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2013 ලංඔක්යතෝබර් ලං ස ලං17 ලංවන ලංදින ලංය ොමිෂන් ලංසභමව ලංවිසින් ලංඅනු ත ලං රනු ලංකැබූ ලංය   ලං ලං

 මර්ය ෝපයේශ න් ලං(2013 ලංඅා  ලං31 ලංදරන ලංපනත ලං ඟින් ලංසායශෝධිත) ලං2009 ලංඅා  ලං20 ලංදරන ලංශ්රී ලංකා ම ලං
විදුලිබක ලංපනත ලංප්ර මරව ලංස ස් ලං රනු ලංකැබ ලංඇත. ලංබකපත්රකමීනන් ලංස  ලංප්රමයේය   ලංයම වරවන්න් ලංවිසින් ලං
උක්ත ලංපනත ලංප්ර මරව ලංඔවුන්ට ලංපැවරී ලංඇති ලංබකතක ලංස  ලං මර්  න් ලංක්රි මයව ය ලංය දමේයවරදී ලංය   ලං
 මර්ය ෝපයේශ න් ලංඅනු  න  ලං රනු ලංඇතැයි ලංඅයේක්ෂම ලංය යර්. ලංය ොමිෂන් ලංසභමව ලංවිසින් ලංයවර ලං

සවරබන්ධය න් ලංයවර ලංදක්වම ලංනිකුත් ලංය ොට ලංඇති ලංසි ළු  ලං මර්ය ෝපයේශ න් ලංය  ඟින් ලංඅවකාගු ලංය යර්. 
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අර්ථ නිරූපණයන් 
 
‘වමසස්ථමන ’ ලං  න්යනන්, ලං පුේ ලි  ලං වමසස්ථමන ක් ලං යකස ලං පදිාචි ලං මේ ලං සිටින, ලං (පදිාචි ලං මේ ලං යනො ැතිනවර) ලං

අවසමන ලං  මකයේ ලං පදිාචිව ලං සිටි ලං ය ෝ ලං පදිාචි  ලං පිණිස ලං ය ෝජිත ලං ය ොඩනැගිමකක් ලං ය ෝ ලං

ය ොඩනැගිමක  ලංය ොටසක් ලංඅද ස් ලංයේ. 

‘යබදම ැරී ’ ලං  න්යනන්, ලං (මුළු නින්  ලං ය ෝ ලං ප්රධමන ලං වශය න්) ලං අඩු ලං යවෝමටී තමවය න් ලං යුතු ලං විදුලි ලං

 මර්  ලං  ම ලං විදුලි ලං පිරි ත ලං වලින් ලං ස න්විත ලං වන ලං ස  ලං  වර ලං පරිශ්ර  ට ලං ය ෝ ලං යවනත් ලං  වර ලං

යබදම ැරීයවර ලං පේධති  ට ලං විදුලි ලං බක  ලං ය න ලං  ම  ලං සඳ ම ලං භමවිතම ලං  රනු ලං කබන ලං පේධති ක් ලං

ඇසුයරන් ලංවිදුලි ලංබක  ලංයබදම ැරී  ලංඅද ස් ලංයේ. ලං 

‘විදුලි ලං මර්  ’ ලං න්යනන්, ලංයපොළව ලං ටින් ලංවුව ලංද ලංයපොළව ලංඋඩින් ලංවුව ලංද ලං වර ලං මර්  ක් ලංසඳ ම ලංවිදුලි ලංබක  ලං
ය න ලං ම  ලංසඳ ම ලංභමවිතම ලං රන ලංරැ ැනක් ලං අද ස් ලං රනු ලංකබන ලං අතර, ලං පද ලං සවරබන්ධ  ලංඅනුව ලං
යවනත් ලංඅර්ථ ක් ලංඅවශය ලංවුවය ොත් ලංමිස, ලංඊට ලංප ත ලංසඳ න් ලංදෑ ලංද ලංඇතුළත් ලංයේ ලං– 
(අ) ලං  ලං ඒ ලං රැ ැන ලං තියබන්යන්, ලං ඊට ලං ආධමර  ලං වන්යන්, ලං ය න ලං  න්යන් ලං ය ෝ ලං දරම ලං සිටින්යන් ලං

නැතය ොත් ලංතිබි  ලං ැක්යක්, ලංආධමර ලංවි  ලං ැක්යක්, ලංය න ලං නු ලංකැබි  ලං ැක්යක් ලංය ෝ ලංදරම ලං

සිටි  ලං ැක්යක් ලං වර ලංඉදි ලංකිරී ක්, ලං ණුවක්, ලංයවනත් ලංයද ක් ලංඇතුළත, ලං ත, ලංයවතින් ලංය ෝ ලං

තුළින් ලංද ලංඒ ලංඉදි ලංකිරී , ලං ණුව ලංය ෝ ලංයවනත් ලංයද  ලංඇතුළුව, ලංඑය ත් ලංඒවමට ලංප ණක් ලංසී ම ලං

යනොමේ, ලංඑවැනි ලංරැ ැනක් ලංසඳ ම ලංවන ලංආධමර  ක් ලංද; 

(ආ) විදුලි ලංබක  ලංය න ලං මයවර ලං මර්   ලංසඳ ම ලංඑවැනි ලං වර ලංරැ ැන ට ලංසවරබන්ධ ලං ර ලංඇති ලං වර ලං

උප රණ ක් ලංද; ලංස  

(ඇ) ඒ ලංරැ ැන ලංවට ලං රන්නම ලංවූ ලංය ෝ ලංඊට ලංආධමර  ලංවන්නම ලංවූ ලංනැතය ොත් ලංඒ ලංරැ ැන ලංවට ලංකිරී ට ලං

ය දුයන් ලංය ෝ ලංආධමර  ලංවූයේ ලංනැතය ොත් ලංඒ ලං මර්  ට ලංසමීප ලංදුරකින් ලංසවි ලං රන ලංකේයේ ලං

නැතය ොත් ලං ඒ ලං ස ඟ ලං ආශ්රිතව ලං ආධමර  ලං පිණිස ලං සිටින්යන්, ලං ය න ලං  න්යන් ලං ය ෝ ලං දරම ලං

සිටින්යන් ලං  වර ලං  වරබි ක්, ලං යක්බක ක්, ලං නක ක්, ලං පයිේප ක් ලං ය ෝ ලං යවනත් ලං ස මන ලං

යද ක් ලංද ලං(එ ය ලංය ොපුව, ලංපරිවරණ  ලංය ෝ ලංවැස්  ලංඇතුළුව) ලංඒ ලං වරබි , ලංයක්බක , ලංනක , ලං

පයිේප  ලංය ෝ ලංයවනත් ලංස මන ලංයද . 

‘විදුලි ලංපිරි ත’ ලං න්යනන් ලං– 

(අ) ලං ලංවිදුලි ලංරැ ැනක්; 

(ආ) ලං වර ලංපරිශ්ර  ට ලංසප න ලංකද ලංවිදුලියේ ලංප්ර මණ  ලංස ති  ලංයකස ලං දැන ැනී  ලංසඳ ම ලංභමවිතම ලං

 ලංය යරන ලංමීටර ක්; ලංය ෝ ලං 

(ඇ) ලංපමරියභෝගි  කුයේ ලංපමකන  ලං ටයත් ලංපවතින ලං වර ලංවිදුලි ලංඋප රණ ක්, ලං ැර 

විදුලි  ලංඋත්පමදන , ලංසවරයප්රේෂණ , ලංයබදම ැරී  ලංය ෝ ලංසැපයී  ලංසඳ ම ලංභමවිතම ලං රන ලංය ෝ ලංඒ ලං ම ලං

සවරබන්ධිත ලංවූ ලං වර ලංපිරි තක්, ලංආවරපන්න ක්, ලංඋප රණ ක් ලංය ෝ ලංඋපමා  ක් ලංඅද ස් ලංයේ. ලං ලං 

 

‘විදුලිබක ලංපනත’  න්යනන්, ලං(2013 ලංඅා  ලං31 ලංදරන ලංපනත ලං ඟින් ලංසායශෝධන  ලං රන ලංකද) ලං2009 ලංඅා  ලං

20 ලංදරන ලංශ්රී ලංකා ම ලංවිදුලිබක ලංපනත ලංඅද ස් ලංයේ. ලං 

‘බකපත්රකමිය ම’ ලං  න්යනන්, ලං විදුලි ලං බක  ලං උත්පමදන , ලං සවරයප්රේෂණ  ලං ය ෝ ලං යබදම ලං  ැරී  ලං සඳ ම ලං

බකපත්ර ක් ලංකබමදී ලංඇති ලංපුේ කය ක් ලංඅද ස් ලංයේ. 

‘පරිශ්ර ’ ලං න්යනන්, ලං වර ලංඉඩ ක්, ලංය ොඩනැගිමකක් ලංය ෝ ලංඉදිකිරී ක් ලංඅද ස් ලංයේ. ලං 
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‘සැපයී ’ ලං  න්යනන්, ලං (බකපත්රකමිය කුයේ ලංබකපත්ර  ලං ගින් ලංබක  ලං දී ලංඇති ලං මර්  න් ලං රය න ලං ම  ලං

සඳ ම ලංබකපත්රකමිය ම ලංවිසින් ලංපදිාචි ට ලංය න ලංඇති ලංපරිශ්ර  ට ලං ැර) ලං වර ලංපරිශ්ර  ට ලංවිදුලි ලංබක  ලං

සැපයී  ලංඅද ස් ලංයේ. ලංනමුත්, ලංවිදුලිබක ලංයතො  ලංවිකිණී  ලංය  ට ලංඅ ත් ලංයනොයේ. 

 ලං‘සවරයප්රේෂණ ’  න්යනන්, ලං (මුළු නින්  ලංය ෝ ලං ප්රධමන ලං වශය න්) ලං අධි ලං යවෝමටී තමවය න් ලංයුතු ලං විදුලි ලං

 මර්  ලං ම ලංවිදුලි ලංපිරි ත ලංවලින් ලංස න්විත ලංවන ලංස  ලංවිදුලි ලංබකම මර   ලංසිට ලංවිදුලි ලංඋපයපොක ට, ලං

එක් ලංවිදුලි ලංබකම මර   ලංසිට ලංතවත් ලංවිදුලි ලංබකම මර  ට ලංය ෝ ලංඑක් ලංවිදුලි ලංඋපයපොක  ලංසිට ලංතවත් ලං

විදුලි ලංඋපයපොක ට ලංවිදුලි  ලංය න ලං ම  ලංසඳ ම ලංභමවිතම ලං රනු ලංකබන ලංපේධති ක් ලංඇසුයරන් ලංවිදුලි ලං

බක  ලංප්රවම න  ලංකිරී  ලංඅද ස් ලංයේ. 

‘ මර්  ලංඅවසර ’ ලං න්යනන්, ලංඉඩ ක් ලං ත, ලං ට ලංය ෝ ලංඋඩින් ලං වර ලංවිදුලි ලං මර්  ක් ලංසවි ලංකිරී  ලං ම ලංසවි ලං ර ලං

තැබී  ලං පිණිස; ලං ස  ලං එ  ලං විදුලි ලං  මර්   ලං පරීක්ෂම ලං කිරී , ලං නඩත්තු ලං කිරී , ලං යවනස් ලං කිරී , ලං

අළුත්වැඩි ම ලංකිරී , ලංඉවත් ලංකිරී  ලංය ෝ ලංප්රතිස්ථමපන  ලංකිරී  ලංසඳ ම ලංඒ ලංඉඩ ට ලංප්රයේශ ලංමේ  ලංපිණිස; ලං

බකපත් ලංරකමිය කුට ලංකබම ලංයදන ලංඅයිති  ලංඅද ස් ලංයේ. 

 ලං 
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1 වන හකොටස – හැඳින්වීම 
 
1.1 2002 ලංඅා  ලං35 ලංදරන ලංපනත ලං ටයත් ලංසථ්මපන  ලං රනු ලංකැබූ ලං(ය  ය ලංමින් තු ලං“ය ොමිෂන් ලංසභමව” ලං

 නුයවන් ලං ඳුන්වනු ලංකබන) ලංශ්රී ලංකා ම ලං  ජන ලංඋපය ෝගිතම ලංය ොමිෂන් ලංසභමව, ලංශ්රී ලංකා මයව ය ලං
විදුලිබක ලංක්යෂේත්රයේ ලංආර්ික , ලංආරක්ෂ  ලං ම ලංතමක්ෂණි  ලංනි ම න ලංඅධි මරි  ලංයේ. ලං2013 ලංඅා  ලං
31 ලංදරන ලංපනත ලං ගින් ලංසායශෝධන  ලං රනු ලංකැබූ ලං (ය  ය ලංමින් තු ලං“විදුලිබක ලංපනත” ලං නුයවන් ලං
 ඳුන්වනු ලංකබන) ලං2009 ලංඅා  ලං20 ලංදරන ලංශ්රී ලංකා ම ලංවිදුලිබක ලංපනත ලංප්ර මරව, ලංසි ළු ලංඅවස්ථමවන් ය ලංදී ලං
  ලං ශ්රී ලං කා මව ලං පුරම ලං  නමව ලං සවරබන්ධී රණ  ලං රන ලං කද, ලං  මර් ක්ෂ  ලං ස  ලං කමභදමයී ලං විදුලිබක ලං
සැපයුවර ලං පේධති ක් ලං පවත්වමය න ලං  නු ලං කබන ලං බවට ලං ය ොමිෂන් ලං සභමව ලං විසින් ලං ස ති  ලං  ළ ලං
යුතු . 
 

1.2 සි  ලං බකපත්රකමීන ලං ක්රි ම මර වර ලං  රය න ලං  ම  ලං  ම ලං සවරබන්ධ ලං  වර ලං  මරණ ක් ලං සඳ ම, ලං  වර ලං
ඉඩ ක් ලං  ත, ලං  ට ලං ය ෝ ලං උඩින් ලං විදුලි ලං  මර්  ක් ලං සවි ලං කිරී ට ලං ය ෝ ලං සවි ලං  ර ලං තබම ැනී ට ලං
බකපත්රකමිය කු ලං  ට ලං අවශයතමව ක් ලංඇති ලං වි  ලං  ැකි . ලං එයසේ ලං සවි ලං රන ලං කද ලං විදුලි ලං  මර්  ක් ලං
පරීක්ෂම ලංකිරී , ලංනඩත්තු ලංකිරී , ලංඅළුත්වැඩි ම ලංකිරී , ලංයවනස් ලංකිරී , ලංප්රතිස්ථමපන  ලංකිරී  ලංය ෝ ලං
ඉවත් ලංකිරී  ලංසඳ ම ලංඑ  ලංබකපත්රකමිය ම ලං ට ලංඅදමක ලංඉඩ ට ලංප්රයේශ ලංමේ ට ලංද ලංඅවශයතමව ක් ලංඇති ලං
යේ. ලං වර ලංඉඩ ක් ලං ත, ලං ට ලංය ෝ ලංඋඩින් ලංවිදුලි ලං මර්  ක් ලංසවි ලංකිරී ට ලංය ෝ ලංසවි ලං ර ලංතබම ැනී ට ලං
ය න්  ලං ඉ ත ලං කී ලං අවශයතම ලං සඳ ම ලං ඉඩ ට ලං ප්රයේශ ලං මේ ට ලං ද ලං බකපත්රකමිය ම ලං  ට ලං අදමක ලං ඉඩවර ලං
අයිති න්ය න් ලං ය ෝ ලං පදිාචි න්ය න් ලං අවසර ලං කබම ලං  ත ලං යුතු ලං යේ. ලං එයසේ ලං අදමක ලං ඉඩවර ලං
අයිති න්ය න් ලංය ෝ ලං පදිාචි න්ය න් ලංඅවශය ලං මර්  ලං අවසර  ලංකබම ලං ැනීයවර ලං දී ලංස  ලං (අවසර  ලං
කබම ලං  ැනී ට ලංඅයපොය ොසත් ලං වූ ලං විට  ලං දී) ලං ඒ ලං සඳ ම ලං අවශය ලංබකතක ලංකබම ැනී  ලංසඳ ම ලං අ දුවර ලං
කිරීයවර ලංදී ලංබකපත්රකමිය ම ලංවිසින් ලංඅනු  න  ලං ළ ලංයුතු ලංක්රි මපටිපමටි  ලංවිදුලිබක ලංපනයත් ලං I වන ලං
උපයමඛනයේ ලං3 ලංවන ලංස  ලං5 ලංවන ලංඅයිත  න් ලං ඟින් ලංදැක්යේ. ලං 
 

1.3  මර්  ලං අවසර ක් ලං ප්රදමන  ලං කිරී  ලං යවනුයවන් ලං  වර ලං ඉඩ   ලං අයිති න්වකු ලං ය ෝ ලං පදිාචි න්වකු ලං
යවත ලංවන්දි ලංය මේ ට ලංස  ලංබකපත්රකමිය කු ලංවිසින් ලං මර්  ලංඅවසර කින් ලංපවරන ලංකද ලං වර ලංඅයිති ක් ලං
ක්රි මත්   ලං කිරීයවර ලං ප්රතිලක ක් ලං වශය න් ලං  වර ලං තැනැත්තකු ලං  ට ලං  වර ලං ඉඩ ක් ලං ය ෝ ලං ංාංක ලං
යේපළක් ලං භුක්ති ලං විඳීයවර ලං දී ලං සිදු ලං වි  ලං  ැකි ලං බමධමවන් ලං යවනුයවන් ලං එ  ලං තැනැත්තම ලං  ට ලං වන්දි ලං
ය මේ ට ලං අදමක ලං විධිවිධමන, ලං විදුලිබක ලං පනයත් ලං I වන ලං උපයමඛනයේ ලං 4 ලං වන ලං අයිත    ඟින් ලං
දැක්යේ. 

