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සබඳතාවයන් පවත්වා ගැනීම සහ වැඩි දියුණු කිරීම
පපොදු ආචාරධර්මීය යුතුකම් සහ වගකීම්
ආචාර ධර්ම සංග්රහය පිළිගැනීම සහ උල්ලංඝනය කිරීම
උපපල්ඛන

a) පළමුවන උපපල්ඛනය - ආචාරධර්ම සංග්රහය පිළිගැනීම පිළිබඳ දිවුරුම පහෝ
සහතිකය
b) පෙවන උපපල්ඛනය - ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාපේ 28 වන වයවස්ථාව
c) පතවන උපපල්ඛනය - ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාපේ 14 අ වයවස්ථාව
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පළාත් සභා මන්ත්රීවරුන් සඳහා වන
ආචාර ධර්ම සංග්රහය
1.
පූර්විකාව
පමය ................ පළාපත් පළාත් සභා මන්ත්රීවරුන් සඳහා වන ආචාර ධර්ම සංග්රහය
වශපයන් හඳුන්වනු ලැපේ.
මනාව ස්ථාපිත වූ නිපයෝජන මූලධර්ම සහ ප්රජාතන්ත්රවාදී සංස්කෘතියකට හිමිකම් කියන
ශ්රී ලාංකීය ජනතාව තුළ පළාත් සභාවන්ට පත්රී පත් වූ ස්වකීය මන්ත්රීවරුන් පකපරහි ෙැඩි
විශ්වාසයක් සහ ඉහල අපේක්ෂාවන්ෙ ඇත්පත්ය. රපටහි පුරවැසියන්ට වගකිවයුතු වන සහ
ස්වකීය පමපහවර තුළ විනිවිෙ භාවයකින් යුතුව කටයුතු කළ යුතු තනතුරක තමන් සිටින
බව පළාත් සභා මන්ත්රීවරුන් විසින් අවපබෝධ කර ගත යුතුය. පළාත් සභා මන්ත්රීවරුන්පේ
ක්රියා කලාපපයහි අවසාන වගකීම තම ඡන්ෙ බල ප්රපේශපයහි සිටින ඡන්ෙොයකයින්පේ
සුභසිේධිය වන අතර මැතිවරණවලදී ඔවුන් ධූරවලින් ඉවත් කිරීපම් අයිතියෙ
ඡන්ෙොයකයන් සතු පේ.
අවංකභාවපයන් සහ පරිපූර්ණත්වපයන් යුතුව ස්වකීය රාජකාරි ඉටු කිරීම, රපටහි සහ
පළාත් සභාපවහි නීති රීති වලට ගරු කිරීම, පළාත් සභා බල ප්රපේශය තුළ යහ පාලනය
ප්රවර්ධනය කිරීම තුළින් ජනතාවපේ පපොදු යහපත ළගා කර ගැනීම සඳහා ස්වකීය
ොයකත්වය සැපයීපමන් තමන් පවත පවරා ඇති වගකීම පිළිබඳව පළාත් සභා මන්ත්රිවරුන්
ෙැනුවත් විය යුතුය.
පළාපත් මහජන නිපයෝජිතයින් වශපයන් ස්වකීය පළාත තුළ යහ පාලනය තහවුරු කිරීම
සහ තුලිත මානව සංවර්ධනයක් ඇති කිරීපමන් ජනතාවපේ සුඛවිහරණය සහතික කිරීමට
ඔවුන් වග බලා ගත යුතුය.
ස්වකීය ඡන්ෙ ොයකයින්පේ අපේක්ෂාවන් ඉටු කිරීම සඳහා පැවරී ඇති වගකීමක් පළාත්
සභාපේ කටයුතුවලදී පමන්ම සිය සාමානය ජීවිතය තුළදී ස්වකීය රාජකාරීන් ඉටු කිරීපම්දී
ආෙර්ශමත්ව හැසිරීම මන්ත්රීවරුන්පගන් අපේක්ෂා පකපර්. තම පසුබිම සහ සිය
පපෞේගලික විශ්වාසයන් තුළ පවතින විවිධත්වය පිළිබඳ ෙැනුවත් වන අතරම ඔවුන් විසින්
පළාත් සභාව සහ පළාපත් ජනතාව පවනුපවන් ස්වකීය පක්ෂපාතීභාවය නිසි අයුරින්
පවත්වා පගන යා යුතුය.
පමම ආචාර ධර්ම සංග්රහපේ අරමුණ වනුපේ, පළාත් සභාව, ඡන්ෙොයකයින් සහ
මහජනතාව පකපරහි පවතින එකිපනකට පවනස් වූ වගකීම් පිළිබඳව මනා අවපබෝධයක්
ඇති කර ගැනීමට මන්ත්රීවරුන්ට සහාය වීමයි.
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2.
භූමිකාව සහ රාජකාරි

