ ලං ව ලං ඕන ලං ම ලං

නිවයෝගය් ලංපිළිපෆදීම ලංආණ්ඩුවළරලරයළ ලංදෆඳී ලං

සිටින්වන් ලංය. 
 
(3) ජනහධිඳතියඹහ බත ඹන ලිපිඹක් 
භගින් ආණ්ඩුකහයයඹහට සිඹ ධුයබඹන් 
ඉල්රහ නසවිඹ වළක්බක් ඹ. 
 

වටශන: 
154 (4) ලයලවහාළල ඉලත් වරන දී. 
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(ආ) (න) බේදබේ වන් බවේතු භත 
ආණ්ඩුකහයයඹහ ඉ්ත කයන බරට 
ජනහධිඳතියඹහට උඳබදස බදන 
බඹෝජනහක් ඉදිරිඳ්ත කිරීභ වහ ව කිසි 
භ බඹෝජනහ ම්භතඹක් ඒ බඹෝජනහ 
ම්භතඹ පිළිඵ දළන්වීභ ඳශහ්ත බහබේ 
ඳළිටණ සිටින මුළු භන්ත්රීයඹන් 
ංතයහබන් බදබකන් බකොටකට බනොනඩු 
ංතයහක් විසින් න්තන් කයනු රළඵ 
ඇ්තනම් ිට, ඳශහ්ත බහබේ බහඳතියඹහ 
විසින් බහය ගළනීභ බවෝ ඒ බඹෝජනහ 
ම්භතඹ ගළන ඳශහ්ත බහබේ ී හකච්ඡහ 
කිරීභ බවෝ බනොකශ යු්තබ්ත ඹ. 
 

(5) ආණ්ඩුකහයයඹහ විසින් සකීඹ ධුයඹ 
බහය ග්ත දින සිට නවුරුදු ඳවක 
කහරී භහක් බම් යසථහබේ පර්බඹන් 
ව විධිවිධහනරට ඹට්ත ධුයඹ දළරිඹ 
යු්තබ්ත ඹ. 
 

(6) ආණ්ඩුකහයයඹහ බර ඳ්ත කයනු 
රඵන ෆභ තළනළ්තතකු භ ජනහධිඳතියඹහ 
ඉදිරිපිට ී ශ රලන උපවල්සනවේ 
දළක්බන ප්රතිඥහ ී ඊට න්තන් 
තළීබභන් බවෝ දිවුරුම් ී ඊට න්තන් 
තළීබභන් බවෝ ධුයඹ බහය ගත යු්තබ්ත ඹ. 
 

(7) එබේ ධුයඹ බහය ග්ත විට, ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහබන් ඇති කයන රද බවෝ 
පිළිගන්නහ රද බන්ත ඹම් ධුයඹක් 
ආණ්ඩුකහයයඹකු විසින් දළරීභ නහන 
න නතය ඔහු ඳහර්ලිබම්න්තු භන්ත්රියබඹක් 
බේ නම් ඳහර්ලිබම්න්තුබේ සිඹ නසුනින් 
ඉ්ත විඹ යු්තබ්ත ඹ. ආණ්ඩුකහයයඹහ 
විසින් බන්ත කය ව බවෝ රහබදහයි 
ධුයඹක් බවෝ තනතුයක් බනොදළරිඹ යු්තබ්ත 
ඹ. 
 

(8) (න) සුදුසු ඹයි ආණ්ඩුකහයයඹහ නදවස 
කයන බේරහක ී ව සථහනඹක ී 
රැසවීභ වහ ඔහු විසින් කලින් කර 
ඳශහ්ත බහ කළවීඹ වළක්බක් ඹ. එබව්ත 
එක් බහ හයඹක නහන රැසවීභ ව 
ඊරඟ බහ හයබේ ප්රථභ රැසවීභ වහ 
නිඹභ කයන රද දිනඹක නතය කහරඹ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) ආණ්ඩුකහයයඹහ විසින් සකීඹ ධුයඹ 
බහය ග්ත දින සිට නවුරුදු ඳවක 
කහරී භහක් බම් යසථහබේ පර්බඹන් 
ව විධිවිධහනරට ඹට්ත ධුයඹ දළරිඹ 
යු්තබ්ත ඹ. 
(6) ආණ්ඩුකහයයඹහ බර ඳ්ත කයනු 
රඵන ෆභ තළනළ්තතකු භ 
ජනහධිඳතියඹහ ඉදිරිපිට දී ශ රලන වශ 
ශත්ලන උපවල්සනවේ දළක්බන ප්රතිඥහ 
ී ඊට න්තන් තළීබභන් බවෝ දිවුරුම් ී 
ඊට න්තන් තළීබභන් බවෝ ධුයඹ බහය 
ගත යු්තබ්ත ඹ. 
 

7) එබේ ධුයඹ බහය ග්ත විට, ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහබන් ඇති කයන රද බවෝ 
පිළිගන්නහ රද බන්ත ඹම් ධුයඹක් 
ආණ්ඩුකහයයඹකු විසින් දළරීභ නහන 
න නතය ඔහු ඳහර්ලිබම්න්තු 
භන්ත්රියබඹක් බේ නම් ඳහර්ලිබම්න්තුබේ 
සිඹ නසුනින් ඉ්ත විඹ යු්තබ්ත ඹ. 
ආණ්ඩුකහයයඹහ විසින් බන්ත කය ව 
බවෝ රහබදහයි ධුයඹක් බවෝ තනතුයක් 
බනොදළරිඹ යු්තබ්ත ඹ. 
 

(8) (න) සුදුසු ඹයි ආණ්ඩුකහයයඹහ නදවස 
කයන බේරහක ී ව සථහනඹක ී 
රැසවීභ වහ ඔහු විසින් කලින් කර 
ඳශහ්ත බහ කළවීඹ වළක්බක් ඹ. 
එබව්ත එක් බහ හයඹක නහන 
රැසවීභ ව ඊශඟ බහ හයබේ ප්රථභ 
රැසවීභ වහ නිඹභ කයන රද දිනඹ 
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භහ බදකකට නඩු විඹ යු්තබ්ත ඹ.  
 
 

(ආ) ආණ්ඩුකහයයඹහ විසින් කලින් කර 
ඳශහ්ත බහබේ හයහහනඹ කශ වළක්බක් 
ඹ. 
 

(ඇ) ආණ්ඩුකහයයඹහ විසින් ඳශහ්ත බහ 
විසුරුහ වළරිඹ වළක්බක් ඹ. 
 

(ඈ) ආණ්ඩුකහයයඹහබේ භතඹ නනු, 
ඳශහ්ත බහබේ භන්ත්රීයඹන් ඵහුතය 
ංතයහක වබඹෝගඹ නභහතය භණ්ඩරඹට 
ඇති තහක් කල් ආණ්ඩුකහයයඹහ විසින් 
බම් නනුයසථහ ඹටබ්ත ඔහුබේ ඵරතර 
ප්රධහන නභහතයයඹහබේ උඳබදසරට 
නනුකර ක්රිඹහ්තභක කශ යු්තබ්ත ඹ. 
 
 

 

(9) 34 ළනි යසථහ ඹටබ්ත 
ජනහධිඳතියඹහබේ ඵරතරරට වහනිඹක් 
බනොභළති, ව ඔහුබේ විධහනඹට ඹට්ත 
ඳශහතක ආණ්ඩුකහයයඹහට ඒ ඳශහත 
වහ පිහිටුන රද ඳශහ්ත බහ විසින් 
හදන රද ප්රඥේතිඹකට එබයහි ව බවෝ 
ඳශහ්ත බහට ප්රඥේති ෆීභට ඵරඹ ඇති 
ඹම් කහයණඹක් ම්ඵන්ධබඹන් 
ඳහර්ලිබම්න්තු විසින් හදන රද නීතිඹකට 
එබයහි ව යදකට යදකරු කයනු රළබූ 
ෆභ තළනළ්තතකුට භ භහක් ීබම් ව 
එළනි ඹම් තළනළ්තතකුට නධිකයණඹ විසින් 
නිඹභ කයන රද දඬුභක් ක්රිඹහ්තභක 
කිරීභ කල් තළීබම් බවෝ එභ දඬුම් ලිහිල් 
කිරීබම් ඵරඹ ඇ්තබ්ත ඹ. 
 

එබේ වු ද, ඹම් කහයණඹක් 
ම්ඵන්ධබඹන්, නභහතය භණ්ඩරබේ 
උඳබදසරට ආණ්ඩුකහයයඹහ එකඟ 
බනොන්නහ ව ද එභ කහයණඹ ආඥහක් 
රඵහ ගළනීභ වහ ජනහධිඳතියඹහ බත 
බඹොමු කිරීභ භවජන ඹවඳත පිණි නලය 
න්බන් ඹළයි ආණ්ඩුකහයයඹහ රකන්නහ 
ව ද නසථහක ඔහු විසින් ඒ කහයණඹ 
ජනහධිඳතියඹහ බත බඹොමු කශ වළක්බක් 

නතය කහරඹ භහ බදකකට නඩු විඹ 
යු්තබ්ත ඹ. 
 

(ආ) ආණ්ඩුකහයයඹහ විසින් කලින් කර 
ඳශහ්ත බහබේ හයහහනඹ කශ 
වළක්බක් ඹ. 
 

(ඇ) ආණ්ඩුකහයයඹහ විසින් ඳශහ්ත බහ 
විසුරුහ වළරිඹ වළක්බක් ඹ. 
 

(ඈ) ජනළධිපතිසලරයළ විසින් ය්ම නිහචි  
නිවයෝගය් දළ දී වනොතිසබ අලවහාළලව, 
ආණ්ඩුකහයයඹහබේ භතඹ නනු, ඳශහ්ත 
බහබේ භන්ත්රියඹන් ඵහුතය ංතයහක 
වබඹෝගඹ නභහතය භණ්ඩරඹට ඇති 
තහක් කල් ආණ්ඩුකහයයඹහ විසින් බම් 
නනු යසථහ ඹටබ්ත ඔහුබේ ඵරතර 
ප්රධහන නභහතයයඹහබේ උඳබදසරට 
නනුකර ක්රිඹහ්තභක කශ යු්තබ්ත ඹ. 
 

වටශන: 
154ආ (9) ලයලවහාළල ඉලත්  ලංවර ලංඇ . 
 
 

.  
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ඹ.  

 
 (10) (න) ආණ්ඩුකහයයඹහ විසින් ඳශහ්ත 
බහ නභතනු රළබිඹ වළකි නතය එභ කහර්ඹඹ 
වහ භන්ත්රීරුන්ට ඳළිටබණන බර ද නිඹභ 
කශ වළක්බක් ඹ. 
 
 (ආ) ත්ත කහරබඹහි බහබේ ළරකිල්රට 
බහජන ඳතින ප්රඥේතිඹක් ම්ඵන්ධබඹන් 
බවෝ බන්ත කහයණඹක් ම්ඵන්ධබඹන් බවෝ 
ආණ්ඩුකහයයඹහ විසින් බහ බත ඳණිඩිඩ 
ඹළවීභ කශ වළකි නතය එළනි ඳණිවිඩඹක් 
ඹනු රළබු විට ළරකිල්රට ගත යුතු බර එභ 
ඳණිවිඩබඹන් නිඹභ කය ඇති ඹම් කහයණඹක් 
බහ විසින් වළකි තයම් ඉක්භනින් 
ළරකිල්රට ගත යු්තබ්ත ඹ. 
 
 
(11) (න) ඹම් ඳශහතක කටයුතු ඳරිඳහරනඹට 
ම්ඵන්ධ ව නීති ම්ඳහදනඹ වහ ව 
බඹෝජනහ ම්ඵන්ධ ඳශහබ්ත නභහතය 
භණ්ඩරබේ සිඹලූ භ තීයණ. ඒ ඳශහබ්ත 
ආණ්ඩුකහයයඹහට දළනුම් ීභ: 
 
(ආ) ඹම් ඳශහතක කටයුතු ඳරිඳහරනඹට ව 
නීති ම්ඳහදනඹ වහ ව බඹෝජනහරට 
නදහශ ආණ්ඩුකහයයඹහ විසින් ඉල්රනු රඵන 
බතොයතුරු ඉදිරිඳ්ත කිරීභ: ව 
 
(ඇ) නභහතයයඹකු විසින් තීයණඹක් ගනු රළඵ 
ඇ්තතහ ව ද, එබව්ත ඳශහ්ත නභහතය භණ්ඩරඹ 
විසින් රකහ ඵරනු රළඵ බනොභළ්තතහ ව ද, ඹම් 
කහයණඹක් ඳශහ්ත නභහතය භණ්ඩරඹ විසින් 
රකහ ඵරනු රළීභ වහ ඉදිරිඳ්ත කයන 
බර ආණ්ඩුකහයයඹහ විසින් නිඹභ කයනු 
රළබුබවෝත, එබේ ඉදිරිඳ්ත කිරීභ ඒ ඳශහබ්ත 
ප්රධහන නභහතයයඹහබේ කහර්ඹඹ න්බන් ඹ. 
 
 
(12) ආණ්ඩුකහය ධුයඹ දයන තළනළ්තතන්බේ 
ළටුඳ, ීභනහ විරහභ ගළනීබම් ඹ ව විරහභ 
ළටුේ හිිටකම් ම්ඵන්ධබඹන් ඳහර්ලිබම්න්තු 
විසින් නීතිඹ භගින් විධිවිධහන ළරළසවිඹ 
යු්තබ්ත ඹ. 
 

154 ඇ. ඳශහ්ත බහක් විසින් ප්රඥේති 
ම්ඳහදනඹ කයනු රළබිඹ වළකි කහයණහරට 
යහේත න විධහඹක ඵරඹ, එභ ඳශහ්ත බහ 
පිහිටුනු රළබු ඳශහබ්ත ආණ්ඩුකහයයඹහ විසින් 

 
(10) (න) ආණ්ඩුකහයයඹහ විසින් ඳශහ්ත 
බහ නභතනු රළබිඹ වළකි නතය එභ කහර්ඹඹ 
වහ භන්ත්රීරුන්ට ඳළිටබණන බර ද 
නිඹභ කශ වළක්බක් ඹ. 
 
 (ආ) ත්ත කහරබඹහි බහබේ ළරකිල්රට 
බහජන ඳතින ප්රඥේතිඹක් ම්ඵන්ධබඹන් 
බවෝ බන්ත කහයණඹක් ම්ඵන්ධබඹන් බවෝ 
ආණ්ඩුකහයයඹහ විසින් බහ බත ඳණිඩිඩ 
ඹළවීභ කශ වළකි නතය එළනි ඳණිවිඩඹක් 
ඹනු රළබු විට ළරකිල්රට ගත යුතු බර 
එභ ඳණිවිඩබඹන් නිඹභ කය ඇති ඹම් 
කහයණඹක් බහ විසින් වළකි තයම් 
ඉක්භනින් ළරකිල්රට ගත යු්තබ්ත ඹ. 
 
 
(11) (න) ඹම් ඳශහතක කටයුතු ඳරිඳහරනඹට 
ම්ඵන්ධ ව නීති ම්ඳහදනඹ වහ ව 
බඹෝජනහ ම්ඵන්ධ ඳශහබ්ත නභහතය 
භණ්ඩරබේ සිඹලු භ තීයණ. ඒ ඳශහබ්ත 
ආණ්ඩුකහයයඹහට දළනුම් ීභ: 
 
(ආ) ඹම් ඳශහතක කටයුතු ඳරිඳහරනඹට ව 
නීති ම්ඳහදනඹ වහ ව බඹෝජනහරට 
නදහශ ආණ්ඩුකහයයඹහ විසින් ඉල්රනු 
රඵන බතොයතුරු ඉදිරිඳ්ත කිරීභ: ව 
 
(ඇ) නභහතයයඹකු විසින් තීයණඹක් ගනු 
රළඵ ඇ්තතහ ව ද, එබව්ත ඳශහ්ත නභහතය 
භණ්ඩරඹ විසින් රකහ ඵරනු රළඵ 
බනොභළ්තතහ ව ද, ඹම් කහයණඹක් ඳශහ්ත 
නභහතය භණ්ඩරඹ විසින් රකහ ඵරනු රළීභ 
වහ ඉදිරිඳ්ත කයන බර ආණ්ඩුකහයයඹහ 
විසින් නිඹභ කයනු රළබුබවෝත, එබේ 
ඉදිරිඳ්ත කිරීභ ඒ ඳශහබ්ත ප්රධහන 
නභහතයයඹහබේ කහර්ඹඹ න්බන් ඹ. 
 
(12) ආණ්ඩුකහය ධුයඹ දයන තළනළ්තතන්බේ 
ළටුඳ, ීභනහ විරහභ ගළනීබම් ඹ ව විරහභ 
ළටුේ හිිටකම් ම්ඵන්ධබඹන් 
ඳහර්ලිබම්න්තු විසින් නීතිඹ භගින් විධිවිධහන 
ළරළසවිඹ යු්තබ්ත ඹ. 
 

154 ඇ. ඳශහ්ත බහක් විසින් ප්රඥේති 
ම්ඳහදනඹ කයනු රළබිඹ වළකි කහයණහරට 
යහේත න විධහඹක ඵරඹ, එභ ඳශහ්ත බහ 
පිහිටුනු රළබු ඳශහබ්ත ආණ්ඩුකහයයඹහ 

විසින් 154 ලං ආ ලං වශ ලං 154 ලං ඊ යසථහට 
නනුකර, බකලින් භ බවෝ ඳශහ්ත නභහතය 
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154 ලංඊ යසථහට නනුකර, බකලින් භ බවෝ 
ඳශහ්ත නභහතය භණ්ඩරබේ නභහතයයඹන් 
භහර්ගබඹන් බවෝ සිඹ ඹට්ත නිරධයඹන් 
භහර්ගබඹන් බවෝ ක්රිඹහ්තභක කශ වළක්බක් ඹ. 

 

154ඈ. (1) ඳශහ්ත බහක්, එභ ඳශහ්ත බහ 
පිහිටුනු රළඵ ඇති ඳශහබ්ත ර්ග ප්රභහණඹ ව 
ජනගවනඹ ළරකිල්රට බගන, නීතිබඹන් 
තීයණඹ කයනු රඵන ඳරිදි ව භන්ත්රීයඹන් 
ංතයහකින් භන්විත විඹ යු්තබ්ත ඹ. 

(2)(න) ඳශහ්ත බහක් පිහිටුනු රළඵ ඇති 
ඳශහත ඇතුශත ී භහන් පිහිටහ ඇති භළතියණ 
බකොට්ඨහ වහ බතෝයහ ඳ්ත කය ගනු රළඵ 
සිටින ඳහර්ලිබම්න්තු භන්ත්රීයඹන්ට එභ ඳශහ්ත 
බහබේ රැසවීම් කටයුතුරට වබහගී වීබම් 
නයිතිහසිකභ ීභට ඒ බහ විසින් ඳශහ්ත 
බහබේ භන්ත්රීයඹන්බේ ධුය කහරඹ ආයම්බ 
න නසථහබේ ී බඹෝජනහ ම්භතඹක් භගින් 
තීයණඹ කශ වළක්බක් ඹ. 

 

(ආ)(න) බේදඹ ඹටබ්ත කයන රද බඹෝජනහ 
ම්භතඹක් ඵර ඳ්තතහ තහක් කල්, එභ ඳශහ්ත 
බහ පිහිටුනු රළඵ ඇති ඳශහත ඇතුශත 
ී භහන් පිහිටහ ඇති භළතියණ බකොට්ඨහඹක් 
වහ බතෝයහ ඳ්ත කය ගනු රළඵ සිටින 
ඳහර්ලිබම්න්තු භන්ත්රීයඹකුට, එභ බහබේ ධුය 
කහරඹ ඇතුශත, එභ ඳශහ්ත බහබේ රැසවීම් 
කටයුතුක ී කථහ කිරීභට ව බන්ත 
ආකහයඹකින් වබහගි වීභට ද, එභ ඳශහ්ත 
බහබේ ඹම් කහයක බහක හභහිරකඹකු 
ලබඹන් ඔහු නම් කයනු රළබු විටක, ඒ කහයක 
බහබේ ී කථහ කිරීභට ව බන්ත 
ආකහයඹකින් වබහගි වීභට ද නයිතිහසිකම් 
ඇ්තබ්ත ඹ. නමු්ත ඳශහ්ත බහක ී බවෝ එහි 
කහයක බහක ී ඡන්දඹ ීභට හිිටකම් 
ඇ්තබ්ත (න) බේදඹ ඹටබ්ත ව බඹෝජනහ 
ම්භතබඹහි ඒ වහ විධිවිධහන රසහ 
ඇ්තනම් ඳභණි. 

 (ඇ) බම් නනුයසථහබේ විධිවිධහන 
ක්රිඹහ්තභක වීභ ඳශමුන ඳහර්ලිබම්න්තු 
විසුරුහ වරිනු රඵන දිනබඹහි නහන 
න්බන් ඹ. 

 

154 ඉ. ඳශහ්ත බහක් කලින් විසුරුහ වරිනු 
රළබුබවෝත ිට, එභ ඳශහ්ත බහබේ ඳශමු 
රැසවීභ වහ නිඹභ කයන රද දින සිට නවුරුදු 
ඳවක කහරඹක් ඒ බහ ඳ්තබන් ඹ. එකී ඳස 

භණ්ඩරබේ නභහතයයඹන් භහර්ගබඹන් බවෝ 
සිඹ ඹට්ත නිරධයඹන් භහර්ගබඹන් බවෝ 
ක්රිඹහ්තභක කශ වළක්බක් ඹ. 

 

154ඈ. (1) පෂළත් ලංවභළල් ලංඑීය ලංපෂළ  ලංතුෂ ලං

පලත්නළ ලංව ලංපෂළත් ලංපළන ලංආය න ලංප්රමළණයයට ලං

වමළන ලංමන්ත්රීලරයන් ලංවාසයළලකින් ලංවමන්වි  ලං

විය ලංයුත්වත් ලංය. 

