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සභාප(වරයා පැ7ණ ෙනො)Mයෙහො% ඒ �ස්Jමට පැ7ණ )Mන 
සාමාmකය
 T)
 තම
 අ�ෙර
 ය� සාමාmකය~ ඒ �ස්Jෙ� 
oල�න දැ-මට ෙතෝරා ගත j�ය. 
 

 (2) සභාෙL ය� �ස්Jමක ගණ�රණය සඳහා අවශ] සාමාmක 
සංඛ]ාව පස්ෙදෙන* ෙL. 
 

(3) සභාව T)
 �රණය කරQ ලබන ෙLලාවක � සහ එෙසේ  
�රණය කරQ ලබන සථ්ානයක � අවශ] කවර Fව ද 
වාර  

 

 

 

 

සාමාmකය
ෙ& 
පා�Y7ක. 

සභාප(වරයා සහ   
�ස්J�වල කටj� 
කරෙගන යාම. 



 

 

 

 

 

 
 

 

    4         1996 අංක 28 දරන ආබාධ ස#ත තැනැ%ත
ෙ& 

  අ'(වා)ක� ආර*ෂා ,�ෙ� පනත 
 

ගණන* සභාව �ස්Tය j� අතර,ෙකෙසේ Fව ද, යට% 
H�ෙස'
 මාසයකට වර* �ස්Tය j� ය. තවද, ෙ� පනෙ% 
ෙවන% TU Tධානවලට සහ ෙ� පනත යටෙ% සාදන ලද ය� 
dෙයෝගයකට යට%ව,සභාෙL �ස්J� ස�බ
ධෙය
 
අQගමනය කළ j� කා�ය පMපාMය සහ ඒ �සJ්�වල � 
සාකlඡා කළ j� ක8� සභාව T)
 TUම% කරQ ලැiය 
j�ය. 
 

(4) ෙ� පනෙ% 15 වන වග
(ය යටෙ% ප% කරQ ලැ{ 
dලධරය~ සභාෙL එ6ෙනදා කටj� ප�පාලනය භාරව 
)�මට සභාප(වරයා T)
 ප% කරQ ලැiය හැ,ය. 

 

8. සභාෙL ය� Wර�පාrව* (�ම ෙහෝ සභාෙL ය� 
සාමාmකය~ ප%,-ෙම# ලා ය� ෙදෝෂය* (�ම ෙහෝ 
පමණ* ෙහේ� ෙකොට ෙගන සභාෙL ය� gයාව*, 
�රණය* ෙහෝ කා�ය පMපාMය* d�බල ව
ෙ
 ය' 
ෙනොසැල,ය j� ය. 

 

9. ෙ� පන(
 සභාව ෙවත පවරා � ඇ( ෙහෝ පනවා ඇ( 
ෙහෝ භාර ෙකොට ඇ( බලතල කා�ය ෙහෝ ක�තව] 
,)ව* සභාව T)
 එ# ය� සාමාmකය~ ෙවත පවරQ   
ලැiය හැ, අතර, ඒ බලතල, කා�ය ෙහෝ ක�තව] 
පාTl� ,-ෙ� � ඉI ,-ෙ� � ෙහෝ )n ,-ෙ�� ෙහෝ 
)n ,-ෙ� � සභාෙL සාමාන] ෙහෝ Tෙශේෂ 
Tධ ◌ානවලට ඔv යට% Tය j�ය. 

 
 

 

 
10. අමාත]වරයාෙ& අමාත]ංශෙ� ෙ;ක�වරයා සභාෙL 

ෙ;ක�වරයා වශෙය
 කටj� කළ j�ය. 
 

11. (1) සභාෙL oදාව, සභාව T)
 dශ්චය කරQ ලබන 
සහ සැල�� කරQ ලබන ආකාරය,
 Tය හැ, අතර, 
සභාව T)
 �රණය කරQ ලබන ආකාරයකට ෙවනස් 
කරQ ලැiය හැ,ය. 

 
(2) සභාෙL oදාව, සභාව T)
 ක�
 dශ්චය කරQ 
ලබන තැනැ%ෙත~ භාරෙ� තැiය jතය. 

 

Wර�පාrව* 
(�ම 
ෙහේ�ෙකොට 
ෙගන සභාෙL 
gයා d�බල 
ෙනොවන බව. 

සාමාmකය

 ෙවත 
බලතල 
පැව-ම 

සභාෙL 
ෙ;ක�වරයා. 

සභාෙL oදාව. 
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ෙ& 5 
අ'(වා)ක� ආර*ෂා ,�ෙ� පනත 

   

         (3) සභාෙL අQමතය ඇ(ව සහ සභාප(වරයා ද  
           සභාෙL එ* සාමාmකය~ ද ඉ6�Hට � 7ස, සභාෙL  
              oදාව ,)n සාධන පතයකට ෙහෝ ෙ;ඛනයකට  
           ෙනොතැiයj� අතර,තමා පැ7ණ )M බවට සා*�  

            වශෙය
 ඔF
 T)
 ඒ සාධන පතය ෙහෝ ෙ;ඛනය    
            අ%ස
  කළ j�ය. 
 

 

        (4) සභාෙL oදාව තබQ ලබන සාධන පතවල  සහ   
        ෙ;ඛනවල ෙරmස්ටරය* සභාව T)
 පව%වාෙගන  
        යා j�ය. 
 

 
12. ආබාධ ස#ත තැනැ%ත
ෙ& අ'(වා)ක� පව�ධනය 

,-මට, අOසංව�ධනය ,-මට සහ  ආර*ෂා ,-මට 
වගබලාගැ�ම සභාෙL පධාන ක�තව] ව
ෙ
ය. 