මන්ත්රීවරු විසින් ස්වකීය මූලික වගකීම් වශපයන් පහත සඳහන් සම්මතයන් පිළිගනු
ලැපේ.
(අ) කවර පහෝ අොල පපෞේගලික බැදියාවන් ප්රකාශයට පත් කිරීපම් කාර්යය
ඇතුළුව පපෞේගලික පහෝ මූලයමය බැදියාවන් සැලකිල්ලට ගැනීමකින් පතොරව
විෂය මූලික ආකාරපයන් ස්වකීය වගකීම ඉටු කිරීම.
(ආ) ස්වකීය බල ප්රපේශපේ සහ ඡන්ෙොයකයන්පේ අපේක්ෂාවන් නිපයෝජනය
කිරීම. එපලස කටයුතු කිරීපම්දී නීතියට ගරු කිරීමට සහ නීතියට අවනත වීම, තම
පළාත් සභාපේ පගෞරවය ආරක්ෂා කිරීම, සියළු කටයුතුවලදී පපෞේගලික
අවංකභාවය සහ විශ්වාසය සහතික කිරීම තුළින් පපොදු ජන යහපත පකපරහි
ස්වකීය කැපවීම පවත්වා ගැනීම.
ස්වකීය ඡන්ෙ ොයකයන් පවනුපවන් තීරණ ගැනීම සඳහා යුතුකමක් හා වගකීමක් තමන්
සතුව පවතින බවට මන්ත්රීවරුන් ෙැනුවත් විය යුතු අතර ඒ පවනුපවන් ස්වකීය කැපවීම
අවධාරණය කරමින් කටයුතු කල යුතුය. ඡන්ෙපයන් පත්රී පත් වූ මහජන නිපයෝජිතයන්
වශපයන් ඔවුන් පකපරහි මහජනතාව තබා ඇති විශ්වාසය පවත්වා ගැනීම සඳහා ස්වකීය
කටයුතු වලදී මන්ත්රීවරුන් විසින් අවංකව ක්රියා කල යුතුය.
ශ්රී ලංකාපේ සියළුම පළාත් සභා මන්ත්රීවරුන් හට පමම ආචාරධර්ම සංග්රහය අොල වන
අතර ඔවුන්පේ වගකීම වනුපේ ස්වකීය හැසිරීම සහ ක්රියාවන් සෑමවිටම ආචාර ධර්ම
සංග්රහපේ විධිවිධානයන්ට අනුකූල වන බවට සහතික වීමය. මන්ත්රීවරපයකු වශපයන්
ආචාරධර්ම සංග්රහපේ විධිවිධානයන්ට පටහැනි කිසිවක් සිදු පනොකිරීම ෙ ඒ සඳහා අනුබල
පනොදීමෙ වගකීම වන්පන්ය.
ආචාර ධර්ම සංග්රහයක් හඳුන්වා දීම ශ්රී ලංකාපේ පළාත් සභා මන්ත්රීවරුන් පකපරහි වැෙගත්
බලපෑමක් ඇති කරයි. අොල ආචාර ධර්ම සංග්රහයට අනුකූලව කටයුතු කිරීමට
මන්ත්රීවරුන්ට සහාය වීපම් වගකීමක් ෙ පළාත් සභාපේ වැඩ කටයුතු නිසි අයුරින්
සිදුවන්පන්ෙ යන්න පිළිබඳව පරීක්ෂාපවන් සිටීමට ෙ ආචාරධර්ම සංග්රහය උල්ලංඝනය වීම්
පිළිබඳ පචෝෙනාවන් සම්බන්ධපයන් කටයුතු කිරීමටෙ වගකීමක් පළාත් සභාව පමන්ම එහි
ප්රජාව සහ සියළුම පාර්ශවකරුවන් සතුව පවතී.
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3.
පසුබිම
ප්රජාතන්ත්රවාදී සමාජයක් තුළ වගකිව යුතු රාජය පාලකයින්පේ හැසිරීම පාලනය කරනු
ලබන සුවිපශේෂී වූ මූලධර්මයන් හා සමගාමීව පමම ආචාරධර්ම සංග්රහය වැඩි දියුණූ පකොට
ඇත. එබැවින් පමම මූලධර්මයන් තුළින් අවධාරණය පකොට ඇති අරමුණු සහ
පරමාර්ථයන් අත්කර ගැනීපමහිලා පමම ආචාර ධර්ම පේධතිය ස්වයං මගපපන්වීමක් සහ
ස්වයං විධානයක් බවට පත් වනු ඇත.
පමම මූලධර්ම නීතිමය යුතුකම් පනොවුනෙ ඒවා මන්ත්රීවරුන්පේ හැසිරීම පිළිබඳ
එකඟතාවයන් සහ පිළිගත් සාමාජීය ආචාරධර්ම වශපයන් සලකනු ලැපේ. පකපසේ වුවෙ
මන්ත්රීවරුන් පමම මූලධර්මයන්ට අනුව කටයුතු කිරීමට අපපොපහොසත් වනුපේ නම් එය
ආචාරධර්ම සංග්රහය උල්ලංඝනය කිරීමක් පමණක් පනොව සාමාජීය අපේක්ෂාවන් කඩ
කිරීමක් වන්පන්ය.
කිසියම් මන්ත්රීවරපයකු, මහජන නිපයෝජිතයකු වශපයන් තමාපේ ක්රියාකලාපය තුළින් තම
අවංකභාවය, ආෙර්ශමත්භාවය, විශ්වාසනීයභාවය ප්රශ්නකාරී සහ විවාෙයට තුඩු පෙන
කාරණයක් බවට පත්වන ආකාරපයන් කටයුතු කරනුපේ නම් එය තම තනතුර සහ තමා
පසේවය සපයන ආයතනය අපකීර්තියට භාජනය කිරීමක් වශපයන් සැලකිය යුතුය. එබැවින්
තම තනතුපර් සහ ආයතනපේ කීර්තිනාමය ආරක්ෂා කිරීපම් වගකීමට තමා බැඳී සිටින බව
මන්ත්රීවරයා අමතක පනොකළ යුතුය.
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4.
පපොදු මූලධර්ම
පළාත් සභා මන්ත්රීවරපයකුට රාජයපේ ප්රජාතාන්ත්රික වුහය තුළ ස්වකීය නිපයෝජිත
භූමිකාව සහ වගකීම් පිළිබඳ මනා අවපබෝධයක් ඇති කර ගැනීමට සහාය ෙක්වන හා
රාජකාරි සහ යුතුකම් පැහැදිලි කරනු ලබන සංකල්පයන් සහිත පමම ආචාරධර්ම
සංග්රහයට පහත ෙක්වා ඇති ප්රධාන මූලධර්මයන් ඇතුළත් පේ.
දූෂණපයන් පත්ොර වීම
දූෂණය තුලින් මන්ත්රීවරපයකුපේ විශ්වාසනීයභාවය, අනයයන් අතර පවතින කීර්තිය
විනාශ වීම පමණක් පනොව සමස්ථ පළාත් සභා ක්රමයම අපකීර්තියට පත්පේ. එබැවින්
මහජනතාව විසින් පළාත් සභාව පවනුපවන් පතෝරා පත් කරගනු ලැබූ මන්ත්රීවරයාපගන්
ජනතා විශ්වාසය පලුදු වන ආකාරපේ අවංක පනොවූ ක්රියාවන් අපේක්ෂා පනොපකපර්.

කැපවීම
එබැවින් පවනත් රැකියාවක නියුක්ත වීම සහ වයාපාර කටයුතු වලට සැලකිය යුතු
කාලයක් කැප කිරීම ජනතා නිපයෝජිතපයකු වශපයන් ඉටු විය යුතු වගකීම් නිසි අයුරින්
ඉටු කිරීමට බාධාවක් පනොකර ගත යුතුය.

