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ශබ්ද මො ොව 

සමම සල්ඛණසේ අංශ විනයාසකරණය සහ සකටිසයුනම්වල දී්ඝ නාමකරණය 

ලකටි ලයදුම දීර්ඝ නොමකරණ 

පනත 2011 අංක 42 දරණ මුලය වයාපාර පනත 

සමාතම ඩයාසලාග් ෆිනෑන්වසේ PLC  

CBSL  ශ්රී ලංකා මහා බැංවව 

පාරිසභෝගික ආරක්ෂා විධ්ානය යනු, 2018 අංක 01 දරණ විධ්ානසයන්ව සංසශෝධිත මුලය 

වයාපාර පනත 

විධ්ාන යනු, පනස ක අංක 12 දරණ ප්රතිපාදන යතස ක බලපත්රලාී 

මුලය සමාතම් සවතපැවරුණු බලතල යතස ක . මුලය මණ්ඩලය 

මගින්ව වරින්ව වර නිව ක කරනු ලබන විධ්ානයන්ව 

රාමුව මුලය පාරිසභෝගික ආරක්ෂණ ප්රතිප කති රාමුව 

වයාපාරක්රිය ක්රියාකාරි කවසේ  

අයිතිකරු 

යනු, සයයෂේක කනමනාකාරී කවය සහහ සහෝ විසශේත ත වයාපාර 

ඒකකයක කනමනාකරුවන්ව 

සවන  දැන්වීම යනු, එල්ුම් දඩු, .flyers ., රූපවාහිනී සවන  දැන්වීම්, ගුවන්ව 

විුනලි සවන  ප්ර්ාරණ, මා්තසේ සංද්ශන, පුව කප ක දැන්වීම, 

සමාය මාධ්ය අසනවිකරණය, අන්වත්යාල මිනි  තැනීසම් 

සවන  දැන්වීම් 

සවබ් අඩවිය යනු, ඩයසලාග් ෆිනෑන්වසේ සමාතසම් සවබ් අඩවිය 

ප්රධ්ාන කරුණු සල්ඛණය සරල භාෂසවන්ව ලියන ලද, මුද්රිත සහෝ ෙසලක්සරානික 

ආකාරයත සකසේ කරන ලද, සම්මත සල්ඛණය 

වයාපාර සේථානය යනු, සමාතසම් සාමානය වයාපාරික සේථානය 

සයයෂේක කනමනාකාරි කවය  -

සමසහයුම් කමිටුව 

සමාතසම් අනුකූලතා සමසහයුම් සහතික කිරීම, පසුවිපරම් 

කිරීම, සහ අනුමැතීන්ව ලබාදීම ස හා, සමාතම විසින්ව ප ක 

කරන ලද සයයෂේක කනමනාකරණ සාමාකයකයන්ව සමයත 

ඇතුල ක විය යුතුය. 
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1. හැඳින්ීම. 

සමාතසම් අධ්යක්වරු, සයයෂේක කනමනාකරුවන්ව සවත සමාතසම් මුලික අරමුණු සාක්ෂා ක කර 

තැනීම, පාරිසභෝගික අවශයතාව ආරක්ෂා කිරීම, යහප ක සම්බධ්තා පව කවා තැනීම මුලය අංශය 

සකසරහි පාරිසභෝගික විශේවාසය උසසේ සකාත දැක්ීම සහ විසශේත ත සලස මුලය තාක්ෂණය 

සම්බන්වධ්ව වතකීම් සමම රාමුව මගින්ව විදහා සපන්වවනු ඇත. 

 

2. පවතින නීතිමය ප්රතිපොදන 

2018 අංක 1 දරණ මුලය වයාපාර පනස ක විධිවිධ්ාන වලත .අපරාපරීය -. 2018 යනවාරි 16 ි නැති 

මුලය පරිසභෝගික ආරක්ෂණ රාමුවත අනුව, සමාතම විසින්ව තම මුලය පාරිසභෝගිකයන්වසග් අයිතීන්ව 

සහ අභිරුචිය ආරක්ෂා කිරීම සිුනකල යුතුය. 

පාරිසභෝගික ආරක්ෂණ විධිවිධ්ාන අංක 4 වතන්වතියත ත අනුව, සමාතම විසින්ව සකසේ කර, ක්රියා කමක 

කිරීම පාලනය කිරීම පිණිස සමාතම විසින්ව සමය සකසේ කර ඇත.  

සමම රාමුව සමාතසම් වයාපාරික කතයුතු, පාරිසභෝගික ආරක්ෂක විධිවිධ්ානවලත අනුකූලව 

ක්රියා කමක කිරීම සහතික කිරීම පිණිස, සයාදා තැනීම ස හාය. 

3. විෂය පථය 

 සියළු සසේවකයන්ව සහ ප ක කරන ලද එයන්වතවරුන්ව සමම රාමුසදම ඇතුල ක පාරිසභෝගික 

ආරක්ෂණය සදහා පනවන ලද ප්රමිතීන්වත අනුකූලව කතයුතු කිරීම පිළිබ  වතකීම පාරිසභෝගික 

ආරක්ෂණ පනස ක විධිවිධ්ාන මගින්ව අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය සවත පවරනු ලබයි. සමම අරමුණ ස හා 

මණ්ඩලය විසින්ව සයයෂේක කනමනාකාරී කවයහ සමසහයුම් කමිටුව සවත සමාතසම් සියළු 

ක්රියාකාරී කවයන්ව අනුමත කිරීම සහ පසුවිපරම් කිරීම, සමම රාමුසද අනුකූලතාවය සහතික කිරීම, 

ස හා බලතල පැවරිය යුතු වන අතර, වයාපාර ක්රියාකාරි කවසේ අයිතිකරුවන්ව, සමම රාමුසද සදහන්ව 

යාන්වත්රනය තම අදාල වයාපාර සමසහයුම් කතයුතු සමතුලිත කර තැනීසම් වතකීම දැරිය යුතුය.  

