
කැබිනට් පත්රිකාව 

 
අල්ලස් හ ෝ දූෂණ හ ෝදනා විමර්ෂණ හකොමිෂන් සභාව  

 
1975 අංක 1 දරණ වත්කම්  ා බැරකම් ප්රකා  ිරීමහම් පන  සඳ ා සංහ ෝධන 

 
පසුබිම: 
 
අල්ලස් හ ෝ දූෂණ හ ෝදනා විමර්ෂණ හ ොමිෂන් සභාව පිහිටවනු ලැහෙන්හන්, 1994 අං  19 
දරන අල්ලස් හ ෝ දූෂණ විමර්ෂණ හ ොමිෂන් සභා පනත යටහේ 1994 වසහර්දී ය. හමම පනත, 

(a) 1954 අං  11 දරණ අල්ලස් පනත ස  (b) 1975 අං  1 දරණ වේ ම්  ා ෙැර ම් ප්ර ා  
කිරීහම් පනත යටහේ, අල්ලස් හ ෝ දූෂණ විමර්ෂණය කිරීමට  ා හ ෝදනා හ ොනු කිරීමට 
හ ොමිෂන් සභාව හවත ෙලය ලො හදයි.  
 
ක්රියාකාකාීමත්වයාක:  
 
වඩා ඵලදායී හලස අල්ලස්  ා දූෂණ විමර්ෂණය කිරීමට  ා හ ෝදනා හ ොණු කිරීමට ොධා  රන 
ව න්ති දැනට ක්රියාේම  1975 අං  1 දරණ වේ ම්  ා ෙැර ම් ප්ර ා  කිරීහම් පනත ුළ  
හවයි. එම ව න්ති 1975 අං  1 දරණ වේ ම්  ා ෙැර ම් ප්ර ා  කිරීහම් පනහතහි අභිලාෂයට 
ොධාවකි. 
 

i) නීතිපතිවරයාහේ අනුමැතිය හනොමැතිව නඩුවක් හ ොණු කිරීමට හනො ැකි ෙව 
සඳ න්  රමින්, 12(1) ව න්තිය ප්ර ාරව අල්ලස්  ා දූෂණ විමර්ෂණ 
හ ොමිෂන් සභාව හවත ලො දී ඇති ෙලය අවප්රමාණ කිරීම 
 

ii) ව න්ති කිහිපය දීම අල්ලස්  ා දූෂණ විමර්ෂණ හ ොමිෂන් සභාව පිළිෙඳ 
සඳ න් හනොකිරීම 

 
iii) තව දුරටේ හනොපවතින ආයතන ස  වැටුප් පරිමාණ පිළිෙඳ සඳ න් කිරීම 

  
iv) පනහතහි විධිවිධාන පූරණය හනො රන පුද් ලයින් සඳ ා ප්රමාණවේ හනොවන 

දඩ මුදල් ඇුළලේව තිබීම 
 

v) පනත යටහේ හතොරුළරු අනාවරණය  රන ලද පුද් ලයින් හවත දඬුවම් 
පැනවීම 

 
අව ය ිරර්හේ   ා හයාකොමුිරීමම: 
 
එෙැවින්, අතයාව ය  ටුතේතක් හලස  නිමින්, 1975 අං  1 දරණ වේ ම්  ා ෙැර ම් ප්ර ා  
කිරීහම් පනත සඳ ා අව ය සංහ ෝධන ව ාම ඉදිරිපේ කිරීම සඳ ා පියවර  ැනීමට  ැබිනට් 
අමාතයවරුන් හමමගින් හයොමු හ හර්. හමම සංහ ෝධන හ ේුළහවන් වඩාේ ඵලදායී  ා 
 ාර්යක්ෂම හලස ක්රියාේම  වීමටේ, අොධිත සඳ න් ස  අසං තතාවන් ඉවේකිරීම 
හ ේුළහවන් පැ ැදිලි හලස ක්රියාේම  වීමටේ, හ ොමිෂන් සභාවට ඉඩ සැ හසනු ඇත.   
 