රාජකාරිය / වගකීම්
පළාත් සභා මන්ත්රීවරුන්, වගකීම පිළිබඳ මූලධර්මයට අනුකූලව කටයුතු කල යුතුය. ඉන්
අෙහස් වනුපේ ස්වකීය තීරණයන්පගන් බලපෑමට ලක්වීමට ඉඩ තිපබන පාර්ශවයන් පවත
සාධාරණය ඉටු වන ආකාරපයන් ක්රියා කල යුතු බවය.
නීති රීති සහ ප්රජාතාන්ත්රවාදී සම්ප්රොයන් පිළිගැනීම පිළිබඳ ඉමහත් සමාජ වගකීමක් සහ
යුතුකමක් ඔවුන් සතුපේ. පළාත් සභාව විසින් පසේවය සපයනු ලබන ප්රජාවපේ
බලාපපොපරොත්තු ඉෂ්ඨ කිරීපම් වගකීමක් මන්ත්රීවරපයකු සතු වන අතර සිය හෘෙ සාක්ෂියට
අනුව මහජන අවශයතාවයන් සපුරාලීමට සහ ඔවුන් නිපයෝජනය කිරීමට වගකීමක්
මන්ත්රීවරපයකු සතු පේ.
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පරාර්ථකාමී බව
පළාත් සභා මන්ත්රීවරපයකු පපෞේගලික, මූලයමය සහ අපනකුත් ද්රවයමය වාසි
අපේක්ෂාපවන් පතොරව මහජන අවශයතාවන් පපරෙැරි පකොටපගන කටයුතු කලයුතුය.
මන්ත්රීවරපයකුපේ හුදු වගකීම විය යුත්පත් මහජනතාවපේ අවශයතා මත පමණක්
පෙනම්ව තීරණ ගැනීම සහ විනිශ්චයන් ඇති කර ගැනීමයි.
අවංකභාවය
ප්රජා නිපයෝජිතයකු වශපයන් මන්ත්රීවරපයකු විසින් සිය හැසිරීම තුලින් සෟජු සහ අවංක
ක්රියා කලාපයක් සහතික කළයුතු වන්පන්ය. එපසේම අවංකභාවයකින් යුතුව සිය රාජකාරී
කටයුතු ෙ ඉටු කිරීමට ඔහු බැඳී සිටින අතර පළාත් සභාව පහෝ ජනතාව පනොමඟ පනොයන
පරිදි කටයුතු කිරීමටෙ වග බලා ගත යුතුය.
මහජනතාවපේ අපේක්ෂාවන් සාක්ෂාත් කිරීම සඳහා හිතවත්භාවය,විශ්වසනීයභාවය,
අවංකභාවය සහ සාධාරණත්වය සනාථ වන පලස මන්ත්රීවරයා ස්වකීය කටයුතු සිදු කළ
යුතුය.
විෂය මූලික බව
පකොන්ත්රාත්තු ප්රධානය කිරීම, පත්වීම් ලබා දීම, පුේගලයන් සඳහා විවිධ ප්රතිලාභ නිර්පේශ
කිරීම යනාදී කවර පහෝ රාජකාරී කටයුතු සිදුකරපගන යාපම්දී පළාත් සභා මන්ත්රීවරපයකු
විනිවිෙ හා සාධාරණ පලස කටයුතු කළ යුතුය.
තීරණ ගැනීපම් මට්ටමක සිටින විට ඔහු විසින් හුපෙක් අොලවන කරුණු මත පමණක්
පෙනම් ව පපොදු පරමාර්ථ සහ ප්රමුඛතාවයන් පවනුපවන් තීරණ ගැනීම අවශය වන අතර,
එවන් විපටක කිසිදු ආකාරයකින් පපෞේගලික සිතිවිලි සහ පපෞේගලික පක්ෂපාතිත්වයන්
මත කටයුතු පනොකළ යුතු වන්පන්ය.
වගවීම
මන්ත්රීවරපයකු ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනයක වගකිව යුතු හවුල්කරුපවකු වශපයන් ස්වකීය
තීරණ සහ ක්රියාකලාපය සම්බන්ධව පළාත් සභාවට, එහි ඡන්ෙ ොයකයින්ට සහ පපොදුපේ
මහජනතාවටෙ වගවිය යුතු පේ.

7

පළාත් සභා මන්ත්රීවරපයකුපේ නිලය හුපෙක් ජනතා භාරයකි. තමන් සතු බලතල මගින්
බලපෑම් කිරීපම් බලය නිතයානුකූල සහ සාධාරණ අයුරින් භාවිතා කරන බවට සහතික විය
යුතු අතර එම යුතුකම ඉටු කරන බවට පැහැදිලිව අනාවරණය විය යුතුය.
වගවීපම් මූලධර්මය තුලින් රාජකාරිමය තීරණ ගැනීපම්දී අවංකභාවය සහ විශ්වසනීයත්වය
වැඩි දියුණු කරන අතර, දූෂණය වැලැක්වීම පමන්ම යහපාලනය ස්ථාපනය කිරීමෙ සිදු
වන්පන්ය. එහි ප්රතිඵලයක් වශපයන් තම නිපයෝජිතයින් පකපර් පමන්ම පවත්නා පාලනය
පකපරහිෙ මහජනතාවපේ විශ්වාසය පගොඩ නැපගනු ඇත.
භාරකාරිත්වය
පළාත් සභා මන්ත්රීවරපයකු මහජනතාව පවනුපවන් වඩා සාධනීය පසේවයක් සැපයීම සඳහා
පපෞේගලිකව සහ සාමූහිකව කැපවිය යුත්පත්ය.
මහජනතාවපේ සුභසිේධිය සහ පසෞභාගය පවනුපවන් පළාත් සභාව විසින් මනා පසේවයක්
සපයන ආකාරයට කටයුතු කලමනාකරණය කිරීම මන්ත්රීවරයාපේ වගකීම වන්පන්ය.
ඒ පහේතුපවන් ඔහු මහජන නිපයෝජිතයකු පමන්ම ප්රජා නායකපයකු වශපයන්ෙ
නීතයානුකූලව, කාර්යක්ෂමව, ප්රපේශම් සහගත සහ ඵලොයී ආකාරයට පළාත් සභාව සතු
වත්කම් සහ පේපල භාවිතා කිරීමට වගබලා ගත යුතු වන්පන්ය.
විනිවිධභාවය
මන්ත්රීවරපයකු නිල රාජකාරිමය කටයුතු සිදු කිරීපම්දි සහ තීරණ ගැනීපම් ක්රියාවලිපේදී
හැකිතාක් දුරට විනිවිෙභාවයකින් යුක්තව කටයුතු කල යුතුය. විනිවිෙභාවය සහ ජනතා
විශ්වාසය තහවුරු කිරීම උපෙසා අඛන්ඩ පෙනමකින් යුතුව නිතියට අනුකූලව ස්වකීය
වත්කම් හා බැරකම් අනාවරණය කිරීම, සෑම මන්ත්රීවරපයකු විසින්ම සිදුකළ යුතු
වන්පන්ය.
නායකත්වය
පළාත් සභා මන්ත්රීවරපයකු වශපයන් තමාට හිමිවන නායකත්වය, සහජ උරුමයක්
පනොවන බවත් එය හුපෙක් ප්රපේශපේ මහජනතාව විසින් තමා පවත පවරා ඇති තත්වයක්
බවත් අවපබෝධ කර ගැනීම වැෙගත් පේ. ඒ අනුව ජනතා පිළිගැනීම, විශ්වාසය සහ අගය
කිරීම අඛන්ඩව පවත්වාපගන යාම සාධනීය නායකත්වයක් උපෙසා අතයවශය පේ.
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පළාත් සභාපේ පමපහවර සහ ෙැක්ම පිළිබෙව පැහැදිලි අවපබෝධයක් මන්ත්රීවරයා තුල
තිබිය යුතු අතර සිය ඡන්ෙ බල ප්රපේශපේ ප්රජාව සමග අඛන්ඩ සම්බන්ධතාවයක්
පවත්වාපගන යා යුතුය.
ස්වයං විනය
මන්ත්රීවරපයකු සිය සිතිවිලි සහ ක්රියාකාරකම් සම්බන්ධපයන් පපෞේගලික හික්මිමකින්
කටයුතු කළ යුතු අතර, ස්වකීය හැගීම් වැඩොයි අකාරයට හසුරුවා ගැනීමට සහ ප්රකාශ
කිරීමට හැකියාව තිබිය යුතුය. ඔහු මනාව සංවිධානය වු පුේගලපයකු විය යුතු අතර,
අසීරුතාවයන් ඉදිරිපේ වුවෙ පනොසැලී අඛන්ඩව කටයුතු කිරීමට හැකියාව තිබිය යුතුය.
බුේධිමත් සහ තාර්කික තීරණ ගැනීපම්දී තමන් පකපරහි විශ්වාසය තැබිය හැකි බවට
ස්වකීය අනුගාමිකයන් තුළ විශ්වාසය පගොඩනැගිය යුතුය.
අන් අයට ගරු කිරීම
මන්ත්රීවරපයකු විසින් සියලුම මහජන නිපයෝජිතයින්ට පමන්ම පළාත් සභා මන්ත්රීවරුන්ට
පමන්ම පළාත් සභාපේ කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයින්ට සහ සියලුම රජපේ පසේවකයින්ට
ඔවුන් විසින් සිදු කරනු ලබන රාජකාරින් පිලිබෙව ගරු කිරිමත් ඔවුන්ට ආචාරශීලීව සහ
ගුණගරුක බවකින් යුතුව සැලකිමත් කල යුතුය. මන්ත්රීවරයා විසින් මහජනතාව පවතෙ ඒ
ආකාරපයන්ම පගෞරවයක් සහ ආචාරශීලි භාවයක් ෙැක්විය යුතුය.

