
ලුහුඬු නාභඹ 

නියඹෝගර 
ඳටිඳාටිඹ 
අනුගභනඹ කශ 
යුතු ඵ 

ආදාඹම් නිඹභ 
කිරීයම් බා 
යඹෝජනා ම්භත 
කිරීභ ව ආදාඹම් 
නිඹභ කිරීයම් 
යඹෝජනා පිළිඵ 
නියේදන ඳශ කිරීභ 

ංර්ධන 
යඹෝජනා කැවීභ 
වා ප්රමුඛතතා ගත 
කිරීභ  

ආදාඹම් වා විඹදම් 
ඇ්තයම්න්තු 
පිළිඵ ප්රායම්බක 
ක්රිඹා 

ඳශාත් ඳාරන නියේදන 

252 න අධිකායඹ ව භවා නගය බා ආඥාඳනත 

 1989 අංක 12 දයන ඳශාත් බා (ආනුංගික විධිවිධාන) ඳනයත් 2 න ගන්තිඹ භග කිඹවිඹ යුතු 252 න 

අධිකායඹ ව භවා නගය බා ආඥාඳනයත් 289 න ගන්තියඹන් රැබී ඇති ඵරතර ප්රකාය          ඳශායත් 

ආණ්ඩුකායය                                                        න භා විසින් ාදන රද ඳවත වන් නියඹෝග යභයින් ප්රසි්ධධ 

කයනු රැයේ  

 

                                                         

2020                           දින  ආණ්ඩුකායය 

                                  දී ඹ                                  ඳශාත 

 