ිරර්හේ :  
 

i) පනත යටහේ හ ොමිෂන් සභාව මගින් සෘජුව නඩු පැවරීහම්  ැකියාව අහිමි 
 රන 1975 අං  1 දරණ වේ ම්  ා ෙැර ම් ප්ර ා  කිරීහම් පනහතහි 9 (5) 
ව න්තිය ඉවේ කිරීම 



 
ii) පනහතහි 5 (2) ව න්තිය, 6 ව න්තිය, 7(6) ව න්තිය ස  9(1)(c) ව න්තිය 

සඳ ා අල්ලස්  ා දූෂණ විමර්ෂණ හ ොමිෂන් සභාව හවනුවට ‘අල්ලස් 
හ ොමසාරිස්වරයා‘ යන්න හයදීම 

 
iii) තව දුරටේ හනොපවතින හ යින් ‘සංවර්ධන සභා‘ ස  1932 අං  17 දරණ 

සමා ම් පනත යන සඳ න් පනතින් ඉවේ කිරීම 
 

iv) ‘ප ාේ සභා‘ ස  2007 අං  7 දරණ සමා ම් පනත යන සඳ න් පනතට 
ඇුළ ේ කිරීම 

 
v) පනහතහි අං  9 දරණ ව න්තිය යටහේ වන උපරිම දඩ මුදල (එනම් රුපියල් 

1000/-) ඉ   නැංවීම  
 

vi) පනතට අනුකූලව හතොරුළරු ලො ේ හ ෝ අනාවරණය  ර ේ පුද් ලයින් 
හවත දඬුවම් පැමිණවිය  ැකි, 1975 අං  1 දරණ වේ ම්  ා ෙැර ම් ප්ර ා  
කිරීහම් පනහතහි 7 (4) ව න්තිය, 7 (5) ව න්තිය ස  8 ව න්තිය ඉවේ කිරීම 
 

1975 අං  1 දරණ වේ ම්  ා ෙැර ම් ප්ර ා  කිරීහම් පනත සඳ ා හමහි සඳ න් සංහ ෝධන 
 ැබිනට් මණ්ඩලය හවත හමයින් නිර්හද්  හ හරනු ඇත. 
 
 
 
 
 
 
ජනාධිපති හල් ම්  ාර්යාලහේදී ය     මමත්රිපාල රිසේහස න 

        ජනාධිපති 
 
 
 
2015, හනොවැම්ෙර් ........   
 
 
 



වත්කම් හා බැරකම් ප්රකා  ිරීමේම් නත  (සංේ ෝධත) 

1975 අංක 1 දරත වත්කම් හා බැරකම් ප්රකා  ිරීමේම් නීති සඳහා සංේ ෝධත සහි  නත  

 

ශ්රී ලංකා ප්රජාාන්ත්රවාාී  මාාජාවාාී  ජානරජායේ පාර්ලියේ්තතුවා විසි්ත පහන පරිදි බලාත්ාක 

යකයරනු ඇන:-  

[දිනය, 2015] 

  

යකටි නාාය. 1. යාා පනන, 2015 අංක .... දරන වාත්කේ හා බැරකේ ප්රකා  ිරීමයේ සමංය ධින) 

පනන යලම මඳහ්ත යකයරනු  ඇන.  

 

1975 අංක 1 දරන 

පනයනහි 2(1)(da) 

මහ 2(1)(dc) 

වාග්තති මඳහා 

මංය ධධන. 

