ශ්රී  ලංකා

ග ලංවන් ව ලංදුලි ස ලංසාථාවග් ලංදුන් ව ලංහෙහවන්

 ලංකැබූ ලංසම්මුඛ ලංසග

ච්ඡග්

වැඳි වවීෙ
බලපත්රවලභී බබක ු බම්බබ්ධ බියාභනයාබාභබධීක්ෂණයාබිළිබබව

මා බක ු බ්ෂෂේත්රවෂේබ

විවි බකටයුතුබාභබයාබෂ ොරතුරුබකභර්ාභ ශාබිළිබබව බමභකච්ඡභ
1. ශ්රී  ලං කා

ගහ  ලං බකපත්රඳකගී  ලං බැාු  ලං න

හ් ව ලං වුන ව් වහ ව ලං හෙ ව්ග ? ලං

බකපත්රඳකගී  ලං බැාු  ලං සහවග ලං ද ග  ලං ්ව ලං “බැාු  ලං නිනගෙවන“ ලං න

හ් ව ලං ද වථා ලං

් වහ ව ලංු ෙක් ? ලංබ
බලපත්රවලභී බ බක ු බ ාු බ නානය භ ෂන්ධබ

ක්ධපතුබ ාභරබ නකීමනබ මවාභබ 1988බ ධ කබ 30බ

දරයබ බක ු බ පය බ ාටෂේබ ශ්රී බ ල කභබ නාබ බක ු ෂමබ දලද මබ නඩලයලාබ වින්්ධබ ියු ේබ ක බ
බලපත්රවා්ෂබිමි බ භිජනබබක ු  ්ෂබෂා බවිෂෂිත
භිජනබ බක ු  කබ ාභබ විෂෂිත

බබක ු  ්ෂ.බ

බ බක ු  කබ ප්ර  භයබ ෂ යමබ

්ධෂ්ධබ

භිජනබ බක ු  ්ෂබ

වින්්ධබ නානය භ ෂන්ධබ ඉ මලු්බබ

ක්ධපතුබ ාභරබ නකීමනබ ාභබ විෂේශබ දලදලි්ධබ නු ෂදු බ

කිරීනබ න්දුබ කරු බ ලකබීනයි.බ විෂෂිත

බ බක ු  කටබ විෂෂණබ ධ මරාකි්ධබ ෂ ොර බ විෂේශබ

දලදලි්ධබබනු ෂදු බන්දුබක බෂයොාකකියි.බඒබධු  බදකයටබබලපත්රවලභී බ භිජනබබක ු බ26බ්ෂ,බ
ාභබවිෂෂිත

බබක ු බ6බ ්ෂබශ්රී බල කභෂමබමූලොබකටයුතු ලබියර බෂ ය භ.බ2019බෂපබර භරිබ

යබවිටබබක ු බධ ශෂේබදලළුබ ේක්බබප්ර නභයාබරුිළා මබ්රිාලිායබ12බටබආම්ධයයි.බඑෂේනබ
දලළුබ

ක්ධපතුබ නයයාබ රුිළා මබ ්රිාලිායබ බ 8.5බ ්ෂබ යබ ධ

රබ දලළුබ යාබ ප්ර නභයාබ රුිළා මබ

්රිාලිායබ7.5බ්ෂබපනයබෂ ය භ.බ
බලපත්රවලභී බ බක ු බ ා්බබ ා්බබ ධයපයේබ ීමතිරීතිබ ාභබ ෂරගුලභන් ලටබ ාටේ බ

නබ බක ු බ

කටයුතුබ න්දුබ ක බ යුතුයි.බ බලපත්රවලභී බ බක ු බ මවාභබ ධදභ බ යබ ප්ර  භයබ පයේබ ෂලමබ 1988බ
ධ කබ 30බ දරයබ බක ු බ පය ේ,බ 1949බ ධ කබ 58බ දරයබ දලද මබ ීමතිබ පය ේබ මවා්ධබ ක බ
ාකකියි.බ ඊටබ ධන

ර ,බ ෂනනබ පයේබ ාටෂේබ ශ්රී බ ල කභබ නාබ බක ු  බ වින්්ධබ කලි්ධබ කලටබ

ියු ේබ ක බ බක ු බ පයේබ වි භයබ ාභබ ියෂා නේ,බ විෂේශබ විියනාබ පය බ ාභබ ෂනවී්බබ ාභබ
ිළාවී්බබ පය ේබ බ බලපත්රවලභී බ බක ු  ලටබ ධදභ බ ෂ ය භ.බ ඒබ ධු  බ බක ු  ්ෂබ වින්්ධබ


ප්ර භෂේය ාබම
පසු

ර් යබබක ු  බවින්්ධබල කභත්ත්රවබම

ර් යබබක ු  බ2019.04.01බදියබධේපේබකරබනකීමෂන්ධබ

1

ප ේ භබ න

බ යුතුබ ධ නබ ප්ර භග්ධන යබ ධ ශො

ධු පභ

ො ේාභිළ

ා,බ

බ ්රස ය ලබ

භ ා,බ ධ නබ ප්ර භග්ධන යබ ප්ර නභයභේනක භබ

ේක්බබ ධු පභ

ා,බ ආා

ියකබ ාාපභලයාබ ායභදීබ

වි භයබ ාභබ ියෂා නබ බක ු  කටබ ධදභ බ ෂ ය භ.බ ඒබ ධු  බ මනේ බ බක ු බ පේ තිෂේබ
ේාභයී

භ බාභබසුර්ෂිත

බබ බඉා බයක වීනබමවාභබබලපත්රවලභී බබක ු බමවාභබධයපයේබ

පකයවීන,බ වි භයබ ාභබ ියෂා නබ ියු ේබ කිරීනබ ආදිාබ බක ු බ ියාභනයාබ ෂලමබ ාකඳි්ධවිාබ
ාකකියි.බෂනනබධයපයේ,බවි භයබාභබෂරගුලභන් ලටබධු න
ප ේ භබෂනයබාය භදබා්ධයබාභබමූලොබපේ තිෂේබේාභයී

බබක ු බ
භ ාබ

නබබක ු බකටයුතුබ

ාවුරුබකිරීනබමවාභබ

ශ්රී බල කභබනාබබක ු  බවින්්ධබබක ු බධීක්ෂණයබකටයුතුබන්දුබකරු බලබය භ.බ
2. ශ්රී  ලංකා

ග ලංෙව ලංබැාු ් ලංදුන් ව ලංබැාු  ලංදක්ක් ක ලං

ුතු ස ලංන්ලි ලං

් වහ ව ලංහ

හථා ? ලං

දලද මබීමතිබපයෂේබ28බ යබ න්ධතිාබධු  බිළිමටුවූබබක ු බධීක්ෂණයබෂදපභර් ෂ්බ්ධතු බ
වින්්ධබශ්රී බල කභෂමබබලපත්රවලභී බබක ු  ලබබබක ු බධීක්ෂණයබකටයුතුබන්දුබකරු බලබය භ.බ
බක ු බධීක්ෂණයබෂදපභර් ෂ්බ්ධතු බවින්්ධබප්ර තිපේතිබම්බපභදයා,බකභලීයබපරී්ෂණයබන්දුබ
කිරීනබ ාභබ ධඛඩලයබ ධීක්ෂණයබ කටයුතුබ න්දුබ කිරීනබ නගි්ධබ බක ු බ ධීක්ෂණයබ කටයුතුබ න්දුබ
කරු බලබය භ.බ
ඒබ ධු  බ ො ේාභිළ බ විිවවි භය,බ කලි්ධබ කලබ මූලොබ ධ ශාබ ාභබ ආර්ිකකාබ තු බ න්දුබ යබ
ෂ යේවී්බ,බ නභ

