
 
 

මුදල් මණ්ඩලය 

 

ශ්රී ලා ම මබ ංකාව  

 

2018 ජන මරි 16        මුදල්  යමපාරමප පාරනය යේ න කුවන  ප ල ලංන විධමන            2018 අා  01 

මූලය න ල ද ල ුව ්  රප්ෂාම ිරීම   අ ලකූලයම පමමු  

 

2011 අංක 42 දරන මුදල් ව්යාපාරාර පාරනන් ප පාරරව් ඇ ි  බල්ල අනුව් මුදල් මණ්ඩලය විසි ප මූලය නනුනදනුකුවව් පන  

අයිතී ප සුරක්ෂි් කි ඇමට හා බරඳියාව් ්හවුුව කි ඇමට සියලුම බලපාරත්රලාී  මුදල් මමාන්  නව්් නමම විධානය ප 

නිකුත් කරනු ලරනේ. 

 

1. අදාලත්ව්ය හා විෂය 

පාරථය 

1.1. මෑම බලපාරත්රලාී  මුදල් මමානමක්ම නමම විධානනයි  දක්ව්ා ි  මූලය 

නනුනදනුකුවව් ප ආරක්ෂා කි ඇන්  අනුකූල්ා රාමුව් පිළිපාරරදීම මහ ක කල 

යුතුය. නමම විධානය පි  අරමුණු ව්නුනේ නනුනදනුකුවව් ප ආරක්ෂා කි ඇම, 

නනුනදනුකුවව් ප මමන මනා ම් බ පධ්ාව්යක් පාරව්ත්ව්ා නරනීම මහ නමම 

අංශනේ ස්ථායි්ාව්ය හා ශක් මත්භාව්ය මහ ක කි ඇම මඳහා අංශය 

නකනරි  නනුනදනුකුවව් පන  පාරව් න විශ්ව්ාමය ්හවුුව කි ඇමය. 

 1.2. මෑම බලපාරත්රලාී  මුදල් මමානමක්ම පාරහ් විධාන 3 ි  දරක්නව්න 

නනුනදනුකුවව් ප ආරක්ෂා කි ඇන්  අව්ම ප්රමිතතී ප පිළිපාරරියය යුතු අ්ර, 

මවිස්්රාත්මක මාර්නනෝපාරනේශය ප නමම විධානය මමන අමුණා ි්. 

 

2. අධයක්ෂ මණ්ඩලනේ 

කාර්යභාරය මහ 

ව්නකීම 

2.1. මූලය නනුනදනුකුවව් ප ආරක්ෂා කි ඇම, මමානනමි  ආය්නික යහපාරාලනය, 

මංස්කෘ ය හා අධයක්ෂ මණ්ඩලනේ උපාරායමාර්ගික තීරණ නරනීන්  ක්රියාව්යේනේ 

අ්යාව්ශය අංනයක්  විය යුතුය. 

2.2. මමා නන්  සියලුම නස්ව්කය ප හා පාරත්කරන ලද නිනයෝජි්ය ප විසි ප නමම 

විධානය පි  දක්ව්ා ි  නනුනදනුකුවව් ප ආරක්ෂා කි ඇම ම් බ පධ අව්ම 

ප්රමිතතී ප පිළිපාරරදීම අධයක්ෂ මණ්ඩලය විසි ප මහ ක කල යුතුය. න්  මඳහා නමම 

විධානය පට අනුකූල වීම මහ ක කි ඇන්  සුදුසු නි ඇක්ෂණ ක්රමනදදයක් මමානම 

මතුව් පාරරව්තීම අධයක්ෂ මණ්ඩලය විසි ප මහ ක කල යුතුය. 

3. නනුනදනුකුවව් ප 

ආරක්ෂා කි ඇම 

ම් බ පධ අව්ම 

ප්රමිතතී ප 

3.1.  බළිදපව් ිරීමම බම විකුවිදභම ය  

නනුනදනුකුවව් පට  මූලය නස්ව්ාව් ප ම් බ පධව් ම් ූරර්ණ, පාරරහරියයේ , මංක්ෂිප්්, 

නිව්රරිය මහ නනොමන නනොයව්න ආකාරනේ න්ොරතුුව ලබාියය යුතු අ්ර මූලය 

නස්ව්ාව් ප ම් බ පධව් මාධනීය තීරණ නරනීම පාරහසු කි ඇම මඳහා ඒව්ානේ 

නියමය ප හා නකො පනේසි දරනනරනීමටත් ඒව්ා ම් ූරර්ණනය ප අව්නබෝධ 

කරනරනීමටත් නනුනදනුකුවව් පට අයි යක් ි්. 

 

3.2. න ල ද ල ුව ්  දක ල  න ිරීමම 

මූලය නස්ව්ාව් ප ම් බ පධව් මාධනීය තීරණ නරනීම පාරහසු කි ඇම මඳහා ඒ 

ම් බ පධව් නනුනදනුකුවව් පන  දරනීම හා අව්නබෝධය ව්ර්ධනය කි ඇමට නිසි 

ක්රමනදදයක් මකස් කල යුතුය. 
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 3.3.  නකී  සබනය  යමපාරමරි  බකරීීමම 

නනුනදනුකුවව් ප මමන කටයුතු කි ඇන් දී නස්ව්කය ප මහ පාරත්කරන ලද 

නිනයෝජි්ය ප ව්ෘත් මය නලම මනා නිපුණත්ව්නය ප යුතුව් මරලකියේමත්ව් හා 

උේනයෝනනය ප කටයුතු කල යුතුය.  

 

3.4. පාරකමිණිලි බකරීපවීම සබ සබන සකලසීම 

ප්රනදශ විය හරකි, දරියය හරකි, ස්ව්ාීනන, මාධාරණ, ව්නවිය හරකි, කානලෝචි් මහ 

කාර්යක්ෂම වූ ප්රමාණව්ත් පාරරමිතිලයේ හරසිර වීන්  හා මහන මරලසීන්  

ක්රමනදදයක් මඳහා නනුනදනුකුවව් ප නව්් අව්කාශය ලබා ියය යුතුය. 

3.5. අපාර්ෂාපාරමති බම සමධමපණ සකලකීම 

මමානම මමන නනුනදනු කරන මෑම අව්ස්ථාව්කදීම මෑම නනුනදනුකුවනව්කුටම 

අපාරක්ෂපාරාතීව්, අව්ංකව් මහ මාධාරණව් මරලකිය යුතුය.  

