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ක ොළඹ විශ්වවිද්යාලය, ශ රීලය,ා ාව 

නීති පීඨ  

නීතිකේදී උපාධි පරීක්ෂණ ශ පළමු වසර (මාර්ගගත) – 2020 (පුනර්) 

කරෝම නීති  

(පෑ තුනයි) 

මුළු ප්රශ්න සා්යාව 0 0  

ප්රශ්න තුන ට පමණක් පිළිතුරු සප න්න 

(අපැහැදිලි අත් අකුරු සඳහා ලය,කුණු අඩු ක කර්) 

 

1. “ ‘නීති මූලාශ්ර’ යන යයදුම ය ොය ෝ අර්ථයයන් භාවිතා යේ. ඇතැම් නීති  ල 

ප්රයශයයන්ි, නීතිය කුමක්ද යන්න සඳ ා ඓති ාසික සාක්ෂ්ය නන සාිතය මූලාශ්ර 

යලස  ැදින්විය  ැකි යදයට පට ැනින, එය, නීතිය සම්පාදනය කරන ලද ආකාරය 

යලස දක්නයි.’’  

යරෝම නීතියේ මූලාශ්ර ඇුරිනන් හ ත ප්රකායය අයයන්න.  

(ලකුණු 100) 

2. ටිටියස්, යරෝමයේ නයින් යනයෙන්යදකු වූ අතර ඔහු සතුන ඔහුයේ නයින් අංයනයේ 

යසේනය කෙ න ලුන් කිිපයදයනකු විය. ටිටියස්, එම න ලුන්යයන් එක් න ලියක් 

නන අනීසා සමඟ ස ඳතානයක් යයොඩනඟා යත් අතර පුරන ඇය සූරස් නම් පුයතකු 

බිි කොය. යරෝම පුරනැසියන් යදයදයනකු නන  ෲටස ්ස  යසෝරස් ද ටිටියස්ට  

යසේනය කෙ .  ටිටියස ්පිළි ඳන  ෲටස ් ා යසෝරස,් නරක යලස කතා කයෙන් ඒ 

පිළි ඳ යකෝපයට පත් ටිටියස්  ඔවුන්යේ නංක  ැසිරීම ය ේතුයනන් ඔවුන් යදයදනාන 

න ල් භානයට පත් කයෙේය. සූරස්න හ ෙට ඔසනා තැබීමට ටිටියසට් අනයය වූ අතර 

නයින් ය දා  ැරීම පිළි ඳන යනයෙන්යදකු සමඟ ගිවිුරමකට එෙඹීම සඳ ා ඔහුන 
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නයරයට යැවීය. ගිවිුරමකට ඇතුෙත් වීම සඳ ා සූරස්  ට නීතයානුකුකුල  ැකියානක් 

යනොමැති  න පනසමින් සූරස් සමඟ ගිවිුරමට එෙඹීම යනයෙන්දා ප්රතික්යෂ්ේප 

කයෙේය. පුරන ටිටියස්ට සූරස් ස  අයනක් න ලුන් යදයදනා නිද ස් කිරීමට අනයය 

වූ අතර ඔහු එයසේ කිරීමට ඇති තම යේතනාන එම ප්රයශයයේ මය ේස්්ාත්නරයකු  ට 

ය ළි කයෙේය.  

උක්ත අනස්ථාන යටයත් මතුන ඇති නීතිමය යැටළු සාකේඡා කර ටිටියස්ට උපයදස ්

යදන්න.         (ලකුණු 100) 

 

3. යශපෙ අත්පත් කර යැනීම සම් න්ධ නීතිය අදාෙ කරයනිමින් ප ත අනසථ්ා 

සාකේඡා කරන්න. ිමිකාිනත්නය ප්රතික්යෂ්ේප කරන අනසථ්ානන්ි නන්දි පිලි ඳ 

මූලධර්මය සාකේඡා කිරීමද ඔය න් අයේක්ෂ්ා යකයර්. 