 

13. 12 වන වග
(ෙ� ව]ා�(යට හාdය* ෙනොමැ(ව 
පහත දැ*ෙවන ක�තව] සභාෙL අෙන~% ක�තව] 
ව
ෙ
 ය:- 

 

  (අ)  ආබාධ ස#ත තැනැ%ත
ෙ& Yභසාධනය පව�ධනය     
,-ම සහ ඔF
ෙ& අ'(වා)ක� ආර*ෂා ,-ම සහ 
අOසංව�ධනය ,-ම ස�බ
ධෙය
 ආ|rවට 
උපෙදස් �ම; 

 

  (ආ) අදාළ අමාත]ාංශ, පළා% සභා,පළා% පාලන 
ආයතන,6ස්�* හා පාෙq�ය මහ ෙ;ක� 
කා�යාල,රාජ] සහ Wqග�ක අංශ සහ සංTධාන 
Tමසා,ආබාධ ස#ත තැනැ%ත
ෙ& අ�ථ )qUය හා 
අ'(වා)ක� වැ?6j� ,-ම සහ ආර*ෂා ,-ම 
පව�ධනය ,-මට අවශ] )යu Hයවර ගැ�ම; 

 

  (ඇ) ආබාධ ස#ත තැනැ%ත
ෙ& Yභ සාධනය පව�ධනය 
,-ම සහ ඔF
 ආර*ෂා ,-ම සඳහා F ෙයෝජනා 
කම d�ෙqහ ,-ම;  

 

  (ඈ) ආබාධ ස#ත තැනැ%ත
ෙ& Yභ සාධනය පව�ධනය 
,-ම සහ ඔF
ෙ& අ'(වා)ක� ආර*ෂා ,-ම 
සඳහා F ෙයෝජනා කම �ලාර�භනය ,-ම සහ 
gයා%මක ,-ම; 

 

  (ඉ) ආබාධ ස#ත තැනැ%ත
 ස�බ
ධෙය
 F අදාල 
ජාත]
තර පකාශන සහ ස�o( ආ|rව T)
 
H�ගQ ලබන බවට සහ අQගමනය කරQ ලබන 
බවට වග බලා ගැ�ම ; 
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සභාෙL පධාන 

ක�තව]. 

සභාෙL අෙන~% 
ක�තව]. 



   
6  1996 අංක 28 දරන ආබාධ ස#ත තැනැ%ත
ෙ& 

 අ'(වා)ක� ආර*ෂා ,�ෙ� පනත 

 

  (ඊ) ආබාධ ස#ත තැනැ%ත
 ස�බ
ධෙය
 සහ එවැd 
තැනැ%ත
ට ලබා ගත හැ, ෙසේවා ස�බ
ධෙය
 
dරවද] සංඛ]ා ෙ;ඛන පව%වාෙගන යාම ; 

 

  (උ) ආබාධ වලට පධාන ෙහේ� ෙමොනවාදැ' ෙසොයා දැන 
ගැ�ම සහ ඒවා වැලැ*Jෙ� හා පාලනය ,-ෙ� 
ඵලදා' Hයවර පව�ධනය ,-ම ; 

 

  (ඌ) ආබාධ ස#ත තැනැ%ත
 Wන8�ථාපනය ,-ම 
සඳහා ගත j� Hයවර සකස් ෙකොට ඒවා පව�ධනය 
,-ම ; 

 

  (එ) ආබාධ ස#ත තැනැ%ත
 සඳහා Wන8%ථාපන 
මධ]ස්ථාන H#Iවා පව%වාෙගන යාම; 

 

  (ඒ) ආබාධ ස#ත තැනැ%ත
 සඳහා වඩා ෙහොඳ �වන 
ත%%වය* ඇ( ,-මට වග බලා  ගැ�ම; 

 

  (ඔ) ආබාධ ස#ත තැනැ%ත
ෙ& අවශ]තා පමාණව% 
ෙලස සWරාලන බවට වග බලා ගැ�ම; 

 

  (ඕ) ආබාධ ස#ත තැනැ%ත
ට නැව�� පහ�ක� සලසා 
ඔF
 �ක බලා ගැ�ම සඳහා ආයතන H#Iවා 
පව%වාෙගන යාම සහ එවැd තැනැ%ත
ට 
අධ]ාපdක හා වෘ%�ය Wv�ව ලබා �ම. ; 

 

  (ක) ආබාධ ස#ත තැනැ%ත
ට නැව�� පහ�ක� 
සැපyෙ� ආයතන H#IJම සහ එවැd තැනැ%ත
ට 
අධ]ාපdක හා වෘ%�ය Wv�ව ලබා �මට රජය සහ 
Wqගලය
 6�ම% ,-ම; 

 

  (ග) ආබාධ ස#ත තැනැ%ත
 �ක බලා ගැ�ම සඳහා 
H#Iවන ලද ආයතන වල කටj� සඳහා මඟ 
ෙප
Jම,ඒවාට සහය �ම, ඒ කටj� 
ස�බ
�කරණය ,-ම සහ අ�*ෂණය ,-ම; 

 

  (ච) )යxම කටj� වලට ස���ණෙය
 සහභාR Jමට 
ආබාධ ස#ත තැනැ%ත
 6�ම% ,-ම සහ ඒ සඳහා 
ඔF
ට පහ�ක� සැලZම ;   
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 (ජ) ආබාධ ස#ත තැනැ%ත
ට HT)ය හැ, ෙසේ ෙභෞ(ක 

ප�සරය සකස් ,-ෙ� වැඩ H�ෙවලව;  හa
වා�ම 
සහ ෙතොර�8 ලබාගැ�මට සහ ස
dෙLදනයට 
පෙLශය ආබාධ ස#ත තැනැ%ත
ට ලබාගත හැ, 
ෙයෝජනා කම gයා%මක ,-ම ; 

 

 (ට) ආබාධ ස#ත තැනැ%ත
ෙ& ත%%වය නංවා�ම 

සඳහා ආ|rව T)
 සහ ස්ෙLlඡා සංTධාන සහ 
Wqගල ම|ඩල T)
 සකස් කරන ලද, �ලාර�භ 
කරන ලද සහ gයා%මක කරQ ලබන වැඩ 
H�ෙවලව; සහ ෙයෝජනා කම අ�*ෂණය ,-ම සහ 
ස�බ
�කරණය ,-ම සහ එවැd කා�ය සඳහා 
පදාන ලබා�ම හා අවශ] d�ෙqශ ඉ6�ප% (-ම ; 

 

 (ඩ) පකාශන පළ ,-ෙම
 සහ ෙවන% වැඩH�ෙවලව; 
මR
 ආබාධ ස#ත තැනැ%ත
ෙ& ත%වය සහ 
අවශ]තා H�බඳව මහජනයා දැQව% ,-ම ; 

 

