
 

ÁÜÛ Ù‘æ$ èóæ$½æØó ÁÚÙßûÛ× à$×õù× 

    

ûÎæßÂæ <$Ìõ$<ûÎæßÂæ <$Ìõ$<ûÎæßÂæ <$Ìõ$<ûÎæßÂæ <$Ìõ$<    

AA2  Ñþ$è× -  íÔÙÚ 2018  

((((AAAAAAAA25252525)  )  )  )  <]$û$Ø ùÛõÚ× {$ à$ë$Ø øÌ´<]$û$Ø ùÛõÚ× {$ à$ë$Ø øÌ´<]$û$Ø ùÛõÚ× {$ à$ë$Ø øÌ´<]$û$Ø ùÛõÚ× {$ à$ë$Ø øÌ´    

    (Business Law and Ethics) 
 

A A A A ----    µæ$ð&µæ$ð&µæ$ð&µæ$ð&    

ûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æûÜÁßù à‘æ    01     

ෙමම පශ්නය ල
� 20  � සදහා වන, වාස්ත�ක ප��ෂණ පශ්න 10 �� සම��ත �ය. 

à×÷Ȩ̀æØ`<ùß බ!තරය� ෙමම පශ්නයට ãõßõØ සැප%මට ãõß&${ කර &'(. ෙමම පශ්නයට ෙව�කර 

&) සමස්ත ල
� සංඛ,ාෙව� හ- අඩකට වඩා ලබා ගැ1මට බ!තරය�  à×÷̧ÈæØ`<ùß සම2 3 &'(.  

ෙබොෙහෝමය� à×÷Ȩ̀æØ`<ùß ûÜÁßù අංක 1.4, 1.6 සහ 1.7 සදහා වැර6 ãõßõØ සපයා &'(. ඒ ම�ද ය2 

µ´´ ûÜÁßù<Ù &) “ෙනොව�ෙ� / µù$Ùýùßµùß” යන වචන ෙනොදැ9ම ෙහේ;ෙව<. ûÜÁßù අංක 1.4 සදහා 

“õ|èÚ ඔ>?ව�” @Aතව ûÜæ$ÁÚõ ùÚµ×$í]õß<× û`ù ù`êÛ́  &úÀ{$ ÙÚ×ÑÙßÙæß µÙ& &ÙæùÔ µù$Ùýù බව 

à×÷Ȩ̀æØ`<ùß �B� අවෙබෝධ කර ගත DEය. 

ûÜÁßù අංක 1.8 සහ 1.10 ûÜÁßù සදහා à×÷̧ÈæØ`<ùß සැල�ය DE &‘ç]$<æß <වැර6 ãõßõØ සැප%මට 

අෙපොෙහොස2 3 ඇ& බව ද�නට ලැ'(. ûÜÁßù අංක 1.8 සදහා බ!තරය� à×÷̧ÈæØ`<ùß �B� <වැර6 

ãõßõØ සැප%මට අෙපොෙහොස2 3 &ෙබ�ෙ� ඔG� සEව 6සා අHකරණය ´êÚùß {&ÔØ<ùÔ Ùýù &ÚÑÙß 

ûÜÁßù ûÚ}ÚýúÀ දැIම� ෙනොමැ& බැ�<. ûÜÁßù අංක 1.10 සදහා à×÷̧ÈæØ`<ùßµèùß අඩ� පමණ <වැර6 

ãõßõØ සපයා &'(. ෙම9 ûÜÁßù අංක 1.10 සදහා ãõßõØ සැප%මට à×÷Ȩ̀æØ`<ùß සEව 1954 අංක 19 

දරන සා>? සහ කාJයාල පනත යටෙ2,  ෙසේවකය� �B� ඔG� ෙසේවයට බැKන 6නයට අIව  LMකN 

Ùýù වාJOක <වාP ûǗ $ó× සNබ�ධව දැIම à<Á] ෙQ. සම23ෙN ල
ණට }ê$Ò´ RSස �ශාල 

දාය2වය� සපයන බැ��, A ෙකොටස සදහා ඉහළ ල
� ලබා ගැ1ම R(ස, à×÷̧ÈæØ`<ùßð සමස්ත 

�ෂය <JෙWශය RXබද අවෙබෝධය�  &'ය DEය. 

