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I.අපද්රව්ය ඉව්ත්කිරීම පිළිබඳ අතුරු ව්යව්්ථාාව් 

1.  255 අධිකවරිය ව්න නගර ස ව ආඥව පනතත් 153 ව්න ව්ගන්තිය සමඟ කියවිය 

යුතු එකී ආඥව පනතත් 157 (13) උප ව්ගන්තිය ය තත් තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් 

සැදීම  නගර ස වව්ල  බලය ලැීම ඇ . 

2.  නගර ස ව බල ප්රතද්ශය තුළ අපද්රව්ය ඉව්ත්කිරීම විධිමත් කිරීම සඳහව ද, ව 

සම්බන්ධතයන් ගව්ථතු පනව්ව අයකිරීම සඳහව විධිවිධවන සැලසීම  පිණිස ද 

තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් පනව්නු ලැතේ. 

3.  තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් “අපද්රව්ය ඉව්ත් කිරීම පිළිබඳ අතුරු ව්යව්්ථාවව්” 

යනුතව්න් හඳුන්ව්නු ලැතේ. 

4.  නගර ස ව බල ප්රතද්ශය තුළ සෑම කසළ ජනනය කරන්තනක්ම, එක් රැ්ථව්න 

කසළ බහවලීම සඳහව, ජජව්හවයනය ව්න (දිරන) හව ජජව්හවයනය තනොව්න 

(තනොදිරන) අපද්රව්ය තව්නුතව්න් ය ත් පිරිතසයින් බහවලුම් තදකක්  බවග  

යුතුය. එකී බහවලුම් පියන් සහි  විය යුතු අ ර, වව්ව ජදිසකව් එක් රැ්ථව්න 

අපද්රව්ය බහවලීම සඳහව ප්රමවවව්ත් බඳුන් විය යුතුය.  

5.  කිසිඳු අපද්රව්ය ජනනය කරන්තනකු විසින් ඉහ  4ව්න ව්ගන්තිය ය තත් 

එක්රැ්ථ කරනු ලබන අපද්රව්ය සමග; සවයිසක අපද්රව්ය, විෂ සහි  අපද්රව්ය 

තහෝ ඉදිකිරීම් තහෝ බිඳතහලීම් තේතුතව්න් ජනනය ව්න අපද්රව්ය, ග්ථ අතු 

කපවදැමීතමන් එක් රැ්ථව්න අපද්රව්ය මිශ්ර තනොකළ යුතුය. 

6.  අයිතිකරුව්කු තහෝ පදිිංචිකරුව්කු විසින් විතේෂතයන්ම  ත්කවර්ය සඳහව 
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තව්න් කර ඇති බඳුනක  තහෝ තව්නත් ව්ැසිය හැකි ව හව සමවන බහවලුමක  

හැර තව්නත් කව්ර තහෝ තපෞද්ගලික තද්පළක  තහෝ තපොදු තමම අපතද්පළක  

තමම අපද්රව්ය විව්ෘ ව් බැහැර කිරීම තනොකළ යුතුය. 

7.  අයිතිකරුව්කු තහෝ පදිිංචිකරුව්කු විසින්  ම අසල්ව්වසීන්  පීඩවවිය හැකි 

ආකවරය  පරිශ්රය තුළ අපද්රව්ය එක්රැ්ථ කිරීමක් තනොකළ යුතුය.  

8.  අයිතිකරුව්කු තහෝ පදිිංචිකරුව්කු විසින් ්ථව්කීය පරිශ්රය තුළ අපද්රව්ය විව්ෘ ව් 

පිළි්ථසීමක් තනොකළ යුතුය.  

9.  තගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් තහෝ ඉදිකිරීම් කඩව ඉව්ත් කිරීතමන්  තහෝ ග්ථ අතු කපව 

තහලි තපතහලි කිරීතමන් හ ගනු ලබන අපද්රව්ය, අයිතිකරු තහෝ පදිිංචිකරු 

විසින් පරිශ්රතයන් බැහැර තපොදු ්ථාවනයක තහෝ තපෞද්ගලික ්ථාවනයක එක් 

රැ්ථ කර තිතබන්න  හැරීම තනොකළ යුතුය. 

10.  නගර ස වව්ක් විසින් ජජව්හවයනය ව්න සහ ජජව්හවයනය තනොව්න 

අපද්රව්ය අව්ම ව්ශතයන් සතියක  තදව්රක් පරිශ්රතයන් පරිශ්රය  එකතු කිරීම 

කළ යුතු අ ර, ව සඳහව නගර ස වව් විසින් බල ප්රතද්ශය තුළ ක්රියවත්මක 

කරන අපද්රව්ය කළමනවකරව ව්ැඩස හන පිළිබඳ සියළුම අයිතිකරුව්න් හව 

පදිිංචිකරුව්න් දැනුව්ත් කළ යුතුය.  

11.  යම් පරිශ්රයක අයිතිකරු තහෝ පදිිංචිකරු නගර ස වව් විසින් ක්රියවත්මක 

කරනු ලබන අපද්රව්ය පරිශ්රතයන් පරිශ්රය  එක්රැ්ථකිරීතම් ත්ථව්වව්  අනුග  

තව්මින්, ජජව්හවයන හව ජජව්හවයන තනොව්න පරිදි තව්න් තව්න්ව් එක් රැ්ථ 

කළ අපද්රව්ය, නගර ස වතේ කසළ එක්රැ්ථකරන්නන්   වර දිය යුතු අ ර, ව 

 වක්  කිසි විත කත් එත්ථ එක් රැ්ථ කරන ලද අපද්රව්ය වව්ව දමව තිතබන බඳුන් 

තුළින් බවහිර පරිසරය  මුදවහැරීමක් තනොකළ යුතුය. 

12.  එත්ථවුව්ද යම් පරිශ්රයක එක් රැ්ථකළ ජජව්හවයන සහ ජජව්හවයන තනොවූ 

අපද්රව්ය, නගර ස වතේ කසළ එක්රැ්ථකරන්නන්  පහසුතව්න් ලබවග  හැකි 
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ආකවරය  සිංව්ෘ   වජන තුළ බහව ්ථව්කීය පරිශ්රතේ  බව තිීමම තමම අතුරු 

ව්යව්්ථාවව් ය තත් ව්න ිසව්ැරදි අපද්රව්ය  වරදීමක් ව්ශතයන් සැලකිය හැකිය. 

13.  යම් පරිශ්රයක තගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් තහෝ ඉදිකිරීම් කඩව ඉව්ත් කිරීතමන් තහෝ 

ග්ථ තහෝ අතු කපව දැමීතමන් තහෝ ිසෂ්පවදන ක්රියවව්ලියක අතුරු ප්රතිලල 

ව්ශතයන් බැහැරලන අපද්රව්ය හව,  ව්වණිජ ව්යවපවරයක ව්යවපවර කවර්යයන් 

ය තත් එක්රැ්ථව්න අපද්රව්ය ද නගර ස වව් විසින් බැහැර කිරීම සඳහව 

 වරග  හැකි අ ර, ව සඳහව අයකළ යුතු ිසයමි  ගව්ථතු නගර ස වව් 

විසින් කළින් කළ තයෝජනව සම්මුතියක් මගින් තීරවය කර ගැසට් පත්රය 

මගින් ප්රකවශය  පත් කළ යුතුය. 

14.  ඉහ  සඳහන් පරිදි 13ව්න ව්ගන්තිය ය තත් අයවිය යුතු ිසයමි  ගව්ථතු අය 

කර ගැනීතමන් පසු කිසියම් පරිශ්රයක එක්රැ්ථව්න තගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් තහෝ 

ඉදිකිරීම් කඩව ඉව්ත්කිරීම් තහෝ ග්ථ තහෝ අතු කපව දැමීතමන් එක් රැ්ථව්න 

අපද්රව්ය තහෝ ිසෂ්පවදන ක්රියවව්ලියක අතුරු ප්රතිලල ව්ශතයන් බැහැර කරන 

ලද අපද්රව්ය හව ව්වණිජ ව්යවපවරයක ව්යවපවර කවර්යයන් ය තත් හ ගන්නව 

අපද්රව්ය ද බැහැර කිරීම සඳහව  වරගැනීම, නගර ස වව් විසින් කළ යුත්තත්ය. 

    15. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් සඳහන් විධිවිධවන ක්රියවත්මක ීමම පරික්ෂව 

කිරීම සඳහව ස වපතිව්රයව තහෝ ඔහු විසින් ිසේචි ව් ව සඳහව බලය පැව්රූ 

ිසලධරතයකු පරිශ්රයක  ඇතුල් ීමම නී යවනුකූල ව්න්තන්ය. 

  16. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ කව්ර තහෝ ව්ගන්තියක් උල්ලිංඝනය ව්න පරිදි 

ක යුතු කිරීම තහෝ තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් ස වපති විසින් කරනු 

ලබන ිසයමයන්  අනුකූල තනොීම ක යුතු කිරීම, තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් 

ය තත් ව්රදක් ව්න අ ර, එකී ව්රදක් කරනු ලබන සෑම  ැනැත්ත ක්ම, එම 

ව්රද සම්බන්ධතයන් ිසසි බලය සහි  අධිකරවයක් විසින් ව්රදකරු කිරීතමන් 

පසුව් 255 අධිකවරිය ව්න නගර ස ව ආඥව පනතත් 153 ව්ගන්තිය ය තත් වු 
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දඩුව්මක  ය ත් විය යුතුය. 

17.  පද සම්බන්ධතයන් අනය අර්ායක් අව්ශය වුව්තහොත් මිස, තමම අතුරු 

ව්යව්්ථාවතේ -  

“අපද්රව්ය” යන්තනන් යම් පරිශ්රයක සිදුව්න ගෘහ ක්රියවකවරකම් 

තේතුතව්න් බැහැර කිරීම සඳහව එක්රැ්ථව්න තද් තහෝ පරිශ්රය 

අතුගෑතමන් ඉව් ලන කුණුතරොඩු ආදී තද් ද; 

“පරිශ්රය” යන්තනන් ිසව්සක්, ිසතව්්ථ සමූහයක්, සවප්පුව්ක්, 

කර්මවන් ශවලවව්ක්, ව්ැඩපළක්, ආපනශවලවව්ක්, තව්නත් යම් 

ව්යවපවරයක් හව වව්ව  අනුබද්ධි  භූමියක් ද; 

ස වපති” යන්තනන්  ත් කවලතයහි නගර ස වතේ 

ස වපතිධුරය දරන  ැනැත් වද;  

 

“බලයලත් ිසලධවරියව” යන්තනන් නගර ස වතේ ස වපතිව්රයව 

විසින් ලිඛි ව් බලය පව්රන ලද ඕනෑම ිසලධවරිතයකු ද; 

අදහ්ථ තේ. 
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II.ආහාර පාන විකිණිම පිළිබඳ අතුරු ව්යව්්ථාාව් 

1. 255 අධිකවරිය ව්න නගර ස ව ආඥව පනතත් 153 ව්න ව්ගන්තිය සමඟ කියවිය 

යුතු එකී ආඥව පනතත් 157 (9) (ක) තේදය ය තත් තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් 

සැදීම  නගර ස වව්ල  බලය ලැීම ඇ . 

 

2. නගර ස ව  බලප්රතද්ශය තුල තහෝ ල්, සවප්පු හව තපොදු තව්ළතදපලව්ල් තනොව්න 

්ථාවනව්ල සිංචවරක තව්ළදුන් විසින් ආහවර පවන  විකිණීම විධිමත්කිරීම, 

අධීක්ෂවය කිරීම, පරීක්ෂව කිරීම හව පවලනය කිරීම උතදසව තමම අතුරු 

ව්ය්ථාවව් පනව්නු ලැතේ. 

 

3. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ආහවර පවන විකිණිම පිළිබඳ අතුරු ව්යව්්ථාවව් තලස 

හඳුන්ව්නු ලැතේ  

 

4. නගර ස වව් සතු තපොදු තව්ළඳපලක, නගර ස ව බල ප්රතද්ශතේ  බලපත්ර ලත් 

තහෝ ලයක තහෝ සවප්පුව්ක හැර  තව්නත් යම් ්ථාවනයක තහෝ  වජනයක, 

තපට්ටියක තහෝ තව්නයම් ආධවරකයක, මැ්ථසක, පවපැදියක, යතුරු පැදියක, 

කරත් යක, අත් කරත් යක තහෝ ව්වහනයක  බවතගන  ැිසන්  ැන  

යමින් තහෝ යම් ්ථාවනයක න ර ීම තහෝ ආහවර පවන  විකිණිම, එත්ථ විකිණිම 

සඳහව  බවගැනීම තහෝ විකිණිම සඳහව ප්රදර්ශනය කිරීම කරනු ලබන සෑම 

 ැනැත් කුම තමම  අතුරු ව්යව්්ථාවතව්හි 24 ව්න ව්ගන්තිතයහි දැක්තව්න 

ිසයමි  ගව්ථතු තගව්ව බලපත්රයක් ලබවග  යුතුය. 

 

5. සිංචවරක තව්ළදවමඳ ඇතුලුව් යම් ්ථාවනයක ආහවර පවන  විකිණීම, විකිණීම 

සඳහව  බව ගැනීම තහෝ ප්රදර්ශනය කිරීම කරන සෑම  ැනැත් කුම පහ  

සඳහන් ිසයමයන් පිලිපැදිය යුතුය. 
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(1) සියලුම ආහවර ද්රව්ය දුහුවිල්තලන්, මැ්ථසන්තගන් තහෝ තව්නත් 

තරෝග කවරක කෘමීන්තගන් ආරක්ෂව ව්න පරිදි ්ථථිර 

ද්රව්යයකින් සවදන ලද තපට්ටියක, අල්මවරියක තහෝ  වජනයක 

අසුරව  බව ගැනීම ;    

 

(2) ආහවර ද්රව්ය බහවලන තපට්ටිය, අල්මවරිය තහෝ  වජනය ව්සව 

 ැබිය හැකි ්ථථිර පියන් පත් ව්ලින් යුක්  විය යුතු අ ර, සෑම 

වි කම පියන් පත් ව්සව  ැීමම;   

 

(3) ආහවර ද්රව්ය විකිණිම කරන යම් ්ථාවනයක් ව්ැ්ථතසන් 

අේතව්න් හව දුහුවිල්තලන් ආරක්ෂි  වූ කැලිකසල ව්ලින් ත ොර 

ිසරන් රතයන් පවිත්ර කරන ලද ්ථාවනයක් ීමම;  

 

(4) ආහවර ද්රව්ය විකිණිම සිංචවරක තව්ළඳවම මගින් කරනු 

ලබන්තන්නම්, එත්ථ ආහවර පවන සහ අතලවි කරන ්ථාවනය 

නගර ස වතේ අතුරු ව්යව්්ථාව අනුව් රාව්වහන නව් ව 

 ැීමතම් ගව්ථතු අය තකතරන ්ථාවනයක් ව්න්තන්නම්, ව 

සඳහව ිසයමි  රාව්වහන නව් ව  ැීමතම් ගව්ථතු තගීමම;  

 

(5) ආහවර පවන විකිණීම සිංචවරක තව්තළඳවම මගින් සිදු කරන 

වි ක බ්ථ තහෝ දුම්රිය නැව්තුම් පලක නව් ව ඇති තහෝ මහව 

මවර්ගතේ ධවව්නය ව්න මගී ප්රව්වහන රායක් තුල තව්තළදවම් 

කරන්තන් නම් අදවල පරිදි ශ්රී ලිංකව ගමනව ගමන මණ්ඩලතේ, 

දුම්රිය තදපවර් තම්න්තුතේ තහෝ බ්ථ රා හිමිකරුතේ අව්සර 

ලබව තිීමම;   
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(6) යම් ීමදියක මිංමවව් ක තපොදු ්ථාවනයක තහෝ ව අසල ආහවර 

පවන තව්ළඳවතමහි තයදී සිටින යම්  ැනැත්ත කු  එකී 

්ථාවනතයන් ඉව්ත්ව්න තලස නගර ස වතේ බලයලත් 

ිසලධවරියකු, කව්ර තහෝ තපොලි්ථ ිසලධවරියකු ිසයම 

කරන්තනනම් එකී  ැනැත් ව ව්හවම එම ්ථාවනතයන් ඉව්ත් 

ීමම;  

 

(7) ආහවර ද්රව්ය විකිණීතම් දී ගනුතදනුකරුව්න්  ආහවර පවන පිරි 

නැමීම උතදසව මල තනොබැතදන තලෝහතයන්  ැනූ පිරිසිදු 

බන්තද්සියක් තහෝ  පිඟන් මැටිතයන් තහෝ ීමදුරු ව්ලින් ිසර්මි  

පිගන් තකෝප්ප හව ීමදුරු  වජන  වවි ව කිරීම;   

 

(8) ආහවර ද්රව්ය ඉව්   රැතගන යවම සඳහව විකිණිතම්දී පිරිසිදු 

දව් නයක තහෝ කව්රයක බහව අතලවි කිරීම;  

 

(9) පවරිත ෝගිකයන්  ව අව්්ථාවතේදීම පරිත ෝජනය සඳහව 

ආහවර පවන පිරිනමන්තන් නම් ව සඳහවම තව්න් වූ පිරිසිදු 

 වජන  වවි ව කිරීම;  

 

(10) පරිත ෝජනතයන් පසුව්,  වවි ව කර ඉතිරි කරන ආහවර 

තකො ්ථ බැහැර කිරීම සඳහව  ැන්පත් තකො   ැීමම , ඝව 

අපද්රව්ය බහවලීම සඳහව තව්න්වූ පියන් ප ක් සහි  

 වජනයක් තිබිය යුතු අ ර, එහි එකතු ව්න අපද්රව්ය නගර 

ස වතේ ිසයමයන් අනුව් බැහැර කිරීම;  

 

(11) ආහවර පවන පරිත ෝජනය  තපර හව පසුව් අත් ත්ථදීම සඳහව 

පිරිසිදු ජලය හව සබන් සපයව තිීමම; සහ  
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(12) ආහවර පවන විකිණිම සඳහව 4 ව්න ව්ගන්තිය ය තත් ලබවගත් 

බලපත්රය තව්ළඳවම්කරන සෑම අව්්ථාවව්කම  මව 

සන් කතයහි  බව ගැනීම.  

 

6. නගර ස වතේ ස වපතිව්රයව විසින් ිසකුත් කරන ලද සිංචවරක තව්ළඳවම 

සඳහව ව්න ව්ලිංගු බලපත්රයක් ලබවතගන ඇති කිසිම  ැනැත් කු විසින්  

සිංචවරක බලප්රතද්ශය තුල සිංචවරක තව්ළදවතම් තයදීතම් දී, තහෝ ලයක, 

සවප්පුව්ක, තව්ළඳතපොලක, පදික තේදිකවව්ක තහෝ තව්නත් බලපත්රලත් 

ව්යවපවරික, කර්මවන්  තහෝ තව්ළඳ ්ථාවනයක සිංචවරක තව්ළඳවම තනොකළ 

යුත්තත්ය.  

 

7. විධිමත් බලපත්රයක් ලබව ඇත්තත් වුව්ද, කිසිම  ැනැත් කු විසින් මිංමවව් ක 

ධවව්නය තකතරන රාව්වහනව්ල  තහෝ මිංමවව් ක, පදික තේදිකවව්ක, පිවිසුම් 

මවර්ගයක, පයින් ගමන් කරන්නන්  අව්හිර බවධව තහෝ අනතුරු සිදුව්න 

ආකවරය  තව්ළදවම් තනොකළ යුතුය. 

 

8. කිසියම් ආසවදන, ්ථපර්ශක තහෝ චර්ම තරෝගයකින් තපතලන තහෝ  මෑ කදී 

තපතලමින් සිටි තහෝ එව්ැිස අයකු  සවත්තු කළ අයකු තහෝ එකී තරෝග ආසවදන 

හව ීමජ තපෝෂව කවල සීමව ඉකුත්ව් ඇත්තත් නම් මිස ආහවර පවන 

තව්ළදවතමහි තනොතයදිය යුත්තත්ය. 

 

9. ආහවර පවන තව්ළදවතමහි තයතදන කිසිම  ැනැත් කු ආහවර පවන විකිනීම 

සඳහව -  

(1) බලපත්ර ලත් ්ථාවනතයන් තහෝ ප්රතද්ශතයන් බැහැර 

්ථාවනයක  තහෝ, 
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(2) පවසල්, තරෝහල්, රජතේ කවර්යවල, ිසල ිසව්වස, අධිකරව 

පරිශ්රයන් තුල  තහෝ  

ඇතුලු තනොවිය යුතුය. 

 

10. ආහවර පවන විකිණීතම් තයදී සිටින කිසිදු  ැනැත් කු විසින්, එකී ආහවර  පවන 

ව  ත්ත්ව්තයන්ම  බව ගැනීම තහෝ ආකර්ශනීය තලස සැකසීම උතදසව එකී 

ආහවර පවන තසෞඛ්යය  අහි කර ද්රව්යයක් තහෝ ද්රව්යයන් තහෝ දියරයක් 

සමග මිශ්ර කිරීම, පව  කිරීම, තපඟීමම, එන්නත් කිරීම, ඉසීම තහෝ කුඩු කිරීම 

තනොකළ යුතු අ ර එත්ථ කරන ලද ආහවර පවන අතලවි තනොකළ යුතුය. 

 

11. කල් ඉකුත් වූ තහෝ නරක් වූ තහෝ මිිස්ථ පරිත ෝජනය  නුසුදුසු වූ ආහවර පවන 

ශී කරන ව්ල  බව ගැනීම, ප්රති සැකසුම් කිරීම, තහොඳ  ත්ත්ව්තේ වව්ව සමග 

මිශ්ර කිරීම තහෝ ලඟ  බව ගැනීම තනොකළ යුතුය. 

 

12. ආහවර පවන අතලවිකරන ්ථාවන ව්ල හව ව අව්  බල්ලන්, බළලුන්, ඌරන්, 

එළුව්න්, ගව්යන්, මීයන් තහෝ තව්නත් සතුන්  ගැව්සීම  ඉඩ තනොදිය යුතුය. 

 

13. ආහවර පවන විකිණිතමහි සිංචවරක තව්තළන්දකු තලස තයතදන කිසිම 

 ැනැත් කු විසින් පවපැදියක, යතුරු පැදියක, හිසම  තහෝ දෑත් ම  

 බවතගන යනු ලබන ආහවරපවන බහවලූ තපට්ටිතේ  තහෝ  වණ්ඩතේ පැත් ක 

දිග මී ර් 0.75 ක  ව්ැඩි තනොවිය යුතුය. 

 

14.  ආහවර පවන විකිණීතමහි තයදී සිටින්තනකු කිසිදු වි ක සිය තව්තළඳ ප්රචවරය 

උතදසව තමගව ත ෝන්, ලවුඩ්්ථ පීකර්, ශේද විකවශන යන්ත්ර, ඇම්පිලි පයර්, 

දීප්තිමත් ආතලෝක විහිදුව්න විදුලි උපවිංග  වවි ව තනොකළ යුතුය. 
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15. ආහවර පවන විකිණීතමහි තයදී සිටින කව්ර තහෝ  ැනැත් කු සුරව බදු ආඥව 

පන  ය තත් ගැතනන මත් පැන් ලඟ  බව ගැනීම තහෝ විකිණීම තනොකළ 

යුතුය. 

 

16. ආහවර පවන විකිණීම සම්බන්ධතයන් මහජන වව්තගන්, සිවිල් සිංවිධවන ව්ලින් 

තහෝ තව්නත් ඕනෑම අයකුතගන් ලැතබන පැමිණිලි නගර ස වව් විසින් 

තල්ඛ්නග  කළයුතු අ ර, එකී පැමිණිලි සඳහව ිසසි පියව්ර ගැනීම නගර 

ස වතේ ස වපතිව්රයවතේ කවර්යය විය යුතුය. 

 

17. ව්සිංග  තරෝග තහෝ තව්නත් තබෝව්න තරෝග  ත්ව්යක් පැතිර යවතම් 

අව්දවනමක් ඇති බව්  ප්රතද්ශතේ තසෞඛ්ය ජව්දය ිසලධවරිව්රයව විසින් ව්වර් ව 

කර ඇති අව්්ථාවව්කදී -  

 

(1) ආහවර පවන  විකිණිම  යම් අයකු  දී ඇති බලපත්රය අව්ලිංගු 

කිරීම  තහෝ ිසේචි  කවලයක  අත්හිටු ීමම ; තහෝ 

 

(2) බල ප්රතද්ශතයහි කිසියම් තකොට්ඨවසයක ආහවර පවන අතලවිය 

 හනම් කිරීම  තහෝ 

නගර ස වතේ ස වපතිව්රයව  බලය ඇත්තත්ය. 

 

18. ඉහ  කී 17 ව්න ව්ගන්තිය ය තත් ක්රියව කිරීම තේතු තකො  තගන යම් 

 ැනැත් කු  ව්න අලව  තහෝ පවඩු පියීමතමහි ව්ගකීතමන් තසෞඛ්ය ජව්දය 

ිසලධවරියව සහ ස වපතිව්රයව ිසදහ්ථ ව්න්තන්ය. 

 

19. ආහවර පවන විකිණිතමහි තයදී සිටින ඕනෑම අයකුතගන් අතලවිය සඳහව  බව 

ඇති ආහවර පවන ව්ලින් යම් ප්රමවවයක් නගර ස වතේ ස වපතිව්රයව තහෝ 
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බලයලත් ිසලධවරියකු විසින් එහි මිල තගව්ව ලබව ගැනීම නී යනුකූල ව්න්නව 

ත්ථම එකී  වණ්ඩ අතලවි කිරීම යතමකු විසින් ප්රතික්තෂ්ප තනොකළ යුතුය. 

 

20. ආහවර පවන තව්ළඳවතමහි ිසයුක්  ඕනෑම ්ථාවනයක  ඇතුලු ීම තමම අතුරු 

ව්යව්්ථාවතව්හි විධිවිධවන පරීක්ෂව කිරීම  නගර ස වතේ ස වපතිව්රයව  

තහෝ බලයලත් ිසලධවරියකු  බලය ඇත්තත්ය. 

 

21. ඉහ  කී 20 ව්න ව්ගන්තිය ය තත් පරීක්ෂවය   වජනය කරන ලද යම් 

ආහවර පවන ව්ර්ගයක් මනුෂය පරිත ෝජනය  නුසුදුසු බව් තපිස ගියතහොත් 

එය  හනම  තගන ප්රතද්ශතේ තසෞඛ්ය ජව්දය ිසලධවරීව්රයව තව්  යැීමම  

නගර ස වතේ ස වපතිව්රයව  තහෝ බලයලත් ිසලධවරියව  බලය ඇත්තත්ය. 

 

22. ඉහ  කී 21ව්න ව්ගන්තිය ය තත්  හනම  තගන   මව තව්  ඉදිරිපත් කරන 

ලද ආහවර පවන මනුෂය පරිත ෝජනය  නුසුදුසු බව්  තසෞඛ්ය ජව්දය 

ිසලධවරිව්රයව සහතික කරන ලද්තද්නම්, එම ආහවර පවන ත ොගය  හනම  

තගන එහි හිමිකරු  තහෝ අතලවිකරු  අලව  තහෝ ව්න්දි තගීමමකින් ත ොරව් 

වව්ව  විනවශ කරන තලස  ස වපතිව්රයව විසින් ිසතයෝග කරනු ලැබිය යුතුය. 

එව්න් ිසතයෝගයක් ලද ව්හවම එකී ද්රව්ය ත ොගය අදවල බලධවරීන් ඉදිරිතේ දී  

විනවශ කිරීම  හිමිකරු තහෝ අතලවිකරු ක යුතු කළ යුතුය. 

 

 

23. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ 4 ව්න ව්ගන්තිය ය තත් ආහවර පවන විකිණිතම් 

බලපත්රයක් ලබව ගැනීම  අයදුම් කරන සෑම  ැනැත් කුම, නගර ස වව් 

විසින් තයෝජනව සම්ම යකින් තීරවය කර ව්වර්ෂිකව් රජතේ ගැසට් පත්රතයහි 

පලකරන ලද බලපත්ර ගව්ථතුව් නගර ස වව්  තගවිය යුත්තත්ය. 

 



15 
 

24. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ 4 ව්න ව්ගන්තිය ය තත් ිසකුත් කරන ලද සෑම 

බලපත්රයක්ම එය කලින් අව්ලිංගු කරනු තනොලැබුව්තහොත් එය ිසකුත් කළ 

ව්ර්ෂතේ තදසැම්බර් මස 31 දිනතයන් අව්සන් ව්න්තන්ය. 

 

25. ඉහ  24 ව්න ව්ගන්තිතේ කුමක් සඳහන් වුව්ද, මහජනයව වකරවශීව්න 

තපරහැරක්, ආගමික තහෝ සිං්ථකෘතික උත්සව්යක්, සිංදර්ශනයක්, ක්රීඩව 

උතළලක් පැව්ැත්තව්න කවල සීමවව්ක  සීමව ව්න ත්ථ  වව්කවලික සිංචවරක 

ආහවරපවන තව්තළඳවම  බලපත්ර ිසකුත් කිරීම  නගර ස වතේ 

ස වපතිව්රයව  බලය ඇත්තත්ය. 

 

26. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ කව්ර තහෝ ව්ගන්තියක් උල්ලිංඝනය ව්න පරිදි 

ක යුතු කිරීම තහෝ තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් ස වපති විසින් කරනු 

ලබන ිසයමයන්  අනුකූල තනොීම ක යුතු කිරීම, තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් 

ය තත් ව්රදක් ව්න අ ර, එකී ව්රද කරනු ලබන සෑම  ැනැත්ත ක්ම එම 

ව්රද සම්බන්ධතයන් ිසසි බලය සහි  අධිකරවයක් විසින් ව්රදකරු කිරීතමන් 

පසුව් 255 අධිකවරිය ව්න නගර ස ව ආඥව පනතත් 153 ව්ගන්තිය ය තත් වු 

දඩුව්මක  ය ත් විය යුතුය. 

 

27. පද සම්බන්ධතයන් අනයවර්ායක් අව්ශයව්න්තන්නම් මිස, තමම අතුරු 

ව්යව්්ථාවතේ -  

 

“ස වපති” යන්තනන්  ත් කවලතයහි නගර ස වතේ 

ස වපතිධුරය දරන  ැනැත් වද; 

 

“ආහවරපවන” යන්තනන් ම්ථ, මවලු, කුකුලු ම්ථ, එලව්ලු, පිසින ලද 

ආහවර, තිරිගු පිටි, සහල් පිටි, තහෝ තව්නත් පිටිව්ර්ගයකින් සවදන 

ලද ආහවර ද්රව්ය, රස කැවිලි තහෝ පැිසරස කැවිලි, බදිනලද ආහවර, 
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පලතුරු, සක්ථකළ පලතුරු, තලලි ගසන ලද, තපොතු ගලව්න ලද 

තහෝ අනයවකවරයකින් පරිත ෝජනය  සක්ථ කළ පලතුරු තහෝ 

එලව්ලු, සරුව්ත්, තකොළකැද, පැණි ීමම, කිරි, තයෝගට්, මීකිරි තහෝ 

මනුෂය ආහවරය  ගනු ලබන ත්ථ සක්ථ කළ නරක්ව්න සුලු 

සියළුම ආහවර පවන ව්ර්ග ද; සහ  

 

“බලයලත් ිසලධවරියව”  යන්තනන් නගර ස වතේ ස වපතිව්රයව 

විසින් ලිඛි ව් බලය පව්රන ලද ඕනෑම ිසලධවරිතයකු ද;  

අදහ්ථ තේ. 

 

 

 

III.කටු පදුරුව්ලින් හා කුව්ණු කසළ ව්ලින් ත ොරව් ඉඩම් 

පව්ත්ව්ා ගැනීම පිළිබඳ අතුරු ව්යව්්ථාාව් 

 

1.  255 අධිකවරිය ව්න නගර ස ව ආඥව පනතත් 153 ව්න ව්ගන්තිය සමග 

කියවිය යුතු එකී ආඥව පනතත් 157 (9) (ඩ) තේදය ය තත් තමම අතුරු 

ව්යව්්ථාව සෑදීම  නගර ස ව ව්ල  බලය ලැීම ඇ . 

 

2. නගර ස ව බල ප්රතද්ශය තුල පව්ත්නව සියලුම ඉඩම් කටුපදුරුව්ලින් හව කුණු 

කසල ව්ලින් ත ොරව් පව්ත්ව්වතගන යවම විධිමත් කිරීම හව පවලනය කිරීම 

උතදසව තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් පනව්නු ලැතේ. 

 

3. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් කටු පදුරුව්ලින් සහ කුණු කසල ව්ලින් ත ොරව් ඉඩම් 

පව්ත්ව්වතගන යවම පිළිබඳ අතුරු ව්යව්්ථාවව් යනුතව්න් හදුන්ව්නු ලැතේ. 
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4. නගර ස ව බල ප්රතද්ශය තුල පව්ත්නව සියලුම ඉඩම්ව්ල අයිතිකරුව්න්, 

 වරකරුව්න් තහෝ පදිිංචි කරුව්න් විසින්  ම  මන්තේ ඉඩම් කටු පදුරුව්ලින් 

හව කුණු කසල ව්ලින් ත ොරව් පව්ත්ව්වතගන යවම ද එකී ඉඩම්ව්ල තිතබන 

ව්වස්ථාවන සහ මිදුල් පිරිසිදුව් හව තසෞඛ්ය ආරක්ෂි ව් පව්ත්ව්ව ගැනීම ද 

ක යුතු කළ යුතුය. 

 

5. කිසියම් ඉඩමක් කටු පදුරුව්ලින් හව කුණු කසල ව්ලින් යුක්  ව්න්තන්ද යන්න 

 හවුරු කර ගැනීම  අව්ශය ව්න අව්්ථාවව්ක තපරව්රු 6..66 ත් ප්ථව්රු 6..66 

ත් අ ර කවලතේදී ස වපතිව්රයව  තහෝ ඔහු විසින් බලය පව්රන ලද 

ිසලධවරිතයකු  එකී ඉඩම  ඇතුළත්ීම පරික්ෂව කිරීම  බලය ව්න්තන්ය. එව්ැිස 

කිසියම් පරීක්ෂව කිරීමක  කව්ර තහෝ  ැනැත්ත කු විසින් බවධව තනොකළ 

යුතුය. 

 

6. කිසියම් ඉඩමක් කටු පදුරුව්ලින් හව කුණු කසල ව්ලින් යුක්  ව්න බව්   

ස වපතිව්රයව තහෝ බලයලත් ිසලධවරියව සෑහිමක  පත්ීම ඇති කව්ර තහෝ 

අව්්ථාවව්ක දී එකී ඉඩම් කටුපදුරුව්ලින් හව කුණු කසලව්ලින් ත ොරව් 

 බවගන්නව තලස  එකී ඉඩතම් අයිතිකරු ,  වරකරු  තහෝ පදිිංචිකරු  

ලිඛි ව් දැන් ීමම ස වපතිව්රයවතේ කවර්යය විය යුතුය. 

 

7. ඉහ  6. ව්න ව්ගන්තිතේ සඳහන් ආකවරතේ කිසියම් දැන්ීමමක් ලැබුණු කව්ර 

තහෝ  ැනැත්ත කු එකී දැන්ීමතම් දින සි  දින දහ හ රක් ග ීමම  

මත්ත න් එකී ඉඩතම් කටුපදුරු හව කුණු කසල ඉව්ත් කිරීම කළ යුතු ය. 

 

8. තකත්ථ වුව් ද අයිතිකරු තහෝ පදිිංචිකරු විසින් පිළිග හැකි තේතු ඉදිරිපත් 

තකතරන ලිඛි  ඉල්ලීමක් ස වපතිව්රයව තහෝ බලයලත් ිසලධවරියව තව්  

ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇති අව්්ථාවව්ක එකී කවර්යය සඳහව ිසයම කරන ලද 
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කවලය ඉහ  කී දැන්ීමතම් දින සි  දින 36ක උපරිමයක  ය ත්ව් දීර්ඝ කිරීම 

ස වපතිව්රයව තහෝ බලයලත් ිසලධවරියව විසින් කරනු ලැබිය හැකිය. 

 

9. කිසියම් ඉඩමකින් ඉව්ත් කරනු ලැබූ කටුපදුරු තහෝ කටුපදුරුව්ල තකො ්ථ තහෝ 

කුණු කසළ තපොදු ්ථාවනයක  තහෝ මවර්ගයක  දැමීම තනොකළ යුතු අ ර 

තව්නත් යම්  ැනැත් කු  අයත් ඉඩමක  එකී  ැනැත් වතේ අව්සරයකින් 

ත ොරව් දැමීම ද තනොකළ යුතු ය. 

 

10.  ම ඉඩතම් ප්රමවවව්ත් ඉඩකඩක් පව්තින්තන්නම් එහි කිසියම් ඉඩමකින්ඉව්ත් 

කරනු ලබන කටු පදුරු තහෝ කුණු කසළ මී ර් එකක  තනොඅඩු ගැඹුරින් යුතු 

ව්ලක ව්ැළලිය යුතුය. 

 

11. කිසියම් ඉඩමකින් ඉව්ත් කරනු ලබන කටු පදුරු තහෝ කුණු කසල නගර ස වව් 

විසින් බැහැර කිරීම සඳහව  වරග  හැකි අ ර, ව සඳහව අයකළ යුතු ිසයමි  

ගව්ථතු නගර ස වව් විසින් කළින් කළ තයෝජනව සම්මුතියක් මගින් තීරවය 

කර ගැසට් පත්රය මගින් ප්රකවශය  පත් කළ යුතුය. 

 

12. ඉහ  සඳහන් පරිදි 11ව්න ව්ගන්තිය ය තත් අයවිය යුතු ිසයමි  ගව්ථතු අය 

කර ගැනීතමන් පසු කිසියම් පරිශ්රයකින් ඉව්ත් කරනු ලබන කටු පඳුරු තහෝ 

කුණු කසළ බැහැර කිරීම සඳහව  වරගැනීමද, නගර ස වව් විසින් කළ 

යුත්තත්ය. 

 

13. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ කව්ර තහෝ ව්ගන්තියක් උල්ලිංඝනය ව්න පරිදි 

ක යුතු කිරීම තහෝ තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් ස වපති විසින් කරනු 

ලබන ිසයමයන්  අනුකූල තනොව්න ආකවරතයන් ක යුතු කිරීම, තමම අතුරු 

ව්යව්්ථාවව් ය තත් ව්රදක් ව්න අ ර, එත්ථ ව්රද කරනු ලබන සෑම 

 ැනැත්ත ක්ම එම ව්රද සම්බන්ධතයන් ිසසි බලය සහි  අධිකරවයක් 
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විසින් ව්රදකරු කිරීතමන් පසු 255 අධිකවරිය ව්න නගර ස ව ආඥව පනතත් 153 

ව්ගන්තිය ය තත් වු දඩුව්මක  ය ත් විය යුතුය.  

 

14. පද සම්බන්ධතයන් අනයවර්ායක් අව්ශය ව්න්තන්නම් මිස තම් අතුරු 

ව්යව්්ථාවතේ 

“ස වපති” යන්තනන්  ත් කවලතයහි නගර ස වතේ 

ස වපතිධුරය දරන  ැනැත් ව ද, 

 

“අයිතිකරු තහෝ පදිිංචිකරු” යන්තනන් නගර ස ව බලප්රතද්ශය 

තුළ ඇති කිසියම් ඉඩමක ිස යවනුකූල අයිතිකරු,  වරකරු තහෝ 

එකී ඉඩතම් පදිිංචිය යම්  ැනැත්ත කු තහෝ එම ඉඩතම් පිහිටි 

ආය නයක් පව්ත්ව්වතගනයන  ැනැත් න් ද අදහ්ථ ව්න අ ර 

රජය  අයත් යම් ඉඩමක්,ගිවිසුමක් ය තත් බද්ද  තහෝ කුලිය  

තගන සිටින යම්  ැනැත්ත කු ද;  

 

‘කටුපඳුරු’ යන්තනන්, අලිංකවරය පිණිස ව්ව්නු ලබන කිසියම් මල් 

පඳුරක් තහෝ ආර්ථික  තහෝ කෘෂිකවර්මික ක යුතු සඳහව ව්ව්නු 

ලබන තහෝ ඉතේ ව්ැතව්න කිසියම්  ැනැත් කුතේ පවලනයකින් 

ත ොරව් තපොතළොව් මට් තමන් තසන්ටිමී ර් 26 ක  ව්ඩව උසින් 

යුතුව් ඉතේ ව්ැතව්න කිසියම් ශවකයක් තහෝ ශවක ව්ර්ගයක්; ද, 

 

“තපොදු ්ථාවනය” යන්තනන් කිසියම් මවර්ගයක්, මිංමවව් ක්, 

විථියක්, පටු මගක්, තදව්ැ ක්, පදික තේදීකවව්ක්, තපොදු ඉඩමක් 

මවර්ග රක්ෂි යක්, ක්රීඩව පිට් ිසයක්, තපොදු තගොඩනැගිල්ලක්, 

තපොදු සුසවනභුමියක්, බ්ථනැව්තුම්තපොලක්, දුම්රිය ්ථාවනයක්, 

ඇලක්, තදොලක්, ව්ැව්ක්, තපොකුවක්, කළපුව්ක්, දිය කඩිත් ක්, දිය 

පවරක්, ව්ැසි ජල කවණුව්ක්, මුහුදු තව්රලක්, ස වව් සතු යම් 
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ඉඩමක්, මහජනයවතේ පරිහරවය සඳහව තව්න් කර ඇති රජය 

සතු යම් ඉඩමක් තහෝ මහජනයවතේ තපොදු පරිහරවය  තව්න් 

කළ තව්නත් ඕනෑම ්ථාවනයක්; ද; 

 

“බලයලත්  ැනැත් ව” යන්තනන්  ත්කවර්යය සඳහව 

ස වපතිව්රයව විසින් ලියවිල්ලකින් බලය පව්රනු ලැබ ඇති නගර 

ස වතේ ිසලධවරියකුච, 

“ස වව්” යන්තනන්,අදවල නගර ස වව් ද, 

 

අදහ්ථ විය යුත්තත්ය 

 

 

 

IV.ජල සම්පාදනය හා ජල කර්මාන්  පිළිබඳ අතුරු ව්යව්්ථාාව් 

 

1.  255 අධිකවරිය ව්න නගර ස ව ආඥව පනතත් 153 ව්න ව්ගන්තිය සමඟ කියවිය 

යුතු එකී ආඥව පනතත් 157ව්න ව්ගන්තිතයහි (12) (ඌ) තේදය ය තත් තමම 

අතුරු ව්යව්්ථාව සැදීම  නගර ස ව ව්ල  බලය ලැීම ඇ . 

 

2. තපොදු ජන වව්තේ සැප විහරවය සැප පහසුව් හව සු  සවධනය 

ප්රව්ර්ධනතයහිලව නගර ස වව් සතු කවර්ය  වරය සවක්ෂවත් කරනු පිණිස 

නගර ස වව් විසින් පිහිටුව්න ලද තහෝ නඩත්තු කරනු ලබන ජල 

කර්මවන් යකින් ජල සම්පවදනය, විධිමත් කිරීම, පවලනය කිරීම, නඩත්තු 

කිරීම හව ආරක්ෂව කිරීමද, ජලය අපතත් යෑම, අපවිත්රීමම හව අිසසි  වවි ය 

ව්ැලැක්ීමමද, ජල සැපයුම   වවි  කරනු ලබන ද්රව්ය හව උපවිංගව්ල හව 

සවිකිරීම් ව්ල ප්රමිතීන් ිසේචය කිරීම ද, ජල සැපයුම සදහව තගවිය යුතු ගව්ථතු 
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ිසයම කිරීම සහ ජල කර්මවන් ය  අදවල වු සියලු අනුශිංගික විධිවිධවන 

පැනීමම ද සදහව තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් පනව්නු ලැතේ.  

 

3. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ජල සම්පවදනය හව ජල කර්මවන්   පිළිබඳ අතුරු 

ව්යව්්ථාවව් තලස හදුන්ව්නු ලැතේ. 

 

තපෞද්ගලික ජල ත්ථව්ා 

 

4. නගර ස වව් විසින් පිහිටුව්න ලද තහෝ නඩත්තු කරනු ලබන ජල 

කර්මවන් යකින් තපෞද්ගලික ජල ත්ථව්වව්ක් ලබවගැනීම  අතප්ක්ෂවකරන 

සෑම  ැනැත්ත කුම, ස වව් විසින් ිසයම කර ඇති විධිමත් අයදුම්පත්රයක් 

සම්පූර්ව තකො  ස ව තල්කම් ව්රයව තව්   වර දිය යුතුය. 

 

5. තපෞද්ගලික ජල ත්ථව්ය ලබවගැනීම  අතප්ක්ෂි  ්ථාවනතයහි පහ  සඳහන් 

ිසයමයන් අනුව් ජල පරිහරව විධිවිධවන අයදුම්කරු විසින් සපුරව තිබිය යුතුය. 

 

(1) තපෞද්ගලික ජල ත්ථව්යක් ඉදිකිරීම සඳහව එකී ්ථාවනතයහි 

 වවි ව කරන සියලුම ජලනල, පී.ීම.සී. ද්රව්ය ව්ලින්  නන ලද, 

ශ්රී ලිංකව ප්රමිති සහතිකය ලත් ව්ර්ගයක හව බලය ලත් 

ිසලධවරිතයකු විසින් සහතික කරනු ලැබ ඇති ජල නල 

ව්ර්ගයක වව්ව විය යුතුය. 

 

(2)   වවි ව කරනු ලබන ජල කරවම, විරවම කරවම හව අතනකුත් 

සියලු උපවිංග පිළිගත් ප්රමිතියකින් යුත් අනුම  ව්ර්ගතේ වව්ව 

විය යුතුය. 

 

(3) සෑම ජල කරවමයකම අපමුඛ්ය විව්ෘ වූද පැහැදිළිව් 

තපතනනවූද එකක් වියයුතු අ ර එය ජලය ව්ෑ්ථතසන 
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 ැිංකියක, තේසමක තහෝ තමොනයම්  වජනයක තහෝ ඉහළම 

ජල මට් ම  උඩින් පිහි න ත්ථ සවිකර තිබිය යුතුය. 

 

(4) ජල ත්ථව්ය  සවිකර ඇති උපවිංග හව ජලනල ව්ල ව්ෑද්දුම්, 

සන්ධි කිරීම් තහෝ පෑ්ථසුම් ජලය කවන්දු තනොව්න ත්ථ 

 වක්ෂණික ිසයමයන්  අනුව් සකසව තිබිය යුතුය. 

 

(5) සෑම නවන  වජනයක, ව්ැසිකිළි තේසමක, ත්ථදුම් තහෝ 

තසොතරොේ තේසමක ප්රතේශ මුඛ්ය හව අප මුඛ්ය තහොදින් 

තපතනන  ැනක තිබිය යුතු අ ර ප්රතේශ මුඛ්ය එකී 

 වජනතයහි ඉහළම ජල මට් ම  උඩින් පිහිටිය යුතුය. 

 

(6) ස වතේ ජල කර්මවන් තයන් සැපතයන ජලය යම් ජල 

 ැිංකියක  තහෝ  වජනයක  එක්රැ්ථ ව්න පරිදි ිසර්මි යන් 

කර ඇත්තත් නම් එකී  ැිංකිතයහි තහෝ  වජනතයහි විරවම 

කරවමයක්ද, සමතුලි  හව තබෝල් ව්ෑල්ව්යක්ද සවිකර තිබිය 

යුතු අ ර, එකී  ැිංකිතයහි තහෝ  වජනතයහි පි වර මට් ම  

තසන්ටි මී ර 5 ක් තිබියදී ජල සැපයුම නව්ත්ව්න ආකවරය  

තබෝල් ව්ෑල්ව්ය සවිකර තිබිය යුතුය. 

 

(7) සෑම ජල  ැිංකියකම තහෝ ජල  වජනයකම පි වර නලය 

තගොඩනැගිල්තල් පි තින් තිබිය යුතු අ ර ජලය උතුරවයවම 

පැහැදිළිව් තපතනන  ැනක එය සවිකර තිබිය යුතුය. 

 

(8) නවන තේසම්, ත්ථදුම් තහෝ තසොතරොේ තේසම් සහ නවන කවමර 

ව්ල අප ජලය, පි   කවනුව්ක  ගලව යන පරිදි පි වර නල 

තව්න් තව්න්ව් සවිකර තිබිය යුතුය. 
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(9) ගෘහ්ථා කවර්යය සඳහව සපයන ජලතයන් යම් පරිමවව්ක් 

රැ්ථකර  බවගැනීම , ජල  ැිංකි තහෝ ජල  වජන 

සවිකරන්තන් නම් එකී  ජල  ැිංකිතයහි තහෝ ජල  වජනතයහි 

ධවරි වව් ලී ර් 600 ක  අඩු විය යුතුය. 

 

(10) සෑම තපෞද්ගලික ජල ත්ථව්වව්ක ම, ස වතේ ජල සම්පවදන 

ක්රමතයහි ප්රධවන නලතයන් ජල සම්බන්ධය ලබව දීම  

හැකිව්න ත්ථ;  

I. ඝව පතුලකින් සමන්වි  ශක්තිමත් පිත් ල 

තහෝ අනුම  තලෝහයකින්  ැනූ විරවම 

කරවමයක් තහෝ 

II. බුරුල් ව්ෑල්ව්යක් සහි  ශක්තිමත් 

ඉ්ථකුරුප්පු විරවම කරවමයක් තහෝ  

III. විේකම් ය තසන්ටිමී ර් 5ක  ව්ැඩි නළයකින් 

ජලය සැපතයන අව්්ථාවව්ක ජල 

තසොතරොේව්ක් තහෝ ඝර්පව කපව යක් තහෝ 

සපයව සවිකර තිබිය යුතුය. 

(11) ඉහ  (10) හි සඳහන් විරවම කරවමය තහෝ කපව ය සවි 

කිරීතම් දී පදික තේදිකවව්ක් ඇත්නම් ඊ  යටින් ත්ථව්ව සපයන 

්ථාවනය  හැකි  රම් ආසන්නව් සවිකල යුතු අ ර, ස වපති 

ව්රයව විසින් අනුම  කර ඇති ව්ර්ගයක විරවම කරවමයක් 

තහෝ කපව යක් විය යුතුය. 

 

(12) ඉහ  (10) හි සඳහන් විරවම කරවමය පහසුතව්න් ලඟවවිය 

හැකි  ැනක පිහිටුව්න ලද අනුම  තලෝහයකින්  ැනූ ව්ැසුම් 

තපට්ටියකින් සමන්වි  විය යුතුය. 
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6. ස වපතිව්රයවතේ ලිඛි  අනුමැතිය කලින් ලබව තනොතගන: - 

(1) නගර ස වතේ ප්රධවන ජල සැපයුම් නල ව්ලින් තහෝ ජල 

කර්මවන්  ව්ලින් යම් ්ථාවනයක  ජලය සැපතයන ත්ථව්ව 

නලයක් සවිකිරීම තහෝ ඊ  අදවල ක යුතු කිරීම; තහෝ  

 

(2) නගර ස වතේ ජල නල ව්ල  තහෝ ජල කර්මවන්  ව්ල  

දැන මත් සම්බන්ධ කර ඇත් ව වූ ත්ථව්ව නලයක් දීර්ඝ කිරීම, 

තව්න්ථ කිරීම, තහෝ අලුත් කිරීම ද; 

කිසිම  ැනැත් කු විසින් තනොකළ යුතුය. 

 

7. ඉහ  6 ව්න  ව්ගන්තිය ය තත් ස වපතිව්රයව විසින් අනුම  කරන ලද යම් 

කවර්යයක් සඳහව ඔහුතේ පූර්ව් අනුමැතිය ලබව තනොගත් යම් උපවිංගයක්, 

උපකරවයක් තහෝ සවිකිරීමක්  වවි ව තනොකළ  යුතුය. 

 

8. යම් ්ථාවනයක ජලය රැ්ථ කර  බව ගැනීතම් කවර්යය සඳහව ඉදිකරනු ලබන 

ජල  ැිංකිය තහෝ ජල  වජනතේ සැලසුම් හව ප්රමිතිය සඳහව ස වපතිව්රයවතේ 

පූර්ව් අනුමැතිය ලබව ඇත්නම් මිස, එව්ැිස ජල  ැිංකියක් තහෝ ජල  වජනයක් 

ඉදිකිරිම තහෝ සවි කිරීම තනොකළ යුතුය. 

 

9. යම් ්ථාවනයක  වවි ව කරන තමොනම ආකවරතේ තහෝ ජල පරිහරව 

 වවි යකින්, උපවිංගයකින් පි    ගලවයන ජලය යම් මලවපව්වහන නලයක  

තහෝ සනීපවරක්ෂක උපකරවයක පි වර නලයක  තහෝ තව්නත් යම් ජල 

 වජනයක පි වර නලයක  සම්බන්ධ තනොකළ යුතුය. 

 

10. කිසියම් ්ථාවනයක ජල සැපයුම සඳහව ඉදිකර ඇති ත්ථව්ව නල, ජල  ැිංකි තහෝ 

ජල  වජන තව්නත් යම් ්ථාවනයක ත්ථව්ව නල, ජල  ැිංකි තහෝ ජල  වජන ව්ල  



25 
 

තහෝ පවසල්, ආගමික ්ථාවන සහ තපොදු ්ථාවනව් සඳහව ්ථාවපනය කර ඇති 

ජල සැපයුමක   සම්බන්ධ තනොකළ යුතුය. 

 

11. ගෘහ්ථ  කවර්යය සඳහව ලබවගත් ජල ත්ථව්වව්ක් තහෝ එහි තකො සක් යම් 

තබොයිතල්රුව්ක , කන්තඩන්සරයක  තහෝ යවන්ත්රික තහෝ කවර්මික 

උපකරවයක  තකලින්ම සම්බන්ධ තනොකළ යුතුය. 

 

12. ස වපතිව්රයවතේ ලිඛි  අනුමැතියකින් ත ොරව්, යම් ්ථාවනයක  අලුතින් 

ඉදිකර ඇති ජල ත්ථව්වව්ක තකො සක් ව්න නල කපව  තහෝ සවි කිරීම්, ඉව්ත් 

කිරීම්, ව්සව දැමීම තනොකළ යුතුය. 

තපොදු ජල කණු හා කරාම 

 

13. මහජන වව්තේ සහ මගී ජන වව්තේ ප්රතයෝජනය සඳහව ජලය සම්පවදනය 

කිරීම උතදසව මිංමවව් ක් අසල  තහෝ මිංසන්ධියක් අසල  තහෝ පවසල් ,ආගමික 

්ථාවන සහ තපොදු ්ථාවනව්ල ්ථාවපනය කර ඇති ජල කණු හව කරවම ව්ලින් - 

 

(1)  ිස අ කින් උසුලවතගන යව හැකි  වජනයක් තනොව්න 

 වජනයක  ජලය ලබව ගැනීම තහෝ  

(2) තහෝ්ථ පයිප්ප, නල,  හඩු, පීලි ආදිය තහෝ තව්නයම් 

උපක්රමයක් සම්බන්ධතකො  ජලය ලබව ගැනීම තහෝ  

තනොකළ යුතුය.  

14. කිසිදු  ැනැත් කු විසින් - 

 

(1) තපොදු ජල කණු ව්ලින් සැපතයන ජලය අපතත් යන්නවවූ යම් 

ක්රියවව්ක් තහෝ 

 

(2) තපොදු ජල කණුව්ක  සවිකර ඇති ්ථව්යිංක්රිය ව්ෑල්ව්යක් 

කරවමයක් තහෝ තව්නත් ්ථව්යිංක්රීය ජල පවලන උපකරවයක් 
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අක්රිය ව්න්නව වූ  වව්කවලික ක්රියවකවරිත්ව්ය න ර කරන්නව වූ 

ක්රියවව්ක් තහෝ  

තනොකළ යුතුය. 

15.  ගෘහ්ථ  කවර්යයක් තනොව්න කවර්යයක  තපොදු ජල කණු ව්ලින් ජලය ලබව 

තනොග  යුතුය. 

 

16. තපොදු ජලකණු ව්ලින් තහෝ ව අසල තහෝ ්ථනවනය කිරීම, ශරීරය ත්ථදීම, තරදි 

පිලි, බඳුන් තහෝ ගෘහ  වණ්ඩ ත්ථදීම, සතුන්, ව්වහන ,කරත්  නෑීමම තහෝ 

ත්ථදීම, ආහවර. ම්ථ මවලු සහ එළව්ලු ත්ථදීම තනොකළ යුතුය. 

 

17. යම් ආසවදන, ්ථපර්ශක තහෝ චර්ම තරෝගයකින් තපතලන කිසිම  ැනැත් කු 

තහෝ එව්ැිස අයකු  සවත්තු කල කිසිම අයකු තපොදු ජල කණු ව්ලින් ජලය ලබව 

ගැනීම තනොකළ යුතුය. 

 

 

 

 

නගර සභාතේ බල ල හා කාර්ය 

 

18. ගෘහ්ථ  කවර්යයන් සඳහව තහෝ ගෘහ්ථ  තනොව්න කවර්යයන් සඳහව ජලය 

සැපයීම නගර ස වතේ අභිම ය පරිදි ජලමවපකයක් මගින් තහෝ තව්නත් 

ආකවරයකින් කරනු ලැබිය හැකිය. 

 

19. ස වතේ ජල සම්පවදන ක්රමයක් මගින් ජලය සපයව ඇති කව්ර තහෝ 

්ථාවනයක  කව්ර තහෝ අව්්ථාවව්ක ජල මවපක සවිකිරීම නගර ස වව්  කල 

හැක්තක්ය. 

 

20. ගෘහ්ථ  තනොව්න කවර්යයන් සඳහව ජලය සපයවතගන තිීමම තේතුතකො  

තගන යම් ගෘහ්ථ  කවර්යයක් සඳහව ජල සැපයුම  බවධව ඇති ීමම  ඉඩ 
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ඇත්නම් ජල සැපයුම  අත්සන් කල ගිවිසුතමහි කුමක් සඳහන් වුව්ද, ව්න්දි 

අලව  තහෝ දණ්ඩන තගීමමක  ය ත් තනොීම එකී ජල සැපයුම අත්හිටුීමම  

තහෝ අඩු කිරීම  ස වපතිව්රයව  බලය තිතේ. 

 

21. පහ  සඳහන් සිද්ධින් එකක් තහෝ එකක  ව්ැඩි ගවනක් සිදුව්න අව්්ථාවව්ලදී, 

යම් ්ථාවනයක  සපයන ජලය න ර කිරීම, අත්හිටුීමම, අඩු කිරීම තහෝ 

විසන්ධි කිරීම ස වපතිව්රයව විසින් කල හැකි ව්න්තන්ය. 

(1) ්ථාවනතේ අයිතිකරු, බදුකරු තහෝ පදිිංචිකරුතේ ඉල්ලීම ම , 

 

(2) ්ථාවනතයහි අයිතිකරු, බදුකරු තහෝ පදිිංචිකරු තමම අතුරු 

ව්යව්්ථාවතේ විධිවිධවන උල්ලිංඝනය කර ඇති වි , 

 

(3) ජල සම්පවදනය තව්නුතව්න් ස වව්  තගවිය යුතු ජල ගව්ථතු 

දින 21 ක  ව්ඩව හිඟ  බව ඇති වි , සහ 

 

(4) ජල කර්මවන්  ව්ල  අලව  කිරීම, ජලය අපවිත්ර කිරීම, නව්ථති 

කිරීම සහ අයුතු තලස පවවිච්චි කිරීම  අදවලව්න්නව වූ යම් 

ක්රියවව්ක් ්ථාවනතේ අයිතිකරු, බදුකරු තහෝ පදිිංචි කරු විසින් 

කර ඇති වි . 

 

22. ජල ත්ථව්යක් සපයනු ලැබ ඇති ්ථාවනයක අයිතිකරු, බදුකරු තහෝ පදිිංචිකරු 

විසින් එකී ත්ථව්තයහි තකො සක් ව්න කරවමයකින් , නලයකින්, මවපකයකින් 

තහෝ තව්නයම් උපවිංගයකින් ජලය අපතත් යවමක් සිදු ව්න බව් අනවව්රනය 

කරගත් ව්හවම එම තදෝෂය ිසව්ැරදි කිරීම  පියව්ර ග  යුතුය.  මව  ව්හවම  

එත්ථ ිසව්ැරදි කල තනොහැකිව්න විත කදී, ව බව් අප්රමවදව්  නගර ස වතේ 

ස වපතිව්රයව  තහෝ ිසලධවරියකු  දැනුම් දිය යුතුය. 
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23. ඉහ  22 ව්න ව්ගන්තිය පරිදි දැනුම් දීමකින් තහෝ තව්නයම් අයුරකින් ජලය 

අපතත් යන බව් දැනගත් ව්හවම ස වපතිව්රයව විසින් බලය තදනු ලැබූ 

ිසලධවරියකු විසින් නගර ස ව ජල සම්පවදතයන් එකී ජල ත්ථව්ය විසන්ධි 

කලයුතු අ ර, එකී ්ථාවනතේ පදිිංචිකරු විසින් එකී අපතත් යවම  තේතු වූ 

තදෝෂය ිසව්ැරදි කරන තුරු ජල සම්බන්ධ වව් නැව්  සැපයීම තනොකළ යුතුය. 

 

24. ඉහ  23 ව්න ව්ගන්තිය පරිදි විසන්ධි කරන ලද ජල ත්ථව්යක් නැව්  සම්බන්ධ 

කිරීම  සඳහව නගර ස වව්  දැරීම  සිදුව්න වියදම අයිතිකරු, පදිිංචිකරු තහෝ 

බදුකරු  විසින්  ප්රවතද්ශීය ස වව්  තගවිය යුතුය. 

 

25. ජල සම්පවදන ත්ථව්වව් ය තත් යම් පවරිත ෝගිකයකුතගන් අය ීමම  ඇති ජල 

බදු, මවපක ගව්ථතු, කුලී තහෝ ජල ගව්ථතු අයකර ගැනීම  ය ත්ව්, යම් ප්රධවන 

ජල නලයක, තබදුම් නලයක, ව්තුර මලක, තපොදු ජල කණුව්ක තහෝ ත්ථව්ව 

නලයක ජල සම්පවදනය අත්හිටුීමම , අඩු කිරිම , ව්සව දැමීම  තහෝ හැරීමම  

පහ  සඳහන් අව්්ථාවව්ලදී ස වපතිව්රයව  බලය තිතේ: 

 

(1) ජල තයෝජනව ක්රමතයහි ජල පරිමවව් ප්රමවවව්ත් නැති වි ක; 

 

(2) අලුත්ව්ැඩියව කිරීම්, දිර්ඝ කිරීම් තහෝ තව්න්ථ කිරීම් කල යුතු 

අව්්ථාවව්ල; 

 

(3) ජල සම්පවදනතයහි යම් කනුව්ක  තහෝ නලයක  සිදුවූ 

හවිසයක් ම  ජලය අපතත් යවම ව්ැලැක්විය යුතු අව්්ථාවව්ල 

සහ 

 

(4) ගින්නක්, නවයයෑමක් තහෝ තව්නත් සිද්ධියක් ම  ජල 

කර්මවන් ය  හවිසයක් සිදුව්න අව්්ථාව ව්ල.   
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26. ඉහ  25 ව්න ව්ගන්තිය ය තත් ජල සැපයුම අත්හිටුව්න, අඩු කරනු ලබන, ව්සව 

දැමීම  තහෝ හැරීමම  තහෝ සිදුව්න අව්්ථාවව්ල දී ජලය සැපයීම  

අතපොතහොසත් ීමම ම  අලව  තහෝ ව්න්දි තගීමම  ප්රවතද්යය ස වව් ය ත් 

තනොව්න්තන්ය. 

 

27. තපෞද්ගලික ජල ත්ථව්වව්ක විරවම  කරවමය තහෝ ව්ෑල්ව්ය ද, එකී විරවම කරවමය 

හව ව්ෑල්ව්තේ සි  ප්රධවන නලතේ සම්බන්ධ ව සන්ධිය දක්ව්ව ව්න ත්ථව්ව 

නලයද, තපොදු ජල කණු හව වව්වතයහි උපවිංගද, ජල මවපක හව වව්ව  

අනුග්රහක උපවිංගද ප්රවතද්යය ස වතේ තද්පල ව්න අ ර වව්ව නඩත්තුව් හව 

අලුත්ව්ැඩියවව් සඳහව ව්න වියදම් ස ව අරමුදලින් දැරිය යුතුය.  

 

තපෞද්ගලික ජල ත්ථව්ා ලබා දීම 

 

 

28. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ 5 ව්න ව්ගන්තිය ය තත් තපෞද්ගලික ජල ත්ථව්යක් 

සඳහව විධිමත් අයදුම් පත්රයක් ඉදිරිපත් කල වි  එය ස වව් විසින් ප්රමුඛ් ව 

තල්ඛ්නයක ස හන් තකො  අයදුම් පත්රය ඉදිරිපත් තකො  සති තුනක් ඇතුල  දී 

බලය ලත් ිසලධවරියකු විසින් තකතරන ක්තෂ්ත්ර  විමර්ෂව ව්වර්ාවව්ක් ම ,  

ස වපතිව්රයව විසින් අනුම  කිරීම තහෝ ප්රතික්තෂ්ප කිරීම කලයුතු අ ර ව 

බව් ලිඛි ව් අයදුම්කරු  දන්ව්ව යැවිය යුතුය. 

29. ඉහ  කී 28 ව්න ව්ගන්තිය ය තත් තපෞද්ගලික ජල ත්ථව්යක් සඳහව ජල 

සැපයුම ස වපතිව්රයව විසින් අනුම  කරනු ලැබූ පසු අයදුම්කරු විසින් - 

 

(1) විධිමත් පරිදි  ක්ත්ථරු කරන ලද ජල සම්බන්ධ ව ගව්ථතු; 

 

(2) ජලය සැපයීම තව්නුතව්න් ිසයමි  ආරක්ෂක ඇප  ැන්පතු මුදල්; 

සහ 
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(3) නගර ස වව් විසින් තීරවය තකො  ඇති තව්නත් අතිතර්ක තහෝ 

විතේෂ ගව්ථතු ද; 

 

නගර ස වව් තව්  තගව්ව විධිමත් ගිවිසුමක  එලඹිය යුතුය 

 

30. ඉහ  29 ව්න ව්ගන්තිය ය තත් තගවිය යුතු සම්බන්ධ ව ගව්ථතු, ආරක්ෂක 

ඇප  ැන්පතු, අතිතර්ක තහෝ විතේෂ ගව්ථතු හව මවසිකව් පරිත ෝජනය 

තකතරන ජල පරිමවව් ම  තගවිය යුතු ජල ගව්ථතු යනවදිය නගර ස වව් විසින් 

විධිමත් තයෝජනව සම්ම යක් මගින් තීරවය තකො  ව්වර්ෂිකව් රජතේ ගැසට් 

පත්රය මගින් ප්රකවය  ගව්ථතු  ප්රමවවයන්  අනුරූපී විය යුතුය. 

 

31. ඉහ  30 ව්න ව්ගන්තිය ය තත් යම් අයදුම්කරුව්කු විසින් ස වව් තව්  තගව්න 

ලද ජල සම්බන්ධ ව ගව්ථතු එකී ජල ත්ථව්වව් සැපයීම සඳහව යම්  සුවිතේෂි 

තේතුව්ක් ම  ප්රමවවව්ත් තනොව්න අව්්ථාවව්ල දී ව සඳහව  අතිතර්ක 

සම්බන්ධ ව ගව්ථතුව්ක් නගර ස වව්  තගව්න තලස ිසයම කල හැකි ව්න 

අ ර එය අයදුම්කරු විසින් ස වව් තව්  තගවිය යුතුය. 

 

32. ඉහ  30 හව 31 යන ව්ගන්ති ය තත් තගවිය යුතු සියලු මුදල් ිසසි තලස 

තනොතගව්න ලද තහෝ ස වව් සමග විධිමත් ගිවිසුමක  අත්සන් තනො බන ලද 

අයදුම්කරුතව්කු තව්නුතව්න් ජල සම්බන්ධ වව් ලබව තනොදිය යුතුය. 

 

33. යම් ්ථාවනයක  ජලය සැපයීම සඳහව ජල සම්පවදන ක්රමය  අයත් නල ව්ලින් 

ත්ථව්ව නලය  සම්බන්ධ වව්ය ලබව දිය යුත්තත් ස වතේ බලයලත් ිසලධවරියකු 

විසින් පමවකි. 

 

34. ජල මවපකයක් හරහව ජලය සපයනු ලබන සෑම ්ථාවනයක් තව්නුතව්න්ම 

මවසයක  ව්රක් ජල මවපකතේ ස හන් ව්න ජල ප්රමවවය  අනුව් සකසන ලද 
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ජල බිල්ප ක්  නගර ස වව් විසින් ජල පවරිත ෝගිකයව තව්  ිසකුත් කල 

යුතුය. 

 

35. අලුත්ව්ැඩියව කිරීමක් තහෝ තව්නත් මවපකයක් තයදීම  ජල මවපකය ඉව්ත් 

කරනු ලබන වි , එහි අව්සවන ගවනය කිරීමද සමග ජල බිල්ප ක්  

පවරිත ෝගිකයව තව්  ිසකුත් කල යුතු අ ර ජල මවපකය ඉව්ත් කල බව්  

දැන්ීමමක් එම ්ථාවනතේ ප්රදර්ශනය කල යුතුය. 

 

36. ජල මවපකයක් ඉව්ත් කර ඇති කවලසීමවව් තුල මවපකයක් රහි ව් ජලය 

සැපයීම උතදසව ගව්ථතු අයකල යුත්තත් ඊ  තපර මවස 3ක ජල 

පරිත ෝජනතයහි සවමවනය ජදිසක ගව්ථතු ම  පදනම්ව් මවපක රහි ව් 

ජලය සපයන ලද දින ගවන ගවනය කිරීම ම ය. 

