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 ඝන අපද්රව්ය ළමනනකළණය  ිළිබද  අුරු  ව්ය ව්ස්ථක  
 

1989 අංක 12 දරන පළාත් සභා (ආනුෂංගික විධිවිධාන) පනතත් 2වන වගන්තිය සමග කියවිය යුතු 1952 අංක 
6 දරන පළාත් පාලන ආයතන (සම්මත අතුරු වයවසථාා) පනතත් 2 වන වගන්තිය යටතත්, පළාතත් පළාත් 
පාලන විෂය භාර අමාතයවරයා වයතයන් මවිසින් සම්පාදනය කරනු ලැබූ, පහත දැක්තවන තකටුම්පත් අතුරු 
වයවසථාා හහත ී  වගන්තිය යටතත් තමතස  ්රකායයට පත් කරනු ලැත . 
 
නගර සභා ආඥා පනතත් (255 වන අධිකාරිය) 153 වන වගන්තිය සමග කියවිය යුතු එී  ආඥා පනතත් 118 
වගන්තිය සහ 157 වන වගන්තිතේ 9වන උප වගන්තිතේ (ආ) සහ (ඇ) තේද යන්තගන් ඝන අපද්රවය 
කළමනාකරණය පිළිබඳ අතුරු වයවසථාා පැනවිමට නගර සභාවට බලය පැවී  ඇති අතර 1952 අංක 6 දරන 
පළාත් පාලන ආයතන (සම්මත අතුරු වයවසථාා) පනතත් 3 වන වගන්තිතේ ්රකාර, තමම සම්මත අතුරු 
වයවසථාා පිළිතගන වැලඳ ගැීමම සඳහා ................. පළාතත් නගර සභා වලට බලය පැවී  ඇත. 
 
දිනය : ----------------------    ------------------------------------ 
       පළාත් පාලන විෂය භාර අමාතය 

 
       ----------------------------- පළාත.   
 

සකනකනය 

 
1. තමම අතුරු වයවසථාා ඝන අපද්රවය කළමනාකරණය පිළිබද අතුරු වයවසථාා තලස සදහන් කරනු 
ලැත . 
 
2. නාගරික සීමාවන් ඇතුළත ්රසි්ධධ සථාානයන්ි, තපෞ්ධගලික පරිශ්රයන්ි, විථිවල, මංමාවත්වල 
ජනනය වන ඝන අපද්රවය තවන්කිී ම, ගබඩාකිී ම, එක්රැසථ කිී ම, ්රවාහනය කිී ම, මාරු කරන සථාාන 
ක්රියාත්මක කිී ම හා පවත්වාතගන යාම, සැකසීම, පිරියම් කිී ම හා බැහැර කිී ම සම්බන්ධතයන් වන 
නියාමනය, අධීක්ෂණය, පී ක්ෂාව හා පාලනය සදහා තමම අතුරු වයවසථාා පනවනු ලැත . 
  
3. නගර සභා බල ්රත්ධයය තුළ පිිි  යම් පරිශ්රයක සමම ිිකකරුතවක්ම තහ  පදිංිකකරුතවක්ම තම 
පරිශ්රය අපද්රවයවලින් තත ර තසෞ්ය සම්පන්න හා ්රසන්න තත්වතයන් තබා ගත යුත්තත්ය.  
 
4. නගර සභා ්රත්ධයතේ පිිි  යම් පරිශ්රයක ිිකකරු තහ  පදිංිකකරු තම පරිශ්රය ඇතුළත ජනනය 
වන්නාවූ අපද්රවය එක්රැසථ කිී ම, තවන්කිී ම, ගබඩා කිී ම, ්රවාහනය කිී ම හා බැහැර කිී ම කළ යුත්තත්ය. 
නැතිනම් තමම අතුරු වයවසථාාත  විධිවිධානවලට අනුූලලව එතස  කරවිය යුත්තත්ය.    
 

  5.   (i) පරිශ්රයක සමම ිිකකරුතවක්ම තහ  පදිංිකකරුතවක්ම හුගත /ඇයත  පරිශ්රය තුළ ජනනය වන්නා වූ ඝන 
අපද්රවය අතුගමතමන් තහ  තවනත් ්රමයක් භාවිතා කරිකන් තහ  ෛදනිකව නැතිනම් ටට වඩා අු 
කාලාන්තරතයන් එක්රැසථ කළ යුත්තත්ය.   
 
 (ii) සමම ිිකකරුතවක්ම තහ  පදිංිකකරුතවක්ම තමම අතුරු වයවසථාාත  ූර්වවගාී  උප වගන්තිය 
අනුව එක්රැසථ කරනු ලැබූ අපද්රවය අංක 8 සිට 20 දක්වා වන අතුරු වයවසථාාවල විධිවිධානවලට අනුූලලව 
තවන් කළ යුත්තත්ය. නැතිනම් එතස  කිී මට සැලැසථවිය යුත්තත්ය.  
  
 (iii) ිිකකරු තහ  පදිංිකකරු විසින් අපද්රවය ගබඩාකිී ම තහ  ුදදාහැී ම සදහා භාවිතා කරනු ලබන 
යම් මල්ලක්, උරයක්, වියාල බඳුනක් තහ  තවනත් බහාලුමක් අංක 8 සිට 20 දක්වා වන අතුරු වයවසථාාවල 
විධිවිධාන යටතත් එක්රැසථ කරනු ලැබීම පිණිස  තහ ඳ තත්වතයන් නඩත්තු කරනු ලැබිය යුත්තත්ය. ඒවා හී , 
සිදුරු වි, කැඩී තහ  එකදිගට තතතමනයට නිරාවරණයවිම නිසා තම තළ ක්වි තහ  තවන යම් තහ තුවක් නිසා 
සාධාරණ තලස පරිහරණය කරන විට කඩා වැටීමට තහ  බිඳී යාමට හැකි තත්වතේ තිත  නම් එක්රැසථ කරනු 
ලැබීම පිණිස භාවිතා තන කල යුත්තත්ය. ිිකකරුවන් තහ  පදිංිකකරුවන් අතේක්ෂා කරන්තන් නම් සභාව 
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විසින් ගනු ලබන තීරණයක් අනුව තක ටසක් සහනාධාරයක් වයතයන් තහ  සම්ූර්වණතයන්ම සහනාධාරයක් 
වයතයන් තහ  එවැනි බහාලුම් සභාතවන්ම සැපයිය හැකිය.  
 
 (iv) I උප වගන්තිතේ විධිවිධානවල සදහන් ආකාරයට එක්රැසථ කරන ලද අපද්රවය සභාව විසින් කලින් 
කලට තීරණය කර ්රසි්ධධ කරනු ලැබූ සභා බල ්රත්ධයය තුළ ක්රියාත්මක වන්නා වූ අපද්රවය එක්රැසථ කිී තම් 
්රමයට හා කාල සටහනට අනුූලලව ිිකකරු තහ  පදිංිකකරු විසින් බැහැර කළ යුත්තත්ය.  
  
 (v) ිිකකරු තහ  පදිංිකකරු නිවැසියන්ත , අුදත්තන්ත  තහ  අසල්වැසියන්ත  තසෞ්යට තහ  එම 
්රත්ධයතේ සීමපාරක්ෂක තත්වයට හානිකර තහ  අන්තරායකාී  වන අන්දිකන් අපද්රවය එක්රැසථ කිී ම, ගබඩා 
කිී ම තහ  බැහැරලීම තන කළ යුත්තත්ය. 
 
6. (i) කිසිම තැනැත්තතක්, විථියකට, පාරකට, මංමාවතකට, පටුමාවතකට, මාවතකට තහ  තවනත් 
තප දු සථාානයකට තහ  පරිශ්රයකට තහ  කාුවවකට තහ  ජලමා්වගයකට තහ  ජලායයකට තහ  ුදුගදට අපද්රවය 
ුදදාහැී ම තන කළ යුත්තත්ය. 
 
 (ii) කිසියම් තැනැත්තතක් නගර සභා ්රත්ධයය තුළ විවතත ූමිකයක පරිසරයට හානිකර වන අන්දිකන් 
අපද්රවය පිළිසථසීම තන කළ යුත්තත්ය. 
 (iii) යම් ිිකකරුතවක් තහ  පදිංිකකරුතවක් අංක 7 දරන අතුරු වයවසථාාත  විධිවිධාන ්රකාර යම් 
අපද්රවය ව්වගයක්, ුදදාහැී ම, පිරියම් කිී ම, සැකසීම තහ  බැහැරලීම සදහා අවසර  ලබා ගැීමමට සිදුවන 
අවසථාාවකදී එතස  අවසර ගැීමමට අතප තහ සත් ත නම් හුගට/ඇයට එම අපද්රවය බලයලත් අපද්රවය එක්රැසථ 
කරන්තනකුට භාරදිය හැකිය.   
 
 (iv) අංක 7 දරන අතුරු වයවසථාාත  විධිවිධාන යටතත් සැකසීම, පිරියම් කිී ම තහ   බැහැරලීම 
තහ  තන කරනු ලැබූ අපද්රවය හහත (iii) ි විධිවිධාන යටතත් යම් බලයලත් අපද්රවය එක්රැසථ කරන්තනකු විසින් 
එක්රැසථ කරන ලද යම් අපද්රවය ව්වගයක් අංක 8 සිට 20 දක්වා වන අතුරු වයවසථාාවල විධිවිධානවලට 
අනුූලලව හවත් කරනු ලැබිය යුත්තත්ය.    
 
7. (i) යම් පරිශ්රයක ිිකකරුට තහ  පදිංිකකරුට පහත දැක්තවන කරුුව සම්බන්ධතයන් හැර අපද්රවය එම 
පරිශ්රය ඇතුළතම බැහැර කළ හැකිය.  
 
 (අ) සභාව විසින් එවැනි අපද්රවය බැහැරලීම තහනම් කර ඇති ්රත්ධයයන්ි  
 
 (ආ) සභාව විසින් නියථිකතව නියම කරනු ලැබ ඇති ඇතැම් අපද්රවය ව්වග 
 
 (ii) පරිශ්රයක ිිකකරුට තහ  පදිංිකකරුට තල්කම් විසින් අනුමත කරන ලද සැලසුමකට හා ්රිකතියට 
අනුූලලව හදිකරනු ලැබ දහනයක තහ  තප රණූවක අපද්රවය පිළිසථසිය හැකිය. නැතිනම් තල්කම් විසින් අනුමත 
කරන ලද ආකාරයට අපද්රවය පිරියම් කිරිම, සැකසීම තහ  වැළලීම කළ හැකිය. 
 
 (iii) යම් ිිකකරුතවකු තහ  පදිංිකකරුතවකු "කළොම්කපෝස්ට් දඳුන්" සදහා  තල්කම් තවතින් හල්ලීමක් 
කළතහ ත් ඒ ිිකකරුට තහ  පදිංිකකරුට එම තක ම්තප සථට් බඳුන් නඩත්තු කිී ම සදහා ්රමාණවත් හඩකඩක් 
පරිශ්රය තුළ තිත නම් තල්කම් එම තක ම්තප සථට් බඳුන්වල පිරිවැතයන් තක ටසක් තහ  ුදුමමනින්ම තහ  
සහනාධාරයක් වයතයන් ලබාතදිකන් එම තක ම්තප සථට් බඳුන් ිිකකරුට තහ  පදිංිකකරුට සපයනු ඇත.   
 
