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ෙමම අ%ෙපාත ) ලංකා ජා.ක /ස්.යා3 ධ5මදාන ස8ධානෙ9 (NCEASL) ;කාශනය=. ෙමය ස?පාදනය 
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I8 අගය කර_.



3 
 

  



4 
 

ප&න  
 

1. FoRB උ"ලංඝනය( හ+නාග.ෙ. ෙකෙස්ද? ..................................................................... 9 

2. වැදග6 78මය :;:ධාන .................................................................................................. 13 

3. න=වකට ?දාන@Aම සඳහා මාCෙගDපෙFශ ......................................................................... 23 

4. FoRB න=කර හැIරAම .................................................................................................... 27 

5. මාධJ ස@බ.ධෙය. කටLM NOම .................................................................................... 49 

6. ඇQRම  1 ........................................................................................................................... 51 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



5 
 

හැ*+,ම  
 
N[K හා ෙ`ශපාලන අa.වාNක? bcබඳ ජාතf8තර ;ඥg.ෙ9 18වැ3 වග8.ෙය8 ආගIක සහ ආගIක 
ෙනාවන [ශ්වාස සඳහා jkK ආරSෂාවS ලබාl .ෙm. එම අa.යට 'තම8 කැම. ආගමS ෙහV [ශ්වාසයS 
දැ@මට ෙහV bcගැLමට ඇ. 3දහස ද, ත3වම ෙහV අනfa8 සමp8 එST, සහ ;N`qෙ9 ෙහV ෙපෟ`ගsකව 
ව8දනා =@ම, bcපැlම, ;Gණ =@ම සහ ඉගැ8Tම හරහා තම8ෙQ ආගම ;කාශ =@ෙ? 3දහස ද' ඇuළ% 
වන බව එw සඳහ8 ෙx. 18 වැ3 වග8.ෙය8 ලබාෙදන ආරSෂාව ෙ`වවාl, ෙ`වවාl-ෙනාවන, අෙ`වවාl 
අදහ8න8 කරා ද, =Nz ආගමS ෙහV [ශ්වාසයS ෙනාමැ. අය කරා ද පැ.ර පව.a. 1  ෙමම වග8.ෙ9, 1) 
forum internum  (තම8 කැම. ආගමS  ෙහV [ශ්වාසයS දැ@මට, ෙවනස් =@මට සහ වැළඳ ගැLමට ඇ. 
අa.ය), සහ 2) forum externum  (ආගම ෙහV [ශ්වාසය ;කාශ =@මට ඇ. 3දහස) 2 යන ;ධාන අංග ෙදකS 
ඇ. බව =යැෙx. ) ලංකාෙx මෑතකl කළ අධfයනයකට අ}ව, ~�තර ආගIක ක^ඩාය?වල I8 ෙදවැ3 
අa.ය ත5ජනයට ලS T ඇතැa සලක} ලැෙm. උදාහරණ වශෙය8, වසර හතරක කාලයS uළ /ස්.යා3 
බැ.මu8ට එෙරwව NzB ;ච^ඩ NzT? ෙමම අධfනෙය8 [ශ්ෙKෂණය කළ අතර, ශා@Oක ෙනාවන 
NzT?වs8 Nයයට 87Sම ';ධාන වශෙය8ම ආගIක ස්ථාන සහ �ජකව�8 ඉලSක කරI8 Nz B /යා ෙහV 
පOචය8 ෙප8}? කළ බව එwl ෙසායාග8නා ලl.3 _ස්s? ;ජාව 'වO8 වර NzB .�� ;ච^ඩ NzT? 
ගණනාවS' සඳහා _�ණ l ඇ. බව% උuෙ5 සහ නැෙගනwර 'Nංහලකරණය/ ෙබෟ`ධකරණය' ස?බ8ධෙය8 
වා5තාTම% සමp8 w8z ;ජාව ෙවනස්ෙකාට සැල�මට _�ණ z8 බව% එw තවzරට% සඳහ8 ෙx. 4 
 
ෙ? NzT?වs8 සැල=ය�u සංඛfාවS අqකරණය ඉ�Oෙ9 න�පැව@? සඳහා [ෂයයTමට සෑෙහන ඉඩS 
.ෙm. ආගම ඇද�ෙ? ෙහV [ශ්වාස දැ@ෙ? (FoRB) න� සාමානfෙය8 එනI8 හ\8ව8ෙ8 නැත.  �sක 
අa.වාNකමS උKලංඝනයTමS, O� අයzමS, අපරාධ න�වS ෙහV මහජන කරදරය යටෙ% සලකන 
ක�ණS වශෙය8 ෙමම ක�� ස?බ8ධෙය8 න�පවර} ලැ�මට ඉඩ .ෙm. 
 
L.ෙ9 ;මාදය ය} තවම% [ස� ෙනාමැ., තදබලB% ප`ධ.ගතB% ;ශ්නය=. ද^ඩ L. සං�හය සහ අපරාධ 
න�[ධාන සං�හය සංෙශVධනය =@මට ප%කළ [ෙශ්ෂ කI�වS 2017 l 3�%කළ වා5තාවකට අ}ව, 
අපරාධ න�[භාගයS අවසාන =@මට ගතවන සාමානf කාලය ව5ෂ 10.2 =. අ�යාචනා /යාවsයට තව% 
අ��z හතS ගත ෙx. FoRB න�[භාග පහළ අqකරණවල දශකයකට වැ] කාලයS .ස්ෙස් '[භාග ෙවI8' 
පැව�මට ඉඩ .ෙm. ඇතැ? අවස්ථාවල, N`qෙය8 වසර ගණනාවකට ප~ව සාS�ක�ව8 [N8 සාS� lම 
ෙහV ෙවන% වැදග% සාS� ඉ�Oප%Tමට ඉඩ .ෙm. න�වට අදාළ Nයkම කට�u අ.8 Nzෙකෙරන බැ[8, 
සාS� සාS� [නාශ =@ම ෙහV හා3=@ම වැ3 දෑ ෙහ්uෙව8 සාS� නැ.Tම ද Nz[ය හැක. ෙ?වා, FoRB 
[8�තa8ට _�ණ ෙද8නට Nz[ය හැ= ආයත3ක අ�ෙයVග අතO8 =wපයS ෙx, FoRB උKලංඝන 
ස?බ8ධෙය8 කලට ෙxලාවට අ�ෙයVග =@ම, ඒ සඳහා 3වැර� අංගය ෙතVරාගැLම, සහ න�වට Nzෙකෙරන 
�5ව-�දානම FoRB න�කරවලට ස?බ8ධවන ) ලාං=ක L.ෙxl8ට ඉතාම% වැදග% ෙx. 
 
න�පැව@ම ස?බ8ධෙය8 සකසා ඇ. ෙමම අ%ෙපාෙ% අර_� ව8ෙ8: 1) FoRB ස?බ8ධෙය8 පව.න 
L.රා_ව bcබඳව L.ෙxl8 ��j�z =@ම, සහ 2) FoRB රා_ව uළ ඔ�8ෙQ න�ව ස්ථානගත වන තැන 
හ\නාෙගන, ~z~ පO� න�පැව@මට L.ෙxl8ට උද� =@ම ෙx. 
 
 

 
1 මානව &'ක) *+බඳ මහෙකාමසා1ස්වරයාෙ5 කා6යාලය, 'මානව &'ක) *+බඳ 8ශ්ව :කාශෙ; 70: වග=> 30 
*+බඳ ?* 30 –වග=>ය18’, 
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23938&LangID=E.  
2 මානව &'ක) ක@=Aලය, 'ආගම ඇදEෙ) ෙහF 8ශ්වාස දැHෙ) Iදහස *+බඳ 8ෙශ්ෂ වා6තාකLෙ5 වා6තාව' (23 
ෙදසැ)බ62015) UN DOC A/HRC/31/18. 
3 ෙව1ෙට 1ස6N සහ O ලංකා ජා>ක Rස්>යාI ධ6මදාන ස=ධානය, ‘Inaction and Impunity: Incidents of 
Religious Violence Targeting Christians, Muslims and Hindus, 2015-2019’, at https://06c0dd8b-
b6f3-41c4-99aa-25915d2024cf.filesusr.com/ugd/ff89a1_9c2ad191e3714fe491cf0ac1228452fc.pdf. 
4 එම. *. 6. 
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ෙමම අ%ෙපාත, ;ධාන ෙකාටස් පහ=8 �uව සකසා .ෙm. පළ_ ෙකාටN8 ෙමම අ%ෙපාෙත8 ආවරණය 
ෙකෙරන [ෂයපථය පැහැ�s කර ෙදa. එන?, FoRB න�වS ෙලස සැල=ය හැSෙS �මSද ය8නa. ෙදවන 
ෙකාටN8, L.මය රා_ව, එන?, ) ලංකාෙx FoRB රා_ව uළ අදාළ වන ;ධාන ෛන.ක [q[ධාන, 
ෙයා_Tෙ? පහ~ව තකා ෙමw දSවා .ෙm. u8වන ෙකාටN8 FoRB න�කරයකට �දාන?Tෙ?l සහ 
තම8ෙQ ෙස්වාදායකයාව 3ෙයVජනය =@ෙ?l L.ෙxl8 [N8 .ෙබ8ෙ8 දැa ප@Sෂා කළ�u සහ 
ලබාගත �u ෙතාරu� සහ සාS� ව5ග ස?බ8ධෙය8 ෙපාzෙx �දාන?Tෙ? මගෙප8TමS ලබාෙදa. ය? 
ය? ව5ගවලට අය% FoRB න� ස?බ8ධෙය8 කට�u කළ�u ආකාරය හතරවන ෙකාටN8 [ස්තර ෙකෙ5. 
සමාg. ෙකාටස, ය? න�වකට අදාළව මාධf සමp8 කට�u කළ�u ආකාරය bcබඳ මගෙප8T? ලබාෙදa.  
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1. FoRB උ.ලංඝනය3 හ4නාග+ෙ+ ෙකෙස්ද?  
 

පහත දැSෙවන 35ණායක සjරාලන අවස්ථාවලl ග8නා ෛන.ක /යාමා5ග  ස?බ8ධෙය8 ෙමම අ%ෙපාෙත8 
මගෙප8ව} ලැෙm. ෙමම 35ණායක ස?පාදනය කර ඇ%ෙ% ඒවාට අදාළවන ජාතf8තර මානව wIක? ;I�8 
මත පදන? ෙවI3.5  
 
අ.  ඇ.ව .ෙබන ත%වය, පහත දැSෙවන ගැටk අතO8 එකකට අදාළව ඇ.BවS [ය �uය:   

1) ආගම ඇද�ෙ? ෙහV [ශ්වාස දැ@ෙ? අa.ෙ9 ය? අංශයS උKලංඝනය Tම; සහ 
2) ආගIක අනනfතාවය මත ෙවනස්ෙකාට සැල�ම; ෙහ$ 
3) ආගIක අනනfතාවය මත ;ච^ඩ%වය.  

 
(1) ආගම ඇද+ෙ, ෙහ$ -ශ්වාස දැ3ෙ, අ56ෙ7 අංශ අතරට පහත ඒවා ඇ>ළ@ ෙA:  

 
අ.  තම8 කැම. ආගමS දැ@ෙ? ෙහV bcගැLෙ? 3දහස 
 
ආ.  ව8දනා =@ම, bcපැlම, ;Gණ =@ම සහ ඉගැ8Tම හරහා තම8ෙQ ආගම ;කාශ =@ෙ? 3දහස 
 

පැහැ�sතාවය උෙදසා, 'ව8දනා =@ම, bcපැlම, ;Gණ =@ම සහ ඉගැ8Tම' සඳහා පහත දැSෙවන 
/යාකාරක? ඇuළ% වන වන බව ෙමw දSව} ලැෙm. ඊට ඇuළ%[ය හැ= තව% /යාකාරක? ද 
.£ය හැක.6 

 
i. ව8දනා =@ම: තම8ෙQ [ශ්වාසය සෘ¥වම ;කාශය ෙකෙරන �ජා[q සහ චාO¦මය /යා ෙම8ම 

ආගIක ස්ථාන ඉ�=@ම, �ජාමය �¦ හා Zවf භා[තය, සංෙSත ;ද5ශනය, හා 3වා��න සහ 
[ෙxක �න bcපැlම ඇuk එම /යා සඳහා අතfවශf [[ධ ;Gණ =@? ද ඇuළ% ෙx.  
 

ii. bcපැlම සහ ;Gණ =@ම: චාO¦මය /යා පමණS ෙනාව ආහාරපාන පOෙභVජනය 3යාමනය 
=@ම, [ෙශ්�ත ඇ\? ෙහV wස ආවරණ ඇ�ම, §[තෙ9 ය? ය? අවq සමp8 බැ\} චාO¦ සඳහා 
සහභාpTම, සහ සා?;දාaකව ය? ක^ඩායමS හා බැ� ඇ. භාෂාව කථා =@ම යනාl NO%[O% 
ද ඇuළ% ෙx.   
 

iii. ;Gණ =@ම සහ ඉගැ8Tම: තම8ෙQ ආගIක නායකa8, �ජකව�8 සහ G�ව�8 ෙතVරා 
ගැLෙ? 3දහස, ෙසමෙ8O ෙහV ආගIක පාසK bw�Tෙ? 3දහස සහ ආගIක �8ථ ෙහV 
;කාශන සකස් කර ෙබදා හැ@ෙ? 3දහස වැ3 ආගIක ක^ඩාය? [N8 ඔ�8ෙQ �sක 
කට�uවල හැN@මට අතfවශf /යා ඇuළ% ෙx.  
 
ෙ? සංකKප අතෙ5 අ8ත5ෙ¨දනයT? පව.න බව පැහැ�s ය. [ෙශ්ෂෙය8ම ව8දනා =@ම සහ 
;Gණ =@ම අතෙ5 ද, ;Gණ =@ම සහ ඉගැ8Tම අතෙ5 එව8 අ8ත5ෙ¨දනයT? ඇත. 
 
මෑතක l ක�වලගස්වැව [දාෙනලාෙQ ස්ව5ණා මං¥ලා සහ තව% අය එ�Oව කැ=රාව ෙපාsස් 
ස්ථානාqප. jෂ්ප�මාර සහ තව% අය (ෙයාෙහVවාෙQ සාS�ක�ව8ෙQ න�ව)7 න�ෙx l, ආගම 

 
5 මානව &'ක) *+බඳ 8ශ්ව :කාශනෙ; 18 වැI වග=>ය; A8V සහ ෙWශපාලන අZ>වාAක) *+බඳ ජාත[=තර ස)\>ෙ; 
18 වැI වග=>ය; ආගම ෙහF 8ශ්වාසය මත පදන) ] Aය^ ආකාරෙ; ෙනාඉව`ම සහ ෙවනස්ක) aH) bර= aHම *+බඳ 
:කාශෙ; 1 වන වග=>ය; මානව &'ක) *+බඳ cෙරFdය ස)\>ෙ; 9 වැI වග=>ය බල=න. 
6 එeසf ජාg=ෙ5 මානව &'ක) ක'hව, ‘ෙපාi අදහස් අංක 22 – 18 වැI වග=>ය (Agෙ), හෘදය සාelෙ; ෙහF ආග'ක 
Iදහස)’ (30 n? 1993),CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, para 4. 
7 SC (F.R) No. 241/14. ෙගහා= oණ>කලෙ5 ‘The Jehovah’s Witnesses Case’ බල=න, (2020) 25 The Bar 
Association Law Journal 440. 
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;චාරය =@ම ආ^�©ම වfවස්ථාෙx 14(1)(ඉ) වfවස්ථාෙව8 ආරSෂා B [ෂයපථයට ඇuළ% 
ෙනාවන බව ) ලංකාෙx ෙ«්ෂ්ඨාqකරණය �8z කරන ලl. 8 

 
(2) ෙවනස්ෙකාට සැලFමට සමාජ-ආ5ක ෙවනස්ෙකාට සැල�ම (එන?, ය? ය? ආ5ක /යාකාරක?වල 

3රතTම තහන? =@ම ෙහV ෙවළඳපෙK සහභා®%වය තහන? =@ම), ෙ`ශපාලන ෙවනස්ෙකාට සැල�ම 
(උදා: ;N`ධ ¯ස්T? තහන? =@ම), සහ L.ය අදාළ කරගැLෙ?l Nzෙකෙරන ෙවනස්ෙකාට සැල�ම (උදා: 
සාපරා° L.ය ෙවනස්ෙකාට සලකන~k අ8දI8 අදාළ කරගැLම) ඇuk අංශ පරාසයSම ඇuළ% [ය 
හැ=ය. න�වට අදාළ වන ෙවනස්ෙකාට සලකන~k /යාව, ය? j`ගලය�ෙQ ෙහV ක^ඩායමක ආගIක 
අනනfතාවය සෘ¥වම ෙහV ව©ාකාරෙය8 ඉලSක කර .£ය �u ය.  

 
(3) GචIඩ@වයට ශා@Oක (උදා: ඝාතන, පහරl?, සහ ෙ`පළ [නාශය) ෙහV ශා@Oක-ෙනාවන (උදා: ත5ජන, 

£යවැ`l?, බලා%කාරය) /යා ඇuළ% [ය හැක. න�කරයට අදාළ වන ;ච^ඩ /යාව ය? j`ගලය�ෙQ 
ෙහV ක^ඩායමක ආගIක අනනfතාවය සෘ¥වම ෙහV ව©ාකාරෙය8 ඉලSක කර .£ය �u ය. ය? ආගIක 
අනනfතාවයS සwත j`ගලය�ට ;ච^ඩ%වය එKලBෙ9 එම තැනැ%තාෙQ ආගIක අනනfතාවය 
ෙහ්>ෙවL ෙනාෙA න?, එය ෙ? සඳහා අදාළ ෙනාෙx. 
 

 
 

ආ. න�කරය ) ලංකාෙx අqකරණයS ෙහV [3ශ්චය සභාවS ෙවත ඉ�Oප% කළ �u ය. සාමානfෙය8 න� 
මෙහ්ස්¦ා% අqකරණයS, මහාqකරණයS, අ�යාචනාqකරණයS ෙහV ෙ«්ෂ්ඨාqකරණය ෙවත ඉ�Oප% ෙx.   

 
8 ෙ) නqව *+බඳ වඩාf stV 8ශ්ෙVෂණයe සඳහා NCEASL & ' e-portal & FoRB නq 8ශ්ෙVෂණය' බල=න. 
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2. වැදග& '(මය +,+ධාන  
 
) ලංකාෙx FoRB ස?බ8ධෙය8 පව.න ;ධාන ෛන.ක [q[ධාන ෙහV ඒ සඳහා බලපෑමS ඇ. ෛන.ක [q[ධාන 
ෙමම ෙකාටN8 සාරාංශ කර දSව} ලැෙm. 

 
!"ය වග&"ය ස(ස්තරා-මක වග&"ය 

1 ලංකා 4ජාතා&6ක 
සමාජවා7 ජනරජෙ: 
ආ<=>ම ව?වස්ථාව   
 

 
10 වැI ව[වස්ථාව 

 
සෑම තැනැfෙතwටමම තම= අxමත ආගමe ඇදEෙ) ෙහF වැළඳ 
ගැzෙ) Iදහස ද ල{|යe ෙහF 8ශ්වාසයe දැHෙ) ෙහF 
*+ගැzෙ) Iදහස ද ඇbtව Agෙ) Iදහස්ට හෘද සාelෙ; 
Iදහසට සහ ආග'ක Iදහසට &'ක) ඇfෙfය9 
 

 
12 වැI ව[වස්ථාව 

 
z>ය පAඳ}ම සහ Rයා Rයාfමක aHම ද z>ෙ; ~කවරණය ද 
ස6ව සාධාරණ 8ය cfෙf ය ය�ෙව= 12  (1)  ව[වස්ථාෙ� 
දැeෙ�. 
 
 aAම sරවැAෙයw ව6ගය, ආගම, භාෂාව, wලය, ස්� sLෂ ෙ�දය, 
ෙWශපාලන මතය ෙහF උප= ස්ථානය යන ෙහ්b මත ෙහF ඉ= කවර 
ෙහF ෙහ්bවe මත ෙහF ෙවනස්ක)කට ෙහF 8ෙශ්ෂයකට ෙහF 
භාජනය   ෙනා8ය cfෙfය ය�ෙව= 12 (2)  ව[වස්ථාෙ� දැeෙ�. 
 
