1973 අංක 11 දරණ බද්ධ නිවාස අයිතිකම් පනත
1982 අංක 45 දරණ බද්ධ නිවාස අයිතිකම් (සංශ ෝධන)
පනත
2003 අංක 39 දරන බද්ධ නිවාස අයිතිකම් (සංශ ෝධන)
පනත
2018 අංක 23 දරණ බද්ධ නිවාස අයිතිකම්
(විශ ෂ
ේ විධිවිධාන) පනත

එස්. ඩී. පී. ශේ. දාම්ශපගම
සර්ශේයර් ජනරාල්,
ශපබරවාරි, 2020.

ශපරවදන
මිනින්ශදෝරු ශදපාර්තශම්න්තුශේ නිලධාරීන්ශේ භාවිතය උශදසා සකස්කර
ඇති "ශදපාර්තශම්න්තු මැනුම් ශරගුලාසි" නැවත සංස්කරණය (හයවන
සංස්කරණය) කිරීශම්දී බද්ධ නිවාස අයිතිකම් පනතට අනුකූලවන පරිදි,
සහාධිපතය ිඹුරරු ිඹියශයල කිරීම සම්බන්ධව ූ  විධිවිධානයන්ද එයට
ඇතුලත් කිරීශම් අව යතාවය පැන නැගුනු අතර, ඒ සඳහා බද්ධ නිවාස
අයිතිකම් පනත සම්පූර්ණශයන්ම අධයයනය කිරීමට සිදුවිය. ශකශසේ නමුත්
1973 අංක 11 දරණ බද්ධ නිවාස අයිතිකම් පනශත් ශබොශහෝමයක්
වගන්ති, 1982 අංක 45 දරණ බද්ධ නිවාස අයිතිකම් සංශ ෝධන පනත
සහ 2003 අංක 39 දරන බද්ධ නිවාස අයිතිකම් සංශ ෝධන පනත මගින්
සංශ ෝධනයට ලක් වී තිබීමත් ඒ සියලු සංශ ෝධන එක් ශල්ඛනයකට
අන්තර්ගතවී ශනොතිබීමත් ශහේතුශවන් ප්රධාන පනත ගැුරරින් අධයයනය
කිරීම අපහසු බව නිරීක්ෂණය විය. එකී අපහසුතාවය මගහරවා ගනිමින්
ශමම සහාධිපතය නිීයය පරිීලලනය කිරීශම් පහසුව අරමුණු කරශගන
ප්රධාන පනත වන 1973 අංක 11 දරණ බද්ධ නිවාස අයිතිකම් පනතට,
1982 අංක 45 සහ 2003 අංක 39 දරන බද්ධ නිවාස අයිතිකම් සංශ ෝධන
පනත් මගින් සිදු කරන ලද සියලු සංශ ෝධන ඇතුළත් ශකොට එක්
ලියවිල්ලක් ශලස ශමම ග්රන්යය සකස්කරන ලදී. තවද 2018 අංක 23
දරණ බද්ධ නිවාස අයිතිකම් (විශ ෂ
ේ විධිවිධාන) පනතද ශවනම
අතිශර්කයක් ශලස ඇතුලත් කරන ලදී. ශමය කිසිශසේත් පාර්ලිශම්න්තු
පනතක පුනර් මුද්රණයක් ශනොවන බවත් මිනින්ශදෝරු ශදපාර්තශම්න්තුව
විසින් ිඹියශයල කරන ලද ශදපාර්තශම්න්තු මැනුම් ශරගුලාසිවල
සහාධිපතය ශද්පල මැනුම් පරි්ඡශදදය (ශදපාර්තශම්න්තු මැනුම් ශරගුලාසි
හයවන සංස්කරණශේ XVIII වැනි පරි්ඡශදදය) සඳහා අව ය වන්නාූ 
නීතිමය ප්රතිපාදන ිඹියබඳ දැනුම ලබාදීම ිඹිසම සකස් කරන ලද උපශදස්
ග්රන්යයක් පමණක් බවත් අවධාරණය කරමි.
එස්. ඩී. පී. ශේ. දාම්ශපගම
සර්ශේයර් ජනරාල්,
ශපබරවාරි, 2020.

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි

1

ජාතික රාජය සභාශේ 1973 අංක 11 දරන
බද්ධ නිවාස අයිතිවාසිකම් පනත
1982 අංක 45 දරන බද්ධ නිවාස
අයිතිවාසිකම් (සංශ ෝධන) පනත
2003 අංක 39 දරන බද්ධ නිවාස
අයිතිවාසිකම් (සංශ ෝධන) පනත
“ශගොඩනැගිලි වල සහාධිපතය ශකොටස්වලට
අදාළ හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහාද,
ශගොඩනැගිල්ල අනුබද්ධ ශපොදු අංශගෝපාංග ඇති
සහාධිපතය ශකොටස්වලට නැවත ශබදා ශවන්
කිරීම
සහ ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහාද, එම
ශකොටස්වලට ශවන් ශවන් ව ශයන් අයිතිය
ලබා ගැනීමට හැකි වීම ිඹිස සහ ඒවාශේ
හිමිකම් බැහැර කිරීමට හැකි වීම ිඹිස ද ඊට
සම්බන්ධ ශහෝ ආනු ංගික කරුණු සඳහාද
විධිවිධාන සැලැස්වීම ිඹිස ූ  පනතකි.”

[§ 2003 අංක 39,
(2)]

ශ්රී ලංකා ජනරජශේ ජාතික රාජය සභාව විසින්
ශමශසේ පනවනු ලැශේ :1. ශම් පනත ජාතික රාජය සභාශේ 1973 අංක
11 දරන බද්ධ නිවාස අයිතිවාසිකම් පනත
යනුශවන් හඳුන්වනු ලැශේ.

ලුහුඬු නාමය

2. (අ) එක් ඉඩම් ශකොටසක් ශලස දරනු

පනත අදාල වීම

ලබන
අන්සතු ඉඩමක් මත ඉදිකරන ලද සහ (ශමහි
මින් මතු “සහාධිපතය ශද්පළ” යනුශවන්
සඳහන් කරනු ලබන ) ශකොටස් වලට නැවත
ශබදා ශවන් කිරීශම් හැකියාව ඇති යම්
ශගඩනැගිල්ලකට;

[§ 2003 අංක 39,
(3)]
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සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
(ආ) එක් ඉඩම් ශකොටසක් ශලස දරනු ලබන
අන්සතු ඉඩමක් මත ඉදි කිරීමට ශයෝජිත සහ
(ශමහි මින් මතු “තාවකාලික සහාධිපතය
ශද්පළ” යනුශවන් සඳහන් කරනු ලබන)
ශකොටස්වලට නැවත ශබදා ශවන් කිරීශම්
හැකියාව ඇති යම් ශගොඩනැගිල්ලකට;
(ඇ) එක් ඉඩම් ශකොටසක් ශලස දරනු ලබන
අන්සතු ඉඩමක් මත අර්ධ ව ශයන් ඉදිකරනු
ලැබ ඇති ූ  ද මනුෂය වාසය සඳහා සුදුසු (ශමහි
මින් මතු “අර්ධ සහාධිපතය ශද්පළ” යනුශවන්
සඳහන් කරනු ලබන) සම්පූර්ණ කරන ලද
සහාධිපතය ශකොටස් එකකට වැි  ප්රමාණයක්
ිඹහිටා ඇත්තා ූ  ද යම් ශගොඩනැගිල්ලකට,
ශම් පනත අදාල විය යුතු ය.

“සහාධිපතය
ිඹුරරක්,
තාවකාලික
සහාධිපතය
ිඹුරරක් ශහෝ
අර්ධ
සහාධිපතය
ිඹුරරක්
ලියාපදිංචි
කිරීම සදහා
ඉල්ලුම්
කිරීම”
[§ 2003 අංක
39, (4)]

3. (1) අවස්යාශවෝචිත පරිදි යම් සහාධිපතය
ශද්පලක ශහෝ යම් තාවකාලික සහාධිපතය
ශද්පළක ශහෝ යම් අර්ධ සහාධිපතය ශද්පළක
අයිතිකරු
විසින්
අවස්යාශවෝචිත
පරිදි
සහාධිපතය ිඹුරරක් ශහෝ
තාවකාලික
සහාධිපතය ිඹුරරක් ශහෝ අර්ධ සහාධිපතය
ිඹුරරක්
ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා, නියමිත
ආකෘති පත්රශේ ූ  ඉල්ීමමක්, නියමිත ගාස්තුව
සමග ශරජිට්රාර් වරයා ශවත ඉදිරිපත් කරනු
ලැබිය හැකි ය.
(2) 2 වන වගන්තිය යටශත් නැවත ශබදා,
ශවන්කළ හැකි ූ  ද පදිංචිය සඳහා ශහෝ
භාවිතය සඳහා
ශයෝගය බවට සහාධිපතය
කළමනාකරණ අධිකාරිශේ සාමානයාධිකාරී
වරයා විසින් සහතික කරනු ලැබුවා ූ  ද
සම්පූර්ණ කරන ලද ශගොඩනැගිල්ලක් ිඹහිටා
ඇති යම් ඉඩම් ශකොටසක අයිතිකරු විසින්,
කවර ශහෝ අවස්යාවක ඔහු විසින් විකුණා

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
ඇත්නම් ශහෝ විකිණීමට එකඟ වී ඇත්නම්:(අ)
එශසේ පළමු විකිණීශම් ශහෝ
විකිණීමට එකඟවීශම් දින සිට මාස දහ
අටක් ඇතුළත ශහෝ ඒ ශගොඩනැගිල්ල
සම්පූර්ණ කිරීශම් දින සිට මාස තුනක්
ඇතුළත
යන දින ශදශකන් කලින්
එළශෙන දිනයට ශපර;
(ආ) ශගොඩනැගිල්ශල් යම් ශකොටසක්
පළමුවරට විකිණීම ශහෝ විකිණීමට
එකඟවීම සිදු ූ ශේ එම ශගොඩනැගිල්ල
සම්පූර්ණ කිරීශම් දිනයට පසුව නම්, එම
ශගොඩනැගිල්ල සම්පූර්ණ කිරීශම් දින සිට
මාස හයක් ඇතුළත,
අවස්යාශවෝචිත පරිදි (අ) ශහෝ (ආ) ශදද වල
නි ්චිතව දක්වා ඇති කාලය ඇතුළත, නියමිත
ගාස්තුව සමග නියමිත අකෘති පත්රශයහි ූ 
ඉල්ීමමක් ශරජිට්රාර් වරයා ශවත ඉදිරිපත් කළ
යුතු අතර, ඒ සහාධිපතය ිඹුරර ඒ ඉල්ීමම සමග
ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
(3) (අ) (2) වන උපවගන්තිය යටශත් නි ්චිතව
දක්වා ඇති කාල සීමාව දීර්ඝ කිරීම සඳහා
අයිතිකරු විසින්, සහාධිපතය කළමනාකරණ
අධිකාරිශේ
සාමානයාධිකාරීවරයා
ශවත
ඉල්ීමමක් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
(ආ) (අ) ශේදය යටශත් අයිතිකරු විසින්
සහාධිපතය කළමනාකරණ අධිකාරිය ශවත
ඉල්ීමමක්
කරනු
ලැබූ
අවස්යාවක,
සාමානයාධිකාරීවරයා විසින්, ශරජිස්ට්රාර්වරයා
විමසා මාස හයකට ශනොවැි  කාලසීමාවක් තව
දුරටත් ලබා දිය හැකිය.

3

4

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි

(4) (2) වන උපවගන්තිශේ විධිවිධාන ශහෝ (3)
වන උපවගන්තිශේ විධිවිධාන කඩකරන යම්
තැනැත්ශතක් අවස්යාශවෝචිත පරිදි වරදකට
වරදකරු වන අතර මශහේස්ත්රාත්වරශයකු
ඉදිරිිඹට පවත්වනු ලබන ලඝු නඩු විභාගයකින්
වරදකරු කරනු ලැබීශම්දී රුිඹයල් පනස්
දහසකට ශනොවැි  දඩයකට ශහෝ එශසේ වරදකරු
කරනු ලැබීශමන් පසු එම වරද සිදු කරන එක්
එක් දිනය සඳහා දිනකට රුිඹයල් දහස බැගින් ූ 
දඩයකට ඔහු යටත් විය යුතු ය.”
“සහාධිපතය
ිඹුරරක්
ලියාපදිංචි
කිරීම සදහා
ඉල්ලුම්
කිරීම”
[§ 2003 අංක
39, (5)]

3 අ. (1) (අ) සහාධිපතය ිඹුරරක් ලියාපදිංචි කිරීම
සඳහා ූ  සෑම ඉල්ීමමක්ම ිඹටපත් තුනකින් යුක්තව
නියමිත ආකෘති පත්රයකින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය
යුතු ය.
(ආ) ඒ ඉල්ීමශම් “මුල් ිඹටපත” සහ “ශදවන
ිඹටපත” ශරජිස්ට්රාර්වරයා ශවත ඉදිරිපත් කළ යුතු
අතර “තුන්වන ිඹටපත සහාධිපතය කළමනාකරණ
අධිකාරිශේ සාමානයාධිකාරී වරයා ශවත යවනු
ලැබිය යුතු ය.
(2) (1) වන උප වගන්තිය යටශත්
ඉල්ීමමක් සමගම :(අ) නියමිත ගාස්තුව;

ූ  සෑම

(ආ) සැලසුම් අධිකාරිය විසින් අනුමත කරන ලද
ශගොඩනැගිල්ශල් සැලැස්ශම් ිඹටපත් තුනක්;
(ඇ) 5 වන වගන්තිශේ නි ්චිතව දක්වා ඇති විස්තර
ඇතුළත් සහාධිපතය ිඹුරශර් ිඹටපත් තුනක්;
(ඈ) අවසරය ලබා දුන් සැලැස්මට සහ ිඹරිවිතර
වලට අනුකූලව ශගොඩනැගිල්ල සාදුනු ලැබූ
බවටත් එම අවසරය ලබා දුන් දිනයන්, එම

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
අවසරශේ ශයොමු අංකයන් සඳහන් කරමින්
සුදුසුකම්ලත් වාස්තු විශ ේෂඥයකු ශහෝ
සුදුසුකම්ලත් සිවිල් ශසේවා වුහ ඉංජිශන්රුවකු
විසින් නිකුත් කරන ලද සහතිකයක්;
(ඉ) (i) ඉඩශම් යම් බැඳීමකට;
(ii) සම්පූර්ණ ඉඩශම් ශහෝ එහි ශකොටසක
බද්දකට;
(iii) එවැනි බද්දක යම් බැඳීමකට; ශහෝ
(iv) එම ඉඩම ශහෝ එම බද්ද සම්බන්ධ ූ 
යම් ඇපයකට;
යම් තැනැත්ශතකුට හිමිකම් ඇත්නම් එම
තැනැත්තාශේ ලිඛිත කැමැත්ත;
(ඊ) ඉඩම ිඹහිටා ඇත්ශත් සහ
සැලැස්ම අනුමත කිරීමට බලය
පළාත් පාලන අධිකාරියකට ද
පාලන අධිකාරිය විසින් නිකුත්
අනුකූලතා සහතිකයක්;

ශගොඩනැගිලි
ඇත්ශත් යම්
එම පළාත්
කරනු ලැබූ

(උ) ඉඩම් ශකොටස සඳහා ූ  හිමිකම් සහතිකය;
එශසේ වුව ද, ඉඩම් ශකොටශසේ හිමිකම් සහතිකය
අයිතිකරුශේ
සන්තකශයහි
ශනොමැති
අවස්යාවක සහ ශවනත් යම් තැනැත්තකුශේ
සන්තකශයහි ඇති අවස්යාවක එම හිමිකම්
ශරජිස්ට්රාර් වරයා ශවත භාර දීම සඳහා
සහතිකශේ ිඹටපතක් ඉල්ීමම් සඳහන් දින සිට
දින දාහතරක් ඇතුළත ඉදිරිපත් කරන ශලස එම
අයිතිකරු විසින් අශනක් තැනැත්තා ශවත
කරනු ලබන ඉල්ීමමක ිඹටපතක් එම ඉල්ලුම්
පත්රයට අමුණා තිබිය යුතු ය.
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සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
(ඌ) (i) ලියාපදිංචි කිරීමට බලාශපොශරොත්තු වන
සහාධිපතය ශද්පශළහි උකසක් ඇති
අවස්යාවකදී :(අ) සහාධිපතය ශද්පළ උකස් කිරීශමන්
ලබා ගත් මුදල සහ එම මූලය
ආයතනශේ නම;
(ආ) ඉහත කී උකස යටශත් ණයට ගත්
සම්පූර්ණ මුදල සහ ලියාපදිංචි
කිරීමට
ශයෝජිත
එක්
එක්
සහාධිපතය ශකොටසට එශරහිව ලබා
ගත් මුදල,
සම්බන්ධශයන් විස්තර සඳහන්
කරමින් ඉල්ලුම්කරු විසින් කරනු
ලබන ප්රකා යක්;
(ii)
ලියාපදිංචි
කිරීමට
ශයෝජිත
සහාධිපතය ශද්පළ මත කිසිදු උකසක්
ශනොමැති අවස්යාවක අයිතිකරු විසින් ඒ
ිඹියබඳ ප්රකා යක්;
(එ) ශගොඩනැගිල්ශල් සහාධිපතය ශකොටස්වල
පදිංචිකරුවන්ශේ
ප්රතිලාභය
සහ
සුභසාධනය සහ සපයා ඇති ශපොදු
පහසුකම් ිඹියබඳව සෑහීමට පත්විය හැකි
බවටත් සහාධිපතය ශද්පශළේ ශපොදු
අංශගෝපාංග පාලනය කිරීම, පරිපාලනය
කිරීම,
නඩත්තු
කිරීම
ශහෝ
කළමනාකරණය කිරීම සම්බන්ධශයන්
ශයොදා ඇති වැඩ ිඹියශවළ ිඹියබඳව
සෑහීමකට පත්විය හැකි බවටත් සහතික
කරමින්
සහාධිපතය
කළමනාකරණ
අධිකාරිශේ සාමානයාධිකාරීවරයා විසින්
නිකුත් කරනු ලබන සහතිකයක්;

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
(ඒ) ප්රසිද්ධ ශනොතාරිස්වරශයකු විසින් සහතික
කරනු ලබන්නා ූ  ද, ඉල්ලුම්කරු විසින්
කරනු ලබන්නා ූ  ද, ප්රකා යක පහත
සඳහන් කරුණු ඇතුළත් විය යුතු ය :-

(i)

ශගොඩනැගිල්ල සාදා ඇති සහ
හිමිකම ඉදිරිපත් කරන ඉඩම්
ශකොටශසේ කැඩැස්තර සිතියම
උපශයෝගී කර ගනිමින් එම
ඉඩශම් මායිම්, ප්රමාණය සහ
ිඹහිටීමද, එම ඉඩම් ශකොටස
ිඹහිටි පරිපාලන දිස්ත්රික්කය,
ප්රාශද්ීලය ආදායම් නිලධාරි
ශකොට්ඨාසය, ගම, නාගරික
ශකොට්ඨාසය, පත්තුව, ශකෝරළය
ශහෝ ශවනත් ශකොට්ඨාසයක්
ශහෝ දිස්ත්රික්කයක් සඳහන්
කරමින් එම ඉඩශම් ිඹහිටීම
ිඹියබඳ විස්තරයක් සහ ඉඩම්
ශකොටස ිඹහිටා ඇත්ශත් යම්
නගරයක නම් එම ඉඩම ිඹහිටි
වීථිශේ නම සහ වරිපනම් අංකය;

(ii)
සහාධිපතය
ශකොටශසේ
අයිතිකරු ශහෝ අයිතිකරුවන්ශේ නම
සහ ලිිඹනයන්;
(iii)
හිමිකම් ඉදිරිපත් කිරීම සනාය
කිරීශම්දී ඉල්ලුම්කරු විසින් වි ්වාසය
තබා ඇති ඔප්පුවල, සාධන පත්රවල ශහෝ
ශවනත් ශල්ඛන වල විස්තර සහ හිමිකම්
ිඹියබඳ ශවනත් සාක්ෂි;
(iv)
1998 අංක 21 දරන හිමිකම්
ලියාපදිංචි කිරීශම් පනශත් විධිවිධාන
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සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
යටශත් හිමිකම ලියාපදිංචි කර ඇති
ශකොටස, ශවළුම සහ පත්තිරුව ිඹියබඳ
සඳහනක් සහ ඉඩම් ශකොටස ලියාපදිංචි
කර නැත්නම් ඉඩම් ශකොටස එශසේ
ලියාපදිංචි කර ශනොමැති බවට ූ 
ප්රකා යක්;
(v)
ඉල්ලුම්කරුශේ දැනීම අනුව
ඉඩම් ශකොටසට බලපාන සෑම බැඳීමක්ම,
විනි ච
් යට භාජනය වී ඇති නඩුවක්
තහනමට ගැනීමක්, ආඥාවක් ශසේ ීයන්දු
ප්රකා යක් ිඹියබඳ විස්තර;
(vi)
මහල් ගණන සහ පතුල්
මහල් ගණන සහ සහාධිපතය ශකොටස්
ප්රමාණය සඳහන් කරමින් ශගොඩනැගිල්ල
ිඹියබඳ විස්තරයක්;
(vii)
එක් එක් සහාධිපතය ශකොටස
හඳුනා ගැනීශම් අංකයක් ශහෝ අන්
සංශක්තයක් සහ එහි ිඹහිටීම බිශමහි
වර්ගඵලය කාමර සංඛයාව, එයින් ිඹවිසිය
හැකි ළඟම ඇති යම් ශපොදු ප්රශද් යක්
සහ උපකාරක ශකොටසට අදාළ අනුරූප
ශතොරතුරු ඇතුළු හඳුනා ගැනීශම් කාර්ය
සඳහා ූ  ශවනත් යම් ශතොරතුරු;
(viii)
සහාධිපතය ශද්පශළේ ශපොදු
අංශගෝපාංග ිඹියබඳ විස්තරයක්;
(ix)
උපකාරක ශකොටස් නි චි
් ත
සහාධිපතය ශකොටස් වලට සම්බන්ධ ූ වද
එශසේ නැති ූ වද එය ශනොතකා අනුබද්ධව
සිටින සහාධිපතය ශකොටස් නි ්චිතව
දක්වමින් සහාධිපතය ශද්පශළේ උපකාරක
ශකොටස් ිඹියබඳ විස්තරයක්;
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(x)
සහාධිපතය ශද්පශළේ ශපොදු
අංශගෝපාංග වලට එක් එක් සහාධිපතය
ශකොටශසේ ඇති ශනොශබදූ හිමිකම්
වටිනාකම;
(xi)
එක්
එක්
සහාධිපතය
ශකොටසට අනුබද්ධිත ශපොදු අංශගෝපාංග
වල ශනොශබදූ හිමි ශකොටස් වල ප්රති තය;
(xii)
ශගොඩනැගිල්ල සහ එක් එක්
සහාධිපතය ශකොටස භාවිත කිරීම
සම්බන්ධශයන් අදහස් කරනු ලබන සහ
සීමා කරනු ලබන කාර්යයන් ිඹියබඳ
ප්රකා යක්;
(xiii)
අනාගත මිලදී ගන්නන්ශගන්
දැනටමත් ලබා ශගන ඇති අත්තිකාරම්
මුදල් ිඹියබඳ ගිණුම් ප්රකා යක් සහ
සහාධිපතය ිඹුරශරහි සහාධිපතය ශකොටස්
ශවන් කිරීම සඳහා ඔවුන්ශේ නම්;
(xiv)
ශම්
නීතියට
අනුකූලව
සහාධිපතය ශද්පළට අදාළව ඉදිරිපත්
කිරීම අව යය යයි ඉල්ලුම්කරු විසින්
සළකනු ලබන තවදුරටත් ූ  ශතොරතුරු;
(xv)
යම් ලිඛිත නීතියක් මගින්
ශහෝ ඒ යටශත් සැපයිය යුතු බවට නියම
කරනු ලැබිය හැකි ශවනත් යම්
ශතොරතුරු;
(xvi)
සහාධිපතය
ශද්පශළේ
අයිතිකරු
ශහෝ
අයිතිකරුවන්ශේ
අත්සන්;
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(ඔ) අවස්යාශවෝචිත පරිදි ලියාපදිංචිය සිදු වන්ශන්
අර්ධ සහාධිපතය ිඹුරරක් ශහෝ තාවකාලික
සහාධිපතය ිඹුරරක් වන විට ශයොමු අංකය,
ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
“තාවකාලික
සහාධිපතය
ිඹුරරක
ලියාපදිංචි
සදහා ූ 
ඉල්ීමම.”

3ආ. (1) (අ) තාවකාලික සහාධිපතය ිඹුරරක
ලියාපදිංචිය සඳහා ූ  සෑම ඉල්ීමමක්ම ිඹටපත්
තුනකින් යුක්තව නියමිත ආකෘති පත්රශයහි ඉදිරිපත්
කළ යුතු ය.
(ආ) ඒ ඉල්ීමශම් “මුල් ිඹටපත” සහ “ශදවන
ිඹටපත”ශරජිස්ට්රාර්වරයා ශවත යැවිය යුතු
අතර, “ තුන්වන ිඹටපත” සහාධිපතය
කළමනාකරණ
අධිකාරිශේ
සාමානයාධිකාරිවරයා ශවත යැවිය යුතු ය.
(2) (1) වන වගන්තිය යටශත් ඉදිරිපත් කරනු
ලබන සෑම ඉල්ීමමක් සමඟම (අ) නියමිත ගාස්තුව;
(ආ) සැලසුම් අධිකාරිය විසින් අනුමත
කරනු ලැබූ ශගොඩනැගිලි සැලැස්ශම්
ිඹටපත් තුනක්;
(ඇ) 5 ආ වගන්තිශයහි නි ්චිතව දක්වා
ඇති විස්තර ඇතුළත් තාවකාලික
සහාධිපතය ිඹුරර;
(ඈ) (i) ඉඩම යම් බැඳීමකට;
(ii) ඉඩම සම්පූර්ණශයන්ම ශහෝ එහි
යම් ශකොටසක් බද්දකට;
(iii) එවැනි බද්දක යම් බැඳීමකට; ශහෝ
(iv) ඒ ඉඩම ිඹියබඳ ඇපයක් ශහෝ
එවැනි බදුදීමක
යම් තැනැත්ශතකුට හිමිකම් ඇත්නම්,
එවැනි සෑම තැනැත්ශතකුශේම ලිඛිත
කැමැත්ත;
(ඉ) ඉඩම් ශකොටස සඳහා හිමිකම් සහතිකය:
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එශසේ වුවද ඉඩම් ශකොටස සඳහා හිමිකම්
සහතිකය අයිතිකරුශේ සන්තකශයහි
ශනොමැති අවස්යාවක සහ ශවනත් යම්
තැනැත්ශතකුශේ සන්තකශයහි ඇති
අවස්යාවක , හිමිකම් ශරජිස්ට්රාර්වරයා
ශවත භාර දීම සඳහා සහතිකශේ
ිඹටපතක් ඉල්ීමශම් සඳහන් දින සිට දින
දාහතරක් ඇතුළත ඉදිරිපත් කරන ශලස
ඉල්ලමින් අයිතිකරු විසින් අශනක්
තැනැත්තා ශවත කරනු ලබන ඉල්ීමමක
ිඹටපතක් අයිතිකරු විසින් අශනක්
තැතැත්තා ‘ශවත’ කරනු ලබන
ඉල්ීමමක ිඹටපතක් එම ඉල්ලුම්පත්රය
සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
(ඊ) (i) ශයෝජිත ශගොඩනැගිල්ලට සැලැස්විය
යුතු ශපොදු පහසුකම් සඳහා අව ය විධි
විධාන,
අනුමත
ශගොඩනැගිලි
සැලැස්ශමහි සලසා ඇති බවට;
(ii) කළමනාකරණ සංස්යාව විසින් ශපොදු
අංශගෝපාංග යයා පරිදි පාලනය කිරීම,
පරිපාලනය කිරීම, නඩත්තු කිරීම ශහෝ
කළමනාකරණය කිරීම සහතික කිරීම
ිඹිස
ශයෝජිත
ශගොඩනැගිලි
සැලැස්ශමහි ශයෝජිත ශගොඩනැගිල්ශලහි
ශපොදු අංශගෝපාංග නිසි පරිදි සැලසුම්
කර ඇති බවට,
සහතික කරමින් සහාධිපතය කළමනාකරණ
අධිකාරිශේ සාමානයාධිකාරීවරයා විසින් නිකුත්
කරනු ලබන සහතිකයක්;
(උ) (i) එම ශගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම සඳහා
මූලයාධාර තිශබන බව සඳහන් කරමින්
ිඹියගත් මූලය ආයතනයකින් ලබා ගත්
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සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
සහතිකයක් මගින් සනාය කරනු ලබන
එම ශගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම සඳහා
අරමුදල් තිශබන බවට;
(ii) තාවකාලික සහාධිපතය ශද්පළ
උකස් කිරීශමන් දැනටමත් උපයා ශගන
ඇති ශහෝ උපයා ගැනීමට අදහස් කරන
මුදල් ිඹියබඳ ශතොරතුරු සහ එක් එක්
තාවකාලික සහාධිපතය ශකොටස ශහෝ
ශකොටස්වලට එශරහිව ලබා ගත් ශහෝ
ලබා ගැනීමට නියමිත මුදල සහ ිඹියගත්
මූලය
ආයතනයකින්
ලබා
ගත්
සහතිකයක් මගින් සනාය කරනු ලබන
ඒ මූලය ආයතනශේ නම ිඹියබඳව,
ඉල්ලුම්කරු
ප්රකා යක්;

විසින්

ඉදිරිපත්

කරනු

ලබන

(ඌ)
සුදුසුකම්
ලත්
ප්රමාණ
මිනින්ශදෝරුවරයකු ශහෝ සුදුසුකම් ලත්
සිවිල් ශහෝ වුහ ඉංජිශන්රුවරයකු
විසින් සතයායනය කරනු ලබන ඉදි
කිරීම් ිඹියබඳ වියදම් ස්ථිර කිරීශම්
මූලය වාර්තාවක්;
(එ) අවස්යාශවෝචිත පරිදි සුදුසුකම් ලත්
වාස්තු විදයාඥයකු ශහෝ සුදුසුකම් ලත
සිවිල් ශහෝ වුහ ඉංජිශන්රුවරයකු
විසින් නිකුත් කරන ලද සහතිකයක්
මගින් සනාය කරනු ලබන පහත
දැක්ශවන එක් එක් ඉදි කිරීම් කටයුත්ත
ආරම්භ කිරීමට ශයෝජිත දිනය සඳහන්
කරමින් සම්පූර්ණ ඉදි කිරීම ිඹියබඳ
ක්රියාත්මක කිරීශම් සැලැස්ම:(i) අත්තිවාරම් කණු;
(ii) බිත්ති ඉදිකිරීම;
(iii) මහල් ඉදිකිරීම;

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
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(iv) වහල ඉදිකිරීම;
(v) මනුෂය වාසය සඳහා සුදුසු
ප්රමාණයට
අවසාන
ඉදිකිරීම්
කටයුතු කිරීම;
(ඒ) 3අ වගන්තිශේ (2) උප වගන්තිශේ
(ඒ) ශදදශේ නි චි
් තව දක්වා ඇති
අව යතාවය ප්රසිද්ධ ශනොතාරිස්වරයකු
විසින්
සහතික
කරන
ලද
ඉල්ලුම්කරුශේ ප්රකා යක්,
ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
3ඇ. (1) (අ) අර්ධ සහාධිපතය ිඹුරරක් ලියාපදිංචි
කිරීම සඳහා ූ  සෑම ඉල්ීමමක් ම ිඹටපත් තුනකින්
යුක්තව නියමිත ආකෘති පත්රශේදී ඉදිරිපත් කළ යුතු
ය.
(ආ) ඒ ඉල්ීමශම් “මුල් ිඹටපත” සහ
“ශදවන ිඹටපත” ශරජිස්ට්රාර්වරයා ශවත යැවිය යුතු
අතර
“තුන්වන
ිඹටපත”
සහාධිපතය
කළමනාකරණ අධිකාරිශේ සාමානයාධිකාරිවරයා
ශවත යැවිය යුතු ය.
(2) (1) වන උප වගන්තිය යටශත් ූ  සෑම
ඉල්ීමමක් සමඟම (අ) නියමිත ගාස්තුව;
(ආ) සැලසුම් අධිකාරිය විසින් අනුමත
කරනු ලබන ශගොඩනැගිලි සැලැස්ශම්
ිඹටපත් තුනක්;
(ඇ) 5 ආ වගන්තිශේ නි චි
් තව දක්වා ඇති
විස්තර ඇතුළත් අර්ධ සහාධිපතය ිඹුරර;
(ඈ) (i) ඉඩම් යම් බද්දකට;
(ii) සම්පූර්ණ ඉඩශම් ශහෝ එහි යම්
ශකොටසක බද්දක;
(iii) එවැනි බද්දක යම් බැඳීමකට;
ශහෝ
(iv) එම ඉඩම ශහෝ එවැනි යම් බද්දක්
ිඹියබඳ ඇපයක,

“අර්ධ
සහාධිපතය
ිඹුරරක්
ලියාපදිංචි කිරීම
සදහා ඉල්ලුම්
කිරීම
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සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
යම් තැනැත්ශතකුට හිමිකම් ඇත්නම්,
එවැනි සෑම තැනැත්ශතකුශේම ලිඛිත
කැමැත්ත;
(ඉ) ඉඩම් ශකොටශසේ හිමිකම් සහතිකයක්:
එශසේ වුවද ඉඩම් ශකොටස හිමිකම්
සහතිකය
අයිතිකරුශේ
සන්තකශේ
ශනොමැති අවස්යාවක සහ ශවනත් යම්
තැනැත්ශතකුශේ
සන්තකශේ
ඇති
අවස්යාවක හිමිකම් ශරජිස්ට්රාර්වරයා ශවත
ඉල්ීමම් සඳහන් දින සිට දින දාහතරක්
ඇතුලත සහතිකය ඉදිරිපත් කරන ශලස
ඉල්ලමින් එම අයිතිකරු විසින් අශනක්
තැනැත්තා ශවත කරනු ලබන ඉල්ීමමක
ිඹටපතක් ම ඉල්ලූම් පත්රයට අමුණා තිබිය
යුතු ය.
(ඊ)
සහධිපතය
ශකොටස්වල
පදිංචිකරුවන්ශේ
ප්රතිලාභය
සහ
සුභසාධනය සඳහා සපයනු ලබන ශපොදු
පහසුකම් ිඹියබඳව සෑහීමකට පත් විය
හැකි බවටත් සහධිපතය ශද්පශළේ ශපොදු
අංශගෝපාංගවල පාලනය, පරිපාලනය,
නඩත්තුව සහ කළමනාකාරිත්වය ිඹියබඳව
සෑහීමකට පත්විය හැකි බවටත් සහතික
කරමින්
සහධිපතය
කළමනාකරණ
අධිකාරිශේ සාමානයාධිකාරී වරයා විසින්
නිකුත් කරනු ලබන සහතිකයක්;
(උ) ඉඩම ිඹහිටා ඇත්ශත් සහ ශගොඩනැගිලි
සැලැස්ම අනුමත කිරීමට බලය පැවරී
ඇත්ශත් යම් පළාත් පාලන අධිකාරියට ද
ඒ පළාත් පාලන අධිකාරිශයන් ලබා ගත්
අනුකූලතා සහතිකයක් ;
(ඌ) අර්ධ සහධිපතය ිඹුරශරහි ශපන්නුම්
කර ඇති සම්පූර්ණ කරන ලද සහධිපතය

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
ශකොටස් සහ තාවකාලික සහධිපතය
ශකොටස් අනුමත සැලසුම් සහ ිඹරිවිතර
වලට අනුකූලව ඇද ඇති බවට එම
සැලසුම් සහ ිඹරිවිතර අනුව අවසරය ලබා
දුන් බවටත් එම අවසරය ලබා දුන් දිනය
සහ එහි ශයොමු අංකය සඳහන් කරමින්
අවස්යාශවෝචිත පරිදි සුදුසුකම්ලත් වාස්තු
විදයාඥයකුශගන් ශහෝ සුදුසුකම් ලත්
වෘත්ීයයමය
සිවිල්
ශහෝ
වුහ
ඉංජිශන්රුවරයකු
ශගන්
ලබාගත්
සහතිකයක් ;
(එ) අවස්යාශවෝචිත පරිදි ලියාපදිංචිය සිදු
වන්ශන් අර්ධ සහාධිපතය ිඹුරරක ශහෝ
තාවකාලික සහාධිපතය ිඹුරරක වනවිට
ශයොමු අංකය;
(ඒ) (i) උගසක් ඇති අවස්යාවක
ඉල්ලුම්කරු විසින්(අ) සහාධිපතය ශද්පල උගස් කිරීශමන්
දැනටමත් ලබාශගන ඇති මුදල් සහ ඒ
මූලය ආයතනශේ නම;
(ආ) ඉහත කී උගස යටශත් ණයට ගත්
සම්පූර්ණ මුදල සහ ලියාපදිංචි කිරීමට
ශයෝජිත එක් එක් සහධිපතය ශකොටසට
එශරහිව ලබාගත් මුදල,
ිඹියබඳ ප්රකා යක්;
(ii) ලියාපදිංචි කිරීමට ශයෝජිත සහධිපතය
ශද්පල ිඹියබඳව කිසිම උගසක් ශනොමැති
අවස්යාවක අයිතිකරු විසින් එම කරුණ
ිඹියබඳ ප්රකා යක්;
(ඔ) 3ආ වගන්තිශේ (2) උපවගන්තිශේ (ඒ)
ශදදශේ අව යතා අඩංගුව ඇති ප්රසිද්ධ
ශනොතාරිස්වරයකු විසින් සහතික කරන
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සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
ලද ඉල්ලුම්කරුශේ ප්රකා යක්,
ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

“ඉඩම් වලට
බලපාන
සාධන
පත්රයක් බව.”

“සහාධිපතය
ිඹුරර”
[§ 1982 අංක
45, (4)]
[§ 2003 අංක
39, (6)]

4. සහධිපතය ිඹුරරක් ශහෝ නැවත ශබදා
ශවන් කිරීශම් ශහෝ ඒකාබද්ධ කිරීශම්
ිඹුරරක් ශහෝ ශල්ඛන ලියාපදිංචි කිරීශම්
ආඥා පනශත් කාර්යයන් සඳහා ඉඩම්
වලට බලපාන සාධනපත්රයක් ශලස
සැලකිය යුතු ය.
5. (1) සහාධිපතය ිඹුරරකට, බලයලත්
මිනින්ශදෝරුවරයකු
ශහෝ
මිනුම්පති
වරයාශේ අධිකාරිය මගින් ශහෝ එය
යටශත් සකස් ශකොට අඳිනු ලැබූ මිනුම්
ිඹුරරක් ශහෝ ිඹුරරු ඇතුලත් විය යුතු
අතර(අ) සහාධිපතය ශද්පශල් මතුිඹට මායිම්
සහ මායිම් සලකුණු සහ ඒ මත ිඹහිටා ඇති
එක් එක් නැවත ශබදා ශවන් කළ
ශගොඩනැගිල්ල මතුිඹට මායිම් වලට
අදාළව ිඹහිටීම රූප ශර්ඛනය කළ යුතු ය;
(ආ) ඉඩම් ශකොටස ලියා පදිංචි කර ඇති
ශකොට්ඨා ය, ශවළුම සහ පත්ඉරුව එශසේම
එහි මනින ලද ප්රශද් යද නි චි
් තව දැක්විය
යුතු ය.
(ඇ) (i) එක් එක් මහශල් බිම් ප්රමාණය සහ
සීලිම ද;
(ii) එක් එක් මහශල් උසද,
ශපන්නුම් කරමින් එක් එක් නැවත ශබදා
ශවන්කරන ලද ශගොඩනැගිල්ශල් සිරස්
ශකොටසක් ඇතුළත් විය යුතු ය;
(ඈ) ශගොඩනැගිලි සැලසුම් අනුමත කිරීම
සඳහා තත්කාලශේ බලය දරන බලධරයා

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
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විසින් අනුමත කරනු ලැබූ ශගොඩනැගිලි
සැලසුම් සහ නැවත ශබදා ශවන් කිරීශම්
සැලසුම් වලට අනුකූලව සම්පූර්ණ කරන
ලද
නැවත
ශබදා
ශවන්කළ
ශගොඩනැගිල්ලක් ශලස සහාධිපතය ශද්පල
ඇතුළත ඉදිකරනු ලැබූ එක් එක්
ශගොඩනැගිල්ශල් විස්තරයක් සහ ඒ
ශගොඩනැගිල්ශල් සිරස් පැතිකඩක් සහ එහි
දිග සහ පළල ද ඇතුළත් විය යුතු ය;
(ඉ) එක් එක් සහධිපතය ශකොටශසේ (2)
සහ (3) උප වගන්තිවල විධිවිධාන වලට
යටත් ව රූප ශර්ඛනය කළ යුතු අතර යම්
දිගාං යන් ශපන්වීශම් අව යතාවයක්
ශනොමැතිව, තිරස් දිග සහ පළල ශපන්නුම්
කරමින් බිශම් ප්රමාණය සහ බිත්ති
ිඹියබඳව සඳහන් කරමින් එහි මායිම්
නිර්ණය කළ යුතු ය;
(ඊ) එක් එක් ශගොඩනැගිල්ල ශබදා
ශවන්කර ඇති සහධිපතය ශකොටස් හදුනා
ගතයුතු අතර වරිපනම් අංක, අංක ශහෝ
ශවනත් සලකුණු මගින් එම ශකොටස්
ශවන්ශකොට දැක්විය යුතු ය;
(උ) සහාධිපතය ශද්පශළේ ඉඩම් ශකොටස්
අංකයට අදාළව හඳුනාගැනීශම් ප්රශල්ඛන
අකුරක් මගින් එක් එක් මහල ශවන්ශකොට
දැක්විය යුතු අතර එක් එක් මහශල්
අංකයට අදාලව ඒ මහශල් ඇති
සහාධිපතය ශකොටස් දැක්විය යුතු ය;
(ඌ) එක් එක් සහාධිපතය ශකොටශසහි
ආසන්නතම බිම් ප්රමාණය ශපන්විය යුතු
ය;

[§ 1982 අංක 45,
(4)]
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(එ) ශගොඩනැගිලි සැලසුම් අනුමත කිරීම
සඳහා තත් කාලශයහි බලය දරන
බලධරයා විසින් අනුමත කරනු ලැබූ
ශගොඩනැගිලි සැලසුම් සහ නැවත ශබදා
ශවන් කළ සැලසුම්වලට අනුකූලව
සම්පූර්ණ කරන ලද නැවත ශබදා
ශවන්කළ
ශගොඩනැගිල්ලක්
ශලස
සහාධිපතය ශද්පළ ඇතුළත ඉදිකරනු ලැබූ
එක් එක් ශගොඩනැගිල්ශල් යම් දිගාං යක්
ශපන්වීශම් අව යතාවයක් ශනොමැතිව,
බාහිර මායිම් රූප ශර්ඛනය ශකොට ඒවාශේ
තිරස් දිග, පළල ශපන්නුම් කළ යුතු ය;
(ඒ) සහාධිපතය
ශද්පශළහි
අංශගෝපාංග නිර්ණය කළ යුතු ය;

ශපොදු

(ඔ) සහාධිපතය ශද්පශළහි ශපන්නුම් කර
ඇති ශගොඩනැගිල්ල සහාධිපතය ශද්පශළහි
බාහිර තිරස් මායිම් ඇතුළත ිඹහිටා ඇති
බවට එය ිඹියශයල කරන තැනැත්තා
විසින් කරනු ලබන සටහනක් තිබිය යුතු
ය;
(ඕ) එහි ශපන්වා ශපන්වා ඇති සහාධිපතය
ශකොටස් සහාධිපතය ශද්පළ මත ිඹහිටා
ඇති සහාධිපතය ශකොටස්ම බවට ලියා
පදිංචි වාස්තු විදයාඥයකු ශහෝ ලියා පදිංචි
වෘත්ීයයමය සිවිල් වුහ ඉංජිශන්රුවකු
විසින් නිකුත් කරනු ලබන සහතිකයක්
එයට අමුණා තිබිය යුතු ය;
(ක) 20අ වගන්තිශේ විධිවිධානවලට
අනුකූලව සැලැස්ශමහි ඇති එක් එක්
සහාධිපතය ශකොටශසේ හිමිකම් වටිනාකම
ඇතුළත් කළ යුතු ය;
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(ග) සහාධිපතය ශද්පශළේ බාහිර මතුිඹට
මායිම්වලට අදාළව සහාධිපතය ිඹුරශර්
ශපන්නුම් කර ඇති සියලු ශගොඩනැගිලි
සහ සියලු සහාධිපතය ශකොටස් සහාධිපතය
ශද්පල ඇතුළත ිඹහිටා ඇති බවටද
ශගොඩනැගිලි සැලසුම් අනුමත කිරීම සඳහා
වගකිවයුතු අධිකාරිය විසින් නිකුත් කරනු
ලැබූ ශගොඩනැගිලි සැලසුම් සහ උප
ශබදීශම් සැලසුම් වලට අනුකූල වන
බවටද බලයලත් මිනින්ශදෝරුවරශයකු
විසින් නිකුත් කරනු ලැබූ සහතිකයක්
මගින් කරන ලද සටහනක් තිබිය යුතු ය;
(ච) එක් එක් සහාධිපතය ශකොටශසේ
හිමිකම්
වටිනාකම
සම්පූර්ණ
සංඛයාවලින්ද
සියලුම සහාධිපතය
ශකොටස්වල මුළු හිමිකම් වටිනාකශම්
අයිතිය සමාන සංඛයාවක් ද ශපන්නුම් කළ
යුතු ය;
(ජ)
20ග
වගන්තියට
අනුකූලව
කළමනාකාර සංස්යාව ශවත ශල්ඛන
භාරදිය හැකි ලිිඹනය එහි සටහන් කර
තිබිය යුතු ය; සහ
(ට) නියම කරනු ලැබිය හැකි ශවනත් යම්
ශතොරතුරු ඇතුළත් විය යුතු ය;
(2)
උපකාරක
ශකොටසක
ශගොඩනැගිල්ලකින් සහ බාහිර බිත්ති
කීපයකින්, බිමකින් සහ සිවිලිමකින්
සමන්විත වන අවස්යාවක ඒ උපකාරක
ශකොටශසේ දිග පළල සහ මායිම් (1) උප
වගන්තිශේ
නියමයන්ට
අනුකූලව
සහාධිපතය ිඹුරශරහි ශපන්නුම් කළ යුතු
ය.
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(3)
උපකාරක
ශකොටසක්
ශගොඩනැගිල්ලකින් සමන්විත ශනොවන
අවස්යාවක(අ) ශගොඩනැගිලි සැලසුම් සහ නැවත
ශබදන ලද සැලසුම් අනුමත කිරීම සඳහා
තත්කාලශයහි වගකිවයුතු අධිකාරිය විසින්
අනුමත කරන ලද ශගොඩනැගිලි සැලසුම්
සහ නැවත ශබදන ලද සැලසුම්වලින්
උපකාරක ශකොටස්වල බාහිර මායිම්
දැනගත යුතු අතර, සහාධිපතය ශද්පල
ශවනත් ශකොටසක් මගින් බිම් මට්ටමට
ඉහතින් ූ  යම් දීර්ඝ කිරීමකට ශහෝ බිම්
මට්ටමකට පහියන් ූ  ප්රසර්පණයක
ප්රමාණයට හැර උපකාරක ශකොටශසේ සිරස්
දිග පළල සීමා රහිත විය යුතු ය; සහ
(ආ) සහාධිපතය ිඹුරශරහි (අ) ශදදශයහි
සඳහන් අනුමත සැලසුම් මත ශපන්වා ඇති
සමාන දිග පළල ඇති උපකාරක
ශකොටස්වල රූපසටහන් ශපන්නුම් කළ
යුතු ය.