2. 1988 අංක 74 දරන පනන ාගි්ත මංය ධධනය කරන ලද, 1975 අංක 1 දරන වාත්කේ 

හා බැරකේ ප්රකා  ිරීමයේ පනයනහි සමි්ත ඉදිරියට “මූලික යකටුේපන“ යලම මඳහ්ත 

යකයරනු ඇන.) මඳහ්ත 2(1)(da) මහ 2(1)(dc) යන වාග්තති යාාගි්ත අවාලංගු වාන අනර 

ඒ මඳහා පහන මඳහ්ත වාග්තති ආයේ  යකයර්: - 

 

 යාා නීතිය 

භාවිනා ිරීමා. 
යාා නීතියේ මඳහ්ත විිවිධාන පහන මඳහ්ත කණ්ඩායේ යහධ 

විම්නරිරීමේවාලි්ත ඕනෑා යකොටමක් යටනට ගැයනන ඕනෑා 

පුේගලයකුටා  අදාල  ය.  

 

  (da) 1981 අංක 15 දරන ජානාිපතිවාරණ ාැතිවාරණ පනන, 1981, අංක 

1 දරන පාර්ලියේ්තතු  ාැතිවාරණ පනන යහධ 1998 අංක 2 දරන පළාත් 

මභා ාැතිවාරණ පනන යහධ වාෘත්තීය මමිති ආඥා පනන යටයත් 

ාැතිවාරණ ඡ්තද කටයුතු මඳහා පිළිගත් යේ පාලන පක්ෂවාල නිලනල 

දරන කාර්යාණ්ඩල මාාාජිකයි්ත. 

 

  (dc) 1981 අංක 15 දරන ජානාිපතිවාරණ ාැතිවාරණ පනන, 1981, අංක 

1 දරන පාර්ලියේ්තතු  ාැතිවාරණ පනන යහධ 1998 අංක 2 දරන පළාත් 

මභා ාැතිවාරණ පනන යහධ වාෘත්තීය මමිති ආඥා පනන යටයත් 

ාැතිවාරණවාලී  ඡ්තදය ඉල්ලීා මඳහා යත්ීම පත් වුණු නරගකරුවා්ත.  

 

 

 

 



1975 අංක 1 දරන 

පනයනහි 2(1)(de) 

වාග්තතිය මඳහා 

මංය ධධන 

3. 1988 අංක 74 දරන පනන ාගි්ත මංය ධධනය කරන ලද මූලික යකටුේපයනහි 

2(1)(de) වාග්තතිය යාාගි්ත අවාලංගු වාන අනර ඒ මඳහා පහන මඳහ්ත වාග්තතිය ආයේ  

යකයර්: - 

 

 යාා නීතිය 

භාවිනා ිරීමා 
යාා නීතියේ මඳහ්ත විිවිධාන පහන මඳහ්ත කණ්ඩායේ යහධ 

විම්නරිරීමේවාලි්ත ඕනෑා යකොටමක් යටනට ගැයනන මෑා 

පුේගලයකුටා  අදාල  ය.  

  (de) 2007 දරන අංක 07 දරන මාාගේ පනන යටයත් ලියාපදිංචි යකොට 

ඇති, බහුනර යකොටම් මඳහා රජාය යහධ රජායේ මංම්ථා හිමිකාරිත්වාය 

දරන මාාගේවාල මභාපති, අධයක්ෂක මහ ාාණ්ඩලික නිලධාීම්ත.  

 

   

   

1975 අංක 1 දරන 

පනයනහි 4(ia) 

වාග්තතිය මඳහා 

මංය ධධන  

4. 1988 අංක 74 දරන පනන ාගි්ත මංය ධධනය කරන ලද මූලික යකටුේපයනහි 4(ia) 

වාග්තතිය යාාගි්ත අවාලංගු වාන අනර ඒ මඳහා පහන මඳහ්ත වාග්තතිය ආයේ  යකයර්: - 

 

 වාත්කේ හා 

බැරකේ පිළිබඳ 

ප්රකා ය්ත  

ඉදිරිපත් කළ 

යුත්යත් කවුරු්ත 

යවාන ද? 

