ඝන අපද්රව්ය කළමනාකරණය පිළිබද අතුරු ව්යව්ස්ථා
1989 අංක 12 දරන පළාත් සභා (ආනුෂංගික විධිවිධාන) පනතත් 2වන වගන්තිය සමග කියවිය යුතු
1952 අංක 6 දරන පළාත් පාලන ආයතන (සම්මත අතුරු වයවස්ථා) පනතත් 2 වන වගන්තිය
යටතත්, පළාතත් පළාත් පාලන විෂය භාර අමාත්යවරයා වශතයන් මවිසින් සම්පාදනය කරනු ලැබූ,
පහත දැක්තවන තකටුම්පත් අතුරු වයවස්ථා ඉහත කී වගන්තිය යටතත් තමතසේ ප්රකාශයට පත් කරනු
ලැතේ.
1987 අංක 15 දරන ප්රාතේශීය සභා පනතත් 122 වන වගන්තිය සමග කියවිය යුතු එකී පනතත් 93
වගන්තිය සහ 126 වන වගන්තිතේ 9වන උප වගන්තිතේ (ආ) සහ (ඇ) තේදවලින්, ඝන අපද්රවය
කළමනාකරණය පිළිබඳ අතුරු වයවස්ථා පැනවිමට ප්රාතේශීය සභා වලට බලය පැවරී ඇති අතර 1952
අංක 6 දරන පළාත් පාලන ආයතන (සම්මත අතුරු වයවස්ථා) පනතත් 3 වන වගන්තිතේ ප්රකාර,
තමම සම්මත අතුරු වයවස්ථා පිළිතගන වැළඳ ගැනීම සඳහා ......... පළාතත් ප්රාතේශීය සභාවලට
බලය පැවරී ඇත.
දිනය : -----------------------------------

---------------------පළාත් පාලන විෂය භාර
අමාත්ය
----------------------------පළාත.

සාමානය
1.
තමම අතුරු වයවස්ථා ඝන අපද්රවය කළමනාකරණය පිළිබද අතුරු වයවස්ථා තලස සදහන්
කරනු ලැතේ.
2.
ප්රාතේශීය සභා සීමාවන් ඇතුළත ප්රසිේධ ස්ථානයන්හි, තපෞේගලික පරිශ්රයන්හි, විථිවල,
මංමාවත්වල ජනනය වන ඝන අපද්රවය තවන් කිරීම, ගබඩා කිරීම, එක්රැස් කිරීම, ප්රවාහනය කිරීම,
මාරු කරන ස්ථාන ක්රියාත්මක කිරීම හා පවත්වාතගන යාම, සැකසීම, පිරියම් කිරීම හා බැහැර කිරීම
සම්බන්ධතයන් වන නියාමනය, අධීක්ෂණය,පරීක්ෂාව හා පාලනය සදහා තමම අතුරු වයවස්ථා
පනවනු ලැතේ.
3.
ප්රාතේශීය සභා බල ප්රතේශය තුළ පිහිටි යම් පරිශ්රයක සෑම හිමිකරුතවක්ම තහෝ
පදිංචිකරුතවක්ම තම පරිශ්රය අපද්රවයවලින් තතොර තසෞඛ්ය සම්පන්න හා ප්රසන්න තත්ත්වතයන් තබා
ගත යුත්තත්ය.
4.
ප්රාතේශීය සභා ප්රතේශතේ පිහිටි යම් පරිශ්රයක හිමිකරු තහෝ පදිංචිකරු තම පරිශ්රය ඇතුළත
ජනනය වන්නාවූ අපද්රවය එක්රැස් කිරීම, තවන්කිරීම, ගබඩා කිරීම, ප්රවාහනය කිරීම හා බැහැර කිරීම
කළ යුත්තත්ය. නැතිනම් තමම අතුරු වයවස්ථාතේ විධිවිධානවලට අනුකූලව එතසේ කරවිය යුත්තත්ය.
5.
(i) පරිශ්රයක සෑම හිමිකරුතවක්ම තහෝ පදිංචිකරුතවක්ම ඔහුතේ/ඇයතේ පරිශ්රය තුළ ජනනය
වන්නා වූ ඝන අපද්රවය අතුගෑතමන් තහෝ තවනත් ක්රමයක් භාවිතා කරමින් තහෝ දදනිකව නැතිනම්
ඊට වඩා අඩු කාලාන්තරතයන් එක්රැස් කළ යුත්තත්ය.
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(ii) සෑම හිමිකරුතවක්ම තහෝ පදිංචිකරුතවක්ම තමම අතුරු වයවස්ථාතේ පූර්වගාමී උප
වගන්තිය අනුව එක්රැස් කරනු ලැබූ අපද්රවය අංක 8 සිට 20 දක්වා වන අතුරු වයවස්ථාවල
විධිවිධානවලට අනුකූලව තවන් කළ යුත්තත්ය. නැතිනම් එතසේ කිරීමට සැලැස්විය යුත්තත්ය.
(iii) හිමිකරු තහෝ පදිංචිකරු විසින් අපද්රවය ගබඩාකිරීම තහෝ මුදාහැරීම සදහා භාවිතා කරනු
ලබන යම් මල්ලක්, උරයක්, විශාල බඳුනක් තහෝ තවනත් බහාලුමක් අංක 8 සිට 20 දක්වා වන
අතුරු වයවස්ථාවල විධිවිධාන යටතත් එක්රැස් කරනු ලැබීම පිණිස තහොඳ තත්ත්වතයන් නඩත්තු කරනු
ලැබිය යුත්තත්ය. ඒවා ඉරී, සිදුරු වී, කැඩී තහෝ එකදිගට තතතමනයට නිරාවරණයවිම නිසා
තමොතළොක්වි තහෝ තවන යම් තහේතුවක් නිසා සාධාරණ තලස පරිහරණය කරන විට කඩා වැටීමට තහෝ
බිඳී යාමට හැකි තත්ත්වතේ තිතේ නම් එක්රැස් කරනු ලැබීම පිණිස භාවිතා තනොකල යුත්තත්ය.
හිමිකරුවන් තහෝ පදිංචිකරුවන් අතේක්ෂා කරන්තන් නම් සභාව විසින් ගනු ලබන තීරණයක් අනුව
තකොටසක් සහනාධාරයක් වශතයන් තහෝ සම්පූර්ණතයන්ම සහනාධාරයක් වශතයන් තහෝ එවැනි බහාලුම්
සභාතවන්ම සැපයිය හැකිය.
(iv) I උප වගන්තිතේ විධිවිධානවල සදහන් ආකාරයට එක්රැස් කරන ලද අපද්රවය සභාව
විසින් කලින් කලට තීරණය කර ප්රසිේධ කරනු ලැබූ සභා බල ප්රතේශය තුළ ක්රියාත්මක වන්නා වූ
අපද්රවය එක්රැස් කිරීතම් ක්රමයට හා කාල සටහනට අනුකූලව හිමිකරු තහෝ පදිංචිකරු විසින් බැහැර
කළ යුත්තත්ය.
(v) හිමිකරු තහෝ පදිංචිකරු නිවැසියන්තේ අමුත්තන්තේ තහෝ අසල්වැසියන්තේ තසෞඛ්යට
තහෝ එම ප්රතේශතේ සනීපාරක්ෂක තත්ත්වයට හානිකර තහෝ අන්තරායකාරී වන අන්දමින් අපද්රවය
එක්රැස් කිරීම, ගබඩා කිරීම තහෝ බැහැරලීම තනොකළ යුත්තත්ය.
6.
(i) කිසිම තැනැත්තතක්, විථියකට, පාරකට, මංමාවතකට, පටුමාවතකට, මාවතකට තහෝ
තවනත් තපොදු ස්ථානයකට තහෝ පරිශ්රයකට තහෝ කාණුවකට තහෝ ජලමාර්ගයකට තහෝ ජලාශයකට
තහෝ මුහුදට අපද්රවය මුදාහැරීම තනොකළ යුත්තත්ය.
(ii) කිසියම් තැනැත්තතක් සභා බල ප්රතේශය තුළ විවෘත භූමියක පරිසරයට හානිකර වන
අන්දමින් අපද්රවය පිළිස්සීම තනොකළ යුත්තත්ය.
(iii) යම් හිමිකරුතවක් තහෝ පදිංචිකරුතවක් අංක 7 දරන අතුරු වයවස්ථාතේ විධිවිධාන
ප්රකාර යම් අපද්රවය වර්ගයක්, මුදාහැරීම, පිරියම් කිරීම, සැකසීම තහෝ බැහැරලීම සදහා අවසර
ලබාගැනීමට සිදුවන අවස්ථාවකදී එතසේ අවසර ගැනීමට අතපොතහොසත් තේ නම් ඔහුට/ඇයට එම
අපද්රවය බලයලත් අපද්රවය එක්රැස් කරන්තනකුට භාරදිය හැකිය.
(iv) අංක 7 දරන අතුරු වයවස්ථාතේ විධිවිධාන යටතත් සැකසීම, පිරියම් කිරීම තහෝ
බැහැරලීම තහෝ තනොකරනු ලැබූ අපද්රවය ඉහත (iii) හි විධිවිධාන යටතත් යම් බලයලත්
අපද්රවය එක්රැස් කරන්තනකු විසින් එක්රැස් කරන ලද යම් අපද්රවය වර්ගයක් අංක 8 සිට 20 දක්වා
වන අතුරු වයවස්ථාවල විධිවිධානවලට අනුකූලව ඉවත් කරනු ලැබිය යුත්තත්ය.
7.
(i) යම් පරිශ්රයක හිමිකරුට තහෝ පදිංචිකරුට පහත දැක්තවන කරුණු සම්බන්ධතයන් හැර
අපද්රවය එම පරිශ්රය ඇතුළතම බැහැර කළ හැකිය.
(අ) සභාව විසින් එවැනි අපද්රවය බැහැරලීම තහනම් කර ඇති ප්රතේශයන්හි
(ආ) සභාව විසින් නිශ්චිතව නියම කරනු ලැබ ඇති ඇතැම් අපේරවය වර්ග
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(ii) පරිශ්රයක හිමිකරුට තහෝ පදිංචිකරුට තල්කම්වරයා විසින් අනුමත කරන ලද සැලසුමකට
හා ප්රමිතියට අනුකූලව ඉදිකරනු ලැබ දහනයක තහෝ තපෝරණූවක අපද්රවය පිළිස්සිය හැකිය. නැතිනම්
තල්කම්වරයා විසින් අනුමත කරන ලද ආකාරයට අපද්රවය පිරියම් කිරිම, සැකසීම තහෝ වැළලීම කළ
හැකිය.
(iii) යම් හිමිකරුතවකු තහෝ පදිංචිකරුතවකු "කකොම්කපෝස්ට් බඳුන්" සදහා තල්කම්වරයා
තවතින් ඉල්ලීමක් කළතහොත් ඒ හිමිකරුට තහෝ පදිංචිකරුට එම තකොම්තපෝස්ට් බඳුන් නඩත්තු කිරීම
සදහා ප්රමාණවත් ඉඩකඩක් පරිශ්රය තුළ තිතේනම් තල්කම්වරයා එම තකොම්තපෝස්ට් බඳුන්වල පිරිවැතයන්
තකොටසක් තහෝ මුළුමනින්ම තහෝ සහනාධාරයක් වශතයන් ලබාතදමින් එම තකොම්තපෝස්ට් බඳුන්
හිමිකරුට තහෝ පදිංචිකරුට සපයනු ඇත.
(iv) හිමිකරු තහෝ පදිංචිකරු පරිශ්රය ඇතුළත එකතුවන 'තගවතු අපද්රවය' හැකිතාක් දුරට
තල්කම්වරයා විසින් අනුමත කරන ලද ආකාරයට සැකසීම තහෝ පිරියම් කිරීම තහෝ කළ යුත්තත්ය.
එම හිමිකරු තහෝ පදිංචිකරු ඉතිරිවන යම් තගවතු අපද්රවයයක් තේනම් එය බැහැරලීමට ඇති
අපද්රවයවල ස්වභාවය සැලකිල්ලට තගන සභාව විසින් කලින් කලට තීරණය කරනු ලබන පරිදි නියමිත
ගාස්තුවක් තගවිම මත ප්රාතේශීය සභා බලප්රතේශතේ අපද්රවය එක්රැස් කරන්නාට භාරදිය යුත්තත්ය.
(v) විථීයක තහෝ මංමාවතක යාබදව පිහිටි යම් ගසක්, තහෝ ගසක තකොටසක් කපන යම්
තැනැත්තතක් වහාම එය ඉවත් කළ යුත්තත්ය. නැතිනම් ඉවත් කිරීමට සැලැස්විය යුත්තත්ය. එතසේත්
නැතිනම් ප්රාතේශීය සභාව විසින් තීරණය කරනු ලබන තගවිමක් මත ප්රාතේශීය සභාතේ භාරකරුට
භාරදිය යුත්තත්ය.
(vi) සෑම තැනැත්තතක්ම ඔහුතේ/ඇයතේ පාලනය යටතත් සිටින යම් සතතකු විථීයක,
මංමාවතක තහෝ තපොදු ස්ථානයක මළපහ කිරීම වැළැක්විමට පියවර ගත යුත්තත්ය. එතසේ මළපහ
කරනු ලැබුවතහොත් අංක 8 සිට 20 දක්වා වන අතුරු වයවස්ථාවලට අනුකූලව එය පවිත්ර තකොට
බැහැරලීම ඒ තැනැත්තාතේ වගකීම වන්තන්ය.
(vii) කිසිම තැනැත්තතක් ප්රාතේශීය සභා බල ප්රතේශය තුළ කුමන වර්ගයක තහෝ අපද්රවයයක්
වාහනයක සිට විථීයකට, මංමාවතකට තහෝ තපොදු ස්ථානයකට මුදාහැරීම තහෝ එහි තැන්පත් කිරීම
තහෝ තනොකළ යුත්තත්ය.
(viii) නිතවසක් තහෝ තවනත් යම් පරිශ්රයක් ඉදිකිරීමට තහෝ අළුත්වැඩියා කිරීමට අයැදුම්
කරන යම් තකතනක් ඔහුතේ/ඇයතේ පරිශ්රතේ ජනනය වන ඝන අපද්රවය හා මුදාහරිනු ලබන ද්රවය,
පිරියම් කරනු ලබන හා සකස් කරනු ලබන ආකාරය පිළිබද විස්තර ඔහුතේ/ඇයතේ අයැදුම් පත්රතේ
ඇතුළත් කළ යුත්තත්ය.

