131 වන අධිකාරය0 රය

කාරය0 ර්මිකාරය0 ආර වුල් පනත
ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුල් වැළැක්වීම, විමර්ශ ළැක්වීම, විමර්ශණය ක ක්වීම, විමර්ශණය කිරීම සහ නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම සඳහ ද ඒ
හ සම්බන්ධ !හ" ඊට ආනු&'ගික !හ" කරුණු සඳහ ද විධිවිධ න ස ළැක්වීම, විමර්ශණය ක ස-වීම
පිණිස වූ පනතකි.
(1951 ස ප්ත ම්බර් 01)

I වන කොටසකාරය0 ටස
ප රාවුල් වැළම්භය
1.

!ම් පනත ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුල් පනත යනු!වැළැක්වීම, විමර්ශන් හඳුන්වැළැක්වීම, විමර්ශනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 !8.

II වන කොටසකාරය0 ටස
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !; ක ර්ය භ රාවුල් වැළය සහ සම ද න කිරී!මන් !හ"
!8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු මගින් !8රුම් කිරී!මන් !හ" ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක් මඟින්
!හ" නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම සඳහ ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුල් !ය9මු කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුත්!ත් කවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළ අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B
වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨දී ද යන වැළැක්වීම, විමර්ශග
2.

(1)
ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් පවැළැක්වීම, විමර්ශත්න බවැළැක්වීම, විමර්ශට !හ" ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක්
ඇතිවීමට ඉඩ ති!බන බවැළැක්වීම, විමර්ශට !හ" , තම !වැළැක්වීම, විමර්ශත කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද ද න්වීමකින්
න ත!හ9ත් අනI ක රාවුල් වැළයකින් !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය සJහීමට පත් වැළැක්වීම, විමර්ශන
අවැළැක්වීම, විමර්ශසB
- වැළැක්වීම, විමර්ශක දී, ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට වි&ය වී ඇති කරුණු පරීක්& කරාවුල් වැළ බ ලීම සහ
!ම් පන!ත් සඳහන් ක්රම අනුවැළැක්වීම, විමර්ශ වුවැළැක්වීම, විමර්ශ ද න ත!හ9ත් අනI ක රාවුල් වැළයකින් වුවැළැක්වීම, විමර්ශ ද
ඒ ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 නිරාවුල් වැළවුල් කිරී!ම් අරාවුල් වැළමුණ !පරාවුල් වැළද රි !ක9ට !ගන , අවැළැක්වීම, විමර්ශශI යය
තම ට හ !Oන !වැළැක්වීම, විමර්ශනත් පියවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළ ග නීම !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය සතු ක ර්යය
!R.
(2)
!ම් වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S ක ර්යය සඳහ “!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය ” යන්නට
කම්කරු නිළැක්වීම, විමර්ශණය කධ රි!යක් ද ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත් !R.

3.

(1)
යම් ක ර්මික වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළයක ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් පවැළැක්වීම, විමර්ශත්න බවැළැක්වීම, විමර්ශට
!හ" යම් ක ර්මික වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළයක ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් ඇති වීමට ඉඩ
ති!බන බවැළැක්වීම, විමර්ශට !හ" !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය සJහීමට පත් වැළැක්වීම, විමර්ශන අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක දී ,
ඔහු විසින් පහත සඳහන් පරිදි ක්රිය කළැක්වීම, විමර්ශණය ක හ කිය :(අ)
ඒ ක ර්මික වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළ!S ඇති වැළැක්වීම, විමර්ශන ආරාවුල් වැළ වුල් නිරාවුල් වැළවුල් කරාවුල් වැළ ග නීම
සඳහ වූ වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩ පිළි!වැළැක්වීම, විමර්ශළැක්වීම, විමර්ශණය කක්, ඒ ක ර්මික වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළ!S නියුතු
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයන් ද !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන් ද පිළි!වැළැක්වීම, විමර්ශලින් නි!ය"ජනය වැළැක්වීම, විමර්ශන
ස'විධ න අතරාවුල් වැළ වූ යම් ගිවිසුමක් පක රාවුල් වැළ ඇති කරාවුල් වැළ!ගන ති!8 නම් , ඒ
ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 එකී වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩ පිළි!වැළැක්වීම, විමර්ශළැක්වීම, විමර්ශණය කට අනුකූලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨වැළැක්වීම, විමර්ශ නිරාවුල් වැළවුල් කරාවුල් වැළ ග නීම
සඳහ !ය9මු කිරීම; !හ"

නීතිමය කටයුතු සඳහ !න9වැළැක්වීම, විමර්ශ අධIයන පහසුවැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහ පමණි

පනත්
1950 අ'ක 43
1956 අ'ක 25
1957 අ'ක 14
1957 අ'ක 62
1962 අ'ක 4
1966 අ'ක 27
1968 අ'ක 39
ජ තික රාවුල් වැළ ජI සභ පනත්
(1973 අ'ක 53
1983 අ'ක 12)
ලුහුඬු න මය

(1968 අ'ක 39,
2 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය

1966 අ'ක 27
2 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුල් වි&!යහ
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය සතු
ක ර්ය.

(1962 අ'ක 4
2 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුල් වි&!යහ
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය සතු
බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය.

1

නියමයක් මගින් !ය9මු කළැක්වීම, විමර්ශණය ක
හ කිය.
(2)
යම් ක ර්මික
ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම
(ආ) සම ද න කිරී!මන් ඒ ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 නිරාවුල් වැළවුල් කිරීමට පයත්න සඳහ , අම තIවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින්
ලිඛිත නියමයක් මඟින් එය
ද රීම; !හ"
ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත
(ඇ) සම ද න කිරී!මන් නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම සඳහ යම් බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ත් !ය9මු කළැක්වීම, විමර්ශණය ක හ කිය.
නිළැක්වීම, විමර්ශණය කධරාවුල් වැළයකු !වැළැක්වීම, විමර්ශත ඒ ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 !ය9මු කිරීම; !හ"
(ඈ) ඒ ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වු!ල් ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශ !හ" ඔවුන්!; නි!ය"ජිතයන්
!හ" එකO වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් නම් , ඒ ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශ න ත!හ9ත් ඔවුන්!;
නි!ය"ජිතයන් විසින් ස මූහක වැළැක්වීම, විමර්ශ නම් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන !8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු
!වැළැක්වීම, විමර්ශත !හ", එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි නම් කිරීමක් කරාවුල් වැළ !න9ම ති අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක දී
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් පත් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ !8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු න ත!හ9ත්
!8රුම්ක රාවුල් වැළ මණ්ඩලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත !හ" කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක්
!වැළැක්වීම, විමර්ශත !හ", ඒ ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨, නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම සඳහ , ලිඛිත නියමයක් මගින්
!ය9මු කිරීම.
(2)
(1) වැළැක්වීම, විමර්ශන උප වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S (ඈ) !nදය යට!ත් පත් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද
!8රුම්ක රාවුල් වැළ මණ්ඩලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යක් පහත සඳහන් ත න ත්තන්!ගන් සමන්විත විය
යුතු ය :(අ)

!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයන් විසින් නම් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ ත න ත්!තක්;

(ආ)

!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන් විසින් නම් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ ත න ත්!තක් සහ

(ඇ) සභ පති වැළැක්වීම, විමර්ශශ!යන් ක්රිය කිරීමට , !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයන් සහ
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන් විසින් ස මූහකවැළැක්වීම, විමර්ශ නම් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ !හ" , එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි නම් කිරීමක්
!න9ම ති විට , !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් නම් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ !හ"
ත න ත්!තක්,
යම් කරුණක් සම්බන්ධ!යන් !8රුම්ක රාවුල් වැළ මණ්ඩලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨!S ස ම ජිකයන්!;
බහුතරාවුල් වැළ මතය ඒ කරුණ සම්බන්ධ!යන් ඒ මණ්ඩලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨!S මතය !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස ස ළැක්වීම, විමර්ශණය කකිය යුතු
ය.
(3)
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් (1) වැළැක්වීම, විමර්ශන උප වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S (අ), (ආ), (ඇ)
සහ (ඈ) යන !nද අතුරින් කවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළක් !හ" යට!ත් ගන්න ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද ක්රිය ම ර්ගයක
පතිඵලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යක් වැළැක්වීම, විමර්ශශ!යන් යම් ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් නිරාවුල් වැළවුල් !න9වු විට , උචිත යය
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය අදහස- කරාවුල් වැළන්!න් නම්, අවැළැක්වීම, විමර්ශශI යය ඔහු විසින් සළැක්වීම, විමර්ශණය කකනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන
වැළැක්වීම, විමර්ශ රාවුල් වැළ ගණනක් එකී !nද වැළැක්වීම, විමර්ශලින් කවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළක් වුවැළැක්වීම, විමර්ශ ද යට!ත් ඒ ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 සම්බන්ධ!යන්
න වැළැක්වීම, විමර්ශත න වැළැක්වීම, විමර්ශත ක්රිය කිරීම ඔහු විසින් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක හ කි ය.
4.
(1)
යම් ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් සුළු ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් බවැළැක්වීම, විමර්ශ අම තIවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !;
මතය වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් නම් , ඒ ආරාවුල් වැළ වු!ල් ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශ !හ" ඔවුන්!; නි!ය"ජිතයන් !හ"
ක මති !න9වූවැළැක්වීම, විමර්ශ ද ඒ !න9තක , එම ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 !8රුම්කරුනකු!; ම ර්ග!යන්
නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම සඳහ අම තIවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් පත් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද !8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු !වැළැක්වීම, විමර්ශත
!හ" කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත !හ" අම තIවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් ලිඛිත

(1957 අ'ක 62,
2 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
(1962 අ'ක 4,
3 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(1962 අ'ක 4,
3 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුල් වි&!යහ අම තIවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය සතු බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨තලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨
(1957 අ'ක 62,
3 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

III වන කොටසකාරය0 ටස
ස මූහිකාරය0 ගිවිසුම් නිරවුල් කිරීම්, තීරණ සහ ඒව කොටස" බලප%ම
(අ) ස මූහිකාරය0 ගිවිසුම්
5.*

(1)

!ම් පන!තහ “ස මූහක ගිවිසුම” යන්!නන්_

(අ)

(i) යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජක!යකු න ත!හ9ත් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයන් සහ
(ii) !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන් කිසිවැළැක්වීම, විමර්ශකු !හ" !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන්!ගන් සමන්විත යම්
වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිතියක් න ත!හ9ත් වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිති අතරාවුල් වැළ

ඇති කරාවුල් වැළ ගත් ගිවිසුමක් වැළැක්වීම, විමර්ශන්න වූ සහ
(ආ)

!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන් කිසිවැළැක්වීම, විමර්ශකු !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S නියුක්ත කරාවුල් වැළවී!ම් !ක9න්!sසි හ
නියමයන්ට අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක ගිවිසුමක් වැළැක්වීම, විමර්ශන්න වූ !හ"
, යම්
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු!; !හ" !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයන්!; !හ"
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන් කිසිවැළැක්වීම, විමර්ශකු!; !හ" !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන්!ගන් සමන්විත යම්
වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිතියක න ත!හ9ත් වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිති වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 !හ" වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළපස ද
වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට, අයතිවැළැක්වීම, විමර්ශ සිකම් වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට !හ" ක ර්ය වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක ගිවිසුමක්
වැළැක්වීම, විමර්ශන්න වූ !හ" , යම් ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් නිරාවුල් වැළවුල් කරාවුල් වැළ ගත යුතු
ආක රාවුල් වැළය පිළිබඳ ගිවිසුමක් වැළැක්වීම, විමර්ශන්න වූ ගිවිසුමක් අදහස- !R.

(2)

ස මූහක ගිවිසුමක් අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක වැළැක්වීම, විමර්ශන ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශ සහ වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිති කවැළැක්වීම, විමර්ශ!ර්
ද යන වැළැක්වීම, විමර්ශග ද !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයන් සහ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන් කවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළහු ද යන
වැළැක්වීම, විමර්ශග ද එම ගිවිසු!මහ සඳහන් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය යුතු ය.

6.
යම් දිස-ත්රික්කයක පිහටි යම් ක ර්මික වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළයක් සම්බන්ධ!යන්
ස මූහක ගිවිසුමක් ලිය එම ගිවිසු!ම් !දප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශය ම විසින් !හ" ඒ එක් එක්
ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශ!S නි!ය"ජිතයන් විසින් !හ" එය අත්සන් !ක9ට ඇති කල්හ , ඒ කවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළ
ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශයන් විසින් !හ", එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි යම් ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශයක් සමන්විත වැළැක්වීම, විමර්ශන්න වූ න ත!හ9ත්
එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි යම් ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශයකට ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත් වැළැක්වීම, විමර්ශන්න වූ යම් වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිතියක් විසින් !හ"
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු විසින් !හ" එම ගිවිසුම !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !වැළැක්වීම, විමර්ශත ය විය
හ කිය. එවිට එම ගිවිසුම !න9පම වැළැක්වීම, විමර්ශ ම ග සට් පත්ර!යහ පසිsධ කිරීමට
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් කටයුතු කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය.
නීතිමය කටයුතු සඳහ !න9වැළැක්වීම, විමර්ශ අධIයන පහසුවැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහ පමණි

එ!ස\ වුවැළැක්වීම, විමර්ශ ද , ඒ
ක ර්මික වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළ!S !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S
නියුක්ත
කරාවුල් වැළ
සිටින
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන්!;
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ
!ක9න්!sසි හ නියමයන්ට
අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක
විධිවිධ න
එම
ගිවිසු!මහ ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත් !R නම් ,
එම !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ක9න්!sසි හ
නියමයන් ඒ දිස-ත්රික්ක!S
පිහටි එම වැළැක්වීම, විමර්ශර්ග!S ම !හ" ඊට
සම න
!හ"
ක ර්මික
වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළයක නියුතු !වැළැක්වීම, විමර්ශනත්
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන්ට අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ
!ක9න්!sසි
වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට
හ
නියමයන්ට
වැළැක්වීම, විමර්ශඩ
අඩ
වැළැක්වීම, විමර්ශ සිද යක !න9වැළැක්වීම, විමර්ශන බවැළැක්වීම, විමර්ශට
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය
සJහීමට
පත් වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් නම් මිස එම
ගිවිසුම
පසිsධ
කිරීමට
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය
විසින්
කටයුතු !න9!යදිය යුතු ය.
* 4 අ වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය 1968 අ'ක 39
දරාවුල් වැළණ පනත මගින් ඉවැළැක්වීම, විමර්ශත් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨දි.

“ස මූහක ගිවිසුම”
යන්!න්හ අර්BකBනය

(1957 අ'ක 62
4 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

3

ස මූහක ගිවිසුම් !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !වැළැක්වීම, විමර්ශත ය වීම සහ ඒ ගිවිසුම් පසිsධ කිරීම.
(1957 අ'ක 62,
5 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගනතිය)

(1957 අ'ක 62
5 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

!ම් වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S ක ර්ය සඳහ , !වැළැක්වීම, විමර්ශනත් යම් ස මූහක ගිවිසුමක අඩ'ගු !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ
!ක9න්!sසි හ නියමයන්, එම ගිවිසුම !ම් වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් ග සට් පත්ර!යහ
පසිsධ කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බ හ තත් ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨!යහ වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨'ගුවැළැක්වීම, විමර්ශ ඇත්!ත් නම් මිස , කිසිඳු
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශක!යකුට අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක වැළැක්වීම, විමර්ශන්නන ක් !ස\ !න9ස ළැක්වීම, විමර්ශණය කකිය යුතු ය.
7.
(1)
6 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් ග සට් පත්ර!S පසිsධ කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ සJම
ස මූහක ගිවිසුමක් ම, එම ගිවිසුම එ!ස\ පසිsධ කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ දින!S සිට !හ" එම
ගිවිසු!මහ තත් ක ර්යය සඳහ නිශ-චිත වැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහන් කරාවුල් වැළ ඇති !වැළැක්වීම, විමර්ශනත් දිනයක්
!න9!හ9ත් ඒ දින!S සිට !හ" බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ත්මක වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය.
(2)
යම් ස මූහක ගිවිසුමක් යම් ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 සීම වැළැක්වීම, විමර්ශක් සඳහ !හ" ඒ
ගිවිසු!මහ නිශ-චිත වැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහන් දිනයක් දක්වැළැක්වීම, විමර්ශ !හ" බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ත්මක වැළැක්වීම, විමර්ශ පවැළැක්වීම, විමර්ශතින්!න් යය
එම ගිවිසු!මහ සඳහන් කරාවුල් වැළ ඇති අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක එම 9 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!යන් විධිවිධ න
සළැක්වීම, විමර්ශණය කස-වැළැක්වීම, විමර්ශ ඇති ආක රාවුල් වැළයට එහ බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨පJම කලින් නතරාවුල් වැළ !න9වුවැළැක්වීම, විමර්ශ!හ9ත් මිස ගිවිසුම
(1) වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!යහ විධිවිධ න සළැක්වීම, විමර්ශණය කස-වැළැක්වීම, විමර්ශ ඇති පරිදි බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ත්මක වැළැක්වීම, විමර්ශන දින!යහ
සිට, එ!ස\ විධිවිධ න සළැක්වීම, විමර්ශණය කස-වැළැක්වීම, විමර්ශ ඇති ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨සීම වැළැක්වීම, විමර්ශ අවැළැක්වීම, විමර්ශසන් වැළැක්වීම, විමර්ශන !තක් !හ" එ!ස\
නිශ-චිත වැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහන් දිනය !තක් !හ", බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ත්මකවැළැක්වීම, විමර්ශ පවැළැක්වීම, විමර්ශතින්!න් ය.
(3)
යම් ස මූහක ගිවිසුමක් බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ත්මකවැළැක්වීම, විමර්ශ ප වැළැක්වීම, විමර්ශතිය යුතු ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨සීම වැළැක්වීම, විමර්ශ
!හ" එය බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ත්මකවැළැක්වීම, විමර්ශ ප වැළැක්වීම, විමර්ශතිය යුත්!ත් යම් දිනයක් දක්වැළැක්වීම, විමර්ශ ද ඒ දිනය !හ" එම
ගිවිසු!මහ නිශ-චිතවැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහන් කරාවුල් වැළ !න9ම ති අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක දී (1) වැළැක්වීම, විමර්ශන උප
වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!යන් විධිවිධ න සළැක්වීම, විමර්ශණය කස-වැළැක්වීම, විමර්ශ ඇති පරිදි එය බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ත්මක වැළැක්වීම, විමර්ශන දින!S සිට 9
වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!යන් විධිවිධ න සළැක්වීම, විමර්ශණය කස-වැළැක්වීම, විමර්ශ ඇති පරිදි එහ බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨පJම නතරාවුල් වැළ වැළැක්වීම, විමර්ශන !තක්
එය බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨පවැළැක්වීම, විමර්ශත්වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය.

8.
(1)
යම් ස මූහක
ගිවිසුමක් තත් ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨!යහ
වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨'ගුවැළැක්වීම, විමර්ශ පවැළැක්වීම, විමර්ශතී ද , 5 (2) වැළැක්වීම, විමර්ශන
වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S විධිවිධ න පක රාවුල් වැළ
එම
ගිවිසු!මහ
සඳහන්
ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශ, වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිති,
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජක!ය"
සහ
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශක!ය" !ම් පන!ත්
ක ර්ය සඳහ එම ගිවිසු!මන්
බ ඳී සිටින්!න" ය . තවැළැක්වීම, විමර්ශ ද
එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි ගිවිසුමක නියමයන්
එම ගිවිසු!මන් බ ඳී සිටින
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයන්
සහ
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන් අතරාවුල් වැළ ඇති කරාවුල් වැළ
ගන්න ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ නි!ය"ග
ගිවිසු!ම් වැළැක්වීම, විමර්ශI පිත නියමයන්
වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය.
(2)
ස මූහක
ගිවිසුමකින් බ ඳුනු !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන්
කිසිවැළැක්වීම, විමර්ශකු
යම්
ක ර්මික
වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළයක !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S නියුක්ත
කරාවුල් වැළ සිටිත් නම් , ඒ ගිවිසු!ම්
සඳහන් වැළැක්වීම, විමර්ශ ඇති !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ
!ක9න්!sසි හ නියමයන්ට
අඩ වැළැක්වීම, විමර්ශ සිද යක !න9වැළැක්වීම, විමර්ශන !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ
!ක9න්!sසි හ නියමයන් ඒ
ක ර්මික වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළ!S !ය9දවැළැක්වීම, විමර්ශ
සිටින
!සසු
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන්
සම්බන්ධ!යන් ද , ඒ ගිවිසු!ම්
ඊට පටහ නි විධිවිධ නයක්
ඇත්නම් මිස , ඒ ක ර්මික
වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළ!S !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය
විසින් අනුගමනය කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය.
9.
(1)
ස මූහක
ගිවිසුමකින් බ ඳී සිටින යම්
ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශයක් !හ" වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය
සමිතියක්
!හ"
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජක!යකු
!හ"
විසින්, නියමිත ආකrතිය
අනුවැළැක්වීම, විමර්ශ වූ ලිඛිත ද න්වීමක්
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය ට හ ඒ
ගිවිසු!මන් බ ඳී සිටින අ!නක්
සියළු ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශ වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට , වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය
සමිති
වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට
සහ
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයන්ට
භ රාවුල් වැළ
දී!මන් එම ගිවිසුම පතික්!&\ප
කළැක්වීම, විමර්ශණය ක හ කි ය.

විසින් !දන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද පතික්!&\ප
කිරී!ම් යම් ද න්වීමක් !R
නම් එය !ම් පන!ත් ක ර්ය
ස මූහක ගිවිසුමක් බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ත්මක බවැළැක්වීම, විමර්ශට පත් වැළැක්වීම, විමර්ශන දිනය සහ එම ගිවිසුම බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨පවැළැක්වීම, විමර්ශත්න ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය සඳහ
වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨'ගු
ද න්වීමක්
!න9වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය.
(2)
ස මූහක
ගිවිසුමක් පතික්!&\ප කිරී!ම්
වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨'ගු
ද න්වීමක්
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය
!වැළැක්වීම, විමර්ශත
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බුණු අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක දී , !මහ
මින් මතු සලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස-වැළැක්වීම, විමර්ශ
ඇති
විධිවිධ න වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට යටත්වැළැක්වීම, විමර්ශ,
(අ)

ස මූහක ගිවිසුමක බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨පJම.
(1957 අ'ක 62
6 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(ආ)

ස මූහක ගිවිසුමක් අවැළැක්වීම, විමර්ශස න කිරීම.

එ!ස\ වුවැළැක්වීම, විමර්ශ ද, එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි ගිවිසුමකින් බ ඳී සිටින ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශයන් වැළැක්වීම, විමර්ශන !හ" ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශයන්ට
ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත් වැළැක්වීම, විමර්ශන !හ" වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිතියක ස ම ජික!යකු වැළැක්වීම, විමර්ශන්න වූ යම්
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකුට එම වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිති!යන් ස-වැළැක්වීම, විමර්ශ ධීනවැළැක්වීම, විමර්ශ එම ගිවිසුම පතික්!&\ප
කිරී!ම් හමිකම !න9ම ත්!ත් ය. එ!ස\ ස-වැළැක්වීම, විමර්ශ ධීනවැළැක්වීම, විමර්ශ එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු
නීතිමය කටයුතු සඳහ !න9වැළැක්වීම, විමර්ශ අධIයන පහසුවැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහ පමණි

!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශ
රාවුල් වැළය !වැළැක්වීම, විමර්ශත එම
ද න්වීම
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බුණු
ම සයට පසුවැළැක්වීම, විමර්ශ
එළැක්වීම, විමර්ශණය ක!€න
ම සය
අවැළැක්වීම, විමර්ශස න
වූ
විට,
ඒ
ද න්වීම අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක
ගිවිසුම
අවැළැක්වීම, විමර්ශස න
වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය ;
එහ බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨පJම
නතරාවුල් වැළ
වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය .
තවැළැක්වීම, විමර්ශ ද
එකී
පතික්!&\ප
කිරී!ම්
ද න්වීම, (අ)
!nද!S
විධිවිධ න
පරිදි ගිවිසුම
අවැළැක්වීම, විමර්ශස න වැළැක්වීම, විමර්ශන
!Rලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 වැළැක්වීම, විමර්ශ
පිළිබඳ
පක ශයක් ද
සමO, ග සට්
පත්ර!S
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පසිsධ කරාවුල් වැළවීමට !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් කටයුතු ස ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ස-විය
යුතු ය.
එ!ස\ වුවැළැක්වීම, විමර්ශ ද යම් ගිවිසුමක් පතික්!&\ප කිරී!ම් වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨'ගු ද න්වීමක් , එම
ගිවිසු!ම් ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශයකට ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත් වැළැක්වීම, විමර්ශන සියලු වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිති !හ" සියලු
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයන් !හ" විසින් !න9වැළැක්වීම, විමර්ශ , ඉන් එක් වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිතියක්
න ත!හ9ත් වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිති කීපයක් විසින් !හ" එක් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු
න ත!හ9ත් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය9ජකයන් කීප!ද!නකු විසින් !හ" පමණක්
භ රාවුල් වැළ!දනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බ ඇති අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක දී , එම ගිවිසු!ම් බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ප වැළැක්වීම, විමර්ශ ත්වීම, ඒ
ද න්වීම භ රාවුල් වැළදුන් එක් එක් වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිතිය වි&!යහ හ ඒ වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය
සමිති!S ස ම ජිකයන් වි&!යහ න ත!හ9ත් ඒ ද න්වීම භ රාවුල් වැළදුන් එක් එක්
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය වි&!යහ පමණක් නතරාවුල් වැළ වැළැක්වීම, විමර්ශන අතරාවුල් වැළ, ඒ හ රාවුල් වැළ එම ගිවිසුම
තවැළැක්වීම, විමර්ශදුරාවුල් වැළටත් වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨'ගුවැළැක්වීම, විමර්ශ හ බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 සහතවැළැක්වීම, විමර්ශ පවැළැක්වීම, විමර්ශතින්!න් ය.
10.
(1)
බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨පවැළැක්වීම, විමර්ශත්න ස මූහක ගිවිසුමක ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශ , යම් ක ර්මික
වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළයක !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයන්!ගන් සමන්විත වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිති එකක්
!හ" ඊට වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩි ගණනක් ද ඒ ක ර්මික වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළ!S නියුතු
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන්!ගන් සමන්විත වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිති එකක් !හ" ඊට වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩි
ගණනක් ද වැළැක්වීම, විමර්ශන අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක දී , එම ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශ මගින්, ඒ දිස-ත්රික්ක!S ඒ
ක ර්මික වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළ!S නියුතු !හ" ශ්රී ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨'ක !R ඒ ක ර්මික වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළ!S
නියුතු !හ"_
(අ)
(ආ)
(ඇ)
(ඈ)

!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයන් හ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන් !හ"
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජක පන්තියක් !හ" !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශක පන්තියක්, !හ"
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයන් !හ" !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශක පන්තියක්, !හ"
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජක පන්තියක් හ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන් !හ"

8 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S විධිවිධ න පරිදි ඇත ම් ස මූහක ගිවිසුම් මගින් බ ඳීමකට යටත්
!න9වැළැක්වීම, විමර්ශන !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයන් සම්බන්ධ!යන් වූ නියමයන්.
(1957 අ'ක 14
2 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

පම ණයන්
පරිදි
නි!ය"ජනය වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න්
යය
අම තIවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය
විසින්
සලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨කනු
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන්!න් නම් , ඒ
දිස-ත්රික්ක!S ඒ
ක ර්මික වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළ!S
!හ" ශ්රී ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨'ක !R ඒ
ක ර්මික වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළ!S
!හ" නියුතුවැළැක්වීම, විමර්ශ සිටින්න
වූ ද 8 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S
විධිවිධ න පක රාවුල් වැළ ඒ
ගිවිසුමින්
බ ඳී
!න9සිටින්න වූ ද
සJම
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු ම
සම්බන්ධ!යන්
න ත!හ9ත්
ඒ
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජක
පන්තියට අයත් සJම
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකුම
සම්බන්ධ!යන් (2)
වැළැක්වීම, විමර්ශන උප වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය
යට!ත්
නියමයන්
අම තIවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය
විසින්
කළැක්වීම, විමර්ශණය ක හ කිය.
(2)
යම්
දිස-ත්රික්කයක !හ" ශ්රී
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨'ක !වැළැක්වීම, විමර්ශහ
!හ"
පිහටිය වූ ද (1) වැළැක්වීම, විමර්ශන
උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!යහ
සඳහන්
පරිදි
වූ
ස මූහක
ගිවිසුමක්
අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක වැළැක්වීම, විමර්ශන්න වූ ද යම්
ක ර්මික වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළයක
නියුතු වූ සහ 8 වැළැක්වීම, විමර්ශන
වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S විධිවිධ න
පරිදි ඒ ගිවිසු!මන්
බ ඳී !න9සිටින්න වූ
සJම
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු ම
!හ" යම් පන්තියක
සJම
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ
!ය"ජකයකු ම !හ"

විසින්, ඒ ගිවිසු!මහ ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත් (!මහ මින් මතු “පිළිගත් !ක9න්!sසි හ
නියමයන්” යනු!වැළැක්වීම, විමර්ශන් සඳහන් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන ) !ක9න්!sසි හ නියමයන්
!හ" පිළිගත් !ක9න්!sසි වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට හ නියමයන්ට වැළැක්වීම, විමර්ශඩ අඩ වැළැක්වීම, විමර්ශ සිද යක
!න9වැළැක්වීම, විමර්ශන !ක9න්!sසි හ නියමයන් !හ" , පිළිප දිය යුතු බවැළැක්වීම, විමර්ශට (1) වැළැක්වීම, විමර්ශන
උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S විධිවිධ න වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට අනුකූලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨වැළැක්වීම, විමර්ශ අම තIවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් නියමයක්
කළැක්වීම, විමර්ශණය ක හ කි ය.

2 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(3)
(2) වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ සJම
නියමයක් ම ග සට් පත්ර!යහ ද එක් සි'හලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 පුවැළැක්වීම, විමර්ශත්පතක ද එක් !දමළැක්වීම, විමර්ශණය ක
පුවැළැක්වීම, විමර්ශත්පතක සහ එක් ඉ'ග්රීසි පුවැළැක්වීම, විමර්ශත්පතක ද පසිsධ කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය යුතු අතරාවුල් වැළ,
එ!ස\ පසිsධ කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ විට ඊට නීති!S බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 !බන්!න් ය.
(4)

(2) වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් නියමයක් කිරීමට !පරාවුල් වැළ_
(අ) එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි නියමයක් කිරීමට අම තIවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය අදහසකරාවුල් වැළන බවැළැක්වීම, විමර්ශට ද න්වීමක් ග සට් පත්ර!යහ සහ එක් සි'හලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨
පුවැළැක්වීම, විමර්ශත්පතක ද එක් !දමළැක්වීම, විමර්ශණය ක පුවැළැක්වීම, විමර්ශත්පතක ද සහ එක් ඉ'ග්රීසි
පුවැළැක්වීම, විමර්ශත්පතක ද පසිsධ කරාවුල් වැළවීමට !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින්
ස ළැක්වීම, විමර්ශණය ක ස-විය යුතු අතරාවුල් වැළ , !ය"ජිත නියමයන්ට විරුsධ වැළැක්වීම, විමර්ශ
ඉදිරිපත් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන වි!රාවුල් වැළ"ධත කිසිවැළැක්වීම, විමර්ශක් !R නම් ඒ
වි!රාවුල් වැළ"ධත !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !වැළැක්වීම, විමර්ශත ලියවිල්ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨කින්
ඉදිරිපත් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුත්!ත් කවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළ දිනක ද න ත!හ9ත් කවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළ
දිනකට !පරාවුල් වැළ ද යන්න එම ද න්වී!මහ නිශ-චිත වැළැක්වීම, විමර්ශ
සඳහන් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය යුතු ය; තවැළැක්වීම, විමර්ශ ද

(1957 අ'ක 14
2 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(1957 අ'ක 14
2 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(ආ) !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !වැළැක්වීම, විමර්ශත ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 !බන වි!රාවුල් වැළ"ධත ඔහු
විසින් තම නිරීක්&ණ ද සමO අම තIවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !;
ස ළැක්වීම, විමර්ශණය කකිල්ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට භ ජන කරාවුල් වැළනු සදහ අම තIවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !වැළැක්වීම, විමර්ශත
ය විය යුතු ය.
(5)
!ය"ජිත නියමයට විරුsධ වැළැක්වීම, විමර්ශ ඇති සියලු වි!රාවුල් වැළ"ධත
අම තIවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් සලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක බ ලිය යුතු අතරාවුල් වැළ ඉන්පසු එම
නියමය !න9කිරීම න ත!හ9ත් එම නියමය අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක කිරීම
සම්බන්ධ!යන් යම් සීම කිරීමක් සහත වැළැක්වීම, විමර්ශ !හ" රාවුල් වැළහත වැළැක්වීම, විමර්ශ !හ" එම
නියමය කිරීම අම තIවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක හ කිය.

(1957 අ'ක 14

නීතිමය කටයුතු සඳහ !න9වැළැක්වීම, විමර්ශ අධIයන පහසුවැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහ පමණි

(1957 අ'ක 14
2 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(6)
(1)
වැළැක්වීම, විමර්ශන
උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S
!S සඳහන්
පරිදි වූ යම්
ස මූහක
ගිවිසුමක
ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශයක්
7

විසින්, ඒ ගිවිසුම සම්බන්ධ!යන්, (2) වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත්
නි!ය"ගයක් කරාවුල් වැළන !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස ලිඛිත ඉල්ලීමක් !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය
!වැළැක්වීම, විමර්ශත ඉදිරිපත් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක හ කි ය.
(7)
(2) වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද නි!ය"ගයක්
පරිච්ඡින්න කිරීම අවැළැක්වීම, විමර්ශශI යය අම තIවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් සළැක්වීම, විමර්ශණය කකන්!න්
නම් එම නියමය එ!ස\ පරිච්ඡින්න කළැක්වීම, විමර්ශණය ක හ කි ය.
(8)
(2) වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ නියමයක්
අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක වැළැක්වීම, විමර්ශන්න වූ ස මූහක ගිවිසුමක් බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ප වැළැක්වීම, විමර්ශ ත්වීම 7 වැළැක්වීම, විමර්ශන
වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S විධිවිධ න අනුවැළැක්වීම, විමර්ශ අවැළැක්වීම, විමර්ශස න වූ කල්හ, යට කී නියමයන්
බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨පJම ද අවැළැක්වීම, විමර්ශසන් වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය.
(9)
යම් දිස-ත්රික්කයක !හ" ශ්රී ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨'ක !වැළැක්වීම, විමර්ශහ !හ" පිහටි යම්
ක ර්මික වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළයකට අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක පිළිගත් !ක9න්!sසි හ
නියමයන්හ ස-වැළැක්වීම, විමර්ශ භ වැළැක්වීම, විමර්ශය, වි&ය පBය !හ" බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨පJම
සම්බන්ධ!යන් න ත!හ9ත්, පිළිගත් !ක9න්!sසි හ නියමයන්
!හ" එකී පිළිගත් !ක9න්!sසි හ නියමයන්ට වැළැක්වීම, විමර්ශඩ අඩ
වැළැක්වීම, විමර්ශ සිද යක !න9වැළැක්වීම, විමර්ශන !ක9න්!sසි හ නියමයන් !හ" යම්
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු විසින් පිළිපදිනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන්!න් ද යන්න
සම්බන්ධ!යන් යම් පශ-නයක් මතු වුවැළැක්වීම, විමර්ශ!හ9ත් , නියමිත ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය
තුළැක්වීම, විමර්ශණය ක දී නියමිත ආක රාවුල් වැළයට ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත
අභිය චනය කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බීමට යටත් වැළැක්වීම, විමර්ශ , !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින්,
ඒ පශ-නය පිළිබඳ තීරාවුල් වැළණයක් දිය යුතුය . තවැළැක්වීම, විමර්ශද ඒ පශ-නය
සම්බන්ධ!යන් ඒ අධිකරාවුල් වැළණය විසින් !දනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන තීරාවුල් වැළණය
අවැළැක්වීම, විමර්ශස න තීරාවුල් වැළණය වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය.
(10) (2) වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද නි!ය"ගයක්
ඇතුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ත් ග සට් උsධrතයක් !හ" , ඒ උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත්
නියමයක් කිරී!ම් අධI ශය පිළිබඳ වැළැක්වීම, විමර්ශ පසිsධ කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨sද වූ ද
ආණ්ඩ!R මුද්රණ ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය ධිපති විසින් මුද්රණය කරාවුල් වැළවැළැක්වීම, විමර්ශන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද ය
සළැක්වීම, විමර්ශණය කකනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන්න වූ ද ද න්වැළැක්වීම, විමර්ශමක් !හ" එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි නියමයක
න ත!හ9ත් ද න්වීමක සතI පිටපතක් බවැළැක්වීම, විමර්ශට !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය
විසින් සහතික කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ පිටපතක් , එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි නි!ය"ගයක්
න ත!හ9ත් ද න්වීමක් පිළිබඳ ස ක්ෂි වැළැක්වීම, විමර්ශශ!යන් කවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළ
අධිකරාවුල් වැළණයකට වුවැළැක්වීම, විමර්ශ ද ඉදිරිපත් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක හ කි ය.
10 අ. යම් ස මූහක ගිවිසුමක අර්B නිරූපණය සම්බන්ධ!යන්
යම් පශ-නයක් මතු වුවැළැක්වීම, විමර්ශ!හ9ත් ඒ පශ-නය නිරාවුල් වැළ කරාවුල් වැළණය කළැක්වීම, විමර්ශණය ක
යුත්!ත් කවුරුන් විසින්ද යන්න සම්බන්ධ!යන් විධිවිධ න
කිසිවැළැක්වීම, විමර්ශක් එම ගිවිසු!මහ !න9ම ති නම් , එම පශ-නය පිළිබඳ වැළැක්වීම, විමර්ශ
තීරාවුල් වැළණයක් කිරීම සඳහ ඒ ගිවිසු!ම් කවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළ ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශයක් විසින්
වුවැළැක්වීම, විමර්ශද එය !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !වැළැක්වීම, විමර්ශත ඉදිරිපත් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක හ කිය . එවිට
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් ඒ පශ-නය පිලිබඳ තීරාවුල් වැළණයක් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක
යුතුය.
10 ආ. ස මූහක ගිවිසුමකින් බ ඳී සිටින සJම !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු ම
විසින්, ඒ ගිවිසු!ම් විධිවිධ න කවැළැක්වීම, විමර්ශ!ර් ද ය ද ක්!වැළැක්වීම, විමර්ශන සි'හලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨
භ & !වැළැක්වීම, විමර්ශන් ද !දමළැක්වීම, විමර්ශණය ක භ & !වැළැක්වීම, විමර්ශන් ද ඉ'ග්රීසි භ & !වැළැක්වීම, විමර්ශන් ද වූ ද න්වීමක්,
ඒ ගිවිසුමට අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක ක ර්මික වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළය කරාවුල් වැළ!ගන යන ස-B න!S
පකටවැළැක්වීම, විමර්ශ !ප!නන !ස\ පදර්ශනය කරාවුල් වැළ ත බිය යුතු ය.

(1957 අ'ක 14
2 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(1957 අ'ක 14
2 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(1957 අ'ක 14
2 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(1957 අ'ක 14
2 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(1957 අ'ක 14
2 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(1957 අ'ක 14
2 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
ස මූහක ගිවිසුම්වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 අර්B
නිරූපනය

(1957 අ'ක 62
7 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
ස මූහක ගිවිසුමකින් බ ඳී
සිටින !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු
විසින්, ඒ ගිවිසු!ම්
විධිවිධ න ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත් ඒ
ගිවිසු!ම් විධිවිධ න
ද න්වීමක් පදර්ශණය කරාවුල් වැළ
ත බිය යුතු බවැළැක්වීම, විමර්ශ

(1957 අ'ක 62
7 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(ආ) ස ම ද න කිරි!මන් නිරාවුල් වැළවුල් කිරිම
11.
(1) 3 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S විධිවිධ නවැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට අනුකූලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨වැළැක්වීම, විමර්ශ යම්
ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් සම ද න කිරි!මන් නිරාවුල් වැළවුල් කිරිමට
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් පයත්න දරාවුල් වැළන විට !හ" එ!ස\ නිරාවුල් වැළවුල්
කිරිම සඳහ ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් යම් බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ත් නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළයකු
!වැළැක්වීම, විමර්ශත !ය9මු කරාවුල් වැළ ඇති විට , ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට තුඩ දුන් කරුණු
සම්බන්ධ!යන් අවැළැක්වීම, විමර්ශශIයය !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !හ" ඒ නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළය
!හ" අදහස- කරාවුල් වැළන විමර්ශණ ප වැළැක්වීම, විමර්ශ ත්වී!මන් පසු ඒ ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨
නිරාවුල් වැළවුල් කිරිමට පයත්න ද රීම , !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !; !හ" ඒ
නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධ රිය !; !හ" යුතුකම වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය .
ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨
සම්බන්ධ!යන් ස ධ රාවුල් වැළණ වුත් සම ද න!යන් කරාවුල් වැළගන්න වුත්
නිරාවුල් වැළවුල් කිරිමක් ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට සම්බන්ධ ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශ අතරාවුල් වැළ ඇති කරාවුල් වැළවීම
සඳහ ඒ ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශ !ප9ළැක්වීම, විමර්ශණය ක€වැළැක්වීම, විමර්ශ ග නිමට උචිත යය ඔහු විසින්
සළැක්වීම, විමර්ශණය කකනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන සියලු පියවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළ ඉහත සඳහන් ක ර්ය උ!දස ඔහු
විසින් ග නීම නීතI නුකූලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය.
(2) ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් සම්බන්ධ!යන් !ම් !ක9ටස
යට!ත් විමර්ශනයක් පවැළැක්වීම, විමර්ශත්වැළැක්වීම, විමර්ශන !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !හ"
බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ත් නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළයකු !හ" විසින්, ඒ විමර්ශනය ප වැළැක්වීම, විමර්ශත්වි!ම් දි
තම විසින් අනුගමනය කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන ක ර්ය පටිප ටිය කවැළැක්වීම, විමර්ශ!ර්
ද ය, !ම් පන!ත් 39(1)(ඊ) වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් ක ර්ය පටිප ටි
සම්බන්ධ!යන් ස දනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය හ කි නි!ය"ග වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට යටත් වැළැක්වීම, විමර්ශ
නිශ-චය කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බීය හ කි ය.
(3) ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් සම ද න කිරි!මන් නිරාවුල් වැළවුල්
කිරිම ක ර්යය සඳහ වු සJම විමර්ශනයක් ම ඒ විමර්ශනය
ආරාවුල් වැළම්භ කරාවුල් වැළන දින සිට ම සයක් ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත දි අවැළැක්වීම, විමර්ශසන් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බි
ය යුතු ය.
එ!ස\ වුවැළැක්වීම, විමර්ශද, ඒ විමර්ශනය අවැළැක්වීම, විමර්ශසන් කිරිම සඳහ
නියමිත ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය !ක9මස රිස- වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් දිර්ඝ කළැක්වීම, විමර්ශණය ක හ කි ය.
12.
(1)
ක ර්මික
ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක්
නිරාවුල් වැළවුල්
කිරිමට
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !හ" බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ත් නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළයකු !හ" සමත් වු විට
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් !හ9 ඒ නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළය විසින් !හ" එකි
නිරාවුල් වැළවුල් කිරි!ම් !ක9න්!sසි පත්රයක් පිළි!යලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 කලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 යුතු අතරාවුල් වැළ ,
ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට සම්බන්ධ !දප ර්ශ-වැළැක්වීම, විමර්ශය ම විසින් !හ" ඒ එක් එක්
ප ර්ශ-වැළැක්වීම, විමර්ශ!S නි!ය"ජතයන් විසින් !හ" සටහන් පත්රය අත්සන්
කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය.

(4)
යම්
ක ර්මික
ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක්
නිරාවුල් වැළවුල්කිරිම
ට
!ක9ම රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළ
ය විසින් !හ"
බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ත්
නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළයකු
!හ" පයත්න
දරාවුල් වැළන
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද
නමුත්
එය
නිරාවුල් වැළවුල්
කිරිමට ඔහුට
!න9හ කි වු
විටක,
තම
විමර්ශනය
අවැළැක්වීම, විමර්ශසන් වු පසු
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශ
රාවුල් වැළය !හ" ඒ
බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ත්
නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළය
!හ" විසින් ඒ
ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨
පිළිබඳ
වැළැක්වීම, විමර්ශ
සම්පූර්ණ
ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුල්
සම ද න කිරී!ම් ක ර්ය
සඳහ !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය
!හ" බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ත් නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළයකු
!හ" සතු ක ර්ය හ
බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨තලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 සහ එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි
ආරාවුල් වැළ වුල් පිළිබඳ
විමර්ශණය අවැළැක්වීම, විමර්ශසන් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක
යුතු ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨සීම වැළැක්වීම, විමර්ශ
(1957 අ'ක 62
8 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(2)
(1) වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් ලිය පිළි!යලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨
කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද සJම නිරාවුල් වැළවුල් කිරි!ම් !ක9න්!sසි පත්රයකම එය අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක
වැළැක්වීම, විමර්ශන ප ර්ශ-වැළැක්වීම, විමර්ශ සහ වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිති ද !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයන් සහ
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන් ද කවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළහු ද ය සඳහන් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය යුතු ය.
(3)
යම් ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ත් නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළයකු විසින්
නිරාවුල් වැළවුල්කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක එම නිරාවුල් වැළවුල් කිරි!ම් !ක9න්!sසි
පත්රය, ඔහු විසින් !න9පම වැළැක්වීම, විමර්ශ ම !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !වැළැක්වීම, විමර්ශත ය විය
යුතු ය.
නීතිමය කටයුතු සඳහ !න9වැළැක්වීම, විමර්ශ අධIයන පහසුවැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහ පමණි

(1957 අ'ක 62
8 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

9

(1957 අ'ක 62
8 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

නිරාවුල් වැළවුල් කිරී!ම් සටහන් පත්රය සහ ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක වැළැක්වීම, විමර්ශ ර්ත වැළැක්වීම, විමර්ශ ආදිය

වැළැක්වීම, විමර්ශ ර්ත වැළැක්වීම, විමර්ශක් පිළි!යළැක්වීම, විමර්ශණය ක කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු අතරාවුල් වැළ , එම ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 විමර්ශනය
කිරීම සහ නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම සඳහ තම විසින් ගන්න ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද පියවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළ ද
ඒ ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම සඳහ තම ඉදිරිපත් කරාවුල් වැළන නිර්!sශ ද
එම වැළැක්වීම, විමර්ශ ර්ත !වැළැක්වීම, විමර්ශහ ද ක්විය යුතු ය.
නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම පිළිබඳ වැළැක්වීම, විමර්ශ එ!ස\ ඉදිරිපත් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන
නිර්!sශ!යහ, එම නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක වැළැක්වීම, විමර්ශන ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශ සහ
වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිති ද !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයන් සහ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන් ද කවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළහු
ද ය සදහන් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය යුතු ය.
(5)
බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ත් නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළයකු විසින් (4) වැළැක්වීම, විමර්ශන උප
වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් වැළැක්වීම, විමර්ශ ර්ත වැළැක්වීම, විමර්ශක් පිළි!යළැක්වීම, විමර්ශණය ක කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද වි!ටක ඔහු
විසින් එම වැළැක්වීම, විමර්ශ ර්ත වැළැක්වීම, විමර්ශ !න9පම වැළැක්වීම, විමර්ශ ම !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !වැළැක්වීම, විමර්ශත ය විය
යුතු ය.
(6)
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !; මතය අනුවැළැක්වීම, විමර්ශ බ රෑරුම්
ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් වැළැක්වීම, විමර්ශන යම් ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨කට අද ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨
නිරාවුල් වැළවුල් කිරී!ම් සJම !ක9න්!sසි පත්රයක් ම !න9පම වැළැක්වීම, විමර්ශ ම
ග සට් පත්ර!S පසිsධ කරාවුල් වැළවීමට !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින්
ස ළැක්වීම, විමර්ශණය ක ස-විය යුතු ය.