“තාවකාලික
සහාධිපතය
ිඹුරර.”
[§ 2003 අංක
39, (7)]

(4) සහාධිපතය ිඹුරශරහි අන් ආකාරයකින්
නියම කර ඇත්නම් මිස, ශවනත්
සහාධිපතය ශකොටසක ශහෝ ශපොදු
අංශගෝපාංගයක් සමග ගත් කල යම්
සහාධිපතය ිඹුරරක ශහෝ මායිම් විය
යුත්ශත් අවස්යාශවෝචිත පරිදි බිම්
ප්රමාණශේ බිත්තිවල ශහෝ සිවිලිශම්
මධයස්යානශේ ය.
5. අ. තාවකාලික සහාධිපතය ිඹුරර
බලයලත් මිනින්ශදෝරුවරශයකු විසින්
ශහෝ සර්ශේයර් ජනරාල්වරයා විසින් ශහෝ
ඔහුශේ බලය යටශත් සකස් ශකොට අඳිනු
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ලැබිය යුතු අතර එම සැලැස්මට පහත
සඳහන් ශද් ඇතුළත් විය යුතු ය:(අ) ශයෝජිත සහාධිපතය ශද්පශළහි බාහිර
මතුිඹට මායිම් සහ මායිම් සලකුණු රූප
ශර්ඛනය කළ යුතු අතර මතුිඹට
මායිම්වලට අදාළව එය මත ඉදිකිරීමට
අශප්ක්ෂිත එක් එක් නැවත ශබදන ලද
ශගොඩනැගිල්ශල් තත්ත්වය;
(ආ) ඉඩම් ශකොටස ලියාපදිංචි කර ඇති
ශකොට්ඨා ය, ශවළුම සහ පත්ඉරුව සහ
එහි මනින ලද ප්රශද් ය දැක්විය යුතු ය;
(ඇ) (i) එක් එක් මහශලහි බිම් ප්රමාණය
සහ සීලිම ද; සහ
(ii) එක් එක් වහලශේ උස
ශපන්නුම්
කරමින්
ඉදිකිරීමට
ශයෝජිත එක් එක් නැවත ශබදන ලද
ශගොඩනැගිල්ශල් තිරස් ශකොටසක්
විය යුතු ය;
(ඈ) ශගොඩනැගිලි අනුමත කිරීම සඳහා
වගකිවයුතු තත්කාලය සඳහා ූ  අධිකාරිය
විසින් අනුමත කරනු ලැබූ ශගොඩනැගිලි
සැලැස්මට අනුකූලව ඉඩම් ශකොටස
ඇතුලත ඉදිකිරීමට ශයෝජිත එක් එක්
ශගොඩනැගිල්ශල් විස්තරයක් සහ ඒ
ශගොඩනැගිල්ශල් සිරස් ශකොටසක් සහ දිග
පළල;
(ඉ) 5 වන වගන්තිශේ (2) සහ (3) උප
වගන්ති වල විධිවිධාන වලට යටත් ව එක්
එක් ශයෝජිත සහාධිපතය ශකොටස
ආශල්ඛනය කළ යුතු අතර, යම් ිඹහිටීශම්
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සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
ස්වභාවය ශපන්නුම් කිරීමක් ශනොමැතිව
දිග සහ පළල නිසා ශපන්නුම් කරමින් බිම්
ප්රමාණය සහ බිත්තින් ිඹියබඳව සඳහන්
කරමින් එහි මායිම් නිර්ණය කළ යුතු ය;
(ඊ) එක් එක් ශයෝජිත සහාධිපතය ශකොටස්
හඳුනාගත යුතු අතර වරිපනම් අංක වලින්,
අංක වලින් ශහෝ ශවනත් සංශක්ත වලින්
එම ශකොටස් පැහැදිලිව ශපන්නුම් කළ යුතු
ය;
(උ) කැඩැස්තර සිතියශම් ඉඩම් ශකොටස්
අංකයට අදාළව හඳුනාගැනීශම් අකුරක්
මගින් එක් එක් ශයෝජිත මහල ශවන්
ව ශයන් හඳුනා ගත යුතු අතර, එක් එක්
මහශල් අංකයට අදාල එක් එක් මහශල්
ිඹහිටි ශයෝජිත සහාධිපතය ශකොටස
නි ්චිතව දක්වනු ලැබිය යුතු ය;
(ඌ) එක් එක් ශයෝජිත ශකොටශසහි
ආසන්නතම බිම් ප්රමාණය දැක්වීම කළ
යුතු ය;
(එ) ශගොඩනැගිලි සැලසුම් අනුමත කිරීම
සඳහා තත්කාලශේ වගකිව යුතු අධිකාරිය
විසින් අනුමත කරන ලද ශගොඩනැගිලි
සැලැස්මට අනුකූලව ඉඩම් ශකොටස
ඇතුළත ඉදිකිරීමට ශයෝජිත එක් එක්
ශගොඩනැගිල්ශල් ිඹහිටීම ශපන්නුම් කිරීශම්
අව යතාවයක් ශනොමැතිව බාහිර මායිම්
ආශල්ඛනය ශකොට තිරස් මිමි ශපන්නුම්
කළ යුතු ය;
(ඒ) තාවකාලික සහාධිපතය ශද්පියන්
තාවකාලික ශපොදු අංශගෝපාංග නිර්ණය
කළ යුතු ය;
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(ඔ) එක් එක් ශයෝජිත සහාධිපතය ිඹුරශර්
තාවකාලික හිමිකම් වටිනාකම් සම්පූර්ණ
අංකවලින් ශපන්නුම් කළ යුතු අතර,
සියලුම ශයෝජිත සහාධිපතය ශකොටස්වල
තාවකාලික හිමිකම් වටිනාකම්වල මුළු
එකතුව සමාන අංක වලින් ද ශපන්නුම්
කළ යුතු ය;
(ඕ) තාවකාලික සහාධිපතය ිඹුරශර්
ශපන්නුම් කර ඇති ඉදිකිරීමට ශයෝජිත
ශගොඩනැගිල්ල ශගොඩනැගිලි සැලැස්ම
අනුමත කිරීම සඳහා තත්කාලශේ බලය
දරන බලධරයා විසින් අනුමත කරනු
ලබන ශගොඩනැගිලි සැලැස්මට අනුකූල
වන බවට එකී සැලැස්ම ිඹියශයල කළ
තැනැත්තා විසින් සටහනක් කර තිබිය යුතු
ය.
5. ආ. (1) අර්ධ සහාධිපතය ිඹුරරක්
බලයලත් මිනින්ශදෝරුවරයකු විසින් ශහෝ
සර්ශේයර් ජනරාල්වරයා විසින් ශහෝ
ඔහුශේ බලය යටශත් සකස් ශකොට ඇඳිය
යුතු අතර එහි පහත සඳහන් ශද් ඇතුළත්
විය යුතු ය:(අ) අර්ධ සහාධිපතය ශද්පශළහි බාහිර
භූතල මායිම් සහ මායිම් සලකුණු ද භූතල
මායිම්වලට අදාළව ඒ මත ිඹහිටා ඇති එක්
එක් අර්ධ ව ශයන් සම්පූර්ණ කළ නැවත
ශබදා ශවන් කළ ශගොඩනැගිල්ශල් ිඹහිටීම
ද භූතලමායිම් වලට අදාළව ශගොඩනැගිලි
සැලසුම් අනුමත කිරීම සඳහා වන
අධිකාරිය විසින් අනුමත කරන ලද
ශගොඩනැගිලි
සැලැස්මට
අනුකූලව
සම්පූර්ණ කිරීමට ඇති ශගොඩනැගිල්ශල්

“අර්ධ
සහාධිපතය
ිඹුරර”
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සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
ඉතිරි ශකොටශසේ ිඹහිටීමද ආශල්ඛනය
කිරීම;
(ආ) ඉඩම් ශකොටස ලියා පදිංචි කර ඇති
ශකොට්ඨාසය, ශවළුම, සහ ිඹටුව සහ එහි
මනින ලද ප්රශද් ය නි චි
් තවම දැක්වීම;
(ඇ)

(i) එක් එක් වහශල් ශගබිම සහ
සීලිම; සහ
(ii) එක් එක් මහශල් උස ශපන්නුම්
කරමින් එක් එක් අර්ධ ව ශයන්
සම්පූර්ණ කරන ලද නැවත ශබදා
ශවන් කළ ශගොඩනැගිල්ශල් සිරස්
කඩක්;

(ඈ) ශගොඩනැගිලි සැලසුම් අනුමත කිරීම
සඳහා තත්කාලශේ බලය දරන බලධරයා
විසින් අනුමත කරන ලද ශගොඩනැගිලි
සැලැස්මට අනුකූලව ඉඩම් ශකොටශසහි
ඉදිකරන ලද අර්ධ ව ශයන් සම්පූර්ණ
කළ ශගොඩනැගිල්ශල් විස්තරයක් සහ එහි
සිරස් කඩක් සහ දිග පළල ද එශසේ ම එම
ඉඩම් ශකොටස මත ඉදිකිරීම් සම්පූර්ණ
කිරීමට ඇති ශගොඩනැගිල්ශල් ඉතිරි
ශකොටශසේ සිරස්කඩක් සහ දිග පළල ද
ඇතුළත් කළ යුතු ය;
(ඉ) 5 වන වගන්තිශේ (2) සහ (3) උප
වගන්ති වල විධිවිධානවලට යටත්ව අර්ධ
ව ශයන්
සම්පූර්ණ
කරන
ලද
ශගොඩනැඟිල්ශල් එක් එක් සහාධිපතය
ශකොටස් රූප ශර්ඛනය කළයුතු අතර
දිගං යන්
ශපන්වීශම්
අව යතාවක්
ශනොමැතිව තිරස් මාන දැක්ශවන පරිදි
ශගබිම සහ බිත්ති වලට අනුව එහි මායිම්
නිර්ණය කිරීම;

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි

(ඊ) එක් එක් ශගොඩනැගිල්ල ශබදා ශවන්
කිරීමට අදහස් කරනු ලබන අර්ධ ව ශයන්
සම්පූර්ණ
කළ
ශගොඩනැගිල්ශල්
සහාධිපතයය ශකොටස් හඳුනාගැනීම සහ
වරිපනම් අංක වලින්, අංක වලින් ශහෝ
ශවනත් සලකුණු වලින් එක් එක් ශකොටස
ශවන් ව ශයන් හඳුනා ගැනීම;
(උ) කැඩැස්තර සිතියශම් ඉඩම් ශකොටස්
අංකයට අදාළව හඳුනාගැනීශම් අකුරක්
මගින් එක් එක් මහල ශවන් ව ශයන්
හඳුනාගැනීම සහ එම මහශල් අංකයට
අදාළව එක් එක් මහශලන් අර්ධ ව ශයන්
සම්පූර්ණ
කළ
ශගොඩනැගිල්ශල්
සහාධිපතය ශකොටස නි චි
් තව දැක්වීම;
(ඌ) එක් එක් ශකොටශසේ ආසන්නතම බිම්
ප්රමාණය දැක්වීම;
(එ) ශගොඩනැගිලි සැලසුම් අනුමත කිරීම
සඳහා තත්කාලශේ වගකිවයුතු අධිකාරිය
විසින් අනුමත කරන ලද ශගොඩනැගිලි
සැලැස්මට අනුකූලව ඉඩම් ශකොටස
ඇතුළත ද ඉදිරි කරන ලද එක් එක් අර්ධ
ව ශයන් සම්පූර්ණ කළ ශගොඩනැගිල්ශල්
ිඹහිටීම ශපන්නුම් කිරීශම් අව යතාවයක්
ශනොමැතිව බාහිර මායිම් හා ආශල්ඛනය
කිරීම සහ තිරස් දිග පළල ශපන්නුම් කිරීම;
(ඒ) අර්ධ සහාධිපතය ශද්පශළහි ශපොදු
අංශගෝපාංග නිර්ණය කිරීම;
(ඔ) අර්ධ ව ශයන් සම්පූර්ණ කළ
ශගොඩනැඟිල්ශල් එක් එක් සහාධිපතය
ශකොටශසේ සහ ඉදිකිරීම් කටයුතු සම්පූර්ණ
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සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
කිරීමට ඇති ශගොඩනැගිල්ශල් ඉතිරි
ශකොටශසහි එක් එක් තාවකාලික
සහාධිපතය ශකොටශසේ සම්පූර්ණ සංඛයා
වල හිමිකම් වටිනාකම ශපන්වීම සහ
සියලුම සහාධිපතය ශකොටස්වල සහ එක්
එක් සහාධිපතය ශකොටශසේ හිමිකම්
වටිනාකම් වල මුළු එකතුවට සමාන
අංකයක්ද ශපන්නුම් කිරීම;
(ඕ) අර්ධ සහාධිපතය ිඹුරශර් ශපන්නුම් කර
ඇති අර්ධ ව ශයන් සම්පූර්ණ කළ
ශගොඩනැගිල්ශල් ශගොඩනැගිලි සැලැස්ම
අනුමත කිරීම සඳහා තත්කාලශේ බලය
දරන බලධරයා විසින් අනුමත කරනු
ලබන ශගොඩනැගිලි සැලැස්මට අනුකූල
බව එකී සැලැස්ම ිඹියශයල කළ
තැනැත්තා විසින් සටහනක් කර තිබිය යුතු
ය.

“සහාධිපතයය
ිඹුරරු
ඒකාබද්ධ
කිරීශම් ශහෝ
නැවත ශබදා
ශවන්කිරීශම්
ිඹුරරු ලියා
පදිංචි කිරීම
සහ එය
ප්රතික්ශෂේප
කරනු ලැබීමට
විරුද්ධ
අභියාචනා.”
[§ 2003 අංක
39, (8)]

6. (1)
සහාධිපතයය ිඹුරරක් ශහෝ
“තාවකාලික සහාධිපතයය ිඹුරරක්” ශහෝ
“අර්ධ සහාධිපතය ිඹුරරක්” ලියාපදිංචි
කිරීම සඳහා වන කිසියම් ඉල්ීමමක් ශහෝ
සංශ ෝධන ිඹුරරක් ලියාපදිංචි කිරීම
සඳහා වන කිසියම් ඉල්ීමමක් ශහෝ
සංශ ෝධන ිඹුරරක් ලියාපදිංචි කිරීම
සඳහා 8 වන වගන්තිය යටශත් වන යම්
ඉල්ීමමක් ශහෝ සංශ ෝධන ිඹුරරක්
ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා 8ආ වගන්තිය
යටශත් ඉල්ීමමක් ශහෝ නැවත ශබදන ලද
ිඹුරරක් ශහෝ ඒකාබද්ධ කිරීශම් ිඹුරරක්
ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා 12 වන වගන්තිය
යටශත් වන යම් ඉල්ීමමක් ශහෝ සංකලන

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
ිඹුරරක් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා 8අ
වගන්තිය යටශත් වන යම් ඉල්ීමමක්
ලැබීශමන් පසු, ශරජිස්ට්රාර් විසින්,
අවස්යාශවෝචිත පරිදි සහාධිපතයය ිඹුරර
ශහෝ තාවකාලික සහාධිපතය ිඹුරර ශහෝ
අර්ධ සහාධිපතය ිඹුරර ශහෝ සංශ ෝධන
ිඹුරර ශහෝ නැවත ශබදන ලද ිඹුරර ශහෝ
ඒකාබද්ධ කිරීශම් ිඹුරර ශහෝ සංකලන
ිඹුරරු ඇතුළුව ඒ ඉල්ීමම හා කැඩැස්තර
සිතියම් සහතික කිරීම සඳහා මිනින්ශදෝරු
වරයා ශවත ශයොමු කළ යුතු ය.
(2) අවස්යාශවෝචිත පරිදි සහාධිපතය ිඹුරර
ශහෝ තාවකාලික සහාධිපතයය ිඹුරර ශහෝ
අර්ධ සහාධිපතය ිඹුරර ශහෝ සංශ ෝධන
ිඹුරර ශහෝ නැවත ශබදන ලද ිඹුරර ශහෝ
ඒකාබද්ධ කිරීශම් ිඹුරර ශහෝ සංකලන
ිඹුරර ශම් පනශත් විධිවිධානවලට හා 1998
අංක 21 දරන හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීශම්
පනශත් විධිවිධාන වලට අනුකූල වන
බවට
මිනින්ශදෝරුවරයා
සෑහීමකට
පත්වන
අවස්යාවක
සර්ශේයර්
ජනරාල්වරයා ශවනුවට ඒ ිඹුරර ඔහු විසින්
සහතික කරනු ලැබිය යුතු අතර:(අ) හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා භාවිත
වන කැඩැස්තර සිතියමට අනුව, සුදුසු
සඳහන් කිරීම් දැක්වීශමන් පසුව හා අව ය
සංශ ෝධන ශහෝ ශවනස් කිරීම් ශහෝ අතුරු
ශබදීම් ශහෝ ඒකාබද්ධ කිරීම් ශහෝ
සංයුක්ත
කිරීම්
වලින්
පසුව
අවස්යාශවෝචිත පරිදි සහාධිපතයය ිඹුරරු
ශහෝ තාවකාලික සහාධිපතයය ිඹුරරු ශහෝ
අර්ධ සහාධිපතය ිඹුරරු ශහෝ සංශ ෝධන
ිඹුරරු ශහෝ නැවත ශබදන ලද ිඹුරරු ශහෝ
ඒකාබද්ධ කිරීශම් ිඹුරරු ශහෝ සංකලන
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[§ 2018 අංක 23
දරණ බද්ධ
නිවාස අයිතිකම්
(විශ ෂ
ේ
විධිවිධාන) පනත
මගින්
හඳුන්වාශදන ලද
වයතිශර්ක සඳහා
එම පනත
අතිශර්ක
ශකොටසක් ශලස
ිඹටු 155-161
දක්වා ඇතුලත්
කරන ලදී.]
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සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
ිඹුරරු මුල්ිඹටපත් ශගොනු කළ යුතු ය; සහ
(ආ) අවස්යාශවෝචිත පරිදි අව ය සඳහන්
කිරීම් ශහෝ සංශ ෝධන නැතශහොත් අතුරු
ශබදීම් ශහෝ ඒකාබද්ධ කිරීම් සිදුකිරීශමන්
පසුව කැඩැස්තර සිතියම සමග ඒ ිඹුරශර්
සහ
ඉල්ීමශම්
අනුිඹටපත්
නිසි
ශරජිස්ට්රාර්වරයා ශවත ඉදිරිපත් කළ යුතු
ය.
(3) මිනින්ශදෝරු වරයා විසින් නිසි ශලස
සහතික කරන ලද කැඩැස්තර සිතියමක්
ලැබීශමන් පසු, ඒ ඉල්ීමම ශම් පනශත්
විධිවිධානවලට සහ 1998 අංක 21 දරන
හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීශම් පනශත්
විධිවිධාන
වලට
අනුකූලව
බවට
ශරජිස්ට්රාර්වරයා සෑහීමකට පත් වන්ශන්
නම්, ඔහු විසින්:(අ) ඉල්ීමම, සහාධිපතය ිඹුරරක් ලියාපදිංචි
කිරීම සඳහා වන අවස්යාවකදී(i)
සහාධිපතය ිඹුරශර් අනුිඹටපත
සහාධිපතය ශකොටස් ශගොනුශේ
ශගොනු කළ යුතු ය;
(ii)
සහාධිපතය ිඹුරශර් දක්වා ඇති
එක් එක් සහාධිපතය ශකොටස්
සම්බන්ධශයන් අලුත් හිමිකම්
නාම ශල්ඛන ශගොනුවක් විවෘත
කළ යුතු අතර එම නාම
ශල්ඛනශේ සහ ඉඩම් ශකොටස්
ලියාපදිංචි කර ඇත්තාූ  නාම
ශල්ඛනශේ
හා
තාවකාලික
සහාධිපතය ිඹුරර ශහෝ අර්ධ
සහාධිපතය ිඹුරර ශහෝ මීට ශපර
ලියා පදිංචි කර තිශබන්ශන් නම්
එම තාවකාලික සහාධිපතය ිඹුරර
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(iii)

(iv)

(v)

ශහෝ අර්ධ සහාධිපතය ිඹුරර
ලියාපදිංචි කර ඇත්තාූ  නාම
ශල්ඛනශේ සුදුසු හරස් විමසුම්
ශයොමු සටහන් ශයදිය යුතු ය;
නාම ශල්ඛනශේ ඇතුළත් වන
ඉඩම්වල ශපොදු ශද්පළ පමණක්
අඩංගු වන බව, ඉඩම් ශකොටසට
අදාළ වන්නා ූ  නාම ශල්ඛනශේ
ශද්පළ ශකොටශසේ සටහන් කළ
යුතු ය;
එක් එක් සහාධිපතය ශකොටස්
අරබයා පවතින උසස් කිරීම් සහ
ඒ මත ලබාගත් මුදල් ප්රමාණයන්
සහ බදුදීම්, විකිණීම සඳහා ූ 
ගිවිසුම් විනි ්චයට භාජනයවීම,
තහනමකට
ගැනීමක්,
නිශයෝගයක්
ශහෝ
ීයන්දු
ප්රකා යක්
ආදී
ශලසින්
සහාධිපතයය
ශකොටස්වලට
බලපාන කිසිවක් ශේ නම් ඒ
සියලු බැඳීම් ිඹියබඳ විස්තර
සහාධිපතය ිඹුරශර් දක්වා ඇති
එවැනි එක් එක් සහාධිපතයය
ශකොටස් සම්බන්ධශයන් ූ  නාම
ශල්ඛනශේ බැඳුම් සහතික පත්ර
ශකොටශසේ සටහන් කළ යුතු ය;
(ශමහි මින් මතු, “ලියාපදිංචිකළ
සහාධිපතය ිඹුරර” යනුශවන්
සඳහන් කරනු ලබන) එම
සහාධිපතය ිඹුරර ලියාපදිංචි කර
ඇති බවට ඉල්ලුම්කරු ශවත
දැනුම් දිය යුතු අතර සහාධිපතය
කළමනාකරණ අධිකාරිය ශවත
ූ  නිශේදනයත් සමග අදාළ නාම
ශල්ඛන වල ශයොමු අංක ිඹියබඳ
වද ඉල්ලුම්කරුට දැන්විය යුතු ය;
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(vi)

නියමිත ගාස්තු ලැබුණු පසු තනි
පුද්ගලික සහාධිපතය ශකොටසක්
සම්බන්ධශයන්
සහාධිපතය
හිමිකම් සහතිකයක් නිකුත් කළ
යුතු ය.

(vii)

(ආ)
ඉල්ීමම,
තාවකාලික
සහාධිපතය ිඹුරරක් ලියාපදිංචි
කිරීම සඳහා වන අවස්යාවකදී:තාවකාලික සහාධිපතය ිඹුරශර්
අනුිඹටපත
තාවකාලික
සහාධිපතය ශකොටස් ශගොනුශේ
ශගොනු කළ යුතු ය;
තාවකාලික සහාධිපතය ිඹුරරක
දක්වා ඇති එක් එක් තාවකාලික
සහාධිපතය
ශකොටස්
සම්බන්ධශයන් නාම ශල්ඛනය
තුළ අලුත් තාවකාලික හිමිකම්
නාමශල්ඛන ශගොනුවක් විවෘත
කළ යුතු අතර ඒ ඉඩම් ශකොටස්
ලියාපදිංචි කර තිශබන්නාූ  නාම
ශල්ඛනය තුළ ූ  එම නාම
ශල්ඛනය සුදුසු හරස් විමසුම්
ශයොමු සටහන් ශයදිය යුතු ය;
නාම ශල්ඛනශයහි ඇතුළත් වන
ඉඩම් වල ශපොදු ශද්පළ පමණක්
අඩංගු වන බව, ඉඩම් ශකොටසට
අදාළ වන්නාූ  නාම ශල්ඛනශේ
ශද්පළ ශකොටශසේ සඳහන් කළ
යුතු ය;
එක් එක් සහාධිපතය ශකොටස්
අරබයා පවතින උසස් කිරීම් සහ
ඒ මත ලබාගත් මුදල් ප්රමාණයන්
සහ බදු දීම්, විකිණීම සඳහා ූ 
ගිවිසුම්, විනි ්චයට භාජනය වීම
තහනමට ගැනීමක්, නිශයෝගයක්
ශහෝ ීයන්දු ප්රකා යක් ආදී

(i)

(ii)

(iii)

(iv)
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(v)

(vi)

ශලසින් සහාධිපතය ශකොටස්වලට
බලපාන කිසිවක් ශේ නම් ඒ
සියලු බැඳීම් ිඹියබඳ විස්තර එක්
එක් තාවකාලික සහාධිපතය
ශකොටස් සම්බන්ධශයන් ූ  නාම
ශල්ඛනශේ බැඳුම් සහතිකපත්ර
ශකොටශසේ සටහන් කළ යුතු ය;
(ශමහි මින් මතු, “ලියාපදිංචිකළ
තාවකාලික සහාධිපතය ිඹුරර”
යනුශවන් සඳහන් කරනු ලබන)
එම තාවකාලික සහාධිපතය
ිඹුරශර් ලියාපදිංචි කර ඇති බවට
ඉල්ලුම්කරු ශවත දැනුම් දිය යුතු
අතර සහාධිපතය කළමනාකරණ
අධිකාරිය ශවත ූ  නිශේදනයත්
සමග අදාළ නාම ශල්ඛනවල
ශයොමු
අංක
ිඹියබඳවද
ඉල්ලුම්කරුට දැන්විය යුතු ය;
නියමිත ගාස්තු ලැබුණු පසු
පුද්ගලික තාවකාලික සහාධිපතය
හිමිකම් සහතිකයක් නිකුත් කළ
යුතු ය.

(ඇ) ඉල්ීමම, අර්ධ සහාධිපතය ිඹුරරක්
ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා වන අවස්යාවකදී:(i)
(ii)

අර්ධ සහාධිපතය අනු ිඹටපත
අර්ධ
සහාධිපතය
ශකොටස්
ශගොනුශේ ශගොනු කළ යුතු ය;
අර්ධ සහාධිපතය ිඹුරශර් දක්වා
ඇති එක් එක් සහධිපතය ශකොටස්
සම්බන්ධශයන්
ූ 
නාම
ශල්ඛනශේ අලුත් හිමිකම් නාම
ශල්ඛන ශගොනුවක් විවෘත කළ
යුතු අතර එම නාම ශල්ඛනශේ
සහ ඉඩම් ශකොටස් ලියාපදිංචි කර
තිශබන්නාූ  නාමශල්ඛනය හා
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(iii)

(iv)

(v)

තාවකාලික සහාධිපතය ිඹුරර මීට
ශපර ලියාපදිංචි කර තිශබන්ශන්
නම් ඒ තාවකාලික සහාධිපතය
ිඹුරර ලියාපදිංචි කර තිශබන්නාූ 
ශල්ඛනශේ සුදුසු හරස් විමසීම්
ශයොමු සටහන් ශයදිය යුතු ය;
නාම ශල්ඛනශේ ඇතුළත් වන
ඉඩම්වල ශපොදු ශද්පළ පමණක්
අඩංගු වන බව ඉඩම් ශකොටසට
අදාළ
වන්නා
ූ 
නාම
ශල්ඛනශයහි ශද්පල ශකොටශසේ
සඳහන් කළ යුතු ය;
එක් එක් සහාධිපතය ශකොටස්
අරබයා පවතින උසස් කිරීම් සහ
ඒ මත ලබාගත් මුදල් ප්රමාණයන්
සහ බදු දීම්, විකිණීම සඳහා ූ 
ගිවිසුම්, විනි ච
් යට භාජනය වීම,
තහනමට ගැනීමක්, නිශයෝගයක්
ශහෝ ීයන්දු ප්රකා යක් ආදී
ශලසින් සහාධිපතය ශකොටස්වලට
බලපාන කිසිවක් ශේ නම් ඒ
සියලු බැඳීම් ිඹියබඳ විස්තර අර්ධ
සහාධිපතය ිඹුරශර් දක්වා ඇති
එක් එක් සහාධිපතය ශකොටස්
සම්බන්ධශයන්
ූ 
නාමශල්ඛනශේ
බැඳුම්
සහතිකපත්ර ශකොටශසේ සටහන්
කළ යුතු ය;
(ශමහි මින් මතු, “ලියාපදිංචිකළ
අර්ධ සහාධිපතය ිඹුරර” යනුශවන්
සඳහන් කරනු ලබන) එම අර්ධ
සහාධිපතය ිඹුරශර් ලියාපදිංචි කර
ඇති බවට ඉල්ලුම්කරු ශවත
දැනුම් දිය යුතු අතර සහාධිපතය
කළමනාකරණ අධිකාරිය ශවත
ූ  නිශේදනයත් සමග අදාළ නාම
ශල්ඛන වල ශයොමු අංක ිඹියබඳ
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(vi)

වද ඉල්ලුම්කරුට දැන්විය යුතු ය;
නියමිත ගාස්තු ලැබුණු පසු තනි
පුද්ගලික සහාධිපතය ශකොටසක්
සම්බන්ධශයන් අර්ධ සහාධිපතය
හිමිකම් සහතිකයක් නිකුත් කළ
යුතු ය.

(ඈ) ඉල්ීමම, ලියාපදිංචි කරන ලද
සහාධිපතය ිඹුරරක ශහෝ ලියාපදිංචි කරන
ලද අර්ධ සහාධිපතය ිඹුරශර් සංශ ෝධනය
කිරීශම් යම් ිඹුරරක් ශහෝ නැවත ශබදන
ලද යම් ිඹුරරක් ශහෝ ලියාපදිංචි කරන ලද
සහාධිපතය ිඹුරරක් ශහෝ ලියාපදිංචි කරන
ලද අර්ධ සහාධිපතය ිඹුරරක් ඒකාබද්ධ
කිරීම සඳහා වන කිසියම් ිඹුරරක්
ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා වන අවස්යාවකදී:(i)
සංශ ෝධන ිඹුරශර් ශහෝ නැවත
ශබදන ලද ිඹුරශර් ශහෝ ඒකාබද්ධ
කිරීශම් ිඹුරශර් අනුිඹටපත් අදාළ
සහාධිපතය ශකොටස් ශගොනුශේ
ශගොනු කළ යුතු ය;
(ii)
ලියා පදිංචි කරන ලද සහාධිපතය
ිඹුරශර් ශහෝ ලියා පදිංචි කරන ලද
අර්ධ සහාධිපතය ිඹුරශර් දක්වා
ඇති එක් එක් සහාධිපතය
ශකොටස් සම්බන්ධශයන් වන
අව ය සඳහන් කිරීශම් නාම
ශල්ඛනශේ සටහන් කළ යුතු
අතර ලියාපදිංචි කරන ලද
සහධිපතය ිඹුරශර් මුල් ිඹටපශත්
ශහෝ ලියා පදිංචි කරන ලද අර්ධ
සහාධිපතය ිඹුරශර් මුල් ිඹටපශත්
අව ය ශයොමු සටහන් ශයදිය යුතු
ය;
(iii)
ලියා පදිංචි කරන ලද සහධිපතය
ිඹුරරක ශහෝ ලියා පදිංචි කරන
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(iv)

ලද අර්ධ සහාධිපතය ිඹුරරක ඇති
එවැනි සංශ ෝධන ශහෝ නැවත
ශබදීම් ශහෝ ඒකාබද්ධ කිරීම්
ලියාපදිංචිකර තිශබන්නා ූ  බවට
ඉල්ලුම්කරු ශවත දැනුම් දිය යුතු
අතර සහාධිපතය කළමනාකරණ
අධිකාරිය ශවත ූ  නිශේදනයත්
සමග අදාළ නාම ශල්ඛන වල
ශයොමු
අංක
ිඹියබඳවද
ඉල්ලුම්කරුට දැන්විය යුතු ය;
නියමිත
ගාස්තු
ලැබීශම්දී,
තනිපුද්ගල සහධිපතය ශකොටස්
සම්බන්ධශයන් නව සහාධිපතය
හිමිකම් සහතිකයක් නිකුත් කළ
යුතු ය.

(ඉ) ඉල්ලුම්පත්රය, ලියා පදිංචි කරන ලද
තාවකාලික
සහාධිපතය
ිඹුරරක්
සංශ ෝධනය කිරීශම් යම් ිඹුරරක්
ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කරනු
ලබන අවස්යාවකදී:(i)
ලියාපදිංචි කරන ලද තාවකාලික
සහාධිපතය ිඹුරශර් අනුිඹටපතක්
අදාල තාවකාලික සහාධිපතයය
ශකොටස් ලිිඹ ශගොනුශේ ශගොනු
කළ යුතු ය;
(ii)
ලියාපදිංචි කරන ලද තාවකාලික
සහාධිපතය ිඹුරශර් ශපන්නුම් කර
ඇති එක් එක් තාවකාලික
සහාධිපතයය
ශකොටස්
සම්බන්ධශයන්
තාවකාලික
සහාධිපතය හිමිකම් ශල්ඛනශයහි
අව ය සටහන් කළ යුතු අතර
ලියා පදිංචි කරන ලද තාවකාලික
සහාධිපතය ිඹුරශර් මුල් ිඹටපශත්
අව ය ශයොමු සටහන්ද කරනු
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(iii)

(iv)

(v)

ලැබිය යුතු ය;
එක් එක් සංශ ෝධිත තාවකාලික
සහාධිපතය
ශකොටස්
සම්බන්ධශයන්
සහධිපතය
ශකොටස් වලට බලපාන උකස්
කිරීම සහ එක් එක් සහාධිපතයය
ශකොටසට එශරහිව ලබා ගන්නා
ලද මුදල් ප්රමාණයන් එශසේම බදු,
විකිණීම
සඳහා
ගිවිසුම්,
විනි ච
් යට
භාජනය
වීම,
තහනමට ගැනීශම් ආඥා ශහෝ
ීයන්දු ප්රකා
ආදිය තිශේනම්
ශල්ඛණශේ බැඳීම් ශකොටශසේ
සටහන් කළ යුතු ය;
ඉල්ලුම්කරුට ඒ ලියාපදිංචි කරන
ලද තාවකාලික සහාධිපතය
ිඹුරශර්
සංශ ෝධනය
කිරීම
ලියාපදිංචි කරනු ලැබ ඇති බව
දැනුම් දිය යුතු අතර සහාධිපතය
කළමනාකරණ
අධිකාරිශේ
නිශේදනයක්ද
සමග
අදාළ
ශල්ඛන ශයොමු අංක ිඹියබඳවද
ඉල්ලුම්කරුට දැනුම් දිය යුතු ය;
නියමිත ගාස්තු ශගවීශම් දී තනි
පුද්ගල සහාධිපතය ශකොටස්
සම්බන්ධශයන් අලුත් සහාධිපතය
හිමිකම් සහතිකයක් නිකුත් කළ
යුතු ය.

(ඊ) ඉල්ීමම ලියාපදිංචි කරන ලද අර්ධ
සහාධිපතය ිඹුරරට එකතු කිරීශම් යම්
ිඹුරරක් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා වන
අවස්යාවකදී:(i)
ලියාපදිංචි කරන ලද අර්ධ
සහාධිපතය ිඹුරරට එකතු කිරීශම්
ිඹුරශර්හි අනු ිඹටපතක් අදාල
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(ii)

(iii)

(iv)

සහාධිපතය
ශකොටශසේ
ලිිඹශගොනුශවහි ශගොනු කරනු
ලැබිය යුතු ය;
ලියා පදිංචි කරන ලද අර්ධ
සහාධිපතය ිඹුරශර් එකතු කිරීශම්
ිඹුරශර් ශපන්නුම් කර ඇති පසුව
එකතු කරන ලද එක් එක්
සහාධිපතය
ශකොටස්
සම්බන්ධශයන්
සහාධිපතය
හිමිකම් ශල්ඛනශයහි අව ය
සඳහන් කිරීම් කළ යුතු අතර
ඉඩම් ශකොටස ලියාපදිංචිකර ඇති
ශල්ඛනශයහි
සහ
අර්ධ
සහාධිපතය
ිඹුරර
ශහෝ
තාවකාලික සහාධිපතය ිඹුරර
ලියාපදිංචි කරනු ලැබ ඇති
ශල්ඛන වල අව ය ශයොමු
සටහන් කළ යුතු ය;
ලියාපදිංචි අර්ධ සහාධිපතය
ිඹුරශර් එකතු කිරීශම් ිඹුරශර්හි
ශපන්නුම් කර ඇති පසුව එකතු
කරන ලද එක් එක් සහාධිපතය
ශකොටස සම්බන්ධශයන් සහ එක්
එක්
සහධිපතය
ශකොටසට
බලපාන උසස් කිරීශම් සහ එම
සහාධිපතය
ශකොටස්
වලට
එශරහිව
ලබාගත්
මුදල්
ප්රමාණයන් තිබීම ිඹියබඳව ද ,
බදුදීම්, විකිණීම සඳහා ගිවිසුම්,
විනි ච
් යට
භාජනය
වීම,
තහනමට ගැනීශම් ආඥාවක් ශහෝ
ීයන්දු ප්රකා යක් තිබීම ිඹියබඳව
ශල්ඛනශේ බැඳීම් ශකොටශසහි
සටහන් කළ යුතු ය;
සහාධිපතය
කළමනාකරණ
අධිකාරිය ට ද ිඹටපතක් සහිතව,

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි

(v)

එකී සහාධිපතය ශකොටස් අර්ධ
සහාධිපතය ිඹුරශර් ලියාපදිංචි කර
ඇති බවට ඉල්ලුම්කරුට දැන්විය
යුතු ය;
නියමිත ගාස්තු ලැබුණු විට
සහාධිපතය හිමිකම් සහතිකයක්
එකී
සහාධිපතය
ශකොටස්
සම්බන්ධශයන් නිකුත් කළ යුතු
ය.

(4) ඔප්පු ලියා පදිංචි කිරීම සහ කැඩැස්තර
සිතියම් පරික්ෂා කිරීම සහ ශල්ඛන වල
සහ කැඩැස්තර සිතියම් වල සහතික
ිඹටපත් නිකුත් කිරීම සහ සහාධිපතය
ශකොටස ශහෝ ශකොටස්වල අයිතිවාසිකම්
ශහෝ
කැමති
පත්රවල
සහතිකපත්ර
ලබාගැනීම සඳහා අව ය ශවනස් කිරීම්
සහිතව 1998 අංක 21 දරන ඔප්පු
ලියාපදිංචි කිරීශම් පනශත් 34, 35 සහ37
වන වගන්ති ශයොදා ගනු ලැබිය යුතු ය.
(5) ශරජිස්ට්රාර්වරයා විසින් “සහධිපතය
ිඹුරර “ ශහෝ “තාවකාලික සහාධිපතය
ිඹුරර” ශහෝ “අර්ධ සහාධිපතය ිඹුරර” ශහෝ
“සංශ ෝධිත ිඹුරර” ශහෝ “ශවන් කිරීශම්
ිඹුරර” ශහෝ “ඒකාබද්ධ කිරීශම් ිඹුරර” ශහෝ
“එකතු කිරීශම් ිඹුරර” ලියාපදිංචි කිරීම
ප්රතික්ශෂේප කරනු ලබන අවස්යාවකදී ඔහු
විසින් ප්රතික්ශෂේප කිරීශම් නියමයක් කරනු
ලැබිය යුතු අතර ඒ ප්රතික්ශෂේප කිරීශම්
නියමය සඳහා ූ  ශහේතු නියමිත
ශල්ඛනයක
වාර්තා
කරනු
ලැබ
අවස්යාශවෝචිත පරිදි “සහාධිපතය හිමිකම්
ලියාපදිංචි කිරීම ප්රතික්ශෂේප කරන ලදී”
ශහෝ “තාවකාලික සහධිපතය හිමිකම් ලියා
පදිංචි කිරීම ශහෝ අර්ධ සහාධිපතය හිමිකම
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සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
ලියාපදිංචි කිරීම ප්රතික්ශෂේප කරන ලදී”
යන වචන සාධන පත්රවල සහ එවැනි
ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්රයක්
ඉදිරිපත් කරනු ලබන තැනැත්තා විසින්
කරනු ලබන ඒ ඉල්ලුම් පත්රය මත ිඹටසන්
කරනු ලැබිය යුතු අතර එශසේ වාර්තා කරනු
ලබන ශහේතුවල ිඹටපතක් ඒ තැනැත්තා
ශවත ශගවීමකින් ශතොරව ශහෝ අනව ය
ප්රමාදයකින් ශතොරව ලබා දිය යුතු ය.
(6) සහාධිපතය ිඹුරර ශහෝ තාවකාලික
සහාධිපතය ිඹුරර ශහෝ අර්ධ සහාධිපතය
ිඹුරර ශහෝ සංශ ෝධිත ිඹුරර ශහෝ ශවනස්
කිරීශම් ිඹුරර ශහෝ ඒකාබද්ධ කිරීශම් ිඹුරර
ශහෝ එකතු කිරීශම් ිඹුරර ලියාපදිංචි කිරීම
ප්රතික්ශෂේප කරමින් ශරජිස්ට්රාර් වරයා
විසින් කරනු ලබන සෑම නියමයක් සඳහාම
අභියාචනය කිරීමක් කරනු ලැබීශම්
හැකියාවක් තිබිය යුතු අතර ශල්ඛන
ලියාපදිංචි කිරීශම් ආඥා පනශත් 38 වන
වගන්තිශේ
විධිවිධාන
එවැනි
අභියාචනයක් සම්බන්ධශයන් අව ය
ශවනස්කම් සහිතව ශයොදා ගනු ලැබිය යුතු
ය.

“සාධනපත්ර
තබා ගැනීමට
සහ විනා
කිරීම.”
[§ 1982 අංක
45, (5)]
[§ 2003 අංක
39, (9)]

7. ශරජිස්ට්රාර් වරයා විසින් ිඹියගනු ලැබූ සහ
සහාධිපතය ශකොටස් ලිිඹශගොනුශේ ශහෝ
තාවකාලික
සහාධිපතය
ශකොටස්
ලිිඹශගොනුශේ ශගොනු කරනු ලැබූ සියලු
සාධනපත්ර තබා ගැනීමට සහ විනා
කිරීමට 1998 අංක 21 දරන හිමිකම්
ලියාපදිංචි කිරීශම් පනශත් 53 වන
වගන්තිය අව ය ශවනස්කම් සහිතව
ශයොදා ගනු ලැබිය යුතු ය.