ෝධ රබ ියාභනයබ ෂරගුලභන් ලබ න්දු යබ ම

බලභබ බක ු බ ධ ශෂේබ සුර්ෂිත

භ බ

ර් යා්ධබ ආදිාබ මලකභබ

ාවුරුබ කිරීනබ මවාභබ බක ු බ පයේබ වි භයා්ධ,බ

ියෂා නා්ධ,බ චක්රතෂ මඛබ ාභබ නභර්ෂන පෂේශ,බ බක ු බ ධීක්ෂණයබ ෂදපභර් ෂ්බ්ධතු බ වින්්ධබ
ියාි 

බධිවකභරීබලාබාටෂේබබලපත්රවලභී බ බක ු බෂ

ෂනනබියාභනයබරභදල ටබධු කූල බ

බියු ේබ කරු බලබය භ.බබබක ු බ

නබ ොභපභරබකටයුතුබකරෂනයබායබබ බ

ාවුරුබකරබ

නකීමනබමවාභබබක ු බධීක්ෂණයබෂදපභර් ෂ්බ්ධතු බවින්්ධබකභලීයබපරී්ෂණයබාභබධඛඩලයබ
ධීක්ෂණයබකටයුතුබන්දුබකරු බලබය භ.බ
කභලීයබ පරී්ෂණය,බ ධදභ බ බක ු බ ෂ

බ ෂනොේබ එිමබ ෂපොේපේ,බ භර් භ,බ පේ තිබ පරී්ෂණභබ

කරබ ධදභ බ ියල භරී්ධබ ාදලබ වීබ ෂ ොරතුරුබ ලබභබ ෂනයබ බක ු ෂමබ ධ දභය්බබ
ධ දභය්බබක නයභකරයබක්රි ාභනභර්නබිළිබබවබ
පරී්ෂණයබ ක්රි ාභ ලිාබ ප්ර  භයබ

ු ාාබ ාභබ

්ෂෂේරුබකිරීනබන්දුබකරු බලබය භ.බෂනනබ

ශෂා්ධනබ ධ දභය්බබ පභදකබ කරනේබ ධීක්ෂණයබ

ක්රි ාභ ලිා්ෂබ(Risk Based Supervision) ෂලමබන්දුබකරු බලබය භ.බ
ධඛඩලයබ ධීක්ෂණයබ කටයුතුබ නගි්ධබ න්දුබ කරු බ ලබ්ධෂ්ධබ බක ු  බ වින්්ධබ ෂ බ්න
පේ තිාබ ාරාභබ ඉදිරිපේබ ක බ

ො ේාභිළ

බ ාභබ ධියු ේබ

බ

භර් භබ බක ු බ ධීක්ෂණයබ
2

ියල භරී්ධබවින්්ධබපරී්ෂණභබකරබබලභබඑ්ෂබඑ්ෂබබක ු ෂමබධීක්ෂණයබකටයුතුබන්දුබකිරීනේ,බ
ියාභනයබධු නකතී්ධබලබභබදීනේා.
බ
3. ඇතැම් ලංද්ථාවග්ක ලංබකපත්රඳකගී  ලංබැාු  ලංහව ්ව ලංයනතව ලංවග ලංුද්ගලකන ව ලංහ්ත ලං
මු ල් ලං තැ වපත් ලං

් ලං එෙ ලං මු ල් ලං දහිමි ලං වූ ලං ද්ථාවග ලං පිළිබහ ලං දස වවු ලං කැහබව්ග. ලං

හම් ලං තත්ත්්න ලං සම්බ වධහන ව ලං ශ්රී  ලං කා
බක ු බ පයෂේබ 16බ
ආා

යබ

ග ලං ෙව ලං බැාු හ  ලං

ගයභනරග්න ලං ු ෙක් ? ලං

න්ධතිාබ ධු  බ බලපත්රවලභී බ බක ු  ්ෂබ ෂයො යබ කින්නබ

යාකටබ ශ්රී බ ල කභබ නාබ බක ු ෂමබ දලද මබ නඩලයලෂේබ පූර් බ ලිඛි

බ ධ මරාකි්ධබ

ෂ ොර බ“බක ු  “,බ“බක ු කරු“බෂා බ“බක ු බ ොභපභර“බායබ චයබෂා බඉ්ධබමෑදුණුබ චයබ
ෂා බ ඒ භටබ මනභයබ ෂ යේබ ාභණභ කබ චයබ න්ාබ යෂ්බබ ෂකොටම්ෂබ ෂලමබ ාභවි භබ ක බ
ෂයොාකකියි.බ ඒබ ධු  බ ා්බකින්බ මනභනන්ෂබ ෂනනබ

චයබ

ාභවි භබකර්ධෂ්ධබය්බබදලද මබනඩලයලෂේබපූර් බලිඛි

බධ මරා්ෂබලබභබන

ේේ ාබ ියමභබ

ර්

නබ

ොභපභරබ යභනාබ මවාභබ

නභයෂේබ “බක ු  “බ ාභබ ඒබ ාභබ මනභයබ

බයුතුයි.බෂනනබ

චයබ ාභවි භබ කිරීනටබ

ධු නකතිාබ දීනබ ම්බබ්ධ ෂා්ධබ ශ්රී බ ල කභබ නාබ බක ු  බ දකඩිබ ප්ර තිපේතිා්ෂබ ධු නනයාබ
කරය භ.බ බක ු බ පයෂේබ ෂනනබ න්ධතී්ධබ උ මල ඝයාබ කිරීනබ දයබ දලද මබ ෂා බ න්රදඩු ්බබ
ලකබිාබාකකිබ රද්ෂබෂ ය භ.බ
ද,බ නානය භ ෂන්ධබ

ක්ධපතුබ ාභරබ නකීමනබ මවාභබ බලපත්රවලභී බ බක ු බ යභනබ

ෂ මඛයාබත් ේපේබ නගි්ධ,බශ්රී බල කභබනාබබක ු ෂමබෂ බ්බධයවිාබනගි්ධබප්ර න්ේිවාටබපේබ
කරබධය මරබආා

යබෂ

බදලද මබ

ක්ධපේබකිරීෂන්ධබ

කියබෂලමබනානය භ බෂ

බ

දකු  ේබකිරී්බබන්දුබකරු බලබය භ.බ
ා්බකින්බආා

යා්ෂබීමතිබවිෂර ීකබෂලමබනානය භ ෂන්ධබ

ශ්රී බ ල කභබ නාබ බක ු ෂමබ බක ු බ ෂයො යබ මූලොබ ආා
වින්්ධබමූලොබ ොභපභරබපය බාටෂේබධය මරෂා්ධබ

