
නේෂේස් සැලරි නස්වර් 

නියමයේ සහ න ොේනේසි 

 

නේෂේස් ට්රස්්  ැංැ ුවව ීඑල්සී    “ැංැ ුවව“) ට පහත  රුණු සඳහො  තනි සහ පරම අභිමතය පැවතිය යුතු 

ැංව අවනැංෝධ  රගේන. 

i නේෂේස් සැලරි නස්වර් යටනේ ප්රතිලො,  වරප්රසො  සහහනහෝ පහුක ්  ප්ර ොනය  රු  ලැීම සඳහො 

අවශ්ය සියුමම නිර්ණාොය යේ මො ිසසිේ සුරරො තිුණණා    ිසසිු  නහ්තු  ැ්වීමමිසේ නතොරව ලම 

ඕනෑම ප්රතිලො,ය්  වරප්රසො ය් සහහනහෝ පහුක ම් ස් පූරර්ණානයේම නහෝ න ොටස් ප්ර ොනය 

ිසරීම ප්රති්නශ්්ප ිසරීමට. 

ii ිසසිු  නහ්තු  ැ්වීමමිසේ නතොරව නේෂේස් සැලරි නසව්ර් යටනේ මො හට ප්ර ොනය  රන ල  ඕනෑම 

ප්රතිලො,ය් වරප්රසො ය් සහහනහෝ පහුක ම් ඕනෑම අවස්ාොව  නතර ිසරීමට. 

iii නේෂේස් සැලරි නස්වර් යටනේ වන ප්රතිලො,  වරප්රසො  සහහනහෝ පහුක ්  නහෝ ලම ප්රතිලො,  

වරප්රසො  සහහ නහෝ පහුක ්  ප්ර ොනය  රු  ලැීමට සුරරොියය  යුතු නිර්ණාොය  ඕනෑම අවස්ාොව  

නවනස්ිසරීමට  නවීම රණාය ිසරීමට  ස නශ්ෝධනය ිසරීමට සහහනහෝ නවනස් ිසරීමට. 

iv මො නවත ඇති සේනිනේ නය   සමග ඕනෑම අවස්ාොව  නේෂේස් සැලරි නස්වර් ගිණුම අවසේ 

ිසරීමට  ඉ්ලො අස් ර ගැනීමට සහහනහෝ අවල ගු ිසරීමට. 

v  මොනේ මොසි  වැටුප නේෂේස් සැලරි නස්වර් ගිණුමට ක්රමවේ ප නමිසේ නරේෂණාය ිසරීමට මො 

අනපොනහොසේ වුවනහොේ ැංැ ුවනේ තනි අභිමතය පරිදි මොනේ නේෂේස් සැලරි නස්වර් ගිණුම  

නේෂේස් නස්වර් ගිණුම් ැංවට පේ ළ හැිසැංව මො පිළිගේනො අතර ඒ සඳහො ල ඟ නේ. 

vi නේෂේස් සැලරි නස්වර් ගිණුම ඉහත ප්ර ොශ්  ළ පරිදි නේෂේස් නස්වර් ගිණුම් ැංවට පේ රන 

ල  අවස්ාොව දී නේෂේස් සැලරි නස්වර් ගිණුම යටනේ පිරිනමන ල  ප්රතිලො, සහ පහුක ්  

ඉවේිසය හැිස ැංවට ල ඟ නවමි. න නස්වුව   ලම ප්රතිලො, සහහනහෝ පහුක ්  පපනයෝනනය ිසරීම 

නහ්තුනවේ පැනනැඟිය හැිස සියුමම ැංැඳී්  මො හට අඛණ්ඩව අ ොළවන ැංවට ල ඟ නවමි. 

 

2. මොනේ ශුේධ වැටුප නේෂේස් සැලරි නස්වර් ගිණුමට ැංැර ිසරීමට මො නමයිේ ල ඟ නවමි.  

 

3. නේෂේස් සැලරි නස්වර් යු  ප්ර ොශ්න ඉතුරු්  ගිණුම් ැංව මො අවනැංෝධ  ර ගනිමි. 