 

3.6. න ල ද ල ුව ්  ේ  යොපතුුව සබ  පාරෞද්නලි න ය රප්ෂාම ිරීමම 

නනුනදනුකුවව් පන  න්ොරතුුව මහ නපාරෞේනයේකත්ව්ය ආරක්ෂා කි ඇම මඳහා 

මෑම බලපාරත්රලාී  මුදල් මමානමක්ම සුදුසු පියව්ර න් යුතුය. 

 

4. ක්රියාත්මක කි ඇම 4.1. මෑම බලපාරත්රලාී  මුදල් මමානමක්ම නමම විධානනේ මඳහ ප ියන සිට මාම 3ක් 

ිතුළ් නමම විධානය ප ක්රියාත්මක වීම මහ ක කල යුතුය. 

  

4.2. සියලුම බලපාරත්රලාී  මුදල් මමාන් , මූලය නනුනදනුකුවව් ප ආරක්ෂා කි ඇන්  

අනුකූල්ා රාමුව් පිළිනනු ලබන බව්ට දරනට නස්ව්නේ නියුතු සියලුම 

නස්ව්කය පනන ප, අළු  ප බඳව්ාන පනා නස්ව්කය පනන ප (ඔවු ප රැකියානව්ි  

නයදවීමට නපාරර) මහ පාරත්කරන ලද නිනයෝජි්ය පනන ප යේඛි් මහ කයක් ලබා 

න් යුතුය. 

 

4.3. සියලුම බලපාරත්රලාී  මුදල් මමාන්  විසි ප මූලය නනුනදනුකුවව් ප ආරක්ෂා 

කි ඇන්  අනුකූල්ා රාමුව් ්ම නව්ේ අඩවිනයි  පාරළ කල යුතු අ්ර, 

නනුනදනුකුවව් ප ඉල්ලා සිටින භාෂානව් ප එය ලබා දීමටද අව්ශය අව්ස්ථා ව්ලදී 

ඒ ම් බ පධව් නනුනදනුකුවව් ප දරනු් ව්ත් කි ඇමටද කටයුතු කල යුතුය. 

 

 

 

 

රචමර්ය ඉ් ද්රජිතන වමමප්ව මමි 

මුදල් මණ්ඩලනේ මභාපාර  මහ  

ශ්රී ලංකා මහ බරංකුනද අපතපාර  
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ඇමුණුම 

ංලපාරත්රලමී මුදල් සමමන  ල මූලය න ල ද ල ුව ්  රප්ෂාම ිරීම   අ ලකූලයම පමමු  ස ං් ධ 

වි්වයපමනම  මමර් නෝපාර ද්ශය 

බකඳි් වීම 

බලපාරත්රලාී  මුදල් මමාන්  විසි ප නනුනදනුකුවව් පන  අයිතී ප සුරක්ෂි් කි ඇමට හා බරඳියාව් ්හවුුව කි ඇමට  

හඳු පව්ා නදන ලද මූලය නනුනදනුකුවව් ප ආරක්ෂා කි ඇන්  අනුකූල්ා රාමුනව්ි  දරක්නව්න අව්ම ප්රමිතතී පට අනුකූල 

වීම මඳහා අව්ශය මාර්නනෝපාරනේශය ප නමයි ප පාරරහරියයේ නකනර්.  

 

1.  බළිදපව් ිරීමම බම විකුවිදභම ය 

1.1. නනුනදනුකුවව් ප නව්් මූලය නස්ව්ාව් ප ම් බ පධ පාරරහරියයේ, මංක්ෂිප්්, නිව්රරිය මහ නනොමන නනොයව්න 

ආකාරනේ න්ොරතුුව ලබා ියය යුතුය. නමම ලබානදන න්ොරතුුව නනුනදනුකුවව් ප කරම  භාෂාව්කි ප එන්  

සිංහල, නදමළ හා ඉංග්රීසි මාධයනය ප පාරරව් ය යුතුය. 

 

1.2.  ්ව ම ්  ස ං් ධ මූලි   යොපතුුව 

1.2.1.   ළඳ දක් වී  අ ධිය 

අ. බලපාරත්රලාී  මුදල් මමාන්  විසි ප ඕනෑම මාධයයක් මගි ප සිදුකරනු ලබන සියලුම නව්ළඳ දර පවී්  

ව්ල මූලය නස්ව්ාව් ප ම් බ පධ නිව්රරිය, නත්ුව් න් හරකි මහ ම්ය න්ොරතුුව අ ප්ර්න් විය යුතු 

අ්ර මහජන්ාව් නනොමන යව්න ආකාරනේ න්ොරතුුව ි තුළත් නනොවිය යුතුය. ්ව්ද, බලපාරත්රලාී  

මුදල් මමාන්  ප්රචාාරය කරන ඕනෑම නව්ළඳ දර පවීමක් පිළිබඳව් පාරරහරියයේ කි ඇ්  ඉල්ලා සිටින විටකදී 

ලබා ියය යුතුය. 

ආ. ්ව්ද ශ්රී ලංකා මහ බරංකුව් විසි ප මාමානය මහ විනශ්ෂි් නස්ව්ාව් ප හා ම් බ පධ නව්ළඳ දර පවී්  

මඳහා කයේ ප කලට නිකුත් කරනු ලබන නියමය ප හා මාර්නනෝපාරනේශය ප මඳහාද බලපාරත්රලාී  

මුදල් මමාන්  විසි ප අනුකූල විය යුතුය. 

 

1.2.2. පූර්  ගිවිසු  අ ධිය 

අ. මෑම බලපාරත්රලාී  මුදල් මමානමක්ම ්ම නස්ව්ාව් ප ම් බ පධව් මරල භාෂානව් ප මකස් කරන ලද 

"මූයේක න්ොරතුුව නල්ඛනයක්" එි  අනප්ක්ෂි් නනුනදනුකුවව් පට ලබා ියය හරකි ම් ම් ආකාරනේ 

නල්ඛනයක් නලම මුද්රි් නහෝ විදුත් මාධයනය ප පාරව්ත්ව්ා න් යුතු අ්ර එය ආය්නනේ නව්ේ 

අඩවිනයි  පාරළ කල යුතුය. 