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
7. අ (1) අවස්යාශවෝචිත පරිදි, සහාධිපතය
ිඹුරර ශහෝ තාවකාලික සහාධිපතය ිඹුරර
ශහෝ අර්ධ සහාධිපතය ිඹුරර, සහාධිපතය
ශද්පශළේ ශහෝ තාවකාලික සහාධිපත්ය
ශද්පශළේ ශහෝ අර්ධ සහාධිපතය ශද්පශළේ
අයිතිකරු විසින් ඉල්ලුම්පත්රය ලියාපදිංචි
කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති විට ඒ
ඉල්ලුම්පත්රය වරයා විසින් අත්සන් කරනු
ලැබ සහ මුද්රා තබනු ලැබ ඇති විට සහ
සියළු අදාල හිමිකම් ශල්ඛන යයා පරිදි
සකස් කරනු ලැබ ඇති විට, ශම් පනශත්
විධිවිධාන යටශත් ලියා පදිංචි කරනු ලැබ
ඇති ශලස සලකනු ලැබිය යුතු ය.

(2) අවස්යාශවෝචිත පරිදි සහාධිපතය
ිඹුරශර් ශහෝ තාවකාලික සහාධිපතය ිඹුරර
ශහෝ අර්ධ සහාධිපතය ිඹුරර ලියාපදිංචි
කිරීශම් දී , සහාධිපතය ශද්පශළේ
සහාධිපතය ශකොටශසේ අයිතිකරු ශහෝ
තාවකාලික
සහාධිපතය
ශද්පශල්
තාවකාලික
සහාධිපතය
ශකොටශසේ
අයිතිකරු විසින් අදාළ ශල්ඛන බැඳීම්
ලියාපදිංචි කර ඇත්නම් ශහෝ සටහන් කර
ඇත්නම් ඒ බැඳීම්වලට යටත්ව ඔහුශේ
ශපොදු ශකොටස් ශහෝ තාවකාලික ශපොදු
ශකොටස් වල තමන්ශේ පංගුශේ අයිතිකරු
ශලස සලකනු ලැබිය යුතු ය.
8. (1) ලියාපදිංචි කරන ලද සහාධිපතය
ශද්පළ ශහෝ ලියාපදිංචි කරන ලද අර්ධ
සහාධිපතය ශද්පළක යම් සහාධිපතය
ශකොටසක අයිතිකරු විසින්, ලියාපදිංචි
කරන ලද සහාධිපතය ිඹුරර ශහෝ
ලියාපදිංචි කරන ලද අර්ධ සහාධිපතය
ිඹුරර සංශ ෝධනය කරනු ලැබුවා ූ  ිඹුරර
ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා කරන ලබන
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“සහාධිපතය
ශද්පළ ශහෝ
තාවකාලික
සහාධිපතය
ශද්පළ ශහෝ
අර්ධ සහාධිපතය
ශද්පළ
ලියාපදිංචි
කිරීම.”
[§ 2003 අංක 39,
(10)]

”සහාධිපතය
ිඹුරර ශහෝ අර්ධ
සහාධිපතය ිඹුරර
සංශ ෝධනය
කිරීම.”

[§ 2003 අංක 39,
(11)]
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සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
ඉල්ීමමක් ශරජිස්ට්රාර්වරයා ශවත නියමිත
ආකෘති පත්රයක් මගින් ඉදිරිපත් කරනු
ලැබිය යුතු ය.
(2) එවැනි ිඹුරරක් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා
වන ඉල්ීමමක් සමඟ:(අ) (ශමහි මින් මතු ලියාපදිංචි කරන ලද
සහාධිපතය ිඹුරශර් ශහෝ ලියාපදිංචි කරන
ලද අර්ධ සහාධිපතය ිඹුරශර් “සංශ ෝධිත
ිඹුරර” යනුශවන් සඳහන් කරනු ලබන)
දැනට පවතින ලියාපදිංචි කරන ලද
සහාධිපතය ිඹුරශර් ශහෝ ලියා පදිංචි කරන
ලද අර්ධ සහාධිපතය ිඹුරශර් සහධිපතය
ශකොටසට කරනු ලබන අදාල ශවනස්කිරීම්
ශපන්වමින් බලපත්රලත් මිනින්ශදෝරු
වරශයකු විසින් සකස් කරන ලද සහ අඳින
ලද සහ ිඹටපත් තුනකින් ඉදිරිපත් කරනු
ලැබූ මිනින්ශදෝරු ිඹුරරක්;

(ආ) බිම පවතින තත්වය මිනින්ශදෝරු
ිඹුරශර් දක්වා ඇති ශවනස් කිරීම් වලට
අනුකූල වන්නා ූ  බවට තහවුරු කරමින්
සුදුසුකම් ලත් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්ිඹශයකු
ශහෝ සුදුසුකම් ලත් සිවිල් ශහෝ
ශගොඩනැගිලි ඉංජිශන්රු වරශයකුශගන්
ලබා ගන්නා ලද සහතිකයක්;
(ඇ) සහධිපතය ශකොටසට කරන ලද
ශවනස් කිරීම්, සහාධිපතය ශද්පළ ශහෝ
අර්ධ සහාධිපතය ශද්පළ ශපොදු ශකොටස්
පාලනය, පරිපාලනය, නඩත්තු කිරීම, සහ
කළමනාකරණය
හා
සම්බන්ධ
නියමයන්ට යම් අහිතකර බලපෑමක් ඇති
ශනොකරන බවට සහතික කරමින්
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සාමානයාධිකාරීවරයා ශගන් ලබාගන්නා
ලද සහතිකයක්;
(ඈ) අනුමත කරන ලද ශගොඩනැගිලි
ිඹුරරට බලපාන්නාූ  එවැනි ශවනස් කිරීම්
සඳහා අදාල බලයලත් බලධරයා ශගන්
අනුමැතිය ලබාගත් සහතිකයක්;
(ඉ) ඒ සහාධිපතය ශකොටසට බලපාන්නාූ 
එකී ශවනස් කිරීම් සඳහා යම් අදාළ උසස්
හිමියකු ඇත්නම් ඒ අදාළ උසස් හිමියාශේ
අභිමතය සඳහන් ප්රකා නයක්,
ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
8. අ. (1) ලියාපදිංචි කරන ලද අර්ධ
සහාධිපතය ිඹුරශර් ශපන්වා ඇති
ශකොටසක්
සම්පූර්ණ
කර
ඇති
ශගොඩනැගිල්ලට පසුව එකතු කරන ලද
යම් සහාධිපතය ශකොටස්වල ලියාපදිංචි
කිරීම සඳහා යම් අර්ධ සහාධිපතය
ශද්පළක
අයිතිකරු
විසින්
ශරජිස්ට්රාර්වරයා ශවත ඉල්ලුම් කරනු
ලැබිය හැකි ය.
(2) (1) වන වගන්තිය යටශත් ලියා පදිංචි
කිරීම සඳහා ඉදිරිපත්කරනු ලබන
ඉල්ලුම්පත්රයක් නියමිත ආකෘති පත්රයක
විය යුතු අතර එයට පහත සඳහන් ශද්
අඩංගු විය යුතු ය:(අ) නියමිත ගාස්තුව;
(ආ) (ශමහි මින් මතු ලියාපදිංචි කරන ලද
අර්ධ සහාධිපතය ිඹුරශර් “එකතු කිරීම්
කරන ලද ිඹුරර” යනුශවන් සඳහන් කරනු
ලබන) මිනුම්පතිවරයාශේ බලය මගින්

“ලියාපදිංචි කරන
ලද අර්ධ
සහාධිපතය ිඹුරශර්
ශපන්වා ඇති
ශකොටසක්
සම්පූර්ණ කර ඇති
ශගොඩනැගිල්ලට
පසුව එකතු කරන
ලද සහධිපතය
ශකොටස්වල
ලියාපදිංචි කිරීම.”

[§ 2003 අංක 39,
(12)]
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සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
ශහෝ
ඒ
යටශත්
බලයලත්
මිනින්ශදෝරුශවකු විසින් සකස් කරන ලද
සහ අඳින ලද මිනින්ශදෝරු ිඹුරර භාර ශදනු
ලැබිය යුතු අතර ඒ ිඹුරර මගින්:(i)

(ii)

(iii)

ලියා පදිංචි කරන ලද අර්ධ
සහාධිපතය ිඹුරශර් ශපන්වා ඇති,
ශකොටසක් සම්පූර්ණ කර ඇති
ශගොඩනැගිල්ලට පසුව එකතු
කරන ලද අදාළ සහාධිපතය
ශකොටස් ශපන්වා ශදනු ලැබිය
යුතු ය;
ඒ සහාධිපතය ශකොටස්වල අඩංගු
ශපොදු අංශගෝපාංග වල එක් එක්
සහාධිපතය
ශකොටශසේ,
තනිපුද්ගල ශකොටශසේ ශනොශබදු
ශකොටස්
වටිනාකම
සහ
ප්රති තය ශපන්වා තිබිය යුතු ය;
කැඩැස්තර සිතියම් ශයොමු අංකය
සහ අර්ධ සහාධිපතය ිඹුරශර්
ශපන්වා
ඇති
එක්
එක්
සහාධිපතය
ශකොටස්වල
සහාධිපතය හිමිකම් සහතිකශේ
ශපර ලියාපදිංචි අංකය ලබා දිය
යුතු ය;

(ඇ) එකතු කිරීශම් ිඹුරශර් ශපන්වා ඇති
සහාධිපතය ශකොටස් මගින් ඉඩශම් පවතින
තත්වය තහවුරු කරන බවට සුදුසුකම් ලත්
ගෘහ නිර්මාණ ශිල්ිඹශයකු ශගන් ශහෝ
සුදුසුකම් ලත් සිවිල් ශහෝ වුහ
ඉංජිශන්රුශවකුශේ ලබාගත් සහතිකයක්;
(ඈ) එකතු කිරීශම් ිඹුරශර් ශපන්වා ඇති
සහාධිපතය ශකොටස් මිනිස් වාසය සඳහා

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
ශයෝගය බවට සහ එකී ශකොටස් වන සපයා
ඇති ශපොදු පහසුකම් ශසේවා ිඹියබඳව
සෑහීමකට පත් විය හැකි බවට සහතික
කරමින්
සහාධිපතය
කළමනාකාර
කළමනාකරණ
අධිකාරිශේ
සාමානයාධිකාරී වරයාශගන් ලබාගන්නා
සහතිකය;
(ඉ) 3අ වගන්තිශේ (2) උප වගන්තිශේ
(උ) ශදදශයහි නි චි
් තව දක්වා ඇති
විධිවිධාන වලට යටත් ව අර්ධ සහාධිපතය
හිමිකම් සහතිකය;
(ඊ) ලියා පදිංචි අර්ධ සහාධිපතය ිඹුරශර්
එකතුකිරීශම් ිඹුරශර් ශපන්වා ඇති
සහාධිපතය ශකොටස් නිශයෝග සමග
අනුකූල වන බවට ශගොඩනැගිලි ිඹුරරු
අනුමත කිරීමට බලය පවරා ඇති
බලධරයා ශගන් ලබා ගන්නා අනුකූලතා
සහතිකය;

(උ) 3අ වගන්තිශේ (2) උප වගන්තිශේ
ශදදශේ නි ්චිතව දක්වා ඇති විධිවිධාන
වලට අනුව ඉල්ලුම්කරු විසින් කරනු
ලබන ප්රකා නය;
ප්රසිද්ධ ශනොතාරිස් විසින් සහතික කරන
ලද සහ ඉල්ලුම්කරු විසින් කරනු ලබන
ප්රකා නශේ:(i)

ලියාපදිංචි
අයිතිකරුශේ
සම්පූර්ණ නම සහ ලිිඹනය ද,
සහාධිපතය ශකොටස් හා සම්බන්ධ
සහාධිපතය හිමිකම් සහතික වලට
අදාළ ශයොමු අංකය;
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සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
(ii)

(iii)
(iv)

(v)

“තාවකාලික
සහාධිපතය
ශද්පශළහි ලියා
පදිංචි කරන
ලද තාවකාලික
සහාධිපතය
ිඹුරරට කරනු
ලබන
සංශ ෝධනය.”

ලියා පදිංචි කරන ලද සහාධිපතය
ිඹුරශර් එකතු කළ ිඹුරශර් ශපන්වා
ඇති සහාධිපතය ශකොටස්වල
අඩංගු ශපොදු අංශගෝපාංග වල එක්
එක් සහාධිපතයය ශකොටශසේ
ශනොශබදූ ශකොටශසේ වටිනාකම
සහ ඒ වටිනාකශම් ප්රති තය;
අර්ධ සහාධිපතය ිඹුරශර් ශපර
ලියාපදිංචිශේ ශයොමු අංකය;
ලියාපදිංචි කරන ලද අර්ධ
සහාධිපතය ිඹුරශර් එකතු කළ
ිඹුරශර්
ශපන්වා
ඇති
ඒ
සහාධිපතය ශකොටස් ශවන් කිරීම
සඳහා සිය නම් ශදනු ලැබූ
අශප්ක්ෂිත ගැනුම්කරුවන්ශගන්
දැනටමත්
ලබාශගන
ඇති
අත්තිකාරම් මුදල් ිඹියබඳව ගිණුම්
ප්රකා යක්;
අර්ධ
සහාධිපතය
ශද්පළ්
අයිතිකරුශේ
ශහෝ
අයිතිකරුවන්ශේ
අත්සන,
අන්තර්ගත විය යුතු ය.

8. ආ. යම් ලියා පදිංචි කරන ලද තාවකාලික
සහාධිපතය ශද්පළක අයිතිකරු විසින්
ලියාපදිංචි කරන ලද තාවකාලික සහ
සහාධිපතය ිඹුරශර් “සංශ ෝධන ිඹුරර”
ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ශරජිස්ට්රාර්වරයා
ශවත ලිඛිතව ඉල්ලූම් කරනු ලැබිය හැකි
ය.
අයිතිකරු විසින් ඒ ලියාපදිංචිය සඳහා
නියමිත ආකෘති පත්රයක කරනු ලබන
ඉල්ීමම සමග පහත සඳහන් දෑ ඉදිරිපත්
කළ යුතු ය.

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
(අ) (ශමහි මින් මතු ලියාපදිංචි කරන ලද
තාවකාලික
සහාධිපතය
ිඹුරශර්
“සංශ ෝධන ිඹුරර” යනුශවන් හඳුන්වනු
ලබන) ලියාපදිංචි කරන ලද තාවකාලික
සහාධිපතය ිඹුරශර් තාවකාලික සහාධිපතය
ශකොටසට කරන ලද අදාල ශවනස්කම්
ශපන්වමින් බලයලත් මිනින්ශදෝරුශවකු
විසින් සකස් කරන ලද හා අඳින ලද
මිනින්ශදෝරු ිඹුරරක් ිඹටපත් තුනකින්
යුක්තව ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුතු ය;
(ආ)
සුදුසුකම්ලත්
ප්රමාණ
තක්ශසේරුකරුවකු ශහෝ සුදුසුකම් ලත්
සිවිල් ශහෝ වුහ ඉංජිශන්රු වරයකු විසින්
සතයයනය කරන ද ලියාපදිංචි තාවකාලික
සහ සහාධිපතය ිඹුරර ට බලපාන
සංශ ෝධන වලට අනුව ශගොඩනැගිලි
ඉදිකිරීශම්
වියදම
තහවුරු
කරනු
ලබන්නාූ  මූලය වාර්තාවක් ද සමඟ
ඉල්ලුම්කරුශේ ප්රකා යක්; සහ

(i)

(ii)

ශයෝජනා ක්රමය සඳහා අරමුදල්
සැපයීමට
ඇති
කැමැත්ත
ශපන්නුම් කරමින් ිඹියගත් මූලය
ආයතනයකින්
ලබාගත්
සහතිකයක් මගින් සනාය කරනු
ලබන්නාූ 
ශගොඩනැගිල්ල
ඉදිකිරීම සඳහා අරමුදල් ඇති බව;
තාවකාලික සහාධිපතය ශද්පල
උගස්
කිරීශම්න්
දැනටමත්
ලබාගත් ශහෝ ලබාගැනීමට ඇති
අරමුදල් ිඹියබඳ සහ එක් එක්
තාවකාලික සහාධිපතය ශකොටස
ශහෝ ශකොටස් වලට එශරහිව
ලබාගත් ශහෝ ලබාගැනීමට ඇති
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සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
මුදල් ිඹියබඳ විස්තර සහ ිඹියගත්
මූල්ය ආයතනශයන් ලබාගත්
සහතිකයක්
මගින්
සනාය
කරන්නාූ  මූලය ආයතනශේ
නම;
(ඇ) පහත
දැක්ශවන
එක්
එක්
ක්රියාකාරකම් ආරම්භ කිරීශම් දිනය සහ
සම්පූර්ණ කිරීශම් දිනය ශපන්නුම් කරමින්
සම්පූර්ණ ඉදිකිරීම් ිඹියබඳ ක්රියාත්මක
කිරීශම් සැලැස්ම සහ එය සනාය කරන
සුදුසුකම්ලත් වාස්තු විදයාඥයන් ශගන්
ශහෝ සුදුසුකම් ලත් වෘත්ීයයමය සිවිල් ශහෝ
වුහ ඉංජිශන්රුවකු ශගන් ලබාගත්
සහතිකයක්:(i)
අත්තිවාරම සහ යකඩ කණු,
(ii)
බිත්ති ඉදිකිරීම,
(iii)
තට්ටුව ඉදිකිරීම,
(iv)
වහල ඉදිකිරීම,
(v)
මනුෂය වාසය සඳහා සුදුසු
මට්ටමට
අවසාන
ඉදිකිරීම්
කටයුතු ඉදිකිරීම.
(ඈ) තාවකාලික සහාධිපතය ශකොටසට
කරන ලද ශවනස් කිරීම් මගින්
කළමනාකරණ
සංස්යාශේ
ශපොදු
අංශගෝපාංග පාලනය කිරීම, පරිපාලනය
කිරීම, නඩත්තු කිරීම හා කළමනාකරණය
ිඹියබඳ අව යතා වලට යම් අහිතකර
බලපෑමක් ඇති ශනොවන බවට සහතික
කරමින් සාමානයාධිකාරීවරයා විසින්
කරනු ලබන සහතිකය;
(ඉ) අනුමත කරන ලද ශගොඩනැගිලි ිඹුරරට
බලපාන්නාූ  එවැනි ශවනස් කිරීම් සඳහා
අදාළ බලධරයා ශේ අනුමැතිය ලබාගත්
ප්රකා නයක්.

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
9. (1) සහාධිපතය ිඹුරර ශහෝ අර්ධ
සහාධිපතය ිඹුරර ලියාපදිංචි කිරීශම් දී
සහාධිපතය ශද්පශළේ අර්ධ සහාධිපතය
ශද්පශළහි ශපන්නුම් කර ඇති එක් එක්
ශගොඩනැගිල්ල ශහෝ අර්ධ ව ශයන්
සම්පූර්ණ කර ඇති ශගොඩනැගිල්ල ඒකක
වලට ශබදා ඇති ශලසත් එහි එශලස
හඳුනා ශගන ඇති බවටත් සලකනු ලැබිය
යුතු
අතර,
ඉන්පසු
සහාධිපතය
ශකොටස්වල අයිතිකරුවන්ශේ අදාළ
හිමිකම් ශකොටස්වලට සමානුපාතිකව ද
ඔවුන් විසින් දරනු ලබන අදාල සහධිපතය
ශකොටස්වල නියමයන්ට සහ භුක්තිය
අනූවද එම සහධිපතය ශකොටස්වල
අයිතිකරුවන් විසින් නිවැසියන් ව ශයන්
ශපොදු අංශගෝපාංග දරනු ලැබිය යුතු ය.
(2) සහධිපතය ිඹුරර ශහෝ අර්ධ සහාධිපතය
ිඹුරර ලියාපදිංචි කිරීශම් දී ශරජිස්ට්රාර්
වරයා විසින් සහධිපතය ශකොටශසේ ශපොදු
අංශගෝපාංග වල අයිතිකරුශේ ශකොටස
සහතික කරනු ලැබිය යුතු ය.
(3)
සහාධිපතය
ශකොටශසේ
ශපොදු
අංශගෝපාංග වල එක් එක් අයිතිකරුශේ
ශකොටස් අගය, අවස්යාශවෝචිත පරිදි
වාිජ ශහෝ ශන්වාසිකව ශහෝ ශවනත්
ආකාරශේ වුවද, සහාධිපතය ශකොටස
පාවි්ඡචි කරන්නාට අනුව ශදනු ලැබිය යුතු
ය.
(4) ශවනත් යම් නීතියට පටහැනිව කුමක්
සදහන් ූ වද, එය ශනොතකා සහ ශම්
පනශත් විධිවිධාන වලට යටත්ව,
සහාධිපතය ිඹුරර ශහෝ අර්ධ සහාධිපතය
ිඹුරර ලියාපදිංචි කිරීශමන් පසුව එහි අඩංගු
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“සහාධිපතය
ිඹුරර ශහෝ අර්ධ
සහාධිපතය ිඹුරර
ලියාපදිංචි
කිරීශම්
බලපෑම.”
[§ 1982 අංක 45,
(6)]
[§ 2003 අංක 39,
(13)]
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සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
ශපොදු අංශගෝපාංග ද සමඟ එහි ශපන්වා
ඇති යම් සහාධිපතය ශකොටසක් යම්
ඉඩමක ආකාරයට දරනු ලැබීම ශහෝ ඒ
සම්බන්ධශයන් ක්රියා කිරීම කරනු ලැබිය
හැකිය.
(5) සහාධිපතය ිඹුරරක් අර්ධ සහාධිපතය
ිඹුරරක් ශහෝ ලියාපදිංචි කිරීශමන් පසු එහි
දැක්ශවන එක් එක් සහාධිපතය ශකොටස
එයට අනුබද්ධ ශපොදු අංශගෝපාංග සමග ඒ
සහාධිපතය ශද්පළ ශහෝ අර්ධ සහාධිපතය
ශද්පළ අයිතිකරු ශහෝ අයිති කරුවන්
ව ශයන් ඒ ිඹුරශර් විස්තර කරනු ලැබූ යම්
තැනැත්තකු ශහෝ තැනැත්තන් විසින්
සම්පූර්ණශයන්ම අත්කර ගනු ලැබූ ශලස
සලකනු ලැබිය යුතු ය. එශහත්, ඒ
ලියාපදිංචි
කිරීමට
ශපර
යම්
තැනැත්ශතකුට එම සහාධිපතය ශද්පළ
ශහෝ අර්ධ සහාධිපතය ශද්පළ ිඹියබඳ ව
තිබුණු යම් උගසක්, විකිණීම සඳහා ූ 
ගිවිසුමක් ශහෝ සම්බන්ධතාවයක් ශකශරහි
ඇතිූ  අහිතකර බලපෑමක ප්රතිඵලයක්
ව ශයන් දැරීමට සිදු යම් පාඩුවක්
ශවනුශවන් යම් උගසකට අදාළ නීතිය
ප්රකාරව පරාශම් බලය ක්රියාශේ ශයදවීමට
උගස්කරු ට ඇති අයිතියට ශහෝ මුදල්
වන්දි ලබාගැනීමට ඔහුට ඇති අයිතියට
නැතශහොත් මුදල් වන්දි ලබාගැනීමට
ශවනත් යම් තැනැත්ශතකුට ඇති අයිතියට
ඉන් හානියක් ශනොවිය යුතු ය.

“තාවකාලික
සහාධිපතය
ිඹුරර ලියාපදිංචි
කිරීශම් ඇති
බලපෑම.”

9. අ. තාවකාලික සහාධිපතය ිඹුරරක්
ලියාපදිංචි කිරීශමන් පසු එහි දැක්ශවන
එක් එක් තාවකාලික සහාධිපතය ශකොටස
එයට අනුබද්ධ ශපොදු අංශගෝපාංග සමග

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
ඒ තාවකාලික සහාධිපතය ශද්පශල්
අයිතිකරු ශහෝ ව ශයන් ඒ ිඹුරශර්
විස්තර කරනු ලැබූ යම් තැනැත්තකු
විසින් සම්පූර්ණශයන්ම අත්කර ගනු ලැබූ
ශලස සැලකිය යුතු අතර, ඔහු විසින්
පහත දැක්ශවන සීමා කිරීම් වලට යටත්ව
ඒ අයිතිය ක්රියාත්මක කළ යුතු ය:(අ) තාවකාලික
සහාධිපතය
ිඹුරර
ලියාපදිංචි කිරීමට ශපර ශහෝ තාවකාලික
සහාධිපතය ිඹුරර ලියාපදිංචි කිරීශමන් පසු
ශහෝ ශයෝජිත ශගොඩනැගිල්ල ඉදිරි කිරීමට
අශප්ක්ෂිත ඉඩම් ශකොටස ලබා ගනිමින්
යම් උකසක් ඇති අවස්යාවක, එවැනි එක්
එක් තාවකාලික සහාධිපතය ශකොටස්වලට
වයාප්ත විය යුතු අතර, උකස්හිමියා ශහෝ
උකස්හිමියන්ශේ කැමැත්ත ශනොමැතිව
ශවනත් යම් පාර් වයකශේ වාසියට
තාවකාලික සහාධිපතය ශකොටස් ශහෝ
ඉඩම් ශකොටස සම්බන්ධශයන් යම් සාධන
පත්රයක් ලියා අත්සන් කිරීමට කිසිඳු
අයිතියක් ශනොතිබිය යුතු ය;
(ආ) ශරජිස්ට්රාර්වරයා ශවත ලියාපදිංචි කර
ඇති එක් එක් තාවකාලික සහාධිපතය
ශකොටස සඳහා ූ  යම් විකිණීශම් ගිවිසුමක්
තිබීම,
එකී
විකිනීශම්
ගිවිසුමට
පාර් වකරුවකු වන අශප්ක්ෂිත මිලදී
ගන්නා ශේ අයිතිවාසිකම් වලට හානියක්
ශනොමැතිව, පරම අයිතිය ිඹියබඳ බැඳීමක්
ශලස සලකනු ලැබිය යුතු ය;
(ඇ) තාවකාලික සහාධිපතය ිඹුරශර්
ශපන්නුම් කර ඇති ූ ද ශගොඩනැගිල්ලක්
ඉදිකිරීමට ශයෝජනා කරනු ලැබ ඇති ූ ද
ඉඩම් ශකොටස, එකී ශගොඩනැගිල්ල අර්ධ
ව ශයන් සම්පූර්ණ කරන තුරු සහ “අර්ධ
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සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
සහාධිපතය
ශද්පළක්”
ශලස
ශරජිස්ට්රාර්වරයා ශවත ලියාපදිංචි කරන
තුරු එම ඉඩම් ශකොටස එහි අයිතිකරු
විසින්, උකසක් මගින් හැර, විකිණීම,
බද්දට දීම, කුලියට දීම ශහෝ අන්
ආකාරයකින් බැහැර කිරීම ශනොකළ යුතු
ය. ශම් විධිවිධාන උල්ලංඝනය කරමින්
අයිතිකරු විසින් උකස් කිරීමක් හැර ඔහු
විසින් ලියා අත්සන් කරනු ලබන යම්
විකිණීමක්, බදු දීමක්, කුලියට දීමක් ශහෝ
අන් ආකාරයකින් බැහැර කිරීමක් ශූනය
සහ බලරහිත විය යුතු අතර එයට
නීතිශයහිලා කිසිදු බලයක් ශහෝ බලපෑමක්
ශනොතිබිය යුතු ය.
එශසේ වුව ද ශවනත් යම් ලිඛිත නීතියකට
අනුකූලව උකස් බැඳුම්කරයක් මත ශහෝ
විකිණීම සඳහා ගිවිසුමක් මත අයවිය යුතු
මුදල් ආපසු අයකර ගැනීම සඳහා යම්
අධිකාරියක් විසින් එකී ශද්පල විකිණීම
වළක්වන ශලස ශම් විධිවිධාන වල සඳහන්
කිසිවක් සලකනු ශනොලැබිය යුතු ය.

“සහාධිපතය
ශකොටසකට
බලපාන
සාධන
පත්රයක් ලියා
පදිංචි
කිරීම.”
[§ 2003 අංක
39, (15)]

10. (1) ලියාපදිංචි සහාධිපතය ශද්පළක ශහෝ
ලියාපදිංචි අර්ධ සහාධිපතය ශද්පළක යම්
සහාධිපතය ශකොටසක අයිතිය ශහෝ
සම්බන්ධතාවය ශහෝ ප්රතිලාභ ශහෝ
අත්කරගන්නා කිසිම තැනැත්ශතකුට එම
අයිතිය ශහෝ සම්බන්ධතාව ශහෝ ප්රතිලාභ
1998 අංක 21 දරන හිමිකම් ලියාපදිංචි
කිරීශම් පනශත් විධිවිධාන යටශත් ලියා
පදිංචි කරනු ලැබ ඇත්නම් මිස එම
අයිතිය ශහෝ සම්බන්ධතාව ශහෝ ඔහුට
හිමි ශනොවිය යුතු ය.

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
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(2) සහාධිපතය ශකොටසකට අයිතිය ශහෝ
සම්බන්ධතාව ශහෝ ප්රතිලාභ පැවරීම සඳහා
යම් සාධනපත්රයක් ලියාපදිංචි කිරීමට
භාරගැනීශමන් පසු, ශරජිස්ට්රාර් වරයා
විසින්
නියමිත
ආකාරයට
අදාල
සහාධිපතය ශකොටස සම්බන්ධශයන්
හිමිකම් ශල්ඛනශයහි එම අයිතිය ශහෝ
සම්බන්ධතාවය ශහෝ ප්රතිලාභය ලියාපදිංචි
කල යුතු අතර ලියාපදිංචි සහාධිපතය ිඹුරර
ශහෝ ලියාපදිංචි අර්ධ සහාධිපතය ිඹුරර
ිඹියබඳව එහි සුදුසු ශයොමු සටහනක් කළ
යුතු ය.
(3) ලියාපදිංචි සහාධිපතය ශකොටසකට
අදාළව පසුව කරනු ලබන ගනුශදනුවක්
සම්බන්ධශයන් 1998 අංක 21 දරන
හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීශම් පනශත් 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 සහ 49 වන
වගන්තිවල විධිවිධාන අව ය ශවනස්
කිරීම් සහිතව අදාල විය යුතු ය.

11. ලියාපදිංචි සහාධිපතය ශද්පළක ශහෝ
ලියාපදිංචි අර්ධ සහාධිපතය ශද්පළක
ශපොදු අංශගෝපාංගවල කිසිදු ශකොටසක්
එම ශද්පශල් සහාධිපතයය ශකොටසට
අනුබද්ධිත ශලස හැර බැහැර කිරීම ශහෝ
ඒ සම්බන්ධශයන් අනයාකාරයකින් ක්රියා
කිරීම සිදු ශනොකළ යුතු අතර, ඒ
සහාධිපතය ශකොටස ිඹියබඳ යම් අන්සතු
කිරීමට අදාළ සාධන පත්රශේ ශහෝ
ඔප්පුශේ කිසිඳු විශ ෂි
ේ ත සදහනක් නැති
වුවද, එම අන්සතු කිරීම මගින් එම
සහාධිපතයය ශකොටසට අනුබද්ධිත
අංශගෝපාංගවල අයිතිකරුශේ ශනොශබදූ

“ශද්පශළහි
ශපොදු
අංශගෝපාංග වල
ශකොටස්.”

[§ 1982 අංක 45,
(7)]
[§ 2003 අංක 39,
(16)]
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සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
ශකොටස් පවරනු ලබන ශලස සලකනු
ලැබිය යුතු ය.

“අතිශර්ක
ශකොටස්.”
[§ 2003 අංක
39, (17)]

11. අ. (1) අදාළ ලියාපදිංචි සහාධිපතය
ිඹුරශර් ශහෝ අදාළ ලියාපදිංචි අර්ධ
සහාධිපතය ිඹුරශර් ශපන්නුම් කර ඇති ූ ද
සහාධිපතය ශකොටසට අනුබද්ධිත ූ  ද
කිසිදු අතිශර්ක ශකොටසක් ශහෝ එහි
අන්තර්ගත යම් ශකොටසක් ශහෝ බූදලයක්
ශහෝ
සම්බන්ධතාවයක්
සහාධිපතය
ශකොටසට පරිබාහිරව ඒ අතිශර්ක
ශකොටස සම්බන්ධශයන් ක්රියා කරනු
ශනොලැබිය යුතු ය.
(2) ලියාපදිංචි අදාළ සහාධිපතය ිඹුරශර්
ශහෝ ලියාපදිංචි අදාළ අර්ධ සහාධිපතය
ිඹුරශර් අනුබද්ධිත ශලස ශපන්නුම් කර
ඇති ඇතිූ  යම් අතිශර්ක ශකොටසක් එම
සහාධිපතය ශකොටසට අනුබද්ධ ශනොකර
එම අතිශර්ක ශකොටස ශහෝ යම්
ශකොටසක්, ශද්පළක් ශහෝ සම්බන්ධතාවක්
සම්බන්ධශයන් ස්වාධීනව ක්රියා කරන යම්
තැනැත්තකු ශම් පනත යටශත් වරදකට
වරදකරු විය යුතු ය.
(3) (1)වන උප වගන්තිශේ විධිවිධාන කඩ
කරමින් සිදුකරන ලද යම් රක්ෂණයක් ශම්
නීතිය යටශත් ලියාපදිංචි ශනොකළ යුතු
අතර, එවැනි යම් ලියාපදිංචි කිරීමක් ශුනය
සහ බල රහිත විය යුතු අතර, අතිශර්ක
ශකොටශසේ
යම්
මුදලකට
ශහෝ
සම්බන්ධතාවයකට එය බල ශනොපෑ යුතු
ය.

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
(4) යම් රක්ෂණය කිරීමක් ලියාපදිංචි
කරනු ලැබ ඇති අවස්යාවක ශරජිස්ට්රාර්
වරයා විසින් එය ශසොයා ගැනීශම් දී ඔහු
විසින් එය අවලංගු කරන ලැබිය යුතු අතර,
එවැනි අවලංගු කිරීමක් බලපාන කිසිදු
තැනැත්ශතකුට යම් වන්දියක් ලබා ගැනීම
සඳහා අයිතියක් ශනොතිබිය යුතු ය.
12. (1) සහාධිපතය ශද්පළක ශහෝ අර්ධ
සහාධිපතය
ශද්පළක
සහාධිපතය
ශකොටශසේ යම් අයිතිකරුවකු ශහෝ
අයිතිකරුවන්
විසින්,
සහාධිපතය
ශද්පශළහි ශහෝ අර්ධ සහාධිපතය
ශද්පශළහි
ලියාපදිංචි
සහාධිපතය
ිඹුරශරහි ශහෝ ලියා පදිංචි අර්ධ
සහාධිපතය ිඹුරශරහි එහි “නැවත ශබදා
ශවන් කිරීශම් ිඹුරර” ශහෝ “ඒකාබද්ධ
කිරීශම් ිඹුරර” ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා
ශරජිස්ට්රාර්වරයා ශවත ඉල්ලුම් කළ හැකි
ය.
(2) (1)වන උප වගන්තිය යටශත් ූ 
ඉල්ීමමක් නියමිත ආකෘති පත්රශේ ඉදිරිපත්
කළ යුතු අතර ඒ සමග:(අ) නියමිත ගාස්තුව;
(ආ)
බලයලත් මිනින්ශදෝරුවරශයකු
විසින් ශහෝ සර්ශේයර් ජනරාල් වරයාශේ
අධිකාරිය යටශත් සකස් ශකොට අඳින ලද
(ශමහි මින් මතු ලියාපදිංචි සහාධිපතය
ිඹුරශර් ශහෝ ලියා පදිංචි අර්ධ සහාධිපතය
ිඹුරශර් නැවත ශබදා ශවන් කිරීශම් ිඹුරර
ශහෝ ඒකාබද්ධ කිරීශම් ිඹුරර යනුශවන්
සඳහන් කරනු ලබන්නා ූ  ද)

53

“සහාධිපතය
ශකොටස් නැවත
ශබදා ශවන් කිරීම
ශහෝ ඒකාබද්ධ
කිරීම.”
[§ 1982 අංක 45,
(8)]
[§ 2003 අංක 39,
(18)]

54

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
නැවත ශබදා ශවන් කිරීම ශහෝ
ඒකාබද්ධ කිරීමට ඇති ලියාපදිංචි
සහාධිපතය
ිඹුරශර්
ශහෝ
ලියාපදිංචි අර්ධ සහාධිපතය
ිඹුරශර්
දැනට
පවත්නා
සහාධිපතය
ශකොටසට
ශහෝ
ශකොටස්වලට සිදුකරනු ලබන
අදාල ශවනස්කම් ශපන්වන;
(ii)
නැවත ශබදා ශවන්කරන ලද ශසේ
ඒකාබද්ධ කරන ලද සහාධිපතය
ශකොටසට අනුබද්ධිත ශපොදු
අංශගෝපාංග වල එක් එක්
සහාධිපතය ශකොටශසේ ශනොශබදූ
හිමිකම් වටිනාකම සහ තනි
පුද්ගල හිමිකම සීයට ප්රමාණය
ශපන්නුම් කරන;
(iii)
එක් එක් සහාධිපතයය ශකොටශසේ
සහාධිපතය
හිමිකම
ිඹියබඳ
සහතිකශේ කලින් ලියාපදිංචි
අංකය සහ කැඩැස්තර සිතියම්
ශයොමු අංකය ලබා ශදන,
ිඹටපත් තුනකින් යුත් මානක සැලැස්මක්;
(i)

(ඇ) නැවත ශබදා ශවන් කිරීශම් ිඹුරශර්
ශහෝ ඒකාබද්ධ කිරීශම් ිඹුරශර් ශපන්නුම්
කර ඇති නැවත ශබදා ශවන් කිරීම ශහෝ
ඒකාබද්ධ කිරීම ඉඩශම් ඇති ිඹහිටීමට
අනුකූල වන බවට සුදුසුකම්ලත් වාස්තු
විදයාඥයකුශගන් සහ සුදුසුකම් ලත් සිවිල්
ශහෝ වුහ ඉංජිශන්රුවරයකු ශගන්
ලබාගත් සහතිකයක්;
(ඈ) සහාධිපතයය ශද්පශළේ ශහෝ අර්ධ
සහාධිපතය ශද්පශළේ ශපොදු අංශගෝපාංග
වල පාලනය, පරිපාලනය, නඩත්තුව සහ
කළමනාකරණය ිඹියබඳ අව යතාවලට

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
නැවත ශබදා ශවන් කිරීම ශහෝ ඒකාබද්ධ
කිරීම මගින් හානියක් සිදු ශනොවන බවට
සහතික
කරමින්
සහාධිපතය
කළමනාකරණ
අධිකාරිශේ
සාමානයාධිකාරීවරයාශගන්
ලබාගත්
සහතිකයක්;
(ඉ)
අනුමත ශගොඩනැගිලි සැලැස්ම
සිදුකිරීමට යන නැවත ශබදා ශවන් කිරීම
ශහෝ ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා අදාල
අධිකාරිශේ අනුමැතිය;
(ඊ) සහාධිපතය ශකොටසට සිදුකිරීමට යන
නැවත ශබදා ශවන් කිරීම ශහෝ ඒකාබද්ධ
කිරීම ිඹියබඳව අදාළ උගස් හිමියකු
සිටීනම් ඔහුශේ කැමැත්ත;
(උ)
ප්රසිද්ධ ශනොතාරිස්වරයකු විසින්
සහතික කරන ලද ඉල්ලුම්කරුශේ
ප්රකා යක්;
ඒ ප්රකා ශේ පහත සඳහන් කරුණු
අන්තර්ගත විය යුතු ය:(i)

(ii)

නැවත ශබදා ශවන් කිරීමට ශහෝ
ඒකාබද්ධ කිරීමට ශයෝජිත අදාල
සහාධිපතය
ශකොටශසේ
ශහෝ
ශකොටස්වල
ලියාපදිංචි
අයිතිකරුශේ
ශහෝ
අයිතිකරුවන්ශේ සම්පූර්ණ නම්
සහ ඔවුන්ශේ ලිිඹනය සහ
සහාධිපතය
හිමිකම්
ිඹියබඳ
සහතිකයට අදාල ශයොමු අංක;
නැවත ශබදා ශවන්කළ ශහෝ
ඒකාබද්ධ කළ එක් එක්
ශකොටශසේ
අයිතිකරුවන්ශේ
සම්පූර්ණ නම් සහ ලිිඹනයන්
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[§ 1982 අංක
45, (9)]
[§ 2003 අංක
39, (19)]

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
ලබාශදමින් අයිතිය ිඹියබඳව
සිදුකරනු ලබන ශවනස්කම්
සඳහා වි ව
් ාසය තබන සාධන
පත්ර ශහෝ ශල්ඛන වල ස්වභාවය;
(iii)
එම නැවත ශබදා ශවන් කිරීම සහ
ඒකාබද්ධ කිරීමට ශපර සහ පසුව
එක් එක් සහාධිපතය ශකොටශසේ
සහ ඊට අනුබද්ධිත ශපොදු
අංශගෝපාංගවල ශනොශබදූ හිමිකම්
වටිනාකම සහ ඒ වටිනාකම් වල
සීයට ගණන;
(iv)
සහාධිපතය ශද්පළ ශහෝ අර්ධ
සහාධිපතය
ශද්පශළහි
සහාධිපතය
ශකොටශසේ
ශහෝ
ශකොටස් වල අයිතිකරු ශහෝ
අයිතිකරුවන්ශේ අත්සන්
ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
13. (1) එක් එක් ශකොටස සම්බන්ධශයන් :(අ) ශකොටසක අයිතිකරුට වාසිදායක ව
සහ ඒ ශකොටසට අනුබද්ධිතව ශපොදු
අංශගෝපාංග වලින් හා ආධාරක ලබාදිය
හැකි සෑම ශකොටසකින්ම යටි යාබද හා
පාර් වික
ආධාරකයක්
සඳහා
පරව තාවක්;
(ආ) එක් එක් ශකොටශසේ අයිතිකරුට
එශරහිව සහ ශකොටස යටත් වන ශකොටසට
එශරහිව ශපොදු අංශගෝපාංග වලට සහ
ආධාරකය ලැබීමට ිඹියවන් වන ශවනත්
සෑම ශකොටසකටම යටි යාබද හා
පාර් වික
ආධාරකයක්
සඳහා
පරව තාවක්;
(2) (1)වන උප වගන්තිශයන් ඇති කරන
ලද ආධාරක පරව තාවලින් ප්රබල

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
ශගපශත් අයිතිකරුට යම් ආධාරකයක්
නැවත ශයදීම, අලුත් කිරීම ශහෝ නැවත
ිඹහිටුවීම
සඳහා
පරව
ශගපතට
ඇතුලුවීමට හිමිකම් ඇත්ශත් ය.
(3) ශකොටසක සෑම අයිතිකරුශවකුටම
අනු ශකොටස් වලට ශබදූ ශගොඩනැගිල්ශල්,
ආවරණය සැලසිය හැකි සියලුම අනිත්
ශකොටස් වලින් සිය ශකොටස ආවරණය
කර ගනු ලැබීමට හිමිකම තිබිය යුතු ය.
(4) (3)වන උප වගන්තිශයන් ඇතිකළ
අයිතිවාසිකම,
ශකොටස්වලට
ශබදූ
ශගොඩනැගිල්ශල් ශකොටස් යටත් වන
පරව තාවක් විය යුතු ය.
(5) ශම් වගන්තිශයන් ඇති කරන ලද
ආවරණය ිඹියබඳ පරව තාවශයන්, ප්රබල
ශගපශත් අයිතිකරුට, යම් ආවරණයක්
නැවත ශයදීම අලුත් කිරීම ශහෝ නැවත
ිඹහිටුවීම
සඳහා
පරව
ශගපතට
ඇතුළුවීමට හිමිකමක් ඇත්ශත් ය.

