
 
 

ඌව ඳළාත් සභාව  
නිය ෝජ්ය ප්රධාන යකම්  පඳානන  මා්ය ාන  

 

ඌව ඳළාත් සභා සංකී්යණයේ ආඳන ශානාව බදු දීම - 2018-2019 
 

නංසුමරුවන්ට උඳයදස ්හා යමොන්යේසි 
 

01. ඌව ඳළාත් සභායේ නිය ෝජ්ය ප්රධාන යකම්  පඳානන  මා්ය ානයේ ප්රස් ඳාදන ම්ඩලනයේ 

 සභාඳති වන මවිසින් ඌව ඳළාත් සභා සංකී්යණයේ බි්  මහයක ස්ථාපිත ආඳන ශානාව 

 2018.10.04  දින සිට 2019.10.03  දින දක්වා ව්යෂ ම මාන මට බදු දීම සහා නංසු යමයින් 

 මැවනු නැයේ. 
 

02. නංසු ඉදිරිඳත් කිරීම 
 

I. සි ළු මින ගණන් අනුමත තීන්ත ඳෑනකින් පනික ව්යණය න් යහෝ මළු ව්යණය න්  ලිවි  

යුතු අතර,  ස් පූ්යණ නංසු මුදන අකුරින් සහ ඉනක්මයමන් සහන් මර තිබි  යුතු .   

කිසි ්  ආමාර කින් යමම මින ගණන් යවනස්ව ඳවතී න්  අකුරින් දක්වන නද මින 

නිවැරදි මින පනංසුමරු විසින් ඉදිරිඳත් මළ මින  යනස ගණන් ගනු නැයේ. 

II. ඌව ඳළාත් සභා ආඳන ශානාව බදු දීමට අදාළව ය්  සමඟ අමුණා ඇති අ දු් ඳත්ර , 
ආහාර ඳාන මින ගණන් උඳයකඛන 01,  ය ොදවනු නබන මා්ය  ම්ඩලන  පිළිබ 
විස්තර සහන් උඳයකඛන 03  ස් පූ්යණ මළ යුතු යුතු .      

III. නංසු ලි විලි වන වැරදි නිවැරදි කිරීමට සිදුවන්යන් න්  එ  එක් ඉරකින් මඳා  නැවත 
නිවැරඳිව ලි ා අත්සන් තැබි  යුතු . පවැරදි නිවැරදි කිරීම සදහා ටියඳක්ස් භාවිතා 
යනොමරන්න  

IV. ස් පූ්යණ මරනු නබන නංසු ඳත් පිටඳත් යදමකින්  යුතුව  පිළිය න  මර  එහි  මුකපිටඳත 

හා අනුපිටඳත  නුයවන් සදහන් මර යවන් යවන්ව මවර යදමම බහා එම  මවර යදම 

එක් ලිපි මවර ම  බහා,  එම  ලිපි  මවයරහි  ඉහළ  ව්   යමළවය්ය  "2018-2019 ව්යෂ  

යවනුයවන් ඌව  ඳළාත්  සභා ආඳන ශානාව බදු දීම සහා මින ගණන් මැවීම" 

 නුයවන් සහන් මර මුද්රා තබා ඳහත සදහන් ලිපින ට ලි ාඳදිං ත තැඳෑයනන් එවීම යහෝ 

ඌව ඳළාත් සභායේ බි්  මහයක පිහිටි නිය ෝජ්ය ප්රධාන යකම්  පඳානන  මා්ය ානයේ 

තබා ඇති යටන්ල්ය යඳට්ටි ට  බහාලීමට පුළුවන.  විමකඳ නංසු ප්රතික්යෂ ඳ මරනු නැයේ. 

V. වැඩි විස්තර දුරමථන අංම 055-2229393 අමතා යමම මා්ය ානය න් යහෝ 

www.up.gov.lk යවේ අලවිය න් නබාගත හැකි . 

VI. අස් පූ්යණව ඉදිරිඳත් මරන නංසුඳත් යහෝ ප්රමාද වී නැයබන නංසුඳත් ප්රතික්යෂ ඳ මරනු 

නබන අතර,  නංසුඳත් පිළිගැනීම, ප්රතික්යෂ ඳ කිරීය්  ස් පූ්යණ අයිති  ප්රස් ඳාදන 

මමිටුව සතුයේ. 
 