 
1.4 බකපත්රකමිය කු ලංවිසින් ලංසවි ලං ර ලංඇති ලංය ෝ ලංසවි ලං රමින් ලංපවතින ලංය ෝ ලංසවි ලංකිරී ට ලංනි මිත, ලං වර ලං ලං

විදුලි ලංරැ ැන ට ලංය ෝ ලංවිදුලි ලංපිරි ත ට ලංඉතම ලංසමීපව: ලං 
 
(අ) ලං එකී ලංරැ ැයන් ලංය ෝ ලංපිරි යත් ලංසවිකිරී , ලංනඩත්තු ලංකිරී  ලංය ෝ ලංක්රි ම මරිත්ව  ලංට ලංඅව යරවන ලං

ය ෝ ලංබමධමවන ලංපරිදි; ලංය ෝ ලං 
(ආ) ලං   ජනතමවට ලංඅනතුන් ලංඇති ලං රන ලංප්රභව ක් ලංසෑයදන ලංපරිදි, ලං 
 
 වර ලං සක් ලංපවතින ලංය ෝ ලං තු ලංපැවති  ලං ැකි ලංඅවස්ථමව  ලංදී, ලංඉ ත ලං(අ) ලංස  ලං(ආ) ලං ටයත් ලංදක්වම ලං
ඇති ලං බකපෑවර ලං  ඟ ැරමේ  ලං සඳ ම ලං එ  ලං  ස ලං  පම ලං දැමී ට, ලං එ ය ලං අතු ලං ය ෝ ලං මුම ලං  පම ලං දැමී ට ලං
අවශයතමව ක් ලං පැන ලංනැඟි  ලං  ැ . ලං විදුලිබක ලං පනයත් ලං I වන ලං උපයමඛනයේ ලං 6 ලං වන ලං අයිත   ලං
 ඟින්, ලංඑයසේ ලං වර ලං සක් ලං පම ලංදැමීයවර ලංදී, ලංඑ ය ලංඅතු ලංය ෝ ලංමුම ලං පම ලංදැමීයවර ලංදී, ලංබකපත්රකමිය කු ලං
විසින් ලංපිළිපැදි  ලංයුතු ලංක්රි මපටිපමටි  ලංදැක්යේ. 
 

1.5 විදුලිබක ලංපනයත් ලං2අ.(1)(ආ) ලංව න්ති  ලංප්ර මරව, ලංඑ  ලංපනයත් ලංI වන ලංඋපයමඛනයේ ලං3, ලං4, ලං5 ලංස  ලං
6 ලංවන ලංඅයිත  න් ලං ටයත් ලංය ොමිෂන් ලංසභමව ලංයවත ලංපැවරී ලංඇති ලංඕනෑ  ලංබකතක ක් ලංප්රමයේය  ලං
යම වරවරය කු ලංයවත ලංපවරනු ලංකැබි  ලං ැකි ලංඅතර, ලංඒ ලංඅනුව ලංඑකී ලංඋපයමඛනයේ ලං4 ලංවන ලංස  ලං6 ලං
වන ලංඅයිත  න් ලං ටයත් ලංය ොමිෂන් ලංසභමව ලංයවත ලංපවරම ලංඇති ලංබකතක ලංප්රමයේය   ලංයම වරවන්න් ලං
යවත ලංපවරම ලංඇත. ලං 
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1.6 ය   ලංයමඛනයේ ලංඅරමුණු ලංප තින් ලංදැක්යේ: 
 

(අ) ලං ප ත ලං  මරණම ලං සඳ ම ලං ප්රමයේය  ලං යම වරවන්න් ලං යවතින් ලං අවසර ලං ඉමලුවර  රන ලං
බකපත්රකමීනන් ලංයවත ලං මර්ය ෝපයේශ ලංකබම ලංදී : 
(i)  වර ලංඉඩ ක් ලං ත, ලං ටින් ලංය ෝ ලංඋඩින් ලංවිදුලි ලං මර්  ක් ලංසවිකිරී  ලංය ෝ ලංසවි ලං ර ලංතබම ලං

 ැනී ; ලංස  
(ii)  වර ලං විදුලි ලං  මර්    ලං ය ෝ ලං පිරි ත  ලං සවි ලං කිරී , ලං නඩත්තු ලං කිරී  ලං ය ෝ ලං

ක්රි ම මරිත්ව  ලං ට ලං අව යර ලං  රන ලං ය ෝ ලං බමධම ලං  රන ලං පරිදි ලං පි යටම ලං ඇති ලං ය ෝ ලං
  ජනතමවට ලංඅනතුන් ලංඇති ලං රන ලංප්රභව ක් ලංසෑයදන ලංපරිදි ලංපි යටම ලංඇති, ලං වර ලං සක් ලං
 පම ලංදැමී  ලංය ෝ ලංඑ ය ලංඅතු ලංය ෝ ලංමුම ලං පම ලංදැමී . 

(ආ) ලං ප ත ලං  මරණම ලං සඳ ම ලං විදුලිබක ලං පනත ලං  ඟින් ලං පවරම ලං ඇති ලං බකතක ලං ක්රි මත්   ලං කිරී  ලං
සවරබන්ධය න් ලංප්රමයේය  ලංයම වරවන්න් ලංයවත ලං මර්ය ෝපයේශ ලංකබම ලංදී : 
(i) ඉ ත ලං (අ) ලං (i) ලං  ටයත් ලං විස්තර ලං  රන ලං කද ලං  මර්  න් ලං  රය න  ම  ලං සඳ ම ලං

බකපත්රකමිය මට ලංබක  ලංදී  ලංය ෝ ලංඑ  ලං මර්  න් ලං රය න ලං ෑය න් ලංබකපත්රකමිය ම ලං
වැළැක්මේ ; ලංස  

(ii)  මර්  ලංඅවසර ක් ලංඅත් ර ලං ැනී  ලංඅවශයතමව ක් ලංබවට ලංඑළඹ ලංඇතැයි ලංසෑහී  ට ලං
පත්වන ලංඅවස්ථමව  ලංදී ලංඑ ට ලංඅදමළ ලංනිර්යේශ න් ලංය ොමිෂන් ලංසභමව ලංයවත ලංඉදිරිපත් ලං
කිරී ; 

  

(ඇ) ප ත ලං මරණම ලංස ලං ලං ලංඳ ම ලංවිදුලිබක ලංපනයත් ලංI වන ලංඋපයමඛනයේ ලං4 ලංවන ලංඅයිත   ලං ටයත් ලං
ය ොමිෂන් ලංසභමව ලංයවත ලංපවරම ලංතිබූ ලංබකතක ලංපවරනු ලංකැබූ ලංප්රමයේය  ලංයම වරවන්න් ලංවිසින් ලං
එ  ලංබකතක ලංක්රි මත්   ලංකිරී  ලංසවරබන්ධය න් ලං මර්ය ෝපයේශ ලංකබම ලංදී : 

 
(i) විදුලි ලං  මර්  ක් ලං සවි ලං කිරී  ලං ය ෝ ලං සවි ර ලං තබම ලං  ැනී  ලං සඳ ම ලං  මර්  ලං අවසර  ලං

ප්රදමන  ලං කිරී  ලං  ලං  ලං සවරබන්ධය න් ලං ඉඩවර ලං අයිති න් ලංවකු ලං  ට ලං බකපත්රකමියය කු ලං
යවතින් ලංඅ  ර ත ලං ැකි ලංවන්දියේ ලංප්ර මණ  ලංීරණ  ලංකිරී , 

(ii) බකපත්රකමිය කු ලංවිසින් ලං මර්  ලංඅවසර කින් ලංපවරන ලංකද ලං වර ලංඅයිති ක් ලංක්රි මත්   ලං
කිරීයවර ලං ප්රතිලක ක් ලං වශය න් ලං  වර ලං තැනැත්යතකු ලං  ට ලං  වර ලං ඉඩ ක් ලං ය ෝ ලං ංාංක ලං

යේපළක් ලං භුක්ති ලං විඳීයවර ලං දී ලං බමධම ලං කිරී ක් ලං සිදු ලං වූ ලං අවස්ථමව , ඒ ලං බමධම ලං මේ  ලං
සවරබන්ධය න් ලං එ  ලං තැනැත්තම ලං  ට ලං බකපත්රකමිය ම ලං යවතින් ලං අ  ර ත ලං  ැකි ලං
වන්දියේ ලංප්ර මණ  ලංීරණ  ලංකිරී  

(iii) ඉ ත ලං(අ) ලංස  ලං(ආ) ලංඅයිත  න් ලං ට ලංයත්, බකපත්රකමිය කු ලංවිසින් ලං වර ලංතැනැත්තකු ලං

 ට ලං වර ලංවන්දි ක් ලංය මේ ට ලං ටත්ව ලංසිටින්යන් ලංදැයි ලංීරණ  ලංකිරී  ලංපිණිස, ස්වකී  ලං
අිය ත  ලංපරිදි ලංය ෝ ලංබකපෑ  ට ලංකක් ලංවූ ලංතැනැත්තකුයේ ලංඉමලී  ලං ත ලංපරීක්ෂණ ලං
පැවැත්මේ  

(ඈ) ලං  වර ලං සක්, ලංඑ ය ලංඅතු ලංය ෝ ලංමුම ලං පම ලං දැමී  ලංසඳ ම ලංබකපත්රකමිය කුට ලංඉඩ ලංදී ට ලංස  ලංඒ ලං
සවරබන්ධය න් ලං (අදමක ලං  ස ලං වැ ලංයඩමින් ලං පවත්නම) ලං ඉඩවර ලං අයිති න්වන් ලං ය ෝ ලං
පදිාචි න්වන් ලං විසින් ලං බකපත්රකමිය කු ලං යවත ලං ය වි  ලං යුතු ලං  වර ලං වි ද ක් ලං (ඇත්නවර) ලං
නිශ්ං  ලංකිරී ට, ලං න්ණු ලංවි සම ලං බැලී  ලං පිණිස ලංපමර්ශව න්වන්ට ලං අවස්ථමවක් ලං දීය න් ලං
පසු, ලං නි   න් ලං නිකුත් ලං කිරී  ලං ස ලං ලං ලංඳ ම ලං විදුලිබක ලං පනයත් ලං I වන ලං උපයමඛනයේ ලං 6 ලං වන ලං
අයිත   ලං ටයත් ලංය ොමිෂන් ලංසභමව ලංයවත ලංපවරම ලංතිබූ ලංබකතක ලංපවරන ලංකැබූ ලංප්රමයේය  ලං
යම වරවන්න් ලං විසින් ලං එ  ලං බකතක ලංක්රි මත්   ලංකිරී  ලං සවරබන්ධය න් ලං  මර්ය ෝපයේශ ලං
කබම ලංදී  

 
 (ඉ) විදුලි ලං  මර්  ලං සවි ලං කිරී  ලං ස ලංඳ ම ලං  මර්  ලං අවසර  ලං කබම ලං දී  ලං ය ෝ ලං යනොදී  ලං (අදමක ලං

ක්රි මපටිපමටීන් ලංද ලංඇතුළත්ව) ලංස  ලංබකපත්රකමීනන් ලංවිසින් ලං වර ලං සක්, ලංඑ ය ලංඅතු ලංය ෝ ලංමුම ලං
 පම ලං දැමී  ලං පිළිබඳව ලං ඉඩවර ලං අයිති න්වන්ට, ලං පදිාචි න්වන්ට ලං ස  ලං   ජනතමවට ලං
යතොරතුන් ලංකබමදී . 
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2 වන හකොටස – මාර්ග අවස ය සම්බන්ධ 

මාර්හගෝපහේශ් 

 මර්  ලං අවසර ක් ලං කබම ලං  ැනී  ලං සුරක්ෂිත ලං  ර ලං  ැනී  ලං ස ලංඳ ම ලං බකපත්රකමිය කුට ලං අවශයතමව ක් ලං පැන ලං
නැඟි  ලං ැකි ලංඅවස්ථමවන් ලංයද  ලං(2) ලංක් ලංපවී: 

1. ලං නව ලංවිදුලි ලං මර්  ක් ලංසවි ලංකිරී ට ලංඅවශයව ලංඇති ලංවිට ; ය ෝ 
2.  වර ලං ඉඩ ක් ලං  ත, ලං  ටින් ලං ය ෝ ලං උඩින් ලං දැනට ලං පවතින ලං විදුලි ලං  මර්  ක් ලං ඉවත් ලං  ර න්නම ලං

යකස ලංඉඩයවර ලංඅයිති න් ලංය ෝ ලංපදිාචි න් ලංවිසින් ලංඉමලී ක් ලං ර ලංඇති ලංවිට . 
 

2.1 නව ලංවිදුලි ලං මර්  ක් ලංසවි ලංකිරී  
 

(අ) බකපත්රකමිය ම ලං විසින්, ලං අවශය ලං  මර්  ලං අවසර  ලං කබම ලං යදන ලං යකස ලං ඉමකමින්, ලං ඉඩයවර ලං
පදිාචි න්/ මරි  ලං යවත ලං අව  ලං වශය න් ලං දින ලං විසි ලං එ  ලං (21)   ලං දැන්මේ ක් ලං (I ලං වන ලං
පරිය ෂ්ටය  ය ලංදැක්යවන ලංආ ෘති ට ලංඅනුකූකව) ලංකබම ලංදි  ලංයුතු .  

(ආ) ඉඩයවර ලංපදිාචි න් ලංඑ ය ලංඅයිති න් ලංද ලංයනොවන ලංඅවස්ථමව දී, ලංඉ ත ලං(අ) ලංපරිච්යේද  ලං ටයත් ලං
කබම ලං යදන ලං කද ලං  වර ලං දැන්මේ   ලං පිටපතක් ලං ඉඩයවර ලං අයිති න්ට ලං ද ලං කැයබන ලං බවට ලං
බකපත්රකමිය ම ලං විසින් ලං ව බකම ත ලං යුතු . ලං එයසේ ලං කබම ලං යදන ලං දැන්මේ  ලං ඉ ලංඩයවර ලං පදිාචි න් ලං
යවත ලං (ස  ලං පදිාචි න් ලං එ ය ලං අයිති න් ලං ද ලං යනොවන ලං අවස්ථමව  එ ය ලං පිටපතක් ලං ඉඩයවර ලං
අයිති න් ලංයවත) ලංකැබුණු ලංබවට ලංබකපත්රකමිය ම ලංවිසින් ලංස ති  ලං ර ලං ත ලංයුතු . 

(ඇ) ඉ ත ලං (අ) ලං පරිච්යේද  ලං  ටයත් ලං  වර ලං දැන්මේ ක් ලං කබමදීය න් ලං අනතුන්ව, ලං අවශය ලං  මර්  ලං
අවසර  ලං කබම ැනී  ලං සඳ ම ලං බකපත්රකමිය ම ලං විසින් ලං සි ළු  ලං සමධමරණ ලං ප්ර ත්න න් ලං  ත ලං
යුතු . ලං බකපත්රකමිය මට ලං පිළි ත ැකි ලං නි   න් ලං ස  ලං ය ොන්යේසිවකට ලං  ටත්ව ලං අවශය ලං
 මර්  ලං අවසර  ලං කබම ැනී ට ලං  ැකි ලං අවස්ථමව  ලං දී, ලං පමර්ශ්ව න් ලං විසින් ලං (II ලං වන ලං
පරිය ෂ්ටය  ය ලං දැක්යවන ලං ආ ෘති ට ලං අනුකූකව) ලං ගිවිසු  ට ලං ඇතුළත් ලං වි  ලං යුතු . ලං
ය යසේයවතත් ලං බකපත්රකමිය ම ලං විසින්, ලං අව  ලං තරමින්, ලං  මර්  ලං අවසර  ලං කබම ලං යදන ලං යකස ලං
ඉමකමින් ලංනිකුත් ලං ළ ලං දැන්මේ  ලං සවරබන්ධය න්, ලං ඉ ලංඩයවර ලං පදිාචි න්යේ ලං (ය ෝ ලං පදිාචි න් ලං
එ ය ලං අයිති න් ලං ද ලං යනොවන ලං අවස්ථමව , ලං අයිති න්යේ) ලං ප්රතිංමර  ලංකබම ලං  ැනී  ලංසමධමරණ ලං
යේ. 