(6) එක් එක් ශකොටස සම්බන්ධශයන්:(අ) කිසියම් නල, කම්බි, ශක්බල් ශහෝ
ප්රණාල තුියන් ශහෝ ඒවා මාර්ගශයන්
ජලය, මළනාියකා, ජලාපවහනය, ගෑස්,
විදුලිය, කැලිකසල, කෘීයම ශලස උණුසුම්
කළ ශහෝ සිසිල් කළ වායුව සහ
(ටැලිශ ෝන් ගුවන් විදුලි හා රූපවාහිනී
ශසේවාවන් ඇතුළුව) අශනකුත් ශසේවාවන්,
එකී මළ නාියකා, නල, කම්බි, ශක්බල්
ශහෝ ප්රණාල, ශකොටස භුක්ති විඳීම
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සම්බන්ධශයන් පාවි්ඡචියට ගත හැකි
ප්රමාණයට ශකොටසක අයිතිකරුට වාසි
වන අන්දමට හා ඊට අනුබද්ධිත වන
ආකාරයට ගමන් කරවීම ශහෝ විධිවිධාන
ඇති කිරීම සඳහා පරව යතාවක්ද;
(ආ) කිසියම් මළනාියකා, නල, කම්බි,
ශක්බල් ශහෝ ප්රණාල තුියන් ශහෝ ඒවා
මාර්ගශයන්
ජලය,
මළනාියකා,
ජලාපවාහනය, ගෑස්, විදුලිය, කැලිකසල,
කෘීයම ශලස උණුසුම් කළ ශහෝ සිසිල්
කළ වායුව සහ (ටැලිශ ෝන් ගුවන් විදුලි
හා රූපවාහිනී ශසේවාවන් ඇතුළුව)
අශනකුත් ශසේවාවන් ශපොදු අංශගෝපාංග
වලට අනුබද්ධිත ශලස සහ එවැනි
පරව තාවන් භුක්ති විඳීමට හැකියාව ඇති
අශනකුත් සෑම ශකොටසකටම අනුබද්ධිත
ශලස, ශකොටසක අයිති කරුට එශරහිව
සහ ශකොටසට යටත් වන ආකාරයට ගමන්
කරවීම ශහෝ විධිවිධාන ඇති කිරීම සඳහා ූ 
පරව යතාවක් ද
වයංජිත විය යුතු ය.
(7) එක් එක් ශකොටස සහ ශපොදු
අංශගෝපාංග සම්බන්ධශයන්
ප්රබල
ශගපශතහි අයිතිකරුට වාසි වන අන්දමට
සහ පරව ශගපශත් අයිතිකරුට එශරහිව:(අ) අදාළ සහධිපතය ිඹුරර ලියාපදිංචි
කරන දිනශේ දී තිබුණු සහ භුක්ති විදිනු
ලැබූ යම් ජශන්ලවලට, ශදොරවල්වලට,
ශහෝ ශවනත් විවරවලට බාධක විරහිත
ප්රශේ ය සහ ඒවා සඳහා ආශලෝකය
ලැබීමට පරව යතාවක්; සහ
(ආ) අදාළ සහාධිපතය ිඹුරර ලියාපදිංචි
කරන දිනශේ දී තිබුණු ඉහලින් එල්ලන
අගු සහ ශවනත් ශනරීම් පවත්වාශගන
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යාශම් සහ පාවි්ඡචි කිරීශම් අයිතිය
වයංජිත විය යුතු ය.
(8) ශපොදු අංශගෝපාංග වලට අනුබද්ධව
සහ බලපා ඇති යම් ශකොටසකට පරව ව:(අ) යම් ශකොටසක ූ  සවි කිරීම් තුියන් යම්
ශසේවාවක් සඳහා විධිවිධාන ඇති කිරීම
ිඹිසූ  පරව යතාවක් සහ
(ආ) ආධාරකය සලස්වා දිය හැකි යම්
ශකොටසකින්
ආධාරකය
සඳහා
පරව යතාවක්
වයංජිත විය යුතු ය.
(9) ශම් පනතින් ඇති කරන ලද ශහෝ
වයංජිත කරන ලද පරව තා, සහාධිපතය
ශද්පළ ශල්ඛණශේ පත් ඉරුවල කරනු
ලබන යම් සඳහනක් ශහෝ නිශේදනය
කිරීමක් ශහෝ ශනොමැතිව ම ක්රියාත්මක විය
යුතු අතර, ක්රියාත්මක කරනු ලැබිය යුතු ය.
14. ප්රබල ඉඩමක අයිතිකරුට කළමනාකරණ
සංස්යාශේ අවසරය ඇතිව ඉඩමකට
ඇතුළු වී ඔහුට ප්රශයෝජනය ලැබීශම්
හිමිකම් ඇති යමක් ප්රතිශයෝජනය
කිරීශම්,
අලුත්
කිරීශම්
ශහෝ
ප්රතිසංස්කරණය කිරීශම් අයිතිය ඇතුළු
පරව තා ක්රියාත්මක කිරීමට යුක්ති
සහගත ශලස අව ය සියලු අනුයාත
අයිතිවාසිකම් හා බැඳීම් ශම් පනතින් ශහෝ
යටශත් පරව තා ඇති කරනු ලැබූ ශහෝ
වයංජිත කරනු ලැබූ කල්හි, වයංජිත විය
යුතු ය.
15. (1) කළමනාකාර සංස්යාව විසින්
කැඳවන ලද රැස්වීමකදී ඒකමතික
ශයෝජනා සම්මතයක් මගින් සියලුම
ශකොටස්වල අයිතිකරුවන් විසින්:-

“අනුයාත
අයිතිවාසිකම් හා
බැඳීම් ගමයමාන
බව.”
[§ 1982 අංක 45,
(10)]

“පරව තා ප්රදාන
ලියා අත්සන්
කිරීම ආදිය.”
[§ 1982 අංක 45,
(11)]
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[§ 2003 අංක
39, (20)]
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(අ) ඔවුන් ශවනුශවන් පරව තා ප්රදානයක්
ශහෝ සහාධිපතය ශද්පල ට බරක් වන
සීමාකාරී ප්රතිඥප්තියක් ලියා අත්සන්
කිරීමට; ශහෝ
(ආ) ඔවුන් ශවනුශවන් පරව තා ප්රදානයක්
ශහෝ සහාධිපතය ශද්පල ට ප්රශයෝජනවත්
වන සීමාකාරී ප්රතිඥප්තියක් ිඹියගැනීමට
සංස්යාවට විධාන කරනු ලැබිය හැකි ය.
(2) ඒ ශයෝජනා සම්මතය නිසියාකාරව
සම්මත වී ඇති බවටත්, ශයෝජිත
නියාදනශයහි සඳහන් කර ඇති සහාධිපතය
ශද්පළ සම්බන්ධශයන් ූ  සම්බන්ධතා ඇති
කරනු ලැබූ ආකාරය ගැන, සහාධිපතය
ශද්පශළහි ලියාපදිංචි කළ සම්බන්ධතා
ඇති සියලු තැනැත්තන් විසින් ලිඛිතව
කැමැත්ත ප්රකා
කර ඇති බවටත්
කළමනාකරණ සංස්යාව සෑහීමකට පත්ව
ඇත්ශත් නම්, ඒ නියමිත සාධන පත්රය
සංස්යාව විසින් ලියා අත්සන් කළ යුතු ය;
ඒ සාධන පත්රය, සහාධිපතය ශද්පශළහි
සම්බන්ධතාවයක් ඇති යම් තැනැත්තකු
විසින් ලියා අත්සන් කිරීමක් ශනොමැතිවම
වලංගු හා බල සහිත විය යුතු අතර,
කළමනාකරණ සංස්යාවට, සාධන පත්රය
යටශත් ශගවිය යුතු වන මුදල් සඳහා ූ 
කළමනාකරණ සංස්යාශේ ලදු පත
ප්රමාණවත් නිදහස් කිරීමක් විය යුතු ය;
එශමන්ම,
සාධන
පත්රය
යටශත්
ලබාගන්නා තැනැත්තා මුදල් ශයදවීම
ගැන ශසොයා බැීමශමන් ශහෝ එශසේ
ලැබුශේ යැයි ප්රකාශිත මුදල් නැතිවීමත්
සඳහා ශහෝ සාවදය ශයදවීමක් සඳහා
වගකීශමන් නිදහස් විය යුතු ය.
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(3) ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන
ලද, පරව තා ශහෝ සීමාකාරී ප්රතිඥප්ති
ඇති කරන ලද සෑම සාධනපත්රයක් ම
ශයෝජනා සම්මතය නිසියාකාරව සම්මත ූ 
බවටත් අව ය සියලුම කැමැත්ත ප්රකා
කිරීම් දී ඇති බවටත් කළමනාකාර
සංස්යාශේ මුද්රාව යටශත් ිඹටසන්
කිරීමකින් යුක්තව ශහෝ ඒ බවට ූ 
සහතිකයක් ඊට ඈඳා ශහෝ තිබිය යුතු
අතර, මිලට ගන්නාශේ හා ශරජිස්ට්රාර්ශේ
වාසියට ූ  සහතිකය එහි සඳහන් කරනු
ලැබූ කරුණු
සඳහා ීයරණාත්මක
සාක්ෂියක් විය යුතු ය.
(4) පරව තා ශහෝ සීමාකාරී ප්රතිඥප්ති ඇති
කරන ලද සාධන පත්රය, ලියාපදිංචි කළ
සහාධිපතය ිඹුරශර් සටහන් කිරීශමන් එය,
ශරජිස්ට්රාර් විසින් ලියා පදිංචි කරනු ලැබිය
යුතු ය.
16. (1) කළමනාකරණ සංස්යාව විසින්
කැඳවන
ලද
රැස්වීමකදී
සම්මත
කරගන්නා ලද විශ ෂ
ේ
ශයෝජනා
සම්මතයක් මගින් ශපොදු අංශගෝපාංග
වලින් ශකොටසක් පවරන ශලස සියලුම
ශකොටස්වල
අයිතිකරුවන්
විසින්
සංස්යාවට විධාන කරනු ලැබිය හැකි ය.
(2) ශයෝජනා සම්මතය නිසියාකාරව
සම්මත ූ  බවටත්, සහාධිපතය ශද්පශළේ
ලියා පදිංචි කළ සම්බන්ධතා ඇති (සියලු
ශකොටස්වල අයිතිකරුවන් හැර) සියලු
තැනැත්තන් විසින්, ශයෝජිත පැවරීම

“ශපොදු
අංශගෝපාංග වල
ශකොටස් පැවරීම.”
[§ 1982 අංක 45,
(11)]
[§ 2003 අංක 39,
(21)]
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ඇතුළත්
වන
සහාධිපතය
ශද්පළ
සම්බන්ධශයන් ඔවුන්ට ඇති සම්බන්ධතා
මුදාහැරීමට ලියවිල්ලකින් කැමැත්ත
ප්රකා කර ඇති බවටත්, යම් ඉඩමක් අනු
ශකොටස් වලට ශබදීම සඳහා හා ඒකාබද්ධ
කිරීම සඳහා ූ  ිඹුරරු අනුමත කිරීමට
තත්කාලශේ බලය දරන අධිකාරිය විසින්
සහ ශරජිස්ට්රාර් විසින්, පැවරීම ඇතුළත්
වන ඉඩම අනු ශකොටස් වලට ශබදීම හා
ඒකාබද්ධ කිරීමට බලපාන තාක් දුරට,
ශයෝජිත
පැවරීමට
ලියවිල්ලකින්
අනුමැතිය දී ඇති බවටත් කළමනාකරණ
සංස්යාව සෑහීමකට පත් වුවශහොත්,
කළමනාකාර සංස්යාව විසින් නියමිත
සාධන පත්රය ලියා අත්සන් කළ යුතු ය;
ශපොදු අංශගෝපාංග වලට සම්බන්ධතාවයක්
ඇති යම් තැනැත්ශතකු විසින් කරනු ලබන
යම් ලියා අත්සන් කිරීමක් ශනොමැතිවම
සාධන පත්රය වලංගු සහ බලසහිත විය යුතු
අතර, කළමනාකරණ සංස්යාවට සාධන
පත්රශේ යටශත් ශගවිය යුතු වන මුදල්
සඳහා ූ  කළමනාකරණ සංස්යාශේ ලදුපත
ප්රමාණවත් නිදහස් කිරීමක් විය යුතු ය;
එශමන්ම, මුදල් ශයදවීම ගැන ශසොයා
බැීමශමන් ශහෝ මුදල් නැති වීමක් සඳහා
ශහෝ සාවදය ශයදවීමක් සම්බන්ධශයන්
ශහෝ වගකීශමන් ඒ මිලට ගන්නා නිදහස්
විය යුතු ය.
(3) ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කර
ඇති එවැනි පැවරීමක් ිඹියබඳ සෑම
සාධනපත්රයක් ම ශයෝජනා සම්මතය
නිසියාකාරව සම්මත ූ  බවටත් අව ය
සියලුම කැමැත්ත ප්රකා කිරීම් දී ඇති
බවටත් කළමනාකාර සංස්යාශේ මුද්රාව
යටශත් ූ  ිඹටසන් කිරීමකින් යුක්තව ශහෝ
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ඒ බවට ූ  සහතිකයක් සමග ශහෝ විය යුතු
අතර, මිලට ගන්නාශේ සහ ශරජිස්ට්රාර්ශේ
වාසියට ූ  සහතිකය එහි සඳහන් කරුණු
සඳහා ීයරණාත්මක සාක්ෂියක් විය යුතු ය.
(4) ශරජිස්ට්රාර් විසින් පැවරීම ලියාපදිංචි
කිරීශමන් පසු පවරන ලද ශපොදු
අංශගෝපාංගවල ශකොටස, ශම් පනත
යටශත් ඇති කරන ලද ශහෝ වයංජිත ූ 
ශහෝ පවත්නා පරව තාවලින් නිදහස් විය
යුතු අතර ශරජිස්ට්රාර් විසින්:(අ) සහාධිපතය ශද්පළ අඩංගු වන ඉඩම්
ශල්ඛනශේ පත්ඉරුශවහි පැවරීම ිඹියබඳ
සටහනක් ඇතුලත් කළ යුතු ය; තවද
(ආ) පැවරීමට ශයදුණු ශපොදු අංශගෝපාංග
වල ශකොටස ශපන්නුම් කරන ආකාරයට,
ශරජිස්ට්රාර් විසින් සුදුසු යැයි කල්පනා
කරන
අන්දමට,
ලියාපදිංචි
කළ
සහාධිපතය ිඹුරර සංශ ෝධනය කළ යුතු
ය.

17. (1) කළමනාකරණ සංස්යාව විසින්
කැඳවන
ලද
රැස්වීමකදී
සම්මත
කරගන්නා ලද විශ ෂ
ේ
ශයෝජනා
සම්මතයක් මගින්, සියලුම ශකොටස් වල
අයිතිකරුවන් විසින්:(අ) ශකොටස් වල සියළුම අයිතිකරුවන්ශේ
වාසියට ූ  ශපොදු අංශගෝපාංග වල
ශකොටසක් බවට පත් වන ශසේ,
වයවස්යාිඹත බැඳීම් වලින් හා පවත්නා
පරව තා වලින් හැශරන්නට ශවනත් යම්

“ඉඩම් සහ
ඒකක පැවරීම.”
[§ 1982 අංක 45,
(11)]
[§ 2003 අංක 39,
(22)]
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සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
බැඳීම්වලින් නිදහස්ව යම් ඉඩමක් ශහෝ
ඉන් ශකොටසක් පැවරීමක්; ශහෝ
(ආ) යම් ශකොටසක්, සියලුම ශකොටස්වල
අයිතිකරුවන්ශේ ශහෝ එකී ලියාපදිංචි කළ
සහාධිපතය ිඹුරශර් දැක්ශවන අශනකුත්
ශකොටස්වල අයිතිකරුවන්ශේ වාසියට ූ 
ශපොදු අංශගෝපාංග වල ශකොටසක් බවට
පත්වන අයුරු, ඒ ශකොටසට අනුබද්ධිත
ශපොදු අංශගෝපාංග වල ශනො ශබදූ ශකොටස්
ද ඇතුළුව ඒ ශකොටස වයවස්යාිඹත බැඳීම්
හා පවත්නා පරව තා හැශරන්නට ශවනත්
යම් බැඳීම්වලින් නිදහස් ව, පැවරීමක්
ිඹියගන්නා
ශලස
කළමනාකරණ
සංස්යාවට විධාන කරනු ලැබිය හැකිය.
(2) ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කරනු
ලැබූ පැවරීමට, අවස්යාශවෝචිත පරිදි, ඒ
ඉඩම ශහෝ එහි ශකොටසක් ශහෝ පවරන ලද
ශකොටස ශහෝ, ශපොදු අංශගෝපාංග වල
ශකොටසක් ශලස ඇතුලත් කරන ශලස
ශරජිස්ට්රාර් ශවත ශයොමු කරනු ලබන
ඉල්ීමමක් අඩංගු විය යුතු ය.

(3) එවැනි පැවරීමක් ලියාපදිංචි කිරීශමන්
පසු ශරජිස්ට්රාර් විසින්:(අ) ඉඩම් ශල්ඛනශේ පත්ඉරැශේ සහ
සහාධිපතය ශද්පළ අඩංගු වන ලියාපදිංචි
කළ සහාධිපත්ය ිඹුරශර් ඒ පැවරීම
ිඹියබඳව සටහනක් ඇතුලත් කළ යුතු ය;
තවද
(ආ) පැවරීමට ශයදුන ඉඩම ශහෝ ඉන්
ශකොටසක් ශහෝ පවරන ලද ශකොටස ශපොදු
අංශගෝපාංග වල ශකොටසක් බවට පත්වන

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
අන්දම සහාධිපතය ිඹුරශර් ශපන්නුම්
ශකශරන පරිදි, සුදුසු යයි ශරජිස්ට්රාර්
කල්පනා කරන ආකාරයකට, ලියාපදිංචි
කළ සහාධිපතය ිඹුරර සංශ ෝධනය කළ
යුතු අතර, ශකොටස පවරනු ලැබූ
අවස්යාවක දී ලියාපදිංචි කළ සහාධිපතය
ිඹුරශර් දක්වා ඇති, ශකොටශසේ ශකොටස්
වටිනාකම අත්හැරදැමීමද, ලියාපදිංචි කළ
සහාධිපතය ිඹුරශර් දැක්ශවන මුළු ශකොටස්
වටිනාකශම් එකතු සංඛයාව සංශ ෝධනය
කිරීශමන් එකතු ශකොටස් හිමිකමට
සමානව, මුළු ශකොටස් වටිනාකශම්
සංඛයාව අඩු කිරීම ද කරනු ලැබිය යුතු ය;
තවද
(ඇ) එවැනි සංශ ෝධනයක් කිරීශමන් පසු
ශකොටසක එක් එක් අයිතිකරුශේ ශකොටස්
හිමිකම් එකතුව සහ අනු ාංගික ශකොටස්
හිමිකම, කළමනාකරණ සංස්යාව ශවත
දැනුම් දිය යුතු ය.
(4) ලියා පදිංචි කළ පැවරීමකින් පහත
දැක්ශවන ප්රතිඵල ඇතිවිය යුතු ය:(අ) (3)වන උප වගන්තිය ප්රකාර
සංශ ෝධනය කරන ලද සහාධිපතය ිඹුරශර්
දැක්ශවන අයිතිකරුවන්ශේ ිඹියශවලින් ූ 
ශකොටස් වටිනාකමට සමානුපාතිකව ද,
පැවරීම ලියාපදිංචි කිරීමට ශපරාතුව ම
අයිතිකරුවන් විසින් දරන ලද කාල සීමාව
සඳහා සහ එකී ප්රගතියක් ඇති ප්රතිඥප්ති,
ශකොන්ශද්සි සහ බැඳීම්වලට යටත්ව ද
සියලුම ශකොටස් වල අයිතිකරුවන් විසින්,
(පවරන ලද ඉඩම ශහෝ ශකොටස ඇතුළුව)
ශපොදු අංශගෝපාංග, ශපොදු කුීම නිවැසියන්
ශලස දරනු ලැබිය යුතු ය; එවිට යම්
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සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
ශකොටසක් ලියාපදිංචි කරන ලද උගසකට,
බැඳීමකට, බද්දකට ශහෝ උප බද්දකට
නැතශහොත් ශවනත් යම් බැඳීම්වලට යටත්
වන අවස්යාවක, එකී ශකොටශසේ අයිතිකරු
විසින් දරන ලද අතිශර්ක ශපොදු
අංශගෝපාංග සෑදුනා ූ  පවරන ලද ඉඩශම්
ශහෝ පවරන ලද ශකොටශසේ ශනොශබදූ
ශකොටස, යම් වැි මනත් සහතිකයක්
ශනොමැතිව, සියලු ආකාරශයන්ම එකී
උගසට, බැඳීමට, බද්දට ශහෝ උප බද්දට
නැතශහොත් ශවනත් යම් බැඳීම්වලට යටත්
විය යුතු ය; තව ද
(ආ) අවස්යාශවෝචිත පරිදි, පවරන ලද
ඉඩශමන්
ශහෝ
ඉන්
ශකොටසකින්
නැතශහොත් පවරන ලද ශකොටශසන් ශපොදු
අංශගෝපාංගවල ශකොටසක් සේජිත විය
යුතු අතර ශම් වගන්තිශයන් ශවනස් කරන
ලද පරිදි, ශපොදු අංශගෝපාංග වලට අදාල
වන ශම් පනශත් ූ  විධිවිධාන එකී පවරන
ලද ඉඩමට ශහෝ ශකොටසකට අදාළ විය
යුතු ය.

[§ 2003 අංක
39, (22)]

“ශපොදු
අංශගෝපාංග
ආදිය
ඒකාබද්ධ
කිරීම.”

(5) 1998 අංක 21 දරන හිමිකම් ලියාපදිංචි
කිරීශම් පනශත් 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48 සහ 49 වන වගන්ති වල
නි ්චිතව දක්වා ඇති විධිවිධාන යම්
සාධනපත්ර ක්රියාශේ ශයදවීම සහ එම
සාධනපත්ර
ලියාපදිංචි
කිරීම
සම්බන්ධශයන් අව ය ශවනස්කම් සහිතව
ශයොදා ගනු ලැබිය යුතු ය.
18. (1) ශරජිස්ට්රාර් විසින් ශවනම සහාධිපතය
ිඹුරරු
ලියාපදිංචි
කිරීශමන්
පසු
කලමනාකරණ සංස්යා ශදකක් ශහෝ ඊට
වැි  ගණනක් ිඹහිටවනු ලැබූ අවස්යාවක,
(මින් මතු ශම් වගන්තිශේ “පැවරුම් කාර

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
කළමනාකරණ
සංස්යා” යනුශවන්
හැඳින්ශවන) කළමනාකරණ සංස්යා වල
සාමාජිකයන් වන්නාූ  සියලු ශකොටස්
අයිතිකරුවන් විසින්, පැවරුම් කාර
කළමනාකරණ සංස්යාව විසින් කැඳවන
ලද රැස්වීම්වලදී විශ ේෂ ශයෝජනා
සම්මතයක් මගින්, සහාධිපතය ශද්පළ
ඇතුළත එහි භුක්තිශයන් පැවශරන
අයිතිය ඇත්තාූ ද ශපොදු ශපොීම නිවැසියන්
ව ශයන් ඔවුන් විසින් ශනොශබදූ පංගූ
ව ශයන් දරනු ලබන්නා ූ  ද ශපොදු
අංශගෝපාංග ඒකාබද්ධ කිරීශම් කාර්යය
සඳහා, එම ශපොදු අංශගෝපාංග ිඹියබඳ
පැවරුම් සාධනපත්රයක්, පැවරීම් බලපාන
තාක් දුරට, එම අංශගෝපාංග, ශපොදු කුීම
නිවැසියන් ව ශයන් සියලුම ශකොටස්
අයිතිකරුවන්ට සතු වන පරිදි, ලියා
අත්සන් කරන ශලස අදාළ පැවරුම් කාර
කළමනාකරණ සංස්යාවට විධාන කළ
හැකි අතර, ඒ පැවරුම් සාධන පත්රය
ලියාපදිංචි කිරීශමන් පසු, ශරජිස්ට්රාර්
විසින් ලියාපදිංචි කිරීම් කරන ලද දිනයට
කලින් සියලු ශකොටස් අයිතිකරුවන්
විසින් ිඹියශවලින් ඔවුන්ශේ ශකොටස්
සම්බන්ධශයන් එවකට දරන ලද්දාූ 
ප්රතිඥප්ති, ශකොන්ශද්සි සහ බැඳීම්
වලටත්, එකී කාලයට සහ භුක්තිශයන්
පැවශරන අයිතියටත් යටත්ව, ඒ ශපොදු
අංශගෝපාංග ඒකාබද්ධ කර ඔවුන්ශේ
ිඹියශවලින් ූ  ශකොටස්, ශකොටස් වලට
සමානුපාතික ශකොටස් වලින් දරනු ලැබිය
යුතු ය.
(2) එවැනි පැවරුමකින්, ඒ පැවරුශේ නම
සඳහන් කරනු ලැබූ ශකොටසක එක් එක්
අයිතිකරු විසින් දැරිය යුතු ූ  ශනොශබදූ
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[§ 1982 අංක 45,
(11)]
[§ 2003 අංක 39,
(23)]
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සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
සමානුපාතික ශකොටස දක්වනු ලැබිය යුතු
අතර, ඒ පැවරුම, අදාළ පැවරුම්කාර
කළමනාකරණ සංස්යාව විසින් ලියා
අත්සන් කළ යුතු ය.
(3) 16වන වගන්තිශේ (2)වන (3)වන හා
(4)වන උප වගන්තිවල සදහන් කරන ලද
ක්රියාමාර්ගය අව ය ශවනස් කිරීම් සහිතව
පැවරුම්කාර කළමනාකරණ සංස්යාවලට
හා ශම් වගන්තිය යටශත් ඒකාබද්ධ
කිරීමට ශයශදන සහාධිපතය ශද්පළ වල
සියළු ශකොටස් වල අයිතිකරුවන්ට අදාළ
විය යුතු ය.
(4) ශරජිස්ට්රාර් විසින් පැවරුම් ලියාපදිංචි
කිරීශමන් ඉක්බිති ශපොදු අංශගෝපාංග
ඒකාබද්ධ කිරීශමන් පසු:(අ) පැවරුම් කාර කළමනාකරණ සංස්යා
(මින් මතු ශම් වගන්තිශේ “පැවරුම්ලාභී
කළමනාකරණ සංස්යාව” යනුශවන්
හැඳින්ශවන)
තනි
කළමනාකරණ
සංස්යාවකට ඒකාබද්ධ කළ යුතු අතර, ඒ
තනි කළමනාකරණ සංස්යාව අනු
ශකොටස් වලට ශබදන ලද ශගොඩනැගිලිවල
කළමනාකරණය ිඹියබඳව හා ඒවාට අදාළ
වන්නා ූ  ශපොදු අංශගෝපාංග වල
කළමනාකරණය ිඹියබඳ සියලු කරුණු
සම්බන්ධශයන් වගකිව යුතු ය;
(ආ)
පැවරුම්කාර
කළමනාකරණ
සංස්යාශේ
සියලු
සාමාජිකයන්
පැවරුම්ලාභී
කළ
කළමනාකරණ
සංස්යාශේ සාමාජිකයන් විය යුතු ය;
(ඇ) පැවරුම්ලාභී කළමනාකරණ සංස්යාව
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සඳහා අළුත් කළමනාකරණ සභාවක්
ශතෝරා පත් කර ගන්නා ශතක් පැවරුම්
කාර
කළමනාකරණ
සංස්යාවල
කළමනාකරණ
සභාවල
සියලු
සාමාජිකයන්,
පැවරුම්ලාභී
කළමනාකරණ සංස්යාශේ කළමනාකාර
සභාශේ සාමාජිකයන් ශලස සලකනු
ලැබිය යුතු ය;
(ඈ) පැවරුම් කාර කළමනාකරණ
සංස්යාශේ සියලූ ශද්පල පැවරුම්ලාභී
කළමනාකරණ සංස්යාවට පැවරුණු හා
අයිති ූ  ශලසත් පැවරුම් කාර
කළමනාකරණ සංස්යාවල සියලු බැරකම්
පැවරුම්ලාභී කළමනාකරණ සංස්යාවට
පැවරුණු ශලස හා එහි බැරකම් බවට
පත්ූ  ශලසත් සලකනු ලැබිය යුතු ය; තව
ද
(ඉ) පැවරුම් කාර කළමනාකරණ සංස්යා
විසින් පවරනු ලැබ ශහෝ ඒවාට එශරහිව
පවරා ඇති සියලූ නඩු කටයුතු පැවරුම්
ලාභී කළමනාකරණ සංස්යාව විසින්
දිගටම පවත්වාශගන යාම ශහෝ ඊට
එශරහිව පවත්වාශගන යනු ලැබීම කරනු
ලැබිය හැකි ය.
(5) ශම් වගන්තිශේ:(අ) “බැරකම්” යන්නට කළයුතු කාර්ය
ඇතුළත් ශේ, තවද
(ආ) “ශද්පල” යන්නට සෑම වර්ගයකම
අයිතිවාසිකම් සහ බලතල ඇතුළත් ශේ.
19. (1) 16 වන, 17 වන සහ 18 වන වගන්ති
වල විධිවිධාන වල කුමක් සඳහන් වුවද
සහාධිපතය කළමනාකරණ අධිකාරිය

“අධිකරණය
ශවත ශකශරන
ඉල්ීමම.”
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[§ 1982 අංක
45, (11)]
[§ 2003 අංක
39, (24)]

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
ශහෝ ශකොටසක අයිතිකරුවකු විසින්,
ලියා පදිංචි කළ සහාධිපතය ශද්පල
ිඹහිටියා ූ  දිස්ත්රික්කශේ (මින් මතු ශම්
වගන්තිශය 20ඉ වන වගන්තිශේ, 20ක
වන වගන්තිශේ සහ 20ට වන වගන්තිශේ
“අධිකරණය” යනුශවන් හඳුන්වනු ලබන)
දිසා අධිකරණය ශවත පහත දැක්ශවන
අන්දශම් ආඥාවක් සඳහා, එනම්:(අ) ශපොදු අංශගෝපාංග වල ශකොටසක්
පවරන ශලස;
(ආ) යම් ඉඩමක් ශහෝ ඉන් ශකොටසක් ශහෝ
යම් ශකොටසක් ශපොදු අංශගෝපාංගවල
ශකොටසක් බවට පත් වන පරිදි ඒ ඉඩම
ශහෝ ඉන් ශකොටසක් ශහෝ ඒ ශකොටස
ිඹියබඳ පැවරීම ිඹියගන්නා ශලස; ශහෝ
(ඇ) කළමනාකරණ සංස්යා ශදකක ශහෝ
වැි  ගණනක
ශපොදු අංශගෝපාංග
ඒකාබද්ධ කරන ශලස
කළමනාකරණ
සංස්යාවට
ශහෝ
කළමනාකරණ සංස්යාවලට විධානය
කිරීශම් ආඥාවක් සඳහා ඉල්ලුම් කරනු
ලැබිය හැකි ය.
(2) (1) වන උප වගන්තිය ප්රකාර
අධිකරණය ශවත ඉල්ීමමක් කරනු ලැබූ
කල්හි විශ ෂ
ේ
ශයෝජනා සම්මතයක්
අනුමතකර ගැනීම සඳහා රැස්වීමක්
කැඳවීම ක්රියාත්මක ශනොකළ හැකි
බවටත්,
සියලු
ශකොටස්
වල
අයිතිකරුවන්ශේ
සහ
සමස්තයක්
ව ශයන් ගත් කල ශපොදු අංශගෝපාංග වල
ලියාපදිංචි කළ සම්බන්ධතා ඇති
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තැනැත්තන්ශේ
අයිතිවාසිකම්
හා
සම්බන්ධතා
සියල්ල
සැලකිල්ලට
ගනිමින්:(අ) ශපොදු අංශගෝපාංග වල ශකොටසක්
පැවරීම; ශහෝ
(ආ) යම් ඉඩමකින් ශහෝ ඉන් ශකොටසකින්
ශහෝ ශකොටසකි ශපොදු අංශගෝපාංග වල
ශකොටසක් සේජිත වීම; ශහෝ
(ඇ) කළමණාකාර සංස්යා ශදකක ශහෝ
වැි  ගණනක
ශපොදු අංශගෝපාංග
ඒකාබද්ධ කිරීම.
සාධාරණ හා යුක්ති සහගත බවටත්
අධිකරණය සෑහීමට පත්ූ  විට, ශපොදු
අංශගෝපාංග වල ඒ ශකොටස පවරන
ශමන්ද ඉඩම ශහෝ ඉන් ශකොටස ශහෝ
ශකොටස පැවරීම ිඹියගන්නා ශමන් ද
නැතශහොත්,
අවස්යාශවෝචිත
පරිදි,
සහාධිපතය ශද්පළ ශපොදු අංශගෝපාංග
වලට බලපාන තරමට, ඒ සහධිපතය
ශද්පල, ශපොදු කුළී නිවැසියන් ව ශයන්
සියලු ශකොටස්වල අයිතිකරුවන් ශවත එක්
සහාධිපතය ශද්පළක් ව ශයන් පැවශරන
ආකාරයට සහාධිපතය ශද්පල ශදකක
ශහෝ වැි  ගණනක පැවරුම සඳහා සාධන
පත්රයක් ලියා අත්සන් කරන ශමන්ද
පැවරීම් ශරජිස්ට්රාර් ශවත ඉදිරිපත් කරන
ශමන්ද කළමනාකරණ සංස්යාවට ශහෝ
කළමනාකරණ සංස්යා වලට විධාන
කරමින් ආඥාවක් කරනු ලැබිය හැකි ය.
(3) ලියාපදිංචි කිරීමට ඉදිරිපත් කරන ලද
එවැනි සෑම පැවරුම් සාධනපත්රයක් ම,
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සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
නැතශහොත් පැවරීම ිඹියගැනීශම් සෑම
සාධනපත්රයක් ම, ඒ පැවරීම ශහෝ පැවරීම
ිඹියගැනීම
සඳහා
විධාන
කරමින්
අධිකරණය විසින් ශදන ලද ආඥාශේ
සහතික කල සතය ිඹටපතක් සමඟ එවනු
ලැබිය යුතු ය.
(4) ශරජිස්ට්රාර් විසින් පැවරීම ලියාපදිංචි
කිරීශමන් පසු:(අ) ශපොදු අංශගෝපාංග සියල්ශල් ශහෝ ඉන්
ශකොටසක නියාදනයක් සම්බන්ධශයන්
වන විට සියළු ශකොටස් වල අයිතිකරුවන්
ද ශපොදු අංශගෝපාංග වල ලියාපදිංචි කළ
සම්බන්ධතා ඇති අශනකුත් තැනැත්තන්ද
අධිකරණශේ
ආඥාශේ
නියමයන්
ිඹියගැනීමට බැඳී සිටින අතර 16 වන
වගන්තිශේ
(4)වන
උපවගන්තිශේ
විධිවිධාන අව ය ශවනස් කිරීම් සහිතව ඒ
පැවරීමට අදාල විය යුතු ය;
(ආ) ශපොදු අංශගෝපාංග වලට ශකශරන යම්
එකතු කිරීමක් සම්බන්ධශයන් වන විට, 13
වගන්තිශේ (3) වන හා (4) වන උප
වගන්ති වල විධිවිධාන අව ය ශවනස්
කිරීම් සහිතව ඒ පැවරීමට අදාල විය යුතු
ය; තවද
(ඇ) කළමනාකරණ සංස්යා ශදකක ශහෝ
වැි  ගණනක
ශපොදු අංශගෝපාංග
ඒකාබද්ධ කරනු ලැබූ විශටක, 16 වන
වගන්තිශේ (4) වන උපවගන්තිය සහ 18
වන වගන්තිශේ (2) වන, (4) වන, හා (5)
වන උප වගන්තිවල විධිවිධාන අව ය
ශවනස් කිරීම් සහිතව ඒ ඒකාබද්ධ කිරීමට
අදාළ විය යුතු ය.

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
20. ශකොටස් ශදකක ශහෝ වැි  ගණනක
භුක්තිය එකතු වීශමන් ශම් පනතින්
වයංජිත ූ  ශහෝ ඇති කරන ලද පරව තා
ශහෝ සීමා කිරීම් විනා වීම ශනොසිදුවිය
යුතු නමුත්, ඒ එකමුතුව නතර ූ  විට ඒවා,
කිසි විශටක භුක්තිශේ එකමුතුවක් ශනොූ 
ශසේ දිගටම පූර්ණ බලාත්මක වහා
ක්රියාත්මකව පැවතිය යුතු ය.
20. අ. (1) සහාධිපතය ිඹුරරක් ව ශයන්
ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති
සෑම ිඹුරරකම දක්වනු ලබන ඇති
(ශකොටස් වටිනාකමක් ශවන් කර ශදනු
ශනොලැබණ
අතිශර්ක
ශකොටසක්
සම්බන්ධශයන් හැශරන්නට) එක් එක්
ශකොටශසේ, ශකොටස් වටිනාකම ශකොටස්
ඒකක ව ශයන් ගත යුතු ය.
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“එකමුතු
භුක්තිය.”
[§ 1982 අංක 45,
(11)]
[§ 2003 අංක 39,
(25)]

“ශකොටස්
ඒකක.”
[§ 1982 අංක 45,
(11)]
[§ 2003 අංක 39,
(26)]

(2) ශකොටස් ඒකක අනුව:(අ) සියලු ශකොටස්වල අයිතිකරුවන්ශේ
ඡන්දය දීශම් අයිතිවාසිකම්;
ශපොදු අංශගෝපාංග ඒකකයක එක් එක්
අයිතිකරුශේ ශනොශබදූ ශකොටස් ප්රමාණය;
සහ
20ඌ වගන්තියට අනුව කළමනාකරණ
සංස්යාව විසින් අය කරනු ලබන්නාූ  ද
ශකොටසක එක් එක් අයිතිකරු විසින්
ශගවනු ලැබිය යුතු ූ  ද දායක මුදල් වල
අනුපාතිකය
නි ්චය කරනු ලැබිය යුතු ය.

[§ 1982 අංක 45,
(11)]
[§ 2003 අංක 39,
(27)]

20. ආ සහධිපතය ිඹුරර ශහෝ අර්ධ සහාධිපතය
ිඹුරර ලියාපදිංචි කරනු ලැබූ විට ශම්
පනත ප්රකාර සහාධිපතය ශකොටස් වල

“කළමනාකරණ
සංස්යාවල
සංයුතිය
යනාදිය.”
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සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
අයිතිකරුවන් අවිචිඡින්න පැවැත්මක් සහ
ශපොදු
මුද්රාවක්
සහිත
සංස්යාගත
මේඩලයක්
වන
අතර,
එය
“කළමනාකරණ සංස්යාව” ව ශයන්
හඳුන්වනු ලැබිය යුතු ය.
(2) (අ) කළමනාකරණ සංස්යාව විසින්
එළශෙන ලද යම් ගිවිසුමක් මත එය විසින්
සහ එයට විරුද්ධව නඩු පවරනු ලැබිය
හැකි ය;
(ආ) ශපොදු අංශගෝපාංග වලට බලපාන යම්
කරුණක් සම්බන්ධශයන් කළමනාකරණ
සංස්යාව විසින් සහ එයට විරුද්ධව නඩු
පවරනු ලැබිය හැකි ය;
සියලු
සහාධිපතය
ශකොටස්
වල
අයිතිකරුවන් එක්ව බැඳී ඇත්ශත් යම්
සහධිපතය ශද්පළක් ශහෝ අර්ධ සහාධිපතය
ශද්පළක් සම්බන්ධශයන් ද ඒ සහාධිපතය
ශද්පළ හා සම්බන්ධ ූ  යම් කරුණක්
සම්බන්ධශයන් කළමනාකරණ සංස්යාව
විරුද්ධව නඩු පවරනු ලැබිය හැකි ය.
(3) ශම් පනත ක්රියාත්මක වීම ප්රකාරව
කළමනාකරණ සංස්යාව ිඹහිටුවීශමන් පසු
වහාම,
ශම්
පනශත්
පළමුවන
උපශල්ඛනශේ විධිවිධාන වලට යටත් ව,
සහාධිපතය කළමනාකරණ අධිකාරිය
විසින් එශසේ ිඹහිටුවීශම් දින සිට මාස
තුනකට(3) ශනොවැි  කාලයක් ඇතුළත
කළමනාකරණ සංස්යාශේ පළමු වන
වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම කැඳවනු ලැබිය
යුතු අතර, පළමුවන සභාව ශතෝරා
පත්කරගත යුතු ය; තව ද ඊළඟ වාර්ෂික
මහා සභා රැස්වීශම්දී එම අධිකාරිය ධූර
දැරීම අවසන් විය යුතු ය. පළමුවන
උපශල්ඛනශේ විධිවිධාන වලට යටත්ව

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
පළමුවන
සභාව
ශතෝරා
පත්කර
ගැනීශමන් පසු එම සභාව විසින්
කළමනාකරණ
සංස්යාශේ
බලතල
ක්රියාත්මක කළ යුතු අතර කළමනාකරණ
සංස්යාව ශවනුශවන් එහි කටයුතු
පවත්වාශගන යා යුතු ය.
(4) ශම් පනශත් පළමුවන උපශල්ඛනශේ
විධිවිධාන, කළමනාකරණ සංස්යාව සහ
එහි සභාවට අදාළව බල පැවැත්විය යුතු ය.

(5) ශම් පණශත් පළමු උපශල්ඛනශේ
විධිවිධාන අතුරින් යම් විධිවිධානයක
නියම කිසිවකට අනුකූලව කටයුතු කිරීම
ශහෝ ඒ විධිවිධාන මගින් එයට නියම
ශකරුණු
කාර්යය
කිරීම
ශහෝ
කළමනාකරණ සංස්යාව විසින් පැහැර
හරිනු
ලැබුවශහොත්,
කළමනාකරණ
සංස්යාව සහ ඒ කඩ කිරීමට ශහෝ පැහැර
හැරීමට දැන දැනම පාර් වකරුවකු වන
එහි සභාශේ සෑම සාමාජිකශයකුම ශහෝ
සහධිපතය ශකොටසක සෑම අයිතිකරුවකු
ම ශම් පනත යටශත් වරදකට වරදකරු විය
යුතු ය.
(6) ශම් පනශත් පළමුවන උපශල්ඛනශේ
විධිවිධාන අතුශරන් කිසිවකට අනුකූලව
කටයුතු කිරීම පැහැර හරින ශහෝ ශම්
පනශත්
පළමුවන
උපශල්ඛනශේ
විධිවිධාන අතුශරන් යම් විධිවිධානයක
නියම කිසිශවකුට කිසිවකට අනුකූලව
කටයුතු කිරීම ශහෝ ඒ විධි විධාන මඟින්
නියම ශකරුණු කාර්යයක් කිරීම ශහෝ
පැහැර හරින කළමණාකරන සභාශේ යම්
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සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
සාමාජිකයකු සහ සහධිපතය ශකොටසක
යම් අයිතිකරුවකු ශම් පනත යටශත්
වරදකට වරදකරු විය යුතු ය.
(7) ශම් වගන්තිශේ “සියලුම ඒකක වල
අයිතිකරුවන්” යන්නට 20ට වගන්තිය
අනුව අනු ශකොටස් වලට ශබදන ලද
ශගොඩනැගිල්ල කඩා දැමූ විට සහාධිපතය
ශද්පළට ශහෝ අර්ධ සහාධිපතය ශද්පළට
හිමිකම ලැබූ තැනැත්තන් ඇතුළත් ශේ.

[§ 2003 අංක
39, (27) 6]

“කලමණාකර
ණ සංස්යාවල
කාර්ය ආදිය.”
[§ 1982 අංක
45, (11)]
[§ 2003 අංක
39, (28)]

(8) සහාධිපතය ශද්පළක්, සහාධිපතය
ශද්පළ
බවට
පරිවර්තනය
කර
ශරජිස්ටාර්වරයා විසින් එය සහාධිපතය
ශද්පළක් ශලස ලියාපදිංචි කිරීශමන් පසුව
ලියා පදිංචි කළ අර්ධ සහාධිපතය ශද්පශළේ
කළමනාකරණ සංස්යාව ලියා පදිංචි කරන
ලද සහාධිපතය ශද්පශළේ ද කළමනාකරණ
සංස්යාව ශලස දිගටම කටයුතු කළ යුතු ය.