  ලිපින  :-  සභාඳති, 
    ප්රස් ඳාදන ම්ඩලන , 
    නිය ෝජ්ය ප්රධාන යකම්  පඳානන  මා්ය ාන , 
    ඌව ඳළාත් සභාව, 
    බදුකන. 
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03. නංසු විවෘත කිරීම 

 නංසුඳත්  2018.09.12 වන දින ඳ.ව. 2.30 ට ඌව ඳළාත් සභායේ නිය ෝජ්ය ප්රධාන යකම්  

 පඳානන  මා්ය ානයේ දී විවෘත  මරනු නැයේ.  එම  අවස්ථාවට  නංසුමරුට  යහෝ ඔහුයේ 

 බන නත් නිය ෝජිතය කුට  සහභාගී  වි  හැකි .  නිය ෝජිතය කු සහභාගී මරන්යන් න්  

 නංසුමරුයේ  ලිඛිත අවසර  මත වි  යුතු . 
  

04. නංසු බැඳු් මර  
 

I. නංසු ලි විලි සමඟ ආඳසු යගවනු නබන රුපි ක 15,000.00 ම නංසු බැඳු් මර 

වටිනාමමක් ඌව ඳළාත් සභායේ නිය ෝජ්ය ප්රධාන යකම්  පඳානන  මා්ය ාන ට මුදලින් 

යගවා නබාගත් නදු ඳතක් යහෝ නංසු ඉදිරිඳත් මරනු නබන දිනයේ සිට මාස 02 මට වනංගු 

වන යස  එම මුදනට ශ්රී නංමා මහ බැංකුව පිළිගත් රජ්යේ වාණීජ් බැංකුවකින් නබාගත් 

නංසු බැඳු් මර ක් නංසුඳත සමඟ අමුණා ඉදිරිඳත් මළ යුතු . 

II. නංසු ප්රදාන  කිරීය්  මටයුතු නිම මර ගිවිසු් ගත වීයමන් ඳසුව  සි ළුම නංසුමරුවන්යේ 

නංසු බැඳු් මර නිදහස් මරනු ඇත. 

 

05. මා්ය  සාධාන බැඳු් මර   

I. සා්යථම නංසුමරු විසින් නංසුව පිළිගැනීය්  ලිපි  නැබී වැල මරන දින 14 ක් ඇතුළත දී  

රුපි ක 100,000.00 ක් වටිනා මුදනක් නිය ෝජ්ය ප්රධාන යකම්  පඳානන  මා්ය ානයේ 

මුදලින් තැන්ඳත් කිරීම යහෝ ඒ සමාන වටිනාමමින් යුතු මුදනක් සදහා  ශ්රී නංමා මහ බැංකුව  

පිළිගත් රජ්යේ වාණිජ් බැංකුවකින් නබාගත් යමොන්ත්රාත් පිරිනමන දින  සිට මාස 13 ම 

මාන ක් සදහා වනංගු වන බැංකු ඇඳමර ක් ඉදිරිඳත් මළ යුතු අතර, ඉන්ඳසුව ඌව 

ඳළාත් නිය ෝජ්ය ප්රධාන යකම්  පඳානන  සමඟ යමොන්ත්රාත් ගිවිසුම අත්සන් මළ යුතු .  

අදාන ගිවිසු්  මාන  අවසන් වී මසමට  ඳසුව  ඳමණක්  එම  මුදන  ඉකලු්   කිරීමට 

නංසුමරුට  අයිති ක්  ඇත. 
 

II. සා්යථම නංසුමරු විසින් නි මිත මාන ඳරිච්යේද  තුළ මා්ය සාධන බැඳු් මර  ඉදිරිඳත් 

කිරීම සහ අදාළ ගිවිසුම අත්සන් කිරීම ප්රතික්යෂ ඳ මළයහොත් නංසු බැඳු් මර  අහිමි 

කිරීම යහෝ /සහ ප්රස් ඳාදන ම්ඩලන  විසින් ඳණවනු නබන යවනත් කුමන යහෝ 

තීරණ මට  ටත් වි  යුතුයේ.  

III. ප්රස් ඳාදන යමොන්යේසි මල කිරීම මා්ය  සාධන බැඳු් මර  රජ්යේ ආදා මට බැර 

කිරීමට යහ තු යේ. 

 

IV. නංසුමරු  විසින්  මා්ය  සාධන බැඳු් මර  යනස තැන්ඳත් මරනු නබන මුදක වනට කිසිදු 

යඳොලි ක් යගවනු යනොනැයේ. 
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06. මින ගණන් ප්රතික්යෂ ඳ කිරීමට යහෝ පිළිගැනීමට ප්රස් ඳාදන ම්ඩලන ට ඇති බන  
 

 

I. අසාධු යකඛනගත ව පුේගනයින් හා ආ තන ය්  සහා ඉකලු්  කිරීමට හිමිම්  

යනොනබයි. 