නියඹෝග 

1  යභභ නියඹෝග 2020 භවා නගය බා අඹැඹ ම්ඳාදනඹ වා ඵරාත්භක කිරීයම් නියඹෝග 

ඹනුයන් වඳුන්නු රැයේ  

2  252 න අධිකායඹ ව භවා නගය බා ආඥාඳනයත් 211 න ගන්තිඹ ව 214 න ගන්තිඹ 

අනු බායේ අනුභතඹ වා ඉදිරිඳත් කයනු රැබිඹ යුතු  පිළියළින් ඊශඟ ර්ඹ වා න 

අඹැඹ යේතනඹ ව ඳරිපූයක අඹැඹ යේතනඹ යකටුම්ඳත් කිරීභ  බායේ අනුභතඹ වා 

ඉදිරිඳත් කිරීභ  අඹැඹ යඹෝජනා වා ංයලෝධන ඉදිරිඳත් කිරීභ ව අනුභත කිරීභ යභභ 

නියඹෝගලින් නිඹභ කය ඇති ඳටිඳාටිඹ අනු සිදු කශ යුතු ඹ  

3  ඊශඟ ර්යේ අඹැඹ යේතනඹ යකටුම්ඳත් කිරීභට අලය ආදාඹම් ප්රබ වඳුනා ගැීමභ  

බා තු ත්කම් යභයවඹවීභ වා ැඹ ප්රතිඳාදන පුයයෝකථනඹ ව යනත් පුනයාර්තන 

විඹදම් පිළිඵ ාර්තා පිළියඹර කිරීභ වා ප්රායම්බක ැඩපිළියශ යඹදීභ ප්රධාන 

ගණකාධිකාරීයඹායේ ව යකොභාරි්යඹායේ කාර්ඹඹ විඹ යුතු ඹ  

4  (1) යකොභාරි්යඹා විසින් නගයාධිඳතියඹා විභා  ඊශඟ ර්ඹ වා  බාට අඹ කය 

ගත යුතු වා අඹ කය ගත වැකි රිඳනම්  ඵදු  කුලී ආදාඹම් ව බා විසින් ඳඹනු රඵන යේා 

යනුයන් අඹ කය ගත යුතු ගා්තු නිඹභ කිරීයම් බා යඹෝජනා යකටුම්ඳත් කය මුඛදේ පිළිඵ 

්ථාය කමිටුයේ ාර්තාක් ද භග  ැප්තැම්ඵර් භ 30 න දිනට යඳය ඳත්නු රඵන භවා 

බා රැ්වීභක දී රකා ඵැලීභ වා ඉදිරිඳත් කශ යුතු ඹ  

(2) බා විසින් ම්භත කයන රද රිඳනම්  ඵදු  කුලී ආදාඹම් ව ගා්තු නිඹභ කිරීභට අදාශ 

යඹෝජනා පිළිඵ නියේදන  ෑභ ර්ඹක භ යදැම්ඵර් භ 01 න දිනට යඳය ගැට් ඳත්රයේ 

ප්රකාලඹට ඳත් කිරීභ නගයාධිඳතියඹායේ කාර්ඹ විඹ යුතු ඹ  

5  (1) ඊශඟ ර්යේ ප්රාේධන විඹදම් ඇ්තයම්න්තුට ව ංර්ධන ැරැ්භට ඇතුශත් කිරීභට 

අදව් කයනු රඵන යඹෝජනා ජුනි භ 30 න දිනට යඳය තභා යත ඉදිරිඳත් කයන යර පුත් 

ඳත් භගින් පුයැසිඹන් යත යකයයන නියේදනඹක් බාායත්රඹන් ෑභ ර්ඹක භ භැයි භ 31 

න දිනට යඳය ඳශ කිරීභට ව ෑභ ර්ඹක භ භැයි භ 31 දිනට යඳය ඳත්නු රඵන භවා 

බා රැ්වීභක දී භිකඹන් යත නියේදනඹ කිරීභට ද  ක්රිඹා කිරීභ නගයාධිඳතියඹායේ කාර්ඹඹ 

විඹ යුතු ඹ   



2 
 

විඹදම් 
ඇ්තයම්න්තු 
යකටුම්ඳත  

ඊශඟ ර්යේ  
ආදාඹම් පිළිඵ 
ඇ්තයම්න්තු 
ව යඹෝජිත විඹදම් 
පිළිඵ වි්තයඹ 
 

ඊශඟ ර්යේ 
අඹැඹ යේතනඹ 
අාන ලයඹන් 
රකා ඵැලීභ ව 
ංයලෝධන ඉදිරිඳත් 
කිරීයම් ඳටිඳාටිඹ 

ආදාඹම් වා රැබීම් 
ඇ්තයම්න්තු 
යකටුම්ඳත 

(2) ඉවත (1) යේදඹ ඹටයත් නගයාධිඳතියඹා යත රැබී ඇති යඹෝජනා අතරින් ක්රිඹාත්භක කිරීභ 

වා භවා නගය බා ආඥාඳනයතන් යවෝ යනත් ඹම් ලිඛිත ීමතිඹකින් ඵරඹ රැබී ඇති 

යඹෝජනා ඳභණක් යතෝයා යගන එක් එක් යකොට්ඨාඹ අනු යන් කය ඒා ප්රමුඛතතා ගත යකොට 

නගයාධිඳතියඹා යත ඉදිරිඳත් කිරීභ ව ඵැවැය කයනු රඵන යඹෝජනා යේ නම්  එයේ ඵැවැය 

කිරීභට ඳාදක න යවේතු යඳන්ා යදමින් ඒ ඵ අදාශ ඳාර්ලඹ යත දැනුම් දීභ 

යකොභාරි්යඹායේ කාර්ඹඹ විඹ යුතු ඹ  

6  ඊශඟ ර්ඹ වා ප්රාේධන විඹදම් යඹෝජනා ද භග ඳසුගිඹ ර් තුනක කාරඹ තුශ දයන රද 