20. ඇ (1) කළමනාකරණ සංස්යාශේ
කාර්යය වලට පහත දැක්ශවන කාර්යය
ඇතුළත් විය යුතු ය:(අ) ශපොදු අංශගෝපාංග කළමනාකරණය
කර, නිසි අයුරින් පවත්වාශගන යාම සහ
ඒවා
ශසේවයට
ගත
හැකි
මනා
තත්ත්වශයන් තබා ගැනීම;
(ආ) ඒකමතික ශයෝජනා සම්මතයකින්
අනයාකාරයකින් විධාන කරතශහොත් මිස,
අනු ශකොටස් වලට ශබදන ලද
ශගොඩනැගිල්ල රක්ෂණය කිරීම සහ ගිනි
සහ ශම් පනත යටශත් නියම කරනු ලැබිය
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හැකි ශවනත් යම් අනතුරු සම්බන්ධශයන්,
ඒ ශගොඩනැගිල්ශල් ප්රතිස්යාපන අගයට
සරිලන පරිදි එය රක්ෂණ කර තබා
ගැනීම;
(ඇ) එශසේ අනු ශකොටස් වලට ශබදන ලද
ශගොඩනැගිල්ල නීතිශයන් නියම කරනු
ලැබිය හැකි පරිදි ශවනත් යම් අන්දමකට
රක්ෂණය කිරීම;
(ඈ) සියලුම සහාධිපතය ශකොටස් වල
අයිතිකරුවන් විසින් විශ ෂ
ේ
ශයෝජනා
සම්මතයක් මගින් විධාන කරනු ලැබිය
හැකි ශවනත් යම් අනතුරු සම්බන්ධශයන්
රක්ෂණය කිරීම;
(ඉ) අනු ශකොටස් වලට ශබදන ලද
ශගොඩනැගිල්ලකට සිදුූ  අලාභ හානි
සම්බන්ධශයන් ලැබුණු රක්ෂණ මුදල්,
නීතයානුකූලව කළ හැකි තාක් දුරට, ඒ
ශගොඩනැගිල්ල නැවත ඉදිකිරීම සහ යයා
තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා, ශනොපමාව
ශයදවීම;
(ඊ) සංස්යාව විසින් ක්රියාත්මක කරන ලද
යම් රක්ෂණ ඔප්පුවක් මත ූ  වාරික
ශගවීම;
(උ) ශපොදු අංශගෝපාංග වලට සිදුශකශරන
යම් පීඩාවක් නතර කිරීමට නියම කරමින්
සහාධිපතය ශද්පළ ශහෝ අර්ධ සහාධිපතය
ශද්පළ හි ශපොදු අංශගෝපාංග ූ  යම්
ශගොඩනැගිල්ලක් සම්බන්ධශයන් කළ යුතු
අලුත්වැි යා කිරීම් ශහෝ ශවනත් වැඩ
නැතශහොත් ශවනත් වැි දියුණුකිරීම් නියම
ශකශරමින් ආේඩුශේ, ශහෝ ශපොදු ශහෝ

[§ 1982 අංක 45,
(11)]
[§ 2003 අංක 39,
(29)]
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වයවස්යාිඹත අධිකාරයක් විසින් කරනු
ලබන යම් දැන්වීමක් ශහෝ ආඥාවක් අනුව
කටයුතු කිරීම;

[§ 2003 අංක
39, (28) 2]

(උඋ) අනුමත ශගොඩනැගිලි සැලැස්ම
උල්ලංඝනය කරමින් සහාධිපතය ශද්පළ
ශහෝ අර්ධ සහාධිපතය ශද්පළ ට
බලපාන්නාූ  යම් අනවසර ඉදිකිරීමක්
ඉවත් කරන ශලස නියම කරමින් රජය
විසින් ශහෝ රජශේ බලධරශයක් විසින්
කරනු ලබන දැන්වීමකට ශහෝ නියමයකට
අනුකූලව කටයුතු කිරීම සහ එවැනි ඉවත්
කිරීමක් සඳහා සහාධිපතය කළමනාකරණ
අධිකාරියට ශහෝ නාගරික සංවර්ධන
අධිකාරියට
ශහෝ
පළාත්
පාලන
ආයතනයකට සහාය වන ශලස ඉල්ලා
සිටීම;
(ඌ) සහාධිපතය ශකොටස් අතුශරන් යම්
සහාධිපතය ශකොටස් සම්බන්ධශයන් ශදන
ලද ශහෝ කරන ලද (උ) ශදදශයහි සඳහන්
යම් දැන්වීමක් ශහෝ නියමයක් අනුව
කටයුතු කිරීම, යුක්ති සහගත කාලයක්
ඇතුළත සහාධිපතය ශකොටසක අයිතිකරු
විසින් පැහැර හැරියශහොත් ඒ දැන්වීමට
ශහෝ නියමයට අනුකූල ව ක්රියා කිරීම;
(එ) අනුශකොටස්වලට ශබදන
ලද
ශගොඩනැගිල්ල ඉදිකරන ලද්ශද් යම්
ඉඩමක් මතද ඒ ඉඩම සම්බන්ධශයන් ූ 
කුලියක් ශවශතොත්, ඒ කුලිය ශගවීම.
(2) කළමනාකාර සංස්යාශේ බලතල වලට
පහත දැක්ශවන බලතල ඇතුළත් විය යුතු
ය:(අ) (1) වන උප වගන්තිශයහි (ඌ)

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි

79

ශදදශේ සඳහන් පරිදි යම් දැන්වීමකට
ශහෝ
ආඥාවකට
අනුකූලව
යම්
අයිතිකරුවකු ශේ සහාධිපතය ශකොටසක්
සම්බන්ධශයන්
කටයුතු
කිරීශම්දී
කළමනාකාර සංස්යාව විසින් වැය කරන
ලද යම් මුදලක් ඒ අයිතිකරුශගන්
අයකරගැනීමට නීතයානුකූල ිඹයවර
ගැනීම;
(අඅ)
ශගොඩනැගිල්ශල්
සහාධිපතය
ශකොටස් සියල්ල සඳහා ජලය, විදුලි බලය
සහ ශවනත් උපශයෝගිතාවයන් සැපයීම
සඳහා ජාතික ජල සම්පාදන සහ
ජලාපවහන මේඩලය, ලංකා විදුලිබල
මේඩලය, පළාත් පාලන ආයතන,
ශවනත් යම් බලමේඩල ශහෝ ශවනත් යම්
බලපත්රලාභීන් සමඟ ගිවිස ගැනීම සහ එම
පරිශභෝජනය සඳහා ශසේවා ගාස්තු සහ
මාසික ගාස්තු අය කර ගැනීම මත
සහාධිපතය ශකොටස්වල අයිතිකරුවන්
සියල්ලටම එම ශසේවාවන් සැපයීම;
(අආ) ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන
මේඩලය විසින්, ශහෝ ලංකා විදුලිබල
මේඩලය විසින් ශහෝ පළාත් පාලන
ආයතන විසින් ශහෝ ශවනත් බල
මේඩලයක් ශහෝ බලපත්ර ලාභිශයක් විසින්
සපයන ලද ජලය, විදුලි බලය සහ ශවනත්
උපශයෝගීතාවයන් පරිශභෝජනශේදී ූ 
මාසික ගාස්තු අය කර ගැනීමට ජලය ශහෝ
විදුලි
බලය
ශහෝ
ශවනත්
උපශයෝගිතාවයන් සඳහා වන පුද්ගලික
සම්බන්ධතාවයන්
විසන්ධි
කිරීම
මාර්ගශයන් සහ සහාධිපතය ශකොටශසේ
ශහෝ ශකොටස්වලට අයිතිකරුවන් ශහෝ
අයිතිකරුවන් විසින් කළමනාකරණ

[§ 2003 අංක
39, (28) 3]

[§ 2003 අංක 39,
(28) 3]
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සංස්යාවට අදාල ගාස්තු ශගවන ශතක් එම
සහාධිපතය ශකොටස්වලට ලබාශදන ඒ
සැපයුම දිගටම විසන්ධි කර තැබීමට සියලු
ිඹයවර ගැනීම;

[§ 2003 අංක
39, (28) 3]

(ආ) සියලු සහාධිපතය ශකොටස් වල
අයිතිකරුවන් විසින් ශපොදු අංශගෝපාංග
භුක්ති විඳීම සම්බන්ධශයන්, ඔවුන්ශේ
පාවි්ඡචිය සඳහා චංචල ශද්පළ මිලට
ගැනීම,
කුලියට
ගැනීම
ශහෝ
අනයාකාරයකින් අත්කර ගැනීම;
(ආආ) 20ඌ වගන්තිශේ සඳහන් කරන
ලද කාර්ය සඳහා, අදාල සහාධිපතය
ශකොටස්වල අයිතිකරුවන්ශේ ශකොටස්වල
පංගුවට ප්රමානුකූලව සහාධිපතය ශකොටස්
සියල්ශල්ම අයිතිකරුවන්ශගන් මාසික
දායක මුදලක් අයකිරීම සහ සහාධිපතය
ශකොටස් සියල්ලම අයිතිකරුවන්ශගන් එම
දායක මුදල් අය කර ගැනීම;
(ඇ) සංස්යාශේ බලතල ක්රියාත්මක
කිරීශමහි ශහෝ එහි කාර්යය ඉටු කිරීශම්ලා
එයට අව ය මුදල් ණයට ගැනීම;
(ඈ) සංස්යාව විසින් ණයට ගන්නා ලද
මුදල් ආපසු ශගවීම සහ ඒ මත ූ  ශපොලිය
ශගවීම ගනුශදනු කළ හැකි සාධන පත්රයක්
මගින් ශහෝ එවකටත් නියම කර තිබුශේ
වුවද ශනොවුවද කලමනාකාරණ අරමුදලට
ශනොශගවන ලද දායක මුදල් විෂශයහි ූ 
වැය භාරයක් මගින් සුරක්ෂිත කිරීම; සහ
(ඉ) ශම් පනත යටශත් සංස්යාශේ කාර්යය
කිරීම සඳහා සහ ශම් පනශත් ශදවන
උපශල්ඛනශේ දක්වා ඇති අතුරු වයවස්යා

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
බලගැන්වීම සඳහා අව ය නීතයානුකූල
ිඹයවර ගැනීම;
(ඊ) සහතික කරන ලද ශගොඩනැගිලි ිඹුරරට
පටහැනිව සහධිපතය ශද්පළකට ශහෝ
අර්ධ සහාධිපතය ශද්පළකට බලපාන
අනවසර ඉදිකිරීම් සියල්ල වැළැක්වීමට
සහ ඉවත් කිරීමට සියලු ිඹයවර ගැනීම සහ
සහාධිපතය කළමනාකරණ අධිකාරියට
ශහෝ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට ශහෝ
පළාත් පාලන අධිකාරියට එකී අනවසර
ඉදිකිරීම් ඉවත් කරන ශලසට ඉල්ලා සිටීම
ශහෝ සහාය දීම.
(3) කළමණාකරන සංස්යාවකට:(අ) (1) වන උප වගන්තිශේ (ආ) ශහෝ (ඇ)
ශදද යටශත් යම් රක්ෂණයක් ක්රියාත්මක
කිරීශම් කාර්යය සඳහා අනු ශකොටස් වලට
ශබදන ලද ශගොඩනැගිල්ලක, එහි
ප්රතිස්යාපන අගයට සමාන රක්ෂණය කළ
හැකි අයිතිවාසිකමක් තිබිය යුතු ශලස; සහ
(ආ) (1) වන උපවගන්තිශේ (ඈ) ශදදය
යටශත් යම් රක්ෂණයක් ක්රියාත්මක
කිරීශම් කාර්යය සඳහා, රක්ෂණයට විෂය
ූ  කාරණශයහිලා රක්ෂණ අයිතිවාසිකමක්
තිබිය යුතු ශලස
සලකනු ලැබිය යුතු ය.
(4) අනු ශකොටස් වලට ශබදන ලද
ශගොඩනැගිල්ල
සම්බන්ධශයන්
ශම්
වගන්තිය
යටශත්
කළමනාකරණ
සංස්යාව විසින් ගනු ලැබූ රක්ෂණ
ඔප්පුවක්, එම අනු ශකොටස් වලට ශබදන
ලද ශගොඩනැගිල්ල සම්බන්ධශයන් ශම්
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සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
වගන්තිය යටශත් ම ගනු ලැබූ ශවනත්
ඔප්පුවක් නම් මිස, ශවනත් යම් රක්ෂණ
ඔප්පුවක් සමග දායකත්වයට යටත්
ශනොකළ යුතු ය.
(5) කළමනාකාර සංස්යාව විසින් යම්
අලුත්වැි යා කිරීමක්, වැඩක් ශහෝ
ක්රියාවක් (ඒ අලුත්වැි යා කිරීම්, වැඩ ශහෝ
ක්රියාව කරන ලද්ශද් ආේඩුශේ යම්
අධිකාරියක්
ශහෝ
වයවස්යාිඹත
අධිකාරියක් විසින් සංස්යාව ශවත යම්
දැන්වීම ශහෝ නියමයක් භාර දීශම්
ප්රතිඵලයක් ව ශයන් වුවද ශනොවුවද)
කරනු ලබන අවස්යාවක සහ, අළුත්වැි යා
කිරීම්, වැඩ, ශහෝ ක්රියාව සම්පූර්ණශයන්ම
ශහෝ
සාරානුකූලවම
සහාධිපතය
ශකොටසක පමණක් අයිතිකරුශේ බැඳීම
ශහෝ
වගකීම
වන්නාූ 
ශහෝ,
සම්පූර්ණශයන්ම ශහෝ සාරානුකූලවම
සහාධිපතය ශකොටස් කීපයකට පමණක්
ප්රතිලාභය උශදසා වන්නාූ  ශහෝ,
සම්පූර්ණශයන්ම ශහෝ සාරානුකූලවම
සහාධිපතය ශකොටස් කිහිපයක පමණක්
අයිතිකරුවන්ශේ බැඳීම ශහෝ වගකීම
වන්නාූ ද අවස්යාවක, ඒ අලුත්වැි යා
කිරීම වැඩ ශහෝ ක්රියාව කිරීශමහිලා
කළමනාකාර සංස්යාව විසින් වැය කරනු
ලබන යම් මුදලක්:(අ) ඒ අලුත්වැි යා කිරීම්, වැඩ ශහෝ ක්රියාව
සම්පූර්ණශයන්ම ශහෝ සාරානුකූලවම
සහධිපතය ශකොටස් කිහිපයක පමණක්
ප්රතිලාභය සඳහා වන්නා ූ  ශහෝ,
සම්පූර්ණශයන්ම ශහෝ සාරානුකූලවම
සහාධිපතය ශකොටස් කීපයක පමණක්
අයිතිකරුවන්ශේ බැඳීම් වගකීම් වන්නා ූ 

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
අවස්යාවක:-

ඒ අලුත්වැි යා කිරීම්, වැඩ ශහෝ
ක්රියාව කරනු ලැබූ අවස්යාශේදී
එවැනි එක් එක් සහාධිපතය
ශකොටසක අදාළ අයිතිකරුශගන්;
සහ
(ii)
නඩුව ආරම්භ කරනු ලැබූ
අවස්යාශේදී එවැනි එක් එක්
සහාධිපතය ශකොටසක අදාළ
අයිතිකරුශගන්
නිසි අධිකරණ බලය ඇති යම්
අධිකරණයක පවරනු ලබන නඩුවක්
මගින් කළමනාකරණ සංස්යාව විසින්
සංස්යාවට අයවිය යුතු ණයක් ව ශයන්,
එක්ව සහ ශවන් ශවන්ව, අය කර ගනු
ලැබිය යුතු ය.
(i)

යම්
අයිතිකරුශවකු
සහ
කලින්
අයිතිකරුවකු විසින් යම් සහාධිපතය
ශකොටසක් සම්බන්ධශයන් ශගවිය යුතු
මුදල, සහාධිපතය ශකොටශසේ ශකොටස්
ඒකකය, ඒ සියලු සහාධිපතය ශකොටස්වල
සහාධිපතය ශකොටස් ඒකක එකතුවට
එවකට දරණ ණය අනුපාතිකයට වැි 
ශනොවිය යුතු ය.
(6) (5) වන උපවගන්තිශේ සඳහන්
අලුත්වැි යා කිරීම්, වැඩ ශහෝ ක්රියා යම්
සහාධිපතය ඒකකයක කරනු ලැබූ
අවස්යාශේදී ඒ සහාධිපතය ශකොටශසේ
අයිතිකරු ශනොූ  අයිතිකරුවකු විසින්,
සහාධිපතය ශකොටස සම්බන්ධශයන් එකී
උප වගන්තිය යටශත් කළමනාකරණ
සංස්යාවට අයවිය යුතු මුදලක් ශවශතොත්,
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සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
ඒ මුදල ගැන විමසා ලියවිල්ලකින් ූ 
ඉල්ීමමක් ඒ සහාධිපතය ශකොටශසේ හිමිකම
ශහෝ සම්බන්ධතාවය ඔහු විසින් අත්කර
ගනු ලැබූ දින ශහෝ එදිනට ශපර දින
විසිඑකක් ඇතුළත කවර ූ  ශහෝ විටකදී
කළමනාකරණ සංස්යාව ශවත කරනු ලැබූ
ඇත්නම් සහ, කළමනාකරණ සංස්යාව
විසින්:(අ) (5) වන උප වගන්තියට අනුව ඒ
සහාධිපතය ශකොටස සම්බන්ධශයන්
කළමනාකරණ සංස්යාව විසින් එවකට
අයකර ගනු ලැබිය යුතු ූ  කිසිම මුදලක්
ශනොතිබුණු බවට සහතික කරනු ලැබ
ඇත්නම්; ශහෝ
ඉල්ීමම භාර දුන් දිනශේ සිට දින දාහතරක්
ඇතුලත කවර ූ  ශහෝ විශටකදී සංස්යාව
විසින් ඉල්ීමමට ිඹියතුරක් ශදනු ශනොලැබ
ඇත්නම්;
එකී වගන්තිය යටශත් කිසිදු මුදලක්
කලමනාකාර සංස්යාවට ශගවීමට ඔහු බැඳී
ශනොසිටී. තවද, (5)වන උප වගන්තිය
යටශත් ූ  යම් මුදලක් කළමනාකරණ
සංස්යාව විසින් සහතික කරනු ලැබ ඇති
අවස්යාවක, ඒ අයිතිකරුශේ බැඳීම එශසේ
සහතික කරනු ලැබූ මුදලට සීමා විය යුතු
ය.
(7) කලමනාකරණ සංස්යාව විසින් වියදම්
කිසිවක් දරනු ලබන්නා ූ  ශහෝ
අලුත්වැි යා කිරීම්, වැඩ ශහෝ ක්රියා
කිසිවක් කරනු ලබන්නා ූ  අවස්යාවක
(දරනු ලැබූ වියදම ශහෝ කරනු ලැබූ
අළුත්වැි යා කිරීම්, වැඩ ශහෝ ක්රියා
ආේඩුශේ
යම්
අධිකාරියක්
ශහෝ
වයවස්යාිඹත අධිකාරියක් විසින් සංස්යාව
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ශවත භාර ශදනු ලැබූ යම් දැන්වීමක ශහෝ
ආඥාවක ප්රතිඵලයක් ව ශයන් කරන
ලද්ශද් වුවද ශනොවුවද) ඒ වියදම ශහෝ
අලුත්වැි යා කිරීම්, වැඩ ශහෝ ක්රියා, යම්
තැනැත්ශතකු
ශහෝ
ඔහුශේ
කුීම
නිවැසිශයකු, බදු ගැනුම්කරුශවකු, බලපත්ර
ලාභිශයකු ශහෝ ආරාධිතයකු විසින්
ඕනෑකමින්ම
කළ
ක්රියාවක
ශහෝ
ශනොසැලකිලිමත් ක්රියාවක ශහෝ ශනොකර
හැරීමක ශහේතුශවන් ශහෝ කළමනාකරණ
සංස්යාශේ අතුරු වයවස්යාවල යම්
විධිවිධානයක් කඩ කිරීමක් ශහේතුශවන්
අව ය ූ ශේ වී නම්, ඒ අලුත්වැි යා කිරීම්,
වැඩ ශහෝ ක්රියා කිරීශම්දී සංස්යාව විසින්
වැය කරන ලද වියදම් ප්රමාණය ශහෝ
වියදම් කළ මුදල නිසි අධිකරණ බලය
ඇති යම් අධිකරණයක පවරනු ලැබූ
නඩුවක් මගින් අය කර ගනු ලබන
ආකාරශයන්
සංස්යාව
විසින්
ඒ
තැනැත්තාශගන් අයකර ගනු ලැබිය යුතු
ය.
(8) කළමනාකරණ සංස්යාව මත ීයරු
බද්දක් පැනවීශම් බලයක් ිඹරිනැශමන ශම්
පනශත් ශවනත් යම් විධාන වලින් ශම්
වගන්තිශේ වයාප්තියට හානියක් ශනොවිය
යුතු ය.
20. ඈ. (1) අනුශකොටස් වලට ශබදන ලද
ශගොඩනැගිල්ලක්
සම්බන්ධශයන්
ක්රියාත්මකව පවත්නා යම් රක්ෂණ
ඔප්පුවක් තිබුශේ වුවද යම් සහාධිපතය
ශකොටසක් විෂශයහි පවත්නා උසස්
ඔප්පුවක් මගින් ආරක්ෂිත ූ  ද ඒ
සහාධිපතයය ශකොටසට අලාභයක් ශහෝ
හානියක් සිදුවන අවස්යාශේදී ශගවීමට
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ශ ේෂව තිබූ තිබුණා ූ  ද මුදල් ප්රමාණයට
සමාන වටිනාකමකින් යුත් රක්ෂණ
ඔප්පුවක් තම සහාධිපතය ශකොටසට
සිදුවන හානි සම්බන්ධශයන් සහාධිපතය
ශකොටශසේ අයිතිකරු විසින් ක්රියාත්මක
කරනු ලැබිය හැකි ය.
(2) එවැනි යම් රක්ෂණ ඔප්පුවක් වලංගුව
පවත්නා අවස්යාවක:(අ) ලියාපදිංචි කරන ලද උකස්ලාභීන්ට
ඔවුන්ශේ ප්රමුඛතා අනුිඹියශවල අනුව,
ඔප්පුශේ නියම හා ශකොන්ශද්සි වලට
යටත්ව රක්ෂක විසින්, ඒ ඔප්පුව යටශත්
ශගවීම් කරනු ලැබිය යුතු ය;
(ආ) ඔප්පුශේ නියම හා ශකොන්ශද්සි වලට
යටත්ව:(i)
ඔප්පුශවහි ප්රකාශිත වටිනාකම;
(ii)
අලාභශේ
ශහෝ
හානිශේ
ප්රමාණය; ශහෝ
(iii)
අලාභය ශහෝ හානිය සිදු ූ 
දිනශයහි සහාධිපතය ශකොටස මත
වැය භාරයක් ූ  උකස නිදහස්
කිරීම සඳහා ප්රමාණවත් මුදල්
ප්රමාණය
යන මුදල් ප්රමාණ අතුරින් කවර ශහෝ අඩුම
මුදල් ප්රමාණය, ඒ ඔප්පුව යටශත් ශගවීමට
රක්ෂක බැඳී සිටිය යුතු ය;
(ඇ) එශසේ ශගවන ලද මුදල් ප්රමාණය
සහාධිපතය ශකොටස මත වැය බාරයක් ූ 
උකසක් නිදහස් කිරීම සඳහා අව ය මුදල්
ප්රමාණ වලට සමාන වන විට, උකස
පැවරීමකට රක්ෂක හිමිකම ලැබිය යුතු ය;
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තවද
(ඈ) රක්ෂණශයන් එශසේ ශගවනු ලැබූ
මුදල සහාධිපතය ශකොටස මත වැය
බාරයක් ූ  උකස නිදහස් කිරීම සඳහා
අව ය මුදල් ප්රමාණයට වඩා අඩු ූ  විට,
එශසේ ශගවනු ලැබූ මුදල් ප්රමාණය (3)වන
උපවගන්තිශයහි විධිවිධාන සලසා ඇති
පරිදි එකඟ ූ  නියම හා ශකොන්ශද්සි මත
ශහෝ එකඟ වීමට අශපොශහොසත් වුවශහොත්,
උකශසහි ඇතුළත් නියම හා ශකොන්ශද්සි
මතම සුරක්ෂිත කිරීම රක්ෂක හිමිකම
ලැබිය යුතු ය.
(3) (2)වන උපවගන්තිශේ (ඈ) ශදදශේ
කාර්යය සඳහා, යම් රක්ෂකශයකුට සහ
උසස් ලාභිශයකුට යම් සහාධිපතය
ශකොටසක අයිතිකරු විසින් රක්ෂණ
ඔප්පුවක් ක්රියාත්මක කිරීමට ශපර ශහෝ
පසුව කවර විශටක දී වුවද, අතුරු උකශසේ
නියම හා ශකොන්ශද්සි සම්බන්ධශයන්
එකඟත්වයකට එළඹිය හැකි ය.
(4) ස්වකීය සහාධිපතය ශකොටසට සිදුවන
අලාභයක්
ශ ොවන
අනතුරු
සම්බන්ධශයන් රක්ෂණ කිරීම සඳහා යම්
සහාධිපතයය ශකොටසක අයිතිකරු සතු
අයිතිවාසිකම් ශම් වගන්තිශේ අඩංගු
කිසිවකින් සීමා ශනොවිය යුතු ය.
(5) ශම් වගන්තිශයන් බලය ලැබුවා ූ  ද
ස්වකීය සහාධිපතය ශකොටසට සිදුවන
අලාභය සම්බන්ධශයන් යම් සහාධිපතය
ශකොටසක අයිතිකරු විසින් ගනු ලැබුවා ූ 
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සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
ද රක්ෂණ ඔප්පුවක්, එම සහාධිපතය
ශකොටසටම
සිදුවන
අලාභය
සම්බන්ධශයන් ගනු ලැබූ ශවනත්
ඔප්පුවක් හැර, ශවනත් යම් රක්ෂණ
ඔප්පුවක් සමග දායකත්වයට පත්කිරීමට
යටත් ශනොවන්ශන්ය.

“අධිකරණය
විසින්
පරිපාලකයකු
පත් කිරීම.”
[§ 1982 අංක
45, (11)]
[§ 2003 අංක
39, (30)]

(6) රක්ෂණයට අදාළ යම් නීතියක
විධිවිධාන ශනොතකා ශම් වගන්තිශේ
විධිවිධාන බල පැවැත්විය යුතු ය.
20. ඉ. (1) සහාධිපතය කළමනාකරණ
අධිකාරිශේ
ශහෝ
කළමනාකරණ
සංස්යාශේ ශහෝ සහාධිපතය ශකොටසක
අයිතිකරුශේ ශහෝ සහාධිපතය ශකොටසක
ශල්ඛනගත අයිතියක් ඇති ශවන යම්
තැනැත්ශතකුශේ
ශහෝ
පුද්ගලික
මේඩලයක
ශහෝ
ඉල්ීමම
මත
අධිකරණය විසින්, නියමිත ශහෝ
අනියමිත කාල සීමාවක් සඳහා සහ
පාරිශ්රමිකය ිඹියබඳ යම් නියම හා
ශකොන්ශද්සි
මත
ශහෝ
සුදුසුයයි
අධිකරණය සිතන ආකාරයකින් ශහෝ
කළමනාකරණ සංස්යාව පරිපාලකශයකු
පත් කරනු ලැබිය හැකිය.
(2) පරිපාලකශේ පාරිශ්රමිකය සහ වියදම්
කළමනාකරණ සංස්යාශේ කළමනාකරණ
අරමුදලට වැය බරක් විය යුතු ය.
(3) කළමනාකරණ සංස්යාව සතු බලයට
බාහිරව,
කළමනාකරණ
සංස්යාශේ
කාර්යය ශහෝ ඒ කාර්යය අතුශරන්
අධිකරනය විසින් ආඥා කරනු ලැබිය හැකි
කාර්ය කිසිවක් කිරීශම් බලය පරිපාලක
සතු ශේ;

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
එශසේ වුවද පරිපාලක ඉවත් කිරීම ශහෝ ඔහු
ශවනුවට ශවනත් ශකශනකු පත් කිරීම
සඳහා (4) වන උප වගන්තිය යටශත්
කළමනාකරණ සංස්යාව විසින් ඉල්ීමමක්
කරනු ලැබීශමන් ශම් උප වගන්තිශේ
විධිවිධාන වලින් කළමනාකරණ සංස්යාව
වැළැක්වීමක් සිදු ශනොශේ.
(4) පරිපාලක විසින් ශහෝ (1) වන උප
වගන්තිය යටශත් ඉල්ලුම් කිරීමට හිමිකම
ඇති යම් තැනැත්ශතකු ශහෝ පුද්ගල
මේඩලයක් විසින් ශහෝ කරනු ලබන
ඉල්ීමමක් මත, අධිකරණය විසින්
පරිපාලක ඉවත් කිරීම ශහෝ ඔහු ශවනුවට
ශවනත් ශකශනකු පත්වීම, කරනු ලැබිය
හැකි ය.
(5) පරිපාලකයකු පත්කරනු ලැබූ වහාම,
තමා ශේ පත්වීම කරනු ලැබූ අධිකරණ
ආඥාශේ කාර්යාල ිඹටපතක් පරිපාලක
විසින් ශරජිස්ටර් ශවත සහ සහාධිපතය
ශද්පළ කළමනාකරණ අධිකාරිය ශවත
ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
(6) පරිපාලකයකු ඉවත් කිරීම ශහෝ ඔහු
ශවනුවට ශවනත් ශකශනකු පත් කිරීම
සඳහා යම් තැනැත්ශතකු ශවත අධිකරණ
ආඥාවක් නිකුත් කරනු ලැබූ අවස්යාවක,
ඒ තැනැත්තා විසින්, ඒ ඉවත් කිරීම ශහෝ
ශවනත් ශකශනකු පත් කිරීම ිඹියබඳ
කාර්යාල ිඹටපතක් සහ සහාධිපතය ශද්පළ
කළමනාකරණ අධිකාරිය ශවත වහාම
තැන්පත් කරනු ලැබිය යුතු ය.
(7) ශම් වගන්තිය යටශත් කරනු ලබන යම්
ඉල්ීමමක් මත සුදුසුයයි අධිකරණය

89

90
“පරිපාලක පත්
කරනු ලබන
තුරු
කළමනාකරණ
සංස්යාශේ
කාර්යය
සහාධිපතය
ශද්පළ
කළමනාකරණ
අධිකාරිය
විසින් කළ යුතු
බව.”
[§ 1982 අංක
45, (11)]
[§ 2003 අංක
39, (31)]
[§ 2003 අංක
24, (3) (1)]

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
සලකන ගාස්තු ශගවීම සඳහා ූ  යම්
ආඥාවක් අධිකරණය විසින් කරනු ලැබිය
හැකි ය.
20. ඊ (1) කළමනාකරණ සංස්යාව විසින්
ස්වකීය කාර්යය සතුටුදායක ශලස
ශනොකරනු ලබන බවට එහි කටයුතු
සතුටුදායක ශලස ඉටු ශනොකරනු ලබන
බවට සහාධිපතය ශද්පළ කළමනාකරණ
අධිකාරිය සෑහීමකට පත් වන්නා ූ  ද
ඇතැම් කාර්යය ශනොපමාවම කර ශගන
යා යුතු යැයි ශහෝ කළමනාකරණ
සංස්යාවට සහ සියලුම සහාධිපතය
ශකොටස් වල අයිතිකරුවන්ට අදාළ වන
කරුණු සම්බන්ධශයන් ක්ෂිකව ක්රියා
කළ යුතු යැයි ශපොදු පහසුකම්
මේඩලශේ මතය වන්නා ූ  අවස්යාවක,
20ඉ වන වගන්තිය යටශත් පරිපාලකයකු
පත්කරන තුරු කළමනාකරණ සංස්යාශේ
කාර්යය කිරීමට සහාධිපතය ශද්පළ
කළමනාකරණ අධිකාරිය බලය ඇති
අතර, ඒ කටයුතු සහාධිපතය ශද්පළ
කළමනාකරණ අධිකාරිය විසින් කරනු
ලැබිය හැකි ය.

(2) කළමනාකරණ සංස්යාව සඳහා සහ ඒ
ශවනුශවන්
සහාධිපතය
ශද්පළ
කළමනාකරණ අධිකාරිය විසින් දරන ලද
වියදම්
කළමනාකරණ
සංස්යාශේ
කළමනාකරණ අරමුදලට වැය බරක් විය
යුතු ය.
(3) සහාධිපතය ශද්පළ කළමනාකරණ
අධිකාරිය විසින් ශම් වගන්තිය යටශත් එය
ශවත පැවශරන බලතල ක්රියාශේ ශයොදවනු
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ලැබූ විට, ඒ බව, අදාල කළමනාකරණ
සංස්යාව
ශවත
ශහෝ
එහි
සෑම
සාමාජිකශයකු
ශවත
ශහෝ
අනු
ශකොටස්වලට ශපරන ලද ශගොඩනැගිල්ල
සහ ශපොදු අංශගෝපාංග කළමනාකරණය
කිරීශම් ලා වගකිවයුතු තැනැත්තා ශවත,
සහාධිපතය
ශද්පළ
කළමනාකරණ
අධිකාරිය විසින් හැකි තාක් ඉක්මනින්
දන්වනු ලැබිය යුතු ය.
20. උ. (1) සහාධිපතය ිඹුරරක ශහෝ අර්ධ
සහාධිපතය ිඹුරරක දක්වා ඇති අනු
ශකොටස් වලට ශබදන ලද සෑම
ශගොඩනැගිල්ලක්ම සහ
සහාධිපතය
ශකොටස්වල සහ ශපොදු අංශගෝපාංග වල
පාලනය, කළමනාකරණය, පරිපාලනය,
පරිහරණය සහ භුක්තිය සඳහා විධිවිධාන
සලස්වන අතුරු වයවස්යා මගින් විධිමත්
කරනු ලැබිය යුතු ය.
(2) ඒ අතුරු වයවස්යා වලට ශම් පනශත්
ශදවන උපශල්ඛනශේ දැක්ශවන අතුරු
වයවස්යා ඇතුලත් විය යුතු අතර ඒ අතුරු
වයවස්යා සංශ ෝධනය කිරීම ශහෝ
ප්රතිශයෝජනය
කිරීම
කළමනාකරණ
සංස්යාව විසින් ශනොකළ යුතු ය.
(3) සහාධිපතය ිඹුරරක් ශහෝ අර්ධ
සහාධිපතය ිඹුරරක් ලියාපදිංචි කිරීශමන්
පසු, සියළු ශගොඩනැගිලි අතුරු ශබදීම්
වලට අදාල කාර්යයන් සඳහා ශම් පනශත්
ශදවන උපශල්ඛනශේ දක්වා ඇති අතුරු
වයවස්යාව බලාත්මක කරනු ලැබිය යුතු
ය.

[§ 1982 අංක 45,
(11)]
[§ 2003 අංක 39,
(32)]
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(4) ආරක්ෂක හා සුරක්ෂිත ිඹයවරවල්
සඳහා සුරතල් සතුන් ඇති කිරීම, වාහන
නවතා තැබීම සඳහා, භාවිතය තහනම් කර
ඇත්තා ූ  කිසියම් ශපොදු ශද්පළක් ිඹියබඳ
ූ  කාරණා සඳහා, බිම් ආවරණශේදී,
අපද්රවය බැහැර කිරීම් වලදී , ගෘහ
නිර්මාණ ශිල්පශේදී සහ භූමි දර් නශේදී
සහ සහාධිපතය ශකොටස්වල අයිතිකරුවන්
විසින් ිඹියපැදිය යුතු නියමු උපශදස් සහ
සහාධිපතය ශකොටස්වල සහ ලියාපදිංචි
කරන ලද සහාධිපතය ිඹුරරට ශහෝ
ලියාපදිංචි කරන ලද අර්ධ සහාධිපතය
ිඹුරරට අදාල සහාධිපතය ශද්පළ වන ශහෝ
අර්ධ සහාධිපතය ශද්පළ වල ශපොදු
උපාංගයන්
ශේ
කාර්යක් ම
කළමනාකරණයට ශයෝගය ශවනත් යම්
කාරනා සඳහා, ශම් පනශත් ශදවන
උපශල්ඛනශේ දක්වා ඇති අතුරු
වයවස්යාව අනුකූල ශනොවන විට, ශම්
පනශත් සහ ශවනත් යම් ලිඛිත නීතියක
විධිවිධාන වලට යටත්ව, කළමනාකරණ
සංස්යාව
විසින්
විශ ේෂ
ශයෝජනා
සම්මතයකින්
අතිශර්ක
අතුරු
වයවස්යාවක් සාදනු ලැබිය හැකි ය;
(5) අනුශකොටස් වලට ශබදන ලද
ශගොඩනැගිලි සම්බන්ධශයන් තත්කාලශේ
වලංගුව බලපවත්නා අතුරු වයවස්යා
වලින් කලමනාකාර සංස්යාව සහ සියලුම
සහධිපතය ශකොටස් වල අයිතිකරුවන්
(අ) කළමනාකාර සංස්යාව සම්බන්ධශයන්
වන විට, සියලුම සහාධිපතය ශකොටස්වල
අයිතිකරුවන් සමඟ; සහ
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(ආ) සහාධිපතය ශකොටසක අයිතිකරු
සම්බන්ධශයන් වන විට කලමනාකාර
සංස්යාව සමඟ ද කළමනාකරණ සංස්යාව
සමඟ ද
යයා පරිදි ලියා අත්සන්කර කළ ගිවිසුම්
මගින් බැඳීම් ඇති කළ පරිද්ශදන් සහ ඒ
බැඳීම් වල ප්රමාණයට ඒ සංස්යාව සහ ඒ
අයිතිකරුවන් ශවත බැඳීම් ඇති කරනු
ලැශේ.

(6) කළමනාකරණ
සංස්යාව
සහ
සහාධිපතය කළමනාකරණ අධිකාරිය
විසින්:(අ) කලින් කලට බලපවත්වන්නාූ  අතුරු
වයවස්යාව
ිඹියබඳ
වාර්තාවක්
පවත්වාශගන යා යුතු ය;
(ආ) බලපවත්නාූ  අතුරු වයවස්යාවක
ිඹටපතක් සඳහා, සහාධිපතය ශකොටසක
අයිතිකරු විසින් ශහෝ සහාධිපතය
ශකොටසක අයිතිකරු ශවනුවට ඉල්ලුම්
කිරීමට නිසි බලයලත් තැනැත්ශතකු
විසින් කරන ලද ලිඛිත ඉල්ීමමක් ලැබුණු
පසුව එකී අයිතිකරුට ශහෝ නිසි බලයලත්
තැනැත්තාට සාධාරණ මිලකට අතුරු
වයවස්යාශේ ිඹටපතක් ලබා දිය යුතු ය.

(7) කිසිම අතුරු වයවස්යාවක්:(අ) යම් සහාධිපතය ශකොටසක රක්ෂණය
තහනම් කිරීශම් ශහෝ සීමා කිරීශම් ලා;
(ආ) නැතශහොත් ශම් පනතින් ශහෝ ශම්
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පනත යටශත් ප්රකාශිතව ශහෝ වයංජිතව
ඇති කරන ලද යම් පරව තාවක් විනා
කිරීශම් ශහෝ සුළු ව ශයන් ශවනස්
කිරීශම්ලා
ක්රියාත්මක ශනොවිය යුතු ය.
(8) කළමනාකරණ සංස්යාව විසින් සාදනු
ලබන සෑම අතුරු වයවස්යාවකම සහ
තත්කාලශේ බලපවත්නා යම් අතුරු
වයවස්යාවක සෑම සුළු ශවනස් කිරීමකම
ශහෝ සංශ ෝධනය කළ ිඹටපතක්,
කළමනාකරණ සංස්යාශේ මුද්රාව යටශත්
සතය ිඹටපතක් ව ශයන් සහතික කර
කළමනාකරණ සංස්යාව විසින් ශපොදු
පහසුකම් මේඩලශේ තැන්පත් කරනු
ලැබිය යුතු ය.
(9) සහාධිපතය කළමනාකරණ අධිකාරිය
ට ශහෝ කළමනාකරණ සංස්යාවට ශහෝ
පරිපාලක ශහෝ අතුරු නිශයෝග වලට
අනුකූල වීමට
බැඳී
සිටින
යම්
තැනැත්ශතකු විසින්,
(අ) යම් අතුරු නිශයෝගයක් ක්රියාත්මක වීම
බලාත්මක කිරීම ශහෝ කඩ වීම වැළැක්වීම
සඳහා; ශහෝ
(ආ) යම් අතුරු නිශයෝගයක් කඩ කිරීශමන්
පැනනගින, කිසියම් තැනැත්තකුට ශහෝ
ශද්පළකට සිදුවන පාඩු ශහෝ හානි සඳහා
අලාභ අය කර ගැනීම සඳහා,
වන
නිශයෝගයක්
කරන
ශලසට
අධිකරණශයන් ඉල්ලා සිටීමට සහාධිපතය
කළමනාකරණ
අධිකාරියට
ශහෝ
කළමනාකරණ
සංස්යාවට
ශහෝ
සහාධිපතය ශකොටසක කිසියම් අයිති
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කරුශවකුට හිමිකමක් තිබිය යුතු අතර
කළමනාකරණ සංස්යාව ශහෝ එහි
සාමාජික මේඩලය ශහෝ පරිපාලක යන
එවැනි යම් තැනැත්ශතකුට එශරහිව
අධිකරණය විසින් අධිකරණයට සුදුසු යැයි
හැඟී යන පරිදි එවැනි නිශයෝග කරනු
ලැබිය හැකි ය.
(10) ශම් පනශත් ශදවන උපශල්ඛනශේ
සඳහන් අතුරු වයවස්යා අතුශරන් යම්
අතුරු වයවස්යාවක් කඩ කරන්නාූ  ශහෝ
එකී අතුරු වයවස්යා වල විධිවිධාන අනුව
කටයුතු කිරීම පැහැර හරින්නාූ  ශහෝ
සහාධිපතය ශකොටසක සෑම අයිතිකරුවකු
ශහෝ පදිංචිකරුවකු ම සහ ඒ කඩ කිරීමට
ශහෝ පැහැර හැරීමට දැන දැනම
පාර් වකරුවකු වන්නාූ  සහාධිපතය
ශකොටසක සෑම අයිතිකරුවකු ම ශම් පනත
යටශත් වරදකට වරදකරු විය යුතු ය.
20. ඌ. (1) ශපොදු අංශගෝපාංග, පාලනය
කිරීශම් කළමනාකරණය කිරීශම් සහ
පරිපාලනය කිරීශම්, ශගවල් කූීම,
වරිපණම් සහ රක්ෂණ වාරික ශගවීශම්
සහ කළමනාකරණ සංස්යාශේ ශවනත්
යම් බැඳීමක් නිදහස් ගැනීශම් කාර්යය
සඳහා කළමනාකරණ සංස්යාශේ මතය
අනුව ප්රමාණවත් වන (ශමහි මින්මතු
“කළමනාකරණ අරමුදල” යනුශවන්
සඳහන් කරනු ලබන) පරිපාලන වියදම්
සඳහා ූ  අරමුදලක් කළමනාකරණ
සංස්යාව විසින් ිඹහිටවනු ලැබිය යුතු ය.
(අ) අරමුදලට ශගවීම සඳහා සංස්යාව
විසින් අයකරගත් සහ අයිතිකරුවන් විසින්
ශගවන ලද දායක මුදල්;