සමම ප්රතිප කතිසේ අඩංගු කරුණු පහත සදහන්ව සද.  

 

3.1. සමාතම මගින්ව සපයන භාණ්ඩ සහ සසේවා වල අනාවරණය සහ විනිවිදභාවය පිළිබ  අවශයතාව. 

3.2. පාරිසභෝගික අධ්යාපන සහ දැනුම්ව ක කිරීම ප්රව්ධ්නය ස හා හුනනාතනු ලැු  යාන්වත්රනය. 

3.3. වතකිය යුතු වයාපාර ්්යාව ස හා අනුතමනය කනයුතු රමසදදය 

3.4. පැමිණිලි පරිහරණය සහ පිළියම් රමසදදය. 

3.5. පාරිසභෝගිකයන්ව ස හා අපක්ෂපාතී  සාධ්ාරණ සැලකිල්ල තහවුරු කිරීම. 

3.6. පාරිසභෝගික ද කත හා සපෞද්තලික කවය ආරක්ෂා කිරීම. 

3.7. රාමුසද අනුකූලතා පසුවිපරම් පිළිබ  අධිකාරිය පැවරීම සහ  

3.8. ක්රිය කමක කිරීම. 
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4. ආයතනය විසින් සපයනු  බන  ොණ්ඩ සහ ලස්වො ව  අනොවරණය කිරිම සහ විනිවිද ොවය පිළිබද 

අවශයතොවය 

4.1. භාණ්ඩහ සසේවා පිළිබ  ප්රධ්ාන සතාරතුරු 

4.1.1. සවන  ප්ර්ාරන අවධිසේදී වයාපාර ක්රියාකාරී කවය අයිතිකරුවන්ව විසින්ව සහතික විය යුතු 

කරුණු. 

a. සමාතම විසින්ව පිරිනමනු ලබන භාණ්ඩ සහ සසේවා වලත අදාල සියළු සවන  ප්ර්ාරණ 

නිවරදය වු ස කරුම් තත හැකි, සහ සිද්ධිවා්ක  කරුණු අඩංගු විය යුතුය.  

b. සවන  දැන්වීම් මගින්ව පාරිසභෝගිකයා මුලා කරනු සනාලැබිය යුතුය.  

c. එවැනි සවන  දැන්වීමක් සම්බන්වධ්ව පැහැි ලි කිරීමක් පිළිබ ව ලැසබන ෙල්ීම් 

පිලිබදව අදාල නියාමන ආයතනයත සහෝ පාරිසභෝගිකයා සවත නිසි පරිි  කාලානුරූපව 

ලබා ි ය යුතුය; සහ  

d. ශ්රි ලංකා මහ බැංවව විසින්ව සාමානය සලස සහෝ භාණ්ඩයක් සම්බන්වධ්ව විසශේත ත සලස 

වරින්ව වර නිව ක කරනු ලබන සරගුලාසි සහෝ ගුරු උපසදසේ වලත අනුකූල විය යුතුය.  

4.1.2 සපර ගිවිසුම් කාලය තුල වයාපාර ක්රියාකාරී කවය හිමිකරුවන්ව විසින්ව තහවුරු කන යුතු කරුණු; 

a. සවබ් අඩවිය මගින්ව අනාතත පාරිසභෝගිකයන්ව සවත සියළු භාණ්ඩ සහ සසේවා පිළිබ ව 

“ප්රධ්ාන සතාරතුරු” සල්ඛණයක් ලබාදීමත කතයුතු කල යුතුය. 

b. ණය භාණ්ඩ වලත අදාල පහත ස හන්ව මුලික සතාරතුරු, ප්රධ්ාන සතාරතුරු සල්ඛණසේ 

අඩංගු විය යුතුය. 

 භාණ්ඩසේහ සසේවාසද මුලික ලක්ෂණ, භාණ්ඩසේ සේවභාවය, සපාළී අනුපාත, දඩ 

මුදල්, සවන ක තාසේතු, වලිය සහ සකාමිසේ සම්බන්වධ්ව 

 භාණ්ඩහ සසේවාව ලබාතැනීම ස හා අනුතමනය කල යුතු ක්රියා පිළිසවත 

 ප්රධ්ාන නියම සහ සකාන්වසද්සි 

 භාණ්ඩය සහ සසේවාවත අදාල නීතිමය ප්රතිපාදන 

 පැමිණිලි පරිහරණ රමසදදය 

c. තැන්වප ක භාණ්ඩ වලත අදාලව පහත ස හන්ව මුලික සතාරතුරු ප්රධ්ාන සතාරතුරු සල්ඛණසේ 

අඩංගු විය යුතුය. 

 ි රි දීමනා, ප්රව්ධ්න ඇතුල කව, පාරිසභෝගිකයා සවත ඇති මුලය සහ සවන ක 

ප්රතිලාභ 

 අවම සශේෂ අවශයතා, ගිණුම් විවතත කිරීසම් තාසේතු, ගිණුම් පව කවා තැනීසම් තාසේතු, 

ගිණුම් වසා දැමීසම් තාසේතු, තැන්වපතු රක්ෂණ ආවරණ පව කවා තැනීම.  
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 ගිණුම් විවතත කිරීම ස හා ඇති අවහිරතා, ගිණුම් වැසීම, පාරිසභෝගිකයන්ව විසින්ව 

මුදල් හුවමාරුව, අ කහැර දමන ලද සද්පල සහ අක්රීය ගිණුම් සම්බන්වධ්ව ප්රතිප කති 

සහ ක්රියාමා්ත. 