 

4. නමම අයු ්  පත්රය  අනලිස ිසස්තර ප්රි ො  අේ ප්රි ො සහ ැංැ ුවනේ නවනේ ප්රි ො සහ න්ඛන 

මගිේ සේනිනේ නය වන නේෂේස් සැලරි නස්වර් නියමයේ හො න ොේනේසි සහ ිසනශ්්ෂිත  රුණු 

අවනැංෝධ  රනගන  පිළිනගන ැංැඳී සිටීමට ල ඟ වන අතර ඒවො මො නවත පනර  ැු ් දීමිසේ තොරව 

නවනස් වීමමට යටේවන ැංව පිළිනගන ල ඟ නවමි. 

5. නේෂේස් සැලරි නස්වර් ගිණුම යටනේ පිරිනමු  ලැංන ප්රතිලො,  වරප්රසො  සහහනහෝ පහුක ්  

සඳහො වන මොනේ ඉ්ී්   ැංැ ුවනේ ප්රතිපේති සහ ්රියොපපාපොටීේට යටේ ිසය යුතුැංවට මො ල ඟ 

වන අතර ඒ සඳහො ැංැඳී සිපාන අතර ලම ඉ්ී්  ැංැ ුවනේ තනි අභිමතය පරිදි ප්රති්නශ්්ප ිසරීමට 

ැංැ ුවවට අයිතිය ඇත. 

6. මො ිසසිේ නේෂේස් සැලරි නස්වර් ගිණුම් ිසවෘත  රු  ලැංන ිසට  න ගම ගිණුම් ිසවෘත ිසරීමට 

  මො ුකු ුක ්  ලැංන ැංව පිළිගනිමි. න නස්වුව   ලම න ගම ගිණුම  ලම අවසා්ොව වන ිසට පවතින 

ැංැ ුවනේ නියමයේට හො න ොේනේසිවලට යටේ ිසය යුතුය. 

7. නේෂේස් සැලරි නස්වර් ගිණුම යටනේ ිසනශ්්ෂිතවම අේහැර නනොමැතින්   නේෂේස් සැලරි නස්වර් 

ගිණුම යටනේ පිරිනමු  ලැංන සියුමම පහුක ් හ අගය ල තු ළ නස්වොවේ  ලම ැංැ ුව 



පහුක ් හඅගය ල තු  ළ නස්වොවේ වලට අ ොළ වන නියමයේ සහ න ොේනේසි වලට යටේ ිසය 

යුතුය. 

8. නේෂේස් සැලරි නස්වර් නියමයේ හො න ොේනේසි සහ ිසනශ්්ෂො ගයේට සිු  රු  ලැංන ය්  

නවනස් ම්  නවනස් ් ) පිළිැංඳව  ප්ර ොශ් ිසරීනමේ නහෝ ප්ර ොශ්නය් ලවීමම මගිේ නහෝ ලී 

නවනස් ිසරීම පිළිැංඳ  ැේවීමම ශ්රී ල  ොනේ ප්ර ොශ්යට පේ න නරන ුරවේපේ ල   නහෝ ිසිපපය  

පළ ිසරීම මගිේ නහෝ ැංැ ුවනේ ශ්ොඛොවේිප  ැේවීම්  ුරවරුනේ පළ ිසරීම මගිේ මනවත 

සේනිනේ නය  ළ හැිස ැංව මො අවනැංෝධ  රටගන පිළීගේනො අතර ඒ සඳහො ල ඟ නවමි.න්  

යටනේ තැපැ් මගිේ ලවු  ලැංන ය්   ැේවීමම්  අවසේ වරට සටහේ වීම ඇති ියපිනයට තැපැ් 

 ර දින 7් තුළ ලැුණණු නලස සළ ු  ඇත. 

 

9. 