[§ 1982 අංක 45,
(11)]
[§ 2003 අංක 39,
(33)]
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(ආ) අරමුදලට ශගවීම් සඳහා සංස්යාව
විසින් අයකරගත් සහ අයිතිකරුවන් විසින්
ශගවන ලද දඩ, ශපොීම, දේඩන ගාස්තු,
වාරික ප්රතිසන්ධි ගාස්තු සහ තැන්පතු;
(ඇ) සංස්යාශේ කිසියම් පුද්ගලික ශද්පලක්
බැහැර කිරීශමන් ලත් මුදල්;
(ඈ) සංස්යාශේ බලතල, කර්තවය සහ
කාර්යයන් ක්රියාත්මක කිරීම, ඉටු කිරීම
සහ ක්රියාවට නැංවීම මගින් සංස්යාව
විසින් ලබාගත හැකි යම් මුදල්
ප්රමාණයන් සියල්ල;
(ඉ) ශ්රී ලංකාව තුළදී ශහෝ ඉන් ිඹටතදී
කවරාකාරශේ ශහෝ යම් මූලාශ්රයන්ශගන්
ණය, පරිතයාග, තෑගි ශහෝ ප්රදාන
ආකාරශයන් සංස්යාව විසින් ලබාගත
හැකි යම් මුදල් ප්රමාණයන් සියල්ල;
බැර කළ යුතු ය.
(1) අ. ශම් පනශත් නි චි
් තව සඳහන් කර
ඇති සීමාවන්ට යටත්ව, සංස්යාව විසින්
එහි බලතල, කර්තවය සහ කාර්යයන්,
ක්රියාත්මක කිරීම ඉටු කිරීම සහ ක්රියාවට
නැංවීම සඳහා දරන ලද වියදම් කිසිවක්
ිඹයවීමට අව ය යම් මුදල් ප්රමාණයන්
සියල්ල
සංස්යාශේ
කළමනාකරණ
අරමුදශලන් ශගවනු ලැබිය යුතු ය.
(2) ඒකමතික ශයෝජනා සම්මතයක් මගින්
ශහෝ ශපොදු ශයෝජනා සම්මතයක් මගින්
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සහ
සහාධිපතය
කළමනාකරණ
අධිකාරිශේ
එකඟත්වය
ඇතිව
කළමනාකරණ
සංස්යාව
විසින්
කළමනාකරණ අරමුදලින් මුදල් කිසිවක්
එයට සුදුසු යැයි හැශඟන පරිදි
ආශයෝජනය කරනු ලැබිය හැකිය;
එශසේ වුවද එම ශයෝජනා සම්මතය සහ
එකඟත්වය බලපත්රලාභී වාිජ බැංකුවක,
භාේඩාගාර බිල්පත්වල, රාජය උගස් සහ
ආශයෝජන බැංකුවක ශහෝ නිවාස
සංවර්ධන
සහ
මූලය
සංස්යාවක
(බැංකුවක) තිශබන ස්යාවර තැන්පතු
ගිණුම් කිසිවකින් ආශයෝජනය සඳහා
අව ය ශනොවිය යුතු ය;
(3) (1) උප වගන්තිශේ සඳහන් කරන ලද
අරමුණු සඳහා කළමනාකරණ අරමුදල
ිඹහිටුවීශම් සහ පවත්වාශගන යාශම්
කාර්යය සඳහා, කළමනාකරණ සංස්යාව
විසින්, මහා සභා වාරයකදී,
(අ) දායක මුදල් ශලස කලින් කලට වැි 
කළ යුතු මුදල් ප්රමාණය ීයරණය කිරීම;
(ආ) අදාළ සහාධිපතය ශකොටස් වලින්
තමන්ශේ ශකොටස් පංගුවට ක්රමානුකූලව
සහාධිපතය
ශකොටස්
සියල්ශල්
අයිතිකරුවන්ශගන් දායක මුදල් අයකර
ගැනීශමන් එශසේ ීයරණය කරන ලද මුදල්
ප්රමාණය වැි  කිරීම;
(ඇ) ප්රමාද ූ  දායක මුදල් සම්බන්ධශයන්
සහාධිපතය ශකොටසක අයිතිකරුවකු
විසින් ශගවිය හැකි ශපොීම ප්රමාණය
ීයරණය කිරීම;
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(ඈ) අදාල සහ අධිපති ශකොටස් වලට
සපයන ලද, ජලය, විදුලි බලය ශහෝ
ශවනත්
උපශයෝගිතාව
ිඹියබඳ
ූ 
ශසේවාවන් විසන්ධි කළ අවස්යාවකදී,
තැන්පතු ශහෝ දේඩන ගාස්තු ශහෝ
ප්රතිසන්ධි ගාස්තු සහ එම සහාධිපතය
ශකොටස්වල අයිතිකරුවන්ට ශගවිය හැකි
ප්රමාණයන් ීයරණය කිරීම.
(3) අ. කළමනාකරණ සංස්යාව විසින්,
ශපොදු අංශගෝපාංග වල මූලික අලුත්වැි යා
කිරීම් කිසිවක් ශහෝ සංස්යාශවන් ශවනත්
යම් සමාන බැඳීම් කිසිවක් ඉටු කිරීම සඳහා
වන හදිසි වියදම් සඳහා කළමනාකරණ
අරමුදශල් ශකොටසක් ශලස (ශමහි මින්
මතු “නිදන් අරමුදල” යනුශවන් සඳහන්
කරනු ලබන) නිදන් අරමුදලක් ිඹහිටුවනු
ලැබිය යුතු ය.
කළමනාකරණ සංස්යාව විසින්:(අ) මහා සභා රැස්වීම රැස්වීමකදී නිදන්
අරමුදල සඳහා කලින් කලට ශවන් කළ
යුතු මුදල් ප්රමාණය ීයරණය කිරීම;
(ආ) දැරිය යුතු යැයි නි ්චිත මුදල්
ප්රමාණයක් දක්වමින් කළමනාකරණ
සංස්යාව
විසින්,
සහාධිපතය
කළමනාකරණ අධිකාරිශේ එකඟත්වය
ඇතිව විශ ේෂ ශයෝජනා සම්මතයක් ශහෝ
ශපොදු ශයෝජනා සම්මතයක් සම්මත
කරශගන ඇත්නම් මිස, නිදන් අරමුදල
කිසියම් වියදමක් දැරීමට ක්රියා ශනොකළ
යුතු ය.
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(4) සහාධිපතය ශකොටසක අයිතිකරුවකු
වන තැනැත්ශතකු විසින් ශහෝ ඔහු
ශවනුශවන්, නැතශහොත් විකිණීම සඳහා
ඉදිරිපත්
කරනු
ලැබූ
සහාධිපතය
ශකොටසක අශප්ක්ෂිත ගැනුම්කරු විසින්
ශහෝ ඔහු ශවනුශවන්, නැතශහොත්
සහාධිපතය ශකොටසක උකස් ලාභියා ශහෝ
අශප්ක්ෂිත උකස් ලාභියා විසින් ශහෝ ඔහු
ශවනුශවන් ඉල්ීමමක් කරනු ලැබූ විට,
කළමනාකරණ සංස්යාව විසින් ඒ
තැනැත්තා ශවත:(අ) ඒ අයිතිකරුශේ දායක මුදල් ව ශයන්
(3) වන උප වගන්තිය අනුව නි ්චිත මුදල්
ප්රමාණය;
(ආ) ඒ උප වගන්තියට අනුව නි ්චිත මුදල්
ප්රමාණය ශගවිය යුතු කාලය සහ ආකාරය;
(ඇ) දායක මුදල් (ශගවා තිශේ නම්) ශගවා
ඇති ප්රමාණය;
(ඈ) 20ඈ වගන්තිශේ (5) වන උප
වගන්තිය ප්රකාර සහාධිපතය ශකොටස
සම්බන්ධශයන් කළමනාකරණ සංස්යාව
විසින් එවකට අයකර ගනු ලැබිය යුතු ූ 
මුදල් ප්රමාණයක් ශවශතොත් එය;
(ඉ)
(1)වන
උපවගන්තියට
අනුව
කළමනාකරණ සංස්යාව විසින් තබන
ලැබ, පවත්වා ශගන යනු ලැබුවා ූ 
අරමුදල ශහෝ අරමුදල්වල බැරට තිශබන
මුදල ශහෝ ඒ ඒ මුදල් ප්රමාණ සහ
කළමනාකරණ සංස්යාව විසින් එවකටත්
දරන ලද වියදම් කිසිවක් ශවනුශවන් ඒ
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සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
අරමුදලින් ශහෝ අරමුදල්වලින් වැය කරනු
ලැබූ ශහෝ ශවන් කරනු ලැබූ මුදල්
ප්රමාණය ශහෝ මුදල් ප්රමාණ; සහ
(ඊ) ශම් පනශත් යම් විධිවිධානයක් යටශත්
සහාධිපතය ශකොටසක අයිතිකරු විසින්
දැරිය හැකි බැර කමක් ඇතිවන යම්
වියදමක් කළ කළමනාකාර සංස්යාව
විසින් දරන ලද්ශද් ද නැද්ද යන බව ශහෝ
එශසේ ූ  යම් අලුත්වැි යා කිරීම්, වැඩ ශහෝ
ක්රියාවක් කරන ලද්ශද් ද නැතශහොත්
කිරීමට ආසන්න ද යන බවද, එශසේනම්
ඇස්තශම්න්තු කළ වියදම් ප්රමාණය ශහෝ ඒ
අලුත්වැි යා කිරීම්වල, වැඩවල ක්රියාශේ
සාමානය ස්වභාවය;
සහතික කරමින් සහතිකයක් නිකුත් කරනු
ලැබිය යුතු අතර, ඒ සහතිකය, ඒ මගින්
සහතික කර ඇති කරුණු සම්බන්ධශයන්
කළමනාකරණ සංස්යාවට විරුද්ධව සහ ඒ
සහතිකය මත සද්භාවශයන් වි ්වාසය
තබන
(සාමාජිකයා
ඇතුළු)
යම්
තැනැත්තකුශේ වාසියට ීයරණාත්මක
සාක්ෂියක් වන්ශන් ය.
(5) සහාධිපතය ශකොටසක් සම්බන්ධශයන්
(3)වන උප වගන්තිය යටශත් අය කරනු
ලබන යම් දායක මුදලක් කළමනාකරණ
සංස්යාව විසින් ඒ සඳහා ූ  ශයෝජනා
සම්මතයක් මගින් සම්මත කරනු ලැබූ විට
සහ ඒ ශයෝජනා සම්මතශයන් නියම වලට
අනුකූලව අය විය යුතු අතර, එය එශසේ
ශගවනු ලැබිය යුතු ය. තවද, සිවිල් ණයක්
ශමන් එය, සහාධිපතය ශකොටසක
අයිතිකරුශගන් සහාධිපතය ශකොටසට
හිමිකම් ලබන ඔහුශේ අනුප්රාප්තිකයා
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ශගන් අය කර ගනු ලැබිය හැක.
(6) (5)වන උප වගන්තිශේ කාර්යය සඳහා
“සහාධිපතය
ශකොටසක
අයිතිකරු”
යන්නට, අනුශයෝජිතයා ශහෝ භාරකරු
ශහෝ
භාරගැනුම්කරු
ව ශයන්
තත්කාලශේ ඒ ඒකකය භාර ගන්නා
තැනැත්තා ද ඒ සහාධිපතය ශකොටස කුීම
නිවැසි ශයකුට දුන්ශන් නම් කුලිය ලැබිය
යුතු වන තැනැත්තා ද ඇතුළත් ශේ.
20. ඒ. (1) (අ). සහාධිපතය ශකොටසක්
සම්බන්ධශයන් 20ඌ වගන්තිශේ (3)වන
උප වගන්තිය යටශත් යම් දායක මුදලක්
පනවා ඇත්තාූ ; ශහෝ
(ආ)
20ඇ වගන්තිශේ 5වන උප
වගන්තියට අනුව සහාධිපතය ශකොටසක්
සම්බන්ධශයන් කළමනාකරණ සංස්යාව
විසින් යම් මුදල් ප්රමාණයක් අයි කරගත
යුතුව ඇත්තාූ  අවස්යාවක, ඒ දායක
මුදල ශහෝ මුදල් ප්රමාණය අයකර ගැනීම
සඳහා ූ  ලිඛිත ඉල්ීමමක් කළමනාකරණ
සංස්යාව විසින් යවනු ලැබීශමන් පසු දින
14 ක කාලසීමාවක් ඉකුත් ූ  විටද ඒ
දායක මුදල ශහෝ මුදල් ප්රමාණය
ශනොශගවා තිශබන්ශන් නම්, ඒ දායක
මුදල ශහෝ මුදල් ප්රමාණය, ඒ මත ූ  යම්
ශපොලියක් ඇශතොත් එයද ඇතුළුව,
කළමනාකරණ
සංස්යාශේ
වාසියට
සහාධිපතය ශකොටස මතූ  ප්රයම වැය
භාරයක් වන්ශන් ය.
(2) කළමනාකරණ සංස්යාව ලියාපදිංචි
කරන ලද උසස් ලාභියකු ූ  පරිද්ශදන් (3)
වන උප වගන්තිශේ විධිවිධාන වලට

“දායක මුදල්
ආපසු අය කර
ගැනීම”
[§ 1982 අංක 45,
(11)]
[§ 2003 අංක 39,
(34)]
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යටත්ව, විකිනීශම් බලය සහ ඊට අදාළ ූ 
අනු ාංගික සියලු බලතල කළමනාකරණ
සංස්යාව ඇත්ශත්ය. තවද, අය විය යුතු
දායක මුදල් ප්රමාණය (ඒ ිඹියබඳව ූ  යම්
ශපොියයක් ද ඇතුළුව) සහාධිපතය ශකොටස
ිඹියබඳව ආේඩුශේ ශහෝ වයවස්යාිඹත
යම්
අධිකාරියක
වයවස්යාිඹත
අයිතිවාසිකම් වලට සහ අයකිරීම් වලට
සහ එකී වැය භාර සාධන පත්රය තැන්පත්
කළ දිනට ශපර ලියාපදිංචි කරන ලද ශහෝ
දැනුම් ශදන ලද සියලු බැඳීම්වලට යටත්
විය යුතු ය.
(3) (2)වන උප වගන්තිය යටශත්
සහාධිපතය ශකොටස විකිණීම සඳහා
කටයුතු කරශගන යාශම්දී:(අ). සහාධිපතය ශකොටස විකිණීමට
කළමනාකරණ සංස්යාව විසින් විශ ේෂ
ශයෝජනාවක් සම්මත කරනු ලැබුශවොත්
මිස;
(ආ) අදහස් කරන ලද විකිණීම ිඹියබඳ
දැන්වීමක් දිනපතා පුවත්පත් එකක ශහෝ
වැි  ගණනක වරක් පළ කරනු
ලැබුශවොත් මිස;
(ඇ) ඒ පළකිරීශම් දිනශයන් පසු සති
හයක කාලසීමාවක් ඇතුළත, දායක මුදල
මත ූ  ශපොියය සහ අව ය ූ  ශවනයම්
අනු ාංගික ගාස්තු ශමන්ම (ආ) ශදදශයහි
සඳහන් පල කිරීශම් ගාස්තු ද ඇතුළු දායක
සඳහා කිසිම ශගවීමක් ශනො කරනු
ලැබුවශහොත් මිස; සහ

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
(ඈ)
විකිණීම කරශගන යාශමන්
කළමනාකරණ සංස්යාව වැළැක්වීම
සඳහා
කිසිම
නීතයානුකූල
ක්රියාමාර්ගයක් අධිකරණය ඉදිරිශේ
ශනොවුණශහොත් මිස
සහාධිපතය ශකොටස විකිණීම සඳහා
කළමනාකරණ
සංස්යාව
විසින්
ක්රියාකරනු ශනොලැබිය යුතු ය.
(4) කළමනාකරණ සංස්යාශේ විකිනීශම්
බලය ක්රියාත්මක ශකශරමින්, (3)වන
උපවගන්තිශේ විධිවිධානවලට අනුව වැය
භාරයක්
ව ශයන්
කළමනාකරණ
සංස්යාව
විසින්
යම්
සහාධිපතය
ශකොටසක පැවරීමක් කරනු ලැබ,
ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ශරජිස්ටාර් ශවත
තැන්පත් කරනු ලැබූ අවස්යාවක:පහත දැක්ශවන ශල්ඛන, එනම්:(i) කළමනාකරණ සංස්යාශේ සභාශේ
සාමාජිකයන් ශදශදශනකු ඉදිරිශේදී
තබනලද කළමනාකරණ සංස්යාශේ
මුද්රාව සහිත කළමනාකරණ සංස්යා
විකුණුම් බලය ක්රියාත්මක කිරීශම්
බලය දුන් කළමනාකරණ සංස්යාශේ
විශ ේෂ ශයෝජනා සම්මතශේ සහතික
කරන ලද සතය ිඹටපතක්;

(ii) (3)වන උපවගන්තිය (ආ)ශදදශේ
සඳහන් පලකිරීම ිඹියබඳව එක් එක්
දැන්වීශම් ිඹටපතක්; සහ
(iii) අව ය සියලු අනු ාංගික ගාස්තු ද
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සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
ඇතුළත් ඇතුළුව දායක මුදල සහ ඒ
මත අයවියයුතු ශපොියය ශනොශගූ 
බව සහ සහධිපතය ශකොටස විකිණීම
කරශගන යාශමන් කළමනාකරණ
සංස්යාව
වළක්වන
කිසිම
නීතයානුකූල
ක්රියාමාර්ගයක්
අධිකරණ ඉදිරිශේ ශනොපවතින බව
එක්ව ප්රකා කරමින් ශම් ශදදශේ
(1)වන අනුශදදශේ
සඳහන්
කළමනාකරණ සංස්යාශේ සභාශේ
සාමාජිකයන් ශදශදශනකු විසින්
කරන ලද වයවස්යාිඹත ප්රකා යක්;
ශරජිස්ටාර් ශවත තැන්පත් කරනු
ලබන්ශන් නම් මිස ලියාපදිංචි කිරීම
සඳහා භාර ශනොගත යුතු ය; තවද
(ආ)
කළමනාකරණ
සංස්යාශවන්
සහාධිපතය ශකොටසක මිලට ගන්නා
තැනැත්තා ශහෝ ශරජිස්ටාර් විසින්
විකිණීශම් ශහෝ පැවරීශම් විධිමත් භාවය
ශහෝ වලංගු භාවය ිඹියබඳ විමසා බැීමම
අව ය ශනොවන්ශන්ය.
(5) කළමනාකරණ සංස්යාව විසින්, ශම්
වගන්තිශේ විධිවිධාන කඩ කරමින්
ස්වකීය විකුණුම් බලය වැරැදි ශලස ශහෝ
අනයාකාරයකින් ක්රියාත්මක කර ඇති
අවස්යාවක, විශ ෂ
ේ ශයෝජනාව සම්මත
කරගනු ලැබූ අවස්යාශේදී පැමිණ සිටියා ූ 
ශහෝ සම්මත කරගනු ලැබූ සහ ශම්
වගන්තිශේ (4) වන උප වගන්තියට අනුව
පැවරීම සමග තැන්පත් කරනු ලැබූ විශ ේෂ
ශයෝජනා සම්මතශේ සහතික කරන ලද
සතය ිඹටපතට කළමනාකරණ සංස්යාශේ
මුද්රාව තබන අවස්යාශේ එහි පැමිණ සිටියා
ූ  කළමනාකරණ සංස්යාශේ සෑම

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
සාමාජිකශයකුම ශම් පනත
වරදකට වරදකරු විය යුතු ය.

යටශත්

(6) දායක මුදල, ඒ මත ූ  සියලු ශපොලිය
සහ අව ය ූ  යම් අනු ාංගික ගාස්තු ද
ඇතුළුව ශගවනු ලැබූ විට, කළමනාකරණ
සංස්යාව විසින් ඒ ශගවීම ලැබීශම්දී
සහාධිපතය ශකොටස නිදහස් කරනු ලැබිය
යුතු ය.
(6) අ. ශම් පනත ශහෝ ශවනත් යම් ලිඛිත
නීති එක විධිවිධාන වලින් යම්
විධිවිධානයක පටහැනිව කුමක් සඳහන්
වුවද කළමනාකරණ සංස්යාව මගින් ශම්
පනශත් (20) ඌ වගන්තිශේ නි චි
් තව
දක්වා ඇති විධිවිධාන වලට අනුව ඉල්ලා
සිට ඇති මුදල් වලින් යම් මුදලක් ශගවීම
සහාධිපතය ශකොටශසේ අයිතිකරු පැහැර
හරින්ශන් නම් ජාතික ජල සම්පාදන සහ
ජලාපවහන මේඩලය, ලංකා විදුලිබල
මේඩලය, පළාත් පාලන ආයතනය
ශවනත්
යම්
අධිකාරියක්
ශහෝ
බලපත්රලාභියා විසින් කළමනාකරණ
සංස්යාව හරහා පුද්ගල සහාධිපතය
ශකොටසට සපයනු ලබන ජලය, විදුලිය
ශහෝ ශවනත් යම් උපශයෝගීතාවක් වැනි
ශසේවා සැපයුම් විසන්ධි කිරීමට අදාල
බලතල කළමනාකරණ සංස්යාවට තිබිය
යුතු ය.
(අ) එශසේ විසන්ධි කිරීම සඳහා
විශ ේෂශයන්ම සම්මත කරගනු ලැබූ
ශයෝජනා සම්මතයක් ඇත්නම් මිස;
(ආ) ශයෝජනා සම්මතශයන් ිඹටපතක්
සහිතව අශප්ක්ෂිත විසන්ධි කිරීම ිඹියබඳ
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සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
දින දහ හතරකක දැනුම්දීමක් අදාල
සහාධිපතය ශකොටශසේ අයිතිකරුට ලියා
පදිංචි තැපෑශලන් යවා ඇත්නම් මිස,
කලමනාකරණ සංස්යාව විසින් සැපයුම
විසන්ධි ශනොකළ යුතු ය.
(7) දායක මුදල ශහෝ අයවිය යුතු මුදල්
ප්රමාණය සහ යම් සහාධිපතය ශකොටසක
අයිතිකරුශගන්
ශහෝ
සහාධිපතය
ශකොටසකට හිමිකම් ලබන ඔහුශේ
අනුප්රාප්තිකයා ශගන් සිවිල් ණයක්
ව ශයන් යම් සහාධිපතය ශකොටසක්
සම්බන්ධශයන් ූ  යම් දායක මුදලක් ශහෝ
මුදල්
ප්රමාණයක් අයකිරීම
සඳහා
අව යශයන්ම දරනලද නීති ගාස්තු සහ
අනු ාංගික අය කිරීම් ද ඇතුළුව ඒ මත ූ 
සියලු ශපොලියද (20) ඇ වගන්තිශේ (5)
වන උපවගන්ති ශහෝ (20) ඌ වගන්තිශේ
(5) වන සහ (6) වන උපවගන්ති වලින්
ශහෝ කළමනාකරණ සංස්යාව මත
පැවරුණු අයිතිවාසිකම් සහ බලතල වලට
හානියක් ශනොමැතිව, අයකර ගැනීම සඳහා
ශම්
වගන්තිශයන්
විධිවිධාන
සැලැශසන්ශන්ය.
(8) ශම් වගන්තිශයහි “ආේඩුශේ ශහෝ
වයවස්යාිඹත
අධිකාරිය”
යන්නට,
අනිවාර්ශයන් ඉඩම් තහනම් කිරීමට,
විකිණීමට ශහෝ අත් කරගැනීමට යම් ලිඛිත
නීතියකින් බලයලත් ශහෝ බලය පවරන
ලද තැනැත්ශතක් සංස්යාවක් ශහෝ
මේඩලයක් ඇතුළත් ශේ.
20. ඔ. (1) කළමනාකරණ සංස්යාව විසින්,
එහි බලතල ශහෝ කර්තවයය කිසිවක්

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
ක්රියාශේ ශයදවීශම්දී ශහෝ එහි කාර්යය
ශහෝ වගකීම් ඉටු කිරීශම්දී ශහෝ
කළමනාකරණ සංස්යාව විසින් දරන ලද
යම් මුදල් ප්රමාණයක් ශගවීම, ශම්
වගන්තිය
ප්රකාර
කළමනාකරණ
සංස්යාශේ තත්කාලශේ සහ කලින් කළ
සාමාජිකයන් වන තැනැත්තන් විසින් ඇප
වී සහතික කරනු ලැබිය යුතු ය. එක් එක්
සහාධිපතය ශකොටශසේ අයිතිකරුශවෝ
අයිතිකරුවන් වන සාමාජිකයා ූ 
සාමාජිකයන්
ඒ
සහතිකවීම ිඹට
වගකිවයුත්ශත් ඒ සහාධිපතය ශකොටශසේ,
ශකොටස් හිමිකම, සියලු සහ සහාධිපතය
ශකොටස්වල ශකොටස් හිමිකම් වල මුළු
එකතුවට දරන අනුපාතයට අනුව
පමණක් එම ඇපකරය යටශත් එක් එක්
සහාධිපතය ශකොටස යටත් විය යුතු ය.
(2) අ. (1) වන වගන්තිය යටශත්
කළමනාකරණ
සංස්යාශේ
සාමාජිකයකුශේ
ශහෝ
කලින්
සාමාජිකයකුශේ
යම්
වගකීමක්
ශහේතුශකොටශගන
යම්
කරුණක්
සම්බන්ධශයන් ඒ සාමාජිකයා ශහෝ ඒ
කලින් සාමාජිකයා ශහෝ විසින් 20ඌ
වගන්තිශේ (3)වන උප වගන්තිය යටශත්
ඒ කරුණ සම්බන්ධශයන් ශගවීමට බැඳී
සිටින අනුපාතිකයට වැි ශයන් ශගවීමට
බැඳී ඇත්තා ූ  සහ ශගවනු ලැබුවා ූ  ද;
(ආ) කළමනාකරණ සංස්යාශේ ශවනයම්
සාමාජිකශයකු ශහෝ සාමාජිකයන්, ඒ
කරුණම සම්බන්ධශයන් ඒ උප වගන්තිය
යටශත් ඔහුශේ ශහෝ ඔවුන්ශේ වගකීම
ඉටු ශනොකළා ශහෝ සම්පූර්ණශයන් ඉටු
ශනොකළා ූ  ද;
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“කළමනාකර
ණ සංස්යාශේ
සාමාජිකයන්
ශේ වගකීම.”
[§ 1982 අංක 45,
(11)]
[§ 2003 අංක 39,
(35)]
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“ස්වකීය
ශද්පල
පාලනය කල
ශනොහැකි
අයිතිකරුවන්
ශේ ඡන්දය
දීශම්
බලතල.”
[§ 1982 අංක
45, (11)]
[§ 2003 අංක
39, (36)]

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි

අවස්යාවක ශම් උපවගන්තිශේ (අ)
ශදදශේ සඳහන් සාමාජිකයාට ශහෝ
කලින් සාමාජිකයාට ශම් උපවගන්තිශේ
(ආ) ශදදශේ සඳහන් සාමාජිකයා ශගන්
ශහෝ සාමාජිකයන්ශගන් ඒ කාරණය
සම්බන්ධශයන් ඔහු විසින් ශගවන ලද මුළු
මුදල් ප්රමාණය 20ඌ වගන්තිශේ (3)වන
උපවගන්තිය
යටශත්
ඒ
කරුණ
සම්බන්ධශයන් ඔහු ශගවීමට යටත් ූ 
අනුපාතිකශේ මුදල් ප්රමාණය ඉක්මවන
මුදල් ප්රමාණය ට ශනොවැි  ගණනක් ඒ
සාමාජිකයාශගන්
ශහෝ
සාමාජිකයන්ශගන් ඔහුට අයවිය යුතු
ණයක් ව ශයන් නිසි අධිකරණ බලය
ඇති
යම්
අධිකරණයකදී
ඒ
සාමාජිකයාශගන්
ශහෝ
ඒ
සාමාජිකයන්ශගන්
අයකරගැනීමට
හිමිකම ලැබිය යුතු ය. එශහත්, ශම් උප
වගන්තිශේ (ආ) ශදදශයහි සඳහන් කිසිම
සාමාජිකයකු 20ඌ වගන්තිශේ (3)වන
උප වගන්තිය යටශත් ඒ කරුණ
සම්බන්ධශයන්
ඔහුශේ
වගකීශමන්
නිදහස් ශනොවී ඉතුරු මුදල් ප්රමාණයට
වඩා වැි ශයන් ශගවීමට ශනොබැඳිය යුතු
ය.
20. ඕ. (1) යම් ශහේතුවක් නිසා තමාශේ
ශද්පළ පාලනය කිරීමට සහධිපතය
ශකොටසක අයිති කරුශවකුට ශනොහැකි
වන අවස්යාවක, ශම් පනශත් පළමුවන
උපශල්ඛනශයන් ඔහු ශවත පැවරුණු
ඡන්දය දීශම් බලතල, ඒ ශද්පළ පාලනය
කිරීම සඳහා තත්කාලශේ නීතිශයන්
බලය ශදන ලද තැනැත්තා විසින්
ක්රියාත්මක කරනු ලැබිය යුතු ය.
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(2)
අයිතිකරුශේ සම්බන්ධතාවය,
ලියාපදිංචි කරන ලද එක් උකසකට ශහෝ
වැි  ගණනකට යටත් වන අවස්යාවක,
ශම් පනශත් පළමුවන උපශල්ඛනය ඔහු
ශවත පැවරුණු ඡන්දය දීශම් බලතල:(අ) ඒකමතික ශයෝජනා සම්මතයක්
අව ය වන යම් විටකදී, ශපෞද්ගලිකව ශහෝ
ප්රතියුක්තයකු මගින් ප්රමුඛතාවය අනුව
පළමුව හිමිූ  උකස්ලාභියා විසින්, ඡන්දය
දීශම් එකී බලතල ක්රියාත්මක කිරීමට ඔහු
අදහස් ශනොකරන බව කළමනාකරණ
සංස්යාව ශවත මහා සභා රැස්වීම ශපරාතුව
කවර ූ  විටකදී ලිඛිතව දැනුම් දී ඇත්නම්
මිස, ක්රියාත්මක කරනු ලැබිය යුතු ය;
(ආ) ශවනත් යම් විටකදී, එකී ඡන්දය
දීශම් බලතල ක්රියාත්මක කිරීම තමාශේ
අදහස බව කළමනාකරණ සංස්යාව ශවත
ලිඛිත දැන්වීමකින් මහා සභා රැස්වීමට
ශපරාතුව කවර ශහෝ විටදී ප්රමුඛතාවය
අනුව පළමුව හිමිූ  උකස්ලාභියා විසින්
දැනුම් දී ඇත්නම් මිස, අයිතිකරු විසින්
ක්රියාත්මක කරනු ලැබිය හැකි අතර එශසේ
දැනුම් දී ඇති අවස්යාවක, මහා සභා
රැස්වීශම්දී උකස්ලාභියා ශපෞද්ගලිකව
ශහෝ ප්රතියුක්තයකු මගින් ශපනී සිටි විට
ඡන්දය දීශම් බලතල උකස්ලාභියා විසින්
ක්රියාත්මක කරනු ලැබිය යුතු ය. තවද,
උකස්ලාභියා ශහෝ ඔහුශේ ප්රතියුක්තයා
මහා සභා රැස්වීශම්දී ශපනී ශනොසිටිශේ
නම්, ඡන්දය දීශම් බලතල (ඇ) ශදදශේ
විධිවිධාන වලට යටත්ව, අයිතිකරු විසින්
ක්රියාත්මක කරනු ලැබිය හැකි ය;
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(ඇ) යම් ප්රමුඛතාවකින් පළමුව හිමිකම
ලැබූ උකස්ලාභියා, ඔහුශේ ඡන්දය දීශම්
බලතල ක්රියාත්මක කිරීමට ශනො කැමැති
විශටක දී, ප්රමුඛතාවය අනුව ඊළඟ හිමිකම
ලැබූ ලියා පදිංචි කරන ලද උකස්ලාභියා
ශහෝ
ඔහුශේ
ප්රතියුක්තයා
විසින්,
ප්රමුඛතාශවන් පළමුව හිමිකම ලැබූ
උකස්ලාභියා මත පැවරුණු ඡන්දය දීශම්
බලතල ක්රියාත්මක කළ හැකි අතර,
ප්රමුඛතාවයට අනුව ඊළඟ හිමිකම ලැබූ
ලියාපදිංචි කරන ලද උකස්ලාභියා ශහෝ
ඔහුශේ ප්රතියුක්තයා එකී මහා සභා
රැස්වීශම්දී පැමිණ ශනොසිටී, නම් ඒ ඡන්දය
දීශම් බලතල අයිතිකරු විසින් ක්රියාත්මක
කරනු ලැබිය හැකි ය.

“ඇතැම්
අවස්යාවලදී
ඡන්දයදීශම්
බලතල
ක්රියාත්මක
කිරීම
සඳහා
මහා
භාරකාරවරයා
පත්
කිරීමට
අධිකරණය
සතු බලය.”
[§ 1982 අංක
45, (11)]
[§ 2003 අංක
39, (37)]

(2) ලියාපදිංචි කරන ලද උකස්ලාභියා
ශේ
සම්බන්ධතාවය
කළමනාකරණ
සංස්යාව ශවත දැනුම් ශදනු ලැබුවශහොත්
මිස (2) වන උපවගන්තිය මගින් පැවරුණු
ඔහුශේ ඡන්දය දීශම් බලතල ක්රියාත්මක
කිරීම සඳහා ඔහුට හිමිකම ශනොලැබිය යුතු
ය.
20. ක. සහාධිපතය කළමනාකරණ අධිකාරිය
ශහෝ කළමනාකරණ සංස්යාශේ ශහෝ
සහාධිපතයය ශකොටසක අයිතිකරුශේ
ඉල්ීමම මත, සහාධිපතයය ශකොටසක්
සම්බන්ධශයන් ඡන්දය දීමට හැකි කිසිම
තැනැත්තකු ශහෝ මේඩලයක් ශනොමැති
බවට අධිකරණය සෑහීමකට පත්ූ 
අවස්යාවක, අධිකරණය විසින්:(අ) ශම් පනතින් ඒකමතික සභා
සම්මතයක් අව ය අවස්යාවලදී, ශම් පනත
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යටශත් සහාධිපතය ශකොටසට සම්බන්ධ,
අධිකරණය විසින් නි ්චය කරනු ලැබිය
හැකි යම් ඡන්දය දීශම් බලතල ක්රියාත්මක
කිරීශම් කාර්යය සඳහා මහා භාරකාරවරයා
ශහෝ, ශවනත් යම් සුදුසු සහ නිසි
තැනැත්ශතකු ශහෝ මේඩලයක් පත් කරනු
ලැබිය යුතු අතර,
(ආ) ශවනත් යම් අවස්යාවකදී ශම් පනත
යටශත් සහාධිපතය ශකොටසට සම්බන්ධ
අධිකරණය විසින් නි ්චය කරනු ලැබිය
හැකි යම් ඡන්දය දීශම් බලතල ක්රියාත්මක
කිරීශම් කාර්යය සඳහා මහා භාරකාරවරයා
ශහෝ ශවනත් යම් සුදුසු හා නිසි
තැනැත්ශතකු ශහෝ මේඩලයක් පත් කරනු
ලැබිය හැකි ය.
20. ග. (1) කළමනාකරණ සංස්යාව විසින්
සහාධිපතය ශද්පශළහි අර්ධ සහාධිපතය
ශද්පළ ඉදිරි ශගොඩනැගිලි ශප්ලිශේ ශහෝ
ඒ අසල:(අ) කළමනාකරණ සංස්යාශේ නම සහ
ශල්ඛණ බාරදීම සඳහා ලියා පදිංචි
සහාධිපතය ිඹුරශර් ශහෝ අර්ධ සහාධිපතය
ිඹුරශර් දක්වා දක්වා ඇති ලිිඹනය
ශපන්නුම් කරන දැන්වීමක් ශනොකඩවා
ප්රදර් නය කිරීමට සැලැස්විය යුතු ය; තවද
(ආ) ශල්ඛණ බාරදීම සඳහා ලියාපදිංචි
සහධිපතය ිඹුරශර් ශහෝ අර්ධ සහාධිපතය
ිඹුරශර් දක්වා ඇති ලිිඹනය සහාධිපතය
ශද්පල ශහෝ අර්ධ සහාධිපතය ශද්පල
ඇතුළත ඉදිකර ඇති ශගොඩනැගිල්ශලහි
තැපැල් ලිිඹනය වන අවස්යාවක,
තැපෑශලන් එන භාේඩ
බහාීමශම්
කාර්යය සඳහා සුදුසුූ ද කළමනාකරණ

“දැන්වීම් සහ
ශල්ඛණ
භාරදීම.”
[§ 1982 අංක 45,
(11)]
[§ 2003 අංක 39,
(38)]
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සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
සංස්යාශේ නම පැහැදිලිව දැක්ශවන්නා ූ 
ද බහලුවක් ශනොකඩවා තබා තිබිය යුතු ය.
(2) ශල්ඛන භාරදීම සඳහා ූ  ලිිඹනය
ශවනස්
කරන
ලද
අවස්යාවක,
කළමනාකරණ
සංස්යාව
විසින්
ශනොපමාවම ඒ ශවනස ශරජිස්ටාර්ට හා
ශපොදු පහසුකම් මේඩලයට දැනුම් දිය යුතු
අතර ශරජිස්ට්රාර් විසින් ලියාපදිංචි
සහාධිපතයය ිඹුරර ශහෝ අර්ධ සහාධිපතය
ිඹුරර ඒ අනුව සංශ ෝධනය කළ යුතු ය.
(3) ලියාපදිංචි සහාධිපතය ිඹුරශර් ශහෝ
අර්ධ සහාධිපතය ිඹුරශර් ශහෝ එහි යම්
සංශ ෝධනයක දැක්ශවන කළමනාකරණ
සංස්යාශේ ලිිඹනයට ශයොමු කර ලියා පදිංචි
තැපෑශලන් යැවීශමන් යම් ශල්ඛනයක්
කළමනාකරණ සංස්යාව ශවත භාරදිය
හැකි ය.
(4) කළමනාකරණ සංස්යාශේ අන්තිමට
සටහන්ව ඇති ලිිඹනයට ලියාපදිංචි
තැපෑශලන් යවන ලද යම් දැන්වීමක්, ලිිඹය
භාර ශදනු ශනොලැබ තැපැල් කාර්යාලය
මඟින් ආපසු එවනු ලැබුව ද, සාමානය
තැපැල් මාර්ගශයන් ලිිඹයක් භාර ශදනු
ලබන කාලශේදී, කළමනාකරණ සංස්යාව
ශවත නිසි පරිදි භාරදුන් ශලස සලකනු
ලැබිය යුතු ය.
(5)
ශම් වගන්තිශේ කාර්යය සඳහා
“ශල්ඛනය”
යන්නට
සිතාසියක්,
දැන්වීමක්, ආඥාවක්, නියමයක් සහ
ශවනත් නීතයානුකූල කැඳවීම් නිශයෝගයක්
ඇතුළත් ශේ.

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි

20. ජ. සහාධිපතය ිඹුරරක ශහෝ අර්ධ
සහාධිපතය ිඹුරරක ශපන්නුම් කර ඇති
ශගොඩනැගිල්ලකට හානි පැමිි නමුත්
එය සම්පූර්ණශයන්ම විනා වී නැති
අවස්යාවක කළමනාකරණ සංස්යාව
විසින් පහත දැක්ශවන කටයුතු ඒ
ප්රමුඛත්ව අනුිඹියශවළට කළ යුතු ය:-
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“අනු ශකොටස්
වලට ශබදන ලද
ශගොඩනැගිල්ල
කට හානි
පැමිි
විට
(අ)
සහාධිපතය කළමනාකරණ
ගතයුතු ක්රියා
අධිකාරියට සහ රක්ෂකයාට වහාම දැනුම්
මාර්ගය.”
දිය යුතු අතර ශබදා ශවන්කරන ලද
[§ 1982 අංක 45,
ශගොඩනැගිල්ශල් අලාභ සිදු වී ඇති
(11)]
ශකොටස අලුත්වැි යා ශකොට සහාධිපතය
[§ 2003 අංක 39,
කළමනාකරණ අධිකාරිශේ අධීක්ෂණයට
(39)]
යටත්ව එම ශබදා ශවන් කරන ලද
ශගොඩනැගිල්ල සම්පුර්ණශයන්ම ශහෝ එහි
ශකොටසක් දිගටම ප්රශයෝජනයට ගැනීම
සඳහා ශයෝජනා ක්රමයක් සකස් කළ යුතු
ය;
(ආ)
අනුශකොටස්වලට
ශබදනලද
ශගොඩනැගිල්ලට සිදුූ  හානි ශවනුශවන්
කළමනාකරණ
සංස්යාවට
ලැබුණු
රක්ෂණ මුදල් (අ) ශදදශේ සඳහන් ූ  යයා
තත්ත්වයට පත් කිරීශම් සහ අනු
ශකොටස්වලට
ශබදා
ශගොඩනැගිල්ල
ශනොකඩවා පාවි්ඡචි කර ශගන යාශම්
වැඩිඹියශවළ සඳහා ශයදිය යුතු ය;
(ඇ) කළමනාකරණ සංස්යාව ලැබුණු
රක්ෂණ මුදල් සහාධිපතය ශකොටස් වල
අයිතිකරුවන්ට ශහෝ තමන්ශේ සහාධිපතය
ශකොටස් හානියට පත් ශහෝ විනා ූ 
සමහර
අයිතිකරුවන්ට
ශහෝ
එම
අයිතිකරුවන් එක් ශකශනකුට ශහෝ වැි 
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“අනු ශකොටස්
වලට ශබදු
ශගොඩනැගිලි
විනා වීම.”
[§ 1982 අංක
45, (11)]
[§ 2003 අංක
39, (40)]

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
ශදශනකුට ශගවීමට විධාන කළ යුතු ය.
20. ට. (1)
සහාධිපතය ිඹුරරක ශහෝ අර්ධ
සහාධිපතය ිඹුරරක ශපන්නුම් කරන ලැබූ
අනු ශකොටස් වලට ශබදනු ලැබූ
ශගොඩනැගිල්ලක සියලුම සහාධිපතය
ශකොටස්වල අයිතිකරුවන් ඒ අනු
ශකොටස්වලට ශබදා ශගොඩනැගිල්ල
විනා කළ යුතු බව ඒකමතිකව සම්මත
කරන අවස්යාවක, ඒ ශගොඩනැගිල්ල
විනා වී ඇති ශලස ශම් පනශත් කාර්යය
සඳහා සැලකිය යුතු ය.
(2 )
අනුශකොටස් වලට ශබදු
ශගොඩනැගිල්ලක් විනා කරනු ලැබූ පසු
ශනොපමාවම කළමනාකරණ සංස්යාව
විසින්, ඒ ශගොඩනැගිල්ල විනා කරනු
ලැබූ බවට දැන්වීමක් ශරජිස්ට්රාර්ට සහ
සහාධිපතය කළමනාකරණ අධිකාරිය ට
දැන්විය යුතු ය.
(3) එම දැන්වීම ලැබුණු විට ශරජිස්ට්රාර්
විසින්, අනු ශකොටස් වලට ශබදූ ඒ
ශගොඩනැගිල්ල විනා
කිරීම ිඹියබඳව
නිශේදනයක් සහ සහාධිපතය ශද්පල
අයිතිකරුවන් ශවත ශපොදු කුීම නිවැසියන්
ව ශයන් සතු කිරීම ිඹියබඳ සඳහනක්
ලියාපදිංචි සහාධිපතය ිඹුරශර් ද ඉඩම්
ලියාපදිංචි
කිරීශම්
කාර්යාලශේ
සහාධිපතය ශද්පළ ඇතුළත් ශවළුශම් සහ
පත්ඉරුශේද සටහන් කළ යුතු ය.
(4) එම සඳහන ඇතුළත් කළ පසු:(අ)
එක් එක් අයිතිකරු සහාධිපතය
ශකොටශසේ අයිතිකරු වීම අවසාන විය යුතු

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
අතර ඔහු අනික් අයිතිකරුවන් සමග ශපොදු
කුීම නිවැසිශයකු ව ශයන්, ඔහුශේ
සහාධිපතය ශකොටස්වලට අනුපාතිකව ද
ඔහුශේ
සහාධිපතය
ශකොටස්
සම්බන්ධශයන් ඔහු විසින් දරන ලද
පදිංචිශේ හිමිකමට සමාන හිමිකම් යටශත්
ද සහාධිපතය ශද්පළ හිමිකම් ලැබිය යුතු
ය;
(ආ)
ඔහුශේ සහාධිපතය ශකොටස
විෂශයහි ලියා පදිංචි කරන ලදුව ඉතිරිව
ඇති යම් බැඳීමක් සහාධිපතය ශද්පල
සංයුක්ත වන ඉඩශමහි ඔහුශේ ශකොටස
විෂශයහි බැඳීමක් විය යුතු ය. තවද එම
ඉඩම ඇතුළත් ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීශම්
ශල්ඛනශේ ශවලුශම් හා පත්ඉරුශේ
සටහන් කරන ලද සඳහනක් ශහෝ
නිශේදනයක් ඔහුශේ සහාධිපතය ශකොටස
විෂශයහි එම බැඳීම ලියා පදිංචි කරන ලද
දිනයම දැරිය යුතු ය; තවද
(ඇ)
පනත යටශත් වයංජිත වන සියලු
වයවස්යාිඹත පරව තා, සහාධිපතය ශද්පළ
සංයුක්ත කරන ශද්පළ ශහෝ එහි යම්
ශකොටසක් ශකශරහි බලපෑම නතර විය
යුතු ය.
(5) කලින් අයිතිකරුවන් විසින් ඒකමතික
ශයෝජනා සම්මතශයන් සහාධිපතය ශද්පළ
ශහෝ ඉන් යම් ශකොටසක් පැවරීමට
කළමනාකරණ සංස්යාවට විධාන කළ
හැකි ය.
(6 )
ශයෝජනා සම්මතය නිසි ශලස
සම්මත ූ  බවටත් පැවිදි වීමට අදහස්
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සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
කරනු ලබන සහාධිපතය ශද්පළ ශහෝ එහි
යම් ශකොටසක් විෂශයහි ූ  තම තමන්ශේ
සම්බන්ධතා මුදාහැරීමට සහාධිපතය
ශද්පශළහි ලියාපදිංචි සම්බන්ධතා ඇති
සියලු
තැනැත්තන්
ලියවිල්ලකින්
කැමැත්ත ප්රකා
කර ඇති බවටත්
කළමනාකරණ සංස්යාව සෑහීමකට පත්
වුවශහොත් කළමනාකරණ සංස්යාව විසින්
උචිත පැවරීම ලියා අත්සන් කළ යුතු අතර
සහාධිපතය
ශද්පශළහි
ලියාපදිංචි
සම්බන්ධතාවයක්
ඇති
කිසිම
තැනැත්ශතකු විසින් ලියා අත්සන් කිරීමක්
ශනොමැතිව ඒ පැවරීම වලංගු සහ බල
සහිත විය යුතු ය. පැවරීම යටශත්
කළමනාකරණ සංස්යාවට ශගවිය යුතු
කිසියම්
මුදල්
ප්රමාණ
සඳහා
කළමනාකරණ සංස්යාව විසින් නිකුත්
කරන ලද කුවිතාන්සිය ප්රමාණවත් නිදහස්
කිරීමක් විය යුතු අතර එශසේ ලබා ගන්නා
ලදැයි ප්රකාශිත මුදල් ගැන වගබලා
ගැනීශමන් ශහෝ මුදල් නැති වීමක් ශහෝ
අයයා ශලස ශයදවීම සම්බන්ධශයන්
වගකීශමන්, පැවරීම යටශත් ලබාගන්නා
තැනැත්තා නිදහස් විය යුතු ය.
(7 )
කළමනාකරණ සංස්යාව විසින්
ඉහත අන්තිමටූ  උප වගන්තිය යටශත්
ලියා අත්සන් කරන ලද පැවරීමක්,
ශයෝජනා සම්මතය නිසිශලස ූ  බවට
සහ සියලු අව ය කැමැත්ත දීම් ලැබී ඇති
බවට කළමනාකරණ සංස්යාශේ මුද්රාව
යටශත් ූ  සහතිකයක් සමග ඇත්නම් මිස
ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා භාර ශනොගත යුතු
ය. එවැනි සහතිකයක් සහාධිපතය ශද්පළ
ගැණුම්කරුශවකු ශේ වාසියට සහ
ශරජිස්ට්රාර්ශේ වාසියටද එහි සඳහන්
කරුණු සම්බන්ධශයන් ීයරණාත්මක

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
සාක්ෂි විය යුතු ය.
(8 )
අනු
ශකොටස්වලට
ශබදූ
ශගොඩනැගිල්ලක් විනා
කිරීම ිඹියබඳ
දැන්වීමක් ශරජිස්ට්රාර් ශවත යැවීශමන්
පසුව, කලින් අයිතිකරුවකු විසින් ශහෝ
කළමනාකරණ සංස්යාව විසින් ඉඩම ශහෝ
එහි යම් ශකොටසක් පවරනු ලැබූ
අවස්යාවක:(අ) පැවරීම කරන්ශන් කලින් අයිතිකරු
නම් ඔහු ඔහුශේ සහාධිපතය ශකොටසට
අදාළ හිමිකම් ඔප්පු ශරජිස්ට්රාර්ට භාරදිය
යුතු ය.
(ආ)
පැවරීම කරන්ශන්, සියලු කලින්
අයිතිකරුවන් ශවනුශවන් කළමනාකරණ
සංස්යාව නම්, කළමනාකරණ සංස්යාව
සියලු කලින් අයිතිකරුවන් ශවනුශවන්
ඔවුන්ශේ හිමිකම් ඔප්පු ශරජිස්ට්රාර්ට භාර
දිය යුතු ය; තවද
(ඇ)
අවස්යාශවෝචිත පරිදි සහාධිපතය
ශකොටසට ශහෝ සහාධිපතය ශකොටස් වලට
අදාල සහාධිපතය හිමිකම් සහතික තමා
ශවත ලැබීශම්දී ශරජිස්ට්රාර් වරයා විසින්
සහාධිපතය හිමිකම් සහතික අවලංගුකර
සහාධිපතය ශද්පශළහි ශහෝ අර්ධ
සහාධිපතය ශද්පශළහි සහාධිපතය ශකොටස්
වලට අදාල ශල්ඛණ වල අව ය සටහන්
සිදුකළ
යුතු
අතර,
ඉන්
පසුව
පැවරුම්ලාභියා විසින් ඉඩම් ශකොටස
සම්බන්ධශයන් 1998 අංක 21 දරන
හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීශම් පනශත්
විධිවිධාන වලට අනුකූලව කටයුතු කළ
යුතු ය;
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(9) ශම්
වගන්තිය
යටශත්
අනු
ශකොටස්වලට ශබදීමක් අවසන් වීම ගැන
ශනොතකා, සහාධිපතය ශද්පළ ිඹියබඳ
අතිශර්ක ශල්ඛනශයහි අදාල සටහන
කළමනාකරණ සංස්යාව පවත්නා තාක්
කල් එම අනු ශකොටස් වලට ශබදීම
අවසාන වීමට ශපර තිබූ කරුණු ිඹියබඳ
සටහනක් ශලස සාක්ෂිශේලා භාවිත කළ
හැකි ය.
(10) (5)වන උප වගන්තිය ප්රකාරව
සහාධිපතය ශද්පළ ශහෝ අර්ධ සහාධිපතය
ශද්පළ ශහෝ පැවරීම සඳහා ඉල්ීමමක්
සිදුශකොට ඒ ඉල්ීමම ශරජිස්ට්රාර්වරයා
විසින් ලියාපදිංචි කර ඇති අවස්යාවක
සහාධිපතය කළමනාකරණ අධිකාරිශේ
අධීක්ෂණයට යටත්ව කළමනාකරණ
සංස්යාශේ කටයුතු අවසන් කරන තුරු එම
කළමනාකරණ
සංස්යාව
අඛේඩව
පවත්වාශගන යා යුතු ය;
(11)
අධිකරණය විසින් සහාධිපතය
කළමනාකරණ
අධිකාරිය
ශහෝ
කළමනාකරණ සංස්යාව ශහෝ එහි
පරිපාලක ශහෝ කලින් අයිතිකරුශේ ශහෝ
කලින් උකස්ලාභීයකු ශේ ඉල්ීමම මත,
ආඥාවක්
මගින්,
සහාධිපතය
කළමනාකරණ
අධිකාරිය
ශහෝ
කළමනාකරණ සංස්යාශේ කටයුතු ගණන්
ශේරා වසා දැමීම සඳහා ද ගණන් ශේරා
වසා දැමීම ක්රියාත්මක කිරීම ිඹිස ඈවර
කරුශවකු පත්කිරීම සඳහාද විධිවිධාන
සැලැස්විය හැකි ය;
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(12) කළමනාකරණ සංස්යාශේ කටයුතු
අවසන් කිරීම සඳහා අධිකරණය විසින්
ඈවර කරුවකු පත්කරන්ශන්නම් මිස, සහ
එශසේ
පත්කරන
තුරු
සහාධිපතය
කළමනාකරණ අධිකාරිශේ අධීක්ෂණයට
යටත්ව කළමනාකරණ සංස්යාශේ කටයුතු
අවසන්
කිරීශම්
කාර්යය
සඳහා
කළමනාකරණ සංස්යාශේ සභාව විසින්
දිගටම කටයුතු කරුන ලැබිය යුතු ය.
ඈවරකරුවකු පත්කිරීශම්දී කළමනාකරණ
සංස්යාශේ සභාශේ බලතල අවසන් විය
යුතු අතර සහාධිපතය කළමනාකරණ
අධිකාරිශේ
අධීක්ෂණයට
යටත්ව,
කළමනාකරණ සංස්යාශේ කටයුතු අවසන්
කිරීශම් කාර්යය සඳහා කළමනාකරණ
සංස්යාශේ සභාශේ බලතල ක්රියාත්මක
කිරීමට ඈවරකරුට බලය තිබිය යුතු ය;
(13) කළමනාකරණ සංස්යාව ගණන්
ශේරා වසා දමනු ලැබූ විට:(අ) සෑම අයිතිකරුශවකුම කළමනාකරණ
සංස්යාශේ ණය හා බැරකම් සහ ගණන්
ශේරා වසා දැමීශම් ිඹරිවැය, ගාස්තු සහ
වියදම් ශගවීම සඳහා ප්රමාණවත් මුදලක්
20අ වගන්තිය යටශත් ඒ කලින්
අයිතිකරුවන්
දායකවීමට
යටත්වන
අනුපාතයටම
අනුව
කළමනාකරණ
සංස්යාශේ වත්කම්වලින් වලට සැපයීමට
යටත් විය යුතු ය; තව ද
(ආ)
කළමනාකරණ සංස්යාශේ යම්
වත්කම්
ඇත්නම්
ඒවා
කලින්
අයිතිකරුවන් අතර 20අ වගන්තිය යටශත්
ඒ කලින් අයිතිකරුවන් දායක වීමට යටත්
වන අනුපාතයට ම අනුව ශබදා දිය යුතු ය.

