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I.කාළ දේශශෝධනස පිළිබඳ අතුරු ව්යව්්ථාාව් 

1. 1987 අංක 15 දරන ප්රාදේශීයය සභා පනදේශේ 122 ව්න ව්ගන්තිය සමඟ කියවිය 

යුතු එකී පනදේශේ 126 ව්න ව්ගන්තිදේශයහි (ix) උප ව්ගන්තිය යටදේශේ දේශමම අතුරු  

ව්යව්ස්ථාව් සෑදීමට ප්රාදේශීයය සභාව්ලට බලය ලැබී ඇත. 

 

2. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් ප්රාදේශීයය සභා බල ප්රදේශීශය තුළ කසළ දේශශෝධක 

දේශස්ව්ාව්ක් පව්ේව්ාදේශගන යාම, එකී දේශස්ව්ාව් විධිමේ කිරීම හා ඊට අදාලගාස්තු 

නියම කිරීම සඳහා විධිවිධාන සැළසීම ද  පිණිස පනව්නු ලැදේශේ. 

 

3. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් ප්රාදේශීයය සභා කසළ දේශශෝධනය පිළිබද අතුරු 

ව්යව්ස්ථාව් යනුදේශව්න්  හඳුන්ව්නු ලැදේශේ. 

 

4. ප්රාදේශීයය සභා බල ප්රදේශීශය තුළ  (දේශමහි මින්මතු බල ප්රදේශීශය යනුදේශව්න් 

හඳුන්ව්නු ලබන) යම් පරිශ්රයක අයිතිකරුව්කු විසින් දේශහෝ පදංචිකරුව්කු විසින් 

සාදනු ලබන කව්ර දේශහෝ ස්ව්භාව්යක් යටදේශේ ව්න ව්ැසිකිළිව්ලක් දේශහෝ කසළ 

ව්ලක් ප්රාදේශීයය සභාදේශේ සභාපතිව්රයා විසින් අනුමත කර ඇති සැළැස්මකට 

අනුකූල විය යුතුය. 

 

5. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් ක්රියාේමක ව්න දනට පූර්ව්දේශයන් සභාපතිව්රයා විසින් 

අනුමත කර ඇති සැළැස්මකින් දේශතොරව් ඉදකරන ලද ව්ැසිකිළිව්ලක් දේශහෝ කසළ 

ව්ලක් සම්බන්ධදේශයන්, ඒ ස්ථානදේශේ අයිතිකරුට දේශහෝ පදංචිකරුට 

සභාපතිව්රයා විසින් ලිඛිතව් භාරදේශදනු ලබන දැන්වීමක් මගින්, එහි දන්ව්ා 
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සිටින කාල සීමාව්ක් තුළ අදාල ව්ැසිකිළි ව්ල දේශහෝ කසළ ව්ල අනුමත 

සැළැස්මකට අනුකූල කරගන්නා දේශලස විධාන කළ හැකියි. 

 

6. බල ප්රදේශීශය තුළ කසළ දේශශෝධක දේශස්ව්ාව්න් (ගලි දේශස්ව්ාව්න්) පව්ේව්ාදේශගන යනු 

ලබන සෑම ප්රාදේශීයය සභාව්ක් විසින්ම එකී දේශස්ව්ාව් සදහා අයකරනු ලබන 

ගාස්තු, කලින් කළ සභාව් විසින් තීරණය කර ගැසට් පත්රයක් මගින් ප්රකාශයට 

පේ කළ යුතුය. 

 

7. කසළ දේශශෝධක දේශස්ව්ය අදේශේක්ෂාදේශව්න් ඉල්ලුම් කරනු ලබන කව්ර 

තැනැේදේශතකු වුව් ද, ඒ සම්බන්ධදේශයන් නගර සභාව් විසින් ක්රියාේමක කරනු 

ලබන ක්රියාදාමයකට අනුකූලව් ඒ සදහා ඉල්ලුම් කළ යුතුය. 

 

8. ආගමික ස්ථානයක්, රජදේශේ පාසලක් දේශහෝ එදේශස් නැතිනම් කසළ දේශශෝධන 

දේශස්ව්ාව් සඳහා ගාස්තු අය දේශනොකළ යුතු ස්ථාන ව්ශදේශයන් නගර සභාව් විසින් 

කල් ඇතිව් තීරණය කරනු ලැබ ඇති ස්ථාන හැර කසළ දේශශෝධන දේශස්ව්ාව් 

අදේශේක්ෂා කරනු ලබන බල ප්රදේශීශය තුළ අදේශනකුේ කව්ර තැනැේදේශතකු වුව් ද, 

ඉහත 7ව්න ව්ගන්තිය යටදේශේ සඳහන් ආකාරයටම ඉල්ලුම් කරනු ලැබ ඇේදේශේ 

නම් හා ඊට අදාලව් ඉහත 6ව්න  ව්ගන්තිය යටදේශේ සඳහන් පරිද ගාස්තු සභාව් 

දේශව්ත ගාස්තු දේශගව්ා ඇේදේශේ නම් මිස සභාව් විසින් කසළ දේශශෝධක දේශස්ව්ාව්ක් 

ඉටු දේශනොකළ යුතුය. 

 

9. කසළ දේශශෝධක දේශස්ව්ාව් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීදේශම් දී සෑම තැනැේදේශතකුම ඉල්ලුම් 

කරනු ලබන අනුපිළිදේශව්ලින් දේශල්ඛනගත කළ යුතු අතර, විදේශේෂිත දේශේතු මත 

සභාපතිව්රයා සෑහීමකට පේව්න අව්ස්ථාව්ක දී හැර, හැකිතාක් දේශස්ව්ාව් 

ලබාදීම සම්බන්ධදේශයන් දේශල්ඛනගත අනුපිළිදේශව්ල අදාළ කරගත යුතුය. 

 

10. කසළ දේශශෝධක දේශස්ව්ාව් සඳහා අදාල පරිශ්රයකට කසළ දේශශෝධක යන්ත්ර 

රැදේශගනයාම සඳහා නිේචිත ප්රදේශේශයක් දේශව්න්කර තිබීම ඉල්ලුම්කරුදේශේ කාර්ය 

ව්න අතර, එදේශස් දේශනොව්න අව්ස්ථාව්ක දී ඒ සඳහා නිේචිත ගාස්තු දේශගව්ා 

ඇේදේශේ වුව් ද, අදාල දේශස්ව්ාව් ලබාදීමට දේශනොහැකිවීම දේශේතුදේශව්න් කිසිදු 

අලාභයක් දේශහෝ ව්ගකීමක් ප්රාදේශීයය සභාව් විසින් දේශනොදැරිය යුතු අතර අය 
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කරන ලද මුදලින් සභාව්ට දැරීමට සිදු වූ වියදම් අඩු කර දේශගන ඉතිරිය පමණක් 

ඉල්ලුම්කරු දේශව්ත නිදහස් කළ යුතුය. 

 

11.  කිසියම් තැනැේදේශතකු සමඟ කිසියම් කාල පරිච්දේශේදයක් සඳහා නගර සභාව් 

ඒ සඳහා විදේශේෂිත දේශකොන්දේශීසි සහිත ගිවිසුමක් යටදේශේ කසළ දේශශෝධක 

දේශස්ව්ාව් ලබාදීම උදේශදසා එකඟ වී ඇේදේශේ නම්, එදේශස් එකඟ වී ඇති දේශකොන්දේශීසි 

පරිද ක්රියා කිරීමට දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ කව්ර දේශහෝ විධිවිධානයකින් බාධා 

දේශනොවිය යුතුය. 

 

12. පද සම්බන්ධදේශයන් අනයාර්ථයක් අව්ශය වුව්දේශහොේ මිස, දේශමම අතුරු 

ව්යව්ස්ථාදේශේ - 

 

“සභාපතිව්රයා” යන්නට තේ කාලදේශයහි ප්රාදේශීයය සභාදේශේ සභාපති 

ධුරය දරන තැනැේතා; ද, 

 

“කසළ දේශශෝධක දේශස්ව්ය” යන්දේශනන් කිසියම් පරිශ්රයක පිහිටුව්ා ඇති 

ව්ැසිකිළි ව්ලක්, කසළ ව්ලක් දේශහෝ අපද්රව්ය හා අපජලය එක්රැස්වීම 

සඳහා පිහිටුව්ා ඇති කසළ ව්ලක් තුළ එක් රැස්වී ඇති දේශී එයින් බැහැර 

කිරීම සඳහා පව්ේව්ා දේශගන යනු ලබන දේශස්ව්ාව්ක්; ද,  

“තැනැේදේශතකු” යන්දේශනන් කිසියම් පුීගලයක් සමාගමක්, සංස්ථාගත 

ආයතනයක් දේශහෝ රජයට අනුබීධ ආයතනයක්; ද,   

අදහස් විය යුතුය.  

 

 

II.කටුභපදුරුව්ලින්භහාභකුණුභකාළභව්ලින්භදේශ ොරව්භඉඩම්භපව්ත්ව්ාභ

ගැනීමභපිළිබඳභඅතුරුභව්යව්්ථාාව් 
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1. 1987 අංක 15 දරන ප්රාදේශීයය සභා පනදේශේ 122 ව්න ව්ගන්තිය සමඟ කියවිය 

යුතු එකී පනදේශේ 126 ව්න ව්ගන්තිදේශයහි (ix) (ග) දේශේදය යටදේශේ දේශමම අතුරු  

ව්යව්ස්ථාව් සෑදීමට ප්රාදේශීයය සභා ව්ලට බලය ලැබී ඇත. 

 

2. ප්රාදේශීයය සභා බල ප්රදේශීශය තුල පව්ේනා සියලුම ඉමම් කටුපදුරුව්ලින් හා 

කුණු කසල ව්ලින් දේශතොරව් පව්ේව්ාදේශගන යාම විධිමේ කිරීම හා පාලනය 

කිරීම උදේශදසා දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් පනව්නු ලැදේශේ. 

 

3. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් කටු පදුරුව්ලින් සහ කුණු කසල ව්ලින් දේශතොරව් ඉමම් 

පව්ේව්ාදේශගන යාම පිළිබඳ අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යනුදේශව්න් හදුන්ව්නු ලැදේශේ. 

 

4. ප්රාදේශීයය සභා බල ප්රදේශීශය තුල පව්ේනා සියලුම ඉමම්ව්ල අයිතිකරුව්න්, 

භාරකරුව්න් දේශහෝ පදංචි කරුව්න් විසින් තම තමන්දේශේ ඉමම් කටු පදුරුව්ලින් 

හා කුණු කසල ව්ලින් දේශතොරව් පව්ේව්ාදේශගන යාමටද එකී ඉමම්ව්ල තිදේශබන 

ව්ාසස්ථාන සහ මිදුල් පිරිසිදුව් හා දේශසෞඛය ආරක්ෂිතව් පව්ේව්ා ගැීමමටද 

කටයුතු කළ යුතුය. 

 

5. කිසියම් ඉමමක් කටු පදුරුව්ලින් හා කුණු කසල ව්ලින් යුක්ත ව්න්දේශන්ද යන්න 

තහවුරු කර ගැීමමට අව්ශය ව්න අව්ස්ථාව්ක දේශපරව්රු 6..66 ේ පස්ව්රු 6..66 

ේ අතර කාලදේශේදී සභාපතිව්රයාට දේශහෝ ඔහු විසින් බලය පව්රන ලද 

නිලධාරිදේශයකුට එකී ඉමමට ඇතුළේවී පරික්ෂා කිරීමට බලය ව්න්දේශන්ය. එව්ැනි 

කිසියම් පරීක්ෂා කිරීමකට කව්ර දේශහෝ තැනැේදේශතකු විසින් බාධා දේශනොකළ 

යුතුය. 

 

6. කිසියම් ඉමමක් කටු පදුරුව්ලින් හා කුණු කසල ව්ලින් යුක්ත ව්න බව්ට  

සභාපතිව්රයා දේශහෝ බලයලේ නිලධාරියා සෑහිමකට පේවී ඇති කව්ර දේශහෝ 

අව්ස්ථාව්ක දී එකී ඉමම් කටුපදුරුව්ලින් හා කුණු කසලව්ලින් දේශතොරව් 

තබාගන්නා දේශලසට එකී ඉමදේශම් අයිතිකරුට, භාරකරුට දේශහෝ පදංචිකරුට 

ලිඛිතව් දැන් වීම සභාපතිව්රයාදේශේ කාර්යය විය යුතුය. 
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7. ඉහත 6. ව්න ව්ගන්තිදේශේ සඳහන් ආකාරදේශේ කිසියම් දැන්වීමක් ලැබුණු කව්ර 

දේශහෝ තැනැේදේශතකු එකී දැන්වීදේශම් දන සිට දන දහ හතරක් ගතවීමට 

මේදේශතන් එකී ඉමදේශම් කටුපදුරු හා කුණු කසල ඉව්ේ කිරීම කළ යුතු ය. 

 

8. දේශකදේශස් වුව් ද අයිතිකරු දේශහෝ පදංචිකරු විසින් පිළිගතහැකි දේශේතු ඉදරිපේ 

දේශකදේශරන ලිඛිත ඉල්ලීමක් සභාපතිව්රයා දේශහෝ බලයලේ නිලධාරියා දේශව්ත 

ඉදරිපේ කරනු ලැබ ඇති අව්ස්ථාව්ක එකී කාර්යය සඳහා නියම කරන ලද 

කාලය ඉහත කී දැන්වීදේශම් දන සිට දන 36ක උපරිමයකට යටේව් දීර්ඝ කිරීම 

සභාපතිව්රයා දේශහෝ බලයලේ නිලධාරියා විසින් කරනු ලැබිය හැකිය. 

 

9. කිසියම් ඉමමකින් ඉව්ේ කරනු ලැබූ කටුපදුරු දේශහෝ කටුපදුරුව්ල දේශකොටස් දේශහෝ 

කුණු කසළ දේශපොදු ස්ථානයකට දේශහෝ මාර්ගයකට දැමීම දේශනොකළ යුතු අතර 

දේශව්නේ යම් තැනැේතකුට අයේ ඉමමකට එකී තැනැේතාදේශේ අව්සරයකින් 

දේශතොරව් දැමීම ද දේශනොකළ යුතු ය. 

 

10. තම ඉමදේශම් ප්රමාණව්ේ ඉමකමක් පව්තින්දේශන්නම් එහි කිසියම් ඉමමකින්ඉව්ේ 

කරනු ලබන කටු පදුරු දේශහෝ කුණු කසළ මීටර් එකකට දේශනොඅඩු ගැඹුරින් යුතු 

ව්ලක ව්ැළලිය යුතුය. 

 

11. කිසියම් ඉමමකින් ඉව්ේ කරනු ලබන කටු පදුරු දේශහෝ කුණු කසල ප්රාදේශීයය 

සභාව් විසින් බැහැර කිරීම සඳහා භාරගත හැකි අතර, ඒ සඳහා අයකළ යුතු 

නියමිත ගාස්තු ප්රාදේශීයය සභාව් විසින් කළින් කළ දේශයෝජනා සම්මුතියක් 

මගින් තීරණය කර ගැසට් පත්රය මගින් ප්රකාශයට පේ කළ යුතුය. 

 

12. ඉහත සඳහන් පරිද 11ව්න ව්ගන්තිය යටදේශේ අයවිය යුතු නියමිත ගාස්තු අය 

කර ගැීමදේශමන් පසු කිසියම් පරිශ්රයකින් ඉව්ේ කරනු ලබන කටු පඳුරු දේශහෝ 

කුණු කසළ බැහැර කිරීම සඳහා භාරගැීමමද, ප්රාදේශීයය සභාව් විසින් කළ 

යුේදේශේය. 

 

13. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශව්හි විධි විධානයන් උල්ලඝනය කිරීම ව්රදක් ව්න අතර 

එකී ව්රද කරනු ලබන සෑම තැනැේදේශතකුටම නිසි අධිකරණයක් මඟින් 
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ව්රදකරුදේශව්කු කරනු ලැබීදේශමන් පසුව් 1987 අංක 15 දරන ප්රාදේශීයය සභා 

පනදේශේ 122 ව්න ව්ගන්තිදේශයහි සඳහන් විධිවිධාන අනුව් නියම දේශකදේශරන 

දඩුව්මකින් ඔහුට දඩුව්ම් කළ යුේදේශේය. 

 

14. පද සම්බන්ධදේශයන් අනයාර්ථයක් අව්ශය ව්න්දේශන්නම් මිස දේශම් අතුරු 

ව්යව්ස්ථාදේශේ- 

 

“සභාපති” යන්දේශනන් තේ කාලදේශයහි ප්රාදේශීයය සභාදේශේ සභාපතිධුරය 

දරන තැනැේතා ද, 

 

“අයිතිකරු දේශහෝ පදංචිකරු” යන්දේශනන් ප්රාදේශීයය සභා බලප්රදේශීශය තුළ 

ඇති කිසියම් ඉමමක නිතයානුකූල අයිතිකරු, භාරකරු දේශහෝ එකී 

ඉමදේශම් පදංචිය යම් තැනැේදේශතකු දේශහෝ එම ඉමදේශම් පිහිටි ආයතනයක් 

පව්ේව්ාදේශගනයන තැනැේතන් ද අදහස් ව්න අතර රජයට අයේ යම් 

ඉමමක්,ගිවිසුමක් යටදේශේ බීදට දේශහෝ කුලියට දේශගන සිටින යම් 

තැනැේදේශතකු ද;  

 

 ‘කටුපඳුරු’ යන්දේශනන්, අලංකාරය පිණිස ව්ව්නු ලබන කිසියම් මල් 

පඳුරක් දේශහෝ ආර්ථික  දේශහෝ කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා ව්ව්නු ලබන 

දේශහෝ ඉදේශේ ව්ැදේශව්න කිසියම් තැනැේතකුදේශේ පාලනයකින් දේශතොරව් 

දේශපොදේශළොව් මට්ටදේශමන් දේශසන්ටිමීටර් 26 කට ව්මා උසින් යුතුව් ඉදේශේ 

ව්ැදේශව්න කිසියම් ශාකයක් දේශහෝ ශාක ව්ර්ගයක්; ද, 

 

“දේශපොදු ස්ථානය” යන්දේශනන් කිසියම් මාර්ගයක්, මංමාව්තක්, විථියක්, පටු 

මගක්, දේශදව්ැටක්, පදක දේශේදීකාව්ක්, දේශපොදු ඉමමක් මාර්ග රක්ෂිතයක්, 

ක්රීමා පිට්ටනියක්, දේශපොදු දේශගොමනැගිල්ලක්, දේශපොදු සුසානමිමියක්, 

බස්නැව්තුම්දේශපොලක්, දුම්රිය ස්ථානයක්, ඇලක්, දේශදොලක්, ව්ැව්ක්, 

දේශපොකුණක්, කළපුව්ක්, දය කඩිේතක්, දය පාරක්, ව්ැසි ජල කාණුව්ක්, 

මුහුදු දේශව්රලක්, සභාව් සතු යම් ඉමමක්, මහජනයාදේශේ පරිහරණය 

සඳහා දේශව්න් කර ඇති රජය සතු යම් ඉමමක් දේශහෝ මහජනයාදේශේ දේශපොදු 

පරිහරණයට දේශව්න් කළ දේශව්නේ ඕනෑම ස්ථානයක්; ද; 
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 “බලයලේ තැනැේතා” යන්දේශනන් තේකාර්යය සඳහා සභාපතිව්රයා 

විසින් ලියවිල්ලකින් බලය පව්රනු ලැබ ඇති ප්රාදේශීයය සභාදේශේ 

නිලධාරියකුච, 

“සභාව්” යන්දේශනන්,අදාල ප්රාදේශීයය සභාව් ද, 

 

අදහස් විය යුේදේශේය. 

 

 

 

III.දේශගෝඝා ක  ්ථාාන  පිළිබඳ අතුරු ව්යව්්ථාාව් 

 

1. 1987 අංක 15 දරන ප්රාදේශීයය සභා පනදේශේ 122 ව්න ව්ගන්තිය සමඟ කියවිය 

යුතු එකී පනදේශේ 126 ව්න ව්ගන්තිදේශයහි (xi) (එ) දේශේදය යටදේශේ දේශමම අතුරු  

ව්යව්ස්ථාව් සෑදීමට ප්රාදේශීයය සභාව්ලට බලය ලැබී ඇත. 

 

2.  දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් ප්රාදේශීයය සභා බල ප්රදේශීශය තුළ මාංශ පරිදේශභෝජනය 

සඳහා සතකු ඝාතනය කිරීම සඳහා පව්ේව්ාදේශගන යනු ලබන දේශගෝඝාතක 

ස්ථාන විධිමේ කිරීම හා පාලනය කිරීම සඳහා විධිවිධාන සැළසීම  පිණිස  

පනව්නු ලැදේශේ. 

 

3. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් දේශගෝඝාතක ස්ථාන පිළිබඳ අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යනුදේශව්න් 

හඳුන්ව්නු ලැදේශේ. 

 

4. දේශගෝඝාතක ස්ථානය තුළ ඝාතනය කිරීම සඳහා රැදේශගන එන සෑම සතකුම  

ඝාතනය කිරීමට පූර්ව්දේශයන් පැය 24 ක කාලසීමාව් තුළ බලය ලේ නිලධාරියකු 

විසින්  පරීක්ෂාකර, ඝාතනය කිරීම සඳහා සුදුසු බව්ට අනුමත කර ඇේදේශේ 

නම් මිස,  කිසිදු සතකු දේශගෝඝාතක ස්ථානයක ඝාතනය දේශනොකළ යුතුය. 

 

5. ඝාතනය කිරීම සඳහා රැදේශගන එන සෑම සදේශතකු සම්බන්ධදේශයන්ම, දේශගෝඝාතක 

ආඥා පනදේශේ විධිවිධාන සහ සේේව් ඝාතනය සම්බන්ධදේශයන් බලපව්ේව්න 
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දේශව්නේ යම් ලිඛිත ීමතියක සඳහන් විධිවිධාන යටදේශේ ව්න සීමා කිරීම් අදාල 

ව්ප අතර, කව්ර දේශේතුව්ක් මත දේශහෝ ඝාතනය සඳහා ඉදරිපේ කර ඇති 

සදේශතකුදේශේ මාංශය මනුෂය ආහාරයට නුසුදුසු ව්න්දේශන්ය යන කරුණ මත, 

බලයලේ නිලධාරියකු විසින් සදේශතකු ඝාතනය කිරීමට අනුමැතිය දීම  

ප්රතික්දේශපප කල හැකිය. 

 

6. ඝාතනය කිරීම සඳහා නුසුදුසු යැයි ප්රතික්දේශපප කරන ලද සෑම සදේශතකුම, එදේශස් 

ප්රතික්දේශපප කරනු ලැබූ ව්හාම අයිතිකරු විසින් අදාල දේශගෝඝාතක ස්ථානදේශයන් 

ඉව්ේ කර ගත යුතුය. 

 

7. බලයලේ නිලධාරී විසින් ඝාතනය කිරීම සඳහා අනුමත කරනු ලැබුදේශේ වුව් ද, 

ඝාතනදේශයන් අනුතුරුව් ද එම සතාදේශේ මාංශය මනුෂය පරිදේශභෝජනය සඳහා 

දේශයෝගය බව්ට බලයලේ නිලධාරි විසින් සහතික කල යුතුය. 

 

8. ඝාතනය සඳහා දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ 6 ව්න ව්ගන්තිය යටදේශේ අනුමත 

කරනු ලැබූ සතකුදේශේ මාංශ, මනුෂය පරිදේශභෝජනය සඳහා අදේශයෝගය බව්ට 

ඝාතනදේශයන් පසු බලයලේ නිලධාරියකු විසින් සහතික කරන්දේශන් නම්, අදාල 

මාංශ විනාශ කිරීම දේශහෝ අනයාකාරයකින් බැහැර කිරීම සඳහා කටයුතු 

සැළැස්විය යුතුය. 

 

9. මනුෂය පරිදේශභෝජනය සඳහා අදේශයෝගය බව්ට සහතික කරන ලද ඝාතනය 

කරන ලද සදේශතකු මස් දේශහෝ සතකුදේශේ දේශකොටස් බලයලේ නිලධාරියකුදේශේ 

අව්සරය යටදේශේ මිස කිසිම තැනැේතකු විසින් දේශගෝඝාතක ස්ථානදේශයන් ඉව්ේ 

දේශනොකළ යුතුය. 

 

10. දේශව්නේ සතකු ඉදරිදේශේ දේශහෝ ඝාතනය වූ සතකු දේශහෝ සතකුදේශේ දේශකොටස් 

ඉදරිදේශේ දේශහෝ දේශපර ඝාතනය වූ සතකුදේශේ දේශකොටස් එම ස්ථානදේශයන් ඉව්ේ 

කරන දේශතක් දේශහෝ ආව්රණය කරන දේශතක්, දේශහෝ කිසිදු සතකු ඝාතනය දේශනොකළ 

යුතුය. 
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11.  සදේශතකු ඝාතනය කිරීදේශම් දී, දේශයොදා ගනු ලබන ක්රමදේශේදය එම සතාට අව්ම 

හිංසනයකින් යුතු වූ, සභාපතිව්රයා විසින් අනුමත කරන ලද ක්රමදේශේදයක් විය 

යුතුය. 

 

12. විකිණීදේශම් බලපත්රලාියයකු විසින් දේශගෝඝාතක ස්ථානදේශේ, ඝාතනය කරන ලද 

සතකුදේශේ මස්, දේශගෝඝාතක ස්ථානදේශයන් අදේශළවි සැල කරා රැදේශගන යාදේශම් දී, ඒ 

සඳහා විදේශේෂිතවූ යතාගාර පහසුකම් සහිත ව්ාහනයක හැර රැදේශගන යාම 

දේශනොකළ යුතුය. 

 

13. ප්රාදේශීයය සභාදේශේ දේශගෝඝාතක ස්ථානදේශේ දේශහෝ ප්රාදේශීයය සභා බලප්රදේශීශය තුළ 

සභාපතිව්රයාදේශගන් බලපත්ර ලේ දේශව්නේ යම් ඝාතක ස්ථානයක ඝාතනය 

කරන ලද සතකුදේශේ මස් හැර දේශව්නේ කව්ර දේශහෝ සතකුදේශේ මස් ප්රාදේශීයය සභා 

බල ප්රදේශීශය තුළ අදේශළවිය සඳහා රැදේශගන දේශනොයා යුතුය. 

 

14. බල ප්රදේශීශය තුළ දේශගෝඝාතක ස්ථානයක ඝාතනය කරනු ලැබූ සතකුදේශේ මස්, 

මනුෂය ආහාරය සඳහා දේශයෝගය බව්ට බලයලේ නිලධාරියකු විසින් 

පරීක්ෂාකර සහතිකයක් නිකුේ කර ඇේදේශේ නම් මිස කිසිම මස් විකිණිදේශම් 

බලපත්රලාියයකු විසින් එම මස් අදේශළවිය සඳහා ඉදරිපේ දේශනොකළ යුතුය.  

 

15. බලයලේ නිලධාරියකු විසින් ඉහත ව්ගන්තිදේශයහි සඳහන් කාර්යය සඳහා සිදු 

කරනු ලබන පරීක්ෂණ දේශව්නුදේශව්න් අයකරනු ලබන ගාස්තු සභාව් විසින් කලින් 

කල තීරණය කරනු ලැබිය යුතුය. 

 

16. සෑම දේශගෝඝාතක ස්ථානයකම ඝාතනය කරනු ලබන ගව්යන් හා එළුව්න් 

පිළිබඳ විස්තර ඇතුළේ දේශල්ඛනයක් පව්ේව්ා දේශගන යායුතුය. 

 

17. ඝාතනය සඳහා රැදේශගන එන සෑම සතකුම සම්බන්ධදේශයන් අයිතිය සනාථ 

කිරීදේශම් සහතිකයක් රැදේශගන එන්නා, විසින් බලයලේ නිලධාරි දේශහෝ 

දේශගෝඝාතක ස්ථාන භාරකරු දේශව්ත ඉදරිපේ කළ යුතු අතර, එය 

සාක්ෂිකරුව්න් දේශදදේශදදේශනකුදේශේ  අනනයතාව්යන් සහිතව් සහතික කර තිබිය 
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යුතුය. ගව්යන් සම්බන්ධදේශයන් ව්න විට දී එදේශස් සහතික කරන අයදේශගන් එක් 

අයකු සතා ලබාගේ ප්රදේශීශදේශයහි ග්රාම නිලධාරී විය යුතුය. 

 

18. දේශගෝඝාතක ස්ථානයට රැදේශගන එන සතකු සම්බන්ධදේශයන්, ඝාතනයට 

පූර්ව්දේශයන් දේශව්නේ අයකු විසින් හිමිකම් පෑදේශව්ොේ ඒ සම්බන්ධදේශයන් ව්න 

අයිතිව්ාසිකම් පිළිබඳව් ගැටළුව් එකී පාර්ශව්යන් විසඳා ගනිමින් නැව්ත 

ඉදරිපේ කරන දේශතක් ඝාතනය සඳහා අව්සර දේශනොදීම, බලයලේ නිලධාරී දේශහෝ 

දේශගෝඝාතක ස්ථාන භාරකරුදේශේ කාර්යය විය යුතුය. 

 

19. ප්රාදේශීයය සභා දේශගෝඝාතක ස්ථානයක ඝාතනය කරනු ලබන සතකු 

සම්බන්ධදේශයන් සේේව් ව්ර්ගය හා දේශස්ව්ාව්න්හි ස්ව්භාව්ය සැළකිල්ලට 

ගනිමින් සභාව් විසින් කලින් කල දේශස්ව්ා ගාස්තු තීරණය කර ප්රකාශයට පේ 

කිරීම ීමතයානුකූල ව්න්දේශන්ය. 

 

20. සභාපතිව්රයාදේශගන් ලබාගේ  නිේචිත  දේශගෝ ඝාතක බලපත්රයක් යටදේශේ හා ඒ 

බලපත්රදේශයහි සඳහන් දේශකොන්දේශීසීන්ට යටේව් මිස, බලපත්ර දේශනොලේ කිසිම 

තැනැේදේශතකු විසින්  කිසිදු සතකු ඝාතනය කිරීම ීමතයානුකූල දේශනොව්න්දේශන්ය. 

 

21. එව්ැනි සෑම බලපත්රයකටම ප්රාදේශීයය සභාව් විසින් කලින් කල තීරණය කරනු 

ලබන ගාස්තුව්ක් අය කිරීම ීමතයානුකූල ව්න්දේශන්ය. 

 

22.  දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ සඳහන් යම් ව්ගන්තියක් උල්ලංඝනය ව්න පරිද 

කටයුතු කිරීම දේශහෝ දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ සභාපති විසින් කරනු 

ලබන නියමයන්ට අනුකූල දේශනොවී කටයුතු කිරීම, දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් 

යටදේශේ ව්රදක් ව්න අතර, එකී ව්රද කරනු ලබන සෑම තැනැේදේශතක්ම එම ව්රද 

සම්බන්ධදේශයන් නිසි බලය සහිත අධිකරණයක් විසින් ව්රදකරු කිරීදේශමන් 

පසුව් 1987 අංක 15 දරන ප්රාදේශීයය  සභා පනදේශේ 122 ව්ගන්තිය යටදේශේ වු 

දඩුව්මකට යටේ විය යුතුය. 

 

23.  පද සම්බන්ධදේශයන් අනයර්ථයක් අව්ශය වුව්දේශහොේ මිස දේශමම අතුරු 

ව්යව්ස්ථාදේශේ -  
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“සභාපති” යන්දේශනන් තේ කාලදේශයහි ප්රාදේශීයය සභාදේශේ සභාපතිධුරය 

දරන තැනැේතා; ද, 

“බලයලේ නිලධාරියා” යන්දේශනන්  බල ප්රදේශීශදේශේ දේශසෞඛය වව්දය 

නිලධාරීව්රයා දේශහෝ ඔහු විසින් ඒ සඳහා බලය පව්රන ලද මහජන 

දේශසෞඛය පරීක්ෂකව්රයා සහ පශු වව්දය නිලධාරීව්රයා; ද,  

“සතකු” යන්දේශනන් දේශගෝඝාතක ආඥා පනදේශේ ඒ සම්බන්ධදේශයන් දී ඇති 

අර්ථය; ද,  

අදහස් දේශේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.දේශගොඩනැඟිලි  ැනීම් පිළිබඳ අතුරු ව්යව්්ථාාව් 

 

1. 1987 අංක 15 දරන ප්රාදේශීයය සභා පනදේශේ 122ව්න ව්ගන්තිය සමඟ කියවිය 

යුතු එකී පනදේශේ 126ව්න ව්ගන්තිදේශයහි (viii) ව්න උප ව්ගන්තිදේශයන් දේශමම 

අතුරු ව්යව්ස්ථාව් පැනවීමට ප්රාදේශීයය සභාව්ලට බලය ලැබී ඇත. 

 

2. දේශගොමනැගිලි තැීමම කළ යුතු ප්රදේශීශ, දේශගොමනැගිලි තනනු ලබන ද්රව්ය, 

ව්ාතය සංසරණය වීමට අව්ශය විධිවිධාන, ජලාපව්ාහන ක්රදේශමෝපායන්, 

ව්ැසිකිළි පහසුකම්, සහ නිර්මාණ අේතිව්ාරම් ස්ව්භාව්යන් ීමර්ණය කිරීම 

උදේශදසා සහ දේශගොමනැගිලි සැලසුම් පරික්ෂා කිරීම හා අනුමත කිරීදේශම් ක්රියා 
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පරිපාටි හා ඒ සදහා ව්න ගාස්තු නියම කිරීම උදේශදසා විධි විධාන සැළැස්වීම 

ද පිණිස දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් පනව්නු ලැදේශේ. 

 

3. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් දේශගොමනැඟිලි තැීමම් පිළිබඳ අතුරු ව්යව්ස්ථාව් දේශලස 

හදුන්ව්නු ලැදේශේ. 

 

4. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් ප්රාදේශීයය සභා බල ප්රදේශීශය තුල නාගරික 

සංව්ර්ධන අධිකාරී පනත යටදේශේ සංව්ර්ධිත ප්රදේශීශ ව්ශදේශයන් ප්රකාිත 

කලාපයන්ට දේශහෝ එම ප්රදේශීශයන්දේශගන් බැහැරව් පිහිටි ප්රදේශීශයට ද අදාල 

ව්න්දේශන්ය. 

 

5. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් බලපව්ේව්න ප්රදේශීශය තුල යම් තැනැේදේශතකු 

ව්ාසස්ථානයක් සදහා දේශහෝ ව්ාසස්ථානයක් දේශනොව්න කාර්යක් සදහා 

දේශගොමනැගිල්ලක් ඉදකිරීමට අදේශේක්ෂා කරන්දේශන්නම්, ප්රාදේශීයය සභා 

කාර්යාලදේශයන් ලබා ගත යුතු දේශගමනැගිලි අයදුම් පත්රයක් විධිමේව් පුරව්ා 

ප්රාදේශීයය සභාව්ට ඉදරිපේ කර ඒ සඳහා සභාපතිව්රයාදේශේ පූර්ව් 

අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය. 

 

6. ව්ාසස්ථානය දේශහෝ නව්ාතැන්දේශපොළක් සඳහා තනනු ලබන දේශගොමනැගිල්ලක් 

පහත සදහන් විධිවිධානයන්ට අනුකුලව් තැීමම කළ යුතුය :- 

 

(1) තනි මහල් දේශගොමනැගිල්ලක් ව්න කල්හි එහි අේතිව්ාරම් 

දේශපොළව් මට්ටදේශම් සිට මීටර් 0.9 ට දේශනොඅඩු ගැඹුරකින් හා 

දේශපොලව් මට්ටදේශම් සිට මීටර් 0.3ට දේශනොඅඩු උසකින් යුක්ත විය 

යුතු අතර, අේතිව්ාරම කලු ගලින් දේශහෝ ගදේශමොලින් දේශහෝ 

අනුමත ව්ැලි සිදේශමන්ති මිශ්රණයකින් දේශහෝ දේශකොන්ක්රීට් 

මිශ්රණයකින් ස්ථිරව් නිර්මාණය කළ යුතුය. 

(2) බහු මහල් දේශගොමනැගිල්ලක් ව්න කල්හි එහි අේතිව්ාරම 

ඉංජිදේශන්රුව්රයකු විසින් සහතික කරන ලද ප්රමිතීන්ට 

අනුකූලව් නියමිත ද්රව්ය හා ශක්තිකරණ දේශයොදාගැීමම කළ 

යුතුය. 
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(3) එකී එක් එක් මහලක බිේති අව්ම ව්ශදේශයන් මීටර් 3.0ක 

උසකින් යුක්ත විය යුතු අතර, මැටි, ගදේශමොල්, සිදේශමන්ති ගල්, 

කලු ගල් දේශහෝ කදේශබොක් දේශහෝ දේශව්නේ අනුමත ද්රව්යකින් තනා 

නිසි පරිද කපරාරු කර තිබිය යුතුය. 

 

(4) එක් එක් මහල් තලදේශයහි පාදම හා ඒ හා සම්බන්ධ කරන ලද  

දේශකොන්ක්රිට් කුළුණු ද ඉංජිදේශන්රු ප්රමිතීන්ට අනුකූලව් අනුමත 

දේශකොන්ක්රීට් මිශ්රණයකින් හා අනුමත ශක්තිකරණ දේශයොදා 

ගනිමින් නිමව්ා තිබිය යුතුය. 

 

(5) සෑම කාමරයකටම මනා ව්ාතාශ්රය ලැදේශබන පරිද, කාමරය 

මතු පිට දේශපොලදේශේ භූමි ප්රමාණදේශයන් පහදේශලොදේශව්න් එකකට අඩු 

දේශනොව්න ව්ර්ග ප්රමාණයකින් යුේ විව්ෘත කළ හැකි ජදේශනල් 

සවිකර තිබිය යුතුය. එදේශස් දේශනොව්න්දේශන්නම් එම කාමරව්ලට 

ව්ාතාශ්රය සැපයීම සඳහා ව්ායු සමීකරණ දේශහෝ ව්ායු සංව්හන 

උපකරණ සවිකර තිබිය යුතුය. 

 

(6) සෑම නිදන කාමරයක්ම අව්ම ව්ශදේශයන් ව්ර්ග මීටර් 9.5ක ව්ර්ග 

ප්රමාණයකින් යුක්ත විය යුතුය. 

 

7. ව්ාසස්ථානයක් දේශනොව්න  දේශහෝ නව්ාතැන් දේශපොලක් දේශනොව්න කාර්යක් සඳහා 

ඉදකරනු ලබන සෑම දේශගොමනැගිල්ලක්ම පහත සඳහන් විධිවිධානයන්ට 

අනුකූලව් තැීමම කළ යුතුය :- 

 

(1) තනි මහල් දේශගොමනැගිල්ලක් ව්න කල්හි එහි අේතිව්ාරම 

දේශපොලව් මට්ටදේශම් සිට මීටර් 0.9ට දේශනොඅඩු ගැඹුරකින් හා මීටර් 

0.3 කට දේශනොඅඩු උසකින් යුක්ත විය යුතු අතර කලු ගදේශලන් හා 

අනුමත සිදේශමන්ති මිශ්රණයකින් දේශහෝ අනුමත දේශකොන්ක්රීට් 

මිශ්රයකින් නිර්මාණය කළ යුතුය. 
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(2) බහු මහල් දේශගොමනැගිල්ලක් ව්න කල්හි එකී අේතිව්ාරම 

සඳහා ඉංජිදේශන්රුව්රයකු විසින් සහතික කරන ලද ප්රමිතීන්ට 

අනුකූලව් නියමිත ද්රව්ය හා ශක්තිකරණ දේශයොදාගැීමම කළ 

යුතුය. 

 

(3) එක් එක් මහලක බිේති අව්ම ව්ශදේශයන් මීටර් 2.8කට දේශනොඅඩු 

උසකින් විය යුතු අතර, මැටි, ගදේශමොල්, සිදේශමන්ති ගල්, කලු ගල් 

දේශහෝ කදේශබොක් දේශහෝ දේශව්නේ අනුමත ද්රව්යකින් තනා නිසි පරිද 

කපරාරු කර තිබිය යුතුය.  

 

(4) එක් එක් මහල් තලදේශයහි පාදම හා ඒ හා සම්බන්ධ කරන ලද  

දේශකොන්ක්රිට් කුළුණු ද ඉංජිදේශන්රු ප්රමිතීන්ට අනුකූලව් අනුමත 

දේශකොන්ක්රීට් මිශ්රණයකින් හා අනුමත ශක්තිකරණ දේශයොදා 

ගනිමින් නිමව්ා තිබිය යුතුය. 

 

(5) සෑම කාමරයකම මනා ව්ාතාශ්රය ලැදේශබන පරිද එහි බිම් 

ප්රමාණදේශයන් 1/16 ට දේශනොඅඩු ව්නදේශස් ව්ර්ග ප්රමාණයකට විව්ෘත 

කළ හැකි ජදේශන්ල සවිකර තිබිය යුතුය. එදේශස් දේශනොව්න්දේශන්නම් 

එම කාමරව්ලට ව්ාතාශ්රය සැපයීම සදහා ව්ායු සමීකරණ දේශහෝ 

ව්ායු සංව්හන උපකරණ සවිකර තිබිය යුතුය. 

 

8. සියලුම දේශගොමනැගිලි ව්ල ව්හල ස්ථිර දැව් දේශහෝ යකම භාවිතා කර නිමවිය 

යුතු අතර; උලු, ඇස්බැස්දේශටෝස්, ටකරන් තහඩු දේශහෝ අනුමත දේශසවිලි 

ද්රව්යකින් දේශසවිලිකර තිබිය යුතුය. එදේශස් වුව්ද දයුණු කළ ප්රදේශීශයක් දේශලස 

ප්රකාශයට පේ දේශනොකලාවූ ද මහාමාර්ග දේශහෝ පළාේ සභා මාර්ගව්ල සිට 

මීටර් 250 ඇතුලත දේශනොපිහිටියාවූ ද භූමියක ඉද දේශකදේශරන දේශගොමනැගිල්ලක 

ව්හලය දේශසවිලි කිරීම උදේශදසා දේශපොල් අතු, පිදුරු දේශහෝ තෘණ ව්ර්ග භාවිතා 

කිරීමට අව්සර දීමට සභාපතිව්රයාට බලය ඇේදේශේය.  

 

9. සෑම දේශගොමනැගිල්ලකටම ප්රමාණව්ේ පරිද ජල මුද්රිතව් දේශහෝ දේශසෞඛය 

ආරක්ෂිතව් නිමකළ ව්ැසිකිළි ඉද කළ යුතු ය. 
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10. සෑම දේශගොමනැගිලි පරිශ්රයකටම ව්ැසි ජලය හා අප ජලය ගලා බසිනා 

විධිමේ කාණු පීධතියක් දේශහෝ  භූගත නල පීධතියක් ඉදකළ යුතු අතර 

අප ජලය, ගංඟා,  ඇළදේශදොල දේශහෝ දේශපොදු ජලාශයකට ව්ැව්කට ගලායන පරිද 

කාණු දේශහෝ නළ පීධති ඉද දේශනොකළ යුතුය. 

 

11. සෑම දේශගොමනැගිල්ලකම ව්හලයට පතිතව්න ව්ර්ෂා ජලය ජලබස්නා 

ව්ැහිපීලි සහ ජල බස්නා නල මඟින් ආරක්ෂිත ව්ැසි ජල ටැංකියකට රැස්ව්න 

හා එමගින් පරිහරණයට ගැදේශනන දේශස්  අනුමත පිරිවිතරව්ලට අනුකූලව් 

ඉදකිරන ලද ව්ැසි ජල අපව්හන පීධතියකට දේශයොමු දේශකදේශරන දේශස් 

සැලසුම්කර දේශනොමැේදේශේ නම් එබදු දේශගොමනැගිලි තැීමමකට 

සභාපතිව්රයා විසින් අව්සර දේශනොදය යේදේශේය. 

 

12. තව්ද ඉහත 11 ව්ගන්තිදේශේ සදහන් ව්ැසි ජල අපව්හන පීධතිය ප්රාදේශීයය 

සභාදේශේ බලයලේ නිලධාරියකු විසින් දේශදනු ලබන මඟ දේශපන්වීම් හා උපදේශදස් 

ව්ලට අනුකූලව් ඉදකළ යුතුය.   

 

13. ජලය ගලා බස්නා ගඟක්, ඇළක්, දය පාරක්, කාණුව්ක්, ඇල දේශේල්ලක් දේශහෝ 

ගමනාගමනය සඳහා තනා ඇති පාලමක්, දේශබෝක්කුව්ක්, දේශේදකාව්ක් දේශහෝ 

මංමාව්තක් දේශපොදු අඩි පාරක්, දේශපොදු පඩිදේශපළක් අව්හිර දේශනොව්න දේශස් 

දේශගොමනැගිලි ඉද කළ යුතුය. 

 

14. සෑම දේශගොමනැගිල්ලක්ම 1987 අංක 15 දරන ප්රාදේශීයය සභා පනදේශේ 49 ව්න 

ව්ගන්තිදේශයහි සදහන් “දේශගොමනැගිලි සීමාදේශව්න්” බැහැරව් තැනිය යුතුය. 

 

15. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ 5 ව්න ව්ගන්තිය පරිද දේශගොමනැගිලි අයදුම් 

පත්රයක් ඉදරිපේ කරනු ලබන සෑම තැනැේතකුම එකී අයදුම් පත්රය සමග 

තැීමමට අදේශේක්ෂා කරන දේශගොමනැගිල්දේශල් අේතිව්ාරම් ව්ුහය, බිේති 

රටාව් සහ දේශදොර ජදේශන්ල පිහිටීම, මහල් නිර්මාණය ද ඇතුලේ සැලැස්මක් 

ඉදරිපේ කළ යුතු අතර  එය තනි මහල් දේශගොමනැගිල්ලක් දේශනොව්න විට 
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අදාල සැලසුම් හා ප්රමාණපත්ර පිළිගේ ඉංජිදේශන්රු තාක්ෂණ දේශහෝ 

ව්ාස්තුවිදයා ිල්පියකු විසින් පිළිදේශයල කර සහතික කරන ලීදක් විය යුතුය. 

 

16. ඉහත 15ව්න ව්ගන්තිදේශේ සදහන් සැලසුම් හා ප්රමාණපත්රව්ලට අමතරව් 

පහත සදහන් ලියවිලි ඒව්ාදේශේ මුල් පිටපේ ද සමග ඉදරිපේ කළ යුතුය :- 

 

(1) දේශගොමනැගිල්ල තනන ඉමදේශම් අයිතිය තහවුරු දේශකදේශරන 

ඔේපුදේශේ පිටපතක්;  

 

(2) අදාල ඉමදේශම් මානක සැලැස්දේශම් පිටපතක්;  

 

 

(3) ජල සම්පාදන, ජලාපව්හන, විදුලිබල, ප්රදේශේශ මාර්ග හා 

ව්ැසිකිළි පහසුකම් සැපදේශයන ආකාරය තහවුරු දේශකදේශරන 

ලියවිලි හා සැලසුම් පේ සහ 

 

(4) සභාපතිව්රය විසින් නියම කදේශරන දේශව්නේ ලියවිලිව්ල පිටපේ 

, 

දේශමදේශස් ඉදරිපේ කරනු ලැබූ පිටපේ සතය පිටපේ බව්ට තහවුරු 

කර ගැීමදේශමන් පසුව් මුල් පිටපේ නැව්ත අයදුම්කරුට භාර දය 

යුතුය. 

17. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ 5ව්න ව්ගන්තිදේශයහි සදහන් අයදුම්පත්රයක් ඉදරිපේ 

කිරීමට අදහස් කරන දේශහෝ ඉදරිපේ කරන සෑම තැනැේතකුම විසින්, කලින් 

කළ ප්රාදේශීයය සභාදේශේ දේශයෝජනා සම්මතයකින් බලය දේශදන ලදුව් ව්ාර්ෂිකව් 

රජදේශේ ගැසට් පත්රය මඟින් ප්රකාශ කරන ලද -  

 

(1) අයදුම්පත්ර ගාස්තුව්ක්; සහ, 

 

(2) සැලසුම් පරීක්ෂණ ගාස්තුව්ක් දේශහෝ දේශපරසැරි ගාස්තුව්ක් 

සභාව් දේශව්ත දේශගවිය යුතුය. 
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18. ව්ාසස්ථානයක් දේශලස දේශහෝ දේශව්නේ  යම් කාර්යයක් දේශලස ප්රදේශයෝජනයට ගන්නා 

දේශහෝ ප්රදේශයෝජනයට දේශගන අේහැර දමන ලද දේශහෝ අර්ධ ව්ශදේශයන් තනා ව්සර 

තුනකට ව්ැඩි කාලයක් අේහැර දමන ලද යම් දේශගොමනැගිල්ලක් කව්ර දේශහෝ 

දේශේතුව්ක් නිසා මනුෂය ව්ාසයට දේශහෝ දේශව්නේ යම් කාර්යයක් සඳහා දේශයෝගය 

දේශනොව්න බව්ට සභාපතිව්රයාට දේශපීම ගිය දේශහොේ ඒ දේශගොමනැගිල්ල යම් 

කාර්යයක් සඳහා ප්රදේශයෝජනයට ගැීමම තහනම් කරන දේශමන් මදේශේස්ත්රාේ 

අධිකරණය දේශව්ත බලයලේ නිලධාරියකු මගින් ඉල්ලීමක් කිරීමට 

සභාපතිව්රයා විසින් කටයුතු කළ යුතුය. 

19. සුදුසු යැයි මදේශේස්ත්රාේව්රයා සලකනු ලබන පරික්ෂණයකින් අනතුරුව් ඔහු 

විසින් ඉහත කී පරිද තහනම් කිරීදේශම් ආඥාව්ක් නැතදේශහොේ සාධාරණ හා 

දේශයෝගයයැයි සලකන දේශව්නේ ආඥාව්ක් කරනු ලැබිය හැකිය. 

 

20. ඉහත 19 ව්ැනි ව්ගන්තිය යටදේශේ නිකුේ කරන ලද ආඥාව්කින් ප්රදේශයෝජනයට 

ගැීමම තහනම් කරනු ලැබ ඇති දේශගොමනැගිල්ලක් එය අදේශයෝගයබව්ට පේකළ 

දේශේතු සතුටු දායක දේශලස ඉව්ේකර ඇති බව්ට සභාපතිව්රයා සහතික 

කරනදේශතක් දේශහෝ ඉහත කී තහනම් ආඥාව් මදේශහස්ත්රාේව්රයා විසින් ලිඛිත 

ආඥාව්ක් මඟින් ඉව්ේ කරනදේශතක් එහි අයිතිකරු විසින් එකී දේශගොමනැගිල්ල 

කිසිදු කාර්යයක් උදේශදසා ප්රදේශයෝජනයට ගැීමමට  ඉම දීම දේශහෝ එය බදුදීම දේශහෝ 

දේශනොකළ යුතුය. 

 

21. ව්ාසස්ථානය දේශහෝ දේශව්නේ යම් කාර්යයන් සඳහා ප්රදේශයෝජනයට ගන්නා යම් 

දේශගොමනැගිල්ලක් දේශහෝ දේශගොමනැගිලි දේශේලියක් දේශහෝ එයට අයේ පරිශ්රයක් - 

 

(1) ප්රමාණව්ේ උසකින් යුක්ත දේශනොවීම; 

(2) නිසි ජලාපව්හනයකින් දේශතොරව් තිබීම; 

(3) කසළ අපහරණය විධිමේව් කළ දේශනොහැකි වීම; 

(4) ඒව්ා භාවිතා කරන්නන්ට ආසාදන දේශහෝ ව්සංගත දේශරෝග 

දේශබෝවීදේශම් අව්දානමක් තිබීම; 

(5) මහජන දේශසෞඛය දේශහෝ ආරක්ෂාව්ට අන්තරාය කාරී වීම සහ 
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(6) ගිණි ගැීමමට දේශහෝ කමා ව්ැටීමකට දේශගොදුරු වීදේශම් අන්තරායක් 

තිබීම ද,  

යන දේශේතු ව්ලින් එකක් දේශහෝ කීහිපයක් තිදේශබන බව් සභාපතිව්රයාට දේශපීම 

ගියදේශහොේ ඔහු විසින් එකී දේශීපදේශළහි අයිතිකරුට පදංචිකරුව්න්ට දේශහෝ බදු 

කරුව්න්ට ප්රකටව් දේශපදේශනන තැනක අලව්න ලද දැන්වීමක් දේශහෝ ලියාපදංචි 

තැපෑදේශලන් යව්නු ලබන දැන්වීමක් මගින් අදාල දේශගොමනැගිලි දේශහෝ එහි 

දේශකොටසක් කමා ඉව්ේ කරන දේශලස දේශහෝ දැන්වීදේශම් නිේචිතව් සදහන් කරනු 

ලබන දේශව්නස් කිරීමක්, අලුේ ව්ැඩියාව්ක් දේශහෝ ඉදකිරීමක් නියමිත කාලයක් 

තුල කරන දේශලස නියම කරනු ලැබිය හැකිය. 

22. ඕනෑම තැනැේතකු යම් මාර්ගයක දේශදපසින් ජලය බැස යාම සඳහා ඉදකර 

ඇති  කානුව්ක් මතින් යම් පාලමක්, දේශේදකාව්ක් දේශහෝ දේශව්න යම් ඉදකිරීමක් 

කරනු ලබන්දේශන්නම් දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ 5 ව්න ව්ගන්තිය පරිද අයදුම් 

පත්රයක් ඉදරිපේ දේශකොට සභාපති ව්රයාදේශේ අනුමැතිය ලබාදේශගන එම ඉද 

කිරිම කළ යුතුය. 

 

23. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ විධි විධාන ව්ලට පටහැනිව් ඉද කරන ලද 

දේශගොමනැගිල්ලක් නියමිත ප්රමිතීන්ට අනුකූලව් කමා ඉව්ේ කරන දේශලස එහි 

අයිතිකරුට ලිඛිතව් දැනුම් දීමක් කර දන 30ක් ඇතුලත එදේශස් කිරීම පැහැර 

හැරිය දේශහොේ එම දේශගොමනැගිල්ල කමා ඉව්ේ කිරීම ප්රාදේශීයය සභාව් විසින් සිදු 

කිරීම ීමතයනුකූල ව්න්දේශන්ය.  

 

24. ඉහත 22ව්න ව්ගන්තිය පරිද පූර්ව් අනුමැතිය ලබා දේශනොදේශගන කරන ලද 

ඉදකිරීමක් අනව්සර ඉදකිරීමක් දේශලස සලකනු ලබන අතර - 

 

(1) එය සභාපතිව්රයා විසින් නියම කරනු ලබන නිේචිත 

කාලයක් තුල හා ඔහු විසින් දේශදනු ලබන උපදේශදස් අනුව් දේශව්නස් 

කිරීම ප්රතිසංස්කරණය කිරීම දේශහෝ කමා ඉව්ේ කිරීම කරන 

දේශලස ද, 
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(2) දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ 5 ව්න ව්ගන්තිය පරිද විධිමේ අයදුම් 

පත්රයක් ඉදරිපේ කර 15 ව්න ව්ගන්තිය පරිද නියම දේශකදේශරන 

සැලසුම් පරීක්ෂණ ගාස්තු හා එයට සියයට 50ක් ව්න අධිභාර 

ගාස්තුව්ක් දේශගව්ා, නියම කරනු ලබන නිේචිත කාලයක් තුල 

එය නියමානුකූල කරගන්නා දේශලස ද, 

 එය ඉදකරනලද තැනැේතාට සභාපතිව්රයා විසින් නියම කළ 

හැක්දේශක්ය. 

25. ඉහත 24ව්න ව්ගන්තිය පරිද කරනු ලබන නියමයන් එකී නියමදේශයහි 

නිේචිතව් දක්ව්ා ඇති කාලය තුල ඉටු දේශනොකරන්දේශන් නම් කිසිදු ආකාරයක 

ව්න්ද දේශහෝ අලාභ දේශගවීමකින් දේශතොරව් එය කමා ඉව්ේ කිරීමට 

සභාපතිව්රයාට බලය ඇේදේශේය. 

 

26. යම් දේශගොමනැගිලි අංගනයක් තුල, දේශගොමනැගිලි අතර, දේශහෝ දේශගොමනැගිලි 

දේශේලි අතර, ඇති පටු මාව්තක සිට ජලය බැස යාම සඳහා මාර්ග දේශදපස 

ඇති කාණු පීධතිය දක්ව්ා ස්ථීර කාණු පීධතියක් දේශහෝ නල පීධතියක්, 

ප්රාදේශීයය සභාදේශේ බලයලේ නිලධාරිදේශයකුදේශේ උපදේශදස් හා අධීක්ෂණය මත 

ඉදකරන දේශලස සභාපතිව්රයා විසින් එකී දේශීපළ අයිතිකරුට නියම කිරීම 

ීමතයනූකූල ව්න්දේශන්ය. 

 

27. ඉහත 26 ව්න ව්ගන්තිදේශයහි සඳහන් පරිද කාණු දේශහෝ නල පීධති මාර්ගය 

දේශදපස කාණුව් දක්ව්ා ඉද කිරීමක දී දේශව්නේ දේශීපළ හිමිකරුව්න්ට අයේ භමි 

භාගයක් හරහා ඉද කිරීම කළ යුතු බව් දේශපීම යන්දේශන් නම්, එම දේශීපළ 

හිමිකරුව්න් සමඟ සාකච්ඡා දේශකොට ඒ සඳහා අව්ශය විධිවිධාන දේශයදීම ද 

එකී අතරමැද ඉමම් හිමියන් දේශව්ත යුක්ති සහගත ව්න්දයක් දේශගව්ා ඒ සඳහා 

අව්සර ලබා දීමට ද සභාපතිව්රයාට බලය ඇේදේශේය. 

 

28. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ 5 ව්න ව්ගන්තිය යටදේශේ ඉදරිපේ කරනු ලබන 

දේශගොමනැගිලි අයදුම්පත්රයක් සම්බන්ධදේශයන් පරික්ෂණ දේශහෝ දේශපරසැරි 

ගාස්තු දේශගව්න ලද දනදේශයහි සිට දන 30 ක් ගත වීමට දේශපර  අයදුම්පත්රය 

අනුමත කිරීම දේශහෝ ප්රතික්දේශපප කිරීම පිළිබඳ, තමාදේශේ තීරණය 

සභාපතිව්රයා විසින් අයදුම්කරුට ලිඛිතව් දන්ව්ා යැවිය යුතුය.  
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29. ඉහත 28 ව්ගන්තියට අදාල අයදුම්පත්රය සම්බන්ධදේශයන් කටයුතු කිරීදේශම් දී 

දේශව්නේ යම් අධිකාරියක නිර්දේශීශ ලබා දීම ප්රමාද වීම දේශේතුදේශකොටදේශගන ඒ 

පිළිබඳ තීරණ ගැීමම දන 30 කට ව්මා ප්රමාද ව්න්දේශන් නම් ඒ සම්බන්ධදේශයන් 

අයදුම්කරුට අතුරු පිලිතුරක් මගින් දන්ව්ා යැවිය යුතුය.  

 

30. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශව්හි විධි විධානයන් උල්ලඝනය කිරීම දේශමම අතුරු 

ව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ ව්රදක් ව්න අතර, එකී ව්රද කරනු ලබන සෑම 

තැනැේදේශතකුටම එම ව්රද සම්බන්ධදේශයන් නිසි අධිකරණයක් මඟින් 

ව්රදකරුදේශව්කු කරනු ලැබීදේශමන් පසුව් 1987 අංක 15 දරන ප්රාදේශීයය සභා 

පනදේශේ 122 ව්න ව්ගන්තිය යටදේශේ වු දඩුව්මකට යටේ විය යුතුය. 

 

31. පද සම්බන්ධදේශයන් අනයර්ථයක් අව්ශය වුව්දේශහොේ මිස දේශමම අතුරු 

ව්යව්ස්ථාදේශේ -  

 

“දේශගොමනැගිල්ලක් ඉද කිරීම” යන්දේශනන් අලුතින් දේශගොමනැගිල්ලක් 

තැීමම, පව්ේනා දේශගොමනැගිල්ලට දේශකොටස් එකතු කිරීම, ව්ුහය දේශහෝ 

සැළසුම් දේශව්නස් කිරීම, තාේප දේශහෝ දේශේට්ටු තැීමම හා දේශව්නස් කිරීම, 

අලුතින් ව්ැසිකිළි දේශහෝ ජල ටැංකි තැීමම, දේශගොමනැගිලි ව්ටා ජලය බැස 

යන කාණු තැීමම; ද, 

“මාර්ගය” යන්දේශනන් මහා මාර්ගආඥා පනදේශේ දී ඇති අර්ථය; ද, 

“සභාපතිව්රයා” යන්දේශනන් තේ කාලදේශයහි ප්රාදේශීයය සභාදේශේ සභාපති 

ධුරය දරන තැනැේතා; ද, 

“බලය ලේ නිලධාරියා” යන්දේශනන් සභාපතිව්රයා විසින් ලිඛිතව් බලය 

පව්රන ලද ඕනෑම නිලධාරිදේශයකු; ද,   

අදහස් දේශේ. 

   

 

V.ජල ාම්පාදනස හා ජල කර්මාන්  පිළිබඳ අතුරු ව්යව්්ථාාව් 
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1.  1987 අංක 15 දරන ප්රාදේශීයය සභා පනදේශේ 122 ව්න ව්ගන්තිය සමඟ කියවිය 

යුතු එකී පනදේශේ 126 ව්න ව්ගන්තිදේශයහි (xiii) (ඈ) දේශේදය යටදේශේ දේශමම අතුරු  

ව්යව්ස්ථාව් සෑදීමට ප්රාදේශීයය සභාව්ලට බලය ලැබී ඇත.  

 

2. දේශපොදු ජනතාව්දේශේ සැප විහරණය සැප පහසුව් හා සුභ සාධනය 

ප්රව්ර්ධනදේශයහිලා ප්රාදේශීයය සභාව් සතු කාර්ය භාරය සාක්ෂාේ කරනු පිණිස 

ප්රාදේශීයය සභාව් විසින් පිහිටුව්න ලද දේශහෝ නමේතු කරනු ලබන ජල 

කර්මාන්තයකින් ජල සම්පාදනය, විධිමේ කිරීම, පාලනය කිරීම, නමේතු 

කිරීම හා ආරක්ෂා කිරීමද, ජලය අපදේශේ යෑම, අපවිත්රවීම හා අනිසි භාවිතය 

ව්ැලැක්වීමද, ජල සැපයුමට භාවිත කරනු ලබන ද්රව්ය හා උපාංගව්ල හා 

සවිකිරීම් ව්ල ප්රමිතීන් නිේචය කිරීම ද, ජල සැපයුම සදහා දේශගවිය යුතු ගාස්තු 

නියම කිරීම සහ ජල කර්මාන්තයට අදාල වු සියලු අනුශංගික විධිවිධාන 

පැනවීම ද සදහා දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් පනව්නු ලැදේශේ.  

 

3. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් ජල සම්පාදනය හා ජල කර්මාන්ත  පිළිබඳ අතුරු 

ව්යව්ස්ථාව් දේශලස හදුන්ව්නු ලැදේශේ. 

 

දේශපෞීගලික ජල දේශ්ථව්ා 

 

4. ප්රාදේශීයය සභාව් විසින් පිහිටුව්න ලද දේශහෝ නමේතු කරනු ලබන ජල 

කර්මාන්තයකින් දේශපෞීගලික ජල දේශස්ව්ාව්ක් ලබාගැීමමට අදේශේක්ෂාකරන 

සෑම තැනැේදේශතකුම, සභාව් විසින් නියම කර ඇති විධිමේ අයදුම්පත්රයක් 

සම්පූර්ණ දේශකොට සභා දේශල්කම් ව්රයා දේශව්ත භාර දය යුතුය. 

 

5. දේශපෞීගලික ජල දේශස්ව්ය ලබාගැීමමට අදේශේක්ෂිත ස්ථානදේශයහි පහත සඳහන් 

නියමයන් අනුව් ජල පරිහරණ විධිවිධාන අයදුම්කරු විසින් සපුරා තිබිය යුතුය. 

 

(1) දේශපෞීගලික ජල දේශස්ව්යක් ඉදකිරීම සඳහා එකී ස්ථානදේශයහි 

භාවිතා කරන සියලුම ජලනල, පී.වී.සී. ද්රව්ය ව්ලින් තනන ලද, 

ශ්රී ලංකා ප්රමිති සහතිකය ලේ ව්ර්ගයක හා බලය ලේ 
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නිලධාරිදේශයකු විසින් සහතික කරනු ලැබ ඇති ජල නල 

ව්ර්ගයක ඒව්ා විය යුතුය. 

(2)  භාවිතා කරනු ලබන ජල කරාම, විරාම කරාම හා අදේශනකුේ 

සියලු උපාංග පිළිගේ ප්රමිතියකින් යුේ අනුමත ව්ර්ගදේශේ ඒව්ා 

විය යුතුය. 

 

(3) සෑම ජල කරාමයකම අපමුඛය විව්ෘතවූද පැහැදළිව් 

දේශපදේශනනවූද එකක් වියයුතු අතර එය ජලය ව්ෑස්දේශසන 

ටැංකියක, දේශේසමක දේශහෝ දේශමොනයම් භාජනයක දේශහෝ ඉහළම 

ජල මට්ටමට උඩින් පිහිටන දේශස් සවිකර තිබිය යුතුය. 

 

(4) ජල දේශස්ව්යට සවිකර ඇති උපාංග හා ජලනල ව්ල ව්ෑීදුම්, 

සන්ධි කිරීම් දේශහෝ පෑස්සුම් ජලය කාන්දු දේශනොව්න දේශස් 

තාක්ෂණික නියමයන්ට අනුව් සකසා තිබිය යුතුය. 

 

(5) සෑම නාන භාජනයක, ව්ැසිකිළි දේශේසමක, දේශස්දුම් දේශහෝ 

දේශසොදේශරොේ දේශේසමක ප්රදේශේශ මුඛය හා අප මුඛය දේශහොදන් 

දේශපදේශනන තැනක තිබිය යුතු අතර ප්රදේශේශ මුඛය එකී 

භාජනදේශයහි ඉහළම ජල මට්ටමට උඩින් පිහිටිය යුතුය. 

 

(6) සභාදේශේ ජල කර්මාන්තදේශයන් සැපදේශයන ජලය යම් ජල 

ටැංකියකට දේශහෝ භාජනයකට එක්රැස් ව්න පරිද නිර්මිතයන් 

කර ඇේදේශේ නම් එකී ටැංකිදේශයහි දේශහෝ භාජනදේශයහි විරාම 

කරාමයක්ද, සමතුලිත හා දේශබෝල් ව්ෑල්ව්යක්ද සවිකර තිබිය 

යුතු අතර, එකී ටැංකිදේශයහි දේශහෝ භාජනදේශයහි පිටාර මට්ටමට 

දේශසන්ටි මීටර 5 ක් තිබියදී ජල සැපයුම නව්ේව්න ආකාරයට 

දේශබෝල් ව්ෑල්ව්ය සවිකර තිබිය යුතුය. 

 

(7) සෑම ජල ටැංකියකම දේශහෝ ජල භාජනයකම පිටාර නලය 

දේශගොමනැගිල්දේශල් පිටතින් තිබිය යුතු අතර ජලය උතුරායාම 

පැහැදළිව් දේශපදේශනන තැනක එය සවිකර තිබිය යුතුය. 

 



26 
 

(8) නාන දේශේසම්, දේශස්දුම් දේශහෝ දේශසොදේශරොේ දේශේසම් සහ නාන කාමර 

ව්ල අප ජලය, පිටත කානුව්කට ගලා යන පරිද පිටාර නල 

දේශව්න් දේශව්න්ව් සවිකර තිබිය යුතුය. 

 

(9) ගෘහස්ථ කාර්යය සඳහා සපයන ජලදේශයන් යම් පරිමාව්ක් 

රැස්කර තබාගැීමමට, ජල ටැංකි දේශහෝ ජල භාජන 

සවිකරන්දේශන් නම් එකී  ජල ටැංකිදේශයහි දේශහෝ ජල භාජනදේශයහි 

ධාරිතාව් ලීටර් 600 කට අඩු විය යුතුය. 

 

(10) සෑම දේශපෞීගලික ජල දේශස්ව්ාව්කටම, සභාදේශේ ජල සම්පාදන 

ක්රමදේශයහි ප්රධාන නලදේශයන් ජල සම්බන්ධය ලබා දීමට 

හැකිව්න දේශස්;  

I. ඝණ පතුලකින් සමන්විත ශක්තිමේ පිේතල 

දේශහෝ අනුමත දේශලෝහයකින් තැනූ විරාම 

කරාමයක් දේශහෝ 

II. බුරුල් ව්ෑල්ව්යක් සහිත ශක්තිමේ ඉස්කුරුේපු 

විරාම කරාමයක් දේශහෝ 

III. විේකම්භය දේශසන්ටිමීටර් 5කට ව්ැඩි නළයකින් 

ජලය සැපදේශයන අව්ස්ථාව්ක ජල දේශසොදේශරොේව්ක් 

දේශහෝ ඝර්පණ කපාටයක් දේශහෝ 

සපයා සවිකර තිබිය යුතුය. 

(11) ඉහත (10) හි සඳහන් විරාම කරාමය දේශහෝ කපාටය සවි 

කිරීදේශම් දී පදක දේශේදකාව්ක් ඇේනම් ඊට යටින් දේශස්ව්ා සපයන 

ස්ථානයට හැකි තරම් ආසන්නව් සවිකල යුතු අතර, 

සභාපති ව්රයා විසින් අනුමත කර ඇති ව්ර්ගයක විරාම 

කරාමයක් දේශහෝ කපාටයක් විය යුතුය. 