ප්රවීණත්වය
විෂයකරුණු පිළිබෙව පුළුල් ෙැනුමක් සහ අවපබෝධයක් ලබා ගැනීම ඉතා වැෙගත් අංගයක්
පේ.
මන්ත්රීවරුන් විසින් වෘත්තිය ප්රවීණත්වය, කාර්යක්ෂමබව සහ සාධනීයබව ඉහල
මට්ටමකින් විෙහා ෙක්වන පසේ නීතියට අනුකූලව කටයුතු කල යුතුය.
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5.
බැදියා පිළිගැටුම
මන්ත්රීවරපයකු වශපයන් තමා පවත ලැබී ඇති බලපෑම් කිරීපම් හැකියාව ස්වකීය
පපෞේගලික අවශයතාවයන් උපෙසා පනොව පපොදු ජන යහපත පවනුපවන් භාවිතා කිරීම
යුතුකමකි. පපෞේගලික බැදියාවන් පිළිබෙ ගැටුමක් පවතින බවට අනයයන් තුල ඇතිවන
අවපබෝධය වලක්වාලීම සෙහා මන්ත්රීවරයා පපෞේගලිකවම වගකීමක් ෙැරිය යුතුය. එවන්
බැදියාවන් පිළිබෙ ගැටුම් මතුවීම වලක්වාලීම සඳහා කටයුතු සිදු කිරීමට උත්සාහ කළ
යුතුය.
ස්වකීය නිල රාජකාරී කටයුතු සිදු කිරීපම්දී අයුතු ආකාරපයන් බලපෑම් කිරීමට පහෝ එපසේ
වන බවට සාධාරණව සැලකිය හැකි පුේගලයන්ට පහෝ ආයතනයන්ට අොළව කිසිදු
මූලයමය බැදීමකට තමා සම්බන්ධ පනොවිය යුතුය.
රාජකාරිමය කටයුතු සිදු කිරීපම්දී මන්ත්රීවරපයකු විසින් පපොදු ජන යහපත උපෙසා කටයුතු
කළ යුතු අතර, පළාපත් ජනතාව පවත වගකිව යුතු පේ. මන්ත්රීවරුන්පේ ක්රියාකාරකම් සහ
තීරණ විනිවිෙභාවයකින් විය යුතු අතර, මහජනතාවපේ විශ්වාසය ඒ තුළින් ආරක්ෂා විය
යුතුය.පළාපත් ජනතාවපේ පපොදු යහපත කරා ප්රපේශ විය හැකි ආකාරය පිළිබඳව අවංක,
සාධාරණ සහ මනා ෙැනුවත් භාවයක් මත ස්වකීය තීරණ සහ ක්රියාකාරකම් සිදු කරන බව
සහතික කිරීමට මන්ත්රීවරපයකු උත්සාහ කළ යුතුය. බැදියාවන් පිළිගැටුමක් ඇති විය හැකි
අවස්ථා වලදී ඒ බව කල් ඇතිව පහලි කිරීම සෑම මන්ත්රීවරපයකුපේම යුතුකම විය යුතු
අතර එවැනි සියළු අවස්ථාවලින් වැළකී සිටීමෙ ඔහුපගන් අපේක්ෂා පකපර්.
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6.
සබඳත්ාවයන් පවත්වාගැනීම සහ වැඩිදියුණු කර ගැනීම.
මන්ත්රීවරුන් අත්ර සබඳත්ාවයන්
සියලුම මන්ත්රීවරුන්, පළාත් සභා රැස්වීම්, කමිටු රැස්වීම් සහ අනිකුත් රාජකාරි
අවස්ථාවන්හිදී එකිපනකාපේ ආත්ම පගෞරවය ආරක්ෂා වන පරිදි හැසිරිය යුතුය.
අපනකුත් නිපයෝජිතයන් විසින්ෙ ඉදිරිපත් කරනු ලබන අෙහස් හා පයෝජනාවලට සැම
විටම තම අවධානය ලබා දීමට සහ ඔවුන්පේ අෙහස් ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා
දිය යුතුය.
කාර්ය මණ්ඩලය සමග පවත්වන සබඳත්ාවය
 මන්ත්රීවරුන් සහ මන්ත්රීවරුන්පේ කාර්යමණ්ඩලය පළාත් සභාපේ කාර්යමණ්ඩලය
පකපරහි වෘත්තිය ආචාරශීලිභාවය සහ පගෞරවය ෙක්වමින් කටයුතු කිරීම අපේක්ෂා
පකපර්. ස්වකීය හැසිරීම සහ ස්වකීය කාර්ය මණ්ඩලපේ හැසිරීම තුලින් පළාත් සභා
කාර්ය මණ්ඩලපේ සියලුම පෙනා සම්බන්ධපයන් සාධාරණ පසේවා සහ ආචාර
ධර්මීය තත්ත්වයන් පවත්වාගනු ලබන බවට මන්ත්රීවරුන් විසින් සහතික විය යුතුය.
 මන්ත්රීවරුන් සියලුම නිලධාරීන්පේ සහ කාර්ය මණ්ඩලපේ රාජකාරියට ගරු කළ
යුතු අතර, ඔවුන් අතර ෙැඩි විශ්වාසය පගොඩනැපගන ආකාරයට කටයුතු කල යුතුය.
 නිලධාරීන්පේ සහ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින්පේ රාජකාරිමය කටයුතු
සම්බන්ධපයන් ස්වකීය අෙහස් අොල පේශපාලන සහ පරිපාලන ප්රධානීන් පවත
ෙැනුම් දීමට පළාත් සභා මන්ත්රීන් සතුව අයිතියක් පැවතියෙ එම නිලධාරීන් පකපරහි
අපහාසාත්මක ආකාරපයන් කටයුතු කිරීපමන් වැලකී සිටිය යුතුය.