119

120

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි

(14)
සහාධිපතය කළමනාකරණ
අධිකාරිශේ ශහෝ කලින් අයිතිකරුවකු ශේ
ශහෝ කලින් උකස්කරුවකුශේ ශහෝ
ඈවරකරුවකුශේ ඉල්ීමම මත සහ
කළමනාකරණ සංස්යාශේ කටයුතු අවසන්
කර ඇති බවට සෑහීමකට පත් වීශමන්
පසුව ඈවරකරු නිදහස් කරනු ලැබිය යුතු
බවටත්,
කළමනාකාරණය
සංස්යාව
විසුරුවා හරිනු ලැබිය යුතු බවටත්,
අධිකරණය විසින් ආඥාවක් කළ හැකි
අතර ඒ ආඥාව ශම් නීතිය යටශත්
ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීශමන්
පසුව හිමිකම් ශරජිස්ට්රාර් වරයා විසින්
සහාධිපතය ශද්පශළේ ශහෝ අර්ධ සහාධිපතය
ශද්පශළේ
සහාධිපතය
ශකොටස්
සම්බන්ධශයන් හිමිකම් නාමශල්ඛනශේ
ඇති වාර්තා ලියාපදිංචිකර අවලංගු කරනු
ලැබිය යුතු අතර එශසේ අවලංගු කිරීම
ිඹියබඳව සහාධිපතය කළමනාකරණ
අධිකාරියට දැනුම් දිය යුතු ය.
(15) ශම් වගන්තිශයහි:-

(අ) “කලින් උකස්හිමි” යන්ශනන්, අනු
ශකොටස්
වලට
ශබදන
ලද
ශගොඩනැගිල්ලක අනු ශකොටස් වලට
ශබදීම ශම් වගන්තිය යටශත් අවසාන
වීමට ශපරාතුව ම, ඒ අනු ශකොටස් වලට
ශබදන ලද ශගොඩනැගිල්ශල් ශකොටසක්
ශහෝ සහාධිපතය ශකොටසක ලියාපදිංචි
උගස් හිමියාව සිටි තැනැත්ශතක් ශහෝ
පුද්ගල මේඩලයක් අදහස් ශවයි.
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(අ) “කලින් අයිතිකරු” යන්ශනන්, අනු
ශකොටස්
වලට
ශබදන
ලද
ශගොඩනැගිල්ලක අනු ශකොටස් වලට
ශබදීම ශම් වගන්තිය යටශත් අවසාන
වීමට ශපරාතුව ම, ඒ අනු ශකොටස් වලට
ශබදන ලද ශගොඩනැගිල්ශල් ශකොටසක් ූ 
සහාධිපතය ශකොටසක අයිතිකරුවකු සිටී
තැනැත්ශතක් ශහෝ පුද්ගල මේඩලයක්
අදහස් ශේ.
21. (1) ශම් පනශත් යම් විධිවිධාන ශහෝ ඒ
යටශත් සාදන ලද යම් නිශයෝගයක් ශහෝ
ශම් පනත යටශත් නීතයානුකූලව කරන
ලද නියමයක් ශහෝ විධානයක් කඩ කරන
ශහෝ ඒවා අනුව ක්රියා කිරීම පැහැර හරින
සෑම තැනැත්ශතක් ම ශම් පනත යටශත්
වරදක් කරන්ශන් ය.
(2) ශම් පනත යටශත් වරදක් කරන සෑම
තැනැත්තකුම
මශහේසත්ර
් ාත්වරශයකු
ඉදිරිශේ
පැවැත්ශවන
ලඝු
නඩු
විභාගයකින්
පසු
වරදකරු
කරනු
ලැබීශමන් පසු මාස හයකට ශනොවැි 
කාලයකට
ශදයාකාරශයකින්
එක්
ආකාරයක බන්ධනාගාර ගත කරනු
ලැබීමට ශහෝ රුිඹයල් එක්දහසකට
ශනොවැි  දඩයකට ශහෝ ඒ බන්ධනාගාර
ගත කිරීම හා දඩය යන ශදකට ම ශහෝ
යටත් විය යුතු අතර ඒ වරද අඛේඩව
පවත්වාශගන යනු ලබන වරදක් නම්
වරදකරු කරනු ලැබීශමන් පසු ඒ වරද
අඛේඩව කරශගන යනු ලබන එක් එක්
දිනය සඳහා රුිඹයල් එක් සියයක අතිශර්ක
දඩයකටද යටත් විය යුතු ය.

“වැරදි හා
දේඩන.”
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(3) අන්කිසි නීතියකට පටහැනිව කුමක්
සඳහන් වුවද ශමම පනත යටශත් ූ  සෑම
වරදක් ම අපරාධ නඩු විධාන සංග්රහශේ
අර්යානුකූල ව හා එහි කාර්යයන් සඳහා
සංශඥේය වරදක් විය යුතු ය.
(4) සංස්යාගත කරන ලද ශහෝ සංස්යාගත
ශනොකරන ලද පුද්ගල මේඩලයක් විසින්
ශම් පනත යටශත් වරදක් සිදු කරනු ලැබූ
අවස්යාවක ඒ වරද කරනු ලැබූ අවස්යාශේ
ඒ පුද්ගල මේඩලශේ අධයක්ෂකවරයකු,
සාමානයාධිකාරී, ශල්කම් ශහෝ එවැනි
ශවනත් නිලධරයකු ද සිටී සෑම
තැනැත්තකුම, තමාශේ අනුමැතිය ශහෝ
වරශදහි නිශසොල්මන්වීම ශනොමැතිව ඒ
වරද කර ඇති බවත් තම කාර්යවල
ස්වභාවය හා එළැෙ තිබූ සියලු කරුණු
ගැන සැලකිලිමත් ව තමා විසින් කළ යුතු
තිබූ පරිදි ඒ වරද කිරීම වැළැක්වීම ිඹිස
තමා සියලු උද්ශයෝගශයන් ක්රියා කළ
බවත් ඒ තැනැත්තා විසින් ඔප්පු කරනු
ලැබුවශහොත් මිස ඒ වරදට වරදකරු ශලස
සලකනු ලැබිය යුතු ය.
“ඉවත්
කිරීම.”

22. 1970 අංක 12 දරන සහාධිපතය ශද්පළ
පනත ශමයින් ඉවත් කරනු ලැශේ.

“ශබදුම් නඩු
පනශත්
විධිවිධාන
ඇතැම්
අවස්යාවන්හි
දී අදාළ
ශනොවීම.”
“නිශයෝග.”

23. ලියා පදිංචි කරන ලද යම් සහාධිපතය
ිඹුරරකට අඩංගු යම් ඉඩමකට ශහෝ
ශගොඩනැගිල්ලකට ශබදුම් නඩු පනත
අදාළ ශනොවිය යුතු ය.

24. (1)

ශම් පනශත් ප්රතිපත්ති ක්රියාත්මක

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
කිරීශම් හා විධිවිධාන බලගැන්වීශම්
කාර්යය සඳහා අමාතයවරයා විසින්
නිශයෝග සෑදිය හැකි ය.
(2 )
අමාතයවරයා විසින් සාදනු ලබන
සෑම නිශයෝගයක් ම ගැසට් පත්රශේ පළ
කරනු ලැබිය යුතු අතර ඒ පළ කිරීශම්
දිනශේ ශහෝ නිශයෝගශේ නි චි
් තව සඳහන්
ශකශරන යම් පසු දිනයක ක්රියාත්මක විය
යුතු ය.
(3 )
අමාතයවරයා විසින් සාදනු ලබන
සෑම නිශයෝගයක් ම එය ගැසට් පත්රශේ පළ
කරනු ලැබීශමන් පසු හැකි පහසු
ඉක්මනින් අනුමැතිය සඳහා ජාතික රාජය
සභාව ශවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. එශසේ
අනුමත කරනු ශනොලැබූ සෑම නිශයෝගයක්
ම එය යටශත් කලින් කරන ලද කිසිවකට
හානියක් ශනොමැතිව එහි අනනුමතිශේ දින
සිට පරි්ඡඡින්න කරනු ලැබූ ශලස සලකනු
ලැබිය යුතු ය.
(4 )
අමාතයවරයා විසින් සාදනු ලැබූ
යම් නිශයෝගයක් එශසේ පරි්ඡඡින්න කරනු
ලැබූ ශලස සැලශකන දිනය ිඹියබඳ
නිශේදනයක් ගැසට් පත්රශේ පළ කළ යුතු
ය.
(4 )
අමාතයවරයා විසින් සාදනු ලැබූ
යම් නිශයෝගයක් ජාතික රාජය සභාව
විසින් අනුමත කරනු ලැබූ විට, එය ශමහි
ලා පනවනු ලැබුවාක් ශමන් වලංගුව බල
පැවැත්විය යුතු ය. ඒ අනුමැතිය ිඹියබඳ
නිශේදනය ගැසට් පත්රශේ පළ කළ යුතු ය.
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“ශම් පනත
ශවනත් නීති
අභිභවා බල
පැවැත්විය
යුතු බව.”

“අර්ය
නිරූපණය.”
[§ 1982 අංක
45, (12)]
[§ 2003 අංක
39, (41)]

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි

25. අන් කිසි ලිඛිත නීතියට පටහැනිව කුමක්
සඳහන්ව ඇත ද ශම් පනශත් විධිවිධාන
බල පැවැත්විය යුතු ය. ඒ අනුව ශම්
පනශත් විධිවිධාන හා ඒ අන් නීතිශේ
විධිවිධාන අතර යම් ගැටීමක් ශහෝ
ශනොගැලපීමක් ඇති ූ  අවස්යාවක ශම්
පනශත් විධිවිධාන ඒ අන් නීතිය අභිබවා
බල පැවැත්විය යුතු ය.
26. පද සම්බන්ධශයන් අනයාර්යයක් අව ය
වුවශහොත් මිස ශම් පනශතහි:“අතිශර්ක ශකොටස” යන්ශනන් ශවනම
අයිතිය සඳහා අදහස් කරන ලද ශකොටසක්
අදහස් වන අතර යම් කාර්යයක් සඳහා යම්
නි ්චිත සහාධිපතය ශකොටසක ශහෝ
සහාධිපතය ශකොටස් වලට අදාල ශේ;
“අනුශකොටස් වලට ශබදු ශගොඩනැගිල්ල”
යන්ශනන්,
අනුමැතිය
දීම
සඳහා
තත්කාලශේ වගකිවයුතු අධිකාරිය විසින්
අනුමත කරන ලද සහාධිපතය ිඹුරරක ශහෝ
අර්ධ සහාධිපතය ිඹුරරක අඩංගු යම්
ශගොඩනැගිල්ලක් ශහෝ ශගොඩනැගිලි වැි 
ගණනක් අදහස් ශේ;
“අයිතිකරු” යන්ශනන් ඉඩම අනු
ශකොටස්වලට ශබදීමට ශපරාතුව එහි
අයිතිකරු ව සිටි තැනැත්තා අදහස් ශේ;
“ඉඩම් ශකොටස” යන්නට, යම් බුක්තියක
ඉඩම් ශකොටසක් යම් ශගොඩනැගිල්ලක්
ශහෝ එහි ශකොටසක් යම් අයිතිකරුවකු
විසින් සාධාරණ ශලස භුක්ති විදිනු ලබන
ඉහළ අවකා යක් සහ (1973 අංක 4 දරණ
පතල් සහ වනසම්පත් නීතිශේ අර්යානුකූල

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
ූ  ඛනිජ සම්පත් හැර) ශපොශළොව මතුිඹටට
යටින් ඇති සියලු ද්රවය ශපොශළොශවන්
මතුිඹටට රැශගන එනු ලැබුව ද, එශසේ නැති
වුවද ද්රවයය සහ යම් බූදලයක් ශහෝ එහි
සම්බන්ධතාවයක් අදහස් ශේ;
“ඒකකය” යන්ශනන් තනි ඒකකයක්
ශලස සහාධිපතය ිඹුරරක දක්වා ඇත්තාූ 
ද එක් මහලක ශහෝ මහල් වැි  ගණනක
ශගොඩනැගිල්ලක එක් මහලක් ශහෝ මහල්
වැි  ගණනක් සම්පූර්ණශයන්ම ශහෝ
ශකොටසක් අඩංගු වුවද එක් කාමරයකින්
ශහෝ කාමර වැි  ගණනකින් යුක්තව තනි
පාවි්ඡචිය සඳහා සැලසුම් කරන ලද්දාූ ද
සහාධිපතය ිඹුරරක ශවනම ඒකකයක්
ව ශයන් ශපන්නුම් කර ඇත්තා ූ  ද
නි ්චිත ඉඩ ප්රමාණයක් අදහස් වන අතර
අතිශර්කයක් ශලස එවැනි ිඹුරරක
නි ්චිතව දක්වා ඇති ඒකකයක් ඊට
ඇතුළත් ශේ.එශහත් ඒ නි ්චිත ඉඩ
ප්රමාණය සිට මාර්ගයකට යා හැකි ශහෝ
මාර්ගයකට ශයොමු ූ  ශපොදු ප්රශද් යකට
ශකලින්ම ිඹටවීශම් මඟක් තිබිය යුතු අතර
ඒ ඉඩ ප්රමාණය ඔස්ශසේ ඒ ආකාරශයන්ම
ූ  අන්කිසි අවෘත්ත ඉඩ ප්රමාණයකට යා
ශනොහැකි විය යුතු ය;
“ඒකකශේ
අයිතිකරු”
යන්ශනන්,
තත්කාලශේ ඒකකයක නිදහස් බුක්තියට
අයිතියක් ඇති ඒකකශේ ලියාපදිංචි
අයිතිකරු ශහෝ බදු අයිතියක් ඇති කර ඇති
අවස්යාවක දී එකී බදු අයිතිය ඇති කිරීම
ලියාපදිංචි කිරීශම් දිනශේ සිට ගණන්
බලනු ලැබිය යුතු අවුරුදු විස්සකට
ශනොඅඩු ගතූ  කාලයක් ඇති, ඒ ඒකකශේ
බදු අයිතිය ලියාපදිංචි අයිතියකරු අදහස්
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සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
ශේ;
“ඒකමතික
ශයෝජනා
සම්මතය”
යන්ශනන්, ශම් පනතින් ශහෝ ඒ යටශත්
පැවරුණු ඡන්දය පාවි්ඡචි කිරීශම් බලය
පාවි්ඡචි කිරීමට හිමිකම් ඇති සියලු
තැනැත්තන් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන
ශවලාශේදී
ශපෞද්ගලිකව
ශහෝ
ප්රතියුක්තයන් මගින් පැමිණ සිටින
කළමනාකරණ සංස්යාශේ නිසි පරිදි
කැඳවන ලද රැස්වීමකදී ඒකමතිකව
සම්මත කර ගන්නා ලද ශයෝජනා
සම්මතයක් අදහස් ශේ;
“අනවසර
ඉදිකිරීම්”
යන්ශනන්,
ශගොඩනැගිලි සැලැස්ම අනුමත කිරීමට
නීතිය මගින් බලය පවරා ඇති
බලධාරීන්ශගන් වලංගු අවසර පත්රයක්
ශනොමැතිව ශහෝ අදාළ සහාධිපතය ශද්පළ
සඳහා අනුමත කරන ලද ශගොඩනැගිලි
සැලැස්ම සම්බන්ධශයන් නිකුත් කරන ලද
අවසර පත්රශේ දක්වා ඇති යම් නියම ශහෝ
ශකොන්ශද්සි වලට පටහැනිව, සහාධිපතය
ශකොටසට ශහෝ ඒ සහාධිපතය ශකොටශසේ
යම් සහායක ශකොටසක කරන ලද යම්
වැි දියුණු කිරීමක් ශහෝ ශවනස් කිරීමක් ද
ශපොදු අංශගෝපාංග වලට කරන ලද යම්
වැි දියුණු කිරීමක් ශහෝ ශවනස් කිරීමක් ද
සහාධිපතය ශද්පළ ශහෝ අර්ධ සහාධිපතය
ශද්පළ ඉදිකර ඇති ඉඩම් ශකොටශසේ යම්
ශකොටස් කිරීමක් ශහෝ නැවත ශබදීමක් ද,
සහාධිපතය ශද්පළ ශහෝ අර්ධ සහාධිපතය
ශද්පළ ඉදිරි ඉදිකර ඇති ඉඩම් ශකොටස
මත වුහයන් ශහෝ ශවනත් තැනීම් කටයුතු
ඉදිකිරීම්, ඒ ඉඩම් ශකොටසට ඉහලින් ශහෝ
ඊට පහියන් ශගොඩනැගිල්ශලන් ිඹටතට
ඉදිකිරීම් කටයුතු කිරීම ශහෝ ඉඩම් ශකොටස

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි

127

ශහෝ යම් ශගොඩනැගිල්ලක් ශහෝ යම්
වුහයක් භාවිතා කරනු ලබන පරමාර්යය
ශවනස් කිරීම අදහස් ශේ;
“කළමනාකරණ සංස්යාව” යන්ශනන්,
සහාධිපතය ිඹුරරක ශපන්නුම් කර ඇති
සම්පූර්ණ කළ සහ නැවත ශබදා ශවන්කළ
ශගොඩනැගිලි
එකක්
ශහෝ
වැි 
ප්රමාණයකට අදාළව නැතශහොත් අර්ධ
සහාධිපතය ිඹුරරක ශපන්නුම් කර ඇති
අර්ධ ව ශයන් සම්පූර්ණ කරන ලද
ශගොඩනැගිලි එකක් ශහෝ ඊට වැි 
ගණනකට අදාළව ඒශගොඩනැගිලි සඳහා
ිඹහිටවනු ලැබූ කළමනාකරණ සංස්යාව
අදහස් ශේ;
“ශකොටස්
ඒකකය”
යන්ශනන්,
සහාධිපතය ශකොටසක් සම්බන්ධශයන් වන
විට “අයත් ශකොටශසේ ශකොටස” යන්ශනන්,
සහාධිපතය ශකොටශසේ අගයට අනුව ඒ
සහධිපතය ශකොටස සඳහා ීයරණය කරනු
ලැබුවා ූ  ද සහාධිපතය ිඹුරශර් ශහෝ අර්ධ
සහාධිපතය ිඹුරශර් ශහෝ තාවකාලික
සහධිපතය ිඹුරශර් සටහන් කර ඇති
උපශල්ඛනශේ ශකොටස ශලස ශපන්නුම්
කර ඇති ූ  ද අයත් ශකොටශසේ ශකොටසක්
අදහස් ශේ;
“ශගොඩනැගිල්ල” යන්නට අඩ ව ශයන්
සම්පූර්ණ කරන ලද යම් ශගොඩනැගිල්ලක්
ශහෝ, අදාළ වන අවස්යාවකදී, අනුමැතිය
දීම සඳහා තත්කාලශේ වගකිවයුතු
අධිකාරිය ශවත අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත්
කරන ලද යම් සහාධිපතය ශහෝ අර්ධ
සහාධිපතය ශහෝ තාවකාලික සහාධිපතය
අනු ශකොටස්වලට ශබදීශම් ිඹුරරක

[§ 2003 අංක 39,
(41) 15]
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සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
ශපන්නුම් කර ශහෝ නි ්චිතව දක්වා ඇති
මහලක් ඇතුළත ශගොඩනැගීමට ඇති යම්
ශගොඩනැගිල්ලක් ඇතුළත් ශේ;
“ශපොදු අංශගෝපාංග” යන්න:(අ) අනුමතය දීම සඳහා තත්කාලශේ
වගකිවයුතු අධිකාරිය විසින් අනුමත කරන
ලද යම් ිඹුරරක අඩංගු යම් සහාධිපතය
ශද්පළක් ශහෝ අර්ධ සහාධිපතය ශද්පළක්
ශහෝ තාවකාලික සහාධිපතය ශද්පළක්
සම්බන්ධශයන් ූ  විට, තත්කාලශේ
සහාධිපතය ශහෝ අර්ධ සහාධිපතය ශහෝ
තාවකාලික සහාධිපතය ිඹුරශරහි දක්වා
ඇති යම් සහාධිපතය ශකොටසකට අඩංගු
ශනොවන ඉඩම් ශකොටශසේ ප්රමාණය එයින්
අදහස් ශේ; තවද
(ආ)
සහාධිපතය ිඹුරරක ශහෝ අර්ධ
සහාධිපතය ිඹුරරක ශහෝ තාවකාලික
සහාධිපතය ිඹුරරක යම් සහාධිපතය
ශකොටසක අඩංගු ශලස නි ්චිතවම
අනයාකාරශයන්
විස්තර
කර
සහ
ඒසහාධිපතය ශකොටසට අඩංගු කළහැකි
ශලස දක්වා ඇත්නම් මිස, ඊට:(i)

ශගොඩනැගිල්ශල්
ශහෝ
ශගොඩනැගිලිවල අත්තිවාරම්, කුළුණු,
මහා බාල්ක, බාහිර බාල්ක, රුකුල්,
ප්රධාන බිත්ති, ිඹයසි, බිත්ති, ාලා,
ශකොරිශඩෝර, තරප්පු, ශසෝපාන මාර්ග,
ගිනි කශපොලු, ඇතුල්වීශම් ශදොරටු හා
ිඹටවීශම් ශදොරටු;

(ii) වා,හන නැවතුම් භූමි විශනෝද ශහෝ
ප්රජා පහසුකම්, උදයාන, වාහන නතර

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
කිරීශම් භූමි, ිඹයසි සහ ගබඩා භූමි;
(iii) බලය, ආශලෝකය, ගෑස්, උණු සහ
ඇල්වතුර,
තාප
සම්පාදනය,
ීලතකරණ
හා
වායුසමීකරණ,
දුරකයන, ගුවන්විදුලි, ශරි ෆියුෂන්,
කුණු කසළ ඉවත් කිරීම සහ
වාෂ්පීකරන යන්ත්ර;
(iv) එස්කැශල්ටර්, ලිfප්ට්, ටැංකි, ශපොම්ප,
ශමෝටර්, පංකා, සම්පීඩක, ප්රණාල හා
සාමානයශයන් ශපොදු පාවි්ඡචිය සඳහා
පවත්නා සියලු උපකරණ හා
සවිකිරීම්;
(v) ආරක්ෂක භටයන්, ආරක්ෂකයන් සහ
මුරකරුවන්ශේ ප්රශයෝජනය සඳහා ූ 
ස්යාන;
(vi) අනුමැතිය දීම සඳහා තත්කාලශේ
වගකිවයුතු අධිකාරිය විසින් අනුමත
කරන
ලද,
සහාධිපතය
අර්ධ
සහාධිපතය ශහෝ තාවකාලික ශද්පල
සංවර්ධනය සඳහා ූ  යම් සැලැස්මක
ශපොදු අංශගෝපාංග ව ශයන් විස්තර
කරනු ලැබ ඇති සියලු පහසුකම් සහ
සහාධිපතය ිඹුරශර් ශහෝ අර්ධ
සහාධිපතය ිඹුරශර් ශහෝ තාවකාලික
සහාධිපතය ිඹුරශර් ලකුණු විස්තරශේ
ශපොදු අංශගෝපාංග ව ශයන් දක්වා
ඇති සියලු පහසුකම්;
(vii) සහාධිපතය ශද්පල ට ශහෝ අර්ධ
සහාධිපතය ශද්පලට ශහෝ තාවකාලික
සහාධිපතය ශද්පල ට අනුබද්ධ මාර්ග
හා ප්රශේ යන් ද, කාණු හා අගල් ද,
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පටු මාර්ග ද, උදයාන ද, ක්රීඩා භූමි සහ
ශවනත් විවෘත භූමි ප්රශද් ද ඇතුළුව
ශපොදු අංශගෝපාංග පැවැත්මට හා
නඩත්තුවට සහ ඒවාශේ සාධාරණ හා
ශපොදු පාවි්ඡචියට හා ආරක්ෂාවට
අව ය ූ  ශහෝ එය පහසු කරන්නාූ ද
යම් සහාධිපතය ශකොටසකට අඩංගු
ශනොවන්නා ූ  ද ඉඩම් ශකොටශසේ සියලු
ශවනත් ශකොටස් ඇතුළත් ශේ.
“සහාධිපතය කළමනාකරණ අධිකාරිය”
යන්ශනන්, 1973 අංක 10 දරන
සහාධිපතය කළමනාකරණ අධිකාරිය
පනත යටශත් ිඹහිටුවනු ලැබූ සහාධිපතය
කළමනාකරණ අධිකාරිය අදහස් ශේ;
“බැඳීම” යන්නට:(i) ඒ
ඉඩශම්
උකසක්
ශහෝ
පාර් වකරුවන්ශේ ක්රියාශවන් ශහෝ
නීතිය
ක්රියාත්මක
වීශමන්
පැනනගින
එහි
අසීමිත
සම්බන්ධතාවක්;
(ii) ඉඩශම් බද්දක්
සම්බන්ධතාවක්;

ශහෝ

එහි

යම්

(iii) ඉඩශම් පරව තාව ශහෝ එය බැශඳන
සීමා කිරීශම් ශකොන්ශද්සියක්; හා
(iv) ඉඩම පැවරීම ශහෝ ආපසු පැවරීම
සඳහා ූ  ශහෝ ඉඩම උගස් කිරීම ශහෝ
බදු දීම සඳහා ූ  එකඟවීමක්;
“මහල” යන්ශනන්, බිම මතුිඹට ශහෝ ඉන්
පහළ ශහෝ ඉහළ ශහෝ බිම මතුිඹටින් අර්ධ
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ව ශයන් පහළ ශහෝ ඉහළ ශහෝ යම්
හැඩයක ඉඩ ප්රමාණයකින් යුක්ත වන්නාූ 
ද, මිනුම් විස්තර කර ඇත්තා ූ  ද යම් ඉඩම්
ප්රමාණයක් අදහස්ශේ;
“සහතිකවීම” යන්නට යම් පැවරීමක්,
බද්දක්, බැඳීමක්, උගසක් ශහෝ ශම් පනත
යටශත් සතුකිරීම සඳහා ූ  ශවනත් යම්
ඉල්ීමමක් අදහස් ශේ;
“සහාධිපතය අනු ශබදුම” යන්නට, යම්
ශකොටසක් ශවනත් යම් ශකොටසක් ඇති
මහලක වුවද ශනොවුවද ඒකක එකකට
ශහෝ වැි  ගණනකට අඩංගු ඉඩශම් අනු
ශබදුමක් ද ඇතුළත් ශේ;
“සහාධිපතය ිඹුරර” යන්ශනන්:(අ) සහාධිපතය ිඹුරරක් ශලස නශම් ශහෝ
ීලර්ෂශේ විස්තරකර ඇති;
(ආ) මහල් ශදකක් ශහෝ ඊට වැි  ගණනක
ට ශබදා ශවන්කර ඇති ූ ද, සහාධිපතය
ශකොටස් ශදකක් ශහෝ ඊට වැි  ගණනක ට
ශබදා ශවන්කර ඇති ූ ද, සම්පූර්ණ කරන
ලද ශගොඩනැගිල්ලක් ශහෝ ශකොටස් වලට
නැවත ශවන් කළ හැකි එක් මහලක් සහිත
එක ශගොඩනැගිල්ලකින් සමන්විත වන
ඉඩම් ශකොටසක් සම්පුර්ණශයන්ම ශහෝ
එහි ශකොටසක් පමණක් ශපන්නුම් කරන;
සහ
(ඇ) (5)වන වගන්තිශේ
ශතොරතුරු
අන්තර්ගත,
ශද්පළට.

දක්වා ඇති
සහාධිපතය
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“තාවකාලික
යන්ශනන්:-

සහාධිපතය

ිඹුරරක්”

(අ) තාවකාලික සහාධිපතය ිඹුරරක් ශලස
නශම් ශහෝ ීලර්ෂශේ විස්තරකර ඇති;
(ආ) ඉඩම් ශකොටසක් සහ ඉදිකිරීමට
ශයෝජිත සහ ශකොටස්වලට නැවත
ශවන්කළ හැකි යම් ශගොඩනැගිල්ලක්
සම්පූර්ණශයන්ම ශහෝ අර්ධ ව ශයන්
ශපන්නුම් කරන;
(ඇ) (5) අ.වන වගන්තිශේ ඇති විස්තර
ඇතුළත් වන තාවකාලික සහාධිපතය
ශද්පළක ිඹුරරක් අදහස් ශේ.

”සහාධිපතය
ශකොටස”
යන්ශනන්,
සහාධිපතය ිඹුරරක ශහෝ අර්ධ සහාධිපතය
ිඹුරරක ශහෝ තාවකාලික සහාධිපතය
ිඹුරරක ස්වාධීන ශකොටසක් ශලස
ශපන්නුම් කර ඇති ූ ද මහල් එකකට වැි 
ගණනකින් යුත් ශගොඩනැගිල්ලක එක්
මහලක ශහෝ එකකට වැි මහල් ගණනක
ශහෝ ිඹහිටියාූ  ද කාමර එකකින් ශහෝ ඊට
වැි  ගණනකින් සමන්විත වන්නා ූ  ද
ශවනම පාවි්ඡචි කිරීම සඳහා සැලසුම්
කරනු ලැබුවා ූ  ද ශවන් ව ශයන් ූ 
සහාධිපතය ශකොටසක් ශලස ශපන්නුම්
කර ඇත්තා ූ  ද අර්යකයනය කරන ලද
ඉඩ ප්රමාණයන් අදහස් ශේ;
“අශප්ක්ෂිත ගැනුම්කරුවකු” යන්ශනන්,
සහාධිපතය
ශද්පළක
ශහෝ
අර්ධ
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සහාධිපතය ශද්පළක ශහෝ තාවකාලික
සහාධිපතය ශද්පළක අයිතිකරුවකු ශගන්
සහාධිපතය ශකොටසක් ශහෝ තාවකාලික
සහාධිපතය ශකොටසක් මිලදී ගැනීමට
එකඟ ශවමින් විකිණීම සඳහා ූ 
ගිවිසුමකට
පාර් වකරුවකු
වන
තැනැත්ශතක් අදහස් ශේ;
“ිඹියගත් මූලය ආයතන” යන්ශනන්:(අ) 1988 අංක 30 දරන බැංකු පනත
අර්යානුකූලූ 
“බලපත්රලාභි
වාිජ
බැංකුවක්” ශහෝ “බලපත්රලාභී විශ ෂි
ේ ත
බැංකුවක්”;
(ආ) අංක 78 දරණ මූලය සමාගම් පනත
යටශත් ලියාපදිංචි කර ඇති යම් මූලය
සමාගමක්;
(ඇ) 401 වන පරි්ඡශදදය වන ජාතික
නිවාස පනත යටශත් ජාතික නිවාස
ශකොමසාරිස්වරයා ශවත ලියාපදිංචි කර
ඇති ශගොඩනැගිලි සමිතියක්;
(ඈ) 1979 අංක 17 දරන ජාතික නිවාස
සංවර්ධන අධිකාරිය පනත මගින් ිඹහිටවනු
ලැබූ ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය;
ශහෝ
(ඉ) ශවනත් යම් නීතියක් මගින් ශහෝ
යටශත් ිඹහිටවනු ලැබූ යම් බැංකුවක්
අදහස් ශේ.
“ශරජිස්ට්රාර්” යන්ශනන් 1998 අංක 21
දරන හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීශම් පනත

[§ 1982 අංක 45,
(13)]
[§ 2003 අංක 39,
(41)]
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සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
යටශත් පත්කරනු ලැබුවා ූ  ද සහාධිපතය
ශද්පළ ශහෝ අර්ධ සහාධිපතය ශද්පළ ශහෝ
තාවකාලික සහධිපතය ශද්පළ `ිඹහිටි
ලියාපදිංචි කිරීශම් දිස්ත්රික්කය විෂශයහි
බලය ඇති ූ  ද හිමිකම් ිඹියබඳ
ශරජිස්ට්රාර්වරයා අදහස් ශේ;
“අර්ධ සහාධිපතය ිඹුරර” යන්ශනන්:(අ) එහි මාතෘකාශේ ශහෝ ීලර්ෂශේ අර්ධ
සහාධිපතය ිඹුරර ශලස විස්තර කර ඇත්තා
ූ  ද;
(ආ) එයට ඇතුළත් ඉඩම් ශකොටශසේ
සම්පුර්ණශයන්ම ශහෝ එහි යම් ශකොටසක,
මහල් එකකින් යුක්ත අර්ධ ව ශයන්
සම්පූර්ණ කරන ලද සහාධිපතය ශකොටස්
ශදකක් ශහෝ ඊට වැි  ප්රමාණයකට නැවත
ශබදනු ලැබිය හැකි ූ  ද, අනාගතශේදී
මහල් එකක් ශහෝ කීපයක් ඉදි කිරීම සඳහා
ඉඩ සලසා ඇත්තාූ ද, නැතශහොත්
ශකොටස්වලට ශවන් කළ හැකි මහලකින්
සමන්විත අර්ධ ව ශයන් සම්පූර්ණ කරන
ලද ශගොඩනැගිල්ලක් ශපන්නුම් කරන;
(ඇ) (5) ආ. වන වගන්තිශේ දක්වා ඇති
විස්තර අඩංගු ූ ;
(ඈ) මනුෂය වාසයට සුදුසු ූ  ද
සම්පූර්ණශයන් සාදා නිම කරනු ලැබුවා ූ 
ද සහාධිපතය ශකොටස් එකකට වැි 
ප්රමාණයක් ඇත්තාූ ද;
ශකොටසක් සම්පූර්ණ කරන ලද සහාධිපතය
ශද්පළක ිඹුරරක් අදහස් ශේ.
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27. 1998 අංක 21 දරන හිමිකම් ලියාපදිංචි
කිරීශම්
පනශත්
විධිවිධාන,
අවස්යාශවෝචිත පරිදි යම් පළාතකට,
පරිපාලන දිස්ත්රික්කයට, ශහෝ පරිපාලන
ශකොට්ඨා යකට අදාල වීම වයාප්ත
කරමින් එකී පනශත් 1වන වගන්තිය
යටශත් නියමයක් කරනතුරු, ඉහත කී
එම පළාතක පරිපාලන දිස්ත්රික්කය ශහෝ
පරිපාලන ශකොට්ඨා ය තුල ිඹහිටි
අවස්යාශවෝචිත පරිදි යම් සහාධිපතය
ශද්පළක්,
තාවකාලික
සහාධිපතය
ශද්පළක් හා අර්ධ සහාධිපතය ශද්පළක්
සම්බන්ධශයන් ූ :(අ)
සහාධිපතය ිඹුරරක් තාවකාලික
සහාධිපතය ිඹුරරක් ශහෝ අර්ධ සහාධිපතය
ිඹුරරක්;
(ආ)
ලියාපදිංචි සහාධිපතය ිඹුරරක,
ලියාපදිංචි තාවකාලික සහාධිපතය ිඹුරරක
ශහෝ ලියා පදිංචි අර්ධ සහාධිපතය ිඹුරරක
සංශ ෝධන ිඹුරරක්;
(ඇ) ලියාපදිංචි සහාධිපතය ිඹුරරක ශහෝ
ලියා පදිංචි අර්ධ සහාධිපතය ිඹුරරක
නැවත ශබදීශම් ශහෝ ඒකාබද්ධ කිරීශම්
ිඹුරරක්;
ශම් පනශත් විධිවිධාන වලට අනුකූලව
ලියාපදිංචි කිරීම සහ ඒ සම්බන්ධශයන්,
(117 අධිකාරිය ූ ) ශල්ඛන ලියාපදිංචි
කිරීශම් ආඥා පනත අදාළ විය යුතු බව
සැක දුරු කිරීශම් කාර්යය සඳහා ශමයින්
ප්රකා කරනු ලැශේ.
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“සැක
දුරුකිරීම.”
[§ 2003 අංක 39,
(44)]

136

“අනනුකූලතා
වක් ඇති ූ 
විට සිංහල
භාෂා පාඨය
බල
පැවැත්විය
යුතු බව.”
[§ 2003 අංක
39, (45)]

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි

28. ශම් පනශත් සිංහල සහ ශදමළ භාෂා පාඨ
අතර
යම්
අනනුකූලතාවක්
ඇති
වුවශහොත්, එවිට, සිංහල භාෂා පාඨය
බලපැවැත්විය යුතු ය.
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[§ 1982 අංක
45, (13)]
[§ 2003 අංක
39, (42)]