(I) ැංැ ුවව සමග සිු  ළ යුතු සෑම ියපි හුවමොරුව ම සහ සියුමම මු ් තැේපේ ිසරීන්  සහ ආපුක 

ගැනීන්  ප්රි ොවල සඳහේ  ළ යුතු අ  ය් නේෂේස් සැලරි නස්වර් ගිණුමට ලැනැංණු 

ඇත.ලනස් ලැංො න න අ  ය මො නවත  රු  ලැංන  ැු ් දීමිසේ පුකව නවනස් ිසරීන්  අයිතිය 

ැංැ ුවව සතුනේ. 

(II) ප්ර ොශ්න කක්රය අවසොනවීමන්  සිට දින 10් තුළ ගිණු්  ප්ර ොශ්ය නනොලැුණි  න්  ඒ පිළිැංඳව 

ැංැ ුවවට  ැු ්  දිය යුතු ැංව මො අවනැංෝධ  ර ගේනො අතර සටහේවල නිරව යතොවය 

තහවුරු ර ගැනීම සඳහො සෑම ගිණු්  ප්ර ොශ්ය්ම පරී්ෂො ර ැංැීමට ල ඟ නවමි.ය්  වර ් 

තිනේන්  ප්ර ොශ්ය ලැී දින 14් තුළ ැංැ ුවවට  ැු ්  දිය යුතුය. 

(III) මොනේ ගිණු්  ප්ර ොශ් ුකැකිසව තැංො ගැනීම පිළිැංඳව මම වගිසයමි. ප්ර ොශ්නයේිප පිටපේ 

ැංැ ුවනවේ ඉ්ලො සිපාු  ලැංේනේ න්   ලම නස්වොව ලැංොදීම සඳහො ැංැ ුවනේ ප්ර ොශ්  ර ඇති 

ැංු  අු ව ගොුකතුව් අයිසරීමට ැංැ ුවවට අයිතිය ඇත. 

 

(IV) ැංැ ුවනේ නමට ඇති අණා රහ නක්පේ ගිණුන්  ැංැරිසරීම ස` හො නගවු  ලැංන ිසට  ැංැ ුවව 

ිසසිේ ප්ර ොශ් ර ඇති අයිසරී්  වලට අු කූලව පරිහරණා ගොස්තු අඩු රු  ඇත. ැංැ ුවනේ 

පවේනො ප්රතිපේතිය මත ප න් ව ලී තැේපතුවල වල ගු දිනය ැංැ ුවව මගිේ තීරණාය  රු  

ඇත. ැංැ ුවව නමට නනොමැති අණා රහනක්පේ ඉතුරු්  ගිණුමට ැංැර ිසරීම ස` හො මිලදී ගේනො 

අවස්ාොවලදී පරිහරණා ගොස්තු වලට අමතරව ැංැ ුවව ිසසිේ ප්ර ොශ්  ර ඇති අයිසරී්  වලට 

අු කූලව සොධන පත්රනේ මුහුණාත වපානො ම මත ැංැ ුවව ිසසිේ ව් ට්  ගොස්තු   අඩු රු  ඇත. 

 

(V) මු ් තැේපේ ිසරීම නිරේතරනයේම සිු   ළ හැිසය. තැේපතු ප්රි ොව මත ැංැ ුවනේ ැංලයලේ 

නිලධොරිනයුවනේ අේසන යටනේ අතිේ  රු  ලැංන සටහන් මගිේ මු ් තැේපතු ප්රි ොව 

වල ගු ිසරීනමේ සියළුම තැේපතු පිළිගු  ඇත.ැංලයලේ අේසේ සහ ආ ර්ශ් නටලර් අේත 

පිළිැංඳ මුද්රිත පිටපත් ඉ්ීම්  ර පරී්ෂො  ර ැංැියය හැිසය. 