(ඈ)  මර්  ලංඅවසර  ලංකබම ැනී ට ලංදරනු ලංකැබූ ලංසි ළු ලංසමධමරණ ලංප්ර ත්න න් ලංඅසමර්ථ  ලංමේ ලංඇති ලං
අවස්ථමව  ලං දී, ලං බකපත්රකමිය ම ලං විසින් ලංඅදමක ලං විදුලි ලං මර්   ලංසවි ලංකිරී ට ලංබක  ලංඉමකමින්, ලං
අදමළ ලං ප්රමයේය  ලං යම වරවර ම ලං යවත ලං (III ලං වන ලං පරිය ෂ්ටය  ය ලං දැක්යවන ලං ආ ෘති ට ලං
අනුකූකව) ලං අ දුවර ලං පත්ර ක් ලං ඉදිරිපත් ලං  ළ ලං යුතු . ලං  මර්  ලං අවසර  ලං කබම ැනී  ලං සඳ ම ලං
බකපත්රකමිය ම ලං විසින් ලං දරන ලංකද ලං ප්ර ත්න න්ට ලං අදමක ලං යතොරතුන් ලං එ  ලං අ දුවර ලං පත්ර  ලංස ඟ ලං
බකපත්රකමිය ම ලංවිසින් ලංඉදිරිපත් ලං ළ ලංයුතු . ලං 

(ඉ) ලං එයසේ ලං බකපත්රකමිය ම ලං විසින් ලං අ දුවර ලං පත්ර ක් ලං ය ොමු ලංකිරීය න් ලං සති ලං    ලං (6) ලං   ලං මක ක් ලං
ඇතුළත, ලංඅදමක ලංඉඩයවර ලංඅයිති න්ට ලංය ෝ ලංපදිාචි න්ට ලං න්ණු ලංඉදිරිපත් ලංකිරී ට ලංඅවස්ථමවක් ලං
කබම ලංදී ට ලංපරීක්ෂණ ක් ලංපැවැත්මේය න් ලංපසුව, ලංප්රමයේය   ලංයම වර ලංවිසින්: 

 

අ. ය ොන්යේසි ලං විර යතව ලං ය ෝ ලං ඔහු ලං ය ෝ ලං ඇ  ලං විසින් ලං සුදුසු ලං  ැයි ලං සක නු ලං කබන ලං  වර ලං
පිරිවිතර න්ට, ලංය ොන්යේසිවකට ලංස  ලංනි   න්ට ලං ටත්ව ලංවිදුලි ලං මර්   ලංසවි ලංකිරී ට ලං
බකපත්රකමිය මට ලංබක  ලංදී ; 

ආ. ලංවිදුලි ලං මර්   ලංසවිකිරීය න් ලංබකපත්රකමිය ම ලංවැළැක්මේ ; ය ෝ 
ඇ. ලං බකපත්රකමිය මට ලං සි  ලං බකපත්රය න් ලං බක  ලං යදන ලං කද ලං  මර්  න් ලං  රය න ලං  මයවර ලං

 මර්   ලං සඳ ම ලං  මර්  ලං අවසර  ලං අත් ර ලං  ැනී  ලං අවශයතමව න් ලං බවට ලං එළඹ ලංඇතැයි ලං
සෑහී  ට ලංපත්වන ලංඅවස්ථමව  ලංදී ලංඑ ට ලංඅදමක ලංඔහුයේ ලංය ෝ ලංඇ යේ ලංනිර්යේශ  ලං (IV ලං
වන ලංපරිය ෂ්ටය  ය ලංදැක්යවන ලංආ ෘති ට ලංඅනුකූකව) ය ොමිෂන් ලංසභමව ලංයවත ලංඉදිරිපත් ලං
කිරී ; ලං ළ ලංයුතු . 



6/31 

 

 ලං(ඊ) ය යසේයවතත්, ලං අදමක ලං ඉඩ  ලං වමසස්ථමන කින් ලං ආවරණ  ලං මේ ලං තියබන ලං ය ෝ ලං ඒ ලං ඉඩය  ය ලං
වමසස්ථමන ක් ලංඉදි ලංකිරී  ලංසඳ ම ලංඅදමළ ලංනීති ලං ටයත් ලංසැකසුවර ලංඅවසර  ලංප්රදමන  ලං ර ලංඇති ලං
අවස්ථමව දී, ලංප්රමයේය   ලංයම වරවර ම ලංවිසින් ලං මර්  ලංඅවසර ක් ලංඅත් ර ලං ැනී  ලංසඳ ම ලංවන ලං
නිර්යේශ ක් ලංඉදිරිපත් ලංයනො ළ ලංයුතු . ලං 

(උ)  මර්  ලං අවසර ක් ලං අත් ලං  ර ලං  ැනී  ලං සවරබන්ධය න් ලං ප්රමයේය  ලං යම වරවර කු ලං යවතින් ලං
නිර්යේශ ක් ලංකැබුණු ලංපසු ලංස  ලංබකපත්ර  ලං  ලංටයත් ලංබකපත්රකමිය මට ලං රය න ලං ම ට ලංබක  ලං
යදන ලං කද ලං  මර්  න් ලං රය න ලං  ම  ලං පිණිස ලං අදමක ලං ඉඩ  ලං  ත, ලං  ටින් ලං ය ෝ ලං උඩින් ලං විදුලි ලං
 මර්   ලංසවි ලංකිරී ට ලං අවශය ැයි ලංය ෝ ලං ය ො ය ැයි ලංසෑහී ට ලංපත්මේය න් ලංපසු, ලං ය ොමිෂන් ලං
සභමව ලංවිසින් ලංඑ  ලංඅත් ර ලං ැනී  ලංපිළිබඳව ලංඅ මතයවර ම ලංයවත ලංනිර්යේශ  ලංඉදිරිපත් ලං ළ ලං
යුතු . ලං ඉන්පසුව, ලං  ැසට් ලං පත්රයේ ලං පළ ලං  රනු ලං කබන ලංනි   ක් ලං  ඟින් ලං ඒ ලං අත් ර ලං  ැනී  ලං
අ මතයවර ම ලං විසින් ලං අනු ත ලං  රනු ලං කැබි  ලං යුතු ලං අතර ලං ඉන් තු ලං  මර්  ලං අවසර  ලං යපොදු ලං
 ටයුත්තක් ලංසඳ ම ලංඅවශය ලංවූවක් ලංයකස ලංසක නු ලංකැබි  ලංයුතු ලංවන ලංඅතර ලංඑ  ලංඉඩවර ලංඅත්පත් ලං
 ර ලං  ැනීයවර ලං පනත ලං  ටයත් ලං අත් රය න ලං බකපත්රකමිය මට ලං පවරනු ලං කැබි  ලං යුතු . ලං එ  ලං
අත් ර ලං  ැනී  ලං යවනුයවන් ලං ය වි  ලං යුතු ලං වූ ලං  වර ලං මුදකක් ලං බකපත්රකමිය ම ලං විසින් ලං ය වනු ලං
කැබි  ලංයුතු . 

2.2  වර ලංඉඩ   ලංඅයිති න්වකු ලංය ෝ ලංපදිාචි න්වකු ලංවිසින් ලංඑ  ලංඉඩ  ලං ත, ලං ටින් ලංය ෝ ලංඋඩින් ලංදැනට ලං
සවි ලංය ොට ලංපවත්නම ලංවිදුලි ලං මර්  ක් ලංඉවත් ලං ර න්නම ලංයකස ලංඉමලී ක් ලංකිරී  

 
(අ) විදුලිබක ලංපනයත් ලංI වන ලංඋපයමඛනයේ ලං3 ලංවන ලංඅයිත   ලං ටයත් ලංප්රදමන  ලං රන ලංකද ලංය ෝ ලං

පමර්ශව න් ලංඅතර ලංඑ ඟත්වය න් ලංකබම ලංයදන ලංකද ලං වර ලං මර්  ලංඅවසර ක්: 

(i)  මර්  ලංඅවසරයේ ලංනිශ්චිතව ලංසඳ න් ලං මකසී මව ලංඉක්  ලං මය න් ලංඅවසන් ලංවනු ලංකබන ලං
අවස්ථමව ; 

(ii)  මර්  ලං අවසරයේ ලං අන්තර් ත ලං නි    ට ලං අනුකූකව ලං ඉඩයවර ලං අයිති න් ලං ය ෝ ලං
පදිාචි න් ලංවිසින් ලංඅවසන් ලං රනු ලංකබන ලංඅවස්ථමව ; ය ෝ 

(iii)  මර්  ලං අවසර  ලං කබම ලං දීය න් ලං පසු ලං ඉඩයවර ලං අයිති  ලං ය ෝ ලං පදිාචි  ලං යවනස්මේ  ලං
ය ේතුයවන්, ලංඑ  ලංඉඩයවර ලංඅයිති න් ලංය ෝ ලංපදිාචි න් ලංය යර ය ලංබන්ධන  ලංමේ  ලංඅවසන් ලං
වන ලංඅවස්ථමව  ලංදී, 
ඉඩයවර ලංඅයිති න් ලංය ෝ ලංපදිාචි න් ලංවිසින් ලං වර ලංවිදුලි ලං මර්  ක් ලංඉඩය න් ලංඉවත් රන ලං

යකස ලංබකපත්රකමිය මට ලංදැන්මේ ක් ලංයදනු ලංකැබි  ලං ැකි . 

(ආ) ඉඩවර ලංඅයිති න්වකු ලංය ෝ ලංපදිාචි න්වකු ලංයවතින් ලංඑවැනි ලංදැන්මේ ක් ලංකැබුන ලංවිට  ලංදී, ලංඅදමක ලං
විදුලි ලං රැ ැන ලං ඉඩ  ලං  ත, ලං  ටින් ලං ය ෝ ලං උඩින් ලං තවදුරටත් ලං සවි ලං  ර ලං තබම ැනී ට ලං
බකපත්රකමිය ම ලං  ට ලං අවශය ලං නවර, ලං ඒ ලං සඳ ම ලං අවශය ලං  මර්  ලං අවසර  ලං කබම ලං  ැනී  ලං සඳ ම ලං
බකපත්රකමිය ම ලංවිසින් ලංසි ළු ලංසමධමරණ ලංප්ර ත්න න් ලං ත ලංයුතු . 

 
(ඇ) ලං මර්  ලංඅවසර  ලංකබම ැනී ට ලංදරනු ලංකැබූ ලංසි ළු ලංසමධමරණ ලංප්ර ත්න න් ලංඅසමර්ථ  ලංමේ ලංඇති ලං

අවස්ථමව  ලං දී, ලං බකපත්රකමිය ම ලං විසින් ලංඅදමක ලං විදුලි ලං මර්   ලංසවි ලංකිරී ට ලංබක  ලංඉමකමින්, ලං
අදමක ලං ප්රමයේය  ලං යම වරවර ම ලං යවත ලං (III ලං වන ලං පරිය ෂ්ටය  ය ලං දැක්යවන ලං ආ ෘති ට ලං
අනුකූකව) ලං අ දුවර ලං පත්ර ක් ලං ඉදිරිපත් ලං  ළ ලං යුතු . ලං  මර්  ලං අවසර  ලං කබම ැනී  ලං සඳ ම ලං
බකපත්රකමිය ම ලං විසින් ලං දරන ලංකද ලං ප්ර ත්න න්ට ලං අදමක ලං යතොරතුන් ලංඑ  ලං අ දුවර ලං පත්ර  ලංස ඟ ලං
බකපත්රකමිය ම ලංවිසින් ලංඉදිරිපත් ලං ළ ලංයුතු . 

 
(ඈ) එයසේ ලං බකපත්රකමිය ම ලං විසින් ලං අ දුවර ලං පත්ර ක් ලං ය ොමු ලංකිරීය න් ලං සති ලං    ලං (6) ලං   ලං මක ක් ලං

ඇතුළත, ලංඅදමක ලංඉඩයවර ලංඅයිති න්ට ලංය ෝ ලංපදිාචි න්ට ලං න්ණු ලංඉදිරිපත් ලංකිරී ට ලංඅවස්ථමවක් ලං
කබම ලංදී ට ලංපරීක්ෂණ ක් ලංපැවැත්මේය න් ලංපසුව, ලංප්රමයේය   ලංයම වර ලංවිසින්: 
අ. ය ොන්යේසි ලං විර යතව ලං ය ෝ ලං ඔහු ලං ය ෝ ලං ඇ  ලං විසින් ලං සුදුසු ලං  ැයි ලං සක නු ලං කබන ලං  වර ලං

පිරිවිතර න්ට, ලං ය ොන්යේසිවකට ලං ස  ලං නි   න්ට ලං  ටත්ව ලං විදුලි ලං  මර්   ලං සවි ලං  ර ලං
තබම ැනී ට ලංබකපත්රකමිය මට ලංබක  ලංදී ; 

ආ. ලංවිදුලි ලං මර්   ලංසවි ලං ර ලංතබම ලං ැනීය න් ලංබකපත්රකමිය ම ලංවැළැක්මේ ; ය ෝ 
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ඇ. ලං බකපත්රකමිය මට ලං සි  ලං බකපත්රය න් ලං බක  ලං යදන ලං කද ලං  මර්  න් ලං  රය න ලං  මයවර ලං
 මර්   ලං සඳ ම ලං  මර්  ලං අවසර  ලං අත් ර ලං  ැනී  ලං අවශයතමව ක් ලං බවට ලං එළඹ ලංඇතැයි ලං
සෑහී  ට ලංපත්වන ලංඅවස්ථමව  ලංදී ලංඑ ට ලංඅදමක ලංඔහුයේ ලංය ෝ ලංඇ යේ ලංනිර්යේශ  ලං (IV ලං
වන ලංපරිය ෂ්ටය  ය ලංදැක්යවන ලංආ ෘති ට ලංඅනුකූකව) ය ොමිෂන් ලංසභමව ලංයවත ලංඉදිරිපත් ලං
කිරී ; ලං ළ ලංයුතු . 

 ලං(ඉ)  මර්  ලං අවසර ක් ලං අත් ලං  ර ලං  ැනී  ලං සවරබන්ධය න් ලං ප්රමයේය  ලං යම වරවර කු ලං යවතින් ලං
නිර්යේශ ක් ලංකැබුණු ලංපසු ලංස  ලංබකපත්ර  ලං  ලංටයත් ලංබකපත්රකමිය මට ලං රය න ලං ම ට ලංබක  ලං
යදන ලං කද ලං  මර්  න් ලං රය න ලං  ම  ලං පිණිස ලං අදමක ලං ඉඩ  ලං  ත, ලං  ටින් ලං ය ෝ ලං උඩින් ලං විදුලි ලං
 මර්   ලංසවි ලංකිරී ට ලංඅවශය ැයි ලංය ෝ ලංය ෝ ය ලං ැයි ලංසෑහී ට ලංපත්මේය න් ලංපසු, ලංය ොමිෂන් ලං
සභමව ලංවිසින් ලංඑ  ලංඅත් ර ලං ැනී  ලංපිළිබඳව ලංඅ මතයවර ම ලංයවත ලංනිර්යේශ  ලංඉදිරිපත් ලං ළ ලං
යුතු . ලං ඉන්පසුව, ලං  ැසට් ලං පත්රයේ ලං පළ ලං  රනු ලං කබන ලංනි   ක් ලං  ඟින් ලං ඒ ලං අත් ර ලං  ැනී  ලං
අ මතයවර ම ලං විසින් ලං අනු ත ලං  රනු ලං කැබි  ලං යුතු ලං අතර ලං ඉන් තු ලං  මර්  ලං අවසර  ලං යපොදු ලං
 ටයුත්තක් ලංසඳ ම ලංඅවශය ලංවූවක් ලංයකස ලංසක නු ලංකැබි  ලංයුතු ලංවන ලංඅතර ලංඑ  ලංඉඩවර ලංඅත්පත් ලං
 ර ලං  ැනීයවර ලං පනත ලං  ටයත් ලං අත් රය න ලං බකපත්රකමිය මට ලං පවරනු ලං කැබි  ලං යුතු . ලං එ  ලං
අත් ර ලං  ැනී  ලං යවනුයවන් ලං ය වි  ලං යුතු ලං වූ ලං  වර ලං මුදකක් ලං බකපත්රකමිය ම ලං විසින් ලං ය වනු ලං
කැබි  ලංයුතු . 