සමස්තය� ෙලස ෙමම පශන්ය සදහා à×÷Ȩ̀æØ`<ùßµèß ãõßõØ සැප%ෙN මYටම සEZදායක ෙQ.    
         

B µæ$ð&B µæ$ð&B µæ$ð&B µæ$ð&    
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ෙමම පශ්නය <ෙයෝජ,2ව 1&ය මත පදනN 3 &'(. µý$µ{$´×æß à×÷Ȩ̀æØ`<ùß ෙමම පශ්නය 

අවෙබෝධ කර ගැ1මට අසම2 3 &'(. සැල�ය DE à×÷̧ÈæØ`<ùß සංඛ,ාව� ෙමම පශ්නය 

අපරාIම&ය හරහා <ෙයෝජ,2වය <Jමාණය වන අවස්ථාව� ෙලස හKනාගැ1මට අසම2 3 &) අතර 

පධා<යා �B� BKකරI ලබන !K අපරාIමත ��ම�, අපරාIම&ය හරහා <ෙයෝජ,2වය <Jමාණය 

��මට පමාණව2 ෙනොවන බව වටහාµèù ෙනොමැත. (එය <ශ්_ත �& ම`� පාලනය ෙQ.) 

ෙබොෙහෝමය� à×÷̧ÈæØ`<ùß Rයb `�cමට එළඹ ඇ2ෙ2 c<b තම පධා<යා ෙලස සදහ� ෙනොකර 

යන ෙහේEව සැප%මට අසම2 3 &'(. ෙදන ලද BWHමය සාධක මත පදනNව සාධාරණ <ගමනයකට 

එළeය DE බව à×÷Ȩ̀æØ`<ùß දැIව2 �ය DEය.  

සමස්තය� ෙලස ෙමම පශ්නය සදහා à×÷Ȩ̀æØ`<ùßµèßà×÷Ȩ̀æØ`<ùßµèßà×÷Ȩ̀æØ`<ùßµèßà×÷Ȩ̀æØ`<ùßµèß ãõßõØãõßõØãõßõØãõßõØ සැප%ෙN මYටම යN පමණකට 

සEZදායක µù$µÓµù$µÓµù$µÓµù$µÓ. 
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ෙමම > රශ්නය සරල සහ ඍg පශ්නය� Gවද ෙමම පශ්නය සදහා ãõßõØ සැප%ම මධ,ස්ථ මYටමක 

&'(. ඇතැN à×÷̧ÈæØ`<ùß h@ක වෘ2&ය ආචාරධJමවල à`õÚ ṌÙÚæ ỐÙøÌ´ ෙදක� සදහ� කර &kනද 

ඒවා û`{`÷ÀÚÙÚ කර ෙනො&'1. ඇතැN à×÷̧ÈæØ`<ùß &õÝ< ගණකාHකා�වරය
 සE වෘ2lය ආචාරධJම 

ûÚ}ÚýúÀ පමාණව2 දැIම� ෙනොමැත. අවංකභාවය, àûæßÂû$õÛþ$<×, ÁÚÙßûÛ× ශක,තාවය, ùÚ&Ú à<ø$ù×, 

රහස,භාවය &{ &ß<$¾ùõß<× ය�න වෘ2lය ආචාරධJමය� n h@ක hලධJම 6 ෙQ. 