 (iv) ිිකකරු තහ  පදිංිකකරු පරිශ්රය ඇතුළත එකතුවන 'තගවතු අපද්රවය' හැකිතාක් දුරට තල්කම් විසින් 
අනුමත කරන ලද ආකාරයට සැකසීම තහ  පිරියම් කිී ම තහ  කළ යුත්තත්ය. එම ිිකකරු තහ  පදිංිකකරු 
හතිරිවන යම් තගවතු අපද්රවයයක් ත නම් එය බැහැරලීමට ඇති අපද්රවයවල සථවභාවය සැලකිල්ලට තගන සභාව 
විසින් කලින් කලට තීරණය කරනු ලබන පරිදි නියිකත ගාසථතුවක් තගවිම මත නාගරික අපද්රවය එක්රැසථ 
කරන්නාට භාරදිය යුත්තත්ය. 
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 (v)  විථීයක තහ  මංමාවතක යාබදව පිිි  යම් ගසක්, තහ  ගසක තක ටසක් කපන යම් තැනැත්තතක් 
වහාම එය හවත් කළ යුත්තත්ය. නැතිනම් හවත් කිී මට සැලැසථවිය යුත්තත්ය. එතස ත් නැතිනම් සභාව විසින් 
තීරණය කරනු ලබන තගවිමක් මත නගර සභාත  භාරකරුට භාරදිය යුත්තත්ය.   
 
 (vi) සමම තැනැත්තතක්ම හුගත /ඇයත  පාලනය යටතත් සිි න යම් සතතකු විථීයක, මංමාවතක 
තහ  තප දු සථාානයක මළපහ කිී ම වැළැක්විමට පියවර ගත යුත්තත්ය. එතස  මළ  පහ කරනු 
ලැබුවතහ ත් අංක 8 සිට 20 දක්වා වන අතුරු වයවසථාාවලට අනුූලලව එය පවි්ර තක ට බැහැරලීම ඒ 
තැනැත්තාත  වගී ම වන්තන්ය.   
 
 (vii) කිසිම තැනැත්තතක් නගරසභා ්රත්ධයය තුළ කුමන ව්වගයක තහ  අපද්රවයයක් වාහනයක සිට 
විථීයකට, මංමාවතකට තහ  තප දු සථාානයකට ුදදාහැී ම තහ  එි තැන්පත් කිී ම තහ  තන කළ යුත්තත්ය.  
 
 (viii) නිතවසක් තහ  තවනත් යම් පරිශ්රයක් හදිකිී මට තහ  අුමත්වැියයා කිී මට අයැදුම් කරන යම් 
තකතනක් හුගත /ඇයත  පරිශ්රතේ ජනනය වන ඝන අපද්රවය හා ුදදාහරිනු ලබන ද්රවය, පිරියම් කරනු ලබන හා 
සකසථ කරනු ලබන ආකාරය පිළිබද විසථතර හුගත /ඇයත  අයැදුම් ප්රතේ  ඇතුළත් කළ යුත්තත්ය. 
 

නිව්කස පරිශ්ර න් 
 
8. (i) සමම ිිකකරුතවක්ම තහ  පදිංිකකරුතවක්ම අතුගමතමන් තහ  තවනත් ්රමයකින් එකතු කරනු ලැබූ 
අපද්රවය පහත දැක්තවන පරිදි (තත රා) තවන් කළ යුත්තත්ය. 
    
 (අ) ආහාර අපද්රවය හා තවනත් ෛජව ීර්වණීමය අපද්රවය 
 
 (ආ) ්රතිභාවිතාකරීයය හා ්රතික්රීකරීයය අපද්රවය 
 
 (ඇ) උපද්රවකාී  අපද්රවය 
 
 (ඈ) සතුන්ත  මළකුණූ , යී ර තක ටසථ සහ අසූික  
  
 (හ) පරිශ්රය අතුගමතමන් පසු එකතුවන ූවවිලි හා තවනත් වියළි අපද්රවය 
 
 (ii) සමම ිිකකරුතවක්ම තහ  පදිංිකකරුතවක්ම එතස  තත රා තවන් කරනු ලැබූ අපද්රවය තවන තවනම 
මලුවලට, බදුන්වලට තහ  තවනත් බහාලුම්වලට දැිකය යුතු අතර, ඒවා හවත් කරනු ලබන තතක් ඒ සදහා තවන් 
කර ඇති සථාානයක තැබිය යුත්තත්ය. ආහාර අපද්රවය හා ෛජව ීර්වණීමය අපද්රවය තතතමනය කාන්දු තන වන 
ද්රවයතයන් සාදනු ලැබූ සහ ී යන්, කතී න් හා අතනකුත් සතුන් ඇතුුමවිම වළකිකන් නිසි පරිදි වසනු ලැබූ 
බහාලුමක තැබිය යුත්තත්ය. සතුන්ත  මළකුණූ යී ර තක ටසථ තහ  අසූික ආශ්රිත අපද්රවය, බැහැරලිය යුතු 
අපද්රවයවල සථවභාවය සැලකිල්ලට තගන නගර සභා ්රත්ධයය සදහා කලින් කලට සභාව විසින් තීරණය කරනු 
ලබන පරිදි ගාසථතුවක් තල්කම්වරයා තවත තගවිම මත නාගරික අපද්රවය එක්රැසථ කරන්තනකුට භාරදිය 
යුත්තත්ය.  
 

 (iii) සමම ිිකකරුතවකුටම තහ  පදිංිකකරුතවකුටම (i) තේදතේ (අ) සහ (ආ) අයිතමයන්ි 
 විතය ෂතයන් සදහන් කර ඇති අපද්රවය ව්වග බලයලත් අපද්රවය එක්රැසථ කරන්තනකුට භාරදිය හැකිය. 
ිිකකරු තහ  පදිංිකකරු එතස  කිී මට අතප තහ සත් වන්තන් නම් හුග/ඇය (ඇ) අයිතමතේ විතය ෂතයන් 
සදහන් කර ඇති අපද්රවය ව්වගයද සම  අදාල අපද්රවය නාගරික අපද්රවය එක්රැසථ කරන්තනකුට භාරදිය 
යුත්තත්ය. නැතිනම් සභාව විසින් එක් එක් අපද්රවය ව්වගය සදහා හදිකරනු ලැබ ඇති බක්කිවල තහ  එවැනි 
අපද්රවය සදහා සභාව විසින් සපයනු ලැබ ඇති බක්කිවල තහ  බහාලුම්වල තහ  තැන්පත් කළ යුත්තත්ය.   
 

9. (i) කුලී නිවැසියන් ගණනාවක් සිත බුග මහල් තග ඩනැගිල්ලක සමම අයිතිකරුතවක්ම තහ  
පදිංිකකරුතවක්ම හවුන්ත  අපද්රවය පහත දැක්තවන අයුරු තත රා තවන් කළ යුත්තත්ය.  



 

4 

 

 (අ) ආහාර අපද්රවය හා තවනත් ෛජව ීර්වණීමය අපද්රවය 
 (ආ) ්රතිභාවිතාකරීයය හා ්රතික්රීකරීයය අපද්රවය 
 (ඇ) උපද්රවකාී  අපද්රවය  
 (ඈ) සතුන්ත  මළකුණූ, යී ර තක ටසථ සහ අසූික   
 (හ) පරිශ්රය අතුගමතමන් පසු එකතුවන ූවවිලි හා තවනත් වියළි අපද්රවය 
 
 (ii)  (i) වන තේදතේ නියථිකතව සදහන් කර ඇති තග ඩනැගිල්ලක අයිතිකරු තහ  පදිංිකකරු, තල්කම්  
විසින් අනුමත කරන ලද ්රිකතීන්ට හා පිරිවිතරයන්ට අනුූලලව තුන් ව්වගයක බඳුන් තහ  බහාලුම් සැපයිය යුතු 
අතර ඒවා පවි්රව හා සීමපාරක්ෂක තත්වතයන් නඩත්තු කළ  යුත්තත්ය. 
 

 (iii) (i) වන උප වගන්තිතේ නියථිකතව දක්වා ඇති තග ඩනැගිල්ලක ිිකකරු තහ  පදිංිකකරු (ii)වන 
උප වගන්තිතේ විධිවිධානවලට අනුූලල විමට අතප තහ සත් වන අවසථාාවකදී තල්කම් විසින් දැනුම් තදනු 
ලබන දිනයකදී තහ  ටට තපර අදාල බඳුන් තහ  බහාලුම් සපයන තලසට ිිකකරුට තහ  පදිංිකකරුට නියම 
කිී මට තල්කම්වරයාට බලය ඇත්තත්ය. තල්කම්ත  නියමයන් අනුව ක්රියාකිී ම ිිකකරුත  තහ  
පදිංිකකරුත  යුතුකම වන්තන්ය.  
  
 (iv) තග ඩනැගිල්තල් බිමක තහ  මහලක ිිකකරු තහ  පදිංිකකරු තත රා තවන් කරන ලද අපද්රවය ඒ 
සඳහා තබා ඇති අදාල බදුනකට තහ  බහාලුමකට දැිකය යුත්තත්ය. 

 
 (v) තමම අතුරු වයවසථාාත  i වන උපවගන්තිතේ (අ) සහ (ආ) අයිතමයන්ි විතය ෂතයන් 
 සදහන් කරනු ලැබ ඇති අපද්රවය ව්වග හවත් කිී ම බලයලත් එක්රැසථ කරන්තනකුත  රාජකාරිය 
වන්තන්ය. එතස  හවත් කරනු තන ලැබූ යම් අපද්රවයයක් (ඇ) සහ (ඈ) අයිතමයන්ි විතය ෂතයන් සදහන් කර 
ඇති අපද්රවය ව්වගද නාගරික අපද්රවය එක්රැසථ කරන්තනකුට භාරදිය යුත්තත්ය.    
 
10. (i) සභාත  ූර්වව අනුමැතිය ලබාතගන ුදුක්කු නිවැසියන්ත  භාවිතය සදහා තක මසාරිසථ විසින් 
අපද්රවය බදුන් තහ  බහාලුම් තන ිකලතේ සැපීමම ීමතයානුූලල ත . 
  
 (ii) සමම ුදුක්කු නිතවසකම ිිකකරු තහ  පදිංිකකරු හුගත /ඇයත  වාසසථාානතේ එකතුවන 
අපද්රවය පහත දැක්තවන ආකාරයට තත රා තවන් කර හුගත /ඇයත  වාසසථාානයට ආසන්නවම සපයනු 
ලබන අනුමත බදුන්වලට තහ  බහාලුම්වලට දැිකය යුත්තත්ය.     
 