නිව්ාස පරිශ්රයන්
8.
(i) සෑම හිමිකරුතවක්ම තහෝ පදිංචිකරුතවක්ම අතුගෑතමන් තහෝ තවනත් ක්රමයකින් එකතු
කරනු ලැබූ අපද්රවය පහත දැක්තවන පරිදි තතෝරා තවන් කළ යුත්තත්ය.
(අ) ආහාර අපද්රවය හා තවනත් දජව ජීර්ණනීය අපද්රවය
(ආ) ප්රතිභාවිතාකරණීය හා ප්රතිචක්රිකරණීය අපද්රවය
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(ඇ) උපද්රවකාරී අපද්රවය
(ඈ) සතුන්තේ මළකුණූ , ශරීර තකොටස් සහ අසූචි
(ඉ) පරිශ්රය අතුගෑතමන් පසු එකතුවන දූවිලි හා තවනත් වියළි අපද්රවය
(ii) සෑම හිමිකරුතවක්ම තහෝ පදිංචිකරුතවක්ම එතසේ තතෝරා තවන් කරනු ලැබූ අපද්රවය
තවන තවනම මලුවලට, බදුන්වලට තහෝ තවනත් බහාලුම්වලට දැමිය යුතු අතර, ඒවා ඉවත් කරනු
ලබන තතක් ඒ සදහා තවන් කර ඇති ස්ථානයක තැබිය යුත්තත්ය. ආහාර අපද්රවය හා දජව
ජීර්ණනීය අපද්රවය තතතමනය කාන්දු තනොවන ද්රවයතයන් සාදනු ලැබූ සහ මීයන්, කෘමීන් හා
අතනකුත් සතුන් ඇතුළුවිම වළකමින් නිසි පරිදි වසනු ලැබූ බහාලුමක තැබිය යුත්තත්ය. සතුන්තේ
මළකුණූ ශරීර තකොටස් තහෝ අසූචි ආශ්රිත අපද්රවය, බැහැරලිය යුතු අපද්රවයවල ස්වභාවය සැලකිල්ලට
තගන ප්රාතේශීය සභා බල ප්රතේශය සදහා කලින් කලට සභාව විසින් තීරණය කරනු ලබන පරිදි
ගාස්තුවක් තල්කම්වරයා තවත තගවිම මත ප්රාතේශීය සභා බලප්රතේශතේ අපද්රවය එක්රැස් කරන්තනකුට
භාරදිය යුත්තත්ය.
(iii) සෑම හිමිකරුතවකුටම තහෝ පදිංචිකරුතවකුටම (i) තේදතේ (අ) සහ (ආ)
අයිතමයන්හි
විතශේෂතයන් සදහන් කර ඇති අපද්රවය වර්ග බලයලත් අපද්රවය එක්රැස්කරන්තනකුට
භාරදිය හැකිය. හිමිකරු තහෝ පදිංචිකරු එතසේ කිරීමට අතපොතහොසත් වන්තන් නම් ඔහු/ඇය (ඇ)
අයිතමතේ විතශේෂතයන් සදහන් කර ඇති අපද්රවය වර්ගයද සමඟ අදාල අපද්රවය ප්රාතේශීය සභා
බලප්රතේශතේ අපද්රවය එක්රැස් කරන්තනකුට භාරදිය යුත්තත්ය. නැතිනම් ප්රාතේශීය සභාව විසින් එක්
එක් අපද්රවය වර්ගය සදහා ඉදිකරනු ලැබ ඇති බක්කිවල තහෝ එවැනි අපද්රවය සදහා සභාව විසින්
සපයනු ලැබ ඇති බක්කිවල තහෝ බහාලුම්වල තහෝ තැන්පත් කළ යුත්තත්ය.
9.
(i) කුලී නිවැසියන් ගණනාවක් සහිත බහු මහල් තගොඩනැගිල්ලක සෑම අයිතිකරුතවක්ම තහෝ
පදිංචිකරුතවක්ම ඔවුන්තේ අපද්රවය පහත දැක්තවන අයුරු තතෝරා තවන් කළ යුත්තත්ය.
(අ) ආහාර අපද්රවය හා තවනත් දජව ජීර්ණනීය අපද්රවය
(ආ) ප්රතිභාවිතාකරණීය හා ප්රතිචක්රිකරණීය අපද්රවය
(ඇ) උපද්රවකාරී අපද්රවය
(ඈ) සතුන්තේ මළකුණූ, ශරීර තකොටස් සහ අසූචි
(ඉ) පරිශ්රය අතුගෑතමන් පසු එකතුවන දූවිලි හා තවනත් වියළි අපද්රවය
(ii)
(i) වන තේදතේ නිශ්චිතව සදහන් කර ඇති තගොඩනැගිල්ලක අයිතිකරු තහෝ
පදිංචිකරු, සභාපතිවරයා විසින් අනුමත කරන ලද ප්රමිතීන්ට හා පිරිවිතරයන්ට අනුකූලව තුන් වර්ගයක
බඳුන් තහෝ බහාලුම් සැපයිය යුතු අතර ඒවා පවිත්රව හා සනීපාරක්ෂක තත්වතයන් නඩත්තු කළ
යුත්තත්ය.
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(iii) (i) වන උප වගන්තිතේ නිශ්චිතව දක්වා ඇති තගොඩනැගිල්ලක හිමිකරු තහෝ
පදිංචිකරු (ii) වන උප වගන්තිතේ විධිවිධානවලට අනුකූල විමට අතපොතහොසත් වන අවස්ථාවකදී
තල්කම්වරයා විසින් දැනුම් තදනු ලබන දිනයකදී තහෝ ඊට තපර අදාල බඳුන් තහෝ බහාලුම් සපයන
තලසට හිමිකරුට තහෝ පදිංචිකරුට නියම කිරීමට සභාපතිවරයාට බලය ඇත්තත්ය. තල්කම්වරයාතේ
නියමයන් අනුව ක්රියාකිරීම හිමිකරුතේ තහෝ පදිංචිකරුතේ යුතුකම වන්තන්ය.
(iv) තගොඩනැගිල්තල් බිමක තහෝ මහලක හිමිකරු තහෝ පදිංචිකරු තතෝරා තවන් කරන ලද
අපද්රවය ඒ සඳහා තබා ඇති අදාල බදුනකට තහෝ බහාලුමකට දැමිය යුත්තත්ය.
(v) තමම අතුරු වයවස්ථාතේ i වන උපවගන්තිතේ (අ) සහ (ආ) අයිතමයන්හි විතශේෂතයන්
සදහන් කරනු ලැබ ඇති අපද්රවය වර්ග ඉවත් කිරීම බලයලත් එක්රැස් කරන්තනකුතේ
රාජකාරිය වන්තන්ය. එතසේ ඉවත් කරනු තනොලැබූ යම් අපද්රවයයක් (ඇ) සහ (ඈ) අයිතමයන්හි
විතශේෂතයන් සදහන් කර ඇති අපද්රවය වර්ගද ප්රාතේශීය සභා බලප්රතේශතේ අපද්රවය එක්රැස්
කරන්තනකුට භාරදිය යුත්තත්ය.
10.
(i) ප්රාතේශීය සභාතේ පූර්ව අනුමැතිය ලබාතගන මුඩුක්කු නිවැසියන්තේ භාවිතය සදහා
තල්කම්වරයා විසින් අපද්රවය බදුන් තහෝ බහාලුම් තනොමිලතේ සැපයීම නීත්යානුකූල තේ.
(ii) සෑම මුඩුක්කු නිතවසකම හිමිකරු තහෝ පදිංචිකරු ඔහුතේ/ඇයතේ වාසස්ථානතේ
එකතුවන අපද්රවය පහත දැක්තවන ආකාරයට තතෝරා තවන් කර ඔහුතේ/ඇයතේ වාසස්ථානයට
ආසන්නවම සපයනු ලබන අනුමත බදුන්වලට තහෝ බහාලුම්වලට දැමිය යුත්තත්ය.
(අ) ආහාර අපද්රවය හා තවනත් දජව ජීර්ණනීය අපද්රවය
(ආ) ප්රතිභාවිතාකරණීය හා ප්රතිචක්රිකරණීය අපද්රවය
(ඇ) උපද්රවකාරී අපද්රවය
(iii) තම් අතුරු වයවස්ථාතේ (ii) වන උපවගන්තිතේ (අ) සහ (ආ) අයිතමයන්හි
විතශේෂතයන්
සදහන් කර ඇති අපද්රවය වර්ග ඉවත් කිරීම පිණිස අපද්රවය එක් රැස් කරන්තනකුට
අවසර දීමට තල්කම්වරයාට බලය ඇත්තත්ය.

