
BSG නාඹකයින්ගේ අත්ගඳොත 

BSG නාඹකඹාගේ භාර්ග ෝඳගේලඹ BSG (ඵයිඵල් අධයඹන ක්ඩාාඹ්)  ි  නාඹකයින්  

ඔවුන්ගේ ජාර තුශ සිටින ඇදි ලින්තඹන් ග ෝරත්ඹ  ඳත් කිරීභ  වගඹෝ ඹක් වීභ  ව 

උඳගද් දීභ  අදව් කයයි. 

ගභභ ඵයිඵල් ඳාා්) ඵරාගඳොගයොත්තු න්ගන් ඇදි ලින්තඹන්  දිනඳතා නිල්ලබ්ද කාරඹක් 

තඵා ැනීභ  ව ඇදි ල්ගරන් ර්ධනඹ න්ගන් ගකගේදැයි ඉග න  ැනීභ  උඳකාය කිරීභයි. 

ඵයිඵල් ඳාාභක  නාඹකත්ඹ දීභ  වරි ගවෝ ැයදි ක්රභඹක් නැත, ඔගබ් ප්රගේලග  BSG 

්ථාඳනඹ කයන්ගන් ගකගේද ඹන්න  ැන ගත්රු්) න්නා පිණි ඔඵ ආත්භඹාණන්වන්ගේ 

ගද ඵැලීභ  අපි ඔඵ දිරිභත් කයමු. 

අයමුණ 

BSG (ඵයිඵල් අධයඹන ක්ඩාාඹ්)  ි  අයමුණ න්ගන් ගදියඹන්වන්ගේගේ ගන  ගදියඹන් 

වන්ගේ භ  ඔවුන්ගේ ගඳෞේ ලික මීඳත්ඹ තුශ ැගාන පිණි ව ගදියඹන් වන්ගේ 

ඵරාගඳොයගත්තු න ගර ඇදි ල්ගරන් ජීත්න පිණි ඔවුන්ගේ පුේ ලික අධයඹනග දී 

ඔවුන් ාා ගවොඳින් න්නේධ කිරීභයි. 

ප්රධාන අයමුු  වතය න්): 

1. ගදියඹන් වන්ගේ භ  මීඳ ඵතාඹක් 

BSG අඳගේ ඳැැත්ග්) ප්රධාන අයමුණක් ව ඳරිර්තනග  ඹතුය න ගදියඹන්වන්ගේ භ  

ඇති ඵතා අධායණඹ කයයි. 

 

2. ගප්රේයක ඵයිඵල් අධයඹනඹ 

ඇදි ලින්තඹන් පුහුු  කයන BSG ද්රය බාියතගඹන් ඇදි ලින්තඹන්  ගප්රේයක ඵයිඵල් 

අධයඹනඹ ඳවත දක්ා ඇති ගර උ න්නු රැගබ්: 

 



නිරීක්ණඹ (ඵයිඵරඹ ඳන්ගන් කුභක්ද?) 

අර්ථ නිරඳණඹ (එයින් අදව් කයන්ගන් කුභක්ද?) 

ගඹදුභ (අද භගේ ජීියතඹ  එයින් අදව් කයන්ගන් කුභක්ද?) 

 

3. අන්තර් යා ඳැැත්භ 

BSG එක ලරීයඹක් ගර එකභ ි ක් ඹ ගත් ක්රිඹා කිරීග්) ැද ත්කභ ව එදිගනදා ජීියතග දී 

එඹ ගඳගනන්ගන් ගකගේද ඹන්න උ න්යි. 

 

4. එැන්ජලි්ත ගේඹ 

ඇදි ලින්තඹන් තභ අධයඹනලින් ඉග න  න්නා ගේ ගනොඇදි ලින්තඹන් භ  ගඵදා 

 ැනීභ  දිරි න්නු රඵන අතය චනගඹන් ව ක්රිඹාගන් භාබායිය ඹ ප්රකාල කයන ආකායඹ 

උ න්යි. 

කුරුසිග  රඳ  වන BSG අයමුු  4 ියදවා දක්යි, එි  

අයමුණ ගදියඹන් වන්ගේ අදව් කයන ඳරිදි ජීත් 

වීභ  ඇදි ලින්තඹන්  ඉ ැන්වීභයි. අයමුු  වතයභ 

එකිගනක  ්)ඵන්ධ න අතය අඳගේ දදනික 

ජීියතඹ  ඇතුශත් කශ යුතුඹ. සිය් අයමුු  ගදක, 

ගදියඹන් වන්ගේ භ  මීඳත්ඹ ව ඵයිඵල් 

අධයඹනඹ, අත්තිාය්) අයමුු  ගදකක් න අතය 

ගදියඹන් වන්ගේ  අදාශ ගේ. තිය් අයමුු  ගදක, 

අන්තර් ඹැපීභ ව එැන්ජලි්තාදඹ, සිය් අයමුු  ගදගක් ්බාියක ක්රිඹාකාරිත්ඹක් න 

අතය අගනක් ඒා  ්)ඵන්ධ ගේ. අයමුු  වතයභ ක්රි්තු ් වන්ගේ ගක්න්ද්ර කය ත් ඒාඹ. 