 (අ) ආහාර අපද්රවය හා තවනත් ෛජව ීර්වණීමය අපද්රවය 
 (ආ) ්රතිභාවිතාකරීයය හා ්රතික්රීකරීයය අපද්රවය 
 (ඇ) උපද්රවකාී  අපද්රවය 
 
 (iii) තම් අතුරු වයවසථාාත  (ii) වන උපවගන්තිතේ (අ) සහ (ආ) අයිතමයන්ි විතය ෂතයන් 
 සදහන් කර ඇති අපද්රවය ව්වග හවත් කිී ම පිණිස අපද්රවය එක් රැසථ කරන්තනකුට අවසර දීමට 
තල්කම්වරයාට බලය ඇත්තත්ය.  
 

සකප්පු සහ ළකර් කල 

 
11. (i) සාේපුවක තහ  කා්වයාලයක සමම ිිකකරුතවක්ම තහ  පදිංිකකරුතවක්ම එක් එක් සංී ්වණතේ 
එකතුවන අපද්රවය පහත දැක්තවන ආකාරයට තත රා තවන් කළ යුත්තත්ය.  
 
 (අ) ආහාර අපද්රවය හා තවනත් ෛජව ීර්වණීමය අපද්රවය 
 (ආ) ්රතිභාවිතාකරීයය හා ්රතික්රීකරීයය අපද්රවය 
 (ඇ) උපද්රවයකාී  අපද්රවය  
 (ඈ) පරිශ්රය අතුගමතමන් පසු එකතුවන ූවවිලි හා තවනත් වියළි අපද්රවය 
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 (ii) තත රා තවන්කරනු ලැබූ අපද්රවය හවත් කරනු ලබන තුරු තවන් තවන් වයතයන් බදුන්වලට තහ  
බහාලුම්වලට දමා සුදුසු සථාානයක ගබඩා කරනු ලැබිය යුත්තත්ය.  
  
 (iii)  සාේපුවක තහ  කා්වයාලයක ිිකකරුට තහ  පදිංිකකරුට තමම අතුරු වයවසථාාත  (i) වන 
උපවගන්තිතේ (අ) සහ (ආ) අයිතමයන්ි විතය ෂතයන් සදහන් කරනු ලැබ ඇති අපද්රවය ව්වග බලයලත් 
අපද්රවය එක්රැසථ කරන්තනකුට භාරදිය හැකිය. 
 (iv) මහල් කිිපයකින් හා මහල් බිම් කිිපයකින් යුක්ත සාේපු තහ  කා්වයාල සංී ්වණයක ිිකකරු 
තහ  පදිංිකකරු තල්කම් විසින් අනුමත කරන ලද ්රිකතීන්ට අනුූලලව එම සාේපුතවන් තහ  කා්වයාලතයන් 
තත රා තවන් කරන ලද අපද්රවය එක්රැසථ කිී ම තහ  තැන්පත් කිී ම සදහා එක් එක් සාේපුව තහ  කා්වයාලය 
සදහා අපද්රවය බදුන් තහ  බහාලුම් අවයය සං්යාව සැපයිය යුත්තත්ය.  
 
 (v) තමම අතුරු වයවසථාාත   (iv) වන උප වගන්තිතේ විතය ෂතයන් සදහන් කරනු ලැබ ඇති 
සාේපුවක තහ  කා්වයාලයක යම් ිිකකරුතවක් තත රා තවන් කරනු ලැබූ අපද්රවය තවන තවනම බදුන්වලට 
තහ  බහාලුම්වලට දැිකය යුත්තත්ය. තමම අතුරු වයවසථාාත  (i) වන උපවගන්තිතේ (අ) සහ (ආ) අයිතමයන්ි 
විතය ෂතයන් සදහන් කර කරනු ලැබ ඇති අපද්රවය ව්වග බලයලත් අපද්රවය එක්රැසථ කරන්තනකුට භාරදීමට සමම 
ිිකකරුතවකුට සහ පදිංිකකරුතවකුට අයිතිවාසිකමක් ඇත.  
  
    (vi) බලයලත් අපද්රවය එක්රැසථ කරන්තනකු විසින් එක්රැසථ තන කරන ලද තමම අතුරු වයවසථාාත  (i) වන 
උපවගන්තිතේ විතය ෂතයන් සදහන් කර කරනු ලැබ ඇති අපද්රවය ව්වග සහ (ii)වන උපවගන්තිතේ (අ) සහ 
(ආ) අයිතමයන්ි  විතය ෂතයන් සදහන් කරනු ලැබ  ඇති අපද්රවය ව්වගයක් සභාව විසින් කලින් කලට තීරණය 
කරනු ලබන පරිදි ගාසථතුවක් තල්කම්ට තගවිම මත අදාල වන පරිදි ිිකකරු තහ  පදිංිකකරු විසින් නාගරික 
අපද්රවය එක්රැසථ කරන්තනකුට භාරතදනු ලැබිය යුත්තත්ය. 
 
 (vii) අසල්වාසීන්ට තහ  එී  සාේපුත  තහ  කා්වයාලතේ තස වතේ නියුතු තැනැත්තන්ට තහ  යම් 
තසෞ්ය තහ  සීමපාරක්ෂක ගැටුමවක් ඇති තන විම පිීයස අපද්රවය හවත් කිී මත් තමම අතුරු වයවසථාාත  
විතය ෂතයන් නියම කර ඇති අපද්රවය බදුන් තහ  බහාලුම් නඩත්තු කිී මත් යම් සාේපුවක තහ  කා්වයාලයක 
සමම ිිකකරුතවකුත ම වගී ම වන්තන්ය.   
 (viii) තමම අතුරු වයවසථාාත  කා්වයයන් සදහා පද සම්බන්ධය අනුව අනයා්වායක් අවයය
 වන්තන් නම් ිකස; 
 
"ළකර් කල "යන්නට 1954 අංක 19 දරණ සාේපු සහ කා්වයාල තස වා නියුක්තිකයන් පිළීබඳ පනතත් (129 වන 
අධිකාරිය) දී ඇති අ්වායම ඇත. 
 
"පදිංචිළු " යන්තනන් අදහසථ තකතරන්තන් සාේපුවක ිිකකරු තහ  පදිංිකකරු තහ  වයාපාරයක තහ  
කා්වයාලයක භාරකරුය. 
 
"සකප්පුව්" යන්තනන් අදහසථ තකතරන්තන් තත ග තහ  සිල්ලර තවළදාම සදහා භාණ්ඩ තබා ඇති සථාානයක් 
වන අතර ආහාරපාන අතලවියට තබා ඇති සථාානයක් සහ බාබ්ව සාේපුවක් තහ  රූපලාවනය සැතල න් එකක් 
පවත්වාතගන යනු ලබන සථාානයක්ද ටට ඇතුළත් ත .     

කහෝටල් 
 

12. (i) යම් තහ ටල්කරුතවක් තහ  හුග විසින් ලිඛිතව බලය තදනු ලැබූ යම් තැනැත්තතක් තම පරිශ්රතේ 
එක්රැසථවන අපද්රවය පහත දැක්තවන ආකාරයට තත රා තවන් කළ යුත්තත්ය. නැතතහ ත් එතස  කිී මට 
සැලැසථවිය යුත්තත්ය.   
  
 (අ) ආහාර අපද්රවය සහ තවනත් ීර්වණීමය අපද්රවය 
 (ආ) ්රතිභාවිතාකරීයය සහ ්රතික්රීකරීයය අපද්රවය 
 (ඇ) උපද්රවකාී  අපද්රවය 
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 (ඈ) පරිශ්රය අතුගමතමන් පසු එකතුවන ූවවිලි හා තවනත් වියළි අපද්රවය 
  
 (ii) සමම තහ ටල්කරුතවක්ම තහ  හුග විසින් ලිඛිතව බලය තදනු ලැබූ යම් තැනැත්තතක් තත රා 
තවන් කරන ලද අපද්රවය හවත් කරනු ලබන තතක් තවන් තවන් වයතයන් තය ගය බදුන්වලට තහ  
බහාලුම්වලට දමා සුදුසු සථාානයක ගබඩා කල යුත්තත්ය.  
 
 (iii) සමම තහ ටල්කරුතවක් තහ  හුග විසින් ලිඛිතව බලය තදනු ලැබූ යම් තැනැත්තතක් මැසථසන්, 
ී යන්, කතී න් තහ  යම් තවනත් සතතකු ඇතුුමවිම වළකිකන් සියුමම ආහාර අපද්රවය සහ ෛජව ීර්වණීමය 
අපද්රවය ේලාසථි ක් තහ  තල හ ද්රවයයකින් සාදන ලද සහ පියනක් තය දා නිසි තලස ආරක්ෂාකාී  කරන ලද 
බදුනක තහ  තවනත් බහාලුමක ඇසිරිය යුත්තත්ය.    
 
 (iv) තමම අතුරු වයවසථාාත  (i) වන උප වගන්තිතේ (අ) සහ (ආ) අයිතමයන්ි විතය ෂතයන් 
 සදහන් කර ඇති අපද්රවය ව්වග බලයලත් අපද්රවය එක්රැසථ කරන්තනකුට භාරදිය හැකිය.   
 
 (v) තමම අතුරු වයවසථාාත  (iv) වන උප වගන්තිය යටතත් භාරතදනු තන ලැබූ එවැනි යම් 
අප්ධ රවයයක් සහ (i) වන උප වගන්තිතේ විතය ෂතයන් සදහන් කර ඇති අපද්රවය ව්වග, අපද්රවයවල සථවභාවය 
සැලකිල්ලට තගන සභාව විසින් කලින් කලට තීරණය කරනු ලබන පරිදි ගාසථතුවක් ිිකකරු තහ  පදිංිකකරු 
විසින් තල්කම්ට තගවිම මත නාගරික අපද්රවය එක්රැසථ කරන්තනකුට භාරදිය යුත්තත්ය.    
 
 (vi) තමම අතුරු වයවසථාාත  කා්වයයන් සදහා පද සම්බන්ධය අනුව අනයා්වායක් අවයය වන්තන් 
නම් ිකස තහ ටලය යන්තනන් නිදන පහසුකම් සිතව තහ  රිතව ුදදල් තගවිම මත පරිතභ ජනය සදහා 
ආහාරපාන හා මදයසාර සපයනු ලබන සථාානයක් අදහසථ තකත්ව. එයට ආපනයාලාවක්, ආගන්තුක නිවාසයක්, 
ලැගුම්හලක්, තානායමක්, වන්දනාකරුවන්ත  විශ්රාම යාලාවක්, බත් කඩයක් තහ  තහ ටලයකට සමාන 
ආකාරතයන් වයාපාරයක් පවත්වාතගන යනු ලබන යම් තවනත් පරිශ්රයක්ද ඇතුළත් ත . 

 

එමව්ළු සහ පමුරු  කව්මඳසැල් 
 
13.   (i) සමම එළවුම තහ  පලතුරු තවළඳසැලකම ිිකකරු තහ  එය භාරව සිි න තැනැත්තා තම පරිශ්රතේ 
එක්රැසථවන අපද්රවය පහත දැක්තවන ආකාරයට තත රා තවන් කළ යුත්තත්ය.  
  