ආ. ණය නස්ව්ාව් ප ම් බ පධනය ප පාරහ් දරක්නව්න මූයේක න්ොරතුුව එම නල්ඛනනයි  අ ප්ර්න් විය 

යුතුය. 

i). මූලය නස්ව්ානද ස්ව්භාව්ය, නපාරොලී අනුපාරා්ය, දඩ, නව්නත් අයකි ඇ්  හා නස්ව්ා නාස්තු මහ 

නකොමිතස් ිතුළුව් මූලය නස්ව්ාව් ම් බ පධ මූයේක ලක්ෂණ 

ii). මූලය නස්ව්ාව් ලබා නරනීම මඳහා නනුනදනුකුව අනුනමනය කල යුතු ක්රියාපාරටිපාරාටිය 

iii). ප්රධාන නියමය ප හා නකො පනේසි 

iv). මූලය නස්ව්ාව් ප හා ම් බ පධ අදාල නී මය ප්ර පාරාදන 

v). පාරරමිතිලයේ හරසිරවීන්  ක්රියාපාරටිපාරාටිය 
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ි. ්ර පපාරතු නස්ව්ාව් ප ම් බ පධව් පාරහ් දරක්නව්න මූයේක න්ොරතුුව එම නල්ඛනනයි  අ ප්ර්න් විය 

යුතුය. 

i). නව්ළඳ ප්රව්ර්ධන හා අනනකුත් ියිය දීමනාද ිතුළුව් නනුනදනුකුවව් පට ලරනබන මූලය 

හා අනනකුත් ප්ර ලාභ 

ii). පාරව්ත්ව්ාන් යුතු අව්ම නශ්ෂ අව්ශය්ාව්, ගිණුම විව්ෘ් කි ඇන්  නාස්තුව්, ගිණුම පාරව්ත්ව්ානනන 

යාන්  නාස්තුව්, ගිණුම ව්මා දරමීන්  නාස්තුව් මහ අදාල ්ර පපාරතු රක්ෂණ ආව්රණය 

iii). ගිණු්  විව්ෘ් කි ඇම, ගිණුම ව්මා දරමීම, නනුනදනුකුවව් ප විසි ප මුදල් මාුවකි ඇම හා ම් බ පධ 

සීමාව් ප මහ අක්රීය ගිණු්  හා අත්හරර දරමූ නේපාරල හා ම් බ පධ ප්ර පාරත්  හා ක්රියාපාරටිපාරාටි 

ඈ. අනප්ක්ෂි් නනුනදනුකුවව් පට ගිවිසුමකට එළඹීම මඳහා බලකි ඇම සිදු නනොකල යුතු අ්ර මූලය 

නස්ව්ාව් ප ම් බ පධ මාධනීය තීරණයක් නරනීම මඳහා මාධාරණ කාලයක් නනුනදනුකුවව් ප නව්් 

ලබා ියය යුතුය. 

 

1.2.3. ගිවිසු  අ ධිය 

අ. සියලුම බලපාරත්රලාී  මුදල් මමාන්  අදාල පාරනත් / විධානය ප මගි ප නියම කර ි  පාරියිය අදාල 

අව්ස්ථාව් ප ව්ලදී මූලය නස්ව්ාව් ප ම් බ පධ න්ොරතුුව නහළිදරද කළ යුතුය. 

ආ. බලපාරත්රලාී  මුදල් මමාන්  විසි ප පාරහ් දෑ ආව්රණය කරමිත ප මූලය නස්ව්ාව් ප හා ම් බ පධ 

නියමය ප හා නකො පනේසි මහ ඒව්ානේ ස්ව්භාව්ය නනුනදනුකුවව් ප නව්් පාරරහරියයේව් විස්්ර කල 

යුතුය. 

i). නනුනදනුකුවව් ප විසි ප නනවිය යුතු නපාරොයේය, නණනය කරන ආකාරයද ිතුළත්ව් නපාරොලී 

අනුපාරා්, නාස්තු හා අයකි ඇ් , නකොමිතස් ( නේ න් ) ආිය මාමානය අයකි ඇ්  ව්ල විස්්ර  

ii). බලපාරත්රලාී  මුදල් මමාන් ව්ල පාරරමිතිලයේ බාර නරනීන්  ක්රමනදදය හා එම නරටළු නිරාකරණය 

කි ඇන්  යා පත්රණය 

iii). නනුනදනුකුවනව්කු විසි ප ඔහුන  / ියන  ව්නකී්  පියවීම පාරරහරර හියන අව්ස්ථාව්ක 

බලපාරත්රලාී  මුදල් මමානම විසි ප අනුනමනය කරන ක්රියාපාරටිපාරාටිය, අයකි ඇන්  ක්රියාමාර්න මහ 

බලපාරත්රලාී  මුදල් මමාන්  ඒ මඳහා දරන වියදම නනුනදනුකුවනන ප ප්ර ූරර්ණය කරන පනා 

බව් 

iv). ගිණු්  විව්ෘ් කි ඇම, ගිණු්  ව්මා දරමීම, ගිණු්  පාරව්ත්ව්ානනන යාම (උදා: අව්ම ගිණු්  නශ්ෂ 

පාරව්ත්ව්ා නරනීම), නනුනදනුකුවව් ප විසි ප මුදල් මාුව කි ඇම හා ම් බ පධ සීමාව් ප මහ අක්රීය 

ගිණු්  හා අත්හරර දරමූ නේපාරල හා ම් බ පධ ප්ර පාරත්  හා ක්රියාපාරටිපාරාටි 

v). ය්  නනුනදනුකුවනව්කු විසි ප මූලය නස්ව්ාව් ප කල්පි ඇමට ප්රථම එයි ප ඉව්ත් ව් පන ප න් / 

අව්ම ප කර පන ප න්  අදාල නනුනදනුකුව විසි ප නනවිය යුතු දඩ මුදල් හා නපාරර පියවීන්  

නාස්තු 

vi). මරක කටයුතු නනුනදනු හා සීමාව්කට ඉහළ නනුනදනු මූලය ුදේපත ඒකකයට ව්ාර්්ා කි ඇමට 

අදාල නී  ඇ  

vii). නනුනදනුකුවව්කුන  මූලය උපාරකරණ/ කා්පපාරත් නමොරක්  කරනු ලරූ විට එය ව්ාර්්ා කි ඇන් දී, 

නනුනදනුකුව විසි ප අනුනමනය කල යුතු ක්රමනදදය හා ඒ නව්නුනව් ප නනුනදනුකුවන  මහ 

බලපාරත්රලාී  මුදල් මමානන්  ව්නකීම 

viii). නී්යානුකූලව් අව්මරලත් පාරාර්ශ්ව්යකට නනුනදනුකුවව් පන  න්ොරතුුව අනාව්රණය 

නකනරන බව් 
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ණය නස්ව්ාව් ප නව්නුනව් ප සියළුම නනුනදනුකුවව් ප නව්් "අර්පාරණ යේපියක්/ මූලය නස්ව්ා 

ප්රකාශයක්" ලබා ියය යුතු අ්ර එි  අව්ම ව්ශනය ප පාරහ් දරක්නව්න මූයේක න්ොරතුුව ිතුළත් විය 