 

II. සාධාරණ හා නීතයානුකන යහ තුන් මත ආඳන ශානාව සහා ඉදිරිඳත් මර ඇති කිසි ්  

නංසුවක් යහෝ නංසු සි කන ප්රතික්යෂ ඳ කිරීය්  අයිති  ප්රස් ඳාදන ම්ඩලන  සතු .  

 

07. බදුමරු ඌව ඳළාත් සභා සංකී්යණයේ ආඳන ශානාව ගිවිසු්  ප්රමාරව ඳවත්වායගන  ා යුතු .  

 එයස  යනොවන යහොත් මාස ම ප01  පූ්යව දැනු්  දීමකින් ඳසු නංසුමරු ඉවත් කිරීමට 

 නිය ෝජ්ය ප්රධාන  යකම්  පඳානන  ට  බන   ඇත. 

 
08. බදුමරුට  කිසි  වියටමත්  යමම  ම්යමාන්ත  අතුරු බදු දීමක් මළ යනොහැකි . 

 

09. ආඳන ශානාවට යහෝ ඌව ඳළාත් සභා සංකී්යණයේ යේඳන වනට බදුමරු විසින් යහෝ එහි 

 යස වමයින් විසින් සිදුමරන අනාභ යහෝ හානි ස් බන්ධය න් බදුමරු වගකිව යුතු අතර,  

 හානි ම යහෝ අනාභ ම මුදකම  වටිනාමම නිය ෝජ්ය ප්රධාන යකම්  පඳානන  විසින් දැනු්  

 දුන්  වහාම එම  මුදක යගවීමට යමොන්ත්රාත්මරු ස් පූ්යණය න්ම බැඳී සිටියි. එයස ම, ආඳන 

 ශානායේ යස වමයින් හට හා සැඳයු් මරු හට වන අනාභ ස් බන්ධය න් නිය ෝජ්ය ප්රධාන 

 යකම්  පඳානන  වගකීමට බැඳී යනොසිටියි.  

 

10. නිය ෝජ්ය ප්රධාන යකම්  පඳානන  විසින් සඳ නු නබන ආහාර වට්යටෝරුවට අනුව එහි සහන් 

 මින ගණන්  ටයත් ඳමණක් ආහාර ඳාන සැඳයීම මළ යුතු . අදාළ ආහාර වට්යටෝරුව 

 පඋඳයකඛන 01   ය්  සමඟ අමුණා ඇත.  ප්රස් ඳාදන මමිටුයේ අනුමැති කින් යතොරව ව්යෂ  

 තුළ මින ගණන් වන කිසිදු යවනස් කිරීමක් සිදුමළ යනොහැකි . පයමම ආහාර වට්යටෝරුයේ 

 සහන් අයිතම න්ට අමතරව යවනත් ආහාර ඳාන වන  මින ගණන් වට්යටෝරුවක් ඔබ විසින් 

 ඉදිරිඳත් මරන්යන් න්  එ ද  ය්  සමග අමුණා තබන්න  

 

11. ආඳන ශානායේ අයනවි කිරීම සහා නබායදනු නබන ආහාර වට්යටෝරුයේ සදහන් අවම බර යහෝ 

 ස් මත බර ඳැවති  යුතු .   

 
12. සති ට දින යදම බැගින් මැ ව්යග ක්,  ධානය ව්යග ක් හා නැවු්  ඳළතුරු සනාද ක් සැඳයීමට 

 මටයුතු මළ යුතු . 
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13. සතියේ දිනවන ඳස්වරුයේ ආප්ඳ, බිත්තර ආප්ඳ යහෝ වියශ ෂිත ආහාර ක් සැඳයීමට මටයුතු 

 මළ යුතු . 

 

14. ඌව ඳළාත් සභා සංකී්යණයේ කී්යති නාම ට හානි ක් සිදු යනොවන ඳරිදි ආඳන ශානාව 

 ඳවත්වායගන  ා යුතු අතර,  සමසන ආහාර ඳාන ඉතාමත් ගුණාත්මම හා පිරිසිදු තත්ත්වය න් 

 තිබි  යුතු . "1980 අංම 26 දරණ ආහාර ඳාන සහ එහි සංයශෝධන "  ටයත් ඳනවා ඇති 

 යරගුනාසී අනුව, ආහාර සැඳයී  යුතු .   එයමන්ම බාහිර ඳා්යශව වන ආහාර ඇණවු්  සදහා 

 ආඳන ශානාව යහෝ එහි ස් ඳත් ය ොදා ගැනීමත් සපුරා තහන්  යේ. 