සාප්පු සහ කාර්යාල
11.
(i) සාේපුවක තහෝ කාර්යාලයක සෑම හිමිකරුතවක්ම තහෝ පදිංචිකරුතවක්ම එක් එක්
සංකීර්ණතේ එකතුවන අපද්රවය පහත දැක්තවන ආකාරයට තතෝරා තවන් කළ යුත්තත්ය.
(අ) ආහාර අපද්රවය හා තවනත් දජව ජීර්ණනීය අපද්රවය
(ආ) ප්රතිභාවිතාකරණීය හා ප්රතිචක්රිකරණීය අපද්රවය
(ඇ) උපද්රවයකාරී අපද්රවය
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(ඈ) පරිශ්රය අතුගෑතමන් පසු එකතුවන දූවිලි හා තවනත් වියළි අපද්රවය
(ii) තතෝරා තවන් කරනු ලැබූ අපද්රවය ඉවත් කරනු ලබන තුරු තවන් තවන් වශතයන්
බදුන්වලට තහෝ බහාලුම්වලට දමා සුදුසු ස්ථානයක ගබඩා කරනු ලැබිය යුත්තත්ය.
(iii) සාේපුවක තහෝ කාර්යාලයක හිමිකරුට තහෝ පදිංචිකරුට තමම අතුරු වයවස්ථාතේ
(i) වන උපවගන්තිතේ (අ) සහ (ආ) අයිතමයන්හි විතශේෂතයන් සදහන් කරනු ලැබ ඇති අපද්රවය
වර්ග බලයලත් අපද්රවය එක්රැස් කරන්තනකුට භාරදිය හැකිය.
(iv) මහල් කිහිපයකින් හා මහල් බිම් කිහිපයකින් යුක්ත සාේපු තහෝ කාර්යාල සංකීර්ණයක
හිමිකරු තහෝ පදිංචිකරු තල්කම්වරයා විසින් අනුමත කරන ලද ප්රමිතීන්ට අනුකූලව එම සාේපුතවන්
තහෝ කාර්යාලතයන් තතෝරා තවන් කරන ලද අපද්රවය එක්රැස් කිරීම තහෝ තැන්පත් කිරීම සදහා එක්
එක් සාේපුව තහෝ කාර්යාලය සදහා අපද්රවය බදුන් තහෝ බහාලුම් අවශ්ය සංඛ්යාව සැපයිය යුත්තත්ය.
(v) තමම අතුරු වයවස්ථාතේ (iv) වන උප වගන්තිතේ විතශේෂතයන් සදහන් කරනු ලැබ
ඇති සාේපුවක තහෝ කාර්යාලයක යම් හිමිකරුතවක් තතෝරා තවන් කරනු ලැබූ අපද්රවය තවන තවනම
බදුන්වලට තහෝ බහාලුම්වලට දැමිය යුත්තත්ය. තමම අතුරු වයවස්ථාතේ (i) වන උපවගන්තිතේ (අ)
සහ (ආ) අයිතමයන්හි විතශේෂතයන් සදහන් කර කරනු ලැබ ඇති අපද්රවය වර්ග බලයලත් අපද්රවය
එක්රැස් කරන්තනකුට භාරදීමට සෑම හිමිකරුතවකුට සහ පදිංචිකරුතවකුට අයිතිවාසිකමක් ඇත.
(vi) බලයලත් අපද්රවය එක්රැස් කරන්තනකු විසින් එක්රැස් තනොකරන ලද තමම අතුරු
වයවස්ථාතේ (i) වන උපවගන්තිතේ විතශේෂතයන් සදහන් කර කරනු ලැබ ඇති අපද්රවය වර්ග
සහ (ii)වන උපවගන්තිතේ (අ) සහ (ආ) අයිතමයන්හි විතශේෂතයන් සදහන් කරනු ලැබ
ඇති
අපද්රවය වර්ගයක් සභාව විසින් කලින් කලට තීරණය කරනු ලබන පරිදි ගාස්තුවක් සභාපතිවරයාට
තගවිම මත අදාල වන පරිදි හිමිකරු තහෝ පදිංචිකරු විසින් ප්රාතේශීය සභා බලප්රතේශතේ අපද්රවය
එක්රැස් කරන්තනකුට භාරතදනු ලැබිය යුත්තත්ය.
(vii) අසල්වාසීන්ට තහෝ එකී සාේපුතේ තහෝ කාර්යාලතේ තසේවතේ නියුතු තැනැත්තන්ට තහෝ
යම් තසෞඛ්ය තහෝ සනීපාරක්ෂක ගැටළුවක් ඇති තනොවිම පිණිස අපද්රවය ඉවත් කිරීමත් තමම
අතුරු වයවස්ථාතේ විතශේෂතයන් නියම කර ඇති අපද්රවය බදුන් තහෝ බහාලුම් නඩත්තු කිරීමත් යම්
සාේපුවක තහෝ කාර්යාලයක සෑම හිමිකරුතවකුතේම වගකීම වන්තන්ය.
(viii) තමම අතුරු වයවස්ථාතේ කාර්යයන් සදහා පද සම්බන්ධය අනුව අනයාර්ථයක් අවශ්ය
වන්තන් නම් මිස;
"කාර්යාලය"යන්නට 1954 අංක 19 දරණ සාේපු සහ කාර්යාල තසේවා නියුක්තිකයන් පිළීබඳ පනතත්
(129 වන අධිකාරිය) දී ඇති අර්ථයම ඇත.
"පදිංචිකරු" යන්තනන් අදහස් තකතරන්තන් සාේපුවක හිමිකරු තහෝ පදිංචිකරු තහෝ ේයාපාරයක තහෝ
කාර්යාලයක භාරකරුය.
"සාප්පුව්" යන්තනන් අදහස් තකතරන්තන් තතොග තහෝ සිල්ලර තවළදාම සදහා භාණ්ඩ තබා ඇති
ස්ථානයක් වන අතර ආහාරපාන අතලවියට තබා ඇති ස්ථානයක් සහ බාබර් සාේපුවක් තහෝ
රූපලාවනය සැතලෝන් එකක් පවත්වාතගන යනු ලබන ස්ථානයක්ද ඊට ඇතුළත් තේ.
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කහෝටල්
(i) යම් තහෝටල්කරුතවක් තහෝ ඔහු විසින් ලිඛිතව බලය තදනු ලැබූ යම් තැනැත්තතක් තම
පරිශ්රතේ එක්රැස්වන අපද්රවය පහත දැක්තවන ආකාරයට තතෝරා තවන් කළ යුත්තත්ය.
නැතතහොත් එතසේ කිරීමට සැලැස්විය යුත්තත්ය.
12.

(අ) ආහාර අපද්රවය සහ තවනත් ජීර්ණනීය අපද්රවය
(ආ) ප්රතිභාවිතාකරණීය සහ ප්රතිචක්රිකරණීය අපද්රවය
(ඇ) උපද්රවකාරී අපද්රවය
(ඈ) පරිශ්රය අතුගෑතමන් පසු එකතුවන දූවිලි හා තවනත් වියළි අපද්රවය

(ii) සෑම තහෝටල්කරුතවක්ම තහෝ ඔහු විසින් ලිඛිතව බලය තදනු ලැබූ යම් තැනැත්තතක්
තතෝරා තවන් කරන ලද අපද්රවය ඉවත් කරනු ලබන තතක් තවන් තවන් වශතයන් තයෝගය බදුන්වලට
තහෝ බහාලුම්වලට දමා සුදුසු ස්ථානයක ගබඩා කල යුත්තත්ය.
(iii) සෑම තහෝටල්කරුතවක් තහෝ ඔහු විසින් ලිඛිතව බලය තදනු ලැබූ යම් තැනැත්තතක්
මැස්සන්, මීයන්, කෘමීන් තහෝ යම් තවනත් සතතකු ඇතුළුවිම වළකමින් සියළුම ආහාර අපද්රවය සහ
දජව ජීර්ණනීය අපද්රවය ේලාස්ටික් තහෝ තලෝහ ද්රවයයකින් සාදන ලද සහ පියනක් තයොදා නිසි තලස
ආරක්ෂාකාරී කරන ලද බදුනක තහෝ තවනත් බහාලුමක ඇසිරිය යුත්තත්ය.
(iv) තමම අතුරු වයවස්ථාතේ (i) වන උප වගන්තිතේ (අ) සහ (ආ) අයිතමයන්හි
විතශේෂතයන්
සදහන් කර ඇති අපද්රවය වර්ග බලයලත් අපද්රවය එක්රැස් කරන්තනකුට භාරදිය
හැකිය.
(v) තමම අතුරු වයවස්ථාතේ (iv) වන උප වගන්තිය යටතත් භාරතදනු තනොලැබූ එවැනි යම්
අපේරවයයක් සහ (i) වන උප වගන්තිතේ විතශේෂතයන් සදහන් කර ඇති අපද්රවය වර්ග, අපද්රවයවල
ස්වභාවය සැලකිල්ලට තගන ප්රාතේශීය සභාව විසින් කලින් කලට තීරණය කරනු ලබන පරිදි
ගාස්තුවක් හිමිකරු තහෝ පදිංචිකරු විසින් තල්කම්ට තගවිම මත ප්රාතේශීය සභා බල ප්රතේශතේ අපද්රවය
එක්රැස් කරන්තනකුට භාරදිය යුත්තත්ය.
(vi) තමම අතුරු වයවස්ථාතේ කාර්යයන් සදහා පද සම්බන්ධය අනුව අනයාර්ථයක් අවශ්ය
වන්තන් නම් මිස තහෝටලය යන්තනන් නිදන පහසුකම් සහිතව තහෝ රහිතව මුදල් තගවිම මත
පරිතභෝජනය සදහා ආහාරපාන හා මේයසාර සපයනු ලබන ස්ථානයක් අදහස් තකතර්. එයට
ආපනශාලාවක්, ආගන්තුක නිවාසයක්, ලැගුම්හලක්, තානායමක්, වන්දනාකරුවන්තේ විශ්රාම
ශාලාවක්, බත් කඩයක් තහෝ තහෝටලයකට සමාන ආකාරතයන් ේයාපාරයක් පවත්වාතගන යනු ලබන
යම් තවනත් පරිශ්රයක්ද ඇතුළත් තේ.
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එළව්ළු සහ පළතුරු කව්ළඳසැල්
13.
(i) සෑම එළවළු තහෝ පලතුරු තවළඳසැලකම හිමිකරු තහෝ එය භාරව සිටින තැනැත්තා තම
පරිශ්රතේ එක්රැස්වන අපද්රවය පහත දැක්තවන ආකාරයට තතෝරා තවන් කළ යුත්තත්ය.
(අ) මිනිස් පරිතභෝජනයට නුසුදුසු එළවළු, පලතුරු තහෝ තවනත් යම් අපද්රවය
(ආ) ප්රතිභාවිතාකරණීය හා ප්රතිචක්රිකරණීය අපද්රවය
(ඇ) උපද්රවකාරී අපද්රවය
(ඈ) පරිශ්රය අතුගෑතමන් පසු එකතුවන දූවිලි හා තවනත් වියළි අපද්රවය
(ii) තමම අතුරු වයවස්ථාතේ (i) වන උපවගන්තිතේ (අ) අයිතමතයහි විතශේෂතයන් සදහන්
කර ඇති අපද්රවය වර්ග තතතමනය කාන්දු තනොවන ේලාස්ටික් තහෝ තලෝහ ද්රවයයකින් සාදන ලද
තවනම බහාලුමක තැබිය යුතු අතර, එය තුළට මැස්සන්, මීයන්, කෘමීන් තහෝ යම් තවනත් සතුන්
ඇතුළුවිම වළකමින් නිසි තලස සුරක්ෂිත කර තැබිය යුත්තත්ය. අතනකුත් අපද්රවය සුදුසු යම් බදුනකට
තහෝ තවනත් බහාලුමකට තහෝ දැමිය යුත්තත්ය.
(iii) තමම අතුරු වයවස්ථාතේ (i) වන උපවගන්තිතේ (අ), (ආ) සහ (ඇ) අයිතමයන්හි
විතශේෂතයන් සදහන් කර ඇති අපද්රවය වර්ග බලයලත් අපද්රවය එක්රැස් කරන්තනකුට භාරදිය
හැකිය. එතසේ භාරතදනු තනොලැබූ යම් අපද්රවයයක් තමම අතුරු වයවස්ථාතේ (i) වන උප වගන්තිතේ
(ඇ) අයිතමතේ විතශේෂතයන් සදහන් කර ඇති අපද්රවය වර්ගද සමග ප්රාතේශීය සභාව විසින් කලින්
කලට තීරණය කරනු ලබන පරිදි ගාස්තුවක් තල්කම්වරයාට තගවිම මත ප්රාතේශීය සභා බලප්රතේශතේ
එක්රැස් කරන්තනකුට භාරදිය යුත්තත්ය.
(iv) තමම අතුරු වයවස්ථාතේ කාර්යයන් සදහා පද සම්බන්ධය අනුව අනයාර්ථයක් අවශ්ය
වන්තන් නම් මිස එළවළු හා පළතුරු තවළදසැල යන්තනන් අදහස් කරන්තන් එළවළු හා පළතුරු
ගබඩා කර ඇති තහෝ විකිණීමට තබා ඇති ස්ථානයකි.