4.1.2. වයාපාර ක්රියාකාරී කව හිමිකරුවන්ව විසින්ව පාරිසභෝගිකයන්ව සමත ගිවිසුම් ස හා බල 

කරනු සනාලැබිය යුතු බවත සහතික විය යුතු අතර භාණ්ඩහ සසේවාව පිළිබ ව දැනුම් සදනු 

ලබන තීරණයක් තැනීම පිළිබ ව, සාධ්ාරණ කාලසීමාවක් ලබාි ය යුතුය......... 

4.1.3.  ගිවිසුම්තත කාලසීමාව තුලදී, වයාපාර ක්රියාකාරී කව හිමිකරුවන්ව විසින්ව තහවුරු කන යුතු 

කරුණු; 

a. අදාල පන කහ සරගුලාසි සහෝ විධිවිධ්ාන අනුව අවශය සතාරතුරු අනාවරණය කන 

යුතු බවත පාරිසභෝගිකයා සවත දැනුම් ි ය යුතුය. 

b. භාණ්ඩහ සසේවාසද ලක්ෂණ සහ අදාල නියාම සහ සකාන්වසද්සි පිළිබ ව පහත 

ස හන්ව සතාරතුරු, පාරිසභෝගිකයා සවත පැහැි ලි සලස විසේතර කන යුතුය. 

 සාමානය සතාරතුරු පිළිබ  විසේතර, එනම් පාරිසභෝගිකයා විසින්ව සතවිය යුතු 

සපාළී අනුපාතහ තාසේතු, සකාමිසේ මුදල්, සවන ක සසේවා සහ සපාී තාසේතු 

තණනය කිරීසම් රමය. 

 පැමිණිලි ලබා තැනීසම් රමසදදය, සහ විසදීසම් යාන්වත්රණය. 

 පාරිසභෝගිකයා විසින්ව ඔහුසග් බැඳී සිටීම පැහැර හරින අවසේථාවලදී අනුතමනය 

කල යතු නැවත අය කර තැනීසම් ක්රියාපටිපාටිය සහ සමාතම විසින්ව 

පාරිසභෝගිකයා සවතින්ව නැවත අය කර තැනීමත දැරිය යුතු වියදම. 

 ගිණුම් විවතත කිරීමත, ගිණුම් වැසීමත, ගිණුම් පව කවාසතන යාමත (උදා- අවම 

සශේෂය), පාරිසභෝගිකයන්ව විසින්ව මුදල් හුවමාරු කිරීම, සම්බන්වධ්ව පවතින 

අවහිරතා, සහ අක්රීය ගිණුම්, අ කහැර දමන ලද සද්පල සම්බන්වධ්ව ප්රතිප කති 

සහ රමසදද. 

 පාරිසභෝගිකයා විසින්ව භාණ්ඩ හා සසේවා සම්බන්වධ්ව නියමිත කාලයත සපර 

සිුනකරන මුදල් ආපසු තැනීම්හ සමාප්තති කිරීම් අවසේථාවලදී අදාල 

පාරිසභෝගිකයා විසින්ව සතවිය යුතු දඩ මුදල්, සපරසතවුම් තාසේතු. 

 සැක  සහිත තණුසදනු, සහ ප්යන්වතය ෙක්මවන තණුසදනු, මුලය ු ද්ධි අංශය 

සවත වා්තා කිරීම පිළිබ  නීති  

  සසාරකම් කරන ලද කාඩ්ප ක, මුලය සමවලම් සම්බන්වධ්ව පාරිසභෝගික සහ 

සමාතසම් බැරකම් සම්බන්වධ්ව, පාරිසභෝගිකයා විසින්ව අනුතමනය කන යුතු 

වා්තා කිරීසම් රමසදදය. 

 පාරිසභෝගිකයා පිළිබ  සතාරතුරු, එවැනි සතාරතුරු ලබා තැනීමත නීතිමය 

වශසයන්ව අධිකාරිය පවතින පා්ශවයක් සවත අනාවරණය කිරීම. 
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c. ණය භාණ්ඩ, සෑම පාරිසභෝගිකයා සවතම පහත සදහන්ව මුලික සතාරතුරු සහිත 

ප්රදානය කිරීසම් ලිපියක්හ භාණ්ඩ ප්රකාශයක් ලබා ි ය යුතුය.  

 ලබා තන්වනා අයසග් නම 

 සම්බන්වධ් කර තත හැකි අංකය (ණය සයාමු අංකය) 

 ප්රදානය කල ප්රමාණය 

 ප්රදානය කල ි නය හා ණය කාල සීමාව 

 සපාී අනුපාතය සහ එහි පදනම (නාමික සහෝ බල සහිත) 

 නැවත සතීසම් නියම සහ වාරික සතීසම් කාලය (ි නපතා, සතිපතා, 

මාසේපතා සහෝ සවන ක පදනමක් මත) 

 ඇපකරසේ සතාරතුරු 

 රක්ෂණ, තකසසේරුව, සල්ඛනතත කිරීම, ලියාපි ංචිය, යනාි  (අදාල පරිි ) 

වැනි අමතර තාසේතු පිළිබ ව ප්රසදදනය 

 සතීම් ප්රමාද වන අවසේථාවලදී දඩ මුදල් (වා්ත ක) 

 සතීම් පැහැර හරින අවසේථාවලදී පාරිසභෝගිකයාසතන්ව නැවත අය කර 

තැනීසම් රමසදදය (ව කකම් නැවත ලබා තැනීම, එම ක්රියාදාමය ස හා 

වැයවන පිරිවැය, නැත ලබාතැනීසම්න පසු ක්රියා කමක කරන ක්රියාපටිපාටිය, 

අදාල වන අසනව ක තාසේතු වැනි) 

 ණය කල් ඇතිව පියීම සම්බන්වධ් සකාන්වසද්සි. 