 

(12) ඉහත (10) හි සඳහන් විරාම කරාමය පහසුදේශව්න් ලඟාවිය 

හැකි තැනක පිහිටුව්න ලද අනුමත දේශලෝහයකින් තැනූ ව්ැසුම් 

දේශපට්ටියකින් සමන්විත විය යුතුය. 
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6. සභාපතිව්රයාදේශේ ලිඛිත අනුමැතිය කලින් ලබා දේශනොදේශගන: - 

 

(1) ප්රාදේශීයය සභාදේශේ ප්රධාන ජල සැපයුම් නල ව්ලින් දේශහෝ ජල 

කර්මාන්ත ව්ලින් යම් ස්ථානයකට ජලය සැපදේශයන දේශස්ව්ා 

නලයක් සවිකිරීම දේශහෝ ඊට අදාල කටයුතු කිරීම; දේශහෝ  

 

(2) ප්රාදේශීයය සභාදේශේ ජල නල ව්ලට දේශහෝ ජල කර්මාන්ත ව්ලට 

දැනටමේ සම්බන්ධ කර ඇේතා වූ දේශස්ව්ා නලයක් දීර්ඝ කිරීම, 

දේශව්නස් කිරීම, දේශහෝ අලුේ කිරීම ද; 

කිසිම තැනැේතකු විසින් දේශනොකළ යුතුය. 

 

7. ඉහත 6 ව්න  ව්ගන්තිය යටදේශේ සභාපතිව්රයා විසින් අනුමත කරන ලද යම් 

කාර්යයක් සඳහා ඔහුදේශේ පූර්ව් අනුමැතිය ලබා දේශනොගේ යම් උපාංගයක්, 

උපකරණයක් දේශහෝ සවිකිරීමක් භාවිතා දේශනොකළ  යුතුය. 

 

8. යම් ස්ථානයක ජලය රැස් කර තබා ගැීමදේශම් කාර්යය සඳහා ඉදකරනු ලබන 

ජල ටැංකිය දේශහෝ ජල භාජනදේශේ සැලසුම් හා ප්රමිතිය සඳහා සභාපතිව්රයාදේශේ 

පූර්ව් අනුමැතිය ලබා ඇේනම් මිස, එව්ැනි ජල ටැංකියක් දේශහෝ ජල භාජනයක් 

ඉදකිරිම දේශහෝ සවි කිරීම දේශනොකළ යුතුය. 

 

9. යම් ස්ථානයක භාවිතා කරන දේශමොනම ආකාරදේශේ දේශහෝ ජල පරිහරණ 

භාවිතයකින්, උපාංගයකින් පිටතට ගලායන ජලය යම් මලාපව්ාහන නලයකට 

දේශහෝ සීමපාරක්ෂක උපකරණයක පිටාර නලයකට දේශහෝ දේශව්නේ යම් ජල 

භාජනයක පිටාර නලයකට සම්බන්ධ දේශනොකළ යුතුය. 

 

10. කිසියම් ස්ථානයක ජල සැපයුම සඳහා ඉදකර ඇති දේශස්ව්ා නල, ජල ටැංකි දේශහෝ 

ජල භාජන දේශව්නේ යම් ස්ථානයක දේශස්ව්ා නල, ජල ටැංකි දේශහෝ ජල භාජන ව්ලට 

දේශහෝ පාසල්, ආගමික ස්ථාන සහ දේශපොදු ස්ථානව් සඳහා ස්ථාපනය කර ඇති 

ජල සැපයුමකට  සම්බන්ධ දේශනොකළ යුතුය. 
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11. ගෘහස්ත කාර්යය සඳහා ලබාගේ ජල දේශස්ව්ාව්ක් දේශහෝ එහි දේශකොටසක් යම් 

දේශබොයිදේශල්රුව්කට, කන්දේශමන්සරයකට දේශහෝ යාන්ත්රික දේශහෝ කාර්මික 

උපකරණයකට දේශකලින්ම සම්බන්ධ දේශනොකළ යුතුය. 

 

12. සභාපතිව්රයාදේශේ ලිඛිත අනුමැතියකින් දේශතොරව්, යම් ස්ථානයකට අලුතින් 

ඉදකර ඇති ජල දේශස්ව්ාව්ක දේශකොටසක් ව්න නල කපාට දේශහෝ සවි කිරීම්, ඉව්ේ 

කිරීම්, ව්සා දැමීම දේශනොකළ යුතුය. 

 

 

දේශපොදු ජල කණු හා කරාම 

 

13. මහජනතාව්දේශේ සහ මගී ජනතාව්දේශේ ප්රදේශයෝජනය සඳහා ජලය සම්පාදනය 

කිරීම උදේශදසා මංමාව්තක් අසල  දේශහෝ මංසන්ධියක් අසල  දේශහෝ පාසල් ,ආගමික 

ස්ථාන සහ දේශපොදු ස්ථානව්ල ස්ථාපනය කර ඇති ජල කණු හා කරාම ව්ලින් - 

 

(1) තනි අතකින් උසුලාදේශගන යා හැකි භාජනයක් දේශනොව්න 

භාජනයකට ජලය ලබා ගැීමම දේශහෝ  

(2) දේශහෝස් පයිේප, නල, තහඩු, පීලි ආදය දේශහෝ දේශව්නයම් 

උපක්රමයක් සම්බන්ධදේශකොට ජලය ලබා ගැීමම දේශහෝ  

දේශනොකළ යුතුය.  

14. කිසිදු තැනැේතකු විසින් - 

 

(1) දේශපොදු ජල කණු ව්ලින් සැපදේශයන ජලය අපදේශේ යන්නාවූ යම් 

ක්රියාව්ක් දේශහෝ 

 

(2) දේශපොදු ජල කණුව්කට සවිකර ඇති ස්ව්යංක්රිය ව්ෑල්ව්යක් 

කරාමයක් දේශහෝ දේශව්නේ ස්ව්යංක්රීය ජල පාලන උපකරණයක් 

අක්රිය ව්න්නා වූ තාව්කාලික ක්රියාකාරිේව්ය නතර කරන්නා වූ 

ක්රියාව්ක් දේශහෝ  

දේශනොකළ යුතුය. 
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15.  ගෘහස්ත කාර්යයක් දේශනොව්න කාර්යයකට දේශපොදු ජල කණු ව්ලින් ජලය ලබා 

දේශනොගත යුතුය. 

 

16. දේශපොදු ජලකණු ව්ලින් දේශහෝ ඒ අසල දේශහෝ ස්නානය කිරීම, ශරීරය දේශස්දීම, දේශරද 

පිලි, බඳුන් දේශහෝ ගෘහ භාණ්ම දේශස්දීම, සතුන්, ව්ාහන ,කරේත නෑවීම දේශහෝ 

දේශස්දීම, ආහාර. මස් මාලු සහ එළව්ලු දේශස්දීම දේශනොකළ යුතුය. 

 

17. යම් ආසාදන, ස්පර්ශක දේශහෝ චර්ම දේශරෝගයකින් දේශපදේශලන කිසිම තැනැේතකු 

දේශහෝ එව්ැනි අයකුට සාේතු කල කිසිම අයකු දේශපොදු ජල කණු ව්ලින් ජලය ලබා 

ගැීමම දේශනොකළ යුතුය. 

 

 

ප්රාදේශීය ස ා ාදේශේ බල ල හා කාර්ස 

 

18. ගෘහස්ත කාර්යයන් සඳහා දේශහෝ ගෘහස්ත දේශනොව්න කාර්යයන් සඳහා ජලය 

සැපයීම ප්රාදේශීයය සභාදේශේ අියමතය පරිද ජලමාපකයක් මගින් දේශහෝ දේශව්නේ 

ආකාරයකින් කරනු ලැබිය හැකිය. 

 

19. සභාදේශේ ජල සම්පාදන ක්රමයක් මගින් ජලය සපයා ඇති කව්ර දේශහෝ 

ස්ථානයකට කව්ර දේශහෝ අව්ස්ථාව්ක ජල මාපක සවිකිරීම ප්රාදේශීයය සභාව්ට 

කල හැක්දේශක්ය. 

 

20. ගෘහස්ත දේශනොව්න කාර්යයන් සඳහා ජලය සපයාදේශගන තිබීම දේශේතුදේශකොට 

දේශගන යම් ගෘහස්ත කාර්යයක් සඳහා ජල සැපයුමට බාධා ඇති වීමට ඉම 

ඇේනම් ජල සැපයුමට අේසන් කල ගිවිසුදේශමහි කුමක් සඳහන් වුව්ද, ව්න්ද 

අලාභ දේශහෝ දණ්මන දේශගවීමකට යටේ දේශනොවී එකී ජල සැපයුම අේහිටුවීමට 

දේශහෝ අඩු කිරීමට සභාපතිව්රයාට බලය තිදේශේ. 

 

21. පහත සඳහන් සිීධින් එකක් දේශහෝ එකකට ව්ැඩි ගණනක් සිදුව්න අව්ස්ථාව්ලදී, 

යම් ස්ථානයකට සපයන ජලය නතර කිරීම, අේහිටුවීම, අඩු කිරීම දේශහෝ 

විසන්ධි කිරීම සභාපතිව්රයා විසින් කල හැකි ව්න්දේශන්ය. 

 

(1) ස්ථානදේශේ අයිතිකරු, බදුකරු දේශහෝ පදංචිකරුදේශේ ඉල්ලීම මත, 
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(2) ස්ථානදේශයහි අයිතිකරු, බදුකරු දේශහෝ පදංචිකරු දේශමම අතුරු 

ව්යව්ස්ථාදේශේ විධිවිධාන උල්ලංඝනය කර ඇති විට, 

 

(3) ජල සම්පාදනය දේශව්නුදේශව්න් සභාව්ට දේශගවිය යුතු ජල ගාස්තු 

දන 21 කට ව්මා හිඟ තබා ඇති විට, සහ 

 

(4) ජල කර්මාන්ත ව්ලට අලාභ කිරීම, ජලය අපවිත්ර කිරීම, 

නාස්ති කිරීම සහ අයුතු දේශලස පාවිච්චි කිරීමට අදාලව්න්නා වූ 

යම් ක්රියාව්ක් ස්ථානදේශේ අයිතිකරු, බදුකරු දේශහෝ පදංචි කරු 

විසින් කර ඇති විට. 

 

22. ජල දේශස්ව්යක් සපයනු ලැබ ඇති ස්ථානයක අයිතිකරු, බදුකරු දේශහෝ පදංචිකරු 

විසින් එකී දේශස්ව්දේශයහි දේශකොටසක් ව්න කරාමයකින් , නලයකින්, මාපකයකින් 

දේශහෝ දේශව්නයම් උපාංගයකින් ජලය අපදේශේ යාමක් සිදු ව්න බව් අනාව්රනය 

කරගේ ව්හාම එම දේශදෝෂය නිව්ැරද කිරීමට පියව්ර ගත යුතුය. තමාට ව්හාම  

එදේශස් නිව්ැරද කල දේශනොහැකිව්න විදේශටකදී, ඒ බව් අප්රමාදව්  ප්රාදේශීයය සභාදේශේ 

සභාපතිව්රයාට දේශහෝ නිලධාරියකුට දැනුම් දය යුතුය. 

 

23. ඉහත 22 ව්න ව්ගන්තිය පරිද දැනුම් දීමකින් දේශහෝ දේශව්නයම් අයුරකින් ජලය 

අපදේශේ යන බව් දැනගේ ව්හාම සභාපතිව්රයා විසින් බලය දේශදනු ලැබූ 

නිලධාරියකු විසින් ප්රාදේශීයය සභා ජල සම්පාදදේශයන් එකී ජල දේශස්ව්ය විසන්ධි 

කලයුතු අතර, එකී ස්ථානදේශේ පදංචිකරු විසින් එකී අපදේශේ යාමට දේශේතු වූ 

දේශදෝෂය නිව්ැරද කරන තුරු ජල සම්බන්ධතාව් නැව්ත සැපයීම දේශනොකළ යුතුය. 

 

24. ඉහත 23 ව්න ව්ගන්තිය පරිද විසන්ධි කරන ලද ජල දේශස්ව්යක් නැව්ත සම්බන්ධ 

කිරීම  සඳහා ප්රාදේශීයය සභාව්ට දැරීමට සිදුව්න වියදම අයිතිකරු, පදංචිකරු 

දේශහෝ බදුකරු  විසින්  ප්රාදේශීයය සභාව්ට දේශගවිය යුතුය. 

 

25. ජල සම්පාදන දේශස්ව්ාව් යටදේශේ යම් පාරිදේශභෝගිකයකුදේශගන් අය වීමට ඇති ජල 

බදු, මාපක ගාස්තු, කුලී දේශහෝ ජල ගාස්තු අයකර ගැීමමට යටේව්, යම් ප්රධාන 

ජල නලයක, දේශබදුම් නලයක, ව්තුර මලක, දේශපොදු ජල කණුව්ක දේශහෝ දේශස්ව්ා 
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නලයක ජල සම්පාදනය අේහිටුවීමට, අඩු කිරිමට, ව්සා දැමීමට දේශහෝ හැරවීමට 

පහත සඳහන් අව්ස්ථාව්ලදී සභාපතිව්රයාට බලය තිදේශේ: 

 

(1) ජල දේශයෝජනා ක්රමදේශයහි ජල පරිමාව් ප්රමාණව්ේ නැති විටක; 

 

(2) අලුේව්ැඩියා කිරීම්, දර්ඝ කිරීම් දේශහෝ දේශව්නස් කිරීම් කල යුතු 

අව්ස්ථාව්ල; 

 

(3) ජල සම්පාදනදේශයහි යම් කනුව්කට දේශහෝ නලයකට සිදුවූ 

හානියක් මත ජලය අපදේශේ යාම ව්ැලැක්විය යුතු අව්ස්ථාව්ල 

සහ 

 

(4) ගින්නක්, නායයෑමක් දේශහෝ දේශව්නේ සිීධියක් මත ජල 

කර්මාන්තයට හානියක් සිදුව්න අව්ස්ථා ව්ල.   

 

26. ඉහත 25 ව්න ව්ගන්තිය යටදේශේ ජල සැපයුම අේහිටුව්න, අඩු කරනු ලබන, 

ව්සා දැමීමට දේශහෝ හැරවීමට දේශහෝ සිදුව්න අව්ස්ථාව්ල දී ජලය සැපයීමට 

අදේශපොදේශහොසේ වීම මත අලාභ දේශහෝ ව්න්ද දේශගවීමට ප්රාදේශීිය සභාව් යටේ 

දේශනොව්න්දේශන්ය. 

 

27. දේශපෞීගලික ජල දේශස්ව්ාව්ක විරාම  කරාමය දේශහෝ ව්ෑල්ව්ය ද, එකී විරාම කරාමය 

හා ව්ෑල්ව්දේශේ සිට ප්රධාන නලදේශේ සම්බන්ධතා සන්ධිය දක්ව්ා ව්න දේශස්ව්ා 

නලයද, දේශපොදු ජල කණු හා ඒව්ාදේශයහි උපාංගද, ජල මාපක හා ඒව්ාට 

අනුග්රහක උපාංගද ප්රාදේශීිය සභාදේශේ දේශීපල ව්න අතර ඒව්ා නමේතුව් හා 

අලුේව්ැඩියාව් සඳහා ව්න වියදම් සභා අරමුදලින් දැරිය යුතුය.  

 

 

දේශපෞීගලික ජල දේශ්ථව්ා ලබා දීම 

 

28. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ 5 ව්න ව්ගන්තිය යටදේශේ දේශපෞීගලික ජල දේශස්ව්යක් 

සඳහා විධිමේ අයදුම් පත්රයක් ඉදරිපේ කල විට එය සභාව් විසින් ප්රමුඛතා 

දේශල්ඛනයක සටහන් දේශකොට අයදුම් පත්රය ඉදරිපේ දේශකොට සති තුනක් ඇතුලත දී 
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බලය ලේ නිලධාරියකු විසින් දේශකදේශරන ක්දේශපත්ර  විමර්ෂණ ව්ාර්ථාව්ක් මත,  

සභාපතිව්රයා විසින් අනුමත කිරීම දේශහෝ ප්රතික්දේශපප කිරීම කලයුතු අතර ඒ 

බව් ලිඛිතව් අයදුම්කරුට දන්ව්ා යැවිය යුතුය. 

 

29. ඉහත කී 28 ව්න ව්ගන්තිය යටදේශේ දේශපෞීගලික ජල දේශස්ව්යක් සඳහා ජල 

සැපයුම සභාපතිව්රයා විසින් අනුමත කරනු ලැබූ පසු අයදුම්කරු විසින් - 

 

(1) විධිමේ පරිද තක්දේශස්රු කරන ලද ජල සම්බන්ධතා ගාස්තු; 

 

(2) ජලය සැපයීම දේශව්නුදේශව්න් නියමිත ආරක්ෂක ඇප තැන්පතු 

මුදල්; සහ 

 

(3) ප්රාදේශීයය සභාව් විසින් තීරණය දේශකොට ඇති දේශව්නේ අතිදේශර්ක 

දේශහෝ විදේශේෂ ගාස්තු ද; 

ප්රාදේශීයය සභාව් දේශව්ත දේශගව්ා විධිමේ ගිවිසුමකට එලඹිය යුතුය 

 

30. ඉහත 29 ව්න ව්ගන්තිය යටදේශේ දේශගවිය යුතු සම්බන්ධතා ගාස්තු, ආරක්ෂක 

ඇප තැන්පතු, අතිදේශර්ක දේශහෝ විදේශේෂ ගාස්තු හා මාසිකව් පරිදේශභෝජනය 

දේශකදේශරන ජල පරිමාව් මත දේශගවිය යුතු ජල ගාස්තු යනාදය ප්රාදේශීයය සභාව් 

විසින් විධිමේ දේශයෝජනා සම්මතයක් මගින් තීරණය දේශකොට ව්ාර්ෂිකව් රජදේශේ 

ගැසට් පත්රය මගින් ප්රකාිත ගාස්තු  ප්රමාණයන්ට අනුරූපී විය යුතුය. 

 

31. ඉහත 30 ව්න ව්ගන්තිය යටදේශේ යම් අයදුම්කරුව්කු විසින් සභාව් දේශව්ත දේශගව්න 

ලද ජල සම්බන්ධතා ගාස්තු එකී ජල දේශස්ව්ාව් සැපයීම සඳහා යම්  සුවිදේශේෂි 

දේශේතුව්ක් මත ප්රමාණව්ේ දේශනොව්න අව්ස්ථාව්ල දී ඒ සඳහා  අතිදේශර්ක 

සම්බන්ධතා ගාස්තුව්ක් ප්රාදේශීයය සභාව්ට දේශගව්න දේශලස නියම කල හැකි ව්න 

අතර එය අයදුම්කරු විසින් සභාව් දේශව්ත දේශගවිය යුතුය. 

 

32. ඉහත 30 හා 31 යන ව්ගන්ති යටදේශේ දේශගවිය යුතු සියලු මුදල් නිසි දේශලස 

දේශනොදේශගව්න ලද දේශහෝ සභාව් සමග විධිමේ ගිවිසුමකට අේසන් දේශනොතබන ලද 

අයදුම්කරුදේශව්කු දේශව්නුදේශව්න් ජල සම්බන්ධතාව් ලබා දේශනොදය යුතුය. 
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33. යම් ස්ථානයකට ජලය සැපයීම සඳහා ජල සම්පාදන ක්රමයට අයේ නල ව්ලින් 

දේශස්ව්ා නලයට සම්බන්ධතාව්ය ලබා දය යුේදේශේ සභාදේශේ බලයලේ 

නිලධාරියකු විසින් පමණකි. 

 

34. ජල මාපකයක් හරහා ජලය සපයනු ලබන සෑම ස්ථානයක් දේශව්නුදේශව්න්ම 

මාසයකට ව්රක් ජල මාපකදේශේ සටහන් ව්න ජල ප්රමාණයට අනුව් සකසන ලද 

ජල බිල්පතක්  ප්රාදේශීයය සභාව් විසින් ජල පාරිදේශභෝගිකයා දේශව්ත නිකුේ කල 

යුතුය. 

 

35. අලුේව්ැඩියා කිරීමක් දේශහෝ දේශව්නේ මාපකයක් දේශයදීමට ජල මාපකය ඉව්ේ 

කරනු ලබන විට, එහි අව්සාන ගණනය කිරීමද සමග ජල බිල්පතක්  

පාරිදේශභෝගිකයා දේශව්ත නිකුේ කල යුතු අතර ජල මාපකය ඉව්ේ කල බව්ට 

දැන්වීමක් එම ස්ථානදේශේ ප්රදර්ශනය කල යුතුය. 

 

36. ජල මාපකයක් ඉව්ේ කර ඇති කාලසීමාව් තුල මාපකයක් රහිතව් ජලය 

සැපයීම උදේශදසා ගාස්තු අයකල යුේදේශේ ඊට දේශපර මාස 3ක ජල 

පරිදේශභෝජනදේශයහි සාමානය වදනික ගාස්තු මත පදනම්ව් මාපක රහිතව් 

ජලය සපයන ලද දන ගණන ගණනය කිරීම මතය. 

 

37. ජල මාපකදේශයහි නිරව්දයතාව්ය ගැන යම් පාරිදේශභෝගිකයකු පරික්ෂා කිරීමක් 

අයදුම් කරන්දේශන් නම් ඒ පිලිබඳව් සභාව් විසින් අනුමත දේශකොට ගැසට් පත්රදේශයහි 

නිේචිතව් දක්ව්ා ඇති පරීක්ෂණ ගාස්තු ජල පාරිදේශභෝගිකයා විසින්  සභාව්ට  

දේශගවිය යුතුය. 

 

38. ඉහත 37 ව්ගන්තිය පරිද පරීක්ෂණ ගාස්තු සභාව්ට දේශගවීදේශමන් පසුව් බලයලේ 

නිලධාරියකු මගින් ජල මාපකය පරීක්ෂා කිරීදේශමන් අනතුරුව් ඒ පිළිබඳ 

ව්ාර්තාව්ක් සභාපති විසින් ජල පාරිදේශභෝගිකයාට ලබා දය යුතුය. 

 

39. ඉහත 38 ව්න ව්ගන්තිදේශේ සඳහන් පරීක්ෂණ ව්ාර්තාව් අනුව්, මාපකදේශේ සඳහන් 

ජල ප්රමාණය හා සතය ව්ශදේශයන් පරිහරණය කල ජල ප්රමාණය අතර කිසියම් 

දේශව්නසක් ව්ාර්තා ව්න්දේශන් නම් අදාල මාපකය නිව්ැරද කරවීමට දේශහෝ නව් 

මාපකයක් සවිකරවීමට ප්රාදේශීයය සභාව් විසින් ක්රියා කලයුතුදේශේ. එදේශස් 
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ව්ාර්තාව්න දේශව්නස සියයට තුනකට ව්ැඩි ව්න්දේශන් නම් එකී දේශව්නසට අනුරූපව් 

දැනටමේ පාරිදේශභෝගිකයා දේශව්ත නිකුේ කර ඇති අව්සන් බිල්පත සංදේශශෝධනය 

දේශකොට ඒ අනුව් ජල බිල්පේ ගාස්තු අයකල යුතු අතර, පාරිදේශභෝගිකයා විසින් 

දේශගව්න ලද පරීක්ෂණ ගාස්තුව් ද ඔහුට ආපසු දේශගවිය යුතුය. 

 

40. ඉහත 39 ව්ගන්තිදේශේ විධිවිධාන අනුව් මාපකදේශේ සඳහන් ජල ප්රමාණය හා 

සතය ව්ශදේශයන්ම පරිහරණය කල ජල ප්රමාණය අතර දේශව්නස සියයට තුනකට 

අඩු ව්න්දේශන්නම්, නිකුේ කල ජල බිල්පේ සංදේශශෝධනය කිරීම දේශහෝ පරීක්ෂණ 

ගාස්තු ආපසු දේශගවීම අදාල දේශනොව්න්දේශන්ය. 

 

41. දේශමහි 21ව්න ව්ගන්තිය පරිද ජල සම්බන්ධයක් විසන්ධි කරන ලද අව්ස්ථාව්කදී 

දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ  විධිවිධාන පරිද දැක්දේශව්න මුදල් දේශගවීදේශමන් 

අනතුරුව්, නැව්ත ජල දේශස්ව්ා සම්බන්ධයක් ලබා දීදේශම් දී 29(1) ව්ගන්තිදේශේ 

සඳහන් සම්බන්ධතාව්ය යලි ලබා දීමට තීරණය කිරීමට සභාපතිව්රයාට  

බලය තිදේශේ. 

 

42. යම් ස්ථානයක දේශගොමනැගිල්ලක් ඉදකිරීමට දේශපර එකී ඉදකිරීම් කාර්යය සඳහා 

භවිතා කිරීමට තාව්කාලික ජල දේශස්ව්ා සැපයුමක් ලබා ගත හැකි අතර, ඒ 

සඳහා 18 ව්න ව්ගන්තිදේශේ සිට 41 ව්න ව්ගන්තිය දක්ව්ා ව්න නියමයන් අදාල 

ව්න්දේශන්ය. 

 

භූග  ජල දේශ්ථව්ා ාැපයුම් 

 

43. දේශව්ෝල්ට් 500ක් දේශහෝ එයට ව්ැඩි ධාරිතාව්යක් ඇති යම් ට්රාන්ස්දේශපෝමරයක දේශහෝ 

දේශව්නේ විදුලි බල උපකරණයක ආව්රණයට සම්බන්ධව්න දේශස් ජල සම්පාදන 

දේශහෝ ජල දේශස්ව්ා දේශකොටසක් ව්න නලයකට දේශහෝ එම ජල පීධතිදේශයහි 

උපාංගයකට භූගත යම් සම්බන්ධයක් සවිකිරීම දේශනොකළ යුතුදේශේ. 

 

44. ඉහත 43 ව්න ව්ගන්තිදේශේ සඳහන් විදුලි උපකරණයක භූ තහඩුව් දේශහෝ භූගත 

සම්බන්ධකදේශයහි යම් දේශකොටසක සිට මීටර් හැටකට දේශනොඅඩු දුරකින් ජල 

සම්පාදන දේශහෝ ජල දේශස්ව්ා නලයක් මිමිය තුල දේශනොපිහිටුවිය යුතුය. 
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45. ගුව්න් විදුලි දේශහෝ විදුේ උපකරණයකට දේශහෝ උපාංගයක සම්බන්ධ භූගත 

සම්බන්ධක සවිකරනු ලබන අව්ස්ථාව්ක දී ජල සම්පාදනදේශයහි දේශහෝ ජල 

නලදේශයහි සිට යම් දේශකොටසක් ව්න උපකරණයකට දේශහෝ උපාංගයකට 

දේශසන්ටිමීටර් හැටකට දේශනොඅඩු දුරකින් එය ස්ථාපනය කල යුතුය. 

 

46. ප්රදේශීයය සභාදේශේ ජල සම්පාදනයට සම්බන්ධ ජල මාපකයක් සවිකර ඇති 

ස්ථානදේශයහි භූගත සම්බන්ධකයක් සවිකරන යම් තැනැේතකු, මාපකදේශේ 

ඇතුලු පැේදේශේ දේශහෝ මාපකය හරහා දදේශව්න විදුේ නැම්මක් සහිතව් එය 

සවිකල යුතුය. 

 

47. දුරකථන, විදුලි බල ගුව්න් විදුලි දේශහෝ රූපව්ාහිීම දේශහෝ දේශතොරතුරු තාක්ෂණික 

උපාංග හා උපකරණ ව්ලට සම්බන්ධිත භූගත තහඩු, නල, දේශක්බල් දේශහෝ ව්යර් 

ව්ලට ආසන්නව් දේශහෝ එකී භූගත උපාංග හා උපකරණ සමග සමාන්තරව් දේශහෝ 

ඒව්ා සමග ගැදේශටන පරිද ජල සම්පාදන දේශහෝ ජල දේශස්ව්ා නල ස්ථාපනය 

දේශනොකළ යුතුය. 

 

48.  දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ සඳහන් යම් ව්ගන්තියක් උල්ලංඝනය ව්න පරිද 

කටයුතු කිරීම දේශහෝ දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ සභාපති විසින් කරනු 

ලබන නියමයන්ට අනුකූල දේශනොවී කටයුතු කිරීම, දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් 

යටදේශේ ව්රදක් ව්න අතර, එකී ව්රදක් කරනු ලබන සෑම තැනැේදේශතක්ම එම 

ව්රද සම්බන්ධදේශයන් නිසි බලය සහිත අධිකරණයක් විසින් ව්රදකරු කිරීදේශමන් 

පසු 1987 අංක 15 දරන ප්රාදේශීයය සභා පනදේශේ 122 ව්ගන්තිදේශේ සඳහන් 

ආකාරයට වූ දඩුව්මකට යටේ විය යුතුය. 

 

49. පද සම්බන්ධදේශයන් අනයර්ථයක් අව්ශය වුව්දේශහොේ මිස දේශමම අතුර 

ව්යව්ස්ථාදේශේ - 

“සභාපති” යන්දේශනන් තේ කාලදේශයහි ප්රාදේශීයය සභාදේශේ 

සභාපතිධුරය දරන තැනැේතාද;  

 “බලයලේ නිලධාරියා”  යන්දේශනන් සභාදේශේ සභාපතිව්රයා විසින් 

ලිඛිතව් බලය පව්රන ලද ඕනෑම නිලධාරියකු ද;   

අදහස් දේශේ. 
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VI.දේශපොදුභමංමාව්ත්ව්ලභාහභප්රසිදීධභ්ථාානභව්ලභහැීරීමමභහාභ

ගැව්ීරම 

පිළිබඳභඅතුරුභව්යව්්ථාාව්  

 

1. 1987 අංක 15 දරන ප්රාදේශීයය සභා පනදේශේ 122 ව්න ව්ගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 

එකීපනදේශේ 126 ව්න ව්ගන්තිදේශයහි (xxi) උප ව්ගන්තිය යටදේශේ දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් 

සෑදීමට ප්රාදේශීයය සභාව්ලට බලය ලැබී ඇත.  

 

2. ප්රාදේශීයය සභා බල ප්රදේශීශදේශේ යම් මංමාව්තක, පාරක, වීදයක දේශපොදු ස්ථානයක කව්ර 

දේශහෝ තැනැේදේශතකු දේශහෝ තැනැේතන් විසින් අවිීමත දේශලස හැසිරීම හා නිකරුදේශණ් 

ගැව්සීම හා අසභය ව්චන භාවිතා කිරීම ව්ැලැක්වීම සදහා විධිවිධාන සැලසීම පිණිස 

දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් පනව්නු ලැදේශේ.  

 

3. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් දේශපොදු මංමාව්ේව්ල සහ ප්රසිීධ ස්ථාන ව්ල හැසීරීම හා 

ගැව්සීම  පිළිබඳ අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යනුදේශව්න් හදුන්ව්නු ලැදේශේ. 

 

4. කව්ර දේශහෝ තැනැේතකු දේශහෝ තැනැේතන් විසින් ප්රාදේශීයය සභා බල ප්රදේශීශය තුළ යම් 

මංමාව්තක, පාරක, වීදයක දේශපොදු ස්ථානයක අවිීමත දේශලස හැසිරීම හා නිකරුදේශන් 

ගැව්සීම හා අසභය ව්චන භාවිතා කිරීම දේශනොකළ යුතුය. 

 

5. ප්රාදේශීයය සභා බල ප්රදේශීශදේශේ යම් මංමාව්තක, පාරක, වීදයක ගමන් කරන දේශහෝ 

දේශපොදු ස්ථානයක සිටින කව්ර තැනැේදේශතකුට දේශහෝ ප්රදේශීශදේශේ පදංචිකරුදේශව්කුට දේශහෝ 

ගමනාගමනයට දේශහෝ බාධාව්ක් ව්න පරිද කිසිදු තැනැේදේශතකු විසින් එම ස්ථාන ව්ල 

අවිීමත දේශලස හැසිරීම දේශහෝ නිකරදේශන් ගැව්සීම දේශනොකළ යුතුය.  

 

6. ප්රාදේශීයය සභා බල ප්රදේශීශදේශේ යම් මංමාව්තක, පාරක, වීදයක දේශපොදු ස්ථානයක කව්ර 

තැනැේදේශතකු දේශහෝ අදහස් දැක්වීදේශමන් දේශහෝ කතා පැව්ැේවීමක දී අසභය ව්චන 

භාවිතා කිරීම හා එව්ැනි ස්ථානයක අවිීමත දේශලස හැසිරීම දේශනොකළ යුතුය. 
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7. ප්රාදේශීයය සභා බල ප්රදේශීශය තුළ යම් වීදයක සභාපතිව්රයාදේශගන් ලබාගේ අව්සර 

පත්රයකින් දේශතොරව් දේශීශනයක්, කතාව්ක් දේශහෝ රැස්වීමක් පැව්ැේවීම දේශහෝ දේශමම අතුරු 

ව්යව්ස්ථාදේශේ සඳහන් යම් විධිවිධානයන්ට පටහැනිව් කටයුතු කිරීම ව්රදක් ව්න අතර, 

එකී ව්රදක් කරනු ලබන සෑම තැනැේදේශතක්ම එම ව්රද සම්බන්ධදේශයන් නිසි බලය 

සහිත අධිකරණයක් විසින් ව්රදකරු කිරීදේශමන් පසු 1987 අංක 15 දරන ප්රාදේශීයය සභා 

පනදේශේ 122 ව්ගන්තිය යටදේශේ නියම කර ඇති දඬුව්මකට යටේ විය යුතුය.  

 

 

8. පද සම්බන්ධදේශයන් අනයර්ථයක් අව්ශය වුව්දේශහොේ මිස දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ -  

 

“සභාපති” යන්දේශනන් තේ කාලදේශයහි ප්රාදේශීයය සභාදේශේ සභාපතිධුරය 

දරන තැනැේතා; ද, 

“දේශීශනයක්” යන්දේශනන්, යම් කරුණක් මුල්කරගනිමින් කරනු ලබන 

පැහැදලි කිරීමක්, විස්තර කරලීමක්, අදහස් ප්රකාශ කිරීමක්, ආයාචනය 

කිරීමක් දේශහෝ ඒ සමාන අරමුණු ඇති කව්ර දේශහෝ අදහස් දැක්වීමක්; ද, 

 

“දේශපොදු ස්ථානයක්” යන්දේශනන්, මාර්ගයක්, දේශව්දේශළඳ දේශපොළක්, බස් 

නැව්තුම් දේශපොළක් ව්ැනි දේශපොදුදේශේ මහජනයාට විව්ෘතව් ඇති ඕනෑම 

ස්ථානයක් ද; 

 

“වීද” යන්දේශනන්,  ප්රාදේශීයය සභා බල ප්රදේශීශදේශේ කව්ර දේශහෝ 

අධිකාරියකට අයිතිව්ාසිකම් ඇති යම් මංමාව්තක්, මංසන්ධියක් දේශහෝ 

දේශව්නේ ඕනෑම දේශපොදු ස්ථානයක් දේශහෝ මණ්මපයක්;  ද,  

අදහස් දේශේ. 

 

 

 

 

VII.නිශ්චල දේශීපල, පාරව්ල් හා මංමාව්ත් අයුතු දේශලා අල්ලා 

ගැනීම ාහ අව්හිර කිීමම පිළිබඳ අතුරු ව්යව්්ථාාව් 
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1. 1987 අංක 15 දරන ප්රාදේශීයය සභා පනදේශේ 122 ව්න ව්ගන්තිය සමඟ කියවිය 

යුතු එකී පනදේශේ 126 ව්න ව්ගන්තිදේශයහි (vi) හයව්න උප ව්ගන්තිය සහ 126 ව්න 

ව්ගන්තිදේශයහි (vii) (ඉ) දේශේදය යටදේශේ දේශමම අතුරු  ව්යව්ස්ථාව් සෑදීමට ප්රාදේශීයය 

සභාව්ලට බලය ලැබී ඇත. 

 

2. ප්රාදේශීයය සභාව් සතු නිේචල දේශීපල, පාරව්ල් හා මංමාව්ේ ව්ල මායිම් දේශව්නස් 

කරලීම හා ඊට අනුෂාංගික කරුණු සම්බන්ධදේශයන් විධිවිධාන සැලසීම පිණිස  

දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් පනව්නු ලැදේශේ. 

 

3. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් නිේචල දේශීපල, පාරව්ල් හා මංමාව්ේ අයුතු ඈදාගැීමම 

සහ අව්හිර කිරීම පිළිබඳ අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යනුදේශව්න් හඳුන්ව්නු ලැදේශේ. 

 

4. ප්රාදේශීයය සභා බල ප්රදේශීශය තුළ ප්රාදේශීයය සභාව්ට ීමතයානුකූල 

අයිතිව්ාසිකම් ඇති යම් දේශගොමනැගිල්ලක, ඉමමක, මංමාව්තක, දේශව්නේ කව්ර 

දේශහෝ නිේචල දේශීපළක දේශහෝ යම් මංමාව්තක් සම්බන්ධදේශයන් ව්න වීථි දේශර්ඛාව්ක 

මායිදේශමහි දේශහෝ දේශභෞතික ව්ශදේශයන් යම් දේශව්නස් කරලීමක් දේශහෝ එව්ැනි දේශපොදු 

දේශීපලක යම් දේශකොටසක් යාබද දේශීපළකට අයුතු දේශලස ඈදා ගැීමමක් කව්ර දේශහෝ 

තැනැේතකු විසින් දේශනොකළ යුතුය. 

 

5. (1) ප්රාදේශීයය සභා බල ප්රදේශීශය තුළ ප්රාදේශීයය සභාව්ට 

ීමතයානුකූල අයිතිව්ාසිකම් ඇති යම් මංමාව්තක් සම්බන්ධදේශයන් 

ව්න විථි දේශර්ඛාව්ක මායිදේශමහි දේශහෝ දේශභෞතික පිහිටුදේශමහි යම් 

දේශව්නස් කරලීමක් දේශහෝ ඉන් යම් දේශකොටසක් යාබද දේශීපලට අයුතු 

දේශලස ඈඳා ගැීමමක් සිදු කර ඇති බව්ට සභාපතිව්රයාට 

දේශපීමයන අව්ස්ථාව්ක ඔහු විසින් එකී ඈඳා ගැීමමට දේශහෝ දේශව්නස් 

කර ලීමට දේශේතු වී ඇති දේශීපදේශලහි අයිතිකරු යැයි කියා 

සිටින්නාට දේශහෝ හිමිකම්පාන්නාට, අයිතිව්ාසිකම් දේශහෝ හිමිකම් 

කියාපෑමට දේශේතු ව්න ඔේපුව්ක්, සාධන පත්රයක්, පිඹුරක්, දේශේ 

නම් එව්ාදේශේ මුල් දේශල්ඛණයන් සමග ඒව්ාදේශේ අතිදේශර්ක සහතික 

කරන ලද පිටපේ ද, නිේචිත කාලයක් ඇතුළත තමන් දේශව්ත 

ඉදරිපේ කරන දේශලසට ලිඛිතව් දන්ව්ා යැවිය යුතුය. 
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(2) දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ සහතික කරලීදේශම් කාර්යය 

උදේශදසා බලය ලේ අය දේශලස ඔේපුව්ක් දේශහෝ සාධන පත්රයක් 

සම්බන්ධදේශයන් ීමතීඥව්රදේශයක් දේශහෝ දේශනොතාරිස්ව්රදේශයක්ද, 

පිඹුරක් සම්බන්ධදේශයන් බලයලේ මිනුම්දේශදෝරුව්රයකු ව්ශදේශයන් 

සැළකිය යුතුය. 

6. එව්ැනි දැනුම් දීමක් ලද ඕනෑම අයකු, දැනුම් දීදේශමහි දක්ව්ා ඇති කාල සීමාව් 

තුළදී ඉල්ලා සිටින පරිද වූ දේශල්ඛණ සභාපතිව්රයා දේශව්ත ඉදරිපේ කිරීම කළ 

යුතුය. 

 

7. සභාපතිව්රයා විසින් දේශමම අතුරුව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ ඉල්ලා සිටින යම් 

ඔේපුව්ක්, සාධන පත්රයක්, පිඹුරක් සභාපතිව්රයා විසින්ම දේශහෝ ඒ 

සම්බන්ධදේශයන් විදේශේෂිත දැනුමක් ඇති නිසි හා දේශයෝගය අයකු මගින් පරීක්ෂා 

කරව්ාලීම ීමතයානුකූල ව්න්දේශන්ය. 

 

8. සභාපතිව්රයා දේශව්ත දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ ඉදරිපේ ව්න ඔේපුව්ක්, 

සාධන පත්රයක් දේශහෝ පිඹුරක් ඊට අදාල සහතික පිටපේ සමග තව්දුරටේ 

සසඳා බලා සභාපතිව්රයා විසින් එම දේශල්ඛණ ඉදරිපේ කරන්නා දේශව්ත අදාල 

මුල් දේශල්ඛණ  ආපසු භාර දය යුතුය. 

 

9. සභාපතිව්රයා දේශව්ත ඉදරිපේ ව්න දේශල්ඛණ සැසඳීදේශම්දී හා ප්රාදේශීයය සභාව්ට 

ීමතයානුකූල අයිතිව්ාසිකම් ඇති යම් දේශගොමනැගිල්ලක, ඉමමක, මංමාව්තක 

දේශහෝ දේශව්නේ කව්ර දේශහෝ නිේචල දේශීපලක මායිම් දේශහෝ යම් මංමාව්තක් 

සම්බන්ධදේශයන් ව්න වීථි දේශර්ඛාව්ක දේශව්නසක් ඇති බව්ට දේශහෝ එමගින් අයුතු 

ඈදාගැීමමක් ඇති බව්ට සභාපතිව්රයාට දේශපීම යන අව්ස්ථාව්ක, ඊට අදාලව් 

පරීක්ෂා කිරීදේශම් කාර්යය උදේශදසා දේශහෝ නිේචිත මිනුමක් කිරීදේශම් කාර්යය 

උදේශදසා, අදාල දේශීපල අයිතිකරු යැයි කියා සිටින්නාට දේශහෝ හිමිකම් පාන්නාට ද 

පූර්ව් ලිඛිත දැනුම් දීමක් කිරීදේශමන්  අනතුරුව් සභාපතිව්රයා විසින් ඒ සඳහා 

නිේචිතව් බලය පැව්රූ අයකුට දේශහෝ බලය පැව්රූ මිනුම්දේශදෝරුව්රයකුට එදේශස් 

අදාල දේශීපලට ඇතුල්වීමට පරීක්ෂා කිරීමට හා මිනුම් කිරීමට ීමතයානුකූල 

අයිතිය ව්න්දේශන්ය. 
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10. දේශමම අතුරුව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ සභාපතිව්රයදේශේ බලය පිට සාදන යම් පිඹුරක්, 

දේශහෝ මැනුම් ක්රියාව්ලියක් අදාල දේශීපල හිමිකම් දේශහෝ අයිතිව්ාකම් 

සම්බන්ධදේශයන් පැන නැගිය හැකි නඩුව්ක ඔේපු කිරීදේශම් ප්රමාණය මත 

තීරණාේමක සාක්ෂි විය හැකිය. 

 

11. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ සභාපතිව්රයාදේශේ බලය පිට සාදන ලද පිඹුරක් 

මගින් ප්රාදේශීයය සභාව්ට ීමතයානුකූල අයිතිව්ාසිකම් ඇති යම් 

දේශගොමනැගිල්ලක, ඉමමක, මංමාව්තක දේශහෝ දේශව්නේ කව්ර දේශහෝ නිේචල 

දේශීපලක පිහිටීදේශමහි දේශව්නස් කරලීමක් දේශහෝ අයුතු ඇඳා ගැීමමක් සිදු කර ඇති 

බව්ට සභාපතිව්රයාට සෑහීමකට පේ විය හැකි වුව්දේශහොේ, ඒ සම්බන්ධදේශයන් 

නිව්ැරද වීම සඳහා මාසයක් කල් දේශදමින් පිළිදේශයල කර ඇති පිඹුදේශරහි පිටපතක් 

ද සමඟ අදාල දේශීපදේශලහි අයිතිකරු යැයි කියා සිටින්නාට දේශහෝ හිමිකම් 

පාන්නාට ලිඛිතව් දැනුම් දීම සභාපතිව්රයාදේශේ කාර්යය ව්න්දේශන්ය. 

 

12. ඉහත 11 ව්න ව්ගන්තිය යටදේශේ දැන්වීමක් ලැදේශබන කව්ර දේශහෝ තැනැේතකු 

විසින් එහි දක්ව්ා ඇති කාල සීමාව් තුළ දේශහෝ සාධාරණ කාල සීමාව්කදී ඊට 

අනුකූල දේශව්මින් ක්රියාේමක වීම දේශහෝ නිසි අධිකරණයක් ඉදරිදේශේ නඩු පව්රා 

තව් දුරටේ ව්න අයිතිව්ාසිකම් තීරණය කර ගැීමම සඳහා ක්රියා කිරීම කළ 

යුතුය. 

 

13. ඉහත 12 ව්න අතුරුව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ ව්න ක්රියාේක වීමක් දේශනොමැති බව්ට 

සභාපතිව්රයාට දේශපීම ගියදේශහොේ, එය අයුතු ඈදාගැීමමක් බව්ට දේශේතු 

ඉදරිපේ වී ඇති දේශීපළක් දේශේ නම්, එකී දේශීපදේශලහි ශූනය සන්තකය ප්රාදේශීයය 

සභාව් දේශව්ත ලබා ගැීමම උදේශදසා ඒ සම්බන්ධදේශයන් ලිඛිත ීමතිදේශයහි සඳහන් 

ව්ැඩිදුර පියව්ර අනුගමනය කිරීම දේශහෝ අව්ස්ථාදේශව්ෝචිත පරිද සභාපතිව්රයා 

දේශහෝ සභාපතිව්රයා විසින් ලිඛිතව් බලය පැව්රූ නිලධාරියකු විසින් අයුතු ඈදා 

ගැීමමට අදාල දේශීපළ ප්රාදේශීයය සභාදේශේ පාලනය යටතට යලිේ පේකරලීම 

උදේශදසා සුදුසු ක්රියාමාර්ග ගැීමමද ීමතයානුකූල ව්න්දේශන්ය. 

 

14. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ ව්න පියව්ර අනුගමනය කිරීදේශම්දී ප්රාදේශීයය 

සභාව් සතු මංමාව්තක් වීථිදේශර්ඛාව්ක් දේශව්නස් කර ඇති බව්ට ව්න 
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අනාව්රණයකදී එහි වීථි දේශර්ඛාව් නිේචිත කාලයක් තුළදී නැව්ත ප්රථිස්ථාපනය 

කරන දේශලසට සභාපතිව්රයා විසින් ලිඛිතව් දැනුම් දය යුතුය. එම දැනුම් දීදේශම්දී 

නියම කර ඇති කාල සීමාව් තුළ අදාල දේශීපදේශලහි අයිතිකරු දේශහෝ 

හිමිකම්පාන්නා යැයි කියා සිටින අය දැනුම් දීමට අනුකූලව් ක්රියා 

දේශනොකරන්දේශන් නම්, සභාපතිව්රයා විසින් අදාල වීථි දේශර්ඛාව් පූර්ණස්ථාපනය 

කිරීමට සැලැස්විය යුතුය. 

 

දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ සඳහන් යම් ව්ගන්තියක් උල්ලංඝනය ව්න පරිද 

කටයුතු කිරීම දේශහෝ දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ සභාපති විසින් කරනු 

ලබන නියමයන්ට අනුකූල දේශනොවී කටයුතු කිරීම, දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් 

යටදේශේ ව්රදක් ව්න අතර, එකී ව්රදක් කරනු ලබන සෑම තැනැේදේශතක්ම එම 

ව්රද සම්බන්ධදේශයන් නිසි බලය සහිත අධිකරණයක් විසින් ව්රදකරු කිරීදේශමන් 

පසුව් 1987 අංක 15 දරන ප්රාදේශීයය  සභා පනදේශේ 122 ව්ගන්තිදේශේ සඳහන් 

ආකාරයට වූ දඩුව්මකට යටේ විය යුතුය.  

 

15. පද සම්බන්ධදේශයන් අනයර්ථයක් අව්ශය වුව්දේශහොේ මිස දේශමම අතුරු 

ව්යව්ස්ථාදේශේ -   

 

 “සභාපති” යන්දේශනන් තේ කාලදේශයහි ප්රාදේශීයය සභාදේශේ 

සභාපතිධුරය දරන තැනැේතා; ද, 

“අයිතිකරු දේශහෝ හිමිකම්පාන්නා ” යන්දේශනන් ඈදා ගන්නා ලද 

දේශීපල දේශව්නුදේශව්න් දේශහෝ වීථි දේශර්ඛා දේශව්නස් කරන ලද දේශීපල 

දේශව්නුදේශව්න් අයිතිව්ාසිනම් උදේශදසා ඉදරිපේ ව්න දේශහෝ දේශපීම සිටින 

පුීගලයා; ද,  

අදහස් දේශේ. 

  

VIII.ප්රසිදීධ පිට්ටනි පිළිබඳ අතුරු ව්යව්්ථාාව් 

 

1. 1987 අංක 15 දරන ප්රාදේශීයය සභා පනදේශේ 122 ව්න ව්ගන්තිය  සමඟ කියවිය 
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යුතු එකීපනදේශේ 126 ව්න ව්ගන්තිදේශයහි (xiv) උප ව්ගන්තිය යටදේශේ දේශමම අතුරු  

ව්යව්ස්ථාව් සෑදීමට ප්රාදේශීයය සභාව්ලට  බලය ලැබී ඇත. 

 

2. දේශමම  අතුරු ව්යව්ස්ථාව් ප්රාදේශීිය සභා බල ප්රදේශීශය තුළ පිහිටි ප්රාදේශීිය 

සභාව්ට අයේ වූ දේශහෝ  ප්රාදේශීිය සභාව් භාරදේශේ තිදේශබන්නා වූ මහජනතාව්දේශේ 

සුව් පහසුව් හා සැප විහරණය සඳහා ප්රසිීධ පිට්ටනියක් දේශලස ප්රදේශයෝජනයට 

ගන්නා වූ භූම් භාගයක්, මනා තේේව්දේශයන් පව්ේව්ාදේශගන යාම හා ඒව්ා 

නිසියාකරව් නමේතු කිරීම සහතික කිරීමද පිණිස දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් 

පනව්නු ලැදේශේ.  

 

3. දේශමම  අතුරු ව්යව්ස්ථාව්  ප්රසිීධ පිට්ටනි පිලිබඳ අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යනුදේශව්න් 

හදුන්ව්නු ලැදේශේ. 

 

4. ප්රාදේශීයය සභා බල ප්රදේශීශය තුළ පිහිටි සියලුම ප්රසිීධ පිට්ටනි දේශමම අතුරු 

ව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ ප්රාදේශීයය සභා කාර්යාලය මගින් දේශල්ඛනගතදේශකොට 

පව්ේව්ා දේශගන යායුතුය. 

 

5. ප්රාදේශීිය සභා බල ප්රදේශීශය තුළ පිහිටි ප්රසිීධ පිට්ටනියක් සභාපතිව්රයා 

විසින් ලබා දේශදන ලද ලියවිල්ලක් දේශහෝ අව්සරයක් දේශනොමැතිව් සභාපතිව්රයා 

විසින් ප්රසිීධ දැන්වීමක් මඟින් පූර්ව් අව්සරයක් ලබා ගත යුතු බව්ට නියම 

කරනු ලැබූ යම් කාර්යයක් සඳහා පාවිච්චියට දේශනොගත යුතුය. 

 

6. ප්රාදේශීිය සභා බල ප්රදේශීශය තුළ පිහිටි ප්රසිීධ පිට්ටනියක්, කිසියම් නිේචිත 

කාර්යයක් සඳහා පාවිච්චි කිරීදේශම් දී පූර්ව් අව්සරයක් ලබා ගත යුතු බව්ට 

සභාපතිව්රයා විසින් නියම කරනු ලැබ ඇති අව්ස්ථාව්ක දී එව්ැනි කාර්යයක් 

සඳහා නිසි අව්සරයක් ලබා දේශගන මිස එකී පිට්ටනිය පාවිච්චියට දේශනොගත 

යුතුය. 

 

7. එව්ැනි ස්ථානයක් පාවිච්චියට ගන්නා කිසිම තැනැේදේශතකු විසින් එකී භූමි 

භාගය ීමතයානූකූලව් ප්රදේශයෝජනයට ගන්නා දේශව්නේ තැනැේදේශතකුට අව්හිර 

ව්න ආකාරදේශයන් ඒ තුළ හැසිරීම දේශනොකළ යුතුය. 



43 
 

 

8. ප්රාදේශීිය සභා බල ප්රදේශීශය තුළ පිහිටි ප්රසිීධ පිට්ටනි, දේශප.ව් 6.00 සිට ප.ව් 6.00 

දක්ව්ා කාලය තුළ මහජනතාව්දේශේ ප්රදේශයෝජනය සඳහා විව්ෘතව් තැබිය යුතුය. 

 

9. යම් කිසි තැනැේදේශතකු, යම් කිසි ආයතනයක් දේශහෝ යම් කිසි සංවිධානයක් 

විසින් එව්න් ප්රසිීධ පිට්ටනියක් ප.ව් 6.00 න් පසුව් භාවිතා කිරීමට 

බලාදේශපොදේශරොේතු ව්න්දේශන් නම් ඒ සඳහා  සභාපතිව්රයාදේශේ විදේශේෂ අව්සරයක් 

ලබා තිබිය යුතුය. 

 

10. යම් කිසි ප්රසිීධ පිට්ටනියක් පව්ේව්ාදේශගනයනු ලබන භූමිය තුළ දේශපොකුණක් 

දේශහෝ ජලමලක් පිහිටි අව්ස්ථාව්ක එම පිට්ටනිය පාවිච්චියට ගන්නා කිසිදු 

පුීගලදේශයකු විසින් එම දේශපොකුණ දේශහෝ ජලමදේශලහි නෑම දේශහෝ එහි ව්තුර අපවිත්ර 

ව්න ආකාරදේශයන් දේශව්නේ යම් දේශදයක් කිරීම දේශහෝ දේශනොකළ යුතුය. 

 

11. එව්න් භූමි භාගයක් දේශහෝ ස්ථානයක් භාවිතයට ගන්නා කිසිම තැනැේදේශතකු 

එහි භූමිය තුළ පිහිටි කිසිදු දේශදයකට දේශහෝ එම භූමිය තුළ සිටින කිසිදු 

පුීගලදේශයකුට කිසිදු හානියක් සිදු දේශනොකළ යුතු අතර එම භූමිය තුළ පිහිටි 

පැළෑටි දේශහෝ මල් සභාපතිව්රයාදේශේ අව්සරයක් දේශනොමැතිව් කමා ගැීමම දේශහෝ 

එහි ව්ැදේශමන ගස්ව්ලට දේශහෝ පඳුරුව්ලට කිසිදු හානියක් සිදු කිරීම දේශනොකළ 

යුතුය. 

 

12. එව්ැනි පිට්ටනියක් තුළ ප්රාදේශීිය සභාව් විසින් සපයා ඇති ආසන කිසිදු 

තැනැේදේශතකු විසින් හිද ගැීමදේශම් කාර්යය හැර දේශව්නේ කිසිදු කාර්යයක් 

සඳහා පාවිච්චියට දේශනොගත යුතු අතර කිසිදු තැනැේදේශතකු එම ආසන මත පා 

තැබීම දේශහෝ අපවිත්ර කිරීම දේශනොකළ යුතුය. 

 

13. කිසියම් ආසාදක දේශහෝ ස්පර්ෂක දේශරෝගයකින් දේශපදේශළන්නා වූ කිසිදු 

තැනැේදේශතකු ප්රසිීධ පිට්ටනියකට ඇතුලු දේශනොවිය යුතුය. 

 

14. කිසිම තැනැේදේශතකු විසින් ප්රසිීධ පිට්ටනියක පිහිටි ව්ැලි, පස්, ගල් දේශහෝ 

ව්ැදේශමන්නා වූ පැළැටි දේශහෝ ශාඛ දේශව්නේ තැනකට දේශගනයාම දේශහෝ එව්න් 



44 
 

පිට්ටනියක මතු පිට ස්ව්භාව්ය විරූප කිරීම කරනු දේශනොලැබිය යුතුය. 

 

15. ප්රාදේශීයය සභාව් තුළ පිහිටි පිට්ටනි තුළ භාවිතයට ගනු ලබන ක්රීමා භාණ්ම 

දේශහෝ දේශව්නේ භාණ්ම අදාළ කාර්යය අව්සානදේශේ නිසි පරිද නැව්ත භාර දීම සිදු 

කළ යුතු අතර එකී කිසිදු භාණ්මයකට කිසිදු හානියක් දේශනොකළ යුතුය. 

 

16. යම් දේශහයකින් එකී භාණ්ම හානියට ලක් කර ඇේදේශේ නම් ඒ දේශව්නුව්ට සභාව් 

විසින් නියම කරනු ලබන පරිද නව් භාණ්මයක් සැපයීම දේශහෝ අලාභය සඳහා 

මුදල් දේශගවීම අදාළ තැනැේතා විසින් සිදු කළ යුතුය. 

 

17. ප්රසිීධ පිට්ටනි තුළ පිහිටි ජල කරාම, නාන ස්ථාන සහ ව්ැසිකිළි මනා 

දේශසෞඛ්යරක්ෂිත තේව්දේශයන් පව්ේව්ා ගත යුතු අතර එම ස්ථාන අපවිත්ර 

දේශනොකළ යුතුය. 

 

18. ප්රසිීධ පිට්ටනි තුළ ප්රාදේශීයය සභාව් විසින් සපයා ඇති ජලය, විදුලිය ව්ැනි 

පහසුකම් භාවිතයට ගැීමදේශම් දී සභාව් විසින් නියම කරනු ලබන මුදලක් ඒ 

සඳහා දේශගවිය යුතු අතර, දේශපොදු මහජන සුභ සිීධිය සඳහා සිදුකරන යම් 

ව්ැමසටහන් සඳහා එකී පිට්ටනිය පාවිච්චියට ගනු ලබන අව්ස්ථාදේශේ දී දේශගවිය 

යුතු ගාස්තු ව්ලින් නිදහස් කිරීමට සභාපතිව්රයාට බලය ඇේදේශේය.    

 

19. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ සඳහන් යම් ව්ගන්තියක් උල්ලංඝනය ව්න පරිද 

කටයුතු කිරීම දේශහෝ දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ සභාපති විසින් කරනු 

ලබන නියමයන්ට අනුකූල දේශනොවී කටයුතු කිරීම දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් 

යටදේශේ ව්රදක් ව්න අතර, එකී ව්රදක් කරනු ලබන සෑම තැනැේදේශතක්ම, එම 

ව්රද සම්බන්ධදේශයන් නිසි බලය සහිත අධිකරණයක් විසින් ව්රදකරු කිරීදේශමන් 

පසු 1987 අංක 15 දරන ප්රාදේශීයය සභා පනදේශේ 122 ව්ගන්තිදේශේ සඳහන් 

ආකාරයට වූ දඩුව්මකට යටේ විය යුතුය.  

 

20.  පද සම්බන්ධදේශයන් අනයාර්ථයක් අව්ේය ව්න්දේශන්නම් මිස, දේශමම අතුරු 

ව්යව්ස්ථාදේශේ: 

“සභාපති” යන්දේශනන් තේ කාලදේශයහි ප්රාදේශීයය සභාදේශේ 
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සභාපතිධුරය දරන තැනැේතා   

අදහස් දේශේ. 

 

 

IX.ප්රාදේශීය ස ා ා ණස පිලිබඳ අතුරු ව්යව්්ථාාව් 

 

1. 1987 අංක 15 දරන ප්රාදේශීයය සභා පනදේශේ 122 ව්න ව්ගන්තිය සමඟ කියවිය 

යුතු එකී පනදේශේ 126 ව්න ව්ගන්තිදේශයහි (iv) (ඈ) දේශේදය යටදේශේ දේශමම අතුරු  

ව්යව්ස්ථාව් සෑදීමට ප්රාදේශීයය සභාව්ලට බලය ලැබී ඇත. 

 

2. ප්රාදේශීයය සභාව්ක් විසින් ස්ව්කීය කාර්යය හා කර්තව්ය ඉටුකිරීම උදේශදසා ණය 

ලබාගැීමමට ඇති අව්ස්ථා තීරණය කිරීම සඳහා ද  ඊට අදාල ක්රමදේශේදය 

විධිමේ කිරීම උදේශදසා විධිවිධාන සැළසීම ද පිණිස දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් 

පනව්නු ලැදේශේ.  

 

3. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් ප්රාදේශීයය සභා ණය පිලිබඳ අතුරු ව්යව්ස්ථාව් 

යනුදේශව්න් හඳුන්ව්නු ලැදේශේ. 

 

4. ප්රාදේශීයය සභාව්ක් විසින 1987 අංක 15 දරණ ප්රාදේශීයය සභා පනදේශේ 179 

ව්ගන්තිදේශයහි සඳහන් විධිවිධානයන්ට යටේව් - 

 

(1) ප්රාදේශීයය  සභා පනදේශේ විධිවිධාන යටදේශේ දේශහෝ දේශව්න යම් 

ලිඛිත ීමතියක් යටදේශේ දේශහෝ භාර ගන්නා ස්ථිර ස්ව්භාව්යක 

ව්න යම් කාර්යයක්  ක්රියාේමක කිරීම; දේශහෝ  

 

(2) ප්රාදේශීයය සභා පනදේශේ විධිවිධාන යටදේශේ දේශහෝ දේශව්න යම් 

ලිඛිත ීමතියක් යටදේශේ දේශහෝ භාර ගන්නා යම් දේශපොදු දේශස්ව්ාව්ක් 

පිහිටුවීම, සම්පූර්ණ කිරීම, ව්ැඩිදයුණු කිරීම දේශහෝ සංව්ර්ධනය 

කිරීම; දේශහෝ 
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(3) එව්ැනි යම් කාර්යයක් දේශහෝ දේශපොදු දේශස්ව්ාව්ක කාර්යය සඳහා 

දේශහෝ ඒ සම්බන්ධදේශයන් අව්ශය ව්න්නාවූ යම් ඉමමක් දේශහෝ 

දේශගොමනැඟිල්ලක් අේකර ගැීමම; දේශහෝ 

 

(4) එව්ැනි යම් කාර්යයක් දේශහෝ දේශපොදු දේශස්ව්ාව්ක් කරදේශගන යාම  

සඳහා අව්ශය යම් යන්ත්ර සූත්ර සහ යන්දේශත්රෝපකරණ සැපයීම; 

දේශහෝ 

 

(5) ප්රාදේශීයය සභා පනත දේශහෝ දේශව්නයම් ලිඛිත ීමතියක් දේශහෝ 

යටදේශේ මුදල් ණයට ගැීමමට සභාව්ට බලය පැව්රී ඇති, 

දේශව්නේ කව්ර දේශහෝ කාර්යයක් ඉටු  කිරීම; දේශහෝ 

 

(6) 1987 අංක 15 දරණ ප්රාදේශීයය සභා පනදේශේ 188 හා 189 ව්න 

ව්ගන්තිව්ල සඳහන් විධිවිධාන යටදේශේ අමාතයව්රයා විසින් 

කරනු ලබන විධානයක් ක්රියාේමක කිරීම; 

 යන කාර්යයන් එකක් දේශහෝ කිහිපයක් උදේශදසා ණය ලබා ගැීමමට 

හැකියාව් ඇත. 

5. ප්රාදේශීයය සභාව්ක් විසින් ණයට ගන්නා ලද මුදල දේශහෝ මුදල් සහ ඒ දේශව්නුදේශව්න් 

උපචිත ව්න දේශපොළිය ආපසු දේශගවීම තහවුරු කිරීදේශම් සුරුකුමක් ව්ශදේශයන්, දේශම් 

පනත යටදේශේ අයකරගනු ලැබූ දේශහෝ නියම කරනු ලැබූ යම් ව්රිපනම් බදු දේශහෝ 

බදු එකතු කිරීම් දේශහෝ එයින් යම් දේශකොටසක් දේශහෝ ප්රාදේශීයය සභාව්ට අයේ 

දේශීපළක් දේශහෝ ප්රාදේශීයය සභාව්ට උපචිත ව්න දේශව්නේ යම් ආදායම් මාර්ගයක් 

දේශහෝ ඉන් යම් දේශකොටසක් දේශහෝ ප්රාදේශීයය සභාව් විසින් එම ණය මුදල දේශහෝ ඉන් 

යම් දේශකොටසක් දේශදනු ලැබූ ණය දේශදන්නා/ණය දේශදන්නන් දේශව්නුදේශව්න් උගස්කර 

පව්රා දේශදනු ලැබිය හැකිය. 

 

6. ප්රාදේශීයය සභාව්ක් විසින් 1987 අංක 15 දරණ ප්රාදේශීයය සභා පනදේශේ 178 ව්න 

ව්ගන්තිය යටදේශේ ලබා ගනු ලබන ණය මුදල් ආපසු දේශගවීම් සඳහා ලබාදය 

හැකි උපරිම කාලය ව්සර තිහක් විය යුතුය. 
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7. ප්රාදේශීයය සභාව්ක් විසින් ලබාගන්නා ලද ණය මුදල හා පූර්ව්ගාමී පළාේ 

පාලන ආයතන විසින් ණය සම්බන්ධදේශයන් ඇතිකරදේශගන ඇති බැඳීම් පිළිබඳ 

ව්ාර්තාව්ක් අමාතයව්රයා විසින් සභාපති දේශව්තින් ඉල්ලා සිටින විදේශටකදී එදේශස් 

ඉල්ලා සිටින දදේශනන් දන තිහක් ඇතුළත අමාතයව්රයා දේශව්ත එම ව්ාර්තාව් 

ඉදරිපේ කළ යුතු අතර, එය ප්රාදේශීයය සභාදේශේ දේශල්කම්ව්රයා විසින් සහතික 

කර තිබිය යුතුය. 

 

8. ප්රාදේශීයය සභාව්ක් විසින් දේශහෝ පූර්ව්ගාමී පළාේ පාලන ආයතනයක් විසින් 

ලබාගන්නා ලද ණය මුදලක් සම්බන්ධදේශයන් ප්රාදේශීයය සභාව්ක් විසින් -  

 

(1) දේශගවිය යුතු යම් ව්ාරිකයක් දේශගවීමක් දේශහෝ ව්ාර්ෂික දේශගවීමක් 

දේශහෝ පැහැර හැර ඇතිබව්; දේශහෝ 

 

(2) යම් ණය මුදලක් නිදහස් කිරීම සඳහා දේශයොදාගත යුතු යම් 

මුදල් ප්රමාණයක් එදේශස් දේශයොදා ගැීමම පැහැර ඇති බව්; දේශහෝ  

අමාතයව්රයාට දේශපීම යන ඕනෑම අව්ස්ථාව්ක අමාතයව්රයා 

විසින් එම මුදල් දේශගවීම් කිරීම සම්බන්ධදේශයන් සුදුසු නියමයක් 

මගින් සභාව් දේශව්ත විධාන කළ හැකිය. 

 

9. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ ආපසු දේශගවිය යුතු ණය මුදල සම්බන්ධදේශයන් 

සඳහන් ව්න සෑම විධිවිධානයක්ම ණය ව්ාරිකය සමඟ ඊට අදාළව් දේශගවිය යුතු 

දේශපොළී ප්රමාණය සඳහා ද අදාල විය යුතුය. 

 

10. (1)දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ ඇති ඇපයකින් හැකි සෑම විටම, ඇප 

ඔේපුව්ක් මඟින් ඇති කරගත යුතුය. 

 

(2) ණය දේශදන්නා දේශහෝ ණය දේශදන්නන් සමඟ ප්රාදේශීයය සභාව් 

ඇතිකර ගන්නා ගිවිසුමක්  මඟින්  ක්රියාේමක කිරීම ඉහත 

9(1) උපව්ගන්තිය යටදේශේ සඳහන් විධිවිධානයන්ට පටහැනි 

ක්රියාව්ක් ව්ශදේශයන් දේශනොසැලකිය යුතුය. 
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11. ප්රාදේශීයය සභාව්ක් විසින් තීරණය කරන ලදුව් අමාතයව්රයාදේශේ අනුමැතිය 

ඇතිව්:- 

 

(1) ප්රාදේශීයය සභාව්ට ලැබිය යුතු මුදලක් ලැදේශබන දේශතක් දැරිය 

යුතු වියදම්   ඇස්තදේශම්න්තුව්ක් ක්රියාේමක කිරීම සඳහා දේශහෝ 

 

(2) 1987 අංක 15 දරණ ප්රාදේශීයය සභා පනත යටදේශේ බලය ලැබී 

ඇති ණය මුදලක් ලබාගන්නා දේශතක්  

 දැරිය යුතු වියදම් දැරීදේශම් කාර්යය සඳහා බැංකු අයිරාව්ක් ලබා 

ගත හැකිය. 

 

12.  (1) පූර්ව්ගාමී පළාේ පාලන ආයතනයක් විසින් ලබාගන්නා ලද 

ණයක් දේශහෝ දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් ක්රියාේමක ව්න දනට 

පූර්ව්දේශයන් ප්රාදේශීයය සභාව් ලබාගන්නා ලද ණය මුදලක් 

පියව්ා දැමීම සඳහා වූ, ණය මුදලක් ලබාගැීමමට ප්රාදේශීයය 

සභාව් තීරණය කළ හැකි අතරම, එව්ැනි තීරණයක් 

ක්රියාේමක කිරීම අමාතයව්රයාදේශේ පූර්ව් අනුමැතියට යටේව් 

විය යුතුය. 