(7)(අ) (4)
වැළැක්වීම, විමර්ශන
උපවැළැක්වීම, විමර්ශ
ගන්ති
ය
යට!ත්
!ත්
වැළැක්වීම, විමර්ශ ර්ත
ත වැළැක්වීම, විමර්ශක්
පිළි!ය
!යලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨
කරාවුල් වැළනු
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ
විට,
ඒ
වැළැක්වීම, විමර්ශ ර්ත
ත වැළැක්වීම, විමර්ශ
අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක
වැළැක්වීම, විමර්ශන
ක ර්මි
මික
ආරාවුල් වැළ වු
වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨
නිරාවුල් වැළවු
ල්
කිරීම
ට
පයත්
න
ද රී!ම්
!ම්දී ,
ඒ
ආරාවුල් වැළ වු
වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨
නිරාවුල් වැළවු
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨
කිරීම
සම්බ
න්ධ!ය
!යන්
වූ තම
නිර්!s
!sශ ,
ඒ
වැළැක්වීම, විමර්ශ ර්ත
ත වැළැක්වීම, විමර්ශ
පිළි!ය
!යලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨
කළැක්වීම, විමර්ශණය ක

නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළය විසින්, ඒ ආරාවුල් වැළ වු!ල් !දප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශය
!හ" ඒ !දප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශ!S නි!ය"ජිතයන් !හ"
විසින් සලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨නු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බීම සඳහ ඔවුන් !වැළැක්වීම, විමර්ශත
ඉදිරිපත්
කරාවුල් වැළ
!න9තිබු!ණ්
නම්
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් ඒ වැළැක්වීම, විමර්ශ ර්ත !R පිටපතක්
ඒ ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශ වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට !හ" ඔවුන්!; නි!ය"ජිතයන්ට
!හ" ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බ දිය යුතු අතරාවුල් වැළ , ඒ වැළැක්වීම, විමර්ශ ර්ත !වැළැක්වීම, විමර්ශහ
නිර්!sශ කරාවුල් වැළ ඇති නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම ඔවුන්
පිළිගන්!න් ද පතික්!&\ප කරාවුල් වැළන්!න් ද යන වැළැක්වීම, විමර්ශග ,
තත් ක ර්යය සඳහ !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින්න්
නියම කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන දිනයක සිට දින දහහතරාවුල් වැළක්
ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත දී තම !වැළැක්වීම, විමර්ශත ලියවිල්ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨කින් ද නුම්
!දන !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස ඔවුන්ට නියම කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය . ඉහත
සඳහන් දින දහහතරාවුල් වැළ ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත දී ඒ ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශ
වැළැක්වීම, විමර්ශලින් !හ" ඔවුන්!; නි!ය"ජිතයන්!ගන් !හ"
පිළිතුරාවුල් වැළක් !න9ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බුන!හ9ත් ඒ නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම
ඔවුන් විසින් පිළිගනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බී යය ස ළැක්වීම, විමර්ශණය කකිය යුතු ය.
(ආ) !ම් උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S (අ) !nද!S සඳහන්
නිර්!sශිත නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම , එම නිරාවුල් වැළවුල් කිරීමට
අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක
ක ර්මික
ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨කට
සම්බන්ධ
!දප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශය
විසින්
!හ"
ඔවුන්!;
නි!ය"ජිතයන් විසින් !හ" පිළිගන්න ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද
අවැළැක්වීම, විමර්ශසB
- වැළැක්වීම, විමර්ශක දී න ත!හ9ත් පිළිගනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බී යය එකී
!nදයට අනුවැළැක්වීම, විමර්ශ සළැක්වීම, විමර්ශණය කකනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක දී_

(i)

නීතිමය කටයුතු සඳහ !න9වැළැක්වීම, විමර්ශ අධIයන පහසුවැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහ පමණි
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ඒ
නි
රාවුල් වැළවු
වුල්
ල්
කි
රී
ම
ඇ
තු
ළැක්වීම, විමර්ශණය ක
ත්
වැළැක්වීම, විමර්ශ
ර්
ත
ත
වැළැක්වීම, විමර්ශ
ස
හ,
එ

කී ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශ විසින් න ත!හ9ත් ඔවුන්!;
නි!ය"ජිතයන් විසින් එය පිළිගත්බවැළැක්වීම, විමර්ශ
කිය!වැළැක්වීම, විමර්ශන පක ශය !හ" , එම නිරාවුල් වැළවුල්
කිරීම පිළිගත් බවැළැක්වීම, විමර්ශට ඉහත (අ) !nදය
යට!ත් සළැක්වීම, විමර්ශණය කකනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන්!න් නම් ඒ බවැළැක්වීම, විමර්ශට
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !; පක ශයක් !හ"
ග සට් පත්ර!යහ පසිsධ කරාවුල් වැළවීමට
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් ස ළැක්වීම, විමර්ශණය ක ස-විය
යුතු ය; තවැළැක්වීම, විමර්ශ ද
(ii)
එම නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම , එය අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක වැළැක්වීම, විමර්ශන
ක ර්මික
ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට
සම්බන්ධ
!දප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශය ම විසින් න ත!හ9ත්
ඔවුන්!; නි!ය"ජිතයන් විසින් අත්සන්
කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨sදක් පරිs!දන් බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ත්මක
වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය. ඒ අනුවැළැක්වීම, විමර්ශ, එම නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම
ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත් වැළැක්වීම, විමර්ශ ර්ත වැළැක්වීම, විමර්ශ, ඒ ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 නිරාවුල් වැළවුල්
කිරී!ම් !ක9න්!sසි පත්රයක් වූ
පරිs!දන් 13 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය ඊට අද ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨
වැළැක්වීම, විමර්ශන අතරාවුල් වැළ 12(2) වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය
පිළිබඳවැළැක්වීම, විමර්ශ 14 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!යහ කරාවුල් වැළ ඇති
සඳහන 12(4) වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය පිළිබඳ වැළැක්වීම, විමර්ශ
ඇති සඳහනක් වූ පරිs!දන් සලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක
14 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය එම නිරාවුල් වැළවුල් කිරීමට
අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය.
(ඇ) !ම් උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S (අ) !nද!S සඳහන්
නිර්!sශිත නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක වැළැක්වීම, විමර්ශන ක ර්මික
ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට සම්බන්ධ !දප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශය ම !හ"
ඔවුන්!; නි!ය"ජිතයන් !හ" විසින් එම
නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම පිළි!න9!ගන ඇති අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක
න ත!හ9ත් ඔවුන් විසින් එය පිළිගනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බී යය
එම !nදය යට!ත් සළැක්වීම, විමර්ශණය කකනු !න9ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන
අවැළැක්වීම, විමර්ශසB
- වැළැක්වීම, විමර්ශක එම වැළැක්වීම, විමර්ශ ර්ත වැළැක්වීම, විමර්ශ පසිsධ කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු යය
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය අදහස- කරාවුල් වැළන්!න් නම් , ඒ
වැළැක්වීම, විමර්ශ ර්ත !වැළැක්වීම, විමර්ශන් නිර්!sශ කරාවුල් වැළ ඇති නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම ඒ
ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශ විසින් !හ" ඔවුන්!; නි!ය"ජිතයන්
විසින් !හ" පිළිගනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බී යය !ම් උප
වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S (අ) !nදය යට!ත් සළැක්වීම, විමර්ශණය කකනු
!න9ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන බවැළැක්වීම, විමර්ශට වැළැක්වීම, විමර්ශන පක ශයක් ද සමO එම
වැළැක්වීම, විමර්ශ ර්ත වැළැක්වීම, විමර්ශ ග සට් පත්ර!S පසිsධ කරාවුල් වැළවීමට
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් ස ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ස-විය යුතු ය.
13.
(1)
12(6) වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් ග සට් පත්ර!S
පසිsධ කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද සJම නිරාවුල් වැළවුල් කිරී!ම් !ක9න්!sසි පත්රයක් ම
එම ග සට් පත්ර!S පසිsධ කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද දිනයන්හ දී !හ" ඒ සටහන්
පත්ර!යහ තත් ක ර්යය සඳහ නිශ-චිතවැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහන් යම් දිනයක් !R
නම් ඒ දින!යහ දී , !හ" බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ත්මක වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය . ඒ වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය
යට!ත් ග සට් පත්ර!යහ පසිsධ කරාවුල් වැළනු !න9ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ සJම නිරාවුල් වැළවුල්
කිරී!ම් !ක9න්!sසි පත්රයක් ම ඒ ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට සම්බන්ධ ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශ
විසින් !හ" ඔවුන්!; නි!ය"ජිතයන් විසින් !හ" එම සටහන්
පත්රය අත්සන් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද දින!S දී !හ" තත් ක ර්යය සඳහ ඒ

නිරාවුල් වැළවුල් කිරීමක්
ක්රිය ත්මක වැළැක්වීම, විමර්ශන දිනය සහ
එය වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨'ගුවැළැක්වීම, විමර්ශ පවැළැක්වීම, විමර්ශත්න
ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය

සටහන් පත්ර!S යම් දිනයක් සඳහන් !R නම් ඒ දින!S දී !හ"
බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ත්මක වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය.
(2)
නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම , එහ නිශ-චිත වැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහන් දිනයක්
දක්වැළැක්වීම, විමර්ශ !හ" එ!ස\ සඳහන් ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨සීම වැළැක්වීම, විමර්ශක් !හ" බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨සහතවැළැක්වීම, විමර්ශ ප වැළැක්වීම, විමර්ශතිය
යුතු බවැළැක්වීම, විමර්ශට නිධිවිධ න එම නිරාවුල් වැළවුල් කිරී!ම් !ක9න්!sසි පත්ර!යහ
සලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස-වැළැක්වීම, විමර්ශ ඇති අවැළැක්වීම, විමර්ශසB
- වැළැක්වීම, විමර්ශක 15 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S විධිවිධ න සළැක්වීම, විමර්ශණය කස
ඇති පරිදි, එහ බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨පJම කලින් නතරාවුල් වැළ වුවැළැක්වීම, විමර්ශ!හ9ත් මිස (1) වැළැක්වීම, විමර්ශන
උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S විධිවිධ න සළැක්වීම, විමර්ශණය කස-වැළැක්වීම, විමර්ශ ඇති පරිදි එම !ක9න්!sසි
පත්රය බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ත්මක වැළැක්වීම, විමර්ශන දින!යහ සිට යට කී පරිදි නිශ-චිතවැළැක්වීම, විමර්ශ
සඳහන් දිනය !තක් !හ" එ!ස\ සඳහන් ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය අවැළැක්වීම, විමර්ශසන් වැළැක්වීම, විමර්ශන
!තක් !හ" එම !ක9න්!sසි පත්රය බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨සහත වැළැක්වීම, විමර්ශ පවැළැක්වීම, විමර්ශතින්!න් ය.
(3)
නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 සහතවැළැක්වීම, විමර්ශ ප වැළැක්වීම, විමර්ශතිය යුත්!ත්
කවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළ දිනයක් !තක් ද න ත!හ9ත් කවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළ ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යක් ඉකුත් වැළැක්වීම, විමර්ශන
!තක් ද යනු!වැළැක්වීම, විමර්ශන් ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨සීම වැළැක්වීම, විමර්ශක් !හ" දිනයක් !හ" යම්
!ක9න්!sසි පත්රයක නිශ-චිතවැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහන් කරාවුල් වැළ !න9ම ති
අවැළැක්වීම, විමර්ශසB
- වැළැක්වීම, විමර්ශක දී (1) වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S විධිවිධ න සළැක්වීම, විමර්ශණය කස ඇති
පරිදි ඒ නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 සහත වූ දින!S සිට
15 වැළැක්වීම, විමර්ශන
වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S විධිවිධ න පක රාවුල් වැළ එම බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 න්විතභ වැළැක්වීම, විමර්ශය අවැළැක්වීම, විමර්ශසන් වැළැක්වීම, විමර්ශන
!තක්, එය බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨සහතවැළැක්වීම, විමර්ශ පවැළැක්වීම, විමර්ශතින්!න් ය.
14.
තත් ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨!යහ බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 සහතවැළැක්වීම, විමර්ශ පවැළැක්වීම, විමර්ශත්න සJම නිරාවුල් වැළවුල්
කිරීමක් ම මගින් , !මම පන!ත් ක ර්ය සඳහ , 12(2) වැළැක්වීම, විමර්ශන
වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S විධිවිධ න වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට අනුකූලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨වැළැක්වීම, විමර්ශ , ඒ නිරාවුල් වැළවුල් කිරී!මහ
සඳහන් ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශ, වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිති, !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයන් සහ
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන් වි&!යහ බ ඳීමක් ඇති කරාවුල් වැළවැළැක්වීම, විමර්ශන අතරාවුල් වැළ ඒ නිරාවුල් වැළවුල්
කිරී!ම් නියමයන් , ඒ නිරාවුල් වැළවුල් කිරී!මන් බ ඳී සිටින
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයන් සහ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන් අතරාවුල් වැළ ඇති !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ ගිවිසු!මහ
වැළැක්වීම, විමර්ශIවැළැක්වීම, විමර්ශස-B පිත නියමයන් වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය.
15.
(1)
!ම් පනත යට!ත් නිරාවුල් වැළවුල් කිරීමකින් බ ඳී සිටින
ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශයක්, යම් වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිතියක්, !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු !හ"
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු විසින්, නියමිත ආකrතියට අනුවැළැක්වීම, විමර්ශ වූ ලිඛිත ද න්වීමක්
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !වැළැක්වීම, විමර්ශත සහ ඒ නිරාවුල් වැළවුල් කිරී!මන් බ ඳී සිටින
අ!නක්
සJම
ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශයක්,
වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය
සමිතියක්;
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු සහ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු ද !වැළැක්වීම, විමර්ශත ය වී!මන් එම
නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම පතික්!&\ප කළැක්වීම, විමර්ශණය ක හ කි ය.
එ!ස\ වුවැළැක්වීම, විමර්ශ ද_
(අ) ඒ නිරාවුල් වැළවුල් කිරී!මන් බ ඳී සිටින ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශයක් වැළැක්වීම, විමර්ශන
න ත!හ9ත් එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශයකට ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත් වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය
සමිතියක
ස ම ජික!යකු
වැළැක්වීම, විමර්ශන්න
වූ
යම්
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජක!යකුට !හ" !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශක!යකුට ඔහු!;
වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිති!යන් ස-වැළැක්වීම, විමර්ශ ධීනවැළැක්වීම, විමර්ශ ඒ ද න්වීම ය වීම අවැළැක්වීම, විමර්ශශI
!න9වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය.
(ආ) ඒ නිරාවුල් වැළවුල් කිරී!මන් බ ඳී සිටින ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශයක් වැළැක්වීම, විමර්ශන
න ත!හ9ත් එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශයකට ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත් වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය
නීතිමය කටයුතු සඳහ !න9වැළැක්වීම, විමර්ශ අධIයන පහසුවැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහ පමණි

සමිති
යක
ස ම ජි
ජික!ය
!යකු
වැළැක්වීම, විමර්ශන්න
න වූ
යම්
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ
!ය"ජ
කයකු
කුට
!හ"
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ
ක!ය
කුට
ඒ
වැළැක්වීම, විමර්ශrත්ති
තිය
සමිති
!යන්
ස-වැළැක්වීම, විමර්ශ ධී
න වැළැක්වීම, විමර්ශ
ඒ
නිරාවුල් වැළවු
ල්
කිරීම
පතික්
!&\ප
කිරී!ම්
!ම්
අයති
යක්
න ත්
!ත්
ය.
එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි
නි
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ
!ය"ජ
කයකු
කු
!හ"
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ
කයකු
කු
විසින්
එ!ස\
ස-වැළැක්වීම, විමර්ශ ධී
13

නවැළැක්වීම, විමර්ශ කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද පතික්!&\ප කිරී!ම් ද න්වීමක් !ම්
පන!ත් ක ර්ය සඳහ
වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨'ගු
ගු
ද න්වී
මක්
!න9
වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න්
!න්
ය.
(2)

නිරාවුල් වැළවුල් කිරීමක බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨පJම

නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම අවැළැක්වීම, විමර්ශස න
වීම

නිරාවුල් වැළවුල්
කිරීමක්
පතික්!&\ප
කිරී!ම්
වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨'ගු
ද න්වීමක්
!ක9මස රිසස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය
!වැළැක්වීම, විමර්ශත
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බුනු
අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක
දී, !මයන්
මින්
මතු
සළැක්වීම, විමර්ශණය කස-වැළැක්වීම, විමර්ශ
ඇති
විධිවිධ න
වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට
යටත්වැළැක්වීම, විමර්ශ_
(අ)
ඒ
ද න්වීම
අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක වැළැක්වීම, විමර්ශන
නිරාවුල් වැළවුල්
කිරීම,
ඒ
ද න්වීම
!ක9මස රිසස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය
!වැළැක්වීම, විමර්ශත
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බුණු
ම සයට
පසුවැළැක්වීම, විමර්ශ
එළැක්වීම, විමර්ශණය ක!€න
ම සය

ඉකුත් වී!ම් දී අවැළැක්වීම, විමර්ශසන් වැළැක්වීම, විමර්ශන අතරාවුල් වැළ එහ බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨පJම නතරාවුල් වැළ වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න්
ය.
(ආ) !nද!S සඳහන් පරිදි ඒ නිරාවුල් වැළවුල් කිරී!මහ
බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨පJම නතරාවුල් වැළවැළැක්වීම, විමර්ශන ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය පිළිබඳ පක ශයක් ද සමO , එකී
පතික්!&\ප කිරී!ම් ද න්වීම ග සට් පත්ර!යහ පසිsධ කරාවුල් වැළවීමට
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් ස ළැක්වීම, විමර්ශණය ක ස-විය යුතු ය.
එ!ස\ වුවැළැක්වීම, විමර්ශ ද , යම් නිරාවුල් වැළවුල් කිරීමක් පතික්!&\ප කිරී!ම් වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨'ගු
ද න්වීමක් කරාවුල් වැළ ඇත්!ත් ඒ නිරාවුල් වැළවුල් කිරී!ම් ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශයකට ඇතුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ත්
සියළුම වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිති , සියළුම !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයන් !හ" සියළුම
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන් විසින් !න9වැළැක්වීම, විමර්ශ ඉන් එකක් න ත!හ9ත් එක් අයකු !හ"
කීපයක් න ත!හ9ත් කීප!ද!නකු !හ" පමණක් විසින් වැළැක්වීම, විමර්ශන
අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක එම නිරාවුල් වැළවුල් කිරී!ම් බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨පJම ඒ ද න්වීම කළැක්වීම, විමර්ශණය ක එක් එක්
වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තීය සමිතිය, !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය !හ" !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය සම්බන්ධ!යන්
සහ එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තීය සමිතියක ස ම ජිකයන් සම්බන්ධ!යන්
පමණක් නතරාවුල් වැළ වැළැක්වීම, විමර්ශන අතරාවුල් වැළ , ඒ හ !රාවුල් වැළන විට ඒ නිරාවුල් වැළවුල් කිරී!ම්
වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨'ගුභ වැළැක්වීම, විමර්ශය හ බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨පJම !න9!වැළැක්වීම, විමර්ශනස-වැළැක්වීම, විමර්ශ පවැළැක්වීම, විමර්ශතින්!න් ය.

(ඇ)

!8රුම්කිරී!මන් නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම

15 අ. !ම් පන!ත් මින් මතු දක්වැළැක්වීම, විමර්ශ ඇති විධිවිධ න වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 එන
“!8රුම්කරු” යන !යදුමට කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක් ද ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත් !R.
16.
ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් !8රුම්කිරීම මගින් නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම සදහ
!8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු !වැළැක්වීම, විමර්ශත !හ" !8රුම්ක රාවුල් වැළ මණ්ඩලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත (යම් ක ර්මික
ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක්, යම් !8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු !වැළැක්වීම, විමර්ශත !ය9මු කරාවුල් වැළ ඇති අස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක දී , ඒ
!8රුම්කරු ග න කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන සඳහනක් !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස ද !හ" , එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් යම්
!8රුම්ක රාවුල් වැළ මණ්ඩලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත !ය9මු කරාවුල් වැළ ඇති අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක දී ඒ !8රුම්ක රාවුල් වැළ
මණ්ඩලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය ග න කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන සඳහනක් !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස !හ" “!8රුම්කරු” යන !යදුම,
!ම් පන!ත් මින් මතු !ත්රුම් ගත යුතු ය .) !ය9මු කරාවුල් වැළමින් 3(1) (ඈ) වැළැක්වීම, විමර්ශන
වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන සJම නි!ය"ගයක් ම !හ" , ඒ ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨
!8රුම්කිරීම මගින් නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම සඳහ !8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු !වැළැක්වීම, විමර්ශත !ය9මු කරාවුල් වැළමින්
4(1) වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන සJම නි!ය"ගයක් ම !හ" සමO , ඒ
ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශ අතරාවුල් වැළ ඇති ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට වි&ය වී ඇත ය !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !; ද නී!ම්
හ ටියට ඔහු විසින් සළැක්වීම, විමර්ශණය කකනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන එක් එක් කරුණ සඳහන් කරාවුල් වැළමින්
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් පිළි!යලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 කළැක්වීම, විමර්ශණය ක පක ශයක් ද ය විය යුතු ය.

“!8රුම්කරු” යන්!නහ
අර්B නිරූපණය
(1957 අ'ක 62,
9 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට වි&ය වීඇති
කරුණු නිශ-චය වැළැක්වීම, විමර්ශශ!යන්
ද ක්!වැළැක්වීම, විමර්ශන පක ශය.
(1957 අ'ක 62,
10 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
(1963 අ'ක 4,
4 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

යට කී නියමය කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද දිනයට !පරාවුල් වැළ, ඒ ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට සම්බන්ධ ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශ
අතරාවුල් වැළ ඒ ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට වි&ය වී තිබුණ කරුණක් බවැළැක්වීම, විමර්ශට ඒ ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 !ය9මු කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ
!8රුම්කරු සJහීමට පත්වැළැක්වීම, විමර්ශන පරිදි !පන්නුම් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨sද වූ යම් කරුණක් ,
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් පිළි!යලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද පක ශ!යහ සඳහන් කරුණකට

නීතිමය කටයුතු සඳහ !න9වැළැක්වීම, විමර්ශ අධIයන පහසුවැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහ පමණි
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සම්බන්ධ නම් න ත!හ9ත් එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි කරුණකින් උsගත වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් නම් ඒ කරුණ
පිළිග නීම, සළැක්වීම, විමර්ශණය කක බ ලීම සහ ඒ පිළිබඳ වැළැක්වීම, විමර්ශ තීරාවුල් වැළණයක් දීම සම්බන්ධ!යන්
!8රුම්කරු සතු බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨තලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 හීන කිරීමක් !ම් වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S ඉහත ද ක්!වැළැක්වීම, විමර්ශන
විධිවිධ න වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත් කිසිවැළැක්වීම, විමර්ශකින් සිදු !R යය !න9ස ළැක්වීම, විමර්ශණය කකිය යුතු ය.
17.
(1)
යම් ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම සඳහ 3(1) (ඈ)
වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය !හ" 4(1) වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය !හ" යට!ත් !8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු !වැළැක්වීම, විමර්ශත
!ය9මු කරාවුල් වැළ ඇති අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක දී, ඒ ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 සම්බන්ධ!යන් අවැළැක්වීම, විමර්ශශI යය ඔහු විසින්
සළැක්වීම, විමර්ශණය කකනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන සියළු පරීක්&ණ ප වැළැක්වීම, විමර්ශ ත්වීම ද, ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට සම්බන්ධ ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශ විසින්
ඉදිරිපත් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන සියළු ස ක්ෂි විභ ග කිරීම ද , ඉන්පසු, ස ධ රාවුල් වැළණ සහ යුක්ති
සහගත යය ඔහුට !පනී යන තීරාවුල් වැළණයක් දීම ද ඔහු විසින් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය . !8රුම්
කිරී!මන් නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම සඳහ කම්කරු විනිශ-චය සභ වැළැක්වීම, විමර්ශක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත !ය9මු කරාවුල් වැළන
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද ක ර්මික ආරාවුල් වැළවුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම සඳහ වැළැක්වීම, විමර්ශන නීති කrතI වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට විනිශ-චය
සභ වැළැක්වීම, විමර්ශ විසින් පමුඛත්වැළැක්වීම, විමර්ශය දිය යුතු ය.

!8රුම්කරු!; යුතුකම්
සහ බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨තලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨.
(1957 අ'ක 62,
11 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(2)
!8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු!; සJම පද නයක් ම ඒ තීරාවුල් වැළණය අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක
වැළැක්වීම, විමර්ශන්න වූ ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශ සහ වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිති ද !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයන් සහ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන් ද
කවුරුන් ද ය සඳහන් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය යුතු ය.
18.
(1)
!8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු!; තීරාවුල් වැළණය , !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !වැළැක්වීම, විමර්ශත
ය විය යුතු අතරාවුල් වැළ එම පද නය, !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් !න9පම වැළැක්වීම, විමර්ශ ග සට් පත්ර!S
පසිsධ කිරීමට ස ළැක්වීම, විමර්ශණය ක ස-විය යුතු ය.
(2)
!8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු!; සJම තීරාවුල් වැළණයක් ම , ඒ පද නය දුන්
දින!S දී !හ" ඒ තීරාවුල් වැළණය හ සම්බන්ධ ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 මුලින් ම උsගත වූ
දිනයට පූර්වැළැක්වීම, විමර්ශ දිනයක් !න9වැළැක්වීම, විමර්ශන !වැළැක්වීම, විමර්ශනත් දිනයක් ඒ පද න!යහ නිශ-චිත වැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහන්
!R නම් ඒ දින!S දී !හ" බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ත්මක වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය.
(3)
!8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු!; යම් පද නයක් ඒ පද න!S
නිශ-චිතවැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහන් යම් ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 සීම වැළැක්වීම, විමර්ශකට !හ" යම් දිනයක් දක්වැළැක්වීම, විමර්ශ !හ" බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 සහතවැළැක්වීම, විමර්ශ
ප වැළැක්වීම, විමර්ශතිය යුතු බවැළැක්වීම, විමර්ශට ඒ පද න!යන් විධිවිධ න සළැක්වීම, විමර්ශණය කස-වැළැක්වීම, විමර්ශ ඇති අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක , 20 වැළැක්වීම, විමර්ශන
වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S විධිවිධ න සළැක්වීම, විමර්ශණය කස ඇති පරිදි එහ බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨පJම කලින් නතරාවුල් වැළ වුවැළැක්වීම, විමර්ශ!හ9ත්
මිස, (2) වැළැක්වීම, විමර්ශන උප වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S විධිවිධ න සළැක්වීම, විමර්ශණය කස ඇති පරිදි එම පද නය
බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ත්මක වැළැක්වීම, විමර්ශන දින!යහ සිට, ඉහත කී නිශ-චිත ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨සීම වැළැක්වීම, විමර්ශ අවැළැක්වීම, විමර්ශසන් වැළැක්වීම, විමර්ශන !තක්
!හ" එකී නිශ-චිත දිනය !තක් !හ" ඒ පද නය බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ත්මක වැළැක්වීම, විමර්ශ පවැළැක්වීම, විමර්ශතින්!න් ය.
(4)
යම් පද නයක් බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ත්මක වැළැක්වීම, විමර්ශ ප වැළැක්වීම, විමර්ශතිය යුතු ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨සීම වැළැක්වීම, විමර්ශ
වැළැක්වීම, විමර්ශශ!යන් !හ" එය බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ත්මක වැළැක්වීම, විමර්ශ ප වැළැක්වීම, විමර්ශතිය යුත්!ත් කවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළ දිනයක් !තක් ද යන
වැළැක්වීම, විමර්ශශ!යන් ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨සීම වැළැක්වීම, විමර්ශක් !හ" දිනයක් !හ" යම් පද නයක නිශ-චිත වැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහන්
!න9ම ති අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක, 20 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S විධිවිධ න සළැක්වීම, විමර්ශණය කස ඇති පරිදි එහ
බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨පJම කලින් නතරාවුල් වැළ වුවැළැක්වීම, විමර්ශ!හ9ත් මිස, (2) වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S විධිවිධ න සළැක්වීම, විමර්ශණය කස
ඇති පරිදි ඒ පද නය බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨සහත වූ දින සිට ඉදිරියට බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ත්මකවැළැක්වීම, විමර්ශ පවැළැක්වීම, විමර්ශතින්!න් ය.

තීරාවුල් වැළණය පසිsධ කිරීම,
එය බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ත්මක වැළැක්වීම, විමර්ශන දිනය
හ එය බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨පවැළැක්වීම, විමර්ශත්න
ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය

19.
ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් සම්බන්ධ!යන් !8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු විසින්
!දන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨sද වූ තත් ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨!යහ වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨'ගුවැළැක්වීම, විමර්ශ ඇත්ත වූ ද , සJම පද නයක් ම , !මම
පන!ත් ක ර්යය සඳහ , 17(2) වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S විධිවිධ න වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට අනුකූලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨වැළැක්වීම, විමර්ශ ඒ
පද න!යහ සඳහන් ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශ, වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිති, !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයන් සහ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන්
වි&!යහ බ ඳීමක් ඇති කරාවුල් වැළන පද නයක් වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය . තවැළැක්වීම, විමර්ශ ද ඒ තීරාවුල් වැළණ!යහ
ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත් නියමයන් ඒ පද න!යන් බ ඳී සිටින !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයන් සහ
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන් අතරාවුල් වැළ ඇති !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ ගිවිසු!ම් වැළැක්වීම, විමර්ශIවැළැක්වීම, විමර්ශස-B පිත නියමයක් වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය.
20.
(1)
!ම් පනත යට!ත් !8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු විසින් !දන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද
පද නයකින් බ ඳී සිටින යම් ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශයක්, වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිතියක්, !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු
!හ" !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු විසින්, නියමිත ආකrතිය අනුවැළැක්වීම, විමර්ශ එවූ ලිඛිත ද න්වීමක්
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !වැළැක්වීම, විමර්ශත සහ ඒ පද න!යන් බ ඳී සිටින අ!නක් සJම ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශයක්,
වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිතියක්, !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු සහ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු !වැළැක්වීම, විමර්ශත ය වී!මන් ඒ
පද නය පතික්!&\ප කළැක්වීම, විමර්ශණය ක හ කි ය :-

(ආ)
(අ)
!nද!යහ
සදහන් පරිදි
ඒ පද න!S
බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨පJම නතරාවුල් වැළ
වැළැක්වීම, විමර්ශන ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය
පිළිබඳ
පක ශයක් ද
සමO
එම
ද න්වීම
ග සට් පත්ර!S
පසිsධ
කරාවුල් වැළවීමට
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශ
රාවුල් වැළය
විසින්
ස ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ස-විය
යුතු ය.

එ!ස\ වුවැළැක්වීම, විමර්ශ ද_
(අ)
ඒ පද න!යන් බ ඳී සිටින ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශයක් වැළැක්වීම, විමර්ශන
න ත!හ9ත් එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශයකට ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත් වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය
සමිතියක ස ම ජිකයකු වැළැක්වීම, විමර්ශන්න වූ යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජක!යකුට
!හ" !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකුට ඔහු!; වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිති!යන් ස-වැළැක්වීම, විමර්ශ ධීනවැළැක්වීම, විමර්ශ ඒ
ද න්වීම ය වීම අවැළැක්වීම, විමර්ශශI !න9වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය; තවැළැක්වීම, විමර්ශ ද
(ආ) ඒ පද න!යන් බ ඳී සිටින ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශයන් වැළැක්වීම, විමර්ශන
න ත!හ9ත් එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශයකට ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත් වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය
සමිතියක ස ම ජිකයකු වැළැක්වීම, විමර්ශන්න වූ යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජක!යකුට
!හ" !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකුට ඒ වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිති!යන් ස-වැළැක්වීම, විමර්ශ ධීනවැළැක්වීම, විමර්ශ ඒ පද නය
පතික්!&\ප කිරී!ම් අයතියක් !න9ම ත්!ත් ය
. එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු !හ" !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු !හ" විසින් එ!ස\ ස-වැළැක්වීම, විමර්ශ ධීන වැළැක්වීම, විමර්ශ
කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද පතික්!&\ප කිරී!ම් ද න්වීමක් !ම් පන!ත් ක ර්යය
සඳහ වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨'ගු ද න්වීමක් !න9වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය.

!8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු!;
තීරාවුල් වැළණයක බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨පJම.

!8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු!;
තීරාවුල් වැළණයක් අවැළැක්වීම, විමර්ශසන්
වීම.

(2)
පද නයක් පතික්!&\ප කිරී!ම් වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨'ගු ද න්වීමක්
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !වැළැක්වීම, විමර්ශත ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බුණු අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක දී , !මහ මින් මතු සලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨සවැළැක්වීම, විමර්ශ
ඇති විධිවිධ න වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට යටත් වැළැක්වීම, විමර්ශ_
(අ)
එම ද න්වීම !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !වැළැක්වීම, විමර්ශත ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බුනු
ම සයට පසුවැළැක්වීම, විමර්ශ එළැක්වීම, විමර්ශණය ක!€න ම ස තුන අවැළැක්වීම, විමර්ශස න වැළැක්වීම, විමර්ශන දිනය ද 18(2)
වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!යන් විධිවිධ න සළැක්වීම, විමර්ශණය කස-වැළැක්වීම, විමර්ශ ඇති පරිදි ඒ පද නය
බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ත්මක වූ දින සිට !ද9!ළැක්වීම, විමර්ශණය ක9ස- මසක් අවැළැක්වීම, විමර්ශස න වැළැක්වීම, විමර්ශන දිනය ද
යන !ම් !ද!කන් පසුවැළැක්වීම, විමර්ශ එළැක්වීම, විමර්ශණය ක!€න දින!S දී, ඒ ද න්වීමට අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක
පද න!S බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨පJම නතරාවුල් වැළ වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය; තවැළැක්වීම, විමර්ශ ද

නීතිමය කටයුතු සඳහ !න9වැළැක්වීම, විමර්ශ අධIයන පහසුවැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහ පමණි
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(2)
(1)
වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් පත්
කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද සJම ත න ත්තකු ම
විසින්, ඔහු කලින් තම
ධූරාවුල් වැළ!යන් ඉවැළැක්වීම, විමර්ශත් වුවැළැක්වීම, විමර්ශ!හ9ත් මිස,
ඔහු පත් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන
අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B !R දී ජන ධිපතිවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය
විස-න නිශ-චය කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන ,
වැළැක්වීම, විමර්ශර්&
තුනකට
!න9වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩි
ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යක් තම ධූරාවුල් වැළය ද රිය යුතු
ය.
එ!ස\ වුවැළැක්වීම, විමර්ශ ද ,
එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි යම් ත න ත්තකු!;
පත්වී!ම් ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨සීම වැළැක්වීම, විමර්ශ අවැළැක්වීම, විමර්ශස න
වැළැක්වීම, විමර්ශන දින!S දී , !ම් පනත
යට!ත්
පරීක්&ණයක්
පවැළැක්වීම, විමර්ශත්වැළැක්වීම, විමර්ශ !ගන
යන
සම්
ක ර්මික
අධිකරාවුල් වැළණයක
ස ම ජික!යකු !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස ඔහු ක්රිය
කරාවුල් වැළමින් සිටී නම්
,
ඒ
පරීක්&ණය අවැළැක්වීම, විමර්ශස න !ක9ට ඒ
පිළිබඳවැළැක්වීම, විමර්ශ නිශ-චයක් කරාවුල් වැළන
!තක් !හ" තීරාවුල් වැළණයක් !දන
එ!ස\ වුවැළැක්වීම, විමර්ශ ද, යම් පද නයක් පතික්!&\ප කිරී!ම් වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨'ගු ද න්වීමක් !තක් ඒ ත න ත්ත විසින්
කරාවුල් වැළ ඇත්!ත් ඒ පද න!යන් බ ඳී සිටින ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශයකට ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත් වැළැක්වීම, විමර්ශන සියලු තම ධූරාවුල් වැළය ද රිය යුතු ය.
ම වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිති , සියලුම !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයන් !හ" සියලුම !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන්
විසින් !න9වැළැක්වීම, විමර්ශ ඉන් එකක් න ත!හ9ත් එක අයකු !හ" කීපයක්
තම !; ධූරාවුල් වැළ
න ත!හ9ත් කීප!ද!නකු !හ" පමණක් විසින් වැළැක්වීම, විමර්ශන අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක එම ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය අවැළැක්වීම, විමර්ශස න වීම !හ\තු
පද න!S බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨පJම නතරාවුල් වැළ වැළැක්වීම, විමර්ශනු!S ඒ ද න්වීම කළැක්වීම, විමර්ශණය ක එක් එක් වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය !ක9ට !ගන තම ධූරාවුල් වැළය හසසමිතිය, !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය !හ" !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය සම්බන්ධ!යන් සහ එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි කරාවුල් වැළන (1) වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය
වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිතියක ස ම ජිකයන් සම්බන්ධ!යන් පමණක් වැළැක්වීම, විමර්ශන අතරාවුල් වැළ ඒ යට!ත් පත් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද යම්
හ !රාවුල් වැළන විට ඒ පද න!S වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨'ගුභ වැළැක්වීම, විමර්ශය හ බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨පJම !න9!වැළැක්වීම, විමර්ශනස- වැළැක්වීම, විමර්ශ ත න ත්!තකු න වැළැක්වීම, විමර්ශත පත්
පවැළැක්වීම, විමර්ශතින්!න් ය.
කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බීමට සුදුස-!සක් !R.
21.
!8රුම් කිරී!ම් ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ පන!ත් විධිවිධ න සහ !8රුම් කිරීම
(3)
!ම්
සම්බන්ධ!යන් සිවිල් නඩ විධ න ස'ග්රහ!S එන විධිවිධ න !ම් පනත , යට!ත් පනත යට!ත් වූ බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨තලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨
යම් !8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු ඉදිරි!S ප වැළැක්වීම, විමර්ශ ත්!වැළැක්වීම, විමර්ශන නීති කrතIය !ක!රාවුල් වැළහ බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 කිසිවැළැක්වීම, විමර්ශක් ක්රිය ත්මක කිරීම
සඳහ !හ" යම් ක ර්යයක්
!න9ප න්!න් ය.
කිරීම සඳහ
!හ" යම්
කර්තවැළැක්වීම, විමර්ශIයක් ඉටු කිරීම සඳහ
IV වන කොටසකාරය0 ටස
!හ" ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක්
ස'ස-B පනය කිරීම සදහ ,
කාරය0 ර්මිකාරය0 අධිකාරය0රණ
අම තIවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය
විසින්, තම
අභිමතය අනුවැළැක්වීම, විමර්ශ නිශ-චය කරාවුල් වැළනු
*22. (1)
!ම් පන!ත් ක ර්යය සඳහ , !මහ මින් මතු විධිවිධ න
සලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස-වැළැක්වීම, විමර්ශ ඇති ආක රාවුල් වැළයට ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණ ස'ස-B පනය කිරීම සඳහ ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන පරිදි, එක් ත න ත්තකු
ඩන ධිපතිවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින්, කලින් කලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 , පස- !ද!නකුට !න9අඩ ත න ත්තන් !හ" ත න ත්තන් ති!ද!නකු,
ඒ මූලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 මණ්ඩලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨!යන් !ත"රාවුල් වැළ
ස'ඛI වැළැක්වීම, විමර්ශකින් සමන්විත මූලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 මණ්ඩලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යක් පත් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය හ කි ය.
ගත යුතු ය.

* 21 අ සිට 21 ඇ දක්වැළැක්වීම, විමර්ශ වූ වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති 1968 අ'ක 39 දරාවුල් වැළණ පනත මගින් ඉවැළැක්වීම, විමර්ශත් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨දි.

!වැළැක්වීම, විමර්ශනත් ලිඛිත නීතියක එන !8රුම්කිරීමට අද ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 විධිවිධ න !8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු ඉදිරි!S
ප වැළැක්වීම, විමර්ශ ත්!වැළැක්වීම, විමර්ශන නීති කrතI !ක!රාවුල් වැළහ බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 !න9ප න බවැළැක්වීම, විමර්ශ.

ස'ස-B පනය.
(1957 අ'ක 62
12 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
(1957 අ'ක 62
22 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

අධිකරාවුල් වැළණ!S ස ම ජිකයකු
සභ පති වැළැක්වීම, විමර්ශශ!යන් ක්රිය
කළැක්වීම, විමර්ශණය කයුතු ය.
(5)
!ම්
පනත යට!ත් ක ර්මික
අධිකරාවුල් වැළණය !වැළැක්වීම, විමර්ශත ක ර්මික
ආරාවුල් වැළ වුල්, ඉල්ලීම් සහ
පශ-ණ !ය9මු කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුත්!ත්
කවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළ ආකrතියකින් සහ
කවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළ ආක රාවුල් වැළයකට ද යන්න
සහ, !ම් පනත යට!ත් එම
අධිකරාවුල් වැළණ වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට අභිය චන
ඉදිරිපත් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුත්!ත් කවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළ
ආකrතියකින් හ කවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළ
ආක රාවුල් වැළයට ද යන්න නියම
ක !රාවුල් වැළන නි!ය"ග සJදිය
හ කි ය.
23.
ක ර්මික
ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක්, නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම
සඳහ ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක්
!වැළැක්වීම, විමර්ශත
!ය9මු
කරාවුල් වැළමින්
අම තIවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් , 4 වැළැක්වීම, විමර්ශන
වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන
නියමයක් සමO , තම !;
ද නී!ම් හ ටියට ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශ අතරාවුල් වැළ
ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට වි&ය වී ඇති එක්
එක් කරුණ සඳහන් කරාවුල් වැළමින්
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය
විසින්
පිළි!යලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද පක ශයක්
ද ය විය යුතු ය.
යට කී නි!ය"ගය
කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද දිනට !පරාවුල් වැළ ඒ
ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශ අතරාවුල් වැළ ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට වි&ය
වී තිබුණු කරුණක් බවැළැක්වීම, විමර්ශට ඒ
ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 !ය9මු කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ
ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණය සJහීමට
පත් වැළැක්වීම, විමර්ශන පරිදි, !පන්න !දන
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද !වැළැක්වීම, විමර්ශනත් යම් කරුණක් ඒ
අධිකරාවුල් වැළණය විසින් පිළිග නීම ,
සළැක්වීම, විමර්ශණය කක බ ලීම සහ ඒ පිළිබඳ වැළැක්වීම, විමර්ශ
තීරාවුල් වැළණයක් දීම සම්බන්ධ!යන්
ඒ ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණය සතු
බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨තලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 හීන කිරීමක්, !ම්

(4)
ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක් ත න ත්තන් ති!ද!නකු!ගන්
සමන්විත වැළැක්වීම, විමර්ශන අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක අම තIවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් නම් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ ඒ
නීතිමය කටයුතු සඳහ !න9වැළැක්වීම, විමර්ශ අධIයන පහසුවැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහ පමණි

19

වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S ඉහත ද ක්වුණු විධිවිධ න වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත් කිසිවැළැක්වීම, විමර්ශකින් සිදු !R යය
!න9ස ළැක්වීම, විමර්ශණය කකිය යුතු ය.
24.
(1)
!ම් පනත යට!ත් යම් ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක්, ඉල්ලීමක්, පශ-ණයක්
!හ" !වැළැක්වීම, විමර්ශනත් කරුණක් ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත !ය9මු කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද !හ"
ඉදිරිපත් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද !හ" අවැළැක්වීම, විමර්ශසB
- වැළැක්වීම, විමර්ශක දී , හ කිත ක් ඉක්මණින් අවැළැක්වීම, විමර්ශශI යය ඒ
අධිකරාවුල් වැළණය විසින් සලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨කනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන සියලු පරීක්&ණ ප වැළැක්වීම, විමර්ශ ත්වීම ද සියලු ස ක්ෂි
විභ ග කිරීම ද ඉන්පසු ස ධ රාවුල් වැළණ සහ යුක්ති සහගත යය ඒ අධිකරාවුල් වැළණයට !පනී
යන තීන්දුවැළැක්වීම, විමර්ශක් !හ" පද නයක් දීම ද ඒ අධිකරාවුල් වැළණ!S යුතුකම වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය.

ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණ වැළැක්වීම, විමර්ශන
යුතුකම් සහ බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨තලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨.

(2)
!ම් !ක9ටස යට!ත් පරීක්&ණයක් පවැළැක්වීම, විමර්ශත්වැළැක්වීම, විමර්ශන ක ර්මික
අධිකරාවුල් වැළණයක් විසින් එම පරීක්&ණය ප වැළැක්වීම, විමර්ශ ත්වී!ම් දී අනුගමනය කළැක්වීම, විමර්ශණය කයුතු ක ර්යය
පටිප ටිය, !ම් පන!ත් 39(1) (ඊ) වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් ක ර්යය පටිප ටිය
සම්බන්ධ!යන් ස දනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන නි!ය"ග වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට යටත් ඒ අධිකරාවුල් වැළණය විසින් නියම
කරාවුල් වැළ ගනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය හ කි ය.
(3)
ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක් විසින් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන පද නයක්
අද ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 වැළැක්වීම, විමර්ශන ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශයන් වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිති ද !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයන් සහ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන් ද
කවුරුන් ද ය එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි සJම තීරාවුල් වැළණයක ම සඳහන් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය යුතු ය.
(4)
ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක් එක් ත න ත්!තකුට වැළැක්වීම, විමර්ශඩ වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩි
ත න ත්තන් ස'ඛI වැළැක්වීම, විමර්ශකින් සමන්විත වැළැක්වීම, විමර්ශන අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක , යම් කරුණක්
සම්බන්ධ!යන් ඒ අධිකරාවුල් වැළණ!S ස ම ජිකයන්!; බහුතරාවුල් වැළ මතය පිළිගත යුතු
මතය වැළැක්වීම, විමර්ශන අතරාවුල් වැළ, එය ඒ කරුණ සම්බන්ධ!යන් ඒ අධිකරාවුල් වැළණ!S තීන්දුවැළැක්වීම, විමර්ශක් !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස
සලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨කනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය යුතු ය.

(1957 අ'ක 62
12 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(1957 අ'ක 62
12 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට වි&ය වී ඇති කරුණු නිශ-චිතවැළැක්වීම, විමර්ශ ද ක්!වැළැක්වීම, විමර්ශන ප ක ශයක් ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණය
!වැළැක්වීම, විමර්ශත භ රාවුල් වැළ දිය යුතු බවැළැක්වීම, විමර්ශ.

25.
(1)
ක ර්මික
අධිකරාවුල් වැළණයක
පද නය,
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය
!වැළැක්වීම, විමර්ශත
ය විය යුතු අතරාවුල් වැළ , එම පද නය
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය
විසින්
!න9පම වැළැක්වීම, විමර්ශ ම ග සට පත්ර!S
පසිsධ කිරීමට ස ළැක්වීම, විමර්ශණය ක ස-විය යුතු
ය.
(2)
ක ර්මික
අධිකරාවුල් වැළණයක සJම පද නයක්
ම, ඒ තීරාවුල් වැළණය දුන් දින!S දී
!හ" ඒ පද නය හ සම්බන්ධ
ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 මුලින් ම
උsගත වු දිනයට පූර්වැළැක්වීම, විමර්ශ
දිනයක් !න9වැළැක්වීම, විමර්ශන !වැළැක්වීම, විමර්ශනත්

දිනයක් ඒ පද න!යහ නිශ-චිත වැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහන් !R නම් ඒ දින!S දී !හ" බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ත්මක
වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය.
(3)
ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක යම් පද නයක් ඒ පද න!S
නිශ-චිතවැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහන් යම් ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨සීම වැළැක්වීම, විමර්ශකට !හ" යම් දිනයක් දක්වැළැක්වීම, විමර්ශ !හ" බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 සහත වැළැක්වීම, විමර්ශ
ප වැළැක්වීම, විමර්ශතිය යුතු බවැළැක්වීම, විමර්ශට ඒ පද න!යන් විධිවිධ න සලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස-වැළැක්වීම, විමර්ශ ඇති අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක , 30 වැළැක්වීම, විමර්ශන
වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S විධිවිධ න සළැක්වීම, විමර්ශණය කසවැළැක්වීම, විමර්ශ
- ඇති පරිදි එහ බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨පJම කලින් නතරාවුල් වැළ වුවැළැක්වීම, විමර්ශ!හ9ත්
මිස, (2) වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S විධිවිධ න සළැක්වීම, විමර්ශණය කස ඇති එම පද නය බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ත්මක වැළැක්වීම, විමර්ශන
දින!යහ සිට, ඉහත කී නිශ-චිත ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨සීම වැළැක්වීම, විමර්ශ අවැළැක්වීම, විමර්ශසන් වැළැක්වීම, විමර්ශන !තක් !හ" එකී නිශ-චිත
දිනය !තක් !හ" ඒ පද නය බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ත්මක වැළැක්වීම, විමර්ශ පවැළැක්වීම, විමර්ශතින්!න්ය.
(4)
යම් පද නයක් බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ත්මකවැළැක්වීම, විමර්ශ ප වැළැක්වීම, විමර්ශතිය යුතු ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨සීම වැළැක්වීම, විමර්ශ
වැළැක්වීම, විමර්ශශ!යන් !හ" එය බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ත්මකවැළැක්වීම, විමර්ශ ප වැළැක්වීම, විමර්ශතිය යුත්!ත් කවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළ දිනයක් !තක් ද යන
වැළැක්වීම, විමර්ශශ!යන් ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨සීම වැළැක්වීම, විමර්ශක් !හ" දිනයක් !හ" යම් පද නයක නිශ-චිතවැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහන්
!න9ම ති අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක, 30 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S විධිවිධ න සළැක්වීම, විමර්ශණය කස ඇති පරිදි එහ
බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨පJම කලින් නතරාවුල් වැළ වුවැළැක්වීම, විමර්ශ!හ9ත් මිස , (2) වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S විධිවිධ න සළැක්වීම, විමර්ශණය කස
ඇති පරිදි ඒ පද නය බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 සහත වූ දින සිට ඉදිරියට බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ත්මක වැළැක්වීම, විමර්ශ පවැළැක්වීම, විමර්ශතින්!න් ය.
26.
ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් සම්බන්ධ!යන් ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක්
විසින් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨sද වූත් තත් ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨!යහ වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨'ගුවැළැක්වීම, විමර්ශ ඇත්ත වූත් සJම පද නයක් ම
!මම පන!ත් ක ර්යය සඳහ , 24(3) වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S විධිවිධ න වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට අනුකූලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨වැළැක්වීම, විමර්ශ
ඒ තීරාවුල් වැළණ!යහ සඳහන් ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශ වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිති , !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයන් සහ
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන් වි&ය!යහ බ ඳීමක් ඇති කරාවුල් වැළන පද නයක් වැළැක්වීම, විමර්ශන අතරාවුල් වැළ , ඒ තීරාවුල් වැළණ!යහ
ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත් නියමයන් ඒ තීරාවුල් වැළණ!යන් බ ඳී සිටින !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයන් සහ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන්
අතරාවුල් වැළ ඇති !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ නියුක්ති ගිවිසු!ම් වැළැක්වීම, විමර්ශI'ජිත නියමයන් වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය.
27.
ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක පද නයන් ඉවැළැක්වීම, විමර්ශත ද මිය යුතු යය !හ"
අලුත් තීරාවුල් වැළණයක් ඒ !වැළැක්වීම, විමර්ශනුවැළැක්වීම, විමර්ශට පති!ය"ජනය කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු යය !හ" ඒ පද න!S
ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත් !ක9න්!sසි හ නියමයන් මඳ වැළැක්වීම, විමර්ශශ!යන් !වැළැක්වීම, විමර්ශනස- කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු යය !හ"
අලුත් !ක9න්!sසි !හ" නියමයන් කිසිවැළැක්වීම, විමර්ශක් ඒ පද න!යහ ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු යය ,
එම පද න!යන් බ ඳී සිටින යම් ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශයක් , වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිතියක්,
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජක!යකු !හ" !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු අ!ප්ක්& කරාවුල් වැළන්!න් නම් , ඔහු විසින් ඒ
සඳහ ඉල්ලීමක් අම තIවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !වැළැක්වීම, විමර්ශත ඉදිරිපත් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක හ කිය. ඉක්බිති අම තIවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය
විසින් එම ඉල්ලීම , සළැක්වීම, විමර්ශණය කක බ ලීම සඳහ , ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත !ය9මු
කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය.

තීරාවුල් වැළණය පසිsධ කිරීම,
එය බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ත්මක වැළැක්වීම, විමර්ශන
දිනය හ එය
බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨පවැළැක්වීම, විමර්ශත්න ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය.

නීතිමය කටයුතු සඳහ !න9වැළැක්වීම, විමර්ශ අධIයන පහසුවැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහ පමණි

ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණ
තීරාවුල් වැළණයක බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨පJම.

ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණ
මගින් !දන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද යළි
සළැක්වීම, විමර්ශණය කක බ ලීම සඳහ
වූ ඉල්ලීම්.

එ!ස\ වුවැළැක්වීම, විමර්ශ ද,_
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(අ)

යම් පද නයක් සම්බන්ධ!යන් යම් ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත්
කරාවුල් වැළ ඇත්!ත් 25 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S (2) වැළැක්වීම, විමර්ශන
උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!යන් විධිවිධ න සළැක්වීම, විමර්ශණය කස-වැළැක්වීම, විමර්ශ ඇති පරිදි ඒ
පද නය බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ත්මක වූ දින සිට !ද9!ළැක්වීම, විමර්ශණය ක9ස- ම සයක
ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨සීම වැළැක්වීම, විමර්ශක් ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත දී නම් , ආර්ථික සහ කම්කරු
තත්ත්වැළැක්වීම, විමර්ශයන්!; !වැළැක්වීම, විමර්ශනස-වීම් නිස ඒ පද න!S අඩ'ගු
කරුණු ඒ ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨සීම වැළැක්වීම, විමර්ශ අවැළැක්වීම, විමර්ශසන් වීමට පBම යළි සලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක
බ ලීම උචිත බවැළැක්වීම, විමර්ශට !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් තම
අත්සන යට!ත් නිකුත් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද සහතිකයක් මගින් ඒ
ඉල්ලීම සන B කරාවුල් වැළ තිබුණ!හ9ත් මිස , අම තIවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය
විසින් ඒ ඉල්ලීම ග න ක්රිය !න9කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය;

(ආ)

වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිතියක් තීරාවුල් වැළණයකින් බ ඳී සිටින ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශයක්
වැළැක්වීම, විමර්ශන්න වූ !හ" එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශයකට ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත් වැළැක්වීම, විමර්ශන්න වූ
!හ" අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක දී, ඒ වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිති!S ස ම ජික!යකු
වැළැක්වීම, විමර්ශන යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු !හ" !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශක!යකු !හ"
විසින් ඒ වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිති!යන් ස-වැළැක්වීම, විමර්ශ ධීන වැළැක්වීම, විමර්ශ ඒ පද නය
සම්බන්ධ!යන් කරාවුල් වැළන ඉල්ලීමක් ග න අම තIවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය
විසින් ක්රිය !න9කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය.

28.
(1)
යම් පද නයක් සම්බන්ධ!යන් 27 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත්
වූ ඉල්ලීමක් යම් ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත !ය9මු කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක දී
ඒ අධිකරාවුල් වැළණ!S තීන්දුවැළැක්වීම, විමර්ශ මගින්_
(අ ) ඒ පද නය ස-ථිරාවුල් වැළ කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය හ කි ය.;
(ආ) ඒ පද නය ඉවැළැක්වීම, විමර්ශතලිය හ කිය;
(ඇ) ඒ පද නය ඉවැළැක්වීම, විමර්ශත ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ඒ !වැළැක්වීම, විමර්ශනුවැළැක්වීම, විමර්ශට අලුත් පද නයක් දිය හ කිය;
න ත!හ9ත්
(ඈ) අවැළැක්වීම, විමර්ශශI යය !ප!නන ආක රාවුල් වැළයට ඒ පද නය !වැළැක්වීම, විමර්ශනස- කිරීම !හ"
මඳ වැළැක්වීම, විමර්ශශ!යන් !වැළැක්වීම, විමර්ශනස- කිරීම කළැක්වීම, විමර්ශණය ක හ කි ය.