 

(2)(න) ඳශහ්ත බහක් පිහිටුනු රළඵ ඇති 
ඳශහත ඇතුශත ී භහන් පිහිටහ ඇති 
භළතියණ බකොට්ඨහ වහ බතෝයහ ඳ්ත කය 
ගනු රළඵ සිටින ඳහර්ලිබම්න්තු භන්ත්රීයඹන්ට 
එභ ඳශහ්ත බහබේ රැසවීම් කටයුතුරට 
වබහගී වීබම් නයිතිහසිකභ ීභට ඒ බහ 
විසින් ඳශහ්ත බහබේ භන්ත්රීයඹන්බේ ධුය 
කහරඹ ආයම්බ න නසථහබේ ී බඹෝජනහ 
ම්භතඹක් භගින් තීයණඹ කශ වළක්බක් ඹ. 

(ආ)(න) බේදඹ ඹටබ්ත කයන රද බඹෝජනහ 
ම්භතඹක් ඵර ඳ්තතහ තහක් කල්, එභ 
ඳශහ්ත බහ පිහිටුනු රළඵ ඇති ඳශහත 
ඇතුශත ී භහන් පිහිටහ ඇති භළතියණ 
බකොට්ඨහඹක් වහ බතෝයහ ඳ්ත කය ගනු 
රළඵ සිටින ඳහර්ලිබම්න්තු භන්ත්රීයඹකුට, එභ 
බහබේ ධුය කහරඹ ඇතුශත, එභ ඳශහ්ත 
බහබේ රැසවීම් කටයුතුක ී කථහ කිරීභට 
ව බන්ත ආකහයඹකින් වබහගි වීභට ද, 
එභ ඳශහ්ත බහබේ ඹම් කහයක බහක 
හභහිරකඹකු ලබඹන් ඔහු නම් කයනු රළබු 
විටක, ඒ කහයක බහබේ ී කථහ කිරීභට ව 
බන්ත ආකහයඹකින් වබහගි වීභට ද 
නයිතිහසිකම් ඇ්තබ්ත ඹ. නමු්ත ඳශහ්ත 
බහක ී බවෝ එහි කහයක බහක ී ඡන්දඹ 
ීභට හිිටකම් ඇ්තබ්ත (න) බේදඹ ඹටබ්ත ව 
බඹෝජනහ ම්භතබඹහි ඒ වහ විධිවිධහන 
රසහ ඇ්තනම් ඳභණි. 

වටශන: 

154 ලංඇ ලං(2) ලං(ඇ) ලංලයලවහාළල ලංඉලත් ලංවර ලංඇ . 

 

 

 

 154 ඉ. ඳශහ්ත බහක් කලින් විසුරුහ 
වරිනු රළබුබවෝත ිට, එභ ඳශහ්ත බහබේ 
ඳශමු රැසවීභ වහ නිඹභ කයන රද දින සිට 
නවුරුදු ඳවක කහරඹක් ඒ බහ ඳ්තබන් ඹ. 
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නවුරුදු කහරඹ ඉකු්ත ගිඹ විට භ එභ ඳශහ්ත 
බහ විසිය ගිඹහක් බේ ළරබකන්බන් ඹ. 

 

 
154 ඊ. (1) ඹම් ඳශහතක ආණ්ඩුකහයයඹහට 
ඔහුබේ කහර්තය ඉටු කිරීබම් ී වඹ වීභ ව 
උඳබදස ීභ පිණි ප්රධහන නභහතයයඹහබේ 
ප්රධහන්තබඹන් යුතු බන්ත නභහතයයබඹන් 
වතය බදබනකුට බනොළඩි ංතයහකින් 
භන්විත ව ඳශහ්ත නභහතය භණ්ඩරඹක් තිබිඹ 
යු්තබ්ත ඹ. ආණ්ඩුකහයයඹහ විසින් තභ 
කර්තය බවෝ ඉන් කිසික් තභ නභිභතඹ නනු 
ඉටු කශ යුතු ඵට ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 
භගින් බවෝ ඹටබ්ත බවෝ නිඹභ කයනු රළඵ ඇති 
තහක් දුයට වළය, ආණ්ඩුකහයයඹහ විසින් එභ 
උඳබදසරට නනුකර තභ කර්තය ඉටු කශ 
යු්තබ්ත ඹ. 
 

 

(2) ඹම් කහයණඹක් ආණ්ඩුකහයයඹහ විසින් 
තභ නභිභතඹ නනු ඉටු කශ යුතු කහයණඹක් 
බර ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භගින් බවෝ 
ඹටබ්ත බවෝ නිඹභ කයනු රළඵ තිබේ ද, නළද්ද 
ඹන්න ම්ඵන්ධබඹන් ඹම් ප්රලසනඹක් උද්ගත 
වුබවෝත ආණ්ඩුකහයයඹහ විසින් ඒ 
ම්ඵන්ධබඹන් තභ නභිභතඹ නනු කයනු 
රඵන තීයණඹ නහනහ්තභක න නතය 
ආණ්ඩුකහයයඹහ විසින් කයන රද ඹම් 
ක්රිඹහක රංගු බහඹ ගළන, ඔහු විසින් තභ 
නභිභතඹ නනු ක්රිඹහ කශ යුතු  තිබිණළයි බවෝ 
බනොතිබිණළයි ඹන බවේතු භත, කිසි 
නධිකයණඹක ී ප්රලසන කයනු බනොරළබිඹ 
යු්තබ්ත ඹ. ආණ්ඩුකහයයඹහබේ නභිභතඹ 
ක්රිඹහ්තභක කිරීභ ජනහධිඳතියඹහබේ විධහනඹ 
භත විඹ යු්තබ්ත ඹ. 
 

 (3) නභහතයයඹන් විසින් ආණ්ඩුකහයයඹහට 
ඹම් උඳබද්ලඹක් බදන රද්බද් ද, එබේ නම් ඒ 
කය උඳබද්ලඹක් වී ද ඹන්න ම්ඵන්ධබඹන් 
කිසි භ නධිකයණඹක ී විබහග කයනු 
බනොරළබිඹ යු්තබ්ත ඹ. 
 
(4) ඳශහතක් වහ ංසථහපිත ඳශහ්ත බහබේ 

ඹම්කිසි භන්ත්රියඹකු ඒ ඳශහ්ත බහබේ ඵහුතය 

භන්ත්රියඹන්බේ වහඹ රඵහ ගළනීභට භ්ත 

න්බන් ඹළයි ආණ්ඩුකහයයඹහ කල්ඳනහ බකබර් ද, 

ආණ්ඩුකහයයඹහ විසින් ඒ භන්ත්රියඹහ ප්රධහන 

නභහතය ධුයඹට ඳ්ත කශ යු්තබ්ත ඹ. 

 

එකී ඳස නවුරුදු කහරඹ ඉකු්ත ගිඹ විට භ එභ 
ඳශහ්ත බහ විසිය ගිඹහක් බේ ළරබකන්බන් 
ඹ. 

 
154 ඊ. (1) ඹම් ඳශහතක ආණ්ඩුකහයයඹහට 
ඔහුබේ කර්තයඹ ඉටු කිරීබම් ී වහඹ වීභ 
ව උඳබදස ීභ පිණි ප්රධහන 
නභහතයයඹහබේ ප්රධහන්තබඹන් යුතු 
බන්ත නභහතයයඹන් වතය බදනකුට 
බනොළඩි ංතයහකින් භන්විත ව ඳශහ්ත 
නභහතය භණ්ඩරඹක් තිබිඹ යු්තබ්ත ඹ. 

ජනළධිපතිසලරයළ ලං විසින් ලං වදන ලං ද ලං

නිවයෝගයන්ට ලං යටත්ල ලං ආණ්ඩුකහයයඹහ 
විසින් තභ කර්තය බවෝ ඉන් කිසික් තභ 
නභිභතඹ නනු ඉටු කශ යුතු ඵට ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහ භගින් බවෝ ඹටබ්ත බවෝ නිඹභ 
කයනු රළඵ ඇති තහක් දුයට වළය, 
ආණ්ඩුකහයයඹහ විසින් එභ උඳබදසරට 
නනුකර තභ කර්තය ඉටු කශ යු්තබ්ත ඹ. 
 

(2) ඹම් කහයණඹක් ආණ්ඩුකහයයඹහ විසින් 
තභ නභිභතඹ නනු ඉටු කශ යුතු කහයණඹක් 
බර ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භගින් බවෝ 
ඹටබ්ත බවෝ නිඹභ කයනු රළඵ තිබේ ද, නළද්ද 
ඹන්න ම්ඵන්ධබඹන් ඹම් ප්රලසනඹක් උද්ගත 
වුබවෝත ආණ්ඩුකහයයඹහ විසින් ඒ 
ම්ඵන්ධබඹන් තභ නභිභතඹ නනු කයනු 
රඵන තීයණඹ නහනහ්තභක න නතය 
ආණ්ඩුකහයයඹහ විසින් කයන රද ඹම් 
ක්රිඹහක රංගු බහඹ ගළන, ඔහු විසින් තභ 
නභිභතඹ නනු ක්රිඹහ කශ යුතු  තිබිණළයි 
බවෝ බනොතිබිණළයි ඹන බවේතු භත, කිසි 
නධිකයණඹක ී ප්රලසන කයනු බනොරළබිඹ 
යු්තබ්ත ඹ. ආණ්ඩුකහයයඹහබේ නභිභතඹ 
ක්රිඹහ්තභක කිරීභ ජනහධිඳතියඹහබේ 
විධහනඹ භත විඹ යු්තබ්ත ඹ. 
 

(3) නභහතයයඹන් විසින් ආණ්ඩුකහයයඹහට 
ඹම් උඳබද්ලඹක් බදන රද්බද් ද, එබේ නම් ඒ 
කය උඳබද්ලඹක් වී ද ඹන්න ම්ඵන්ධබඹන් 
කිසි භ නධිකයණඹක ී විබහග කයනු 
බනොරළබිඹ යු්තබ්ත ඹ. 
 

(4) ඳශහතක් වහ ංසථහපිත ඳශහ්ත බහබේ 
ඹම්කිසි භන්ත්රියඹකු ඒ ඳශහ්ත බහබේ 
ඵහුතය භන්ත්රියඹන්බේ වහඹ රඵහ ගළනීභට 
භ්ත න්බන් ඹළයි ආණ්ඩුකහයයඹහ 
කල්ඳනහ බකබර් ද, ආණ්ඩුකහයයඹහ විසින් 
ඒ භන්ත්රියඹහ ප්රධහන නභහතය ධුයඹට ඳ්ත 
කශ යු්තබ්ත ඹ. 
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එබේ වු ද, ඳශහ්ත බහකට බතෝයහ ඳ්ත කය 
ගනු රළඵ ඇති භන්ත්රිරුන්බගන් බදබකන් 
එකකට ළඩි ංතයහක් එක් බද්ලඳහරන 
ඳක්ඹකට නඹ්ත හභහිරකයින් න 
නසථහක, ආණ්ඩුකහයයඹහ විසින් එභ 
බහබේ එභ බද්ලඳහරන ඳක්බේ නහඹකඹහ 
ප්රධහන නභහතයයඹහ ලබඹන් ඳ්ත කශ 
යු්තබ්ත ඹ. 
 

(5) ආණ්ඩුකහයයඹහ විසින් ප්රධහන 
නභහතයයඹහබේ උඳබද්ලඹ නනු, බසු 
නභහතයයඹන් එභ ඳශහත වහ ංසථහඳනඹ 
කය ඇති ඳශහ්ත බහබේ භන්ත්රියඹන් නතරින් 
ඳ්ත කශ යු්තබ්ත ඹ. 
 

(6) ඳශහ්ත නභහතය භණ්ඩරඹ ඳශහ්ත බහට 
හමුහික ගකිභට ව උ්තතය ීභට ඵළඳී 
සිටින්බන් ඹ. 

 
 (7) ප්රධහන නභහතය ධුයඹට බවෝ ඳශහ්ත නභහතය 
භණ්ඩරබේ හභහිරකඹකු ලබඹන් බවෝ ඳ්ත 
කයන රද තළනළ්තතකු, වතයන 
උඳබල්තනබේ දළක්බන ප්රතිඥහ ී ඊට 
න්තන් තඵන බතක් බවෝ දිවුරුම් ී ඊට 
න්තන් තඵන බතක් බවෝ ඔහුබේ ධුයබේ 
කහර්ඹඹ ආයම්බ බනොකශ යු්තබ්ත ඹ.  

 
 
154 උ. (1) ෆභ ඳශහ්ත බහක් භ විසින්, 
ආණ්ඩුක්රභ යසථහබේ විධිවිධහනරට 
ඹට්ත, එභ ඳශහ්ත බහ පිහිටුනු රළඵ ඇති 
ප්රබද්ලඹට නදහශ න බේ (බභහි ිටන්භතු 
“ඳශහ්ත බහ රළයිසතු“ ඹනුබන් වඳුන්නු 

රඵන) නන උඳබල්තනබේ I ළනි 
රළයිසතුබේ ඇති ඹම් කහයණඹක් 
ම්ඵන්ධබඹන් ප්රඥේති ෆදිඹ වළක්බක් ඹ. 
 
 

 

 

(2) බම් ඳරිච්බේදබේ විධිවිධහන බවෝ නන 
උඳබල්තනඹ බවෝ ංබලෝධනඹ කිරීභ වහ 
බවෝ ඉ්ත කිරීභ වහ න ඳන්ත 
බකටුම්ඳතක්, ගළට් ඳෛබේ  ඳශ කයනු 
රළීබභන් ඳසු ව ඳහර්ලිබම්න්තුබේ නයහඹ 
ඳෛඹට ඇතුශ්ත කයනු රළීභට බඳය, ඒ 
පිළිඵ, බඹොමු කිරීබභහි නිලසචඹ බකොට 
දළක්බන කහර ී භහක් ඇතුශත, නදවස 
ප්රකහල කිරීභ පිණි, ජනහධිඳතියඹහ විසින් 

 

එබේ වු ද, ඳශහ්ත බහකට බතෝයහ ඳ්ත කය 
ගනු රළඵ ඇති භන්ත්රිරුන්බගන් බදබකන් 
එකකට ළඩි ංතයහක් එක් බද්ලඳහරන 
ඳක්ඹකට නඹ්ත හභහිරකයින් න 
නසථහක, ආණ්ඩුකහයයඹහ විසින් එභ 
බහබේ එභ බද්ලඳහරන ඳක්බේ නහඹකඹහ 
ප්රධහන නභහතයයඹහ ලබඹන් ඳ්ත කශ 
යු්තබ්ත ඹ. 
 

(5) ආණ්ඩුකහයයඹහ විසින් ප්රධහන 
නභහතයයඹහබේ උඳබද්ලඹ නනු, බසු 
නභහතයයඹන් එභ ඳශහත වහ 
ංසථහඳනඹ කය ඇති ඳශහ්ත බහබේ 
භන්ත්රියඹන් නතරින් ඳ්ත කශ යු්තබ්ත ඹ. 
 

(6) ඳශහ්ත නභහතය භණ්ඩරඹ ඳශහ්ත බහට 
හමහික  ගකීභට ව උ්තතය ීභට ඵළඳී 
සිටින්බන් ඹ. 

 

(7) ප්රධහන නභහතය ධුයඹට බවෝ ඳශහ්ත 
නභහතය භණ්ඩරබේ හභහිරකඹකු ලබඹන් 

බවෝ ඳ්ත කයන රද තළනළ්තතකු, ලං ශ රලන ලං ලං

වශ ලං ශත්ලන ලං උඳබල්තනබේ දළක්බන 
ප්රතිඥහ ී ඊට න්තන් තඵන බතක් බවෝ 
දිවුරුම් ී ඊට න්තන් තඵන බතක් බවෝ 
ඔහුබේ ධුයබේ කහර්ඹඹ ආයම්බ බනොකශ 
යු්තබ්ත ඹ.  
 
154 උ. (1) ෆභ ඳශහ්ත බහක් භ විසින්, 
ආණ්ඩුක්රභ යසථහබේ විධිවිධහනරට 
ඹට්ත, එභ ඳශහ්ත බහ පිහිටුනු රළඵ ඇති 
ප්රබද්ලඹට නදහශ න බේ (බභහි ිටන්භතු 
“ඳශහ්ත බහ රළයිසතු“ ඹනුබන් වඳුන්නු 

රඵන) නන උඳබල්තනබේ I ළනි 
රළයිසතුබේ ඇති ඹම් කහයණඹක් 
ම්ඵන්ධබඹන් ප්රඥේති ෆදිඹ වළක්බක් ඹ. 
 
වටශන: 
154 ලං උ ලං (2) ලං ලයලවහාළවේ ලං (අ) ලං වශ ලං (ආ) ලං උප ලං

ලයලවහාළ ලංඉලත් ලංවර ලංඇ . 

 

(2) බම් ඳරිච්බේදබේ විධිවිධහන බවෝ නන 
උඳබල්තනඹ බවෝ ංබලෝධනඹ කිරීභ වහ 
බවෝ ඉ්ත කිරීභ වහ න ඳන්ත 
බකටුම්ඳතක්, ගළට් ඳෛබේ ඳශ කයනු 
රළීබභන් ඳසු ව ඳහර්ලිබම්න්තුබේ නයහඹ 
ඳෛඹට ඇතුශ්ත කයනු රළීභට බඳය, ඒ 
පිළිඵ, බඹොමු කිරීබභහි නිලසචඹ බකොට 
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ෆභ ඳශහ්ත බහක් බත භ බඹොමු කයනු රළඵ 
ඇ්තනම් ිට, ව 

 

(න) ඒ ෆභ බහක් භ එභ ංබලෝධනඹට බවෝ 
ඉ්ත කිරීභට බවෝ එකඟ න්නහ ව 
නසථහක, එභ ඳන්ත බකටුම්ඳත 
ඳහර්ලිබම්න්තුට ඳළිටණ ඡන්දඹ බදන 
ඳහර්ලිබම්න්තු භන්ත්රීයඹන්බේ ඵහුතයඹක් 
විසින් ම්භත කයනු රළබිණි නම්; බවෝ 

(ආ) ංබලෝධනඹ බවෝ ඉ්ත කිරීභ බවෝ 
පිළිඵ එක බහක් බවෝ බහ ළඩි ගණනක් 
එකඟ බනොන්නහ ව නසථහක, එභ ඳන්ත 
බකටුම්ඳත 82 ළනි යසථහබේ නිඹභ කය 
ඇති විබලේ ඵහුතය ඡන්දබඹන් ම්භත කයනු 
රළබිණි නම්, 

ිට ඒ ඳන්ත බකටුම්ඳත නීතිඹක් ඵට ඳ්ත 
බනොන්බන් ඹ. 

(3) ඳශහ්ත බහ රළයිසතුබේ දක්හ ඇති ඹම් 
කහයණඹක් පිළිඵ න ඳන්ත බකටුම්ඳතක්, 
ගළට් ඳෛබේ ඳශ කයනු රළීබභන් ඳසු ව 
ඳහර්ලිබම්න්තුබේ නයහඹ ඳෛඹට ඇතුශ්ත කයනු 
රළීභට බඳය, ඒ පිළිඵ බඹොමු කිරීබභහි 
නිලසචඹ බකොට දළක්බන කහරී භහක් 
ඇතුශත නදවස ප්රකහල කිරීභ පිණි 
ජනහධිඳතියඹහ විසින් ෆභ ඳශහ්ත බහක් 
බත භ බඹොමු කයනු රළඵ ඇ්තනම් ිට, ව 

 

(න) ඒ ෆභ බහක් භ එභ ඳන්ත බකොටුභඳත 
ම්භත කිරීභට එකඟ න්නහ ව නසථහක, 
එභ ඳන්ත බකටුම්ඳත ඳහර්ලිබම්න්තුට ඳළිටණ 
ඡන්දඹ බදන ඳහර්ලිබම්න්තුබේ 
භන්ත්රීයඹන්බේ ඵහුතයඹක් විසින් ම්භත 
කයනු රළබිණි නම්; බවෝ 

 

(ආ) ඳන්ත බකටුම්ඳත ම්භත කිරීභට, එක 
බහක් බවෝ බහ ළඩි ගණනක් එකඟ 
බනොන්නහ ව නසථහක, එභ ඳන්ත 
බකොටුම්ඳත 82 ළනි යසථහබේ නිඹභ කය 
ඇති විබලේ ඵහුතය ඡන්දබඹන් ම්භත කයනු 
රළබිණි නම්, ිට නීතිඹක් ඵට ඳ්ත 
බනොන්බන් ඹ. 

 

එබේ වු ද, එළනි බඹොමු කිරීභක් කයන රදු 
සිඹලූභ ඳශහ්ත බහ බනො, ඳශහ්ත බහ 
භවයක් ඳභණක් එභ ඳන්ත බකොටුම්ඳත 
ම්භත කිරීභට එකඟ ව නසථහක , 
ඳහර්ලිබම්න්තුට ඳළිටණ ඡන්දඹ බදන්නහ ව 
ඳහර්ලිබම්න්තු භන්ත්රීයඹන්බේ ඵහුතය 

දළක්බන කහර ී භහක් ඇතුශත, නදවස 
ප්රකහල කිරීභ පිණි, ජනහධිඳතියඹහ විසින් 
ෆභ ඳශහ්ත බහක් බත භ බඹොමු කයනු 
රළඵ ඇ්තනම් ිට, ව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ඳශහ්ත බහ රළයිසතුබේ දක්හ ඇති ඹම් 
කහයණඹක් පිළිඵ න ඳන්ත 
බකටුම්ඳතක්, ගළට් ඳෛබේ ඳශ කයනු 
රළීබභන් ඳසු ව ඳහර්ලිබම්න්තුබේ නයහඹ 
ඳෛඹට ඇතුශ්ත කයනු රළීභට බඳය, ඒ 
පිළිඵ බඹොමු කිරීබභහි නිලසචඹ බකොට 
දළක්බන කහරී භහක් ඇතුශත නදවස 
ප්රකහල කිරීභ පිණි ජනහධිඳතියඹහ විසින් 
ෆභ ඳශහ්ත බහක් බත භ බඹොමු කයනු 
රළඵ ඇ්තනම් ිට, ව 

 

 

වටශන: 

154 ලංඋ ලං(3) ලං(අ)  ලං(ආ) ලංවශ ලං(4) ලංලයලවහාළ ලංඉලත් ලං

වර ලංඇ . 
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ඡන්දබඹන් එභ ඳන්ත බකොටුම්ඳත ම්භත 
කයනු රළබු විට, එභ ඳන්ත බකොටුම්ඳත, ඊට 
එකඟ ව ඳශහ්ත බහ පිහිටුනු රළඵ ඇ්තබ්ත 
ඹම් ඳශහ්ත වහ ද, ඒ ඳශහ්ත ම්ඵන්ධබඹන් 
ඳභණක් නදහශ න නීතිඹක් ඵට ඳ්ත න්බන් 
ඹ. 