 
15. ආඳන ශානාව භාර ගැනීය් දී, නිය ෝජ්ය ප්රධාන යකම්  පඳානන  විසින් න්  මරනු නබන 

 නිනධාරිය කුයගන් ආඳන ශානාවට අ ත් භා්ඩල හා උඳමරණ නිසි ඳරිදි භාර ගැනීමටත්,  

 ගිවිසු්   මාන   අවසන් වීයමන් අනතුරුව නැවත ඒවා නිසි ඳරිදි භාරදීමටත්,  යමොන්ත්රාත්මරු 

 බැඳී සිටියි. පභා්ඩල හා උඳමරණ නැයිස්තුව - උඳයකඛන   02  

 

16. වියශ ෂය න් ගරු මන්ත්රීතුමන්නා, මා්ඩලලිම නිනධාරීන් සහ සභා වාර න් සහා ආහාර 

 පිළිගැන්වීමට පුහුණුව නත් ශ්රමිමයින් සිටි  යුතු අතර,  සි ළු යස වමයින් නින ඇඳුම ඳැළදීම 

 අනිවා්ය  යේ. 
 

17. අවම යස වමයින් ගණන, යමෝකීවරු, ආහාර පිළිගන්වන්නන් ගණන සහන් මළ යුතු . 

 පඋඳයකඛන  03  

 

18. ආඳන ශානාව හා එහි පිටත ඳරිසර  ඉතා පිරිසිඳුව ඳවත්වායගන  ා යුතු අතර,  යස වා මාන  තුළ 

 යස වමයින්ට බුනත්, දු් වැටි,  මත්ඳැන්  ඳාන   කිරීම තහන්  මළ යුතු .  යස වම ම්ඩලන  

 මනා යසෞඛය තත්ව කින් ඳසුවි  යුතු .   

 

19. යමම ආඳන ශානාව ඳවත්වායගන  ාම සහා ඌව ඳළාත් සභායේ යගොලනැගිකන හා නබාදී ඇති 

 උඳමරණ ප්රය ෝජ්න ට ගැනීම යවනුයවන් බදුමරු විසින් ප්රස් ඳාදන අ දු් ඳත්රයේ අංම  07

  ටයත් ඔබ විසින් සහන් මරන වා්යෂිම  බදු මුදන 12 න් යබදා නැයබන මුදන, මාසිම කුළි  

 යනස සෑම මසමම අවසාන දිනට යඳර නිය ෝජ්ය ප්රධාන යකම්  පඳානන  මා්ය ානයේ ගිණු්  

 අංශ   යවත යගවා රිසිට් ඳතක්  නබාගත යුතු .   එකී මාසිම කුලි  නි මිත දිනට යගවීම ඳැහැර 

 හැරීම යහෝ මාස යදමක් යනොයගවා සිටීම යහෝ බදු මරු ගිවිසුම උකනංඝණ  කිරීමක් වන 

 බැවින් යමම ආඳන ශානායේ බදු ගිවිසුම නිය ෝජ්ය ප්රධාන යකම්  පඳානන  ට අවනංගු 

 මළ හැකි .   ප්රමාද වන එක් දිනමට රුපි ක සී  ම ප100/-  ම දල මුදනක් රජ්  යවත  බදුමරු 

 විසින් යගවි  යුතු . 

 

20. මුළුතැන්යගයි හා ආඳන ශානායේ විදුලි  යමන්ම ජ්න  සහා යවනම මීටර ක් සවිමර ඇති 

 අතර,  විදුලි බිකඳත  හා ජ්න බිකඳත  බදුමරු විසින් යගවී්  මළ යුතු .  
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21. යමම යමොන්ත්රාත්තුව, භාරදුන් දින සිට අවුරුේදම මාන සීමාවමට වනංගු .  එයහත් යමම 

 යමොන්ත්රාත් මාන  යතමසම ඳරීක්ෂණ මාන මට  ටත් වන අතර,  එම ඳරීක්ෂණ මාන  

 තුළ නිසි ාමාරව ආඳන ශානාව ඳවත්වායගන  ාමට අයඳොයහොසත් වුවයහොත් ඳරීක්ෂණ මාන  

 තුළ දීම යහෝ ඳරීක්ෂණ මාන  අවසානයේදී යහෝ යමොන්ත්රාත්තුව අවසන් මළ හැම.   

 

22. යමම ආඳන ශානාව ඳවත්වායගන  ාය්  අරමුණ, ඌව ඳළාත් රාජ්ය යස වයේ නිනධර න් හට 

 සාධාරණ  මිනමට මනා ප්රමිති කින් හා ගුණාත්මම තත්ත්ව කින් යුතු ආහාර ඳාන සැඳයීම 

 හා යස වානාභීන්ට  ගුණාත්මම  සාධාරණ යස ව ක් සැඳයීම යේ. 
 