27 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය
යට!ත් වූ ඉල්ලීම්
සම්බන්ධ!යන් වූ
ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණය
සතු ක ර්යය සහ
බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨තලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨

(2)
(1) වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් වූ සJම අලුත් තීරාවුල් වැළණයකම
සහ යම් තීරාවුල් වැළණයක් !වැළැක්වීම, විමර්ශනස- කරාවුල් වැළමින් !හ" මඳ වැළැක්වීම, විමර්ශශ!යන් !වැළැක්වීම, විමර්ශනස- කරාවුල් වැළමින්
!හ" !දන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද සJම තීන්දුවැළැක්වීම, විමර්ශක ම ඒ අලුත් පද නය !හ" තීන්දුවැළැක්වීම, විමර්ශ !හ"
අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක වැළැක්වීම, විමර්ශන ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශ සහ වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිති ද කවැළැක්වීම, විමර්ශ!ර්ද ය සහ
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයන් සහ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන් කවුරුන්ද ය සඳහන් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය
යුතු ය.
29.
28 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් !දන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද සJම තීන්දුවැළැක්වීම, විමර්ශක් ම
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !වැළැක්වීම, විමර්ශත ය විය යුතු අතරාවුල් වැළ , !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් එය
!න9පම වැළැක්වීම, විමර්ශ ග සට් පත්ර!S පසිsධ කරාවුල් වැළවිය යුතු ය.
30.
(1)
ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක් විසින් 28(1) (ආ) වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය
යට!ත් !දන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද තීන්දුවැළැක්වීම, විමර්ශක් මගින් ඉවැළැක්වීම, විමර්ශතලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨න ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද සJම පද නයක ම
බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨පJම ඒ තීන්දුවැළැක්වීම, විමර්ශ !දන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද දින!S දී !හ" ඒ තීන්දු!වැළැක්වීම, විමර්ශහ නිශ-චිත වැළැක්වීම, විමර්ශ
සඳහන් පසු දිනයක දී !හ" නතරාවුල් වැළ වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය.

28 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය
යට!ත් වූ තීන්දු
පසිsධ කිරීම.
28 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය
යට!ත් වූ තීන්දු
වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨පJම.

(2)
27 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් ඉදිරිපත් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද ඉල්ලීමක්
අනුවැළැක්වීම, විමර්ශ ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක තීන්දුවැළැක්වීම, විමර්ශක් මගින් !වැළැක්වීම, විමර්ශනස- කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද !හ"
මඳ වැළැක්වීම, විමර්ශශ!යන් !වැළැක්වීම, විමර්ශනස- කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද !හ" සJම පද නයක් ම ඒ තීන්දුවැළැක්වීම, විමර්ශ !දන
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද දින!යහ සිට හ ඉන්පසු !හ" , ඒ ඉල්ලී!ම් දිනයට !පරාවුල් වැළ තුවැළැක්වීම, විමර්ශ වූ
දිනයක් !න9වැළැක්වීම, විමර්ශන්න වූ යම් දිනයක් ඒ තීන්දු!වැළැක්වීම, විමර්ශහ නිශ-චිත වැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහන් කරාවුල් වැළ
ති!8 නම් එදින සිට හ ඉන් පසු , එ!ස\ !වැළැක්වීම, විමර්ශනස- කළැක්වීම, විමර්ශණය ක !හ" මඳ වැළැක්වීම, විමර්ශශ!යන්
!වැළැක්වීම, විමර්ශනස- කළැක්වීම, විමර්ශණය ක !හ" ආක රාවුල් වැළයට බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ප න අතරාවුල් වැළ එ!ස\ බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ත්මක වැළැක්වීම, විමර්ශ
පවැළැක්වීම, විමර්ශතින්!න් ය.
(3)
!මහ ඉහත සඳහන් විධිවිධ න පක රාවුල් වැළ යම් පද නයක්
!වැළැක්වීම, විමර්ශනස- කිරීම !හ" මඳ වැළැක්වීම, විමර්ශශ!යන් !වැළැක්වීම, විමර්ශනස- කිරීම, එ!ස\ !වැළැක්වීම, විමර්ශනස- කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද
!හ" මඳ වැළැක්වීම, විමර්ශශ!යන් !වැළැක්වීම, විමර්ශනස- කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද !හ" ආක රාවුල් වැළයට එම පද නය 25
වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S (3) වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තියට සහ (4) වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තියට
අනුකූලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 වැළැක්වීම, විමර්ශ ක්රිය ත්මක
වැළැක්වීම, විමර්ශ ප වැළැක්වීම, විමර්ශතීම !ක!රාවුල් වැළහ න ත!හ9ත් ඒ
සම්බන්ධ!යන් තවැළැක්වීම, විමර්ශ දුරාවුල් වැළටත් ඉල්ලීමක් 27 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් ඉදිරිපත්
කිරී!ම් අයතිවැළැක්වීම, විමර්ශ සිකම !ක!රාවුල් වැළහ බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨!න9ප න්!න් ය;

තම ක ර්යය ඉටු
කිරීමට අ!ප9!හ9සත්
වැළැක්වීම, විමර්ශන
ත න ත්ත
අධිකරාවුල් වැළණ!S
සභ පතිවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය
නම්
අම තIවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය
විසින්
මූලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨
මණ්ඩලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨!යන්
!වැළැක්වීම, විමර්ශනත්
යම්
ත න ත්තකු !ත"රාවුල් වැළ ,
යට කී පරිදි තම
ක ර්යය ඉටු කිරීමට
අ!ප9!හ9සත්

එ!ස\ වුවැළැක්වීම, විමර්ශ ද , තීන්දුවැළැක්වීම, විමර්ශක් මගින් එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි යම් !වැළැක්වීම, විමර්ශනසක් !හ" මඳ
වැළැක්වීම, විමර්ශශ!යන් !වැළැක්වීම, විමර්ශනස- කිරීමක් !හ" සිදු කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද යම් කරුණක්
සම්බන්ධ!යන් 27 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන ඉල්ලීමක්, ඒ
තීන්දු!R සඳහන් කරුණු ඒ තීන්දු!R දින සිට !ද9!ළැක්වීම, විමර්ශණය ක9ස- ම සයක
ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨සීම වැළැක්වීම, විමර්ශක් ඉකුත් වීමට !පරාවුල් වැළ ආර්ථික හ කම්කරු තත්ත්වැළැක්වීම, විමර්ශයන්
!වැළැක්වීම, විමර්ශනස-වීම !හ\තු !ක9ට !ගන යළි සළැක්වීම, විමර්ශණය කක බ ලීම උචිත බවැළැක්වීම, විමර්ශට
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් තම අත්සන යට!ත් !දන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද සහතිකයක්
මගින් සන B !ක9ට තිබුණ!හ9ත් මිස , එකී !ද9!ළැක්වීම, විමර්ශණය ක9ස- ම සයක
ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨සීම වැළැක්වීම, විමර්ශ ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත දී ඉදිරිපත් !න9කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය.
(4)
27 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් ඉදිරිපත් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද ඉල්ලීමක්
අනුවැළැක්වීම, විමර්ශ 28(1) (ඇ) වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද අලුත් පද නයක් ඒ
පද නය කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද දින!S දී !හ" ඒ ඉල්ලීම කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද දිනයට !පරාවුල් වැළ තුවැළැක්වීම, විමර්ශ
වූ දිනයක් !න9වැළැක්වීම, විමර්ශන යම් දිනයක් ඒ තීන්දු!R නිශ-චිත වැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහන් !R නම්
එම දින!යහ දී බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ත්මක බවැළැක්වීම, විමර්ශට පත් වැළැක්වීම, විමර්ශන අතරාවුල් වැළ , 25 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S (3)
වැළැක්වීම, විමර්ශන සහ (4) වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 විධිවිධ න සහ 26 සිට 29 දක්වැළැක්වීම, විමර්ශ වූ
වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 විධිවිධ න අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක කිරී!ම් ක ර්යය සඳහ , එම පද නය 24
වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද පද නයක් !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස සළැක්වීම, විමර්ශණය කකනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය යුතු ය.
31.
(1)
ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක් ත න ත්තන් එක්!ක!නකුට
වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩි ස'ඛI වැළැක්වීම, විමර්ශකින් සමන්විත වැළැක්වීම, විමර්ශන අවැළැක්වීම, විමර්ශසB
- වැළැක්වීම, විමර්ශක දී ඒ අධිකරාවුල් වැළණ!S යම්
පුරාවුල් වැළප්ප ඩවැළැක්වීම, විමර්ශක් තිබුණ ද ඒ !න9තක ඒ අධිකරාවුල් වැළණය විසින් කටයුතු කරාවුල් වැළ!ගන ය
හ කි ය.
(2)
ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයන් ත න ත්තන් එක්!ක!නකුට
වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩි ස'ඛI වැළැක්වීම, විමර්ශකින් සමන්විත වැළැක්වීම, විමර්ශන්න වූ ද , !රාවුල් වැළ"ග තුරාවුල් වැළ වීම නිස !හ"
!වැළැක්වීම, විමර්ශනත් යම් !හ\තුවැළැක්වීම, විමර්ශක් නිස !හ" ඔවුනතු!රාවුල් වැළන් යම් ත න ත්!තකුට
ඔහු!; ක ර්යය ඉටු කිරීමට !න9හ කි වැළැක්වීම, විමර්ශන්න වූ ද අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක , එ!ස\
නීතිමය කටයුතු සඳහ !න9වැළැක්වීම, විමර්ශ අධIයන පහසුවැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහ පමණි
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(1957 අ'ක 62,
13 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

වැළැක්වීම, විමර්ශන ත න ත්ත !වැළැක්වීම, විමර්ශනුවැළැක්වීම, විමර්ශට ඒ අධිකරාවුල් වැළණ!S සභ පතිවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස පත් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක
යුතු අතරාවුල් වැළ , එ!ස\ ක ර්යය ඉටු කිරීමට අ!ප9!හ9සත් වැළැක්වීම, විමර්ශන ත න ත්ත ඒ
අධිකරාවුල් වැළණ!S සභ පතිවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !න9!R නම් , මූලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 මණ්ඩලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨!යන් !වැළැක්වීම, විමර්ශනත්
යම් ත න ත්තකු !ත"රාවුල් වැළ යට කී පරිදි තම ක ර්යය ඉටු කිරීමට !න9හ කි
ත න ත්ත !වැළැක්වීම, විමර්ශනුවැළැක්වීම, විමර්ශට ඒ අධිකරාවුල් වැළණ!S ස ම ජික!යකු !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස අම තIවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය
විසින් පත් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක හ කි ය.
(3)
ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක් එක් ත න ත්!තකු!ගන්
සමන්විත වැළැක්වීම, විමර්ශන අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක දී !රාවුල් වැළ"ග තුරාවුල් වැළ වීම නිස !හ" !වැළැක්වීම, විමර්ශනයම්
!හ\තුවැළැක්වීම, විමර්ශක් නිස !හ" තම ක ර්යය ඉටු කිරීමට ඔහුට !න9හ කි වැළැක්වීම, විමර්ශන්න වු
අවැළැක්වීම, විමර්ශසB
- වැළැක්වීම, විමර්ශක, ඔහු!; ත න ග නීමට මූලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 මණ්ඩලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨!යන් !වැළැක්වීම, විමර්ශන යම්
ත න ත්!තකු !ත"රාවුල් වැළ පත් කිරී!මන් අම තIවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් ඒ අධිකරාවුල් වැළණය
යළි ස'ස-B පනය කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය.
(4)
යම් ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක් විසින් යම් ක ර්මික
ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් සම්බන්ධ!යන් පරීක්&ණයක් ආරාවුල් වැළම්භ කිරී!මන් පසු ඒ
ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණ!S යම් පුරාවුල් වැළප්ප ඩවැළැක්වීම, විමර්ශක් ඇති වී!මන්
(2) වැළැක්වීම, විමර්ශන
උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය !හ" (3) වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය !හ" යට!ත් ඒ පුරාවුල් වැළප්ප ඩවැළැක්වීම, විමර්ශ
පුරාවුල් වැළවැළැක්වීම, විමර්ශනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක ඒ පුරාවුල් වැළප්ප ඩවැළැක්වීම, විමර්ශ පුරාවුල් වැළවැළැක්වීම, විමර්ශන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B !R දී ඒ
පරීක්&ණය ප වැළැක්වීම, විමර්ශති අදිය!ර් සිට එම පරීක්&ණය කරාවුල් වැළ!ගන ය හ කිය.

විනිශචය
අධික
ක රාවුල් වැළ
!වැළැක්වීම, විමර්ශනු
!වැළැක්වීම, විමර්ශන්
එක්
!ල්ක
ම්වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළ
!යකු
ද,
එ!ස\
පිහටු
වැළැක්වීම, විමර්ශනු
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ
සJම
එක්
එක්
කම්
කරු
විනිශචය
අධික
ක රාවුල් වැළය
සඳහ
සහක
ක රාවුල් වැළ
!ල්ක
ම්වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළ
!යකු
බ ගින්
න් ද
පත්
කරාවුල් වැළනු
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බි
ය
යුතු
ය.

(5)
ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක් විසින් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද ක්රිය වැළැක්වීම, විමර්ශක් , නීති
කrතIයක් !හ" විනිශ-චයක්, ඒ අධිකරාවුල් වැළණ!S යම් පුරාවුල් වැළප්ප ඩවැළැක්වීම, විමර්ශක් තිබීම
(2)
!මහ
!හ\තු !ක9ට !ගන පශ-ණ කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බීමට !හ" අවැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨'ගු කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බීමට මින් මතු “පධ න පඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බප්තිය”
!හ" යටත් !න9වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය.
යනු!වැළැක්වීම, විමර්ශන් සඳහන් කරාවුල් වැළනු
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුල්
IV වන කොටසකාරය0 ටස
පන!ත් 31 අ වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය, ඒ
කාරය0ම්කාරය0රු විනිශ්චය සභා䔌晀ච
) ය සභා䔌晀@ජාත
වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S
(2)
වැළැක්වීම, විමර්ශන
31 අ. (1)
!ම් පන!ත් ක ර්යය සඳහ අම තIවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් නිශ-චය
උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය !වැළැක්වීම, විමර්ශනුවැළැක්වීම, විමර්ශට, !මහ
කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන කම්කරු විනිශ-චය සභ ස'ඛI වැළැක්වීම, විමර්ශක් අම තIවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් පිහටුවිය
පහත
ද ක්!වැළැක්වීම, විමර්ශන
අලුත්
යුතු ය. ඒ එක් එක් කම්කරු විනිශ-චය සභ වැළැක්වීම, විමර්ශක් එක් ත න ත්තකු!ගන් සමන්විත උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය අ!sශ කිරි!මන්
වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය.
!මයන් ස'!ශ"ධනය කරාවුල් වැළනු
(අ) (1) වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් පිහටුවැළැක්වීම, විමර්ශනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ කම්කරු
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 !8. :-

(2) අධිකරාවුල් වැළණ වි&යය භ රාවුල් වැළ අම තIවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින්, කම්කරු
වි&යය භ රාවුල් වැළ අම තIවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !; එකOත්වැළැක්වීම, විමර්ශය ඇතිවැළැක්වීම, විමර්ශ,(අ )

31 ආ වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක්
!වැළැක්වීම, විමර්ශත ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක හ කි ආක රාවුල් වැළය; සහ

(ආ)

!ම් !ක9ටස යට!ත් කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක්
ඉදිරාවුල් වැළ!S ප වැළැක්වීම, විමර්ශ ත්!වැළැක්වීම, විමර්ශන යම් නඩ කටයුත්තක දී අනුගමනය
කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ක ර්ය පටිප ටිය

නියම කරාවුල් වැළන නි!ය"ග ස දනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය හ කි ය.

(1957 අ'ක 62,
13 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(1957 අ'ක 62,
13 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(1957 අ'ක 62,
13 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

31 ආ. (1)
පහත
ද ක්!වැළැක්වීම, විමර්ශන කරුණු කවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළක්
සම්බන්ධ!යන් වුවැළැක්වීම, විමර්ශ ද සහනයක්
!හ" පතිකර්මයක් උ!දස වූ
ලිඛිත ඉල්ලීමක්, !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු
විසින් !හ" යම් වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය
සමිතියක ස ම ජිකයකු වැළැක්වීම, විමර්ශන
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශක!යකු !වැළැක්වීම, විමර්ශනු!වැළැක්වීම, විමර්ශන් ඒ
වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිතිය විසින් !හ" ,
කම්කරු විනිශ-චය සභ වැළැක්වීම, විමර්ශක්
!වැළැක්වීම, විමර්ශත ඉදිරිපත් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක හ කි ය :(1 අ) (1)
වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත්
පිහටුවැළැක්වීම, විමර්ශනු
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ
කම්කරු
විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළ !වැළැක්වීම, විමර්ශනු!වැළැක්වීම, විමර්ශන්
එක් !ල්කම්වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළයකු ද , එ!ස\
පිහටුවැළැක්වීම, විමර්ශනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ සJම එක් එක්
කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළය
සඳහ සහක රාවුල් වැළ !ල්කම්වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළයකු
බ ගින් ද පත්කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය යුතු
ය.
(අ
)

(1957 අ'ක 62,
14 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

ඔහු!;
!;
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ
!ය"ජ
කය
විසින්
ඔහු!;
!;
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ
ය
අවැළැක්වීම, විමර්ශසන්
න්
කිරීම.

කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළ පිහටුවීම සහ ඒවැළැක්වීම, විමර්ශ !S ස'යුතිය.
(1957 අ'ක 62,
14 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(ආ)

නීතිමය කටයුතු සඳහ !න9වැළැක්වීම, විමර්ශ අධIයන පහසුවැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහ පමණි
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!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ වැළැක්වීම, විමර්ශන්
අවැළැක්වීම, විමර්ශසන්
කිරීම
සම්බන්ධ!යන්
විනිශ-චය ධික රාවුල් වැළය !වැළැක්වීම, විමර්ශත ඉල්ලීම කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන්!න් යම්
කම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු විසින් ද , න ත!හ9ත් යම් කම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු
!වැළැක්වීම, විමර්ශනු!වැළැක්වීම, විමර්ශන් ද, ඒ කම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශ !; !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ වැළැක්වීම, විමර්ශන් අවැළැක්වීම, විමර්ශසන් කිරීමට
ඉහතින් වූ ම ස !ද9ළැක්වීම, විමර්ශණය කහක ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය තුළැක්වීම, විමර්ශණය ක යම් දිනයක
කම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශන් පහ!ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨9ස- !ද!නකුට අඩ ස'ඛI වැළැක්වීම, විමර්ශක්
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!යහ නියුක්ත කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන්න වූ යම් කර්ම න්තයක
ඒ කම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!යහ නියුක්ත කරාවුල් වැළ ඇති අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක , ඒ
කම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශ !; !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ වැළැක්වීම, විමර්ශන් අවැළැක්වීම, විමර්ශසන් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බී!ම් දී ඔහු!;
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජක!ගන් යම් ප රි!ත"ෂිකයක් !හ" !වැළැක්වීම, විමර්ශනත්
පතිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 භ ඔහුට ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය යුතු ද යන පශ-නය සහ ඒ
ප රි!ත"ෂික!S මුදල් පම ණය හ ඒ පතිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 භ වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨
ස-වැළැක්වීම, විමර්ශ භ වැළැක්වීම, විමර්ශය හ පම ණය;
(ඇ) 1983 ප රි!ත"ෂික !ගවී!ම් පනත පක රාවුල් වැළ ප රි!ත"ෂිකයක්
අහමි කිරීම, ඒ පනත පක රාවුල් වැළ නිවැළැක්වීම, විමර්ශ රාවුල් වැළදිවැළැක්වීම, විමර්ශ කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බ ති!8 ද
යන පශ-නය; සහ
(ඈ) කම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු!; !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ නියුක්තියට අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක නියමයන් !හ"
කම්කරු තත්ත්වැළැක්වීම, විමර්ශයන් !හ" සම්බන්ධවැළැක්වීම, විමර්ශ , නියම කරාවුල් වැළනු
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය හ කි !වැළැක්වීම, විමර්ශනත් කරුණු,

(අ)
(2) කම්කරු විනිශ-චය සභ වැළැක්වීම, විමර්ශක් විසින් අවැළැක්වීම, විමර්ශශI
යය සළැක්වීම, විමර්ශණය කකනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන පරීක්&ණ ප වැළැක්වීම, විමර්ශ ත්වී!මන් පසු !ම් වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S
(1) වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් ඉදිරිපත් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද ඉල්ලීමකට
අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක කරුණු ඒ ඉල්ලීමට සම්බන්ධවැළැක්වීම, විමර්ශ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය !;
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය ද ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය ස ම ජිකයකු වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය
සමිතියක් ද අතරාවුල් වැළ ස කච්˜ වැළැක්වීම, විමර්ශට භ ජනය වී ඇති බවැළැක්වීම, විමර්ශට ඒ විනිශ-චය
සභ වැළැක්වීම, විමර්ශ සJහීමට පත් වැළැක්වීම, විමර්ශන අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක දී , එම ස කච්˜ වැළැක්වීම, විමර්ශ අවැළැක්වීම, විමර්ශස න
වැළැක්වීම, විමර්ශන !තක් ඒ ඉල්ලීම සම්බන්ධ!යන් ඒ විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළ!;
නීතිකrතI අත්හටුවැළැක්වීම, විමර්ශන !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශක් කළැක්වීම, විමර්ශණය කයුතු අතරාවුල් වැළ , ඒ
ස කච්˜ වැළැක්වීම, විමර්ශ අවැළැක්වීම, විමර්ශස න වී!මන් පසු ඒ ඉල්ලීම පිළිබඳ නීතිකrතI
යළි ආරාවුල් වැළම්භ කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය . තවැළැක්වීම, විමර්ශ ද එකී ස කච්˜ !R දී යම් නිරාවුල් වැළවුල්
කිරීමකට එළැක්වීම, විමර්ශණය ක!€න ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද නම් ඒ නිරාවුල් වැළවුල් කිරී!ම් දී පිළිගන්න ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද
නියමයක් අනුවැළැක්වීම, විමර්ශ ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශක් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය.
(ආ)
එක් කරුණක්, !8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු මගින් නිරාවුල් වැළවුල්
කිරීම සඳහ !8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු !වැළැක්වීම, විමර්ශත !හ" නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම සඳහ
ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත !හ" අම තIවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් 4 වැළැක්වීම, විමර්ශන
වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් !ය9මු කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක්
සමන්විත වැළැක්වීම, විමර්ශන කරුණක් බවැළැක්වීම, විමර්ශට !හ" එම කරුණ එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි
ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක !ක9ටසක් වැළැක්වීම, විමර්ශන බවැළැක්වීම, විමර්ශට !හ" එම විනිශ-චය සභ වැළැක්වීම, විමර්ශ
සJහීමකට පත් වැළැක්වීම, විමර්ශන අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක දී ඒ ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වු!ල් ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශ
සතු අයතිවැළැක්වීම, විමර්ශ සිකම් වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට හ නියක් !න9වැළැක්වීම, විමර්ශන පරිදි , ඒ ඉල්ලීම
නිශ-පභ කරාවුල් වැළන ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශක් ඒ විනිශචය අධික රාවුල් වැළය විසින් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක
යුතුය.

(1983 අ'ක 12,
17 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(1962 අ'ක 4,
5 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(1962 අ'ක 4,
7 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(2)
අධිකරාවුල් වැළණ
වි&යය භ රාවුල් වැළ

අම තIවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින්, කම්කරු වි&යය භ රාවුල් වැළ අම තIවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !;
එකOත්වැළැක්වීම, විමර්ශය ඇතිවැළැක්වීම, විමර්ශ,(අ)
31 ආ වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් කම්කරු විනිශ-චය
අධික රාවුල් වැළයක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කළැක්වීම, විමර්ශණය කහ කි ආක රාවුල් වැළය, සහ
(ආ)
!ම් !ක9ටස යට!ත් කම්කරු විනිශ-චය
අධික රාවුල් වැළයක් ඉදිරි!S ප වැළැක්වීම, විමර්ශ ත්!වැළැක්වීම, විමර්ශන යම් නඩ කටයුතුතක දී
අනුගමනය කළැක්වීම, විමර්ශණය කයුතු ක ර්ය පටිප ටිය නියම කරාවුල් වැළන නි!ය"ග සJදිය
හ කි ය.
(3)
(1) වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් ඉදිරිපත් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද යම්
ඉල්ලීමක් :(අ)
විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළ!S මතය අනුවැළැක්වීම, විමර්ශ , ඒ ඉල්ලීමට අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශයක් වැළැක්වීම, විමර්ශන්න වූ ද පනත යට!ත්
පරීක්&ණයකට භ ජනය වී ඇත්ත වූ ද යම් ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක්
සමන්විත වැළැක්වීම, විමර්ශන න ත!හ9ත් එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක !ක9ටසක් වැළැක්වීම, විමර්ශන
කරුණකට සම න !හ" එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි කරුණක් හ සර්වැළැක්වීම, විමර්ශසම වැළැක්වීම, විමර්ශන
කරුණකට අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක වැළැක්වීම, විමර්ශන අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක !හ"
(ආ)
ඒ ඉල්ලීම අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක වැළැක්වීම, විමර්ශන කරුණට සම්බන්ධ සිsධි !වැළැක්වීම, විමර්ශනත්
යම් නීතියක් යට!ත් පවැළැක්වීම, විමර්ශත්වැළැක්වීම, විමර්ශ !ගන යනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන නීති කrතI
කිසිවැළැක්වීම, විමර්ශකට අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක සිsධි බවැළැක්වීම, විමර්ශ කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළ!S මතය
වැළැක්වීම, විමර්ශන අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක, ඒ පරීක්&ණය !හ" !වැළැක්වීම, විමර්ශනත් යම් නීතියක් යට!ත්
පවැළැක්වීම, විමර්ශත්වැළැක්වීම, විමර්ශ !ගන යනුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන එකී නීති කrතI !හ" අවැළැක්වීම, විමර්ශසන් වැළැක්වීම, විමර්ශන !තක් ,
ඒ ඉල්ලීම සම්බන්ධ!යන් ඒ විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළය විසින් කටයුතු
කිරීම අත්හටුවැළැක්වීම, විමර්ශන ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශක් ඒ විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළය විසින් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු
අතරාවුල් වැළ, එකී පරීක්&ණ !හ" නීත කrතI !හ" අවැළැක්වීම, විමර්ශසන් වී!මන් පසු ඒ
ඉල්ලීම සම්බන්ධ!යන් කටයුතු කරීම ඒ විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළය විසින්
යළි ආරාවුල් වැළම්භ කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය . තවැළැක්වීම, විමර්ශ ද ඉන්පසු ඒ ඉල්ලීම සම්බන්ධ!යන්
ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශක් කරාවුල් වැළන විට , යට කී පරීක්&ණ!S දී න ත!හ9ත් යට කී
පරිදි !වැළැක්වීම, විමර්ශනත් නීතියක් යට!ත් පවැළැක්වීම, විමර්ශත්වැළැක්වීම, විමර්ශන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද නීති කrතI!S දී !දන
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද පද නය න ත!හ9ත් තීන්දුවැළැක්වීම, විමර්ශක් !ක!රාවුල් වැළහ විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළය
ස ළැක්වීම, විමර්ශණය කකිලිමත් විය යුතු ය.
(4)
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශක!යකු සහ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය අතරාවුල් වැළ ඇති කරාවුල් වැළ !ගන
ති!බන යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ ගිවිසුමක පටහ නිවැළැක්වීම, විමර්ශ කුමක් සඳහන් වුවැළැක්වීම, විමර්ශ ද , (1)
වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් ඉදිරිපත් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද ඉල්ලීමක්
සම්බන්ධ!යන් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශක!යකුට කවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළ වුවැළැක්වීම, විමර්ශ ද සහනයක් !හ"
පතිකර්මයක්, කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක් විසින් ස ළැක්වීම, විමර්ශණය කස-විය
හ කිය.
(5)
(1) වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් වූ ඉල්ලීමක් කම්කරු
විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක් විසින් පිළිගනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බ ඒ පිළිබඳ නඩ කටයුතු
කරාවුල් වැළ අවැළැක්වීම, විමර්ශස න කරාවුල් වැළ ඇති කල් හ ඒ ඉල්ලීමට අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක කරුණ
සම්බන්ධ!යන් !වැළැක්වීම, විමර්ශනත් කිසිඳු ™නතික සහනයක් ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බ ග නීම
සඳහ අයතිවැළැක්වීම, විමර්ශ සිකමක් ඒ ඉල්ලීමට අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය ට න ත්!ත් ය .
තවැළැක්වීම, විමර්ශ ද ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය !වැළැක්වීම, විමර්ශනත් යම් ™නතික සහනයක් අරාවුල් වැළභය
කළින් කටයුතු කරාවුල් වැළ ති!බන අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක දී , (1) වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය
යට!ත් සහනයක් ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බ ග නී!ම් අයතිවැළැක්වීම, විමර්ශ සිකම ඉන්පසු ඔහුට
න තිවැළැක්වීම, විමර්ශ යන්!න් ය.
(6)
යම් ත න ත්!තකු!; !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකත්වැළැක්වීම, විමර්ශය අවැළැක්වීම, විමර්ශසන් වුවැළැක්වීම, විමර්ශ ද ඒ
!න9තක (අ ) (1) වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් වූ ඉල්ලීමක් අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක වැළැක්වීම, විමර්ශන
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශක!යකු ඒ ත න ත්ත විසින් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!යහ !ය9දවැළැක්වීම, විමර්ශ සිටි

නීතිමය කටයුතු සඳහ !න9වැළැක්වීම, විමර්ශ අධIයන පහසුවැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහ පමණි

ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨සීම වැළැක්වීම, විමර්ශ
සම්බන්ධ!යන්
න්
ඒ
ත න ත්ත !ග
න් සහනයක්
!හ"
පතිකර්මයක්
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බ ග නීම
පිණිස (1) වැළැක්වීම, විමර්ශන
උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය
යට!ත්
ඉල්ලීමක්
ඉදිරිපත් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක
හ කි
අතරාවුල් වැළ,
එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි
ඉල්ලීමක්
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සම්බන්ධ!යන් නීති කrතI ප වැළැක්වීම, විමර්ශ ත්වීම කම්කරු විනිශ-චය
අධික රාවුල් වැළයක් විසින් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක හ කි ය.
(ආ) ඒ ත න ත්ත එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජක!යකු වැළැක්වීම, විමර්ශ සිටිය දී
එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි යම් ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද නම් , එම ඉල්ලීම
පිළිබඳවැළැක්වීම, විමර්ශ නීති කrතI ආරාවුල් වැළම්භ කිරීම !හ" පවැළැක්වීම, විමර්ශත්වැළැක්වීම, විමර්ශ !ගන ය මත්
එම නීති කrතI අවැළැක්වීම, විමර්ශස න කිරීමත් කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක්
විසින් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක හ කි ය; තවැළැක්වීම, විමර්ශ ද
(ඇ) යම් ත න ත්!තකු විසින් යම් කම්කරු!වැළැක්වීම, විමර්ශකු !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!යහ
නියුක්ත කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බු!R යම් ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යක් තුළැක්වීම, විමර්ශණය ක ද ඒ ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය
සම්බන්ධ!යන් වැළැක්වීම, විමර්ශ ටුප් වැළැක්වීම, විමර්ශශ!යන් !හ" ඒ කම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශ ඒ
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!යහ පුනපත් කිරීමට විකල්පයක් !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස වැළැක්වීම, විමර්ශන්දි වැළැක්වීම, විමර්ශශ!යන්
!හ" යම් මුදලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් ඒ කම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශ ට !ගවැළැක්වීම, විමර්ශන !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි යම්
ඉල්ලිමක් මත කම්කරු විනිශ-චය ධික රාවුල් වැළයක් විසින් ඒ
ත න ත්ත ට ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශක් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය හ කි අතරාවුල් වැළ , ඔහු ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ
!ය"ජක වුවැළැක්වීම, විමර්ශ ක් !මන් සලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක ඒ සම න ආක රාවුල් වැළයකින්ම ඒ
ත න ත්ත ට විරුsධවැළැක්වීම, විමර්ශ ඒ ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශ බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ත්මක කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය
හ කිය:
එ!ස\ වුවැළැක්වීම, විමර්ශ ද යම් කර්ම න්තයක කම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශන් පහ!ළැක්වීම, විමර්ශණය ක9ස!ද!නකුට අඩ ස'ඛI වැළැක්වීම, විමර්ශක් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!යහ නියුක්ත කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ යම්
ත න ත්!තකු සම්බන්ධ!යන් වැළැක්වීම, විමර්ශන විට , !ම් !nද!S ඉහතින්
ද ක්වූ විධිවිධ න වැළැක්වීම, විමර්ශලින් පිරිනමන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද සහන වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට අති!ර්කවැළැක්වීම, විමර්ශ, ඒ
ත න ත්ත විසින් ඒ කම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශ ට ප රි!ත"ෂිකයක් !ගවීමට
කම්කරු විනිශ-චය ධික රාවුල් වැළයක් විසින් ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශක් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය
හ කිය.

(7)
!මම
වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S 1
වැළැක්වීම, විමර්ශන
උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S
!S
(අ)
පරිච්!nදය
!හ"
(ආ)
පරිච්!nදය
අනුවැළැක්වීම, විමර්ශ,
කම්කරු
විනිශ-චය
අධික රාවුල් වැළයක්
!වැළැක්වීම, විමර්ශත කරාවුල් වැළනු
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන සJම
ඉල්ලීමක් ම
ඕනJම
කම්කරු!වැළැක්වීම, විමර්ශකු
විසින් ඔහු!;
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශය
අවැළැක්වීම, විමර්ශසන් වූ දින
සිට ම ස 3 ක
ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨
පරිච්!nදයක්
ඇතුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ත
දී
ඉදිරිපත් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක
යුතු ය.
31 ඇ. (1)
කම්කරු
විනිශ-චය
අධික රාවුල් වැළයක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත 31 ආ
වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් ඉල්ලීමක්
ඉදිරිපත් කරාවුල් වැළ ඇති අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක
දී ඒ ඉල්ලීම සම්බන්ධ!යන්
අවැළැක්වීම, විමර්ශශI යය ඒ විනිශ-චය
අධික රාවුල් වැළය විසින් සලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨කනු
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන
සියලු
පරික්&ණ
ප වැළැක්වීම, විමර්ශ ත්වීමත්, සියලු ස ක්ෂි
විභ ග කිරිමත්, ඉන් පසු ඒ
ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ
දින සිට හය ම සයක්
ඉකුත්වීමට !පරාවුල් වැළ ස ධ රාවුල් වැළණ හ
යුක්ති සහගත ය ය ඒ
විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයට !පනි
යන ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශක් කිරීමත්, ඒ
විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළ!S ක ර්යය
වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය.

(2)
පරික්&ණයක් පවැළැක්වීම, විමර්ශත්වැළැක්වීම, විමර්ශන කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක්
විසින්, ඒ විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළය ඉදිරි!S නඩ කටයුතු ප වැළැක්වීම, විමර්ශ ත්වීම සම්බන්ධ!යන්
31 අ වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් නියම කරාවුල් වැළ ඇති ක ර්ය පටිප ටය අනුගමනය කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු
ය.
31 ඈ. (1)
!ම්
වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S
(2)
වැළැක්වීම, විමර්ශන
උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!යන් සලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨සවැළැක්වීම, විමර්ශ
- ඇති
විධිවිධ න
පක රාවුල් වැළ
හ රාවුල් වැළ
කම්කරු
විනිශ-චය
අධික රාවුල් වැළයක
ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශක්
අවැළැක්වීම, විමර්ශස න ත්මක වැළැක්වීම, විමර්ශන අතරාවුල් වැළ එය
කිසිඳු අධිකරාවුල් වැළණයක දී පශ-ණ
කරාවුල් වැළනු !න9ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය යුතු ය.
(2)
කම්කරු
විනිශ-චය
අධික රාවුල් වැළයක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත ඉදිරිපත්
(1983 අ'ක 12,
කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද ඉල්ලීමක් වි&!යහ
17 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
ඒ විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළය විසින්
කරාවුල් වැළන
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද
ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශක්
සම්බන්ධ!යන් ඒ ඉල්ලීම
ඉදිරිපත් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය !හ"
වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිතිය !හ" ඒ
ඉල්ලීමට
අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය
!හ"
අතrප්තියට පත් අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක දී
ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය !හ" වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය
සමිතිය !හ" !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය
අ!නක් ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශය
31 ආ වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් වු ඉල්ලීම් සම්බන්ධ!යන් කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයන් විසින්,
වැළැක්වීම, විමර්ශගඋත්තරාවුල් වැළකරු !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස සඳහන්
සතු යුතුකම් හ බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨තලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨.
කරාවුල් වැළනු
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන
ලිඛිත
!පත්සමක් මගින් ,
නීති
පශ-ණයක් මත ඒ ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශට
විරුsධවැළැක්වීම, විමර්ශ,
එම
කම්කරු
විනිශච
ය
අධික
රාවුල් වැළ
ය
පිහට
(1957 අ'ක 62,
ඇති පළැක්වීම, විමර්ශණය ක ත සඳහ , ආණ්ඩක්රම
14 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
වැළැක්වීම, විමර්ශIවැළැක්වීම, විමර්ශස-B !R 154 ග වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය
යට!ත්
පිහටුවැළැක්වීම, විමර්ශන
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද
මහ ධිකරාවුල් වැළණය
!වැළැක්වීම, විමර්ශත
අභිය චනය කළැක්වීම, විමර්ශණය ක හ කි ය.
(1962 අ'ක 4,
6 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක් විසින් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශකින් මතු වැළැක්වීම, විමර්ශන නීති පශ-ණයක්
සම්බන්ධ!යන් අභිය චන ධිකරාවුල් වැළණයට අභිය චන කිරීම.

නීතිමය කටයුතු සඳහ !න9වැළැක්වීම, විමර්ශ අධIයන පහසුවැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහ පමණි

(3)(අ
)
ආණ්ඩක්රම
වැළැක්වීම, විමර්ශIවැළැක්වීම, විමර්ශස-B !R
154 ග
වැළැක්වීම, විමර්ශIවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශ යට!ත්
පිහටු
වැළැක්වීම, විමර්ශන
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද
29

මහ ධිකරාවුල් වැළණයකට, කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක
ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශකට විරුsධවැළැක්වීම, විමර්ශ අභිය චනයක් කරාවුල් වැළන !හ" එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි
යම් ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශක ට විරුsධවැළැක්වීම, විමර්ශ පති!ශ"ධන ඉල්ලීමක් කරාවුල් වැළන ;
!හ"
(ආ) කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක සභ පතිවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළයකු විසින්
කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශක් සම්බන්ධ!යන් ඒ සභ පතිවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය ට
විරුsධ වැළැක්වීම, විමර්ශ සර්ටි!ය"රාවුල් වැළ රි, තහනම්, !ප9සි!ඩන්!ඩ" !හ"
ම න්ඩ මුස- යන ස-වැළැක්වීම, විමර්ශභ වැළැක්වීම, විමර්ශ!S වූ රිට් ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශක් නිකුත්
කිරීම සඳහ ඉල්ලීමක් කරාවුල් වැළන
සJම !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකුම
අධික රාවුල් වැළය !වැළැක්වීම, විමර්ශත_

ඒ

කම්කරු

විනිශ-චය

(i)

ඒ අභිය චනයට !හ" ඉල්ලීමට වි&ය වී ඇති
ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ !වැළැක්වීම, විමර්ශන්
විධ නය
කරාවුල් වැළනු
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන්!න්
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය ට මුදලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් !ගවීම පමණක් වැළැක්වීම, විමර්ශන යම්
ක රාවුල් වැළණයක දී ඒ මුදලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 හ සම න මුදල්
පම ණයක;

(ii)

ඒ අභිය චනයට !හ" ඉල්ලීමට වි&ය වී ඇති
ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ !වැළැක්වීම, විමර්ශන්
විධ න
කරාවුල් වැළනු
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන්!න්
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශක!යකු න වැළැක්වීම, විමර්ශත !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S පිහටුවීම පමණක්
වැළැක්වීම, විමර්ශන යම් ක රාවුල් වැළණයක දී ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය !; !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශය
අවැළැක්වීම, විමර්ශසන් කරාවුල් වැළන අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B !R දී ඔහු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ ම සික
වැළැක්වීම, විමර්ශ ටු!ප් !හ" !Rතන!S !ද9!ළැක්වීම, විමර්ශණය ක9ස- ගුණයකට
සම න මුදල් පම ණයක;

(iii)

ඒ අභිය චනයට !හ" ඉල්ලීමට වි&ය වී ඇති
ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ !වැළැක්වීම, විමර්ශන් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය ට මුදලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් !ගවීමට සහ
ඔහු න වැළැක්වීම, විමර්ශත !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S පිහටුවීමට විධ න කරාවුල් වැළනු
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන යම් ක රාවුල් වැළණයක දී ඒ මුදලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට සම න
මුදලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් සහ ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය !; !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශය අවැළැක්වීම, විමර්ශසන්
කරාවුල් වැළන අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B !R දී ඔහු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ ම සික වැළැක්වීම, විමර්ශ ටු!ප්

!හ"
!හ"
!R
!R
ත
න

!S !ද9!ළැක්වීම, විමර්ශණය ක9සපම ණයක

ගුණයකට

සම න

මුදල් “!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය9ජකය ” යන්නට
තවැළැක්වීම, විමර්ශදුරාවුල් වැළටත් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු
වැළැක්වීම, විමර්ශ සිටීම නතරාවුල් වැළ වී ඇති සහ
ඇපයක් මුදලින් ත බිය යුතු ය;
31 ආ වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!යහ (6) වැළැක්වීම, විමර්ශන
උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S
සඳහන්
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය !; ම සික වැළැක්වීම, විමර්ශ ටු!ප් !හ" !Rතන!S !හ" ත න ත්!තක් ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත් !R.
!ද9!ළැක්වීම, විමර්ශණය ක9ස- ගුණයකට සම න මුදල් පම ණයක ඇපයක්
තබන !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස, !ම් උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S ඉහත සඳහන් !nද
යට!ත්
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකුට
නියම
!ක!රාවුල් වැළන
අවැළැක්වීම, විමර්ශසB
- වැළැක්වීම, විමර්ශක, ™දනික වැළැක්වීම, විමර්ශ ටුපක් !ගවැළැක්වීම, විමර්ශනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු සම්බන්ධ!යන් වූ විට , එම ම සික වැළැක්වීම, විමර්ශ ටුප
!හ" !Rතනය !හ" එම !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය !; ™දනික
!Rතන!යහ විසිහය ගුණයක් !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස සළැක්වීම, විමර්ශණය කකනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය
යුතුය.
(4)
(4) වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S (ආ) !nද!යහ සඳහන් කරාවුල් වැළන
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද සJම ඉල්ලීමක්ම, ඒ උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් ත බීමට නියම කරාවුල් වැළඇති ඇප
ඉල්ලුම්කරු විසින් තබ ඇති බවැළැක්වීම, විමර්ශට කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළ!;
සභ පතිවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !; අත්සන යට!ත් නිකුත් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද සහතිකයක් සමO විය යුතුය
(5)
154 ග
වැළැක්වීම, විමර්ශIවැළැක්වීම, විමර්ශසB
- වැළැක්වීම, විමර්ශ
යට!ත්
පිහටුවැළැක්වීම, විමර්ශන
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද
මහ ධිකරාවුල් වැළණයක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත ඉදිරිපත් කරාවුල් වැළන සJම අභිය චන !පත්සමකම රුපියල්
පහක වැළැක්වීම, විමර්ශටින කමින් යුත් අවැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨'ගු !න9කළැක්වීම, විමර්ශණය ක මුsදරාවුල් වැළ අලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨වැළැක්වීම, විමර්ශ තිබිය යුතු අතරාවුල් වැළ ,
ඉල්ලුම්කරු විසින් ඇප ත බීමට නියමිත සJම ක රාවුල් වැළණය දී ම අභිය චක එ!ස\ ඇප
තබ ඇති බවැළැක්වීම, විමර්ශට කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළ!S සභ පතිවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !; අත්සන යට!ත්
නිකුත් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද සහතිකයක් ඒ සමO විය යුතු ය . අභිය චනය කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන්!න්
සහතිකය ඒ සමO විය යුතු ය.
(6)
(4) වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S සඳහන් සJම අභිය චනයක් !හ"
ඉල්ලීමක් සමOම අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B !වැළැක්වීම, විමර්ශ"චිත පරිදි අභිය චක !හ" ඉල්ලුම්කරු විසින් ඒ
උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් ත බීමට නියමිත ඇප මුදලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ඔහු විසින් තබ ඇති බවැළැක්වීම, විමර්ශට
කම්කරු විනිශ-චය අධික රි!S සභ පතිවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !; අත්සන යට!ත් නිකුත් කරාවුල් වැළන
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද සහතිකයක් ද විය යුතු ය.
(7)
ම!හ\සත්ර
- ත් අධිකරාවුල් වැළණ!යන් අභිය චන ධිකරාවුල් වැළණය !වැළැක්වීම, විමර්ශත
කරාවුල් වැළන අභිය චන හ සම්බන්ධවැළැක්වීම, විමර්ශ, අපරාවුල් වැළ ධ නඩ විධ න ස'ග්රහය පන!ත් XXVIII
වැළැක්වීම, විමර්ශන පරිච්!nද!S ඇති විධිවිධ න, !ම් වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් ඉදිරිපත් කරාවුල් වැළන
අභිය චන විභ ග කිරීම සහ ඒවැළැක්වීම, විමර්ශ පිළිබඳ කටයුතු නිම කිරීමට අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක සියළු
ක රාවුල් වැළණ සම්බන්ධ!යන් අවැළැක්වීම, විමර්ශශI !වැළැක්වීම, විමර්ශනස- කිරීම් සහත වැළැක්වීම, විමර්ශ අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක විය යුතු ය.
(8)
!ම් වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!යහ_
“අනුමත බ 'කුවැළැක්වීම, විමර්ශ” යන්!නන්, !ම් වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S ක ර්ය සඳහ , ග සට් පත්ර!S පළැක්වීම, විමර්ශණය ක
කරාවුල් වැළන නි!Rදනයක් මගින් , මුදල් වි&යය භ රාවුල් වැළ අම තIවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් ,
ත න්පත්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශන්!; ස-වැළැක්වීම, විමර්ශ ර්Bය ස ළැක්වීම, විමර්ශණය කකිල්ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට !ගන කළින් කලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 නියම කරාවුල් වැළනු
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය හ කි බ 'කුවැළැක්වීම, විමර්ශක් අදහස- !R; සහ

නීතිමය කටයුතු සඳහ !න9වැළැක්වීම, විමර්ශ අධIයන පහසුවැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහ පමණි
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ස ළැක්වීම, විමර්ශණය ක ස-විය
යුතු ය;

31 ඈඈ.
(1)
අණ්ඩ ක්රම වැළැක්වීම, විමර්ශIවැළැක්වීම, විමර්ශස-B !R 154 ග වැළැක්වීම, විමර්ශIවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශ
යට!ත් පිහටුවැළැක්වීම, විමර්ශන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද මහ ධිකරාවුල් වැළණයක් විසින් , කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක
ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශක් සම්බන්ධ!යන් ඒ !වැළැක්වීම, විමර්ශත නීති!යන් ප වැළැක්වීම, විමර්ශරී ඇති අභිය චන අධිකරාවුල් වැළණ
බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය ක්රිය ත්මක කිරී!ම් දී !හ" ඒ !වැළැක්වීම, විමර්ශත නීති!යන් ප වැළැක්වීම, විමර්ශරී ඇති පති!ශ"ධන
අධිකරාවුල් වැළණ බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය ක්රිය ත්මක කිරී!ම් දී ඒ මහ ධිකරාවුල් වැළණය විසින් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද යම්
අවැළැක්වීම, විමර්ශස න ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශකින් අතrප්තියට පත් යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශක!යකු !හ" වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිතියක්
!හ" !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු විසින් මහ ධිකරාවුල් වැළණ!S !හ" !›\&-œ ධිකරාවුල් වැළණ!S
අවැළැක්වීම, විමර්ශසරාවුල් වැළය කළින් ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බ !ගන , ඒ ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශට විරුsධ වැළැක්වීම, විමර්ශ !›\&-œ ධිකරාවුල් වැළණයට
අභිය චනය කළැක්වීම, විමර්ශණය ක හ කි ය.
(2)
එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි යම් මහ ධිකරාවුල් වැළණයක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත 31 ඈ වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S (3)
වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!යන් ප වැළැක්වීම, විමර්ශරී ඇති අධිකරාවුල් වැළණ බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය ක්රිය ත්මක කිරී!මහ ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ඒ
අධිකරාවුල් වැළණය විසින් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද යම් ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශකට විරුsධවැළැක්වීම, විමර්ශ අභිය චන!S දී තනි හ
අනනI ස'!ඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බය
\ බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය !›\&-œ ධිකරාවුල් වැළණය සතු වැළැක්වීම, විමර්ශන අතරාවුල් වැළ එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි මහ ධිකරාවුල් වැළණයක
එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි යම් ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශක් !›\&-œ ධිකරාවුල් වැළණය විසින් ස-ථිරාවුල් වැළ කිරීම , පතිවැළැක්වීම, විමර්ශර්තනය කිරීම
!හ" !වැළැක්වීම, විමර්ශනස- කිරීම කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය හ කි ය; තවැළැක්වීම, විමර්ශ ද යුක්තිය ඉ&-ට වීම පිණිස අවැළැක්වීම, විමර්ශශI
විය හ කි විධ න යම් කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයකට නිකුත් කිරීම !හ"
අලු!තන් නඩ විභ ගයක් පවැළැක්වීම, විමර්ශත්වැළැක්වීම, විමර්ශන !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස න ත!හ9ත් යම් නඩ කටයුත්තක්
පිළිබඳ වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩිදුරාවුල් වැළ විභ ග පවැළැක්වීම, විමර්ශත්වැළැක්වීම, විමර්ශන !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ කිරීම කළැක්වීම, විමර්ශණය ක හ කි ය ; තවැළැක්වීම, විමර්ශ ද යුක්තිය
ඉ&-ට වීම පිණිස අවැළැක්වීම, විමර්ශශI !R නම් , අලු!තන් !හ" වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩි දුරාවුල් වැළ ස ක්ෂි ක ඳවීම හ
පිළිග නීම සහ එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක දී එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි ස ක්ෂි ඒ මහ ධිකරාවුල් වැළණය !හ"
කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළය විසින් වැළැක්වීම, විමර්ශ ර්ත ගත කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය ය විධ න කිරීම ද කළැක්වීම, විමර්ශණය ක
හ කි ය.
31 ඈඈඈ.(1) ආණ්ඩක්රම වැළැක්වීම, විමර්ශIවැළැක්වීම, විමර්ශස-B !R 154 ග වැළැක්වීම, විමර්ශIවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශ යට!ත්
පිහටුවැළැක්වීම, විමර්ශන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද මහ ධිකරාවුල් වැළණයක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත , 31 ඈ වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් ඉදිරිපත් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද
අභිය චනයක් මත !හ" කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශට විරුsධවැළැක්වීම, විමර්ශ ඒ
මහ ධිකරාවුල් වැළණය !වැළැක්වීම, විමර්ශත ඉදිරිපත් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද පති!ශ"ධන ඉල්ලීමක් මත ඒ
මහ ධිකරාවුල් වැළණය විසින්_
(අ )
ඒ අභිය චනයට !හ" ඉල්ලීමට වි&ය වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් යම්
කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශක් ද , ඒ ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශ ස-ථිරාවුල් වැළ
කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ විට ඒ සඳහ ඉඩ දී ඇති ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත 31 ඈඈ
වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් මහ ධිකරාවුල් වැළණ!S ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශට විරුsධවැළැක්වීම, විමර්ශ
!›\&-œ ධිකරාවුල් වැළණය !වැළැක්වීම, විමර්ශත අභිය චනයක් ඉදිරිපත් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බ
!න9ම ති විට, 31 ඈ (4) වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් තබන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද ඇපය,
ඒ සඳහ එකතු වී ඇති !ප9ලිය ද සමO ඒ කම්කරු විනිශ-චය
අධික රාවුල් වැළ!S සභ පතිවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය
විසින් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය ට !ගවීමට

(ආ) ඒ
අභිය චනයට
!හ"
ඉල්ලීමට
වි&ය වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න්
යම් කම්කරු
විනිශ-චය
අධික රාවුල් වැළයක
ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශක් ද ,
ඒ
ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශ
පතිවැළැක්වීම, විමර්ශර්තනය
කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ
විට සහ ඒ
සඳහ ඉඩ දී
ඇති ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය
ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත
31 ඈඈ
වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය
යට!ත්
ඒ
මහ ධිකරාවුල් වැළණ
!S ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශට

විරුsධවැළැක්වීම, විමර්ශ !›\&-œ ධිකරාවුල් වැළණය !වැළැක්වීම, විමර්ශත අභිය චනයක් ඉදිරිපත් කරාවුල් වැළනු
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බ !න9ම ති විට, 31 ඈ (4) වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් තබන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද
ඇපය. ඒ සඳහ එකතු වී ඇති !ප9ලිය ද සමO , ඒ කම්කරු
විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළ!S සභ පතිවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් , !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය ට
ආපසු දීමට ස ළැක්වීම, විමර්ශණය ක ස-විය යුතු ය;
(ඇ) ඒ අභිය චනයට !හ" ඉල්ලීමට වි&ය වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් යම්
කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශක් ද , ඒ ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශ !වැළැක්වීම, විමර්ශනසකරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ විට සහ ඒ සඳහ ඉඩ දී ඇති ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත 31 ඈඈ
වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් ඒ මහ ධිකරාවුල් වැළණ!S ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශට විරුsධවැළැක්වීම, විමර්ශ
!›\&-œ ධිකරාවුල් වැළණය !වැළැක්වීම, විමර්ශත අභිය චනයක් ඉදිරිපත් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බ
!න9ම ති විට , ඒ කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළ!S සභ පතිවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය
විසින් මහ ධිකරාවුල් වැළණ!S ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශ අනුවැළැක්වීම, විමර්ශ කටයුතු කිරීමට අවැළැක්වීම, විමර්ශශI
මුදල් පම ණය, ඒ මුදලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 සඳහ වැළැක්වීම, විමර්ශන !ප9ලිය ද සමO, 31 ඈ (4)
වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් තබන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද ඇප මුදලින් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය ට
!ගවීමට ස ළැක්වීම, විමර්ශණය ක ස-විය යුතු අතරාවුල් වැළ ඒ ඇප මුදලින් සහ ඒ මුදලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 සඳහ
වැළැක්වීම, විමර්ශන !ප9ලි!යන් යම් !ශ\&යක් ඇතිනම් එය !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය ට
ආපසු දීමට ස ළැක්වීම, විමර්ශණය ක ස-විය යුතු ය;
(2)
කම්කරු
විනිශ-චය
අධික රාවුල් වැළයක
ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශක්
සම්බන්ධ!යන් සර්ටි!ය9රාවුල් වැළ රි, තහනම්, !ප9සි!ඩන්!ඩ" !හ" ම න්ඩ මුස- යන
ස-වැළැක්වීම, විමර්ශ භ වැළැක්වීම, විමර්ශ!S වූ රිට් ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශක් පද නය කිරීම සඳහ අභිය චන ධිකරාවුල් වැළණය !වැළැක්වීම, විමර්ශත
කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද ඉල්ලීමක් මත, අභිය චන ධිකරාවුල් වැළණය විසින්_
කට විරුsධවැළැක්වීම, විමර්ශ ඒ මහ ධිකරාවුල් වැළණය !වැළැක්වීම, විමර්ශත කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද පති!ශ"ධන ඉල්ලීමක් මත වූ ඒ
මහ ධිකරාවුල් වැළණ!S ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශකට විරුsධවැළැක්වීම, විමර්ශ තමන් !වැළැක්වීම, විමර්ශත ඉදිරිපත් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද
අභිය චනයක් මත !හ" කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක සභ පතිවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින්
කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශක් සම්බන්ධ!යන් ඒ කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළ!S
සභ පතිවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය ට විරුsධ වැළැක්වීම, විමර්ශ සර්ටි!ය9රාවුල් වැළ රි, තහනම්, !ප9සි!ඩන්!ඩ" !හ"
ම න්ඩ මුස- යන ස-වැළැක්වීම, විමර්ශ භ වැළැක්වීම, විමර්ශ!S වූ රිට් ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශක් ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බ ග නීම සඳහ වූ ඉල්ලීමකට
අවැළැක්වීම, විමර්ශසරාවුල් වැළ !දමින් !හ" එය පතික්!&\ප කරාවුල් වැළමින් !හ" ඒ කම්කරු විනිශ-චය
අධික රාවුල් වැළ!S ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශ !වැළැක්වීම, විමර්ශනස- කරාවුල් වැළමින් !කරුණු අභිය චන ධිකරාවුල් වැළණ!S ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශකට
විරුsධවැළැක්වීම, විමර්ශ තමන් !වැළැක්වීම, විමර්ශත ඉදිරිපත් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද අභිය චනයක් මත !හ"
!›\&-œ ධිකරාවුල් වැළණය විසින්_
(අ ) ඒ අභිය චනයට වි&ය වූ කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළ!S
ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශ ස-ථිරාවුල් වැළ කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක , 31 ඈ (4) වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය
යට!ත් තබන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද ඇප මුදලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ඒ සඳහ එකතු වී ඇති !ප9ලිය ද
සමO ඒ කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළ!S සභ පතිවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් ,
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය ට !ගවීමට ස ළැක්වීම, විමර්ශණය ක ස-විය යුතු ය.