 

(2) අමාතයව්රයාදේශේ අනුමැතිය සඳහා ඉල්ලීම් කිරීදේශම් දී ඉහත 

උපව්ගන්තිය යටදේශේ ප්රාදේශීයය සභාව් තීරණයක් ගැීමදේශම් දී, 

එකී තීරණය ක්රියාේමක කිරීම ව්මාේ ව්ාසිදායක ව්න්දේශන් 

ඇයිද යන්න, තහවුරු කිරීම සභාපතිව්රයාදේශේ කාර්යය 

ව්න්දේශන්ය. 

 

13. ප්රාදේශීයය සභාව්ක් විසින් ණයට ගන්නා ලද සම්පූර්ණ ණය මුදල දේශගව්ා නිම 

ව්න දේශතක්, සම්පූර්ණ ණය මුදල සම්බන්ධදේශයන් අදාල ව්න විධිවිධාන එදේශලසම 

අදාල විය යුතුය. 

 

14. ප්රාදේශීයය සභාව්ක් විසින් ලබා ගන්නා ලද ණය මුදලක් දේශගව්ා නිම කිරීම සඳහා 

ගිවිසදේශගන ඇති කාල සීමාදේශේ කිසියම් දීර්ග කිරීමක් සඳහා: 
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(1) ණය දේශදනු ලබන්නාදේශේ එකඟතාව්ය ලබා තිබීම; ද,  

(2) අතිදේශර්ක දේශකොන්දේශීසි පිළිගැීමමකින් දේශතොරව් වීම; ද,   

(3) ප්රාදේශීයය සභාදේශේ සභා සම්මතයකින් ලබා තිබීම; ද,  

(4) ඉන් ඉක්බිතිව් අමාතයව්රයාදේශේ ද අනුමැතිය ලබා ගැීමම; ද,  

අව්ශය ව්න්දේශන්ය.    

 එදේශස් වුව්ද, එදේශස් දීර්ඝ කරන කාල සීමාව්, ණය මුදල් ආපසු දේශගවීම සඳහා දේශමම 

අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ 5  ව්න ව්ගන්තිදේශයන් නියමවී ඇති උපරිම කාල සීමාව් 

ඉක්මව්ා දේශනොයා යුතුය. 

 

15. පද සම්බන්ධදේශයන් අනයාර්ථයක් අව්ශයවුව්දේශහොේ මිස දේශමම 

අතුරුව්යව්ස්ථාදේශව්හි - 

 

“අමාතයව්රයා” යන්දේශනන් පළාදේශේ පළාේ පාලන විෂයභාර 

අමාතයව්රයා; ද,  

“සභාපති” යන්දේශනන් තේ කාලදේශයහි ප්රාදේශීයය සභාදේශේ 

සභාපතිධුරය දරන තැනැේතා;   ද, 

අදහස් දේශේ. 

 

 

 

X.මදුරුව්න් ාහ දේශරෝගකාරක කෘමීන් විනාශ කිීමම පිළිබඳ අතුරු 

ව්යව්්ථාාව් 

 

 

1. 1987 අංක 15 දරන ප්රාදේශීයය සභා පනදේශේ 122 ව්න ව්ගන්තිය සමඟ කියවිය 

යුතු එකී පනදේශේ 126 ව්න ව්ගන්තිදේශයහි (ix)(ච) දේශේදය යටදේශේ දේශමම අතුරු  

ව්යව්ස්ථාව් සෑදීමට ප්රාදේශීයය සභාව්ලට බලය ලැබී ඇත. 
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2. මහජන දේශසෞඛය ආරක්ෂා කිරීම, සැප විහරන ක්රම ප්රව්ර්දනය හා ඊට අදාලව්  

පීමා ව්ැලැක්වීදේශමහිලා ප්රාදේශීයය සභාව් සතු කාර්ය භාරය යටදේශේ 

මදුරුව්න්දේශගන් දේශබෝව්න දේශරෝග මර්ධනය කිරීම  හා  මදුරුව්න් සහ 

දේශරෝගකාරක කෘමීන් විනාශ කිරීම ද පිණිස දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් පනව්නු 

ලැදේශේ.  

 

3. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් මදුරුව්න් සහ දේශරෝගකාරක කෘමීන් විනාශ කිරීම 

පිළිබඳ අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යනුදේශව්න් හදුන්ව්නු ලැදේශේ. 

 

4. ප්රාදේශීයය සභා බල ප්රදේශීශය තුල පිහිටි සෑම ස්ථානයකටම අයිතිකරු, බදුකරු, 

පදංචිකරු දේශහෝ එකී ස්ථානය පරිහරණය කරන්නන් විසින් මදුරුව්න් හා 

දේශරෝගකාරක කෘමීන්දේශගන් දේශබෝව්න දේශරෝග මර්ධනය හා ව්ැළැක්වීම සඳහා 

දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ මතු දැක්දේශව්න නියමයන් පිලිපැදය යුතුය. 

  

5. සියලු ටින්,දේශබෝතල්, දේශපෝච්චි, දේශපට්ටි, ේලාස්ටික් දේශහෝ දේශව්නේ දේශනොදරන ද්රව්ය 

ව්ලින් තැනූ බහාලුම් සහ කව්ර, ටයර්, දේශපොල්දේශලලි, දේශපොල්කටු, තැඹිළි සහ දේශපොල් 

දේශකෝම්බ, ව්ළං කැබළි, කිරි හට්ටි දේශහෝ ජලය රඳා පැව්තීමට ඉම ඇති දේශව්නේ 

සියලුම භාණ්ම හා ඉව්ත දමන ලද අපද්රව්ය ඉව්ේ කරවීමට, විනාශ කරවීමට 

දේශහෝ අනයාකාරයකින් සාර්ථක දේශලස අපහරණය   කිරීමට සැලැස්විය යුතුය. 

 

6. සියලු ව්ැහි පිහිලිව්ල, පහතට ව්ැසි ජලය ව්ැදේශටන පයිේපව්ල සහ කාණුව්ල 

ජලය ගලායාමට පව්ේනා සියලු අව්හිරතා ඉව්ේ කළ යුතුය. 

 

7. සියලු ලිං, ජල ටැංකි හා ජල තටාක මනා පවිත්රතාව්දේශයන් හා ප්රතිසංස්කරණය 

කළ මට්ටමකින් පව්ේව්ාදේශගන යායුතු අතර, මදුරුව්න් දේශබෝවීම ව්ළක්ව්ාලන 

උපාය මාර්ග දේශයොදා තිබිය යුතුය. 

 

8. ජල බඳුන්, ජලටැංකි, සහ ජලය රැස්කරන්නා වූ සියලුම භාජන  මදුරුව්න්දේශගන් 

ආරක්ෂාව්න පරිද ආරක්ෂිත පියන්පේ ව්ලින් ව්සා තැබීමට දේශහෝ මදුරුව්න් 

දේශබෝ දේශනොව්න තේේව්යකින් පව්ේව්ාදේශගන යාමට ක්රියාකළ යුතුය 
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9. කෘතිම දේශපොකුණු හා අලංකාරය සඳහා ජලය රඳව්ා තබන සියලු 

නිර්මිතයන්ව්ල අව්ම ව්ශදේශයන්  දන 3 කට ව්රක්ව්ේ ජලය හිස් කිරීමට කටයුතු 

කළ යුතුය. 

 

10. ගල් ව්ලව්ල්, පතල් ව්ලව්ල්, අපජලය රැස් කරන ව්ලව්ල් ඇතුලුව් සියලුම ජලය 

රඳා පව්තින ස්ථානව්ල ජලය එක් රැස්වීම ව්ලක්ව්ාලන විධිවිධාන දේශයොදා තිබිය 

යුතුය. 

 

11. කිසියම් ස්ථානයක් හරහා ගලා බස්නා සියලුම ගංඟා, ජලමාර්ග, ඇලව්ල්, 

කාණු හා ජල මාර්ගව්ල, ජලය එක්රැස්වී පව්තින දය කඩිති ඇති වීම 

ව්ලක්ව්ාලීමට, එම ස්ථානය අයිතිකරු, භාරකරු දේශහෝ පදංචිකරු විසින්  පියව්ර 

දේශගන තිබිය යුතුය. 

 

12. ව්ගා කටයුතු දේශහෝ කෘෂි කාර්මික කටයුතු සහ අලංකරණය පිණිස ව්ව්න ලද 

පැළෑටි සහ ගස් දේශකොලන් හැර සියලු ලදු කැළෑ, ව්ල් පැලෑටි සහ නිපප්රදේශයෝජන  

ගස් ව්ැල් හා පැලෑටි ද තම භූමිදේශයන් ඉව්ේකර විනාශකර තිබිය යුතුය. එදේශස් 

වුව්ද ව්ගාව් කෘෂිකර්මය දේශහෝ අලංකාරය පිණිස ව්ව්න ලද පැළැටියක දේශහෝ 

ගසක ජලය එක් රැස් ව්න්දේශන් නම් එබඳු පැළැටි ඉව්ේ කිරීමට දේශහෝ එදේශස් ජලය 

එක් රැස්වීම ව්ැළැක්වීමට පියව්ර දේශගන තිබිය යුතුය. 

 

13. දය පරමැල්, දේශකොළපාසි, දේශතල් පාසි, ජපන් ජබර, බරව්ා පාසි ව්ැනි සියලුම 

ගණදේශේ ජල මතුපිට පාදේශව්න ජලජ පැළෑටි දේශහෝ මදුරුව්න් දේශබෝවීමට ඉම ඇති 

දේශව්නේ පැළෑටි විනාශ කළ යුතු අතර ඒව්ා ජල මාර්ග දදේශේ පාවීයාම නතර 

කිරීමටද පියව්ර දේශගන තිබිය යුතුය. 

 

14. ව්ැසිකිළි ව්ලව්ල්, දය උරන ව්ලව්ල් ඇතුලු සියලුම ස්ථාන මදුරුව්න් දේශබෝවීමට ඉම 

දේශනොතැදේශබන දේශස් පව්ේව්ාදේශගන යා යුතුය. 

 

15. දේශපොල්දේශලලි ව්ලව්ල්, කාර්මික නිපපාදන දේශහෝ ව්යාපාරික අව්ශයතා සඳහා 

ඇතිකරන ලද සියලුම ආකාරදේශේ ව්ලව්ල් මදුරුව්න් දේශබෝවීම ව්ලක්ව්ාලන 

තේේව්දේශයන් පව්ේව්ාදේශගන යා යුතුය. 
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16. සභාපතිව්රයාදේශේ ලිඛිත අව්සරය හා සභාදේශේ බලය ලේ නිලධාරියකු විසින් 

අනුමත කරන ලද සැලැස්මකට ද අනුකූලව් සහ මදුරුව්න් දේශබෝවීම ව්ැලැක්වීම  

පිලිබඳව් ලබා දේශදනු ලබන උපදේශදස් ව්ලට අනුකූලව් මිස කිසිම තැනැේතකු 

විසින් ලිඳක් හෑරීම, ජලටැංකි, දේශපොකුණු, ව්තුරමල්, මාලු ටැංකි දේශහෝ ජලය රඳව්ා 

තබන දේශව්නේ කිසිදු ආකාරදේශේ ඉදකිරීමක් දේශනොකළ යුතුය. 

 

17. මංමාව්ේ, දේශගොමනැඟිලි හා දේශපොදු ස්ථාන ව්ලටයාව් පිහිටි ජලය බැස යාම 

සඳහා ඉදකර ඇති කාණු, භූගතජල කාණු, ජලමාර්ග දේශහෝ දේශව්නේ 

ජලාපව්හන පීධතිව්ල ජලය ගලායාම අව්හිර දේශස් කැළිකසල, අපද්රව්ය, 

අතුරිකිලි දේශහෝ දේශව්නේ කිසිම ද්රව්යයක් ඒව්ාට විසි කිරීම දේශහෝ බහාලීම දේශනොකළ 

යුතුය. 

 

18. ප්රාදේශීයය සභාව් දේශහෝ ප්රදේශීශදේශේ දේශසෞඛය වව්දය නිලධාරිව්රයා දේශහෝ දේශව්නේ 

බලයලේ අධිකාරියක් දේශහෝ බලයලේ නිලධාරියකු විසින් මැදේශල්රියා හා දේශමංගු 

ව්ැනි දේශරෝග මර්ධනය හා ව්යේතිය ව්ැළැක්වීම, සහ මදුරුව්න් හා දේශරෝග කාරක 

කෘමීන් දේශබෝවීම ව්ැලැක්වීම ද උදේශදසා ගනු ලබන ක්රියාමාර්ගයකට කිසිදු බාධා 

කිරීමක්  දේශහෝ එකී කටයුතු ව්ල කාර්යක්ෂමතාව් හීන කරන්නා වූ කිසිදු 

ක්රියාව්ක් යම් තැනැේතකු විසින් දේශනොකළ යුතුය. 

 

19. සභාපතිව්රයා දේශහෝ බලයලේ නිලධාරියකු දේශහෝ දේශසෞඛය වව්දය 

නිලධාරිව්රයා දේශහෝ මහජන දේශසෞඛය පරීක්ෂකයකු, මදුරුව්න් හා දේශරෝග 

කාරක කෘමීන් දේශබෝවීම ව්ැලැක්වීමට අව්ශය පියව්ර ගැීමම උදේශදසා යම් 

ස්ථානයකට ප්රදේශේශ වීම, පරීක්ෂා කිරීම, උපදේශදස් දීම හා නියමයන් පැනවීම 

දේශකදේශරහි කිසිදු තැනැේතකු බාධා දේශනොකළ යුතය. 

 

20. ප්රාදේශීයය සභාදේශේ සභාපතිව්රයා දේශහෝ බලයලේ නිලධාරියකු විසින් දේශපරව්රු 6 

සිට පස්ව්රු 6 දක්ව්ා අතර කාලය තුල යම් දේශේලාව්කදී යම් ස්ථානයකට ඇතුලු 

වී දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ  නියමයන් පිළිපැද තිදේශේද, යන්න පරික්ෂා කර 

බැලිය හැකිය. 
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21. සභාපතිව්රයා දේශහෝ බලයලේ නිලධාරියකු විසින් ඉහත 20ව්න ව්ගන්තිය 

යටදේශේ කරනු ලබන පරීක්ෂණයකින් අනතුරුව් නියම කරනු ලබන කාල 

සීමාව්ක් තුල පහත දැක්දේශව්න කාර්යන් එකක් දේශහෝ ඊට ව්ැඩි ගණනක් 

ක්රියාේමක කරන දේශලස පදංචි කරුට නියම කරනු ලැබිය හැකිය - 

 

(1) ව්හල,ව්ැහිපිහිළි, ව්ැසි ජලය පහතට ව්ැදේශටන නල, කාණු හා 

පියසි අලුේව්ැඩියාව්;   

(2) ජල ටැංකි, දේශපොකුණු හා ජල තටාක කලින් කළ හිස් කළ හැකි 

පරිද ප්රතිනිර්මාණය කිරීම;  

 

(3) ලිං, ජලටැංකි, දේශපොකුණු පිරිසිදු කිරීම දේශහෝ ව්සා දැමීම;  

 

(4) ව්ලව්ල්, අභාවිත ලිං, ව්ැසිකිළි ව්ලව්ල්, දේශහෝ ජලය එක් රැස්ව්න 

ස්ථානයන් පස් පුරව්ා ව්සා  දැමීම දේශහෝ ජලය බැහැරව් 

ගලායන දේශස් සැකසීම;  

 

(5) ව්ගුරු බිම් , ජලය පිදේශරන ස්ථාන පිරවීම දේශහෝ මදුරුනාශක 

දේශහෝ කෘමිනාශක දේශයොදා මදුරුව්න් දේශහෝ දේශව්නේ දේශරෝග කාරක 

කෘමීන්  මර්ධනය කිරීම;  

 

(6) ජලය රැදේශඳන දේශහෝ මදුරුව්න් දේශබෝව්න ජලජ පැළෑටි විනාශ 

කිරීම, ජලමාර්ග දදේශේ පාවී යාම නතර කිරීම;  

 

(7) මදුරුව්න් හා කෘමීන් දේශබෝවිම ව්ළකාලන දේශව්නේ යම් නිපචිත 

කාර්යයක් ඉටු කිරීම. 

 

22. ස්ව්කීය රුධිරදේශයහි මැදේශල්රියා, බරව්ා දේශහෝ දේශමංගු දේශරෝග කාරක 

පරදේශපෝෂිතයන් දේශහෝ වව්රසයන් ඇති බව් දේශසොයා දැනගේ යම් තැනැේතකුට, 

නියම කරනු ලැබ ඇති දේශරෝහලක දේශහෝ චිකිේසාගාරයක බලධාරීන් නියම 

කරනු ලබන කාලසීමාව්ක් නිව්ාරණ ප්රතිකාර ලබාගත යුතු බව්ට ලිඛිත 

දැන්වීමක් මඟින් සභාපතිව්රයා විසින් නියම කළ හැකිය. 
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23. සභාපතිව්රයාදේශේ විධිමේ අනුමැතියක් දේශනොමැතිව්, යම් අලුේ ලිඳක්, 

දේශපොකුණක්, ජල ටැංකියක්, තටාකයක්, ව්තුර මලක් දේශහෝ දේශව්නේ ජලය රඳා 

තිදේශබන යම් ආකාරයක නිර්මිතයක් ඉදකරනු ලැබූ අව්ස්ථාව්කදී එය ව්සා 

දැමීම, පුරව්ා දැමීම, කමා ඉව්ේ කිරීම නිපචිත කාලයක්  තුල කරන දේශලස එම 

ස්ථානදේශේ අයිතිකරුට, පදංචිකරුට, බදුකරුට නියම කළ හැකිය. එකී නියමය 

ලිඛිත දැන්වීමක් මඟින් එම ස්ථානදේශයහි පදංචි ඔනෑම අදේශයකුට භාර දීම දේශහෝ 

එකී ස්ථානදේශයහි දේශහොදන් දේශපදේශනන  දේශස් අලව්ා තැබීදේශමන් දැන ගැීමමට 

සැලැස්විය හැකිය.  

 

24. ඉහත 22 ව්න ව්ගන්තිය යටදේශේ දැන්වීමක් භාර දේශදනු ලැබූ ස්ථානයක 

අයිතිකරුව්න්˒ බදුකරුව්න් දේශහෝ පදංචිකරුව්න් විසින් දැන්වීදේශම් නියම කර ඇති 

කාලය තුළ එහි සදහන් නියමයන් ඉටු කිරීම පැහැර හැර ඇති අව්ස්ථාව්ක දී, 

සභාපතිව්රයා දේශහෝ බලය ලේ නිලධාරිදේශයකු විසින් දේශපරව්රු 6 සිට පස්ව්රු 6 

දක්ව්ා කාලය අතර ඕනෑම දේශේලාව්ක අව්ශය කරන යන්දේශත්රෝපකරණ හා 

දේශස්ව්කයන් සමග එකී ස්ථානයට ඇතලු වී, දැන්වීදේශමහි නියම කර ඇති 

කාර්යය ක්රියාේමක කිරීම නිතයනුකූල ව්න්දේශන්ය. 

 

25. ඉහත 24 ව්න ව්ගන්තිය පරිද ක්රියා කිරීම දේශව්නුදේශව්න් සභාව්ට දැරීමට 

සිදුව්න්නා වූ වියදම් ස්ථානදේශේ අයිතිකරු, බදුකරු දේශහෝ පදංචිකරු විසින් 

සභාව්ට දේශගවිය යුතුය. සභාපතිව්රයා විසින් ලිඛිත දැනුම් දීමක් කිරීදේශමන් 

අනතුරුව් දන දහහතරක් ඇතුලත එකී වියදම් දේශගවීමට ස්ථානදේශේ අයිතිකරු, 

බදුකරු, පදංචිකරු අදේශපොදේශහොසේ වුව්දේශහොේ, ප්රාදේශීයය සභාව්ට ලැබිය යුතු 

බීදක් දේශස් සලකා එකී මුදල අය කර ගනු ලැබිය යුතුය. 

 

26. මදුරුව්න් හා දේශරෝග කාරක කෘමීන් විනාශ කිරීම සඳහා ප්රදේශීශදේශේ දේශසෞඛය  

වව්දය නිලධාරිව්රයාදේශේ නිර්දේශීශයන් මත අව්ශය කරන්නාවූ පවිත්ර කිරීම්, 

දේශහළි දේශපදේශහළි කිරීම්, බිම් මට්ටම් කිරීම්, ජලය රැදේශඳන ස්ථාන පිරවීම්, කසල 

ඉව්ේ කිරීම්, සහ දේශම් පිළිබඳව් ප්රජාව් දැනුව්ේ කිරීම් කිරීමටද ඊට අනුශංගික වූ 

මහජන දේශසෞඛය ප්රව්ර්ධනයට අදාල කටයුතු කිරීමටද සභාපතිව්රයාට බලය 

ඇේදේශේය. 
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27. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ සඳහන් යම් ව්ගන්තියක් උල්ලංඝනය ව්න පරිද 

කටයුතු කිරීම දේශහෝ දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ සභාපතිව්රයා විසින් 

කරනු ලබන නියමයන්ට අනුකූල දේශනොවී කටයුතු කිරීම, දේශමම අතුරු 

ව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ ව්රදක් ව්න අතර, එකී ව්රදක් කරනු ලබන සෑම 

තැනැේදේශතක්ම එම ව්රද සම්බන්ධදේශයන් නිසි බලය සහිත අධිකරණයක් 

විසින් ව්රදකරු කිරීදේශමන් පසු 1987 අංක 15 දරන ප්රාදේශීයය  සභා පනදේශේ 122 

ව්ගන්තිදේශේ සඳහන් ආකාරයට වූ දඩුව්මකට යටේ විය යුතුය.  

 

28. පද සම්බන්ධදේශයන්  අනයාර්ථයක් අව්ශයව්න්දේශන් නම් මිස, දේශමම අතුරු 

ව්යව්ස්ථාදේශේ - 

 

  “සභාපති” යන්දේශනන් තේ කාලදේශයහි ප්රාදේශීයය සභාදේශේ 

සභාපතිධුරය දරන තැනැේතා ද; 

 

“බලයලේ නිලධාරියා” යන්දේශනන් ප්රාදේශීයය සභාදේශේ 

සභාපතිව්රයා විසින් ලිඛිතව් බලය පව්රන ලද ඕනෑම 

නිලධාරිදේශයකු ද; 

 

“ස්ථානය” යන්දේශනන් යම් ඉමමක් නිව්සක් දේශගොමනැගිල්ලක් දේශහෝ 

ඉදකිරීමක් ඇතුලේ ව්න අතර එහි පිහිටියා වූ දේශපොකුණක්, 

ටැංකියක්, ව්ැව්ක්, ජල මාර්ගයක්, කාණුව්ක් දේශහෝ ව්තුර මතුපිට 

ඇේතා වූ දේශහෝ දේශනොමැේතා වූ දේශබෝට්ටුව්ක් ද; 

 

“ මදුරුව්න්දේශගන් දේශබෝව්න දේශරෝග යන්දේශනන් “ මැදේශල්රියාව්, දේශමංගු, 

බරව්ා, දේශමොදේශේ උණ (ජැපීමස් එන්දේශසපලයිටීස්) සහ 

මදුරුව්න්දේශගන් දේශබෝව්න දේශව්නේ සියලුම දේශරෝග ද;   

අදහස් දේශේ. 

XI.ව්රිපනම් බදු ාහ ගා්ථතු පැනවීම හා අසකර ගැනීම පිලිබඳ 

අතුරු ව්යව්්ථාාව් 
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1. 1987 අංක 15 දරන ප්රාදේශීයය සභා පනදේශේ 122 ව්න ව්ගන්තිය සමඟ කියවිය 

යුතු එකී පනදේශේ 126 ව්න ව්ගන්තිදේශයහි (v) උප ව්ගන්තිය යටදේශේ දේශමම අතුරු  

ව්යව්ස්ථාව් සෑදීමට ප්රාදේශීයය සභාව්ලට බලය ලැබී ඇත. 

 

2. ප්රාදේශීිය සභා බල ප්රදේශීශය තුළ පිහිටි නිේචල දේශීපළ සඳහා ව්රිපනම් බදු 

පැනවීම, අයකර ගැීමම හා අදාල ව්ාර්තා සහ දේශතොරතුරු ලබා ගැීමම පිළිබඳ 

විධිවිධාන සැලැස්වීම සඳහා දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් පනව්නු ලැදේශේ. 

 

3. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් ව්රිපනම් බදු සහ ගාස්තු පැනවීම හා අයකර ගැීමම 

පිළිබඳ අතුරු ව්යව්ස්ථාව් දේශලස හඳුන්ව්නු ලැදේශේ. 

 

4. (1) 1987 අංක 15 දරන ප්රාදේශීිය සභා පනදේශේ 134 ව්න ව්ගන්තිය 

යටදේශේ දයුණු කළ ප්රදේශීශ ව්ශදේශයන් ප්රාදේශීිය සභාව් විසින් 

ප්රකාශයට පේකළ ප්රදේශීශ ඇතුලත පිහිටියා වූ කිසියම් නිේචල 

දේශීපළක්, අේපේ කර ගනු ලබන සෑම තැනැේදේශතකුම විසින්, 

එකී නිේචල දේශීපළ අේපේ කර ගනු ලැබූ දන සිට මාස තුනක් 

ඇතුළත එකී නිේචල දේශීපළ පිළිබඳ දේශතොරතුරු ප්රාදේශීිය සභාදේශේ 

ලියාපදංචි කරව්ා ගැීමම සඳහා දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශව්හි 

පළමුව්න උපදේශල්ඛනයට අනුව් පිළිදේශයල කරන ලද අයදුම් පත්රයක්, 

දේශල්කම්ව්රයා දේශව්ත ඉදරිපේ කළ යුතු ය. 

 

(3) ඉහත (1) දේශේදදේශේ සඳහන් ආකාරදේශයන් අයදුම්පත්රයක් ඉදරිපේ 

කරනු ලබන කව්ර දේශහෝ තැනැේදේශතකු විසින් එකී අයදුම් පත්රය 

සමග, දේශනොතාරිස්ව්රයකු විසින් සහතික කරනු ලැබූ පහත 

සඳහන් දේශල්ඛනව්ල සහතික කරන ලද ජායාස්ථිතිත පිටපේ 

ඉදරිපේ කරනු ලැබිය යුතුය :- 

I. එකී දේශීපදේශළහි හිමිකම් ඔේපුව්;  

II. බලයලේ මිනින්දේශදෝරුදේශව්කු විසින් අදනු ලැබූ එකී 

දේශීපදේශළහි  පිඹුරු පත; සහ 
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III. එකී දේශීපළ තුළ කව්ර දේශහෝ දේශගොමනැගිල්ලක දේශහෝ 

සහාධිපතය දේශගොමනැගිල්ලක දේශහෝ සැළැස්ම. 

 

5. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් ක්රියාේමක ව්න දනය ව්න විටේ ප්රාදේශීයය සභා බල 

ප්රදේශීශය තුළ පිහිටි කිසියම් නිේචල දේශීපළක් අේපේ කර ගනු ලැබ ඇති සෑම 

තැනැේදේශතකු විසින්ම, දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් ක්රියාේමක ව්න දන සිට මාස 

හයක් ගත වීමට මේදේශතන් 4 ව්න ව්ගන්තිදේශේ නියමකර ඇති ආකාරදේශයන් 

ක්රියා කරනු ලැබිය යුතුය. 

 

6. (1) දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශව්හි නියමයන් යටදේශේ කිසියම් නිේචල 

දේශීපළක් ප්රාදේශීිය සභාදේශේ ලියාපදංචි කරව්ා ගනු ලැබීම සඳහා 

අයදුම් පත්රයක් ඉදරිපේ කරනු ලබන සෑම නිේචල දේශීපළ 

හිමියකු විසින්ම ප්රාදේශීිය සභාව් විසින් නියම කරනු ලබන 

ප්රමාණදේශේ ගාස්තුව්ක් ප්රාදේශීිය සභාව්ට දේශගව්නු ලැබිය යුතු ය. 

 

(2) ඉහත (1) දේශේදය යටදේශේ කිසියම් නිේචල දේශීපළක් ප්රාදේශීිය 

සභාදේශේ ලියාපදංචි කරව්ා ගැීමම සඳහා එකී නිේචල දේශීපළ 

හිමියා විසින් ප්රාදේශීිය සභාව්ට දේශගව්නු ලැබිය යුතු ගාස්තුව් 

ප්රාදේශීිය සභාව් විසින් කලින් කළ තීරණය කර රජදේශේ ගැසට් 

පත්රය මගින් ව්ාර්ෂිකව් ප්රකාශයට පේ කර ඇති පරිද විය යුතුය. 

 

7. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශව්හි නියම කර ඇති ආකාරයට ප්රාදේශීිය සභාදේශේ 

ලියාපදංචිය ලබා ඇති යම් නිේචල දේශීපළ හිමියකු විසින් තමා සතුව් පව්තින 

කව්ර දේශහෝ නිේචල දේශීපළක අයිතිය - 

 

(1) දේශව්නේ යම් තැනැේදේශතකුට දේශහෝ තැනැේතන් කිහිප 

දේශදදේශනකුට පව්රා දී ඇේනම් දේශහෝ එකී දේශීපළ දේශව්නේ යම් 

තැනැේදේශතකුට උකසට තබා ඇේදේශේනම් දේශහෝ බීදට දේශහෝ 

කුළියට දී ඇේනම්; දේශහෝ  
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(2) ඇදේශටෝර්නි බල පැව්රුමක් මගින් දේශව්නේ යම් තැනැේදේශතකුට 

දේශහෝ තැනැේතන් කිහිප දේශදදේශනකුට පව්රනු ලැබ ඇේනම්; 

දේශහෝ  

එකී සිීධිය සිදුවී මාසයක් ගතවීමට මේදේශතන් ඒ බව් 

දේශල්කම්ව්රයාට ලිඛිත නිදේශේදනයක් මගින් දන්ව්නු ලැබීම එකී 

නිේචල දේශීපළ හිමියාදේශේ කාර්යය විය යුතු ය. 

 

8. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශව්හි නියම කර ඇති ආකාරයට ප්රාදේශීිය සභාදේශේ 

ලියාපදංචිය ලබා ඇති යම් නිේචල දේශීපළ හිමියකු විසින් තමා සතුව් පව්තින 

කව්ර දේශහෝ නිේචල දේශීපළක් ව්න දේශගොමනැගිලක් දේශයොදව්නු ලැබ ඇති කාර්යය 

දේශව්නස් කරනු ලැබ ඇේනම්, එකී දේශව්නස් කිරීම සිදුකර මාසයක් ගත වීමට 

මේදේශතන් ඒ බව් දේශල්කම්ව්රයාට ලිඛිත නිදේශේදනයක් මගින් දන්ව්නු ලැබීම එකී 

නිේචල දේශීපළ හිමියාදේශේ කාර්යය විය යුතු ය. 

 

9. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශව්හි නියම කර ඇති ආකාරයට ප්රාදේශීිය සභාදේශේ 

ලියාපදංචිකර ඇති නිේචල දේශීපළක් අනු දේශබදුමකට ලක් කිරීමට දේශපර එම 

දේශීපල තුල පිහිටි ඉමමක් මත පහත සඳහන් කිසියම් කාර්යයක් දේශහෝ 

කාර්යයන් කිහිපයක් කිරීමට දේශපර ඒ සඳහා ව්න අනුමැතියක් ප්රාදේශීිය 

සභාදේශේ දේශගොමනැගිලි ඉදකිරීම පිළිබඳ අතුරු ව්යව්ස්ථාව් පරිද 

සභාපතිව්රයාදේශගන්  ලබාගැීමම එම නිේචල දේශීපළ හිමියාදේශේ කාර්යය විය 

යුතුය -  

 

(1) අලුදේශතන් දේශගොමනැගිල්ලක් ඉදකිරිම; දේශහෝ 

 

(2) දැනට පව්ේනා දේශගොමනැගිල්ලක ආකෘතිදේශේ දේශව්නසක් කිරීම 

හා  අලුදේශතන් දේශකොටසක් එකතු කිරීම;  දේශහෝ 

 

(3) පව්තින දේශකොටසක් කමා ඉව්ේ කිරීම; දේශහෝ 

 

(4) පව්තින දේශකොටසක් කමා ඉව්ේ කර අලුතින් දේශකොටසක් එකතු 

 කිරීම; දේශහෝ 
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(5) සම්පූර්ණ දේශගොමනැගිල්ල ම කමා ඉව්ේ කර දේශව්නේ 

 දේශගොමනැගිල්ලක් ඉද කිරීම. 

 

10.  ප්රාදේශීයය සභාදේශේ ලියා පදංචිය ලබා ඇති යම් නිේචල දේශීපළ හිමියකුදේශේ 

ලිපිනය දේශව්නස් වී ඇති විටක, එකී දේශව්නස් වීම සිදුවී දන හතක් ඇතුලත ඒ 

පිළිබඳව් ව්න ලිඛිත දැන්වීමක් දේශල්කම්ව්රයා දේශව්ත භාර දීම එකී නිේචල දේශීපළ 

හිමියාදේශේ කාර්යය විය අතර  ඒ ලිඛිත දැන්වීම ලැබුණු ව්හාම නිේචල දේශීපළ 

හිමියන් ලියාපදංචි කිරීදේශම් දේශල්ඛනය, ඒ අනුව් සංදේශශෝධනය කිරීම සහ එදේශස් 

සංදේශශෝධනය කරනු ලැබ ඇති බව් එකී නිේචල දේශීපළ හිමියාට ලිඛිතව් දැනුම් 

දීම දේශල්කම්ව්රයාදේශේ කාර්යය විය යුතු ය. 

 

11. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ 4 දේශහෝ 5 ව්න ව්ගන්ති යටදේශේ ඉදරිපේ කරනු ලබන 

සෑම අයදුම් පත්රයක් සම්බන්ධදේශයන්ම “නිේචල දේශීපළ ලියා පදංචි කිරීදේශම් 

දේශල්ඛනයක්” දේශම් අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ දේශදව්න උප දේශල්ඛනදේශේ ආකෘතියට 

සාරානූකූලව් පිළිදේශයල කර පව්ේව්ාදේශගන යාම දේශල්කම්ව්රයාදේශේ කාර්යය විය 

යුතුය. 

 

12. ප්රාදේශීිය සභාව් විසින් පව්ේව්ාදේශගන යනු ලබන “නිේචල දේශීපළ හිමියන් සහ 

ඔවුන් සතුව් පව්තින නිේචල දේශීපළ ලියාපදංචි කිරීදේශම් දේශල්ඛනය” පරීක්ෂා කර 

බැලීමට අව්ශය යම් තැනැේදේශතකුට සතිදේශේ ව්ැම කරන ඕනෑම දනයක 

කාර්යාල දේශේලාව්න් ඇතුලත එකී දේශල්ඛනය පරීක්ෂා කර බැලීමට ගාස්තු අය 

කිරීමකින් දේශතොරව් ඉම දීම දේශල්කම්ව්රයාදේශේ කාර්යය විය යුතු ය. 

 

13. ප්රාදේශීිය සභා බල ප්රදේශීශය තුළ පව්ේව්ාදේශගන යනු ලබන දේශමම අතුරු 

ව්යව්ස්ථාදේශව්හි 3 ව්න උප දේශල්ඛණදේශයහි දැක්දේශව්න කව්ර දේශහෝ ව්යාපාරයක් දේශහෝ 

කර්මාන්තයක් දේශහෝ දේශව්දේශළඳාමක් සම්බන්ධදේශයන් ප්රාදේශීිය සභා පනත 

යටදේශේ ප්රාදේශීිය සභාව් විසින් පනව්නු ලබන යම් ගාස්තුව්ක් දේශහෝ ප්රාදේශීිය 

සභාව් විසින් නිකුේ කරනු ලබන යම් බලපත්රයක් මත අයකරනු ලබන 

ගාස්තුව්ක් දේශහෝ අයකර ගැීමදේශම්දී, ප්රාදේශීිය සභාව්ට දේශගවිය යුතු එකී ගාස්තු 

දේශහෝ බලපත්ර ගාස්තු ගණන් බැලීම සඳහා අව්ශය කරන්නා වූ එකී ව්යාපාරදේශේ 

දේශහෝ කර්මාන්තදේශේ දේශහෝ දේශව්දේශළදාදේශම් කටයුතු කරදේශගන යාදේශම් දී  - 
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(1) කිසියම් ව්ර්ෂයක කාලයක් තුළ ලද ලැබීම් ප්රමාණය; දේශහෝ 

(2) කිසියම් ව්ර්ෂයක කාලයක් තුළ ව්යාපාර පිරිව්ැටුම; දේශහෝ 

(3)  කිසියම් ව්ර්ෂයක කාලයක් තුළ උපයනු ලැබිය හැකි ලාභය; 

දේශහෝ 

(4) කිසියම් විකිණිමක් මගින් ලැබුණු මුදල; දේශහෝ 

සහතික කළ ආදායම් ව්ාර්තාව්ක් මගින් තහවුරු කරන දේශලස 

එකී කර්මාන්තදේශේ දේශහෝ  ව්යාපාරදේශේ හිමිකරුදේශගන් දේශහෝ 

කළමනාකරුදේශගන් දේශල්කම්ව්රයා විසින් ලිඛිත දැන්වීමක් මඟින් 

ඉල්ලා සිටීම ීමතයානුකූල විය යුතු ය. 

 

14. ඉහත පරිද දැන්වීමක් ලද සෑම තැනැේදේශතක්ම එකී දැන්වීදේශම් නිේචිතව් 

සදහන් දනයට දේශපර අදාල ආදායම් ව්ාර්තාව් දේශල්කම්ව්රයා දේශව්ත සැපයිය 

යුතුය. 

 

15. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශව්හි ඉහත 13 ව්න දේශේදදේශේ සඳහන් යම් ව්යාපාරයක්, 

කර්මාන්තයක් දේශහෝ දේශව්ළඳාමක් කරනු ලබන සෑම තැනැේතකු විසින්ම 

ප්රාදේශීිය සභාදේශේ දේශල්කම්ව්රයා විසින් එව්නු ලබන දේශතොරතුරු පත්රිකාව්ක් 

තමාට ලැබුණු දන සිට දන දහ හතරක් ඇතුළත එකී පත්රිකාව් මගින් ඉල්ලා 

ඇති දේශතොරතුරු දේශල්කම්ව්රයා දේශව්ත සැපයීම කළ යුතු ය. 

 

16. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ 13 හා 15 ව්ගන්ති යටදේශේ තමාදේශව්ත ලැදේශබන සෑම 

ආදායම් ව්ාර්ථාව්ක් සහ දේශතොරතුරු පත්රිකාව්ක්ම විධිමේ දේශල්ඛණයක සටහන් 

කිරීමද, එකී ව්ාර්ථා හා දේශතොරතුරු පත්රිකා ලද බව්ට එය සපයන ලද 

තැනැේතාට ලිඛිතව් දැනුම් දීමද දේශල්කම්ව්රයාදේශේ කාර්යභාරය ව්න්දේශන්ය. 

 

17. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ සඳහන් යම් ව්ගන්තියක් උල්ලංඝනය ව්න පරිද 

කටයුතු කිරීම දේශහෝ දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ සභාපතිව්රයා විසින් දේශහෝ 

දේශල්කම්ව්රයා විසින් කරනු ලබන නියමයන්ට අනුකූල දේශනොවී කටයුතු කිරීම, 
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දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ ව්රදක් ව්න අතර, එකී ව්රදක් කරනු ලබන 

සෑම තැනැේදේශතක්ම එම ව්රද සම්බන්ධදේශයන් නිසි බලය සහිත අධිකරණයක් 

විසින් ව්රදකරු කිරීදේශමන් පසු 1987 අංක 15 දරන ප්රාදේශීයය සභා පනදේශේ 122 

ව්ගන්තිදේශේ සඳහන් ආකාරයට වූ දඩුව්මකට යටේ විය යුතුය.  

 

18. පද සම්බන්ධදේශයන් අනර්ථයක් අව්ශය ව්න්දේශන්නම් මිස දේශමම අතුරු 

ව්යව්ස්ථාදේශව්හි -  

 

 “සභාපති” යන්දේශනන් තේ කාලදේශයහි ප්රාදේශීයය සභාදේශේ 

සභාපතිධුරය දරන තැනැේතා;  ද, 

“නිේචල දේශීපළ” යන්දේශනන්, කිසියම් ඉමමක් දේශහෝ දේශගොම 

නැගිල්ලක් දේශහෝ කිසියම් සහාධිපතය දේශගොමනැගිල්ලක්;  ද, 

“දේශීපළහිමිකරු” යන්දේශනන්, කිසියම් නිේචල දේශීපළක තනි 

අයිතිකරු ව්න යම් තැනැේදේශතක් දේශහෝ එකී නිේචල දේශීපළ සඳහා 

තනි අයිතිකරුදේශව්කුට ව්ැඩි ගණනක අයිතිකරුව්න් සිටින විට ඒ 

එක් එක් අයිතිකරු දේශව්න් දේශව්න්ව් හා සාමූහිකව් එකී දේශීපදේශළහි 

භාරකාරේව්ය දරන විට එම තැනැේතන්ද, දේශහෝ එකී දේශීපළ තුල 

ව්යාපාරයක්, කර්මාන්තයක් දේශහෝ දේශව්දේශළදාමක් කරදේශගන යනු 

ලබන යම් තැනැේදේශතකු  ද; 

“ දේශල්කම්ව්රයා ”යන්දේශනන් තේ කාලදේශයහි ප්රාදේශීිය සභාදේශේ 

දේශල්කම් ධුරය දරන තැනැේතාද ද;  

 

අදහස් දේශේ. 
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පලමුව්නභඋපදේශල්ඛණස 

 (4 ව්න ව්ගන්තිය) 

 නිේචල දේශීපළ ලියාපදංචි කිරීදේශම් අයදුම් පත්රය 

(1) දේශීපළ හිමිකරුදේශේ නම/හිමි කරුව්න්දේශේ නම් - 

(2) දේශීපළ හිමිකරුදේශේ ලිපිනය/හිමිකරුව්න්දේශේ ලිපිනයන් 

(3) දේශීපළ හිමි ලියාපදංචි සමාගමකම නම් 

සමාගදේශම් නම හා ලියා පදංචි අංකය - 

(4) දේශීපළ පිහිටි ගම/නගරය.........................................වීදය දේශහෝ පාර............. 

(5) ව්රිපනම් අංකය....................................තැපැල් ලිපිනය...................... 

(6) දේශීපදේශලහි ප්රමාණය අ............රූ.................පත............../ දේශහක්ටයාර්............... 

(7) ඔේපුදේශේ අංකය............................ ලියාපදංචි දනය.................. 

(8) දේශනොතාරිස්ව්රයාදේශේ නම................................ ලිපිනය......................... 

(9) දේශීපළහි ස්ව්භාව්ය :- දේශගොමනැගිලි සහිත/රහිත 

(10) දේශගොමනැගිලි හා දේශීපළ භාවිතා කරන කාර්යය- 

දේශන්ව්ාසික/ව්යාපාරික/භාව්ාතදේශයන් දේශතොර 

(11) ව්යාපාරික නම් කරදේශගන යනු ලබන ව්යාපාරදේශේ ව්යාපාර 

නාමය...............ව්යාපාර   ස්ව්භාව්ය............... 
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(12) බදු දේශහෝ කුලී පදනම මත භාවිතා කරන්දේශන්නම් බදු කරු/කුලී කරුදේශේ 

නම............. ලිපිනය.................... 

(13) පදංචි නිව්ාස දේශීපළක් නම් පදංචි කරුදේශේ නම........................... ලිපිනය..................... 

(14) දේශව්නේ විස්තර - 

 

 

දනය.....................    දේශීපළ හිමිකරුදේශේ අේසන 

 

 

 

 

දේශදව්නභඋපභදේශල්ඛනස 

 

 දේශීපළ ලියපදංචි කිරීදේශම් දේශල්ඛනය 

(11 ව්න ව්ගන්තිය) 

(ව්ම්භපාභපිටුව්) 

ග්රාම නිලධාරී ව්සම..................... 

ගම.......................... 

වීදය......................................... 

ලිප.දනය අංකය දේශීපළ හිමියාදේශේ බදු/කුලී කරුදේශේ ව්රිපනම් 

අංකය නම ලිපිනය නම  ලිපිනය 
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(දකුණුභපාභපිටුව්)භ 

ඔේපු විස්තර දේශනොතාරිස්ව්රයා

දේශේ විස්තර 

දේශීපදේශල 

හි 

ප්රමාණ

ය 

භාවි

තා 

කරන 

කාර්ය

ය 

කරනු 

ලබන 

ව්යාපාර

ය 

දේශල්කම්

දේශේ 

අේසන අංක

ය 

ලි.ප.දන

ය 

නම ලිපිනය 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

තුන්ව්නභඋපභදේශල්ඛනස 

(13 ව්න ව්ගන්තිය) 

ව්යාපාර කර්මාන්ත දේශහෝ දේශව්දේශළඳාම් 

(1) දේශේකරි,දේශහෝටල්,දේශභෝජන ශාලා 

(2) ආපනශාලා දේශේ සහ දේශකෝපි කම 

(3) කිරි පට්ටි හා කිරි නිේපාදන ව්යාපාර 

(4) මස්,කුකුල් මස් ,මාලු දේශව්දේශළඳාම 

(5) පීමාකාරී හා අන්තරාදායක දේශව්දේශළඳම් ව්ශදේශයන් අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ සදහන් 

ව්න දේශව්දේශළඳාම් 

(6) දේශපොල් දේශලලි ව්ලව්ල් කර්මාන්ත 
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(7) මදයසාර,සිසිල් බීම කර්මාන්ත 

(8) කාර්මික අපද්රව්ය බැහැර කරන සියලු නිපපාදන කම්හල් 

(9) ගව්,අේව්,එලු,බැටලු,ඌරු දේශකොටු ව්යාපාර 

(10) දේශපෞීගලික දේශව්දේශළඳ පලව්ල්,සුපර් මාර්කට් 

(11) පාීමය ජල කර්මාන්ත 

(12) බාබර් සාේපු,සැලුන්,රූපලාව්නයාගාර 

(13) බිලියට් ක්රීමාගාර 

(14) කම්මල් 

(15) දේශබෝකර් ව්යාපාර 

(16) මුදල් ණයට දීදේශම් ව්යාපාර 

(17) ඉමම් දේශව්න්දේශීසි කරුව්න් 

(18) සංචාරක දේශහෝටල් 

 

 

 

 

 

XII.ශබ්ද විකාශන උපකරණ ක්රිසා කරවීම පිළිබඳ අතුරු 

ව්යව්්ථාාව් 

 

1. 1987 අංක 15 දරණ ප්රාදේශීයය සභා පනදේශේ 122 ව්න ව්ගන්තිය සමඟ කියවිය 

යුතු එකී පනදේශේ 126 ව්න ව්ගන්තිදේශයහි (ix) (ඊ) දේශේදදේශයන් දේශමම අතුරු 

ව්යව්ස්ථාව් පැනවීමට ප්රාදේශීයය සභා ව්ලට බලය ලැබී ඇත. 
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2. මහජන දේශසෞඛය හා දේශපොදු සැපවිහරණය ප්රව්ර්ධනය කිරීම හා ආරක්ෂා කිරීම 

අරමුණු දේශකොටදේශගන ග්රැමදේශ ොන්, ලවුඩ්ස්පීකර් ඇම්ේලිපයර් සහ ස්ව්යංක්රීයව් 

දේශහෝ යාන්ත්රිකව් ශේදය නිපදව්න දේශහෝ ප්රතිරාව්ය කරන භාණ්ම ක්රියාකරවීම 

විධිමේකිරීම හා පාලනය කිරීමද එව්ැනි උපකරණ ක්රියාකරවීදේශමන් සිදුව්න 

පීමා ව්ැලැක්වීම ද උදේශදසා දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් පනව්නු ලැදේශේ. 

 

3. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් ශේද විකාශන උපකරණ ක්රියා කරවීම පිළිබඳ අතුරු 

ව්යව්ස්ථාව් දේශලස හඳුන්ව්නු ලැදේශේ. 

 

4. කිසිම තැනැේදේශතකු විසින් ප්රාදේශීයය සභා බලප්රදේශීශය  ඇතුලත, 

ග්රැමදේශපෝනයක්, ශේදව්ාහිීම යන්ත්රයක්, ශේද විකාශන යන්ත්රයක් දේශහෝ 

ස්ව්යංක්රීයව් දේශහෝ යාන්ත්රිකව් ශේදය නිපදව්න යන්ත්රයක්, දේශහෝ ශේදය 

ප්රතිරාව්ය කරන උපකරණයක් ක්රියා කරවීදේශමන් දේශහෝ ක්රියා කරවීමට ඉම 

සැලැස්වීදේශමන් දේශහෝ දේශව්නේ තැනැේදේශතකුට ඉමදීදේශමන්, එම ශේදදේශේ 

අධිකභාව්ය දේශහෝ එහි පුනරාව්ර්තනය දේශහෝ අඛණ්මභාව්ය දේශේතුදේශකොටදේශගන 

අව්ට ස්ථානව්ල පදංචිකරුව්න්ට දේශහෝ යම් මාව්තක ගමන් කරන මඟීන්ට 

පීමාකාරී ව්න යම් ශේදයක් නිපදවීම, දේශහෝ ප්රතිරාව්ය කිරීම දේශනොකළ යුතුය. 

 

5. ඉහත 4 ව්න ව්ගන්තිදේශේ සඳහන් ක්රියාව්ක් කරනු ලබන අව්ස්ථාව්කදී එකී 

ශේදය නිපදවීම දේශහෝ ප්රතිරාව්ය කිරීම නතර කරන දේශලස ලිඛිත නිදේශයෝගයක් 

මඟින් නියම කිරීමට ද, එකී ශේද නිපදවීම දේශහෝ ප්රතිරාව්ය කරනු ලබන 

උපකරණ භාවිතය අේහිටුව්න දේශලස ද, ලිඛිත නිදේශයෝගයක් මඟින් නියම 

කිරීමට සභාපතිව්රයාට බලය ඇේදේශේය. 

 

6. ඉහත 5 ව්න ව්ගන්තිදේශයහි සඳහන් නිදේශයෝගයක් ලද තැනැදේශතකු විසින් එකී 

නිදේශයෝගය අනුව් ව්හාම ක්රියා කළ යුතු දේශේ. 

 

 

7. එදේශස් වුව්ද යම් මංමාව්තක්, ප්රසිීධ ස්ථානයක්, ව්යාපාරික ස්ථානයක්, ආගමික 

ස්ථානයක් දේශහෝ මහජනයාට විව්ෘතව් පව්තින දේශපොදු ස්ථානයක් දේශනොව්න යම් 

ස්ථානයක ඉහත කී 4 ව්න ව්ගන්තිදේශයහි සඳහන් යම් යන්ත්රයක් දේශහෝ 



67 
 

උපකරණයක් ක්රියාේමක කරවීදේශමන් දේශහෝ ක්රියාකරවීමට ඉම සැලැස්වීදේශමන් 

එම ශේදදේශේ අධික භාව්ය දේශහෝ එහි පුනරාව්ර්ථනය දේශහෝ අඛණ්ම භාව්ය දේශේතු 

දේශකොට දේශගන තමන් පීමාව්ට පේව් සිටින බව්ට අව්ට පදංචිකරුව්න් 

තිදේශදදේශනකුට දේශනොඅඩු සංඛයාව්ක් විසින් අේසන් තබන ලද ලියවිල්ලක් මගින් 

දැනුම්දී ඇති විටක සභාපතිව්රයා දේශහෝ බලයලේ නිලධාරියකු විසින් එම 

ස්ථානය පරීක්ෂා කරනු ලැබීදේශමන් පසු එකී උපකරණ දේශහෝ යන්ත්ර ක්රියා 

කරවීම අේහිටුවීමට ලිඛිත නිදේශයෝගයක් මගින් නියම කිරීමට සභාපතිව්රයාට 

බලය ඇේදේශේය.  

 

8. ඉහත කී 7 ව්න ව්ගන්තිදේශේ සඳහන් නිදේශයෝගයක් ලද තැනැේතකු විසින් එම 

නිදේශයෝගදේශයහි සඳහන් නියමයන් නිේචය කරන ලද කාලසීමාව් තුල ඉටුකළ 

යුේදේශේය. 

  

9. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශව්හි විධිවිධායන් උල්ලංඝනය කිරීම දේශහෝ දේශමම අතුරු 

ව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ සභාපතිව්රයා විසින් කරනු ලබන නියමයන්ට අනුකූල 

දේශනොවී කටයුතු කිරීම, දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ ව්රදක් ව්න අතර, එකී 

ව්රදක් කරනු ලබන සෑම තැනැේදේශතක්ම එම ව්රද සම්බන්ධදේශයන් නිසි 

අධිකරණයක් ඉදරිදේශයහි නඩුපව්රා ව්රදකරු කරනු ලැබූ විට 1987 අංක 15 

දරණ ප්රාදේශීයය සභා පනදේශේ 122 ව්න ව්ගන්තිදේශයහි සඳහන් ආකාරයට වූ 

දඩුව්මකට යටේ විය යුතුය.  

 

10.  පද සම්බන්ධදේශයන් අනයාර්ථයක් අව්ශය වුදේශව්හාේ මිස, දේශමම අතුරු 

ව්යව්ස්ථාදේශේ - 

 

“සභාපතිව්රයා” යන්දේශනන් තේකාලදේශයහි ප්රාදේශීයය සභාදේශව්හි 

සභාපති ධූරය දරන තැනැේතා; ද, 

 

“බලය ලේ නිලධාරියා” යන්දේශනන් සභාපති ව්රයා විසින් ලිඛිතව් 

බලය පව්රන ලද ඕනෑම නිලධාරිදේශයකු; ද, 

 

අදහස් දේශේ.  
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XIII. ාංචාරක දේශව්දේශළන්දන් පිළිබඳ අතුරු ව්යව්්ථාාව් 

 

 

1. 1987 අංක 15 දරන ප්රාදේශීයය සභා පනදේශේ 122 ව්න ව්ගන්තිය සමඟ කියවිය 

යුතු එකී පනදේශේ 126 ව්න ව්ගන්තිදේශයහි (x) උප ව්ගන්තිය යටදේශේ දේශමම අතුරු  

ව්යව්ස්ථාව් සෑදීමට ප්රාදේශීයය සභාව්ලට බලය ලැබී ඇත. 

 

2. ඡනතාව්දේශේ සුඛ විහරනය, පහසුව් හා සුභසාධනය ප්රව්ර්ධනය කිරීදේශමහි ලා 

සභාව් සතු කාර්යයභාරය සාක්ෂාේ කරනු පිණිස ප්රාදේශීයය සභා බල 

ප්රදේශීශය තුල සංචාරක දේශව්ළඳාම අධීක්ෂණය කිරීම, විධිමේ කිරීම, පාලනය 

හා පරිපාලනය කිරීම උදේශදසා දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් පනව්නු ලැදේශේ. 

 

3. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් සංචාරක දේශව්දේශළන්දන් පිළිබඳ අතුරු ව්යව්ස්ථාව් දේශලස 

හඳුන්ව්නු ලැදේශේ.  

 

4.  ප්රාදේශීයය සභා බල ප්රදේශීශය තුල සංචාරක දේශව්ළඳාදේශමහි දේශයදේශදන සෑම 

තැනැේතකුම, ප්රාදේශීයය සභා කාර්යාලදේශයන් ලබා ගතයුතු අයදුම්පතක් 

සම්පූර්ණදේශකොට තමාදේශේ උඩුකය දේශකොටස පැහැදලිව් දේශපදේශනන අඟල් 2½×2 

ඡායාරූප පිටපේ දේශදකක් හා ඡාතික හැඳුනුම්පදේශතහි ඡායා පිටපතක් සමග 

ප්රාදේශීයය සභාදේශේ සභාපති දේශව්ත ඉදරිපේදේශකොට සංචාරක දේශව්ළදාමට අදාලව් 

විධිමේ බලපත්රයක් ලබාගත යුතුය.   

 

5. සංචාරක දේශව්ළදාම කරනු ලබන්දේශන් දේශමෝටර් රථව්ාහන පනත යටදේශේ 

ලියාපදංචි කළ ව්ාහනයක තබාදේශගන නම්, ප්රාදේශීයය සභාව් විසින් ගාස්තු 
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අයකර රථව්ාහන ගාල්කිරීමට නම්කර ඇති ස්ථානව්ල එකී සංචාරක 

දේශව්ළඳාමට දේශයොදාගන්නා ව්ාහනය නතරදේශකොට, දේශව්ළදාම් කිරීම උදේශදසා 

ප්රාදේශීයය සභාව් විසින් පනව්ා ඇති රථව්ාහන නතරකර තැබීදේශම් අතුරු 

ව්යව්ස්ථාදේශේ විධිවිධාන පරිද නියමිත ගාස්තු දේශගවිය යුතුය.  

 

6. බල ප්රදේශීශය තුල බස් නැව්තුම්පලක  නව්තා ඇති දේශහෝ බලප්රදේශීශය තුල දේශහෝ 

බල ප්රදේශීශය හරහා ධාව්නය දේශව්මින් පව්ේනා දේශපෞීගලික දේශහෝ ශ්රී ලංකා 

ගමනාගමන මණ්මලය සතු දේශපොදු මගී ප්රව්ාහන රථතුලට දේශගොම වී සංචාරක 

දේශව්ළඳාම් කරනු ලබන සෑම තැනැේතකුම දේශමම ව්යව්ස්ථාදේශේ 5 ව්න 

ව්ගන්තිදේශයහි සඳහන් බලපත්රයට අමතරව් අදාල පරිද දේශපොදු මගී ප්රව්ාහන 

බලධාරී ආයතනදේශයන් දේශහෝ දේශපෞීගලික බස්හිමිකරුව්න්දේශේ අව්සරය ද ලබා 

තිබිය යුතුය. 

 

7. සංචාරක දේශව්ළඳාදේශමහි දේශයදේශදන සෑම තැනැේතකුම දනපතා දේශහොඳින් දේශසෝදා 

පිරිසිදු කළ ඇඳුම් පැළඳුම් හැඳසිටිය යුතු අතර, දේශපෞීගලික ස්ව්ස්ථතාව් 

ආරක්ෂා කරගනිමින් මහඡන දේශසෞඛයයට හිතකර දේශලස දේශව්ළඳාදේශමහි දේශයදය 

යුතුය.  

 

8. යම් වීදයක, පදක දේශේදකාව්ක, මංමාව්තක, දේශපොදු ස්ථානයක දේශහෝ පූඡීමය 

ස්ථානයක් අසල සංචාරක දේශව්ළඳාදේශමහි දේශයදී සිටින තැනැේතකුට දේශමොනයම් 

දේශේතුව්ක් මත දේශහෝ එකී ස්ථානදේශයන්, පදක දේශේදකාදේශව්න් දේශහෝ මාර්ගදේශයන් 

ඉව්ේව්න දේශලස ප්රාදේශීයය සභාදේශේ බලයලේ නිලධාරියකු දේශහෝ කව්ර දේශහෝ 

දේශපොලිස් නිලධාරියකු විසින් විධාන කළදේශහොේ ව්හාම ඉව්ේ වියයුතුය.  

 

9. කව්ර දේශහෝ සංචාරක දේශව්ළඳාම් කරන්නකු ආහාරපාන ද්රව්ය දේශව්දේශළදාම් 

කරන්දේශන් නම් ඔහු පහත සඳහන් නියමයන්, දේශව්ළඳාම් කරනු ලබන සෑම 

විටකම පිළිපැදය යුතුය -   

 

(1) විකිණීම සඳහා තබාගනු ලබන ආහාර දේශහෝ පානව්ර්ග 

කෘමීන්දේශගන් මැස්සන්දේශගන්, දුහුවිල්දේශලන් දේශහෝ ඡලදේශයන් 

දුෂණය දේශනොව්න ආකාරයට ආරක්ෂාකාරීව් ආව්රණයකරන 
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ලද භාඡනයක් දේශහෝ දේශපට්ටියක් තුල දේශහෝ බහා තබාගත 

යුතුය. 

 

(2) ආහාර තබා ගැීමම සඳහා භාවිතා කරන, දේශපට්ටිය දේශහෝ 

භාඡනය ස්ථිර ද්රව්යයකින් සාදනලද, නිතය පියන් පතකින් 

යුක්ත වියයුතු අතර සෑම විටම එය ව්සා තැබිය යුතුය.  

 

(3) ආහාර අදේශලවි කිරීදේශම්දී පාරිදේශභෝගිකයාට පිරිනැමීම පිණිස 

මළ දේශනොබැදේශඳන දේශලෝහදේශයන් තැනූ අල්ලුව්ක් භාවිතා කළ 

යුතුය.  

 

(4) ආහාර ද්රව්ය අදේශලවිකිරීදේශම්දී පිරිසිදු කව්රයක දේශහෝ දව්ටනයක 

දේශහෝ බහා අදේශලවිකළ යුතුය. 

 

(5) ගනුදේශදනුකරුව්න්ට ඒ අව්ස්ථාදේශේදීම පාරිදේශභෝඡනය සඳහා 

ආහාරපාන පිරිනමන්දේශන් නම් ඒ සඳහාම දේශව්න්වූ දේශව්නම 

පිරිසිදුකළ භාජන භාවිතා කළයුතුය.  

(6) පරිදේශභෝජනදේශයන් පසුව් ඉතිරිකරන ආහාර දේශකොටස් සහ 

දේශව්ළඳාදේශමන් ජනිතව්න සියලුම අපද්රව්ය බහාලීම සඳහා 

දේශව්නම භාජනයක් තබාගතයුතු අතර, එකී අපද්රව්ය සියල්ල 

සභාව් විසින් නියම කරනු ලබන ආකාරයට බැහැර කළයුතුය.  

 

10. සංචාරක දේශව්ළඳාදේශමහි දේශයදී සිටින සෑම තැනැේතකුම ඒ සඳහා තමා දේශව්ත 

සභාදේශව්න් නිකුේ කරන ලද බලපත්රය දේශව්ළඳාදේශමහි දේශයදී සිටින සෑම විටකම 

තමා සන්තකදේශයහි තබාගතයුතු අතර, ප්රාදේශීයය සභාදේශේ බලයලේ 

නිලධාරියකු දේශහෝ කව්ර දේශහෝ දේශපොලිස් නිලධාරියකු දේශහෝ පාරිදේශභෝගික දේශස්ව්ා 

අධිකාරිදේශේ නිලධාරියකු දේශහෝ මහජන දේශසෞඛයය පරීක්ෂකව්රදේශයකු ඉල්ලා සිටි 

විටක එකී බලපත්රය පරීක්ෂාව් සඳහා ඉදරිපේ කළයුතුය.  

 

11. ප්රාදේශීයය සභාදේශේ සභාපතිව්රයා විසින් නිකුේ කරන ලද සංචාරක දේශව්ළඳාම 

සඳහා ව්න ව්ලංගු බලපත්රයක් ලබාදේශගන ඇති කිසිම තැනැේතකු විසින්  

සංචාරක බලප්රදේශීශය තුල සංචාරක දේශව්ළදාදේශම් දේශයදීදේශම් දී, දේශහෝටලයක, 
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සාේපුව්ක, දේශව්ළඳදේශපොලක දේශහෝ දේශව්නේ බලපත්රලේ ව්යාපාරික, කර්මාන්ත 

දේශහෝ දේශව්ළඳ ස්ථානයක සංචාරක දේශව්ළඳාම දේශනොකළ යුේදේශේය.  

 

12. සංචාරක දේශව්ළඳාදේශමහි දේශයදේශදන කිසිඳු අයකු විසින් මහා මාර්ග දේශහෝ අතුරු 

පාරව්ල්ව්ල ධාව්නය දේශකදේශරන රථව්ාහන ව්ලට දේශහෝ පයින් ගමන් කරන්නන්ට 

අව්හිරයක් බාධාව්ක් දේශහෝ අනතුරක් සිදුව්න ආකාරයට දේශව්ළඳාදේශමහි දේශයදීම 

දේශනොකළ යුතුය.  

 

13. සංචාරක දේශව්ළඳාම සඳහා ව්ලංගු බලපත්රයක් ලබා ඇේදේශේ වුව්ද, කිසියම් 

ආසාදන ස්පර්ශක දේශහෝ චර්ම දේශරෝගයකින් දේශපදේශලන දේශහෝ මෑතකදී එව්ැනි 

දේශරෝගයකින් දේශපදේශලමින් සිටි දේශහෝ එව්ැනි දේශරෝගයකින් දේශපදේශලමින් සිටි අදේශයකුට 

සාේතුකිරීදේශමහි දේශයදී සිටි කිසිම තැනැේතකු, එකී දේශරෝග ආසාධන හා බීජ 

දේශපෝෂණ කාලසීමා ඉකුේව් ඇේදේශේ නම් මිස සංචාරක දේශව්ළඳාදේශමහි 

දේශනොදේශයදය යුතුය.  

 

14. සංචාරක දේශව්ළඳාදේශමහි දේශයදේශදන කිසිම තැනැේතකු එකී දේශව්ළඳාම් කටයුතු 

සඳහා පාසල්, දේශරෝහල්, රජදේශේ කාර්යාල දේශහෝ නිල නිව්ාස පරිශ්රයක් තුලට 

ඇතුලු දේශනොවිය යුතුය.  

 

15. සංචාරක දේශව්ළඳාදේශමහි දේශයදේශදන අයකු විසින් පාපැදයක, යතුරු පැදයක, 

හිසමත දේශහෝ අදේශේ තබාදේශගන භාණ්ම අදේශලවි කිරීමට භාවිතා කරන 

දේශපට්ටිදේශයහි දේශහෝ භාජනදේශයහි දග දේශහෝ පළල මීටර් 0.75 දේශනොඉක්මවිය යුතුය.   

 

16. සංචාරක දේශව්ළඳාදේශමහි දේශයදේශදන්නකු තම භාණ්ම ප්රචාරය කිරීම උදේශදසා දේශමගා 

දේශ ෝන්, ශේද විකාශන යන්ත්ර, ඇම්ේලි යර් දේශහෝ දේශව්නේ විදුේ දේශහෝ විදුලි දේශහෝ 

එව්ැනි උපාංග දේශහෝ දීේතිමේ විදුලි ආදේශලෝක පුව්රු සහිත උපකරණ භාවිතා 

දේශනොකළ යුතුය.  

 

17. සංචාරක දේශව්ළඳාදේශමහි දේශයදේශදන කිසිම තැනැේතකු - 

(1) සිය බලපත්රදේශේ නිපචිතව් දැක්දේශව්න ප්රදේශීශදේශයහි හැර 

දේශව්නේ කිසිඳු ප්රදේශීශයක දේශව්ළඳාම් කිරීම, දේශහෝ  
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(2) තමාදේශව්ත නිකුේ කර ඇති බලපත්රය දේශව්නේ අදේශයකුට 

පැව්රීම දේශහෝ අන්සතු කිරීම; දේශහෝ  

 

(3) නිකුේ කර ඇති බලපත්රය භාවිතා කරමින් විකිණීම 

තහනම් කර ඇති ීමතයනුකූල දේශනොව්න භාණ්ම විකිණීම; 

දේශහෝ  

දේශනොකළ යුතුය.  

 

18. ව්සංගත තේේව්යක්, දේශබෝව්න දේශරෝග තේේව්යක් දේශහෝ දේශව්නේ ආකාරයක 

දේශරෝග තේව්යක් ප්රදේශීශය තුල පැතිර යා හැකි බව්ට ප්රදේශීශදේශේ දේශසෞඛයය 

වව්දය නිලධාරියා විසින් ව්ාර්තා කර ඇති අව්ස්ථාව්කදී ප්රාදේශීයය සභාදේශේ 

සභාපතිව්රයා විසින් - 

 

(1) සංචාරක දේශව්ළඳාම සඳහා යම් තැනැේතකුට නිකුේ කළ යම් 

බලපත්රයක් නිපචිතව් සඳහන් කාලයකට අේහිටුවීම; දේශහෝ 

 

(2) බල ප්රදේශීශදේශයහි කිසියම් දේශකොටසක සංචාරක දේශව්ළඳාදේශමහි 

දේශයදීම තහනම් කිරීම; දේශහෝ 

 

(3) නිකුේ කරන ලද සංචාරක දේශව්ළඳාම් බලපත්ර ආපසු තමා 

භාරයට පේ කරන දේශලස නිදේශයෝග කිරීමට කටයුතු කිරීම; දේශහෝ 

නිතයනුකූල ව්න්දේශන්ය.  

 

19. ඉහත 18 ව්න ව්ගන්තිය යටදේශේ කිසියම් බලපත්රයක් අේහිටුවීම දේශහෝ 

සභාපතිව්රයා භාරයට ගැීමම දේශේතුදේශකොට දේශගන බලපත්රලාියයාට සිදුව්න 

යම් අලාභයක් දේශහෝ හානියක් සම්බන්ධදේශයන් ප්රාදේශීයය සභාදේශේ 

සභාපතිව්රයා දේශහෝ ප්රදේශීශදේශේ දේශසෞඛයය වව්දයනිලධාරිව්රයා ව්ගකීමට 

යටේ දේශනොව්න්දේශන්ය. 