තය විඹදම් ප්රභාණඹ ැරකිේරට ගනිමින් ප්රධාන ගණකාධිකාරීයඹා විසින් නගයාධිඳතියඹා 

විභා  යකොභාරි්යඹායේ ද එකඟතා ඇති  වබාගීත් අඹැඹ පිළිඵ සිඹළු උඳාඹ භාර්ග 

අනුගභනඹ කයමින් ඊශඟ ර්ඹ වා බායේ විඹදම් ඇ්තයම්න්තු යකටුම්ඳත් කශ යුතු ඹ  

7  ප්රධාන ගණකාධිකාරීයඹා විසින් නගයාධිඳතියඹා විභා  යකොභාරි්යඹායේ ද එකඟතා 

ඇති  ඊශඟ ර්ඹ තුශ බායේ යඹෝජිත ආදාඹම් වා රැබීම් ඇ්තයම්න්තු යකටුම්ඳත පිළියඹශ 

කශ යුතු ඹ  

8  7 න නියඹෝගඹ ව 6 න නියඹෝගඹ ඹටයත් පිළියඹශ කයනු රැබ පිළියළින් ඊශඟ ර්ඹ 

වා යඹෝජිත ආදාඹම් පිළිඵ  ඇ්තයම්න්තු ව විඹදම් පිළිඵ වි්තයඹ භවා නගය බා 

ආඥාඳනයත් 211 න ගන්තියේ ව 212 න ගන්තියේ වන් විධිවිධාන ප්රකාය   ෑභ 

ර්ඹක භ ඔක්යතෝඵර් භ 31 න දිනට යඳය ඳත්නු රඵන බා රැ්වීභක දී ඉදිරිඳත් කිරීභ 

නගයාධිඳතියඹායේ කාර්ඹඹ විඹ යුතු ඹ  

9  (1) ෑභ ර්ඹක භ යදැම්ඵර් භ 15 න දිනට යඳය නගයාධිඳතියඹා විසින් සුදුසු ඹයි 

කේඳනා කයනු රඵන ඹම් දිනඹක දී ඊශඟ ර්ඹ වා න අඹැඹ යේතනඹ අාන 

ලයඹන් රකා ඵරා ම්භත කය ගැීමභ වා බායේ වියලේ රැ්වීභක දී ඉදිරිඳත් කශ යුතු ඹ  

(2) නගයාධිඳතියඹා විසින් බා යත ඉදිරිඳත් කයනු රඵන ඊශඟ ර්යේ අඹැඹ 

යේතනඹට  බායේ ඹම් භිකඹකු විසින් ංයලෝධන ඉදිරිඳත් කයනු රැබිඹ වැකි අතය එකී 

ංයලෝධන ්කීඹ අත්නින් යුතු  ංයලෝධනඹට ඳාදක න යවේතු ද භග ැඩ කයන දින 

තුනකට යඳය නාගරික යේකම්යඹා යත බාය දිඹ යුතු ඹ  

(3) ඉවත (2) යේදඹ ඹටයත් අඹැඹ යේතනඹට ංයලෝධන කිසික් ඉදිරිඳත් වී නැතිනම්  ඒ ඵ 

නගයාධිඳතියඹා විසින් එකී වියලේ භවා බා රැ්වීයම් දී නියේදනඹ කශ යුතු අතය  අඹැඹ 

යේතනඹට ංයලෝධන ඉදිරිඳත් කය ඇත්නම්  ඒා රැබී ඇති අනුපිළියශ අනු ඊශඟ ර්යේ 

අඹැඹ යේතනඹ අාන ලයඹන් රකා ඵරන වියලේ රැ්වීභ ආයම්බ කශ වාභ  එභ 

ංයලෝධන යඹෝජනා පිටඳතක් ඵැගින් ෑභ භිකඹකු යත භ රඵා දීභට ැරැ්වීභ 

නගයාධිඳතියඹායේ කාර්ඹඹ විඹ යුතු ඹ  

(4) ඉවත (1) යේදඹ ඹටයත් ඳත්නු රඵන වියලේ භවා බා රැ්වීයම් දී  නගයාධිඳතියඹා 

විසින් ්කීඹ අඹැඹ පිළිඵ ප්රතිඳත්ති ප්රකාලඹක් ඉදිරිඳත් කිරීයභන් ඳසු යභභ නියඹෝගර 

භතු දැක්යන විධිවිධාන ඹටයත් තභා විසින් පිළියඹශ කශ අඹැඹ යේතනඹ ම්භත කිරීභ වා 

න යඹෝජනා භවා බා යත ඉදිරිඳත් කශ යුතු ඹ  

(5) නගයාධිඳතියඹා විසින් ඊශඟ ර්යේ අඹැඹ යේතනඹ ම්භත කිරීභ වා යඹෝජනා 

බාට ඉදිරිඳත් කිරීයභන් අනතුරු  එභ යඹෝජනා තත් භිකඹකු විසින් ්ථිය කශ යුතු ඹ  

(6) අනතුරු අඹැඹ යේතනඹට ඉදිරිඳත් කය ඇති ංයලෝධන අනුපිළියශ අනු  අදාශ 

භිකඹා යවෝ භිකඹන් විසින් එභ ංයලෝධන බාට ඉදිරිඳත් කිරීභ වා අ්ථා රඵා දීභ 
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ඊශඟ ර්යේ 
අඹැඹ යේතනඹ  
ඳරිපූයක අඹැඹ 
යේතනඹ ව 
යනත් මුඛදේ 
යඹෝජනා වා 
ඡන්ද විභසීභ වා 
ප්රතිපර ප්රකාල කිරීභ 