 කවර පහෝ නිලධාරියකුපේ නිතයානූකූල රාජකාරීන් ඉටු කිරීමට බලපෑම් කිරීම,
බාධා කිරීම, වලක්වාලීම පහෝ ප්රමාෙ කිරීම සඳහා තුඩු පෙන කවර පහෝ ආකාරපේ
ක්රියාවක් මන්ත්රීවරුන් විසින් සිදු පනොකළ යුතුය.
 පළාත් සභාව විසින් සිදුකරන ලබන වැඩසටහන් සාධනීය ආකාරපයන් ක්රියාත්මක
වන බවට සහතික වීම සෙහා මන්ත්රීවරුන් විසින් එහි කාර්යමණ්ඩලය සහ අපනකුත්
පාර්ශවයන් සමග උපරිම සහපයෝගපයන් කටයුතු කල යුතුය.
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ප්රජාව සමග පවත්වන සබෙත්ාවය
සැලසුම් සහ පයෝජනා පමන්ම ස්වකීය අෙහස් හා පයෝජනා ෙ ඉදිරිපත් කිරීමට
ජනතාව සතුව ඇති අයිතිය පිළිගත යුතුය. තවෙ සංවර්ධන සැළසුම් පිළිපයල
කිරීපම්දි ජනතාවපේ අෙහස් පයෝජනා ගැටළු හා ප්රශ්න සලකා බැලිය යුතුය.
අපනකුත් සංවිධාන / ආයත්න සමග පවත්වන සබෙත්ාවය
පළාත් සභා පරිපාලනයට සම්බන්ධ පනොවූ කරුණක් සම්බන්ධපයන් ජනතාවට
අොල ගැටලු අොල බලධාරින්පේ අවධානයට පයොමු කල යුතුය.
පළාත් සභා මන්තිවරුන් තම ප්රපේශපේ ජනතාවපේ පපොදු යහපත සඳහා ඉදිරිපත්
වන ඉල්ලීම් පිළිබඳව අවධානය පයොමු විය යුතු අතර, ඒවා අපනකුත් රාජය
ආයතන සමඟ සම්බන්ධීකරණයක් පවත්වා පගන යායුතුය.
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7.

පපොදු ආචාරධර්මීය යුතුකම් සහ වගකීම්
පළාත් සභා මන්ත්රීවරපයකු,
 ජනතාවපේ යහපත පවනුපවන් පමණක් පයොමු වන ආකාරයකින් පපොදු පේපල
භාවිතා කල යුතුය.
 ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාපේ 28 වන වයවස්ථාව යටපත් සඳහන් පකොට ඇති මූලික
යුතුකම් ඉටු කිරීමට කටයුතු කල යුතුය. ( 2 වන උපපල්ඛනය)
 ජන ජීවිතය තුල සොචාරය, අභිමානය ආචාරශීලිභාවය සහ අනිකුත් සමාජ හරයන්
ඉතා ඉහල ප්රමිතියකින් පවත්වා පගන යාමට සහාය දිය යුතුය.
 ප්රජාව පවත උපරිම ප්රතිලාභ ලබා ගැනීම සහතික කිරීමට සහ ඒවා ආරක්ෂා
කරගැනීමට හැකි වන ආකාරපයන් නීතිගරුක, අවංකව, අපක්ෂපාතීව සහ සාධනීය
අයුරින් බුේධිමත්ව සහ විනිවිෙභාවයකින් යුතුව ස්වකීය තනතුපරහි වගකීම ඉටුකල
යුතුය.
 සැම විටම තම ආත්ම පගෞරවය, ධූරපයහි කීර්තිය සහ පළාත් සභාපවහි කීර්තිය
ආරක්ෂාවන ආකාරයට හැසිරිය යුතුය.
 රජය, පළාත් සභාව පහෝ පළාත් පාලන පසේවපේ පත්වීම්, උසස්වීම්,මාරුකිරීම්
සිදුකිරීමට යම්පුේගලපයකුපේ අපේක්ෂකත්වයට අනුග්රහය ෙැක්වීම සඳහා සිය
රාජකාරිමය තනතුර භාවිතා කරමින් අනිසි බලපෑම් පනොකල යුතුය. පම් මගින් තමා
පපෞේගලිකව ෙන්නා පුේගලපයකු පහෝ ආයතනයක් ආමන්ත්රණය කරමින් තමා
පපෞේගලිකව ෙන්නා යම් පුේගලපයකු පවත චරිත සහතිකයක් ලබා දීපමන්
මන්ත්රීවරපයකු වලක්වාලීම අපේක්ෂා පනොපකපර්.
 ස්වකීය විශ්වාසනීයභාවය සහ අවංකභාවය ප්රශ්නකාරී වන කවර පහෝ මූලයමය
පහෝ පවන යම් කටයුත්තක නිරත පනොවිය යුතුය.
 තමා පවත, කලත්රයා පවත පහෝ, පවුපල් සාමාජිකයකු පහෝ තම හිතතශිපයකු
පවත සෘජුව පහෝ වක්රව මූලයමය පහෝ පවනයම් ප්රතිලාභයක් සැපපයන
ආකාරපයන් සිය රාජකාරීමය කටයුතු හා ගැපටන පරිදි කිසිඳු පුේගලපයකු පහෝ
ආයතනයක් සමග එකඟතාවයකට පනොපැමිණිය යුතුය.
 සිය රාජකාරිමය කටයුතු හා ගැපටන පපෞේගලික වයාපාර පවත්වාපගන යාම, පහෝ
තනතුරු ෙැරීම, වත්කම් පහෝ පකොටස් පවත්වාපගන යාම පනොකල යුතුය.
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පත්ොරතුරු පහලි ෙරව් කිරීම
මන්ත්රීවරපයකු විසින් ශ්රි ලංකා ප්රජාතින්ත්රීක සමාජවාදී ජනරජපේ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාපේ
14 අ වයවස්ථපවන් හා 2016 අංක 12 ෙරණ පතොරතුරු ෙැන ගැනීපම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ
පනපත් විධිවිධාන සලසා ඇති පරිදි පහලිෙරේ පනොකල යුතු පතොරතුරු හැර අපනකුත්
පතොරතුරු පහලිෙරේ කල යුතුය. (පතවන උපපල්ඛනය)

