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01. ෙදපා�තෙ���වක භා�ය සඳහා �දෙදපා�තෙ���වක භා�ය සඳහා �දෙදපා�තෙ���වක භා�ය සඳහා �දෙදපා�තෙ���වක භා�ය සඳහා �දණයරකවාග�නා ලද ෙච'ෙපො)ණයරකවාග�නා ලද ෙච'ෙපො)ණයරකවාග�නා ලද ෙච'ෙපො)ණයරකවාග�නා ලද ෙච'ෙපො), , , , �ද� ෙපොත භාර �ද� ෙපොත භාර �ද� ෙපොත භාර �ද� ෙපොත භාර 

+,ක- ෙවත ./) 01ම ෙත' 34ය 5� ආර'ෂක �7�ධාන ෙමොනවාද+,ක- ෙවත ./) 01ම ෙත' 34ය 5� ආර'ෂක �7�ධාන ෙමොනවාද+,ක- ෙවත ./) 01ම ෙත' 34ය 5� ආර'ෂක �7�ධාන ෙමොනවාද+,ක- ෙවත ./) 01ම ෙත' 34ය 5� ආර'ෂක �7�ධාන ෙමොනවාද????    

(1) ෙච'ෙපොෙ) =ර'>තව තබාගැAම) -කබලා ගැAම) සදහා පමාණව) �7�ධාන 

සලස්වා ගැAම සෑම ගණ�Cෙ� .ළධා1ෙය/ෙEම 5�කමය. 

(2) ෙච'ෙපො) බැං/ෙව� -ෙගන ඒමට යැ�ය 5)ෙ) ස්Jර .ලධා1ෙය/ පමK  

(3) එම .ලධා1යා ෙච'ෙපො)  ලබාග) �ගසඑN .වැරOදැP පQ'ෂා කර බැ+ය 5�ය. 

(4) ආර'ෂක ෙපSයක )ෙපේෂණ ෙපSයක (බහා =ර'>තව කා�යාලයට ෙච'ෙපො) 

ෙගන ආ 5�ය.  

(5) එම ෙච'ෙපොෙ) ගණකා7කාQ )�ද� (ෙවත භාරOය 5�ය.  

(6)  එම ෙච'ෙපොෙ) අWකYක අංක ,+ෙවලට ෙච'ෙපොෙ) ෙ�ඛණෙයN සටහ� කළ 

5�ය 

(7) \ෙශේෂෙය� ස�පාදනය ෙකොට ඇ3 =ර'>තාගාරය ෙසේ^_වක ආර'ෂා ෙපSයක 

ෙමම ෙච'ෙපො) =ර'>තව තැ�ප) තැ4ය 5�ය. 

(8) අWකYක අංක ,+ෙවලට ෙච'ෙපො) �ද� ෙපොත භාර +, 

(9)  ක- ෙවත ./) කළ 5�ය. 

(10) එම ෙච'ෙපොෙ) ලද බවට �ද� ෙපොත භාර +,ක-ෙග� අ)ස� තබා ගත 

5�ය. 

 

 

02. 1989    �ද� ව�ෂෙ� �යද� සදහා ඒකාබcධ අර�ද+��ද� ව�ෂෙ� �යද� සදහා ඒකාබcධ අර�ද+��ද� ව�ෂෙ� �යද� සදහා ඒකාබcධ අර�ද+��ද� ව�ෂෙ� �යද� සදහා ඒකාබcධ අර�ද+� , , , ,අර�ද� ගැ.මට පා�+ෙ���වට අ�- අර�ද� ගැ.මට පා�+ෙ���වට අ�- අර�ද� ගැ.මට පා�+ෙ���වට අ�- අර�ද� ගැ.මට පා�+ෙ���වට අ�- 

ස�මත deම' හා �සස�මත deම' හා �සස�මත deම' හා �සස�මත deම' හා �ස�ජන පනත' ස�මත කරන ලO�ජන පනත' ස�මත කරන ලO�ජන පනත' ස�මත කරන ලO�ජන පනත' ස�මත කරන ලO . . . .එවැ. 	එවැ. 	එවැ. 	එවැ. 	යා මා�ග සදහා ෙහේ�යා මා�ග සදහා ෙහේ�යා මා�ග සදහා ෙහේ�යා මා�ග සදහා ෙහේ�    

ෙ�නවාදෙ�නවාදෙ�නවාදෙ�නවාද  ? ? ? ?ෙමම පා�+ෙ��� පන) ෙදකN ෙවනසක්� ෙමොනවාදෙමම පා�+ෙ��� පන) ෙදකN ෙවනසක්� ෙමොනවාදෙමම පා�+ෙ��� පන) ෙදකN ෙවනසක්� ෙමොනවාදෙමම පා�+ෙ��� පන) ෙදකN ෙවනසක්� ෙමොනවාද????  