 (ණ) ආබාධ ස#ත තැනැ%ත
ට ෙසේවා සැපyෙ� dරතව 
)Mන සංTධාන වලට පදාන මR
 ෙහෝ 
අන]ාකාරය,
 සහය �ම ; 

 

 (ත) ආදාය� ලැෙබන ෙසේවා dj*( වල ෙය�මට ආබාධ 
ස#ත තැනැ%ත
ට හැ, සෑම Tටම සහය �ම ; 

  

 (ද) ආබාධ ස#ත තැනැ%ත
ෙ& �වන ත%වය වැ? 
6j� ,-ෙ� කම H�බඳ අධ]යන සහ ප�ෙ�ෂණ 
සඳහා ෛධ�ය �ම හා )යx gයාකාරක� Tෂයෙය# 
ලා ඔF
ෙ& සහභාR%වය පව�ධනය ,-ම; සහ  

 

 (න)  ඉහත සඳහ
 ක�තව] )ය;ලම ෙහෝ ඉ
 ,)ව* 
ෙහෝ ඉI ,-ම සඳහා අවශ] ෙවන% )යx gයා සහ 
ෙq ,-ම ; 
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14 පහත දැ*ෙවන බලතල )ය;ලම ෙහෝ ඉ
 ,)ව* ෙහෝ 
සභාව T)
 gයා%මක කරන ලැiය හැ,ය :- 
  

 

(අ)  චංචල ෙහෝ dශ්චල ෙqපල ,)ව* අ%කර ගැ�ම, 

දැ-ම,බqදට ගැ�ම ෙහෝ �ම ෙහෝ ~�යට ගැ�ම ෙහෝ 
�ම,උකස් ,-ම,ඔඩපනය ,-ම ෙහෝ T,¢ම ෙහෝ 
අන]ාකාරය,
 බැහැර ,-ම ; 

 

(ආ) සභාෙL ක�තව] ඉI ,-ෙ�6 සභාවට සහය Jම සඳහා 
ආබාධ ස#ත තැනැ%ත
 සඳහා F ජා(ක මහ ෙ;ක� 
කා�යාලය* H#IJම ; 

 

(ඇ) සභාෙL ක�තව] ඉI ,-ෙ� කා�ය සඳහා අවශ] වන 
dලධරය
 සහ ෙසේවකය
 ෙසේවෙය# dj*ත ,-ම ; 

 

(ඈ) සභාෙL ක�තව] ඉI ,-ම සහ බල තල gයා%මක ,-ම 
සඳහා අවශ] )යx RT�� වලට ෙක�
ම ෙහෝ 
ත%කා�යය සඳහා බලය පවරQ ලැ{ dලධරය~ ෙහෝ 
dෙයෝmතය~ මා�ගෙය
, ඇ�ල% Jම සහ ඒවා 
gයා%මක ,-ම ; 

 

(ඉ)  ය� බැං~වක ෙහෝ බැං~ වල ජංගම R��,ඉ(� ,-ෙ� 
R�� ෙහෝ තැ
ප� R�� Tවෘත ,-ම සහ 
පව%වාෙගන යාම; 

 

(ඊ)  සභාෙL ක�තව] ඉI ,-ෙ� කා�යය සඳහා අවශ] වන 
oද; ණයට ගැ�ම; 

 

(උ)   � ලංකාෙL ෙහෝ Tෙq�ය ෙහෝ පභවය
ෙග
 චංචල හා 
dශ්චල යන ෙදව�ගෙ� ම � රදාන, ප�ත]ාග සහ 
�*ථවරණ H�ගැ�ම සහ භාර ගැ�ම සහ සභාෙL 
ක�තව] ඉI ,-ම සඳහා ඒවා ෙයදJම; 

 

(ඌ) සභාෙL කටj� කළමණාකරණය ,-ම ස�බ
ධෙය
 
-( සැ�ම ; සහ 

 

(එ)  සාමාන]ෙය
 සභාෙL කටj� d)ප�6 ඉI ,-ම 
පහ�කර�ම සඳහා අවශ] වන ෙවන% )යx ෙq ,-ම 

 

 

 

 

සභාෙL බලතල. 
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II වන ෙකොටස 

 

සභාෙL කා�ය ම|ඩලය 
 

15. (1) සභාෙL කටj� d) ප�6 සහ කා�ය*ෂමව ඉI ,-ම 
සඳහා අවශ] ය' සභාව T)
 සලකQ ලබන dලධරය
 
සහ ෙසේවකය
 සභාව T)
 ප% කරQ ලැiය හැ,ය. 

 

(2)    ෙ� වග
(ය යටා% ප% ,-� ,)ව* ,-ෙ� � ආබාධ  
        ස#ත තැනැ%ත
 සභාෙL කා�ය ම|ඩලයට ප% ,-ෙ� 

ෙයෝග]තාව H�බඳව සභාව සැල,;ලට ගත j�ය. 
 

(3) ෙ� පණෙ% අෙන~% TUTධාවලට යට%ව, සභාව T)
,- 
 

(අ) සභාෙL ය� dලධරය~ ෙහෝ ෙසේවකය~ Tෂ යෙය# 
Tනය පාලනය පව%වා ෙගන යාම ෙහෝ ඔv ෙසේවෙය
 
පහ ,-ම කරQ ලැiය හැ,ය ; 
 

(ආ) ඒ dලධරය
ෙ& සහ ෙසේවකය
ෙ& ප?න?  ෙහෝ 
වැI� ෙහෝ ෙවන% පා�ශ7ක dශ්චය කරQ ලැiය හැ,ය 
; 

 

(ඇ) ඒ dලධරය
ෙ& සහ ෙසේවකය
ෙ& ෙසේවා dයම 
සහ ෙකො
ෙq) �රණය කරQ ලැiය හැ,ය ; තවද 
 

(ඈ) සභෙL  dලධරය
ෙ& සහ ෙසේවකය
ෙ& ප(ලාභය 
සඳහා අ�ථසාධක අරoදල* සහ ෙවන% ය� Yභසාධන 
ෙයෝජනා කම H#Iවා ඒවා TUම% කරQ ලැiය හැ, 
අතර, එවැd ය� අරoදලකට ෙහෝ ෙයොජනා කමයකට 
දායක oද; ෙගTය හැ,ය. 
 