යුතුය. 

i). ණය නරණු් කුවන  නම 

ii). ගිවිසු්  අංකය (ණය අංකය) 

iii). ප්රදානය කල මුදල 

iv). ප්රදානය කල ියනය මහ ණය ගිවිසුනමි  කාලපාරිය්ඡනදදය 

v). නපාරොලී අනුපාරා්ය හා එි  පාරදනම (නාමිතක නහෝ මඵල) 

vi). ආපාරසු නනවීන්  නකො පනේසි හා ව්ාියකය නනවීන්  ව්ාර නණන (දදනික, ම , මාසික නහෝ 

නව්නත් පාරදනම) 

vii). ලබා දී ි  ිපාර සුරැකුම පිළිබඳ විස්්ර 

viii). රක්ෂණ, අනය කි ඇ් , යේයකියවියේ, යේයාපාරියංචි ආිය අම්ර නාස්තු පිළිබඳ විස්්ර (අදාල නද න් ) 

ix). ප්රමාද වී සිදුකරන නනවී්  මඳහා අදාල ව්න දඩ නපාරොලී අනුපාරා්ය (ව්ාර්ෂික) 

x). නනුනදනුකුවනව්කු විසි ප නනවී්  පාරරහරර හියන අව්ස්ථාව්ක අයකර නරනීන්  ක්රමනදදය 

(ව්ත්ක්  යයේ අත්පාරත් කරනරනීම, නමම ක්රියාව්යේය මඳහා ව්රයව්න පිියව්රය, යයේ අත්පාරත් 

කරනරනීනම ප පාරසුව් අදාල ව්න ක්රමනදදය, අදාල අනනකුත් නාස්තු ආියය) 

xi). ණය කයේ ප නේුව්  කි ඇම මඳහා අදාල ව්න නකො පනේසි 

xii). ක්ෂුද්ර මූලය ණය ම් බ පධනය ප ක්නතත්ර නිලධාියයා විසි ප කණ්ඩා යන්  මාමාජිකය ප හමුව්න 

ියන හා නදලාව් ප, අයකර නරනීන්  ක්රමනදදය මහ එක්රැස් කි ඇන්  මධයස්ථාන ව්ල න්ොරතුුව 

මඳහ ප කල යුතුය. ස්ව්භාවික ආපාරදා මහ බලානපාරොනරොත්තු නනොව්න සිේීන ප නේතුනව් ප ණය 

අයකරනරනීන්  මූයේක කාලමටහ ප නව්නස් වුව්නහොත්, ඒ ම් බ පධව් නනුනදනුකුවව් ප නව්් 

දරනු්  ියය යුතුය. 

ඈ. 

 

 

ණය කා්පපාරත් ප්රකාශන ව්ල සිදුකල යුතු අව්ම නනවීම, අව්ශය අව්ම නනවීම පාරමණක් සිදුකර පන ප 

න්  අයකරනු ලබන මුළු නපාරොලී ප්රමාණය මහ අව්ශය අව්ම නනවීම සිදුනනොකර පන ප න්  ප්රමාදවීන්  

නාස්තුව් මටහ ප කල යුතුය. 

ඉ. 

 

්ර පපාරතු ම් බ පධනය ප සියළුම බලපාරත්රලාී  මුදල් මමාන්  අදාල පාරනත්/ විධානය පි  දක්ව්ා ි  

න්ොරතුුව අදාල ව්න පාරියිය නහයේදරද කල යුතුය. පාරාස්නපාරොත් මි ් ඉ ියකි ඇන්  ගිණු්  හරර 

නනුනදනුකුවව් පන  ඉ ියකි ඇන්  ්ර පපාරතු ගිණු් ව්ල නනුනදනු හා නශ්ෂය ප පිළිබඳ ප්රකාශනයක් 

මෑම කාලපාරිය්ඡනදදයකටම ව්රක් නනුනදනුකුවව් ප කරම  මාධයයකි ප (මුද්රි් නහෝ විදුත්) ඔවු ප 

නව්් යරවිය යුතුය. 

 
 

 

1.2.4. න ල ද ල ුව ්  ේ ඉල්ලීම පාරරිදි   

ණය නස්ව්ාව් ම් බ පධ නස්ව්ා ප්රකාශනයක් නනුනදනුකුවන  ඉල්ලීම පාරියිය මරපාරයිය යුතු අ්ර එි  පාරහ් 

න්ොරතුුව අ ප්ර්න් විය යුතුය. 

i). ව්ාර්්ාකරණ කාලපාරිය්ඡනදදය මඳහා නනුනදනු ව්ල මවිස්්රාත්මක න්ොරතුුව (උදා: 

නනුනදනුකුවන  ගිණුනමි  හර හා බරර අයි්මය ප) 

ii). මඵල නපාරොලී අනුපාරා කය මහ කාලපාරිය්ඡනදදය මඳහා අය කල නපාරොයේය 

iii). කාලපාරිය්ඡනදදය මඳහා අය කල නාස්තු 

iv). නනවී්  කල යුතු ියනය මහ ි ඟ ි ටි නශ්ෂය 
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1.2.5. මූලය නස්ව්ානද විස්්ර මහ ඒව්ාට අදාල නියමය ප හා නකො පනේසි ලබානත් බව්ට, පාරරහරියයේ කර දු ප 

බව්ට හා නත්ුව්  නත් බව්ට නනුනදනුකුවනන ප යේඛි් මහ කයක් ලබා න් යුතුය. 

1.2.6. මූලය නස්ව්ාව්ට අදාල සියලුම යේයකියවියේ නිසි නලම ම් ූරර්ණ කර නනුනදනුකුවන  අත්මන නයියය 

යුතුය. අම් ූරර්ණ යේයකියවියේ බාරනරනීම මහ ි ස් යේයකියවියේ ම් අත්ම ප ලබා නරනීම සිදු නනොකල 

යුතුය. 

1.2.7. ය්  මූලය නස්ව්ාව්ක් ම් බ පධනය ප එකඟ වූ නියමය ප හා නකො පනේසි ව්ල ය්  නව්නමක් බලපාරත්රලාී  

මුදල් මමානමක් විසි ප සිදු කර පන ප න්  එනස් කි ඇමට ප්රථම නනුනදනුකුවව් පට දරනු්  ියය යුතුය. 