නගයාධිඳතියඹායේ කාර්ඹඹ විඹ යුතු අතය එභ ංයලෝධන තත් භිකඹකු විසින් ්ථිය කයනු 

රැඵ ඇත්යත් නම් මි ඒ පිළිඵ  බා විසින් කිසිදු කටයුත්තක් යනොකශ යුතු ඹ  

(7) ඹම් භිකඹකු නමින් ඉදිරිඳත් කයනු රැඵ ඇති කිසිඹම් ංයලෝධනඹක් යනත් භිකඹකු 

විසින් බාට ඉදිරිඳත් යනොකශ යුතු අතය එභ ංයලෝධනඹ බාට ඉදිරිඳත් කයන අ්ථායේ 

එභ ංයලෝධනඹ යගන ආ භිකඹා බා තුශ යනොභැති විට  එභ ංයලෝධනඹ බාට ඉදිරිඳත් 

වී නැති එකක් යේ ැරකිඹ යුතු ඹ  

(8) ඊශඟ ර්යේ අඹැඹ යේතනඹ වියලේ භවා බාට ඉදිරිඳත් කිරීයභන් ඳසු  එභ අඹැඹ 

යේතනඹ වා - 

 (අ) ඉදිරිඳත් වී ඇති ංයලෝධන සිඹේරට භ තභන් එකඟ න්යන් නම්  ඒ ඵ; යවෝ 

 (ආ) ඉදිරිඳත් වී ඇති ංයලෝධන අතරින් එක් ංයලෝධනඹකට යවෝ ංයලෝධන එකකට 

ැඩි ගණනකට තභන් එකඟ යනොන්යන් නම්  එයේ තභන් එකඟ යනොන 

ංයලෝධන කයර්ද ඹන්න ව එයේ එකඟ යනොවීභට ඳාදක කය ගත් යවේතු කයර්ද 

ඹන්න  

ලිඛිත ප්රකාලඹක් භග බාට දැනුම් දීභ නගයාධිඳතියඹායේ කාර්ඹඹ විඹ යුතු ඹ  

(9) ඉවත (8) යේදඹ ඹටයත් නගයාධිඳතියඹා තභ නියේදනඹ බාට දැනුම් දීයභන් ඳසු  10 

න නියඹෝගයේ විධිවිධාන අනුගභනඹ කශ යුතු ඹ  

10  (1) යභභ නියඹෝග ඹටයත් භවා බා යත ඉදිරිඳත් කයනු රඵන ෑභ යඹෝජනාක් භ 

ම්භත කිරීභ ම්ඵන්ධයඹන් බා විසින් තීයණඹ කයනු රැබීයම් දී  ඊට අදාශ ඡන්ද විභසීභ වා 

ප්රතිපර ප්රකාලඹට ඳත් කිරීභ යභි  ඳවත ඳටිඳාටිඹට අනු සිදු කශ යුතු ඹ  

(2) කිසිඹම් යඹෝජනාක් නගයාධිඳතියඹා විසින් බාට ඉදිරිඳත් කිරීයභන් අනතුරු එභ 

යඹෝජනා තත් භිකඹකු විසින් ්ථීය කය ඇත්යත් නම් මි  එකී කය යවෝ යඹෝජනාක් 

පිළිඵ  බායේ දී ාකච්ඡාට ගැීමභ යනොකශ යුතු අතය එකී යඹෝජනා ්ථිය කය ඇති විට ඒ 

පිළිඵ විාදඹට අ්ථා රඵා දීභ නගයාධිඳතියඹායේ කාර්ඹ විඹ යුතු ඹ  

(3) කිසිඹම් යඹෝජනාක් පිළිඵ  බායේ විාදඹ අන් කිරීයභන් ඳසු  ඒ ඵ බාට 

නියේදනඹ කිරීභ ව එකී යඹෝජනා ම්භත කිරීභ පිළිඵ ඡන්දඹ විභන යර නාගරික 

යේකම්යඹාට විධානඹ කිරීභ නගයාධිඳතියඹායේ කාර්ඹඹ විඹ යුතු ඹ  

(4) බාට ඉදිරිඳත් කශ කිසිඹම් යඹෝජනාකට ඳක්  ඡන්දඹ දී ඇති  විඳක්  ඡන්දඹ දී 

ඇති  ඡන්දඹ දීයභන් ැශකී සිටි වා ඡන්දඹ විභන අ්ථායේ බා ගර්බඹ තුශ යනොසිටි 

භිකඹන් කවුරුන් ද ඹන්න ව එදින රැ්වීභට ඳැමිණ සිටි භිකඹන් කවුරුන් ද ඹන්න වඳුනා 

ගත වැකි ආකායඹට එකී ඡන්දඹ ප්රකාල කිරීයම් ප්රතිපරඹ ඇතුශත් ටවනක්  නාගරික 

යේකම්යඹා විසින් නගයාධිඳතියඹාට ඉදිරිඳත් කිරීයභන් අනතුරු එභ ප්රතිපරඹ  

නගයාධිඳතියඹා විසින් බාට නියේදනඹ කශ යුතු ඹ  

(5) ඉවත (3) යේදයේ ඳරිදි කිසිඹම් යඹෝජනාකට අදාශ ඡන්ද විභසීභක දී  එකී යඹෝජනාට 

විඳක්  ඡන්දඹ රඵා දුන් ෑභ භිකඹකු විසින් භ  තභන් එයේ විරු්ධධ ඡන්දඹ ප්රකාල කයශේ 

කය යවේතුක් නිා ද ඹන්න ඳැවැදිලි කයන ලිඛිත න්නියේදනඹක් එභ රැ්වීභ ඳත්නු රැබ 

දින සිට දින වතක් ගත වීභට යඳය ඳශාත් ඳාරන යකොභාරි්යඹාට ද පිටඳතක් ි ත  

නාගරික යේකම්යඹා යත බාය දිඹ යුතු ඹ  



4 
 

ඹම් අඹැඹ 
යේතනඹක් බා 
විසින් ඳශමුඛ යට 
ප්රතික්යේඳ කය ඇති 
විට අනුගභනඹ කශ 
යුතු ඳටිඳාටිඹ 

බායේ ධුය කාරඹ 
ආයම්බ වී ය 
යදකක් ගත වීභට 
යඳය ඉදිරිඳත් කයනු 
රඵන අඹැඹ 
යේතනඹ යවෝ 
ඳරිපූයක අඹැඹ 
යේතනඹ 

බායේ ධුය කාරඹ 
ආයම්බ වී ය 
යදකක් ගත වීයභන් 
ඳසු ඉදිරිඳත් කයනු 
රඵන අඹැඹ 
යේතනඹ යවෝ 
ඳරිපූයක අඹැඹ 
යේතනඹ 
 

