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ක ොළඹ විශ්වවිද්යොලය, ශ්රී ලං ොව 

නීති පීඨය 

නීතිකේදී උපොධි පරීක්ෂණය, කද්වන වසර (මොර්ගගත) - 2020 

සොධොරණත්වය සහ භොර නීතිය 

(පෑ තුනයි) 

මුළු ප්රශ්න සංඛ්යාව: 06 

ඕනෑම ප්රශ්න තුන ට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. 

(නනාපැහැදිලි අත්අකුරු සඳහා ලකුණු අඩු නෙනේ.) 

 

1. “සාධාරණත්වය නිශ්චිත රීති යයාදන්යන් නැත, එය නිශ්චිත හැසිරීමක් තක්යසචරු කරයි; යේ 

සඳහා නමයශීලීතාවය සහ අභිමතය අවශ්ය යේ. ය ායහෝ සාධාරණත්ව මූලධර්ම පදනේ 

වන්යන් නියත රීතීන්ට වඩා හැසිරීමක අභිමතානුසාරී ප්රමිතීන් මතය; යමම ප්රමිතීන් 

සාමානයයයන් සද්භාවය, අවංකභාවය සහ තයාගශීලිත්වය යන මූලික ශික්ෂාවන්යගන් පැන 

නඟින අතර යේ අර්ථයයන් සායේක්ෂ සචවභාවයක් ගනී.” 

Samantha J Hepburn, Principles of Equity and Trusts (2nd edn; Cavendish Publishing 

(Australia) Pty Limited, 2001) PP. 7-8 

සාධාරණත්වයේ සචවභාවය සහ සාධාරණත්වයේ ආේත ඇසුරින් උක්ත ප්රකාශ්ය 

වියේචනාත්මකව අගයන්න. ඔ යේ පිළිතුර අදාළ අධිකාරීන් ඇසුරින් තහවුරු කරන්න. 

 

2. පහත අවසචථාවන්ිදී වලංගු භාරයක් ඇති වී ඇත්යත්දැයි සාකච්ඡා කරන්න. ඔ යේ පිළිතුර 

අදාළ වයවසචථාපිත ප්රතිපාදන සහ විනිශ්චිත නඩු තීරණ ඇසුරින් තහවුරු කරන්න. 

අ) ඇයයේ අන්තිම කැමති පත්රය මඟින්, ටීනා ඇයයේ අවයශ්චෂ යේපළ ඇයයේ මිතුරු, 

හැරිසන්ට ල ා දුන්යන්, ‘ඔහු, නවන යම් කිසිඳු නීතයානුකූල ප්රශ්චනයක් යනාමැතිව මිය 

ගියයහාත්, මයේ සියලු යේපළ ඔහු මයේ සයහෝදරියන් යදයදනාට භාර යදනු ඇතැයි ඔහු 

යකයරි පූර්ණ විශ්චවාසයක් මා හට ඇති නිසා’ යනුයවන් ප්රකාශ් කරමිනි. හැරිසන් යේපළ 

විකිණීමට අදහසච කරයි.  
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ආ) ඇන්ඩඩඩ, ඔහුයේ අනියේ බිරිඳ වන කැමිලියාට වාික ප්රකාශ්යක් කයළච ‘Ocean View’ 

සුය ෝපයභෝගී විලාව (luxury villa) සහ ඔහුයේ මර්සිඩීසච ය න්සච යමෝටර් රථය ඇතුළත් 

ඔහුයේ යේපළ වයස අවුරුදු එයකාළහක් වූ ඔහුයේ එකම දියණියට ල ා යදන යලසයි. යකයසච 

යවතත්, ණය ිමියන්යේ බිල්පත් පියවීම සඳහා එම යේපළ විකිණීමට කැමිලියා අදහසච කරයි. 

ඇ) ෆ්රැන්සිසචකා සිය අන්තිම කැමති පත්රයේ සඳහන් කයළච, ‘මයේ මව කැතරිනා, යේපළ යහෝ 

ඇයයේ මරණය වන විට ඉන් ඉතිරි වූ යේ, මයේ දරුවන් යදයදනාට භාර යදන යලස ඉල්ලා 

සිටිමි.’ ෆ්රැන්සිසචකා, ඇයේ යේපයළන් අඩක් ඇයයේ මව කැතරිනාට ඉතිරි කරමින් මිය ගියාය. 

කැතරිනා ඇයයේ යේපළ සියල්ලම යකන්සිංටන් වැඩිිටි සත්කාර නිවාසයට පැවරුවාය. 

ඈ) ලියයෝනාඩ්, සිය අන්තිම කැමති පත්රය මඟින් නිවාස යදකක් භාරයකට ඉතිරි කරමින්, 

ඔහුයේ භාරකරුට නියම කයළච, ‘මයේ දියණිය මාරියාට සුදුසු යැයි ඇය සිතන ඕනෑම එකක් 

ඇයට පවරන යලසත්, අයනක මයේ දියණිය චාලට්ට පවරන යලසත්ය.’ මාරියා, 

යතසචතයේන්තුකරුට යපර මිය ගියාය.   