 (අ) ිකනිසථ පරිතභ ජනයට නුසුදුසු එළවුම, පලතුරු තහ  තවනත් යම් අපද්රවය 
 (ආ) ්රතිභාවිතාකරීයය හා ්රතික්රීකරීයය අපද්රවය 
 (ඇ) උපද්රවකාී  අපද්රවය 
 (ඈ) පරිශ්රය අතුගමතමන් පසු එකතුවන ූවවිලි හා තවනත් වියළි අපද්රවය 
 
 (ii) තමම අතුරු වයවසථාාත  (i) වන උපවගන්තිතේ (අ) අයිතමතයි විතය ෂතයන් සදහන් කර ඇති 
අපද්රවය ව්වග තතතමනය කාන්දු තන වන ේලාසථි ක් තහ  තල හ ද්රවයයකින් සාදන ලද තවනම බහාලුමක 
තැබිය යුතු අතර, එය තුළට මැසථසන්, ී යන්, කතී න් තහ  යම් තවනත් සතුන් ඇතුුමවිම වළකිකන් නිසි තලස 
සුරක්ෂිත කර තැබිය යුත්තත්ය. අතනකුත් අපද්රවය සුදුසු යම් බදුනකට තහ  තවනත් බහාලුමකට තහ  දැිකය 
යුත්තත්ය.  
 
 (iii) තමම අතුරු වයවසථාාත  (i) වන උපවගන්තිතේ (අ), (ආ) සහ (ඇ) අයිතමයන්ි  විතය ෂතයන් 
සදහන් කර ඇති අපද්රවය ව්වග බලයලත් අපද්රවය එක්රැසථ කරන්තනකුට භාරදිය හැකිය. එතස  භාරතදනු 
තන ලැබූ යම් අපද්රවයයක් තමම අතුරු වයවසථාාත  (i) වන උප  වගන්තිතේ (ඇ) අයිතමතේ 
විතය ෂතයන් සදහන් කර ඇති අපද්රවය ව්වගද සමග සභාව විසින් කලින් කලට තීරණය කරනු ලබන පරිදි 
ගාසථතුවක් තල්කම්ට තගවිම මත නාගරික එක්රැසථ කරන්තනකුට භාරදිය යුත්තත්ය.    
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 (iv) තමම අතුරු වයවසථාාත  කා්වයයන් සදහා පද සම්බන්ධය අනුව අනයා්වායක් අවයය වන්තන් 
නම් ිකස එළවුම හා පළතුරු තවළදසැල යන්තනන් අදහසථ කරන්තන් එළවුම හා පළතුරු ගබඩා කර ඇති තහ  
විකිීයමට තබා ඇති සථාානයකි.    

   

නස,් නකළු, කුකුළුනස් කහෝ බිත්තණ කව්ම  කුටි 
 
14. (i) තත් කා්වයය සදහා තල්කම්  විසින් නිකුත් කරනු ලැබූ බලප්රයක් ්රකාර එි සදහන් සථාානතේදී 
කිසිම තැනැත්තතක් තග ඝාතක ආඥා පනතත් විධිවිධාන යටතත් අවසරලත් සතුන් තහ  පක්ෂින් හැරුුවවිට 
තවනත් කිසිම සතතකු තහ  පක්ෂිතයකු ඝාතනය තන කළ යුත්තත්ය. 
 
 (ii) තමම අතුරු වයසථාාත  (i) වන උපවගන්තිය යටතත් නිකුත් කරනු ලබන සමම බලප්රයකම 
ඝාතනය කරනු ලැබිය හැකි සතාත  තහ  පක්ෂියාත  ව්වගය, ඝාතකාගාරය හදිකරනු ලැබිය යුතු ආකාරය, 
පිරිසිදු කිී මට හා ිකනිසථ පරිතභ ජනයට තන ගන්නා තල්, අතුුව බහන් හා තවනත් තක ටසථ හවත් කිී මට අදාල 
තක න්ත්ධසි සහ සභාව තය ගයයයි කල්පනා කරන තවනත් තක න්ත්ධසි විතය ෂතයන් සදහන් කළ යුත්තත්ය.  
 
 (iii) තමම අතුරු වයසථාාත  (i) වන උපවගන්තිය යටතත් බලප්රයක් නිකුත් කිී ම සදහා 
 කලින් කලට සභාව විසින් තීරණය කරනු ලබන පරිදි ගාසථතුවක් තල්කම් විසින් අයකරනු ඇති අතර, 
එම ගාසථතුව බලප්රය නිකුත් කරනු ලබන අවසථාාත දී තගවිය යුතුත .  
 
 (iv) මසථ, කුකුළථ මසථ ,මාුම තහ  බිත්තර අතලවි කිී ම සදහා ඇති කුි යක ිිකකරු තහ  එම වයාපාරය 
කරතගන යන අය තහ  හවුන්ත  අපද්රවය පහත දැක්තවන ආකාරයට තත රා තවන් කළ යුත්තත්ය. 
 
 (අ) ිකනිසථ පරිතභ ජනයට නුසුදුසු සත්ව මළකුුව තහ  මළකුුවවල තක ටසථ තහ      බිත්තර 
 (ආ) ්රතිභාවිතාකරීයය හා ්රතික්රීකරීයය අපද්රවය 
 (ඇ) උපද්රවකාී  අපද්රවය 
 (ඈ) පරිශ්රය අතුගමතමන් පසු එකතුවන ූවවිලි හා තවනත් වියළි අපද්රවය 
 
 (v) තත රා තවන් කරනු ලැබූ අපද්රවය තවනම භාජනයක තහ  තවනත් බහාලුමක තැබිය  යුත්තත්ය. 
තමම අතුරු වයවසථාාත  (iv) වන උපවගන්තිතේ (අ) අයිතමතේ විතය ෂතයන් සදහන් කර ඇති අපද්රවය ව්වග 
තතතමනය කාන්දු තන වන බහාලුමක් ඇතුලත තැබිය යුතු අතර එම බහාලුමට මැසථසන්, ී යන්, කතී න් තහ  
තවනත් සතුන් ඇතුුමවිම වළකිකන් එය නිසි තලස සුරක්ෂිත කර තැබිය යුත්තත්ය.   
 
 (vi) තමම අතුරු වයවසථාාත  (iv) වන උපවගන්තිතේ (අ) (ආ) සහ (ඇ) අයිතමයන්ි  විතය ෂතයන් 
සදහන් කර ඇති අපද්රවය ව්වග අවසරලත් අපද්රවය එක්රැසථ කරන්තනකුට භාරදිය හැකිය. එතස  භාරතදනු 
තන ලැබූ යම් අපද්රවයයක් තමම අතුරු වයවසථාාත  (iv) වන උපවගන්තිතේ (ඇ) අයිතමතේ විතය ෂතයන් 
සදහන් කර ඇති අපද්රවය ව්වගයද සම  සභාව විසින් කලින් කලට තීරණය කරනු ලබන පරිදි ගාසථතුවක් 
තගවිම මත දු්වගන්ධය පැතිරයාමට තපර නාගරික අපද්රවය එක්රැසථ කරන්තනකුට භාරදිය යුත්තත්ය. 
 
 (vii) තමම අතුරු වයවසථාාත  කා්වයයන් සදහා පද සම්බන්ධය අනුව අනයා්වායක් අවයය වන්තන් 
නම් ිකස මසථ, මාුම, කුකුුම මසථ තහ  බිත්තර තවළඳකුි ය යන්තනන් අදහසථ තකතරන්තන් තමම ද්රවය අතලවි 
කිී තම් කා්වයය සදහා ගබඩාකර ඇති තහ  අතලවිය සදහා තබා තහ  නිරාවරණය කර තහ  ඇති සථාානයකි. 
 

පදළ කව්මඳකන 
 

15. (i) අපද්රවය ජනනය වන්නාවූ වයාපාරයක් කරතගන යන පදික තවතළන්තදක්  තල්කම් විසින් අනුමත 
කරනු ලබන ්රිකතීන්ට අනුූලලව එම අපද්රවය දැී ම සදහා බදුනක් තහ  බහාලුමක් තබාගත යුත්තත්ය. එවැනි 
කිසිම අපද්රවයයක් පදික ත දිකාත , මහාමා්වගතේ  තහ  තප දු සථාානයක තන දැිකය යුත්තත්ය. 
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 (ii) පදික තවතළන්තදක් වාහනවල තහ  පදිකයින්ත  ගමනාගමනයට බාධා ඇති වන ආකාරතයන් 
බදුනක් තහ  තවනත් බහාලුමක් තන තැබිය යුත්තත්ය. 
 

 (iii) සමම පදික තවතළන්තදක්ම හුගත  වයාපාරය තහ තුතවන් ජනනය වන්නාවූ අපද්රවය පහත 
දැක්තවන ආකාරයට තත රා තවන් කළ යුත්තත්ය. 
  
 (අ) ආහාර අපද්රවය සහ තවනත් ෛජව ීර්වණීමය අපද්රවය 
 (ආ) ්රතිභාවිතාකරීයය හා ්රතික්රීකරීයය අපද්රවය 
 (ඇ) උපද්රවකාී  අපද්රවය 
  
 (iv) තත රා තවන් කරනු ලැබූ අපද්රවය තවනම බදුනක් තහ  තවනත් බහාලුමක් තුළට දැිකය යුත්තත්ය. 
තමම අතුරු වයවසථාාත  (ii) වන උප වගන්තිතේ (අ) අයිතමතේ විතය ෂතයන්  සදහන් කර ඇත්තාවූ කතී න්, 
ී යන් තහ  සතුන් විසින් කා දමනු ලැබිය හැක්කාවූ අපද්රවය ආරක්ෂාකාී  බහාලුමක අභයන්තරතේ තැබිය යුතු 
අතර අමතර අපද්රවය දැී මට අවයය වන විට හැර එය වසා තැබිය යුතුතත්ය. 
 

 (v) සමම පදික තවතළන්තදක්ම තමම අතුරු වයවසථාාත  (iii) වන උප වගන්තිතේ (අ) හා (ආ) 
අයිතමයන්ි විතය ෂතයන් සදහන් කර ඇති අපද්රවය ව්වග බලයලත් අපද්රවය එක්රැසථ කරන්තනකුට තහ  තමම 
අතුරු වයවසථාාත  (iii) වන උප වගන්තිතේ (ඇ) අයිතමතේ විතය ෂතයන් සදහන් කර ඇති අපද්රවය ව්වගද 
සම  නාගරික අපද්රවය එක්රැසථ කරන්තනකුට  ෛදනිකව භාරදිය යුත්තත්ය. වයාපාරය පවත්වාතගන 
යනු තන ලබන අවසථාාත  අපද්රවය බදුන් තහ  බහාලුම් පදික ත දිකාවක පාර අයිතන් තහ  මහා මා්වගතේ 
තන තැබිය යුත්තත්ය. 
 

 (vi) සමම පදික තවතළන්තදක්ම අපද්රවය බදුන් තහ  බහාලුම් නාගරික අපද්රවය එක්රැසථ කරන්තනකුට 
භාරදීමට තපර සභාව විසින් කලින් කලට තීරණය කරනු ලබන පරිදි ගාසථතුවක් තගවිය යුත්තත්ය.  
 