 

20. සංචාරක දේශව්දේශළන්දේශදකු විසින් අදේශලවි කරනු ලබන ආහාරපාන දේශහෝ දේශව්නේ 

භාණ්මයක යම් ප්රමාණයක් සභාපතිව්රයා දේශහෝ බලයලේ නිලධාරියකු විසින් 



73 
 

එහි මිල දේශගව්ා ලබාගැීමම ීමතයනුකූල ව්න්නාදේශස්ම, බලපත්රලාියයකු විසින් 

එකී භාණ්ම විකිණීම ප්රතික්දේශපප කිරීම දේශනොකළ යුතුය.   

 

21. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශව්හි 5ව්න ව්ගන්තිය යටදේශේ අයදුම්පත්රයක් යම් 

තැනැේතකු  සභාපතිව්රයා දේශව්ත ඉදරිපේ කරන විට ඔහු විකිණීමට 

අදේශේක්ෂිත ද්රව්ය, භාණ්මය, ඒ සඳහා භාවිතා කරනු ලබන උපකරණ, ව්ාහන, 

සහ බලපත්රය,  ඉල්ලා සිටින ප්රදේශීශය ද අනුව් සලකා බලා, එය මහජන හිතසුව් 

පිණිස බාධාකාරී  දේශහෝ අදේශයෝගය ව්න්දේශන් නම්, බලපත්රයක් නිකුේ කිරීම 

සභාපතිව්රයාට ප්රතික්දේශපප කළ හැක්දේශක්ය.  

 

22. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ 5 ව්න ව්ගන්තිය පරිද සංචාරක දේශව්ළඳාම සඳහා 

බලපත්රයක් අයදුම්කරන තැනැේතකු එකි බලපත්රය ලැබීමට දේශයෝගය බව්ට 

සභාපතිව්රයා අනුමත කරනු ලැබූ අව්ස්ථාව්කදී කලින් කළ ප්රාදේශීයය සභාව් 

විසින්, එක් එක් ව්ර්ගදේශේ සංචාරක දේශව්ළඳාම් සඳහා ව්ාර්ෂිකව් දේශහෝ නිපචිත 

කාලසීමාව්කට අයකළ යුතුයැයි තීරණය දේශකොට රජදේශේ ගැසට් පත්රය මගින් 

ප්රකාිත බලපත්ර ගාස්තු අයදුම්කරුදේශගන් අයදේශකොට දේශගන බලපත්රය නිකුේ  

කළ යුතුය.  

 

23. ඉහත 23ව්න ව්ගන්තිය යටදේශේ නිකුේ කරනු ලබන සෑම ව්ාර්ෂික 

බලපත්රයක්ම එය නිකුේකළ ව්ර්ෂදේශේ දේශදසැම්බර්මස 31 ව්න දනදේශයන් ද, සෑම 

තාව්කාලික බලපත්රයක්ම එහි සඳහන් නිපචිත දනදේශයන් ද අව්සන් වියයුතුය.  

 

24. නිපචිත කාලයකට සීමාව්න තාව්කාලික බලපත්ර නිකුේ කරනු ලබන්දේශන් 

සංස්කෘතික, ආගමික දේශහෝ දේශව්නේ උේසව්, රැස්වීම්, ප්රදර්ශන, තරඟ හා 

මහජනයා රැස්ව්න ක්රියාකාරකම් ප්රදේශීශය තුල පැව්ැේදේශව්න කාලව්කව්ානු 

සඳහා පමණි.  

 

25. පාසලක දේශහෝ ආගමික සිීධස්ථානයක උේසව්යක්, සංදර්ශනයක්, 

දේශපරහැරක් දේශහෝ දේශව්නයම් මහජනයා ඒකරාිවීමක් ව්න අව්ස්ථාව්ක  එකී 

පාසලට දේශහෝ සිීධස්ථානයට අයේ පරිශ්රය තුල සංචාරක දේශව්ළඳාම සඳහා 

තාව්කාලික බලපත්ර ලබා දය හැක්දේශක් එකී පරිශ්රයන්හි පාලන අධිකාරිදේශයහි 

නිර්දේශීශයන් ලබා ගතදේශහොේ පමණි.  
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26. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ නියමයන් යම් බලපත්රලාියයකු විසින් උල්ලංඝනය 

කර ඇති බව් සභාපතිව්රයා විසින් තීරණය කරනු ලබන ඕනෑම අව්ස්ථාව්ක 

එකී බලපත්රය අව්ලංගු දේශකොට දේශව්ළදාම අේහිටුවීමට සභාපති ව්රයාට බලය 

ඇේදේශේය.  

 

27. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ සඳහන් යම් ව්ගන්තියක් උල්ලංඝනය ව්න පරිද 

කටයුතු කිරීම දේශහෝ දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ සභාපතිව්රයා විසින් 

කරනු ලබන නියමයන්ට අනුකූල දේශනොවී කටයුතු කිරීම, දේශමම අතුරු 

ව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ ව්රදක් ව්න අතර, එකී ව්රදක් කරනු ලබන සෑම 

තැනැේදේශතක්ම එම ව්රද සම්බන්ධදේශයන් නිසි බලය සහිත අධිකරණයක් 

විසින් ව්රදකරු කිරීදේශමන් පසු 1987 අංක 15 දරන ප්රාදේශීයය  සභා පනදේශේ 122 

ව්ගන්තිදේශේ සඳහන් ආකාරයට වූ දඩුව්මකට යටේ විය යුතුය.  

 

28. පද සම්බන්ධදේශයන් අන්යාර්ථයක් අව්ශය ව්න්දේශන්නම් මිස, දේශමම අතුරු 

ව්යව්ස්ථාදේශේ -  

“සභාපති” යන්දේශනන් තේ කාලදේශයහි ප්රාදේශීයය සභාදේශේ 

සභාපතිධුරය දරන තැනැේතා; ද,  

 

“සංචාරක දේශව්ළඳාම” යන්දේශනන් භාජනයක, දේශපට්ටියක ,යම් 

ආධාරකයක, මැස්සක, පාපැදයක, කරේතයක , අේ 

කරේතයක, යතුරු පැදයක දේශහෝ ව්ාහනයක තබාදේශගන තැනින් 

තැනට යමින් දේශහෝ යම් තැනක නතරවී දේශහෝ මහජන 

පරිදේශභෝජනය සඳහා ආහාරපාන දේශහෝ ජනතාව්දේශේ පරිදේශභෝජනය 

සඳහා භාවිතයට ගන්නා ද්රව්ය දේශහෝ භාණ්ම විකිණීම දේශහෝ 

විකිණීම සඳහා ප්රදර්ශණය කිරීම; ද,  

 

“ආහාරපාන “ යන්දේශනන් මාළු, කරව්ල, පළතුරු, එළව්ලු දේශහෝ 

මනුෂය ආහාරය සඳහා පිසිනලද දේශහෝ සකස් කරන ලද ද්රව්ය, 

තිරිඟු පිටි, සහල් පිටි දේශහෝ දේශව්නේ පිටි ව්ර්ග ව්ලින් සාදන ලද 

ආහාර ද්රව්ය, රසකැවිලි දේශහෝ පැණිරස කැවිලි, සරුව්ේ, පැණි බීම, 

සකස් කළ  පළතුරු, දේශලලිගසනලද දේශපොතු ගලව්නලද, කපන ලද 



75 
 

දේශහෝ අනයාකාරයකින් සකසනලද පළතුරු, දේශකොළ කැඳ, දේශයෝගට් 

දේශහෝ මනුෂය ආහාරයට ගනු ලබනදේශස් සකස් කළ  දේශව්නේ 

නරක්ව්නසුළු ආහාර  ද්රව්යයන්; ද,  

 

“බලයලේ නිලධාරියා” යන්දේශනන් සභාදේශේ සභාපති ව්රයා විසින් 

ලිඛිතව් බලය පව්රන ලද ඕනෑම නිලධාරිදේශයකු;  ද,  

 

අදහස් දේශේ. 

 

 

 

 XIV.ව්ැසිදකිළි පිළිබඳ අතුරු ව්යව්්ථාාව් 

 

1.  1987 අංක 15 දරන ප්රාදේශීයය සභා පනදේශේ 122 ව්න ව්ගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 

එකී පනදේශේ 126 ව්න ව්ගන්තිදේශයහි (viii) (ඊ) දේශේදය යටදේශේ දේශමම අතුරු  ව්යව්ස්ථාව් 

සෑදීමට ප්රාදේශීයය සභාව්ලට බලය ලැබී ඇත. 

2. ප්රාදේශීයය සභා බල ප්රදේශීශය තුළ යම් පරිශ්රයක් සඳහා ව්ැසිකිළි ඉදකිරීම හා 

නමේතු කිරීම සඳහා විධිවිධාන සැලසීම පිණිස ව්න අතුරු ව්යව්ස්ථාව්කි. 

3. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් ව්ැසිකිළි ඉදකිරීම සහ නමේතු කිරීම පිළිබද අතුරු 

ව්යව්ස්ථාව් යනුදේශව්න් හඳුන්ව්නු ලැදේශේ. 

4. ප්රාදේශීයය සභා බල ප්රදේශීශය තුළ යම් පරිශ්රයක පදංචිකරුව්න්දේශේ භාවිතය සඳහා 

ඉදකරනු ලබන සෑම ව්ැසිකිළියක්ම සභාපතිව්රයා විසින් අනුමත කරන ලද  

සැලැස්මකට අනුකූල වූව්ක් විය යුතුය.  

5. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් ක්රියාේමක ව්න දනට පූර්ව්දේශයන් සභාපතිව්රයාදේශේ අව්සර 

පත්රයකින් දේශතොරව් ඉදකරන ලද අතුදේශගයක් දේශහෝ ව්ැසිකිළියක් සම්බන්ධදේශයන්, එම 

ස්ථානදේශේ අයිතිකරුට දේශහෝ පදංචිකරුට සභාපතිව්රයා විසින් ලිඛිතව් භාරදේශදන 

ලද දැන්වීමක් මඟින්, එහි දක්ව්ා සිටින කාලසීමාව්ක් තුළ අදාළ අතුදේශගය දේශහෝ 

ව්ැසිකිළිය අනුමත සැලැස්මකට අනුකූලව් ඉදකරගේ ව්ැසිකිළියක් ව්ශදේශයන් 

පව්ේව්ා ගත යුතු බව්ට විධාන කළ හැකිය. 

6. ප්රාදේශීයය සභා බල ප්රදේශීශය තුළ පදංචිකරුව්න් විසින් ඉදකරනු ලබන ව්ැසිකිළි 

සම්බන්ධදේශයන් සැලසුම් අනුමත කිරීදේශම්දී 1915 අංක 19 දරණ නිව්ාස හා නගර 

සංව්ර්ධන ආඥා පනදේශේ දේශහෝ 1978 අංක 41 දරණ නාගරික සංව්ර්ධන අධිකාරි 

පනදේශේ විධිවිධාන දේශහෝ ඒ යටදේශේ සාදන යම් ලිඛිත ීමතියක සඳහන් විධිවිධාන, 

දේශමම අතුරු ව්යස්ථාදේශේ සඳහන් විධිවිධානයන්ට අතිදේශර්ක ව්න පරිද 
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අව්ස්ථාදේශව්ෝචිතව් අදාළ විය යුතුය. 

7. ප්රාදේශීයය සභා බල ප්රදේශීශය තුළ සෑම පරිශ්රයක් සඳහාම ව්න ව්ැසිකිළියක් පිරිසිදුව් 

හා දේශසෞඛයාරක්ෂිතව් තබා ගැීමම පරිශ්රදේශේ අයිතිකරුදේශේ, පදංචිකරුදේශේ දේශහෝ 

භාරකරුදේශේ කාර්යය විය යුතුය.  

8. සභාපති විසින් තම බල ප්රදේශීශය තුළ යම් පරිශ්රයක අයිතිකරු, පදංචිකරු දේශහෝ 

භාරකරු දේශව්ත කරනු ලබන දැනුම්දීමක් මඟින් අදාළ ව්ැසිකිළි නිසි හා දේශයෝගය 

ආකාරදේශයන් පව්ේව්ාගැීමම සම්බන්ධදේශයන් නියමයන් කළ  හැකිය. එදේශස් 

නැතදේශහොේ අදාළ ව්ැසිකිළි එම නියමදේශයහි නිේචිතව් දක්ව්ා ඇති කාල සීමාව්ක දී 

අලුේව්ැඩියා කරන දේශලස දේශහෝ ව්සා දමන දේශලස නියමයන් කළ හැකිය.  

9. යම් පරිශ්රයක අයිතිකරු, පදංචිකරු දේශහෝ භාරකරු පරිශ්රය සඳහා ව්න ව්ැසිකිළි 

පරිහරණය කිරීදේශම්දී දේශසෞඛය ආරක්ෂිතව් දේශමන්ම, අව්ට පදංචිකරුව්න්ට එමගින් 

පීමාව්ක් ඇති දේශනොව්න පරිද පව්ේව්ාගැීමමට සැම විටම කටයුතු කළ යුතුය.   

10. යම් පරිශ්රයක සාදා ඇති ව්ැසිකිළියක් - 

 (1)    සාදා තිදේශබන ආකාරය නියමානුකූල දේශනොව්න බව්ට ; දේශහෝ , 

 (2)    දේශසෞඛය ආරක්ෂිත දේශනොව්න බව්ට ; දේශහෝ, 

 (3)    අලුේව්ැඩියාව්න් කළ යුතු බව්ට ; දේශහෝ, 

 (4)   අව්ට පදංචිකරුව්න්ට එමඟින් පීමාකාරී තේේව්යකට මුහුණ 

දීමට සිදුවී ඇති බව්ට ; දේශහෝ, 

 

 සභාපතිව්රයාට තහවුරුව්න ඕනෑම අව්ස්ථාව්ක අදාළ ව්ැසිකිළිය 

අලුේව්ැඩියා   කිරීමට දේශහෝ එය කමා දමා අලුතින් ඉද කරන දේශලසට 

පරිශ්රදේශයහි අයිතිකරුව්ාට දේශහෝ පදංචිකරුව්ාට දේශහෝ භාරකරුව්ාට 

සභාපති විසින් ලිඛිතව් නියමයක් මගින් දැනුම්දීම ීමතයානුකූල 

ව්න්දේශන්ය.  

 

10. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ සඳහන් යම් ව්ගන්තියක් උල්ලංඝනය ව්න පරිද කටයුතු 

කිරීම දේශහෝ දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ සභාපති විසින් කරනු ලබන 

නියමයන්ට අනුකූල දේශනොවී කටයුතු කිරීම, දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ ව්රදක් 

ව්න අතර, එදේශස් ව්රද කරනු ලබන සෑම තැනැේදේශතක්ම එම ව්රද සම්බන්ධදේශයන් 

නිසි බලය සහිත අධිකරණයක් විසින් ව්රදකරු කිරීදේශමන් පසු 1987 අංක 15 දරන 

ප්රාදේශීයය  සභා පනදේශේ 122 ව්ගන්තිදේශේ සඳහන් ආකාරයට වූදඞුව්මකට යටේ විය 

යුතුය.  

11. පද සම්බන්ධදේශයන් අනයාර්ථයක් අව්ශය වුව්දේශහොේ මිස දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ - 

 “සභාපති” යන්දේශනන් ප්රාදේශීයය සභාදේශේ සභාපතිව්රයා; ද, 
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 “තැනැේදේශතකු” යන්දේශනන් යම් පරිශ්රයක අයිතිකරුව්කු, පදංචිකරුව්කු 

දේශහෝ බදු කරුව්කු දේශහෝ පරිශ්රදේශයහි භාරකරු දේශහෝ කළමනාකරු ද; සහ,  

 “ව්ැසිකිළිය” යන්දේශනන් ජල මුද්රිත ව්ැසිකිළියක් දේශහෝ දය ව්ැසිකිළියක් දේශහෝ 

භාවිතය සඳහා ව්න දේශව්නේ ඕනෑම ව්ැසිකිළියක් ද, 

 අදහස් දේශේ. 

 

XV.භාත්ව් ව්ධ හිංාා ව්ැලැක්වීම පිළිබඳ අතුරු ව්යව්්ථාාව් 

 

1. 1987  අංක 15 දරන ප්රාදේශීයය සභා පනදේශේ 122ව්න ව්ගන්තිය සමඟ කියවිය 

යුතු එකී පනදේශේ 126ව්න ව්ගන්තිදේශයහි (xi) (උ) දේශේදය අනුව් දේශමම අතුරු 

ව්යව්ස්ථාව් පැනවීමට ප්රාදේශීයය සභාව්ට බලය ලැබී ඇත.  

 

2. සතුන්ට ව්ධ හිංසා කිරීම ව්ැළැක්වීම උදේශදසා දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් පනව්නු 

ලැදේශේ. 

 

3. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් සේව් ව්ධ හිංසා ව්ැළැක්වීම පිළිබඳ අතුරු ව්යව්ස්ථාව් 

දේශලස හදුන්ව්නු ලැදේශේ. 

 

4.  ප්රාදේශීයය සභා බල ප්රදේශීශය තුළ කිසිම තැනැේදේශතකු  විසින් -  

   

(1) යම් සදේශතකුට කෲර දේශලස පහර දීම දේශහෝ හිංසා කිරීම, 

ප්රමාණය ඉක්මව්න දේශේගයකින් දේශහෝ අසාමානය දුරකට දේශහෝ 

සදේශතකු දැක්කාදේශගන යාම දේශහෝ එලවීම, ප්රමාණය ඉක්මව්න 

බරක් ඇතිව්න පරිද සතකු පිට උම නැගීයාම දේශහෝ බර 

පැටවීම, අයථා දේශලස සතුන්දේශගන් ව්ැම ගැීමම දේශහෝ එව්ැනි 

කුමණ දේශහෝ  ක්රියාව්ක් කිරීමට ඉම සැලැස්වීම දේශහෝ එදේශස් 

කරවීම; දේශහෝ 
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(2) යම් සතකුට අනව්ශය දේශේදනාව්ක් දුකක් දේශහෝ පීමාව්ක්ව්න 

පරිද යම් ක්රියාව්ක් කිරිම දේශහෝ යම් දේශනොසලකා හැරීමක් කිරීම; 

දේශහෝ 

 

(3) යම් සතකු අනව්ශය දේශේදනාව්කට දේශහෝ පීමාව්කට පේව්න 

ආකාරයට විකිණීම සඳහා දේශහෝ මුදල් ඉපයීම සඳහා 

ප්රදර්ශනය කිරීම; සහ 

 

(4) යම් සතකු අනව්ශය දේශේදනාව්කට දේශහෝ පීමාව්කට ලක්ව්න 

පරිද ඔරුව්ක, දේශබෝට්ටුව්ක, ව්ාහනයක, කූඩුව්ක, දේශපට්ටියක 

දේශහෝ යම් ඇසුරුමක රැදේශගන යාම දේශහෝ රැදේශගනයාමට 

සැලැස්වීම;  

දේශනොකළ යුතුය. 

5.  ප්රාදේශීයය සභා බල ප්රදේශීශය තුල කිසිම තැනැේතකු විසින් - 

 

(1) යම් සතකු නිරාහාරව් තැබීම දේශහෝ අංගදේශේදනදේශයන් දේශහෝ 

දේශව්නේ ආකාරයකින් ව්ධහිංසා පැමිණවීම; දේශහෝ 

 

(2) යම් සතකු කෲර දේශලස පහර දීදේශමන් දේශහෝ කෲර දේශලස 

අවිආයුධ හා උපකරණ භාවිතදේශයන් දේශහෝ යම් රසායනික දේශහෝ 

විෂ ද්රව්ය දේශයදීදේශමන් මරණයට පේ කිරීම; සහ 

 

(3) යම් දේශරෝගාබාධ, අංගවිකලතාව්යක් ,තුව්ාලයක් දේශහෝ 

ව්යස්ගත අබලතාව්යක් දේශේතුදේශව්න් ව්ැදේශමහි දේශයදවීමට 

අදේශයෝගයව්න්නා වූ යම් සතකු එදේශස් ව්ැදේශමහි දේශයදවීම දේශහෝ 

දේශහෝ ව්ැදේශමහි දේශයදවීමට අව්සර දීම;  

දේශනොකළ යුතුය. 

 

6. තමන් අයිතිකරුව්න්නා වූ කිසිම සදේශතකුට දේශරෝගාබාධ දේශහෝ අබල දුබලතාව්ය 

දේශේතු දේශකොටදේශගන යම් මංමාව්තක, දේශපොදු ස්ථානයක දේශහෝ මහජනයාට 
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විව්ෘතව් ඇති ස්ථානයක මිය යාමට ඉම හැරීම සතුන් අයිතිකරුව්කු ව්න කිසිදු 

අයකු විසින් දේශනොකළ යුතුය. 

 

7. ඉහත 4, 5 සහ 6ව්න ව්ගන්තිව්ල දේශනොකළ යුතුයැයි සඳහන් කර ඇති යම් 

ක්රියාව්ක් කරනු ලබන බව් සභාපතිව්රයාදේශේ මතය අනුව් ඔහු විසින් නිගමනය 

කරනු ලබන අව්ස්ථාව්ක, එකී ක්රියාව් ව්හාම නතර කරන දේශලස ඔහු විසින් 

දේශහෝ බලය ලේ නිලධාරියකු මඟින් විධාන කිරීමට සභාපතිව්රයාට බලය 

ඇේදේශේය. 

 

8. ඉහත කී 7 ව්න ව්ගන්තිය යටදේශේ ව්න විධානයක් යම් තැනැේදේශතකු විසින් 

ව්හාම දේශනොපිළිපදන්දේශන්නම්, සිය උපකරණ දේශහෝ දේශස්ව්කයන් දේශයොදව්ා එකී 

ක්රියාව් නතර කිරීමට දේශහෝ ව්ැලැක්වීමට අව්ශය සියළු පියව්ර ගැීමමටද 

සභාපතිව්රයාට බලය ඇේදේශේය. 

 

9. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ විධිවිධානයන් උල්ලංඝනය ව්න පරිද කටයුතු කිරීම 

දේශහෝ දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ සභාපති විසින් කරනු ලබන නියමයන්ට 

අනුකූල දේශනොවී කටයුතු කිරීම, දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ ව්රදක් ව්න 

අතර, එකී ව්රදක් කරනු ලබන සෑම තැනැේදේශතක්ම එම ව්රද සම්බන්ධදේශයන් 

නිසි අධිකරණයක් ඉදරිදේශයහි නඩු පව්රා ව්රදකරු කරනු ලැබූ විට 1987 අංක 15 

දරන පනදේශේ 122ව්න ව්ගන්තිදේශයහි සදහන් විධිවිධාන අනුව් දඬුව්ම් පැමිණ විය 

යුතුය. 

 

10. පද සම්බන්ධදේශයන් අනයාර්ථයක් අව්ශය වුව්දේශහොේ මිස, දේශමම අතුරු 

ව්යව්ස්ථාදේශේ - 

 

“සභාපතිව්රයා” යන්දේශනන් තේ කාලදේශයහි ප්රාදේශීයය සභාදේශේ 

සභාපති ධුරය දරන තැනැේතා ද; 

 

“සදේශතකු” යන්දේශනන් සේව් ආඥා පනදේශේ ඊට දී ඇති අර්ථය ද; 

“බලයලේ නිලධාරියා” යන්දේශනන් සභාපතිව්රයා විසින් ලිඛිතව් 

බලය පව්රන ලද ඕනෑම නිලධාරියකු ද;  

 

අදහස් දේශේ.  
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XVI.භආහාර ද්රව්ය විකිණීම පිළිබඳ අතුරු ව්යව්්ථාාව් 

 

 

1. 1987 අංක 15 දරන ප්රාදේශීයය සභා පනදේශේ 122 ව්න ව්ගන්තිය  සමඟ 

කියවිය යුතු එකී පනදේශේ 126 ව්න ව්ගන්තිදේශයහි (ix)(ඒ) දේශේදය  යටදේශේ 

දේශමම අතුරු  ව්යව්ස්ථාව් සෑදීමට ප්රාදේශීයය සභාව්ලට  බලය ලැබී ඇත. 

 

2. ප්රාදේශීයය සභා බල ප්රදේශීශය තුළ ආහාර ද්රව්ය විකිණීදේශම් ක්රියාකාරකම් 

තුළ දේශපොදු මහජන දේශසෞඛය හා සැප විහරණය ප්රව්ර්ධනය කිරීමට  

මස්, කුකුළු මස්, මාළු, පළතුරු, එළව්ළු දේශහෝ මනුෂය ආහාරය සදහා 

පිසින ලද දේශහෝ සකස් කරන ලද ආහාර ද්රව්ය ඇතුළුව්, නරක්ව්න සුලු 

හා ආහාරයට ගන්නා සියලුම ආකාරදේශේ ආහාර ද්රව්ය විකිණීම කරනු 

ලබන ස්ථාන පරීක්ෂා කිරිම, විධිමේ කිරිම, පාලනය කිරීම හා එම 

ස්ථාන ව්ලට බලපත්ර නිකුේ කිරීම උදේශදසා දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් 

පනව්නු ලැදේශේ. 

 

3. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් ආහාර ද්රව්ය විකිණීම පිළිබද අතුරු 

ව්යව්ස්ථාව් යනුදේශව්න් හදුන්ව්නු ලැදේශේ. 

 

4. ප්රාදේශීයය සභාව් සතු දේශපොදු දේශව්ළදපලක හැර දේශව්නේ යම් ස්ථානයක 

යම් තැනැේදේශතකු විසින් මස්, මාළු, කුකුළු මස්, එළව්ළු, පිසින ලද 

ආහාර, තිරිගු පිටි, සහල් පිටි දේශහෝ දේශව්නේ පිටි ව්ර්ග ව්ලින් සාදන ලද 

ආහාර ද්රව්ය, රස කැවිලි දේශහෝ පැණි රස කැවිලි, සරුව්ේ, පැණි බීම, 

සකස් කළ පළතුරු, දේශලලි ගසන ලද, දේශපොතු ගලව්න ලද, කපන ලද 

දේශහෝ අන්යාකාරයකින් පරිදේශභෝජනයට සකස් කල පලතුරු දේශහෝ 

එළව්ළු, දේශකොළ කැඳ දේශහෝ මනුෂය ආහාරයට ගනු ලබන දේශස් සකස් 

කළ, නරක් ව්න සුළු සියලුම ආහාර ද්රව්ය විකිණීම, විකිණීම සදහා 

තබා ගැීමම දේශහෝ විකිණීම සදහා ප්රදර්ශනය කිරීම කරනු ලබන සෑම 

තැනැේදේශතකුම දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ විධි විධාන පිළිපැදය යුතුය. 

 

5. ප්රාදේශීයය සභා බල ප්රදේශීශය තුළ ඉහත 4ව්න ව්ගන්තිදේශේ සදහන් යම් 

කාර්යයක් යම් ස්ථානයක කිරීම සඳහා දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශව්හි 

24ව්න ව්ගන්තිදේශේ හි විධිවිධාන පරිද නියමිත ගාස්තු ප්රාදේශීයය 

සභාව්ට දේශගව්ා සභාපතිව්රයාදේශගන් ව්ාර්ෂිකව් බලපත්රයක් ලබා ගත 

යුතුය. 
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6. ඉහත 4 ව්න ව්ගන්තිදේශයහි සඳහන් කාර්යයන් යම් ස්ථානයක 

කරදේශගන යනු ලබන්දේශනකු විසින් එකී සියලුම ආහාර ද්රව්ය 

දුහුවිල්දේශලන්, මැස්සන්දේශගන් දේශහෝ දේශව්නේ දේශරෝග කාරක කෘමින්දේශගන් 

ආරක්ෂා ව්න පරිද ස්ථීර ද්රව්යකින් සාදන ලද දේශපට්ටියක, අල්මාරියක 

දේශහෝ භාජනයක ආරක්ෂාකාරීව් තබාදේශගන විකිණීම කල යුතුය. 

 

7. ආහාර ද්රව්ය ව්හාලන දේශපට්ටිය, අල්මාරිය දේශහෝ භාජනය ව්සා තැබිය 

හැකි ස්ථිර පියන් පේ ව්ලින් සමන්විත විය යුතු අතර සෑම විටකම 

පියන් පේ ව්සා තැබිය යුතුය.   

 

8. ආහාර ද්රව්ය විකුණන ලබන ස්ථානය නිරන්තරදේශයන්ම කුණු කසල හා 

දේශව්නේ අපද්රව්ය හා දුහුවිලි ව්ලින් දේශතොරව් දේශහොදන් අතු පතු ගා පිරිසිදු 

කර මනා දේශලස පවිත්රව් පව්ේව්ා දේශගන යා යුතුය. 

 

9. ආහාර ද්රව්ය විකුණනු ලබන ස්ථානය ව්ැස්දේශසන්, සුළගින්, අේදේශව්න් හා 

දුහුවිල්දේශලන් ආරක්ෂා ව්න පරිද තනන ලද ස්ථීර දේශගොමනැගිලිලක් විය 

යුතුය. 

 

10. ආහාර විකිණීදේශම්දී ගනුදේශදණු කරුව්න්ට ආහාර ද්රව්ය පිරිනැමීම සදහා 

මල දේශනොබැදේශදන දේශලෝහදේශයන් තැනූ අල්ලුව්ක් දේශහෝ හැන්දක් භාවිතා 

කළ යුතුය. 

 

11. ආහාර ද්රව්ය විකිණීදේශම්දී පිරිසිඳු දව්ටනයක දේශහෝ කව්රයක බහා 

අදේශලවි කළ යුතුය. 

 

12. ගනුදේශදණුකරුව්න්ට ඒ අව්ස්ථාදේශේදීම පරිදේශභෝජනය සදහා ආහාර 

ද්රව්ය පිරිනැමීම කරනු ලබන්දේශන්නම් ඒ සදහාම දේශව්න් වූ පිරිසිඳු භාජන 

භාවිතා කළ යුතුය. 

 

13. ගනුදේශදණුකරුව්න්ට පරිදේශභෝජනය සදහා ආහාර පිරිනැමීම කරනු 

ලබන සෑම ස්ථානයකම අේ දේශස්දීම සදහා ජල කරාමයක් දේශහෝ ජල 

ටැංකියක් සහ දේශස්දීමට භාවිතා කරන ඝන දේශහෝ දයර සබන් සපයා 

තිබිය යුතුය. 

 

14. පරිදේශභෝජනදේශයන් පසුව් ඉතිරි කරනු ලබන ආහාර දේශකොටස් සහ 

දේශව්ළදාම කරනු ලබන ස්ථානදේශයහි ජනනය ව්න සියලුම අපද්රව්ය හා 

කසළ බහාලීමට, පියන් පතක් සහිත භාජනයක් තබා තිබිය යුතු 

අතර ප්රාදේශීයය සභාව් විසින් නියම කරනු ලබන ආකාරයට 

භාජනදේශයහි එක් රැස් ව්න අපද්රව්ය බැහැර කළ යුතුය. 

 

15. ආහාර ද්රව්ය විකිණීම සදහා ප්රාදේශීයය සභාව් විසින් දේශමහි 5 ව්න 

ව්ගන්තිය යටදේශේ නිකුේ කරන ලද ව්ලංගු බලපත්රයක් දේශනොමැතිව් 
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කව්ර දේශහෝ තැනැේදේශතකු විසින් ප්රාදේශීයය සභා බල ප්රදේශීශය තුළ ඇති, 

සභාව් සතු දේශපොදු දේශව්ළදපලක් දේශනොව්න කව්ර දේශහෝ ස්ථානයක ආහාර 

ද්රව්ය දේශව්ළදාම් කිරීම දේශනොකළ යුතුය. 

 

16. මහා මාර්ගය අසල දේශහෝ දේශපොදු ස්ථාන අසල ඇති විව්ෘත ස්ථාන ව්ල, 

අට්ටාල, මැසි දේශහෝ දැව්මය තට්ටු මත විව්ෘතව් තබා ආහාර ද්රව්ය 

විකිණීම දේශනොකළ යුතුය. 

 

17. ආහාර ද්රව්ය විකිණීදේශම්දී ඒව්ා ඔතා දීම දේශහෝ බහාලීම සදහා අපිරිසිදු 

ඇසුරුම් ද්රව්ය භාවිතා දේශනොකළ යුතුය. 

 

18. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ 5ව්න ව්ගන්තිය යටදේශේ නිකුේ කළ ව්ලංගු 

බලපත්රයක් ලබා ඇේදේශේ වුව්ද, කිසියම් ආසාදන, ස්පර්ශක දේශහෝ 

චර්ම දේශරෝගයකින් දේශපදේශළන දේශහෝ මෑතදී එව්ැනි දේශරෝගයකින් දේශපදේශළමින් 

සිටි අදේශයකු දේශහෝ මෑතකදී එව්ැනි අදේශයකුට සාේතු කිරීදේශමහි දේශයදී සිටි 

තැනැේදේශතකු, එකී දේශරෝග ආසාදන හා බීජ දේශපෝෂණ කාල සීමාව් 

ඉකුේව් ඇේදේශේ නම් මිස ආහාර ද්රව්ය දේශව්ළදාදේශමහි දේශයදීම දේශනොකළ 

යුතුය. 

 

19. කිසිදු තැනැේදේශතකු විසින් යම් ආහාර ද්රව්යයක්, ඒ තේව්දේශයන්ම දේශහෝ 

ආකර්ශීමය දේශලස දේශහෝ විකිණීදේශම් අදහස ඇතිව් දේශහෝ නැතිව් එම 

ආහාර ද්රව්ය දේශසෞඛයයට අහිතකර ද්රව්යයක් දේශහෝ දයරයක් සමග මිශ්ර 

කිරීම, පාට කිරීම, දේශපඟවීම, එන්නේ කිරීම, ඉසීම දේශහෝ කුඩු කිරීම 

දේශනොකළ යුතු අතර, එදේශස් කරන ලද ද්රව්ය විකිණිම දේශනොකළ යුතුය. 

 

20. කල් ඉකුේ වූ දේශහෝ නරක් වූ දේශහෝ පරිදේශභෝජනයට නුසුදුසු තේව්යට 

පැමිණියා වූ කිසිදු ආහාර ද්රව්යයක් යතකරණව්ල ගබමා කිරීම, අයිස් 

දේශහෝ ලුනු දමා තබා ගැීමම, දේශව්නේ අයුරකින් ප්රති සැකසුම් කිරීම, 

අලුේ දේශහෝ දේශහොද තේව්දේශේ ආහාර ද්රව්ය සමග මිශ්ර කිරීම දේශහෝ දේශව්නේ 

අයුරකින් ලඟ තබා ගැනිම දේශනොකළ යුතුය. 

 

21. ආහාර ද්රව්ය අදේශලවි කරන ස්ථාන තුළ දේශහෝ ඒ අව්ට, බල්ලන්, බලලුන්, 

ගව්යන්, ඌරන්, කපුටන්, කුකුළන්, දේශව්නේ පක්ෂීන් දේශහෝ මීයන් දේශහෝ 

දේශව්නේ කිසිම සදේශතකුට ගැව්සීමට ඉම හැරීම දේශනොකළ යුතුය. 

 

22. ආහාර ද්රව්ය විකිණිම සම්බන්ධදේශයන් මහජනතාව්දේශගන්, සිවිල් 

සංවිධානව්ලින්, නිලධාරීන්දේශගන් දේශහෝ දේශව්නේ ඕනෑම අයුරකින් 

ප්රාදේශීයය සභාව් දේශව්ත ලැදේශබන පැමිණිලි දේශව්නම දේශල්ඛනයක දේශල්ඛන 

ගත දේශකොට, දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ විධිවිධාන ව්ලට අනුව් නිසි 

පියව්ර ගැීමමට සැලැස්වීම ප්රාදේශීයය සභාදේශේ සභාපතිව්රයාදේශේ 

කාර්යභාරය ව්න්දේශන්ය. 
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23. බල ප්රදේශීශය තුළ ආහාර ද්රව්ය විකිණීම කරනු ලබන ස්ථාන, යටේ 

පිරිදේශසයින් මාස තුනකට ව්රක් බලයලේ නිලධාරිදේශයක් ලව්ා පරීක්ෂා 

කරවීම හා එයට අදාල විධිමේ පියව්ර ගැීමම ප්රාදේශීයය සභාව් විසින් 

කල යුතු ව්න්දේශන්ය. 

 

24. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ 5ව්න ව්ගන්තිය යටදේශේ ආහාර ද්රව්ය 

විකිණීදේශම් බලපත්රයක් ලබා ගැීමමට අයදුම් කරන සෑම 

තැනැේදේශතකුම, ප්රාදේශීයය සභා පනදේශේ 149ව්න ව්ගන්තිය යටදේශේ 

ප්රාදේශීයය සභාව් විසින් කලින් කල තීරණය කරන ලදුව්, ව්ාර්ෂිකව් 

රජදේශේ ගැසට් පත්රය මගින් ප්රකාශයට පේ කරනු ලබන මුදලක්, 

බලපත්ර ගාස්තුව් ව්ශදේශයන් ප්රාදේශීයය සභාව්ට දේශගවිය යුතුය. 

 

25.  දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ 5ව්න ව්ගන්තිය යටදේශේ නිකුේ කරනු ලබන 

සෑම බලපත්රයක්ම කලින් අව්ලංගු කරන දේශනොලැබුව්දේශහොේ මිස, එය 

නිකුේ කරන ලද ව්ර්ෂදේශයහි දේශදසැම්බර් 31 ව්න දදේශනන් අව්සන් විය 

යුතුය. 

 

26. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ ව්න නියමයන් ක්රියාේමක කිරීදේශමහිලා 

අව්ශය ව්න්නා වූ කාර්යයන්, ප්රාදේශීයය සභාදේශේ සභාපතිව්රයා විසින් 

බලය පව්රනු ලබන ප්රදේශීශදේශේ දේශසෞඛය වව්දය නිලධාරියා, මහජන 

දේශසෞඛය පරීක්ෂක දේශහෝ බලය ලේ දේශව්නේ නිලධාරිදේශයකු විසින් දේශහෝ 

කරනු ලැබීම ීමතයානුකූල ව්න්දේශන්ය. 

 

27. ආහාර ද්රව්ය දේශව්ළදාදේශමහි නියුක්ත සෑම බලපත්ර ලාියදේශයකුම දේශමහි 5 

ව්න ව්ගන්තිය යටදේශේ ලබාගේ බලපත්රය තමා සන්තකදේශයහි 

තබාගත යුතු ව්න අතර, ප්රාදේශීයය සභාදේශේ සභාපතිව්රයා දේශහෝ 

බලයලේ නිලධාරිදේශයක් විසින් ඉල්ලා සිටි විටක එය පරීක්ෂාව් පිණිස 

ඉදරිපේ කල යුතුය. 

 

28. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව්ල නියමයන් පරීක්ෂා කිරීම පිණිස ප්රාදේශීයය 

සභාදේශේ සභාපතිව්රයාට දේශහෝ බලයලේ නිලධාරිදේශයකුට, යම් 

තැනැේදේශතකු ආහාර ද්රව්ය දේශව්ළදාදේශම් නියුක්තව් සිටින ඕනෑම 

දේශේලාව්ක එකී දේශව්ළදාම් කරන ස්ථානයකට ඇතුල් වීමට අව්සර 

ඇේදේශේය. 

 

29. යම් තැනැේදේශතකු දේශව්ළදාම් කරන ආහාර ද්රව්ය දේශහෝ ප්රදර්ශනයට 

තබා ඇති ආහාර ද්රව්ය ව්ර්ගයක සාම්පලයක් දේශහෝ යම් ප්රමාණයක්, 

සභාපතිව්රයා දේශහෝ බලය ලේ නිලධාරිදේශයකු විසින් එහි නියමිත මිල 

දේශගව්ා ලබා ගැීමම, ීමේයානුකුල විය යුතුව්ාක් හැර කව්ර දේශහෝ 

දේශව්දේශළන්දේශදක් එකී ද්රව්ය අදේශලවි කිරිම ප්රතික්දේශපප දේශනොකළ යුතුය. 
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30. ඉහත කී 30  ව්ගන්තිය යටදේශේ පරීක්ෂා කරන ලද ආහාර දේශහෝ පාීමය 

ද්රව්ය මනුෂය පරිදේශභෝජනය සඳහා අදේශයෝගය දේශහෝ නුසුදුසු බව් එකී 

බලයලේ නිලධාරියාට දේශපීම ගියදේශහොේ, එය තහනමට දේශගන දේශසෞඛය 

වව්දය නිලධාරියා දේශව්ත යැවීමද ීමතයානුකූල ව්න්දේශන්ය. 

 

31. ඉහත කී 31 ව්න ව්ගන්තිය යටදේශේ තහනමට දේශගන තමා දේශව්ත එව්න 

ලද, ආහාර ද්රව්ය දේශහෝ පාන ව්ර්ග මනුෂය පරිදේශභෝජනයට අදේශයෝගය 

දේශහෝ නුසුදුසු බව් දේශසෞඛය වව්දය නිලධාරියා සහතික කරනු ලැබුදේශේ 

නම්, ඒව්ාදේශයහි හිමිකරුට දේශහෝ අදේශලවි කරන ලද තැනැේතාට ව්න්ද 

දේශහෝ අලාභ දේශගවීමකින් දේශතොරව් ඒව්ා විනාශ කරනු ලැබිය යුතුය. 

 

32. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ විධිවිධාන යම් ආහාර ද්රව්ය 

අදේශලවිකරන්දේශනකු විසින් කම කරනු ලැබුව්ා වූද, ඒ තැනැේතා ඊට 

දේශපර දේශම් ව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ ව්රදකට ව්ැරදකරු වී නැේතා වූද 

අව්ස්ථාව්ක එම ව්රදකරුදේශගන් ඉල්ලීමක් ඇදේශතොේ, ඒ අනුව් සලකා 

බලා, ප්රාදේශීයය සභා පනදේශේ 122 (3) ව්ගන්තිය යටදේශේ සභාපතිව්රයා 

විසින් එම ව්රද සමථයකට පේ කළ යුතුය. 

 

33. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ සඳහන් යම් ව්ගන්තියක් උල්ලංඝනය ව්න 

පරිද කටයුතු කිරීම දේශහෝ දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ සභාපති 

විසින් කරනු ලබන නියමයන්ට අනුකූල දේශනොවී කටයුතු කිරීම, දේශමම 

අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ ව්රදක් ව්න අතර, එදේශස් ව්රද කරනු ලබන 

සෑම තැනැේදේශතක්ම එම ව්රද සම්බන්ධදේශයන් නිසි බලය සහිත 

අධිකරණයක් විසින් ව්රදකරු කිරීදේශමන් පසු 1987 අංක 15 දරන 

ප්රාදේශීයය සභා පනදේශේ 122 ව්ගන්තිදේශේ සඳහන් ආකාරයට වූ 

දඩුව්මකට යටේ විය යුතුය. 

 

34. පද සම්පන්ධදේශයන් අන්යාර්ථයක් අව්ශයව්න්දේශන් නම් මිස දේශමම අතුරු 

ව්යව්ස්ථාදේශේ ලා - 

 

‘‘සභාපති‘‘ යනුදේශව්න් ප්රාදේශීයය සභාදේශේ සභාපතිව්රයා; සහ  

“බලයලේ නිලධාරියා” යන්දේශනන් ප්රාදේශීයය සභාදේශේ 

සභාපතිව්රයා විසින් ලිඛිතව් බලය පව්රනලද ඕනෑම 

නිලධාරිදේශයකු ද;  

අදහස් දේශේ. 
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XVII. කිරි පට්ටි හා කිරි විකිණීම පිළිබඳ අතුරු ව්යස්ථාව් 

 

1. 1987 අංක 15 දරන ප්රාදේශීයය සභා පනදේශේ 122 ව්න ව්ගන්තිය සමඟ කියවිය 

යුතු එකී පනදේශේ 126 ව්න ව්ගන්තිදේශයහි (ix) (එ) දේශේදය  යටදේශේ දේශමම අතුරු 

ව්යව්ස්ථාව් සෑදීමට ප්රාදේශීයය සභා ව්ලට  බලය ලැබී ඇත. 

 

2. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් ප්රාදේශීිය සභා බල ප්රදේශීශය තුළ කිරි පට්ටි 

පව්ේව්ාදේශගන යාම හා කිරි විකිණීම විධිමේ කිරීම, අධීක්ෂණය කිරීම, 

පරික්ෂා කිරීම, පාලනය කිරීම ද සඳහා විධිවිධාන සැලසීම පිණිස ව්න අතුරු 

ව්යව්ස්ථාව්කි. 

 

3. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් ප්රාදේශීිය සභා බල ප්රදේශීශය තුළ කිරි පට්ටි හා කිරි 

විකිණීම පිළිබඳ අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යනුදේශව්න් හදුන්ව්නු ලැදේශේ. 

 

4. කිරි පට්ටියක් පව්ේව්ාදේශගන යාම සහ කිරි විකිණීම සඳහා ප්රාදේශීිය සභාදේශේ 

සභාපතිව්රයා විසින් එම කාර්ය සඳහා නිකුේ කරන ලද ව්ලංගු බලපත්රයක් 

ඇේදේශේනම් මිස කිසිම තැනැේදේශතකු විසින් එම ප්රාදේශීිය සභා බල ප්රදේශීශය 

තුළ කිරි පට්ටියක් පව්ේව්ාදේශගන යාම දේශහෝ කිරි විකිණීම දේශනොකළ යුතුය. 

 

5. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ නිකුේ කරන ලද සෑම බල පත්රයක්ම 

සභාපතිව්රයා විසින් කලින් අව්ලංගු කරනු දේශනොලැබුව්දේශහොේ මිස ඒ බල පත්රය 

නිකුේ කරන ලද ව්ර්ෂදේශේ දේශදසැම්බර් මස 31 ව්න දදේශනන් අව්සන් විය යුතුය.  

 

6. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ සඳහන්ව්න පහත සඳහන් අව්ශයතාව්යන් 

සපුරාලන්දේශන් නම් මිස සභාපතිව්රයා විසින් කිසිදු තැනැේදේශතකුට කිරි 

පට්ටියක් පව්ේව්ාදේශගන යාම සදහා බල පත්රයක් නිකුේ දේශනොකළ යුතුය. 

 

(1) කිරි පට්ටිදේශේ සේව්යින් රඳව්ා තබන ස්ථානය -     
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I. සේව්යන් රඳව්ා තබා ගැනිම සඳහා ප්රමාණව්ේ 

දේශගොමනැගිලි සංඛයාව්ක් ඉදකර තිබිය යුතුය. 

එක් සේව්දේශයකුට අව්ම ව්ශදේශයන් ව්ර්ග මීටර් 3ක් 

බැගින් ව්න දේශස් එකී ඉමකම දේශව්න්දේශකොට තැබිය 

යුතුය. 

II. සේව්යන් රඳව්ා තබන දේශගොමනැගිලිව්ල ව්හලය 

කිසියම් කල්පව්තින ද්රව්යකින් දේශසවිලිකර තිබිය 

යුතු අතර ව්හලය සඳහා ශක්තිමේ දැව් දඩු 

දේශයොදාදේශගන තිබිය යුතුය. ව්හල දේශකලව්ර දේශපොළව් 

මට්ටදේශම් සිට අව්ම ව්ශදේශයන් මීටර් 2.14ක් උසින් 

යුක්ත විය යුතුය. 

 

III. සේව්යින් රඳව්ා තබන දේශගොමනැගිලි ගදේශමොලින් 

දේශහෝ සිදේශමන්ති ගදේශලන් දේශහෝ කදේශබොක් ගදේශලන් 

දේශහෝ ශක්තිමේ දේශලස බැඳ තිබිය යුතු අතර 

සිදේශමන්තිදේශයන් කපරාදු කර තිබිය යුතුය. 

බිේතිදේශේ දේශදපසම සිදේශමන්ති මැද තිබිය යුතු 

අතර දේශගොමනැගිලි බිේතිව්ල උස මීටර් 1.83 කට 

ව්මා දේශනොඅඩු විය යුතුය. 

 

IV. දේශගොමනැගිල්ල තුළට දේශහොදන් ව්ාතාශ්රය හා 

ආදේශලෝකය ලැබිය යුතුය. 

 

V. සේව්යින් රඳව්ා තබන දේශගොමනැගිලි ව්ල 

බිේතිදේශේ ඉහළ දේශකලව්ර සිට ව්හලය දක්ව්ා 

ඉදකර ඇති කණු ශක්තිමේ දේශලස සකසා තිබිය 

යුතු අතර ඒව්ා දැව්, යකම දේශහෝ දේශකොන්ක්රීට් ව්ලින් 

සකසා තිබිය යුතුය. ව්හලදේශේ ව්මාේ උසින් පිහිටි  

පැේදේශේ කණු ව්ල උස දේශපොළව් මට්ටදේශම් සිට මීටර් 

3 ක් විය යුතු අතර ඒව්ා ඉතා පිරිසිදුව් තීන්ත 

ආදේශල්ප දේශකොට පව්ේව්ාදේශගන යා යුතුය. 
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VI. සේව්යින් රඳව්ා තබන දේශගොමනැගිල්දේශල් බිම 

සිදේශමන්ති දමා තිබිය යුතුය. 

 

VII. සේව්යින් රඳව්ා තබන දේශගොමනැගිල්ල මනා දේශලස 

අලුේ ව්ැඩියා දේශකොට පව්ේව්ාදේශගන යා යුතුය. 

 

VIII. තීන්ත ආදේශල්ප කර තිබිය යුතුයැයි දේශමම අතුරු 

ව්යව්ස්තාදේශේ නියමකර ඇති සෑම දේශකොටසකම 

අව්ම ව්ශදේශයන් සෑම ව්ර්ෂයකටම එක් ව්රක් 

බැගින් තීන්ත ආදේශල්ප කිරීම කළ යුතුය. 

 

IX. කිරි දේශදොව්ා ගැීමමට, කිරි තැන්පේ කිරිමට සහ 

කිරි ප්රව්ාහනය කිරිමට දේශයොදා ගන්නා භාජන ඔප 

දැමු මැටි, ගැල්ව්නයිස් කළ යකම දේශහෝ ටින්, 

එනැමල් ආදේශල්පිත යකම, මතුපිට සුමට කළ 

ඇලුමින්යම්, විදුරු දේශහෝ දේශපෝසිදේශල්න් යන කව්ර 

දේශහෝ ව්ර්ගයක භාජන විය යුතු අතර එකී භාජන 

සතුන් රඳව්ා තබන දේශගොමනැගිල්දේශල් ගබමා 

දේශනොකළ යුතුය.  

 

X. කිරිපට්ටිය සහ එහි ව්ටපිටාව් ද, කාණු, ලීබඩු හා 

උපකරණද පිරිසිදුව් හා මනා තේේව්යකින් 

පව්ේව්ාදේශගන යා යුතුය.  

 

XI. සේව්යින් රඳව්ා තබන දේශගොමනැගිල්දේශල් සිට 

යටේ පිරිදේශසයින් මීටර් කට දේශනොඅඩු දුරකින් 

දේශරෝගීව්න සතුන් රඳව්ා තැබීම සඳහා දේශව්නම 

දේශගොමනැගිල්ලක් තනා තිබිය යුතු අතර 

සේව්යින් රඳව්ා තබන දේශගොමනැගිල්දේශල් 
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නියමයන්ට අනුකූලව් දේශම් දේශගොමනැගිල්ලද 

දේශගොමනගා තිබිය යුතුය. 

 

XII. දේශරෝගී සතුන් රඳව්ා තබන දේශගොමනැගිල්දේශල් සිට 

ගලා යන අප ජලය අදේශනකුේ සතුන් රඳව්ා තබන 

දේශගොමනැගිල්ල දේශහෝ කිරි කාමර දේශදසට ගලා 

දේශනොයන දේශස් කාණු නිර්මාණය වී තිබිය යුතුය.   

 

(2) කිරි පට්ටිදේශේ කිරි දේශදොව්න ස්ථානය සහ කිරි ගබමාකර 

තිදේශබන ස්ථානය 

 

I. කිරි දේශදොව්න ස්ථානය හා කිරි ගබමා කර තබන 

ස්ථානය, සතුන් රදව්ා තබන ස්ථානදේශයන් අව්ම 

ව්ශදේශයන් මීටර් 7.62 කට දේශනොඅඩු දුරකින් 

පිහිටුව්ා තිබිය යුතුය. 

 

II. කිරි දේශදොව්න දේශගොමනැගිල්ල ඉතා පිරිසිදු 

තේේව්දේශයන් පව්ේව්ාදේශගන යායුතු අතර 

ගදේශමොලින්, සිදේශමන්ති ගදේශලන් දේශහෝ කදේශබොක් 

ගදේශලන් බැද දේශදපස බිේති සිදේශමන්තිදේශයන් මැද 

තිබිය යුතුය. බිේතිව්ල උස අව්ම ව්ශදේශයන් මීටර් 

2.14 ක් වියයුතු අතර බිේතිදේශේ ඉහල දේශකලව්දේශර් 

සිට ව්හලය දක්ව්ා ඉද දේශකදේශරන කණු ශක්තිමේ 

දැව්දේශයන් දේශහෝ යකම ව්ලින් දේශහෝ දේශකොන්ක්රීට් 

ව්ලින් තනා තිබිය යුතු අතර ඒව්ාදේශේ තීන්ත 

ආදේශල්ප කර තිබිය යුතුය.    

 

III. කිරි දේශදොදේශව්න දේශගොමනැගිල්දේශල් බිම සිදේශමන්ති 

දමා තිබිය යුතු අතර බිම හා බිේති සම්බන්ධ 

ව්න ස්ථාන කව්ාකාර හැමයට සකස් කර තිබිය 

යුතුය. දේශගොමනැගිල්දේශල් පියසි දේශකලව්ර දේශපොළව් 
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මට්ටදේශම් සිට යටේ පිරිදේශසයින් මීටර් 2.14 ට 

ඉහලින් තිබිය යුතුය. 

 

IV. කිරි දේශදොව්න දේශගොමනැගිල්දේශල්, මතුපිට පිඟන් 

ගදේශමොලින් දේශහෝ දේශව්නේ යම් අනුමත කරන ලීදා 

වූ දය සීරාව් උරා දේශනොගන්නා වූ  ද්රව්යකින් අතුරා 

තැනු දේශම්සයක් තිබිය යුතුය. 

 

V. කිරි දේශදොව්න ස්ථානය තුළ කසල භාජනයක් 

තබා තිබිය යුතුය. 

 

VI. කිරි දේශදොව්න දේශගොමනැගිල්ල කිසියම් කසල 

ව්ලකින් ව්ැසිකිලියකින්, දේශපොදේශහොර දේශගොමකින්, 

දේශපොදේශහොර ව්ලකින් දේශහෝ විව්ෘත කසල 

කාණුව්කින්, යටේ පිරිසයින් මීටර් 30.5 ක් දුරින් 

පිහිටා තිබිය යුතුය. 

 

VII. කිරි රැස්කර ගන්නා භාජන ඉතා පිරිසිදු 

තේේව්දේශයන් විය යුතු අතර දනපතා 

ජීව්ානුහරණය කල යුතුය. 

 

VIII. කිරි දේශදවීම යන්ත්රානුසාරදේශයන් කරනු 

ලබන්දේශන්නම් එකී යන්ත්ර දනපතා 

ජිව්ානුහරණය කලයුතු අතර ඊට අව්හය 

උපකරණ සපයා තිබිය යුතුය. 

 

 

(3) කිරි පට්ටි පව්ේව්ාදේශගන යාමට බලපත්රයක් නිකුේ කිරීම 

සඳහා වූ දේශපොදු අව්ශයතා - 
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I. සේව්යින්දේශේ ව්සුරු, ඉතිරිව්න තණදේශකොල ඇතුලු 

ආහාර දේශකොටස් ඉව්ේ කීරිම සදහා දේශව්නමම 

ස්ථානයක් සකසා කිබිය යුතුය. එම ස්ථානය 

සතුන් රදව්ා තබන දේශගොමනැගිලි, කිරි දේශදොව්න 

ස්ථාන සහ කිරි රදව්ා තබන ස්ථාන ව්ල සිට 

යටේ පිරිදේශසයින් මීටර් 30.5 ක දුරින් පිහිටුව්ා 

තිබිය යුතුය. එදේශස්ම එම ස්ථානය සතුන් සදහා 

ජලය ලබා ගන්නා ස්ථානදේශේ සිට අව්ම ව්ශදේශයන් 

මීටර් 12ක ඈතින් පිහිටුව්ා තිබිය යුතුය. 

 

II. රඳව්ා තබන සේව්යින්ට පානය කිරීමට, 

නෑවීමට හා දේශගොමනැගිලි දේශස්දමට, පිරිසිදු ජල 

පහසුකම් ප්රමාණව්ේ දේශලස සපයා තිබිය යුතුය. 

 

III. සේව්යින් සදහා පරිහරණය කරන ලද ජලය 

ඉන් අනතුරුව් පහසුදේශව්න් උරා ගන්නා ව්ලකට 

බැහැර කළ යුතු අතර මුත්රා හා ව්සුරු දේශකොටස් ද 

එදේශලස පහසුදේශව්න් උරා ගන්නා ව්ලකට බැහැර 

කළ යුතුය. එදේශලස අපිරිසිදු ව්න ජලය බැහැර 

කිරීම සදහා ඒව්ා පහසුදේශව්න් ගලායන හැකිව්න 

පරිද සිදේශමන්තිදේශයන් තැනු කාණු පීධතියක් විය 

යුතුය. 

 

  

 

7. (1) කිසියම් ආසාදන, ස්පර්ශක දේශහෝ චර්ම දේශරෝගයකින් දේශපදේශළන 

දේශහෝ මෑතකද එව්ැනි දේශරෝගයකින් දේශපදේශළමින් සිටි කව්ර දේශහෝ 

තැනැේදේශතකු, දේශහෝ එව්ැනි කිසියම් දේශරෝගයකින් දේශපළන යම් 

තැනැේදේශතකුට මෑතකද සාේතු කිරිදේශමහි දේශයද සිටි කව්ර දේශහෝ 

තැනැේදේශතකු එකී දේශරෝග ආසාධන සහ බීජ දේශපෝෂණ කාල සීමාව් 

ඉකුේ වී ඇේදේශේ නම් මිස, දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ 
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බලපත්ර ලේ ස්ථානයක කිසිඳු ආකාරයක කාර්යයක නියුක්ත වීම 

දේශහෝ නියුක්ත කර වීමද, යම් තැනැේදේශතකුදේශේ සහායකදේශයකු 

ව්ශදේශයන් එව්න් කාර්යයක නියුක්ත වීම දේශහෝ නියුක්ත කරවීම 

දේශහෝ එව්න් කාර්යයක නියුක්ත වීමට ඉම දීම ද දේශනොකළ යුතුය. 

 

(2) දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ බලපත්ර ලේ ස්ථානයක කව්ර 

දේශහෝ ආකාරයක කාර්යයක නියුක්තව්න අයව්ලුන් දේශහොදන් දේශසෝදා 

පිරිසිදු කල ඇදුම් ඇද ඇේදේශේ නම් මිස, එව්න් ස්ථානයක කිසිදු 

කාර්යයක නියුක්ත දේශනොවිය යුතු අතර, එදේශලස නියුක්ත වීමට ඉම 

දීම ද දේශනොකළ යුතුය. 

 

(3)දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ බලපත්ර ලේ ස්ථානදේශේ 

දේශස්ව්දේශේ දේශයොදව්ා ඇේ සියලුම දේශස්ව්කයින් අව්ම ව්ශදේශයන් 

ව්ර්ෂයකට එක් ව්තාව්ක්ව්ේ වව්දය පරීක්ෂනයට භාජනය 

කරවීම බලපත්ර ලාියයාදේශේ කාර්යය විය යුතුය. 

 

8. කිරි පට්ටිදේශේ දේශස්ව්දේශේ දේශයදේශදන සෑම දේශස්ව්කදේශයකු දේශව්තම ආරක්ෂිත මුව් 

ව්ැසුම්, අේ ව්ැසුම් හා අව්ශයය කරන දේශව්නේ ආරක්ෂිත පැළදුම් සපයා 

තිබිමේ, එකී දේශස්ව්කයන් කිරිපට්ටිදේශේ දේශස්ව්දේශේ නියුක්තව්න සෑම 

අව්ස්ථාව්කම අව්ස්ථාදේශව්ෝචිත පරිද එකි ආරක්ෂිත පැලදුම් පැළද සිටින 

බව්ටේ, කිරි දේශදවීදේශම් කාර්යයන්හී නියුක්ත වීමට දේශපර දේශහොදන් ඇග දේශසෝදා 

පිරිසිදු වී සිටින බව්ටේ සහතික වීම බලපත්ර ලාියයාදේශේ කාර්යය විය යුතුය.   

 

9. සතුන් රඳව්නු ලැබ ඇති ස්ථානදේශේ රැස්ව්න ව්සුරු සහ ඉතිරි ව්න තණදේශකොල 

දේශකොටස් යටේ පිරිදේශසයින් දනකට එක් ව්රක් ඉව්ේ කිරිමට සැලැස්විය යුතු 

අතර එකී ස්ථාන දනපතා ජලදේශයන් දේශසෝදා හැරීම කල යුතුය. 

 

10.  සතුන් රදව්ා තබන දේශගොමනැගිලි හා කිරි දේශදොව්න කාමරදේශේ බිම සහ දේශම්සය 

මතු පිට යටේ පිරිදේශසන් දනකට එක් ව්රක් බැගින් දේශසෝදාහැරීමට සැලැස්විය 

යුතුය. 
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11.  බලපත්රලේ ස්ථානදේශේ කිරි දේශදවීම යන්ත්රාණුසාරදේශයන් කරනු ලබන්දේශන්නම්, ඒ 

සඳහා පාවිච්චියට ගන්නා සියලුම භාජන හා උපකරණද යටේ පිරිදේශසන් 

දනකට එක් ව්රක් බැගින් ජීව්ාණුහරණය කලයුතු අතර දේශව්නේ භාණ්ම හා 

උපකරණ දනපතා පිරිසිදු කරවීමට සැලැස්වීම  බලපත්රලාියයාදේශේ කාර්ය විය 

යුතුය. 

 

12.  බලපත්ර ලේ ස්ථානදේශේ පාවිච්චියට ගන්නා භාජන, ඒව්ාට නියමිත කාර්යයට 

හැර දේශව්නේ කව්ර දේශහෝ කාර්යයකට දේශයොදා දේශනොගැීමමට බලපත්රලාියයා 

ව්ගබලා ගතයුතුය. 

 

13.  කිරි දේශදොව්ා ගැනිම ආරම්භ කිරිමට දේශපර - 

 

(1) කිරි දේශදනදේශේ බුරුල්ල පිරිසිදු ජලදේශයන් දේශස්දම කර ඇේදේශේ 

නම් ද; 

(2) කිරි දේශදොව්න්නා සබන් දේශහෝ සබන් දයර දේශයොදා තම දෑේ 

දේශසෝදාදේශගන ඇේදේශේ නම් ද; සහ 

(3) යන්ත්රානුසාරදේශයන් කිරි දේශදවීම කරනු ලබන අව්ස්ථාව්ක එකී 

උපකරණ ජීව්ාණුහරණය කර ඇේදේශේ නම් ද; 

 මිස කිරි දේශදවීමට ඉමදීම දේශනොකළ යුතුය. 

 

14. කිරි පට්ටිදේශේ ඇති කරන සෑම සදේශතකුම යටේ පිරිදේශසයින් ව්ර්ෂයකට 

තුන්ව්තාව්ක් පශු වව්දයව්රයාදේශේ දේශහෝ ඔහු විසින් නම් කරනු ලබන ඔහුදේශේ 

කව්ර දේශහෝ නිදේශයෝජිතදේශයකුදේශේ අධීක්ෂණයට ලක්කර අව්ශය වව්දය උපදේශදස් 

ලබා ගැීමම සහ එකී උපදේශදස් අනුව් ක්රියා කිරිම බලපත්ර ලාියයාදේශේ කාර්යය 

ව්න්දේශන්ය. 

 

15. කිරි පට්ටිදේශේ කව්ර දේශහෝ සදේශතකුට කිසියම් දේශරෝගයක් ව්ැළදී ඇති බව් 

දැනගන්නට ලැබුණු ව්හාම එකී සතා සතුන් රඳව්න දේශගොමනැගිල්දේශලන් ඉව්ේ 

කර, දේශරෝගී සතුන් රදව්න දේශගොමනැගිල්දේශල් රැඳවීමට ක්රියා කිරිම සහ ඒ 

පිළිබදව් අදාල ප්රදේශීශය භාර පශු වව්දය නිළධාරියා දැනුව්ේ කිරිමට ද ක්රියා 

කිරිම බලපත්ර ලාියයාදේශේ කාර්යය ව්න්දේශන්ය.  
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16. කිරි බුරුල්දේශල් දේශහෝ අන් තැනක ඇතිව්න ක්ෂය දේශරෝගදේශයන්, තීේර ස්තන 

ප්රදාහදේශයන්,  කුර හා මුඛ දේශරෝගදේශයන්, ඇන්ේරැක්ස් දේශරෝගදේශයන් දේශහෝ කිරි 

බුරුල්දේශල් ඇන්ටිදේශනෝමයිදේශකෝසිස් දේශරෝගදේශයන් දේශපදේශලන දේශහෝ බෘදේශසල්දේශලෝසිස් 

දේශරෝගදේශයන් දේශපදේශලන බව්ට පශු වව්දය නිළධාරියා තිරණය කරන ලද, යම් 

සදේශතකුදේශේ කිරි විකිණිම දේශහෝ විකිණිමට ඉමදම දේශහෝ මනුෂය පරිදේශභෝජනයට 

ඇති යම් දේශව්නේ සතුන්දේශේ කිරි ව්ලට එකතු කිරිම දේශහෝ එදේශස් කිරිමට ඉම දම, 

කව්ර දේශහෝ තැනැේදේශතකු විසින් කරනු දේශනොලැබිය යුතුය. 

 

17.  බලපත්ර ලේ ස්ථානදේශේ ප්රදේශයෝජනය සදහා  ඇති තණදේශකොල හා පිදුරු හැර 

සියලුම සේව් ආහාර මීයන්ට දේශහෝ දේශව්නේ සතුන්ට ඇතුල්විය දේශනොහැකිව්න 

දේශස් සුදුසු භාජනව්ල තබා තිබිය යුතුය. 

 

18.  කිරි ගබමා කර තැබීදේශම් සහ සකස් කිරිදේශම් කාර්යය හැර දේශව්නේ කව්ර දේශහෝ 

කාර්යයක් සදහා කිරි කාමරය දේශයොදා ගැනිම දේශහෝ දේශයොදා ගැනිමට ඉම දීම 

දේශනොකිරීමට බලපත්ර ලාියයා ව්ගබලා ගත යුතුය. 

 

19.  ජලය දේශහෝ දේශව්නේ බාහිර ද්රව්යයක් දේශහෝ ද්රව්යයන් එකතු කිරීදේශමන් කිරි බාල 

කිරීම කව්ර දේශහෝ තැනැේදේශතකු විසින් දේශනොකළ යුතුය. 

 

20.  (1) බලපත්ර ලේ ස්ථානය තුළ ජනනය ව්න සියලුම අපද්රව්ය නැව්ත 

භාවිතයට ගන්දේශන් නම් මිස එකී අපද්රව්ය -  

 

I. වජව්හායීමය අපද්රව්ය; 

II. වීදුරු;කමදාසි දේශහෝ කමදාසි ආශ්රිත ද්රව්ය; 

III. දේශපොලිතීන් හා ේලාස්ටික් දේශහෝ දේශපොලිතීන් හා   

ේලාස්ටික් ආශ්රිත ද්රව්ය; 

IV. යකම හා දේශව්නේ දේශලෝහ ද්රව්ය දේශහෝ යකම හා 

දේශව්නේ දේශලෝහ දේශකොටස්; 

V.  නිපපාදනය සදහා දේශයොදාගනු ලබන දේශව්නේ 

අමුද්රව්ය ව්ලින් ඉතිරි ව්න දේශකොටස් දේශහෝ 
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නිපපාදනදේශේදී ලැදේශබන හා අතුරු නිපපාදන ද්රව්ය 

දේශහෝ දේශකොටස්; සහ  

VI. අන්තරායකර අප ද්රව්ය, 

යන ව්ර්ග යටදේශේ ව්ර්ග කිරිමට සැලැස්විය යුතු අතර 

ඒ එක් එක් ව්ර්ගදේශේ අප ද්රව්ය බහාලිමට පිලිදේශයල කර 

ඇති දේශව්න් දේශව්න් වු භාජනව්ලට දේශහෝ ටැංකිව්ලට 

දැමීමට සැලැස්වීම බලපත්ර ලාියයාදේශේ කාර්යය විය 

යුතුය. 

 

(2) (1) දේශේදදේශේ සදහන් ආකාරයට ව්ර්ග කර භාජනව්ල දේශහෝ 

ටැංකිව්ල දමා ඇති අප ද්රව්ය ප්රාදේශීයය සභාදේශේ අප ද්රව්ය 

කලමනාකරණ ව්ැම පිළිදේශව්ල යටදේශේ බැහැර කරන්දේශන්නම් මිස 

සභාපතිව්රයා විසින් නියමකරනු ලබන ආකාරදේශයන් අව්සන් 

බැහැර ලීම කල යුතුය. 

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

සදහන් ව්න වජව්හායන අප ද්රව්ය අතරට ගැදේශනන සේව් ව්සුරු 

සහ ඉතිරිව්න තණදේශකොල දේශකොටස් දේශපොදේශහොර ව්ශදේශයන් දේශයොදා 

ගැනිමට එකී නියමය බාධාව්ක් දේශනොවිය යුතුය. දේශකදේශස් වුව්ද එකී 

අප ද්රව්ය කිරි පට්ටිදේශයන් බැහැරට ප්රව්ාහනය කරනු ලබන්දේශන් නම් 

ආව්රණයක් සහිතව් ප්රව්ාහනය කරන්දේශන් නම් මිස කිරි පට්ටිය 

පිහිටා තිදේශබන පරිශ්රදේශයන් බැහැරට ප්රව්ාහනය කිරිම දේශනොකළ 

යුතුය. 