 

d. තැන්වපතු භාණ්ඩ වලත අදාලව, අවශය අවසේථාවලදී, අදාල පන කහ විධිවිධ්ාන මගින්ව 

පනවන ලද ආකාරයත අවශය සතාරතුරු අනාවරණය කන යුතුය. පාසේසපාත 

ෙතිරිකිරිම් ගිණුම් හැර, පරිසභෝගිකයන්ව සග් ෙතිරි කිරිම් තැන්වපතු සශේෂ, තණුසදනු 

පිළිබ ව, පාරිසභෝගිකයන්ව සවත මුද්රිත සහෝ ෙසලක්සරානික් මාධ්යසයන්ව 

කලාව්තක ප්රකාශ ලබා ි ය යුතුය. 

4.1.4.  ණය භාණ්ඩ සම්බන්වධ්ව , පාරිසභෝගිකයාසග් ෙල්ීම මත පහත සදහන්ව සතාරතුරු 

ඇතුල ක ප්රකාශයක්, වයාපාර ක්රියාකාරී කව අයිතිකරු විසින්ව ලබාදීම පිළිබ ව සහතික 

විය යුතුය. 

a. වා්තා කරන කාලසීමාව ස හා තණුසදනු පිළිබ ව සවිසේතරා කමක සතාරතුරු 

(එනම් පාරිසභෝගිකයාසග් ගිණුමත අදාල අයිතම ස හා හර සහ බැර) 

b. බලා කමක සපාී අනුපාත සහ කාල සීමාව ස හා සපාී අයකිරිම්. 

c. කාලසීමාව ස හා සතවිය යුතු වාරික. 

d. අදාල ි නය සහ හිඟ සශේෂය. 
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4.1.5.  වයාපාර ක්රියාකාරී කව හිමිකරු විසින්ව, පාරිසභෝගිකයා සවතින්ව, භාණ්ඩහ සසේවාව පිළිබ  

සතාරතුරු, සහ ඒවාසේ නියම සහ සකාන්වසද්සි නිසි සලස පැහැි ලි කර ස කරුම් ත ක 

බවත සහ ලබාත ක බවත සේීර සකසරන, ලිඛිත ප්රකාශයක් ලබා ත ක බවත සහිතක විය 

යුතුය. 

4.1.6. භාණ්ඩයහ සසේවාවත අදාල ලියකියවිලි නිසි සලස සම්පු්ණ කර පාරිසභෝගිකයා විසින්ව 

අ කස ක කර, භාරත ක බව, වයාපාර ක්රියාකාරී කව හිමිකරු විසින්ව සහතික විය යුතුය. 

4.1.7. ගිවිසුසම් අඩංගු නියම සහ සකාන්වසද්සි සවනසේ කරන අවසේථාවලදී, එසසේ සවසේ කිරීමත 

ප්රථම, එය පාරිසභෝගිකයා සවත දැනුම් දීම වයාපාර ක්රියාකාරී කව හිමිකරු විසින්ව තහවුරු 

කල යුතුය. 

4.2. භාණ්ඩහ සසේවා පිළිබ  සාමානය සතාරතුරු 

4.2.1. සමාතසම් වයාපාර සේථානසේ ප්රද්ශනය කරනු ලබන සතාරුතුරු වල පහත සදහන්ව 

කරුණු ඇතුල ක වන බවත, සයයෂේක කනමනාකාරී කවය- සමසහයුම් කමිටුව විසින්ව 

සහතික විය යුතුය. 

a. ශ්රී ලංකා මහ බැංවව විසින්ව නිව ක කරන ලද වයාපාර බලපත්රය. 

b. සමාතසම් ආසන්වනතම විතණනය කල මුලය ප්රකාශ කිහිපයක්. 

c. තැබ් ී ඇති නිරූපිතය සහිතව සමාතසම් ණය ප්රමාණ කිරීම්. 

d. ගුරු උපසදසේ අංක 4.1 හි ප්රතිපාදන අනුව, පාරිසභෝගික පැමිණිලි සම්බන්වධ්ව 

කතයුතු කරන පුද්තලයාසග් මුලික සම්බන්වීකරණ විසේතර. 

e. මුලය ඔම්ු ඩ්සේමන්වවරයා සම්බන්වධ් කරතත හැකි සතාරතුරු. 

f. වයාපාර කාල සදලාවන්ව සහ නිවාඩු දැන්වීම්. 
 

4.2.2.  ෙහත සදහන්ව සතාරතුරු ඇතුල කව, පහත සදහන්ව සතාරතුරු සවබ් අඩවිසේ ප්රද්ශණය 

කරනු ලබන බවත පාරිසභෝගික සුරැකීසම් කමිටුව විසින්ව සහතික විය යුතුය. 

 සියු ආසයෝයන භාණ්ඩ සහ තැන්වපතු පිළිබ ව, පවතින සපාළී අනුපාත. 

 ණය භාණ්ඩ ස හා පවතින මුලික සපාළී අනුපාත සහ තාසේතු. (අවශය පරිි ) 

 ප්රතිපාදන අංක 4.1.2 යතස ක අනාවරණය කිරීසම් අවශයතා.  

5. පොරිල ෝගික අධ්යොපනය සහ දැනුවතව ක කිම ම ප්රවර්ධ්නය සහහො හුනනොනන්නො  ද යොන්ත්රණය 

5.1. ඵලදායී භාරදීම් අධ්යාපන වැඩසතහන. 