 

3. “වන්දි නේ යපාදු නීති ප්රතිකර්මය අයිතියක් යලස පවතී, නමුත් එය නිතර සනාථ කරන්යන් 

අප්රමාණවත් (inadequate)  වයි. උල්ලංඝනයට ලක් කරන ලද ගිවිසුයේ විෂය වසචතුව අසමසම 

(unique) සහ ිලේ යනාකළ හැකි (irreplaceable) යමක් නේ වන්දි ඉතා ප්රයයෝජනවත් 

යනායේ. ගිවිසුමික උල්ලංඝනය සේ න්ධ වන්යන්, අ ණ්ඩ හැසිරීමක් යහෝ වරක් සිදු වූ පසු 

ආපසු හැරවිය යනාහැකි හානියකට නේ ද වන්දි ප්රමාණවත් යනායේ.” 

 

උක්ත ප්රකාශ්ය සාධාරණත්ව ප්රතිකර්ම ඇසුරින් විශ්චයල්ෂණය කරන්න. ඔ යේ පිළිතුර අදාළ 

අධිකාරීන් මඟින් තහවුරු කළ යුතුය. 

 

4. (අ) සහ (ආ) යකාටසච යදකටම පිළිතුරු සපයන්න. 

(අ) ඇන්යටෝනියයෝ මහතා සහ ඇන්යටෝනියයෝ මහත්මිය ඔවුන්යේ පූර්ව විවාහ ගිවිසුයේ 

සඳහන් කයළච ඔවුන්යේ සචවකීය යේපළ, ජීවත් වන තැනැත්තාටත්, පසුව ඔවුන්යේ දරුවන්ටත් 

වාසිදායකව ය දා දිය යුතු  ව ය. ඇන්යටෝනියයෝ මහත්මිය මිය ගියේ ඇන්යටෝනියයෝයේ 

පවුයල් එකම පුත්රයා වන බ්රයන්යේ උපයතන් වසර යදකකට පසුවය. ඇන්යටෝනියයෝ මහතා 

ක්රිසචටිනා සමඟ නැවත විවාහ වූ අතර ඔවුන්ට දියණියන් යදයදයනක් සිටියහ. ඔහු අන්තිම 

කැමති පත්රයක් රිතව මිය ගියේය. ඔහුයේ මරණයයන් ඉක්බිතිව, ක්රිසචටිනා ඔහුයේ මුළු 

යේපළම අත්පත් කර ගත් අතර බ්රයන් හට එම පරිශ්රයට පිවිසීමට ඉඩ දුන්යන් නැත. ක්රිසචටිනා 

දැන් මුළු යේපළම විකිණීම සඳහා ගැනුේකරුවන් යසායමින් සිටී. 
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බ්රයන් ඔබනේ උපනද්ශය බලානපාන ාත්තු නේ. අදාළ වයවස්ථාපිත ප්රතිපාදන සහ නඩු තීන්ු 

මත ඔහුට උපනදස් නදන්න. 

(ආ) ‘රීගල් සිනමා’ හට  යකාළඹ එක් සිනමා ශ්ාලාවක් අයත් වූ අතර සිනමාහල් යදක එකට 

විකිණීයේ අදහසින් තවත් එකක් අත්පත් කර ගැනීමට අවශ්ය විය. ඒ සඳහා ඔවුන් අයනක් 

සිනමා ශ්ාලාව මිලදී ගැනීම සඳහා අනු ේධ සමාගමක් පිිටුවා ගත් නමුත්, මිලදී ගැනීමට 

ප්රමාණවත් ප්රාේධනයක් යනාතිබුණි. රීගල් සිනමායේ අධයක්ෂවරුන් යදයදයනකු අනු ේධිත 

සමාගයේ සමහර යකාටසච මිලදී ගත් අතර එමඟින් අවශ්ය ප්රාේධනය ල ා දී නව සිනමා ශ්ාලාව 

මිලදී ගන්නා ලදී. සිනමාහල් යදකම එක් සමාගමක් යලස විකුණනු ලැබූ අතර එය ‘නව රීගල් 

සිනමා’ යලස නැවත නේ කරන ලදී. සිනමාහල් යදක එකට විකුණන යමායහායත් අධයක්ෂවරු 

ඔවුන්යේ යකාටසච විකිණීයමන් සැලකිය යුතු ලාභයක් ල ා ගත්හ. 

අධයක්ෂවරුන් සමාගම යකයරි පැවති විශ්චවාසනීය සේ න්ධතාවය උල්ලංඝනය කර ඇති 

 වට යචෝදනා කරමින්, යකාටසච විකිණීයමන් අධයක්ෂවරුන් ලැබූ ලාභය අය කර ගැනීමට, 

‘නව රීගල් සිනමා’ ි  නව පාලකයයෝ, නඩු පැවරීමට සැලසුේ කරති. 