 

21. දේශදොව්ා ගන්නා කිරි තැන්පේ කර තැබිමට ඒ සදහාම දේශව්න්වු දේශව්නම 

කාමරයක් දේශයොදාදේශගන තිබිය යුතු අතර එකී කාමරය ප්රමාණව්ේ ව්ාතාේරය 

සහ ආදේශලෝකය සහිත වුද කිසිදු කෘමිදේශයකුට දේශහෝ දේශව්නේ සදේශතකුට ඇතුල් විය 

දේශනොහැකි දේශලස ආරක්ෂා කර ඇේතා වූද කාමරයක් විය යුතුය.   
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22. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ බලපත්ර ලේ කව්රදේශහෝ ස්ථානයක, කිසිදු දේශහෝ 

තැනැේදේශතකු නිදා ගැනිම දේශනොකළ යුතු අතර කිරි පට්ටිදේශේ කාර්යය සදහා 

පාවිච්චි කරන උපකරණ දේශහෝ ද්රව්ය දේශහෝ  දේශනොව්න දේශව්නේ යම් ද්රව්යයක් තැබිම 

දේශහෝ ගබමා කර තැබිම දේශහෝ දේශනොකළ යුතුය. එදේශස් වුව්ද කිරි පට්ටිදේශේ දේශස්ව්දේශේ 

නියුක්ත තැනැේතන් සදහා විදේශේක ගැීමමට අව්ශය ප්රමාණව්ේ ඉමකම සහිත  

කාමරයක් සහ ආහාර ගැීමදේශම් කාමරයක් දේශමම පරිශ්රය තුළ පිහිටුව්ා තිබිය 

යුතුය. 

 

23.  කිරි පට්ටිදේශේ දේශස්ව්දේශේ නියුක්ත දේශස්ව්කයන් සදහා යටේ පිරිදේශසයින්  සෑම දස 

දේශදනකු දේශව්නුදේශව්න් එකක් බැගින් ව්න දේශස් කාන්තාව්න් සහ පිරිමි සඳහා දේශව්න 

දේශව්නම ව්ැසිකිළි සකස් කර තිබිය යුතුය; එදේශස්ම එකී ව්ැසිකිලි කිරි පට්ටිදේශේ 

සතුන් රදව්ා තිදේශබන දේශගොමනැගිලි, කිරි දේශදොව්න ස්ථානය සහ කිරි තැන්පේ 

කරන කාමර ව්ල සිට අව්ම ව්ශදේශයන් මීටර් 15 ක දුරින් ස්ථාන ගතකර තිබිය 

යුතුය.   

 

24.  කිරිපට්ටිදේශේ කාර්යය සදහා දේශයොදා ගන්නා ජලය, භූගත ජල ටැංකියක ගබමා 

කර තබන්දේශන් නම් එකී ටැංකිදේශේ සිට අව්ම ව්ශදේශයන් මීටර් 15 කට අඩු දුරකින් 

කසළ ව්ලක් දේශහෝ දේශපොදේශහොර ව්ලක් දේශහෝ අලු ව්ලක් දේශහෝ ස්ථාන ගත කර 

දේශනොතිබිය යුතුය.  

 

25.  කිරි පට්ටිදේශේ දේශස්ව්දේශේ නියුක්ත සෑම දේශස්ව්කදේශයකු සදහාම මනා දේශලස පිරිසිදු 

වීමට අව්ශය පිරිසිදු ජලය, පිරිසිදු තුව්ා, නියදේශපොතු පිරිසිදු කිරිමට ඇති බුරුසු 

හා සබන් දේශහෝ සබන් දයර සපයා තිබිය යුතුය. එදේශස්ම ඒ සඳහා අව්ශය කරන 

පිරිසිදු වීදේශම් කාමර ප්රමාණව්ේ පරිද සපයා තිබිය යුතුය. 

 

26.  කිසියම් කිරි පට්ටියකින් ලබා ගන්නා කිරිව්ලට දුවිලි, විෂබීජ දේශහෝ දේශව්නේ අප 

ද්රව්ය ඇතුල් විය දේශනොහැකි ව්න දේශස් ආව්රණය කල භාජන දේශයොදා ගන්දේශන්නම් 

මිස, ඒ කිරි බලපත්රලේ ස්ථානදේශයන් බැහැරට දේශගන යාම දේශනොකළ යුතුය. 

 

27. සෑම බලපත්ර ලාියදේශයකුම තමාදේශේ නමද  ̎බලපත්රලේ කිරිපට්ටිය ̋ යන ව්චන ද 

සිංහල දේශදමළ සහ ඉංග්රීසි යන භාෂා ව්ලින් පැහැදලිව් ලියා ඇේතාවූ පුව්රුව්ක් 
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කිරිපට්ටිය පව්ේව්ාදේශගන යන ස්ථානදේශේ පිටත දේශහොදන් දේශපදේශනන දේශස් සවිකර 

තැබිය යුතුය.  

 

28.  සෑම කිරිපට්ටි බලපත්රලාියයකු විසින්ම කිරිපට්ටිව්ලට අදාළ දේශම් අතුරු 

ව්යව්ස්ථාව්ල පිටපතක්  සහ සිය බලපත්රය සිය කිරිපට්ටිය පව්ේව්ාදේශගනයන 

ස්ථානදේශේ පරික්ෂා කිරීමට හැකියාව් ලැදේශබන අයුරින් තබා තිබිය යුතුය. තව්ද 

කිරිපට්ටිය තුළ දේශස්ව්දේශේ දේශයොදව්ා ඇති සියලු දේශස්ව්කයින්දේශේ නම් හා ලිපිනයන් 

ලයිස්තුව්ක් සභාපතිව්රයා දේශහෝ ඔහුදේශේ බලය ලේ නිළධාරියාට ඕනෑම යුක්ති 

සහගත දේශේලාව්ක පරික්ෂා කිරීමට හැකි ව්න පරිද කිරි පටිටිදේශේ තබා තිබිය 

යුතුය. 

 

පිටතින් ලබා ගන්නා කිරි විකිණීම 

 

29.  ප්රාදේශීයය සභා බල ප්රදේශීශයක් තුළ පිටතින් ලබා ගන්නා කිරි විකිණීමට 

අදහස් කරනු ලබන තැනැේදේශතක් විසින් ඒ සඳහා ප්රදේශීයය සභාදේශේ 

සභාපතිව්රයා දේශව්තින් 4ව්න ව්ගන්තිදේශේ පරිද බලපත්රයක්  ලබා ගත යුතුය 

 

30.  සභාපතිව්රයා විසින් නිකුේ කරන ලද බලපත්රයක් හිමි තැනැේදේශතකු 

දේශනොව්න දේශව්නේ කිසිම තැනැේදේශතකු විසින් ප්රාදේශීයය සභා බල ප්රදේශීශය තුළ 

වූ කිසිම තැනක පිටතින් ලබා ගන්නා කිරි විකිණීම දේශනොකළ යුතුය. 

 

31.  කිරි ලබා ගැීමමට අදහස් කරන කිරි පට්ටිය පිහිටි පළාේ පාලන ආයතනදේශේ 

සභාපතිව්රයා දේශහෝ නගරාධිපතිව්රයා විසින් නිකුේ කරන ලද  බලපත්රයක් 

දේශහෝ අදාල බල ප්රදේශීශදේශේ පශු වව්දයව්රයා විසින් නිකුේ කරන ලද 

සහතිකයක් ලබා ඇති කිරිපට්ටියකින් මිස, එදේශස් පිටතින් ලබා ගන්නා කිරි 

විකිණීම සඳහා, 29 ව්න අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ බලපත්රයක් ලබා ගැීමමට 

කිසිව්කුට අයිතිව්ාසිකමක් දේශනොතිබිය යුතුය. 

 

32.  ව්ලංගු බලපත්රයක් මත ප්රාදේශීයය සභා බල ප්රදේශීශය තුළ කිරි විකිණීමට බලය 

ලබා ඇති තැනැේතකු විසින් තමාදේශේ කිරි විකිණීම සඳහා දේශයොදා ගන්නා 
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දේශස්ව්කයින් දේශහෝ නිදේශයෝජිතයින් ප්රාදේශීයය සභාදේශේ ලියාපදංචි කර ලියාපදංචි 

පත්රයක් ලබාදේශගන තිබිය යුතුය. 

 

33. එකී ලියා පදංචි කිරීදේශම් පත්රදේශේ පහත සඳහන් කරුණු අමංගු විය යුතුය - 

 

(1) දේශස්ව්ා දේශයෝජකයාදේශේ නම සහ දේශල්ඛනගත අංකය; සහ  

 

(2) දේශස්ව්කයාදේශේ දේශහෝ නිදේශයෝජිතයාදේශේ නම හා අේසන දේශහෝ 

මහපට ඇඟිලි සළකුණ.  

 

34.  ප්රාදේශීයය සභා බල ප්රාදේශීශය තුළ කිරි විකිණීමට භාරදුන් නිදේශයෝජිතයකු දේශහෝ 

විකිණීම පිණිස දේශගන යන දේශහෝ තැනින් තැන දේශගොස් විකුණන කිසිව්කු දේශව්තින් 

ඒ ප්රාදේශීයය සභාදේශේ සභාපතිව්රයා දේශහෝ ඔහුදේශේ බලයලේ නිළධාරියකු එකී 

ලියාපදංචි කිරීදේශම් පත්රය පරික්ෂාකර බැලීම සඳහා ඉදරිපේ කරන දේශලස 

නියමකරන ඕනෑම විටක, අදාල පුීගලයා විසින් එය සභාපතිව්රයා දේශහෝ 

ඔහුදේශේ බලය ලේ නිළධාරියා දේශව්ත ඉදරිපේ කිරීමට බැදී සිටිය යුතුය.  

 

35.  සභාපතිව්රයා දේශහෝ බලය ලේ නිළධාරිදේශයකු විසින් කිසියම් කිරි පට්ටියක 

නිපපාදනය කරනු ලබන දේශහෝ විකිණීමට තබා ඇති කිරිව්ලින් සාම්පලයක්, 

එහි මිල දේශගව්ා ලබා ගැනිම නිතයානුකූල විය යුතුය. කිසිදු බලපත්ර ලාියදේශයකු 

විසින් එව්න් මිලද ගැනිම ප්රතික්දේශපප කිරිම දේශහෝ ඊට බාධා කිරිම දේශනොකළ 

යුතුය. 

 

36.  දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ බලපත්රයක් නිකුේ කරනු ලැබ ඇති කිසියම් 

කිරිපට්ටියක්  පව්ේව්ාදේශගන යනු ලබන ස්ථානය 6ව්න ව්ගන්තිදේශේ සදහන් 

කව්ර දේශහෝ නියමයකට අනුකූලව් පැව්තීම අව්සාන වුව් දේශහොේ දේශහෝ දේශමම අතුරු 

ව්යව්ස්ථාදේශේ දේශව්නේ කිසියම් නියමයකට පටහැනිවුව්දේශහොේ එව්න් 

අව්ස්ථාව්ක, නිේචිතව් සඳහන් කරනු ලබන දනයකට දේශපර එකී ස්ථානය ඒ 

නියමයට අනුකූල තේේව්යට දේශගන ඒමට අව්ශයය සියලු දේශී ඉටු කරන දේශලස 

බලපත්ර ලාියයාට නියම කදේශරන දැන්විමක් සභාපතිව්රයා විසින් එකී 

බලපත්රලාියයා දේශව්ත භාර දේශදනු ලැබිමට සැලැස්විය යුතුය. එව්න් දැන්වීමක් 
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කිරිපට්ටි ව්යාපාරය කරදේශගන යන ස්ථානදේශේ අලව්ා තැබුව්දේශහොේ දේශහෝ එය 

බලපත්රලාියයා විසින් ඒ ස්ථානදේශේ දේශස්ව්දේශේ දේශයොදව්ා ඇති තැනැේතකු 

දේශව්තභාර දේශදනු ලැබුව් දේශහොේ එය බලපත්රලාියයා දේශව්ත නිසි දේශලස භාර දුන්නා 

දේශස් සලකනු ලැබිය යුතුය. 

 

37.  36ව්න ව්ගන්තිදේශේ සදහන් ආකාරදේශේ දැන්විමක් ලැබුණු කව්ර දේශහෝ බලපත්ර 

ලාියදේශයකු විසින් එකි දැන්විදේශම් නිේචිතව් සදහන් දනයට දේශපර ඒ දැන්විදේශම් 

නියම කර ඇති ආකාරයට ක්රියා කල යුතුය. පිළිගත හැකි ආකාරදේශේ කරුණු 

ලිඛිතව් ඉදරිපේ කිරිමක් කර ඇති යම් අව්ස්ථාව්ක එකී දැන්විදේශමහි නිේචිතව් 

සදහන් දනය දර්ඝ කිරිමට සභාපතිව්රයාට බලය ඇත. එදේශස් වුව්ද ඒ 

ආකාරදේශයන් දර්ඝ කරනු ලබන කාලය දන තිහකට දේශනොව්ැඩි විය යුතුය. 

 

38.  36ව්න ව්ගන්තිදේශේ සදහන් ආකාරදේශේ දැන්විමක් ලැබුණු කව්ර දේශහෝ 

බලපත්රලාියදේශයකු විසින් එකි දැන්විදේශම් නිේචිතව් නියම කර ඇති දනය දේශහෝ 

දර්ඝ කරනු ලැබු දනයට දේශපර ඒ දැන්වීදේශම් නියම කර ඇති ආකාරදේශයන් ක්රියා 

කිරිම පැහැර හැර ඇති අව්ස්ථාව්ක, ඒ ස්ථානය දේශව්ත නිකුේ කරනු ලැබු බල 

පත්රය සභාපතිව්රයා විසින් අව්ලංගු කරනු ලැබිම නිතයනුකූල විය යුතුය. 

 

39.  දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ සඳහන් ව්ගන්තිව්ලින් කියදේශව්න යම් කරුණක් 

පරික්ෂා කිරීමට සභාපතිව්රයා දේශහෝ බලය ලේ නිළධාරියකු දේශව්ත බලය 

හිමිව්න අතර ඒ සඳහා යුක්ති සහගත ඕනෑම දේශේලාව්කදී ඕනෑම කිරි 

පට්ටියකට ඇතුලු වී එය පරික්ෂා කිරීමට ඔහුට හැකියාව් ඇත. දේශමහිදී ‘‘යුක්ති 

සහගත ඕනෑම දේශේලාව්ක්‘‘ යනුදේශව්න් බලපත්රලේ එම ස්ථානදේශේ නිපපාදන 

කටයුතු කරදේශගන යනු ලබන ඕනෑම දේශේලාව්ක් අදහස් දේශේ. 

 

40.  බලපත්රයලාියයා විසින් සිය කිරිපට්ටිය එදේශලස පරික්ෂා කිරීම සඳහා 

සභාපතිව්රයාට දේශහෝ ඔහුදේශේ බලය ලේ නිළධාරියාට අව්ශය සෑම සහයක්ම 

ලබා දීමට බැදී සිටිය යුතුය. 

 

41. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ සඳහන් යම් ව්ගන්තියක් උල්ලංඝනය ව්න පරිද 

කටයුතු කිරීම දේශහෝ දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ සභාපති විසින් කරනු 
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ලබන නියමයන්ට අනුකූල දේශනොවී කටයුතු කිරීම දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් 

යටදේශේ ව්රදක් ව්න අතර, එදේශස් ව්රද කරනු ලබන සෑම තැනැේදේශතක්ම එම 

ව්රද සම්බන්ධදේශයන් නිසි බලය සහිත අධිකරණයක් විසින් ව්රදකරු කිරීදේශමන් 

පසු 1987 අංක 15 දරන ප්රාදේශීයය  සභා පනදේශේ 122 ව්ගන්තිදේශේ සඳහන් 

ආකාරයට වූ දඩුව්මකට යටේ විය යුතුය.  

 

42. පද සම්බන්ධදේශයන් අනයාර්ථයක් අව්ශය ව්න්දේශන්නම් මිස දේශමම අතුරු 

ව්යව්ස්ථාදේශේ -  

 

     ‘‘සභාපති‘‘ යනුදේශව්න් ප්රාදේශීයය සභාදේශේ සභාපතිව්රයාද; 

 

“කිරි පට්ටිය ̎ යන්දේශනන්, කිරි ලබා ගැනිදේශම් හා කිරි විකිණිදේශම් 

කාර්යය ක්රියාේමක කිරිමට එක් ව්ර්ගයක සේව්යන් දේශහෝ ව්ර්ග 

එකකට ව්ැඩි සේව්යන් රඳව්ා තබා ගන්නා දේශගොමනැගිලි ද, ඒ 

පරිශ්රය ද එකී සේව්යන්ද; 

  

‘‘යුක්ති සහගත ඕනෑම දේශේලාව්ක්‘‘ යනුදේශව්න් බලපත්රලේ එම 

ස්ථානදේශේ නිපපාදන කටයුතු කරදේශගන යනු ලබන ඕනෑම 

දේශේලාව්ක්ද; 

‘‘බලය ලේ නිළධාරියකු‘‘ යන්දේශනන් සභාපතිව්රයා විසින් 

ලිඛිතව් බලය පව්රන ලද සභාදේශේ නිළධාරියකුද ;  

“පශු වව්දය නිළධාරීව්රයා ̎ යන්දේශනන්, අදාල බල ප්රදේශීශදේශේ 

රජදේශේ පශු වව්දය නිළධාරියා ද; සහ  

 

“සේව්යා ̎  යන්දේශනන්, එළ ගව්යන්, මී ගව්යන්, බැටලුව්න් සහ 

එලුව්න් යන ව්ර්ග ව්ලට අයේ සේව්යන්ද; 

 

 අදහස් දේශේ.  
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XVIII.භදේශගපත්භව්ලභප්රමාණසභඉක්මව්ාභව්ාාසභකිීමමභපිළිබඳභඅතුරුභ

ව්යව්්ථාාව් 

 

 

1. 1987 අංක 15 දරන ප්රාදේශීයය සභා පනදේශේ 122 ව්න ව්ගන්තිය සමග කියවිය 

යුතු එකී පනදේශේ 126 ව්න ව්ගන්තිය (ix) (ඉ) දේශේදය  පරිද ප්රාදේශීයය සභාව්ට 

දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් පැනවීම සඳහා බලය ලැබී ඇත. 

 

2.  ප්රාදේශීයය සභා බල ප්රදේශීශය තුල පිහිටි මුදල් අයකර නව්ාතැන් සදහා කුළියට 

දේශදනු ලබන දේශගපේ, දේශගමනැඟිලි, හා නව්ාතැන් දේශගව්ල්ව්ල ව්ාසය කිරීම 

විධිමේ කිරීම, අධීක්ෂණය කිරීම පරීක්ෂා කිරීම හා පාලනය සදහා දේශමම 

අතුරු ව්යව්ස්ථාව් පනව්නු ලැදේශේ. 

 

3. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් නව්ාතැන් දේශගව්ල් ව්ල ව්ාසය කිරීම පිළිබඳ අතුරු 

ව්යව්ස්ථා යනුදේශව්න් හදුන්ව්නු ලැදේශේ. 

 

4. ප්රාදේශීයය සභා බල ප්රදේශීශය තුල කිසියම් දේශගොමනැගිල්ලක ව්ාසය කළ හැකි 

පුීගලයින් සංඛයා ව් පිළිබඳ නියමයක් කිරීදේශම් බලය ප්රාදේශීයය සභාව්ක 

සභාපතිව්රයා සතු විය යුතුය. 

 

5. සභාපතිව්රයා විසින් ඉහත සඳහන් නියමය කිරීදේශම්දී එකී දේශගොමනැගිල්දේශල් - 

 

(1) ව්ර්ග ප්රමාණය;   

(2) දේශගොමනැගිල්දේශල් උස;   

(3) දේශගොමනැගිල්ලට ව්ාතාශ්රය ලැබිය හැකි මාර්ග;  

(4) දේශගොමනැගිල්ලට ආදේශලෝකය ලැබිය හැකි මාර්ග;   

(5) දේශගොමනැගිල්ල තුළ සහ දේශගොමනැගිල්ල අව්ට ව්ාසයට සුදුසු 

පරිසරයක්   පැව්තීම;   

(6) සපයා ඇති ජල පහසුකම් පරිමාව්; සහ  

(7) සපයා ඇති සීමපාරක්ෂක පහසුකම් ප්රමාණය ද,     

පිළිබඳව් සැලකිලිමේ විය යුතුය.  
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6.  දේශගොමනැගිල්ලක ව්ාසය කළ හැකි සංඛයාව් ඉක්මව්ා යන පුීගලයින් 

සංඛයාව්ක් කිසියම් දේශගොමනැගිල්ලක ව්ාසය කරන බව්ට සභාපතිව්රයා 

සෑහීමකට පේවීමට කරුණු ඉදරිපේ වී ඇති අව්ස්ථාව්ක, එම දේශගොමනැගිල්දේශල් 

ව්ාසය කළ හැකි සංඛයාව් ඉක්මව්ා සිටින පුීගලයින්ට එම දේශගොමනැගිල්දේශලන් 

ඉව්ේ විය යුතු යයි සභාපතිව්රයා විසින් නියම කිරීම ීමතයානුකූල ව්න්දේශන්ය. 

 

7.  ඉහත 6 ව්න ව්ගන්තිය පරිද නියමයක් කිරීදේශමන් පසු යම් අව්ස්ථාව්ක එම 

දේශගොමනැගිල්දේශල් ව්ාසය කරන පුීගලයින් සංඛයාව් සභාපතිව්රයා නියම කර 

ඇති පුීගල සංඛයාව් ඉක්මව්ා යන අව්ස්ථාව්ක, එම දේශගොමනැගිල්දේශල් 

අයිතිකරු ව්රදකට ව්රදකරු ව්න්දේශන්ය. 

      

8. ව්ාසය සඳහා ප්රදේශයෝජනයට ගනු ලබන යම් දේශගොමනැගිල්ලක්, එහි ව්ාසය 

කරන්නන්දේශේ දේශසෞඛයයට අනතුරුදායක ව්න තරමට අධික ව්ාසයකින් යුක්ත 

වීදේශම්, ව්රදට ව්රදකරු වීදේශමන් පසු එම ව්රද තව්දුරටේ කරදේශගන යනු ලබන 

බව් සභාපතිව්රයාට දේශපීම ගියදේශහොේ සභාපතිව්රයා දේශහෝ ඔහු විසින් බලය 

පව්රන ලද නිලධාරියකු විසින් මදේශේස්ත්රාේ අධිකරණය දේශව්ත ඉදරිපේ කරනු 

ලබන කරුණු ව්ාර්තාව්ක් මත මදේශේස්ත්රාේව්රයා විසින් සමාේති ආඥාව්ක් 

නිකුේකළ හැකිය.  

 

9.  යම් දේශගොමනැගිල්ලක බදුකරු එය අතුරු බදු දී තිදේශේ නම් එහි 

නව්ාතැන්කරුව්න්, කුලී නිව්ැසියන් දේශහෝ දේශව්නේ දේශන්ව්ාසිකයන් දේශව්නුදේශව්න් එම 

අතුරු බදුකරු ඉහත කී 8 ව්න ව්ගන්තිදේශේ කාර්යය සඳහා දේශගොමනැගිල්දේශල් 

අයිතිකරු දේශලස සලකනු ලැබිය හැකිය. 

 

10. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ ලද ආඥාව්ක් අනුව් අයිතිකරු විසින් දේශහෝ 

බදුකරු විසින් දේශගොමනැගිල්දේශලන් ඉව්ේව්න දේශලස නියම කරනු ලැබූ විට, සෑම 

නව්ාතැන්කරුදේශව්කුම දේශහෝ දේශව්නේ දේශන්ව්ාසිකදේශයකුම එම දේශගොමනැගිල්දේශලන් 

ඉව්ේව් යා යුතුය.    
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11. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ සදහන් ව්රදකට ව්රදකරුව්න සෑම තැනැේතකුම 

1987 අංක 15 දරන ප්රාදේශීිය සභා පනදේශේ 122 ව්ගන්තිය යටදේශේ සදහන් 

දඩුව්මකට ඔහු යටේවිය යුතුය. 

 

12. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ පද සම්බන්ධදේශයන් අනයාර්තයක් අදහස් ව්න්දේශන් නම් 

මිස;  

 

‘‘සභාපතිව්රයා” යනුදේශව්න් තේ කාලදේශයහි සභාදේශේ 

සභාපතිධුරය දරන තැනැේතාද; 

 

“දේශගොමනැගිලි” යනුදේශව්න් කුලී පදනම මත නව්ාතැන් සපයනු 

ලබන, දේශගව්ල්, දේශගොමනැගිලි සහ දේශගපේද; සහ  

 

"බලය ලේ නිලධාරියා” යනුදේශව්න් සභාපතිව්රයා විසින් බලය 

දේශදනු ලබන ප්රාදේශීයය සභාදේශේ නිලධාරිදේශයකු ද; 

 

අදහස් දේශේ.     

 

 

 

XIX.භපු්ථ කාල පිලිබඳ අතුරු ව්යව්්ථාාව් 

 

1. 1987 අංක 15 දරන ප්රාදේශීයය සභා පනදේශේ 122 ව්න ව්ගන්තිය  සමඟ කියවිය 

යුතු එකී පනදේශේ 126 ව්න ව්ගන්තිදේශයහි (xiv) දේශේදය යටදේශේ දේශමම අතුරු  

ව්යව්ස්ථාව් සෑදීමට ප්රාදේශීයය සභාව්ලට බලය ලැබී ඇත. 

 

2. ප්රාදේශීයය සභා බල ප්රදේශීශය තුළ, පුස්තකාල දේශස්ව්ාව්න් පව්ේව්ාදේශගන යාම 

සඳහා, ප්රාදේශීයය සභාව් විසින් දේශමම අතුරුව්යව්ස්ථාව් පනව්නු ලබයි.   

 

3. දේශමම අතුරුව්යව්ස්ථාව් ප්රාදේශීයය සභා පුස්තකාල පිළිබඳ අතුරු ව්යව්ස්ථාව් 

දේශලස හැඳින්දේශේ. 
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4. ප්රාදේශීයය සභාව් විසින් පව්ේව්ාදේශගන යනු ලබන පුස්තකාල පහත සඳහන් 

අංශ ව්ලින් සමන්විත විය හැකිය  

(1) බැහැර දේශදන අංශය; 

(2) ආශ්රය අංශය; 

(3) කියවීම් ශාලාව්; 

(4) ළමා අංශය; සහ  

(5) විදුේ අංශය. 

5. පුස්තකාලය - 

 

(1) අධීක්ෂණය හා පරිපාලනය කිරීම ප්රාදේශීයය සභාදේශේ 

පුස්තකාල කමිටුව්ක් දේශව්ත පැව්දේශරන අතර, එම කමිටුව් පහත 

සඳහන් තැනැේතන්දේශගන් සමන්විත දේශේ - 

 

I. ප්රාදේශීයය සභාදේශව්හි සභාපතිව්රයා;  

II. සභාව් විසින්, තීරණය කරන පරිද සියකව්රුන් 

දේශදදේශදදේශනකුට දේශනොව්ැඩි සියකයන් සංඛයාව්ක්; 

III. සභා රැස්වීමක දී සභාව් විසින් නම් කරනු ලබන 

බල ප්රදේශීශය තුළ පදංචි විිපඨ තැනැේතන් 

දේශදදේශදදේශනකු; 

IV. අදාළ පුස්තකාලදේශයහි පාඨක සමාජයක 

සභාපතිව්රදේශයක්; සහ 

V. අදාළ පුස්තකාලදේශයහි පුස්තකාලයාධිපති. 

(2) ප්රාදේශීයය සභාදේශේ සභාපතිව්රයා පුස්තකාල කමිටුදේශව්හි 

සභාපතිව්රයා ව්න්දේශන්ය. 
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(3) පුස්තකාලය භාරව් සිටීම සඳහා නිසි පේවීම් බලධාරීේව්ය 

විසින් පුස්තකාලයාධිපතිව්රදේශයකු පේ කරනු ලැබිය හැකි 

අතර, පුස්තකාලදේශේ ක්රමව්ේභාව්ය පව්ේව්ාදේශගන යාම සඳහා 

පුස්තකාලදේශේ ව්ේකම් සම්බන්ධදේශයන් 

පුස්තකාලයාධිපතිව්රයා හා ඔහුදේශේ කාර්ය මණ්මලය 

ව්ගකිව් යුතු දේශේ. 

 

6. සභාපතිව්රයා පුස්තකාල කමිටුව්ක මූලාසනය දැරිය යුතු අතර,  යම් 

රැස්වීමකට අදාළ සභාපතිව්රයා පැමිණ දේශනොමැති විටක, පැමිණ සිටින 

කමිටුදේශේ සාමාජිකයන් අතරින් දේශතෝරා පේ කර ගන්නා සාමාජිකදේශයකු ඒ 

රැස්වීදේශම් මූලාසනය දැරිය යුතුය.කව්ර දේශහෝ රැස්වීමක මූලාසනය දරණ 

තැනැේතාට එක් මූලික ඡන්දයක් ද, යම් ප්රේනයක් සම්බන්ධදේශයන් පක්ෂ හා 

විපක්ෂ ඡන්ද සංඛයාව් සමාන වුව්දේශහොේ තීරක ඡන්දයක් ද ඇේදේශේය. 

 

7. දේශමම කමිටුදේශේ ගණ පූර්ණය සාමාජිකයන් තිදේශදදේශනකු ව්න අතර එම ගණ 

පූර්ණය සම්පූර්ණ වී ඇේදේශේනම් මිස, කමිටුදේශේ යම් රැස්වීමක දී කිසිදු 

කටයුක්තක් දේශනොකළ යුතුය. 

 

බැහැර දේශදන අංශස 

 

8. යම් තැනැේදේශතක් - 

 

(1) ව්යස අවුරුදු 12 ට අඩු පුස්තකාල සමාජිකදේශයකුදේශේ නම් ළමා 

පාඨකදේශයක් ව්ශදේශයන්ද, අවුරුදු 12 ට ව්ැඩි පුස්තකාල 

සමාජිකදේශයකු දේශේ නම් ව්ැඩිහිටි පාඨකදේශයක් ව්ශදේශයන් ද 

සලකනු ලබයි. 

 

(2) I. ප්රාදේශීයය සභා බල ප්රදේශීශය තුළ පදංචි වී සිටී නම් 

දේශහෝ බල ප්රදේශීශය තුළ ආයතනයක, කාර්යාලයක, 

පාසලක, ව්යාපාරයක දේශහෝ මහජන සංවිධානයක 

සාමාජිකේව්ය ඇතිව් සිටී නම්; සහ 
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II .ප්රාදේශීයය සභාව් විසින් තීරණය කර නියම කරනු 

ලැබ ඇති පුස්තකාල සාමාජික ගාස්තු දේශගව්ා 

සාමාජිකදේශයකු ව්ශදේශයන් පිළිදේශගන ඇේදේශේනම් මිස 

පුස්තකාලදේශයහි  බැහැරදේශදන  අංශය සඳහා අව්සර 

ඇති අයකු ව්ශදේශයන් දේශනොසැළකිය යුතුය.  

 

(3) බැහැර දේශදන පුස්තකාලදේශේ සාමාජිකයකු දේශලස ඇතුලේවීමට 

අදේශේක්ෂා කරන්දේශන් නම් පුස්තකාලයාධිපතිදේශගන් ලබාගත 

හැකි පුස්තකාල කමිටුව් අනුමතකර ඇති අයදුම් පත්රයක් 

යටදේශේ ඒ සඳහා ඉල්ලුම් කළ යුතුය. 

 

(4) පුස්තකාල සාමාජිකේව්ය සඳහා ඉල්ලුම් කරනු ලබන 

ඉල්ලුම්පේරදේශයහි සඳහන් අව්ශයතා එදේශලසින්ම සම්පූර්ණ 

කර, පුස්තකාල සාමාජිකේව්ය සඳහා දේශගවිය යුතු ගාස්තු 

ව්ශදේශයන් ප්රාදේශීයය සභාව් තීරණයකර ඇති අදාළ ගාස්තු 

දේශගව්ා ඇති, අයකු දේශනොව්න්දේශන් නම් පුස්තකාල සාමාජිකේව්ය 

ලබා දේශනොදය යුතුය.  

 

9. පුස්තකාලයක සාමාජිකයකු දේශලස ඇතුළේ කර ගන්නා සෑම තැනැේදේශතකුට 

ම පුස්තකාලයාධිපති විසින් අනනයතාව්ය සහිත කාඩ්පතක් නිකුේ කළ යුතු 

අතර, එම කාඩ්පත යටදේශේ නිේචිතව් සඳහන් ප්රමාණයන් දේශගන් බැහැරදේශදන 

අංශදේශයන් දේශපොේ ලබා ගැීමමට ඔහුට හැකියාව් ඇේදේශේය. 

 

10. පුස්තකාල සාමාජිකදේශයකුට නිකුේ කරන ලද කාඩ්පේ යටදේශේ සාමාජිකයකු 

විසින් ලබාගන්නා සෑම දේශපොතක් සම්බන්ධදේශයන්ම සාමාජිකයා දේශපෞීගලිකව් 

ව්ගකිව්යුතු ව්න්දේශන්ය. 

 

11. පුස්තකාලදේශයහි බැහැර දේශදන අංශදේශේ සාමාජිකදේශයකුට ඉහත 8 ව්න ව්ගන්තිය 

යටදේශේ නිකුේ කරන ලද සාමාජික කාඩ්පතක්, ඔහු අතින් නැති වු අව්ස්ථාව්ක 

එම නැතිවීම ගැන ඔහු විසින් පුස්තකාලයාධිපති හට දැනුම් දය යුතුය. එම 

කාඩ්පතට බැහැර දේශදන පුස්තකාලදේශයන් දේශපොතක් ලබා දේශගන දේශනොමැති බව්ට 
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පුස්තකාලයාධිපති සෑහීමකට පේ වුව්දේශහොේ, සාමාජිකයාට නව් කාඩ්පතක් 

නිකුේ කළ හැකිය. කාඩ්පතක් නැති වු බව් දැනුම් දේශදනු ලැබු දනදේශේ සිට යටේ 

පිරිදේශසයින් දන 30 ක කාල සීමාව්ක් ඉකුේ වී ඇේනම් මිස, පුස්තකාලයාධිපති 

විසින් නව් කාඩ් පතක් නිකුේ දේශනොකළ යුතුය. 

 

12. බැහැර දේශදන අංශදේශේ සාමාජිකදේශයකු විසින් ලබා ගන්නා ලද දේශපොතක් එය ලබා 

ගේ දන සිට දන 14 ක කාලයක් තුළ පුස්තකාලයාධිපති දේශව්ත ආපසු භාරදය 

යුතුය. එව්ැනි යම් දේශපොතක් දේශව්නේ සාමාජිකයකු විසින් ඉල්ලා දේශනොමැති නම් 

හා භාරගේ අය එම දේශපොත නැව්ත භාර දීම සඳහා තව්දුරටේ කාලය ඉල්ලා 

සිටී නම්, ඒ සඳහා අමතර  දන 14 ක කාලයක් ලබා දීමට 

පුස්තකාලයාධිපතිව්රයා විසින් කටයුතු කළ හැකිය. 

 

13. බැහැරදේශදන අංශදේශයන් ලබාගේ කිසියම් දේශපොතක් නිේචිත කාලදේශයන් පසු දේශහෝ 

ලබා ගන්නා ලද අතිදේශර්ක කාලදේශයන් පසු තව්දුරටේ භාර දේශනොදී සිටී නම්, 

එව්ැනි අව්ස්ථාව්ක අදාළ දේශපොත නැව්ත භාරදීම දක්ව්ා ව්න කාලසීමාව්ට, 

සභාව් විසින් තීරණය කර ඇති පරිද දමයක් අයකිරීම ීමතයානුකූල ව්න්දේශන්ය.  

 

14. බැහැර දේශදන පුස්තකාලදේශයන් තමා විසින් ලබා ගන්නා ලද දේශපොතක් දන 30 ක් 

ඇතුළත ආපසු භාරදීම යම් සාමාජිකදේශයකු විසින් පැහැර හරිනු ලැබු 

අව්ස්ථාව්ක, ඒ දේශපොත නැති වුව්ා දේශස් සලකනු ලැබිය යුතුය. 

 

15. සාමාජිකයකු විසින් ලබා ගන්නා ලද දේශපොතක් නැති වු විට දේශහෝ නැති වුව්ායැයි 

සැලදේශකන අව්ස්ථාව්ක, එම දේශපොත ආපසු සපයා ගැීමදේශම් වියදම හා දේශපොදේශේ 

ව්ර්තමාන ව්ටිනාකදේශමන් 25%ක දේශදපාර්තදේශම්න්තු ගාස්තුව්ක් ද, ඒ සාමාජිකයා 

විසින් දේශගවිය යුතුය. නැති වු දේශපොත බැඳුම්කරණ ලද දේශපොතක් නම් බැඳුම් 

ගාස්තුව් දේශව්නම අය කළ යුතුය. 

 

16. යම් කිසි සාමාජිකයකු විසින් බැහැර දේශදන අංශදේශයන් ලබා ගේ දේශපොතකට 

හානි කිරීම දේශහෝ කව්ර දේශහෝ ආකාරයකින් එය විරූප කිරීම දේශනොකළ යුතුය. 

 

17. බැහැර දේශදන අංශදේශයන් තමා ලබා ගැීමමට අදේශේක්ෂා කරන දේශපොතකට සිදු වී 

ඇති හානියක් දේශහෝ විරූප වීමක් පිළිබඳව්, එම දේශපොත තමා විසින් භාර ගන්නා 
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අව්ස්ථාදේශේ දී පුස්තකාලයාධිපතිව්රයාට දැනුම් දීම සෑම සාමාජිකදේශයකුදේශේම 

ව්ගකීම ව්න්දේශන්ය. එව්ැනි හානියක් දේශහෝ විරූප වීමක් පිළිබඳව් 

පුස්තකාලයාධිපතිට දැනුම්දීම යම් සාමාජිකයකු විසින් පැහැර හැර ඇති 

අව්ස්ථාව්ක ඒ දේශපොත හානියකින් දේශහෝ විරූප වීමකින් දේශතොරව් නිකුේ කරන 

ලද දේශස් සැලකිය යුතුය. 

 

18. සාමාජිකයකු විසින් ආපසු භාර දේශදන දේශපොතක් තව්දුරටේ නිකුේ කිරීමට 

නුසුදුසු ව්න තරමට සාමාජිකයා විසින් හානි කර දේශහෝ විරූපී කර ඇති බව්ට 

පුස්තකාලයාධිපතිව්රයා සෑහීමකට පේ ව්න්නා වු අව්ස්ථාව්ක, ඒ දේශපොත 

නැව්ත සපයා ගැීමදේශම් වියදම දැරීමට ඒ සාමාජිකයා බැදී සිටින්දේශන්ය. ඒ දේශපොත 

නැව්ත සපයා ගැීමදේශමන් පසුව් හානි වු දේශපොත  “මහජන පුස්තකාලය හානි වු 

දේශපොතක් විකුණන ලදී” යනුදේශව්න් මුද්රාව් තබා ඒ සාමාජිකයාට දේශදනු ලැබිය 

යුතුය. 

 

19. බැහැර දේශදන අංශදේශයන් ලබා ගේ දේශපොතක් දේශහෝ කාඩ්පතක් කිසිම 

සාමාජිකදේශයකු විසින් අන්සතු දේශනොකළ යුතුය. 

 

20. ආසාදන දේශහෝ ස්පර්ශක දේශරෝගයකින් දේශපදේශලන කිසියම් තැනැේදේශතකු විසින් 

පාවිච්චි කළ බව් දන්නා දේශපොතක්, කිසිම සාමාජිකයකු විසින් බැහැර දේශදන 

පුස්තකාලයට භාර දේශනොදය යුතු අතර, ඒ දේශපොත නැව්ත සපයාගැීමදේශම් වියදම 

සාමාජිකයා විසින් දේශගවිය යුතුය. 

 

21. කිසියම් දේශපොතක් ලැබිය යුේදේශේ සාමාජිකයන් කිහිපදේශදදේශනකු අතරින් කව්ර 

සාමාජිකයාට ද යන්න සම්බන්ධදේශයන් යම් මතදේශේදයක් ඇති වූ අව්ස්ථාව්ක දී, 

ඒ මතදේශේදය සම්බන්ධදේශයන් පුස්තකාලාධිපතිදේශේ තීරණය අව්සාන තීරණය 

ව්න්දේශන්ය. 

 

22. දේශව්නේ සාමාජිකදේශයකු විසින් ලබා දේශගන දේශගොස් ඇති යම් දේශපොතක් ලබා 

ගැීමමට යම් සාමාජිකදේශයකු අදේශේක්ෂා කරන විට, ඔහු තමාදේශේ නම සහ 

දේශපොදේශේ නම එම කාර්ය සඳහා තබා ඇති දේශල්ඛණයක සටහන් කළ යුතුය. ඒ 

දේශපොත ඒ ව්න විටේ ලබා දේශගන ඇති සාමාජිකයා එය ආපසු භාර දුන්  විට 

පුස්තකාලයාධිපතිව්රයා විසින් එම දේශල්ඛණදේශේ නම සටහන් කර ඇති 
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සාමාජිකයාට නිකුේ කළ යුතුය. යම් දේශපොතක් සඳහා සාමාජිකයන් 

දේශදදේශදදේශනකු දේශහෝ ව්ැඩි සංඛයාව්ක් විසින් දේශල්ඛණදේශේ නම් සටහන් කර ඇති 

අව්ස්ථාව්ක ඔවුන් දේශල්ඛණදේශේ නම සටහන් කර ඇති අනුපිළිදේශව්ලට අනුව්, ඒ 

දේශපොත ඔවුන්ට නිකුේ කළ යුතුය. 

 

23. බැහැරදේශදන අංශදේශයහි සාමාජිකේව්ය දැරීමට අව්ශය සුදුසුකම් ව්ලින් මිදේශදන 

යම් සාමාජිකදේශයකු, ස්ව්කීය සාමාජිකේව්ය අව්සන් කරගැීමම සඳහා අදාළ 

සාමාජික කාඩ්පත පුස්තකාලයාධිපතිව්රයා දේශව්ත ඉදරිපේ කළ යුතුය. 

 

24. බැහැර දේශදන අංශය ක්රියාේමක ව්න දන හා කාල දේශේලාව්න් සභාව් මඟින් 

කලින් කළ තීරණය කළ හැකි අතර, ඒ සඳහා පුස්තකාල කමිටුදේශව්හි නිර්දේශීශ 

ලබාගත යුතුය. තව්ද, ඊට අදාළව් සියළුම සාමාජිකයින් සුදුසු පරිද දැනුව්ේ 

කර තිබීම පුස්තකාලයාධිපතිව්රයාදේශේ කාර්යය විය යුතුය. 

 

25. යම් කිසි තැනැේදේශතකු විසින් ලබා ගන්නා ලද දේශපොතක් පහත සඳහන් දේශේතු 

මත ආපසු භාර දී දේශනොමැති විට, එම දේශපොත පිළිබඳ අයකර ගැීමම දේශහෝ 

දේශල්ඛණදේශයන් ඉව්ේ කර ගැීමම පිළිබඳ තීරණය ගැීමමට පුස්තකාල කමිටුදේශේ 

නිර්දේශීශය මත සභාදේශේ අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය -  

 

(1) සාමාජිකයා මිය ගිය විට; 

(2) ජල ගැලීම්, ගිනි ගැීමම්, නාය යෑම්, සුළි සුළං ව්ැනි ස්ව්ාභාවි 

දේශේතු මත දේශපොත අස්ථානගත වී ඇති විට; සහ 

(3) සාමාජිකයන් විසින් ලබාදේශගන දේශමදේශතක් ආපසු භාරදී 

දේශනොමැති, එදේශහේ ස්ථීර පදංචිය දේශව්නස් දේශකොට, සාමාජිකයා 

ආ ගිය අත පිළිබඳ කිසිදු දේශතොරතුරක් දේශසොයා ගත දේශනොහැකි 

එදේශමන්ම ඒ දේශපොත ආපසු ලබා ගැීමම සඳහා ගත යුතු සියලු 

ක්රියා මාර්ගයන් ගැීමමට දේශනොහැකි බව් තහවුරු වී ඇති විට.  

 

ආදේශේස අංශස 
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26. ආදේශේය අංශය විව්ෘත කර තබනු ලබන දේශේලාව්න් පුස්තකාල කමිටුදේශේ 

නිර්දේශීශ පරිද ප්රාදේශීයය සභාව් විසින් තීරණය කළ යුතු අතර, එය ප්රකටව්න 

පරිද නිදේශේදනය වී තිබිය යුතුය. ආදේශේය අංශය පාවිච්චි කිරීම සඳහා 

පුස්තකාලයාධිපතිදේශේ අව්සරය ලබාදේශගන ඇේනම් මිස සහ ආදේශේය අංශදේශේ  

තබා ඇති දේශරජිස්ටරදේශේ අේසන් කර ඇේනම් මිස, කිසිම තැනැේදේශතකු විසින් 

ආදේශේය අංශය පාවිච්චි දේශනොකළ යුතුය. 

 

27. කියවීම සඳහා තමා දේශව්ත නිකුේ කරන ලද කිසිම දේශපොතක් කිසිම 

තැනැේදේශතකු විසින් ආදේශේය අංශදේශයන් පිටතට දේශගන දේශනොයා යුතුය. 

 

28. ආදේශශ්රය අංශය සඳහා පහත සඳහන් ගණයන්ට අයේ දේශපොේ ඇතුලේ විය 

යුතුය - 

 

(1) ආදේශේය අංශය සඳහා සුදුසු යැයි දැනටමේ පුස්තකාල දේශස්ව්ා 

මණ්මල විසින් නිර්දේශීිත දේශපොේ; 

(2) නව්කතා හා දේශකටි කතා දේශපොේ හැර ව්ැඩි ව්ටිනාමක් ඇති 

දුර්ලභ ගණදේශේ දේශපොේ; 

(3) ව්ෘේතීය හා උසස් අධයාපන විෂයන්ට හා  විදේශේෂිත විෂයන්ට 

අයේ දේශපොේ; සහ  

(4) ආදේශේය අංශයට ඇතුලේ කළ යුතු යැයි පුස්තකාලයාධිපති 

විසින් නිර්දේශීශ කරන ලද පුස්තකාල කමිටුදේශේ අනුමැතිය ලේ 

දේශපොේ 

 

කිසවීම් ශාලාව් 

 

29. ව්යස අවුරුදු අටට දේශනොඅඩු ඕනෑම දේශකදේශනකුට කියවීම් ශාලාව් භාවිතා කිරීම 

සඳහා අව්සර ලබා දය හැකිය. එදේශස් වුව්ද කිසිම තැනැේදේශතකු විසින් තේ 

කාර්යය සඳහා පුස්තකාලයාධිපතිව්රයාදේශේ දේශහෝ බලයලේ නිලධරයකුදේශේ 

අව්සරය ලබා දේශගන කියවීම් ශාලාදේශේ තබා  ඇති දේශරජිස්ටරදේශේ අේසන් තබා 

ඇේනම් මිස කියවීම් ශාලාව් ප්රදේශයෝජනයට දේශනොගත යුතුය. 
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30. කියවීම් ශාලාදේශේ තබා ඇති දේශහෝ කියවීම් ශාලාව්ට අයිති කිසිම පුව්ේපතක්, 

ව්ාර ප්රකාශයක්, සඟරාව්ක්, සිතියමක්, ගැසට් පත්රයක් දේශහෝ දේශකොටසක් දේශහෝ 

දේශව්න යම් ලියවිල්ලක් කිසිම තැනැේදේශතකු විසින් කියවීම් ශාලාදේශව්න් ඉව්ේ කර 

දේශගන දේශනොයා යුතුය. 

 

 එදේශස් වුව් ද, කියවීම් ශාලාදේශේ තබා ඇති යම් දේශල්ඛණයක ඡායා පිටපතක් ලබා 

ගැීමමට යම් පාඨකයකු ඉල්ලා සිටී, නම් ඒ සඳහා සභාව් විසින් තීරණය කර 

ඇති ගාස්තුව්ක් අය කර එම ඡායා පිටපේ ලබා දය හැකිය. 

 

ළමා අංශස 

 

31. ව්යස අවුරුදු 12 ට අඩු ළමුන් සඳහා කියවීමට ළමා අංශයක් දේශව්නම 

පව්ේව්ාදේශගන යා හැකිය. 

 

32. ළමුන්දේශේ කියවීදේශම් රුචිය ඇතිව්න පරිද ළමා දේශපොත පත දේශමම අංශය තුළ 

සපයා තිබිය යුතුය. 

 

33. ළමා අංශදේශේ සංව්ර්ධනය සඳහා පුස්තකාල කමිටුදේශේ නිර්දේශීශයන් මත 

විදේශේෂිත ව්ැමසටහන් ක්රියාේමක කළ හැකිය. 

 

විදුත් අංශස 

 

34. පුස්තකාලදේශේ විදුේ පුස්තකාලදේශස්ව්ා පහසුකම් පව්ේව්ාදේශගන යාම හා 

නියාමනය කිරීම සඳහා පුස්තකාල කමිටුදේශේ නිර්දේශීශය මත, ප්රාදේශීයය සභාව් 

විසින් සුදුසු යැයි සලකන පරිද කළින් කලට විධිවිධාන සළසාලිය හැකිය. 

35. සභාව් විසින්, නියම කරනු ලැබිය හැකි ගාස්තුව්කට යටේව් පාඨකයින්ට 

දේශතොරතුරු තාක්ෂණය දේශයොදා ගනිමින් අන්තර්ජාල පහසුකම් සලසා ගැීමම, 

දේශතොරතුරු සපයා ගැීමම හා දේශව්නේ පහසුකම් සලසා දමට ද හැකියාව් 

ඇේදේශේය.  

 

ජංගම පු්ථ කාලස 
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36. ප්රාදේශීයය සභාව් විසින් ප්රජා මණ්මල අරමුණුකර ගනිමින් ජංගම පුස්තකාල 

දේශස්ව්ාව්ක් පව්ේව්ාදේශගන යා හැකිය. 

 

37. ප්රාදේශීයය සභාව්ක් විසින් ජංගම පුස්තකාල දේශස්ව්ාව්න් පව්ේව්ා ගැීමම 

සම්බන්ධදේශයන් පුස්තකාල කමිටුදේශව්හි නිර්දේශීශයන්ට යටේ විය යුතු අතර, එය 

ප්රජා මණ්මල මූලික හා විදුේ, ආශ්රිත ව්ශදේශයන් විය හැකිය. 

 

38. ප්රජා මණ්මල මූලික ජංගම පුස්තකාල දේශස්ව්ාව්න් පව්ේව්ාදේශගන යාදේශම්දී ප්රජා 

මණ්මලදේශේ අධීක්ෂණය යටදේශේ කටයුතු කරන, ප්රජා මණ්මලය විසින් 

පේකරනු ලබන පුස්තකාල භාරකරුදේශව්ක්   සිටිය යුතුය. 

 

39. ජංගම පුස්තකාලදේශේ ක්රියාකාරීේව්ය පිළිබඳ ව්ාර්ෂික ව්ාර්තාව් සහ දේශපොේ 

පේ නිකුේ කිරීම සහ භාරගැීමම පිළිබඳ ව්ාර්තා පුස්තකාල කමිටුව් දේශව්ත 

ඉදරිපේ කිරීම පුස්තකාල  777භාරකරුදේශේ කාර්යය විය යුතුය. 

 

40. සෑම ව්ර්ෂයක් පාසා ම පුස්තකාලදේශේ ව්ේකම් පිළිබඳ සමීක්ෂණයක් අදාළ 

පළාේ පාලන ආයතනය විසින් සිදු කල යුතුය. 

 

41. සමික්ෂණ මණ්මලය සඳහා සාමාජිකයින් පේ කිරීම හා සමීක්ෂණය පව්ේව්ා 

ව්ාර්ථා ඉදරිපේ කිරීම 1988 ප්රාදේශීයය සභා (මූලය හා පරිපාලන) රීතීව්ලට 

අනුකූලව් සිදුකල යුතුය.  

 

42. සමීක්ෂණ මණ්මලදේශේ ව්ාර්තාව් ලැබීදේශමන් පසුව් එය සභා අනුමැතියට දේශයොමු 

දේශකොට අනතුරුව් මාස 03ක් ඇතුළත සමීක්ෂණ මණ්මල ව්ාර්තාදේශේ නිර්දේශීශ 

ක්රියාේමක දේශකොට, පළාේ පාලන සහකාර දේශකොමසාරිස්ව්රයා දේශව්ත ව්ාර්තා 

කිරීම පුස්තකාලාධිපතිදේශේ කාර්යය ව්න්දේශන්ය. 

 

43. ස්පර්ෂක දේශහෝ දේශබෝව්න දේශරෝගයකින් දේශහෝ ව්සංගත දේශරෝගයකින් දේශහෝ චර්ම 

දේශරෝගයකින් දේශපදේශළන්නා වූ දේශහෝ ළඟදී දේශපළුනා වූ දේශහෝ ඒ දේශරෝගයකින් දේශපදේශළන 

දේශකදේශනකුට ලඟදී සාේතු කළා වූද, කිසිව්කු විසින් ඒ දේශරෝගය දේශබෝවීමට හා 

දේශරෝග බීජයක් දේශම්රීමට ගතව්න කාල පරිච්දේශේදය පසුව්න දේශතක් 

පුස්තකාලයට අයිති ස්ථානයකට ඇතුළේ දේශනොවිය යුතුය. 
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44. කිසිව්කු විසින් -  

(1) පුස්තකාලයට අයිති ස්ථානය ඇතුළත දේශහෝ ඒ අසල දේශනොමනා 

අන්දමින් හැසිරීම දේශහෝ ගැහැටක් ඇතිව්න කිසිව්ක් කිරීම; 

(2) පුස්තකාලය තුළ දේශහෝ ඒ අසළ වූ ප්රාදේශීයය සභාදේශව්හි 

දේශගොමනැඟිල්දේශලහි කිසිම දේශකොටසක දේශහෝ දේශීපළකට පළුීදක් 

දේශහෝ හානියක් දේශහෝ දේශමොන අන්දමකින් ව්ේ විරූපී කිරීම; 

(3) තමා ගැන පිළිගත හැකි විස්තරයක් කියන්නට නැතිව් ඒ 

පුස්තකාලය ව්ැසූ පසු ඒ පුස්තකාලයට අයිති ස්ථානදේශයහි 

නතරවී සිටීම දේශහෝ ඔබ දේශමොබ හැසිරීම; 

(4) පුස්තකාල පරිශ්රය තුලදී මේ පැන් දේශහෝ මේද්රව්ය භාවිතය, 

දුම්බීම දේශහෝ දේශකළගැසීම; 

(5) පුස්තකාලයට අයිති ස්ථානය ඇතුළතදී දාදු දේශකළීම;  

(6) කමදාසි දේශකොළ ව්ලින් සූදු දේශකලීම දේශහෝ දේශව්නේ කිසියම් 

ක්රීමාව්ක් කිරීම; 

(7) පුස්තකාලය ඇතුළතදී කෑගැසීදේශමන් දේශහෝ සින්දු කීදේශමන් දේශහෝ 

දේශව්නයම දේශඝෝෂාව්ක් කිරීදේශමන්  පුස්තකාලය පාවිච්චි 

කරන්නන්ට කරදර කිරීම; 

(8) අපිරිසිදු දේශලසින් පුස්තකාලයට ඇතුල්වීම; 

(9) පුස්තකාලයට අයිති ස්ථානය ඇතුළට බල්දේශලකු දේශහෝ දේශව්නයම් 

සදේශතකු දේශගන ඒම; 

(10) පුස්තකාලයට අයිති ස්ථානදේශේ කිසිම දේශකොටසක 

නිදාගැීමම දේශහෝ කිසිම ආහාරයක් අනුභව් කිරීම; 
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(11) දේශම් අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ තමා දේශව්ත පැව්රී ඇති 

බලතල ීමතයනුකූල දේශලස පාවිච්චි කිරීමට පුස්තකාලයාධිපති 

හට දේශහෝ ඔහුදේශේ අණ පරිද ක්රියාකරන අන් කිසිව්කුට අව්හිර 

කිරීම; දේශහෝ  

දේශනොකළ යුතුය. 

 

45. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ 43 ව්න ව්ගන්තිදේශේ සඳහන් කව්ර දේශහෝ විධිවිධානයක් 

උල්ලංඝනය කිරීම ව්රදක් ව්න අතර එම ව්රද සම්බන්ධදේශයන් නිසි බලය ඇති 

අධිකරණයකින් ව්රදකරු කිරීදේශමන් පසු 1987 අංක 15 දරන ප්රාදේශීයය සභා 

පනදේශේ 122 ව්ගන්තිය යටදේශේ දඩුව්මකට යටේ විය යුතුය. 

 

46. පද සම්බන්ධදේශයන් අනයාර්ථයක් අව්ශයවුව්දේශහොේ මිස දේශමම අතුරු 

ව්යව්ස්ථාදේශව්හි - 

 

“ පුස්තකාලය ” යන්දේශනන් ප්රාදේශීයය සභාව් විසින් පව්ේව්ාදේශගන 

යනු ලබන මධයම පුස්තකාලයක්, මහජන පුස්තකාලයක් දේශහෝ 

දේශව්නේ ඕනෑම පුස්තකාලයක් ද;  

“ සභාපති ” යන්දේශනන්  ප්රාදේශීයය සභාදේශව්හි සභාපතිව්රයා ද; 

සහ    

“ බලයලේ නිලධාරියා ” යන්දේශනන් පුස්තකාලයාධිපතිව්රයා 

විසින් නිේචිතව් බලය පව්රන ලද නිලධාරිදේශයකු ද  

අදහස් දේශේ. 

 

 

 

XX.භදේශපොදු නාන ්ථාාන පිලිබඳ අතුරු ව්යව්්ථාාව් 
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1. 1987 අංක 15 දරන ප්රාදේශීයය සභා පනදේශේ 122 ව්න ව්ගන්තිය  සමඟ කියවිය 

යුතු එකීපනදේශේ 126 ව්න ව්ගන්තිදේශයහි (ix) (ණ) අනු දේශේදය යටදේශේ දේශමම අතුරු  

ව්යව්ස්ථාව් සෑදීමට ප්රාදේශීයය සභාව්ලට බලය ලැබී ඇත. 

 

2. මහජන දේශසෞඛය හා දේශපොදු මහජන සුඛ විහරණය ප්රව්ර්ධනය කිරීම, ආරක්ෂා 

කිරීම හා එයට අදාල වු යටිතල පහසුකම් සම්පාදනය යටදේශේ දේශපොදුනාන 

ස්ථාන පිහිටුවීම, ප්රව්ර්ධනය කිරීම, විධිමේ කිරීම, හා පාලනය කිරීම උදේශදසා 

දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් පනව්නු ලැදේශේ. 

 

3. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් දේශපොදු නාන ස්ථාන පිළිබඳ අතුරු ව්යව්ස්ථාව් දේශලස 

හදුන්ව්නු ලැදේශේ. 

 

4. ජලය ස්නානය කිරීමට දේශයොදා ගන්නා වූ ද දේශපොදු මහජනතාව්ට විව්ෘතව් 

ඇේතා වූ ද සෑම ළිඳක්, පීල්ලක් දේශහෝ දය බුබුලක්ම දේශසන්ටි මීටර 75කට 

දේශනොඅඩු උසකින් යුේ ආරක්ෂක තාේපයකින් ආව්රණය විය යුතු අතර, 

තාේපය දේශදපස බිේති මුළුමනින්ම සිදේශමන්ති කපරාරු කර තිබිය යුතුය.   

 

5. ස්ත්රී පුරුෂ දේශදපක්ෂයම ස්නානය සඳහා භාවිතා කරන සෑම ලිඳක්, පීල්ලක් 

දේශහෝ දය බුබුලක් සදහාම ඉහත 4ව්න ව්ගන්තිය පරිද ආරක්ෂිත තාේප 

ඉදකිරීදේශම්දී දේශදපක්ෂයට දේශව්න් දේශව්න්ව් ස්නානය කිරීමට හැකිව්න දේශස්, දේශබදුම් 

තාේපයක්ද ඉදකර තිබිය යුතුය. 

 

6. ජලය ස්නානයට දේශයොදාගන්නාවු, ගංඉවුරක, ඇලදේශේල්ලක, ව්ැේ බැම්මක, දේශදොළ 

පාරක දේශහෝ දය ඇල්ලක පිහිටියා වූ අනුමත නාන දේශතොටුපල ව්ල, දේශගොමබිම සිට 

ජලයට බැසීම සදහා සිදේශමන්තිදේශයන් හා කලුගලින් දේශහෝ දේශකොන්ක්රිට්ව්ලින් 

නිර්මිත පඩිදේශේලි තනා තිබිය යුතුය.  

 

7. ඉහත 4ව්න, 5ව්න හා  6ව්න ව්ගන්ති යටදේශේ කරනු ලබන සෑම ඉදකිරීමක්ම 

දේශපොලව් මතුපිට මට්ටදේශමහි සිට දේශසන්ටි මීටර 75කට දේශනොඅඩු ගැඹුරකින් යුේ 

ස්ථාව්ර දේශකොන්ක්රිට් අේතිව්ාරමක් මත ඉදකළ යුතුය. 
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8. සෑම දේශපොදු නාන ස්ථානයකම “දේශපොදු නාන ස්ථානය” යනුදේශව්න් සිංහල හා 

දේශදමළ භාෂාදේශව්න් පැහැදලිව් කියවිය හැකි හා දේශනොමැදේශකන තීන්දේශතන් ලියන 

ලද ස්ථාව්ර නාම පුව්රුව්ක් සවිකර තිබිය යුතුය. 

 

9. ජලය ස්නානය කිරීමට භාවිතා කරන්නා වු සෑම ලිදක් ව්ටා, ජලය පතිතව්න 

භූමිය එහි පතිතව්න ජලය දේශපොලව්ට උරා දේශනොදේශගන කානුව්ක් මගින් 

පිටව්ානකට ගලා යන පරිද බෑවුමක් සහිතව් දේශකොන්ක්රිට් දේශයොදා සිදේශමන්ති 

කපරාරු කර තිබිය යුතුය. 

 

10. ජලය ස්නානය කිරීමට දේශයොදා ගන්නා වු සෑමදේශපොදු නාන ස්ථානයක්ම මනා 

පවිත්රතාව්දේශයන් සහ කැලි කසල, කටු පඳුරු දේශහෝ කැලෑ පඳුරු ව්ලින් දේශතොර වු, 

නිසි දේශලස නමේතු කළ ස්ථානයක් විය යුතු අතර, එය නාන ලිදක් ව්න්දේශන්නම්, 

මාස හය කට ව්රක් ජලය ඉස දේශරොන් මම ඉව්ේකර පිරිසිදු කළ යුතුය. 

 

11. සෑම දේශපොදු නාන ස්ථානයකම ස්නානය සදහා සපයා ඇති බාල්ද මාස හයකට 

ව්රක් තීන්ත ආදේශල්ප කළයුතු අතර, එම බාල්ද දන පතා පිරිසිදු කළයුතුය. 

 

12. ස්ත්රීන් සදහා පමණක් දේශහෝ පුරුෂයන් සදහා පමණක් ප්රදේශයෝජනයට ගැීමමට 

දේශව්න් දේශකොට ඇති නාන ස්ථානයක්, එදේශස් දේශව්න්කර දේශදන ලද පක්ෂයට අයේ 

අය හැර අදේශනක් පක්ෂයට අයේ කිසිම තැනැේතකු විසින් නෑම, දේශස්දීම දේශහෝ 

දේශව්නේ කටයුක්තක් සදහා එහි ජලය භාවිතයට ගැීමම දේශනොකළ යුතුය. 

 

13. දේශපොදු නාන ස්ථානයක සිට මීටර් 30ක් ඇතුලත කිසිදු තැනැේතකු විසින් දේශපොදු 

දේශහෝ දේශපෞීගලික ව්ැසිකිළියක් දේශහෝ ව්ැසිකිළි ව්ලක් ඉද දේශනොකළ යුතුය. 

 

14. දේශපොදු නාන ස්ථානය, ජලය ගලා බස්නා ගඟක්, ඇලක්, ඇලදේශේල්ලක් දේශහෝ 

දයඇල්ලක් ආශ්රිතව් පිහිටි නාන දේශතොටුපලක් ව්න කල්හි, එය පිහිටි ස්ථානයට 

ඉහලින් මීටර් 500ක් ඇතුලත එකී ගඟට, ඇලට, දේශහෝ ජල ප්රව්ාහයට අපද්රව්ය 

දේශහෝ අප ජලය ගලාදේශගන එන දේශස් කාණු දේශහෝ නල දේශහෝ දයබස්නා දේශේලි ඉද 

දේශනොකළ යුතුය. 
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15. දේශබෝව්න දේශරෝග, ආසාදන දේශහෝ ස්පර්ශක දේශරෝගයකින් දේශපදේශලන දේශහෝ එව්ැනි 

දේශරෝගයකින් මෑතකදී සුව්ය ලැබු කිසිම තැනැේතකු දේශපොදු නාන ස්ථානයකින් 

ස්නානය කිරීම, දේශස්දීම, දේශහෝ එහි ජලය දේශව්නේ අයුරකින් ප්රදේශයෝජනයට ගැීමම 

දේශනොකළ යුතුය. 

 

16. දේශපොදු නාන ස්ථානයක ජලය, පාීමය අව්ශයතා සදහා ලබාගැීමම දේශහෝ භාවිතා 

කිරීම දේශනොකළ යුතුය. 

 

17. දේශපොදු නාන ස්ථානයක භාවිතා කරන ජලය, ව්ගා කටයුතු ව්ැවිලි කර්මාන්ත 

දේශහෝ යම් කාර්මික දේශහෝ ව්ානිජ ව්යාපාරයක ජල අව්ශයතා සදහා දේශපොම්ප 

කිරීම දේශහෝ දේශව්නේ අයුරකින් භාවිතයට ගැීමම දේශනොකළ යුතුය. 

 

18. දේශපොදු නාන ස්ථානයක දේශහෝ ඒ ස්ථානය ආසන්නදේශේ කිසිම තැනැේතකු විසින් 

-  

 

(1) ගව්යකු, මීගව්යකු, එළුව්කු, සුනඛයකු, අලි ඇතුන් දේශහෝ 

දේශව්නේ යම් සතකු ගාල්කිරීම, නෑවීම, ජල පානය සදහා 

දක්කාදේශගන යාම; 

 

(2) අපිරිසිදු දේශරද, පැදුරු දේශහෝ දේශව්නේ කිලිටි භාණ්ම දේශස්දීම; 

 

(3) ව්ාහන, යන්ත්රසුත්ර, ට්රැක්ටර් දේශහෝ යාන්ත්රික ආම්පන්න දේශස්දීම; 

 

(4) ආහාර හා පාන ව්ර්ග පිසීම දේශහෝ සැකසීමට භාවිතා කරන 

හැලිව්ලං හා උපාංග, උපකරණ දේශස්දීම; දේශහෝ  

 

(5) ජලය අපිරිසිදු කරන දේශව්නයම් ක්රියාව්ක් කිරීම; 

 දේශනොකළ යුතුය. 

 

19. දේශපොදු නාන ස්ථානයක දේශහෝ ඒ ආසන්නයදේශයහි කැලි කසල දේශගනවිේ දැමීම, 

ශරීර කෘතයකිරීම, දේශපොදේශහොර, දේශගොම දේශහෝ රසායනික ද්රව්ය දේශගොමගැසීම කිසිදු 

තැනැේතකු විසින් දේශනොකළ යුතුය. 
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20. දේශපොදු නාන ස්ථානයක් සභාදේශේ දේශයෝජනා සම්මතයකින් දේශදන ලද අව්සරය 

රහිතව් ව්සා දැමීම, භාවිතය තහනම් කිරීම කිසිදු තැනැේතකු විසින් දේශනොකළ 

යුතුය.  

 

 

21. සභාදේශේ බල ප්රදේශීශය තුළ පිහිටි ඕනෑම දේශපොදු නාන ස්ථානයක් සභාදේශේ 

සභාපතිව්රයා දේශහෝ බලයලේ නිලධාරියකු විසින් දව්ා කාලදේශේදී ඕනෑම 

දේශේලාව්ක පරීක්ෂා කර බැලිම හා දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ නියමදේශයන් ඉටු 

කිරීමට අව්ශය ක්රියාමාර්ග ගැීමම ීමේයානුකූල විය යුතුය 

 

22. ප්රාදේශීයය සභා බල ප්රදේශීශය තුළ පව්ේනා දේශපොදු නාන ස්ථානව්ල පිහිටීම, 

තේේව්ය හා දේශව්නේ විස්තර දැක්දේශව්න නාන ස්ථාන දේශල්ඛනයක්  සභාව් 

විසින් යාව්ේකාලිනව් පව්ේව්ා දේශගන යා යුතුය. 

 

23. දේශපොදු නාන ස්ථානයක් දේශලස ප්රාදේශීයය සභාව් විසින් ප්රකාිත ස්ථානයක එය 

භාවිතා කරන්නන්දේශගන් සභාදේශේ අව්සරයකින් දේශතොරව් ගාස්තු අයකිරීම දේශහෝ 

මුදල් එකතු කිරීම කිසිදු තැනැේතකු විසින් දේශනොකළ යුතුය. 