 

  16. (1) සභාෙL ඉ;�ම Hට රාජ] ෙසේවෙ� dj*ත ය� 
dලධරෙය~, ඒ dලධරයාෙ& ද ඔv ෙසේවය කරන 
අමාත]ාංශෙ� ෙ;ක�වරයාෙ& සහ රාජ] ප�පාලන Tෂය 
භාර අමාත]වරයාෙ& අමාත]ාංශෙ� ෙ;ක�වර යාෙ& ද 
කැමැ%ත ඇ(ව, සභාෙL කා�ය ම|ඩලයට, එවැdම 
කැමැ%ත ඇ(ව dශ්චය කරQ ලබන ය� කාලය* සඳහා 
තාවකා�කව ප% කරQ ලැiය හැ,ය. නැතෙහො% 
එවැdම කැමැ%ත ඇ(ව ඒ කා�ය ම|ඩලයට ස්£රව ප% 
කරQ ලැiය හැ, ය.   

සභාෙL කා�ය 
ම|ඩලය. 

සභාෙL කා�ය 
ම|ඩලයට 
රජෙ� 
dලධරය
  
ප% ,-ම. 
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(2)සභාෙL කා�ය ම|ඩලයට රාජ] ෙසේවෙ� ය� dලධරය~ 
තාවකා�කව ප% කරQ ලැ{ අවස්ථාවක 1991 අංක 37 දරන 
ජා(ක ගමනාගමන ෙකො7ෂ
 සභා පනෙ% 14 වන වග
(ෙ� 
(2)වන උපවග
(ෙ� TUTධාන,අවශ] ෙවනස් ,-� ස#තව ඒ 
රජෙ� dලධරයාට සහ ඔv ස�බ
ධෙය
 අදාළ Tය j�ය. 
 

(3)සභාෙL කා�ය ම|ඩලයට රාජ] ෙසේවෙ� ය� dලධරය~ 
ස්£රව ප% කරQ ලැ{ අවසථ්ාවක �,1991 අංක 37 දරන ජා(ක 
ගමනාගමන ෙකො7ෂ
 සභා පනෙ% 14 වන වග
(ෙ� (3) වන 
උපවග
(ෙ� TUTධාන,අවශ] ෙවනස් ,-� ස#තව ඒ රජෙ� 
dලධරයාට සහ ඔv ස�බ
ධෙය
 අදාළ Tය j�ය. 
 

(4)ය� dශ්�ත කාල ප�lෙ�දය* ආ|rවට ෙසේවය ,-මට 
එකඟ ෙව7
 ආ|rව සමග ය� RT�මකට එළඹ )Mන ය� 
තැනැ%ත~ සභාව T)
 ෙසේවෙ� ෙයොදවQ ලබන අවස්ථාවක �, 
ඒ තැනැ%තා T)
 සභාවට ෙසේවය කරQ  ලබන කාල 
ප�lෙ�දය,එ_ RT�ම යට ෙ◌% ඒ තැනැ%තාෙ& බැ¥� ඉI 
,-ෙ� කා�යය සඳහා,ආ|rවට කළ ෙසේවය* ෙලස සලකQ 
ලැiය j�ය. 

 

III වන ෙකොටස 
oද; 

17. (1) ආබාධ ස#ත තැනැ%ත
 සඳහා F ජා(ක 
අරoදල යQෙව
 හa
වQ ලබන (ෙම# 7
 
ම� “අරoදල” යQෙව
 සඳහ
 කරQ ලබන) 
අරoදල* H#IවQ ලැiය j� ය. 

18.  
(2) පහත දැ*ෙවන oද; ඒ අරoදලට ෙගවQ ලැiය 
j�ය :- 
 

(අ) සභාෙL ප�හරණය සඳහා පා��ෙ�
�ව T)
 
ක�
 කල ස�මත කරQ ලබන )යu oද; පමාණ; 

 

(ආ)ආධාර,පදාන,ප�ත]ාග ෙහෝ �*ථවරණ 
වශෙය
, � ලංකාෙL ෙහෝ Tෙq�ය ෙහෝ කවර ෙහෝ 
පභවය,
 සභාව ෙවත ලැෙබන )යu oද; පමාණ; 
(ඇ)සභාෙL චංචල ෙහෝ dශ්චල ය� ෙqපළ* 
T,¢ෙම
  උපල`ධ වන oද; වශෙය
 සභාවට 
ලැෙබන )යu oද; පමාණ. 
 

 

 

සභාෙL අරoදල. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1996 අංක 28 දරන ආබාධ ස#ත තැනැ%ත
ෙ& 11 
අ'(වා)ක� ආර*ෂා ,�ෙ� පනත 

 

(3) පහත දැ*ෙවන oද;,අරoද�
 ෙගවQ ලැiය j� ය -: 
 

(අ) ෙ� පනත යටෙ% සභාෙL බලතල,කා�ය සහ ක�තව] 
gයා%මක ,�ෙ� �,ඉI ,-ෙ� � සහ ,-ෙ� � සභාව T)
 
දරQ ලබන ය� Tයදම* Hයවා ගැ�ම සඳහා අවශ] )යu 
oද; පමාණ ; 

 

(ආ)ආබාධ ස#ත තැනැ%ත
ෙ& ත%වය නගා)IJම ෙහෝ 
වැ?6j� ,-ම උෙදසා ය� Wqගලය~ ෙහෝ සංTධානය* 
ෙහෝ T)
 කරQ ලැ{ �Tෙශේෂ ෙහෝ T¦ෂ්ට දායක%වයට 
උපහාර වශෙය
 ය� ක8ණා සහගත ෙගJම* ඒ Wqගලයාට 
ෙහෝ සංTධානයට ෙගJමට සභාව T)
 බලය ෙදQ ලබන 
)යu oද; පමාණ ; 

 

(ඇ)ෙ� පන(
 ෙහෝ ෙ� පනත යටෙ% එ_ අරoද�
 ෙගTය 
j� වන )යu oද; පමාණ. 

 

18.(1) සභාෙL ආදාය� සහ Tයද�, ව%ක� සහ බැරක� සහ 
ෙවන% )යu ගQෙදQ ස�බ
ධෙය
 d) ප�6 R�� තැ�මට 
සභාව T)
 කටj� සැලැස්Tය j�ය. 

 

(2) සභාෙL oද; ව�ෂය,�% ව�ෂය ව
ෙ
ය. 
 