ව6ගය, ආගම, භාෂාව, wලය, ෙහF ස්�sLෂ ෙ�දය යන ෙහ්b මත... 
ෙහF ඉ= කවර ෙහ්bවe මත... තම තමාෙ5 ආගමට අයf ෙපාi ] 
�ජzය ස්ථානවලට ඇbt �ම... ස)බ=ධෙය= ය) 
අශe�තාවයකට බැ�මකට, `මා aHමකට නැතෙහාf 
ෙකා=ෙWAයකට aAම තැනැfෙතe යටf ෙනාව=ෙ=ය 
ය�ෙව= 12 (3) ව[වස්ථාෙ� සඳහ= ෙ�  
 

 
14 (1) (ඉ) ව[වස්ථාව 

 
එකලාව ෙහF අ= අය සමග :AW|ෙ; ෙහF sWග?කව තම ආගම, 
ල{|ය ෙහF 8ශ්වාසය ඇදEෙම= *+පැ�ෙම= :oණ aHෙම= 
සහ ඉගැ=�ෙම=  :කාශ aHෙ)  Iදහසට සෑම sරවැAයwටම 
&'කම ඇfෙfය  
 

 
15 (7) ව[වස්ථාව 

 
12 වැI ව[වස්ථාෙව= සහ 14 (1)(ඉ) වැI ව[වස්ථාෙව= *+ෙගන 
ඇ> �?ක �?ක අZ>වාAක)  
15(7) ව[වස්ථාෙ� හ�නාෙගන ඇ> ය) ය) ෙහ්b මත `මා aHමට 
හැaය. අෙනwf කL� ද ඇbtව, 12 වැI සහ 14වැI 
ව[වස්ථාවල ඇbළf වන අZ>වාAක) �e> 8�ය හැeෙe ද 
Rයාfමක 8ය හැeෙe ද, 'රාජ[ ආරeෂාව ද රෙ� යථා පැවැfම ද 
තහ@L aHම *�සf මහජන ෙසෟඛ[ය ෙහF සදාචාරය ආරeෂා 
aHම *�සf අන[ය=ෙ5 අZ>වාAක) හා න=වැදෑL) Iදහස 
IA ප1� *+ග=නා බවට සහ ඊට IA ප1� ගL කරන බවට වග 

 
9 ෙ�්ෂ්ඨා|කරණය ආග'ක Iදහස පරම අZ>යe ෙලස *+ගfෙf ෙ�මලාV ෙපෙ6රා එ�1ව �ර�1ය [1985] 2 O. L.R 177. 
නqෙ�� ය. එම g=iෙ� 192 *hෙ� උසා8ය ෙමෙස් දැe�ය: ‘ආගම bළ \V බැසගf 8ශ්වාසය= ආරeෂා කර ඇත. ආග'ක 
8ශ්වාසයe ආරeෂා aHම සඳහා එම 8ශ්වාසය තා6aක, *+ගත හැa, ස්ථාවර ෙහF ෙfL) ගත හැa �ම අවශ[ ෙනාෙ�. අදාළ 
&'ක) පෑම අ\b සහ පැහැ�?වම ආග'ක ෙනාවන අxෙ�රණයe සඳහා ෙනාව=ෙ= න), ආරeෂාව අෙ¡eෂා කරන sWගලයා 
ඔ£ෙ5 8ෙශ්lත ඇද&Vෙල= Iයම කර ඇ> ආඥා Iවැර�ව වටහාෙගන ඇfදැZ 8ම`ම අ|කරණ කා6යයට සහ අ|කරණ 
හැaයාවට අයf ෙනාෙ�. උසා8 ය� ¥Wධ ?ය8?වල අ6ථI¦පණය ස)බ=ධෙය= ෙ{L)කLව= ෙනාවන අතර ආග'ක 
8ශ්වාසය= 8ශ්ෙVෂණය aHමට කටcb ෙනාකළ cbය. 
 



14 
 

බලා ගැzම *�සf :ජාත=§වා� සමාජයක ෙපාi ¨භසාධනය 
සඳහා ce> සහගතව අවශ[ දෑ සsරා}ම *�ස z>ෙය= Iයම 
කර� ලැ©ය හැa `මා aH) වලට යටfව' වන බව ෙමම 
8|8ධානෙ; සඳහ= ෙ�.  
 

 
27 ව[වස්ථාව 
 

 
27(5) ව[වස්ථාව: වා6ªක, ආග'ක, 88ධ භාෂා භා8ත කරන සහ 
ෙවනf ජන ෙකා�ඨාස ඇbt O ලංකාවා` සකල ජනතාව අතර 
සහෙයFගය සහ අෙනාන[ 8ශ්වාසය වඩා}ෙම= ජා>ෙ; සමªය 
තහ@L aHම ද 8ෙශ්ෂ සැලa? සහ ෙවනස්ක) bර= aHම සඳහා 
ඉගැ=�ම, අධ[ාපනය �ම සහ :වෘf> සැප«ම යන eෙෂ්§වල 
ඵලදා« *යවර ගැzම ද රජය 8A= කළ cfෙf ය. 
 
27(6) ව[වස්ථාව: aAම sරවැAයw ව6ගය, ආගම, භාෂාව, wලය, 
ස්�sLෂ ෙ�දය, ෙWශපානය මතය ෙහF ~aයාව ෙහ්bෙව= 
ය)aA අශe�තාවකට පf ෙනාවන ප1� sරවැAය=ට �c��මට 
සම :ස්ථාව= සැල`මට රජය වගබලා ගත cfෙf ය. 
 
27(11) ව[වස්ථාව: ආගමe අදහන කවරw හට @ව ද, ස්වය 
ආග'ක :>පf> සාeෂාf කරගැzමට අවශ[ ආ6®ක සහ සමාජ 
ප1සරය රජය 8A= ඇ>කළ cfෙf ය. 

 
1883 අංක 2 දරන 
ද<ඩ!" සංDහ 
ආඥාපනත 
(සංෙශJKත) 
 

 
290 වග=>ය 
 
ය) *1සකෙ5 ආගමට අපහාස 
aHෙ) අදහස ඇ>ව ආග'ක 
ස්ථානයකට හාI aHම ෙහF 
ෙකෙල`ම 

 
ය) පං>යක තැනැfත=ෙ5 ආගමට I=දාවe කරන අදහA= 
ෙහF 8නාශ aHම, හාI aHම ෙහF ෙකෙල`ම, ය) පං>යක 
තැනැfත= 8A= තම=ෙ5 ආගමට කරන ලද I=දාවe ෙලස 
සැලaය හැa බව දI'=ම, ය) පං>යක තැනැfත= 8A= ¥Wධ 
ෙලස සලක� ලබන �ජzය ස්ථානයe ෙහF ¯ව[යe යමw 8නාශ 
කර=ෙ= න) ෙහF එවැ=නකට හාI කර=ෙ= න) ෙහF 
ෙකෙලස=ෙ= න) ඔ£ට අ@Li 02 දeවා කාලයe 
බ=ධනාගාරගත aHම ෙහF දඩ Iයම aHම ෙහF ඒ ෙදකම යන 
ද²ව) Iයම කළ cbය. 

 
290A වග=>ය 
 
ය) *1සකෙ5 ආගමට අපහාස 
aHෙ) අදහස ඇ>ව ආග'ක 
ස්ථානයකට අදාළව 
Aiෙකෙරන Rයා 
 

 
ය) පං>යක තැනැfත=ෙ5 ආග'ක හැ³මවලට 1ද�ෙ) අදහA= 
ෙහF තම ආගමට I=දාවe ෙලස ය) පං>යක තැනැfත= 8A= 
සලක� ලැ©ය හැa බව දI'=ම, ය) පං>යක තැනැfත= 8A= 
¥Wධ ෙලස ෙහF ෙගෟරව´ය ෙලස සලකන ය) �ජzය 
ස්ථානයකට ෙහF ¯ව[යකට, එය bළ ෙහF එය මත ෙහF එය 
ආස=නෙ;, ය) Rයාවe කරන තැනැfතwට අ@LWදe දeවා 
Aරද²ව) ෙහF දඩ Iයම aHම ෙහF ඒ ෙදකම යන ද²ව) Iයම 
කළ cbය. 
 

 
291 වග=>ය 
 
ආග'ක ~ස්�)වලට බාධා 
aHම. 

 

 
ආග'ක වැ�) *i) aHමක ෙහF ආග'ක �ජාව=& z> :කාරව 
ෙය� Aµන ය) ~ස්�මකට ස්වකැමැfෙත=ම බාධා කරන 
තැනැfෙතwට ෙදව6ගෙය= කවර ෙහF ව6ගයක Aරද²ව) 
අ@LWදe දeවා Iයම aHම ෙහF දඩ Iයම aHම ෙහF ඒ ෙදකම 
යන ද²ව) Iයම කළ cbය. 
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291A වග=>ය 

ආග'ක හැ³)වලට 1ද�ෙ) 
අදහස ඇ>ව Aතාමතාම ය) 
වද= පැව`ම. 

 
ය) තැනැfෙතwෙ5 ආග'ක හැ³)වලට 1ද�ෙ) ඒකා=ත 
අදහA=, Aතාමතාම, එ තැනැfතාට ඇෙසන ෙලස යමw ය) 
වචනයe aයෙතාf ෙහF ශ{දයe කළෙහාf ෙහF එ 
තැනැfතාට ෙපෙනන ෙස් ය) සංඥාවe කරෙතාf ෙහF එ 
තැනැfතා ඉ�1ෙය& ය) ¯ව[යe තබෙතාf ඔ£ට ෙදව6ගෙය= 
කවර ෙහF ව6ගයක Aරද²ව) අ@LWදe දeවා Iයම aHම ෙහF 
දඩ Iයම aHම ෙහF ඒ ෙදකම යන ද²ව) Iයම කළ cbය. 

 

291B වග=>ය 

ය) *1සකෙ5 ආගමට ෙහF 
ආග'ක 8ශ්වාසවලට අපහාස 
aHම හරහා ඔ@=ෙ5 ආග'ක 
හැ³) w*ත aHමට 
Aතාමතාම සහ Wෙ�ශසහගතව 
කර� ලබන Rයා. 

 
ය) පං>යක තැනැfත=ෙ5 ආග'ක හැ³) w*ත aHම සඳහා 
Aතාමතාම හා Wෙ�ශ සහගත අදහA= භාlත ෙහF ?¶ත 
වචනෙය= ෙහF දෘෂ[ I¦පණව?= එ පං>ෙ; ආගමට ෙහF 
ආග'ක 8ශ්වාසවලට I=දා කරන ෙහF I=දා aHමට තැfකරන 
තැනැfෙතwට ෙදව6ගෙය= කවර ෙහF ව6ගයක Aරද²ව) 
අ@Li ෙදකක කාලයe දeවා Iයම aHම ෙහF දඩ Iයම aHම 
ෙහF ඒ ෙදකම යන ද²ව) Iයම කළ cbය. 
 

 

292 වග=>ය 

·මදාන ස්ථානවලට 
අනවසරෙය= ඇbt�ම  

 
ය) තැනැfතwෙ5 හැ³)වලට 1දව� *�ස ෙහF ය) 
තැනැfතwෙ5 ආගමට I=දා aHම *�ස ෙහF ය) 
තැනැfතwෙ5 හැ³)වලට 1ද8ය හැaබව ෙහF ය) 
තැනැfතwෙ5 ආගමට I=දා 8යහැa බව දI'=ම ය) 
වැ�)*i) කරන ස්ථානයකට ෙහF ¨සාන·'කයට ෙහF අවමංගල 
චා1ත ̧ පැවැf�ම සඳහා ෙහF 'යªය තැනැfත= තැ=පf aHම 
සඳහා ෙව= කර� ලැ¹ ස්ථානයකට බෙල= යමw ඇbt 
ෙවෙතාf ෙහF මළකඳකට අෙගෟරවයe කරෙතාf ෙහF අවමංගල 
චා1ත ̧ ඉෂ්ඨ aHම සඳහා ~ස්� Aµන තැනැfත=ට බාධා කරෙතාf 
ඔ£ට අ@LWදe දeවා Aරද²ව) ෙහF දඩ Iයම aHම ෙහF ඒ 
ෙදකම යන ද²ව) Iයම කළ cbය. 

 

483 වග=>ය 

සාපරාº ©යගැ=�ම 

 
යෙමe 8A=, තැ> ගැ=�මe ඇ>කරවන අදහA= ෙහF ත6ජනය 
Rයාfමක කර�ම වැලැe�ෙ) මා6ගයe වශෙය= තමා 
zත[ා�»ලව aHමට බැ� නැ> Rයාවe කර�මට ෙහF තමාට 
zත[ා�»ලව aHමට බලය ඇ> ය) Rයාවe ෙනාකර හැර�මට 
යමw ය) තැනැfතwෙ5 ශHරයට ෙහF ෙWපළවලට ෙහF ඔ£ 
ස)බ=ධතාවයe දeවන ෙවනf තැනැfතwෙ5 ශHරයට ෙහF 
6>යට පාqවe කරන බවට ත6ජනය aHම 

 
 
1865 අංක 16 දරන 
ෙපාMස් ආඥපනත  
(සංෙශJKත) 

 
79(2) වග=>ය 

 
සාමය කඩ aHම අර\� කරෙගන ෙහF එ ක ¸ියාෙව= සාමය 
කඩ�මට ෙබාෙහFiරකට ඉඩ ඇ> කල, ප ̧AWධ ස්ථානයක ෙහF 
ප ̧AWධ ~ස්�මක එෙස් ත6ජනාfමක, I=දා සහගත ෙහF 
අවම=සහගත වචන ෙහF හැAH)  ෙයාදාග=නා  ඕනෑම 
sWගලයw ෙමම වග=>ය යටෙf වරදe Aiකළ බව සලක� 
ලැෙ{. 

 
  

81 වග=>ය 
 
ය) මෙහ්ස්§ාfවරයwෙ5 අ|කරණයක :ාෙW¾ය අ|කරණ බල 
`මාව ඇbළත � ය) තැනැfතw ෙ�A= සාමය කඩ කර� ලැ¿මට 
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1979 අංක 15 දරන 
අපරාධ න=(ධාන 
සංDහය (සංෙශJKත) 

ෙහF සාමය කඩ�මe Ai8ය හැa ය) වැඩ� Rයාවe aHමට ඉඩ 
ඇ> තැනැfතw ඒ බල `මාව ඇbළත Aµන බවට ඒ 
මෙහ්ස්§ාfවරයාට ෙතාරbL ලැÀ� කවර 8ටක @ව ද, Iයම 
aHම ¨i¨ යැZ අ|කරණය කVපනා කරන සහ අ@Li ෙදකe 
ෙනාඉeමවන කාල `මාවe bළ සාමය ආරeෂා aHම සඳහා ඇප 
ඇ>ව ෙහF නැ>ව බැ�)කරයe ?යා අfස= කරන ෙලස ඒ 
තැනැfතා ෙවත ආඥා කර� ෙනාලැ¿මට ෙහ්b >ෙ{ න) ඒ ෙහ්b 
දeවන ෙලස ඒ මෙහ්ස්§ාfවරයා 8A= ඒ තැනැfතාට ෙම& '= 
ප¨ සකස්ව� ලබන 8|8ධානවල සඳහ= ආකාරෙය= Iයම කර� 
ලැ©ය හැaය. 

 
98 (1) වග=>ය 
 
dඩා ඉවfaHම *�ස 
ෙකා=ෙWA ස&ත ආඥාවe 
aHම 

 
මෙහ්ස්§ාfවරයw ෙවත වා6තාවe ෙහF ෙවනf ෙතාරbරe 
ලැÀ� 8ට හා ¨i¨ යැZ ඔ£ කVපනා කරන සහ සාel aAවe 
ෙවෙතාf ඒ සාel සටහ= කර කර ගැzෙම= ප¨ව 
 අ) මහජනයා 8A= zත[ා�»ලව :ෙයFජනයට ග� ලබන ෙහF 
ග� ලැ©ය හැa ය) මා6ගයa=, වරායa=, 8ලa=, ගංගාවa= 
ෙහF ඇලa=,  ය) ෙපාi ස්ථානයa= zත[ා�»ල ෙනාවන ය) 
බාධකයe ෙහF dඩාවe ඉවf කළ cb යැZ  
ෙහF 
 ආ) ය) ක6මා=තයe ෙහF ව[ාපෘ>යe ෙහF ය) භාÁඩ ෙහF 
ෙවළඳ භාÁඩ තබා ගැzමe එය මහජනයාෙ5 ෙසෟඛ[යට ෙහF 
කාZක ¨වයට හාI කර�ෙ) ෙහ්bව Iසා මැඩ පැවැf8ය cb යැZ 
ෙහF ඉවf කළ cb යැZ ෙහF තහන) කළ cbය යැZ  
ෙහF 
 ඇ) ය) ෙගාඩනැªVලe ඉ�aHම ෙහF ය) ¯ව[යe බැහැර aHම 
Iසා ª=නe ෙහF **Hමe ඇ> �මට ඉඩ තැ¿) ෙහ්bෙකාට ෙහ්b 
ෙකාටෙගන ඒ ඉ�aH) ෙහF බැහැර aH) වැළැe8ය cbයැZ ෙහF 
නතර කළ cb යැZ  
ෙහF 
 ඈ) ය) ෙගාඩනැªVලe ෙහF ගසe කඩා වැÃ ඒ අවට Äවfවන 
ෙහF ව[ාපාර කටcb කරන ෙහF ඒ ස්ථානය ප¨කර ෙගන යන 
තැනැfත=ට එමª= හාI Ai�මට ඉඩ ඇ> තfවයක ඒ 
ෙගාඩනැªVල ෙහF ගස පව>න බැ8= ඒ ෙගාඩනැªVල ඉවf 
aHම අtfවැÅයා aHම ෙහF එයට \ew ගැ`ම ෙහF ගස ඉවf 
aHම ෙහF එයට \ew ගැ`ම අවශ[යZ  
ෙහF 
ඉ) එවැI ය) මා6ගයකට ෙහF ෙපාi ස්ථානයකට යාබදව ය) 
වැවa=, +ඳa= ෙහF වළa= මහජනයාට ඇ> 8ය හැa අනbL 
වැළැeෙවන ආකාරෙය= ඒ වැව, +ඳ ෙහF වල වටා වැටe ඉ� කළ 
cb යැZ 
  
ඒ මෙහ්ස්§ාfවරයා සලකන කවර 8ෙටක @වද ඒ මෙහ්ස්§ාfවරයා 
8A= ෙකා=ෙWA ස&ත ආඥාවe aHෙම= ඒ බාධකය ෙහF dඩාව 
කරන ක6මා=තය ෙහF ව[ාපෘ>ය කරෙගන යන ෙහF එවැI ය) 
භාÁඩ ෙහF ෙවළඳ භාÁඩ තබා තබා ෙගන Aµන ෙහF ඒ 
ෙගාඩනැªVල, ¯ව[, ගස, වැව, +ඳ, ෙහF වල අZ> ව Aµන, Aය 
ස=තකෙ; තබාෙගන Aµන, ෙහF පාලනය කරන තැනැfතා 8A= 
ෙකා=ෙWA ස&ත Iයම කර� ලබන කාලයe ඇbළත -  
i) ඒ බාධකය ෙහF dඩා ] ඉවf කළ cb යැZ ෙහF 
 ii) ඒ ක6මා=තය ෙහF ව[ාපෘ>ය මැඩ පැවැf8ය cb යැZ ෙහF 
 iii) ඒ භාÁඩ ෙහF ෙවළඳ භාÁඩ ඉවf කළ cb යැZ 
 ෙහF 
iv) ඒ ෙගාඩනැªVල ඉ� aHම වැළැe8ය cbයැZ ෙහF නතර කළ 
cbය යැZ ෙහF 
 v) එය ඉවf කළ cbය යැZ ෙහF අ^f අ^fවැÅයා කළ cb යැZ 
ෙහF එයට \ew ගැAය cb යැZ ෙහF  
vi) ඒ ¯ව[ බැහැර a1ම ෙවනස් කළ cb යැZ ෙහF 
vii) ඒ ගස් ඉවf කළ cb යැZ ෙහF  
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viii) අවස්ථාෙවFÇත ප1� ඒ වැව, +ඳ ෙහF වල වටා වැටe ඉ� කළ 
cbය යැZ ෙහF 
 අණ කර� ලැ©ය හැa ය. 
 

 
1970 අංක 44 දරණ 
4ාථPක අKකරණ 
කාQය පRපාRය 
(සංෙශJKත)  
 

 
66 (1) වග=>ය (VII 
ෙකාටෙස් සාමය කඩ�මe 
8යහැa ඉඩ) ස)බ=ධ 
ආර@V 8ම6ශනය යටෙf) 
  

 
1. ඉඩ)වලට බලපාන ආර@ලe Iසා සාමය කඩ�ෙ) ත6ජනයe 
එVල� ඇ> ෙහF සාමය කඩ�මට ඉඩ ඇ> ෙහF කවර 8ෙටක  @වද 
 අ) ඒ ආර@ල *+බඳ පHeෂණයe පවfවන ෙපා?ස් Iලධා1යා 
8A= 

i) ඒ ඉඩම *&µෙ; ය) :ාථ'ක අ|කරණයක අ|කරණ 
බල`මාව ඇbළත ද ඒ :ාථ'ක අ|කරණය ෙවත ඒ ආර@ල 
ස)බ=ධෙය= ෙතාරbL වා6තාවe හැaතාe අ:මාදව 
ඉ�1පf කළ cb අතර ඒ ෙතාරbL වා6තාව ඉ�1පf කර� 
ලැ¹ �නයට ඉe©>ව ම එළෙඹ=නා ] ද අ|කරණය ඊළඟට 
~ස් ව=නා] ද �නෙය& ඒ :ාථ'ක අ|කරණය ඉ�1ෙය& 
ෙපz Aµන බවට ] බැ�)කරයකට ඇbළf වන ෙලස ඒ 
ආර@ලට ස)බ=ධ එe එe පා6ශවකLට Iයම කළ cbය; 
නැතෙහාf  
ii) සාමය ආරeෂා aHෙම& ලා අවශ[ ව=ෙ=  න) ආර@ලට 
ස)බ=ධ පා6ශ්වකLව= Aරභාරයට ෙගන ඉඩම *&ටා 
ඇfෙf ය) :ාථ'ක අ|කරණයක අ|කරණ බල `මාව bළ 
ද ඒ :ාථ'ක අ|කරණය 8A=  ඔ@= ස)බ=ධෙය= z>ය 
අ�ව Rයා කර� ලැ¿ම *�ස ඔ@= ෙනාපමාව ඒ 
අ|කරණය ෙවත ඉ�1පf කළ cb අතර ඔ£ 8A= ඒ 
අවස්ථාෙ��ම එය ආර@ල ස)බ=ධෙය= ෙතාරbL 
වා6තාවe අ|කරණය ෙවත ඉ�1පf කළ cbය; නැතෙහාf 

 
ආ) ඒ ආර@ලට ස)බ=ධ ය) පා6ශවකLවw 8A= ඒ *+බඳ AW| 
සහ තම= ඉVලා Aµන සහනය දeව'= සහ වගඋfතරකLව= 
වශෙය= ආර@ලට ස)බ=ධ අෙනe පා6ශවකLව=ෙ5 න) සහ 
?*නය= සඳහ= කර'= �@L) ප§යe මª= ෙතාරbL 
වා6තාවe ඒ :ාථ'ක අ|කරණය ෙවත ඉ�1පf කර� ලැ©ය හැa 
ය. එ8ට එය අ|කරණය 8A= අ|කරණෙ; Rයා *+ෙවළ අ�ව 
ෙහF ?යාප�ංÇ තැපෑෙල= ෙහF දැ=�මe යව'=  දැ=�ෙම& 
සඳහ= �නෙය& ඒ අ|කරණය ඉ�1ෙය& ෙපz Aµන ෙලස යට 
න) කර� ලැ¹ පා6ශ්වකLව=ට දැ�) �ය cbය ඒ �නය 
ෙතාරbL වා6තාව ඉ�1පf කර� ලැ¹ �න Aට ස> ෙදකe 
ෙනාඉeමවන �නයe 8ය cbය 
 

 
2007 අංක 56 දරන 
S(T සහ ෙUශපාලන 
අV"වාSකW XYබඳ 
ජාත?&තර සW\"ය 
(ICCPR) පනත 

 
3(1) වග=>ය 

 
aAම sWගලෙයe cWධය :චාරය aHම ෙහF ෙවනස් ෙකාට 
සැලම, සbLකම ෙහF :චÁඩfවය සඳහා උAගැ=�මe වන 
ජා>ක, වා6ªක ෙහF ආග'ක ෛවරය ෙව�ෙව= ෙපz ෙනාAµය 
cbය. 