(i)  ෲටස ් තම අයන් කරත්තයයන් කැෙයක්  ර ා යමන් කරමින් සිටියදී 

පාත්තයන් පිිනසක් දුටුයේය. ඔහු හන් දස යදයනක් නිනසට යයනැවිත් ඔහුයේ 

යයොවිපයෙේ ත ා යත්යත්ය. සතියකට පුර පාත්තයින් පස් යදයනක් ඔහුයේ 

අසල්නැසියා වූ මාකස්යේ නත්තට ගිය .  ෲටස්ට පාත්තයින් යකයරි අයිතියක් 

යනොමැති  න පනසමින් ඔවුන් පස්යදනා ආපුර ල ාදීම මාකස ් ප්රතික්යෂ්ේප 

කයෙේය.  

හතිිනන සිටින පාත්තයින් පස්යදනාට ස  අසල්නැසියායේ නත්තට ගිය පාත්තයින් 

පස්යදනාට අයිතිය කියාපෑමට  ෲටසට්  ැකියාන පනතීද? 

 

(ii)  ෲටස්, සයිරස්යේ ිමිකාිනත්නයට එයරින පුරා නසර තුනක් එක්තරා 

යයොවිපෙක නාඩිලා යයන සිටියේය. ඒ අතරතුර මාස ද  අටකට යපර  ෲටස ්

අසනීප වූ අතර ඔහු යයොවිපෙ අත ැර වනදය ප්රතිකාර සඳ ා නයරයට යයොස ්

මාස තුනකින් ආපුර පැමිණියේය. හ ත සඳ න් කෙ නසර තුනක කාලය 

අනසානයේ දිනක් ඔහු උයශ එළියට යයොස් සනස යයොවිපෙට පැමියෙන විට 

සයිරස් ස  ඔහුයේ පවුයල් අය තම සතුන් සමඟ යයොවිපයෙේ නාඩිලා සිටිනුකු 

දුටුයේය.  

යයොවිපයෙේ ිමිකරු කවුරුන්ද? 
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(iii)  ෲටස්, අධික යමෝසම් නැස්සකට පුරන යඟක් අසල පිිටි ඔහුයේ කුඹුර  ැලීමට 

ගියේය. යංයාන එි යමන් මඟ යනනස ්කර ඇති  නත් ඒ ය ේතුයනන් ඔහුයේ 

කුඹුරට යා දන අමතර හඩමක් නිර්මාෙය වී ඇති  නත් ඔහු යසොයා යත්යත්ය. 

එම අමතර හඩම, ඊට හ ළින් පිිටි මාකස්යේ හඩයමන් යසෝදා ගිය නැලි නලින් 

පිරී තිබුණි. 

  ෲටස ් ට එම අමතර හඩම නටකර නැටක් හඳි කිරීමටත් එම හඩමට ස  එි 

නැලි නලට අයිතිය හල්ලා සිටීමටත්  ැකියාන පනතීද? 

  

(iv)  ෲටස ්කැෙයක් මැදින් එන අතරතුර ඔහුට සිතියමක් ඇද තිබූ තඹ ත ඩුනක්  මු 

විය. ඔහු සිතියයම් දක්නා තිබූ මඟ සෙකුණු අනුකුයමනය කෙ අතර සයිරස්ට අයත් 

හඩයම් තිබි නිධානයක් යසොයා යත්යත්ය.  ෲටස ්හඩම  ාරා නිධානය රැයයන 

ගියේය.  

නිධානයේ අයිතිකරු කවුද? 

(v)    ෲටස,් සයිරස්යේ නයින් අංයනයයන් මිදි යනලා ටයිටස් යයොදනා නයින් 

සෑදුයේය.   ෲටස්, සයිරස් ස  ටයිටස් අතිනන් නයින් නල අයිතිය ිමිවිය යුත්යත් 

කාටද? 

(20×5 = 100) 

  

4. ප ත සඳ න් අනසථ්ානන්ි පාර්ය්නයන්යේ අයිතිනාසිකම්, යුතුකම් ස   ැඳීම් සාකේඡා 

කරන්න. 

(i) කාටුස් ජුලියස් යනත රතු නයින්  ැරල් 200ක් විකිණීමට එකඟ වූ අතර ඒනා ය දා 

 ැරීම සඳ ා ප්රනා න කටයුතු පිළියයල කිරීමටද එකඟ විය. ජුලියස් යනුකුයදනුකුන 

සඳ ා අත්තිකාරම් යලස නාමික යාස්තුනක් යයවූ අතර හතිිනය, භාරදීයමන් පුර 

යයවිය යුතු විය. ය දා  ැරීමට යපර, කාටුස්යේ ය ඩායේ ගින්නක්  ටයත් අතර 

මුළු නයින් යතොයයම විනාය විය. ලැබිය යුතු හතිින මුදල කාටුස් හල්ලා සිටී. 