(6) ඉවත (3) න යේදයේ වන් ඡන්ද විභසීයම් ප්රතිපර ටවන (5) යේදයේ වන් සිඹලු 

න්නියේදනර එක් පිටඳතක් ද භඟ ඊට අදාශ රැ්වීයම් ාර්තායේ අගට අමුඛණා තැබීභ 

නාගරික යේකම්යඹායේ කාර්ඹඹ විඹ යුතු ඹ  

11  (1) කිසිඹම් අඹැඹ යේතනඹක් යවෝ ඳරිපූයක අඹැඹ යේතනඹක් ඳශමුඛ යට බාට 

ඉදිරිඳත් කිරීයභන් ඳසු එභ අඹැඹ යේතනඹ යවෝ ඳරිපූයක අඹැඹ යේතනඹ ම්භත කිරීභ 

බා විසින් ප්රතික්යේඳ කයනු රැඵ ඇති අ්ථාක  භවා නගය බා ඳනයත් 215අ ගන්තියේ 

විධිවිධාන ඳරිදි එකී අඹැඹ යේතනඹ යවෝ ඳරිපූයක අඹැඹ යේතනඹ නැත යක් රකා 

ඵැලීභ වා කැනු රඵන රැ්වීභක දී ම්භත කිරීභ වා න යඹෝජනාක් බාට ඉදිරිඳත් 

කිරීභට නගයාධිඳතියඹා විසින් ක්රිඹා කශ යුතු අතය එභ යඹෝජනා තත් භිකඹකු විසින් ්ථිය 

කශ යුතු ඹ  

(2) එභ අඹැඹ යේතනඹ යවෝ ඳරිපූයක අඹැඹ යේතනඹ යදන ය රකා ඵැලීයම් අ්ථායේ 

දී ද  ඹම් භිකඹකුට ංයලෝධන ඉදිරිඳත් කශ වැකි අතය ඒ වා ඳශමුඛ ය ඉදිරිඳත් කශ 

ංයලෝධනලින් ඵැවැය ව ංයලෝධන කිසික් ඉදිරිඳත් කිරීභට ි මිකම් යනොතිබිඹ යුතු ඹ  

(3) යදන යට ඉදිරිඳත් කයනු රැබ අඹැඹ ම්භත කිරීභ ම්ඵන්ධයඹන් ද 10 න නියඹෝගයේ 

ඳටිඳාටිඹ අනුගභනඹ කශ යුතු ඹ  

12  (1) කිසිඹම් බාක ධුය කාරඹ ආයම්බ ව දිනයේ සිට ය යදකක් ගත වීභට කලින් ව ඹම් 

දිනඹක දී  බාට ඉදිරිඳත් කශ ඹම් අඹැඹ යේතනඹක් යවෝ ඳරිපූයක අඹැඹ යේතනඹක් 

ම්භත කිරීභ බා විසින් ඳශමුඛ යට ප්රතික්යේඳ කිරීයභන් අනතුරු  11 න නියඹෝගඹ ඹටයත් 

නැත රකා ඵැලීභ වා බාට ඉදිරිඳත් කිරීයභන් ඳසු ද  එභ අඹැඹ යේතනඹ යවෝ 

ඳරිපූයක අඹැඹ යේතනඹ ම්භත කිරීභ බා විසින් ප්රතික්යේඳ කය ඇත්යත්නම්  එයේ යදන 

යට ප්රතික්යේඳ කයන රද දින සිට ති යදකක් ඉක්භ ව වාභ  එභ අඹැඹ යේතනඹ යවෝ 

ඳරිපූයක අඹැඹ යේතනඹ ඹථා ඳරිදි බායේ දී ම්භත ව යේ රකා ක්රිඹා කිරීභට 

නගයාධිඳතියඹාට ඵරඹ තිබිඹ යුතු ඹ  

(2) ඉවත 1 යේදඹ ඹටයත් රැබී ඇති ඵරඹ භත කටයුතු කිරීභට නගයාධිඳතියඹා විසින් තීයණඹ 

කයන රද ඵ විගණකාධිඳතිට ව ඳශාත් ඳාරන යකොභාරි්ට ද පිටඳත් ි ත  ෑභ භිකඹකු 

යත භ ලිඛිත  දැනුම් දීභ ව බායේ ඊශඟ බා රැ්වීයම් දී ඒ ඵ බාට නියේදනඹ කිරීභ ද 

නගයාධිඳතියඹායේ කාර්ඹ විඹ යුතු ඹ  

13  (1) කිසිඹම් බාක ධුය කාරඹ ආයම්බ ව දිනයේ සිට ය යදකක් ගත වීයභන් ඳසු 

එශයමන ඹම් දිනඹක දී බාට ඉදිරිඳත් කශ ඹම් අඹැඹ යේතනඹක් යවෝ ඳරිපූයක අඹැඹ 

යේතනඹක් ම්භත කිරීභ බා විසින් ඳශමුඛ යට ප්රතික්යේඳ කිරීයභන් අනතුරු  11 න 

නියඹෝගඹ ඹටයත් නැත රකා ඵැලීභ වා බාට ඉදිරිඳත් කිරීයභන් ඳසු ද  එභ අඹැඹ 

යේතනඹ යවෝ ඳරිපූයක අඹැඹ යේතනඹ ම්භත කිරීභ බා විසින් ප්රතික්යේඳ කය ඇත්නම්  

යභභ නියඹෝගයේ භතු දැක්යන විධිවිධාන එි  දී අදාශ විඹ යුතු ඹ  

(2) එභ ප්රතික්යේඳ කිරීභ කයනු රැඵ ඇත්යත් - 

 (අ) එභ අඹැඹ යේතනඹට යවෝ ඳරිපූයක අඹැඹ යේතනඹට ංයලෝධන කිසික් 

ඉදිරිඳත්  යනොභැති තිබිඹ දී; යවෝ 

 (ආ) එභ අඹැඹ යේතනඹට යවෝ ඳරිපූයක අඹැඹ යේතනඹට ඉදිරිඳත් කයන රද 

ංයලෝධනරට නගයාධිඳතියඹා එකඟ වී තියඵන අ්ථාක දී  
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න විට  යභි  (4) න  (5) න ව (6) න යේදර ඳටිඳාටිඹ අනුගභනඹ කශ යුතු ඹ  

(3) භිකඹන් විසින් එභ අඹැඹ යේතනඹට යවෝ ඳරිපූයක අඹැඹ යේතනඹට යගන එන රද 

කිසිඹම් ංයලෝධන එකකට යවෝ කිි ඳඹකට නගයාධිඳතියඹා එකඟ වී නැති විටක  බා විසින් 

එභ අඹැඹ යේතනඹ යවෝ ඳරිපූයක අඹැඹ යේතනඹ ම්භත කිරීභ ප්රතික්යේඳ කිරීභ කයනු 

රැඵ ඇත්යත් නම්  එි  දී භවා නගය බා ආඥාඳනයත් 215අ ගන්තියේ අතුරු විධානයේ 

විධිවිධාන අදාශ විඹ යුතු ඹ  

(4) ඉවත (2) න යේදයේ දැක්යන කය යවෝ ආකායඹකින් එභ අඹැඹ යේතනඹ යවෝ 

ඳරිපූයක අඹැඹ යේතනඹ ම්භත කිරීභ බා විසින් ප්රතික්යේඳ කය ඇති අ්ථාක - 

 (අ) යභභ නියඹෝගර නිඹභ ඹටයත් අඹැඹ යේතනඹ යවෝ ඳරිපූයක අඹැඹ යේතනඹ 

ම්ඵන්ධ ප්රායම්බක ක්රිඹාකායකම් සිදු කය තියේ ද නැති ද ඹන ඵ යකොභාරි්යඹා 

විසින් තවවුරු කයනු රැබ ාර්තාක්; 

 (ආ) අඹැඹ යේතනඹ යවෝ ඳරිපූයක අඹැඹ යේතනඹ අාන ලයඹන් රකා ඵරන 

අ්ථාට භිකඹන් විසින් බාට ඉදිරිඳත් කය ඇති ංයලෝධන අතරින් 

නගයාධිඳතියඹා එකඟ යනොව ංයලෝධනර පිටඳත් වා නගයාධිඳතියඹා එයේ 

එකඟ යනොවීභ ම්ඵන්ධයඹන් ඉදිරිඳත් කයන රද යවේතු ඳැවැදිලි කයනු රැබ ලිඛිත 

ප්රකාලර පිටඳත්; 