 
]ස්තවාදය 
වැළැ`aෙW පනත, 
1979 අංක 48 (PTA) 

 
2(1)(h) වග=>ය 

 
aය� ලබන නැතෙහාf aය�මට අදහස් කර� ලැ¹ වචන මª= 
ෙහF සංඥා මª= ෙහF දෘෂ[ IෙයFජනය  මª= ෙහF 
අන[ාකාරයa= සාහAක Rයා 88ධ ජන ෙකාටස් නැතෙහාf 
වා6ªක ෙහF ආග'ක කÁඩාය) අතර ආග'ක, ව6Ëය නැතෙහාf 
ජා>වා� අසංග>ය නැතෙහාf i6ෙNතIක ෙහF එ�1වා� හැ³) 
ඇ>�මට අදහස් කර=නා ]... ය) තැනැfතw ෙ) පනත යටෙf 
වරදකට වරදකL 8ය cb ය. 
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14(2)(a)(ii) වග=>ය 
 

සාහAක Rයාවලට ෙපළඹ�මට ෙහF ආග'ක, වා6ªක ෙහF 
ජා>වා� අසංග>ය නැතෙහාf 88ධ ජනෙකාටස් අතර i6ෙNතIක 
ෙහF එ�1වා� හැ³) ඇ> aHමට bq ෙදන ෙපළඹ�)වලට... අදාළ 
ය) කාරණයe ය) :වෘf> ප§යක \¯ණය aHම ෙහF පළ aHම 
ෙහF කර� ෙනාලැ©ය cb ය. 
 

 
1991 අංක 25 දරන 1 
ලංකා (bM සංෙUශ 
පනත (සංෙශJKත) 

 
5(f)  වග=>ය 

 
4 වග=>ෙ; දැeෙවන අර\� සාeෂාf කරගැzෙ) කා6යය 
සඳහා අ|කා1යට පහත බලතල පැවෙ6...  
(f) ජා>ක ආරÌාව, මහජන සාමය සහ රෙ� ආරÌාව ෙව�ෙව= 
O ලංකා රජය 8A= ක?= කලට ලබා �ය හැa ඕනෑම සාමාන[ 
ෙහF 8ෙශ්ෂ 8ධානයකට අ�»ලව Iයම කළ හැa Iයාමන 
Rයාමා6ග ගැzමට. 
 

 
58 වග=>ය 
 
අසභ[ ෙහF අෙශFභන ෙහF 
රාජෙ¯FE ප�8ඩ ඉ�1පf 
aHම සඳහා ද²ව) 

 
තමා 8A=ම ෙහF තම IෙයFÍතයා ෙහF ෙස්වකයා 8A= aAය) 
8i? සංෙWශ කා6යාලයකට අෙශFභන, අසභ[, ෙWශෙ¯FE, I=�ත, 
ත6ජනාfමක ෙහF දL� ෙලස *+wV සහගත ස්වභාවෙ; 
ප�8ඩයe, ස)ෙ�ෂණය aHම සඳහා භාරෙදන සෑම 
sWගලෙයwම, වරදකට වැර�කL වන අතර, වරදකට වරදකL �ම 
මත L*යV ප=දහසකට ෙනාවැÅ දඩයe ෙහF මාස හයකට 
ෙනාවැÅ කාලයe සඳහා Aරද²වමe ෙහF එවැI දඩයe සහ එවැI 
Aරද²වමe යන ෙදකටම ලe8ය හැaය 
 

 
69 වග=>ය 
 
8i? සංෙWශ භා8තය තහන) 
aHමට ෙහF `මා aHමට රජය 
සb බලය 
 
 

 
aAය) මහජන හ�A අවස්ථාවක� ෙහF මහජන ආරeෂාව සහ 
ස=¨=භාවය සඳහා, 8i? සංෙWශය මª= ප�8ඩ ස)ෙ�ෂණය 
aHම සහ *+ගැzම තහන) aHම ෙහF අºÌණයට සහ පාලනයට 
යටf aHම ෙයFග[ ෙහF අවශ[ න),  
(අ) ෙපාiෙ� ෙහF aAය) Iශ්Çත sWගලයwට ෙහF sWගල 
ප=>යකට 8i? සංෙWශ මª= ප�8ඩ ස)ෙ�ෂණය aHම ෙහF 
*+ගැzම තහන) aHම ¨i¨ ෙහF අවශ[ වන තැ=&; 

ෙහF 
(ආ) අºeෂණය සහ පාලනය ¨i¨ ෙහF අවශ[ වන තැ=&, 
 
ඉහත කL� *+බඳව සෑEමකට පfෙ�  න), අමාත[වරයා 8A=, 
O ලංකාෙ� ඕනෑම ස්ථානයක ෙහF O ලංකාෙ� \£i `මාෙ� ඕනෑම 
ෙනෟකාවක ෙහF O ලංකාව bළ ෙහF ඊට ඉහ+= ඇ> ඕනෑම 
වාහනයක ෙහF oව= යානයක ෙහF එ& \£i `මාව bළ සපය� 
ලබන ඕනෑම 8i? සංෙWශ ෙස්වාවe ස)බ=ධෙය=, ෙපාiෙ� 
සකස් කර ගැස� ප§ෙ; පලකරන ෙහF 8ෙශ්ෂෙය= ?¶තව කරන 
ලද IෙයFගයa= 
 
 (i) ෙපාiෙ� ෙහF aAය) Iශ්Çත 8i? සංෙWශ ෙස්වාවe භාරව 
Aµන RයාකLෙවw ෙහF sWගලෙයw 8A= 8i? සංෙWශ මª= 
ප�8ඩ ස)ෙ�ෂණය කළ හැa ෙහF ලැ¿මට යටf වන ෙකා=ෙWA 
සහ `මාව= Iයම aHම; හා 
(ii) 8i? සංෙWශ මª= ස)ෙ�ෂණය aHම සඳහා ඉ�1පf කරන ලද, 
ෙහF ස)ෙ�ෂණය කරන ලද ෙහF ලැÀ� ප�8ඩ AයVල ෙහF 
aAය) Iශ්Çත ප=>යe ෙහF 8ස්තරයe බාධා aHම ෙහF 
වාරණය aHම සඳහා අවශ[ යැZ ඔ£ Aතන 8|8ධාන ස)පාදනය 
aHම කළ හැaය. 
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2007 අංක 24 දරන 
පcගණක අපරාධ 
පනත 

6 (1) වග=>ය ය) ප1ගණකයකට &තාමතා ම ය) ක6තව[යe  ඉh aHමට 
සැලැස් �ෙම= සහ එZ= ය) හාIයe  වන බව දI'= ෙහF එෙස් 
8ශ්වාස aHමට කL� ඇ> ව එZ=  
(අ) ජා>ක ආරÌාවට  
(ආ) ජා>ක ආ6®කයට  
ෙහF 
(ඇ) මහජන ආරÌාවට  
හාI Ai aHමට සලස් ව=නා ] ය) තැනැfතwට අ@Li පහකට 
ෙනාවැÅ කාලයe  සඳහා ෙදයාකාරෙය= එe  ආකාරයක 
බ=ධනාගාරගත aHමa= ද²ව) කළ cb ය. 
 

 
1973 අංක 5 දරන 1 
ලංකා dව-ප- 
ම<ඩල !"ය 
(සංෙශJKත) 

 
15 වග=>ය 

 
1) ය) sවfපfක 
 අ) ය) අසභ[ කLණe ෙහF 
 ආ) දÁඩ z> සංÎහෙ; 470 වග=>ෙය& අ6ථා�»ලව ය) 
තැනැfෙතwට අප6>යe කරන ෙලස ගණ= ගැෙනන, ඒ 
තැනැfතා *+බඳ ය) :කාශයe ෙහF කLණe ෙහF 
 ඇ) මහජන සදාචාරයට හාI කර�මට අදහස් කරන ලද ය) ෙවළඳ 
දැ= දැ=�මe ෙහF 
 ඈ)  ය) අෙශFභන ෙහF අශ්¾ල :කාශයe ෙහF කLණe 
 පළකරන ෙහF පළ aHමට සලස්වන සෑම තැනැfතwම වරදකට 
වරදකL 8ය cb අතර, වරදකL කර� ලැ¹ 8ට L*යV 5000 කට 
ෙනාවැÅ දඩයa= ෙහF අ@Li 2කට ෙනාවැÅ කාලයe 
ෙදයාකාරෙය= එe ආකාරයක බ=ධනාගාර ගත aHමa= ෙහF ඒ 
දඩය සහ බ=ධනාගාර ගත aHම යන ෙදෙක=ම ද²ව) කර� 
ලැ¿මට ඔ£ යටf 8ය cbය 
 
2) වග=>ෙ; ෙ) වග=>ෙ; කා6යය= සඳහා 
අ) අසභ[ ය=ෙන= 
 i) ය) ආගමe ෙහF ය) ආගමක ආ� කතෘවරයා 
 ii) ය) ආගමක අ�ගා'කය= 8A= sද� ලබන ය) ෙද8වරයw 
ෙහF සා=bවරෙයw I=දාවට පf aHෙ) අx:ාය ] ය) 
කLණeද අදහස් ෙ�. තවද; 
 ආ) අෙශFභන ෙහF අශ්¾ල :කාශය ෙහF කLණ ය=ෙන=, අදාළ 
Aය^ කL� සැලaVලට ගf කV& එම :කාශය ෙහF කLණ 
aයවන ෙහF බලන තැනැfෙතw ෙකලෙළ`මට ෙහF Ïෂණයට පf 
�මට ඉඩ ඇ> ය) :කාශයe ෙහF කLණe අදහස් වන බව සැලaය 
cbය 
 

 
 
1985 අංක 9 දරන 
eසාන fP සහ fමදාන 
ආඥාපනත 
 

 
9 වග=>ය 

 

 
·මදාන aHෙ)� ෙහF ආදාහන aHෙ)� පවfව� ලබන ආග'ක 
ෙමෙහය AiaHම සඳහා, ¨සානෙ; `මාව ඇbළත පV? ආ�ය 
ෙගාඩනැං�මට බලය ෙද=නට ඊට IA බලධරයාට හැaය. 
 

 
1 වග=>ය 

 

 
1) aAය) :AWධ ¨සානයක කවර ෙකාටසe @වද, ඉ�= එය 
aAය) ආග'ක Iකායe මÐ= ඉVලා Aµ කVE එම ආග'ක 
Iකාෙ; 8ෙශ්ෂ :ෙයFජනය සඳහා ඒ 8wණ=නට IA බල 
බලධරයා ට හැaය. 8wණන ලද ෙකාටස ෙමම ආඥා පනෙf 
අවශ[තා ස)බ=ධෙය= පමණe යෙථFeත ·'ය භාරව Aµන 
බලධරයා 8A= එබ� ආග'ක Iකායe ෙව�ෙව= ඔ¡sවe 
මª= එම ෙකාටස පවරා ෙද� ලැ¹ ෙහF ෙමZ= ප¨ව එම ෙකාටස 
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පවරා ෙද� ලබන sWගලයා ෙහF sWගලය=Z= ෙකෙර& පැවH 
පව>=ෙ=ය  
2) සාමාÍකZ= b=ෙදෙනe ෙහF වැÅ ෙදෙනwෙග= සම=8ත 
] පාලක මÁඩලයe පfaHමට භාරකාර ෙලස Rයා කරන 
තැනැfතාට ෙහF තැනැfත=ට zත[ා�»ලව ඉඩ ඇfෙfය 
එෙස්ම එබ� ෙකාටසe *+බඳව පහත දැeෙවන බලතල Rයාෙ� 
ෙයද�මට පාලක මÁඩලයට ෙහF එ& සාමාÍකZ= බ£තරයට 
stවන: 

අ) ආරeෂකයw ද 'z වළවV ද aAය) ෙපාi ̈ සානයක එබ� 
ෙකාටසe *+බඳ ආරeෂාව හා :ෙයFජනය සඳහා අවශ[ වන 
ෙවනf ෙස්වකZ=ද පf aHෙ) බලය,  
ආ) එබ� ෙකාටසක කවර ෙහF ©) ක�µයක වැළ}ෙ) 8ෙශ්ෂ 
අZ>වාAකමe ෙහF එ& එe වැළ}මe ෙහF වැÅ ගණනe 
aHෙ) අZ>වාAකම ෙහF aAය) 'z වළe මත A&වටනයe 
ෙහF ෙසාෙහා= ගලe තැ=පf aHෙ) අZ>වාAකම, එබ� 
ෙකාටසක *&µ ෙගාඩනැªVලක ෙහF ෙWවස්ථානයක 
©f>වල මරණ සටහනe aHෙ) ෙකÃෙ) අZ>වාAකම 
:දානය aHෙ) බලය, 
ඇ) එබ� කවර ෙකාටසක @වද ආදාහන aH) තහන) aHෙ) 
බලය ද ෙවZ 
 

 
13 වග=>ය 

  
'යªය aAය) sWගලයwෙ5 අ=>ම කැම> ප§යක ¹දV 
බලකාරයw 8A= ආරා|තව ෙහF 'ය ªය aAය) sWගලයwෙ5 
මෘතෙWහය භාරව Aµන ෙස¨ aAය) තැනැfතw 8A= ආරා|තව 
ෙහF ආග'ක Iකායක �ජ[යw, ආග'ක ෙWවගැ>වරයw, 
�ජකයw ෙහF ෙවනf sWගලයwට ආග'ක ෙමෙහය Aiකළ 
හැaය. 
 

 
1947 අංක 25 දරන 
මහජන ආර`ෂක 
ආඥාපනත (PSO) 
යටෙ- හiS !" 
ෙරjලාS (ER) 
 

 
5 වග=>ය 

 
මහජන ආරeෂාව සහ මහජන සාමය ආරeෂා aHම සහ කැර? 
ෙකFලාහල ෙහF A8V කැලÑ) ම6දනය aHම ෙහF :ජාවෙ5 
Ä8තයට අත[වශ[ සැපc) සහ ෙස්වා නඩfb aHම සඳහා අවශ[ 
ෙහF ෙයFග[ බව ෙපෙ= න), හ�A z> ෙරoලාA සෑ�මට 
ජනා|ප>වරයාට බලය ඇත. 

 
1987 3 දරණ 
kෙරJධායන සහ 
ෙරJග වැළැ`aෙW 
ආඥාපනත යටෙ- 
ෙරjලාS (සංෙශJKත)  
 

  
2 & 3  වග=> 

 
COVID-19 වසංගතය ස)බ=ධ ගැටt 8ස�ම සඳහා ෙරoලාA 
මාලාවe Iwf කර ඇත. වසංගතය අඛÁඩව පැවgම මත, ෙමම 
ෙරoලාA I>පතා සංෙශFධනය ෙ�.10 
 

 
±ට අමතරව, 1979 අංක 15 දරන අපරාධ න� [ධාන සං�හ පනෙ% 2 වැ3 වග8.යට අ}ව, වරදS ' හ\නා ගත හැ= 
වරදS' ෙලස න? කර ඇ%න?, 'සාම 3ලධාOෙයS' (ෙපාsස් 3ලධා@8 සහ �ාම ෙස්වා 3ලධා@8 ෙමම සාම 3ලධා@8 
වශෙය8 ෙපාsස් රාජකාO ඉ� =@මට �සාප. [N8 s´තව ප% කර} ලැෙm) හට වෙර8uවS ෙනාමැ.ව 
අපරාධක�ව8 අ%අඩංGවට ගත හැ=ය. වරදS ‘හ\නා ගත ෙනාහැ=’ වරදS ෙලස සලක8ෙ8 න?, සාම 
3ලධාOෙය�හට වෙර8uවS ෙනාමැ.ව අ%අඩංGවට ෙනාගත හැ=ය. ‘සාමය කඩ=@ෙ? අර_µ8 ත5ජනා%මක, 

 
10 ෙමම ෙරoලාA *+බඳ වැÅiර 8ස්තර සඳහා රජෙ; \¯ණාලෙ; අ>8ෙශ්ෂ ගැස�ප§ බල=න: 
http://documents.gov.lk/en/exgazette.php  
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අපවාදා%මක ෙහV අපහාසා%මක වචන ෙහV හැN@? භා[ත =@ම’ ෙපාsස් ආඥාපනෙ% 79(2) වග8.යට අ}ව 
හ\නාගත හැ= වරද=. 
 

 

දIඩ M6 සංNහෙ7 හOනාගත හැP වරද වශෙයL සඳහL වන ඒවා අතරට පහත දැRෙවන වරදවS ඇ>ළ@ ෙA: 

1. ඕනෑම ප8.යක ආගමකට අපහාස =@ෙ? ෙ·තනාෙව8 ආගIක ස්ථානයකට හා3 =@ම ෙහV අප[¦ =@ම 
(290 වග8.ය) 

2. ඕනෑම ප8.යක ආගමකට අපහාස =@ෙ? ෙ·තනාෙව8 N`ධස්ථාන ස?බ8ධෙය8 Nz කර} ලබන /යා 
(290A වග8.ය) 

3. ආගIක ¯ස්Tමකට බාධා =@ම (291 වග8.ය) 
4. ඕනෑම �ජLය ස්ථානයකට ෙහV ඕනෑම ෙසාෙහා8 £මකට අනවසරෙය8 ඇukTම (292 වග8.ය) 

 

[ෙශ්ෂෙය8 ම, ICCPR පනෙ% 3 වැ3 වග8.ය යටෙ% වන වරදS ‘හ\නා ගත හැ= සහ ඇප �ය ෙනාහැ=' වන අතර, 
එවැ3 වරදS ස?බ8ධෙය8 සැක කරන ෙහV ¹�ත =Nව� ~[ෙශ්º අවස්ථාව8wl මහාqකරණෙය8 හැර ඇප මත 
3දහස් කළ ෙනාහැක. 

දIඩ M6 සංNහෙ7 හOනා ගත ෙනාහැP වැරTවලට ඇ>ළ@ වLෙL: 

1. ආගIක හැ»?වලට හා3 =@ම සඳහා wතාමතාම ෙ·තනාෙව8 වචන පැව¼ම (291A වග8.ය); හා 

2. ඕනෑම ප8.යක ආගමට ෙහV ආගIක [ශ්වාසය8ට අපහාස =@ෙම8 ආගIක හැ»? ෙකVපයට ප% =@මට අදහස් 
කරන wතාමතා සහ `ෙxෂ සහගත /යා (291B වග8.ය). 
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3. න<වකට ?දාන@,ම සඳහා මාBෙගCපෙDශ   
 
L.ෙx�ය� FoRB න�වක තම8ෙQ ෙස්වාදායකයා 3ෙයVජනය =@මට �දාන?Tෙ?l, .ෙmදැa ප@Sෂා කර 
බැsය�u, සහ ලබාගත�u ෙතාරu� සහ සාS� ව5ග ෙමම ෙකාටෙස් ඇuළ% කර .ෙm.  
 
අවශf L. සහය හැ=තාS ඉSම38 ෙස්වාදායකයා ෙවත ලබාlම සඳහා, පහත දැSෙවන bයවර අ}ගමනය කරන 
බව% අවශf Nයkම ෙතාරu� එකu කරග8නා බව% සහ.ක කරගැLමට L.ෙx�යා [N8 කට�u කළ�u ෙx. 
 
1 අTයර  

1. ෙස්වාදායකයාෙU Vව ද@ත  
1.1 ෙස්වාදායකයාෙQ ප~£? ෙතාරu�: ±ට ෙස්වාදායකයාෙQ නම, sbනය, උප8 �නය, ;ජාවට ඇ. 

ස?බ8ධතාවය (ව5තමානෙ9 ප�ං½ sbනෙ9 ප�ං½ව Nට ඇ. කාලය, ප�K ස?බ8ධතා, අධfාපන 
ඉ.හාසය, ¯=යා ඉ.හාසය, අපරාධ ඉ.හාසය, ෙනාපමාව ලැ£ය�u ෛවදfාධාර bcබඳ ෙතාරu�, හ�N 
අවස්ථාවක ස?බ8ධ කරගත�u තැනැ%තා bcබඳ [ස්තර). 