නීතියට අවනත් වීපම් යුතුකම සහ වගකීම
පළාත් සභා මන්ත්රීවරයකු විසින්;
 පළාත් සභාවට ලැබී ඇති වයවස්ථාොයක බලයට අනුකූලව ප්රතිපත්තිමය තීරණ ගත
යුතු අතර මහා සභා හා කාරක සභා සඳහා සැම විටම සහභාගී විය යුතුය.
 තමා පවත පැවරී ඇති බලතල වගකීම සහ අයිතිවාසිකම් වලට අනුකූලව සාමූහිකව
කටයුතු කළ යුතු අතර පළාත් සභාපේ කාර්යය පටිපාටික රීති අනුව කටයුතු කිරීමට
සෑම මන්තවරපයකුම සෑම විටම බැදී සිටිය යුතුය.
 පළාත් සභාපේ බලතල, ක්රියාකාරීත්වය, අධිකාරය, අයිතිවාසිකම් සහ වගකීම්
පිළිබඳව ප්රමාණවත් ෙැනුමක් සහ අවපබෝධයක් පමන්ම පළාත් සභාපේ සහ එයට
සම්බන්ධ අපනකුත් ආයතනයන්පේ කටයුතු පාලනය කරනු ලබන අොල පනත්,
ආඥා පනත්, ප්රඥේති, රීති, පරගුලාසි, නිපයෝග සහ පවනත් අොල නීති පිළිබඳව
ප්රමාණවත් ෙැනුමක් සහ අවපබෝධයක් තිබිය යුතුය. එපසේම ස්වකීය රාජකාරි
ඉටුකිරීපම්දී එම නීති සහ උපනීතින්ට අනුකූලව කටයුතු කල යුතුය.
 ජනතාව පවතින් ලැපබන පයෝජනා සහ පැමිණිලි භාරගැනීමට අවශය කටයුතු
පිළිපයල කල යුතු අතර කඩිනමින් පයෝගය පිළිතුරක් ලබා පෙමින් ඒවා
නිරාකරණය කල යුතු වන්පන්ය. එවන් අවස්ථාවලදී අපක්ෂපාතීව කටයුතු කල
යුතුය.

විපේශ සංචාර
මන්ත්රීවරපයකු විසින්;
ජනාධිපතිවරයා, අග්රාමාතයාවරයා, කැබිනට් මණ්ඩලය සහ පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා විසින්
ලබා පෙනු ලබන විපේශ සංචාර පිළිබඳව පරගුලාසි සහ නියමයන් පිළිබෙව ෙැනුවත් වී
සිටිය යුතු අතර ඒවාට අනුකූලව කටයුතු කල යුතුය.
14

යම් විපෙස් සංචාරයකදී එයට අොල වියෙම් අොල විපේශ රජය පහෝ පවනයම් සංවිධානයක්
මගින් ෙරනු ලබන අවස්ථා ෙ ඇතුළුව විපේශීය රජයකින්, ජාතයන්තර සංවිධානයකින් පහෝ
ආයතනයකින් විපෙස් සංචාර සඳහා ලැපබන ආරාධනාවක් පිළිගැනීමට ප්රථම මන්ත්රීවරයා
විසින් අොල විපෙස් සංචාරය පිළිබඳ සියලු පතොරතුරු ඇතුලත් කරමින් ප්රමාණවත් ෙැනුම්
දීමක් විධිමත් ආකාරපයන් පළාපත් ආණ්ඩුකාරයා පවත සිදුකර අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය.
සෑම නිල විපෙස් සංචාරයක්ම අවසන් පකොට පැමිණිපමන් පසුව කඩිනමින් ඒ පිළිබඳව
පූර්ණ විධිමත් වාර්තාවක් සභාව පවත ඉදිරිපත් කල යුතුයි.
විපෙස් සංචාර තුලින් ලබන අත්ෙැකීම් සහ ෙැනුම පළාත් සභාව විසින් සපයනු ලබන
පසේවාවන්පේ ගුණාත්මක හරය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා භාවිතා කල හැකි අවස්ථාවලදී
මන්ත්රීවරුන් සහ පළාත් සභාපේ කාර්යය මණ්ඩලය සමඟ පබො හො ගැනීම සඳහා
සම්මන්ත්රණ සහ සාකච්ඡා මගින් පියවර ගත යුතුය.
නිල විපේශ සංවාරයකදී ශ්රී ලංකාව නිපයෝජනය කරමින් මන්ත්රීවරයාපේ විනයගරුකබව
හා හැසිරීම ආෙර්ශ සම්පන්නව පවත්වා ගතයුතු අතර එවන් අවස්ථාවලදී ශ්රී ලංකාපේ
ජාතයන්තර කීර්ති නාමය වඩා වර්ධනය කර ගැනීමට පහේතුවන ආකාරපයන් ක්රියා කල
යුතුය.
ශ්රී ලංකාව තුළදී පහෝ මන්ත්රීවරයා සංචාරය කරනු ලබන කවර පහෝ විපේශ රටකදී තමාපේ
අවංකභාවය සහ සෘජුභාවය ආරක්ෂා වන ආකාරපයන් ක්රියා කල යුතුය.

