
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ලෝක බ ැංකුල වශ ආසියානු වැංලර්ධන බ ැංකුල 

විසින් වඳයනු බන ණය ආධාර වශ ඉන්දියානු 

ලර්ඛීය ණය ඳශසුකම් යටලේ 2022/23 මශ 

කන්නලේ වී ලගාල වශා රවායනික ලඳොලශොර 

බාදීමට අදාෂ මාර්ලගෝඳලේය 

 



i 
 

 

ඳටුන 

 

 

 

 

 

 

 

 

  පිටු අැංකය 

 

ඳරිශි්ඨ - ii 

1. ශ ඳින්වීම  1 

2. ලඳොලශොර බා ග නීම වශ මළු ලට ඇසිරීම - 1 

3. ලඳොලශොර ලබදාශ රීම - 2 

4. ලගොවි ප්රජාාල ඉ්කක ිරරීම  - 3 

5. වශනාධාර, මිකරණය වශ ආදායම් රැව්ිරරීම - 4 

6. උඳලදව්, වන්නිලේදන, ල ොරතුරු අනාලරණය වශ ලයාප්ති ප ඳවිවිඩ - 5 

7. දු්කග නවිලි වශන යාන්ත්රණය - 5 

8. ඳාරිවරික සුර්කෂි  ාල  ශවුරු ිරරීම - 6 

9. ගබඩාලන්හි ලමලශයුම් වශ ප්රලාශනය  - 7 

10. ලඳොලශොර භාවි ය පිළිබ මාර්ලගෝඳලේ - 7 

11. සුඳරී්කණය ශා ඇගයුම්  - 8 



ii 
 

ඳරිශි්ඨ 

ඳරිශිසඨ 1 - යජඹට අඹත් පඳොපවොය භහගම් ර ගඵඩහ ධහරිතහ 

ඳරිශිසඨ 2 - 
පඳොපවොය පතොග පතෝයහගත් සථහන පත ප්රහවනඹ වහ හවන 
අලයතහ 

ඳරිශිසඨ 3 - අලය ්රභ ඳළඹ ගනන  

ඳරිශිසඨ 4 - පඳොපවොය පඵදහ වළරීපම් උඳ පේඛනඹ 

ඳරිශිසඨ 5 - 
පඳොපවොය පතොග පතෝයහගත් සථහන පත ප්රහවනඹ වහ න්ධධන 
අලයතහ  

ඳරිශිසඨ 6 - පඳොපවොය නිර්පේලඹ 

ඳරිශිසඨ 7 - පඳොපවොය අඹදුම් ඳත 

ඳරිශිසඨ 8 - පඳොපවොය මිරදී ගත් ඳසු රඵහ පදන රිසිට්ඳත 

ඳරිශිසඨ 9 - FAO පති්ධ පඳොපවොය රඵහ පදන රළයිසතු 



1 
 

 

1. ශ ඳින්වීම 

1.1. 2022/23 භව හ්ධනපහ   ගහ වහ පගො ්ධට යහඹනිහ පඳොපවොය ව හහඵනිහ 

පඳොපවොය ළඳොභට යජඹ තියනඹ හය තිපේ. 

1.2. ංර්ධන යහඳිති රිඹහත්භහ කිරීභ වහ දළනටභත් රළබී තිපඵන  පේශීඹ නඹ ආධහය 

උඳපඹෝගී හය ගනිමි්ධ පභභ පඳොපවොය ආනඹනඹ පහපයනු ඇත. එහිදී අ්ධතර්ජහතිහ 

තයඟහහරී රංසු හහර්ඹ ඳටිඳහටිඹ අනුගභනඹ පහපර්. 

1.3. ඒ අනු යුරිඹහ පඳොපවොය ආනඹනඹ වහ ඇ.එ.ජ. පඩොරර් මිලිඹන 110 හ පරෝහ ඵළංකු 

නඹ ආධහය යූරිඹහ පඳොපවොය ආනඹනඹ වහද පඩොරර් මිලිඹන 40 හ ආසිඹහනු ංර්ධන  

ඵළංකුපේ නඹ ආධහය මියුපර්ට් ඔෂස පඳොටෆස (MOP) පඳොපවොය ආනඹනඹ දවහ ද උඳපඹෝගී 

හය ගනු ඇත. පඳොලී යහිත පභභ නඹ ආධහය ආඳසු පග පම් ත්භ්ධ ටිනහහභ රුපිඹේ 

බිලිඹන 54 ක් ඳභන න අතය එභ නඹ ආඳසු පග පම්දී දළරීභට සිදුන පිරිළඹ 

තත්හහරපහ ඵරඳත්නහ  නිභඹ අනුඳහතඹ භත ඳදනම් තීයනඹ පහපයනු ඇත. තද 

න්ධදිඹහනු පර්ඛීඹ නඹ ආධහය ඹටපත් ආනඹනඹ හයනු රළඵ දළනට ගඵඩහර ඳත්නහ යූරිඹහ 

පඳොපවොය පතොග ගහ හ්ධනපහ ඳශමු පඹදීභ වහ උඳපඹෝගී හයගනු රළපේ. 

1.4. පඳොපවොය ආනඹනඹට අලය පභභ පිරිළඹ යජඹට  ලහර ළඹ ඵයක් න පවයි්ධ පඳොපවොය 

ප්රම්ඳහදනපහ සිට පගො ්ධ අතය පඵදහවළරීභ දක්හ ූ  සිඹලු හහර්ඹඹ්ධ පහපයහි සු පල  

අධහනඹ පඹොමුහශ යුතුපේ. 

1.5. එඵළ ්ධ පභභ හර්තයපඹහිරහ ගකීභ දයන සිඹලුභ ඳහර්ලඹ්ධපේ අදවස වහ පඹොජනහ 

ළශකිේරට පගන නදිරි භව හ්ධනපහ ගහ හටයුතු වහ යහඹනිහ පඳොපවොය පගො ්ධ 

පත පඵදහවළරීභ ව බහ තඹ පිලිඵ භහර්පගෝඳපේල පභහි අඩංගු පේ. 

2. ලඳොලශොර බා ග නීම වශ මළු ලට ඇසිරීම 

2.1. ආනඹනිහ යහඹනිහ පඳොපවොය  

2.1.1. පට්ධඩර් ප්රදහනඹ්ධ ළඳයුම්හරු අත්්ධ හශ ඳසු රංසු ලිඹකිඹ ලිර අ්ධතර්ගත 

පහෝධත්රහත් වි සුපම් පහෝධපේසි ඵරහත්භහ පේ. ඒ අනු (පහෝධත්රහත් ලිඹකිඹ ලිර 

නිඹභ හය ඇති ඳරිදි) ඳළටවුම් යහඹ (Lord Port) මීක්න හහර්ඹඹ්ධ රිඹහත්භහ 

කිරීභ වහ ISO 1720 වතිහ රත් සහධීන ඳළටවුම් යහඹ (Lord Port) 

ඒජ්ධතයපඹකු ව පඳොපවොයර ගුනහත්භහඵ නහථ හයනු ස ශ්රී රංහහ ප්රමිති 

ආඹතනපහ (SLSI) එහඟතහඹ ඇති පඳොපවොය ඳරීක්හ්ධ වහ  ISO 17025 හිත 

ඵරඹරත්  ලසපේහඹකු ජහතිහ පඳොපවොය පේහම් හහර්ඹහරඹ  සි්ධ නම් හයනු ඇත. 