 (ඇ) එභ අඹැඹ යේතනඹ යවෝ ඳරිපූයක අඹැඹ යේතනඹ ඳශමුඛ යට ඉදිරිඳත් කශ 

අ්ථායේ දී ව යදන යට ඉදිරිඳත් කශ අ්ථායේ දී  10 න නියඹෝගඹ ඹටයත් 

භිකඹන් විසින් ඡන්දඹ ප්රකාල කශ ආකායඹ ටවන් කශ යේතනයේ පිටඳතක් 

ඵැගින්; ව 

 (ඈ) අඹැඹ යේතනඹ යවෝ ඳරිපූයක අඹැඹ යේතනඹ ඳශමුඛ යට ඉදිරිඳත් කශ 

අ්ථායේ දී ව යදන යට ඉදිරිඳත් කශ අ්ථායේ දී විඳක්  ඡන්දඹ ප්රකාල 

කශ ඹම් භිකඹකු විසින් 10 (5) නියඹෝගඹ ඹටයත් ඉදිරිඳත් කයනු රැඵ ඇති ලිඛිත 

න්නියේදනර පිටඳතක් ඵැගින්  

නගයාධිඳතියඹා විසින් යකොභාරි්යඹායේ වතිකඹක් ද භග වැකි ඳවසු ඉක්භනින් ඳශාත් 

ඳාරන යකොභාරි් යත ාර්තා කශ යුතු ඹ  

(5) නගයාධිඳතියඹායේ ඉවත කී ාර්තා ැරකිේරට ගනිමින්  එභ අඹැඹ යේතනඹ යවෝ 

ඳරිපූයක අඹැඹ යේතනඹ ම්භත කිරීභ බා විසින් ප්රතික්යේඳ කිරීභ පිළිඵ  ඳශාත් ඳාරන 

යකොභාරි්යඹා විසින්  එකී ාර්තා තභන් යත රැබී දින තුනක් ඇතුශත ්කීඹ නිරීක්ණ 

වා නිර්ය්ධල අභාතයයඹා යත ඉදිරිඳත් කශ යුතු ඹ  

(6) ඉවත (5) න යේදඹ ඹටයත් ඳශාත් ඳාරන යකොභාරි්යඹායේ ාර්තායේ නිරීක්ණ වා 

නිර්ය්ධල ැරකිේරට ගනිමින් එකී ාර්තා රැබුණු දින සිට දින වතක් ඇතුශත එභ අඹැඹ 

යේතනඹ යවෝ ඳරිපූයක අඹැඹ යේතනඹ ඹථා ඳරිදි බායේ ම්භත කයන රද අඹැඹ 

යේතනඹක් යවෝ ඳරිපූයක අඹැඹ යේතනඹක් න්යන් ද නැති ද ඹන්න  ඊට යවේතු ඳැවැදිලි 

කයන ලිඛිත ප්රකාලඹක් ද ි ත  අභාතයයඹා විසින් තීයණඹ කයනු රැබිඹ වැකි අතය 

අභාතයයඹායේ එකී තීයණඹ; 
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අනුප්රාප්තික 
නගයාධිඳතියඹා 
විසින් අඹැඹ 
යේතනඹ ම්භත 
කිරීභ වා ඉදිරිඳත් 
කශ යුතු ඵ ව 
බා විසුරුා වැය 
ඇති යේ රකනු 
රඵන අ්ථා 
 