ත්ාග සහ ප්රොනයන්
පළාත් සභා මන්ත්රීවරපයකු විසින්;
තමාපේ නිල රාජකාරි කටයුතු පකපරහි සෘජුව පහෝ වක්රව බලපෑමක ඇති කරන්නා වු
තයාගයක් පහෝ ප්රොනයක් ඉල්ලා සිටීම පහෝ භාර ගැනීම පනොකළ යුතුය.
කවර පහෝ ආකාරපේ ප්රතිලාභයන් පහෝ අනුග්රාහකත්වයන් භාර ගැනීම තුළින් තමාපේ
නිල රාජකාරී කටයුතු පකපරහි යම් පුේගලපයක් පහෝ යම් ආයතනයක් බලපෑම් සිදු පකොට
ඇති බව ගමය වන ආකාරපේ අවස්ථාවන්හි නිරත වීපමන් මන්ත්රීවරයා වැලකී සිටිය යුතුය.
තමා පවනුපවන්, ඔහුපේ කලත්රයා, ෙරුවන් ළගම ඥතීන් පහෝ කාර්ය මණ්ඩල නිළධාරීන්
නීති විපරෝධී ආකාරපයන් ප්රතිලාභ අනුග්රාහකත්වයන් පහෝ ප්රොනයන් ලබා පනොගන්නා
බවට වග බලා ගත යුතුය.පකොන්ත්රාත් ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන ආයතනය පහෝ
පුේගලයන් පවතින් සෘජුව පහෝ වක්රව නීති විපරෝධී වාසි ලබා පනොගත යුතුය.
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පිළිගැනීම සහ සත්කාරය
මන්ත්රීවරපයකු විසින්;
තමාපේ නිල රාජකාරිමය හැකියාවන් මත ආරාධනය කරනු ලබන අවස්ථාවන් හැරුණු
පකොට විපේශ රාජය තාන්ත්රිකයින් පහෝ ජාතයන්තර සංවිධාන පහෝ එවන් සංවිධාන වල
සාමාජිකයන්පගන් ලැබුණු රාජතාන්ත්රික සම්මාන, පිළිගැනීම පහෝ පවනත් ආකාරපේ
අනුග්රහයන් පිළිගැනීම සහ ඒවාට අනුබල දීම පනොකළ යුතුය.
රාජතාන්ත්රික පහෝ නිල පිළිගැනීම් පහෝ පවනත් යම් උත්සව අවස්ථාවන් වලදී පමම ආචාර
ධර්ම සහ පගෞරවාන්විත හැසිරීම ආරක්ෂා කර ගත යුතුය.
විපේශීය ආරාධනා පිළිගැනීම පහෝ එවන් අවස්ථාවන්ට සහභාගී වන විට ශ්රී ලංකාපේ පහෝ
පළාත් සභාපවහි පහෝ මන්ත්රීවරුන්පේ පගෞරවයට යම් හානියක් සිදු වීම වළක්වාලීම
සෙහා ස්වකීය ප්රඥාව භාවිතා කරමින් කටයුතු කල යුතුය.
 රාජකාරි කටයුත්තක් ඉටු කිරීම සෙහා හැර නීති විපරෝධි සූදු සහ ඔට්ටු ෙැමීපම්
කටයුතු සඳහා අවස්ථාව සපයා තිපබන සමාජ ශාලා පහෝ පවනත් එවන් ආයතන
සමග සබඳතා පනොපැවැත්විය යුතුය.

පළාත් සභාපව් පේපල සහ පසේවාවන්
පළාත් සභා මන්ත්රීවරපයකු විසින්
 තමාපේ පහෝ පවන යම් පුේගලපයකුපේ පපෞේගලික ප්රතිලාභය සෙහා නිල නිවාස,
බඩු බාහිරාදිය, යාන වාහන සහ පපොදු පේපල භාවිතයට ගැනීම සෙහා නිසි
අවසරයක් ලැබී ඇත්පත් නම් මිස එවන් පේපළ භාවිතා පනොකළ යුතුය.

 පළාත් සභාපව් තීරණ
 පළාත් සභාවට පත්රී පත් වූ මන්ත්රීවරපයකු විසින් පළාත් සභාව තුලදී අන්
අයපේ අෙහස් වලට ගරු කරමින් වගකිව යුතු ආකාරපයන් හැසිරිය යුතු
අතර තීරණ ගැනීපම් ක්රියාවලිය තුළ තම ඡන්ෙය ප්රකාශයට පත් කිරීමට ප්රථම
ප්රධාන විකල්ප ක්රියාමාර්ග සහ කරුණුවල අොලතාවය පිලිබෙ ගැඹුරින්
අධයයනය කළ යුතුය.
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ප්රජා වගකීම
පළාත් සභාවට පත්රී පත් වූ මන්ත්රීවරයා තමා විසින් සිදුකරනු ලබන ක්රියාකාරකම් සහ
කාර්යභාරයන් සම්බන්ධපයන් සහ ගනු ලබන තීරණ සම්බන්ධපයන් බල ප්රපේශපේ ප්රජාව
පවත වගකිව යුතු පේ. මන්ත්රීවරයාපේ නිල ක්රියාකාරකම් සම්බන්ධ කටයුතුවලදී යම්
විමර්ශන කටයුත්තක් සිදු වන්පන් නම් ඒ සෙහා සහාය ලබා දිය යුතුය.

8.
ආචාර ධර්ම සංග්රහය පිළිගැනීම සහ උල්ලංඝනය කිරීම.
ආචාර ධර්ම සංග්රහය පිළිගැනීම
පළාත් සභාපේ සියලුම මන්තිවරුන් පමම ආචාර ධර්ම සංග්රහය ඉතා පපේශපමන් කියවා
එහි අන්තර්ගතය අවපබෝධ කර ගැනීපමන් පසුව එය තමන් පිළිගන්නා බව ප්රකාශයට පත්
කරමින් සභාපතිවරයා ඉදිරිපේ දිවුරුම් දීමක් පහෝ ප්රතිඥා දීමක් සිදු කල යුතුය.
පමම ආචාර ධර්ම සංග්රහය පළාත් සභාපේ අපනකුත් අොල නීති, ප්රඥේති, වයවස්ථා
නියමයන් සහ ස්ථාවර නිපයෝගයන්, රීති සහ සම්මතයන් සමග ඒකාබේධව අවපබෝධ කර
ගත යුතුය.
පළාත් සභාපේ සභාපතිවරයා සභාවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන පයෝජනාවක් මගින් පමම
ආචාර ධර්ම කඩවීම පිළිබෙ සිදුවීම් පිලිබෙ සලකා බැලීම සිදු පකපර්.
ආචාර ධර්ම උල්ලංඝනය වූ බවට පචෝෙනාවට ලක් වූ අවස්ථාවන් ආචාර ධර්ම සහ
වරප්රසාෙ කමිටුව පවත පයොමු කරනු ලැපබන අතර සභාව විසින් අනුමත ක්රියා පටිපාටියක්
අනුගමනය කිරීපමන් පසුව ආචාර ධර්ම සංග්රහය උල්ලංඝනය වී ඇති බවට සනාථ
කරනුපේ නම් සභාව අනුමත කරනු ලබන තීරණයක් ගත හැකි වන්පන්ය.
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පළමු උප පල්ඛනය
ආචාර ධර්ම සංග්රහය පිලිගැනීම ප්රකාශ කරමින් පෙනු ලබන දිවුරුම පහෝ ප්රතිඥාව
............................................................................................................... වන මම, ශ්රී
ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික ජනරජපේ පළාත් සභා මන්ත්රීවරුන් සඳහා වූ ආචාරධර්ම සංග්රහයට
අනුකූලව, මන්ත්රී ධූරපයහි රාජකාරි විශ්වසනීය අයුරින් සිදු කරන බවටත්, කාර්යභාරය
ඉටුකරන බවටත් සහ පළාත් සභාපේ නීතිය පිළිගන්නා බවටත් පළාත් සභාවට
විශ්වාසවන්තව කටයුතු කරන බවටත් පළාත් සභාපේ අධිකාරය යටපත් පවතින ප්රපේශපේ
ජනතාව පවනුපවන් මාපේ උපරිම ශක්ති ප්රමාණපයන් කටයුතු කරන බවටත් පගෞරව
බහුමානපයන් යුක්තව ප්රකාශ පකොට ප්රතිඥා පෙමි / දිවුරුම් පෙමි.