2.1.2. ශ්රී රංහහ ප්රමිති ආඹතනඹ  සි්ධ නිකුත් හය ඇති ඳයහමිතී්ධට (Parameters) අනු 

සිඹළුභ  ලසපේනඹ්ධ නටු හශ යුතු පේ. ඳළටවුම් යහපහදී රඵහ ග්ධනහ රද සිඹළුභ 

නිඹදි (Sample)  ලසපේනඹ වහ ිජුභ ජහතිහ පඳොපවොය පේහම් හහර්ඹහරපහ 

අධයක්යඹහ  සි්ධ නම් හයනු රඵන  ලසපේන යහඹනහගහය පත ඹනු රළපේ. 

එප  ඹනු රඵන හමිඳර ශ්රී රංහහ   යමිති ආඹතනපහ ප්රමිතී්ධට අනුකර න ඵට 

එකී සහධීන  ලසපේහ නිපඹෝජිතහඹතනඹ  සි්ධ නහථ හශ ඳසු පනෞබහය ඳත්ර ප්රහහය 

අදහර පඳොපවොය පතොගඹ හිෂිහර්භ අභහතයහංවඹ  සි්ධ රංසු පේඛනර නළේගත 

කිරිපම් උඳපේඛනපහ දක්හ ඇති පගොඩඵෆපම් යහඹ පත ඹළ භට ළඳයුම්හරුට 

පුළුන. 

2.1.3. පඳොපවොය පතොගඹ පගොඩඵෆපම් යහඹ පත රළබුණු ඳසු ඒහ මුදහ වළරීභට අදහර 

හහර්ඹඹ්ධ නටු කිරීපම් ගකීභ ගළනුම්හරු පත ඳළපර්. ඒ අනු, යහඹ අධිහහරි  පල  

ඵදු (PAL), හ පු ගහසතු (wharfage), පර්ගු ගහසතු, භළුරට ඇසිරීපම් පිරිළඹ, ඳළටවුම් 
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වහ පගොඩඵෆපම්  පිරිළඹ පභ්ධභ යහපහ සිට සී/ රංහහ පඳොපවොය භහගපම් / සී/ 

පහොශම පහොභර්ේ පඳොපවොය භහගපම් පඳොපවොය ගඵඩහ පතත්, පගො ජන ප හ 

භධයසථහන පතටත් ප්රහවනඹ කිරීපම් පිරිළඹ අදහශ න ඳරිදි ගළනුම්හරු  සි්ධ දළරිඹ 

යුතුපේ. 

2.2. යහඹනිහ පඳොපවොය ප්රහවනඹ 

2.2.1. ඳශමු අදිඹය - පඳොපවොය පගොඩ ඵෆභ සිදු හශ යහපහ සිට සී/ රංහහ පඳොපවොය 

භහගපම් ව සී/ පහොශම පහොභර්ේ පඳොපවොය භහගපම් ප්රධහන ගඵඩහ්ධ දක්හ 

ප්රහවන ළඩපිිවපර - 

පඳොපවොය ඵෆේ (කි.ග්රෆ. 50) පරොරි යථ රට ඳටහ යහපහ සිට සී/ රංහහ පඳොපවොය 

භහගපම් / සී/ පහොශම පහොභර්ේ පඳොපවොය භහගපම් පඳොපවොය ගඵඩහ්ධ පත 

ප්රහවනඹ හශ යුතු පේ. අදහර භහගම්ර ධහරිතහ භත ඳදනම් මුළු පඳොපවොය 

පතොගපඹ්ධ 60% සී/ රංහහ පඳොපවොය භහගභ  සි්ධද 40%ක් සී/ පහොශම 

පහොභර්ේ පඳොපවොය භහගභ භඟි්ධද පඵදහ වරිනු රළපේ. 

යජඹට අඹත් පඳොපවොය භහගම් ර ගඵඩහ ධහරිතහ ප්ධ ප්ධ (ඳරිශිසඨ 01), 

පඳොපවොය පතොග පතෝයහගත් සථහන පත ප්රහවනඹ වහ හවන අලයතහ (ඳරිශිසඨ 

02), අලය ්රභ ඳළඹ ගනන (ඳරිශිසඨ 03), පඳොපවොය පඵදහ වළරීපම් උඳ පේඛනඹ 

(ඳරිශිසඨ 04), න්ධධන අලයතහ (ඳරිශිසඨ 05) මීට අමුනහ ඇත. 

2.2.2. පදන අදිඹය - අදහර හහර යහමු ඇතුළු පඳොපවොය ගඵඩහරසිට පගො ජන ප හ 

භධයසථහන පත පඳොපවොය ප්රහවන ළඩ පිිවපර - 

භහගම් පදපහහි ප්රධහන පඳොපවොය ගඵඩහ්ධහි සිට ඒහට අඹත් ප්රහපේශීඹ ගඵඩහ පත 

පවෝ ඍජුභ පගො ජන ප හ භධයසථහන පතටත් පඳොපවොය ප්රහවනඹ හශ යුතු පේ. 

ඒ අනු ජහතිහ පඳොපවොය පේහම් හහර්ඹහරපහ අධඹක්යඹහ ව පගො ජන ංර්දන 

පදඳහර්තපම්්ධතුපේ පහොභහරිස ජනයහේයඹහපේ එහඟතහ ඇති යහජය පඳොපවොය 

භහගම් පදහ  සි්ධ ඔවු්ධපේ  සතයහත්භහ පඳොපවොය ප්රහවන ළරළසභ (ඳරිශිසඨඹ 

02) නිකුත් හයනු ඇත. පඳොපවොය පඵදහවළරීපම් ළරළසභ හිෂිහර්භ අභහතයහංලපහ, 

සීභහහිත රංහහ පඳොපවොය භහගපම්, සීභහහිත හරම්ඹු පහොභර්ේ පඳොපවොය 

භහගපම් ව පගො ජන ංර්ධන පදඳහර්තපම්්ධතුපේ පේ අඩ  රට ඇතුශත් හයනු 

ඇත. 

3. ලඳොලශොර ලබදා ශ රීම 

3.1. 2000 අංහ 46 දයන පගො ජන ංර්ධන ඳනත ප්රහහය එක් එක් පගො ඹහ පිිවඵ සිඹළු 

 සතය පගො ජන ප හ භධයසථහන වයවහ ඳත්හ ගළීමපම් වහ ඹහත්හහලීන කිරීපම් 

ගකීභ පගො ජන ංර්ධන පදඳහර්තපම්්ධතු පත ඳළරී ඇත. ඒ අනු පඳොපවොය පඵදහ 

දීභ ආයම්බ කිරීභට පඳයහතු ප්රතිරහභී්ධපේ රළයිසතු පගො ජන ංර්ධන 

පදඳහර්තපම්්ධතුපේ පේ අඩ ඹට ඇතුරත් හයනු ඇත. ඒ අනු සත්රී, පුරු භහජබහඹ භත 

කිසිදු පනසහභහට බහජනඹ පනොන ඳරිදි භහනත්ඹ වහ  නි දබහපඹ්ධ යුතු 

පඳොපවොය පඵදහවළරීභ වතිහ පහපයනු ඇත. ආඵහධිත පවෝ නිද්ධගත පයෝග ලි්ධ 

පඳපශ්ධන්ධ ළනි අනතුරු රඹ බහජනඹ  ඹ වළකි පුේගරඹ්ධ පහපයහි  පල  අධහනඹ 

පඹොමුපහපයනු ඇත. ආඵහධිත අඹ ව  නිද්ධගත පයෝග ලි්ධ පඳපශ්ධන්ධපේ 

නහභපේඛන පඳොපවොය පඵදහවළරීභ ආයම්බපහදී පගො ජන ප හ භධයසථහන පත රඵහ 

පදනු ඇත 

3.2. හිෂිහර්භ පදඳහර්තපම්්ධතුපේ අධයක් ජනයහේපේ නිර්පේල ව පගො ජන ප හ 

භධයසථහන  සි්ධ නිකුත් හයනු රඵන නිර්පේල භත ඳදනම් පඳොපවොය අලයතහඹ 

නිලසචඹ පහපයනු ඇත. (ඳරිශිසඨඹ 06) 
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3.3. පගො ජන ප හ භධයසථහනලි්ධ පගො  ං ධහන වයවහ ඒ ඒ පගො ්ධට ප්ධ හයන රද 