 

24. යම් දේශපොදු නාන ස්ථානයක, එය භාවිතා කරන්නන් දේශගන් යම් දේශස්ව්ා 

ගාස්තුව්ක් අයකිරීම, දේශස්ව්කයකු දේශහෝ බදු කරුදේශව්කු දේශයදවීදේශමන් කළ යුතුයයි  

ප්රාදේශීයය සභාව් විසින් සභා සම්මුතියකින් තීරණයකර ඇේදේශේ නම් එකී 

ගාස්තු ප්රමාණයන් ව්ාර්ෂිකව් රජදේශේ ගැසට් පත්රය මගින් ප්රකාශයට පේකර 

තිබිය යුතුය. 

 

25. දේශපොදු නාන ස්ථානයක අයිතිකරු දේශහෝ බදු කරුද දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශව්හි 

නියමයන් පිළිපැදය යුතුය. 

 

26. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශව්හි විධිවිධානයන් යම් තැනැේතකු විසින් කම කරනු 

ලැබුව්ා වුද, ඒ තැනැේතා මීට දේශපර දේශමම ව්ගන්තිය යටදේශේ ව්රදක් කර 

නැේතාවූද, අව්ස්ථාව්ක ව්රද කරුදේශගන් ඉල්ලීමක් ඇතදේශහොේ, ප්රාදේශීයය සභා 
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පනදේශේ 122 (3) ව්ගන්තිය යටදේශේ සභාපති ව්රයා විසින් එම ව්රද සමථයකට 

පේකළ යුතුය. 

 

27. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශව්හි විධි විධානයන් උල්ලංගනය කිරීම දඩුව්ම් ලැබිය 

හැකි ව්රදක් ව්න අතර, එම ව්රද කළ තැනැේතා නිසි බලය ඇති අධිකරණයක් 

ඉදරිදේශේ නඩු පැව්රීමකින් ව්රදකරු කරනු ලැබු විට ප්රාදේශීයය සභා පනදේශේ 122 

ව්න ව්ගන්තිය යටදේශේ නියම කර ඇති දඩුව්මකට යටේ විය යුතුය. 

 

28. පද සම්බන්ධදේශයන් අනයාර්ථයක් අව්ශය වුව්දේශහොේ මිස - 

“සභාපතිව්රයා” යන්දේශනන්,  ප්රාදේශීයය සභාදේශේ තේකාලදේශයහි 

සභාපතිධූරය දරන තැනැේතා ද; 

 

“බලයලේ නිලධාරියා” යන්දේශනන්, සභාදේශේ සභාපතිව්රයා විසින් 

ලිඛිතව් බලය පව්රන ලද ඕනෑම තැනැේදේශතකු ද; 

 

“දේශස්ව්කයා” යන්දේශනන් සභාව් විසින් දේශස්ව්දේශේ දේශයොදව්ා ඇති දේශහෝ 

සභාව් විසින් බලය පව්රා ඇති තැනැේදේශතකු ද;  

 

අදහස් දේශේ.  

 

 

 

XXI. ව්ාහන සනාදිස ධාව්නස කරවීම පිළිබඳ අතුරු 

ව්යව්්ථාාව් 

 

 

1. 1987 අංක 15 දරන ප්රාදේශීයය සභා පනදේශේ 122 ව්න ව්ගන්තිය සමඟ කියවිය 

යුතු එකීපනදේශේ 126 ව්න ව්ගන්තිදේශයහි (vii) (ඇ) අනු දේශේදය යටදේශේ දේශමම අතුරු 

ව්යව්ස්ථාව් සෑදීමට ප්රාදේශීයය සභාව්ලට බලය ලැබී ඇත. 

 

2. දේශමම අතුරු ව්යස්ථාව් ප්රාදේශීයය සභා බල ප්රදේශීශය තුළ මාර්ගව්ල දේශමෝටර් 

රථයක් දේශහෝ යතුරු පැදයක්, බයිසිකලයක්, ට්රයිසිකලයක් දේශහෝ කරේතයක් 

දේශහෝ අේකරේතයක් ධාව්නය කිරීදේශම් දී, පැදදේශගන යාදේශම් දී තල්ලුකරදේශගන 

යාදේශම් දී දේශහෝ ඇදදේශගන යාදේශම් දී යම් සතකු පිට යාදේශම් දී මාර්ගය භාවිත කිරීම 

පිළිබඳ විධිවිධාන සැළසීම සඳහා වූ අතුරු ව්යස්ථාව්කි. 
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3. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් ප්රාදේශීයය සභා බල ප්රදේශීශදේශයහි මාර්ගව්ල ව්ාහන 

යනාදය ධාව්නය කිරීම පිළිබඳ අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යනුදේශව්න් හැඳින්දේශේ. 

 

4. ප්රාදේශීයය සභා බල ප්රදේශීශයතුල මාර්ගයන්හි දේශමෝටර් රථයක් දේශහෝ 

බයිසිකලයක්, ට්රයිසිකලයක්, යතුරු පැදයක් දේශහෝ කරේතයක්, 

අේකරේතයක් (දේශමහි/මින්මතු අදාල ව්ාහනය යනුදේශව්න් හඳුන්ව්නු ලබන) 

දේශහෝ ධාව්නය කිරීදේශම් දී, පැදදේශගන යාදේශම් දී දේශහෝ තල්ලු කරදේශගන යාදේශම් දී දේශහෝ 

ඇදදේශගන යාදේශම් දී දේශහෝ සතකු පිට යාදේශම් දී එකකින් එකක් පසුකර යාමක දී 

හැර මාර්ගදේශයහි ව්ම්පස සිමාව්ට ආසන්න ව්න දේශස් දේශහෝ ව්ම්පස මං තීරුදේශේ 

අදාල ව්ාහනය ධාව්නය කිරීම, පැදදේශගන යාම, තල්ලුකරදේශගන යාම, ඇදදේශගන 

යාම දේශහෝ සතකු පිට යාම කල යුතුය. 

 

5. මාර්ගදේශයහි අදාල ව්ාහනය ධාව්නය කරමින් පැදදේශගන යමින්, තල්ලුකරදේශගන 

යමින්, ඇදදේශගන යමින් දේශහෝ සතකු පිට යමින් එකකින් එකක් පසුකර කරන 

විටක දී මාර්ගදේශයහි දකුණු පසින් දේශහෝ දකුණු මංතීරුදේශව්න් එදේශස් පසුකරයාම 

සිදු කරමින් නැව්ත පාදේශර් ව්ම් පස සීමාව්ට දේශහෝ ව්ම් මං තීරුව්ට පැමිණිය 

යුතුය. 

 

6. මාර්ගයන්හි ධාව්නය ව්න අදාල ව්ාහනය දේශකදේශනකු නැගීමට දේශහෝ බැසීමට 

ගතව්න කාලයක් හැරුණුදේශකොට දේශගන මාර්ගදේශයහි ව්ාහන ධාව්නය සඳහා 

අදාල දේශකොටසක දේශහෝ මං තිරුව්ක කිසිදු ව්ාහනයක් නව්තා දේශනොතැබිය යුතුය. 

 

7. මාර්ගදේශයහි කරේතයක් දේශහෝ අේකරේතයක් යම් දසාව්කට ගමන් කිරීදේශම් දී 

එම දසාව්ටම ගමන් කරනු ලබන කරේතයක් කව්ර දේශේතුව්ක් මත දේශහෝ නතර 

කර ඇති කරේතයක් දේශහෝ අේකරේතයක් නම් හැර ගමන් කරන 

කරේතයක් දේශහෝ අේකරේතයක් පසු කර යාම සඳහා කටයුතු දේශනොකළ 

යුතුය. 

 

8. මාර්ගදේශයහි අදාල ව්ාහනය ධාව්නය කිරීදේශම් දී, පැදදේශගන යාදේශම් දී, තල්ලු 

කරදේශගන යාදේශම් දී දේශහෝ ඇදදේශගන යාදේශම් දී සතකු පිට නැගයාදේශම් දී දේශපොලිස් 

නිලධාරියකු විසින්  අව්ස්ථානුකූලව් ලබාදේශදන සංඥාව්ක දී ඊට ප්රමුඛේව්ය 

ලබා දේශදමින් කටයුතු කල යුතු අතර, එදේශස් හැරුණු විට මාර්ගදේශයහි අදාල 

ව්ාහනදේශයහි පදව්න්නකු, තල්ලු කරන්නකු, ඇදදේශගනයන්නකු දේශහෝ සතකු පිට 

යන්නකු පහත දැක්දේශව්න ක්රමව්ලට අනුකූලව්න ව්ාහන ගමනාගමනය 

පාලනය කරන ආදේශලෝක සංඥාව්න්ට අව්නත විය යුතුය. 

 

 

9. දේශමහි මින්මතු “නතර කිරීදේශම් දේශර්ඛාව්” යනුදේශව්න් හඳුන්ව්නු ලබන සුදු 

දේශර්ඛාව්ක් මාර්ගදේශේ කිසියම් දේශකොටසක් හරහා ඇඳ,ඊට ඉදරිදේශයන් ආදේශලෝක 

සංඥා සපයා තැබිය හැක. 
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(1) සංඥාව් මගින් පාලනය කිරීමට අදහස් කරන්දේශන් යම් 

දසාව්කට එන ව්ාහන දේශේළියක් ද ඒ ව්ාහන දේශේළියට මුහුණලා 

පහත දැක්දේශව්න ආදේශලෝක  සංඥා එකක් දේශහෝ ව්ැඩි ගණනක්, 

සංඥා දීදේශම් කාර්යය සඳහා උපදේශයෝගී කරගත හැකිය. 

 

I. පහදේශන් කාචදේශයහි “ නව්තිනු ” යන ව්චනය සහිත 

දේශහෝ රහිතව් රතු ආදේශලෝකයක්,  කහ ආදේශලෝකයක්; 

II. පහදේශන් කාචදේශයහි “ යනු ” යන ව්චනය සහිත දේශහෝ 

රහිතව් දේශකොළ පැහැති ආදේශලෝකයක්; 

III. ආදේශලෝකමේ කළ දේශකොළ පැහැති ඊතලයක්. 

 

(2) ව්ර්ණ ආදේශලෝක දැල්දේශව්න ඉහත සඳහන් පහන් දේශහෝ සංඥා 

සිරස්ව් දේශහෝ තිරස්ව් තිබිය හැකිය.  

 

(3) ව්ාහන ගමනාගමනය පාලනය කිරීදේශම් කාර්යය සඳහා සංඥා 

අදේශලෝක දැක්දේශව්න අනුපිළිදේශව්ළ පහත ආකාරයට විය යුතුය - 

 

I. රතු දේශහෝ දේශකළ පැහැති ඊතලය සහ රතු පැහැය 

එකවිට; 

II. කහ පැහැය සහ රතු පැහැය එකවිට; 

III. දේශකොළ පැහැය; 

IV. කහ පැහැය; 

 

(4) ඉහත කී ආදේශලෝක සංඥාව්ල ව්ැදගේකම පහත දැක්දේශව්න 

පරිද දේශේ -  

 

I. රතු සංඥාදේශව්න් අදහස් ව්න්දේශන්, 9 ව්න ව්ගන්තිදේශේ 

එන ‘ නතර කිරිදේශම් දේශර්ඛාදේශව්න්‘  ඔේබට කිසිදු 

ව්ාහන ගමනාගමනයක් සිදු දේශනොවිය යුතු බව්ේ; 

II. කහ පැහැය සහ රතු පැහැය එකවිට දැල්වීදේශම් 

සංඥාදේශව්න් අදහස් ව්න්දේශන්, ව්ාහනය ගමන් කර 

වීමට සූදානමින් සිටින දේශලසේ; 
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III. දේශකොළ පැහැය දැල්වීදේශම් සංඥාදේශව්න් අදහස් 

ව්න්දේශන්, ව්ාහනය ඉදරියට ගමන් කරව්න දේශලසේ; 

සහ 

IV. කහ පැහැය දැල්වීදේශම් සංඥාදේශව්න් අදහස් ව්න්දේශන්, 

ව්ාහනය නැව්ැේවීමට කටයුතු කරන දේශලසේදේශේ. 

 

10. පද සම්බන්ධදේශයන් අනය අර්ථයක් අව්ශය වුව්දේශහොේ මිස දේශමම අතුරු 

ව්යව්ස්ථාදේශේ -  

 

“දේශමෝටර් රථයක්” යන්දේශනන් දේශමෝටර් ව්ාහන ආඥා පනදේශේ දී ඇති 

නිර්ව්චනය; ද, 

 

“දේශපොලිස් නිලධාරියා” යන්දේශනන්, දේශපොලිස් ආඥා පනත යටදේශේ 

විස්තර කර ඇති කව්ර දේශහෝ නිලයකට අදාල ව්න නිලධාරියකු; ද,  

 

අදහස් දේශව්යි. 



122 
 

 

XXII.භදේශ ෝජනශාලා පිළිබඳ අතුරු ව්යව්්ථාාව් 

 
 

 

1. 1987 අංක 15 දරන ප්රාදේශීයය සභා පනදේශේ 122 ව්න ව්ගන්තිය සමඟ කියවිය 

යුතු, එකී පනදේශේ 126 ව්න ව්ගන්තිදේශයහි (ix) (ඌ)  අනු දේශේදය  යටදේශේ දේශමම 

අතුරු  ව්යව්ස්ථාව් සෑදීමට ප්රාදේශීයය සභාව්ලට බලය ලැබී ඇත.  

 

2. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් ප්රාදේශීයය සභා බල ප්රදේශීශය තුළ දේශභෝජනශාලා විධිමේ 

කිරීම අධීක්ෂණය කිරීම හා පාලනය කිරීම සඳහා පනව්නු ලබන අතුරු 

ව්යව්ස්ථාව්කි. 

 

3. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් දේශභෝජනශාලා පිළිබඳ අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යනුදේශව්න් 

හඳුන්ව්නු ලැදේශේ. 

 

4. සභාපතිව්රයා විසින් දේශමම අතුරු ව්යාව්ස්ථාව් යටදේශේ නිකුේ කරන ලද ව්ලංගු 

බලපත්රයක් ඇේදේශේ නම් මිස, කව්ර දේශහෝ තැනැේදේශතකු විසින් ප්රාදේශීයය සභා 

බල ප්රදේශීශය තුළ දේශභෝජනශාලාව්ක් පව්ේව්ාදේශගන යාම දේශනොකළ යුතුය. 

 

5. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථා යටදේශේ නිකුේ කරන ලද සෑම බලපත්රයක්ම, කලින් 

අව්ලංගු කරනු දේශනොලැබුව්දේශහොේ මිස ඒ බලපත්රය නිකුේ කරන ලීදේශී කිනම් 

ව්ර්ෂයක් සඳහා ද, ඒ ව්ර්ෂදේශේ  දේශදසැම්බර් මස තිස් එක් ව්න දදේශනන් අව්සන් විය 

යුතුය. 

 

6. දේශම් අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ පහත සඳහන් දේශකොන්දේශීසි ඒ ආකාරදේශයන්ම සම්පූර්ණ 

කර ඇේදේශේ නම් මිස, සභාපතිව්රයා විසින් කව්ර දේශහෝ දේශභෝජනශාලාව්කට 

බලපත්රයක් නිකුේ කිරීම දේශනොකළ යුතුය.  

 

(1) ව්හලය කිසියම් ස්ථිර ද්රව්යයකින් තනා තිබිය යුතුය. 

 

(2) දේශභෝජනශාලාදේශව්හි  බිම සිදේශමන්ති දමා කපරාරු කර 

සිදේශමන්තිදේශයන් මැද දේශහෝ පිගන් ගදේශමොල් අල්ලා තිබිය යුතුය. 

 

(3) දේශභෝජනශාලා පරිශ්රය තුළ ජනනය ව්න කසළ රැස්කිරීම 

සඳහා කසළ භාජන තබා තිබිය යුතු අතර, එකී කසළ භාජන 
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මැස්සන් දේශහෝ දේශව්නේ කෘමි සතුන්ට ඇතුල්විය දේශනොහැකි ව්න 

ආකාරදේශයන් ව්සා තැබිය හැකි පියන් සහිත විය යුතුය. 

 

(4) දේශභෝජනශාලා පරිශ්රය තුළ ජනනය ව්න කසළ අපහරණය 

කිරීම සඳහා දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ, මතු දක්ව්න 

නියමයන් අනුව් ක්රියා කළ හැකි ආකාරයට අව්ශය විධිවිධාන 

සලස්ව්ා තිබිය යුතුය. 

 

(5) දේශභෝජනශාලා පරිශ්රය තුළ පාවිච්චි කරන ගෘහ උපකරණ 

මනා නිමවුමක් සහිත විය යුතු අතර, දේශම්ස හා පුටු ආදීය 

ලීදේශයන් දේශහෝ දේශලෝහදේශයන් තනා ඔප දමා දේශහෝ දේශම්ස වීදුරු 

තහඩුව්ක් දේශයොදා තිබිය යුතුය. 

 

(6) පාරිදේශභෝගිකයින් විසින් පාචිච්චියට ගනු ලැබූ භාජන දේශස්දීම 

සදහා දේශව්නම දේශකොටසක් ස්ථානදේශේ පව්ේව්ාදේශගන යා යුතුය. 

 

(7) ගණුදේශදනු කරුව්න්දේශේ සහ දේශස්ව්කයන්දේශේ පාවිච්චිය සඳහා 

ප්රමාණව්ේ ව්න දේශස් ස්ත්රී හා පුරුෂ දේශදපක්ෂයට දේශව්න් දේශව්න් 

ව්ශදේශයන් ව්න ව්ැසිකිළි හා කැසිකිලි තනා තිබිය යුතුය. 

 

(8) පාරිදේශභෝගිකයින්දේශේ පාවිච්චියට දේශව්න් කළ දේශකොටස තුළ, 

ගණුදේශදනුකරුව්න්දේශේ අේ දේශස්දීමට මළ දේශනොබැදේශඳන දේශලෝහ 

තහඩුව්ලින් දේශහෝ පිඟන් මැටිදේශයන් තනා ඔප දැමූ දේශහෝ 

ගදේශමොලින් දේශහෝ සිදේශමන්ති ගදේශලන් බැඳ පිඟන් ගදේශමොල් ඇල්ලූ 

දේශේසම් තනා ජල පහසුකම් සපයා තිබිය යුතුය. 

 

(9) ස්ථානදේශේ කව්ර දේශහෝ දේශකොටසක පාවිච්චිදේශයන් පසු බැහැර 

කරන අප ජලය අව්හිරයකින් දේශතොරව් ගලා යාමට සුදුසු කාණු 

පීධතියක් ඇති කර තිබිය යුතුය. කිසි විටකේ කාණු දේශපොදු 

ප්රදේශේශයකට මුදා දේශනොහැරිය යුතුය. 

 

(10) ස්ථානදේශේ ප්රමාණව්ේ ගිනි නිවීදේශම් උපකරණ සපයා තිබිය 

යුතුය. 

 

(11) ස්ථානදේශේ දේශේ, දේශකෝපි දේශහෝ කිරි පිළිදේශයල කරනු ලබන දේශකොටස 

පිරිව්ැීදුම් නැති මළ දේශනොබැදේශඳන දේශලෝහ තහඩුව්කින් දේශහෝ 
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පිඟන් ගදේශමොල් අල්ලා දේශහෝ දේශව්නේ අපාරගමය ද්රව්යයකින් 

ආව්රණය කර තිබිය යුතුය. 

 

 

7. දේශභෝජනශාලා සඳහා ව්න සියලු ස්ථිර ඉදකිරීම් සභාපතිව්රයා විසින් අනුමත 

කර ඇති සැළැස්මකට අනුකූලව් ඉදකර තිබිය යුතුය.  

 

8. ස්ථානය මනා අලුේව්ැඩියා තේේව්යකින් පව්ේව්ාදේශගන  යායුතුය. 

 

9. ස්ථානදේශේ සෑම කාමරයකම බිේති මීටර් 2.5 කට දේශනොඅඩු උසකින් යුක්ත විය 

යුතුය. එකී බිේති ස්ථිර දේශලස තනා තිබිය යුතු අතර දේශදපැේතම කපරාරු කර 

තීන්ත ආදේශල්ප කර තිබිය යුතුය.  

 

10. දේශභෝජන ශාලාදේශව්හි අභයන්තර පරිශ්රදේශයහි සෑම කාමරයකම සිවිලිමක් බැගින් 

සවිකර තිබිය යුතු අතර එකී සිවිලිම දේශපොදේශලොව් මට්ටදේශම් සිට අව්ම ව්ශදේශයන් 

මීටර් 2.5 කට දේශනොඅඩු උසකින් තිබිය යුතුය. 

 

11. සෑම කාමරයකටම විව්ෘත කල හැකි ජදේශන්ල සවිකර තිබිය යුතු අතර ඒ එක් 

එක් කාමරදේශේ ජදේශන්ල විව්ෘත කල විට ඒ ජදේශන්ලව්ල කවුළුව්ල ව්ර්ගඵලය 

කාමරදේශේ බිම ව්ර්ගඵලදේශයන් පහදේශලොදේශව්න් එකකට දේශනොඅඩු විය යුතුය. එදේශස් 

වුව්ද කිසියම් කාමරයක් ව්ායු සමනය කර ඇති අව්ස්ථාව්කදී දේශමකී විධිවිධාන 

එදේශලසින්ම අදාල දේශනොවිය හැකිය. 

 

12. දේශභෝජනශාලාව් ඊට අදාල සියළු පරිශ්රයන් තීන්ත ආදේශල්ප කර මනා තේව්දේශයන් 

පව්ේව්ා ගැීමම බලපත්ර ලාියයාදේශේ කාර්යය ව්න්දේශන්ය. 

 

13. බලපත්ර ලේ ස්ථානය අව්ම ව්ශදේශයන් දනකට දේශදව්රක් බැගින් ඇමදීම කල යුතු 

අතර අප ජලය බැසයන කාණු අව්ම ව්ශදේශයන් දනකට දේශදව්රක් බැගින් පිරිසිදු 

කර ජලදේශයන් දේශසෝදා හැරීම කල යුතුය. 

 

14. දේශභෝජනශාල පරිශ්රය තුළ සුරතලය සඳහා බල්ලන් දේශහෝ පූසන් ව්ැනි සතුන් ඇති 

දේශනොකළ යුතු අතර බාහිරින් එව්ැනි සදේශතකු දේශභෝජනාගාර පරිශ්රයට ඇතුල්වීම 

ව්ැළැක්වීම සඳහා පියව්රදේශගන තිබිය යුතුය. 

 

15. දේශභෝජනශාලාදේශේ ඇති ව්ැසිකිළි සහ කැසිකිළි අව්ම ව්ශදේශයන් දනකට දේශදව්රක් 

බැගින් පිරිසිදු කර විෂබීජ නාශක දේශයදීම කල යුතු අතර දුර්ගන්ධය ව්හනය 

වීදේශමන් දේශතොරව් පව්ේව්ා ගත යුතුය.  
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16. දේශභෝජනශාලාදේශව්හි ආහාර රඳව්නයන් හා ආහාර ඇල්ලීම සඳහා නිේචිත 

දේශමව්ලම් පාවිච්චි කල යුතු අතර, ඒ සියල්ල මනා දේශලස පිරිසිඳු කර තබා ගත 

යුතුය. 

 

17.                         (1) දේශභෝජනශාල පරිශ්රය තුළ ජනනය ව්න සියළුම අප ද්රව්ය -  

 

I. වජව්හායන අපද්රව්ය; 

II. වීදුරු; 

III. කමදාසි දේශහෝ කමදාසි ආේරීත ද්රව්ය;  

IV. දේශපොලිතීන් හා ේලාස්ටික් දේශහෝ දේශපොලිතීන් හා 

ේලාස්ටික් ආශ්රිත ද්රව්ය; සහ  

V. යකම හා දේශව්නේ දේශලෝහ ද්රව්ය දේශහෝ යකම හා 

දේශව්නේ දේශලෝහ දේශකොටස්;  

ව්ශදේශයන් දේශව්න් දේශව්න්ව් එක් රැස් කල යුතුය. 

 

(3) දේශභෝජනශාලාව් තුළ ඉහත උප ව්ගන්තිදේශයහි වූ ක්රමදේශේදයන් 

යටදේශේ එක්රැස්ව්න කසල බල ප්රදේශීශය තුළ ක්රියාේමක ව්න 

කසළ කළමනාකරණ ව්ැමසටහනකට අනුකූලව් අව්සන් බැහැර 

කිරීම සඳහා කටයුතු කල යුතුය. 

 

18. (1) කිසියම් ආසාදන, ස්පර්ශක දේශහෝ චර්ම දේශරෝගයකින් දේශපදේශලන 

දේශහෝ මෑතකදී එව්ැනි දේශරෝගයකින් දේශපදේශලමින් සිටි කව්ර දේශහෝ 

තැනැේදේශතකු දේශහෝ එව්ැනි කිසියම් දේශරෝගයකින් දේශපදේශලන යම් 

තැනැේදේශතකුට මෑතකදී සාේතු කිරීදේශමහි දේශයදී සිටි කව්ර දේශහෝ 

තැනැේදේශතකු එකී දේශරෝග ආසාදන සහ බීජ දේශපෝෂණ කාලසීමාව් 

ඉකුේ වී ඇේදේශේ නම් මිස, කව්ර දේශහෝ දේශභෝජන ශාලාව්ක කව්ර 

දේශහෝ ආකාරයක කාර්යයක දේශහෝ එදේශස් කාර්යයක නියුක්ත යම් 

තැනැේදේශතකුදේශේ සහායකදේශයකු ව්ශදේශයන් දේශහෝ නියුක්ත වීම දේශහෝ 

නියුක්ත කරවීම දේශහෝ කිසියම් කාර්යයක නියුක්ත වීමට ඉමදීම 

දේශහෝ දේශනොකළ යුතුය. 
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(2)පිරිසිදු කල ඇඳුම් හැඳ ඇේදේශේ නම් මිස, කව්ර දේශහෝ 

තැනැේදේශතකු විසින් දේශභෝජන ශාලාදේශේ කව්ර දේශහෝ ආකාරයක 

කාර්යයක නියුක්ත වීම දේශහෝ නියුක්ත වීමට ඉමදීම දේශහෝ දේශනොකළ 

යුතුය. 

 

(3)බලපත්රලේ ස්ථානදේශේ දේශස්ව්දේශේ දේශයොදව්ා ඇති සියලුම 

දේශස්ව්කයින් අව්ම ව්ශදේශයන් ව්ර්ෂයකට එක් ව්තාව්ක් වව්දය 

පරීක්ෂණයට භාජනය කරවීම බලපත්ර ලාියයාදේශේ කාර්යය විය 

යුතුය. 

 

19. බලපත්රලේ ස්ථානදේශේ ආහාර පාන පිළිදේශයල කිරිදේශම් නියුක්ත සෑම 

දේශස්ව්කදේශයකු සඳහාම දේශව්න දේශව්නම පිළිව්ැසුම් සපයා තිබීමේ, එකී දේශස්ව්කයන් 

කාර්යයදේශේ නියුක්ත ව්න සෑම අව්ස්ථාව්කම එකී පිළිව්ැසුම් පැලඳ සිටින බව්ට 

සහතික වීමේ බලපත්රලාියයාදේශේ කාර්යය විය යුතුය. 

 

20. සභාපතිව්රයා දේශහෝ සභාපතිව්රයාදේශේ බලයලේ නිලධාරිදේශයකු විසින් 

දේශභෝජනශාලාව්ක පිළිදේශයල කරන දේශහෝ විකිණීමට තබා ඇති යම් කෑම 

ව්ර්ගයකින් සාම්පලයක්, එහි මිල දේශගව්ා ලබා ගැීමම ීමතයානුකූල වියයුතුව්ාේ 

හැර කව්ර දේශහෝ බලපත්රලාියදේශයකු විසින් එකී මිලදී ගැීමම ප්රතික්දේශපප කිරීම 

දේශහෝ ඊට බාධා කිරීම දේශනොකළ යුතුය. 

 

21. සභාපතිව්රයා දේශහෝ සභාපතිව්රයා තේකාර්ය සඳහා බලය දේශදනු ලැබූ 

නිලධරයකු දේශභෝජනශාලාව්කට ඇතුළු වී එය පරීක්ෂා කිරීම ීමතයානුකූල ව්න 

අතර, එම ස්ථානයට ඇතුළු වී එය පරීක්ෂා කිරීමට බලපත්රලාියයා දේශහෝ එය 

භාරව් සිටින තැනැේතා දේශහෝ ඉම දය යුතුව්ා දේශමන්ම ඊට අව්ශය සියළු සහාය ද 

ලබා දය යුතුය. 

 

22. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ ව්න විධිවිධාන උල්ලංඝනය ව්න පරිද 

දේශභෝජනශාලාව්ක් පව්ේව්ාදේශගන යාදේශම්දී හා එකී උල්ලංඝනය පිළිබඳ 

සභාපතිව්රයා විසින් දැනුම් දීමක් කරනු ලැබූ විටකදී, එහි දැනුම් දීම යටදේශේ 

නිව්ැරද වීම සඳහා ලබා දී ඇති කාලසීමව් තුළ එදේශස් නිව්ැරද කිරීම් කර 

දේශනොමැති විදේශටකදී නිකුේ කර ඇති බලපත්රය සභාපතිව්රයා විසින් අව්ලංගු 

කිරීම ීමතයානුකූල ව්න්දේශන්ය. 

 

23. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ සඳහන් යම් ව්ගන්තියක් උල්ලංඝනය ව්න පරිද 

කටයුතු කිරීම දේශහෝ දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ සභාපති විසින් කරනු 
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ලබන නියමයන්ට අනුකූල දේශනොවී කටයුතු කිරීම, දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් 

යටදේශේ ව්රදක් ව්න අතර, එදේශස් ව්රද කරනු ලබන සෑම තැනැේදේශතක්ම එම 

ව්රද සම්බන්ධදේශයන් නිසි බලය සහිත අධිකරණයක් විසින් ව්රදකරු කිරීදේශමන් 

පසු 1987 අංක 15 දරන ප්රාදේශීයය සභා පනදේශේ 122 ව්ගන්තිදේශේ සඳහන් 

ආකාරයට වූ දඩුව්මකට යටේ විය යුතුය.  

 

24. පද සම්බන්ධදේශයන් අනයර්ථයක් අව්ශය වුව්දේශහොේ මිස දේශමම අතුරු 

ව්යව්ස්ථාදේශේ - 

  

“සභාපතිව්රයා” යන්දේශනන් ප්රාදේශීයය සභාදේශේ සභාපතිව්රයා; ද, 

 

“බලයලේ නිලධාරියා” යන්දේශනන් සභාපතිව්රයා විසින් ලිඛිතව් 

යම් කාර්යයක් සඳහා බලය පව්රනලද ඕනෑම නිලධාරිදේශයකු; ද,   

 

“දේශභෝජනශාලාව්ක්” යන්දේශනන් ප්රාදේශීයය බල ප්රදේශීශය තුළ පිහිටි 

නව්ාතැන් සැපයීමක් දේශනොකරන පාරිදේශභෝගිකයින් සඳහා සකස් 

කරන ලද ආහාර දේශහෝ ආහාර සකස් කරමින් දේශහෝ පරිදේශභෝජනය 

සඳහා මුදල් දේශගව්ා ලබා ගැීමම සඳහා අව්ස්ථාව් සලසා ඇති සියලු 

බේකම, ආපනශාලා, දේශේ හා දේශකෝපිකම; ද,   

 

අදහස් දේශේ. 

 

 

 

 

 

XXIII. ව්න ාතුන් හා කැලෑ කුරුල්ලන් පිළිබඳ අතුරු 

ව්යව්්ථාාව් 
 

 

1. 1987 අංක 15 දරන ප්රාදේශීයය සභා පනදේශේ 122 ව්න ව්ගන්තිය සමග කියවිය 

යුතු එකී පනදේශේ 126 ව්න ව්ගන්තිය (Xi) (ඉ) අනු දේශේදය  පරිද ප්රාදේශීයය 

සභාව්ට බලය ලැබී ඇත. 

 

2. පාරිසරික දේශසෞන්දර්ය හා සමතුලිතතාව් ආරක්ෂා කිරීදේශමන් යහපේ ජන 

ජීවිතයක්, පව්ේව්ාදේශගනයාම ප්රව්ර්ධනදේශයහි ලා සභාව් සතු කාර්යභාරයට 
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ව්නසතුන් හා කැලෑකුරුල්ලන් රැක බලා ගැීමම හා ආරක්ෂා කිරීදේශමන් 

දායකේව්ය  සැපයීම උදේශදසා වු අතුරු ව්යව්ස්ථාව්කි.  

 

3. ව්න සතුන් හා කැලෑ කුරුල්ලන් මැරීම, ඔවුන් අල්ලා ගැීමම, ඇති කිරීම දේශහෝ 

ඔවුන්ට හිංසා පීමා කිරීම ව්ැලැක්වීම හා ඔවුන්දේශේ දවිපැව්ැේමට හානි කිරීම, 

ව්ැලැක්වීම සදහා  දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් පනව්නු ලැදේශේ. 

 

4. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් ව්න සතුන් හා කැලෑ කුරුල්ලන් පිළිබද අතුරු 

ව්යව්ස්ථාව් දේශලස හඳුන්ව්නු ලැදේශේ. 
 

5. 2009 අංක 22 දරන පනතින් සංදේශශෝධිත ව්න සේව් හා ව්ෘක්ෂලතා ආඥා 

පනදේශතහි විධිවිධාන පරිද ව්නජීවි අධයක්ෂ ජනරාල් ව්රයාදේශගන් ලබාගේ 

බලපත්රයක් දේශනොමැතිව් ප්රාදේශීයය සභා බල ප්රදේශීශය තුල කිසිම තැනැේතකු 

විසින් ව්නසතකු දේශහෝ කැලෑ පක්ෂියකු දේශගනයාම, මැරීම, අල්ලා ගැීමම, ඔවුනට 

හිංසා පීමා දේශහෝ බාධා කිරීම දේශනොකළ යුතුය. 

 

6. ඉහත 5 ව්න ව්ගන්තිය යටදේශේ යම් ක්රියාව්ක් කරනු ලබන සෑම තැනැේතකුම 

සම්බන්ධදේශයන් සභාපතිව්රයා දේශහෝ බලයලේ නිලධාරියකු විසින් ව්නජීවි 

අධයක්ෂ ජනරාල් ව්රයාට ව්ාර්තා දේශකොට සුදුසු පරිද ක්රියා කිරීම ීමතයානුකුල 

ව්න්දේශන්ය. 
 

7. කිසිම කැලෑසතකුදේශේ දේශහෝ කැලෑ පක්ෂියකුදේශේ කූඩුව්ක් දේශහෝ පැටවුන් දේශහෝ 

බිේතර දේශගනයාම විනාශ කිරීම දේශහෝ ලඟ තබා ගැීමම කිසිදු තැනැේතකු 

විසින් දේශනොකළ යුතුය. 

 

8. ව්න සතුන් හා කැලෑ කුරුල්ලන්ට හානි පමුණුව්න්නා වු ආකාරදේශයන් ගිනි අවි, 

කැටදේශපෝල දේශහෝ දේශව්නේ අවියක් පේතු කිරීම දේශහෝ භාවිත කිරීම කිසිදු අයකු 

විසින් දේශනොකළ යුතුය. 

 

9. යම් දේශගව්ේතක, දේශපොදු භූමිභාගයක, ඇලක දේශදොලක, ව්ැව්ක දේශහෝ කෘෂිකාර්මික 

භූමියක මිනිසුන්ට හානිකර දේශහෝ අනතුරු දායක ව්නඅන්දමින් ව්නසතකු දේශහෝ 

පක්ෂියකු සැරිසරන්දේශන්නම්, එකී සතා සම්බන්ධදේශයන් දේශයෝගය පියව්ර ගැීමම 

උදේශදසා ඒ බව් ව්නජීවි දේශදපාර්තදේශම්න්තුදේශේ නිලධාරියකු දේශව්ත ව්ාර්තා කිරීම 

සෑම තැනැේතකු විසින්ම කළයුතු ව්න්දේශන්ය. 

 

10. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ කව්ර දේශහෝ විධිවිධානයක් උල්ලංඝනය ව්න පරිද 

කටයුතු කිරීම ව්රදක් ව්න අතර, එදේශස් උල්ලංඝනය කරන තැනැේදේශතකු නිසි 

අධිකරණයක් ඉදරිදේශයහි නඩු පව්රා ව්රදකරු කරනු ලැබු විට ඔහු ප්රාදේශීයය 
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සභා පනදේශේ 122 ව්න ව්ගන්තිය යටදේශේ නියම කර ඇති දඩුව්මකට යටේ විය 

යුතුය. 

 

11. පද සම්බන්ධදේශයන් අනයාර්ථයක් අව්ශය වුව්දේශහොේ මිස - 

 

“සභාපතිව්රයා” යන්දේශනන්,  ප්රාදේශීයය සභාදේශේ තේකාලදේශයහි 

සභාපතිධූරය දරන තැනැේතා ද;  

 

“බලයලේ නිලධාරියා” යන්දේශනන්, සභාදේශේ සභාපතිව්රයා විසින් 

ලිඛිතව් බලය පව්රන ලද ඕනෑම තැනැේදේශතකු ද;   

 

අදහස් ව්න්දේශන්ය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXIV.ව්ාංග  දේශරෝග ාහ ්ථපර්ශක දේශරෝග පිළිබඳ අතුරු 

ව්යව්්ථාාව් 

 

 

1. 1987 අංක 15 දරන ප්රාදේශීයය සභා පනදේශේ 122 ව්න ව්ගන්තිය සමඟ කියවිය 

යුතු එකීපනදේශේ 126 ව්න ව්ගන්තිදේශයහි (ix) (ම) අනු දේශේදය  යටදේශේ දේශමම අතුරු  

ව්යව්ස්ථාව් සෑදීමට ප්රාදේශීයය සභාව්ලට  බලය ලැබී ඇත.  

 

2. දේශපොදු මහජන දේශසෞඛය හා සැප විහරණ ක්රම ප්රව්ර්ධනය කිරීම හා ආරක්ෂා 

කිරීදේශමහි ලා සභාව් සතු කාර්ය භාරය ඉටුකිරීදේශම්දී ව්සංගත දේශරෝග, දේශබෝව්න 

දේශරෝග,  ඒකදේශීික දේශරෝග සහ ස්පර්ශක දේශරෝග ව්ැලැක්වීම, ප්රහීන කිරීම සහ 
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එකී දේශරෝග පව්ේනා අතර මියයන තැනැේතන් ඉක්මනින් භූමදානය කිරීමට 

අදාල විධිවිධාන සැලැස්වීම ද උදේශදසා පැනදේශව්න අතුරු ව්යව්ස්ථාව්කි.  

 

3. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් ව්සංගත දේශරෝග සහ ස්පර්ශක දේශරෝග පිළිබඳ අතුරු 

ව්යව්ස්ථාව් දේශලස හඳුන්ව්නු ලැදේශේ.  

 

4. ව්සංගත දේශහෝ ස්පර්ශක දේශරෝගයකින් දේශපදේශලන බව්ට වව්දය නිලධාරියකු 

විසින් සනාථ කර ඇති තැනැේතකු, ඔහු පදංචි නිව්සින් දේශහෝ පදංචි 

ස්ථානදේශයන්  ව්හාම ඉව්ේකර යම් දේශරෝහලකට දේශහෝ ප්රතිකාර මධයස්ථානයකට 

යව්න දේශලස දේශසෞඛයය වව්දය නිලධාරියා දේශහෝ රඡදේශේ වව්දය නිලධාරියකු 

නියම කර ඇති විට එකී නිව්දේශස් දේශහෝ ස්ථානදේශයහි පදංචිව් සිටින අය දේශහෝ 

භාරකරු දේශහෝ ගෘහමූලිකයා එම නියමය අනුව් ව්හාම ක්රියාකල යුතුය.  

 

5. ඉහත 4ව්න ව්ගන්තිය යටදේශේ නියම කර ඇති ආදේශරෝගයශාලා දේශහෝ ප්රතිකාර 

මධයස්ථාන, නිදේශරෝධායනය යටදේශේ තැබිය යුතුය.   

 

6. ඉහත 4ව්න ව්ගන්තිය යටදේශේ නම් කරන ලද දේශරෝහලකට දේශහෝ ප්රතිකාර 

මධයස්ථානයකට එහි ප්රධාන වව්දය නිලධාරිව්රයාදේශේ අනුමැතිය ඇතිව් මිස, 

දේශසෞඛය දේශදපාර්තදේශම්න්තුදේශේ දේශහෝ දේශරෝහල් කාර්ය මණ්මලයට අයේ දේශනොව්න 

කිසිඳු තැනැේතකු ඇතුල් දේශනොවිය යුතුය. 

   

7. ව්සංගත දේශහෝ ස්පර්ශ දේශරෝග ව්ලින් දේශපදේශලන්නාවූ දේශහෝ එයින් සුව්ය ලබමින් 

සිටින්නාවූ දේශරෝගීන්ට දේශව්න්කර ඇති නාන ස්ථාන ව්ල හැර අන් කිසිදු 

ස්ථානයක ස්නානය කිරීමට එකී තැනැේතන්ට ඉම දේශදනු දේශනොලැබිය යුතුය.  

 

8. ව්සංගත දේශහෝ ස්පර්ශක දේශරෝග ව්ලින් දේශපදේශලන දේශහෝ සුව්ය ලබමින් සිටින කිසිදු 

තැනැේතකු දේශපොදු නාන ස්ථාන ව්ල ස්නානය කිරීම, දේශස්දීම දේශහෝ එහි ජලය 

භාවිතා කිරීම දේශනොකළ යුතුය.  

 

9. දේශරෝහලක දේශහෝ ප්රතිකාර මධයස්ථානයක ප්රතිකාර ලබන කිසිම තැනැේතකු 

එකී දේශරෝහදේශලහි දේශහෝ ප්රතිකාර මධයස්ථානදේශයහි වව්දය නිලධාරිව්රයාදේශේ 

නිර්දේශීශය මත හැර එකී දේශරෝහදේශලන් දේශහෝ මධයස්ථානදේශයන් මුදාහැරීම දේශහෝ 

එව්ැනි තැනැේදේශතකුට පිටව් යාමට ඉමදීම දේශනොකළ යුතුය.  

 

10. ව්සංගත දේශහෝ ස්පර්ශක දේශරෝගයකින් දේශපදේශලමින් සිටි තැනැේතකු ඉව්ේ කරනු 

ලැබුදේශේ යම් නිව්සක දේශහෝ ස්ථානයක සිටද එම නිව්ස දේශහෝ දේශගොමනැගිල්ල පවිත්ර 
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කිරීදේශම් කාර්ය සඳහා දන 7 කට දේශනොඅඩු කාලයක් නිදේශරෝධායනය යටදේශේ 

තැබීමට සභාපතිව්රයාට දේශහෝ ප්රදේශීශදේශේ දේශසෞඛයය වව්දය නිලධාරියාට බලය 

හිමිව්න්දේශන්ය.   

 

11. ඉහත 10ව්න ව්ගන්තිය අනුව් නිදේශරෝධායනය යටදේශේ තබන ලද ස්ථානයකට -      

                                                                                                                                

(1) දේශසෞඛය වව්දය නිලධාරියාදේශේ අව්සරය රහිතව් කිසිඳු 

තැනැේතකු ඇතුලු දේශනොවිය යුතුය.  

(2) යම් තැනැේතකු ඇතුලුවීම ව්ැලැක්වීම සඳහා එය ව්ැටකින් 

ආව්රනය කිරීම දේශහෝ ඒ අසලින් ව්ැටී ඇති මාර්ගයන් 

ව්සාදැමීමට දේශහෝ සභාපතිව්රයාට දේශහෝ දේශසෞඛය වව්දය 

නිලධාරිව්රයාට බලය හිමිව්න්දේශන්ය.   

 

12. ඉහත 10ව්න ව්ගන්තිය යටදේශේ නිදේශරෝධායනය කරන ලද නිව්ාසයක දේශහෝ 

දේශගොමනැගිල්ලක ව්ාසය කරන තැනැේතන්, නිදේශරෝධායන කාලසීමාව් තුල 

නමේතු කිරීදේශම් පිරිව්ැය, සභා තීරණයක් මත ප්රාදේශීයය සභාව් විසින් දැරිය 

යුේදේශේය.   

 

13. ඉහත 10ව්න ව්ගන්තිය යටදේශේ දේශහෝ 5 ව්න ව්ගන්තිය යටදේශේ නිදේශරෝධායනකට 

යටේ කල ස්ථානයක් තුල මහජනයාට එක්රැස්වීම දේශහෝ රැඳීසිටීම තහනම් 

කිරීමට සභාපතිව්රයාට බලය ඇේදේශේය.   

 

14. ව්සංගත දේශහෝ ස්පර්ශක දේශරෝගයකින් මියගිය තැනැේදේශතකුදේශේ මළසිරුරක් 

එකී පුීගලයා මරණයට පේවී පැය 24 ක් තුල මිහිදන් කිරීමට දේශහෝ අව්සන් 

කටයුතු කිරීමට කටයුතු කලයුතුය.  

 

15. ඉහත 14 ව්න ව්ගන්තිය යටදේශේ මිහිදන් කරනු ලබන මළසිරුරක් මීටර් 2 කට 

අඩු ගැඹුරක දේශනොව්ැළලිය යුතුය.  

 

16. ව්සංගත දේශහෝ ස්පර්ශක දේශරෝගයකින් දේශපදේශලන දේශහෝ මෑතදී සුව්ය ලැබූ කිසිම 

තැනැේදේශතක් වව්දයව්රයා විසින් බැහැර දේශනොයන දේශලස නිර්දේශීිත කාල 

සීමාව් ඉකුේ ව්න දේශතක් දේශපොදු නාන ස්ථානයක, දේශහෝටලයක, දේශව්ළඳසැලක, 

ආපනශාලාව්ක, ආගමික මධයස්ථානයක, පාසලක දේශහෝ මහජනයා රැස්ව්න 

කිසිදු ස්ථානයක ගැව්සීම, එයට ඇතුලුවීම දේශහෝ එහි යම් කාර්යයක නිරතවීම 

දේශනොකළ යුතුය. 
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17. ව්සංගත දේශහෝ ස්පර්ශක දේශරෝග ව්යාේතිය ව්ැලැක්වීම උදේශදසා යම් ආපනශාලා, 

දේශේකරි, දේශහෝටල්, බේකම, දේශේ දේශහෝ දේශකෝපි කම, සකස්කල දේශහෝ පිසින ලද 

ආහාර විකුණන ස්ථාන යම් නියමිත කාලයකට ව්සා තබන දේශලස දේශහෝ මස්, 

කුකුලු මස්, මාලු දේශහෝ යම් ආහාර ව්ර්ගයක් අදේශලවි දේශනොකරන දේශලස 

සභාපතිව්රයාට දේශහෝ දේශසෞඛය වව්දය නිලධාරිව්රයාට නියම කල හැක්දේශක්ය. 

 

18. ව්සංගත දේශහෝ ස්පර්ශක දේශරෝග පැතිරීයාම, ඒව්ා මර්ධනය, ප්රහීන කිරීම හා 

නිදේශරෝධායනයට යම් යම් ස්ථාන යටේ කිරීමට ගතයුතු පියව්රයන් ගැන ප්රජාව් 

දැනුව්ේ කිරීම, ඒ සඳහා අව්ශය පියව්ර ගැීමම, හා මහඡන දේශසෞඛයාරක්ෂාව්ට 

අදාල නියමයන් පැනවීමට සභාපතිව්රයාට දේශහෝ දේශසෞඛය වව්දය 

නිලධාරිව්රයාට බලය ඇේදේශේය.   

 

19. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ සඳහන් යම් ව්ගන්තියක් උල්ලංඝනය ව්න පරිද 

කටයුතු කිරීම දේශහෝ දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ සභාපති විසින් කරනු 

ලබන නියමයන්ට අනුකූල දේශනොවී කටයුතු කිරීම දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් 

යටදේශේ ව්රදක් ව්න අතර, එදේශස් ව්රද කරනු ලබන සෑම තැනැේදේශතක්ම එම 

ව්රද සම්බන්ධදේශයන් නිසි බලය සහිත අධිකරණයක් විසින් ව්රදකරු කිරීදේශමන් 

පසු 1987 අංක 15 දරන ප්රාදේශීයය සභා පනදේශේ 122 ව්ගන්තිය යටදේශේ වූ 

දඩුව්මකට යටේ විය යුතුය.  

 

20. පද සම්බන්ධදේශයන් අනයාර්ථයක් අව්ශය ව්න්දේශන්නම් මිස දේශමම අතුරු 

ව්යව්ස්ථාදේශේ -  

 

‘‘සභාපති” යනුදේශව්න් ප්රාදේශීයය සභාදේශේ සභාපතිව්රයා; ද, 

“බලය ලේ නිලධාරියා” යන්දේශනන් ප්රාදේශීයය සභාදේශේ 

සභාපතිව්රයා විසින් ලිඛිතව් බලය පව්රන ලද ඕනෑම  

නිලධාරියකු; ද,  

අදහස් ව්න්දේශන්ය.   

 

 

 

XXV.දේශපෞීගලික ලිං ඉදිකිීමම පිළිබඳ අතුරු ව්යව්්ථාාව් 
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1. 1987 අංක 15 දරන ප්රාදේශීයය සභා පනදේශේ 122 ව්න ව්ගන්තිය සමඟ කියවිය 

යුතු එකීපනදේශේ 126 ව්න ව්ගන්තිදේශයහි (xiii) (ඇ) අනු දේශේදය  යටදේශේ දේශමම 

අතුරු ව්යව්ස්ථාව් සෑදීමට ප්රාදේශීයය සභාව්ලට  බලය ලැබී ඇත.  

 

2. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් මහජන දේශසෞඛය හා ආරක්ෂාව් සුරකීම පිණිස අව්ශය 

ව්න ආකාරයට දේශපෞීගලික ළිං ඉදකිරීම හා නමේතු කිරීම, විධිමේ කිරීම 

සඳහා පැනදේශව්න අතුරු ව්යව්ස්ථාව්කි.  

 

3. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් දේශපෞීගලික ළිං ඉදකිරීම පිළිබද අතුරු ව්යව්ස්ථාව් 

යනුදේශව්න් හැදන්දේශේ. 

 

4. දේශපෞීගලික භූමි භාගයක් තුල, පානය කිරීම දේශහෝ ස්නානය කිරීම දේශහෝ දේශව්නේ 

ගෘහස්ථ කාර්යයන් දේශහෝ ගෘහස්ථ දේශනොව්න ව්ාණිජමය කාර්යයන් උදේශදසා 

ජලය ලබා ගැීමමට ළිං ඉදකිරීම සහ ඒව්ා නමේතු කිරීම් විධිමේ කිරීම හා ඒ 

සඳහා අව්සරය ලබා දීම උදේශදසා දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් පනව්නු ලැදේශේ. 

 

5. පානය කිරීම, ස්නානය කිරීම, දේශහෝ දේශව්නේ යම් ගෘහස්ථ කාර්යයන් සඳහා 

දේශහෝ කෘෂිකාර්මික දේශනොව්න ව්ාණිජමය ව්යාපාර දේශහෝ කර්මාන්ත ව්යාපාර 

සඳහා ජලය ලබා ගැීමමට, ප්රාදේශීයය සභාදේශේ පරිපාලන සීමා ඇතුලත 

දේශපෞීගලික ලිං කැණීම, හා ඊට ආශ්රිත වූ ඉදකිරීම් කරනු ලබන සෑම 

තැනැේතකුම දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ දැක්දේශව්න විධිවිධානයන් පිළිපැදය 

යුතුය. 

 

6. ලිං කැණීම හා ඊට ආශ්රිත වූ ඉදකිරීම් කරනු ලබන සෑම තැනැේතකුම, 

ප්රාදේශීයය සභාදේශව්න් ලබා ගතයුතු නියමිත අයදුම්පත්රයක් පුරව්ා ඉදරිපේ 

කිරීදේශමන් ප්රාදේශීයය සභාදේශේ සභාපතිව්රයාදේශේ අව්සරය ලබාගත යුතුය. 
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7. ලිඳ කැපීමට අදේශේක්ෂිත ඉමම පිහිටිදේශේ ප්රාදේශීයය සභා පනදේශේ 134ව්න 

ව්ගන්තිය යටදේශේ ප්රකාශයට පේ කළ දයුණු කළ ප්රදේශීශයක් තුල නම්, එකී 

ඉමදේශමහි දැනට තිදේශබන සියලු දේශගොමනැගිලි, නිව්ාස, ව්ැසිකිලි, ලිං, කාණු, 

කම්හල් ආදී සියලු ඉදකිරීම්ව්ල පිහිටීම  හා දේශයෝජිත ලිදේශඳහි පිහිටීම ද සලකුණු 

කරන ලද මානක සැලැස්මක්, ඉහත 6ව්න ව්යව්ස්ථාදේශව්හි සඳහන් අයදුම් පත්රය 

සමඟ ඉදරිපේ කළ යුතුය. 

 

8. ලිඳ කැපීමට අදේශේක්ෂිත ඉමම පිහිටිදේශේ ප්රාදේශීයය සභා පනදේශේ 134ව්න 

ව්ගන්තිය යටදේශේ දයුණුකළ ප්රදේශීශයක් දේශලස ප්රකාශයට පේ දේශනොකළ 

ප්රදේශීශයක් තුල නම්, ඉමදේශම් දැනට තිදේශබන නිව්ාස, දේශගොමනැඟිලි, ව්ැසිකිලි, ලිං, 

කම්හල් ඇතුලු සියලු ඉදකිරීම්ව්ල පිහිටීම හා දේශයෝජිත ලිදේශදහි පිහිටීමද 

දැක්දේශව්න දේශස් පිළිදේශයල කළ දල සැලැස්මක්, ඉහත 6ව්න ව්ගන්තිදේශයහි සඳහන් 

අයදුම් පත්රය සමඟ ඉදරිපේ කළ යුතුය. 

 

9. ලිඳ කැණීම සිදු කරන ඉමම සම්බන්ධදේශයන් අයදුම්කරුට ඇති හිමිකම දේශහෝ 

ලිඳක් තනා ගැීමමට ඉමම් හිමිකරු විසින්, අයදුම්කරුට කැමැේත දේශදන ලද 

ලියවිලි, ඉහත 6 ව්න ව්ගන්තිදේශයහි සඳහන් අයදුම්පත සමඟ ඉදරිපේ කළ 

යුතුය. දේශයෝජිත ලිඳ කැීමමට අදාල තාක්ෂණික සැලසුම් පිරිවිතර හා 

ප්රමාණපත්ර ප්රාදේශීයය සභාව් විසින් නියම කරනු ලබන ආකාරයට පිළිදේශයල 

කර, අයදුම්පත සමඟ ඉදරිපේ කළ යුතුය.  

   

10. පානය කිරීම, ස්නානය කිරීම, දේශහෝ දේශව්නේ ගෘහස්ථ කාර්යයක් සඳහා ජලය 

සැපයීමට ප්රදේශයෝජනයට ගන්නා ලිඳක් පිහිටා ඇති ඉමමක අයිතිකරු, බදුකරු 

දේශහෝ පදංචිකරු විසින් -  

 

(1) කව්ර දේශහෝ දුරක සිට ලිඳට මතුපිට ව්ැසි ජලය දේශහෝ අප ජලය එක 

එල්දේශල් ගලා ඒම;  
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(2) ලිඳ ගැට්දේශට් සිට මීටර් 5කට අඩු දුරක සිට මතු පිට ව්ැසිජලය ලිඳට 

කාන්දුවීම; 

 

(3) ලිඳ පිහිටි ඉමදේශම් බිමි මට්ටදේශම් සිට, මීටර් 3කට අඩු ගැඹුරකින් 

භූගත ජලය ලිඳට කාන්දු වීම; ද, 

 

ව්ැලැක්වීමට අව්ශය විධිවිධාන දේශයදය යුතුය. 

 

11. පානය කිරීම, ස්නානය කිරීම දේශහෝ දේශව්නේ ගෘහස්ථ කාර්යයන් දේශනොව්න, 

කාර්මික දේශහෝ පාර කාර්යයන් සඳහා කාර්යයක් දේශනොව්න කාර්මික දේශහෝ පාර 

කාර්යයන් සඳහා ජලය සැපයීමට භාවිතා කරන ලිඳක් පිහිටා ඇති ඉමමක 

අයිතිකරු, බදුකරු දේශහෝ පදංචිකරු විසින් - 

 

(1) කව්ර දේශහෝ දුරක සිට ලිඳට මතුපිට ව්ැසි ජලය දේශහෝ කාර්මික අප 

ජලය ගලාදේශගන යාම ව්ැළැක්වීමට; හා, 

(2) ලිඳ පිහිටි ඉමදේශමහි බිම් මට්ටදේශම් සිට මීටර් එකකට දේශනොඅඩු 

උසකින් යුේ ස්ථිර ආව්රණ බැම්මක් ඉදකර, ලිඳ සම්පූර්ණදේශයන්ම 

දේශකොන්ක්රීට් තට්ටුව්කින් ආව්රණය කිරීමට; ද, 

  

අව්ශය විධි විධාන දේශයදය යුතුය. 

 

12. සෑම ලිඳකම සිට මීටර් 30ක දුරක් ඇතුලත ඇති සෑම ජලබස්නා කාණුව්ක්ම  

නිරන්තරදේශයන් පවිත්රව් තබාගත යුතුය. 

 

13. පානය සඳහා ජලය ලබා ගන්නා සෑම ලිඳක්ම අව්ම ව්ශදේශයන් මීටර් 1.5ක් උස 

ආරක්ෂක ලිං බැම්මකින් ආව්රණය කිරීම දේශහෝ එය ස්නානය සඳහා භාවිතා 

කරන ලිඳක් නම් සතුන්ට හා කුමා දරුව්න්ට ලිඳ දේශව්තට යාමට දේශනොහැකිව්න 

දේශස් ආරක්ෂිත ව්ැටකින් ආරක්ෂා කිරීම කර තිබිය යුතුය. 
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14. සෑම ලිඳක්ම යටේ පිරිසයින් මාස හයකට ව්රක් ජලය ඉව්ේ කර පිරිසිදු 

කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය. 

 

15. පානය කිරීම, ස්නානය කිරීම දේශහෝ ගෘහස්ථ කාර්යයන් සඳහා ජලය ලබා 

ගන්නා ලිඳක සිට මීටර්  30ක දුර ප්රමාණයක් ඇතුලත - 

 

(1) කාබනික දේශහෝ රසායනික දේශපොදේශහොර දේශහෝ දරාපේව්න ද්රව්ය 

එක් රැස් කරන ස්ථානයක්; දේශහෝ,   

 

(2) පලුදු වූ දේශහෝ කැඩී බිදී ගිය විව්ෘත කාණුව්ක්;  

 

ඉදකිරීම, පව්ේව්ාදේශගන යාම දේශහෝ තිදේශබන්නට ඉම හැරීම 

දේශනොකළ යුතුය. 

 

16. ලිඳකින් ජලය ලබා ගැීමම සඳහා කුමන ආකාරදේශේ දේශහෝ අපිරිසිදු බාල්ද දේශහෝ 

භාජන භාවිත දේශනොකළ යුතුය. 

 

17. පාීමය ජලය ලබා ගන්නා කිසිදු ලිඳක සිටමීටර් 4.5 ක් ඇතුලත දේශරද දේශස්දීම 

දේශහෝ සතුන් නෑවීම දේශනොකළ යුතුය. 

 

18. දරාගිය දේශකොළ අතු මල් දේශහෝ දේශගඩි ලිඳ තුලට ව්ැටීමට ඉම සැලදේශසන දේශස් ලිං කට 

විව්ෘතව් තැබීමට ඉම හැරීම දේශනොකළ යුතුයි. 

 

19. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ 6 ව්න ව්ගන්තිය පරිද යම් තැනැේතකු විසින් අයදුම් 

පත්රයක් ඉදරිපේ කළ දන සිට දන 21ක් ඇතුලත අදාල ස්ථානය පරික්ෂා කර 

බලා ඒ සඳහා අව්සර දීම දේශහෝ අයදුම්පත ප්රතික්දේශපප කිරීම ප්රාදේශීයය සභාදේශේ 

සභාපතිව්රයා විසින් සිදු කළ යුතුය.  
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20. යම් ව්ැසිකිළි ව්ලක, කුණු දය ව්ලක, දය බස්නා ව්ලක ඌරු දේශකොටුව්ක, ගව් 

ගාලක දේශහෝ අපවිත්ර කාණුව්ක සිට මීටර් 30ක දුර ප්රමාණයක් ඇතුලත කිසිම 

ලිඳක් ඉදකිරීමට සැලසුම් අනුමත කිරීම දේශහෝ අව්සර දීම ප්රාදේශීයය සභාව් 

විසින් දේශනොකළ යුතුය. 

 

21. පානය කිරීම දේශහෝ ගෘහස්ථ කාර්යය සඳහා ජලය භාවිතයට ගන්නා ලිඳක් 

ඉසීම,ශුීධ කිරීම දේශහෝ අලුේ ව්ැඩියා කිරීම කරන දේශලස සභාපතිව්රයා දේශහෝ 

බලයලේ නිලධාරියකු විසින් ලිඳ පිහිටා ඇති ඉමදේශම් අයිතිකරුට, භාරකරුට, 

බදුකරුට දේශහෝ පදංචිකරුට ලිඛිත දැන්වීමක් මඟින් නියම කරනු ලැබිය හැකිය. 

එකී දැන්වීදේශමහි නිේචය කරනු ලැබ ඇති කාලසීමාව් තුල එකී අයිතිකරු, 

භාරකරු, බදුකරු දේශහෝ පදංචිකරු විසින් ඒ දැන්වීම අනුව් ක්රියා කළ යුතුය. 

 

22. ගංව්තුරක්, නාය යෑමක් දේශහෝ යම් ව්සංගත තේේව්යක් නිසා මතුව්න්නා වූ 

ස්ව්භාව්යන් දේශේතුදේශකොට දේශගන යම් ලිඳක් ව්සා දමන දේශලස දේශහෝ ඉසීම, ශුීධ 

කිරීම දේශහෝ අලුේ ව්ැඩියා කිරීම කරන දේශලස සභාපතිව්රයා දේශහෝ ප්රදේශීශදේශේ 

දේශසෞඛය වව්දය නිලධාරිව්රයා දේශහෝ මහජන  දේශසෞඛය පරික්ෂකව්රයා විසින් 

ලිඳ පිහිටි ඉමදේශම් අයිතිකරු, භාරකරු, බදුකරු දේශහෝ පදංචිකරු දේශව්ත නියම 

කිරීම කළ හැක්දේශක්ය. එබදු නියමයක් ලද තැනැේතකු විසින් එකී නියමදේශයහි 

සඳහන් කාල සීමාව් තුල, නියම කරන ලද කාර්යය සම්පූර්ණ කළ යුතුය. 

 

23. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් පරිද ලිං ඉදකිරීම සඳහා අයදුම් කරනු ලබන සෑම 

තැනැේතකුම ප්රාදේශීයය සභාව් විසින් කලින් කළ තීරණ කරන ලදුව් රජදේශේ 

ගැසට් පත්රය මඟින් ප්රකාශයට පේ කරන ලද පරීක්ෂණ ගාස්තුව්ක් ප්රාදේශීයය 

සභාව් දේශව්ත දේශගවිය යුතුය. 

 

24. ව්ගා කටයුතු දේශහෝ කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා ජලය ලබා ගැීමමට ඉදකරනු 

ලබන ලිං සඳහා දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ විධිවිධාන අදාල දේශනොව්න්දේශන්ය. 
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25. පූජීමය හා ආගමික ස්ථාන, දේශරෝහල් හා ප්රතිකාර මධයස්ථාන, පාසැල් හා 

අධයාපනික ආයතන භූමි භාගයක් තුල ලිං ඉදකිරීදේශම් දී දේශමම අතුරු 

ව්යව්ස්ථාදේශේ 23ව්න ව්ගන්තිදේශේ සඳහන් පරීක්ෂණ ගාස්තු දේශගවීදේශමන් එකී 

ආයතන හා ඒව්ාදේශයහි හිමිකරුව්න් බදුකරුව්න් දේශහෝ පදංචිකරුව්න් නිදහස් 

ව්න්දේශන්ය. 

  

26. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ සඳහන් යම් ව්ගන්තියක් උල්ලංඝනය ව්න පරිද 

කටයුතු කිරීම දේශහෝ දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ සභාපති විසින් කරනු 

ලබන නියමයන්ට අනුකූල දේශනොවී කටයුතු කිරීම දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් 

යටදේශේ ව්රදක් ව්න අතර, එදේශස් ව්රද කරනු ලබන සෑම තැනැේදේශතක්ම එම 

ව්රද සම්බන්ධදේශයන් නිසි බලය සහිත අධිකරණයක් විසින් ව්රදකරු කිරීදේශමන් 

පසු 1987 අංක 15 දරන ප්රාදේශීයය සභා පනදේශේ 122 ව්ගන්තිය යටදේශේ වූ 

දඩුව්මකට යටේ විය යුතුය.  

 

27. පද සම්බන්ධදේශයන් අනයාර්ථයක් අව්ශය ව්න්දේශන්නම් මිස -  

 

‘‘සභාපති‘‘ යනුදේශව්න් ප්රාදේශීයය සභාදේශේ සභාපතිව්රයා; ද,  

 

 ‘‘බලය ලේ නිලධාරියකු‘‘ යන්දේශනන් සභාපතිව්රයා විසින් 

ලිඛිතව් බලය පව්රන ලද සභාදේශේ නිලධාරියකු; ද,  

 

අදහස් ව්න්දේශන්ය. 
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XXVI.දේශපොදු දේශව්ළඳදේශපොළ පව්ත්ව්ාදේශගන සාම පිළිබඳ අතුරු 

ව්යව්්ථාාව් 

 

1. 1987 අංක 15 දරන ප්රාදේශීයය සභා පනදේශේ 122 ව්න ව්ගන්තිය සමඟ කියවිය 

යුතු එකී පනදේශේ 12..ව්න ව්ගන්තිදේශයහි (xii)  ව්න උප ව්ගන්තිදේශයන් දේශමම 

අතුරු ව්යව්ස්ථාව් පැනවීමට ප්රාදේශීයය සභාව්ලට බලය ලැබී ඇත. 

 

2. සභාව් විසින් ඉදකර පව්ේව්ාදේශගන යනු ලබන දේශපොදු දේශව්ළඳ දේශපොළ 

පව්ේව්ාදේශගන යාම,විධිමේ කිරීම ඒතුල විකුණනු ලබන භාණ්ම අධීක්ෂණය 

කිරීම සහ ඒතුල විකුණනු ලබන භාණ්ම පරික්ෂා කිරීම සහ පාලනය කිරීම 

පිළිබඳව් දේශමම  අතුරු ව්යව්ස්ථාව් පනව්නු ලැදේශේ. 
 

3.  දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් දේශපොදු දේශව්ළඳ දේශපොළ පව්ේව්ාදේශගන යාම පිළිබඳ අතුරු 

ව්යව්ස්ථාව් යනුදේශව්න් හැදන්දේශේ. 
 

4. ප්රාදේශීයය සභාව් විසින් ඉදකර පව්ේව්ාදේශගන යන කිසියම් දේශපොදු දේශව්ළඳදේශපොළක 

දේශගොමනැගිල්දේශල්- 

 

(1) කව්ර දේශහෝ කම කාමරයක් පාවිච්චි කිරීම දේශහෝ පරිහරණය 

කිරීම සඳහා , 

 

I.  දේශම් දේශකොටදේශස් අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ නියමයන් 

යටදේශේ ප්රාදේශීයය  සභාව් සමග අේසන් කළ බදු 

ගිවිසුමකට එළඹ ඇති තැනැේදේශතකු දේශහෝ 

ඔහුදේශේ දේශස්ව්කදේශයකු දේශහෝ අනුදේශයෝජිතදේශයකු විය 

යුතුය.  
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II. එකී තැනැේතා දේශමම දේශකොටදේශස් අතුරු 

ව්යව්ස්ථාව්ල සහ එකී බදු ගිවිසුදේශම් සඳහන් 

නියමයන්ට සහ දේශකොන්දේශීසිව්ලට යටේ විය 

යුතුය. 
 

III. එකී තැනැේතා දේශස්ව්කදේශයකු දේශහෝ 

අනුදේශයෝජිතදේශයකු දේශේ නම් ඔහුදේශේ නම ප්රාදේශීයය 

සභා කාර්යාලදේශේ ලියාපදංචි කර තිබිය යුතුය. 

 

(2) කමකාමරව්ලින් බැහැර දේශකොටදේශස් තනා ඇති කිසියම් දේශව්ළඳ 

මැස්සක් දේශහෝ බිමක් පාවිච්චි කිරීම දේශහෝ පරිහරණය කිරීම 

සඳහා, 

 

I. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ නියමයන් යටදේශේ 

ප්රාදේශීයය සභාදේශේ අධිකාරය මත දේශහෝ ඒ යටදේශේ 

නිකුේ කළ දේශමහි 1 ව්න උපදේශල්ඛනදේශේ සදහන් 

ආකෘතියට සාරානුකූලව් පිළිදේශයල කල  ව්ලංගු 

ටිකට් පතක් දරන්දේශනකු දේශහෝ ඔහුදේශේ 

දේශස්ව්කයකු දේශහෝ අනුදේශයෝජිතයකු විය යුතුය. 

 

II. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ සඳහන් දේශකොන්දේශීසි හා 

නියමයන්ට  යටේවිය යුතුය. 