එකාබcධ අර�ද+� අර�ද� ගැ.මට  1989 �ද� වා�ෂෙයO පා�+ෙ���ව �f� අ�- 

ස�බ�ධ deම' හා �ස�ජන පනත' ස�හත කරන ලcෙc එම ව�ෂය �ල මහ 

මැ3වරනය' පැවැ)�මට කට5� ස�පාදනය � 3g බැ�. .ජන ◌ා7ප3 වරනය' ෙහෝ මහ 

මැ3වරනය' පැවැ)ෙවන ව�ෂයකO ස�_�න අය වැය ඇස්තෙ���ව' පා�+ෙ���ව ට 

ඉO1ප) 01මට පව)නා .3 13 යටෙ) �7 �ධාන සැලf ෙනොමැත  .එවැ. අවස්ථාවකO 

නව පා�+ෙ���ව lස්� ස� _�න අය වැය ඇස්�ෙ���ව' ඉO1ප) කරන ෙත' ගතවන 



කාලෙයN _නරාව�තන �යද� දැ1මට පමණ' එකාබcධ අර�ද+� �ද� ගැ.මට �7 �ධා 

සැලf ඇත  .ඒ අWව 1989 වා�ෂෙ� මාස 4 ක _නරාව�ථන �යද� දැ1ම සදහා 

පා�+ෙ���ව �f� අ�- ස�මත deම' හා �ස�ජන පනත' ස�මත කරන ලO .  

 

ෙමම පා�+ෙ��� පන) ෙදකN ඇ3 පබල ෙවනස්ක� පහත ප1O ෙප�වා Oය හැ0ය. 

 

(i) වා�>ක අය වැය ඇස්�ෙ��� පා�+ෙ���වට ඉO1ප) 01ෙ�O නව 

�ලධන ෙයෝජනා හා නව තන �- ඇ3 01ෙ� ෙයෝජනා 01මට _mවන 

එෙහ) අ�- ස�මත deම' පා�+ෙ���වට ඉO1ප) 01ෙ�O ඉහත 

සදහ� ෙයෝජනා ඉO1ප) කළ ෙනොහැක  

(ii) .යYත අය වැය ඇස්�ෙ��� පා�+ෙ���ව ට ඉO1ප) 01ෙ� O පධාන 

ගණ� Oෙ� .ලධා1�ෙග� සහ ගණ� Oෙ� .ලධා1�ෙE ඇස්�ෙ��� 

ෙකn�ප) අ.වා�◌oෙය�ම පා�+ෙ���වට ඉO1ප) කළ 5� න�) ,

අ�- ස�මත deම0� අර�ද� ග�නා �ට එම කමය අWගමනය 0ර ◌මි 

අවශo නැත              .  

           

(iii) .යYත අය වැය ඇස්�ෙ��� පා�+ෙ���වට ඉO1ප) 01ෙ�O �ලධන 

�යදම හා _නරාව�තන �යද� උrත ප1O සංෙශෝධනය කර ඉO1ප) කළ 

හැක අ�- ස�මත deම' ඉO1ප) 01ෙ�O එN �ලධන �යද� ගැන 

සඳහ� 01මට ෙනොහැ0 අතර  ,ප ◌නුරාව�තන �යද� ද  අවශo ප1O 

සංෙශෝධනය 01මට ඉඩකඩ ඇත .  