(4) ඳශහ්ත බහ රළයිසතුබේ දක්හ ඇති ඹම් 
කහයණඹක් ම්ඵන්ධබඹන් නීති හදන බර 
ඳශහ්ත බහ එකක් බවෝ ඊට ළඩි ගණනක් 
විසින් බඹෝජනහ ම්භතඹක් භගින් 
ඳහර්ලිබම්න්තුබන් ඉල්රහ සිටින රද 
නසථහක ඒ ඳශහ්ත බහ පිහිටනු රළඵ 
ඇ්තබ්ත ඹම් ඳශහ්ත වහ ද, ඒ ඳශහ්තරට 
ඳභණක් නදහශ න බේ ඳහර්ලිබම්න්තු විසින් 
ඳළිටණ ඡන්දඹ බදන්නහ ව ඳහර්ලිබම්න්තු 
භන්ත්රියඹන්බේ ඵහුතය ඡන්දබඹන් එභ 
කහයණඹ ම්ඵන්ධබඹන් නීති ෆදිඹ වළක්බක් 
ඹ. 
 
5) (න) එක් එක් කහයණහබේ නසථහගත කරුණු 
නනු උචිත ඹයි ඳහර්ලිබම්න්තු නදවස කයන 
ආකහයඹකට සිඹලූභ ඳශහ්ත බහ විභී බභන් 
ඳසු (බභහි ිටන්භතු “භගහිට රළයිසතු” 
ඹනුබන් වන් කයනු රඵන) න ළනි 

උඳබල්තනබේ III ළනි රළයිසතුබේ වන් 
කශ ඹම් කහයණඹක් ම්ඵන්ධබඹන් 
ඳහර්ලිබම්න්තු විසින් නීති ඳළනවිඹ වළක්බක් 
ඹ. 
 
(ආ) එක් එක් කහයණහබේ නසථහගත කරුණු 
නනු උචිත ඹයි ඳශහ්ත බහ නදවස කයන 
ආකහයඹට ඳහර්ලිබම්න්තු විභී බභන් ඳසු, 
එභ ඳශහ්ත බහ පිහිටුනු රළබු ඳශහතට නදහශ 
න බේ භගහිට රළයිසතුබේ වන් ඹම් 
කහයණඹක් ම්ඵන්ධබඹන් ඳශහ්ත බහක් 
විසින් ආණ්ඩුක්රභ යසථහබේ විධිවිධහනරට 
ඹට්ත ප්රඥේති ෆදිඹ වළක්බක් ඹ. 

 
 
 
(6) ඳශහ්ත බහක් විසින් ම්ඳහදනඹ කයන 
රද ඹම් ප්රඥේතිඹක ඹම් විධිවිධහනඹක් බම් 
යසථහබේ බඳයහතු ව විධිවිධහනරට 
නනුකර ම්ඳහදනඹ කයන රද ඹම් නීතිඹක 
විධිවිධහනරට නනනුකර න නසථහක එභ 
නීතිබේ විධිවිධහන ඵරඳළළ්තවිඹ යුතු නතය එභ 
ප්රඥේතිබේ විධිවිධහන එභ නනනුකරතහබේ 
ප්රභහණඹට ඵර යහිත න්බන් ඹ. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) (න) එක් එක් කහයණහබේ නසථහගත 
කරුණු නනු උචිත ඹයි ඳහර්ලිබම්න්තු 
නදවස කයන ආකහයඹකට සිඹලු භ ඳශහ්ත 
බහ විභී බභන් ඳසු (බභහි ිටන්භතු 
“භගහිට රළයිසතු” ඹනුබන් වන් 

කයනු රඵන) න ළනි උඳබල්තනබේ III 
ළනි රළයිසතුබේ වන් කශ ඹම් 
කහයණඹක් ම්ඵන්ධබඹන් ඳහර්ලිබම්න්තු 
විසින් නීති ඳළනවිඹ වළක්බක් ඹ. 
 
 
(ආ) එක් එක් කහයණහබේ නසථහගත කරුණු 
නනු උචිත ඹයි ඳශහ්ත බහ නදවස කයන 
ආකහයඹට ඳහර්ලිබම්න්තු විභී බභන් ඳසු, 
එභ ඳශහ්ත බහ පිහිටුනු රළබු ඳශහතට 
නදහශ න බේ භගහිට රළයිසතුබේ වන් 
ඹම් කහයණඹක් ම්ඵන්ධබඹන් ඳශහ්ත 
බහක් විසින් ආණ්ඩුක්රභ යසථහබේ 
විධිවිධහනරට ඹට්ත ප්රඥේති ෆදිඹ 
වළක්බක් ඹ. 

 
(6) ඳශහ්ත බහක් විසින් ම්ඳහදනඹ කයන 
රද ඹම් ප්රඥේතිඹක ඹම් විධිවිධහනඹක් බම් 
යසථහබේ බඳයහතු ව විධිවිධහනරට 
නනුකර ම්ඳහදනඹ කයන රද ඹම් නීතිඹක 
විධිවිධහනරට නනනුකර න නසථහක 
එභ නීතිබේ විධිවිධහන ඵරඳළළ්තවිඹ යුතු 
නතය එභ ප්රඥේතිබේ විධිවිධහන එභ 
නනනුකරතහබේ ප්රභහණඹට ඵර යහිත 
න්බන් ඹ. 
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(7) (බභහි ිටන් භතු “ංෘත 
රළයිසතු”ඹනුබන් වඳුන්නු රඵන) න 

ළනි උඳබල්තනබේ II ළනි රළයිසතුබේ දක්හ 
ඇති ඹම් කහයණඹක් ම්ඵන්ධබඹන් ප්රඥේති 
ෆීභට ඳශහ්ත බහකට ඵරඹ බනොභළ්තබ්ත 
ඹ. 
 
 

(7)  (8) ඳශහ්ත බහ රළයිසතුබේ ඇති ඹම් 
කහයණඹක් ම්ඵන්ධ නීතිඹක් බම් ඳරිච්බේදඹ 
ඵරඳළළ්තවීභ ආයම්බ න දිනබඹහි 
ඵරහ්තභක තිබඵන ව ඳශහතක් වහ 
පිහිටුන රද ඳශහ්ත බහක් විසින් ඊට ඳසු 
නීතිඹට නනනුකර ඵ ීර්ඝ නහභබේ විසතය 
කයනු රළඵ ඇති ප්රඥේතිඹක් එභ කහයණඹ භ 
ම්ඵන්ධබඹන් හදනු රළබු නසථහක  එභ 
ප්රඥඳ්තතිඹට නනුභතිඹ රළබුණු දින සිට එභ 
ප්රඥේතිඹ ඵරඳ්තන තහක් කල් ඳභණක් එභ 
ඳශහත ඇතුශත එභ නීතිබේ විධිවිධහන 
ක්රිඹහ්තභක වීභ න්තහිටුනු රළඵ තිබිඹ යුතු 
නතය, ඒ විධිවිධහන නක්රීඹ ඳළතිඹ යු්තබ්ත ඹ. 

 
 
(9) භගහිට රළයිසතුබේ ඇති ඹම් කහයණඹක් 
ම්ඵන්ධ නීතිඹක් බම් ඳරිච්බේදඹ 
ඵරඳළළ්තවීභ ආයම්බ න දිනබඹහි 
ඵරහ්තභක තිබඵන ව ඳශහතක් වහ 
පිහිටුන රද ඳශහ්ත බහක් විසින් ඊට ඳසු 
එභ නීතිඹට නනනුකර ප්රඥේතිඹක් එභ 
කහයණඹ භ ම්ඵන්ධබඹන් ම්ඳහදනඹ කයනු 
රළබු නසථහක, බඹෝජනහ ම්භතඹක් භගින් 
ඳහර්ලිබම්න්තු විසින් ඳටවළනි තීයණඹක් ගනු 
රළබුබවෝත ිට එභ ප්රඥේතිඹට නනුභතඹ 
රළබුණු දින සිට එභ ප්රඥේතිඹ ඵරඳ්තන 
තහක් කල් ඳභණක් එභ ඳශහ්ත ඇතුශත එභ 
නීතිබේ විධිවිධහන න්තහිටුනු රළඵ තිබිඹ යුතු 
නතය ඒ විධිවිධහන නක්රීඹ ඳළතිඹ යු්තබ්ත ඹ. 
 
(10) බම් යසථහබේ ඇතුශ්ත කිසික් 
ආණ්ඩුක්රභ යසථහබේ විධිවිධහනරට 
නනුකර ඹම් කහයණඹක් ම්ඵන්ධබඹන් මුළු 
ශ්රී රංකහ භ බවෝ එහි ඹම් බකොටක් වහ 
නීති ෆදිභට (බම් ඳරිච්බේදඹ ඇතුළු) 
ආණ්ඩුක්රභ යසථහබන් ඳහර්ලිබම්න්තුට 
ඳළරි ඇති ඵරතර ී න කයන්නහක් බේ කිඹහ 
බ්තරුම් ගළනීභ බවෝ බනොකශ යු්තබ්ත ඹ.  
 
(11) බම් යසථහබේ (3) ළනි 
නනුයසථහබේ කුභක් වන් වී තිබුණ ද 
ඳහර්ලිබම්න්තු විසින් ඳශහ්ත බහ රළයිසතුබේ 

(7) (බභහි ිටන් භතු “ංෘත රළයිසතු” ලං
ඹනුබන් වඳුන්නු රඵන) න ළනි 

උඳබල්තනබේ II ළනි රළයිසතුබේ දක්හ 
ඇති ඹම් කහයණඹක් ම්ඵන්ධබඹන් ප්රඥේති 
ෆදිභට ඳශහ්ත බහකට ඵරඹ බනොභළ්තබ්ත 
ඹ. 
 
වටශන: 
154උ ලං(8) ලංවශ ලං(9) ලංලයලවහාළ ලංඉලත් ලංවර ලංඇ . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(10) බම් යසථහබේ ඇතුශ්ත කිසික් 
ආණ්ඩුක්රභ යසථහබේ විධිවිධහනරට 
නනුකර ඹම් කහයණඹක් ම්ඵන්ධබඹන් 
මුළු ශ්රී රංකහ භ බවෝ එහි ඹම් බකොටක් 
වහ නීති ෆීභට (බම් ඳරිච්බේදඹ ඇතුළු) 
ආණ්ඩුක්රභ යසථහබන් ඳහර්ලිබම්න්තුට 
ඳළරී ඇති ඵරතර ී න කයන්නහක් බේ 
කිඹහ බ්තරුම් ගළනීභ බවෝ බනොකශ යු්තබ්ත 
ඹ.  
 
(11) බම් යසථහබේ (3) ළනි 
නනුයසථහබේ කුභක් වන් වී තිබුණ ද 
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දක්හ ඇති ඹම් කහයණඹක් ම්ඵන්ධබඹන් 
බන්ත ඹම් යටක් බවෝ යටල් භග ඇති කය 
ග්ත ඹම් ගිවිසුභක්, එකඟවීභක් බවෝ 
ම්මුතිඹක් බවෝ ක්රිඹහ්තභක කිරීබම් බවෝ 
ජහතයඹන්තය ම්බම්රනඹක ී, ංගභඹක ී 
බවෝ බන්ත භණ්ඩරඹක ී එශබමන රද ඹම් 
තීයණ ක්රිඹහ්තභක කිරීබම් බවෝ කහර්ඹඹ වහ, 
එභ නනුයසථහබේ දක්හ ඇති කහර්ඹ 
ඳටිඳහටිඹ බනොන බන්ත ආකහයඹකින් නීති 
ෆදිඹ වළක්බක් ඹ. 

(8)  
154 ඌ. (1) ඳශහ්ත බහක් විසින් හදන රද 
ඹම් ප්රඥේතිඹකට බභහි ිටන් භතු විධිවිධහන 
රසනු රඵන ආකහයඹට නනුභතඹ රළබුණ 
විට, එභ ප්රඥේතිඹ ඵරහ්තභක න්බන් ඹ. 

 

(2) ඳශහ්ත බහක් විසින් හදන රද ෆභ 
ප්රඥේතිඹක් භ එභ ප්රඥේතිඹ හදන රද 
වහභ, නනුභතඹ වහ ආණ්ඩුකහයයඹහ 
බත ඉදිරිඳ්ත කයනු රළබිඹ යුතු ඹ. එවිට 
ආණ්ඩුකහයයඹහ විසින් එභ ප්රඥේතිඹට 
නනුභතඹ ීභ බවෝ එභ ප්රඥේතිඹ තභහබේ 
නනුභතඹ වහ ඉදිරිඳ්ත කයනු රළබිබභන් 
ඳසු වළකි තයම් ඉක්භනින් එභ ප්රඥේතිඹ 
බවෝ එහි ඹම් නිලසචිත විධිවිධහනඹක් නළත 
රකහ ඵරන බර බහබන් ඉල්රහ 
සිටින ව විබලේබඹන්, ඳණිවිඩබේ 
නිර්බද්ල කයනු රඵන ංබලෝධන ඉදිරිඳ්ත 
කිරීබම් බඹෝගයතහ රකහ ඵරන බර 
ඉල්රහ සිටින ඳණිවුඩඹක් භග ඳශහ්ත 
බහ බත ආඳසු ඹළවීභ බවෝ කශ 
යු්තබ්ත ඹ. 
  
 

(3) ආණ්ඩුකහයයඹහ විසින් (2) ළනි නනු 

යසථහ ඹටබ්ත ඳශහ්ත බහක් බත 
ප්රඥේතිඹක් ආඳසු එනු රළබු නසථහක, 
ඳශහ්ත බහ විසින් ආණ්ඩුකහයයඹහබේ 
ඳණිවුඩඹ බකබයහි ළරකිල්ර ඇති 
ප්රඥේතිඹ නළත රකහ ඵළලිඹ යුතු නතය 
ංබලෝධන හිත බවෝ යහිත එභ 
ප්රඥේතිඹ ම්භත කය, ආණ්ඩුකහයයඹහබේ 
නනුභතඹ වහ ඔහු බත ඉදිරිඳ්ත කශ 
වළකි ඹ.  

 

(4) ප්රඥේතිඹක් (2) ළනි නනු යසථහ 
ඹටබ්ත ආණ්ඩුකහයයඹහ බත ඉදිරිඳ්ත 

ඳහර්ලිබම්න්තු විසින් ඳශහ්ත බහ 
රළයිසතුබේ දක්හ ඇති ඹම් කහයණඹක් 
ම්ඵන්ධබඹන් බන්ත ඹම් යටක් බවෝ 
යටල් භග ඇති කය ග්ත ඹම් ගිවිසුභක්, 
එකඟවීභක් බවෝ ම්මුතිඹක් බවෝ ක්රිඹහ්තභක 
කිරීබම් බවෝ ජහතයන්තය ම්බම්රනඹක ී, 
ංගභඹක ී බවෝ බන්ත භණ්ඩරඹක ී 
එශබමන රද ඹම් තීයණ ක්රිඹහ්තභක කිරීබම් 
බවෝ කහර්ඹඹ වහ, එභ නනුයසථහබේ 
දක්හ ඇති කහර්ඹ ඳටිඳහටිඹ බනොන බන්ත 
ආකහයඹකින් නීති ෆදිඹ වළක්බක් ඹ. 
 
154 ඌ. (1) ඳශහ්ත බහක් විසින් හදන රද 
ඹම් ප්රඥේතිඹකට බභහි ිටන් භතු විධිවිධහන 
රසනු රඵන ආකහයඹට නනුභතඹ රළබුණ 
විට, එභ ප්රඥේතිඹ ඵරහ්තභක න්බන් ඹ. 
 

(2) ඳශහ්ත බහක් විසින් හදන රද 
ෆභ ප්රඥේතිඹක් භ එභ ප්රඥේතිඹ හදන 
රද වහ භ, නනුභතඹ වහ 
ආණ්ඩුකහයයඹහ බත ඉදිරිඳ්ත කයනු 
රළබිඹ යුතු ඹ. එවිට ආණ්ඩුකහයයඹහ 
විසින් එභ ප්රඥේතිඹට නනුභතඹ ීභ බවෝ 
එභ ප්රඥේතිඹ තභහබේ නනුභතඹ වහ 
ඉදිරිඳ්ත කයනු රළබිබභන් ඳසු වළකි තයම් 
ඉක්භනින් එභ ප්රඥේතිඹ බවෝ එහි ඹම් 
නිලසචිත විධිවිධහනඹක් නළත රකහ 
ඵරන බර බහබන් ඉල්රහ සිටින ව 
විබලේබඹන්, ඳණිවිඩබේ නිර්බද්ල කයනු 
රඵන ංබලෝධන ඉදිරිඳ්ත කිරීබම් 
බඹෝගයතහ රකහ ඵරන බර ඉල්රහ 
සිටින ඳණිවිඩඹක් භග ඳශහ්ත බහ 
බත ආඳසු ඹළවීභ බවෝ කශ යු්තබ්ත ඹ. 
 

(3) ආණ්ඩුකහයයඹහ විසින් (2) ළනි 
නනුයසථහ ඹටබ්ත ඳශහ්ත බහක් 
බත ප්රඥේතිඹක් ආඳසු එනු රළබූ 

නසථහක, ඳශහ්ත බහ විසින් 
ආණ්ඩුකහයයඹහබේ ඳණිවිඩඹ බකබයහි 
ළරකිල්ර ඇති ප්රඥේතිඹ නළත රකහ 
ඵළලිඹ යුතු නතය ංබලෝධන හිත බවෝ 
යහිත එභ ප්රඥේතිඹ ම්භත කය, 
ආණ්ඩුකහයයඹහබේ නනුභතඹ වහ ඔහු 
බත ඉදිරිඳ්ත කශ වළකි ඹ.  

(4) ප්රඥේතිඹක් (2) ළනි නනුයසථහ 
ඹටබ්ත ආණ්ඩුකහයයඹහ බත ඉදිරිඳ්ත 
කයනු රළබු විට, ආණ්ඩුකහයයඹහ විසින් 
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කයනු රළබු විට, ආණ්ඩුකහයයඹහ විසින් 
එඹට නනුභතඹ ීභ බවෝ එභ ප්රඥේතිඹ 
ආණ්ඩුක්රභ යසථහබේ විධිවිධහනරට 
නනුකර බනොන ඵට තීයණඹක් රඵහ 
ගළනීභට එභ ප්රඥේතිඹ බදන යට 
ම්භත කයනු රළීබභන් ඳසු එක් භහඹක් 
ඇතුශත ජනහධිඳතියඹහ විසින් 
බරේසඨහධිකයණඹට බඹොමු කිරීභ වහ 
යදහ ගළනීභ බවෝ කශ වළක්බක් ඹ. එබේ 
බඹොමු කිරීබභන් ඳසු, එභ ප්රඥේතිඹ 
ආණ්ඩුක්රභ යසථහබේ විධිවිධහනරට 
නනුකර ඵ බරේසඨහධිකයණඹ විසින් 
තීයණඹ කයන රද නසථහක, එභ 
නධිකයණ තීන්දු තභහට රළබුණු විට 
ආණ්ඩුකහයයඹහ විසින් එභ ප්රඥේතිඹට 
නනුභතඹ දිඹ යු්තබ්ත ඹ. එබේ බඹොමු 
කිරීබභන් ඳසු, එභ ප්රඥේතිඹ ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහබේ විධිවිධහනරට නනනුකර ඹයි 
බරේසඨහධිකයණඹ විසින් තීයණඹ කයන රද 
නසථහක ආණ්ඩුකහයයඹහ විසින් එභ 
ප්රඥේතිඹට නනුභතඹ බනොදිඹ ඹ්තබ්තඹ. 
 
 
154එ. (1) නතයලය ළඳයුම් ව බේහ 
ඳ්තහබගන ඹහභට තර්ජනඹක් එල්ර වී 
තිබිබම් බවෝ යුද්ධඹක් බවෝ විබද්ල 
ආක්රභණඹක් බවෝ න්නද්ධ කළරැල්රක් නිහ 
ශ්රී රංකහබේ ආයක්හට තර්ජනඹක් එල්ර වී 
තිබිබම් බවේතු භත භවජන ආයක්හ 
ආඥහඳනබ්ත බවෝ භවජන ආයක්හ 
ම්ඵන්ධබඹන් ත්තකහරබේ ඵරඳ්තනහ 
නීතිර විධිවිධහන ක්රිඹහ්තභක කයන 
ප්රකහලනඹක් ඒ ආඥහඳනබ්ත බවෝ නීති බවෝ 
ඹටබ්ත කයනු රළබු විට, ඹම් ආණ්ඩුකහයයඹකු 
විසින් ක්රිඹහ්තභක කශ යුතු විධහඹක ඵරඹ 
ක්රිඹහ්තභක කශ යුතු න ආකහයඹ 
ම්ඵන්ධබඹන් ජනහධිඳතියඹහ විසින් ඒ 
ආණ්ඩුකහයයඹහට විධහන නිකු්ත කශ වළක්බක් 
ඹ. එභ විධහන, එභ ප්රකහලනඹ කිරීභ වහ 
බවේතු ලබඹන් එහි දක්හ ඇති බවේතුරට 
නදහශ විඹ යු්තබ්ත ඹ.  
 