ක්ධපතුබාභරබන්ධෂ්ධබය්බබබ

යබ ධීක්ෂණයබ ෂදොපර් ෂ්බ්ධතු බ
ක්ධපතුබාභරබනකීමනබම්බබ්ධ ෂා්ධබ

පරී්ෂණයබපක කේවීනබන්දුබක බාකකියි.බ
ද,බීමතිබවිෂර ීකබිළරමීයබනභ භර්බබිළිබබවබනානය භ බදකු  ේබකිරීනබමවාභබශ්රී බල කභබ
නාබ බක ු ෂමබ ම්බපේදභාකේ ෂා්ධබ ශ්රී බ ල කභෂමබ ෂබොෂා බ ප්ර ෂේශ ලබ ෂේශයබ ාභබ
මකන් භරබ පක කේවීන,බ ෂප ේටර්,බ ධේපත්රි්කභබ ෂබදභබ ාකරීනබ

කියබ කටයුතුබ න්දුබ කරු බ

ලබය භ.
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4. බැාු  ලංල
කා

හ

රු් වහේ ලංදයිති්ගන්

ග ලංෙව ලංබැාු හ් ව ලංඉටු ලං

් ලංඇති ලං

ම් ලංය්ක් ග ලංකිරීෙ ලංසම්බ වධහන ව ලංශ්රී  ලං
ගයභනන ව ලංහෙ ව්ග ? ලං

ශ්රී බ ල කභබ නාබ බක ු ෂමබ බක ු බ ධීක්ෂණයබ ෂදපභර් ෂ්බ්ධතු බ වින්්ධබ බක ු බ
නු ෂදු කරු ්ධෂග්ධනබ බ ධයිතී්ධබ ආර්ෂණභබ කරබ දීනබ මවාභේ,බ බක ු  බ ාභබ නු ෂදු කරුබ
ධ

රබ නයභබ ම්බබ්ධ ෂා්ධබ ෂනොයයක වීනබ බ මවාභේබ පභරිෂා ගිකබ ප්ර ඥප්තතිාබ ිළිබබවබ

බක ු බ පයේබ වි භයා්ෂබ ියු ේබ කරබ තිෂබය භ.බ ඒබ ධු  බ න්ාලුනබ බලපත්රවලභී බ බක ු බ
වින්්ධබ ෂනනබ වි භයාබ ධු  බ පභරිෂා ගිකබ ධයිතී්ධබ ආර්ෂණභබ ක බ යුතුබ ධ

රබ ෂනනබ

ප්ර ඥප්තතිාබපදය්බබකරනේබආචභරබ ර්නබපේ තිා්ෂබධු නනයාබක බයුතුයි.බ
ඒබ ධු  බ ෂනනබ පභරිෂා ගිකබ ප්ර ඥප්තතිාබ නගි්ධබ පභරිෂා ගිකා්ධෂග්ධනබ ධයිතී්ධබ ආර්ෂණභබ
කිරීනබ මවාභබ ආචභරබ

ර්නබ පේ තිා්ෂබ ධු නනයාබ කිරීනටබ නනෂප්ධවීන්ෂබ ාභබ

නු ෂදු කරුබබක ු  ේබමනඟබනු ෂදු බකිරීෂ්බදීබබලභෂපොෂරොේතුබවිාබාකකිබමභ භරයබ
බක ු බෂේ භ ්ධබිළිබබවබප්ර  භයබප්ර ි තී්ධබිළිමටුවීන්ෂබන්දුබකරබතිෂබය භ.බඒබධු  බබක ු බ
වින්්ධබ ලබභබ ෂදයබ ෂේ භබ ිළිබබවබ ධ ෂබ

බ කරබ නකීමනබ මවාභබ ධදභ බ

ෂ ොරතුරුබ ලබභබ නකීමෂ්බබ ධයිතිාබ ේාභිළ

බ කරබ ඇතිබ ධ

යබ න්ාලුනබ

රබ ඒබ මවාභබ ධදභ බ

යබ

ාාාභවි ා්ධබද්ෂ භබතිෂබය භ.බඋදභාරයබබෂලම,බ
 නු ෂදු කරු භටබප්ර නභය ේබෂ ොරතුරුබමකපයීනබනගි්ධබඔහුට/ඇාටබධදභ බමූලොබ
ෂේ භ බු න්ෂදකයිබධ ෂබ

බකරබනකීමනටබාභබඑාබලබභබනකීමනටබමාභාබවීන

 මූලොබ ෂේ භබ මවාභබ ප්ර  භයබ ෂ ොරතුරුබ ඇතු ේබ මරලබ බන්්ධබ මකකූ බ ෂ ොරතුරුබ
පත්රි්කභබප ේ භබනකීමන
 එනබ පත්රි්කභබ නු ෂදු කරුටබ ධ ශොබ යබ ාභණභ කි්ධබ එය්බබ න් ාල,බ ෂදන බ ෂා බ
ඉ ග්රී න්බාභණභ ්ධෂන්ධබලබභබදීන
 නානයාභබ ෂයොනඟබ ා යසුළුබ දක්ධවී්බබ ප බ කිරීෂන්ධබ ක කීනබ ාභබ දක්ධවී්බබ ම ොබ
කරුණුබන
මීටබ ධන

බපනය්ෂබප බකිරීන

ර ,බ බක ු බ ෂේ භ ලබ ියානා්ධබ මාබ ෂකෝධෂේන්බ ෂේරු්බබ නකීමන,බ පකි ිජලිබ

කිරීනබමාබමායබමකලසීනබම්බබ්ධ ෂා්ධබධදභ බ යබප්ර  භයබධ ශො
ියෂා ජි

ා්ධබ ෂලමබ ෂේ භබ මපායබ ආා

යබ ම්බබ්ධ බ ඇ

භ,බබක ු බමවාභබ

ක්බබ විිවවි භයබ ෂනිමබ

ඇතු ේබෂ ය භ.බබක ු බධීක්ෂණයබෂදපභර් ෂ්බ්ධතුබියල භරී්ධබකභලීයබපරී්ෂණභබන්දුබ
කරයබවිටබබලපත්රවලභී බබක ු බෂනනබපභරිෂා ගිකබප්ර ඥප්තතිාටබධු කූල බකටයුතුබකරබ
ඇේදකයිබපරී්ෂණභබකරබබලය භ.
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නු ෂදු කරු ්ධෂග්ධනබ ධයිතී්ධබ ආර්ෂණභබ කිරීනබ මවාභබ නේබ
ක්රි ාභනභර්නා්ෂබ ්ධෂ්ධබශ්රී බල කභබ

ේබ

ක්ධපතුබර්ෂණයබෂා නයභබාභබ්රස ය ල

කදනේබ

භබආ භරකබ

ක්රතනාබිළිමටුවීනයි.බෂ්බබාටෂේබබලපත්රවලභී බබක ු බාභබබලාලේබමූලොබමනභන්බබවින්්ධබ
නභන්ක බෂන ු බලබයබ භරිකබනගි්ධබෂනොයයකගුණුබ