 
2. WXYම ස,බLධෙයL ෙතාර>\  

2.1 NzTම ස?බ8ධෙය8 පව.න �sක ෙතාරu�. (N`qයට අදාළවන ෙවන% ෙතාරu� ද ඇ%ෙ% න? ඒවාද 
ඇukව) පහත දැSෙවන ෙතාරu� එකu කරගත �u ෙx:  
2.1.1 ෙචVදනා කරන NzTමට මගපෑz වාතාවරණය; 
2.1.2 NzTම අවස්ථාෙx එම ස්ථානෙ9 N¾ j`ගලa8ෙQ [ස්තර - ෙචVදනා කරන වරද/ වරදවK සඳහා 

ඔ�8 සහභාp Bෙ9ද යනවග; 
2.1.3 එS එS j`ගලයාෙQ ¿Iකාව සහ, [ෙශ්ෂෙය8 Nzකළ වරදවල ස්වභාවය; 
2.1.4 Nz B ෙදය ස?බ8ධෙය8 සාS� �ය හැ= සාS�ක�ව8ෙQ [ස්තර; 
2.1.5 සාS�ක�ව8 [යහැ= තැනැ%ත8ෙQ ;කාශ 
2.1.6 ෙස්වාදායකයා සමp8 Nzකළ ස?_ඛසාක·ඡාෙxl එකuකරග% අෙන�% සාS�; සහ 
2.1.7 NzTම ස?බ8ධෙය8 මාධfවල පලB වා5තා වැ3, `T.aක �ලා«වs8 ෙසායාග% ස්වා°න 

ක�� 

2 අTයර  
 

3. ෙSඛන, ^_ගල5L සහ ස්ථානය පaRෂා P3ම  
3.1 ඉහත ද%ත එකu කරග% ප~, Nයkම ෙKඛණ, ;ද5Áත, සහ ලබාගත හැ= B අෙන�% Nයkම Zවf 

ස?�5ණෙය8ම ප@Sෂාවට සහ bOS~මට ලS කළ �u ෙx. 
3.2 හැ=න?, NzTමට අදාළ ක�� ස?බ8ධෙය8 ඔ�8ෙQ කථාව දැනගැLම සඳහා ඇN8 z� 

සාS�ක�ව8 ස?_ඛ සාක·ඡාවට ලS කළ �u ෙx. 
3.3 හැ=න?, ෙමම N`qයට අදාළ ෙතාරu� ඇ., සාS�ක�ව8 [යහැ= ෙවන% j`ගලa8 ස?_ඛ 

සාක·ඡාවට ලS =@ම. 
3.4 හැ=න?, ෙචVදනා කරන NzTමට අදාළ ස්ථානය ප@Sෂා =@ම. 
 

4. කාල ෙcඛාව ස්ථාdත කරගැMම  
4.1 ක�� සහ NzT? ස?බ8ධෙය8 ෙස්වාදායකයා පැව� ෙ`වK තහ�� කරගැLම සහ ඒවා තහ�� =@ම 

සඳහා පව.න සාS� මත පදන? ෙවI8 NzTම B කාල ෙ5ඛාව �දාන? කරගැLම (එන?, NzTමට 
අදාළව සහ NzTමට ෙහ්uෙවI8 ඊට ෙපර Nz B ෙ`වK සඳහා ස[ස්තරා%මකව කාල ෙ5ඛාවS සකස් 
කරගැLම).  
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3 අTයර  

5. efක M6මය dයවර සඳහා gලd3ම   
5.1 ෙස්වාදායකයාට L.මය /යාමා5ග ගැLමට _ලb@ම සඳහා අවශfදැa [ම¼ම වැ3 �sක උපෙදස් 

ෙස්වාදායකයාෙග8 ලබාග8න; L.මය /යාමා5ග ගැLමට අවශf න?, ෙස්වාදායකයා ගැLමට කැම. 
L.මය /යාමා5ගය �මSදැa තහ�� කරග8න.   

5.2 ෙස්වාදායකයාෙQ ~බN`qය ආරSෂා =@මට ගත�u �sක ෛන.ක bයවර =NවS ඇ%ෙ%දැa Nතා 
බලා එම bයවර ගැLමට කට�u =@ම.11 ±ට පහත දැSෙවන bයවර ඇuළ% Tමට ඉඩ .ෙm: 
5.2.1 අවශf කරන ය? ෙතාරuරS ලබාගැLම සඳහා 2016 අංක 12 දරන ෙතාරu� දැනගැLෙ? පනත 

යටෙ% ඉKÃමS ඉ�Oප% =@ම (RTI අයzමS සඳහා වන ආකෘ.ය ෙමw 1 ඇ_�ෙ? දSවා .ෙm) 

12 
5.2.2 ෛවදf සාS� අවශf න?, Nzව .ෙබන uවාල ෙහV ලබාz8 ;.කාර යනා�ය 3යමාකාරෙය8 

වෘ%�මය ෙලස ෙKඛනගත ෙකෙරන බව සහ.ක කරගැLම 
5.2.3 ඔෙm ෙස්වාදායකයා ය?=N 3ශ්½ත /යාමා5ගයකට එළඹ ඇ. බව වරද කළ j`ගලයා ෙහV 

සං[ධානය ෙවත දැ}?lම සඳහා එ8තරවාN යැTම ෙහV, 
5.2.4 අදාළ ෙx න?, ෙපාsස් පැIµs ෙහV මානව wIක? ෙකාIෂ8 සභාවට යවන පැIµs 

3යමාකාරෙය8 ඉ�Oප% කර .ෙmදැa සහ.ක කරගැLම 
5.2.5 (අවශf ෙx න?) �ාම 3ලධාO සහ.ක ලබාගැLම. 

 
6. අදාළවන උපකාරක M6 කවෙcදැ5 තRෙස්\ P3ම  

 
අදාළ ෙතාරu� ස±Sෂණය =@ෙ?l, නාගOක සංව5ධන අqකා@ L.ය, නගරසභා L.ය සහ, 1935 අංක 19 
දරන ඉඩ? සංව5ධන ආඥාපනත හා 1979 අංක 23 දරන මහවැs අqකා@ පනතව3 ඉඩ? L. යටෙ% 3�% 
T ඇ., අදාළ වන උපකාරක L. කවෙ5දැa තSෙස්� ෙකෙරන බව සහ.ක කරග8න.  
 

7. -LTතයාට ඇ6 i බලපෑම dkබඳ Gකාශ සටහL කරගැMම (අදාළ අපරාධය ෙහ්uෙව8 [8�තයාට ඇ.B 
බලපෑම ස?බ8ධෙය8) 
 
2015 අංක 4 දරන අපරාධවල [8�තa8 සඳහ සහය සහ ආරSෂාව ලබාlෙ? පනෙ% (VWP පනත) 28 වැ3 
වග8.ය යටෙ% ලබාෙදන ව8�ය �රණය =@ම සඳහා මහාqකරණෙය8 ෙහV මෙහ්ස්¦ා% අqකරණෙය8 
එවැ3 ;කාශයS කැඳ�? =@මට ඉඩ .ෙm..   
 
VWP පනත යටෙ% පහත දැSෙවන අවස්ථාවලl ආරSෂණ /යාමා5ග ලබාගත හැ=ය: 

• අපරාධ [ම5ශනය Nzවන අතරuර හා ඉ8 ප~ව; 
• ෙකාIෂ8 සභාෙව8 [ම5ශනය =@මට ෙපර, ෙකෙරන අතරuර සහ ඉ8 ප~ව; 
• අqකරණ කා5යප¾පා¾ ආර?භ =@මට ෙපර, ඒ අතරuර සහ ඉ8 ප~ව.  

 
පනෙ% 22 වැ3 වග8.ෙ9 තාවකාsක නවාතැ8 පහ~ක?, ස්රව ෙවන% තැනක ප�ං½ය සහ නැවත-
අනනfතාකරණය ඇuk [[ධ ආධාර සහ ආරSෂාව8 ස?බ8ධෙය8 සඳහ8 කර .ෙm. ෙමම L.ය bcබඳ 
මනා දැ}ව%භාවයS .�ම ෙ? අංශයට අදාළ න� කට�u ෙමෙහයවන L.ෙx�ය�ට ;ෙයVජනව% ව} ඇත. 
 

 
11 International Bridges to Justice, Sri Lanka Criminal Defence Practice Manual, at 
https://www.ibj.org/wp_main/wp-content/uploads/2020/04/English-4.pdf; DIGNITY and the Public 
Committee Against torture in Israel (PCATI), Documenting Torture While Providing Legal Aid: A Handbook for 
Lawyers, at https://www.dignity.dk/wp-content/uploads/Documenting-torture-while-providing-legail-
aid-A-handbook-for-lawyers-2016.pdf. 
12 For more information on RTI templates and process see ‘RTI Sri Lanka’ at  https://www.rti.gov.lk/rti-
forms.  
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සටහන: VWP පනත යටෙ% ලබාගතහැ= ආරSෂාෙx ස්වභාවය ස?බ8ධෙය8 ෙතාරu�වල wඟයS පව.න 
බවS ෙප8ෙනනට .ෙm. [8�තa8 සහ සාS�ක�ව8 ආරSෂා =@ම සඳහා වන ජා.ක අqකාOෙ9 2019 
වා5�ක වා5තාවට අ}ව, එම අqකාOයට ලැÆ� පැIµs 252 අතO8 ආරSෂාව ලබාz8 පැIµs සංඛfාව 
දහ හතර=. 13 එබැ[8, තම8 3ෙයVජනය කරන j`ගලයා ෙව}ෙව8 ලැෙබන ආරSෂාව �මන ස්වÇපෙ9 
ආරSෂාවSද සහ එය ෙකාතර? ඵලදාÉ ෙx ද ය8න bcබඳව තහ�� කරගැLමට ගතහැ= Nයkම bයවර 
ගැLමට L.ෙx�ය� කට�u කළ�u ෙx.  

 

  

 
13 Annual Report-2019, National Authority for the Protection of Victims and Witnesses, at 
https://napvcw.gov.lk/img/gallery/publications/Annual_Report_2019_English.pdf.  
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4. FoRB න<කර හැGර,ම  
 
FoRB ස?බ8ධෙය8 වන ය? ය? න� හ~�ව8ෙ8 ෙකෙස්ද ය8න bcබඳව ෙමම ෙකාටස හරහා L.ෙxl8 ෙවත 
මගෙප8ව} ලැෙm. එම මගෙප8Tම �sක bයවර uනS යටෙ% Nz ෙකෙ5:  
 
• 1 bයවර: උKලංඝනයS NzT ඇ.දැa �රණය කරන ආකාරය 
• 2 bයවර: ම^ඩපය ෙතVරාග8නා ආකාරය 
• 3 bයවර: න�ව ෙගා} =@ම   
 
ෙ? ෙකාටෙස් l _s8ම කර8ෙ8 ඉහත bයවරවලට අදාළව ෙපාzෙx ප~£ම පැහැ�s කර lමa. ඉ8 අනu�ව එම 
bයවර FORB න�පැව@ෙ?l බ�ලව හ_වන ෙ%මා%මක අංශ =wපයකට අදාළ කරග8නා ආකාරය පැහැ�s කර} 
ලැෙm. එම ෙ%මා%මක අංශ අතරට පහත දැSෙවන ඒවා ඇuළ% ෙx:  
 
1. ආගIක ආයතන ඉ�=@ම හා නඩ%uව 3යාමනය =@ම 
2. ආගම ;Gණ =@ම ¼මා =@ම 
3. ආගIක අනනfතාවය පදන? කරෙගන ෙවනස්ෙකාට සැල�ම 
4. ආගIක අනනfතාවය ස?බ8ධවන ;ච^ඩ%වය 
5. කථනය ස?බ8ධ වරද  

 
ෙ? ෙ%මා%මක අංශ ස?බ8ධෙය8 කට�u කළ�%ෙ% �මන ආකාරෙය8ද ය8න ස?බ8ධෙය8 L.ෙxl8ට මග 
ෙප8Tම සඳහා Çප සටහ8 ඇ~ෙර8 උපෙදස් ලබා l .ෙm. 
 
a. අ. ෙපාX dයවර   
 
1 dයවර: උSලංඝනයR WXY ඇ6දැ5 nරණය කරන ආකාරය 
 
ය? NzTමS FORB [ෂයපථය යටතට ඇukව8ෙ8දැa �රණය =@ම ස?බ8ධෙය8 පහත 1 Çපෙ9 මගෙප8වා 
.ෙm. [යහැ= Nයkම NzT? ෙමw ඇuළ% කර ෙනාමැ.බව සලක8න. 
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වර: මIඩපය ෙත$රාගLනා ආකාරය 
 
NzB උKලංඝනය FORB [ෂයපථයට ඇuළ% වන බව හ\නාගැLෙම8 අනu�ව, එම ක�ණ bcබඳව සලකා බැÃමට 
වඩා%ම ~z~ ම^ඩපය �මSදැa ෙතVරාගැLමට L.ෙx�ය�ට හැ=ය. එෙස් =@ෙ?l, ෙස්වාදායකයාට අවශf කරන 
සහනය �මSද ය8න මත, ෙස්වාදායකයාට වඩා%ම ~z~වන /යාමා5ගය �මSද ය8න Nෙ% තබාග3I8, �S.ය 
ලබlමට අqකරණ බලය සwත ම^ඩපයS ඒ සඳහා ෙතVරාගැLමට L.ෙx�යා [N8 කට�u කළ�u ෙx.  
 
~z~ ම^ඩපයS ෙතVරාගැLෙ?l 3N අවෙබVධය=8 එම �රණයට එළÊම සඳහා පහත දැSෙවන �sක bයවර 
;ෙයVජනව% ව} ඇත.  
 

 
I.  

 
උTලංඝනෙ: ස්වභාවය 

oම`ද? 

78ය(, Tයාමනය( ෙහD මාCෙගDපෙFශය( ඔ�/නැත 

වාUක ෙහD VWත ස.TෙYදනය( ඔ�/නැත 

අ6අඩං\වට ගැ7ම ෙහD රඳවා තබා ගැ7ම ඔ�/නැත 

ශාO]ක ^ංසන _යාව( ඔ�/නැත 

ශාO]ක ෙනාවන `චbඩ _යාව( (තCජනය ෙහD ^]හැර 
NOම) 

ඔ�/නැත 

 
උKලංඝනෙ9 ස්වභාවය හ\නාග% ප~, ඊට ගැලෙපන ම^ඩපය ෙතVරාගැLම සඳහා, අදාළ /යාවට වග=ව�u 
පා5ශවයS ක�දැa හ\නාගත �u ෙx.  
 

 
II.  

 
උTලංඝනයට වගpවqr ෙහJ 

ඊට සහයb& පාQශව 
ෙමානවාද? 

 

රාජJ Tලධා]යf/ TලධාO. ඔ�/නැත 

රාජJ Tලධා]යf/ TලධාO.ෙh සහය ඇ8ව රාජJ 
ෙනාවන _යාකiවf/ _යාකාO. 
 

ඔ�/නැත 

රාජJ j]ගැ.Aම ෙහD රජෙය. ඔl.ෙh _යා ඉවසා Inම 
මත _යා6මක වන රාජJ ෙනාවන _යාකiවf/ 
_යාකාO. (තT oFගලයf ෙහD කbඩායම() 
 

ඔ�/නැත 

 
ඉහත ;ශ්නවලට ලැෙබන ;.චාර අ}ව, පහත ඉ�Oප% කර ඇ. වරණ අතO8 ~z~ ම^ඩපයS ෙතVරාගැLමට 
L.ෙx�යාට හැ= ය.  
 

වරණය ම<ඩපය 4ධාන ෙතාරrt 
1. ෙu්ෂ්ඨාKකරණය 

 
ආÁqÔම ව[වස්ථාෙ� 118 
සහ 126 වැI ව[වස්ථා 

• ජනරජෙ; ඉහළම සහ අවසාන උප1මා|කරණය ෙ�. 
• 8ධායක ෙහF ප1පාලන Rයාවe හරහා ඕනෑම �?ක අZ>වාAකමe ෙහF 

භාෂා අZ>වාAකමe උVලංඝනය�ම ෙහF උVලංඝනයකට අත[ාස=න �ම 
ස)බ=ධෙය= වන :ශ්න 8භාග කර g=i ලබා�ම සඳහා �6ණ සහ 8ෙශ්ෂ 
අ|කරණ බලය &' ෙ�. 

• ඕනෑම ෙපfසමක සඳහ=වන කL� ස)බ=ධෙය= සාධාරණ හා 
ce>සහගත ව=ෙ= යැZ එම අ|කරණෙය= සලක� ලබන සහන ලබා�මට 
ෙහF IෙයFග Iwf aHමට ෙ�්ෂ්ඨා|කරණයට බලය &' ය.  

• අxයාචනා|කරණය ෙහF ෙවනf ඕනෑම \V අවස්ථා අ|කරණයe, 8Iශ්චය 
සභාවe ෙහF ෙවනf ආයතනයe 8A= කL� ස)බ=ධෙය= ෙහF z>ය 
ස)බ=ධෙය= Aiකළ Aයt ෙදFෂ Iවැර� aHමට O ලංකා ජනරජය bළ 
අවසාන A8V සහ අපරාධ අxයාචනා අ|කරණ බලය ස&ත අ|කරණයZ. 
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Aයtම නq ස)බ=ධෙය= ෙ�්ෂ්ඨා|කරණෙය= ලබාෙදන g=i සහ 
IෙයFග අවසාන සහ gරණාfමක ව� ඇත. 

• 8ධායක ෙහF ප1පාලන Rයාවa= තම=ෙ5 �?ක අZ>වාAකමe ෙහF භාෂා 
අZ>වාAකමe උVලංඝනය � ඇ> බවට ෙහF උVලංඝනය �මට අත[ාස=න 
බවට ය) sWගලෙයe 8A= ෙචFදනා කර=ෙ= න), මාසයක කාලයe bළ 
ෙ�්ෂ්ඨා|කරණයට �?ක අZ>වාAක) අයiමe ෙගා� කළ cb ෙ�. 1996 
අංක 21 දරන O ලංකා මානව &'ක) ෙකා'ෂ= සභා පනෙf ෙමම මාසයක 
කාලයe ස)බ=ධෙය= දැeෙවන H>යට ව[>ෙ6කයe ඇbළf කර >ෙ{. 

 
• අZ>වාAක) උVලංඝනයට ලe ] තැනැfතා තම= 8A=ම ෙහF තම=ෙ5 

zgඥයා මා6ගෙය= අ|කරණයට ෙපfස) ඉ�1පf කළ cb බවට 
ෙ�්ෂ්ඨා|කරණෙය= �?ක වශෙය= Iයම කර >ෙ{. ෙපfස)කL තවf 
අය සමª= එකම කLණe ස)බ=ධෙය= ලැ�යාව ස&ත අවස්ථා ෙහF, 
ෙපාiෙ� මහජනතාවට අදාළ වන ලැ�යාව= ස)බ=ධෙය= ද ෙම&� 
*+ගැzමට ලe කර ඇත.14 
 

2. අwයාචනාKකරණය 
 
ආÁqÔම ව[වස්ථාෙ� 138, 
139, 140 සහ 141 වැI 
ව[වස්ථා 

• කL� ෙහF z>ය ස)බ=ධෙය= Ai � ඇ> Aයtම ෙදFෂ Iවැර� aHමට 
අදාළව අxයාචන අ|කරණ බලය >ෙ{. 

• z>යට අ�ව ය) IෙයFගයe, g=iවe, Iයමයe, ෙහF දÁඩන Iයමයe 
තහ@L aHමට, ආප¨ හැර�මට, Iවැර� aHමට, ෙහF ෙවනස් aHමට 
අxයාචනා|කරණට හැa අතර, අxයාචනා|කරණයට ¨i¨ යැZ සලකන 
ෙකා=ෙWA යටෙf  අt>= නq 8භාගයe පැවැf�මට ෙහF  තවiරටf 
8භාග aHමට ෙහF Iයම aHමට හැaයාව >ෙ{. 

• ඕනෑම \V අවස්ථා අ|කරණයක ෙහF 8Iශ්චය සභාවක ෙහF ෙවනf 
ආයතනයක වා6තා ෙසF�A කර සහ පHeෂා කර බලා, ඕනෑම \V අවස්ථා 
අ|කරණයක ෙහF 8Iශ්චය සභාවක ෙහF ෙවනf ආයතනයක 8I¨L ෙවත  
ස6lෙයාරා1,15  ෙ:ා&©ෂ=,16  ෙ:ාAෙඩ=ෙඩF,17 මැ=ඩා\ස්18 සහ eෙවF 
ෙවාෙරා=ෙටF19 යන ස්වභාවෙ; 1� ආඥා z>ය :කාරව  :දානය aHමට 
�6ණ බලතල සහ අ|කාරය >ෙ{. 

• ෙහ්©යස් ෙකFsස් ව6ගෙ; 1� ආඥා :දානය aHමට සහ Iwf aHමට 
අxයාචනා|කරණයට හැaය.20 
 

3. මහාKකරණය  
 
ආÁqÔම ව[වස්ථාෙ� 
154P ව[වස්ථාව; 1978 අංක 

• පළාත bළ Ai ] අපරාධ ස)බ=ධෙය= O ලංකා මහා|කරණයට \V 
අ|කරණ බලය &' ෙ�. 