23. ආඳන ශානායේ ආහාරඳාන පිළිබව,  යස වා සැඳයීම හා යස වමයින්යේ යසෞඛය තත්ව  පිළිබව 

 නිය ෝජ්ය ප්රධාන යකම්  පඳානන  විසින් ඳත් මරනු නබන නිනධාරිය කු යහෝ මහජ්න 

 ඳරීක්ෂමවරය කු නවා වරින් වර ඳරීක්ෂා මර බනන බැවින්,  ඒ සදහා ඳැමියණන නිළධාරින් හට 

 ඉලමල නබාදි  යුතු . 
 

24. ආඳන ශානාව  සතියේ  වැල  මරන  සෑම දිනමම යඳරවරු 7.00 සිට ඳස්වරු 6.00 දක්වා විවෘතව  

 තැබි  යුතු අතර, රාත්රී  මානයේදී  නිය ෝජ්ය ප්රධාන යකම්  පඳානන  යේ වියශ ෂ  අනුමැති කින් 

 යතොරව ආඳන  ශානායේ රැඳී යනොසිටි  යුතු . 
 
 

25. ඌව ඳළාත් සභා සංකී්යණයේ මා්ය ාන මගින් ඳවත්වනු නබන සි ළුම රැස්වී්  සහාද  ඌව 

 ඳළාත් සභා සංකී්යණ  තුළ පිහිටි මා්ය ාන වන නිළධාරින් සහාද ඌව ඳළාත් සභාවට 

 ඳැමියණන යස වානාභීන්  සහාද  ගිවිසගත්  මින  ගණන්   ටයත්  ඳමණක්  ආහාර සැඳයී  යුතු . 

   මින ගණන් ද්යශම ප්රද්යශන  මළ යුතු . 
 

 

26. නංසු ඇගයීය් දී ඳහත මරුණු යමයරහි අවධාන  ය ොමු මරනු නැයේ.  

I. ආඳන ශානාවක්  ඳවත්වායගන  ාම ස් බන්ධය න් නබා ඇති ඳළපුරුේද. පඅවම 

වශය න් අවුරුදු 03 ම ඳළපුරුේදක් තිබි  යුතු අතර, ඳළපුරුදු මා්ය  ම්ඩලන ක් 

සිටි  යුතු   

II. නංසුමරුයේ මනය හැකි ාව. 

III. අසාධු යකඛනගත යනොවීම. 

                          පඉහත I හා II මරුණු ස් බන්ධය න් සනාථ මළ හැකි ලිඛිත සාක්ෂි ඉදිරිඳත් මළ යුතු   

 
27. නීති  අදාළවීම 

 යමම  ප්රස් ඳාදනය න් පිරිනැයමන යමොන්ත්රාත්තුව ස් බන්ධය න් ශ්රී නංමායේ  බනඳැවැත්යවන 

 නීති  අදාළ  යේ. 
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28. යමොන්ත්රාත්තුයේ  යස වා මාන  දී්යඝ කිරීම. 

 නව නංසුමරුයවකු යතෝරා ගන්නා යතක් අවශය වන්යන් න්  ඌව ඳළායත් ප්රධාන 

 යකම් වර ායේ  එමඟතාව  ඇතිව  නිය ෝජ්ය ප්රධාන යකම්  පඳානන  මා්ය ානයේ ප්රස් ඳාදන 

 ම්ඩලන ට යස වයේ නියුතු යමොන්ත්රාත්මරුයේ ගිවිසුය්  නි ම මර ඇති යමොන්ත්රාත් මාන 

 සීමාව දී්යඝ කිරීමට හැකි ාව ඇත.  

 
 

29. නංසුමරුවන්  යමොන්ත්රාත්තුයේ යමොන්යේසි පිළිබව මනා අවයබෝධ ක් නබාගත යුතු .   

 යතොරතුරු යනොදැන සිටීම ස් බන්ධය න් මරනු නබන කිසිදු ඉකලීමක් පිළිගනු  යනොනැයේ. 
 

 

 

30.    ආඳන  ශානා  යස වමයින්  ව ස  අවුරුදු  18 ට  වැඩි  හා  60 ට  අඩු  වි   යුතු  අතර, ශ්රී  

 නාංකිම න් වි  යුතු .  ඔවුන්යේ ජ්ාතිම හැඳුනු් ඳයත් ඡා ා පිටඳත් අඳ යවත නබාදි  යුතු . 
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