5.1.1. සමාතම, තමා විසින්ව සහෝ සවන ක ක්මාන්වත ආයතනයක් සමත සහසයෝගී කවසයන්ව, 

පාරිසභෝගිකයන්ව සග් මුලය භාණ්ඩහ සසේවා සම්බන්වධ්ව දැනුම ව්ධ්නය කිරීම සදහා මුලය 

සාක්ෂරතාවය විසශේත ත වැඩසතහන්ව සංව්ධ්නය කල යුතුය. ෙලක්කතත ශ්රාවකයන්ව සග් 

මුලය සාක්ෂරතා අවශයතා සපුරාලන සසේ මුලය අධ්යාපනික වැඩසතහන්ව සැලසුම් කල 

යුතුය. 
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5.1.2. මුලය අධ්යාපනික සමවලම් සලස මුද්රිත සපා ක පිං්, Flyers, සපාසේත්, අධ්යාපන ීයෝසයෝ 

(උදා- මුදල් පාලනය, ණය පාලනය, ෙතිරි කිරීම්) අන්වත් ක්රියාකාරී කව ණය තණනය 

කිරීම්, ප්රධ්ාන පණිවිඩ (උදා- ඔසබ් මුදල් ආරක්ෂා කරතන්වන, ඔබසග් භාණ්ඩය පිළිබ  

දැනුව ක වන්වන. නියම සකාන්වසද්සි කියවා ස කරුම් තන්වනා ඔසබ් ප්රකාශනය නිවැරි  දැයි 

බලන්වන, ඔබසග් ණය වාරික නිසි කලත සතවන්වන, තාසේතු අයකිරීම් පිළිබ  පැහැි ලිව 

ස කරුම් තන්වන, ඔබසග් සපෞද්තලික හැුනනුම් අංකය ආරක්ෂා කරතන්වන) 

5.1.3.  සමාතම විසින්ව භාණ්ඩහ සසේවා සම්බන්වධ්ව අදාල නීතිමය ප්රතිපාදන පිළිබ ව 

පාරිසභෝගිකයන්ව දැනුව ක කල යුතුය. උදා- මුලය වයාපර පණත, මුලය කල්බුන පනත,  

උකසේ ආඥා පනත යනාි ය.  

5.2. මුලය සංයමය ප්රව්ධ්නය 

5.2.1. මුලය අධ්යාපනික සහ සතාරතුරු ලබාදීසම් වැඩසතහන්වවල විසශේෂසයන්වම අනතුරත 

භායනය විය හැකි කණ්ඩායම් වල මුලය දැනුම හැකියාව තැුරරු කිරිමත අදාල ප්රතිපාදන 

ඇතුල ක විය යුතුය. 

6. වනකිව යුතු වයොපොර ්ර්යොව සහහො අනුනමනය ක  යුතු රමලදදය. 

6.1. පාරිසභෝගිකයා සහ සයෝතයතාවය පිළිබ ව හැඳිනතැනීම. 

පාරිසභෝගික ආරක්ෂන විධිවිධ්ාන වල ප්රතිපාදන අනුව පහත සදහන්ව කරුණු ක්රියාවත නැංීම 

සමාතම සහහ සහෝ ප ක කරන ලද ඒයන්වතවරුන්වත හැකිසද.  

6.1.1. පාරිසභෝගිකයා හැඳින්වතැනීම. 

වයාපාර ක්රියාකාරී කව හිමිකරු සහහ සහෝ ප කකරන ලද ඒයන්වතවරුන්ව විසින්ව 

පාරිසභෝගිකයා සවත අදාල භාණ්ඩයහ සසේවාව පිළිබ ව නි්සද්ශ කිරීම, ලබාදීමත ප්රථම, 

සතාරතුරු රැසේ කර වා්තා කල යුතුය. එක් රැසේ කරත ක සතාරතුරු වල මට්තම, 

පාරිසභෝගිකයා විසින්ව ෙල්ලා සිටිනු ලබන භාණ්ඩසේහ සසේවාසද සේවභාවය, 

සංකී්ණතාවයත සයෝතය විය යුතුය.  

 

6.1.2. සයෝතයතාවය තක්සසේරු කිරීම. 

වයාපාර ක්රියාකාරී කව හිමිකරුහ සහෝ ප ක කරන ල එයන්වතවරු විසින්ව, භාණ්ඩයහ සසේවාව 

පාරිසභෝගිකයාසග් අවශයතාව, අරමුණු සපුරාලන්වසන්වද සහ එම භාණ්ඩහ සසේවාව හා 

සම්බන්වධ් අවධ්ානම් දැරීමත මුලයමය වශසයන්ව පාරිසභෝගිකයාත හැකිද යන කරුණු සලකා 

බැලිය යුතුය. 

6.1.3. ප්රමාණය ෙක්මවු ණයතැති භාවය වැනැක්ීම. 

a. නව ණය භාණ්ඩයක් සහෝ සසේවාවක් ප්රදානය කිරීසම්දී, පාරිසභෝගිකයාසග් බැර 

කිරීම් සයෝතයතාවය සලස තක්සසේරු කිරිම සහ පාරිසභෝගිකයාසග් නැවත සතීසම් 
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හැකියාව සම්බන්වධ්ව සහාඳින්ව විසශේසල්ශනය කල යුතු අතර, පාරිසභෝගිකයා, 

භාණ්ඩය සම්බන්වධ්ව ඇති මුලයමය බැඳීම සහතික කර තත යුතුය. 

b. සමාතසම් මණ්ඩලය සහ සයයෂේක කනමනාකාරී කවය විසින්ව, පාරිසභෝගිකයාසග් 

ප්රමාණය ෙක්මවන ණය තැතිභාවයත ප කීසම් අවදානම පිළිබ ව දැනුව ක ීම සහ 

සැලකිලිම ක ීම අවශය සද. උපරීම ණය සසේවය, සහ අදායම අතර අනුපාතය 

(එනම් සසේවාසද ණය ස හා, පාරිසභෝගිකයාත තම ආදායසමන්ව බැහැර කල හැකි 

උපරීම අනුපාතය) හුනනාතත යුතුය.  

c. පාරිසභෝගිකයාසග් පවතින ණය සයෝතයතාවය සීමාව ෙක්මවා අනාවරණය ීම 

වැනැක්ීම පිණිස, සමාතම විසින්ව සවන ක මුලය ආයතනය සවතින්ව ලබාත ක ණය 

පියීම පිණිස නව ණය ප්රදානය සීමා කිරීමත සමාතම විසින්ව පියවර තත යුතුය. 

d. පාරිසභෝගිකයා ප්රමාණය ෙක්මවන ණය තැතිභාවයත ආවරණය කරනු සනාලැීමම 

සහතික කරණු පිණිස සමාතම විසින්ව ණය සතාරතුරු කා්යාංශය (CRIB) සාම්ප්රදාය 

භාවිතා කල යුතුය. 