 
14 Àල=wලම සහ ෙවනf අය එ�1ව ෙVක), ක6මා=ත සංව6ධන අමාත[ාංශය සහ ෙවනf අය නqව බල=න (එ¡පාෙවල 
නqව) [2000] 3 SLR 243. 
15 ස6lෙයාරා1 ආඥාව ය� වලංo ෙනාවන ෙහF z> 8ෙරFº සහ ultra vires අවලංo aHමට ෙහF පෙසකට දැØම සඳහා වන 
ආඥාවa. වැÅ 8ස්තර සඳහා හ6ජාI එ�1ව ඉ=�ය= ඕව6`ස් බැංwව නqව  බල=න. Harjani v Indian Overseas Bank 
[2005] 1 SLR 167 .  
16 ෙ:ා&©ෂ= 1� ආඥාව ය� අ|කරණ බලය ඉeමවා යන Rයාව= තහන) aHෙ) ආඥාවa. 
17ෙ:ාෙසෙඩ=ෙඩF 1� ආඥාව ය� වලංo බලය Rයාfමක aHමට IෙයFග aHෙ) ආඥාවa.. 
18 මැ=ඩා\ස් 1� මැ=ඩමස් ආඥාව ය� රාජකා1යe ඉh aHමට ෙපාi අ|කා1යකට බලaHෙ) ආඥාවa.  වැÅiර 8ස්තර සඳහා 
පහත නq බල=න: Karunathilaka v Dayananda Dissanayake, Commissioner of Elections [1999] 1 SLR 157, 
Podimhatmaya v. The Land Reform Commission [1990] 2 SLR 416 at 419, Rashid v. Rajith Senaratne, Ministry of Lands 
and others [2004] 1 SLR 312.  
19 eෙවF ෙවාෙරා=ෙටF 1� ආඥාවe ය� රාජ[ Iලතල දරන sWගලෙයwෙ5 අ|කා1යට අxෙයFග aHම සඳහා වන ආඥාවa. 
වැÅ 8ස්තර සඳහා Dilan Perera v Rajitha Senaratne [2000] 2 SLR 79 බල=න. 
20 ෙහ්©යස් ෙකFsස් 1� ආඥාව ය� sWගලෙයwෙ5 භාරකාරfවෙ; ෙහF රඳවා තබා ගැzෙ) zත[ා�»ලභාවය *+බඳ 
gරණයe සඳහා ඔ£ෙ5 ALරe ඉ�1පf aHම සඳහා වන ආඥාවa.  
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2 දරන අ|කරණ පනත 
(සංෙශF|ත) 

• පළාත bළ ඇ> මෙහ්ස්§ාf අ|කරණ සහ :ාථ'ක අ|කරණ 8A= ලබාi= 
ෙහF පැන] දÁඩන, Iයම aH), g=i ස)බ=ධෙය= අxයාචන සහ 
සමාෙලFචන බලතල &' ය.  

• z>ය අ�ව, අ) පළාත bළ z> 8ෙරFº ෙලස රඳවා තැ¹ sWගලZ= 
ස)බ=ධෙය= ෙහ්©යස් ෙකFsස් ව6ගෙ; 1� ආඥා; සහ ආ) 1) ඕනෑම 
z>යe; ෙහF 2.) පළාfසභා ලැZස්bෙ� දeවා ඇ> ඕනෑම කLණe 
ස)බ=ධෙය= එම පළාෙf *&ටවා ඇ> පළාf සභාෙව= ස)මත කරගf 
:ඥ¡>යe යටෙf පළාත bළ බලතල Rයාfමක කර=නා ] ඕනෑම 
sWගලයwට එෙර&ව ස6lෙයාරා1, ෙ:ා&©ෂ=, ෙ:ාAෙඩ=ෙඩF, මැ=ඩා\ස් 
සහ eෙවF ෙවාෙරා=ෙටF යන ව6ගයක 1� ආඥා Iwf aHෙ) අ|කරණ 
බලය &'ය. 

• පහත දැeෙවන කL� ස)බ=ධෙය= ඕනෑම sWගලයwට එෙර&ව ?¶ත 
z>ෙය= සලසා ඇ> 8|8ධාන අ�ව නq පැවHම ෙහF අ| ෙචFදනා 
ෙගා�aHම ස)බ=ධෙය= 8භාග aHමට, නq 8භාග පැවැf�මට සහ g=i 
�මට බලය සහ අ|කාරය සාමාන[ෙය= මහා|කරණයට පැවෙ6:  

අ) \tමI=ම ෙහF ෙකාටසe O ලංකාෙ� Ai කරන ලද ඕනෑම වරදe; 

ආ) O ලංකාවට අයf ජලgරය මත ඕනෑම sWගලයw 8A= Ai කරන 
ලද වරදe; 

ඇ) O ලංකාවට අයf oව= gරය මත ඕනෑම sWගලයw 8A= Ai 
කරන ලද වරදe; 

ඈ) මහ\£ෙW � ඕනෑම තැනැfතw 8A= Aiකරන ජාg=ෙ5 z>ය 
අ�ව \£i මංෙකාVලකෑම වශෙය= සලකන ඕනෑම වරදe; 

ඉ) O ලංකාෙ� ?යාප�ංÇ කර ඇ>, ඕනෑම කාÁඩයකට අයf ඕනෑම 
ෙනෟකාවe ෙහF oව= යානයe මත ෙහF ඒ ස)බ=ධෙය= ඕනෑම 
sWගලයw 8A= Aiකර� ලබන වරදe; 

ඊ) O ලංකාෙ� sරවැAෙයw වන ඕනෑම sWගලෙයw 8A= O ලංකා 
·'ෙය= *ටත ඕනෑම ස්ථානයක ෙහF ෙනෟකාවක� ෙහF wමන 
ව6ගයට අයf ඕනෑම ෙනෟකාවe ෙහF oව= යානයe ස)බ=ධෙය= 
Ai කරන ලද ඕනෑම වරදe. 

  
 

4. මෙහ්ස්]ා- අKකරණය 
 
1978 අංක 2 අ|කරණ 
පනෙf 30 වැI වග=>ය 
(සංෙශF|ත) 

• දÁඩ z> සංÎහෙ; ෙහF අපරාධ නq 8ධාන සංÎහෙ; ෙහF ඒ ෙව�ෙව= 
ඔ@= බලග=වන ෙහF එෙස් aHමට Iයම කරන ෙවනf ඕනෑම පනතක 
8|8ධාන :කාරව මෙහ්ස්§ාf අ|කරණයට බලය පවරන ලද, Rයාfමක 
aHමට සහ ඉh aHමට අවශ[ Aය^ බලතල සහ බලතල සෑම මෙහ්ස්§ාf 
අ|කරණයකටම >©ය cb අතර ඒවා Rයාfමක කළ cbය. , ඒ ෙව�ෙව= 
ඔ@= බලගැ=�ම ෙහF අවශ[ aHම දැනට බලාfමක ෙ�. 
 

5. මෙහ්ස්]ා- අKකරණය 
 
sWග?ක පැ'�? 
 
1979 අංක 15 දරන අපරාධ 
නq 8ධාන සංÎහෙ; පනෙf 
136(1)(අ) වග=>ය 
(සංෙශF|ත) 
 

• පHeෂණ පැවැf�ම ෙහF නq 8භාග aHමට ෙහF එම අ|කරණයට අ|කරණ 
බලය ඇ> වරදe Ai කර ඇ> බවට වාÇක ෙහF ?¶ත පැ'�Vලe එම 
අ|කරණෙ; මෙහ්ස්§ාfවරයා ෙවත ෙව= කර� ලැ¹ 8ට සහ එවැI 
පැ'�Vලe ?¶තව කර� ලැෙ{ න) එය උfතරවා�යw 8A= *+ෙයල 
කර� ලැබ අ� අfස= කර ෙචFදනාකL 8A= එය අfස= කර ඇfෙf න) 
ඒ ස)බ=ධෙය= කටcb කළ හැaය. 
 

• රාජ[ Iලධා1ෙයwට ෙහF ෙස්වකෙයwට එෙර&ව එවැI Iලධා1ෙයwෙ5 
ෙහF ෙස්වකෙයwෙ5 Iල රාජකා1 ඉhaHමට ස)බ=ධ ෙහF අදාළ කLණe 
ස)බ=ධෙය= පැ'�Vලe ෙගා� කර ඇfෙf න) 'ස, ෙමම 8|8ධානය 
යටෙf පැ'�Vලe ෙගා� කළ ප¨, z>ප>වරයාට, ෙසා?Aට6 
ජනරාVවරයාට, රජෙ; zgඥවරෙයwට ෙහF අxයාචනාකLෙවwට 
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සාමාන[ෙය= ෙහF z>ප>වරයා 8A= 8ෙශ්ෂෙය= බලය පවරන ලද 
z>ෙ��යwට පැ'�?කL ෙව�ෙව= ඔ£ෙ5 අවසරයa= ෙතාරව ෙපz 
AÃමට අZ>යe නැත.  

 
6. 1 ලංකා මානව yPකW 

ෙකාPෂ& සභාව 
 
1996 අංක 21 දරන O ලංකා 
මානව &'ක) ෙකා'ෂ= සභා 
පනෙf 10 සහ 14 වග=> 

• ෙකා'ෂ= සභාව තම= 8A=ම ෙහF, අග>යට පf sWගලයw ෙහF sWගල 
කÁඩායමe 8A= ෙහF, අග>යට පf sWගලයw ෙහF sWගල කÁඩායමe 
ෙව�ෙව= Rයාfමක ෙව'= ය) sWගලයw 8A= තම= ෙවත කරන ලද 
පැ'�Vලe මත එම sWගලයාෙ5 ෙහF sWගල කÁඩායෙ) �?ක 
අZ>වාAක) උVලංඝනය�ම ෙහF උVලංඝනයට අත[ාස=න�ම 
ස)බ=ධෙය= වන ෙචFදනා 8ම6ශනය aHමට හැa ය.  

• 14 වැI වග=>ය යටෙf ෙකා'ෂ= සභාව 8A= 8ම6ශනයe Aiකරන 8ට, 
8ධායක ෙහF ප1පාලන Rයාවa= ෙහF ය) sWගලයw අ>=, �?ක 
අZ>වාAකමe උVලංඝනය � ඇ> බව ෙහF උVලංඝනයට අත[ාස=න බව 
ෙහ+දර@ @වෙහාf, සමාදාන aHම ෙහF සමථකරණය යන 8කVප සලකා 
බැ}ෙම= ප¨ව ෙකා'ෂ= සභාව පහත දැeෙවන I6ෙWශ ඉ�1පf aHමට ඉඩ 
>ෙ{: 

• එම �?ක අZ>වාAක) උVලංඝනය Aiකළ තැනැfතා ෙහF 
තැනැfත=ට එෙර&ව නq පැවHම ෙහF ෙවනf ෛන>ක Rයාමා6ග 
ගැzම ආර)භ aHම සඳහා අදාළ බලධාH=ට I6ෙWශ aHම; 

• ඕනෑම sWගලයw 8A= අදාළ අ|කරණෙ; අ|කරණ බලය 
Rයාfමක කරන ෙම= ඉVලා AÃම සඳහා ලබා� ඇ> කාල`මාව 
bළ, Iයම � ඇ> zgH> :කාරව අදාළ කLණ ස)බ=ධෙය= 
කL� 8භාග කර g=iවe ලබා�ම සඳහා ඊට අ|කරණ බලය ඇ> 
අ|කරණයe ෙවත එම කLණ ෙයා\ aHම; 

• අදාළ උVලංඝනය වැලැe�ෙ), ෙහF ඊට :>ක6ම ලබා�ෙ) 
අර\�=, නැතෙහාf උVලංඝනය අඛÁඩව Ai�ම වැලැe�ෙ) 
අර\�= අදාළ බලධා1යා, sWගලයා ෙහF sWගලZ= ෙවත තම=ට 
¨i¨ යැZ හැෙඟන I6ෙWශ ලබා�ම. 

 
 
 
3 dයවර: නpව ෙගාq P3ම   
 
L.ෙx�යා [N8, ඉහත ඉ�Oප% කළ Nයkම ෙතාරu� ඇගැ�? =@ෙම8 ප~ව, අදාළ න�වට වඩා%ම ගැලෙපන 
ම^ඩපය �මSදැa �රණය =@ම සඳහා පහත දැSෙවන අභfාසෙ9 3රතTමට හැ= ය. ලබාගත හැ= සහන ව5ගය 
සහ අදාළවන ම^ඩපය �මSද ය8න ස?බ8ධෙය8 ෙ? දSවා ඉ�Oප% B ක�� පහත වGෙව8 ඒකරාË ෙකාට 
දSවා .ෙm. පව.න Nයkම [කKප ෙමම වGෙව8 ආවරණය ෙනාෙx. වඩා%ම ~ලභව දSනට ඇ. [කKප සහ ඒවාට 
අදාළවන /යාක�ව8 සහ ම^ඩපය �මSද ය8න bcබඳව ෙමw සැෙක[8 ෙප8}? කර .ෙm.  
 

අංකය zයාකt ෙචJදනා එTල කළ හැS|ම සහනය 
 

ම<ඩපය 

1. රජෙ; IලධාH= z>ය අ�ව ගතcb Rයාමා6ග ෙනාගැzම මැ=ඩා\ස් 1� 
ආඥා 

අxයාචනා 
අ|කරණය 

2. රජෙ; IලධාH= z>ය අවසර ෙනාමැ> Rයාමා6ග ෙනාගැzම ස6lෙයාරා1/ 
ෙ:ා&©ෂ= 1� 
ආඥා 

අxයාචනා 
අ|කරණය 

3. රජෙ; IලධාH= z>ෙය= Iයම කර ෙනාමැ>, සාධාරණ ෙනාවන 
ෙකා=ෙWA පැන�ම  

ස6lෙයාරා1/ 
ෙ:ා&©ෂ= 1� 
ආඥා 

අxයාචනා 
අ|කරණය 
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3. රජෙ; IලධාH= ඔෙ{ ෙස්වාදායකයා කළ පැ'�Vල ස)බ=ධෙය= 
Rයාමා6ග ගැzමට අෙපාෙහාසf �ම 

මැ=ඩා\ස් 1� 
ආඥා / FR / 
HRCSL 
පැ'�? 

අxයාචනා 
අ|කරණය/ 

ෙ�්ෂ්ඨා|කරණය/ O 
ලංකා මානව &'ක) 

ෙකා'සම 
(HRCSL) 

4. රජෙ; IලධාH= ඔෙ{ ෙස්වාදායකයා 8A= තම අදහස් :කාශ 
aHමට, ෙතාරbL ෙබදාහදාගැzමට යනා� 
අZ>වාAක) �e>8�ෙම= ඔ@= වැලැe�ම 

FR / HRCSL 
පැ'�? 

ෙ�්ෂ්ඨා|කරණය/ O 
ලංකා මානව &'ක) 

ෙකා'සම 
(HRCSL) 

5. රජෙ; IලධාH= අ= අය සමª= ~ස්�ම සහ එeව ආග'ක 
Rයාකාරක) සඳහා සහෙයFගය දැe�ෙම= ඔෙ{ 
ෙස්වාදායකයා වැලැe�ම  

FR / HRCSL 
පැ'�? 

ෙ�්ෂ්ඨා|කරණය/ O 
ලංකා මානව &'ක) 

ෙකා'සම 
(HRCSL) 

6. රජෙ; IලධාH= ඔෙ{ ෙස්වාදායකයා ආග'ක චා1§යe ෙහF :oණ 
aHමක Iරත�ෙම= වැලැe�ම  

FR / HRCSL 
පැ'�? 

ෙ�්ෂ්ඨා|කරණය/ O 
ලංකා මානව &'ක) 

ෙකා'සම 
(HRCSL) 

7. රජෙ; IලධාH= ඔෙ{ ෙස්වාදායකයාෙ5 ආග'ක අනන[තාවය 
ෙවනස් බැ8= තවf sWගල කÁඩායමකට වඩා 
ෙවනස් ෙලස ඔෙ{ ෙස්වාදායකයාට සැලම 

FR / HRCSL 
පැ'�? 

ෙ�්ෂ්ඨා|කරණය/ O 
ලංකා මානව &'ක) 

ෙකා'සම 
(HRCSL) 

8. රජෙ; 
IලධාH=ෙ5 
සහෙයFගය ෙහF 
උද@ ඇ>ව 
Rයාfමක වන 
රාජ[ ෙනාවන 
RයාකාH= 

ඝාතන, පහර�), ෙWපළ හාI, ත6ජන, ©යවැW�), 
:චÁඩfවය සඳහා w*ත කර�ම  

දÁඩz> 
සංÎහෙ; 290- 
294, 340-349, 
408-421, 483-
487 වග=> 
යටෙf ෙහF 
අපරාධ නq 
8ධාන සංÎහෙ; 
81 ෙහF 98 
වග=> යටෙf 
ෙහF ICCPR 
පනෙf 3 
වග=>ය යටෙf 
ෙගා� කරන ලද 
අපරාධ නq 
  

මහා|කරණය 

ඔෙ{ ෙස්වාදායකයාෙ5 Rයාකාරක) මහජන 
කරදරයe වන බව ෙචFදනා aHම (ඔෙ{ 
ෙස්වාදායකයා එම නqෙ� 8f>කLවw �මට ඉඩ 
>ෙ{)  
 

මෙහ්ස්§ාf 
අ|කරණය 

9. රජෙ; �1ගැ=�ම 
ෙහF ඉවසා AÃම 
සමª= 
Rයාfමක වන 
රාජ[ ෙනාවන 
RයාකාH= 
(sWගලZ= ෙහF 
කÁඩාය)) 

ඝාතන, පහර�), ෙWපළ හාI, ත6ජන, ©යවැW�), 
:චÁඩfවය සඳහා w*ත කර�ම  

දÁඩz> 
සංÎහෙ; 290- 
294, 340-349, 
408-421, 483-
487 වග=> 
යටෙf ෙහF 
අපරාධ නq 
8ධාන සංÎහෙ; 
81 ෙහF 98 
වග=> යටෙf 
ෙහF ICCPR 
පනෙf 3 
වග=>ය යටෙf 

මහා|කරණය 

ඔෙ{ ෙස්වාදායකයාෙ5 Rයාකාරක) මහජන 
කරදරයe වන බව ෙචFදනා aHම (ඔෙ{ 
ෙස්වාදායකයා එම නqෙ� 8f>කLවw �මට ඉඩ 
>ෙ{)  
 

මෙහ්ස්§ාf 
අ|කරණය 



34 
 

ෙගා� කරන ලද 
අපරාධ නq 
  

පැIµKල ස?බ8ධෙය8 ෙපාÃNය /යා%මක ෙනාවන අවස්ථාවලl අපරාධ න� [ධාන සං�හෙ9 136(1) වග8.ය 
යටෙ% (ඉහත සාක·ඡා කර ඇ. පO�) ෙපෟ`ගsක පැIµKලS ෙගා}=@ම ස?බ8ධෙය8 ද L.ෙx�යාට 
සලකාබැsය හැ=ය. ෙකෙස්න_%, සාS�මය ව¾නාකම=8 �% වැදග% වා5තා යනා�ය කරා ;ෙxශTෙ?l _�ණ 
ෙද8නට [ය හැ= අ�ෙයVග bcබඳව ද ෙමw l L.ෙx�යා [N8 සලකා බැsය �u ෙx. (ෙවVහාOක [ශ්ෙKෂණ අවශf 
ෙව න? ගත �u අqකරණ ෛවදf 3ලධාO වා5තා ෙහV රජෙ9 රස ප@Sෂක වා5තා වැ3) ඇතැ? ස?ප% කරා රාජf 
ය8¦ණයට ඇ. ;ෙxශය ෙපෟ`ගsක පා5ශවයකට ෙනා.ෙබ8නට ඉඩ ඇත.  

ආ. නp පැව3ෙ, ෙ@මා Rෙෂ්r 
 
ආගම ඇද�ෙ? ෙහV [ශ්වාස දැ@ෙ? අa.ය (FoRB) ස?බ8ධ න�කරවලට ෙපාz ෙ%මා =wපයS .ෙm. පහත 
උපවග8. මp8 ෙමම එS එS ෙ%මා Sෙෂ්¦ය ස±පව [මසා බලන අතර, 3ද5ශන භා[තෙය8 එS එS Sෙෂ්¦ය8w 
න� පැව@? bcබඳ මග ෙප8TමS ලබා ෙ`. 
 
 (1) ආගsක ආයතනයR ඉTP3ම ෙහ$ නඩ@> P3ම uයාමනය P3ම 
 
සාමානfෙය8, ෙමම උKලංඝනය8 සඳහා �ජLය ස්ථානයS ෙහV ෙවන% ආගIක ආයතනයS සඳහා ෙගාඩනැps 
බලප¦ අ%w�Tම ෙහV ;.Sෙෂ්ප =@ම, �ජLය ස්ථානයS බලහ%කාරෙය8 'sයාප�ං½ =@ම', ආගIක ආයතනයක 
දැනට කරෙගන යන ඉ�=@? ෙහV නඩ%u කට�%තකට එෙරwව ෙගා} කර} ලබන මහජන Ìඩා න� ෙහ්u [ය හැක.   

 
W_v අධwයනය  - අ 

ආගIක ක^ඩායමක ;ධා3ෙය� වන X, ආගම ඉගැ8T? කට�u සඳහා ෙදමහK මධfස්ථානයS 
bw�Tෙ? සංව5ධන සැලැස්මS සඳහා අ}මැ.ය ඉKලI8 ;ාෙ`Ëය සභාවට අයz? කෙළ්ය. ඒ අ}ව 
සැලැස්ම අ}මත [ය. £? මහෙK කට�u 3ම B ප~ X ඉගැ8Tෙ? කට�u ආර?භ කෙළ්ය. වසර 
=wපයකට ප~, පළ_ මහෙK ඉ�=@? ආර?භ කළ න_% ;ෙ`ශවා¼8ෙQ සහ ;ෙ`ශෙ9 �SÍ8 
වහ8ෙස්ලාෙQ [ෙරVධය ෙහ්uෙව8 ෙජfෂ්ඨ ෙපාsස් 3ලධාOෙය� [N8 ෙයා_ කරන ලද sbයS මත 
;ාෙ`Ëය සභාව [N8 ෙමම ඉ�=@? අ%w�වන ෙලස ඉKලා N¾න ලl. MBRA/2-
SAD/10/Cont.Geno/2013 ච©ෙKඛය අ}ව ආගIක කට�u අමාතfාංශෙය8 ලබාග% අ}මැ.ය 
ඉ�Oප% කරන ෙම8 ද X ෙග8 ඉKලා N¾න ලl.  
 