නීතිමය කටයුතු සඳහ !න9වැළැක්වීම, විමර්ශ අධIයන පහසුවැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහ පමණි

33

(ආ) ඒ අභිය චනයට වි&ය වූ කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළ!S
ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශ පතිවැළැක්වීම, විමර්ශර්තනය කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක , 31 ඈ (4)
වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් තබන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද ඇප මුදලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨, ඒ සඳහ එකතු වී ඇති
!ප9ලිය ද සමO ඒ කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළ!S සභ පතිවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය
විසින්, !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය ට ආපසු දීමට ස ළැක්වීම, විමර්ශණය ක ස-විය යුතු ය.
(ඇ) අභිය චනයට වි&ය වූ කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළ!S
ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශ !වැළැක්වීම, විමර්ශනස- කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක, ඒ කම්කරු විනිශ-චය
අධික රාවුල් වැළ!S සභ පතිවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් , !›\&-œ ධිකරාවුල් වැළණ!S ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශ
අනුවැළැක්වීම, විමර්ශ කටයුතු කිරීමට අවැළැක්වීම, විමර්ශශI මුදල් පම ණය, ඒ මුදලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 සඳහ වැළැක්වීම, විමර්ශන
!ප9ලිය ද සමO 31 ඈ (4) වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් තබන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද ඇප
මුදලින් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය ට !ගවීමට සළැක්වීම, විමර්ශණය කස-වැළැක්වීම, විමර්ශනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය යුතු අතරාවුල් වැළ, ඒ ඇප
මුදලින් සහ ඒ මුදලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 සඳහ වැළැක්වීම, විමර්ශන !ප9ලි!යන් යම් !ශ\&යක්
ඇත්නම්, එය !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය ට ආපසු දීමට ස ළැක්වීම, විමර්ශණය ක ස-විය යුතු ය.
(අ ) ඉල්ලීම පතික්!&\ප කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන්න වූ සහ ඒ
පතික්!&\ප කිරීමට විරුsධවැළැක්වීම, විමර්ශ ඉඩ දී ඇති ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත
!›\&-œ ධිකරාවුල් වැළණය !වැළැක්වීම, විමර්ශත කිසිම අභිය චනයක් ඉදිරිපත්
කරාවුල් වැළ !න9ම ත්ත වූ ද අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක 31 ඈ (4) වැළැක්වීම, විමර්ශන
වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් තබන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද ඇප මුදලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ඒ සඳහ එකතු වී
ඇති !ප9ලිය ද සමO කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළ!S
සභ පතිවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය ට !ගවීමට ස ළැක්වීම, විමර්ශණය ක ස-විය
යුතු ය;
(ආ) කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළ!S ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශ නි&-පභ
කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන්න වූ සහ අභිය චන ධිකරාවුල් වැළණ!S ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශට
විරුsධවැළැක්වීම, විමර්ශ ඉඩ දී ඇති ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත !›\&-œ ධිකරාවුල් වැළණය
!වැළැක්වීම, විමර්ශත කිසිම අභිය චනයක් ඉදිරිපත් කරාවුල් වැළ !න9ම ත්ත වූ
ද අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක, 31 ඈ (4) වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් තබන
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද ඇප මුදලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ඒ සඳහ එකතු වී ඇති !ප9ලිය ද සමO ඒ
කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළ!S සභ පතිවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් ,
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය ට ආපසු දීමට සළැක්වීම, විමර්ශණය කස-වැළැක්වීම, විමර්ශනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය යුතු ය;
(ඇ) කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළ!S ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශ !වැළැක්වීම, විමර්ශනසකරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන්න වූ සහ අභිය චන ධිකරාවුල් වැළණ!S ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශට
විරුsධවැළැක්වීම, විමර්ශ ඉඩ දී ඇති ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත !›\&-œ ධිකරාවුල් වැළණය
!වැළැක්වීම, විමර්ශත කිසිම අභිය චනයක් ඉදිරිපත් කරාවුල් වැළ !න9ම ත්ත වූ
ද අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක, ඒ කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළ!S
සභ පතිවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් , අභිය චන ධිකරාවුල් වැළණ!S ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශ
අනුවැළැක්වීම, විමර්ශ කටයුතු කිරීමට අවැළැක්වීම, විමර්ශශI මුදල් පම ණය ඒ මුදලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨

සඳහ
!ප9ලි
ය ද
සමO
31 ඈ
(4)
වැළැක්වීම, විමර්ශගන්
තිය
යට!ත්
!ත්
තබන
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද
ඇප
මුදලින්
න්
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ
කය
ට
!ගවී
මට
ස ළැක්වීම, විමර්ශණය ක
ස-විය
යුතු
අතරාවුල් වැළ,
ඒ
ඇප
මුදලින්
න් සහ
ඒ
මුදල්

සඳහ වැළැක්වීම, විමර්ශන !ප9ලි!යන් යම් !ශ\&යක් ඇත්නම් , එය
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය ට ආපසු දීමට ස ළැක්වීම, විමර්ශණය ක ස-විය යුතු ය.
(3) පහත ද ක්!වැළැක්වීම, විමර්ශන අවැළැක්වීම, විමර්ශසB
- වැළැක්වීම, විමර්ශලින් ඕනJම අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක , එනම්,
ආණ්ඩක්රම වැළැක්වීම, විමර්ශIවැළැක්වීම, විමර්ශස-B !R 154 ග වැළැක්වීම, විමර්ශIවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශ යට!ත් පිහටුවැළැක්වීම, විමර්ශන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද
මහ ධිකරාවුල් වැළණයක ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශකට විරුsධවැළැක්වීම, විමර්ශ 31 ඈඈ වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් තමන් !වැළැක්වීම, විමර්ශත
ඉදිරිපත් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද අභිය චනයක් මත !හ" කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක
ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශ

IV ආ වන කොටසකාරය0 ටස
කොටසස,වකාරය0යන් ව.ඩිපුර කොටසස,වකාරය0යන් කොටසලස
කොටසස,වකොටසයන් ඉවත් කිරීමට අදාල  විධිවිධානශ්`l ල විධිවිධානශ්`le&private:resource/ න
31 ඉ. (1)
(අ)

(1962 අ'ක 4,
7 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

!ම් !ක9ට!ස\ විධිවිධ න -

යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩිපුරාවුල් වැළ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!යන් ඉවැළැක්වීම, විමර්ශත්
කිරිමට තම අදහස- කරාවුල් වැළන බවැළැක්වීම, විමර්ශට වු ද න්වීමක් යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ
!ය"ජකයකු විසින් ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය ට භ රාවුල් වැළ !දන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද ම සයට
පුර්වැළැක්වීම, විමර්ශ!යන් වූ ම ස!S, වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩ කරාවුල් වැළන දිනයක දී ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ
!ය"ජකය විසින් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S !ය9දවැළැක්වීම, විමර්ශන !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන්!; ස ම නI
ගණන පස!ළැක්වීම, විමර්ශණය ක9ස- !ද!නකුට වැළැක්වීම, විමර්ශඩ අඩ !R
නම්, එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකුට; !හ"

!ම් !ක9ටස අද ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 වීම
(1962 අ'ක 4,
7 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(ආ)

වැළැක්වීම, විමර්ශ රාවුල් වැළ ස-වැළැක්වීම, විමර්ශභ වැළැක්වීම, විමර්ශය වූ යම් ක ර්මික වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළයකට !හ" කලින් කලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨
පමණක් වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩ කරාවුල් වැළන යම් ක ර්මික වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළයකට; !හ"
(ඇ) එක් වැළැක්වීම, විමර්ශර්&යකට අඩ ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යක් යම් ක ර්මික වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළයක
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශයට !ය9ද ගනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බු යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩිපුරාවුල් වැළ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු
!ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!යන් ඉවැළැක්වීම, විමර්ශත් කිරිමට !හ" අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක !න9 වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය.
(2)
!ම් !ක9ට!ස\ විධිවිධ න යම් ක ර්මික වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළයකට
අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක කිරීම ඒ ක ර්මික වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළ!යහ බරාවුල් වැළපතලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 පතිවිප ක ඇති වැළැක්වීම, විමර්ශන
ආක රාවුල් වැළ!යන් ඒ ක ර්මික වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළය !ක!රාවුල් වැළහ බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨පJමට ඉඩ ඇති බවැළැක්වීම, විමර්ශ
අම තIවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !; මතය වැළැක්වීම, විමර්ශන අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක ග සට් පත්ර!S පසිsධ කරාවුල් වැළනු
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන නි!ය"ගයන් මගින් ඒ ක ර්මික වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළයට !ම් !ක9ට!ස\
විධිවිධ න අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක !න9විය යුතු බවැළැක්වීම, විමර්ශ !හ" නි!ය"ග!S නිශ-චිත වැළැක්වීම, විමර්ශ සදහන්
!ක9න්!sසිවැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට යටත් වැළැක්වීම, විමර්ශ අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක විය යුතු බවැළැක්වීම, විමර්ශ !හ" අම තIවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින්
පක ශ කළැක්වීම, විමර්ශණය ක හ කිය.

අම තI
තIවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් !ම්
උප වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත්
කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන සJම
නීතිමය කටයුතු සඳහ !න9වැළැක්වීම, විමර්ශ අධIයන පහසුවැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහ පමණි
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නි!ය"ගයක් ම අනුම තිය සඳහ හ කිත ක් ඉක්මණින් ප ර්ලි!ම්න්තුවැළැක්වීම, විමර්ශ
!වැළැක්වීම, විමර්ශත ඉදිරිපත් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය යුතුය . එ!ස\ අනුමත කරාවුල් වැළනු !න9ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බු යම්
නි!ය"ගයක් බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 න්විත !න9වු නි!ය"ගයක් !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස සලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨කනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය යුතු
ය.
(3)
ඉහත (1)(අ) වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S
ක ර්ය සඳහ
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන් ස'ඛI වැළැක්වීම, විමර්ශ ගණන් ග නී!ම් දී , ඒ ක ර්මික වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළ!S එක්
වැළැක්වීම, විමර්ශර්&යකට වැළැක්වීම, විමර්ශඩ අඩ ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යක් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S !ය9දවැළැක්වීම, විමර්ශ සිටින !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු ද
ගණන් ගනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය යුතු ය.
(4)
යම් ක ර්මික වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළයක් වැළැක්වීම, විමර්ශ රාවුල් වැළ ස-වැළැක්වීම, විමර්ශභ වැළැක්වීම, විමර්ශයක ක ර්මික
වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළයක් ද න ත!හ9ත් එ ක ර්මික වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළ!S වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩ කලින් කලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨
පමණක් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන්නක් ද යන්න පිළිබඳ වැළැක්වීම, විමර්ශ යම් පශ-නයක් උsගත
වුවැළැක්වීම, විමර්ශ!හ9ත් ඒ පශ-නය !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් තීරාවුල් වැළණය කළැක්වීම, විමර්ශණය කයුතු අතරාවුල් වැළ , ඒ
පශ-නය සම්බන්ධ!යන් ඔහු!; තීරාවුල් වැළණය අවැළැක්වීම, විමර්ශස න ත්මක හ තීරාවුල් වැළණ ත්මක
වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය.
31 ඊ යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු විසින් පවැළැක්වීම, විමර්ශත්වැළැක්වීම, විමර්ශ !ගන යනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන යම්
ක ර්මික වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළයක !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S !ය9දවැළැක්වීම, විමර්ශ සිටින යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩිපුරාවුල් වැළ
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු වැළැක්වීම, විමර්ශශ!යන් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!යන් ඉවැළැක්වීම, විමර්ශත් කිරිමට ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය අදහස- කරාවුල් වැළන
අවැළැක්වීම, විමර්ශසB
- වැළැක්වීම, විමර්ශක දී, එ!ස\ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!යන් ඉවැළැක්වීම, විමර්ශත් කිරිම, ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය !හ" ඔහු!;
නි!ය"ජිතය ද ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය !හ" ඔහු!; නි!ය"ජිතය ද අතරාවුල් වැළ ඇතිකරාවුල් වැළ !ගන
තිබුණු ගිවිසුමක පතිඵලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යක් වැළැක්වීම, විමර්ශශ!යන් න ත!හ9ත් !ම් පනත යට!ත් වු යම්
නිරාවුල් වැළවුල් කිරීමක !හ" තීරාවුල් වැළණයක !හ" පතිඵලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යක් වැළැක්වීම, විමර්ශශ!යන් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!යන් ඉවැළැක්වීම, විමර්ශත් කිරීමක් වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් නම් මිස ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය විසින්,
(අ)
එ!ස\ අදහස- කරාවුල් වැළ ඇති බවැළැක්වීම, විමර්ශට ද න්වීමක් යටත් පිරි!සයන්
ම සයකට කලින් ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය ට සහ ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තීය
සමිතියක ස ම ජිකයකු නම් ඒ වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිතියට ද කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය :
තවැළැක්වීම, විමර්ශ ද
(ආ) ඒ ද න්වී!ම් පිටපතක් !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !වැළැක්වීම, විමර්ශත ය වීය යුතු ය.
31 උ. යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩිපුරාවුල් වැළ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු වැළැක්වීම, විමර්ශශ!යන් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!යන් ඉවැළැක්වීම, විමර්ශත්
කිරිමට යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු අදහස- කරාවුල් වැළන බවැළැක්වීම, විමර්ශ ද නුම් !දන ද න්වීමක් ඒ
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය විසින් ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකුට භ රාවුල් වැළ !දනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බු විට , 31 ඌ වැළැක්වීම, විමර්ශන
වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S විධිවිධ නවැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට යටත් වැළැක්වීම, විමර්ශ , ඒ ද න්වී!ම් දින සිට ම ස !දකක් ඉකුත්
වැළැක්වීම, විමර්ශන තුරු ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය එ!ස\ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!යන් ඉවැළැක්වීම, විමර්ශත් කිරිම ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය විසින්
!න9කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය.
31 ඌ. 31 ඊ වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S සඳහන් ද න්වී!මන් අදහස- කරාවුල් වැළන පරිදි
වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩිපුරාවුල් වැළ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!යන් ඉවැළැක්වීම, විමර්ශත් කිරී!ම් පතිඵලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යක් වැළැක්වීම, විමර්ශශ!යන් එවැළැක්වීම, විමර්ශකට
පවැළැක්වීම, විමර්ශත්න !හ" උsගතවිය හ කි යය සලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨කනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන !හ" යම් ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක්
ඒ ද න්වී!ම් දින සිට ම ස !දකක් ඉකුත් වීමට, පBම(අ)
සම ද න කිරී!මන් නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම සඳහ බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ත් නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළයකු
!වැළැක්වීම, විමර්ශත !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් !ය9මු කරාවුල් වැළ ඇති විටක; !හ"
(ආ) !8රුම් කිරී!මන් නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම සඳහ !8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු !වැළැක්වීම, විමර්ශත
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් !ය9මු කරාවුල් වැළ ඇති විටක; !හ"

වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩිපුරාවුල් වැළ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන්
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!යන් ඉවැළැක්වීම, විමර්ශත් කිරි!ම්
අදහස පිළිබඳ එය අද ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය ට ද ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය
ස ම ජිකයකු වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය
සමිතියට සහ !ක9මස රිසවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය ටද !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය
විසින් ද නුම් දිය යුතු බවැළැක්වීම, විමර්ශ
(1962 අ'ක 4,
7 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

ද න්වී!ම් දින සිට ම ස
!දකක් ඉකුත් වැළැක්වීම, විමර්ශන !තක්
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!යන් ඉවැළැක්වීම, විමර්ශත් කිරීම
ක්රිය ත්මක !න9කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු
බවැළැක්වීම, විමර්ශ.

(1962 අ'ක 4,
7 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩිපුරාවුල් වැළ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන් ඉවැළැක්වීම, විමර්ශත්
කිරීමට අදහස- කිරීමක්
!හ\තු !ක9ට !ගන උsගත
වූ ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක්
නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම සඳහ !ය9මු
කරාවුල් වැළ ඇති වැළැක්වීම, විමර්ශ ට ඒ ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨
!ය9මු කළැක්වීම, විමර්ශණය ක දින සිට ම ස
!දකක් ගත වැළැක්වීම, විමර්ශන !තක්
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය විසින්
ඉවැළැක්වීම, විමර්ශත් කිරීම ක්රිය ත්මක
!න9කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු බවැළැක්වීම, විමර්ශ.

(ඇ)

!8රුම්
කිරී!මන්
නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම
සඳහ
!8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශ
කු !වැළැක්වීම, විමර්ශත !හ"
නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම
සඳහ
ක ර්මික
අධිකරාවුල් වැළණයක්
!වැළැක්වීම, විමර්ශත
!හ"
අම තIවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය
විසින් !ය9මු
කරාවුල් වැළ
ඇති
විටක: !හ"
ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!යන් ඉවැළැක්වීම, විමර්ශත්
කිරීම !ම් පනත යට!ත් වූ යම්

!8රුම් කිරීමක් !හ" පද නයක් !හ" යට!ත් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන්!න් නම් මිස , ඒ
ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ඉහත සඳහන් පරිදි !ය9මු කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බු දින සිට ම ස !දකක් ගත වැළැක්වීම, විමර්ශන
!තක්, ඒ ද න්වීම කළැක්වීම, විමර්ශණය ක !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය විසින්, තම එ!ස\ අදහස- කළැක්වීම, විමර්ශණය ක පරිදි,
එකී !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!යන් ඉවැළැක්වීම, විමර්ශත් කිරීම ක්රිය ත්මක !න9කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය:
එ!ස\ වුවැළැක්වීම, විමර්ශ ද, එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි යම් ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් සම ද න!යන් නිරාවුල් වැළවුල් කිරිම සඳහ
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ත් නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළයකු !වැළැක්වීම, විමර්ශත !ය9මු කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨දුවැළැක්වීම, විමර්ශ ඒ
ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 නිරාවුල් වැළවුල් කිරිමට ඒ බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ත් නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළය අ!ප9!හ9සත් වැළැක්වීම, විමර්ශන අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක
දී, 12(4) වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් වු වැළැක්වීම, විමර්ශ ර්ත !R දින සිට ගණන් ගනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන දින
තිහක ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 සිම වැළැක්වීම, විමර්ශ තුළැක්වීම, විමර්ශණය ක දි, !8රුම් කිරි!මන් නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම සඳහ 3(1)(ඈ) වැළැක්වීම, විමර්ශන
වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් න ත!හ9ත් 4(1) වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් !8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු !වැළැක්වීම, විමර්ශත
!හ" එය නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම සඳහ
4(2) වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් ක ර්මික
අධිකරාවුල් වැළණයක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත !හ" , !ය9මු !න9කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද නම්, එකී දින තිහක
ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨සිම වැළැක්වීම, විමර්ශ ඉකුත් වී!මන් පසු, අදහස- කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද පරිදි වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩිපුරාවුල් වැළ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස
එ!ස\ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!යන් ඉවැළැක්වීම, විමර්ශත් කිරීම, !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය විසින් ක්රිය ත්මක කළැක්වීම, විමර්ශණය ක හ කි ය.
“ 31 ඌ වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S (ඇ) !nදය 1968 අ'ක 39 දරාවුල් වැළණ පනත මගින් ඉවැළැක්වීම, විමර්ශත් කරාවුල් වැළන
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨දි ”

(1962 අ'ක 4,
7 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

V වන කොටසකාරය0 ටස
අත5 වශ්චය සභා䔌晀5 කාරය0 ර්මිකාරය0 ව5 ප ර
32.
(1) යම් අතI වැළැක්වීම, විමර්ශශI ක ර්මික වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළයක ඇති වු යම් ක ර්මික
ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් !හ\තු!ක9ට !ගන !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන් පිටම' කිරීමක් ආරාවුල් වැළම්භ කිරී!ම්
අධI ශය පිළිබඳ ලිඛිත ද න්වීමක් ඒ පිටම' කිරීම ආරාවුල් වැළම්භකරාවුල් වැළන දිනයට යටත්
පිරි!සයන් දින විසි එකකට කලින් හ පිටම' කිරීම බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ප න !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන් !වැළැක්වීම, විමර්ශත ,
නියමිත ආක රාවුල් වැළයට හ නියමිත ආකrතියට අනුකූලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨වැළැක්වීම, විමර්ශ , !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය විසින්
!හ" ඔහු !වැළැක්වීම, විමර්ශනු!වැළැක්වීම, විමර්ශන් !හ" නිකුත්කරාවුල් වැළ තිබු!ණ් නම් මිස , එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි අතIවැළැක්වීම, විමර්ශශI
ක ර්මික වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළයක් ඇති වු යම් ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් !හ\තු !ක9ට !ගන
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන් පිටම' කිරිමක් ආරාවුල් වැළම්භ කිරීම !හ" පවැළැක්වීම, විමර්ශත්වැළැක්වීම, විමර්ශ !ගන ය ම !හ"
එවැළැක්වීම, විමර්ශ න්නකට සහභ ගි වීම !හ" එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි පිටම' කිරීමකට තවැළැක්වීම, විමර්ශදුරාවුල් වැළටත් ඉදිරියට !ගන
යJම !හ" කිසිදු !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු විසින් !න9කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය.
(2)
යම් අතIවැළැක්වීම, විමර්ශශI ක ර්මික වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළයක ඇති වු යම්
ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් !හ\තු!ක9ට !ගන වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩ වැළැක්වීම, විමර්ශර්ජනයක් ආරාවුල් වැළම්භ කිරී!ම්
අධI ශය පිළිබඳ ලිඛිත ද න්වීමක් ඒ වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩ වැළැක්වීම, විමර්ශර්ජනය ආරාවුල් වැළම්භ කරාවුල් වැළන දින සිට
යටත් පිරි!සයන් දින විසි එකකට කලින් , නියමිත ආක රාවුල් වැළය හ නියමිත
ආකrතියකට අනුකූලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨වැළැක්වීම, විමර්ශ, යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු විසින් !හ" ඔහු !වැළැක්වීම, විමර්ශනු!වැළැක්වීම, විමර්ශන් !හ" තම
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය !වැළැක්වීම, විමර්ශත භ රාවුල් වැළ දි තිබු!න් නම් මිස එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි අතI වැළැක්වීම, විමර්ශශI ක ර්මික
වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළයක ඇති වූ යම් ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් !හ\තු!ක9ට !ගන වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩ
වැළැක්වීම, විමර්ශර්ජනයක් ආරාවුල් වැළම්භ කිරිම !හ"
පවැළැක්වීම, විමර්ශත්වැළැක්වීම, විමර්ශ !ගන ය ම !හ"
එවැළැක්වීම, විමර්ශ න්නකට සහභ ගි වීම !හ"
එවැළැක්වීම, විමර්ශ න්නකට තවැළැක්වීම, විමර්ශදුරාවුල් වැළටත්
ඉදිරියට !ගන යJම !හ"
එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි කිසිදු !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු විසින්
!න9කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය.

නීතිමය කටයුතු සඳහ !න9වැළැක්වීම, විමර්ශ අධIයන පහසුවැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහ පමණි
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V අ වන කොටසකාරය0 ටස
අස ධානශ්`le&private:resource/ රණ කාරය0ම්කාරය0රු පිළිකොටසවත්
32. අ කිසිම !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු විසින්_
(අ)
යම් කම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු!; !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ නියුක්ති!S !ක9න්!sසියක්
වැළැක්වීම, විමර්ශශ!යන්, ඒ කම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශ ට යම් වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිතියකට බ !ඳන
!ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස !හ" බ ඳී!මන් වැළැක්වීම, විමර්ශ ළැක්වීම, විමර්ශණය කකී සිටින !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස !හ" ඒ කම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශ
ස ම ජික!යකු වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිතියක ස ම ජිකත්වැළැක්වීම, විමර්ශ!යන්
ඉල්ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 අස-වැළැක්වීම, විමර්ශන !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස !හ" ඉල්ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 අස-වී!මන් වැළැක්වීම, විමර්ශ ළැක්වීම, විමර්ශණය කකී සිටින !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස
!හ" ඉල්ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 අස-වී!මන් වැළැක්වීම, විමර්ශ ළැක්වීම, විමර්ශණය කකී සිටින !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස නියම !න9කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු
ය;
(ආ) කම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිතියක ස ම ජිකයකු වී!ම් !හ" ඔහු
වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිති කටයුතු වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 !යදී සිටී!ම් !හ\තුවැළැක්වීම, විමර්ශ නිස ම පමණක්
ඔහු !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!යන් පහ !න9කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය;
(ඇ) කම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිතියක ස ම ජික!යකු, නිළැක්වීම, විමර්ශණය කධ රියකු
!හ" නි!ය"ජිත!යකු වී!මන් !හ" එවැළැක්වීම, විමර්ශ න්!නකුවැළැක්වීම, විමර්ශ දිගට ම
සිටී!මන් ඔහු වැළැක්වීම, විමර්ශ ළැක්වීම, විමර්ශණය ක ක්වී!ම් ක ර්යය සඳහ ඒ කම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශ ට යම්
!පළැක්වීම, විමර්ශණය ක€වීමක් කිරීම !හ" !ප9!රාවුල් වැළ9න්දුවැළැක්වීම, විමර්ශක් දීම !න9කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය;
(ඈ) කම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු විසින්_
(i) වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිතියක් පිහටු වී!මන්; !හ"
(ii) මුදලින් !හ" !වැළැක්වීම, විමර්ශනත් ක්රම මගින් වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිතියට ආධ රාවුල් වැළ
කිරී!මන්
ඔහු වැළැක්වීම, විමර්ශළැක්වීම, විමර්ශණය කක්වැළැක්වීම, විමර්ශනු !න9ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය යුතු ය;
(ඉ)
වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තීය සමිතියක කටයුතු කරාවුල් වැළ!ගන ය !මහ ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ම දිහත්
!න9විය යුතු ය;
(ඊ)
යම් කම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු !හ" වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තීය සමිතියක නිළැක්වීම, විමර්ශණය කධ රියකු_
(i)
ඒ කම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශ !හ" නිළැක්වීම, විමර්ශණය කධ රිය විසින් යම්
විනිශ-චය ධික රාවුල් වැළයක් !හ" බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධ රියකු ඉදිරි!යහ සsභ වැළැක්වීම, විමර්ශ!යන්
කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද යම් පක ශයක් සම්බන්ධ!යන්; !හ"
(ii) ඒ වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිති!S ස ම ජිකයන්ට සහන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බ ග නී!ම්
!හ" ඔවුන්!; වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩ කිරී!ම් තත්ත්වැළැක්වීම, විමර්ශයන් යහපත් බවැළැක්වීම, විමර්ශට පත් කරාවුල් වැළ
ග නී!ම් ක ර්යය සඳහ , ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් අනුවැළැක්වීම, විමර්ශ , ඒ
කම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශ !හ" නිළැක්වීම, විමර්ශණය කධ රිය විසින් ඒ වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිති!S

(උ)

ස ම ජිකයන්
!;
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ
නියුක්ති!S
නියමයන්ට
!හ"
!ක9න්!sසි
වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට අද ළැක්වීම, විමර්ශණය කවැළැක්වීම, විමර්ශ
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජක
ය !; ක්රිය
!හ" !න9කරාවුල් වැළ
හ රීම් පිළිබඳ
වැළැක්වීම, විමර්ශ කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද
යම්
පක ශයන්
සම්බන්ධ!යන්
න්
ඒ කම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශ
!හ"
ස ම ජිකය
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!යන්
පහ
කිරීම
!හ"
ඔහුට
විරුsධ
වැළැක්වීම, විමර්ශ
අනI ක රාවුල් වැළයකි
කින්
විනය නුකූලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨
ක්රිය
ම ර්ගයක්
ග නීම
!න9කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු
ය;
යම් වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය
සමිතියක්
වැළැක්වීම, විමර්ශශ!යන්
!ක්වැළැක්වීම, විමර්ශල්
කිරීමට
අ!ප්ක්&
කරාවුල් වැළනු
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන්!න්

යම් කම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශන් සම්බන්ධ!යන් ද , ඒ කම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශන් සියයට
හතළිහකට !න9අඩ ගණනක් ස-වැළැක්වීම, විමර්ශකීය ස ම ජිකත්වැළැක්වීම, විමර්ශ!S සිටින ඒ
වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිතිය සමO !ක්වැළැක්වීම, විමර්ශල් කිරීම, පතික්!&\ප !න9කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු
ය.
!ම් !nද!S ක ර්යය සඳහ වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තීය සමිතිය
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය සමO !ක්වැළැක්වීම, විමර්ශල් කිරීමට අ!ප්ක්& කරාවුල් වැළන්!න්
යම් කම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශන් !වැළැක්වීම, විමර්ශනු!වැළැක්වීම, විමර්ශන් ද , ඒ කම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශන් යටත්
පිරි!සයන් සියයට හතළිහක් ඒ වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිති!S ස ම ජිකයන්
වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ද , යන වැළැක්වීම, විමර්ශග නිස කවැළැක්වීම, විමර්ශ ද න ග නීම පිණිස කම්කරු
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් !හ" තත් ක ර්යය සඳහ ඔහු විසින්
බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය !දනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළයකු විසින් යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ ස-B නයක දී
˜න්දය විමසීමක් පවැළැක්වීම, විමර්ශත්වැළැක්වීම, විමර්ශනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය හ කි ය.
VI වන කොටසකාරය0 ටස

ස ම න5 කාරය0රුණ
33.(1) !ම් පනත යට!ත් !දන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද යම් පද නයක !හ" කම්කරු
විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක් විසින් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද නි!ය"ගයක !හ" නිශ-චිත වැළැක්වීම, විමර්ශ නියම කරාවුල් වැළ
තිබිය හ කි කරුණුවැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 වැළැක්වීම, විමර්ශI ප්තියට හ නියක් !න9වැළැක්වීම, විමර්ශන පරිදි,(අ)
අවැළැක්වීම, විමර්ශශI වැළැක්වීම, විමර්ශන විට, එකී පද න!S දිනයට !හ" නි!ය"ග!S දිනයට
!හ" !පරාවුල් වැළ තුවැළැක්වීම, විමර්ශ වු දිනයක සිට බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ප වැළැක්වීම, විමර්ශ ත්!වැළැක්වීම, විමර්ශන !ස\ යම් පඩියක්
!ගවීමට !හ" !ක9න්!sසියක් අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක කිරීමට !හ" කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද
තීරාවුල් වැළණ ද යම් වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩ වැළැක්වීම, විමර්ශර්ජනයක් !හ" පටම' කිරීමක් !හ" !හ\තු
!ක9ට !ගන වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩට !න9ප මිණි යම් ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨සීම වැළැක්වීම, විමර්ශක් සඳහ පඩි
!ගවිය යුතු බවැළැක්වීම, විමර්ශට කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද තීරාවුල් වැළණ සඳහ පඩි !ගවිය යුතු බවැළැක්වීම, විමර්ශට
කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද තීරාවුල් වැළණ ද ඇතුඑ වැළැක්වීම, විමර්ශ , පඩි සහ !වැළැක්වීම, විමර්ශනත් සියලුම !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ
!ක9න්!sසි පිළිබද තීරාවුල් වැළණ;
ආ)
යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!යන් පහ කිරීම !හ" !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S රාවුල් වැළඳවැළැක්වීම, විමර්ශ
ග නීම !හ" ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට ප ත්ර වු කරුණක් වැළැක්වීම, විමර්ශන විට , න ත!හ9ත්
ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් නිස උsගත වූ වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩ වැළැක්වීම, විමර්ශර්ජනයක් !හ" පිටම'
(ඇ)

පද නයක !හ" කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක නි!ය"ගයක් !හ" නියමයන්
(1957 අ'ක 62,
15 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

නීතිමය කටයුතු සඳහ !න9වැළැක්වීම, විමර්ශ අධIයන පහසුවැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහ පමණි

කිරිමක් !හ"
ආරාවුල් වැළම්භ!S දී
න ත!හ9ත්
එවැළැක්වීම, විමර්ශ න්නක්
පවැළැක්වීම, විමර්ශතිsදී යම්
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!යන්
පහකරාවුල් වැළනු
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බු
!හ"
ඔහු!;
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශය නතරාවුල් වැළ
කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බ
!හ" ඇති විට,
එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු
යළි !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S
පිහටුවීම !හ"
ඔහු!;
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශය නතරාවුල් වැළ
කිරීම
!හ"
පිළිබඳ
තීරාවුල් වැළණ;
යම්
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු
යළි !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S
පිහටුවිය යුතු
යය
!8රුම්කරු
!හ" ක ර්මික
අධිකරාවුල් වැළණය
!හ" කම්කරු
විනිශ-චය
අධික රාවුල් වැළය
!හ" විසින්
නිශ-චය කරාවුල් වැළ
ඇති
අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක දි,
යම්
වි› ම
වැළැක්වීම, විමර්ශ ටුපකට,
ප රි!ත"ෂික
39

මුදලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨කට, වි› ම දීමන වැළැක්වීම, විමර්ශකට !හ" යම් අර්Bස ධක !ය"ජන
ක්රමයක් යට!ත් වු යම් පතිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 භයකට ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය සතු
අයතිවැළැක්වීම, විමර්ශ සිකම් සලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක බ ලී!ම් දී ඔහු වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩට !න9ප මිණි
(1957 අ'ක 62,
ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨සීම වැළැක්වීම, විමර්ශ !ක9තරාවුල් වැළම් පම ණයකට ගනන් ගත යුතු ද
15 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
න ත!හ9ත් ගණන් !න9ගත යුතු ද යන්න පිළිබඳ තීරාවුල් වැළණ;
(1962 අ'ක 4,
(ඈ) යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු විසින් යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකුට වැළැක්වීම, විමර්ශන්දි මුදල්
8 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
!ගවීමක් එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි වැළැක්වීම, විමර්ශන්දි මුදලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් පම ණය !හ" පම ණය ගණන්
(1956 අ'ක 62,
බ ලිය යුතු ආක රාවුල් වැළයක් ඒ වැළැක්වීම, විමර්ශන්දි මුදල් !ගවිය යුත්!ත් කවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළ
15 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යක් ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත ද යන්න පිළිබඳ තීරාවුල් වැළණ;
(1957 අ'ක 62,
(ඉ)
(1983 ප රි!ත"ෂික !ගවී!ම් පනත යට!ත් ප රි!ත"ෂිකයක්
15 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
!ගවිය යුතු වු අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක දී හ රාවුල් වැළ ) !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු විසින්
(1962 අ'ක 4,
යම් කම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකුට ප රි!ත"ෂිකයක් !හ" වි› ම වැළැක්වීම, විමර්ශ ටුපක් !හ"
8 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
පස ද මුදලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් !ගවීම , ඒ ප රි!ත"ෂික!S, වි› ම වැළැක්වීම, විමර්ශ ටු!ප් !හ"
පස ද මුද!ල් පම ණය සහ ඒ පම ණය ආගණනය කිරි!ම් ක්රමය
හ ඒ ප රි!ත"ෂිකය, වි› ම වැළැක්වීම, විමර්ශ ටුප !හ" පස ද මුදලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 !ගවැළැක්වීම, විමර්ශනු
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය යුත්!ත් යම් ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යක් ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත ද ඒ ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය පිළිබඳවැළැක්වීම, විමර්ශ එකී
තීරාවුල් වැළණයක !හ" ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශක !හ" ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත් කලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 හ කි ය.
(2)
පද න!S දිනයට !හ" කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළ!S
නි!ය"ග!S දිනයට !හ" !පරාවුල් වැළ යම් ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨සීම වැළැක්වීම, විමර්ශක් සම්බන්ධ!යන් වූ පඩි
වැළැක්වීම, විමර්ශශ!යන් වුවැළැක්වීම, විමර්ශ ද , වැළැක්වීම, විමර්ශන්දි, ප රි!ත"ෂික, වි› ම වැළැක්වීම, විමර්ශ ටුප් !හ" පස ද මුදල්
අධිකරාවුල් වැළණය
විසින්
වැළැක්වීම, විමර්ශශ!යන් වුවැළැක්වීම, විමර්ශ ද යම් මුදලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු විසින් යම්
නියම කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකුට !ගවීම සම්බන්ධ&!යන් (1) වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත්
දඩයක්
අය
කරාවුල් වැළ
තීරාවුල් වැළණ මුලින් සඳහන් යම් පද නයක !හ" කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක්
ගන්න ආක රාවුල් වැළ!යන්
!හ" ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශක ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත් වැළැක්වීම, විමර්ශන අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක දී, ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය විසින්
අය කරාවුල් වැළ ගත යුතු යය
ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S !ය9දවැළැක්වීම, විමර්ශ සිටින !හ" !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S !ය9දවැළැක්වීම, විමර්ශ සිටි !හ"
ද නි!ය"ග කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු
ප!sශය වි&!යහ අධිකරාවුල් වැළණ බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය ඇති ම!හ\ස-ත්ර ත් අධිකරාවුල් වැළණය !වැළැක්වීම, විමර්ශත ,
ය:
තවැළැක්වීම, විමර්ශ ද එ!ස\
ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය විසින් ඉදිරිපත් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද , ලිඛිත !පත්සම අනුවැළැක්වීම, විමර්ශ ඒ
අයකරාවුල් වැළගනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බු මුදලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨
පද න!S !හ" කම්කරු විනිශ-චය අධික රි!S නි!ය"ග!S !හ" නිශ-චිත
ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය ට !ගවැළැක්වීම, විමර්ශනු
වැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහන් ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය තුළැක්වීම, විමර්ශණය කදී ඒ මුදලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය ට !න9!ගවැළැක්වීම, විමර්ශන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද බවැළැක්වීම, විමර්ශට ,
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය යුතු ය.
ඒ අධිකරාවුල් වැළණය සJහීමට පත් වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් නම් ඒ මුදල් පම ණය ඒ
(3)
යම්
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය ට !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජක විසින් !ගවිය යුතු ය ය නි!ය"ග කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු
යම්
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ
අතරාවුල් වැළ ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය ට !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජක විසින් !ගවිය යුතු ය ය නි!ය"ග කලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 නියුක්තියක යළි !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!යහ
යුතු අතරාවුල් වැළ ඒ නි!ය"ගය අනුවැළැක්වීම, විමර්ශ ඒ මුදලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 !න9!ගවැළැක්වීම, විමර්ශනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බුවැළැක්වීම, විමර්ශ !හ9ත්, ඒ
පිහටුවීම, සම්බන්ධ!යන් (1)
වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S (ආ)
!nදය යට!ත් ගනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බු
තීන්දුයක් යට කී යම්
තීරාවුල් වැළණයක !හ" කම්කරු
විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක් විසින්
(1957 අ'ක 62,
15 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද නි!ය"ගයක් !හ"
ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත් වැළැක්වීම, විමර්ශන අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශකදී, ඒ
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ
නියුක්තිය
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය !; පුsගලික
!ල්කම්, පුsගලික ලිපිකරු,
පුදගලික !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශක,
!හ"
(1962 අ'ක 4,
පුsගලික රිය දුරු !හ" ගrහ
8 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශක යන තත්ත්වැළැක්වීම, විමර්ශයක
න ත!හ9ත්
එකී
යම්
(1983 අ'ක 12,
තත්ත්වැළැක්වීම, විමර්ශයකට සම න !වැළැක්වීම, විමර්ශනත්
වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
යම් නියමිත තත්ත්වැළැක්වීම, විමර්ශයක

!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ නියුක්තියක් වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් නම් , ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය යළි !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S පිහටුවීම !වැළැක්වීම, විමර්ශනුවැළැක්වීම, විමර්ශට
විකල්පයක් වැළැක්වීම, විමර්ශශ!යන් ඔහුට වැළැක්වීම, විමර්ශන්දි !ගවීම සම්බන්ධ!යන් (1) වැළැක්වීම, විමර්ශන
උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S (ඈ) යට!ත් වු යම් තීන්දුවැළැක්වීම, විමර්ශක් ද යට කී පද න!S !හ" කම්කරු
විනිශ-චය සභ වැළැක්වීම, විමර්ශක නි!ය"ග!S !හ" අඩ'ගු විය යුතු ය.
(4)
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය !වැළැක්වීම, විමර්ශළැක්වීම, විමර්ශණය කඳ සම ගමක් වැළැක්වීම, විමර්ශන අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක , (3) වැළැක්වීම, විමර්ශන
උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක කරාවුල් වැළ ග නී!ම් ක ර්යය සඳහ , !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය පිළිබඳවැළැක්වීම, විමර්ශ එහ
ඇති සඳහන් කිරීම්, (කවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළ පදවින මයකින් හ දින්වුන ද) එම !වැළැක්වීම, විමර්ශළැක්වීම, විමර්ශණය කඳ සම ග!ම්
වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළ කටයුතු පිළිබඳ !ප9දු කළැක්වීම, විමර්ශණය කමන ක රාවුල් වැළණය සම්බන්ධ!යන් වැළැක්වීම, විමර්ශගකිවැළැක්වීම, විමර්ශ යුතු
ත න ත්ත පිළිබඳ සඳහන් කිරීම් !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස ස ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨කිය යුතු ය.
(5)
යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු යළි !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S පිහටුවීම සඳහ
(1) වැළැක්වීම, විමර්ශන
උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S (අ) !˜දය යට!ත් තීන්දුවැළැක්වීම, විමර්ශක් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු යය !8රුම්කරු ක ර්මික
අධිකරාවුල් වැළණය !හ" කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළය විසින් සලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨කනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක
දී, වැළැක්වීම, විමර්ශන්දි සඳහ ඉල්ලිමක් ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය විසින් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බුවැළැක්වීම, විමර්ශ!හ9ත් , එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි
තීන්දුවැළැක්වීම, විමර්ශක් කිරිම !වැළැක්වීම, විමර්ශනුවැළැක්වීම, විමර්ශට ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය ට වැළැක්වීම, විමර්ශන්දි !ගවීම සඳහ
(1) වැළැක්වීම, විමර්ශන
උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S (ඈ) !ජදය යට!ත් තීන්දුවැළැක්වීම, විමර්ශක් ඒ !8රුම්කරු, ක ර්මික
අධිකරාවුල් වැළණය !හ" කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළය විසින් කලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 හ කි ය . තවැළැක්වීම, විමර්ශද එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි
යම් අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක දී, ඒ වැළැක්වීම, විමර්ශන්දි !ගවීම ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය යළි !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S පිහටුවීම !වැළැක්වීම, විමර්ශනුවැළැක්වීම, විමර්ශට
වූ විකල්පයක් වැළැක්වීම, විමර්ශශ!යන් !ගවැළැක්වීම, විමර්ශනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන වැළැක්වීම, විමර්ශන්දියක් පරිs!දන් (2)
වැළැක්වීම, විමර්ශන
උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S විධිවිධ න ඊට අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය.
(6)
යළි !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S පිහටුවීම !වැළැක්වීම, විමර්ශනුවැළැක්වීම, විමර්ශට විකල්පයක් වැළැක්වීම, විමර්ශශ!යන් වැළැක්වීම, විමර්ශන්දි
!ගවිම සඳහ වූ තීරාවුල් වැළණයක් කිරීම සුදුසු යය ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණය , කම්කරු
විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළය !හ" !8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු විසින් සලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨කනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන කවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළ
අවැළැක්වීම, විමර්ශසB
- වැළැක්වීම, විමර්ශක දි වුවැළැක්වීම, විමර්ශ ද , එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි තීන්දුවැළැක්වීම, විමර්ශක් (1) වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S (ඈ) !nදය
යට!ත්,
පද නයක !හ" නි!ය"ගයක !හ" ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත් කිරීමට ක ර්මික
අධිකරාවුල් වැළණය !හ" කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක් !හ" !8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු !හ" සතු
බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨තලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨, (3) වැළැක්වීම, විමර්ශන සහ (5) වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිවැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 විධිවිධ න මගින් සීම කිරිමක්
සිදු !R යය !ත්රුම් !න9ගත යුතු ය.

(1957 අ'ක 62,
15 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(1957 අ'ක 62,
15 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

නීතිමය කටයුතු සඳහ !න9වැළැක්වීම, විමර්ශ අධIයන පහසුවැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහ පමණි

(1957 අ'ක 62,
15 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
(1957 අ'ක 62,
16 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
(1957 අ'ක 27,
6 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

34. (1) !ම් පනත
යට!ත් !8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු විසින්
!හ" ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක්
විසින් !හ" !දන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද පද නයක
න ත!හ9ත් !ම් පනත යට!ත්
31 ආ වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් කරාවුල් වැළන
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨දි ඉල්ලීමක් මත කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද
ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශක්
හ රාවුල් වැළ,
කම්කරු
විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක් විසින්
!ම් පනත යට!ත් කරාවුල් වැළනලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද
ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශක් අර්B නිරූපණය
සම්බන්ධ!යන් යම් පශ-නයක්
පන
න ඟුන
!හ9ත්,
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් !හ"
ඒ තීරාවුල් වැළණ!යන් න ත!හ9ත්
ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ !වැළැක්වීම, විමර්ශන් බ ඳී සිටින යම්
ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශයක්, වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තීය සමිතියක්
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු
!හ"
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු විසින්, ඒ පශ-නය
නිරාවුල් වැළ කරාවුල් වැළණය කිරීම සඳහ එය
!8රුම්කරු !වැළැක්වීම, විමර්ශත !හ" ඒ
ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණය සමන්විත
වූ
ත න ත්ත
න ත!හ9ත්
ත න ත්තන් !වැළැක්වීම, විමර්ශත !හ" ඒ
කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළය
!වැළැක්වීම, විමර්ශත !හ" !ය9මු කළැක්වීම, විමර්ශණය ක හ කි
අතරාවුල් වැළ, කවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළ !හ\තුවැළැක්වීම, විමර්ශක් නිස වුවැළැක්වීම, විමර්ශ
ද එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි !ය9මු කිරීමක් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක
!න9හ කි වැළැක්වීම, විමර්ශන විට , ඒ පශ-නය
නිරාවුල් වැළ කරාවුල් වැළණය කිරීම සඳහ එය
ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත
!ය9මු කළැක්වීම, විමර්ශණය ක හ කි ය. එම පශ-නය
!ය9මු කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ !8රුම්කරු
!හ" ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණය !හ"
විසින්, ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශ වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට සවැළැක්වීම, විමර්ශන්
දී!මන් පසු !හ" එම ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශ
වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ක ම ත්ත කලින් ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බ
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!ගන ති!8 නම් එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි සවැළැක්වීම, විමර්ශන් දීමකින් !ත9රාවුල් වැළවැළැක්වීම, විමර්ශ !හ" ඒ පශ-ණය නිරාවුල් වැළ කරාවුල් වැළණය කළැක්වීම, විමර්ශණය ක
යුතු ය;
එ!ස\ වුවැළැක්වීම, විමර්ශ ද , යම් වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිතියක ස ම ජිකයකු වැළැක්වීම, විමර්ශන කිසිම
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු !හ" !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු විසින් , ඒ වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තීය සමිති!යන් ස-වැළැක්වීම, විමර්ශ ධීන වැළැක්වීම, විමර්ශ !ම්
උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S !පරාවුල් වැළ තුවැළැක්වීම, විමර්ශ ද ක්වුණු විධිවිධ න යට!ත් යම් පශ-නයක් නිරාවුල් වැළ කරාවුල් වැළණය
කරාවුල් වැළ ග නීම සඳහ !ය9මු !න9කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය.
(2)
(1) වැළැක්වීම, විමර්ශන උප වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද !ය9මු කිරීමක් අනුවැළැක්වීම, විමර්ශ
!දනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන තීරාවුල් වැළණය ග සට් පත්ර!S පසිsධ කිරීම සඳහ !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !වැළැක්වීම, විමර්ශත
ය විය යුතු ය. එය ඊට අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක මුල් තීරාවුල් වැළණ!S !ක9ටසක් වැළැක්වීම, විමර්ශශ!යන් ස ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨කිය යුතු අතරාවුල් වැළ,
ඒ මුල් තීරාවුල් වැළණ!S බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨පJම සර්වැළැක්වීම, විමර්ශ පක රාවුල් වැළ!යන් ම ඊට ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය යුතු ය.
35.
!8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු !වැළැක්වීම, විමර්ශත !හ" ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත !හ"
කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත !හ" !ය9මු කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බු යම් ක ර්මික
ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨කට සම්බන්ධ පශ-න , !ම් පනත හ රාවුල් වැළ !වැළැක්වීම, විමර්ශනත් යම් ලිඛිත නීතියක් මගින්
විධිමත් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද පඩි !හ" වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩ කරාවුල් වැළන ප ය ගණන !හ" !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශයට බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ප න !වැළැක්වීම, විමර්ශනත්
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ක9න්!sසි හ නියමයන් !හ" !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ නියුක්තිය හ සම්බන්ධ පශ-න වැළැක්වීම, විමර්ශන
අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක දී ඒ ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණය !හ" !8රුම්කරු !හ" කම්කරු විනිශ-චය
අධික රාවුල් වැළය !හ" විසින් !දනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන පද න!S ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත් නියමයන් එකී !වැළැක්වීම, විමර්ශනත් ලිඛිත
නීති!S විධිවිධ නවැළැක්වීම, විමර්ශලින් සලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස-වැළැක්වීම, විමර්ශ ඇති සහනවැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට වැළැක්වීම, විමර්ශඩ අඩ වැළැක්වීම, විමර්ශ සිද යක නියමයන්
!න9විය යුතු ය.
36.
(1)
!ම් පන!ත් ක ර්යය සඳහ යම් ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයකට
කම්කරුවිනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයකට, !8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකුට, බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ත් නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළයකුට,
කම්කරු පරික්&කවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළයකුට !හ" !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය ට ද !ම් පන!ත් පහත සඳහන්
ක්රම
හ රාවුල් වැළ !වැළැක්වීම, විමර්ශනත් ක්රම මගින් යම් ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් නිරාවුල් වැළවුල් කිරිම සදහ
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය ට න ත!හ9ත් කම්කරු පරික්&කවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළයකුට ද(අ)
අවැළැක්වීම, විමර්ශශI යය ඒ අධිකරාවුල් වැළණය විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළය , !8රුම්කරු !හ"
බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ත් නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළය ,
න ත!හ9ත් !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !හ" ඒ කම්කරු
පරික්&කවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !හ" සලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨කන විස-තරාවුල් වැළ කිසිවැළැක්වීම, විමර්ශක් ලියවිල්ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් මගින් ඉදිරිපත් කරාවුල් වැළන
!ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස යම් ත න ත්!තකුට නියමයක් මගින් ඒ අධිකරාවුල් වැළණය , විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළය,
!8රුම්කරු !හ" බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ත් නිළැක්වීම, විමර්ශණය කධරාවුල් වැළය න ත!හ9ත් !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !හ" ඒ
කම්කරු පරික්&කවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය නියම කිරී!ම්,
!8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු විසින් !හ" ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක් විසින් !හ" !දන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද පද නයක
න ත!හ9ත් කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක නි!ය"ගයක !හ" අර්B නිරූපණය
(1957 අ'ක 62
16 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
(1957 අ'ක 27
6 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
(1968 අ'ක 39
2 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

!8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු!; !හ" ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක !හ" කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක
!හ" තීරාවුල් වැළණයක් එවැළැක්වීම, විමර්ශකට පවැළැක්වීම, විමර්ශත්න නීතියට වැළැක්වීම, විමර්ශඩ අඩ වැළැක්වීම, විමර්ශ සිද යක එකක් !න9විය යුතු බවැළැක්වීම, විමර්ශ.