මස්, මාළු, කුකුළුමස් කහෝ බිත්තර කව්ළද කුටි
14.
(i) තත් කාර්යය සදහා තල්කම්වරයා විසින් නිකුත් කරනු ලැබූ බලපත්රයක් ප්රකාර එහි සදහන්
ස්ථානතේදී කිසිම තැනැත්තතක් තගෝඝාතක ආඥා පනතත් විධිවිධාන යටතත් අවසරලත් සතුන් තහෝ
පක්ෂින් හැරුණුවිට තවනත් කිසිම සතතකු තහෝ පක්ෂිතයකු ඝාතනය තනොකළ යුත්තත්ය.
(ii) තමම අතුරු වයස්ථාතේ (i) වන උපවගන්තිය යටතත් නිකුත් කරනු ලබන සෑම
බලපත්රයකම ඝාතනය කරනු ලැබිය හැකි සතාතේ තහෝ පක්ෂියාතේ වර්ගය, ඝාතකාගාරය ඉදිකරනු
ලැබිය යුතු ආකාරය, පිරිසිදු කිරීමට හා මිනිස් පරිතභෝජනයට තනොගන්නා තල්, අතුණු බහන් හා
තවනත් තකොටස් ඉවත් කිරීමට අදාල තකොන්තේසි සහ ප්රාතේශීය සභාව තයෝගයයයි කල්පනා කරන
තවනත් තකොන්තේසි විතශේෂතයන් සදහන් කළ යුත්තත්ය.
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(iii) තමම අතුරු වයස්ථාතේ (i) වන උපවගන්තිය යටතත් බලපත්රයක් නිකුත් කිරීම සදහා
කලින් කලට ප්රාතේශිය සභාව විසින් තීරණය කරනු ලබන පරිදි ගාස්තුවක් තල්ක්ම්වරයා විසින්
අයකරනු ඇති අතර, එම ගාස්තුව බලපත්රය නිකුත් කරනු ලබන අවස්ථාතේදී තගවිය යුතුතේ.
(iv) මස්, කුකුළ් මස් ,මාළු තහෝ බිත්තර අතලවි කිරීම සදහා ඇති කුටියක හිමිකරු තහෝ
එම ේයාපාරය කරතගන යන අය තහෝ ඔවුන්තේ අපද්රවය පහත දැක්තවන ආකාරයට තතෝරා තවන්
කළ යුත්තත්ය.
(අ) මිනිස් පරිතභෝජනයට නුසුදුසු සත්ව මළකුණු තහෝ මළකුණුවල තකොටස් තහෝ බිත්තර
(ආ) ප්රතිභාවිතාකරණීය හා ප්රතිචක්රිකරණීය අපද්රවය
(ඇ) උපද්රවකාරී අපද්රවය
(ඈ) පරිශ්රය අතුගෑතමන් පසු එකතුවන දූවිලි හා තවනත් වියළි අපද්රවය
(v) තතෝරා තවන් කරනු ලැබූ අපද්රවය තවනම භාජනයක තහෝ තවනත් බහාලුමක තැබිය
යුත්තත්ය. තමම අතුරු වයවස්ථාතේ (iv) වන උපවගන්තිතේ (අ) අයිතමතේ විතශේෂතයන් සදහන් කර
ඇති අපද්රවය වර්ග තතතමනය කාන්දු තනොවන බහාලුමක් ඇතුලත තැබිය යුතු අතර එම බහාලුමට
මැස්සන්, මීයන්, කෘමීන් තහෝ තවනත් සතුන් ඇතුළුවිම වළකමින් එය නිසි තලස සුරක්ෂිත කර
තැබිය යුත්තත්ය.
(vi) තමම අතුරු වයවස්ථාතේ (iv) වන උපවගන්තිතේ (අ) (ආ) සහ (ඇ) අයිතමයන්හි
විතශේෂතයන් සදහන් කර ඇති අපද්රවය වර්ග අවසරලත් අපද්රවය එක්රැස් කරන්තනකුට භාරදිය
හැකිය. එතසේ භාරතදනු තනොලැබූ යම් අපද්රවයයක් තමම අතුරු වයවස්ථාතේ (iv) වන උපවගන්තිතේ
(ඇ) අයිතමතේ විතශේෂතයන් සදහන් කර ඇති අපද්රවය වර්ගයද සමඟ ප්රාතේශීය සභාව විසින් කලින්
කලට තීරණය කරනු ලබනපරිදි ගාස්තුවක් තගවිම මත දුර්ගන්ධය පැතිරයාමට තපර ප්රාතේශීය සභා
බලප්රතේශතේ අපද්රවය එක්රැස් කරන්තනකුට භාරදිය යුත්තත්ය.
(vii) තමම අතුරු වයවස්ථාතේ කාර්යයන් සදහා පද සම්බන්ධය අනුව අනයාර්ථයක් අවශ්ය
වන්තන් නම් මිස මස්, මාළු, කුකුළු මස් තහෝ බිත්තර තවළඳකුටිය යන්තනන් අදහස් තකතරන්තන්
තමම ද්රවය අතලවි කිරීතම් කාර්යය සදහා ගබඩාකර ඇති තහෝ අතලවිය සදහා තබා තහෝ නිරාවරණය
කර තහෝ ඇති ස්ථානයකි.

පදක කව්ළඳාම
15.
(i) අපද්රවය ජනනය වන්නාවූ ේයාපාරයක් කරතගන යන පදික තවතළන්තදක් තල්කම්වරයා
විසින් අනුමත කරනු ලබන ප්රමිතීන්ට අනුකූලව එම අපද්රවය දැමීම සදහා බදුනක් තහෝ බහාලුමක්
තබාගත යුත්තත්ය. එවැනි කිසිම අපද්රවයයක් පදික තේදිකාතේ, මහාමාර්ගතේ
තහෝ
තපොදු
ස්ථානයක තනොදැමිය යුත්තත්ය.
(ii) පදික තවතළන්තදක් වාහනවල තහෝ පදිකයින්තේ ගමනාගමනයට බාධා ඇති වන
ආකාරතයන් බදුනක් තහෝ තවනත් බහාලුමක් තනොතැබිය යුත්තත්ය.
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(iii) සෑම පදික තවතළන්තදක්ම ඔහුතේ ේයාපාරය තහේතුතවන් ජනනය වන්නාවූ අපද්රවය
පහත දැක්තවන ආකාරයට තතෝරා තවන් කළ යුත්තත්ය.
(අ) ආහාර අපද්රවය සහ තවනත් දජව ජීර්ණනීය අපද්රවය
(ආ) ප්රතිභාවිතාකරණීය හා ප්රතිචක්රිකරණීය අපද්රවය
(ඇ) උපද්රවකාරී අපද්රවය
(iv) තතෝරා තවන් කරනු ලැබූ අපද්රවය තවනම බදුනක් තහෝ තවනත් බහාලුමක් තුළට දැමිය
යුත්තත්ය. තමම අතුරු වයවස්ථාතේ (ii) වන උප වගන්තිතේ (අ) අයිතමතේ විතශේෂතයන්
සදහන් කර ඇත්තාවූ කෘමීන්, මීයන් තහෝ සතුන් විසින් කා දමනු ලැබිය හැක්කාවූ අපද්රවය
ආරක්ෂාකාරී බහාලුමක අභ්යන්තරතේ තැබිය යුතු අතර අමතර අපද්රේය දැමීමට අවශ්ය වන විට හැර
එය වසා තැබිය යුතුතත්ය.
(v) සෑම පදික තවතළන්තදක්ම තමම අතුරු වයවස්ථාතේ (iii) වන උප වගන්තිතේ (අ) හා
(ආ) අයිතමයන්හි විතශේෂතයන් සදහන් කර ඇති අපද්රවය වර්ග බලයලත් අපද්රවය එක්රැස්
කරන්තනකුට තහෝ තමම අතුරු වයවස්ථාතේ (iii) වන උප වගන්තිතේ (ඇ) අයිතමතේ විතශේෂතයන්
සදහන් කර ඇති අපද්රවය වර්ගද සමඟ නාගරික අපද්රවය එක්රැස් කරන්තනකුට
දදනිකව
භාරදිය
යුත්තත්ය. ේයාපාරය පවත්වාතගන යනු තනොලබන අවස්ථාතේ අපද්රවය බදුන් තහෝ බහාලුම් පදික
තේදිකාවක පාර අයිතන් තහෝ මහා මාර්ගතේ තනොතැබිය යුත්තත්ය.
(vi) සෑම පදික තවතළන්තදක්ම අපද්රවය බදුන් තහෝ බහාලුම් නාගරික අපද්රවය එක්රැස්
කරන්තනකුට භාරදීමට තපර ප්රාතේශීය සභාව විසින් කලින් කලට තීරණය කරනු ලබන පරිදි
ගාස්තුවක් තගවිය යුත්තත්ය.
(vii) තමම අතුරු වයවස්ථාතේ කාර්යයන් සදහා පද සම්බන්ධය අනුව අනයාර්ථයක් අවශ්ය
වන්තන් නම් මිස "පදික තවතළන්දා" යන්තනන් අදහස් තකතරන්තන් පදික තේදිකාතේ තහෝ පාර
අයිතන් භාණ්ඩ විකුණන්නාවූ තහෝ තසේවාවක් සපයන්නාවූ තහෝ තැනැත්තතකි.