පඳොපවොය රඵහ ගත වළකි න ඳරිදි පගො ජන ංර්ධන පදඳහර්තපම්්ධතු  සි්ධ පඳොපවොය 

නිකුත් හයනු ඇත. ඊට අභතය පඳොපවොය රඵහ ගළනිපම්දී අනුගභනඹ හශ යුතු රිඹහදහභඹ්ධ 

පිලිඵ දළනුත් කිරිපම් ගකීභ පගො ජන ප හ භධයසථහන පත අනුයුක්ත හය සිටින 

ක්ප ත්ර නිරධහරී්ධ පත ඳළපර් .තද පභභ පේඛනපහ දළක්පන දුයහථන වයවහ 

පගො ජන ංර්ධන පදඳහර්තපම්්ධතුප්ධ  භසීම් හශ වළකිඹ. 

3.4. පගො ජන ංර්ධන පදඳහර්තපම්්ධතුපේ, භවළලි අධිහහරිපහ වහ හර්භහර්ග 

පදඳහර්තපම්්ධතුපේ ප්රතිඳහදන ඹටපත් පගො  ං ධහන සථහඳනඹ හය ඇත. පභභ 

රිඹහදහභපඹහිරහ ප්රජහ වබහගීත්ඹ, හභහීයඹ  ගනනඹ වහ  නි දබහඹ වතිහ පහපයන 

ඳරිදි පගො ්ධ පත පඳොපවොය නහකුත් කිරීභ වහ අදහර පගො  ං ධහනර නිර්පේලඹ 

අලය පේ. තද ක්ප ත්ර භට්ටපම් පතොයතුරු රඵහ ගළීමභ වහ ඒ ඒ ගහ හ්ධනඹ 

ආයම්බ භට පඳය අදහර යහජය ඵරධහරී්ධ වහ පගො  ං ධහන නිපඹෝජිතඹ්ධපේ 

වබහගීත්ඹ ඇති ගහ රැසි ම් හළනු රළපේ. 

3.5. 07 ළනි ඳරිශිසඨපහ දළක්පන ආහිතිඹ උඳපඹෝගී හයපගන සුදුසුහම් රඵන පගො ්ධ 

පඳොපවොය අලයතහ වහ අඹදුම් හශ යුතුඹ. පභභ අඹදුම්ඳත පගො ජන ංර්ධන 

පදඳහර්තපම්්ධතුපේ පේ අඩ පඹ්ධ පවෝ පම් හිෂිහර්භ ඳර්පහන වහ නිසඳහදන 

වහහය පති්ධ රඵහ ගත වළකිඹ . 

3.6. ඊට අභතය ජහතිහ පඳොපවොය පේහම් හහර්ඹහරඹ ව පගො ජන ප හ භධයසථහන පත 

භහර්ගගත ක්රභඹ ඔසප  අඹදුම් කිරීභ භඟි්ධ පගො ්ධපේ පඳොපවොය අලයතහ පුයහ 

ගළීමපම් වහ ඹථහ හහලීන දත්ත රඵහ ගළීමභ වහ ූ  ජහතිහ පඳොපවොය හරභනහහයන දත්ත 

ඳේධතිඹ නිඹමු යහඳිතිඹක් ලපඹ්ධ රිඹහත්භහ පහපයනු ඇත. 

4. ලගොවි ප්රජාාල ඉ්කක ිරරිම 

4.1. පඳොපවොය පගො ජන ප හ භධයසථහනලි්ධ පවෝ පගො  ං ධහන වහ අදහර පගො ජන ප හ 

භධයසථහනඹ අපනයෝනය එහඟ  පතෝයහ ගනු රඵන සථහනඹහදී පඵදහ වරිනු රළපේ. එප  

පඳොපවොය නිකුත් හයන දිනඹ ව පේරහ පගො ජන ප හ භධයසථහනඹ  සි්ධ පගො  

ං ධහන වයවහ දළනුම් පදනු ඇත.පඳොපවොය මිරදී ගළීමපම්දී හිෂිහර්භ ඳර්පහන වහ 

නිසඳහදන වහහය පත රිසිට්ඳතක් නිකුත් හයනු රළපේ.(8 ළනි ඳරිශිසධඹ) පඳොපවොය 

නිකුත් හයන සථහනපහ සිට පගො ්ධපේ ගම් දක්හ පඳොපවොය ප්රහවනඹ වහ අලය වහඹ 

ව ම්ඵ්ධධීහයනඹ පගො  ංගම්/ ං ධහන, පගො ජන ංර්ධන පදඳහර්තපම්්ධතුපේ 

ක්ප ත්ර නිශධහරී ව අදහර පගො ජන ප හ භධයසථහනඹ  සි්ධ අභ පිරිළඹක් ඹටපත් නටු 

හයනු ඇත.එඵඳු අසථහරදී දළරීභට සිදුන පිරිළඹ පගො  මිති  සි්ධ පගො ්ධපග්ධ 

අඹහයගනු රඵන අතය ඒ වහ අලය අනුභළතිඹ පගො ජන ංර්ධන පදඳහර්තපම්්ධතුපේ 

පහොභහරිස ජනයහේ  සි්ධ නිකුත් හය ඇති ගුරුඋඳපේලඹ්ධහි නිඹභ හය දක්හ ඇති ඳරිදි 

හේපේරහ ඇති රඵහ ගත යුතුඹ. පගො ජන ප හ භධ් ඹසථහනඹ  සි්ධ ඵර ප්රපේලපහ 

භසථ ගහ ඳරිඹ වහ හලි්ධ තීයනඹ හයගත් මිර ගනන ඹටපත් පඳොපවොය නිකුත් 

හයනු ඇත. 

4.2. පගො ජන ංර්ධන පදඳහර්තපම්්ධතු ඹටපත් සථහපිත හය තිපඵන පගො ජන ඵළංකු  සි්ධ 

අඩු ආදහඹම්රහභී ව පනත් ආහහයපහ පිඩහ්ධට පගොදුරු   සිටින පගො ්ධ පත නඹ රඵහ 

පදනු ඇත. ඊට අභතය පවක්ටඹහය 0.2 ට අඩු නඩම් ඳරිඹක් ඇති අසීරු තත්ඹහ ගහ 

හටයුතු හයන සුළු පගො ්ධ වහ යුරිඹහ පඳොපවොය පනොමිරපහ රඵහ දීපම් යහඳිතිඹක් එඵඳු 

දිසත්රික්හ ආයනඹ න ඳරිදි පරෝහ ආවහය වහ හිෂිහර්භ ං ධහනඹ  සි්ධ රිඹහත්භහ 

පහපර්. 