(1966 අ'ක 27
7 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
(1968 අ'ක 39
2 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

ස ක්ෂි ආදිය.
(1957 අ'ක 62
17 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
(1962 අ'ක 4
9 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
(1957 අ'ක 62
17 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(අඅ)

ඒ
අධික
රාවුල් වැළණය
,
විනිශචය
අධික
ක රාවුල් වැළ
ය,
!8රු
ම්කරු
රු
!හ"
බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ත්
නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධ
රාවුල් වැළය ,
නත
!හ9ත්
ත්
!ක9
මස රි
ස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළ
ය
!හ"
ඒ
කම්
කරු

(ආ)

(ඇ)

(2)

පරික්&කවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !හ" විසින් විමර්ශනය කරාවුල් වැළ!ගන යනු
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන !හ" පරික්& කරාවුල් වැළ!ගන යනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන ක ර්මික
ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක
ප ර්ශ-වැළැක්වීම, විමර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශලින්
!හ"
ඔවුන්!;
නි!ය"ජිතයන්!ගන් !හ" ඒ ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 සම්බන්ධ!යන්
පශ-න කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බීම සඳහ ඔවුන්ට දන්වැළැක්වීම, විමර්ශනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන
දිනයක දී සහ !වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 වැළැක්වීම, විමර්ශක දී එම ද න්වී!ම් සඳහන්
ස-B නයට ප මි!ණන !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස ඔවුනට නියමයක් මගින්
නියම කිරී!ම්:
ඒ අධිකරාවුල් වැළණය, විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළය, !8රුම්කරු !හ"
බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ත්
නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළය
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය
!හ"
පරික්&කවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය
ඉදිරි!S
දිවුරුම්පිට !හ"
අනIක රාවුල් වැළයකින් !හ" ස ක්ෂි !දන !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස යම්
ත න ත්!තකුට නියමයක් මගින් නියම කිරි!ම්; සහ
අවැළැක්වීම, විමර්ශශI යය ඒ අධිකරාවුල් වැළණය,
විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළය,
!8රුම්කරු !හ" බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ත් නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළය න ත!හ9ත්
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !හ" ඒ කම්කරු පරික්&කවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය
සලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨කන ලියවිලි කිසිවැළැක්වීම, විමර්ශක් ඉදිරිපත් කරාවුල් වැළන !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස යම්
ත න ත්තකුට නියමයක් මගින් නියම කිරි!ම් : බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය
ඇත්!ත් ය.
(අ)
විස-තරාවුල් වැළ කිසිවැළැක්වීම, විමර්ශක් ස පයීමට !හ" ලියකියවිලි
කිසිවැළැක්වීම, විමර්ශක් ඉදිරිපත් කිරිමට !හ" බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ත් නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළයකු
විසින් (1) වැළැක්වීම, විමර්ශන උප වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් යම්
ත න ත්!තකුට නියම කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද විටක , එ!ස\ ඉදිරිපත්
කිරිමට ඒ බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ත් නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළය විසින් නියම කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද
!ත9රාවුල් වැළතුරු අන වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළණය කිරිම තම වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළයට !හ"
ස-වැළැක්වීම, විමර්ශ ර්Bයට !හ" හ නිකරාවුල් වැළ !R යය දිවුරුම්පිට !හ"
සහතික පක ශයක් පිට !හ" දිවුරුම් !පත්සමකින්
සන B කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද පක ශයක් මගින් !හ" ඒ ත න ත්ත
පක ශ කළැක්වීම, විමර්ශණය ක අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක දී , !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !වැළැක්වීම, විමර්ශත ඒ
විස-තරාවුල් වැළ සපයන !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස !හ" ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කරාවුල් වැළන
!ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස !ක9ස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් ඒ ත න ත්ත ට නියම
කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බුවැළැක්වීම, විමර්ශ!හ9ත් මිස, පළැක්වීම, විමර්ශණය කමු කි නියමය අනුවැළැක්වීම, විමර්ශ ක්රිය
කිරිමට ඒ ත න ත්ත බ දි !න9සිටි.
(ආ) (1) වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් විස-තරාවුල් වැළ කිසිවැළැක්වීම, විමර්ශක්
සපයන !හ" ස ක්ෂි !දන !හ" ලියකියවිලි කිසිවැළැක්වීම, විමර්ශක්
ඉදිරිපත් කරාවුල් වැළන !හ" යම් ත න ත්තකු විසින්, ඒ විස-තරාවුල් වැළ,
ස ක්ෂි !හ" ලියකියවිලි රාවුල් වැළහසිගත ඒවැළැක්වීම, විමර්ශ !මන්

(1957 අ'ක 62
17 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

නීතිමය කටයුතු සඳහ !න9වැළැක්වීම, විමර්ශ අධIයන පහසුවැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහ පමණි

(1957 අ'ක 62
17 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

සලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක
න
!ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස
ලිඛිත
ඉල්ලී
මක්
ඉදිරිප
ත්
කලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨
හ කි
ය.
එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි
නි
ඉල්ලි
මක්
කරාවුල් වැළන
අවැළැක්වීම, විමර්ශසB වැළැක්වීම, විමර්ශ
ක දී,(i)
ඒ
ඉ
ල්
ලි
ම
ට
අද
ද
ළැක්වීම, විමර්ශණය ක
විසසත
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රාවුල් වැළ, ස ක්ෂි !හ" ලියකියවිලි මගින්
සපයනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන !ත9රාවුල් වැළතුරු අන වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළණය
කිරිම ඒ ත න ත්ත !; වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළයට
!හ" ස-වැළැක්වීම, විමර්ශ ර්Bයට !හ" හ නිකරාවුල් වැළ විය
හ කි බවැළැක්වීම, විමර්ශට;
සහ
(ii)
ඒ !ත9රාවුල් වැළතුරු එ!ස\ !න9ම තිවැළැක්වීම, විමර්ශ
අනIක රාවුල් වැළයකින් ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බ ගත !න9හ කි
බවැළැක්වීම, විමර්ශට
අවැළැක්වීම, විමර්ශසB
- !වැළැක්වීම, විමර්ශ"චිත පරිදි, ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණය, කම්කරු
විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළය, !8රුම්කරු, බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ත් නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළය
!හ" !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය , !හ" කම්කරු පරික්&කවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය
සJහීමට පත්වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් නම් ඒ ත න ත්ත !; පුර්වැළැක්වීම, විමර්ශ
ක ම ත්ත !න9ම තිවැළැක්වීම, විමර්ශ ඒ !ත9රාවුල් වැළතුරු අන වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළණය
!න9කරාවුල් වැළන !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B !වැළැක්වීම, විමර්ශ"චිත පරිදි ක ර්මික
අධිකරාවුල් වැළණය,
කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළය,
!8රුම්කරු, බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ත් නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළය , !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය
!හ" කම්කරු පරික්&කවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් නියම කලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 යුතු ය.
එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි නියමයක් කඩකරාවුල් වැළන කවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළ ත න ත්!තක් වුවැළැක්වීම, විමර්ශ ද
!ම් පනත යට!ත් වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළදක් කරාවුල් වැළන්!න් ය.
(3)
යම් ත න ත්තකු විසින් යම් !ත9රාවුල් වැළතුරාවුල් වැළක් අන වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළණය
කිරිම !හ" ලිපිකියවිලි කිසිවැළැක්වීම, විමර්ශක් ඉදිරිපත් කිරිම !හ" !ම් පනත හ රාවුල් වැළ !වැළැක්වීම, විමර්ශනත් යම්
ලිඛිත නිතියක විධිවිධ න මගින් න ත!හ9ත් එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි විධිවිධ න යට!ත් තහනම්
කරාවුල් වැළ ඇති අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක දී , එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි !ත9රාවුල් වැළතුරු අන වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළණය කිරිමට !හ" එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි
ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කිරිමට !හ" !ම් වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S ඉහත සඳහන් විධිවිධ න
කිසිවැළැක්වීම, විමර්ශකින් ඒ ත න ත්ත ට නියම !ක!රාවුල් වැළන බවැළැක්වීම, විමර්ශත් න ත!හ9ත් ඔහුට බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට
ප වැළැක්වීම, විමර්ශ!රාවුල් වැළන බවැළැක්වීම, විමර්ශත් !න9ස ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨කිය යුතු ය.
(4)
!ම් පනත යට!ත් නීතිකrතI පවැළැක්වීම, විමර්ශත්වැළැක්වීම, විමර්ශ !ගන ය !ම් දි ,
යම් ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක්, කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක්, !8රුම්කරු!වැළැක්වීම, විමර්ශක්,
බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ත් නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළ!යක් !හ" !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය , ස ක්ෂි ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ පන!ත් විධිවිධ න
වැළැක්වීම, විමර්ශලින් බ ඳි !න9සිටින්!න් ය.
(5)
ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් සම්බන්ධ!යන් යම් නීති කrතIයක්
ආරාවුල් වැළම්භ කිරි!මන් පසු කවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළ !Rලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 වැළැක්වීම, විමර්ශක දි වුවැළැක්වීම, විමර්ශ ද , ඒ ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක යම් අලුත්
කරුණක්, එකී නිතිකrතI ආරාවුල් වැළම්භ!S දී ඉදිරිපත් කලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 !න9හ කි වැළැක්වීම, විමර්ශන්නක් බවැළැක්වීම, විමර්ශ ඒ
නීති කrතI පවැළැක්වීම, විමර්ශත්වැළැක්වීම, විමර්ශ !ගන යන ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයට !8රුම්කරුට !හ"
කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයට ඒත්තු යන්!න් නම් එම කර්මික අධිකරාවුල් වැළණය,

(1957 අ'ක 62
17 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(1957 අ'ක 62
17 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
(1957 අ'ක 62
17 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
(1957 අ'ක 62
17 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

!8රුම්කරු !හ" කම්කරු
විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළය විසින්
තිරාවුල් වැළණය කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බීම සඳහ
එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි
අළුත්
කරුණක්
ඉදිරිපත් කිරීමට ඒ ආරාවුල් වැළ වු!ල්
යම් ප ර්ශ-වැළැක්වීම, විමර්ශයකට ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත්
වැළැක්වීම, විමර්ශන යම් වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිතියකට,
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකුට
න ත!හ9ත් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකුට !හ"
ඒ ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණය !හ"
!8රුම්කරු !හ" කම්කරු
විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළය !හ"
විසින් ඉඩදිය හ කිය;
එ!ස\ වුවැළැක්වීම, විමර්ශ ද, වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය
සමිතියක ස ම ජිකයකු වැළැක්වීම, විමර්ශන
යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකුට !හ"
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකුට !හ",
තම
වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිති!යන් ස-වැළැක්වීම, විමර්ශ ධීන
වැළැක්වීම, විමර්ශ එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි අලුත් කරුණක්
ඉදිරිපත් කිරිමට ඉඩ !න9දිය
යුතු ය.
(6)
(5)
වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් යම්
අලුත් කරුණක් ඉදිරිපත්
කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක දී , ඒ
පිළිබඳවැළැක්වීම, විමර්ශ ලිඛිත ද න්වීමක්, ඒ
කරුණ
ඉදිරිපත්
කරාවුල් වැළන
ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශය, වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තීය සමිතිය,
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය
!හ"
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය
විසින්,
ඒ
ප ර්ශ-වැළැක්වීම, විමර්ශයට ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත් වැළැක්වීම, විමර්ශන
අ!නක්
සJම
වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තීය
සමිතියකට
ද
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ
!ය"ජකයකුට
ද
හ
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකුට
ද
අ!නක්

ප ර්ශ-වැළැක්වීම, විමර්ශයට හ ඒ අ!නක් ප ර්ශ-වැළැක්වීම, විමර්ශයට ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත් වැළැක්වීම, විමර්ශන සJම වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තීය සමිතියකට
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකුට හ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකුට ද භ රාවුල් වැළදිය යුතු ය:
එ!ස\ වුවැළැක්වීම, විමර්ශ ද , වැළැක්වීම, විමර්ශrතීය සමිතියක ස ම ජිකයකු වැළැක්වීම, විමර්ශන !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකුට
!හ" !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකුට ඔහු!; වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තීය සමිති!යන් ස-වැළැක්වීම, විමර්ශ ධීන වැළැක්වීම, විමර්ශ එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි ද න්වීමක්
භ රාවුල් වැළ දීම අවැළැක්වීම, විමර්ශශI !න9!R.
37.
!8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු !හ" ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක් !හ" කම්කරු
විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක් !හ" ඉදිරි!S ප වැළැක්වීම, විමර්ශ ත්!වැළැක්වීම, විමර්ශන යම් නීති කrතIයක්
සම්බන්ධ!යන් වූ සියලු ග ස-තු , !ම් පනත යට!ත් ස දන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද නි!ය"ගවැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට
යටත් වැළැක්වීම, විමර්ශ , අවැළැක්වීම, විමර්ශසB
- !වැළැක්වීම, විමර්ශ"චිත පරිදි, ඒ !8රුම්කරු!;, ඒ අධිකරාවුල් වැළණ!S !හ" ඒ
විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළ!S අභිමතය පරිදි තීරාවුල් වැළණය කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 !8.
40.
(1)
යම්
38.
!ම් පන!ත් විධිවිධ න ක්රිය ත්මක කිරීමට අවැළැක්වීම, විමර්ශශI වැළැක්වීම, විමර්ශන අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක දී, නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළයන් සහ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන් ස'ඛI වැළැක්වීම, විමර්ශක් පත් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බීය හ කි ය.
(අ)
!ම්
39.
(1)
යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ නියක්තයකු විසින් යම් කරුණක්
පනත යට!ත්
සම්බන්ධ!යන් සමුපක රාවුල් වැළ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශක !ක9මි&න් සභ වැළැක්වීම, විමර්ශ !වැළැක්වීම, විමර්ශත
වූ
ස මූහක
අභිය චනයක් ඉදිරිපත් කරාවුල් වැළ ඇත්නම් ,
එම කරුණ
ගිවිසුමකින්
සම්බන්ධ!යන් !හ" ස රාවුල් වැළ නුකූලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨වැළැක්වීම, විමර්ශ එම කරුණ සම්බන්ධ!යන්
!හ" නිරාවුල් වැළවුල්
ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුල් පන!ත් 31 ආ වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් එම !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ
කිරීමකින්
නියුක්තය විසින් ඉදිරිපත් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන ඉල්ලිමක් , එම පනත
!හ"
යට!ත් පිහටුවැළැක්වීම, විමර්ශනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බු කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක් විසින්
!8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශ
භ රාවුල් වැළ !න9ගත යුතු ය.
කු, ක ර්මික
අධිකරාවුල් වැළණයක්
(2)
ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුල් පනත යට!ත් පිහටුවැළැක්වීම, විමර්ශනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බු කම්කරු
න ත!හ9ත්
විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ නියුක්තයකු විසින් යම්
කම්කරු,
කරුණක් සම්බන්ධ!යන් එම පන!ත් 31 ආ වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත්
විනිශ-චය
ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බ ඇත්නම් ,
එම කරුණ
අධික රාවුල් වැළයක්
සම්බන්ධ!යන් !හ" ස රාවුල් වැළ නුකූලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨වැළැක්වීම, විමර්ශ එම කරුණ සම්බන්ධ!යන්
විසින් !දන
!හ" එම !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ නියුක්තය විසින් ඉදිරිපත් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද
අභිය චනයකදී !ක9මි&න් සභ වැළැක්වීම, විමර්ශ විසින් භ රාවුල් වැළ !න9ගත යුතු ය.
පද නයකින්
!හ"
බ ඳී
සිටින
යම්
ත න ත්!තකු
ඒ ගිවිසු!ම්
නිරාවුල් වැළවුල්
කිරී!ම් !හ"
පද න!S
අඩ'ගු
!ක9න්!sසි
!හ"
නියමයන්
උල්ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨'ඝණය
ක !රාවුල් වැළන යම්
ක්රිය වැළැක්වීම, විමර්ශක්
කළැක්වීම, විමර්ශණය ක!හ9ත්
ග ස-තු.
!හ"
එකී
(1957 අ'ක 62
!ක9න්!sසි
18 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
!හ"
නියමයන්
නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළයන් සහ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන් පත් කිරීම.
උල්ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨'ඝනය
නීතිමය කටයුතු සඳහ !න9වැළැක්වීම, විමර්ශ අධIයන පහසුවැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහ පමණි
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ක !රාවුල් වැළන යම් ක්රිය වැළැක්වීම, විමර්ශක් කිරීමට ආධ රාවුල් වැළ හ අනුබලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 දුන!හ9ත්
න ත!හ9ත් !පළැක්වීම, විමර්ශණය කඹුවැළැක්වීම, විමර්ශ!හ9ත් !හ" , එකී !ක9න්!sසි !හ"
නියමයන් අනුවැළැක්වීම, විමර්ශ කටයුතු කිරීම ප හ රාවුල් වැළ හ රිය!හ9ත්;
(ආ) !ම් පනත යට!ත් වූ ස මූහක ගිවිසුමකින් !හ" නිරාවුල් වැළවුල්
කිරීමකින් !හ" !8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු, ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක්
න ත!හ9ත් කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක් විසින් !දන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද
පද නයකින් !හ" බ ඳී සිටින !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු වැළැක්වීම, විමර්ශන යම්
ත න ත්තකු විසින්, එකී ගිවිසු!ම් නිරාවුල් වැළවුල් කිරී!ම් !හ" පද න!S
නිශ-චිත වැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහන් !ක9න්!sසි වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට වැළැක්වීම, විමර්ශඩ අඩ වැළැක්වීම, විමර්ශ සිද යක
!ක9න්!sසි යට!ත් යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු තම !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S !ය9දවැළැක්වීම, විමර්ශ
!ගන සිටිය!හ9ත්;
(ඇ) !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු වැළැක්වීම, විමර්ශන යම් ත න ත්තකු 10 (2) වැළැක්වීම, විමර්ශන
වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද නි!ය"ගයක් අනුවැළැක්වීම, විමර්ශ ක්රිය කිරීම
ප හ රාවුල් වැළ හ රිය!හ9ත් !හ" 32 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S (1) වැළැක්වීම, විමර්ශන
උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S න ත!හ9ත් 50 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S විධිවිධ න කඩ
කළැක්වීම, විමර්ශණය ක!හ9ත්;
(ඈ) !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු වැළැක්වීම, විමර්ශන යම් ත න ත්තකු 32 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S
(2) වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!යහ විධිවිධ න කඩකළැක්වීම, විමර්ශණය ක!හ9ත්;
(ඉ)
!ම් පනත යට!ත් වූ ස මූහක ගිවිසුමකින් !හ" නිරාවුල් වැළවුල්
කිරීමකින් !හ" !8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු, !හ" ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක්
විසින් !දන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද පද නයකින් !හ" බ ඳී සිටින්න වූ ද
,
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු වැළැක්වීම, විමර්ශන්න වූ !හ" !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු !න9වැළැක්වීම, විමර්ශන ත න ත්තකු
වැළැක්වීම, විමර්ශන්න වූ ද , යම් ත න ත්තකු විසින් , ඒ ගිවිසු!ම්, නිරාවුල් වැළවුල්
කිරී!ම් !හ" පද න!S !ක9න්!sසි හ නියමයන් කිසිවැළැක්වීම, විමර්ශක්
!වැළැක්වීම, විමර්ශනස- කරාවුල් වැළලී!ම් අවැළැක්වීම, විමර්ශක ශ!යන් වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩ වැළැක්වීම, විමර්ශර්ජනයකට !හ" තම
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ නියුක්තිය න ත!හ9ත් වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩ නතරාවුල් වැළ කිරීමට !හ" යම්
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු උසිග න්වුවැළැක්වීම, විමර්ශ!හ9ත් !හ" !පළැක්වීම, විමර්ශණය කඹුවැළැක්වීම, විමර්ශ!හ9ත්;
(ඊ)
!ම් පනත යට!ත් වූ ස මූහක ගිවිසුමකින් !හ" නිරාවුල් වැළවුල්
කිරීමකින් !හ" !8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු, ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක්
න ත!හ9ත් කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක් විසින් !දන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද
පද නයකින් !හ" බ ඳී සිටින්න වූ ද !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු වැළැක්වීම, විමර්ශන්න වූ ද යම්
ත න ත්තකු විසින්, ඒ ගිවිසු!ම් නිරාවුල් වැළවුල් කිරී!ම් !හ" පද න!S
වැළැක්වීම, විමර්ශ රාවුල් වැළදි.
(1966 අ'ක 27
9 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
(1968 අ'ක 39
2 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
(1957 අ'ක 62
26 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(1966 අ'ක 27
9 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
(1968 අ'ක 39

2 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(1957 අ'ක 62
20 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
(1962 අ'ක 4
13 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(1966 අ'ක 27
9 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
(1968 අ'ක 39
2 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(1966 අ'ක 27
9 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
(1968 අ'ක 39
9 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

!ක9න්!sසි
හ නියමයන්
කිසිවැළැක්වීම, විමර්ශක්
!වැළැක්වීම, විමර්ශනසකරාවුල් වැළලී!ම්
අධI 'ශ!යන්
වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩ
වැළැක්වීම, විමර්ශර්ජනයක
!යදුන!හ9ත්
!හ"
තම
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ
නියුක්තිය
න ත!හ9ත්
වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩ
නතරාවුල් වැළ
කළැක්වීම, විමර්ශණය ක!හ9ත්;

(ඊඊ) !ම් පනත යට!ත් ස මූහක ගිවිසුමකින් !හ" නිරාවුල් වැළවුල්
කිරීමකින් !හ" !8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු !හ" ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක්
!හ" විසින් !දන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද පද නයකින් !හ" බ ඳී සිටින්න වූ ද
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු වැළැක්වීම, විමර්ශන්න වූ ද , යම් ත න ත්තකු විසින් ඒ
ගිවිසු!ම් නිරාවුල් වැළවුල් කිරී!ම් !හ" පද න!S !ක9න්!sසි හ
නියමයන් කිසිවැළැක්වීම, විමර්ශක් !වැළැක්වීම, විමර්ශනස- කරාවුල් වැළලී!ම් අධI 'ශ!යන් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන්
පිටම' කිරීමක් ආරාවුල් වැළම්භ කළැක්වීම, විමර්ශණය ක!හ9ත්;
(ඊඊඊ) කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත 31 ආ වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය
යට!ත් ඉදිරිපත් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද ඉල්ලීමක් සම්බන්ධ!යන් ඒ
විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළය විසින් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද යම් ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශක් !වැළැක්වීම, විමර්ශනසකිරී!ම් අධI 'ශ!යන් යම් ත න ත්තකු වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩ වැළැක්වීම, විමර්ශර්ජනයක
!යදුන!හ9ත් !හ" තම !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ නියුක්තිය න ත!හ9ත් වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩ නතරාවුල් වැළ
කළැක්වීම, විමර්ශණය ක !හ9ත්;
(උ)
ප මිණ !පනී සිටින !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස 36 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S (1) වැළැක්වීම, විමර්ශන
උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S (අඅ) !nදය යට!ත් යම් ත න ත්!තකුට නියම
කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ විට යුක්ති සහගත !හ\තුවැළැක්වීම, විමර්ශකින් !ත9රාවුල් වැළවැළැක්වීම, විමර්ශ එ!ස\ ප මිණ
සිටීම ඒ ත න ත්ත විසින් ප හ රාවුල් වැළ හ රිය!හ9ත් !හ" ප මිණ
සිටීමට පතික්!&\ප කළැක්වීම, විමර්ශණය ක!හ9ත්, !හ", ඒ !nදය යට!ත් ඔහු!ගන්
පශ-න අසනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ විට එම පශ-න වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට පිළිතුරු දීම ප හ රාවුල් වැළ
හ රිය!හ9ත් !හ" පිළිතුරු දීමට පතික්!&\ප කළැක්වීම, විමර්ශණය ක!හ9ත් !හ" ; 36
වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් ස පයය යුතු වැළැක්වීම, විමර්ශන විස-තරාවුල් වැළ කිසිවැළැක්වීම, විමර්ශක්
ස පයීමට !හ" ස ක්ෂි දීමට !හ" ලියකියවිලි කිසිවැළැක්වීම, විමර්ශක් ඉදිරිපත්
කිරීමට !හ" ඒ ත න ත්ත ට නියම කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ විට ඒ විස-තරාවුල් වැළ
ස පයීම !හ" ස ක්ෂි දීම !හ" ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කිරීම !හ"
ඔහු විසින් ප හ රාවුල් වැළ හ රිය!හ9ත් !හ" පතික්!&\ප කළැක්වීම, විමර්ශණය ක!හ9ත්;
(ඌ) !ම් පන!ත් ක ර්ය සඳහ යම් ත න ත්තකු විසින් ,
තම !; ද නීමට අනුවැළැක්වීම, විමර්ශ අසතI !හ" ස වැළැක්වීම, විමර්ශදI !හ" බවැළැක්වීම, විමර්ශ තම
දන්න යම් !ත9රාවුල් වැළතුරාවුල් වැළක් ස පයුවැළැක්වීම, විමර්ශ!හ9ත් !හ" එ!ස\ අසතI !හ"
ස වැළැක්වීම, විමර්ශදI !හ" බවැළැක්වීම, විමර්ශ තම දන්න යම් ස ක්ෂියක් දුන!හ9ත්;
(එ)
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !හ" යම් බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ත් නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළයකු !හ"
!8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු !හ" ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක් !හ" ඉදිරි!S !ම්
පනත යට!ත් ප වැළැක්වීම, විමර්ශ ත්!වැළැක්වීම, විමර්ශන යම් නීති කrතIයක දී , යම්
ත න ත්තකු විසින් !ච්තන න්විතවැළැක්වීම, විමර්ශ ම ඒ !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය ට, ඒ
නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළය ට, ඒ !8රුම්කරුට !හ" ඒ අධිකරාවුල් වැළණයට න ත!හ9ත්
එහ යම් ස ම ජික!යකුට නින්ද කළැක්වීම, විමර්ශණය ක!හ9ත් !හ" බ ධ
කළැක්වීම, විමර්ශණය ක!හ9ත්;

(1957 අ'ක 62
20 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
(1966 අ'ක 39
2 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
(1968 අ'ක 39
2 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

නීතිමය කටයුතු සඳහ !න9වැළැක්වීම, විමර්ශ අධIයන පහසුවැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහ පමණි

(1957 අ'ක 62
20 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(1957 අ'ක 62
20 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(ඒ)
!ම්
පනත යට!ත්
ඒ
නීති
කrතIයක දී
යම්
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු
ස ක්ෂි දීමට
අදහසකරාවුල් වැළ
සිටි
නිස
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!හ" ස ක්ෂි දීම නිස , !හ" !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු වැළැක්වීම, විමර්ශ සිටිමින් යම්
ත න ත්තකු විසින් , එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!යන් පහ කළැක්වීම, විමර්ශණය ක
!හ9ත් !හ" !වැළැක්වීම, විමර්ශනත් කවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළ වුවැළැක්වීම, විමර්ශ ද ආක රාවුල් වැළයකින් එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශක!යකුට දඩවැළැක්වීම, විමර්ශම් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක!හ9ත්;
(ඔ)
!ම් පනත යට!ත් වූ ස මූහක ගිවිසුමකින් !හ" 10 (2)
වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් වූ නි!ය"ගයකින් !හ" ක ර්මික
අධිකරාවුල් වැළණයක් විසින් න ත!හ9ත් !8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු විසින් කරාවුල් වැළන
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද නිරාවුල් වැළවුල් කිරීමකින් !හ" පද නයකින් !හ" , !ම් පනත
යට!ත් කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක් විසින් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද
නි!ය"ගයකින් !හ" ඇති වැළැක්වීම, විමර්ශන යම් පතිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 භයකට හමිකම
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකුට ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බීම !හ\තු !ක9ට !ගන , ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය !;
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශය අවැළැක්වීම, විමර්ශසන් කිරීම, ඔහු පහළැක්වීම, විමර්ශණය ක !›\ණියකට !හ" පන්තියකට
!හ" පහත !හලීම න ත!හ9ත් !වැළැක්වීම, විමර්ශනත් යම් දඩවැළැක්වීම, විමර්ශමක් ඔහුට
ප මිණ වීම , !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු වැළැක්වීම, විමර්ශන යම් ත න ත්තකු විසින්
පම ණවැළැක්වීම, විමර්ශත් !හ\තුවැළැක්වීම, විමර්ශක් !න9ම තිවැළැක්වීම, විමර්ශ කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බුවැළැක්වීම, විමර්ශ!හ9ත්;
(ඕ)
යම් ක ර්මික වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළයක යම් ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක්
නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම සඳහ ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත !හ"
!8රුම්කිරීම මගින් නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම සඳහ !8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු !වැළැක්වීම, විමර්ශත
!හ" ඒ ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 !ය9මු කිරී!මන් පසු සහ ඒ ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨
සම්බන්ධ!යන් තීරාවුල් වැළණයක් දීමට !පරාවුල් වැළ , !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු වැළැක්වීම, විමර්ශන
යම් ත න ත්තකු විසින් ඒ ක ර්මික වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළ!යන් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන්
පිටම' කිරීමක් ආරාවුල් වැළම්භ කළැක්වීම, විමර්ශණය ක!හ9ත් !හ" පවැළැක්වීම, විමර්ශත්වැළැක්වීම, විමර්ශ !ගන
ගිය!හ9ත් !හ" එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි පිටම' කිරීමකට සහභ ගි වුවැළැක්වීම, විමර්ශ!හ9ත් !හ"
එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි පිටම' කිරීමක් වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩිදියුණු ක !රාවුල් වැළන යම් ක්රිය වැළැක්වීම, විමර්ශක්
කළැක්වීම, විමර්ශණය ක!හ9ත්;
(ක)
යම් ක ර්මික වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළයක යම් ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක්
නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම සඳහ ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත !හ"
!8රුම්කිරීම මගින් නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම සඳහ !8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු !වැළැක්වීම, විමර්ශත
!හ" ඒ ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 !ය9මු කිරී!මන් පසු සහ , ඒ ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨
සම්බන්ධ!යන් පද නයක් දීමට !පරාවුල් වැළ , !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු වැළැක්වීම, විමර්ශන යම්
ත න ත්තකු විසින් ඒ ක ර්මික වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළ!S යම් වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩ වැළැක්වීම, විමර්ශර්ජනයක්
කළැක්වීම, විමර්ශණය ක!හ9ත් !හ" එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩ වැළැක්වීම, විමර්ශර්ජනයකට සහභ ගි වුවැළැක්වීම, විමර්ශ!හ9ත්
!හ" එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩ වැළැක්වීම, විමර්ශර්ජනයක් වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩිදියුණු වැළැක්වීම, විමර්ශන යම් ක්රිය වැළැක්වීම, විමර්ශක්
කළැක්වීම, විමර්ශණය ක!හ9ත්;
(ග)
යම් අතI වැළැක්වීම, විමර්ශශI ක ර්මික වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළයක යම් ක ර්මික
ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් සම්බන්ධ!යන් 32 (2) වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S විධිවිධ න
කඩකරාවුල් වැළමින් යම් වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩ වැළැක්වීම, විමර්ශර්ජනයක් ආරාවුල් වැළම්භ කිරීමට, පවැළැක්වීම, විමර්ශත්වැළැක්වීම, විමර්ශ !ගන
ය මට !හ" එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩ වැළැක්වීම, විමර්ශර්ජනයකට සහභ ගි වීමට !හ" එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි
වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩ වැළැක්වීම, විමර්ශර්ජනයක් වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩිදියුණු ක !රාවුල් වැළන යම් ක්රිය වැළැක්වීම, විමර්ශක් කිරීමට යම්
ත න ත්තකු විසින් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු !පළැක්වීම, විමර්ශණය ක€වුවැළැක්වීම, විමර්ශ!හ9ත්;

(1962 අ'ක 4
10 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(1968 අ'ක 39
2 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
(1966 අ'ක 27
9 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(1957 අ'ක 62
20 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
(1966 අ'ක 27
9 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
(1968 අ'ක 39
2 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(1966 අ'ක 27
9 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
(1966 අ'ක 39
2 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
(1957 අ'ක 62
20 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(1957 අ'ක 62
20 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(වැළැක්වීම, විමර්ශ)
යම්
ක ර්මික
වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළයක
යම් ක ර්මික
ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක්
නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම
සඳහ

ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත !හ" !8රුම්කිරීම මගින් නිරාවුල් වැළවුල්
කිරීම සඳහ !8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු !වැළැක්වීම, විමර්ශත !හ" ඒ ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 !ය9මු
කිරී!මන් පසු හ ඒ ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 සම්බන්ධ!යන් පද නයක් දීමට
!පරාවුල් වැළ, ඒ ක ර්මික වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළ!S වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩ වැළැක්වීම, විමර්ශර්ජනයක් ආරාවුල් වැළම්භ කිරිමට
!හ" පවැළැක්වීම, විමර්ශත්වැළැක්වීම, විමර්ශ !ගන ය මට !හ" එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩ වැළැක්වීම, විමර්ශර්ජනයකට
සහභ ගි වීමට !හ" එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩ වැළැක්වීම, විමර්ශර්ජනයක් වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩිදියුණු ක !රාවුල් වැළන
යම් ක්රිය වැළැක්වීම, විමර්ශක් කිරීමට යම් ත න ත්තකු විසින් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු
!පළැක්වීම, විමර්ශණය කඹුවැළැක්වීම, විමර්ශ!හ9ත්;
(ජ)
යම් ක ර්මික වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළයක යම් ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක්
නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම සඳහ ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත !හ"
!8රුම්කිරීම මගින් නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම සඳහ !8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු !වැළැක්වීම, විමර්ශත
!හ" ඒ ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 !ය9මු කිරී!මන් පසු හ ඒ ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨
සම්බන්ධ!යන් තීරාවුල් වැළණයක් දීමට !පරාවුල් වැළ , !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය9ජකයකු වැළැක්වීම, විමර්ශන
යම් ත න ත්තකු විසින්_
(i) ඒ ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට සම්බන්ධ, එයන් උsගත වැළැක්වීම, විමර්ශන , එයන්
සමන්විත වැළැක්වීම, විමර්ශන !හ" ඒ ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත් වැළැක්වීම, විමර්ශන යම්
ක්රිය වැළැක්වීම, විමර්ශක් න ත!හ9ත් ආකrතියක් කරාවුල් වැළණ!ක9ට!ගන, ඒ
අධිකරාවුල් වැළණ!S !හ" !8රුම්කරු!; !හ" ලිඛිත
අනුම තිය !න9ම තිවැළැක්වීම, විමර්ශ, යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශක!යකු!; !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශය
අවැළැක්වීම, විමර්ශසන් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක!හ9ත් !හ" !වැළැක්වීම, විමර්ශනත් යම් ආක රාවුල් වැළයකින්
එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශක!යකුට දඩවැළැක්වීම, විමර්ශම් ප මිණ වුවැළැක්වීම, විමර්ශ!හ9ත් ,
!හ"
(ii) ඒ ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 එකී අධිකරාවුල් වැළණය !වැළැක්වීම, විමර්ශත !හ" !8රුම්කරු
!වැළැක්වීම, විමර්ශත !හ" !ය9මු කිරීමට පූර්වැළැක්වීම, විමර්ශ සන්නවැළැක්වීම, විමර්ශ, ඒ ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට
සම්බන්ධ යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකුට අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ක9න්!sසි, ඒ
ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 සම්බන්ධ කවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළ කරුණක් සම්බන්ධ!යන් වුවැළැක්වීම, විමර්ශ
ද, ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය ට හ නිකරාවුල් වැළ පරිදි !වැළැක්වීම, විමර්ශනස- කළැක්වීම, විමර්ශණය ක !හ9ත්;
(ට)
කම්කරු
විනිශ-චය
අධික රාවුල් වැළයක්
විසින් තම
සම්බන්ධ!යන් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද නි!ය"ගයකට අනුකූලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 වැළැක්වීම, විමර්ශ ක්රිය කිරීම
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු වැළැක්වීම, විමර්ශන යම් ත න ත්තකු විසින් ප හ රාවුල් වැළ හ රිය
!හ9ත්;
(ඩ)
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු වැළැක්වීම, විමර්ශන යම් ත න ත්තකු විසින් , 44 ඇ
වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S !හ" 44 ඈ වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S !හ" විධිවිධ න
උල්ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨'ඝණය කළැක්වීම, විමර්ශණය ක!හ9ත්;
(ණ) !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජක!යක් වැළැක්වීම, විමර්ශන යම් ත න ත්තකු විසින් 31 ඊ
වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S !හ" 31 උ වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S !හ" 31 ඌ වැළැක්වීම, විමර්ශන
වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S !හ" විධිවිධ න උල්ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨'ඝණය කළැක්වීම, විමර්ශණය ක!හ9ත්;

(1957 අ'ක 62
20 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
(1966 අ'ක 27
9 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
(1968 අ'ක 39
2 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
(1966 අ'ක 27
9 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(1968 අ'ක 39
2 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
(1966 අ'ක 27
9 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
(1957 අ'ක 62
20 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(1962 අ'ක 4
10 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(1962 අ'ක 4
10 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(1957 අ'ක 62
20 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
(1966 අ'ක 27
9 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(ණ
ණ)

(1968 අ'ක 89
2 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ
!ය"ජ
කයකු

නීතිමය කටයුතු සඳහ !න9වැළැක්වීම, විමර්ශ අධIයන පහසුවැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහ පමණි
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කුවැළැක්වීම, විමර්ශ සිටිමින් , 32 අ වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S විධිවිධ න උල්ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨'ඝණය
කරාවුල් වැළන;
(ත)
44 ඉ වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!යහ නිශ-චිත වැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහන් යම්
නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළයකු !වැළැක්වීම, විමර්ශත එම වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!යන් ප වැළැක්වීම, විමර්ශරී ඇති බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨තලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨
ක්රිය ත්මක කිරීම සඳහ ඒ නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළය ට යම් ස-B නයකට ඇතුළු
වීම සඳහ !හ" යම් ස-B නයක් පරීක්& කිරීම සඳහ !හ" අවැළැක්වීම, විමර්ශශI
යය ඔහු විසින් නියම කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන පහසුකම් ස පයීම යම්
ත න ත්තකු විසින් ප හ රාවුල් වැළ හ රිය!හ9ත්;
(ද)
44 ඉ වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් යම් නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළයකු !වැළැක්වීම, විමර්ශත ප වැළැක්වීම, විමර්ශරී
ඇති බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨තලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ඔහු විසින් ක්රිය ත්මක කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බී!ම් දී එම
නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළය ට යම් ත න ත්තකු අවැළැක්වීම, විමර්ශහරාවුල් වැළ කළැක්වීම, විමර්ශණය ක!හ9ත් !හ" හරිහ රාවුල් වැළ
කළැක්වීම, විමර්ශණය ක!හ9ත්;
(න)
44 ඉ වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!යන් තම !වැළැක්වීම, විමර්ශත ප වැළැක්වීම, විමර්ශරී ඇති බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨තලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨
යට!ත්, යම් !ල්ඛණයක් !හ" වැළැක්වීම, විමර්ශ ර්ත වැළැක්වීම, විමර්ශක් !හ" !ත9රාවුල් වැළතුරාවුල් වැළක් !හ"
තම !වැළැක්වීම, විමර්ශත සපයන !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස යම් නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළයකු විසින් !හ" යම්
ත න ත්තකුට නියම කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ විට, ඒ !ල්ඛනය !හ" වැළැක්වීම, විමර්ශ ර්ත වැළැක්වීම, විමර්ශ
!හ" !ත9රාවුල් වැළතුරාවුල් වැළ !හ" එ!ස\ ස පයීම ඒ ත න ත්ත විසින් යුක්ති
සහගත !හ\තුවැළැක්වීම, විමර්ශකින් !ත9රාවුල් වැළවැළැක්වීම, විමර්ශ පතික්!&\ප කළැක්වීම, විමර්ශණය ක!හ9ත් !හ" ප හ රාවුල් වැළ
හ රි!ය9ත්
(ප)
44 ඉ වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් යම් නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළයකු විසින් යම්
කිසිවැළැක්වීම, විමර්ශකු!ගන් පශ-න කිරී!ම් දී ඒ නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළය විසින් අසන පශ-න
වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට පිළිතුරු ස පයී!මන් ඒ අය යම් ත න ත්තකු විසින්
වැළැක්වීම, විමර්ශළැක්වීම, විමර්ශණය කක්වැළැක්වීම, විමර්ශ ලුවැළැක්වීම, විමර්ශ!හ9ත් !හ" එ!ස\ වැළැක්වීම, විමර්ශළැක්වීම, විමර්ශණය කක්වැළැක්වීම, විමර්ශ ලීමට යම් ත න ත්තකු
පයත්න ද රුවැළැක්වීම, විමර්ශ !හ9ත්;
(බ)
යම් ත න ත්තකු විසින් යම් වැළැක්වීම, විමර්ශ දගත් කරුණක් අසතI
!ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යම් !ල්ඛනයක් !හ" වැළැක්වීම, විමර්ශ ර්ත වැළැක්වීම, විමර්ශක් !හ"
පිළි!යලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 කළැක්වීම, විමර්ශණය ක!හ9ත්
!හ" එ!ස\ පිළි!යළැක්වීම, විමර්ශණය ක කිරීමට
ස ළැක්වීම, විමර්ශණය ක ස-වුවැළැක්වීම, විමර්ශ!හ9ත් !හ" 44 ඉ වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය මගින් ප වැළැක්වීම, විමර්ශරී ඇති
බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨තලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 යට!ත් ක්රිය කරාවුල් වැළන යම් නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළයකු !වැළැක්වීම, විමර්ශත එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි යම්
අසතI !ත9රාවුල් වැළතුරු ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත් !ල්ඛනයක් !හ" වැළැක්වීම, විමර්ශ ර්ත වැළැක්වීම, විමර්ශක් ඉදිරිපත්
කළැක්වීම, විමර්ශණය ක!හ9ත් !හ" ඉදිරිපත් කිරීමට ස ළැක්වීම, විමර්ශණය ක ස-වුවැළැක්වීම, විමර්ශ!හ9ත් !හ" ද න
ද නම එවැළැක්වීම, විමර්ශ න්නක් ඉදිරිපත් කිරීමට ඉඩහ රිය !හ9ත්; !හ"
(ම)
44 ඉ වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!යන් ප වැළැක්වීම, විමර්ශරී ඇති බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨තලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 යට!ත්
ක්රිය කරාවුල් වැළන යම් නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළයකු !වැළැක්වීම, විමර්ශත යම් අසතI !ත9රාවුල් වැළතුරාවුල් වැළක් එය
එ!ස\ අසතI !ත9රාවුල් වැළතුරාවුල් වැළක් බවැළැක්වීම, විමර්ශ ද න ද නම යම් ත න ත්තකු විසින්
ස පයුවැළැක්වීම, විමර්ශ!හ9ත් ඒ ත න ත්ත !ම්
පනත යට!ත් වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළදකරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය.

(1962 අ'ක 4
10 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(1962 අ'ක 4
10 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(1962 අ'ක 4
10 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(1962 අ'ක 4
10 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(1962 අ'ක 4
10 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(1962 අ'ක 4
10 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(2)
!පරාවුල් වැළ තුවැළැක්වීම, විමර්ශ වූ
උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S
(ඒ)
සහ (ඔ) යන !nද වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨
විධිවිධ න
යට!ත්
පවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළන
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද
යම්
නඩවැළැක්වීම, විමර්ශක දී
,
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු
විසින් යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු
පහකිරීම,
යම්
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකුට දඩවැළැක්වීම, විමර්ශම්
ප මිණ වීම !හ" යම්

!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු තත්ත්වැළැක්වීම, විමර්ශ!යන් පහළැක්වීම, විමර්ශණය ක ද මීම !හ" මගින් විධිවිධ න
උල්ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨'ඝණය වී න ත ය ඔප්පු කිරී!ම් භ රාවුල් වැළය එම !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු මත
ප වැළැක්වීම, විමර්ශ!රාවුල් වැළන්!න් ය.
(3)
!ම් පනත යට!ත් වූ යම් නිරාවුල් වැළවුල් කිරීමකට !හ"
තීරාවුල් වැළණයකට !හ" කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශකට !හ" 10(2)
වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් වූ නියමයකට !හ" අනුකූලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨වැළැක්වීම, විමර්ශ ක්රිය කිරීමට අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක යම්
වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළදක් සම්බන්ධ!යන් යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකුට විරුsධ වැළැක්වීම, විමර්ශ පවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ
නඩවැළැක්වීම, විමර්ශක දී , එකී නිරාවුල් වැළවුල් කිරීමට , තීරාවුල් වැළණයට කම්කරු විනිශ-චය
අධික රාවුල් වැළ!S ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශට !හ" 10(2) වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් වූ නියමයට
අනුකූලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 වැළැක්වීම, විමර්ශ තම ක්රිය කළැක්වීම, විමර්ශණය ක බවැළැක්වීම, විමර්ශ ඔප්පු කිරී!ම් භ රාවුල් වැළය ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය
මත ප වැළැක්වීම, විමර්ශ!රාවුල් වැළන්!න් ය.
40 අ. (1)
යම් ත න ත්තකු විසින් (අ)
යම් !8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු, ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක් !හ"
කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක් මගින් පවැළැක්වීම, විමර්ශත්වැළැක්වීම, විමර්ශනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන යම්
පරීක්&ණයක් ප වැළැක්වීම, විමර්ශ ත්!වැළැක්වීම, විමර්ශමින් ති!බන අතරාවුල් වැළ න ත!හ9ත් එම
පරීක්&ණය අවැළැක්වීම, විමර්ශස න වී!මන් පසු , පම ණවැළැක්වීම, විමර්ශත් !හ\තුවැළැක්වීම, විමර්ශක්
!න9ම තිවැළැක්වීම, විමර්ශ ඒ !8රුම්කරු, ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණය, කම්කරු
විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළය !හ" එහ යම් ස ම ජිකයකු අපකීර්තියට පත්
වැළැක්වීම, විමර්ශන අන්ද!ම් පක ශයක් පසිsධ කළැක්වීම, විමර්ශණය ක!හ9ත් !හ" !වැළැක්වීම, විමර්ශන යම්
ක්රිය වැළැක්වීම, විමර්ශක් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක!හ9ත්; !හ"
(ආ) එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි !8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු!;, ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක !හ"
කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක නීතI නුකූලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ක ර්ය පටිප ටියට
බ ධ කළැක්වීම, විමර්ශණය ක!හ9ත් ඒ ත න ත්ත ඒ !8රුම්කරු!; ක ර්මික
අධිකරාවුල් වැළණ!S !හ" කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළ!S අධික රාවුල් වැළ
බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යට අපහ ස කිරී!ම් න ත!හ9ත් නිගරු කිරී!ම් වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළද කළැක්වීම, විමර්ශණය ක
!ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස සළැක්වීම, විමර්ශණය කකනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 !8.
(2)
යම් !8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු!;, ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක !හ"
කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක අධික රාවුල් වැළ බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යට අපහ ස කිරී!ම් !හ" නිගරු
කිරී!ම් !හ" සJම වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළදක්ම , එය අභිය චන ධිකරාවුල් වැළණයට අපහ ස කිරී!ම් !හ"
නිගරු කිරී!ම් !හ" වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළදක් වූ පරිs!sන් , ආණ්ඩක්රම වැළැක්වීම, විමර්ශIවැළැක්වීම, විමර්ශස-B !R 105 (3) වැළැක්වීම, විමර්ශන
වැළැක්වීම, විමර්ශIවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශ යට!ත් අභිය චන ධිකරාවුල් වැළණය විසින් දඩවැළැක්වීම, විමර්ශම් ප මිණවිය හ කි වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළදක්
වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය.
(3)
යම් !8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු!;, ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක !හ"
කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක අධික රාවුල් වැළ බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යට අපහ ස කිරී!ම් !හ" නිගරු
කිරී!ම් !හ" වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළදක් පිළිබඳ සJම !ච"දන වැළැක්වීම, විමර්ශක් ම , ඒ !8රුම්කරු විසින්, !හ" ඒ
ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණ!S සභ පති විසින් !හ", ඒ අධිකරාවුල් වැළණය එක්

(1962 අ'ක 4
10 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

නීතිමය කටයුතු සඳහ !න9වැළැක්වීම, විමර්ශ අධIයන පහසුවැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහ පමණි

!8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු!; !හ"
ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක
!හ" කම්කරු විනිශ-චය
අධික රාවුල් වැළයක !හ" එහ
ස ම ජිකයකු!; අධික රාවුල් වැළ
බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යට අපහ ස කිරී!ම්
න ත!හ9ත් නිගරු කිරී!ම්
වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළද.
(1957 අ'ක 62
21 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

ත න ත්තකු!ගන්
පමණක්
සමන්විත වැළැක්වීම, විමර්ශන අවැළැක්වීම, විමර්ශසB
- වැළැක්වීම, විමර්ශක දී ඒ
ත න ත්ත විසින් !හ" , ඒ
විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළ!S මුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨සුන
දරාවුල් වැළන ත න ත්ත විසින් !හ" ,
අත්සන් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද ලිපියක්
මගින් අභිය චන ධිකරාවුල් වැළණ!S
සභ පතිවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !වැළැක්වීම, විමර්ශත යවැළැක්වීම, විමර්ශනු
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය යුතු ය.
(4)
(3)
වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් වූ
ලිපියක් අභිය චන ධිකරාවුල් වැළණ!S
සභ පතිවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !වැළැක්වීම, විමර්ශත ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බුණු
කල්හ, ඒ ලිපි!යහ සඳහන්
අපහ ස කිරී!ම් වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළද කරාවුල් වැළන
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද ය ඒ ලිපි!යහ නම් කරාවුල් වැළ
ඇති
ත න ත්ත !වැළැක්වීම, විමර්ශත ,
අධිකරාවුල් වැළණයට අපහ ස කිරීම
සම්බන්ධ!යන්
නයසය
ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශක්
අභිය චන ධිකරාවුල් වැළණ!S
සභ පතිවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් නිකුත්
කළැක්වීම, විමර්ශණය ක හ කි ය.
(5)
(4)
වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත්
නයසය
ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශක්
යම්
ත න ත්තකු !වැළැක්වීම, විමර්ශත නිකුත්
කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ කල්හ , ඒ
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ත න ත්ත විසින් තම නිදහසට කරුණු අභිය චන ධිකරාවුල් වැළණය තrප්තියට පත් වැළැක්වීම, විමර්ශන
පරිදි ඉදිරිපත් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බුවැළැක්වීම, විමර්ශ!හ9ත් මිස, ඒ ත න ත්ත දඩවැළැක්වීම, විමර්ශම් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බීමට යටත්
වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය.
(6)
යම් !8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු!; !හ" ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක
!හ" කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක !හ" අධික රාවුල් වැළ බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යට අපහ ස කිරී!ම් !හ"
නිගරු කිරී!ම් වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළද සම්බන්ධ!යන් යම් ත න ත්තකුට විරුsධවැළැක්වීම, විමර්ශ ප වැළැක්වීම, විමර්ශ ත්!වැළැක්වීම, විමර්ශන
යම් නීති කrතIයක දී , ඒ !8රුම්කරු !හ" ඒ ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණ!S යම්
ස ම ජික!යක් !හ" ඒ කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළ!S මුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨සුන ද රූ ත න ත්ත
!හ", ස ක්ෂිකරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු වැළැක්වීම, විමර්ශශ!යන්, එකී මුලින් සඳහන් ත න ත්ත විසින් ක ඳවැළැක්වීම, විමර්ශනු
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බීමට යටත් !න9වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය . එ!හත් අවැළැක්වීම, විමර්ශශI යය අභිය චන ධිකරාවුල් වැළණය විසින්
සළැක්වීම, විමර්ශණය කකනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක දී ඒ !8රුම්කරු !හ" ඒ ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණ!S යම්
ස ම ජික!යකු !හ" කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළ!S මුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨සුන ද රූ ත න ත්ත !හ"
අභිය චන ධිකරාවුල් වැළණය විසින් විභ ග කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය හ කි ය.
41.
!ම් පනත යට!ත් යම් වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළදක් පුsගලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 මණ්ඩලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යක් විසින් කරාවුල් වැළන
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක දී_
(අ)
ඒ පුsගලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 මණ්ඩලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය ස'ස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක් වැළැක්වීම, විමර්ශන විට ඒ ස'ස-B !R සJම
අධIක්&වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළයකු ම සහ සJම නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළයකු ම ඒ වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළද
සම්බන්ධ!යන් වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළදකරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස සළැක්වීම, විමර්ශණය කකනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය යුතු ය.
(ආ) ඒ පුsගලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 මණ්ඩලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය !වැළැක්වීම, විමර්ශළැක්වීම, විමර්ශණය කඳ සම ගමක් වැළැක්වීම, විමර්ශන විට ඒ !වැළැක්වීම, විමර්ශළැක්වීම, විමර්ශණය කඳ
සම ග!ම් සJම හවුල්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු ම ඒ වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළද සම්බන්ධ!යන්
වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළදකරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස සළැක්වීම, විමර්ශණය කකනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය යුතු ය; තවැළැක්වීම, විමර්ශ ද
(ඇ) ඒ පුsගලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 මණ්ඩලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිතියක් වැළැක්වීම, විමර්ශන විට ඒ වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය
සමිති!S සJම නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළයකු ම ඒ වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළද සම්බන්ධ!යන්
වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළදකරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස සලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨කනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය යුතු ය.
එ!ස\ වුවැළැක්වීම, විමර්ශ ද, ඒ වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළද කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨s!s තම !; අනුද නීම !න9ම තිවැළැක්වීම, විමර්ශ
!හ" ඒ වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළද සිදු කිරීම වැළැක්වීම, විමර්ශ ළැක්වීම, විමර්ශණය ක ක්වීමට නිසි සියළු පයත්න තම විසින් දරාවුල් වැළන
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද බවැළැක්වීම, විමර්ශ !හ" එකී යම් ත න ත්තකු විසින් ඔප්පු කරාවුල් වැළනු

පුsගලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨මණ්ඩලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 විසින් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන වැළැක්වීම, විමර්ශ රාවුල් වැළදි.

ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බුවැළැක්වීම, විමර්ශ!හ9ත්,
ඒ
ත න ත්ත !ම් පනත
යට!ත්
වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළදක්
සම්බන්ධ!යන්
වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළදකරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු
!ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස
!න9ස ළැක්වීම, විමර්ශණය කකිය යුතු ය.
42.
!ම් පනතට
විරුsධවැළැක්වීම, විමර්ශ කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළදක්
සම්බන්ධ!යන්
(!ම්
වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S
මින් මතු
“චූදිතය ” යනු!වැළැක්වීම, විමර්ශන් සඳහන්
කරාවුල් වැළනු
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන)
යම්
ත න ත්තකුට විරුsධ වැළැක්වීම, විමර්ශ
!ච"දන
නO
ති!බන
අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක දී ඒ චූදිතය විසින්
අපරාවුල් වැළ ධ නඩ විධ න ස'ග්රහ!S
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වැළැක්වීම, විමර්ශන
වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S
විධිවිධ න වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට අනුකූලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨වැළැක්වීම, විමර්ශ
යB
පරිදි කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන
ප මිණිල්ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් මත සහ තම
අධI ශය පිළිබඳ වැළැක්වීම, විමර්ශ යB පරිදි
කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන ප මිණිල්ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක්
මත සහ තම අධI ශය පිළිබඳ
වැළැක්වීම, විමර්ශ යටත් පිරි!සයන් තුන්
දිනකට කළින් ප මිණිළි
පක්&යට ද නුම් දී!මන් පසු ,
එකී ස'ග්රහ!S xiv වැළැක්වීම, විමර්ශන
පරිච්!nද!S, විධිවිධ න වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට
යටත් වැළැක්වීම, විමර්ශ , ස බJ වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළදකරු
වැළැක්වීම, විමර්ශශ!යන් ඔහු විසින් !ච"දන
කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන !වැළැක්වීම, විමර්ශනත් යම්
ත න ත්!තකු
අධිකරාවුල් වැළණය
ඉදිරියට ප මිණවිය හ කි ය .
ඉනික්බිති වැළැක්වීම, විමර්ශ , !ම් පන!ත්
විධිවිධ න ක්රිය ත්මක කිරීමට
නිසි පයත්න තම විසින් දරාවුල් වැළන
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද බවැළැක්වීම, විමර්ශත් තම !; අනුද නීම
!හ"
ක ම ත්ත
!හ"
ගුප්ත නුකූලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ත වැළැක්වීම, විමර්ශ
!හ"
!න9ම තිවැළැක්වීම, විමර්ශ
ඒ
අ!නක්
ත න ත්ත විසින් ඒ වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළද
කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද බවැළැක්වීම, විමර්ශත්, ඒ වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළද
කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද බවැළැක්වීම, විමර්ශ ඔප්පු කරාවුල් වැළනු
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ පසු , ඒ චූදිතය විසින්
අධිකරාවුල් වැළණය සJහීමට පත්වැළැක්වීම, විමර්ශන

පරිදි ඔප්පු කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය යුතු අතරාවුල් වැළ චූදිතය ඒ වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළදින් නිදහස- කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය යුතු
ය.
43.
(1)
(5) වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S විධිවිධ න වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට අගතියක්
!න9ම තිවැළැක්වීම, විමර්ශ, 40 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S (1) වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S (ණණ) !nදය යට!ත් වූ
වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළදක් හ රාවුල් වැළ , !ම් පනත යට!ත් වූ යම් වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළදක් සිදු කරාවුල් වැළන සJම ත න ත්තකු ම
ම!හ\සත්ර
- ත්වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළයකු ඉදිරිපිට පවැළැක්වීම, විමර්ශත්වැළැක්වීම, විමර්ශනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ඝු නඩ විභ ගයකින් පසු වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළදකරු
කිරී!ම් දී , රුපියල් පන්දහසක් !න9ඉක්මවැළැක්වීම, විමර්ශන ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යකට !දය ක රාවුල් වැළයකින් එක්
ආක රාවුල් වැළයකට බන්ධන ග රාවුල් වැළගත කිරීම යන !දකටම යටත් විය යුතු ය.
(1 අ.) 40 (1) (ණණ) වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළදක් සිදු කරාවුල් වැළන සJම
ත න ත්තකුටම ම!හ\ස-ත්ර ත්වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළයකු ඉදිරි!යහ පවැළැක්වීම, විමර්ශත්වැළැක්වීම, විමර්ශනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ඝු නඩ
විභ ගයකින් පසු වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළදකරු කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ විට රුපියල් ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක්&යක් !න9ඉක්මවැළැක්වීම, විමර්ශන
දඩයකට යටත් විය යුතු ය.
(2)
යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශයක යළි පිහටුවැළැක්වීම, විමර්ශන !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස
නියම කරාවුල් වැළමින් යම් ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක් !හ" !8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු !හ" විසින්
!දන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද පද නයක න ත!හ9ත් එ!ස\ යළි !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S පිහටුවැළැක්වීම, විමර්ශන !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස නියම
කරාවුල් වැළමින් යම් කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක් විසින් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශක ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත්
!ක9න්!sසි වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට !හ" නියමයන්ට !හ" අනුකූලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 වැළැක්වීම, විමර්ශ ක්රිය කිරීම ප හ රාවුල් වැළ හ රීම
සම්බන්ධ!යන් යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළදකරු කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක දී,_
(i)
ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය !වැළැක්වීම, විමර්ශත (1) වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත්
නියම කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය හ කි දඩවැළැක්වීම, විමර්ශමකට අමතරාවුල් වැළ වැළැක්වීම, විමර්ශ , එ!ස\ ප හ රාවුල් වැළ
හ රීම සම්බන්ධ!යන් ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළදකරු කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ
පසු එම ප හ රාවුල් වැළ හ රීම තවැළැක්වීම, විමර්ශදුරාවුල් වැළටත් කරාවුල් වැළ!ගන යන එක් එක් දිනය
!වැළැක්වීම, විමර්ශනු!වැළැක්වීම, විමර්ශන් රුපියල් පන්සියයක දඩයක් !ගවීමට ඒ
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය යටත් වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය; තවැළැක්වීම, විමර්ශ ද

වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළදක් සම්බන්ධ!යන් !ච"දන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බ සිටින යම් ත න ත්!තකුට හමි වැළැක්වීම, විමර්ශන වි!ශ\& විත්ති
වැළැක්වීම, විමර්ශ චක.

වැළැක්වීම, විමර්ශ රාවුල් වැළදි සඳහ දඩවැළැක්වීම, විමර්ශම්.
(1957 අ'ක 62,
22 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
(1962 අ'ක 4,

නීතිමය කටයුතු සඳහ !න9වැළැක්වීම, විමර්ශ අධIයන පහසුවැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහ පමණි

11 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
(1957 අ'ක 62,
22 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
(1968 අ'ක 9,
2 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
(1966 අ'ක 27,
10 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(ii)
එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි
එක්
එක් දින!S දී
ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S !යදී
සිටි!S නම්
ඔහුට !ගවිය
යුතු වැළැක්වීම, විමර්ශ තිබුණ
ප රි›මිකය ද,
ඒ පද න!S
න ත!හ9ත්
නි!ය"ග!S
!ක9න්!sසි
වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට අනුවැළැක්වීම, විමර්ශ ඒ
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය
යළි !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S
පිහටුවිය යුතු
වැළැක්වීම, විමර්ශ තිබුණු දින
සිට
ඒ
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජක
ය යට කී
ප හ රාවුල් වැළ හ රීම
සම්බන්ධ!යන්
න් වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළදකරු
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කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ දින !තක් වූ ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨සීම !R දී ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය !; !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශය
අවැළැක්වීම, විමර්ශසන් !න9කරාවුල් වැළ තිබු!ණ් නම් ඔහුට හමිවැළැක්වීම, විමර්ශන්නට තිබුණු වැළැක්වීම, විමර්ශ ටුප්
!හ" පඩි අනුපම ණය අනුවැළැක්වීම, විමර්ශ ගණන් බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨න ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද ප රි›මිකයන් ඒ
ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨සීම !R එක් එක් දිනය !වැළැක්වීම, විමර්ශනු!වැළැක්වීම, විමර්ශන් ද ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය ට
!ගවීමට ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය යටත් වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය.
!ම් උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S (ii) වැළැක්වීම, විමර්ශන !nදය යට!ත් !ගවීමට යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ
!ය"ජකයකු යටත් වැළැක්වීම, විමර්ශන යම් මුදලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් , ඔහු වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළදකරු කළැක්වීම, විමර්ශණය ක අධිකරාවුල් වැළණ!S
ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශ මත , ඒ අධිකරාවුල් වැළණය විසින් ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය !වැළැක්වීම, විමර්ශත පනවැළැක්වීම, විමර්ශනු
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ දඩයක් පරිs!දන් අය කරාවුල් වැළ ගනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය හ කි අතරාවුල් වැළ , එ!ස\ අය කරාවුල් වැළ
ගනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ මුදලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය ට !ගවැළැක්වීම, විමර්ශනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය යුතු ය.
(3)
මන !හ\තුවැළැක්වීම, විමර්ශක් !න9ම තිවැළැක්වීම, විමර්ශ යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශය
අවැළැක්වීම, විමර්ශසන් කිරී!මන් !හ" යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු පහළැක්වීම, විමර්ශණය ක !›\ණියකට න ත!හ9ත්
පහළැක්වීම, විමර්ශණය ක පන්තියකට පහත ද මී!මන් !හ" 40(1) (ඔ) වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත්
කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළදක් සම්බන්ධ!යන් යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළදකරු කරාවුල් වැළනු
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ විට,_
(අ)
ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය !වැළැක්වීම, විමර්ශත (i) වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත්
පනවැළැක්වීම, විමර්ශනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන යම් දඩවැළැක්වීම, විමර්ශමකට අමතරාවුල් වැළවැළැක්වීම, විමර්ශ,_
(i) ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය !; !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශය අවැළැක්වීම, විමර්ශසන් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨s!s මන
!හ\තුවැළැක්වීම, විමර්ශක් !න9ම තිවැළැක්වීම, විමර්ශ නම් ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය ඔහු!; !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S
යළි පිහටුවැළැක්වීම, විමර්ශන !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස !හ"
(ii) ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය පහළැක්වීම, විමර්ශණය ක !›\ණියකට න ත!හ9ත් පහළැක්වීම, විමර්ශණය ක
පන්තියකට පහත දම ඇති විටක, ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය ඔහු!;
නියම !›\ණි!S !හ" පන්ති!S !හ" පිහටුවැළැක්වීම, විමර්ශන !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස,
!හ"
(iii) ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය ට !වැළැක්වීම, විමර්ශනත් අන්දමක දඩවැළැක්වීම, විමර්ශමක් දී තිබුණු
විටක අවැළැක්වීම, විමර්ශශI යය අධිකරාවුල් වැළණය විසින් සළැක්වීම, විමර්ශණය කකනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන
සහනයක් ඔහුට සළැක්වීම, විමර්ශණය කස-වැළැක්වීම, විමර්ශන !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස
අධිකරාවුල් වැළණය විසින් ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය ට ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය . තවැළැක්වීම, විමර්ශ ද !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ
!ය"ජකය එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශක් පිළීප දීම ප හ රාවුල් වැළ හ රිය !හ9ත්, වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළද සම්බන්ධ!යන්
ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළදකරු කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බී!මන් පසු තවැළැක්වීම, විමර්ශ දුරාවුල් වැළටත් ඒ ප හ රාවුල් වැළ හ රීම
කරාවුල් වැළ!ගන යනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන එක් එක් දිනය සඳහ රුපියල් පන්සියයක දඩයක් !ගවීමට
ද ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය යටත් වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය; තවැළැක්වීම, විමර්ශ ද
(ආ) ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය විසින්_
(1962 අ'ක 4,
11 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(1962 අ'ක 4,
11 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(i) මන !හ\තුවැළැක්වීම, විමර්ශක්
!න9ම ති
වැළැක්වීම, විමර්ශ
ඒ
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය !; !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශය
අවැළැක්වීම, විමර්ශසන් කරාවුල් වැළ තිබුණ
!හ9ත්,
ඒ
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය !; !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශය
අවැළැක්වීම, විමර්ශසන් !න9කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද
නම් ඔහුට හමි විය
යුතු වැළැක්වීම, විමර්ශ තිබුණු වැළැක්වීම, විමර්ශ ටුප්
!හ"
පඩි
අනු
පම ණය අනුවැළැක්වීම, විමර්ශ ගණන්
බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨නු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ ද එ!ස\
ඔහු!;
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශය
අවැළැක්වීම, විමර්ශසන් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද
දි!නන් පටන් !ගන
ඔහු යළි !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S
පිහටුවැළැක්වීම, විමර්ශන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද දි!නන්
පටන්!ගන ඔහු යළි
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S
පිහටුවැළැක්වීම, විමර්ශන
දින!S දී ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S !යදී සිටි!S
නම් ඔහුට !ගවිය යුතු
වැළැක්වීම, විමර්ශන්න
වූ
ද
ප රි›මිකයන් ඔහුට
!ගවීමට ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ
!ය"ජකය
යටත්
වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය
.
න ත!හ9ත්,
(ii) ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය පහළැක්වීම, විමර්ශණය ක
!›\ණියකට
!හ"
පහළැක්වීම, විමර්ශණය ක
පන්තියකට
පහත
!හළැක්වීම, විමර්ශණය ක
තිබුණ!හ9ත්,
ඔහු
එ!ස\ පහත !හළැක්වීම, විමර්ශණය ක
!න9තිබු!ණ්
නම්
ඔහුට !ගවිය යුතු වැළැක්වීම, විමර්ශ
තිබුණ ප රි›මිකය හ
ඇත්ත වැළැක්වීම, විමර්ශශ!යන් ම

ඔහුට !ගවැළැක්වීම, විමර්ශන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද මුදල් පම ණය ද අතරාවුල් වැළ !වැළැක්වීම, විමර්ශනස නිරූපණය !ක!රාවුල් වැළන
මුදල් පම ණය ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය ට !ගවීමට ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය යටත්
වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය.
!ම් උප වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S (ආ) !nදය යට!ත් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු විසින් !ගවීමට
යටත් වැළැක්වීම, විමර්ශන යම් මුදල් පම ණයක්, ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළදකරු කළැක්වීම, විමර්ශණය ක අධිකරාවුල් වැළණය
විසින් පනවැළැක්වීම, විමර්ශන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද දඩයක් අය කරාවුල් වැළ ගන්න පරිs!දන් අය කරාවුල් වැළ ග නීමට ඒ
අධිකරාවුල් වැළණය විසින් ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ කලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 හ කි අතරාවුල් වැළ , එ!ස\ අය කරාවුල් වැළ ගනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ මුදලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ඒ
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය ට !ගවැළැක්වීම, විමර්ශනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය යුතු ය.
(4)
යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු විසින් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකුට !ගවිය යුතු
යම් මුදල් පම ණයකට !හ" ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය ට හමි යම් පතිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 භයක් ඔහුට
පද නය කිරීමට !හ" අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක , !ම් පනත යට!ත් වූ යම් නිරාවුල් වැළවුල් කිරීමක ,
පද නයක !හ" ස මූහක ගිවිසුමක න ත!හ9ත් කම්කරු විනිශ-චය
අධික රාවුල් වැළයක යම් නි!ය"ගයක න ත!හ9ත් 10 (2) වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත්
කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද යම් නියමයක ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත් වූ යම් !ක9න්!sසියකට !හ"
නියමයකට !හ" අනුකූලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨වැළැක්වීම, විමර්ශ ක්රිය කිරීම ප හ රාවුල් වැළ හ රීම සම්බන්ධ!යන්
යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු යම් අධිකරාවුල් වැළණයක් විසින් වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළදකරු කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද
අවැළැක්වීම, විමර්ශසB
- වැළැක්වීම, විමර්ශක දී, ඒ අධිකරාවුල් වැළණය විසින් ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය !වැළැක්වීම, විමර්ශත ප නවිය
හ කි !වැළැක්වීම, විමර්ශනත් යම් දණ්ඩණයකට අමතරාවුල් වැළවැළැක්වීම, විමර්ශ , ඒ අධිකරාවුල් වැළණ!S නි!ය"ග!S
නිශ-චිත වැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහන් ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය තුළැක්වීම, විමර්ශණය ක දී , ඒ මුදල් පම ණය !ගවීමට !හ" ඒ
පතිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 භය මුදලින් ගණන් බ ලීමට හ කි නම් ඒ පතිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 භ!S වැළැක්වීම, විමර්ශටින කම
!ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස ඒ අධිකරාවුල් වැළණය විසින් නිශ-චය කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන මුදල් පම ණයක්
(අධිකරාවුල් වැළණය විසින් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන නිශ-චය අවැළැක්වීම, විමර්ශස න ත්මක වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය .)
!ගවීමට !හ" ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය ට නියම කළැක්වීම, විමර්ශණය ක හ කි ය . ඒ මුදල්
පම ණය !හ" එ!ස\ නිශ-චය කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද මුදල් පම ණය !හ" එ!ස\ !ගවැළැක්වීම, විමර්ශනු
!න9ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බුවැළැක්වීම, විමර්ශ!හ9ත්, එය ඒ අධිකරාවුල් වැළණය විසින් පනවැළැක්වීම, විමර්ශන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද දඩයක් අය කරාවුල් වැළ
ගනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන ආක රාවුල් වැළ!යන් ඒ අධිකරාවුල් වැළණ!S ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශක් මගින් අයකරාවුල් වැළ ගනු
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය හ කි ය.
(5)
!8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු !හ" ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක් !හ" කම්කරු
විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක් !හ" ඉදිරි!S ප වැළැක්වීම, විමර්ශ ත්!වැළැක්වීම, විමර්ශන යම් නීති කrතIයක දී
ඒ !8රුම්කරුට !හ" ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයට !හ" කම්කරු

(1957 අ'ක 62,
22 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

නීතිමය කටයුතු සඳහ !න9වැළැක්වීම, විමර්ශ අධIයන පහසුවැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහ පමණි

(1962 අ'ක 4,
11 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(1957 අ'ක 62,
22 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයට
!හ"
එහ
යම්
ස ම ජික!යකුට !හ"
යම් ත න ත්!තකුට
අපහ ස කළැක්වීම, විමර්ශණය ක !හ9ත්
න ත!හ9ත්
යම්
බ ධ වැළැක්වීම, විමර්ශක් ඇති කිරීමට
ස ළැක්වීම, විමර්ශණය ක ස-වුවැළැක්වීම, විමර්ශ !හ9ත්, (1)
වැළැක්වීම, විමර්ශන
උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය
යට!ත්
ඒ
ත න ත්ත ට විරුsධවැළැක්වීම, විමර්ශ
නඩ විභ ග !ක9ට
ඔහුට
දඩවැළැක්වීම, විමර්ශම්
ප මිණවීමට !හ" ඒ
!8රුම්කරු, ක ර්මික
අධිකරාවුල් වැළණයක
න ත!හ9ත් කම්කරු
විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළය
විසින් ඒ ත න ත්ත ට
විරුsධවැළැක්වීම, විමර්ශ
නඩ
විභ ග!ක9ට
ඔහුට
දඩවැළැක්වීම, විමර්ශම් ප මිණවීමට
හ කි අතරාවුල් වැළ
,
!8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු !හ"
ක ර්මික
අධිකරාවුල් වැළණයක්
!හ"
කම්කරු
විනිශ-චය
අධික රාවුල් වැළයක්
!හ"
විසින් ඒ ත න ත්ත ට
විරුsධවැළැක්වීම, විමර්ශ නඩ විභ ග
!ක9ට ඔහු වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළදකරු
කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ විටක , ඒ
හ සම න අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක
දී අපරාවුල් වැළ ධ නඩ විධ න
ස'ග්රහ!S 388 වැළැක්වීම, විමර්ශන
වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් දිස
අධිකරාවුල් වැළණයක් විසින්
55

ක්රිය ත්මක කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨තලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 හ ක ර්ය ඒ !8රුම්කරු !හ" ඒ
ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණය !හ" ඒ කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළය !හ" සතු
වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය.
43 (අ) (1)
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු විසින් යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකුට !ගවිය යුතු මුදල්
පම ණයක් ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය ට !ගවීම හ සමබන්ධවැළැක්වීම, විමර්ශ න ත!හ9ත් යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශක!යකුට
හමි යම් පතිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 භයක් ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය ට පද නය කිරීම හ සම්බන්ධවැළැක්වීම, විමර්ශ !ම් පනත
යට!ත් වූ යම් නිරාවුල් වැළවුල් කිරීමක !හ"
තීරාවුල් වැළණයක !හ" ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත් යම්
!ක9න්!sසියක් න ත!හ9ත් නියමයක් !හ" , කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක
නි!ය"ගයක් !හ" නියමයක්, 10 (2) වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද නියමයක්,
!හ" අනුවැළැක්වීම, විමර්ශ ක්රිය කිරීම , ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය විසින් ප හ රාවුල් වැළ හරිනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බීම
සම්බන්ධ!යන් ඔහු වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළදකරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බ ඇති අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක , ඒ නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම
!හ" තීරාවුල් වැළණය !හ" කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළ!S නි!ය"ගය !හ" 10 (2) වැළැක්වීම, විමර්ශන
වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ නියමය !හ" යට!ත් !වැළැක්වීම, විමර්ශනත් යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශක!යකුට
න ත!හ9ත් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන්ට !ගවිය යුතු යම් මුදල් පම ණයක් !ගවීමට !හ"
පද නය කළැක්වීම, විමර්ශණය කයුතු යම් පතිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 භයක් පද නය කිරීම !හ" ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය ප හ රාවුල් වැළ
හ රාවුල් වැළ ඇති බවැළැක්වීම, විමර්ශට ස ක්ෂි ඉදිරිපත් කිරී!ම් අධI ශය පිළිබඳ ද න්වීමක් නියමිත
ආකrතිය අනුවැළැක්වීම, විමර්ශ පිළි!යළැක්වීම, විමර්ශණය ක කරාවුල් වැළ ඒ නඩ විභ ගය ආරාවුල් වැළම්භ කිරීමට පBම කවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළ
!Rලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 වැළැක්වීම, විමර්ශක !හ" ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය ට භ රාවුල් වැළ දී තිබු!ණ් නම්, ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය ට
විරුsධවැළැක්වීම, විමර්ශ, එ!ස\ ප හ රාවුල් වැළ හ රීමක් පිළිබඳ වැළැක්වීම, විමර්ශ ස ක්ෂි ඉදිරිපත් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක හ කි ය . එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි
ප හ රාවුල් වැළ හ රීමක් පිළිබඳ වැළැක්වීම, විමර්ශ ස ක්ෂි ඉදිරිපත් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක හ කි ය . එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි ප හ රාවුල් වැළ හ රීමක්
ඔප්පු කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ විට , ඒ මුදල් පම ණය ඒ !වැළැක්වීම, විමර්ශනත් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය ට න ත!හ9ත්
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන්ට !ගවීමට !හ" එකී පතිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 භය මුදලින් ගණන් බ ලිය හ කි නම් ඒ
පතිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 භ!S වැළැක්වීම, විමර්ශටින කම වැළැක්වීම, විමර්ශශ!යන් අධිකරාවුල් වැළණය විසින් නිශ-චය කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන මුදල්
පම ණයක් (අධිකරාවුල් වැළණය විසින් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන නිශ-චය අවැළැක්වීම, විමර්ශස න ත්මක !R .) ඒ
!වැළැක්වීම, විමර්ශනත් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය ට න ත!හ9ත් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන්ට !ගවීමට !හ" අධිකරාවුල් වැළණය විසින්
ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය ට නියම කළැක්වීම, විමර්ශණය ක හ කිය . !ම් උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් !ගවීමට නියම
කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද යම් මුදල් පම ණයක්, දඩයක් අය කරාවුල් වැළ ගනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන ආක රාවුල් වැළ!යන් අය
කරාවුල් වැළ ගනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය හ කිය.
(1962 අ'ක 4,
11 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

ඇත ම් අවැළැක්වීම, විමර්ශසB
- වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨දී !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන්ට ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය යුතු මුදල් පම
(1962 අ'ක 4,
12 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

ණ අය කරාවුල් වැළ දීම.

(2)
(1)
වැළැක්වීම, විමර්ශන
උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය
යට!ත්
නියමයක් කිරීමට අධිකරාවුල් වැළණය
සතු බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය !හ\තු !ක9ට !ගන,
ඒ මුදල් පම ණය !හ" ඒ
පතිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 භය මුදලින් ගණන්
බ ලිය
හ කි
නම් ඒ
පතිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 භ!S වැළැක්වීම, විමර්ශටින කම !හ"
!වැළැක්වීම, විමර්ශනත් යම් නීති කrතIයක
ම ර්ග!යන් අය කරාවුල් වැළ ග නීමට
ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය
න ත!හ9ත්
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන්
සතු
අයතිවැළැක්වීම, විමර්ශ සිකමක
බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨හීන
කිරීමක් සිදු !න9වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය.
(3)
!ම්
පනත
යට!ත් වූ නිරාවුල් වැළවුල් කිරීමක
න ත!හ9ත් තීන්දුවැළැක්වීම, විමර්ශක ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත්
යම් !ක9න්!sසියකට !හ"
නියමයකට !හ" කම්කරු
විනිශ-චය
අධික රාවුල් වැළයක
නි!ය"ගයකට !හ", 10 (2)
වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් වූ
නියමයකට !හ" අනුකූලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨වැළැක්වීම, විමර්ශ,
යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු!ගන්
යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකුට ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය යුතු
යම් මුදලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් !හ" පතිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 භයක්
!හ" ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය ට !න9!ගවැළැක්වීම, විමර්ශ
න ත!හ9ත් ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බ !න9දී ඇති
අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක දී , සුදුසු යය
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය
අදහසකරාවුල් වැළන්!න් නම් , ඒ මුදල්
පම ණය !හ" ඒ පතිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 භය
මුදලින් ගණන් බ ලිය හ කි
නම් ඒ පතිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 භ!S වැළැක්වීම, විමර්ශටින කම
හ ටියට
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය
විසින් නිශ-චය කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන
(!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය
විසින්
කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන ඒ නිශ-චය
අවැළැක්වීම, විමර්ශස න ත්මක වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය .)
මුදල්
පම ණයක් !හ" ,
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් ඒ
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය !වැළැක්වීම, විමර්ශත යවැළැක්වීම, විමර්ශනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බීම
පිණිස, ද න්වී!ම් සඳහන් කරාවුල් වැළ

ඇති නිශ-චිත ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යක් තුළැක්වීම, විමර්ශණය ක දී තම !වැළැක්වීම, විමර්ශත !ගවැළැක්වීම, විමර්ශන !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින්
ලිඛිත ද න්වීමක් මඟින් ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය ට නියම කළැක්වීම, විමර්ශණය ක හ කි ය . ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ
!ය"ජකය !වැළැක්වීම, විමර්ශත එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි ද න්වීමක් භ රාවුල් වැළ !දනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බී!මන් පසු ඒ මුදල් පම ණය
!හ" !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !; ද න්වී!ම් නියම කරාවුල් වැළ ඇති පරිදි !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය
!වැළැක්වීම, විමර්ශත !ගවැළැක්වීම, විමර්ශනු !වැළැක්වීම, විමර්ශනුවැළැක්වීම, විමර්ශට !කළින්ම ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය ට !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය විසින් !ගවැළැක්වීම, විමර්ශනු
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බුවැළැක්වීම, විමර්ශ!හ9ත්, ඒ මුදලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 !හ" යට කී පරිදි නිශ-චය කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද මුදල් පම ණය !හ" ඒ
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය විසින් ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය ට !ගවැළැක්වීම, විමර්ශනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බී යය !න9ස ළැක්වීම, විමර්ශණය කකිය යුතු ය.
43 ආ. යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු!; ආසන්නතම !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය !වැළැක්වීම, විමර්ශනත් ත න ත්තකු
යට!ත් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශය කරාවුල් වැළන්නකු වැළැක්වීම, විමර්ශන්න වූ ද , ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S !ය9දවැළැක්වීම, විමර්ශ ඇත්!ත්
එකී !වැළැක්වීම, විමර්ශනත් ත න ත්ත !; කර්ම න්තයක්, !වැළැක්වීම, විමර්ශළැක්වීම, විමර්ශණය කඳ වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළයක්, වැළැක්වීම, විමර්ශI පrතියක්
!හ" වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළයක් කරාවුල් වැළ!ගන ය !ම් දී න ත!හ9ත් එවැළැක්වීම, විමර්ශ න්නක ක ර්යය සඳහ වූ
යම් වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩක් කිරීම උ!දස වැළැක්වීම, විමර්ශන්න වූ ද අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක දී, 40 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S (1) වැළැක්වීම, විමර්ශන
උප වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S ක ර්යය සඳහ , ඒ !වැළැක්වීම, විමර්ශනත් ත න ත්ත ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය !;
ආසන්නතම !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය ද සමO හවු!ල් ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය !; !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය
වැළැක්වීම, විමර්ශන්න ක් !ස\ ස ළැක්වීම, විමර්ශණය කකිය යුතු ය.
44.
!ම් පනත යට!ත් වූ වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළදක් සඳහ
වූ නඩ ප වැළැක්වීම, විමර්ශරීමක්
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !; ලිඛිත අනුම තිය පරිදි !හ" එකී ලිඛිත අනුම තිය ඇතිවැළැක්වීම, විමර්ශ
හ රාවුල් වැළ !න9කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය.
44 අ. ස මූහක ගිවිසුමක් ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත් වැළැක්වීම, විමර්ශන්න වූ ද , රාවුල් වැළජ!S මුද්රණ ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය ධිපති විසින්
මුද්රණය කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද ය සළැක්වීම, විමර්ශණය කකනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන්න වූ ද , ග සට් පත්ර!S පධ න උදrතයක්
!හ" එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි ගිවිසුමක සතI පිටපතක් බවැළැක්වීම, විමර්ශට !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් සහතික
කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨sදක් යය සළැක්වීම, විමර්ශණය කකනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන්න වූ පිටපතක් !හ" ස මූහක ගිවිසුමක් ඔප්පු
කිරී!ම් ස ක්ෂි වැළැක්වීම, විමර්ශශ!යන් කවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළ අධිකරාවුල් වැළණයක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත වුවැළැක්වීම, විමර්ශ ද ඉදිරිපත් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක හ කිය.

(1957 අ'ක 62,
23 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(2)
ක ර්මික
ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් නිරාවුල් වැළවුල් කිරී!ම්
සටහනක් ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත් වැළැක්වීම, විමර්ශන්න වූ
ද, රාවුල් වැළජ!S මුද්රණ ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය ධිපති
විසින් මුද්රණය කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨sදක්
ය ය සළැක්වීම, විමර්ශණය කකනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන්න වූ ද ,
ග සට් පත්ර!S උදrතයක් !හ"
එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි
සටහනක
සතI
පිටපතක්
බවැළැක්වීම, විමර්ශට
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය
විසින්
සහතික කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨sදක් යය
සළැක්වීම, විමර්ශණය කකනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන්න වූ පිටපතක්
!හ" ඒ සටහන ඔප්පු කිරී!ම්
ස ක්ෂි
වැළැක්වීම, විමර්ශශ!යන්
කවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළ
අධිකරාවුල් වැළණයක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත වුවැළැක්වීම, විමර්ශ ද
ඉදිරිපත් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක හ කිය.
(3)
!ම්
පනත
යට!ත් !දන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද පද නයක්
ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත් වැළැක්වීම, විමර්ශන්න වූ රාවුල් වැළජ!S
මුද්රණ ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය ධිපති විසින්
මුද්රණය කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨sදක් ය ය
සළැක්වීම, විමර්ශණය කකනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන්න වූ ද , ග සට්
පත්ර!S උදrතයක් !හ" එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි
පද නයක සතI පිටපතක්
බවැළැක්වීම, විමර්ශට !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින්
සහතික කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨sදක් යය
සළැක්වීම, විමර්ශණය කකනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන්න වූ පිටපතක්
!හ" ඒ පද නය ඔප්පු කිරී!ම්
ස ක්ෂි
වැළැක්වීම, විමර්ශශ!යන්
කවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළ
අධිකරාවුල් වැළණයක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත වුවැළැක්වීම, විමර්ශ ද
ඉදිරිපත් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක හ කිය.
44 ආ. (1)
!වැළැක්වීම, විමර්ශනත් යම්
ලිඛිත නීතියක කුමක් සඳහන්
වැළැක්වීම, විමර්ශ තිබුණ ද_
(අ)
!ම්
පනත
ආසන්නත ම !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය !වැළැක්වීම, විමර්ශනත් ත න ත්තකු යට!ත් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශය කරාවුල් වැළන්නකු වැළැක්වීම, විමර්ශන විට යට!ත්
යම්
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු!ගන් !හ"
(1962 අ'ක 4,
යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකුට ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය යුතු
12 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
යම් මුදල් පම ණයක් අය කරාවුල් වැළ
ග නීම සඳහ වූ නඩවැළැක්වීම, විමර්ශක්,
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !; අනුම තිය !න9ම තිවැළැක්වීම, විමර්ශ නඩ ප වැළැක්වීම, විමර්ශරිය !න9හ කි බවැළැක්වීම, විමර්ශ.
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !; නම්න්
!හ"
ඒ
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය
ස
ම
ජිකයකු
වැළැක්වීම, විමර්ශ
න
යම්
ස මූහක ගිවිසුම්, නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම් සහ තීන්දු පද න පිළිබඳ ඔප්පු කිරීම.

නීතිමය කටයුතු සඳහ !න9වැළැක්වීම, විමර්ශ අධIයන පහසුවැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහ පමණි
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වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිතියක නමින් !හ" , අධිකරාවුල් වැළණය බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය ඇති අධිකරාවුල් වැළණයක ප වැළැක්වීම, විමර්ශරිය
හ කි ය.
(ආ) !ම් පනත යට!ත් යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු!ගන් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන්
!ද!ද!නකුට !හ" ඊට වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩි !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන් ස'ඛI වැළැක්වීම, විමර්ශකට !හ" ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය යුතු
මුදල් පම ණ එකම නඩවැළැක්වීම, විමර්ශකින් අයකරාවුල් වැළ ග නීම සඳහ වූ නඩවැළැක්වීම, විමර්ශක්
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !; නම්න් !හ" ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන් ස ම ජිකයන් වැළැක්වීම, විමර්ශන යම්
වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිතියක නමින් !හ" ප වැළැක්වීම, විමර්ශරිය හ කි ය.
(ඇ) !ම් පනත යට!ත් යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු!ගන් යම්
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකුට ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය යුතු මුදල් පම ණයක් අය කරාවුල් වැළ ග නීම සඳහ වූ
නඩවැළැක්වීම, විමර්ශක්, ඒ මුදලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය ට ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය යුතු දින!යන් පසු එළැක්වීම, විමර්ශණය ක!€න
!දවැළැක්වීම, විමර්ශර්&ය තුළැක්වීම, විමර්ශණය ක දී පවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද නම් , එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි නඩවැළැක්වීම, විමර්ශක් පවැළැක්වීම, විමර්ශත්වැළැක්වීම, විමර්ශ !ගන යනු
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය හ කි ය.
(ඈ) !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !; නමින් පවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි යම් නඩවැළැක්වීම, විමර්ශක දී ,
යම් නි!ය"ජI !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළයකු !හ" සහක රාවුල් වැළ !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළයකු
!හ" කම්කරු නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළයකු !හ" විසින් !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය නි!ය"ජනය
කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය හ කි ය.
(ඉ)
වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිතියක නමින් පවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි යම් නඩවැළැක්වීම, විමර්ශක දී , ඒ
සමිති!S කවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළ !හ" නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළයකු විසින් ඒ වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිතිය නි!ය"ජනය
කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය හ කි ය.
(2)
!ම් වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S ක ර්යය සඳහ “මුදල් පම ණය” යන්නට !ම්
පනත යට!ත් යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු!ගන් !හ" !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකුට ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය යුතු යම්
පතිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 භයක් මුදලින් ගණන් බ ලිය හ කි අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක දී, ඒ පතිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 භ!S වැළැක්වීම, විමර්ශටින කම
අය කරාවුල් වැළ ග නීමට නඩ පවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළ ඇත්!ත් යම් අධිකරාවුල් වැළණයක ද ඒ

!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකුට ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය යුතු මුදල් අය කරාවුල් වැළ ග නීමට !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය ට !හ" වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය
සමිතියකට !හ" ඇති බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය
(1962 අ'ක 4,
13 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

අධිකරාවුල් වැළණය
විසින්
ඒ
පතිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 භ!S
වැළැක්වීම, විමර්ශටින කම
වැළැක්වීම, විමර්ශශ!යන් නිශ-චය කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන
මුදල් පම ණය ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත් !R.
44 ඇ. සJම
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු විසින් ම
පවැළැක්වීම, විමර්ශත්වැළැක්වීම, විමර්ශ !ගන ය යුතු යය පඩි
ප ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක සභ ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ පනත,
සූතික ග රාවුල් වැළ ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ පනත, ස ප්පු
හ ක ර්ය ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශක (!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශය
සහ
ප රි›මික
විධිමත්
කිරී!ම්) පනත !හ" !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශක
නිවැළැක්වීම, විමර්ශ ඩ පනත යට!ත් නියම
කරාවුල් වැළ ඇති !ල්ඛන !හ" වැළැක්වීම, විමර්ශ ර්ත
!හ", පවැළැක්වීම, විමර්ශත්වැළැක්වීම, විමර්ශ !ගන ය යුතු
යය නියම කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන
!වැළැක්වීම, විමර්ශනත් !ල්ඛන !හ" වැළැක්වීම, විමර්ශ ර්ත
!හ"
කිසිවැළැක්වීම, විමර්ශක්
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් !හ"
යම් කම්කරු නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළයකු
විසින් !හ" !වැළැක්වීම, විමර්ශනත් යම්
නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධ රාවුල් වැළයකු විසින් !හ"
පරීක්& කරාවුල් වැළ බ ලීම සඳහ
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බ
දීම
සJම
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු ම විසින්
කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය.
44 ඈ. (1)
පඩි
ප ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක
සභ ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ පනත සූතික ග රාවුල් වැළ
ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ පනත,
ස ප්පු
හ
ක ර්ය ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශක (!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශය සහ
ප රි›මික විධිමත් කිරී!ම් )
පනත !හ" !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශක නිවැළැක්වීම, විමර්ශ ඩ
පනත පක රාවුල් වැළ යම් !ල්ඛනයක්
!හ" වැළැක්වීම, විමර්ශ ර්ත වැළැක්වීම, විමර්ශක් පවැළැක්වීම, විමර්ශත්වැළැක්වීම, විමර්ශ !ගන
ය
යුතු
යය
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකුට නියම වැළැක්වීම, විමර්ශ
ඇති අවැළැක්වීම, විමර්ශසB
- වැළැක්වීම, විමර්ශක දී , ඔහු!;
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S නියුක්ත යම් නියමිත
පන්තියකට !හ" වැළැක්වීම, විමර්ශර්ගයකට
!හ"
අයත්
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන්
සම්බන්ධ!යන් නියමවැළැක්වීම, විමර්ශ ඇති
අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක දී ,
ඔහු!;
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S නියුක්ත යම් නියමිත
පන්තියකට !හ" වැළැක්වීම, විමර්ශර්ගයකට
!හ"
අයත්
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන්
සමිබන්ධ!යන් නියම කරාවුල් වැළනු
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන විස-තරාවුල් වැළ කිසිවැළැක්වීම, විමර්ශක් ඒ
!ල්ඛන!S !හ" වැළැක්වීම, විමර්ශ ර්ත !R

!හ" ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු යය !ම් පනත යට!ත් ස දන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද යම් නි!ය"ගයකින්
නියම කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බුවැළැක්වීම, විමර්ශ!හ9ත් ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය විසින් එම විස-තරාවුල් වැළ එකී !ල්ඛන!S
!හ" වැළැක්වීම, විමර්ශ ර්ත !R !හ" ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය.
(2)
නියමිත විස-තරාවුල් වැළ කිසිවැළැක්වීම, විමර්ශක් (1) වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!යහ සඳහන් යම්
!ල්ඛනයක !හ" වැළැක්වීම, විමර්ශ ර්ත වැළැක්වීම, විමර්ශක !හ" ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු යය !ම් පනත යට!ත්
ස දන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද යම් නි!ය"ගයක් මගින් නියම කරාවුල් වැළ ඇති අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක දී , ඒ !ල්ඛණය
!හ" වැළැක්වීම, විමර්ශ ර්ත වැළැක්වීම, විමර්ශ, !ම් පන!ත් ක ර්යය සඳහ , !ම් පනත යට!ත් පවැළැක්වීම, විමර්ශත්වැළැක්වීම, විමර්ශ !ගන
යනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන !ල්ඛනයක් !හ" වැළැක්වීම, විමර්ශ ර්ත වැළැක්වීම, විමර්ශක් !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස !හ" සළැක්වීම, විමර්ශණය කකනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය යුතු ය.
44 ඉ. නියම කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය හ කි !ක9න්!sසි වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට හ සීම කිරීම් වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට
යටත්වැළැක්වීම, විමර්ශ, පහත සඳහන් කරුණු සඳහ බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය, එනම්_
(අ)
!ම් පනත යට!ත් පවැළැක්වීම, විමර්ශත්වැළැක්වීම, විමර්ශ !ගන යනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන !හ" එ!ස\
පවැළැක්වීම, විමර්ශත්වැළැක්වීම, විමර්ශ !ගන යනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන්!න් යය සළැක්වීම, විමර්ශණය කකනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන යම් !ල්ඛනයක්
න ත!හ9ත් වැළැක්වීම, විමර්ශ ර්ත වැළැක්වීම, විමර්ශක් !හ" , පරීක්& කිරීම සඳහ ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බ ගත හ කි විය
යුතු යය !ම් පනතින් නියමිත !වැළැක්වීම, විමර්ශනත් !ල්ඛන න ත!හ9ත් වැළැක්වීම, විමර්ශ ර්ත !හ"
පරික්& කරාවුල් වැළ බ ලී!ම් ක ර්යය සඳහ , !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S නියුක්ත කරාවුල් වැළ
ඇති යම් ස-B නයකට, දවැළැක්වීම, විමර්ශල් ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨!S !හ" රාවුල් වැළ ත්රී ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨!S !හ" යුක්ති
සහගත කවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළ !වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 වැළැක්වීම, විමර්ශක දී වුවැළැක්වීම, විමර්ශ ද ඇතුළු වී!ම් සහ පරීක්& කිරී!ම්;
(ආ) එ!ස\ පරීක්& කරාවුල් වැළන අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක දී එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි යම් !ල්ඛනයක් !හ"
වැළැක්වීම, විමර්ශ ර්ත වැළැක්වීම, විමර්ශක් !හ" පරීක්& කරාවුල් වැළ බ ලීම සඳහ ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බ ගත !න9හ කි වූ විටක ,
තම විසින් නිශ-චය කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන දිනයක දී සහ එ!ස\ නිශ-චය කරාවුල් වැළනු
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන දිනයක දී සහ එ!ස\ නිශ-චය කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන ස-B නයක දී ඒ
!ල්ඛනය !හ" වැළැක්වීම, විමර්ශ ර්ත වැළැක්වීම, විමර්ශ ඉදිරිපත් කරාවුල් වැළන !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස නියම කිරී!ම්;
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !හ" කම්කරු නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළයකු !හ" !වැළැක්වීම, විමර්ශනත් යම් නියමිත නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළයකු
!හ" විසින් පරීක්& කරාවුල් වැළ බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨නු සඳහ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයන් විසින් !ල්ඛන !හ" වැළැක්වීම, විමර්ශ ර්ත
ඉදිරිපත් කලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යුතු බවැළැක්වීම, විමර්ශ.
(1962 අ'ක 4,
13 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
!වැළැක්වීම, විමර්ශනත් යම් 1 ලිඛිත නීතියක් යට!ත් පවැළැක්වීම, විමර්ශත්වැළැක්වීම, විමර්ශ !ගන යනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන !ල්ඛනයක් !හ"
වැළැක්වීම, විමර්ශ ර්ත වැළැක්වීම, විමර්ශක නියමිත විස-තරාවුල් වැළ ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත් කිරීම
(1962 අ'ක 4,
13 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

ඇතුළු වීම, පරීක්& කිරීම ආද ය සඳහ වූ බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨තලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨

13 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(ඇ) එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි
යම්
!ල්ඛනයක්
!හ"
වැළැක්වීම, විමර්ශ ර්ත වැළැක්වීම, විමර්ශක්
!හ"
සම්පූර්ණ!යන්
ම
න ත!හ9ත්
ඉන්
!ක9ටසක්
පිටපත්
කරාවුල් වැළග නී!ම්; !හ"
(ඈ) !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන්
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S නියුක්ත කරාවුල් වැළ
සිටින ස-B නයක දී
තම ට හමුවැළැක්වීම, විමර්ශන්න වූ ද
ඒ ස-B න!S කරාවුල් වැළ
!ගන යනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන
කර්ම න්ත!S, !වැළැක්වීම, විමර්ශළැක්වීම, විමර්ශණය කඳ
වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළ!S,
වැළැක්වීම, විමර්ශI පrති!S
!හ"
වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළ!S
!යදී
සිටින !හ" !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S
නියුක්ත කරාවුල් වැළ සිටින
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු
!හ" !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු බවැළැක්වීම, විමර්ශ
විශ-වැළැක්වීම, විමර්ශ ස
කිරීමට
තම ට යුක්ති සහගත
!හ\තු ඇත්ත වූ ද යම්
ත න ත්තකු!ගන්
පශ-න කිරී!ම්
බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය ට
!හ"
යම්
කම්කරු
නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළයකුට !හ" නියමිත
නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළයකුට !හ" ඇත්!ත් ය.