 

37. ජල මවපකතයහි ිසරව්දය වව්ය ගැන යම් පවරිත ෝගිකයකු පරික්ෂව කිරීමක් 

අයදුම් කරන්තන් නම් ව පිලිබඳව් ස වව් විසින් අනුම  තකො  ගැසට් පත්රතයහි 

ිසේචි ව් දක්ව්ව ඇති පරීක්ෂව ගව්ථතු ජල පවරිත ෝගිකයව විසින්  ස වව්   

තගවිය යුතුය. 

 

38. ඉහ  37 ව්ගන්තිය පරිදි පරීක්ෂව ගව්ථතු ස වව්  තගීමතමන් පසුව් බලයලත් 

ිසලධවරියකු මගින් ජල මවපකය පරීක්ෂව කිරීතමන් අනතුරුව් ව පිළිබඳ 

ව්වර් වව්ක් ස වපති විසින් ජල පවරිත ෝගිකයව  ලබව දිය යුතුය. 

 

39. ඉහ  38 ව්න ව්ගන්තිතේ සඳහන් පරීක්ෂව ව්වර් වව් අනුව්, මවපකතේ සඳහන් 

ජල ප්රමවවය හව ස ය ව්ශතයන් පරිහරවය කල ජල ප්රමවවය අ ර කිසියම් 

තව්නසක් ව්වර් ව ව්න්තන් නම් අදවල මවපකය ිසව්ැරදි කරීමම  තහෝ නව් 

මවපකයක් සවිකරීමම  ප්රවතද්ශීය ස වව් විසින් ක්රියව කලයුතුතේ. එත්ථ 

ව්වර් වව්න තව්නස සියය  තුනක  ව්ැඩි ව්න්තන් නම් එකී තව්නස  අනුරූපව් 

දැන මත් පවරිත ෝගිකයව තව්  ිසකුත් කර ඇති අව්සන් බිල්ප  සිංතශෝධනය 
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තකො  ව අනුව් ජල බිල්පත් ගව්ථතු අයකල යුතු අ ර, පවරිත ෝගිකයව විසින් 

තගව්න ලද පරීක්ෂව ගව්ථතුව් ද ඔහු  ආපසු තගවිය යුතුය. 

 

40. ඉහ  39 ව්ගන්තිතේ විධිවිධවන අනුව් මවපකතේ සඳහන් ජල ප්රමවවය හව 

ස ය ව්ශතයන්ම පරිහරවය කල ජල ප්රමවවය අ ර තව්නස සියය  තුනක  

අඩු ව්න්තන්නම්, ිසකුත් කල ජල බිල්පත් සිංතශෝධනය කිරීම තහෝ පරීක්ෂව 

ගව්ථතු ආපසු තගීමම අදවල තනොව්න්තන්ය. 

 

41. තමහි 21ව්න ව්ගන්තිය පරිදි ජල සම්බන්ධයක් විසන්ධි කරන ලද අව්්ථාවව්කදී 

තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ  විධිවිධවන පරිදි දැක්තව්න මුදල් තගීමතමන් 

අනතුරුව්, නැව්  ජල ත්ථව්ව සම්බන්ධයක් ලබව දීතම් දී 29(1) ව්ගන්තිතේ 

සඳහන් සම්බන්ධ වව්ය යලි ලබව දීම  තීරවය කිරීම  ස වපතිව්රයව   

බලය තිතේ. 

 

42. යම් ්ථාවනයක තගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම  තපර එකී ඉදිකිරීම් කවර්යය සඳහව 

 වි ව කිරීම   වව්කවලික ජල ත්ථව්ව සැපයුමක් ලබව ග  හැකි අ ර, ව 

සඳහව 18 ව්න ව්ගන්තිතේ සි  41 ව්න ව්ගන්තිය දක්ව්ව ව්න ිසයමයන් අදවල 

ව්න්තන්ය. 

 

භූග  ජල ත්ථව්ා සැපයුම් 

 

43. තව්ෝල්ට් 500ක් තහෝ එය  ව්ැඩි ධවරි වව්යක් ඇති යම් ට්රවන්්ථතපෝමරයක තහෝ 

තව්නත් විදුලි බල උපකරවයක ආව්රවය  සම්බන්ධව්න ත්ථ ජල සම්පවදන 

තහෝ ජල ත්ථව්ව තකො සක් ව්න නලයක  තහෝ එම ජල පද්ධතිතයහි 

උපවිංගයක  භූග  යම් සම්බන්ධයක් සවිකිරීම තනොකළ යුතුතේ. 
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44. ඉහ  43 ව්න ව්ගන්තිතේ සඳහන් විදුලි උපකරවයක භූ  හඩුව් තහෝ භූග  

සම්බන්ධකතයහි යම් තකො සක සි  මී ර් හැ ක  තනොඅඩු දුරකින් ජල 

සම්පවදන තහෝ ජල ත්ථව්ව නලයක් භුමිය තුල තනොපිහිටුවිය යුතුය. 

 

45. ගුව්න් විදුලි තහෝ විදුත් උපකරවයක  තහෝ උපවිංගයක සම්බන්ධ භූග  

සම්බන්ධක සවිකරනු ලබන අව්්ථාවව්ක දී ජල සම්පවදනතයහි තහෝ ජල 

නලතයහි සි  යම් තකො සක් ව්න උපකරවයක  තහෝ උපවිංගයක  

තසන්ටිමී ර් හැ ක  තනොඅඩු දුරකින් එය ්ථාවපනය කල යුතුය. 

 

46. ප්රතද්ශීය ස වතේ ජල සම්පවදනය  සම්බන්ධ ජල මවපකයක් සවිකර ඇති 

්ථාවනතයහි භූග  සම්බන්ධකයක් සවිකරන යම්  ැනැත් කු, මවපකතේ 

ඇතුලු පැත්තත් තහෝ මවපකය හරහව දිතව්න විදුත් නැම්මක් සහි ව් එය 

සවිකල යුතුය. 

 

47. දුරකාන, විදුලි බල ගුව්න් විදුලි තහෝ රූපව්වහිනී තහෝ ත ොරතුරු  වක්ෂණික 

උපවිංග හව උපකරව ව්ල  සම්බන්ධි  භූග   හඩු, නල, තක්බල් තහෝ ව්යර් 

ව්ල  ආසන්නව් තහෝ එකී භූග  උපවිංග හව උපකරව සමග සමවන් රව් තහෝ 

වව්ව සමග ගැත න පරිදි ජල සම්පවදන තහෝ ජල ත්ථව්ව නල ්ථාවපනය 

තනොකළ යුතුය. 

 

48. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ කව්ර තහෝ ව්ගන්තියක් උල්ලිංඝනය ව්න පරිදි 

ක යුතු කිරීම තහෝ තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් ස වපති විසින් කරනු 

ලබන ිසයමයන්  අනුකූල තනොීම ක යුතු කිරීම, තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් 

ය තත් ව්රදක් ව්න අ ර, එකී ව්රදක් කරනු ලබන සෑම  ැනැත්ත ක්ම එම 

ව්රද සම්බන්ධතයන් ිසසි බලය සහි  අධිකරවයක් විසින් ව්රදකරු කිරීතමන් 

පසු 255 අධිකවරිය ව්න නගර ස ව ආඥව පනතත් 153 ව්ගන්තිය ය තත් වු 

දඩුව්මක  ය ත් විය යුතුය.  
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49. පද සම්බන්ධතයන් අනයර්ායක් අව්ශය වුව්තහොත් මිස තමම අතුර ව්යව්්ථාවතේ 

- 

 

“ස වපති” යන්තනන්  ත් කවලතයහි නගර ස වතේ 

ස වපතිධුරය දරන  ැනැත් වද;  

“බලයලත් ිසලධවරියව”  යන්තනන් ස වතේ ස වපතිව්රයව විසින් 

ලිඛි ව් බලය පව්රන ලද ඕනෑම ිසලධවරියකු ද;   

අදහ්ථ තේ. 

 

 

 

 

V.මදුරුව්න් සහ තරෝගකාරක කෘමීන් විනාශ කිරීම පිළිබඳ අතුරු 

ව්යව්්ථාාව් 

 

1. 255 අධිකවරිය ව්න නගර ස ව ආඥව පනතත් 153 ව්න ව්ගන්තිය සමඟ කියවිය 

යුතු එකී ආඥව පනතත් 157ව්න ව්ගන්තිතයහි (9) (ව) තේදය ය තත් තමම 

අතුරු ව්යව්්ථාවව් සෑදීම  නගර ස වව්ල  බලය ලැීම ඇ . 

 

2. මහජන තසෞඛ්ය ආරක්ෂව කිරීම, සැප විහරන ක්රම ප්රව්ර්දනය හව ඊ  අදවලව්  

පීඩව ව්ැලැක්ීමතමහිලව නගර ස වව් සතු කවර්ය  වරය ය තත් මදුරුව්න්තගන් 

තබෝව්න තරෝග මර්ධනය කිරීම  හව  මදුරුව්න් සහ තරෝගකවරක කෘමීන් විනවශ 

කිරීම ද පිණිස තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් පනව්නු ලැතේ.  
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3. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් මදුරුව්න් සහ තරෝගකවරක කෘමීන් විනවශ කිරීම 

පිළිබඳ අතුරු ව්යව්්ථාවව් යනුතව්න් හදුන්ව්නු ලැතේ. 

 

4. නගර ස ව බල ප්රතද්ශය තුල පිහිටි සෑම ්ථාවනයක ම අයිතිකරු, බදුකරු, 

පදිිංචිකරු තහෝ එකී ්ථාවනය පරිහරවය කරන්නන් විසින් මදුරුව්න් හව 

තරෝගකවරක කෘමීන්තගන් තබෝව්න තරෝග මර්ධනය හව ව්ැළැක්ීමම සඳහව තමම 

අතුරු ව්යව්්ථාවතේ මතු දැක්තව්න ිසයමයන් පිලිපැදිය යුතුය. 

  

5. සියලු ටින්, තබෝ ල්, තපෝච්චි, තපට්ටි, ප්ලව්ථටික් තහෝ තව්නත් තනොදිරන ද්රව්ය 

ව්ලින්  ැනූ බහවලුම් සහ කව්ර,  යර්, තපොල්තලලි, තපොල්කටු,  ැඹිළි සහ තපොල් 

තකෝම්බ, ව්ළිං කැබළි, කිරි හට්ටි තහෝ ජලය රඳව පැව්තීම  ඉඩ ඇති තව්නත් 

සියලුම  වණ්ඩ හව ඉව්  දමන ලද අපද්රව්ය ඉව්ත් කරීමම , විනවශ කරීමම  

තහෝ අනයවකවරයකින් සවර්ාක තලස අපහරවය   කිරීම  සැලැ්ථවිය යුතුය. 

 

6. සියලු ව්ැහි පිහිලිව්ල, පහ   ව්ැසි ජලය ව්ැත න පයිප්පව්ල සහ කවණුව්ල ජලය 

ගලවයවම  පව්ත්නව සියලු අව්හිර ව ඉව්ත් කළ යුතුය. 

 

7. සියලු ලිිං, ජල  ැිංකි හව ජල   වක මනව පවිත්ර වව්තයන් හව ප්රතිසිං්ථකරවය 

කළ මට් මකින් පව්ත්ව්වතගන යවයුතු අ ර, මදුරුව්න් තබෝීමම ව්ළක්ව්වලන 

උපවය මවර්ග තයොදව තිබිය යුතුය. 

 

8. ජල බඳුන්, ජල ැිංකි, සහ ජලය රැ්ථකරන්නව වූ සියලුම  වජන  මදුරුව්න්තගන් 

ආරක්ෂවව්න පරිදි ආරක්ෂි  පියන්පත් ව්ලින් ව්සව  ැීමම  තහෝ මදුරුව්න් තබෝ 

තනොව්න  ත්ත්ව්යකින් පව්ත්ව්වතගන යවම  ක්රියවකළ යුතුය. 

 

9. කෘතිම තපොකුණු හව අලිංකවරය සඳහව ජලය රඳව්ව  බන සියලු 

ිසර්මි යන්ව්ල අව්ම ව්ශතයන්  දින 3 ක  ව්රක්ව්ත් ජලය හි්ථ කිරීම  ක යුතු 

කළ යුතුය. 
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10. ගල් ව්ලව්ල්, ප ල් ව්ලව්ල්, අපජලය රැ්ථ කරන ව්ලව්ල් ඇතුලුව් සියලුම ජලය 

රඳව පව්තින ්ථාවනව්ල ජලය එක් රැ්ථීමම ව්ලක්ව්වලන විධිවිධවන තයොදව තිබිය 

යුතුය. 

 

11. කිසියම් ්ථාවනයක් හරහව ගලව බ්ථනව සියලුම ගිංඟව, ජලමවර්ග, ඇලව්ල්, 

කවණු හව ජල මවර්ගව්ල, ජලය එක්රැ්ථීම පව්තින දිය කඩිති ඇති ීමම 

ව්ලක්ව්වලීම , එම ්ථාවනය අයිතිකරු,  වරකරු තහෝ පදිිංචිකරු විසින්  පියව්ර 

තගන තිබිය යුතුය. 

 

12. ව්ගව ක යුතු තහෝ කෘෂි කවර්මික ක යුතු සහ අලිංකරවය පිණිස ව්ව්න ලද 

පැළෑටි සහ ග්ථ තකොලන් හැර සියලු ලදු කැළෑ, ව්ල් පැලෑටි සහ ිසෂ්ප්රතයෝජන  

ග්ථ ව්ැල් හව පැලෑටි ද  ම භූමිතයන් ඉව්ත්කර විනවශකර තිබිය යුතුය. එත්ථ 

වුව්ද ව්ගවව් කෘෂිකර්මය තහෝ අලිංකවරය පිණිස ව්ව්න ලද පැළැටියක තහෝ 

ගසක ජලය එක් රැ්ථ ව්න්තන් නම් එබඳු පැළැටි ඉව්ත් කිරීම  තහෝ එත්ථ ජලය 

එක් රැ්ථීමම ව්ැළැක්ීමම  පියව්ර තගන තිබිය යුතුය. 

 

13. දිය පරඩැල්, තකොළපවසි, ත ල් පවසි, ජපන් ජබර, බරව්ව පවසි ව්ැිස සියලුම 

ගවතේ ජල මතුපි  පවතව්න ජලජ පැළෑටි තහෝ මදුරුව්න් තබෝීමම  ඉඩ ඇති 

තව්නත් පැළෑටි විනවශ කළ යුතු අ ර වව්ව ජල මවර්ග දිතේ පවීමයවම න ර 

කිරීම ද පියව්ර තගන තිබිය යුතුය. 

 

14. ව්ැසිකිළි ව්ලව්ල්, දිය උරන ව්ලව්ල් ඇතුලු සියලුම ්ථාවන මදුරුව්න් තබෝීමම  ඉඩ 

තනො ැතබන ත්ථ පව්ත්ව්වතගන යව යුතුය. 

 

15. තපොල්තලලි ව්ලව්ල්, කවර්මික ිසෂ්පවදන තහෝ ව්යවපවරික අව්ශය ව සඳහව 

ඇතිකරන ලද සියලුම ආකවරතේ ව්ලව්ල් මදුරුව්න් තබෝීමම ව්ලක්ව්වලන 

 ත්ත්ව්තයන් පව්ත්ව්වතගන යව යුතුය. 
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16. ස වපතිව්රයවතේ ලිඛි  අව්සරය හව ස වතේ බලය ලත් ිසලධවරියකු විසින් 

අනුම  කරන ලද සැලැ්ථමක  ද අනුකූලව් සහ මදුරුව්න් තබෝීමම ව්ැලැක්ීමම  

පිලිබඳව් ලබව තදනු ලබන උපතද්ථ ව්ල  අනුකූලව් මිස කිසිම  ැනැත් කු 

විසින් ලිඳක් හෑරීම, ජල ැිංකි, තපොකුණු, ව්තුරමල්, මවලු  ැිංකි තහෝ ජලය රඳව්ව 

 බන තව්නත් කිසිදු ආකවරතේ ඉදිකිරීමක් තනොකළ යුතුය. 

 

17. මිංමවව්ත්, තගොඩනැඟිලි හව තපොදු ්ථාවන ව්ල යවව් පිහිටි ජලය බැස යවම 

සඳහව ඉදිකර ඇති කවණු, භූග ජල කවණු, ජලමවර්ග තහෝ තව්නත් 

ජලවපව්හන පද්ධතිව්ල ජලය ගලවයවම අව්හිර ත්ථ කැළිකසල, අපද්රව්ය, 

අතුරිකිලි තහෝ තව්නත් කිසිම ද්රව්යයක් වව්ව  විසි කිරීම තහෝ බහවලීම තනොකළ 

යුතුය. 

 

18. නගර ස වව් තහෝ ප්රතද්ශතේ තසෞඛ්ය ජව්දය ිසලධවරිව්රයව තහෝ තව්නත් 

බලයලත් අධිකවරියක් තහෝ බලයලත් ිසලධවරියකු විසින් මැතල්රියව හව තඩිංගු 

ව්ැිස තරෝග මර්ධනය හව ව්යප්තිය ව්ැළැක්ීමම, සහ මදුරුව්න් හව තරෝග කවරක 

කෘමීන් තබෝීමම ව්ැලැක්ීමම ද උතදසව ගනු ලබන ක්රියවමවර්ගයක  කිසිදු බවධව 

කිරීමක්  තහෝ එකී ක යුතු ව්ල කවර්යක්ෂම වව් හීන කරන්නව වූ කිසිදු 

ක්රියවව්ක් යම්  ැනැත් කු විසින් තනොකළ යුතුය. 

 

19. ස වපතිව්රයව තහෝ බලයලත් ිසලධවරියකු තහෝ තසෞඛ්ය ජව්දය 

ිසලධවරිව්රයව තහෝ මහජන තසෞඛ්ය පරීක්ෂකයකු, මදුරුව්න් හව තරෝග කවරක 

කෘමීන් තබෝීමම ව්ැලැක්ීමම  අව්ශය පියව්ර ගැනීම උතදසව යම් ්ථාවනයක  

ප්රතේශ ීමම, පරීක්ෂව කිරීම, උපතද්ථ දීම හව ිසයමයන් පැනීමම තකතරහි කිසිදු 

 ැනැත් කු බවධව තනොකළ යු ය. 
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20. නගර ස වතේ ස වපතිව්රයව තහෝ බලයලත් ිසලධවරියකු විසින් තපරව්රු 6 

සි  ප්ථව්රු 6 දක්ව්ව අ ර කවලය තුල යම් තේලවව්කදී යම් ්ථාවනයක  ඇතුලු 

ීම තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ  ිසයමයන් පිළිපැද තිතේද, යන්න පරික්ෂව කර 

බැලිය හැකිය. 

 

21. ස වපතිව්රයව තහෝ බලයලත් ිසලධවරියකු විසින් ඉහ  20ව්න ව්ගන්තිය 

ය තත් කරනු ලබන පරීක්ෂවයකින් අනතුරුව් ිසයම කරනු ලබන කවල 

සීමවව්ක් තුල පහ  දැක්තව්න කවර්යන් එකක් තහෝ ඊ  ව්ැඩි ගවනක් 

ක්රියවත්මක කරන තලස පදිිංචි කරු  ිසයම කරනු ලැබිය හැකිය - 

 

(1) ව්හල,ව්ැහිපිහිළි, ව්ැසි ජලය පහ   ව්ැත න නල, කවණු හව 

පියසි අලුත්ව්ැඩියවව්;   

(2) ජල  ැිංකි, තපොකුණු හව ජල   වක කලින් කළ හි්ථ කළ හැකි 

පරිදි ප්රතිිසර්මවවය කිරීම;  

 

(3) ලිිං, ජල ැිංකි, තපොකුණු පිරිසිදු කිරීම තහෝ ව්සව දැමීම;  

 

(4) ව්ලව්ල්, අ වවි  ලිිං, ව්ැසිකිළි ව්ලව්ල්, තහෝ ජලය එක් රැ්ථව්න 

්ථාවනයන් ප්ථ පුරව්ව ව්සව  දැමීම තහෝ ජලය බැහැරව් ගලවයන 

ත්ථ සැකසීම;  

 

(5) ව්ගුරු බිම් , ජලය පිතරන ්ථාවන පිරීමම තහෝ මදුරුනවශක 

තහෝ කෘමිනවශක තයොදව මදුරුව්න් තහෝ තව්නත් තරෝග කවරක 

කෘමීන්  මර්ධනය කිරීම;  

 

(6) ජලය රැතඳන තහෝ මදුරුව්න් තබෝව්න ජලජ පැළෑටි විනවශ 

කිරීම, ජලමවර්ග දිතේ පවීම යවම න ර කිරීම;  
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(7) මදුරුව්න් හව කෘමීන් තබෝවිම ව්ළකවලන තව්නත් යම් ිසෂ්චි  

කවර්යයක් ඉටු කිරීම. 

 

22. ්ථව්කීය රුධිරතයහි මැතල්රියව, බරව්ව තහෝ තඩිංගු තරෝග කවරක 

පරතපෝෂි යන් තහෝ ජව්රසයන් ඇති බව් තසොයව දැනගත් යම්  ැනැත් කු , 

ිසයම කරනු ලැබ ඇති තරෝහලක තහෝ චිකිත්සවගවරයක බලධවරීන් ිසයම 

කරනු ලබන කවලසීමවව්ක් ිසව්වරව ප්රතිකවර ලබවග  යුතු බව්  ලිඛි  

දැන්ීමමක් මඟින් ස වපතිව්රයව විසින් ිසයම කළ හැකිය. 

 

23. ස වපතිව්රයවතේ විධිමත් අනුමැතියක් තනොමැතිව්, යම් අලුත් ලිඳක්, 

තපොකුවක්, ජල  ැිංකියක්,   වකයක්, ව්තුර මලක් තහෝ තව්නත් ජලය රඳව 

තිතබන යම් ආකවරයක ිසර්මි යක් ඉදිකරනු ලැබූ අව්්ථාවව්කදී එය ව්සව 

දැමීම, පුරව්ව දැමීම, කඩව ඉව්ත් කිරීම ිසෂ්චි  කවලයක්  තුල කරන තලස එම 

්ථාවනතේ අයිතිකරු , පදිිංචිකරු , බදුකරු  ිසයම කළ හැකිය. එකී ිසයමය 

ලිඛි  දැන්ීමමක් මඟින් එම ්ථාවනතයහි පදිිංචි ඔනෑම අතයකු   වර දීම තහෝ 

එකී ්ථාවනතයහි තහොදින් තපතනන  ත්ථ අලව්ව  ැීමතමන් දැන ගැනීම  

සැලැ්ථවිය හැකිය.  

 

24. ඉහ  22 ව්න ව්ගන්තිය ය තත් දැන්ීමමක්  වර තදනු ලැබූ ්ථාවනයක 

අයිතිකරුව්න්˒ බදුකරුව්න් තහෝ පදිිංචිකරුව්න් විසින් දැන්ීමතම් ිසයම කර ඇති 

කවලය තුළ එහි සදහන් ිසයමයන් ඉටු කිරීම පැහැර හැර ඇති අව්්ථාවව්ක දී, 

ස වපතිව්රයව තහෝ බලය ලත් ිසලධවරිතයකු විසින් තපරව්රු 6 සි  ප්ථව්රු 6 

දක්ව්ව කවලය අ ර ඕනෑම තේලවව්ක අව්ශය කරන යන්තත්රෝපකරව හව 

ත්ථව්කයන් සමග එකී ්ථාවනය  ඇ ලු ීම, දැන්ීමතමහි ිසයම කර ඇති කවර්යය 

ක්රියවත්මක කිරීම ිස යනුකූල ව්න්තන්ය. 

 

25. ඉහ  24 ව්න ව්ගන්තිය පරිදි ක්රියව කිරීම තව්නුතව්න් ස වව්  දැරීම  

සිදුව්න්නව වූ වියදම් ්ථාවනතේ අයිතිකරු, බදුකරු තහෝ පදිිංචිකරු විසින් 
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ස වව්  තගවිය යුතුය. ස වපතිව්රයව විසින් ලිඛි  දැනුම් දීමක් කිරීතමන් 

අනතුරුව් දින දහහ රක් ඇතුල  එකී වියදම් තගීමම  ්ථාවනතේ අයිතිකරු, 

බදුකරු, පදිිංචිකරු අතපොතහොසත් වුව්තහොත්, නගර ස වව්  ලැබිය යුතු බද්දක් 

ත්ථ සලකව එකී මුදල අය කර ගනු ලැබිය යුතුය. 

 

26. මදුරුව්න් හව තරෝග කවරක කෘමීන් විනවශ කිරීම සඳහව ප්රතද්ශතේ තසෞඛ්ය  

ජව්දය ිසලධවරිව්රයවතේ ිසර්තද්ශයන් ම  අව්ශය කරන්නවවූ පවිත්ර කිරීම්, 

තහළි තපතහළි කිරීම්, බිම් මට් ම් කිරීම්, ජලය රැතඳන ්ථාවන පිරීමම්, කසල 

ඉව්ත් කිරීම්, සහ තම් පිළිබඳව් ප්රජවව් දැනුව්ත් කිරීම් කිරීම ද ඊ  අනුශිංගික වූ 

මහජන තසෞඛ්ය ප්රව්ර්ධනය  අදවල ක යුතු කිරීම ද ස වපතිව්රයව  බලය 

ඇත්තත්ය. 

 

27. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ කව්ර තහෝ ව්ගන්තියක් උල්ලිංඝනය ව්න පරිදි 

ක යුතු කිරීම තහෝ තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් ස වපතිව්රයව විසින් 

කරනු ලබන ිසයමයන්  අනුකූල තනොීම ක යුතු කිරීම, තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් 

ය තත් ව්රදක් ව්න අ ර, එකී ව්රදක් කරනු ලබන සෑම  ැනැත්ත ක්ම එම 

ව්රද සම්බන්ධතයන් ිසසි බලය සහි  අධිකරවයක් විසින් ව්රදකරු කිරීතමන් 

පසු 255 අධිකවරිය ව්න නගර ස ව ආඥව පනතත් 153 ව්ගන්තිය ය තත් වු 

දඩුව්මක  ය ත් විය යුතුය.  

 

28. පද සම්බන්ධතයන්  අනයවර්ායක් අව්ශයව්න්තන් නම් මිස, තමම අතුරු 

ව්යව්්ථාවතේ - 

 

“ස වපති” යන්තනන්  ත් කවලතයහි නගර ස වතේ 

ස වපතිධුරය දරන  ැනැත් ව ද; 

 

“බලයලත් ිසලධවරියව” යන්තනන් නගර ස වතේ ස වපතිව්රයව 

විසින් ලිඛි ව් බලය පව්රන ලද ඕනෑම ිසලධවරිතයකු ද; 
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“්ථාවනය” යන්තනන් යම් ඉඩමක් ිසව්සක් තගොඩනැගිල්ලක් තහෝ 

ඉදිකිරීමක් ඇතුලත් ව්න අ ර එහි පිහිටියව වූ තපොකුවක්, 

 ැිංකියක්, ව්ැව්ක්, ජල මවර්ගයක්, කවණුව්ක් තහෝ ව්තුර මතුපි  

ඇත් ව වූ තහෝ තනොමැත් ව වූ තබෝට්ටුව්ක් ද; 

 

“ මදුරුව්න්තගන් තබෝව්න තරෝග යන්තනන් “ මැතල්රියවව්, තඩිංගු, 

බරව්ව, තමොතේ උව (ජැපනී්ථ එන්තසපලයිටී්ථ) සහ 

මදුරුව්න්තගන් තබෝව්න තව්නත් සියලුම තරෝග ද;   

 

අදහ්ථ තේ. 

    

VI.කිරි පට්ටි හව කිරි විකිණීම පිළිබඳ අතුරු ව්ය්ථාවව් 

1. 255 අධිකවරිය ව්න නගර ස ව ආඥව පනතත් 153 ව්න ව්ගන්තිය  සමඟ 

කියවිය යුතු එකී ආඥව පනතත් 157 (9)(ව) තේදය; ය තත් තමම අතුරු 

ව්යව්්ථාව සැදීම  නගර ස ව ව්ල  බලය ලැීම ඇ . 

 

2. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ප්රවතද්යය ස ව බල ප්රතද්ශය තුළ කිරි පට්ටි 

පව්ත්ව්වතගන යවම හව කිරි විකිණීම විධිමත් කිරීම, අධීක්ෂවය කිරීම, 

පරික්ෂව කිරීම, පවලනය කිරීම ද සඳහව විධිවිධවන සැලසීම පිණිස ව්න අතුරු 

ව්යව්්ථාවව්කි. 

 

3. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ප්රවතද්යය ස ව බල ප්රතද්ශය තුළ කිරි පට්ටි හව කිරි 

විකිණීම පිළිබඳ අතුරු ව්යව්්ථාවව් යනුතව්න් හදුන්ව්නු ලැතේ. 

 

4. කිරි පට්ටියක් පව්ත්ව්වතගන යවම සහ කිරි විකිණීම සඳහව ප්රවතද්යය ස වතේ 
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ස වපතිව්රයව විසින් එම කවර්ය සඳහව ිසකුත් කරන ලද ව්ලිංගු බලපත්රයක් 

ඇත්තත්නම් මිස කිසිම  ැනැත්ත කු විසින් එම ප්රවතද්යය ස ව බල ප්රතද්ශය 

තුළ කිරි පට්ටියක් පව්ත්ව්වතගන යවම තහෝ කිරි විකිණීම තනොකළ යුතුය. 

 

5. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් ිසකුත් කරන ලද සෑම බල පත්රයක්ම 

ස වපතිව්රයව විසින් කලින් අව්ලිංගු කරනු තනොලැබුව්තහොත් මිස ව බල පත්රය 

ිසකුත් කරන ලද ව්ර්ෂතේ තදසැම්බර් මස 31 ව්න දිතනන් අව්සන් විය යුතුය.  

 

6. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ සඳහන්ව්න පහ  සඳහන් අව්ශය වව්යන් 

සපුරවලන්තන් නම් මිස ස වපතිව්රයව විසින් කිසිදු  ැනැත්ත කු  කිරි 

පට්ටියක් පව්ත්ව්වතගන යවම සදහව බල පත්රයක් ිසකුත් තනොකළ යුතුය. 

 

(1) කිරි පට්ටිතේ සත්ව්යින් රඳව්ව  බන ්ථාවනය -     

 

I. සත්ව්යන් රඳව්ව  බව ගැිසම සඳහව ප්රමවවව්ත් 

තගොඩනැගිලි සිංඛ්යවව්ක් ඉදිකර තිබිය යුතුය. 

එක් සත්ව්තයකු  අව්ම ව්ශතයන් ව්ර්ග මී ර් 3ක් 

බැගින් ව්න ත්ථ එකී ඉඩකඩ තව්න්තකො   ැබිය 

යුතුය. 

II. සත්ව්යන් රඳව්ව  බන තගොඩනැගිලිව්ල ව්හලය 

කිසියම් කල්පව්තින ද්රව්යකින් තසවිලිකර තිබිය 

යුතු අ ර ව්හලය සඳහව ශක්තිමත් දැව් දඩු 

තයොදවතගන තිබිය යුතුය. ව්හල තකලව්ර තපොළව් 

මට් තම් සි  අව්ම ව්ශතයන් මී ර් 2.14ක් උසින් 

යුක්  විය යුතුය. 

 

III. සත්ව්යින් රඳව්ව  බන තගොඩනැගිලි ගතඩොලින් 

තහෝ සිතමන්ති ගතලන් තහෝ කතබොක් ගතලන් 
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තහෝ ශක්තිමත් තලස බැඳ තිබිය යුතු අ ර 

සිතමන්තිතයන් කපරවදු කර තිබිය යුතුය. 

බිත්තිතේ තදපසම සිතමන්ති මැද තිබිය යුතු 

අ ර තගොඩනැගිලි බිත්තිව්ල උස මී ර් 1.83 ක  

ව්ඩව තනොඅඩු විය යුතුය. 

 

IV. තගොඩනැගිල්ල තුළ  තහොදින් ව්ව වශ්රය හව 

ආතලෝකය ලැබිය යුතුය. 

 

V. සත්ව්යින් රඳව්ව  බන තගොඩනැගිලි ව්ල 

බිත්තිතේ ඉහළ තකලව්ර සි  ව්හලය දක්ව්ව 

ඉදිකර ඇති කණු ශක්තිමත් තලස සකසව තිබිය 

යුතු අ ර වව්ව දැව්, යකඩ තහෝ තකොන්ක්රීට් ව්ලින් 

සකසව තිබිය යුතුය. ව්හලතේ ව්ඩවත් උසින් 

පිහිටි  පැත්තත් කණු ව්ල උස තපොළව් මට් තම් 

සි  මී ර් 3 ක් විය යුතු අ ර වව්ව ඉ ව පිරිසිදුව් 

තීන්  ආතල්ප තකො  පව්ත්ව්වතගන යව යුතුය. 

 

VI. සත්ව්යින් රඳව්ව  බන තගොඩනැගිල්තල් බිම 

සිතමන්ති දමව තිබිය යුතුය. 

 

VII. සත්ව්යින් රඳව්ව  බන තගොඩනැගිල්ල මනව 

තලස අලුත් ව්ැඩියව තකො  පව්ත්ව්වතගන යව 

යුතුය. 

 

VIII. තීන්  ආතල්ප කර තිබිය යුතුයැයි තමම අතුරු 

ව්යව්්ථ වතේ ිසයමකර ඇති සෑම තකො සකම 
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අව්ම ව්ශතයන් සෑම ව්ර්ෂයක ම එක් ව්රක් 

බැගින් තීන්  ආතල්ප කිරීම කළ යුතුය. 

 

IX. කිරි තදොව්ව ගැනීම , කිරි  ැන්පත් කිරිම  සහ 

කිරි ප්රව්වහනය කිරිම  තයොදව ගන්නව  වජන 

ඔප දැමු මැටි, ගැල්ව්නයි්ථ කළ යකඩ තහෝ ටින්, 

එනැමල් ආතල්පි  යකඩ, මතුපි  සුම  කළ 

ඇලුමින්යම්, විදුරු තහෝ තපෝසිතල්න් යන කව්ර 

තහෝ ව්ර්ගයක  වජන විය යුතු අ ර එකී  වජන 

සතුන් රඳව්ව  බන තගොඩනැගිල්තල් ගබඩව 

තනොකළ යුතුය.  

 

X. කිරිපට්ටිය සහ එහි ව් පි වව් ද, කවණු, ලීබඩු හව 

උපකරවද පිරිසිදුව් හව මනව  ත්ත්ව්යකින් 

පව්ත්ව්වතගන යව යුතුය.  

 

XI. සත්ව්යින් රඳව්ව  බන තගොඩනැගිල්තල් සි  

ය ත් පිරිතසයින් මී ර් ක  තනොඅඩු දුරකින් 

තරෝගීව්න සතුන් රඳව්ව  ැීමම සඳහව තව්නම 

තගොඩනැගිල්ලක්  නව තිබිය යුතු අ ර 

සත්ව්යින් රඳව්ව  බන තගොඩනැගිල්තල් 

ිසයමයන්  අනුකූලව් තම් තගොඩනැගිල්ලද 

තගොඩනගව තිබිය යුතුය. 

 

XII. තරෝගී සතුන් රඳව්ව  බන තගොඩනැගිල්තල් සි  

ගලව යන අප ජලය අතනකුත් සතුන් රඳව්ව 

 බන තගොඩනැගිල්ල තහෝ කිරි කවමර තදස  
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ගලව තනොයන ත්ථ කවණු ිසර්මවවය ීම තිබිය 

යුතුය.   

 

(2) කිරි පට්ටිතේ කිරි තදොව්න ්ථාවනය සහ කිරි ගබඩවකර 

තිතබන ්ථාවනය 

 

I. කිරි තදොව්න ්ථාවනය හව කිරි ගබඩව කර  බන 

්ථාවනය, සතුන් රදව්ව  බන ්ථාවනතයන් අව්ම 

ව්ශතයන් මී ර් 7.62 ක  තනොඅඩු දුරකින් 

පිහිටුව්ව තිබිය යුතුය. 

 

II. කිරි තදොව්න තගොඩනැගිල්ල ඉ ව පිරිසිදු 

 ත්ත්ව්තයන් පව්ත්ව්වතගන යවයුතු අ ර 

ගතඩොලින්, සිතමන්ති ගතලන් තහෝ කතබොක් 

ගතලන් බැද තදපස බිත්ති සිතමන්තිතයන් මැද 

තිබිය යුතුය. බිත්තිව්ල උස අව්ම ව්ශතයන් මී ර් 

2.14 ක් වියයුතු අ ර බිත්තිතේ ඉහල තකලව්තර් 

සි  ව්හලය දක්ව්ව ඉදි තකතරන කණු ශක්තිමත් 

දැව්තයන් තහෝ යකඩ ව්ලින් තහෝ තකොන්ක්රීට් 

ව්ලින්  නව තිබිය යුතු අ ර වව්වතේ තීන්  

ආතල්ප කර තිබිය යුතුය.    

 

III. කිරි තදොතව්න තගොඩනැගිල්තල් බිම සිතමන්ති 

දමව තිබිය යුතු අ ර බිම හව බිත්ති සම්බන්ධ 

ව්න ්ථාවන කව්වකවර හැඩය  සක්ථ කර තිබිය 

යුතුය. තගොඩනැගිල්තල් පියසි තකලව්ර තපොළව් 

මට් තම් සි  ය ත් පිරිතසයින් මී ර් 2.14   
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ඉහලින් තිබිය යුතුය. 

 

IV. කිරි තදොව්න තගොඩනැගිල්තල්, මතුපි  පිඟන් 

ගතඩොලින් තහෝ තව්නත් යම් අනුම  කරන 

ලද්දව වූ දිය සීරවව් උරව තනොගන්නව වූ  ද්රව්යකින් 

අතුරව  ැනු තම්සයක් තිබිය යුතුය. 

 

V. කිරි තදොව්න ්ථාවනය තුළ කසල  වජනයක් 

 බව තිබිය යුතුය. 

 

VI. කිරි තදොව්න තගොඩනැගිල්ල කිසියම් කසල 

ව්ලකින් ව්ැසිකිලියකින්, තපොතහොර තගොඩකින්, 

තපොතහොර ව්ලකින් තහෝ විව්ෘ  කසල 

කවණුව්කින්, ය ත් පිරිසයින් මී ර් 30.5 ක් දුරින් 

පිහි ව තිබිය යුතුය. 

 

VII. කිරි රැ්ථකර ගන්නව  වජන ඉ ව පිරිසිදු 

 ත්ත්ව්තයන් විය යුතු අ ර දිනප ව 

ජීව්වනුහරවය කල යුතුය. 

 

VIII. කිරි තදීමම යන්ත්රවනුසවරතයන් කරනු 

ලබන්තන්නම් එකී යන්ත්ර දිනප ව 

ජිව්වනුහරවය කලයුතු අ ර ඊ  අව්හය 

උපකරව සපයව තිබිය යුතුය. 

 

 

(3) කිරි පට්ටි පව්ත්ව්වතගන යවම  බලපත්රයක් ිසකුත් කිරීම 
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සඳහව වූ තපොදු අව්ශය ව - 

 

 

I. සත්ව්යින්තේ ව්සුරු, ඉතිරිව්න  වතකොල 

ඇතුලු ආහවර තකො ්ථ ඉව්ත් කීරිම සදහව 

තව්නමම ්ථාවනයක් සකසව කිබිය යුතුය. එම 

්ථාවනය සතුන් රදව්ව  බන තගොඩනැගිලි, කිරි 

තදොව්න ්ථාවන සහ කිරි රදව්ව  බන ්ථාවන ව්ල 

සි  ය ත් පිරිතසයින් මී ර් 30.5 ක දුරින් 

පිහිටුව්ව තිබිය යුතුය. එත්ථම එම ්ථාවනය 

සතුන් සදහව ජලය ලබව ගන්නව ්ථාවනතේ සි  

අව්ම ව්ශතයන් මී ර් 12ක ඈතින් පිහිටුව්ව 

තිබිය යුතුය. 

 

II. රඳව්ව  බන සත්ව්යින්  පවනය කිරීම , 

නෑීමම  හව තගොඩනැගිලි ත්ථදිම , පිරිසිදු ජල 

පහසුකම් ප්රමවවව්ත් තලස සපයව තිබිය යුතුය. 

 

III. සත්ව්යින් සදහව පරිහරවය කරන ලද ජලය 

ඉන් අනතුරුව් පහසුතව්න් උරව ගන්නව ව්ලක  

බැහැර කළ යුතු අ ර මුත්රව හව ව්සුරු තකො ්ථ 

ද එතලස පහසුතව්න් උරව ගන්නව ව්ලක  

බැහැර කළ යුතුය. එතලස අපිරිසිදු ව්න ජලය 

බැහැර කිරීම සදහව වව්ව පහසුතව්න් ගලවයන 

හැකිව්න පරිදි සිතමන්තිතයන්  ැනු කවණු 

පද්ධතියක් විය යුතුය. 
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7. (1) කිසියම් ආසවදන, ්ථපර්ශක තහෝ චර්ම තරෝගයකින් 

තපතළන තහෝ මෑ කදි එව්ැිස තරෝගයකින් තපතළමින් සිටි 

කව්ර තහෝ  ැනැත්ත කු, තහෝ එව්ැිස කිසියම් තරෝගයකින් 

තපළන යම්  ැනැත්ත කු  මෑ කදි සවත්තු කිරිතමහි තයදි 

සිටි කව්ර තහෝ  ැනැත්ත කු එකී තරෝග ආසවධන සහ ීමජ 

තපෝෂව කවල සීමවව් ඉකුත් ීම ඇත්තත් නම් මිස, තමම අතුරු 

ව්යව්්ථාවව් ය තත් බලපත්ර ලත් ්ථාවනයක කිසිඳු ආකවරයක 

කවර්යයක ිසයුක්  ීමම තහෝ ිසයුක්  කර ීමමද, යම් 

 ැනැත්ත කුතේ සහවයකතයකු ව්ශතයන් එව්න් කවර්යයක 

ිසයුක්  ීමම තහෝ ිසයුක්  කරීමම තහෝ එව්න් කවර්යයක 

ිසයුක්  ීමම  ඉඩ දීම ද තනොකළ යුතුය. 

 

(2) තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් බලපත්ර ලත් ්ථාවනයක 

කව්ර තහෝ ආකවරයක කවර්යයක ිසයුක් ව්න අයව්ලුන් 

තහොදින් තසෝදව පිරිසිදු කල ඇදුම් ඇද ඇත්තත් නම් මිස, 

එව්න් ්ථාවනයක කිසිදු කවර්යයක ිසයුක්  තනොවිය යුතු 

අ ර, එතලස ිසයුක්  ීමම  ඉඩ දීම ද තනොකළ යුතුය. 

 

(3)තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් බලපත්ර ලත් ්ථාවනතේ 

ත්ථව්තේ තයොදව්ව ඇත් සියලුම ත්ථව්කයින් අව්ම ව්ශතයන් 

ව්ර්ෂයක  එක් ව් වව්ක්ව්ත් ජව්දය පරීක්ෂනය   වජනය 

කරීමම බලපත්ර ලවභියවතේ කවර්යය විය යුතුය. 

 

8. කිරි පට්ටිතේ ත්ථව්තේ තයතදන සෑම ත්ථව්කතයකු තව් ම ආරක්ෂි  මුව් 

ව්ැසුම්, අත් ව්ැසුම් හව අව්ශයය කරන තව්නත් ආරක්ෂි  පැළදුම් සපයව 

තිබිමත්, එකී ත්ථව්කයන් කිරිපට්ටිතේ ත්ථව්තේ ිසයුක් ව්න සෑම 

අව්්ථාවව්කම අව්්ථාවතව්ෝචි  පරිදි එකි ආරක්ෂි  පැලදුම් පැළද සිටින 
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බව් ත්, කිරි තදීමතම් කවර්යයන්හී ිසයුක්  ීමම  තපර තහොදින් ඇග තසෝදව 

පිරිසිදු ීම සිටින බව් ත් සහතික ීමම බලපත්ර ලවභියවතේ කවර්යය විය යුතුය.   

 

9. සතුන් රඳව්නු ලැබ ඇති ්ථාවනතේ රැ්ථව්න ව්සුරු සහ ඉතිරි ව්න  වතකොල 

තකො ්ථ ය ත් පිරිතසයින් දිනක  එක් ව්රක් ඉව්ත් කිරිම  සැලැ්ථවිය යුතු 

අ ර එකී ්ථාවන දිනප ව ජලතයන් තසෝදව හැරීම කල යුතුය. 

 

10.  සතුන් රදව්ව  බන තගොඩනැගිලි හව කිරි තදොව්න කවමරතේ බිම සහ තම්සය 

මතු පි  ය ත් පිරිතසන් දිනක  එක් ව්රක් බැගින් තසෝදවහැරීම  සැලැ්ථවිය 

යුතුය. 

 

 

11.  බලපත්රලත් ්ථාවනතේ කිරි තදීමම යන්ත්රවණුසවරතයන් කරනු ලබන්තන්නම්, ව 

සඳහව පවවිච්චිය  ගන්නව සියලුම  වජන හව උපකරවද ය ත් පිරිතසන් 

දිනක  එක් ව්රක් බැගින් ජීව්වණුහරවය කලයුතු අ ර තව්නත්  වණ්ඩ හව 

උපකරව දිනප ව පිරිසිදු කරීමම  සැලැ්ථීමම  බලපත්රලවභියවතේ කවර්ය විය 

යුතුය. 

 

12.  බලපත්ර ලත් ්ථාවනතේ පවවිච්චිය  ගන්නව  වජන, වව්ව  ිසයමි  කවර්යය  

හැර තව්නත් කව්ර තහෝ කවර්යයක  තයොදව තනොගැනීම  බලපත්රලවභියව 

ව්ගබලව ග යුතුය. 

 

13.  කිරි තදොව්ව ගැිසම ආරම්  කිරිම  තපර - 

 

(1) කිරි තදනතේ බුරුල්ල පිරිසිදු ජලතයන් ත්ථදිම කර ඇත්තත් 

නම් ද; 

(2) කිරි තදොව්න්නව සබන් තහෝ සබන් දියර තයොදව  ම දෑත් 
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තසෝදවතගන ඇත්තත් නම් ද; සහ 

(3) යන්ත්රවනුසවරතයන් කිරි තදීමම කරනු ලබන අව්්ථාවව්ක එකී 

උපකරව ජීව්වණුහරවය කර ඇත්තත් නම් ද; 

 මිස කිරි තදීමම  ඉඩදීම තනොකළ යුතුය. 

 

14. කිරි පට්ටිතේ ඇති කරන සෑම සත කුම ය ත් පිරිතසයින් ව්ර්ෂයක  

තුන්ව් වව්ක් පශු ජව්දයව්රයවතේ තහෝ ඔහු විසින් නම් කරනු ලබන ඔහුතේ 

කව්ර තහෝ ිසතයෝජි තයකුතේ අධීක්ෂවය  ලක්කර අව්ශය ජව්දය උපතද්ථ 

ලබව ගැනීම සහ එකී උපතද්ථ අනුව් ක්රියව කිරිම බලපත්ර ලවභියවතේ කවර්යය 

ව්න්තන්ය. 

 

15. කිරි පට්ටිතේ කව්ර තහෝ සත කු  කිසියම් තරෝගයක් ව්ැළදී ඇති බව් 

දැනගන්න  ලැබුණු ව්හවම එකී ස ව සතුන් රඳව්න තගොඩනැගිල්තලන් ඉව්ත් 

කර, තරෝගී සතුන් රදව්න තගොඩනැගිල්තල් රැඳීමම  ක්රියව කිරිම සහ ව 

පිළිබදව් අදවල ප්රතද්ශය  වර පශු ජව්දය ිසළධවරියව දැනුව්ත් කිරිම  ද ක්රියව 

කිරිම බලපත්ර ලවභියවතේ කවර්යය ව්න්තන්ය.  

 

16. කිරි බුරුල්තල් තහෝ අන්  ැනක ඇතිව්න ක්ෂය තරෝගතයන්, තීේර ්ථ න 

ප්රදවහතයන්,  කුර හව මුඛ් තරෝගතයන්, ඇන්ත්රැක්්ථ තරෝගතයන් තහෝ කිරි 

බුරුල්තල් ඇන්ටිතනෝමයිතකෝසි්ථ තරෝගතයන් තපතලන තහෝ බෘතසල්තලෝසි්ථ 

තරෝගතයන් තපතලන බව්  පශු ජව්දය ිසළධවරියව තිරවය කරන ලද, යම් 

සත කුතේ කිරි විකිණිම තහෝ විකිණිම  ඉඩදිම තහෝ මනුෂය පරිත ෝජනය  

ඇති යම් තව්නත් සතුන්තේ කිරි ව්ල  එකතු කිරිම තහෝ එත්ථ කිරිම  ඉඩ දිම, 

කව්ර තහෝ  ැනැත්ත කු විසින් කරනු තනොලැබිය යුතුය. 

 

17.  බලපත්ර ලත් ්ථාවනතේ ප්රතයෝජනය සදහව  ඇති  වතකොල හව පිදුරු හැර 
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සියලුම සත්ව් ආහවර මීයන්  තහෝ තව්නත් සතුන්  ඇතුල්විය තනොහැකිව්න 

ත්ථ සුදුසු  වජනව්ල  බව තිබිය යුතුය. 

 

18.  කිරි ගබඩව කර  ැීමතම් සහ සක්ථ කිරිතම් කවර්යය හැර තව්නත් කව්ර තහෝ 

කවර්යයක් සදහව කිරි කවමරය තයොදව ගැිසම තහෝ තයොදව ගැිසම  ඉඩ දීම 

තනොකිරීම  බලපත්ර ලවභියව ව්ගබලව ග  යුතුය. 

 

19.  ජලය තහෝ තව්නත් බවහිර ද්රව්යයක් තහෝ ද්රව්යයන් එකතු කිරීතමන් කිරි බවල 

කිරීම කව්ර තහෝ  ැනැත්ත කු විසින් තනොකළ යුතුය. 

 

20. (1) බලපත්ර ලත් ්ථාවනය තුළ ජනනය ව්න සියලුම අපද්රව්ය 

නැව්   වවි ය  ගන්තන් නම් මිස එකී අපද්රව්ය -  

 

I. ජජව්හවයනීය අපද්රව්ය; 

II. ීමදුරු;කඩදවසි තහෝ කඩදවසි ආශ්රි  ද්රව්ය; 

III. තපොලිතීන් හව ප්ලව්ථටික් තහෝ තපොලිතීන් හව   

ප්ලව්ථටික් ආශ්රි  ද්රව්ය; 

IV. යකඩ හව තව්නත් තලෝහ ද්රව්ය තහෝ යකඩ හව 

තව්නත් තලෝහ තකො ්ථ; 

V.  ිසෂ්පවදනය සදහව තයොදවගනු ලබන තව්නත් 

අමුද්රව්ය ව්ලින් ඉතිරි ව්න තකො ්ථ තහෝ 

ිසෂ්පවදනතේදී ලැතබන හව අතුරු ිසෂ්පවදන 

ද්රව්ය තහෝ තකො ්ථ; සහ  

VI. අන් රවයකර අප ද්රව්ය, 

 

යන ව්ර්ග ය තත් ව්ර්ග කිරිම  සැලැ්ථවිය යුතු අ ර ව එක් එක් 

ව්ර්ගතේ අප ද්රව්ය බහවලිම  පිලිතයල කර ඇති තව්න් තව්න් වු 

 වජනව්ල  තහෝ  ැිංකිව්ල  දැමීම  සැලැ්ථීමම බලපත්ර 
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ලවභියවතේ කවර්යය විය යුතුය. 

(2) (1) තේදතේ සදහන් ආකවරය  ව්ර්ග කර  වජනව්ල තහෝ 

 ැිංකිව්ල දමව ඇති අප ද්රව්ය නගර ස වතේ අප ද්රව්ය 

කලමනවකරව ව්ැඩ පිළිතව්ල ය තත් බැහැර කරන්තන්නම් මිස 

ස වපතිව්රයව විසින් ිසයමකරනු ලබන ආකවරතයන් අව්සන් 

බැහැර ලීම කල යුතුය. 

(3) (2) තේදතේ කුමක් සඳහන්ව් තිබුනද (1) තේදතේ (i) උප 

තේදතේ සදහන් ව්න ජජව්හවයන අප ද්රව්ය අ ර  ගැතනන 

සත්ව් ව්සුරු සහ ඉතිරිව්න  වතකොල තකො ්ථ තපොතහොර 

ව්ශතයන් තයොදව ගැිසම  එකී ිසයමය බවධවව්ක් තනොවිය යුතුය. 

තකත්ථ වුව්ද එකී අප ද්රව්ය කිරි පට්ටිතයන් බැහැර  ප්රව්වහනය 

කරනු ලබන්තන් නම් ආව්රවයක් සහි ව් ප්රව්වහනය කරන්තන් 

නම් මිස කිරි පට්ටිය පිහි ව තිතබන පරිශ්රතයන් බැහැර  

ප්රව්වහනය කිරිම තනොකළ යුතුය. 

21. තදොව්ව ගන්නව කිරි  ැන්පත් කර  ැබිම  ව සදහවම තව්න්වු තව්නම 

කවමරයක් තයොදවතගන තිබිය යුතු අ ර එකී කවමරය ප්රමවවව්ත් ව්ව වේරය 

සහ ආතලෝකය සහි  වුද කිසිදු කෘමිතයකු  තහෝ තව්නත් සත කු  ඇතුල් 

විය තනොහැකි තලස ආරක්ෂව කර ඇත් ව වූද කවමරයක් විය යුතුය.   

 

22. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් බලපත්ර ලත් කව්රතහෝ ්ථාවනයක, කිසිදු තහෝ 

 ැනැත්ත කු ිසදව ගැිසම තනොකළ යුතු අ ර කිරි පට්ටිතේ කවර්යය සදහව 

පවවිච්චි කරන උපකරව තහෝ ද්රව්ය තහෝ  තනොව්න තව්නත් යම් ද්රව්යයක් 

 ැබිම තහෝ ගබඩව කර  ැබිම තහෝ තනොකළ යුතුය. එත්ථ වුව්ද කිරි පට්ටිතේ 

ත්ථව්තේ ිසයුක්   ැනැත් න් සදහව විතේක ගැනීම  අව්ශය ප්රමවවව්ත් 

ඉඩකඩ සහි   කවමරයක් සහ ආහවර ගැනීතම් කවමරයක් තමම පරිශ්රය තුළ 

පිහිටුව්ව තිබිය යුතුය.  
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23.  කිරි පට්ටිතේ ත්ථව්තේ ිසයුක්  ත්ථව්කයන් සදහව ය ත් පිරිතසයින්  සෑම දස 

තදනකු තව්නුතව්න් එකක් බැගින් ව්න ත්ථ කවන් වව්න් සහ පිරිමි සඳහව තව්න 

තව්නම ව්ැසිකිළි සක්ථ කර තිබිය යුතුය; එත්ථම එකී ව්ැසිකිලි කිරි පට්ටිතේ 

සතුන් රදව්ව තිතබන තගොඩනැගිලි, කිරි තදොව්න ්ථාවනය සහ කිරි  ැන්පත් 

කරන කවමර ව්ල සි  අව්ම ව්ශතයන් මී ර් 15 ක දුරින් ්ථාවන ග කර තිබිය 

යුතුය.   

 

24.  කිරිපට්ටිතේ කවර්යය සදහව තයොදව ගන්නව ජලය, භූග  ජල  ැිංකියක 

ගබඩව කර  බන්තන් නම් එකී  ැිංකිතේ සි  අව්ම ව්ශතයන් මී ර් 15 ක  අඩු 

දුරකින් කසළ ව්ලක් තහෝ තපොතහොර ව්ලක් තහෝ අලු ව්ලක් තහෝ ්ථාවන ග  

කර තනොතිබිය යුතුය.  

 

25.  කිරි පට්ටිතේ ත්ථව්තේ ිසයුක්  සෑම ත්ථව්කතයකු සදහවම මනව තලස පිරිසිදු 

ීමම  අව්ශය පිරිසිදු ජලය, පිරිසිදු තුව්ව, ිසයතපොතු පිරිසිදු කිරිම  ඇති බුරුසු 

හව සබන් තහෝ සබන් දියර සපයව තිබිය යුතුය. එත්ථම ව සඳහව අව්ශය කරන 

පිරිසිදු ීමතම් කවමර ප්රමවවව්ත් පරිදි සපයව තිබිය යුතුය. 

 

26.  කිසියම් කිරි පට්ටියකින් ලබව ගන්නව කිරිව්ල  දුවිලි, විෂීමජ තහෝ තව්නත් අප 

ද්රව්ය ඇතුල් විය තනොහැකි ව්න ත්ථ ආව්රවය කල  වජන තයොදව ගන්තන්නම් 

මිස, ව කිරි බලපත්රලත් ්ථාවනතයන් බැහැර  තගන යවම තනොකළ යුතුය. 

 

27. සෑම බලපත්ර ලවභිතයකුම  මවතේ නමද  ̎බලපත්රලත් කිරිපට්ටිය ̋ යන ව්චන ද 

සිිංහල තදමළ සහ ඉිංග්රීසි යන  වෂව ව්ලින් පැහැදිලිව් ලියව ඇත් වවූ පුව්රුව්ක් 

කිරිපට්ටිය පව්ත්ව්වතගන යන ්ථාවනතේ පි   තහොදින් තපතනන ත්ථ සවිකර 

 ැබිය යුතුය.  

 

28.  සෑම කිරිපට්ටි බලපත්රලවභියකු විසින්ම කිරිපට්ටිව්ල  අදවළ තම් අතුරු 
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ව්යව්්ථාවව්ල පි ප ක්  සහ සිය බලපත්රය සිය කිරිපට්ටිය පව්ත්ව්වතගනයන 

්ථාවනතේ පරික්ෂව කිරීම  හැකියවව් ලැතබන අයුරින්  බව තිබිය යුතුය.  ව්ද 

කිරිපට්ටිය තුළ ත්ථව්තේ තයොදව්ව ඇති සියලු ත්ථව්කයින්තේ නම් හව ලිපිනයන් 

ලයි්ථතුව්ක් ස වපතිව්රයව තහෝ ඔහුතේ බලය ලත් ිසළධවරියව  ඕනෑම යුක්ති 

සහග  තේලවව්ක පරික්ෂව කිරීම  හැකි ව්න පරිදි කිරි පටිටිතේ  බව තිබිය 

යුතුය. 

 

පි තින් ලබව ගන්නව කිරි විකිණීම 

 

29.  නගර ස ව බල ප්රතද්ශයක් තුළ පි තින් ලබව ගන්නව කිරි විකිණීම  අදහ්ථ 

කරනු ලබන  ැනැත්ත ක් විසින් ව සඳහව ප්රතද්ශීය ස වතේ ස වපතිව්රයව 

තව්තින් 4ව්න ව්ගන්තිතේ පරිදි බලපත්රයක්  ලබව ග  යුතුය 

 

30.  ස වපතිව්රයව විසින් ිසකුත් කරන ලද බලපත්රයක් හිමි  ැනැත්ත කු 

තනොව්න තව්නත් කිසිම  ැනැත්ත කු විසින් නගර ස ව බල ප්රතද්ශය තුළ වූ 

කිසිම  ැනක පි තින් ලබව ගන්නව කිරි විකිණීම තනොකළ යුතුය. 

 

31.  කිරි ලබව ගැනීම  අදහ්ථ කරන කිරි පට්ටිය පිහිටි පළවත් පවලන ආය නතේ 

ස වපතිව්රයව තහෝ නගරවධිපතිව්රයව විසින් ිසකුත් කරන ලද  බලපත්රයක් 

තහෝ අදවල බල ප්රතද්ශතේ පශු ජව්දයව්රයව විසින් ිසකුත් කරන ලද 

සහතිකයක් ලබව ඇති කිරිපට්ටියකින් මිස, එත්ථ පි තින් ලබව ගන්නව කිරි 

විකිණීම සඳහව, 29 ව්න අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් බලපත්රයක් ලබව ගැනීම  

කිසිව්කු  අයිතිව්වසිකමක් තනොතිබිය යුතුය. 

 

32.  ව්ලිංගු බලපත්රයක් ම  නගර ස ව බල ප්රතද්ශය තුළ කිරි විකිණීම  බලය 

ලබව ඇති  ැනැත් කු විසින්  මවතේ කිරි විකිණීම සඳහව තයොදව ගන්නව 

ත්ථව්කයින් තහෝ ිසතයෝජි යින් නගර ස වතේ ලියවපදිිංචි කර ලියවපදිිංචි 

පත්රයක් ලබවතගන තිබිය යුතුය. 
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33. එකී ලියව පදිිංචි කිරීතම් පත්රතේ පහ  සඳහන් කරුණු අඩිංගු විය යුතුය - 

 

(1) ත්ථව්ව තයෝජකයවතේ නම සහ තල්ඛ්නග  අිංකය; සහ  

 

(2) ත්ථව්කයවතේ තහෝ ිසතයෝජි යවතේ නම හව අත්සන තහෝ 

මහප  ඇඟිලි සළකුව.  

 

34.  නගර ස ව බල ප්රවතද්ශය තුළ කිරි විකිණීම   වරදුන් ිසතයෝජි යකු තහෝ 

විකිණීම පිණිස තගන යන තහෝ  ැිසන්  ැන තගෝථ විකුවන කිසිව්කු තව්තින් 

ව නගර ස වතේ ස වපතිව්රයව තහෝ ඔහුතේ බලයලත් ිසළධවරියකු එකී 

ලියවපදිිංචි කිරීතම් පත්රය පරික්ෂවකර බැලීම සඳහව ඉදිරිපත් කරන තලස 

ිසයමකරන ඕනෑම වි ක, අදවල පුද්ගලයව විසින් එය ස වපතිව්රයව තහෝ 

ඔහුතේ බලය ලත් ිසළධවරියව තව්  ඉදිරිපත් කිරීම  බැදී සිටිය යුතුය.  

 

35.  ස වපතිව්රයව තහෝ බලය ලත් ිසළධවරිතයකු විසින් කිසියම් කිරි පට්ටියක 

ිසෂ්පවදනය කරනු ලබන තහෝ විකිණීම   බව ඇති කිරිව්ලින් සවම්පලයක්, 

එහි මිල තගව්ව ලබව ගැිසම ිස යවනුකූල විය යුතුය. කිසිදු බලපත්ර ලවභිතයකු 

විසින් එව්න් මිලදි ගැිසම ප්රතික්තෂ්ප කිරිම තහෝ ඊ  බවධව කිරිම තනොකළ 

යුතුය. 

 

36.  තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් බලපත්රයක් ිසකුත් කරනු ලැබ ඇති කිසියම් 

කිරිපට්ටියක්  පව්ත්ව්වතගන යනු ලබන ්ථාවනය 6ව්න ව්ගන්තිතේ සදහන් 

කව්ර තහෝ ිසයමයක  අනුකූලව් පැව්තීම අව්සවන වුව් තහොත් තහෝ තමම 

අතුරු ව්යව්්ථාවතේ තව්නත් කිසියම් ිසයමයක  ප හැිසවුව්තහොත් එව්න් 

අව්්ථාවව්ක, ිසේචි ව් සඳහන් කරනු ලබන දිනයක  තපර එකී ්ථාවනය ව 

ිසයමය  අනුකූල  ත්ත්ව්ය  තගන වම  අව්ශයය සියලු තද් ඉටු කරන තලස 

බලපත්ර ලවභියව  ිසයම කතරන දැන්විමක් ස වපතිව්රයව විසින් එකී 
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බලපත්රලවභියව තව්   වර තදනු ලැබිම  සැලැ්ථවිය යුතුය. එව්න් දැන්ීමමක් 

කිරිපට්ටි ව්යවපවරය කරතගන යන ්ථාවනතේ අලව්ව  ැබුව්තහොත් තහෝ එය 

බලපත්රලවභියව විසින් ව ්ථාවනතේ ත්ථව්තේ තයොදව්ව ඇති  ැනැත් කු 

තව්  වර තදනු ලැබුව් තහොත් එය බලපත්රලවභියව තව්  ිසසි තලස  වර දුන්නව 

ත්ථ සලකනු ලැබිය යුතුය. 

 

37.  36ව්න ව්ගන්තිතේ සදහන් ආකවරතේ දැන්විමක් ලැබුණු කව්ර තහෝ බලපත්ර 

ලවභිතයකු විසින් එකි දැන්විතම් ිසේචි ව් සදහන් දිනය  තපර ව දැන්විතම් 

ිසයම කර ඇති ආකවරය  ක්රියව කල යුතුය. පිළිග  හැකි ආකවරතේ කරුණු 

ලිඛි ව් ඉදිරිපත් කිරිමක් කර ඇති යම් අව්්ථාවව්ක එකී දැන්විතමහි ිසේචි ව් 

සදහන් දිනය දිර්ඝ කිරිම  ස වපතිව්රයව  බලය ඇ . එත්ථ වුව්ද ව 

ආකවරතයන් දිර්ඝ කරනු ලබන කවලය දින තිහක  තනොව්ැඩි විය යුතුය. 

 

38.  36ව්න ව්ගන්තිතේ සදහන් ආකවරතේ දැන්විමක් ලැබුණු කව්ර තහෝ 

බලපත්රලවභිතයකු විසින් එකි දැන්විතම් ිසේචි ව් ිසයම කර ඇති දිනය තහෝ 

දිර්ඝ කරනු ලැබු දිනය  තපර ව දැන්ීමතම් ිසයම කර ඇති ආකවරතයන් ක්රියව 

කිරිම පැහැර හැර ඇති අව්්ථාවව්ක, ව ්ථාවනය තව්  ිසකුත් කරනු ලැබු බල 

පත්රය ස වපතිව්රයව විසින් අව්ලිංගු කරනු ලැබිම ිස යනුකූල විය යුතුය. 

 

39.  තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ සඳහන් ව්ගන්තිව්ලින් කියතව්න යම් කරුවක් 

පරික්ෂව කිරීම  ස වපතිව්රයව තහෝ බලය ලත් ිසළධවරියකු තව්  බලය 

හිමිව්න අ ර ව සඳහව යුක්ති සහග  ඕනෑම තේලවව්කදී ඕනෑම කිරි 

පට්ටියක  ඇතුලු ීම එය පරික්ෂව කිරීම  ඔහු  හැකියවව් ඇ . තමහිදී 

‘‘යුක්ති සහග  ඕනෑම තේලවව්ක්‘‘ යනුතව්න් බලපත්රලත් එම ්ථාවනතේ 

ිසෂ්පවදන ක යුතු කරතගන යනු ලබන ඕනෑම තේලවව්ක් අදහ්ථ තේ. 

 

40.  බලපත්රයලවභියව විසින් සිය කිරිපට්ටිය එතලස පරික්ෂව කිරීම සඳහව 

ස වපතිව්රයව  තහෝ ඔහුතේ බලය ලත් ිසළධවරියව  අව්ශය සෑම සහයක්ම 
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ලබව දීම  බැදී සිටිය යුතුය. 

 

41. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ කව්ර තහෝ ව්ගන්තියක් උල්ලිංඝනය කිරීම ව්රදක් 

ව්න අ ර, එම ව්රද සම්බන්ධතයන් මතේ්ථත්රවත් අධිකරවයක් විසින් 

ව්රදකරු කිරීතමන් පසු නගර ස ව ආඥව පනතත් 153 ව්ගන්තිය ය තත් වු 

දඩුව්මක  ය ත් විය යුතුය.   

 

42. පද සම්බන්ධතයන් අනයවර්ායක් අව්ශය ව්න්තන්නම් මිස තමම අතුරු 

ව්යව්්ථාවතේ -  

 

 ‘‘ස වපති‘‘ යනුතව්න් නගර ස වතේ ස වපතිව්රයවද; 

 

“කිරි පට්ටිය ̎ යන්තනන්, කිරි ලබව ගැිසතම් හව කිරි විකිණිතම් 

කවර්යය ක්රියවත්මක කිරිම  එක් ව්ර්ගයක සත්ව්යන් තහෝ ව්ර්ග 

එකක  ව්ැඩි සත්ව්යන් රඳව්ව  බව ගන්නව තගොඩනැගිලි ද, ව 

පරිශ්රය ද එකී සත්ව්යන්ද; 

  

‘‘යුක්ති සහග  ඕනෑම තේලවව්ක්‘‘ යනුතව්න් බලපත්රලත් එම 

්ථාවනතේ ිසෂ්පවදන ක යුතු කරතගන යනු ලබන ඕනෑම 

තේලවව්ක්ද; 

‘‘බලය ලත් ිසළධවරියකු‘‘ යන්තනන් ස වපතිව්රයව විසින් 

ලිඛි ව් බලය පව්රන ලද ස වතේ ිසළධවරියකුද ;  

“පශු ජව්දය ිසළධවරීව්රයව̎ යන්තනන්, අදවල බල ප්රතද්ශතේ 

රජතේ පශු ජව්දය ිසළධවරියව ද; සහ  

 

“සත්ව්යව̎  යන්තනන්, එළ ගව්යන්, මී ගව්යන්, බැ ලුව්න් සහ 

එලුව්න් යන ව්ර්ග ව්ල  අයත් සත්ව්යන්ද; 

 

 අදහ්ථ තේ.  
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VII.පදිකයන්තේ සුරක්ෂි  ාව්ය පිළිබඳ අතුරු ව්යව්්ථාාව් 

 

1. 255 අධිකවරිය ව්න නගර ස ව ආඥව පනතත් 153 ව්න ව්ගන්තිය සමඟ කියවිය 

යුතු, එකී ආඥව පනතත් 157 (15) උප ව්ගන්තිය ය තත් තමම අතුරු ව්්ථාවව් 

සෑදීම  නගර ස වව්  බලය ලැීම ඇ . 