නව රීගල් සිනමා යවත උපයදසච යදන්න. 

 

5. අේපුහාමි, තම දරුවන් වන රවිඳු, රුවන් සහ කැසිල්ඩායේ ප්රතිලාභය සඳහා පුත්තලයේ පිිටි 

අක්කර 20 ක යපාල් වගාව සහ යපාල් වගායේ පිිටි යහෝටලයක භාරකරු යලස චාල්සච 1999 

දී පත් කයළචය. යපාල් වගායේ වැටවල් සවි කිරීයේදී පර්චසච 70 ක් සන්තකයේ ත ා ගැනීමට 

චාල්සච අයපායහාසත් වී ඇති  ව, 2001 දී අේපුහාමියේ අභාවයත් සමඟ රවිඳු දැන ගනී. රවිඳු 

යේ පිළි ඳව භාර යේපළට එහා පැත්යත් යපාල් වගාව ිමි තම මාමණ්ඩිය වන සුමනසිරිට 

දන්වා සිටියේය. සුමනසිරි, 2002 දී භාර යේපයළන් යපර සඳහන් කළ යපාල් වගායේ පර්චසච 70 

අත්පත් කර යගන වැටක්  ැඳ සිය යපාල් වගාව සමඟ එක් යේපළක් යලස පවත්වායගන 

ගියේය. සුමනසිරි, යමම වංචාව ගැන නිහඬව සිටීමට  විඳුට රු. 700,000 ක් ල ා දුන්යන්ය. 

රවිඳු, රුවන් සහ කැසිල්ඩා යහෝටලය විකුණා එම මුදල් තමන්යේ වයාපාර ආරේභ කිරීම සඳහා 

ය දා ගැනීමට අයේක්ෂා කරන අතර ගැනුේකරුවන් යසායන යලස චාල්සචයගන් ඉල්ලා 

සිටියහ. රුවන්, තම මිතුරා වන යේමසිරිව චාල්සචට හඳුන්වා දුන් අතර, යේපළ යේමසිරිට 

විකුණන යලස චාල්සචට නිර්යේශ් කයළචය. රවිඳු සහ කැසිල්ඩා යේ සඳහා එකඟ වූ අතර 

යහෝටලය යේමසිරිට විකුණන ලදී. පසුව, කැසිල්ඩාට දැනගන්නට ලැය න්යන් රුවන් විසින් 

යහෝටලය යවළඳයපාළ මිලට වඩා අඩු මුදලකට විකිණීම සඳහා යේමසිරි යවතින් මුදල් 

ල ායගන ඇති  වයි. 

දී ඇති සිේධිය තුළ පැන නඟින ඔවුන්යේ අයිතිවාසිකේ සහ වගකීේ පිළි ඳව සියලු 

පාර්ශ්වයන්ට උපයදසච යදන්න. 
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6. ධර්ම පුේගලික සමාගයේ ප්රධාන විධායක නිලධාරී ධර්මසිරි පහත සඳහන් තත්වයන් යටයත් 

ඔහු විසින් පිිටුවන ලද පුණය භාරවල වලංගුභාවය දැන ගැනීමට අයේක්ෂා කරයි. 

 

(අ) ධර්මසිරි, සුරතල් සතුන්ට ඇලුේ කරන්යනකු වන අතර ඔහු වීදි සුනඛ්යන් හා  ළලුන් 

ආරක්ෂා කිරීමට උනන්දු විය. ඔහු, අනාථ දරුවන් සහ අනාථ සුනඛ්යන් නඩත්තු කරන අනාථ 

නිවාසයක්  ැලීමට ගියේය. අනාථ දරුවන්ට සහ සුනඛ්යන්ට යසෞ ය සේපන්න ආහාර යේලක් 

ල ා දීම සඳහා ඔහු භාරයක් පිිටුවීය. 

 

(ආ) ධර්ම පුේගලික සමාගයේ යසචවකයින් 1500 ක් සිටී. තම යසචවකයින්යේ සමහර දරුවන්ට 

ප්රමාණවත් ආදායමක් යනාමැතිකම නිසා උසසච අධයාපනය හැදෑරීමට යනාහැකි  ව ධර්මසිරිට 

දැනගන්නට ලැබුණි. ශ්රී ලංකායේ ඕනෑම රාජය විශ්චව විදයාලයක උසසච අධයාපනය සඳහා 

අවස්ථා ල ා ගන්නා තම යසචවකයින්යේ දරුවන්ට ලැේයටාේ සහ නවාතැන් පහසුකේ සැපයීම 

සඳහා ධර්මසිරි භාරයක් ඇති කයළචය. 