ක්ධපතුබර්ෂණයබධරදලදල්ෂබශ්රී බ

ල කභබ නාබ බක ු ෂමබ ප ේ භෂනයබ ාි ්ධ,බ ා්බබ කින්බ මූලොබ ආා

යා්ෂබ කයභබ

කටීනකටබ ල්ෂබ වීබ එිමබ බලපත්රවාබ ධ ල ගුබ ක බ විටබ එනබ ආා

යෂේබ එ්ෂබ

ක්ධපතුකරුෂ ්ෂබ මවාභබ රු.බ 600,000බ කබ උපරිනා්ෂබ ද්ෂ භබ ර්ෂණයබ දලදල්ෂබ ලබභබ
දීෂ්බබ කයිළිබෂ
5. දපි ලං නිත්ෙ ලං

්ෂබප තිය භ.බබ
වග ලං

් වහ ව ලං බැාු හ් ව ලං ල

හ

රු් වු ලං කබග ලං දින ලං තු ස ලං

සවව ලං වග ලං හථා්ග් ව ලං පිළිබහ්යි. ලං වමුත් ලං ල

හ

රු් වු ලං වැ්ග  ලං කින්ෙ ලං

්ලකීෙක්? ලං
නු ෂදු කරු ්ධටේබ නකීන්ෂබ තිෂාය භ.බ ශ්රී බ ල කභබ නාබ බ බක ු  බ නගි්ධබ ියු ේබ ක බ
2011බ ධ කබ 8බ දරයබ “පභරිෂා ගිකබ ප්ර ඥප්තතිා“බ වි භයාබ ාටෂේබ නු ෂදු කරු ්ධෂග්ධනබ
නකීනබ ද්ෂ භබ තිෂබය භ.බ එනබ ප්ර ඥපභ්තතිෂේබ නු ෂදු කරු ්ධෂග්ධනබ

නකීනටබ ධදභ බ

කරුණුබකිිමපා්ෂබය්බ;


නු ෂදු කරු ්ධබ

න්ධෂග්ධනබ ආදභා්බබ

ේේ ාබ ධු  බ ආපසුබ ෂනවීෂ්බබ ාකකිාභෂමබ

සීනභ බ මලකභබ බලභබ බක ු  ලි්ධබ යාබ නකීමනබ ක බ යුතුයි;බ බ ඒබ ධු  බ

නභටබ දරභබ න

බ

ාකකිබයාබආපසුබෂනවීෂ්බබාකකිාභ බඉ්ෂන භබයාබනකීම්බබන්දුබෂයොක බයුතුයි.බ


එනබයාබ භරිකබපකාකරබාකරීෂන්ධබ ක කීබියාි 



යාබ භරිකබෂනවීෂ්බබා්බබදුේකර භ ්ෂබඇේය්බබ ාභනබධදභ බබක ු බියල භරී්ධබාදලබ
වීබඒබබ බද්ධ භබසුදුසුබවිමඳුන්ෂබමභකච්ඡභබකරබන



බෂමලභ ටබආපසුබෂනවීනබක බයුතුයි;බ

බයුතුයි.බ

න්ධෂග්ධනබත්ේනලිකබදුරකායබධ කාබෂා බලිිළයෂේබෂ යම්ෂබවු ෂාොේ,බඑාබ ාභනබ
න්ධෂග්ධනබබක ු  බදකු  ේබක බයුතුයි;



ඒබ ෂග්ධනන,බබක ු  බමනඟබකින්ා්බබාභඩලයබෂා බෂේ භබගිවිසුනකටබඑ ඹීනටබෂපරබඑනබ
ාභඩලයාබ ාභබ ෂේ භ බ ිළිබබවබ න්ාලුබ ෂ ොරතුරුබ ධමභබ දකයෂනයබ ගිවිසුනටබ එ ඹිාබ
යුතුයි;බ



ධාදු්බප

බ ිළරවීෂ්බදීබ එාබ ම්බපූර්යෂා්ධබ ත්ර භබ ඊටබ ධදභ බ න්ාලුබ ලිාකිාවිලිබ මනඟබ

බක ු  ටබාභරබදිාබයුතුයි;
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බක ු  ලි්ධබ ලබභබ නේබ ාරබ ාභබ යාබ කභඩ්පේ ලබ රාමොබ ධ කාබ ධ්ධබ ධාෂග්ධනබ ධ
ාසුබ ෂයො යබ පරිදිබ ආර්ෂණභබ කරබ නකීමනටබ නු ෂදු කරු ්ධටබ දබ

ටබ

නකීන්ෂබ

තිෂාය භ;


නභෂග්ධනබබක ු බගිණුෂනිමබා්බකින්බමකකබකටයුතුබනු ෂදු  ්ෂබන්දුබවීබඇේය්බබ ාභනබ
ඒබබ බබක ු  බෂ

6. බැාු  ලං දුන් ව ලං දන ලං

බදක්ධවිාබයුතුයි.බ
්

 ලං කබව ලං බැාු  ලං ලගථා ස, ලං හථා්ග ලං දනකිරීම්, ලං හ

මිථා ලං යදින ලං

නිනගෙවන ලංකිරීෙු ලංෙව ලංබැාු ්ු ලංවැකිනග්ක් ලංප්තිව්ග ? ලං
බක ු බවින්්ධබඒබඒබෂේ භබලබභබදීෂ්බදීබධාබකරු බලබයබනභේතුබධදභ බබක ු ෂමබ ොභපභරිකබ
තීරයා්ෂබ ෂලමබ මකලකිාබ ාකකියි.බ ඇ ක්බබ බක ු බ ෂේ භබ මවාභබ ශ්රී බ ල කභබ නාබ බක ු  බ
වින්්ධබ උපරිනබ නභේතුබ ියාභනයාබ කරබ ඇතිබ ධ

රබ බක ු බ වින්්ධබ ධාබ කරු බ ලබයබ නභේතුබ

ාභබ ෂේ භබ ඔවු්ධෂග්ධනබ ෂ බ්බ ධයවි ලේ,බ බක ු බ ශභඛභ ලේබ ප්ර දර්ශයාබ ක බ යුතුබ බ ටබ
චක්රතෂ මඛා්ෂබනගි්ධබඋපෂදේබලබභබදීබතිෂබය භ.බෂකෂේබෂ

ේ,බබක ු බවින්්ධබධාබකරයබ

නභේතුබ ාභබ ෂකොි ේබ ියරී්ෂණයාබ කරබ ඒ භබ ධිවකබ ාකයිබ ියනනයාබ කරු බ ලකබු ෂාොේබ
ධ ශො

7. ල

හ

භු කූල බකටයුතුබකිරීෂ්බබාකකිාභ ්ෂබශ්රී බල කභබනාබබක ු  ටබප තිය භ.