2. තමම අතුරු ව්්ථාවව් නගර ස ව බල ප්රතද්ශතේ ප්රධවන මිංමවව්ත්හි ඇවිදීතම්දී 

පදිකයන්තේ සුරක්ෂි  වව්ය උතදසව විධිවිධවන සැළසීම පිණිස පනව්නු 

ලබයි. 

 

3. තමම අතුරු ව්්ථාවව් පදිකයන්තේ සුරක්ෂි  වව්ය පිළිබඳ අතුරු ව්්ථාවව් 

යනුතව්න් හඳුන්ව්නු ලැතේ. 

 

4. නගර ස ව බල ප්රතද්ශයක ප්රධවන පවරව්ල්හි පදිකයන් සඳහව තව්න්කර ඇති 

මිංතීරුව්ක් ඇත්තත්නම්, එකී මිංතීරුතේ හැර මවර්ගතේ තව්නත් කව්ර තහෝ 

තකො සක්, පදිකයින් විසින් ඇවිදීම සඳහව  වවි ව තනොකළ යුතුය. 

 

5. නගර ස ව බල ප්රතද්ශය තුළ යම් ප්රධවන පවරක, පදිකයින් සඳහව ිසේචි  

මිංතීරුව්ක් තව්න් කර තනොමැත්තත් නම්, අදවළ පවතරහි පදිකයවතේ ව්මත් 

දිසවනතිතයහි පවර පිහි න ත්ථ, ව්වහන ගමනවගමනය සඳහව ව්න 

මිංතීරුතව්න් පි   තකො තසහි මිස කිසිදු අතයකු ඇවිද තනොයව යුතුය. 

 

6. අනයයන් පැහැදිලිව් හඳුනවග  හැකි ආතලෝකයක් සහි  දල්ව්න ලද 

විදුලිපන්දමක් තහෝ අතලෝකය දැල්ීමම  හැකි තව්නත් උපකරවයක් 

දල්ව්වගැනීමකින් ත ොරව්, කිසිතව්කු ප්රධවන පවරව්ල්හි රවත්රී කවලතේදී  

ඇවිදයවම තනොකළ යුතුය. 
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7.  මවතගන් විමසන වි කදී පිළිග  හැකි තේතු සහි  වි්ථ රයක් කියන්න  

තනොහැකිව්, කිසිව්කු ප්රධවන පවරක ිසකරුතණ් ඇවිදීම තනොකළ යුතුය. 

 

8. යම්  ැනැත්ත කු විසින් තමම අතුරු ව්්ථාවතේ කව්ර තහෝ ව්ගන්තියක් 

උල්ලිංඝනය කිරීම ව්රදක් ව්න අ ර, එම ව්රද සම්බන්ධතයන් මතේ්ථත්රවත් 

අධිකරවයක් විසින් ව්රදකරු කිරීතමන් පසු නගර ස ව ආඥව පනතත් 153 

ව්ගන්තිය ය තත් වු දඩුව්මක  ඔහු ය ත් විය යුතුය. 

 

9. පද සම්බන්ධතයන් අනයවර්ායක් අව්ශය වුව්තහොත් මිස තමම අතුරු ව්්ථාවතේ 

- 

 

‘‘ප්රධවන පවරව්ල් යන්තනන්” නගර ස ව බල ප්රතද්ශය තුළ පිහිටියව වු 

තපෞද්ගලික පවරව්ල් තනොව්න්නව වු ව්වහන ගමනවගමනය සඳහව 

පිළිතයල කරනු ලැබුව්ව වු, නගර ස වව් තහෝ මවර්ග සිංව්ර්ධන 

අධිකවරිය තහෝ පළවත් මවර්ග සිංව්ර්ධන අධිකවරිය සතු සියළුම පවරව්ල් 

අදහ්ථ තේ. 

 

 

 

VIII.පු්ථ කාල පිලිබඳ අතුරු ව්යව්්ථාාව් 

 

1. 255 අධිකවරිය ව්න නගර ස ව ආඥව පනතත් 153 ව්න ව්ගන්තිය  සමඟ 

කියවිය යුතු එකී ආඥව පනතත් 157 (13) උප ව්ගන්තිය ය තත් තමම අතුරු 

ව්යව්්ථාවව් සෑදීම  නගර  ස වව්ල  බලය ලැීම ඇ . 

 

2. නගර ස ව බල ප්රතද්ශය තුළ, පු්ථ කවල ත්ථව්වව්න් පව්ත්ව්වතගන යවම 

සඳහව, නගර ස වව් විසින් තමම අතුරුව්යව්්ථාවව් පනව්නු ලබයි.   

 

3. තමම අතුරුව්යව්්ථාවව් නගර ස ව පු්ථ කවල පිළිබඳ අතුරු ව්යව්්ථාවව් තලස 

හැඳින්තේ. 
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4. නගර ස වව් විසින් පව්ත්ව්වතගන යනු ලබන පු්ථ කවල පහ  සඳහන් අිංශ 

ව්ලින් සමන්වි  විය හැකිය - 

 

(1) බැහැර තදන අිංශය; 

(2) ආශ්රය අිංශය; 

(3) කියීමම් ශවලවව්; 

(4) ළමව අිංශය; සහ  

(5) විදුත් අිංශය. 

 

5. පු්ථ කවලය - 

 

(1) අධීක්ෂවය හව පරිපවලනය කිරීම නගර ස වතේ පු්ථ කවල 

කමිටුව්ක් තව්  පැව්තරන අ ර, එම කමිටුව් පහ  සඳහන් 

 ැනැත් න්තගන් සමන්වි  තේ - 

 

(I) නගර ස වතව්හි ස වපතිව්රයව;  

(II) ස වව් විසින්, තීරවය කරන පරිදි සභිකව්රුන් 

තදතදතනකු  තනොව්ැඩි සභිකයන් සිංඛ්යවව්ක්; 

(III) ස ව රැ්ථීමමක දී ස වව් විසින් නම් කරනු ලබන 

බල ප්රතද්ශය තුළ පදිිංචි වියෂ්ඨ  ැනැත් න් 

තදතදතනකු; 

(IV) අදවළ පු්ථ කවලතයහි පවඨක සමවජයක 

ස වපතිව්රතයක්; සහ 

(V) අදවළ පු්ථ කවලතයහි පු්ථ කවලයවධිපති. 
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(2) නගර ස වතේ ස වපතිව්රයව පු්ථ කවල කමිටුතව්හි 

ස වපතිව්රයව ව්න්තන්ය. 

 

(3) පු්ථ කවලය  වරව් සිටීම සඳහව ිසසි පත්ීමම් බලධවරීත්ව්ය 

විසින් පු්ථ කවලයවධිපතිව්රතයකු පත් කරනු ලැබිය හැකි 

අ ර, පු්ථ කවලතේ ක්රමව්ත් වව්ය පව්ත්ව්වතගන යවම 

සඳහව පු්ථ කවලතේ ව්ත්කම් සම්බන්ධතයන් 

පු්ථ කවලයවධිපතිව්රයව හව ඔහුතේ කවර්ය මණ්ඩලය 

ව්ගකිව් යුතු තේ. 

 

6. ස වපතිව්රයව පු්ථ කවල කමිටුව්ක මූලවසනය දැරිය යුතු අ ර,  යම් 

රැ්ථීමමක  අදවළ ස වපතිව්රයව පැමිව තනොමැති වි ක, පැමිව සිටින 

කමිටුතේ සවමවජිකයන් අ රින් ත ෝරව පත් කර ගන්නව සවමවජිකතයකු ව 

රැ්ථීමතම් මූලවසනය දැරිය යුතුය.කව්ර තහෝ රැ්ථීමමක මූලවසනය දරව 

 ැනැත් ව  එක් මූලික ඡන්දයක් ද, යම් ප්රේනයක් සම්බන්ධතයන් පක්ෂ හව 

විපක්ෂ ඡන්ද සිංඛ්යවව් සමවන වුව්තහොත් තීරක ඡන්දයක් ද ඇත්තත්ය. 

 

7. තමම කමිටුතේ ගව පූර්වය සවමවජිකයන් තිතදතනකු ව්න අ ර එම ගව 

පූර්වය සම්පූර්ව ීම ඇත්තත්නම් මිස, කමිටුතේ යම් රැ්ථීමමක දී කිසිදු 

ක යුක් ක් තනොකළ යුතුය. 

 

බැහැර තදන අංශය 

 

8. යම්  ැනැත්ත ක් - 

 

(1) ව්යස අවුරුදු 12   අඩු පු්ථ කවල සමවජිකතයකුතේ නම් ළමව 

පවඨකතයක් ව්ශතයන්ද, අවුරුදු 12   ව්ැඩි පු්ථ කවල 

සමවජිකතයකු තේ නම් ව්ැඩිහිටි පවඨකතයක් ව්ශතයන් ද 
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සලකනු ලබයි. 

 

(2) (I) නගර ස ව බල ප්රතද්ශය තුළ පදිිංචි ීම සිටී නම් තහෝ බල 

ප්රතද්ශය තුළ ආය නයක, කවර්යවලයක, පවසලක, 

ව්යවපවරයක තහෝ මහජන සිංවිධවනයක සවමවජිකත්ව්ය 

ඇතිව් සිටී නම්; සහ 

 

(II) නගර ස වව් විසින් තීරවය කර ිසයම කරනු ලැබ ඇති 

පු්ථ කවල සවමවජික ගව්ථතු තගව්ව සවමවජිකතයකු ව්ශතයන් 

පිළිතගන ඇත්තත්නම් මිස පු්ථ කවලතයහි  බැහැරතදන  

අිංශය සඳහව අව්සර ඇති අයකු ව්ශතයන් තනොසැළකිය 

යුතුය.  

 

(3) බැහැර තදන පු්ථ කවලතේ සවමවජිකයකු තලස ඇතුලත්ීමම  

අතප්ක්ෂව කරන්තන් නම් පු්ථ කවලයවධිපතිතගන් ලබවග  

හැකි පු්ථ කවල කමිටුව් අනුම කර ඇති අයදුම් පත්රයක් 

ය තත් ව සඳහව ඉල්ලුම් කළ යුතුය. 

 

(4) පු්ථ කවල සවමවජිකත්ව්ය සඳහව ඉල්ලුම් කරනු ලබන 

ඉල්ලුම්පත්රතයහි සඳහන් අව්ශය ව එතලසින්ම සම්පූර්ව 

කර, පු්ථ කවල සවමවජිකත්ව්ය සඳහව තගවිය යුතු ගව්ථතු 

ව්ශතයන් නගර ස වව් තීරවයකර ඇති අදවළ ගව්ථතු තගව්ව 

ඇති, අයකු තනොව්න්තන් නම් පු්ථ කවල සවමවජිකත්ව්ය ලබව 

තනොදිය යුතුය.  

 

9. පු්ථ කවලයක සවමවජිකයකු තලස ඇතුළත් කර ගන්නව සෑම  ැනැත්ත කු  

ම පු්ථ කවලයවධිපති විසින් අනනය වව්ය සහි  කවඩ්ප ක් ිසකුත් කළ යුතු 

අ ර, එම කවඩ්ප  ය තත් ිසේචි ව් සඳහන් ප්රමවවයන් තගන් බැහැරතදන 



63 
 

අිංශතයන් තපොත් ලබව ගැනීම  ඔහු  හැකියවව් ඇත්තත්ය.  

 

10. පු්ථ කවල සවමවජිකතයකු  ිසකුත් කරන ලද කවඩ්පත් ය තත් සවමවජිකයකු 

විසින් ලබවගන්නව සෑම තපො ක් සම්බන්ධතයන්ම සවමවජිකයව තපෞද්ගලිකව් 

ව්ගකිව්යුතු ව්න්තන්ය. 

 

11. පු්ථ කවලතයහි බැහැර තදන අිංශතේ සවමවජිකතයකු  ඉහ  8 ව්න 

ව්ගන්තිය ය තත් ිසකුත් කරන ලද සවමවජික කවඩ්ප ක්, ඔහු අතින් නැති වු 

අව්්ථාවව්ක එම නැතිීමම ගැන ඔහු විසින් පු්ථ කවලයවධිපති හ  දැනුම් දිය 

යුතුය. එම කවඩ්ප   බැහැර තදන පු්ථ කවලතයන් තපො ක් ලබව තගන 

තනොමැති බව්  පු්ථ කවලයවධිපති සෑහීමක  පත් වුව්තහොත්, සවමවජිකයව  

නව් කවඩ්ප ක් ිසකුත් කළ හැකිය. කවඩ්ප ක් නැති වු බව් දැනුම් තදනු ලැබු 

දිනතේ සි  ය ත් පිරිතසයින් දින 30 ක කවල සීමවව්ක් ඉකුත් ීම ඇත්නම් මිස, 

පු්ථ කවලයවධිපති විසින් නව් කවඩ් ප ක් ිසකුත් තනොකළ යුතුය. 

 

12. බැහැර තදන අිංශතේ සවමවජිකතයකු විසින් ලබව ගන්නව ලද තපො ක් එය ලබව 

ගත් දින සි  දින 14 ක කවලයක් තුළ පු්ථ කවලයවධිපති තව්  ආපසු  වරදිය 

යුතුය. එව්ැිස යම් තපො ක් තව්නත් සවමවජිකයකු විසින් ඉල්ලව තනොමැති නම් 

හව  වරගත් අය එම තපො  නැව්   වර දීම සඳහව  ව්දුර ත් කවලය ඉල්ලව 

සිටී නම්, ව සඳහව අම ර  දින 14 ක කවලයක් ලබව දීම  

පු්ථ කවලයවධිපතිව්රයව විසින් ක යුතු කළ හැකිය. 

 

13. බැහැරතදන අිංශතයන් ලබවගත් කිසියම් තපො ක් ිසේචි  කවලතයන් පසු 

තහෝ ලබව ගන්නව ලද අතිතර්ක කවලතයන් පසු  ව්දුර ත්  වර තනොදී සිටී 

නම්, එව්ැිස අව්්ථාවව්ක අදවළ තපො  නැව්   වරදීම දක්ව්ව ව්න කවලසීමවව් , 

ස වව් විසින් තීරවය කර ඇති පරිදි දඩයක් අයකිරීම නී යවනුකූල ව්න්තන්ය.  

 

14. බැහැර තදන පු්ථ කවලතයන්  මව විසින් ලබව ගන්නව ලද තපො ක් දින 30 ක් 
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ඇතුළ  ආපසු  වරදීම යම් සවමවජිකතයකු විසින් පැහැර හරිනු ලැබු 

අව්්ථාවව්ක, ව තපො  නැති වුව්ව ත්ථ සලකනු ලැබිය යුතුය. 

 

15. සවමවජිකයකු විසින් ලබව ගන්නව ලද තපො ක් නැති වු වි  තහෝ නැති වුව්වයැයි 

සැලතකන අව්්ථාවව්ක, එම තපො  ආපසු සපයව ගැනීතම් වියදම හව තපොතත් 

ව්ර් මවන ව්ටිනවකතමන් 25%ක තදපවර් තම්න්තු ගව්ථතුව්ක් ද, ව 

සවමවජිකයව විසින් තගවිය යුතුය. නැති වු තපො  බැඳුම්කරව ලද තපො ක් 

නම් බැඳුම් ගව්ථතුව් තව්නම අය කළ යුතුය. 

 

16. යම් කිසි සවමවජිකයකු විසින් බැහැර තදන අිංශතයන් ලබව ගත් තපො ක  

හවිස කිරීම තහෝ කව්ර තහෝ ආකවරයකින් එය විරූප කිරීම තනොකළ යුතුය. 

 

17. බැහැර තදන අිංශතයන්  මව ලබව ගැනීම  අතප්ක්ෂව කරන තපො ක  සිදු ීම 

ඇති හවිසයක් තහෝ විරූප ීමමක් පිළිබඳව්, එම තපො   මව විසින්  වර ගන්නව 

අව්්ථාවතේ දී පු්ථ කවලයවධිපතිව්රයව  දැනුම් දීම සෑම සවමවජිකතයකුතේම 

ව්ගකීම ව්න්තන්ය. එව්ැිස හවිසයක් තහෝ විරූප ීමමක් පිළිබඳව් 

පු්ථ කවලයවධිපති  දැනුම්දීම යම් සවමවජිකයකු විසින් පැහැර හැර ඇති 

අව්්ථාවව්ක ව තපො  හවිසයකින් තහෝ විරූප ීමමකින් ත ොරව් ිසකුත් කරන 

ලද ත්ථ සැලකිය යුතුය. 

 

18. සවමවජිකයකු විසින් ආපසු  වර තදන තපො ක්  ව්දුර ත් ිසකුත් කිරීම  

නුසුදුසු ව්න  රම  සවමවජිකයව විසින් හවිස කර තහෝ විරූපී කර ඇති බව්  

පු්ථ කවලයවධිපතිව්රයව සෑහීමක  පත් ව්න්නව වු අව්්ථාවව්ක, ව තපො  

නැව්  සපයව ගැනීතම් වියදම දැරීම  ව සවමවජිකයව බැදී සිටින්තන්ය. ව 

තපො  නැව්  සපයව ගැනීතමන් පසුව් හවිස වු තපො   “මහජන පු්ථ කවලය 

හවිස වු තපො ක් විකුවන ලදී” යනුතව්න් මුද්රවව්  බව ව සවමවජිකයව  තදනු 

ලැබිය යුතුය. 
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19. බැහැර තදන අිංශතයන් ලබව ගත් තපො ක් තහෝ කවඩ්ප ක් කිසිම 

සවමවජිකතයකු විසින් අන්සතු තනොකළ යුතුය. 

 

20. ආසවදන තහෝ ්ථපර්ශක තරෝගයකින් තපතලන කිසියම්  ැනැත්ත කු විසින් 

පවවිච්චි කළ බව් දන්නව තපො ක්, කිසිම සවමවජිකයකු විසින් බැහැර තදන 

පු්ථ කවලය   වර තනොදිය යුතු අ ර, ව තපො  නැව්  සපයවගැනීතම් වියදම 

සවමවජිකයව විසින් තගවිය යුතුය. 

 

21. කිසියම් තපො ක් ලැබිය යුත්තත් සවමවජිකයන් කිහිපතදතනකු අ රින් කව්ර 

සවමවජිකයව  ද යන්න සම්බන්ධතයන් යම් ම තේදයක් ඇති වූ අව්්ථාවව්ක දී, 

ව ම තේදය සම්බන්ධතයන් පු්ථ කවලවධිපතිතේ තීරවය අව්සවන තීරවය 

ව්න්තන්ය. 

 

22. තව්නත් සවමවජිකතයකු විසින් ලබව තගන තගෝථ ඇති යම් තපො ක් ලබව 

ගැනීම  යම් සවමවජිකතයකු අතප්ක්ෂව කරන වි , ඔහු  මවතේ නම සහ 

තපොතත් නම එම කවර්ය සඳහව  බව ඇති තල්ඛ්වයක ස හන් කළ යුතුය. ව 

තපො  ව ව්න වි ත් ලබව තගන ඇති සවමවජිකයව එය ආපසු  වර දුන්  වි  

පු්ථ කවලයවධිපතිව්රයව විසින් එම තල්ඛ්වතේ නම ස හන් කර ඇති 

සවමවජිකයව  ිසකුත් කළ යුතුය. යම් තපො ක් සඳහව සවමවජිකයන් 

තදතදතනකු තහෝ ව්ැඩි සිංඛ්යවව්ක් විසින් තල්ඛ්වතේ නම් ස හන් කර ඇති 

අව්්ථාවව්ක ඔවුන් තල්ඛ්වතේ නම ස හන් කර ඇති අනුපිළිතව්ල  අනුව්, ව 

තපො  ඔවුන්  ිසකුත් කළ යුතුය. 

 

23. බැහැරතදන අිංශතයහි සවමවජිකත්ව්ය දැරීම  අව්ශය සුදුසුකම් ව්ලින් මිතදන 

යම් සවමවජිකතයකු, ්ථව්කීය සවමවජිකත්ව්ය අව්සන් කරගැනීම සඳහව අදවළ 

සවමවජික කවඩ්ප  පු්ථ කවලයවධිපතිව්රයව තව්  ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

 

24. බැහැර තදන අිංශය ක්රියවත්මක ව්න දින හව කවල තේලවව්න් ස වව් මඟින් 
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කලින් කළ තීරවය කළ හැකි අ ර, ව සඳහව පු්ථ කවල කමිටුතව්හි ිසර්තද්ශ 

ලබවග  යුතුය.  ව්ද, ඊ  අදවළව් සියළුම සවමවජිකයින් සුදුසු පරිදි දැනුව්ත් 

කර තිීමම පු්ථ කවලයවධිපතිව්රයවතේ කවර්යය විය යුතුය. 

 

25. යම් කිසි  ැනැත්ත කු විසින් ලබව ගන්නව ලද තපො ක් පහ  සඳහන් තේතු 

ම  ආපසු  වර දී තනොමැති වි , එම තපො  පිළිබඳ අයකර ගැනීම තහෝ 

තල්ඛ්වතයන් ඉව්ත් කර ගැනීම පිළිබඳ තීරවය ගැනීම  පු්ථ කවල කමිටුතේ 

ිසර්තද්ශය ම  ස වතේ අනුමැතිය ලබව ග  යුතුය -  

 

(1) සවමවජිකයව මිය ගිය වි ; 

(2) ජල ගැලීම්, ගිිස ගැනීම්, නවය යෑම්, සුළි සුළිං ව්ැිස ්ථව්ව වවික 

තේතු ම  තපො  අ්ථාවනග  ීම ඇති වි ; සහ 

(3) සවමවජිකයන් විසින් ලබවතගන තමත ක් ආපසු  වරදී 

තනොමැති, එතහත් ්ථථීර පදිිංචිය තව්න්ථ තකො , සවමවජිකයව 

ආ ගිය අ  පිළිබඳ කිසිදු ත ොරතුරක් තසොයව ග  තනොහැකි 

එතමන්ම ව තපො  ආපසු ලබව ගැනීම සඳහව ග  යුතු සියලු 

ක්රියව මවර්ගයන් ගැනීම  තනොහැකි බව්  හවුරු ීම ඇති වි .  

 

ආතේය අංශය 

 

26. ආතේය අිංශය විව්ෘ  කර  බනු ලබන තේලවව්න් පු්ථ කවල කමිටුතේ 

ිසර්තද්ශ පරිදි නගර ස වව් විසින් තීරවය කළ යුතු අ ර, එය ප්රක ව්න පරිදි 

ිසතේදනය ීම තිබිය යුතුය. ආතේය අිංශය පවවිච්චි කිරීම සඳහව 

පු්ථ කවලයවධිපතිතේ අව්සරය ලබවතගන ඇත්නම් මිස සහ ආතේය අිංශතේ  

 බව ඇති තරජි්ථ රතේ අත්සන් කර ඇත්නම් මිස, කිසිම  ැනැත්ත කු විසින් 

ආතේය අිංශය පවවිච්චි තනොකළ යුතුය. 
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27. කියීමම සඳහව  මව තව්  ිසකුත් කරන ලද කිසිම තපො ක් කිසිම 

 ැනැත්ත කු විසින් ආතේය අිංශතයන් පි    තගන තනොයව යුතුය. 

 

28. ආතශ්රය අිංශය සඳහව පහ  සඳහන් ගවයන්  අයත් තපොත් ඇතුලත් විය 

යුතුය - 

 

(1) ආතේය අිංශය සඳහව සුදුසු යැයි දැන මත් පු්ථ කවල ත්ථව්ව 

මණ්ඩල විසින් ිසර්තද්ය  තපොත්; 

 

(2) නව්ක ව හව තකටි ක ව තපොත් හැර ව්ැඩි ව්ටිනවමක් ඇති 

දුර්ල  ගවතේ තපොත්; 

(3) ව්ෘත්තීය හව උස්ථ අධයවපන විෂයන්  හව  විතේෂි  

විෂයන්  අයත් තපොත්; සහ  

 

(4) ආතේය අිංශය  ඇතුලත් කළ යුතු යැයි පු්ථ කවලයවධිපති 

විසින් ිසර්තද්ශ කරන ලද පු්ථ කවල කමිටුතේ අනුමැතිය ලත් 

තපොත් 

 

කියවීම් ශාලාව් 

 

29. ව්යස අවුරුදු අ   තනොඅඩු ඕනෑම තකතනකු  කියීමම් ශවලවව්  වවි ව කිරීම 

සඳහව අව්සර ලබව දිය හැකිය. එත්ථ වුව්ද කිසිම  ැනැත්ත කු විසින්  ත් 

කවර්යය සඳහව පු්ථ කවලයවධිපතිව්රයවතේ තහෝ බලයලත් ිසලධරයකුතේ 

අව්සරය ලබව තගන කියීමම් ශවලවතේ  බව  ඇති තරජි්ථ රතේ අත්සන්  බව 

ඇත්නම් මිස කියීමම් ශවලවව් ප්රතයෝජනය  තනොග  යුතුය. 

 

30. කියීමම් ශවලවතේ  බව ඇති තහෝ කියීමම් ශවලවව්  අයිති කිසිම පුව්ත්ප ක්, 

ව්වර ප්රකවශයක්, සඟරවව්ක්, සිතියමක්, ගැසට් පත්රයක් තහෝ තකො සක් තහෝ 
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තව්න යම් ලියවිල්ලක් කිසිම  ැනැත්ත කු විසින් කියීමම් ශවලවතව්න් ඉව්ත් 

කර තගන තනොයව යුතුය. 

 

එත්ථ වුව් ද, කියීමම් ශවලවතේ  බව ඇති යම් තල්ඛ්වයක ඡවයව පි ප ක් ලබව 

ගැනීම  යම් පවඨකයකු ඉල්ලව සිටී, නම් ව සඳහව ස වව් විසින් තීරවය කර 

ඇති ගව්ථතුව්ක් අය කර එම ඡවයව පි පත් ලබව දිය හැකිය. 

 

ළමා අංශය 

 

31. ව්යස අවුරුදු 12   අඩු ළමුන් සඳහව කියීමම  ළමව අිංශයක් තව්නම 

පව්ත්ව්වතගන යව හැකිය. 

 

32. ළමුන්තේ කියීමතම් රුචිය ඇතිව්න පරිදි ළමව තපො  ප  තමම අිංශය තුළ 

සපයව තිබිය යුතුය. 

 

33. ළමව අිංශතේ සිංව්ර්ධනය සඳහව පු්ථ කවල කමිටුතේ ිසර්තද්ශයන් ම  

විතේෂි  ව්ැඩස හන් ක්රියවත්මක කළ හැකිය. 

විදුත් අංශය 

 

34. පු්ථ කවලතේ විදුත් පු්ථ කවලත්ථව්ව පහසුකම් පව්ත්ව්වතගන යවම හව 

ිසයවමනය කිරීම සඳහව පු්ථ කවල කමිටුතේ ිසර්තද්ශය ම , නගර ස වව් 

විසින් සුදුසු යැයි සලකන පරිදි කළින් කල  විධිවිධවන සළසවලිය හැකිය. 

 

35. ස වව් විසින්, ිසයම කරනු ලැබිය හැකි ගව්ථතුව්ක  ය ත්ව් පවඨකයින්  

ත ොරතුරු  වක්ෂවය තයොදව ගිසමින් අන් ර්ජවල පහසුකම් සලසව ගැනීම, 

ත ොරතුරු සපයව ගැනීම හව තව්නත් පහසුකම් සලසව දිම  ද හැකියවව් 

ඇත්තත්ය.  
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ජංගම පු්ථ කාලය 

 

36. නගර ස වව් විසින් ප්රජව මණ්ඩල අරමුණුකර ගිසමින් ජිංගම පු්ථ කවල 

ත්ථව්වව්ක් පව්ත්ව්වතගන යව හැකිය. 

 

37. නගර ස වව්ක් විසින් ජිංගම පු්ථ කවල ත්ථව්වව්න් පව්ත්ව්ව ගැනීම 

සම්බන්ධතයන් පු්ථ කවල කමිටුතව්හි ිසර්තද්ශයන්  ය ත් විය යුතු අ ර, 

එය ප්රජව මණ්ඩල මූලික හව විදුත්, ආශ්රි  ව්ශතයන් විය හැකිය. 

 

38. ප්රජව මණ්ඩල මූලික ජිංගම පු්ථ කවල ත්ථව්වව්න් පව්ත්ව්වතගන යවතම්දී ප්රජව 

මණ්ඩලතේ අධීක්ෂවය ය තත් ක යුතු කරන, ප්රජව මණ්ඩලය විසින් 

පත්කරනු ලබන පු්ථ කවල  වරකරුතව්ක්   සිටිය යුතුය. 

 

39. ජිංගම පු්ථ කවලතේ ක්රියවකවරීත්ව්ය පිළිබඳ ව්වර්ෂික ව්වර් වව් සහ තපොත් 

පත් ිසකුත් කිරීම සහ  වරගැනීම පිළිබඳ ව්වර් ව පු්ථ කවල කමිටුව් තව්  

ඉදිරිපත් කිරීම පු්ථ කවල  777 වරකරුතේ කවර්යය විය යුතුය. 

 

40. සෑම ව්ර්ෂයක් පවසව ම පු්ථ කවලතේ ව්ත්කම් පිළිබඳ සමීක්ෂවයක් අදවළ 

පළවත් පවලන ආය නය විසින් සිදු කල යුතුය. 

 

41. සමික්ෂව මණ්ඩලය සඳහව සවමවජිකයින් පත් කිරීම හව සමීක්ෂවය පව්ත්ව්ව 

ව්වර්ාව ඉදිරිපත් කිරීම 1988 නගර ස ව (මූලය හව පරිපවලන) රීතීව්ල  

අනුකූලව් සිදුකල යුතුය.  

 

42. සමීක්ෂව මණ්ඩලතේ ව්වර් වව් ලැීමතමන් පසුව් එය ස ව අනුමැතිය  තයොමු 

තකො  අනතුරුව් මවස 03ක් ඇතුළ  සමීක්ෂව මණ්ඩල ව්වර් වතේ ිසර්තද්ශ 

ක්රියවත්මක තකො , පළවත් පවලන සහකවර තකොමසවරි්ථව්රයව තව්  ව්වර් ව 

කිරීම පු්ථ කවලවධිපතිතේ කවර්යය ව්න්තන්ය. 
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43. ්ථපර්ෂක තහෝ තබෝව්න තරෝගයකින් තහෝ ව්සිංග  තරෝගයකින් තහෝ චර්ම 

තරෝගයකින් තපතළන්නව වූ තහෝ ළඟදී තපළුනව වූ තහෝ ව තරෝගයකින් 

තපතළන තකතනකු  ලඟදී සවත්තු කළව වූද, කිසිව්කු විසින් ව තරෝගය 

තබෝීමම  හව තරෝග ීමජයක් තම්රීම  ග ව්න කවල පරිච්තේදය පසුව්න ත ක් 

පු්ථ කවලය  අයිති ්ථාවනයක  ඇතුළත් තනොවිය යුතුය. 

 

44. කිසිව්කු විසින් -  

(1) පු්ථ කවලය  අයිති ්ථාවනය ඇතුළ  තහෝ ව අසල තනොමනව 

අන්දමින් හැසිරීම තහෝ ගැහැ ක් ඇතිව්න කිසිව්ක් කිරීම; 

 

(2) පු්ථ කවලය තුළ තහෝ ව අසළ වූ නගර ස වතව්හි 

තගොඩනැඟිල්තලහි කිසිම තකො සක තහෝ තද්පළක  පළුද්දක් 

තහෝ හවිසයක් තහෝ තමොන අන්දමකින් ව්ත් විරූපී කිරීම; 

 

(3)  මව ගැන පිළිග  හැකි වි්ථ රයක් කියන්න  නැතිව් ව 

පු්ථ කවලය ව්ැසූ පසු ව පු්ථ කවලය  අයිති ්ථාවනතයහි 

න රීම සිටීම තහෝ ඔබ තමොබ හැසිරීම; 

 

(4) පු්ථ කවල පරිශ්රය තුලදී මත් පැන් තහෝ මත්ද්රව්ය  වවි ය, 

දුම්ීමම තහෝ තකළගැසීම; 

 

(5) පු්ථ කවලය  අයිති ්ථාවනය ඇතුළ දී දවදු තකළීම;  

 

(6) කඩදවසි තකොළ ව්ලින් සූදු තකලීම තහෝ තව්නත් කිසියම් 

ක්රීඩවව්ක් කිරීම; 

 

(7) පු්ථ කවලය ඇතුළ දී කෑගැසීතමන් තහෝ සින්දු කීතමන් තහෝ 
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තව්නයම තඝෝෂවව්ක් කිරීතමන්  පු්ථ කවලය පවවිච්චි 

කරන්නන්  කරදර කිරීම; 

 

(8) අපිරිසිදු තලසින් පු්ථ කවලය  ඇතුල්ීමම; 

(9) පු්ථ කවලය  අයිති ්ථාවනය ඇතුළ  බල්තලකු තහෝ 

තව්නයම් සත කු තගන වම; 

 

(10) පු්ථ කවලය  අයිති ්ථාවනතේ කිසිම තකො සක ිසදවගැනීම 

තහෝ කිසිම ආහවරයක් අනු ව් කිරීම; 

 

(11) තම් අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත්  මව තව්  පැව්රී ඇති බල ල 

නී යනුකූල තලස පවවිච්චි කිරීම  පු්ථ කවලයවධිපති හ  

තහෝ ඔහුතේ අව පරිදි ක්රියවකරන අන් කිසිව්කු  අව්හිර 

කිරීම; තහෝ  

 

තනොකළ යුතුය. 

 

45. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ 43 ව්න ව්ගන්තිතේ සඳහන් කව්ර තහෝ 

විධිවිධවනයක් උල්ලිංඝනය කිරීම ව්රදක් ව්න අ ර එම ව්රද සම්බන්ධතයන් 

ිසසි බලය ඇති අධිකරවයකින් ව්රදකරු කිරීතමන් පසු 255 අධිකවරිය ව්න 

නගර ස ව ආඥව පනතත් 153 ව්ගන්තිය ය තත් දඩුව්මක  ය ත් විය යුතුය. 

 

46. පද සම්බන්ධතයන් අනයවර්ායක් අව්ශයවුව්තහොත් මිස තමම අතුරු 

ව්යව්්ථාවතව්හි - 

 

“ පු්ථ කවලය ” යන්තනන් නගර ස වව් විසින් පව්ත්ව්වතගන යනු 

ලබන මධයම පු්ථ කවලයක්, මහජන පු්ථ කවලයක් තහෝ 

තව්නත් ඕනෑම පු්ථ කවලයක් ද;  
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“ ස වපති ” යන්තනන්  නගර ස වතව්හි ස වපතිව්රයව ද; සහ    

“ බලයලත් ිසලධවරියව ” යන්තනන් පු්ථ කවලයවධිපතිව්රයව 

විසින් ිසේචි ව් බලය පව්රන ලද ිසලධවරිතයකු ද  

අදහ්ථ තේ. 

 

 

IX.තපෞද්ගලික ඉඩම් ව්ල ලිං පිළිබඳ අතුරු ව්යව්්ථාාව්  

 

1. 255 අධිකවරිය ව්න නගර ස ව ආඥව පනතත් 153 ව්න ව්ගන්තිය සමඟ කියවිය 

යුතු, එකී ආඥව පනතත් 157 (9) (ඡ) අනු තේදය ය තත් තමම අතුරු ව්යව්්ථාව 

සැදීම  නගර ස ව ව්ල  බලය ලැීම ඇ . 

 

2. නගර ස ව බල ප්රතද්ශය තුල තපොදු තසෞඛ්ය හව සැප විහරවය ප්රව්ර්ධනය 

කිරීතමහිලව, තපෞද්ගලික ඉඩම් ව්ල ලිිං ඉදිකිරීම සහ දැන  පව්ත්නව ලිිං 

පරිපවලනය හව අධීක්ෂවය සඳහව පැනතව්න අතුරු ව්යව්්ථාවව්කි. 

 

3. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් තපෞද්ගලික ඉඩම් ව්ල ලිිං පිළිබඳ අතුරු ව්යව්්ථාවව් 

තලස හඳුන්ව්නු ලැතේ. 

 

4. යම් කවර්යයක් උතදසව ජලය ලබව ගැනීම  නගර ස ව බල ප්රතද්ශය ඇතුල  

ලිිං  ැනීම, ඉදි කිරීම, පව්ත්ව්වතගන යවම හව නඩත්තු කිරීම කරනු ලබන සෑම 

 ැනැත් කුම, තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ විධිවිධවනයන් පිළිපැදිය යුතුය. 

 

5. ලිිං  ැනීම  තහෝ දැන මත්  නව ඇති ලිිං  ව්දුර ත් පව්ත්ව්ව තගන යවම  

අදහ්ථ  කරන සෑම  ැනැත් කුම, ිසයමි  ගව්ථතුව්ක් තගව්ව නගර ස ව 

කවර්යවලතයන් ලබවග යුතු අයදුම් පත්රයක් පුරව්ව ඉදිරිපත් කිරීතමන් 
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ස වපතිව්රයවතේ අනුමැතිය ලබව ග  යුතුය. 

 

6. (1) ලිඳ  ැනීම  අතප්ක්ෂි  ඉඩතමහි තහෝ ලිඳ පව්ත්නව ඉඩතමහි 

තිතබන සියලු තගොඩනැගිලි, ිසව්වස, ව්ැසිකිළි, ලිිං, කවණු කම්හල් 

ආදී සියලු ඉදිකිරීම් ව්ල පිහිටීම හව අලුතින් ලිඳ  ැනීම  

අතප්ක්ෂි  ්ථාවනතයහි පිහිටීමද සලකුණු කරන ලද 

මිිසන්තදෝරු සැලැ්ථමක් සහ  

 

 

(2) අලුතින් ලිිං  නනු ලබන ඉඩතමහි හිමිකරු, අයදුම්කරු 

තනොව්න අව්්ථාවව්කදී ඉඩම් හිමිකරුතේ එකඟත්ව්ය පල කරන 

ලද ලිපියක්ද අලුතින්  ැනීම  අතප්ක්ෂි  ලිඳ සම්බන්ධතයන්, 

සුදුසුකම්ලත්  වක්ෂව ිසලධවරියකු විසින් පිළිතයල කරන ලද 

ඇ්ථ තම්න්තු, සැලසුම් හව ප්රමවව පත්රද; 

  

ඉහ කී 5 ව්න ව්ගන්තිතේ සඳහන් අයදුම් පත්රය සමඟ නගර 

ස වතේ ස වපති තව්   ඉදිරිපත් කළ යුත්තත්ය. 

 

7. පවනය කිරීම, ්ථනවනය කිරීම තහෝ තව්නත් ගෘහ්ථ  කවර්යයන් සඳහව ජලය 

ලබව ගන්නව සෑම ලිඳක් පිහිටි ඉඩමක  අයිතිකරු,  වරකරු, බදුකරු තහෝ 

පදිිංචිකරු විසින් - 

 

(1) කව්ර තහෝ දුරක සි  මතුපි  ව්ැසි ජලය තහෝ අප ජලය එක 

එල්තල් ලිඳ  ගලවතගන වම; 

 

(2) ලිඳ ගැට්ත හි සි  මී ර් 5ක දුරක සි  ව්ැසි ජලය ලිඳ තුල  

කවන්දු ීමම; සහ  
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(3) ලිඳ පිහිටි ඉඩතමහි බිම් මට් තම් සි  මී ර් 3ක  අඩු 

ගැඹුරකින්  ලිඳ තුල  භූග  ජලය කවන්දු ීමම 

ව්ැලැක්ීමම ; ද, 

 

 අව්ශය විධිවිධවන සැලසීම කළ යුතුය. 

 

8. පවනය කිරීම, ්ථනවනය කිරීම තහෝ තව්නත් ගෘහ්ථ  කවර්යයක් තනොව්න 

කවර්මික තහෝ ව්යවපවරික තහෝ කෘෂිකවර්මික අව්ශය ව සඳහව ජලය ලබව 

ගන්නව සෑම ලිඳක්ම පිහි ව ඇති ඉඩමක අයිතිකරු,  වරකරු, බදුකරු තහෝ 

පදිිංචිකරු විසින් -  

 

(1) කව්ර තහෝ දුරක සි  මතුපි  ව්ැසි ජලය තහෝ අප ජලය එක 

එල්තල් ලිඳ  ගලවතගන වම ව්ැලැක්ීමම ; සහ, 

  

(2) ලිඳ පිහිටි ඉඩතමහි බිම් මට් තම් සි  මී ර  එකක  තනොඅඩු 

උසකින් යුත්, ්ථාවව්ර ආරක්ෂක බැම්මක් ඉදිකර ලිඳ 

 සම්පූර්වතයන්ම ආව්රවය ව්න ත්ථ තකොන්ක්රිට් 

 ට්ටුව්කින්  ආව්රවය කිරීම ; ද,  

 

අව්ශය විධිවිධවන තයදිය යුතුය. 

 

9. සෑම ලිඳකම සි  මී ර් 30ක දුරක් ඇතුල  පිහිටි සෑම ජල බ්ථනව කවනුව්ක්ම 

සිතමන්තිතයන් බැද තහෝ තකොන්ක්රිට් ව්ලින් ිසමව්ව, ිසරන් රතයන් පවිත්රව් 

නඩත්තු කළ යුතුය. 

 

10. පවනය සඳහව ජලය ලබවගන්නව සෑම ලිඳක්ම බිම් මට් තම් සි  මී ර එකක  

තනොඅඩු උසකින් යුත් ලිිං බැම්මකින් ආව්රවය කළයුතු අ ර, ්ථනවනය සඳහව 
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ජලය ලබව ගන්නව සෑම ලිඳක්ම කුඩව දරුව්න්  හව සතුන්  ලිඳ තව්  යවම  

තනොහැකි ව්න ත්ථ ආරක්ෂි  ව්ැ කින් තහෝ බැම්මකින් ආව්රවය කර තිබිය 

යුතුය. 

 

11. සෑම ලිඳක්ම ය ත් පිරිතසයින් මවස 06 ක  ව්රක් ජලය ඉස පිරිසිදු කළ යුතුය. 

 

12. පවනය කිරීම, ්ථනවනය කිරීම තහෝ තව්නත් ගෘහ්ථා කවර්යයන් සඳහව ජලය 

ලබව ගන්නව සෑම ලිඳකම සි  මී ර් 15ක දුර ප්රමවවය ඇතුල  - 

 

(1) කිසිම ව්ැසිකිලි ව්ලක්, කුණු දිය ව්ලක්, දියබ්ථනව ව්ලක්, ව්ල 

 ව්ැසිකිලියක්, සත්ව් ගවලක් තහෝ සත්ව් තකොටුව්ක්;  

(2) කවබිසක තහෝ රසවයිසක තපොතහොර තහෝ කසල එක්රැ්ථව්න 

්ථාවනයක්;  තහෝ 

(3) පලුදු වු තහෝ කැඩීබිදී ගිය කවණුව්ක්;  

 

  ඉදිකිරීම, පව්ත්ව්වතගන යවම තහෝ පව්තින්න  ඉඩහැරීම 

තනොකළ යුතුය. 

 

13. ලිඳකින් ජලය ලබවගැනීම  අපිරිසිදු බවල්දි තහෝ  වජන  වවි ව තනොකළ 

යුතුය. 

 

14. පවනීය ජලය ලබවගන්නව කිසිදු ලිඳක සි  මී ර් 4.5ක් ඇතුල  තරදි ත්ථදීම, 

සතුන් නෑීමම හව ව්ළිං පිඟන් ත්ථදීම තනොකළ යුතුය. 

 

15. දිරව පත්ව්න තකොල, අතු, මල් තහෝ තගඩි තහෝ සතුන් ලිඳ තුල  තනොව්ැත න 

ත්ථ ආරක්ෂක දැලක් සවි කිරීතමන් ත ොරව් ලිිං ජලය  වවි ය  තනොග  

යුතුය. 
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16. තමම අතුරුව්යව්්ථාවතේ 5 ව්න ව්ගන්තිය ය තත් යම්  ැනැත් කු අයදුම් 

පත්රයක් නගර ස වව්  ඉදිරිපත් කර දින 21ක් ඇතුල  අදවළ ්ථාවනය 

බලයලත් ිසලධවරිතයකු විසින් පරීක්ෂවකර බලව ව්වර් ව කිරීතමන් පසු එය  

අනුමැතිය දීම තහෝ ප්රතික්තෂ්ප කිරීම ස වපතිව්රයව විසින් කළයුතුය. 

 

17. ජලය  වවි ය  ගන්නව ලිඳක් ඉසීම, ශුද්ධ කිරීම, අළුත්ව්ැඩියව කිරීම තහෝ 

ව්සව දැමීම කරන තලස ලිඳ පිහිටි ඉඩතමහි අයිතිකරු ,  වරකරු , බදුකරු  

තහෝ පදිිංචි කරුතව්කු  ලිඛි  දැන්ීමමක් මගින් ිසයම කිරීම  නගර ස වතේ 

ස වපතිව්රයව  බලය  ඇත්තත්ය. 

 

18. යම් ව්ැසිකිළිව්ලක, කුණු දිය ව්ලක, දිය බ්ථනව ව්ලක, සත්ව් ගවලක තහෝ සත්ව් 

තකොටුව්ක තහෝ අප ජලය ගලව බ්ථනව අපවිත්ර ඇලක තහෝ කවණුව්ක සි  මී ර් 

30ක දුර ප්රමවවයක් ඇතුල  ලිිං ඉදිකිරීම  තහෝ ලිිං පව්ත්ව්වතගන යවම  

ප්රතද්ශතේ තසෞඛ්ය ජව්දය ිසලධවරියවතේ විතේෂ අව්සරයක් රහි ව් 

ස වපති ව්රයව විසින් අව්සර තනොදිය යුත්තත්ය. 

 

19. ගිංව්තුර, නවයයෑම්, ව්සිංග තරෝග පැතිරීයවම තහෝ තව්නයම් ආපදවකවරී 

්ථව් වව්යක් තේතු තකො තගන යම් ලිඳක් ව්සව දමන තලස, පවිත්රකරන තලස, 

ඉසින තලස තහෝ අලුත්ව්ැඩියව කරන තලස, එම ලිඳ පිහිටි ඉඩතම් අයිතිකරු , 

 වරකරු , බදු කරු , තහෝ පදිිංචිකරු , ප්රතද්ශතේ තසෞඛ්ය ජව්දය ිසලධවරි 

තහෝ මහජන තසෞඛ්ය පරීක්ෂකව්රයව තහෝ නගර ස වතේ ස වපති ව්රයව 

විසින් විධවන කරනු ලැබිය හැකිය. 

 

20. ඉහ  19 ව්න ව්ගන්තිය ය තත් කරන ලද විධවනයක් දින 7 ක් තුළ ඉටු 

තනොකරන්තන් නම්, එම විධවනතයහි සදහන් කවර්යය නගර ස වතේ 

ත්ථව්කයන් තයොදව්ව ඉටුකිරීම  ද ව සඳහව ව්න වියදම් එකී විධවනය පැහැර 

හරින ලද  ැනැත් න්තගන් අයකර ගැනීම  ද නගර ස වතේ ස වපති 

ව්රයව  බලය ඇත්තත්ය. 
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21. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතව්හි 5 ව්න ව්ගන්තිතයහි සදහන් අනුමැතිය 

ලබවගැනීම  අයදුම් කරන සෑම  ැනැත් කුම කලින් කළ නගර ස වව් විසින් 

තයෝජනව සම්ම යක් මගින් පනව්න ලදුව් රජතේ ගැසට් පත්රය මගින් 

ප්රකවශය  පත් කරන ලද පරීක්ෂව ගව්ථතුව්ක් නගර ස වව්  තගවිය යුතුය. 

 

22. තරෝහල්, පවසල්, ආගමික තහෝ පුජනීය ්ථාවන ඉහ  කී 21 ව්න ව්ගන්තිතයහි 

සදහන් පරීක්ෂව ගව්ථතු තගීමතමන් ිසදහ්ථ ව්න්තන්ය. 

 

23. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ කව්ර තහෝ ව්ගන්තියක් උල්ලිංඝනය කිරීම ව්රදක් 

ව්න අ ර, එත්ථ ව්රද කරනු ලබන සෑම  ැනැත්ත ක්ම එම ව්රද 

සම්බන්ධතයන් මතේ්ථත්රවත් අධිකරවයක් විසින් ව්රදකරු කිරීතමන් පසු 

නගර ස ව ආඥව පනතත් 153 ව්ගන්තිය ය තත් වු දඩුව්මක  ය ත් විය 

යුතුය. 

 

24. පද සම්බන්ධතයන් අනයර්ායක් අව්ශයව්න්තන් නම් මිස -  

 

‘‘ස වපති‘‘ යනුතව්න් නගර ස වතේ ස වපතිව්රයව; ද, 

 

‘‘බලය ලත් ිසලධවරියකු‘‘ යන්තනන් නගර ස වතේ 

ස වපතිව්රයව විසින් ලිඛි ව් බලය පව්රන ලද ස වතේ 

ිසලධවරියකු; ද, 

  

අදහ්ථ කරනු ලබන්තන්ය. 

 

 

X.තභෝජනශාලා පිළිබඳ අතුරු ව්යව්්ථාාව් 
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1. 255 අධිකවරිය ව්න නගර ස ව ආඥව පනතත් 153 ව්න ව්ගන්තිය සමඟ 

කියවිය යුතු එකී ආඥව පනතත් 157 (9)(ඌ) තේදය ය තත් තමම අතුරු 

ව්යව්්ථාව සැදීම  නගර ස ව  ව්ල  බලය ලැීම ඇ . 

 

2. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් නගර ස ව බල ප්රතද්ශය තුළ ත ෝජනශවලව විධිමත් 

කිරීම අධීක්ෂවය කිරීම හව පවලනය කිරීම සඳහව පනව්නු ලබන අතුරු 

ව්යව්්ථාවව්කි. 

 

3. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ත ෝජනශවලව පිළිබඳ අතුරු ව්යව්්ථාවව් යනුතව්න් 

හඳුන්ව්නු ලැතේ. 

 

4. ස වපතිව්රයව විසින් තමම අතුරු ව්යවව්්ථාවව් ය තත් ිසකුත් කරන ලද ව්ලිංගු 

බලපත්රයක් ඇත්තත් නම් මිස, කව්ර තහෝ  ැනැත්ත කු විසින් නගර ස ව බල 

ප්රතද්ශය තුළ ත ෝජනශවලවව්ක් පව්ත්ව්වතගන යවම තනොකළ යුතුය. 

 

5. තමම අතුරු ව්යව්්ථාව ය තත් ිසකුත් කරන ලද සෑම බලපත්රයක්ම, කලින් 

අව්ලිංගු කරනු තනොලැබුව්තහොත් මිස ව බලපත්රය ිසකුත් කරන ලද්තද් කිනම් 

ව්ර්ෂයක් සඳහව ද, ව ව්ර්ෂතේ  තදසැම්බර් මස ති්ථ එක් ව්න දිතනන් අව්සන් 

විය යුතුය. 

 

6. තම් අතුරු ව්යව්්ථාවතේ පහ  සඳහන් තකොන්තද්සි ව ආකවරතයන්ම සම්පූර්ව 

කර ඇත්තත් නම් මිස, ස වපතිව්රයව විසින් කව්ර තහෝ ත ෝජනශවලවව්ක  

බලපත්රයක් ිසකුත් කිරීම තනොකළ යුතුය.  

 

(1) ව්හලය කිසියම් ්ථථිර ද්රව්යයකින්  නව තිබිය යුතුය. 

 

(2) ත ෝජනශවලවතව්හි  බිම සිතමන්ති දමව කපරවරු කර 

සිතමන්තිතයන් මැද තහෝ පිගන් ගතඩොල් අල්ලව තිබිය යුතුය. 
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(3) ත ෝජනශවලව පරිශ්රය තුළ ජනනය ව්න කසළ රැ්ථකිරීම 

සඳහව කසළ  වජන  බව තිබිය යුතු අ ර, එකී කසළ 

 වජන මැ්ථසන් තහෝ තව්නත් කෘමි සතුන්  ඇතුල්විය 

තනොහැකි ව්න ආකවරතයන් ව්සව  ැබිය හැකි පියන් සහි  

විය යුතුය. 

 

(4) ත ෝජනශවලව පරිශ්රය තුළ ජනනය ව්න කසළ අපහරවය 

කිරීම සඳහව තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත්, මතු දක්ව්න 

ිසයමයන් අනුව් ක්රියව කළ හැකි ආකවරය  අව්ශය විධිවිධවන 

සල්ථව්ව තිබිය යුතුය. 

 

(5) ත ෝජනශවලව පරිශ්රය තුළ පවවිච්චි කරන ගෘහ උපකරව 

මනව ිසමවුමක් සහි  විය යුතු අ ර, තම්ස හව පුටු ආදීය 

ලීතයන් තහෝ තලෝහතයන්  නව ඔප දමව තහෝ තම්ස ීමදුරු 

 හඩුව්ක් තයොදව තිබිය යුතුය. 

 

(6) පවරිත ෝගිකයින් විසින් පවචිච්චිය  ගනු ලැබූ  වජන ත්ථදීම 

සදහව තව්නම තකො සක් ්ථාවනතේ පව්ත්ව්වතගන යව යුතුය. 

 

(7) ගණුතදනු කරුව්න්තේ සහ ත්ථව්කයන්තේ පවවිච්චිය සඳහව 

ප්රමවවව්ත් ව්න ත්ථ ්ථත්රී හව පුරුෂ තදපක්ෂය  තව්න් තව්න් 

ව්ශතයන් ව්න ව්ැසිකිළි හව කැසිකිලි  නව තිබිය යුතුය. 

 

(8) පවරිත ෝගිකයින්තේ පවවිච්චිය  තව්න් කළ තකො ස තුළ, 

ගණුතදනුකරුව්න්තේ අත් ත්ථදීම  මළ තනොබැතඳන තලෝහ 

 හඩුව්ලින් තහෝ පිඟන් මැටිතයන්  නව ඔප දැමූ තහෝ 

ගතඩොලින් තහෝ සිතමන්ති ගතලන් බැඳ පිඟන් ගතඩොල් ඇල්ලූ 
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තේසම්  නව ජල පහසුකම් සපයව තිබිය යුතුය. 

 

(9) ්ථාවනතේ කව්ර තහෝ තකො සක පවවිච්චිතයන් පසු බැහැර 

කරන අප ජලය අව්හිරයකින් ත ොරව් ගලව යවම  සුදුසු 

කවණු පද්ධතියක් ඇති කර තිබිය යුතුය. කිසි වි කත් කවණු 

තපොදු ප්රතේශයක  මුදව තනොහැරිය යුතුය. 

 

(10) ්ථාවනතේ ප්රමවවව්ත් ගිිස ිසීමතම් උපකරව සපයව තිබිය 

යුතුය. 

 

(11) ්ථාවනතේ තත්, තකෝපි තහෝ කිරි පිළිතයල කරනු ලබන 

තකො ස පිරිව්ැද්දුම් නැති මළ තනොබැතඳන තලෝහ  හඩුව්කින් 

තහෝ පිඟන් ගතඩොල් අල්ලව තහෝ තව්නත් අපවරගමය 

ද්රව්යයකින් ආව්රවය කර තිබිය යුතුය. 

 

 

7. ත ෝජනශවලව සඳහව ව්න සියලු ්ථථිර ඉදිකිරීම් ස වපතිව්රයව විසින් අනුම  

කර ඇති සැළැ්ථමක  අනුකූලව් ඉදිකර තිබිය යුතුය.  

 

8. ්ථාවනය මනව අලුත්ව්ැඩියව  ත්ත්ව්යකින් පව්ත්ව්වතගන  යවයුතුය. 

 

9. ්ථාවනතේ සෑම කවමරයකම බිත්ති මී ර් 2.5 ක  තනොඅඩු උසකින් යුක්  විය 

යුතුය. එකී බිත්ති ්ථථිර තලස  නව තිබිය යුතු අ ර තදපැත් ම කපරවරු කර 

තීන්  ආතල්ප කර තිබිය යුතුය.  

 

10. ත ෝජන ශවලවතව්හි අ යන් ර පරිශ්රතයහි සෑම කවමරයකම සිවිලිමක් 

බැගින් සවිකර තිබිය යුතු අ ර එකී සිවිලිම තපොතලොව් මට් තම් සි  අව්ම 

ව්ශතයන් මී ර් 2.5 ක  තනොඅඩු උසකින් තිබිය යුතුය. 
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11. සෑම කවමරයක ම විව්ෘ  කල හැකි ජතන්ල සවිකර තිබිය යුතු අ ර ව එක් 

එක් කවමරතේ ජතන්ල විව්ෘ  කල වි  ව ජතන්ලව්ල කවුළුව්ල ව්ර්ගලලය 

කවමරතේ බිම ව්ර්ගලලතයන් පහතලොතව්න් එකක  තනොඅඩු විය යුතුය. එත්ථ 

වුව්ද කිසියම් කවමරයක් ව්වයු සමනය කර ඇති අව්්ථාවව්කදී තමකී විධිවිධවන 

එතලසින්ම අදවල තනොවිය හැකිය. 

 

12. ත ෝජනශවලවව් ඊ  අදවල සියළු පරිශ්රයන් තීන්  ආතල්ප කර මනව 

 ත්ව්තයන් පව්ත්ව්ව ගැනීම බලපත්ර ලවභියවතේ කවර්යය ව්න්තන්ය. 

 

13. බලපත්ර ලත් ්ථාවනය අව්ම ව්ශතයන් දිනක  තදව්රක් බැගින් ඇමදීම කල යුතු 

අ ර අප ජලය බැසයන කවණු අව්ම ව්ශතයන් දිනක  තදව්රක් බැගින් පිරිසිදු 

කර ජලතයන් තසෝදව හැරීම කල යුතුය. 

 

14. ත ෝජනශවල පරිශ්රය තුළ සුර ලය සඳහව බල්ලන් තහෝ පූසන් ව්ැිස සතුන් 

ඇති තනොකළ යුතු අ ර බවහිරින් එව්ැිස සත කු ත ෝජනවගවර පරිශ්රය  

ඇතුල්ීමම ව්ැළැක්ීමම සඳහව පියව්රතගන තිබිය යුතුය. 

 

15. ත ෝජනශවලවතේ ඇති ව්ැසිකිළි සහ කැසිකිළි අව්ම ව්ශතයන් දිනක  තදව්රක් 

බැගින් පිරිසිදු කර විෂීමජ නවශක තයදීම කල යුතු අ ර දුර්ගන්ධය ව්හනය 

ීමතමන් ත ොරව් පව්ත්ව්ව ග  යුතුය.  

 

16. ත ෝජනශවලවතව්හි ආහවර රඳව්නයන් හව ආහවර ඇල්ලීම සඳහව ිසේචි  

තමව්ලම් පවවිච්චි කල යුතු අ ර, ව සියල්ල මනව තලස පිරිසිඳු කර  බව ග  

යුතුය. 

 

17.                         (1) ත ෝජනශවල පරිශ්රය තුළ ජනනය ව්න සියළුම අප ද්රව්ය -  
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I. ජජව්හවයන අපද්රව්ය; 

II. ීමදුරු; 

III. කඩදවසි තහෝ කඩදවසි ආේරී  ද්රව්ය;  

IV. තපොලිතීන් හව ප්ලව්ථටික් තහෝ තපොලිතීන් හව 

ප්ලව්ථටික් ආශ්රි  ද්රව්ය; සහ  

V. යකඩ හව තව්නත් තලෝහ ද්රව්ය තහෝ යකඩ හව 

තව්නත් තලෝහ තකො ්ථ;  

ව්ශතයන් තව්න් තව්න්ව් එක් රැ්ථ කල යුතුය. 

(2)ත ෝජනශවලවව් තුළ ඉහ  උප ව්ගන්තිතයහි වූ ක්රමතේදයන් 

ය තත් එක්රැ්ථව්න කසල බල ප්රතද්ශය තුළ ක්රියවත්මක ව්න 

කසළ කළමනවකරව ව්ැඩස හනක  අනුකූලව් අව්සන් 

බැහැර කිරීම සඳහව ක යුතු කල යුතුය. 

18. (1) කිසියම් ආසවදන, ්ථපර්ශක තහෝ චර්ම තරෝගයකින් තපතලන 

තහෝ මෑ කදී එව්ැිස තරෝගයකින් තපතලමින් සිටි කව්ර තහෝ 

 ැනැත්ත කු තහෝ එව්ැිස කිසියම් තරෝගයකින් තපතලන යම් 

 ැනැත්ත කු  මෑ කදී සවත්තු කිරීතමහි තයදී සිටි කව්ර තහෝ 

 ැනැත්ත කු එකී තරෝග ආසවදන සහ ීමජ තපෝෂව කවලසීමවව් 

ඉකුත් ීම ඇත්තත් නම් මිස, කව්ර තහෝ ත ෝජන ශවලවව්ක කව්ර 

තහෝ ආකවරයක කවර්යයක තහෝ එත්ථ කවර්යයක ිසයුක්  යම් 

 ැනැත්ත කුතේ සහවයකතයකු ව්ශතයන් තහෝ ිසයුක්  ීමම 

තහෝ ිසයුක්  කරීමම තහෝ කිසියම් කවර්යයක ිසයුක්  ීමම  

ඉඩදීම තහෝ තනොකළ යුතුය. 

 

 (2) පිරිසිදු කල ඇඳුම් හැඳ ඇත්තත් නම් මිස, කව්ර තහෝ 
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 ැනැත්ත කු විසින් ත ෝජන ශවලවතේ කව්ර තහෝ ආකවරයක 

කවර්යයක ිසයුක්  ීමම තහෝ ිසයුක්  ීමම  ඉඩදීම තහෝ 

තනොකළ යුතුය. 

 

(3) බලපත්රලත් ්ථාවනතේ ත්ථව්තේ තයොදව්ව ඇති සියලුම 

ත්ථව්කයින් අව්ම ව්ශතයන් ව්ර්ෂයක  එක් ව් වව්ක් ජව්දය 

පරීක්ෂවය   වජනය කරීමම බලපත්ර ලවභියවතේ කවර්යය විය 

යුතුය. 

 

19. බලපත්රලත් ්ථාවනතේ ආහවර පවන පිළිතයල කිරිතම් ිසයුක්  සෑම 

ත්ථව්කතයකු සඳහවම තව්න තව්නම පිළිව්ැසුම් සපයව තිීමමත්, එකී ත්ථව්කයන් 

කවර්යයතේ ිසයුක්  ව්න සෑම අව්්ථාවව්කම එකී පිළිව්ැසුම් පැලඳ සිටින බව්  

සහතික ීමමත් බලපත්රලවභියවතේ කවර්යය විය යුතුය. 

 

 

20. ස වපතිව්රයව තහෝ ස වපතිව්රයවතේ බලයලත් ිසලධවරිතයකු විසින් 

ත ෝජනශවලවව්ක පිළිතයල කරන තහෝ විකිණීම   බව ඇති යම් කෑම 

ව්ර්ගයකින් සවම්පලයක්, එහි මිල තගව්ව ලබව ගැනීම නී යවනුකූල 

වියයුතුව්වත් හැර කව්ර තහෝ බලපත්රලවභිතයකු විසින් එකී මිලදී ගැනීම 

ප්රතික්තෂ්ප කිරීම තහෝ ඊ  බවධව කිරීම තනොකළ යුතුය. 

 

21. ස වපතිව්රයව තහෝ ස වපතිව්රයව  ත්කවර්ය සඳහව බලය තදනු ලැබූ 

ිසලධරයකු ත ෝජනශවලවව්ක  ඇතුළු ීම එය පරීක්ෂව කිරීම නී යවනුකූල ව්න 

අ ර, එම ්ථාවනය  ඇතුළු ීම එය පරීක්ෂව කිරීම  බලපත්රලවභියව තහෝ එය 

 වරව් සිටින  ැනැත් ව තහෝ ඉඩ දිය යුතුව්ව තමන්ම ඊ  අව්ශය සියළු සහවය 

ද ලබව දිය යුතුය. 

 

22. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් ව්න විධිවිධවන උල්ලිංඝනය ව්න පරිදි 
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ත ෝජනශවලවව්ක් පව්ත්ව්වතගන යවතම්දී හව එකී උල්ලිංඝනය පිළිබඳ 

ස වපතිව්රයව විසින් දැනුම් දීමක් කරනු ලැබූ වි කදී, එහි දැනුම් දීම ය තත් 

ිසව්ැරදි ීමම සඳහව ලබව දී ඇති කවලසීමව් තුළ එත්ථ ිසව්ැරදි කිරීම් කර 

තනොමැති විත කදී ිසකුත් කර ඇති බලපත්රය ස වපතිව්රයව විසින් අව්ලිංගු 

කිරීම නී යවනුකූල ව්න්තන්ය. 

 

23. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ කව්ර තහෝ ව්ගන්තියක් උල්ලිංඝනය ව්න පරිදි 

ක යුතු කිරීම තහෝ තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් ස වපති විසින් කරනු 

ලබන ිසයමයන්  අනුකූල තනොීම ක යුතු කිරීම, තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් 

ය තත් ව්රදක් ව්න අ ර, එත්ථ ව්රද කරනු ලබන සෑම  ැනැත්ත ක්ම එම 

ව්රද සම්බන්ධතයන් ිසසි බලය සහි  අධිකරවයක් විසින් ව්රදකරු 

කිරීතමන් පසු 255 අධිකවරිය ව්න නගර ස ව ආඥව පනතත් 153 ව්ගන්තිය 

ය තත් වු දඩුව්මක  ය ත් විය යුතුය.  

 

24. පද සම්බන්ධතයන් අනයර්ායක් අව්ශය වුව්තහොත් මිස තමම අතුරු 

ව්යව්්ථාවතේ - 

  

“ස වපතිව්රයව” යන්තනන් නගර ස වතේ ස වපතිව්රයව; ද, 

 

“බලයලත් ිසලධවරියව” යන්තනන් ස වපතිව්රයව විසින් ලිඛි ව් 

යම් කවර්යයක් සඳහව බලය පව්රනලද ඕනෑම ිසලධවරිතයකු; ද,   

 

“ත ෝජනශවලවව්ක්” යන්තනන් නගර බල ප්රතද්ශය තුළ පිහිටි 

නව්ව ැන් සැපයීමක් තනොකරන පවරිත ෝගිකයින් සඳහව සක්ථ 

කරන ලද ආහවර තහෝ ආහවර සක්ථ කරමින් තහෝ පරිත ෝජනය 

සඳහව මුදල් තගව්ව ලබව ගැනීම සඳහව අව්්ථාවව් සලසව ඇති 

සියලු බත්කඩ, ආපනශවලව, තත් හව තකෝපිකඩ; ද,   
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අදහ්ථ තේ. 

 

 

XI.ව්සංග  තරෝග සහ ්ථපර්ශක තරෝග පිළිබඳ අතුරු 

ව්යව්්ථාාව් 

 

 

1. 255 අධිකවරිය ව්න නගර ස ව ආඥව පනතත් 153 ව්න ව්ගන්තිය සමඟ 

කියවිය යුතු එකී ආඥව පනතත් 157 (9)(න) අනු තේදය ය තත් තමම අතුරු 

ව්යව්්ථාව සැදීම  නගර ස ව ව්ල  බලය ලැීම ඇ . 

 

2. තපොදු මහජන තසෞඛ්ය හව සැප විහරව ක්රම ප්රව්ර්ධනය කිරීම හව ආරක්ෂව 

කිරීතමහි ලව ස වව් සතු කවර්ය  වරය ඉටුකිරීතම්දී ව්සිංග  තරෝග, තබෝව්න 

තරෝග,  වකතද්යක තරෝග සහ ්ථපර්ශක තරෝග ව්ැලැක්ීමම, ප්රහීන කිරීම සහ 

එකී තරෝග පව්ත්නව අ ර මියයන  ැනැත් න් ඉක්මිසන් භූමදවනය කිරීම  

අදවල විධිවිධවන සැලැ්ථීමම ද උතදසව පැනතව්න අතුරු ව්යව්්ථාවව්කි.  

 

3. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ව්සිංග  තරෝග සහ ්ථපර්ශක තරෝග පිළිබඳ අතුරු 

ව්යව්්ථාවව් තලස හඳුන්ව්නු ලැතේ.  

 

4. ව්සිංග  තහෝ ්ථපර්ශක තරෝගයකින් තපතලන බව්  ජව්දය ිසලධවරියකු 

විසින් සනවා කර ඇති  ැනැත් කු, ඔහු පදිිංචි ිසව්සින් තහෝ පදිිංචි 

්ථාවනතයන්  ව්හවම ඉව්ත්කර යම් තරෝහලක  තහෝ ප්රතිකවර 

මධය්ථාවනයක  යව්න තලස තසෞඛ්යය ජව්දය ිසලධවරියව තහෝ රඡතේ 

ජව්දය ිසලධවරියකු ිසයම කර ඇති වි  එකී ිසව්ත්ථ තහෝ ්ථාවනතයහි 

පදිිංචිව් සිටින අය තහෝ  වරකරු තහෝ ගෘහමූලිකයව එම ිසයමය අනුව් ව්හවම 

ක්රියවකල යුතුය.  

 

5. ඉහ  4ව්න ව්ගන්තිය ය තත් ිසයම කර ඇති ආතරෝගයශවලව තහෝ ප්රතිකවර 

මධය්ථාවන, ිසතරෝධවයනය ය තත්  ැබිය යුතුය.   