ඳළවළදිලි කිරීභ :- 
නතයලය ළඳයුම් ව බේහ ඳ්තහබගන 
ඹහභට තර්ජනඹක් එල්ර වී ඇති ඵ බවෝ 
යුද්ධඹක් බවෝ විබද්ල ආක්රභණඹක් බවෝ 
න්නද්ධ කළරැල්රක් නිහ ශ්රී රංකහබේ බවෝ 
එහි බද්ලබේ ඹම් බකොටක ආයක්හට 
තර්ජනඹක් එල්ර වී ඇති ඵ ප්රකහල කයිටන් 

එඹට නනුභතඹ ීභ බවෝ එභ ප්රඥේතිඹ 
ආණ්ඩුක්රභ යසථහබේ විධිවිධහනරට 
නනුකර බනොන ඵට තීයණඹක් රඵහ 
ගළනීභට එභ ප්රඥේතිඹ බදන යට 
ම්භත කයනු රළීබභන් ඳසු එක් 
භහඹක් ඇතුශත ජනහධිඳතියඹහ විසින් 
බරේසඨහධිකයණඹට බඹොමු කිරීභ වහ 
යහ ගළනීභ බවෝ කශ වළක්බක් ඹ. එබේ 
බඹොමු කිරීබභන් ඳසු, එභ ප්රඥේතිඹ 
ආණ්ඩුක්රභ යසථහබේ විධිවිධහනරට 
නනුකර ඵ බරේසඨහධිකයණඹ විසින් 
තීයණඹ කයන රද නසථහක, එභ 
නධිකයණ තීන්දු තභහට රළබුණු විට 
ආණ්ඩුකහයයඹහ විසින් එභ ප්රඥේතිඹට 
නනුභතඹ දිඹ යු්තබ්ත ඹ. එබේ බඹොමු 
කිරීබභන් ඳසු, එභ ප්රඥේතිඹ ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහබේ විධිවිධහනරට නනනුකර 
ඹයි බරේසඨහධිකයණඹ විසින් තීයණඹ 
කයන රද නසථහක ආණ්ඩුකහයයඹහ 
විසින් එභ ප්රඥේතිඹට නනුභතඹ බනොදිඹ 
යු්තබ්ත ඹ. 
 
154එ. (1) නතයලය ළඳයුම් ව බේහ 
ඳ්තහබගන ඹහභට තර්ජනඹක් එල්ර වී 
තිබිබම් බවෝ යුද්ධඹක් බවෝ විබද්ල 
ආක්රභණඹක් බවෝ න්නද්ධ කළරැල්රක් 
නිහ ශ්රී රංකහබේ ආයක්හට තර්ජනඹක් 
එල්ර වී තිීබම් බවේතු භත භවජන 
ආයක්හ ආඥහඳනබ්ත බවෝ භවජන 
ආයක්හ ම්ඵන්ධබඹන් ත්තකහරබේ 
ඵරඳ්තනහ නීතිර විධිවිධහන ක්රිඹහ්තභක 
කයන ප්රකහලනඹක් ඒ ආඥහඳනබ්ත බවෝ නීති 
බවෝ ඹටබ්ත කයනු රළබු විට, ඹම් 
ආණ්ඩුකහයයඹකු විසින් ක්රිඹහ්තභක කශ 
යුතු විධහඹක ඵරඹ ක්රිඹහ්තභක කශ යුතු න 
ආකහයඹ ම්ඵන්ධබඹන් ජනහධිඳතියඹහ 
විසින් ඒ ආණ්ඩුකහයයඹහට විධහන නිකු්ත 
කශ වළක්බක් ඹ. එභ විධහන, එභ ප්රකහලනඹ 
කිරීභ වහ බවේතු ලබඹන් එහි දක්හ ඇති 
බවේතුරට නදහශ විඹ යු්තබ්ත ඹ.  
 
ඳළවළදිලි කිරීභ :- 
නතයලය ළඳයුම් ව බේහ ඳ්තහබගන 
ඹහභට තර්ජනඹක් එල්ර වී ඇති ඵ බවෝ 
යුද්ධඹක් බවෝ විබද්ල ආක්රභණඹක් බවෝ 
න්නද්ධ කළරැල්රක් නිහ ශ්රී රංකහබේ බවෝ 
එහි බද්ලබේ ඹම් බකොටක ආයක්හට 
තර්ජනඹක් එල්ර වී ඇති ඵ ප්රකහල කයිටන් 
භවජන ආයක්ක ආඥහඳනත ඹටබ්ත 
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භවජන ආයක්ක ආඥහඳනත ඹටබ්ත 
ප්රකහලනඹක්, ඒ නන්තයහඹඹ නතයහන්න ඵට 
ජනහධිඳතියඹහ ෆී භට ඳ්ත බේ නම් ඒ බේහ 
ව ළඳයුම් ඇ්තත ලබඹන් භ ඇනහිටිභට 
බවෝ ඒ යුද්ධඹ බවෝ ආක්රභණඹ බවෝ කළරැල්ර 
ඇ්තත ලබඹන් ඇති කිරීභට ඳශමු 
ජනහධිඳතියඹහ විසින් කශ වළක්බක් ඹ: 
 

 

එබේ වු ද, එළනි ඹම් ප්රකහලනඹක් ශ්රී 
රංකහබේ ඹම් බකොටක ඳභණක් ක්රිඹහ්තභක 
ඳතින නසථහක, බම් යසථහ ඹටබ්ත 
විධහන නිකු්ත කිරීභට ජනහධිඳතියඹහ තු 
ඵරඹ, නතයලය ළඳයුම් වහ බේහ ඳ්තහ 
ගළනීභ බවෝ ශ්රී රංකහබේ ආයක්හ සර ය කිරීභ 
වහ බඹෝගයඨ බේ නම් ව එබේ බඹෝගය 
න තහක් දුයට, එභ ප්රකහලනඹ ක්රිඹහ්තභක 
ඳතින ඳශහත බනොන බන්ත ඳශහතකට ද 
යහේත විඹ යු්තබ්ත ඹ. 
 

 

(2) භවජන ආයක්ක ආඥහඳනත බවෝ භවජන 
ආයක්හට නදහශ ත්තකහරබේ බවෝ 
ඵරඳ්තනහ නීතිඹ ඹටබ්ත බවෝ කයන රද 
ප්රකහලනඹක් සිඹලූභ කහර්ඹ වහ 
තීයණහ්තභක විඹ යුතු නතය, එඹ කිසි භ 
නධිකයණඹක ී ප්රලසන කයනු බනොරළබිඹ 
යු්තබ්ත ඹ. ත ද, එභ ප්රකහලනඹ පිළිඵ බවෝ 
ප්රකහලනඹ කිරීබම් බවේතු පිළිඵ බවෝ එභ 
බවේතු ඳතින්බන් ද ඹන්න පිළිඵ බවෝ බම් 
යසථහ ඹටබ්ත බදන රද ඹම් විධහනඹක් 
පිළිඵ බවෝ කිසි භ නධිකයණඹක් බවෝ 
විනිලසචඹ නධිකහයඹක් විසින් විබහග කිරීභ, 
භතඹක් ප්රකහල කිරීභ බවෝ බන්ත ඹම් 
ආකහයඹකින් ප්රලසන කිරීභ බවෝ කයනු 
බනොරළබිඹ. 

 
154ඒ. ආණ්ඩුක්රභ යසථහබේ බම් ඳරිච්බේදඹ 
ඹටබ්ත ආණ්ඩුකහයයඹහට බවෝ ඹම් ඳශහ්ත 
බහකට බදන රද ඹම් විධහනඹකට නනුකර 
කටයුතු කිරීභ බවෝ ඒහ ක්රිඹහ්තභක කිරීභ 
ආණ්ඩුකහයයඹහ බවෝ ඒ ඳශහ්ත බහ විසින් 
ඳළවළය වළය ඇති නසථහක, ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහබේ විධිවිධහනරට නනුකර ඒ 
ඳශහබ්ත ඳරිඳහරනඹ කයබගන ඹහ බනොවළකි 
ත්ත්තඹක් උද්ගත වී ඇතළයි ජනහධිඳතියඹහ 
විසින් තීයණඹ කයනු රළීභ නීතයනුකර 
න්බන් ඹ. 
 
 

ප්රකහලනඹක්, ඒ නන්තයහඹඹ නතයහන්න 
ඵට ජනහධිඳතියඹහ ෆී භට ඳ්ත බේ නම් ඒ 
බේහ ව ළඳයුම් ඇ්තත ලබඹන් භ 
ඇනහිටිභට බවෝ ඒ යුද්ධඹ බවෝ ආක්රභණඹ 
බවෝ කළරැල්ර ඇ්තත ලබඹන් ඇති කිරීභට 
ඳශමු ජනහධිඳතියඹහ විසින් කශ වළක්බක් 
ඹ: 
 

එබේ වු ද, එළනි ඹම් ප්රකහලනඹක් ශ්රී 
රංකහබේ ඹම් බකොටක ඳභණක් 
ක්රිඹහ්තභක ඳතින නසථහක, බම් 
යසථහ ඹටබ්ත විධහන නිකු්ත කිරීභට 
ජනහධිඳතියඹහ තු ඵරඹ, නතයලය 
ළඳයුම් වහ බේහ ඳ්තහ ගළනීභ බවෝ ශ්රී 
රංකහබේ ආයක්හ සර ය කිරීභ වහ 
බඹෝගය බේ නම් ව එබේ බඹෝගය න තහක් 
දුයට, එභ ප්රකහලනඹ ක්රිඹහ්තභක ඳතින 
ඳශහත බනොන බන්ත ඳශහතකට ද යහේත 
විඹ යු්තබ්ත ඹ. 
 

(2) භවජන ආයක්ක ආඥහඳනත බවෝ 
භවජන ආයක්හට නදහශ ත්තකහරබේ 
බවෝ ඵරඳ්තනහ නීතිඹ ඹටබ්ත බවෝ කයන 
රද ප්රකහලනඹක් සිඹලූභ කහර්ඹ වහ 
තීයණහ්තභක විඹ යුතු නතය, එඹ කිසි භ 
නධිකයණඹක ී ප්රලසන කයනු බනොරළබිඹ 
යු්තබ්ත ඹ. ත ද, එභ ප්රකහලනඹ පිළිඵ 
බවෝ ප්රකහලනඹ කිරීබම් බවේතු පිළිඵ බවෝ 
එභ බවේතු ඳතින්බන් ද ඹන්න පිළිඵ බවෝ 
බම් යසථහ ඹටබ්ත බදන රද ඹම් 
විධහනඹක් පිළිඵ බවෝ කිසි භ 
නධිකයණඹක් බවෝ විනිලසචඹ නධිකහයඹක් 
විසින් විබහග කිරීභ, භතඹක් ප්රකහල කිරීභ 
බවෝ බන්ත ඹම් ආකහයඹකින් ප්රලසන කිරීභ 
බවෝ කයනු බනොරළබිඹ යු්තබ්තඹ. 

 

154ඒ. ආණ්ඩුක්රභ යසථහබේ බම් 
ඳරිච්බේදඹ ඹටබ්ත ආණ්ඩුකහයයඹහට බවෝ 
ඹම් ඳශහ්ත බහකට බදන රද ඹම් 
විධහනඹකට නනුකර කටයුතු කිරීභ බවෝ 
ඒහ ක්රිඹහ්තභක කිරීභ ආණ්ඩුකහයයඹහ බවෝ 
ඒ ඳශහ්ත බහ විසින් ඳළවළය වළය ඇති 
නසථහක, ආණ්ඩුක්රභ යසථහබේ 
විධිවිධහනරට නනුකර ඒ ඳශහබ්ත 
ඳරිඳහරනඹ කයබගන ඹහ බනොවළකි 
ත්ත්තඹක් උද්ගත වී ඇතළයි 
ජනහධිඳතියඹහ විසින් තීයණඹ කයනු රළීභ 
නීතයනුකර න්බන් ඹ. 
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154 ඔ. (1) ඹම් ඳශහතක ඳරිඳහරනඹ 
ආණ්ඩුක්රභ යසථහබේ විධිවිධහනරට 
නනුකර කයබගන ඹහ බනොවළකි ඵට එභ 
ඳශහබ්ත ආණ්ඩුකහයයඹහබගන් රළබුණු 
හර්තහක් නනු බවෝ නනයකහයඹකින් බවෝ 
ජනහධිඳතියඹහ ෆී භකට ඳ්තවුබවෝත 
ජනහධිඳතියඹහ විසින් ප්රකහලනඹක් භගින් - 
 

(න) ඳශහබ්ත ඳරිඳහරනඹ තු සිඹලූභ 
කර්තය බවෝ ඉන් කිසික් බවෝ 
ආණ්ඩුකහයයඹහ බත බවෝ ඳශහ්ත බහ 
බනොන එභ ඳශහබ්ත බන්ත ඹම් 
භණ්ඩරඹක් බවෝ නධිකහයඹක් බත ඳළරී 
ඇති බවෝ ඔහු බවෝ එඹ විසින් ක්රිඹහ්තභක 
කයනු රළබිඹ වළකි සිඹලූභ ඵරතර බවෝ 
ඉන් කිසික් බවෝ තභන් බත ඳයහ ගත 
වළක්බක් ඹ: 
 

(ආ) ඳශහ්ත බහබේ ඵරතර ඳහර්ලිබම්න්තු 
විසින් බවෝ එහි ඵරඹ ඹටබ්ත ක්රිඹහ්තභක 
කශ යුතු ඵ ප්රකහල කශ වළක්බක් ඹ: 
 

(ඇ) ප්රකහලනබේ ඳයභහර්ථ හර්ථක කය 
ගළනීභ වහ නලය බර බවෝ උචිත 
බර ජනහධිඳතියඹහට බඳනි ඹන 
ආකහයබේ ආනුංගික විධිවිධහන ළරළසවිඹ 
වළක්බක් ඹ. 
 
 

එබේ වුද, ඹම් නධිකයණඹකට ඳළරී ඇති 
බවෝ ඹම් නධිකයණඹක් විසින් ක්රිඹහඹහ්තභක 
කශ වළකි කිසි භ ඵරඹක් ජනහධිඳතියඹහ 
බත ඳයහ ගළනීභ පිණි බම් 
නනුයසථහබේ කිසිකින් ඵරඹ 
බනොරළබඵන්බන්ඹ. 
 
 

(2) ඊට ඳසු කයනු රඵන ප්රකහලනඹක් 
භගින් එළනි ඹම් ප්රකහලනඹක් ප්රතයහදිසට 
කිරීභ බවෝ බනස කිරීභ බවෝ කශ 
වළක්බක් ඹ. 
 

(3) බම් යසථහ ඹටබ්ත ව ෆභ 
ප්රකහලනඹක් භ ඳහර්ලිබම්න්තු බත 

154 ඔ. (1) ඹම් ඳශහතක ඳරිඳහරනඹ 
ආණ්ඩුක්රභ යසථහබේ විධිවිධහනරට 
නනුකර කයබගන ඹහ බනොවළකි ඵට 
එභ ඳශහබ්ත ආණ්ඩුකහයයඹහබගන් 
රළබුණු හර්තහක් නනු බවෝ 
නනයහකහයඹකින් බවෝ ජනහධිඳතියඹහ 
ෆී භකට ඳ්තවුබවෝත ජනහධිඳතියඹහ 
විසින් ප්රකහලනඹක් භඟින් - 
(න) ඳශහබ්ත ඳරිඳහරනඹ තු සිඹලු භ 
කර්තය බවෝ ඉන් කිසික් බවෝ 
ආණ්ඩුකහයයඹහ බත බවෝ ඳශහ්ත බහ 
බනොන එභ ඳශහබ්ත බන්ත ඹම් 
භණ්ඩරඹක් බවෝ නධිකහයඹක් බත ඳළරී 
ඇති බවෝ ඔහු බවෝ ඔහු විසින් 
ක්රිඹහ්තභක කයනු රළබිඹ වළකි සිඹලු භ 
ඵරතර බවෝ ඉන් කිසික් බවෝ තභන් 
බත ඳයහ ගත වළක්බක් ඹ: 
 

(ආ) ඳශහ්ත බහබේ ඵරතර 
ඳහර්ලිබම්න්තු විසින් බවෝ එහි ඵරඹ 
ඹටබ්ත ක්රිඹහ්තභක කශ යුතු ඵ ප්රකහල 
කශ වළක්බක් ඹ: 
 

(ඇ) ප්රකහලනබේ ඳයභහර්ථ හර්ථක කය 
ගළනීභ වහ නලය බර බවෝ උචිත 
බර ජනහධිඳතියඹහට බඳනී ඹන 
ආකහයබේ ආනුංගික විධිවිධහන 
ළරළසවිඹ වළක්බක් ඹ. 
 

එබේ වුද, ඹම් නධිකයණඹකට ඳළරී 
ඇති බවෝ ඹම් නධිකයණඹක් විසින් 
ක්රිඹහ්තභක කශ වළකි කිසි භ ඵරඹක් 
ජනහධිඳතියඹහ බත ඳයහ ගළනීභ පිණි 
බම් නනුයසථහබේ කිසිකින් ඵරඹ 
බනොරළබඵන්බන්ඹ. 
 

(2) ඊට ඳසු කයනු රඵන ප්රකහලනඹක් 
භගින් එළනි ඹම් ප්රකහලනඹක් ප්රතයහදිසට 
කිරීභ බවෝ බනස කිරීභ බවෝ කශ 
වළක්බක් ඹ. 
 

(3) බම් යසථහ ඹටබ්ත ව ෆභ 
ප්රකහලනඹක් භ ඳහර්ලිබම්න්තු බත 
ඉදිරිඳ්ත කයනු රළබිඹ යුතු නතය, එභ 
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ඉදිරිඳ්ත කයනු රළබිඹ යුතු නතය, එභ 
ප්රකහලනඹ ඊට කලින් ව ප්රකහලනඹක් 
ප්රතයහදිසට කිරීභ වහ ව ප්රකහලනඹක් 
න නසථහක වළය, දින 14 ක් ව 
කහරී භහක් ඉතු්ත වීභට බඳය එඹ 
ඳහර්ලිබම්න්තු විසින් බඹෝජනහ ම්භතඹක් 
භගින් නනුභත කයනු රළබිණි නම් ිට, 
එහි ඵරඳෆභ දින දවවතයක කහරඹක් 
ඉකු්ත ව විට නන් න්බන් ඹ. 
 
 
 
 
 
 

එබේ වු ද, (කලින් ව ප්රකහලනඹක් 
ප්රතයහදිසට කිරීභ වහ ව ේ යකහලනඹක් 
බනොන) එළනි ප්රකහලනඹක් 
ඳහර්ලිබම්න්තු විසුරුහ වළය තිබඵන 
නසථහක කයනු රළබුබවෝත බවෝ බම් 
නනුයසථහබේ වන් දින දවවතයක 
කහරී භහ ඇතුශත ඳහර්ලිබම්න්තු විසුරුහ 
වරිනු රළබුබවෝත ව එභ කහරී භහ 
ඉකු්තවීභට බඳය එභ ප්රකහලනඹ 
ම්ඵන්ධබඹන් බඹෝජනහ ම්භතඹක් 
ඳහර්ලිබම්න්තු විසින් ම්භත කය බනොභළති 
නම්, ඳහර්ලිබම්න්තු ඊරඟට ංසථහඳනඹ 
වී ප්රථභ යට රැසන දිනබේ සිට දින 
දවවතයක කහරී භහක් ඉකු්ත වීභට බඳය 
එභ ප්රකහලනඹ නනුභත කයන බඹෝජනහ 
ම්භතඹක් ඳහර්ලිබම්න්තු විසින් ම්භත 
කයනු රළබුබවෝත ිට, එහි ඵරඳෆභ 
ඳහර්ලිබම්න්තු එබේ රැස ව දිනබේ සිට 
දින දවවතයක් ඉකු්ත ව විට නන් 
න්බන් ඹ. 
(4) එබේ නනුභත කයන රද ප්රකහලනඹක්, 
එඹ කලින් ප්රතයහදිසට කයනු රළබුබවෝත 
ිට එඹ නිකු්ත කයන රද දිනබේ සිට 
භහ බදකක කහරඹක් ඉකු්ත ව විට එහි 
ඵරඳෆභ නහන විඹ යුතුබ්ත ඹ. 
 
එබේ වු ද, එභ ප්රකහලනඹ දිගට භ 
ඵරඳ්තනහ පිණි නනුභත කයන බඹෝජනහ 
ම්භතඹක් ඳහර්ලිබම්න්තු විසින් ම්භත 
කශබවෝත ව එබේ ම්භත කයන ෆභ 

ප්රකහලනඹ ඊට කලින් ව ප්රකහලනඹක් 
ප්රතයහදිසට කිරීභ වහ ව ප්රකහලනඹක් 
න නසථහක වළය, මළවයව  
කහරී භහක් ඉකු්ත වීභට බඳය එඹ 
ඳහර්ලිබම්න්තු විසින් බඹෝජනහ 
ම්භතඹක් භගින් නනුභත කයනු රළබිණි 
නම් ිට, එහි ඵරඳෆභ දින දව වතයක 
කහරඹක් ඉකු්ත ව විට නන් න්බන් 
ඹ. 
වටශන: 

ඉන්දිඹහනු ආණ්ඩුක්රභ යසථහබේ 352(4) 
යසථහබේ භහඹක කහරඹක් රඵහ ී 
ඇත. ඒ නනු එභ කහර ී භහ භ නඳ 
විසින් බඹෝජනහ කය ඇත. 
එබේ වු ද, (කලින් ව ප්රකහලනඹක් 
ප්රතයහදිසට කිරීභ වහ ව ප්රකහලනඹක් 
බනොන) එළනි ප්රකහලනඹක් 
ඳහර්ලිබම්න්තු විසුරුහ වළය තිබඵන 
නසථහක කයනු රළබුබවෝත බවෝ බම් 
නනුයසථහබේ වන් දින දවවතයක 
කහරී භහ ඇතුශත ඳහර්ලිබම්න්තු 
විසුරුහ වරිනු රළබුබවෝත ව එභ 
කහරී භහ ඉකු්ත වීභට බඳය එභ 
ප්රකහලනඹ ම්ඵන්ධබඹන් බඹෝජනහ 
ම්භතඹක් ඳහර්ලිබම්න්තු විසින් ම්භත 
කය බනොභළති නම්, ඳහර්ලිබම්න්තු 
ඊශඟට ංසථහඳනඹ වී ප්රථභ යට 
රැසන දිනබේ සිට දින දවවතයක 
කහරී භහක් ඉකු්ත වීභට බඳය එභ 
ප්රකහලනඹ නනුභත කයන බඹෝජනහ 
ම්භතඹක් ඳහර්ලිබම්න්තු විසින් ම්භත 
කයනු රළබුබවෝත ිට, එහි ඵරඳෆභ 
ඳහර්ලිබම්න්තු එබේ රැස ව දිනබේ සිට 
දින දව වතයක් ඉකු්ත ව විට නන් 
න්බන් ඹ. 
(4) එබේ නනුභත කයන රද ප්රකහලනඹක්, 
එඹ කලින් ප්රතයහදිසට කයනු රළබුබවෝත 
ිට එඹ නිකු්ත කයන රද දිනබේ සිට 
භහ බදකක කහරඹක් ඉකු්ත ව විට එහි 
ඵරඳෆභ නහන විඹ යුතුබ්ත ඹ. 
  