4.3. තභත් දත්ත ඳදනභට ඇතුශත්   පනොභළති පගො ්ධට ඔවු්ධපේ ඹහත්හහලීන හශ 

පතොයතුරු පඳොපවොය අඹදුම් හයන  ට දත්ත ඳදනභට ඇතුශත් හශ වළකිඹ. එප  වුද එප  
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කිරීභට පඳය පගො ඹහපග්ධ පඳොපවොය අඹදුමුඳත රඵහ පගන ඔහු පඳොපවොය රඵහ ගළීමභට 

සුදුසු ඵ නහථ කිරීභ වහ “පඳොපවොය පඵදහවළරීභ” ඹටපත් ව්ධ හමිටුපේ වතිහඹ 

රඵහ ගත යුතු පේ. 

5. වශනාධාර, මිකරණය වශ ආදායම් රැව්ිරරීම 

5.1. 2022/23 භව හ්ධනපහ   ගහ වහ හිෂිහර්භ පදඳහර්තපම්්ධතුපේ අධයක් ජනයහේ 

 සි්ධ නිර්පේශිත ප්රභහනඹ්ධ භත ඳදනම් යජඹ  සි්ධ නිඹභ හයනු රඵන මිර ගනනක් 

ඹටපත් සුදුසුහම් රඵන පගො ්ධ අතය පඳොපවොය පඵදහ පදනු ඇත. 

5.2. යහඹනිහ පඳොපවොයර මිර නිලසචඹ කිරීභ 

5.2.1. ආනඹනිහ යහඹනිහ පඳොපවොය (කි.ග්රෆ. 50)  වනහධහය ඳදනභ භත නිකුතු කිරීභට 

යඩඹ ආනඹනිහ මිපර්ධ අඩහ වනහධහය මිරක් තීයනඹ හය තිපේ. මිර ගන්ධ 

නදිරිපහදී නිලසචඹ හය ප්රහහලඹට ඳත් හයනු රළපේ. 

5.2.2. එප ූ ද, එභ තීයනඹ ගනු රඵන අසථහ න හට ප්රධහන පඳොපවොය ර්ග තුපනහි 

අ්ධතර්ජහතිහ පශපඳොපරහි මිර හප ක් ලපඹ්ධ නවශ භට්ටභහ ඳළතිනි. ඒ 

අනු ආනඹනිහ මිර අඩු වුපවොත් යහඹනිහ පඳොපවොය වහ වනහධහය රඵහදීභ 

පඹෝගය පනොපේ. භක්නිහදඹත්, පඳෞේගලිහ පශඳපේ නවර මිර ගන්ධරට 

පඳොපවොය  අපර  කිරීභ නිහ සිදු ඹ වළකි ංචනිහ රිඹහ වහ දනඹ ළශළක් භ පභ්ධභ 

අධිහ පඳොපවොය බහ තඹ  ළශළක් භද අලය ඵළ නි. පභභ හහර්ඹඹ වහ යජඹ  සි්ධ 

දයනු රඵන මුළු  ඹදභද මිරහයනපහදී ළරකිේරට ගත යුතුඹ. එඵඳු අසථහර 

පඳොපවොය වනහධහයඹ රඵහ පනොපද්ධප්ධ නම් 2003 අංහ 09 දයන ඳහරිපබෝවිහ 

හටයුතු අධිහහරි ඳනත් ප්රහහය යජපහ අති  පල  ගළට් ඳත්රඹක් භඟි්ධ පඳොපවොය වහ 

උඳරිභ සිේරය මිර ප්රහහලඹට ඳත් හයනු ඇත.   

5.3. යූරිඹහ පඳොපවොය මිර නිලසචඹ කිරීභ 

5.3.1. පඳොපවොය වනහධහය ළඩටවන ඹටපත් 2023 භව හ්ධනඹ වහ කිපරෝග්රෆම් 50හ 

යූරිඹහ පඳොපවොය ඵෆගඹක් රුපිඹේ 10,000 හ මිරහටපගො ්ධට රඵහ පදනු ඇත. 

5.3.2. ඒ අනු හිෂිහර්භ ඳර්පහන වහ නිසඳහදන වහහය පවෝ පගො ජන ප හ 

භධයසථහනපහ ප්රහපේශීඹ පගො ජන ංර්ධන නිරධහරී  සි්ධ නම් හයනු රඵන 

නිරධහරිපඹකු නදිරිපහ අදහර පගො ජන ප හ භධයසථහනපහදී පවෝ පගො  ං ධහන 

හහර්ඹහරපහදී එක් එක් පගො ඹහ වහ හිෂිහර්භ අධයක් ජනයහේ  සි්ධ නිර්පේල 

හයනු රඵන පඳොපවොය ප්රභහනඹ මිරදී ගත වළහ. 

5.3.3. අමුනහ ඇති කු තහ්ධසි ආහිතිඹට අනුකර ූ  රිසිට් ඳතක් පඳොපවොය මිරදී ග්ධනහ 

පගො ්ධ පත නිකුත් පහපයන අතය ඒ පිලිඵ ගකීභ දයන හිෂිහර්භ ඳර්පහන වහ 

නිසඳහදන වහහය පවෝ නම් හයනු රඵන නිරධහරිපඹකු  සි්ධ එඹ පඳොපවොය පභපවයුම් 

ඳේධතිඹට ඇතුරත් හයනු රළපේ. 

5.4. මියුපර්ට් ඔෂස පඳොටෆස පඳොපවොය ර මිර නිඹභ කිරීභ 

5.4.1. ඒ අනු ප්රම්ඳහදන හටයුතු අ්ධ ූ  වහභ ඒ ඒ යහඹනිහ පඳොපවොය ර්ගර මිර 

ගන්ධ ප්රසිේධ හයනු රළපේ. 

5.5. යහඹනිහ පඳොපවොයර ආදහඹම් රැසකිරීභ 

5.5.1. ආදහඹම් රැසකිරීභ ඒ ඒ පගො ජන ප හ භධයසථහනපහ ප්රහපේශීඹ පගො ජන 

ංර්ධන නිරධහරී  සි්ධ සිදු පහපර්. පරෝහ ඵළංකුපේ ව ආසිඹහනු ංර්ධන 

ඵළංකුපේ මරයහධහය ඹටපත් පඵදහ වරිනු රඵන පඳොපවොය පතොග වහ රැස හයනු රඵන 

ආදහඹම් දිනඳතහ ඳ..3.00 න  ට අදහර යහජය පඳොපවොය භහගම් පදහ  සි්ධ 

තිඹහට යක් හිෂිහර්භ අභහතයහංලඹට ද පිටඳතක් හිත බහාගඩහගහය පභපවයුම් 

පදඳහර්තපම්්ධතුට ඳළරිඹ යුතුඹ. 
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6. උඳලදව්, වන්නිලේදන, ල ොරතුරු අනාලරණය වශ ලයාප්ති ප ඳවිවිඩ 

6.1. ඒ ඒ අදිඹපර් භසථ පඳොපවොය පඵදහ වළරීපම් ළඩ ටවප්ධ ප්රගතිඹ ඳවත ව්ධ හමිටු 

රැස ම්රදී භහපරෝචනඹට බහජනඹ හශයුතුඹ. 