 

6. ඉහ  4ව්න ව්ගන්තිය ය තත් නම් කරන ලද තරෝහලක  තහෝ ප්රතිකවර 

මධය්ථාවනයක  එහි ප්රධවන ජව්දය ිසලධවරිව්රයවතේ අනුමැතිය ඇතිව් මිස, 

තසෞඛ්ය තදපවර් තම්න්තුතේ තහෝ තරෝහල් කවර්ය මණ්ඩලය  අයත් තනොව්න 
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කිසිඳු  ැනැත් කු ඇතුල් තනොවිය යුතුය. 

   

7. ව්සිංග  තහෝ ්ථපර්ශ තරෝග ව්ලින් තපතලන්නවවූ තහෝ එයින් සුව්ය ලබමින් 

සිටින්නවවූ තරෝගීන්  තව්න්කර ඇති නවන ්ථාවන ව්ල හැර අන් කිසිදු 

්ථාවනයක ්ථනවනය කිරීම  එකී  ැනැත් න්  ඉඩ තදනු තනොලැබිය යුතුය.  

 

8. ව්සිංග  තහෝ ්ථපර්ශක තරෝග ව්ලින් තපතලන තහෝ සුව්ය ලබමින් සිටින කිසිදු 

 ැනැත් කු තපොදු නවන ්ථාවන ව්ල ්ථනවනය කිරීම, ත්ථදීම තහෝ එහි ජලය 

 වවි ව කිරීම තනොකළ යුතුය.  

 

9. තරෝහලක තහෝ ප්රතිකවර මධය්ථාවනයක ප්රතිකවර ලබන කිසිම  ැනැත් කු 

එකී තරෝහතලහි තහෝ ප්රතිකවර මධය්ථාවනතයහි ජව්දය ිසලධවරිව්රයවතේ 

ිසර්තද්ශය ම  හැර එකී තරෝහතලන් තහෝ මධය්ථාවනතයන් මුදවහැරීම තහෝ 

එව්ැිස  ැනැත්ත කු  පි ව් යවම  ඉඩදීම තනොකළ යුතුය.  

 

10. ව්සිංග  තහෝ ්ථපර්ශක තරෝගයකින් තපතලමින් සිටි  ැනැත් කු ඉව්ත් කරනු 

ලැබුතේ යම් ිසව්සක තහෝ ්ථාවනයක සි ද එම ිසව්ස තහෝ තගොඩනැගිල්ල 

පවිත්ර කිරීතම් කවර්ය සඳහව දින 7 ක  තනොඅඩු කවලයක් ිසතරෝධවයනය 

ය තත්  ැීමම  ස වපතිව්රයව  තහෝ ප්රතද්ශතේ තසෞඛ්යය ජව්දය 

ිසලධවරියව  බලය හිමිව්න්තන්ය.   

 

11. ඉහ  10ව්න ව්ගන්තිය අනුව් ිසතරෝධවයනය ය තත්  බන ලද ්ථාවනයක  -      

                                                                                                                                

(1) තසෞඛ්ය ජව්දය ිසලධවරියවතේ අව්සරය රහි ව් කිසිඳු 

 ැනැත් කු ඇතුලු තනොවිය යුතුය.  

(2) යම්  ැනැත් කු ඇතුලුීමම ව්ැලැක්ීමම සඳහව එය ව්ැ කින් 

ආව්රනය කිරීම තහෝ ව අසලින් ව්ැටී ඇති මවර්ගයන් 

ව්සවදැමීම  තහෝ ස වපතිව්රයව  තහෝ තසෞඛ්ය ජව්දය 

ිසලධවරිව්රයව  බලය හිමිව්න්තන්ය.   

 

12. ඉහ  10ව්න ව්ගන්තිය ය තත් ිසතරෝධවයනය කරන ලද ිසව්වසයක තහෝ 

තගොඩනැගිල්ලක ව්වසය කරන  ැනැත් න්, ිසතරෝධවයන කවලසීමවව් තුල 

නඩත්තු කිරීතම් පිරිව්ැය, ස ව තීරවයක් ම  නගර ස වව් විසින් දැරිය 

යුත්තත්ය.   

 

13. ඉහ  10ව්න ව්ගන්තිය ය තත් තහෝ 5 ව්න ව්ගන්තිය ය තත් ිසතරෝධවයනක  
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ය ත් කල ්ථාවනයක් තුල මහජනයව  එක්රැ්ථීමම තහෝ රැඳීසිටීම  හනම් 

කිරීම  ස වපතිව්රයව  බලය ඇත්තත්ය.   

 

14. ව්සිංග  තහෝ ්ථපර්ශක තරෝගයකින් මියගිය  ැනැත්ත කුතේ මළසිරුරක් 

එකී පුද්ගලයව මරවය  පත්ීම පැය 24 ක් තුල මිහිදන් කිරීම  තහෝ අව්සන් 

ක යුතු කිරීම  ක යුතු කලයුතුය.  

 

15. ඉහ  14 ව්න ව්ගන්තිය ය තත් මිහිදන් කරනු ලබන මළසිරුරක් මී ර් 2 ක  

අඩු ගැඹුරක තනොව්ැළලිය යුතුය.  

 

16. ව්සිංග  තහෝ ්ථපර්ශක තරෝගයකින් තපතලන තහෝ මෑ දී සුව්ය ලැබූ කිසිම 

 ැනැත්ත ක් ජව්දයව්රයව විසින් බැහැර තනොයන තලස ිසර්තද්ය  කවල 

සීමවව් ඉකුත් ව්න ත ක් තපොදු නවන ්ථාවනයක, තහෝ ලයක, තව්ළඳසැලක, 

ආපනශවලවව්ක, ආගමික මධය්ථාවනයක, පවසලක තහෝ මහජනයව රැ්ථව්න 

කිසිදු ්ථාවනයක ගැව්සීම, එය  ඇතුලුීමම තහෝ එහි යම් කවර්යයක ිසර ීමම 

තනොකළ යුතුය. 

    

17. ව්සිංග  තහෝ ්ථපර්ශක තරෝග ව්යවප්තිය ව්ැලැක්ීමම උතදසව යම් ආපනශවලව, 

තේකරි, තහෝ ල්, බත්කඩ, තත් තහෝ තකෝපි කඩ, සක්ථකල තහෝ පිසින ලද 

ආහවර විකුවන ්ථාවන යම් ිසයමි  කවලයක  ව්සව  බන තලස තහෝ ම්ථ, 

කුකුලු ම්ථ, මවලු තහෝ යම් ආහවර ව්ර්ගයක් අතලවි තනොකරන තලස 

ස වපතිව්රයව  තහෝ තසෞඛ්ය ජව්දය ිසලධවරිව්රයව  ිසයම කල හැක්තක්ය. 

 

18. ව්සිංග  තහෝ ්ථපර්ශක තරෝග පැතිරීයවම, වව්ව මර්ධනය, ප්රහීන කිරීම හව 

ිසතරෝධවයනය  යම් යම් ්ථාවන ය ත් කිරීම  ග යුතු පියව්රයන් ගැන 

ප්රජවව් දැනුව්ත් කිරීම, ව සඳහව අව්ශය පියව්ර ගැනීම, හව මහඡන 

තසෞඛ්යවරක්ෂවව්  අදවල ිසයමයන් පැනීමම  ස වපතිව්රයව  තහෝ තසෞඛ්ය 

ජව්දය ිසලධවරිව්රයව  බලය ඇත්තත්ය.   

 

19. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ සඳහන් යම් ව්ගන්තියක් උල්ලිංඝනය ව්න පරිදි 

ක යුතු කිරීම තහෝ තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් ස වපති විසින් කරනු 

ලබන ිසයමයන්  අනුකූල තනොීම ක යුතු කිරීම තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් 

ය තත් ව්රදක් ව්න අ ර, එත්ථ ව්රද කරනු ලබන සෑම  ැනැත්ත ක්ම එම 

ව්රද සම්බන්ධතයන් ිසසි බලය සහි  අධිකරවයක් විසින් ව්රදකරු 

කිරීතමන් පසු 255 අධිකවරිය ව්න නගර ස ව ආඥව පනතත් 153 ව්ගන්තිය 

ය තත් වු දඩුව්මක  ය ත් විය යුතුය . 
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20. පද සම්බන්ධතයන් අනයවර්ායක් අව්ශය ව්න්තන්නම් මිස තමම අතුරු 

ව්යව්්ථාවතේ -  

 

‘‘ස වපති” යනුතව්න් නගර ස වතේ ස වපතිව්රයව; ද, 

“බලය ලත් ිසලධවරියව” යන්තනන් නගර ස වතේ ස වපතිව්රයව 

විසින් ලිඛි ව් බලය පව්රන ලද ඕනෑම  ිසලධවරියකු; ද,  

අදහ්ථ ව්න්තන්ය.   

 

 

 XII.තපෞද්ගලික ව්ැසිකිළි සම්බන්ධ අතුරු ව්යව්්ථාාව් 

 

1. 255ව්න අධිකවරිය ව්න නගර ස ව ආඥව පනතත් 153 ව්න ව්ගන්තිය  සමඟ 

කියවිය යුතු එකී ආඥව පනතත් 157 ව්න ව්ගන්තිතයහි (8) (ඈ) අනු තේදය ය තත් 

තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් සෑදීම  නගර ස වව්ල   බලය ලැීම ඇ . 

2. නගර ස ව බල ප්රතද්ශතේ පදිිංචිකරුව්න් විසින් ව්ැසිකිළි සවදවගැනීම හව 

 වවි ය විධිමත් කිරීම සඳහව විධිවිධවන සැලසීම පිණිස ව්න අතුරු 

ව්යව්්ථාවව්කි. 

3. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් නගර ස ව බල ප්රතද්ශය තුළ තපෞද්ගලික ව්ැසිකිළි 

පිළිබඳ අතුරු ව්යව්්ථාවව් යනුතව්න් හඳුන්ව්නු ලැතේ. 

4. නගර ස ව බල ප්රතද්ශය තුළ පදිිංචිකරුව්න්තේ  වවි ය සඳහව ඉදිකරනු ලබන 

සෑම ව්ැසිකිළියක්ම ස වපතිව්රයව විසින් අනුම  සැලැ්ථමක  අනුකූල වූව්ක් 

විය යුතුය.  

5. බල ප්රතද්ශය තුළ පදිිංචිකරුව්න් විසින් ඉදිකරනු ලබන ව්ැසිකිළි සම්බන්ධතයන් 
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සැලසුම් අනුම  කිරීතම්දී 1915 අිංක 19 දරව ිසව්වස හව නගර සිංව්ර්ධන ආඥව 

පනතත් තහෝ 1978 අිංක 41 දරව නවගරික සිංව්ර්ධන අධිකවරි පනතත් විධිවිධවන 

තහෝ ව ය තත් සවදන ලද යම් ලිඛි  නීතියක සඳහන් විධිවිධවන, තමම අතුරු 

ව්ය්ථාවතේ සඳහන් විධිවිධවනයන්  අතිතර්ක ව්න පරිදි අව්්ථාවතව්ෝචි ව් අදවළ 

විය යුතුය. 

5. බල ප්රතද්ශය තුළ සෑම පරිශ්රයක් සඳහවම ව්න ව්ැසිකිළියක් පිරිසිදුව් 

තසෞඛ්යවරක්ෂි ව්  බව ගැනීම පරිශ්රතේ අයිතිකරුතේ තහෝ පදිිංචිකරුතේ තහෝ 

 වරකරුතේ කවර්යය විය යුතුය.  

6. ස වපති විසින් බල ප්රතද්ශය තුළ යම් පරිශ්රයක අයිතිකරු තහෝ පදිිංචිකරු තහෝ 

 වරකරු තව්  කරනු ලබන දැනුම්දීමක් මඟින් අදවළ ව්ැසිකිළි ිසසි හව තයෝගය 

ආකවරතයන් පව්ත්ව්වගැනීම සම්බන්ධතයන් ිසයමයන් කළ හැකිය. නැ තහොත් 

අදවළ ව්ැසිකිළි එම ිසයමතයහි ිසේචි ව් දක්ව්ව ඇති කවල සීමවව්ක දී 

අලුත්ව්ැඩියව කරන තලස තහෝ ව්සව දමන තලස ිසයමයන් කළ හැකිය.  

7. යම් පරිශ්රයක අයිතිකරු තහෝ පදිිංචිකරු තහෝ  වරකරු පරිශ්රය සඳහව ව්න 

ව්ැසිකිළි පරිහරවය කිරීතම්දී තසෞඛ්ය ආරක්ෂි ව් තමන්ම, අව්  

පදිිංචිකරුව්න්  එමගින් පීඩවව්ක් ඇති තනොව්න පරිදි පව්ත්ව්වගැනීම  සැම වි ම 

ක යුතු කළ යුතුය.   

8. යම් පරිශ්රයක සවදව ඇති ව්ැසිකිළියක් - 

 (1) සවදව තිතබන ආකවරය ිසයමවනුකූල තනොව්න බව් ; තහෝ,  

 (2) තසෞඛ්ය ආරක්ෂි  තනොව්න බව් ; තහෝ,  

 (3) අලුත්ව්ැඩියවව්න් කළ යුතු බව් ; තහෝ, 

 (4) අව්  පදිිංචිකරුව්න්  එමඟින් පීඩවකවරී  ත්ත්ව්යක  මුහුන 

දීම  සිදුීම  ඇති බව් ; තහෝ, 
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ස වපතිව්රයව   හවුරුව්න ඕනෑම අව්්ථාවව්ක අදවළ ව්ැසිකිළිය අලුත්ව්ැඩියව 

කිරීම  තහෝ එය කඩව දමව අලුතින් ඉදි කරන තලස  තහෝ පීඩවව්න් ව්ැලැක්ීමම  

පියව්ර ගන්නව තලස  පරිශ්රතයහි අයිතිකරුව්ව  තහෝ පදිිංචිකරුව්ව  තහෝ 

 වරකරුව්ව  ස වපති විසින් ලිඛි ව් ිසයමයක් මගින් දැනුම්දීම නී යවනුකූල 

ව්න්තන්ය.  

9. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ සඳහන් යම් ව්ගන්තියක් උල්ලිංඝනය ව්න පරිදි ක යුතු 

කිරීම තහෝ තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් ස වපති විසින් කරනු ලබන 

ිසයමයන්  අනුකූල තනොීම ක යුතු කිරීම තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් ව්රදක් 

ව්න අ ර, එත්ථ ව්රද කරනු ලබන සෑම  ැනැත්ත ක්ම එම ව්රද සම්බන්ධතයන් 

ිසසි බලය සහි  අධිකරවයක් විසින් ව්රදකරු කිරීතමන් පසු නගර ස ව ආඥව 

පනතත් 153 ව්ගන්තිය ය තත් ිසයම කර ඇති දඩුව්මක  ය ත් විය යුතුය.  

 

10. 

 

පද සම්බන්ධතයන් අනයවර්ායක් අව්ශය වුව්තහොත් මිස තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ 

- 

 “ස වපති” යන්තනන් නගර ස වතේ ස වපතිව්රයව; ද,  

 “ ැනැත්ත කු” යන්තනන් යම් පරිශ්රයක අයිතිකරුව්කු, පදිිංචිකරුව්කු 

තහෝ පරිශ්රතයහි  වරකරු තහෝ කළමනවකරු ; ද, 

 ‘‘බල ප්රතද්ශය‘‘ යන්තනන් නගර ස වතේ පරිපවලන සීමවව් ඇතුල  වූ 

ප්රතද්ශය; ද, 

 “ව්ැසිකිළිය” යන්තනන් ජල මුද්රි  ව්ැසිකිළියක් තහෝ දිය ව්ැසිකිළියක් තහෝ 

 වවි ය සඳහව ව්න තව්නත් ඕනෑම ව්ැසිකිළියක්; ද,  

 අදහ්ථ ව්න්තන්ය. 



91 
 

 

 

 

XIII.තපොදු තව්ළඳතපොළ පව්ත්ව්ාතගන යාම පිළිබඳ අතුරු 

ව්යව්්ථාා 

 

 

1. 255 අධිකවරිය ව්න නගර ස ව ආඥව පනතත් 153 ව්න ව්ගන්තිය සමඟ 

කියවිය යුතු එකී ආඥව පනතත් 157 (II) උප ව්ගන්තිය ය තත් තමම අතුරු 

ව්යව්්ථාවව් සැදීම  නගර ස වව්ල  බලය ලැීම ඇ . 

 

2. ස වව් විසින් ඉදිකර පව්ත්ව්වතගන යනු ලබන තපොදු තව්ළඳ තපොළ 

පව්ත්ව්වතගන යවම,විධිමත් කිරීම වතුල විකුවනු ලබන  වණ්ඩ අධීක්ෂවය 

කිරීම සහ වතුල විකුවනු ලබන  වණ්ඩ පරික්ෂව කිරීම සහ පවලනය කිරීම 

පිළිබඳව් තමම  අතුරු ව්යව්්ථාවව් පනව්නු ලැතේ. 
 

3. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් තපොදු තව්ළඳ තපොළ පව්ත්ව්වතගන යවම පිළිබඳ අතුරු 

ව්යව්්ථාවව් යනුතව්න් හැදින්තේ. 
 

4. නගර ස වව් විසින් ඉදිකර පව්ත්ව්වතගන යන කිසියම් තපොදු තව්ළඳතපොළක 

තගොඩනැගිල්තල්- 
 

(1) කව්ර තහෝ කඩ කවමරයක් පවවිච්චි කිරීම තහෝ පරිහරවය 

කිරීම සඳහව , 

 

I. තම් තකො ත්ථ අතුරු ව්යව්්ථාවතේ ිසයමයන් 

ය තත් නගර  ස වව් සමග අත්සන් කළ බදු 

ගිවිසුමක  එළඹ ඇති  ැනැත්ත කු තහෝ 
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ඔහුතේ ත්ථව්කතයකු තහෝ අනුතයෝජි තයකු විය 

යුතුය.  

 

II. එකී  ැනැත් ව තමම තකො ත්ථ අතුරු 

ව්යව්්ථාවව්ල සහ එකී බදු ගිවිසුතම් සඳහන් 

ිසයමයන්  සහ තකොන්තද්සිව්ල  ය ත් විය 

යුතුය. 

 

III. එකී  ැනැත් ව ත්ථව්කතයකු තහෝ 

අනුතයෝජි තයකු තේ නම් ඔහුතේ නම නගර 

ස ව කවර්යවලතේ ලියවපදිිංචි කර තිබිය යුතුය. 

 

(2) කඩකවමරව්ලින් බැහැර තකො ත්ථ  නව ඇති කිසියම් තව්ළඳ 

මැ්ථසක් තහෝ බිමක් පවවිච්චි කිරීම තහෝ පරිහරවය කිරීම 

සඳහව, 

 

I. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ ිසයමයන් ය තත් 

නගර ස වතේ අධිකවරය ම  තහෝ ව ය තත් 

ිසකුත් කළ තමහි 1 ව්න උපතල්ඛ්නතේ සදහන් 

ආකෘතිය  සවරවනුකූලව් පිළිතයල කල  ව්ලිංගු 

ටිකට් ප ක් දරන්තනකු තහෝ ඔහුතේ 

ත්ථව්කයකු තහෝ අනුතයෝජි යකු විය යුතුය. 

 

II. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ සඳහන් තකොන්තද්සි 

හව ිසයමයන්   ය ත්විය යුතුය. 

 

III. ත්ථව්කයකු තහෝ අනුතයෝජි යකු තේනම් 

ඔහුතේ නම නගර ස ව කවර්යවලතේ ලියවපදිිංචි 
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කර තිබිය යුතුය.  

 

5. නගර ස වව් විසින් ඉදිකර පව්ත්ව්වතගන යනු ලබන  තපොදු තව්ළඳතපොළ 

සම්බන්ධතයන්  නගර ස වව් විසින් පහ  සදහන් ිසයමයන් පිළිපැදිය 

යුතුය:- 

එකී තපොදු තව්ළතදතපොතළහි - 

 

(1) ්ථථිර තගොඩනැගිලි සියල්ල ම ගතඩොලින් , සිතමන්ති ගතලන් 

තහෝ කතබොක් ගතලන්  නව තිබිය යුතු   අ ර බිත්තිව්ල උස 

අව්ම ව්ශතයන් තපොළව් මට් තම් සි  මී ර් 3ක් විය යුතුය. 

 

(2) ව්හලය කිසියම් ්ථථිර ද්රව්යකින්  නව තිබිය යුතුය. 

 

(3) ඇතුල  කඩ කවමරව්ල ව්හලය  සිවිලිමක් සවිකර තිබිය 

යුතු අ ර එකී සිවිලිම තපොළව් මට් තම් සි  මී ර් 2.85ක් 

උසින් පිහි ව තිබිය යුතුය 

 

(4) තගොඩනැගිල්ල ඇතුල  කඩ කවමරව්ල ඉදිරිපස අව්ම 

ව්ශතයන් මී ර් 2.5ක පළලින් යුතු තකොරිතඩෝරයකින් යුක්  

විය යුතු අ ර සෑම කඩ කවමරයක්ම තකොරිතඩෝරය  

සම්බන්ධව්න ්ථාවනතේ අකුලන තදොරකින් තහෝ පලු ව්ශතයන් 

ගලව්ව විව්ෘ  කල හැකි තදොරකින් යුක්  විය යුතුය. 

 

(5) කඩ කවමර සහි  තගොඩනැගිල්තල් බිත්තිව්ල පි   මවයිතම් 

සහ තකොරිතඩෝව් පි   මවයිතම් අව්ම ව්ශතයන් මී ර් එකක 

පළලින් යුතු තේදිකව බැමි සහ ව්ැසි ජලය ගලව යවතම් කවණු 

 නව තිබිය යුතුය. 
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(6) තගොඩනැගිල්තල් කඩ කවමර ව්ලින් යුතු තකො සින් බැහැරව් 

 වව්කවලික තව්ළඳුන් සඳහව තව්ළඳ මැහි  නව තිබිය යුතුය. 

 

(7) ඇතුල  ඉදිකරනු ලබන සෑම තව්ළඳ මැ්ථසක්ම ගතඩොතලන් 

තහෝ සිතමන්ති ගතලන් තහෝ කතබොක් ගතලන් ඉදි කල 

බැම්මක් ම  තකොන්ක්රීට්  හඩුව්කින් තහෝ මළ තනොබැතදන 

තලෝහ  හඩුව්කින් ිසම කල  හඩුව්කින් යුක්  විය යුතුය. 

තකොන්ක්රීට්  හඩුව්කින්  ට්ටුව් ිසමකර ඇති වි ක එකී 

 ට්ටුව් කපරවරු කර සිතමන්තිතයන් ඔපදමව තහෝ පිඟන් 

ගතඩොල් අල්ලව තිබිය යුතුය. ව ආකවරතයන් තව්ළඳ මැහි 

 ැනීම  තනොහැකිව්න යම් අව්්ථාවව්ක, තපොතළොව් ම  

සම ලව ආකවරතයන් වූ ඉඩ තකො ්ථ  නව තිබිය යුතු අ ර 

එකී තකො ්ථ ගතඩොලින්, සිතමන්ති  ගතලන් තහෝ කතබොක් 

ගතලන් ිසම කර සිතමන්තිතයන් කපරවරු කර තිබිය යුතු 

අ ර එක් එක් තකො ස තව්න් තකතරන ඉරි සලකුණු සුදු 

පවටින් ලකුණු කර තිබිය යුතුය. 

 

(8) සෑම තව්ළඳ මැ්ථසක ම ව්ර්ග ලලය අව්ම ව්ශතයන් ව්ර්ග මී ර් 

තදකක  තනොඅඩු විය යුතුය. 

(9) සෑම තව්ළඳ මැ්ථසක් ම ආව්රවය ව්න ත්ථ ගතඩොතලන් තහෝ 

සිතමන්ති ගතලන් තහෝ කතබොක් ගතලන් තහෝ ගැල්ව්නයි්ථ 

කළ යකඩ බ ව්ලින් තහෝ ව්ැර ගැන්වූ ඇළුමිිසයම් බ  තයදු 

කණු ම  අව්ම ව්ශතයන් තපොතළොව් මට් තම් සි  මී ර් 2.25ක 

උසකින් යුක්  ව්හළයක්  නව තිබිය යුතු අ ර අගුව් අව්ම 

ව්ශතයන් තපොතළොව් මට් තම් සි  මී ර් 2.1 ක උසකින් යුක්  

විය යුතුය. එත්ථම එකී කණු ගතඩොතලන් තහෝ සිතමන්ති 

ගතලන් තහෝ කතබොක් ගතලන්  නව ඇත්තත් නම් කපරවරු 
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කර තීන්  ආතල්ප කර තිබිය යුතු අ ර ගැල්ව්නයි්ථ කළ 

යකඩතයන් ිසම කර ඇත්තත් නම් එකී කණුව්ල තීන්  

ආතල්ප කර තිබිය යුතුය. 

 

(10) සෑම ව්හළයක් ම ්ථථිර ද්රව්යකින්  නව තිබිය යුතු අ ර 

ව්ැහිපීලිව්ල රැ්ථව්න ජලය පහළ  බැසයවම  ප්රමවවව්ත් බ  

සවිකර තිබිය යුතුය. ව්ැහිපීලිව්ල ජලය රැදී තිතබන 

ආකවරතයන් ග්ථව්ල තකොළ තහෝ තව්නත් කුණු එක් රැ්ථීම 

තනොතිීමම  අව්ශය විධි විධවන ස වව් විසින් සලසව තිබිය 

යුතුය. 

 

(11) සෑම තව්ළඳ මැ්ථසක්  ව් ව තපොතළොතේ සි  අව්ම ව්ශතයන් 

මී ර් එකක පළලින් යුක්  තේදිකව බැමි  නව තිබිය යුතු 

අ ර ව්ැසි ජලය ගලව යවම  ප්රමවවව්ත් කවණු  නව තිබිය 

යුතුය. 

 

(12) ඇතුල  එක එල්තල් පති ව්න, ව්හලය ම   පති  ව්න, 

ව්ර්ෂව ජලය සහ තමම ව්ගන්තිතේ 14ව්න උප ව්ගන්තිය 

ය තත් තපොදු තව්ළදතපොතල් එළව්ළු හව පළතුරු ත්ථදීම 

සඳහව තව්න්කල ්ථාවනතයන් බැහැර තකතරන ජලය, ිසසි 

ආකවරතයන් ගලව යවම  ප්රමවවව්ත් කවණු පද්ධතියක් 

 නව තිබිය යුතු අ ර එකී අපජලය බවධවව්කින් ත ොරව් 

ගලව යවම  සල්ථව්ව තිබිය යුතුය. 

 

(13) පරිශ්රය ඇතුල  තපොදු ජල කරවම සවි කර තිබිය යුතුය. 

 

(14) එළව්ළු තහෝ පළතුරු ත්ථදීම සඳහව ්ථාවනයක් තව්න් කර 
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තිබිය යුතුය. 

 

(15) තව්ළදවතම් ්ථව් වව්ය අනුව් ජලය පවවිච්චි කරන සෑම කඩ 

කවමරයක ම ජල සම්බන්ධ වව්ක් බැගින් ලබව දී තිබිය 

යුතුය. එකී එක් එක් ජල සම්බන්ධ වව් තව්නුතව්න් තව්න 

තව්නම වූ ජල මනුව්ක් බැගින් සවිකර තිබිය යුතු අ ර 

තපොදු ජල කරවමව්ල සහ එළව්ළු සහ පළතුරු ත්ථදීම සදහව 

තව්න් කල ්ථාවනතේ ජල පරිත ෝජනය මැනීම සඳහව 

තව්නම ජල මනුව්ක්  බැඟින් සවි කර තිබිය යුතුය. 

 

(16) පවවිච්චිය  ගන්නව ජලය මනුෂය පරිත ෝජනය සඳහව සුදුසු 

ව්න බව්  ජවතික ජල සම්පවදන හව ජලවපව්හන මණ්ඩලය 

විසින් ිසකුත් කරනු ලැබූ  ත්ත්ව් සහතිකයක් ලබවතගන 

තිබිය යුතු අ ර අව්ම ව්ශතයන් සෑම මවස හයක  ව්රක් 

බැගින් තම්  ත්ත්ව් සහතිකය ලබව ගැනීම කළ යුතුය. 

්ථාවනතේ පවවිච්චිය සඳහව ජවතික ජල සම්පවදන හව 

ජලවපව්හන මණ්ඩලය විසින් සපයනු ලබන ජලය තයොදව 

ගන්තන් නම් එකී  ත්ත්ව් සහතිකය ලැීම ඇති ත්ථ සලකනු 

ලැබිය යුතුය. 

 

(17) ්ථාවනතේ කවර්යයන්  තයොදව ගන්නව ජලය ගබඩව කර 

 බන්තන් නම් එත්ථ ගබඩව කර  බන ජලය අපවිත්ර 

ීමතමන් ව්ළක්ව්ව ගැනීම  ප්රමවවව්ත් ආරක්ෂක විධිව්ධවන 

සල්ථව්ව තිබිය යුතුය. 

 

(18) ්ථත්රි හව පුරුෂ පක්ෂය  තව්න තව්නම තව්න්වූ ව්ැසිකිළි හව 

කැසිකිළි ප්රමවවව්ත් සිංඛ්යවව්ක්  නව තිබිය යුතු අ ර එකී 
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සෑම ව්ැසිකිළියකම බිම ද අව්ම ව්ශතයන් තපොතළොව් 

මට් තම් සි  මී ර් තදකක් උස  බිත්තිව්ලද පිඟන් ගතඩොල් 

අල්ලව තිබිය යුතුය. 

 

(19) තපොදු තව්ළඳ තපොතළහි ඇති සෑම ව්ැසිකිළියක් හව 

කැසිකිළියක් ම අව්ම ව්ශතයන් දිනක  තුන් ව් වව්ක් බැගින් 

විෂීමජ නවශක තයොදව තසෝදව හැරීතමන් පිරිසිදු කිරීම ත් 

ජලය ගලව යවම  ඉදිකර ඇති සෑම කවණුව්ක්ම අව්ම 

ව්ශතයන් දිනක  තදව් වව්ක් බැගින් තසෝදව පිරිසිදු 

කිරීම ත් සැළැ්ථීමම ස වපතිව්රයවතේ කවර්යය විය යුතුය. 

 

(20) සියලුම කඩ කවමරව්ල , තව්ළඳ මැහි අසල , ව්ැසිකිළි හව 

කැසිකිළි තුල  හව තකොරිතඩෝර ඇතුළුව් සියළුම තපොදු 

තකො ්ථ ව්ල  ප්රමවවව්ත් විදුලි ආතලෝකය සපයව දී තිබිය 

යුතු අ ර සෑම විදුලි පරිපායක්ම විදුලි කුසන්නවයක 

ද්රව්යකින්  ැනූ ආව්රවයකින් ආව්රවය කර තිබිය යුතුය. 

 

(21) සෑම කඩකවමරයක ම විදුලි මනුව්ක් බැගින් සවිකර තිබිය 

යුතු අ ර තපොදු ්ථාවන ආතලෝක කරවය සඳහව ව්ැය ව්න 

විදුලි වකක ගවන මැනීම සඳහව තව්නම මනුව්ක් සවි කර 

තිබිය යුතුය.  

 

(22) ඇතුල  ප්රමවවව්ත් ගිිස ආරක්ෂව ව්ැඩ පිළිතව්ළක් සක්ථ 

කර තිබිය යුතු අ ර විදුලි බලය තේතුතව්න් ඇතිව්න ගිිස, 

ඉන්ධන මගින් ඇතිව්න ගිිස හව තව්නත් ආකවරයකින් 

ඇතිව්න ගිිස මැඩ පැව්ැත්ීමම සඳහව අව්ශය කරන තව්න් 

තව්න්වූ ව්ර්ගතේ ගිිස ිසීමතම් උපකරව සවිකර තිබිය යුතුය.  
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(23) තපොදු තව්ළඳ තපොතළහි සවිකර ඇති ගිණි ිසීමම් උපකරව 

ව්ල ක්රියවකවරීත්ව්ය ිසසි පරිදි පව්තින්තන්ද යන්න අව්ම 

ව්ශතයන් එක් ව් වව්ක් බැගින් පරීක්ෂව කරව්ව ගැනීමත් 

අක්රීය වූ ගිණි ිසීමතම් උපකරව තව්නුව්  අළුත් උපකරව 

සවි කිරීම  සැලැ්ථීමමත් ස වපතිව්රයවතේ කවර්යය විය 

යුතුය. 

 

(24) පවරිත ෝගිකයින් විසින් මිලදී ගනු ලබන ද්රව්යයන් හි බර 

කිරව  හවුරු කර ගැනීම  සම්ම  තපොදු  රවදියක් ව 

සඳහව තව්න් වූ සහ පැහැදිලිව් තපතනන ්ථාවනයක  බව 

තිබිය යුතුය. 

 

(25) තපොදු තව්ළදතපොතලහි කඩ කවමරව්ල පිහිටීම සැලකිල්ල  

ගිසමින් නගර ස වව් විසින් 

ම්ථ,මවළු,එළව්ළු,පළතුරු,සිල්ලර බඩු හව තව්නත් තව්ළද 

ද්රව්ය විකිණීම සඳහව තව්ළඳ තපොළ තකො ්ථ ව්ල  තබදව 

තව්න් කිරීම ද ව ආකවරතයන්ම තව්ළද මැහි තකො ්ථ ව්ල  

තව්න් කිරීමද නගර ස වතේ කවර්යය විය යුතුය. 

 

(26) පව පැදි හව යතුරු පැදි න ර කර  ැීමම  ්ථාවනයක් සක්ථ 

කර තිබිය යුතුය. 

 

(27) තව්ළඳ තපොල  පැමිතවන පවරිත ෝගිකයන්තේ ව්වහන සහ 

 වණ්ඩප්රව්වහන ව්වහන න ර කර  ැීමම  ප්රමවවව්ත් 

ඉඩකඩක් තව්න් කර තිබිය යුතුය. 
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(28) පරිශ්රය තුල ජනනය ව්න අපද්රව්ය –  

 

I. ජජව්හවයන අපද්රව්ය 

II. ීමදුරු 

III. කඩදවසි තහෝ කඩදවසි ආශ්රි  ද්රව්ය 

IV. තපොළිතින් තහෝ ප්ලව්ථටික් තහෝ තපොළිතින් හව 

ප්ලව්ථටික් ආශ්රි  ද්රව්ය සහ රිජිත ෝම් 

V. යකඩ හව තව්නත් තලෝහ ද්රව්ය තහෝ යකඩ හව 

තව්නත් තලෝහ සම්මිශ්රව තකො ්ථ 

VI. අන් රවයකර අපද්රව්ය 

 

තව්න තව්නම රැ්ථකල හැකි බක්කි තහෝ  වජන තහෝ  ැිංකි තහෝ 

එකී තපොදු තව්ළද තපොලහි තව්නම ්ථාවනයක  නව තිබිය යුතු 

අ ර ජජව්හවයන අපද්රේය බහවලීම සඳහව  නනු ලැබූ 

බක්කිය තහෝ  වජනය තහෝ  ැිංකිය මීයන් ,මැ්ථසන් ,තව්නත් 

කෘමීන්  තහෝ කව්ර තහෝ පක්ෂිතයකු  ඇතුල්ීමම  තනොහැකි 

ව්න ආකවරතයන් තහොඳින් ව්සව  ැබිය හැකි පියනක් සවිකර 

තිබිය යුතුය.  

 

(29)තපොදු තව්ළඳතපොළ  පැමිතවන  ැනැත් න් විසින් බැහැර 

කරනු ලබන අපද්රව්ය බහවලීම සඳහව    (28) උප ව්ගන්තිය 

ය තත් ව්ර්ග කර බැහැරලීම පහසු කරව්න කුඩව ප්රමවවතේ 

 වජන තපොදු තව්ළඳතපොතළහි ඇති කිසියම් කඩකවමරයක 

බදු කරු තහෝ කිසියම් තව්ළද මැ්ථසක් පවවිච්චි කිරීම  තහෝ 

පරිහරවය කිරීම  ටිකට්ප ක් ලබව තගන ඇති කිසියම් 

 ැනැත් කු තහෝ විසින් තව්ළදවතම් ිසයුක්  කඩකවමරතේ 

තහෝ තව්ළද මැ්ථස ම  තහෝ ව අදවල ්ථාවනතේ ජනනය ව්න 
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සියලුම අපද්රව්ය බහවලිය හැකිව්න පරිදි සුදුසු ්ථාවනව්ල 

 ැීමම  සැලැ්ථීමම ස වව් තව්නුතව්න් ස වපතිව්රයවතේ 

කවර්යය විය යුතු අ ර එකී  වජන ප්රමවවව්ත් 

කවලවන් රතයන් (28) තේදතේ සඳහන් අපද්රව්ය ව්ල  අදවල 

බක්කිය  තහෝ  වජනය  තහෝ  ැිංකිය  දැමීම  සැලැ්ථීමම ද 

කළ යුතුය. 

 

(30) 28ව්ැිස උප ව්ගන්තිතේ ිසයම කර ඇති ආකවරතයන්  නව 

ඇති  සෑම බක්කියක, වජනයක තහෝ  ැිංකියකම රැ්ථ කරනු 

ලබන අපද්රව්ය අව්ම ව්ශතයන් දිනක  එක් ව් වව්ක් තහෝ 

අව්ශය ව්න්තන්නම් ඊ  ව්ැඩි ව්වර ගවනකින් එකී 

්ථාවනතයන් ඉව්ත් කිරීම  සැළැ්ථීමම ස වපතිව්රයවතේ 

කවර්යය වියයුතුය. එත්ථම එකී අපද්රව්ය එකී ්ථාවනතයන් 

ඉව්ත් කිරීතම්දී අපද්රව්ය පැ වූ තකො ස සම්පූර්වතයන් 

ආව්රවය කළ ව්වහනයකින් ප්රව්වහනය කරනු ලැීමම  

සැළැ්ථවිය යුතුය. 

 

(31) තපොදු තව්ළඳ තපොළ තුල කඩ කවමර තුල තහෝ තව්ළඳ මැහිව්ල 

විකිණීම තහෝ ප්රදර්ශනය  සඳහව තිතබන තව්ළඳ ද්රව්ය 

මහජන වව්තේ තසෞඛ්ය  හවිසකර තහෝ අන් රවදවයක 

තේද යන්න බලය ලත් ිසලධවරියව තයොදව්ව තසොයව බලව එත්ථ 

තනොව්න බව්  සහතික ීමම ස වපතිව්රයවතේ කවර්ය  වරය 

ව්න්තන්ය. 

 

(32) තපොදු තව්ළද තපොතලහි කඩ කවමර ව්ල ඇතුල  බිත්ති හැර 

තසසු බිත්ති, සෑම තව්ළඳ මැ්ථසකම සිතමන්තිතයන් කපරවරු 

කළ තකො ්ථ, ගැල්ව්නයි්ථ කළ යකඩතයන් ිසම කර ඇති 
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ඉදිකිරීම් හව කඩකවමර ව්ල ඇතුළ  සීලිම හැර සීලිතම් තසසු 

තකො ්ථ අව්ම ව්ශතයන් ව්ර්ෂයක  එක්ව්රක් බැගින් තීන්  

ආතල්ප කිරීම  සැළැ්ථීමම ස වව් තව්නුතව්න් 

ස වපතිව්රයවතේ කවර්යය විය යුතුය. 

 

6. ස වව් විසින් පව්ත්ව්වතගන යනු ලබන තපොදු තව්ළඳ තපොළ සම්බන්ධතයන් බදු 

කරුතව්කු ,තව්ළද මැ්ථසක් තහෝ බිමක් පවවිච්චි කිරීම  ටිකට්ප ක් ලබව ඇති 

 ැනැත්ත කු තහෝ ඔහුතේ ිසතයෝජි යකු තහෝ තපොදු මහජන වව් විසින් 

පහ  තකොන්තද්සි සහ  ිසයම පිළිපැදිය යුතුය:- 

 

(1) එකී තපොදු තව්ළදතපොතලහි - 

 

I. ඇතුල  අසිංව්රව් හැසීරීම තහෝ කළ 

තකෝලවහල කිරීම තහෝ අස ය ව්චන පවවිච්චි 

කිරීම තහෝ හිඟමන් ඉල්ලීම, 

 

II. ජදිසක ක යුතු අව්සවනතේ තව්ළඳතපොළ 

ව්සව දැමීතමන් අනතුරුව් එහි පරිශ්රය 

ඇතුල  රැඳී සිටීම, 

 

III. කිසියම් තගොඩනැගිල්ලක , ඉදිකිරීමක  

තහෝ සවිකිරීමක  තහෝ අලිංකරවය පිණිස 

ව්ව්ව ඇති තහෝ  බව ඇති කිසියම් මල් 

පඳුරක  තහෝ නවම පුව්රුව්ක  තහෝ තව්නත් 

ද්රව්යක  තහෝ  හවිසකිරීම කිරීම තහෝ අලව  

කිරීම තහෝ විකෘති කිරීම තහෝ විරූපි කිරීම, 
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IV. ජල සම්බන්ධ වව් ලබව දීම සඳහව 

තගොඩනැගිල්ල තුල එලව ඇති ප්රධවන ජල 

නලතයන් තහෝ තව්නත් කිසියම් ජල 

නලයකින් ව්ිංචිසකව් ජල සම්බන්ධ වව්ක් 

ලබව ගැනීම, 

 

V. ස වපතිව්රයව විසින් විධිමත් අකවරතයන් 

අව්සරයක් දී ඇත්තත් නම් මිස  ම කඩ 

කවමරතේ නවම පුව්රුව් තනොව්න තව්නත් 

කව්ර තහෝ ආකවරයක ප්රචවරක දැන්ීමම් 

පුව්රු සවිකිරීම, බැනර් ඇද  ැීමම තහෝ 

තව්නත් කව්ර තහෝ ආකවරයක ප්රචවරක 

කවර්යයක් කිරීම, 

 

VI. විදුලිය සම්බන්ධ වව් ලබව දී ඇති ප්රධවන 

යතුරු පුව්රුව් අසල  ලඟව ීමම  බවධව 

කරන ආකවරතයන් බඩු  වණ්ඩ  ැීමම තහෝ 

ප්රධවන යතුරු පුව්රුව්  හවිස කිරීම, 

 

VII. විදුලිය සම්බන්ධ වව් ලබව දීම සඳහව 

තගොඩනගිල්ල තුල ඇද ඇති ප්රධවන විදුලි 

රැහැතනන් තහෝ තව්නත් කිසියම් විදුලි 

රැහැනකින් ව්ිංචිසකව් විදුලිය 

සම්බන්ධ වව්ක් ලබව ගැනීම, 

 

VIII. පවවිච්චිය සඳහව සපයව ඇති ජලය අපිරිසිදු 

කිරීම තහෝ අපතත් යැීමම තහෝ අපතත් යවම  
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ඉඩ හැරීම තහෝ තව්නත් කිසියම් 

ආකවරයකින් නව්ථති කිරීම තහෝ එකී 

ජලතයන් ්ථනවනය කිරීම තහෝ තරදි තහෝ 

සතුන් ත්ථදීම, එළව්ළු සහ පළතුරු ත්ථදීම  

තව්න්කළ ්ථාවනතේ හැර තව්නත් යම් 

්ථාවනයක එළව්ළු තහෝ පළතුරු ත්ථදීම, 

 

IX. තගොඩනැගිල්තල් සවිකර ඇති ගිිස ිසීමතම් 

උපකරව අසළ  ලඟව ීමම  බවධව කරන 

ආකවරතයන් බඩු  වණ්ඩ  ැීමම තහෝ ප්රධවන 

යතුරු පුව්රුව්  හවිස කිරීම, 

 

X.  ත් කවර්යය සඳහව තව්න් කළ ්ථාවනයක 

හැර කව්ර තහෝ ව්ර්ගයක එළව්ළු, ම්ථ තහෝ 

මවළු විකිණීම තහෝ විකිණීම සඳහව 

ප්රදර්ශනය කිරීම තහෝ එත්ථ කිරීම  

සැලැ්ථීමම, 

 

XI. තව්ළඳ ්ථාවන තුල  පව පැදි තහෝ යතුරු පැදි 

රැතගන වම තහෝ එත්ථ කිරීම  ඉඩදීම, 

 

XII. කිසියම් තව්ළඳ ්ථාවනයකින් ඉව්ත් කරන 

අපද්රව්ය 5ව්න ව්ගන්තිතේ ිසයමයන්  

අනුකූලව් නගර  ස වව් විසින් සපයව දී ඇති 

යම්  වජනයක ,බක්කියක  තහෝ 

 ැිංකියක  හැර තපොදු තව්ළඳ තපොළ ඇතුළ  

තව්නත් කව්ර තහෝ ්ථාවනයක දැමීම, 
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XIII. තපොදු තව්ළඳ තපොතළහි  බව ඇති අපද්රව්ය 

රැ්ථකරන කව්ර තහෝ  වජනයක, බක්කියක 

තහෝ  ැිංකියක බහවලීම  තව්න්කළ ව්ර්ගතේ 

අපද්රව්ය හැර තව්නත් ව්ර්ගයක අපද්රව්ය එකී 

 වජනය , බක්කිය  තහෝ  ැිංකිය  දැමීම, 

 කව්ර තහෝ  ැනැත්ත කු විසින් තනොකල යුතුය. 

 

(2) 5ව්න ව්ගන්තිතේ (28) ව්න තේදතේ ිසයමයන් ය තත් 

ජජව්හවයන අපද්රව්ය බහවලීම සඳහව  නව ඇති බක්කිතේ 

තහෝ  වජනතේ තහෝ  ැිංකිතේ අපද්රව්ය බහවලන අව්්ථාවතේ 

තහෝ අපද්රව්ය ඉන් පි    ගන්නව අව්්ථාවතේදී හැර තව්නත් 

සෑම අව්්ථාවව්කදී ම පියන තහොඳින් ව්සව  ැීමම කළ යුතුය.  

 

(3) 5ව්න ව්ගන්තිතේ සඳහන් ආකවරය    තපොදු තව්තළඳ 

තපොතළහි කිසියම් කඩ කවමරයක් තහෝ තව්තළඳ මැ්ථසක් 

පවවිච්චි කරන තහෝ පරිහරවය කරනු ලබන සෑම 

 ැනැත්ත කු ම ජදිසක ක යුතු ආරම් තේ සහ 

අව්සවනතේ දී ද අව්ශය ව්න්තන් නම් ව අ ර තුර අව්්ථාව 

එකකදී තහෝ ඊ  ව්ැඩි ව්වර ගවනකදී ද එකී කඩ කවමරය 

ඇතුළ  සහ එහි ඉදිරිපස තකොරිතඩෝරය හව තේදීකව බැම්මද 

නැ තහොත් තව්තළඳ මැ්ථස ම  සහ ව අව්  ද අතුගව පිරිසිදු 

කිරීම සහ එත්ථ අතු ගෑතමන් පසු එකතු ව්න අප ද්රව්ය 5ව්න 

ව්ගන්තිතේ සඳහන් ආකවරය  නගර ස වව් විසින් සපයව 

ඇති  වජකයක , බක්කියක  තහෝ  ැිංකියක  දැමීම තහෝ 

දැමීම  සැලැ්ථීමම  ද  ව්ගබලවග  යුතුය. 
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(4) තපොදු තව්ළඳතපොතළහි එළව්ළු,පළතුරු,ම්ථ,මවළු තහෝ තව්නත් 

ආහවර තහෝ පවන ව්ර්ග විකිණිම තහෝ විකිණිම සඳහව 

ප්රදර්ශනය කිරීම කරනු ලබන සෑම කඩ කවමරයක ම හව 

තව්තළඳ මැ්ථසකම සහ සෑම තහෝ ලයක්,බත් කඩයක් 

,ආපන ශවලවව්ක් ද ඇතුළුව් සෑම තත් තහෝ තකෝපි කඩයකම 

ජදිසක ක යුතු අව්සවනතේ, එකී තව්ළඳ ්ථාවනතේ විකිණිම 

සඳහව ද්රව්ය ප්රදර්ශනය කරනු ලබන සෑම තම්සයක්ම, 

බිංකුව්ක්ම,  වණ්ඩ  බන ලෑල්ලක් තහෝ / සහ අල්මවරියක්ම 

අව්්ථාවතව්ෝචි  පරිදි තසෝදව තහෝ සූරව පිරිසිදු කිරීම තහෝ 

එත්ථ කිරීම  සැලැ්ථීමම එකී යම් ්ථාවනයක තව්ළඳ කවර්යතේ 

ිසයුක්  ව්න  ැනැත් වතේ කවර්යය විය යුතුය. 

 

(5) තපොදු තව්ළඳ තපොළ ඇතුළ  පිහිටි තහෝ ලයක්, බත්කඩයක්, 

ආපනශවලවව්ක් තහෝ තත් තහෝ තකෝපි කඩයක් තනොව්න 

තව්නත් කව්ර තහෝ ්ථාවනයක ඉවුම් පිහුම් කිරීම කව්ර තහෝ 

 ැනැත්ත කු විසින් තනොකළ යුතුය. 

 

(6) තපොදු තව්ළඳතපොතළහි කඩ කවමරව්ලින් බැහැරව් ඉදිකරනු 

ලැබූ කිසියම් තව්ළඳ මැ්ථසක ජදිසක ක යුතු අව්සවනතේ 

කිසිදු  වජනයක අපද්රව්ය රඳව්ව  ැීමම කව්ර තහෝ 

 ැනැත්ත කු විසින් තනොකල යුතු ය. 

 

(7) තගෝඝව ක ආඥවපනතත් ිසයමයන් ය තත් විධිමත් 

බලපත්රයක් ලබව ඇති තගෝඝව කවගවරයකදී මරනු ලැබූ 

කිසියම් සත කුතේ ම්ථ ව්න්තන් නම් මිස තපොදු 

තව්ළඳතපොතළහි ම්ථ තව්තළඳ ්ථාවනයක අතලවි කිරීම සඳහව 

තහෝ අතලවි කිරීම සඳහව ප්රදර්ශනය කිරීම තහෝ ගබඩව කිරීම 
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කව්ර තහෝ  ැනැත්ත කු විසින් තනොකල යුතු ය. 

 

(8) කව්ර තහෝ තගෝ ඝව කවගවරයක් තුළ කිසියම් දිනයක දී ම්ථ 

පිණිස සතුන් මැරීම  හනම් කරමින් තගෝඝව ක 

ආඥවපනතත් 17 ව්න ව්ගන්තිතේ බල ල ප්රකවර ිසසි 

අධිකවරය විසින් ිසයමයක් ගැසට් පත්රතේ ප්රකවශය  පත්කර 

ඇති අව්්ථාවව්ක, තපොදු තව්ළඳතපොළ ඇතුල  පව්ත්ව්වතගන 

යනු ලබන කව්ර තහෝ ම්ථ කඩයක තව්ළඳවම් පිණිස ම්ථ  බව 

ගැනීම තහෝ තව්ළඳවම පිණිස ම්ථ ප්රදර්ශනය කිරීම තහෝ 

ගබඩව කිරීම තනොකල යුතුය. 

 

(9) කව්ර තහෝ  ැනැත්ත කු විසින් තපොදු තව්තළඳ තපොළ පරිශ්රය 

ඇතුල  සුනඛ්තයකු තහෝ බළතලකු තහෝ තව්නත් කව්ර තහෝ 

සත කු තහෝ පක්ෂියකු රැතගන වම තහෝ රැතගන වම  

ඉඩදීම තහෝ තනොකල යුතු ය. තම් ිසයමය කිසියම් පරීක්ෂව 

කවර්යයක් සඳහව යම් තපොලි්ථ ිසලධවරිතයකු විසින් තපොලි්ථ 

ිසල සුනඛ්තයකු තපොදු තව්ළඳතපොළ ඇතුළ  රැතගන එනු 

ලැීමම ව්ලක්ව්න ිසයමයක් තලස තත්රුම් තනොග  යුතුය. 

 

(10) තපොදු තව්ළඳතපොතළහි තව්තළඳවම් අව්සන් කර තපොදු 

තව්ළඳතපොළ සම්පූර්වතයන් ම ව්සව  බන අව්්ථාවව්ක සහ 

තපොදු තව්ළඳතපොතළහි කිසියම් කඩ කවරමයක් ව්සව දමව 

බැහැර  යන අව්්ථාවව්ක එකී කඩ කවමරතේ සියළුම විදුලි 

පහන්, විදුලි පිංකව සහ තව්නත් විදුලි උපකරව අක්රිය කර 

දැමිය යුතු අ ර දල්ව්ව තිතබන කිසියම් ගිිස හව තපොල් ත ල් 

පහන් ිසව්ව දැමීම  සැලැ්ථීමම බදුකරුතේ කවර්යය 

ව්න්තන්ය. එත්ථ වුව් ද ආහවර තහෝ පවන ව්ර්ග කල්  බව 
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ගැනීම  පවවිච්චි කරන ශී කරව තහෝ අධිය කරව තම් 

ය    ඇතුලත් තනොවිය යුතු ය. එත්ථම  ව් දුර ත් තපොදු 

තව්තළඳ තපොතළහි ආරක්ෂවව්   ර්ජනයක් විය හැකි කව්ර 

තහෝ ආකවරතේ ගිිස දැල්ලක් දැල්ීමම තහෝ දැල්ීමම  

සැලැ්ථීමම තහෝ තපොදු තව්ළඳතපොළ පරිශ්රය ඇතුළ  කව්ර  

තහෝ ්ථාවනයක රතිඤ්ඤව දැල්ීමම තහෝ දැල්ීමම  සැලැ්ථීමම 

තහෝ කව්ර තහෝ  ැනැත්ත කු විසින් තනොකල යුතුය.  

 

(11) තපොදු තව්ළඳතපොතළන් බැහැර ්ථාවනයක තිතබන කව්ර තහෝ 

අපද්රව්යයක් එකී තපොදු තව්ළඳතපොතළහි ජනනය ව්න අපද්රව්ය 

බහවලීම   නව ඇති කිසියම් බක්කියක ,  වජනයක  

තහෝ  ැිංකියක  දැමීම කව්ර තහෝ  ැනැත්ත කු විසින් 

තනොකල යුතුය. 

 

(12) කඩ කවමර ව්ල ඇතුළ  බිත්ති හැර තසසු බිත්ති, කඩ 

කවමරව්ල ඇතුළ  ගැල්ව්නයි්ථ කල යකඩතයන් ිසම කර 

ඇති ඉදිකිරීම් සහ කඩකවමර ව්ල ඇතුල  සීලිම අව්ම 

ව්ශතයන් ව්ර්ෂයක  එක්ව්රක් බැගින් තීන්  ආතල්ප කිරීම 

එකී කඩකවමරතේ බදුකරුතේ කවර්යය විය යුතුය. 

 

(13) තපොදු තව්ළඳ තපොතළහි කිසියම් තව්ළඳ මැ්ථසක් පවේච්චි 

කිරීම  තහෝ පරිහරවය කිරීම  4 ව්න ව්ගන්තිය ය තත් 

ටිකට් ප ක් ලබවතගන ඇති කව්ර තහෝ  ැනැත්ත කු විසින් 

එකී ටිකට් ප  අන්සතු කිරීම තහෝ එකී ටිකට්ප  ිසකුත් 

කරනු ලැබ ඇත්තත් කිනම් තව්ළඳ මැ්ථසක් සඳහව ද එකී 

තව්තළඳ මැ්ථස තනොව්න තව්නත් කිසියම් ්ථාවනයක 

තව්ළඳවම් කිරීම තහෝ තනොකල යුතු අ ර කව්ර තහෝ 
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 ැනැත්ත කු එත්ථ ක්රියවකර තිතබන බව්  ස වපතිව්රයව 

තහෝ බලය ලත් ිසලධවරියව සෑහීම  පත්ීම ඇති අව්්ථාවව්ක 

ඔහු ිසයමි  ්ථාවනතේ තව්ළඳවම් සඳහව තයොමු කිරීම  

නැ තහොත් එකී දිනතේ තව්ළඳවම් ක යුතු ව්ලින් ව්ලක්ව්ව 

තපොදු තව්ළඳතපොතළන් ඉව්ත් කිරීම තහෝ ඔහු තව්  ිසකුත් 

කරනු ලැබූ ටිකට් ප  අව්ලිංගු කිරීම  ස වපතිව්රයව  තහෝ 

බලය ලත් ිසලධවරියව  බලය ඇ . 

 

(14) කිසියම් තපොදු තව්තළඳ තපොළක කඩකවමරයක් බද්ද  තගන 

ඇති කව්ර තහෝ  ැනැත්ත කු විසින් තහෝ කිසියම් තව්තළඳ 

මැ්ථසක් පවවිච්චි කිරීම  තහෝ පරිහරව  කිරීම  ටිකට් 

ප ක් ලබවතගන ඇති කව්ර තහෝ  ැනැත්ත කු විසින් 

 මවතේ තව්ළඳ කවර්යය සඳහව තව්න් කරගත් එකී 

කඩකවමරතේ තහෝ තව්තළඳ මැ්ථත්ථ ඉඩ කඩ තහෝ ඉන් 

කිසියම් තකො සක් තහෝ කව්ර තහෝ  වණ්ඩ තහෝ ද්රව්ය 

තව්තළඳවම් කිරීම  තහෝ තව්තළඳවම් කිරීම සඳහව ප්රදර්ශවය 

කිරීම  තහෝ තව්නත් කව්ර තහෝ කවර්යයක  තව්නත් යම් 

 ැනැත්ත කු  ඉඩ දීම තනොතකොල යුතු ය. 

 

(15) නගර ස වව් විසින් කලින් තීරවය කර  ත්කවර්යය සඳහව 

බලය දී ඇත්තත් නම් මිස කව්ර තහෝ  ැනැත්ත කු විසින් 

තපොදු තව්තළඳ තපොතළහි කිසියම් කඩ කවමරයක ිසර්මි  

සැලැ්ථම තව්න්ථකරන තහෝ එකී සැලැ්ථම  හවිස කරන තහෝ 

ආකවරතේ කිසිදු ඉදිකිරීමක් තහෝ සවි කිරීමක් තහෝ තව්න්ථ 

කිරීමක් තහෝ තකොටු කිරීමක් තනොකල යුතුය. 

 

(16) නගර ස වව් විසින් කලින් තීරවය කර  ත්කවර්ය සඳහව 
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බලය දී ඇත්තත්නම් මිස කව්රතහෝ  ැනැත්ත කු විසින් 

තපොදු තව්ළඳ තපොතළහි කිසියම් තව්ළඳ මැ්ථසක ිසර්මි  

සැලැ්ථම තව්න්ථ කරන තහෝ එකී සැළැ්ථම  හවිස කරන 

තහෝ ආකවරතේ කිසිඳු ඉදිකිරීමක් තහෝ සවිකිරීමක් තහෝ 

තව්න්ථ කිරීමක් කිරීම සහ තපොදු තව්ළඳ තපළ ඇතුල  කව්ර 

තහෝ ්ථාවනයක තව්ළඳ මැ්ථසක් ඉදිකිරීම තහෝ තකොටු 

කිරීමක් තනොකල යුතුය. 

 

(17) විකිණීම සඳහව තපොදු තව්ළඳ තපොළ තව්  රැතගන එනු ලබන 

කව්ර තහෝ ද්රව්යයක් තහෝ  වණ්ඩයක් තහෝ තව්ළඳවම සඳහව 

තයොදව ගන්නව කිසියම් උපකරවයක් තහෝ තව්නත් යම් කව්ර 

තහෝ තදයක් එකී ද්රව්යය තහෝ  වණ්ඩ තව්ළඳ තපොළ තුල  

රැතගන එනු ලබන අව්්ථාවව්ක දී තහෝ ඉන් බැහැර  තගන 

යනු ලබන අව්්ථාවව්ක දී හැර තව්නත් කව්ර තහෝ 

අව්්ථාවව්ක දී කිසියම් තකොරිතඩෝරයක තහෝ තේදිකව 

බැම්මක තහෝ රඳව්ව  ැීමම තහෝ එත්ථ කිරීම  ඉඩ දීම තහෝ 

තනොකල යුතුය. 

 

(18) තපොදු තව්ළද තපොළ ඇතුළ  කව්ර තහෝ තකොරිතඩෝරයක ම  

තහෝ තේදිකව බැම්මක් ම  තහෝ කව්ර තහෝ ආකවරයක 

තව්ළඳවමක් තනොකල යුතු අ ර එකී තකොරිතඩෝරය තහෝ 

තේදිකව බැමි මතින් ගමන් ගන්නව  ැනැත් න්  බවධවව්න  

කව්ර තහෝ ක්රියවව්ක් තනොකල යුතුය. 

 

(19) නගර ස වව් විසින්  හනම් කරන ලද්දව වූ තහෝ අප ය වූ 

තහෝ තව්නයම් තමොනම විදියකින් තහෝ මහජන තසෞඛ්ය  

අන් රවදවයක වූ තහෝ අහි කරවූ කිසිම ද්රව්යයක්  මවතේ 
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කඩ කවමරතේ තහෝ තව්ළඳ මැ්ථත්ථ තහෝ තව්ළඳවම   ැීමම 

තහෝ ප්රදර්ශනය   ැීමම කිසිදු පුද්ගලයකු විසින් තනොකල 

යුතුය.  

 

(20) කිසියම් ආසවදන, ්ථපර්ශක තහෝ චර්ම තරෝගයකින් තපතළන 

තහෝ මෑ කදී එව්ැිස තරෝගයකින් තපතළමින් සිටි කව්ර තහෝ 

 ැනැත් කු තහෝ එව්ැිස කිසියම් තරෝගයකින් තපතළන යම් 

 ැනැත් කු  මෑ කදී සවත්තු කිරීතමහි තයදී සිටි කව්ර 

තහෝ  ැනැත් කු එකී තරෝග ආසවදන සහ ීමජ තපෝෂව 

කවල සීමවව් ඉකුත් ීම ඇත්තත් නම් මිස තපොදු තව්ළඳ 

තපොතළහි කව්ර තහෝ ආකවරයක තව්ළඳවතමහි තහෝ එත්ථ 

තව්ළඳවතම් ිසයුක්  යම්  ැනැත් කුතේ සහවයකතයකු 

ව්ශතයන් තහෝ ත්ථව්තේ ිසයුක්  ීමම තහෝ ිසයුක්  කරීමම 

තහෝ කිසියම් කවර්යයක ිසයුක්  ීමම  ඉඩ දීම තහෝ තනොකල 

යුතුය.  

 

(21) තහොදින් තසෝදව පිරිසිදු කළ ඇඳුම් හැඳ ඇත්තත් නම් මිස 

කව්ර තහෝ  ැනැත්ත කු විසින් තපොදු තව්තළඳ තපොතළහි 

කව්ර තහෝ ආකවරයක තව්ළඳවමක ිසයුක්  ීමම තහෝ 

ිසයුක්  ීමම  ඉඩදීම තහෝ තනොකල යුතු ය. 

 

7.  කව්ර තහෝ තපොදු තව්ළඳතපොළක තව්ළඳවම සඳහව තව්න්කල ඉඩ ප්රමවවය 

යන්තනන් ,- 

 

(1) කඩ කවමරයක් ව්න වි , එකී කඩ කවමරතේ පිටුපස 

බිත්තිතේ සි  5ව්න ව්ගන්තිතේ (4) ව්න උප ව්ගන්තිතේ 

සඳහන් තදොර සවිකර ඇති සීමවව් දක්ව්ව ව්න තකො ස ද, 
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(2) තව්ළඳ මැ්ථසක් ව්න වි , එකී තව්ළඳ මැ්ථත්ථ මතුපි  ව්ර්ග 

ප්රමවවය සහ තව්ළඳවතම් තයතදන  ැනැත් ව  රැඳී සිටීම  

ඉඩ දී තිතබන එකී තව්ළඳ මැ්ථස පිටුපස භූමි ප්රමවවය ද, 

අදහ්ථ විය යුතුය. 

 

8. තපොදු  තව්ළඳ තපොළහි තගොඩනැඟිල්තල් කඩ කවමර බද්ද  දීතම් දී; 

 

(1) ම්ථ කඩයක් තනොව්න කිසියම් කඩ කවමරයක් පවවිච්චි 

කිරීම  තහෝ පරිහරවය කිරීම  බදු කරුතව්කු ත ෝරව එකී 

කඩ කවමරය ත ෝරවගනු ලැබූ බදු කරු  බද්ද  දීතම් කවර්යය 

ප්රසිද්ධ ත න්ඩර් කැඳීමම මගින් සිදු කිරීම නගර ස වතේ 

කවර්යය විය යුතුය. 

 

(2) තමහි (1) උප ව්ගන්තිය ය තත් කිසියම් කඩ කවමරයක් 

බද්ද  දීම සඳහව ත න්ඩර් කැඳීමතම්දී එකී කඩ කවමරය 

සඳහව තගවිය යුතු මවසික බදු කුලිය තීරවය කිරීම, ප්රධවන 

 ක්ත්ථරුකරුතේ  ක්ත්ථරුව්  අනුව් විය යුතුය. 

 

(3) තමහි (1) උප  ව්ගන්තිය ය තත් බදු කරුතව්කු ත ෝරව 

ගැනීම  ත න්ඩර් කැඳවිය යුතු අව්්ථාව ව්ශතයන් - 

 

I. බදුකරු විසින් ්ථව්කීය කැමැත්ත න් ම බදු 

ගිවිසුම් අව්ලිංගු කරව්ව ගනු ලැබ ඇති 

අව්්ථාවව්ක් තහෝ  

 

II. තම් තකො ත්ථ අතුරු ව්යව්්ථාව ව්ල ිසයමයන් 

කඩ කිරීම තහෝ බදු ගිවිසුතම් තකොන්තද්සි කඩ 
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කිරීම තේතුතව්න් බදු ගිවිසුම් අව්ලිංගු කර ඇති 

තහෝ අව්ලිංගු ීම ඇ ැයි සැලතකන අව්්ථාවව්ක් 

තහෝ  

 

III. කිසියම් බදු කරුතව්කුතේ කලත්රයව තහෝ 

දරුතව්කු තනොමැතිව් සිටියදී බදුකරු මියගිය 

අව්්ථාවව්ක් තහෝ  

 

සැලකිය යුතු අ ර 12 ව්න ව්ගන්තිය පරිදි කිසියම් 

බදුකරුතව්කු විසින් යම් ඉදිරි ව්ර්ෂයක් සඳහව එකී බදු 

ගිවිසුම ව්ලිංගු කරව්ව ගනු ලැීමම ප්රතික්තෂ්ප කර 

ඇත්තත් නම් තහෝ එකී ව්ලිංගු කරව්ව ගැනීම 

උව්මනවතව්න්ම මඟහැර සිටින්තන් නම් මිස නගර 

ස වව් සහ එකී බදුකරු එකඟ ීම අත්සන් කරනු ලැබූ 

බදු ගිවිසුම අව්ලිංගු ීම ඇති ත්ථ තනොසැලකිය යුතුය. 

9. 8ව්න ව්ගන්තිය  ය තත් ප්රසිද්ධ ත න්ඩර් කැඳීමම මඟින් කිසියම් කඩ 

කවමරයක් පවවිච්චි කිරීම තහෝ පරිහරවය කිරීම සඳහව ත ෝරව ගනු ලැබූ 

බදුකරු නගර ස වව් සමඟ ගිවිසුමක  ඇතුළත් විය යුතුය. 

 

10. 8 ව්න ව්ගන්තිතේ කුමක් සඳහන්ව් තිබුතන් වුව් ද තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් 

බලවත්මක ව්න දිනය ව්න වි  නගර ස වව් සතුව් තිතබන කිසියම් තපොදු 

තව්ළඳ තපොළක එක් එක් කඩකවමරය සම්බන්ධතයන් නගර ස වව් සමඟ 

අව්සන් ව්ර  අත්සන් කරන ලද බදු ගිවිසුතම් සඳහන්, බදුකරු එකී බලවත්මක 

දිනතේ සි  ක්රියවත්මක ව්න පරිදි 8 ව්න ව්ගන්තිය ය තත් එකී කඩ කවමරය 

පවවිච්ච් කිරීම  තහෝ පරිහරවය කිරීම  ත ෝරව ගනු ලැබූ බදුකරු ව්ශතයන් 

සැලකීම නී යවනුකූල ව්න්තන්ය. එත්ථම  ව්දු ත් තම් ව්ගන්තිය අදවල ව්න 

කව්ර තහෝ බදුකරුතව්කු තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් බලවත්මක ව්න දිනතේ සි  
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මවස තුනක කවලයක් ඇතුල  9 ව්න ව්ගන්තිය අනුව් නව් බදු ගිවිසුමක  

ඇතුලත් විය යුතුය. 

 

11.  කිසියම් බදු ගිවිසුමක් ; 

 

(1) 9 ව්න හව 16 ව්න ව්ගන්ති ය තත් නගර ස වව් සමඟ අත්සන් 

කරනු ලැබූ යම් ගිවිසුමක් වූ වි  එක් ව්ර්ෂයක කවලයක් 

සඳහව පමවක් ව්ලිංගු විය යුතු අ ර එකී ව්ර්ෂයක කවලය 

අව්සන් ීමම  මවසයක  තපර ඉදිරි ව්ර්ෂය සඳහව නගර 

ස වව් සමඟ අලුත් ගිවිසුමක  එළඹීතමන් පසුව්  ව්ත් එක් 

ව්ර්ෂයක කවලයක් සඳහව එකී කඩකවමරතේ බදු කවලය 

ව්ලිංගු කරව්වගනු ලැබිය හැකිය. ව ආකවරතයව්න්ම යම් 

අනුගවමී ව්ර්ෂයක් සඳහව එකී කඩකවමරතේ බදු කවලය 

ව්වර්ෂිකව් ව්ලිංගු කරව්වතගන එකී කඩකවමරය පවවිච්චි 

කිරීම  තහෝ පරිහරවය කිරීම  එකී බදු කරු  හිමිකම 

තිබියුතුය. 

