ඳශා්ත ඳාරන නිමේදන
1987 අංක 15 දයන ප්රාමීය ඹ බා ඳනත
1989 අංක 12 දයන ඳශා්ත බා (ආනුංගික විධිවිධාන) ඳනම්ත 2 න ගන්තිඹ භග කිඹවිඹ යුතු 1987 අංක
15 දයන ප්රාමීය ඹ බා ඳනම්ත 184 න ගන්තිමඹන් රැබී ඇති ඵරතර ප්රකාය

ඳශාම්ත ආණ්ඩුකායය

න භා විසින් ාදන රද ඳවත වන් රීති මභයින් ප්රසිීධ කයනු රැම.

2020

දින

ආණ්ඩුකායය

දී ඹ

ඳශාත

රීති
1 මභභ රීති 2020 ප්රාමීය ඹ බා අඹැඹ ම්ඳාදනඹ වා ඵරා්තභක කිරීමම් රීති ඹනුමන් ලුහුඬු නාභඹ
වඳුන්නු රැම.
2 1987 අංක 15 දයන ප්රාමීය ඹ බා ඳනම්ත 168 න ගන්තිඹ අනු බාමේ අනුභතඹ වා රීතිර ඳටිඳාටිඹ
අනුගභනඹ කශ

ඉදිරිඳ්ත කයනු රැබිඹ යුතු ඊශඟ ර්ඹ වා න අඹැඹ මල්ඛනඹ ව ඳරිපූයක අඹැඹ යුතු ඵ
මල්ඛනඹ මකටුම්ඳ්ත කිරීභ බාමේ අනුභතඹ වා ඉදිරිඳ්ත කිරීභ අඹැඹ මඹෝජනා වා
ංමලෝධන ඉදිරිඳ්ත කිරීභ ව අනුභත කිරීභ මභභ රීතිලින් නිඹභ කය ඇති ඳටිඳාටිඹ අනු සිදු
කශ යුතු ඹ

3 (1) ෑභ ර්ඹක භ ජනාරි භ භවා බා රැ්වීමම් දී ප්රාමීය ඹ බා ඳනම්ත 12 න මුදල් වා ප්රතිඳ්තති
ැකසීභ පිළිඵ

ගන්තිඹ ඹටම්ත මුදල් වා ප්රතිඳ්තති ැකසීභ පිළිඵ කායක බාක් වා ාභාජිකඹන් ඳ්ත කායක බා
කය ගැනීභ කශ යුතු අතය එහි බාඳති ධුයඹ බාමේ බාඳතියඹා විසින් දැරිඹ යුතු ඹ
(2) මුදල් වා ප්රතිඳ්තති ැකසීභ පිළිඵ කායක බා විසින් කලින් රකා ඵරා භවා බාට
ාර්තා කයන මතක් ප්රාමීය ඹ බාක් විසින් මභභ රීතිර විධිවිධාන අදාශ න කිසිභ
කායණඹක් ම්ඵන්ධමඹන් අාන ලමඹන් ක්රිඹා මනොකශ යුතු ඹ

4 ඊශඟ ර්මේ අඹැඹ මල්ඛනඹ මකටුම්ඳ්ත කිරීභට අලය ආදාඹම් ප්රබ වඳුනා ගැනීභ ආදාඹම් වා විඹදම්
ඇ්තමම්න්තු

බා තු ්තකම් මභමවඹවීභ වා ැඹ ප්රතිඳාදන ුරමයෝකනනඹ ව මන්ත ුරනයාර්තන පිළිඵ ප්රායම්බක
විඹදම් පිළිඵ ාර්තා පිළිමඹර කිරීභ වා ප්රායම්බක ැඩපිළිමශ මඹදීභ මල්කම්යඹාමේ ක්රිඹා
කාර්ඹඹ විඹ යුතු ඹ
5 (1) මල්කම්යඹා විසින් බාඳතියඹා විභා ඊශඟ ර්ඹ වා බාට අඹ කය ගත යුතු වා ආදාඹම් නිඹභ
කිරීමම් බා

අඹ කය ගත වැකි රිඳනම් ඵදු කුලී ආදාඹම් ව බා විසින් ඳඹනු රඵන මේා මනුමන් මඹෝජනා ම්භත
අඹ කය ගත යුතු ගා්තු නිඹභ කිරීමම් බා මඹෝජනා මකටුම්ඳ්ත කය මුදල් වා ප්රතිඳ්තති ැකසීභ කිරීභ ව ආදාඹම්
නිඹභ කිරීමම්

පිළිඵ කායක බාමේ ාර්තාක් ද භග ැප්තැම්ඵර් භ 30 න දිනට මඳය ඳ්තනු රඵන මඹෝජනා පිළිඵ
භවා බා රැ්වීභක දී රකා ඵැලීභ වා ඉදිරිඳ්ත කශ යුතු ඹ
(2) බා විසින් ම්භත කයන රද රිඳනම් ඵදු කුලී ආදාඹම් වා ගා්තු නිඹභ කිරීභට අදාශ
මඹෝජනා පිළිඵ නිමේදන ෑභ ර්ඹක භ මදැම්ඵර් භ 01 න දිනට මඳය ගැට් ඳත්රමේ
ප්රකාලඹට ඳ්ත කිරීභ බාඳතියඹාමේ කාර්ඹ විඹ යුතු ඹ