 
(ඊ) ලං ඉ ත ලං (අ) ලං පරිච්යේද ලංයේ ලං සඳ න් ලං පරිදි ලං ඉඩවර ලං අයිති න්වකු ලං ය ෝ ලං පදිාචි න්වකු ලං විසින් ලං

දැන්මේ ක් ලං කබම ලං දීය න් ලං  මස ලං තුන ලං (3) ලං   ලං  මකපරිච්යේද ක් ලං ඇතුළත, ලං බකපත්රකමිය ම ලං
විසින්: 

(i) ඉ ත ලං (ඇ) ලං පරිච්යේදයේ ලං සඳ න් ලං පරිදි ලං ප්රමයේය  ලං යම වර ලං යවත ලං අ දුවරපත්ර ක් ලං
ඉදිරිපත් ලංකිරී ට ලංඅස ත් ලංවන ලංඅවස්ථමව ; 

(ii) ඉ ත ලං (ඇ) ලං පරිච්යේදයේ ලං සඳ න් ලං පරිදි ලං ප්රමයේය  ලං යම වර ලං යවත ලං අ දුවරපත්ර ක් ලං
ඉදිරිපත් ලංය ොට ලංතිබුණ ලංද, ලංප්රමයේය   ලංයම වර ලංවිසින් ලංඑ  ලංඅ දුවරපත්ර  ලංප්රතික්යෂේප ලං ර ලං
ඇති ලංඅවස්ථමව ; ය ෝ 

(iii) විදුලිබක ලං පනයත් ලං I වන ලං උපයමඛනයේ ලං 7 වන ලං අයිත   ලං  ටයත් ලං ඉඩ  ලං
අනිවමර් ය න් ලං මිකදී ලං  ැනී ට ලං බක  ලං කැයබන ලං පරිදි ලං වූ ලං නිය ෝ  ක් ලං කබම ැනී ට ලං
අස ත්වන ලංඅවස්ථමව ; 
බකපත්රකමිය ම ලංවිසින් ලං මක ලංසී මව ලංඅවසමනයේ ලංදී, ලංනැතය ොත් ලංඉ ත ලං(ii) අනුයේදයේ ලං

පරිදි ලංප්රමයේය  ලංයම වර ලංයේ ලංීරණයේ ලංදිනයේ ලංසිට ලං මස   ලං මක ලංසී මවක් ලංඅවසමනයේ ලංදී ලං
ය ෝ ලං ප්රමයේය  ලං යම වර ලං විසින් ලං නිශ්චිතව ලං දක්වනු ලං කබන ලං ඊ ලංට ලං වඩම ලං දීර්ඝ ලං  මක ලං සී මවක් ලං
අවසමනයේ ලංදී, ලංදැන්මේ ට ලංඅනුකූකව ලංවිදුලි ලං මර්   ලංඉවත් ලං ර ලං ත ලංයුතු . 

 
2.3  මර්  ලංඅවසර ක් ලංප්රදමන  ලංකිරී  ලංසවරබන්ධය න් ලංවන ලංවන්දි 

 
(අ) විදුලිබක ලංපනයත් ලංI වන ලංඋපයමඛනයේ ලං3 ලංවන ලංඅයිත   ලං ටයත් බකපත්රකමිය කුට ලං මර්  ලං

අවසර ක් ලං (ප්රමයේය   ලංයම වරවරය ක් ලංවිසින් ලංයදන ලංකද ලංබක  ලං ත ලංය ෝ ලංඉඩවර ලංඅත් ලං ර ලං
 ැනීයවර ලංපනත ලං ටයත් ලංඅත්පත් ලං ර ැනී  ලං ත) ලංප්රදමන  ලංය යරන ලංඅවස්ථමව  ලංදී, ලංඉඩයවර ලං
අයිති න් ලං ට ලංප්රමයේය  ලංයම වර ලංවිසින් ලංීරණ  ලං රනු ලංකැබි  ලං ැකි ලංසමධමරණ ලංවන්දි ක් ලං
අ  ර ලං  නු ලං කැබි  ලං  ැ . ලං එබැවින්, ලං ඉ ත ලං 2.1 ලං (ඉ) ලං අනුයේද  ලං ස  ලං 2.2 ලං (ඈ) ලං අනුයේද  ලං
 ටයත්, ලංප්රමයේය  ලංයම වර ලංවිසින් ලංපවත්වනු ලංකබන ලංපරීක්ෂණ   ලංදී ලං ලංඉඩවර ලංඅයිති න් ලංවිසින් ලං
(බකපත්රකමිය ම ලං යවත ලං  මර්  ලං අවසර  ලං කබම ලං දී  ලං සඳ ම ලං ය ෝජිත ලං ය ොන්යේසි ලං  ටයත්) ලං
ය ෝජනම ලං ය ොට ලං ඇති ලං වන්දි ලං මුදයම ලං ප්ර මණ  ලං සවරබන්ධය න් ලං නිසි ලං සැකකිමක ලං දැක්වි  ලං
යුතු . 

 
(ආ) ලංබකපත්රකමිය කු ලංවිසින් ලං මර්  ලංඅවසර කින් ලංපවරන ලංකද ලං වර ලංඅයිති ක් ලංක්රි මත්   ලංකිරීයවර ලං

ප්රතිලක ක් ලං වශය න් ලං  වර ලං ඉඩ  ට ලං ය ෝ ලං ංාංක ලං යේපක ට ලං  වර ලං  මනි ක් ලං සිදුවන ලං
අවස්ථමව , ලංඑ  ලංඉඩ  ලංය ෝ ලංංාංක ලංයේපළ ලංය යර ය ලංසවරබන්ධතමව ලංඇති ලං වර ලංතැනැත්තකු ලං
විසින් ලංඑ  ලංඅකමභ මනි  ලංසවරබන්ධය න් ලංබකපත්රකමිය මය න් ලංසමධමරණ ලංවන්දි ලංමුදකක් ලංඅ  ලං
 ර ලං නු ලංකැබි  ලං ැකි . ලං 
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(ඇ) බකපත්රකමිය කු ලංවිසින් ලං මර්  ලංඅවසර කින් ලංපවරන ලංකද ලං වර ලංඅයිති ක් ලංක්රි මත්   ලංකිරීයවර ලං
ප්රතිලක ක් ලං වශය න් ලං වර ලං තැනැත්යතකු ලං ට ලං  වර ලං ඉඩ ක් ලං ය ෝ ලං ංාංක ලං යේපළක් ලංභුක්ති ලං
විඳීයවර ලංදී ලංබමධම ලංකිරී ක් ලංසිදු ලංවූ ලංඅවස්ථමව , ලංඒ ලංබමධම ලංමේ  ලංසවරබන්ධය න් ලංප්රමයේය   ලංයම වර ලං
විසින් ලං ීරණ  ලං  රනු ලං කැබි  ලං  ැකි ලං  වර ලං වන්දි ලං මුදකක් ලං ඔහු ලංට ලං ය ෝ ලං ඇ ට ලං
බකපත්රකමිය මය න් ලංඅ  ලං ර ලං ත ලං ැකි . 

 

(ඈ) ඉ ත ලං(අ), ලං(ආ) ලංස  ලං(ඇ) ලංපරිච්යේද ලං ට ලංයත්, ලංබකපත්රකමිය කු ලංවිසින් ලං වර ලංතැනැත්තකු ලං ට ලං
 වර ලංවන්දි ක් ලංය මේ ට ලං ටත්ව ලංසිටින්යන් ලංදැයි ලංීරණ  ලංකිරී  ලංපිණිස, ලංස්වකී  ලංඅිය ත  ලං
පරිදි ලං ය ෝ ලං බකපෑ  ට ලං කක් ලං වූ ලං තැනැත්තකුයේ ලං ඉමලී  ලං  ත ලං අවශය ලං  ලං පරිදි ලං පරීක්ෂණ ලං
පැවැත්මේ ට ලංප්රමයේය  ලංයම වර ලං ට ලං ැකි මවක් ලංඇත. 

 
(ඉ) ලං ඉ ත ලං (ඈ) ලං පරිච්යේද  ලං  ටයත් ලං පවත්වනු ලං කබන, ලං  වර ලං පරීක්ෂණ ක් ලං අවසමනයේ ලං දී ලං

බකපත්රකමිය කු ලංවිසින් ලං වර ලංපමර්ශව  ට ලංවන්දි ලංමුදකක් ලංය වි  ලංයුතු ලංවන්යන් ලංද ලංස , ලංඑ ලංයසේ ලං
ය වි  ලං යුතු ලං නවර, ලං ය වි  ලං යුතු ලං වන්දි ලං මුදයම ලං ප්ර මණ  ලං ීරණ  ලං කිරීය න් ලං අනතුන්ව; ලං
ප්රමයේය  ලංයම වර ලංවිසින් ලංසි  ලංීරණ , ලංවන්දි ලංඉමකම ලංසිටි ලංය ෝ ලංප්රදමන  ලං රනු ලංකැබූ ලං වර ලං
තැතැන්යතකුට ලංස  ලංබකපත්රකමිය ම ලංයවත ලංලිිතතව ලංදන්වම ලං ැවි  ලංයුතු . ලංප්රමයේය  ලංයම වර ලං
යේ ලං එ  ලං දැන්මේ  ලං  ඟින් ලං ත  ලං ීරණ  ලං සඳ ම ලං පමද  ලං වූ ලං ය ේතු ලං  මරණමවන් ලං ද ලං පැ ැදිලිව ලං
සඳ න් ලං ළ ලංයුතු . 

 
(ඊ) ය   ලංය ොටස ලං ටයත්, ලංවන්දි ලංමුදකක් ලංය මේ ට ලංයනො ැති ලංබවට ලංවූ ලංප්රමයේය  ලංයම වර ලංයේ ලං

ීරණ කින් ලං පීඩමවට ලං පත් ලං වූ ලං ය ෝ ලං ප්රමයේය  ලං යම වර ලං විසින් ලං ීරණ  ලං  රන ලං කද ලං වන්දි ලං
මුදයම ලංප්ර මණ  ලංය යර ය ලංසෑහී  ට ලංපත් ලංයනොවූ ලංතැනැත්තකු ලංවිසින්, ලංඒ ලංතැනැත්තම ලංඉමකම ලං
සිටින ලංවන්දි ලංමුදක ලංය ෝ ලංඒ ලංතැනැත්තම ලංඉමකම ලංසිටින ලංවන්දි ලංමුදක ලංස  ලංඒ ලංතැනැත්තමට ලංය වි  ලං
යුතු ලංබවට ලංප්රමයේය  ලංයම වර ලංවිසින් ලංීරණ  ලං ර ලංඇති ලංවන්දි ලංමුදක ලංඅතර ලංයවනස ලංඅ  ලං ර ලං
 ැනී  ලංසඳ ම ලං(නිසි ලංඅධි රණ ලංබක  ලංඇති ලංඅධි රණ  ), ලංබකපත්රකමිය මට ලංවින්ේධව ලංනඩු ලං
පවරනු ලංකැබි  ලං ැකි . ලං(යවර ලංසවරබන්ධය න් ලංවැඩි ලංදුර ලංවිස්තර ලංසඳ ම ලං න්ණම ර ලංවිදුලිබක ලං
පනයත් ලංI ලංවන ලංඋපයමඛනයේ ලං4 ලංවන ලංඅයිත යේ ලං5, ලං6 ලංස  ලං7 ලංවන ලංඅයිත  ලංබකන්න) 
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3 වන හකොටස – ගස් හහෝ අතු කපා බිම හහලීම 

සම්බන්ධ මාර්හගෝපහේශ් 
(ය   ලං ය ොටස ලංතුළ: ‘ ස’  න්නට, ලං  වර ලං පඳුරක් ලංඇතුළත් ලංවන ලං අතර ලං  ‘ පම ලං බි  ලං ය ලී ’ ස  ‘අතු ලං
පෑහී ’  න්යන ය ලංඅර්ථ ලංඒ ලංඅනුව ලංයත්න්වර ලං ත ලංයුතු ; ‘ඉඩ ’  න්යනන් ලං ස ලංවැයඩමින් ලංපවතින්නම ලංවූ ලං
ඉඩ  ලංඅද ස් ලංයේ.) 
 
3.1 සවි ලං ර ලංඇති ලංය ෝ ලංසවි ලං රමින් ලංපවතින ලංය ෝ ලංසවි ලංකිරී ට ලංනි මිත, ලං වර ලං  ලංවිදුලි ලංරැ ැන  ලංය ෝ ලං

විදුලි ලං පිරි ත : ලං සවිකිරී , ලං නඩත්තු ලං කිරී  ලං ය ෝ ලං ඒවමයේ ලං ක්රි ම මරිත්ව ට ලං අව යරවන ලං ය ෝ ලං
බමධමවන ලංපරිදි; ලංය ෝ ලං  ජනතමවට ලංඅනතුන් ලංඇති ලං රන ලංප්රභව ක් ලංසෑයදන ලංපරිදි, ලංඉතම ලංසමීපව ලං
 වර ලං සක් ලංපවතින ලංය ෝ ලං තු ලංපැවති  ලං ැකි ලංඅවස්ථමව  ලංදී, ලංඑ  ලං ස ලං පම ලංදැමී ට, ලංඑ ය ලංඅතු ලංය ෝ ලං
මුම ලං පම ලං දැමී ට ලංනි   ලං රමින් ලංවූ ලං දැන්මේ ක් ලං (V ලං වන ලං පරිය ෂ්ටය  ය ලං දැක්යවන ලංආ ෘති ට ලං
අනුකූකව) ලංබකපත්රකමිය ම ලංවිසින් ලංඉඩයවර ලංපදිාචි න්ට ලංදි  ලංයුතු . 

3.2 ඉඩයවර ලංපදිාචි න් ලංඑ ය ලංඅයිති න් ලංද ලංයනොවන ලංඅවස්ථමව දී, ලංඉ ත ලං3.1 ලංපරිච්යේද  ලං ටයත් ලංකබම ලං
යදන ලංකද ලං වර ලංදැන්මේ   ලංපිටපතක් ලංඉඩයවර ලංඅයිති න්ට ලංද ලංකැයබන ලංබවට ලංබකපත්රකමිය ම ලංවිසින් ලං
ව බකම ත ලං යුතු . ලං එයසේ ලං කබම ලං යදන ලං දැන්මේ  ලං ඉ ලංඩයවර ලං පදිාචි න් ලං යවත ලං (ස  ලං පදිාචි න් ලං එ ය ලං
අයිති න් ලං ද ලං යනොවන ලං අවස්ථමව  එ ය ලං පිටපතක් ලං ඉඩයවර ලං අයිති න් ලං යවත) ලං කැබුණු ලං බවට ලං
බකපත්රකමිය ම ලංවිසින් ලංස ති  ලං ර ලං ත ලංයුතු . 

3.3 එයසේ ලංදැන්මේ ක් ලංකබම ලංදුන් ලංදින ලංසිට ලංවැඩ රන ලංදින ලං ත ලං(7) ලංක් ලංඇතුළත: 
(අ) ලං ඉඩයවර ලං අයිති න් ලං ය ෝ ලං පදිාචි න් ලං විසින් ලං දැන්මේයවර ලං අඩාගු ලං නි   න් ලං පිළිපදින ලං කද ලං

අවස්ථමව  ලංදී, ලංඒ ලංසඳ ම ලංසමධමරණ ලංයකස ලංදරන ලංකද ලංවි දවර ලංබකපත්රකමිය ම ලංවිසින් ලංඉඩයවර ලං
අයිති න් ලංය ෝ ලංපදිාචි න් ලංයවත ලංය වි  ලංයුතු . 