(ලකුණු 30) 
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(ii) කැස්කස් ස  ස්පාටකස් සය ෝදරයින් නන අතර  වුල් ිමිකාිනත්නය යටයත් ඔවුන් 

යදයදනාට අය්නයන් 49 ක් ිමින සිටිය . ඔවුන් අතර ලාභය ය දා යැනීයම්දී 
නිතරම යැටලු ඇති වූ  ැවින් ඔවුන් තම යකොටස් ය දා යැනීමට නඩු පැනරූ . 
අනසාන තීරෙය පැමියෙන යතක් අය්නයන් ත ා යැනීම සඳ ා ඔවුන් තම මාමා 

නන පැට්රියන් යනත අයන්යන් භාර දුන් . කැස්කස් ඔහු යනනුකුයනන් නඩු පැනරීයම් 
විධිවිධාන යසොයා  ැලීමට මාකස් පත් කයෙේය. පැට්රියන් ඔහුයේ පුත්  ැල් ස්ට එක් 
අය්නයයකු තෑගි කයෙේය. කැසක්ස් ස  ස්පාටකස් අතර අය්නයන් එක සමානන 
ය දා දීමටත් හතිින නන අය්නයා විකුො මුදල් සමානන ය දා දීමටත් 

මය ේස්්ාත්නරයා තීරෙය කයෙේය. යම් අතර මාකස් තම රාජකාිනය හටු යනොයකොට 
රට  ැර යයොස් ඇති  න කැස්කස් යසොයා යත්යත්ය.  
පැට්රියන් ස  මාකස් යකොතරම් දුරට නයකින යුතුද? 

(ලකුණු 40)  

(iii) කැස්කස් තම යපම්නතිය යනනුකුයනන් දියමන්ති මුශදක් මිලදී යත්යත්ය. 

ඔහුයේ යසොය ොයුිනය නන නැයලන්සියා විනා  මංයල උත්සනයකට පැෙඳීමට එම 

මුශද ල ා යදන යලස හල්ලා සිටි අතර පුරන එය ආපුර ල ා දීමට එකඟ විය. 
මංයල උත්සනයේදී  මුශද යසොරකම් යකරුණි.  මුශද යසොරකම් කෙ  ැල් ස් මංයල 

උත්සනය පැනැත් වූ ස්ථානයේදීම මුශද සමඟ  ුර විය. යකයසේ යනතත්, 

නැයලන්සියාට පිියයන් ඇන  ැල් ස් පැන ගියේය. නැයලන්සියා ස   ැල් ස ්

යකොතරම් දුරට නයකින යුතුද? 

(ලකුණු 30) 

5. එමිලියන් යරෝමයේ ජීනත් වූ ප්රසිශධ දියමන්ති යනයෙන්යදකි. ඔහුයේ නිනයසේ   
යසේනකයයෝ තියදයනක් සිටිය . ඔවුන්යේ නිනයසේ තිබූ භාණ්ඩ කිිපයක් ඔවුන්යේ 

නිනයසේ නැති  න එමිලියන්යේ බිිනඳ ජූලියානා දැනයත් අතර ඒ  න එමිලියන්ට දන්නා 

සිටියාය. ඔහු තම යසේනකයන්යයන් යම් යැන විමසූ අතර ඊට ඔවුන්යේ කිසිදු 
සම් න්ධයක් නැතැයි දැන්වූ . එමිලියන්, යසේනකයන් තියදනාම ර සියතන 
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නිරීක්ෂ්ෙය කෙ අතර ඔහුයේ ස්ථානයයන් යසොරකම් කරන ලද මිල අධික නයින් 

ය ෝතල් යදකක් සමඟ එක් යසේනකයයකු නන  ැල් සන් අල්ලා යත්යත්ය. එමිලියන් 
යමය පල්ලියේදී සියල්ලන් හදිිනයේ ය ළිදරේ කර  ැල් ස්යේ යසේනය අනසන් 