කර්මාන්තශාලා
16.
(i) සෑම කර්මාන්තශාලා හිමිකරුතවක්ම තහෝ නිෂ්පාදකතයක්ම කර්මාන්තශාලා පරිශ්රය තුළ
ජනනය වන්නා වූ අපද්රවය එක්කාසු කර පහත දැක්තවන ආකාරයට තතෝරා තවන් කළ
යුත්තත්ය.
(අ) දජව ජීර්ණනීය අපද්රවය
(ආ) ප්රතිභාවිතාකරණීය සහ ප්රතිචක්රිකරණීය අපද්රවය
(ඇ) උපද්රවකාරී අපද්රවය
(ඈ) පරිශ්රය අතුගෑතමන් පසු එකතුවන දූවිලි හා තවනත් වියළි අපද්රවය
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(ii) තමම අතුරු වයවස්ථාතේ (i) වන උප වගන්තිතේ (අ) හා (ආ) අයිතමයන්හි
විතශේෂතයන්
සදහන් කර ඇති අපද්රවය වර්ග බලයලත් අපද්රවය එක්රැස් කරන්තනකුට භාරදිය
හැකිය. එතසේ භාරතදනු තනොලැබූ යම් අපද්රවයයක් ප්රාතේශීය සභාව විසින් කලින් කලට තීරණය කරනු
ලබන පරිදි ගාස්තුවක් තල්කම්වරයාට තගවිම මත ප්රාතේශීය සභා බලප්රතේශතේ අපද්රවය එක්රැස්
කරන්තනකුට භාරදිය යුත්තත්ය.
(iii) 1980 අංක 17 දරණ ජාතික පාරිසරික පනත යටතත් එම ේයාපාරය සදහා නිකුත්
කරනු ලබන පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්රතේ දක්වා ඇති තකොන්තේසිවලට අනුකූලව උපද්රවකාරී අපද්රවය
ඉවත් කළ යුතු වන්තන්ය.
(iv) තමම අතුරු වයවස්ථාතේ කාර්යයන් සදහා පද සම්බන්ධය අනුව අනයාර්ථයක් අවශ්ය
වන්තන් නම් මිස "කර්මාන්තශාලාව" යන්නට 1942 අංක 45 දරන කර්මාන්තශාලා ආඥා පනතත්
තිතබන අර්ථයම අදාල වන්තන්ය.

කැනීම, ඉඳිකිරීම සහ කඩා දැමීම
17.
(i) යම් විථීයක්, පාරක් තහෝ තපොදු ස්ථානයක් කනින තහෝ යම් නිර්මාණයක් ඉඳිකරන තහෝ
කඩාදමන සෑම තැනැත්තතක්ම එමගින් ජනනය වන්නා වූ අපද්රවය සුදුසු ආකාරයකින් එකී පරිශ්රතයන්
ඉවත් කරන තතක් පරිශ්රය ඇතුළත තහෝ තල්කම්වරයා විසින් අනුමත කරනු ලබන ස්ථානයක තහෝ
ගබඩා කළ යුත්තත්ය.
(ii) තමම අතුරු වයවස්ථාතේ (i) වන උප වගන්තිතේ සදහන් වන අපද්රවය ප්රාතේශීය සභාව
විසින් කලින් කලට තීරණය කරනු ලබන පරිදි ගාස්තුවක් තල්කම්වරයාට තගවිම මත ප්රාතේශීය සභා
බලප්රතේශතේ අපද්රවය එක්රැස් කරන්තනකුට භාරදිය යුත්තත්ය.
(iii) පද සම්බන්ධය අනුව අනයාර්ථයක් අවශ්ය වන්තන් නම් මිස;
"තමම අතුරු වයවස්ථාතේ කාර්යයන් සදහා කැනීම, ඉඳිකිරීම හා කඩාදැමීම යන ක්රියාවක
නියුතු සෑම තැනැත්තතකු" යන්නට තසේවා තයෝජකතයකු විසින් එම තසේවය සදහා නියුත්ක කරනු ලැබූ
යම් තැනැත්තතකුද ඇතුළත් තේ.
''අපද්රවය'' යන්නට ඉදිකිරීතම්දී තගොඩනැගිලි ද්රවය භාවිතතයන් ජනනය වන්නා වූ පස් ,මඩ,
දූවිලි හා අපද්රවය සහ යම් ඉදිකිරීමක් කඩාදැමීතම්දී ජනනය වන්නා වූ අපද්රවය ඇතුළත් තේ.
(i) ගෑස්, විදුලිය, ජලය දුරකථන පහසුකම් තහෝ තවනත් තපොදු පහසුකම් සැපයීම සදහා යම්
විථීයක්, පාරක් තහෝ තපොදු ස්ථානයක් කනින යම් තැනැත්තතක් තල්කම්වරයාතගන් ලිඛිතව
පූර්ව අනුමැතිය ලබාගත යුත්තත්ය.
18.

(ii)
ඉහත (i) වන උපවගන්තිය යටතත් අනුමැතිය දීමට තපර තල්කම්වරයා
විසින් අපද්රවය ඉවත් කිරිම සදහා ඉල්ලුම්කරු විසින් තයොදා ඇති වැඩපිළිතවළ,
තයෝජිත කාර්යය නිමවිතමන් පසු පාතර් තහෝ තපොදු ස්ථානයක තාවකාලිකව තැබීමට
සිදුවිය හැකි අපද්රවය ප්රමාණය සහ ඉල්ලුම්කරු එකී අපද්රවය ඉවත්කිරීම අතපසු කරයි
නම් එය ඉවත් කිරීමට අවශ්ය වන පිරිවැයද සැලකිල්ලට ගත යුත්තත්ය. අනුමැතිය
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ලබාදීමට තපර ඉල්ලුම්කරු ඇස්තතම්න්තුගත පිරිවැයට සමාන වූ මුදලක් තැන්පතුවක්
වශතයන් තගවිම අවශ්ය වන්තන්ය.
(iii) යම් තැනැත්තතකු අපද්රවය මුළු ප්රමාණයම තහෝ එයින් තකොටසක් තහෝ ඉවත් කිරීමට
අතපොතහොසත් තේනම් තහෝ ඉවත් කිරීම අතපසු කරයිනම් තල්කම්වරයා විසින් තීරණය කරනු ලබන
ආකාරයට එකී අපද්රවය ප්රමාණය ඉවත් කරනු ලැබිය යුතු අතර එහි ප්රතිඵලයක් තලස දැරීමට සිදුවන
වියදම (ii) වන උප වගන්තිය යටතත් තැන්පත් කරනු ලබන මුදල්වලට හිලේ කරනු ලැතේ.

ආකරෝග්යශාලා
19.
(i) ආතරෝගයශාලාවක හිමිකරු පරිශ්රය තුළ ජනනය වන්නා වූ අපද්රවය පහත දැක්තවන
ආකාරයට තතෝරා තවන් කළ යුත්තත්ය.
(අ) ආහාර අපද්රවය සහ තවනත් දජව ජීර්ණනීය අපද්රවය
(ආ) ප්රතිභාවිතාකරණීය හා ප්රතිචක්රිකරණීය අපද්රවය
(ඇ) තමම උප වගන්තිතේ (ඇ) අයිතමතේ සදහන් අපද්රවය වර්ගය හැර තවනත් අපද්රවය
(ඈ) උපද්රවකාරී අපද්රවය
(ඉ) පරිශ්රය අතුගෑතමන් පසු එකතුවන දූවිලි හා තවනත් වියළි අපද්රවය
(ii) (i) වන උප වගන්ති යටතත් (අ) සහ (ආ) අයිතමයන්හි විතශේෂතයන් සදහන් කර
ඇති අපද්රවය වර්ග තවනම බහාලුම්වල තැන්පත් කර ඒවා ඉවත් කරනු ලබන තතක් තයෝගය
ස්ථානයක ගබඩා කළ යුත්තත්ය. (i) වන උප වගන්ති යටතත් (ඇ) සහ (ඈ) අයිතමයන්හි
විතශේෂතයන් සදහන් කර ඇති අපද්රවය වර්ග ඒ සදහාම විතශේෂතයන් සාදන ලද බදුනක තහෝ
බහාලුමක තැන්පත් කළ යුතු අතර ඒ සදහා තවන් කරනු ලැබූ ස්ථානයක තැබිය යුත්තත්ය.
1980 අංක 47 දරණ ජාතික පාරිසරික පනත යටතත් එම ආතරෝගයශාලාවට නිකුත් කරනු ලැබූ පරිසර
ආරක්ෂණ බලපත්රතේ දක්වා ඇති තකොන්තේසිවලට අනුකූලව එම අපද්රවය ඉවත් කළ යුත්තත්ය.
(iii) (i) වන උප වගන්තිතේ (අ) හා (ආ) අයිතමයන්හි විතශේෂතයන් සදහන් කර ඇති
අපද්රවය වර්ග බලයලත් අපද්රවය එක්රැස් කරන්තනකුට තහෝ ප්රාතේශීය සභාව විසින් කලින් කලට
තීරණය කරනු ලබන පරිදි ගාස්තුවක් තගවිම මත ප්රාතේශීය සභා බලප්රතේශතේ අපද්රවය එක්රැස්
කරන්තනකුට භාරදිය යුත්තත්ය.
(iv) තමම අතුරු වයවස්ථාතේ පද සම්බන්ධය අනුව අනයාර්ථයක් අවශ්ය

වන්තන් නම්

මිස;
"ආතරෝගයශාලාව" යන්තනන් අදහස් කරන්තන් යම් තරෝගයකින් තහෝ දුබලතාවයකින් තපතළන
තැනැත්තන් තහෝ සතුන් පිළිගැනීම ඔවුන්ට සාත්තු කිරීම සහ ප්රතිකාර කිරීම සදහා
තයොදා ගනු
ලබන තහෝ තයොදා ගැනීමට අතේක්ෂා කරනු ලබන යම් පරිශ්රයක් (කුමන ආකාරතයන් විස්තර කරනු
ලැබූවද) වන අතර සාත්තු නිවාසයක්, සායනයක්, දවේය
මධ්යස්ථානයක් මාතෘ නිවාසයක් සහ
සත්ත්ව තරෝහලක්/සත්ව සායන ඊට ඇතුළත් තේ.
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“උපද්රවකාරී ආරක්ෂණ අපද්රවය” යන්තනන් අදහස් තකතරන්තන් සායනික අපද්රවය, ශරීර
තකොටස්, වැදෑමස්, ආසාදනය වන සුළු හා අතිශයින්ම ආසාදනය වන සුළු අපද්රවය හා උල් කටුය.