සමස්තය� ෙලස ෙමම පශන්ය සදහා à×÷Ȩ̀æØ`<ùßµèß ãõßõØ සැප%ෙN මYටම යN පමණකට සEZදායක 

ෙQ.  
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ෙමම පශ්නය පාෙයෝ`ක BK3ම� හරහා à×÷̧ÈæØ`<ùßµèß ගIෙදI කළ හැ� සාධන පත  RXබද දැIම 

ප��ෂා කරන ලq. µý$µ{$´×æß à×÷Ȩ̀æØ`<ùß ෙමම පශ්නය &úÀ{$ ãõßõØ &`û×Û́ ð ãõß&${ කර &) අතර 

සEZදායක ãõßõØ සපයා &'(. 80 වන වග�&ය යටෙ2 ෙනොසැල�bල�� ෙතොරව µÌçù×ð 

àùÔæÞÙ< ෙJඛනය කරන ලද ෙච�පත� &úÀ{$ ãûÍ´ ÑÁß<$&× ´õ ý`‘æÝæØ` �B� ෙගවා ඇ& �ට, එ9 

sදල ýÙ× µù$Ùõß ûÔ÷ÀßèÙµ×æÝ �B� ලබාෙගන &kනද  ෙච�පෙ2 &õ] අt&කu ෙව&� බැං
ව 

ආර�ෂා වන බව à×÷Ȩ̀æØ`<ùß අවෙබෝධ කර ගත DEය. 

සමස්තය ෙලස ෙමම පශන්ය සදහා  à×÷̧ÈæØ`<ùßµèß ãõßõØ සැප�ෙ� ම�ටම ස��දාය ෙනොෙ�. 
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ෙමම පශ්නය සමාගN 1&ය මත පදනN 3 &'(. ෙබොෙහෝ à×÷Ȩ̀æØ`<ùß ෙමම පශ්නය &úÀ{$ ãõßõØ 

&`û×Û́ ð උ2සහ කර &'S. සමාගම කෘ&ම äææß <Ô<÷À ෛන&ක ?Wගලය
 බව à×÷̧ÈæØ`<ùß �B� 

අවෙබෝධ කර ගත DEය. සමාගම� සංසථ්ාRත ��ෙම� àùõÝØ`< එය අධ,�ෂකවx�ෙග� සහ 

ෙකොටස්LMය�ෙග� සව්ාyන ෙවනම ෛන&ක ?Wගලභාවය� ලබt. ෙබොෙහෝ à×÷Ȩ̀æØ`<ùß 

සමාගමකට ෛන&ක ?Wගලභාවය නN සංකbපය යටෙ2  තම නම යටෙ2 නP û`<ÎµÈ {`æÚ×$< à`õÚ 

àõØ, ä×ð ÑØ`÷Àßø< ùòÔ û`<Î´ æ} {`æÚ ý<÷À <වැර6ව ද�වා &'(. 

සමස්තය ෙලස ෙමම පශන්ය සදහා  à×÷̧ÈæØ`<ùßµèß ãõßõØ &`û×Û́  &õÝðÔ÷À$×æ ´>ð´æ û`<õÝóÚ.     
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ෙමම පශ්නය හ�� ව ාපාර වලට අදාලව ඉතා සරල පහc පශ්නය�. ä´êÚùß හGලකuව�ෙz DEකN 

සහ අt&වාBකN RXබදව සාක{ඡා ��ම අෙ>�ෂා කර &'(. හGbකuව�ෙz DEකN සහ 

අt&වාBකN &රණය ව�ෙ� හGbව,ාපාර `�cම අIව බව à×÷̧ÈæØ`<ùß �B� අවෙබෝධ කර ගත 

DEය. එවැ< `�cම� ෙනොමැ& �ටq හGbව,ාපාර පනත අදාල ෙQ. ä´ පනතට අIව හGbකuව�ෙz 

එ� DEකම� ව�ෙ� සත, `�N á÷ÀÚÍûõß æÚÎ´ සහ ඔ!ෙz Bය}ම ගIෙදI සNබ�ධෙය� &ÈûÕÌó 

µõ$ØõÝØ` අෙන� හGbකuව�ට අනාවරණය ��මt. අෙන� අතට, හGb ව,ාපාර &Èýùßø 

èùÔµ÷ÀùÔ<ÙÚùß තමා ලබාග2 Bය}ම ප&ලාභ ෙසc හGbකuව�ට අනාවරණය ��ම Bය~ම 

හGbකuව�ෙz DEකම�. ෙබොෙහෝ à×÷̧ÈæØ`<ùß අම� රහBගත ලාභ ලබාෙගන &ෙබන බව සහ 

එම`� හGbකuව�ෙz DEකN කඩ කර ඇ& බව2 <වැර6ව ද�වා &'S. 