උන්වන්ගේ අයමුු  වතය භ ඹතුය න ගේක; උන් වන්ගේ ගනොභැති ඒා ාක්ාත් 

කය ත ගනොවැක. 



තය අයමුු  එවා ගභවා කශ ගනොවැක. ඔඵ  එයින් එකක් ගනොභැති ක්රිඹා කශ වැකිද? 

ගප්රේයක ඵයිඵල් අධයඹනඹකින් ගතොය ගදියඹන් වන්ගේ භ  මීඳ වීභ   ගදියඹන් 

වන්ගේගේ අයමුණ, ැරැ්භ ව ඔහුගේ ගන  ගර අඳ වා ඇති අභිප්රාඹන් පිබඳඵ මිතත 

දැනුභ. (2 තිගභෝ. 3:16  

ගදියඹන් වන්ගේ භ  මීඳ ්)ඵන්ධතාඹකින් ගතොය ගප්රේයක ඵයිඵල් අධයඹනඹ   

නීතිභඹ; පර යි ත ක්රිඹාකායක්) (Hos. 6:6; Jn. 15:5 . 

අන්තර් ඹැපීභකින් ගතොය එැන්ජලි්තාදඹ   වයඹක් නැති චන. "නුමරා එකිගනකා  

ප් ගර්භකයනා න්), නුමරා භාගේ ග ෝරගඹෝ ඵ එයින් සිඹල්රන් දැන න්නා ඇත." 

(ගඹොවන් 13:35; ගයෝභ. 12:5; 1 ගකොරින්ති 12:26-27; ගකොගශෝසි 1:18  

එැන්ජලි්තාදගඹන් ගතොය අන්තර් ඹැපීභ   උන්වන්ගේගේ ගන  වා ගදියඹන් 

වන්ගේගේ ගභගවය ඉටු ගනොකයන සුඳවසු කුාා බා. (භගත. 28:19-20  

BSG ක්රිඹා කයන ආකායඹ 

BSG ඹනු ඇදි ලින්තඹන් ග ෝරඹන් කිරීභ වා  ෘව බා ජාරඹන්ි  බාියතා කයන ප්රධාන 

භාධයඹයි. ගප්රේයක ඵයිඵල් අධයඹන ද්රය බාියතා කිරීභ ව ප්රධාන BSG අයමුු  4 තුශ පුහුු  

තුබඳන් ඇදි ලින්තඹන් ග ෝරඹන් කය ගේඹ වා න්නේධ කය ඇත. 

BSG නාඹකයින් ඔවුන්ගේ කරාඳග  ග ෝරඹන් ව එැන්ජලි්ත කිරීග්) අි ඹ අධීක්ණඹ 

කිරීග්)  කීභ දයයි. ඔවුන්ගේ ජාර තුශ නාඹකයින් ව ඇදි ලින්තඹන් පුහුු  කයන ආකායඹ 

ඉග න  ැනීභ  ඔවුන් BSG පුහුු වී්)ර  වබාගී ගේ. ගභභ පුහුු වී්) අතයතුය, නාඹකයින්  

SCP අ ඹන්, ියගලේගඹන්භ ඇදි ලින්තඹන්ගේ පජකත්ඹ, ව අධයාත්තක ර්ධනඹ 

ප්රර්ධනඹ කිරීභ වා පුරුදුශිකක්ණ ඇතුශත් කයන්ගන් ගකගේද ඹන්න උ න්යි. ඇදි ල්ගල් 

්ථිය ඳදනභක් වා ෑභ ඇදි ලින්තගඹකුභ දැන ත යුතු මලික මරධර්භ වා ගේධර්මීඹ 

තයඹන් ද ඔවුන්  උ න්නු රැගබ්. අඳගේ ඵරාගඳොගයොත්තු න්ගන් එක  ාන්ද්ර  ත කශ 

කාරඹක්  ත කිරීගභන් ව නිතය ්)ඵන්ධතාශඳසු ියඳය්) ර්ධනඹ කිරීගභන්, BSG නාඹකයින් 

ඔවුන්ගේ ජාරග  ඇදි ලින්තඹන් අධීක්ෂණඹ කිරීභ  පුහුු  වී න්නේධ නු ඵයි. 