නිමේදන ඳශ කිරීභ

6 (1) ඊශඟ ර්මේ ප්රාේධන විඹදම් ඇ්තමම්න්තුට ව ංර්ධන ැරැ්භට ඇතුශ්ත කිරීභට ංර්ධන

මඹෝජනා කැවීභ

අදව් කයනු රඵන මඹෝජනා ජුනි භ 30 න දිනට මඳය තභා මත ඉදිරිඳ්ත කයන මර ුර්ත වා ප්රමුඛතා ගත
ඳ්ත භගින් ුරයැසිඹන් මත මකමයන නිමේදනඹක් බාාමත්රඹන් ෑභ ර්ඹක භ භැයි භ 31 කිරීභ
න දිනට මඳය ඳශ කිරීභට ව ෑභ ර්ඹක භ භැයි භ 31 දිනට මඳය ඳ්තනු රඵන භවා
බා රැ්වීභක දී භිකඹන් මත නිමේදනඹ කිරීභට ද ක්රිඹා කිරීභ බාඳතියඹාමේ කාර්ඹඹ විඹ
යුතු ඹ
(2) ඉවත (1) මේදඹ ඹටම්ත බාඳතියඹා මත රැබී ඇති මඹෝජනා අතරින් ක්රිඹා්තභක කිරීභ
වා ප්රාමීය ඹ බා ඳනමතන් මවෝ මන්ත ඹම් ලිඛිත නීතිඹකින් ඵරඹ රැබී ඇති මඹෝජනා
ඳභණක් මතෝයා මගන එක් එක් මකොට්ඨාඹ අනු මන් කය ඒා ප්රමුඛතා ගත මකොට
බාඳතියඹා මත ඉදිරිඳ්ත කිරීභ ව ඵැවැය කයනු රඵන මඹෝජනා මේ නම් එමේ ඵැවැය
කිරීභට ඳාදක න මවේතු මඳන්ා මදමින් ඒ ඵ අදාශ ඳාර්ලඹ මත දැනුම් දීභ මල්කම්යඹාමේ
කාර්ඹඹ විඹ යුතු ඹ
7 ඊශඟ ර්ඹ වා ප්රාේධන විඹදම් මඹෝජනා ද භග ඳසුගිඹ ර් තුනක කාරඹ තුශ දයන රද විඹදම්
ඇ්තමම්න්තු
තය විඹදම් ප්රභාණඹ ැරකිල්රට ගනිමින් මල්කම්යඹා විසින් බාඳතියඹා විභා වබාගී්ත මකටුම්ඳත
අඹැඹ පිළිඵ සිඹළු උඳාඹ භාර්ග අනුගභනඹ කයමින් ඊශඟ ර්ඹ වා බාමේ ුරනයාර්තන
විඹදම් ද ඇතුශ්ත කයමින් ඊශඟ ර්මේ බාමේ විඹදම් ඇ්තමම්න්තු මකටුම්ඳ්ත කශ යුතු ඹ

8 මල්කම්යඹා විසින් බාඳතියඹා විභා ඊශඟ ර්ඹ තුශ බාමේ ආදාඹම් වා රැබීම් ආදාඹම් වා රැබීම්
ඇ්තමම්න්තු මකටුම්ඳත පිළිමඹශ කශ යුතු ඹ

ඇ්තමම්න්තු
මකටුම්ඳත

9 8 න රීතිඹ ව 7 න රීතිඹ ඹටම්ත මකටුම්ඳ්ත කයනු රැබ පිළිමළින් ඊශඟ ර්මේ ආදාඹම් වා විඹදම්
ඇ්තමම්න්තුට

මඹෝජිත විඹදම් ඇ්තමම්න්තු ව මඹෝජිත ආදාඹම් වා රැබීම් ඇ්තමම්න්තු ම්ඵන්ධමඹන් වා මුදල් වා
නිර්මීල රඵා ගැනීභ වා බාඳතියඹා විසින් මුදල් වා ප්රතිඳ්තති ැකසීභ පිළිඵ කායක ප්රතිඳ්තති ැකසීභ
බාට ඉදිරිඳ්ත කිරීභ බාඳතියඹාමේ කාර්ඹ විඹ යුතු ඹ

පිළිඵ කායක
බාමේ නිර්මීල

10 (1) ෑභ ර්ඹක භ මනොැම්ඵර් භ 15 න දිනට මඳය බාඳතියඹා විසින් සුදුසු ඹයි ඊශඟ ර්මේ

අඹැඹ මල්ඛනඹ

කල්ඳනා කයනු රඵන ඹම් දිනඹක දී ඊශඟ ර්ඹ වා න මකටුම්ඳ්ත අඹැඹ මල්ඛනඹ අාන ලමඹන්
අාන ලමඹන් රකා ඵරා ම්භත කය ගැනීභ වා බාමේ ාභානය මවෝ විමලේ රැ්වීභක රකා ඵරා ම්භත
දී ඉදිරිඳ්ත කශ යුතු ඹ

කිරීභ

(2) අඹැඹ මල්ඛනඹ අාන ලමඹන් රකා ඵරන එභ රැ්වීමම් දිනඹට ඹට්ත පිරිමයින්
ැඩ කයන දින වතකට මඳය එභ මකටුම්ඳ්ත අඹැඹ මල්ඛනඹ (අ) එභ රැ්වීමම් නයාඹ ඳත්රඹ භග ෑභ භිකඹකු මත භ බාය දීභට; ව
(ආ) ඳරීක්ා කය ඵැලීභ වා භවජනතාට අ්නා රා මදනු රඵන ඵට ව
දැන්වීභක් ගැට් ඳත්රමේ ව අභ ලමඹන් ුර්ත ඳ්ත මදකක බාාත්රමඹන් භ ඳශ
කිරීභ
බාඳතියඹාමේ කාර්ඹඹ විඹ යුතු ඹ
(3) මභභ රීතිඹ ඹටම්ත ඊශඟ ර්මේ අඹැඹ මල්ඛනඹ රකා ඵැලීභ වා ඳ්තනු රඵන
භවා බා රැ්වීමම් දී බාඳතියඹා විසින් ්කීඹ අඹැඹ පිළිඵ ප්රතිඳ්තති ප්රකාලඹක් ඉදිරිඳ්ත
කිරීමභන් ඳසු මභභ රීතිර විධිවිධාන ඹටම්ත ව මකටුම්ඳ්ත අඹැඹ මල්ඛනඹ ම්භත කිරීභ
වා න මඹෝජනා භවා බා මත ඉදිරිඳ්ත කශ යුතු ඹ
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(4) බාඳතියඹා විසින් ඊශඟ ර්මේ අඹැඹ මල්ඛනඹ ම්භත කිරීභ වා මඹෝජනා
ඉදිරිඳ්ත කිරීමභන් අනතුරු එභ මඹෝජනා ත්ත භිකඹකු විසින් ්ථිය කශ යුතු ඹ
(5) බාඳතියඹාමේ අඹැඹ මඹෝජනා ්ථිය කිරීමභන් අනතුරු අඹැඹ මල්ඛනඹ රකා
ඵැලීභ මභභ රීතිර මින් භතු දැක්මන විධිවිධාන අනු විඹ යුතු ඹ
11 (1) බාඳතියඹා විසින් බා මත ඉදිරිඳ්ත කයනු රඵන ඊශඟ ර්මේ අඹැඹ අඹැඹ මල්ඛනඹ
වා න