එබේ වු ද, එභ ප්රකහලනඹ දිගට භ 
ඵරඳ්තනහ පිණි නනුභත කයන බඹෝජනහ 
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හයඹකී භ, ප්රකහලනඹ, ප්රතයහදිසට කයනු 
රළබුබවෝත ිට, එභ ප්රකහලනබේ ඵරඳෆභ බම් 
නනු යසථහ ඹටබ්ත නහන විඹ යුතු 
දිනබේ සිට ළඩිදුය භහ බදකක කහර ී භහක් 
දිගට භ ඵරඳළළ්තවිඹ යුතු ඹ. එබව්ත කිසි භ 
නසථහක ඒ ප්රකහලනඹක එක් නවුරුද්දකට 
ළඩි කහරඹක් ඵරහ්තභක බනොවිඹ යු්තබ්ත ඹ: 
 

 

 

 

 

 

 

එබේ භ තදුයට්ත, එළනි ඹම් භහ බදකක 

කහර ී භහක් ඇතුශත ඳහර්ලිබම්න්තු විසුරුහ 

වරිනු රළබු නමු්ත එකී කහර ී භහ ඇතුශත එභ 

ප්රකහලනඹ දිගට භ ඵරඳ්තන පිණි 

බඹෝජනහ ම්භතඹක් ඳහර්ලිබම්න්තු විසින් 

ම්භත කයනු රළඵ බනොභළති නසථහක 

ඳහර්ලිබම්න්තු ඊරඟට ංසථහඳනඹ වී ප්රථභ 

යට රැසන දිනබේ සිට දින දව වතයක් ඉකු්ත 

වීභට බඳය, ඒ ප්රකහලනඹ දිගටභ ඵරඳ්තන 

පිණි ඳහර්ලිබම්න්තු විසින් බඹෝජනහ 

ම්භතඹක් ම්භත කයනු රළබුබවෝත ිට ඒ 

ප්රකහලනබේ ඵරඳෆභ එකි දින දවවතයක් ව 

කහරී භහ ඉකු්ත වීබම් ී නහන න්බන් ඹ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) බභභ යසථහබේ කුභක් වන් තිබුණ 
ද (1) ළනි නනුයසථහ ඹටබ්ත තභහ විසින් 
ප්රකහලනඹක් කිරිබභන් දින දවවතයක් ඇතුශත 
ව එභ නනුයසථහබේ වන් කහයණහ 
නතුරින් කිසික් ම්ඵන්ධබඹන් තභහ ෆහිභට 
ඳ්ත වීභ වහ ජනහධිඳතියඹහ විසින් එභ 
කහයණහ ම්ඵන්ධබඹන් දින වළටක කහර 
ී භහක් ඇතුශත විබහග කය හර්තහ කිරීභ 
වහ විරහභර්ත බරේසඨහධිකයණ 
විනිලසචඹකහයයඹකු ඳ්ත කශ වළක්බක් ඹ. 

ම්භතඹක් ඳහර්ලිබම්න්තු විසින් ම්භත 
කශබවෝත ව එබේ ම්භත කයන ෆභ 
හයඹකී භ, ප්රකහලනඹ, ප්රතයහදිසට කයනු 
රළබුබවෝත ිට, එභ ප්රකහලනබේ ඵරඳෆභ 
බම් නනුයසථහ ඹටබ්ත නහන විඹ යුතු 
දිනබේ සිට ළඩිදුය භහ බදකක කහර 
ී භහක් දිගට භ ඵරඳළළ්තවිඹ යුතු ඹ. 
එබව්ත කිසි භ නසථහක ඒ ප්රකහලනඹක 
එක් නවුරුද්දකට ළඩි කහරඹක් ඵරහ්තභක 
බනොවිඹ යු්තබ්ත ඹ: 

වටශන: 
ඉන්දිඹහනු ආණ්ඩුක්රභ යසථහබේ 352(5) 
යසථහබේ භහ 6 ක කහර ී භහක් 
වන් කය ඇත. 

එබේ භ තදුයට්ත, එළනි ඹම් භහ 
බදකක කහර ී භහක් ඇතුශත 
ඳහර්ලිබම්න්තු විසුරුහ වරිනු රළබූ නමු්ත 
එකි කහර ී භහ ඇතුශත එභ ප්රකහලනඹ 
දිගට භ ඵරඳ්තන පිණි බඹෝජනහ 
ම්භතඹක් ඳහර්ලිබම්න්තු විසින් ම්භත 
කයනු රළඵ බනොභළති නසථහක 
ඳහර්ලිබම්න්තු ඊශඟට ංසථහඳනඹ වී 
ප්රථභ යට රැසන දිනබේ සිට දින 
දවවතයක් ඉකු්ත වීභට බඳය, ඒ 
ප්රකහලනඹ දිගට භ ඵරඳ්තන පිණි 
ඳහර්ලිබම්න්තු විසින් බඹෝජනහ 
ම්භතඹක් ම්භත කයනු රළබුබවෝත 
ිට ඒ ප්රකහලනබේ ඵරඳෆභ එකී දින 
දවවතයක් ව කහරී භහ ඉකු්ත වීබම් ී 
නහන න්බන් ඹ. 

වටශන: 

ඉන්දිඹහනු ආණ්ඩුක්රභ යසථහබේ 352(5) 
යසථහබේ ඉවත කහයණඹ වහ දින 
30 ක කහරී භහක් රඵහ ී ඇත. 
 

(5) බභභ යසථහබේ කුභක් වන් 
තිබුණ ද (1) ළනි නනුයසථහ ඹටබ්ත 
තභහ විසින් ප්රකහලනඹක් කිරීබභන් දින 
දවවතයක් ඇතුශත ව එභ නනුයසථහබේ 
වන් කහයණහ නතුරින් කිසික් 
ම්ඵන්ධබඹන් තභහ ෆී භට ඳ්ත වීභ වහ 
ජනහධිඳතියඹහ විසින් එභ කහයණහ 
ම්ඵන්ධබඹන් දින වළටක කහරී භහක් 
ඇතුශත විබහග කය හර්තහ කිරීභ වහ 
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එබේ ඳ්ත කයන රද විනිලසචඹකහයයඹකුට එභ 
ඳරීක්ණඹ ම්ඵන්ධබඹන් ඳරික්ණ 
බකොිටන් බහ ඳනත ඹටබ්ත ඳ්ත කයන රද 
බකොභහරිසයඹකු තු ඵරතර ඇ්තබ්ත ඹ. ඒ 
විනිලසචඹකහයයඹහබේ හර්තහ රළබුණු විට 
(1) ළනි නනුයසථහ ඹටබ්ත කයන රද 
ප්රකහලනඹ ජනහධිඳතියඹහ විසින් ප්රතයහදිසට 
කශ වළක්බක් ඹ. 

 
 

(6) බම් යසථහ ඹටබ්ත කයන රද 
ප්රකහලනඹක් සිඹලු කහර්ඹ වහ 
තීයණහ්තභක විඹ යුතු නතය, ඒ ගළන කිසි 

භ නධිකයණඹක ී ප්රලසන කයනු බනොරළබිඹ 
යු්තබ්ත ඹ. ත ද කිසි භ නධිකයණඹක් 
බවෝ විනිලසචඹ නධිකහයඹක් විසින් එභ 
ප්රකහලනඹ බවෝ එඹ නිකු්ත කිරීභට බවේතු 
පිළිඵ බවෝ විබහග කිරීභ බවෝ ඒ 
පිළිඵ භතඹක් ප්රකහල කිරීභ බවෝ 
බන්ත ඹම් ආකහයඹකින් ඒ ගළන ප්රලසන 
කිරීභ බවෝ බනොකශ යු්තබ්ත ඹ. 
 
 
154ඕ. (1) ඳශහ්ත බහක ඵරතර 
ඳහර්ලිබම්න්තු විසින් බවෝ ඳහර්ලිබම්න්තුබේ 
ඵරඹ ඹටබ්ත ක්රිඹහ්තභක කශ යුතු ඵ 154ඔ 
ළනි යථහබේ (1) ළනි නනුයසථහ 
ඹටබ්ත නිකු්ත කයන රද ප්රකහලනඹකින් 
ප්රකහලඹට ඳ්ත කය ඇති නසථහක - 
 
(න) ප්රඥේති ම්ඳහදනඹ කිරීභට ඳශහ්ත බහට 
ඇති ඵරඹ ඳහර්ලිබම්න්තු විසින් 
ජනහධිඳතියඹහට ඳළරීභ ව එබේ ඳයන රද 
ඵරඹ සුදුසු ඹයි ජනහධිඳතියඹහ නදවස කයන 
බකොන්බද්සිරට ඹට්ත, ත්ත කහර්ඹඹ වහ 
ජනහධිඳතියඹහ විසින් නිලසචිත වන් කයනු 
රඵන බන්ත ඹම් නධිකහයඹකට ඳයහ ීභට 
ඳහර්ලිබම්න්තු විසින් ජනහධිඳතියඹහට ඵරඹ 
ීභ: 
 
(ආ) ඳහර්ලිබම්න්තුබේ බහ හය බනොඳ්තනහ 
කහරඹක් තුශ ී ඳශහබ්ත ඳශහ්ත බහ නයමුදලින් 
දයනු රඵන විඹදම් වහ ඳහර්ලිබම්න්තුබේ 
නනුභළතිඹ නබේක්හබන් ජනහධිඳතියඹහ 
විසින් ඒ විඹදම් වහ ඵරඹ ීභ නිතයනුකර 
න්බන් ඹ. 
 

(2) 154ඔ ළනි යසථහබේ (1) ළනි 

විරහභර්ත බරේසඨහධිකයණ 
විනිලසචඹකහයයඹකු ඳ්ත කශ වළක්බක් ඹ. 
එබේ ඳ්ත කයන රද විනිලසචඹකහයයඹකුට 
එභ ඳරීක්ණඹ ම්ඵන්ධබඹන් ඳරික්ණ 
බකොිටන් බහ ඳනත ඹටබ්ත ඳ්ත කයන රද 
බකොභහරිසයඹකු තු ඵරතර ඇ්තබ්ත ඹ. 
ඒ විනිලසචඹකහයයඹහබේ හර්තහ රළබුණු 
විට (1) ළනි නනුයසථහ ඹටබ්ත කයන 
රද ප්රකහලනඹ ජනහධිඳතියඹහ විසින් 
ප්රතයහදිසට කශ වළක්බක් ඹ. 

(6) බම් යසථහ ඹටබ්ත කයන රද 
ප්රකහලනඹක් සිඹලු කහර්ඹ වහ 
තීයණහ්තභක විඹ යුතු නතය, ඒ ගළන 
කිසි භ නධිකයණඹක ී ප්රලසන කයනු 
බනොරළබිඹ යු්තබ්ත ඹ. ත ද කිසි භ 
නධිකයණඹක් බවෝ විනිලසචඹ නධිකහයඹක් 
විසින් එභ ප්රකහලනඹ බවෝ එඹ නිකු්ත 
කිරීභට බවේතු පිළිඵ බවෝ විබහග කිරීභ 
බවෝ ඒ පිළිඵ භතඹක් ප්රකහල කිරීභ 
බවෝ බන්ත ඹම් ආකහයඹකින් ඒ ගළන 
ප්රලසන කිරීභ බවෝ බනොකශ යු්තබ්ත ඹ. 
 

154ඕ. (1) ඳශහ්ත බහක ඵරතර 
ඳහර්ලිබම්න්තු විසින් බවෝ ඳහර්ලිබම්න්තුබේ 
ඵරඹ ඹටබ්ත ක්රිඹහ්තභක කශ යුතු ඵ 154ඔ 
ළනි යසථහබේ (1) ළනි නනුයසථහ 
ඹටබ්ත නිකු්ත කයන රද ප්රකහලනඹකින් 
ප්රකහලඹට ඳ්ත කය ඇති නසථහක - 

 
(න) ප්රඥේති ම්ඳහදනඹ කිරීභට ඳශහ්ත 
බහට ඇති ඵරඹ ඳහර්ලිබම්න්තු විසින් 
ජනහධිඳතියඹහට ඳළරීභ ව එබේ ඳයන 
රද ඵරඹ සුදුසු ඹයි ජනහධිඳතියඹහ නදවස 
කයන බකොන්බද්සිරට ඹට්ත, ත්ත 
කහර්ඹඹ වහ ජනහධිඳතියඹහ විසින් 
නිලසචිත වන් කයනු රඵන බන්ත ඹම් 
නධිකහයඹකට ඳයහ ීභට ඳහර්ලිබම්න්තු 
විසින් ජනහධිඳතියඹහට ඵරඹ ීභ: 
 
(ආ) ඳහර්ලිබම්න්තුබේ බහ හය බනොඳ්තනහ 
කහරඹක් තුශ ී ඳශහබ්ත ඳශහ්ත බහ 
නයමුදලින් දයනු රඵන විඹදම් වහ 
ඳහර්ලිබම්න්තුබේ නනුභතඹ නබේක්හබන් 
ජනහධිඳතියඹහ විසින් ඒ විඹදම් වහ ඵරඹ 
ීභ නීතයනුකර න්බන් ඹ. 

(2) 154ඔ ළනි යසථහබේ (1) ළනි 



 
 
 

116 
 

නනුේ ඹසථහ ඹටබ්ත නිකු්ත කයන රද 
ප්රකහලනඹක් ඵරඳ්තන නතයතුය ී 
ඳහර්ලිබම්න්තු විසින් බවෝ ජනහධිඳතියඹහ 
විසින් බවෝ (1) ළනි නනුයසථහබේ (න) 
බේදබේ වන් බන්ත නධිකහයඹක් විසින් 
හදන රද ප්රඥේතිඹක්, එභ ඳශහ්ත බහ 
විසින් ංබලෝධනඹ කයනු රඵන තුරු බවෝ 
ඉ්ත කයනු රඵන තුරු දිගට භ 
ඵරඳළළ්තවිඹ යු්තබ්ත ඹ. 

154ච. ඳහර්ලිබම්න්තු විසින්, නීති භගින් - 

(න) ඳශහ්ත බහර භන්ත්රිරුන් බතෝයහ ඳ්ත 
කය ගළනීභ ව එභ බහර හභහිරක්තඹ 
රළබිභ වහ සුදුසුකම්: 

(ආ) ඒ ෆභ බහක් භ විසින් කටයුතු 
කයබගන ඹහබම් ී නනුගභනඹ කශ යුතු කහර්ඹ 
ඳටිඳහටිඹ: 

(ඇ) ඳශහ්ත බහර භන්ත්රිරුන්බේ ළටුේ ව 
ීභනහ : ව 

(ඈ) බම් ඳරිච්බේදබේ ප්රතිඳ්තති ව විධිවිධහන 
ක්රිඹහ්තභක කිරීබම් කහර්ඹඹ වහ නලය 
බන්ත ඹම් කහයණඹක් ව බම් ඳරිච්බේදබේ 
විධිවිධහනරට ම්ඵන්ධ බවෝ ආනුංගික 
කහයණහ, ම්ඵන්ධබඹන් විධිවිධහන ළරළසවිඹ 
යු්තබ්ත ඹ. 
 
 
154ට. (1) නන උඳබල්තනබේ ඳශහ්ත බහ 
රළයිසතුබේ බවෝ භගහිට රළයිසතුබේ දක්හ 
ඇති ඹම් කහයණඹක් බවෝ ඹම් කහයණඹකින් 
බකොටක් ම්ඵන්ධබඹන් 154 උ යසථහ 
ඹටබ්ත ව සකිඹ ඵරතර ක්රිඹහ්තභක 
බනොකිරීභට, ඳශහ්ත බහක් විසින් බඹෝජනහ 
ම්භතඹක් භගින් තීයණඹ කශ වළක්බක් ඹ. 
 
 
(2) ඳශහ්ත බහක් විසින් (1) ළනි 
නනුයසථහ ඹටබ්ත බඹෝජනහ ම්භතඹක් 
ම්භත කය ඇ්තතහ ව ද, ඒ බඹෝජනහ 
ම්භතබේ නිඹභඹන් ඳහර්ලිබම්න්තු විසින් 
බඹෝජනහ ම්භතඹක් භගින් පිළිබගන ඇ්තතහ 
ව ද, නසථහක 154උ යසථහ ඹටබ්ත ඒ 
ඳශහ්ත බහබේ ඵරතර, ඒ බඹෝජනහ ම්භතබේ 
නිවසචඹ බකොට දළක්බන කහයණඹ බකබයහි 
යහේත බනොන බේ ළරකිඹ යුතු නතය, ඒ 
ඳශහ්ත බහ පිහිටුහ ඇ්තබ්ත ඹම් ඳශහතක් 

නනුයසථහ ඹටබ්ත නිකු්ත කයන රද 
ප්රකහලනඹක් ඵරඳ්තන නතයතුය ී 
ඳහර්ලිබම්න්තු විසින් බවෝ 
ජනහධිඳතියඹහ විසින් බවෝ (1) ළනි 
නනුයසථහබේ (න) බේදබේ වන් 
බන්ත නධිකහයඹක් විසින් හදන රද 
ප්රඥේතිඹක්, එභ ඳශහ්ත බහ විසින් 
ංබලෝධනඹ කයනු රඵන තුරු බවෝ 
ඉ්ත කයනු රඵන තුරු දිගට භ 
ඵරඳළළ්තවිඹ යු්තබ්ත ඹ. 

154ච. ඳහර්ලිබම්න්තු විසින්, නීති භගින් - 

(න) ඳශහ්ත බහර භන්ත්රිරුන් බතෝයහ ඳ්ත 
කය ගළනීභ ව එභ බහර හභහිරක්තඹ 
රළීභ වහ සුදුසුකම්: 

(ආ) ඒ ෆභ බහක් භ විසින් කටයුතු 
කයබගන ඹහබම් ී නනුගභනඹ කශ යුතු 
කහර්ඹ ඳටිඳහටිඹ: 

(ඇ) ඳශහ්ත බහර භන්ත්රිරුන්බේ ළටුේ 
ව ීභනහ : ව 

(ඈ) බම් ඳරිච්බේදබේ ප්රතිඳ්තති ව 
විධිවිධහන ක්රිඹහ්තභක කිරීබම් කහර්ඹඹ වහ 
නලය බන්ත ඹම් කහයණඹක් ව බම් 
ඳරිච්බේදබේ විධිවිධහනරට ම්ඵන්ධ බවෝ 
ආනුංගික කහයණහ, ම්ඵන්ධබඹන් 
විධිවිධහන ළරළසවිඹ යු්තබ්ත ඹ. 
154ට. (1) නන උඳබල්තනබේ ඳශහ්ත 
බහ රළයිසතුබේ බවෝ භගහිට රළයිසතුබේ 
දක්හ ඇති ඹම් කහයණඹක් බවෝ ඹම් 
කහයණඹකින් බකොටක් ම්ඵන්ධබඹන් 154 
උ යසථහ ඹටබ්ත ව සකීඹ ඵරතර 
ක්රිඹහ්තභක බනොකිරීභට, ඳශහ්ත බහක් 
විසින් බඹෝජනහ ම්භතඹක් භගින් තීයණඹ 
කශ වළක්බක් ඹ. 
 
(2) ඳශහ්ත බහක් විසින් (1) ළනි 
නනුයසථහ ඹටබ්ත බඹෝජනහ ම්භතඹක් 
ම්භත කය ඇ්තතහ ව ද, ඒ බඹෝජනහ 
ම්භතබේ නිඹභඹන් ඳහර්ලිබම්න්තු විසින් 
බඹෝජනහ ම්භතඹක් භගින් පිළිබගන ඇ්තතහ 
ව ද, නසථහක 154උ යසථහ ඹටබ්ත ඒ 
ඳශහ්ත බහබේ ඵරතර, ඒ බඹෝජනහ 
ම්භතබේ නිලසචඹ බකොට දළක්බන 
කහයණඹ බකබයහි යහේත බනොන බේ 
ළරකිඹ යුතු නතය, ඒ ඳශහ්ත බහ පිහිටුහ 
ඇ්තබ්ත ඹම් ඳශහතක් වහ ද, ඒ ඳශහතට 
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වහ ද, ඒ ඳශහතට නදහශ න බේ ඒ කහයණඹ 
ම්ඵන්ධබඹන් 154 උ යසථහබේ 
විධිවිධහනරට නනුකර බනො 
නනයහකහයබඹන්, ඳහර්ලිබම්න්තු විසින් නීති 
හදනු රළබිඹ වළක්බක් ඹ. 
 