 

03030303.... රාජoරාජoරාජoරාජo uලo uලo uලo uලo ,vබඳ ස�w�ණ පාලනය /මන ආයතනය' ,vබඳ ස�w�ණ පාලනය /මන ආයතනය' ,vබඳ ස�w�ණ පාලනය /මන ආයතනය' ,vබඳ ස�w�ණ පාලනය /මන ආයතනය'  / / / /බලධා1ෙය' ස�ව පව3�ෙ� දබලධා1ෙය' ස�ව පව3�ෙ� දබලධා1ෙය' ස�ව පව3�ෙ� දබලධා1ෙය' ස�ව පව3�ෙ� ද ? ? ? ?

�සත්ර කර�න�සත්ර කර�න�සත්ර කර�න�සත්ර කර�න    

රාජo uලo ,vබඳ ස�w�ණ පාලනය පා�+ෙ���ව ස� ව�ෙ�ය  .පා�+ෙ���ව �f� 

ස�මත කරW ලැy A3යක◌් ෙහෝ පව)නා ය� A3ය' ෙහෝ අ7කරණය අWව ෙහෝ ඒ යටෙ) 

ෙහෝ Yස 0fම පළා) ආයතනය' �f� ෙහෝ ෙවන) ෙපොz අ7කා1ය' �f� ෙහෝ 0fම 

බcද'  /ව1පන� ෙහෝ ෙවන) ය� 0f බz �ෙශේෂය' .යම 0Qමට බලය' ෙනොමැ)ෙ)ය .  

 



පා�+ෙ���ව �f� රාජo ආදායම පාලනය 01ම සඳහා ෙc{ය ආදාය� පනත  ,=රාබz ආඥා 

පනත  ,ෙ�} ආඥා පන) පනවා ඇ3 අතර,�යද� ස�බ�ධෙය� �ස�ජන පනත  �ද� පනත 

ෙපොz සමාග� )uලo පාලන (වැ. පන) ව+� �7 �ධාන සලසා ඇත.  

 

එෙසේම පලා) සභා පනත  ,මහ නගරසභා ආඥා පනත  ,නගර සභා ආඥා පනත  ,පාෙc~ය සභා 

පනත වැ. පන) ව+� අදාල ආයතන වලට බz ෙහෝ ව1පන� පැන�මට) අර�ද� ඇ3 කර 

�යද� දැQමට)  ,බලතල පවරා ඇත.  

 

ආ��කම වoවස්ථාව හා පා�+ෙ��� පන) ව+� .යම කරන ආකාරයට රාජo uලo 

කළමණාකරන බලතල  ,ආ��කම වoවස්ථාව අWව ජනා7ප3 වරයා �f� �ද� අමාතo වරයා 

ප) ෙකොට  ,�ෂයය හා කා�යය .ෂ්චය 0Qෙම� ඔ� ෙවත පවරා ඇත .  

 

 

04.     ගණ� Cෙ� .ළධා1� ෙදෙදෙන/ අතෙ� ෙකෙරන �ද� ගe ෙදW වලC එ0ෙනකට සහය ගණ� Cෙ� .ළධා1� ෙදෙදෙන/ අතෙ� ෙකෙරන �ද� ගe ෙදW වලC එ0ෙනකට සහය ගණ� Cෙ� .ළධා1� ෙදෙදෙන/ අතෙ� ෙකෙරන �ද� ගe ෙදW වලC එ0ෙනකට සහය ගණ� Cෙ� .ළධා1� ෙදෙදෙන/ අතෙ� ෙකෙරන �ද� ගe ෙදW වලC එ0ෙනකට සහය 

ව�ෙ� 0න� අවසථ්ා වලC දව�ෙ� 0න� අවසථ්ා වලC දව�ෙ� 0න� අවසථ්ා වලC දව�ෙ� 0න� අවසථ්ා වලC ද???? 

ඒකාබcධ අර�ද+� අය කරW ලබන �යද� වලC ද, ඒකාබcධ අර�දලට බැර කරW ලබන 

ආදාය� ස�බ�ධෙය� ද .ර�-වම ගණ� Cෙ� .ළධා1� ෙදෙදෙන/ට සහය �මට 

fzෙ\. ඒකාබcධ අර�දල යටෙ) ආදාය� {�ෂ 14 ' 3ෙ�. ෙමම ආදාය� {�ෂ ආදාය� 

උප {�ෂ, ආදාය� �ෂයය වශෙය� /ඩා ෙකොටස් වලට තව zරට) ෙබC යP. 