මල්ඛනඹට බාමේ ඹම් භිකඹකු විසින් ංමලෝධන ඉදිරිඳ්ත කයනු රැබිඹ වැකි අතය එකී ංමලෝධන බාට
ංමලෝධන ්කීඹ අ්තනින් යුතු  ංමලෝධනඹට ඳාදක න මවේතු ද භග ැඩ කයන දින ඉදිරිඳ්ත කිරීභ
තුනකට මඳය මල්කම්යඹා මත බාය දිඹ යුතු ඹ
(2) ඉවත (1) මේදඹ ඹටම්ත අඹැඹ මල්ඛනඹට ංමලෝධන කිසික් ඉදිරිඳ්ත වී නැතිනම් ඒ ඵ
බාඳතියඹා විසින් එකී භවා බා රැ්වීමම් දී නිමේදනඹ කශ යුතු අතය අඹැඹ මල්ඛනඹට
ංමලෝධන ඉදිරිඳ්ත කය ඇ්තනම් ඒා රැබී ඇති අනුපිළිමශ අනු ඊශඟ ර්මේ අඹැඹ
මල්ඛනඹ අාන ලමඹන් රකා ඵරන රැ්වීභ ආයම්බ කශ වාභ එභ ංමලෝධන මඹෝජනා
පිටඳතක් ඵැගින් ෑභ භිකඹකු මත භ රඵා දීභට ැරැ්වීභ බාඳතියඹාමේ කාර්ඹඹ විඹ යුතු
ඹ
(3) බාඳතියඹා විසින් ඉදිරිඳ්ත කශ ඊශඟ ර්මේ අඹැඹ මඹෝජනා මන්ත භිකඹකු විසින්
්ථිය කිරීමභන් ඳසු අඹැඹ මල්ඛනඹට ංමලෝධන ඉදිරිඳ්ත කය ඇති අනුපිළිමශ අනු අදාශ
භිකඹා මවෝ භිකඹන් විසින් එභ ංමලෝධන බාට ඉදිරිඳ්ත කිරීභ වා අ්නා රඵා දීභට
ැරැ්වීභ බාඳතියඹාමේ කාර්ඹඹ විඹ යුතු ඹ
(4) රැබී ඇති අනුපිළිමශ අනු අදාශ භිකඹා විසින් අඹැඹ මල්ඛනඹට ඉදිරිඳ්ත කයන රද
ංමලෝධන බාට ඉදිරිඳ්ත කිරීමභන් ඳසු එභ ංමලෝධන ත්ත භිකඹකු විසින් ්ථිය කය
ඇ්තම්ත නම් මි ඒ පිළිඵ  බා විසින් කිසිදු කටයු්තතක් මනොකශ යුතු ඹ
(5) ඹම් භිකඹකු නමින් ඉදිරිඳ්ත කයනු රැඵ ඇති කිසිඹම් ංමලෝධනඹක් මන්ත භිකඹකු
විසින් බාට ඉදිරිඳ්ත මනොකශ යුතු අතය එභ ංමලෝධනඹ බාට ඉදිරිඳ්ත කයන අ්නාමේ
එභ ංමලෝධනඹ මගන ආ භිකඹා බා තුශ මනොභැති විට එභ ංමලෝධනඹ බාට ඉදිරිඳ්ත
වී නැති එකක් මේ ැරකිඹ යුතු ඹ
(6) ඊශඟ ර්මේ අඹැඹ මල්ඛනඹට අදාශ ංමලෝධන සිඹල්රභ භවා බාට ඉදිරිඳ්ත
කිරීමභන් ඳසු (අ) ඉදිරිඳ්ත වී ඇති ංමලෝධන සිඹල්රට භ තභන් එකඟ න්මන් නම් ඒ ඵ; මවෝ
(ආ) ඉදිරිඳ්ත වී ඇති ංමලෝධන අතරින් එක් ංමලෝධනඹකට මවෝ ංමලෝධන එකකට
ැඩි ගණනකට තභන් එකඟ මනොන්මන් නම් එමේ තභන් එකඟ මනොන
ංමලෝධන කමර්ද ඹන්න ව එමේ එකඟ මනොවීභට ඳාදක කය ග්ත මවේතු කමර්ද
ඹන්න
ලිඛිත ප්රකාලඹක් භග බාට දැනුම් දීභ බාඳතියඹාමේ කාර්ඹඹ විඹ යුතු ඹ
(7) අනතුරු ඊශඟ ර්මේ අඹැඹ මල්ඛනඹ රකා ඵැලීභ වා 12 න රීතිමේ විධිවිධාන
අනුගභනඹ කශ යුතු ඹ
12 (1) මභභ රීති ඹටම්ත බාට ඉදිරිඳ්ත කයනු රඵන ෑභ මඹෝජනාක් භ ම්භත කිරීභ ආදාඹම් නිඹභ

කිරීමම් අඹැඹ

ම්ඵන්ධමඹන් බා තීයණඹ කිරීමම් දී ඊට අදාශ ඡන්ද විභසීභ වා ප්රතිපර ප්රකාලඹට ඳ්ත කිරීභ මල්ඛනඹ ව
ඳරිපූයක අඹැඹ
ඳවත ඳටිඳාටිඹ අනු සිසු කශ යුතු ඹ