 

(2) 1 ව්න  උපව්ගන්තිය ය තත් කිසියම් බදු කරුතව්කු විසින් 

අනුගවමී ව්ර්ෂය සඳහව අත්සන් කර බදු කවලය ව්ලිංගු කරව්ව 

ගන්නව ලද බදු ගිවිසුමක් වූ වි  එම ගිවිසුම ය තත් එකී 

කඩකවමරය පවවිච්චි කරන තහෝ පරිහරවය කරන 

අව්්ථාවව්ක එකී අනුගවමී ව්ර්ෂය තුළ තගවිය යුතු මවසික බදු 

කුලිය ප්රධවන  ක්ත්ථරුතේ ක ක්ත්ථරුව් අනුව් තීරවය 

කිරීම ස වපතිව්රයවතේ කවර්යය විය යුතුය.    

 

12. කිසියම් කඩකවමරයක බදු කවලය අව්සන් ව්න දින සි  එක් මවසයක කවලයක් 

ග ීමම  මත්ත න් 11 ව්න ව්ගන්තිය ය තත් ඉදිරි ව්ර්ෂය සඳහව බදු කවලය 
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ව්ලිංගු කරව්වතගන ඇත්තත් නම් මිස කව්ර තහෝ බදු කරුතව්කු ,පවේච්චි 

කිරීම  තහෝ පරිහරවය කිරීම  දී ඇති එකී කඩ කවමරය එකී මවසය අව්සන් 

ව්න දිතනන් පසුව් පවවිච්චි කිරීම  තහෝ පරිහරවය කිරීම  හිමි කමක් 

තනොතිබිය යුතුය. 

 

13. තපොදු තව්ළඳ තපොතළහි කිසියම් කඩ කවමරයක් අතුරු බදු ගැනීම කව්ර තහෝ 

 ැනැත්ත කු විසින් තනොකල  යුතුය. කිසියම්  ැනැත්ත කු විසින් කිසියම් 

කඩකවමරයක් අතුරු බදු ගනු ලැීමම තේතුතව්න් එකී කඩ කවමරතේ බදුකරු 

සමඟ නගර ස වව් එළැඹ ඇති ගිවිසුම් අව්ලිංගු කිරීම තේතුතව්න් හව එකී 

කඩ කවමරය ආපසු නගර ස වව්  පව්රව ගැනීම තේතුතව්න් එකී අතුරු 

බදුකරු  සිදුව්න කිසියම් අලව යක් තහෝ හවිසයක් තහෝ  පවඩුව්ක් එකී අතුරු 

බදුකරු තව් ම පැව්තරන අ ර නගර ස වව් තහෝ ස වපතිව්රයව තහෝ 

තල්කම්ව්රයව තහෝ බලය ලත් ිසලධවරියව තහෝ ව පිළිබඳව් ව්ගකීම  ය ත් 

තනොව්නු ඇ . 

 

14. නගර ස වව් විසින් පව්ත්ව්වතගන යනු ලබන කිසියම් තපොදු තව්ළඳ තපොළක 

ව්න  යම් කඩ කවමරයක් එය බදු කරු විසින් අතුරු බදු දීම තහෝ කුලිය  දීම 

තහෝ තනොකළ යුතු අ ර යම් බදු කරුතව්කු විසින් එකී කඩ කවමරය අතුරු බදු 

දීමක  තහෝ කුලිය  දීමක  ලක්කර ඇති බව්  තහෝ තමම අතුරු ව්යව්්ථාව 

තේ ිසයමයන් තහෝ එකී කවමරය බදු දීම  අදවල බදු ගිවිසුතම් සඳහන් 

ිසයමයන් තහෝ කඩකර ඇති බව්  සෑහීම  පත්ව්න  රම් ප්රමවවව්ත් කරුණු 

ඇ ැයි ස වපතිව්රයවතේ ම ය ව්න වි  අදවල බදු කරු  ව පිළිබඳව් ලිඛි ව් 

කරුණු දක්ව්මින් එකී අතුරු බදු දීම තහෝ  කුලිය  දීම අව්සන් කරන තලස 

දන්ව්ව යැීමම ස වපතිව්රයවතේ කවර්ය ව්න්තන්ය.  

 

15. තමහි 14 ව්න ව්ගන්තිතේ සඳහන්  ආකවරතේ දැන්ීමමක් ලැබූ කව්ර තහෝ 

 ැනැත් කු විසින් එකී දැන්ීමතම් සඳහන් කරුණුව්ල  එතරහිව් යම් 
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විතරෝධ වව්ක් තහෝ විතරෝධ ව ඉදිරිපත් කිරීම   මව තව්  කරුණු ඇත්නම් 

එකී දැන්ීමතම් දින සි  දින 14 ක කවලයක් ඇතුල , එකී විතරෝධ වව් තහෝ 

විතරෝධ ව පිළිබඳව්  මව  ඉදිරිපත් කිරීම   ඇති කරුණු ලිඛි ව් සඳහන් 

කරමින් ස වපතිව්රයව  අභියවචනයක් ඉදිරිපත් කිරීම  හිමිකම් ඇත්තත්ය. 

එත්ථම එකී බදුකරු විසින් ලිඛි ව් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ විතරෝධ වව් තහෝ 

විතරෝධ ව ඇතුලත් කරුණු සඳහන් දැන්ීමම ස වපතිව්රයව  ලැබුණු දින සි  

දින 14 ක කවලයක් ඇතුල  එකී ව්තරෝධ වව් තහෝ විතරෝධ ව පිළිබඳ 

පරීක්ෂවයක් පැව්ැත්ීමම ස වපතිව්රයවතේ කවර්යය විය යුතුය.  

 

16. තමහි 15 ව්න ව්ගන්තිය අනුව් ස වපතිව්රයව විසින් පව්ත්ව්නු ලැබූ විතරෝධ ව 

පරීක්ෂයකදී 14 ව්න ව්ගන්තිය පරිදි ස වපතිව්රයව විසින් යව්නු ලැබූ ලිපිතේ 

සඳහන් කරුණු ිසව්ැරදි බව්   හවුරු ීම ඇති අව්්ථාවව්ක තහෝ එකී 

විතරෝධ ව පරීක්ෂව දිනය ව්නත ක් ම එකී අතුරු බදු දීම තහෝ කුලිය  දීම 

ිසව්ැරදි කිරීම  බදුකරු අතපොතහොසත්ව් ඇති අව්්ථාවව්ක නගර ස වව් සමග 

එකී බදුකරු අත්සන් කරනු ලැබ ඇති බදුගිවිසුම අව්ලිංගු ීම ඇති තලස 

සැලකිය යුතුය. එත්ථම එකී විතරෝධ ව පරීක්ෂවය පැව්ැත්වූ දිනතේ සි  දින 

7ක් ඇතුල  එකී කඩ කවමරය නගර ස වව් තව්  පව්රව ගැනීම 

ස වපතිව්රයවතේ කවර්යය විය යුතුය. එත්ථම  ව්දුර ත් ආපසු පව්රව ගනු 

ලැබූ කිසියම් කඩ කවමරයක් නැව්  බදුදීම සඳහව ස වපතිව්රයව විසින් 8 ව්න 

ව්ගන්තිතේ ිසයමයන් අනුගමනය කළ යුතුය. 

 

17. තමහි 13 ව්න ව්ගන්තිය සි  1. ව්න ව්ගන්තිය දක්ව්ව ව්න ව්ගන්ති ව්ල කුමක් 

සඳහන්ව් තිබුනද නගර ස වව් සතු කිසියම් කඩ කවමරයක බදුකරුතව්කුතේ 

ඉල්ලීමක් ම  තහෝ බදුකරුතව්කු මිය ගිය අව්්ථාවව්ක තහෝ එකී බදුකරුතේ 

කලත්රයව තහෝ දරුතව්කු  එකී කඩ කවමරතේ බදු අයිතිය පව්රවදීම  එකී 

ව්ගන්තිව්ල ිසයමයන් බවධවව්ක් තනොවිය යුතුය.  
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18. (1) නගර ස වව් විසින් පව්ත්ව්වතගන යනු ලබන කව්ර තහෝ 

තපොදු තව්ළඳතපොළක කඩ කවමරයක් පවවිච්චි කිරීම  තහෝ 

පරිහරවය කිරීම  ත ෝරව ගනු ලැබූ සෑම බදුකරුතව්කු විසින්ම ; 
 

I. බදුකරුව්න් ත ෝරව ගැනීම සඳහව ත න්ඩර් 

කැඳව්න අව්්ථාවව් ව්න වි  නගර ස වව් විසින් 

තීරවය කරනු ලැබ ඇති ව්ටිනවකමකින් යුතු 

හව ආපසු තගව්නු ලැබිය හැකි ඇප  ැන්පත් 

මුදලක්; සහ 

 

II. තමහි 9ව්න ව්ගන්තිය තහෝ 16 ව්න ව්ගන්තිය 

ය තත් අත්සන් කරනු ලැබූ ගිවිසුතම් සඳහන් 

මවසික බදු කුලිය තමන් තුන් ගුවයක  සමවන 

 ැන්පත් මුදලක්;  

නගර ස වතේ  ැන්පත් කළ යුතුය. 

 

(2) තමහි (1) උපව්ගන්තිතේ සඳහන් ිසයමයන් ව ආකවරතයන්ම 

සම්පූර්ව කර ඇත්තත් නම් මිස කව්ර තහෝ  ැනැත්කු  

නගර ස වව් විසින් පව්ත්ව්වතගන යනු ලබන කිසියම් තපොදු 

තව්ළඳතපොළක කඩ කවමරයක් පවවිච්චි කිරීම  තහෝ 

පරිහරවය කිරිම  ඉඩ දීම තනොකළ යුතුය. 

 

(3) තමහි 16 ව්න ව්ගන්තිය  අදවල ව්න කිසියම් බදු කරුතව්කු 

එකී ව්ගන්තිතේ සඳහන් ආකවරතයන් නගර ස වව් සමඟ 

ගිවිසුම් අත්සන් කළ දිනතේ සි  මවස හයක කවලයක් ග  

ීමම  මත්ත න් (1) උප ව්ගන්තිතේ ිසයමයන් සම්පූරව කර 

ඇත්තත් නම් මිස එකී මවස හයක කවලය ඉකුත් ීමතමන් 

අනතුරුව් එකී කඩ කවමරය පවවිච්චි කිරීම තහෝ පරිහරවය 
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කිරීම නී යවනුකූල තනොව්න්තන්ය. 

 

 

19. කිසියම් බදු කරුව්කු විසින් ; 

 

(1) තපොදු තව්ළඳතපොතළහි කිසියම් කඩ කවමරයක් සඳහව නගර 

ස වව්  තගව්නු ලැබිය යුතු එක් එක් මවසතේ බදු කුළිය 

තගවිය යුතු දිනය එකී කඩ කවමරය බදු දිම  අදවළ 

ගිවිසුතමහි ිසේචි ව් සඳහන් කර තිබිය යුතුය.  එකී දින 

තහෝ එදින  තපර එකී බදු මුදල නගර ස වව්  තගීමම 

ඔහුතේ කවර්යය විය යුතුය. 

 

(2) තමහි  (1) උප  ව්ගන්තිතේ ිසයම කර ඇති ආකවරතයන් 

අත්සන් කළ ගිවිසුම  අනුව් එකඟ වූ දිනතේ තහෝ ඊ  තපර 

අදවල මවසික බදු කුළිය නගර ස වව්  තගීමම  

අතපොතහොසත්ව්න අව්්ථාවව්ක අදවල මවසික කුලිතයන් 

සියය  දහයක ප්රමවද ගව්ථතුව්ක් තගීමම  ඔහු ය ත් විය 

යුතුය. ව බව්  වූ ිසයමය අදවල ගිවිසුතමහි ඇතුළත් කර 

තිබිය යුතුය. 

 

(3) නගර ස වව්  තගවිය යුතු ව්න මවසික බදු කුළිය තනොතගව්ව 

පැහැර හැර ඇති හව එකී හිඟ බදු කුළිය මවස තුනක 

කවලයක  ව්ඩව ව්ැඩි ව්න යම් අව්්ථාවව්ක, තමහි (4) උප 

ව්ගන්තිතේ සඳහන් ප්රතිවිපවකයන්ද සදහන් කරමින් එකී 

හිඟ මුදල සහ (2) උප ව්ගන්තිය සඳහන් ප්රමවද ගව්ථතුව් 

තගව්න තලස බදුකරුතව්කු  ලියවිල්ලකින් ව්න දැන්ීමමක් 

 වර දීම නගර ස වතේ තල්කම් ව්රයවතේ කවර්යය විය යුතුය. 



118 
 

එත්ථම තම් දැන්ීමම  අනුව් හිඟ බදු මුදල හව ප්රමවද ගව්ථතු 

තගීමම  ව්දුර ත් පැහැර හරින්තන් නම්  කඩ කවමරය මුද්රව 

 ැීමතමන් පසුව් එහි තුළ ඇති බදුකරු  අයත් කව්ර තහෝ 

තද්පළක්  විකිණීම සදහව ක්රියව කරනු ලබන බව්ත් එත්ථ ක්රියව 

කරනු ලබන ඉදිරි දිනය තකදිනකද යන්නත් එකී දැන්ීමතම් 

සඳහන් කර තිබිය යුතුය. 

 

(4) තමහි (3) ව්න  උප ව්ගන්තිය ය තත් ව්න දැන්විමක් ලැබූ 

අව්්ථාවව්ක  මව  ව දැන්ීමම ලැබුව දින සි  දින 7ක් 

ඇතුළ  එකී හිඟ බදු මුදල සහ ප්රමවද ගව්ථතුව් නගර 

ස වව්  තගීමම  අතපොතහොසත් ව්න්තන් නම් අදවල කඩ 

කවමරය මුද්රව  ැීමම තල්කම්තේ කවර්යය විය යුතුය. 

 

20.  19 ව්න ව්ගන්තිතේ (4) ව්න උප ව්ගන්තිතේ ිසයමයන් ය තත් ක්රියවකර එක් 

දිනක් ඉකුත් ීමතමන් පසුව් හව දින 7ක් ිසකුත්ීමම  මත්ත න් අදවල බදුකරු 

තහෝ ඔහුතගන් ලියවිල්ලකින් බලය පව්රන ලද තව්නත් කිසියම් 

අනුතයෝජි තයකු එකී ්ථාවනය  පැමිව සිටී නම් ඔහු ඉදිරිතේ දී බදු කරු තහෝ 

ඔහුතේ අනුතයෝජි යව පැමිව නැත්නම් නගර ස වතේ තව්නත් යම් 

ිසලධරයන් තදතදතනකු ඉදිරි පි දී එකී කඩ කවමරතේ තදොර  තහෝ තදොරව්ල් 

ව්ල   බනු ලැබූ මුද්රව කඩව තදොරව්ල් විව්ෘ  කර එකී කඩ කවමරය ඇතුළ  වූ 

බදුකරු  අයත් යම් තද්පළක් ප්රසිද්ධිතේ විකුවව එකී හිඟ බදු මුදල,  ප්රමවද 

ගව්ථතුව් සහ කඩ කවමරය මුද්රව  ැීමම  හව බදු කරු  අයත් යම් තද්පළක් 

විකිනීම  ව්ැයවූ කිසියම් මුදලක් අය කර තගන නගර ස වතේ අරමුදල   බැර 

කිරීම  තල්කම්ව්රයව  බලය තිබිය යුතුව්වත් හැර එත්ථ කිරීම නී යවනුකූල 

ව්න්තන්ය. 

 

21. තමහි 19 (4) උප ව්ගන්තිය සහ 26 ව්න ව්ගන්තිතේ කුමක් සඳහන්ව් තිබුවද, 
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එකී ව්ගන්තිව්ල සඳහන් ආකවරතයන් ක්රියව කිරීම  සූදවනම්ව්න කිසියම් 

අව්්ථාවව්කදී තහෝ ව අව්්ථාව තදක අ ර  තයතදන කව්ර තහෝ අව්්ථාවව්කදී 

එකී හිඟ බදු මුදල, ප්රමවද ගව්ථතුව් හව එත්ථ ක්රියව කිරීම  යවම ිසසව ව ව්න 

වි  නගර ස වව්  දරන්න  සිදු වූ යම් මුදල් ප්රමවවයක් තේ නම් ව මුදලද 

නගර ස වව්  තගව්ව දැමීතමන් 19 (4) උප ව්ගන්තිය තහෝ 26  ව්ගන්තිතේ 

සඳහන් යම් ආකවරයකින් ක්රියව කිරීම න ර කර ගැනීම  බදුකරු  හිමිකම 

තිබිය යුතුව්වත් හැර එකී මුදල් සම්පූර්වතයන් අය කර ගැනීතමන් පසුව් එත්ථ 

ක්රියව කිරිතමන් ව්ැළකී සිටීම තල්කම්ව්රයවතේ කවර්යය විය යුතුය. 

 

22. තමහි 19 (3) උප ව්ගන්තිය සහ 26, 21 ව්ගන්ති ය තත් තහෝ ඉන් කීපයක් 

ය තත් තහෝ ව ව්ගන්ති සියල්ලම ය තත් තහෝ ක්රියව කිරීම තේතුතව්න් එකී 

කඩ කවමරය බදු දීම  අදවලව් අත්සන්කළ ගිවිසුම අව්ලිංගු ීමම සිදු ීම ඇති 

තලස තත්රුම් තනොග  යුතුය. 

 

23. තමහි 21 උප ව්ගන්තිතේ කුමක් සඳහන්ව් තිබුනද, කිසියම් බදුකරුතව්කු 

විසින් යම් කඩකවමරයක බදු මුදල් තගීමම පැහැර හරිනු ලැීමම තේතුතව්න් 

එක් ව්ර්ෂයක් තුලදී 19 (4) උප ව්ගන්තිතේ ිසයම කළ ආකවරතයන් එකී කඩ 

කවමරය මුද්රව  ැීමම් අව්්ථාව තදකක  පසුව්  ව්දුර ත් බදු මුදල් තගීමම 

පැහැර හරිනු ලබන්තන් නම් , තල්කම්ව්රයව විසින් ව පිළිබඳව් එකී බදුකරු  

ලියවිල්ලකින් දන්ව්ව යැීමම කළ යුතුව්වත් හැර එකී දැන්ීමම බදු කරු  ලැබුව 

දිනතේ සි  නගර  ස වව් සමඟ එකී බදු කරු විසින් අත්සන් කරනු ලැබූ 

ගිවිසුම අව්ලිංගු විය යුතුය. 

 

24. තපොදු තව්ළඳතපොළ ඇතුල  සෑම කඩ කවමරයක් තව්නුතව්න්ම ලබව තගන ඇති 

ජල සම්බන්ධ වව් සහ විදුලිය සම්බන්ධ වව් මගින් කිසියම් බදු කරුතව්කු 

විසින් පරිත ෝජනය කරනු ලබන ජල වකක ප්රමවවය සහ විදුලි වකක 

ප්රමවවය තව්නුතව්න් මවසිකව් තගවිය යුතු බිල්පත්ව්ල වියදම එකී බදු කරු 
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විසින් දැරිය යුතුය.   

 

 

25. තපොදු තව්ළඳ තපොළ පරිශ්රතයහි තපොදු පරිත ෝජනය සඳහව තයොදව්ව ඇති 

කිසියම් විදුලි පරිපායකින් තහෝ තපොදු ජල කරවමයකින් කව්ර තහෝ කඩ 

කවමරයක  විදුලිය සැපයුමක් තහෝ ජල සැපයුමක් ලබව ගැනීම තහෝ එත්ථ 

ලබවගැනීම  ඉඩදීම තහෝ තනොකල යුතුය. 

 

26. තපොදු තව්ළඳතපොතළහි තව්ළඳ මැහි තහෝ බිම පවවිච්චි කිරීම සදහව ටිකට් පත් 

ිසකුත් කිරීම සහ ගව්ථතු එකතු කිරීතම් දී ; 

 

(1) තමහි 4 ව්න ව්ගන්තිය ය තත් තපොදු තව්ළඳ තපොතළහි 

තගොඩනැගිල්තල් කඩ කවමර ව්ලින් යුතු තකො තසන් බැහැරව් 

 නව ඇති තව්ළඳ මැහි සඳහව නගර ස වව්  තගවිය යුතු 

ගව්ථතුව් තමහි තදව්න උප තල්ඛ්නතේ සඳහන් ව්ගුතේ 

ආකවරය  නගර ස වව් විසින් කලින් කල තීරවය කරනු 

ලබන ආකවරය  ිසයම කළ හැකිය.ව ආකවරය  ම එකී 

ගව්ථතු ප්රමවවයන් නගර ස වව් විසින් කලින් කල තව්න්ථ 

කිරීම තහෝ සිංතශෝධනය කිරීම ද කරනු ලැබිය හැකිය. 
 

(2) තපොදු තව්ළද තපොතළහි කඩ කවමර හැර තව්ළද  මැහි පවවිච්චි 

කිරීම  තහෝ පරිහරවය කිරීම  අව්ශය කරන යම් 

 ැනැත් න්  ටිකට් පත් ිසකුත් කිරීම  හව එකී ටිකට් පත් 

සඳහව මුදල් අය කිරීම ත් තල්කම්ව්රයවතගන් බලයලත් යම් 

ිසලධවරිතයකු තයොදව්නු ලැබිය හැකිය.  
 

I. එත්ථම යම් බලයලත් ිසලධවරිතයකු විසින් එකී 

ටිකට් පත් ිසකුත් කිරීතමන් දිනප ව එකතු 
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කරනු ලබන මුදල් එදින ප්ථව්රු 3.00   තපර 

නගර ස වතේ තපොදු අරමුදල  බැර කිරීම  

සැලැ්ථීමම එකී බලයලත් ිසලධවරියවතේ 

කවර්යය විය යුතුය. 

 

II. කිසියම් දිනයක එකී බලයලත් ිසලධවරියව විසින් 

එකතු කරනු ලැබූ මුදල් නගර  ස වතේ තපොදු 

අරමුදල  බැර කිරීතමන් පසුව්, තපොදු තව්ළඳ 

තපොතලහි ටිකටි පත් ිසකුත් කිරීතමන් එකතු 

කරනු ලැබු යම් මුදලක් තේ නම් එය අනුගවමී 

ව්ැඩ කරන දිනතේ නගර ස වතේ තපොදු 

අරමුදල  බැර කිරීම කළ යුතු ය. 
 

(3) තපොදු තව්ළඳ තපොතළහි කඩ කවමර හැර තව්ළඳ මැහි පවවිච්චි 

කිරීම  තහෝ පරිහරවය කිරීම  යම්  ැනැත් න්  ටිකට් 

පත් ිසකුත් කිරීම සහ ව සඳහව මුදල් එකතු කිරීම  තමහි 

2ව්න උප ව්ගන්තිතේ ිසයම කර ඇති ආකවරතයන් 

තල්කම්ව්රයවතගන් බලයලත් යම් ිසලධවරිතයකු තයදීමම  

තනොහැකි ව්න්තන් නම් එකී කවර්යය ප්රසිද්ධ ත න්ඩර් කැදීමම 

මගින් ත ෝරව ගනු ලබන (තමහි මින්මතු “ගව්ථතු එකතු 

කරන්නව“ යනුතව්න් සඳහන් කරනු ලබන)  ැන්ත කු  

පැව්රීම  නගර ස වව්  බලය තිබිය යුතු ය. 

 

(4) තමහි 3ව්න උප ව්ගන්තිය ය තත් ත ෝරව ගනු ලැබූ කිසියම් 

ගව්ථතු එකතු කරන්තනකු  එකී කවර්යය පැව්රීම එක් 

ව්ර්ෂයක් සඳහව ව්ලිංගු විය යුතු අ ර අනුගවමී ව්ර්ෂය සඳහව 

නැව්  ත න්ඩර් කැඳීමමක් මගින් ගව්ථතු එකතු කරන්තනකු 

ත ෝරව ග  යුතු ය. එත්ථ වුව් ද කලින් ව්ර්ෂය සඳහව ත ෝරව 
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ගනු ලැබූ කිසියම් ගව්ථතු එකතු කරන්තනකු  අනුගවමී 

ව්ර්ෂය සඳහව ත න්ඩර් අයදුම් පත් ඉදිරිපත් කිරීම ත් සහ 

එකී ත න්ඩර් අයදුම්පත්රය පිළිගැනීම  ස වව් තීරවය 

කරන්තන් නම් ඔහු අනුගවමී ව්ර්ෂය සඳහව ගව්ථතු එකතු 

කරන්නව ව්ශතයන් ත ෝරව ගැනීම ත් තමම උප ව්ගන්තිතේ 

ිසයමයන් මගින් ව්ළක්ව්ව ඇති තලස තත්රුම් තනොග  යුතුය. 

 

(5) තමහි 3 ව්න උප ව්ගන්තිතේ ිසයමයන් ය තත් ගව්ථතු එකතු 

කරන්තනකු ත ෝරව ගනු ලැබූ වි  ඔහු විසින්- 

 

I. එකී ත ෝරවගැනීම සඳහව ත න්ඩර් කැඳව්න 

අව්්ථාවව් ව්න වි  නගර ස වව් විසින් තීරවය 

කරනු ලැබ ඇති ව්ටිනවකමකින් යුතු හව ආපසු 

තගව්නු ලැබිය හැකි ඇප  ැන්පත් මුදලක් නගර 

ස වතේ  ැන්පත් කිරීම ; 

 

II. එකී ටිකට් පත් ිසකුත් කිරීම හව ගව්ථතු එකතු 

කිරීම පිළිබඳව් නගර ස වව් සමග ගිවිසුමක  

එළඹීම ; 

 

III. තමහි II ව්න තේදතේ ිසයමය ය තත් අත්සන් 

කරනු ලැබූ ගිවිසුතමන් එකඟ ීම ඇති ව්වර්ෂික 

ගව්ථතුතව්න් තුතනන් එකක  සමවන තහෝ ඊ  

ව්ැඩි  ැන්පත් මුදලක් නගර ස වතේ  ැන්පත් 

කිරීම ;  

ක්රියව කළ යුතු ය. 
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IV. තමහි ඉහ  තේද ව්ල සඳහන් ිසයමයන් ව 

ආකවරතයන් ම සම්පූර්ව කර ඇත්තත් නම් මිස 

කව්ර තහෝ  ැනැත්ත කු  නගර ස වව් විසින් 

පව්ත්ව්වතගන යනු ලබන කිසියම් තපොදු තව්ළඳ 

තපොළක තව්තළඳ මැහි පවවිච්චි කිරීම , තහෝ 

පරිහරවය කිරීම   ැනැත් න්  ටිකට් පත් 

ිසකුත් කිරීම  හව ව ටිකට් පත් තව්නුතව්න් මුදල් 

එකතු කිරීම  ඉඩ දීම තනොකල යුතු ය. 
 

(6) තමහි (1) ව්න උප ව්ගන්තිය ය තත් කිසියම් තපොදු තව්ළඳ 

තපොළක තව්ළඳ මැහි පවවිච්චි කිරීම  තහෝ පරිහරවය 

කිරීම  නගර ස වව් විසින් තීරවය කරනු ලැබ ඇති 

ගව්ථතුව් ඉක්ම වූ ප්රමවවයක ගව්ථතුව්ක් තහෝ ගව්ථතු 

අයකිරීම කව්ර තහෝ ගව්ථතු එකතු කරන්තනකු විසින් 

තනොකල යුතුය. 

 

(7) තමහි (5) ව්න උප ව්ගන්තිතේ ිසයමය  අනුව් කිසියම් ගව්ථතු 

එකතු කරන්තනක් සමග නගර ස වව් අත්සන් කරනු ලබන 

ගිවිසුතමහි - 

 

I. තව්තළඳ මැහි පවවිච්චි කිරීම තහෝ පරිහරවය 

කිරීම සඳහව ටිකට් පත් ිසකුත් කල යුතු 

ආකවරය; 

 

II. එකී ටිකට් පත් සඳහව මුදල් අයකරන ආකවරය 

සහ අය කළ හැකි උපරිම මුදල් ප්රමවවය; 

 

 

III. ගව්ථතු එකතු කරන්නව විසින්, ගිවිසගන්නව 
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ව්ර්ෂය තව්නුතව්න් නගර ස වව්  තගවිය යුතු 

සම්පූර්ව මුදල; 

 

IV. එකී ව්වර්ෂික මුදල සමවන ව්වරික තදොළහකින් 

නගර ස වව්  තගවිය යුතු බව් සහ එකී 

ව්වරිකයක ව්ටිනවකම; 

 

V. එක් එක් මවසය තව්නුතව්න් තගවිය යුතු මුදල 

නගර ස වව්  තගවිය යුතු දිනය; 

 

VI. ිසයමි  දිනතේ දී මවසික මුදල තගීමම පැහැර 

හරිනු ලැබුව්තහොත් එකී මුදතල් ප්රමවවතයන් 

සියය  දහයක ප්රමවවයක  සමවන මුදලක් 

ප්රමවද ගව්ථතුව්ක් ව්ශතයන් නගර ස වව්  

තගීමම  ගව්ථතු එකතු කරන්නව ය ත් ව්න 

බව්; 

 

VII. නගර ස වව්  තගවිය යුතු ගව්ථතුව් මවස 

තුනක  ව්ඩව ව්ැඩි කවලයක් තගීමම පැහැර 

හරිනු ලැබුව්තහොත් 8 ව්න උප ව්ගන්තිතේ 

ිසයමයන් අනුව් ගිවිසුම අව්ලිංගු කිරීම  ය ත් 

ව්න බව් සහ එකී ගිවිසුම අව්ලිංගු කරන ලද 

බව් තල්කම්ව්රයතගන් ලියවිල්ලකින් යුතු 

දැන්ීමමක් ලැබුණු දිනතේ සි  එකී තව්තළඳ 

තපොතළහි තව්තළඳ  මැහි පවචිච්චි කිරීම තහෝ 

පරිහරවය කිරීම   ැනැත් න්  ටිකට් පත් 

ිසකුත් කිරීම සහ ව ටිකට් පත් තව්නුතව්න් මුදල් 
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අය කරගැනීම  ගව්ථතු එකතු කරන්නව  

පැව්රී තිබුණු බලය අව්සන් ව්න බව්; 

ගිවිසගත් තකොන්තද්සි ව්ශතයන් ඇතුළත් කිරීම 

නගර ස වතේ කවර්යය ව්න්තන්ය. 

 

(8) ගව්ථතු එකතු කරන්නව විසින් නගර ස වව්  තගවිය යුතු 

ව්න මවසික ගව්ථතුව් තනොතගව්ව පැහැර හැර ඇති හව එකී 

හිඟ ගව්ථතුව් මවස තුනක ගව්ථතුව්  ව්ඩව ව්ැඩි ව්න යම් 

අව්්ථාවව්ක, එකී හිඟ මුදල සහ ප්රමවද ගව්ථතු තගව්න තලස 

ගව්ථතු එකතු කරන්නව  ලියවිල්ලකින් ව්න දැන්ීමමක්  

 වරදීම තල්කම්ව්රයවතේ කවර්යය විය යුතු ය. 

 

(9) 8 උප ව්ගන්තිය ය තත් ව්න දැන්ීමමක් ලැබූ කව්ර තහෝ 

ගව්ථතු එකතු කරන්තනකු විසින්  මව  ව දැන්ීමම  ලැබුව 

දින සි  දින හ ක් ඇතුල  එකතු කරන්නව සමග නගර 

ස වව් අත්සන් කළ ගිවිසුම අව්ලිංගු විය යුතුව්වත් හැර ව 

අව්ලිංගු ීමම නී යවනූකූල ව්න්තන්ය. එත්ථම එකී ගිවිසුම 

අව්ලිංගු වූ තලස සැලතකන දිනතේම එකී ගව්ථතු එකතු 

කරන්නව තව්  ව බව් ලියවිල්ලකින් දන්ව්ව යැීමම 

තල්කම්ව්රයවතේ කවර්යය විය යුතු ය. 

 

(10) 8 උප ව්ගන්තිතේ ිසයමයන් ය තත් කිසියම් ගිවිසුමක් 

අව්ලිංගු වූ දිනතයන් පසුව් කව්ර තහෝ අව්්ථාවව්ක එකී 

ගිවිසුතම් පවර්ශව්කරුව්කු ව්න ගව්ථතු එකතු කරන්නව 

විසින් එකී තපොදු තව්තළඳ තපොතළහි තව්තළඳ මැහි පවවිච්චි 

කිරීම  තහෝ පරිහරවය කිරීම  කව්ර තහෝ 

 ැනැත්ත කු  ටිකට් ප ක් ිසකුත් කරනු ලැීමම තනොකළ 
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යුතු ය. 

 

(11) 9 උප ව්ගන්තිය ය තත් ව්න ිසයමයන් ය තත් කිසියම් 

ගිවිසුමක් අව්ලිංගු වූ දිනතයන් පසුව් එළතඹන දිනතේ සි  

එකී තපොදු තව්තළඳ තපොතළහි තව්තළඳ මැහි පිවිච්චි කිරීම  

තහෝ පරිහරවය කිරීම  ටිකට් පත් ිසකුත් කරනු ලැීමම  

සහ එකී ටිකට් පත් තව්නුතව්න් මුදල් එකතු කරනු 

ලැීමම ත් නගර ස වතේ කිසියම් බලයලත් ිසලධවරීතයකු 

තයදීමම තල්කම්ව්රයවතේ කවර්යය විය යුතු ය. එත්ථම 

බලයලත් ිසලධවරිතයකු ලව්ව එකී කවර්යය  ව් දුර ත් 

කරතගන යවම  තනොහැකි ව්න බව් තල්කම්ව්රයවතේ ම ය 

ව්න වි  3 ව්න උප ව්ගන්තිතේ සඳහන් ිසයමයන් අනුව් ක්රියව 

කිරීම සඳහව  මවතේ ම ය ස වපතිව්රයව මගින් නගර 

ස වව්  ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. ව ආකවරතයන් 

තල්කම්ව්රයවතේ ම ය නගර ස වව් තව්  ව්වර් ව ීම ඇති 

අව්්ථාවව්ක දී 3 ව්න උප ව්ගන්තිය අනුව් ක්රියව කිරීම  

නගර ස වව් විසින් තීරවය කරනු ලැබිය හැකිය. 

 

(12)  11 උප ව්ගන්තිතේ සඳහන් ආකවරතයන් 3 ව්න උප 

ව්ගන්තිය අනුව් ක්රියව කිරීම  නගර ස වව් විසින් තීරවය  

කරනු ලැබ ඇති යම් අව්්ථාවව්ක, එකී ත න්ඩර් කැඳීමම  

අනුව් ත න්ඩර් අයදුම්පත්රයක් ඉදිරිපත් කිරීම  අව්ලිංගු ීම 

ඇති ගිවිසුතම් පවර්ශව්කරු වූ ගව්ථතු එකතු කරන්නව  

හිමිකම තිබිය යුතුය. 

27. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් ිසකුත් කරන ලද සෑම බලපත්රයක්ම, කලින් 

අව්ලිංගු කරනු තනොලැබුව්තහොත් මිස ව බලපත්රය ිසකුත් කරන ලද්තද් කිනම් 

ව්ර්ෂයක් සඳහව ද, ව ව්ර්ෂතේ තදසැම්බර් මස ති්ථ එක් ව්න දිතනන් අව්සන් 
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විය යුතුය. 

 

28. ස වපතිව්රයව තහෝ බලයලත් ිසලධවරියකු විසින් කිසියම් තපොදු තව්ළඳ 

තපොළක විකිණිම   බව ඇති තහෝ විකිණීම සඳහව ප්රදර්ශනය කර ඇති තහෝ 

ගබඩව කර ඇති කිසියම් ආහවර ද්රව්යයකින් සවම්පලයක්, එහි මිල තගව්ව ලබව 

ගැනීම නී යවනුකූල විය යුතුව්වත් හැර කව්ර තහෝ  ැනැත් කු විසින් එකී 

මිලදී ගැනීම ප්රතික්තෂ්ප කිරීම තහෝ ඊ  බවධව කිරීම තනොකළ යුතුය. 

 

29. තම් තකො ත්ථ අතුරු ව්යව්්ථාවව්ල ිසයමයන් පරීක්ෂව කිරීම  ස වපතිව්රයව  

තහෝ බලයලත් ිසලධවරිතයකු  “පරීක්ෂවකිරීම  බලය ලැතබන ිසසි කවලය 

යන්න ” කිසියම් තපොදු තව්ළඳ තපොළක් තව්ළදවම් ක යුතු සඳහව විව්ෘ  කර 

 බනු ලබන ඕනෑම අව්්ථාවව්ක් අදහ්ථ තේ. 

 

30. පද සම්බන්ධතයන් අනයවර්ායක් අව්ශය ව්න්තන්නම් මිස තම් තකො ත්ථ අතුරු 

ව්යව්්ථාවව්ල - 

 

‘ කලත්රයව’ යන්තනන් කිසියම් බදු කරුව්කුතේ නී යවනුකූල 

 වර්යවව් තහෝ ්ථව්වමිපුරුෂයවද, 

‘ තපොදු තව්ළද තපොළ ‘ යන්තනන් තව්ළදවමක ිසයුක්  ීමම සඳහව 

ඉදිකල කඩකවමර තහෝ  ම මන්තේ තගව්ත්තත් තහෝ ිසව්තසහි 

ිසෂ්පවදනය කරනු ලබන එළව්ළු තහෝ පළතුරුද ඇතුළු තව්නත් 

ද්රව්ය තහෝ  වණ්ඩ විකිණීම  ්ථාවන ඇතිකර තිතබන්නව වූ නගර 

ස වව්විසින් ඉදිකර පව්ත්ව්වතගන යනු ලබන කිසියම් ්ථාවනයක් 

අදහ්ථව්න අ ර කිසියම් ිසෂ්පවදනයක් ත ොග ව්ශතයන් මිලදී 

ගැනීම තහෝ විකිණීම කරනු ලබන ්ථාවනයක් ද , 

‘ප්රධවන  ක්ත්ථරුකරු’යන්තනන්  ක්ත්ථරු තදපවර් තම්න්තුතේ 

ප්රධවන  ක්ත්ථරුකරු අදහ්ථව්න අ ර නගර.ස වව් අයත්ව්න 
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පරිපවලන දි්ථත්රික්කය තව්නුතව්න් එකී තදපවර් තම්න්තුව් විසින් 

පත්කරනු ලැබ ඇති යම් ිසලධවරියකු ද, 

‘බදුකරු’යන්තනන් නගර ස වව්සමඟ ඇතිකරගත් ගිවිසුමක් 

සහි ව් කිසියම් තපොදු තව්ළඳ තපොළක යම් කඩකවමරයක් 

පව්ත්ව්වතගන යනු ලබන  ැනැත් කු ද, 

‘තව්ළඳ මැ්ථස’යන්තනන් කිසියම් තපොදු තව්ළඳ තපොළක කඩ 

කවමර ව්ලින් තව්න් වූ හව එකී තපොදු තව්ළඳ තපොළ ඇතුල  

එදිතනදව තව්ළදවම් කිරීම සඳහව ඉදිකරනු ලැබ ඇති කිසියම් 

බන්කුව්ක් තහෝ ලෑල්ලක් තහෝ තපට්ටියක් අදහ්ථ ව්න අ ර එකී 

තපොදු තව්ළද තපොතලහි තපොළව් ම  ඉරි සළකුණු ඇදීතමන් 

තව්ළදවම් ක යුතු සදහව තව්න් කරනු ලැබ ඇති කව්ර තහෝ 

්ථාවනයක් ද, 

ස වපති” යන්තනන්  ත් කවලතයහි නගර ස වතේ 

ස වපතිධුරය දරන  ැනැත් ව ද; 

“බලයලත් ිසලධවරියව” යන්තනන් නගර ස වතේ ස වපතිව්රයව 

විසින් ලිඛි ව් බලය පව්රන ලද ඕනෑම ිසලධවරිතයකු ද; 

අදහ්ථ තේ. 
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පළමුව්න උප තල්ඛ්වය 

 

................... සභාව් ...............තපොදු තව්ළදතපොළ  තව්ළද/ 

මැ්ථසක් පාවිච්චි කිරීම තහෝ පරිහරණය කිරීම සදහා ව්න 

ටිකට් පත්රය 

 

ටිකට් ප  හිමියවතේ නම ........................................................................ 

ජවතික හැදුනුම් පත්රතේ අිංකය ................................................................. 

තව්න්කල තව්ළද මැ්ථත්ථ/ ඉරි ඇදි තකො ත්ථ අිංකය.................................. 

තව්න්කර දුන් කවලය 26......................දින සි 26......................දින දක්ව්ව 

තව්න්කල දින ගවන: දින 61 / දින 67/ මවස 61යි 

අයකර ගනු ලැබු ගව්ථතුව්: රුපියල්........................................................... 

ිසකුත් කළ දිනය:.............................             ........................................ 

* අනව්ශය ව්චන කපා හරින්න             ගව්ථතු එකතුකරන්නවතේ අත්සන 
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තදව්න උප තල්ඛ්වය 

තපොදු තව්ළද තපොළක තව්ළද මැ්ථසක් පාවිච්චි කිරීමට තහෝ පරිහරණය 

කිරීමට 

අයකරනු ලබන ගා්ථතු චක්රය 

 

 

  

තව්ළද මැ්ථත්ථ 

්ථව් වව්ය 

 

  දින 61 ක  

   ගව්ථතුව් 

  දින  67ක 

   ගව්ථතුව් 

    මවසයක  

    ගව්ථතුව් 

 

 

    

           රු. 

 

         රු.                             

 

        රු.                 

 

තපොතළොතව්න් ඉහළ  

ඉදිකල තව්ළද මැ්ථස 

 

 

 

...................... 

 

 

.................... 

 

 

...................... 

 

තපොතළොව් ම  ඉරි 

සලකුණු තයොදව 

තව්න්කල  තකො ස 

 

 

...................... 

 

 

 

................... 

 

 

..................... 
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XIV.නගර   සභා බල ප්රතද්ශය තුළ ව්ාහන නව් ා  ැීමම 

පිළිබඳ  අතුරු ව්යව්්ථාාව් 

 

1. 255 අධිකවරිය ව්න නගර ස ව ආඥව පනතත් 153 ව්න ව්ගන්තිය සමඟ කියවිය 

යුතු එකී ආඥව පනතත් 157 (14 අ) උප ව්ගන්ති ය තත් තමම අතුරු ව්යව්්ථාව 

සෑදීම  නගර ස වව්ල  බලය ලැීම ඇ . 

 

2. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් නගර ස ව බල ප්රතද්ශය ඇතුල  තමෝ ර් ව්වහන 

න ර කර  ැීමම සඳහව ්ථාවන සැපයීම ව ්ථාවනව්ල තමෝ ර් ව්වහන නව් ව 

 ැීමම සඳහව ගව්ථතු පැනීමම අයකිරීම සහ එමගින් බල ප්රතද්ශයතුල තමෝ ර් 

ව්වහන නව් ව  ැීමම පවලනය කිරීම උතදසව පැනතව්න අතුරු ව්යව්්ථාවව්කි. 

 

3. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් නගර ස ව සීමවව් තුල ව්වහන නව් ව  ැීමම පිළිබඳ 

අතුරු ව්යව්්ථාවව් යනුතව්න් හදුන්ව්නු ලැතේ. 

 

4. තමහි මින්මතු ස වපතිව්රයව ව්ශතයන් හදුන්ව්නු ලබන නගර ස වතේ 

ස වපතිව්රයව බල ප්රතද්ශය ඇතුල  ව්වහන න ර කර  ැීමම සඳහව තව්න් 

කරන ලද යම් ීමදීයක, ීමදියක තකො සක තහෝ යම් ්ථාවනයක ‘ව්වහන න ර 

කිරීතම් ්ථාවනය’ යැයි සඳහන් කරන දැන්ීමමක් ව ීමදිතයහි නැ තහොත් 

ීමදිතයහි තකො සක තහෝ අදවල තව්නත් යම් ්ථාවනයක ප්රක  ්ථාවනයක සි  

තපතනන ආකවරය  ප්රදර්ශනය කරනු ලැබිය යුතුය. 
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5. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් ස වපතිව්රයව විසින් ිසකුත් කරන ලද ව්ලිංගු 

අව්සර පත්රයක්  මව සන් කතයහි ඇත්නම් මිස කිසියම්  ැනැත්ත කු 

විසින් ව්වහන න ර කර  ැීමම සඳහව තව්න් කර ඇති ්ථාවනයක ව්වහනක් 

නව් ව  ැීමම තනොකල යුතුය. 

 

6. ස වපතිව්රයව විසින් බල ප්රතද්ශය තුල යම් ීමදියක තහෝ ීමදියක තකො සක 

ව්වහන න ර කර  ැීමම  හනම් කරන තහෝ සීමව කරන නැ තහොත් 

පවලනය කරන දැිසීමමක් ව ීමදීතේ තකො සක ප්රක  ්ථාවනයක සි  තපතනන 

ආකවරය  ප්රදර්ශනය කළ හැකි අ ර එව්න් දැන්ීමමක් මඟින් න ර කිරීම 

 හනම් කරනු ලැබ ඇති අව්්ථාවව්ක ව්වහනයක රියදුරු විසින් ; 

 

 

(1) කිසියම් ිසලධවරිතයකු තහෝ බලධවරිතයකු විසින් ව ීමදිතයහි 

තහෝ ීමදිතයහි තකො තසහි ඉදි කරනු ලැබ ඇති තහෝ 

ප්රදර්ශනය කරනු ලැබ  ඇති කිසියම් ව්වහන සිංඥවව්ක  තහෝ 

දැන්ීමමක  අනුකූලව් ක්රියව කිරීතම් තහෝ ; 

 

(2) ව ීමදිතයහි තකො තසහි ව අව්්ථාවතේ පව්ත්නව කිසියම් 

ව්වහන ගමනවගමනයක  පිළිතව්ල ිසසි පරිදි අනුගමනය 

කිරීතම් තහෝ ; 

 

(3) කිසියම්  ැනැත්ත කු  එම ව්වහනතයන් බැසීම  තහෝ එම 

ව්වහනය  තගොඩීමම  ඉඩ දීතම් තහෝ ; 

 

(4) එම ව්වහනය  බඩු පැ ීමතම් තහො ෝ එම ව්වහනතයන් බඩු 

බෑතම් තහෝ කවර්යය සඳහව අව්ශය කවලයක් හැර ; 

 එම ව්වහනය එම ීම දිතයහි තහෝ ීමදිතයහි තකො තසහි න ර කර 
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 ැීමම තනොකළ යුතුය. 

 

7.  තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ  65 ව්න ව්ගන්තිය ය තත් ිසකුත් කරනු ලබන එක් 

එක් අව්සර පත්රය සඳහව ස වව් විසින් තයෝජනව සම්මයක් මඟින් තීරවය 

තකො  ගැසට් පත්රතයහි පල කරනු ලබන ගව්ථතු ප්රමවවයක් අය කරනු ලැබිය 

යුතුය. 

 

8.  ඉහ   4 ව්න  ව්ගන්තිය ය තත් වූ දැන්ීමමක් මඟින් ව්වහන න ර කර  ැීමම 

සඳහව තව්න් කරනු ලබන ්ථාවන ස වව් විසින් කලින් කල තීරවය කර 

ප්රකවශය  පත් කල යුතුය. 

 

9. රජතේ තදපවර් තම්න්තුව්ක් සිං්ථාවව්ක් සිං්ථාවග  තනොවූ පුද්ගල 

මණ්ඩලයක් විසින් තහෝ ස වව්ක් විසින් කලින් කල  ිසයම කරනු ලබන 

මවසික ගව්ථතු තහෝ ව්වර්ෂික ගව්ථතු ස වව් තව්  තගව්නු ලැීමතමන් 

අව්්ථාවතව්ෝචි  පරිදි ව තදපවර් තම්න්තුව්  තහෝ පුද්ගල මණ්ඩලය  තහෝ 

පුද්ගලතයකු  අයත් තමෝ ර් ව්වහන සඳහව මවසික තහෝ ව්වර්ෂික අව්සර 

පත්රයක් ලබව ග  යුතුය. 

 

10. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් ිසකුත් කරනු ලබන සෑම අව්සර පත්රයක්ම 

එය ිසකුත් කරනු ලැබූතේ යම් තමෝ ර් ව්වහනයක් තව්නුතව්න් නම් ව බව් 

 හවුරු ව්න පරිදි එම තමෝ ර් ව්වහනය හැදින්ීමතම් අිංකය සඳහන් විය යුතු 

අ ර, ව අව්සර පත්රතේ සඳහන් කවල සීමවව් සඳහව පමවක් ව්ලිංගු විය යුතුය. 

 

 

11. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් අව්සර පත්රයක් ලබව ගන්නව සෑම 

 ැනැත්ත ක් විසින්ම එම අව්සර පත්රය ව්වහනතයන් පි    තපතනන පරිදි 
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ව්වහනය තුළ ප්රක ව් තපතනන ්ථාවනයක ප්රදර්ශනය කල යුතුය. 

 

12. තපො ළි්ථ ිසලධවරිතයකු තහෝ රා ව්වහන පවලකතයකු විසින් ව්වහන න ර කර 

 ැීමතම් තපොදු ්ථාවනයක න ර කර ඇති යම් තමො ර් ව්වහනයක 

අයිතිකරුතගන් නැ තහොත් රියදුරුතගන් එම තමෝ ර් ව්වහනය තව්නු තව්න් 

ිසකුත් කර ඇති ව්වහන නව් ව  ැීමතම් අව්සර පත්රය පරීක්ෂව කිරීම සඳහව 

ඉදිරිපත් කරන තලස ඉල්ලව සිටිනු ලැබූ කිනම් අව්්ථාවව්ක වුව්ද ව අව්සර 

පත්රය එම ව්වහනතේ අයිතිකරු තහෝ රියදුරු විසින් ව්හවම ඉදිරිපත් කල 

යුතුය. 

 

13. කිසියම් ව්වහන න ර කර  ැබිතම් තපොදු ්ථාවනයක් කිසියම් ිසේචි  

පිංතියක තහෝ ව්ර්ගයක  තහෝ තමෝ ර් ව්වහන සඳහව තව්න් කර  බව ඇති 

අව්්ථාවව්ක කිසියම්  ැනැත්ත කු විසින් එම පිංතිය  තහෝ ව්ර්ගය  අයත් 

තනොව්න තමෝ ර් ව්වහනයක් එකී ්ථාවනතේ න ර කර  ැීමම තනොකල යුතුය. 

 

14.  ව්වහන න ර කර  බන තපොදු ්ථාවනයක  ඇතුලු ව්න තහෝ ඉන් පි ව් යන 

තහෝ තව්නත් තමෝ ර් ව්වහනයක  බවධව ව්න ආකවරයක , කිසිම 

 ැනැත්ත ක් විසින් ව්වහන න ර කර  ැීමතම් තපොදු ්ථාවනයක තමෝ ර් 

ව්වහනයක් න ර කරනු තනොලැබිය යුතුය. 

 

15. ව්වහන න ර කර  ැීමම සඳහව තව්න් කර ඇති තපොදු ්ථාවනයක ඇතුලු ීමම 

හව පි ත්ීමම සඳහව තව්නම මවර්ග සලසව ව බව් දැන්ීමමක් තහෝ සිංඥව 

පුව්රුව්ක් මඟින් දක්ව්ව ඇති අව්්ථාවව්ක ිසයමි  මවර්ගතයන් හැර කිසිම 

තමෝ ර් ව්වහනයක් එම ්ථාවනය  ඇතුලු ීමම තහෝ පි ීමම තනොකල යුතුය. 

 

 

16. දම්ව්ැල් තහෝ කුළුණු තහෝ දම්ව්ැල් කුළුණු යන තදව්ර්ගයම මගින් තව්න් තකො  
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ඇති තපොදු නැව්තුම්තපොළක න ර කරන තමෝ ර් ව්වහන සියල්ලම වව්ව 

පැමිණි අනුපිළිතව්ල අනුව් එකිතනක පිටුපසින් තහෝ පතසකින් එකම පැත්   

මුහුවලව න ර කර  ැබිය යුතුය. 

 

17. තමෝ ර් ව්වහන න ර කර  ැීමතම් තපොදු ්ථාවනයක තමෝ ර් ව්වහනය ක ර 

කර තිබිය දී කිසිම  ැනැත්ත කු විසින් එම ව්වහනය ත්ථදීම/ ත්ථදීම  

සැලැ්ථීමම තනොකල යුතුය. 

 

18. කිසිම  ැනැත්ත කු විසින් ව්වහනය න ර කර  ැීමතම් තපොදු ්ථාවනයකින් 

ව්වහනය ඉව්ත් කර ගැනීතම් කවර්යය සඳහව අලුත්ව්ැඩියවව්ක් කිරීමක් 

අ යවව්ශය ව්න්තන් නම් මිස ව්වහනය න ර කර  ැබිතම් තපොදු ්ථාවනයක 

න ර කර  බව ඇති තමෝ ර් ව්වහනයක කිසිම ආකවරයක  අලුත්ව්ැඩියවව්ක් 

කරනු තනොලැබිය යුතුය. 

 

19. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ කව්ර තහෝ ව්ගන්තියක් උල්ලිංඝනය ව්න පරිදි 

ක යුතු කිරීම තහෝ තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් ස වපති විසින් කරනු 

ලබන ිසයමයන්  අනුකූල තනොීම ක යුතු කිරීම, තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් 

ය තත් ව්රදක් ව්න අ ර, එත්ථ ව්රද කරනු ලබන සෑම  ැනැත්ත ක්ම එම 

ව්රද සම්බන්ධතයන් ිසසි බලය සහි  අධිකරවයක් විසින් ව්රදකරු 

කිරීතමන් පසු 255 අධිකවරිය ව්න නගර ස ව ආඥව පනතත් 153 ව්ගන්තිය 

ය තත් වු දඩුව්මක  ය ත් විය යුතුය.  

 

20. පද සම්බන්ධතයන්  අනයවර්ායක් අව්ශයව්න්තන් නම් මිස, 

 

“ස වපති” යන්තනන්  ත් කවලතයහි නගර ස වතේ ස වපතිධුරය 

දරන  ැනැත් ව ; ද 
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“තපොලි්ථ ිසලධවරියව  ” යන්තනන් තපොලි්ථ පරීක්ෂක ිසලය  පහල 

ිසලයක් දරන ශ්රි ලිංකව තපොලි්ථ ත්ථව්තේ ිසලධවරිතයකු ; ද 

 

“රා ව්වහන පවලක  ” යන්තනන් තපොදු න ර කිරීතම් ්ථාවනයක 

තමෝ ර් ව්වහන න ර කර  ැීමම සඳහව ස වපතිව්රයව තව්නුතව්න් 

අව්සරපත්ර ිසකුත් කිරීම  ස වපතිව්රයව විසින් බලය පව්රනු ලැබූ 

පුද්ගලතයකු; ද  

 

“තමෝ ර් ව්වහන  ” යන්තනන් මවර්ගව්ල පවවිච්චි කිරීම සඳහව සක්ථ 

කරන ලද යවන්ත්රිකව් බලය සපයන යම් ව්වහනයක්; ද 

 

“ව්වහන නව් ව  ැීමතම් තපොදු ්ථාවනය ” යන්තනන් නගර ස වතේ 

තයෝජනව සම්මුතියක් මගින් තව්න් කරනු ලබන ්ථාවනයක් ද 

 

අදහ්ථ තේ.  

 

 

XV.සිසිල් ීමම කර්මාන් ශාලා  පිළිබඳ අතුරු ව්යව්්ථාාව් 

 

1. 255  අධිකවරිය ව්න නගර ස ව ආඥවපනතත් 153 ව්න ව්ගන්තිය සමඟ 

කියවිය යුතු එකී ආඥව පනතත් 157 ව්න ව්ගන්තිතයහි (9) ( ) තේදය ය තත් 

තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් සෑදීම  නගර ස ව ව්ල  බලය ලැීම ඇ . 
 

2. සිසිල් ීමම කර්මවන්  ශවලව විධිමත් කිරීම, අධීක්ෂවය කිරීම, පරීක්ෂව කිරීම 

සහ පවලනය කිරීම සඳහව තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් පනව්නු ලැතේ. 

 

 

3. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් සිසිල් ීමම කර්මවන් ශවලව  පිළිබඳ අතුරු ව්යව්්ථාවව් 

තලස හදුන්ව්නු ලැතේ. 
 

4. ස වපතිව්රයව විසින්  ත්කවලය සඳහව ිසකුත් කරනු ලැබූ ව්ලිංගු බලපත්රයක් 
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ලබව තගන ඇත්තත් නම් මිස කිසිදු  ැනැත්ත කු විසින් සිසිල් ීමම කර්මවන්  

ශවලවව්ක් පව්ත්ව්වතගන යවම තනොකල යුතුය. 
 

5. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් ිසකුත් කරන ලද සෑම බලපත්රයක්ම තමම 

අතුරු ව්යව්්ථාවතේ විධිවිධවන අනුව් කලින් අව්ලිංගු කරනු ලැබූව්තහොත් මිස 

එය ිසකුත් කරන ලද්තද් කිනම් ව්ර්ෂයක් සඳහවද, ව ව්ර්ෂතේ තදසැම්බර් මස 

31 දින ව්න ත ක් ව්ලිංගු විය යුතුය. 

 

 

6. තමහි පහ  ිසයමයන් සම්පූර්ව කර ඇත්තත් නම් මිස ස වපතිව්රයව විසින් 

කව්ර තහෝ සිසිල් ීමම කර්මවන්  ශවලවව්ක  බලපත්රයක් ිසකුත් තනොකල 

යුතුය. 
 

(1) කර්මවන්  ශවලව ්ථාවනය පිරිසිදුව් හව මනව අලුත්ව්ැඩියව 

 ත්ත්ව්යකින් පව්ත්ව්වතගන යව යුතුය. 
 

(2)  කර්මවන්  ශවලවතේ සෑම තගොඩනැගිල්ලකම ඇති කවමරව්ල  

බිත්ති ව්ල අව්ම උස මී ර 2.14  තනොඅඩු විය යුතු අ ර එම 

බිත්ති ගතඩොලින්, සිතමන්ති ගලින් තහෝ කතබොක් ගලින් බැඳ 

බදවම කපරවරු කර ඇතුල් පැත්තත් තීන්  ආතල්ප කර 

තිබිය යුතුය. බිත්ති ිසම කර ඇත්තත් ඇලුමිිසයම් තහෝ 

තව්නත් තලෝහ ද්රව්යයක් සමඟ ලෑලි තයදීතමන් ව්න  

අව්්ථාවව්ක ලෑලි මතුපි  තීන්  ආතල්ප කර තිබිය යුතුය. 
 

 

(3) ව්හලය ්ථථිර ද්රව්ය තයොදව සක්ථ කර තසවිලි කර තිබිය යුතු 

අ ර පියසි තකලව්ර තපොතළොව් මට් තම් සි  අව්ම ව්ශතයන් 

මී ර් 2 ක උසින්  තිබිය යුතුය. අගු ව්වසිය අව්ම ව්ශතයන් 

මී ර 1ක් විය යුතුය. 
 

(4) ව්හලය  තයොදව ඇති යකඩ, තව්නත් ව්වතන් තහෝ ලී මතුපි  

ත ල් සවයම් තහෝ තීන්  ආතල්ප කර පිරිසිදු  ත්ත්ව්තයන් 

පව්ත්ව්වතගන යව යුතුය. 
 

 

(5) තගබිම සිතමන්ති දමව මැද තිීමම  තහෝ  පිඟන් ගතඩොල් අල්ලව 

තිබිය යුතුය. 
 

(6) කර්මවන්  ශවලවතේ සෑම තගොඩනැල්ලක්ම මනව ව්ව වශ්රයක් 

සහ ආතලෝකයක් ලැතබන ආකවරතයන් තගොඩනිංව්ව තිබිය 

යුතුය. සෑම කවමරයකම විව්ෘ  කල හැකි ජතන්ල සවි කර 
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තිබිය යුතු අ ර විව්ෘ  කල වි  වව්වතේ ව්ර්ග ප්රමවවය ව 

කවමරතේ මතුපි  බිම්  ප්රතද්ශතේ ව්ර්ග ලලතයන් 

පහ තලොතව්න් එකක  තනොඅඩු විය යුතුය. 
 

(7) සිසිල් ීමම ිසෂ්පවදනය සඳහව තයොදව ගන්නව  කවමරව්ලින් 

බැහැර කරන අප ජලය, හි්ථ තබෝ ල් ත්ථදීම සඳහව තයොදව 

ගන්නව ්ථාවන ව්ලින්  බැහැර කරන  අප ජලය සහ 

ත්ථව්කයින්තේ නවන කවමරව්ලින් බැහැර කරන අප ජලය 

අව්හිරයකින් ත ොරව් ගලවයවම  හැකිව්න ජලවපව්වහන 

ක්රමයක් සක්ථ කර තිබිය යුතුය.   
 

(8) සිසිල් ීමම ිසෂ්පවදනය සඳහව තයොදව ගන්නව  සිරප් ව්ර්ග සහ 

තව්නත් රසවයිසක ද්රව්ය, සිසිල් ීමම ඇසිරීම සඳහව තයොදව 

ගන්නව තබෝ ල් තහෝ තව්නත් ඇසිරුම් ද්රේ ය ගබඩව කර 

 ැීමම සඳහව අව්ශය වව්ය පරිදි තව්නම කවමර සපයව තිබිය 

යුතු අ ර එකී කවමරව්ල   මීයන්  සහ තව්නත් කෘමී 

සතුන්  ඇතුල් විය තනොහැකි පරිදි ආරක්ෂි  විධිවිධවන 

සලසව තිබිය යුතුය.   

 

(9) සිසිල් ීමම ිසෂ්පවදනය සඳහව තයොදව ගනු ලබන ජලය මනුෂය 

පරිත ෝජනය සඳහව සුදුසු ව්න බව්  ජවතික ජලසම්පවදන 

සහ ජලවපව්වහන මණ්ඩලතයන් ිසකුත් කරනු ලැබූ  ත්ත්ව් 

සහතිකයක් ලබව තිබිය යුතු අ ර අව්ම ව්ශතයන් මවස 6.  

ව්රක් ව්ත් තමම  ත්ත්ව් සහතිකය ලබව ගැනීම කල යුතුය. 

ජවතික ජලසම්පවදන සහ ජලවපව්වහන මණ්ඩලය විසින් 

සපයනු ලබන ජලය සිසිල් ීමම ිසෂ්පවදනය සඳහව තයොදව 

ගන්තන් නම් එම ජලය සඳහව එකී  ත්ත්ව් සහතිකය ලැීම 

ඇති ත්ථ සලකනු ලැබිය යුතුය. 

 

(10) සිසිල් ීමම කර්මවන් ය  සහ ව හව සම්බන්ධ කවර්යයන්  

තයොදව ගන්නව ජලය යම් ්ථාවනයක ගබඩව කර  බන්තන් 

නම් වව්ව අපවිත්ර ීමම ව්ලක්ව්ව ගැනීම  ප්රමවවව්ත් ආරක්ෂක 

විධිවිධවන සල්ථව්ව  තිබිය යුතුය.   

 

(11) හි්ථ තබෝ ල ත්ථදීම සඳහව ව්න ්ථාවනය සිසිල් ීමම

ිසෂ්පවදනය කරන කවමර ව්ලින් තව්න්ව් ්ථාවන ග  කර

තිබිය යුතු අ ර ඉහ  (9) තේදතේ සඳහන් ආකවරතයන්

 ත්ත්ව් සහතිකයක් ලබව ගන්නව ලද ජලය පමවක් ව

සඳහවතයොදවග යුතුය. 
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(12) සිසිල් ීමම කර්මවන් ශවලවතේ කවර්යයන් තේතුතව්න්

ජනනයව්නඅපද්රව්ය 16ව්නව්ගන්තිතේසඳහන්ආකවරය 

ව්ර්ගකරබැහැරකලහැකිආකවරතයන්තව්න්කල වජන

තහෝ ැිංකිකර්මවන් ශවලවව් තුල  බව තිබියයුතුය. 

 

(13) සිසිල් ීමම කර්මවන්  ශවලවතේ ත්ථව්කයන් සඳහව ය ත්

පිරිතසයින් සෑම දස තදතනකු තව්නුතව්න් එකක් බැගින්

ව්නත්ථ ව්ැසිකිලි සක්ථකරතිබිය යුතු අ රකවන් වව්න්

සහ පිරිමින් සඳහව තව්න තව්නම ව්ැසිකිලි තිබිය යුතුය. 

එත්ථම එකී ව්ැසිකිලි සිසිල් ීමම ිසෂ්පවදන කවමර සහ 

තබෝ ල් පිරිසිදු කිරීතම් ්ථාවන ව්ල සි අව්මව්ශතයන්මී ර්

15ක්දුරින්්ථාවනග කරතිබියයුතුය. 

 

(14) සිසිල්ීමමිසෂ්පවදනයසඳහව තයොදවගන්නව ජලය,භූග 

ජල ැිංකියකගබඩවකර බන්තන්නම්එකී්ථාවනතේසි 

මී ර්18ක අඩුදුරකින්කසළව්ලක්තහෝතපොතහොරව්ලක්

තහෝඅළුව්ලක්තහෝ්ථාවනග කරතනොතිබියයුතුය. 
 

7. බලපත්රලවභියව විසින්; 

 

(1) 6 ව්න ව්ගන්තිතේ (2) ව්න සහ (4) ව්න උප ව්ගන්තිව්ල 

දැක්තව්න ආකවරතයන් තීන්  ආතල්ප කිරීම  ිසයම කර

ඇතිතකො ්ථව්ලඅව්මව්ශතයන්සෑමව්ර්ෂයක මඑක්ව්රක්

බැගින්තීන් ආතල්පකිරීම, 

 

(2) සිසිල් ීමම ිසෂ්පවදනය සඳහව තයොදව ගන්නව සෑම

කවමරයකම තගබිම, ය ත් පිරිතසයින්සෑම දිනක ම එක්

ව්රක්ව්ත්ත්ථදීම සහ 

 

 

(3) සිසිල්ීමමිසෂ්පවදනයකරනසෑමකවමරයක්මසහඑහිව් ව

පි වව්ද, කවණු, ලීබඩු හව උපකරව ද පිරිසිදුව් හව මනව

අලුත්ව්ැඩියව ත්ත්ව්යකින් බවගැනීම ; 

ව්ගබලවග  යුතුය. 

8. බලපත්රලවභියව විසින්, සිසිල් ීමමකර්මවන්  ශවලවව්ක ිසෂ්පවදනයකරන

සිසිල්ීමමව්ර්ගඇසිරීම තයොදවගන්නවතබෝ ල්පිරිසිදුකිරීතම්දී; 

 

(01) එකීතබෝ ල්ව්ලකලින්අලව්වතිතබනතල්බල්ඉව්ත්කිරීම 
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හවමූලිකව් තේපිරිසිදුකිරීම  එක් ැිංකියක්ද; 

(02) එකී තබෝ ල්ව්ල අව්සවන පිරිසිදු කිරීම සඳහව  ව්ත් 

 ැිංකියක්ද; 

 

ව්ශතයන් අව්මව්ශතයන් ැිංකිතදකක් වවි කලයුතුඅ ර

අව්සවනපිරිසිදුකිරීමගලවයනජලයමගින්සිදුකිරීම ව්ගබලව 

ග යුතුය. 

 

9. සිසිල් ීමම ඇසිරීම සදහව ීමදුරුව්ලින් ිසපදව්න ලද තබෝ ල් හැර තව්නත්

කිසියම්ඇසුරුම්ව්ර්ගයක්තහෝඇසුරුම්ව්ර්ගතයොදවගනුලබනඅව්්ථාවව්ක,

එකී ඇසුරුම් එක් ව්රක් පමවක්  වවි ය  ගනු ලැබිය යුතු අ ර වව්ව 

තසෞඛ්යවරක්ෂි  ද්රව්ය ව්ලින් ිසපදව්ව ඇති ඇසුරුම් බව්   හවුරු කිරීම

බලපත්රලවභියවතේකවර්යය විය යුතුය. තම්කවර්යතේදී එකී ඇසුරුම් ද්රව්ය 

තසෞඛ්යවරක්ෂි  ද්රව්ය ව්ලින් ිසපදව්ව ඇති බව්  ිසෂ්පවදකයව විසින් තහෝ

ස වපතිව්රයව විසින් තදනු ලබන ලිඛි  සහතිකයක් ව්ලිංගු සහතිකයක් 

තලස සැලකිය යුතුය. 

 

10. සිසිල් ීමම ිසෂ්පවදනය සඳහව තයොදවගන්නව සිරප් ව්ර්ග සහ තව්නත් 

රසවයිසක ද්රව්ය කල් ඉකුත්ීමතම් දිනය ප්රමවවව්ත් කවලයක් ඉදිරිය  

පව්තින්තන් නම් මිස කිසිඳු අව්්ථාවව්ක එම ද්රව්ය සිසිල් ීමම ිසෂ්පවදන 

ක යුතු සඳහව තයොදව තනොග  යුතුය. 

 

11. බලපත්රලවභියව විසින්; 

 

(1) කිසියම් අසවදන,්ථපර්ශක තහෝචර්ම තරෝගයකින් තපළන

තහෝමැ කදීඑව්ැිසතරෝගයකින්තපතලමින්සිටිකව්රතහෝ

 ැනැත්ත කුතහෝඑව්ැිසකිසියම්තරෝගයකින්තපතලනයම්

 ැනැත්ත කු  මෑ කදී සවත්තුකිරීතමහි තයදී සිටිකව්ර

තහෝ ැනැත්ත කු එකී තරෝගආසවදනසහීමජ තපෝෂව

කවලසීමවව්ඉකුත්ීමඇත්තත්නම්මිසකව්රතහෝසිසිල්ීමම

කර්මවන්  ශවලවව්ක ත්ථව්තේ ිසයුක්  ීමම තහෝ එත්ථ

ත්ථව්තේ ිසයුක්  යම්  ැනැත්ත කුතේ සහවයකතයකු

ව්ශතයන් තහෝ ිසයුක්  ීමම තහෝ ිසයුක්  කරීමම තහෝ

කිසියම් කවර්යයක ිසයුක්  ීමම  ඉඩදීම තහෝ තනොකල

යුතුය. 