සමස්තය ෙලස ෙමම පශන්ය සදහා à×÷Ȩ̀æØ`<ùßµèß ãõßõØ    සැප�ෙ� ම�ටම ස��දායක ෙ�. 
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(a)  ෙමම පශ්නය භා�ඩ ��SෙN අඥාපනත සමග &ý`úÀÚ සාමාන,ෙය� සරල පශ්නය� � අතර ඒ 

හරහා ව,ංග ෙකො�ෙWB RXබදව සාක{ඡා ��ම අෙ>�ෂා කරන ලq. �ස්තරයට සහ සාNපලයට 

අIව භා�ඩ ��Sම ෙමම පශ්නයට අදාල �ය. ඇතැN à×÷̧ÈæØ`<ùß සාNපලයට අදාල 

ෙකො�ෙWB සදහ� කර &kනද �ස්තරයට අදාල ෙකො�ෙWB සදහ� කර ෙනො&'(. සාNපලයකට 

සහ �ස්තරයකට අIව භා�ඩ ��(ම� පව&න අවස්ථාවකq භා�ඩ සාNපලයට පමණ� ෙනොව 

�ස්තරයටද අදාල �ය DE බව à×÷̧ÈæØ`<ùß අවෙබෝධ කර ගත DE අතර භා�ඩ �සත්රයට පමන� 

ෙනොව සාNපලයටද අI
ල �ය DEය. 

 සමස්තය ෙලස ෙමම පශන්ය සදහා  à×÷Ȩ̀æØ`<ùßµèß ãõßõØ සැප�ෙ� ම�ටම ස��දායක ෙ�. 

 

(b)  ෙමම ෙකොටස à×÷Ȩ̀æØ`<ùßµèß අ�තJජා&ක ෙවළදාම RXබද දැIම ප��ෂා 9�ම සදහා ලබා 

ෙදන ලq. ෙබොෙහෝ à×÷̧ÈæØ`<ùß ණයවර @R RXබදව <වැර6ව සදහ� කර &'S. �<මය 

'bප2, à×æØ è`ùÛµÈ `�cN, �වෘත `�N {Ø{$ ෙග3N BK��ම, අ2&කාරN ෙග3N සහ Ñ÷Àß]Ôõß 

වා<ජ,ය අ�තJජා&ක ෙවළදාෙN භා�තා කළහැ� µèÒÈ <Áµ×ùß {ú̧ù$èõ {`æ. 

  සමස්තය ෙලස ෙමම පශන්ය සදහා  à×÷̧ÈæØ`<ùßµèß ãõßõØ    සැප�ෙ� ම�ටම ස��දායක ෙ�.   
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ෙමම පශ්නය à×÷̧ÈæØ`<ùßµèß ර�ෂණය RXබද 1&ය සNබ�ධ දැIම ප��ෂා ��මට ලබා q &'(. 

ෙබොෙහෝ à×÷̧ÈæØ`<ùß ර�ෂණ {ÚÆæ´ RXබදව <වැර6ව �සත්ර කර &) අතර ෙමම පශ්නයට සාJථකව 

ãõßõØ සපයා &'(. අමා$ට Bය සව්ාM ?uෂයාව ර�ෂණය ��මට හැ� බව2 %නා$ට Bය 

ෙසොෙහොDරාෙz සහ ෙදමාRය�ෙz ��ත ර�ෂණය කළ ෙනොහැ� බව2 ෙබොෙහෝ à×÷̧ÈæØ`<ùß <වැර6ව 

සදහ� කර &'(. ර�ෂණ `�cම� ර�ෂSය {ÚÆæ´æÚùß සනාථ කළ DE අතර එෙසේ ෙනොGනෙහො2 

එ9 ර�ෂණ `�cම අවලං� වන බව à×÷̧ÈæØ`<ùß අවෙබෝධ කර ගත DEය. 