මල්ඛනඹ වා
ඡන්ද විභසීභ වා
ප්රතිපර ප්රකාල කිරීභ
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(2) කිසිඹම් මඹෝජනාක් බාඳතියඹා විසින් බාට ඉදිරිඳ්ත කිරීමභන් අනතුරු එභ
මඹෝජනා ත්ත භිකඹකු විසින් ්ථීය කය ඇ්තම්ත නම් මි එකී කය මවෝ මඹෝජනාක්
පිළිඵ  බාමේ දී ාකච්ඡාට ගැනීභ මනොකශ යුතු අතය එකී මඹෝජනා ්ථිය කය ඇති විට ඒ
පිළිඵ විාදඹට අ්නා රඵා දීභ බාඳතියඹාමේ කාර්ඹ විඹ යුතු ඹ
(3) එභ මඹෝජනා පිළිඵ  බාමේ විාදඹ අන් කිරීමභන් ඳසු ඒ ඵ බාට නිමේදනඹ
කිරීභ ව එකී මඹෝජනා ම්භත කිරීභ පිළිඵ ඡන්දඹ විභන මර මල්කම්යඹාට විධානඹ
කිරීභ බාඳතියඹාමේ කාර්ඹඹ විඹ යුතු ඹ
(4) බාට ඉදිරිඳ්ත කශ කිසිඹම් මඹෝජනාකට ඳක්  ඡන්දඹ දී ඇති විඳක්  ඡන්දඹ දී
ඇති ඡන්දඹ දීමභන් ැශකී සිටි වා ඡන්දඹ විභන අ්නාමේ බා ගර්බඹ තුශ මනොසිටි
භිකඹන් කවුරුන් ද ඹන්න ව එදින රැ්වීභට ඳැමිණ සිටි භිකඹන් කවුරුන් ද ඹන්න වඳුනා
ගත වැකි ආකායඹට එකී ඡන්දඹ ප්රකාල කිරීමම් ප්රතිපරඹ ඇතුශ්ත ටවනක් මල්කම්යඹා විසින්
බාඳතියඹාට ඉදිරිඳ්ත කිරීමභන් අනතුරු බාඳතියඹා විසින් එභ ප්රතිපරඹ බාට
නිමේදනඹ කශ යුතු ඹ
(5) ඉවත (3) මේදමේ ඳරිදි කිසිඹම් මඹෝජනාකට අදාශ ඡන්ද විභසීභක දී එකී මඹෝජනාට
විඳක්  ඡන්දඹ රඵා දුන් ෑභ භිකඹකු විසින් භ තභන් එමේ විරුීධ ඡන්දඹ ප්රකාල කමශේ
කය මවේතුක් නිා ද ඹන්න ඳැවැදිලි කයන ලිඛිත න්නිමේදනඹක් එභ රැ්වීභ ඳ්තනු රැබ
දින සිට දින වතක් ගත වීභට මඳය ඳශා්ත ඳාරන මකොභාරි්යඹාට ද පිටඳතක් හිත 
මල්කම්යඹා මත බාය දිඹ යුතු ඹ
(6) ඉවත (4) න මේදමේ වන් ඡන්ද විභසීමම් ප්රතිපර ටවන ව (5) මේදමේ වන්
න්නිමේදනර එක් පිටඳතක් ද භග ඊට අදාශ රැ්වීමම් ාර්තාමේ අගට අමුණා තැබීභ
මල්කම්යඹාමේ කාර්ඹඹ විඹ යුතු ඹ
13 (1) කිසිඹම් අඹැඹ මල්ඛනඹක් මවෝ ඳරිපූයක අඹැඹ මල්ඛනඹක් ඳශමු යට බාට ඹම් අඹැඹ

මල්ඛනඹක් බා

ඉදිරිඳ්ත කිරීමභන් ඳසු එභ අඹැඹ මල්ඛනඹ මවෝ ඳරිපූයක අඹැඹ මල්ඛනඹ ම්භත කිරීභ විසින් ඳශමු යට
ඳ කය ඇති
බා විසින් ප්රතික්මේඳ කයනු රැඵ ඇති අ්නාක ප්රාමීය ඹ බා ඳනම්ත 169 න ගන්තිමේ ප්රතික්මේ
විට අනුගභනඹ කශ
විධිවිධාන ඳරිදි එකී අඹැඹ මල්ඛනඹ මවෝ ඳරිපූයක අඹැඹ මල්ඛනඹ නැත යක් රකා යුතු ඳටිඳාටිඹ
ඵැලීභ වා කැනු රඵන රැ්වීභක දී ම්භත කිරීභ වා න මඹෝජනාක් බාට ඉදිරිඳ්ත
කිරීභට බාඳතියඹා විසින් ක්රිඹා කශ යුතු අතය එභ මඹෝජනා ත්ත භිකඹකු විසින් ්ථිය කශ
යුතු ඹ
(2) එභ අඹැඹ මල්ඛනඹ මවෝ ඳරිපූයක අඹැඹ මල්ඛනඹ මදන ය රකා ඵැලීමම් අ්නාමේ
දී ද ඹම් භිකඹකුට ංමලෝධන ඉදිරිඳ්ත කශ වැකි අතය ඒ වා ඳශමු ය ඉදිරිඳ්ත කශ
ංමලෝධනලින් ඵැවැය ව ංමලෝධන කිසික් ඉදිරිඳ්ත කිරීභට හිමිකම් මනොතිබිඹ යුතු ඹ
(3) මදන යට ඉදිරිඳ්ත කයනු රැබ අඹැඹ ම්භත කිරීභ ම්ඵන්ධමඹන් ද 12 න රීතිමේ
ඳටිඳාටිඹ අනුගභනඹ කශ යුතු ඹ
14 (1) කිසිඹම් බාක ධුය කාරඹ ආයම්බ ව දිනමේ සිට ය මදකක් ගත වීභට මඳය ව ඹම් බාමේ ධුය කාරඹ
ආයම්බ වී ය

දිනඹක දී ඳශමු යට බාට ඉදිරිඳ්ත කශ ඹම් අඹැඹ මල්ඛනඹක් මවෝ ඳරිපූයක අඹැඹ මදකක් ගත වීභට
මල්ඛනඹක් ම්භත කිරීභ බා විසින් ඳශමු යට ප්රතික්මේඳ කිරීමභන් අනතුරු 13 න රීතිඹ මඳය ඉදිරිඳ්ත කයනු
රඵන අඹැඹ