6.2. පාරිසභෝගිකයන්ව සපෞද්තලිකව මුණ තැසීම සහ සම්බන්වධ්තාවය. 

6.2.1. වයාපාර ක්රියාකාරී කව හිමිකරුවන්ව විසින්ව සමාතසම් අදාල සසේවකයන්ව සහෝ ප ක කරන ලද 

ඒයන්වතවරු පිළිබ ව පහත සදහන්ව කරුණු සහතික විය යුතුය. එනම්; 

a. ප්රමාණව ක සලස කල් දැනුම්දීමක් සහිතව, පාරිසභෝගිකයන්ව මුණතැසීම සහ එම 

කතයුතු ි වා කාලසේ පමණක් සිුනකල යුතුය.  

b. මුණතැසීම් වලත අදාලව එයත සහේතුව, ි නය, මුණතැසුන සදලාව, සහ 

පාරිසභෝගිකයාසග් ප්රති්ාරය ඇතුළු කරුණු සකටිසයන්ව සදහන්ව වා්තාවක් පව කවා 

තැනීම.  

c. දැනත සිටින සහෝ, අනාතත පාරිසභෝගිකයන්ව සමත ුනරකථනය මගින්ව 

සම්බන්වධ්ීසම්දී එම අය විසින්ව තමාව හුනන්වවා ි ය යුතු අතර, තමා සපනී 

සිටිසන්වසන්ව කවර සමාතමක් සවනුසවන්වද පාරි සභෝගිකයා සමත සම්බන්වධ්ීමතද 

යන වත සහ සමම සම්බන්වධ්ීම සිුනකසල් කවර වාණිය අරමුණක් සදහාද යන බව 

දැනුම් ි ය යුතුය.  

6.3. සසේවකයන්ව සහ ප ක කරන ලද ඒයන්වතවරු පිළිබ ව පසුවිපරම් කිරිම වයාපාර ක්රියාකාරී කව 

හිමිකරුවන්ව විසින්ව, පාරිසභෝගිකයන්ව සමත සතජුව සම්බන්වධ්ව වන සසේවකයන්ව සහ ප ක කරන 

ලද ඒයන්වතවරු විසින්ව අදාල සනාවන තණුසදනු සිුනකිරීම සහ අනවශය අවදානම් තැනීම 

වැනැක්ීම පිණිස, තදබල සහ නිරතුරු පසුවිපරම් යාන්වත්රණයක් පව කවාතත යුතුය.  

6.4. සසේවක පුහුණුව 

වයාපාර ක්රියාකාරී කව හිමිකරුවන්ව විසින්ව තම සසේවකයන්ව සහ ප කකරන ලද නිසයෝකයතයන්ව 

(විසශේෂයන්ව සතජුවම පාරිසභෝගිකයන්ව සමත සම්බන්වධ් වන ණය නිනධ්ාරීන්ව, අසලවිකරණ 

නිනධ්ාරීන්ව, පැමිණිලි සම්බන්වධ්ව කතයුතු කරන නිනධ්ාරීන්ව, අයකර තැනීසම් නිනධ්ාරීන්ව, 
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පාරිසභෝගික සසේවා නිසයෝකයතයන්ව) නියමිත පරිි  පුහුණුව සහ සුුනසුකම්ල ක බවත සහතික විය 

යුතුය.  

6.5. පාරිසතෝත ක ප්රතිප කතිය 

6.5.1. සාධ්ාරණ සනාවන අවදානම් තැනීම අධධ්්ය කිරිමත ක, වතකිවයුතු වයාපාර ්්යාවක් 

පව කවා තැනීම ධධ්්ය කිරීම ස හා ක, සතජුවම සම්බන්වධ් වන සසේවකයන්ව සහ ප ක 

කරන ලද නිසයෝකයතයන්ව ස හා අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය මගින්ව අනුමත කරන ලද පාරිසතෝත ක 

ප්රතිප කතියක් සැලසුම් කල යුතුය.  

6.5.2. සසේවකයන්ව සවත විවණුම් ෙලක්ක ලබා ි ය යුතු අතර, ඒවා සසේවකයන්වසග් සපෞද්තලික 

ශඛයතාව මත තා කවික ඒවා විය යුතුය. 

6.5.3. සමාතම විසින්ව සසේවකයන්ව සහ ප ක කරන ලද නිසයෝකයතයන්ව සවත පාරිසතෝත තය, හුසදක් 

විවණුම් ද්ශකය මතම සනාව, පාරිසභෝගික තතප්තතිය, ණය නැවත සතීම් ද්ශකය, 

පාරිසභෝගිකයන්ව රදවා තබා තැනීම, නීතිමය අවශයතාව, ෙහන පුරුුන ගුරු උපසදසේ නිසි 

කා්යය පටිපාටිය යනාි යත අනුකූලව, පාරිසභෝගිකයන්ව සග් විසශේෂ උනන්වුනව යනාි ය 

මත බව, සහතික විය යුතුය.  

6.6. සමාතසම් සසේවක සහ ප ක කරන ලද නිසයෝකයතයන්වසග් වතකීම්,. 