154ඩ. බම් ඳරිච්බේදබේ විධිවිධහන 
ක්රිඹහ්තභක කිරීභ බවෝ ඒ වහ නලය 
ඳරිඳහරනභඹ බනසකම් වහ බවෝ 
කිසිඹම් දුසකයතහක් ඉ්ත කිරීබම් 
කහර්ඹඹ වහ බවෝ ගළට් ඳෛබේ ඳශ 
කයන නිඹභඹක් භගින් ජනහධිඳතියඹහ 
විසින් ආණ්ඩුක්රභ යසථහබේ 
විධිවිධහනරට නනනුකර බනොන්නහ ව ද, 
නලය ඹළයි බවෝ බඹෝගය ඹළයි ඔහුට 
බඳනි ඹන්නහ ව ද, ඹම් ක්රිඹහ කිරීම් බවෝ 
විධහන ීභ බවෝ කශ වළක්බක් ඹ. 

නදහශ න බේ ඒ කහයණඹ ම්ඵන්ධබඹන් 
154 උ යසථහබේ විධිවිධහනරට 
නනුකර බනො නනයහකහයබඹන්, 
ඳහර්ලිබම්න්තු විසින් නීති හදනු රළබිඹ 
වළක්බක් ඹ. 

154ඩ. බම් ඳරිච්බේදබේ විධිවිධහන 
ක්රිඹහ්තභක කිරීභ බවෝ ඒ වහ නලය 
ඳරිඳහරනභඹ බනසකම් වහ බවෝ 
කිසිඹම් දුසකයතහක් ඉ්ත කිරීබම් 
කහර්ඹඹ වහ බවෝ ගළට් ඳෛබේ ඳශ 
කයන නිඹභඹක් භගින් ජනහධිඳතියඹහ 
විසින් ආණ්ඩුක්රභ යසථහබේ 
විධිවිධහනරට නනනුකර බනොන්නහ ව 
ද, නලය ඹළයි බවෝ බඹෝගය ඹළයි ඔහුට 
බඳනී ඹන්නහ ව ද, ඹම් ක්රිඹහ කිරීම් බවෝ 
විධහන ීභ බවෝ කශ වළක්බක් ඹ.  
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VI ලන ලංවවොටව ලං 

යශ ලංපළනය ලංවශ ලංනීතිසවේ ලංආධිප යය ලංපලත්ලළ ලංගෆනීම 

XV ලන ලංපරිච්වේදය ලං( ලංදෆනට ලංපලතිසන ලංXIX B පරිච්වේදය) ලං 

ජළතිසව ලංප්රව්මපළදන ලංපිළිදා ලංඅධී්ණය ලංවවොමිවම 

19 න ංබලෝධනඹ භගින් පිහිටුහ ඇති  ජහතික ප්රම්ඳහදන බකොිටභ ම්ඵන්ධ විධි විධහන, 

දූණ භළඩ ඳළළ්තවීභට කිසිබේ්ත ප්රභහණ්ත බනොන නතය කිසිඹම් නක්රිටකතහක් බොඹහ 

ගනු රළබු ද නීති විබයෝධී ව ළයදි නයුරින් සිදු කශ එභ ප්රම්ඳහදන කටයු්තත නිළයදි 

කිරීභට බවෝ එභ ළරැද්ද සිදුවීභට ප්රථභ එඹ ශක්හ ගළනීභ පිණි කටයුතු කිරීභට බභභ 

බකොිටභට ඵරඹක් බනොභළත. ළයදි ශක්හ ගළනීභ දඬුම් ීභට ඩහ ළදග්ත බේ. ඒ නනු 

නබේ භතඹ නම්,  

i ප්රම්ඳහදක ක්රිඹහලිඹක සිදු ඇති නක්රිටකතහක් ප්රදහනඹට බඳය බොඹහ ගනු රළබූ 

විට බටන්ඩයඹ, ප්රදහනඹ කිරීභට බඳය සිදු ඇති යද නිළයදි කිරීභට නලය ඵරතර 

ජහතික ප්රම්ඳහදක නධීක්ණ බකොිටභට තිබිඹ යුතු ඹ.  එබේ භ ප්රදහනඹ නීති විබයෝධී 

නම්  එභ නීති විබයෝධී ප්රදහනඹන් නරංගු කිරීභට ඵරඹ තිබිඹ යුතු ඹ.  

ii ප්රම්ඳහදන ම්ඵන්ධ කහ ඇති භහර්බගෝඳබද්ල බනොපිළිඳළද ඇති විටක එභගින් සිදු 

කය ඇති යදක් නිළයදි කිරීභට නදහශ නිරධයඹන්ට නසථහ දිඹ යුතු ඹ. එභගින් ඹම් 

සුළු නතඳසුවීභකින් සිදු ව ළයදි නධිකයණඹ බත බඹොමු කිරීභ නලය බනොනු ඇත. 

බම් ම්ඵන්ධ සුදුසු විධිවිධහන බඹදිඹ යුතුයි.  

Iii බදන රද භහර්බගෝඳබද්ලරට නනුකර න ඳරිද්බදන් ක්රිඹහ හිතහභතහ භ ඳළවළය වළය 

ඇති විට එඹ  දඬුම් රළබිඹ වළකි යදක් විඹ යුතු ඹ. 

ඒ නනු ඳවත වන් ංබලෝධන නපි නිර්බද්ල කයමු. 
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ර්තභහන විධිවිධහන 

 
ංබලෝධිත ගන්ති 

  ඳරිච්බේදඹ  XIXB 
ජහතික ප්රම්ඳහදන බකොිටභ 

 

156ආ. (1) ආණ්ඩුක්රම ලං ලයලවහාළල ලං

වභළවේ ලං නි්මව්ධය ලං ම  ලං ජනහධිඳතියඹහ 
විසින් ඳ්ත කයනු රඵන්නහ ව ද 
හභහිරකඹන් ඳස බදබනකුබගන් 
භන්විත ව ද (බම් ඳරිච්බේදබේ „බහ‟ 
ඹනුබන් වන් කයනු රඵන) ජහතික 
ප්රම්ඳහදන බකොිටන් බහක් තිබිඹ 
යු්තබ්ත ඹ. එකි බහබේ ඹට්ත පිරිබයින් 
හභහිරකඹන් තිබදබනකු ප්රම්ඳහදනඹ, 
ගණකහධිකයණඹ, නීතිඹ බවෝ යහජය 
ඳරිඳහරනඹ පිළිඵ පිළිග්ත න්තදළකීම් 
හිත තළනළ්තතන් විඹ යුතු ඹ. 
 
ජනහධිඳතියඹහ, ආණ්ඩුක්රම ලං ලයලවහාළ ලං

වභළවේ ලංනි්මව්ධය ලංම  එක් හභහිරකඹකු 
බකොිටන් බහබේ බහඳතියඹහ බර 
ඳ්ත කශ යු්තබ්ත ඹ. 
 
 (2) බහබේ ෆභ හභහිරකඹකු භ විසින් 
ජනහධිඳතියඹහ නභතහ ඹන ලිපිඹක් 
භගින් තභ ධුයබඹන් කලින් ඉල්රහ 
නසවුබවෝත බවෝ ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 
බහබේ නනුභතඹ භත බවේතු දක්හ 
ජනහධිඳතියඹහ විසින් ධුයබඹන් ඉ්ත 
කයනු රළබුබවෝත බවෝ චරිත දූණ 
යදක් ම්ඵන්ධබඹන් ඹම් නධිකයණඹක් 
විසින් ඔහු යදකරු කයනු රළබුබවෝත 
බවෝ ඳහර්ලිබම්න්තු භන්ත්රියඹකු බවෝ 
ඳශහ්ත බහ භන්ත්රියඹකු බවෝ ඳශහ්ත 
ඳහරන ආඹතනඹක භිකඹකු බවෝ 
ලබඹන් බ්තරි ඳ්තවුබවෝත බවෝ ඔහු 
විබඹහි ප්රජහ නලක්නුතහ නිඹභ කිරීබම් 
බඹෝජනහ ම්භතඹක් ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහබේ 81 න යසථහට 
නනුකර ම්භත කයනු රළබුබවෝත බවෝ 
ිට, එළනි හභහිරකඹකු ලබඹන් ඔහු 
ඳ්ත කයනු රළබු දින සිට නවුරුදු තුනක 
කහරඹක් ධුය දළරිඹ යු්තබ්ත ඹ.  

 

 

(3) බකොිටන් බහබේ බහඳතියඹහට 

ඳරිච්බේදඹ  XIX B 
ජහතික ප්රම්ඳහදන බකොිටභ 

 
156ආ. (1) ජනහධිඳතියඹහ විසින් ඳ්ත 
කයනු රඵන්නහ ව ද හභහිරකඹන් ඳස 
බදබනකුබගන් භන්විත ව ද (බම් 
ඳරිච්බේදබේ „බහ‟ ඹනුබන් වන් 
කයනු රඵන) ජහතික ප්රම්ඳහදන බකොිටන් 
බහක් තිබිඹ යු්තබ්ත ඹ. එකි බහබේ 
ඹට්ත පිරිබයින් හභහිරකඹන් තිබදනකු 
ප්රම්ඳහදනඹ, ගණකහධිකයණඹ, නීතිඹ 
බවෝ යහජය ඳරිඳහරනඹ පිළිඵ පිළිග්ත 
න්තදළකීම් හිත තළනළ්තතන් විඹ යුතු ඹ.  
 
 
 
පළ්මලිව්මන්තුල ලං මගින් ලං අනුම  ලං කිරිමකින් ලං

ව ොරල ලං කිසිදු ලං  ෆනෆත් කු ලං වමම ලං වභළවේ ලං

වළමළජිවයකු ලං වශෝ ලං වභළපතිසලරයළ ලං වව ලං

ජනළධිපතිසලරයළ ලංවිසින් ලංපත් ලංවනොවෂ ලංයුතු ලංය.  
 
(2) බහබේ ෆභ හභහිරකඹකු  විසින් භ  
ජනහධිඳතියඹහ නභතහ ඹන ලිපිඹක් 
භගින් තභ ධුයබඹන් කලින් ඉල්රහ 
නසවුබවෝත බවෝ ඳහර්ලිබම්න්තුබේ 
නනුභතඹ භත බවේතු දක්හ 
ජනහධිඳතියඹහ විසින් ධුයබඹන් ඉ්ත 
කයනු රළබුබවෝත බවෝ චරිත දූණ 
යදක් ම්ඵන්ධබඹන් ඹම් 
නධිකයණඹක් විසින් ඔහු යදකරු කයනු 
රළබුබවෝත බවෝ ඳහර්ලිබම්න්තු 
භන්ත්රීයඹකු බවෝ ඳශහ්ත බහ 
භන්ත්රීයඹකු බවෝ ඳශහ්ත ඳහරන 
ආඹතනඹක භිකඹකු බවෝ ලබඹන් 
බ්තරී ඳ්තවුබවෝත බවෝ ඔහු විඹබඹහි 
ප්රජහ නලක්නුතහ නිඹභ කිරීබම් බඹෝජනහ 
ම්භතඹක් ආණ්ඩුක්රභ යසථහබේ 81 
න යසථහට නනුකර ම්භත 
කයනු රළබුබවෝත බවෝ ිට, එළනි 
හභහිරකඹකු ලබඹන් ඔහු ඳ්ත කයනු 
රළබු දින සිට නවුරුදු තුනක කහරඹක් ධුය 
දළරිඹ යු්තබ්ත ඹ.  

 
(3) බකොිටන් බහබේ බහඳතියඹහට 
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ව ෆභ හභහිරකඹකුට භ, 
ඳහර්ලිබම්න්තුබේ බඹෝජනහ ම්භතඹක් 
භගින් නිලසචඹ කයනු රළබිඹ වළකි ඳරිදි වු 
ීභනහක් බගවිඹ යු්තබ්ත ඹ. එකී ීභනහ 
ඒකහඵද්ධ නයමුදරට ළඹ ඵයක් විඹ යුතු 
නතය එකි බහඳතියඹහබේ බවෝ 
හභහිරකඹහබේ ධුය කහරඹ නතයතුය නඩු 
බනොකශ යු්තබ්ත ඹ. 
 

 

156ඇ. (1) සිඹලු යජබේ ආඹතන විසින් 
බහණ්ඩ ව බේහ, ළඩ උඳබද්ලක බේහ 
ව බතොයතුරු ඳද්ධති ප්රම්ඳහදනඹ කයනු 
රළබිභ ම්ඵන්ධබඹන් හධහයණ, යුක්ති 
වගත, විනිවිද බඳබනන සුළු, තයඟකහරි 
ව විඹදම් පරතහඹකින් යු්ත ඳටිඳහටි 
ව උඳභහන කස කිරීභ බකොිටන් 
බහබේ කර්තය න්බන් ඹ. බකොිටන් 
බහ විසින් එකි උඳභහන ගළට් ඳෛබේ 
ඳශ කිරීභට ළරසිඹ යුතු නතය එකි ඳශ 
කිරිබභන් භහ තුනක් ඇතුශත 
ඳහර්ලිබම්න්තුබේ නනුභතඹ වහ ඉදිරිඳ්ත 
කිරීභට ළරසිඹ යු්තබ්ත ඹ. 
 
 
 
 
(2)(1) න නනුයසථහබේ බඳොදු බහඹට 
නගතිඹක් බනොභළති - 
 
(න) යජබේ ආඹතන විසින් කයනු රඵන 
බහණ්ඩ ව බේහ ළඩ, උඳබද්ලක බේහ 
ව බතොයතුරු ඳද්ධති ප්රම්ඳහදනඹ, 
පර්බේ නනුභත ව ක්රිඹහකහරි 
ළරළසභරට නනුකර පිළිබඹර කයන 
රද ප්රම්ඳහදන ක්රභ භත ඳදනම් ඇ්ත ද 
ඹන්න පිළිඵ නිඹහභනඹ බකොට උචිත 
ඵරධයඹන් බත හර්තහ කිරීභ: 
 
(ආ) යජබේ ආඹතනරට බහණ්ඩ වහ 
බේහ ළඩ, උඳබද්ලක බේහ ව 
බතොයතුරු ඳද්ධති ළඳයීභ වහ ව සිඹලු 
සුදුසුකම් ර්ත රංසු කරුන්ට එකි බහණ්ඩ 
වහ බේහ ළඳයීභ වහ ව රංසු තළීබම් 
ක්රිඹහලිඹට වබහගි වීභ පිණි භහන 
නසථහ රඵහ ී ඇ්ත ද ඹන්න පිළිඵ 
නිඹහභනඹ බකොට උචිත ඵරධයඹන් බත 
හර්තහ කිරීභ: 
 
(ඇ) යජබේ ආඹතනරට බහණ්ඩ වහ 

ව ෆභ හභහිරකඹකුට භ, 
ඳහර්ලිබම්න්තුබේ බඹෝජනහ ම්භතඹක් 
භගින් නිලසචඹ කයනු රළබිඹ වළකි ඳරිදි වු 
ීභනහක් බගවිඹ යු්තබ්ත ඹ. එකී 
ීභනහ ඒකහඵද්ධ නයමුදරට ළඹ ඵයක් 
විඹ යුතු නතය එකි බහඳතියඹහබේ බවෝ 
හභහිරකඹහබේ ධුය කහරඹ නතයතුය නඩු 
බනොකශ යු්තබ්ත ඹ. 
 

 
156ඇ. (1) සිඹලු යජබේ ආඹතන විසින් 
බහණ්ඩ ව බේහ, ළඩ උඳබද්ලක බේහ 
ව බතොයතුරු ඳද්ධති ප්රම්ඳහදනඹ කයනු 
රළබිභ ම්ඵන්ධබඹන් හධහයණ, යුක්ති 
වගත, විනිවිද බඳබනන සුලු, තයගකහරී 
ව විඹදම් පරතහකින් යු්ත ඳටිඳහටි ව 

උඳභහන කස කිරීභ ද ප්රව්මපළදන ලං

ක්රියළලලියට ලං අදළෂ ලං පෆමිිසලි විභළග ලං කිරීම ලං

ව්මදන් වයන් ලංවරගුළසි ලංවවවහ ලංකිරීම ලංශළ ලං

ප්රව්මපළදනය ලං ශළ ලං දෆඳුණු ලං වලනත් ලං තීරණය ලං

ගෆනීම ලං ද ලං  ලං බකොිටන් බහබේ කර්තය 
න්බන් ඹ. බකොිටන් බහ විසින් එකී 
උඳභහන ගළට් ඳෛබේ ඳශ කිරීභට 
ළරසිඹ යුතු නතය එකි ඳශ කිරිබභන් භහ 
තුනක් ඇතුශත ඳහර්ලිබම්න්තුබේ නනුභතඹ 
වහ ඉදිරිඳ්ත කිරීභට ළරසිඹ යු්තබ්ත ඹ. 
 
(2)(1) න නනුයසථහබේ බඳොදු බහඹට 
නගතිඹක් බනොභළති - 
 
(න) යජබේ ආඹතන විසින් කයනු රඵන 
බහණ්ඩ ව බේහ ළඩ, උඳබද්ලක බේහ 
ව බතොයතුරු ඳද්ධති ප්රම්ඳහදනඹ, 
පර්බේ නනුභත ව ක්රිඹහකහරි 
ළරළසභරට නනුකර පිළිබඹර කයන 
රද ප්රම්ඳහදන ක්රභ භත ඳදනම් ඇ්ත ද 
ඹන්න : 
 
 
(ආ) යජබේ ආඹතනරට බහණ්ඩ වහ බේහ 
ළඩ, උඳබද්ලක බේහ ව බතොයතුරු 
ඳද්ධති ළඳයීභ වහ ව සිඹලු සුදුසුකම් 
ර්ත රංසු කරුන්ට එකි බහණ්ඩ වහ බේහ 
ළඳයීභ වහ ව රංසු තළීබම් ක්රිඹහලිඹට 
වබහගි වීභ පිණි භහන නසථහ රඵහ ී 
ඇ්ත ද ඹන්න:  
 
 
 
(ඇ) යජබේ ආඹතනරට බහණ්ඩ වහ 



 
 
 

121 
 

බේහ ළඩ උඳබද්ලක බේහ ව 
බතොයතුරු ඳද්ධති ළඳයීභ වහ 
බකොන්ෛහ්තකරුන් බ්තරීබම් ව 
බකොන්ෛහ්ත රඵහ ීබම් ක්රිඹහඳටිඳහටිඹ 
හධහයණ වහ විනිවිද බඳබනන සුළු 
න්බන් ද ඹන්න පිළිඵ නිඹහභනඹ 
බකොට උචිත ඵරධයඹන් බත හර්තහ 
කිරීභ: 
 
(ඈ) යජබේ ආඹතන විසින් කයනු රඵන 
ප්රම්ඳහදනඹන්ට ම්ඵන්ධිත ළඳයුම් 
කිටටු ව තහක්ණික ඇගයුම් කිටටුර 
හභහිරකයින් බඹෝගය ඳරිදි සුදුසුකම් රඵහ 
ඇ්ත ද ඹන්න පිළිඵ හර්තහ කිරීභ: ව 
 
(ඉ) යජබේ ආඹතන විසින්, පිළිග්ත 
ඳටිඳහටිලින් ව බභබවයුම් නිර්ණහඹක 
ලින් ඵළවළය කයන රද ප්රම්ඳහදන 
හර්තහ විභර්ලනඹ කිරීභ ව එකි 
ප්රම්ඳහදන ම්ඵන්ධබඹන් ගකියුතු 
නිරධයඹන් නලය ක්රිඹහභහර්ග වහ 
නදහශ ඵරධහරීන්ට හර්තහ කිරීභ, බහබේ 
කහර්තය න්බන් ඹ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

බේහ ළඩ උඳබද්ලක බේහ ව 
බතොයතුරු ඳද්ධති ළඳයීභ වහ 
බකොන්ෛහ්තකරුන් බ්තරීබම් ව 
බකොන්ෛහ්ත රඵහ ීබම් ක්රිඹහඳටිඳහටිඹ 
හධහයණ වහ විනිවිද බඳබනන සුළු 
න්බන් ද ඹන්න: 
 
 
 
(ඈ) යජබේ ආඹතන විසින් කයනු රඵන 
ප්රම්ඳහදනඹන්ට ම්ඵන්ධිත ළඳයුම් 
කිටටු ව තහක්ණික ඇගයුම් කිටටුර 
හභහිරකඹන් බඹෝගය ඳරිදි සුදුසුකම් රඵහ 
ඇ්ත ද ඹන්න:  
 
(ඉ) යජබේ ආඹතන විසින්, පිළිග්ත 
ඳටිඳහටිලින් ව බභබවයුම් නිර්ණහඹක 
ලින් ඵළවළය කයන රද ප්රම්ඳහදන 
හර්තහ විභර්ලනඹ කිරීභ ව එකී 
ප්රම්ඳහදන ම්ඵන්ධබඹන් ගකියුතු 
නිරධයඹන් නලය ක්රිඹහභහර්ග වහ නදහශ 
ඵරධහරීන්ට හර්තහ කිරීභ. 

 
(ඊ) ඹම් යහජය ආඹතනඹක් ප්රම්ඳහදනඹ 
ම්ඵන්ධ ඹම් නිබඹෝගඹක් පිළිඳළීභට 
නභ්ත ව නසථහක බවෝ ඹම් 
බයගුරහසිඹක් බවෝ ක්රිඹහඳටිඳහටිඹක් 
නනුගභනඹ කිරීභට නභ්ත ව නසථහක 
එභ යහජය ආඹතනබේ ප්රම්ඳහදන 
ක්රිඹහලිඹ න්තහිටුිටන් නතුරු තවනම් 
නිබඹෝගඹක් නිකු්ත කිරීභට ව එකී 
ප්රම්ඳහදන බයගුයහසි බවෝ ක්රිඹහඳටිඳහටි 
නනුගභනඹ කයන බරට නලය 

විධිවිධහන රඵහ ීභ ව්මදන් වයන් ලං ලං

ලගීයම ලංවභළවේ ලංව්ම ලයය ලංලන්වන් ලංය. 
 