ඹටම්ත නැත රකා ඵැලීභ වා බාට ඉදිරිඳ්ත කිරීමභන් ඳසු ද එභ අඹැඹ මල්ඛනඹ මල්ඛනඹ මවෝ

ඳරිපූයක අඹැඹ

මවෝ ඳරිපූයක අඹැඹ මල්ඛනඹ ම්භත කිරීභ බා විසින් ප්රතික්මේඳ කය ඇ්තම්තනම් එමේ මල්ඛනඹ
මදන යට ප්රතික්මේඳ කයන රද දින සිට ති මදකක් ඉක්භ ව වාභ එභ අඹැඹ මල්ඛනඹ
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මවෝ ඳරිපූයක අඹැඹ මල්ඛනඹ ඹනා ඳරිදි බාමේ දී ම්භත ව මේ රකා ක්රිඹා කිරීභට
බාඳතියඹාට ඵරඹ තිබිඹ යුතු ඹ
(2) ඉවත 1මේදඹ ඹටම්ත කටයුතු කිරීභට බාඳතියඹා විසින් තීයණඹ කයන රද ඵ
විගණකාධිඳති ඳශා්ත ඳාරන මකොභාරි් ව ඳශා්ත ඳාරන වකාය මකොභාරි්ට ද පිටඳ්ත
හිත  ෑභ භිකඹකු මත භ ලිඛිත  දැනුම් දීභ ව බාමේ ඊශඟ රැ්වීමම් දී ඒ ඵ බාට
නිමේදනඹ කිරීභ ද බාඳතියඹාමේ කාර්ඹ විඹ යුතු ඹ
15 (1) කිසිඹම් බාක ධුය කාරඹ ආයම්බ ව දිනමේ සිට ය මදකක් ගත වීමභන් ඳසු බාමේ ධුය කාරඹ
ආයම්බ වී ය

එශමමන ඹම් දිනඹක දී බාට ඉදිරිඳ්ත කශ ඹම් අඹැඹ මල්ඛනඹක් මවෝ ඳරිපූයක අඹැඹ මදකක් ගත වීමභන්
මල්ඛනඹක් ම්භත කිරීභ බා විසින් ඳශමු යට ප්රතික්මේඳ කිරීමභන් අනතුරු 13 න රීතිඹ ඳසු ඉදිරිඳ්ත කයනු
රඵන අඹැඹ