 සසේවකයන්ව සහ ප ක කරන ලද නිසයෝකයතයන්ව විසින්ව පහත සදහන්ව වයාවහාර වලින්ව වැනකී 

සිටිය යුතුයි.  

6.6.1. පාරිසභෝගිකයන්ව සවත හිරිහැර කිරීම. 

6.6.2. නින්වදා සහතත සලස ණය එකතු කිරීසම් පුරුුන 

6.6.3. පාරිසභෝගික සතාරතුරු සවන ක අයත අනාවරණය කිරීම. 

6.6.4. භාණ්ඩහ සසේවා පිළිබ ව සනාමත යන සුළු සහෝ වැරි  සතාරතුරු ලබාදීම.  

6.6.5. සමාතසම් සසේවාහ භාණ්ඩ මිලදී තැනීමත සහෝ අනුතත ීමත සාමානය යනතාව සහෝ 

පාරිසභෝගිකයන්ව සවත අනිසි සලස බලපෑම් කිරීම. 

6.6.6. සමාතසමන්ව පරිබාහිර ඇප සල්ඛණ වලත අ කසන්ව තැීමම. සකසසේ වුවද යම් කිසි සහේතුවක් 

නිසා වයාපාර සේථානසයන්ව පිතතදී ගිවිසුමකත අ කසන්ව තැීමමත සිුන වුව සහා ක බලයල ක 

නිනධ්ාරිසයක් එහි සිටිය යුතුය.  

6.7. සමාතම විසින්ව භාණ්ඩහ සසේවා ආපසු තැනීමහ අවලංගු කිරීම මගින්ව හානි පු්ණය. 

සමාතම විසින්ව දැනත ක්රියාකාරී කවය පවතින යම් භාණ්ඩයක්හ සසේවාවක් විසශේෂසයන්වම 

තැන්වපතු භාණ්ඩ,ෙව ක කර තැනීමත හඅවසාන කීරිමත බලාසපාසරා කතු වන්වසන්ව නම්, 

වයාපාර ක්රියාකාරී කවය හිමිකරුවන්ව විසින්ව, පාරිසභෝගිකයා සවත ප්රමාණව ක කාලයක් සහ 

ෙව ක ීසම් යානත්රණයක් සහ හානි පු්ණ සැලසුමක් ලබාදීම සහතික විය යුතු අතර, 

අවශය වන්වසන්ව නම් එවැනි ආපසු තැනීම්හ අවලංගු කිරීම් පිළිබ ව කල්තියා අනාවරණය 

කිරීම සිුනකල යුතුය. 

6.8. දඩ මුදල් අයකර තැනීම 
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සමාතසම් දඩ මුදල් සපාලි ප්රතිප කතිය, පාරිසභෝගිකයන්වසග් අවයජ අපහසුතාවයන්ව තැන 

සැලකිල්ලත තැනීම, සාධ්ාරණ කවය, ණය ස හා ි රිදීමනා, මගින්ව පාලනය විය යුතුය. 

 

7. පැමිණිලි පරිහරණය සහ පිළියවත රමලදදය 

7.1. අභයන්වතර පැමිණිලි පරිහරණ යාන්වත්රණය 

7.1.1. පාරිසභෝගිකයන්වසග් පැමිණිලි සහ ුනක්තැනවිලි ඇමතීම සදහා පැමිණිලි පරිහරණ 

ප්රතිප කතියක් සමාතම සතු විය යුතුය.  

7.1.2. පිතතින්ව උපසදසේ ලබාතැනිමත සපර, අභයන්වතර පැමිණිලි පරිහරණ රමසදදය තුලින්ව 

සම්ප ක ලබාතැනීමත, පාරිසභෝගිකයන්ව උනන්වුන කල යුතුය.  

7.1.3. පාරිසභෝගිකයන්ව විසින්ව සතානු කරනු ලබන පැමිණිලි පරිහරණය සහ විසදීමත පහසුකම් 

සැපයීම පිණිස, වයාපාර ක්රියාකාරීතවය හිමිකරු විසින්ව සෑම ඒකකයක් ස හාම 

වතකිවයුතු නිනධ්ාරියව අනුයුක්ත කල යුතුය. එය සනාවිසිුනනසහා ක විසසදන සතක් 

ඊලඟ තීරණ තැනීසම් අධිකාරිය සවත සයාමු කිරීමත පියවර තැනීම එය නිනධ්ාරියාසග් 

වතකීමකි. 

7.1.4. වයාපාර ක්රියාකාරී කවය හිමිකරු විසින්ව, පාරිසභෝගික පැමිණිලි කිරිම ස හා ද කත 

පද්ධ්තියක් පව කවා තත යුතු අතර, එම ද කත පද්ධ්තිය භාරව නිනධ්ාරිසයව ප ක කල 

යුතුයි. එසසේ සනාවිසුනනු පැමිණිලි සම්බන්වධ්ව කාලානුරූපව ෙහන කනමනාකාරී කවය 

සවත වා්තා කිරීම එම නිනධ්ාරියාසග් වතකීම සද. සනාවිසුනනු තැතළු සම්බන්වධ්ව 

ක්ෂණිකව ක්රියාමා්ත තැනීම ෙහන කනමනාකාරී කවය විසින්ව සිුන කල යුතුය.  

7.1.5. වයාපාර සේථානසේදී එවැනි පැමිණිලි විසඳීමත, අනුයුක්ත කර ඇති නිනධ්ාරියා සවත 

පාරිසභෝගිකයා සයාමු කල යුතුය.  

7.1.6. නියාමන අධිකාරින්ව මගින්ව සයාමුකරන ලද පාරිසභෝගික පැමිණිලි අදාල තීරණ තැනීසම් 

අධිකාරිය සවත සයාමුකල යුතුය. 