සමස්තය ෙලස ෙමම පශන්ය සදහා  à×÷̧ÈæØ`<ùßµèß ãõßõØà×÷̧ÈæØ`<ùßµèß ãõßõØà×÷̧ÈæØ`<ùßµèß ãõßõØà×÷̧ÈæØ`<ùßµèß ãõßõØ සැප�ෙ� ම�ටම ස��දායක ෙ�. 
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(a)  ෙබොෙහෝ à×÷̧ÈæØ`<ùß (i) µæ$ð&µæ$ð&µæ$ð&µæ$ð& සදහා පා-ෙහෝ`ක æð×ÔõÝ à½æ$Íµ×ß පධාන කාJයය� ෙදක� 

(02) සදහ� කර &'(.  

 ඇතැN à×÷̧ÈæØ`<ùß (ii) ෙකොටස සදහා පා-ෙභෝ`ක æð×ÔõÝ අHකා-ය ම`� ෙවෙළ�දා මත 

පනවා ඇ& වග9N ෙදක� සදහ� ��මට අසම23 ඇත. පා-ෙභෝ`ක æð×ÔõÝ අHකා-ය ම`� 

ෙවෙළ�දා මත පනවා ඇ& වග9N පහත ප-6 වන බව à×÷̧ÈæØ`<ùß අවෙබෝධ කර ගත DEය. 

1. <]$û$Ø ස්ථානෙ� õý$ ඇ& භා�ඩවල උප-ම Bbලර Mල {$ ෙතොග Mල පදJශනය ��ම. 

2. ගැINකu ඉbලා &Ú®ù ¡ù|´ à<&ßö$<æ Mලq ග2 භා�ඩ සදහා Í&Ú>ûõæß <
2 ��ම. 

3. පා-ෙහෝ`ක æð×ÔõÝ à½æ$Í× &´êÚùß @යාප6ං_ 3ම. 

4. පා-ෙහෝ`ක æð×ÔõÝ à½æ$Í× ම`� <
2 æØùÔ Ùýù දැ�3N පදJශනය ��ම ûÚóÚ& õ´ 

<]$û$Íæ &ßö$ùµ×ß ã¥õ &ßö$ù×æß µ<ùßæÚÎ´. 
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5. තම ෙවළද කටDE<Ù÷ÀÛ �BK පා-ෙභෝ`කය
 ෙනොමග යැ3ෙම� වැළ9ම ෙහෝ ෙනොxව�ම. 

6. තම� �B� �
ණI ලබන භා�ඩ RXබද <`Ø÷ÀÚ ùÚ÷ÀÌÁù á÷ÀÚÍûõß µù$æÚÎ´. 

සමස්තය ෙලස ෙමම පශ්නය සදහා à×÷̧ÈæØ`<ùßµèß ãõßõØ සැප�ෙ� ම�ටම ය� පමණකට 

ස��දායක ෙ�. 

(b)  ෙමම ෙකොටස කNකu 1&ය මත පදනN 3 &) අතර එම`� තම අJථසාධක අරsදල ලබා ගැ1ම 

R<ස ?Wගලය
 {ÚÆæÈû|´ð à×ÚõÚ<$&ÚæÈ õÚµýù අවස්ථාව� 4� සදහ� ��ම අෙ>�ෂා කරන 

ලq. ෙබොෙහෝ à×÷̧ÈæØ`<ùß ෙමම ෙකොටසට සN?Jණ ල
� ලබා ෙගන &'S.   

 සමස්තය ෙලස ෙමම පශන්ය සදහා  à×÷̧ÈæØ`<ùßµèß ãõßõØ සැප�ෙ� ම�ටම ස��දායක ෙ�. 
    
    
    
    

DDDD    µæ$ð&µæ$ð&µæ$ð&µæ$ð&    
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ෙමම පශ්නය ෙකොටස් 02�� සම��ත ෙQ. ෙමම පශ්නෙ� (a) ෙකොටස `�cN 1&ය මත පදනN 3 

&'(. 

(a) ෙකොටස 

පශ්නෙ� ෙමම ෙකොටස ම`� මාලා සහ ,මා- අතර වලං� `�cම� &ෙ�දැt සාක{ඡා ��ම අෙ>�ෂා 

කරන ලq.  