පළමු වන උපශල්ඛනය
(20ආ සහ 20 ඕ වගන්ති)
කළමනාකරණ සංස්යාව
1. යම් නි ්චිත කළමනාකරණ සංස්යාවකට ශම්
උපශල්ඛනය අදාල කිරීශම්දී “සංස්යාව” යන්ශනන් ප්රස්තුත කළමනාකරණ
සංස්යාව අදහස් ශේ ;
“සභාව” යන්ශනන් සංස්යාශේ සභාව අදහස්
ශේ ;
“මහ සභාව” යන්ශනන් සංස්යාශේ මහ
සභාව අදහස් ශේ ;
“අයිතිකරු”
යන්ශනන්
සංස්යාශේ
සාමාජිකයකු වන සහාධිපතය ශකොටසක
අයිතිකරු අදහස් ශේ ;
2. සංස්යාශේ සංස්යා නාමය “අංක
දරන
සහාධිපතය ිඹුරශර් ශහෝ අර්ධ සහාධිපතය
ිඹුරශර් කළමනාකරණ සංස්යාව” විය යුතු
අතර ශමහි දැක්විය යුතු අංකය අදාල
සහාධිපතය ිඹුරශරහි ශහෝ අර්ධ සහාධිපතය
ිඹුරශරහි අනුක්රමික අංකය විය යුතු ය.
3. (1) ශම් ශදදශේ විධිවධාන වලට සහ පනත
යටශත් සාදන ලද යම් නිශයෝග වලට යටත්ව,
සභාව, එක් එක් වාර්ෂික මහසභා රැස්වීශම් දී
ශතෝරා පත් කර ගනු ලැබිය යුතු ූ  ද ඊළඟ
වාර්ෂික මහ සභා රැස්වීශම්දී ධූරය දැරීම
නතර කළ යුතු ූ  ද අයිතිකරුවන් තුන්
ශදශනකුට ශනො අඩු සහ දාහතර ශදශනකුට
ශනොවැි  ගණනකින් යුක්ත විය යුතු ය.
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(2) අයිතිකරුවන් තිශදශනකුට වැි  ශනොූ 
ිඹරිසක් ඇති අවස්යාවක, සභාව සියළු
අයිතිකරුවන්ශගන් සමන්විත යුතු ය.
(3)
සභාව සියළු අයිතිකරුවන්ශගන්
සමන්විත වන අවස්යාවක හැර, සංස්යාව
විසින් කවර ශහෝ ශවලාවක අති විශ ේෂ මහ
සභා රැස්වීමකදී ශයෝජනා සම්මතයක් මගින්
සභාශේ යම් සාමාජිකයකු ධූරශයන් ඉවත්
කර ඊළඟ වාර්ෂික මහ සභා රැස්වීම ශතක්
ධූරය දැරීම සඳහා ශවනත් අයිතිකරුවකු පත්
කළ හැකිය.
(4) සභාශේ සාමාජිකයකු විසින් ස්වකීය
අත්සන යටශත් ූ  ද සංස්යාව අමතන්නා ූ  ද
ලියවිල්ලක් මගින් කවර ශහෝ ශේලාවක
ස්වකීය ධූරශයන් ඉල්ලා අස් විය හැකිය ;
(5) ශම් ශදදශේ (1) වන ශහෝ (3) වන අනු
ශදද
ක්රියාත්මක
වීශමන්
හැර
අනයාකාරයකින් සභාශේ සාමාජිකත්වශේ
පුරප්පාඩුවක් ඇති ූ  අවස්යාවකදී ඉතිරි
සාමාජිකයන් විසින් ඊළග වාර්ෂික මහ සභාව
ශතක් සාමාජිකයකු වීම සඳහා තවත්
අයිතිකරුවකු පත් කළ හැකිය.
(6) සභාශේ සාමාජිකයන් නැවත ශතෝරා පත්
කර ගැනීම ශහෝ නැවත පත් වීම සඳහා
සුදුස්සන් විය යුතු ය.
4. සභාව විසින් සුදුසු යයි අදහස් කරනු ලබන
ශේලාවක දී, ස්යාන වල දී සහ කාල පරි්ඡශදද
වලට වරක් රැස් විය යුතු ය.
එශසේ වුවද රැස්වීම් සඳහා දිනයක් නියම ශකොට
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එශසේ නියම කරන ලද දිනය ිඹියබඳ දින හතකට
ශනොඅඩු කාලයක දැන්වීමක්
අශනකුත්
සාමාජිකයන්ට දීශමන් සභාශේ යම් සාමාජිකයකු
විසින් සභාශේ රැස්වීමක් කැඳවිය හැකිය.
5. (1) එක් අයිති කරුවකු පමණක් සිටින
අවස්යාවකදි හැර, සභාවක රැස්වීමක් සඳහා ූ 
ගණපූරණය :(අ) සාමාජිකයන් හතර ශදශනකුට ශනොවැි 
ගණනක් සිටින අවස්යාවක ශදශදශනකු විය
යුතු ය ;
(ආ) සාමාජිකයන් පස් ශදශනකු ශහෝ හය
ශදශනකු සිටින අවස්යාවක, තිශදශනකු
විය යුතු ය ;
(ඇ) සාමාජිකයන් හත් ශදශනකු ශහෝ අට
ශදශනකු සිටින අවස්යාවක, හතරශදශනකු
විය යුතු ය ;
(ඈ) සාමාජිකයන් නව ශදශනකු ශහෝ දහ
ශදශනකු සිටින අවස්යාවක, පස් ශදශනකු
විය යුතු ය ;
(ඉ) සාමාජිකයන් එශකොශළොස් ශදශනකු
ශහෝ ශදොශළොස් ශදශනකු සිටින අවස්යාවක,
හය ශදශනකු විය යුතු ය ;
(ඊ) සාමාජිකයන් දහතුන් ශදශනකු ශහෝ
දාහතර ශදශනකු සිටින අවස්යාවක, හත්
ශදශනකු විය යුතු ය.
(2) රැස්වීම් වලදී මතු වන ප්ර ්න සාමානය
බහුතර ජන්දශයන් ීයරණය කරනු ලැබිය යුතු
ය.
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(3) සභාවක සෑම රැස්වීමකම මූලාසනය,
සභාශේ රැස්වීශම් පැමිණ සිටින සාමාජිකයන්
විසින් තමන් අතරින් ශතෝරා පත්කර ගත යුතු
සභාපති වරශයකු විසින් දැරිය යුතු අතර ඔහුට
ඔහුශේ මුල් ඡන්දය ශමන්ම ීයරක ඡන්දයක්ද
තිබිය යුතු ය.
(4) ශම් ඡන්දයට යටත්ව, සභාව වසින් රැස්වීම්
වලදී අනුගමන කළ යුතු කාර්ය පටිපාටිය
සභාව විසින්ම විධිමත් කර ගත හැකිය.
6. මහාසභා රැස්වීමකදී සංස්යාව විසින් පනවන
ලද සිමාවකට ශහෝ කරන ලද විධානයකට
යටත්ව සභාව විසින්: (අ) එහි බලතල වලින් යමක් ක්රියාත්මක කිරීම
ශහෝ එහි කාර්ය අතුරින් යමක් ඉටු කිරීම එහි
එක් සාමාජිකයකුට ශහෝ සාමාජිකයන් වැි 
ගණනකට පැවරිය හැකිය;
(ආ) එම පැවරීම කවර ශහෝ ශේලාවක
ප්රතයාදිෂ්ට කළ හැකිය.
7. සංස්යාශේ බලතල ක්රියාත්මක කිරීම සහ
කාර්ය ඉටු කිරීම සම්බන්ධශයන් සුදුසු යැයි
සභාව
විසින්
අදහස්
කරනු
ලබන
අනුශයෝජිතයන් සහ ශසේවකයන් සංස්යාව
ශවනුශවන් සහ
ඒ සඳහා සභාව විසින්
ශසේවශේ නියුක්ත කර ගත හැකිය.
8. (1) සභාව විසින් එහි කටයුතු ිඹියබඳ වාර්තා
තැබිය යුතු අතර මහ සභා රැස්වීම් වල වාර්තා
තැබීමට සැලැස්විය යුතු ය.
(2) සභාව විසින්: -

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි

(අ) සභාවට ලැබුණු සහ සභාව විසින්
වියදම් කරන ලද සියලු මුදල් ප්රමාණ
සම්බන්ධශයන්, එම ලැබීම සහ වියදම් සිදු
ූ ශේ කවර කරුණු සම්බන්ධශයන්ද යන
වග සඳහන් ශකශරන නිසි ගිණුම් ශපොත්
තැබීමට සැලැස් විය යුතු ය; තවද
(ආ)
සහාධිපතය
ශකොටසක
අයිතිකරුවකුශේ ශහෝ උකස් හිමියකුශේ
(ශහෝ එහු විසින් ලියවිල්ලකින් බලය ශදන
ලද යම් තැනැත්ශතකුශේ) ඉල්ීමම ිඹට,
ගිණුම් ශපොත් සියළු සාධාරණ ශේලා වලදී
පරීක්ෂා කරනු ලැබීමට ඉඩ සැලැස්විය යුතු
ය.
(3) සංස්යාශේ සියළු මුදල් ිඹියබඳව සංස්යාශේ
ආදායම හා වියදම ිඹියබඳව ද නිසි ගිණුම්
සභාව විසින් එක් එක් වාර්ෂික මහ සභා
රැස්වීම සඳහා ිඹියශයල කළ යුතු ය.
(4) සභාව විසින් පත් කරන ලද විගණකවරුන්
විසින් වාර්ෂිකව සංස්යාශේ ගිණුම් විගණනය
කළ යුතු ය.
(5) සභාශේ මහ සභා රැස්වීශමන් පසුව සභාව
විසින්:(අ) මහ සභා රැස්වීමට ඉදිරිපත් කරන ලද
සංස්යාශේ විගණනය කරන ලද ගිණුම් ශේ
නම් ඒවාශේ ;
(ආ) මහ සභා රැස්වීශම් දී සම්මත කරන ලද
ශයෝජනා සම්මතශේ ; සහ
(ඇ) මහ සභා රැස්වීශම් වාර්තාශේ
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සහතික කළ සතය ිඹටපත් ශපොදු පහසුකම්
මේඩලයට ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
(6) ශපොදු පහසුකම් මේඩලයට ශහෝ මේඩලය
විසින් ශහෝ මේඩලය ශවනුශවන් ක්රියා කිරීමට
බලය ශදන ලද යම් තැනැත්ශතකුට, සංස්යාශේ
ගිණුම් ිඹියබඳ සහ ශවනත් වාර්තා වලට
සම්පූර්ණ හා නිදහස් ප්රශේ යත් එවැනි යම්
ගිණුම් ිඹියබඳව ූ  ශහෝ ශවනත් වාර්තා වල
ිඹටපත් ශහෝ උධෘත ලබා ගැනීශම් අවසරයක්
සභාව විසින් දිය යුතු ය.
(7) ශපොදු පහසුකම් මේඩලය විසින් ශහෝ
මේඩලය ශවනුශවන් ක්රියා කිරීමට මේඩලය
විසින් බලය ශදන ලද යම් තැනැත්ශතකු විසින්,
යම් සාමාජිකයකුට, ඒ සාමාජිකයා සන්තකශේ
ඇත්තා වු ශහෝ ඒ සාමාජිකයාට ප්රශේ ය
ඇත්තා ූ ද ශම් පනත යටශත් මේඩලශේ
කර්තවය ඉටු කිරීශම් කාර්යයන් සඳහා අව ය
යැයි මේඩලය විසින් ශහෝ එකී බලය ශදන ලද
යම් තැනැත්ශතකු විසින් අදහස් කරනු ලබන්නා
ූ  ද ශතොරතුරු මේඩලයට ඉදිරිපත් කළ හැකිය.
9. (1) ගිණුම් සළකා බැීමම සඳහා, සභාව ශතෝරා
පත් කර ගැනීම සඳහා සහ පැන නගින ශවනත්
කටයුතු ඉටු කිරීම සඳහා සංස්යාව විසින්
වාර්ෂික මහ සභා රැස්වීමක් පැවැත්විය යුතු ය.
(2) පළමුවන වාර්ෂික මහ සභා රැස්වීම
සහාධිපතය ිඹුරර ශහෝ අර්ධ සහාධිපතය ිඹුරර
ලියාපදිංචි කිරීශමන් හය මාසයකට පසු
පැවැත්විය යුතු අතර, තදනත්තර වාර්ෂික මහා
සභා රැස්වීම සෑම වර්ෂයකටම වරක්
පැවැත්විය යුතු ය.
එශසේ වුව ද එක් වාර්ෂික මහ සභා රැස්වීමක්

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
දිනශේ සිට ඊළඟ මහ සභා රැස්වීශම් දිනය
දක්වා මාස පහශළොවකට වඩා ගත ශනොවිය
යුතු ය.
10. (1) වාර්ෂික මහ සභා රැස්වීම ශනොවන මහ සභා
රැස්වීමක් අති විශ ේෂ මහ සභා රැස්වීමක්
යනුශවන් හඳුන්වනු ලැබිය යුතු ය.
(2) සභාව විසින් :(අ) ශකොටස් වලින් යටත් ිඹරිශසයින් සියයට
විසි පහකට එක්ව හිමිකම ඇති අයිතිකරුවන්
විසින් කරන ලද අධියාචනයක් මත අති විශ ෂ
ේ
මහ සභා රැස්වීමක් කැඳවිය යුතු ය;
(ආ) සුදුසු යයි එය විසින් අදහස් කරනු ලබන
ශවනත් අවස්යා වල අති විශ ේෂ මහ සභා
රැස්වීමක් කැඳවිය හැකිය.
11. යම් මහ සභා රැස්වීමක් ිඹියබඳව, එම රැස්වීම
පවත්වන ස්යානය, දිනය සහ ශේලාව ද එහිදී
ඉටු කිරීමට අදහස් ශකශරන කටයුතු ද
දැක්ශවන දින හතක දැන්වීමක්
සෑම
අයිතිකරුවකුට ද අනුශකොටස් වලට ශබදූ
ශගොඩනැගිල්ශල්
සහාධිපතය
ශකොටසක
(තමාශේ සම්බන්ධතාවය සංස්යාවට දැනුම් දුනු
ලියාපදිංචි උකස් හිමියකු වන) සෑම ප්රයම
උකස්කරුවකුටද දිය යුතු ය;
එශසේ වුවද, අයිතිකරුවකු ශහෝ උකස් හිමියකු
සම්බන්ධශයන් ශම් ශදදය අනුව ක්රියා කිරීම
අහම්ශබන් අත් හැරීමක් නිසා රැස්වීශම් කටයුතු
අවලංගු ශනොවිය යුතු ය.
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12. (1) ඡන්දය පාවි්ඡචි කිරීමට හිමිකම් ඇති
තැනැත්තන් සංඛයාශේ අර්ධය, මහ සභා
රැස්වීමක ගණපූර්ණය විය යුතු ය.
(2) මහ සභා රැස්වීමක් සඳහා නියම කරන ලද
ශේලාශවන් පසු, පැය භාගයක් ඇතුළත
ගණපූරණයක් ශනොමැති වුවශහොත් රැස්වීම ඊ
ළඟ සතිශේ එම දිනශේම එම ශේලාශේදී සහ
ස්යානශේදී පැවැත්වීම සඳහා අඩාලව කල්
තැබුවා විය යුතු ය; තවද අඩාලව කල් තබන
ලද රැස්වීමට නියම කරන ලද රැස්වීශමන් පසු
පැය භාගයක් ඇතුළත ඒ රැස්වීම සඳහා
ගණපූරණයක් ශනොවුවශහොත් ඡන්දය පාවි්ඡචි
කිරීමට හිමිකම ඇති පැමිණ සිටින
තැනැත්තන්ශගන් ගණපූරණය විය යුතු ය.
13. සෑම මහ සභා රැස්වීමකම මූලාසනය පැමිණ
සිටින ඡන්දය පාවි්ඡචි කිරීමට හිමිකම ඇති අය
විසින් ඔවුන් අතුශරන් ශතෝරාපත් කර ගනු
ලැබිය යුතු සභාපති වරශයකු විසින් දැරිය යුතු
ය.
14. (1) ඡන්දය පාවි්ඡචි කිරීමට හිමිකම් ඇති
තැනැත්ශතකු විසින් ඡන්දය විමසීමක් ඉල්ලා
සිටිනු ලැබුවශහොත් මිස, මහ සභා රැස්වීමක දී
ඉදිරිපත් වන ශයෝජනා සම්මතයක් අත්
එසවීශමන් ීයරණය කළ යුතු ය.
(2)
ඡන්දය විමසීමක් ඉල්ලා සිටිනු
ලැබුවශහොත් මිස, ශයෝජනා සම්මතයක් අත්
එසවීශමන් සම්මත කරනු ලැබූ බවට
සභාපතිවරයා විසින් කරන ලද ප්රකා යක්
ශයෝජනා සම්මතයට පක්ෂව ශහෝ විපක්ෂව
සටහන් කරන ලද
ඡන්ද සංඛයාව ශහෝ
අනුපාතය ඔප්පු කිරීමක් ශනොමැතිව, ඒ සම්මත
වීම ිඹියබඳ ීයරණාත්මක සාක්ෂියක් විය යුතු ය.
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(3) ඡන්ද විමසීම සඳහා ූ  ඉල්ීමමක් ඉල්ලා
අස්කර ගත හැකිය.
(4)
ඡන්දය විමසීමක් කරනු ලබන
අවස්යාවකදී එය සභාපතිවරයා විසින් සුදුසු
යයි අදහස් කරනු ලබන ආකාරයකින් කළ යුතු
අතර එම ඡන්ද විමසීශම් ප්රථිඵලය, එම ඡන්ද
විමසීම ඉල්ලා සිටිනු ලැබුශේ යම් රැස්වීමකදී ද
ඒ රැස්වීශම් ශයෝජනා සම්මතය ශලස සළකනු
ලැබිය යුතු ය.
(5)
(අත් එසවීශමන් ඡන්දය විමසීමකදී )
ශදන ලද ඡන්ද ගණන සමාන ූ  අවස්යාවක දී
සභාපතිවරයාට, ඔහුශේ මුල් ඡන්දයට
අතිශර්කව, ීයරක ඡන්දයකට ද හිමිකම් තිබිය
යුතු ය.
15. (1) අත් එසවීමකදී ශහෝ ඡන්දය විමසීමකදී
ඡන්දය දීම ශපෞද්ගලිකව ශහෝ අත් එසවීශමන්
මගින් කළ හැකිය.
(2)
ප්රතියුක්තයකු (ඔහු අයිතිකරුවකු වීම
අව ය නැත) පත් කරන සාධන පත්රයක් ඒ
පත් කිරීම කරන තැනැත්තාශේ ශහෝ ඔහුශේ
ඇශටෝර්නි බල කරුශේ අත්සන යටශත් ූ 
ලියවිල්කින් විය යුතු අතර එම පත් කිරීම මහ
සභා රැස්වීමක් ශහෝ යම් නි ්චිත රැස්වීමක්
සඳහා විය හැකිය.
16. හවුල් අයිතිකරුවකු ශනොවන
සෑම
අයිතිකරුවකුටම
අත් එසවීමක දී එක්
ඡන්දයක් ද ඡන්දය විමසීමක දී
ඔහුශේ
සහාධිපතය ශකොටසට ශහෝ අර්ධ සහාධිපතය
ශකොටසට අනුයුක්ත ශකොටස් ඒකක ගණනට
අනුරූප වන ඡන්ද ගණන ද තිබිය යුතු ය.
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සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
එශසේ වුවද ඒකමතික ශයෝජනා සම්මතයක් අව ය
අවස්යාවක දී හැර අන් අවස්යාවකදී කිසිම
අයිතිකරුවකු, ඔහුශේ සහාධිපතය ශකොටසශහෝ
අර්ධ සහාධිපතය ශකොටස ශවනුශවන් සංස්යාශේ
කළමනාකරණ අරමුදලට ඔහු විසින් ශගවිය යුතු
සියලු දායක මුදල් ශගවා ඇත්නම් මිස මහ සභා
රැස්වීමකදී ඡන්දය දීමට හිමිකම් ශනොලැබිය යුතු ය.
17. (1) හවුශල් පත් කරන ලද ප්රතියුක්තයකුශේ
මාර්ගශයන්, හවුල් අයිතිකරුවන් විසින්
ඡන්දය දිය හැකිය.
(2) ප්රතියුක්තයකු ශනොමැති විට ඒකමතික
ශයෝජනා සම්මතයක් අව ය ූ  අවස්යාවකදී
හැර, හවුල් අයිතිකරුවන් ඡන්දය පාවි්ඡචි
කිරීමට හිමිකම් ශනොලැබිය යුතු ය.
එශසේ වුවද යම් හවුල් අයිතිකරුවකු විසින්
ඡන්දය විමසීමක් ඉල්ලා සිටිය හැකිය.
(3) ඡන්දය විමසීමකදී එක් එක් හවුල් අයිති
කරුවකු ඔහුශේ සහාධිපතය ශකොටසට ශහෝ
අර්ධ සහාධිපතය
ශකොටසට අනුයුක්ත,
ඔහුශේ එකී සහාධිපතය ශකොටශසහි ශහෝ අර්ධ
සහාධිපතය
ශකොටශසහි
ඇති
සම්බන්ධතාතවට
අනුපාතික වන ඡන්ද
සංඛයාවට හිමිකම් ලැබිය යුතු ය. (භාග ගණන්
ශනොසලකා හැරිය යුතු ය)
18. සංස්යාශේ ශපොදු මුද්රාව, කලින් ශදන ලද
සභාශේ බලය ඇතිවද සභාශේ සාමාජිකයන්ට
යටත්ිඹරිශසයින් ශදශදශනකු ඉදිරිශේද හැර
භාවිතා ශනොකළ යුතු ය. එම සාමාජිකයන්
ශදශදනා ඒ මුද්රාව තබනු ලබන සාධන පත්රයට
අත්සන් කළ යුතු ය;
එශසේ
වුවද
සංස්යාශේ
සාමාජිකයන්
එක්ශකශනකු පමණක් වන අවස්යාවක ඔහු
පැමිණ සිටීම සහ ඔහුශේ අත්සන පමණක්
ප්රමාණවත් විය යුතු ය.

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි

ශදවන උපශල්ඛනය
(20ඇ සහ 20 උ වගන්ති)
ලියාපදිංචි සහාධිපතය ිඹුරරක ශහෝ අර්ධ
සහාධිපතය ිඹුරරක අනුශකොටස් වලට ශබදූ
ශගොඩනැගිලි සම්බන්ධ අතුරු වයවස්යා
1 වන ශකොටස
1. (1) අනු ශකොටස් වලට ශබදන ලද යම්
ශගොඩනැගිල්ලකට ශම් අතුරු වයවස්යා අදාළ
කිරීශම්දී “අයිතිකරු” යන්ශනන් ශගොඩනැගිල්ශල් ූ 
සහාධිපතය ශකොටසක අයිතිකරුවකු අදහස්
ශේ;
“සහාධිපතය
ශකොටස”
යන්ශනන්
ශගොඩනැගිල්ශල් ඒකකයක් අදහස් ශේ;
“ශගොඩනැගිල්ල”
යන්ශනන්
ලියාපදිංචි
සහාධිපතය ිඹුරරක ශහෝ අර්ධ සහාධිපතය
ිඹුරරක අනු ශකොටස් වලට ශබදන ලද ප්රස්තුත
ශගොඩනැගිල්ල අදහස් ශේ;
“සංස්යාව”
යන්ශනන්
ශගොඩනැගිල්ශල්
කළමනාකරණ සංස්යාව අදහස් ශේ;
(2) ශම් අතුරු වයවස්යාවල ශදවන අතුරු
වයවස්යාශේ (උ) ශදදය හැර, (ශකශසේ
ප්රකාශිතව ඇතත්) ඒ සහාධිපතය ශකොටසක
අයිතිකරුවකු ගැන ශම් අතුරු වයවස්යාවල කර
ඇති සඳහනකට සහාධිපතය ශකොටසක
අයිතිකරුවකු ශනොවන තැනැත්ශතකු පදිංචිව
සිටින සහාධිපතය ශකොටසක් සම්බන්ධශයන් ූ 
විට එම සහාධිපතය ශකොටශසේ පදිංචිකරු
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සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
ඇතුළත් බව පද සම්බන්ධශයන් ිඹියගැශනන
අවස්යාවක, ඔහු එශසේ ඇතුළත් විය යුතු ය.

2. අයිතිකරුවකු විසින්:(අ) පහත සඳහන් කාර්යය සඳහා ඔහුශේ
සහාධිපතය ශකොටසට සියලු සාධාරණ
ශේලාවල් තුළදී සහ (දැන්වීමක් කිරීම අව ය
්
ශනොවිය යුතු හදිසි අවස්යාවකදී හැර) සාධාරණ
දැන්වීමක් කිරීශමන් පසු ඇතුළු වීමට සංස්යාව
සහ එහි අනුශයෝජිතයන්ට අවසර දිය යුතු ය :I. සහාධිපතය ශකොටස පරී්ා කිරීම;
II. ශවනත් යම් සහාධිපතය ශකොටසක් ශහෝ
ශපොදු
අංශගෝපාංග
බුක්ති
විදීම
සම්බන්ධශයන් භාවිත වන ශහෝ භාවිත
කළ හැකි මළ නල, පයිප්ප, වයර්,
ශක්බල් සහ ප්රණාල නඩත්තු කිරීම,
අලුත්වැි යා කිරීම ශහෝ අලුත් කිරීම;
III. ශපොදු අංශගෝපාංග නඩත්තු කිරීම,
අලුත්වැි යා කිරීම ශහෝ අලුත් කිරීම;
ශහෝ
IV. සංස්යාශේ කාර්ය ඉටු කිරීම ශහෝ ශම්
අතුරු වයවස්යා ශහෝ ශගොඩනැගිල්ලට
බලපාන ශවනත් අතුරු වයවස්යා
ක්රියාත්මක
කිරීම
සඳහා
ශහෝ
සම්බන්ධශයන් සාධාරණව අව ය විය
හැකි යම් වැඩක් ශහෝ ක්රියාවක් කිරීම ;
(ආ) ශගොඩනැගිල්ශල් ශපොදු යහපත තකා ූ 
වැඩ හැර ඔහුශේ සහාධිපතය ශකොටස
සම්බන්ධශයන් කළ යුතු යැයි යම් ආේඩුශේ,
මහජන ශහෝ වයවස්යාිඹත අධිකාරියක් විසින්
නියම කරනු ලබන සියළු අනවසර ඉදිකිරීම්
ඉවත් කිරීම ඇතුළු සියලුම වැඩ ශනොපමාව

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
කළ යුතු අතර ඔහුශේ සහාධිපතය ශකොටස
ශවනුශවන් ශගවිය යුතු සියලු වරිපනම් සහ
වියදම් ශගවිය යුතු ය ;
(ඇ) තම සහාධිපතය ශකොටස අලුත්වැි යා කර
නඩත්තු කළ යුතුවාක් ශමන්ම යුක්ති සහගත
දිරායාම් සහ ශගවීයාම් හා ගින්ශනන්,
කුණාටුශවන්,
චන්ඩ
මාරුතශයන්
හා
ස්වභාවධර්මශේ විපත් වලින් සිදු වන හානි හැර
යහපත් අලුත්වැි යා තත්වයකින් තබා ගත යුතු
ය;
(ඈ) අශනක් අයිතිකරුවන් ශහෝ ඔවුන්ශේ
පවුල්වල අය ශහෝ ඔවුන්ශේ අමුත්තන් විසින්
ශපොදු අංශගෝපාංග පාවි්ඡචි කිරීම හා බුක්ති
විදීම ශකශරහි අයුතු ශලස බලශනොපාන
ආකාරශයන් ශපොදු අංශගෝපාංග පාවි්ඡචි කිරීම
සහ බුක්ති විදීම කළ යුතු ය;
(ඉ) ශවනත් යම් සහාධිපතය ශකොටසක
අයිතිකරුට ශහෝ ඒ අයිතිකරුශේ පවුශල් අයට
පීඩාවක් ශහෝ අනතුරු දායක තත්වයක් ඇති
වන යම් ආකාරයකින් ශහෝ යම් කාර්යයක්
සඳහා තම සහාධිපතය ශකොටස පාවි්ඡචි කිරීම
ශහෝ පාවි්ඡචි කිරීමට ඉඩ දීම ශනොකළ යුතු ය ;
(ඊ) සැලසුම අනුමත කිරීම සඳහා තත් කාලශේ
වග කිව යුතු අධිකාරිය විසින් අනුමත කරන
ලද සැලසුශම්, දක්වා ඇති තම සහාධිපතය
ශකොටස භාවිත කිරීම ිඹියබඳ නියමයන්ට
පටහැනි යම් කාර්යයක් සඳහා තමාශේ
සහාධිපතය ශකොටස පාවි්ඡචි ශනොකළ යුතු ය.
(උ) තමාශේ සහාධිපතය ශකොටශසේ අයිතිශේ
ශවනසක් ශහෝ තමාශේ සහාධිපතය ශකොටස
සම්බන්ධශයන් ූ  තමා දන්නා ශවනත් යම්
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සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
ගනුශදනුවක්
සම්බන්ධශයන්
ශනොපමාව දැනුම් දිය යුතු ය ;

සංස්යාවට

(ඌ) සංස්යාශේ කළමනාකරණ අරමුදලට
ඔහුශේ දායක මුදල් ශගවීම;
(එ) ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන
මේඩලය, ලංකා විදුලිබල මේඩලය, පළාත්
පාලන ආයතනය ශහෝ ශවනත් යම්
අධිකාරියක් ශහෝ බලපත්රලාභියා විසින්
සංස්යාව හරහා සපයනු ලබන ජල ශසේවා, විදුලි
බලය සහ ශවනත් උපශයෝගි ශසේවා විසන්ධි
කරනු ලබන විටක, ශසේවය ඇති කිරීශම් ගාස්තු
සහ නැවත සම්බන්ධ කිරීශම් ගාස්තු ඇතුළු
සංස්යාව හරහා සපයනු ලබන ජල ශසේවා, විදුලි
බලය සහ ශවනත් උපශයෝගි ශසේවා වැනි ශසේවා
පරිශභෝජනය කිරීම සඳහා සියලු මාසික ගාස්තු
ශගවීම;
3. සංස්යාව විසින්, සියලුම අයිතිකරුවන්ශේ
යහපත සැලශසන ආකාරයකින්, ශපොදු
අංශගෝපාංග පාලනය කිරීම හා පරිපාලනය
කිරීම ද ඒවාශේ කළමනාකරණය කිරීම ද කළ
යුතු ය ;
එශසේ වුවද සංස්යාව විසින්, යම් නි ්චිත
අයිතිකරුවකු සමඟ එකඟත්වයක් ඇති
කරශගන ශපොදු අංශගෝපාංග වල යම්
ශකොටසක් පාවි්ඡචි කිරීශම් ශහෝ බුක්ති විදීශම්
තනි අයිතිය ශහෝ ශපොදු අංශගෝපාංග ශහෝ එහි
යම් ශකොටසක් සම්බන්ධශයන් ූ  විශ ෂ
ේ
වරප්රසාද ඒ අයිතිකරුට දිය හැකිය.
4. යම් නි ්චිත අයිතිකරුවකුශේ සහාධිපතය
ශකොටසට ශහෝ ඒ සම්බන්ධශයන් සංස්යාව
විසින් පහසුකම් හා ශසේවා සැපයීම සඳහා

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
සංස්යාව විසින් ඒ අයිතිකරු සමඟ එකඟ
වීමකට එළඹිය හැකිය.
5. සංස්යාව විසින් :(අ) සහාධිපතය ශද්පශලහි ඇත්තා ූ  ද
සහාධිපතය ශකොටස් එකකට වැි  ගණනක්
ශහෝ ශපොදු අංශගෝපාංග බුක්ති විදීම
සම්බන්ධශයන් පාවි්ඡචි කළ හැකි ූ  ද (විදුලි
ශසෝපාන ඇතුලු) උපකරණ සහ සවිකිරීම්,
යහපත් ූ  ද ශසේවය සැලැස්විය හැකි ූ  ද
අලුත්වැි යා තත්වයකින් නඩත්තු කළ යුතු ය ;
(අඅ) සහාධිපතය ශද්පළ ශහෝ අර්ධ සහාධිපතය
ශද්පළ සඳහා අනුමත කරන ලද ශගොඩනැගිලි
සැලැස්මට පටහැනිව සහාධිපතය ශකොටස්වල
යම් තනි අයිතිකරුවන් විසින් යම් අනවසර
ඉදිකිරීම් සිදුකිරීම වැලැක්විම;
(අආ)
අනුමත ශගොඩනැගිලි සැලැස්මට
පටහැනිව සහාධිපතය ශද්පල ට ශහෝ අර්ධ
සහාධිපතය ශද්පල ට සිදු කරන ලද සියළු
අනවසර ඉදිකිරීම් ඉවත් කිරීම සඳහා
සහාධිපතය කළමනාකරණ අධිකාරිශයන් ශහෝ
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිශයන් ශහෝ පළාත්
පාලන ආයතනශයන් ඉල්ලා සිටීම හා එම
ආයතනවලට සහාය වීම;
(ආ) හැකි අවස්යාවලදී, ශපොදු අංශගෝපාංග මත
සුදුසු තණ මලු සහ උදයාන ිඹහිටුවා නඩත්තු
කළ යුතු ය ;
(ඇ) සහාධිපතය ශකොටස් එකකට වැි 
ගණනක් ශහෝ ශපොදු අංශගෝපාංග බුක්ති විදීම
සම්බන්ධශයන් භාවිත කරනු ලැබිය හැකි, මළ
නල, පයිප්ප, සහ වයර් නඩත්තු කිරීම,
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සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
අලුත්වැි යා කිරීම සහ (අව ය අවස්යාවල)
අලුත් කිරීම කළ යුතු ය ;
(ඈ) අයිතිකරුවකුශේ ශහෝ ඔහුශේ සහාධිපතය
ශකොටශසේ ලියාපදිංචි උකස් හිමියකුශේ ලිඛිත
ඉල්ීමම මත, අවස්යාශවෝචිත පරිදි, ඒ
අයිතිකරුට ශහෝ උකස් හිමියාට (ශහෝ
අයිතිකරු ශහෝ උකස් හිමියා විසින්
ලියවිල්ලකින් බලය ශදන ලද තැනැත්ශතකුට)
සංස්යාව විසින් ඇති කරන ලද සියලු ර්ණ
ඔප්පු සහ ඒ ඔප්පු ශවනුශවන් ශගවන ලද වාර
මුදල් සඳහා ූ  අන්තිම කුවිතාන්සි සැපයිය යුතු
ය;
(ඉ) ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන
මේඩලය, ලංකා විදුලිබල මේඩලය, පළාත්
පාලන ආයතනය, ශවනත් යම් ආයතනයක්
ශහෝ බලපත්රලාභියා වැනි ශසේවා සපයන
නිශයෝජිත ආයතන ශවනුශවන් අනුශයෝජිත
ශලස ක්රියාකරමින් සහාධිපතය ශකොටස්වල
අයිතිකරුවන්ට ජල ශසේවා, විදුලි බලය සහ
ශවනත් මහජන උපශයෝගීතා සැපයීම සහ එම
ශසේවා පරිශභෝජනය කිරීම ශවනුශවන් ගාස්තු
සඳහා හිමිකම් පාමින් මාසික වාර බිල්පත්
යැවීම සහ එම ගාස්තු අදාල සහාධිපතය
ශකොටස්වල අයිතිකරුවන්ශගන් අයකර ගැනීම
සහ එම ගාස්තු අදාල ශසේවා නිශයෝජිත ආයතන
ශවත යැවීම.
2 වන ශකොටස
6. අයිතිකරුවකු විසින් :(අ) ශගොඩනැගිල්ශල් ශහොඳ නමට හානිකර විය
හැකි (නීතිවිශරෝධි වන ශහෝ ශනොවන) කිසිම
කාර්යයක් සඳහා තමාශේ සහාධිපතය ශකොටස
පාවි්ඡචි ශනොකළ යුතු ය;

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි

(ආ) දුම් ශහෝ දුමාරය ශහෝ දුර්ගන්ධය ඇති
කරන කිසිම ද්රවයක් ශහෝ ශදයක් ඉන්ධන
ව ශයන් පාවි්ඡචි ශනොකළ යුතු ය;
(ආආ) සහාධිපතය ශද්පශළහි ශහෝ අර්ධ
සහාධිපතය ශද්පශළහි අනුමත ශගොඩනැගිලි
සැලැස්මට පටහැනිව තම සහාධිපතය
ශකොටසට යම් ශවනස් කිරීමක් සිදුකිරීම;
(ඇ) අයිතිකරු විසින් තබා ගන්නා ලද කසල
භාජන වලට ශහෝ ශගොඩනැගිල්ල සඳහා සපයා
ඇති කසල ලිං වලට හැර, ශපොදු අංශගෝපාංග
ශහෝ ඒවාශේ යම් ශකොටසක් මතට යම් කුණු
කසල විසි කිරීම ශහෝ වැටීමට ඉඩ හැරීම
ශනොකළ යුතු ය;
(ඈ) ශවනත් යම් අයිතිකරුවකුට කරදරයක්
ඇති කර හැකි යම් සශතකු ඔහුශේ සහාධිපතය
ශකොටස තුළ ශහෝ ශපොදු අංශගෝපාංගවල තබා
ශනොගත යුතු ය.

෴
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සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
සටහන්

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි

155

ශ්රී ලංකා
ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජශේ
පාර්ලිශම්න්තුව

2018 අංක 23 දරණ බද්ධ නිවාස අයිතිකම්
(විශ ේෂ විධිවිධාන) පනත

[සහතිකය සටහන් කශළේ 2018 අශගෝස්තු මස 15 වන දින]

156

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි
2018 අංක 23 දරණ බද්ධ නිවාස අයිතිකම්
(විශ ෂ
ේ විධිවිධාන) පනත
[සහතිකය සටහන් කශළේ 2018 අශගෝස්තු මස
15 වන දින]
රජයට ශහෝ රජශේ නිශයෝජයායතනයකට අයිති
ඇතැම් සහාධිපතය ශද්පළ ලියාපදිංචි කිරීම සහ
බැහැර කිරීම සඳහා පහසුකම් සැලසීම සඳහා
සහ ඒ හා සම්බන්ධ ශහෝ එයට අනු ාංගික
කාරණා සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම සඳහා ූ 
පනතකි.
ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජශේ
පාර්ලිශම්න්තුව විසින් ශමශසේ පනවනු ලැශේ:-

ලුහුඬු නාමය

1. ශම් පනත 2018 අංක 23 දරණ බද්ධ
නිවාස අයිතිකම් (විශ ේෂ විධිවිධාන)
පනත යනුශවන් හඳුන්වනු ලැශේ.

ශම් පනත බල
පවත්නා
කාලසීමාව
ඇතැම් සහාධිපතය
ශද්පළ ලියාපදිංචි
කිරීම

2. ශම් පනශත් විධිවිධාන ශම් පනත
ආරම්භ වන දින සිට වසර පහක කාල
සීමාවක් සඳහා ක්රියාත්මක විය යුතු ය.
3. (1) 2009 ශදසැම්බර් 31 වන දිනට
ශපරාතුව ඉදිකරන ලද්දා ූ ද:(අ) ජාතික නිවාස ශකොමසාරිස්වරයා;
(ආ) ජාතික
අධිකාරිය;

නිවාස

සංවර්ධන

(ඇ) නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය;
(ඈ) ශ්රී ලංකා ඉඩම් ශගොඩකිරීශම් හා
සහ සංවර්ධනය කිරීශම් සංස්යාව;
ශහෝ

සංශ ෝධිත බද්ධ නිවාස අයිතිකම් ශරගුලාසි

(ඉ) සුනාමි නැවත ලියාපදිංචි කිරීශම්
වැඩසටහන යටශත් රජයට අයිති
ඉඩම්වල සහාධිපතය ශද්පළ ඉදිකරනු
ලැබ ඇති රජශේ ශහෝ ශවනත් යම්
නිශයෝජයායතනයක්,
විසින් අයිතිය දරනු ලබන්නාූ ද
විකිණීශමන්, බදු දීශමන්, කුලියට
දීශමන් ශහෝ කුීම සින්නක්කරයට
දීශමන් යම් තැනැත්ශතකුට ශහෝ
තැනැත්තන්ට සන්තකය පවරා දී
ඇත්තාූ ද සහාධිපතය ශද්පළ:(i)

පළාත් පාලන ආයතන විසින්
අනුමත කරන ලද ශගොඩනැගිලි
සැලසුම් ශනොමැතිවීම;

(ii)

පළාත් පාලන
විසින් නිකුත්
අනුකූලතා
ශනොමැතිවීම;

(iii)

එක් එක් සහාධිපතය ශකොටස
සඳහා වරිපණම් අංකයක් ශහෝ
ශවනත්
සංශක්තයක්
ශනොමැතිවීම;

(iv)

එම සහාධිපතය ශද්පල පළාත්
පාලන ආයතනයක් විසින්
අනුමත කරන ලද ශගොඩනැගිලි
සැලසුම්
වලට
අනුකූල
ශනොවීම;

(v)

පවතින නීතියට
ඉදිකරනු
ලැබ

ආයතනයක්
කරන ලද
සහතිකයක්

අනුකූලව
ශනොමැති
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සහාධිපතය ශද්පලක් වීම;
(vi)

සහාධිපතය
කළමනාකරණ
අධිකාරිශේ
සාමානයාධිකාරිවරයා
විසින්
සහතිකයක් නිකුත් කරනු ලැබ
ශනොතිබීම.

ශනොතකා එවැනි සියලු සහධිපතය
ශද්පලවල ිඹුරරු ශරජිස්ටාර්වරයා
විසින් 1973 අංක 11 දරණ නිවාස
අයිතිකම් පනශත් 6 වගන්තිය යටශත්
ලියාපදිංචි කරනු ලැබිය යුතු ය.
(2) (1)වන උප වගන්තිය යටශත්
කරන ලද යම් ලියාපදිංචි කිරීමක්
සියළු කාර්යන් සඳහා ශම් පනශත්
විධිවිධාන යටශත් සිදුකරනු ලැබ ඇති
ලියාපදිංචිකිරීම ශලස සලකනු ලැබිය
යුතු ය.
(3) (2)වන උපවගන්තිශේ සඳහන්
කරන ලද සහාධිපතය ශද්පළක
අයිතිකරු විසින් සහාධිපතය ශද්පළ
පදිංචිය සඳහා ආරක්ෂිත බවට සහතික
කරමින්
ශගොඩනැගිලි
ශදපාර්තශම්න්තුශේ
අධයක්ෂ
ජනරාල්වරයාශගන් ලබාගත් ලිඛිත
ප්රකා යක්, එම සහාධිපතය ශද්පළ
ලියාපදිංචි කරන අවස්යාශේ දී
ශරජිස්ට්රාර්වරයා ශවත භාර දිය යුතු ය.
(4) යම් විශ ේෂිත සහාධිපතය ශද්පළ
අවස්යාශවෝචිත පරිදි, (1) වන
උපවගන්තිශේ (අ) සිට (ඉ) දක්වා ූ 
ශදදවල (එම ශදද ශදක ද ඇතුළත්ව )
නි ්චිතව සඳහන් කරන ලද ආයතන
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වලට අයිති බවටද 2009 ශදසැම්බර්
මස 31 දිනට ශපර ඉදිකරනු ලැබ ඇති
බවට ද විකිණීශමන්, බදු දීශමන්,
කුලියට
දීශමන්
ශහෝ
කුීම
සින්නක්කරය
දීශමන්
යම්
තැනැත්ශතකුට සන්තකය පවරා දී
ඇති
බවටද,
ජාතික
නිවාස
ශකොමසාරිස්වරයාශේ, ජාතික නිවාස
සංවර්ධන
අධිකාරිශේ
සාමානයාධිකාරීවරයාශේ,
නාගරික
සංවර්ධන
අධිකාරිශේ
සභාපතිවරයාශේ, ශ්රී ලංකා ඉඩම්
ශගොඩකිරීශම් සහ සංවර්ධනය කිරීශම්
සංස්යාශේ සභාපතිවරයාශේ, ශහෝ සහ
ඉඩම් සහ ඉඩම් සංවර්ධන විෂය පවරා
ඇත්තාූ  අමාතයයවරයාශේ ශහෝ
රජශේ සුනාමි නැවත පදිංචි කරවීශම්
වැඩසටහන යටශත් රජශේ ඉඩම් වල
යම් සහාධිපතය ශද්පළක් ඉදිකිරීම
සඳහා වගකිව යුතු ශවනත් යම් රාජය
නිශයෝජය ආයතනයක ප්රධානියකු ශේ
අත්සනින් නිකුත් කළ සහතිකයක්,
එහි ඇතුළත් කරුණු සම්බන්ධශයන්
බැලූ බැල්මට ිඹියගත යුතු සාක්ෂි විය
යුතු ය.
4. පද සම්බන්ධශයන් අනයාර්යයක් අර්ය නිරූපණය
අව ය වුවශහොත් මිස ශම් පනශතහි:“ජාතික
නිවාස
ශකොමසාරිස්වරයා”
යන්ශනන් 401ක් වන අධිකාරය ූ  ජාතික
නිවාස පනත යටශත් පත් කරන ලද ජාතික
නිවාස ශකොමසාරිස්වරයා අදහස්ශේ.
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“සහාධිපතය කළමනාකරණ අධිකාරිය”
ශහෝ “අධිකාරිය” යන්ශනන් ජාතික රාජය
සභාශේ 1973 අංක 10 දරන සහාධිපතය
කළමනාකරණ අධිකාරිය පනත යටශත්
ිඹහිටවන ලද සහාධිපතය කළමනාකරණ
අධිකාරිය අදහස් ශේ.
“සහාධිපතය ශද්පළ” යන්ශනන් 1973 අංක
11 දරන බද්ධ නිවාස අයිතිකම් පනශත්
අදහස් වන පරිදි සහාධිපතය ශද්පල අදහස්
ශේ.
“අමාතයවරයා” යන්ශනන් ආේඩුක්රම
වයවස්යාශේ 43 වගන්තිය යටශත් නිවාස
විෂය පවරා ඇති අමාතයවරයා අදහස් ශේ.
“ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය”
යන්ශනන් 1979 අංක 17 දරන ජාතික
නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය පනත යටශත්
ිඹහිටුවන ලද ජාතික නිවාස සංවර්ධන
අධිකාරිය අදහස් ශේ.
“ශරජිස්ට්රාර්වරයා” යන්ශනන් ලියා පදිංචි
කළ යුතු සහාධිපතය ශද්පළ ිඹහිටා ඇති
ලියාපදිංචි දිස්ත්රික්කය තුළ අධිකරණ බලය
දරන (117 වන අධිකාරිය ූ ) ශල්ඛන
ලියාපදිංචි කිරීශම් ආඥා පනත යටශත්
පත්කරන ලද ඉඩම් ශරජිස්ට්රාර් වරයා
අදහස් ශේ.
“ශ්රී ලංකා ඉඩම් ශගොඩකිරීශම් සහ
සංවර්ධනය කිරීශම් සංස්යාව” යන්ශනන්
1968 අංක 15 දරණ ඉඩම් ශගොඩකිරීශම්
සහ සංවර්ධනය කිරීශම් සංස්යා පනත
යටශත් ිඹහිටවන ලද ශ්රී ලංකා ඉඩම්
ශගොඩකිරීශම් සහ සංවර්ධනය කිරීශම්
සංස්යාව අදහස් ශේ.
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“නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය” යන්ශනන්
ජාතික රාජය සභාශේ 1978 අංක 41 දරන
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය පනත
යටශත් ිඹහිටුවන ලද නාගරික සංවර්ධන
අධිකාරිය අදහස් ශේ.
5. ශමම පනශත් සිංහල සහ ශදමළ භාෂා
පාඨ අතර යම් අනනුකූලතාවක් ඇති
වුවශහොත් එවිට සිංහල භාෂා පාඨය
බලපැවැත්විය යුතු ය.
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අනනුකූලතාවක්
ඇතිූ  විට සිංහල
භාෂාව පාඨය
බලපැවැත්විය
යුතු බව.