රු් වහේ ලං ඉතිරිකිරීම් ලං ගිණුම්් ස ව ලං මු ල් ලං

පග ලං ලැනීම් ලං න්ලි්ව ලං

බ්ත්, ලං ගිණුම් ලං ්සග ලං ඇති ලං බ්ත් ලං ඇතැමු ව ලං ප්සව්ග. ලං හම්්ග ලං නිනගෙවනු ලං වසු ලං
් වහ ව ලංවැ්ග ? ලං
බක ු බ

නබ ඉතුරු්බබ ගිණු්බබ වි ෘ

බ කිරීෂ්බදීබ ධ නබ ෂෂණා්ෂබ ප ේ භබ න

බ යුතුබ බ ටබ

ෂකෝධෂේන්බ දනයබ ධ ේාභබ තිෂාය භ.බ එ කියබ ධ ේාභ කබ නු ෂදු කරුබ එනබ ධ නබ
ෂෂණාබප ේ භෂනයබාභනටබධෂපොෂාොමේබවීබඇේය්බබබක ු  බා්බබකින්බියෂචි

බදලද මබ

ප්ර නභයා්ෂබ එනබ ධ නබ ෂෂණාබ ප ේ භෂනයබ ායබ ෂ ්ෂබ ගිණුෂන්ධබ ධඩුබ කරබ නකීමනබ න්දුබ
කරය භ.බඑාබධදභ බබක ු ෂමබ ොභපභරිකබතීරයා්ෂ.බෂකෂේබයදලේබනු ෂදු කරුබවින්්ධබ
ා්බකින්බබක ු බෂේ භ ්ෂබලබභබන්ධයභබවිටබෂා බගිණුන්ෂබවි ෘ

බකරයබවිටබ එාටබධදභ බ

න්ාලුනබෂකෝධෂේන්බාභබියානා්ධබදකයෂනයබඑනබෂේ භ බලබභබනකීමනබෂා බගිණුනබවි ෘ

බ

කිරීනබ න්දුබ ක බ යුතුයි.බ ඒබ මවාභබ නු ෂදු කරුෂග්ධනබ ධයිතිාබ ශ්රී බ ල කභබ නාබ බක ු  බ වින්්ධබ
ියු ේබක බපභරිෂා ගිකබප්ර ඥප්තතිාබිළිබබවබවි භයාබනගි්ධබ

ාවුරුබකරබතිෂබය භ.බා්බබ

කින්බ බක ු  ්ෂබ නු ෂදු කරුටබ ධදභ බ ෂ ොරතුරුබ ලබභබ ෂයොදීනටබ කටයුතුබ කරය භබ ය්බබ
එ කියබෂේබිළිබබව බධිළබෂමොාභබබලය භ.බ
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8. ජවතග්ු ලං බිහන ව ලං සැ

හන ව ලං හත ්් ලං ඕවෑෙ ලං බැාු  ලං යනතවන

 ලං මු ල් ලං

තැ වපත් ලංකිරීෙුත්, ලංකන ලංකබග ලංලැනීෙුත් ලංවැකිනග්ක් ලංප්තිව්ග ? ලං
ඕයෑනබ ොභපභරිකබකටයුේ කබධ දභයන්ෂබප තිය භ.බෂල කෂේබධිය්ෂබරට  මබමලකභබ
බකලු ේබ බක ු බ ආා

යබ කයභබ

ඉතුරු්බ,බබක ු බආා ය ලබ

කටුණුබ ධ ේාභබ තිෂාය භ.බ ඉති බ නානය භ බ

ක්ධපේබකරයබෂකොටබධ දභයනේබමකලකි මලටබන

නබ

බයුතුයි.බ

බක ු  ලබ ියාභනකබ ෂලමබ ශ්රී බ ල කභබ නාබ බක ු  ට,බ බක ු  ලබ ධ දභය්බබ ශූයොයිබ කිාලභබ
ාවුරුබ කිරීෂ්බබ ාකකිාභ ්ෂබ යකාක.බ ශ්රී බ ල කභබ නාබ බක ු  ,බ බක ු  ලබ ියාභනයාබ ාභබ
සුපරී්ෂණයාබ ියන්ාභකභර බ න්දුබ කරු බ ලබය භ.බ යදලේබ ඕයෑනබ ආා
මාන

බ

යාකබ ධ දභය්බබ

ේේ ා්ධබ උදභබ ෂ ්ධයබ ඉයබ තිෂාය භ.බ ා්බබ බක ු  ්ෂබ කයභබ

කටුෂයොේබ

එාටේබ ක්රතනෂමදබ ශ්රී බ ල කභබ නාබ බක ු  බ ඇතිබ කරලයිබ තිෂා්ධෂ්ධ.බ ෂාොවනබ උදභාරයාබ
නයිබශ්රී බල කභබනාබබක ු  බතු බක්රි ාභේනකබ යබ ක්ධපතුබර්ෂණයබක්රතනෂමදා.බ
ෂකෂේබෂ

ේ,බ

ක්ධපතුබර්ෂණයබක්රතනෂමදෂා්ධබ

ක්ධපේකරු ්ධෂග්ධනබදලද මබසීනභ කටබ

ාටේ යිබ ර්ෂණයාබ ෂ ලභබ තිෂා්ධෂ්ධ.බ ෂ්බබ නකයබ නු ෂදු කරු ්ධබ දකයන බ යුතුයි.බ
මභනභයොෂා්ධබ ආෂා නයා්ෂබ කරයබ විටබ එිමබ ඇතිබ ධ දභයනබ මලකභබ බලභබ ආෂා නයාබ
කරය භබ භෂග්ධනබබක ු  කබඉතුරු්බබකරයබවිටේබධ දභයනබිළිබබව බමකලකිාබයුතුයි.බ
ධෂය්ෂබ ධ

ටබ යාබ ලබභබ නේබ නු ෂදු කරු ්ධබ ියාි 

බ ෂමලභ ටබ

නබ යාබ දලද මබ

බක ු  ලටබ ෂනවිාබ යුතුයි.බ ෂනොකදබ ෂ්බබ යාබ විදිාටබ ලබභබ ෂද්ධෂ්ධබ
ක්ධපතුකරු ්ධෂග්ධනබ දලද ම.බ ඉති බ ෂ්බබ ක්රතනෂමදබ ියන්ාභකභර බ ක්රි ාභේනකබ

ේබ

ය භබ ය්බබ

නය භ බබිාබවිාබයුතුබයකතිබබ යිබධෂ්තබාකඟීන.බ
9. මු ල් ලං තැ වපත් ලං කිරීෙ ලං සහවග ලං බැාු  ලං හතෝ්ග ලං ලැනීහම්දී ලං සැකකි සෙත් ලං දුන ලං තු ස ලං
රුණු ලංහෙ ව්ග ? ලං
න්ධබ දලද මබ

ක්ධපේබ කරයබ බක ු  බ ශ්රී බ ල කභබ නාබ බක ු ෂමබ බලපත්රවලභී බ බක ු  ්ෂබ

වු ේබ එනබ බක ු  ලබ ොභපභරබ ෂනොයලාබ මාබ මූලොබ
ආෂා නයාබමවාභබලකෂබයබප්ර තිලභාාටබධන
ේාභ රේ ාබ ිළිබබවබ මකලකිලිනේබ වීනබ ඉ
බක ු  ්ෂබන්ාබියාභනයබධ ශො

ේේ ාබ විවි භකභරයි.බ එනබ ියමභබ

ර බආා
භබ

යෂේබමූලොබශ්ෂතිනේබබ බාභබ

කදනේ.බ ෂ්බබ මවාභබ ප්ර  භයබ

භබමත්රභබඇේදකයිබෂමොාභබබකලීනේ,බබක ු බවින්්ධබප්ර න්ේ බ

කරයබ විනයයාබ ක බ මූලොබ ප්ර කභශයබ උපෂා ී බ කරෂනයබ එිමබ මූලොබ
්ෂෂේරුබකිරීනේබධ

ශෂා්ධනබ

ේේ ාබ ිළිබබව

ො ශොබෂ ය භ.බෂ්බබමවාභබබක ු ෂමබප්ර භග්ධන යබප්ර නභයා,බප්ර භග්ධන යබ
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ප්ර නභයභේනක
ආා