කයෙේය. නින්දානට පත්  ැල් ස්, පුරදා එමිලියන්යේ නයාපාිනක ස්ථානයට යයොස ්
ඔහුයේ යනුකුයදනුකුකරුනන් ස  අයනකුත් යසේනකයන් හදිිනපිටදී ඔහුට මුගුරකින් ප ර 

දුන්යන්ය.  ැල් ස් එමිලියන්යේ පුත් කැස්කස්යේ ිසට ප ර දුන් අතර එි 
ප්රතිලලයක් යලස ඔහුට එක් ඇසක යපනීම නැති විය. පිටත්න යාමට යපර,  ැල් ස ්

කෑයසමින් කියා සිටියේ, ජූලියානා අයනක් යසේනකයින් යදයදනා සමඟ අනියම් 

සම් න්ධතානයක් පනත්නන  නයි. තනද,  ැල් ස් එමිලියන්යේ කරත්තයට ස  
අය්නයන්ට යකඩ යපොල්ලකින්  ානි කර එක් අය්නයයකු මරා දැමීය. තමාට එමිලියන් 
කෙ අනමානයට යමම යමනලම් තමා සතු  න පනසමින්, ඔහු පිටන යන විට ආභරෙ 

සෑදීමට භාවිතා කරන යමනලම් පිරවූ  ෑයයක්ද රැයයන ගියේය. 

      එමිලියන් යනත උපයදස් යදන්න. 

(ලකුණු 100) 

6.    ෲටස්  ට කාටුස්  ා  ැල් ස් නම් වූ  සන්භාවික පුතුන් යදයදයනක් ස  මාකස් නම් වූ 

ඔහුයේ  ලය යටයත්  දායත් පු්යයකුද විය.  ෲටස්, තම  ාල සය ෝදරයායේ පු්යා වූ 
කැස්කසන් ඔහුයේ මුළු නතුයායේම එකම උරුමක්කාරයා යලස පත් කරමින් අන්තිම 

කැමති ප්යක් සකසය්කොට තැබීය. කැසක්ස් නතුයාය භාර යැනීමට කැමති විය. එම 
අන්තිම කැමැති ප්යයන්ම,  ෲටස් තම මි් පැට්රියන් යනත කුඹුරු හඩමක් තෑගි කයෙේය. 
එම කුඹුරු හඩම යරදිපිළි යනයෙන්යදකුට අයත්  න  ෲටස් දැන සිටියේ නැත.  කැසක්ස ්

මුළු නතු යායටම ඇතුළුවී අන්තිම කැමති ප්ය යටයත් ඔහුට දුන් තයායය පනරා යදන 

යලස පැට්රියන් හල්ලා සිටියේය.  ෲටස්ට කුඹුරු හඩමට ිමිකමක් යනොතිබූ   ැවින් එයසේ 

කෙ ැකිදැයි යන්න පිළි ඳන කැස්කස් යදගිඩියායනන් පුර විය. 

ප ත සඳ න් කරුණු සලකා  ලන්න: 
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(i) කාටුස්,  ැල් ස්  ා මාකස්,  ෲටස ්විසින් සැකසූ අන්තිම කැමති ප්යයි ඇති 

නතු යායේ යම් යකොටසක අයිතිය හල්ලා එය අභියයෝයයට ලක් කිරීමට 

 ැකියානක් පනතීද යන්න දැන යැනීමට කැමැත්යතන් සිටී.  

 

(ii) (අ)     අන්තිම කැමති ප්ය යටයත් සකස් කරන ලද තයායයේ නලංගු භානය 

පිළි ඳන දැන යැනීමට පැට්රියන්  ට අනයය යේ.  

   

(ආ)   පැට්රියන් යනත තයාය කර ඇති කුඹුරු හඩම, අන්තිම කැමති ප්ය යටයත් 

ඔහුට තයාය කල  න යනොදැන යපර ිමිකරුයයන් පැට්රියන් එම හඩම මිලදී 

යැනීම මත පැට්රියන්ට එය දැනටමත් ිමින තිබුයණ් නම් හ ත (අ) සඳ ා දී ඇති 

ඔයේ පිළිතුර යනනස් යේද? 

 

ඔවුන්යේ වනතික තත්ත්නය, අයිතිනාසිකම් ස  පනතින නඩුකර පිළි ඳන 

පාර්යන්යන් යනත උපයදස් යදන්න. 

  

(ලකුණු 100) 

 

 

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

 