I. පගො  මිතිර භහසිහ රැස භ 

II. පගො ජන ප හ හමිටු රැස භ 

III. හිෂිහර්භ ඳර්පහන වහ නිසඳහදන වහහයරු්ධපේ භහසිහ රැස භ 

IV. පගො ජන ංර්ධන ප්රහපේශීඹ නිරධහරී්ධපේ භහසිහ රැස භ 

V. හිෂිහර්භ උඳපේලහරු්ධපේ භහසිහ රැස භ 

VI. පනත් ක්ප ත්ර පබෝග ම්ඵ්ධධපඹ්ධ ූ  ක්ප ත්ර / යහ ති නිරධහරී්ධපේ භහසිහ 

රැස භ 

VII. යහජය පඳොපවොය භහගම්ර ප්රහපේශීඹ හශභනහහරු්ධපේ භහසිහ රැස භ 

VIII. ප්රහපේශීඹ හිෂිහර්භ හමිටු රැස භ 

IX. දිසත්රික් හිෂිහර්භ හමිටු රැස භ 

X. පගො ජන ංර්ධන නිපඹෝජය / වහහය පහොභහරිසරු්ධපේ භහසිහ රැස භ 

XI. ඳශහත් හිෂිහර්භ අධයක්රු්ධ හිෂිහර්භ අධයක් ජනයහේයඹහ භඟ ඳත්න 

රැස භ 

XII. ප්රගති භහපරෝචන හ්ධන රැස භ 

XIII. හර්භහර්ග අභහතයහංලපහ ප්රගති භහපරෝචන රැස භ 

XIV. භවළලි ංර්ධන පඹෝජනහ ක්රභපහ හමිටු රැස භ 

XV. දිසත්රික් පඳොපවොය පභපවයුම් හමිටු රැස භ 

6.2. පඳොපවොය පඵදහ වළරීපම් ළඩටවන යජඹ  සි්ධ රිඹහත්භහ හයනු රඵ්ධප්ධ යපට් ආවහය 

සුයක්ෂිතතහ තවවුරු කිරීභ වහ ඹ  .එ ඵළ ්ධ අප ක්ෂිත නරක්හ පුයහ ගළීමභට වළකි න 

ඳරිදි ළඩටවන රිඹහත්භහ කිරීපම් ගකීභ අදහශ සිඹලුභ යජපහ නිරධහරී්ධ පත ඳළපර් .

පභහිරහ ඔවු්ධ  සි්ධ ආඹතන ංග්රවපහ II ළනි පේදපහ නිඹභ හය දක්හ ඇති පයගුරහසි 

රට අනුගත පමි්ධ කිසිදු ආහහයඹහ ලිංවිහ සයහහෆභක්  /ලිංවිහ අත යඹක් සිදු පනොන 

ඳරිදි දනපඹ්ධ ඵළවළය , හභඹ, හධහයනත්ඹ වහ ආඹතනිහ ලක්තිභත්බහඹට ගරු 

හයමි්ධ පභභ ජහතිහ ළඩටවනට තභ දහඹහත්ඹ උඳරිභපඹ්ධ රඵහ දිඹ යුතු ඹ . 

6.3. පඳොපවොය පඵදහ වළරීභ ම්ඵ්ධධපඹ්ධ ූ  ප්රතිචහය ඹහ්ධත්රනඹ පගො ජන ංර්ධන 

පදඳහර්තපම්්ධතු  සි්ධ ද , පඳොපවොය බහ තඹ පිිවඵ ප්රතිචහය ඹහ්ධත්රනඹ හිෂිහර්භ 

පදඳහර්තපම්්ධතු  සි්ධ රිඹහත්භහ හයනු ඇත. 

7. දු්කග නවිලි වශන යාන්ත්රණය 

7.1. පම් දක්හ පගො ්ධපේ දුක් ගළන ලි ළඩි ප්රභහනඹහට පව තු   තිපඵ්ධප්ධ නිසි හරට 

පේරහට පඳොපවොය පඵදහ වළරීභ සිදු පනො භ ඵළ ්ධ අලය පේරහට ගුනහත්භහ තත්පහ 

පඳොපවොය නිසි ප්රභහනඹ්ධපග්ධ සුදුසු සථහනඹහදි පඵදහ වළරීභට හටයුතු පිිවපඹර හශ 

යුතුඹ. ඒ අනු පූර් පිිවපඹර කිරීභක් හිත නිසි පේරහට අදහශ පගො ජන ප හ 

භධයසථහනඹ පත පඳොපවොය රඵහ දීපම් හහර්ඹඹට ප්රම්රඛතහ රඵහ දිඹ යුතුඹ. 

7.2. එඵඳු දුක්ගළනි ලි පගො ජන ප හ භධයසථහන භට්ටමි්ධ දිසත්රික් භට්ටමි්ධ ව ජහතිහ 

භට්ටමි්ධ රැසහය තඵහ ගළීමභට ඹහ්ධත්රනඹක් රිඹහත්භහ හශ යුතුඹ. එඵළ ්ධ ෆභ 

පගො ජන ප හ භධයසථහනඹහභ හහර්ඹහරඹ නදිරිඳ ඳළවළදිලි පඳපනන සථහනඹහ 

දුක්ගළනි ලි රැසහයන/හර්තහ හයන පඳට්ටිඹක් තළබිඹ යුතුඹ. 

7.3. එඵඳු ඹම් දුක්ගළනි ේරක් පේ නම්  පගො ජන ංර්ධන නිරධහරිඹහපේ ප්රධහනත්පඹ්ධ ඳත් 

පහපයන ඳවත ව්ධ හමිටු ළඩහයන දින තුනක් තුශ දී එඹ වහභ  ඳීභට හටයුතු හශ 

යුතු ඹ . 

I. පගො ජන ංර්ධන නිරධහරී (බහඳති) 
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II. අදහශ පගො ජන ංර්ධන හහර්ඹහරඹට අනුයුක්ත හය ඇති එක් ංර්ධන 

නිරධහරිපඹකු 

III. අදහශ පගො ජන ප හ ඵර ප්රපේලපහ හිෂිහර්භ උඳපේලහ  

IV. හිෂිහර්භ ඳර්පහන වහ ංර්ධන නිරධහරී 

V. අදහශ පගො  ං ධහනපහ බහඳති පවෝ එකී බහඳතියඹහ  සි්ධ ඳත් හයනු රඵන 

නිපඹෝජිතඹකු 

7.4. නවත ප්රහපේශීඹ හමිටුට පඹොමු පහපයන හහයනහ ම්ඵ්ධධපඹ්ධ සිදු හයන  භර්න 

ප්රතිපර හර්තහ ගත හශ යුතු ඹ. ඒ ඒ පගො ජන ප හ භධයසථහනඹ පත රළපඵන සිඹළු දුක් 

ගළනි ලිරට අදහශ භහසිහ හයහංල හර්තහක් ව එක් එක් දුක්ගළනි ේර ම්ඵ්ධධපඹ්ධ 

ගත් රිඹහභහර්ග හිෂිහර්භ අභහතයහංලඹටද පිටඳතක් හිත දිසත්රික් නිපඹෝජය/වහහය 

පගො ජන පහොභහරිසරු්ධ භඟි්ධ පගො ජන ංර්ධන පහොභහරිස ජනයහේ පත ඹළ ඹ 

යුතුඹ. පගො ජන ංර්ධන පදඳහර්තපම්්ධතුපේ පහොභහරිස ජනයහේ ව පේහම්, 

හිෂිහර්භ අභහතයහංලඹ  සි්ධ දුක්ගළනි ලි වන හමිටු ඳත් හර යුතුඹ. දුක්ගළනි ලි 

නදිරිඳත් කිරීභට අදහර දුයහථන වහ  දුත් තළපිේ ලිපිනඹ්ධ පගො ජන ංර්ධන 

පදඳහර්තපම්්ධතු  සි්ධ රඵහ දිඹ යුතු අතය ඒහ ජනභහධය භඟි්ධ ප්රචහයඹ හර යුතුඹ. 