(ආ) ඉඩයවර ලංඅයිති න් ලංය ෝ ලංපදිාචි න් ලංවිසින් ලංදැන්මේයවර ලංඅඩාගු ලංනි   න් ලංපිළිපැද ලංයනො ැති ලං
අවස්ථමව  ලංදී ලංස  ලංඉඩයවර ලංඅයිති න් ලංස  ලංපදිාචි න් ලං න ලංයදයදනම  ලංවිසින් ලං(ඉ ත ලං3.1 ලං
පරිච්යේද  ලං  ටයත්) ලං බකපත්රකමිය ම ලං විසින් ලං කබම ලං දී ලං ඇති ලං දැන්මේ ට ලං වියරෝධ  ලං ප්ර මශ ලං
 රමින් ලං ප්රති-දැන්මේ ක් ලං කබම ලං දී ලං යනො ැති ලං අවස්ථමව  ලං දී; ලං ඉ ත ලං 3.1 ලං පරි ලංච්යේදයේ ලං
සඳ න් ලං රන ලංකද ලංබකපෑවර ලංවළක්වමලී  ලංසඳ ම ලංබකපත්රකමිය ම ලංවිසින් ලංඅදමක ලං ස ලං පම ලං
දැමී ට, ලංඑ ය ලංඅතු ලං පම ලංදැමී ට ලංය ෝ ලංඑ ය ලංමුම ලං පම ලංදැමී ට ලංසැකැස්වි  ලංයුතු . 

 ලං(ඇ) ලං ඉඩයවර ලංඅයිති න් ලංය ෝ ලංපදිාචි න් ලංවිසින් ලංදැන්මේයවර ලංඅඩාගු ලංනි   න් ලංපිළිපැද ලංයනො ැති ලං
අවස්ථමව  ලංදී ලංස  ලංඉඩයවර ලංඅයිති න් ලංය ෝ ලංපදිාචි න් ලංවිසින් ලංබකපත්රකමිය ම ලංවිසින් ලංකබම ලං
දී ලංඇති ලංදැන්මේ ට ලංවියරෝධ  ලංප්ර මශ ලං රමින් ලංප්රති-දැන්මේ ක් ලංකබම ලංදී ලංඇති ලංඅවසථ්මව  ලංදී; ලං
 මරණ  ලං (VI ලං වන ලං පරිය ෂ්ටය  ය ලං දැක්යවන ලං ආ ෘති ට ලං අනුකූකව) ලං බකපත්රකමිය ම ලං
විසින් ලංඅදමක ලංප්රමයේය  ලංයක වර ලංයවත ලංය ොමු ලං ළ ලංයුතු  

3.4 ඉ ත ලං3.3 ලං (ඇ) ලංඅනුයේද  ලං ටයත් ලං වර ලං මරණ ක් ලංප්රමයේය  ලංයම වර ලංයවත ලංය ොමු ලංකිරීය න් ලං
පසු, ලං  න්ණු ලං වි සම ලං බැලී  ලං පිණිස ලං පමර්ශව න්වන්ට ලං සවන් ලං යදනු ලං කැබීයවර ලං අවසථ්මවක් ලං කබම ලං
දීය න් ලං පසුව, ලං ඒ ලං සවරබන්ධය න් ලං අවස්ථමනුකූක ලං න්ණු ලං අනුව ලං යුක්ති ලං ස  ත ලං  යි ලං ප්රමයේය  ලං
යම වර ලංවිසින් ලං මපනම ලං රන ලංනි   ක් ලං රනු ලංකැබි  ලං ැකි . ලංඑ  ලංනි    ලං ඟින්: 
(අ) ප්රති-දැන්මේ ක් ලං කබම ලං දුන් ලං  වර ලං තැනැත්තකු ලං දැනුවත් ලං කිරීය න් ලං පසු, ලං අදමක ලං  ස ලං  පම ලං

දැමී ට, ලංඑ ය ලංඅතු ලං පම ලංදැමී ට ලංය ෝ ලංඑ ය ලංමුම ලං පම ලංදැමී ට ලංබකපත්රකමිය ම ලං ට ලංඉඩ ලංදී ; ලං
ස  

(ආ) ඉඩයවර ලංඅයිති න් ලංය ෝ ලංපදිාචි න් ලංවිසින් ලංබකපත්රකමිය මට ලංය වි  ලංයුතු ලංවි දවර ලං(කිසිවක් ලං
යේ ලංනවර) ලං වයර්ද ලං න්න ලංනිශ්ං  ලංකිරී , ලංසිදු ලං ළ ලං ැකි . 
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3.5 ඉ ත ලං3.3 ලං(ආ) ලංඅනුයේද ට ලංඅනුව ලංය ෝ ලං3.4 ලංපරිච්යේද  ලං ටයත් ලං රනු ලංකැබූ ලංනි    ට ලංඅනුව, ලං
 ටයුතු ලං රන ලංඅවස්ථමව  ලංදී, ලංබකපත්රකමිය ම ලංවිසින්: 
(අ) අයනකුත් ලං ස් ලංවකට, ලංවැටවකට, ලංබඩවැටිවකට ලංස  ලංවැයඩන ලංලකදමවට ලංඅව  ලං මනි ක් ලං

සිදු ලංවන ලංපරිදි ලංස  ලං  පත් ලංවෘක්ෂ ලංය ෝ ලංකඳු ලංව ම ලංප්රතිපත්ීන්ට ලංඅනුව ලං ස් ලං පම ලංදැමී ට, ලං
ඒවමයේ ලංඅතු ලංය ෝ ලංමුම ලං පම ලංදැමී ට ලංසැකැස්වි  ලංයුතු ; 

(ආ) එයසේ ලං  පම ලං ද න ලං කද ලං  ස්, ලං ඒවමයේ ලං අතු ලං ය ෝ ලං මුම ලං ඉඩවර ලං අයිති න්යේ ලං ය ෝ ලං
පදිාචි න්යේ ලංනිර්යේශ න්ට ලංඅනුකූකව ලංඉවත් ලංකිරී ට ලංසැකැස්වි  ලංයුතු ; 

(ඇ) ඉඩ ට ලංසිදු ලංවූ ලං වර ලං මනි ක් ලංසපුරමලි  ලංයුතු . 
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4 වන හකොටස – ඉඩමකට හහෝ පරිශ්රයකට ඇතුුවවීම 
 
4.1 ප ත ලං සඳ න් ලං  මරණම ලං සවරබන්ධය න් ලං බකපත්රකමිය කුයේ ලං බක කත් ලං නිකධමරිය කුට ලං  වර ලං

ඉඩ  ට ලංය ෝ ලංපරිශ්ර  ට ලංඇතුළුවි  ලං ැකි : 
(අ) ලං දැනට ත් ලංනීතයමනුකූක ලංයකස ලංසවි ලං ය ොට ලංඇති ලං විදුලි ලං මර්  ක් ලංය ෝ ලං විදුලි ලං පිරි තක් ලං

යවනුවට ලංය ෝ ලංඊට ලංඅ තරව ලංනව ලංවිදුලි ලං මර්  ක් ලංය ෝ ලංනව ලංවිදුලි ලංපිරි තක් ලංසවි ලංකිරී ට; ලං
ය ෝ ලං 

(ආ) එයසේ ලං පවත්නම ලං විදුලි ලං  මර්    ලං ය ෝ ලං විදුලි ලං පිරි ත  ලං  වර ලං අළුත්වැඩි ම ලංකිරී ක් ලං ය ෝ ලං
යවනස් ලංකිරී ක් ලංසඳ ම ලං 

 
4.2 ය යසේයවතත්, ලං ප ත ලං  න්ණු ලං සපුරම ලං ඇති ලං අවස්ථමව දී ලං  ැර, ලං ඉ ත ලං 4.1 ලං  ටයත් ලං සඳ න් ලං

 මරණම ලං සඳ ම ලං බකපත්රකමිය කුයේ ලං බක කත් ලං නිකධමරිය කු ලං විසින් ලං  වර ලං ඉඩ  ට ලං ය ෝ ලං
පරිශ්ර  ට ලංඇතුළු ලංයනොවි  ලංයුතු  ලං: 
(අ) ලං ඉඩ  ලං ය ෝ ලං පරිශ්ර  ලං තුළ ලං සිදු ලං කිරී ට ලං අද ස් ලං ය යරන ලං  මර්  න්යේ ලං ස්වභමව  ලං  ම ලං

ප්ර මණ  ලං  ැකිතමක් ලං දුරට ලං සවරපූර්ණය න් ලං ස  ලංනිවැරදිව ලං සඳ න් ලං රමින් ලං අයේක්ෂිත ලං
පිවිසී  ලංපිළිබඳව ලං(VII ලංවන ලංපරිය ෂ්ටය  ය ලංදැක්යවන ලංආ ෘති ට ලංඅනුකූකව) ලංදින ලංතුන ලං(3) ලං
  ලංපූර්ව ලංදැනුවරදී ක් ලංකබම ලංදී ලංතිබී ; 

(ආ) ලං අවශයතමව ක් ලංඇතිවුවය ොත්, ලංඔහුයේ ලංය ෝ ලංඇ යේ ලංබකතක ලංපිළිබඳ ලංසමක්ෂි ලංඉදිරිපත් ලං
ය ොට ලංතිබී ; ලංස  

(ඇ) ත  ලංපිවිසී  ලංප්ර මරව ලංසිදු ලංවි  ලං ැකි ලං වර ලංඅව යරතමව ක්, ලංබමධමවක් ලංය ෝ ලංඅකමභමනි ක් ලං
සඳ ම ලංඉඩයවර ලංඅයිති න්ට ලංය ෝ ලංපදිාචි න්ට ලංසමධමරණ ලංවන්දි ලංමුදකක් ලංය මේ . 

 
4.3  ලං ලං ලං ලං ලංඉ ත ලං4.2 ලං(අ) ලංඅනුපරිච්යේදය  ය ලංසඳ න් ලංවන ලංදැන්මේ : 

(අ) ලං ලං ඉඩයවර ලංපදිාචිව ලංඇත්නවර, ලංඑ ය ලංපදිාචි න්ට ලංදි  ලංයුතු ; 
(ආ) ඉඩයවර ලංපදිාචිව ලංනැත්නවර ලංස  ලංඉඩ  ලංඅයිති න්යේ ලංන  ලං ම ලංලිපින  ලංදන්යන් ලංනවර, ලංය ෝ ලං

සමධමරණ ලංඋත්සම  කින් ලංදැන ත ැකි ලංනවර, ලංඔහුට ලංය ෝ ලංඇ ට ලංදි  ලංයුතු ; 
(ඇ) ඉඩයවර ලං පදිාචිව ලං නැත්නවර ලං ස  ලං ඉඩ  ලං අයිති න්යේ ලං න  ලං  ම ලං ලිපින  ලං සමධමරණ ලං

උත්සම  කින් ලං දැන ත ලං යනො ැකි ලං නවර, ලං ඉඩයවර ලං පැ ැදිලිව ලං යපයනන ලං ස්ථමන   ලං
ප්රදර්ශන  ලං ළ ලංයුතු ; 

(ඈ) ඉඩ  ලං වර ලං යපොදු ලං ටයුත්තක් ලංසඳ ම ලං භමවිතම ලං ය යරන ලං ය ෝ ලං ඒ ලං සඳ ම ලං යවන් ර ලංඇති ලං
විට  ලංදී, ලංඑ  ලං මර්   ලංක්රි මත්   ලංකිරී  ලංභමරව ලංසිටින ලංනිකධමරි මට ලංය ෝ ලංපුේ ක මට ලංදි  ලං
යුතු . 

 
4.4 ඉ ත ලං 4.2 ලං (අ) ලං අනුපරිච්යේදය  ය ලං සඳ න් ලං වන ලං දැන්මේ ක් ලං කබමදී  ලං සඳ ම ලං  වර ලං ඉඩ   ලංට ලං

ඇතුළුමේ ට ලංබකපත්රකමිය කුයේ ලංබක කත් ලංනිකධමරිය කුට ලං යමි   ලංඇත. 
 
4.5 බකපත්රකමිය කු ලං විසින් ලං ලිිතතව ලං බක  ලං පවරම ලං ඇත්නවර ලං මිස, ලං ඉ ත ලං 4.1 ලං පරිච්යේද  ලං  ටයත් ලං

සඳ න් ලං මරණම ලංසඳ ම ලං වර ලංඉඩ  ට ලංය ෝ ලංපරිශ්ර  ට ලංපිවිසී ට ලංකිසිදු ලංපුේ ක කුට ලං යමි  ක් ලං
යනො ැත. 

 
4.6  වර ලං පුේ ක කු ලං විසින් ලං  වර ලං ඉඩ  ට ලං ය ෝ ලං පරිශ්ර  ට ලං ඇතුළුමේ ට ලං ඇති ලං  යමි   ලං ක්රි මයේ ලං ලං

ය දමේයවර ලං ප්රතිලක ක් ලං වශය න් ලං ඉඩ ට ලං සිදුවන ලං අකමභමනි ක්, ලං ඔහුට ලං ය ෝ ලං ඇ ට ලං ඒ ලං සඳ ම ලං
ලිිතතව ලංබක  ලංපවරම ලංදුන්, ලංබකපත්රකමිය ම ලංවිසින් ලංසපුරමලි  ලංයුතු . 

 
4.7  වර ලං ඉඩ  ට ලං ය ෝ ලං පරිශ්ර  ට ලං ඇතුළුමේ ට ලං ඇති ලං  යමි  ක් ලං ක්රි මත්   ලං කිරීයවර ලං ප්රතිලක ක් ලං

වශය න් ලං වර ලංඉඩ  ට ලංය ෝ ලංංාංක ලංයේපක ට ලං වර ලං මනි ක් ලංසිදුවන ලංඅවස්ථමව , ලංඑ  ලංඉඩ  ලං
ය ෝ ලං ංාංක ලං යේපළ ලං ය යර ය ලං සවරබන්ධතමව ලං ඇති ලං  වර ලං තැනැත්තකු ලං විසින් ලං එ  ලං අකමභමනි  ලං
සවරබන්ධය න් ලංබකපත්රකමිය මය න් ලංසමධමරණ ලංවන්දි ලංමුදකක් ලංඅ  ලං ර ලං නු ලංකැබි  ලං ැකි . 
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4.8  වර ලං ඉඩ  ට ලං ය ෝ ලං පරිශ්ර  ට ලං ඇතුළුමේ ට ලං ඇති ලං  යමි  ක් ලං ක්රි මත්   ලං කිරීයවර ලං ප්රතිලක ක් ලං
වශය න් ලං  වර ලං තැනැත්යතකු ලං  ට ලං  වර ලං ඉඩ ක් ලං ය ෝ ලං ංාංක ලං යේපළක් ලං භුක්ති ලං විඳීයවර ලං දී ලං බමධම ලං
කිරී ක් ලං සිදු ලං වූ ලං අවස්ථමව , ලං ඒ ලං බමධම ලං මේ  ලං සවරබන්ධය න් ලං ය ොමිෂන් ලං සභමව ලං විසින් ලං ීරණ  ලං
 රනු ලං කැබි  ලං  ැකි ලං  වර ලං වන්දි ලං මුදකක් ලං ඔහු ලංට ලං ය ෝ ලං ඇ ට ලං බකපත්රකමිය මය න් ලං අ  ලං  ර ලං  ත ලං
 ැකි . 

 
4.9  වර ලං ඉඩ  ට ලං ය ෝ ලං පරිශ්ර  ට ලංඇතුළුමේ  ලං සඳ ම ලං ඇති ලං  යමි  ක් ලංක්රි මත්   ලංකිරී ට ලං  න්නම ලං

වෑ    ලංදී, ලංබක ත් මර  ලං ැර ලංඅයනකුත් ලංසි ළු ලංසමධමරණ ලංප්ර ත්න න් ලංදරම ලංඇති ලංස  ලංඒ ලංසි ළු ලං
ප්ර ත්න න් ලං අසමර්ථ  ලං මේ ලං ඇති ලං විට , ලං ඉ ලංඩ ට ලං ය ෝ ලං පරිශ්ර ට ලං බයකන් ලං ඇතුළුමේ  ලං පිණිස ලං
බකපත්රකමිය මට ලං ය ෝ ලං බකපත්රකමිය ම ලං විසින් ලං බක  ලං යදන ලං නිකධමරි කුට ලං බක  ලං යදන්නම ලං වූ ලං
ආඥමවක් ලංකබම ලං ැනී  ලංපිණිස, ලංඅදමක ලංඉඩ  ලංය ෝ ලංපරිශ්ර  ලංපි යටි ලංස්ථමන  ලංඅරභ ම ලංනිසි ලංඅධි රණ ලං
බක  ලංඇති ලං ය ස්ත්රමත් ලංඅධි රණ  ලංයවත, ලංබකපත්රකමිය ම ලංවිසින් ලංඒ පමක්ෂී  ලංඉමලී ක් ලං රනු ලං
කැබි  ලං ැකි . 