 

(VI) ප්රතිලොභියොනේ නම සහ ගිණු්  අ  යට පුකව “ ළමනො රු  නේෂේස් ට්රස්්  ැංැ ුවව“ නමට 

ියයන ල  නක්පේ තැේපතු  ශ්ොඛො  ළමනො රුනේ අු මැතියට යටේව පිළිගු  ලැබිය 

හැිසය.නක්පේ තැේපතු සඳහො ැංැ ුවව මගිේ අවසර න ු  ලැංන අවස්ාොවේිපදී  ැංැ ුව 

ශ්ොඛොවේිප තැංො ඇති නක්පේ තැේපේ ිසරීන්  ැංහොළු්  වල තැේපේ  රන ල ැයි පැවනසන 

නක්පේ වල මු ්  තිනේ න් ) ගිණුමට ැංැර වීම තිනේ න්  මිස    ලනස් තැේපේ  ළ ැංව පවසන 

ඕනෑම නක්පත් සඳහො ගිණු්  ිපමියො නවත ැංැ ුවව ැංැඳී නනොසිපාු  ඇත.  තොව ොිය  

පපන ස් ලැංොදීම් තිබියදී වුව ) . තැේපතු ැංහොළුම මගිේ නිුවේ  රු  ලැංන තොව ොියන 

පපන ස් තිබියදී වූව    වර නහ්තුව් මත නහෝ  වර අවස්ාොව දී නහෝ නක් පේ ැංහොළුන්  



තැේපේ  රන ල  නක්පේ ගු න ු  රුනේ ගිණුමට ැංැරවීම නනොමැතින්  ලනස් තැේපේ 

 රන ල  නක් පේ පිළිැංඳ  වර නහෝ ිපමි ් පෑම් ැංැ ුවව මගිේ ැංොර නනොගු  

ඇත.ගු න ු  රුනේ ගිණුමට ැංැර  රන ල  නක්පේ ල තු ිසරීම සඳහො පමණා් ,ොර 

ගේනො අතර අණාල  ැංැ ුවව මගිේ නිශ්් ොෂණාය  රන නත් මු ් ආපුක ගැනීමට නනොහැ . 

ස` හේ ිසරීන්   ොර්යයේ ස` හො පමණා් අරමු ් ඇති දිනයේ  ්වු  ලැනේ. 

 

මුදල් ආපසු ලබාගැනීම 

(VII) අ ොළ නීති රීතීේට යටේව අවශ්ය ඕනෑම අවස්ාොව දී ස්වය ක්රීය නටලර් යේත්ර මගිේ නහෝ 

ශ්ොඛොවලදී මු ් ආපුක ගැනී්  සිු  ළ හැිසය.නේෂේස් සැලරි නස්වර් ගිණුම යටනේ ිසනශ්්ෂිතව 

ඉවේ ර හ ස නශ්ෝධනය  ර නනොමැතින්  සහ ඒ ැංව මො නවත  ැු ්  දී ඇතින්  මිස  ස්වය ක්රීය 

නටලර්  ොඩ් ගොස්තු සහ අනනුවේ ැංැ ුවවල නටලර් යේත්ර මගිේ මු ් ආපුක ගැනීම සඳහො 

නගිසය යුතු ගොස්තු   ැංැ ුවනේ පවේනො අු පොතයේ මත නගිසය යුතුය. (XII) වන වගේතිනේ  

අඩ ගු ිසධිිසධොනයේට යටේව ධනොේම  හඳුනොගැනීමිසේ පුකව ශ්ොඛොවලදී මු ් ආපුක 

ලැංොගැනීමට ඉඩලැංොන ු  ඇත. ැංැ ුවව මගිේ ලිප තනි අභිමතය පරිදි ැංැ ුව  වුේටර වලදී 

මු ් ආපුක ගැංො ගැනීමට ඉඩ ලැංොදිය හැිසය. මුේ ර ගොස්තු සහ නවනේ ැංු  නහෝ අයිසරී්   

අ ොළවන අවස්ාොවලදී  මො ිසසිේ නගිසය යුතු අතර නීතියට අු කූලව ැංැ ුවව මගිේ  ්වො ඇති 

ආ ොරයට නගවීම්  සිු  ළ යුතුය. මු ් ආපුක ලැංොගැනීම  නක්පේ නහෝ නවනේ ය්  සොධන 

පත්රය් මගිේ නහෝ සිු   ළ නනොහැ .  