 (vii) තමම අතුරු වයවසථාාත  කා්වයයන් සදහා පද සම්බන්ධය අනුව අනයා්වායක් අවයය වන්තන් 
නම් ිකස "පදික තවතළන්දා" යන්තනන් අදහසථ තකතරන්තන් පදික ත දිකාත  තහ  පාර අයිතන් භාණ්ඩ 
විකුණන්නාවූ තහ  තස වාවක් සපයන්නාවූ තහ  තැනැත්තතකි. 

 

ළර්නකන්තශකලක 
 

16. (i) සමම ක්වමාන්තයාලා ිිකකරුතවක්ම තහ  නිෂථපාදකතයක්ම ක්වමාන්තයාලා පරිශ්රය තුළ ජනනය 
වන්නා වූ අපද්රවය එක්කාසු කර පහත දැක්තවන ආකාරයට තත රා තවන් කළ යුත්තත්ය. 
  
 (අ) ෛජව ීර්වණීමය අපද්රවය 
 (ආ) ්රතිභාවිතාකරීයය සහ ්රතික්රීකරීයය අපද්රවය 
 (ඇ) උප්ධ රවකාී  අපද්රවය 
 (ඈ) පරිශ්රය අතුගමතමන් පසු එකතුවන ූවවිලි හා තවනත් වියළි අපද්රවය 
 
 (ii) තමම අතුරු වයවසථාාත  (i) වන උප වගන්තිතේ (අ) හා (ආ) අයිතමයන්ි විතය ෂතයන් 
 සදහන් කර ඇති අපද්රවය ව්වග බලයලත් අපද්රවය එක්රැසථ කරන්තනකුට භාරදිය හැකිය. එතස  
භාරතදනු තන ලැබූ යම් අපද්රවයයක් සභාව විසින් කලින් කලට තීරණය කරනු ලබන පරිදි ගාසථතුවක් තල්කම්ට 
තගවිම මත නාගරික අපද්රවය එක්රැසථ කරන්තනකුට භාරදිය යුත්තත්ය.   
 
 (iii) 1980 අංක 17 දරණ ජාතික පාරිසරික පනත යටතත් එම වයාපාරය සදහා නිකුත් කරනු ලබන 
පරිසර ආරක්ෂණ බලප්රතේ දක්වා ඇති තක න්ත්ධසිවලට අනුූලලව උපද්රවකාී  අපද්රවය හවත් කළ යුතු 
වන්තන්ය.     
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 (iv) තමම අතුරු වයවසථාාත  කා්වයයන් සදහා පද සම්බන්ධය අනුව අනයා්වායක් අවයය වන්තන් 
නම් ිකස "ක්වමාන්තයාලාව" යන්නට 1942 අංක 45 දරණ ක්වමාන්තයාලා ආඥා පනතත් තිතබන අ්වායම 
අදාල වන්තන්ය.  
 

ළැනීන, ඉඳිකිරීන සහ ළඩක  ැමීන 
 
17. (i) යම් විථීයක්, පාරක් තහ  තප දු සථාානයක් කනින තහ  යම් නි්වමාණයක් හඳිකරන තහ  කඩාදමන 
සමම තැනැත්තතක්ම එමගින් ජනනය වන්නා වූ අපද්රවය සුදුසු ආකාරයකින් එී  පරිශ්රතයන් හවත් කරන තතක් 
පරිශ්රය ඇතුළත තහ  තල්කම් විසින් අනුමත කරනු ලබන සථාානයක තහ  ගබඩා කළ යුත්තත්ය. 
 
 (ii) තමම අතුරු වයවසථාාත  (i) වන උප වගන්තිතේ සදහන් වන අපද්රවය සභාව විසින් කලින් කලට 
තීරණය කරනු ලබන පරිදි ගාසථතුවක් තල්කම්ට තගවිම මත නාගරික අපද්රවය එක්රැසථ කරන්තනකුට භාරදිය 
යුත්තත්ය.   
 
 (iii) පද සම්බන්ධය අනුව අනයා්වායක් අවයය වන්තන් නම් ිකස; 
 
 "තමම අතුරු වයවසථාාත  කා්වයයන් සදහා කැීමම, හඳිකිී ම හා කඩාදැී ම යන ක්රියාවක නියුතු සමම 
තැනැත්තතකු" යන්නට තස වා තය ජකතයකු විසින් එම තස වය සදහා නියුත්ක කරනු ලැබූ යම් තැනැත්තතකුද 
ඇතුළත් ත .  
  
 '' අපද්රවය '' යන්නට හදිකිී තම්දී තග ඩනැගිලි ද්රවය භාවිතතයන් ජනනය වන්නා වූ පසථ, මඩ, ූවවිලි හා 
අපද්රවය සහ යම් හදිකිී මක් කඩාදැී තම්දී ජනනය වන්නා වූ අපද්රවය ඇතුළත් ත . 
 
18. (i) ගමසථ, විදුලිය, ජලය දුරකාන පහසුකම් තහ  තවනත් තප දු පහසුකම් සැපීමම සදහා යම් විථීයක්, 
පාරක් තහ  තප දු සථාානයක් කනින යම් තැනැත්තතක් තල්කම්තගන් ලිඛිතව ූර්වව අනුමැතිය ලබාගත 
යුත්තත්ය. 
 
 (ii) හහත (i) වන උපවගන්තිය යටතත් අනුමැතිය දීමට තපර තල්කම් විසින් අපද්රවය හවත් කිරිම සදහා 
හල්ලුම්කරු විසින් තය දා ඇති වැඩපිළිතවළ, තය ජිත කා්වයය නිමවිතමන් පසු පාත්ව තහ  තප දු සථාානයක 
තාවකාලිකව තැබීමට සිදුවිය හැකි අපද්රවය ්රමාණය සහ හල්ලුම්කරු එී  අපද්රවය හවත්කිී ම අතපසු කරයි 
නම් එය හවත් කිී මට අවයය වන පිරිවැයද සැලකිල්ලට ගත යුත්තත්ය. අනුමැතිය ලබාදීමට තපර හල්ලුම්කරු 
ඇසථතතම්න්තුගත පිරිවැයට සමාන වූ ුදදලක් තැන්පතුවක් වයතයන් තගවිම අවයය වන්තන්ය.   
 
 (iii) යම් තැනැත්තතකු අපද්රවය ුදුම ්රමාණයම තහ  එයින් තක ටසක් තහ  හවත් කිී මට 
අතප තහ සත් ත නම් තහ  හවත් කිී ම අතපසු කරයි නම් තල්කම් විසින් තීරණය කරනු ලබන ආකාරයට එී  
අපද්රවය ්රමාණය හවත් කරනු ලැබිය යුතු අතර එි ්රතිලලයක් තලස දැී මට සිදුවන වියදම (ii) වන උප 
වගන්තිය යටතත් තැන්පත් කරනු ලබන ුදදල්වලට ිල  කරනු ලැත .  

 

ආකණෝග්යශකලක 
 

19. (i) ආතර ගයයාලාවක ිිකකරු පරිශ්රය තුළ ජනනය වන්නා වූ අපද්රවය පහත දැක්තවන ආකාරයට 
තත රා තවන් කළ යුත්තත්ය.  
 
 (අ) ආහාර අපද්රවය සහ තවනත් ෛජව ීර්වණීමය අපද්රවය 
 (ආ) ්රතිභාවිතාකරීයය හා ්රතික්රීකරීයය අපද්රවය 
 (ඇ) තමම උප වගන්තිතේ (ඇ) අයිතමතේ සදහන් අපද්රවය ව්වගය හැර තවනත්      අපද්රවය  
 (ඈ) උපද්රවකාී  අපද්රවය 
 (හ) පරිශ්රය අතුගමතමන් පසු එකතුවන ූවවිලි හා තවනත් වියළි අපද්රවය 
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 (ii) (i) වන උප වගන්ති යටතත්  (අ) සහ (ආ) අයිතමයන්ි විතය ෂතයන් සදහන් කර ඇති අපද්රවය 
ව්වග තවනම බහාලුම්වල තැන්පත් කර ඒවා හවත් කරනු ලබන තතක් තය ගය සථාානයක ගබඩා කළ 
යුත්තත්ය. (i) වන උප වගන්ති යටතත් (ඇ) සහ (ඈ) අයිතමයන්ි විතය ෂතයන් සදහන් කර ඇති අපද්රවය ව්වග 
ඒ සදහාම විතය ෂතයන් සාදන ලද බදුනක තහ  බහාලුමක තැන්පත් කළ යුතු අතර ඒ සදහා තවන් කරනු ලැබූ 
සථාානයක තැබිය යුත්තත්ය. 1980 අංක 47 දරන ජාතික පාරිසරික පනත යටතත් එම ආතර ගයයාලාවට නිකුත් 
කරනු ලැබූ පරිසර ආරක්ෂණ බලප්රතේ දක්වා ඇති තක න්ත්ධසිවලට අනුූලලව එම අපද්රවය හවත් කළ 
යුත්තත්ය. 
 
 (iii) (i) වන උප වගන්තිතේ (අ) හා (ආ) අයිතමයන්ි විතය ෂතයන් සදහන් කර ඇති අපද්රවය ව්වග 
බලයලත් අපද්රවය එක්රැසථ කරන්තනකුට තහ  සභාව විසින් කලින් කලට තීරණය කරනු ලබන පරිදි ගාසථතුවක් 
තගවිම මත නාගරික අපද්රවය එක්රැසථ කරන්තනකුට භාරදිය යුත්තත්ය.  
 
 (iv) තමම අතුරු වයවසථාාත  පද සම්බන්ධය අනුව අනයා්වායක් අවයය  වන්තන් නම් ිකස  
 "ආතර ගයයාලාව" යන්තනන් අදහසථ කරන්තන් යම් තර ගයකින් තහ  දුබලතාවයකින් තපතළන 
තැනැත්තන් තහ  සතුන් පිළිගැීමම හවුන්ට සාත්තු කිී ම සහ ්රතිකාර කිී ම සදහා  තය දා ගනු ලබන 
තහ  තය දා ගැීමමට අතේක්ෂා කරනු ලබන යම් පරිශ්රයක් (කුමන ආකාරතයන් විසථතර කරනු ලැබූවද) වන 
අතර  සාත්තු නිවාසයක්, සායනයක්, ෛවදය මධයසථාානයක් මාතත නිවාසයක් සහ සත්ත්ව තර හලක්/සත්ව 
සායන ටට ඇතුළත් ත .  
 
 “උපද්රවකාී  ආරක්ෂණ අපද්රවය” යන්තනන් අදහසථ තකතරන්තන් සායනික අපද්රවය, යී ර තක ටසථ, 
වැදමමසථ, ආසාදනය වන සුුම හා අතියයින්ම ආසාදනය වන සුුම අපද්රවය හා උල් කටුය.  