(3) ආ|rකම ව]වස්ථාෙL 154 වන ව]වස්ථාෙL TUTධාන 
සභාෙL R�� Tගණනය ,-ම ස�බ
ධෙය
 අදාළ Tය j� ය. 

 

19. සභාවට අය% ය� oදල* සභාව T)
 dශ්චය කරQ ලබන 
ආකාරයකට සභාව T)
 ආෙයෝජනය කරQ ලැiය හැ, ය. 

 

 

IV වන ෙකොටස 

 

�යාප6ං� ,-ම 

 

20. (1) ය� ස්ෙLlඡා සංTධානය* ෙ� පනත යටෙ% �යාප6ං� 
කර ඇ%න� 7ස, ,)n ස්ෙLlඡා සංTධානය* T)
,ආබාධ 
ස#ත තැනැ%ත
ට, ෙක�
 ම ෙහෝ ය� ආයතනය* ෙහෝ 
ෙවන% Wqගල ම|ඩලය* ෙහෝ සංTධානය* මR
 ෙහෝ කවර  

R�� සහ 
Tගණනය. 

සභාෙL oද;  
ආෙයෝජනය ,-ම. 

සභාව ෙවත 
�යාප6ං� Jම. 



 

 
 

 

 

 

 

 

12  1996 අංක 28 දරන ආබාධ ස#ත තැනැ%ත
ෙ& 

අ'(වා)ක� ආර*ෂා ,�ෙ� පනත 

 
ෙහෝ ආකාරය,
 ෙහෝ අ
දම,
 ෙසේවා ෙහෝ සහාය සැපyෙම# 
ලා ෙනොෙය6ය j� ය. 
 

(2) dය7ත 6නයට ෙපරා�ව ම § 6නෙ� � ය� ස්ෙLlඡා 
සංTධානය* එවැd ෙසේවා ෙහෝ සහාය සැපyෙ� dරතව )Mෙ� 
න�, 1 වන උප වග
(ෙ� TU Tධාන ෙනොතකා, dය7ත 6නෙ� 
)ට මාස �න* �ළ �  ඒ සංTධානය �යාප6ං� කල j�ය. 
 

21. ෙ� පනත යටෙ% �යාප6ං�  ,-ම සඳහා කරQ ලබන 
සෑම ඉ;�ම* ම, dය7ත ආකෘ(ෙ� අQසාරෙය
 සහ dය7ත 
ආකාරයට සභාෙL ෙ;ක�වරයා ෙවත ඉ6�ප% කළ j� ය. 

 

 

22.  21 වන වග
(ය යටෙ% කරQ ලබන ඉ;�ම* ලැ{� 
Tට, සභාව T)
 ඒ ස්ෙLlඡා සංTධානය T)
 සපයQ ලැ{ 
ෙසේවා සහ ආධාර සැල,;ලට ෙගන, ඒ සංTධානය �යාප6ං� 
ෙකොට ඒ බවට සහ(කය* ඒ සංTධානය ෙවත d~% කළ j� 
ය. 
 

 

 

V වන ෙකොටස 

 

ආබාධ ස#ත තැනැ%ත
ෙ& අ'(වා)ක� ආර*ෂා ,-ම 

 

23. (1) ආබාධ ස#ත ,)n තැනැ%ත~,ය� ෙසේවා 
dj*(යක ෙහෝ කා�යාලයක ෙහෝ ෙසේවයට බඳවා ගැ�ෙ� � 
ෙහෝ ය� අධ]ාපdක ආයතනයකට ඇ�x කර ගැ�ෙ� �, ඒ 
ආබාධය ෙහේ�ෙකොට ෙගන ඔv ය� ෙවනස්කමකට ෙහෝ 
Tෙශේෂයකට භාජනය ෙනොකළ j�ය. 
 

  (2) ය� ගාස්�ව* ෙගJෙම
 ෙහෝ ෙනො7ලෙ� ෙහෝ 
සමාජෙ� ෙවන% කවර Fවද සාමාmකය~ට පTෂ්ට Jමට හැ, 
ෙහෝ ප�හරණය ,-මට #7කම ඇ( ය� ෙගොඩනැR;ලකට 
ෙහෝ ස්ථානයකට පTශ්ටJම ෙහෝ එය ප�හරණය ,-ම 
ස�බ
ධෙය
,ආබාධ ස#ත ය� තැනැ%ත~,ඒ ආබාධය 
ෙහේ�ෙකොට ෙගන ය� බැ¥මකට, Zමා ,-මකට ෙහෝ 
ෙකො
ෙq)යකට යට% ෙනොකළ j� ය. 
 

 

�යාප6ං� ,-ම 
සඳහා ඉ;u� 
,-ම. 

සහ(ක පදානය 
,-ම. 

ආබාධ ස#ත 
තැනැ%ත
  
ආර*ෂා ,-ම සහ 
ඔF
ෙ& 
අOසංව�ධනය  
සඳහා TUTධාන 
සැලැස්Jම. 
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අ'(වා)ක� ආර*ෂා ,�ෙ� පනත 

 
24. (1) 23 වන වග
(ෙ� TUTධාන උ;ලංඝනය ,-ම* 
)nෙකොට ඇ( අවස්ථාවක �, ඒ උ;ලංඝනය ,-ම බලපාQ 
ලැ{ තැනැ%තා ප6ං� )Mන පෙqශය සඳහා ආ|rකම 
ව]වසථ්ාෙL 154 ග ව]වස්ථාව යටෙ% H#Iවන ලද 
මහාUකරණය ෙවත, සහනය ෙහෝ ප(ක�ම පතා ඉ;�ම*, 
එෙසේ  බලපාQ ලැ© තැනැ%තා T)
 ෙහෝ ඒ තැනැ%තා 
ෙවQෙව
 සභාව T)
 ෙහෝ ඉ6�ප% කරQ ලැiය හැ, ය. 

 

(2) එවැd සෑම ඉ;�ම* ම මහාUකරණය ෙවත 
ආම
තණය කරQ ලබන �ªත ෙප%සමක මා�ගෙය
 Tය 
j� අතර, ආ|rකම ව]වස්ථාෙL 136 වන ව]වස්ථාව යට ෙ% 
ෙශේෂ්ඨාUකරණය T)
 සාදන ලද -(වල ද*වා ඇ( කා�ය 
පMපාMයට අQ¬ලව අසා �රණය කරQ ලැiය j�ය. 