 

(VIII) න නස්වුව   ඉහත  (VI) වගේතිනේ  ්වො ඇති  රුණු වලට යටේව නේෂේස් සැලරි නස්වර් 

ගිණුන්  හරයට නගවීම්  සිු ිසරීම සඳහො මො ිසසිේ සොධොරණා  ොලය් තුළ තැපැ් මගිේ නහෝ 

ැංැ ුවනේ ය්  ශ්ොඛොව ට ,ොරන ු  ලැංන   සතයොපනය  රන ල  ියත ත පපන ස්   ස්ාොවර 

පපන ස්   ඇතුළුව) මත පමණා් ැංැ ුවව  ටයුතු  රු  ඇත.  නිශ්්ිත  ොල රොමුව් තුළ ලම 

පපන ස් මත  ටයුතු ිසරීමටඅනපොනහොසේවීමම මගිේ පැන නැනගන ය්  ිපමි ් පෑ්   අලො, සහ 

පිරිවැය පිළිැංඳව ැංැ ුවව ැංැඳී නනොසිපාන අතර ඒ පිළිැංඳව වගීම්  රු  නනොලැනේ. මො සහ 

ැංැ ුවව අතර පවතින ිසනශ්්ෂිත ගිිසුකමිසේ නතොරව ෆැ්ස්  ිස ුේ තැපෑල නහෝ නවනේ ය්  

ඉනල්නට්රොනි  මොධයය් මගිේ ලැනඛන ිසසිු  පපන ස් ැංැ ුවව ිසසිේ පිළිගු  නනොගු  ඇත. 

 

 

පපාලිය 

(IX) ඉතිරිිසරීන්  ගිණු්  සඳහො ද නි ව පවේනො නශ්්ෂය මත වර්තමොන අු පොතයට ගණානය  රු  
ලැංන නපොියය ලම ගිණුමට මොසි ව ැංැර වු  ඇත.  සොමොනයනයේ මොසනේ අවසොන දින). ලම 
නපොී නගවීම්    (VII), (X) සහ (XII) වගේතිවල   අඩ ගු ිසධිිසධොනයේට යටේනේ. 
 

(X) නේශීය ආ ොය්  න පොර්තන් ේතුව මගිේ ඉ්ලො සිපාන පරිදි  මොනේ ැංු  තේවය සහ පදි ි තේවය 
පිළීැංඳ වයවස්ාොපිත ප්ර ොශ්ය් ගිණු්  ිසවෘත ිසරීන්  ප්රි ො මො ිසසිේ ස් පූරර්ණා  ළ යුතුය. 
ල ම ිසධි නිනයෝගය මගිේ පොලනය වන  ැනට පවේනො සියළුම සහ නව ගිණු්  සඳහො  මො ිසසිේ 
ලැංොන ු  ලැංන  වයවස්ාොපිත ප්ර ොශ්ය අ ොළ වු  ඇත.නේශීය ආ ොය්  න පොර්තන් ේතුව නහෝ 
නවනේ ලවේ ැංලධරනයුව ිසසිේ  ියේ  ලට නියම  රු  ලැංන  ොලය් සඳහො   ලම 
අු පොතයට නහෝ අු පොත වලට) නපොී නගවීම්  මත නගිසය යුතු ැකඳවු්  ැංු  නහෝ නවනේ ය්  ැංු  
මු ල් නේ න්  ලය නගිසය යුතු නපොියනයේ ැංැ ුවව මගිේ අඩු  රගු  ඇත.   නේශීය ආ ොය්  
න පොර්තන් ේතුව මගිේ ැංැ ුවනවේ පුකව ඉ්ලො සිපාු  ලැුණවනහොේ  නනොනගවූ ැකඳවු්  ැංු  
මොනගේ අයිසරීමට    ැු ් දීමිසේ නතොරව) ැංැ ුවවට අයිතිය ඇත. 