(1962 අ'ක 4,

නීතිමය කටයුතු සඳහ !න9වැළැක්වීම, විමර්ශ අධIයන පහසුවැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහ පමණි
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45.
!ම් පන!ත් ක ර්යය සඳහ පත් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද ත න ත්තන්ට කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන
!ගවීම් ඇතුළු වැළැක්වීම, විමර්ශ , !ම් පන!ත් විධිවිධ න ක්රිය ත්මක කිරී!මහ ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 දරාවුල් වැළන වියදම් ,
ප ර්ලි!ම්න්තුවැළැක්වීම, විමර්ශ විසින් පතිප දනය කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන මුදල් වැළැක්වීම, විමර්ශලින් වැළැක්වීම, විමර්ශ ය කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය
යුතු ය.
46.
(1)
යම් බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ත් නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළයකු !හ" !8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු !හ" ක ර්මික
අධිකරාවුල් වැළණයක් !හ" කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක් !හ" !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය
විසින් !හ" න ත!හ9ත් ඉදිරි!S !ම් පනත යට!ත් ප වැළැක්වීම, විමර්ශ ත්!වැළැක්වීම, විමර්ශන නීති කrතIයක
ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශයන් විසින් තම !; නි!ය"ජිතයන් මගින් ක්රිය කළැක්වීම, විමර්ශණය ක හ කි ය ; තවැළැක්වීම, විමර්ශ ද
නි!ය"ජිතයන් මගින් ක්රිය කරාවුල් වැළන !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස එකී නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධ රිය !හ" !8රුම්කරු !හ" ,
අධිකරාවුල් වැළණය !හ" විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළය !හ" !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !හ" විසින්, නියම
කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බුවැළැක්වීම, විමර්ශ!හ9ත් ඒ ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශය විසින් එ!ස\ කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය.
(2)
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය ඉදිරි!S !හ" බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ත් නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළයකු ඉදිරි!S
ප වැළැක්වීම, විමර්ශ ත්!වැළැක්වීම, විමර්ශන නීති කrතIයක් හ රාවුල් වැළ !ම් පනත යට!ත් වූ !වැළැක්වීම, විමර්ශනත් යම් නීති
කrතIයක දී ඒ නීති කrතI!S යම් ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශයක් !වැළැක්වීම, විමර්ශනු!වැළැක්වීම, විමර්ශන් !හ" ඒ ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශ!S
නි!ය"ජිතය !වැළැක්වීම, විමර්ශනු!වැළැක්වීම, විමර්ශන් !හ" නීතීඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළයකුට !පනී සිටිය හ කි ය.
(3)
!ම් පන!ත් ක ර්යය සඳහ ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශයක් නි!ය"ජනය කරාවුල් වැළන
ත න ත්ත !හ" ත න ත්තන්_
(අ)
ඒ ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශය වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තීය සමිතියක් වැළැක්වීම, විමර්ශන අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක දී
න ත!හ9ත් වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තීය සමිති !දකක් !හ" ඊට වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩි ගණනකින්
සමන්විත වැළැක්වීම, විමර්ශන අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක දී ඒ සමිති!S න ත!හ9ත් එක් එක්
සමිති!S නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළ!යක් වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය.
(ආ) ඒ ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශය යම් වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තීය සමිතියකින් !හ" සමිති වැළැක්වීම, විමර්ශලින්
ද ඒ සමිතියක ස ම ජිකයන් !න9වැළැක්වීම, විමර්ශන !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයන්!ගන්
!හ" !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන්!ගන් ද , සමන්විත වැළැක්වීම, විමර්ශන අවැළැක්වීම, විමර්ශසB
- වැළැක්වීම, විමර්ශක දී , ඒ
සමිති!S නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළ!යක් න ත!හ9ත් ඒ එක් එක් සමිති!S
නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළ!යක් සහ එකී !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයන් !හ" !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන් !හ"

වියදම්

නි!ය"ජනය කිරීම සහ !පනී සිටීම.
(1957 අ'ක 62,
24 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(1957 අ'ක 62,
24 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(1957 අ'ක 62,
24 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
(1957 අ'ක 62,
24 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(1957 අ'ක 62,
24 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

විසින්
නි!ය"ග
වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට
අනුකූලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨වැළැක්වීම, විමර්ශ නම්
කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ
ත න ත්තන්
නියමිත
ස'ඛI වැළැක්වීම, විමර්ශක්
වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය.
(ඇ) ඒ
ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශය
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජක
යන්!ගන්
!හ"
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන්
!ගන් !හ"
සමන්විත වැළැක්වීම, විමර්ශන
අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක දී,
ඒ
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජක
යන්
!හ"
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන්
!හ" විසින්
නම්
කරාවුල් වැළනු
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ
ත න ත්තන්
නියමිත
ස'ඛI වැළැක්වීම, විමර්ශක්
වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය.
(4)
!ම්
පනත
යට!ත් !8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු !හ"

ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක් !හ" කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක් !හ" ඉදිරි!S වූ නීති
කrතIයකට ප මිණි සිටීමට සහ කරුණු කිය පJමට !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය ට !හ"
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් ලියවිල්ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨කින් බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය !දනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ ත න ත්තකුට !හ"
හමිකම ඇත්!ත් ය.
(5)
වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තීය සමිතියක් !ම් පනත යට!ත් වූ නීති කrතIයට
ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශයක් වැළැක්වීම, විමර්ශන්න වූ ද ඒ නීති කrතIවැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 දී කරාවුල් වැළන යම් පක ශයකින් !හ"
ක්රිය වැළැක්වීම, විමර්ශකින් !හ" ඒ සමිතිය බ ඳී සිටින්!න් ය.
47.
!ම් පනත පක රාවුල් වැළ !හ" !ම් පනත යට!ත් ස දන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද යම් නි!ය"ගයක්
පක රාවුල් වැළ !හ" යම් ත න ත්තකු විසින් සsභ වැළැක්වීම, විමර්ශ!යන් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද !හ" කිරීමට අදහසකරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද යමක් !හ\තු !ක9ට !ගන ඒ ත න ත්ත ය විරුsධවැළැක්වීම, විමර්ශ සිවිල් නඩවැළැක්වීම, විමර්ශක්
!හ" අපරාවුල් වැළ ධ නඉ«¬වැළැක්වීම, විමර්ශක් !හ" !වැළැක්වීම, විමර්ශනත් යම් නීති කrතIයක් !හ" ප වැළැක්වීම, විමර්ශරිය
!න9හ ක්!ක් ය.
47 අ. !මම පනතින් න ත!හ9ත් !මම පනත යට!ත් යම් කිසි
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශක!යකුට ඇති අයතිවැළැක්වීම, විමර්ශ සිකමක් !ක!රාවුල් වැළහ !හ" !8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු විසින්
ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක් විසින් !හ" කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක් විසින් !ම්
පනත යට!ත් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද තීරාවුල් වැළණයකින් යම් කිසි !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකුට ඇති
අයතිවැළැක්වීම, විමර්ශ සිකමක් !ක!රාවුල් වැළහ !හ" යම් ආක රාවුල් වැළයකින් බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ප න න ත!හ9ත් එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි
අයතිවැළැක්වීම, විමර්ශ සිකමක් ඔහු!; අවැළැක්වීම, විමර්ශ සියට යම් ආක රාවුල් වැළයකින් !වැළැක්වීම, විමර්ශනස- කරාවුල් වැළන !හ" , !ම්
පනතින් !හ" !මම පනත යට!ත් !හ" ඉහත කී යම් තීරාවුල් වැළණයකින් !හ" යම්
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු !වැළැක්වීම, විමර්ශත ප වැළැක්වීම, විමර්ශරී ති!බන වැළැක්වීම, විමර්ශගකීමක් ඉවැළැක්වීම, විමර්ශත් කරාවුල් වැළන න ත!හ9ත් අඩ
කරාවුල් වැළන යම් ගිවිසුමක් !හ" එකOවීමක්, එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි අයතිවැළැක්වීම, විමර්ශ සිකමක් !ක!රාවුල් වැළහ බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ප න
ත ක් දුරාවුල් වැළට න ත!හ9ත් එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි අයතිවැළැක්වීම, විමර්ශ සිකමක් !වැළැක්වීම, විමර්ශනස- කරාවුල් වැළන ත ක් දුරාවුල් වැළට !හ"
එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි යම් වැළැක්වීම, විමර්ශගකීමක් ඉවැළැක්වීම, විමර්ශත් කරාවුල් වැළන න ත!හ9ත් අඩ කරාවුල් වැළන ත ක් දුරාවුල් වැළට , ශුනI හ
බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 රාවුල් වැළහත වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය.
47 ආ. 5 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S සඳහන් සියළු ස මූහක ගිවිසුම් සහ !ම් පනත
යට!ත් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද !හ" නිකුත් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද !හ" සියළු තීරාවුල් වැළණ සහ !ල්ඛන මුsදරාවුල් වැළ
ග ස-තු!වැළැක්වීම, විමර්ශන් නිදහස- වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය.
47 ඇ. යම් ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක දී ඊට සම්බන්ධ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු වැළැක්වීම, විමර්ශන
යම් ත න ත්තකු!; එකී !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකත්වැළැක්වීම, විමර්ශය අවැළැක්වීම, විමර්ශසන් වී තිබු!ණ් වුවැළැක්වීම, විමර්ශ ද ඒ
!න9තක ,_

(1957 අ'ක 62,
24 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(1957 අ'ක 62,
24 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(1957 අ'ක 62,
24 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
!ම් පනත යට!ත් වූ ක්රිය සඳහ අආරාවුල් වැළක්& වැළැක්වීම, විමර්ශ.

!ම් පනත යට!ත් වූ
අයතිවැළැක්වීම, විමර්ශ සිකම් !හ" වැළැක්වීම, විමර්ශගකීම්
!හ" !ම් පනත යට!ත්
කරාවුල් වැළන තීරාවුල් වැළණ !හ" ගිවිසුම්
වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට යටත් !න9වැළැක්වීම, විමර්ශන

මුsදරාවුල් වැළ ග ස-තු!වැළැක්වීම, විමර්ශන් නිදහසකිරීම.
(1957 අ'ක 62,
25 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකවැළැක්වීම, විමර්ශන්!;
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකත්වැළැක්වීම, විමර්ශය නතරාවුල් වැළ
වී ඇති ක ර්මික ආරාවුල් වැළවුල්
වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක විධිවිධ න

(අ)
ඒ
ආරාවුල් වැළවුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨
නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම
සඳහ
එය
ක ර්මික
අධිකරාවුල් වැළණයක්
!වැළැක්වීම, විමර්ශත !හ",
!8රුම්
කිරී!මන්
නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම
සඳහ
!8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශ
කු !වැළැක්වීම, විමර්ශත !හ",
!ය9මු
කළැක්වීම, විමර්ශණය ක
හ කි අතරාවුල් වැළ, ඒ
!ය9මු කිරීම
සම්බන්ධ!යන්
න් වූ නීති
කrතI
ඒ

(1956 අ'ක 25,
8 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

නීතිමය කටයුතු සඳහ !න9වැළැක්වීම, විමර්ශ අධIයන පහසුවැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහ පමණි
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අධිකරාවුල් වැළණය !හ" ඒ !8රුම්කරු !හ" විසින් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය හ කි
ය.
(ආ) ඒ ආරාවුල් වැළවුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම සඳහ එ!ස\ !ය9මු කරාවුල් වැළන
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨s!s ඒ ත න ත්ත එකී !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය වැළැක්වීම, විමර්ශ සිටිය දී නම් , ඒ
!ය9මු කිරීම කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණය !හ" !8රුම්කරු
!හ" විසින්, ඒ !ය9මු කිරීම පිළිබඳ නීති කrතI ආරාවුල් වැළම්භ කිරීම
!හ" පවැළැක්වීම, විමර්ශත්වැළැක්වීම, විමර්ශ !ගන ය මත් එය අවැළැක්වීම, විමර්ශස න කිරීමත් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක හ කි ය ,
තවැළැක්වීම, විමර්ශ ද
(ඇ)
ඒ ත න ත්ත එ!ස\ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය වැළැක්වීම, විමර්ශ සිටිය දී ඔහු
විසින් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S !ය9දවැළැක්වීම, විමර්ශනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බ සිටි !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු වැළැක්වීම, විමර්ශශ!යන් ඒ
ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට සම්බන්ධ !වැළැක්වීම, විමර්ශනත් යම් ත න ත්තකු එ!ස\ ඒ
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය විසින් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S !ය9දවැළැක්වීම, විමර්ශ සිටි යම් ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨සීම වැළැක්වීම, විමර්ශක්
සඳහ ඒ !දවැළැක්වීම, විමර්ශනු කී ත න ත්ත ට ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය විසින්
!ගවිය යුතු !Rතන !වැළැක්වීම, විමර්ශනු!වැළැක්වීම, විමර්ශන් !හ" ඒ !දවැළැක්වීම, විමර්ශනු කී ත න ත්ත
යළි !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S පිහටුවීම !වැළැක්වීම, විමර්ශනුවැළැක්වීම, විමර්ශට විකල්පයක් වැළැක්වීම, විමර්ශශ!යන් ඔහුට
!ගවිය යුතු වැළැක්වීම, විමර්ශන්දි !වැළැක්වීම, විමර්ශනු!වැළැක්වීම, විමර්ශන් !හ" යම් මුදලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් ඔහුට !ගවැළැක්වීම, විමර්ශන
!ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස, ඒ අධිකරාවුල් වැළණය විසින් !හ" ඒ !8රුම්කරු විසින් !හ"
!දනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන යම් පද නයක් මගින් ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය වැළැක්වීම, විමර්ශ සිටි
ත න ත්ත ට නියම කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය හ කි අතරාවුල් වැළ , පළැක්වීම, විමර්ශණය කමු කී
ත න ත්ත !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය වැළැක්වීම, විමර්ශ සිටින විටක පරිs!දන් ඔහුට
විරුsධවැළැක්වීම, විමර්ශ ඒ පද නය බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ත්මක කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය හ කි ය.
!ම් පන!ත්, පද සම්බන්ධ!යන් අනI ර්Bයක් අවැළැක්වීම, විමර්ශශI වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් නම්

48.
මිස,_
“නියමිත දිනය” යන්!නන් 1951 ස ප්ත ම්බර් 1 වැළැක්වීම, විමර්ශ නි දින අදහස- !R;
“බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ත් නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළය ” යන්!නන්, යම් ක ර්මික ආරාවුල් වැළවුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් සම ද න කිරී!මන්
නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම සඳහ !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් ලියවිල්ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨කින් බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය පවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද
ත න ත්!තක් අදහස- !R;
“!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය ” යන්!න්න්, තත් ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨!යහ කම්කරු !ක9මස රිස- ධූරාවුල් වැළය
දරාවුල් වැළන ත න ත්ත අදහස- වැළැක්වීම, විමර්ශන අතරාවුල් වැළ_
(අ)
තත් ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨!යහ නි!ය"ජI කම්කරු !ක9මස රිස- ධූරාවුල් වැළය !හ"
සහක රාවුල් වැළ කම්කරු !ක9මස රිස- ධූරාවුල් වැළය !හ" දරාවුල් වැළන ත න ත්!තක් ද,
(ආ) !ම් පනත යට!ත් !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !; යම් බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යක් ,
ක ර්යයක් !හ" කර්තවැළැක්වීම, විමර්ශIයක් සම්බන්ධ!යන් වැළැක්වීම, විමර්ශන විට ඒ බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය
ක්රිය ත්මක කිරීමට , !හ" ඒ ක ර්යය !හ" කර්තවැළැක්වීම, විමර්ශIය ඉටු කිරීමට
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් ලියවිල්ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨කින් බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය පවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද ත න ත්!තක්ද
(1957 අ'ක 62,
25 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(1966 අ'ක 27,
11 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
(1968 අ'ක 39,
2 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

අර්B නිරූපණය

(ඇ) 3(1) (ආ) වැළැක්වීම, විමර්ශන
වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය
මගින්
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය
!වැළැක්වීම, විමර්ශත පවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද
බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය සම්බන්ධ!යන්
වැළැක්වීම, විමර්ශන විට යම් කම්කරු
නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළ!යකු ද,
එම !යදුමට ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත් !R;
“දිස-ත්රික්කය”
සහ
“දිස
විනිශ-චයක රාවුල් වැළවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය ”
යන
!යදුම් වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨
,
අධිකරාවුල් වැළණ
ස'විධ න ස'ග්රහය පන!තහ
ඇති අර්Bය ම ඇත්!ත් ය.
“!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය ” යන්!නන්
යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S
නියුක්ත
කරාවුල් වැළවැළැක්වීම, විමර්ශන
යම්
ත න ත්තකු
!වැළැක්වීම, විමර්ශනු!වැළැක්වීම, විමර්ශන්
!වැළැක්වීම, විමර්ශනත් යම් !කනකු විසින්
යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S
නියුක්ත කරාවුල් වැළවැළැක්වීම, විමර්ශන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද නම්
එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි ත න ත්!තක් !හ"

අදහස- වැළැක්වීම, විමර්ශන අතරාවුල් වැළ, !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජක මණ්ඩලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යක් (ඒ මණ්ඩලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රික
ආයතනයක් වුවැළැක්වීම, විමර්ශ ද සම ගමක් වුවැළැක්වීම, විමර්ශ ද ස'ස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක් වුවැළැක්වීම, විමර්ශ ද වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තීය සමිතියක් වුවැළැක්වීම, විමර්ශ ද )
සහ !වැළැක්වීම, විමර්ශනත් යම් කිසිවැළැක්වීම, විමර්ශකු !වැළැක්වීම, විමර්ශනු!වැළැක්වීම, විමර්ශන් යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S නියුක්ත කරාවුල් වැළවැළැක්වීම, විමර්ශන
ත න ත්තකු එම !යදුමට ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත් !R;
“අතIවැළැක්වීම, විමර්ශශI ක ර්මික වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළය” යන්!නන් ජන ජීවිතයට අතIවැළැක්වීම, විමර්ශශI
කර්ම න්තයක් බවැළැක්වීම, විමර්ශට අම තIවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් ග සට් පත්ර!S පසිsධ කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන
නියමයක් මගින් පක ශ කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද ක ර්මික වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළයක් අදහස- !R;
“ක ර්මික වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළය” යන්නට,_
(අ)
කර්ම න්තයක්, !වැළැක්වීම, විමර්ශළැක්වීම, විමර්ශණය කඳ වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළයක්, නි&-ප දනයක් සහ කrෂි
කර්ම න්තයක් ද , කර්ම න්තයක්, !වැළැක්වීම, විමර්ශළැක්වීම, විමර්ශණය කඳ වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළයක්, නි&-ප දනයක්
!හ" කrෂි කර්මය වැළැක්වීම, විමර්ශශ!යන් වූ යම් වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළයක් !හ" නියුක්තියක් ද
කර්ම න්තයක, !වැළැක්වීම, විමර්ශළැක්වීම, විමර්ශණය කඳ වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළයක නි&-ප දනයක !හ" කrෂිකර්ම!S
යම් අ'ශයක් !හ" !ක9ටසක් ද,
(ආ) පළැක්වීම, විමර්ශණය ක ත් ප ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨න ආයතනයක !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S නියුක්ත ත න ත්තන් විසින්
!හ" කර්ම න්තයක ක ර්යයන් සඳහ වුවැළැක්වීම, විමර්ශ ද !න9වූවැළැක්වීම, විමර්ශ ද යම් වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළයක්
පවැළැක්වීම, විමර්ශත්වැළැක්වීම, විමර්ශ !ගන ය ම අරාවුල් වැළභය යම් ලිඛිත නීතියක් මගින් !හ" යම් ලිඛිත
නීතියක් යට!ත් !හ" පිහටුවැළැක්වීම, විමර්ශන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද ස'ස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S !ය9දවැළැක්වීම, විමර්ශ සිටින
ත න ත්තන් විසින් !හ" ඉටු කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන කවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළ වැළැක්වීම, විමර්ශර්ගයක වුවැළැක්වීම, විමර්ශ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශය ,
වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩ !හ" ›මය;
(ඇ) !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන්!; සJම නියුක්තියක් ජීවැළැක්වීම, විමර්ශ!න"ප යක් !හ" !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශයක්;
සහ
(ඈ) !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයන්!; සJම වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළයක් ම ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත් !R.
“ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨” යන්!නන් යම් ත න ත්තකු !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S !යදවීම !හ" !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S
!න9!යදවීම් !හ" යම් ත න ත්තකු!; !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ නියුක්ති!යහ !ක9න්!sසි !හ"
›මය !යදවීමට අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක තත්ත්වැළැක්වීම, විමර්ශයක් !හ" යම් ත න ත්තකු!; !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශය අවැළැක්වීම, විමර්ශසන්
කිරීම ද !හ" යම් ත න ත්තකු !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S යළි පිහටුවීම !හ" සම්බන්ධ!යන්
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු හ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු අතරාවුල් වැළ න ත!හ9ත් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන් හ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන්
(1962 අ'ක 4,
14 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(1957 අ'ක 62,
26 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(1957 අ'ක 62,
26 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

නීතිමය කටයුතු සඳහ !න9වැළැක්වීම, විමර්ශ අධIයන පහසුවැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහ පමණි

(1957 අ'ක 62,
26 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
(1957 අ'ක 62,
26 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
(1962 අ'ක 4,
14 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

අතරාවුල් වැළ ඇති යම් ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් !හ"
මත!¯දයක් අදහස- වැළැක්වීම, විමර්ශන අතරාවුල් වැළ ,
!ම් අර්BකBන!S ක ර්යය
සඳහ , “!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන්” යන්නට,
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන්!ගන් සමන්විත
වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තීය සමිතියක් ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත්
!R.
“පිටම' කිරීම” සහ “වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩ
වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළජනය”යන ප œ වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට
වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තීය සමිති ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ පන!ත්
දී ඇති අර්B ම ඇත්!ත් ය.
“වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩිපුරාවුල් වැළ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන් !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස
අස-කිරීම” යන්!නන්, යම්
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු !හ" !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන්
!හ"
යම්
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු!;
ක ර්මික වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළය කරාවුල් වැළ!ගන
ය ම සඳහ ඔහුට අවැළැක්වීම, විමර්ශශI
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශක
ස'ඛI වැළැක්වීම, විමර්ශට
වැළැක්වීම, විමර්ශඩ
වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩිපුරාවුල් වැළ සිටීම !හ\තු !ක9ට
!ගන එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු!;
!හ" !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන්!; !හ"
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශය එකී !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය
විසින් අවැළැක්වීම, විමර්ශසන් කිරීම අදහස!R;
“වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තීය
සමිතිය”
යන්!නන්, වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තීය සමිති
ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ පනත යට!ත් ලිය පදි'චි
කරාවුල් වැළන
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද
(!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ
!ය"ජකයන්!;
!හ"
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන්!;) යම් වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තීය
සමිතියක් අදහස- !R; තවැළැක්වීම, විමර්ශ ද
“!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය ”
යන්!නන්,
පක ශිත ගිවිසුමක් වැළැක්වීම, විමර්ශන !හ"
වැළැක්වීම, විමර්ශI 'ජිත ගිවිසුමක් වැළැක්වීම, විමර්ශන !හ" ,
ලිඛිත !හ" වැළැක්වීම, විමර්ශ චික ගිවිසුමක්
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වැළැක්වීම, විමර්ශන !හ" !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ ගිවිසුමක් !හ" ආධුනිකත්වැළැක්වීම, විමර්ශ ගිවිසුමක් වැළැක්වීම, විමර්ශන !හ" , පුsගලිකවැළැක්වීම, විමර්ශ ම
යම් වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩක් කිරීම න ත!හ9ත් ›මය !යදීම සඳහ වූ ගිවිසුමක් වැළැක්වීම, විමර්ශන !හ" යම්
ගිවිසුමකින් බ ඳී සිටින න ත!හ9ත් එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි ගිවිසුමක් යට!ත් වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩ කරාවුල් වැළන යම්
ත න ත්තකු අදහස- වැළැක්වීම, විමර්ශන අතරාවුල් වැළ, යම් නිශ-චිත අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක දී !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S !යදී සිටිය ද
!න9සිටිය ද ස ම නI!යන් එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි යම් ගිවිසුමක් යට!ත් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S !ය9දවැළැක්වීම, විමර්ශනු
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ යම් ත න ත්තකු ඊට ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත් !R . තවැළැක්වීම, විමර්ශ ද !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශය අවැළැක්වීම, විමර්ශසන් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බ ඇති
යම් ත න ත්තකු ද ඊට ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත් !R.
48 අ. !ම් පනත යට!ත් !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !; යම් බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යක් කම්කරු
නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධ රියකු විසින් ක්රිය ත්මක කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක දී
,
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !; !ප9දු !හ" වි!ශ\& !හ" විධ න වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට ඒ නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළය
යටත් විය යුතු ය.
49. !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු!; තත්ත්වැළැක්වීම, විමර්ශ!යහ ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 රාවුල් වැළජයට !හ" ආණ්ඩවැළැක්වීම, විමර්ශට !හ" රාවුල් වැළජය
න ත!හ9ත් ආණ්ඩවැළැක්වීම, විමර්ශ සම්බන්ධ!යන් !හ" , රාවුල් වැළජ!S න ත!හ9ත් ආණ්ඩ!R
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S නියුක්ත !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකුට !හ" එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු සම්බන්ධ!යන් !ම්
පන!ත් ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත් කිසිවැළැක්වීම, විමර්ශක් අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක !න9වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය.
50.
යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු විසින්, යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩිපුරාවුල් වැළ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස
සලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!යන් අස- කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බී!මන් පසු, අලු!තන් යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S
නියුක්ත කිරීමට ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය අදහස- කරාවුල් වැළන අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක දී , යට කී පරිදි
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!යන් අස- කළැක්වීම, විමර්ශණය ක !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය යළි !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශය ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බ ග නීම සඳහ ඉදිරිපත් වුවැළැක්වීම, විමර්ශ!හ9ත්
ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය විසින් ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය ට වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩි ස ළැක්වීම, විමර්ශණය කකිල්ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් ද ක්විය යුතු ය.

(1957 අ'ක 62,
26 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(1962 අ'ක 4,
14 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

(1968 අ'ක 439
2 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
(1957 අ'ක 62,
26 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !; !ප9දු !හ" වි!&\ශ !හ" විධ න වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට කම්කරු නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළයන්
යටත්වැළැක්වීම, විමර්ශන බවැළැක්වීම, විමර්ශ.
(1962 අ'ක 4,
15 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)
රාවුල් වැළජයට !හ" ආණ්ඩවැළැක්වීම, විමර්ශට !හ" රාවුල් වැළජ!S !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන්ට !හ" ආණ්ඩ!R !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන්ට පනත
අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක !න9වැළැක්වීම, විමර්ශන බවැළැක්වීම, විමර්ශ.

වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩිපුරාවුල් වැළ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු
වැළැක්වීම, විමර්ශශ!යන් අස- කළැක්වීම, විමර්ශණය ක
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු යළි !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S
පිහටු වීම.
(1962 අ'ක 4,
16 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

51.
(1)
යම් වැළැක්වීම, විමර්ශත්තක
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S නියුක්ත කරාවුල් වැළ සිටින
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන්!;
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය ,
“වැළැක්වීම, විමර්ශතු
අධික රි”
!හ"
“කළැක්වීම, විමර්ශණය කමණ කරු”
යනු!වැළැක්වීම, විමර්ශන්
හ ඳින්!වැළැක්වීම, විමර්ශන !හ" දන්න
ත න ත්තකු වැළැක්වීම, විමර්ශන අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක
!ම් පන!ත් 31 ආ වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය
යට!ත්
ඉදිරිපත්
කරාවුල් වැළන
ඉල්ලීමක !හ" 3 වැළැක්වීම, විමර්ශන
වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් !හ" 4 වැළැක්වීම, විමර්ශන
වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් !හ" කරාවුල් වැළන
!ය9මු කිරීමක !හ" ක ර්යය
සඳහ , අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B !වැළැක්වීම, විමර්ශ"චිත පරිදි,
ඒ ඉල්ලී!ම් !හ" !ය9මු
කිරී!ම්, ඒ අධික රිවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !;
!හ" කළැක්වීම, විමර්ශණය කමණ කරු!; නම
!හ" !වැළැක්වීම, විමර්ශනත් වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩිදුරාවුල් වැළ විස-තරාවුල් වැළ
කිසිවැළැක්වීම, විමර්ශක් එකතු !න9!ක9ට,
ඔහු “වැළැක්වීම, විමර්ශතු අධික රි” !හ"
“කළැක්වීම, විමර්ශණය කමණ කරු”
යනු!වැළැක්වීම, විමර්ශන්
නම් කිරීම පම ණවැළැක්වීම, විමර්ශත් වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න්
ය.
(2)
!ම්
වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S (1) වැළැක්වීම, විමර්ශන උප
වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S සඳහන් කිසි
ඉල්ලීමක්
!හ"
!ය9මු
කිරීමක්, සහ ඒ ඉල්ලීමක්
අනුවැළැක්වීම, විමර්ශ !හ" !ය9මු කිරීමක්
අනුවැළැක්වීම, විමර්ශ !හ" කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද කිසිම
නි!ය"ගයක් !හ" පද නයක්
ඒ උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S විධිවිධ න
වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට
අනුකූලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨
වැළැක්වීම, විමර්ශ
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය නම් කරාවුල් වැළ
තිබී!ම්
!හ\තුවැළැක්වීම, විමර්ශ
නිස ම
පමණක් නිර්බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 !න9වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න්
ය.

වැළැක්වීම, විමර්ශත්තක වැළැක්වීම, විමර්ශතු අධික රිවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !හ" කළැක්වීම, විමර්ශණය කමණ කරු !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය වැළැක්වීම, විමර්ශන බවැළැක්වීම, විමර්ශ.
(1968 අ'ක 39,
2 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය)

1950
අ9කාරය0 43
දාල  විධිවිධානශ්`lරන
කාරය0 ර්මිකාරය0
ආර වුල්
පනත
1950 අ'ක 43 දරාවුල් වැළන
ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුල් පන!ත් 39
වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!යන් තම !වැළැක්වීම, විමර්ශත
ප වැළැක්වීම, විමර්ශරී ඇති බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨තලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 පක රාවුල් වැළ,
කම්කරු, නිවැළැක්වීම, විමර්ශ ස සහ සම ජ
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ අම තIවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින්
ස දන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨දුවැළැක්වීම, විමර්ශ උත්තරාවුල් වැළ මන්ත්රී
මණ්ඩලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය හ
නි!ය"ජිත
මන්ත්රී මණ්ඩලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය විසින් ඒ
වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් අනුමත
කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද නි!ය"ග.

නීතිමය කටයුතු සඳහ !න9වැළැක්වීම, විමර්ශ අධIයන පහසුවැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහ පමණි
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ටී. බී. ඉලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨'ගරාවුල් වැළත්න
කම්කරු, නිවැළැක්වීම, විමර්ශ ස සහ සම ජ!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ අම තI
1959 !පබරාවුල් වැළවැළැක්වීම, විමර්ශ රි මස 25 වැළැක්වීම, විමර්ශන දින,
!ක9ළැක්වීම, විමර්ශණය ක€ දී ය.
නිකොටසය;ග
1.
!ම් නි!ය"ග 1958 ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුල් නි!ය"ග යනු!වැළැක්වීම, විමර්ශන්
හඳුන්වැළැක්වීම, විමර්ශනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 !8.
2.
(1)
ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් පවැළැක්වීම, විමර්ශතින්න වූ !හ" ක ර්මික
ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් ඇති වීමට ඉඩ ති!බන්න වූ ද , එය අතI වැළැක්වීම, විමර්ශශI
ක ර්මික වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළයක් හ සම්බන්ධ වැළැක්වීම, විමර්ශන්න වූ ද අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක , එහ
ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශයන් විසින් ඔවු!න9වුන් අතරාවුල් වැළ ඒ ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 නිරාවුල් වැළවුල් කරාවුල් වැළ
ග නීමට අ!ප9!හ9සත් වැළැක්වීම, විමර්ශ ඇත්නම්, !මහ පහත සඳහන් කරුණු
නිශ-චිත වැළැක්වීම, විමර්ශ ද ක්!වැළැක්වීම, විමර්ශන ලිඛිත ද න්වීමක් , ඒ ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශ විසින්
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !වැළැක්වීම, විමර්ශත ය විය හ කි ය.
අ.)
ආරාවුල් වැළ වු!ල් ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශයන්!; නම් සහ ලිපින;
ආ.)
ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට වි&ය වී ඇති ක රාවුල් වැළණ ;
ඇ.)
ඒ ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම පිණිස ගන්න ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද පියවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළ; සහ
ඈ.)
ඒ ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 සම්බන්ධවැළැක්වීම, විමර්ශ ඔවුන්ට ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බ ගත හ කි !වැළැක්වීම, විමර්ශනත්
යම් !ත9රාවුල් වැළතුරු
(2)
!ක9මස රිසවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් ලිඛිත ද න්වීමක් මගින් ඉල්ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨
සිටිනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බුවැළැක්වීම, විමර්ශ!හ9ත්, ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක එක් එක් ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශය
විසින්, ඒ ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 සම්බන්ධ!යන් !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය ට
අවැළැක්වීම, විමර්ශශI විය හ කි !වැළැක්වීම, විමර්ශනත් යම් !ත9රාවුල් වැළතුරු , ඉහත කී ද න්වී!ම්
නිශ-චය
!ක9ට
දක්වැළැක්වීම, විමර්ශ
ඇති
ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨සීම වැළැක්වීම, විමර්ශ ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත ,
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !වැළැක්වීම, විමර්ශත ය විය යුතු ය.

3.
පනත යට!ත්
ඇති කරාවුල් වැළ ගන්න ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද ස මූහක
ගිවිසුමක්
!හ"
!8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු!;
!හ"
කම්කරු
විනිශ-චය
අධික රාවුල් වැළයක නිරාවුල් වැළවුල් කිරීමක්
න ත!හ9ත්
තීරාවුල් වැළණයක්
පතික්!&\ප
කිරී!ම් සJම
ද න්වීමක් ම !මහ පළැක්වීම, විමර්ශණය කමුවැළැක්වීම, විමර්ශන
උප!ල්ඛන!S ද ක්!වැළැක්වීම, විමර්ශන ‘අ’
ආකrතියට ස රාවුල් වැළ නුකූලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 වැළැක්වීම, විමර්ශ විය
යුතු ය.
4.
(1)
අතI වැළැක්වීම, විමර්ශශI
ක ර්මික
වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළයක
ක ර්මික
ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක්
!හ\තු
!ක9ට!ගන
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන්
පිටම'
කිරීමක්
ආරාවුල් වැළම්භ
කිරීමට
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජක
යකු!;
අධI ශය
පිළිබඳ වැළැක්වීම, විමර්ශ වැළැක්වීම, විමර්ශන
සJම
ද න්වීමක් ම ,
!මහ
පළැක්වීම, විමර්ශණය කමුවැළැක්වීම, විමර්ශන
උප!ල්ඛන!S
!S ද ක්!වැළැක්වීම, විමර්ශන
‘ආ’
ආකrතියට
ස රාවුල් වැළ නුකූලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨
විය යුතු ය.
(2)
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන්
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පිටම' කිරීමක් ආරාවුල් වැළම්භ කිරීමට අදහස- කරාවුල් වැළ සිටින
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු විසින් (1) වැළැක්වීම, විමර්ශන !nද!S සඳහන් ද න්වී!ම්
පිටපතක් ඒ පිටම' කිරීම බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ප න ඔහු!; එක් එක් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය
!වැළැක්වීම, විමර්ශත ලිය පදි'චි ත පJ!ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨න් ය විය යුතු ය ; න ත!හ9ත් ඒ
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S නියුක්ත කරාවුල් වැළ සිටින ස-B න!S පකට වැළැක්වීම, විමර්ශ
!ප!නන ස-B නයක පදර්ශනය කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය.
(3)
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන් පිටම' කිරීම ආරාවුල් වැළම්භ කිරීමට අදහස- කරාවුල් වැළ
සිටින !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය විසින් ඒ ද න්වීම !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන් !වැළැක්වීම, විමර්ශත
ත පJ!ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨න් යවැළැක්වීම, විමර්ශන දින!S දී ම න ත!හ9ත් ඔවුන් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ!S
නියුක්ත කරාවුල් වැළ සිටින ස-B න!S පදර්ශනය කරාවුල් වැළන දින!S දී ම එහ
පිටපතක් !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !වැළැක්වීම, විමර්ශත ලිය පදි'චි ත පJ!ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨න් ය විය
යුතු ය.
(1)
අතI වැළැක්වීම, විමර්ශශI ක ර්මික වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළයක ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක්
!හ\තු !ක9ට!ගන වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩ වැළැක්වීම, විමර්ශර්ජනයක් ආරාවුල් වැළම්භ කිරීමට
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු!; අධI ශය පිළිබඳ වැළැක්වීම, විමර්ශ වැළැක්වීම, විමර්ශන සJම ද න්වීමක් ම !මහ
පළැක්වීම, විමර්ශණය කමුවැළැක්වීම, විමර්ශන උප !ල්ඛන!S ද ක්!වැළැක්වීම, විමර්ශන ‘ඇ’ ආකrතියට ස රාවුල් වැළ නුකූලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨
විය යුතු ය.
(2)
(1) වැළැක්වීම, විමර්ශන !nද!S සඳහන් ද න්වී!ම් පිටපතක් , එම
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය විසින්, ඔහු!; !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය !වැළැක්වීම, විමර්ශත ලිය පදි'චි
ත පJ!ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨න් න ත!හ9ත් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය පදි'චිවැළැක්වීම, විමර්ශ සිටි ස-B නය
!ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස අවැළැක්වීම, විමර්ශස න වැළැක්වීම, විමර්ශශ!යන් දන්න ස-B න!S දී ඔහුට භ රාවුල් වැළ!දනු
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බීම සඳහ අතින් යවැළැක්වීම, විමර්ශනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය යුතු ය.
(3)
වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩ වැළැක්වීම, විමර්ශර්ජනය ආරාවුල් වැළම්භ කිරීමට අදහස- කරාවුල් වැළ සිටින
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය විසින් එම ද න්වීම ඔහු!; !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය !වැළැක්වීම, විමර්ශත
යවැළැක්වීම, විමර්ශනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන දින!S දී ම එහ පිටපතක් , ඔහු විසින්
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !වැළැක්වීම, විමර්ශත ද ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය යුතු ය.

නීතිමය කටයුතු සඳහ !න9වැළැක්වීම, විමර්ශ අධIයන පහසුවැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහ පමණි
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වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S සඳහන් මූලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨
මණ්ඩලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යට කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන සJම
පත් කිරීමක් ම ග සට් පත්ර!S
පළැක්වීම, විමර්ශණය ක කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය.
7.
!ම් නි!ය"ග
වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨
මින් මතු
‘‘!රාවුල් වැළජිස-ට්රාර්වරයා’’ යනුවෙන් සඳහන් කරනු ල ර්වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය ’’ යනු!වැළැක්වීම, විමර්ශන්
සඳහන් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන, ක ර්මික
අධිකරාවුල් වැළණ!S !රාවුල් වැළජිස-ට්රාර්වරයා’’ යනුවෙන් සඳහන් කරනු ල ර්වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය
යනු!වැළැක්වීම, විමර්ශන්
හ ඳින්!වැළැක්වීම, විමර්ශන
නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධ රියකු විය යුතු ය . යම්
ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක් විසින්
ඔහු !වැළැක්වීම, විමර්ශත පවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන !හ"
!ම් නි!ය"ග මගින් ඔහුට
පනවැළැක්වීම, විමර්ශනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන !හ" ක ර්යය
කිරීම ද කර්තවැළැක්වීම, විමර්ශI ඉටු කිරීම ද
ඔහු විසින් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය යුතු
ය.
8.
(1)
!මහ
පහත සඳහන්
ක රාවුල් වැළණ
සම්බන්ධ!යන්
න් වැළැක්වීම, විමර්ශන සියළු
ඉල්ලුම්පත්
!රාවුල් වැළජිස-ට්රාර්වරයා’’ යනුවෙන් සඳහන් කරනු ල ර්වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළ
ය !වැළැක්වීම, විමර්ශත ,
ලියවිල්ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨කින්
ඉදිරිපත් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක
යුතු ය :(අ)
යම්
ක ර්මි
මික
අධික
රාවුල් වැළණය
ක්
!වැළැක්වීම, විමර්ශත
ඉදිරිප
ත්
කරාවුල් වැළ
ඇති
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ලිපි !ල්ඛන වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 සහතික කළැක්වීම, විමර්ශණය ක පිටපත් ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බ ග නීම
සඳහ ;
(ආ) ස ක්ෂිකරුවැළැක්වීම, විමර්ශන්ට සිත සි නිකුත් කරාවුල් වැළවැළැක්වීම, විමර්ශ ග නීම සඳහ ;
(ඇ) යම් ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත ඉදිරිපත් කරාවුල් වැළ ඇති
ලිපි!ල්ඛන පරික්& කරාවුල් වැළ බ ලීම සඳහ ; සහ
(ඈ) යම් ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත ඉදිරිපත් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද
ලිපි!ල්ඛන ආපසු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බ ග නීම සඳහ .
9.
පන!ත් 4 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S (2) වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත්
ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක්, ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත !ය9මු !ක!රාවුල් වැළන සJම !ය9මු
කිරීමක් ද පන!ත් 10 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S (9) වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් ක ර්මික
අධිකරාවුල් වැළණයක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත කරාවුල් වැළන සJම අභිය චනයක්ම පන!ත් 27 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය
යට!ත් ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත !ය9මු කරාවුල් වැළන සJම ඉල්ලීමක් ම ද පන!ත්
34 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් අර්B නිරෑපණය සඳහ ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත
!ය9මු කරාවුල් වැළන සJම පශ-ණයක්ම ද !රාවුල් වැළජිස-ට්රාර්වරයා’’ යනුවෙන් සඳහන් කරනු ල ර්වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !වැළැක්වීම, විමර්ශත ය විය යුතු ය.
10.
(1)
!ම් පන!ත් ක ර්යය සඳහ පිහටුවැළැක්වීම, විමර්ශනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන සJම
කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක් ම ග සට් පත්ර!යහ නි!Rදනය කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය යුතු
ය.
(2)
එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි කම්කරු වින්ශ-චය අධික රාවුල් වැළයක් ස'යුක්ත වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න්
යම් ත න ත්තකු!ගන් ද ඒ ත න ත්ත කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළ!S
සභ පතිවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය යන නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨න ම!යන් හ ඳින්වැළැක්වීම, විමර්ශ ය යුතු ය.
11.
පන!ත් 31 ඇ වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් පිහටුවැළැක්වීම, විමර්ශන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන කම්කරු
විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළ වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට !ල්කම්වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළ!යක් ද අම තIවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් නිශ-චය කරාවුල් වැළනු
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන සහක රාවුල් වැළ !ල්කම්වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළයක් ස'ඛI වැළැක්වීම, විමර්ශක් ද අනුයුක්ත කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය.
12.
කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළය විසින් පවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය හ කි !හ"
!ම් නි!ය"ග මගින් පනවැළැක්වීම, විමර්ශනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය හ කි ක ර්ය කිරීම ද කර්තවැළැක්වීම, විමර්ශIය ඉටු කිරීම ද
!ල්කම්වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය සහ සහක රාවුල් වැළ !ල්කම්වැළැක්වීම, විමර්ශරුන් විසින් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය යුතුය.

13.
(1)
!මහ
පහත සඳහන් ක රාවුල් වැළණ
සම්බන්ධ!යන් වැළැක්වීම, විමර්ශන
ඉල්ලුම්පත්
(!මහ
මින්මතු !ම් නි!ය"ග
වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨
!ල්කම්වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය
යනු!වැළැක්වීම, විමර්ශන්
සඳහන්
කරාවුල් වැළනු
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන)
කම්කරු
විනිශ-චය
අධික රාවුල් වැළ!S
!ල්කම්වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !වැළැක්වීම, විමර්ශත ,
ලියවිල්ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨කින්
ඉදිරිපත් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය: (අ)
යම්
කම්
කරු
විනිශචය
අධික
ක රාවුල් වැළයක්
ක්
!වැළැක්වීම, විමර්ශත
ඉදිරිප
ත්
කරාවුල් වැළ
ඇති
ලිපි!ල්
!ල්ඛන
වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨
සහති
ක
කළැක්වීම, විමර්ශණය ක
පිටපත්
ත්
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බ
ග නී
ම
සඳහ
;

(ආ)
(ඇ)

ස ක්ෂිකරුවැළැක්වීම, විමර්ශන්ට සිත සි නිකුත් කරාවුල් වැළවැළැක්වීම, විමර්ශ ග නීම සඳහ ;
යම් කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත ඉදිරිපත් කරාවුල් වැළ
ඇති ලිපි!ල්ඛණ පරීක්& කරාවුල් වැළ බ ලීම සඳහ : සහ
(ඈ) යම් කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත ඉදිරිපත්
කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද ලිපි!ල්ඛණ ආපසු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බ ග නීම සඳහ ;
(2)
එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි ඉල්ලුම්පතක් පිළිබඳ වැළැක්වීම, විමර්ශ !ල්කම්වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් ම
තීරාවුල් වැළණයක් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක හ කිය ; න ත!හ9ත් ඒ ඉල්ලුම්පත පිළිබඳ වැළැක්වීම, විමර්ශ තීරාවුල් වැළණයක්
සඳහ අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළය !වැළැක්වීම, විමර්ශත ඉදිරිපත් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක හ කි ය.
(3)
!ල්කම්වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !; !ප9දු !හ" වි!ශ\& විධ න වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට යටත්
වැළැක්වීම, විමර්ශ සහක රාවුල් වැළ !ල්කම්වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළයකු විසින් !ල්කම්වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !; කර්තවැළැක්වීම, විමර්ශI ඉටු කළැක්වීම, විමර්ශණය ක
හ කි ය.
14.
පන!ත් 31 ආ වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් වැළැක්වීම, විමර්ශන සJම ඉල්ලීමක් ම සහ
පන!ත් 34 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළ!S අර්Bනිරෑපණය
සඳහ !ය9මු කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන සJම පශ-නයක් ම !ල්කම්වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !වැළැක්වීම, විමර්ශත ය විය යුතු ය.
15.
පන!ත් 31 ආ වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් වැළැක්වීම, විමර්ශන සJම ඉල්ලීමක් ම !මහ
පළැක්වීම, විමර්ශණය කමුවැළැක්වීම, විමර්ශන උප!ල්ඛන!S ‘ඈ’ ආකrතියට ස රාවුල් වැළ නුකූලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 වැළැක්වීම, විමර්ශ විය යුතු අතරාවුල් වැළ , ඒවැළැක්වීම, විමර්ශ
!දපිටපතකින් යුතු වැළැක්වීම, විමර්ශ !ල්කම්වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !වැළැක්වීම, විමර්ශත ය විය යුතු ය.
16.
යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු සම්බන්ධ!යන්, පන!ත් 31 ආ වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S (1)
වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S (අ) !´දය !හ" (ආ) !nදය යට!ත් ඉදිරිපත් කරාවුල් වැළන සJම
ඉල්ලීමක් ම ඒ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය !; !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශය අවැළැක්වීම, විමර්ශසන් කරාවුල් වැළ ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ දින සිට ම ස හයක්
ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත ඉදිරිපත් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය.
17.
යම් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු සම්බන්ධ!යන්, වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තීය සමිතියක් විසින්
පන!ත් 31 ආ වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් කරාවුල් වැළන සJම ඉල්ලීමක් ම ඒ වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තීය සමිති!S
සභ පතිවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !හ" !ල්කම්වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් අත්සන් කරාවුල් වැළ තිබිය යුතු ය.
18.
(1)
පන!ත් 10 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S (9) වැළැක්වීම, විමර්ශන උප වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය
යට!ත් !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !; තීරාවුල් වැළණයකට විරුsධවැළැක්වීම, විමර්ශ ක ර්මික
අධිකරාවුල් වැළණයක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත කරාවුල් වැළන සJම අභිය චනයක් ම ඒ තීරාවුල් වැළණ!S
දින සිට දවැළැක්වීම, විමර්ශස- තිහක ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨සීම වැළැක්වීම, විමර්ශක් ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත ඉදිරිපත් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය.

නීතිමය කටයුතු සඳහ !න9වැළැක්වීම, විමර්ශ අධIයන පහසුවැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහ පමණි

(2)
(1)
වැළැක්වීම, විමර්ශන !nද!S
සඳහන් සJම
අභිය චනයක්
ම
!මහ
පළැක්වීම, විමර්ශණය කමුවැළැක්වීම, විමර්ශන
උප!ල්ඛන!S
!S
‘ඉ’
ආකrතියට
ස රාවුල් වැළ නුකූලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨වැළැක්වීම, විමර්ශ
වැළැක්වීම, විමර්ශන
!පත්සමක්
මගින්
විය
යුතු අතරාවුල් වැළ
,
අභිය චනය
කරාවුල් වැළනු
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන්!න්
යම්
තීරාවුල් වැළණයකට
විරුsධවැළැක්වීම, විමර්ශ ද ඒ
තීරාවුල් වැළණ!S
පිටපතක් ද ඒ
සමO
ඉදිරිපත් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක
යුතු ය. එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි
!පත්සමක්
ලිය පදි'චි
ත පJ!ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨න්
!රාවුල් වැළජිස-ට්රාර්වරයා’’ යනුවෙන් සඳහන් කරනු ල ර්වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළ
ය
!වැළැක්වීම, විමර්ශත
ය විය යුතු ය.
(3)
(1)
වැළැක්වීම, විමර්ශන
!nදය
යට!ත්
අභිය චනයක්
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බුණු විට ,
ඒ
අභිය චනය,
පන!ත් 22
වැළැක්වීම, විමර්ශන
69

වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තියට අනුකූලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨වැළැක්වීම, විමර්ශ ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක් ස'ස-B පනය
කිරීම පිණිස !රාවුල් වැළජිස-ට්රාර්වරයා’’ යනුවෙන් සඳහන් කරනු ල ර්වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය මගින්
අම තIවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !වැළැක්වීම, විමර්ශත හ කිත ක් ඉක්මණින් ඉදිරිපත් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය.
19.
ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක යම් ස ම ජිකයකු !රාවුල් වැළ"ග තුරාවුල් වැළ වීම නිස
!හ" !වැළැක්වීම, විමර්ශනත් යම් !හ\තුවැළැක්වීම, විමර්ශක් නිස !හ" ඔහුට සිය ක ර්යය ඉටු කිරීමට !න9හ කි
වැළැක්වීම, විමර්ශන්න වූ අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක, එ!ස\ ක ර්යය ඉටුකිරීමට අ!ප9!හ9සත් වැළැක්වීම, විමර්ශ සිටින
ත න ත්ත !වැළැක්වීම, විමර්ශනුවැළැක්වීම, විමර්ශට !වැළැක්වීම, විමර්ශනත් ත න ත්තකු පත් කිරීමට අම තIවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය ට හ කි වැළැක්වීම, විමර්ශනු
පිණිස, එම ක රාවුල් වැළණය, !රාවුල් වැළජිස-ට්රාර්වරයා’’ යනුවෙන් සඳහන් කරනු ල ර්වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය මගින්
අම තIවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !වැළැක්වීම, විමර්ශත අපම ද වැළැක්වීම, විමර්ශ වැළැක්වීම, විමර්ශ ර්ත කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය යුතු ය.
20.
(1)
ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් නිරාවුල් වැළවුල් කිරීම සඳහ පන!ත් 4 වැළැක්වීම, විමර්ශන
වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S (2) වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් ක ර්මික
අධිකරාවුල් වැළණයක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත !ය9මු කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ පසුවැළැක්වීම, විමර්ශ හ කිත ක්
ඉක්මණින් !රාවුල් වැළජිස-ට්රාර්වරයා’’ යනුවෙන් සඳහන් කරනු ල ර්වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් , ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට වි&ය වී ඇති
ක රාවුල් වැළණය සම්බන්ධ!යන් ආරාවුල් වැළ වු!ල් ඒ ඒ ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශ වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට කිය
සිටීමට ඇති කරුණු සම්පූර්ණ!යන් ද ක්!වැළැක්වීම, විමර්ශන පක ශයක ඔහුට
අවැළැක්වීම, විමර්ශශI විය හ කි පිටපත් ස'ඛI වැළැක්වීම, විමර්ශක් ඔහු !වැළැක්වීම, විමර්ශත ඉදිරිපත් කරාවුල් වැළන
!ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස ඒ ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශ වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට ලිඛිත ද න්වීමක් මගින් නියම කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය.
ඒ ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශ විසින්, එකී ද න්වී!ම් නියමිත ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨සීම වැළැක්වීම, විමර්ශ ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත ,
එ!ස\ නියමිත පිටපත් ස'ඛI වැළැක්වීම, විමර්ශ ඉදිරිපත් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය.
(2)
(1) වැළැක්වීම, විමර්ශන !nද!S සඳහන් පක ශ!S පිටපත් ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බී!මන්
පසු හ කි ත ක් ඉක්මණින් !රාවුල් වැළජිස-ට්රාර්වරයා’’ යනුවෙන් සඳහන් කරනු ල ර්වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් , එක් එක්
ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශය විසින් එවැළැක්වීම, විමර්ශන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද පක ශ!S එක් පිටපතක් අ!නක්
ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශය !වැළැක්වීම, විමර්ශත යවැළැක්වීම, විමර්ශ , ඒ පක ශ වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට පිළි!වැළැක්වීම, විමර්ශළින් ඒ එක් එක්
ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශ!S පිළිතුරු ද ක්!වැළැක්වීම, විමර්ශන පක ශයක ඔහුට අවැළැක්වීම, විමර්ශශI විය හ කි
පිටපත් ස'ඛI වැළැක්වීම, විමර්ශක්, ඔහු !වැළැක්වීම, විමර්ශත ඉදිරිපත් කරාවුල් වැළන !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස , ඒ එක් එක්
ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශයට ලිඛිත ද න්වීමක් මගින් නියම කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය. ඒ ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශ
විසින්, එකී ද න්වී!ම් නියමිත ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨සීම වැළැක්වීම, විමර්ශ ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත , එ!ස\
නියමිත පිටපත් ස'ඛI වැළැක්වීම, විමර්ශ ඉදිරිපත් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය.