 

(ඇ) ධර්මසිරි පාපන්දු ක්රීඩකයයකු වන අතර ඔහුට හැකි පමණින් ක්රීඩාව ප්රවර්ධනය කිරීමට ඔහු 

 ලායපායරාත්තු විය. ඔහු යේ සඳහා පාපන්දු පුහුණු මධයසචථානයක් ආරේභ කයළචය. පුහුණු 

මධයසචථානයට ය ායහෝ අය සේ න්ධ යනාවූ යහයින් ඔහු භාරයන් යදකක් පිිටුවීය. (i) 

ඔහුයේ සියලුම පිරිමි පැවයතන්නන්ට ක්රීඩාව පුහුණු කිරීම සඳහා සහ (ii) ඔහුයේ පාපන්දු පුහුණු 

මධයසචථානයට සේ න්ධ වන ඕනෑම යකයනකුට යනාමියල් පුහුණු ල ා දීම සඳහා. 

 

********** 
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UNIVERSITY OF COLOMBO, SRI LANKA 

FACULTY OF LAW 

 

BACHELOR OF LAWS EXAMINATION, YEAR II (Online) - 2020 

 

Equity and Law of Trusts 
(Three Hours) 

Total Number of Questions: 06 

 
Answer THREE (03) questions and no more. 

(Candidates will be penalized for illegible handwriting.) 
 

 

1. “Equity does not apply defined rules, it evaluates specific conduct; this requires flexibility 

and discretion. Most equitable principles are based upon discretionary standards of conduct 

rather than definitive rules; these standards usually stem from the basic precepts of good 

faith, honesty and generosity, and in this sense are relational in nature.” 

Samantha J Hepburn, Principles of Equity and Trusts (2nd edn; Cavendish Publishing 

(Australia) Pty Limited, 2001) PP. 7-8 

Critically evaluate the above statement in light of the nature of equity and maxims of 

equity. Support your answer with relevant authorities. 

 

2. Discuss whether a valid trust has been established in the following circumstances. Support 

your answer with the relevant statutory provisions and decided cases. 

 

a) By her will, Teena gave her residuary estate to her friend, Harrison, stating that, ‘as 

I have full confidence in him that if he should die without any other lawful issue, 

he will leave the bulk of my estate to my two sisters’. Harrison wishes to sell the 

property. 

 

b) Andrew made an oral statement to his mistress, Camelia, to dispose his property 

consisting ‘Ocean View’ luxury villa and his Mercedes-Benz car to his only 
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daughter aged eleven years. However, Camelia intends to sell the said properties to 

settle the bills of creditors. 

 

c) Francisca stated on her last will that, ‘I request that my mother Catherina leaves the 

property or what remains of it on her death to my two children’.  Francisca died 

leaving half of her estate to her mother Catherina. Catherina transferred all of her 

property to the Kensington Elderly Care home. 

 

d) Leonard left two houses on trust by his last will and directed his trustee ‘to transfer 

one, whichever she may think proper to my daughter Maria and to transfer the other 

to my daughter Charlotte’. Maria predeceased the testator. 

 

3. “The common law remedy of damages is available as of right, but it often proves 

inadequate. Damages are not very helpful if the subject matter of the contract that has been 

breached is something unique or irreplaceable. Nor will damages suffice if the breach of 

contract involves continuing conduct or a harm that once done cannot be reversed.” 

Analyze the above statement in light of equitable remedies. Your answer should be 

supported by relevant authorities. 

 

4. Answer both (A) and (B).  

 

A) Mr. Antonio and Mrs. Antonio in their pre-nuptial agreement stated that their 

respective properties should devolve on the survivor and then in favour of their 

children. Mrs. Antonio died after two years of Bryan’s birth who is the only son of 

Antonio’s family. Mr. Antonio remarried to Cristina and had two daughters. He 

died without a last will.  Soon after his death, Cristina acquired the possession of 

his entire estate and did not allow Bryan to access the premises. Cristina is now 

searching for buyers to sell the whole property.  

Bryan seeks your advice. Advise him on the applicable statutory provisions and 

case law.       
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B) ‘Regal Cinema’ owned one cinema theatre in Colombo and wanted to acquire one 

more with a view to selling the two cinema theatres together. To that end, they 

formed a subsidiary company to buy the other cinema theatre but, had insufficient 

capital to purchase. Two of the directors of Regal Cinema bought some of the shares 

in the subsidiary, thus providing the necessary capital and the new cinema theatre 

was purchased.  Both cinemas were sold as one company, renamed as ‘New Regal 

Cinema’. At the moment of selling the two cinema theatres together, the directors 

made a substantial profit on the sale of their shares.  

The new controllers of ‘New Regal Cinema’ plan to file an action to recover the 

profits which the directors had made on the sale of the shares, alleging that the 

directors were in breach of their fiduciary duty to the company.  

 

Advise to New Regal Cinema. 

