ඳෂාත් ඳාන ආයතන ල අයලැය ලේඛනය වම්මත කර ගැනීමට අදාල රීති/නිලයෝග ලකටුම්ඳත්

2012 අංක 21 දරන ඳෂාත් ඳාන ආයතන විලේ විධිවිධාන ඳනත මඟින් ඳෂාත් ඳාන ආයතන නි
කාය ආරම්භ වී ලවර 02කට ඉක්බිතිල කලර ලශෝ අලව්ථාලකදී නගරාධිඳතිලරයා / වභාඳතිලරයා විසින්
වභාලට ඉදිරිඳත් කරනු බන අයලැය ලේඛනය ලශෝ ඳරිපරක අයලැය ලේඛනය වම්බන්ධලයන් මශා
නගර වභා ආඥා ඳනලත් 214 වශ 215 , නගර වභා ආඥා ඳනලත් 178 අ වශ ප්රාලීය ය වභා ඳනලත් 168
වශ169 ලන ලගන්තිය අනුල කටයුතු කිරීලමන් අනතුරුල උීගතලන තත්ත්ලය පිළිබල නල ප්රතිඳාදන
ශඳුන්ලා දීමක් සිදුකර ඇත.
එහිදී එම අයලැය ලේඛනලේ/ඳරිපරක අයලැය ලේඛනලේ සියලුම වියයන් ලශෝ ඉන් යම් වියයක්
වභාල විසින් සුළු ලලයන් ලලනව් කරනු ැබුල ලශොත් / ප්රතික්ලේඳ කරනු ැබුල ලශොත් / ඊට යම් වියක්
එකතු කරනු ැබුල ලශොත් “ඊට නගරාධිඳතිලරයා/වභාඳතිලරයා එකඟලනොලන විට” අදාෂලන නීතිමය
තත්ත්ලය පිළිබ ප්රතිඳාදන වවා ඇත.
ලකලවේ ලලතත් ලමහිදී නගරාධිඳතිලරයා / වභාඳතිලරයා විසින් අදාෂ වංලෝධන ලයෝජනා වමඟ
එකඟලනොලන අලව්ථාලකදී අයලැය ලේඛනය වම්මතකර ගැනීලම් ක්රමලදදය පිළිබ ඳනලත්
විව්තරාත්මක ප්රතිඳාදන අන්ත්ගගත ලනොමැති බැවින් මශා නගර වභා ආඥා ඳනලත් , නගර වභා ආඥා
ඳනලත් වශ ප්රාලීය ය වභා ඳනලත් විධිවිධාන යටලත් ස වශා රීති / නිලයෝග මඟින් ප්රතිඳාදන වවා ගත
යුතුබල නිරීක්ණය වී ඇත.
ලකලවේ ලලතත් ලමලතක් ලමම කරුණට අදාල රීති /නිලයෝග වම්මත කරලගන ලනොමැති ඳෂාත්
ලදනම් 2021 ල්ගය වශා ඳෂාත් ඳාන ආයතනල අයලැය වම්මත කරගැනීලම් කටයුතු ඔක්ලතෝබ්ග
මාවලේ සිට ආරම්භ කිරීමට නියමිත බැවින්, එහිදි ඳෂාත් ඳාන ආයතනල නගරාධිඳතිලරුන් වශ
වභාඳතිලරුන් විසින් ඉදිරිඳත් කරනු බන අයලැයට විරුීධල ඡන්දය ඳකර කිසිදු වංලෝධනයක්
ඉදිරිඳත් කිරීමකින් ලතොරල අයලැය ඳරදලාලීමටත් ස ලශේතු ලකොට ලගන ඳෂාත් ඳාන ආයතනල
වාමකාමී ඳැලැත්මට බාධා ඇති වීමටත් ඉඩකඩ ඇත.
ලමම තත්ත්ලයට විවඳුමක් ලව;
01.පී.එව්.පී.අලේල්ගධන
මශතා

අතිල්ගක ලේකම් (ඳෂාත් වභා වශ කමිටු වභාඳති
ඳෂාත් ඳාන) රාජය, ලවේලා
ඳෂාත් වභා වශ ඳෂාත් ඳාන
අමාතයාංය.

02.ගයනි
ලප්රේමතික නීති නිධාරී,රාජය, ලවේලා ඳෂාත්
කමිටු ලේකම්
මශත්මිය
වභා
වශ
ඳෂාත්
ඳාන
අමාතයාංය.
03.පියතිව්ව
මශතා

රණසිංශ හිටපු ලේකම් ,තැඳැේ විදුලි
වංලී ශා උඩරට වංල්ගධන
කමිටු වාමාජික
අමාතයාංය.

04.පී.ලශට්ටිආරච්චි මශතා

හිටපු අතිල්ගක ලේක්ම්,(ඳෂාත් වභා කමිටු වාමාජික
වශ ඳෂාත් ඳාන) රාජය ලවේලා ඳෂාත්
වභා ඳෂාත් ඳාන අමාතයාංය.
කමිටු වාමාජික
05.ගාමිණී ගුණලවේකර මශතා හිටපු නාගරික ලකොමවාරිව්.
06.එච්.ජී.සී.ජයතිව්ව මශතා

නීති උඳලීක, ආසියා ඳදනම.

කමිටු වාමාජික

යන අයලගන් වශභාගිත්ලලයන් යුතු විීලත් කමිටුලක වශාය ඇතිල අමාතයාංය විසින් අලය
කරන ආද්ග රීති/නිලයෝග කට්ටයක් වකව් කර ඇති අතර නීතිය ක්රියාත්මක වීලමන් ඳෂාත් වභා
විසුරුලා ශැරී ඇති ලම් ලමොලශොලත් 1989 අංක 12 දරණ ඳෂාත් වභා (ආනුංගික) විධිවිධාන ඳනත යටලත්
අදා රීති/නිලයෝග ඳැනවීම් බය ආණ්ඩුකාරලරයා ලලත හිමිවී ඇතද එකී රීති/නිලයෝග අනුමැතිය වශා
ඳෂාත් වභා ලලත ඉදිරිඳත් කිරීමට සිදුලන බැවින්ද ලම්ලනවිට ඳෂාත් වභා ක්රියාත්මක ලනොලන බැවින්ද
මශා නගර වභා ආඥා ඳනලත් 326 ලන ලගන්තිය යටලත්ද නගර වභා ආඥා ඳනලත් 247 ලන ලගන්තිය
යටලත්ද ප්රාලීය ය වභා ඳනලත් 223 ලන ලගන්තිය යටලත්ද විධාන ලව ලමම රීති /නිලයෝග ප්රසිීධියට
ඳත් කිරීම සුදුසු බල ලඳනීයයි.
එබැවින් ලමම ආද්ග රීති/නිලයෝග මගින් වවා ඇති විධිවිධාන ලකල්ග ඳෂාත්ල අලධානය
ලයොමු කර ඉදිරිලේ දී ඳෂාත් ඳාන අයලැය ඉදිරිඳත් කිරීම ලශේතුලලන් ඳෂාත් ඳාන ආයතනල ඇතිවිය
ශැකි අව්ථාලර තත්ත්ලය ලක්ලාලීම වශා ලමකී ආද්ග රීති/නිලයෝග අදා කර ගැනීමට ඳෂාත්
ආණ්ඩුකාරලරුන්ට ශැකියාල ඇත.