කව්නත් පරිශ්රයන්
20.
(i) අංක 8 සිට 19 දක්වා වන අතුරු වයවස්ථාවන්හි විතශේෂතයන් සදහන් කර තනොමැති
ේයාපාරයක් කරතගන යන යම් තැනැත්තතක් තහෝ මහජනතාවතේ සහභාගිත්වය ඇතිව තපොදු,
ආගමික, සමාජයීය, සංස්කෘතික තහෝ අධ්යාපනික ක්රියාකාරකමක් සංවිධානය කරන හා ක්රියාත්මක
කරන යම් තැනැත්තතක් එකී ක්රියාකාරකම නිසා තහෝ එවැනි ආයතනයක් පවත්වාතගන යාම නිසා
ජනනය වන අපද්රවය පහත දැක්තවන ආකාරයට තතෝරා තවන් කළ යුත්තත්ය.
(අ) ආහාර අපද්රවය සහ තවනත් දජව ජීර්ණනීය අපද්රවය
(ආ) ේරතිභාවිතාකරණීය හා ප්රතිචක්රිකරණීය අපද්රවය
(ඇ) උපද්රවකාරී අපද්රවය
(ඈ) පරිශ්රය අතුගෑතමන් පසු එකතුවන දූවිලි හා තවනත් වියළි අපද්රවය
(ii) (i) වන උප වගන්තිතේ විතශේෂතයන් සදහන් කර ඇති යම් ක්රියාකාරකමක් සංවිධානය
කරන තකතනක් එම ක්රියාකාරකම නිසා ජනනය වන්නාවූ අපද්රවය එක්කිරීමට විතශේෂ
වැඩපිලිතවලක් තයදීමට හැකිවනු පිණිස ඒ ගැන කල්තියා ප්රාතේශීය සභාවට දැනුම්දිය යුත්තත්ය.
(iii) තතෝරා තවන් කරනු ලැබූ අපද්රවය ඉවත් කරගනු ලබන තතක් තවනම බහාලුම්වල
අසුරා සුදුසු ස්ථානයක ගබඩා කළ යුත්තත්ය.
(iv) තමම අතුරු වයවස්ථාතේ (i) වන උප වගන්තිතේ (අ) හා (ආ) අයිතමයන්හි
විතශේෂතයන්
සදහන් කර ඇති අපද්රවය වර්ග බලයලත් අපද්රවය එක්රැස් කරන්තනකුට තහෝ (i) වන
උප
වගන්තිතේ (ඇ) අයිතමතේ විතශේෂතයන් සදහන් කර ඇති අපද්රවය වර්ගයද සමඟ ප්රාතේශීය
සභාව විසින් කලින් කලට තීරණය කරනු ලබන පරිදි
ගාස්තුවක් තගවිම මත ප්රාතේශීය සභා
බලප්රතේශතේ අපද්රවය එක්රැස් කරන්තනකුට භාරදිය යුත්තත්ය.
විථී සහ කපොදු ස්ථාන
(i) තල්කම්වරයා විසින් සභාපතිවරයා සමඟ සාකච්ජා කර සභාතේ අනුමැතියට යටත්ව පහත
දැක්තවන කාර්යයන් සැලසුම් කිරීමට, පාලනය කිරීමට සහ පරිපාලනය කිරීමට පියවර ගත
යුත්තත්ය.
21.

මාර්ග

(අ) ප්රාතේශීය සභා ප්රතේශය තුළ පිහිටි විථි, තපොදු ස්ථාන, මංමාවත්, තපොදු කාණු, ජල
සහ
තපොදු තවළදතපොළවල් පිරිසිදු හා සනීපාරක්ෂක තත්වතයන් පවත්වා ගැනීම.
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(ආ) විථි හා මාර්ග තදපස සහ තපොදු ස්ථානයන්හි ප්රමාණවත් බක්කි සංඛ්යාවක් සපයා
සවිකිරීම හා නඩත්තු කිරීම.
(ඇ) උත්සවවලදී, විතශේෂ සිදුවිම් අවස්ථාවලදී තහෝ සභාව විසින් තීරණය කරනු ලබන සිදුවිම්
අවස්ථාවලදී සභාතවන් තීරණයක් කරන විටකදී තහෝ එකී උත්සව තහෝ විතශේෂ සිදුවිම් අවස්ථා
සංවිධායකවරුන්තේ ඉල්ලීමක් මත තහෝ තපොදු ස්ථානයන්හි භාවිතය සදහා ජංගම අපද්රවය බක්කි
සැපයීම.
(ඈ) තන්වාසික ප්රතේශයන්හි සවිකර ඇති තපොදු අපද්රවය බක්කි තහෝ බහාලුම් සනීපාරක්ෂක
තත්වතයන් පවත්වාගැනීම සහ ඒ ආසන්නතේ පදිංචි වැසියන්ට එය පීඩාවක් විමට තපර එම බක්කිවල
හා බහාලුම්වල තැන්පත් කර ඇති අපද්රවය ඉවත් කිරීම.
(ඉ) පූර්වගාමී වගන්තිවල විතශේෂතයන් සදහන් කර ඇති ක්රියාකාරකම් පිළිබඳව ලැබුණු යම්
පැමිණිල්ලක් විමර්ශනය කිරීම හා අප්රමාදව ඒ ගැන ක්රියා කිරීම.
(ii) සභාව විසින් විතශේෂතයන්ම කුණු තරොඩු සදහා සපයනු ලබන යම් බක්කියක තතතමනය
වානිජමය, ආයතනික, කාර්මික තහෝ තවනත් අපද්රවය තැන්පත් කිරීම කිසිම තැනැත්තතක් තනොකළ
යුත්තත්ය.

ප්රාකේශීය සභාකේ යුතුකම්
(i) තල්කම්වරයා විසින් සභාපතිවරයා සමඟ සාකච්ජා කර සභාතේ අනුමැතියට යටත්ව පහත
දැක්තවන කාර්යයන් සැලසුම් කිරීම, අධීක්ෂණය කිරීම, පාලනය කිරීම සහ පරිපාලනය කළ
හැක්තක්ය.
22.

(අ) අපද්රවය අඩුකිරීමට, ප්රතිභාවිතයට හා ප්රතිචක්රිකරණයට ජනතාව දධර්යමත් කිරීම
(ආ) අපද්රවය තතෝරා තවන් කිරීම, එක්රැස් කිරීම, ගබඩාකිරීම, මුදාහැරීම හා බැහැරලීම
සම්බන්ධතයන් දැනුවත් කිරීතම් වැඩසටහන් පැවැත්විම තහෝ මාධ්ය මගින් ප්රචාරණය කිරීම
(ඇ) ප්රතිභාවිතාකරණ හා ප්රතිචක්රිකරණ
වයවසායකයින්ට පහසුකම් සැපයීම

කටයුතුවල

නියුක්ත

පුේගලයින්ට

හා

කුඩා

(ඈ) අපද්රවය අඩුකිරීතම්, ප්රතිභාවිතා කිරීතම් හා ප්රතිචක්රිකරණය කිරීතම් ක්රියාකාරකම්වලට
සම්බන්ධ වි සිටින අයට දිරිගැන්විම් පිරිනැමීම
(ඉ) අපද්රවය මුදාහැරීතම් ක්රම පිළිබඳ තවනස් ආකෘති නියාමනය කිරීම
(ඊ) ප්රාතේශීය සභා බලප්රතේශතේ එක් එක් ප්රතේශයන්හි එක් එක් අපද්රවය වර්ග සදහා සභාව
විසින් තීරණය කරනු ලබන පරිදි අපද්රවය එක්කාසු කරන දිනයන්, තේලාවන්, ක්රමතේදයන් හා
ගාස්තු සදහන් කරමින් අපද්රවය එක් කිරීතම් කාර්ය සටහනක් පිළිතයළ කිරීම සහ ප්රසිේධ නිවාඩු
දිනයන්හි අපද්රවය එක්රැස් කිරීම සදහා වන තකොන්තේසි එම කාර්ය සටහනට ඇතුළත් කිරීම.
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(උ) බලයලත් අපද්රවය එක්රැස් කරන්නන්ට තවනම භාරතදනු තනොලැබූ යම් තවන් කරන ලද
අපද්රවයයක් කාර්ය සටහනට අනුව නියමිත තේලාවට එක්රැස් කිරීම
(ඌ) බලයලත් අපද්රේය එක්රැස් කරන්නන්ට භාරතදනු තනොලැබූ අන්තරායකාරී අපද්රවය සහ
තවනත් යම් අපද්රවය සනීපාරක්ෂක ආකාරතයන් ප්රවාහනය කිරීම
(එ) අන්තරායකාරී අපද්රවය තහෝ තල්කම්වරයා විසින් නියම කරන ලද තවනත් යම් අපද්රවය
වර්ග හැර විථී අතුගෑතමන්, කාණු පිරිසිදු කිරීතමන් සහ තපොදු ස්ථාන පිරිසිදු කිරීතමන් එක්රැස්
තකතරන අපද්රවය තපොදු බක්කිවලින් එක්රැස් තකතරන අපද්රවය සහ සභාතේ කම්කරුවන් විසින් එක්රැස්
කරනු ලබන අපද්රවය බලයලත් අපද්රවය එක්රැස් කරන්තනකුට භාරදීම
(ඒ) ආහාර සහ තවනත් දජව ජීර්ණනීය ප්රතිභාවිතාකරණීය අපද්රවය ප්රාතයෝගිකව කළ
හැකිතාක් මුළුමනින්ම තහෝ තකොටසක් තහෝ සැකසීමට හා පිරියම් කිරීමට වැඩ පිළිතවළක්ද
ඇතුළත්ව ප්රාතේශීය සභා බලප්රතේශතේ අපද්රවය එක්රැස් කරන්නන් විසින් එක්රැස් කරනු
ලබන, තවන් කරන ලද, අපද්රවය සම්බන්ධතයන් කටයුතු කිරීමට සහ එම ක්රියාන්විතයන්තගන්
ප්රතික්තෂේප වන හා තමම අපද්රවය වර්ගවල තවනත් අවතශේෂ අපද්රවය තල්කම්වරයා අනුමත කරන
ආකාරයට බැහැරලීමට තයෝගය පියවර ගැනීම
(ඔ) මධ්යම පරිසර අධිකාරිය සමඟ සාකච්ජා කර තල්කම්වරයා විසින් අනුමත කරනු ලබන
ආකාරයට සියළුම අන්තරායකාරී අපද්රවය බැහැර කිරීම
(ඕ) 1980 අංක 47 දරන ජාතික පාරිසරික පනතත් විධිවිධාන අනුව බලපත්රයක් තහෝ පරිසර
ආරක්ෂණ බලපත්රයක් ලබාගැනීම සහ එම බලපත්රතේ තහෝ පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්රතේ විතශේෂතයන්
සදහන් කර ඇති තකොන්තේසිවලට යටත්ව අපද්රවය පිළිස්සීම තහෝ සනීපාරක්ෂක බිම් පිරවුමක්
පවත්වාතගන යාම
(ක) අපද්රවය අතුගෑම, එක්කාසු කිරීම, තත්රා තවන් කිරීම, ප්රවාහනය කිරීම, මාරුකිරීම හා
බැහැරලීම යන කාර්යයන් හි නිරතවන සෑම තසේවකතයකුට සුදුසු ඇදුම් අත් ආවරණ මුඛ් ආවරණ සහ
බූට් සපත්තු සැපයීම
(ග) නිතවසක් තහෝ තවනත් පරිශ්රයක් ඉදිකිරීම තහෝ ප්රතිසංස්කරණය කිරීම සදහා සභාවට
ඉල්ලුම්පත්රයක් ඉදිරිපත් කර ඇති අවස්ථාවකදී ඉදිකිරීම තහෝ ප්රතිසංස්කරණය නිසා ජනනය වන්නාවූ
ඝන අපද්රවය බැහැරලන ආකාරය සහ නියමිත වැඩය ආරම්භ කරන අදියතර්දී හා නිමවිතම්දී සක්කගල්
ගබඩා කරනු, සකසනු හා බැහැරලනු ලබන ආකාරය පිළිබඳ විස්තර පරීක්ෂා කිරීම හා අනුමත කිරීම
(ජ) සභා පරිශ්රය සදහා අභ්යන්තර අපද්රවය කළමනාකරණ සැලැස්මක් පිළිතයළ කිරීම
(ට) 2000 ඝන අපද්රවය කළමනාකරණය පිළිබඳ ජාතික උපායමාර්ගය සහ අදාල නීතියට
අනුකූලව සවිස්තර වශතයන් යටත් පිරිතසයින් එක් එක් ලිත් වර්ෂය ආවරනය කරන හා අවසාන
බැහැරලීම සම්බන්ධතයන් වර්ෂ 03ක් ඉදිරියට ආවරණය කරන ඝන අපද්රවය කළමනාකරණ ක්රියාත්මක
සැලැස්මක් පිළිතයල කිරීම හා ක්රියාත්මක කිරීම. එම සැලැස්ම එය ආවරණය කරන කාලසීමාව අනුව
නිරන්තර පදනම මත සභාව විසින් වාර්ෂිකව
අනුමත කරනු ලැබීම.
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(ඩ) (අ) සිට (ට) දක්වා අයිතමයන්හි සදහන් වන ක්රියාකාරකම් සම්බන්ධතයන් ලැතබන යම්
පැමිණිල්ලක් එය අදාල වන්තන් උේගත විය හැකි පීඩාවකට නම් දින තුනක් ඇතුළතත් තවනත්
පැමිණිල්ලක් නම් දින දාහතරක් ඇතුළතත් විමර්ශනය කිරීම හා වහාම අවශ්ය
කටයුතු කිරීම