ඹටම්ත නැත රකා ඵැලීභ වා බාට ඉදිරිඳ්ත කිරීමභන් ඳසු ද එභ අඹැඹ මල්ඛනඹ මල්ඛනඹ මවෝ

ඳරිපූයක අඹැඹ

මවෝ ඳරිපූයක අඹැඹ මල්ඛනඹ ම්භත කිරීභ බා විසින් ප්රතික්මේඳ කය ඇ්තනම් මභභ මල්ඛනඹ
රීතිමේ භතු දැක්මන විධිවිධාන එහි දී අදාශ විඹ යුතු ඹ
(2) එභ ප්රතික්මේඳ කිරීභ කයනු රැඵ ඇ්තම්ත (අ) එභ අඹැඹ මල්ඛනඹට මවෝ ඳරිපූයක අඹැඹ මල්ඛනඹට ංමලෝධන කිසික්
ඉදිරිඳ්ත  මනොභැති තිබිඹ දී; මවෝ
(ආ) එභ අඹැඹ මල්ඛනඹට මවෝ ඳරිපූයක අඹැඹ මල්ඛනඹට ඉදිරිඳ්ත කයන රද
ංමලෝධනරට බාඳතියඹා එකඟ වී තිමඵන අ්නාක දී
න විට මභහි (4) න (5) න ව (6) න මේදර ඳටිඳාටිඹ අනුගභනඹ කශ යුතු අතය එභ
විධිවිධාන ඵරඳැැ්තවිඹ යුතු ඹ
(3) භිකඹන් විසින් එභ අඹැඹ මල්ඛනඹට මවෝ ඳරිපූයක අඹැඹ මල්ඛනඹට මගන එන රද
ංමලෝධන එකකට මවෝ කිහිඳඹකට බාඳතියඹා එකඟ වී නැති විටක බා විසින් එභ
අඹැඹ මල්ඛනඹ මවෝ ඳරිපූයක අඹැඹ මල්ඛනඹ ම්භත කිරීභ ප්රතික්මේඳ කයනු රැඵ ඇ්තම්ත
නම් එහි දී ප්රාමීය ඹ බා ඳනම්ත 169 න ගන්තිමේ අතුරු විධානමේ විධිවිධාන අදාශ විඹ යුතු
ඹ
(4) ඉවත (2) න මේදමේ දැක්මන කය මවෝ ආකායඹකින් එභ අඹැඹ මල්ඛනඹ මවෝ
ඳරිපූයක අඹැඹ මල්ඛනඹ ම්භත කිරීභ බා විසින් ප්රතික්මේඳ කය ඇති අ්නාක (අ) මභභ රීතිර නිඹභ ඹටම්ත අඹැඹ මල්ඛනඹ මවෝ ඳරිපූයක අඹැඹ මල්ඛනඹ
ම්ඵන්ධ ප්රායම්බක ක්රිඹාකායකම් සිදු කය තිම. ද නැති ද ඹන ඵ මල්කම්යඹා
විසින් තවවුරු කයනු රැබ ාර්තාක්;
(ආ) අඹැඹ මල්ඛනඹ මවෝ ඳරිපූයක අඹැඹ මල්ඛනඹ අාන ලමඹන් රකා ඵරන
අ්නාට භිකඹන් විසින් බාට ඉදිරිඳ්ත කය ඇති ංමලෝධන අතරින්
බාඳතියඹා එකඟ මනොව ංමලෝධනර පිටඳ්ත වා බාඳතියඹා එමේ එකඟ
මනොවීභ ම්ඵන්ධමඹන් ඉදිරිඳ්ත කයන රද මවේතු ඳැවැදිලි කයනු රැබ ලිඛිත
ප්රකාලර පිටඳ්ත;
(ඇ) එභ අඹැඹ මල්ඛනඹ මවෝ ඳරිපූයක අඹැඹ මල්ඛනඹ ඳශමු යට ඉදිරිඳ්ත කශ
අ්නාමේ දී ව මදන යට ඉදිරිඳ්ත කශ අ්නාමේ දී 12 න රීතිඹ ඹටම්ත
භිකඹන් විසින් ඡන්දඹ ප්රකාල කශ ආකායඹ ටවන් කශ මල්ඛනමේ පිටඳතක්
ඵැගින්; ව
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(ඈ) අඹැඹ මල්ඛනඹ මවෝ ඳරිපූයක අඹැඹ මල්ඛනඹ ඳශමු යට ඉදිරිඳ්ත කශ
අ්නාමේ දී ව මදන යට ඉදිරිඳ්ත කශ අ්නාමේ දී විඳක්  ඡන්දඹ ප්රකාල
කශ ඹම් භිකඹකු විසින් 12 (5) රීතිඹ ඹටම්ත ඉදිරිඳ්ත කයනු රැඵ ඇති ලිඛිත
න්නිමේදනර පිටඳතක් ඵැගින්
බාඳතියඹා විසින් මල්කම්යඹාමේ වතිකඹක් ද භග වැකි ඳවසු ඉක්භනින් ඳශා්ත ඳාරන
මකොභාරි්මේ මත ාර්තා කශ යුතු ඹ
(5) බාඳතියඹාමේ ඉවත කී ාර්තා ැරකිල්රට ගනිමින් අඹැඹ මල්ඛනඹ මවෝ ඳරිපූයක
අඹැඹ මල්ඛනඹ ම්භත කිරීභ බා විසින් ප්රතික්මේඳ කිරීභ පිළිඵ  ඳශා්ත ඳාරන
මකොභාරි්යඹා විසින් එකී ාර්තා තභන් මත රැබී දින තුනක් ඇතුශත ්කීඹ නිරීක්ණ
වා නිර්මීල අභාතයයඹා මත ඉදිරිඳ්ත කශ යුතු ඹ
(6) ඉවත (5) න මේදඹ ඹටම්ත ඳශා්ත ඳාරන මකොභාරි්යඹාමේ නිරීක්ණ වා නිර්මීල
ැරකිල්රට ගනිමින් එකී ාර්තා රැබුණු දින සිට දින වතක් ඇතුශත එභ අඹැඹ මල්ඛනඹ
මවෝ ඳරිපූයක අඹැඹ මල්ඛනඹ ඹනා ඳරිදි බාමේ ම්භත කයන රද අඹැඹ මල්ඛනඹක් මවෝ
ඳරිපූයක අඹැඹ මල්ඛනඹක් න්මන් ද නැති ද ඹන්න ඊට මවේතු ඳැවැදිලි කයන ලිඛිත ප්රකාලඹක්
ද හිත  අභාතයයඹා විසින් තීයණඹ කයනු රැබිඹ වැකි අතය අභාතයයඹාමේ එකී තීයණඹ ;
(අ) ඳශා්ත බාමේ ඳශා්ත ඳාරන විඹ බාය අභාතයංලමේ මල්කම්යඹා විසින්
විගණකාධිඳතිට ඳශා්ත ඳාරන මකොභාරි්ට ඳශා්ත ඳාරන වකාය මකොභාරි්ට
ව මල්කම්යඹාට ද පිටඳ්ත හිත  වාභ බාඳතියඹා මත දැන්විඹ යුතු ඹ
(ආ) මල්කම්යඹා විසින් වැකි ඳවසු ඉක්භණින් බාමේ භිකඹන් මත දන්ා ඹැවිඹ යුතු
ඹ
(7) එකී අඹැඹ මල්ඛනඹ මවෝ ඳරිපූයක අඹැඹ මල්ඛනඹ ම්ඵන්ධමඹන් අභාතයයඹා විසින්
ඉවත (6) මේදඹ ඹටම්ත (අ) ඹනා ඳරිදි ම්භත ව එකක් ලමඹන් ැරකිඹ යුතු ඵට තීයණඹ කයනු රැඵ ඇති
අ්නාක මන්ත ඳටවැණි කිසිඹම් මවේතුක් මනොන්මන් නම් මි එකී අඹැඹ
මල්ඛනඹ මවෝ ඳරිපූයක අඹැඹ මල්ඛනඹ රංගු එකක් මර ැරකිඹ යුතුා්ත වැය
එකී බාඳතියඹාට තදුයට්ත ්කීඹ බාඳති ධුයමේ කටයුතු කයනු රැබිඹ වැකි
අතය එකී තීයණඹ බාඳතියඹා විසින් බාමේ ඊශඟ රැ්වීමම් දී බාට ාර්තා කශ
යුතු ඹ
(ආ) ප්රතික්මේඳ ව එකක් ලමඹන් ැරකිඹ යුතු ඵට තීයණඹ කයනු රැඵ ඇති
අ්නාක එමේ මදන යට ප්රතික්මේඳ කයන රද දිනමේ සිට ති මදකක කාරඹ
අන් වීමභන් ඳසු  එශමමන දිනමේ සිට බාඳතියඹා ්කීඹ බාඳති ධුයමඹන්
ඉල්රා අ් වා මේ රකනු රැබිඹ යුතු ඹ
(8) ඉවත (3) ව (7) (ආ) මේද ඹටම්ත බාඳතියඹා ්කීඹ බාඳති ධුයමඹන් ඉල්රා අ් වා
මේ රකනු රඵන අ්නාක එභ බාමේ බාඳතියඹා මතෝයා ඳ්ත කය ගැනීභ වා 262
න අධිකායඹ ව ඳශා්ත ඳාරන ආඹතන ඡන්ද විභසීම් ආඥාඳනම්ත විධිවිධාන අදාශ විඹ යුතු ඹ
16 (1) 15 න රීතිඹ ඹටම්ත බාඳතියඹා ්කීඹ බාඳති ධුයමඹන් ඉල්රා අ් ව මර අනුප්රාප්තික

බාඳතියඹා

රකනු රැබීමභන් අනතුරු 262 න අධිකායඹ ව ඳශා්ත ඳාරන ආඹතන ඡන්ද විභසීම් අඹැඹ මල්ඛනඹ
ආඥාඳනත ඹටම්ත එභ බාඳති ධුයමේ ුරයප්ඳාඩු වා ඳ්ත කයනු රැබ අනුප්රාප්තික ඉදිරිඳ්ත කශ යුතු