W_v අධwයනය  - අ හැWරYම 
 
bයවර 1: උKලංඝනය �රණය =@ම 
 
ෙමම 3ද5ශනෙ9l, එ?.ෙÎ.එ? ෆOK හා තව% අය එ�Oව බ^ඩාරගම ;ාෙ`Ëය සභාව සහ තව% අය21 න�ෙx  සඳහ8 
කර ඇ. ක��වලට සමානව අදාළ ආගIක මධfස්ථානය ඉ�=@ම සඳහා Lතfා}Ðලව බලප¦ය ලබා ග8නා ලl. 
උKලංඝනයS 35ණය =@ෙ? වග8.යට අ}ව, ෙමම N`qය X ට Nය ආගම ;කාශ =@මට ඇ. 3දහස ස?බ8ධ B 
අතර, ඔ�8ෙQ ආගIක අනනfතාවය ෙහ්uෙව8 ඉ�=@? අ%w�වන ෙම8  sbයS ලැ�ම මp8 L.ය /යා%මක 
=@ෙ?l X ව ෙවනස් ෙකාට සැල�මකට භාජනය [ය. ෙජfෂ්ඨ ෙපාsස් 3ලධාOෙය� හරහා sbය භාරlම ත5ජනයS 
ෙහV £ය ගැ8Tෙ? උප©මයS ෙලස L.ඥෙය�ට ද සැල=ය හැ=ය. පහත දැSෙවන Çප සටහන 2 මp8 ෙමම 
NzTමට අදාළ [ය හැ= Nය�ම උKලංඝනය8 තSෙස්� කර, �මන ආයතනෙය8 සහය පැ.ය �uද ය8න �රණය 
කළ හැ= පO� L.ඥයාට සහ ෙස්වාදායකයා ඒවා පැහැ�s ෙකාට දැSෙx.   
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yප සටහන 2 

L.ෙx�යා [N8 ආගම ඇද�ෙ? ෙහV [ශ්වාස දැ@ෙ? අa.ය උKලංඝනය =@මට ෙහV ;ච^ඩ%වයට ෙහ්u B 3ශ්½ත 
/යාව �මSද ය8න �රණය කළ �uය. 

 
bයවර 2:අqකරණය ෙතVරා ගැLම 
 

 
I.  

 
උTලංඝනෙ: ස්වභාවය oම`ද? 

78ය(, Tයාමනය( ෙහD මාCෙගDපෙFශය( නැත 

වාzක ෙහ$ f{ත සLuෙAදනයR ඔA 

අ%අඩංGවට ගැLම ෙහV රඳවා තබා ගැLම නැත 

කාpක `චbඩ _යාව( නැත 

කාpක ෙනාවන `චbඩ _යාව( (තCජනය ෙහD ^]හැර 
NOම) 

නැත 

 
 

 
II.  

 
උ"ලංඝනය සඳහා වග/ව 01 

ෙහ3 එයට ස6බ8ධ ක;ද? 

රාජw uලධා3L ඔA 

රාජf 3ලධා@8ෙQ  සහෙයVගය ඇ. රාජf ෙනාවන /යාකා@8?  නැත 

_යාකාරක@ j]ගැ.A@ ෙහD  ඉවසා Inෙ@ රාජJ සහය ස^ත 
රාජJ ෙනාවන _යාකාO කbඩාය@ ෙහD oFගලය.? 

නැත 

 
L.ඥවරයාට තම ෙස්වාදායකයාෙග8 උපෙදස් ලබා ගැLෙ?l පහත [කKප ඉ�Oප% කළ හැ=ය: 
 

අංක. උTලංඝනෙ: 
වQගය  

zයාකt ෙචJiත හැS|ම සහන අKකරණය 

1. ෙවනස් ෙකාට 
සැලම 

රාජ[ Iලධා1 z>ය අ�ගමනය ෙනාaHම 
(කÁඩායමe 8A= 8ෙරFධතා 
එVල aHම මත ෙහ්b ෙනාදeවා 
ඉ�aH) අf&h�මට උපෙදස් 
Iwf aHම)  

ස6lෙයFරා1 
1� ආඥාව 

අxයාචනා|කරණය 

"#$මට ෙ(වා ඇ,ළ. ෙ/ද?

ව1දනාමාන 34ෙ( ස්ථාන 
ෙගාඩ නැ;ම? ව1දනාමාන 34ම

ෙසමෙ1< ෙහ> ආග@ක 
පාසC DEF$ෙ( Gදහස? HIJ$( සහ ඉගැ1$(

ආගම ඇදLෙ( ෙහ> Mශ්වාස 
දැ4ෙ( අPQය (FoRB) 

උCලංඝනය 3<ම

YQය Zයා.මක 34ෙ([ 
ෙවනස් ෙකාට සැල\ම 
(ආග@ක අනන]තාවය 

ෙහ්,ෙව1)?

YQය Zයා.මක 34ෙ([ 
ෙවනස් ෙකාට සැල\ම ෙවනස් ෙකාට සැල\ම

ත_ජන, bය ගැ1$( ෙහ> 
බලහ.කා4 Zයා (ආග@ක 
අනන]තාවය ෙහ්,ෙව1)?

කාPක ෙනාවන eචgඩ.වය eචgඩ.වය
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2. FoRB 
උVලංඝනය ; 
ෙවනස් ෙකාට 
සැලම 

රාජ[ Iලධා1 ඔෙ{ ෙස්වාදායකයාෙ5 ආග'ක 
අනන[තාවය ෙහ්bෙව= එe 
*1සකට ඔෙ{ ෙස්වාදායකයාට 
වඩා ෙවනස් ෙලස සැලම 

�?ක 
අZ>වාAක) 
(වග=>ය 12, 

14(1)(ඉ) / 
මානව &'ක) 
ෙකා'ෂ= සභා 

පැ'�? 

ෙ�්ෂ්ඨා|කරණය / 
මානව &'ක) 
ෙකා'ෂ= සභාව 
(මානව &'ක) 
ෙකා'ෂ= සභාව) 

 
ආගsක ආයතනයR ඉTP3ම ෙහ$ නඩ@> P3ම uයාමනය dkබඳ වැ~Xර uදcශන:  
 

uදcශනය 1 
B ය} �ඩා /ස්.යා3 පKsයක ෙ`වගැ.වරෙය� වන අතර ව8දනා කට�u සඳහා ඔ�8ෙQ j`ගsක 
3වස භා[තා =@මට ඔ� අදහස් කරa. ඔ� ෙ8වාNක පO« සඳහා ෙගාඩනැps සැලැස්මS නාගOක 
සංව5ධන අqකා@ පනෙ% 8J(1) වග8.ය යටෙ% අ}මත ෙකාට ලබා ගL. එම පO«ෙ9 Nz වන 
/යාකාරක? සහ චාO¦ වාO¦ මහජන Ìඩාවකට ෙහ්u T ඇ. බවට ;ෙ`ශවා¼8 පැIµs කර} ලzව 
අ}මත බලධාOයා [N8 එම ඉ�=@ම අ%w�වා ඇත. එෙහa8 B එයට L.මය bcයමS ෙසායa (N`q 
අධJයනය C ද බල8න).  
 

uදcශනය 2 
Nයවස් ගණනාවක Nට A නමැ. ෙකV[ල උu� පළාෙ% ගමක bwටා .ෙm. ෙකV[K ¿Iය jරා[දfා 
ෙදපා5තෙ?8uෙx අqකාරය යටෙ% පව.න ෙපෟරාµක ස්මාරක වs8 සම8[ත ෙx. jරා[දfා 
ෙදපා5තෙ?8uෙx 3ලධා@�  A ෙකV[ල bw¾ ස්ථානෙ9 jරා[දfා ¿IයS නැරÊමට පැIෙණ.. ෙමම 
;ෙ`ශෙ9 w8z සහ ෙබෟ`ධ ;ජා අතර ආගIක අවකාශය ස?බ8ධෙය8 l5ඝ කාÃන ආර�ලS පව�. 
ෙමම ස්ථානය ෙබෟ`ධ ජනතාවට අය% බව ද, ෙමම ස්ථානෙ9 පැරµ ෙබෟ`ධ N`ධස්ථානයS පැව. බවද 
එම 3ළධා@� පවස.. ෙබෟ`ධ jද£මට එම ෙකV[ල ආග8uක බව%, එම N`ධස්ථානය ;.ස්ථාපනය 
=@ම සඳහා කැÑ? කට�u ආර?භ කළ �u බව% ඔ�� =යා N¾.. ෙමම වfාපෘ.ය සඳහා දැනට පව.න 
ෙකV[K ෙගාඩනැpKෙK ෙකාටසS ඉව% =@ම අවශf ෙx. w8z ආගIක ;ෙ`ශවා¼8 ෙකV[ෙK 
ෙකාටසS ඉව% =@මට [ෙරVධය පළ කරI8 L.මය bcයමS අෙgSෂා කර..  

 
(1) ආගsක කට�>වල uරතYමට �මා පැනYම 
ආගIක කට�uවල 3රතTමට ¼මා පැනTම සඳහා උදාහරණ ෙලස ආගIක ඇ\? පැළ\? තහන? =@ම, අවමංගලf 
චාO¦ වැ3 ආගIක වතාව% තහන? =@ම, ආගIක ඉගැ8T? තහන? =@ම සහ ආගIක චාO¦ [q, ¯ස්T? සහ 
උ%සව 3යාමනය =@ම ඇuළ% ෙx. 
 
 

W_v අධwයනය  - ආ 
 
ඉස්ලා±ය සට8කා± ක^ඩායමS [N8 ¦ස්තවාl ;හාරයS එKල =@ෙම8 අනu�ව, රජය හ�N 
ත%%වයS ;කාශයට ප% ෙකාට හ�N ෙරGලාN (ERs) හ\8වා ෙදa. එw එS ෙරGලාNයS ව8ෙ8: 
'=Nය? j`ගලෙය� තමාව හ\නා ගැLමට ය? බාධාවS වන පO� ස?�5ණ _�ණ ආවරණය ෙකෙරන 
=Nz වස්¦යS, ඇ\මS ෙහV ෙවන% ZවfයS =N\ ෙපාz ස්ථානයක ෙනාඇÒය �uය.' Z න? _ස්s? 
කා8තාව 3කාබයS  හැඳ N¾න අතර _රෙපාලකl  නතර කර} ලැෙm. _රෙපාෙKl ඇයට ත5ජනය හා 
wOහැර ෙකෙ5. 
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W_v අධwයනය - ආ හැWරYම  
 
bයවර 1: උKලංඝනය �රණය =@ම 
 
ෙමම 3ද5ශනෙ9l, හ�N ෙරGලාNවල භා[තා ව8ෙ8 මධfස්ථ භාෂාව=. එw කා8තාව8 ෙහV ඉස්ලා? bcබඳ 
සඳහනS ෙනාෙකෙ5. එෙහ%, හ�N ෙරGලාN 3�% කරන ලද ස8ද5භය සැල=Kලට ගැLෙ?l, ඉස්ලා? දහම bcප�න 
ඇතැ? කා8තාව8 [N8 �5ණ _�� ආවරණ භා[තා කර} ලැ�ම තහන? =@මට එය ;ාෙයVpකව පනවා .ෙm. 
එබැ[8, හ�N ෙරGලාN මp8 3ශ්½ත ආගIක bcෙවතS ව©ව ඉලSක කර ගැLෙ? අර_ණS ඇ. බවට ත5ක කළ 
හැ=ය. Z ත5ජන සහ wOහැරවලට ලS Bෙ9 ඇයෙQ ආගIක අනනfතාවය ෙහ්uෙව3. පහත දැSෙවන Çප සටහන 3 
මp8 ෙමම NzTමට අදාළ [ය හැ= Nය�ම උKලංඝනය8 තSෙස්� කර, �මන ආයතනෙය8 සහය පැ.ය �uද ය8න 
�රණය කළ හැ= පO� L.ඥයාට සහ ෙස්වාදායකයාට ඒවා පැහැ�s ෙකාට දSව} ලැෙm.    

 
yප සටහන  3 

 

 
 
L�ඥයා [N8 ආගම ඇද�ෙ? ෙහV [ශ්වාස දැ@ෙ? අa.ය උKලංඝනය =@මට (FoRB) ෙහV ;ච^ඩ%වයට ෙහ්u B 
3ශ්½ත /යාව �මSද ය8න �රණය කළ �uය. 
 
bයවර 2: අqකරණය ෙතVරා ගැLම 
 

 
I.  

 
උTලංඝනෙ: ස්වභාවය oම`ද? 

!"ය`, kයාමනය` ෙහJ මාQෙගJපෙUශය` ඔ~ 

වාÇක ෙහF ?¶ත ස=Iෙ�දනයe නැත 

අතඩංoවට ගැzම ෙහF රඳවා තබා ගැzම නැත 

කාZක :චÁඩ Rයාවe නැත 

කාVක ෙනාවන 4ච<ඩ zයාව` (තQජනය ෙහJ ycහැර p|ම)  
 

ඔ~ 

 
 
 
 

 
II.  

 
උTලංඝනය සඳහා වගpව qr ෙහJ 

එයට සWබ&ධ ක�ද? 

රාජ? kලධා|& ඔ~ 

රාජ[ IලධාH=ෙ5  සහෙයFගය ඇ> රාජ[ ෙනාවන RයාකාH=?  නැත 

Rයාකාරක) �1ගැ=�) ෙහF  ඉවසා AÃෙ) රාජ[ සහය ස&ත රාජ[ 
ෙනාවන RයාකාH කÁඩාය) ෙහF sWගලය=? 

නැත 

 
  

"#$මට ෙ(වා ඇ,ළ. 
ෙ/ද?

Mෙශ්hතව ෙපෙනන ඇi( 
ඇjම ෙහ> Eස් ආවරණ 

පැළjම?

G4mෂණය1 සහ 
ඉගැ1$ම FoRB උCලංඝනය

YQය Zයා.මක 34ෙ([ 
ෙවනස් ෙකාට සැල\ම 
(ආග@ක අනන]තාවය 

ෙහ්,ෙව1)?

YQය Zයා.මක 34ෙ([ 
ෙවනස් ෙකාට සැල\ම ෙවනස් ෙකාට සැල\ම

ත_ජන, bය ගැ1$( ෙහ> 
බලහ.කා4 Zයා?

කාPක ෙනාවන 
eචgඩ.වය 

 eචgඩ.වය
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L.ඥවරයාට තම ෙස්වාදායකයාෙග8 උපෙදස් ලබා ගැLෙ?l පහත [කKප ඉ�Oප% කළ හැ=ය: 
 

අංක. උTලංඝනෙ: 
වQගය  

zයාකt ෙචJiත හැS|ම සහන අKකරණය 

1. FORB 
උVලංඝනය ; 
ෙවනස් ෙකාට 
සැලම 

රාජ[ Iලධා1ෙයw  ඔෙ{ ෙස්වාදායකයාෙ5 ආග'ක 
අනන[තාවය ෙහ්bෙව= ඇයව 
ෙවනස් ෙකාට සැලම 

�?ක 
අZ>වාAක)  
(වග=>12, 
14(1)(ඉ))  / 
මානව &'ක) 
ෙකා'ෂ= 
සභා පැ'�?  

ෙ�්ෂ්ඨා|කරණය 
/ මානව &'ක) 
ෙකා'ෂ= සභාව 

 
W_v අධwයනය  - ඇ 

 
Q ය} b¾සර ගමක ෙ`වගැ.වරෙය=. Q ඔ�ෙQ 3වෙස් ෛද3ක ෙ`ව ෙමෙහයS පැවැ%Tම ආර?භ 
කෙළ්ය. Q ෙQ 3වසට [ශාල bOසS ¯ස්ව N¾ බවට ග?වා¼� ෙපාsNයට පැIµs කර.. ෙමම ¯ස්T? 
ෙහ්uෙව8 ;ෙ`ශවා¼8ට wOහැරයS සහ ÌඩාවS Nzවන බවට ඔ�� ෙචVදනා කර.. අවස්ථා 
=wපයකlම Q ෙQ 3වසට ගK_K ;හාර එKල කරI8 ෛද3ක ෙ`ව ෙමෙහයට බාධා =@මට 
;ෙ`ශවා¼8 කට�u කරන අ�� දSනට ලැ£µ. ෙමම කාරණය මෙහ්ස්ත Óා% අqකරණය හ_වට ෙගන 
pය ප~ මෙහ්ස්ත Óා%වරයා අපරාධ න� [ධාන සංග Óහ පනෙ% 98 වැ3 වග8.ය යටෙ% Q ෙQ කට�u 
තාවකාsකව අ%w�වI8 අu� 3ෙයVගයS 3�% කරa. 

 
W_v අධwයනය - ඇ හැWරYම 
 
bයවර 1: උKලංඝනය �රණය =@ම 
 
ෙමම 3ද5ශනෙ9, ෙ`ව ෙමෙහය අතරuර පැIµsක�ෙQ 3වස ෙවත ගK_ල ;හාර එKල කර ඇත. ෙකෙස් 
ෙවත%, Q ෙQ කට�u තාවකාsකව අ%w�Tමට අපරාධ න� [ධාන සං�හෙ9 98 වැ3 වග8.ය ;කාරව 
මෙහ්ස්¦ා% අqකරණය [N8 අu� 3ෙයVගයS 3�% කර ඇත. පහත දැSෙවන Çප සටහන 4 මp8 ෙමම 
NzTමට අදාළ [ය හැ= Nය�ම උKලංඝනය8 තSෙස්� කර, �මන ආයතනෙය8 සහය පැ.ය �uද ය8න 
�රණය කළ හැ= පO� L.ඥයාට සහ ෙස්වාදායකයාට ඒවා පැහැ�s ෙකාට දSව} ලැෙm.    
 

 
yප සටහන 4 

 

 
 
L�ඥයා [N8 ආගම ඇද�ෙ? ෙහV [ශ්වාස දැ@ෙ? අa.ය උKලංඝනය =@මට (FoRB) ෙහV ;ච^ඩ%වයට ෙහ්u B 
3ශ්½ත /යාව �මSද ය8න �රණය කළ �uය..  
 

"#$මට ෙ(වා ඇ,ළ. ෙ/ද?

චා<oයm ෙහ> උ.සවාකාර 
Zයාවm? G4mෂණය1 හා භාMතාව1 FoRB උCලංඝනය 34ම

මහජන qස්$( තහන( 34ම 
(ආග@ක අනන]තාවය 

ෙහ්,ෙව1)?

ෙrශපාලGක ෙලස  ෙවනස් 
ෙකාට සැල\ම ෙවනස් ෙකාට සැල\ම

ඝාතන, පහර[(, ෙrපළ Mනාශ 
34( (ආග@ක අනන]තාවය 

මත පදන(ව)?
කාPක eචgඩ.වය eචgඩ.වය
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bයවර 2:අqකරණය ෙතVරා ගැLම 
 

 
I.  

 
උTලංඝනෙ: ස්වභාවය oම`ද? 

z>යe, Iයාමනයe ෙහF මා6ෙගFපෙWශයe නැත 

වා�ක ෙහJ M�ත ස&kෙ~දනය` ඔ~ 

අතඩංoවට ගැzම ෙහF රඳවා තබා ගැzම නැත 

කාVක 4ච<ඩ zයාව` ඔ~ 

කාZක ෙනාවන :චÁඩ Rයාවe (ත6ජනය ෙහF &1හැර aHම)  
 

නැත 

 
 

 
II.  

 
උTලංඝනය සඳහා වගpව qr ෙහJ 

එයට සWබ&ධ ක�ද? 

රාජ? kලධා|& ඔ~ 

රාජ[ IලධාH=ෙ5  සහෙයFගය ඇ> රාජ[ ෙනාවන RයාකාH=?  නැත 

zයාකාරකW icගැ&aW ෙහJ  ඉවසා S�ෙW රාජ? සහය සyත රාජ? 
ෙනාවන zයාකා| ක<ඩායW ෙහJ dUගලය&? 

ඔ~ 

 
L.ඥවරයාට තම ෙස්වාදායකයාෙග8 උපෙදස් ලබා ගැLෙ?l පහත [කKප ඉ�Oප% කළ හැ=ය: 
 

අංක. උTලංඝනෙ: 
වQගය  

zයාකt ෙචJiත හැS|ම සහන අKකරණය 

1. මෙහ්ස්§ාfවරයාෙ5 අbL IෙයFගය අ�ව එම IෙයFගයට එෙර&ව 
අxයාචනා කරන ෙලස පැ'�?කLට උපෙදස් �ය හැaය. 

සංෙශFධන අයi)පත මහා|කරණය 

2. ආග'ක 
:චÁඩfවය  

:චÁඩfවය 
�1ගැ=�ම ෙහF 
ඉව`ම ස&ත 
රාජ[ ෙනාවන 
RයාකාH= 
(කÁඩාය) 
ෙහF 
sWගලය=). 

පහර�), ෙWපළ 8නාශ 
aH), ත6ජනය aH), 
©යවැW�)  
 

දÁඩ z> සංÎහෙ; 
340-349, 408-421, 483-
487 වග=> ෙහF අපරාධ 
නq 8ධාන සංÎහෙ; 81 
ෙහF 98 වග=> යටෙf 
ෙගා� කරන ලද අපරාධ 
නqවෙහF  ICCPR 
පනෙf 3 වන වග=>ය 

මහා|කරණය 
ෙහF මෙහ්ස්§ාf 

අ|කරණය 

3. FORB උVලංඝනය 
; ෙවනස් ෙකාට 
සැලම 

රාජ[ 
Iලධා1ෙයe   

ඔෙ{ ෙස්වාදායකයාෙ5 
ආග'ක අනන[තාවය 
Iසා ඔ£ට/ඇයට ෙවනස් 
ෙකාට සැලම 

�?ක අZ>වාAක)  
(වග=>12, 14(1)(e)) / 
මානව &'ක) ෙකා'ෂ= 
සභා පැ'�? 