කව්නත් පරිශ්ර න් 
 

20. (i) අංක 8 සිට 19 දක්වා වන අතුරු වයවසථාාවන්ි විතය ෂතයන් සදහන් කර තන මැති වයාපාරයක් 
කරතගන යන යම් තැනැත්තතක් තහ  මහජනතාවත  සහභාගිත්වය ඇතිව තප දු, ආගිකක, සමාජීමය, 
සංසථකතතික තහ  අධයාපනික ක්රියාකාරකමක් සංවිධානය කරන හා ක්රියාත්මක කරන යම් තැනැත්තතක් එී  
ක්රියාකාරකම නිසා තහ  එවැනි ආයතනයක් පවත්වාතගන යාම නිසා ජනනය වන අපද්රවය පහත දැක්තවන 
ආකාරයට තත රා තවන් කළ යුත්තත්ය.   
 
 (අ) ආහාර අපද්රවය සහ තවනත් ෛජව ීර්වණීමය අපද්රවය 
 (ආ) ්රතිභාවිතාකරීයය හා ්රතික්රීකරීයය අපද්රවය 
 (ඇ) උපද්රවකාී  අපද්රවය 
 (ඈ) පරිශ්රය අතුගමතමන් පසු එකතුවන ූවවිලි හා තවනත් වියළි අපද්රවය 
 
 (ii) (i) වන උප වගන්තිතේ විතය ෂතයන් සදහන් කර ඇති යම් ක්රියාකාරකමක් සංවිධානය කරන 
තකතනක් එම ක්රියාකාරකම නිසා ජනනය වන්නාවූ අපද්රවය එක්කිී මට විතය ෂ වැඩපිලිතවලක් තයදීමට 
හැකිවනු පිණිස ඒ ගැන කල්තියා සභාවට දැනුම් දිය යුත්තත්ය.   
  
 (iii) තත රා තවන් කරනු ලැබූ අපද්රවය හවත් කරගනු ලබන තතක් තවනම බහාලුම්වල අසුරා සුදුසු 
සථාානයක ගබඩා කළ යුත්තත්ය. 
 
 (iv) තමම අතුරු වයවසථාාත  (i) වන උප වගන්තිතේ (අ) හා (ආ) අයිතමයන්ි විතය ෂතයන් සදහන් 
කර ඇති අපද්රවය ව්වග බලයලත් අපද්රවය එක්රැසථ කරන්තනකුට තහ  (i) වන උප වගන්තිතේ (ඇ) අයිතමතේ 
විතය ෂතයන් සදහන් කර ඇති අපද්රවය ව්වගයද සම  සභාව  විසින් කලින් කලට තීරණය කරනු ලබන පරිදි 
ගාසථතුවක් තගවිම මත නාගරික අපද්රවය එක්රැසථ කරන්තනකුට භාරදිය යුත්තත්ය.   

 

විථී සහ කපොදු ස්ථකන 
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21. (i) තල්කම් විසින් සභාපති සම  සාකච්ජා කර සභාත  අනුමැතියට යටත්ව පහත දැක්තවන 
කා්වයයන් සැලසුම් කිී මට, පාලනය කිී මට සහ පරිපාලනය කිී මට පියවර ගත යුත්තත්ය.  
 
 (අ) නගර සභා ්රත්ධයය තුළ පිිි  විථි, තප දු සථාාන, මංමාවත්, තප දු කාුව, ජල මා්වග  සහ තප දු 
තවළදතප ළවල් පිරිසිදු හා සීමපාරක්ෂක තත්වතයන් පවත්වා ගැීමම. 
 
 (ආ) විථි හා මා්වග තදපස සහ තප දු සථාානයන්ි ්රමාණවත් බක්කි සං්යාවක් සපයා සවිකිී ම හා 
නඩත්තු කිී ම. 
 
 (ඇ) උත්සවවලදී, විතය ෂ සිදුවිම් අවසථාාවලදී තහ  සභාව විසින් තීරණය කරනු ලබන සිදුවිම් 
අවසථාාවලදී සභාතවන් තීරණයක් කරන විටකදී තහ  එී  උත්සව තහ  විතය ෂ සිදුවිම් අවසථාා 
සංවිධායකවරුන්ත  හල්ලීමක් මත තහ  තප දු සථාානයන්ි භාවිතය සදහා ජංගම අපද්රවය බක්කි සැපීමම. 
 
 (ඈ) තන්වාසික ්රත්ධයයන්ි සවිකර ඇති තප දු අපද්රවය බක්කි තහ  බහාලුම් සීමපාරක්ෂක 
තත්වතයන් පවත්වාගැීමම සහ ඒ ආසන්නතේ පදිංික වැසියන්ට එය පීඩාවක් විමට තපර එම බක්කිවල හා 
බහාලුම්වල තැන්පත් කර ඇති අපද්රවය හවත් කිී ම. 
 
 (හ) ූර්වවගාී  වගන්තිවල විතය ෂතයන් සදහන් කර ඇති ක්රියාකාරකම් පිළිබඳව ලැබුුව යම් 
පැිකණිල්ලක් විම්වයනය කිී ම හා අ්රමාදව ඒ ගැන ක්රියා කිී ම. 
 
 (ii) සභාව විසින් විතය ෂතයන්ම කුුව තර ු සදහා සපයනු ලබන යම් බක්කියක තතතමනය 
වානිජමය, ආයතනික, කා්විකක තහ  තවනත් අපද්රවය තැන්පත් කිී ම කිසිම තැනැත්තතක් තන කළ යුත්තත්ය.  

 

නග්ණ සභකකේ යුුරළම් 
 

22. (i) තල්කම් විසින් සභාපති සම  සාකච්ජා කර සභාත  අනුමැතියට යටත්ව පහත දැක්තවන 
කා්වයයන් සැලසුම් කිී ම, අධීක්ෂණය කිී ම, පාලනය කිී ම සහ පරිපාලනය කළ හැක්තක්ය.  
  
 (අ) අපද්රවය අුකිී මට, ්රතිභාවිතයට හා ්රතික්රීකරණයට ජනතාව ෛධ්වයමත් කිී ම 
 
 (ආ) අපද්රවය තත රා තවන් කිී ම, එක්රැසථ කිී ම, ගබඩාකිී ම, ුදදාහැී ම හා බැහැරලීම සම්බන්ධතයන් 
දැනුවත් කිී තම් වැඩසටහන් පැවැත්විම තහ  මාධය මගින් ්රකාරණය කිී ම 
 
 (ඇ) ්රතිභාවිතාකරණ හා ්රතික්රීකරණ කටයුතුවල නියුක්ත පු්ධගලයින්ට හා කුඩා 
 වයවසායකයින්ට පහසුකම් සැපීමම  
 
 (ඈ) අපද්රවය අුකිී තම්, ්රතිභාවිතා කිී තම් හා ්රතික්රීකරණය කිී තම් ක්රියාකාරකම්වලට සම්බන්ධ 
වි සිි න අයට දිරිගැන්විම් පිරිනැී ම  
 
 (හ) අපද්රවය ුදදාහැී තම් ්රම පිළිබඳ තවනසථ ආකතති නියාමනය කිී ම  
 
 (ට) නාගරිකතේ එක් එක් ්රත්ධයයන්ි එක් එක් අපද්රවය ව්වග සදහා සභාව විසින් තීරණය කරනු 
ලබන පරිදි අපද්රවය එක්කාසු කරන දිනයන්, ත ලාවන්, ්රමත දයන් හා ගාසථතු සදහන් කරිකන් අපද්රවය එක් 
කිී තම් කා්වය සටහනක් පිළිතයළ කිී ම සහ ්රසි්ධධ නිවාු දිනයන්ි අපද්රවය එක්රැසථ කිී ම සදහා වන 
තක න්ත්ධසි එම කා්වය සටහනට ඇතුළත් කිී ම.  
 
 (උ) බලයලත් අපද්රවය එක්රැසථ කරන්නන්ට තවනම භාරතදනු තන ලැබූ යම් තවන් කරන ලද 
අපද්රවයයක් කා්වය සටහනට අනුව නියිකත ත ලාවට එක්රැසථ කිී ම   
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 (ඌ) බලයලත් අපද්රවය එක්රැසථ කරන්නන්ට භාරතදනු තන ලැබූ අන්තරායකාී  අපද්රවය සහ තවනත් 
යම් අපද්රවය සීමපාරක්ෂක ආකාරතයන් ්රවාහනය කිී ම 
 
 (එ) අන්තරායකාී  අපද්රවය තහ  තල්කම් විසින් නියම කරන ලද තවනත් යම් අපද්රවය ව්වග හැර විථී 
අතුගමතමන්, කාුව පිරිසිදු කිී තමන් සහ තප දු සථාාන පිරිසිදු කිී තමන් එක්රැසථ තකතරන අපද්රවය තප දු 
බක්කිවලින් එක්රැසථ තකතරන අපද්රවය සහ සභාත  කම්කරුවන් විසින් එක්රැසථ කරනු ලබන අපද්රවය බලයලත් 
අපද්රවය එක්රැසථ කරන්තනකුට භාරදීම    
 
 (ඒ) ආහාර සහ තවනත් ෛජව ීර්වණීමය ්රතිභාවිතාකරීයය අපද්රවය ්රාතය ගිකව කළ හැකිතාක් 
ුදුමමනින්ම තහ  තක ටසක් තහ  සැකසීමට හා පිරියම් කිී මට වැඩ පිළිතවළක්ද  ඇතුළත්ව නාගරික 
අපද්රවය එක්රැසථ කරන්නන් විසින් එක්රැසථ කරනු ලබන, තවන් කරන ලද, අපද්රවය සම්බන්ධතයන් කටයුතු 
කිී මට සහ එම ක්රියාන්විතයන්තගන් ්රතික්තෂ ප වන හා තමම අපද්රවය ව්වගවල තවනත් අවතය ෂ අපද්රවය 
තල්කම් අනුමත කරන ආකාරයට බැහැරලීමට තය ගය පියවර ගැීමම   
 
 (හ) මධයම පරිසර අධිකාරිය සම  සාකච්ජා කර තල්කම් විසින් අනුමත කරනු ලබන ආකාරයට 
සියුමම අන්තරායකාී  අපද්රවය බැහැර කිී ම 
 
 (ඕ) 1980 අංක 47 දරන ජාතික පාරිසරික පනතත් විධිවිධාන අනුව බලප්රයක් තහ  පරිසර ආරක්ෂණ 
බලප්රයක් ලබාගැීමම සහ එම බලප්රතේ තහ  පරිසර ආරක්ෂණ බලප්රතේ විතය ෂතයන් සදහන් කර ඇති 
තක න්ත්ධසිවලට යටත්ව අපද්රවය පිළිසථසීම තහ  සීමපාරක්ෂක බිම් පිරවුමක් පවත්වාතගන යාම  
 
 (ක) අපද්රවය අතුගමම, එක්කාසු කිී ම, තත්රා තවන් කිී ම, ්රවාහනය කිී ම, මාරුකිී ම හා බැහැරලීම 
යන කා්වයයන් ි නිරතවන සමම තස වකතයකුට සුදුසු ඇදුම් අත් ආවරණ ුද් ආවරණ සහ බූට් සපත්තු සැපීමම 