 

III. දේශස්ව්කයකු දේශහෝ අනුදේශයෝජිතයකු දේශේනම් ඔහුදේශේ 

නම ප්රාදේශීයය සභා කාර්යාලදේශේ ලියාපදංචි කර 

තිබිය යුතුය.  
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5. ප්රාදේශීයය සභාව් විසින් ඉදකර පව්ේව්ාදේශගන යනු ලබන  දේශපොදු දේශව්ළඳදේශපොළ 

සම්බන්ධදේශයන්  ප්රාදේශීයය සභාව් විසින් පහත සදහන් නියමයන් පිළිපැදය 

යුතුය:- 
 

  එකී දේශපොදු දේශව්ළදේශදදේශපොදේශළහි - 

 

 

(1) ස්ථිර දේශගොමනැගිලි සියල්ල ම ගදේශමොලින් , සිදේශමන්ති ගදේශලන් 

දේශහෝ කදේශබොක් ගදේශලන් තනා තිබිය යුතු   අතර බිේතිව්ල උස 

අව්ම ව්ශදේශයන් දේශපොළව් මට්ටදේශම් සිට මීටර් 3ක් විය යුතුය. 

(2) ව්හලය කිසියම් ස්ථිර ද්රව්යකින් තනා තිබිය යුතුය. 

 

(3) ඇතුලත කම කාමරව්ල ව්හලයට සිවිලිමක් සවිකර තිබිය යුතු 

අතර එකී සිවිලිම දේශපොළව් මට්ටදේශම් සිට මීටර් 2.85ක් උසින් 

පිහිටා තිබිය යුතුය 

 

(4) දේශගොමනැගිල්ල ඇතුලත කම කාමරව්ල ඉදරිපස අව්ම 

ව්ශදේශයන් මීටර් 2.5ක පළලින් යුතු දේශකොරිදේශමෝරයකින් යුක්ත 

විය යුතු අතර සෑම කම කාමරයක්ම දේශකොරිදේශමෝරයට 

සම්බන්ධව්න ස්ථානදේශේ අකුලන දේශදොරකින් දේශහෝ පලු ව්ශදේශයන් 

ගලව්ා විව්ෘත කල හැකි දේශදොරකින් යුක්ත විය යුතුය. 

 

(5) කම කාමර සහිත දේශගොමනැගිල්දේශල් බිේතිව්ල පිටත මායිදේශම් 

සහ දේශකොරිදේශමෝව් පිටත මායිදේශම් අව්ම ව්ශදේශයන් මීටර් එකක 

පළලින් යුතු දේශේදකා බැමි සහ ව්ැසි ජලය ගලා යාදේශම් කාණු 

තනා තිබිය යුතුය. 

 

(6) දේශගොමනැගිල්දේශල් කම කාමර ව්ලින් යුතු දේශකොටසින් බැහැරව් 

තාව්කාලික දේශව්ළඳුන් සඳහා දේශව්ළඳ මැහි තනා තිබිය යුතුය. 
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(7) ඇතුලත ඉදකරනු ලබන සෑම දේශව්ළඳ මැස්සක්ම ගදේශමොදේශලන් 

දේශහෝ සිදේශමන්ති ගදේශලන් දේශහෝ කදේශබොක් ගදේශලන් ඉද කල බැම්මක් 

මත දේශකොන්ක්රීට් තහඩුව්කින් දේශහෝ මළ දේශනොබැදේශදන දේශලෝහ 

තහඩුව්කින් නිම කල තහඩුව්කින් යුක්ත විය යුතුය. 

දේශකොන්ක්රීට් තහඩුව්කින් තට්ටුව් නිමකර ඇති විටක එකී 

තට්ටුව් කපරාරු කර සිදේශමන්තිදේශයන් ඔපදමා දේශහෝ පිඟන් 

ගදේශමොල් අල්ලා තිබිය යුතුය. ඒ ආකාරදේශයන් දේශව්ළඳ මැහි 

තැීමමට දේශනොහැකිව්න යම් අව්ස්ථාව්ක, දේශපොදේශළොව් මත 

සමතලා ආකාරදේශයන් වූ ඉම දේශකොටස් තනා තිබිය යුතු අතර 

එකී දේශකොටස් ගදේශමොලින්, සිදේශමන්ති  ගදේශලන් දේශහෝ කදේශබොක් 

ගදේශලන් නිම කර සිදේශමන්තිදේශයන් කපරාරු කර තිබිය යුතු 

අතර එක් එක් දේශකොටස දේශව්න් දේශකදේශරන ඉරි සලකුණු සුදු 

පාටින් ලකුණු කර තිබිය යුතුය. 

 

(8) සෑම දේශව්ළඳ මැස්සක ම ව්ර්ග ඵලය අව්ම ව්ශදේශයන් ව්ර්ග මීටර් 

දේශදකකට දේශනොඅඩු විය යුතුය. 

 

(9) සෑම දේශව්ළඳ මැස්සක් ම ආව්රණය ව්න දේශස් ගදේශමොදේශලන් දේශහෝ 

සිදේශමන්ති ගදේශලන් දේශහෝ කදේශබොක් ගදේශලන් දේශහෝ ගැල්ව්නයිස් කළ 

යකම බටව්ලින් දේශහෝ ව්ැර ගැන්වූ ඇළුමිනියම් බට දේශයදු කණු 

මත අව්ම ව්ශදේශයන් දේශපොදේශළොව් මට්ටදේශම් සිට මීටර් 2.25ක 

උසකින් යුක්ත ව්හළයක් තනා තිබිය යුතු අතර අගුව් අව්ම 

ව්ශදේශයන් දේශපොදේශළොව් මට්ටදේශම් සිට මීටර් 2.1 ක උසකින් යුක්ත 

විය යුතුය. එදේශස්ම එකී කණු ගදේශමොදේශලන් දේශහෝ සිදේශමන්ති 

ගදේශලන් දේශහෝ කදේශබොක් ගදේශලන් තනා ඇේදේශේ නම් කපරාරු 

කර තීන්ත ආදේශල්ප කර තිබිය යුතු අතර ගැල්ව්නයිස් කළ 
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යකමදේශයන් නිම කර ඇේදේශේ නම් එකී කණුව්ල තීන්ත ආදේශල්ප 

කර තිබිය යුතුය. 

 

(10) සෑම ව්හළයක් ම ස්ථිර ද්රව්යකින් තනා තිබිය යුතු අතර 

ව්ැහිපීලිව්ල රැස්ව්න ජලය පහළට බැසයාමට ප්රමාණව්ේ බට 

සවිකර තිබිය යුතුය. ව්ැහිපීලිව්ල ජලය රැදී තිදේශබන 

ආකාරදේශයන් ගස්ව්ල දේශකොළ දේශහෝ දේශව්නේ කුණු එක් රැස්වී 

දේශනොතිබීමට අව්ශය විධි විධාන සභාව් විසින් සලසා තිබිය 

යුතුය. 

 

(11) සෑම දේශව්ළඳ මැස්සක්  ව්ටා දේශපොදේශළොදේශේ සිට අව්ම ව්ශදේශයන් 

මීටර් එකක පළලින් යුක්ත දේශේදකා බැමි තනා තිබිය යුතු 

අතර ව්ැසි ජලය ගලා යාමට ප්රමාණව්ේ කාණු තනා තිබිය 

යුතුය. 

 

(12) ඇතුලට එක එල්දේශල් පතිතව්න, ව්හලය මතට පතිත ව්න, 

ව්ර්ෂා ජලය සහ දේශමම ව්ගන්තිදේශේ 14ව්න උප ව්ගන්තිය 

යටදේශේ දේශපොදු දේශව්ළදදේශපොදේශල් එළව්ළු හා පළතුරු දේශස්දීම සඳහා 

දේශව්න්කල ස්ථානදේශයන් බැහැර දේශකදේශරන ජලය, නිසි 

ආකාරදේශයන් ගලා යාමට ප්රමාණව්ේ කාණු පීධතියක් තනා 

තිබිය යුතු අතර එකී අපජලය බාධාව්කින් දේශතොරව් ගලා 

යාමට සලස්ව්ා තිබිය යුතුය. 

 

(13) පරිශ්රය ඇතුලත දේශපොදු ජල කරාම සවි කර තිබිය යුතුය. 

 

(14) එළව්ළු දේශහෝ පළතුරු දේශස්දීම සඳහා ස්ථානයක් දේශව්න් කර 

තිබිය යුතුය. 
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(15) දේශව්ළදාදේශම් ස්ව්භාව්ය අනුව් ජලය පාවිච්චි කරන සෑම කම 

කාමරයකටම ජල සම්බන්ධතාව්ක් බැගින් ලබා දී තිබිය 

යුතුය. එකී එක් එක් ජල සම්බන්ධතාව් දේශව්නුදේශව්න් දේශව්න 

දේශව්නම වූ ජල මනුව්ක් බැගින් සවිකර තිබිය යුතු අතර දේශපොදු 

ජල කරාමව්ල සහ එළව්ළු සහ පළතුරු දේශස්දීම සදහා දේශව්න් 

කල ස්ථානදේශේ ජල පරිදේශභෝජනය මැීමම සඳහා දේශව්නම ජල 

මනුව්ක්  බැඟින් සවි කර තිබිය යුතුය. 

 

(16) පාවිච්චියට ගන්නා ජලය මනුෂය පරිදේශභෝජනය සඳහා 

සුදුසු ව්න බව්ට ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපව්හන 

මණ්මලය විසින් නිකුේ කරනු ලැබූ තේේව් සහතිකයක් 

ලබාදේශගන තිබිය යුතු අතර අව්ම ව්ශදේශයන් සෑම මාස හයකට 

ව්රක් බැගින් දේශම් තේේව් සහතිකය ලබා ගැීමම කළ යුතුය. 

ස්ථානදේශේ පාවිච්චිය සඳහා ජාතික ජල සම්පාදන හා 

ජලාපව්හන මණ්මලය විසින් සපයනු ලබන ජලය දේශයොදා 

ගන්දේශන් නම් එකී තේේව් සහතිකය ලැබී ඇති දේශස් සලකනු 

ලැබිය යුතුය. 

 

(17) ස්ථානදේශේ කාර්යයන්ට දේශයොදා ගන්නා ජලය ගබමා කර 

තබන්දේශන් නම් එදේශස් ගබමා කර තබන ජලය අපවිත්ර වීදේශමන් 

ව්ළක්ව්ා ගැීමමට ප්රමාණව්ේ ආරක්ෂක විධිව්ධාන සලස්ව්ා 

තිබිය යුතුය. 

 

(18) ස්ත්රි හා පුරුෂ පක්ෂයට දේශව්න දේශව්නම දේශව්න්වූ ව්ැසිකිළි හා 

කැසිකිළි ප්රමාණව්ේ සංඛයාව්ක් තනා තිබිය යුතු අතර එකී 

සෑම ව්ැසිකිළියකම බිම ද අව්ම ව්ශදේශයන් දේශපොදේශළොව් මට්ටදේශම් 
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සිට මීටර් දේශදකක් උසට බිේතිව්ලද පිඟන් ගදේශමොල් අල්ලා තිබිය 

යුතුය. 

 

(19) දේශපොදු දේශව්ළඳ දේශපොදේශළහි ඇති සෑම ව්ැසිකිළියක් හා 

කැසිකිළියක් ම අව්ම ව්ශදේශයන් දනකට තුන් ව්තාව්ක් බැගින් 

විෂබීජ නාශක දේශයොදා දේශසෝදා හැරීදේශමන් පිරිසිදු කිරීමටේ 

ජලය ගලා යාමට ඉදකර ඇති සෑම කාණුව්ක්ම අව්ම ව්ශදේශයන් 

දනකට දේශදව්තාව්ක් බැගින් දේශසෝදා පිරිසිදු කිරීමටේ සැළැස්වීම 

සභාපතිව්රයාදේශේ කාර්යය විය යුතුය. 

 

(20) සියලුම කම කාමරව්ලට, දේශව්ළඳ මැහි අසලට, ව්ැසිකිළි හා 

කැසිකිළි තුලට හා දේශකොරිදේශමෝර ඇතුළුව් සියළුම දේශපොදු 

දේශකොටස් ව්ලට ප්රමාණව්ේ විදුලි ආදේශලෝකය සපයා දී තිබිය යුතු 

අතර සෑම විදුලි පරිපථයක්ම විදුලි කුසන්නායක ද්රව්යකින් 

තැනූ ආව්රණයකින් ආව්රණය කර තිබිය යුතුය. 

 

(21) සෑම කමකාමරයකටම විදුලි මනුව්ක් බැගින් සවිකර තිබිය 

යුතු අතර දේශපොදු ස්ථාන ආදේශලෝක කරණය සඳහා ව්ැය ව්න 

විදුලි ඒකක ගණන මැීමම සඳහා දේශව්නම මනුව්ක් සවි කර 

තිබිය යුතුය.  

 

(22) ඇතුලත ප්රමාණව්ේ ගිනි ආරක්ෂණ ව්ැම පිළිදේශව්ළක් සකස් 

කර තිබිය යුතු අතර විදුලි බලය දේශේතුදේශව්න් ඇතිව්න ගිනි, 

ඉන්ධන මගින් ඇතිව්න ගිනි හා දේශව්නේ ආකාරයකින් 

ඇතිව්න ගිනි මැම පැව්ැේවීම සඳහා අව්ශය කරන දේශව්න් 

දේශව්න්වූ ව්ර්ගදේශේ ගිනි නිවීදේශම් උපකරණ සවිකර තිබිය යුතුය.  
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(23) දේශපොදු දේශව්ළඳ දේශපොදේශළහි සවිකර ඇති ගිණි නිවීම් උපකරණ 

ව්ල ක්රියාකාරීේව්ය නිසි පරිද පව්තින්දේශන්ද යන්න අව්ම 

ව්ශදේශයන් එක් ව්තාව්ක් බැගින් පරීක්ෂා කරව්ා ගැීමමේ අක්රීය 

වූ ගිණි නිවීදේශම් උපකරණ දේශව්නුව්ට අළුේ උපකරණ සවි 

කිරීමට සැලැස්වීමේ සභාපතිව්රයාදේශේ කාර්යය විය යුතුය. 

 

(24) පාරිදේශභෝගිකයින් විසින් මිලදී ගනු ලබන ද්රව්යයන් හි බර 

කිරා තහවුරු කර ගැීමමට සම්මත දේශපොදු තරාදයක් ඒ සඳහා 

දේශව්න් වූ සහ පැහැදලිව් දේශපදේශනන ස්ථානයක තබා තිබිය 

යුතුය. 

 

(25) දේශපොදු දේශව්ළදදේශපොදේශලහි කම කාමරව්ල පිහිටීම සැලකිල්ලට 

ගනිමින් ප්රාදේශීයය සභාව් විසින් 

මස්,මාළු,එළව්ළු,පළතුරු,සිල්ලර බඩු හා දේශව්නේ දේශව්ළද ද්රව්ය 

විකිණීම සඳහා දේශව්ළඳ දේශපොළ දේශකොටස් ව්ලට දේශබදා දේශව්න් කිරීම 

ද ඒ ආකාරදේශයන්ම දේශව්ළද මැහි දේශකොටස් ව්ලට දේශව්න් කිරීමද 

ප්රාදේශීයය සභාදේශේ කාර්යය විය යුතුය. 

 

(26) පා පැද හා යතුරු පැද නතර කර තැබීමට ස්ථානයක් 

සකස් කර තිබිය යුතුය. 

 

(27) දේශව්ළඳ දේශපොලට පැමිදේශණන පාරිදේශභෝගිකයන්දේශේ ව්ාහන සහ 

භාණ්මප්රව්ාහන ව්ාහන නතර කර තැබීමට ප්රමාණව්ේ 

ඉමකමක් දේශව්න් කර තිබිය යුතුය. 

 

(28) පරිශ්රය තුල ජනනය ව්න අපද්රව්ය –  
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I. වජව්හායන අපද්රව්ය 

II. වීදුරු 

III. කමදාසි දේශහෝ කමදාසි ආශ්රිත ද්රව්ය 

IV. දේශපොළිතින් දේශහෝ ේලාස්ටික් දේශහෝ දේශපොළිතින් හා 

ේලාස්ටික් ආශ්රිත ද්රව්ය සහ රිජිදේශ ෝම් 

V. යකම හා දේශව්නේ දේශලෝහ ද්රව්ය දේශහෝ යකම හා 

දේශව්නේ දේශලෝහ සම්මිශ්රණ දේශකොටස් 

VI. අන්තරායකර අපද්රව්ය 

 

දේශව්න දේශව්නම රැස්කල හැකි බක්කි දේශහෝ භාජන දේශහෝ ටැංකි 

දේශහෝ එකී දේශපොදු දේශව්ළද දේශපොලහි දේශව්නම ස්ථානයක තනා තිබිය 

යුතු අතර වජව්හායන අපද්රව්ය බහාලීම සඳහා තනනු ලැබූ 

බක්කිය දේශහෝ භාජනය දේශහෝ ටැංකිය 

මීයන්ට,මැස්සන්ට,දේශව්නේ කෘමීන්ට දේශහෝ කව්ර දේශහෝ 

පක්ෂිදේශයකුට ඇතුල්වීමට දේශනොහැකි ව්න ආකාරදේශයන් දේශහොඳින් 

ව්සා තැබිය හැකි පියනක් සවිකර තිබිය යුතුය.  

 

(29) දේශපොදු දේශව්ළඳදේශපොළට පැමිදේශණන තැනැේතන් විසින් බැහැර 

කරනු ලබන අපද්රව්ය බහාලීම සඳහා    (28) උප ව්ගන්තිය 

යටදේශේ ව්ර්ග කර බැහැරලීම පහසු කරව්න කුමා ප්රමාණදේශේ 

භාජන දේශපොදු දේශව්ළඳදේශපොදේශළහි ඇති කිසියම් කමකාමරයක බදු 

කරු දේශහෝ කිසියම් දේශව්ළද මැස්සක් පාවිච්චි කිරීමට දේශහෝ 

පරිහරණය කිරීමට ටිකට්පතක් ලබා දේශගන ඇති කිසියම් 

තැනැේතකු දේශහෝ විසින් දේශව්ළදාදේශම් නියුක්ත කමකාමරදේශේ 

දේශහෝ දේශව්ළද මැස්ස මත දේශහෝ ඒ අදාල ස්ථානදේශේ ජනනය ව්න 

සියලුම අපද්රව්ය බහාලිය හැකිව්න පරිද සුදුසු ස්ථානව්ල 

තැබීමට සැලැස්වීම සභාව් දේශව්නුදේශව්න් සභාපතිව්රයාදේශේ 
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කාර්යය විය යුතු අතර එකී භාජන ප්රමාණව්ේ 

කාලාන්තරදේශයන් (28) දේශේදදේශේ සඳහන් අපද්රව්ය ව්ලට අදාල 

බක්කියට දේශහෝ භාජනයට දේශහෝ ටැංකියට දැමීමට සැලැස්වීම ද 

කළ යුතුය. 

 

(30) 28ව්ැනි උප ව්ගන්තිදේශේ නියම කර ඇති ආකාරදේශයන් තනා 

ඇති  සෑම බක්කියක,භාජනයක දේශහෝ ටැංකියකම රැස් කරනු 

ලබන අපද්රව්ය අව්ම ව්ශදේශයන් දනකට එක් ව්තාව්ක් දේශහෝ 

අව්ශය ව්න්දේශන්නම් ඊට ව්ැඩි ව්ාර ගණනකින් එකී ස්ථානදේශයන් 

ඉව්ේ කිරීමට සැළැස්වීම සභාපතිව්රයාදේශේ කාර්යය වියයුතුය. 

එදේශස්ම එකී අපද්රව්ය එකී ස්ථානදේශයන් ඉව්ේ කිරීදේශම්දී අපද්රව්ය 

පැටවූ දේශකොටස සම්පූර්ණදේශයන් ආව්රණය කළ ව්ාහනයකින් 

ප්රව්ාහනය කරනු ලැබීමට සැළැස්විය යුතුය. 

 

(31) දේශපොදු දේශව්ළඳ දේශපොළ තුල කම කාමර තුල දේශහෝ දේශව්ළඳ 

මැහිව්ල විකිණීම දේශහෝ ප්රදර්ශනය  සඳහා තිදේශබන දේශව්ළඳ ද්රව්ය 

මහජනතාව්දේශේ දේශසෞඛයට හානිකර දේශහෝ අන්තරාදායක දේශේද 

යන්න බලය ලේ නිලධාරියා දේශයොදව්ා දේශසොයා බලා එදේශස් 

දේශනොව්න බව්ට සහතික වීම සභාපතිව්රයාදේශේ කාර්ය භාරය 

ව්න්දේශන්ය 

 

(32) දේශපොදු දේශව්ළද දේශපොදේශලහි කම කාමර ව්ල ඇතුලත බිේති හැර 

දේශසසු බිේති, සෑම දේශව්ළඳ මැස්සකම සිදේශමන්තිදේශයන් කපරාරු 

කළ දේශකොටස්, ගැල්ව්නයිස් කළ යකමදේශයන් නිම කර ඇති 

ඉදකිරීම් හා කමකාමර ව්ල ඇතුළත සීලිම හැර සීලිදේශම් දේශසසු 

දේශකොටස් අව්ම ව්ශදේශයන් ව්ර්ෂයකට එක්ව්රක් බැගින් තීන්ත 

ආදේශල්ප කිරීමට සැළැස්වීම සභාව් දේශව්නුදේශව්න් 

සභාපතිව්රයාදේශේ කාර්යය විය යුතුය. 
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6. සභාව් විසින් පව්ේව්ාදේශගන යනු ලබන දේශපොදු දේශව්ළඳ දේශපොළ සම්බන්ධදේශයන් බදු 

කරුදේශව්කු ,දේශව්ළද මැස්සක් දේශහෝ බිමක් පාවිච්චි කිරීමට ටිකට්පතක් ලබා ඇති 

තැනැේදේශතකු දේශහෝ ඔහුදේශේ නිදේශයෝජිතයකු දේශහෝ දේශපොදු මහජනතාව් විසින් 

පහත දේශකොන්දේශීසි සහ  නියම පිළිපැදය යුතුය:- 

(1) එකී දේශපොදු දේශව්ළදදේශපොදේශලහි - 

 

I. ඇතුලත අසංව්රව් හැසීරීම දේශහෝ කළ දේශකෝලාහල 

කිරීම දේශහෝ අසභය ව්චන පාවිච්චි කිරීම දේශහෝ 

හිඟමන් ඉල්ලීම, 

 

II. වදනික කටයුතු අව්සානදේශේ දේශව්ළඳදේශපොළ ව්සා 

දැමීදේශමන් අනතුරුව් එහි පරිශ්රය ඇතුලත රැඳී 

සිටීම, 

 

III. කිසියම් දේශගොමනැගිල්ලකට, ඉදකිරීමකට දේශහෝ 

සවිකිරීමකට දේශහෝ අලංකරණය පිණිස ව්ව්ා ඇති 

දේශහෝ තබා ඇති කිසියම් මල් පඳුරකට දේශහෝ නාම 

පුව්රුව්කට දේශහෝ දේශව්නේ ද්රව්යකට දේශහෝ  

හානිකිරීම කිරීම දේශහෝ අලාභ කිරීම දේශහෝ විකෘති 

කිරීම දේශහෝ විරූපි කිරීම, 

 

IV. ජල සම්බන්ධතාව් ලබා දීම සඳහා දේශගොමනැගිල්ල 

තුල එලා ඇති ප්රධාන ජල නලදේශයන් දේශහෝ දේශව්නේ 

කිසියම් ජල නලයකින් ව්ංචනිකව් ජල 

සම්බන්ධතාව්ක් ලබා ගැීමම, 

 

V. සභාපතිව්රයා විසින් විධිමේ අකාරදේශයන් 

අව්සරයක් දී ඇේදේශේ නම් මිස තම කම 
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කාමරදේශේ නාම පුව්රුව් දේශනොව්න දේශව්නේ කව්ර 

දේශහෝ ආකාරයක ප්රචාරක දැන්වීම් පුව්රු 

සවිකිරීම, බැනර් ඇද තැබීම දේශහෝ දේශව්නේ කව්ර 

දේශහෝ ආකාරයක ප්රචාරක කාර්යයක් කිරීම, 

 

VI. විදුලිය සම්බන්ධතාව් ලබා දී ඇති ප්රධාන යතුරු 

පුව්රුව් අසලට ලඟා වීමට බාධා කරන 

ආකාරදේශයන් බඩු භාණ්ම තැබීම දේශහෝ ප්රධාන 

යතුරු පුව්රුව්ට හානි කිරීම, 

 

VII. විදුලිය සම්බන්ධතාව් ලබා දීම සඳහා 

දේශගොමනගිල්ල තුල ඇද ඇති ප්රධාන විදුලි 

රැහැදේශනන් දේශහෝ දේශව්නේ කිසියම් විදුලි 

රැහැනකින් ව්ංචනිකව් විදුලිය සම්බන්ධතාව්ක් 

ලබා ගැීමම, 

 

VIII. පාවිච්චිය සඳහා සපයා ඇති ජලය අපිරිසිදු කිරීම 

දේශහෝ අපදේශේ යැවීම දේශහෝ අපදේශේ යාමට ඉම හැරීම 

දේශහෝ දේශව්නේ කිසියම් ආකාරයකින් නාස්ති කිරීම 

දේශහෝ එකී ජලදේශයන් ස්නානය කිරීම දේශහෝ දේශරද 

දේශහෝ සතුන් දේශස්දීම, එළව්ළු සහ පළතුරු දේශස්දීමට 

දේශව්න්කළ ස්ථානදේශේ හැර දේශව්නේ යම් ස්ථානයක 

එළව්ළු දේශහෝ පළතුරු දේශස්දීම, 

 

IX. දේශගොමනැගිල්දේශල් සවිකර ඇති ගිනි නිවීදේශම් 

උපකරණ අසළට ලඟා වීමට බාධා කරන 

ආකාරදේශයන් බඩු භාණ්ම තැබීම දේශහෝ ප්රධාන 

යතුරු පුව්රුව්ට හානි කිරීම, 
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X. තේ කාර්යය සඳහා දේශව්න් කළ ස්ථානයක හැර 

කව්ර දේශහෝ ව්ර්ගයක එළව්ළු, මස් දේශහෝ මාළු 

විකිණීම දේශහෝ විකිණීම සඳහා ප්රදර්ශනය කිරීම 

දේශහෝ එදේශස් කිරීමට සැලැස්වීම, 

 

XI. දේශව්ළඳ ස්ථාන තුලට පා පැද දේශහෝ යතුරු පැද 

රැදේශගන ඒම දේශහෝ එදේශස් කිරීමට ඉමදීම, 

 

XII. කිසියම් දේශව්ළඳ ස්ථානයකින් ඉව්ේ කරන අපද්රව්ය 

5ව්න ව්ගන්තිදේශේ නියමයන්ට අනුකූලව් ප්රාදේශීයය  

සභාව් විසින් සපයා දී ඇති යම් 

භාජනයකට,බක්කියකට දේශහෝ ටැංකියකට හැර 

දේශපොදු දේශව්ළඳ දේශපොළ ඇතුළත දේශව්නේ කව්ර දේශහෝ 

ස්ථානයක දැමීම, 

 

XIII. දේශපොදු දේශව්ළඳ දේශපොදේශළහි තබා ඇති අපද්රව්ය 

රැස්කරන කව්ර දේශහෝ භාජනයක, බක්කියක 

දේශහෝ ටැංකියක බහාලීමට දේශව්න්කළ ව්ර්ගදේශේ 

අපද්රව්ය හැර දේශව්නේ ව්ර්ගයක අපද්රව්ය එකී 

භාජනයට, බක්කියට දේශහෝ ටැංකියට දැමීම, 

 කව්ර දේශහෝ තැනැේදේශතකු විසින් දේශනොකල යුතුය. 

 

(2) 5ව්න ව්ගන්තිදේශේ (28) ව්න දේශේදදේශේ නියමයන් යටදේශේ 

වජව්හායන අපද්රව්ය බහාලීම සඳහා තනා ඇති බක්කිදේශේ 

දේශහෝ භාජනදේශේ දේශහෝ ටැංකිදේශේ අපද්රව්ය බහාලන අව්ස්ථාදේශේ 

දේශහෝ අපද්රව්ය ඉන් පිටතට ගන්නා අව්ස්ථාදේශේදී හැර දේශව්නේ 

සෑම අව්ස්ථාව්කදී ම පියන දේශහොඳින් ව්සා තැබීම කළ යුතුය.  
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(3) 5ව්න ව්ගන්තිදේශේ සඳහන් ආකාරයට   දේශපොදු දේශව්දේශළඳ දේශපොදේශළහි 

කිසියම් කම කාමරයක් දේශහෝ දේශව්දේශළඳ මැස්සක් පාවිච්චි කරන 

දේශහෝ පරිහරණය කරනු ලබන සෑම තැනැේදේශතකු ම වදනික 

කටයුතු ආරම්භදේශේ සහ අව්සානදේශේ දී ද අව්ශය ව්න්දේශන් නම් 

ඒ අතර තුර අව්ස්ථා එකකදී දේශහෝ ඊට ව්ැඩි ව්ාර ගණනකදී ද 

එකී කම කාමරය ඇතුළත සහ එහි ඉදරිපස දේශකොරිදේශමෝරය හා 

දේශේදීකා බැම්මද නැතදේශහොේ දේශව්දේශළඳ මැස්ස මත සහ ඒ අව්ට ද 

අතුගා පිරිසිදු කිරීම සහ එදේශස් අතු ගෑදේශමන් පසු එකතු ව්න 

අප ද්රව්ය 5ව්න ව්ගන්තිදේශේ සඳහන් ආකාරයට ප්රාදේශීයය සභාව් 

විසින් සපයා ඇති භාජකයකට, බක්කියකට දේශහෝ ටැංකියකට 

දැමීම දේශහෝ දැමීමට සැලැස්වීමට ද  ව්ගබලාගත යුතුය. 

 

(4) දේශපොදු දේශව්ළඳදේශපොදේශළහි එළව්ළු,පළතුරු,මස්,මාළු දේශහෝ දේශව්නේ 

ආහාර දේශහෝ පාන ව්ර්ග විකිණිම දේශහෝ විකිණිම සඳහා 

ප්රදර්ශනය කිරීම කරනු ලබන සෑම කම කාමරයක ම හා 

දේශව්දේශළඳ මැස්සකම සහ සෑම දේශහෝටලයක්,බේ කමයක් ,ආපන 

ශාලාව්ක් ද ඇතුළුව් සෑම දේශේ දේශහෝ දේශකෝපි කමයකම වදනික 

කටයුතු අව්සානදේශේ, එකී දේශව්ළඳ ස්ථානදේශේ විකිණිම සඳහා 

ද්රව්ය ප්රදර්ශනය කරනු ලබන සෑම දේශම්සයක්ම, බංකුව්ක්ම, 

භාණ්ම තබන ලෑල්ලක් දේශහෝ / සහ අල්මාරියක්ම 

අව්ස්ථාදේශව්ෝචිත පරිද දේශසෝදා දේශහෝ සූරා පිරිසිදු කිරීම දේශහෝ එදේශස් 

කිරීමට සැලැස්වීම එකී යම් ස්ථානයක දේශව්ළඳ කාර්යදේශේ 

නියුක්ත ව්න තැනැේතාදේශේ කාර්යය විය යුතුය. 

 

(5) දේශපොදු දේශව්ළඳ දේශපොළ ඇතුළත පිහිටි දේශහෝටලයක්, බේකමයක්, 

ආපනශාලාව්ක් දේශහෝ දේශේ දේශහෝ දේශකෝපි කමයක් දේශනොව්න 
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දේශව්නේ කව්ර දේශහෝ ස්ථානයක ඉවුම් පිහුම් කිරීම කව්ර දේශහෝ 

තැනැේදේශතකු විසින් දේශනොකළ යුතුය. 

 

(6) දේශපොදු දේශව්ළඳදේශපොදේශළහි කම කාමරව්ලින් බැහැරව් ඉදකරනු 

ලැබූ කිසියම් දේශව්ළඳ මැස්සක වදනික කටයුතු අව්සානදේශේ 

කිසිදු භාජනයක අපද්රව්ය රඳව්ා තැබීම කව්ර දේශහෝ 

තැනැේදේශතකු විසින් දේශනොකල යුතු ය. 

 

(7) දේශගෝඝාතක ආඥාපනදේශේ නියමයන් යටදේශේ විධිමේ 

බලපත්රයක් ලබා ඇති දේශගෝඝාතකාගාරයකදී මරනු ලැබූ 

කිසියම් සදේශතකුදේශේ මස් ව්න්දේශන් නම් මිස දේශපොදු 

දේශව්ළඳදේශපොදේශළහි මස් දේශව්දේශළඳ ස්ථානයක අදේශලවි කිරීම සඳහා 

දේශහෝ අදේශලවි කිරීම සඳහා ප්රදර්ශනය කිරීම දේශහෝ ගබමා කිරීම 

කව්ර දේශහෝ තැනැේදේශතකු විසින් දේශනොකල යුතු ය. 

 

(8) කව්ර දේශහෝ දේශගෝ ඝාතකාගාරයක් තුළ කිසියම් දනයක දී මස් 

පිණිස සතුන් මැරීම තහනම් කරමින් දේශගෝඝාතක 

ආඥාපනදේශේ 17 ව්න ව්ගන්තිදේශේ බලතල ප්රකාර නිසි 

අධිකාරය විසින් නියමයක් ගැසට් පත්රදේශේ ප්රකාශයට පේකර 

ඇති අව්ස්ථාව්ක, දේශපොදු දේශව්ළඳදේශපොළ ඇතුලත පව්ේව්ාදේශගන 

යනු ලබන කව්ර දේශහෝ මස් කමයක දේශව්ළඳාම් පිණිස මස් තබා 

ගැීමම දේශහෝ දේශව්ළඳාම පිණිස මස් ප්රදර්ශනය කිරීම දේශහෝ ගබමා 

කිරීම දේශනොකල යුතුය. 

 

(9) කව්ර දේශහෝ තැනැේදේශතකු විසින් දේශපොදු දේශව්දේශළඳ දේශපොළ පරිශ්රය 

ඇතුලට සුනඛදේශයකු දේශහෝ බළදේශලකු දේශහෝ දේශව්නේ කව්ර දේශහෝ 

සදේශතකු දේශහෝ පක්ෂියකු රැදේශගන ඒම දේශහෝ රැදේශගන ඒමට 
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ඉමදීම දේශහෝ දේශනොකල යුතු ය. දේශම් නියමය කිසියම් පරීක්ෂණ 

කාර්යයක් සඳහා යම් දේශපොලිස් නිලධාරිදේශයකු විසින් දේශපොලිස් 

නිල සුනඛදේශයකු දේශපොදු දේශව්ළඳදේශපොළ ඇතුළට රැදේශගන එනු 

ලැබීම ව්ලක්ව්න නියමයක් දේශලස දේශේරුම් දේශනොගත යුතුය. 

 

(10) දේශපොදු දේශව්ළඳදේශපොදේශළහි දේශව්දේශළඳාම් අව්සන් කර දේශපොදු 

දේශව්ළඳදේශපොළ සම්පූර්ණදේශයන් ම ව්සා තබන අව්ස්ථාව්ක සහ 

දේශපොදු දේශව්ළඳදේශපොදේශළහි කිසියම් කම කාරමයක් ව්සා දමා 

බැහැරට යන අව්ස්ථාව්ක එකී කම කාමරදේශේ සියළුම විදුලි 

පහන්, විදුලි පංකා සහ දේශව්නේ විදුලි උපකරණ අක්රිය කර 

දැමිය යුතු අතර දල්ව්ා තිදේශබන කිසියම් ගිනි හා දේශපොල් දේශතල් 

පහන් නිව්ා දැමීමට සැලැස්වීම බදුකරුදේශේ කාර්යය ව්න්දේශන්ය. 

එදේශස් වුව් ද ආහාර දේශහෝ පාන ව්ර්ග කල් තබා ගැීමමට පාවිච්චි 

කරන යතකරණ දේශහෝ අධිිතකරණ දේශම් යටතට ඇතුලේ 

දේශනොවිය යුතු ය. එදේශස්ම තව් දුරටේ දේශපොදු දේශව්දේශළඳ දේශපොදේශළහි 

ආරක්ෂාව්ට තර්ජනයක් විය හැකි කව්ර දේශහෝ ආකාරදේශේ ගිනි 

දැල්ලක් දැල්වීම දේශහෝ දැල්වීමට සැලැස්වීම දේශහෝ දේශපොදු 

දේශව්ළඳදේශපොළ පරිශ්රය ඇතුළත කව්ර  දේශහෝ ස්ථානයක රතිඤ්ඤා 

දැල්වීම දේශහෝ දැල්වීමට සැලැස්වීම දේශහෝ කව්ර දේශහෝ 

තැනැේදේශතකු විසින් දේශනොකල යුතුය.  

 

(11) දේශපොදු දේශව්ළඳදේශපොදේශළන් බැහැර ස්ථානයක තිදේශබන කව්ර 

දේශහෝ අපද්රව්යයක් එකී දේශපොදු දේශව්ළඳදේශපොදේශළහි ජනනය ව්න 

අපද්රව්ය බහාලීමට තනා ඇති කිසියම් බක්කියකට, 

භාජනයකට දේශහෝ ටැංකියකට දැමීම කව්ර දේශහෝ තැනැේදේශතකු 

විසින් දේශනොකල යුතුය. 
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(12) කම කාමර ව්ල ඇතුළත බිේති හැර දේශසසු බිේති, කම 

කාමරව්ල ඇතුළත ගැල්ව්නයිස් කල යකමදේශයන් නිම කර ඇති 

ඉදකිරීම් සහ කමකාමර ව්ල ඇතුලත සීලිම අව්ම ව්ශදේශයන් 

ව්ර්ෂයකට එක්ව්රක් බැගින් තීන්ත ආදේශල්ප කිරීම එකී 

කමකාමරදේශේ බදුකරුදේශේ කාර්යය විය යුතුය. 

 

(13) දේශපොදු දේශව්ළඳ දේශපොදේශළහි කිසියම් දේශව්ළඳ මැස්සක් පාේච්චි 

කිරීමට දේශහෝ පරිහරණය කිරීමට 4 ව්න ව්ගන්තිය යටදේශේ 

ටිකට් පතක් ලබාදේශගන ඇති කව්ර දේශහෝ තැනැේදේශතකු විසින් 

එකී ටිකට් පත අන්සතු කිරීම දේශහෝ එකී ටිකට්පත නිකුේ 

කරනු ලැබ ඇේදේශේ කිනම් දේශව්ළඳ මැස්සක් සඳහා ද එකී 

දේශව්දේශළඳ මැස්ස දේශනොව්න දේශව්නේ කිසියම් ස්ථානයක දේශව්ළඳාම් 

කිරීම දේශහෝ දේශනොකල යුතු අතර කව්ර දේශහෝ තැනැේදේශතකු එදේශස් 

ක්රියාකර තිදේශබන බව්ට සභාපතිව්රයා දේශහෝ බලය ලේ 

නිලධාරියා සෑහීමට පේවී ඇති අව්ස්ථාව්ක ඔහු නියමිත 

ස්ථානදේශේ දේශව්ළඳාම් සඳහා දේශයොමු කිරීමට නැතදේශහොේ එකී 

දනදේශේ දේශව්ළඳාම් කටයුතු ව්ලින් ව්ලක්ව්ා දේශපොදු දේශව්ළඳදේශපොදේශළන් 

ඉව්ේ කිරීම දේශහෝ ඔහු දේශව්ත නිකුේ කරනු ලැබූ ටිකට් පත 

අව්ලංගු කිරීමට සභාපතිව්රයාට දේශහෝ බලය ලේ නිලධාරියාට 

බලය ඇත. 

 

(14) කිසියම් දේශපොදු දේශව්දේශළඳ දේශපොළක කමකාමරයක් බීදට දේශගන 

ඇති කව්ර දේශහෝ තැනැේදේශතකු විසින් දේශහෝ කිසියම් දේශව්දේශළඳ 

මැස්සක් පාවිච්චි කිරීමට දේශහෝ පරිහරණ  කිරීමට ටිකට් පතක් 

ලබාදේශගන ඇති කව්ර දේශහෝ තැනැේදේශතකු විසින් තමාදේශේ 

දේශව්ළඳ කාර්යය සඳහා දේශව්න් කරගේ එකී කමකාමරදේශේ දේශහෝ 

දේශව්දේශළඳ මැස්දේශස් ඉම කම දේශහෝ ඉන් කිසියම් දේශකොටසක් දේශහෝ 
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කව්ර දේශහෝ භාණ්ම දේශහෝ ද්රව්ය දේශව්දේශළඳාම් කිරීමට දේශහෝ 

දේශව්දේශළඳාම් කිරීම සඳහා ප්රදර්ශණය කිරීමට දේශහෝ දේශව්නේ 

කව්ර දේශහෝ කාර්යයකට දේශව්නේ යම් තැනැේදේශතකුට ඉම දීම 

දේශනොදේශකොල යුතු ය. 

 

(15) ප්රාදේශීයය සභාව් විසින් කලින් තීරණය කර තේකාර්යය 

සඳහා බලය දී ඇේදේශේ නම් මිස කව්ර දේශහෝ තැනැේදේශතකු 

විසින් දේශපොදු දේශව්දේශළඳ දේශපොදේශළහි කිසියම් කම කාමරයක 

නිර්මිත සැලැස්ම දේශව්නස්කරන දේශහෝ එකී සැලැස්මට හානි 

කරන දේශහෝ ආකාරදේශේ කිසිදු ඉදකිරීමක් දේශහෝ සවි කිරීමක් දේශහෝ 

දේශව්නස් කිරීමක් දේශහෝ දේශකොටු කිරීමක් දේශනොකල යුතුය. 

 

(16) ප්රාදේශීයය සභාව් විසින් කලින් තීරණය කර තේකාර්ය 

සඳහා බලය දී ඇේදේශේනම් මිස කව්රදේශහෝ තැනැේදේශතකු විසින් 

දේශපොදු දේශව්ළඳ දේශපොදේශළහි කිසියම් දේශව්ළඳ මැස්සක නිර්මිත 

සැලැස්ම දේශව්නස් කරන දේශහෝ එකී සැළැස්මට හානි කරන දේශහෝ 

ආකාරදේශේ කිසිඳු ඉදකිරීමක් දේශහෝ සවිකිරීමක් දේශහෝ දේශව්නස් 

කිරීමක් කිරීම සහ දේශපොදු දේශව්ළඳ දේශපළ ඇතුලත කව්ර දේශහෝ 

ස්ථානයක දේශව්ළඳ මැස්සක් ඉදකිරීම දේශහෝ දේශකොටු කිරීමක් 

දේශනොකල යුතුය. 

 

(17) විකිණීම සඳහා දේශපොදු දේශව්ළඳ දේශපොළ දේශව්ත රැදේශගන එනු 

ලබන කව්ර දේශහෝ ද්රව්යයක් දේශහෝ භාණ්මයක් දේශහෝ දේශව්ළඳාම 

සඳහා දේශයොදා ගන්නා කිසියම් උපකරණයක් දේශහෝ දේශව්නේ යම් 

කව්ර දේශහෝ දේශදයක් එකී ද්රව්යය දේශහෝ භාණ්ම දේශව්ළඳ දේශපොළ තුලට 

රැදේශගන එනු ලබන අව්ස්ථාව්ක දී දේශහෝ ඉන් බැහැරට දේශගන 

යනු ලබන අව්ස්ථාව්ක දී හැර දේශව්නේ කව්ර දේශහෝ අව්ස්ථාව්ක 
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දී කිසියම් දේශකොරිදේශමෝරයක දේශහෝ දේශේදකා බැම්මක දේශහෝ රඳව්ා 

තැබීම දේශහෝ එදේශස් කිරීමට ඉම දීම දේශහෝ දේශනොකල යුතුය. 

 

(18) දේශපොදු දේශව්ළද දේශපොළ ඇතුළත කව්ර දේශහෝ දේශකොරිදේශමෝරයක 

මත දේශහෝ දේශේදකා බැම්මක් මත දේශහෝ කව්ර දේශහෝ ආකාරයක 

දේශව්ළඳාමක් දේශනොකල යුතු අතර එකී දේශකොරිදේශමෝරය දේශහෝ 

දේශේදකා බැමි මතින් ගමන් ගන්නා තැනැේතන්ට බාධාව්න  

කව්ර දේශහෝ ක්රියාව්ක් දේශනොකල යුතුය. 

 

(19) ප්රාදේශීයය සභාව් විසින් තහනම් කරන ලීදා වූ දේශහෝ 

අපතය වූ දේශහෝ දේශව්නයම් දේශමොනම විදයකින් දේශහෝ මහජන 

දේශසෞඛයට අන්තරාදායක වූ දේශහෝ අහිතකරවූ කිසිම ද්රව්යයක් 

තමාදේශේ කම කාමරදේශේ දේශහෝ දේශව්ළඳ මැස්දේශස් දේශහෝ දේශව්ළඳාමට 

තැබීම දේශහෝ ප්රදර්ශනයට තැබීම කිසිදු පුීගලයකු විසින් 

දේශනොකල යුතුය.  

 

(20) කිසියම් ආසාදන, ස්පර්ශක දේශහෝ චර්ම දේශරෝගයකින් 

දේශපදේශළන දේශහෝ මෑතකදී එව්ැනි දේශරෝගයකින් දේශපදේශළමින් සිටි 

කව්ර දේශහෝ තැනැේතකු දේශහෝ එව්ැනි කිසියම් දේශරෝගයකින් 

දේශපදේශළන යම් තැනැේතකුට මෑතකදී සාේතු කිරීදේශමහි දේශයදී 

සිටි කව්ර දේශහෝ තැනැේතකු එකී දේශරෝග ආසාදන සහ බීජ 

දේශපෝෂණ කාල සීමාව් ඉකුේ වී ඇේදේශේ නම් මිස දේශපොදු දේශව්ළඳ 

දේශපොදේශළහි කව්ර දේශහෝ ආකාරයක දේශව්ළඳාදේශමහි දේශහෝ එදේශස් 

දේශව්ළඳාදේශම් නියුක්ත යම් තැනැේතකුදේශේ සහායකදේශයකු 

ව්ශදේශයන් දේශහෝ දේශස්ව්දේශේ නියුක්ත වීම දේශහෝ නියුක්ත කරවීම 

දේශහෝ කිසියම් කාර්යයක නියුක්ත වීමට ඉම දීම දේශහෝ දේශනොකල 

යුතුය.  
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(21) දේශහොදන් දේශසෝදා පිරිසිදු කළ ඇඳුම් හැඳ ඇේදේශේ නම් මිස 

කව්ර දේශහෝ තැනැේදේශතකු විසින් දේශපොදු දේශව්දේශළඳ දේශපොදේශළහි කව්ර 

දේශහෝ ආකාරයක දේශව්ළඳාමක නියුක්ත වීම දේශහෝ නියුක්ත වීමට 

ඉමදීම දේශහෝ දේශනොකල යුතු ය. 

 

7.  කව්ර දේශහෝ දේශපොදු දේශව්ළඳදේශපොළක දේශව්ළඳාම සඳහා දේශව්න්කල ඉම ප්රමාණය 

යන්දේශනන් ,- 

 

(1) කම කාමරයක් ව්න විට, එකී කම කාමරදේශේ පිටුපස බිේතිදේශේ 

සිට 5ව්න ව්ගන්තිදේශේ (4) ව්න උප ව්ගන්තිදේශේ සඳහන් දේශදොර 

සවිකර ඇති සීමාව් දක්ව්ා ව්න දේශකොටස ද, 

 

(2) දේශව්ළඳ මැස්සක් ව්න විට, එකී දේශව්ළඳ මැස්දේශස් මතුපිට ව්ර්ග 

ප්රමාණය සහ දේශව්ළඳාදේශම් දේශයදේශදන තැනැේතාට රැඳී සිටීමට 

ඉම දී තිදේශබන එකී දේශව්ළඳ මැස්ස පිටුපස භූමි ප්රමාණය ද, 

අදහස් විය යුතුය. 

 

8. දේශපොදු  දේශව්ළඳ දේශපොළහි දේශගොමනැඟිල්දේශල් කම කාමර බීදට දීදේශම් දී; 

 

(1) මස් කමයක් දේශනොව්න කිසියම් කම කාමරයක් පාවිච්චි කිරීමට 

දේශහෝ පරිහරණය කිරීමට බදු කරුදේශව්කු දේශතෝරා එකී කම 

කාමරය දේශතෝරාගනු ලැබූ බදු කරුට බීදට දීදේශම් කාර්යය 

ප්රසිීධ දේශටන්මර් කැඳවීම මගින් සිදු කිරීම ප්රාදේශීයය සභාදේශේ 

කාර්යය විය යුතුය. 

 

(2) දේශමහි (1) උප ව්ගන්තිය යටදේශේ කිසියම් කම කාමරයක් බීදට 

දීම සඳහා දේශටන්මර් කැඳවීදේශම්දී එකී කම කාමරය සඳහා 
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දේශගවිය යුතු මාසික බදු කුලිය තීරණය කිරීම, ප්රධාන 

තක්දේශස්රුකරුදේශේ තක්දේශස්රුව්ට අනුව් විය යුතුය 

 

(3) දේශමහි (1) උප  ව්ගන්තිය යටදේශේ බදු කරුදේශව්කු දේශතෝරා ගැීමමට 

දේශටන්මර් කැඳවිය යුතු අව්ස්ථා ව්ශදේශයන් - 

 

I. බදුකරු විසින් ස්ව්කීය කැමැේදේශතන් ම බදු 

ගිවිසුම් අව්ලංගු කරව්ා ගනු ලැබ ඇති 

අව්ස්ථාව්ක් දේශහෝ  

 

II. දේශම් දේශකොටදේශස් අතුරු ව්යව්ස්ථා ව්ල නියමයන් කම 

කිරීම දේශහෝ බදු ගිවිසුදේශම් දේශකොන්දේශීසි කම කිරීම 

දේශේතුදේශව්න් බදු ගිවිසුම් අව්ලංගු කර ඇති දේශහෝ 

අව්ලංගු වී ඇතැයි සැලදේශකන අව්ස්ථාව්ක් දේශහෝ  

 

III. කිසියම් බදු කරුදේශව්කුදේශේ කලත්රයා දේශහෝ 

දරුදේශව්කු දේශනොමැතිව් සිටියදී බදුකරු මියගිය 

අව්ස්ථාව්ක් දේශහෝ සැලකිය යුතු අතර 12 ව්න 

ව්ගන්තිය පරිද කිසියම් බදුකරුදේශව්කු විසින් යම් 

ඉදරි ව්ර්ෂයක් සඳහා එකී බදු ගිවිසුම ව්ලංගු 

කරව්ා ගනු ලැබීම ප්රතික්දේශපප කර ඇේදේශේ නම් 

දේශහෝ එකී ව්ලංගු කරව්ා ගැීමම උව්මනාදේශව්න්ම 

මඟහැර සිටින්දේශන් නම් මිස ප්රාදේශීයය සභාව් සහ 

එකී බදුකරු එකඟ වී අේසන් කරනු ලැබූ බදු 

ගිවිසුම අව්ලංගු වී ඇති දේශස් දේශනොසැලකිය යුතුය. 

9. 8ව්න ව්ගන්තියභ  යටදේශේ ප්රසිීධ දේශටන්මර් කැඳවීම මඟින් කිසියම් කම 

කාමරයක් පාවිච්චි කිරීම දේශහෝ පරිහරණය කිරීම සඳහා දේශතෝරා ගනු ලැබූ 

බදුකරු ප්රාදේශීයය සභාව් සමඟ ගිවිසුමකට ඇතුළේ විය යුතුය. 
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10. 8 ව්න ව්ගන්තිදේශේ කුමක් සඳහන්ව් තිබුදේශන් වුව් ද දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් 

බලාේමක ව්න දනය ව්න විට ප්රාදේශීයය සභාව් සතුව් තිදේශබන කිසියම් දේශපොදු 

දේශව්ළඳ දේශපොළක එක් එක් කමකාමරය සම්බන්ධදේශයන් ප්රාදේශීයය සභාව් සමඟ 

අව්සන් ව්රට අේසන් කරන ලද බදු ගිවිසුදේශම් සඳහන්, බදුකරු එකී බලාේමක 

දනදේශේ සිට ක්රියාේමක ව්න පරිද 8 ව්න ව්ගන්තිය යටදේශේ එකී කම කාමරය 

පාවිච්ච් කිරීමට දේශහෝ පරිහරණය කිරීමට දේශතෝරා ගනු ලැබූ බදුකරු ව්ශදේශයන් 

සැලකීම ීමතයානුකූල ව්න්දේශන්ය. එදේශස්ම තව්දුටේ දේශම් ව්ගන්තිය අදාල ව්න 

කව්ර දේශහෝ බදුකරුදේශව්කු දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් බලාේමක ව්න දනදේශේ සිට 

මාස තුනක කාලයක් ඇතුලත 9 ව්න ව්ගන්තිය අනුව් නව් බදු ගිවිසුමකට 

ඇතුලේ විය යුතුය. 

 

11.  කිසියම් බදු ගිවිසුමක් ; 

 

(1) 9 ව්න හා 16 ව්න ව්ගන්ති යටදේශේ ප්රාදේශීයය සභාව් සමඟ 

අේසන් කරනු ලැබූ යම් ගිවිසුමක් වූ විට එක් ව්ර්ෂයක 

කාලයක් සඳහා පමණක් ව්ලංගු විය යුතු අතර එකී ව්ර්ෂයක 

කාලය අව්සන් වීමට මාසයකට දේශපර ඉදරි ව්ර්ෂය සඳහා 

ප්රාදේශීයය සභාව් සමඟ අලුේ ගිවිසුමකට එළඹීදේශමන් පසුව් 

තව්ේ එක් ව්ර්ෂයක කාලයක් සඳහා එකී කමකාමරදේශේ බදු 

කාලය ව්ලංගු කරව්ාගනු ලැබිය හැකිය. ඒ ආකාරදේශයව්න්ම 

යම් අනුගාමී ව්ර්ෂයක් සඳහා එකී කමකාමරදේශේ බදු කාලය 

ව්ාර්ෂිකව් ව්ලංගු කරව්ාදේශගන එකී කමකාමරය පාවිච්චි 

කිරීමට දේශහෝ පරිහරණය කිරීමට එකී බදු කරුට හිමිකම 

තිබියුතුය. 
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(2) 1 ව්න  උපව්ගන්තිය යටදේශේ කිසියම් බදු කරුදේශව්කු විසින් 

අනුගාමී ව්ර්ෂය සඳහා අේසන් කර බදු කාලය ව්ලංගු කරව්ා 

ගන්නා ලද බදු ගිවිසුමක් වූ විට එම ගිවිසුම යටදේශේ එකී 

කමකාමරය පාවිච්චි කරන දේශහෝ පරිහරණය කරන 

අව්ස්ථාව්ක එකී අනුගාමී ව්ර්ෂය තුළ දේශගවිය යුතු මාසික බදු 

කුලිය ප්රධාන තක්දේශස්රුදේශේ කතක්දේශස්රුව් අනුව් තීරණය 

කිරීම සභාපතිව්රයාදේශේ කාර්යය විය යුතුය.    

 

12. කිසියම් කමකාමරයක බදු කාලය අව්සන් ව්න දන සිට එක් මාසයක කාලයක් 

ගතවීමට මේදේශතන් 11 ව්න ව්ගන්තිය යටදේශේ ඉදරි ව්ර්ෂය සඳහා බදු කාලය 

ව්ලංගු කරව්ාදේශගන ඇේදේශේ නම් මිස කව්ර දේශහෝ බදු කරුදේශව්කුට,පාේච්චි 

කිරීමට දේශහෝ පරිහරණය කිරීමට දී ඇති එකී කම කාමරය එකී මාසය අව්සන් 

ව්න දදේශනන් පසුව් පාවිච්චි කිරීමට දේශහෝ පරිහරණය කිරීමට හිමි කමක් 

දේශනොතිබිය යුතුය. 

 

13. දේශපොදු දේශව්ළඳ දේශපොදේශළහි කිසියම් කම කාමරයක් අතුරු බදු ගැීමම කව්ර දේශහෝ 

තැනැේදේශතකු විසින් දේශනොකල  යුතුය. කිසියම් තැනැේදේශතකු විසින් කිසියම් 

කමකාමරයක් අතුරු බදු ගනු ලැබීම දේශේතුදේශව්න් එකී කම කාමරදේශේ බදුකරු 

සමඟ ප්රාදේශීයය සභාව් එළැඹ ඇති ගිවිසුම් අව්ලංගු කිරීම දේශේතුදේශව්න් හා එකී 

කම කාමරය ආපසු ප්රාදේශීයය සභාව්ට පව්රා ගැීමම දේශේතුදේශව්න් එකී අතුරු 

බදුකරුට සිදුව්න කිසියම් අලාභයක් දේශහෝ හානියක් දේශහෝ  පාඩුව්ක් එකී අතුරු 

බදුකරු දේශව්තම පැව්දේශරන අතර ප්රාදේශීයය සභාව් දේශහෝ සභාපතිව්රයා දේශහෝ 

දේශල්කම්ව්රයා දේශහෝ බලය ලේ නිලධාරියා දේශහෝ ඒ පිළිබඳව් ව්ගකීමට යටේ 

දේශනොව්නු ඇත. 

 

14. ප්රාදේශීයය සභාව් විසින් පව්ේව්ාදේශගන යනු ලබන කිසියම් දේශපොදු දේශව්ළඳ දේශපොළක 

ව්න  යම් කම කාමරයක් එය බදු කරු විසින් අතුරු බදු දීම දේශහෝ කුලියට දීම 
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දේශහෝ දේශනොකළ යුතු අතර යම් බදු කරුදේශව්කු විසින් එකී කම කාමරය අතුරු බදු 

දීමකට දේශහෝ කුලියට දීමකට ලක්කර ඇති බව්ට දේශහෝ දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථා දේශේ 

නියමයන් දේශහෝ එකී කාමරය බදු දීමට අදාල බදු ගිවිසුදේශම් සඳහන් නියමයන් 

දේශහෝ කමකර ඇති බව්ට සෑහීමට පේව්න තරම් ප්රමාණව්ේ කරුණු ඇතැයි 

සභාපතිව්රයාදේශේ මතය ව්න විට අදාල බදු කරුට ඒ පිළිබඳව් ලිඛිතව් කරුණු 

දක්ව්මින් එකී අතුරු බදු දීම දේශහෝ  කුලියට දීම අව්සන් කරන දේශලස දන්ව්ා යැවීම 

සභාපතිව්රයාදේශේ කාර්ය ව්න්දේශන්ය.  

 

15. දේශමහි 14 ව්න ව්ගන්තිදේශේ සඳහන්  ආකාරදේශේ දැන්වීමක් ලැබූ කව්ර දේශහෝ 

තැනැේතකු විසින් එකී දැන්වීදේශම් සඳහන් කරුණුව්ලට එදේශරහිව් යම් 

විදේශරෝධතාව්ක් දේශහෝ විදේශරෝධතා ඉදරිපේ කිරීමට තමා දේශව්ත කරුණු ඇේනම් 

එකී දැන්වීදේශම් දන සිට දන 14 ක කාලයක් ඇතුලත, එකී විදේශරෝධතාව් දේශහෝ 

විදේශරෝධතා පිළිබඳව් තමාට ඉදරිපේ කිරීමට  ඇති කරුණු ලිඛිතව් සඳහන් 

කරමින් සභාපතිව්රයාට අියයාචනයක් ඉදරිපේ කිරීමට හිමිකම් ඇේදේශේය. 

එදේශස්ම එකී බදුකරු විසින් ලිඛිතව් ඉදරිපේ කරනු ලැබූ විදේශරෝධතාව් දේශහෝ 

විදේශරෝධතා ඇතුලේ කරුණු සඳහන් දැන්වීම සභාපතිව්රයාට ලැබුණු දන සිට 

දන 14 ක කාලයක් ඇතුලත එකී ව්දේශරෝධතාව් දේශහෝ විදේශරෝධතා පිළිබඳ 

පරීක්ෂණයක් පැව්ැේවීම සභාපතිව්රයාදේශේ කාර්යය විය යුතුය.  

 

16. දේශමහි 15 ව්න ව්ගන්තිය අනුව් සභාපතිව්රයා විසින් පව්ේව්නු ලැබූ විදේශරෝධතා 

පරීක්ෂයකදී 14 ව්න ව්ගන්තිය පරිද සභාපතිව්රයා විසින් යව්නු ලැබූ ලිපිදේශේ 

සඳහන් කරුණු නිව්ැරද බව්ට තහවුරු වී ඇති අව්ස්ථාව්ක දේශහෝ එකී විදේශරෝධතා 

පරීක්ෂණ දනය ව්නදේශතක් ම එකී අතුරු බදු දීම දේශහෝ කුලියට දීම නිව්ැරද 

කිරීමට බදුකරු අදේශපොදේශහොසේව් ඇති අව්ස්ථාව්ක ප්රාදේශීයය සභාව් සමග එකී 

බදුකරු අේසන් කරනු ලැබ ඇති බදුගිවිසුම අව්ලංගු වී ඇති දේශලස සැලකිය 

යුතුය. එදේශස්ම එකී විදේශරෝධතා පරීක්ෂණය පැව්ැේවූ දනදේශේ සිට දන 7ක් 

ඇතුලත එකී කම කාමරය ප්රාදේශීයය සභාව් දේශව්ත පව්රා ගැීමම 
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සභාපතිව්රයාදේශේ කාර්යය විය යුතුය. එදේශස්ම තව්දුරටේ ආපසු පව්රා ගනු 

ලැබූ කිසියම් කම කාමරයක් නැව්ත බදුදීම සඳහා සභාපතිව්රයා විසින් 8 ව්න 

ව්ගන්තිදේශේ නියමයන් අනුගමනය කළ යුතුය. 

 

17. දේශමහි 13 ව්න ව්ගන්තිය සිට 1. ව්න ව්ගන්තිය දක්ව්ා ව්න ව්ගන්ති ව්ල කුමක් 

සඳහන්ව් තිබුනද ප්රාදේශීයය සභාව් සතු කිසියම් කම කාමරයක 

බදුකරුදේශව්කුදේශේ ඉල්ලීමක් මත දේශහෝ බදුකරුදේශව්කු මිය ගිය අව්ස්ථාව්ක දේශහෝ 

එකී බදුකරුදේශේ කලත්රයා දේශහෝ දරුදේශව්කුට එකී කම කාමරදේශේ බදු අයිතිය 

පව්රාදීමට එකී ව්ගන්තිව්ල නියමයන් බාධාව්ක් දේශනොවිය යුතුය.  

 

18. (1) ප්රාදේශීයය සභාව් විසින් පව්ේව්ාදේශගන යනු ලබන කව්ර 

දේශහෝ දේශපොදු දේශව්ළඳදේශපොළක කම කාමරයක් පාවිච්චි කිරීමට 

දේශහෝ පරිහරණය කිරීමට දේශතෝරා ගනු ලැබූ සෑම බදුකරුදේශව්කු 

විසින්ම ; 
 

I. බදුකරුව්න් දේශතෝරා ගැීමම සඳහා දේශටන්මර් 

කැඳව්න අව්ස්ථාව් ව්න විට ප්රාදේශීයය සභාව් 

විසින් තීරණය කරනු ලැබ ඇති ව්ටිනාකමකින් 

යුතු හා ආපසු දේශගව්නු ලැබිය හැකි ඇප තැන්පේ 

මුදලක්; සහ 

II. දේශමහි 9ව්න ව්ගන්තිය දේශහෝ 16 ව්න ව්ගන්තිය 

යටදේශේ අේසන් කරනු ලැබූ ගිවිසුදේශම් සඳහන් 

මාසික බදු කුලිය දේශමන් තුන් ගුණයකට සමාන 

තැන්පේ මුදලක්;  

ප්රාදේශීයය සභාදේශේ තැන්පේ කළ යුතුය. 

 

(2) දේශමහි (1) උපව්ගන්තිදේශේ සඳහන් නියමයන් ඒ ආකාරදේශයන්ම 

සම්පූර්ණ කර ඇේදේශේ නම් මිස කව්ර දේශහෝ තැනැේකුට 
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ප්රාදේශීයය සභාව් විසින් පව්ේව්ාදේශගන යනු ලබන කිසියම් 

දේශපොදු දේශව්ළඳදේශපොළක කම කාමරයක් පාවිච්චි කිරීමට දේශහෝ 

පරිහරණය කිරිමට ඉම දීම දේශනොකළ යුතුය. 

 

(3) දේශමහි 16 ව්න ව්ගන්තියට අදාල ව්න කිසියම් බදු කරුදේශව්කු 

එකී ව්ගන්තිදේශේ සඳහන් ආකාරදේශයන් ප්රාදේශීයය සභාව් සමඟ 

ගිවිසුම් අේසන් කළ දනදේශේ සිට මාස හයක කාලයක් ගත 

වීමට මේදේශතන් (1) උප ව්ගන්තිදේශේ නියමයන් සම්පූරණ කර 

ඇේදේශේ නම් මිස එකී මාස හයක කාලය ඉකුේ වීදේශමන් 

අනතුරුව් එකී කම කාමරය පාවිච්චි කිරීම දේශහෝ පරිහරණය 

කිරීම ීමතයානුකූල දේශනොව්න්දේශන්ය. 

 

 

19. කිසියම් බදු කරුව්කු විසින් ; 

(1) දේශපොදු දේශව්ළඳදේශපොදේශළහි කිසියම් කම කාමරයක් සඳහා 

ප්රාදේශීයය සභාව්ට දේශගව්නු ලැබිය යුතු එක් එක් මාසදේශේ බදු 

කුළිය දේශගවිය යුතු දනය එකී කම කාමරය බදු දමට අදාළ 

ගිවිසුදේශමහි නිේචිතව් සඳහන් කර තිබිය යුතුය.  එකී දන දේශහෝ 

එදනට දේශපර එකී බදු මුදල ප්රාදේශීයය සභාව්ට දේශගවීම ඔහුදේශේ 

කාර්යය විය යුතුය. 

 

(2) දේශමහි  (1) උප  ව්ගන්තිදේශේ නියම කර ඇති ආකාරදේශයන් 

අේසන් කළ ගිවිසුමට අනුව් එකඟ වූ දනදේශේ දේශහෝ ඊට දේශපර 

අදාල මාසික බදු කුළිය ප්රාදේශීයය සභාව්ට දේශගවීමට 

අදේශපොදේශහොසේව්න අව්ස්ථාව්ක අදාල මාසික කුලිදේශයන් සියයට 

දහයක ප්රමාද ගාස්තුව්ක් දේශගවීමට ඔහු යටේ විය යුතුය. ඒ 

බව්ට වූ නියමය අදාල ගිවිසුදේශමහි ඇතුළේ කර තිබිය යුතුය. 
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(3) ප්රාදේශීයය සභාව්ට දේශගවිය යුතු ව්න මාසික බදු කුළිය 

දේශනොදේශගව්ා පැහැර හැර ඇති හා එකී හිඟ බදු කුළිය මාස 

තුනක කාලයකට ව්මා ව්ැඩි ව්න යම් අව්ස්ථාව්ක, දේශමහි (4) උප 

ව්ගන්තිදේශේ සඳහන් ප්රතිවිපාකයන්ද සදහන් කරමින් එකී හිඟ 

මුදල සහ (2) උප ව්ගන්තිය සඳහන් ප්රමාද ගාස්තුව් දේශගව්න 

දේශලස බදුකරුදේශව්කුට ලියවිල්ලකින් ව්න දැන්වීමක් භාර දීම 

ප්රාදේශීයය සභාදේශේ දේශල්කම් ව්රයාදේශේ කාර්යය විය යුතුය. 

එදේශස්ම දේශම් දැන්වීමට අනුව් හිඟ බදු මුදල හා ප්රමාද ගාස්තු 

දේශගවීම තව්දුරටේ පැහැර හරින්දේශන් නම්  කම කාමරය මුද්රා 

තැබීදේශමන් පසුව් එහි තුළ ඇති බදුකරුට අයේ කව්ර දේශහෝ 

දේශීපළක්  විකිණීම සදහා ක්රියා කරනු ලබන බව්ේ එදේශස් ක්රියා 

කරනු ලබන ඉදරි දනය දේශකදනකද යන්නේ එකී දැන්වීදේශම් 

සඳහන් කර තිබිය යුතුය. 

 

(4) දේශමහි (3) ව්න  උප ව්ගන්තිය යටදේශේ ව්න දැන්විමක් ලැබූ 

අව්ස්ථාව්ක තමාට ඒ දැන්වීම ලැබුණ දන සිට දන 7ක් ඇතුළත 

එකී හිඟ බදු මුදල සහ ප්රමාද ගාස්තුව් ප්රාදේශීයය සභාව්ට 

දේශගවීමට අදේශපොදේශහොසේ ව්න්දේශන් නම් අදාල කම කාමරය මුද්රා 

තැබීම දේශල්කම්දේශේ කාර්යය විය යුතුය. 