 

(2) තහොඳින්තසෝදවපිරිසිදුකලඇඳුම්හැඳඇත්තත්නම්මිසකව්ර
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තහෝ  ැනැත්ත කු සිසිල් ීමමකර්මවන්  ශවලවව්ක කව්ර

තහෝආකවරයකකවර්යයකිසයුක් ීමමතහෝිසයුක් ීමම 

ඉඩදීමතහෝතනොකලයුතුය. 

 

(3) සිසිල්ීමමකර්මවන් ශවලවතේත්ථව්තේතයොදව්වඇතිසියලුම

ත්ථව්කයින්අව්මව්ශතයන්ව්ර්ෂයක එක්ව් වව්ක්ජව්දය 

පරීක්ෂවයක  වජනයකරීමම ව්ගබලව ග යුතුය. 

 

14. සිසිල් ීමම ිසෂ්පවදනතේ තයතදන සෑම ත්ථව්කතයකු තව්  ම ආරක්ෂි  මුව් 

ව්ැසුම්, අත් ව්ැසුම් හව   අව්ශය කරන තව්නත් ආරක්ෂි  පැලදුම් සපයව 

තිීමමත් , එකී ත්ථව්කයන් සිසිල් ීමම ිසෂ්පවදන කවර්යතේ ිසයුක්  ව්න 

සෑම අව්්ථාවව්ක ම එකී ආරක්ෂි  පැළදුම් පැළද සිටින බව්  සහතික 

ීමමත් බලපත්රලවභියවතේ කවර්යය විය යුතුය. 

 

15. සිසිල් ීමම ිසෂ්පවදනය සදහව තයොදව ගන්නව සිරප් සහ අතනකුත් රසවයන 

ද්රව්ය ගබඩව කිරිම සදහව අපවරගමය හව පහසුතව්න් පිරිසිදු කළ හැකි 

 වජන තයොදව ග  යුතු අ ර,එකී ද්රව්ය සිසිල් ීමම ිසෂ්පවදනය සඳහව, 

සිසිල් ීමම ිසෂ්පවදන කවමරතේ  බව ගන්නව අව්්ථාවව්ල හැර ගබඩව 

්ථාවනතයන් පි    බව ගැනීම තනොකළ යුතුය. 

 

 

16. (1)  බලපත්ර ලත් ්ථාවනය තුළ ජනනය ව්න සියලුම අප ද්රව්ය;   

 

I. ජජව්හවයන අපද්රව්ය; 

II. ීමදුරු; 

III. කඩදවසි තහෝ කඩදවසි අශ්රි  ද්රව්ය; 

IV. තපොලිතීන් හව ප්ලව්ථටික් තහෝ තපොලිතීන් හව 

ප්ලව්ථටික් ආශ්රි  ද්රව්ය;  

V. යකඩ හව තව්නත් තලෝහ ද්රව්ය තහෝ යකඩ හව 

තව්නත් තලෝහ තකො ්ථ; 

VI. ිසෂ්පවදනය සඳහව තයොදව ගනු ලබන තව්නත් 

අමු ද්රව්යව්ලින් ඉතිරිව්න තකො ්ථ තහෝ අතුරු 

ිසෂ්පවදන ද්රව්ය තහෝ තකො ්ථ; 

VII. අන් රවයකර අප ද්රව්ය; 

 

යන ව්ර්ග ය තත් ව්ර්ග කිරීම  සැලැ්ථවිය යුතු අ ර, ව 

එක් එක් ව්ර්ගතේ අප ද්රව්ය බහවලීම  පිළිතයල කර ඇති 
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තව්න් තව්න් වු  වජනව්ල  තහෝ  ැිංකිව්ල  දැමීම  

සලැ්ථීමම බලපත්රලවභියවතේ කවර්යය විය යුතුය. 

(2) ඉහ  (1) උප ව්ගන්තිතේ සඳහන් ආකවරය  ව්ර්ග කර 

 වජනව්ල තහෝ  ැිංකිව්ල දමව ඇති         අපද්රව්ය නගර 

ස වතේ අප ද්රව්ය කළමනවකරව ව්ැඩ පිළිතව්ල ය තත් 

බැහැර කිරීම සිදු තනොකරන අව්්ථාවව්ක ස වපතිව්රයව 

විසින් ිසයම කරනු ලබන ආකවරතයන් අව්සන් බැහැර ලීම 

කල යුතුය. 

 

17. තම් තකො ත්ථ අතුරු ව්යව්්ථාවව්ල ිසයමයන් පරීක්ෂව කිරීම  

ස වපතිව්රයව  තහෝ බලයලත් ිසලධවරිතයකු  පරීක්ෂව කිරීම  බලය 

ලැතබන ිසසි කවලය යන්න  ්ථාවනතේ ිසෂ්පවදන ක යුතු කරනු ලබන 

ඕනෑම අව්්ථාවව්ක් අදහ්ථ තේ.  

 

18.  ස වපතිව්රයව තහෝ බලයලත් ිසලධවරිතයකු විසින් කිසියම් සිසිල් ීමම 

ිසෂ්පවදන කර්මවන්  ශවලවව්ක ිසෂ්පවදනය තකතරන තහෝ විකිණීම   බව 

ඇති යම් සිසිල් ීමම ව්ර්ගයකින් සවම්පලයක්, එහි මිල තගව්ව ලබව ගැනීම 

නී යවනුකූල විය යුතු අ ර කව්ර තහෝ බලපත්රලවභිතයකු විසින් එකී මිලදී 

ගැනීම ප්රතික්තෂ්ප කිරීම  තහෝ ඊ  බවධව කිරීම තනොකල යුතුය. 

 

19. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් බලපත්රයක් ිසකුත් කරනු ලැබ ඇති කිසියම් 

සිසිල් ීමම කර්මවන්  ශවලවව්ක් පව්ත්ව්ව තගන යනු ලබන ්ථාවනය .ව්න 

ව්ගන්තිතේ සඳහන් කව්ර තහෝ ිසයමයක  අනුකූලව් පැව්තීම අව්සවන 

වුව්තහොත් තහෝ තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ තව්නත් කිසියම් ව්ගන්තියක 

ිසයමයන්  ප හැිස ව්න අව්්ථාවව්ක ිසේචි ව් සඳහන් කරනු ලබන 

දිනයක  තපර එකී ්ථාවනය ව ිසයමය  අනුකූල  ත්ත්ව්ය  තගන වම  

අව්ශය සියලු තද් ඉටු කරන තලස  බලපත්රලවභියව  ිසයම තකතරන 

දැන්ීමමක් ස වපතිව්රයව විසින් එකී බලපත්රලවභියව තව්   වරතදනු ලැීමම  

සැලැ්ථවිය යුතුය. 

 

20. 17 ව්න ව්ගන්තිතේ සඳහන් ආකවරතේ දැන්ීමමක් ලැබුනු කව්ර තහෝ 

බලපත්රලවභිතයකු විසින් එකී දැන්ීමතම් ිසේචි ව් සඳහන් දිනය  තපර ව 

දැන්ීමතම් ිසයම කර ඇති ආකවරය  ක්රියව කල යුතුය.එත්ථ ක්රියව කිරීම  

තනොහැකිවුව්තහොත් ව සම්බන්ධව් පිළිග  හැකි ආකවරතේ කරුණු ලිඛි ව් 

ඉදිරිපත් කිරීමක් කර ඇති යම් අව්්ථාවව්ක එකී දැන්ීමතමහි ිසේචි ව් 

සඳහන් දිනය දීර්ඝ කිරීම  ස වපතිව්රයව  බලය තිබිය යුතුය.එත්ථ වුව්ද ව 
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ආකවරතයන් දීර්ඝ කරනු ලබන කවලය දින දහහ රක  තනොව්ැඩි විය යුතුය. 

 

21. 19ව්න ව්ගන්තිතේ සඳහන් අකවරතේ දැන්ීමමක් ලැබූ කව්ර තහෝ 

බලපත්රලවභිතයකු විසින් එකී දැන්ීමතම් ිසේචි ව් ිසයම කර ඇති දිනය තහෝ 

දීර්ඝ කරනු ලැබූ දිනය  තපර ව දැන්ීමතම් ිසයම කර ඇති ආකවරතයන් ක්රියව 

කිරීම පැහැර හැර ඇති අව්්ථාවව්ක, ව ්ථාවනය තව්  ිසකුත් කරනු ලැබූ 

බලපත් රය ස වපතිව්රයව විසින් අව්ලිංගු කරනු ලැීමම නී යවනුල ල විය 

යුතුය.  

 

22. පද සම්බන්ධතයන් අනයවර්ායක් අව්ශයව්න්තන් නම් මිස තමම අතුරු 

ව්යව්්ථාවතේ; 

 

“ස වපති” යන්තනන්  ත් කවලතයහි නගර ස වතේ ස වපතිධුරය 

දරන  ැනැත් ව ද; 

 

“බලයලත් ිසලධවරියව” යන්තනන් නගර ස වතේ ස වපතිව්රයව විසින් 

ලිඛි ව් බලය පව්රන ලද ඕනෑම ිසලධවරිතයකු ද; 

 

“සිසිල් ීමම” යන්තනන්, පළතුරු, එසන්්ථ, සිරප් යන සියල්ලම තහෝ එක් 

ව්ර්ගයක් උපතයෝගී කරතගන ිසෂ්පවදනය කරනු ලබන හව තබෝ ල්ව්ල 

තහෝ තව්නත් යම් ආකවරයක ඇසුරුමක අසුරනු ලබන ීමම සහ තසෝඩව 

ීමමද; 

 

අදහ්ථ තේ. 

 

 

XVI. තගව්ල් සහ ව්ාස්ථාාන ශුද්ධ පවිත්ර කිරීම සහ වව්ාට ිසසි 

ව්ා ාශ්රය ලැීමමට සැලැ්ථවීම පිළිබඳ අතුරු ව්යව්්ථාාව් 

 

1. 255 අධිකවරිය ව්න නගර ස ව ආඥව පනතත් 153 ව්න ව්ගන්තිය සමඟ 
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කියවිය යුතු, එකී ආඥව පනතත් 157 ව්න ව්ගන්තිය (9) (ද) උප ව්ගන්තිය 

ය තත් තමම අතුරු ව්්ථාවව් සෑදීම  නගර ස වව්  බලය ලැීම ඇ . 

 

2.  නගරස ව බල ප්රතද්ශය තුල පිහිටි තගව්ල්ව්ල්, තගොඩනැගිලි හව ව්වස්ථාවන 

ශුද්ධ පවිත්ර කරනු ලැීමම සහ වව්ව  ව්ව වශ්රය ලැීමම  සල්ථීමම තුලින් 

ව්වසය  සුදුසු ්ථාවනයක් බව්  පත් කිරීම සඳහව එම ක යුතු  විධිමත් කිරීම, 

අධීක්ෂවය කිරීම, පරීක්ෂව කිරීම සහ ඊ  පිළියම් තයදීම සඳහව තමම අතුරු 

ව්යව්්ථාවව් පනව්නු ලැතේ. 

 

3. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් තගව්ල් සහ ව්වස්ථාවන ශුද්ධපවිත්ර කිරීම සහ වව්ව  

ිසසි ව්ව වශ්රය ලැීමම  සැලැ්ථීමම පිළිබඳ අතුරු ව්යව්්ථාවව් යනුතව්න් 

හදුන්ව්නු ලැතේ. 

 

4. නගරස ව බල ප්රතද්ශය තුල කිසියම් තගොඩනැගිල්ලක ව්වසය කළ හැකි 

පුද්ගලයින් සිංඛ්යව ව් පිළිබඳ ිසයමයක් කිරීතම් බලය නගරස වව්ක 

ස වපතිව්රයව සතු විය යුතුය. 

 

5. ස වපතිව්රයව විසින් ඉහ  සඳහන් ිසයමය කිරීතම්දී එකී තගොඩනැගිල්තල් - 

 

(1) ව්ර්ග ප්රමවවය;   

(2) තගොඩනැගිල්තල් උස;   

(3) තගොඩනැගිල්ල  ව්ව වශ්රය ලැබිය හැකි මවර්ග;  

(4) තගොඩනැගිල්ල  ආතලෝකය ලැබිය හැකි මවර්ග;   

(5) තගොඩනැගිල්ල තුළ සහ තගොඩනැගිල්ල අව්  ව්වසය  සුදුසු 

පිරිසිදු පරිසරයක්   පැව්තීම;   

(6) සපයව ඇති ජල පහසුකම් පරිමවව්; සහ  

(7) සපයව ඇති සනීපවරක්ෂක පහසුකම් ප්රමවවය ද,     

පිළිබඳව් සැලකිලිමත් විය යුතුය.  
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6.  නගර ස ව බල ප්රතද්ශය තුල යම් තගොඩනැගිල්ලක් එහි ව්වසයකරන්නන්තේ 

තහෝ ව අව්  තව්තසන්නන්තේ තසෞඛ්යය  හවිසකර අන්දතමන් අපිරිසිදු තලස 

ප්රමවවව්ත් ව්ව වශ්රය තනොලැතබන අයුරින් සහ අධික ව්වසතයන් යුක් ව් 

පව්ත්ව්වතගන යන අව්්ථාවව්ක එහි  ව්වසය කරන්නන්තේ තසෞඛ්යය  හවිස 

කර තලස එය බව්ත්ව්වතගන යන බව්  ස වපතිව්රයව  හැගී යන 

අව්්ථාවව්ක ස වපතිව්රයව විසින් එය පිරිසිදු කර මනව පරිදි පව්ත්ව්වතගන 

යන තලස තහෝ තගොඩනැගිල්තල් ව්වසය කළ හැකි සිංඛ්යවව් ඉක්මව්ව සිටින 

පුද්ගලයින්  එම තගොඩනැගිල්තලන් ඉව්ත් විය යුතු බව්  තහෝ ිසයම කිරීම 

නී යවනුකූල ව්න්තන්ය. 

 

7.  ඉහ  6 ව්න ව්ගන්තිය පරිදි ිසයමයක් කිරීතමන් පසු යම් අව්්ථාවව්ක එම 

තගොඩනැගිල්ල ිසසි පරිදි ව්වසය  සුදසු ව්නත්ථ පිරිසිදු තනොකරන ලද්තද් නම් 

තහෝ තගොඩනැගිල්තල් ව්වසය කරන පුද්ගලයින් සිංඛ්යවව් ස වපතිව්රයව ිසයම 

කර ඇති පුද්ගල සිංඛ්යවව් ඉක්මව්ව යන්තන් නම් එව්න්  අව්්ථාවව්ක  එම 

තගොඩනැගිල්තල් අයිතිකරු ව්රදක  ව්රදකරු ව්න්තන්ය. 

      

8. ව්වසය සඳහව ප්රතයෝජනය  ගනු ලබන යම් තගොඩනැගිල්ලක්, ිසසි පරිදි පිරිසිදු 

කර තනොමැති බව්   තහෝ එහි ව්වසය කරන්නන්තේ තසෞඛ්යය  අනතුරුදවයක 

ව්න  රම  අධික ව්වසයකින් යුක්  ව්න බව්  තහෝ යන අව්්ථාවව්ක යම් 

පුද්ගලතයකු එව්න් ව්රදක  ව්රදකරු ීමතමන් පසු එම ව්රද  ව්දුර ත් 

කරතගන යනු ලබන බව් ස වපතිව්රයව  තපනී ගියතහොත් ස වපතිව්රයව 

තහෝ ඔහු විසින් බලය පව්රන ලද ිසලධවරියකු විසින් මතේ්ථත්රවත් අධිකරවය 

තව්  ඉදිරිපත් කරනු ලබන කරුණු ව්වර් වව්ක් ම  මතේ්ථත්රවත්ව්රයව විසින් 

සමවප්ති ආඥවව්ක් ිසකුත්කළ හැකිය.  

 

9.  යම් තගොඩනැගිල්ලක බදුකරු එය අතුරු බදු දී තිතේ නම් එහි 

නව්ව ැන්කරුව්න්, කුලී ිසව්ැසියන් තහෝ තව්නත් තන්ව්වසිකයන් තව්නුතව්න් එම 
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අතුරු බදුකරු ඉහ  කී 8 ව්න ව්ගන්තිතේ කවර්යය සඳහව තගොඩනැගිල්තල් 

අයිතිකරු තලස සලකනු ලැබිය හැකිය. 

 

10. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් ලද ආඥවව්ක් අනුව් අයිතිකරු විසින් තහෝ 

බදුකරු විසින් තගොඩනැගිල්තලන් ඉව්ත්ව්න තලස ිසයම කරනු ලැබූ වි , සෑම 

නව්ව ැන්කරුතව්කුම තහෝ තව්නත් තන්ව්වසිකතයකුම එම තගොඩනැගිල්තලන් 

ඉව්ත්ව් යව යුතුය.    

 

11. යම්  ැනැත්ත කු විසින් තමම අතුරු ව්්ථාවතේ කව්ර තහෝ ව්ගන්තියක් 

උල්ලිංඝනය කිරීම ව්රදක් ව්න අ ර, එම ව්රද සම්බන්ධතයන් මතේ්ථත්රවත් 

අධිකරවයක් විසින් ව්රදකරු කිරීතමන් පසු නගර ස ව ආඥව පනතත් 153 

ව්ගන්තිය ය තත් වු දඩුව්මක  ඔහු ය ත් විය යුතුය. 

 

 

12. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ පද සම්බන්ධතයන් අනයවර් යක් අදහ්ථ ව්න්තන් 

නම් මිස;  

 

‘‘ස වපතිව්රයව” යනුතව්න්  ත් කවලතයහි ස වතේ 

ස වපතිධුරය දරන  ැනැත් වද; 

 

“තගොඩනැගිලි” යනුතව්න් පුද්ගලව්වසය සඳහව තයොදවගනු ලබන 

තගව්ල් තගොඩනැගිලි සහ තගපත්ද කුලී පදනම ම  නව්ව ැන් 

සපයනු ලබන, තගව්ල්, තගොඩනැගිලි සහ තගපත්ද; සහ  

 

"බලය ලත් ිසලධවරියව” යනුතව්න් ස වපතිව්රයව විසින් බලය 

තදනු ලබන නගරස වතේ ිසලධවරිතයකු ද; 

 

අදහ්ථ තේ.     
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XVII.  නගර සභා බල ප්රතද්ශය තුළ  ප්රචාරක දැන්වීම් පිළිබඳ 

අතුරු ව්යව්්ථාාව් 

 

1. නගරස ව ආඥව පනතත් 153 ව්න ව්ගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු එකී ආඥව 

පනතත් 157 (7) (ඌ) තේදය අනුව් තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් පැනීමම  නගර 

ස වව්  බලය ලැීම ඇ .    

 

2. නගර ස ව බල ප්රතද්ශය තුළ  යම් මිංමවව් ක සි  තපතනන පරිදි ප්රදර්ශනය 

කර ඇති ප්රචවරක දැන්ීමම් විධිමත් කිරීම හව පවලනය කිරීම සහ එත්ථ 

ප්රදර්ශනය කරන ප්රචවරක දැන්ීමම් විධිමත් කිරීම හව පවලනය කිරීම සහ 

එත්ථ ප්රදර්ශනය කරන ප්රචවරක දැන්ීමම් සම්බන්ධතයන් ගව්ථතු අය කිරීම 

සඳහව තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් පනව්නු ලැතේ. 

 

3. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් නගර ස ව බල ප්රතද්ශය තුළ  ප්රචවරක දැන්ීමම් 

පිළිබඳ අතුරු ව්යව්්ථාවව් යනුතව්න් හදුන්ව්නු ලැතේ. 

 

4. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් ස වපතිව්රයවතගන් ලබවගත් බලපත්රයක් 

ය තත් මිස කව්ර තහෝ  ැනැත්ත කු විසින් මිංමවව් ක සි  තපතනන පරිදි 

තහෝ විදහව පව ඇති පරිදි ප්රචවරක දැන්ීමම් ප්රදර්ශනය තනොකළ යුතුය. 

 

5. තමම අතුරු ව්යව්්ථාව ය තත් ිසකුත් කරන ලද සෑම බලපත්රයක්ම කලින් 

අව්ලිංගු කරනු තනොලැබුව්තහොත් මිස ව බලපත්රතේ ිසේචි ව් සඳහන් කර 

ඇති කවල සීමවව් සඳහව ව්ලිංගු විය යුතුය. 

 

6. කිසියම් ප්රචවරක දැන්ීමමක් ප්රදර්ශනය කිරීම සඳහව බලපත්රයක් අව්ශය 

කරන සෑම  ැනැත්ත කුම විසින් අව්ම ව්ශතයන් එකී ප්රචවරක දැන්ීමම් 

ප්රදර්ශනය කිරීම  අදහ්ථ කරන දින  ව්ැඩ කරන දින 62 ක  තපර තමහි 

පළමුව්න උපතල්ඛ්නතේ සඳහන් ආකෘතිය  සවරවනූකුලව් පිළිතයල කර ගත් 

ඉල්ලුම්පත්රයක් ස වපතිව්රයව තව්  ඉදිරිපත් කල යුතුය. 

 

7. ඉහ  5 ව්න ව්ගන්තිය සමඟ මිලි මි ර 2614 x මිලි මී ර 297 ප්රමවවතේ 

කඩදවසියක 1: 1666 පරිමවනය  අනුව් පිළිතයළ කල දැන්ීමතම් ආදර්ශයක් 
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සහ ප්රචවරක දැන්ීමම් ප්රදර්ශනය කිරීම  අදහ්ථ කරන ්ථාවනතේ තහෝ 

්ථාවනව්ල මිලි මී ර 216 x මිලි මී ර 297 ප්රමවවතේ කඩදවසියක 1 : 1666 

පරිමවවය   අදින ලද භූමි සැළැ්ථමක් / සැලසුම් ඉදිරිපත් කර තිබිය යුතු 

අ ර ප්රචවරක දැන්ීමතම් ිසයම දිග හව පළල එහි ස හන් කර තිබිය යුතුය. 

 

8. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් බලපත්රයක් ිසකුත් කිරීම  අව්ශය ිසයමයන් 

සම්පූර්ව කර ඇති විත ක ව බව් ස වපතිව්රයව තහෝ බලයලත් ිසලධවරියව 

විසින් ඉල්ලුම්කරු  දැන්විය යුතුය.ඉල්ලුම්කරු  එකී දැන්ීමම ලැීමතමන් 

අනතුරුව් ඔහු විසින් තමහි 22 ව්න ව්ගන්තිතේ සඳහන් ආකවරතේ බලපත්ර 

ගව්ථතුව් සහ 17 (1) ව්න ව්ගන්තිතේ සඳහන් ඇප මුදල නගර ස වව් තව්  

තගව්නු ලැීමතමන් පසුව් අදවළ බලපත් රය ිසකුත් කිරීම ස වපතිව්රයවතේ 

කවර්යය විය යුතුය. 

 

9. ප්රදර්ශනය කරනු ලබන සෑම දැන්ීමමක් සඳහවම ිසකුත් කල බලපත්රතේ 

අිංකය ව දැන්ීමම තහෝ දැන්ීමම් ප්රදර්ශනය කිරීම  තපර එක් එක් දැන්ීමතම් 

දකුණු පස පහළ තකළව්තර් ස හන් කිරීම බලපත්රලවභියවතේ කවර්යය විය 

යුතුය. 

 

10. තමම  අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් බලපත්රයක් ලබව ගැනීම  ඉදිරිපත් කල 

ඉල්ලුම් පත්රතේ සඳහන් කරන ලද ප්රචවරක දැන්ීමම් ප්රදර්ශනය කරනු ලබන 

අව්සවන දිනතයන් පසුව් පැය හ ළි්ථ අ ක් ග  ීමම  මත්ත න් එකී ප්රචවරක 

දැන්ීමම් හව ඊ  තයොදවගත් තව්නත් සියලුම ද්රව්ය තකො ්ථ ව ්ථාවනතයන් තහෝ 

්ථාවනව්ලින් ඉව්ත් කරීමම  සැළැ්ථීමම එකී බලපත්රලවභියවතේ කවර්යය විය 

යුතුය. 

 

11. කිසියම් ව්යවපවරික ්ථාවනයක නවමය, අිංකය, ලිපිනය සමඟ තව්නත් කිසියම් 

තව්ළඳ  වණ්ඩයක තහෝ ත්ථව්වව්ක ප්රචවරක දැන්ීමමක් ප්රදර්ශනය කර ඇති 

අව්්ථාවව්ක, ව ප්රචවරක දැන්ීමම තහෝ දැන්ීමම් තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව්ල 

විධිවිධවනයන්  ය ත් විය යුතුය.  තම් අතුරු ව්යව්්ථාවතේ විධිවිධවන 

සම්බන්ධතයන් බලපත්ර ලබව ග  යුතු  ැනැත් ව තලස එකී ව්යවපවරික 

්ථාවනතේ තහෝ ිසව්වසතේ හිමිකරු, කළමවවකරු තහෝ ව අව්්ථාවතේ එහි 

පවලනය  වරව් සිටින කව්ර තහෝ  ැනැත්ත කු අදහ්ථ විය යුතුය. 

 

12. බලපත්ර ලත් ප්රචවරක දැන්ීමමක් ප්රදර්ශනය කිරීම සඳහව බලපත්රතේ ිසේචි ව් 

සඳහන් කර ඇති ්ථාවනය හැර තව්නත් කව්ර  තහෝ ්ථාවනයක තහෝ  
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්ථාවනව්ල ප්රදර්ශය කිරීම තහෝ එත්ථ කිරීම  සැළැ්ථීමම තහෝ තනොකල යුතුය. 

 

13. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ සඳහන් ිසයමයන් ව   ැනැත්ත කු  තහෝ 

ව්වහනයක  තහෝ අව්හිර ීමමක් තහෝ අනතුරක් සිදුව්න ආකවරතයන් කව්ර 

තහෝ  ැනැත්ත කු විසින් කිසියම් ප්රචවරක දැන්ීමමක් සවි තනොකල යුතුය. 

එත්ථම ව්වහන පදව්වතගන යනු ලබන කිසියම් රි යදුතරකුතේ අව්ධවනය 

තව්න්ථ කරන ආකවරතයන් විදුලි ආතලෝක ධවරව සවි කිරීම තහෝ ප්රතිදීප්  

කිරීම තනොකල යුතුය. 

 

(1) දැන්ීමම් ප්රදර්ශනය කිරීම  ඉල්ලව බලපත්රයක් ිසකුත් කර 

ඇත්තත්නම් එත්ථ සිටින ්ථාවනය සඳහව තව්නත් 

 ැනැත්ත කු  කලින් ිසකුත් කළ බලපත්රයක ව්ලිංගු කවල 

සීමවව් අව්සන් ීම තිබිය යුතුය; එත්ථ වුව් ද කලින් ිසකුත් කළ 

හව  ව්දුර ත් ව්ලිංගු බලපත්රයක් ය තත් ප්රදර්ශනය කරනු 

බලන කිසියම් දැන්ීමම් පුව්රුව්ක සඳහන් දැන්ීමම දර්ශනය 

ීමම  බවධවව්ක් තනොව්න පරිදි ඊ  ආසන්නතේ දැන්ීමම් 

පුව්රුව්ක් ප්රදර්ශනය කිරීම  බලපත්රයක් ිසකුත් කිරීම  තම් 

විධිවිධවනය බවධව්ක් තනොවිය යුතුය. 

 

(2) ප්රදර්ශන බලපත්රය ඉල්ලව සිටින දැන්ීමම අස ය තහෝ පිළිකුල් 

සහග  තහෝ සදවචවර සම්පන්න තනොව්න තහෝ කිසියම් 

සිං්ථකෘතියක  හවිසකර තහෝ කව්ර තහෝ ආගමක  තහෝ 

ජන ව්ර්ගයක  තහෝ ජන තකොට්ඨවසයක  හවිසව්න තහෝ 

එව්ැිස  ත්ත්ව්යක් ඇති ීමම  ඉඩ තිතබන ආකවරතේ දර්ශන 

තහෝ ව්දන් තහෝ ඇතුළත් ව්න ආකවරතේ දැන්ීමමක් තනොවිය 

යුතුය. 

 

 

(3) තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් ප්රවතද්ශීය ස වව් විසින් ඉදි 

කරනු ලැබ ඇති දැකුම් පැළැල්ලක ප්රචවරක දැන්ීමමක් තහෝ 

දැන්ීමම් ප්රදර්ශනය කිරීම  බලපත්රයක් ඉල්ලව ඇති 

අව්්ථාවව්ක එකී දැකුම් පැළැල්තල් ව ප්රචවරක දැන්ීමම තහෝ 

දැන්ීමම් ප්රදර්ශනය කිරීම සඳහව ප්රමවව්ත් ඉඩකඩක් තිබිය 

යුතුව්වක් හැර ව අව්්ථාවව් ව්න වි ත් කලින් ිසකුත් කළ 

කිසියම් බලපත්රයක් ය තත් ප්රදර්ශනය කරන ප්රචවරක 
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දැන්ීමම් සඳහව තව්න් කළ කවලය ඉකුත් ීම තිබිය යුතුය. 

 

(4) ප්රදර්ශන බලපත්රය ඉල්ලව සිටින දැන්ීමම කව්ර තහෝ ලිඛි  

නීතියකින්  හනම්කර තහෝ සීමව කර ඇති ආකවරතේ 

ප්රචවරක දැන්ීමමක් තහෝ ප්රදර්ශනය කිරීමක් තනොවිය යුතුය. 

 

 

14. ප්රචවරක දැන්ීමම අසලින් ගමන් ගන්නව කව්ර තහෝ  ැනැත්ත කු  තහෝ 

ව්වහනයක  තහෝ අව්හිරීමමක් තහෝ අනතුරක් සිදුව්න ආකවරතයන් කව්ර 

තහෝ  ැනැත්ත කු විසින් කිසියම් ප්රචවරක දැන්ීමමක් සවි තනොකළ යුතුය. 

එත්ථම කිසිදු ප්රචවරක දැන්ීමමක් ව්වහන පදව්වතගන යනු ලබන කිසියම් 

රියදුතරකුතේ අව්ධවනය තව්න්ථකරන  ආකවරතයන් තහෝ ඔහුතේ දර්ශනය 

අව්හිර ව්න ආකවරතයන් විදුලි ආතලෝක ධවරව සවිකිරීම තහෝ ප්රතිදීප්  කිරීම 

තනොකල යුතුය. 

 

15. ප්රදර්ශනය සඳහව ව්ලිංගු  බලපත්රයක් ලබවතගන ප්රදර්ශනය කරන කව්ර තහෝ 

දැන්ීමමක සිදුව්න යම් හවිසයක් තහෝ විකෘති කිරීමක් තහෝ ඉව්ත් කිරීමක් 

සම්බන්ධතයන් නගර ස වව් කව්ර ආකවරයක තහෝ ව්ගකීමක  ය ත් 

තනොවිය යුතුය. 

 

16. කව්ර තහෝ ආකවරයක ප්රචවරක දැන්විමක් තපොදු ්ථාවනයක තිතබන තහෝ 

එව්ැිස ්ථාවනයක  යවබදව් තිතබන ගසක, ගසක කඳක, අත් ක තහෝ 

තව්නත් කිසියම් තකො සක  තහෝ කිසියම් තපොදු තගොඩනැගිල්ලක   

සම්බන්ධ කර සවි කිරීම, ඇලීමම, එල්ලීම, බැඳ  ැීමම තහෝ ප්රදර්ශනය කිරීම 

කව්තරකු විසින් තහෝ තනොකල යුතුය. 

 

17. (1) තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය  තත් නගර ස වව් විසින් කලින් 

කල තීරවය කරනු ලබන කව්ර තහෝ ප්රතද්ශයක, නගර 

ස වව් සතු කිසියම් ඉඩමක තහෝ නගර ස වව් විසින් 

ඇතිකර ගනු ලබන ගිවිසුමක් අනුව් ලබවගන්නව තව්නත් 

කිසියම්  ැනැත්ත කු සතු ඉඩමක තහෝ ප්රචවරක දැන්ීමම් 

ප්රදර්ශනය කල හැකි දැකුම් පැළලි ඉදිකර පව්ත්ව්වතගන 

යවම  නගර ස වව්  බලය තිබිය යුතුය.  

 

(2) (1) තේදය ය තත් නගර ස වව් විසින් ඉදිකරනු ලැබ ඇති 
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කිසියම් දැකුම් පැළැල්ලක ප්රචවරක දැන්ීමමක් ප්රදර්ශනය 

කිරීම සඳහව නගර ස වව් විසින් කලින් කල තීරවය කරනු 

ලබන ගව්ථතුව්ක් ප්රදර්ශකයින්තගන් අය කර ගැනීම 

නී යවනූකූල ව්න්තන්ය. 

 

 

18. ප්රචවරක දැන්ීමමක් ප්රදර්ශනය කිරීම සඳහව ඉදිරිපත් කරනු ලබන කිසියම් 

ඉල්ලුම් පත්රයක් තව්නුතව්න් බලපත්රයක් ිසකුත් කිරීම  තීරවය කර ඇති 

අව්්ථාවව්ක, නගර ස වව් විසින් කලින් කල තීරවය කර ප්රකවශය  පත් කර 

ඇති පරිදි ගවනය කරනු ලබන ඇප මුදලක් නගර ස වතේ  ැන්පත් කරනු 

ලබන ත ක් ස වපතිව්රයව විසින් එකී ඉල්ලුම් පත්රය  බලපත්රයක් ිසකුත් 

කිරීම තනොකල යුතුය. 

 

19. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ 69 ව්න ව්ගන්තිතයහි සඳහන් ආකවරතයන් 

බලපත්රලවභියව විසින් ක්රියව කිරීතමන් අනතුරුව් ස වපතිව්රයව තව්  කරනු 

ලබන ලිඛි  ඉල්ලීමක් ම  අදවල ඇප මුදල ිසදහ්ථ කර ගැනීම  

ලබපත්රලවීයයව  හිමිකම ඇත්තත්ය. 

 

20. ඇප මුදල ිසදහ්ථ කර ගැනීම සඳහව ස වපතිව්රයව තව්  ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් 

කිරීතමන් පසු එකී ඇප මුදල බලපත්රලවභිය තව්  ිසදහ්ථකිරීම  තපර 

ස වපතිව්රයව විසින් ;  

 

(1) තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ 69 ව්න ව්ගන්තිතේ සඳහන් 

ිසයමයන් බලපත්රලවභියව විසින් ිසසියවකවරතයන් ඉටු කර 

තිතේද යන බව් ;  

 

(2) දැන්ීමම ප්රදර්ශනය කරනු ලැබ ඇත්තත් නගර ස වව් විසින් 

ඉදිකරන ලද දැකුම් පැළැල්ලක ව්න අව්්ථාවව්ක, ව දැන්ීමම් 

ඉව්ත් කිරී තම් දී තහෝ බලපත්රලවභියව විසින් ව්ගකිව් යුතු 

කිසියම් කවර්යයක් තේතුතව්න් තහෝ එකී දැකුම් පැළැල්ල  

කිසියම් හවිසයක් ීම තනොමැති බව්; 

 

 හවුරු කර ග  යුතුය. 

 

21. කිසියම් බලපත්රලවභිතයකු විසින් 69 ව්න ව්ගන්තිතේ සඳහන් ආකවරය  ක්රියව 
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කිරීම පැහැර හැර ඇති අව්්ථාවව්ක තහෝ නගර ස වතේ දැකුම් පැළැල්ලක 

හවිසයක් සිදු ීම ඇති විත ක, අව්්ථාවතව්ෝචි  පරිදි ව කවර්යය කිරීම තහෝ 

දැකුම් පැළැල්ලක් අලුත්ව්ැඩියව කිරීම තහෝ ව කවර්යයන් තදකම සඳහව නගර 

ස වව්  දරන්න  සිදුව්න වියදම් ඇප මුදලින් අඩුකර ග  යුතු අ ර ඉතිරි 

ව්න යම් මුදල් ප්රමවවයක් තේ නම් ව මුදල පමවක් බලපත්රලවභියව  ආපසු 

තගවිය  හැකිය. 

 

22. 20 ව්න ව්ගන්තිතේ සඳහන් ආකවරය  ක්රියව කිරීතම් දී නගර ස වව්  අයකර 

ග  යුතු මුදල  ැන්පත් කරනු ලැබූ ඇප මුදල  ව්ඩව ව්ැඩිව්න අව්්ථාවව්ක, 

එත්ථ ව්ැඩිදුර ත් අයවිය යුතු මුදල බලපත්රලවීයයව විසින් නගර ස වව්  

තගවිය යුතුය. 

 

23.  තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් යම් ප්රචවරක දැන්ීමමක් තව්නුතව්න් ිසකුත් 

කරනු ලබන සෑම බලපත්රයක්ම, බලපත්රය ිසකුත් කරනු ලබන්තන් ලිත් 

ව්ර්ෂයක කිසියම් ිසේචි  කවල සීමවව්ක් සඳහව තනොව්න්තන් නම් ිසකුත් 

කරනු ලබන සෑම බලපත්රයක්ම තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ තකොන්තද්සී කඩ 

කිරීම ම  අව්ලිංගු කරනු තනොලැබුව්තහොත් එම ලිත් ව්ර්ෂතේ තදසැම්බර් මස 

31 ව්න දින අව්සන් ව්න්තන්ය. 

 

24. නගර ස ව බල ප්රතද්ශය තුළ පව්ත්ව්වතගන යනු ලබන කිසියම් ව්යවපවරික 

්ථාවනයක තහෝ කර්මවන්  ශවලවව්ක නවමය, ලිපිනය සහ එකී ව්යවපවරික 

්ථාවනතේ කරනු ලබන ව්යවපවරතේ ්ථව් වව්ය තහෝ කර්මවන්  ශවලවතේ 

ිසෂ්පවදනය කරනු ලබන ිසෂ්පවදනව්ල ්ථව් වව්ය තහෝ තපන්නුම්තකතරන 

දැන්ීමම් පුව්රු එකක් පමවක් එකී ව්යවපවරික ්ථාවනතේ තහෝ කර්මවන්  

ශවලවතේ ඉදිරිපස ප්රදර්ශනය කිරීම, ගෘහ නවම පුව්රු සහ කිසියම් තද්පළක් 

බදුදීම  තහෝ විකිණිම  තහෝ කුළිය දීම  තහෝ එකී තද්පළ ම  ප්රදර්ශනය 

කරනු ලබන “බදුදීම  තිතේ” තහෝ “ විකිණිම  තිතේ” තහෝ “ කුළිය  දීම  

තිතේ” යනුතව්න් සඳහන් ව්න ප්රචවරක දැන්ීමම් එකක් පමවක් සඳහව තමම 

අතුරු ව්යව්්ථාතේ විධීවිධවන අදවළ තනොවිය යුතුය.එත්ථ වුව්ද ව ආකවරතයන් 

දැන්ීමම් පුව්රු එකක  ව්ැඩි ප්රමවවයක් ප්රදර්ශනය කරන යම් අව්්ථාවව්ක 

එත්ථ ව්ැඩිව්න සෑම දැන්ීමම් පුව්රුව්ක් ම සඳහව තමම අතුරු ව්යව්්ථාතේ 

විධිවිධවන බලපැව්ැත්විය යුතුය. 

 

25. රජය තහෝ පළවත් ස වව් තහෝ නගර ස වව් විසින් ප්රදර්ශනය කරනු ලබන 

ප්රචවරක දැන්ීමමක් සම්බන්ධතයන් තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ විධිවිධවන අදවළ 
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තනොවිය යුතුය. 

 

26. කිසියම් ප්රචවරක දැන්විමක් ප්රදර්ශනය සඳහව ිසකුත් කරනු ලැබූ බලපත්රතේ 

කවලය අව්සන් ීමතමන් අනතුරුව් අනුගවමී ව්ර්ෂය සඳහව එකී දැන්ීමම 

ප්රදර්ශනය කිරීම තව්නුතව්න් නව් බලපත්රයක් ලබව ග  යුතුය. 

 

27. (1) කිසියම් ප්රචවරක දැන්ීමමක් සවිකිරීම සඳහව තයොදව ගනු 

ලබන කව්ර තහෝ අන්දතම් තහෝ දැකුම් පැළැල්ලක්, අධවරකයක්, 

ඉදිකිරීමක් තහෝ සවි කිරීමක් පරිසරය  හවිස ව්න ආකවරතේ 

තහෝ කිසියම්  ැනැත්ත කු  තහෝ යම්  ැනැත්ත කුතේ 

තද්පලක  අන් රවදවයක ව්න තහෝ හවිසව්න ආකවරතේ පව්තින 

අව්්ථාවව්ක එය ිසේචි  කවලයක් ඇතුළ  යාව  ත්ත්ව්ය  

පත්කරන තලස බලපත්රලවභියව  තයොමු කරන දැන්ීමමක් මඟින් 

ිසයම කිරීම  ස වපතිව්රයව  තහෝ බලයලත් ිසලධවරියව  

බලය තිබිය යුතුය.  

 

(2)  (1) තේදය ය තත් ව්න දැන්ීමමක් ලැබූ කව්ර තහෝ 

 ැනැත්ත කු එකී දැන්ීමතම් සඳහන් කවලය තුල ව දැන්ීමතම් 

සදහන් ිසයමයන් අනුව් ක්රියව කිරීම පැහැර හරිනු ලැබ ඇති 

අව්්ථාවව්ක දී ස වපතිව්රයව විසින් එකී ප්රචවරක දැන්ීමම සහව 

ිසකුත් කල බලපත්රය අව්ලිංගු කිරිම සහ ව ප්රචවරක දැන්ීමම 

ගලව්ව ඉව්ත් කල යුතුය. 

 

(3) ඉහ  (2  ) තේදතේ විධිවිධවන ය තත් කිසියම් බලපත්රයක් 

අව්ලිංගු කර ඇති අව්්ථාවව්ක එකී ප්රචවරක දැන්ීමම ප්රදර්ශනය 

කිරීම සදහව නගර ස වතේ  ැන්පත් කරනු ලැබ ඇති ඇප මුදල 

නගර ස වව් සතුවිය යුතුව්වත් හැර ව ඇප මුදල ඉල්ලව සිටීම  

තව්නත් කව්ර තහෝ  ැනැත්ත කු  අයිතිව්වසිකමක් තනොතිබිය 

යුතුය. 

 

 

28. කිසියම්  ප්රචවරක දැන්ීමමක් ඉදි කිරීම සදහව පවවිච්චි කරන කව්ර තහෝ ඉදි 

කිරීමක අධවරකයක්, සවි කිරීමක් තහෝ ව සදහව පවවිච්චි කරන තව්නත් යම් 

කිසිව්ක් ිසසව තහෝ එකී ප්රචවරක දැන්ීමතමන් ප්රකවය  අර්ාය තහෝ ගමය ව්න  

අනයවර්ායක් තේතුතව්න් කිසියම් පවර්ශව්යක  සිදුව්න තහෝ සිදුීමම  ඉඩ 
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ඇති කිසියම් අලව යක් තහෝ හවිසයක් සම්බන්ධතයන් බලපත්රලවභියව 

ව්ගකීම  ය ත්විය යුතුය.   

 

29.  කිසියම්  ප්රචවරක දැන්ීමමක් ප්රදර්ශනය කිරීම සදහව තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් 

ය තත් ිසකුත් කරනු ලැබූ බලපත්රයක් මඟින් එකී ප්රචවරක දැන්ීමතම් සඳහන් 

අර්ාය තහෝ ප්රකවය ය ඉදිරිපත් කිරීම සඳහව තදනු ලැබූ නීතිමය අව්සරයක් 

ඇතුළත් වූ තලස තනොසැළකිය යුතු අ ර එතලස තත්රුම් ගැනීමද තනොකළ 

යුතුය. 

 

30. යම් කිසි පැම්ණිල්ලක් ලිඛි ව් තහෝ ව්වචික ව් නගර ස වතේ ස වපති, තල්කම් 

තහෝ බලයලත් ිසලධවරිතයකු  ඉදිරිපත් කල හැකි අ ර, එම ිසලධවරියව 

විසින් විධිමත් පරීක්ෂවයක් පව්ත්ව්ව විසදුම් ලබව දිය යුතුය. 

 

31. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ විධිවිධවනයන් උල්ලිංඝනය ව්න පරිදි ක යුතු කිරීම 

තහෝ තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් ස වපති විසින් කරනු ලබන ිසයමයන්  

අනුකූල තනොීම ක යුතු කිරීම, තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් ව්රදක් ව්න 

අ ර, එකී ව්රදක් කරනු ලබන සෑම  ැනැත්ත ක්ම එම ව්රද සම්බන්ධතයන් 

ිසසි බලය සහි  අධිකරවයක් විසින් ව්රදකරු කරනු ලැබූ පසුව් 255 ව්න 

අධිකවරිය ව්න නගර ස ව ආඥව පනතත් 153  ව්න ව්ගන්තිය ය තත් වූ 

දඩුව්මක  ය ත් විය යුතුය. 

 

 

32. පද සම්බන්ධතයන්  අනයවර්ායක් අව්ශයව්න්තන් නම් මිස, 

 

“ස වපතිව්රයව” යන්තනන්  ත් කවලතයහි නගර ස වතේ 

ස වපතිධුරය දරන  ැනැත් වද;  

 

“බලයලත් ිසලධවරියව”  යන්තනන් නගර ස වතේ ස වපතිව්රයව 

විසින් ලිඛි ව් බලය පව්රන ලද ඕනෑම ිසලධවරිතයකු ද; 

 

“තල්කම්ව්රයව” යන්තනන්  ත් කවලතයහි නගර ස වතේ 

තල්කම්ධුරය දරන  ැනැත් වද;  

 

“ දැකුම් පැළැල්ල” යන්තනන්, ජන වව්තේ දැන ගැනීම තහෝ 

අව්ධවනය සඳහව ප්රදර්ශනය කරනු ලබන කිසියම් ප්රචවරක 

දැන්ීමමක් සවි කිරීම තහෝ රදව්ව  ැීමම පිණිස ඉදි කරනු ලබන 
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කව්ර තහෝ ආකවරයක ්ථථීර පුව්රුව්ක්ද; 

 

“ ප්රචවරක දැන්ීමම” යන්තනන්, කව්ර තහෝ  ැනැත්ත කු විසින් 

කිසියම් ඉඩමක තහෝ තගොඩනැගිල්ලක තහෝ ිසර්මි යක ඉහළින් 

තහෝ ව ම  සම්පුර්වතයන් ම තහෝ අර්ධ ව්ශතයන් ප්රදර්ශනය 

කරනු ලබන හව ජන වව්තේ දැනගැනීම තහෝ අව්ධවනය පිණිස 

ප්රදර්ශනයකරන, අලව්න, සවිකරන, ඉදිකරන, එල්ලව  බන 

තහෝ තව්නත් ආකවරයකින් ්ථාවනග  කරනු ලබන ප්රචවරන 

කවර්යය සඳහව තයොදව ගනු ලබන තහෝ කිසියම් අක්ෂර තහෝ 

ව්චන තහෝ රූප ස හන් තහෝ ඇතුළත් ව්න ප්රචවරක දැන්ීමමක් 

තහෝ බැනරයක් තහෝ ලී තහෝ තව්නත් යම් ද්රව්යයක් තයොදව 

ගිසමින් සක්ථ කල කිසියම් රවමුව්ක අලව්න තහෝ සවිකරන ලද 

කිසියම් ආකවරයක අනුරුව්ක් තහෝ දැන්ීමමක් තහෝ තව්ළඳ 

දැන්ීමමක්ද ; 

අදහ්ථ තේ.  

 

 

 

 

පළමුව්න උප තල්ඛ්නය 

 

......................නගර ස වව් 

 

දැන්ීමමක් ප්රදර්ශනය කිරීම  බලපත්රයක් ලබව ගැනීම සඳහව වූ ඉල්ලුම් පත්රය 

 

.................................ස වපතිතුමව තව්  යි 

 

 

1. ඉල්ලුම්කරුතේ නම සහ ලිපිනය :- .................................................................... 

ජවතික හැදුනුම්පත් අිංකය  :- .................................................................... 

දුරක න අිංකය    :- .................................................................... 

 

2. ඉල්ලුම්කරු තනොපැමිතවන්තන්නම් :- 

ිසතයෝජි යවතේ නම සහ  

ලිපිනය     :- .................................................................... 

                                                    ....................................................................        
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ජවතික හැදුනුම්පත් අිංකය  :- .................................................................... 

දුරක න අිංකය    :- .................................................................... 

 

3. දැන්ීමම් සම්බන්ධ වි්ථ ර           :-  

 

 ප්රදර්ශනය 

කරන ප්රමවවය 

, ්ථාවනය, (මුළු) 

දිග, පළල, 

(අඩි) 

ව්ර්ග අඩි 

ප්රමවවය 

ප්රදර්ශනය 

ව්න පැති 

ගවන 

දැන්ීමම් 

ව්ර්ග 

ගවන 
i ....................... ................. ................. ....................... ................. 

Ii ....................... ................. ................. ....................... ................. 

Iii ....................... ................. ................. ...................... .................. 

Iv ....................... ................. ................. ...................... .................. 

v ....................... ................. ................. ...................... ..................

. 

 

4. ප්රදර්ශනය කරන්න  තයතදන දැන්ීමතම් වි්ථ රය:- 

 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

(දැන්ීමතම් පි ප ක් අමුවව එවිය යුතුය) 

 

5. දැන්ීමම ප්රදර්ශනය කරන කවලය ............................... සි  .........................දක්ව්ව  

 

.......................................... නගර ස වතේ අතුරු ව්යව්්ථාවව්න්  එකඟව් 

දැන්ීමම ප්රදර්ශනය කිරීම  ිසයමි  දින  දැන්ීමම ඉව්ත් කර 

ගැනීම ත් තම් හව සම්බන්ධතයන් නගර ස වව් විසින් ිසකුත් කරනු 

ලබන ිසගමනයන් හව උපතද්ශනයන් පිළිපැදීම ත් මම තමයින් 

තපොතරොන්දු තව්මි. එම තකොන්තද්සි කඩකලතහොත් ඇප මුදල් නගර 

ස වව් සතුව්න බව් දිසමි. 

 

 ව්ද තමහි සඳහන් වි්ථ ර ිසව්ැරදි බව් ත් ස ය බව් ත් සහතික 

කරමි. 

 

යම් තහයකින් තමහි සඳහන් කර ඇති ත ොරතුරු අස ය බව් 

තහළිවුව්තහොත් මව විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති සියලුම බැනර් නගර 
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ස වව් සතු කිරීම ත් ප්රදර්ශනය කිරීතමන් පසු තහළිවුව්තහොත් ව 

සියල්ල කපව ඉව්ත් කර ස වව් සතු කිරීම ත් ය ත් ව්න බව්  එකඟ 

තව්මි. 

 

 

දිනය........................................                                   ................................. 

                                                                                    අයදුම්කරුතේ 

අත්සන 

 

 

XVIII. පීඩවකවරී, අන් රවදවයක,  පීඩවකවරී සහ අන් රවදවයක 

ව්යවපවර පිළිබඳ අතුරු ව්යව්්ථාවව් 

 

1. නගර ස ව ආඥව පනතත් 157 ව්න ව්ගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු එකී ආඥව 

පනතත් (9) (ග) තේදය අනුව් තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් පැනීමම  නගර ස වව්  

බලය ලැීම ඇ . 

 

2. තමහි පීඩවකවරී , අන් රවදවයක, පීඩවකවරී සහ අන් රවදවයක ව්යවපවර යන්න 

ස වතේ තයෝජනව සම්මුතියකින් ිසේචි ව් සඳහන් කර ඇති තමම අතුරු 

ව්යව්්ථාවතේ උප තල්ඛ්නග  පීඩවකවරී තහෝ අන් රවදවයක සහ පීඩවකවරී 

අන් රවදවයක ව්යවපවර විධිමත් කිරීම, අධීක්ෂවය කිරීම, පරීක්ෂව කිරීම හව 

පවලනය කිරීම  උතදසව තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් පනව්නු ලැතේ. 

 

3. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් පීඩවකවරී, අන් රවදවයක, පීඩවකවරී සහ 

අන් රවදවයක ව්යවපවර පිළිබඳ අතුරු ව්යව්්ථාවව් යනුතව්න් හදුන්ව්නු ලැතේ. 

 

4. ස වපතිව්රයව විසින්  ත්කවර්ය සදහව ිසකුත් කරන ලද ව්ලිංගු බලපත්රයක් 

දරන්තන් නම් මිස කිසිම  ැනැත්ත කු ප්රවතද්යය ස ව බල ප්රතද්ශය තුල 

පීඩවකවරී,  අන් රවදවයක තහෝ පීඩවකවරී සහ අන් රවදවයක ව්යවපවරයක් 
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(තමහි මින්මතු ව්යවපවරය යනුතව්න් හදුන්ව්නු ලබන )පව්ත්ව්වතගන යවම 

තනොකල යුතුය. 

 

 

 

5. ව්යවපවරය පව්ත්ව්වතගන යනු ලබන පරිශ්රය, ප්රතද්ශතේ තසෞඛ්ය ජව්දය 

ිසලධවරීව්රයව විසින් තහෝ ඔහු විසින් බලය පව්රන ලද ිසලධවරිතයකු විසින් ව 

සඳහව සුදුසු බව්  ිසර්තද්ශ කරන ලද්තද් නම් මිස, කිසිදු  ැනැත්ත ක් 

පීඩවකවරී , අන් රවදවයක, පීඩවකවරී සහ අන් රවදවයක ව්යවපවරයක් 

පව්ත්ව්වතගන යවම සඳහව බලපත්රයක් ලබව ගැනීම  හිමිකමක් 

තනොලබන්තන්ය. 

 

6. ව්යවපවරය එම කවර්යය සඳහව  වවි ය  ගනු ලබන යම් තගොඩනැගිල්ලක් 

ව්න වි  දී එම තගොඩනැගිල්ල, පහ  සඳහන් තකොන්තද්සි ව්ල  

අනුකූලව්න්තන්නම් මිස, කිසිදු  ැනැත්ත ක් පීඩවකවරී , අන් රවදවයක,  

පීඩවකවරී සහ අන් රවදවයක ව්යවපවරයක් පව්ත්ව්වතගන යවම සඳහව 

බලපත්රයක් ලබව ගැනීම  හිමිකමක් තනොලබන්තන්ය:- 

 

(1) තගොඩනැගිල්ල මනව  ත්ව්යකින් නඩත්තුකර පව්ත්ව්ව ග  

යුතු අ ර, මනව ව්ව වශ්රයක් හව ආතලෝකයක් ලැතබන පරිදි 

සක්ථ කර තිබිය යුතුය. සෑම කවමරයකම, විව්ෘ  කළ වි  

තගබිතම් ප්රමවවතයන් පහතළොතව්න් පිංගුව්ක  තනොඅඩු 

ප්රමවවතේ ජතනල් සවිකර තිබිය යුතුය. 

 

(2) සෑම කවමරයකම බිත්තිව්ල සෑම තකො සක උස මී ර් 2.14  

තනොඅඩු විය යුතු අ ර ගතඩොල්,කළුගල්, කතබොක් තහෝ 

සිතමන්ති ගල් ව්ලින් සවදව තිබිය යුතුය. බිත්තිව්ල ඇතුල් පැති 

අව්ම ව්ශතයන් තගබිතම් සි  මී ර් 2ක් උස  සිතමන්ති බදවම 

තයොදව කපරවරු තකො  තිබිය යුතු අ ර, ඉතිරි තකො ස 

කපරවරු තකො  තීන්  ආතල්ප කර තිබිය යුතුය. 
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(3) සෑම පියසි තකළව්රක්ම  තගබිතම් සි  මී ර් 2  ව්ැඩි උසකින් 

තිබිය යුතුය. 

 

(4) ව්හළය යම් ්ථථීර ද්රව්යයකින් සවදව තිබිය යුතුය. 

 

(5) දැව්මයතකො ්ථ සියල්ල ත ල් සවයම් ගව තහෝ තීන්  ආතල්ප 

කර  බිය යුතුය.  

 

(6) සම්පූර්ව තගබිම සිතමන්තිතයන් තහෝ ජලය කවන්දු තනොව්න 

ද්රව්යයකින්  නව්ව තිබිය යුතුය. 

 

(7) ස වපතිව්රයව විසින් අනුම  කරන ලද සැළැ්ථමක  අනුව් 

කරනු ලැබූ ඉදි කිරීමක් විය යුතුය. 

 

07.  තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් බලපත්රයක් ලත් සෑම පරිශ්රයක් සඳහවම 

ප්රමවවව්ත් සනීපවරක්ෂක පහසුකම් සපයව තිබිය යුතු අ ර ිසසි පරිදි 

ජලප්රව්වහනය සඳහව කවණු පද්ධතියක් පව්ත්ව්ව ග  යුතුය. 

 

08. පරිශ්රතේ තගොඩනැගිලි ඇතුළ  විදුලි පහසුකම් සම්බන්ධව් විදුලි 

අධිකවරව්රතයකු තහෝ ව පිළිබඳ ව්ෘත්තීය පුහුණුව්ක් ලත් කවර්මික 

ිසළධවරිතයකු තහෝ ස වපති විසින් බලය පව්රන ලද ිසලධවරිතයකු විසින් 

අනුම  කර තිබිය යුතුය. 

 

09. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ 4 ව්න ව්ගන්තිය ය තත් ිසකුත් කරන ලද බලපත්රය 

අදවල ව්ර්ෂතේ තදසැම්බර් මස 31 ව්න දිනතයන් අව්සන් විය යුතුය. එත්ථ වුව්ද, 

තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ ව්යවපවරය පව්ත්ව්වතගන යවම  පනව්ව ඇති කව්ර 

තකොන්තද්සියක් තහෝ උල්ලිංඝනය කරන ලද්තද් නම් බලපත්රය අව්ලිංගු කිරීම  

ස වපතිව්රයව  හිමිකම ඇත්තත්ය. තමම හිමිකම  වවි ව කිරීම  තපර 

අදවළ බලපත්රධවරියව  එකී කවරවය සම්බන්ධව් තකොන්තද්සිය ිසයමවනුකූල 

කිරීම  ප්රමවවව්ත් අව්්ථාවව්ක් ලබවදිය යුතුය. 

 

(1) සෑම බලපත්රධවරිතයකුම ව්යවපවරය කරතගන යවම සඳහව 

අව්ශයව්න සියලු ද්රව්ය දුගඳ හැමීම තහෝ තව්නත් පීඩවව්ක් 

ඇතිීමම ව්ැළැක්තව්න පරිදි ගබඩව කර තිබිය යුතුය. 
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(2) පීඩව ඇතිීමම  තහෝ දුගඳ හැමීම  ඉඩ ඇති ද්රව්ය තපොදු 

්ථාවනයක තහෝ මිංමවව් ක් ඔ්ථත්ථ රැතගන යවතම්දී 

මහජන වව්  කිසිදු පීඩවව්ක් ඇතිීමම ව්ැළැක්විය හැකිව්න 

ත්ථ ආව්රවය කරන ලද, උරව තනොගන්නව  වජනව්ල දමව 

රැතගන යව යුතුය. 

 

(3) යම් කිසි ිසෂ්පවදන ක් රියවව්ලියකදී විතමෝචනය ව්න පීඩවකවරි 

ව්වෂ්ප තහෝ ව්වයු, වව්ව විහිදී හවිසකර තහෝ පීඩවකවරි ප්රතිලල 

හ  ගැනීම  ඉඩ තනොලැතබන ආකවරයකින් හව උසකින් 

ව්වයුතගෝලය  මුදව හැරිම කළ යුතුය. නැ තහොත් ගින්දර 

තහෝ ඝණීකරව උපකරවයක් තුළින් පි ීමම  සැලැ්ථවිය 

යුතුය. 

 

(4)  ම ව්යවපවරය කරතගන යනු ලබන පරිශ්රතයහි ප්රමවවව්ත් 

කවණු  නව්ව මැනවින් නඩත්තු කළයුතු අ ර,වව්ව දිනප ව 

ත්ථදීම කළ යුතුය. 

 

(5)  ම ව්යවපවරය කරතගන යනු ලබන පරිශ්රතයහි තගබිම ජලය 

කවන්දු තනොව්න යම් ද්රව්යයකින් ඉදිකර තිබිය යුතු අ ර, 

තහොදින් නඩත්තු කිරීමත්, දිනප ව ශුද්ධ පවිත්ර කිරීමත් කළ 

යුතුය. 

 

(6) ව්යවපවර කරතගන යනු ලබන තගොඩනැගිලිව්ල බිත්ති අපවිත්ර 

දෑ උරවගැනීතමන් ආරක්ෂව ව්න පරිදි යහපත්  ත්ව්යකින් 

 බවග  යුතු අ ර, ව්වර්ෂිකව් වව්වතේ තීන්  ආතල්ප කළ 

යුතුය. 

 

(7) ව්යවපවරික ක යුතු ව්ලදී  වවි ව කරනු ලබන උපකරව හව 

 වජන ඇතුළු සියල්ල පිරිසිදුව්  ැබිය යුතු අ ර, දිනප ව 

පිරිසිදු කළ යුතුය. 

 

(8) ව්යවපවරය කරතගන යනු ලබන පරිශ්රතයහි කසළ, අතුගව 

එකතු කරනු ලබන තබොල්,තරොඩු සමග අපතත් ගිය ද්රව්ය හව 

අතුරු ිසෂ්පවදන, වව්ව  ව් දුර ත් ව්යවපවර ක යුතු ව්ල  

ව්හවම තයොදව්න්තන් නම් මිස, ආව්රවය කරන ලද 
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 වජනව්ල බහව දිනප ව ඉව්ත් කළ යුතුය. 

 

(9) හම් තහෝ තව්නත් ද්රව්යයක් ත්ථදීම තහෝ තපගීමම සදහව 

 වවි ව කරනු ලබන  ැිංකි දුගඳ හැමීම ව්ැළැක්ීමම සදහව 

අව්ශයව්න පරිදි හි්ථ කර පවිත්ර කළ යුතුය. 

 

(10) යම් ගිංගවව්ක්, දිය පවරක්, ඇලක්, තසොතරොේව්ක්, ළිදක්, 

ව්ැව්ක් තහෝ යම් කවණුව්ක්, මුහුද තහෝ යම් විව්ෘ  ජල 

ප්රතද්ශයක් තුළ  යම් අපවිත්ර,දුගඳ හමන තහෝ අප්රසන්න 

ජලය තහෝ තව්නත් දියරයක් යැීමතමන් තහෝ ව තුළ  ගලව 

යවම  සැලැ්ථීමතමන් තහෝ අප්රසන්න ද්රව්යයක් ත්ථදීතමන් තහෝ 

තව්නත් ආකවරයකින් තහෝ එව්ැිස ගිංගවව්ක්, දියපවරක්, 

ඇළක්, තසොතරොේව්ක්, ළිඳක්, ව්ැව්ක්, මුහුද තහෝ විව්ෘ  ජල 

ප්රතද්ශයක් අපවිත්ර  කිරීම තනොකළ යුතුය. 

 

10.  ස වපතිව්රයව විසින් තහෝ  ත්කවර්ය සඳහව ඔහු විසින් සවමවනයතයන් තහෝ 

විතේෂතයන් තහෝ බලය පව්රන ලද ප්රවතද්යය ස වතේ යම් ිසලධරතයකු විසින් 

සියළු සවධවරව තේලවව්න් තුළදී, පීඩවකවරී, අන් රවදවයක, පීඩවකවරී  සහ 

අන් රවදවයක ව්යවපවරයක් ව්යවපවරයක්  තහෝ කරතගන යනු ලබන 

පරිශ්රයක  ඇතුළු ීම පරීක්ෂව කර බැලීම නී යනුකූල ව්න්තන්ය.  ව්ද, 

බලපත්රලවභියව තහෝ එහි පවලනය  වර  ැනැත් ව තහෝ එව්ැිස පරීක්ෂවයක් 

කිරීම සඳහව ඉඩදිය යුතු ව්න්තන්ය. 

 

11.  බලපත්රලත් පරිශ්රයක්, තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ සඳහන් විධිවිධවන ව්ල  

අනුකූල තනොව්න බව් පරීක්ෂවයකදී අනවව්රවය වූ අව්්ථාවව්ක, යතාෝක්  

පරිශ්රය තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ විධිවිධවනව්ල  අනුකූල කරීමම සඳහව 

කලයුතු කවර්යයන් ිසයමි  කවලයක් ඇතුළ දී ඉටුකරන තලස 

බලපත්රධවරියව  ලිඛි ව් දැන්ීමම  ස වපතිව්රයව  බලය ඇ .  ව්ද, එම 

ිසතේදනය ලද ව්හවම යතාෝක්  දැන්ීමතම් විධි විධවන ප්රකවර බලපත්රධවරියව 

විසින් ක්රියව කළ යුතුය. 

 

12.  තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් , පීඩවකවරී, අන් රවදවයක, පීඩවකවරී සහ 

අන් රවදවයක ව්යවපවර තලස හැඳින්තව්න ව්යවපවර පිළිතව්ළින් අ, ආ, ඇ  දරන 

උප තල්ඛ්නව්ල ඇතුළත් කරනු ලැබ ඇ . 
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13.  තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් කිසියම් ව්යවපවරයක් කරතගන යවම සඳහව 

බලපත්රයක් ලබව ගැනීම පිණිස යම්  ැනැත් කු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද 

ඉල්ලුම්පත්රයක්  මව තව්  ලැීම දින 36ක් ඇතුළ  බලපත්රය ිසකුත් කිරීම 

තහෝ ප්රතික්තෂ්ප කරන්තන් නම් තේතු සහි ව් ව බව් ඉල්ලුම්කරු  දන්ව්ව 

යැීමම ස වපතිව්රයවතේ ව්ගකීම ව්න්තන්ය. 

 

14.  තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ විධිවිධවනයන් උල්ලිංඝනය ව්න පරිදි ක යුතු කිරීම 

තහෝ තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් ස වපති විසින් කරනු ලබන ිසයමයන්  

අනුකූල තනොීම ක යුතු කිරීම, තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් ව්රදක් ව්න 

අ ර, එකී ව්රදක් කරනු ලබන සෑම  ැනැත්ත ක්ම එම ව්රද සම්බන්ධතයන් 

ිසසි බලය සහි  අධිකරවයක් විසින් ව්රදකරු කරනු ලැබූ පසුව් 255 ව්න 

අධිකවරිය ව්න නගර ස ව ආඥව පනතත් 153  ව්න ව්ගන්තිය ය තත් වූ 

දඩුව්මක  ය ත් විය යුතුය. 

 

15.  පද සම්බන්ධතයන් අනයවර්ායක් අව්ශය වුව්තහොත් මිස - 

 

“ස වපතිව්රයව” යන්තනන්  ත් කවලතයහි ප්රවතද්ශීය ස වතේ 

ස වපති ධුරය දරන  ැනැත් ව ද; 

“බලයලත් ිසලධවරියව” යන්තනන් ස වපතිව්රයව විසින් ලිඛි ව් 

බලය පව්රන ලද ඕනෑම ිසලධවරියකු ද;  

 

“ ැනැත් ව” යන්තනන් සිං්ථාවග  කරන ලද තහෝ තනොකරන 

ලද පුද්ගල මණ්ඩලයක්ද,  

 

“බලපත්රධවරියව” යන්තනන් තමම අතුරු ව්යව්්ථාව ය තත් 

ව්යවපවරයක් කරතගන යවම සඳහව බලපත්රයක් ිසකුත් කරනු 

ලැබ ඇති යම්  ැනැත්ත කු ද;  

 

අදහ්ථ තේ.  