පගො ජන ප හ භධයසථහනපහදී පඳෝසටර් භඟි්ධ ප්රදර්ලනඹ හර යුතුඹ. 

7.5. එකී හමිටුපේ තීයනඹ පිලිඵ අති තිඹට ඳත්න ඳහර්ලඹ්ධ  සි්ධ ඔවු්ධපේ ඳළමිණිේර 

අදහශ ප්රහපේශීඹ පේහම්යඹහ පත පඹොමු හශ ඳසු ප්රහපේශීඹ පඳොපවොය හමිටු  සි්ධ එඹ 

ඳරීක්හ හය ඵරහ ළඩ හයන දින තුනක් ඇතුශත දී ප්රතිහර්භ පඹදිඹ යුතුඹ. 

7.6. ප්රහපේශීඹ පඳොපවොය හමිටු ඳවත දළක්පන නිරධහරී්ධපග්ධ භ්ධ ත පේ. 

I. ප්රහපේශීඹ පේහම් පවෝ ඔහු පවෝ ඇඹ  සි්ධ ඵරඹ ඳයනු රඵන වහහය ප්රහපේශීඹ 

පේහම් 

II. ප්රහපේශීඹ පේහම්  සි්ධ නම් හයනු රඵන පනත් භහාගඩලිහ භට්ටපම් නිරධහරිපඹකු  

III. අදහශ පගො ඹහපේ ගහ ප්රපේලඹ ඇතුශත් ග්රහභ නිරධහරී 

7.7. දිසත්රික් පේහම්පේ බහඳතිත්පඹ්ධ යුත් අදහශ දිසත්රික්හපහ දිසත්රික් පඳොපවොය හමිටු එකී 

ගළටළු  හලිඹ යුතු ඹ . 

7.8. දිසත්රික් පඳොපවොය හමිටු ඳවත ව්ධ නිරධහරී්ධපග්ධ භ්ධ ත පේ . 

දිසත්රික් පේහම්  /යජපහ ඒජ්ධත , දිසත්රික් හිෂිහර්භ අධයක් , පගො ජන ංර්ධන 

නිපඹෝජය  /වහහය පහොභහරිස , නිපඹෝජය ඳශහත් හිෂිහර් භ අධයක්,ජහතිහ පඳොපවොය 

පේහම් හහර් ඹහරපහ දිසත්රික් වහහය අධයක්. ඊට අභතය අ්ධතර් ඳශහත් නිපඹෝජය 

හිෂිහර් භ අධයක්,අ්ධතර් ඳශහත් ප්රහපේශීඹ හමිටු හභහජිහඹකු  ඹ යුතු අතය භවළලි 

හරහඳ හශභනහහරු්ධ භවළලි හරහඳ හමිටුර හභහජිහඹ්ධ පේ . 

8. ඳාරිවරික සුර්කෂි  ාල  ශවුරු ිරරීම 

8.1. පඳොපවොය පඵදහ වළරීභට පඳය වහ පඵදහ වළපයන හර ඳරිච්පේදඹ තුශ 

8.1.1. නළප්ධ පගොඩඵහන පඳොපවොය පතොග සීභහහිත රංහහ පඳොපවොය භහගපම් ව 

සීභහහිත පහොශම්බු පහොභර්ේ පඳොපවොය භහගපම් ගඵඩහ පත ප්රහවනඹ පහපයනු 

ඇත. ආයක්හ පභ්ධභ ඳහරිරිහ සුයක්ෂිතබහඹ හිත පභභ ගඵඩහ සිඹලු 

ඳවසුහම්ලි්ධ භ්ධ තඹ. පඳොපවොය ආනඹන ඵරඳත් රඵහ ගළීමභ වහ ආනඹනහරු 

තභ්ධපේ ගඵඩහර සුයක්ෂිතඵ තවවුරු හයහ ගත යුතුඹ. ඒ වහ 1988 අංහ 68 

දයන පඳොපවොය  ධිභත් කිරීපම් ඳනත ප්රහහය ආනඹනහරු්ධ  සි්ධ ජහතිහ පඳොපවොය 

පේහම් හහර්ඹහරපඹ්ධ ඳහයරිහ ආයක්න අයඹ වහ අඹදුම් හර යුතුඹ. ඒ අනු 

යහජය පඳොපවොය භහගභ ඔවු්ධපේ ගඵඩහ ඳවසුහම් වහ ඳහයයහහ ආයක්න 

අයඳත් රඵහ පගන තිපේ. තද ආනඹනිහ පඳොපවොයර ගුනහත්භහ ඵ ශ්රී රංහහ 

ප්රමිතී්ධට අනුකර  ඹ යුතුඹ. 
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8.1.2. තද 1988 අංහ 68 දයන පඳොපවොය  ධිභත් කිරීපම් ඳනපත් 15 ළනි ග්ධතිඹ ප්රහහය 

තත්පඹ්ධ ඵහර හයන රද පඳොපවොය කිසික් පඵදහවළරිභ පවෝ ප්රහවනඹ කිරීභ 

තවනම්ඹ. ඒ අනු ඵහර හයන රද පඳොපවොය පඵදහවළරීභ වහ ප්රහවනඹ කිරීභ ළශළක් භ 

වහ ජහතිහ පඳොපවොය පේහම් හහර්ඹහරපහ දිසත්රික් වහහය අධයක්රු්ධ  සි්ධ 

අවඹු ඳරීක්හ්ධ සිදු හයනු ඇත. 

8.1.3. අනතුරු යට තුර සථහපිත හය ඇති පගො ජන ප හ භධයසථහන 562 වයවහ 

පගො ජන ප හ පදඳහර්තපම්්ධතු  සි්ධ පඳොපවොය පඵදහ වරිනු රළපේ. පගො ජන 

ප හ භධයසථහන බහය පගො ජන ප හ ප්රහපේශීඹ නිරධහරී  සි්ධ තභ ඵර ප්රපේලඹට 

අඹත් පඳොපවොය පතොගඹ නේලුම් හශ යුතුඹ. තද පගො ජන ප හ පදඳහර්තපම්්ධතු 

 සි්ධ ඳහරිරිහ ආයක්න ඵරඳත් රඵහ ගත යුතුඹ. 

8.1.4. තද 1988 අංහ 68 දයන පඳොපවොය  ධිභත් කිරීපම් ඳනපත් 13 ළනි ග්ධතිඹ ප්රහහය 

පඳොපවොයර ගුනහත්භහ ඵ පගො ්ධට දළන ගළීමභට වළකි න ඳරිදි පශ නහභ, 

නිසඳහදහඹහපේ නභ, අඩංගු පේ ව අඩංගු පේේ ර ශුේධ ඵය, පඳෝහ ප්රතිලතඹ 

ෆභ පඳොපවොය ඇසුරුභහභ අරනු රළඵ පවෝ මුද්රනඹ හය තිබිඹ යුතුඹ. 

9. ගබඩාලන්හි ලමලශයුම් වශ ප්රලාශනය  

9.1. පඳොපවොය ගඵඩහ කිරීභ ව පගො ්ධ පත පඵදහ වළරීපම් හටයුතු දිසත්රික් පඳොපවොය හමිටුපේ 

වබහඳතිත්ඹ දයන අදහර දිසත්රික්හපහ දිසත්රික් පේහම්යඹහ  සි්ධ අධීක්නඹ පහපර්. 