වාත්කේ හා බැරකේ පිළිබඳ ප්රකා ය්ත ඉදිරිපත් කළ යුත්යත් පහන 

මඳහ්ත පරිදි ය:  

   (ia) ාැතිවාරණ යකොාමාරිම්වාරයා යවාන 

    (i) 1981 අංක 15 දරන ජානාිපතිවාරණ ාැතිවාරණ 

පනන, 1981, අංක 1 දරන පාර්ලියේ්තතු  

ාැතිවාරණ පනන යහධ 1988 අංක 2 දරන පළාත් 

මභා ාැතිවාරණ පනන යහධ වාෘත්තීය මමිති ආඥා 

පනන යටයත් ාැතිවාරණ ඡ්තද කටයුතු මඳහා 

පිළිගත් යේ පාලන පක්ෂවාල නිලනල දරන 

කාර්යාණ්ඩල මාාාජිකයි්ත. 

 

    (ii) 1981 අංක 15 දරන ජානාිපතිවාරණ ාැතිවාරණ 

පනන, 1981, අංක 1 දරන පාර්ලියේ්තතු  

ාැතිවාරණ පනන යහධ 1998 අංක 2 දරන පළාත් 

මභා ාැතිවාරණ පනන යහධ වාෘත්තීය මමිති ආඥා 

පනන යටයත් ාැතිවාරණවාලී  ඡ්තදය ඉල්ලීා 

මඳහා යත්ීම පත් වුණු නරගකරුවා්ත.  

 



1975 අංක 1 දරන 

පනයනහි 4(id) 

වාග්තතිය මඳහා 

මංය ධධන. 

5. 1988 අංක 74 දරන පනන ාගි්ත මංය ධධනය කරන ලද මූලික යකටුේපයනහි 4(id) 

වාග්තතිය යාාගි්ත අවාලංගු වාන අනර ඒ මඳහා පහන මඳහ්ත වාග්තතිය ආයේ  යකයර්: - 

 

 වාත්කේ හා 

බැරකේ පිළිබඳ 

ප්රකා ය්ත  

ඉදිරිපත් කළ 

යුත්යත් කවුරු්ත 

යවාන ද? 

වාත්කේ හා බැරකේ පිළිබඳ ප්රකා ය්ත ඉදිරිපත් කළ යුත්යත් පහන 

මඳහ්ත පරිදි ය: 

  (id) 2007 දරන අංක 07 දරන මාාගේ පනන යටයත් ලියාපදිංචි යකොට 

ඇති, බහුනර යකොටම් මඳහා රජාය යහධ රජායේ මංම්ථා හිමිකාරිත්වාය 

දරන මාාගේවාල මභාපති, අධයක්ෂක මහ ාාණ්ඩලික නිලධාීම්ත, 

මාාගේ යරජිම්ටාර්වාරයා යවාන.  

 

1975 අංක 1 දරන 

පනයනහි 5(2) 

වාග්තතිය මඳහා 

මංය ධධන. 

6. 1988 අංක 74 දරන පනන ාගි්ත මංය ධධනය කරන ලද මූලික යකටුේපයනහි 5(2) 

වාග්තතිය යාාගි්ත අවාලංගු වාන අනර ඒ මඳහා පහන මඳහ්ත වාග්තතිය ආයේ  යකයර්: - 

 

 වාත්කේ හා 

බැරකේ ප්රකා  

පීමක්ෂා ිරීමයේ 

බලය. 

නීතිපතිවාරයා, අල්ලම් යහධ දූෂණ විාර්ෂණ යකොමිෂ්ත මභාවා, යේශීය 

ආදායේ යකොාමාරිම් යජානරාල්වාරයා, මහ විනිාය පාලන 

යදපාර්නයේ්තතුයේ ප්රධානියා යන අයට ඕනෑා වාත්කේ හා බැරකේ 

පිළිබඳ ප්රකා යක් කැඳීාටත් පීමක්ෂා ිරීමාටත් බලය හිමි ය.  