 

“අ” උපතල්ඛ්නය *  පීඩවකවරී ව්යවපවර 
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මිිසරන් ශුද්ධ කිරීම තහෝ ගබඩව කිරීම 

තපොතහොර තහෝ රසවයිසක තපොතහොර ිසපදීමම තහෝ විකිණීම   බව ගැනීම 

සම් පදම් කිරීම 

සම් විකිණිම   බව ගැනීම 

සත්ව් පවලනය (ම්ථ,කිරි තහෝ බිත් ර සදහව) 

උම්බලකඩ ිසෂ්පවදනය කිරීම  

රබර් ිසෂ්පවදනය තහෝ රබර් තරොටි  බව ගැනීම 

පශු ජව්දය ගිලන්හලක් පැව්ැත්ීමම 

ත ොග ව්ශතයන් විකිණිම සදහව නරක්ව්න සුළු කෑම ව්ර්ග තහෝ ආහවර ද්රව්ය 

 බව ගැනීම 

කරව්ල, ලුණු මවළු තහෝ ජවඩි කිතලෝග්රෑම් 156 ක  ව්ැඩි ප්රමවවයක්  බව 

ගැනීම 

මවළු තහෝ ම්ථ ජවඩි දැමීම තහෝ තේලීම තහෝ අයි්ථ දැමීම 

තපොල්කටු අගුරු තහෝ දැව් අගුරු ිසපදීමම 

දුම්තකොල වියලීම 

සත්ව් ආහවර ිසපදීමම 

පුන්නක්කු ිසපදීමම 

සත්ව් මවිංශ තහෝ තල් පැසීමම 

සබන් ිසෂ්පවදනය කිරීම 

සත්ව් ඇ කටු ඇඹරීම තහෝ  බව ගැනීම 
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ට්රන්ක් තපට්ටි සෑදීම 

අළුත් තලෝහ තහෝ පරව තලෝහ  බව ගැනීම 

තලෝහ සුන්බුන්  බව ගැනීම 

ගෘහ  වණ්ඩ ිසපදීමම 

තේව්ැල්  වණ්ඩ ිසපදීමම 

ව්ඩු කර්මවන්  ශවලවව්ක් පැව්ැත්ීමම 

සිරප් තහෝ පළතුරු ීමම ිසපදීමම 

රසකැවිලි ිසපදීමම 

තපොල් තලලි තපගීමම (තපොල් පල් කිරීම) 

බුරුසු ව්ර්ග ිසපදීමම (දත් බුරුසු හැර) 

දත් බුරුසු ව්ර්ග ිසපදීමම  

රව එකතු කිරීම 

විනවකිරි ිසපදීමම 

දැව් ඉරීම 

පින් වරු තීන් , ව්වර්ිසෂ් තහෝ ඩි්ථත ම්පර් ිසපදීමම 

තසෝඩව ිසපදීමම 

තකදි සවයම් කිරීම 

සම්  වණ්ඩ ිසපදීමම 

පළතුරු,මවළු තහෝ තව්නත් ආහවර ව්ර්ග ටින්ව්ල ඇසිරීම 

තකෝපි,ධවනය ව්ර්ග පිටි කිරීම 
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තේකින් පවුඩර් ිසපදීමම 

ගෑ්ථ මැන් ල් ිසපදීමම 

තපොටි ිසපදීමම 

ඉටිපන්දම් ිසපදීමම 

කපුරු ිසපදීමම 

ලියන තීන් , අච්චු තීන්  තහෝ ්ථත න්සිල් තීන්  ිසපදීමම 

තරදි  තසෝදන ිසල් ිසපදීමම 

ලවකඩ ිසපදීමම 

සුව්ද විලවුන් ිසපදීමම 

පවසල් ර හුණු ිසපදීමම 

 යර් තහෝ ටියුේ ිසපදීමම  

 යර් නැව්  පිරීමම 

 යර් ටියුේ තව්ොල්කනයිසින් කිරීම 

සිතමන්ති ිසපදීමම 

සිතමන්ති  වණ්ඩ තහෝ ඇ්ථතබ්ථත ෝ්ථ සිතමන්ති  වණ්ඩ ිසපදීමම 

ව්ැලි කඩදවසි ිසපදීමම 

ප්ලව්ථටික්  වණ්ඩ ිසපදීමම 

ගතඩොල් පිළි්ථසීම 

යන්ත්රවනුසවරතයන් තරදි විවිම 

අම්ල ිසෂ්පවදනය කිරීම තහෝ නැව්  ඇසිරීම 



166 
 

උළු ිසපදීමම 

තපොතහොර,හුණු පිටි තහෝ තව්නත් ද්රව්යයන් දමව තිබූ තගෝිස පිරිසිදු කර 

විකිණිම 

යන්ත්රවනුසවරතයන් සිතමන්ති ේතලොක් ගල් ිසපදීමම 

 

 

“ආ”  - උපතල්ඛ්නය * අන් රවදවයක ව්යවපවර 

 

කළුගල් කැණිම, කැඩීම තහෝ කුඩු කිරීම 

සිසිල් ීමම ිසෂ්පවදනය 

අයි්ථ ිසෂ්පවදනය 

එළව්ළු ත ල් ිසෂ්පවදනය 

තපොල්ත ල් ිසෂ්පවදනය 

 

ගිණිතපට්ටි ිසෂ්පවදනය තහෝ ගබඩව කිරීම 

තමතිතල් ට් ්ථප්රීතු ිසෂ්පවදනය 

තත් තපට්ටි ිසපදීමම 

තකොහු තහෝ තව්නත් තකදි ව්ර්ගව්ලින්  වණ්ඩ ිසෂ්පවදනය 

පිදුරු  බවගැනීම 

පවවිච්චි කළ ඇදුම් ගබඩව කිරීම 

්ථව්ර්වව රව ිසෂ්පවදනය තහෝ අලුත්ව්ැඩියව කිරීම 
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යන්ත්රවනුසවරතයන් ලී ඉරීම 

හිරිගල් තහෝ හුණුගල් කැණිම 

යන්තත්රෝපකරව පවවිච්චි කරන කම්හලක් පැව්ැත්ීමම 

හි්ථ තගෝිස තහෝ හි්ථ තබෝ ල්  බව ගැනීම 

ප්රතිචක්රීකරව ද්රව්ය රැ්ථ කිරීම තහෝ ගබඩව කිරීම 

පවපැදි තහෝ යතුරු පැදි අළුත්ව්ැඩියව කිරීම 

පවවිච්චි කරන ලද කඩදවසි තහෝ පත් ර  බව ගැනීම 

විසිරි පින් වරු කිරීම 

ගිිසතකළි  වණ්ඩ තහෝ රතිඤ්ඥව ගබඩව කිරීම 

තලෝහ සිං්ථකවර්ය කර්මවන්  (යන්තත්රෝපකරව,ආයුධ,උපකරව ිසපදීමම) 

 

 

 

 

 

 

“ඇ”  - උප තල්ඛ්නය * පීඩවකවරී  හව අන් රවදවයක ව්යවපවර 

 

 ලවතු මිණිරන් සුද්ද කිරීම 

රසවයිසක ද්රව්ය පවවිච්චි කර කුරුදු, කරදමුිංගු, එනසවල් තහෝ තකදි ව්ර්ග 

සක්ථ කිරීම 

ඩ්රයික්ලීන් කිරීම තහෝ සවයම් දැමීම 

තරදි මුද්රවය කිරීම තහෝ සවයම් දැමීම තහෝ බතික් කිරීම 

විදුත් තලෝහ ආතල්පනය කිරීම 
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ත ල් තහෝ සත්ත්ව් තම්ද ිසපදීමම 

හුණුගල් තහෝ සත්ත්ව් තම්ද ිසපදීමම 

ගිණිතකළි  වණ්ඩ තහෝ රතිඤ්ඤව ිසපදීමම 

තමෝරත ල් සක්ථ කිරීම 

තබෝට්ටු  ැනීම 

බැ රි විදුත් ආතරෝපවය කිරීම තහෝ අළුත්ව්ැඩියව කිරීම 

තලෝහ ව්ර්ග පෑ්ථසීමම 

තමෝ ර් ව්වහන අළුත්ව්ැඩියව කිරීම 

තමෝ ර් ව්වහන ත්ථව්ව කිරීම 

යන්ත්රවනුසවරතයන් තලෝහ කුඩු කිරීම 

ව්වත්තු මඩුව්ක් පව්ත්ව්වතගන යවම 

තබතළක් ව්ැඩපලක් පව්ත්ව්වතගන යවම 

තමෝ ර් ව්වහන තබොඩි  ැනීම 

කෘමිනවශක, දිලීරනවශක, පැළෑටිනවශක තහෝ පළිතබෝධනවශක ිසපදීමම 

තහෝ නැව්  පිරීමම 

විෂීමජනවශක ිසපදීමම 

මදුරුනවශක දඟර / දියර ිසපදීමම 

රූපලවව්නය ක යුතු කිරීම 

බවබර් සවප්පු 
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XIX. තකොණ්ඩා කපන ්ථාාන හා බාබර් සාප්පු පිළිබඳ අතුරු 

ව්යව්්ථාා 

 

1. 255 අධිකවරිය ව්න නගර ස ව ආඥව පනතත් 153 ව්න ව්ගන්තිය සමඟ 

කියවිය යුතු එකී ආඥව පනතත් 157 ව්න ව්ගන්තිතේ (9) (එ)  තේදය අනුව් තමම 

අතුරු අතුරු ව්යව්්ථාවව් පැනීමම  නගර ස වව්  බලය ලැීම ඇ . 

 

2. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් නගර ස ව බලප්රතද්ශය තුළ තකොණ්ඩව කපන ්ථාවන 

හව බවබර් සවප්පු විධිමත් කිරීම, අධීක්ෂවය කිරීම හව පවලනය කිරීම උතදසව 

පනව්නු ලැතේ.  

 

3. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් තකොණ්ඩව කපන ්ථාවන හව බවබර් සවප්පු පිළිබඳ 

අතුරු ව්යව්්ථාවව් තලස හඳුන්ව්නු ලැතේ.  

 

4. ස වපතිව්රයව විසින්  ත්කවර්ය සඳහව ිසකුත් කරව ලද ව්ලිංගු බලපත්රයක් 

ඇත්තත් නම් මිස කව්ර තහෝ  ැනැත් කු විසින් නගර ස ව ප්රතද්ශය තුළ 

තකොණ්ඩව සැකසීතම් ්ථාවනයක් තහෝ බවබර් සවප්පුව්ක් පව්ත්ව්වතගන යවම 

තනොකල යුතුය.  

 

5. තමම අතුරු ව්යව්්ථාව ය තත් ිසකුත් කරන ලද සෑම බලපත්රයක්ම, කලින් 

අව්ලිංගු කරනු තනොලැබුව්තහොත් මිස ව බලපත්රය ිසකුත් කරන ලද්තද් කිනම් 

ව්ර්ෂයක් සඳහවද, ව ව්ර්ෂතේ තදසැම්බර් මස 31 ව්න දිතනන් අව්සන් විය 

යුතුය.  

 

(1) තම් ව්ගන්තිතේ (2) සහ (3) තේදව්ල සඳහන් ිසයමයන් 

සම්පූර්ව කර ඇත්තත් නම් මිස ස වපතිව්රයව විසින් කව්ර 

තහෝ තකොණ්ඩව සැකසීතම් ්ථාවනයක් තහෝ බවබර් සවප්පුව් ක් 

පව්ත්ව්වතගන යවම සඳහව බලපත්රයක් ිසකුත් කරනු 

තනොලැබිය යුතුය. 
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(2) තකොණ්ඩව කපන ්ථාවනය තහෝ බවබර් සවප්පුව් පව්ත්තගන 

යවම  අදහ්ථ කරන තගොඩනැගිල්ල තහෝ තගොඩනැගිල්තල් 

තකො ස-  

 

I. ශක්තිමත්ව් ිසමවකර තිබිය යුතු අ ර එක් 

ගණුතදනුකරුතව්කු  ත්ථව්ව සැපයීම සඳහව  

තව්න්කරන ඉඩ ප්රමවවය අව්ම ව්ශතයන් ව්ර්ග 

මී ර් 1.5 ක  තනොඅඩු ව්නත්ථ එකව්ර ත්ථව්ව 

සපයන ගනුතදනුකරුව්න් සිංඛ්යවව්  අනුරූපීව් 

ප්රමවවව්ත් ඉඩකඩ සපයව තිබිය යුතුය; 

 

II. ත්ථව්ව සපයව ගැනීම  බලවතපොතරොත්තුතව්න් 

පැමිතවන කිසියම් ගනුතදනුකරුතව්කු , ත්ථව්ව 

ලබවගන්නව ගනුතදනුකරු ්ථාවනග  කර ඇති 

්ථාවනතේ සි  අව්ම ව්ශතයන් මී ර් 1.5 ක් දුරින් 

ව්න ත්ථ පහසුතව්න් අසුන්තගන රැඳී සිටීම  

ප්රමවවව්ත් ඉඩකඩ සපයව තිබිය යුතුය; 

 

III. ඇතුල  බිත්ති ශක්තිමත් ද්රව්යව්ලින්  නව 

තිබිය යුතු අ ර තීන්  ආතල්පකර තිබිය 

යුතුය; 

 

IV.  ව්හළය ලී තහෝ තව්නත් ශක්තිමත් ද්රව්යකින් 

 නව තිබිය යුතුව්වත් හැර අව්ම ව්ශතයන් 

තපොතළොව් මට් තම් සි  මී ර් 2.25 ක් උස 

සිවිලිමකින් යුක්  වියයුතුය;  ව්ද සිවිලිම 

සුදුපවටින් පින් වරු කර තිබිය යුතුය;  

 

V. ඇතුල  තපොතළොව් සිතමන්තිතයන් මැද තහෝ 

පිඟවන් ගතඩොල් අල්ලව තිබිය යුතුය යුතු අ ර 

බිත්තිය සහ තපොතළොව් සම්බන්ධව්න ්ථාවනය 

පිරිසිදු කිරීම  පහසු ව්න ත්ථ ව් කුරු හැඩය  

සක්ථ කර තිබිය යුතුය;  

 

VI. ඇතුල  ව්වයු සමීකරවය කර තනොමැති 

තගොඩනැගිල්ලක් ව්න වි  එහි භූමිතේ ව්ර්ග 
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ප්රමවවතයන් පහතලොතව්න් එකක  තනොඅඩු ව්ව 

කවුලු සවිකර තිබිය යුතු අ ර ප්රමවවව්ත් 

ආතලෝකය ලැීමම  සල්ථව්ව තිබිය යුතුය; 

 

VII. ඇතුල  ව්වයුසමීකරවය කර ඇති 

තගොඩනැගිල්ලක් ව්න වි  ප්රමවවව්ත් විදුලි 

ආතලෝකය  සපයව තිබිය යුතුය; 

 

VIII. ගනුතදනුකරුව්න්  ත්ථව්ව සැපයීතම්දී ත්ථදීම 

සඳහව ජලය  වවි  කරන්තන් නම් තසෝදන  

තේසම් සවිකර තිබිය යුතු අ ර පවවිච්ච් කල 

අප ජලය ගලවයවම  ප්රමවවව්ත් නළ සවිකර 

තිබිය යුතුය;  

 

IX. ඇතුල   වවි  කර බැහැර කරව අපජලය 

උරව ගැනීතම් ව්ලක  ගලවයවම  සල්ථව්ව තිබිය 

යුතු අ ර තපොදු ජල මවර්ගයක  ගලවයවම  

සැලැ්ථීමම තනොකල යුතුය;  

 

X. පවරිත ෝගිකයින් සඳහව ප්රමවවව්ත් ජල 

පහසුකම් හව සනීපවරක්ෂක පහසුකම් සපයව 

තිබිය   යුතුය; 

 

XI. පරිශ්රය පදිිංචිය සඳහව ව්න ිසව්සක තකො සක් 

ව්න වි  දී ව්යවපවරික ්ථාවනය පදිිංචිය සඳහව 

ව්න තකො සින් තව්න්කර තිබිය යුතුය; 

 

XII.  වවි ව කරන උපකරව සහ තමව්ලම් 

ජීව්වනුහරවය  සඳහව ප්රමවවව්ත් ව්න ජලය 

උතුරව්න  ක්රමයක් තහෝ ජීව්වනුහරව ක්රමයක් 

සහ ජීව්වනුහරවය සඳහව  වවි  තකතරන 

බඳුන් ප්රමවවව්ත් සිංඛ්යවව්ක් තිබිය යතුය; 

 

XIII. ඇතුල  ත්ථව්ව සපයන්නන්  ඔවුන්තේ ව්ැඩ 

කරතගන යවතම්දී අත් තසෝදව ගැනීතම් පහසුකම් 

සහි  තේසම් සහ සබන් තහෝ සබන් දියර  බව 

තිබිය යුතුය;  
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XIV. ගනුතදනුකරුව්න්තේ ප්රතයෝජනය සඳහව සුදු 

පැහැතයන් තහෝ තව්නත් ලව පව කින් යුක්  ව්න 

එතහත්  ද පවටින් යුක්  තනොව්න තුව්ව සහ 

උඩුකය ආව්රව ව්ැ්ථම ප්රමවවව්ත් සිංඛ්යවව්ක 

තිබිය යුතුය; 

 

XV. ඇතුල  දී කපන ලද තක්ථ සහ තව්නත් අප 

ද්රව්ය දැමීම සඳහව තහොදින් ව්ැතසන පියනකින් 

යුත් එහව තමහව තගන යව හැකි  වජන  බව 

තිබිය යුතුය;  

 

XVI. ඇතුල  විදුලිතයන් ක්රියවත්මක කරව 

උපකරව තයොදව ගන්තන් නම් එක් ගනුතදනු 

කරුතව්කුතේ තම්සය  අව්ම ව්ශතයන් එකක් 

බැගින් ව්නත්ථ ආරක්ෂි  විදුලි තප්නු එකක් 

බැගින් සපයව තිබිය යුතුය; 

 

XVII. ප්රමවවව්ත් ප්රාමවධවර උපකරව හව ෂෂධ 

සහි  ප්රාමවධවර පහසුකම් සපයව තිබිය යුතුය 

 

6. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් බලපත්රයක් ලත් සෑම ්ථාවනයකම ත්ථව්තේ 

තයොදව්ව ඇති සෑම  ැනැත්ත කු  ම ප්රාමවධවර පුහුණුව්ක් ලබව දී තිබිය 

යුතුය. 

 

7. තමම අතුරු ව්යව්්ථාව ය තත් බලපත්රයක් ලත් සෑම පරිශ්රයක්ම අව්ම 

ව්ශතයන් ව්සරක  එක් ව් වව්ක් තහෝ තීන්  ආතල්ප කර මනව නඩත්තුව්ක් 

ය තත් පව්ත්ව්ව තගන යව යුතුය. 

 

8. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් බලපත්රයක් ලත් සෑම  ැනැත්ත කුම විසින් 

බලපත්රලත් ්ථාවනතේ තගබිම ජදිසකව් විෂීමජ නවශක තයොදව තසෝදව හැරීම 

කල යුතුය. 

 

9. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් බලපත්රයක් ලත් ්ථාවනයක ඇතුල  දිව්ව 

කවලතේ තහෝ රවත්රී කවලතේ ිසදවගන්නව තහෝ ආහවර ගන්නව ්ථාවනයක් තලස 

පවවිච්ච් තනොකල යුතු අ ර තව්නත් යම්  ැනැත්ත කු  එත්ථ පවවිච්ච් 

කිරීම  ඉඩ තනොදිය යුතුය.  
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10. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් බලපත්රයක් ලත් ්ථාවනයක ඇතුල  ආහවර 

පිසීම තහෝ ආහවර විකිණීම තහෝ විකිණීම සඳහව ආහවර ප්රදර්ශනය  කිරීම 

තහෝ තනොකල යුතුය.  

 

11. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් බලපත්රලත් ්ථාවනයක;  

 

(1) කිසියම් ආසවදන, ්ථලර්ශක තහෝ චර්ම තරෝගයකින් තපතලන 

තහෝ මෑ කදී එව්ැිස තරෝගයකින් තපතළමින් සිටි කව්ර තහෝ 

 ැනැත්ත කු තහෝ එව්ැිස කිසියම් තරෝගයකින් තපතළන යම් 

 ැනැත්ත කු  මෑ කදී සවත්තු කිරීතමහි තයදී සිටි කව්ර 

තහෝ  ැනැත්ත කු එකී තරෝග ආසවදන සහ ීමජ තපෝෂව 

කවල සීමවව් ඉකුත් ීම ඇත්තත් නම් මිස කව්ර තහෝ 

ආකවරයක කවර්යයක ිසර ීමම  තහෝ එත්ථ කවර්යයක 

ිසයුක්  යම්  ැනැත්ත කුතේ සහවයකතයකු ව්ශතයන් තහෝ 

ිසයුක් ීමම තහෝ ිසයුක්  කරීමම තහෝ කිසියම් කවර්යයක 

ිසයුක්  ීමම  ඉඩදීම තහෝ තනොකල යුතුය. 

 

(2) තහොඳින් තසෝදව පිරිසිදු කළ ඇඳුම් හැඳ ඇත්තත් නම් මිස 

කව්ර තහෝ  ැනැත්ත කු විසින් එම ්ථාවනතේ කව්ර තහෝ 

ආකවරයක කවර්යයක ිසයුක්  ීමම තහෝ ිසයුක්  ීමම  

ඉඩදීම තහෝ තනොකල යුතුය. 

 

(3) ත්ථව්තේ තයොදව්ව ඇති සියලුම ත්ථව්කයින් අව්ම ව්ශතයන් 

ව්ර්ෂයක  එක් ව් වව්ක් ජව්දය පරීක්ෂවයක   වජනය 

කරීමම බලපත්රලවභියව තේ කවර්යය විය යුතුය.  

 

12. කව්ර තහෝ ආකවරයක ආසවදන තහෝ ්ථලර්ශක තහෝ චර්ම තරෝගයකින් 

තපතළන නැ තහොත්         එව්ැිස තරෝගයකින් තපතළන  ැනැත්ත කු  

මෑ කදී උප්ථාවන කළ කිසියම් ගනුතදනුකරුතව්කු  ත්ථව්ව සැපයීතමන් 

අනතුරුව් - 

 

(1) එකී ත්ථව්ව සැපයීම කළ  ැනැත් ව යම් විෂීමජ නවශක 

ද් රව්යයක් තයොදව  මවතේ දෑත් පිරිසිදු කරතගන ඇත්තත් 

නම් මිස තව්නත් යම් ගනුතදනුකරුතව්කු  ත්ථව්ය කිරීම තහෝ 

ත්ථව්ය කිරීම  ඉඩදීම තහෝ තනොකළ යුතුය. 

 

(2) එකී ගනුතදනුකරුව්ව සදහව පවවිචිචි කළ කව්ර තහෝ 
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උපකරවයක් ජීව්වනුහරවය කර ඇත්තත් නම් මිස සහ 

පවවිච්චි කළ තුව්ව සහ උඩුකය ආව්රව ව්ැ්ථම විෂීමජ 

නවශක සහ සබන් තයොදව තසෝදව ඇත්තත් නම් මිස තව්නත් 

යම් ගනුතදනුකරුතව්කු තව්නුතව්න් පවවිචිචි කිරීම තහෝ එත්ථ 

කිරීම  ඉඩදීම තහෝ තනොකල යුතුය.  

            

13. බලපත්රලත් ්ථාවනතේ ත්ථව්තේ ිසයුක්  කර ඇති සෑම ත්ථව්කතයකු ම  

 

(1) දිනප ව දිය නෑතමන් තහෝ ඇග තසෝදව ගැනීතමන් අනතුරුව් 

පමවක් ත්ථව්තේ ිසයුක්  ව්න බව් . 

 

(2) අදින ඇදුම් හව පැළදුම් පිරිසිදුව් සහ තසෞඛ්යවරක්ෂක 

 ත්ව්තයන් ව්න බව්  

 

(3) ිසයතපොතු තකො   කපව කුණුව්ලින් ත ොරව්  බව ගන්නව 

බව් ,සහ  

 

(4) එක් එක් ගනුතදනුකරු සදහව ත්ථව්ය කිරීම  තපරවතුව් 

සබන් ගව අත් තසෝදව ගන්නව බව් ; සහතික ීමම 

බලපත්රලවභියවතේ කවර්යය ව්න්තන්ය. 

 

14. බලපත්රලත් ්ථාවනතේ පවවිච්චිය  ගන්නව - 

 

(1) උපකරව පවවිච්චි කරන එක් එක් ව් වව්  පසුව් 

ජීව්වනුහරවය කිරීම, 

 

(2) බුරුසු සහ පනව සෑම දිනයක ම පවවිච්චිය  ගැනීම  තපර 

තහොදින් තසෝදව පිරිසිදු කර   ජීව්වනුහරවය කිරීම, 

 

(3) සියලුම පුකුරු, තකෝප්ප සහ සබන් බුරුසු වව්ව ප්රතයෝජනය  

ගන්නව එක් එක් ව් වතව්න් පසුව් උණුව්තුතරහි ගිල්ව්ව තසෝදව 

හැරීම සිදු කරන බව්  බලපත්රලවභියව සහතික විය යුතුය. 

     

15. බලපත්රලත් ්ථාවනතේ ත්ථව්ය ලබව ගන්නව එක් එක් ගනුතදනුකරුතේ - 

 

(1) තකොණ්ඩය තහෝ රැවුල කැපීතමන් ඉව්ත් කරන තක්ථ කැබලි 

තහෝ තව්නත් අපද් රව්ය අතු ගෑතමන් තහෝ විදුලි බලතයන් 
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ක්රියවකරන උරව ගන්නව යන්ත්රයක් මගින් තහෝ එකතු කර, ව 

සදහව තව්න්කළ  වජනය  දැමීම කරන බව් ; සහ, 

 

(2) තකොවඩය තහෝ රැවුල කැපීම  උපතයෝගී කරගන්නව  ල 

මවරු කල හැකි දැළි පිහිතේ  ල මවරු කළ හැකි දැළි පිහිතේ 

 ලය මවරුකරන බව් ,  

බලපත්රලවභියව සහතික විය යුතුය. 

 

16. බලපත්රලත් සෑම පරිශ්රයකම - 

 

(1) ජදිසක ක යුතු අව්සවනතේ තහෝ අව්ේ ය ව්න්තන් නම් 

දිනක  කිහිප ව් වව්ක් බැගින් ඉව්ත් කරන තක්ථ කැබලි 

ඇතුළත් බදුතන් ඇති අප ද්රව්ය අව්ම ව්ශතයන් තපොතළොතව්න් 

මී ර් එකක  තනොඅඩු ගැඹුරකින් ව්ළදැමීම  සැලැ්ථීමම තහෝ 

තව්නත් ආකවරයකින් බැහැර කිරීම, 
 

(2) ඉව්  දමන තක්ථ කැබලි තහෝ තව්නත් අප ද්රව්ය සුළතේ 

ගසවතගන යවම තහෝ පරිශ්රය තුළ යම්  තපොදු ්ථාවනයක විසිරී 

යවම ව්ැළැක්ීමම  ක්රියව මවර්ග ගැනීම, 

 

(3) බලපත්රලවභියවතේ කවර්යය විය යුතුය.     

 

17. බලපත්රලත් ්ථාවනතේ රැ්ථකරන තක්ථ කැබලි සහ තව්නත් අප ද්රව්ය 1. ව්න 

ව්ගන්තිතේ සදහන් ආකවරය  බැහැර කිරීම  තනොහැකි ව්න අව්්ථාවව්කදී 

නගර ස වතේ අප ද්රව්ය කළමනවකරව ව්ැඩ පිළිතව්ල ය තත් ිසයම කරනු 

ලබන ආකවරතයන් නගර ස වතේ කසළ රැ්ථකිරීතම් ව්වහනය   වර දීම  

ක්රියව කළ යුතුය. 

 

18. බලපත්රලත් ්ථාවනතේ පවවිච්චිය  ගන්නව අප ද්රව්ය රැ්ථකිරීතම්  වජන හි්ථ 

කිරීතමන් පසු පිරිසිදු කර විෂීමජ නවශක තයදීම  සැලැ්ථීමම 

බලපත්රලවභියවතේ කවර්යය විය යුතුය.  

 

19. සෑම බලපත්රයක් ්ථාවනයකම පවරිත ෝගිකයින් සදහව ත්ථව්වව් අව්සවනතේ 

අනුම  විෂීයජනවශක හව අව්ශය ව්න්තන්නම් අනුම  තල් නව්ත්ව්න ද්රව්ය 

පමවක්  වවි ව කල යුතුය. 

 

20. කව්ර තහෝ බලපත්රලත් ්ථාවනයක බලපත්රලවභියව විසින් පිරිසිදු  ත්ත්ව්තයන් 

තනොමැති උඩු කය ආව්රව ව්ැ්ථමක් තහෝ තසෝදනු ලැීමතමන් පසු පළමුව්ර  
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පවවිච්චි කරන තුව්වයක් තනොව්න කිසියම් තුව්වයක් තහෝ කව්ර තහෝ 

ගණුතදනුකරුතව්කුතේ ප්රතයෝජනය සදහව තයොදව ගැනීම තනොකළ යුතුය. 

 

21. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව්ල ිසයමයන් අනුකූලව් ක යුතු සිදු ව්න්තන්ද යන්න 

පරීක්ෂව කිරීම සදහව ස වපතිව්රයව  තහෝ බලයලත් ිසලධවරිතයකු , 

පරිශ්රතයහි ත්ථව්වව්න් සිදු කරනු ලබන ඕනෑම අව්්ථාවව්ක එම පරිශ්රය  

ඇතුල්ීමම  බලය ඇත්තත්ය. 

 

22. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ ය තත් බලපත්රයක් ිසකුත් කරනු ලැබ ඇති කිසියම් 

පරිශ්රයක තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ සදහන් විධිවිධවනයන්  ප හැිසව් 

ක යුතු සිදුව්න බව්  ස වපතිව්රයව සෑහීම  පත්ව්න ඕනෑම අව්්ථාවව්ක 

ිසේචි  කවලයක් කල් තදමින් ස වපතිව්රයව විසින් එකී ක යුතු ිසව්ැරදි 

කරගන්නව තලස දැන්ීමමක් බලපත්රලවභියව   වර තදනු ලැබිය යුතුය. 

 

23. 22ව්න ව්ගන්තිතේ සදහන් ආකවරතේ දැන්ීමමක් ලැබුණු කව්ර තහෝ 

බලපත්රලවභිතයකු විසින් එකී දැන්ීමතම් ිසේචි ව් සදහන් දිනය  තපර ව 

දැන්ීමතම් ිසයම කර ඇති ආකවරය  ක්රියව කළයුතුය. බලපත්රලවභියව විසින් 

පිළිග  හැකි ආකවරතේ කරුණු ලිඛි ව් ඉදිරිපත් කිරීමක් කර ඇති යම් 

අව්්ථාවව්ක එකී දැන්ීමතමහි ිසේචි ව් සදහන් දිනය දීර්ඝ කිරීම  

ස වපතිව්රයව  බලය තිබිය යුතුය.එත්ථ වුව්ද ව ආකවරතයන් දීර්ඝ කරනු 

ලබන කවලය දින දහ හ රක  තනොව්ැඩි විය යුතුය. 

 

24.  23 ව්න ව්ගන්තිතේ සදහන් ආකවරතේ දැන්ීමමක් ලැබු කව්ර තහෝ 

බලපත්රලවභිතයකු විසින් එකී දැන්ීමතම් ිසේචි ව් ිසයම කර ඇති දිනය තහෝ 

දීර්ඝ කරනු ලැබු දිනය  තපර ව දැන්ීමතම් ිසයම කර ඇති ආකවරතයන් ක්රියව 

කිරීම පැහැර හැර ඇති අව්්ථාවව්ක, ව ්ථාවනය තව්  ිසකුත් කරනු ලැබු 

බලපත්රය ස වපතිව්රයව විසින් අව්ලිංගු කරනු ලැීමම නී යනුකූල විය යුතුය. 

 

25. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ විධිවිධවනයන් උල්ලිංඝනය ව්න පරිදි ක යුතු කිරීම 

තහෝ තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් ස වපති විසින් කරනු ලබන ිසයමයන්  

අනුකූල තනොීම ක යුතු කිරීම, තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් ව්රදක් ව්න 

අ ර, එකී ව්රදක් කරනු ලබන සෑම  ැනැත්ත ක්ම එම ව්රද සම්බන්ධතයන් 

ිසසි බලය සහි  අධිකරවයක් විසින් ව්රදකරු කරනු ලැබූ පසුව් 255 ව්න 

අධිකවරිය ව්න නගර ස ව ආඥව පනතත් 153 අ ව්න ව්ගන්තිය ය තත් වූ 

දඩුව්මක  ය ත් විය යුතුය. 

 

26. පද සම්බන්ධතයන් අනයර්ායක් අව්ශය ව්න්තන් නම් මිස තම් තකො ත්ථ අතුරු 
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ව්යව්්ථාවව්ල - 

 

  “ස වපතිව්රයව” යන්තනන්  ත් කවලතයහි නගර ස වතේ 

ස වපති ධුරයදරන  ැනැත් ව ද, 

 

  “බලයලත් ිසලධවරියව” යන්තනන් ස වපතිව්රයව විසින් ලිඛි ව් 

බලය පව්රන ලද ඕනෑම    ිසලධවරියකු ද, 

 අදහ්ථ තේ.                                                                         

XX. ම්ථ විකිණීම පිළිබඳ අතුරු ව්යව්්ථාාව් 

 

1. නගර ස ව ආඥව පනතත් 157 ව්න ව්ගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු එකී ආඥව පනතත්  

(9) (ග) තේදය අනුව් තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් පැනීමම  නගර ස වව්  බලය ලැීම 

ඇ . 

 

2. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් නගර ස ව බල ප්රතද්ශය තුළ ම්ථ විකිණීම පිළිබඳ අතුරු 

ව්යව්්ථාවව් යනුතව්න් හැඳින්තේ. 

 

3. නගර ස ව බල ප්රතද්ශය තුළ කව්ර තහෝ  ැනැත්ත කු විසින් නගර ස වතේ 

ස වපතිව්රයව විසින් තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් ිසකුත් කරන ලද ව්ලිංගු 

බලපත්රයක් තනොමැතිව් ම්ථ විකිණීතම් කවර්යය සඳහව යම් ්ථාවනයක් පවවිච්චි 

තනොකළ යුතුය. 

 

4.  තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් බලපත්රය ලබව ගැනීම  ඉල්ලුම් කරන තව්ළඳ 

්ථාවනය තමහි පහ  දැක්තව්න තකොන්තද්සිව්ල  අනුකූල ව්න්තන් නම් මිස 

ස වපතිව්රයව විසින් කව්ර තහෝ  ැනැත්ත කු  ම්ථ තව්ළඳ ්ථාවනයක් පව්ත්ව්ව 

තගන යවම සඳහව බලපත්රයක් ිසකුත් තනොකළ යුතුය. 

 

(1) ම්ථ විකිණීම සඳහව ම ප්රදර්ශනය කරනු ලබන තකො ස පිඟන් 

ගතඩොල් කපරවරු කළ සිතමන්ති තහෝ මළ තනොබැතදන තලෝහ 
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 හඩු තහෝ තයොදව තිබිය යුතුය. 

(2) ම්ථ විකිණීම සඳහව ප්රදර්ශනය කරනු ලබන ්ථාවනතේ බිම සහ 

ගබඩව කිරීතම් ්ථාවනතේ බිම සිතමන්ති බදවමතයන් මැදීම කර 

තහෝ පිඟන් ගතඩොල් අල්ලව තිබිය යුතුය. 

(3) අප ජලය ගලවයවම පහසු කිරීම සඳහව අව්ශය බෑවුමක් සහි ව් 

සිතමන්තිතයන් මැදීම කරනු ලැබු තහෝ පිඟන් ගතඩොල් ඇල්ලු කවණු 

සවදව තිබිය යුතුය. 

(4) (3) තේදතේ සඳහන් කවණු තුළින් ගලවයන  අප ජලය කිසියම් තපොදු 

ජල මවර්ගයක  ගලවයවම  ව්ැළැක්ීමම  ප්රමවවව්ත් විධිවිධවන 

සල්ථව්ව තිබිය යුතු අ ර, එකී අප ජලය උරව ගන්නව ව්ලක  

ගලවයවම  ඉඩ සල්ථව්ව තිබිය යුතුය. 

(5) අප ජලය ගලව යවම  සල්ථව්න ලද උරව ගන්නව ව්ල ව්ව ය  

ිසරවව්රවය තනොකළ යුතුය. 

(6) ම්ථ තව්ළඳ ්ථාවනතයන් බැහැර කරනු ලබන ජජව්හවයන අප 

ද්රව්ය බහව ලීම  ප්රමවවව්ත්  වජන  බව තිබිය යුතු අ ර, 

ජදිසක තව්ළඳවම් ක යුතු අව්සවනතේ එකී අප ද්රව්ය තපොතළොව් 

මට් තමන් අව්ම ව්ශතයන් මී ර් 6.5 ක් ගැඹුතරන් ව්ළ දැමීම තහෝ 

නගර ස වව් විසින් කලින් කළ තීරවය කර ිසයම කරනු ලබන 

ිසයමයන්  අනුකූලව් බැහැර කිරීම කළ යුතුය. 

(7) ්ථාවනතේ ත්ථව්ය කරන  ැනැත් න්තේ ප්රතයෝජනය සඳහව 

ප්රමවවව්ත් ජල මුද්රි  ව්ැසිකිළි පහසුකම් සපයව තිබිය යුතු අ ර, 

ව්ැසිකිළි  වවි තයන් අනතුරුව් පවවිච්චි කිරීම  සුදුසු 

සනීපවරක්ෂක ක්රම හව ද්රව්ය සපයව තිබිය යුතුය. 

5. තගෝ ඝව ක ආඥව පනතත් ිසයමයන් ය තත් විධිමත් බලපත්රයක් ලබව ඇති තගෝ 

ඝව කවගවරතේදී මරණු ලැබු කිසියම් සත කුතේ ම්ථ ව්න්තන් නම් මිස කව්ර තහෝ 

ම්ථ තව්ළඳ ්ථාවනයක අතලවි කිරීම සඳහව තහෝ අතලවි කිරීම සඳහව ප්රදර්ශනය 
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කිරීම තහෝ කව්ර  ැනැත්ත කු විසින් තනොකළ යුතුය. 

 

6. බලපත්රලත් කව්ර තහෝ ම්ථ තව්ළඳ ්ථාවනයක ජදිසක ක යුතු අව්සවනතේ එකී 

්ථාවනතේ බිමද, බිත්තිව්ල පිඟන් ගතඩොල් ඇල්ලු තහෝ සිතමන්ති කපරවරු කළ 

තකො ්ථ ද ම්ථ කැපීම සඳහව ගන්නව තකො  ද, උපකරවද, ම්ථ විකිණීම සඳහව 

ප්රදර්ශනය   බන ්ථාවන ද, විෂ ීමජ නවශක දියර තයොදව තසෝදව පිරිසිදු කිරීම  

සැලැ්ථවිය යුතුය. 

 

7. බලපත්රලත් කව්ර තහෝ ම්ථ තව්ළඳ ්ථාවනයක සහ එහි අව්  කවණු ද, ම්ථ ගබඩව 

කිරීම, සක්ථ කිරීම තහෝ විකිණීම හව සම්බන්ධව් පවවිච්චි කරන සියලු  වජන සහ 

උපකරව ද මනව අලුත්ව්ැඩියවතව්න් යුතුව් සහ දුර්ගන්ධයකින් ත ොරව්  බව 

ගැනීම  සැලැ්ථවිය යුතුය. 

 

8. බලපත්රලත් ්ථාවනතේ ජදිසක තව්ළඳවම් ක යුතු අව්සන් ීමතමන් අනතුරුව් විකුවව 

ගැනීම  තනොහැකිව් තේෂ ව්න ම්ථ අධි ශී කරවයක ගබඩව කරනු ලැබ ඇත්තත් 

නම් හව එත්ථ ගබඩව කළ අව්්ථාවතේ සි  ඊළඟ දිනතේ ම්ථ තව්ළඳ සැල විව්ෘ  කරන 

අව්්ථාවව් දක්ව්ව එකී අධිශී කරවය ිසසි ආකවරතයන් ක්රියවත්මකව් පැව්ති තිබුතන් 

නම් මිස තේෂව්න කව්ර තහෝ මසක්  ඊළඟ දිනතේ විකිණීම සඳහව ප්රදර්ශනය කිරීම 

තහෝ අධි ශී කරවතේ තහෝ බලපත්රලත් ්ථාවනතේ  බව ගැනීම තහෝ තනොකළ 

යුතුය. 

 

9. කව්ර තහෝ තගෝ ඝව කවගවරයක් තුළ කිසියම් දිනයක දී  තහෝ කවල ව්කව්වනුව්ක ම්ථ 

පිණිස සතුන් මැරීම  හනම් කරමින් තගෝ ඝව ක ආඥව පනතත් විධිවිධවන ප්රකවර 

ිසසි අධිකවරය විසින් ිසයමයක් ගැසට් පත්රතේ ප්රකවශය  පත්කර ඇති අව්්ථාවව්ක, 

කව්ර තහෝ ම්ථ කඩයක තව්ළඳවම් පිණිස ම්ථ  බව ගැනීම තහෝ තව්ළඳවම පිණිස ම්ථ 

ප්රදර්ශනය කිරීම තහෝ ගබඩව කිරීම තනොකළ යුතුය. 

 

10. බලපත්රලත් කව්ර තහෝ ම්ථ තව්ළඳ ්ථාවනයක බල්ලන්, බළලුන්, මීයන්, කෘමින් තහෝ 

තව්නත් කව්ර තහෝ සතුන්තගන් ත ොරව්  බව ග  යුතුය. 
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11. බලපත්රලත් ්ථාවනතයහි ම්ථ දමව  ැීමම  තහෝ සක්ථ කිරීම  තහෝ විකිණීම  

පවවිච්චි කරන උපකරව තහෝ  වජන හැර කිසිම  වණ්ඩයක් තහෝ ඇඳුමක් තහෝ 

ිසදවගන්න පැදුරක් තහෝ තව්නත් කව්ර තහෝ තදයක්  බව ගැනීම තනොකළ යුතුය. 

 

12. බලපත්රලත් ්ථාවනතේ ත්ථව්ය කරන  ැනැත් න්තේ පවවිච්චිය  ගැනීම සඳහව බිම  

සුදුසු ජලය ප්රමවවව්ත් ප්රමවවයක්  බව ගැනීම කළ යුතුය. 

 

13. (1) කිසියම් ආසවදන, ්ථපර්ශක තහෝ චර්ම තරෝගයකින් තපතළන 

තහෝ මෑ ක දි එව්ැිස       තරෝගයකින් තපතළමින් සිටි කව්ර තහෝ 

 ැනැත්ත කු තහෝ එව්ැිස කිසියම් තරෝගයකින් තපතළන යම් 

 ැනැත්ත කු  මෑ කදි සවත්තු කිරීතමහි තයදි සිටි කව්ර තහෝ 

 ැනැත්ත කු එකී තරෝග ආසවදන සහ ීමජ තපෝෂව කවල සීමවව් 

ඉකුත් ීම ඇත්තත් නම් මිස කව්ර තහෝ ම්ථ තව්ළඳ ්ථාවනයක කව්ර 

තහෝ ආකවරයක තව්ළඳවතමහි තහෝ එත්ථ තව්ළඳවතම් ිසයුක්  යම් 

 ැනැත්ත කුතේ සහවයකතයකු ව්ශතයන් තහෝ ිසයුක්  ීමම තහෝ 

ිසයුක්  කරීමම තහෝ කිසියම් කවර්යයක ිසයුක්  ීමම  ඉඩදීම තහෝ 

තනොකළ යුතුය. 

 

(2) තහොඳින් තසෝදව පිරිසුදු කළ ඇඳුම් හැඳ ඇත්තත් නම් මිස කව්ර තහෝ 

 ැනැත්ත කු විසින් ම්ථ තව්ළඳ ්ථාවනයක කව්ර තහෝ ආකවරයක 

කවර්යයක ිසයුක්  ීමම තහෝ ිසයුක්  ීමම  ඉඩදීම තහෝ තනොකළ 

යුතුය. 

(3) ම්ථ තව්ළඳ ්ථාවනතේ ත්ථව්තේ තයොදව්ව ඇති සියලුම ත්ථව්කයින් 

අව්ම ව්ශතයන් ව්ර්ෂයක  එක් ව් වව්ක් ජව්දය පරීක්ෂවය  

 වජනය කරීමම බලපත්රලවභියව තේ කවර්යය විය යුතුය. 

14. ම්ථ තව්ළඳ ්ථාවනතයහි ත්ථව්තේ තයතදන සෑම ත්ථව්කතයකු තව්  ම ආරක්ෂි  මුව් 

ව්ැසුම්, අත් ව්ැසුම් හව අව්ශය කරන තව්නත් ආරක්ෂි  පැළදුම් සපයව තිීමමත්, එකී 

ත්ථව්කයන් ම්ථ තව්ළඳ ්ථාවනතයහි ත්ථව්තේ ිසයුක්  ව්න සෑම අව්්ථාවව්ක ම එකී 

ආරක්ෂි  පැළදුම් පැළඳ සිටින බව්  සහ සහතික ීමමත් බලපත්රලවභියවතේ කවර්යය 
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විය යුතුය. 

 

15. බලපත්රලත් ්ථාවනතේ ත්ථව්තේ ිසයුක්  සෑම  ැනැත්ත කු ම විසින් ප්රතයෝජනය  

ගැනීම පිණිස සබන් තහෝ සබන් දියර  බව තිීමම බලපත්රලවභියවතේ කවර්යය විය 

යුතුය. 

 

16.  ස වපතිව්රයව තහෝ බලයලත් ිසලධවරිතයකු විසින් කිසියම් ම්ථ තව්ළඳ ්ථාවනයක 

විකිණීම   බව ඇති තහෝ විකිණීම සඳහව ප්රදර්ශනය කර ඇති තහෝ ඇතුළ  ගබඩව 

කර ඇති යම් ම්ථ ව්ර්ගයකින් සවම්පලයක්, එහි මිල තගව්ව ලබව ගැනීම ිස යවනුකූල 

විය යුතුව්වත් හැර කව්ර තහෝ බලපත්රලවභිතයකු විසින් එකී මිලදි ගැනීම ප්රතික්තෂ්ප 

කිරීම තහෝ ඊ  බවධව කිරීම තනොකළ යුතුය. 

 

 

17. (1) බලපත්රලත් ්ථාවනය තුළ ජනනය ව්න සියලුම අප ද්රව්ය නැව්  

 වවි ය  ගන්තන් නම් මිස එකී අප ද්රව්ය -  

 

I. ජජව්හවයන අපද්රව්ය; 

II. ීමදුරු; 

III. කඩදවසි තහෝ කඩදවසි ආශ්රී  ද්රව්ය; 

IV. තපොලිතින් හව ප්ලව්ථටික් තහෝ තපොලිතින් හව 

ප්ලව්ථටික් ආශ්රි  ද්රව්ය; 

V. යකඩ හව තව්නත් තලෝහ ද්රව්ය තහෝ යකඩ හව 

තව්නත් තලෝහ තකො ්ථ; 

VI. ිසෂ්පවදනය සඳහව තයොදව ගනු ලබන තව්නත් අමු 

ද්රව්යව්ලින් ඉතිරිව්න තකො ්ථ තහෝ ිසෂ්පවදනතයදි 

ලැතබන හව අතුරු ිසෂ්පවදන ද්රව්ය තහෝ තකො ්ථ; 

VII. අන් රවයකර අපද්රව්ය; 

යන ව්ර්ග ය තත් ව්ර්ග කිරීම  සැලැ්ථවිය යුතු අ ර ව 

එක් එක් ව්ර්ගතේ අප ද්රව්ය බහවලීම  පිළිතයල කර ඇති 

තව්න් තව්න් වු  වජනව්ල  තහෝ  ැිංකිව්ල  දැමීම  
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සැලැ්ථීමම බලපත්රලවභියවතේ කවර්යය විය යුතුය. 

(2) ඉහ  (1) තේදතේ සඳහන් ආකවරය  ව්ර්ග කර  වජනව්ල තහෝ 

 ැිංකිව්ල දමව ඇති අප ද්රව්ය නගර ස වතේ අප ද්රව්ය 

කළමනවකරව ව්ැඩ පිළිතව්ල ය තත් බැහැර කරන්තන් නම් මිස 

ස වපතිව්රයව විසින් ව සඳහව ිසයම කරනු ලබන ආකවරතයන් 

අව්සන් බැහැර ලීම කළ යුතුය. 

18.  තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ ිසයමයන් පරීක්ෂව කිරීම  ස වපතිව්රයව  තහෝ බලයලත් 

ිසලධවරිතයකු  පරීක්ෂව කිරීම  බලය ලැතබන ිසසි කවලය යන්න  ම්ථ තව්ළඳ 

්ථාවනතේ ම්ථ තව්ළඳවම කරනු ලබන ඕනෑම අව්්ථාවව්ක් අදහ්ථ තේ. 

 

19.  තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් බලපත්රයක් ිසකුත් කරනු ලැබ ඇති කිසියම් ම්ථ 

විකිණීතම් ්ථාවනයක් පව්ත්ව්තගන යනු ලබන ්ථාවනය 4 ව්න ව්ගන්තිතේ සඳහන් 

කව්ර තහෝ ිසයමයක  අනුකූලව් පැව්තීම අව්සවන වුව්තහොත් තහෝ තමම අතුරු 

ව්යව්්ථාවව්ල තහෝ තව්නත් කිසියම් අතුරු ව්යව්්ථාවව්ක ිසයමයන්  ප හැිස ව්න 

අව්්ථාවව්ක, ිසේචි ව් සඳහන් කරනු ලබන දිනයක  තපර එකී ්ථාවනය ව 

ිසයමය  අනුකූලව්  ත්ත්ව්ය  තගන වම  අව්ශය සියලු තද් ඉටු කරන තලස  

බලපත්රධවරියව  ිසයම තකතරන දැන්ීමමක් ස වපතිව්රයව විසින් එකී බලපත්රධවරියව 

තව්   වරතදනු ලැීමම  සැලැ්ථවිය යුතුය. 

 

20. 19 ව්න ව්ගන්තිතේ සඳහන් ආකවරතේ දැන්ීමමක් ලැබුණු කව්ර තහෝ 

බලපත්රලවභිතයකු විසින් එකී දැන්ීමතම් ිසේචි ව් සඳහන් දිනය  තපර ව දැන්ීමතම් 

ිසයම කර ඇති ආකවරය  ක්රියව කළ යුතුය. පිළිග  හැකි ආකවරතේ කරුණු ලිඛි ව් 

ඉදිරිපත් කිරීමක් කර ඇති යම් අව්්ථාවව්ක එකී දැන්ීමතමහි ිසේචි ව් සඳහන් දිනය 

දීර්ඝ කිරීම  ස වපතිව්රයව  බලය තිබිය යුතුය. එත්ථ වුව් ද ව ආකවරතයන් දීර්ඝ 

කරනු ලැබන කවලය දින දහ හ රක  තනොව්ැඩි විය යුතුය. 

 

21. 26 ව්න ව්ගන්තිතේ සඳහන් ආකවරතේ දැන්ීමමක් ලැබු කව්ර තහෝ බලපත්රලවභිතයකු 

විසින් එකී දැන්ීමතම් ිසේචි ව් ිසයම කර ඇති දිනය තහෝ දීර්ඝ කරනු ලැබු දිනය  

තපර ව දැන්ීමතම් ිසයම කර ඇති ආකවරතයන් ක්රියව කිරීම පැහැර හැර ඇති 
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අව්්ථාවව්ක, ව ්ථාවනය තව්  ිසකුත් කරනු ලැබු බලපත්රය ස වපතිව්රයව විසින් 

අව්ලිංගු කරනු ලැීමම නී යවනුකූල විය යුතුය. 

 

 

22. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ විධිවිධවනයන් උල්ලිංඝනය ව්න පරිදි ක යුතු කිරීම තහෝ 

තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් ස වපති විසින් කරනු ලබන ිසයමයන්  අනුකූල 

තනොීම ක යුතු කිරීම, තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් ව්රදක් ව්න අ ර, එකී ව්රදක් 

කරනු ලබන සෑම  ැනැත්ත ක්ම එම ව්රද සම්බන්ධතයන් ිසසි බලය සහි  

අධිකරවයක් විසින් ව්රදකරු කරනු ලැබූ පසුව් 255 ව්න අධිකවරිය ව්න නගර ස ව 

ආඥව පනතත් 153  ව්න ව්ගන්තිය ය තත් වූ දඩුව්මක  ය ත් විය යුතුය. 

 

23.  පද සම්බන්ධතයන් අනයවර්ායක් අව්ශය ව්න්තන් නම් මිස තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ,  

 

“ස වව්” යන්තනන්  නගර ස වව් අදහ්ථ තේ. 

“ස වපති” යන්තනන්  නගර ස වතේ ස වපතිව්රයව අදහ්ථ තේ. 

“නගර ස ව ප්රතද්ශය” යන්තනන්  නගර ස වව් සිං්ථාවපනය කරන 

ලද බල ප්රතද්ශය අදහ්ථ තේ. 

 

 

 

 

 

XXI. මාළු විකිණීම පිළිබඳ අතුරු ව්යව්්ථාාව් 

 

1. නගරස ව ආඥව පනතත් 157 ව්න ව්ගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු එකී ආඥව පනතත් 

(9) (ග) තේදය අනුව් තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් පැනීමම නගරස වව්  බලය ලැීම ඇ . 

 

2. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් නගර ස ව බල ප්රතද්ශය තුළ මවළු විකිණීම පිළිබඳ අතුරු 
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ව්යව්්ථාවව් යනුතව්න් හැඳින්තේ. 

 

3. නගර ස ව බල ප්රතද්ශය තුළ කව්ර තහෝ  ැනැත්ත කු විසින් නගර ස වතේ 

ස වපතිව්රයව විසින් තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් ිසකුත් කරන ලද ව්ලිංගු 

බලපත්රයක් තනොමැතිව් මවළු විකිණීතම් කවර්යය සඳහව යම් ්ථාවනයක් පවවිච්චි 

තනොකළ යුතුය. 

 

4.  තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් බලපත්රය ලබව ගැනීම  ඉල්ලුම් කරන තව්ළඳ 

්ථාවනය තමහි පහ  දැක්තව්න තකොන්තද්සිව්ල  අනුකූල ව්න්තන් නම් මිස 

ස වපතිව්රයව විසින් කව්ර තහෝ  ැනැත්ත කු  මවළු විකිණීතම් තව්ළඳ ්ථාවනයක් 

පව්ත්ව්ව තගන යවම සඳහව බලපත්රයක් ිසකුත් තනොකළ යුතුය. 

 

(1) මවළු විකිණීම සඳහවම ප්රදර්ශනය කරනු ලබන තකො ස පිඟන් 

ගතඩොල් කපරවරු කළ සිතමන්ති තහෝ මළ තනොබැතදන තලෝහ 

 හඩු තහෝ තයොදව තිබිය යුතුය. 

(2) මවළු විකිණීම සඳහව ප්රදර්ශනය කරනු ලබන ්ථාවනතේ බිම සහ 

ගබඩව කිරීතම් ්ථාවනතේ බිම සිතමන්ති බදවමතයන් මැදීම කර 

තහෝ පිඟන් ගතඩොල් අල්ලව තිබිය යුතුය. 

(3) අප ජලය ගලවයවම පහසු කිරීම සඳහව අව්ශය බෑවුමක් සහි ව් 

සිතමන්තිතයන් මැදීම කරනු ලැබු තහෝ පිඟන් ගතඩොල් ඇල්ලු කවණු 

තිබිය යුතුය. 

(4) (3) තේදතේ සඳහන් කවණු තුළින් ගලවයන  අප ජලය කිසියම් තපොදු 

ජල මවර්ගයක  ගලවයවම ව්ැළැක්ීමම  ප්රමවවව්ත් විධිවිධවන 

සල්ථව්ව තිබිය යුතු අ ර, එකී අප ජලය උරව ගන්නව ව්ළක  

ගලවයවම  ඉඩ සල්ථව්ව තිබිය යුතුය. 

(5) අප ජලය ගලව යවම  සල්ථව්න ලද උරව ගන්නව ව්ල ව්ව ය  

ිසරවව්රවය තනොකළ යුතුය. 
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(6) මවළු තව්ළඳ ්ථාවනතයන්, බැහැර කරනු ලබන ජජව්හවයන අප 

ද්රව්ය බහව ලීම  ප්රමවවව්ත්  වජන  බව තිබිය යුතු අ ර, 

ජදිසක තව්ළඳවම් ක යුතු අව්සවනතේ එකී අප ද්රව්ය තපොතළොව් 

මට් තමන් අව්ම ව්ශතයන් මී ර් 6.5 ක් ගැඹුතරන් ව්ළ දැමීම තහෝ 

නගර ස වව් විසින් කලින් කළ තීරවය කර ක්රියවත්මක කරන 

ආකවරය  බැහැර ලීම් කළ යුතුය. 

5. බලපත්රලත් කව්ර තහෝ මවළු තව්ළඳ ්ථාවනයක ජදිසක ක යුතු අව්සවනතේ එකී 

්ථාවනතේ බිමද, බිත්තිව්ල පිඟන් ගතඩොල් ඇල්ලු තහෝ සිතමන්ති කපරවරු කළ 

තකො ්ථ ද මවළු කැපීම සඳහව ගන්නව තකො  ද, උපකරවද, මවළු විකිණීම සඳහව 

ප්රදර්ශනය   බන ්ථාවන ද, විෂ ීමජ නවශක දියර තයොදව තසෝදව පිරිසිදු කිරීම  

සැලැ්ථවිය යුතුය. 

 

6. බලපත්රලත් කව්ර තහෝ මවළු තව්ළඳ ්ථාවනයක සහ එහි අව්  කවණු ද, මවළු ගබඩව 

කිරීම, සක්ථ කිරීම තහෝ විකිණීම හව සම්බන්ධව් පවවිච්චි කරන සියලු  වජන සහ 

උපකරව ද මනව අලුත්ව්ැඩියවතව්න් යුතුව් සහ දුර්ගන්ධයකින් ත ොරව්  බව 

ගැනීම  සැලැ්ථවිය යුතුය. 

 

7. බලපත්රලත් ්ථාවනතේ ජදිසක තව්ළඳවම් ක යුතු අව්සන් ීමතමන් අනතුරුව් විකුවව 

ගැනීම  තනොහැකිව් තේෂ ව්න මවළු අධි ශී කරවයක ගබඩව කරනු ලැබ ඇත්තත් 

නම් හව එත්ථ ගබඩව කළ අව්්ථාවතේ සි  ඊළඟ දිනතේ මවළු තව්ළඳ සැල විව්ෘ  

කරන අව්්ථාවව් දක්ව්ව එකී අධිශී කරවය ිසසි ආකවරතයන් ක්රියවත්මකව් පැව්ති 

තිබුතන් නම් මිස තේෂව්න කව්ර තහෝ මවළු  ඊළඟ දිනතේ විකිණීම සඳහව ප්රදර්ශනය 

කිරීම තහෝ අධි ශී කරවතේ තහෝ බලපත්රලත් ්ථාවනතේ  බව ගැනීම තහෝ තනොකළ 

යුතුය. 

 

8. බලපත්රලත් කව්ර තහෝ මවළු තව්ළඳ ්ථාවනයක් බල්ලන්, බළලුන්, මීයන්, කෘමින් තහෝ 

තව්නත් කව්ර තහෝ සතුන්තගන් ත ොරව්  බව ග  යුතුය. 

 

9. බලපත්රලත් ්ථාවනතයහි මවළු දමව  ැීමම  තහෝ සක්ථ කිරීම  තහෝ විකිණීම  
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පවවිච්චි කරන උපකරව තහෝ  වජන හැර කිසිම  වණ්ඩයක් තහෝ ඇඳුමක් තහෝ 

ිසදවගන්නව පැදුරක් තහෝ තව්නත් කව්ර තහෝ තදයක්  බව ගැනීම තනොකළ යුතුය. 

 

 

10.  (1) කිසියම් ආසවදන, ්ථපර්ශක තහෝ චර්ම තරෝගයකින් තපතළන 

තහෝ මෑ ක දි එව්ැිස       තරෝගයකින් තපතළමින් සිටි කව්ර තහෝ 

 ැනැත්ත කු තහෝ එව්ැිස කිසියම් තරෝගයකින් තපතළන යම් 

 ැනැත්ත කු  මෑ කදි සවත්තු කිරීතමහි තයදි සිටි කව්ර තහෝ 

 ැනැත්ත කු එකී තරෝග ආසවදන සහ ීමජ තපෝෂව කවල සීමවව් 

ඉකුත් ීම ඇත්තත් නම් මිස කව්ර තහෝ මවළු තව්ළඳ ්ථාවනයක කව්ර 

තහෝ ආකවරයක තව්ළඳවතමහි තහෝ එත්ථ තව්ළඳවතම් ිසයුක්  යම් 

 ැනැත්ත කුතේ සහවයකතයකු ව්ශතයන් ිසයුක්  ීමම තහෝ ිසයුක්  

කරීමම තහෝ කිසියම් කවර්යයක ිසයුක්  ීමම  ඉඩදීම තහෝ තනොකළ 

යුතුය. 

 

(2) තහොඳින් තසෝදව පිරිසිදු කළ ඇඳුම් හැඳ ඇත්තත් නම් මිස කව්ර තහෝ 

 ැනැත්ත කු විසින් මවළු තව්ළඳ ්ථාවනයක කව්ර තහෝ ආකවරයක 

කවර්යයක ිසයුක්  ීමම තහෝ ිසයුක්  ීමම  ඉඩදීම තහෝ තනොකළ 

යුතුය. 

(3) මවළු තව්ළඳ ්ථාවනතේ ත්ථව්තේ තයොදව්ව ඇති සියලුම ත්ථව්කයින් 

අව්ම ව්ශතයන් ව්ර්ෂයක  එක් ව් වව්ක් ජව්දය පරීක්ෂවය  

 වජනය කරීමම බලපත්රලවභියව තේ කවර්යය විය යුතුය. 

11. මවළු තව්ළඳ ්ථාවනතයහි ත්ථව්තේ තයතදන සෑම ත්ථව්කතයකු තව්  ම ආරක්ෂි  මුව් 

ව්ැසුම්, අත් ව්ැසුම් හව අව්ශය කරන තව්නත් ආරක්ෂි  පැළදුම් සපයව තිීමමත්, එකී 

ත්ථව්කයන් මවළු තව්ළඳ ්ථාවනතයහි ත්ථව්තේ ිසයුක්  ව්න සෑම අව්්ථාවව්කම එකී 

ආරක්ෂි  පැළදුම් පැළඳ සිටින බව්  සහතික ීමමත් බලපත්රලවභියවතේ කවර්යය විය 

යුතුය. 

 

12. බලපත්රලත් ්ථාවනතේ ත්ථව්තේ ිසයුක්  සෑම  ැනැත්ත කුම විසින් ප්රතයෝජනය  
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ගැනීම පිණිස සබන් තහෝ සබන් දියර  බව තිීමම බලපත්රලවභියවතේ කවර්යය විය 

යුතුය. 

 

13.  ස වපතිව්රයව තහෝ බලයලත් ිසලධවරිතයකු විසින් කිසියම් මවළු තව්ළඳ ්ථාවනතයහි 

විකිණීම   බව ඇති තහෝ විකිණීම සඳහව ප්රදර්ශනය කර ඇති තහෝ ඇතුළ  ගබඩව 

කර ඇති යම් මවළු ව්ර්ගයකින් සවම්පලයක්, එහි මිල තගව්ව ලබව ගැනීම ිස යවනුකූල 

විය යුතුව්වත් හැර කව්ර තහෝ බලපත්රලවභිතයකු විසින් එකී මිලදි ගැනීම ප්රතික්තෂ්ප 

කිරීම තහෝ ඊ  බවධව කිරීම තනොකළ යුතුය. 

 

 

14. (1) බලපත්රලත් ්ථාවනය තුළ ජනනය ව්න සියලුම අප ද්රව්ය නැව්  

 වවි ය  ගන්තන් නම් මිස එකී අප ද්රව්ය -  

 

I. ජජව්හවයන අපද්රව්ය; 

II. ීමදුරු; 

III. කඩදවසි තහෝ කඩදවසි ආශ්රී  ද්රව්ය; 

IV. තපොලිතින් හව ප්ලව්ථටික් තහෝ තපොලිතින් හව 

ප්ලව්ථටික් ආශ්රි  ද්රව්ය; 

V. යකඩ හව තව්නත් තලෝහ ද්රව්ය තහෝ යකඩ හව 

තව්නත් තලෝහ තකො ්ථ; 

VI. ිසෂ්පවදනය සඳහව තයොදව ගනු ලබන තව්නත් අමු 

ද්රව්යව්ලින් ඉතිරිව්න තකො ්ථ තහෝ ිසෂ්පවදනතයදි 

ලැතබන හව අතුරු ිසෂ්පවදන ද්රව්ය තහෝ තකො ්ථ; 

VII. අන් රවයකර අප ද්රව්ය; 

යන ව්ර්ග ය තත් ව්ර්ග කිරීම  සැලැ්ථවිය යුතු අ ර ව 

එක් එක් ව්ර්ගතේ අප ද්රව්ය බහවලීම  පිළිතයල කර ඇති 

තව්න් තව්න් වු  වජනව්ල  තහෝ  ැිංකිව්ල  දැමීම  

සැලැ්ථීමම බලපත්රලවභියවතේ කවර්යය විය යුතුය. 

(2) ඉහ  (1) තේදතේ සඳහන් ආකවරය  ව්ර්ග කර  වජනව්ල තහෝ 



188 
 

 ැිංකිව්ල දමව ඇති අප ද්රව්ය නගර ස වතේ අප ද්රව්ය 

කළමනවකරව ව්ැඩ පිළිතව්ල ය තත් බැහැර කරන්තන් නම් මිස 

ස වපතිව්රයව විසින් ව සඳහව ිසයම කරනු ලබන ආකවරතයන් 

අව්සන් බැහැර ලීම කළ යුතුය. 

15. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ ිසයමයන් පරීක්ෂව කිරීම  ස වපතිව්රයව  තහෝ බලයලත් 

ිසලධවරිතයකු  පරීක්ෂව කිරීම  බලය ලැතබන ිසසි කවලය යන්න  මවළු තව්ළඳ 

්ථාවනතේ මවළු තව්ළඳවම කරනු ලබන ඕනෑම අව්්ථාවව්ක් අදහ්ථ තේ. 

 

16. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් බලපත්රයක් ිසකුත් කරනු ලැබ ඇති කිසියම් මවළු 

විකිණීතම් ්ථාවනයක් පව්ත්ව්වතගන යනු ලබන ්ථාවනය 4 ව්න ව්ගන්තිතේ සඳහන් 

කව්ර තහෝ ිසයමයක  අනුකූලව් පැව්තීම අව්සවන වුව්තහොත් තහෝ තමම අතුරු 

ව්යව්්ථාවව්ල තහෝ තව්නත් කිසියම් අතුරු ව්යව්්ථාවව්ක ිසයමයන්  ප හැිස ව්න 

අව්්ථාවව්ක, ිසේචි ව් සඳහන් කරනු ලබන දිනයක  තපර එකී ්ථාවනය ව 

ිසයමය  අනුකූල  ත්ත්ව්ය  තගන වම  අව්ශය සියලු තද් ඉටු කරන තලස  

බලපත්රලවභියව  ිසයම තකතරන දැන්ීමමක් ස වපතිව්රයව විසින් එකී බලපත්රධවරියව 

තව්   වරතදනු ලැීමම  සැලැ්ථවිය යුතුය. 

 

17. 1. ව්න අතුරු ව්ගන්තිතේ සඳහන් ආකවරතේ දැන්ීමමක් ලැබුණු කව්ර තහෝ 

බලපත්රලවභිතයකු විසින් එකී දැන්ීමතම් ිසේචි ව් සඳහන් දිනය  තපර ව දැන්ීමතම් 

ිසයම කර ඇති ආකවරය  ක්රියව කළ යුතුය. පිළිග  හැකි ආකවරතේ කරුණු ලිඛි ව් 

ඉදිරිපත් කිරීමක් කර ඇති යම් අව්්ථාවව්ක එකී දැන්ීමතමහි ිසේචි ව් සඳහන් දිනය 

දීර්ඝ කිරීම  ස වපතිව්රයව  බලය තිබිය යුතුය. එත්ථ වුව් ද ව ආකවරතයන් දීර්ඝ 

කරනු ලැබන කවලය දින දහ හ රක  තනොව්ැඩි විය යුතුය. 

 

18. 19 ව්න ව්ගන්තිතේ සඳහන් ආකවරතේ දැන්ීමමක් ලැබු කව්ර තහෝ බලපත්රලවභිතයකු 

විසින් එකී දැන්ීමතම් ිසේචි ව් ිසයම කර ඇති දිනය තහෝ දීර්ඝ කරනු ලැබු දිනය  

තපර ව දැන්ීමතම් ිසයම කර ඇති ආකවරතයන් ක්රියව කිරීම පැහැර හැර ඇති 

අව්්ථාවව්ක, ව ්ථාවනය තව්  ිසකුත් කරනු ලැබු බලපත්රය ස වපතිව්රයව විසින් 

අව්ලිංගු කරනු ලැීමම නී යවනුකූල විය යුතුය. 
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19. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ විධිවිධවනයන් උල්ලිංඝනය ව්න පරිදි ක යුතු කිරීම තහෝ 

තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් ස වපති විසින් කරනු ලබන ිසයමයන්  අනුකූල 

තනොීම ක යුතු කිරීම, තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් ව්රදක් ව්න අ ර, එකී ව්රදක් 

කරනු ලබන සෑම  ැනැත්ත ක්ම එම ව්රද සම්බන්ධතයන් ිසසි බලය සහි  

අධිකරවයක් විසින් ව්රදකරු කරනු ලැබූ පසුව් 255 ව්න අධිකවරිය ව්න නගර ස ව 

ආඥව පනතත් 153  ව්න ව්ගන්තිය ය තත් වූ දඩුව්මක  ය ත් විය යුතුය. 

 

20.  පද සම්බන්ධතයන් අනයවර්ායක් අව්ශය ව්න්තන් නම් මිස තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ,  

 

“ස වව්” යන්තනන්  නගර ස වව් අදහ්ථ තේ. 

“ස වපති” යන්තනන්  නගර ස වතේ ස වපතිව්රයව අදහ්ථ තේ. 

“නගර ස ව ප්රතද්ශය” යන්තනන්  නගර ස වව් සිං්ථාවපනය කරන 

ලද බල ප්රතද්ශය  

අදහ්ථ තේ. 

 

 

XXII. තලොන්ඩරි පිළිබඳ අතුරු ව්යව්්ථාාව් 

 

1. 255 ව්න අධිකවරිය ව්න නගර ස ව ආඥව පනතත් 153 ව්න ව්ගන්තිය සමඟ 

කියවිය යුතු එකී ආඥව පනතත් 157 (9) (ප) තේදය ය තත්  තමම අතුරු 

ව්යව්්ථාවව් සෑදීම  නගර ස වව්  බලය ලැීම ඇ . 

 

2. නගර ස ව බල ප්රතද්ශය තුල තලොන්ඩරි පිහිටුීමම, නඩත්තු කිරීම සහ විධිමත් 

කිරීම සඳහවද ව සම්බන්ධතයන් ගව්ථතු පනව්ව අයකිරීම  සඳහව ද විධිවිධවන 

සැලසීම ද පිණිස තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් පනව්නු ලැතේ. 