පඳොපවොය ගඵඩහ කිරිභ වහ අලය ගඵඩහ ඳවසුහම් ෆභ පගො ජන ප හ 

භධයසථහනඹක්භ තු ඇත. පගො ජන ප හ  පම් යහජහහරී හයන පගො ජන ප හ 

භධයසථහනඹට අනුයුක්ත හිෂිහර්භ ඳර්පහන වහ නිසඳහදන වහහය නිශධහරී භ තුශ 

පගො ්ධ පත පඳොපවොය පඵදහ වළරීපම් ගකීභ දයන නිශධහරිඹහ පේ. 

10. ලඳොලශොර භාවි ය පිළිබ මාර්ලගෝඳලේ 

10.1. ඹවඳත් හිෂිහහර්මිහ පිිවපත්රට අනුගතන ඳරිදි යහඹනිහ පඳොපවොය බහ තඹ 

 පඳොපවොය බහ තඹ නිහ පවෝ ඹම් අමුද්රයක් ඳට එහතු කිරීභ නිහ යහඹනිහ පවෝ 

පබෞතිහ ලපඹ්ධ බීජ පවෝ පයෝඳන ද්රය රට වහනි සිදු භ ළශළක් භ පහපයහි අධහනඹ 

පඹොමු කිරීභ. ඹම් ආහහයඹහ වහනිඹක් සිදුවුපවොත් ඒහ හර්තහගත හශයුතුඹ. 

 පඳොපවොය බහ තඹ නිහ පවෝ ද්රය ඳට එහතු කිරීභ නිහ ඹම් ළරකිඹ යුතු වහනිඹක් සිදු  

ඇති ඵ වඳුනහපගන තිපේ නම්, නිසඳහදන තත්ත්පඹ්ධ ඵහර  භට ඇති නඩහඩ අභ කිරීභ 

වහ පිඹය ගත යුතුඹ. 

 පබෝග නිසඳහදනඹ්ධ භඟ ඵළය පරෝව මි්ර භට ඇති අහහලඹ අභ හයනු ස, අයරත් 

ඵළය පරෝව භට්ටපම් ඳතින පඳොපවොය ර්ග වහ පනත් අමුද්රය පතෝයහ ගත යුතුඹ. 

 පබෝග නිසඳහදනඹපහදී භහන අඳද්රය පඳොපවොය පර බහ ත පනොහශයුතුඹ. 

 පබෝග නිසඳහදන ක්ප ත්ර වහ ජර ප්රබඹ්ධ අඳ ත්ර  භ අභ කිරීභ වහ පඳොපවොය ගඵඩහ 

කිරිභ, මි්ර කිරීභ වහ ඳළට භ වහද ඳට එක් පහපයන පනත් අමුද්රය ගඵඩහ කිරීභ වහ 

ද පනභ සථහන තිබිඹ යුතුඹ.හහඵනිහ පඳොපවොය නිසඳහදනඹ ම්ඵ්ධධපඹ්ධ ද පභභ 

පහෝධපේසිඹ අදහර නු ඇත. 

 පඳොපවොය ර්ගඹ, රළබුණු සථහන, ප්රභහනඹ ව රළබුණු දිනඹ පභ්ධභ ඳට එහතු හයන 

පනත් ද්රයඹ්ධ පිිවඵ හර්තහ ටව්ධ ඳත්හ ගත යුතුඹ. 

 එප භ පඳොපවොය පඹද දිනඹ, පඹදවුම් ද්රයඹ්ධ, පඹදු සථහන, ඒ වහ බහ තහ හශ අඹපේ 

නභ ව ඳට එක් හශ පනත් පඳෝහ දුයඹ්ධ පිිවඵ හර්තහ ඳත්හ ගත යුතුඹ. 

 ඳප  ඳත්නහ ඛණිජ ර්ග අහිමි භ ශක්හ ගළීමභ/ අභ හය ගළනිභ වහ පඳොපවොය 

පඹදිඹ යුත්පත් හිෂිහර්භ පදඳහර්තපම්්ධතුපේ නිර්පේල ඳදනම් හයපගනඹ. නළතපවොත් ඳහංශ 

තත්ත්ඹ ඳරීක්හට රක් කිරීපභ්ධ අනතුරුඹ. 
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 ඳහංශ පෞඛයඹ ආයක්හ හය ගළීමභ වහ යහඹනිහ පඳොපවොයරට අභතය හහඵනිහ 

පඳොපවොය පඹදිඹ යුත්පත් පිිවගත් ප්රමිතී්ධට අනුකරඹ. 

 යහඹනිහ පඳොපවොය වහ අලය පිරිළඹ අභ හය ගළීමභ වහ වළකි ෆභ අසථහහදීභ 

පභෝධහනිහ ඳහංශ පඳෝන හශභනහහයන ක්රපේදඹ අනුගභනඹ හශයුතුඹ. 

 පඳොපවොය පඹොදන වළඩ අසථහහදීභ අත්පම්ස ව ආයන ඳහව්ධ ඳළශදීභ අනිහර්ඹ 

අලයතහඹකි. 

11. සුඳරී්කණය ශා ඇගයුම්  

11.1. යජපහ පඳොපවොය පඵදහ වළරීපම් ළඩ ටවප්ධ හර්ථහත්ඹ වහ පතොයතුරු ව 

ප්රගති හර්තහ හරට පේරහට නදිරිඳත් කිරීභ අනිහර්ඹඹ පේ. පඳොපවොය ළඳොභ, ගඵඩහ 

කිරීභ ව නිකුත් කිරීභ ඹනහදි හහර්ඹඹ්ධහි නිඹළලි ඹම් පුේගරපඹකු පවෝ ආඹතනඹක් 1988 

අංහ 68 දයන පඳොපවොය  ධිභත් කිරීපම් ඳනපත් 12(1) ග්ධති ප්රහහය ජහතිහ පඳොපවොය 

පේහම් හහර්ඹහරපහ අධයක්යඹහ  සි්ධනිඹභ හයන පතොයතුරු ව හර්තහ ළඳොභට ඵළඳී 

සිටී. 

11.2. ගහ හ්ධනඹහදී පඳොපවොය නිකුත් කිරීභ අ්ධ හර දිනපහ සිට තිඹක් ඇතුශත 

සිඹළුභ හිෂිහර්භ ඳර්පහන වහ නිසඳහදන වහහය නිශධහරී්ධ ව ප්රපේලපහ ප හ 

නියුක්තිඹ පනොභළති වුද අදහර සිඹළු නිශධහරි්ධ  සි්ධ පඳොපවොය රඵහ ගත් / මිශ දී ගත් 

පඳොපවොය ප්රභහනඹ්ධ පිලිඵ පතොයතුරු භව ජනතහපේ දළනගළීමභ වහ ඔවු්ධපේ 

හහර්ඹහරර, ග්රහභ නිරධහරීයඹහපේ හහර්ඹහරපහ, පගො  ං ධහන බහඳතිරු්ධපේ 

හසථහනර, භවළලි ඵර ප්රපේලර ඒහහ හශභනහහරු්ධපේ හහර්ඹහරර ප්රදර්ලනඹ 

හශ යුතුඹ. ඒ පිලිඵ ඹම් ඳළමිණිේරක් පපතොත් ඒහ  ධිභත් ඳරීක්නඹක් වහ දිසත්රික් 

පේහම්යඹහ ව ප්රහපේශීඹ පේහම්යඹහට පිටඳත් හිත පගො ජන ංර්ධන 

පදඳහර්තපම්්ධතුපේ පහොභහරිස ජනයහේ පත පඹොමු කිරීභට වළකි න ඳරිදි ළඩ ටවනක් 

රිඹහත්භහ හශ යුතුඹ. 