 

1.3.   පාරොදු  බලිදපව් ිරීම  

 අ. බලපාරත්රලාී  මුදල් මමානන්  ව්යාපාරාර ස්ථානව්ල ප්රදර්ශනය කරනු ලබන න්ොරතුුව අ්ර පාරහ් 

න්ොරතුුවද අ ප්ර්න් විය යුතුය. 

  i). ශ්රී ලංකා මහ බරංකුව් විසි ප නිකුත් කරන ලද මුදල් ව්යාපාරාර බලපාරත්රය 

ii). බලපාරත්රලාී  මුදල් මමානන්  විනණනය කරන ලද නව්්ම මූලය ප්රකාශන ක්ටටලය 

iii). බලපාරත්රලාී  මුදල් මමානන්  ණය  නේිලය මහ එයට පාරාදක වූ නිර්නායකය ප 

iv). නමම මාර්නනෝපාරනේශනයි  4.1 ව්න ප නයි  දරක්නව්න පාරියිය මහජන පාරරමිතිලයේ හසුුවව්න 

නිලධාියයා ම් බ පධ කරනරනීන්  මූයේක න්ොරතුුව 

v). මූලය ඔ් ූ්පස්ම පව්රයා ම් බ පධ කරනරනීන්  න්ොරතුුව 

vi). ව්යාපාරාර නනුනදනුකරන නදලාව් ප මහ නිව්ා ද දර පවී්  

 ආ. ඉහ් න්ොරතුුවද ිතුළත්ව් පාරහ් දරක්නව්න න්ොරතුුව මමානන්  නව්ේ අඩවිනයි  පාරළ කල 

යුතුය. 

i). සියලුම ්ර පපාරතු හා ආනයෝජන නස්ව්ාව්ල ව්ර්්මාන නපාරොලී අනුපාරා් 

ii). ණය නස්ව්ාව් ප ව්ල ව්ර්්මාන නපාරොලී අනුපාරා් පාරදනම මහ අනනකුත් නාස්තු (හරකි 

අව්ස්ථාව්ල) 

iii). විනේශ විනිමය මිතලදී නරනීන්  හා විකිණීන්  අනුපාරා් (අදාල නද න් ) 

iv). 1.2.2 (අ) ව්න ප ය යටන්ි  අදාල ව්න නහයේදරද කි ඇන්  අව්ශය්ා 

 

2. න ල ද ල ුව ්  දක ල  න ිරීමම  

2.1. මූලය දක ලම ලංමදී   ඵලදමයි  කඩසේබ්  ක්රියමනම  ිරීමම 

 

අ. මූලය නස්ව්ාව් ප පිළිබඳව් මහජන්ාව්න  දරනු් ව්ත්භාව්ය ව්ර්ධනය කි ඇම මඳහා බලපාරත්රලාී  

මුදල් මමාන්  විසි ප ්ම ප විසි පම නහෝ අංශනේ මමාන්  මමන හවුනල් නහෝ විනශ්ෂි් මූලය 

මාක්ෂර්ාව් ියයුණු කි ඇන්  ව්රඩමටහ ප මකස් කල යුතුය. මූලය දරනුම ලබාදීන්  ව්රඩමටහ ප 

ඉලක්ක න් නනුනදනුකුවව් පන  මූලය අව්ශය්ා හා මූලය මාක්ෂර්ාව්ට නරලනපාරන ආකාරයට 

මරලසු්  කල යුතුය. 

ආ. මූලය දරනුම ලබානදන උපාරකරණ මඳහා මුද්රි් පාරරිකා, නපාරෝස්ටර්, පුහුණු කි ඇන්  වී ඩිනයෝපාරට (උදා- 

මුදල් කළමනාකරණය, ණය කළමනාකරණය, ඉ ියකි ඇ් ), අ ප්ර් ක්රියාකා ඇ ණය නණක ය පත්ර 

මහ මූයේක පාරිලඩිඩ (උදා- ඔබන  මුදල් ආරක්ෂා කරනරනීම, ඔබන  නස්ව්ාව් පිළිබඳ දරනනරනීම, 

නියමය ප හා නකො පනේසි කියව්ා අව්නබෝධ කරනරනීම, ඔබ න  ප්රකාශය ප පාරියක්ෂා කර නරනීම, 

ඔබන  ණය ව්ාියකය නියමිත් නදලාව්ට නනවීම, නාස්තු හා අයකි ඇ්  නත්ුව්  නරනීම, ඔබන  
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පුේනයේක හඳුනානරනීන්  අංකය ආරක්ෂා කරනරනීම) ිතුළත් විය හරක. 

ි. බලපාරත්රලාී  මුදල් මමාන්  විසි ප මූලය නස්ව්ාව් ප හා ම් බ පධ අදාල නී මය ප්ර පාරාදන පිළිබඳව් 

නනුනදනුකුවව් ප දරනු් ව්ත් කල යුතුය - උදා: මුදල් ව්යාපාරාර පාරන්, කල්බදු මූලයකරණ පාරන්, 

උකස් පාරන්, භාණ්ඩ උකස්න පන පන  ආඥා පාරන් ආියය. 

 

 

2.2. මූලය විනය ්ර ර්ධනය ිරීමම 

          නනුනදනුකුවව් පන , විනශ්ෂනය පම අන යට පාරත්වීමට ව්රඩි ඉඩකඩක් ි  කාණ්ඩය පන  මූලය දරනුම හා 

හරකියාව් ව්ර්ධනය කි ඇම මඳහා මූලය අධයාපාරනය හා න්ොරතුුව ලබා දීම ශක් මත් කල යුතුය. අපතක 

ණයනර බව්, බහු ණයනරනී් ව්ල ප්ර විපාරාක මහ ප්රමාද වී සිදුකරන ආපාරසුනනවී්  ආියය ම් බ පධනය ප 

නනුනදනුකුවව් ප නව්් විනශ්ෂි් අනතුුව ිඟවී්  ලබා ියය යුතුය. 