   

1975 අංක 1 දරන 

පනයනහි 6 
වාග්තතිය මඳහා 

මංය ධධන. 

7. 1988 අංක 74 දරන පනන ාගි්ත මංය ධධනය කරන ලද මූලික යකටුේපයනහි 6 

වාග්තතිය යාාගි්ත අවාලංගු වාන අනර ඒ මඳහා පහන මඳහ්ත වාග්තතිය ආයේ  යකයර්: - 

 

 අල්ලම් 

යකොාමාරිම්වාරයා

ට ඇති අානර 

යනොරතුරු ඉල්ලා 

සිටීයේ බලය.  

යාා නීතිය යටයත් වාත්කේ හා බැරකේ ප්රකා  ඉදිරිපත් කර ඇති 

ඕනෑා පුේගලයකුයග්ත, යාා පනයනහි මඳහ්ත නීතිය යටයත් ප්රකා  

වාන කාර්යය්ත ඉටු ිරීමා පිණිම, ඕනෑා යාොයහොනක, අානර 

යනොරතුරු ඉල්ලා සිටීාට අල්ලම් යහධ දූෂණ විාර්ෂණ යකොමිෂ්ත 

මභාවාට හැිර ය.  

 

 

 

 

 

 



1975 අංක 1 දරන 

පනයනහි 7 ස6) 
වාග්තතිය මඳහා 

මංය ධධන. 

8. 1988 අංක 74 දරන පනන ාගි්ත මංය ධධනය කරන ලද මූලික යකටුේපයනහි 7 ස6) 

වාග්තතිය යාාගි්ත අවාලංගු වාන අනර ඒ මඳහා පහන මඳහ්ත වාග්තතිය ආයේ  යකයර්: - 

 

 ඕනෑා පුේගලයකු 

විසි්ත සිදු කරන 

ලිඛින 

ම්තනියේදනය 

පිළිබඳ පටිපාටිය 

මහ ප්රසිේධ ප්රකා  

නහනා 

යාා වාග්තතියයහි ී  “නිසි බලධරයා” යනුයවා්ත අදහම් යකයර්තය්ත 

නීතිපතිවාරයා, අල්ලම් යහධ දූෂණ විාර්ෂණ යකොමිෂ්ත මභාවා, යේශීය 

ආදායේ යකොාමාරිම් යජානරාල්, විනිාය පාලන යදපාර්නයේ්තතුයේ 

ප්රධානියා මහ ප්රධාන යර්ගු බදු කකතුකර්තනා යන අයවාළු්ත ය. 

   

1975 අංක 1 දරන 

පනයනහි 9 (1) 

වාග්තතිය මඳහා 

මංය ධධන.  

9. 1988 අංක 74 දරන පනන ාගි්ත මංය ධධනය කරන ලද මූලික යකටුේපයනහි 9 (1) 

වාග්තතිය යාාගි්ත අවාලංගු වාන අනර ඒ මඳහා පහන මඳහ්ත වාග්තතිය ආයේ  යකයර්: - 

 

 වාැරදි. යේ නැනැත්යනක්:- 

  (a) අංක 3 වාග්තතිය යටයත් ඉදිරිපත් කළ යුතු වාත්කේ හා බැරකේ 
ප්රකා ය ිරසිදු පිළිගන හැිර යහේතුවාිර්ත යනොරවා ඉදිරිපත් ිරීමාට 

අමාත් වා්තය්ත නේ; යහධ 

  (b) ප්රකා යකී  යේ මාවාදය යනොරතුරක් ඉදිරිපත් කර ඇත්නේ; යහධ 

  (bb) යේ වාත්කාක් යහධ බැරකාක් පිළිබඳ මඳහ්ත ිරීමා සිනාානා 

ාගහැර තියබ්තය්ත නේ; යහධ 

  (c) පිළිගන හැිර යහේතුවාිර්ත යනොරවා, යාා නීතිය යටයත් අල්ලම් යහධ 

දූෂණ විාර්ෂණ යකොමිෂ්ත මභාවා ඉල්ලා සිටින අානර යනොරතුරු 

මැපයීාට අමාත් වා්තය්ත නේ; යහධ  

   