(i) ෙබොෙහෝ à×÷Ȩ̀æØ`<ùß අJපණය සහ ප&අJපණය RXබද සාක{ඡා කර &'(. ෙබොෙහෝ 

à×÷Ȩ̀æØ`<ùß මාලා සහ ,මා- අතර වලං� `�cම� ෙනොමැ& බව <වැර6ව ද�වා &'(. 

අJපණය� ප& අJපණය� හරහා ප&�ෙෂේප කළ හැ� අතර ප&අJපණය ��ම ù< අJපණය� 

��ම හරහා ෙහෝ ෙකො�ෙWB සLතව ප&ගහණය ��ම ම`� කළ හැ�ය. 

 සමස්තය ෙලස ෙමම පශන්ය සදහා  à×÷Ȩ̀æØ`<ùßµèß ãõßõØ සැප�ෙ� ම�ටම ස��දායක ෙ�. 

 

(ii) ෙමම ෙකොටස `�cN 1&ෙ� එන ව,Jථ3ම (frustration) මත `�cම අවස� 3ම මත පදනN 3 

ඇත. ෙමLq ෙහෝටb කාමරය µ<ùßæØ è`ùÛ́  &úÀ{$ æ} ෙග3ම සNබ�ධෙය� .ය� සE ෛන&ක 

අt&වාBකN සාක{ඡා �-ම අෙ>�ෂා කරන ලq. ඇතැN à×÷̧ÈæØ`<ùß ව,Jථ3ම මත `�cම 

අවලං� �ය හැ� බව ද�වා ෙනො&'(. èÚÑ&Ố ð à`õÝÙßÒµ´ùß û&Ô û$ÌÁ<×ùßµèß පාලනෙය� ෙතොර 

කාරණය� ෙහේEෙව� `�cම ඉZ ��මට ෙනොහැ� වන අවස්ථාවක එය ව,Jථ3ම හරහා `�cම 

අවලං� � අවසථ්ාව� වශෙය� à×÷̧ÈæØ`<ùß �B� අවෙබෝධ කර ගත DEය.    

සමස්තය ෙලස ෙමම පශ්නය සදහා  à×÷̧ÈæØ`<ùßµèß ãõßõØ සැප�ෙ� ම�ටම ය� ම�ටමකට 

ස��දායක ෙ�. 
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(b)  ෙකොටස  

භා�ඩ ��(ෙN ආඥාපනත මත පදනN 3 &'(. 

(i) ෙමම`� ,ස� සහ මායා අතර භා�ඩ ��(ෙN `�cම� &ෙ�දැt �සත්ර ��ම අෙ>�ෂා කරන 

ලq. ඇතැN à×÷Ȩ̀æØ`<ùß ,ස� සහ මායා අතර භා�ඩ ��(ෙN `�cම� &ෙ� යැt සදහ� 

කලද එය අනාගත භා�ඩ මත පදනN � ඇ& බව සදහ� කර ෙනො&'(. à×÷Ȩ̀æØ`<ùß �B� 

ãõßõØ×æ <ගමනයකට පැM(ෙNq ඒ සදහා ෙහේE දැ��ය DEය. අනාගත භා�ඩ යI භා�ඩ 

��SෙN èÚÑ&Ố æð ä}«µ´ùß පcව <ශ්පාදනය æØ<$èùßù$ ෙහෝ ෙවන2 ÑæÝóÔÈæØ`µ<æÝµèùß 

ලබා ග�නා භා�ඩ බව à×÷̧ÈæØ`<ùß අවෙබෝධ කර ගත DEය. 

සමස්තය ෙලස ෙමම µæ$ð& සදහා  à×÷̧ÈæØ`<ùßµèß ãõßõØ සැප�ෙ� ම�ටම ස��දායක ෙ�. 

 

 (ii)  ෙමLq ,ස� සහ ර/0 අතර භා�ඩ ��(ෙN `�cම� &ෙ�දැt �ගහ ��ම අෙ>�ෂා කරt. 