 

එ' එ' ආදාය� උප �ෂයයකට වග0ව 5�  ගණ� Cෙ� .ළධා1�ෙE නාම ෙ�ඛනය' 

භා�ඩාගාරය �f� වස1� වසර ./) කරW ලැෙ�. ආදාය� උප �ෂයකට එ' ගණ� 

Cෙ� .ළධා1ෙය/ට වග 0ව 5� �ව ද එම උප �ෂය යටෙ) ෙවන) ගණ� Cෙ� 

.ළධා1ෙය/ට එම ආදාය� එක� කර ගැAමට �ද� ෙර}ලාf අWව 0fz බාධාව' 

ෙනොමැත. එෙහ) එවැ. අවස්ථාවක එම උප �ෂය යටෙ) එක� කරන ලද �ද� ,vබඳ 

වා�තාව' එම උප�ෂයයට වග 0ව 5� ගණ� Cෙ� .ළධා1යා ෙවත ද�වා යැ�ම එම 

�ද� එක� කරW ලබන ගණ� Cෙ� .ළධා1ෙය/ෙE 5�ක� හා වග�� ව�ෙ�ය. 

 

�යද� දැQම සඳහා භා�ඩාගාරය �f� ඒ ඒ ෙදපා�තෙ���වලට ෙව� ෙව� වශෙය� 

{�ෂය බැd� ෙව� කර ෙදW ලැෙ� . එම �යද� {�ෂයට ස�w�ණෙය�ම වග 0ව 5)ෙ) 

අදාල ෙදපා�තෙ��� පධා.යා ෙහව) ගණ� Cෙ� .ළධා1යා �f.. 



 

එත/z උව) එම �යද� {�ෂය ෙව� ෙව� ගණ� Cෙ� .ළධා1ෙය/ට ද ඉහත � {�ෂ 

හැර ගණ� Cෙ� .ළධා1යාෙE අWමැ3ව ඇ3ව �යද� දැQමට �ද� ෙර}ලාf වල �7 

�ධාන සලසා ඇත. එ' ගණ� Cෙ� .ළධා1ෙය/ට ෙව� කර ඇ3 �යද� කළ �ගස ඒ බව 

එම {�ෂය අP3 ගණ� Cෙ� .ළධා1යාට ද�වා යැ�මස එම �දල �යද� කළ ගණ� Cෙ� 

.ළධා1යාෙE 5�කම හා වග�ම ව�ෙ�ය. 

රජෙ� Oසාප3ව- ෙබොෙහෝ �ට ෙවන) ෙදපා�තෙ���වලට අය) ආදාය� එක� 0Qෙ� 

.ෙය ◌ා◌්�තෙය/ වශෙය� කට5� කරW ලැෙ�. ෙමෝට� පවාහන බz ෙකොළ�� ,ටතC 

ෙමෝට� රථ පවාහන ෙකොමසා1ස් වරයා ෙවWෙව� එක� කරW ලබ�ෙ� ඒ ඒ Oස්�'ක 

භාර Oසාප3 ව-� �f.. එෙසේ එක� කරW ලබන ආදාය� පමානය Oසාප3 ව-� මාfකව  

ෙමෝට� රථ පවාහන ෙකොමසා1ස් වරයාට .ෙ\දනය කරW ලැෙ�. ය� ය� �භාග සඳහා 

ෙග�ය 5� �භාග ගාස්� කrෙr1ය මd� ෙග�මට පහ=ක� සලසා ඇත. කrෙr1ය �f� 

එම ගාස්� භාර ගW ලබ�ෙ� �භාග ෙකොමසා1ස් වරයා ෙවWෙව.. එෙසේ කrෙr1ය �f� 

එක� කරW ලබන �භාග ගාස්�  මාස් පතා �භාග ෙකොමසා1ස් වරයාට ද�වා යැ�ම 

Oසාප3ව-�ෙE 5�කම0. 

�ට අමතරව එ' ෙදපා�තෙ���ව' �f� ෙවන) ෙදපා�තෙ���වකට භා�ඩය' ෙහෝ 

ෙසේවය' සපයන �ට ගණ� Cෙ� .ළධා1� ෙදෙදෙන/ එම ගeෙදWවට ස�බ�ධ ෙ\. 