(3)
(2)
වැළැක්වීම, විමර්ශන !nද!S
සඳහන්
පක ශ!S
පිටපත්
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බී!මන්
පසු,
හ කිත ක්
ඉක්මණින්
!රාවුල් වැළජිස-ට්රාර්වරයා’’ යනුවෙන් සඳහන් කරනු ල ර්වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළ
ය විසින් , ඒ
එක්
එක්
ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශය
විසින්
එවැළැක්වීම, විමර්ශ
ඇති
පිළිතු!රාවුල් වැළහ
එක් පිටපතක්
බ ගින්,
අ!නක්
ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශ !වැළැක්වීම, විමර්ශත
ය විය යුතු ය.
(4)
පන!ත් 10
වැළැක්වීම, විමර්ශන
වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S
(9)
වැළැක්වීම, විමර්ශන
උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය
යට!ත්
ක ර්මික
අධිකරාවුල් වැළණයක්
!වැළැක්වීම, විමර්ශත
අභිය චනයක්
ඉදිරිපත්
කරාවුල් වැළනු
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බී!මන්
පසුවැළැක්වීම, විමර්ශ !හ" ,
පන!ත් 27
වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය
යට!ත්
ඉල්ලීමක්
ක ර්මික

21.

අධිකරාවුල් වැළණයක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත !ය9මු කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බී!මන් පසුවැළැක්වීම, විමර්ශ !හ", පන!ත්
34 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් අර්B නිරූපණය සඳහ පශ-නයක්
ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත !ය9මු කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බී!මන් පසුවැළැක්වීම, විමර්ශ !හ"
හ කිත ක් ඉක්මණින් !රාවුල් වැළජිස-ට්රාර්වරයා’’ යනුවෙන් සඳහන් කරනු ල ර්වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B !වැළැක්වීම, විමර්ශ"චිත
පරිදි ඒ අභිය චන !පත්ස!ම් , ඉල්ලී!ම් !හ" !ය9මුකිරී!ම්
පිටපත් ඔහුට අවැළැක්වීම, විමර්ශශI ස'ඛI වැළැක්වීම, විමර්ශක් ඔහු !වැළැක්වීම, විමර්ශත එවැළැක්වීම, විමර්ශන !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස
අවැළැක්වීම, විමර්ශසB
- !වැළැක්වීම, විමර්ශ"චිත පරිදි ඒ අභිය චනය, ඉල්ලීම !හ" !ය9මු කිරීම
කළැක්වීම, විමර්ශණය ක ත න ත්ත ට !හ" පුsගලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 මණ්ඩලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යට !හ" ලිඛිත
ද න්වීමක් මගින් නියම කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය . ඒ ත න ත්ත !හ" පුsගලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨
මණ්ඩලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය විසින් , එකී ද න්වී!ම් නියමිත ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨සීම වැළැක්වීම, විමර්ශ ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත ,
එ!ස\ නියමිත පිටපත් ස'ඛI වැළැක්වීම, විමර්ශක් ඉදිරිපත් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය.
(5)
අවැළැක්වීම, විමර්ශසB
- !වැළැක්වීම, විමර්ශ"චිත පරිදි ඒ අභිය චන!S, ඉල්ලී!ම් !හ"
!ය9මු කිරී!ම් පිටපත් තම !වැළැක්වීම, විමර්ශත ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බුණු විට , හ කිත ක්
ඉක්මණින්, !රාවුල් වැළජිස-ට්රාර්වරයා’’ යනුවෙන් සඳහන් කරනු ල ර්වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් ඉන් එක් පිටපතක් , ඒ
ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨, අභිය චනය, ඉල්ලීම !හ" !ය9මු කිරීම බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨පJ හ කි
යය ඔහු සළැක්වීම, විමර්ශණය කකන එක් එක් ත න ත්ත !හ" පුsගලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 මණ්ඩලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය
!හ" !වැළැක්වීම, විමර්ශත ය විය යුතු ය.
(1)
පන!ත් 3 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S (1) වැළැක්වීම, විමර්ශන උප වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S (ඈ)
!nදය යට!ත් !හ" 4 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S (1) වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය
යට!ත් !හ" ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් !8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු !වැළැක්වීම, විමර්ශත !හ" කම්කරු
විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත !හ" !ය9මු කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බී!මන් පසුවැළැක්වීම, විමර්ශ,
හ කි ත ක් ඉක්මණින්, අවැළැක්වීම, විමර්ශසB
- !වැළැක්වීම, විමර්ශ"චිත පරිදි !8රුම්කරු !හ"
!ල්කම්වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට විශය වී ඇති ක රාවුල් වැළණ
සම්බන්ධ!යන් ආරාවුල් වැළ වු!ල් ඒ ඒ ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශ වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට කිය සිටීමට ඇති
කරුණු සම්පූර්ණ!යන් ද ක්!වැළැක්වීම, විමර්ශන පක ශයක , ඔහුට අවැළැක්වීම, විමර්ශශI විය
හ කි පිටපත් ස'ඛI වැළැක්වීම, විමර්ශක් ඔහු !වැළැක්වීම, විමර්ශත ඉදිරිපත් කරාවුල් වැළන !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස , ඒ
ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශ වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට ලිඛිත ද න්වීමක් මගින් නියම කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය . එකී
ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශ විසින්, එකී ද න්වී!ම් නියමිත ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨සීම වැළැක්වීම, විමර්ශ ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත ,
එ!ස\ නියමිත පිටපත් ස'ඛI වැළැක්වීම, විමර්ශ ඉදිරිපත් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය.

නීතිමය කටයුතු සඳහ !න9වැළැක්වීම, විමර්ශ අධIයන පහසුවැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහ පමණි

(2)

(1)
වැළැක්වීම, විමර්ශන
!nද!S
සඳහන්
පක ශ!S
පිටපත්
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බී!මන්
පසු හ කිත ක්
ඉක්මණින්,
!8රුම්කරු
!හ"
!ල්කම්වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය
විසින්, එක්
එක් ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශය
විසින් එවැළැක්වීම, විමර්ශන
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද පක ශ!S
එක්පිටපතක්
අ!නක්
ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශ !වැළැක්වීම, විමර්ශත
යවැළැක්වීම, විමර්ශ ,
ඒ
පක ශ වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට
පිළී!වැළැක්වීම, විමර්ශලින් ඒ
එක්
එක්
ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශ!S
පිළිතුරු
ද ක්!වැළැක්වීම, විමර්ශන
පක ශයක
ඔහුට අවැළැක්වීම, විමර්ශශI
විය
හ කි
පිටපත්
ස'ඛI වැළැක්වීම, විමර්ශක්,
ඔහු
!වැළැක්වීම, විමර්ශත
ඉදිරිපත්
කරාවුල් වැළන !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස ,
ඒ එක් එක්
ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශයට
ලිඛිත
ද න්වීමක්
මගින් නියම
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22.

23.

කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය. ඒ ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශ විසින්, එකී ද න්වී!ම් නියමිත ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨සීම වැළැක්වීම, විමර්ශ
ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත, එ!ස\ නියමිත පිටපත් ස'ඛI වැළැක්වීම, විමර්ශ ඉදිරිපත් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය.
(3)
(2) වැළැක්වීම, විමර්ශන !nද!S සඳහන් පක ශ!S පිටපත් ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බුණු පසු ,
හ කිත ක් ඉක්මණින්, අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B !වැළැක්වීම, විමර්ශ"චිත පරිදි, !8රුම්කරු !හ"
!ල්කම්වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් , ඒ එක් එක් පිටපතක්, අ!නක් ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශය
!වැළැක්වීම, විමර්ශත ය විය හ කි ය.
(1)
පන!ත් 34 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් වූ පද නයක් !හ"
නි!ය"ගයක් අර්B නිරූපණය සඳහ පශ-නයක් !8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු
!වැළැක්වීම, විමර්ශත !හ" කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත !හ" !ය9මු
කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බී!මන් පසුවැළැක්වීම, විමර්ශ , හ කිත ක් ඉක්මණින්, !8රුම්කරු !හ"
!ල්කම්වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !හ" විසින් එම !ය9මු කිරී!ම් පිටපත් , ඔහුට
අවැළැක්වීම, විමර්ශශය ස'ඛI වැළැක්වීම, විමර්ශක්, ඔහු !වැළැක්වීම, විමර්ශත එවැළැක්වීම, විමර්ශන !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස, ඒ !ය9මු කිරීම කළැක්වීම, විමර්ශණය ක
ත න ත්තන ට !හ" පුsගලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 මණ්ඩලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යට !හ" ලිඛිත ද න්වීමක්
මගින් නියම කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය . ඒ ත න ත්ත !හ" පුsගලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 මණ්ඩලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨
!හ" විසින්, එකී ද න්වී!ම් නියමිත ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨සීම වැළැක්වීම, විමර්ශ ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත , එ!ස\
නියමිත පිටපත් ස'ඛI වැළැක්වීම, විමර්ශක් ඉදිරිපත් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය.
(2)
ඒ !ය9මු කිරී!ම් පිටපත් තම !වැළැක්වීම, විමර්ශත ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බුණු විට ,
!8රුම්කරු !හ" !ල්කම්වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !හ" විසින් , ඒ !ය9මුකිරීම
බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨පJ හ කි යය ඔහු සළැක්වීම, විමර්ශණය කකන එක් එක් ත න ත්ත !හ" පුsගලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨
මණ්ඩලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය !හ" !වැළැක්වීම, විමර්ශත, ඉන් එක් පිටපතක් ය විය යුතු ය.
(1)
හදිසිත වැළැක්වීම, විමර්ශය නිස !හ" !වැළැක්වීම, විමර්ශනත් යම් පම ණවැළැක්වීම, විමර්ශත් !හ\තුවැළැක්වීම, විමර්ශක්
නිස , යම් ක රාවුල් වැළණයක් හ සම්බන්ධ!යන් අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B !වැළැක්වීම, විමර්ශ"චිත පරිදි
20, 21, 22 !හ" 31 වැළැක්වීම, විමර්ශන නි!ය"ග වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 සියළු නියමයන් !හ" ඉන්
යමක්, අත්හ රාවුල් වැළ ද මීම ය!B"චිත යය !හ" අවැළැක්වීම, විමර්ශශI යය ක ර්මික
අධිකරාවුල් වැළණය !හ" !8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු !හ" කම්කරු විනිශ-චය
අධික රාවුල් වැළයක් !හ" අදහස- කරාවුල් වැළන අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක ඒ අධිකරාවුල් වැළණය !හ"
!8රුම්කරු !හ" කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළය !හ" විසින් , ඒවැළැක්වීම, විමර්ශ
එ!ස\ අත්හ රාවුල් වැළ දම ඒ ක රාවුල් වැළණය පිළිබඳ විභ ගය පවැළැක්වීම, විමර්ශත්වැළැක්වීම, විමර්ශ !ගන ය
හ කි ය.
(2)
ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක් !හ" !8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු !හ"
කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක් !හ" විසින් , යම් ක ර්ණයක්
සම්බන්ධ!යන්, අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B !වැළැක්වීම, විමර්ශ"චිත පරිදි 20,21,22 !හ" 31 වැළැක්වීම, විමර්ශන

1961.10.27 දින අ'ක 12731 දරාවුල් වැළන ග සට් පත්රය

1961.10.27 දින අ'ක
12731 දරාවුල් වැළන ග සට් පත්රය

1961.10.27 දින අ'ක
12731 දරාවුල් වැළන ග සට් පත්රය

24.

නි!ය"ගවැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨
නියමයන්
අතු!රාවුල් වැළන්
යමක් (1) වැළැක්වීම, විමර්ශන
!nදය යට!ත්
අත්හ රාවුල් වැළ දමන
අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක,
අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B !වැළැක්වීම, විමර්ශ"චි
ත පරිදි ඒ
නියමය !හ"
නියමයන් ඒ
ක රාවුල් වැළණයට
!හ" ඒ හ
සම්බන්ධ!යන්
න්
අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක
!න9වැළැක්වීම, විමර්ශන්න ක්
!ස\ ස ළැක්වීම, විමර්ශණය කකිය
යුතු ය.
(1)
යම්
ක රාවුල් වැළණයක්
ක ර්මික
අධිකරාවුල් වැළණයක්
ඉදිරි!S
විභ ග කිරීම
සඳහ නියම
කරාවුල් වැළනු
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බී!මන්
පසුවැළැක්වීම, විමර්ශ,
හ කිත ක්
ඉක්මණින්,
!රාවුල් වැළජිස-ට්රාර්වරයා’’ යනුවෙන් සඳහන් කරනු ල ර්වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළ
ය විසින් , ඒ
විභ ගය
ප වැළැක්වීම, විමර්ශ ත්!වැළැක්වීම, විමර්ශන
දිනය,
!Rලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 වැළැක්වීම, විමර්ශ හ
ස-B නය,
!මහ පහත

25.

නිශ-චය !ක9ට ද ක්!වැළැක්වීම, විමර්ශන ත න ත්ත !හ" පුsගලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 මණ්ඩලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 !වැළැක්වීම, විමර්ශත
එනම් :(අ)
ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් පන!ත් 4 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S (2) වැළැක්වීම, විමර්ශන
උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත
!ය9මු කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බ ඇති අවැළැක්වීම, විමර්ශසB
- වැළැක්වීම, විමර්ශක ඒ ආරාවුල් වැළ වු!ල්
ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශයන් !වැළැක්වීම, විමර්ශත සහ පන!ත් !වැළැක්වීම, විමර්ශනත් යම්
විධිවිධ නයක් යට!ත් අභිය චනයක්, ඉල්ලීමක් !හ"
!ය9මු කිරීමක් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක , අවැළැක්වීම, විමර්ශසB
- !වැළැක්වීම, විමර්ශ"චිත
පරිදි ඒ අභිය චනය ඉල්ලීම !හ" !ය9මු කිරීම කළැක්වීම, විමර්ශණය ක
ත න ත්ත !හ" පුsගලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 මණ්ඩලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය !වැළැක්වීම, විමර්ශත; සහ
(ආ) ඒ අභිය චනය, ඉල්ලීම !හ" !ය9මු කිරීම බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨පJ හ කි
ය ය !රාවුල් වැළජිස-ට්රාර්වරයා’’ යනුවෙන් සඳහන් කරනු ල ර්වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය සලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨කන සJම ත න ත්තකු !හ"
පුsගලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 මණ්ඩලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත
ලිඛිත ද න්වීමක් මගින් ද නුම් දිය යුතු ය.
(2)
යම් ක රාවුල් වැළණයක් ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක් ඉදිරි!S විභ ග
කිරීම සඳහ නියම කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බී!මන් පසුවැළැක්වීම, විමර්ශ ඒ විභ ගය
ප වැළැක්වීම, විමර්ශ ත්!වැළැක්වීම, විමර්ශන දිනය, !Rලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 වැළැක්වීම, විමර්ශ සහ ස-B නය, !රාවුල් වැළජිස-ට්රාර්වරයා’’ යනුවෙන් සඳහන් කරනු ල ර්වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය
විසින් හ කිත ක් ඉක්මණින් , ලිඛිත ද න්වීමක් මගින් ,
!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !වැළැක්වීම, විමර්ශත ද නුම් දිය යුතු ය.
(3)
(1) වැළැක්වීම, විමර්ශන !nද!S සJම ද න්වීමක් ම !මහ පළැක්වීම, විමර්ශණය කමුවැළැක්වීම, විමර්ශන
උප!ල්ඛන!S දක්වැළැක්වීම, විමර්ශ ඇති ‘ඊ’ ආකrතියට ස රාවුල් වැළ නුකූලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 විය යුතු
ය.
(1)
යම් ක රාවුල් වැළණයක් !8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු ඉදිරි!S !හ" කම්කරු
විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක් ඉදිරි!S !හ" විභ ග කිරීම සඳහ නියම
කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බී!මන් පසුවැළැක්වීම, විමර්ශ හ කිත ක් ඉක්මණින්, !8රුම්කරු !හ"
!ල්කම්වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !හ" විසින් , ඒ විභ ගය ප වැළැක්වීම, විමර්ශ ත්!වැළැක්වීම, විමර්ශන දිනය,
!Rලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 වැළැක්වීම, විමර්ශ සහ ස-B නය, !මහ පහත නිශ-චය !ක9ට ද ක්!වැළැක්වීම, විමර්ශන
ත න ත්ත !හ" පුsගලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 මණ්ඩලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය !වැළැක්වීම, විමර්ශත එනම් :(අ)
ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක්, පන!ත් 3 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S (1) වැළැක්වීම, විමර්ශන
උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S (ඈ) !nදය යට!ත් !හ" 4 වැළැක්වීම, විමර්ශන
වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S (1) වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් !හ" !ය9මු

නීතිමය කටයුතු සඳහ !න9වැළැක්වීම, විමර්ශ අධIයන පහසුවැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහ පමණි

කරාවුල් වැළනු
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බ
ඇති
අවැළැක්වීම, විමර්ශසB වැළැක්වීම, විමර්ශ
ක,
ආරාවුල් වැළ වු
වු!ල්
ප ර්ශ
වැළැක්වීම, විමර්ශයන්
!වැළැක්වීම, විමර්ශත
සහ
පන!ත්
!ත්
34
වැළැක්වීම, විමර්ශන
වැළැක්වීම, විමර්ශගන්
තිය
යට!ත්
!ත්
!ය9මු
කිරීම
ක්
කරාවුල් වැළනු
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බ
ඇති
අවැළැක්වීම, විමර්ශසB වැළැක්වීම, විමර්ශ
ක ඒ
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!ය9මු කිරීම කළැක්වීම, විමර්ශණය ක ත න ත්ත !හ" පුsගලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 මණ්ඩලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය
!වැළැක්වීම, විමර්ශත; සහ
(ආ) ඒ ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 !හ" !ය9මු කිරීම බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨පJ හ කි යය
!8රුම්කරු !හ" !ල්කම්වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය
සලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨කන සJම
ත න ත තකු !හ" පුsගලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 මණ්ඩලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත;
ලිඛිත ද න්වීමක් මගින් ද නුම් දිය යුතු ය.
(2)
(1) වැළැක්වීම, විමර්ශන !nද!S සඳහන් සJම ද න්වීමක් ම !මහ පළැක්වීම, විමර්ශණය කමු
වැළැක්වීම, විමර්ශන උප!ල්ඛන!S දක්වැළැක්වීම, විමර්ශ ඇති
“උ” ආකrතියට
ස රාවුල් වැළ නුකූලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 විය යුතු ය.
26.
ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් විභ ග කිරීම සඳහ නියම කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බී!මන්
පසුවැළැක්වීම, විමර්ශ, ඒ විභ ගය ප වැළැක්වීම, විමර්ශ ත්!වැළැක්වීම, විමර්ශන දිනය, !Rලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 වැළැක්වීම, විමර්ශ හ ස-B නය අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B !වැළැක්වීම, විමර්ශ"චිත පරිදි
!8රුම්කරු !හ" !ල්කම්වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් හ කි ත ක් ඉක්මණින් , ලිඛිත ද න්වීමක්
මගින්, !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !වැළැක්වීම, විමර්ශත ද නුම් දිය යුතු ය.
27.
(අ)
පන!ත් 4 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S (2) වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත්
ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක්, ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත !ය9මු කරාවුල් වැළ
ඇති අවැළැක්වීම, විමර්ශසB
- වැළැක්වීම, විමර්ශක; !හ"
(ආ) පන!ත් 3 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S (1) වැළැක්වීම, විමර්ශන උප වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S (ඈ)
!nදය යට!ත් !හ" 4 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S (1) වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය
යට!ත් !හ" , ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක්, !8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු !වැළැක්වීම, විමර්ශත !හ"
කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත !හ" !ය9මු කරාවුල් වැළ ඇති
අවැළැක්වීම, විමර්ශසB
- වැළැක්වීම, විමර්ශක; !හ"
(ඇ) පන!ත් !වැළැක්වීම, විමර්ශනත් යම් විධිවිධ නයක් යට!ත්
අභිය චනයක්, ඉල්ලීමක් !හ" පශ-නයක් ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක්
!හ" !8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු !හ" කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක් !හ"
!වැළැක්වීම, විමර්ශත !ය9මු කරාවුල් වැළ ඇති අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක,
ඒ ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨, අභිය චනය, ඉල්ලීම !හ" පශ-නය තම !; ස-වැළැක්වීම, විමර්ශ ර්Bය
!ක!රාවුල් වැළහ බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ප න්න වූ කවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළ !හ" ත න ත්තකු විසින් , තම එහ
ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශකරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු කරාවුල් වැළන !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B !වැළැක්වීම, විමර්ශ"චිත පරිදි ඒ ක ර්මික
අධිකරාවුල් වැළණය, !8රුම්කරු !හ" කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළය !වැළැක්වීම, විමර්ශත
ඉල්ලීමක් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක හ කිය. එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි ඉල්ලීමක් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ විට , ඒ ත න ත්ත
ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශකරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු !න9කළැක්වීම, විමර්ශණය ක!හ9ත් ඔහු!; ස-වැළැක්වීම, විමර්ශ ර්Bයට එය අහතකරාවුල් වැළ !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස
බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨පJ හ කි බවැළැක්වීම, විමර්ශට ඒ අධිකරාවුල් වැළණය !හ" !8රුම්කරු !හ" විනිශ-චය
අධික රාවුල් වැළය !හ" සJහීමට පත්වුවැළැක්වීම, විමර්ශ!හ9ත්, ඒ ඉල්ලීමට ඉඩ !දනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය
හ කිය.

28.
ක ර්මික
අධිකරාවුල් වැළණයක්
!හ"
!8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු !හ" කම්කරු
විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක් !හ"
ඉදිරි!S ඇති නීති කrතIයක
කවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළ !හ" ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශකරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු,
පම ණවැළැක්වීම, විමර්ශත් !හ\තු ද ක්වීමකින්
!ත9රාවුල් වැළවැළැක්වීම, විමර්ශ, ඊට ප මිණීම !හ"
නි!ය"ජිතයකු මගින් !පනී
සිටීම !හ" ප හ රාවුල් වැළ හ රි!ය9ත්,
ඒ ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශකරු !හ" ඒ
ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශකරු !වැළැක්වීම, විමර්ශනු!වැළැක්වීම, විමර්ශන් !පනී
සිටින නි!ය"ජිතයකු !හ"
ප මිණිම
!න9තක ,
අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B !වැළැක්වීම, විමර්ශ"චිත
පරිදි
ඒ
අධිකරාවුල් වැළණය, !8රුම්කරු !හ"
කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළය
විසින් එම ක රාවුල් වැළණය පිළීබඳ වැළැක්වීම, විමර්ශ
කටයුතු කරාවුල් වැළ!ගන ය හ කි ය.
29.
ක ර්මික
අධිකරාවුල් වැළණයක් විසින් !හ"
!8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු විසින් !හ"
කම්කරු
විනිශ-චය
අධික රාවුල් වැළයක් විසින් !හ" කරාවුල් වැළන
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද තීරාවුල් වැළණයක, පද නයක !හ"
නි!ය"ගයක ඇති යම් ලිපි
!ද"&යක් !හ" වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළදක් , ඒ
අධිකරාවුල් වැළණය, !8රුම්කරු !හ"
කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළය
විසින් නිවැළැක්වීම, විමර්ශ රාවුල් වැළදි කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය
හ කි ය. තීරාවුල් වැළණය !හ" පද නය
ග සට් පත්ර!S පළැක්වීම, විමර්ශණය කකරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ
දින!යන් පසුවැළැක්වීම, විමර්ශ එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි යම්
නිවැළැක්වීම, විමර්ශ රාවුල් වැළදි කිරීමක් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ
අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක, ඒ නිවැළැක්වීම, විමර්ශ රාවුල් වැළදි කිරීම

ද මුල් තීරාවුල් වැළණය !හ" පද නය පළැක්වීම, විමර්ශණය ක කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ ආක රාවුල් වැළ!යන් ම ග සට් පත්ර!S පළැක්වීම, විමර්ශණය ක
කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය.
30.
ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක්, !හ" !8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු !හ" කම්කරු
විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක් !හ" ඉදිරි!S ඇති යම් ක රාවුල් වැළණයක් පිළිබඳ විභ ග!S දී , ඒ
අධිකරාවුල් වැළණය !හ" !8රුම්කරු !හ" විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළය !හ" විසින් සුදුසු ය ය
කල්පන කරාවුල් වැළන අනුපිළි!වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨කට අනුවැළැක්වීම, විමර්ශ , ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශයන්ට ඔවුන්!; කරුණු කිය
සිටින !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස, නියම කළැක්වීම, විමර්ශණය ක හ කි ය.
31.
(1)
!ම් පන!ත් 31 ආ වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් !ල්කම්වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය ට
ඉල්ලීමක් ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බුණූ පසු, ඒ ඉල්ලීම නිසි ආකrති!යහ !R නම් , ඔහු විසින්
හ කිත ක් ඉක්මණින් ඒ ඉල්ලී!ම් පිටපතක් , එය අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක වැළැක්වීම, විමර්ශන
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය !වැළැක්වීම, විමර්ශත යවැළැක්වීම, විමර්ශ ඒ ඉල්ලීම අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක වැළැක්වීම, විමර්ශන ක රාවුල් වැළණය පිළිබඳ වැළැක්වීම, විමර්ශ
ඔහු!; පිළිතුරාවුල් වැළ !ගන හ රාවුල් වැළ ද ක්!වැළැක්වීම, විමර්ශන පක ශයක් , !දපිටපතකින් යුතු වැළැක්වීම, විමර්ශ
ඉදිරිපත් කරාවුල් වැළන !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස , ලිඛිත ද න්වීමක් මගින් !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය ට නියම
කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය. !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය විසින් ඒ පක ශය, එකී ද න්වී!ම් නියමිත
ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨සීම වැළැක්වීම, විමර්ශ ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත !දපිටපතකින් යුතු වැළැක්වීම, විමර්ශ ඉදිරිපත් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය.
(2)
(1) වැළැක්වීම, විමර්ශන !nද!S සඳහන් පිටපත් !ල්කම්වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය ට
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බී!මන් පසු , හ කිත ක් ඉක්මණින්, !ල්කම්වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය විසින් එම
පක ශ!S පිටපතක් ඉල්ලුම්කරුට යවැළැක්වීම, විමර්ශ , ඒ පිළිබඳවැළැක්වීම, විමර්ශ ඉල්ලුම්කරු!;
පිළිතුරාවුල් වැළ !ගන හ රාවුල් වැළ ද ක්!වැළැක්වීම, විමර්ශන පක ශයක් !දපිටපතකින් යුතු වැළැක්වීම, විමර්ශ ඉදිරාවුල් වැළපත්
කරාවුල් වැළන !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස ලිඛිත ද න්වීමක් මගින් ඉල්ලුම්කරුට නියම කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය .
ඉල්ලුම්කරු විසින් , ඒ පක ශය, එකී ද න්වී!ම් නියමිත ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨සීම වැළැක්වීම, විමර්ශ
ඇතුළැක්වීම, විමර්ශණය කත, !දපිටපතකින් යුතු ය ඉදිරිපත් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය.
32.
පන!ත් 31 ආ වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද ඉල්ලීමක් !හ"
පන!ත් 34 වැළැක්වීම, විමර්ශන වැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් (නි!ය"ගයක අර්B නිරූපණය
සම්බන්ධ!යන්) කම්කරු විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක් !වැළැක්වීම, විමර්ශත කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද !ය9මු කිරීමක්
!හ" විභ ගය සඳහ නියම කිරී!මන් පසුවැළැක්වීම, විමර්ශ හ කි ත ක් ඉක්මණින් , !ල්කම්වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය
විසින්, !මහ පළැක්වීම, විමර්ශණය කමුවැළැක්වීම, විමර්ශන උප!ල්ඛන!S ‘උ’ ආකrතියට ස රාවුල් වැළ නුකූලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨වැළැක්වීම, විමර්ශ විය යුතු

නීතිමය කටයුතු සඳහ !න9වැළැක්වීම, විමර්ශ අධIයන පහසුවැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහ පමණි

ලිඛිත
ද න්වීමක්
මගින් ඉල්ලුම්කරුට
සහ
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය ට,
විභ ගය
සඳහ
නියමිත
දිනය,
!Rලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 වැළැක්වීම, විමර්ශ සහ ස-B නය
ද නුම් දිය යුතු ය.
32 අ. කම්කරු
විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක්
!වැළැක්වීම, විමර්ශත
කරාවුල් වැළන
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද
ඉල්ලීම් !දකක් !හ"
වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩි ගණනක්, ඒ
ඉල්ලීම් වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක
අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B ගත කරුණු
අනුවැළැක්වීම, විමර්ශ එකට එක්වැළැක්වීම, විමර්ශ
විභ ග කිරීම උචිත
යය
විනිශ-චය
අධික රාවුල් වැළය
සළැක්වීම, විමර්ශණය කකන්!න් නම්
,
ඒවැළැක්වීම, විමර්ශ
විනිශ-චය
අධික රාවුල් වැළය විසින් එ!ස\
එකට විභ ග කළැක්වීම, විමර්ශණය ක
හ කි ය.
33.
කම්කරු
විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළයක සJම
නි!ය"ගයක් ම !හ" තීන්දුවැළැක්වීම, විමර්ශක්
ම ලියවිල්ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨කින් විය යුතු ය .
!ල්කම්වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය
විසින්
නි!ය"ග!S !හ" තීන්දු!R
සහතික
කළැක්වීම, විමර්ශණය ක
පිටපතක්
ඉල්ලුම්කරු
!වැළැක්වීම, විමර්ශත
සහ
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජක !වැළැක්වීම, විමර්ශත ඉදිරිපත්
කිරී!මන් ඒ නි!ය"ගය !හ"
තීන්දුවැළැක්වීම, විමර්ශ ග න ඔවුන්ට ද නුම්
දිය යුතු ය . ඒ නි!ය"ග!S
!හ" තීන්දු!R !හ" සහතික
කළැක්වීම, විමර්ශණය ක පිටපතක්, !ල්කම්වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය
විසින් !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !වැළැක්වීම, විමර්ශත
ද ය විය යුතු ය.
34.
පනත යට!ත්
ස ක්ෂිකරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු !වැළැක්වීම, විමර්ශත යවැළැක්වීම, විමර්ශන
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සJම සිත සියක් ම !මහ පළැක්වීම, විමර්ශණය කමුවැළැක්වීම, විමර්ශන උප!ල්ඛන!S “ඌ” ආකrතියට ස රාවුල් වැළ නුකූලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨
වැළැක්වීම, විමර්ශ විය යුතු ය.
34 අ. පන!ත් 34 අ වැළැක්වීම, විමර්ශගන්ති!S (1) වැළැක්වීම, විමර්ශන උපවැළැක්වීම, විමර්ශගන්තිය යට!ත් වූ සJම
ද න්වීමක් ම , !මහ පළැක්වීම, විමර්ශණය කමුවැළැක්වීම, විමර්ශන උප!ල්ඛන!S “ඒ” ආකrතියට
ස රාවුල් වැළ නුකූලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 විය යුතු ය.
35.
(1)
පනත යට!ත් ප වැළැක්වීම, විමර්ශ ත්!වැළැක්වීම, විමර්ශන යම් නීති කrතIයක දී යම්
ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශයක්, වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිතියක්, !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු !හ" !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු
!වැළැක්වීම, විමර්ශනු!වැළැක්වීම, විමර්ශන් ස ක්ෂි දීම සඳහ !හ" යම් ලියවිල්ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහ
!හ" !පනී සිටින !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස ක ඳවැළැක්වීම, විමර්ශනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ කිසි ම ස ක්ෂිකරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු (අ)
ඒ නීති කrතIය !8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු ඉදිරි!S ප වැළැක්වීම, විමර්ශ ත්!වැළැක්වීම, විමර්ශන
නීති කrතIය වැළැක්වීම, විමර්ශන විට දී , ඒ ස ක්ෂිකරු!; බට සහ
ගමන් වියදම් පියවීමට පම ණවැළැක්වීම, විමර්ශත් යය එම
!8රුම්කරුට !පනීයන පම ණයක් , තත් ක ර්යය
සඳහ !8රුම්කරු නියම කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු දිනයක දී !හ" ඊට
!පරාවුල් වැළ ඒ ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශය, යම් මුදල් සමිතිය, !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය
!හ" !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය විසින් !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !වැළැක්වීම, විමර්ශත ත න්පත්
කළැක්වීම, විමර්ශණය ක!හ9ත් !හ" එම මුදල් !ගවැළැක්වීම, විමර්ශන බවැළැක්වීම, විමර්ශට ඇප
ත බුවැළැක්වීම, විමර්ශ!හ9ත් මිස; !හ"
(ආ) ඒ නීති කrතIය, ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක් ඉදිරාවුල් වැළ!S
ප වැළැක්වීම, විමර්ශ ත්!වැළැක්වීම, විමර්ශන නීතිකrතI වැළැක්වීම, විමර්ශන විට දී , ඒ ස ක්ෂිකරු!;
බට සහ ගමන් වියදම් පියවීමට පම ණවැළැක්වීම, විමර්ශත් යය ඒ
අධිකරාවුල් වැළණයට !පනී යන යම් මුදල් පම ණයක් , තත්
ක ර්යය සඳහ ඒ අධිකරාවුල් වැළණය විසින් නියම කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු
දිනයක දී !හ" ඊට !පරාවුල් වැළ , ඒ ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශය සමිතිය,
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය
!හ"
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය
විසින්
!රාවුල් වැළජිස-ට්රාර්වරයා’’ යනුවෙන් සඳහන් කරනු ල ර්වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය

1972.05.15 දින අ'ක 15010 දරාවුල් වැළන ග සට් පත්රය

!වැළැක්වීම, විමර්ශත
ත න්
පත්
කළැක්වීම, විමර්ශණය ක
!හ9ත්
ත්
!හ"
එම
මුදලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨
!ගවැළැක්වීම, විමර්ශ
න
බවැළැක්වීම, විමර්ශට
ඇප
ත බු
වැළැක්වීම, විමර්ශ!හ9
ත්
මිස;
!හ"
ඒ
නීති
කrතI
තIය
කම්
කරු
විනිශචය
අධික
ක රාවුල් වැළයක්
ක්
ඉදිරාවුල් වැළ
!S
ප වැළැක්වීම, විමර්ශ ත්
ත්!වැළැක්වීම, විමර්ශ
න
නීතිකr
කrතI
ය
වැළැක්වීම, විමර්ශන
විට දී,
ඒ
ස ක්ෂි
ෂිකරු
!;
බට
සහ

ගමන් වියදම් පියවීමට පම ණවැළැක්වීම, විමර්ශත් ය ය ඒ විනිශ-චය
අධික රාවුල් වැළයට !පනී යන යම් මුදල් පම ණයක් , තත්
ක ර්යය සඳහ ඒ විනිශ-චය අධික රාවුල් වැළය විසින් නියම කළැක්වීම, විමර්ශණය ක
යුතු දිනයක දී !හ" ඊට !පරාවුල් වැළ , ඒ ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශය, වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තීය
සමිතිය, !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය !හ" !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය විසින්
!ල්කම්වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !වැළැක්වීම, විමර්ශත ත න්පත් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක!හ9ත් එම මුදලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨
!ගවැළැක්වීම, විමර්ශන බවැළැක්වීම, විමර්ශට ඇප ත බුවැළැක්වීම, විමර්ශ!හ9ත් මිස !පනී සිටීමට බ ඳී
!න9සිටින්!න් ය.
(2)
!මයට !පරාවුල් වැළ තුවැළැක්වීම, විමර්ශ වූ !nදය අනුවැළැක්වීම, විමර්ශ මුදල් ත න්පත් කිරීම
!හ" ඇප ත බීම යම් ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශයක් !හ" සමිතියක් !හ"
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු !හ" !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු !හ" විසින් ප හ රාවුල් වැළ
හරිනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බූ අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක, ස ක්ෂිකරු !වැළැක්වීම, විමර්ශත යවැළැක්වීම, විමර්ශන
සිත සි!යහ, ඔහු ප මිණ සිටීමට බ ඳී !න9සිටින බවැළැක්වීම, විමර්ශ
නිශ-චිතවැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහන් කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය.
36.
!ම් නි!ය"ග වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 පක ශිතවැළැක්වීම, විමර්ශ අනI ක රාවුල් වැළ විධිවිධ න සළැක්වීම, විමර්ශණය කස ඇති
අවැළැක්වීම, විමර්ශසB
- වැළැක්වීම, විමර්ශන් හ හ රාවුල් වැළ, පනත යට!ත් නිකුත් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද යම් ද න්වීමක්, සිත සියක්,
ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශක් !හ" !වැළැක්වීම, විමර්ශනත් ලියවිල්ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් යම් ත න ත්තකුට භ රාවුල් වැළ දීම , අතින්
භ රාවුල් වැළදී!මන් !හ" ලිය පදි'චි ත ප ල් මගින් ය වී!මන් !හ" ඒ ත න ත්ත අවැළැක්වීම, විමර්ශස න
වැළැක්වීම, විමර්ශශ!යන් පදි'චිවැළැක්වීම, විමර්ශ සිටි ස-B නය !ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස දන්න ස-B න!S !ද9රාවුල් වැළටු!වැළැක්වීම, විමර්ශහ ඒ ද න්වීම ,
සිත සිය, ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශ !හ" !වැළැක්වීම, විමර්ශනත් ලියවිල්ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ඇලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨වී!මන් !හ" සිදු කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය.
37.
පන!තහ !හ" !ම් නි!ය"ගවැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 !හ" පක ශිතවැළැක්වීම, විමර්ශ අනI ක රාවුල් වැළ
විධිවිධ න සලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ස ඇති අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශන්හ හ රාවුල් වැළ , පනත යට!ත් නිකුත් කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද සJම
ද න්වීමක්, සිත සියක්, ආඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බ වැළැක්වීම, විමර්ශක් !හ" !වැළැක්වීම, විමර්ශනත් ලියවිල්ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක්_
(අ)
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයකු සම්බන්ධ!යන් වැළැක්වීම, විමර්ශන විට_
(i)
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය ම !වැළැක්වීම, විමර්ශත; !හ"
(ii)
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තීය සමිතියක් විසින්
නි!ය"ජනය කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන විට , ඒ වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය
සමිති!S සභ පති , !ල්කම් !හ" යම් !වැළැක්වීම, විමර්ශනත්
නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළයකු !වැළැක්වීම, විමර්ශත; !හ"
(iii)
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකය ස'ස-B පිත මණ්ඩලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යක් වැළැක්වීම, විමර්ශන
විට, ඒ මණ්ඩලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨!S යම් අධIක්&වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළයකු,
කළැක්වීම, විමර්ශණය කමණ කරු !හ" !වැළැක්වීම, විමර්ශනත් පධ න නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළයකු
!වැළැක්වීම, විමර්ශත; !හ"

1961.10.27 දින අ'ක
12731 දරාවුල් වැළන ග සට් පත්රය

(iv)
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ
!ය"ජ
කය
වැළැක්වීම, විමර්ශI ප
ප රාවුල් වැළ
ආයත
නයක්
ක් වැළැක්වීම, විමර්ශන
විට,
ඒ
වැළැක්වීම, විමර්ශI ප
ප රාවුල් වැළ
ආයත
න!S
කවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළ
!හ"
හවුල්
කරුවැළැක්වීම, විමර්ශ
කු
!වැළැක්වීම, විමර්ශත
සහ
(ආ)
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන් සම්බන්ධ
වැළැක්වීම, විමර්ශන විට_
(i)
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ
කයන්
න් ,
වැළැක්වීම, විමර්ශrත්ති
තිය
සමිති

නීතිමය කටයුතු සඳහ !න9වැළැක්වීම, විමර්ශ අධIයන පහසුවැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහ පමණි
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යක් විසින් නි!ය"ජනය කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන විට , ඒ
වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තිය සමිති!S සභ පති , !ල්කම් !හ"
!වැළැක්වීම, විමර්ශනත් යම් නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළයකු !වැළැක්වීම, විමර්ශත ; !හ"
(ii)
අ!නකුත් අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශන් හ දී , !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන් විසින්
නම් කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බ තිබිය හ කි නි!ය"ජිත!යක්
ඇත්නම් ඒ නි!ය"ජිතය !වැළැක්වීම, විමර්ශත !හ" එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි
නි!ය"ජිත!යක් !න9ම ති නම් ක ර්මික
ආරාවුල් වැළ වු!ල් ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශකරුවැළැක්වීම, විමර්ශන් වැළැක්වීම, විමර්ශන එක් එක්
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකය !වැළැක්වීම, විමර්ශත
භ රාවුල් වැළ !දනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බිය හ කි ය.
38.
(1)
පන!ත් ක ර්යය සඳහ
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයන්!ගන්
පමණක් සමන්විත (!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයන්!; වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තීය සමිතියක් !න9වැළැක්වීම, විමර්ශන )
ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශයක් නි!ය"ජනය කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ත න ත්තන් ස'ඛI වැළැක්වීම, විමර්ශ , !මහ පහත
ද ක්!වැළැක්වීම, විමර්ශන ආක රාවුල් වැළයට නිශ-චය කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද ස'ඛI වැළැක්වීම, විමර්ශට !න9වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩි ස'ඛI වැළැක්වීම, විමර්ශක්
විය යුතු ය.
(අ)
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයන් 10 !ද!නකු !හ" 10 !ද!නකුට අඩ
ස'ඛI වැළැක්වීම, විමර්ශක් !වැළැක්වීම, විමර්ශනු!වැළැක්වීම, විමර්ශන් නි!ය"ජිතයන්
(ආ) !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයන් 10 !ද!නකුට වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩි සහ 25 !ද!නකු
දක්වැළැක්වීම, විමර්ශ වැළැක්වීම, විමර්ශන ස'ඛI වැළැක්වීම, විමර්ශක් !වැළැක්වීම, විමර්ශනු!වැළැක්වීම, විමර්ශන් නි!ය"ජිතයන්
(ඇ) !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයන් 25 !ද!නකුට වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩි සහ 75 !ද!නකු
දක්වැළැක්වීම, විමර්ශ වැළැක්වීම, විමර්ශන ස'ඛI වැළැක්වීම, විමර්ශක් !වැළැක්වීම, විමර්ශනු!වැළැක්වීම, විමර්ශන් නි!ය"ජිතයන්
(ඈ) !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයන් 75 !ද!නකුට වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩි ස'ඛI වැළැක්වීම, විමර්ශක්
!වැළැක්වීම, විමර්ශනු!වැළැක්වීම, විමර්ශන් නි!ය"ජිතයන්
(2)
පන!ත් ක ර්යය සඳහ !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන්!ගන් පමණක්
සමන්විත ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශයක් නි!ය"ජනය කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ත න ත්තන් ස'ඛI වැළැක්වීම, විමර්ශ , !මහ
පහත ද ක්!වැළැක්වීම, විමර්ශන ආක රාවුල් වැළයට නිශ-චය කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද ස'ඛI වැළැක්වීම, විමර්ශට !න9වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩි
ස'ඛI වැළැක්වීම, විමර්ශක් විය යුතු ය.
(අ)
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන් 25 !ද!නකුට !හ" 25 !ද!නකුට අඩ
ස'ඛI වැළැක්වීම, විමර්ශක් !වැළැක්වීම, විමර්ශනු!වැළැක්වීම, විමර්ශන් නි!ය"ජිතයන්

(ආ)
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ
කයන්
න් 25
!ද!න
!නකුට
වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩි
සහ
100
!ද!න
!නකු
දක්වැළැක්වීම, විමර්ශ
වැළැක්වීම, විමර්ශන
ස'ඛI
ඛI වැළැක්වීම, විමර්ශක්
!වැළැක්වීම, විමර්ශනු
!වැළැක්වීම, විමර්ශන්
නි!ය"
!ය"ජිත
යන්
(ඇ)
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ
කයන්
න්
100
!ද!න
!නකුට
වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩි
සහ
400

!ද!නකු දක්වැළැක්වීම, විමර්ශ
වැළැක්වීම, විමර්ශන ස'ඛI වැළැක්වීම, විමර්ශක් !වැළැක්වීම, විමර්ශනු!වැළැක්වීම, විමර්ශන්
නි!ය"ජිතයන්
(ඈ) !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන් 400 !ද!නකුට වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩි සහ 750 !ද!නකු
දක්වැළැක්වීම, විමර්ශ වැළැක්වීම, විමර්ශන ස'ඛI වැළැක්වීම, විමර්ශක් !වැළැක්වීම, විමර්ශනු!වැළැක්වීම, විමර්ශන් නි!ය"ජිතයන්
(ඉ)
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන් 750 !ද!නකුට වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩි ස'ඛI වැළැක්වීම, විමර්ශක් !වැළැක්වීම, විමර්ශනු!වැළැක්වීම, විමර්ශන්
නි!ය"ජිතයන්
(3)
ප ර්ශවැළැක්වීම, විමර්ශයක්, වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තීය සමිති වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 !ක9ටසක් ද එවැළැක්වීම, විමර්ශ නි යම්
වැළැක්වීම, විමර්ශrත්තීය
සමිතියක
ස ම ජිකයන්
!න9වැළැක්වීම, විමර්ශන
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයන් !හ" !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන්!; !ක9ටසක් ද
වැළැක්වීම, විමර්ශශ!යන්
සමන්විත
වැළැක්වීම, විමර්ශන
අවැළැක්වීම, විමර්ශස-B වැළැක්වීම, විමර්ශක,
ඒ
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයන් නි!ය"ජනය කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ත න ත්තන්
ස'ඛI වැළැක්වීම, විමර්ශ !ම් නි!ය"ග!S (1) වැළැක්වීම, විමර්ශන !nද!S !ගන හ රාවුල් වැළ
දක්වැළැක්වීම, විමර්ශ ඇති ආක රාවුල් වැළයට නිශ-චය කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු අතරාවුල් වැළ , ඒ
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන් නි!ය"ජනය කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ත න ත්තන්
ස'ඛI වැළැක්වීම, විමර්ශ, !ම් නි!ය"ග!S (2) වැළැක්වීම, විමර්ශන !´ද!S !ගන හ රාවුල් වැළ
දක්වැළැක්වීම, විමර්ශ ඇති ආක රාවුල් වැළයට නිශ-චය කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය.
39.
(1)
පදර්ශනය කළැක්වීම, විමර්ශණය ක යුතු ය ය පනතින් නියමිත ද න්වීමක්
පරීක්& කිරී!ම් !හ" පන!ත් විධිවිධ න පිළිපදිනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨බන්!න් ද ය විමස
ද න ග නී!ම් !හ" පවැළැක්වීම, විමර්ශත්න න ත!හ9ත් උsගත !R ය ය
බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 !ප9!රාවුල් වැළ9ත්තු වැළැක්වීම, විමර්ශන යම් ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ක් හ සම්බන්ධ !හ" ඊට
අද ළැක්වීම, විමර්ශණය කකමක් ඇති යම් ක රාවුල් වැළණයක් විමර්ශනය කිරී!ම් !හ" ක ර්යය
සඳහ , !ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය !හ" යම් බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ත් නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළයකු !හ" කම්කරු
නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළයකු !හ" පනත යට!ත් පත්කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළයකු !හ" විසින් ,
දිවැළැක්වීම, විමර්ශ ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨!S !හ" රාවුල් වැළ ත්රී ක ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨!S සියළු යුක්ති සහගත !Rලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 වැළැක්වීම, විමර්ශන් හ_
(අ)
!ස\වැළැක්වීම, විමර්ශ !ය"ජකයන් !හ" !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයන් වැළැක්වීම, විමර්ශ ඩ කරාවුල් වැළන යම්
පරි›යකට !හ" ස-B නයකට ඇතුළු විය හ කි ය;
(ආ) ඒ පරි›ය !හ" ස-B නය සහ එහ ඇති යම් යන්ත්රසූත්ර ,
උවැළැක්වීම, විමර්ශ රාවුල් වැළණ !හ" භ ණ්ඩ පරීක්& කළැක්වීම, විමර්ශණය ක හ කි ය;
(ඇ) ඒ පරි›!S !හ" ස-B න!S සිට ඔහුට හමුවැළැක්වීම, විමර්ශන කවැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළ
!හ" ත න ත්තකු!ගන් පශ-න කළැක්වීම, විමර්ශණය ක හ කි ය.
(2)
!මයට පූර්වැළැක්වීම, විමර්ශ!යන් ඇති !nදය යට!ත් බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ය ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 බී ඇති
පරිදි ඒ !nද!S නිශ-චය !ක9ට ද ක්!වැළැක්වීම, විමර්ශන විස-තරාවුල් වැළයකට අයත් වැළැක්වීම, විමර්ශන යම්
පරි›යකට !හ" ස-B නයකට, ඇතුළුවී!ම්, එය පරීක්& කිරී!ම් !හ"
!ස"දිසි කිරී!ම් ක ර්යය සඳහ යම් නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළයකුට අවැළැක්වීම, විමර්ශශI විය හ කි ,
පහසුකම් ස පයීම ඒ පරි›යක් !හ" ස-B නයක් භ රාවුල් වැළවැළැක්වීම, විමර්ශ සිටින

නීතිමය කටයුතු සඳහ !න9වැළැක්වීම, විමර්ශ අධIයන පහසුවැළැක්වීම, විමර්ශ සඳහ පමණි

1961.10.27 දින අ'ක
12731 දරාවුල් වැළන ග සට් පත්රය

ත න ත්ත !; සහ ඒ
ත න ත්ත !; සJම
අනු!ය"ජිතයකු!;
!හ" !ස\වැළැක්වීම, විමර්ශකයකු!;
ක ර්යය වැළැක්වීම, විමර්ශන්!න් ය.
40.
!මහ !දවැළැක්වීම, විමර්ශන
උප!ල්ඛන!S නිශ-චය !ක9ට
ද ක්!වැළැක්වීම, විමර්ශන නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධරාවුල් වැළයන්ට, ඒ
උප!ල්ඛන!S
අද ළැක්වීම, විමර්ශණය ක
විධිවිධ න අනුවැළැක්වීම, විමර්ශ ගණන් බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨න
ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද ප රි›මික, ගමන් වියදම්
දීමන සහ ය පීම් දීමන
!ගවිය යුතු ය.
41.
ස ක්ෂිකරුවැළැක්වීම, විමර්ශන්ට,
!මහ තුන්වැළැක්වීම, විමර්ශන උප!ල්ඛන!S
නිශ-චය !ක9ට ද ක්!වැළැක්වීම, විමර්ශන
!ගවීම් පම ණ අනුවැළැක්වීම, විමර්ශ ගණන්
බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨න ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද බට සහ ගමන්
වියදම් දීමන , !ගවිය යුතු ය.
42.
!8රුම්කරුවැළැක්වීම, විමර්ශකු !හ"
ක ර්මික අධිකරාවුල් වැළණයක් !හ"
කම්කරු
විනිශ-චය
අධික රාවුල් වැළයක් !හ" විසින් නියම
කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද ග ස-තු කිසිවැළැක්වීම, විමර්ශක්
!වැළැක්වීම, විමර්ශ!ත9ත් ඒවැළැක්වීම, විමර්ශ සිවිල් නඩවැළැක්වීම, විමර්ශක
දී දරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද ග ස-තු වූවැළැක්වීම, විමර්ශ ක් !ස\
අය කරාවුල් වැළ ගත යුතු ය.
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43.

!ම් නි!ය"ග වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 පද සම්බන්ධය අනුවැළැක්වීම, විමර්ශ අනI ර්Bයක් අවැළැක්වීම, විමර්ශශI නම්

මිස_
“පනත” යන්!නන්, තදන්තරාවුල් වැළ නීති පඥාපනතේ විධිවිධාන සහ බප්ති මගින් ස'!ශ"ධිත පරිදි වූ
1950 අ'ක 43 දරාවුල් වැළන ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුල් පනත අදහස- !R.
“බලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨යලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ත් නිලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ධ රිය ”, “!ක9මස රිස-වැළැක්වීම, විමර්ශරාවුල් වැළය ”, “අතI වැළැක්වීම, විමර්ශශI ක ර්මික
වැළැක්වීම, විමර්ශI ප රාවුල් වැළය” යන !යදුම් වැළැක්වීම, විමර්ශලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ට, පන!තහ ඒවැළැක්වීම, විමර්ශ ට දී ඇති අර්Bයම ඇත්!ත්
ය.
44.
1951 ස ප්ත ම්බර් මස 29 වැළැක්වීම, විමර්ශන දින අ'ක 10,302 දරාවුල් වැළන ග සට්
පත්ර!S පළැක්වීම, විමර්ශණය ක කරාවුල් වැළන ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨ද , කළින් කලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 ස'!ශ"ධිත, 1951 ක ර්මික ආරාවුල් වැළ වුල්
නි!ය"ග, !මයන් පරිච්ඡින්න කරාවුල් වැළනු ලැබේ.x핈庬프庬풼庬퐜庬폨庬펤庬펄庬퍬庬퍘庬Ŵ帊le軠ᘔ겨 !8.