 
 (ග) නිතවසක් තහ  තවනත් පරිශ්රයක් හදිකිී ම තහ  ්රතිසංසථකරණය කිී ම සදහා සභාවට 
හල්ලුම්ප්රයක් හදිරිපත් කර ඇති අවසථාාවකදී හදිකිී ම තහ  ්රතිසංසථකරණය නිසා ජනනය වන්නාවූ ඝන 
අපද්රවය බැහැරලන ආකාරය සහ නියිකත වැඩය ආරම්භ කරන අදියත්වදී හා නිමවිතම්දී සක්කගල් ගබඩා 
කරනු, සකසනු හා බැහැරලනු ලබන ආකාරය පිළිබඳ විසථතර පී ක්ෂා කිී ම හා අනුමත කිී ම 
 
 (ජ) සභා පරිශ්රය සදහා අභයන්තර අපද්රවය කළමනාකරණ සැලැසථමක් පිළිතයළ කිී ම 
 
 (ට) 2000 ඝන අපද්රවය කළමනාකරණය පිළිබඳ ජාතික උපායමා්වගය සහ අදාල ීමතියට අනුූලලව 
සවිසථතර වයතයන් යටත් පිරිතසයින් එක් එක් ලිත් ව්වෂය ආවරණය කරන හා අවසාන බැහැරලීම 
සම්බන්ධතයන් ව්වෂ 03ක් හදිරියට ආවරණය කරන ඝන අපද්රවය කළමනාකරණ ක්රියාත්මක සැලැසථමක් 
පිළිතයල කිී ම හා ක්රියාත්මක කිී ම. එම සැලැසථම එය ආවරණය කරන කාලසීමාව අනුව නිරන්තර පදනම 
මත සභාව විසින් වා්වෂිකව අනුමත කරනු ලැබීම.    
 
 (ඩ) (අ) සිට (ට) දක්වා අයිතමයන්ි සදහන් වන ක්රියාකාරකම් සම්බන්ධතයන් ලැතබන යම් 
පැිකණිල්ලක් එය අදාල වන්තන් උ්ධගත විය හැකි පීඩාවකට නම් දින තුනක් ඇතුළතත් තවනත් පැිකණිල්ලක් 
නම් දින දාහතරක් ඇතුළතත් විම්වයනය කිී ම හා වහාම අවයය  කටයුතු කිී ම 
 

අව්සණ පත්ර 
 

23. (i) අපද්රවය ්රතිභාවිතයට ගන්නාවූ හා ්රතික්රීකරණය කරන්නාවූ තහ  තක ම්තප සථට්, ීරවවායු තහ  
තවනත් නිපැයුමක් නි්වමාණය කරන්නාවූ යම් තැනැත්තතක් පහත දැක්තවන කරුණූ සපුරාලන්තන් නම් හුගට 
සභාව විසින් අවසරප්රයක් නිකුත් කරනු ඇත.   
  
 (අ) සභාව විසින් අනුමත කරන ලද අතුරු වයවසථාා ්රකාර නාගරික ්රත්ධයය ඇතුළත තහ  තවනත් 
පළාත් පාලන ආයතන ්රත්ධයයක තහ  යම් වයාපාරයක් කරතගන යාම  
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 (ආ) 1980 අංක 47 දරණ ජාතික පාරිසරික පනතත් විධිවිධාන අනුව නිතුක් කරනු ලබන පරිසර 
ආරක්ෂණ බලප්රයක් සතුව තිබීම 
 
 (ඇ) එක්රැසථ කරන ලද අපද්රවය සදහා සභාව විසින් අනුමත කරන ලද ්රිකතීන්ට අනුූලලව හදිකරනු 
ලබන අපද්රවය එක්රැසථ කිී තම් මධයසථාාන සැපීමම  
 
 (ඈ) එක්රැසථ කරන ලද අපද්රවය තල්කම් විසින් අනුමත කරනු ලබන පරිදි හා ජනතාවට පීඩාවක් සිදු 
තන වන සීමපාරක්ෂක ්රමයකට ්රවාහනය කිී ම සදහා වාහන සැපීමම  
 
 (හ) අදාල වයාපාරය නගර සභා සීමාවක් ඇතුළත කරතගන යනු ලබන විතටකදී සභාව විසින් කලින් 
කලට තීරණය කරනු ලබන පරිදි එී  අපද්රවය එක්රැසථ කිී ම සදහා ගාසථතුවක් තල්කම්ට තගවිම මත අපද්රවය 
සැකසීතම්දී තහ  පිරියම් කිී තම්දී අවතය ෂ වන්නාවූ තහ  ්රතික්තෂ ප වන්නා වූ තහ  අතුරු නිෂථපාදන වයතයන් 
නි්වමාණය තකතරන්නා වූ අපද්රවය සභාව විසින් අනුමත කරනු ලබන පරිදි සභාවට භාරදීමට එක විම    
 
 (ii) සභාව අවසර ප්රයක් නිකුත් කිී ම ්රතිතෂ ප කළ විතටක තහ  නිෂථ්රභ කළ විතටක හල්ලුම්කරු 
හල්ලා සිි යතහ ත් එතස  ්රතික්තෂ ප කිී මට හා  නිෂථ්රභ කිී මට තහ තු බලප්රය සදහා හල්ලුම්ප්රය ලැබී දින 
30ක් ඇතුළත ලිඛිතව හල්ලුම්කරුට දැනුම් දිය යුත්තත්ය.  
 
 (iii) තල්කම් විසින්, වලංගු කාල පරිච්තේදය තුල එක්රැසථ කිී මට අවසර තදනු ලබන අපද්රවය ව්වගය 
තහ  ව්වග එී  අපද්රවය එක්රැසථ කිී මට අවසර තදනු ලබන ්රත්ධයය සහ තවනත් සුදුසු තක න්ත්ධසි අවසර 
ප්රතේ දැක්විය යුත්තත්ය.  
 
 (iv)තමම අතුරු වයවසථාාත  (i) වන උප වගන්තිතේ විධිවිධානවලට අනුූලලව ක්රියා තන කරන 
අවසථාාවකදී තමම අතුරු වයවසථාාව යටතත් නිකුත් කරනු ලැබූ අවසර ප්රය  අවලංගු කළ යුත්තත්ය.    
 
 (v) (iv) වන උප වගන්තිතේ විධිවිධාන යටතත් අවසර ප්රයක් අවලංගු කරනු ලැබූ  අවසථාාවකදී 
කිසි තැනැත්තතක් අපද්රවය එක්රැසථ කිී ම තහ  ලබාගැීමම තහ  තන කළ යුත්තත්ය. එවැනි අවසථාාවකදී අවසර 
ප්රය අවලංගු කරනු ලැබූ බවට ජනතාව දැනුවත් කිී ම පිණිස තල්කම් මාධය මිනන් ්රමාණවත් ්රකාරයක් 
ලබාදිය යුත්තත්ය. 
 

අපද්රව්ය දැහැණලන ්රකේශ 

 
24. සභාව විසින් අපද්රවය බැහැරලීතම් කා්වයය සදහා තවන් කරන ලද ්රත්ධයයට අවසර තන ලත් 
තැනැත්තතක් ඇතුුම තන විය යුතු හා එි තන ගැවසිය යුතු අතර, එම ්රත්ධයතේ යම්  භාණ්ඩයක්, ද්රවයයක් 
තහ  හවත ලන තදයක් තැන්පත් කිී ම, අවුල් කිී ම, තහ  හවත් කිී ම තන කළ යුත්තත්ය. කිසිම තැනැත්තතක් 
විතය ෂතයන් නියම කරනු ලබන තක න්ත්ධසි  වලට යටත්ව සභාව විසින් අවසර තදනු ලැබුවතහ ත් ිකස 
සභාව විසින් කලින් කලට නියම  කරනු ලැබිය හැකි යම් තහනම් කරන ලද අපද්රවය තැන්පත් තන කළ 
යුත්තත්ය. 
25.  අනුමත කිී තම් යම් තක න්ත්ධසිවලට යටත්ව තල්කම්ත  සහ මධයම පරිසර අධිකාරිතේ ූර්වව ලිඛිත 
අනුමැතිය ඇතිව ිකස කිසිම තැනැත්තතක් නගර සභා සීමාවන් ඇතුළත පිිි  යම් හඩමක් තහ  පහසුකමක් 
එයට පිටසථතර සථාානයක ජනනය වන්නාවූ අපද්රවය තැන්පත් කිී ම සදහා සැපීමම තහ  භාවිතා කිී ම තන කළ 
යුත්තත්ය.  
 

 

 

 

කව්නත් 
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26. (i) තල්කම්ට තහ  හුග විසින් ලිඛිතව බලය තදනු ලැබූ යම් තැනැත්තතකුට සියුම සාධාරණ 
ත ලාවන්ිදී යම් පරිශ්රයකට ඇතුුමවිමට සහ එි ිිකකරු තහ  පදිංිකකරු තමම අතුරු වයවසථාාවන්ි 
විධිවිධානවලට අනුූලලව ක්රියා කරන්තන්දැයි පී ක්ෂා කර බැලීමට බලය ඇත්තත්ය.   
 
 (ii) එම පරිශ්රතේ ිිකකරු, පදිංිකකරු, භාරකරු, කළමනාකරු තහ  එි වාසය කරන්නාවූ තහ  තස වය 
කරන්නාවූ යම් තැනැත්තතක් තල්කම්ට තහ  යම් බලය ලත් නිලධාරිතයකුට අවයය කරන තත රතුරු හදිරිපත් 
කළ යුත්තත්ය. 
 
 (iii) තමම අතුරු වයවසථාා යටතත් තල්කම්ට තහ  බලය ලත් නිලධාරිතයකුට සිය බලතල භාවිතා 
කිී තමිලා කිසිම තැනැත්තතක් බාධා තන කළ යුත්තත්ය. 
 
27. සභාව විසින් කලින් කලට ගනු ලබන තීරණ අනුව, තමම අතුරු වයවසථාා ක්රියාත්මක කරන යම් 
බලයලත් නිලධාරිතයකුට දිරිගැන්විම් පිරිනමනු ලැබිය හැකිය. 
 
28. තමම අතුරු වයවසථාාවන්ි යම් විධිවිධානයක් උල්ලංඝනය කරන යම් තැනැත්තතක්  නගර සභා 
ආඥා පනත ්රකාර වරදක ට වරදකරු වන්තන්ය.  
 

අර්ථ නිරූපය  

 
29. තමම අතුරු වයවසථාාවන්ි කා්වයයන් සදහා පද සම්බන්ධය අනුව අනයා්වායක් අවයය වන්තන් නම් 
ිකස;  

 

"අපද්රව්ය කහෝ ඝන අපද්රව්ය" යන්තනන්, ඒවා හවත දැමූ තැනැත්තාට පරිතභ ජන වි නාකමක් තන මැති ද්රවය 
අදහසථ වන අතර තර ු, කසළ, වීථි ශු්ධධ කිී තම්දී එකතුවන අපද්රවය, ූවවිලි, පසථ, මඩ සහ අුම ද අදහසථ තකත්ව.  
 