 

3.     නකී  සබනය  යමපාරමරි  බකරීීමම 

         3.1. න ල ද ල ුව සබ  යෝනයයම ය බුනනම නකීම : නනුනදනුකුවව් ප ආරක්ෂා කි ඇමට මහ 

ඔවු පන  මූලය හා මූලය නනොව්න අව්ශය්ා මපුරාලීමට අව්ශය ව්න නස්ව්ා ලබා දීම මඳහා 

බලපාරත්රලාී  මුදල් මමාන්  මහ පාරත් කරන ලද නිනයෝජි්ය ප මතුව් අව්ශය ම් පාරත් මහ ක්රමනදදය ප 

පාරරව් ය යුතුය. න්  මඳහා බලපාරත්රලාී  මුදල් මමාන්  මහ පාරත් කරන ලද නිනයෝජි්ය ප විසි ප; 

 අ. න ල ද ල ුව බුනනම නකීම : නනුනදනුකුවට ය්  මූලය නස්ව්ාව්ක් නිර්නේශ කි ඇමට, 

ඉියියපාරත් කි ඇමට නහෝ මරපාරයීමට නපාරර ප්රමාණව්ත් න්ොරතුුව රැස් කි ඇම හා ව්ාර්්ා කි ඇම සිදු 

කල යුතුය. රැස් කල න්ොරතුුව, නනුනදනුකුව විසි ප න්ෝරානත් මූලය නස්ව්ානව්ි  මංකීර්ණ 

බනව්ි  ස්ව්භාව්යට ප්රමාණව්ත් විය යුතුය, 

 ර.  යෝනයයම  ය්ෂ ්වුව ිරීමම : අදාල මූලය නස්ව්ාව් නනුනදනුකුවන  අව්ශය්ා හා අරමුණු 

ව්ලට නරලනප්ද ය පන මහ නනුනදනුකුවට මූලය නස්ව්ාව් හා අදාල ව්න අව්දානම දරා නරනීම 

මඳහා මූලයමය ව්ශනය ප හරකියාව්ක් පාරව්තීද ය පන බලපාරත්රලාී  මුදල් මමාන්  නහෝ පාරත් කරන 

ලද නිනයෝජි්ය ප විසි ප මලකා බරයේය යුතුය, 

 ඇ. අධි  ණයනකතිං   කළක්ෂවීම  

i). නනුනදනුකුව නව්් නව් මූලය නස්ව්ාව්ක් ඉියියපාරත් කි ඇන් දී එම නස්ව්ාව් හා ම් බ පධ මූලය 

ව්නකීම පියවීම මඳහා නනුනදනුකුවට ි  හරකියාව් මහ ක කි ඇමට අදාල 

නනුනදනුකුවන  ණය නයෝනය්ාව් නිසි නලම ්ක්නස්ුව කල යුතු අ්ර නනුනදනුකුවන  

ආපාරසු නනවීන්  හරකියාව් සුදුසු පාරියිය විශ්නල්ෂණය කල යුතුය, 

ii). බලපාරත්රලාී  මුදල් මමානන්  අධයක්ෂ මණ්ඩලය මහ ඉහළ කළමනාකාියත්ව්ය 

නනුනදනුකුවන  අපතක ණයනර භාව්නයි  අව්දානම පිළිබඳව් දරනු් ව්ත් හා මරලකියේමත් 

විය යුතුය. ආදායම ම් ණය පියවීන්  (එන් , ණය පියවීම මඳහා නයොදාන් හරකි 

නනුනදනුකුවන  ව්රය කල හරකි ආදායනමි  උපාරියම ප්ර ශ්ය) උපාරියම අනුපාරා්යක් 

හඳුනාන් යුතුය, 

iii). නනුනදනුකුවන  පාරව්ත්නා ණය නයෝනය්ාව් අිබබව්ා ්ව්දුරටත් ණය ලබානරනීම 

ව්රළරක්වීමට නව්නත් මූලය ආය්නයක් විසි ප ලබාදී ි  ණය පාරහසුකමක් පියවීම මඳහා 

බලපාරත්රලාී  මුදල් මමාන්  විසි ප අළුත් ණය පාරහසුක්  ලබාදීම සීමා කල යුතුය, 

iv). අපතක ණයනර භාව්ය ව්රළරක්වීම මඳහා මහය ව්න ණය න්ොරතුුව කාර්යංශය ව්රනි ණය 

කළමනාකරණ පාරේධ  බලපාරත්රලාී  මුදල් මමාන්  විසි ප භාවි්යට න් යුතුය. 
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        3.2. න ල ද ල ුව ්   පාරෞද්නලි  මුණනකසීම සබ ස ං් ධයම පාර න ම නකීම 

බලපාරත්රලාී  මුදල් මමාන්  ව්ල නස්ව්කය ප නහෝ පාරත්කරන ලද නිනයෝජි්ය ප විසි ප ; 

 අ. මාධාරණ කාලයක් මි ් දරනු් දීමකි ප පාරසුව් පාරමණක් නනුනදනුකුවව් ප මුණනරසිය යුතු 

අ්ර, එව් ප මුණනරසී්  ියව්ා කාලනේදී සිදු කල යුතුය. 

 ආ. මුණනරසීන්  අරමුණ, ියනය හා නදලාව් මහ නනුනදනුකුවන  ප්ර චාාරනේ මාරාංශය ිතුළුව් 

මුණනරසීන්  ව්ාර්්ා නව් පව් පාරව්ත්ව්ා න් යුතුය.  

 ි. නනුනදනුකුවනව්කුව් නහෝ නනුනදනුකුවනව්කු බව්ට පාරත්වීමට අනප්ක්ෂි් ය්  පුේනලනයකුව් 

දුරකථන මගි ප ම් බ පධ කරනරනීන් දී අදාල පුේනලයා ඔහුන  නහෝ ියන  නමිත ප හා ්ම ප 

අදාල නනුනදනුකුවව්ාව් ම් බ පධ කරන පන ප කුමන බලපාරත්රලාී  මුදල් මමානම නව්නුනව් පද 

ය පන හඳු පව්ා ියය යුතු අ්ර එනස් ම් බ පධ කරනරනීන්  ව්ාිලජමය අරමුණ පාරරහරියයේ කළ 

යුතුය. 

 

        3.3.  ්ව  ය්  සබ පාරන පන ලද කු යෝජිතයය්  අධී්ෂාණය ිරීමම : නුසුදුසු ව්යාපාරාර හරසි ඇ්  

මහ මාධාරණ නනොවූ අව්දාන්  නරනී්  ව්රලරක්වීම මඳහා නනුනදනුකුවව් ප මමන මෘජුව් ම් බ පධ 

ව්න නස්ව්කය ප හා පාරත්කරන ලද නිනයෝජි්ය පන  හරසි ඇම ඉ්ා ඕනෑකමිත ප මහ විපතමත්ව් 

අීනක්ෂණය කි ඇම මඳහා බලපාරත්රලාී  මුදල් මමාන්  විසි ප ක්රමනදදයක් නයොදා න් යුතුය. 

 

        3.4.  ්ව  ය්  පුහුණු ිරීමම : බලපාරත්රලාී  මුදල් මමාන්  ව්ල නස්ව්කය ප හා පාරත්කරන ලද 

නිනයෝජි්ය ප (විනශ්ෂනය පම ණය නිලධාිය ප, අයකරනරනී්  නිලධාිය ප, අනලවිකරණ නිලධාිය ප, 

පාරරමිතිලයේ හසුරව්න නිලධාිය ප, නනුනදනුකාර නස්ව්ා නිනයෝජි්ය ප ව්රනි නනුනදනුකුවව් ප මමන 

මෘජුව් ම් බ පධ ව්න නිලධාිය ප) නිසි පාරියිය පුහුණු කරන ලද හා සුදුසුක්  මි ් නිලධාිය ප විය 

යුතුය. 