11.3. ෆභ පගො ජන ප හ භධයසථහනඹක්  සි්ධභ ඳත්නහ ෆභ තිඹහභ ඳුහ දිනර 

පඳ . . 9.00 න  ට ඳත්නහ පතොග තත්ත්ඹ්ධ පිිවඵ පතොයතුරු ජහතිහ පඳොපවොය 

පේහම් හහර්ඹහරපහ දිසත්රික් වහහය අධයක්ට පිටඳතක් හිත නිපඹෝජය/ වහහය 

පගො ජන ංර්ධන පහොභහරිස පත ඹළ ඹ යුතුඹ . දිසත්රික්හඹ බහය නිපඹෝජය/ වහහය 

පගො ජන ංර්ධන පහොභහරිස  ව ජහතිහ පඳොපවොය  පේහම් හහර්ඹහරපහ දිසත්රික් 

වහහය අධයක්  සි්ධ පඳොපවොය පඵදහ වළරීභට අදහශ හර්තහ ජහතිහ පඳොපවොය පේහම් 

හහර්ඹහරපහ අධයක් යඹහටද පිටඳතක් හිත තිඳතහ පගො ජන ංර්ධන 

පදඳහර්තපම්්ධතුපේ පහොභහරිස ජනයහේයඹහ පත ඹළ ඹ යුතු ඹ. 

11.4. ත ද , පඳොපවොය පඵදහ වළරීපම් ළඩ ටවනට ප්රහපේශීඹ භට්ටපම් සිට ජහතිහ භට්ටභ 

දක්හ ම්ඵ්ධධ   සිටින සිඹලු ආඹතන  සි්ධ තභ තභ්ධ පත ඳළරී ඇති ගකීම්  ඹ ඳථ 

රට අදහශ භහසිහ ප්රගති හර්තහ ඊශඟ භහපහ 05 දිනට පඳය ඔවු්ධපේ අධීක්න 

නිරධහරිඹහ පත ඹළ ඹ යුතු ඹ. 

11.5. පඳොපවොය පඵදහ වළරීපම් ළඩටවන භඟ ම්ඵ්ධධ   සිටින සිඹලුභ ප්රහපේශීඹ 

භට්ටපම් නිරධහරී්ධ  සි්ධ පඳොපවොය පඵදහ වළරීපම් ප්රගති හර්තහ ප්රහපේශීඹ හිෂිහර්භ 

හමිටු පත රඵහ දිඹ යුතු ඹ. 

11.6. පඳොපවොය පඵදහ වළරීපම් ළඩ ටවන භඟ ම්ඵ්ධධ   හටයුතු හයන සිඹලුභ 

දිසත්රික් භට්ටපම් නිරධහරී්ධ  සි්ධ ඔවු්ධපේ ප්රගති හර්තහ දිසත්රික් හිෂිහර්භ හමිටු පත 

ඹළ ඹ යුතු ඹ. 

11.7. පඳොපවොය බහ තඹ, පබෝග ගහ අසළ්ධන , පගො ්ධපේ ීයන භට්ටභ වහ ජහතිහ 

ආර්ථිහඹ පහපයහි ඵරඳහ තිපඵන ආහහයඹ පඳොපවොය පිලිඵ දිසත්රික් පඳොපවොය හමිටු 
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 සි්ධ ඇගයුභට බහජනඹ හය අදහශ නිරීක්න ෆභ ගහ හ්ධනඹක් අහනපහ නදිරිඳත් 

කිරීභට වළකි නභ පඵපව ්ධ ප්රපඹෝජනත් පේ. 

11.8. දිසත්රික්හපහ සිඹලු පගො ජන ප හ භධයසථහන ළරකිේරට පගන ඒ ඒ ගහ 

හ්ධනඹට අදහශ පඳොපවොය රළබීම් ව පඵදහ වළරීම් පිිවඵ ඇගයුම් හර්තහ දිසත්රික් 

පේහම්, දිසත්රික් හිෂිහර්භ අධයක්, හිෂිහර්භ අධයක් ජනයහේ ව හිෂිහර්භ අධයක් 

ජනයහේ වහ ජහතිහ පඳොපවොය පේහම් හහර්ඹහරපහ අධයක්හට පිටඳත් හිත අදහශ 

දිසත්රික්හඹ බහය නිපඹෝජය /වහහය පගො ජන ංර්ධන පහොභහරිස  සි්ධ පගො ජන 

ංර්ධන පදඳහර්තපම්්ධතුපේ පහොභහරිස ජනයහේයඹහ පත ඹළ ඹ යුතුඹ.  

11.9. ළඩ ටවප්ධ නරක්හ ගත් ප්රතිපර හර්ථහ අ්ධදමි්ධ අත්ඳත් හයපගන තිපේ ද 

ඹ්ධන නහථ හය ගළීමභ වහ පඳොපවොය අලයතහ ගනනඹ කිරීපම් අසථහපේ සිට 

පඳොපවොය පඵදහ වළරීභ,බහ තඹ වහ අධීක්නඹ පිිවඵ දිසත්රික් පඳොපවොය හමිටු  සි්ධ 

භළන ්ධ සුඳරීක්නඹ හශ යුතුඹ. 

11.10. දිසත්රික්හඹ  තුශ පඳොපවොය නේලුභ වහ පඵදහ වළරීභ තුශ අප ක්ෂිත ප්රතිපර 

අත්හයපගන තිපේද ඹ්ධන පිිවඵ අධීක්නඹ කිරීභ පගො ජන ංර්ධන 

පදඳහර්තපම්්ධතුපේ නිපඹෝජය / වහහය දිසත්රික් පහොභහරිසපේ ිජු ගකීභක් ්ධප්ධඹ. 

11.11. පඳොපවොය පඵදහවළරීපම් ළඩ ටවන ඹථහ ඳරිදි රිඹහත්භහ කිරීපම් ගකීභ ජහතිහ 

පඳොපවොය පේහම් හහර්ඹහරපහ වහහය අධයක්රු්ධ පත ඳළපර්. 

11.12. ප්රහපේශීඹ පේහම්රු්ධ  සි්ධ ළඩ ටවප්ධ රිඹහහහරිත්ඹ ව ප්රගතිඹ ප්රහපේශීඹ 

හිෂිහර්භ හමිටුපේදී ගළඹුරි්ධ හහහච්ඡහ හය භහපරෝචනඹට බහජනඹ හය්ධප්ධ නම් ඩහත් 

පඹෝගය පේ. 

11.13. සුදුසු පුේගරඹහට නිඹමිත ප්රභහනඹ්ධපග්ධ නිඹමිත පේරහට නිඹමිත සථහනපහදී 

පඳොපවොය රඵහදීභ වතිහ හයනු ස පඳොපවොය රඵහගත් පගො ්ධ පහොතයම්දුයට ෆහීභහට 

ඳත්   ඇත්ද ඹ්ධන ඩිජිටේ සුඳරීක්න වහ අධීක්නඹ වයවහ දළන ගළීමභට වළකින අයුරි්ධ 

සිඹලුභ පගො ්ධ හිෂිහර්භ ඳර්පහන වහ නිසඳහදන වහහය පවෝ පනත් ගකි යුතු 

නිරධහරීඹහ  සි්ධ ම්මුඛ ඳරීක්නඹනට බහජනඹ හශ යුතුඹ.  

 

 