අව්සර පත්ර
23.
(i) අපද්රවය ප්රතිභාවිතයට ගන්නාවූ හා ප්රතිචක්රිකරණය කරන්නාවූ තහෝ තකොම්තපෝස්ට්,
ජීවවායු තහෝ තවනත් නිපැයුමක් නිර්මාණය කරන්නාවූ යම් තැනැත්තතක් පහත දැක්තවන කරුණූ
සපුරාලන්තන් නම් ඔහුට සභාව විසින් අවසරපත්රයක් නිකුත් කරනු ඇත.
(අ) සභාව විසින් අනුමත කරන ලද අතුරු වයවස්ථා ප්රකාර ප්රාතේශීය සභා බල ප්රතේශය
ඇතුළත තහෝ තවනත් පළාත් පාලන ආයතන ප්රතේශයක තහෝ යම් ේයාපාරයක් කරතගන යාම
(ආ) 1980 අංක 47 දරණ ජාතික පාරිසරික පනතත් විධිවිධාන අනුව නිතුක් කරනු ලබන
පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්රයක් සතුව තිබීම
(ඇ) එක්රැස් කරන ලද අපද්රවය සදහා සභාව විසින් අනුමත කරන ලද ප්රමිතීන්ට අනුකූලව
ඉදිකරනු ලබන අපද්රවය එක්රැස් කිරීතම් මධ්යස්ථාන සැපයීම
(ඈ) එක්රැස් කරන ලද අපද්රවය තල්කම්වරයා විසින් අනුමත කරනු ලබන පරිදි හා ජනතාවට
පීඩාවක් සිදු තනොවන සනීපාරක්ෂක ක්රමයකට ප්රවාහනය කිරීම සදහා වාහන සැපයීම
(ඉ) අදාල ේයාපාරය ප්රාතේශීය සභා සීමාවක් ඇතුළත කරතගන යනු ලබන විතටකදී සභාව
විසින් කලින් කලට තීරණය කරනු ලබන පරිදි එකී අපද්රවය එක්රැස් කිරීම සදහා ගාස්තුවක්
තල්කම්වරයාට තගවිම මත අපද්රවය සැකසීතම්දී තහෝ පිරියම් කිරීතම්දී අවතශේෂ වන්නාවූ තහෝ
ප්රතික්තෂේප වන්නා වූ තහෝ අතුරු නිෂ්පාදන වශතයන් නිර්මාණය තකතරන්නා වූ අපද්රවය සභාව විසින්
අනුමත කරනු ලබන පරිදි සභාවට භාරදීමට එකඟවිම
(ii) සභාව අවසර පත්රයක් නිකුත් කිරීම ප්රතික්තෂේප කළ විතටක තහෝ නිෂ්ප්රභ කළ විතටක
ඉල්ලුම්කරු ඉල්ලා සිටියතහොත් එතසේ ප්රතික්තෂේප කිරීමට හා නිෂ්ප්රභ කිරීමට තහේතු බලපත්රය සදහා
ඉල්ලුම්පත්රය ලැබී දින 30ක් ඇතුළත ලිඛිතව ඉල්ලුම්කරුට දැනුම් දිය යුත්තත්ය.
(iii) තල්කම්වරයා විසින්, වලංගු කාල පරිච්තේදය තුල එක්රැස් කිරීමට අවසර තදනු ලබන
අපද්රවය වර්ගය තහෝ වර්ග එකී අපද්රවය එක්රැස් කිරීමට අවසර තදනු ලබන ප්රතේශය සහ තවනත් සුදුසු
තකොන්තේසි අවසර පත්රතේ දැක්විය යුත්තත්ය.
(iv)තමම අතුරු වයවස්ථාතේ (i) වන උප වගන්තිතේ විධිවිධානවලට අනුකූලව ක්රියා
තනොකරන අවස්ථාවකදී තමම අතුරු වයවස්ථාව යටතත් නිකුත් කරනු ලැබූ අවසර පත්රය අවලංගු කළ
යුත්තත්ය.
(v) (iv) වන උප වගන්තිතේ විධිවිධාන යටතත් අවසර පත්රයක් අවලංගු කරනු ලැබූ
අවස්ථාවකදී කිසි තැනැත්තතක් අපද්රවය එක්රැස් කිරීම තහෝ ලබාගැනීම තහෝ තනොකළ
යුත්තත්ය. එවැනි අවස්ථාවකදී අවසර පත්රය අවලංගු කරනු ලැබූ බවට ජනතාව දැනුවත් කිරීම පිණිස
තල්කම්වරයා මාධ්ය මඟින් ප්රමාණවත් ප්රචාරයක් ලබාදිය යුත්තත්ය.
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අපද්රව්ය බැහැරලන ප්රකේශ
24.
සභාව විසින් අපද්රවය බැහැරලීතම් කාර්යය සදහා තවන් කරන ලද ප්රතේශයට අවසර තනොලත්
තැනැත්තතක් ඇතුළු තනොවිය යුතු හා එහි තනොගැවසිය යුතු අතර, එම ප්රතේශතේ යම් භාණ්ඩයක්,
ද්රවයයක් තහෝ ඉවත ලන තදයක් තැන්පත් කිරීම, අවුල් කිරීම, තහෝ ඉවත් කිරීම තනොකළ යුත්තත්ය.
කිසිම තැනැත්තතක් විතශේෂතයන් නියම කරනු ලබන තකොන්තේසි වලට යටත්ව සභාව විසින් අවසර
තදනු ලැබුවතහොත් මිස සභාව විසින් කලින් කලට නියම කරනු ලැබිය හැකි යම් තහනම් කරන ලද
අපද්රවය තැන්පත් තනොකළ යුත්තත්ය.
25.
අනුමත කිරීතම් යම් තකොන්තේසිවලට යටත්ව තල්කම්වරයාතේ සහ මධ්යම පරිසර අධිකාරිතේ
පූර්ව ලිඛිත අනුමැතිය ඇතිව මිස කිසිම තැනැත්තතක් ප්රාතේශීය සභා සීමාවන් ඇතුළත පිහිටි යම්
ඉඩමක් තහෝ පහසුකමක් එයට පිටස්තර ස්ථානයක ජනනය වන්නාවූ අපද්රවය තැන්පත් කිරීම සදහා
සැපයීම තහෝ භාවිතා කිරීම තනොකළ යුත්තත්ය.

කව්නත්
26.
(i) තල්කම්වරයාට තහෝ ඔහු විසින් ලිඛිතව බලය තදනු ලැබූ යම් තැනැත්තතකුට සියළු
සාධාරණ තේලාවන්හිදී යම් පරිශ්රයකට ඇතුළුවිමට සහ එහි හිමිකරු තහෝ පදිංචිකරු තමම අතුරු
වයවස්ථාවන්හි විධිවිධානවලට අනුකූලව ක්රියා කරන්තන්දැයි පරීක්ෂා කර බැලීමට බලය ඇත්තත්ය.
(ii) එම පරිශ්රතේ හිමිකරු, පදිංචිකරු, භාරකරු, කළමනාකරු තහෝ එහි වාසය කරන්නාවූ
තහෝ තසේවය කරන්නාවූ යම් තැනැත්තතක් තල්කම්වරයාට තහෝ යම් බලය ලත් නිලධාරිතයකුට අවශ්ය
කරන තතොරතුරු ඉදිරිපත් කළ යුත්තත්ය.
(iii) තමම අතුරු වයවස්ථා යටතත් තල්කම්වරයාට තහෝ බලය ලත් නිලධාරිතයකුට සිය
බලතල භාවිතා කිරීතමහිලා කිසිම තැනැත්තතක් බාධා තනොකළ යුත්තත්ය.
27.
සභාව විසින් කලින් කලට ගනු ලබන තීරණ අනුව, තමම අතුරු වයවස්ථා ක්රියාත්මක කරන
යම් බලයලත් නිලධාරිතයකුට දිරිගැන්විම් පිරිනමනු ලැබිය හැකිය.
28.
තමම අතුරු වයවස්ථාවන්හි යම් විධිවිධානයක් උල්ලංඝනය කරන යම් තැනැත්තතක්
සභා පනත ප්රකාර වරදකට වරදකරු වන්තන්ය.