 

(3) (1) වන ෙදෙ� සඳහ
 ය� ඉ;�ම* 
ස�බ
ධෙය
,අවසථ්ාගත ක8� අQව සාධාරණ හා 
සාධාර¢ය ය' මහාUකරණය T)
 සලකQ ලබන සහන 
පදානය ,-ෙ� ෙහෝ Tධාන d~% ,-ෙ� බලය, 
මහාUකරණයට ඇ%ෙ%ය. 

 

VI වන ෙකොටස 

 

TTධ ක8� 

 

25. (1) dයම කළ j� ය' ෙ� පන(
 dය7ත ෙහෝ dෙයෝග 
සෑ�මට ෙ� පන(
 dයම ෙකොට ෙහෝ බලය � ඇ( කාරණා 
ස�බ
ධෙය
 අමාත]වරයා T)
 dෙයෝග සාදQ ලැiය 
හැ,ය. 

 

 (2) අමාත]වරයා T)
 සාදQ ලබන සෑම dෙයෝගය*ම 
ගැසb පතෙ� පළ කරQ ලැiය j� අතර,එෙසේ පළ කරQ 
ලැ{ 6නෙ� � ෙහෝ dෙයෝගෙ� සඳහ
 කරQ ලබන ය� ප� 
6නයක � ෙහෝ gයා%මක Tය j� ය. 

 

 (3) අමාත]වරයා T)
 සාදQ ලැ{ සෑම dෙයෝගය* ම 
ගැසb පතෙ� පළ කරQ ලැ�ෙම
 ප� හැ, පහ� ඉ*මd
 
පා��ෙ�
�ෙL අQමතය සඳහා පා��ෙ�
�වට ඉ6�ප% 
කළ j� ය. පා��ෙ�
�ව T)
 එෙසේ  අQමත කරQ 
ෙනොලැ{ සෑම dෙයෝගය*  ම, එ# අනQමතෙ� 6න 
)ට,එෙහ% ඒ යටෙ% ක�
 කරන ලද ,)වකට ඉ
 
හාdය* ෙනොමැ(ව, ප�lm
න කරQ ලැ© ෙලස සැල,ය 
j� ය. 

 

 

 

 

 

23 වන වග
(ෙ� 
TUTධාන 
උ;ලංඝනය ,-ම 
ස�බ
ධෙය
 
ප(ක�ම. 

dෙයෝග. 
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(4) ය� dෙයෝගය* එෙසේ ප�lm
න කරන ලදැ' සලකQ ලබන 
6නය H�බඳ dෙLදනය,ගැසb පතෙ� පළ කරQ ලැiය j� ය. 
 

26. (1) සභාෙL බලතල, කා�ය සහ ක�තව] gයා%මක 
,-ම,ඉI ,-ම සහ ,-ම ෙකෙර# බලපාන ෙහෝ ඊට ස�බ
ධ 
ෙහෝ ආQෂංRක ය� කාරණාවකට අදාළව අවශ] ව
ෙ
 ය' 
සභාව T)
 සලකQ ලබන -( සභාව T)
 සාදQ ලැiය හැ, 
ය. 
 

 (2)සභාව T)
 සාදQ ලැ{ සෑම -(ය* ම අමාත]වරයා 
T)
 අQමත කළ j� අතර, ඒ අQමතය H�බඳ dෙLදනය 
ගැසb පතෙය# පළ කරQ ලැiය j� ය. 
 

 27.සභාෙL )යuම dලධරය
 සහ ෙසේවකය
,ද|ඩ �( 
සංගහෙ� අ�ථාQ¬ලව සහ එ# කා�ය සඳහා, රජෙ� ෙසේවකය
 
ෙලස සලකQ ලැiය j� ය. 
 

 

 

 

 

 

 

 28.සභාව, අ;ලස් පනෙ% අ�ථාQ¬ලව, උපෙ;ඛනගත 
ආයතනය* ෙලස සලකQ ලැiය j� අතර,ඒ පනෙ% TUTධාන 
ඒ අQව ෙ%8� ගQ ලැiය j� ය. 
 

 

 

 

 

 29.   (1) සභාව T)
 සභාෙL ය� සාමාmකය~,dලධරය~ 
ෙහෝ ෙසේවකය~ T)
 ෙ� පනත යටෙ% ෙහෝ සභාෙL Tධානය 
මත සqභාවෙය
 කරQ ලැ{ ය� gයාව* ස�බ
ධෙය
 
සභාවට ෙහෝ ඒ සාමාmකයාට ෙහෝ dලධරයාට ෙහෝ ෙසේවකයාට 
T8qධව ,)ම )T; ෙහෝ අපරාධ නrව* පවරQ ෙනොලැiය j� 
ය. 
 

 

 

 

 

 

 

 

සභාෙL dලධර ය
 
සහ 
ෙසේවකය
,ද|ඩ 
�( සංගහෙ� 
අ�ථාQ¬ලව රජෙ� 
ෙසේවකය
 ෙලස 
සැල,ය j�  
බව. 

-( සෑ�මට සභාව ස� 
බලය. 

සභාව අ;ලස්  
පනෙ%  
අ�ථාQ¬ලව 
උපෙ;ඛනගත 
ආයතනය* ෙලස 
සැල,ය j� බව. 

සභාෙL Tධානය 
මත,පනත යටෙ% 
කරQ ලැ{ gයා 
ස�බ
ධෙය
 
සභාෙL 
සාමාmකය
ට සහ 
dලධරය
ට 
ආර*ෂාව සැලZම. 



 

 

 

 

 

 

 1996 අංක 28 දරන ආබාධ ස#ත තැනැ%ත
ෙ& 15 
අ'(වා)ක� ආර*ෂා ,�ෙ� පනත 

 
(2)   සභාව T)
 ෙහෝ සභාවට T8qධ ෙහෝ ය� අUකරණය* 
ඉ6�ෙ� පවරන ලද )T; ෙහෝ අපරාධ නrවක � සභාව T)
 
දරන ලද Tයද� ,)ව* සභාව T)
 ෙගTය j� අතර, ය� )T; 
ෙහෝ අපරාධ නrවක � සභාවට ෙගවQ ලැ© ෙහෝ සභාව T)
 අය 
කර ගQ ලැ© ය� ගාස�්ව* ඒකාබqධ අරoදලට බැර කරQ 
ලැiය j�ය. 
 