 

BSG ඵයිඵල් අධයඹන ද්රය ගභගවඹන්ගන් ගකගේද  

ඵයිඵල් අධයඹන අමුද්රයඹ 

ඵයිඵල් අධයඹන අමුද්රයග  අයමුණ න්ගන් ඇදි ලින්තඹන් ෑභ දිනකභ ගදියඹන් 

වන්ගේගේ චනඹ තුශ  ග න ග ෝ ගදියඹන් වන්ගේ අදව් කශ ඳරිදි ජීත් වීභ  ඉග න 

 ැනීභයි. ෑභ ඳාාභක්භ දින 6 ක  ගඵදා ඇත. ඳශමු දින 5 වබාගින්නන් ගේදඹන් කිඹා 

එදින අධයඹන ප්රල්නර  පිබඳතුරු දිඹ යුතුඹ. 6 න දින එභ තිග  අධයඹනඹ කයන රද ගේද 

පිබඳඵ ැඩිදුය ඳැවැදිලි කිරීභක් ඳඹයි. වබාගින්නන් ඔවුන්ගේභ නිවඬ ගේරාක ගදියඹන් 

වන්ගේ වමුවී උන් වන්ගේ ඔවුන්  ඳැමිභ  ඇති ගේ ඇමිභ  ගඳය 6 න දිනඹ කිඹා 

ගනොතිබීභ ඉතා ැද ත් ගේ. 7 න දිනඹ ක්ඩාාඹ්) වමුන දිනඹ ගේ.  

ගභභ ඳාා්) නිගේ ගවෝ නි්කරික ්ථානඹක සිදු කශ යුතුඹ. ඇදි ලින්තඹන් 

එකිගනකාග න් ඉග න  ැනීභ  ව එකිගනකා   කීභ  තිඹක  යක් එකතු ගේ.  

 

ක්ඩාාඹ්) නාඹකයින්  

ෑභ ක්ඩාාඹභක භ නාඹකගඹක්ශඳවසුක්)කරුගකු සිටී. ගභභ පුේ රඹා ක්ඩාාඹග්) එගේයා 

නු ඇත. ගභභ නාඹකයින් ැද ත් න්ගන් ඔවුන් තභ ක්ඩාාඹග්) තනිසුන් ි ක්භන ඵැියනි. 

නාඹකයින්  තිඹ තුශ ඔවුන්ගේ ක්ඩාාඹග්) සිටින පුේ රයින් ්)ඵන්ධ කය ඔවුන් 

ගනුගන් ඹාච්ඤා කිරීභ  ව ඕනෑභ ප්රල්නඹක  ඔවුන්  උඳකාය කිරීභ , ඔවුන්ගේ ඳාාභ 

අන් කිරීභ  ව එයින් ගදියඹන් වන්ගේ භ  ඇියදීභ  ඔවුන් දිරිභත් කිරීභ  අලය ියඹ 

වැකිඹ. ෑභ ඇදි ලින්තගඹකුභ තභන්ගේ නාඹකඹා භත ගනො ගදියඹන් වන්ගේ භත ඹැපීභ  

ඉග න  ැනීභ  අඳ  අලයඹ. නාඹකඹා ෑභ ිය භ පිබඳතුරු වා භාේධ ලිඹියල්ර ගත ගඹොමු 

කශ යුතු අතය ගදියඹන් වන්ගේ තභ ජීියතඹ තුශ ක්රිඹා කශ ආකායඹ ගඵදා  ත යුතුඹ. ඉරක්කඹ 

න්ගන් ෑභ ඇදි ලින්තගඹකුභ ජීියතඹ වා ඔවුන්ගේ භාර්ග ෝඳගේලඹ ගර ඵයිඵරඹ 

ගොඹා  ැනීභ ව ගදියඹන් වන්ගේ භ  ඔවුන්ගේ ්)ඵන්ධතාඹ ර්ධනඹ කිරීභයි.  



 

 

ආකෘතිඹ 

- නභ්කායඹ ශ ආය්)බක ඹාච්ඤා 

- ක්ඩාාඹ්) ගේරා - එභ තිග  ඳාාභ වා පිබඳතුරු ාකච්ඡා කයන්න. තත් ඉඟි වා 

"ක්ඩාාඹ්)  තිකත්ඹන්" ගකො  ඵරන්න. 

- ඉ ැන්වීග්) ගේරා - එභ තිඹ වා ඳාා්) වා පිබඳතුරු ක්ඩාාඹභ ාකච්ඡා කශ ඳසු, 

ක්ඩාාඹ්) නාඹකඹා  ගේදඹ පිබඳඵ ඉ ැන්වීභක් ැඳයිඹ වැකිඹ. එභ තිග  ඳාාග්) 6 න 

දිනඹ ගේලනඹ ක් කිරීභ  උඳකාය ියඹ යුතුඹ. ඳාාගභන් ගඹදු්) ඇතුශත් කිරීභ    ඵරා 

 න්න. 