 (අ) ඳශාත් බායේ ඳශාත් ඳාරන විඹ බාය අභාතයංලයේ යේකම්යඹා විසින් 

විගණකාධිඳතිට  ඳශාත් ඳාරන යකොභාරි්ට ව නාගරික යේකම්යඹාට ද පිටඳත් 

ි ත  වාභ නගයාධිඳතියඹා යත දැන්විඹ යුතු ඹ  

 (ආ) නාගරික යේකම්යඹා විසින් වැකි ඳවසු ඉක්භණින් බායේ භිකඹන් යත දන්ා 

ඹැවිඹ යුතු ඹ  

(7) එකී අඹැඹ යේතනඹ යවෝ ඳරිපූයක අඹැඹ යේතනඹ ම්ඵන්ධයඹන් අභාතයයඹා විසින් 

ඉවත (6) යේදඹ ඹටයත් - 

 (අ) ඹථා ඳරිදි ම්භත ව එකක් ලයඹන් ැරකිඹ යුතු ඵට තීයණඹ කයනු රැඵ ඇති 

අ්ථාක  යනත් ඳටවැණි කිසිඹම් යවේතුක් යනොන්යන් නම් මි  එකී අඹැඹ 

යේතනඹ යවෝ ඳරිපූයක අඹැඹ යේතනඹ රංගු එකක් යර ැරකිඹ යුතුාත් වැය 

එකී නගයාධිඳතියඹාට තදුයටත් ්කීඹ නගයාධිඳති ධුයයේ කටයුතු කයනු රැබිඹ 

වැකි අතය එකී තීයණඹ නගයාධිඳතියඹා විසින් බායේ ඊශඟ රැ්වීයම් දී බාට 

ාර්තා කශ යුතු ඹ  

 (ආ) ප්රතික්යේඳ ව එකක් ලයඹන් ැරකිඹ යුතු ඵට තීයණඹ කයනු රැඵ ඇති 

අ්ථාක  එයේ යදන යට ප්රතික්යේඳ කයන රද දිනයේ සිට ති යදකක කාරඹ 

අන් වීයභන් ඳසු  එශයමන දිනයේ සිට නගයාධිඳතියඹා ්කීඹ නගයාධිඳති 

ධුයයඹන් ඉේරා අ් වා යේ රකනු රැබිඹ යුතු ඹ  

(8) ඉවත (3) යේදඹ ව (7) (ආ) යේදඹ ඹටයත් නගයාධිඳතියඹා ්කීඹ නගයාධිඳති ධුයයඹන් 

ඉේරා අ් වා යේ රකනු රඵන අ්ථාක  එභ බායේ නගයාධිඳතියඹා යතෝයා ඳත් කය 

ගැීමභ වා 262 න අධිකායඹ ව ඳශාත් ඳාරන ආඹතන ඡන්ද විභසීම් ආඥාඳනයත් විධිවිධාන 

අදාශ විඹ යුතු ඹ  

14  (1) 13 න නියඹෝගයේ (3) යේදඹ ඹටයත් යවෝ (7) (ආ) යේදඹ ඹටයත් නගයාධිඳතියඹා 

්කීඹ නගයාධිඳති ධුයයඹන් ඉේරා අ් ව යර රකනු රැබීයභන් අනතුරු  262 න 

අධිකායඹ ව ඳශාත් ඳාරන ආඹතන ඡන්ද විභසීම් ආඥාඳනත ඹටයත් එභ නගයාධිඳති ධුයයේ 

පුයප්ඳාඩු වා ඳත් කයනු රැබ අනුප්රාප්තික නගයාධිඳතියඹා විසින් වැකිතාක් ඉක්භණින් 

ඊශඟ ර්යේ අඹැඹ යේතනඹ යවෝ අදාශ ර්යේ ඳරිපූයක අඹැඹ යේතනඹ  රකා ඵැලීභ 

වා කැනු රඵන රැ්වීභක දී බාට ඉදිරිඳත් කශ යුතු ඹ  

(2) එභ ආකායයඹන් භ  එකී ර්යඹන් ඳසු එශයමන ෑභ ර්ඹක් භ වා න අඹැඹ 

යේතන ව අලය න්යන් නම් ඳරිපූයක අඹැඹ යේතන ම්භත කය ගැීමභ වා ක්රිඹා කිරීභ 

ද අනුප්රාප්තික නගයාධිඳතියඹායේ කාර්ඹඹ විඹ යුතු ඹ  

(3) අනුප්රාප්තික නගයාධිඳතියඹා විසින් අඹැඹ යේතන යවෝ ඳරිපූයක අඹැඹ යේතන බාට 

ඉදිරිඳත් කිරීයම් දී  අඹැඹ යේතනඹ ම්භත කිරීයම් දී ව ප්රතික්යේඳ කිරීයම් දී ද යභභ 

නියඹෝගර ඉවත වන් විධිවිධාන  අලය යන් කිරීම් ි ත  අදාශ විඹ යුතු ඹ  

(4) ඉවත (3) යේදයේ කුභක් වන් වු ද  අනුප්රාප්තික නගයාධිඳතියඹා විසින් ම්භත කය 

ගැීමභ වා ඉදිරිඳත් කයනු රඵන ඹම් අඹැඹ යේතනඹක් යවෝ ඳරිපූයක අඹැඹ යේතනඹක් 

ඳශමුඛ යට බාට ඉදිරිඳත් කය එභ අ්ථායේ දී ප්රතික්යේඳ කිරීයභන් ඳසු  නැත රකා 

ඵැලීභ වා යදන යට බාට ඉදිරිඳත් කිරීයභන් ඳසු ද ප්රතික්යේඳ කයනු රැඵ ඇත්යත් 

නම්  එයේ යදන යට ප්රතික්යේඳ කයන රද දිනයේ සිට ති යදකක කාරඹ අන් වීයභන් ඳසු 

 එශයමන දිනයේ සිට බා විසුරුා වරිනු රඵන රද යේ රකනු රැබිඹ යුතු ඹ  
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බා විසුරුා වැය 
ඇති අ්ථාක 
අඹැඹ ම්භත 
කිරීභ 