ඵ ව බා
විසුරුා වැය ඇති
මේ රකනු රඵන
අ්නා

6

බාඳතියඹා විසින් වැකිතාක් ඉක්භණින් ඊශඟ ර්මේ අඹැඹ මල්ඛනඹ මවෝ ඳරිපූයක
අඹැඹ මල්ඛනඹ රකා ඵැලීභ වා කැනු රඵන රැ්වීභක් දී බාට ඉදිරිඳ්ත කශ යුතු ඹ

(2) එභ ආකායමඹන් භ, එකී ර්මඹන් ඳසු එශමමන ෑභ ර්ඹක් භ වා න අඹැඹ
මල්ඛන ව අලය න්මන් නම් ඳරිපූයක අඹැඹ මල්ඛන ම්භත කය ගැනීභ වා ක්රිඹා කිරීභ
ද අනුප්රාප්තික බාඳතියඹාමේ කාර්ඹඹ විඹ යුතු ඹ

(3) අනුප්රාප්තික බාඳතියඹා විසින් අඹැඹ මල්ඛන මවෝ ඳරිපූයක අඹැඹ මල්ඛන බාට
ඉදිරිඳ්ත කිරීමම් දී, අඹැඹ මල්ඛනඹ ම්භත කිරීමම් දී ව ප්රතික්මේඳ කිරීමම් දී ද මභභ රීතිර
ඉවත වන් විධිවිධාන, අලය මන් කිරීම් හිත  අදාශ විඹ යුතු ඹ

(4) ඉවත (3) මේදමේ කුභක් වන් වු ද, අනුප්රාප්තික බාඳතියඹා විසින් ම්භත කය ගැනීභ
වා ඉදිරිඳ්ත කයනු රඵන ඹම් අඹැඹ මල්ඛනඹක් මවෝ ඳරිපූයක අඹැඹ මල්ඛනඹක් ඳශමු
යට බාට ඉදිරිඳ්ත කය එභ අ්නාමේ දී ප්රතික්මේඳ කිරීමභන් ඳසු, නැත රකා ඵැලීභ
වා මදන යට බාට ඉදිරිඳ්ත කිරීමභන් ඳසු ද ප්රතික්මේඳ කයනු රැඵ ඇ්තම්ත නම්, එමේ
මදන යට ප්රතික්මේඳ කයන රද දිනමේ සිට ති මදකක කාරඹ අන් වීමභන් ඳසු 
එශමමන දිනමේ සිට බා විසුරුා වරිනු රඵන රද මේ රකනු රැබිඹ යුතු ඹ
(5) ඉවත ඳරිදි බා විසුරුා වරින රද මේ රකනු රැඵ ඇති විට, 1989 අංක 12 දයන ඳශා්ත
බා (ආනංගික විධිවිධාන) ඳනම්ත 2න ගන්තිඹ ඹටම්ත ඳයා ඇති ඵරතර ප්රකාය ව,
අ්නාමෝචිත ඳරිදි ඳශාම්ත ඳශා්ත ඳාරන විඹබාය අභාතයයඹා මවෝ ආණ්ඩුකායයඹා විසින්
බාමේ ඉතිරි කාර සීභා වා විමලේ මකොභාරි්යඹකු මර ධූය දයන විමලේ
මකොභාරි්යඹකු ඳ්ත කශ යුතුඹ
17 ඉවත 16 න රීතිඹ ඹටම්ත බා විසුරුා වැය ඇති මර රකනු රැබීමභන් ඳසු එභ බා විසුරුා වැය
ඇති අ්නාක

බාට ඳ්ත කයනු රැබ විමලේ මකොභාරි්යඹා විසින් ඊශඟ ර්මේ ව ඉන් අනතුරු අඹැඹ ම්භත
එශමමන ර් වා න අඹැඹ මල්ඛන ව අ්නාමෝචිත ඳරිදි ඳරිපූයක අඹැඹ මල්ඛන කිරීභ
පිළිමඹශ කිරීභ වා ම්භත කිරීභ පිළිඵ තීයණ ගනු රැබිඹ යුතු ඹ

18 (1) කිසිඹම් බාක අඹැඹ අදාශ ර්ඹ ආයම්බ වීභට මඳය ම්භත කිරීභට මනොවැකි වු මුදල් ර්ඹ ආයම්බ
න මතක් අඹැඹ

ද එභ ර්ඹ වා න අඹැඹ මල්ඛනඹ ම්භත කය ගනු රඵන මතක් 10 න රීතිඹ ඹටම්ත ම්භත මනොවුන
නාක මුදල්
බා මත ඉදිරිඳ්ත කය ඇති මඹෝජිත විඹදම් පිළිඵ ඇ්තමම්න්තුමහි ඇතුශ්ත ුරනයාර්තන අ්
විඹදම් කිරීභ
විඹදම් වා මුදල් ැඹ කිරීභට ඵාධාක් මනොවිඹ යුතු ඹ

(2) එමේ වු ද අදාශ ර්මේ අඹැඹ මල්ඛනඹ ම්භත වී ඇති මේ ැරකීභට වැකිඹා
රැමඵන මතක් කය මවෝ ප්රාේධන විඹදභක් වා මුදල් ැඹ කිරීභ මනොකශ යුතු ඹ
19 අලය ඹයි බාඳතියඹා විසින් අදව් කයනු රඵන කය අ්නාක වු ද ඳරිපූයක අඹැඹ ඳරිපූයක අඹැඹ
මල්ඛනඹක් පිළිමඹශ කය බාට ඉදිරිඳ්ත කශ වැකි අතය, එහි දී ප්රාමීය ඹ බා ඳනම්ත 168

මල්ඛනඹ

ගන්තිමේ විධිවිධාන ව මභභ රීතිර 7 න රීතිමේ සිට 17 න රීතිඹ දක්ා (එභ රීති මදක ද
ඇතුශ්ත ) න විධිවිධාන අලය මන් කිරීම් හිත  අදාශ විඹ යුතු ඹ
20 (1) බා අනුභත කයනු රැබ ෑභ අඹැඹ මල්ඛනඹක භ ව ඳරිපූයක අඹැඹ මල්ඛනඹක ම්භත කයනු රැබ
අඹැඹ මල්ඛනඹ