"ආහකණ අපද්රව්ය" යන්තනන් ිකනිසථ පරිතභ ජනය සදහා පාවිච්ිකයට ගත තන හැකි මසථ, මාුම, කුකුළථ මසථ, 
බිත්තර, එළවුම, පලතුරු සහ තවනත් ආහාර ද්රවය අදහසථ තකත්ව.  
 
"උපද්රව්ළකරී අපද්රව්ය" යන්තනන් මහජන තසෞ්යයට තහ  පරිසරයට හානි දායක වන විෂ සිත,  දැතවන සුුම, 
්රතික්රියා දක්වන සුුම, තර ග කාරක, විකිරණශීලි සථවභාවතේ අපද්රවය අදහසථ තකත්ව.  
 
"එක් රැස් කිරීන" යන්තනන් බලයලත් එක්රැසථ කරන්තනකු තහ  නාගරික අපද්රවය එක්රැසථ කරන්තනකු විසින් 
්රතික්රීකරණය, සැකසීම, පිරියම් කිී ම තහ  බැහැරලීතම් පහසුකම් සදහා ්රවාහනය කිී ම පිණිස අපද්රවය 
එකතු කිී ම අදහසථ තකත්ව. 
 
"කළොම්කපෝස්ට්" යන්තනන් කාබනික අපද්රවය ්ෂුද්රීරවී ීර්වණයට ලක්වීතමන් පසුව ලැතබන අවසන් නිමැවුම 
අදහසථ තකත්ව. එය පාංශු තත්වාරෂකයක් තලස ක්රියාකල හැකි ියුමසථ ද්රවයයකි.  
 
"කල්ළම්" යන්තනන් නාගරිකයක් සම්බන්ධතයන් වන විට නගර සභා ආඥා පනත (255 අධිකාරිය) යටතත් 
එම නාගරිකය සදහා සංසථාාපනය කරන ලද නගර සභාත  තල්කම් අදහසථ තකතරන අතර එම නගර සභාත  
තල්කම් තවනුතවන් වැඩ බැලීමට පත් කරන ලද යම් තැනැත්තතකු සහ නගර සභා ආඥා පනත යටතත් තල්කම් 
ත  බලතල යුතුකම් තහ  කා්වයයන් ක්රියාත්මක කිී මට තහ  හටු කිී මට බලය තදනු ලැබූ එී  සභාත  යම් 
නිලධාරිතයකු එම නිලධාරියාට එම බලය තදනු ලැබ ඇති ්රමාණයට  ටට ඇතුළත් ත . 
 
"ග්දඩක කිරීන" යන්තනන් ිිකකරුවකුත  තහ  පදිංිකකරුවකුත  පරිශ්රය ඇතුළත තහ  අනුමත තප දු එක්රැසථ 
කිී තම් සථාානයක අපද්රවය තැබීම තහ  තැන්පත් කිී ම අදහසථ තකත්ව. 
 
"ග්කස්ුරව්" යන්තනන් සභාව විසින් කලින් කලට තීරණය කරනු ලබන කිසියම් ගාසථතුවක්  අදහසථ තකත්ව. 
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"කග්ව්ුර අපද්රව්ය" යන්තනන් තගවත්තක පිිි  ගසථවලින් තහ  පැළවලින් හවත් තකතරන යා් තක ටසථ සහ 
තගවත්තකින් හවත් කරනු ලබන ගල්, පසථ ආදිය අදහසථ තකත්ව. 
 
"ජෛව් ජීර්යනී  අපද්රව්ය" යන්තනන් ක්ෂූද්ර ීරවී කාරකයන් මිනන් දිරාපත් කරනු ලැබිය හැකි අපද්රවය අදහසථ 
තකත්ව.  
 
"කපොදු ස්ථකන " යන්තනන් පාරක්, පිට්ටනියක්, තප දු හඩමක්, මා්වග රක්ෂිතයක්, ්රීඩා පිි යක්, තප දු 
තග ඩනැගිල්ලක්, සුසාන ූමිකයක්, බසථ නැවතුම්පළක්, දුම්රිය සථාානයක්, ග ක්, ඇළක්, තද ළක්, විලක්, 
ජලායයක්, තප කුණක්, තටාකයක්, කලපුවක්, අතුග ක්, ජලමා්වගයක්, ුදුගද, ුදුගදු තවරළ තහ  මහජනතාව 
විසින් තප දුත  පාවිච්ික කරනු ලබන තවනත් සථාානයක් අදහසථ තකත්ව. 

 
"්රතිචක්රීළණණී  අපද්රව්ය" යන්තනන් අපද්රවය තවදුරටත් අපද්රවය වයතයන් හදුනාගත තන හැකි වන පරිදි එි 
සථවරූපය තවනසථ කරිකන් නව පාරිතභ ජන නිෂථපාදනයන් කිී මට තය දාගත හැකි අපද්රවය අදහසථ තකත්ව. 
 
"්රතිචභකවිතකළණණී  අපද්රව්ය " යන්තනන් තස දීතමන් විෂබීජ නැසීතමන් තහ  තවනත් ්රමයකින් පිරිසිදු 
කිී තමන් පසුව උපතය ගී කරගත හැකි අපද්රවය අදහසථ තකත්ව. 
 
"්රව්කහන " යන්තනන් ිකනිසථ සත්ව තහ  යාන්ත්රික බලයකින් ක්රියා කරන යම් ආකාරතේ ්රවාහන මාධයයක් 
තය දා ගනිිකන් අපද්රවය එක්රැසථ කරනු ලබන සථාානතේ සිට ඒවා සැකසීම, පිරියම් කිී ම තහ  බැහැරලීම සදහා 
ඇති සථාානය තවත තගනයාම අදහසථ තකත්ව. 
 

"දක්කි / දදුන් කහෝ කව්නත් දහකලුම්" යන්තනන් අතුරු වයවසථාාවන්ි දක්වා ඇති අවයයතාවයන්ට 
අනුූලලව අපද්රවය ගබඩා කිී ම, ුදදාහැී ම, එක්රැසථ කිී ම තහ  ්රවාහනය කිී ම සදහා භාවිතා කරනු ලබන යම් 
බක්කියක්, බදුනක්,  උරයක්, මල්ලක් තහ  තවනත් බහාලුමක් අදහසථ තකත්ව. 
 

"දල ලත් එක්රැස් ළණන්නක" යන්තනන් අපද්රවය එක්රැසථකිී මට තහ  ලබාගැීමමට තල්කම්තගන් අවසර 
ප්රයක් ලබාගන්නා තැනැත්තතකු අදහසථ තකත්ව.  
 

"දල ලත් නිලධකරී" යන්තනන් තමම අතුරු වයවසථාා යටතත් වන රාජකාරි හටුකිී මට තහ  කරතගන යාමට 
තල්කම්  විසින් ලිඛිතව බලය තදනු ලැබූ යම් තැනැත්තතකු අදහසථ තකත්ව.  
 

"දැහැණලීන" යන්තනන් ්රතිභාවිතා තන කරන ල්ධදාවුත්, ්රතික්රීකරණය තන කරන ල්ධදාවුත්, සැකසුම් 
තන කරන ල්ධදාවුත්, පිරියම් තන කරන ල්ධදාවුත් සියුමම අපද්රවය සථථිරව රැඳවීමට අදහසථ කරනු ලබන 
හඩතමක මතුපිට තහ  ඇතුළත තහ  තැන්පත් කිී ම අදහසථ තකත්ව. 
 
"නකු  ළණන ස්ථකන " යන්තනන් සභාව විසින් තම් කා්වයය සදහා නියම කරනු ලබන සථාානයක් අදහසථ 
තකතරන අතර ඒ සථාානතයි සිට යම් ්රතික්රීකරණ, සැකසුම් කරන , පිරියම් කරන තහ  බැහැරලීම කරන 
පහසුකමක් තවත අපද්රවය ්රවාහනය කිී තම් කා්වයක්ෂමභාවය වැියදියුුවකිී තම් කා්වයය සදහා අපද්රවය වඩා 
කුඩා ්රමාණතේ වාහනවලින්වඩා තල කු ්රමාණතේ වාහනවලින් වඩා තල කු ්රමාණතේ වාහනවලට 
මාරුකිී ම එිදී සිදු තකත්ව.  
 
“තැනැත්තා” යන්තනන් සංසථාාගත තහ  සංසථාාගත තන වන සමාගමක් තහ  පු්ධගලයින්ත  සිකතියක් තහ  
මුල්ලක් අදහසථ තකත්ව.  
   
"නකග්රිළ අපද්රව්ය එක්රැස් ළණන්නක" යන්තනන් බක්කිවලින් තහ  බහාලුම්වලින් අපද්රවය අතුගා දැී ම, 
එක්රැසථ කිී ම, ලබාගැීමම තහ  හවත් කිී ම සදහා සභාව විසින් තය දවනු ලැබූ තස වකතයකු තහ  තම් 
කා්වයයන් හටුකිී මට සභාව සම  තක න්්රාත්තුවකට ඇතුුම වි සිි න තැනැත්තතකු අදහසථ තකත්ව.  
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"කව්න් කිරීන" යන්තනන් තමම අතුරු වයවසථාාවන්ි තය දා ඇති ්රතදදයන්ට අනුූලලව අපද්රවය විවිධ 
ව්වගවලට තත රා තවන් කිී ම අදහසථ තකත්ව. 
 
“සැකසීම” යන්තනන් අපද්රවය ්රතය ජනවත් නිපැයුමක් බවට පරිව්වතනය කිී තම් ක්රියාවලිය අදහසථ තකත්ව.  
 
"සභකව්" යන්තනන් ------------------ නගර සභාව අදහසථ තකත්ව. 
 
"නකග්රිළ ්රකේශ " යන්තනන් නගර සභා ආඥා පනත(255 අධිකාරිය) බලය යටතත් ්රකායයට පත් කරනු 
ලැබූ ්රත්ධයය අදහසථ තකත්ව. 
 
"සනීපකණක්ෂළ බිම් ිළණවුන" යන්තනන් ඒ හා ආශ්රිත සමාජීමය, තසෞ්ය සහ පාරිසරික බලපමම් අවම කිී මට ්රී 
ලංකාත  පිළිගත් ්රිකතීන්ට අනුූලලව අපද්රවය ූමිකයකට අවසාන වයතයන් බැහැර කරලීම අදහසථ තකත්ව. 
 
"හිමිළු  කහෝ පදිංචිළු " යන්තනන් පරිශ්රතේ ිිකකරු තහ   ිිකකරු තවනුතවන් ඇතට ්වනි බලය දරන යම් 
තැනැත්තතකු තහ  ිිකකරු විසින් සිය ක්වමාන්තය,ක්වමාන්තයාලාව, වත්ත කළමනාකරණයට පත් කරන ලද 
නිතය ජිතතයකු තහ  භාරකරුතවකු තහ  කුලියට ලබාගන්නා අතයකු ඇතුළත් වන අතර තවනත් 

තැනැත්තතකුත  නිතය ග යටතත් ක්රියා කරන කළමනාකරුතවකු ඇතුලත්වන්තන් නැත.  