පෙවන උප පල්ඛනය
ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජන රජපේ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාපේ 28 වන වයවස්ථාව
මූලික යුතුකම්

28.අයිතිවාසිකම් සහ නන් වැෙෑරුම් නිෙහස ක්රියාත්මක වීමත්
භුක්ති විදීමත් යුතුකම් හා බැදීම් ඉටු කිරීපමන් පවන්ව පැවතිය
පනොහැක්පක්ය :- එපහයින්

(අ) ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව සහ නිතිය ආරක්ෂා පකොට
අනුගමනය කිරීමෙ,

(ආ) ජාතික අභිවෟේධිය වර්ධනය කිරීම හා ජාතික සමගිය
පපෝෂණය කිරීමෙ,

(ඇ) තමන් විසින් පතෝරා ගනු ලැබූ රැකියාපවහි හෘෙය සාක්ෂියට
එකඟව පනොපිරිපහලා වැඩ කිරීම ෙ,

(ඈ) පපොදු පේපල සුරක්ෂිත පකොට ආරක්ෂා කිරීමෙ, පපොදු පේපළ
අයථා පරිදි ප්රපයෝජනයට ගැනීමට සහ නාස්ති කිරීමට එපරහිව
ක්රියා කිරීම ෙ,
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(ඉ) පසසු අයපේ අයිතිවාසිකම් සහ නන් වැෙෑරුම් නිෙහස ගරු
කිරීම ෙ,

(ඊ) ස්වභාව ධර්මය සහ ස්වභාවික සම්පත් රැක ගැනීම ෙ ශ්රී
ලංකාවාසී සෑම තැනැත්පතකුපේම යුතුකම වන්පන්ය.

පතවන උප පල්ඛණය
ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජපේ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාපේ 14 අ වයවස්ථාව
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පත්ොරතුරු පවත්
ප්රපව්ශවීපම්
අයිතිවාසිකම

14 අ. (1) සෑම පුරවැසිපයකුටම (අ) රජය, අමාතයංශයක් පහෝ යම් ආණ්ඩුපේ
පෙපාර්තපම්න්තුවක් පහෝ යම් නීතියක් මඟින් පහෝ
යටපත් පිහිටුවනු ලැබූ පහෝ ඇති කරනු ලැබූ යම්
වයවස්ථාපිත මණ්ඩලයක් සතුව පවත්නා වූ ;
(ආ)
යම්
පළාත්
අමාතය
මණ්ඩලයක
අමාතයවරපයකුපේ යම් අමාතයාංශයක් පහෝ යම්
පෙපාරතපම්න්තුවක් පහෝ පළාත් සභා ප්රඥේතියක්
මඟින් පිහිටුවනු ලැබූ පහෝ ඇති කරනු ලැබූ යම්
වයවස්ථාපිත මණ්ඩලයක් පහෝ සතුව පවත්නා වූ ;
සහ

(ඇ) යම් පළාත් පාලන ආයතනයක් සතුව පවත්නා වූ ;
(ඈ) පම් අනු වයවස්ථාපේ (අ) , (ආ) පහෝ (ඇ) පේෙවල
සඳහන් ආයතනවලට අොළ පවනත් යම් තැනැත්තකු
සතුව පවත්නා වූ , සහ පුරවැසියකුපේ අයිතියක්
ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා පහෝ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා
අවශය වූ යම් පතොරතුරක් පවත නීතිපයන් සලසා ඇති
පරිදි ප්රපේශ වීපම් අයිතිවාසිකම ඇත්පත්ය.
(2) ජාතික ආරක්ෂාව , පභෞමික අඛණ්ඩතාව පහෝ
මහජන ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම පිණිසෙ, විෂමාචාර පහෝ
අපරාධ වැළැක්වීම පිණිසෙ, පසෞඛයය පහෝ සොචාරය
ආරක්ෂා කිරීම පිණිසෙ , අන් අයපේ කිර්තිය පහෝ
අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම පිණිසෙ , පපෞේගලිකත්වය
ආරක්ෂා කිරීම පිණිසෙ , අධිකරණයට අපහාස කිරීම
වැළැක්වීම පිණිසෙ , පාර්ලිපම්න්තු වරප්රසාෙ ආරක්ෂා
කිරීම සම්බන්ධපයන් ෙ විශ්වාසය මත ෙැනුම් පෙන ලෙ
පතොරතුරු පහළිෙරේ කිරීම වැළැක්වීම පිණිසෙ පහෝ
අධිකරණපේ අධිකාරි බලය හා අපක්ෂපාතීත්වය
පවත්වාපගන යාම පිණිසෙ , ප්රජාතන්ත්රවාදී සමාජයකට
අවශය වන්නා වූ නීතිපයන් නියම කරනු ලැබිය හැකි
සීමා කිරීම් හැර පවනත් කවර පහෝ සීමා කිරීමක් පම්
වයවස්ථාපවන් ප්රකාශ පකොට පිළිපගන ඇති20
අයිතිවාසිකම මත පනොපැනවිය යුත්පත්ය.

(3) පම් වයවස්ථාපේ " පුරවැසියා" යන්නට, යම්
වයවස්ථාපිත වූ පහෝ වයවස්ථාපිත පනොවූ මණ්ඩලයක
සාමාජිකයන්පගන්
හතපරන්
තුනකට
පනොඅඩු
සංඛයාවක් පුරවැසියන් වන්පන් නම්, එවැනි මණ්ඩලයක්
ඇතුළත් පේ.
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