ඇතැN à×÷̧ÈæØ`<ùß ,ස� සහ ර/0 අතර භා�ඩ ��(ෙN `�cම� &ෙ� යැt සදහ� කර 

&kණද එය පව2නා භා�ඩ මත පදනN 3 ඇ& බව සදහ� කර ෙනො&'S. පව2නා භා�ඩ යI 

èÚÑ&Ố  ඇ& කර ග�නා අවස්ථාෙQ �
�Nකu සEව &) භා�ඩ බව à×÷̧ÈæØ`<ùß අවෙබෝධ කර 

ගත DEය. 

 සමස්තය ෙලස ෙමම µæ$ð& සදහා  à×÷̧ÈæØ`<ùßµèß ãõßõØ සැප�ෙ� ම�ටම ස��දායක ෙ�. 

 

(ii) ෙබොෙහෝ à×÷̧ÈæØ`<ùß දයාb සEව ඇ& ප&කJම RXබදව සදහ� කර &'S. දයාbට 
සbට 

එෙරLව භා�ඩ බාරෙනොqම සNබ�ධෙය� èùßù$ æÜÚ×$´$Ìè, Mල අයකරගැ1ම ෙහෝ ùÚ×õ 

áðÔæÚÎµÈ à$ïÀ$<æß Ùý$è`ùÛ́  යන ප&කJම ලබා ගත හැ�ය. 

සමස්තය ෙලස ෙමම µæ$ð& සදහා à×÷̧ÈæØ`<ùßµèß ãõßõØ සැප�ෙ� ම�ටම ස��දායක ෙ�.  

ෙබොෙහෝ à×÷̧ÈæØ`<ùß ෙමම ûÜÁßù× &úÀ{$ µ<ùß æ} සN�Jණ ල
� සංඛ,ාෙව� 60% වඩා 

ලබාෙගන &'S.  

ෙමම පශ්නයට ãõßõØ සැප%ෙමq ඇතැN à×÷Ȩ̀æØ`<ùß අනවශ, කx� ලබා q &ෙබන අතර 

අෙන� අය පශ්නෙ� ඇ& කu� නැවත @යා ද�වා ඇත.   

සමස්තය ෙලස ෙමම පශන්ය සදහා  à×÷̧ÈæØ`<ùßµèß ãõßõØ සැප�ෙ� ම�ටම ස��දායක ෙ�. 

 

-  -  -  
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Ñþ$è à×÷Ȩ̀æØ`<ùßµèß æ$Ì×&$øù ´>ð´ ÷ÀÚ×ÔóÔ æØ è`ùÛ́ ð &`}æÚÙßÙ µ×$´Ô æ} ×ÔõÝ µû$÷ ̧æØ`óÔÑþ$è à×÷Ȩ̀æØ`<ùßµèß æ$Ì×&$øù ´>ð´ ÷ÀÚ×ÔóÔ æØ è`ùÛ́ ð &`}æÚÙßÙ µ×$´Ô æ} ×ÔõÝ µû$÷ ̧æØ`óÔÑþ$è à×÷Ȩ̀æØ`<ùßµèß æ$Ì×&$øù ´>ð´ ÷ÀÚ×ÔóÔ æØ è`ùÛ́ ð &`}æÚÙßÙ µ×$´Ô æ} ×ÔõÝ µû$÷ ̧æØ`óÔÑþ$è à×÷Ȩ̀æØ`<ùßµèß æ$Ì×&$øù ´>ð´ ÷ÀÚ×ÔóÔ æØ è`ùÛ́ ð &`}æÚÙßÙ µ×$´Ô æ} ×ÔõÝ µû$÷ ̧æØ`óÔ::::    

1. ÑÂ× ùÚÌµ÷ÀßÁ× ûÕÌó <Áµ×ùß µ{$úÀÚùß àø]×ù× æØ õÚÄ´ {$ ÑÂ× æØ`óÔ ûÚ}ÚýúÀ <`± à<ø$ù× 

µ×$ Ố æÚÎ´. 