 

5. Appuhamy appointed Charles as trustee to his 20-acre coconut plantation and a hotel 

located in the coconut plantation in Puttalama for the benefit of his children Ravindu, 

Ruwan and Casilda in 1999. In 2001, on the death of Appuhamy, Ravindu got to know that 

Charles has failed to get the possession of 70 perches of the coconut plantation when 

fencing it. Ravindu informed about this to his father-in-law Sumanasiri, whose coconut 

plantation was next to the trust property. Sumanasiri occupied the stated 70 perches of 

coconut plantation from the trust property and fenced and continued it with his coconut 

plantation as one property in 2002. Sumanasiri gave Rs. 700,000 to Ravindu to remain 

silent about this fraud. Ravindu, Ruwan and Casilda wish to sell the hotel and divide the 

money among themselves to startup their own businesses and requested Charles to search 

for buyers. Ruwan, introduced his friend Premasiri to Charles and recommended Charles 

to sell the property to Premasiri. Ravindu and Casilda agreed to the arrangement and the 

Hotel was sold to Premasiri. Later, Casilda gets to know that Ruwan has obtained a sum of 

money from Premasiri to sell the hotel to him below the market price.  

      Advise all the parties as to their rights and liabilities that arise in the given scenario. 
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6. Dharmasiri, the Chief Executive Officer of Dharma Private Limited, wishes to know the 

validity of the charitable trusts set up by him under the following situations. 

(a) Dharmasiri is a pet lover and he was interested to protect the street dogs and cats. 

He visited an orphanage where orphan children and orphan dogs were maintained. 

He set up a trust to provide healthy meal for the orphan children and the dogs. 

(b) Dharma Private Limited has 1500 employees. Dharmasiri got to know that some of 

the children of his employees are unable to continue their higher studies due to lack 

of adequate income. Dharmasiri created a trust to provide laptops and 

accommodation for the children of his employees who get a placement at any of 

the state Universities in Sri Lanka for their higher studies. 

(c) Dharmasiri is a football player and he wished to promote the game as much as he 

could. He started a football coaching center for this purpose. As not many people 

joined at the coaching center he set up two trusts (i) to coach the game to all his 

male descendants and (ii) to anyone who joins his football coaching center by 

providing free coaching. 

 

********** 
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nfhOk;Gg; gy;fiyf;fofk;> ,yq;if 

rl;l gPlk; 

 
rl;lkhzpg; ghPl;ir> Mz;L II (,izak; %ykhdJ) – 2020 

 
xg;GuT kw;Wk; ek;gpf;iffs; rl;lk; 

 (%d;W kzpj;jpahyk;) 
 

tpdhf;fspd; nkhj;j vz;zpf;if: 06 

vitNaDk; %d;W (03) tpdhf;fSf;F kl;Lk; tpilaspf;f. 
(njsptw;w ifnaOj;Jf;Fg; Gs;spfs; Fiwf;fg;gLk;.) 

 

 

1. “xg;GuthdJ tiuaWf;fg;gl;l tpjpfis Vw;Gilik nra;ahky;> Fwpg;ghd 

elj;ijia kjpg;gPL nra;fpwJ; ,J nefpo;Tj; jd;ikiaAk; jw;WzpigAk; 

Njitg;gLj;JfpwJ. ngUk;ghyhd xg;GuTf; Nfhl;ghLfshdit 

tiuaWf;fg;gl;l tpjpfspYk; ghu;f;f elj;ij njhlu;ghd juhjuq;fspd; 

jw;Wzpgpd; mbg;gilapNyNa mike;Js;sd; ,j; juhjuq;fs; toikahf 

ey;nyz;zk;> Neu;ik kw;Wk; ngUe;jd;ik vd;gtw;wpd; mbg;gil 

tpjpKiwfspypUe;J vOfpd;wd vd;gJld;> ,j;jifa jd;ikapy; ,ay;gpy; 

njhlu;GilaitAkhFk;.” 

Samantha J Hepburn, Principles of Equity and Trusts (2
nd

edn; Cavendish Publishing 

(Australia) Pty Limited, 2001) PP. 7-8 

xg;Gutpd; ,ay;G kw;Wk; xg;GuT %Jiufs; vd;gtw;wpd; gpd;dzpapy; 

Nkw;Nghe;j $w;wpiz EZf;fkhf kjpg;gpLf. ckJ tpilapid 

nghUj;jkhd mjpfhuq;fspdhy; Mjhug;gLj;Jf.  

 

2. gpd;tUk; #o;epiyfspy; typjhd ek;gpf;if xd;W jhgpf;fg;gl;Ls;sjh vd 

Muha;f. ckJ tpilapidg; nghUj;jkhd epajpr; rl;l Vw;ghLfs; kw;Wk; 

jPu;g;Gr; rl;lq;fspdhy; Mjhug;gLj;Jf. 