 

20. 19 ව්න ව්ගන්තිදේශේ (4) ව්න උප ව්ගන්තිදේශේ නියමයන් යටදේශේ ක්රියාකර එක් 

දනක් ඉකුේ වීදේශමන් පසුව් හා දන 7ක් නිකුේවීමට මේදේශතන් අදාල බදුකරු 

දේශහෝ ඔහුදේශගන් ලියවිල්ලකින් බලය පව්රන ලද දේශව්නේ කිසියම් 

අනුදේශයෝජිතදේශයකු එකී ස්ථානයට පැමිණ සිටී නම් ඔහු ඉදරිදේශේ දී බදු කරු දේශහෝ 

ඔහුදේශේ අනුදේශයෝජිතයා පැමිණ නැේනම් ප්රාදේශීයය සභාදේශේ දේශව්නේ යම් 

නිලධරයන් දේශදදේශදදේශනකු ඉදරි පිටදී එකී කම කාමරදේශේ දේශදොරට දේශහෝ දේශදොරව්ල් 
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ව්ලට තබනු ලැබූ මුද්රා කමා දේශදොරව්ල් විව්ෘත කර එකී කම කාමරය ඇතුළත වූ 

බදුකරුට අයේ යම් දේශීපළක් ප්රසිීධිදේශේ විකුණා එකී හිඟ බදු මුදල,  ප්රමාද 

ගාස්තුව් සහ කම කාමරය මුද්රා තැබීමට හා බදු කරුට අයේ යම් දේශීපළක් 

විකිීමමට ව්ැයවූ කිසියම් මුදලක් අය කර දේශගන ප්රාදේශීයය සභාදේශේ අරමුදලට  

බැර කිරීමට දේශල්කම්ව්රයාට බලය තිබිය යුතුව්ාේ හැර එදේශස් කිරීම 

ීමතයානුකූල ව්න්දේශන්ය. 

 

21. දේශමහි 19 (4) උප ව්ගන්තිය සහ 26 ව්න ව්ගන්තිදේශේ කුමක් සඳහන්ව් තිබුණද, 

එකී ව්ගන්තිව්ල සඳහන් ආකාරදේශයන් ක්රියා කිරීමට සූදානම්ව්න කිසියම් 

අව්ස්ථාව්කදී දේශහෝ ඒ අව්ස්ථා දේශදක අතරට දේශයදේශදන කව්ර දේශහෝ අව්ස්ථාව්කදී 

එකී හිඟ බදු මුදල, ප්රමාද ගාස්තුව් හා එදේශස් ක්රියා කිරීමට යාම නිසා ඒ ව්න විට 

ප්රාදේශීයය සභාව්ට දරන්නට සිදු වූ යම් මුදල් ප්රමාණයක් දේශේ නම් ඒ මුදලද 

ප්රාදේශීයය සභාව්ට දේශගව්ා දැමීදේශමන් 19 (4) උප ව්ගන්තිය දේශහෝ 26  ව්ගන්තිදේශේ 

සඳහන් යම් ආකාරයකින් ක්රියා කිරීම නතර කර ගැීමමට බදුකරුට හිමිකම 

තිබිය යුතුව්ාේ හැර එකී මුදල් සම්පූර්ණදේශයන් අය කර ගැීමදේශමන් පසුව් එදේශස් 

ක්රියා කිරිදේශමන් ව්ැළකී සිටීම දේශල්කම්ව්රයාදේශේ කාර්යය විය යුතුය. 

 

22. දේශමහි 19 (3) උප ව්ගන්තිය සහ 26, 21 ව්ගන්ති යටදේශේ දේශහෝ ඉන් කීපයක් 

යටදේශේ දේශහෝ ඒ ව්ගන්ති සියල්ලම යටදේශේ දේශහෝ ක්රියා කිරීම දේශේතුදේශව්න් එකී කම 

කාමරය බදු දීමට අදාලව් අේසන්කළ ගිවිසුම අව්ලංගු වීම සිදු වී ඇති දේශලස 

දේශේරුම් දේශනොගත යුතුය. 

 

23. දේශමහි 21 උප ව්ගන්තිදේශේ කුමක් සඳහන්ව් තිබුනද, කිසියම් බදුකරුදේශව්කු විසින් 

යම් කමකාමරයක බදු මුදල් දේශගවීම පැහැර හරිනු ලැබීම දේශේතුදේශව්න් එක් 

ව්ර්ෂයක් තුලදී 19 (4) උප ව්ගන්තිදේශේ නියම කළ ආකාරදේශයන් එකී කම 

කාමරය මුද්රා තැබීම් අව්ස්ථා දේශදකකට පසුව් තව්දුරටේ බදු මුදල් දේශගවීම 

පැහැර හරිනු ලබන්දේශන් නම් , දේශල්කම්ව්රයා විසින් ඒ පිළිබඳව් එකී බදුකරුට 
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ලියවිල්ලකින් දන්ව්ා යැවීම කළ යුතුව්ාේ හැර එකී දැන්වීම බදු කරුට ලැබුණ 

දනදේශේ සිට ප්රාදේශීයය  සභාව් සමඟ එකී බදු කරු විසින් අේසන් කරනු ලැබූ 

ගිවිසුම අව්ලංගු විය යුතුය. 

 

24. දේශපොදු දේශව්ළඳදේශපොළ ඇතුලත සෑම කම කාමරයක් දේශව්නුදේශව්න්ම ලබා දේශගන ඇති 

ජල සම්බන්ධතාව් සහ විදුලිය සම්බන්ධතාව් මගින් කිසියම් බදු කරුදේශව්කු 

විසින් පරිදේශභෝජනය කරනු ලබන ජල ඒකක ප්රමාණය සහ විදුලි ඒකක 

ප්රමාණය දේශව්නුදේශව්න් මාසිකව් දේශගවිය යුතු බිල්පේව්ල වියදම එකී බදු කරු 

විසින් දැරිය යුතුය.   

 

25. දේශපොදු දේශව්ළඳ දේශපොළ පරිශ්රදේශයහි දේශපොදු පරිදේශභෝජනය සඳහා දේශයොදව්ා ඇති 

කිසියම් විදුලි පරිපථයකින් දේශහෝ දේශපොදු ජල කරාමයකින් කව්ර දේශහෝ කම 

කාමරයකට විදුලිය සැපයුමක් දේශහෝ ජල සැපයුමක් ලබා ගැීමම දේශහෝ එදේශස් 

ලබාගැීමමට ඉමදීම දේශහෝ දේශනොකල යුතුය. 

 

26. දේශපොදු දේශව්ළඳදේශපොදේශළහි දේශව්ළඳ මැහි දේශහෝ බිම පාවිච්චි කිරීම සදහා ටිකට් පේ 

නිකුේ කිරීම සහ ගාස්තු එකතු කිරීදේශම් දී ; 

 

(1) දේශමහි 4 ව්න ව්ගන්තිය යටදේශේ දේශපොදු දේශව්ළඳ දේශපොදේශළහි 

දේශගොමනැගිල්දේශල් කම කාමර ව්ලින් යුතු දේශකොටදේශසන් බැහැරව් 

තනා ඇති දේශව්ළඳ මැහි සඳහා ප්රාදේශීයය සභාව්ට දේශගවිය යුතු 

ගාස්තුව් දේශමහි දේශදව්න උප දේශල්ඛනදේශේ සඳහන් ව්ගුදේශේ 

ආකාරයට ප්රාදේශීයය සභාව් විසින් කලින් කල තීරණය කරනු 

ලබන ආකාරයට නියම කළ හැකිය.ඒ ආකාරයට ම එකී 

ගාස්තු ප්රමාණයන් ප්රාදේශීයය සභාව් විසින් කලින් කල දේශව්නස් 

කිරීම දේශහෝ සංදේශශෝධනය කිරීම ද කරනු ලැබිය හැකිය. 
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(2) දේශපොදු දේශව්ළද දේශපොදේශළහි කම කාමර හැර දේශව්ළද  මැහි පාවිච්චි 

කිරීමට දේශහෝ පරිහරණය කිරීමට අව්ශය කරන යම් 

තැනැේතන්ට ටිකට් පේ නිකුේ කිරීමට හා එකී ටිකට් පේ 

සඳහා මුදල් අය කිරීමටේ දේශල්කම්ව්රයාදේශගන් බලයලේ යම් 

නිලධාරිදේශයකු දේශයොදව්නු ලැබිය හැකිය.  
 

I. එදේශස්ම යම් බලයලේ නිලධාරිදේශයකු විසින් එකී 

ටිකට් පේ නිකුේ කිරීදේශමන් දනපතා එකතු 

කරනු ලබන මුදල් එදන පස්ව්රු 3.00 ට දේශපර 

ප්රාදේශීයය සභාදේශේ දේශපොදු අරමුදලට බැර කිරීමට 

සැලැස්වීම එකී බලයලේ නිලධාරියාදේශේ කාර්යය 

විය යුතුය. 

 

II. කිසියම් දනයක එකී බලයලේ නිලධාරියා විසින් 

එකතු කරනු ලැබූ මුදල් ප්රාදේශීයය  සභාදේශේ දේශපොදු 

අරමුදලට බැර කිරීදේශමන් පසුව්, දේශපොදු දේශව්ළඳ 

දේශපොදේශලහි ටිකටි පේ නිකුේ කිරීදේශමන් එකතු 

කරනු ලැබු යම් මුදලක් දේශේ නම් එය අනුගාමී ව්ැම 

කරන දනදේශේ ප්රාදේශීයය සභාදේශේ දේශපොදු අරමුදලට 

බැර කිරීම කළ යුතු ය. 
 

(3) දේශපොදු දේශව්ළඳ දේශපොදේශළහි කම කාමර හැර දේශව්ළඳ මැහි පාවිච්චි 

කිරීමට දේශහෝ පරිහරණය කිරීමට යම් තැනැේතන්ට ටිකට් පේ 

නිකුේ කිරීම සහ ඒ සඳහා මුදල් එකතු කිරීමට දේශමහි 2ව්න 

උප ව්ගන්තිදේශේ නියම කර ඇති ආකාරදේශයන් 

දේශල්කම්ව්රයාදේශගන් බලයලේ යම් නිලධාරිදේශයකු දේශයදවීමට 

දේශනොහැකි ව්න්දේශන් නම් එකී කාර්යය ප්රසිීධ දේශටන්මර් කැදවීම 

මගින් දේශතෝරා ගනු ලබන (දේශමහි මින්මතු “ගාස්තු එකතු 
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කරන්නා“ යනුදේශව්න් සඳහන් කරනු ලබන) තැන්දේශතකුට 

පැව්රීමට ප්රාදේශීයය සභාව්ට බලය තිබිය යුතු ය. 

 

(4) දේශමහි 3ව්න උප ව්ගන්තිය යටදේශේ දේශතෝරා ගනු ලැබූ කිසියම් 

ගාස්තු එකතු කරන්දේශනකුට එකී කාර්යය පැව්රීම එක් 

ව්ර්ෂයක් සඳහා ව්ලංගු විය යුතු අතර අනුගාමී ව්ර්ෂය සඳහා 

නැව්ත දේශටන්මර් කැඳවීමක් මගින් ගාස්තු එකතු කරන්දේශනකු 

දේශතෝරා ගත යුතු ය. එදේශස් වුව් ද කලින් ව්ර්ෂය සඳහා දේශතෝරා 

ගනු ලැබූ කිසියම් ගාස්තු එකතු කරන්දේශනකුට අනුගාමී ව්ර්ෂය 

සඳහා දේශටන්මර් අයදුම් පේ ඉදරිපේ කිරීමටේ සහ එකී 

දේශටන්මර් අයදුම්පත්රය පිළිගැීමමට සභාව් තීරණය කරන්දේශන් 

නම් ඔහු අනුගාමී ව්ර්ෂය සඳහා ගාස්තු එකතු කරන්නා 

ව්ශදේශයන් දේශතෝරා ගැීමමටේ දේශමම උප ව්ගන්තිදේශේ නියමයන් 

මගින් ව්ළක්ව්ා ඇති දේශලස දේශේරුම් දේශනොගත යුතුය. 

 

(5) දේශමහි 3 ව්න උප ව්ගන්තිදේශේ නියමයන් යටදේශේ ගාස්තු එකතු 

කරන්දේශනකු දේශතෝරා ගනු ලැබූ විට ඔහු විසින්- 

 

I. එකී දේශතෝරාගැීමම සඳහා දේශටන්මර් කැඳව්න 

අව්ස්ථාව් ව්න විට ප්රාදේශීයය සභාව් විසින් 

තීරණය කරනු ලැබ ඇති ව්ටිනාකමකින් යුතු හා 

ආපසු දේශගව්නු ලැබිය හැකි ඇප තැන්පේ මුදලක් 

ප්රාදේශීයය සභාදේශේ තැන්පේ කිරීමට; 

 

II. එකී ටිකට් පේ නිකුේ කිරීම හා ගාස්තු එකතු 

කිරීම පිළිබඳව් ප්රාදේශීයය සභාව් සමග 

ගිවිසුමකට එළඹීමට; 
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III. දේශමහි II ව්න දේශේදදේශේ නියමය යටදේශේ අේසන් 

කරනු ලැබූ ගිවිසුදේශමන් එකඟ වී ඇති ව්ාර්ෂික 

ගාස්තුදේශව්න් තුදේශනන් එකකට සමාන දේශහෝ ඊට 

ව්ැඩි තැන්පේ මුදලක් ප්රාදේශීයය සභාදේශේ 

තැන්පේ කිරීමට;  

 

ක්රියා කළ යුතු ය. 

 

IV. දේශමහි ඉහත දේශේද ව්ල සඳහන් නියමයන් ඒ 

ආකාරදේශයන් ම සම්පූර්ණ කර ඇේදේශේ නම් මිස 

කව්ර දේශහෝ තැනැේදේශතකුට ප්රාදේශීයය සභාව් 

විසින් පව්ේව්ාදේශගන යනු ලබන කිසියම් දේශපොදු 

දේශව්ළඳ දේශපොළක දේශව්දේශළඳ මැහි පාවිච්චි කිරීමට, 

දේශහෝ පරිහරණය කිරීමට තැනැේතන්ට ටිකට් 

පේ නිකුේ කිරීමට හා ඒ ටිකට් පේ දේශව්නුදේශව්න් 

මුදල් එකතු කිරීමට ඉම දීම දේශනොකල යුතු ය. 
 

(6) දේශමහි (1) ව්න උප ව්ගන්තිය යටදේශේ කිසියම් දේශපොදු දේශව්ළඳ 

දේශපොළක දේශව්ළඳ මැහි පාවිච්චි කිරීමට දේශහෝ පරිහරණය කිරීමට 

ප්රාදේශීයය සභාව් විසින් තීරණය කරනු ලැබ ඇති ගාස්තුව් 

ඉක්ම වූ ප්රමාණයක ගාස්තුව්ක් දේශහෝ ගාස්තු අයකිරීම කව්ර 

දේශහෝ ගාස්තු එකතු කරන්දේශනකු විසින් දේශනොකල යුතුය. 

 

(7) දේශමහි (5) ව්න උප ව්ගන්තිදේශේ නියමයට අනුව් කිසියම් ගාස්තු 

එකතු කරන්දේශනක් සමග ප්රාදේශීයය සභාව් අේසන් කරනු 

ලබන ගිවිසුදේශමහි - 
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I. දේශව්දේශළඳ මැහි පාවිච්චි කිරීම දේශහෝ පරිහරණය 

කිරීම සඳහා ටිකට් පේ නිකුේ කල යුතු 

ආකාරය; 

 

II. එකී ටිකට් පේ සඳහා මුදල් අයකරන ආකාරය 

සහ අය කළ හැකි උපරිම මුදල් ප්රමාණය; 

 

 

III. ගාස්තු එකතු කරන්නා විසින්, ගිවිසගන්නා 

ව්ර්ෂය දේශව්නුදේශව්න් ප්රාදේශීයය සභාව්ට දේශගවිය යුතු 

සම්පූර්ණ මුදල; 

 

IV. එකී ව්ාර්ෂික මුදල සමාන ව්ාරික දේශදොළහකින් 

ප්රාදේශීයය සභාව්ට දේශගවිය යුතු බව් සහ එකී 

ව්ාරිකයක ව්ටිනාකම; 

 

V. එක් එක් මාසය දේශව්නුදේශව්න් දේශගවිය යුතු මුදල 

ප්රාදේශීයය සභාව්ට දේශගවිය යුතු දනය; 

 

VI. නියමිත දනදේශේ දී මාසික මුදල දේශගවීම පැහැර 

හරිනු ලැබුව්දේශහොේ එකී මුදදේශල් ප්රමාණදේශයන් 

සියයට දහයක ප්රමාණයකට සමාන මුදලක් 

ප්රමාද ගාස්තුව්ක් ව්ශදේශයන් ප්රාදේශීයය සභාව්ට 

දේශගවීමට ගාස්තු එකතු කරන්නා යටේ ව්න බව්; 

 

VII. ප්රාදේශීයය සභාව්ට දේශගවිය යුතු ගාස්තුව් මාස 

තුනකට ව්මා ව්ැඩි කාලයක් දේශගවීම පැහැර 

හරිනු ලැබුව්දේශහොේ 8 ව්න උප ව්ගන්තිදේශේ 
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නියමයන් අනුව් ගිවිසුම අව්ලංගු කිරීමට යටේ 

ව්න බව් සහ එකී ගිවිසුම අව්ලංගු කරන ලද බව් 

දේශල්කම්ව්රයදේශගන් ලියවිල්ලකින් යුතු දැන්වීමක් 

ලැබුණු දනදේශේ සිට එකී දේශව්දේශළඳ දේශපොදේශළහි 

දේශව්දේශළඳ  මැහි පාචිච්චි කිරීම දේශහෝ පරිහරණය 

කිරීමට තැනැේතන්ට ටිකට් පේ නිකුේ කිරීම 

සහ ඒ ටිකට් පේ දේශව්නුදේශව්න් මුදල් අය 

කරගැීමමට ගාස්තු එකතු කරන්නාට පැව්රී 

තිබුණු බලය අව්සන් ව්න බව්; 

 

ගිවිසගේ දේශකොන්දේශීසි ව්ශදේශයන් ඇතුළේ කිරීම 

ප්රාදේශීයය සභාදේශේ කාර්යය ව්න්දේශන්ය. 

 

(8) ගාස්තු එකතු කරන්නා විසින් ප්රාදේශීයය සභාව්ට දේශගවිය යුතු 

ව්න මාසික ගාස්තුව් දේශනොදේශගව්ා පැහැර හැර ඇති හා එකී හිඟ 

ගාස්තුව් මාස තුනක ගාස්තුව්ට ව්මා ව්ැඩි ව්න යම් 

අව්ස්ථාව්ක, එකී හිඟ මුදල සහ ප්රමාද ගාස්තු දේශගව්න දේශලස 

ගාස්තු එකතු කරන්නාට ලියවිල්ලකින් ව්න දැන්වීමක්  

භාරදීම දේශල්කම්ව්රයාදේශේ කාර්යය විය යුතු ය. 

 

(9) 8 උප ව්ගන්තිය යටදේශේ ව්න දැන්වීමක් ලැබූ කව්ර දේශහෝ ගාස්තු 

එකතු කරන්දේශනකු විසින් තමාට ඒ දැන්වීම  ලැබුණ දන සිට 

දන හතක් ඇතුලත එකතු කරන්නා සමග ප්රාදේශීයය සභාව් 

අේසන් කළ ගිවිසුම අව්ලංගු විය යුතුව්ාේ හැර ඒ අව්ලංගු වීම 

ීමතයානූකූල ව්න්දේශන්ය. එදේශස්ම එකී ගිවිසුම අව්ලංගු වූ දේශලස 

සැලදේශකන දනදේශේම එකී ගාස්තු එකතු කරන්නා දේශව්ත ඒ බව් 
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ලියවිල්ලකින් දන්ව්ා යැවීම දේශල්කම්ව්රයාදේශේ කාර්යය විය යුතු 

ය. 

 

8 උප ව්ගන්තිදේශේ නියමයන් යටදේශේ කිසියම් ගිවිසුමක් අව්ලංගු 

වූ දනදේශයන් පසුව් කව්ර දේශහෝ අව්ස්ථාව්ක එකී ගිවිසුදේශම් 

පාර්ශව්කරුව්කු ව්න ගාස්තු එකතු කරන්නා විසින් එකී දේශපොදු 

දේශව්දේශළඳ දේශපොදේශළහි දේශව්දේශළඳ මැහි පාවිච්චි කිරීමට දේශහෝ 

පරිහරණය කිරීමට කව්ර දේශහෝ තැනැේදේශතකුට ටිකට් පතක් 

නිකුේ කරනු ලැබීම දේශනොකළ යුතු ය. 

 

(10) 9 උප ව්ගන්තිය යටදේශේ ව්න නියමයන් යටදේශේ කිසියම් 

ගිවිසුමක් අව්ලංගු වූ දනදේශයන් පසුව් එළදේශඹන දනදේශේ සිට එකී 

දේශපොදු දේශව්දේශළඳ දේශපොදේශළහි දේශව්දේශළඳ මැහි පිවිච්චි කිරීමට දේශහෝ 

පරිහරණය කිරීමට ටිකට් පේ නිකුේ කරනු ලැබීමට සහ එකී 

ටිකට් පේ දේශව්නුදේශව්න් මුදල් එකතු කරනු ලැබීමටේ ප්රාදේශීයය 

සභාදේශේ කිසියම් බලයලේ නිලධාරීදේශයකු දේශයදවීම 

දේශල්කම්ව්රයාදේශේ කාර්යය විය යුතු ය. එදේශස්ම බලයලේ 

නිලධාරිදේශයකු ලව්ා එකී කාර්යය තව් දුරටේ කරදේශගන යාමට 

දේශනොහැකි ව්න බව් දේශල්කම්ව්රයාදේශේ මතය ව්න විට 3 ව්න උප 

ව්ගන්තිදේශේ සඳහන් නියමයන් අනුව් ක්රියා කිරීම සඳහා 

තමාදේශේ මතය සභාපතිව්රයා මගින් ප්රාදේශීයය සභාව්ට 

ඉදරිපේ කළ යුතු ය. ඒ ආකාරදේශයන් දේශල්කම්ව්රයාදේශේ මතය 

ප්රාදේශීයය සභාව් දේශව්ත ව්ාර්තා වී ඇති අව්ස්ථාව්ක දී 3 ව්න උප 

ව්ගන්තිය අනුව් ක්රියා කිරීමට ප්රාදේශීයය සභාව් විසින් තීරණය 

කරනු ලැබිය හැකිය. 
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(11)  11 උප ව්ගන්තිදේශේ සඳහන් ආකාරදේශයන් 3 ව්න උප 

ව්ගන්තිය අනුව් ක්රියා කිරීමට ප්රාදේශීයය සභාව් විසින් තීරණය  

කරනු ලැබ ඇති යම් අව්ස්ථාව්ක, එකී දේශටන්මර් කැඳවීමට 

අනුව් දේශටන්මර් අයදුම්පත්රයක් ඉදරිපේ කිරීමට අව්ලංගු වී 

ඇති ගිවිසුදේශම් පාර්ශව්කරු වූ ගාස්තු එකතු කරන්නාට 

හිමිකම තිබිය යුතුය. 

 

 

27. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ නිකුේ කරන ලද සෑම බලපත්රයක්ම, කලින් 

අව්ලංගු කරනු දේශනොලැබුව්දේශහොේ මිස ඒ බලපත්රය නිකුේ කරන ලීදේශී කිනම් 

ව්ර්ෂයක් සඳහා ද, ඒ ව්ර්ෂදේශේ දේශදසැම්බර් මස තිස් එක් ව්න දදේශනන් අව්සන් විය 

යුතුය. 

28. සභාපතිව්රයා දේශහෝ බලයලේ නිලධාරියකු විසින් කිසියම් දේශපොදු දේශව්ළඳ 

දේශපොළක විකිණිමට තබා ඇති දේශහෝ විකිණීම සඳහා ප්රදර්ශනය කර ඇති දේශහෝ 

ගබමා කර ඇති කිසියම් ආහාර ද්රව්යයකින් සාම්පලයක්, එහි මිල දේශගව්ා ලබා 

ගැීමම ීමතයානුකූල විය යුතුව්ාේ හැර කව්ර දේශහෝ තැනැේතකු විසින් එකී 

මිලදී ගැීමම ප්රතික්දේශපප කිරීම දේශහෝ ඊට බාධා කිරීම දේශනොකළ යුතුය. 

 

29. දේශම් දේශකොටදේශස් අතුරු ව්යව්ස්ථාව්ල නියමයන් පරීක්ෂා කිරීමට සභාපතිව්රයාට 

දේශහෝ බලයලේ නිලධාරිදේශයකුට “පරීක්ෂාකිරීමට බලය ලැදේශබන නිසි කාලය 

යන්නට” කිසියම් දේශපොදු දේශව්ළඳ දේශපොළක් දේශව්ළදාම් කටයුතු සඳහා විව්ෘත කර 

තබනු ලබන ඕනෑම අව්ස්ථාව්ක් අදහස් දේශේ.         

 

30. පද සම්බන්ධදේශයන් අනයාර්ථයක් අව්ශය ව්න්දේශන්නම් මිස දේශම් දේශකොටදේශස් අතුරු 

ව්යව්ස්ථාදේශේ - 

 

‘ කලත්රයා’ යන්දේශනන් කිසියම් බදු කරුව්කුදේශේ ීමතයානුකූල 

භාර්යාව් දේශහෝ ස්ව්ාමිපුරුෂයාද , 
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‘ දේශපොදු දේශව්ළද දේශපොළ ‘ යන්දේශනන් දේශව්ළදාමක නියුක්ත වීම සඳහා 

ඉදකල කමකාමර දේශහෝ තමතමන්දේශේ දේශගව්ේදේශේ දේශහෝ නිව්දේශසහි 

නිපපාදනය කරනු ලබන එළව්ළු දේශහෝ පළතුරුද ඇතුළු දේශව්නේ 

ද්රව්ය දේශහෝ භාණ්ම විකිණීමට ස්ථාන ඇතිකර තිදේශබන්නා වූ 

ප්රාදේශීයය සභාව්විසින් ඉදකර පව්ේව්ාදේශගන යනු ලබන කිසියම් 

ස්ථානයක් අදහස්ව්න අතර කිසියම් නිපපාදනයක් දේශතොග 

ව්ශදේශයන් මිලදී ගැීමම දේශහෝ විකිණීම කරනු ලබන ස්ථානයක් ද , 

‘ප්රධාන තක්දේශස්රුකරු’යන්දේශනන් තක්දේශස්රු දේශදපාර්තදේශම්න්තුදේශේ 

ප්රධාන තක්දේශස්රුකරු අදහස්ව්න අතර ප්රාදේශීයය.සභාව් 

අයේව්න පරිපාලන දස්ත්රික්කය දේශව්නුදේශව්න් එකී 

දේශදපාර්තදේශම්න්තුව් විසින් පේකරනු ලැබ ඇති යම් නිලධාරියකු ද, 

‘බදුකරු’යන්දේශනන් ප්රාදේශීයය සභාව්සමඟ ඇතිකරගේ ගිවිසුමක් 

සහිතව් කිසියම් දේශපොදු දේශව්ළඳ දේශපොළක යම් කමකාමරයක් 

පව්ේව්ාදේශගන යනු ලබන තැනැේතකු ද, 

‘දේශව්ළඳ මැස්ස’යන්දේශනන් කිසියම් දේශපොදු දේශව්ළඳ දේශපොළක කම 

කාමර ව්ලින් දේශව්න් වූ හා එකී දේශපොදු දේශව්ළඳ දේශපොළ ඇතුලත 

එදදේශනදා දේශව්ළදාම් කිරීම සඳහා ඉදකරනු ලැබ ඇති කිසියම් 

බන්කුව්ක් දේශහෝ ලෑල්ලක් දේශහෝ දේශපට්ටියක් අදහස් ව්න අතර එකී 

දේශපොදු දේශව්ළද දේශපොදේශලහි දේශපොළව් මත ඉරි සළකුණු ඇදීදේශමන් 

දේශව්ළදාම් කටයුතු සදහා දේශව්න් කරනු ලැබ ඇති කව්ර දේශහෝ 

ස්ථානයක් ද, 

සභාපති” යන්දේශනන් තේ කාලදේශයහි ප්රාදේශීයය සභාදේශේ 

සභාපතිධුරය දරන තැනැේතා ද; 

“බලයලේ නිලධාරියා” යන්දේශනන් ප්රාදේශීයය සභාදේශේ 

සභාපතිව්රයා විසින් ලිඛිතව් බලය පව්රන ලද ඕනෑම 

නිලධාරිදේශයකු ද; 
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අදහස් දේශේ. 

 

 

 

 

 

 

පළමුව්න උප දේශල්ඛණය 

 

                   භා ාව්භ               දේශපොදුභදේශව්ළදදේශපොළභභදේශව්ළද 

මැ්ථාක්භපාවිච්චිභකිීමමභදේශහෝභපරිහරණසභකිීමමභාදහාභව්න 

ටිකට්භපත්රස 

 

ටිකට් පත හිමියාදේශේ නම ........................................................................ 

ජාතික හැදුනුම් පත්රදේශේ අංකය ................................................................. 

දේශව්න්කල දේශව්ළද මැස්දේශස්/ ඉරි ඇද දේශකොටදේශස් අංකය.................................. 

දේශව්න්කර දුන් කාලය 26......................දන සිට26......................දන දක්ව්ා 

දේශව්න්කල දන ගණන: දන 61 / දන 67/ මාස 61යි 

අයකර ගනු ලැබු ගාස්තුව්: රුපියල්........................................................... 

නිකුේ කළ දනය:.............................             ........................................ 
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* අනව්ශය ව්චන කපා හරින්න             ගාස්තු එකතුකරන්නාදේශේ 

අේසන 

 

 

 

 

 

 

 

 

දේශදව්න උප දේශල්ඛණය 

දේශපොදුභදේශව්ළදභදේශපොළකභදේශව්ළදභමැ්ථාක්භපාවිච්චිභකිීමමටභදේශහෝභපරිහරණසභ

කිීමමට 

අසකරනුභලබනභගා්ථතුභචක්රස 

 

 

  

දේශව්ළද මැස්දේශස් 

ස්ව්භාව්ය 

 

  දන 61 ක  

   ගාස්තුව් 

  දන  67ක 

   ගාස්තුව් 

    මාසයක  

    ගාස්තුව් 

 

 

    

           රු. 

 

         රු.                             

 

        රු.                 

 

දේශපොදේශළොදේශව්න් ඉහළට 

 

 

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

 

 

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

 

 

...................... 
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ඉදකල දේශව්ළද මැස්ස 

 

 

දේශපොදේශළොව් මත ඉරි 

සලකුණු දේශයොදා 

දේශව්න්කල  දේශකොටස 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

XXVII.භප්රාදේශීය සභා ාභභබලභප්රදේශීශසභතුළභව්ාහනභනව් ාභ

 ැබීමභපිළිබඳභභඅතුරුභව්යව්්ථාාව් 

 

1. 1987 අංක 15 දරන ප්රාදේශීයය සභා පනදේශේ 122 ව්න ව්ගන්තිය සමග කියවිය 

යුතු එකී පනදේශේ 126 ව්න ව්ගන්තිය (vii)  (ඌ) උපව්ගන්තිය පරිද ප්රාදේශීයය 

සභාව්ට බලය ලැබී ඇත. 

 

2. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් ප්රාදේශීයය සභා බල ප්රදේශීශය ඇතුලත දේශමෝටර් ව්ාහන 

නතර කර තැබීම සඳහා ස්ථාන සැපයීම ඒ ස්ථානව්ල දේශමෝටර් ව්ාහන නව්තා 
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තැබීම සඳහා ගාස්තු පැනවීම අයකිරීම සහ එමගින් බල ප්රදේශීශයතුල දේශමෝටර් 

ව්ාහන නව්තා තැබීම පාලනය කිරීම උදේශදසා පැනදේශව්න අතුරු ව්යව්ස්ථාව්කි. 

 

3. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් ප්රාදේශීයය සභා සීමාව් තුල ව්ාහන නව්තා තැබීම 

පිළිබඳ අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යනුදේශව්න් හදුන්ව්නු ලැදේශේ. 

 

4. දේශමහි මින්මතු සභාපතිව්රයා ව්ශදේශයන් හදුන්ව්නු ලබන ප්රාදේශීයය සභාදේශේ 

සභාපතිව්රයා බල ප්රදේශීශය ඇතුලත ව්ාහන නතර කර තැබීම සඳහා දේශව්න් 

කරන ලද යම් වීදීයක, වීදයක දේශකොටසක දේශහෝ යම් ස්ථානයක ‘ව්ාහන නතර 

කිරීදේශම් ස්ථානය’ යැයි සඳහන් කරන දැන්වීමක් ඒ වීදදේශයහි නැතදේශහොේ 

වීදදේශයහි දේශකොටසක දේශහෝ අදාල දේශව්නේ යම් ස්ථානයක ප්රකට ස්ථානයක සිට 

දේශපදේශනන ආකාරයට ප්රදර්ශනය කරනු ලැබිය යුතුය. 

 

5. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ සභාපතිව්රයා විසින් නිකුේ කරන ලද ව්ලංගු 

අව්සර පත්රයක් තමා සන්තකදේශයහි ඇේනම් මිස කිසියම් තැනැේදේශතකු විසින් 

ව්ාහන නතර කර තැබීම සඳහා දේශව්න් කර ඇති ස්ථානයක ව්ාහනක් නව්තා 

තැබීම දේශනොකල යුතුය. 

 

6. සභාපතිව්රයා විසින් බල ප්රදේශීශය තුල යම් වීදයක දේශහෝ වීදයක දේශකොටසක 

ව්ාහන නතර කර තැබීම තහනම් කරන දේශහෝ සීමා කරන නැතදේශහොේ 

පාලනය කරන දැනිවීමක් ඒ වීදීදේශේ දේශකොටසක ප්රකට ස්ථානයක සිට දේශපදේශනන 

ආකාරයට ප්රදර්ශනය කළ හැකි අතර එව්න් දැන්වීමක් මඟින් නතර කිරීම 

තහනම් කරනු ලැබ ඇති අව්ස්ථාව්ක ව්ාහනයක රියදුරු විසින් ; 

 

(1) කිසියම් නිලධාරිදේශයකු දේශහෝ බලධාරිදේශයකු විසින් ඒ වීදදේශයහි 

දේශහෝ වීදදේශයහි දේශකොටදේශසහි ඉද කරනු ලැබ ඇති දේශහෝ 
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ප්රදර්ශනය කරනු ලැබ  ඇති කිසියම් ව්ාහන සංඥාව්කට දේශහෝ 

දැන්වීමකට අනුකූලව් ක්රියා කිරීදේශම් දේශහෝ ; 

 

(2) ඒ වීදදේශයහි දේශකොටදේශසහි ඒ අව්ස්ථාදේශේ පව්ේනා කිසියම් ව්ාහන 

ගමනාගමනයකට පිළිදේශව්ල නිසි පරිද අනුගමනය කිරීදේශම් 

දේශහෝ ; 

 

(3) කිසියම් තැනැේදේශතකුට එම ව්ාහනදේශයන් බැසීමට දේශහෝ එම 

ව්ාහනයට දේශගොමවීමට ඉම දීදේශම් දේශහෝ ; 

 

(4) එම ව්ාහනයට බඩු පැටවීදේශම් දේශහො ෝ එම ව්ාහනදේශයන් බඩු බෑදේශම් 

දේශහෝ කාර්යය සඳහා අව්ශය කාලයක් හැර ; 

 එම ව්ාහනය එම වී දදේශයහි දේශහෝ වීදදේශයහි දේශකොටදේශසහි නතර කර තැබීම 

දේශනොකළ යුතුය. 

 

7.  දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ  65 ව්න ව්ගන්තිය යටදේශේ නිකුේ කරනු ලබන එක් 

එක් අව්සර පත්රය සඳහා සභාව් විසින් දේශයෝජනා සම්මයක් මඟින් තීරණය 

දේශකොට ගැසට් පත්රදේශයහි පල කරනු ලබන ගාස්තු ප්රමාණයක් අය කරනු ලැබිය 

යුතුය. 

 

8.  ඉහත  4 ව්න  ව්ගන්තිය යටදේශේ වූ දැන්වීමක් මඟින් ව්ාහන නතර කර තැබීම 

සඳහා දේශව්න් කරනු ලබන ස්ථාන සභාව් විසින් කලින් කල තීරණය කර 

ප්රකාශයට පේ කල යුතුය. 

 

9. රජදේශේ දේශදපාර්තදේශම්න්තුව්ක් සංස්ථාව්ක් සංස්ථාගත දේශනොවූ පුීගල 

මණ්මලයක් විසින් දේශහෝ සභාව්ක් විසින් කලින් කලට නියම කරනු ලබන 

මාසික ගාස්තු දේශහෝ ව්ාර්ෂික ගාස්තු සභාව් දේශව්ත දේශගව්නු ලැබීදේශමන් 
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අව්ස්ථාදේශව්ෝචිත පරිද ඒ දේශදපාර්තදේශම්න්තුව්ට දේශහෝ පුීගල මණ්මලයට දේශහෝ 

පුීගලදේශයකුට අයේ දේශමෝටර් ව්ාහන සඳහා මාසික දේශහෝ ව්ාර්ෂික අව්සර 

පත්රයක් ලබා ගත යුතුය. 

 

10. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ නිකුේ කරනු ලබන සෑම අව්සර පත්රයක්ම එය 

නිකුේ කරනු ලැබූදේශේ යම් දේශමෝටර් ව්ාහනයක් දේශව්නුදේශව්න් නම් ඒ බව් තහවුරු 

ව්න පරිද එම දේශමෝටර් ව්ාහනය හැදන්වීදේශම් අංකය සඳහන් විය යුතු අතර, ඒ 

අව්සර පත්රදේශේ සඳහන් කාල සීමාව් සඳහා පමණක් ව්ලංගු විය යුතුය. 

 

11. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ අව්සර පත්රයක් ලබා ගන්නා සෑම 

තැනැේදේශතක් විසින්ම එම අව්සර පත්රය ව්ාහනදේශයන් පිටතට දේශපදේශනන පරිද 

ව්ාහනය තුළ ප්රකටව් දේශපදේශනන ස්ථානයක ප්රදර්ශනය කල යුතුය. 

 

12. දේශපො ළිස් නිලධාරිදේශයකු දේශහෝ රථ ව්ාහන පාලකදේශයකු විසින් ව්ාහන නතර කර 

තැබීදේශම් දේශපොදු ස්ථානයක නතර කර ඇති යම් දේශමොටර් ව්ාහනයක 

අයිතිකරුදේශගන් නැතදේශහොේ රියදුරුදේශගන් එම දේශමෝටර් ව්ාහනය දේශව්නු දේශව්න් 

නිකුේ කර ඇති ව්ාහන නව්තා තැබීදේශම් අව්සර පත්රය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා 

ඉදරිපේ කරන දේශලස ඉල්ලා සිටිනු ලැබූ කිනම් අව්ස්ථාව්ක වුව්ද ඒ අව්සර 

පත්රය එම ව්ාහනදේශේ අයිතිකරු දේශහෝ රියදුරු විසින් ව්හාම ඉදරිපේ කල යුතුය. 

 

13. කිසියම් ව්ාහන නතර කර තැබිදේශම් දේශපොදු ස්ථානයක් කිසියම් නිේචිත 

පංතියක දේශහෝ ව්ර්ගයකට දේශහෝ දේශමෝටර් ව්ාහන සඳහා දේශව්න් කර තබා ඇති 

අව්ස්ථාව්ක කිසියම් තැනැේදේශතකු විසින් එම පංතියට දේශහෝ ව්ර්ගයට අයේ 

දේශනොව්න දේශමෝටර් ව්ාහනයක් එකී ස්ථානදේශේ නතර කර තැබීම දේශනොකල යුතුය. 

 

14.  ව්ාහන නතර කර තබන දේශපොදු ස්ථානයකට ඇතුලු ව්න දේශහෝ ඉන් පිටව් යන 

දේශහෝ දේශව්නේ දේශමෝටර් ව්ාහනයකට බාධා ව්න ආකාරයකට, කිසිම 
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තැනැේදේශතක් විසින් ව්ාහන නතර කර තැබීදේශම් දේශපොදු ස්ථානයක දේශමෝටර් 

ව්ාහනයක් නතර කරනු දේශනොලැබිය යුතුය. 

 

15. ව්ාහන නතර කර තැබීම සඳහා දේශව්න් කර ඇති දේශපොදු ස්ථානයක ඇතුලු වීම 

හා පිටේවීම සඳහා දේශව්නම මාර්ග සලසා ඒ බව් දැන්වීමක් දේශහෝ සංඥා 

පුව්රුව්ක් මඟින් දක්ව්ා ඇති අව්ස්ථාව්ක නියමිත මාර්ගදේශයන් හැර කිසිම 

දේශමෝටර් ව්ාහනයක් එම ස්ථානයට ඇතුලු වීම දේශහෝ පිටවීම දේශනොකල යුතුය. 

 

16. දම්ව්ැල් දේශහෝ කුළුණු දේශහෝ දම්ව්ැල් කුළුණු යන දේශදව්ර්ගයම මගින් දේශව්න් දේශකොට 

ඇති දේශපොදු නැව්තුම්දේශපොළක නතර කරන දේශමෝටර් ව්ාහන සියල්ලම ඒව්ා පැමිණි 

අනුපිළිදේශව්ල අනුව් එකිදේශනක පිටුපසින් දේශහෝ පදේශසකින් එකම පැේතට 

මුහුණලා නතර කර තැබිය යුතුය. 

 

17. දේශමෝටර් ව්ාහන නතර කර තැබීදේශම් දේශපොදු ස්ථානයක දේශමෝටර් ව්ාහනය කතර 

කර තිබිය දී කිසිම තැනැේදේශතකු විසින් එම ව්ාහනය දේශස්දීම/ දේශස්දීමට 

සැලැස්වීම දේශනොකල යුතුය. 

18. කිසිම තැනැේදේශතකු විසින් ව්ාහනය නතර කර තැබීදේශම් දේශපොදු ස්ථානයකින් 

ව්ාහනය ඉව්ේ කර ගැීමදේශම් කාර්යය සඳහා අලුේව්ැඩියාව්ක් කිරීමක් 

අතයාව්ශය ව්න්දේශන් නම් මිස ව්ාහනය නතර කර තැබිදේශම් දේශපොදු ස්ථානයක 

නතර කර තබා ඇති දේශමෝටර් ව්ාහනයක කිසිම ආකාරයකට අලුේව්ැඩියාව්ක් 

කරනු දේශනොලැබිය යුතුය. 

 

19. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ විධීවිධාන උල්ලංඝනය කිරීම ව්රදක් ව්න අතර, එදේශස් 

උල්ලංඝනය කරන තැනැේදේශතකු නිසි අධිකරණයක් ඉදරිදේශයහි නඩු පව්රා 

ව්රදකරු කරනු ලැබු විට ප්රාදේශීයය සභා පනදේශේ 122 ව්න ව්ගන්තිය යටදේශේ 

නියම කර ඇති දඩුව්මකට යටේ විය යුතුය. 
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20. පද සම්බන්ධදේශයන්  අනයාර්ථයක් අව්ශයව්න්දේශන් නම් මිස, 

 

“සභාපති” යන්දේශනන් තේ කාලදේශයහි ප්රාදේශීයය සභාදේශේ සභාපතිධුරය 

දරන තැනැේතා ; ද 

 

“දේශපොලිස් නිලධාරියා  ” යන්දේශනන් දේශපොලිස් පරීක්ෂක නිලයට පහල 

නිලයක් දරන ශ්රි ලංකා දේශපොලිස් දේශස්ව්දේශේ නිලධාරිදේශයකු ; ද 

 

“රථ ව්ාහන පාලක  ” යන්දේශනන් දේශපොදු නතර කිරීදේශම් ස්ථානයක දේශමෝටර් 

ව්ාහන නතර කර තැබීම සඳහා සභාපතිව්රයා දේශව්නුදේශව්න් අව්සරපත්ර 

නිකුේ කිරීමට සභාපතිව්රයා විසින් බලය පව්රනු ලැබූ පුීගලදේශයකු; ද  

 

“දේශමෝටර් ව්ාහන  ” යන්දේශනන් මාර්ගව්ල පාවිච්චි කිරීම සඳහා සකස් 

කරන ලද යාන්ත්රිකව් බලය සපයන යම් ව්ාහනයක්; ද 

 

“ව්ාහන නව්තා තැබීදේශම් දේශපොදු ස්ථානය ” යන්දේශනන් ප්රාදේශීයය සභාදේශේ 

දේශයෝජනා සම්මුතියක් මගින් දේශව්න් කරනු ලබන ස්ථානයක් ද 

 

අදහස් දේශේ. 

 

 

 

XXVIII. සිසිල් බීම කර්මාන්තශාලා  පිළිබඳ අතුරු ව්යව්ස්ථාව් 
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1. 1987 අංක 15 දරන ප්රාදේශීයය සභා පනදේශේ 122 ව්න ව්ගන්තිය  සමඟ කියවිය 

යුතු එකී පනදේශේ 126 ව්න ව්ගන්තිදේශයහි (ix) (ක) දේශේදය  යටදේශේ දේශමම අතුරු  

ව්යව්ස්ථාව් සෑදීමට ප්රාදේශීයය සභාව්ලට  බලය ලැබී ඇත. 

 

2. ප්රාදේශීයය සභා බල ප්රදේශීශය තුළ සිසිල් බීම කර්මාන්තශාලා   විධිමේ කිරීම, 

අධීක්ෂණය කිරීම, පරීක්ෂා කිරීම සහ පාලනය කිරීම සඳහා දේශමම අතුරු 

ව්යව්ස්ථාව් පනව්නු ලැදේශේ. 

 

3. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් සිසිල් බීම කර්මාන්තශාලා  පිළිබඳ අතුරු ව්යව්ස්ථාව් 

දේශලස හදුන්ව්නු ලැදේශේ. 

 

4. සභාපතිව්රයා විසින් තේකාලය සඳහා නිකුේ කරනු ලැබූ ව්ලංගු බලපත්රයක් 

ලබා දේශගන ඇේදේශේ නම් මිස කිසිදු තැනැේදේශතකු විසින් සිසිල් බීම කර්මාන්ත 

ශාලාව්ක් පව්ේව්ාදේශගන යාම දේශනොකල යුතුය. 

 

5. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ නිකුේ කරන ලද සෑම බලපත්රයක්ම දේශමම 

අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ විධිවිධාන අනුව් කලින් අව්ලංගු කරනු ලැබූව්දේශහොේ මිස 

එය නිකුේ කරන ලීදේශී කිනම් ව්ර්ෂයක් සඳහාද, ඒ ව්ර්ෂදේශේ දේශදසැම්බර් මස 

31 දන ව්න දේශතක් ව්ලංගු විය යුතුය. 

 

6. දේශමහි පහත නියමයන් සම්පූර්ණ කර ඇේදේශේ නම් මිස සභාපතිව්රයා විසින් 

කව්ර දේශහෝ සිසිල් බීම කර්මාන්ත ශාලාව්කට බලපත්රයක් නිකුේ දේශනොදේශකල 

යුතුය. 

 

(1) කර්මාන්ත ශාලා ස්ථානය පිරිසිදුව් හා මනා අලුේව්ැඩියා 

තේේව්යකින් පව්ේව්ාදේශගන යා යුතුය. 
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(2)  කර්මාන්ත ශාලාදේශේ සෑම දේශගොමනැගිල්ලකම ඇති කාමරව්ල  

බිේති ව්ල අව්ම උස මීටර 2.14ට දේශනොඅඩු විය යුතු අතර එම 

බිේති ගදේශමොලින්, සිදේශමන්ති ගලින් දේශහෝ කදේශබොක් ගලින් බැඳ 

බදාම කපරාරු කර ඇතුල් පැේදේශේ තීන්ත ආදේශල්ප කර තිබිය 

යුතුය. බිේති නිම කර ඇේදේශේ ඇලුමිනියම් දේශහෝ දේශව්නේ 

දේශලෝහ ද්රව්යයක් සමඟ ලෑලි දේශයදීදේශමන් ව්න  අව්ස්ථාව්ක ලෑලි 

මතුපිට තීන්ත ආදේශල්ප කර තිබිය යුතුය. 

 

(3) ව්හලය ස්ථිර ද්රව්ය දේශයොදා සකස් කර දේශසවිලි කර තිබිය යුතු 

අතර පියසි දේශකලව්ර දේශපොදේශළොව් මට්ටදේශම් සිට අව්ම ව්ශදේශයන් 

මීටර් 2 ක උසින්  තිබිය යුතුය. අගු ව්ාසිය අව්ම ව්ශදේශයන් මීටර 

1ක් විය යුතුය. 

 

(4) ව්හලයට දේශයොදා ඇති යකම, දේශව්නේ ව්ාදේශන් දේශහෝ ලී මතුපිට 

දේශතල් සායම් දේශහෝ තීන්ත ආදේශල්ප කර පිරිසිදු තේේව්දේශයන් 

පව්ේව්ාදේශගන යා යුතුය. 

 

(5) දේශගබිම සිදේශමන්ති දමා මැද තිබීම  දේශහෝ  පිඟන් ගදේශමොල් අල්ලා 

තිබිය යුතුය. 

 

(6) කර්මාන්ත ශාලාදේශේ සෑම දේශගොමනැල්ලක්ම මනා ව්ාතාශ්රයක් 

සහ ආදේශලෝකයක් ලැදේශබන ආකාරදේශයන් දේශගොමනංව්ා තිබිය 

යුතුය. සෑම කාමරයකම විව්ෘත කල හැකි ජදේශන්ල සවි කර 

තිබිය යුතු අතර විව්ෘත කල විට ඒව්ාදේශේ ව්ර්ග ප්රමාණය ඒ 

කාමරදේශේ මතුපිට බිම්  ප්රදේශීශදේශේ ව්ර්ග ඵලදේශයන් 

පහ දේශලොදේශව්න් එකකට දේශනොඅඩු විය යුතුය. 
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(7) සිසිල් බීම නිපපාදනය සඳහා දේශයොදා ගන්නා  කාමරව්ලින් 

බැහැර කරන අප ජලය, හිස් දේශබෝතල් දේශස්දීම සඳහා දේශයොදා 

ගන්නා ස්ථාන ව්ලින්  බැහැර කරන  අප ජලය සහ 

දේශස්ව්කයින්දේශේ නාන කාමරව්ලින් බැහැර කරන අප ජලය 

අව්හිරයකින් දේශතොරව් ගලායාමට හැකිව්න ජලාපව්ාහන 

ක්රමයක් සකස් කර තිබිය යුතුය.   

 

(8) සිසිල් බීම නිපපාදනය සඳහා දේශයොදා ගන්නා  සිරේ ව්ර්ග සහ 

දේශව්නේ රසායනික ද්රව්ය, සිසිල් බීම ඇසිරීම සඳහා දේශයොදා 

ගන්නා දේශබෝතල් දේශහෝ දේශව්නේ ඇසිරුම් ද්රව්ය ගබමා කර තැබීම 

සඳහා අව්ශයතාව්ය පරිද දේශව්නම කාමර සපයා තිබිය යුතු 

අතර එකී කාමරව්ලට  මීයන්ට සහ දේශව්නේ කෘමී සතුන්ට 

ඇතුල් විය දේශනොහැකි පරිද ආරක්ෂිත විධිවිධාන සලසා තිබිය 

යුතුය.   

 

(9) සිසිල් බීම නිපපාදනය සඳහා දේශයොදා ගනු ලබන ජලය මනුෂය 

පරිදේශභෝජනය සඳහා සුදුසු ව්න බව්ට ජාතික ජලසම්පාදන 

සහ ජලාපව්ාහන මණ්මලදේශයන් නිකුේ කරනු ලැබූ තේේව් 

සහතිකයක් ලබා තිබිය යුතු අතර අව්ම ව්ශදේශයන් මාස 6.ට 

ව්රක් ව්ේ දේශමම තේේව් සහතිකය ලබා ගැීමම කල යුතුය. 

ජාතික ජලසම්පාදන සහ ජලාපව්ාහන මණ්මලය විසින් 

සපයනු ලබන ජලය සිසිල් බීම නිපපාදනය සඳහා දේශයොදා 

ගන්දේශන් නම් එම ජලය සඳහා එකී තේේව් සහතිකය ලැබී 

ඇති දේශස් සලකනු ලැබිය යුතුය. 

 

(10) සිසිල් බීම කර්මාන්තයට සහ ඒ හා සම්බන්ධ කාර්යයන්ට 

දේශයොදා ගන්නා ජලය යම් ස්ථානයක ගබමා කර තබන්දේශන් 
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නම් ඒව්ා අපවිේ ර වීම ව්ලක්ව්ා ගැීමමට ප්රමාණව්ේ 

ආරක්ෂක විධිවිධාන සලස්ව්ා  තිබිය යුතුය.   

 

(11) හිස් දේශබෝතල දේශස්දීම සඳහා ව්න ස්ථානය සිසිල් බීම 

නිපපාදනය කරන කාමර ව්ලින් දේශව්න්ව් ස්ථාන ගත කර 

තිබිය යුතු අතර ඉහත (9) දේශේදදේශේ සඳහන් ආකාරදේශයන් 

තේේව් සහතිකයක් ලබා ගන්නා ලද ජලය පමණක් ඒ 

සඳහා දේශයොදා ගත යුතුය. 

 

(12) සිසිල් බීම කර්මාන්තශාලාදේශේ කාර්යයන් දේශේතුදේශව්න් 

ජනනය ව්න අපද්රව්ය 16 ව්න ව්ගන්තිදේශේ සඳහන් ආකාරයට 

ව්ර්ග කර බැහැර කල හැකි ආකාරදේශයන් දේශව්න් කල භාජන 

දේශහෝ ටැංකි කර්මාන්තශාලාව් තුල තබා තිබිය යුතුය. 

 

(13) සිසිල් බීම කර්මාන්ත ශාලාදේශේ දේශස්ව්කයන් සඳහා යටේ 

පිරිදේශසයින් සෑම දස දේශදදේශනකු දේශව්නුදේශව්න් එකක් බැගින් 

ව්නදේශස් ව්ැසිකිලි සකස් කර තිබිය යුතු අතර කාන්තාව්න් 

සහ පිරිමින් සඳහා දේශව්න දේශව්නම ව්ැසිකිලි තිබිය යුතුය.  

එදේශස්ම එකී ව්ැසිකිලි සිසිල් බීම නිපපාදන කාමර සහ 

දේශබෝතල් පිරිසිදු කිරීදේශම් ස්ථාන ව්ල සිට අව්ම ව්ශදේශයන් මීටර් 

15 ක් දුරින් ස්ථාන ගතකර තිබිය යුතුය. 

 

(14) සිසිල් බීම නිපපාදනය සඳහා දේශයොදා ගන්නා ජලය, භූගත 

ජල ටැංකියක ගබමා කර තබන්දේශන් නම් එකී ස්ථානදේශේ සිට 

මීටර් 18 කට අඩු දුරකින් කසළ ව්ලක් දේශහෝ දේශපොදේශහොර ව්ලක්  

දේශහෝ අළු ව්ලක් දේශහෝ ස්ථාන ගත කර දේශනොතිබිය යුතුය. 
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7. බලපත්රලාියයා විසින්; 

 

(1) . ව්න ව්ගන්තිදේශේ (2) ව්න සහ (4) ව්න උප ව්ගන්තිව්ල  

දැක්දේශව්න ආකාරදේශයන් තීන්ත ආදේශල්ප කිරීමට නියම කර ඇති 

දේශකොටස්ව්ල අව්ම ව්ශදේශයන් සෑම ව්ර්ෂයකටම එක් ව්රක් 

බැගින් තීන්ත ආදේශල්ප කිරීම, 

 

(2) සිසිල් බීම නිපපාදනය සඳහා දේශයොදා ගන්නා සෑම කාමරයකම 

දේශගබිම, යටේ පිරිදේශසයින් සෑම දනකටම එක් ව්රක්ව්ේ 

දේශස්දීමට සැලැස්වීම ; සහ 

 

(3) සිසිල් බීම නිපපාදනය කරන සෑම කාමරයක්ම සහ එහි ව්ට 

පිටාව්ද, කාණු, ලීබඩු හා උපකරණ ද පිරිසිදුව් හා මනා 

අලුේව්ැඩියා තේේව්යකින් තබා ගැීමමට; 

ව්ගබලාගත යුතුය. 

 

8. බලපත්රලාියයා විසින්, සිසිල් බීම කර්මාන්ත ශාලාව්ක නිපපාදනය කරන 

සිසිල් බීම ව්ර්ග ඇසිරීමට දේශයොදා ගන්නා දේශබෝතල් පිරිසිදු කිරීදේශම්දී; 

 

(01) එකී දේශබෝතල් ව්ල කලින් අලව්ා තිදේශබන දේශල්බල් ඉව්ේ කිරීමට 

හා මූලික ව්ටදේශේ පිරිසිදු කිරීමට එක් ටැංකියක්ද;  

 

(02) එකී දේශබෝතල්ව්ල අව්සාන පිරිසිදු කිරීම සඳහා තව්ේ 

ටැංකියක්ද;  

ව්ශදේශයන් අව්ම ව්ශදේශයන් ටැංකි දේශදකක් භාවිත කල යුතු අතර අව්සාන පිරිසිදු 

කිරීම ගලා යන ජලය මගින් සිදු කිරීමට ව්ගබලා ගත යුතුය. 
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9. සිසිල් බීම ඇසිරීම සදහා වීදුරුව්ලින් නිපදව්න ලද දේශබෝතල් හැර දේශව්නේ 

කිසියම් ඇසුරුම් ව්ර්ගයක් දේශහෝ ඇසුරුම් ව්ර්ග දේශයොදා ගනු ලබන අව්ස්ථාව්ක, 

එකී ඇසුරුම් එක් ව්රක් පමණක් භාවිතයට ගනු ලැබිය යුතු අතර ඒව්ා 

දේශසෞඛයාරක්ෂිත ද්රව්ය ව්ලින් නිපදව්ා ඇති ඇසුරුම් බව්ට තහවුරු කිරීම 

බලපත්රලාියයාදේශේ කාර්යය විය යුතුය. දේශම් කාර්යදේශේදී එකී ඇසුරුම් ද්රව්ය 

දේශසෞඛයාරක්ෂිත ද්රව්ය ව්ලින් නිපදව්ා ඇති බව්ට නිපපාදකයා විසින් දේශහෝ 

සභාපතිව්රයා විසින් දේශදනු ලබන ලිඛිත සහතිකයක් ව්ලංගු සහතිකයක් දේශලස 

සැලකිය යුතුය. 

 

10. සිසිල් බීම නිපපාදනය සඳහා දේශයොදාගන්නා සිරේ ව්ර්ග සහ දේශව්නේ 

රසායනික ද්රව්ය කල් ඉකුේවීදේශම් දනය ප්රමාණව්ේ කාලයක් ඉදරියට 

පව්තින්දේශන් නම් මිස කිසිඳු අව්ස්ථාව්ක එම ද්රව්ය සිසිල් බීම නිපපාදන කටයුතු 

සඳහා දේශයොදා දේශනොගත යුතුය. 

 

11. බලපත්රලාියයා විසින්; 

 

(1) කිසියම් අසාදන, ස්පර්ශක දේශහෝ චර්ම දේශරෝගයකින් දේශපළන 

දේශහෝ මැතකදී එව්ැනි දේශරෝගයකින් දේශපදේශලමින් සිටි කව්ර දේශහෝ 

තැනැේදේශතකු දේශහෝ එව්ැනි කිසියම් දේශරෝගයකින් දේශපදේශලන යම් 

තැනැේදේශතකුට මෑතකදී සාේතු කිරීදේශමහි දේශයදී සිටි කව්ර 

දේශහෝ තැනැේදේශතකු එකී දේශරෝග ආසාදන සහ බීජ දේශපෝෂණ 

කාල සීමාව් ඉකුේවී ඇේදේශේ නම් මිස කව්ර දේශහෝ සිසිල් බීම 

කර්මාන්ත ශාලාව්ක දේශස්ව්දේශේ නියුක්ත වීම දේශහෝ එදේශස් 

දේශස්ව්දේශේ නියුක්ත යම් තැනැේදේශතකුදේශේ සහායකදේශයකු 

ව්ශදේශයන් දේශහෝ නියුක්ත වීම දේශහෝ නියුක්ත කරවීම දේශහෝ 

කිසියම් කාර්යයක නියුක්ත වීමට ඉමදීම දේශහෝ දේශනොකල යුතුය. 
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(2) දේශහොඳින් දේශසෝදා පිරිසිදු කල ඇඳුම් හැඳ ඇේදේශේනම් මිස කව්ර 

දේශහෝ තැනැේදේශතකු සිසිල් බීම කර්මාන්ත ශාලාව්ක කව්ර දේශහෝ 

ආකාරයක කාර්යයක නියුක්ත වීම දේශහෝ නියුක්ත වීමට 

ඉමදීම දේශහෝ දේශනොකල යුතුය. 

 

(3) සිසිල් බීම කර්මාන්ත ශාලාදේශේ දේශස්ව්දේශේ දේශයොදව්ා ඇති සියලුම 

දේශස්ව්කයින් අව්ම ව්ශදේශයන් ව්ර්ෂයකට එක් ව්තාව්ක් වව්දය 

පරීක්ෂණයකට භාජනය කරවීමට ව්ගබලා ගත යුතුය. 

12. සිසිල් බීම නිපපාදනදේශේ දේශයදේශදන සෑම දේශස්ව්කදේශයකු දේශව්ත ම ආරක්ෂිත මුව් 

ව්ැසුම්, අේ ව්ැසුම් හා   අව්ශය කරන දේශව්නේ ආරක්ෂිත පැලදුම් සපයා 

තිබීමේ , එකී දේශස්ව්කයන් සිසිල් බීම නිපපාදන කාර්යදේශේ නියුක්ත ව්න සෑම 

අව්ස්ථාව්ක ම එකී ආරක්ෂිත පැළදුම් පැළද සිටින බව්ට සහතික වීමේ 

බලපත්රලාියයාදේශේ කාර්යය විය යුතුය. 

 

13. සිසිල් බීම නිපපාදනය සදහා දේශයොදා ගන්නා සිරේ සහ අදේශනකුේ රසායන ද්රව්ය 

ගබමා කිරිම සදහා අපාරගමය හා පහසුදේශව්න් පිරිසිදු කළ හැකි භාජන 

දේශයොදා ගත යුතු අතර,එකී ද්රව්ය සිසිල් බීම නිපපාදනය සඳහා, සිසිල් බීම 

නිපපාදන කාමරදේශේ තබා ගන්නා අව්ස්ථාව්ල හැර ගබමා ස්ථානදේශයන් පිටත 

තබා ගැීමම දේශනොකළ යුතුය. 

 

14. (1)  බලපත්ර ලේ ස්ථානය තුළ ජනනය ව්න සියලුම අප ද්රව්ය;   

 

I. වජව්හායන අපද්රව්ය; 

II. වීදුරු; 

III. කමදාසි දේශහෝ කමදාසි අශ්රිත ද්රව්ය; 

IV. දේශපොලිතීන් හා ේලාස්ටික් දේශහෝ දේශපොලිතීන් හා 

ේලාස්ටික් ආශ්රිත ද්රව්ය;  
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V. යකම හා දේශව්නේ දේශලෝහ ද්රව්ය දේශහෝ යකම හා 

දේශව්නේ දේශලෝහ දේශකොටස්; 

VI. නිපපාදනය සඳහා දේශයොදා ගනු ලබන දේශව්නේ 

අමු ද්රව්යව්ලින් ඉතිරිව්න දේශකොටස් දේශහෝ අතුරු 

නිපපාදන ද්රව්ය දේශහෝ දේශකොටස්; 

VII. අන්තරායකර අප ද්රව්ය; 

 

යන ව්ර්ග යටදේශේ ව්ර්ග කිරීමට සැලැස්විය යුතු අතර, ඒ එක් එක් ව්ර්ගදේශේ අප 

ද්රව්ය බහාලීමට පිළිදේශයල කර ඇති දේශව්න් දේශව්න් වු භාජනව්ලට දේශහෝ ටැංකිව්ලට 

දැමීමට සලැස්වීම බලපත්රලාියයාදේශේ කාර්යය විය යුතුය. 

      (2) ඉහත (1) උප ව්ගන්තිදේශේ සඳහන් ආකාරයට ව්ර්ග කර 

භාජනව්ල දේශහෝ ටැංකිව්ල දමා ඇති         අපද්රව්ය නගර 

සභාදේශේ අප ද්රව්ය කළමනාකරණ ව්ැම පිළිදේශව්ල යටදේශේ 

බැහැර කිරීම සිදු දේශනොකරන අව්ස්ථාව්ක සභාපතිව්රයා 

විසින් නියම කරනු ලබන ආකාරදේශයන් අව්සන් බැහැර ලීම 

කළ යුතුය. 

15. දේශම් දේශකොටදේශස් අතුරු ව්යව්ස්ථාව්ල නියමයන් පරීක්ෂා කිරීමට සභාපතිව්රයාට 

දේශහෝ බලයලේ නිලධාරිදේශයකුට පරීක්ෂා කිරීමට බලය ලැදේශබන නිසි කාලය 

යන්නට ස්ථානදේශේ නිපපාදන කටයුතු කරනු ලබන ඕනෑම අව්ස්ථාව්ක් අදහස් 

දේශේ.  

 

16. සභාපතිව්රයා දේශහෝ බලයලේ නිලධාරිදේශයකු විසින් කිසියම් සිසිල් බීම 

නිපපාදන කර්මාන්ත ශාලාව්ක නිපපාදනය දේශකදේශරන දේශහෝ විකිණීමට තබා 

ඇති යම් සිසිල් බීම ව්ර්ගයකින් සාම්පලයක්, එහි මිල දේශගව්ා ලබා ගැීමම 

ීමතයානුකූල විය යුතු අතර කව්ර දේශහෝ බලපත්රලාියදේශයකු විසින් එකී මිලදී 

ගැීමම ප්රතික්දේශපප කිරීම  දේශහෝ ඊට බාධා කිරීම දේශනොකල යුතුය. 
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17. දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාව් යටදේශේ බලපත්රයක් නිකුේ කරනු ලැබ ඇති කිසියම් 

සිසිල් බීම කර්මාන්ත ශාලාව්ක් පව්ේව්ා දේශගන යනු ලබන ස්ථානය . ව්න 

ව්ගන්තිදේශේ සඳහන් කව්ර දේශහෝ නියමයකට අනුකූලව් පැව්තීම අව්සාන 

වුව්දේශහොේ දේශහෝ දේශමම අතුරු ව්යව්ස්ථාදේශේ දේශව්නේ කිසියම් ව්ගන්තියක 

නියමයන්ට පටහැනි ව්න අව්ස්ථාව්ක නිේචිතව් සඳහන් කරනු ලබන 

දනයකට දේශපර එකී ස්ථානය ඒ නියමයට අනුකූල තේේව්යට දේශගන ඒමට 

අව්ශය සියලු දේශී ඉටු කරන දේශලසට බලපත්රලාියයාට නියම දේශකදේශරන දැන්වීමක් 

සභාපතිව්රයා විසින් එකී බලපත්රලාියයා දේශව්ත භාරදේශදනු ලැබීමට සැලැස්විය 

යුතුය. 

 

18. 17 ව්න ව්ගන්තිදේශේ සඳහන් ආකාරදේශේ දැන්වීමක් ලැබුනු කව්ර දේශහෝ 

බලපත්රලාියදේශයකු විසින් එකී දැන්වීදේශම් නිේචිතව් සඳහන් දනයට දේශපර ඒ 

දැන්වීදේශම් නියම කර ඇති ආකාරයට ක්රියා කල යුතුය. එදේශස් ක්රියා කිරීමට 

දේශනොහැකිවුව්දේශහොේ ඒ සම්බන්ධව් පිළිගත හැකි ආකාරදේශේ කරුණු ලිඛිතව් 

ඉදරිපේ කිරීමක් කර ඇති යම් අව්ස්ථාව්ක එකී දැන්වීදේශමහි නිේචිතව් සඳහන් 

දනය දීර්ඝ කිරීමට සභාපතිව්රයාට බලය තිබිය යුතුය. එදේශස් වුව්ද ඒ 

ආකාරදේශයන් දීර්ඝ කරනු ලබන කාලය දන දහහතරකට දේශනොව්ැඩි විය යුතුය. 

 

19. 19 ව්න ව්ගන්තිදේශේ සඳහන් අකාරදේශේ දැන්වීමක් ලැබූ කව්ර දේශහෝ 

බලපත්රලාියදේශයකු විසින් එකී දැන්වීදේශම් නිේචිතව් නියම කර ඇති දනය දේශහෝ 

දීර්ඝ කරනු ලැබූ දනයට දේශපර ඒ දැන්වීදේශම් නියම කර ඇති ආකාරදේශයන් ක්රියා 

කිරීම පැහැර හැර ඇති අව්ස්ථාව්ක, ඒ ස්ථානය දේශව්ත නිකුේ කරනු ලැබූ 

බලපත්රය සභාපතිව්රයා විසින් අව්ලංගු කරනු ලැබීම ීමතයානුල ල විය යුතුය.  

 

22. පද සම්බන්ධදේශයන් අනයාර්ථයක් අව්ශයව්න්දේශන් නම් මිස දේශමම අතුරු 

ව්යව්ස්ථාදේශේ; 
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 “සභාපති” යන්දේශනන් තේ කාලදේශයහි ප්රාදේශීයය සභාදේශේ 

සභාපතිධුරය දරන තැනැේතා ද; 

 

“බලයලේ නිලධාරියා” යන්දේශනන් ප්රාදේශීයය සභාදේශේ 

සභාපතිව්රයා විසින් ලිඛිතව් බලය පව්රන ලද ඕනෑම 

නිලධාරිදේශයකු ද; 

 

“සිසිල් බීම” යන්දේශනන්, පළතුරු, එසන්ස්, සිරේ යන සියල්ලම දේශහෝ 

එක් ව්ර්ගයක් උපදේශයෝගී කරදේශගන නිපපාදනය කරනු ලබන හා 

දේශබෝතල්ව්ල දේශහෝ දේශව්නේ යම් ආකාරයක ඇසුරුමක අසුරනු 

ලබන බීම සහ දේශසෝමා බීමද; 

 

අදහස් දේශේ. 

 

 

 

 

 