 
4.10 ය   ලං ය ොටස ලං  ටයත් ලං  වර ලං  යමි  ක් ලං ය ෝ ලං බක ක් ලං ප්ර මරව, ලං බකපත්රකමිය කු ලං විසින් ලං බක  ලං

පවරන ලංකද ලංනිකධමරිය ක් ලංවිසින් ලං වර ලංපරිශ්ර  ට ලංඇතුළුමේයවර ලංදී: 
(අ) ලං එ  ලංඇතුළුමේ  ලංය ේතුයවන් ලංපරිශ්ර  ලංපවතින ලංතත්ව ට ලංවඩම ලංඅඩු ලංආරක්ෂිත ලං ට්ට  ට ලංපත් ලං

යනොවන ලංබවට ලංඅදමක ලංබක කත් ලංනිකධමරි ම ලංවිසින් ලංස ති  ලං ළ ලංයුතු ; ස  
(ආ) ලං පරිශ්ර ට ලංපිවියසන ලංබක කත් ලංනිකධමරි ම ලංය ෝ ලංඔහු ලංය ෝ ලංඇ  ලං ැුවව න ලංයවනත් ලං වර ලං

තැනැත්තකු ලං විසින්, ලං පරිශ්ර  ලංට ලං ඇතුළුමේයවරදී ලං ය ෝ ලං බක කත් ලං  මර්  න් ලං සිදුකිරීයවරදී, ලං
සිදු රන ලංකද ලං වර ලංඅකමභමනි ක්, ලං ථම ලංතත්ව ට ලංපත් ලංකිරී  ලංය ෝ ලංඒ ලංසඳ ම ලංවන්දි ලංය මේ  ලං
බකපත්රකමිය ම ලංවිසින් ලංසිදු ලං ළ ලංයුතු . 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



13/31 

 

5 වන හකොටස – මහජනතාව සඳහා හතො තුරු 
 

5.1  මර්  ලංඅවසර  
 
(අ) ලං විදුලිබක ලං පනත ලං ප්ර මරව, ලං අදමක ලං පළමත් ලං පමකන ලං අ තන  ලං ය ෝ ලං යවනත් ලං අදමක ලං

අධි මරි   ලංඑ ඟතමව  ලංඇතිව, ලං වර ලංමේික ක් ලං ටින්, ලංඋඩින්, ලංතුලින්, ලං ත, ලං දියේ ලංය ෝ ලං
 ර ම ලං  වර ලං විදුලි ලං  මර්  ක් ලං ය ෝ ලං විදුලි ලං පිරි තක් ලංසවි ලංකිරී  ලං සඳ ම ලං බකපත්රකමිය කුට ලං
බක  ලංපැවරී ලංඇත. ලංඑබැවින්, ලංඑවැනි ලංඅවස්ථමවන් ය ලංදී ලංවිදුලි ලං මර්  ක් ලංසවි ලංකිරී  ලංසඳ ම ලං
කිසිදු ලං ඉඩවර ලං අයිති න්වකුය න් ලං ය ෝ ලං පදිාචි න්වකුය න් ලං  මර්  ලං අවසර  ලං කබම ලං
 ැනීයවර ලංඅවශයතමව ක් ලංපැන ලංයනොනී. 

  
 ලං(ආ) ලං නමුත්, ලං වර ලංඉඩ ක් ලං ත, ලං ටින් ලංය ෝ ලංඋඩින් ලංවිදුලි ලං මර්  ක් ලංසවි ලංකිරී ට ලංය ෝ ලංසවි ලං ර ලං

තබම ලං  ැනී ට ලං බකපත්රකමිය කු ලං විසින් ලං  මර්  ලං අවසර  ලං කබම ලං  ත ලං යුතු ලං යේ. ලං
බකපත්රකමිය කු ලං ට ලංඅවශය ලං මර්  ලංඅවසර  ලංකබම ලං ත ලං ැකි ලං්ර  ලංප ත ලංපරිදි ලංයේ: 

(i) පමර්ශ්ව න් ලංඅතර ලංගිවිසු ක් ලං ඟින් ලං(එනවර ලංබකපත්රකමිය ම ලංස  ලංඉඩයවර ලංඅයිති න් ලං
ය ෝ ලංපදිාචි න් ලංඅතර) 

(ii) ප්රමයේය   ලංයම වර ලංවිසින් ලංකබමයදන ලංබක ක් ලං ඟින්; ය ෝ 

(iii)  මර්  ලංඅවසර  ලංඅත් ර ලං ැනී  ලං ඟින් ලං 

(ඇ) ලං පළමුයවන් , ලං  මර්  ලං අවසර  ලං කබම ලං යදන ලං යකස ලං ඉමකමින් ලං (I ලං වන ලං පරිය ෂ්ටය  ය ලං
දැක්යවන ලං ආ ෘති ට ලං අනුකූකව) ලං බකපත්රකමිය ම ලං විසින් ලං  ලං ඉඩයවර ලං අයිති න්ට ලං ය ෝ ලං
පදිාචි න්ට ලංදැන්මේ ක් ලංනිකුත් ලං රනු ලංඇත. ලංවිදුලි ලං මර්   ලංසවිකිරී ට ලංබක  ලංඉමකමින් ලං
ප්රමයේය   ලංයම වර ලංයවත ලංඅ දුවරපත්ර ක් ලංඉදිරිපත් ලංකිරී ට ලංයපර, ලං(පමර්ශ්ව න් ලංඅතර ලංඇති ලං
 ර න්නම ලංගිවිසු ක් ලං ර ම) ලං මර්  ලංඅවසර  ලංකබම ලංදී  ලංසුරක්ෂිත ලං ර ලං ැනී ට ලං ත ලං ැකි ලං
සි ළු ලංසමධමරණ ලංප්ර ත්න න් ලංබකපත්රකමිය ම ලංවිසින් ලං නු ලංඇත. ලං 

(ඈ) ලං එයසේ ලංබකපත්රකමිය කු ලංයවතින් ලංනව ලංවිදුලි ලං මර්  ක් ලංසවිකිරී ට ලං මර්  ලංඅවසර  ලංඉමලුවර ලං
 රමින් ලං නියේදන ක් ලං කැබීය න් ලං අනතුන්ව, ලං ඉඩයවර ලං අයිති න්වකුට ලං ය ෝ ලං
පදිාචි න්වකුට: 

(i) කිසිදු ලං නි   ක් ලං ය ෝ ලං ය ොන්යේසි කින් ලං යතොරව ලං බකපත්රකමිය ම ලං යවත ලං  මර්  ලං
අවසර  ලං කබමදි  ලං  ැ  - ඉන් ලං අනතුන්ව ලං බකපත්රකමිය ම ලං විසින් ලං විදුලි ලං  මර්   ලං
සවි රනු ලංඇත. 

(ii) කිසිදු ලං ප්රතිංමර ක් ලං යනොදක්වම ලං සිටි  ලං  ැ  ලං - ලං ය  යදී ඉඩයවර ලං අයිති න් ලං ය ෝ ලං
පදිාචි න් ලං  මර්  ලං අවසර  ලං කබමදී ට ලං සූදමනවර ලං යනො ැති ලං යකස ලං සක ම, ලං
බකපත්රකමිය ම ලං  ට ලං විදුලි ලං මර්   ලං සවි ලංකිරී  ලං සඳ ම ලං බක  ලං ඉමකමින් ලං ප්රමයේය   ලං
යම වර ලංයවත ලංඅ දුවර ලංපත්ර ක් ලංය ොමු ලං ළ ලං ැකි . 

(iii)  වර ලංනි   න් ලංස  ලංය ොන්යේසිවකට ලං ටත්ව ලංවිදුලි ලං මර්  ලංඅවසර  ලංකබමදි  ලං ැ  ලං
- ලං ය  යදී ලං ඉඩවර ලං අයිති න්යේ ලං ය ෝ ලං පදිාචි න්යේ ලං නි   න් ලං ස  ලං ය ොන්යේසි ලං
වකට ලං එ ඟ ලං වන්යන් ලං නවර, ලං  මර්  ලං අවසර  ලං පිළි ැනීය න් ලං අනතුන්ව ලං
බකපත්රකමිය ම ලං විසින් ලං විදුලි ලං  මර්   ලං සවි රනු ලං ඇත. ලං යනොඑයසේනවර, ලං
බකපත්රකමිය ම ලං  ට ලං විදුලි ලං මර්   ලං සවි ලංකිරී  ලං සඳ ම ලං බක  ලං ඉමකමින් ලං ප්රමයේය   ලං
යම වර ලංයවත ලංඅ දුවර ලංපත්ර ක් ලංය ොමු ලං ළ ලං ැකි . 

(iv)  මර්  ලංඅවසර  ලංකබම ලංදී ට ලංසූදමනවර ලංයනො ැති ලංනවර, ලංය ේතු ලං මරණම ලංස යතව ලංඒ ලංබව ලං
බකපත්රකමිය ම ලං යවත ලං ලිිතතව ලං දැනුවරදි  ලං  ැ  ලං - ය  යදී ලං බකපත්රකමිය ම ලං විසින් ලං
යවනත් ලංවි මප න් ලං(ඇත්නවර) ලංසක ම ලංබකනු ලංකැබි  ලං ැකි ලංඅතර ලංයනොඑයසේනවර ලං
විදුලි ලං මර්   ලංසවි ලංකිරී  ලංසඳ ම ලංබක  ලංඉමකමින් ලංප්රමයේය   ලංයම වර ලංයවත ලංඅ දුවර ලං
පත්ර ක් ලංය ොමු ලං ළ ලං ැකි . 
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 ලං(ඉ) ය යසේයවතත්, ලං  මර්  ලං අවසර  ලං ඉමකමින් ලං බකපත්රකමිය කු ලං යවතින් ලං කැයබන ලං
දැන්මේවරවකට ලං ය ෝ ලං යවනත් ලං (වමචි  ලං ය ෝ ලං ලිිතත) ලං සන්නියේදන න්ට අයිති න් ලං ය ෝ ලං
පදිාචි න් ලං විසින් ලං  ඩිනමින් ලං ස  ලං නිසිපරිදි ලං ප්රතිංමර ලං දැක්මේ  ලං නුවණට ලං හුන් . ලං  මර්  ලං
අවසර  ලංකබම ලං දී ට ලංසූදමනවර ලංවිට  ලංදී, ලංඒ ලංසවරබන්ධය න් ලංබකමයපොයරොත්තු ලංවන ලංවන්දි ලං
මුදම ලං ප්ර මණ  ලං ද ලංඇතුළුව ලංනි   න් ලං ම ලං ය ොන්යේසි ලංබකපත්රකමිය ම ලං යවත ලං ය ෝජනම ලං
කිරී  ලං වඩම ලං උචිත ලං යේ. ලං එවැනි ලං නි   න් ලං  ම ලං ය ොන්යේසි ලං බකපත්රකමිය කු ලං විසින් ලං
පිළි ැනී ට ලං ඉඩ ඩ ලං ඇති ලං අතර ලං එයසේ ලං නැතය ොත් ලං ප්රමයේය   ලං යම වරවර කු ලං  ගින් ලං
පවත්වනු ලංකබන ලංපරීක්ෂණ   ලංදී ලංඒවම ලංසවරබන්ධය න් ලංනිසි ලංසැකකිමකක් ලංදක්වනු ලංඇත. ලං
 මර්  ලං අවසර  ලං ප්රදමන  ලං කිරී  ලං සවරබන්ධය න් ලං වන්දි ලං ය මේ ට ලං අදමක ලං විස්තර ලං සඳ ම ලං
 න්ණම ර ලංඉ ත ලං2.3 ලංපරිච්යේද  ලංබකන්න. 

(ඊ) ලං ඉඩ ක් ලං ත, ලං ටින් ලංය ෝ ලංඋඩින් ලං දැනට ත් ලංසවි ලං ර ලංඇති ලංවිදුලි ලං මර්  ක් ලංඉවත් ලං ර ලං
 ැනී ට ලං වර ලංඉඩ   ලංඅයිති න්ට ලංය ෝ ලංපදිාචි න්ට ලංඅවශයවන ලංවිට, ලංවිදුලි ලං මර්   ලංඉවත් ලං
 ර ලං  න්නම ලං යකස ලං දන්වමින් ලං බකපත්රකමිය ම ලං යවත ලං දැන්මේ ක් ලං කබම ලං දි  ලං  ැ . ලං යවර ලං
සවරබන්ධය න් ලං වැඩි ලං විස්තර ලං සඳ ම ලං  න්ණම ර ලං 2.2(අ) ලං අයිත   ලං බකන්න. ලං එවැනි ලං
දැන්මේ ක් ලංකැබීය න් ලංඅනතුන්ව ලං මර්  ලංඅවසර  ලංකබම ලංදී  ලංසුරක්ෂිත ලං ර ලං ැනී  ලංසඳ ම ලං
සි ළු ලංසමධමරණ ලංප්ර ත්න න් ලංදැරීය න් ලංඅනතුන්ව, ලංවිදුලි ලං මර්   ලංසවි ලං ර ලංතබම ලං ැනී  ලං
සඳ ම ලං බක  ලං ඉමකමින් ලං බකපත්රකමිය ම ලං  ට ලං ප්රමයේය   ලං යම වර ලං යවත ලං අ දුවර ලං පත්ර ක් ලං
ය ොමු ලං ළ ලං ැකි . 

(උ) ලං විදුලි ලං  මර්  ක් ලං සවි ලං කිරී  ලං ය ෝ ලං සවි ලං  ර ලං තබම ලං  ැනී  ලං සවරබන්ධය න් ලං  වර ලං ඉඩ   ලං
අයිති න්වකු ලංය ෝ ලංපදිාචි න්වකු ලං ට ලං න්ණු ලංඉදිරිපත් ලංකිරී ට ලංඅවස්ථමවක් ලංකබම ලංදී  ලං
සඳ ම ලං ප්රමයේය   ලං යම වරවර කු ලං විසින් ලං පවත්වනු ලං කබන ලං පරීක්ෂණ ක් ලං සඳ ම ලං අදමක ලං
ඉඩවර ලංඅයිති න් ලංය ෝ ලංපදිාචි න් ලංස භමී ලංමේ  ලංඔහුයේ ලංය ෝ ලංඇ යේ ලං  පතට ලංය ේතු ලංවනු ලං
ඇත. ලංඑය න්  ලංඑවැනි ලං වර ලංපරීක්ෂණ   ලංදී, ලංඅදමක ලංසි ළු  ලං ලංයතොරතුන් ලංකබම ලංදී  ලං ඟින් ලං
සි ළු ලංපමර්ශව න්ට ලංසමධමරණ ලංවන ලංදැන-උ ත් ලංීරණ ක් ලං ැනී ට ලංප්රමයේය   ලංයම වරට ලං
ස   ලංමේ ට ලංඉඩවර ලංඅයිති න්වකුට ලංය ෝ ලංපදිාචි න්වකුට ලං ැකි . 

5.2  ස් ලංය ෝ ලංඅතු ලං පම ලංබි  ලංය ලී  

(අ) ලං සවි ලං ර ලංඇති ලංය ෝ ලංසවි ලං රමින් ලංපවතින ලංය ෝ ලංසවි ලංකිරී ට ලංනි මිත, ලං වර ලං ලංවිදුලි ලංරැ ැන  ලං
ය ෝ ලං විදුලි ලං පිරි ත : ලං සවිකිරී , ලං නඩත්තු ලං කිරී  ලං ය ෝ ලං ඒවමයේ ලං ක්රි ම මරිත්ව ට ලං
අව යරවන ලං ය ෝ ලං බමධමවන ලං පරිදි; ලං ය ෝ ලං   ජනතමවට ලං අනතුන් ලං ඇති ලං  රන ලං ප්රභව ක් ලං
සෑයදන ලංපරිදි, ලංඉතම ලංසමීපව ලං වර ලං සක් ලංපවතින ලංය ෝ ලං තු ලංපැවති  ලං ැකි ලංඅවසථ්මව  ලංදී, ලං
 ට ලංකී ලංබකපෑවර ලංවළක්වමලී ට ලං ැකි ලංවන ලංපරිදි ලංඑ  ලං ස, ලංඑ ය ලංඅතු ලංය ෝ ලංමුම ලං පම ලංදැමි  ලං
යුතු . 