 

m) Bdh vd;gts; jdJ capypd; %ykhf mtsJ vQ;rpa nrhj;jpid> 

„Ntnwe;j rl;lG+u;tkhd thupRfSk; ,d;wp mtd; ,wf;f Ntz;bapUg;gpd;> 

vdJ nkhj;j nrhj;jpidAk; vdJ ,U rNfhjupfSf;F mtd; tpl;Lr; 

nry;thd; vd mtd; kPJ vdf;F KO ek;gpf;if cs;sJ‟ vdf; 
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Fwpg;gpl;L mtsJ ez;gdhd `uprd; vd;gtDf;F toq;fpdhs;. `uprd; 

mr; nrhj;jpid tpw;gjw;F tpUk;Gfpwhd;. 

 

M) md;l;upA vd;gtd; „X\d; tpA+‟ vdg;gLtjhd Mlk;gu khspif kw;Wk; 

mtdJ Nku;rpB];-ngd;]; Nkhl;lhu; thfdk; cs;slq;fyhd mtdJ 

nrhj;jpid gjpndhU taJila mtdJ xNu kfSf;F xg;gilf;FkhW 

mtDila itg;ghl;bahd fkpypah vd;gtSf;F tha;nkhop 

%ykhdNjhu; $w;wpid Nkw;nfhz;lhd;. ,Ug;gpDk;> fkpypah fld; 

toq;fpatu;fspd; fld;fisj; jPu;g;gjw;F Fwpj;j Mjdq;fis tpw;f 

vz;Zfpwhs;. 

 

,) gpuhd;rp];fh vd;gts;> „vdJ jha; fj;jupdh jdJ ,wg;gpd; kPJ mtuJ 

nrhj;jpid my;yJ mjpy; vQ;rpaij vdJ ,uz;L gps;isfSf;F 

tpl;Lr; nry;YkhW ehd; Ntz;LfpNwd;‟ vd jdJ ,WjptpUg;ghtzj;jpy; 

Fwpg;gpl;lhs;. gpuhd;rp];fh mtsJ nrhj;jpy; miuthrpapid mtsJ 

jha; fj;jupdhtplk; tpl;Ltpl;L ,we;jhs;. fj;jupdh mtsJ nrhj;Jf;fs; 

midj;ijAk; nfd;rpq;ld; KjpNahu; guhkupg;G ,y;yj;jpw;Ff; 

ifkhw;wpdhs;. 

 

<) ypNahdhu;l; vd;gtd; mtdJ ,WjptpUg;ghtzj;jpd; %yk; ,uz;L 

tPLfis ek;gpf;ifapy; tpl;Lr; nrd;wJld; „mts; rupahdnjdf; 

fUJfpd;wjhd mj;jifa xd;wpid vdJ kfs; kupahtpw;Fk; kw;waij 

vdJ kfs; rhu;Nyhj;Njtpw;Fk; ifkhw;Wf’vd mtdJ 

ek;gpf;ifahsUf;Fg; gzpj;jhd;. kuzrhrdf;fhuUf;F Kd;ghfNt kupah 

kuzkile;jhs;. 

 

3. “nghJr; rl;l gupfhukhd Nrj<lhdJ cupikahff; fpilf;fpd;wJ vdpDk;> 

nghJthf mJ Nghjhnjd;gijf; fhl;Lfpd;wJ. xg;ge;j kPwYf;F cl;gl;l 

tplag; nghUshdJ jdpj;Jtkhdjhf my;yJ <Lnra;ag;gl Kbahjjhff; 

fhzg;gbd; Nrj<L kpfTk; gaDs;sjhf mikahJ. xg;ge;j kPwyhdJ 

njhlu;r;rpahd elj;ij my;yJ xUjlit nra;ag;gl;bUg;gpd; khw;wg;gl 

Kbahj Xu; jPq;fpid cs;slf;fpapUg;gpDk; Nrj<L NghJkhdjhf 

mikahJ.” 

xg;GuTg; gupfhuq;fspd; gpd;dzpapy; Nkw;Nghe;j $w;wpid Muha;f. ckJ 

tpilahdJ nghUj;jkhd mjpfhuq;fspdhy; Mjhug;gLj;jg;gl Ntz;Lk;. 
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4. (m) kw;Wk; (M) gFjpfs; ,uz;bw;Fk; tpilaspf;f. 

 

m) jpU. me;NjhdpNah kw;Wk; jpUkjp. me;NjhdpNah Mfpa ,UtUk; 

jkJ Mjdq;fshdit jkJ xUtupd; ,wg;gpd; gpd; capu;tho;gtupd; 

kPJk; mjd; gpd;du; jkJ gps;isfspd; rhu;gpYk; xg;gilf;fg;gly; 

Ntz;Lk; vd mtu;fsJ jpUkzj;jpw;F Kd;duhd cld;gbf;ifapy; 

Fwpg;gpl;ldu;. me;NjhdpNah FLk;gj;jpd; xNu kfdhd g;upad; 

vd;gtd; gpwe;J ,uz;L Mz;Lfspd; gpd;du; jpUkjp. me;NjhdpNah 

kuzkile;jhs;. jpU. me;NjhdpNah fpup];bdh vd;gtis kWkzk; 

Gupe;jhd; vd;gJld; mtDf;F ,U ngz; gps;isfSk; ,Ue;jdu;. 

mtd; Xu; ,WjptpUg;ghtzkpd;wp kuzpj;jhd;. mtdJ ,wg;gpidj; 

njhlu;e;J> fpup];bdh mtdJ nkhj;j nrhj;jpdJk; cilikiag; 

ngw;Wf; nfhz;lhs; vd;gJld; mt; ,lg;gug;Gf;fis mZFtjw;F 

g;upaid mDkjpf;ftpy;iy. jw;NghJ fpup];bdh nkhj;j 

Mjdj;jpidAk; tpw;gjw;Ff; nfhs;tdthsu;fisj; Njbf; 

nfhz;bUf;fpd;whs;.  