 

        3.5.  ව්යන ්රතිපාරනතිය 

 අ. ව්නකිව්යුතු ව්යාපාරාර හරසි ඇම ියියමත් කි ඇමත් මාධාරණ නනොව්න ආදාය්  නරනීම අදධර්යමත් 

කි ඇමත් අරමුණු කරනනිමිත ප නනුනදනුකුවව් ප මමන මෘජුව් ම් බ පධ ව්න නස්ව්කය ප මහ 

පාරත්කරන ලද නිනයෝජි්ය ප මඳහා අධයක්ෂ මණ්ඩලය විසි ප අනුම් කරන ලද නද්න 

ප්ර පාරත් යක් මරලසු්  කල යුතුය. 

 ආ. නස්ව්කය ප නව්් ලබානදන විකුණු්  ඉලක්කය ප ්ාත්වික විය යුතු අ්ර නස්ව්කය පන  

නපාරෞේනයේක හරකියාව් ප ම් ඒව්ා මකස් විය යුතුය. 

 ි. නස්ව්කය පන  මහ පාරත්කරන ලද නිනයෝජි්ය පන  නද්නය විකුණු්  කාර්යමාධනය ම්ම 

පාරමණක් නනොනනවීමට බලපාරත්රලාී  මුදල් මමාන්  මහ ක විය යුතු අ්ර නනුනදනුකුවව් පන  

ආරක්ෂාව් මඳහා අදාල ව්න නනුනදනුකුවව් පන  ්ෘප් ය, ණය ආපාරසුනනවීන්   

කාර්යමාධනය, නනුනදනුකුවව් ප රඳව්ා ්බානරනීම, නියාමන අව්ශය්ා/ විිෂත  පාරියචාය පට 

අදාල මාර්නනෝපාරනේශය පට හා ආචාාරධර්ම පාරේධ යට අනුකූලවීම ව්රනි මාධකද ිතුළත් විය 

යුතුය. 
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         3.6. ංලපාරත්රලමී මුදල් සමමන  ල  ්ව  ය්  ේ සබ පාරන පන ලද කු යෝජිතයය්  ේ 

 නකීම 

 නස්ව්කය ප මහ පාරත් කරන ලද නිනයෝජි්ය ප පාරහ් දරක්නව්න ක්රියාව්යේ ප ව්රළකී සිටිය යුතුය. 

 අ. නනුනදනුකුවව් පට ි ියහරර කි ඇම. 

 ආ. නි පදා මහන් ණය අයකර නරනීන්  ක්රම නයොදා නරනීම. 

 ි. නනුනදනුකුවව් පන  න්ොරතුුව නව්නත් අයට නහයේදරද කි ඇම. 

 ඈ.  මූලය නස්ව්ා පිළිබඳ ව්රරිය නහෝ නනොමන යව්න සුළු න්ොරතුුව ලබාදීම. 

 ඉ. බලපාරත්රලාී  මුදල් මමානන්  ය්  නස්ව්ාව්ක් ලබානරනීම මඳහා නනුනදනුකුවව් පව් නහෝ 

මහජනයාව් නනොමනා නලම නපාරළඹවීම. 

 ඊ. බලපාරත්රලාී  මුදල් මමානනම ප පිට්දී සුරැකු්  ම් බ පධ යේපි නල්ඛනව්ලට අත්ම ප ලබා නරනීම. 

නකනස්නව්්ත් මාධාරණ නේතුව්ක් ම් ගිවිසුම අත්ම ප කි ඇම බලපාරත්රලාී  මුදල් මමානන්  

ව්යාපාරාර ස්ථානනය ප පිට්දී කි ඇමට වුව්නහොත් අනුම් නිලධාියනයකු එම ස්ථානනේ සිටිය යුතු 

නද. 

 

         3.7. ංලපාරත්රලමී මුදල් සමමන  රීය  ්ව ම ිර්  ඉ න ිරීම  දී / අ ලාගු ිරීම  දී 

න ල ද ල ුව ් ේ  ් දි  නවීම 

 දරනට ක්රියාත්මක ව්න මූලය නස්ව්ා ගිවිසුමකි ප  විනශ්ෂනය පම ්ර පපාරතු ක්රමයක් ව්රනි නස්ව්ාව්කි ප 

ඉව්ත් වීමට නහෝ අව්ලංගු කි ඇමට බලපාරත්රලාී  මුදල් මමාන්  අදහස් කර පන ප න්  ඉව්ත්වීන්  

ක්රමනදදයක් හා ව් පිය ලබානරනීන්  ක්රමනදදයක්ද මි ්ව් මාධාරණ කාලයක් ලබා නරනීමට 

නනුනදනුකුවව් පට අයි යක් ි  අ්ර අව්ශය න්  එව්රනි ඉව්ත් කි ඇ් / අව්ලංගු කි ඇ්  කයේ ප 

අනාව්රණය කල යුතුය. 

 

         3.8. දඩනම්වතු අය ිරීමම 

 මාධාරණත්ව්ය, ණය ආපාරසුනනවීන්  අනුබලය හා නනුනදනුකුවව් පන  මරබෑ අපාරහසු්ා ආියය මඳහා 

නිසි මරලකිල්ලක් නයොමුකර දඩනපාරොයේය ම් බ පධ ප්ර පාරත්තී ප නියම විය යුතුය. 

 

4.       පාරකමිණිලි බකරීපවීම බම සබන සකලසීම 

 

          4.1. පාරකමිණිලි බකරීපවී   අභය් යප යම් ත්රණය 

 අ. නනුනදනුකුවව් පන  දුක්නරනවියේ හා පාරරමිතිලයේ මඳහා බලපාරත්රලාී  මුදල් මමාන්  මතුව් 

පාරරමිතිලයේ හරසිරවීන්  ප්ර පාරත් යක් පාරරව් ය යුතුය. 

 ආ. නනුනදනුකුවව් පන  පාරරමිතිලයේ මඳහා බාි ර පාරාර්ශ්ව්ය පන  මහය ලබා නරනීමට නපාරර 

මමානන්  අභය ප්ර පාරරමිතිලයේ හරසිරවීන්  ක්රියාව්යේය හරහා නරටළුව් මඳහා පිළියමක් ලබා 

නරනීමට නනුනදනුකුවව් ප උන පදු කළ යුතුය. 