  (d) යවානත් යාොනයේ යහධ ආකාරයිර්ත යාා පනයනහි විිවිධාන 

උල්ලංඝණය කර්තය්ත නේ 

   

 වාරදක් සිදු කරන ලේයදකු බවාට මැළිරය හැිර අනර, කා නැනැත්නා ායහේම්්රාත්වාරයකු 

හමුවාට පමුණුවාා සිදුකරන නඩු විභාගයිර්ත පසු, රුපියල් දමදහම යනොඉක්ාවූ දඩයක් 

යගීාට නියා ිරීමාට යහධ යනොකයමේනේ වාමරක් යනොඉක්ාවූ සිර දඬුවාාක් නියා 

ිරීමාට යහධ දඩ මුදල මහ සිර දඬුවාා යන යදකටා යටත් ිරීමාට යහධ හැිරයාවාක් ඇන.   

 

1975 අංක 1 දරන 

පනයනහි 7 (4) 

වාග්තතිය අවාලංගු 

ිරීමා. 

10. 1988 අංක 74 දරන පනන ාගි්ත මංය ධධනය කරන ලද මූලික යකටුේපයනහි 7 (4) 

මහ 7 ස5) වාග්තති යාාගි්ත අවාලංගු යකයර්.  



  

1975 අංක 1 දරන 

පනයනහි  8 

වාග්තතිය අවාලංගු 

ිරීමා. 

11. 1988 අංක 74 දරන පනන ාගි්ත මංය ධධනය කරන ලද මූලික යකටුේපයනහි 8 

වාග්තතිය යාාගි්ත අවාලංගු යකයර්.  

 

1975 අංක 1 දරන 

පනයනහි 9 (5) 

වාග්තතිය අවාලංගු 

ිරීමා. 

12. 1988 අංක 74 දරන පනන ාගි්ත මංය ධධනය කරන ලද මූලික යකටුේපයනහි 9 ස5) 

වාග්තතිය යාාගි්ත අවාලංගු යකයර්.  

 

මූලික 

යකටුේපයනහි 12 

වාන වාග්තතිය 

මඳහා මංය ධධන. 

13. 1988 අංක 74 දරන පනන ාගි්ත මංය ධධනය කරන ලද මූලික යකටුේපයනහි 12 

වාග්තතියයහි කන “පළාත් පාලන ආයනන“ යනුයවා්ත අදහම් කරන අර්ථ දැක්ීා අවාලංගු 

කරමි්ත ඒ මඳහා පහන මඳහ්ත නවා අර්ථ ගැ්තීා ආයේ  යකයර්:  

 

  “පළාත් පාලන ආයනන” යන යයදුයා්ත ඕනෑා ාහනගර මභාවාක්, 

නගර මභාවාක්, පළාත් මභාවාක්, ප්රායේශීය මභාවාක් මහ භාවින නීතිය 

ාගි්ත ඇති කරන මහ පිහිටුවානු ලබන, බලනල ක්රියාත්ාක කරන හා 

කාර්ය හා කර්නවායය්ත ඉෂ්ට කරනු ලබන කවාැනි ඕනෑා මභාවාක්;    

 

අපැහැදිලි 

අවාම්ථාවාක ී  සිංහල 

පිටපන බල 

පැවාැත්විය යුතු ය. 

14. සිංහල හා දමිළ පිටපත් අනර යේ අපැහැදිලිනාවාක් පැන නගින අවාම්ථාවාකී  සිංහල 

පිටපන බල පැවාැත්විය යුතු ය.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