භබධු පභ

ා,බ්රස ය ල

භබධු පභ

,බලභාදභයිේ ා,බධක්රී ාබයාබධු පභ

ා,බ

ියකබ ාාපභලයා,බ ධ ෝෂණකබ නඩලයලාබ ාභබ ක නයභකභරිේ ාබ ිළිබබවබ

මකලකිලිනේබ වීනබ ඉ

භබ

කදනේ.බ

ද,බ බක ු ෂමබ යාබ ෂකිජන

බ කිරී්බබ ිළිබබව බ දබ

මකලකිලිනේබ විාබ යුතුයි.බ එනගි්ධබ බක ු ෂමබ යාබ ෂනවීනටබ ඇතිබ ාකකිාභ බ ිළිබබිඹුබ
කරය භ.බ ඒබ ධු  බ නු ෂදු කරු ්ධබ න්ාබ
ෂ ු  ටබ ආා

ක්ධපතුබ එකනබ ආා

යාකබ

ක්ධපේබ කිරීනබ

යබ කිිමපාකබ විවි භ ී කරයාබ කිරීනබ තුිබ්ධබ ධ දභයනබ ධ නබ කරබ න

බ

ාකකියි.බ
10. නම්කින් ලංබැාු ්ක් ලංසම්බ වධහන ව ලංල

හ

රුහ්ු ු ලංපැමිණිල්කක් ලංන්ලි ලං

 ලං

තු ස ලං වම් ලං ඒ ලං සහවග ලං ද ග  ලං ්ව ලං ක්රි නගෙගයභල ලං හෙ ව්ග ? ලං හම් ලං සම්බ වධහන ව ලං ශ්රී  ලං
කා

ග ලංෙව ලංබැාු හ  ලංෙැදිවත්වීෙ ලංු ෙක් ? ලං

නු ෂදු කරුෂ ු ටබා්බබකින්බබක ු බනු ෂදු  ්ෂබම්බබ්ධ ෂා්ධබපකි ිජ මල්ෂබන්දුබක බ
යුතුබ ය්බබ ප දලෂ ්ධනබ ධදභ බ බක ු බ ශභඛභෂමබ ඉා බ ියල භරිෂාු බ ෂා බ ක නයභකරුබ
ාදලබ වීබ පකි ිජ මලබ ඉදිරිපේබ ක බ යුතුයි.බ ඉ්ධබ විමඳුන්ෂබ ෂයොලකබුයෂාොේබ බක ු ෂමබ ඊටබ
ඉා බ ියල භරිෂාු ට, උදභ:බ ප්ර භෂේය ාබ ක නයභකරුබ ෂා බ මභනභයොභිවකභරීබ ෂා බ ප්ර  භයබ
වි භාකබියල භරීබෂ

බපකි ිජ මලබඉදිරිපේබක බාකකියි.බධදභ බබක ු  බතුිබ්ධබවිමඳුන්ෂබ

ෂයොලකබුයෂාොේබ පනය්ෂබ පකි ිජ මලබ බක ු බ ධීක්ෂණයබ ෂදපභර් ෂ්බ්ධතු බ ෂ
ලිඛි

බ

බ ඉදිරිපේබ ක බ ාකකියි.බ එවිටබ බක ු බ ධීක්ෂණයබ ෂදපභර් ෂ්බ්ධතු බ වින්්ධබ ධදභ බ

බක ු ෂ ්ධබවිිවනේබපරිදිබෂ ොරතුරුබලබභෂනයබනු ෂදු කරුටබබිළිබතුර්ෂබලබභබෂදය භ.බ
ඒබ ම්බබ්ධ ෂා්ධබ දබ මෑහීනකටබ පේබ විාබ ෂයොාකකිබ ය්බබ මූලොබ කටයුතුබ ිළිබබවබ
දු්ෂන්ධයභරභ බ(ඔ්බබුඩ්ේන්ධ රාභ)බෂ
11. හෙක්පත් ලං ෙගි ව ලං ල
ල

හ

බධදභ බපකි ිජ මලබඉදිරිපේබක බාකකියි.බ

හ

 ලං කිරීහම්දී ලං ඇතැම් ලං දුු ලං හෙක්පත් ලං දලරු ලං වීෙ ලං නිසග ලං

රු් ව ලං ලිෂ්

්තග්නු ලං පත් ලං හ්ව ලං ද්ථාවග ලං තිහබව්ග. ලං හම් ලං

සම්බ වධහන ව ලංඔවු වු ලංලත ලංවැකි ලංක්රි නගෙගයභල ලංතිහබව්ග ? ලං
බක ු  ්ෂබ වින්්ධබ ෂච්ෂප
ෂච්ෂප

බ ලබභබ ෂදයබ ත්ේනලාභබ (ධයකරු)බ වින්්ධබ න්දුබ කරයබ ධ

චභමාන
ධ

්ෂබ ධනරුබ කිරීනබ විවි බ ෂේතූ්ධබ න

බ න්දුබ ක බ ාකකියි.බ ඒ භබ
පසුවී්බබ ෂා බ න්

භන

භබ

බ ගිණුෂ්බබ දලද මබ ෂයොනකති බ ෂච්ෂපේබ ියු ේබ කිරී්බබ විාබ ාකකියි.බ

පසුවී්බබ ෂලම,බ ධේම්ධබ කරබ ෂයොතිබීන,බ පසුදභ

නබ වීන,බ ෂච්ෂපෂේබ

ටියභක්බබ

ධු ෂර්ධබ ාභබ ඉල්ෂකෂන්ධබ ෂ යේබ වීනබ ආදිාබ මවා්ධබ ක බ ාකකියි.බ බ ඒ භබ ධනරුබ වූබ පසුබ
ධයකරුේබ මනඟබ කාභබ ෂකොටබ ිය කරදිබ ෂච්ෂප

්ෂබ ලබභබ න බ ාකකියි.බ යදලේබ

චභබ
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මාන

බ ලබභබ ෂදයබ ෂච්ෂපේබ ම්බබ්ධ ෂා්ධබ එාබ

ලබභනේබ
න

ල ගුබ

්ධෂ්ධබ යකාක.බ ෂච්ෂපේබ

කයකේ භ,බෂච්ෂපෂේබිමි කරුබමනඟබප තියබම්බබ්ධ

බඑනබෂච්ෂප
චභබ මාන

ඔහුටබ විරුේ

බ

චභකභරීබෂලමබලබභබදු්ධබෂච්ෂප

බ ගිණුෂ්බබ දලද මබ ෂයොනකති බ ෂච්ෂප

භ ාබාභබධේදකකී්බබ

්ෂදකයිබතීරයාබක බයුතුයි.බඑෂේබ
්ෂබ ලබභබ දීබ ඇේය්බබ ීමතිප්ර කභර බ

බ කටයුතුබ ක බ ාකකියි.බ (දඩලයබ ීමතිබ ම ග්රවාෂේබ 398බ න්ධතිාබ ාභබ 1990බ

ධ කබ2බදරයබයාබධාකරබනකීමෂ්බබපයෂේබ25බ න්ධතිාබධු  ,බගිණුෂ්බබදලද මබෂයොනකති බ
ෂා බප්ර නභය ේබෂයො යබධ ේාභ කබන් භන