ෙ�්ෂ්ඨා|කරණය 
/ මානව &'ක) 
ෙකා'ෂ= සභාව 

 
ආගsක dkෙව@ �මා P3ම dkබඳ වැ~Xර uදcශනය 
 

uදcශනය 3 
ෙපාsස් ආඥාපනෙ% 80 වැ3 වග8.ය යටෙ% පැIµsක�ව8ට (;ෙ`ශෙ9 _ස්s? පKsයක 
සාමාÔකය8ට) ශmද [කාශන බලප¦යS ලබා lම ;.Sෙෂ්ප කර} ලැෙm. පKsෙ9 Nට යාඥාව සඳහා 
කැඳTෙ?l ¼මා =@ම=8 ෙතාරව ශmද [කාශන ය8¦ භා[තා =@ම සඳහා අවසරය ඉKලා ඇත. ¼මා 
රwතව ශmද [කාශන ය8¦ භා[ත =@ම 3සා ෙවන% ආග?වලට අය% j`ගලය8ට යාඥාව බෙල8 
අස්සව} ලැ�මS (බ8ධනස්ථ «ාවකa8 බවට ප% Tම) Nz වන බව%, ශmද [කාශන ය8¦වs8 
3�% වන අqක ශmදය ෙහ්uෙව8 ෙසෟඛfයට බලපෑ? ඇ. වන බව% ෙපාsස් බලධා@� ;කාශ කළහ. 
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uදcශනය  4 
 
D ය} ෙයෙහVවාෙQ සාS�ක�ව8 අදහන අෙය=. ෙයෙහVවාෙQ සාS�ක�ව8ෙQ �ලධ5මවලට 
අ}ව ඔ�8 තම ආගIක [ශ්වාසය ;චාරය =@ෙ? අර_µ8 ෙගa8 ෙගට ෙගාස් සංචාරය කළ �uය. D 
ඇෙQ ධ5මÕත ෙස්වෙ9 ෙකාටසS ෙලස අ}රාධjරෙ9 ගමක 3වසS uළට ෙගාස් ආගIක පÖකා ෙබදා 
හOa. ෙබෟ`ධ �SÍ8 වහ8ෙස්ලා සහ තව% ග?වැNය8 =wප ෙදෙනS ප~ව 3වසට ඇuk T 
බලහ%කාරෙය8 j`ගලය8 ආගමට පOව5තනය =@මට උ%සාහ කළ බවට D ට ෙචVදනා කර.. ප~ව 
D ;ෙ`ශෙ9 ෙපාsස් ස්ථානයට ¯ෙගන යන අතර එwl ෙබෟ`ධ �SÍ8 වහ8ෙස්ලා =wප ෙදෙන� සහ 
ෙපාsස් ස්ථානෙ9 ස්ථානාqප.වරයා ඇයට බැණ වැl ඇත. සාපරා° £ය ගැ8T? සහ සාපරා° 
අනවසරෙය8 ඇukTම ස?බ8ධෙය8 සැකbට D  ව අ%අඩංGවට ෙගන ¯යS jරා අ%අඩංGෙx තබා 
ගL. [ම5ශන අවස8 Tෙම8 අනu�ව, D ට එෙරwව න� පැව@මS Nz ෙනාෙx.  ප~ව D L.මය 
bcයමS ෙසායa.    
 

uදcශනය  5 
R න? =u} භS.කයා හ�Nෙ9 ඇ. B ෙරVගාබාධයS ෙහ්uෙව8 Iය pය අතර ඔ�ෙQ ප�ෙK 
සාමාÔකය8 Iය pය අයෙQ ෙ`හය ෙපාz ~සාන ¿Iෙ9 Iwද8 =@මට �රණය කර.. අවමංගලf 
කට�u අතරuර l 100ක පමණ bOසS පැIණ එම ~සාන ¿Iෙ9 =u}ව8 Iwද8 කළ ෙනාහැ= බව 
පවසI8 කට�uවලට බාධා කර.. ප~ව මැර bOස අවමංගලf උ%සවයට ¯ස්ව N¾ අයට පහර ෙද.. 
එම ස්ථානෙ9 N¾ ෙපාsNයට ත%%වය පාලනය =@මට ෙනාහැ= ෙx. පැය =wපයකට ප~, 
ග?වා¼8ෙQ (මැර කKsයට සහය ෙදන) බලපෑ? ෙහ්uෙව8 R ෙQ ප�ෙK අයට ෙපාsස් ආරSෂාව 
යටෙ% =ෙලV±ට5 15 S zර ස්ථානයක අවස8 කට�u Nz =@මට Nz ෙx.  

 
(2) ආගsක අනනwතාව මත පදන,ව ෙවනස් ෙකාට සැලFම 

 
ආගම පදන? ෙකාට ෙගන �sක ෙස්වාව8 සඳහා ඇ. ;ෙxශය අවwර =@ම, ¯=යාෙxl ෙවනස් ෙකාට 
සැල�ම සහ පාසKවලට ඇuළ% කර ගැLෙ? l ෙවනස් ෙකාට සැල�ම ආගIක අනනfතාවය මත පදන?ව 
ෙවනස් ෙකාට සැල�ෙ? උදාහරණ ෙx.  
 
 

W_v අධwයනය  - ඈ 
පැIµsකාOය රජෙ9 පාසලක G�වරෙය=. ඇය පාසලට අබායාව ඇ�ම 3සා ඇයෙQ ̄ =යාව අවස8 
කරන ලl. තමාට පාසල uළ මධfස්ථ පOසරයS පව%වා ගැLමට අවශf බව ෙස්වා ෙයVජකයා පවසා 
N¾න අතර, G�ව�8 අබායාව පැළ�ම මp8 N~8ට බලපෑමS එKල [ය හැ= අතර, ඔ�8ෙQ ආගම 
ඇද�ෙ? අa.යට ෙහV හැ=යාවට බලපෑ? Nz කළ හැ= බව පවසa.  

 
W_v අධwයනය - ඈ: හැWරYම  
 
bයවර 1: උKලංඝනය �රණය =@ම 
 
ෙමම 3ද5ශනෙ9 l, පැIµsක�ෙQ ¯=යාව අවස8 =@ම, ඇය ¯=යාවට අබායාව පැළ�මට �රණය =@ම හා සෘ¥ව 
ස?බ8ධ ෙx. Nය ආගIක [ශ්වාසය8 ;කාශ කරන ඇ\මS ඇ�මට පැIµsකාOයට ඇ. අa.ය ;.Sෙෂ්ප =@මS 
ෙලස එය සැල=ය හැ=ය. ආගම [ෂයS ෙලස ඉගැ8Tම හැර රජෙ9 [ෂයමාලාව ආගෙම8 ෙව8ව පව�. එබැ[8, 
N~8ට සහ ඔ�8ෙQ ආග? ඇද�ෙ? හැ=යාවට සැල=ය �u බලපෑමS ඇ. =@මට G�වරෙය�ෙQ ඇ\ම සම% 
ෙනාවන බවට L.ඥෙය�ට ත5ක කළ හැ=ය. පහත දැSෙවන Çප සටහන 5 මp8 ෙමම NzTමට අදාළ [ය හැ= 
Nය�ම උKලංඝනය8 තSෙස්� කර, �මන ආයතනෙය8 සහය පැ.ය �uද ය8න �රණය කළ හැ= පO� L.ඥයාට 
සහ ෙස්වාදායකයාට ඒවා පැහැ�s ෙකාට දSව} ලැෙm.    
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yප සටහන 5 

  
L�ඥවරයා [N8 ආගම ඇද�ෙ? ෙහV [ශ්වාස දැ@ෙ? අa.ය උKලංඝනය =@මට (FoRB) ෙහV ;ච^ඩ%වයට ෙහ්u 
B 3ශ්½ත /යාව �මSද ය8න �රණය කළ �uය. 
 
bයවර 2:අqකරණය ෙතVරා ගැLම 
 

 
I.  

 
උTලංඝනෙ: ස්වභාවය oම`ද? 

z>යe, Iයාමනයe ෙහF මා6ෙගFපෙWශයe නැත 

වා�ක ෙහJ M�ත ස&kෙ~දනය` ඔ~ 

අතඩංoවට ගැzම ෙහF රඳවා තබා ගැzම නැත 

කාZක :චÁඩ Rයාවe නැත 

කාZක ෙනාවන :චÁඩ Rයාවe (ත6ජනය ෙහF &1හැර aHම)  
 

නැත 

 
 

 
II.  

 
උTලංඝනය සඳහා වගpව qr ෙහJ 

එයට සWබ&ධ ක�ද? 

රාජ? kලධා|& ඔ~ 

රාජ[ IලධාH=ෙ5  සහෙයFගය ඇ> රාජ[ ෙනාවන RයාකාH=?  නැත 

Rයාකාරක) �1ගැ=�) ෙහF  ඉවසා AÃෙ) රාජ[ සහය ස&ත, රාජ[ 
ෙනාවන RයාකාH කÁඩාය) ෙහF sWගලය=? 

නැත 

 
L.ඥවරයාට තම ෙස්වාදායකයාෙග8 උපෙදස් ලබා ගැLෙ?l පහත [කKප ඉ�Oප% කළ හැ=ය: 
 

අංක. උTලංඝනෙ: 
වQගය  

zයාකt ෙචJiත හැS|ම සහන අKකරණය 

1. FORB 
උVලංඝනය ; 
ෙවනස් ෙකාට 
සැලම 

රාජ[ Iලධා1ෙයw  ඔෙ{ ෙස්වාදායකයාෙ5 ආග'ක 
අනන[තාවය Iසා ඔ£ට ෙවනස් 
ෙකාට සැලම 

�?ක 
අZ>වාAක)  
(වග=>12, 
14(1)(e))  / 
මානව &'ක) 
ෙකා'ෂ= 
සභා පැ'�? 

ෙ�්ෂ්ඨා|කරණය 
/ මානව &'ක) 
ෙකා'ෂ= සභාව 

 
  

"#$මට ෙ(වා ඇ,ළ. ෙ/ද?

Mෙශ්hතව ෙපෙනන ඇi( 
ඇjම ෙහ> Eස් ආවරණ 

පැළjම?
G4mෂණය හා භාMතාව FoRB උCලංඝනය

YQය Zයා.මක 34ෙ([ 
ෙවනස් ෙකාට සැල\ම 
(ආග@ක අනන]තාවය 

ෙහ්,ෙව1)?

YQය Zයා.මක 34ෙ([ 
ෙවනස් ෙකාට සැල\ම ෙවනස් ෙකාට සැල\ම
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ආගsක  අනනwතාවය uසා ෙවනස් ෙකාට සැලFම P3ම dkබඳ වැ~Xර uදcශන 
 
 

uදcශනය  6 
 
පැIµsක� ෙබෟ`ධාගIකෙය� වන අතර තම ද�වා 3වසට ආස8නෙ9 bw¾ ආධාර ලබන (එන? 
'අ5ධ රාජf') කෙතVsක පාසලකට ඇuළ% =@මට අදහස් කරa. ෙබෟ`ධ N~8 සඳහා පාසෙල8 ලබා 
ෙදන ෙකVටාව ඉSමවා යI8 ෙබෟ`ධ ෙදමxbය8ෙQ අයz?ප% ලැ�ම ෙහ්uෙව8 ද�වාට පළවන 
ෙ«්µය සඳහා පාසලට ඇuළ% කර ගැLෙ? අයz?පත ;.Sෙෂ්ප ෙx. අධfාපන අමාතfාංශය [N8 
3�% කරන ලද පාසKවලට N~8 ඇuළ% =@ෙ? ච©ෙKඛෙ9 3.2 වග8.ය /යා%මක =@මට 
පාසල අෙපාෙහාස% B බව පැIµsක� =යා N¾a. පාසල රජයට පවරා ගැLෙ?l [[ධ ආග?වලට 
අය% ද�ව8ෙQ අ}පාතය bcබඳව 3N සැල=KලS දැS[ය �u බවa.  

 
(3) ආගIක අනනfතාවයට අදාළ ;ච^ඩ%වය 

 
ආගIක අනනfතාවයට අදාළ ;ච^ඩ%වය ය8නට j`ගලය8ට ෙහV ෙ`පළවලට එෙරw ;ච^ඩ /යා 
ෙම8ම ;ච^ඩ%වය වැළැSTමට රජය මැ�හ% T /යා ෙනා=@මද  ඇuළ% ෙx. 

 
W_v අධwයනය  - ඉ 

 
රථවාහන අනuරS ෙහ්uෙව8 _ස්s? ජා.කa8 හතර ෙදෙන�ෙQ පහරlමට ලSව uවාල ලබා Iය 
pය Nංහල ජා.කෙය�ෙQ මරණයට පcගැLමS ෙලස X �ස්ÖSකෙ9 නගර =wපයක _ස්s? 
ජා.කa8ට අය% වfාපාරවලට සහ ආගIක ස්ථානවලට මැර bOසS පහර z8 බව වා5තා ෙx. Nංහල 
ජා.ක j`ගලයාෙQ මරණයට පcගත �u බව පවසI8 සමාජ මාධfවල 35නාIක පOËලකa8 
[N8 අදහස් පළ =@ම ෙහ්uෙව8 ;ච^ඩ%වය උNග8ව} ලැෙm. මැර කKsය _ස්s? ජා.කය8ට 
අය% වfාපාර ෙකාKලකා ඒවාට p3 තබa. ඇතැ? _ස්s? කඩ wIය8ට මැර කKsය [N8 පහර 
ෙද} ලැෙm. ෙපාsස් 3ලධා@8ෙQ බලා N¾යlම ඔ�8ෙQ මැ�හ% TමS ෙනාමැ. Tම ෙහ්uෙව8 
ඇතැ? ;ච^ඩ /යා Nz ෙx.  
 

W_v අධwයනය - ඉ හැWරYම  
 
bයවර 1: උKලංඝනය �රණය =@ම 
 
 
පහරlම, p3 තැ�ම, ෙසාරක? =@ම, ෙ`පළ [නාශ =@ම, සාපරා° අනවසරෙය8 ඇukTම සහ සාමය කඩ =@ම වැ3 
වැර� =wපයS අපරාධක�ව8  [N8 Nz කර ඇ. බව ෙපL යa. පහත දැSෙවන Çප සටහන 6 මp8 ෙමම NzTමට 
අදාළ [ය හැ= Nය�ම උKලංඝනය8 තSෙස්� කර, �මන ආයතනෙය8 සහය පැ.ය �uද ය8න �රණය කළ හැ= 
පO� L.ඥයාට සහ ෙස්වාදායකයාට ඒවා පැහැ�s ෙකාට දSව} ලැෙm.    
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yප සටහන  6 
 

 
 
ආගම ඇද�ෙ? ෙහV [ශ්වාස දැ@ෙ? අa.ය උKලංඝනය =@මට (FoRB) ෙහV ;ච^ඩ%වයට ෙහ්u B 3ශ්½ත /යාව 
�මSද ය8න L�ඥවරයා [N8 �රණය කළ �uය. 
 
 

bයවර 2:අqකරණය ෙතVරා ගැL 

 
I.  

 
උTලංඝනෙ: ස්වභාවය oම`ද? 

z>යe, Iයාමනයe ෙහF මා6ෙගFපෙWශයe නැත 

වාÇක ෙහF ?¶ත ස=Iෙ�දනයe නැත 

අතඩංoවට ගැzම ෙහF රඳවා තබා ගැzම නැත 

කාVක 4ච<ඩ zයාව` ඔ~ 

කාZක ෙනාවන :චÁඩ Rයාවe (ත6ජනය ෙහF &1හැර aHම)  
 

නැත 

 
 

 
II.  

 
උTලංඝනය සඳහා වගpව qr ෙහJ 

එයට සWබ&ධ ක�ද? 

රාජ? kලධා|& ඔ~ 

රාජ[ IලධාH=ෙ5  සහෙයFගය ඇ> රාජ[ ෙනාවන RයාකාH=?  නැත 

Rයාකාරක) �1ගැ=�) ෙහF  ඉවසා AÃෙ) රාජ[ සහය ස&ත, රාජ[ 
ෙනාවන RයාකාH කÁඩාය) ෙහF sWගලය=? 

ඔ~ 

 
L.ඥවරයාට තම ෙස්වාදායකයාෙග8 උපෙදස් ලබා ගැLෙ?l පහත [කKප ඉ�Oප% කළ හැ=ය: 
 
 

අංක. උTලංඝනෙ: 
වQගය  

zයාකt ෙචJiත හැS|ම සහන අKකරණය 

1. ආග'ක 
:චÁඩfවය  

:චÁඩfවය 
�1ගැ=�ම ෙහF 
ඉව`ම ස&ත රාජ[ 
ෙනාවන RයාකාH= 
(කÁඩාය) ෙහF 
sWගලය=). 

පහර�ම, ªI තැ¿ම, 
ෙසාරක) aHම, 
ෙWපළ 8නාශ aHම, 
සාපරාº 
අනවසරෙය= 
ඇbt�ම, සාමය 
උVලංඝනය සහ 
:චÁඩfවය 
උAගැ=�ම 

දÁඩ z> සංÎහෙ; 
340-349, 366-371, 
408-421, 427-434, 
483-487 ෙහF අපරාධ 
නq 8ධාන සංÎහෙ; 
81 ෙහF 98 වග=> 
යටෙf ෙගා� කරන 
අපරාධ නqව 

මහා|කරණය 
ෙහF මෙහ්ස්§ාf 

අ|කරණය 

"#$මට ෙ(වා ඇ,ළ. ෙ/ද?

YQය Zයා.මක 34ෙ([ 
ෙවනස් ෙකාට සැල\ම 
(ආග@ක අනන]තාවය 

ෙහ්,ෙව1)?

YQය Zයා.මක 34ෙ([ 
ෙවනස් ෙකාට සැල\ම ෙවනස් ෙකාට සැල\ම

ඝාතන, පහර[(, ෙrපළ Mනාශ 
34( (ආග@ක අනන]තාවය 

මත පදන(ව)?

YQය Zයා.මක 34ෙ([ 
ෙවනස් ෙකාට සැල\ම

ආග@ක eචgඩ.වය

ත_ජන, bය වැr[( ෙහ> 
බලහ.කා4 Zයා (ආග@ක 

අනන]තාවය මත පදන(ව)?
කාPක ෙනාවන eචgඩ.වය
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 ෙහF ICCPR පනෙf 
3 වන වග=>ය 

ii.  ආග'ක 
:චÁඩfවය 

රාජ[ RයාකLෙවw 
(ෙපා?Aය) 

ෙපා?Aෙ; 
අක6මන[තාව 

�?ක අZ>වාAක)  
(වග=>ය 12) / මානව 
&'ක) ෙකා'ෂ= 
සභාව පැ'�? 

ෙ�්ෂ්ඨා|කරණය/ 
මානව &'ක) 

ෙකා'ෂ= සභාව 

 
ආගsක අනනwතාවයට ස,බLධ GචIඩ@වය ස,බLධෙයL වැ~Xර uදcශන 
 

uදcශනය  7 
3වසS uළ ස8ධfා යාඥා ෙමෙහයක ෙයl N¾යl N¾ ෙ`වගැ.වOයS සහ තව% =wප ෙදෙන�ට මැර bOසS 
[N8 පහර ෙද} ලැෙm. 3වෙස් ගෘහභා^ඩ හා අභf8තරයටද බරපතළ හා3 Nzෙx. ප~ව ඔ�8 3වN8 
bටතට ඇද ෙගන ෙගාස් එcමහෙ8 දණගස්ව} ලැෙm. ඉ8ප~ව, ෙ`වගැ.වOය ගµකාවS බව ;N`qෙ9 
;කාශ කරI8 ඔ�8ව පා ගම38 ෙපාsNයට ¯ෙගන ය.. ෙමම ;හාරයට ෙපර ෙ`වගැ.වOයට ත5ජන එKල 
T ඇ. අතර ඒ ස?බ8ධෙය8 ;ෙ`ශෙ9 ෙපාsNයට පැIµs කර ඇත. 
  
 (4) භාෂණය ස,බLධ වැරT 

 
[ෙශ්ෂෙය8ම, ආගIක ~kතරය8ට එෙරwව ;ච^ඩ%වය උNගැ8Tෙ? අවස්ථා වලl N[K සහ ෙ`ශපාලන 
අa.වාNක? bcබඳ ජාතf8තර ස?_. පනත (ICCP) /යා%මක කළ හැක. ෙකෙස් ෙවත%, ;ාෙයVpකව, ¦ස්තවාදය 
වැළැSTෙ? පනත (PTA), ICCPR පනත, ද^ඩ L. සං�හය, ෙපාsස් ආඥාපනත සහ පOගණක අපරාධ පනත යටෙ% 
ආගIක ~kතරය8 ඉලSක කර ග3I8 න� පැව@ෙ? ;වණතාවS ) ලංකාෙx ෙපෙන8නට .ෙm. 
 

5.1 භාෂණය ස?බ8ධ වැර� (ෙස්වාදායකයා වගඋ%තරක� වන [ට) 
 

uදcශනය  8  
Q ය} ක[ෙය� වන අතර ඔ� ක[යS sයා _�� ෙපාෙ% පළ කරa. ;බ8ධගත ක[ය ෙS8Zගත 
T ඇ%ෙ% ෙබෟ`ධ �ජf පSෂයක සාමාÔකෙය�ට sංpක අතවර =@ෙ? NzTමS මත ය. ෙබෟ`ධ 
�SÍ8 bOසකෙQ පැIµKලකට අ}ව, ICCPR පනෙ% 3 වන වග8.ය සහ ද^ඩ L. සං�හෙ9 
291 වග8.ය යටෙ% Q අ%අඩංGවට ග} ලැෙm. 

 
uදcශනය  9 

R ය} _ස්s? කා8තාවS වන අතර, ඇය නැx ~Sකානමක ලාංඡනය සwත ඇ\ම=8 සැර¼ NJම 
3සා අ%අඩංGවට ග} ලැෙm. අ%අඩංGවට ග% 3ලධාOයාට අ}ව, එම ලාංඡනය �ජLය ෙබෟ`ධ 
සංෙSතයකට (ධ5මච©ය) සමාන වන අතර එය මහජන කැළÊමට ෙහ්u T .ෙm. 