- අාන ඹාච්ඤා 

ක්ඩාාඹ්)  තිකත්ඹ 

ක්ඩාාඹ්) නාඹකඹාගේ  කීභ න්ගන් ක්ඩාාඹ්) ගේරා  ඳවසුක්) ැරමිභ, ඳාාභ පිබඳඵ 

ාකච්ඡා  වබාගී වීභ  සිඹලුභ වබාගින්නන්  උඳකාය කිරීභයි. 

- එකිගනකා ාා ගවොඳින් දැකීභ  යවුභක ාඩි න්න. 

-ඔගබ් ගේරා ඵරා සිඹලු ප්රල්න අන් කිරීභ  උත්ාව කයන්න. එක් එක් ප්රල්නඹ කිඹන ිය  

ලබ්ද න ා ඳැවැදිලි කථා කයන්න. එඹ එක් පිබඳතුරු ප්රල්නඹක් න්) ත එක් එක් ප්රල්නඹ වා 

පිබඳතුරු කිි ඳඹක  ඉා ගදන්න. ප්රල්න ්)පර්ණ ගනොකගශේ න්), ක්ඩාාඹභක් ගර ඒා 

්)පර්ණ කයන්න. තනිත්තු 15ක  ඳසු ඔඵ සිටිඹ යුත්ගත් ගකොතැනදැයි දැන  ැනීභ පිණි ප්රල්න 

ගදක  ගඵදන්න. 

- අඳගේ ප්රල්නරදී ගදියඹන් වන්ගේ අඳ  නිගේදී උ න්න ඳරිදි අපි එකිගනකාග න් 

ඉග න  න්නා ඵ ප්රකාල කිරීගභන් ආය්)බ කයන්න. නිල්ලබ්ද ඇදි ලින්තඹන්ග න් ඳවසු 

ප්රල්න ඇමිගභන් ඔවුන් දිරිභත් කයන්න (ාා ඳවසු ව අභාරු ප්රල්න කලින්භ රකුු  කය 



තඵා න්න . සිඹල්රන් භ කතා කිරීභ  ව නිවඬ අඹ දිරිභත් කිරීභ  ඹාච්ඤා කයන ගර 

ාාත් කතා කයන ඇදි ලින්තඹන්ග න් ඉල්රා සිටින්න. 

- ඇ් ගද ඵරා ගවොඳින් න් දීභ  ඉග න  න්න. කිසිගකු පුේ ලික ප්රල්න ගඵදා 

ගනො න්ගන් න්), ප්රතිචායඹක් දිරිභත් කිරීභ  ඳශමු ඔගබ් පිබඳතුරු ගඵදා  න්න. 

- අඳ සිඹල්රන්භ අගප්  භගන් ියියධ ්ථානර සිටින ඵ භතක තඵා න්න. ප්රල්න ්)පර්ණ 

කිරීභ ්)ඵන්ධගඹන් තය  කිරීගභන් ැශකී සිටීභ  උත්ාව කයන්න. භවරු ඳාාග්) සිඹලුභ 

ප්රල්න ්)පර්ණ කයන අතය අගනක් අඹ  පිබඳතුරු දිඹ වැක්ගක් ප්රල්න එකක  ගවෝ ගදකක  

ඳභණි. ඉරක්කඹ න්ගන් ඇදි ලින්තඹන් ෑභ දිනකභ ගදියඹන් වන්ගේගේ චනඹ  ඇතුළු 

වී දිනඳතා උන් වන්ගේ භ  වමුවීභ  කාරඹ  ත කිරීභයි. 

- ක්ඩාාඹභක් ගර එක  ඹාච්ඤා කිරීභ  ටික ගේරාක්  ත කයන්න. ඹාච්ඤා  වබාගී වීභ 

ගතෝයා ැනීභක් න අතය දැඩි ගර යවසි තඹ. අඳගේ ඳයභාර්ථඹ න්ගන් අඳගේ ්ර්ගීඹ 

පිඹාණන් වන්ගේ අඳ  ැන රකන ඵත් අඳගේ ඹාච්ඤාර  පිබඳතුරු ගදන ඵත් දැනග න 

ගවෝදය ගවෝදරිඹන් ගර එක් උන්වන්ගේ ගත  ඹන්ගන් ගකගේදැයි ඉග න  ැනීභයි. 

ගභභ කාරඹ තුශ ව තිඹ පුයා එකිගනකා ගනුගන් ඹාච්ඤා කිරීභ  ාභාජිකයින් දිරිභත් 

කයන්න. 

 