 ලං(ආ) විදුලිබක ලංපනත ලංඅනුව, ලංඉ ත ලං(අ) ලං ටයත් ලංද වම ලංඇති ලංපරිදි ලංවූ ලං වර ලං සක්, ලංඑ ය ලංඅතු ලංය ෝ ලං
මුම ලං පම ලංද න ලංයකස ලංනි   ලං රමින් ලං ස ලංවැයඩමින් ලංපවත්නම ලංඉඩයවර ලංඅයිති න්ට ලංය ෝ ලං
පදිාචි න්ට ලංබකපත්රකමිය ම ලංවිසින් ලංදැන්මේ ක් ලංකබම ලංදි  ලංයුතු ලංයේ. 

 ලං(ඇ) ලං ඉඩයවර ලං අයිති න් ලං ය ෝ ලං පදිාචි න් ලං විසින් ලං බකපත්රකමිය කු ලං විසින් ලං එයසේ ලං කබම ලං දුන් ලං
දැන්මේ   ලංඅඩාගු ලංනි   න් ලංපිළිපැද ලංයනො ැති ලංඅවස්ථමව  ලංදී ලංස  ලංඉඩයවර ලංඅයිති න් ලංස  ලං
පදිාචි න් ලං න ලංයදයදනම  ලංවිසින්, ලංදැන්මේ  ලංකබම ලංදුන් ලංදින ලංසිට ලංවැඩ රන ලංදින ලං තක් ලං(7) ලං
ඇතුළත, ලංබකපත්රකමිය ම ලංවිසින් ලංකබම ලංදී ලංඇති ලංදැන්මේ ට ලංවියරෝධ  ලංප්ර මශ ලං රමින් ලංප්රති-
දැන්මේ ක් ලංකබම ලංදී ලංයනො ැති ලංඅවස්ථමව  ලංදී; ලංඅදමක ලං ස ලං පම ලංබි  ලංය ලී ට, ලංඑ ය ලංඅතු ලංය ෝ ලං
මුම ලං පම ලංදැමී ට ලංබකපත්රකමිය මට ලංබක  ලං යමි ලංයේ. 

(ඈ) ලං එබැවින්, ලංබකපත්රකමිය මට ලංඅවශයව ලංඇති ලංපරිදි, ලං වර ලං සක් ලං පම ලංබි  ලංය ලී , ලංඑ ය ලංඅතු ලං
ය ෝ ලං මුම ලං  පම ලං දැමී  ලං සවරබන්ධය න් ලං ඉඩයවර ලං පදිාචි න් ට ලං  වර ලං වියරෝධතමව ක් ලං
ඇත්නවර, ලංඒ ලංබව ලංදන්වමින් ලංබකපත්රකමිය ම ලංවිසින් ලංකබම ලංදුන් ලංදැන්මේ ට ලංවියරෝධ  ලංප්ර මශ ලං
 රමින්, ලංදැන්මේ  ලංකබම ලංදුන් ලංදින ලංසිට ලංවැඩ රන ලංදින ලං තක් ලං(7) ලංඇතුළත, ලංප්රති-දැන්මේ ක් ලං
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බකපත්රකමිය ම ලං යවත ලං දි  ලං යුතු ලං යේ. එයසේ ලං ප්රතිදැන්මේ ක් ලං කැබුණු ලං පසු, ලං බකපත්රකමිය ම ලං
විසින් ලං මරණ  ලං ප්රමයේය  ලං යම වර ලං යවත ලං ය ොමු ලං  ළ ලං  ැකි ලං අතර ලං ප්රමයේය  ලං යම වර ලං
විසින් ලං න්ණු ලංවි සම ලංබැලී  ලංපිණිස ලංපමර්ශව න්වන්ට ලංසවන් ලංයදනු ලංකැබීයවර ලංඅවස්ථමවක් ලං
කබම ලංදීය න් ලංපසුව, ලං මරණ  ලංසවරබන්ධය න් ලංනි   ක් ලංනිකුත් ලං රනු ලංඇත. 

 
(ඉ) ලං ඉඩයවර ලංඅයිති න් ලංය ෝ ලංපදිාචි න් ලංවිසින් ලංදැන්මේයවර ලංඅඩාගු ලංනි   න් ලංපිළිපදින ලංකේයේ ලං

නවර, ලංඑ යදී ලංඉඩයවර ලංඅයිති න් ලංය ෝ ලංපදිාචි න් ලංවිසින් ලංසමධමරණ ලංයකස ලංදරන ලංකද ලංවි දවර ලං
බකපත්රකමිය ම ලංවිසින් ලංඔහු ලංය ෝ ලංඇ  ලංයවත ලංය වනු ලංකැයේ. ලංනමුත්, ලංඅදමක ලං ස, ලංඑ ය ලංඅතු ලං
ය ෝ ලංමුම ලං පම ලංදැමී  ලංය ේතුයවන් ලංඉඩයවර ලංඅයිති න් ලංය ෝ ලංපදිාචි න් ලංයවත ලංසිදු ලංවන ලං වර ලං
ආර්ික  ලං අකමභමනි ක් ලං යවනුයවන් ලං වන්දි ලං ය මේ ට ලං විදුලිබක ලං පනත ලං ප්ර මරව ලං
බකපත්රකමිය ම ලංබැඳී ලංනැත. 

(ඊ) ලං  න්ණු ලංවි සම ලංබැලී  ලංපිණිස ලංපමර්ශව න්වන්ට ලංසවන් ලංයදනු ලංකැබීයවර ලංඅවස්ථමවක් ලංකබම ලං
දීය න් ලංපසුව, ලංඅවස්ථමනුකූක ලං න්ණු ලංඅනුව ලංයුක්ති ලංස  ත ලං යි ලංප්රමයේය   ලංයම වර ලංවිසින් ලං
 මපනම ලං රන ලංපරිදි ලංස  ලංඉ ත ලං(අ) ලං ය ලංසඳ න් ලංබකපෑවර ලංවළක්වමලී ට ලං ැකිවන ලංපරිදි, ලං
බකපත්රකමිය මට ලං අදමක ලං  ස, ලං එ ය ලං අතු ලං ය ෝ ලං මුම ලං  පම ලං දැමී ට ලං ඉඩ ලං යදමින් ලං ප්රමයේය   ලං
යම වර ලංවිසින් ලංනි   ක් ලං රනු ලංකැබි  ලං ැ . 

(උ) ලං  වර ලං සක්, ලංඑ ය ලංඅතු ලංය ෝ ලංමුම ලං පම ලංදැමී ට ලංඉ ත ලං(ඇ) ලංය ෝ ලං(ඊ) ලං ටයත් ලංබක  ලං යමි ලංවන ලං
අවස්ථමව  ලං දී, ලං බකපත්රකමිය ම ලං විසින් ලං ඉ ත ලං 3 ලං වන ලං ය ොටයසේ ලං 3.5 ලං වන ලං පරිච්යේද  ලං
 ටයත් ලංදක්වම ලංඇති ලංඅවශයතමව න් ලංසපුරමලි  ලංයුතු ලංයේ. 
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6 වන හකොටස – හපොදු මාර්හගෝපහේශ් 
 
6.1 බකපත්රකමීනන් ලංසඳ ම 

(අ) ලං බකපත්රකමීනන් ලංවිසින් ලංසම මනය ලංරමජ මරී ලංයේකමවන් ලංතුළ ලංත  ලංප්රමයේය   ලං මර් මක, ලංශමඛම ලං
 මර් මක ලංස  ලංපමරියභෝගි  ලංයසේවම ලං ධයස්ථමන න් ලං(අදමක ලංපරිදි) ලං ය ලංසිා ක, ලංයද ළ, ලංස  ලං
ඉාග්රීසි ලං  න ලං භමෂම ලං ත්රිත්වය න්  ලං යපොදු ලං   ජනතමවයේ ලං පරියකන  ලං පිණිස ලං ය   ලං
 මර්ය ෝපයේශ න්යේ ලංපිටපතක් ලංතැබි  ලංයුතු .  

(ආ) ඉ ත ලං 2.1 ලං (අ) ලං ස  ලං 3.1 ලං යේද න් ලං  ය ලං සඳ න් ලං  ර ලං ඇති ලං  වර ලං දැන්මේ ක් ලං අයේක්ෂිත ලං
ග්රම   ම ලං (දැන්මේ  ලංකබන්නම) ලංයවත ලංකැබුණු ලංබවට ලංබකපත්රකමිය ම ලංවිසින් ලංස ති  ලං ර ලං
ය න ලං ඇත්නවර ලං මිස, ලං එ  ලං දැන්මේ  ලං කබම ලං දුන් ලං ය ෝ ලං කැබුණු ලං යකස ලං සක නු ලං කැබි  ලං
යනො ැකි . ලං එයසේ ලං කබම ලං යදන ලං කද ලං  වර ලං දැන්මේ   ලං  වර ලං  මකසී මවක් ලං සඳ න්ව ලං ඇති ලං
විට  ලංදී, ලංඑ  ලං මකසී මව ලං ණන  ලං රනු ලංකැබි  ලංයුත්යත් ලංඑ  ලංදැන්මේ  ලංකබන්නම ලංයවත ලං
කැබුණු ලංබවට ලංස ති  ලං ර ත් ලංදිනයේ ලංසිට . 

(ඇ) ලං  වර ලංඉඩ   ලංඅයිති න්වකු ලංය ෝ ලංපදිාචි න්වකුය න් ලං මර්  ලංඅවසර  ලංකබම ලං ැනී  ලංසඳ ම ලං
දරනු ලං කබන ලං ප්ර ත්න න් ය ලං දී, ලං  නම ලං අන්තර්-පුේ ක ලං ස  ලං සන්නියේදන ලං
නිපුණතමව න්ය න් ලං ස න්විත ලං නිකධමරීන් ලං අදමක ලං  මර්  න් ලං සඳ ම ලං ය දමේ  ලං
ඤමණමන්විත ලං යේ. ලං යබොය ො  ක් ලං අවසථ්මවකදී, ලං බකපත්රකමිය ම ලං විසින් ලං උචිත ලං
සන්නියේදන ලං උපම  මර්  න් ලං ය ොදම ැනී  ලං  ඟින් ලං ස  ලං වැරදි ලං අවයබෝධ න් ලං දුරලී  ලං
සඳ ම ලං සවරපූර්ණ ලං යතොරතුන් ලං සැපයී  ලං  ඟින්, ලං අදමක ලං ඉඩවර ලං අයිති න්වන් ලං ය ෝ ලං
පදිාචි න්වන් ලංයවතින්  ලං විදුලි ලං මර්  ලංසවි ලංකිරී  ලංස  ලංසවි ලං ර ලං පවත්වම ලං  ැනී  ලංසඳ ම ලං
අවශය ලංඅවසර  ලංකබම ලං ත ලං ැකිව ලංතිබූ ලංබව ලංය ොමිෂන් ලංසභමයේ ලංඅද සයි. 

(ඈ) විදුලි ලං මර්  ලංස  ලංවිදුලි ලංපිරි ත ලංසවි ලංකිරී  ලංසැකසුවර ලං ළ ලංයුත්යත් ලංභූමි  ලංආර්ික  ලංවශය න් ලං
ප්රශස්ථ ලංයකස ලංභමවිතම ලංවන ලංඅයුරින් ලංස  ලංයපොදු ලං  ජනතමව ලංයවත ලංසිදුවන ලංබමධමවන් ලං ම ලං
අව යරතමව න් ලංඅව  ලංවන ලංඅයුරිනි. ලං වර ලංවිදුලි ලං මර්  ක් ලංසවි ලංය යරන ලං ා ලංයපත ලංීරණ  ලං
කිරීයවර ලංදී, ලංවිදුලිබක ලං ලංසවරයප්රේෂණ ලංස  ලංයබදම ැරීයවර ලංපේධීන් ලං ය ලංසැකසුවර ලං ත ලංවයමේති  ලං
ද ලංසැකකිමකට ලං ත ලංයුතු . 

 
6.2 ප්රමයේය   ලංයම වරවන්න් ලංසඳ ම 

ප ත ලං දක්වම ලං ඇති ලං යපොදු ලං  මර්ය ෝපයේශ ලං පිළිපැදී  ලං  ඟින් ලං ඉ ත ලං 2 ලං වන ලං ස  ලං 3 ලං වන ලං ය ොටස් ලං
 ටයත් ලං ප්රමයේය   ලං යම වරවන්න් ලං විසින් ලං  නු ලං කබන ලං ීරණ න් ලං  ය ලං නීතයමනුකූකභමව  ලං ස  ලං
විශ්වමස ටයුතුභමව  ලංත වුන් ලංය යර්: 

(අ) ලං පැවරී ලංඇති ලංබකතක ලංප්ර මරව ලංප්රමයේය   ලංයම වරවන්න් ලංවිසින් ලංපරීක්ෂණ, ලංවිභම  ලංකිරීවර, ලං
රැස්මේවර ලං ආදි  ලං පැවැත්මේයවර ලං දී ලං ස  ලං ීරණ න්ට ලං එළැඹීයවර ලං දී, ලං නිසි ලං ක්රි මදම  ක් ලං
අනු  න  ලං රනු ලංකබන ලංබවට ලංස  ලංස්වමභමවි  ලංයුක්ති  ලංපිළිබඳ ලංමූකධර්  න් ලංආරක්ෂම ලං
වන ලංබවට ලංව  ලංබකම ලං ැනී . 

 ලං(ආ) වියශේෂය න්  ලංඉඩ ලංවර ලංඅයිති න් ලංය ෝ ලංපදිාචි න් ලංඇතුළු ලංඅදමක ලංසි ළු ලංපමර්ශව න් ලංයවත ලං
පැවැත්මේ ට ලං නි මිත ලං  වර ලං විභම  ලං කිරී ක්, ලං රැස්මේ ක් ලං ය ෝ ලං පරීක්ෂණ ක් ලං පිළිබඳව ලං
විධි ත්ව ලංදැනුවර ලංදි  ලංයුතු . ලංඑවැනි ලං වර ලංවිභම  ලංකිරී ක්, ලංරැස්මේ ක් ලංය ෝ ලංපරීක්ෂණ ක් ලං
පිළිබඳව ලං වන ලං  වර ලං දැනුවර ලං දී ක් ලං අයේක්ෂිත ලං දැන්මේ  ලං කබන්නම ලං යවත ලං කැබුණු ලං බවට ලං
ස ති  ලං ර ලං ැනී  ලංවඩම ලංය ෝ ය ලංයේ. 

 ලං(ඇ) වියශේෂය න්  ලංඉඩ ලංවර ලංඅයිති න් ලංය ෝ ලංපදිාචි න් ලංඇතුළු ලංඅදමක ලංසි ළු ලංපමර්ශව න් ලංයවත ලං
එයසේ ලං පවත්වනු ලංකබන ලං වර ලංවිභම  ලංකිරී   ලංදී, ලංරැස්මේ   ලංදී ලංය ෝ ලංපරීක්ෂණ   ලංදී ලංත  ලං
අද ස් ලංප්ර මශ ලංකිරී ට ලංඅවස්ථමවක් ලංකබම ලංදි  ලංයුතු . 
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 ලං(ඈ) අදමක ලං ඉඩයවර ලං අයිති න්ට ලං ය ෝ ලං පදිාචි න්ට ලං ප්රමයේය   ලං යම වර ලං විසින් ලං ය ය  වනු ලං
කබන ලං වර ලංවිභම  ලංකිරී ක්, ලංරැස්මේ ක් ලංය ෝ ලංපරීක්ෂණ ක් ලංසවරබන්ධය න් ලංවන ලං දැනුවර ලං
දී ක් ලංකැබී ලංයනො ැති ලංබව ලංඅනමවරණ  ලංවූ ලංවිට  ලංදී ලංය ෝ ලංයනොවැළැක්වි  ලං ැකි ලංය ේතුවක් ලං
 ත ලංඒ ලංසඳ ම ලංස භමගි ලංවි  ලංයනො ැකි ලංබව ලංදැනුවර ලංදී ලංඇති ලංවිට  ලංදී, ලංඉඩයවර ලංඅයිති න්යේ ලං
ය ෝ ලංපදිාචි න්යේ ලංස භමගිත්ව  ලංකබම ලං ත ලං ැකි ලංවන ලංපරිදි ලංඅදමක ලංවිභම  ලංකිරී , ලංරැස්මේ  ලං
ය ෝ ලංපරීක්ෂණ  ලංනැවත ලංපැවැත්මේ  ලංඋචිත ලංයේ. 