 

3. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් “තලොන්ඩරි පිළිබඳ  අතුරු ව්යව්්ථාවව්” යනුතව්න් 

හඳුන්ව්නු ලැතේ. 
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4. ස වපති විසින් ිසකුත් කරන ලද ව්ලිංගු බලපත්රයක් ඇත්තත් නම් මිස කව්ර 

තහෝ  ැනැත්ත කු විසින් නගර ස ව බල ප්රතද්ශය ඇතුළ  කව්ර තහෝ 

්ථාවනයක තලොන්ඩරියක් පව්ත්ව්වතගන යවම තනොකළ යුතුය. 

 

5. බලපත්රය ලබව ගැනීම  අදහ්ථ කරන්තන් යම් ්ථාවනයක් සඳහවද, ව ්ථාවනය 

තමහි පහ  දැක්තව්න තකොන්තද්සිව්ල  අනුකූල ව්න්තන් නම් මිස 

ස වපතිව්රයව විසින් තලොන්ඩරියක් සඳහව බලපත්රයක් ිසකුත් කිරීම තනොකළ 

යුතුය. 

 

(1) තලොන්ඩරිය සඳහව  වවි ව කරන තගොඩනැගිල්තල් සෑම 

කවමරයක  ම විව්ෘ  කල හැකි කවුළු සවිකර තිබිය යුතු 

අ ර එකී කවුළු, එක් එක් කවමරතේ තගබිතම් ව්ර්ග 

ප්රමවවතයන් පහතළොතව්න් පිංගුව්ක  අඩු තනොවිය යුතුය. 

 

(2) සෑම කවමරයක ම බිත්තිව්ල උස ප්රමවවය මී ර් 2.75 ක  

තනොඅඩු විය යුතුය. 

 

(3) කිළටි තරදි සහ ත්ථදූ තරදි සඳහව තව්න තව්නම කවමර සපයව 

තිබිය යුතුය. 

 

(4) තලොන්ඩරිතයහි ත්ථව්තයහි ිසයුක් ව් සිටින  ැනැත් න් සෑම 

දස තදතනකු  ම, ය ත් පිරිතසයින් එක් ව්ැසිකිළියක් බැගින් 

ව්න ව්ැසිකිළි සිංඛ්යවව්ක් ඉදිකර තිබිය යුතුය. 

 

(5) ස වපතිව්රයව විසින් ිසර්තද්ශ කරනු ලබන ප්රමිතියක  

අනුව් පවිත්රකරවය කිරීමක් කරන්තන් නම් මිස තරදි 
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ත්ථදීතමන් පසු බැහැර කරන අප ජලය තපොදු ජල මවර්ගයක  

මුදව හැරීම තනොකළ යුතුය.  

 

(6) තරදි ත්ථදීතමන් පසු බැහැර කරන අපජලය පවිත්රකරවය  

ලක් කිරීම  තනොහැකි ව්න අව්්ථාවව්ක, එකී අපඩලය, උරව 

ගන්නව ව්ළක  ගලව යවම  සැලැ්ථවිය යුතුය.එත්ථම එකී උරව 

ගන්නව ව්ල ව්ව ය  ිසරවව්රවය කර තනොතිබිය යුතු අ ර 

ආසන්නතේ ඉදිකර ඇති ළිඳක සි  මී ර් පහතලොව්ක  

තනොඅඩු දුරකින් පිහි ව තිබිය යුතුය. 

 

(7) තලොන්ඩරිය සඳහව  වවි ව කරන තගොඩනැගිල්ල ඇතුළ  හව 

පි   ප්රමවවව්ත් ගිිස ආරක්ෂව ව්ැඩ පිළිතව්ලක් ඇතිකර 

තිබිය යුතුය. 

 

6. බලපත්රලත් සෑම තලොන්ඩරියක් සඳහවම  වවි  කරන ්ථාවනය ඇතුළ  -  

 

(1) මනව අලුත්ව්ැඩියවතව්න් යුතුව් පව්ත්ව්වතගන යවයුතුය. 

 

(2) කව්ර තහෝ අව්්ථාවව්ක ගෘහ කවර්යය සඳහව  වවි  තනොකළ 

යුතුය. 

 

(3) කව්ර තහෝ සත කු  බව ගැනීම තහෝ එත්ථ කිරීම  ඉඩදීම 

තනොකළ යුතුය. 

 

(4) කිළීටි තරදි සහ ත්ථදූ තරදි එක   ැීමම තහෝ  බන්න  

සැලැ්ථීමම තනොකළ යුතුය. 
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(5) තරදි මැදීතම් කවර්යය සඳහව අඟුරු  වව්  කරනු ලබන්තන් 

නම් බැහැර කරනු ලබන තේෂ තකො ්ථ ජලය තයොදව ිසව්ව 

දැමීතමන් අනතුරුව් තව්නම  වජනයක  ැීමම   සැලැ්ථව්ය 

යුතු අ ර බලපත්ර ලත් ්ථාවනය ඇතුළ  අඟුරු කැ  

ිසපදීමම සඳහව තපොල් කටු තහෝ තව්නත් යම් ද්රව්යයක් 

පිළි්ථසීම තනොකළ යුතුය. 

 

(6) ජදිසක ක යුතු අව්සවනතේ තලොන්ඩරිතේ දල්ව්න ලද 

ගින්දර ිසව්ව දැමීම  ක්රියව කල යුතුය. 

 

7. කිසියම් ආසවදන, ්ථපර්ශක තහෝ චර්ම තරෝගයකින් තපළන තහෝ මෑ කදී 

එව්ැිස තරෝගයකින් තපතළමින් සිටි කව්ර තහෝ  ැනැත්ත කු තහෝ එව්ැිස 

කිසියම් තරෝගයකින් තපතළන යම්  ැනැත්ත කු  මෑ කදී සවත්තු කිරීතමහි 

තයදී සිටි කව්ර තහෝ  ැනැත්ත කු එකී තරෝග ආසවදන සහ ීමජ තපෝෂව 

කවල සීමවව් ඉකුත් ීම ඇත්තත් නම් මිස කව්ර තහෝ බලපත්රලත් ්ථාවනයක 

කව්ර තහෝ ආකවරයක කවර්යයක තහෝ එත්ථ කවර්යයක ිසයුක්  යම් 

 ැනැත්ත කුතේ සහවයකතයකු ව්ශතයන් තහෝ ිසයුක්  ීමම තහෝ ිසයුක්  

කරීමම තහෝ කිසියම් කවර්යයක ිසයුක්  ීමම  ඉඩදීම තහෝ තනොකළ යුතුය. 

 

8. කිසියම් තලොන්ඩරියක් පව්ත්ව්වතගන යවම සඳහව ප්රවතද්යය ස ව පනතත් 149 

ව්ගන්තිතේ සඳහන් පරිදි ව්වර්ෂික බල පත්රයක් සඳහව බලපත්ර ගව්ථතුව්ක් 

පනව්ව අයකර ගැනීම  ස වව්  බලය ඇත්තත්ය. 

 

9. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ විධිවිධවන ිසයවමනය කිරීම සම්බන්ධතයන් ස වතේ 

ස වපතිව්රයව විසින් ස වතේ කව්ර තහෝ ිසලධවරිතයකු  බලය පැව්රීම 

නී යවනුකූල ව්න්තන්ය. 
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10. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් ිසකුත් කරන ලද සෑම බලපත්රයක්ම, කලින් 

අව්ලිංගු කරනු ලැබුව්තහොත් මිස ව බලපත්රය ිසකුත් කරන ලද්තද් කිනම් 

ව්ර්ෂයක් සඳහවද, ව ව්ර්ෂතේ තදසැම්බර් 31 ව්න දිතනන් අව්සන් විය යුතුය. 

 

11. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ ිසයමයන් පරීක්ෂව කිරීම  ස වපතිව්රයව  තහෝ 

බලයලත් ිසලධවරිතයකු  “පරීක්ෂව කිරීම  බලය ලැතබන ිසසි කවලය 

යන්න ” තලොන්ඩරිතේ ක යුතු පව්ත්ව්ව තගන යනු ලබන ඕනෑම අව්්ථාවව්ක් 

අදහ්ථ තේ. 

12. ිසයමයක් ය තත් බල පත්ර ලත් ්ථාවනයක් පරීක්ෂව කිරීම  ස වපතිව්රයව  

පරීක්ෂව කිරීම සඳහව සහවය ීමම බලපත්රලවභියවතේ කවර්යය විය යුතුය. 

එත්ථම එව්ැිස කිසියම් පරීක්ෂව කිරීමක් නැව්ැත්ීමම අරමුණු කරතගන 

පරීක්ෂව කිරීම  බවධවකිරීමක් තනොකල යුතුය. 

 

13. යම්කිසි පැමිණිල්ලක් ලිඛි ව් තහෝ ව්වචික නගර ස වතේ ස වපති, තල්කම් 

තහෝ බලයලත් ිසලධවරිතයකු  ඉදිරිපත් කළ හැකි අ ර, එම ිසලධවරියව 

විසින් විධිමත් පරීක්ෂවයක් පව්ත්ව්ව විසදුම් ලබව දිය යුතුය. 

 

14. තමම අතුරු  ව්යව්්ථාවතේ කව්ර තහෝ විධිව්ධවනයක් උල්ලිංඝනය ව්න පරිදි 

ක යුතු කිරීම තහෝ තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් ස වපති විසින් කරනු 

ලබන ිසයමයන්  අනුකූල තනොීම ක යුතු කිරීම, තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් 

ය තත් ව්රදක් ව්න අ ර, එකී ව්රදක් කරනු ලබන සෑම  ැනැත්ත ක්ම එම 

ව්රද සම්බන්ධතයන් ිසසි බළය සහි  අධිකරවයක් විසින් ව්රදකරු කරනු 

ලැබූ පසුව් 255 ව්න අධිකවරිය ව්න නගර ස ව ආඥව පනතත් 153 අ ව්න 

ව්ගන්තිය ය තත් වූ දඩුව්ව්මක  ය ත් විය යුතුය. 

 

15. පද සම්බන්ධතයන් අනයවර්ායක් අව්ශය ව්න්තන් නම් මිස තමම අතුරු 

ව්යව්්ථාවතේ -  

 

“ස වපතිව්රයව”  යන්තනන්  ත් කවලතයහි නගර ස වතේ 
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ස වපතිධූරය දරන  ැනැත් වද;  

 

“තල්කම්ව්රයව” යන්තනන්  ත්කවලතයහි නගර ස වතේ 

තල්කම්ධූරය දරන  ැනැත් ව ද;  

 

“තලොන්ඩරිය” යන්තනන්, තරදි තශෝධකතයකු තලස ව්යවපවරයක් 

කරතගන යන යම්  ැනැත්ත කු විසින් තරදි ත්ථදීම, වියලීම, 

වියලීම මගින් පිරිසිදු කිරීම තහෝ මැදීම තහෝ යන කිසියම් 

කවර්යයක් තහෝ කවර්යයන් කිහිපයක් සඳහව පවවිච්චි කරන 

කව්ර තහෝ ව්ර්ගයක තගොඩනැගිල්ලක් ද එව්ැිස  ැනැත්ත කු 

විසින් තහෝ ඔහුතේ ව්යවපවරතේ කවර්යය සඳහව ප්රතයෝජනය  

ගන්නව යම් ළිඳක්,  ැිංකියක් තහෝ ජලය ලබව ගන්නව තව්නත් 

ප්ර ව්යක්  ද ඊ  ඇතුළත් විය යුතුය. 

 

“බලපත්රලවභියව” යන්තනන් තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ ිසයමයන් 

ය තත් බල පත්රයක් ලබවතගන ඇති යම්  ැනැත්ත කු අදහ්ථ 

ව්න අ ර එකී බලපත්රලත් ්ථාවනතේ  වරකරු තහෝ 

කළමනවකරු  ත්කවලතේ එකී ්ථාවනතේ කවර්යයන්හි පවලනය 

 වරව් සිටින යම්  ැනැත්ත කුද  

“බලයලත් ිසලධවරියව” යන්තනන්  ත් කවර්යය සඳහව නගර 

ස වතේ ස වපතිව්රයව විසින් ලිඛි ව් බලය පව්රන ලද ස වතේ 

ඕනෑම ිසලධවරිතයකු ද; 

 

පරීක්ෂව කිරීම  බලය ලැතබන ිසසි කවලය යන්තනන් එකී 

්ථාවනතේ ව්යවපවරික ක යුතු තහෝ ිසෂ්පවදන ක යුතු සිදු 

තකතරන ඕනෑම තේලවව්ක්ද; 
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අදහ්ථ තේ. 

 

 

XXIII. අයි්ථ කර්මාන්  ශාලා පිළිබඳ අතුරු ව්යව්්ථාාව් 

 

01. නගර ස ව ආඥව පනතත් 157 ව්න ව්ගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු එකී ආඥව 

පනතත් (9) ( ) තේදය අනුව් තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් පැනීමම  නගර ස වව්  

බලය ලැීම ඇ . 

 

02. නගර ස ව බල ප්රතද්ශය තුල පව්ත්ව්වතගන යන අයි්ථ කර්මවන්  ශවලව 

විධිමත් කිරීම, අධීක්ෂවය කිරීම පරීක්ෂව කිරීම හව පවලනය කිරීම සඳහව 

විධිවිධවන සැල්ථීමම පිණිස තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් පනව්නු ලැතේ. 

 

03. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් අයි්ථ කර්මවන්  ශවලව පිළිබ අතුරු ව්යව්්ථාවව් 

යුනතව්න් හදුන්ව්නු ලැතේ. 

 

04. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් උප තල්ඛ්න 1 හි සදහන් අයදුම් පත්රය මගින් 

ිසයමි  ව්ර්ෂය බලපත්රයක් ඉල්ලුම් කිරීම බලපත්ර ලවභියවතේ කවර්යය හව 

ව්ගකීම ව්න්තන්ය. 

 

05. තමම ව්ගන්තිතේ පහ  සදහන් ිසයමයන් ව ආකවරතයන්ම සම්පූර්ව කර 

ඇත්තත්නම් මිස ස වපතිව්රයව විසින් කව්ර තහෝ අයි්ථ කර්මවන්  

ශවලවව්ක  බලපත්රයක් ිසකුත් කිරීම තනොකල යුතු ය:- 

 

(1) ්ථාවනය මනව අලුත්ව්ැඩියව  ත්ත්ව්යකින් පැව්තිය යුතු ය; 

 

(2) කර්මවන්  ශවලවතේ සෑම සිංව්ෘ  තගොඩනැගිල්ලකම විව්ෘ  

කළ හැකි ජතන්ල සවි කර තිබිය යුතු අ ර එකී ජතනල 
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විව්ෘ  කළ ව්  ජතනල් ව්ල තක්ෂ්ත්රලලය කවමරතේ මතුපි  

බිම් ප් රමවවයන් පහතලොතව්න් එක් පිංගුව්ක  තනොඅඩු විය 

යුතු ය. 

 

(3) කර්මවන්  ශවලවතේ අයි්ථ ිසෂ්පවදන යන්ත්ර සවිකර ඇති 

සෑම කවමරයකම බිත්ති උසින් මී ර් තුනක  තනො අඩු විය 

යුතු අ ර ගතඩොලින් තහෝ සිතමන්ති ගතලන්  නව ඇති 

ඇතුල්පැත්තත් කපරවරු කර තීන්  ආතල්ප කර තිබිය යුතුය; 

නැ තහොත් ශක්තිමත්  හඩු තයොදව තීන්  ආතල්ප කර 

තිබිය යුතු ය; 

 

(4) පියසි තකලව්රව්ල් තපොතලොව් මට් තම් සි  ය ත් පිරිතසයින් 

මී ර් 2.8 ක් උසින් තිබිය යුතුය. 

 

(5) ව්හලය යම් ්ථථිර ද්රව්යකින්  නව තිබිය යුතුය; 

 

(6) ලී ව්ලින්  ැනූ තකො ්ථව්ල ත ල් සවයම් ආතල්ප කර තහෝ ඔප 

දමව තිබිය යුතුය; 

 

(7) තගබිම සෑම  ැනම සිතමන්ති දමව තහෝ පිගන් ගතඩොල් අල්ලව 

තිබිය යුතුය; 

 

(8) අයි්ථ ිසෂ්පවදනය සදහව තව්න්කර ඇති කවමරය තව්නත් 

කවර්යයන් සඳහව තයොදව ගැනීම තනොකළ යුතුය; 

 

(9) අයි්ථ ිසෂ්පවදනය සඳහව තයොදව ගන්නව ජලය මනුෂ් ය 

පරිත ෝජනය සඳහව සුදුසු ව්න බව්  ජවතික  ජලවපව්හන 
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මණ්ඩලය විසින් ිසකුත් කරනු ලැබූ  ත්ත්ව් සහතිකයක් 

ලබවතගන තිබිය යුතුව්වත් හැර අව්ම ව්ශතයන් සෑම මවස 

හයක  ව්රක් බැගින් තම්  ත්ත්ව් සහතිකය ලබව ගැනීම 

කළ යුතු ය; 

 

ජවතික ජල සම්පවදන හව ජලවපව්හන මණ්ඩලය විසින් සපයනු 

ලබන ජලය අයි්ථ ිසෂ්පවදනය සඳහව තයොදව ගන්තන් නම් එකී 

 ත්ත්ව් සහතිකය ලැීම ඇති ත්ථ සලකනු ලැබිය යුතුය. 

 

(10) අයි්ථ කර්මවන් ය  සහ ව හව සම්බන්ධ කවර්යයන්  

තයොදව ගන්නව ජලය ගබඩව කර  බන්තන් නම් එත්ථ ගබඩව 

කර  බන ජලය අපවිත්ර ීමතමන් ව්ලක්ව්ව ගැනීම  

ප්රමවවව්ත් ආරක්ෂක විධිවිධවන සල්ථව්ව තිබිය යුතු ය; 

 

(11) බලපත්රලත් ්ථාවනතේ ජනනය ව්න කසළ බැහැර කිරීම 

සඳහව 9 ව්න ව්ගන්තිතේ සඳහන් ිසයමයන්  අනුව් බැහැර 

කිරීම  හැකි ව්න ආකවරතයන් ක්රියවකර තිබිය යුතු ය; 

 

(12) කර්මවන්  ශවලවව් තුළ ජනනය ව්න අප ජලය බැහැර 

කිරීම සඳහව ප්රමවවව්ත් උරවගන්නව ව්ලක් සක්ථ කර තිබිය 

යුතු ය; 

 

(13) බලපත්රලත් ්ථාවනතේ ඉදිකර තිතබන කිසියම් ව්ැසිකිළික්, 

කසල ව්ලක් තහෝ විව්ෘ  කසල කවණුව්ක් තහෝ උරවගන්නව 

ව්ලක්, අයි්ථ ිසෂ්පවදනය කරන කවමරය සහ ිසපදව්න ලද 

අයි්ථ බැහැර  ිසකුත් කරන ්ථාවනය  ය ත් පිරිතසයින් 

මී ර් 1. ක  තනො අඩු දුරකින් ඉදිකිරීම තනොකළ යුතු ය; 
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(14) ඉන්ධන ගබඩව කිරීම සඳහව තව්නම කවරමයක් තහෝ 

්ථාවනයක් තිබිය යුතු අ ර, අයි්ථ ගබඩව කරන තහෝ අයි්ථ 

බැහැර  ිසකුත් කරන කවමර ඇතුළතින් ඉන්ධන රැතගන 

යවම තනොකළ යුතු ය; 

 

(15) සවමවනය ගිිස ිසීමතම් උපකරව සහ විදුලි ගිිස ිසීමතම් 

උපකරව සපයව තිබිය යුතු ය. 

 

06.  තීන්  ආතල්පකර තිබිය යුතු යයි 5 ව්න ව්ගන්තිතේ සඳහන් සෑම 

තකො සකම ය ත් පිරිතසයින් ව්ර්ෂයක  එක් ව් වව්ක් බැගින් තීන්  ආතල්ප 

කිරීම  සැලැ්ථවිය යුතු ය. 

 

07. බලපත්රලත් ්ථාවනතයහි :- 

(1) අයි්ථ ිසෂ්පවදනය කරන තකො ස සහ අයි්ථ බැහැර  ිසකුත් 

කරන ්ථාවනය අව්ම ව්ශතයන් දිනක  ව්රක් බැගින් 

ජලතයන් තසෝදව හැරීම  සැලැ්ථවිය යුතු ය. 

 

(2)  වවි ව කරන උපකරව සහ ්ථාවනය දිනප ව පිරිසිදු 

කිරීම  සැලැ්ථවිය යුතු අ ර මනව අලුත්ව්ැඩියව 

 ත්ත්ව්තයන් පව්ත්ව්ව තගන යව යුතු ය. 

 

(3) ත්ථව්තේ තයොදව්ව ඇති සියයලුම ත්ථව්කයින් අව්ම ව්ශතයන් 

ව්ර්ෂයක  එක් ව් වව්ක් ජව්දය පරීක්ෂවය   වජනය 

කරීමම බලපත්රලවභියව තේ කවර්යය විය යුතු ය.  

 

08. අයි්ථ ිසෂ්පවදනතේ තයතදන සෑම ත්ථව්කතයකු තව්  ම ආරක්ෂි  මුව් 
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ව්ැසුම්,අත් ව්ැසුම් හව අව්ශය කරන තව්නත් ආරක්ෂි  පැළඳුම් සපයව 

තිීමමත්,එකී ත්ථව්කයන් අයි්ථ ිසෂ්පවදන කවර්යතේ ිසයුක්  ව්න සෑම 

අව්්ථාවව්ක ම එකී ආරක්ෂි  පැළඳුම් පැළඳ සිටින බව්  සහතික ීමමත් 

බලපත්රලවභියවතේ කවර්යය විය යුතුය. 

 

09. බලපත්රලත් ්ථාවනතේ අපද්රව්ය බැහැර කිරීතම් දී:- 

 

(1) ජනනය ව්න සියලුම අපද්රව්ය:- 

I. ජජව්හවයන අපද්රව්ය; 

II. ීමදුරු: 

III. කඩදවසි තහෝ කඩදවසි අේ රි  ද්රව්ය; 

IV. තපොලිතින් හව ප්ලව්ථටික් තහෝ තපොලිතින් හව 

ප්ලව්ථටික් ආේ රි  ද්රව්ය; 

V. යකඩ හව තව්නත් තලෝහ ද් රේ ය තහෝ යකඩ හව 

තව්නත් තලෝහ තකො ්ථ; 

VI. ිසෂ්පවදනය සඳහව තයොදව ගනු ලබන තව්නත් 

අමු ද් රේ යව්ලින් ඉතිරිව්න තකො ්ථ තහෝ 

ිසෂ්පවදනතේදී ලැතබන හව අතුරු ිසෂ්පවදන 

ද් රේ ය තහෝ තකො ්ථ; 

VII. අන් රවයක අපද්රව්ය ; 

යන ව්ර්ග ය තත් ව්ර්ග කිරීම  සැලැ්ථවිය යුතු අ ර 

ව එක් එක් ව්ර්ගතේ අපද්රව්ය බහවලීම  පිළිතයල කර 

ඇති තව්න් තව්න් වූ  වජනව්ල  තහෝ  ැිංකිව්ල  

දැමීම  සලැ්ථීමම බලපත්රලවභියවතේ කවර්යය විය 

යුතුය.  

 

(2)බැහැර කරන අපජලය උරවගන්නව ව්ල  බවධවව්කින් ත ොරව් 
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ගලව යවම  සැලැ්ථවිය යුතු ය. 

(3)ඉහ  (1) තේදතේ සඳහන් ආකවරය  ව්ර්ග කර  වජනව්ල 

තහෝ  ැිංකිව්ල දමව ඇති අපද්රව්ය නගර ස වතේ අපද්රව්ය 

කළමනවකරව ව්ැඩ පිළිතව්ල ය තත් බැහැර කිරීම  

තනොහැකිව්න අව්්ථාවව්කදී ස වපතිව්රයව විසින් ිසයම 

කරනු ලබන ආකවරතයන් අව්සන් බැහැරලීම කළ යුතු ය.  

 

10. ස වපතිව්රයව විසින්  ත් කවර්ය සඳහව ිසකුත් කරන ලද ව්ලිංගු බලපත්රයක් 

ඇත්තත් නම් මිස කව්ර තහෝ  ැනැත්ත කු විසින් නගර ස ව ප්රතද්ශය තුළ 

අයි්ථ කර්මවන්  ශවලවව්ක් පව්ත්ව්වතගන යවම තනොකළ යුතු ය. 

 

11. බලපත්ර ලත් ්ථාවනයක :- 

 

(1) කිසියම් ආසවදන,්ථපර්ශක තහෝ චර්ම තරෝගයකින් තපළන 

තහෝ මෑ ක දී එව්ැිස තරෝගයකින් තපතළමින් සිටි කව්ර තහෝ 

 ැනැත්ත කු තහෝ එව්ැිස කිසියම් තරෝගයකින් තපතළන යම් 

 ැනැත්ත කු එකී තරෝග ආසවදන සහ ීමජ තපෝෂව කවල 

සීමවව් ඉකුත් ීම ඇත්තත් නම් මිස කව්ර තහෝ ආකවරයක 

කවර්යයක තහෝ එත්ථ කවර්යයක ිසයුත්  යම් 

 ැනැත්ත කුතේ සහවයකතයකු ව්ශතයන් තහෝ ිසයුක්  ීමම 

තහෝ ිසයුක්  කරීමම තහෝ කිසියම් කවර්යයක ිසයුක්  ීමම  

ඉඩදීම තහෝ තනොකල යුතුය. 

 

(2) තහොදින් තසෝදව පිරිසිදු කළ ඇඳුම් හැඳ ඇත්තත් නම් මිස 

කව්ර තහෝ  ැනැත්ත කු විසින් කව්ර තහෝ ආකවරයක 

කවර්යයක ිසයුත්ක ීමම තහෝ ිසයුක්  ීමම  ඉඩදීම තහෝ 

තනොකළ යුතුය. 
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12. අයි්ථ ිසෂ්පවදනය සඳහව තයොදව ගන්නව රසවයන ද්රව්ය ගබඩව කිරීම සඳහව 

අපවරගමය හව පහසුතව්න් පිරිසිදු කළ හැකි  වජන තයොදව ග  යුතු අ ර 

එකී ද්රව්ය අයි්ථ ිසෂ්පවදනය සඳහව,අයි්ථ ිසෂ්පවදන කවමරතේ  බව ගන්තන් 

නම් මිස වව්ව ගබඩව ්ථාවනතයන් පි    බව ගැනීම තනොකළ යුතුය. 

 

13. ස වපතිව්රයව තහෝ බලපත්රලත් ිසලධවරිතයකු විසින් කිසියම් අයි්ථ ිසෂ්පවදන 

කර්මවන්  ශවලවව්ක ිසෂ්පවදනය තකතරන තහෝ විකිණිම   බව ඇති යම් 

අයි්ථ කැ යක ජල සවම්පලයක් ලබව ගැනීම නී යවනූකූල විය යුතුව්වත් හැර 

කව්ර තහෝ බලපත්රලවභිතයකු විසින් එකී සවම්පල ලබව ගැනීම ප්රතිතෂේප 

කිරීම තහෝ ඊ  බවධව කිරීම තහෝ තනොකළ යුතුය. 

 

14. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් බලපත්රයක් ිසකුත් කරනු ලැබ ඇති කිසියම් 

අයි්ථ කර්මවන්  ශවලවව්ක් පව්ත්ව්වතගන යනු ලබන ්ථාවනය 5ව්න  

ව්ගන්තිතේ සඳහන් කව්ර තහෝ ිසයමයක  අනුකූලව් පැව්ැතීම අව්සවන 

වුව්තහොත් තහෝ තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ තව්නත් කිසියම් ව්ගන්තියක 

ිසයමයන්  ප හැිස ව්න අව්්ථාවව්ක, ිසේචි ව් සඳහන් කරනු ලබන 

දිනයන්  තපර එකී ්ථාවනය ව ිසයමය  අනුකූල  ත්ත්ව්ය  තගන වම  

අව්ශය සියලු තද් ඉටු කරන තලස  බලපත්රලවභියව තව්   වරතදනු ලැීමම  

සැලැ්ථවිය යුතුය. 

 

15. කිසියම් අයි්ථ කර්මවන්  ශවලවව්ක් පව්ත්ව්ව තගන යවම සදහව නගර ස ව 

ආඥව පනතත් 1.4 ව්ගන්තිතේ සදහන් පරිදි ව්වර්යක බලපත්රයක් සදහව 

බලපත්ර ගව්ථතුව්ක් පනව්ව අයකර ගැනීම  ස වව්  බලය ඇත්තත්ය. 

 

16. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව්  අදවල ක යුතු ිසයවමනය කිරීම,අධීක්ෂවය කිරීම 

හව පවලනය කිරිම සම්බන්ධතයන් ස වපතිව්රයව තව්  පැව්රී ඇති බලය 
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ස වපතිව්රයව විසින් ස වතේ කව්ර තහෝ ිසලධවරිතයකු  පැව්රීම ිස යවනු 

කූල ව්න්තන්ය. 

 

17. තමම අතුරු ව්යව්්ථ වව් ය තත් ිසකුත් කරන ලද සෑම බලපත්රයක්ම, කලින් 

අව්ලිංගු කරනු තනොලැබුව්තහොත්මිස ව බලපත්රය ිසකුත් කරන ලද්තද් කිනම් 

ව්ර්ෂයක් සඳහව ද, ව ව්ර්ෂතේ තදසැම්බර් මස ති්ථ එක් ව්න දිතනන් අව්සන් 

විය යුතුය. 

 

18. ඉහ  15 ව්න ව්ගන්තිතය හි සඳහන් ආකවරතේ දැන්ීමමක් ලැබුණු කව්ර තහෝ 

බලපත්රලවභිතයකු විසින් එකී දැන්ීමතම් ිසේචි ව් සඳහන් දිනය  තපර ව 

දැන්ීමතම් ිසයම කර ඇති ආකවරය  ක්රියව කළ යුතු ය. පිළිග  හැකි 

ආකවරය  ලිඛි ව් කරුණු ඉදිරිපත් කිරිමක් කර ඇති අව්්ථාවව්ක; 

එකී දැන්ීමතමහි ිසේචි ව් සඳහන් දිනය දීර්ඝ කිරීම  ස වපතිව්රයව  බලය 

තිබිය යුතුය. එත්ථ වුව් ද ව ආකවරතයන් දීර්ඝ කරනු ලබන කවලය දින දහ 

හ රක  තනොව්ැඩි විය යුතුය. 

 

19. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව්ල ිසයමයන් පරීක්ෂව කිරීම  ස වපතිව්රයව  තහෝ 

බලයලත් ිසලධවරිතයකු  පරීක්ෂව කිරීම  බලය ලැතබන ිසසි කවලය යන්න  

්ථාවනතේ අයි්ථ ිසෂ්පවදන ක යුතු කරනු ලබන තහෝ අයි්ථ බැහැර  ිසකුත් 

කරන ඕනෑම අව්්ථාවව්ක් අදහ්ථ තේ. 

 

20. යම් කිසි පැමිණිල්ලක් ලිඛි ව් තහෝ ව්වචිකව් නගර ස වතේ ස වපති තල්කම් 

තහෝ බලයලත් ිසලධවරිතයකු  ඉදිරිපත් කළ හැකි අ ර, එම ිසලධවරියව 

විසින් විධිමත් පරීක්ෂවයක් පව්ත්ව්ව විසදුම් ලබව තදන්තන්ය. 

 

21. තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ කව්ර තහෝ විධිවිධවනයක් උල්ලිංඝනය ව්න පරිදි 

ක යුතු කිරීම තහෝ තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් ස වපති විසින් කරනු 
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ලබන ිසයමයන්  අනුකූල තනොීම ක යුතු කිරීම, තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් 

ය තත් ව්රදක් ව්න අ ර, එකී ව්රදක් කරනු ලබන සෑම  ැනැත්ත ක්ම එම 

ව්රද සම්බන්ධතයන් ිසසි බලය සහි  අධිකරවයක් විසින් ව්රදකරු කරනු 

ලැබූ  පසුව්  255 ව්න අධිකවරිය ව්න නගර ස ව ආඥව පනතත් 153 අ ව්න 

ව්ගන්තිය ය තත් වු දඩුව්මක  ය ත් විය යුතුය. 

 

22. පද සම්බන්ධතයන් අනයවර්ායක් අව්ශය ව්න්තන් නම් මිස තමම අතුරු 

ව්යව්්ථාවතේ- 

 

“ස වපති යන්තනන්  ත්කවළතයහි නගර ස වතේ ස වපති 

ධූරය දරව  ැනැත් වද; 

 

“බලයලත් ිසලධවරියව යන්තනන්  ත්කවර්යය සඳහව නගර 

ස වතේ ස වපති ව්රයව විසින් බලය පව්රව ඇති නගර ස වතේ 

ිසලධවරිතයකුද; 

 

ස වව් යන්තනන් අදවල නගර ස වව්ද; 

 

“බලපත්ර ලවභියව යන්තනන්” තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ ිසයමයන් 

ය තත් බලපත්රයක් ලබවතගන ඇති යම්  ැනැත්ත කු අදහ්ථ 

කරන අ ර,එකී බලපත්රලත් ්ථාවනතේ  වරකරු තහෝ 

කළමනවකරු ද ත්කවලතේ එකී ්ථාවනතේ කවර්යයන්හී 

පවලනය  වරව් සිටින  ැනැත්ත කු ද; 

 

“බලපත්රලත් ්ථාවනය යන්තනන්“ තමහි කව්ර ව්ගන්තියක තහෝ 

ිසයමයන් ය තත් බලපත්රයක් ිසකුත් කර ඇත්තත් කිසියම් 

්ථාවනයක් පවවිච්චි කිරීම  ද,එකී ්ථාවනය ද; 
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“අයි්ථ කර්මවන්  ශවලවව්“ යන්තනන්,ව්වණිජමය පදනතමන් 

පරිත ෝජනය සඳහව යවන්ත්රික ක්රමය  ජලය මිදීම  සල්ථව්නු 

ලබන කර්මවන්  ශවලවව්ක් ද; 

 

අදහ්ථ තේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

උපතල්ඛන1 

 

................................................... නගර සභාව් 

තව්ළඳ බලපත්රයක් ලබා ගැනීම සඳහා ව්න අයදුම්පත්රය “20............... 

 

1. කර්මවන් ය/ තව්ළඳවම හිමි කරුතේ නම: 

................................................................................................................................................ 

2. තපෞද්ගලික ලිපිනය: ............................................................................................................... 
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3. ජවතික හැඳුනුම්පත් අිංකය:........................................................................................................ 

4. දුරකාන අිංකය:.............................ජිංගම:......................................... 

5. කර්මවන් තේ / තව්ළඳ ව්යවපවරතේ නම 

.................................................................................... 

6. කර්මවන් තේ / තව්ළඳවතම් ්ථව් වව්ය:....................................................................................... 

කර්මවන් ය / තව්ළඳවම කරන ්ථාවනතේ  - 

(අ) ලිපිනය:................................................................................... 

(ආ) ීමථිතේ / පවතර් නම:................................................................. 

(ඇ) ව්රිපනම් අිංකය: ...................................................................... 

(ඉ) දුරකාන අිංකය:......................................................................... 

7. කර්මවන් ය / තව්ළඳවම කරතගන යන ්ථාවනය අයත් ග්රවම ිසලධවරී 

තකොට්ඨවශතේ අිංකය:................................................................. 

තකොට්ඨවශතේ නම:..................................................................... 

8. ව්යවපවර නවම ලියවපදිිංචිය ලබවතගන ඇත්නම් එහි තයොමු 

අිංකය:................................................. 

9. කර්මවන් ය / තව්ළඳවම කරතගන යන ්ථාවනතේ කළමවවකරුතේ/ 

ිසතයෝජි යවතේ 

නම:.................................................................................................................................... 

10. ජවතික හැඳුනුම්පත් අිංකය:............................................................. 

11. දුරකාන අිංක:     ජිංගම................................................................ 
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ිසව්ස............................................................... 

 

ස වපති, 

..................................... 

ඉහ  ත ොරතුරු සඳහන් කර්මවන් ය /  තව්ළඳවම පව්ත්ව්වතගන යන ්ථාවන 

සඳහව 26.............. ව්ර්ෂය තව්නුතව්න් කර්මවන්  තව්ළඳ බලපත්රයක් මව තව්  

ිසකුත් කරන තලස ඉල්ලමි. තම් පිළිබඳව් පව්ත්නව නීතිරීති ව්ල  මම එකඟ තව්මි. 

 

දිනය : 26............................ 

................................................ 

ඉල්ලුම්කරුතේ අත්සන  

 

 XXIV. තේකරි පිළිබඳ අතුරු ව්යව්්ථාාව් 

 

1. නගර ස ව ආඥව පනතත් 153 ව්න ව්ගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු එකී ආඥව 

පනතත් 157 (9) (ඌ) තේදය අනුව් තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් පැනීමම  නගර 

ස වව්  බලය ලැීම ඇ . 

 

2. නගර ස ව බල ප්රතද්ශය තුල පව්ත්ව්ව තගන යනු ලබන තේකරි විධිමත් 

කිරීම, අධීක්ෂවය කිරීම, පරීක්ෂව කිරීම සහ පවලනය කිරීම සඳහව 

විධිවිධවන සැලසීම පිණිස තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් පනව්නු ලැතේ. 

 

3.  තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් තේකරි පිළිබඳ අතුරු ව්යව්්ථාවව් යනුතව්න් හදුන්ව්නු 

ලැතේ. 
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4.  තමම ව්ගන්තිතේ පහ  සඳහන් ිසයමයන් ව ආකවරතයන්ම සම්පූර්ව කර 

ඇත්තත් නම් මිස ස වපතිව්රයව විසින් කව්ර තහෝ තේකරියක  බලපත්රයක් 

ිසකුත් කිරීම තනොකළ යුතුය. 

 

 

(1) තේකරිය මනව අළුත්ව්ැඩියව  ත්ත්ව්යකින් තිබිය යුතුය. 

(2) තේකරිතේ සෑම කවමරයකම පි    විව්ෘ  කළ හැකි 

ජතන්ල සවිකර තිබිය යුතු අ ර විව්ෘ  කළ වි  ජතන්ල 

කවුළුව්ල ව්ර්ගලලය කවමරතේ භූමිතේ ව්ර්ග ලලතයන් 

පහතලොතව්න් එකක  තනොඅඩු විය යුතුය. 

(3) සෑම කවමරයකම සිවිලිමක් සවිකර තිබිය යුතු අ ර සුදු 

පවටින් තීන්  ආතල්පකර තිබිය යුතුය. 

(4) සෑම කවමරයකම බිම සිතමන්තිතයන් මැද තහෝ පිඟන් 

ගතඩොල් අල්ලව තිබිය යුතුය. 

(5) තේකරිතේ උදුන ්ථාවනග  කරනු ලබන කවමරය තපොතළොව් 

මට් තම් සි  සිවිලිම මට් ම දක්ව්ව අව්ම ව්ශතයන් මී ර් 3 ක් 

උස  තිබිය යුතු අ ර ගතඩොලින් තහෝ සිතමන්ති ගතලන් තහෝ 

කතබොක් ගතලන් බැඳ බිත්තිය තදපැත් ම කපරවරු කර 

තීන්  ආතල්පකර තිබිය යුතුය. 

(6) තේකරිතේ උදුන ්ථාවනග  කළ කවමරය හැර තසසු සෑම 

කවමරයක්ම තපොතළොව් මට් තම් සි  සිවිලිම මට් ම දක්ව්ව 

අව්ම ව්ශතයන් මී ර් 2.75 ක් උස  තිබිය යුතු අ ර 
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ගතඩොලින් තහෝ සිතමන්ති ගතලන් තහෝ කතබොක් ගතලන් තහෝ 

ඇළුමිිසයම් සහ ලීතයන් තහෝ බැඳ තදපැත් ම කපරවරු කර 

තීන්  ආතල්පකර තිබිය යුතුය. 

(7) තේකරිය තුළ ලීතයන් කළ සියලුම සවිකිරීම් තකො ්ථව්ල 

තීන්  ආතල්ප කර තිබිය යුතුය.    

(8) ව්හළය කිසියම් ්ථථීර ද්රව්යකින්  නව තිබිය යුතු අ ර අගු 

ව්වසිය අව්ම ව්ශතයන් මී ර් 1 විය යුතුය. 

(9) ිසේපවදන කවර්යය සඳහව පවනය කිරීම  සුදුසු  ත්ත්ව්තේ 

ජලය පවවිච්චි කිරීම  විධිවිධවන සලසව තිබිය යුතුය. 

(10) ිසේපවදන කවර්යය සඳහව ජලය පවවිච්චි කරන සෑම 

කවමරයක ම ආරක්ෂි  ජල සැපයුමක් නළ මඟින් සපයව 

තිබිය යුතු අ ර බැහැර කරන අපවිත්ර ජලය ගලවයවම  

ප්රමවවව්ත් ජලවපව්හන ක්රමයක් සක්ථ කර තිබිය යුතුය. 

(11) බැහැර තකතරන අපජලය උරවගන්නව ව්ලක  ගලව යවම  

සල්ථව්ව තිබිය යුතුය. 

(12) තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ 9 ව්න ව්ගන්තිතයන් ිසයම කර 

ඇති ආකවරය  අපද්රව්ය බැහැර කිරීතම් ව්ැඩ පිළිතව්ල 

ඇතිකර තිබිය යුතුය. 

(13) තේකරිය  ගිණි ිසීමතම් උපකරව සවිකර තිබිය යුතු 

අ ර විදුලි බලතයන් ක්රියවකරන තේකරියක් ව්න වි  ව 
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සඳහව අම ර විදුලි ගිිස ිසීමතම් උපකරව සවිකර තිබිය 

යුතුය. 

(14) බලපත්රය ඉල්ලව සිටින තේකරිය දර පවවිච්චි කරන 

තේකරියක් ව්න වි  -  

 

I. තේකරිතේ උදුතන් දුම් කවුළුතේ ඉහළ තකලව්ර 

අව්ම ව්ශතයන් තපොතළොව් මට් තමන් මී ර් 7.5 

ක් උස  බැඳ තිබිය යුතුය. 

II. පිටි අනන සියලුම තම්ස මතුපි  පළුදු 

තනොතිතබන ත්ථ සුම  කර තිබිය යුතු අ ර ලී 

පිරිද්දුම් අ ර හිඩැ්ථ තනොමැති ව්නත්ථ පුරුද්දව 

තිබිය යුතුය. නැ තහොත් මල තනොබැ    තඳන 

තලෝහ  හඩුව්කින් පිරිද්දුම් ව්ලින් ත ොරව් 

ආව්රවය කර තිබිය යුතුය. 

III.  තේකරි උඳුතනන් ඉව්ත් කරන දැීම ගිය අළු සහ 

තේෂ දැව් තකො ්ථ ඉව්ත් කිරීම  ප්රමවවව්ත් 

එහව තමහව තගන යව හැකි  වජනයක් සපයව 

තිබිය යුතුය. 

IV.  තේකරි උදුතන් පි   තීන්  තහෝ හුණු ගව 

තිබිය යුතුය. 

 

(15) බලපත්රය ඉල්ලව සිටින තේකරිය විදුලි බලතයන් ක්රියව කරන 

තේකරියක් ව්න වි   

 

I.  තේකරි උපකරව ව්ල  විදුලිය සම්බන්ධ කරන 

විදුලි තප්නු ආරක්ෂි   ත්ත්ව්තේ පැව්තිය යුතු 

අ ර අධි තව්ෝලටීය වව් ඇති ව්න අව්්ථාවව්කදී 

තහෝ විදුලිය කවන්දු ීමමකදී විදුලිය ්ථව්යිංක්රීයව් 

විසන්ධි තකතරන උපකරව සවිකර තිබිය 

යුතුය. 

 

II.  තේකරි පරිශ්රය තුළ සවිකර ඇති විදුලි 
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පරිපාව්ල විදුලි රැහැන් පි    විදුලිය 

කවන්දුීමම්ව්ලින් ත ොර බ  තහෝ තපට්ටි 

ඇතුළතින් ඇද තිබිය යුතු අ ර පි    

ිසරවව්රවය වූ විදුලි රැහැන් තකළව්රව්ල් 

තනොතිබිය යුතුය. 

 

5. තීන්  ආතල්ප කර තිබිය යුතු යැයි 4 ව්න ව්ගන්තිතේ ිසයකර ඇති සෑම 

තකො සක ම අව්ම ව්ශතයන් සෑම ව්ර්ෂයක ම එක් ව්රක් බැගින් තීන්  

ආතල්ප කිරීම කළ යුතුය. 

 

6. පිටි ඇනීම සඳහව තයොදව ගන්නව සෑම කවමරයකම තගබිම, ය ත් පිරිතසයින් 

සෑම දිනයකම එක් ව්රක් ව්ත් ත්ථදීම  සැලැ්ථවිය යුතුය. 

 

7.  තේකරිය සහ එහි ව් පි වව්ද, කවණු, ලී බඩු හව උපකරවද පිරිසිදුව් හව මනව 

නඩත්තුව්කින් හව අලුත්ව්ැඩියව  ත්ත්ව්යකින් පව්ත්ව්ව තගන යව යුතුය. 

 

8. බලපත්ර ලත් ්ථාවනතේ ත්ථව්තේ තයොදව්ව ඇති සියළුම ත්ථව්කයින් අව්ම 

ව්ශතයන් ව්ර්ෂයක  එක් ව් වව්ක් ජව්දය පරීක්ෂවය   වජනය කරීමම 

බලපත්රලවභියව තේ කවර්යය විය යුතුය. 

 

9. තේකරිතේ ත්ථව්තේ තයතදන සෑම ත්ථව්කයකු තව් ම ආරක්ෂි  මුව් ව්ැසුම්, 

අත් ව්ැසුම් හව අව්ශය කරන තව්නත් ආරක්ෂි  පැළඳුම් සපයව තිීමමත්, 

එකී ත්ථව්කයන් තේකරිතේ ත්ථව්තේ ිසයුක්  ව්න සෑම අව්්ථාවව්කම 

එකී ආරක්ෂි  පැළඳුම් පැළඳ සිටින බව් ත් තේකරිතේ කවර්යයන්හි ිසයුක්  

ීමම  තපර තහොඳින් ඇඟ තසෝදව පිරිසිදු ීම සිටින බව් ත් සහතික ීමම 

බලපත්රලවභියවතේ කවර්යය විය යුතුය. 

 

 

10.               (1) බලපත්ර ලත් ්ථාවනය තුළ ජනනය ව්න සියලුම අපද්රව්ය -  

 

I.  ජජව්හවයන අපද්රව්ය, 

II. ීමදුරු, 

III. කඩදවසි තහෝ කඩදවසි ආශ්රි  ද්රව්ය, 
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IV.  තපොලිතීන් හව ප්ලව්ථටික් තහෝ තපොලිතීන් හව 

ප්ලව්ථටික් ආශ්රි  ද්රව්ය, 

V. යකඩ හව තව්නත් තලෝහ ද්රව්ය තහෝ යකඩ හව 

තව්නත් තලෝහ තකො ්ථ, 

VI. ිසේපවදනය සඳහව තයොදව ගනු ලබන තව්නත් 

අමු ද්රව්ය ව්ලින් ඉතිරිව්න තකො ්ථ තහෝ 

ිසේපවදනතේදී ලැතබන හව අතුරු ිසේපවදන 

ද්රව්ය තහෝ තකො ්ථ, 

VII. අන් රවයකර අපද්රව්ය, 

යන ව්ර්ග ය තත් ව්ර්ග කිරීම  සැලැ්ථවිය යුතු අ ර ව එක් 

එක් ව්ර්ගතේ අපද්රව්ය බහවලීම  පිළිතයල කර ඇති තව්න් 

තව්න් වූ  වජනව්ල  තහෝ  ැිංකිව්ල  දැමීම  සැලැ්ථීමම 

බලපත්රලවභියවතේ කවර්යය විය යුතුය. 

 (2) ඉහ  (අ) තේදතේ සඳහන් ආකවරය  ව්ර්ග කර 

 වජනව්ල තහෝ  ැිංකිව්ල දමව ඇති අපද්රව්ය නගර ස වතේ 

අපද්රව්ය කළමනවකරව ව්ැඩ පිළිතව්ල ය තත් බැහැර 

කරන්තන් නම් මිස ස වපතිව්රයව විසින් ිසයම කරනු ලබන 

ආකවරතයන් අව්සන් බැහැර ලීම කළ යුතුය. 

11. තේකරිතේ පවවිච්චිය සඳහව  බව ගන්නව පිටි සහ තව්නත් ද්රව්ය ගබඩව 

කිරීම  ව සඳහව ම තව්න්වූ තව්නම කවමරයක් තයොදවතගන තිබිය යුතු අ ර 

එකී කවමරය ප්රමවවව්ත් ව්ව වශ්රය සහි  වූ ද මැ්ථසන්  තහෝ තව්නත් කෘමි 

සතුන් සහ මීයන්  ඇතුල්විය තනොහැකි වූද තලස ද ආර්ෂව කර තිබිය යුතුය. 

 

12. 11 ව්න ව්ගන්තිතේ සඳහන් ගබඩව කවමරතේ පිටි ගබඩව කිරීතම්දී, අව්ම 

ව්ශතයන් තපො තළොව් මට් තමන් තසන්ටි මී ර් 26 ක් උස පවද ම   ැනූ ලෑලි 

 ට්ටුව්ක් තයොදව ග  යුතු අ ර එකී ලෑලි  ට්ටුව් හි්ථව් තිතබන වි  එය 

පහසුතව්න් එහව තමහව තගන යව හැකි ආකවරතයන් ිසම කර තිබිය යුතුය. 
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එත්ථම එකී ලෑලි  ට්ටුව් යටින් මීයන්  සහ කව්ර තහෝ ව්ර්ගයක කෘමීන්  

රැදී සිටිය තනොහැකි ව්න ත්ථ ආව්රවය කර තිබිය යුතුව්වත් හැර අව්ම 

ව්ශතයන් බිත්තිතයන් තසන්ටි මී ර් 23 ක් ඈතින්  බව තිබිය යුතුය. 

 

13. 12 ව්න ව්ගන්තිතේ සඳහන් ලෑලි  ට්ටුව් අව්ම ව්ශතයන් මවසයක  තදව්රක් 

බැඟින් කවමරතයන් පි    තගන පිරිසිදු කිරීම  සැලැ්ථීමම 

බලපත්රලවභියවතේ කවර්යය විය යුතුය. 

 

14.  තේකරිතේ ත්ථව්තේ ිසයුක්  ත්ථව්කයන් සඳහව ය ත් පිරිතසයින් සෑම දස 

තදතනකු තව්නුතව්න් එකක් බැඟින් ව්නත්ථ ව්ැසිකිළි සක්ථ කර තිබිය 

යුතුව්වත් හැර කවන් වව්න් සහ පිරිමින් සඳහව තව්න තව්නම ව්ැසිකිළි තිබිය 

යුතුය. එත්ථම එකී ව්ැසිකිළි තේකරිතේ කවමරව්ල සි  අව්ම ව්ශතයන් මී ර් 15 

ක් දුරින් ්ථාවනග  කර තිබිය යුතුය. 

 

15.  තේකරිතේ ත්ථව්තේ ිසයුක්  සෑම ත්ථව්කයකු සඳහවම පිරිසිදු ජලය, පිරිසිදු 

තුව්ව, ිසයතපොතු පිරිසිදු කිරීම  ඇති බුරුසු සහ සබන් තහෝ සබන් දියර 

සපයව තිබිය යුතුය. 

 

16.  තමම අතුරු ව්යව්්ථාව ය තත් බලපත්රලත් සෑම ්ථාවනයක ම තහොඳින් 

තපතනන  ැනක සම්ම  පඩි සහි   රවදියක් තහෝ තව්නත් කිසියම් 

ව්ර්ගයක සම්ම   රවදියක්  ැීමම  සැලැ්ථීමම සහ කිසියම් 

ගණුතදණුකරුව්කු විසින් ඉල්ලව සිටි වි  විකුවන තහෝ විකිණීම  ප්රදර්ශවය 

කර ඇති යම් තේකරි ිසේපවදනයක බර කිරව බැලීම  තහෝ බර කිරව 

තපන්ීමම  සැලැ්ථීමම බලපත්රලවභියවතේ කවර්යය විය යුතුය. 

 

17. කිසියම් තේකරියක ිසේපවදනය කරන තේකරි ිසේපවදන බලපත්රලවභියව 

විසින්ම ප්රව්වහනය කිරීම කරනු ලබන්තන් නම් ව සඳහව දූවිලි තහෝ තව්නත් 

අපද්රව්ය තහෝ ජලය ඇතුල්විය තනොහැකි ව්න ත්ථ ආව්රවය කළ තපට්ටි තයොදව 

ගැනීම බලපත්රලවභියවතේ කවර්යය විය යුතුය. 

 

18. උපතල්ඛ්න 1 හි අයදුම්පත්රය මගින් කරන ලද ඉල්ලීමක් ම   ත් කවර්ය 

සඳහව ස වපතිව්රයව විසින් ිසකුත් කරන ලද ව්ලිංගු බලපත්රයක් ඇත්තත් 

නම් මිස කව්ර තහෝ  ැනැත්ත කු විසින් නගර ස ව බල ප්රතද්ශය 

තුළ තේකරියක් පව්ත්ව්වතගන යවම තනොකළ යුතුය. 
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19.  තේකරි ිසේපවදන සඳහව තයොදව ගන්නව පිටි සහ තව්නත් ද්රව්ය කල් ඉකුත් 

ීමතම් දිනය ප්රමවවව්ත් කවලයක් ඉදිරිය  පව්තින්තන් නම් මිස කව්ර තහෝ 

අව්්ථාවව්ක එකී ද්රව්ය තේකරි ිසේපවදන ක යුතු සඳහව තයොදව ගැනීම 

තනොකළ යුතුය. 

 

20. (1) කිසියම් ආසවදන, ්ථපර්ශක තහෝ තව්නත් චර්ම තරෝගයකින් 

තපතළන තහෝ මෑ කදී එව්ැිස තරෝගයකින් තපතළමින් සිටි කව්ර 

තහෝ  ැනැත්ත කු තහෝ එව්ැිස කිසියම් තරෝගයකින් තපතළන 

යම්  ැනැත්ත කු  මෑ කදී සවත්තු කිරීතම්දී තයදී සිටි කව්ර 

තහෝ  ැනැත්ත කු එකී තරෝග ආසවධන සහ ීමජ තපෝෂව කවල 

සීමවව් ඉකුත් ීම ඇත්තත් නම් මිස කව්ර තහෝ ආකවරයක 

කවර්යයක තහෝ එත්ථ කවර්යයක ිසයුක්  යම්  ැනැත්ත කුතේ 

සහවයකතයකු ව්ශතයන් තහෝ ිසයුක්  ීමම තහෝ ිසයුක්  කරීමම 

තහෝ කිසියම් කවර්යයක ිසයුක්  ීමම  ඉඩදීම තහෝ තනොකළ 

යුතුය. 

 

(2) තහොඳින් තසෝදව පිරිසිදු කළ ඇඳුම් හැඳ ඇත්තත් නම් මිස 

කව්ර තහෝ  ැනැත කු විසින් බලපත්රලත් ්ථාවනයක කව්ර තහෝ 

ආකවරයක කවර්යයක ිසයුක්  ීමම තහෝ ිසයුක්  ීමම  ඉඩදීම 

තහෝ තනොකළ යුතුය. 

 

21.  තේකරි ිසේපවදන සඳහව මනුෂය පරිත ෝජනය  නුසුදුසු ජලය තයොදව ගැනීම 

තනොකළ යුතුය. 

 

22.  තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් බලපත්රලත් කව්ර තහෝ ්ථාවනයක, කව්ර 

තහෝ  ැනැත්ත කු ිසදව ගැනීම තනොකළ යුතු අ ර තේකරිතේ කවර්යය 

සඳහව පවවිච්චි කරන උපකරව තහෝ තනොව්න තව්නත් යම් ද්රව්යක්  ැීමම 

තහෝ ගබඩව කර  ැීමම තහෝ තනොකළ යුතුය. එත්ථ වුව්ද තේකරිතේ ත්ථව්තේ 

ිසයුක්   ැනැත් න් සඳහව තව්නම තව්න්කර දී ඇති විතේක කවමරයක් තහෝ 

ආහවර ගැනීතම් කවමරයක් තමය  ඇතුළත් තනොවිය යුතුය. 

 

23.  තේකරිතේ කවර්යය සඳහව තයොදව ගන්නව ජලය, භූග  ජල  ැිංකියක ගබඩව 

කර  බන්තන් නම් එකී  ැිංකිතේ සි  අව්ම ව්ශතයන් මී ර් 18 ක  අඩු 

දුරකින් කසළ ව්ලක්, තහෝ තපොතහර ව්ලක්, ව්ැසිකිළි ව්ලක් තහෝ අළු ව්ලක් 

තහෝ ්ථාවනග  කර තනොතිබිය යුතුය. 
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24. කව්ර තහෝ  ැනැත්ත කු විසින් තේකරිය ඇතුළ  දුම්ීමම තහෝ බුලත් සැපීම 

තහෝ තව්නත් කව්ර තහෝ ද්රව්යක් සැපීම තහෝ ආහවර ගැනීම තහෝ තනොකළ 

යුතුය. 

 

25. කිසියම් තේකරියක් පව්ත්ව්වතගන යවම සඳහව නගර ස ව පනතත් 1.4 

ව්ගන්තිතේ සඳහන් ව්වර්ෂික බලපත්ර ගව්ථතුව්ක් අයකිරීම  ස වව්  බලය 

ඇත්තත්ය. 

 

26.  තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව්  අදවල ක යුතු ිසයවමනය කිරීම, අධීක්ෂවය කිරීම 

හව පවලනය කිරීම සම්බන්ධතයන් ස වපතිව්රයව පැව්රී ඇති බලය 

ස වපතිව්රයව විසින් ස වතේ කව්ර තහෝ ිසලධවරිතයකු  පැව්රීම ිසසව 

නී යවනුකූල ව්න්තන්ය.  

 

27.  තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් ිසකුත් කරන ලද සෑම බලපත්රයක්ම, කලින් 

අව්ලිංගු කරනු තනොලැබුව්තහොත් මිස ව බලපත්රය ිසකුත් කරන ලද්තද් කිනම් 

ව්ර්ෂයක් සඳහවද, ව ව්ර්ෂතේ තදසැම්බර් 31 ව්න දිතනන් අව්සන් විය යුතුය. 

 

28.  තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ ිසයමයන් පරීක්ෂව කිරීම  ස වපතිව්රයව  තහෝ 

බලයලත් ිසළධවරිතයකු , පරීක්ෂව කිරීම  බලය ලැතබන ිසසි කවලය යන්න  

තේකරිතේ ිසේපවදන ක යුතු කරනු ලබන ඕනෑම අව්්ථාවව්ක් අදහ්ථ තේ. 

 

29. ස වපතිව්රයව තහෝ බලයලත් ිසලධවරිතයකු විසින් කිසියම් තේකරියක 

ිසේපවදනය තකොරන තහෝ විකිණීම   බව ඇති යම් කෑම ව්ර්ගයකින් 

සවම්පලයක්, එහි මිල තගව්ව ලබව ගැනීම නී යවනුකූල විය යුතුව්වත් හැර 

කව්ර තහෝ බලපත්රලවභිතයකු විසින් එකී මිලදී ගැනීම ප්රතික්තෂ්ප කිරීම තහෝ 

ඊ  බවධව කිරීම තනොකළ යුතුය. 

 

30.  තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ ිසයමයක් තහෝ ිසයමයන් ය තත් බලපත්ර ලත් 

්ථාවනයක් පරීක්ෂව කිරීම  ස වපතිව්රයව  තහෝ බලයලත් ිසළධවරිතයකු  

බලය තිබිය යුතු අ ර, කව්ර තහෝ බලපත්රලවභිතයකු විසින් පරීක්ෂව කිරීම  

බලය ලැතබන ිසසි කවලය ඇතුළ  තකතරන පරීක්ෂව කිරීම් සඳහව 

සහ වගිීමම බලපත්ර ලවභියවතේ කවර්යය විය යුතුය. එත්ථම එව්ැිස කිසියම් 

පරීක්ෂව කිරීමක් ව්ැළැක්ීමම තහෝ බවධව කිරීම තනොකළ යුතු ව්න්තන්ය. 
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31.  තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් බලපත්රයක් ිසකුත් කරනු ලැබ ඇති කිසියම් 

තේකරියක් පව්ත්ව්වතගන යනු ලබන ්ථාවනය 4 ව්න ව්ගන්තිතේ සඳහන් 

කව්රතහෝ ිසයමයක  අනුකූලව් පැව්තීම අව්සවන වුව්තහොත් තහෝ තම් අතුරු 

ව්යව්්ථාවතේ තව්නත් කිසියම් ව්ගන්තියක ිසයමයන්  ප හැිස ව්න 

අව්්ථාවව්ක, ිසේචි ව් සඳහන් කරනු ලබන දිනයක  තපර එකී ්ථාවනය ව 

ිසයමය  අනුකූල  ත්ත්ව්ය  තගන වම  අව්ශය සියළු තද් ඉටු කරන තලස  

බලපත්රලවභියව  ිසයම තකතරන දැන්ීමමක් ස වපතිව්රයව විසින් එකී 

බලපත්රලවභියව තව්   වරතදනු ලැීමම  සැලැ්ථවිය යුතුය. 

 

32. 31 ව්න ව්ගන්තිතේ සඳහන් ආකවරතේ දැන්ීමමක් ලැබුණු කව්ර තහෝ 

බලපත්රලවභිතයකු විසින් එකී දැන්ීමතම් ිසේචි ව් සඳහන් දිනය  තපර ව 

දැන්ීමතම් ිසයම කර ඇති ආකවරය  ක්රියව කළ යුතුය. පිළිග  හැකි 

ආකවරතේ කරුණු ලිඛි ව් ඉදිරිපත් කිරීමක් කර ඇති යම් අව්්ථාවව්ක එකී 

දැන්ීමතමහි ිසේචි ව් සඳහන් දිනය දීර්ඝ කිරීම  ස වපතිව්රයව  බලය 

තිබිය යුතුය. එත්ථ වුව්ද ව ආකවරතයන් දීර්ඝ කරනු ලබන කවලය දින දහ 

හ රක  තනොව්ැඩි විය යුතුය. 

 

33. 32 ව්න ව්ගන්තිතේ සඳහන් ආකවරතේ දැන්ීමමක් ලැබුණු කව්ර තහෝ 

බලපත්රලවභිතයකු විසින් එකී දැන්ීමතම් ිසේචි ව් ිසයම කර ඇති දිනය තහෝ 

දීර්ඝ කරනු ලැබූ දිනය  තපර ව දැන්ීමතම් ිසයම කර ඇති ආකවරතයන් ක්රියව 

කිරීම පැහැර හැර ඇති අව්්ථාවව්ක, ව ්ථාවනය තව්  ිසකුත් කරනු ලැබූ 

බලපත්රය ස වපතිව්රයව විසින් අව්ලිංගු කරනු ලැීමම නී යවනුකූල විය යුතුය. 

 

34. යම් කිසි පැමිණිල්ලක් ලිඛි ව් තහෝ ව්වචිකව් නගර ස වතේ ස වපතිව්රයව, 

තල්කම්ව්රයව තහෝ බලයලත් ිසලධවරියව තව්  ඉදිරිපත් කළ හැකි අ ර, එම 

ිසලධවරියව විසින් විධීමත් පරීක්ෂවයක් පව්ත්ව්ව විසඳුම් ලබව දිය යුතුය. 

 

35.  තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව්ල ඇතුලත් විධිවිධවනයන් එකක් තහෝ කිහිපයක් තහෝ 

සියල්ලම තහෝ කඩ කිරීම ව්රදක් ව්න්තන්ය. 

 

36.  තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ කව්ර තහෝ විදිවිධවනයක් උල්ලිංඝනය ව්න පරිදි 

ක යුතු කිරීම තහෝ තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් ය තත් ස වපති විසින් කරනු 

ලබන ිසයමයන්  අනුකූල තනොීම ක යුතු කිරීම, තමම අතුරු ව්යව්්ථාවව් 

ය තත් ව්රදක් ව්න අ ර, එකී ව්රදක් කරනු ලබන සෑම  ැනැත්ත ක්ම එම 

ව්රද සම්බන්ධතයන් ිසසි බලය සහි  අධිකරවයක් විසින් ව්රදකරු කරනු 
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ලැබූ පසු 255 ව්න අධිකවරිය ව්න නගර ස ව ආඥව පනතත් 153 අ ව්න 

ව්ගන්තිය ය තත් වූ දඩුව්මක  ය ත් විය යුතුය. 

 

37. පද සම්බන්ධතයන් අනයවර්ායක් අව්ශය ව්න්තන් නම් මිස තම් තකො ත්ථ 

අතුරු ව්යව්්ථාවව්ල - 

“ස වපති” යන්තනන්  ත්කවලතයහි නගර ස වතේ ස වපති 

ධූරය දරව  ැනැත් වද, 

“තල්කම්” යන්තනන් නගර ස වතේ තල්කම් ධූරය දරව 

 ැනැත් වද 

“බලයලත් ිසලධවරියව යන්තනන්  ත් කවර්යය සඳහව නගර 

ස වතේ ස වපතිව්රයව විසින් බලය පව්රව ඇති නගර ස වතේ 

ිසලධවරිතයකුද” 

“ස වව්” යන්තනන් අදවල නගර ස වව්ද 

“තේකරි ිසේපවදන” යන්තනන් විකිණිම සඳහව තහෝ තව්නත් 

කිසියම්  ැනැත්ත කුතේ ඇවවුමක් ම  කිසියම් තේකරියක 

ිසපදව්න පවන්, තක්ක්, බිස්ථ, වි්ථතකෝතු තහෝ කිසියම් රස 

කැවිලිද, 

“තේකරිය” යන්තනන් විකිණිම සඳහව තහෝ තව්නත් කිසියම් 

 ැනැත්ත කුතේ ඇවවුමක් ම  පවන්, තක්ක්, බිස්ථ, වි්ථතකෝතු 

තහෝ කිසියම් රස කැවිලි සවදන යම් ්ථාවනයක් අදහ්ථ ව්න අ ර 

එව්ැිස ආහවර පිළිතයල කරනු ලබන තහෝ එව්ැිස ආහවර 

පිළිතයළ කිරීම සඳහව ද්රව්ය ගබඩව කර  බන කිසියම් 

්ථාවනයක්ද, 

“බලපත්රලවභියව” යන්තනන් තමම අතුරු ව්යව්්ථාවතේ ිසයමයන් 

ය තත් බලපත්රයක් ලබව තගන ඇති යම්  ැනැත්ත කු අදහ්ථ 

කරන අ ර, එකී බලපත්ර ලත් ්ථාවනතේ  වරකරු තහෝ 

කළමනවකරු  ත්කවලතේ එකී ්ථාවනතේ කවර්යයන්හි පවලනය 

 වරව් සිටින  ැනැත්ත කුද 

“බලපත්ර ලත් ්ථාවනය” යන්තනන්තමහි කව්ර ව්ගන්තියක තහෝ 

ිසයමයන් ය  තත් බලපත්රයක් ිසකුත් කර ඇත්තත් කිසියම් 

්ථාවනයක් පවවිච්චි කිරීම ද, එකී ්ථාවනයද, අදහ්ථ තේ. 



217 
 

 

 

උපතල්ඛ්ව අිංක 1 

       ------------------------ නගර සභාව් 

 තව්ළඳ බලපත්රයක් ලබා ගැනීම සඳහා ව්න අව්දුම්පත්රය - 20....... ව්ර්ෂය 

1. කර්මවන් ය / තව්ළඳවම හිමිකරුතේ නම  

 

 

2.  තපෞද්ගලික ලිපිනය : 

 

 

          3.  ජවතික හැදුනුම්පත් 

අිංකය :  

 

 

4. දුරකාන අිංකය : 

ජිංගම:  

ිසව්වස:  

 

5.  කර්මවන් තේ / තව්ළඳ ව්යවපවරතේ නම :  

 

6. කර්මවන් තේ / යව්ළඳවතම් ්ථව් වව්ය :  

 

කර්මවන් ය /තව්ළඳවම කරන ්ථාවනතේ -  

 (1) ලිපිනය  

 

 (2)ීමථිතේ / පවතර් නම  

 

 (3) දුරකාන අිංකය  

 

7. කර්මවන් ය / තව්ළඳවම කරතගන යන ්ථාවනය අයත් ග්රවම ිසළධවරී 

තකොට්ඨවශතේ අිංකය :  



218 
 

  තකොට්ඨවශතේ නම : 

8. ව්යවපවර නවම ලියවපදිිංචිය ලබව තගන ඇත්නම් එහි තයොමු අිංකය :  

9.  

10.  කර්මවන් ය / තව්ළඳවම කරතගන යන ්ථාවනතේ කළසනවකරුතේ / 

ිසතයෝජි යවතේ නම :  

          

 

11. ජවතික හැඳුනුම්පත් 

අිංකය  

 

12. දුරකාන අිංක :  

 

ජිංගම : ................................................ 

ිසව්වස :................................................ 

 

 

ස වපති 

 

--------------------------- 

 

 

ඉහ  ත ොරතුරු සඳහන් කර්මවන් ය / තව්ළඳවම පව්ත්ව්වතගන යන ්ථාවන 

සඳහව 26..... ව්ර්ෂය තව්නුතව්න් කර්මවන්  / තව්ළඳ බලපත්රයක් මව තව්  

ිසකුත් කරන තලස ඉල්ලමි. තම් පිළිබඳව් පව්ත්නව නීති රීති ව්ල  මම එකඟ 

තව්මි. 

 

 

දිනය :  26.............................. 

   .................................. 

  ඉල්ලුම්කරුතේ අත්සන 
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