භබෂච්ෂප

්ෂබියු ේබකර්ධෂ්ධබය්බබඑාබ

ධපරභ බ රද්ෂබෂ ය භ.)
12. කන ලංහත ් සරු ලං

ගයභනගාශන ලං(CRIB) න

 ලංු ෙක් ? ලං

යාබ ෂ ොරතුරුබ කභර්ාභ ශා,බ 1990බ ධ කබ 18බ දරයබ යාබ ෂ ොරතුරුබ කභර්ාභ ශබ පය

බ

නගි්ධබ ිළිමටුබ වූබ යාබ නු ෂදු කරු ්ධෂග්ධනබ යාබ ෂ ොරතුරුබ එ්ෂරැේබ කරබ න්ධයභබ
ආා

යාකි.බ යාබ ෂ ොරතුරුබ කභර්ාභ ශාබ නගි්ධබ ෂනෂේබ එ්ෂරැේබ කරබ න්ධයභබ යාබ

ෂ ොරතුරුබඑිමබමභනභජිකබමූලොබආා

ය ලබෂා බනු ෂදු කරු ්ධෂග්ධනබෂා බඉ මලීනබන

බ

යාබෂ ොරතුරුබඇතු ේබ භර් භ ්ෂබෂලමබලබභබදීනබන්දුබකරු බලබය භ.බයාබලබභබෂදයබ
ආා

යබ වින්්ධබ ෂනනබ යාබ

භර් භබ උපෂා ී බ කරබ නියි ්ධබ නු ෂදු කරුෂග්ධනබ යාබ

ෂනවීෂ්බබ ාකකිාභ බ ඇනයීනටබ ල්ෂබ කරු බ ලබය භ.බ මභනභජිකබ මූලොබ ආා
බලපත්රවලභී බබක ු ,බධු න

්ධෂ්ධබ

බමූලොබමනභන්බ,බක මබබදුබමනභන්බබආදිායි.බ

13. කන ලංහත ් සරු ලං්ගයභතග්කි ව ලංල
නු ෂදු කරුබියාි 

යබ

හ

රුු ලංසැකහසව ලං්ගන් ලංහෙ ව්ග ?බබ

බපරිදිබයාබෂන භබෂාොවබයාබෂනවීෂ්බබඉතිාභමා්ෂබප ේ භෂනයබ

ෂනොේබ ඇේය්බබ ඔහුට/ඇාටබ මූලොබ ආා

යාකි්ධබ ආපසුබ යාබ ලබභබ නකීමෂ්බදීබ එාබ

යභේනකබආකභරාටබබලපභය භ.
ඒබ ෂග්ධනනබ ෂාොවබ යාබ ෂනවීෂ්බබ ඉතිාභමා්ෂබ ඇතිබ නු ෂදු කරුෂ ු ටබ ය බ යාබ ලබභබ
නකීමෂ්බබ ෂකෝධෂේන්බ ාභබ ියානා්ධබ
ලබභබනකීමනටබමූලොබආා
ධදභ බමූලොබආා

නභටබ භන්දභාක/දරභබ න

බ ාකකිබ යබ ආකභරාටබ

යබමනඟබමභකච්ඡභබක බාකකියි.බ

යබයාබෂ ොරතුරුබ භර් භබමකලකි මලටබනු බලබයබබකවි්ධබයාබෂනවීනබ

පකාකරබ ාකරිාෂාොේබ යක

බ යාබ දලදල්ෂබ ලබභබ නකීමෂ්බදීබ නු ෂදු කරුටබ දුේකර භබ

පකයයකගිාබ ාකකිා.බ ඒබ භෂග්ධනනබ මූලොබ ආා

යබ වින්්ධබ ඇ ක්බබ විටබ ධතිෂර්කබ ෂකෝධෂේන්බ

ාභබියානා්ධබපකයවීන්ෂබදබන්දුබක බාකකියි.
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14. කන ලං හත ් සරු ලං
ල

හ

ගයභනගාශහේ ලං හව හ ලං කන ලං ්ගයභතග්ක් ලං ප්ත්්ගහලව ලං නගෙු ලං

රුහ්ු ු ලං

 ලංවැක්හක් ලංු ෙක් ?

 ා්බකින්බ යාබ දලදල්ෂබ ලබභබ නකීමනටබ ෂපරබ

නභෂග්ධනබ ආදභා්බබ ාභබ විාද්බබ

මකලකි මලටබ ෂනයබ යාබ ෂනවීෂ්බබ ාකකිාභ බ ිළිබබවබ ා්බකින්බ

ේේ ාබ

්ෂෂේරු ්ෂබ ලබභබ න

බ

යුතුයි.
 ියාි 

බදියටබෂා බඊටබෂපරබයාබදලදෂ මබෂනවිාබයුතුබ භරික,බයාබප

්ෂබය්බබධ නබ

දලදලබආදිාබෂනවිාබයුතුයි.බ


නභෂග්ධනබ යාබ ෂනවීෂ්බබ ාකකිාභ ටබ බලපභු බ ලබයබ ධයෂ්ත්ෂිත
න්දුවු ෂාොේ,බ ඒබ ිළිබබව බ යාබ ලබභබ දු්ධබ ආා
තුිබ්ධබ ා්බකින්බ මායා්ෂබ ලබභබ න

බ න්දුවීන්ෂබ

යාබ දකු  ේබ කරබ මභකච්ඡභබ කිරීනබ

බ ාකකියි.බ ඇ ක්බබ විටබ බක ු බ ෂනෂේබ ෂනවීනටබ

ධපාසුබ යාබ පාසුක්බබ ප්ර තිමකලසු්බබ කරබ නු ෂදු කරුටබ මායබ ලබභබ ෂදයබ ධ ේාභබ
තිෂබය භ.බ
 කලි්ධබ කලබ

නභෂග්ධනබ යාබ ෂ ොරතුරුබ

කරැේද්ෂ/ෂ යේවීන්ෂබඇේය්බබ ාභනබ

භර් භ බ පරී්ෂණභබ කරබ බලභබ ා්බකින්බ
නභබනු ෂදු බක බ මූලොබආා

යාටබෂා බ

යාබෂ ොරතුරුබකභර්ාභ ශාටබදක්ධවිාබයුතුයි.
15. කන ලංහත ් සරු ලං්ගයභතග්ක් ලංකබග ලංල වහ ව ලංහ
යාබෂ ොරතුරුබ භර්