2. ûÜÁßù× æÚ{Úû<Øæß æÚ×<$ ýÙ$ ùÚÁß¥õ &#íÔ ãõßõØ &`û×Û́  æ} ×ÔõÝ à<&ßö$<Ù÷ÀÛ àù<Á] û`{`÷ÀÚÙÚ 

æÚÎÈ / Ñ&ßõØ ÙÚÒÈ µù$æ} ×ÔõÝ×. 

3. "æ} ×ÔõÝ æÚÜ×$ ûÎæßÂ$ Ù`×Ú&ßõÝ<" Ñþ$è×ð µûØ ´`ùÑùß àø]×ù× æÚÎ´ &{ ûÜÁßù× õÝÙ þ$Ñõ æØ 

à`õÚ æ} ×ÔõÝ æÜÚ×$<æ} ×ÔõÝ æÜÚ×$<æ} ×ÔõÝ æÜÚ×$<æ} ×ÔõÝ æÜÚ×$< õÝÙÚùß ýÙ$µû$µØ$õßõÝ <ù ãõßõØ æÜÚ×$ ùÚÌ<ëù×ð àùÔæÞÙ <ù µÙ& ´`ùÑùß 

á÷ÀÚÍûõß æÚÎ´.  

4. &ß<-àø]×ù û$òÈ ´$Ù$< &{ µ´´ ÑÂ×ð à÷À$Ù èÜùßö, àõßµû$õß, ÙÚûÚ, &êØ$, à$÷ÀÛ× ´`ù`Ñùß 

ûÍÁÛÙù× æÚÎ´. 

5. ãõßõØ ÙÚÒµÈ÷ÀÛ ṌÙÚæ ù]$×$õß́ æ &‘æÙßû ùÚ<`Ø÷ÀÚ< {úù̧$è`ùÛ́ ð {$ &‘&ùß÷Àù$õß́ æ< Ñ´&Û́ ð 

à<Á] æÝ&Ùõ$ µè$ò ù`èÛ́ . 

6. àõß àæÝØ` æÚ×Ñ× {`æÚ à$æ$Ø×ðõß ûÜÁßù à‘æ ùÚ<`Ø÷ÀÚ< ùÚ&Ú ûÍ÷ÀÚ µ×÷ÀÛ́ ðõß æð×ÔõÝ æ} ×ÔõÝ×. 

7. ûÜÁßù ûõÜµ×ß ÷ÀÛ à`õÚ ãûµ÷À&ß ùÚ<`Ø÷ÀÚ< ûÚ}Úû`÷ÀÛ́ . 

8. û&ÔèÚ× Ñþ$è ûÜÁßù ûõÜ {$ ãõßõØ ûÍÁÛÙù× æÚÎµ´ùß õ´ ÷À̀ ùỐ  ûÜèÝó æ} {`æÚ×. 

9. <]$û$Ø ùÛõÚ× {$ à$ë$ØøÌ´ ûÚ}ÚýúÀ ùÚ<`Ø÷ÀÚ à<µý$ßø×æß Ùý$ è`ùÛ́  õÝÙÚùß äæÚµùæ ùÛõÚ́ × &‘æÙßû 

ûÜ$µ×$ßèÚæ þ$Ñõ×ùßð µ×$÷À<Æùß äß<$ àõØ à`õÚ µ<ù& &ùß&ùß÷Àù$õß́ æ< µè$ùÔ æÚÎµÈ {`æÚ×$< 

õÚÃ× ×ÔõÝ×. 

10. æ$Ù× ´ù$< æ}´ù$æØó× æØ è`ùÛ́ . 

11. ãõßõØ ûõÜ ý$Ø÷ÀÛ́ ð µûØ ûÜÁßù à‘æ / Ñþ$è à‘æ× à$÷ÀÚ× ùÚ&ÚûÍ÷ÀÚ µ×$÷À$ õÚµÅ÷À̀ ×Ú ù`<õ ûÎæßÂ$ æØ 

ý`ÙÛ́ . 

12. µûØ &Õ÷À$ù´æß &{Úõ< Ñþ$è× &´õßÒµÈ ûØ´ µ§õù$µ<ùß á÷ÀÚÍûõß Ò´. 

 

- * * * - 