(3) (1) වන උප වග
(ෙ� සඳහ
 එවැd ය� තැනැ%ෙත~ 
T)
 ෙ� පණත යටාෙ% ෙහෝ සභාෙL Tධානය මත ෙහෝ කරන 
ලද ෙහෝ කරන ලදැ' ,යQ ලබන ය� gයාව* ස�බ
ධෙය
 
ඔvට T8qධව ය� අUකරණය* ඉ6�ෙ� පවරන ලද ය� )T; 
ෙහෝ අපරාධ නrවක �, ඒ gයාව කරන ලqෙq සqභාවෙයd ය' 
අUකරණය �රණය කර
ෙ
 න�, ඒ නrෙL � ඔv T)
 දරන 
Tයද� ,)ව* ඒ )T; ෙහෝ අපරාධ නrෙL � ඔv T)
 අය කර 
ගQ ලැ� න� 7ස, ඒ Tයද� සභාව T)
 ෙගTය j�ය. 

 

30. සභාවට T8qධව පවරන ලද ය� නrවක �, සභාෙL 
සාමාmක ය~ට T8qධව ෙපෞqග�කව ෙහෝ ඹvෙ& ෙqපළට 
T8qධව ෙහෝ ,)ම �b ආඥාව* d~% කළ ෙනොහැ, Tය 
j�ය. 
 

 

 

 

 

31. ෙ� පනත යටෙ% ස්ව_ය ක�තව] ඉI ,-ෙ� කා�යය 
සඳහා, සභාව T)
 dශ්චය කරQ ලබන කාරණා ස�බ
ධෙය
, 
සභාය T)
 dශචය කරQ ලබන ආකෘ(යට අQව, සභාව ෙවත 
වාර වා�තා සහ  ෙතොර�8 සපයන ෙලස ය� තැනැ%ෙත~ට 
සභාව T)
 dයම කරQ ලැiය හැ,ය. 
 

32. සභාෙL   ක�තව] ඉI ,-ෙ� කා�යය සඳහා අවශ] ය' 
සභාව T)
 සලකQ ලබන අවස්ථාවක� ආබාධ ස#ත 
තැනැ%ත
ට ෙසේවා ෙහෝ ආධාර සැපyෙ� dරතව )Mන ස්ෙLlඡා 
සංTධානයක ය� ප�ශයකට 6වා කාලෙ� j*( සහගත )යu 
ෙLලාවල � ඇ�x J එය ප-*ෂා ,-ම සඳහා ය� dලධරය~ 
ෙවත සභාව T)
 �ªතව බලය ෙදQ ලැiය හැ,ය. එෙසේ  බලය 
ෙදQ ලැ{ dලධරය~ ෙම# 7
 ම� “බලයල% dලධරයා “ 

යQෙව
 සඳහ
 කරQ ලැෙ`. 
 

 

 

සාමාmකය~ට 
T8qධව 
ෙපෞqග�ක ෙහෝ 
ඔvෙ& ෙqපළට 
T8qධව �b 
ආඥාව* d~% 
ෙනොකළ j� 
බව. 

වාර වා�තා. 

ය� ප�ශයකට 
ඇ�xJමට සහ ප-*ෂා 
,-මට ය� dලධරය~ 
ෙවත  
බලය පැව-මට  
සභාව ස� බලතල. 
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33. ය� බලයල% dලධරය~ T)
,-- 
 

(අ)ආබාධ ස#ත තැනැ%ත
ට ෙසේවා ෙහෝ ආධාර සැපy ෙ� 
dරතව )Mන ය� ස්ෙLlඡා සංTධානයක ප�ශයට ඇ�x T එය 
ප-*ෂා කළ හැ,ය : 
 

(ආ)ෙ� පනත යටෙ% �යාප6ං� ෙනොJ ආබාධ ස#ත 
තැනැ%ත
ට ෙසේවා ෙහෝ ආධාර සැපyෙ� ලා ය� ස්ෙLlඡා 
සංTධානය* dරතව )� ය' Tශ්වාස ,-මට ඔvට ෙහේ� ඇ( 
Tටක එවැd ස්ථානයකට ඇ�x J ඒ ස්ථානය ප-*ෂා කළ හැ,ය 
; 

 

(ඇ)එවැd සංTධානය* ෙ� පනත යටෙ% පව%වා ෙගන යන 
ෙපො%ප%, ෙරmස්ට� ෙහෝ වා�තා ,)ව* ප-*ෂා ෙකොට ඒවාෙ� 
උධෘත ෙහෝ Hටප% ගQ ලැiය හැ,ය ; 
 

(ඈ)ෙ� පනෙ% TUTධාන අQව gයා කරQ ලබ
ෙ
 දැ' 
dසැකව දැන ගැ�ම සඳහා එවැd ය� ප�ශයක )Mන ය� 
තැනැ%ත~ෙග
 පශ්න කළ හැ,ය. 
 

34. ය� තැනැ%ත~,   

 

(අ)ෙ� පනත යටෙ% ඔv ෙවත පනවා ඇ( ය� dයමයකට 
අQ¬ලව ය� වාර වා�තාව* ෙහෝ ෙතොර�ර* සැපyම පැහැර 
හැ�යෙහො% ; 
 

(ආ)ඔv T)
 සපයQ ලබන ය� වාර වා�තාවක ෙහෝ ෙතොර�රක 
දැන දැනම ය� සාවද] පකාශය* කරත ෙහො% ; 
 

(ඇ)ඔv T)
 සපයQ ලබන ය� වාර වා�තාවක ෙහෝ ෙතොර�රක 
ය� කාරණය* #තාමතාම අ% හැ�ය ෙහො% ; 
 

(ඈ)ෙ� පනෙ% 33 වන වග
(ය මR
 ෙහෝ ඒ යටෙ% ය� 
බලයල% dලධරය~ට පවරා ෙදQ ලැ{ බලතල ,)ව* 
gයා%මක ,-ෙ� � ඒ dලධරයාට ප(ෙරෝධය පාQ ලැ{වෙහො% 
ෙහෝ බාධා කරQ ලැ{වෙහො% ; 
 

 

 

 

 

ප-*ෂා ,-ෙ�  
සහ ෙසෝ6) ,-ෙ� 
බලතල. 