(3) ලං ය්ම ලං රළජය ලං ආය නය් ලං වපර ලං

පුවරෝවානය ලං  ලං වෂ ලං වනොශෆකි ලං සිදුවීම් ලං

නිවළ ලං ය්ම ලං ප්රව්මපළදන ලංවරගුළසිය් ලංවශෝ ලං

ක්රියළපටිපළටිය් ලං අනුගමනය ලං වෂ ලං

වනොශෆකි ලං  ත්ත්ලයවට ලං පත් ලං වී ලං ඇත්න්ම ලං

එීය ලං රළජය ලං ආය නය ලං විසින් ලං උ්ධග  ලං වී ලං

ඇතිස ලං ත්ත්ලය ලංපිළිදා ලංවවොමිවම ලංදෆනුලත් ලං

වර ලං ලයතිසව්මවය් ලං වශෝ ලං වරගුළසි  ලං

ක්රියළපටිපළටි ලං  ලං අනුගමනය ලං කිරීම ලං

ව්මදන් වයන් ලං ය්ම ලං වි ළනය් ලං ඉල්ළ ලං

ඇතිස ලං අලවහාළලව  ලං සුවිවේෂී ලං  ත්ත්ලය් ලං

ඇතිස ලං වී ලං ඇත්න්ම ලං ඒ ලං වාශළ ලං වශේතු ලං ලළ්ම ළ ලං

වර ලංඉල්ළ ලංඇතිස ලංපරිදි ලංලයතිසව්මවය් ලංවශෝ ලං



 
 
 

122 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
156ඈ. (1) බකොිටන් බහ විසින් ඹම් 
තළනළ්තතකුට, ලිඛිත දළන්වීභක් භගින් - 
 
(න) ප්රලසන කයනු රළීභ වහ බකොිටන් 
බහ ඉදිරිඹට ඳළිටණිඹ යුතු ඵට; 
 
(ආ) එකි දළන්වීබම් නිලසචිත දක්නු 
රඵන්නහ ව ද එකි තළනළ්තතහබේ 
න්තකබේ බවෝ ඳහරනබේ තිබඵන්නහ ව 
ද ඹම් බල්තනඹක් බවෝ බදඹක් බහට 
ඉදිරිඳ්ත කශ යුතු ඵට, නිඹහභනඹ කයනු 
රළබිඹ වළක්බක් ඹ. 

වි ළනය් ලං වවොමිවම ලං මගින් ලං කිරීම ලං

නී යනුකූ ලං ලන්වන් ලං ය. ලං වමම ලං වේදවේ ලං

සුවිවේෂී ලං අලවහාළ ලං යන්නට ලං ඉල්ළ ලං ඇතිස ලං

ලයතිසව්මවය ලං වශෝ ලං නිවයෝගය ලං දළ ලං

වනොදුන ලංවශොත් ලංවපොදු ලංජන ළල ලංවශෝ ලංරළජය ලං

ආය නය ලං දෆඩි ලං වව ලං අගතිසයට ලං පත්ලන ලං

අලවහාළ ලංඅන් ්මග  ලංවේ. 
 
(4) ලං වමම ලං ලයලවහාළවේ ලං (1) ලං ලයලවහාළවේ ලං

වාශන් ලං වරගුළසි ලං වශෝ ලං ක්රියළපටිපළටි ලං

වවොමින් ලං වභළවේ ලං අනුමෆතිසයකින් ලං

ව ොරල ලංදෆන ලංදෆන ලංම ලංවඩ ලංවරන්නළ ලංව ලංය්ම ලං

ආය නයව ලං ප්ර ළනිවය් ලං  ලං ලරදවට ලං

ලරදවරු ලං ලන ලං අ ර ලං ලරදවරු ලං කිරීව්ම ලං දී ලං

රුපියල් ලං මිලියනය් ලං වනොඉ්මලන ලං

දඩයවට ලං වශෝ ලං අවුරුදු ලං පශවෂොල් ලං

වනොඉ්මලන ලං වළය් ලං වාශළ ලං

දන් නළගළරග  ලංකිරීමට ලං වශෝ ලං එකි ලං දඩය ලං

වශ ලං දන් නළගළරග  ලං කිරීම ලං යන ලං දඬුල්ම ලං

වදවට ලංම ලංවශෝ ලංයටත් ලංවිය ලංයුත්වත් ලංය. 

 
(5) ඹම් යහජය ආඹතනඹක ප්රධහනිඹකු 
බකොිටබභන් බදන රද ඹම් නිබඹෝගඹක් 
පිළිඳළීභට නභ්ත ව නසථහක බවෝ 
බභභ යසථහබේ (1) බේදබේ වන් 
ඹම් බයගුරහසිඹක් බවෝ ක්රිඹහඳටිඳහටිඹක් 
නනුගභනඹ කිරීභට නභ්ත ව නසථහක 
බවෝ බභභ යසථහබේ (2) (ඊ) බේදබේ 
ඳරිදි බදන රද නිබඹෝගඹක් පිළිඳළීභට 
නභ්ත ව නසථහක ඒ ම්ඵන්ධබඹන් 
උචිත ද රයන් දළනුම්්ත කිරීභ 
බකොිටන් බහබේ කහර්ඹබහයඹ න නතය 
උචිත ඵරධයඹන් විසින් එළනි 
නසථහක නදහශ නිරධයඹහට එබයහි  
භවහධිකයණබේ නධිබචෝදනහ බගොනු කශ 
යුතු ඹ. 
 
156ඈ. (1) බකොිටන් බහ විසින් ඹම් 
තළනළ්තතකුට, ලිඛිත දළන්වීභක් භගින් - 
 
(න) ප්රලසන කයනු රළීභ වහ බකොිටන් 
බහ ඉදිරිඹට ඳළිටණිඹ යුතු ඵට; 
 
(ආ) එකී දළන්වීබම් නිලසචිත දක්නු 
රඵන්නහ ව ද එකී තළනළ්තතහබේ 
න්තකබේ බවෝ ඳහරනබේ තිබඵන්නහ ව 
ද ඹම් බල්තනඹක් බවෝ බදඹක් බහට 
ඉදිරිඳ්ත කශ යුතු ඵට, නිඹහභනඹ කයනු 
රළබිඹ වළක්බක් ඹ. 
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(2) (න) (1) න නනු යසථහ ඹටබ්ත 
ඹනු රළබු දළන්වීභක් භගින් බකොිටන් 
බහ ඉදිරිඹට ඳළිටණිඹ යුතු ඵට නිඹභ 
කයනු රළඵ හධහයණ බවේතුක් 
බනොභළති එකි බහ ඉදිරිඹට ඳළිටණීභට 
නබඳොබවෝත න; 
 
(ආ) එළනි දළන්වීභකට නනුකුර බිටන් 
බකොිටන් බහ විසින් ඔහුට ඉදිරිඳ්ත 
කයනු රඵන ඹම් ප්රලසනඹකට පිළිතුරු ීභ 
හධහයණ බවේතුක් බනොභළති 
ප්රතික්බේඳ කයන; බවෝ 
 
(ඇ) (1) න නනු යසථහ ඹටබ්ත 
ඔහුට ඹනු රළබු දළන්වීභක් භගින් 
ඉදිරිඳ්ත කයන බර නිඹභ කයනු රළබු 
ඹම් බල්තනඹක් බවෝ බදඹක් හධහයණ 
බවේතුක් බනොභළති, ඉදිරිඳ්ත කිරීභට 
නබඳොබවෝතන බවෝ ප්රතික්බේඳ කයන , 
ෆභ තළනළ්තතකුභ යදකට යදකරු න 
නතය යදකරු කිරීබම් ී රුපිඹල් 
රක්ඹක් බනොඉක්භන දඩඹකට බවෝ 
නවුරුදු වතක් බනොඉක්භන කහරඹක් 
වහ ඵන්ධනහගහයගත කිරීභට බවෝ එකි 
දඩඹ ව ඵන්ධනහගහයගත කිරීභ ඹන 
දඩුම් බදකටභ බවෝ ඹට්ත විඹ යු්තබ්ත 
ඹ. 

 
(3) ආණ්ඩුක්රභ යසථහබේ 154ග 
යසථහ ඹටබ්ත පිහිටුනු රළබු ෆභ 
භවහධිකයණඹකටභ ඉවත (2) න 
නනුයසථහබේ වන් ඹම් කහයණඹක් 
විබහග බකොට තීයණඹ ීභට නධිකයණ 
ඵරඹ ඇ්තබ්ත ඹ. 
 
156ඉ. (1) බකොිටන් බහ, එහි කර්තය 
ඉටුකිරීභ වහ නලය විඹ වළකි ඳරිදි කය 
බවෝ හය ගණනක් රැසවිඹ යු්තබ්ත ඹ. 
 
 
(2) බකොිටන් බහබේ සිඹලු රැසවීම්රට 
මරහනඹ බහඳතියඹහ විසින් දළරිඹ 
යු්තබ්ත ඹ. බකොිටන් බහබේ ඹම් 
රැසවීභක් වහ බහඳතියඹහ බනොඳළිටණි 
විට ී ඳළිටණ සිටින හභහිරකයින් විසින් 
තභන් නතුබයන් හභහිරකඹකු එකි රැසවීභ 
වහ බතෝයහ ඳ්තකය ගත යු්තබ්ත ඹ. 

 
(3) බකොිටන් බහබේ ඹම් රැසවීභක් 

 
(2) (න) (1) න නනුයසථහ ඹටබ්ත 
ඹනු රළබූ දළන්වීභක් භඟින් බකොිටන් 
බහ ඉදිරිඹට ඳළිටණිඹ යුතු ඵට නිඹභ 
කයනු රළඵ හධහයණ බවේතුක් බනොභළති 
එකි බහ ඉදිරිඹට ඳළිටණීභට 
නබඳොබවෝත න; 
 
(ආ) එළනි දළන්වීභකට නනුකුර බිටන් 
බකොිටන් බහ විසින් ඔහුට ඉදිරිඳ්ත 
කයනු රඵන ඹම් ප්රලසනඹකට පිළිතුරු ීභ 
හධහයණ බවේතුක් බනොභළති ප්රතික්බේඳ 
කයන; බවෝ 
 
(ඇ) (1) න නනු යසථහ ඹටබ්ත ඔහුට 
ඹනු රළබු දළන්වීභක් භගින් ඉදිරිඳ්ත 
කයන බර නිඹභ කයනු රළබු ඹම් 
බල්තනඹක් බවෝ බදඹක් හධහයණ 
බවේතුක් බනොභළති, ඉදිරිඳ්ත කිරීභට 
නබඳොබවෝතන බවෝ ප්රතික්බේඳ කයන , 
ෆභ තළනළ්තතකු භ යදකට යදකරු න 
නතය යදකරු කිරීබම් ී රුපිඹල් 
රක්ඹක් බනොඉක්භන දඩඹකට බවෝ 
නවුරුදු වතක් බනොඉක්භන කහරඹක් 
වහ ඵන්ධනහගහයගත කිරීභට බවෝ එකී 
දඩඹ ව ඵන්ධනහගහයගත කිරීභ ඹන 
දඬුම් බදකට භ බවෝ ඹට්ත විඹ යු්තබ්ත 
ඹ. 
 
(3) ආණ්ඩුක්රභ යසථහබේ 154ග 
යසථහ ඹටබ්ත පිහිටුනු රළබු ෆභ 
භවහධිකයණඹකට භ ඉවත (2) න 
නනුයසථහබේ වන් ඹම් කහයණඹක් 
විබහග බකොට තීයණඹ ීභට නධිකයණ 
ඵරඹ ඇ්තබ්ත ඹ. 

 
156ඉ. (1) බකොිටන් බහ, එහි 
කර්තයඹ ඉටුකිරීභ වහ නලය විඹ 
වළකි ඳරිදි කය බවෝ හය ගණනක් 
රැසවිඹ යු්තබ්ත ඹ. 
 
(2) බකොිටන් බහබේ සිඹලු රැසවීම්රට 
මරහනඹ බහඳතියඹහ විසින් දළරිඹ 
යු්තබ්ත ඹ. බකොිටන් බහබේ ඹම් 
රැසවීභක් වහ බහඳතියඹහ බනොඳළිටණි 
විට ී ඳළිටණ සිටින හභහිරකඹන් විසින් 
තභන් නතුබයන් හභහිරකබඹක් එකී රැසවීභ 
වහ බතෝයහ ඳ්තකය ගත යු්තබ්ත ඹ. 
 
(3) බකොිටන් බහබේ ඹම් රැසවීභක් වහ 
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වහ ගණපයණඹ හභහිරකඹන් 
තිබදබනකුබගන් භන්විත න්බන් ඹ. 
 
(4) බකොිටන් බහබේ තීයණ, එකි තීයණ 
ගනු රඵන්බන් ඹම් රැසවීභකී ද, එකි 
රැසවීභට ඳළිටණ ඡන්දඹ බදන 
හභහිරකඹන්බේ ඵහුතය ඡන්දබඹන් විඹ 
යු්තබ්ත ඹ. ඡන්ද භහන න විටක 
බහඳතියඹහට බවෝ එකි රැසවීබම් 
මරහනඹ දයන හභහිරකඹකුට තීයක 
ඡන්දඹක් ඇ්තබ්ත ඹ. 

 
(5) බම් යසථහබේ ඉවත 
විධිවිධහනරට ඹට්ත බකොිටන් බහ 
විසින් එහි රැසවීම් ව එකි රැසවීම්ර 
කටයුතු පිළිඵ ඳටිඳහටි නිලසචඹ කයගනු 
රළබිඹ වළක්බක් ඹ. 

 
 
(6) බකොිටන් බහබේ හභහිරක්තබේ 
ඹම් පුයේඳහඩුක් තිබිභ බනොතකහ කටයුතු 
කිරිභට බකොිටන් බහට ඵරඹ ඇති 
නතය එළනි පුයේඳහඩුක් තිබිබම් බවේතු 
බවෝ ඹම් හභහිරකඹකුබේ ඳ්තවීබම් ඹම් 
බදෝඹක් තිබිභ බවෝ නිහභ ඳභණක් 
බකොිටන් බහබේ ක්රිඹහන්, ඳටිඳහටිඹක් 
බවෝ තීයණඹක් ඵරයහිත බනොවිඹ යු්තබ්ත 
ඹ. ඵරයහිත න බර බනොළරකිඹ 
යු්තබ්ත ඹ. 

 
 

156ඊ. (1) බකොිටන් බහ විසින්, එඹ 
විසින් නිලසචඹ කයගනු රළබිඹ වළකි නිඹභ 
ව බකොන්බද්සි භත, එහි කහර්ඹ නිසි ඳරිදි 
ඉටු කය ගළනීභ වහ නලය ඹයි රකනු 
රඵන ඳරිදි භවබල්කම්යඹකු ද, බන්ත 
ඹම් නිරධයඹන් ද බකොිටන් බහට 
ඳ්තකයගනු රළබිඹ යු්තබ්ත ඹ. 
 
(2) බකොිටන් බහබේ සිඹලුභ 
හභහිරකඹන් ව නිරධයඹන් දණ්ඩ නීති 
ංග්රවබේ IX න ඳරිච්බේදබේ 
නර්ථහනුකර ව එහි කහර්ඹ වහ යජබේ 
බේකඹන් බර රකනු රළබිඹ යු්තබ්ත 
ඹ. 
 
 
(3) බකොිටන් බහබේ ඹම් හභහිරකඹකු 
බවෝ නිරධයඹකු බවෝ විසින් ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහ ඹටබ්ත ඔහුබේ කහර්ඹ බවෝ 

ගණපයණඹ හභහිරකඹන් තිබදබනකුබගන් 
භන්විත න්බන් ඹ. 
 
(4) බකොිටන් බහබේ තීයණ, එකී තීයණ 
ගනු රඵන්බන් ඹම් රැසවීභකී ද, එකී 
රැසවීභට ඳළිටණ ඡන්දඹ බදන 
හභහිරකඹන්බේ ඵහුතය ඡන්දබඹන් විඹ 
යු්තබ්ත ඹ. ඡන්ද භහන න විටක 
බහඳතියඹහට බවෝ එකි රැසවීබම් 
මරහනඹ දයන හභහිරකඹකුට තීයක 
ඡන්දඹක් ඇ්තබ්ත ඹ. 

 
(5) බම් යසථහබේ ඉවත විධිවිධහනරට 
ඹට්ත බකොිටන් බහ විසින් එහි 
රැසවීම් ව එකී රැසවීම්ර කටයුතු පිළිඵ 
ඳටිඳහටි නිලසචඹ කයගනු රළබිඹ වළක්බක් 
ඹ. 

 
 
(6) බකොිටන් බහබේ හභහිරක්තබේ 
ඹම් පුයේඳහඩුක් තිබිභ බනොතකහ කටයුතු 
කිරිභට බකොිටන් බහට ඵරඹ ඇති 
නතය එළනි පුයේඳහඩුක් තිීබම් බවේතු 
බවෝ ඹම් හභහිරකඹකුබේ ඳ්තවීබම් ඹම් 
බදෝඹක් තිබිභ බවෝ නිහ භ ඳභණක් 
බකොිටන් බහබේ ක්රිඹහන්, ඳටිඳහටිඹක් 
බවෝ තීයණඹක් ඵරයහිත බනොවිඹ යු්තබ්ත 
ඹ. ඵරයහිත න බර බනොළරකිඹ 
යු්තබ්ත ඹ. 
 

 

156ඊ. (1) බකොිටන් බහ විසින්, එඹ 
විසින් නිලසචඹ කයගනු රළබිඹ වළකි නිඹභ 
ව බකොන්බද්සි භත, එහි කහර්ඹ නිසි ඳරිදි 
ඉටු කය ගළනීභ වහ නලය ඹයි රකනු 
රඵන ඳරිදි භවබල්කම්යඹකු ද, බන්ත 
ඹම් නිරධයඹන් ද බකොිටන් බහට 
ඳ්තකයගනු රළබිඹ යු්තබ්ත ඹ. 
 
(2) බකොිටන් බහබේ සිඹලුභ 
හභහිරකඹන් ව නිරධයඹන් දණ්ඩ නීති 
ංග්රවබේ IX න ඳරිච්බේදබේ 
නර්ථහනුකර ව එහි කහර්ඹ වහ 
යජබේ බේකඹන් බර රකනු රළබිඹ 
යු්තබ්ත ඹ. 
 
 
(3) බකොිටන් බහබේ ඹම් හභහිරකඹකු 
බවෝ නිරධයඹකු බවෝ විසින් ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහ ඹටබ්ත ඔහුබේ කහර්ඹ බවෝ 
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කර්තය ඉටුකිරීබම් දි බවෝ කිරිබම් ී 
ද්බහබඹන් කයන රද බවෝ කයන රදළයි 
උද්බද්ශීත ඹම් ක්රිඹහක් බවෝ බදඹක් 
ම්ඵන්ධබඹන් ඔහුට විරුද්ධ කිසිදු සිවිල් 
බවෝ නඳයහධ නඩුක් බවෝ නඩු 
කටයු්තතක් බවෝ බන්ත කෘතයඹක් 
ඳළරිඹ බනොවළක්බක් ඹ. 
 

156උ. බකොිටන් බහබේ විඹදම් 
ඒකහඵද්ධ නයමුදරට ළඹ ඵයක් විඹ 
යු්තබ්ත ඹ. 
 

156ඌ. බම් ඳරිච්බේදබේ „යජබේ 
ආඹතනඹ‟ ඹන්නට, නභහතයහංලඹක්, 
යජබේ බදඳහර්තබම්න්තුක්, යහජය 
ංසථහක්, ඳශහ්ත ඳහරන ආඹතනඹක්, 
යජඹට ඳයහ ග්ත ඹම් බශ යහඳහයඹක් 
බවෝ යජඹට ඳයහ ග්ත බන්ත 
යහඳහයඹක් ව 2007 නංක 7 දයන 
භහගම් ඳනත ඹටබ්ත ලිඹහඳදිංචි කයනු 
රළබු බවෝ ලිඹහඳදිංචි කයනු රළබු බර 
රකනු රඵන්නහ ව ද යජඹ බවෝ යහජය 
ංසථහක් බවෝ ඳශහ්ත ඳහරන 
ආඹතනඹක් බවෝ විසින් සිඹඹට ඳනවකට 
ළඩි බකොටස දයන්නහ ව ද ඹම් භහගභක් ද 
ඇතුශ්ත බේ. 

 

කර්තය ඉටුකිරීබම් දි බවෝ කිරීබම් ී 
ද්බහබඹන් කයන රද බවෝ කයන රදළයි 
උද්බද්ශිත ඹම් ක්රිඹහක් බවෝ බදඹක් 
ම්ඵන්ධබඹන් ඔහුට විරුද්ධ කිසිදු 
සිවිල් බවෝ නඳයහධ නඩුක් බවෝ නඩු 
කටයු්තතක් බවෝ බන්ත කෘතයඹක් 
ඳළරිඹ බනොවළක්බක් ඹ. 
 

156උ. බකොිටන් බහබේ විඹදම් 
ඒකහඵද්ධ නයමුදරට ළඹ ඵයක් විඹ 
යු්තබ්ත ඹ. 
 

156ඌ. ලං ව්ම ලං පරිච්වේදවේ ලං „රජවේ ලං

ආය නය‟ ලං යන්නට  ලං අමළ යළාය්  ලං

රජවේ ලං වදපළ්ම ව්මන්තුල්  ලං රළජය ලං

වාවහාළල්  ලං පෂළත් ලං පළන ලං ආය නය්  ලං

රජයට ලං පලරළ ලං ගත් ලං ය්ම ලං වල ලංව ෂා ලං

ලයළපළරය් ලං වශෝ ලං රජයට ලං පලරළ ලං ගත් ලං

වලනත් ලං ලයළපළරය් ලං වශ ලං 2007 ලං අාව ලං 7 ලං

දරන ලං වමළග්ම ලං පන  ලං යටවත් ලං ලියළපදිාචි ලං

වරනු ලං ෆබ ලං වශෝ ලං ලියළපදිාචි ලං වරනු ලං ෆබ ලං

වව ලං වවනු ලං දන්නළ ලං ව ලං ද ලං රජය ලං වශෝ ලං

රළජය ලං වාවහාළල් ලං වශෝ ලං පෂළත් ලං පළන ලං

ආය නය් ලංවශෝ ලංවිසින් ලංසියයට ලංපනශවට ලං

ලෆඩි ලංවවොටවහ ලං දරන්නළ ලංව ලංද ලංය්ම ලංවමළගම් ලං

ද ලංඇතුෂත් ලංවේ. 
 