ප්රාතේශීය

අර්ථ නිරූපණය
29.
තමම අතුරු වයවස්ථාවන්හි කාර්යයන් සදහා පද සම්බන්ධය අනුව අනයාර්ථයක් අවශ්ය
වන්තන් නම් මිස;
"අපද්රව්ය කහෝ ඝන අපද්රව්ය" යන්තනන්, ඒවා ඉවත දැමූ තැනැත්තාට පරිතභෝජන වටිනාකමක්
තනොමැති ද්රවය අදහස් වන අතර තරොඩු, කසළ, විථි ශුේධ කිරීතම්දී එකතුවන අපද්රවය, දූවිලි, පස්,
මඩ සහ අළු ද අදහස් තකතර්.
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"ආහාර අපද්රව්ය" යන්තනන් මිනිස් පරිතභෝජනය සදහා පාවිච්චියට ගත තනොහැකි මස්, මාළු, කුකුළ්
මස්, බිත්තර, එළවළු, පලතුරු සහ තවනත් ආහාර ද්රවය අදහස් තකතර්.
"උපද්රව්කාරී අපද්රව්ය" යන්තනන් මහජන තසෞඛ්යයට තහෝ පරිසරයට හානි දායක වන විෂ සහිත,
දැතවන සුළු, ප්රතික්රියා දක්වන සුළු, තරෝග කාරක, විකිරණශීලි ස්වභාවතේ අපද්රවය අදහස් තකතර්.
"එක් රැස් කිරීම" යන්තනන් බලයලත් එක්රැස් කරන්තනකු තහෝ ප්රාතේශීය සභා බලප්රතේශතේ අපද්රවය
එක්රැස් කරන්තනකු විසින් ප්රතිචක්රිකරණය, සැකසීම, පිරියම් කිරීම තහෝ බැහැරලීතම් පහසුකම් සදහා
ප්රවාහනය කිරීම පිණිස අපද්රවය එකතු කිරීම අදහස් තකතර්.
"කකොම්කපෝස්ට්" යන්තනන් කාබනික අපද්රවය ක්ෂුද්රජීවි ජීර්ණයට ලක්විතමන් පසුව ලැතබන අවසන්
නිමැවුම අදහස් තකතර්. එය පාංශු තත්වාරක්ෂකයක් තලස ක්රියාකල හැකි හියුමස් ද්රවයයකි.
"කල්කම්" යන්තනන් ප්රාතේශීය සභා බලප්රතේශතේ සම්බන්ධතයන් වන විට ප්රාතේශීය සභා පනත
යටතත් එම ප්රාතේශීය සභා බලප්රතේය සදහා සංස්ථාපනය කරන ලද ප්රාතේශීය සභාතේ තල්කම්වරයා
අදහස් තකතරන අතර එම ප්රාතේශීය සභාතේ තල්කම්වරයා තවනුතවන් වැඩ බැලීමට පත් කරන ලද
යම් තැනැත්තතකු සහ ප්රාතේශීය සභා පනත යටතත් තල්කම්වරයාතේ බලතල යුතුකම් තහෝ කාර්යයන්
ක්රියාත්මක කිරීමට තහෝ ඉටු කිරීමට බලය තදනු ලැබූ එකී සභාතේ යම් නිලධාරිතයකු එම නිලධාරියාට
එම බලය තදනු ලැබ ඇති ප්රමාණයට ඊට ඇතුළත් තේ.
"ග්බඩා කිරීම" යන්තනන් හිමිකරුවකුතේ තහෝ පදිංචිකරුවකුතේ පරිශ්රය ඇතුළත තහෝ අනුමත තපොදු
එක්රැස් කිරීතම් ස්ථානයක අපද්රවය තැබීම තහෝ තැන්පත් කිරීම අදහස් තකතර්.
"ග්ාස්තුව්" යන්තනන් සභාව විසින් කලින් කලට තීරණය කරනු ලබන කිසියම් ගාස්තුවක්
තකතර්.

අදහස්

"කග්ව්තු අපද්රව්ය" යන්තනන් තගවත්තක පිහිටි ගස්වලින් තහෝ පැළවලින් ඉවත් තකතරන ශාඛ් තකොටස්
සහ තගවත්තකින් ඉවත් කරනු ලබන ගල්, පස් ආදිය අදහස් තකතර්.
"ජෛව් ජීර්ණනීය අපද්රව්ය" යන්තනන් ක්ෂූද්ර ජීවී කාරකයන් මඟින් දිරාපත් කරනු ලැබිය හැකි අපද්රවය
අදහස් තකතර්.
"කපොදු ස්ථානය" යන්තනන් පාරක්, පිට්ටනියක්, තපොදු ඉඩමක්, මාර්ග රක්ෂිතයක්, ක්රිඩා පිටියක්,
තපොදු තගොඩනැගිල්ලක්, සුසාන භූමියක්, බස් නැවතුම්පළක්, දුම්රිය ස්ථානයක්, ගඟක්, ඇළක්,
තදොළක්, විලක්, ජලාශයක්, තපොකුණක්, තටාකයක්, කලපුවක්, අතුගඟක්, ජලමාර්ගයක්, මුහුද,
මුහුදු තවරළ තහෝ මහජනතාව විසින් තපොදුතේ පාවිච්චි කරනු ලබන තවනත් ස්ථානයක් අදහස් තකතර්.
"ප්රතිචක්රිකරණීය අපද්රව්ය" යන්තනන් අපද්රවය තවදුරටත් අපද්රවය වශතයන් හදුනාගත තනොහැකි වන
පරිදි එහි ස්වරූපය තවනස් කරමින් නව පාරිතභෝජන නිෂ්පාදනයන් කිරීමට තයොදාගත හැකි අපද්රවය
අදහස් තකතර්.
"ප්රතිභාවිතාකරණීය අපද්රව්ය" යන්තනන් තසේදීතමන් විෂබීජ නැසීතමන් තහෝ තවනත් ක්රමයකින් පිරිසිදු
කිරීතමන් පසුව උපතයෝගී කරගත හැකි අපද්රවය අදහස් තකතර්.
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"ප්රව්ාහනය" යන්තනන් මිනිස් සත්ව තහෝ යාන්ත්රික බලයකින් ක්රියා කරන යම් ආකාරතේ ප්රවාහන
මාධ්යයක් තයොදා ගනිමින් අපද්රවය එක්රැස් කරනු ලබන ස්ථානතේ සිට ඒවා සැකසීම, පිරියම් කිරීම
තහෝ බැහැරලීම සදහා ඇති ස්ථානය තවත තගනයාම අදහස් තකතර්.
"බක්කිය/බදුන් කහෝ කව්නත් බහාලුම් " යන්තනන් අතුරු වයවස්ථාවන්හි දක්වා ඇති අවශ්යතාවයන්ට
අනුකූලව අපද්රවය ගබඩා කිරීම, මුදාහැරීම, එක්රැස් කිරීම තහෝ ප්රවාහනය කිරීම සදහා භාවිතා කරනු
ලබන යම් බක්කියක්, බදුනක්, උරයක්, මල්ලක් තහෝ තවනත් බහාලුමක් අදහස් තකතර්.
"බලයලත් එක්රැස් කරන්නා" යන්තනන් අපද්රවය එක්රැස්කිරීමට තහෝ ලබාගැනීමට තල්කම්වරයාතගන්
අවසර පත්රයක් ලබාගන්නා තැනැත්තතකු අදහස් තකතර්.
"බලයලත් නිලධාරී" යන්තනන් තමම අතුරු වයවස්ථා යටතත් වන රාජකාරි ඉටුකිරීමට තහෝ කරතගන
යාමට තල්කම්වරයා විසින් ලිඛිතව බලය තදනු ලැබූ යම් තැනැත්තතකු අදහස් තකතර්.
"බැහැරලීම" යන්තනන් ප්රතිභාවිතා තනොකරන ලේදාවුත්, ප්රතිචක්රිකරණය තනොකරන ලේදාවුත්, සැකසුම්
තනොකරන ලේදාවුත්, පිරියම් තනොකරන ලේදාවුත් සියළුම අපද්රවය ස්ථිරව රැඳවිමට අදහස් කරනු ලබන
ඉඩතමක මතුපිට තහෝ ඇතුළත තහෝ තැන්පත් කිරීම අදහස් තකතර්.
"මාරු කරන ස්ථානය" යන්තනන් සභාව විසින් තම් කාර්යය සදහා නියම කරනු ලබන ස්ථානයක්
අදහස් තකතරන අතර ඒ ස්ථානතයහි සිට යම් ප්රතිචක්රිකරණ, සැකසුම් කරන, පිරියම් කරන තහෝ
බැහැරලීම කරන පහසුකමක් තවත අපේරවය ප්රවාහනය කිරීතම් කාර්යක්ෂමභාවය වැඩිදියුණුකිරීතම්
කාර්යය සදහා අපද්රවය වඩා කුඩා ප්රමාණතේ වාහනවලින් වඩා තලොකු ප්රමාණතේ වාහනවලින් වඩා
තලොකු ප්රමාණතේ වාහනවලට මාරුකිරීම එහිදී සිදු තකතර්.
“තැනැත්තා” යන්තනන් සංස්ථාගත තහෝ සංස්ථාගත තනොවන සමාගමක් තහෝ පුේගලයින්තේ
සමිතියක් තහෝ මඩුල්ලක් අදහස් තකතර්.
"ප්රාකේශීය සභා බලප්රකේශකේ අපද්රව්ය එක්රැස් කරන්නා" යන්තනන් බක්කිවලින් තහෝ බහාලුම්වලින්
අපද්රවය අතුගා දැමීම, එක්රැස් කිරීම, ලබාගැනීම තහෝ ඉවත් කිරීම සදහා සභාව විසින් තයොදවනු ලැබූ
තසේවකතයකු තහෝ තම් කාර්යයන් ඉටුකිරීමට සභාව සමඟ තකොන්ත්රාත්තුවකට ඇතුළු වි සිටින
තැනැත්තතකු අදහස් තකතර්.
"කව්න් කිරීම" යන්තනන් තමම අතුරු වයවස්ථාවන්හි තයොදා ඇති ප්රතභ්දයන්ට අනුකූලව අපද්රවය විවිධ
වර්ගවලට තතෝරා තවන් කිරීම අදහස් තකතර්.
“සැකසීම” යන්තනන් අපද්රවය ප්රතයෝජනවත් නිපැයුමක් බවට පරිවර්තනය කිරීතම් ක්රියාවලිය අදහස්
තකතර්.
"සභාව්" යන්තනන් ------------------ ප්රාතේශීය සභාව අදහස් තකතර්.
"ප්රාකේශීය සභා බල ප්රකේශය" යන්තනන් ප්රාතේශිය සභා පනත(252 අධිකාරිය) බලය යටතත්
ප්රකාශයට පත් කරනු ලැබූ ප්රතේශය අදහස් තකතර්.
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"සනීපාරක්ෂක බිම් පිරවුම" යන්තනන් ඒ හා ආශ්රිත සමාජයීය, තසෞඛ්ය සහ පාරිසරික බලපෑම් අවම
කිරීමට ශ්රී ලංකාතේ පිළිගත් ප්රමිතීන්ට අනුකූලව අපද්රවය භූමියකට අවසාන වශතයන් බැහැර කරලීම
අදහස් තකතර්.
"හිමිකරු කහෝ පදිංචිකරු" යන්තනන් පරිශ්රතේ හිමිකරු තහෝ හිමිකරු තවනුතවන් ඇතටෝර්නි බලය
දරන යම් තැනැත්තතකු තහෝ හිමිකරු විසින් සිය කර්මාන්තය, කර්මාන්තශාලාව, වත්ත
කළමනාකරණයට පත් කරන ලද නිතයෝජිතතයකු තහෝ භාරකරුතවකු තහෝ කුලියට ලබාගන්නා අතයකු
ඇතුළත් වන අතර තවනත් තැනැත්තතකුතේ නිතයෝග යටතත් ක්රියා කරන කළමනාකරුතවකු
ඇතුලත්වන්තන්නැත.
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