 

g;upad; ckJ MNyhridia ehLfpwhd;. Vw;Gilajhd epajpr; rl;l 

Vw;ghLfs; kw;Wk; jPu;g;Gr; rl;lk; vd;gtw;wpd; kPJ mtDf;F 

MNyhrid toq;Ff.  

 

M) „uPfy; rpdpkh‟ MdJ nfhOk;gpy; Xu; rpdpkh jpiuauq;fpidr; nrhe;jq; 

nfhz;Ls;sJld; ,uz;L rpdpkhj; jpiuauq;FfisAk; xd;whf 

tpw;gid nra;Ak; Nehf;Fld; NkYk; xd;wpid thq;Ftjw;Fk; 

tpUk;gpaJ. me;j KbTf;F Vw;whw;Nghy;> kw;iwa rpdpkh 

jpiuauq;fpidf; nfhs;tdT nra;tjw;F mtu;fs; Jizepiyf; 

fk;gdpnahd;wpid cUthf;fpdu; vdpDk;> nfhs;tdT nra;tjw;Fg; 

NghjpasT %yjdk; fhzg;gltpy;iy. mtrpakhd %yjdj;jpid 

toq;Fk; nghUl;L Jizepiyf; fk;gdpapd; rpy gq;Ffspid uPfy; 

rpdpkhtpDila ,U ,af;Fdu;fs; thq;fpdhu;fs; vd;gJld; Gjpa 

rpdpkh jpiuauq;F nfhs;tdTk; nra;ag;gl;lJ. ,U rpdpkhf;fSk; 

xNu fk;gdpahf> „epA+ uPfy; rpdpkh‟ vd kPs; ngauplg;gl;L 

tpw;fg;gl;ld. ,U rpdpkh jpiuauq;FfSk; xd;whf tpw;gid 

nra;ag;gl;l Neuj;jpy;> mtu;fsJ gq;Ffspd; tpw;gid kPJ 

,af;Fdu;fs; fzprkhd msT ,yhgj;ij Nkw;nfhz;ldu;. 

 

,af;Fdu;fs; fk;gdpf;fhd jkJ ek;gff; flikapid kPwpAs;sdu; 

vdf; Fwpg;gpl;L> gq;Ffs; tpw;gid njhlu;ghf ,af;Fdu;fs; 
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Nkw;nfhz;l ,yhgj;jpid kPl;gjw;fhd tof;nfhd;iwg; gjpTnra;a 

„epA+ uPfy; rpdpkhtpDila‟ Gjpa fl;Lg;ghl;lhsu;fs; jpl;lkpl;Ls;sdu;. 

 

epA+ uPfy; rpdpkhtpw;F MNyhrid toq;Ff.  

 

5. mg;G`hkp vd;gtd; jdJ gps;isfshd utpe;J> Uthd; kw;Wk; frpy;lh 

MfpNahupd; ed;ikf;fhf Gj;jsk; gpuNjrj;jpYs;s mtdJ 20 Vf;fu; 

njd;de; Njhl;lk; kw;Wk; njd;de; Njhl;lj;jpy; mike;Js;s Xu; czTtpLjp 

vd;gtw;Wf;F 1999 ,y; rhu;y]; vd;gtid ek;gpf;ifahsdhf epakpj;jhd;. 

2001 ,y;> mg;G`hkpapd; ,wg;gpd; kPJ> njd;de; Njhl;lj;jpw;F NtypapLfpd;w 

NghJ mjpy; 70 Ngu;r;r]pDila cilikapid rhu;y]; ngwj; jtwptpl;lhd; 

vd;gij utpe;J mwpe;jhd;. ek;gpf;if Mjdj;jpw;F mLj;jjhfj; njd;de; 