මුඛදේ ර්ඹ ආයම්බ 
න යතක් අඹැඹ 
යේතනඹ ම්භත 
යනොවුන අ්ථාක 
මුඛදේ විඹදම් කිරීභ 

ඳරිපූයක අඹැඹ 
යේතනඹ 

යනත් ඹම් 
නියඹෝගඹක 
විධිවිධාන ඉක්භා 
යම් නියඹෝග 
ඵරඳත්න ඵ 

අන්තර්කාලීන 
විධිවිධාන 

(5) ඉවත ඳරිදි බා විසුරුා වරින රද යේ රකනු රැඵ ඇති විට  1989 අංක 12 දයන ඳශාත් 

බා (ආනූංගික විධිවිධාන) ඳනයත් 2න ගන්තිඹ ඹටයත් ඳයා ඇති ඵරතර ප්රකාය ව  

අ්ථායෝචිත ඳරිදි ඳශායත් ඳශාත් ඳාරන විඹබාය අභාතයයඹා යවෝ ආණ්ඩුකායයඹා විසින් 

බායේ ඉතිරි කාර සීභා වා වියලේ යකොභාරි්යඹකු යර ධූය දයන වියලේ 

යකොභාරි්යඹකු ඳත් කශ යුතුඹ   

15  ඉවත 14 න නියඹෝගඹ ඹටයත් බා විසුරුා වැය ඇති යර රකනු රැබීයභන් ඳසු  එභ 

බාට ඳත් කයනු රැබ වියලේ යකොභාරි්යඹා විසින් ඊශඟ ර්යේ ව ඉන් අනතුරු 

එශයමන ර් වා න අඹැඹ යේතන ව අ්ථායෝචිත ඳරිදි ඳරිපූයක අඹැඹ යේතන 

පිළියඹශ කිරීභ වා ම්භත කිරීභ පිළිඵ තීයණ ගනු රැබිඹ යුතු ඹ  

16  (1) කිසිඹම් බාක අඹැඹ යේතනඹ අදාශ ර්ඹ ආයම්බ වීභට යඳය ම්භත කිරීභට 

යනොවැකි වු ද  එභ ර්ඹ වා න අඹැඹ යේතනඹ ම්භත කය ගනු රඵන යතක්  8 න 

නියඹෝගඹ ඹටයත් බා යත ඉදිරිඳත් කය ඇති යඹෝජිත ආදාඹම් පිළිඵ ඇ්තයම්න්තුයේ ව 

යඹෝජිත විඹදම් පිළිඵ වි්තයයඹි  ඇතුශත් න පුනයාර්තන විඹදම් වා මුඛදේ ැඹ කිරීභට 

එභ බාට ඵාධාක් යනොවිඹ යුතු ඹ  

(2) එයේ වු ද  අදාශ ර්යේ අඹැඹ යේතනඹ ම්භත වී ඇති යේ ැරකීභට වැකිඹා 

රැයඵන යතක් කය යවෝ ප්රාේධන විඹදභක් වා මුඛදේ ැඹ කිරීභ යනොකශ යුතු ඹ  

17  අලය ඹයි නගයාධිඳතියඹා විසින් අදව් කයනු රඵන කය අ්ථාක වු ද, ඳරිපූයක 

අඹැඹ යේතනඹක් පිළියඹශ කය බාට ඉදිරිඳත් කශ වැකි අතය, එි  දී භවා නගය බා 

ආඥාඳනයත් 214 ගන්තියේ විධිවිධාන ව යභභ නියඹෝගර 9 න නියඹෝගයේ සිට 15 න 

නියඹෝගඹ දක්ා (එභ නියඹෝග යදක ද ඇතුශත් ) න විධිවිධාන අලය යන ්කිරීම් ි ත  

අදාශ විඹ යුතු ඹ  

18  බාක අඹැඹ යේතනඹ ම්ඵන්ධයඹන් යනත් ඹම් නියඹෝගඹක යවෝ නියඹෝගර 

ඇතුශත් විධිවිධාන  යභභ නියඹෝගර ඇතුශත් විධිවිධානරට ඳටවැණි න අ්ථාක  එභ 

විධිවිධාන අභිඵා යභභ නියඹෝගර විධිවිධාන ඵරඳැැත්විඹ යුතු ඹ  

19  ඉවත වන් නියඹෝගර කුභක් වන්  තිබුණ ද  2021 ර්ඹ වා න අඹැඹ 

යේතනඹ ම්ඵන්ධයඹන් න විට - 

 (අ) යභභ නියඹෝග ක්රිඹාත්භක න දිනඹ න යතක් භ  4 (1) නියඹෝගඹ ඹටයත් 2021 

ර්ඹ වා ආදාඹම් නිඹභ කිරීයම් යඹෝජනා ම්භත කය යගන යනොභැති නම්  එි  

වන් “ැප්තැම්ඵර් භ 30” ඹන්න යනුට  “යනොැම්ඵර් භ 30” ලයඹන් ද; 

 (ආ) 5 (1) නියඹෝගයේ ංර්ධන යඹෝජනා යඹොමුඛ කයන යර දැනුම් දීභ නියේදනඹ 

කිරීභට නිඹභ කශ දිනඹ න “භැයි භ 31” ඹන්න යනුට  “ඔක්යතෝඵර් භ 15” 

දිනඹ ලයඹන් ද; 

 (ඇ) 5 (1) නියඹෝගයේ ංර්ධන යඹෝජනා ඉදිරිඳත් කශ යුතු අාන දිනඹ ලයඹන් 

නිඹභ කශ “ජුනි භ 30” ඹන්න යනුට  “යනොැම්ඵර් භ 05” ලයඹන් ද; ව 

 (ඈ) 8 න නියඹෝගඹ ඹටයත් ඊශඟ ර්යේ යඹෝජිත ආදාඹම් පිළිඵ ඇ්තයම්න්තු ව 

විඹදම් පිළිඵ වි්තයඹ භවා බාට ඉදිරිඳත් කිරීභට අන් දිනඹ ලයඹන් නිඹභ 

කශ “ඔක්යතෝඵර් භ 31” ඹන්න යනුට  “යනොැම්ඵර් භ 15” ලයඹන් ද  

අදාශ විඹ යුතු ඹ  
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අර්ථ නිරඳණඹ 20  ඳද ම්ඵන්ධයඹන් අනයාර්ථඹක් අලය න්යන් නම් මි යභභ නියඹෝගර  - 

 “අනුප්රාප්තික නගයාධිඳතියඹා” ඹන්යනන්  252 න අධිකායඹ ව භවා නගය බා 

ආඥාඳනයත් 215අ ගන්තියේ අතුරු විධානයේ විධිවිධාන ක්රිඹාත්භක වීභ යවේතුයන් 

නගයාධිඳතියඹා ඉේරා අ් ව යර රකනු රැබීයභන් ඳසු  262 න අධිකායඹ ව 

ඳශාත් ඳාරන ආඹතන ඡන්ද විභසීම් ආඥාඳනයත් 66ආ (2) ගන්තිඹ ඹටයත් යවෝ 66උ 

ගන්තිඹ ඹටයත්  පුයප්ඳාඩු වී ඇති නගයාධිඳති ධුයඹට ඳත් කයනු රැබ 

නගයාධිඳතියඹා ද; 

 “අභාතයයඹා” ඹන ඳදඹට  ඳශායත් ඳශාත් බායේ ඳශාත් ඳාරන විඹ ඳැරී ඇති 

අභාතයයඹා අදව් න අතය එභ ඳශායත් ඳශාත් බා විසුරුා වැය ඇති ඹම් 

අ්ථාක ඊට එභ ඳශායත් ආණ්ඩුකායයඹා ද ඇතුශත් විඹ යුතු ඹ; 

 “නගයාධිඳතියඹා” ඹන්නට  252 න අධිකායඹ ව භවා නගය බා ආඥාඳනයත් 327 න 

ගන්තියඹි  ඊට දී ඇති අර්ථඹ භ ද; 

 “යකොභාරි්යඹා” ඹන්නට  252 න අධිකායඹ ව භවා නගය බා ආඥාඳනයත් 327 න 

ගන්තියඹි  යකොභාරි්යඹා ඹන්නට දී ඇති අර්ථඹ භ ද; 

 “නාගරික යේකම්” ඹන්යනන්  බායේ භවා බා කටයුතු කශභනාකයණඹ වා යභයවඹවීභ 

කයන යදඳාර්තයම්න්තු බාය නිරධාරිඹා ද; 

 “බා” ඹන්යනන්  252 න අධිකායඹ ව භවා නගය බා ආඥාඳනත ඹටයත්                 

ඳශාත තුශ ං්ථාඳනඹ කයනු රැඵ ඇති භවා නගය බාක් ද; 

 අදව් විඹ යුතු ඹ  

 