 
5.2 භාෂණය ස?බ8ධ වැර� (ෙස්වාදායකයා පැIµsක� වන [ට) 

 
_×ත මාධf, [දØ% මාධf ෙහV සමාජ මාධf හරහා ය? ;කාශනයS ෙහV ෙතාරuරS ;කාශ =@ම ෙහV 
;N`ධ ¯ස්Tමකl කරන ලද කථාවS ෙහ්uෙව8 ෙස්වාදායකය� උNගැ8T?වල ෙගාzරS [ය හැ= අවස්ථා 
.ෙm. 

 
W_v අධwයනය  - ඊ 

 
_ස්s? ෙවළදසැK wIෙය� සහ Nංහල පාOෙභVpකෙය� අතර ඇ. B ආර�ලක ;.ඵලයS ෙලස එම 
Nංහල පාOෙභVpකයා _ස්s? කඩ wIයාට ;ච^ඩ ෙලස පහර l ඇත. එwl, _ස්s? කඩ wIයාට 
බරපතළ uවාල Nz=@ම ස?බ8ධෙය8 Nංහල පාOෙභVpකයා අ%අඩංGවට ග8නා ලl. ඒ සමගම, 
_ස්s?ව�8ෙQ වංච3ක වfාපාර bcෙව% ;ශ්න =@ම 3සා අwංසක Nංහල ජා.කෙය� අ%අඩංGවට 
ග% බවට, සට8කා± වා5pක-ආගIක සං[ධානයS [N8 WhatsApp zරකථන ෙයද�ම හරහා 



45 
 

කටකතාවS ;චාරය කරන ලl. ප~දා ;ෙ`ශෙ9 ෙපාsස් ස්ථානය ඉ�Obට [ශාල bOසS ¯ස්ව, Nංහල 
පාOෙභVpකයා 3දහස් කරන ෙලස ඉKලා N¾යහ. ඉහත � සට8කා± සං[ධානෙ9 නායකයා ෙපාsස් 
ස්ථානය ඉ�Obට l ¯ස්ව N¾ bOස අමතI8, “වංච3ක _ස්s? වfාපාර අවස8 =@මට bයවර ග8නා 
ෙලස”  Nය�ම ෙ`ශෙÙ±8ෙග8 ඉKලා N¾ෙ9ය. ¾ක ෙxලාවකට ප~, ¯ස්ව N¾ bOස නගරය jරා 
ගම8 කරI8, _ස්s? යැa හ\නා ගත හැ= වfාපාරවලට පහර lමට පට8 ග%හ. _ස්s? ජා.කa8ට 
අය% වfාපාOක ස්ථාන =wපයකට p3 තබා, _ස්s? පKsයකට හා3 Nz කළ අතර, පහරlෙම8 සහ 
p3 තැ�ෙම8 uවාල ලැÚ _ස්s? ජා.කය8 =wප ෙදෙන� ෙරVහK ගත කරන ලl. පැIµsක� 
;ෙ`ශෙ9 _ස්s? ;ජාෙx සාමාÔකෙයS වන අතර ඔ�ට හා ඔ�ෙQ වfාපාරයට uවාල හා අලාභ හා3 
NzT ඇත. ඔ� [ෙශ්ෂෙය8ම, ;ච^ඩ%වය උNගැ8Tෙ? වරදට එෙරwව සහන පතa. 

 
W_v අධwයනය  - ඊ හැWරYම 
 
bයවර 1: උKලංඝනය �රණය =@ම 
 
ෙමම 3ද5ශනය අ}ව, ෙÙරක NzTමS (_ස්s? කඩwIයා සහ Nංහල පාOෙභVpකයා අතර ඇ. B ගැ�මS) අවස්ථාවS 
කර කර ග3I8 අපරාධක�ව8 ;ෙ`ශෙ9 _ස්s? වfාපාරවලට එෙරwව ;ච^ඩ වfාපාරයS �ය% කළ බව ෙපL 
pෙ9ය. ඔ�8 ෙ`පළ [නාශ =@ම හා පහර l? Nz කර ඇ. බව ෙපෙ8. පහත දැSෙවන Çප සටහන 7   මp8 ෙමම 
NzTමට අදාළ [ය හැ= Nය�ම උKලංඝනය8 තSෙස්� කර, �මන ආයතනෙය8 සහය පැ.ය �uද ය8න �රණය 
කළ හැ= පO� L.ඥයාට සහ ෙස්වාදායකයාට ඒවා පැහැ�s ෙකාට දSව} ලැෙm.    
 

yප සටහන  7 

 
 
ආගම ඇද�ෙ? ෙහV [ශ්වාස දැ@ෙ? අa.ය උKලංඝනය =@මට (FoRB) ෙහV ;ච^ඩ%වයට ෙහ්u B 3ශ්½ත /යාව 
�මSද ය8න L�ඥවරයා [N8 �රණය කළ �uය. 
 
bයවර 2:අqකරණය ෙතVරා ගැLම 
 

 
I.  

 
උTලංඝනෙ: ස්වභාවය oම`ද? 

z>යe, Iයාමනයe ෙහF මා6ෙගFපෙWශයe නැත 

වා�ක ෙහJ M�ත ස&kෙ~දනය` ඔ~ 

අතඩංoවට ගැzම ෙහF රඳවා තබා ගැzම නැත 

කාVක 4ච<ඩ zයාව` ඔ~ 

කාVක ෙනාවන 4ච<ඩ zයාව` (තQජනය ෙහJ ycහැර p|ම)  
 

ඔ~ 

 
 

 
II.  

 

රාජ[ IලධාH= නැත 

රාජ[ IලධාH=ෙ5  සහෙයFගය ඇ> රාජ[ ෙනාවන RයාකාH=?  නැත 

"#$මට ෙ(වා ඇ,ළ. ෙ/ද?

ඝාතන, පහර[(, ෙrපළ 
Mනාශ 34( (ආග@ක 

අනන]තාවය මත පදන(ව)?
කාPක eචgඩ.වය

ආග@ක eචgඩ.වය

ත_ජන, bය වැr[( ෙහ> 
බලහ.කා4 Zයා (ආග@ක 

අනන]තාවය මත පදන(ව)?
කාPක ෙනාවන eචgඩ.වය
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උTලංඝනය සඳහා වගpව qr ෙහJ 
එයට සWබ&ධ ක�ද? 

zයාකාරකW icගැ&aW ෙහJ  ඉවසා S�ෙW රාජ? සහය සyත, රාජ? 
ෙනාවන zයාකා| ක<ඩායW ෙහJ dUගලය&? 

ඔ~ 

 
L.ඥවරයාට තම ෙස්වාදායකයාෙග8 උපෙදස් ලබා ගැLෙ?l පහත [කKප ඉ�Oප% කළ හැ=ය: 
 

අංක. උTලංඝනෙ: 
වQගය  

zයාකt ෙචJiත හැS|ම සහන අKකරණය 

1. ආග'ක 
:චÁඩfවය  

:චÁඩfවය 
�1ගැ=�ම ෙහF 
ඉව`ම ස&ත රාජ[ 
ෙනාවන 
RයාකාH= 
(කÁඩාය) ෙහF 
sWගලය=). 

පහර�), ªI තැ¿), ෙසාරක) 
aHම, ෙWපළ 8නාශ aHම, 
සාපරාº අනවසරෙය= ඇbt�ම 
සහ සාමය කඩ aHම වැI 
:චÁඩfවය=ට ෙපළඹ�ම 

ICCPR 
පනෙf 3 
වන 
වග=>ය 

මහා|කරණය 

 
ඇ. �Tතයා ෙහ$ වග උ@තරක\ ෙවqෙවL ෙපM W�ම 

 
[%.කාර ෙහV වගඋ%තරකාර පා5ශ්වය ෙව}ෙව8 L.ඥවරය� ෙපL N¾8ෙ8 න?,  අෙනS පා5ශවය [N8 
[3ශ්චයාqකරණය කK තබා  �රණය ෙකෙර}  ඇත. ෙකෙස් ෙවත%, පැIµKෙK ස්වභාවය මත පදන? ව, 
L�ඥෙය�ට ආගම ඇද�ෙ? ෙහV [ශ්වාස දැ@ෙ? අa.ය උKලංඝනය =@මS (ඉහත සාක·ඡා කර ඇ. පO�) ෙහV 
ආගම මත පදන?ව ෙවනස්ක? =@ෙ? /යාවS .ෙm ද ය8න �රණය =@ම සඳහා  තSෙස්�වS පව%වා ඒ අ}ව ;. 
wIක? (counter claims) ෙගා} කළ හැක. 
 
ෙගා} කරන ලද න�ව ස?බ8ධව L.මය පදනමS ෙනාමැ. න? සහ ඔෙm ෙස්වාදායකයා 3ෙදාස් ෙකාට 3දහස් කර 
ඇ%න?, `ෙxෂ සහගත න� පැව@ම ස?බ8ධෙය8 N[K න�වS ෙගා} =@ම bcබඳ ව සලකා බලා ෙ? 
ස?බ8ධෙය8 එ8තරවාNයS  3�% =@මට   L.ඥවරෙය�ට හැ= ය. 
 
) ලංකාෙx `ෙxශ සහගත න� පැව@ම ෙරVම ල8ෙ`N L.ය යටෙ% wංසන න�කර (actio injuriarum) �ලධ5ම 
මp8 පාලනය ෙx. NKවා එ�Oව NKවා න�ෙxl (Silva v Silva)22 ඔgj =@ෙ? වග�ම පැIµsක�ට (එන? wටj 
[%.ක�ට) පැව@ ඇ. අතර, පැIµsක� [N8 පහත සඳහ8 අවශfතා, සාS� වැ] බර (preponderance of 
evidence) මත ෙහV ශකJතා වැr බර වැ] බර (balance of probabilities) ෙහV wංසන ෙ·තනාව=8 (animo 
injuriandi මත ෙහV ඔgj කළ �u බව ෙ«්ෂ්ඨාqකරණය [N8 දSවා ඇත. (සටහන : වලංG wIක? පෑමS කළ හැ= 
ද ය8න තSෙස්� =@ම සඳහා පහත අවශfතා සjරාල8ෙ8 දැa L.ඥවරයා [N8 සලකා බැsය �u ය):  
 

i. ඔෙm ෙස්වාදායකයා න�ෙව8 3ෙදාස් ෙකාට 3දහස් කර .Æµ ද? 
ii. සාවදf ෙචVදනාවකට න� පැව@මS කර .Æµ ද? 
iii. න� පවරන ල`ෙ` `ෙxශ සහගතව ෙහV wංසන ෙ·තනාව=8 (animo injuriandi) Iස මහජන �S.ය 

තහ�� =@ෙ? අර_µ8 ෙනාෙx ද? 
iv.    එවැ3 /යාවS සඳහා සාධාරණ ෙහV  ස?භවf ෙහ්uවS .Æµ ද? 

 
`ෙxෂ සහගත න� පැව@ෙ? wIක? පෑමS සා5ථක කර ගැLම සඳහා,  තමාට ඇ%ත වශෙය8 ම  සහ L.ෙය8 
wIක? පෑම සඳහා wIක? ඇ. බව පැIµsක� [N8 ඔgj කළ �u ය.23 
  

 
22.   [2002] 2 SLR 29. 
23. See Karunaratne v Karunaratne 63 NLR 365; Kalu Banda v Rajakaruna [2002] 3 SLR 44; Saravanamuttu Vs 
Kanagasabai 43 NLR 357; Hendrick Appuhamy Vs Matto Singho 44 NLR 459; Pathirage Don Abeyratne v Gamage 
Don Chandradasa, C.A. No. 818/97 (F) decided on 23 June 2011; Tewari Vs Bhagat Singh 24 TLR 884. For further 
reference see ‘Text of The Law of Delict’ by R.G. McKerron at p.246. 
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5. මාධI ස@බ+ධෙය+ කටKL MNම  
 

[ෙශ්�ත B ආගම ඇද�ෙ? ෙහV [ශ්වාස දැ@ෙ? අa.ය bcබඳ න�වS ස?බ8ධෙය8 මාධf සමඟ ස83ෙxදනය කළ 
�%ෙ%  ෙකෙස් ද ය8න bcබඳ ව  ෙමම ෙකාටස මU8 මා5ෙගVපෙ`ශ සපයa. 24 මාධf සමඟ ග}ෙද} =@ෙ? l 
සාමානfෙය8  කළ �u සහ ෙනාකළ �u ෙ`වK =wපයS පහත ලැaස්uෙව8 ෙප8වා ෙ`. 
 
කළ �> දෑ 
 

•  මාධfෙxl8 සමඟ ස?බ8ධ ව8න: උසා[ වා5තාක� ඔෙm ආදානය=8 (input) ෙතාරව න�ව ගැන sTෙ? 
ස?භා[තාව ඉහළ ය. 
 

• උසා[ �නට ෙපර �දාන? ව8න, සහ මාධf හා ස?බ8ධ Tමට ෙපර ඔෙm මාධf උjටනය (media quote) 
සකස් කර ග8න (සාමානfෙය8 මාධf ;කාශ අqකරණ /යාවsෙය8 ප~ Sෂµකව ලබා ෙද} ලැෙm)  
 

• හැ=යාවS පව�  න? s´ත උjටා දැST? (written quotes) ලබා lම ෙතVරා ග8න. ෙමම [කKපය මU8 
ඔබට ෙහV ඔෙm ක^ඩායමට ඔෙm ;.චාර  Nතා බලා ඉ�Oප% =@මට  සහ මාධf uළ N`qය වා5තා වන 
ආකාරය පාලනය =@මට ඉඩ සලසa. s´ත උjටන මU8  ;.චාර දැSTෙම8 ඔබට අවශf Nය� ම ෙතාරu� 
ඇuළ% =@මට  ඔබට කාලය ලබා ෙදන අතර ම  මාධfෙx�යාෙQ පැ%ෙත8 Nz [ය හැ= වැර� වළSවා 
ගැLමට% ඔබට අවස්ථාව සැලෙස} ඇත. 
 

• ඕනෑම මාධf 3යැÃමS ෙහV එවැ3 උන8zවS ගැන ඔෙm ෙස්වාදායකයා දැ}ව%ව N¾න  බව සහ.ක =@ම 
සදහා%   එවැ3 3යැÃමS ඔෙm ෙස්වාදායකයාෙQ අවශfතා ඉ�Oයට ෙගන යන බව සහ.ක =@ම% උෙදසා 
මාධf හා ස?බ8ධ Tමට ෙපර මාධf සමග ග�ෙද} =@ම  bcබඳ ව  ඔෙm ෙස්වාදායකයා සමඟ සාක·ඡා 
කර8න. 
 

ෙනා කළ �> දෑ  
• සදාචාරා%මක ස?මතය8 උKලංඝනය ෙනාකර8න. 3ද~නS වශෙය8, ෙ«්ෂ්ඨාqකරණෙ9 @. 1988 w 

(L.ඥවරයාෙQ හැN@ම සහ ආචාර [q) දSවා ඇ. @. අ}ව, 
o L�ඥෙය� ‘තම ෙස්වාදායකය8ට උපෙදස් lෙ? l සහ ඔ�8 සමඟ කරන Nය� ග}ෙද}වලl 

ස?�5ණ අවංකභාවෙය8 හා [වෘතභාවෙය8 �uව කට�u කළ �u ය’.25  
 

o L�ඥෙය� ‘තම ෙස්වාදායකයාට අන5ථකා@ සහ/ෙහV අග.යS වන අ�O8 =N [ෙටක% /යා 
ෙනා කළ �u ය’.26  

 
o L�ඥෙය� ‘තම ෙස්වාදායකයාෙQ වfාපාර සහ කට�u ස?බ8ධෙය8 සහ අදාළ ව ඕනෑම ක�ණS 

ස?බ8ධෙය8 තම ෙස්වාදායකයාෙග8 ෙහV ඔ� ෙව}ෙව8 වා½ක ෙහV වා5තාමය ෙහV ලබා ග% 
Nය� ම ෙතාරu� දැ] [ශ්වාසය=8 තබා ගත �u ය’.27 
 

 
24. ෙ) මා6ෙගFපෙWශ කL� උsටාෙගන ඇfෙf පහත දැeෙවන �ලා� ව?I: Willian Vogeler, ‘Lawyer Tips: Do’s and 
Don’ts of Speaking to Reporters’, 30 May 2017, 
https://www.findlaw.com/legalblogs/strategist/lawyer-tips-dos-and-donts-of-speaking-to-
reporters/; Nicola Kenyon, ‘Dealing with the Press: What Lawyers Need to Know’, 29 April 2020, 
https://www.lawyer-monthly.com/2020/04/dealing-with-the-press-what-lawyers-need-to-know/. 
 
25 18 H>ය, ෙ�්ෂ්ඨා|කරණය (z>ඥවරයාෙ5 හැAHම සහ ආචාර 8|) H> 1988, 
http://www.supremecourt.lk/images/scrules.pdf. 
26 එම., Rule 18 (a). 
27 එම., Rule 31. 
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o L�ඥවරෙය�ෙQ රාජකාOය [ය �%ෙ%  'ෙස්වාදායකයා සමඟ ඔ�ෙQ වෘ%�ය සබඳතාව පව.න 
කාලය uළ පමණS ෙනාව, එම L.ඥවරයා [N8 ඉහත � අය ෙව}ෙව8 /යා =@ම නැවැ%Tෙම8 
ප~ව පවා �න 3යමයS ෙනාමැ.ව ෙස්වාදායකa8ෙQ අභාවෙය8 ප~ව ද එවැ3 රහNගත ෙතාරu� 
ෙහcදරx =@ෙම8 වැළ� NJම  ය'.28 
 

o L�ඥෙය�  ' [3~� ම�KෙK ස්වා°න%වයට බාධා ෙනාවන පO� �S.ය 3N ෙලස පOපාලනය 
=@ෙ?l එයට සහාය Tම  bµස  උසා[යට, [3ශ්චය සභාවට සහ �S.ය පNඳÃම සඳහා 35මාණය 
කරන ලද ෙවන% ආයතනයක රාජකාOයට බැ�  N¾a'.29 
 

o [�`ධ පා5ශ්වයට ෙහV එw සාS�ක�ෙව� ෙහV ෙවන% j`ගලෙය�ට අපහාස =@මට ෙහV පහ% 
ෙකාට සැල�ෙ? අර_µ8 ;ශ්න ඇ¼ම  ෙහV ;කාශ Nz =@ම L�ඥෙය� [N8 ෙනා කළ �u ය.30 
 

• අqකරණ /යාවsයකට අග.යS වන ආකාරෙ9 ;කාශ මාධf ෙවත ලබා ෙනාෙද8න.31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
28 එම., Rule 33. 
29 එම., Rule 50. 
30 එම., Rule 53 (i). 
31 American Bar Association, Rule 3.6: Trial Publicity, at 
https://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/publications/model_rules_of_profes
sional_conduct/rule_3_6_trial_publicity/. 
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6. ඇ"#ම  1 
 

ෙතාරu� ලබා ගැLම සඳහා අයz?පත 

ෙතාරu� 3ලධාOයා,  

01. ඉK�?ක�ෙQ නම - ……………………………………………….. 

02. sbනය – ……………………………. 

03. zරකථන අංකය (ඇ%න?) -…………………………. 

04. [දØ% තැපැK sbනය (ඇ%න?) - ……………….. 

05. ඉKලා ඇ. ෙතාරu� bcබඳ [ස්තර  

I. අදාළ මහජන අqකාOය  

II. ඉKලා ඇ. ෙතාරu� 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

 
III. ෙතාරu� ඉKලා ඇ. 3ශ්½ත කාලපO·ෙ¨දය (අදාළ ව8ෙ8 න?) …………......…… 

06. ෙතාරu� ඉKලා N¾න ආකාරය  -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

i. අදාළ වැඩ, ෙKඛන, වා5තා ප@Sෂා =@ම 
ii. ෙKඛනවල ෙහV වා5තාවල සටහ8, උjටා ගැL? ෙහV සහ.ක කළ bටප% ලබා ගැLම 
iii. Zවfවල සහ.ක කළ සා?පල ගැLම 
iv. පOගණකයක ෙහV ෙවන% උපකරණයක ෙතාරu� ගබඩා කර ඇ. න? CD/DVD/ගබඩා 

මාධf/තැ¾(tape)/T]ෙයV කැස�/ෙවන% ඉෙලSෙèා3ක මා�sයක/_Zණයක ආකාරෙය8 ෙතාරu� 
ලබා ගැLම.   

07. ඉK�?ක� ෙවත ;ෙxශ Tමට කැම. භාෂාව: ………………………. 

08. ෙතාරu� ඉKÃම මp8 jරවැNෙය�ෙQ §[තය සහ j`ගsක 3දහසට බලපෑමS ඇ. ෙකෙ5ද? (ඔx/ නැත)  

bcuර ඔx න?,  ෙහ්uව දSව8න – 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

09. ෙවන% [ස්තර - …………………………………………………. 

10. අ_ණා ඇ. අදාළ ෙKඛන  (ඇ%න?)…………………………… 

I. ……………………………. 
II. ……………………………. 
III.  

 
11. ඉK�?ක� ) ලංකාෙx jරවැNෙයSද? (ඔx/ නැත) 

�නය: - 
අ%සන:- 
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