 

පපාදු කරුණු 
(XI) මොනේ ියපිනනේ ය්  නවනස් සිු වුවනහොේ ඒ ැංව වහොම ියත තව ැංැ ුවවට  ැු ් දිය යුතුය. 

 
(XII) ැංැ ුව  වුේටරවලදී සිු  රු  ලැංන ගු න ු  සහහනහෝ නටලර් යේත්ර මගිේ සිු  රු  ලැංන 

ගු න ු  සඳහො ැංැ ුවවට ලිප තනි අභිමතය පරිදි නවනනවේ ගු න ු  ගොස්තු අය ළ 
හැිසය.ිසවෘත  ළ දින සිට මොස තුන   ොලය් තුළ ගේන ු  රු ිසසිේ වසො මු  ලැංන ගිණු්  
මත පරිහරණා ගොසත්ුව් අය රු  ලැබිය හැිසය.  ැනට අ ොළවන ගොස්තු සහ නගවීම්  පිළිැංඳ 
නතොරතුරු  ඉ්ීම්  ර ලැංොගත හැිස ැංැ ුවනේ ැංු  පිළිැංඳ නපොේ පි නකිප අඩ ගු නේ. 

 

(XIII) අය රු  ලැංන  නස්වො ගොස්තුව පවේනො මොසය තුළදී නහෝ ඊළඟ මොසනේදී මොනේ ගිණුනමේ හර 
 රු  ලැබිය හැිසය. 

 

(XIV) ප්ර ොශ්න පිටපේ සහහනහෝ ගු න ු  වොර්තො වසර 07   ොලය් සඳහො පමණා් ැංැ ුවව ිසසිේ 
රඳවොතැංො ගු  ඇත.ලම සියළුම වොර්තො වසර 7 ට පුකව ිසනොශ්වීම යු  ඇති අතර වසර 7  ට 
පුකව ප්ර ොශ්න නහෝ ගු න ු වල පිටපේ ලැංොදීම ස් ැංේධව ැංැ ුවව ිසසිු  ැංැඳීම් නහෝ 
වගීම් නහෝ නනො රු  ඇත. 

 

(XV) ැංැ ුවනේ තනි අභිමතය පරිදි  ටයුතු නනො රේනේ න්  මු ් තැේපතු සහ ආපුක ගැනී්   
නක්පේ තැේපතු සහ නවනේ හරහැංැර ගු න ු  සඳහො ගු න ු  රුට ලැංොන න පපන ස් 
ැංැ ුවව මගිේ නවේ නවේව යැවීමම් සිු  නනො රු  ඇත.  

 

(XVI) ිසසිු   ැු ් දීමිසේ නතොරව  ඔැංනේ නවනේ ඕනෑම ගිණුම් නහෝ ැංැ ුවව සමග ගිණු්  ිපමි රුට 

පවතින තතය නහෝ අස් ,ොවය  ප්රොාමි  නහෝ සමොේතර  ල්ව නහෝ නවේ නවේව නහෝ පවතින 

නවනේ ය්  ැංැඳීම් සමග ඔැංනේ ගිණුමහගිණු්  ඒ ොැංේධ ිසරීමට සහ ඔැංනගේ ැංැ වුවට 

අයිසය යුතුව පවතින නවනේ ය්  මු ල්හමු ් නවු වට නවනේ ය්  ගිණුම හගිණු් වල නහෝ 

නවනේ යම ට අ ොළව ගිණුන්  හරට පවතින ය්  මු ල්හමු ් ිපලේ ිසරීමට නහෝ මොරු ිසරීමට 

ැංැ ුවවට හැිසයොව පවතී. 