භ ්ෂබලබභබන

බාකකිබආකභරබෂදක්ෂබතිෂබය භ.බප දල ක්ධයබ කයබ

කරයබදියාකබෂපර රුබ9.00බේබපේ රුබ3.30බේබධ
නාතිලකබනභ
ියාි 

හථා ? ලං

රබෂමලභ කබධ ක.බ35,බමර්බබභෂරෝධබ

,බෂකො ඹබ01බායබලිිළයෂේබිළිමටිබයාබෂ ොරතුරුබකභර්ාභ ශාටබෂනොේබ

බපරිදිබධාදු්බපත්රවා්ෂබත්ර භබධදභ බනභේතු බ(දකයටබරුිළා මබ150බ්ෂ)බෂන භබනභතිකබ

ාකඳුු ්බප

බ ෂා බ රිාදුරුබ බලපත්රවාබ ෂා බ ගු ්ධබ නන්ධබ බලපත්රවාබ මනඟබ ාභරදිාබ යුතුයි.බ

එවිටබඑදියනබ න්ධෂග්ධනබයාබෂ ොරතුරුබ භර් භ බලබභබන
ෂද කියබක්රතනාබ ්ධෂ්ධබධාදු්බප

බකලි්ධබමවා්ධබක බපරිදිබධයයො

ෂ මඛයාකබ මාතිකබ ක බ ිළටප
බක ු  ්ෂබ ෂ
න

බ ෂ ය භ.බ

භ බමාතිකබකරයබ

්ෂබ ාභබ ධදභ බ නභේතු බ ෂනවූබ රින්ට්ප

බ ාභරදීනයි.බ එිමදීබ යාබ ෂ ොරතුරුබ

ිය මටනබ ෂන්ධ භබ න

බාකකියි.බ

භර් භ බ ලිාභපදි චිබ

්ෂබ මනඟබ
කපෑෂල්ධබ

බ ාකකියි.බ ෂ්බබ මවාභබ මභනභයොෂා්ධබ කයබ කරයබ දියබ 7බ ්ෂබ පනයබ

ියබ ත්ේනලෂාු ටබ

භෂග්ධනනබ

ොභපභරබ ආා

ෂ ොරතුරුබ භර් භ බබක ු  ්ෂබනභර්නෂා්ධබලබභබන

යාකටේබ

නභෂග්ධනබ යාබ

බාකකියි.බ
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16. හව හනු ත් ලං

දන ලං

ෙැන්දු ස ලං

වලව්ග ලං

තෙගහේ ලං

වෙ ලං

කන ලං

හත ් සරු ලං

ගයභනගාශහේ ලං (CRIB) හල්ඛකහේ ලං ඇති ලං නිසග ලං කන ලං ලත ලං හව වැකි ලං බ්. ලං ඒ ලං ඇයි? ලං
එන ලං නි්ැ්දි ලං

් ලං ලත ලං වැක්හක් ලං හ

(CRIB)  ලං්ගයභතග ලංනග්ත්

ගලීව ලං

හථා ? ලං කන ලං හත ් සරු ලං

් ලංලැනීෙු ලංහ

පෙක ලං

ගයභනගාහශහේ ලං

ගකනක් ලංනව්ග ? ලං

නු ෂදු කරුෂග්ධනබ යනබ යාබ ෂ ොරතුරුබ කභර්ාභ ශෂේබ පක තීනබ ඔහුට/ඇාටබ ධලුති්ධබ
යා්ෂබ ලබභබ නකීමනටබ ු සුදුසුකන්ෂබ

්ධෂ්ධබ යකාක.බ න්ධද,බ යාබ ලබභබ නේබ න්ාලුබ

ෂදයභෂග්ධනනබ ය්බබ යාබ ෂ ොරතුරුබ කභර්ාභ ශෂේබ දේ බ ෂනොු ෂමබ ඇතු ේබ ෂ ය භ.බ
නකටලු බ ්ධෂ්ධබ යාබ ෂනවීනබ පකාකරබ ාකරීනයි.බ එවිටබ ධලුති්ධබ යා්ෂබ නකීමෂ්බදීබ ෂන්ධනබ
යාබ ෂනවීෂ්බබ ාකකිාභ බ

්ෂෂේරුබ කිරීෂ්බදීබ එාබ ධ භන්දභාකබ ෂලමබ බලපෑබ ාකකියි.බ

නු ෂදු කරුබ වින්්ධබ පකාකරබ ාකරිබ යාටබ ධදභ බ ිමඟබ දලදලබ ම්බපූර්යෂා්ධබ ෂනවූබ විටබ එනබ
ධලුේබ

ේේ ාබධදභ බනභමාබධ මභයෂේබධදභ බමූලොබආා

කභර්ාභ ශාබ වින්්ධබ

යාබෂ

භර් භබ කරය භ.බ ඒබ ාකරබ යාබ ෂ ොරතුරුබ

බයාබෂ ොරතුරුබ
භර් භබ ම ෂශ

යාබ

කිරීන්ෂබෂා බයනබඉ ේබකිරීන්ෂබයාබෂ ොරතුරුබකභර්ාභ ශාබනගි්ධබන්දුබ ්ධෂ්ධබයකාක.බ
17. ද්සගව ලං්ශහන ව ලං ැව ලංලැනීෙු ලං
හත ් සරු ලං

ගයභනගාශන ලංපගදුච්චි ලං

ැෙතියි ලංබැාු  ලංල

හ

රු් වු ලංවග ලං ලංකන ලං

් වව වු ලංහ ව ලංද්්ග න? ලං

බක ු බනු ෂදු කරු ්ධටබලබභබදිාබාකකිබපිජවුයාබ ්ධෂ්ධබමෑනබවිටනබදකු  ේබතීරයබඒබ
කිා්ධෂ්ධබ ා්බකින්බ තීරයා්ෂබ නකීමනටබ ෂපරබ උදභාරයබ දලදල්ෂබ

ක්ධපේබ කිරීන,බ යාබ

ලබභබනකීමනබආදිෂේදීබඑාටබධදභ බන්ාලුබෂ ොරතුරුබලබභබෂනයබඒ භබමකලකි මලටබාභනයාබ
කරබ
ආා

නබ තීරයාබ න්ධයබ ඕෂය.බ ඒබ
යාකනබපනය්ෂබ

භෂග්ධනනබ

න්ධබ මතුබ න්ාලුබ දලද මබ එ්ෂබ බක ු බ

ක්ධපේබෂයොකරබබලපත්රවලභී බබක ු බකිිමපාකබ

ක්ධපේබකරබ

ධ දභයනබධ නබකරබනකීමනටබකටයුතුබක බයුතුයි.බ
යාබ ෂ ොරතුරුබ කභර්ාභ ශාබ ම්බබ්ධ ෂා්ධබ ක
නු ෂදු කරු ්ධබ ඒ භබ පකාකරබ ාකරීෂන්ධබ
යක

බ යාබ ලබභබ නකීමෂ්බදීබ දුේකර භබ

භබ කරය භබ ය්බබ යාබ ලබභනේබ බක ු බ

කලකීබ ියාි 

බ පරිදිබ ෂනවී්බබ කරය භබ ය්බබ

ලටබ දලහුයබ පෑනටබ න්දුබ වීනබ

ල්ෂ භබ න්ධයබ

ත්ළු ්ධ.
න්ධබලබභබනේබයාබෂනවීෂ්බබදුේකර භබඇේය්බබඒබම්බබ්ධ ෂා්ධබඋපෂදේබලබභබදීෂ්බබබ
උපෂේශයබ ෂේ භබ ධ කබ 57,බ ශ්රී බනා ර් යත්රබ නභ

,බ රභනගිරිාබායබ ලිිළයෂේබ ඇතිබ යාබ

උපෂේශයබෂ්ෂ්ධ්රසාබනගි්ධබලබභබනකීමනටබාකකිාභ බප තිය භ.
11