වැර6. 



 

 

 

 

 

 1996 අංක 28 දරන ආබාධ ස#ත තැනැ%ත
ෙ& 17 
අ'(වා)ක� ආර*ෂා ,�ෙ� පනත 

 

(ඉ) ෙ� පනෙ%, TUTධාන ෙහෝ ඒ යටෙ% සාදQ ලැ{ ය� 
dෙයෝගය* ෙහෝ -(ය* කඩ කළෙහො%, 
 

ඒ තැනැ%තා ෙ� පනත යටෙ% වරදකට වරදක8 වන 
අතර,මෙහේස්තා%වරය~ ඉ6�ෙ� පැවැ%ෙවන ල° නr 
Tභාගය,
 ප� වරදක8 කරQ ලැ{ Tට 8Hය; දසදහස* 
ෙනොඉ*මවන දඩයකට ෙහෝ එ* අF8qද* ෙනොඉ*මවන 
කාලය* සඳහා බ
ධනාගාර ගත කරQ ලැ�මට ෙහෝ ඒ දඩය සහ 
බ
ධනාගාරගත ,-ම යන දwව� ෙදකට ම ෙහෝ ඔv යට% 
ව
ෙ
 ය. 
 

35.ෙ� පනත යටෙ% ය� වරද* Wqගල ම|බලය* T)
 )n 
කරන ලද අවස්ථාවක �,   
 

 (අ) ඒ Wqගල ම|ඩලය සංසථ්ාව* වන අවස්ථාවක, ඒ 
සංස්ථාෙL සෑම අධ]*ෂවරෙය*ම, ෙ;ක�වරෙය*ම සහ 
dලධරෙය*ම ඒ වරදට වරදක8ව~ ෙලස සලකQ ලැiය j� ය; 

 

 (ආ) ඒ Wqගල ම|ඩලය ව]ාපාර ආයතනය* වන 
අවස්ථාවක,ඒ ව]ාපාර ආයතනෙ� සෑම හF;ක8ව~ම ඒ වරදට 
වරදක8ව~ ෙලස සලකQ ලැiය j� ය; 

 

එෙසේ Fව ද, ඒ වරද )n කරන ලqෙq තම දැQම ෙනොමැ(ව බව 
ෙහෝ ඒ වරද )n ,-ම වැළැ*Jම HVස තමා d) )යu 
උqෙයෝග ෙය
 gයා කළ බව ඒ තැනැ%තා T)
 ඔ�W කරQ 
ලැ{වෙහො% ඔv ෙ� පනත යටෙ% වරදකට වරදක8 ව
ෙ
 ය' 
සලකQ ෙනොලැiය j� ය. 
 

36. ෙ� පනෙ% )ංහල සහ ෙදමළ භාෂා පාඨ අතර ය� 
අනQ¬ලතාව* ඇ(Fවෙහො%, එTට )ංහල භාෂා පාඨය බල 
පැවැ%Tය j�ය. 
 

 

 

37. පද ස�බ
ධෙය
 අන]ා�ථය* අවශ] Fවෙහො% 7ස ෙ� 
පනෙත#,      
 

“පළා% පාලන ආයතනය” ය
ෙන
, මහ නගර සභාව*,නගර 
සභාව* සහ පාෙq�ය සභාව* අදහස් වන අතර එවැd ය� 
සභාව* T)
 gයා%මක කරQ ලබන,ඉI කරQ ලබන සහ 
කරQ ලබන බලතලවලට, කා�යවලට 

 

Wqගල ම|ඩල 
T)
 කරQ ලබන 
වැර6. 

අනQ¬ලතාව*  
ඇ( § Tට )ංහල  
භාෂා පාඨය  
බලපැවැ%Tය j�  
බව. 

අ�ථ d±පණය. 



 

 

 

 

 

 

 

 

18  1996 අංක 28 දරන ආබාධ ස#ත තැනැ%ත
ෙ& 

අ'(වා)ක� ආර*ෂා ,�ෙ� පනත 

 
සහ ක�තව]වලට අQ8² ෙහෝ සමාන බලතල,කා�ය සහ 
ක�තව] gයා%මක ,-මට,ඉI ,-මට සහ ,-මට ය� �ªත 
�(ය,
 ෙහෝ �ªත �(ය* යටෙ% ඇ( කරන ලද ෙහෝ 
H#Iවන ලද ය� අUකා�ය* ඊට ඇ�ළ% ෙL ; 
 

“ආබාධ ස#ත තැනැ%තා”ය
ෙන
, සහජෙය
 ම ඇ( F ෙහෝ 
එෙසේ ෙනොF ශා��ක ෙහෝ මාන)ක හැ,යාව
# ය� ඌනතාවක 
ප(ඵලය* වශෙය
 �Tතෙ� අවශ]තාව
 oxමd
 ම ෙහෝ 
ෙකොටස් වශෙය
 ෙහෝ තමා T)
 ම තමා සඳහා ම ඉI කර 
ගැ�මට ෙනොහැ, ය� තැනැ%ත~ අදහස් ෙL ; 
 

“dය7ත” ය
ෙන
,ෙ� පනත යටෙ% සාදන ලද dෙයෝග මR
 
dයම කර ඇ( බව අදහස් ෙL ; 
 

“පළා% සභාව”ය
ෙන
, ආ|rකම ව]වස්ථාෙL XVII අ 
ප�lෙදය යටෙ% H#Iවන ලද පළා% සභාව* අදහස් ෙL. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
  

 

  
 

   
 



 

 

  
 

   
 

 

   

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
පා��ෙ�
�ෙL )ංහල පන% ෙකI�ප%වල සහ පන%වල වා��ක දයක 7ළ (ෙq�ය) 8.870 ,. (Tෙq�ය) 8.1,160 ,. 
අංක 32, ටා
ස්ව�*ස් ම
6රය, ෙලෝටස් පාර, ෙකොළඹ 01, රජෙ� පකාශන කා�යාංශෙ� අUකා� ෙවත සෑම ව�ෂයකම 
ෙදසැ�බ� මස 15 වැd 6නට ෙපර දයක oද; ෙගවා ප�ව එළෙඹන එ* එ* ව�ෂය සඳහා ඒවා ලබාගත හැ,ය. 

 

 