(i) ලං උචි  ලං ද රයන් ලං යන්නට ලං නීතිසපතිස ලං

ඇතුෂත් ලංලන්වන් ලංය. 

(ii) ලං ආය න ලං ප්ර ළනිවය් ලං යන්නට ලං

අමළ යළා ලං වල්ව්මලරවය්  ලං

වදපළ්ම ව්මන්තු ලං ප්ර ළනිවය් ලං වාවහාළ ලං

වභළපතිසලරවය් ලං වශ ලං එම ලං ආය නල ලං

ප්රව්මපළදන ලං වමිටුවේ ලං ශළ ලං  ලං  ළ්ිසව ලං

ඇගයී්ම ලං වමිටුවේ ලං වභළපතිසලරයළ ලං ඇතුෂත් ලං

ලන්වන් ලංය. ලං 
 



 
 
 

126 
 

ඳරිච්බේද XV (න) 

ආ්මථිව ලංවශ ලංවමළජ ලංවටයුතු ලංවවොමිවම 

ඳසුගිඹ දලක කිහිඳඹ තුශී ඉභව්ත ආන්බදෝරනඹට ව වික්ෂිේත බහඹට තුඩු දුන්නහ ව ද 

භවජන නධහනඹට බඹොමු ව බභයට ව සිදුවීම් පිළිඵ නිසි වළදෆරීභක් සිදු කිරීභට කිසිදු 

හධනීඹ ඹන්ෛණඹක් බනොතිබූ ඵ ඳළවළදිලි කරුණකි.  එඵඳු භවය සිදුවීම් කිහිඳඹක් ඳවත 

දළක්බේ. 

(1)  නනර්ථකහරී බර භවජනඹහ  තු ම්ඳ්ත නන් නඹට ඳළරීභ බවෝ ඳළරීභට උ්තහව 

 දළරීභ.( නිද:  බකොශම යහඹ නගයඹ , වම්ඵන්බතොට යහඹ, ත්රිකුණහභරබේ බතල් 

 ටළංකි, බඹෝිරත MCC ගිවිසුභ) 

(2) ඳරියඹට වහනිකය තීයණ (නිද:  විල්ඳ්තතු යක්ෂිතඹ එළිබඳබවලි කිරීභ වහ නට පිහිටි 

 කළශෆ එළි  කිරීභට නය ීභ, බඳා ද්ගලික ජර විදුලි උ්තඳහදන බඹෝජනහ ක්රභ  

 නනුභත කිරීභ.) 

(3) ංක්රභණික රැකිඹහ කයන්නන් ම්ඵන්ධ ගළටලු: කුලරතහ ංර්ධනඹ තුළින් ඔවුන්බේ 

 බේහ ත්ත්තඹන් ඉවශ නළංවීභ වහ නිසි උඳහඹ භහර්ගික ළරසුම් බනොභළති කභ 

 ව බේහ ත්ත්තඹන් පිළිඵ පිළිගත වළකි භට්ටම් පිළිඵ හකච්ඡහ බනොතිීභ්ත 

 නදහශ නීති ප්රතිංසකයණ සිදු බනොකිරීභ ආදිඹ බභඹට ඇතුශ්ත බේ. 

(4) බද්ශීඹ කර්භහන්ත ව බද්ශීඹ බේහ ඳඹන්නන්ට වහනිදහඹක න ඳරිදි ගනු රළබූ 

 තීයණ. 

(5) භහජ නභහනතහ තුයන් කිරීභ ව භවජන ම්ඳ්ත භබේ බඵදහ වළරීභට 

 නබඳොබවෝත වීභ. 

(6) ඳහල්රට ශභයින් ඇතුශ්ත කිරීභ ද ඇතුළු නධයහඳනික බේහරට නදහශ ගළටලු. 

 ඉවත ගළටලුරට ම්ඵන්ධ භවජන උද්බඝෝණ ඇති ව විට ඳභණක් ඳළති ෆභ 

 යජඹක් විසින් භ ඒ නසථහට ගළශබඳන බවෝ තහකහලික විඳුම් ඉදිරිඳ්ත  කයන  

 නතය කිසි භ නයුයකින් බභභ ගළටලු වහ සථිය විඳුභක් රඵහ බදනු බනො රළබිණි. 

 ඇතළම් ගළටලු වහ විඳුම් බවීබම්ී සිඹ ඵරතර ී භහ බවෝ නිපුණතහ බකොතයම් 

 නප්රභහණ්ත වු ද ඒ වහ නධිකයණ තුළින් විඳුම් නබේක්හ කයනු රළබේ. ප්රංල 
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 යජබේ යසථහ භගින් පිහිටුන රද " ආර්ථික , භහජ ව ඳහරිරික බහ" භග 

 නනුරපී  න ඳරිදි යහජය නිබඹෝිරත ආඹතනඹක් පිහිටුවිඹ යුතු ඵ නපි බඹෝජනහ කයමු. 

 ඒ නනු ඳවත වන් නයමුණු උබදහ " ආර්ථික  ව  භහජ කටයුතු පිළිඵ 

 බකොිටභක් " සථහපිත කශ යුතු ඵට බඹෝජනහ කයමු. 

(1) යජඹට උඳබදස ීභ ව ආර්ථික භහජ ව ඳහරිරික ංර්ධනඹ පිළිඵ ප්රතිඳ්තති 

 ව උඳහඹ භහර්ගික ළරසුම් කස කිරීභ වහ කටයුතු කිරීභ. 

(2) විවිධ නබේක්හ හිත භහජ ෘ්තතික කණ්ඩහඹම් නතය ංහද ප්රර්ධනඹ බකොට 

 එභගින් භවජන නභිෘද්ධිඹ වහ බඹෝජනහ භතු වීභට බභභ බකොිටබම් ුවඹ  

 බහවිත කිරීභ. 

(3) යජබේ ආර්ථික භහජ ව ඳහරිරික ගළටලු විභර්ලනඹ වහ දහඹක්තඹක් ළඳයීභ 

 ව උඳබද්ලක භණ්ඩර වහ වවුල්කරුන් නතය වය්ත ංහද ව වබඹෝගිතහ 

 ප්රර්ධනඹ කිරීභ. 

(4) භවජන ඳළිටණිලි බහය ගළනීභ ව ඒ ම්ඵන්ධ නිර්බද්ල ඉදිරිඳ්ත කිරීභ. 

 බභභ බකොිටබම් ක්රිඹ ක්රිඹහකහරි්තඹ වහ සුදුසු නීතිරීති කස කශ යුතු ඹ.  

 ඕනෆභ  ඳළිටණිල්රක් විබහග කිරීබම්ී ඕනෆභ ලිපි බල්තනඹක් බවෝ බතොයතුයක් 

 ඉල්රහ සිටීබම්  ඵරඹ බකොිටභ තු විඹ යුතු ඹ.  එභ බකොිටබම් හර්තහක් හර්ෂික 

 ඳහර්ලිබම්න්තුට ඉදිරිඳ්ත කශ යුතු ඹ.  
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පරිච්වේද ලංXVI 

අධිවරණයය 

(දෆනට ලංපලතිසන ලංපරිච්වේද ලංxv වශ ලංxvi) 

ජනතහබේ මලික නයිතිහසිකම් ක්රිඹහ්තභක කිරීබම්ී ක්රිඹහශීලි කහර්ඹබහයඹක් නධිකයණඹ තු 

න නතය එකී ඵරඹ ජනතහ විසින් නධිකයණඹට රඵහ බදයි. නධිකයණඹ ක්රිඹහ්තභක 

කයන්බන් ජනතහ තු ඳයභහධිඳතයඹ ඵරඹයි.  ෆභ ඳහරන ආඹතනඹක් (විධහඹකඹ, 

යසථහදහඹකඹ වහ නධිකයණඹ)   විසින් භ මලික නයිතිහසිකම්රට ගරු කශ යුතු ඵ්ත 

ඒහ සුයක්ෂිත බකොට ළඩි දියුණු කශ යුතු ඵ;a, කිසි විබටක්ත ලුහු බකොට, ී භහ බකොට බවෝ 

ප්රතික්බේඳ බනොකශ යුතු ඵ්ත, යසථහබේ 4(ඇ) ගන්තිබේ දළක්බේ. එඵළවින් ජනතහබේ 

මලික නයිතිහසිකම් සුයක්ෂිත කිරීභ , නධිකයණබේ ද මලික ගකීභls. 

(අ) ලං ලයලවහාළවේ ලං 4(ඈ ) ලං ලගන්තිසය ලං ප්රවළර ලං ජන ළලවේ ලං මලිව ලං අයිතිසලළසිව්ම ලං ආර්ළ ලං වීම ලං

වශතිසව ලංවරනු ලංපිිසව ලංඅධිවරණයවේ ලංලගීයම. 

වපත්වම ලංවල් ලංඉකුත් ලංව ලංදල ලංකියමින් ලංවශෝ ලංඅවන්වවි  ලංතහක්ණික කරුණු භතු කයිටන් නඩු 

කටයුතු ප්රතික්බේඳ කයහ ගළනීභට  යජඹන් බඵොබවෝ නසථහර කටයුතු කයනු රඵන ඵ නඳ 

න්තදළකීබභන් දන්නහ කරුණකි. මලික නයිතිහසිකම් පිළිඵ නඩු ඇී භ වහ යසථහබේ 

126(1) ගන්තිඹ භගින් බරේසඨහධිකයණඹට ඵරඹ රළබේ. ඕනෆභ පුද්ගරඹකුට සිදුන මලික 

නයිතිහසිකම් කඩ කිරීභක් පිළිඵ භහඹක් ඇතුශත ී ඹම් වනඹක් රඵහ ගළනීභ පිණි 

බරේසඨහධිකයණඹට ඳළිටණිලි කිරීභට 126(2) ගන්තිඹ භගින් ඉඩ ළරළබේ. බම් වහ භක 

කහර ඳරිච්බේදඹ බකොබව්තභ ප්රභහණ්ත බනොන නතය නඩු ලබඹන් භහ 03 ක කහරඹක් 

්ත බම් වහ දිඹ යුතු ඵ නඳබේ භතඹ බේ.  

මලික නයිතිහසිකම් කඩවීම් ම්ඵන්ධබඹන් ඹම් නඹළදුම්ඳතක් විබහග කිරීභ වහ පිළිගත 

වළකි කරුණු තිබේ නම් එඵඳු ඳළිටණිල්රක් ඉදිරිඳ්ත කිරීභට ඉඩ ී ඇති කහරඹ ඉකු්ත වුද, 

එභ නඹළදුම්ඳබතහි ප්රභහණහ්තභක ඵ රකහ එඹ විනිලසචඹට බහජනඹ කිරීභ යසථහබේ 4(ඈ) 

ගන්තිඹ ඹටබ්ත නධිකයණඹ තු යුතුකභකි. නධිකයණබේ මලික ගකීභ ඉටු කිරීභට ඉඩ 

රනු පිණි 126(2) න ගන්තිඹ සුදුසු නයුරින් ංබලෝධනඹ විඹ යුතු ඹ. එඵළවින් ඹම් 

නඹළදුම්ඳතක කහරඹ ඉකු්ත වී ඇති නමුදු නධිකයණඹ ඉදිරිබේ ඇති කහයණඹ භවජන 

සුබසිද්ධිඹ වහ නම් එහි ළදග්තකභ රකහ උහවිඹ විසින් එභ නඹළදුම්ඳත රකහ ඵළලිඹ 

යුතු ඵ නඳබේ නදව බේ.  
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ර්තභහන නීතිඹට නනු මලික නයිතිහසිකම් කඩවීභක් පිළිඵ ඳළිටණිලි කශ වළක්බක් එභ 

කඩවීභ විධහඹක වහ ඳරිඳහරන ක්රිඹහක් භගින් සිදු ඇ්තනම් ඳභණි.  බභභ ප්රතිකර්භනඹ 

බඳෞද්ගලික ආඹතන ම්ඵන්ධබඹන් ද රඵහ ීභ බඹෝගය බේ.  

 (අ) ලංවශේතු ලංදෆ්වීව්ම ලංඅලය ළල. 

ඹම් නඹළදුම්ඳතක් විබහග කිරීභ ප්රතික්බේඳ කිරීබම්ී බවෝ විබහග කිරීබම්ී ඒ පිළිඵ උහවිඹ 

භගින් බවේතු වන් කිරීභ නනිහර්ඹබඹන් කශ යුතු ඵ නඳබේ භතඹ බේ. බභභ ක් රිඹහ 

තුළින්, එඵඳු ඳළිටණිලි නිසි බර රකහ ඵරන ඵ ව ඒහ ප්රතික්බේඳ කශ ද එබේ කයන 

රද්බද් නීතයනුකර  හධහයණ බවේතු නිහ ඵද භවජනඹහ තුශ විලසහඹක් බගොඩ නළබේ.  

(ආ) ලංවරේහධළධිවරණයවේ ලංවායුතිසය. 

බරේසඨහධිකයණ විනිලසචඹකහයරු 11 බදනකු ඳභණක් ඳ්ත කිරීභ වහ දළනට  ඉඩ රහ 

ඇත. නභිඹහචනහ නධිකයණබේ ද ඳශහ්තඵද භවහධිකයණබේද හණිජ භව නධිකයණබේ ද නනු 

රඵන නඩුර නභිඹහචන, බරේසඨහධිකයණඹ විසින් විනිලසචඹ කයනු රළබේ. මීට නභතය එන, 

රිට් ආඥහ ව මලික නයිතිහසිකම් පිළිඵ ද කම්කරු විනිලසචඹ බහලින් ඉදිරිඳ්ත න 

නභිඹහචනහ ද  බරේසඨහධිකයණඹ විබහග කයනු රඵයි.  බම් වහ විනිසුරුරුන් 11 බදනකු  

කිසිබේ්ත භ ප්රභහණ්ත බනොබේ.  එඵළවින් බරේසඨහධිකයණබේ  විනිලසචඹකහයරුන් ංතයහ 

20 දක්හ ළඩි කශ යුතු ඵට නපි බඹෝජනහ කයමු. භවජන ළදග්තකභක් ඇති නඩු කටයුතු 

වහ විනිලසචඹකහයරුන් නඩු ලබඹන් 05 බදනකුබගන් යුතු භණ්ඩරඹක් භගින් ඒහ 

විනිලසචඹ කශ යුතු ඵ නඳබේ නදව බේ. 

ඳන්ත ම්ඵන්ධ ව නන්තර් යහජය ගිවිසුභ පිළිඵ (ඳරිච්බේද xvi වන්)  ව  නඩුකය, 

ඒහබේ ළදග්තකභ නනු නඩු ලබඹන් බරේසඨහධිකයණ විනිසුරුරුන් 05 බදනකුබගන් 

භන්විත උහවිඹක් භගින් ඇසිඹ යුතු ඹ. 

(ඇ) ලංඅධිවරණයවේ ලංවහලළධීනත්ලය 

විනිසුරුන් පුහුණු කිරීභ වහ ප්රභහණ්ත මුදල් ප්රතිඳහදන ළඳයිඹ යුතු නතය බම් වහ විධි 

විධහන නනිහර්ඹබඹන් භ යසථහට  ඇතුශ්ත කශ යුතු ඹ. බම් භගින් විබද්ශීඹ නනුග්රවඹ 

ඇති නධයඹන චහරිකහ වහ විනිසුරුන් වට රහ බදනු රඵන නසථහ භඟවළයවිඹ වළකි ඹ. 

එඵඳු නධයඹන චහරිකහ තුළින් නධිකයණබේ සහධීන්තඹට ඹම් ඵරඳෆභක් සිදු විඹ වළකි ඵට 

භවජනඹහ තුශ ඇති න නදවස ඵළවළය කශ වළකි ඹ . කිසි භ බවේතුක් නිහ බභඵඳු විජහතික 

නනුග්රහවක ආඹතන යජබේ නධිකයණ නංල බත බකළින් භ බඹොමු බනොවිඹ යුතු ඹ. බම් 
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ම්ඵන්ධ සිඹලු නයමුදල් පිළිගළනීභ බවෝ ඒ පිළිඵ හකච්ඡහ කිරීභ භවහ බහණ්ඩහගහයඹ භඟින් 

ිට නධිකයණඹ විසින් බනොකශ යුතු ඹ. දළනට ප්රභහණ්ත බනොන්බන් නම් විනිසුරුන්බේ 

ළටුේ ළඩි කශ වළකියි. බකබේ බත්ත කිසිඹම් විනිලසචඹකහයඹකු විරහභ ඹහබභන් ඳසු ඔහු 

යහජය තනතුයක් වහ සුදුසුකම් බනොරළබිඹ යුතුයි. එබේ වු ද විනිලසචඹකහයරුන්බේ බුද්ධිඹ 

වහ ඥහනඹ බද්ලඹට රඵහ ගළනීභ වහ බකොිටම් වහ ඳ්තවීම්  දිඹ වළකි නතය කිසිදු 

භළතියණඹක් වහ තයග කිරීභ බවෝ ඳහර්ලිබම්න්තු භන්ත්රීයඹකු ලබඹන් ඳ්තකිරීභට ඉඩ 

බනොතළබිඹ  යුතුයි.  

(ඈ) ලංඋවළවියට ලංඅපශළව ලංකිරීව්ම ලංනීතිස ලංපිළිදා ලංඅලය ළල 

උහවිඹට නඳවහ කිරීභ නර්ථ දක්නු පිණි නීතිඹක් දළනට බනොභළත. නඳවහ කිරීභ පිළිඵ 

නවිනිලසචිත ත්ත්තඹක්  බම් බවේතුබන් ඳති. ඉන්දිඹහ ඇතුළු යටල් බඵොබවොභඹක 

උහවිඹට නඳවහ කිරීභ පිළිඵ නීති වඳුන්හ ී ඇත.  

විනිසුරුන් පිළිඵ ධනහ්තභක විබේචන ව වළසිරීම් පිළිඵ කරුණු වහ දිරි දිඹ යුතු ඵ 

නපි නදවස කයමු. ඕනෆභ ආඹතනඹක් ප්රගතිඹ කයහ ගභන් කයන්බන් එඵදු විබේචන තුළිනි. 

උහවිඹට නඳවහ කිරීභ පිළිඵ යද වහ විවිධ භට්ටබම් දඬුම් උහවිඹ භගින් නිඹභ කිරීභ 

ළශළක්වීභ වහ  ඒ ඒ  යදට නිලසචිත දඬුභක් නිර්බද්ල කශ යුතුයි.  

(ඉ) ලයලවහාළවේ ලංලගන්තිස ලං105(4) ලංද  ලංප්රවළරල ලංවාඝළධිවරණය ලංපිහිටුවීම. 

යසථහබේ 105(4) ගන්තිඹ භගින් භික්ෂූන් වන්බේරහ ව ඳන්ල් පිළිඵ කටයුතු 

නියහකයණඹ කයනු පිණි විබලේ උහවි පිහිටුවීභට ඉඩ රහ ඇත.  බභභ උහවි කඩිනම් 

නලයතහක් ඵ නපි රකමු.  බම් නනු ගන්ති 105(4) එබේ භ ඳළතිඹ යුතු ඵ්ත, එභ 

නධිකයණ පිහිටුවීභට බනොඳභහ පිඹය ගත යුතු ඵ්ත නපි නදවස කයමු.   
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පරිච්වේද ලංXVII 

අ්මා ලංනිරපණය 

 නර්ථ නිරඳණ පිළිඵ ඳරිච්බේදඹ තුශ, බුද්ධලහනඹ පිළිඵ ජනහධිඳති බකොිටබම් 

(2011) නිර්බද්ල භත ඳදනම් , "බුද්ධලහන" ඹන චනඹට නර්ථ දළක්වීභක් ඉදිරිඳ්ත කිරීභට 

නපි බඹෝජනහ කයමු. භික්ෂූන් වන්බේරහ ඳභණක් බනො, බඵෞද්ධ පුයහවිදයහ්තභක නගය ද 

ඇතුළු බඵෞද්ධ සිද්ධසථහන ආයක්හ කිරීභට බභඹ උඳකහරී බේ. 

 "බු්ධ ළවන" ලං ඹන්බනන් නදවස කයන්බන් ව එඹට ඇතුශ්ත විඹ යු්තබ්ත, තථහගතඹන් 

වන්බේ, නබරෝබකෝ්තතය ධර්භඹ, ඳර්ඹහේති ධර්භඹ ව ංඝ ය්තනඹ මලික  විවහයහංග 

හිත විවහයසථහන, නයණය බේනහන වහ බහනහ භධයසථහන, පිරිබන්, බඵෝධි ෘක්, සතඳ, 

පිළිභ බගල්, ධහතු භන්දිය, ඵණ බඳෝත වහ පුසතකහර, උබඳෝථහගහය, විවහයසථහන න්තක 

බක්තතු වහ බද්බඳොශ, බඵෞද්ධ නධයහඳනඹ, බද්හරඹ, සිල් භහතහන් වහ 

උඳහසිකහයහභ,බතරුන් යණ ගිඹ ගිහි ජනතහ, බඵෞද්ධ හහිතය, බඵෞද්ධ ංබක්ත, 

ංසකෘතිඹ වහ ශිසටහචහයඹ, බඵෞද්ධහගිටක උ්ත, බඳයවළය වහ පුද සිරි්ත,බඵෞද්ධ ප්රතිඳ්තති 

වහ ආචහය ධර්භ ව බඵෞද්ධහගිටක තියය ඳළළ්තභ වහ නලය සිඹලු දෆ.  

 

   බදබො සතු කහබරන 

   ස ම්ඳ්තති බවොතු ච 

   ඵිබතො බතු       බරොබකො ච 

   යහජහ බතු          ධම්ිටබකො 
 

    සිද්ධියසතු!  

 

 

 

 

 