ෙසේවය ෙහෝ භා�ඩ ලබන ෙදපා�තෙ���වට එN වනාකම �යදම0 ෙසේවය ෙහෝ භා�ඩය 

සපයන ෙදපා�තෙ���වට එN වනාකම ආදායම0 ඒ අWව ෙසේවය ලබන 

ෙදපා�තෙ���ෙ\ වැය {�ෂය හර 0Qම ද ෙසේවය සපයන  ෙදපා�තෙ���ෙ\ අදාල 

ආදාය� {�ෂය බැර 0Qම ද ෙ� අවස්ථාෙ\C fz කරWෙ� ෙසේවය සපයන ගණ� Cෙ� 

.ළධා1යා �f.. එය fz කරWෙ� මාfක de� සාරාංශ මd. එෙසේ කළ �ගස ඒ බව 

ෙසේවය ෙහෝ භා�ඩය ලද ෙදපා�තෙ���වට .ෙ\දනය කළ 5�ය. 

�ෙද'ම �ද+� ගeෙදW ෙනොවන ෙමම ලැ�� හා ෙග�� මා- සටහ� ෙව� මා- ෙග�� 

වශෙය� හz�වW ලැෙ� අවස්ථාW�ල එ�ට බැර පත' ෙහෝ හර පත' යැ�ෙම� අදාල 

ගeෙදWව ,vබඳව ෙමම ගණ� Cෙ� .ළධා1ෙE ෙපො) වල අදාල ගැල�� කරW ලැෙ�.  

05. ෙක �සත්ර +ය�නෙක �සත්ර +ය�නෙක �සත්ර +ය�නෙක �සත්ර +ය�න 

a. සාමානoසාමානoසාමානoසාමානo    ෙවොර�S බලපතෙවොර�S බලපතෙවොර�S බලපතෙවොර�S බලපතයයයය 



�ස�ජන පන3� හා වා�>ක ඇසත්ෙ�න�ෙ\ 1 වැ. ෙකොටf� ප3පාOත සැප5ම හා ෙසේවව� 

ස�බ�ධෙය� �යද� දැQමට බලය ෙදW ලබ�ෙ� සාමානo ෙවෝර�S  බලපතය මd. .�යද� 

0Qම අ)හn�මට බලාෙපොෙරො)�වන සැප5� හා ෙසේවාව� සාමානo ෙවෝර�S බල පතයට 

ඇ�ල) ෙනොකරන ෙලසට කැ4නS ම�ඩලෙය� �ද� ඇම3�මාට .ෙයෝග කරW ලැෙ�. 

 

b. �රෙමොං 	�රෙමොං 	�රෙමොං 	�රෙමොං 	යාප1පායයාප1පායයාප1පායයාප1පාය 

එ' වැඩ සටහනක වoාපෘ3යක වැය �ෂය ෙහෝ වැය �ෂය සංෙ'තාංකය ඉ31ව ඇ3 �ද� �ද� 

අ\ ශo ඇ3 ෙවන) වැටසටහනක වoාපෘ3යකට වැය �ෂයකට ෙහෝ වැය �ෂය 

සංෙ'තාංකයකට මා- කර ග�නා කමය �.ෙර.66 යටෙ) �ස්තර කර ඇත. ෙමම 	යා 

මා�ගයකට �රෙමොං 	යා මා�ගය යැP වoවහාර ෙකෙ�. �රෙමොං 	යා මා�ගය සෑම කා�ය' 

සඳහාම ෙනොගැලෙ^ අෙයෝගo අවසථ්ා 09 ' ෙප�W� ෙක ෙ◌�. 

c. ත)කා�ය අ�- අ�ත)කා�ය අ�- අ�ත)කා�ය අ�- අ�ත)කා�ය අ�- අ�මයමයමයමය 

ෙමය එ' අවස්ථාවකC - .20,000 =/ට වැ� ෙනො�ය 5�ය ත))කා1ය අ�- අ�මය' 

Cම �ෙද' � ලංකා ප1පාලන ෙසේවෙ� ෙහෝ මා�ඩ+ක .ලධාQ)වෙ� .ලධා1ෙය/ට 
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