භ ප්රභාණ්ත පිටඳ්ත ංඛයාක් බාමේ ප්රධාන කාර්ඹාරඹමේ ෑභ උඳ කාර්ඹාරඹක භ ව ව ඳරිපූයක අඹැඹ
ෑභ භවජන ුර්තකාරඹකභ ගා්තු මගවීභකින් මතොය භවජනඹා විසින් ඳරිය රනඹ කිරීභ මල්ඛනඹ
භවජනතාමේ

වා ප්රදර්ලනඹ කිරීභට ද ව බාමේ අන්තර්ජාර ම. අඩවිඹක් ඳ්තාමගන ඹනු රඵන්මන් ඳරිය රනඹ වා
නම් එහි ද ඒාමේ පිටඳ්ත ඇතුශ්ත කිරීභට ද මල්කම්යඹා විසින් ක්රිඹා කශ යුතු ඹ

තඵා තිබිඹ යුතු ඵ

7

(2) ඹම් තැනැ්තතකු විසින් ඒ ඹම් මල්ඛනඹක ම්පූර්ණ පිටඳතක් මවෝ ඉන් කිසිඹම් මකොටක
පිටඳ්ත ඉල්රා සිටින්මන් නම් අදාශ පිටඳ්ත කිරීමම් ගා්තු අඹ කය මගන රඵා දීභට අලය ැඩ
පිළිමශ ඇති කිරීභට ද මල්කම්යඹා ක්රිඹා කශ යුතු ඹ
21 බාක අඹැඹ මල්ඛනඹ ම්ඵන්ධමඹන් මන්ත ඹම් රීතිඹක මවෝ රීතිර ඇතුශ්ත මන්ත ඹම් රීතිඹක
විධිවිධාන ඉක්භා

විධිවිධාන මභභ රීතිර ඇතුශ්ත විධිවිධානරට ඳටවැණි න අ්නාක එභ විධිවිධාන මම් රීති ඵරඳ්තන
ඵ
අභිඵා මභභ රීතිර විධිවිධාන ඵරඳැැ්තවිඹ යුතු ඹ

22 ඉවත වන් රීතිර කුභක් වන් තිබුණ ද, 2021 ර්ඹ වා න අඹැඹ මල්ඛනඹ
ම්ඵන්ධමඹන් න විට -

අන්තර්කාලීන
විධිවිධාන

(අ) මභභ රීති ක්රිඹා්තභක න දිනඹ න මතක්භ 3 න රීතිඹ ඹටම්ත මුදල් වා ප්රතිඳ්තති
ැකසීභ පිළිඵ කායක බාක් ඳ්ත කය මගන නැතිනම් එභ කායක බා ඳ්ත කය
ගැනීභ 2020 මනොැම්ඵර් 01 න දිනඹට මඳය සිදු කශ යුතු ඹ;
(ආ) මභභ රීති ක්රිඹා්තභක න දිනඹ න මතක්භ 5 (1) රීතිඹ ඹටම්ත 2021 ර්ඹ වා
ආදාඹම් නිඹභ කිරීමම් මඹෝජනා ම්භත කය මගන මනොභැති නම්, එහි වන්
“ැප්තැම්ඵර් භ 30” ඹන්න මනුට, “මනොැම්ඵර් භ 30” ලමඹන් ද;
(ඇ) 6 (1) රීතිමේ ංර්ධන මඹෝජනා මඹොමු කයන මර දැනුම් දීභ නිමේදනඹ කිරීභට
නිඹභ කශ දිනඹ න “භැයි භ 31” ඹන්න මනුට, “ඔක්මතෝඵර් භ 15” දිනඹ
ලමඹන් ද; ව
(ඈ) 6 (1) රීතිමේ ංර්ධන මඹෝජනා ඉදිරිඳ්ත කශ යුතු අාන දිනඹ ලමඹන් නිඹභ
කශ “ජුනි භ 30” දිනඹ මනුට, “මනොැම්ඵර් භ 05” දිනඹ ලමඹන් ද;
අදාශ විඹ යුතු ඹ

23 ඳද ම්ඵන්ධමඹන් අනයාර්නඹක් අලය න්මන් නම් මි මභභ රීතිර -

අර්න නිරඳණඹ

“අනුප්රාප්තික බාඳතියඹා” ඹන්මනන් ප්රාමීය ඹ බා ඳනම්ත 169 න
ගන්තිමේ අතුරු විධානමේ විධිවිධාන ක්රිඹා්තභක වීභ මවේතුමන්
බාඳතියඹා ඉල්රා අ් ව මර රකනු රැබීමභන් ඳසු 262 න
අධිකායඹ ව ඳශා්ත ඳාරන ආඹතන ඡන්ද විභසීම් ආඥාඳනම්ත 66ආ (2)
ගන්තිඹ ඹටම්ත මවෝ 66උ ගන්තිඹ ඹටම්ත ුරයප්ඳාඩු වී ඇති බාඳති
ධුයඹට ඳ්ත කයනු රැබ බාඳතියඹා ද;
“අභාතයයඹා” ඹන ඳදඹට ඳශාම්ත ඳශා්ත බාමේ ඳශා්ත ඳාරන විඹ ඳැරී
ඇති අභාතයයඹා අදව් න අතය එභ ඳශාම්ත ඳශා්ත බා විසුරුා
වැය ඇති ඹම් අ්නාක ඊට එභ ඳශාම්ත ආණ්ඩුකායයඹා ද ඇතුශ්ත
විඹ යුතු ඹ;
“බා” ඹන්මනන් 1987 අංක 15 දයන ප්රාමීය ඹ බා ඳනත ඹටම්ත
ඳශාත තුශ ං්නාඳනඹ කයනු රැඵ ඇති ප්රාමීය ඹ බාක් ද;
“මල්කම්යඹා” ඹන්මනන් 1987 අංක 15 දයන ප්රාමීය ඹ බා ඳනම්ත 9 න
ගන්තිඹ ඹටම්ත බාමේ මල්කම් ලමඹන් කටයුතු කිරීභ වා ඳ්ත
කයනු රැබ තැනැ්තතා ද:
අදව් විඹ යුතු ඹ
8
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