7.1.7. පැමිණිලි භාරත ක බවත, සාධ්ාරණ සලස ෙතා සකටි කාලසීමාවක් තුලදී පැමිණිලිකරු 

සවත ලිඛිතව දැනුම් ි ය යුතු අතර, සමාතම මගින්ව පැමිණිලි විසදීම ස හා අනුතමනය 

කරනු ලබන ක්රියමා්තය, පැමිණිලි පරිහරණ කරන නිනධ්ාරියාහ නිනධ්ාරින්ව සම්බන්වධ් 

කරතැනීමත අවශය සතාරතුරු, යනාි ය ද දැනුම් ි ය යුතුය. (සමම අරමුණ ස හා නිසි 

සලස වදන්ව තලපා සකසේ කරන ලද මුද්රිත පරිකාවක් සයාදා තැනීමත සමාතමත හැකිය.) 

7.1.8. පැමිණිලි වාචිකව සහෝ ලිඛිතව ලබාතැනීමත පහසුකම් සැලසිය යුතු අතර, සමාතම විසින්ව 

සෑම අවසේථාසදම පැමිණිල්ල ලිඛිතව පමණක් ලබාි ය යුතු බව බල කිරීම සිුන සනාකල 

යුතුය. 

7.1.9. පැමිණිලි පරිහරණ ක්රියාවලිය තුලදී, පැමිණිලිකරු අනීතික සලස සලවණු සනාලැීමම, 

සමාතම විසින්ව තහවුරු කල යුතුය. 
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8. පොරිල ෝගිකයන් ලවත සොධ්ොරණ සහ අපක්ෂපොතී සැ කිල් ට පිළිබහ සහතික ීම.  

8.1. සාධ්ාරණ අපක්ෂපාතී සැලකීම. 

සමාතම සමත සම්බන්වධ්තාවල සියළු පියවරයන්ව හීදී, සියළුම පාරිසභෝගිකයන්ව, යාතිය, ආතම, 

වලය, භාෂාව, සේී පු්ෂ භාවය, වයස යනාි ය සනාසලකා අපක්ෂපාතී සහ සාධ්ාරණ සලස 

සලකණු ලැබිය යුතුය.  

8.2. විසශේෂ අවධ්ානය සහ සැලකිල්ල 

සමාතම මගින්ව වයසේතත, ආබාධිත සහෝ මුලය සාක්ෂරතාවය අඩු පාරිසභෝගිකයන්ව සවත විසශේෂ 

සැලකිල්ලක් දැක්විය යුතු අතර, මුලය සසේවාසවත  සාධ්ාරණ සලස සයාමු ීමත පහසුකම් 

සැලකිය යුතුය.  

 

9. පොරිල ෝගික ද කත සහ පුද්නලික කවය ආරක්ෂො කිම ම.  

9.1. පනස ක 61 වන වතන්වතියත අනුව, පනස ක ප්රතිපාදන වලත සමතාමී සලස පාරිසභෝගික ද කත 

සහ පුද්තලික කවය ආරක්ෂා කිරීම ස හා සමාතම විසින්ව අවශය පියවර තත යුතුය.  

9.2. CRIB සමත තම සපෞද්තලික ද කත සබදා තැනීම සම්බන්වධ්ව පාරිසභෝගිකයා සවත අදාල සලසහ 

සම්පු්ණ වශසයන්ව දැනුම් දීමත, ද කත ලබාතැනීම සහ එහි ඒකායන අරමුණ, ඔවුන්ව පිළිබ ව 

තබාසතන ඇති ද කත ක්රියාවලිය සහ තබාතත යුතු රහසයභාවයත අදාල නීති පිළිබ  සතාරතුරු 

දැනුම් ි ය යුතුය. 

10. රොමුලද අනුකූ තො පසුවිපරවත පිළිබහව අධිකොරිය පැවම ම. 

10.1. සමම රාමුසද අනුකූලතාවය සහතික කිරීම පිණිස, මණ්ඩලය විසින්ව සයයෂේක 

කනමනාකාරී කවයත -සමසහයුම් කමිටුවත සමාතසම් සියළු කතයුතු අනුමත කිරීමත සහ 

පසුවිපරම් කිරීමත අධිකාරිය පැවරිය යුතුය.  

10.2. සමම රාමුව යතස ක ක්රියා කමක කරනු ලබන සියළු කතයුතු සමාතසම්  සයයෂේක 

කනමනාකාරී කවයත -සමසහයුම් කමිටුව විසින්ව අනුමත කිරීම සහ සමාසලෝ්නය කිරීම සිුන 

කල යුතුය. 

10.3. වයාපාර ක්රියාකාරීව හිමිකරු සහ සයයෂේක කනමනාකාරී කවය - සමසහයුම් කමිටුව, අවශය 

පරිි  රැසේීම් පැවැ කවිය යුතුය.  

 

11. ක්රියො කමක කිම ම. 

11.1. සමම රාමුවත පිළිපි නු ලබන බවත, දැනත සිටින සහ නවක සසේවකයන්ව සවතින්ව (රැකියා 

ප කීම ලබාතැනීමත ප්රථම) සහ ප ක කරන ලද නිසයෝකයතයන්ව සවතින්ව ලිඛිත තහවුරු 

කිරීමක්, සමාතම සවතින්ව ලබාතත යුතුය.  
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11.2. සමාතම විසින්ව සමම රාමුව, සවබ් අඩවිසේ පල කල යුතු අතර පාරිසභෝගිකයන්ව සවත තමන්ව 

කැමති භාෂාවකින්ව ලබා තැනීම සදහා පිතප ක සැපයිය යුතු අතර, ඔවුන්ව ෙල්ලා සිටින කිසියම් 

අවසේථාවකදී ඒ පිළිබ ව ඔවුන්ව දැනුම්ව ක කල යුතුය.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