 ි. නනුනදනුකුවව් ප විසි ප නනොනුකරනු ලබන පාරරමිතිලයේ හරසිරවීමට මහ නිරාකරණය කි ඇමට 

අව්ශය පාරහසුක්  මරලසීන්  ව්නකී්  මි ් නිලධාියනයකු මෑම ව්යාපාරාර ස්ථානයකටම පාරත් කල 

යුතුය. එය නිරාකරණය නනොවුව්නහොත් අදාල නරටළුව් නිරාකරණය ව්නතුුව තීරණය නරනීන්  

ඉහළ අපතකාියය නව්් එය නයොමුකි ඇම එනලම පාරත් කරන නිලධාියයාන  ව්නකීම නද. 

 ඈ. සියළුම නනුනදනුකුවව් පන  පාරරමිතිලයේ ව්ාර්්ා කි ඇම මඳහා දත්් නබඩාව්ක් පිි ටුවීම මහ එම 

දත්් නබඩාව් මඳහා බලයලත් නිලධාියනයකු පාරත්කි ඇම. නිරාකරණය නනොවූ මහජන පාරරමිතිලයේ 



 
 

10 

 

කයේ ප කලට ඉහළ කළමනාකාියත්ව්ය නව්් නයොමුකි ඇම එම නිලධාියයාන  ව්නකීම නද. 

නිරාකරණය නනොවූ පාරරමිතිලයේ ම් බ පධව් ඉහළ කළමනාකාියත්ව්ය විසි ප ක්ෂිලක නිව්රරිය 

කි ඇන්  ක්රියාමාර්න න් යුතුය. 

 ඉ. ව්යාපාරාර ස්ථාන ව්ලදී පාරරමිතිලයේ නිරාකරණය කි ඇම මඳහා අදාල නිලධාියයා නව්් 

නනුනදනුකුවව් පව් නයොමු කල යුතුය. 

 ඊ. නියාමන අපතකාිය ප විසි ප එව්නු ලබන නනුනදනුකුවව් පන  පාරරමිතිලයේ අදාල තීරණ නරනීන්  

අපතකාියය නව්් නයොමු කල යුතුය. 

 උ. පාරරමිතිලල්ල ලරුදණු බව්ට මාධාරණ නකටි කාලයක් තුල නනුනදනුකුවට යේඛි්ව් දරනු්  ියය යුතු 

අ්ර එම පාරරමිතිලල්ල නිරාකරණය කි ඇම මඳහා බලපාරත්රලාී  මුදල් මමාන්  විසි ප අනුනමනය 

කරන ක්රියාමාර්නය මහ පාරරමිතිලල්ල නමනහයව්න නිලධාියයා/ නිලධාිය ප ම් බ පධ කරන් 

හරකි ි මතු්  විස්්ර නනුනදනුකුව නව්් දරනු්  ියය යුතුය (න්  මඳහා මමානම මතුව් නිසි නලම 

මකස් කරන ලද මුද්රි් ආකෘ යක් පාරව්ත්ව්ා න් හරක). 

 ඌ. යේඛි්ව් නහෝ ව්ාචිකව් පාරරමිතිලයේ කි ඇමට පාරහසුක්  මරපාරයිය යුතු අ්ර, යේඛි්ව් පාරමණක් පාරරමිතිලයේ 

ඉියියපාරත් කි ඇම අ්යාව්ශය නලම බලපාරත්රලාී  මුදල් මමාන්  විසි ප බල නනොකල යුතුය. 

 එ. පාරරමිතිලයේ නමනහයවීන්  ක්රියාව්යේනේ කිසිදු අව්ස්ථාව්ක නනුනදනුකුවව් පට අමාධාරණ නලම 

නනොමරලකිය යුතුය. 

 

5.       න ල ද ල ුව ් ේ අපාර්ෂාපාරමති  බම සමධමපණ  සකලකීම 

          5.1. අපාර්ෂාපාරමති  බම සමධමපණ  සකලකීම 

 බලපාරත්රලාී  මුදල් මමාන්  මමන නනුනදනු කරන මෑම අව්ස්ථාව්කදීම මෑම නනුනදනුකුවනව්කුටම 

ඔවු පන  කුලය, ආනම, භාෂාව්, ස්ත්රී පුුවෂබව්, ව්යම ආියය නරන මරලකිල්ලකි ප න්ොරව් 

අපාරක්ෂපාරා ව් මහ මාධාරණව් මරලකිය යුතුය. 

         5.2. වි ේා අ ධමනය බම සකලිරල්ල 

 මූලය නස්ව්ා ව්ලට මාධාරණ නලම ප්රනදශ වීම මඳහා අව්ශය පාරහසුක්  ලබානරනීමට ව්රඩිි ටි, 

ආබාපත් නහෝ මූලය මාක්ෂර්ාව් අ ද නනුනදනුකුවව් පට විනශ්ෂ අව්ධානයක් ලබා නරනීමට 

අයි යක් ි්. 

 

6.      න ල ද ල ුව ්  ේ  යොපතුුව බම  පාරෞද්නලි න ය රප්ෂාම ිරීමම 

         6.1.  පාරෞද්නලි   යොපතුුව රප්ෂාම ිරීමම 

 2011 අංක 42 දරන මුදල් ව්යාපාරාර පාරනනත්  1 ව්න ව්න ප නයි  නියම කර ි  පාරියිය සියළුම 

බලපාරත්රලාී  මුදල් මමාන් , පාරනන්ි  විපතවිධානය ප අනුව් නනුනදනුකුවව් පන  න්ොරතුුව හා 

නපාරෞේනයේකත්ව්ය ආරක්ෂා කි ඇම මඳහා අව්ශය පියව්ර න් යුතුය. 

         6.2. ණය  යොපතුුව  මර්යමාශය   ය  යොපතුුව  මර්යම ිරීමම බම  යොපතුුව හු මමුව 

 පනකීම  

නනුනදනුකුවව් පන  නපාරෞේනයේක න්ොරතුුව ණය න්ොරතුුව කාර්යාංශය මමන හුව්මාුව 

කරන පනා බව් මහ නනුනදනුකුවව් ප ම් බ පධ න්ොරතුුව රැස් කි ඇන් , මකස් කි ඇන්  හා 

නබදාහර ඇන්  නිව්රරිය අරමුණු මහ නකො පනේසි මහ ඒ ආශ්රි්ව් අනුනමනය කර ි  රහසින් බව් 

සුරැකීන්  නී  ම් බ පධව් නනුනදනුකුවව් පව් නිසි පාරියිය/ ම් ූරර්ණනය ප දරනුව්ත් කල යුතුය. 

 