Njhl;lj;jpidf; nfhz;bUe;j jdJ khkdhuhd Rkdrpwp vd;gtdplk; utpe;J 

,J njhlu;ghf mwptpj;jhd;. 2002 ,y; ek;gpf;if Mjdj;jpypUe;J Fwpj;j 70 

Ngu;r;r]; njd;de; Njhl;lj;jpid Rkdrpwp Mf;fpukpj;jJld; mjw;F 

Ntypapl;L mtdJ njd;de; Njhl;lj;Jld; xNu Mjdkhfj; njhlu;e;J 

itj;jpUe;jhd;. ,k; Nkhrb njhlu;gpy; njhlu;e;J mikjpahf ,Ug;gjw;nfd 

Rkdrpwp &. 700>000 ,id utpe;Jtpw;F toq;fpdhd;. utpe;J> Uthd; kw;Wk; 

frpy;lh MfpNahu; czTtpLjpapid tpw;gjw;Fk; mg; gzj;jpidj; 

jkf;fpilNa gq;fpl;L mtu;fSila nrhe;j tpahghuq;fisj; 

njhlq;Ftjw;Fk; tpUk;GtJld; nfhs;tdthsu;fisj; NjLk;gb rhu;y]plk; 

Nfhupdu;. Uthd;> jdJ ez;gdhd gpNwkrpwp vd;gtid rhu;y]pw;F 

mwpKfg;gLj;jpaJld; mt; Mjdj;ijg; gpNwkrpwpf;F tpw;gjw;F rhu;y]plk; 

gupe;Jiuj;jhd;. utpe;JTk; frpy;lhTk; ,t; Vw;ghl;bw;F cld;gl;ldu; 

vd;gJld; czTtpLjpahdJ gpNwkrpwpf;F tpw;fg;gl;lJ. re;ij tpiyf;Ff; 

Fiwthf czTtpLjpapid mtDf;F tpw;gjw;F gpNwkrpwpaplkpUe;J Uthd; 

Fwpj;j Xu; njhifg; gzj;jpidg; ngw;Wf; nfhz;lhd; vd frpy;lh gpd;du; 

mwpfpd;whs;. 

jug;gl;Ls;s #o;epiyapy; vOfpd;w mtu;fsJ cupikfs; kw;Wk; flg;ghLfs; 

njhlu;gpy; midj;J jpwj;jtu;fspw;Fk; MNyhrid toq;Ff. 

 

6. Dharma Private Limited ,Dila jiyik epu;thf mjpfhupahd ju;krpwp 

vd;gtu;> gpd;tUk; #o;epiyfspy; jd;dhy; mikf;fg;gl;l ju;k 

ek;gpf;iffspd; typjhe; jd;ik njhlu;gpy; mwpa tpUk;Gfpwhu;. 
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(m) ju;krpwp nry;yg; gpuhzpfis Nerpf;Fk; xUtu; vd;gJld; njU eha;fs; 

kw;Wk; G+idfisg; ghJfhg;gjpy; Mu;tk; nfhz;bUe;jhu;. mtu; 

Mjutw;w rpWtu;fs; kw;Wk; Mjutw;w eha;fs; guhkupf;fg;gLk; Xu; 

Mjutw;Nwhu; ,y;yj;jpw;Fr; nrd;wpUe;jhu;. mtu; Mjutw;w rpWtu;fs; 

kw;Wk; eha;fSf;F MNuhf;fpakhd cztpid toq;Ftjw;F Xu; 

ek;gpf;ifia mikj;jhu;.  

 

(M) Dharma Private Limited MdJ 1500 njhopyhsu;fisf; nfhz;Ls;sJ. 

Nghjpa tUkhdkpd;ikapd; fhuzkhf jdJ njhopyhsu;fs; rpyupd; 

gps;isfs; mtu;fsJ cau; fy;tpapidj; njhlu KbahkypUf;fpd;wdu; 

vd ju;krpwp mwpe;jhu;. jkJ cau; fy;tpf;fhd Xu; ,lj;jpid 

,yq;ifapd; ve;jnthU mur gy;fiyf;fofq;fspYk; ngWfpd;w jdJ 

njhopyhsu;fspd; gps;isfSf;F kbf;fzpzpfs; kw;Wk; jq;Fkpl 

trjpapid toq;Ftjw;nfd ju;krpwp ek;gpf;ifnahd;wpid 

cUthf;fpdhu;.  

 

(,) ju;krpwp Xu; fhy;ge;J tpisahl;L tPuu; vd;gJld; mt; tpisahl;bidj; 

jd;dhy; KbAkhd mstpw;F Nkk;gLj;Jtjw;Fk; tpUk;gpdhu;. ,e; 

Nehf;fj;jpw;fhf fhy;ge;J tpisahl;Lg; gapw;rp epiyankhd;wpid 

Muk;gpj;jhu;. mjpfsthd Ml;fs; ,g; gapw;rp epiyaj;jpy; 

,izatpy;iy vd;gjdhy; (i) mtuJ Mz; re;jjpapdu; midtUf;Fk; 

mt; tpisahl;ilg; gapw;Wtpg;gjw;Fk; (ii) mtuJ fhy;ge;J gapw;rp 

epiyaj;jpy; ,izfpd;w vtUf;Fk; ,ytr gapw;rpapid 

toq;Ftjw;Fnkd mtu; ,U ek;gpf;iffis mikj;jhu;. 

 

****************************** 
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