 

(XVII) අවසේවරට සටහේ වීම ඇති ගිණු් ිපමි රුනේ ියපිනයට  ැු ් දීනමේ පුකව නහෝ ගිණු් ිපමි රු 

ැංැ ුවව සමග ියයොපදි ිවීම ඇති  ඊ-න් ් නහෝ න පා පි වුඩ නහෝ නවනේ ඕනෑම ඩිජිට් 

මොධයය් ඔස්නස්  ැු ්  දීම් සිු ිසරීම මගිේ ය්  ගිණුම් ිසවෘත ිසරීම ප්රති්නශ්්ප ිසරීමට 

සහහනහෝ නහ්තු නනො ්වො ය්  ගිණුම් වසො  ැමීමට ැංැ ුවවට අයිතිය ඇත.ගිණු් ිපමි රුනේ 

ගිණුන්  නශ්්ෂය බිේු ව් වන ිසට ලම ගිණුම අවිපර ිසරීමට  ැංැ ුවවට අයිතිය ඇත.ලනස් ගිණුන්  

නශ්්ෂය බිේු ව්  සහ මොස තුන   3)  ොල සී මොව් සඳහො අ්රියව පවතින ගිණු්  සඳහො ඒවො 

වසො  මන ැංවට වන  ැු ් දීම් ගිණු් ිපමි රුනේ අවසේවරට සටහේ වීම ඇති ියපිනයට ලැංොදී 

දින හත ට  7) පුකව ලම ගිණූ්  වසො  ැමීමට  ැංැ ුවවට අයිතිය ඇත. 

 

(XVIII) නිතිය මගිේ  රනනේ නරගුලොසි නහෝ ශ්රී ල  ො මහ ැංැ ුවනේ පපන ස් පරිදි අවශ්යනේ න්  

නියමයේ සහ න ොේනේසි ස්වය ක්රීයව ස නශ්ෝධනය වු  ඇත. 



 

(XIX) නමම නේෂේස් නස්වර් ගිණුම ිසවෘත ිසරීම නහෝ පවේවො ගැනීම මගිේ  ඉතුරු්  ගිණුම  

පැවැේම පොලනය  රු  ලැංන ැංැ ුවනේ නියමයේ සහ න ොේනේසි මො ිසසිේ ිසයවො අවනැංෝධ 

 ර ගේ ැංවේ ඒ මගිේ ැංැඳී සිපාන ැංවේ සළ ු  ලැනේ.  ඉහත 8 වන වගේතිනේ අඩ ගු 

ිසධිිසධොනයේට යටේව නමම නියමයේ සහ න ොේනේසි නවනස් ිසරීමට  නවීම රණාය ිසරීමට 

නහෝ අළුතිේ ල් ිසරී්  සිු ිසරීමට ැංැ ුවවට අයිතිය ඇත. 

 

(XX) මොනේ ගිණු්  නතොරතුරු   ඇතුළේව සියළුම  ේත හුවමොරු ිසරීම සහහනහෝ ගැංඩො ිසරීම  නහෝ 

ඕනෑම ස්ාොනය  තැංො ගැනීම සහ ැංැ ුවනේ  ලිප ප්රධොන  ොර්යොලනේ  ශ්ොඛො  ොර්යොලවල 

අවසරලේ ුරේගලයිේට  ඒ නවත නප්රේශ්වීමම නහෝ අවශ්ය ැංව ැංැ ුවනේ මතය වන අවස්ාොවේිපදී 

ලම නතොරතුරු ැංැ ුවනේ අවසරලේ ුරේගලයිේට  ඕනෑම  ේත සැ ුක්  නස්වො සපයේනනුවට 

සහහනහෝ නශ්්ෂ පත්ර මු්රණාය ිසරීම සහ තැපැ් ිසරීම සඳහො නහෝ ඒ හො සමොන ඕනෑම නස්වොව් 

ලැංොගැනීම සඳහො ැංැ ුවව මගිේ නයො වොගේනො ඕනෑම නතවන පොර්ශ්වය් මගිේ ලම නතොරතුරු 

හුවමොරු ිසරීමට සහහනහෝ ගැංඩො ිසරීමට නහෝ ඕනෑම ස්ාොනය  රඳවො ගැනීමට මො ල ඟ වන 

අතර ඒ ැංව පිළිගනී. 

 

(XXI) ැංැ ුවව මගිේ මු ් ිසශුේධි රණාය  ත්රස්ත ූලලය රණාය වැළැ්වීමමට අ ොළ නීති වලට අු කූලව 
 ටයුතු ිසරීම සහ අු මැතීේට යටේව ඕනෑම ුරේගලනයුවට  නහෝ අස්ිේවය ට ූලලය සහ 
නවනේ නස්වොවේ සැපයීමට අවශ්ය නේ.ලමනිසො  ලම නීති සහ නරගුලොසි වලට අු කූලව  ටයුතු 
ිසරීම මැනැවැයි ැංැ ුවනේ තනි සහ පරම මතය අු ව හැනඟන ඕනෑම ්රියොව් සිු  ිසරීමට 
ැංැ ුවවට ිපමි ම ඇත. 

 

(XXII)  
 අ) ලම සියළුම නීති සහ රීතිවලට අු කූලව  ටයුතු ිසරීමට ුකු ුකයැයි ැංැ ුවව ිසසිේ සළ ු  ලැංන 

ය්  පියවරයේ මගිේ නියමයේ සහ න ොේනේසි නහෝ නවනේ ැංැඳී්  යටනේ ලිප රොන ොරී 
 ටයුතු ඉටුිසරීන් දී ස් පූරර්ණානයේම නහෝ අර්ධ වශ්නයේ සිු වන ය්  ප්රමො ය් නහෝ 
අනපොනහොසේිසම්  

 

නහෝ 

 

 ආ) නමම වගේතිය යටනේ ්රියොනේ නයො වු  ලැංන ැංැ ුවනේ ය්  අයිතිය්  
 

නහ්තුනවේ ය්  පොර්ශ්වය ට  ැරීමට සිු වන හොනි  ඍජු නහෝ ආු ශ් ගි  සහ සී මොවිසේ නතොරවූ ලො, 
නහෝ නපොී අලො, ඇතුළේව) නහෝ පොඩු සඳහො ැංැ ුවව ැංැඳී නනොසිපාු  ඇත. 

  

අ ොළ වන ඕනෑම නීති සහ නරගුලොසිවල අභිැංවො යන අවශ්යතොවලට යටේව, සොධොරණා නලස ප්රොනයෝගි  

වූ වහොම ලවැනි තේේවයේ පවතින ැංව මොහට  ැු ්  දීමට ැංැ ුවව පේසොහ  රු  ඇත. 

(XXIII) නපොී ගණානය ිසරීම  නහෝ නවනේ ප්රතිලො,ය්) ස් ැංේධනයේ ැංැ ුවව ිසසිේ වැරදි ඇතුළේ 

ිසරීම් සිු   ළ දිනට පුක ොීනව ඇතුළේ ිසරී්  ්රියොේම   ළ යුතු වන ය්  ගිණුම ට නයො ො 

ඇති වැරදි සටහේ  ඊළඟ නශ්්ෂ ප්ර ොශ්ය නිුවේ ිසරීම නපර නහෝ පුකව ැංැ ුවව ිසසිේ හර සටහේ 



 ප්රතයොවර්ත සටහේ) මගිේ ප්රතයොවර්ත ිසරීම  නිවැරදි ිසරීම නහෝ අවල ගුිසරීම සිු  රු  ලැබිය 

හැිසය.   

(XXIV) නමිප අඩ ගු නියමයේ සහ න ොේනේසිවලට අමතරව ගිණුම් ිසවෘත ිසරීමට නපර  සියළුම 
ගිණු්  ිපමි රුවේ නවත නිුවේ  රු  ලැංන ැංැ ුවනේ නපොු  වයොපොරි  න ොේනේසී ේිප ඇතුළේ 
 ර ඇති නියමයේ සහ න ොේනේසි මගිේ   මො  ැංැඳී සිපාු  ඇත. ලී නියමයේ සහ න ොේනේසි 
නපොු  වයොපොරි  න ොේනේසී ේිප ඇතුළේ වූව  නනොවූව  නමිප අඩ ගු සියළුම නියමයේ සහ 
න ොේනේසි මගිේ මො ස් පූරර්ණානයේම ැංැදී සිපාු  ඇත. 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 