 
(ඉ) ලං ඉ ත ලං2.1 ලං(ඉ), ලං2.2 ලං(ඈ), ලං2.3 ලං(ඈ) ලංස  ලං3.4 ලංයේද ලංප්ර මරව ලංප්රමයේය   ලංයම වරවන්න් ලංවිසින් ලං

පවත්වනු ලං කබන ලං සි ළු  ලං පරීක්ෂණ, ලං විභම  ලං කිරීවර, ලං රැස්මේවර ලං ආදිය  ය ලං සට න් ලං ය ෝ ලං
වමර්තම, ලංඉමකම ලංසිටි ලංවිට දී ලංඒවම ලංය ොමිෂන් ලංසභමව ලංයවත ලංය ොමු ලංකිරී  ලංසඳ ම, ලංපවත්වම ලං
 ත ලංයුතු . ලං 

(ඊ) ලං සීමිත ලං ස්වමභමවි  ලං සවරපතක් ලං වන, ලං භූමි  ලං ප්රශස්ථ ලං යකස ලං උපය ෝී ලං  ර ලං  ැනී  ලං සඳ ම ලං
 ැකි ලංසෑ  ලංඋත්සම  ක්  ලංදැරි  ලංයුතු . 

(උ) ලං  වර ලංප්රමය ෝගි  ලංදුෂ් රතමව ක් ලංය ෝ ලංයනොවැකැක්වි  ලං ැකි ලංය ේතුවක් ලංනිසම, ලංප්රමයේය   ලං
යම වර ලං යනොවන ලං නිකධමරිය ක් ලං විසින් ලං  වර ලං පරීක්ෂණ ක්, ලං විභම කිරී ක් ලං ය ෝ ලං
රැස්මේ ක් ලං  නමදි  ලං පවත්වනු ලං කැබූව ලං ද, ලං ඒ ලං සවරබන්ධය න් ලං වන ලං අවසන් ලං ීරණ  ලං
ප්රමයේය   ලංයම වර ලංවශය න් ලංත ම ලංවිසින්  ලං ත ලංයුතු . ලං 

(ඌ) ප්රමයේය   ලං යම වරවර කු ලං විසින් ලං එයසේ ලං  නු ලං කබන ලං  වර ලං ීරණ ක් ලං පිළිබඳව, ලං එ  ලං
ීරණ ට ලංපමද  ලංවූ ලං න්ණු ලංද ලංස යතව, ලංඅදමක ලංසි ළු ලංපමර්ශ්ව න් ලංයවත ලංනිසි ලංපරිදි ලංදන්වම ලං
 ැවි  ලංයුතු . 
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I වන පරිශිෂ්ටය – මාර්ග අවස ය ඉල්ලුම් ක මින් ලබා හෙන ෙැන්වීම 
(‘W’ ෙැන්වීම) 

 

…………………………………………………………………………………............යවත 
 (ඉඩයවර ලංපදිාචි න්යේ ලංන , පදිාචි න් ලංඉඩයවර ලංඅයිති න් ලංයනොයේනවර, ලංඅයිති න්යේ ලංන ) 
  
2009 ලංඅා  ලං20 ලං දරන ලංශ්රී ලංකා ම ලංවිදුලිබක ලං (සායශෝධිත) ලංපනයත් ලං I වන ලංඋපයමඛනයේ ලං3 වන ලංඅයිත   ලං
ප්ර මරව, ලංප ත ලංඉඩ  ලංසවරබන්ධය න් ලං මර්  ලංඅවසර 1 ලංඅවශයව ලංඇති ලංබව ලංය යින් ලංදැනුවර ලංසිටිමි. ලං 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………............ 

(ඉඩයවර ලංලිපින )  
 
අවශය ලං මර්  ලංඅවසර  ලංපිළිබඳ ලංවිස්තර ලංප තින් ලංදැක්යේ: 
 
...................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

 
අවශය ලං  මර්  ලං අවසර  ලං කබමදී ට ලං ඔබ ලං එ ඟ ලං නවර, ලං  න්ණම ර ලං යවර ලං ස ඟ ලං අමුණම ලං ඇති ලං ආ ෘති ට ලං
අනුකූකව ලංය   ලංදැන්මේයවර ලංදිනයේ ලංසිට ලංදින ලංවිසි ලංඑ ක් ලං(21) ලංඇතුළත ලංඒ ලංබව ලංප ත ලංඅත්සන් ලංතබම ලංඇති ලංඅ  ලං
යවත ලං දැනුවර ලං යදන්න. ලං ය යසේයවතත්, ලං එකී ලං  මකසී මව ලං ඇතුළත ලං අප ලං යවත ලං කිසිදු ලං ප්රතිංමර ක් ලං
යනොකැබුණය ොත්, ලං මර්  ලංඅවසර  ලංකබමදී ට ලංඔබ ලංඅ ැ ැති ලංවන ලංබවට ලංසක නු ලංකැයේ. 
 
 
 
 
…………………………………………………. 
බකපත්රකමිය මයේ ලංබක කත් ලංනිකධමරි මයේ ලංඅත්සන 
 
බක කත් ලංනිකධමරි මයේ ලංන : …………………………………… 
ඇ තුවර ලංඅා  : ………………………................................ 
ලිපින :…………………………………………………... 
 
දින :  වවවව/ ම ම/දිදි ලං(දැන්මේයවර ලංදින ) 

                                                 
1
 ‘ මර්  ලංඅවසර ’ ලං න්යනන්, ලංඉඩ ක් ලං ත, ලං ට ලංය ෝ ලංඋඩින් ලං වර ලංවිදුලි ලං මර්  ක් ලංසවි ලංකිරී  ලං ම ලංසවි ලං ර ලංතැබී  ලංපිණිස; ලංස  ලං
එ  ලංවිදුලි ලං මර්   ලංපරීක්ෂම ලංකිරී , ලංනඩත්තු ලංකිරී , ලංයවනස් ලංකිරී , ලංඅළුත්වැඩි ම ලංකිරී , ලංඉවත් ලංකිරී  ලංය ෝ ලංප්රතිස්ථමපන  ලංකිරී  ලං
සඳ ම ලංඒ ලංඉඩ ට ලංප්රයේශ ලංමේ  ලංපිණිස; ලංබකපත්රකමිය කුට ලංකබම ලංයදන ලංඅයිති  ලංඅද ස් ලංයේ. 
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(1 ලංපරිය ෂ්ට ට ලංඇමුණු  -  මර්  ලංඅවසර  ලංකබමදීයවර ලංදී ලංඉඩවර ලංඅයිති න්වකු ලංවිසින් ලංභමවිතම ලං ළ ලංයුතු ලංආ ෘති ) 

මාර්ග අවස ය ලබාදීම 

 
යවත: (බකපත්රකමිය ම) ලං ලං ලං ලං ලං ලං 
 

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

...............................................………………………………………………..... ලං(ඉඩයවර ලංලිපින ) ලං

 න ලංස්ථමනයේ ලංපි යටි ලංඉඩයවර ලංඅයිතිකරු/පදිංචිකරු* ලංවන ලං…………………....................…………… ලං

……………………...................................................................................... (සවරපූර්ණ ලංන ) ලං  , ලං

බකපත්රකමිය මයේ ලං ලං............................. ලංදිනැති ලංදැන්මේ  ලං ඟින් ලංඉමකම ලංඇති ලං මර්  ලංඅවසර  ලංය යින් ලංකබම ලං

යදමි. 

 
 මර්  ලංඅවසර  ලංකබම ලංදී ට ලංඅදමක ලංනි   න් ලංස  ලංය ොන්යේසි ලංප තින් ලංදැක්යේ: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
…………………………… 
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංඅත්සන 
 
ජමති  ලං ැඳුනුවරපත් ලංඅා  : .................................... 
 
දින : ................................. 
 

(* න්ණම ර ලංඅනවශය ලංවංන ලං පම රින්න) 
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II වන පරිශිෂ්ටය – මාර්ග අවස  ගිවිසුම 
 
පමර්ශ්ව න්වන්: 
 

(1) න :  ...................................................................................... (“අයිතිකරු/පදිංචිකරු*”) 

ලිපින :  ...................................................................................... 

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

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

(2) න :  ...................................................................................... (“බලපත්රලාියයා”) 

ලිපින :  ...................................................................................... 

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

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

 
ඉඩයවර අයිතිකරු/පදිංචිකරු* ලංයේ ලංනි   න් ලංස  ලංය ොන්යේසි: 
 
...................................................................................................................................................... 

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
 
 
 
බලපත්රලාියයා යේ ලංනි   න් ලංස  ලංය ොන්යේසි: 
 
...................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

 

ඉඩයවර අයිතිකරු / පදිංචිකරු* ස  ලංබලපත්රලාියයා ලංවන ලංඅපි, ලංඉ ත ලංනි   න් ලංස  ලංය ොන්යේසිවකට ලං
එ ඟ ලංවන්යනමු. 
 
 
.......................................................    ..................................................... 

     ඉඩයවර ලංඅයිතිකරු / පදිංචිකරු*      ලං ලං ලං ලං ලං ලංබකපත්රකමිය ම 
 
දින : .........................      දින : ............................. 

(* න්ණම ර ලංඅනවශය ලංවංන ලං පම රින්න) 
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 III වන පරිශිෂ්ටය – විදුලි මාර්ගයක් සවිකිරීමට/සවික  තබාගැනීමට බලය 

ලබා ගැනීම සඳහා වන අයදුම් පත්රය 
 

 …………………………………………………………………………………...............................යවත. 
( මර්  ලංඅවසර  ලංඅවශයව ලංපවතින ලංඉඩ  ලංපි යටි ලංපරිපමකන ලංදිස්ත්රික් යේ ලංප්රමයේය   ලංයම වර) 

 
1. අ දුවරපත්රයේ ලංඅරමුණ ලං: ( න්ණම ර ලංඅදමක ලංතැන්වකදී ‘’කකුණ ලංය ොදන්න) 

 

1.1   

2009 ලං අා  ලං 20 ලං දරන ලං ශ්රී ලං කා ම ලං විදුලිබක ලං (සායශෝධිත) ලං පනයත් ලං I වන ලං උපයමඛනයේ ලං 3 ලං වන ලං
අයිත යේ ලං(1) ලංවන ලංයේද  ලංප්ර මරව, ලං(ප ත ලං2 ලංවන ලංඅයිත   ලං ටයත් ලංවිස්තර ලංදක්වම ලංඇති) ලංවිදුලි ලං මර්   ලං

සවිකිරී  ලං සඳ ම ලං අවශය ලං  මර්  ලං අවසර  ලං ඉමකම ලං සිටිමින් ලං ෙැන්වීමක් / ෙැන්වීම්* අදමක ලං ඉඩහම් 

අයිතිකරුට / ඉඩම්වල අයිතිකරුවන්ට* නිකුත් ලං  රන ලං කදී. ලං ය යසේයවතත්, ලං  අදමක ඉඩම් අයිතිකරු / 

ඉඩම්වල අයිතිකරුවන්* විසින්: ( න්ණම ර ලංඅදමක ලංතැන්වකදී ‘’කකුණ ලංය ොදන්න) ලං 
 

 දැන්මේය  ය ලංසඳ න් ලං මකසී මව ලංඉක් මේ ට ලංයපර ලං මර්  ලංඅවසර  ලං ලංකබමදී ට ලංඅස ත් ලංමේ ලංඇත. 
  

  මර්  ලංඅවසර  ලංකබම ලංදී ලංඇත්යත් ලංඅපට ලංපිළි ත ලංයනො ැකි ලංනි   න් ලංස  ලංය ොන්යේසිවකට ලං ටත්ව . 
 

1.2   

2009 ලංඅා  ලං20 ලංදරන ලංශ්රී ලංකා ම ලංවිදුලිබක ලං(සායශෝධිත) ලංපනයත් ලංI වන ලංඋපයමඛනයේ ලං5වන ලංඅයිත යේ ලං
2වන ලංපරිච්යේද  ලංප්ර මරව, ලංඉඩයවර ලංඅයිති න් ලංය ෝ ලංපදිාචි න් ලංවිසින් ලංඉඩය න් ලං(ප ත ලං2 ලංවන ලංඅයිත   ලං
 ටයත් ලංවිස්තර ලංදක්වම ලංඇති) ලංවිදුලි ලං මර්   ලංඉවත් ලං ර න්නම ලංයකස ලංදැන්මේ ක් ලංකබම ලංදී ලංඇත. 
 

2. විදුලි ලං මර්   ලංපිළිබඳ ලංවිස්තර: 

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

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

...................................................................................................................................................... 
  
3. ඉඩහම් අයිතිකරු / ඉඩම්වල අයිතිකරුවන්* ය ෝ ලංඉඩහම් පදිංචිකරු / ඉඩම්වල පදිංචිකරුවන්* පිළිබඳ ලං

විස්තර ලංඅඩාගුවන, ලංඅපි විසින් ලබා දුන් / අප හවත ලැබුණු* ෙැන්වීහම් / ෙැන්වීම්වල* පිටපතක් / පිටපත්* 

යවර ලං ස ඟ ලං අමුණම ලං ඇත. ලං පිළි ත ැකි ලං නි   න් ලං ස  ලං ය ොන්යේසිවකට ලං  ටත්ව ලං  මර්  ලං අවසර  ලං කබම ලං
 ැනී  ලංසඳ ම ලංසි ළු ලංසමධමරණ ලංප්ර ත්න න් ලංදරන ලංකද ලංඅතර, ලංඑ  ලංප්ර ත්න න් ලංඅසමර්ථ  ලංවි . ( මර්  ලං
අවසර  ලංකබමදී  ලං සුරක්ෂිත ලං ර ැනී ට ලං දරන ලංකද ලං ප්ර ත්න න් ලංපිළිබඳ ලංසමක්ෂි ලං යවර ලංස ඟ ලං අමුණම ලං
ඇත). 
  

4. එබැවින්, ලං2009 ලංඅා  ලං20 ලංදරන ලංශ්රී ලංකා ම ලංවිදුලිබක ලං(සායශෝධිත) ලංපනයත් ලංI වන ලංඋපයමඛනයේ ලං3 ලංවන ලං
අයිත   ලංප්ර මරව, ලංඉ ත ලංවිදුලි ලං මර්   ලංසවිකිරීම / සවික  තබාගැනීම* ලංසද ම ලංය යින් ලංබක  ලංඉමකම ලං
සිටිමි.  

 
 

…………………………………………………. 
බකපත්රකමිය මයේ ලංබක කත් ලංනිකධමරි මයේ ලංඅත්සන 
 
බක කත් ලංනිකධමරි මයේ ලංන : …………………………………… 
ඇ තුවර ලංඅා  : ………………………................................ 
ලිපින :…………………………………………………... 
 
දින : ……………………………(අ දුවරපත්රයේ ලංදින ) 

(* න්ණම ර ලංඅනවශය ලංවංන ලං පම රින්න) ලං 

විදුලි ලං මර්  ක් ලංසවිකිරී ට  

විදුලි ලං මර්  ක් ලංසවි ර ලං ලංතබම ැනී  ලං ලං ලං ලං  
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IV වන පරිශිෂ්ටය – මාර්ග අවස ය අත්ක ගැනීම සඳහා වන නිර්හේශ්ය 
 
දින : ................................. 
 
යවත: ලංසභමපති, ලංශ්රී ලංකා ම ලං  ජන ලංඋපය ෝගිතම ලංය ොමිෂන් ලංසභමව ලං 
 
 
........................... ලංදිනැතිව ලං............................................................................... ලං(බකපත්රකමිය මයේ ලං
බක කත් ලංනිකධමරි ම) ලංවිසින් ලංය ොමු ලං රන ලංකද ලංඅ දුවරපත්ර  ලං ම ලංබැ ලංයඳේ. 

 
බකපත්රකමිය ම ලංවිසින් ලංය ොමු ලං රන ලංකද ලංඉ ත ලංඅ දුවරපත්ර  ලංසවරබන්ධය න් ලංපවත්වන ලංකද ලංපරීක්ෂණයේ ලංදී ලං
අනමවරණ  ලං ර ලං න්නම ලංකද ලංයතොරතුන් ලංවක ලංසමරමාශ ක් ලංප තින් ලංදැක්යේ: 
 
...................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

 
 ම ලංවිසින් ලංපවත්වන ලංකද ලං පරීක්ෂණ  ලංස  ලංඑ ගින් ලංඅනමවරණ  ලං ර ලං න්නම ලංකද ලං ඉ ත ලංයතොරතුන් ලං ත ලං
පදනවරව, ලං බකපත්රකමිය මයේ ලං ඉ ත ලං අ දුවර ලං පත්ර  ලං  ගින් ලං ඉමකම ලං ඇති ලං  මර්  ලං අවසර , ලං ඉඩවර ලං අත් ර ලං
 ැනීයවර ලංපනත ලං ටයත්, ලංඅත් ර ලං ැනී  ලංසඳ ම ලංය යින් ලංනිර්යේශ ලං රමි. 
 
 
අදමක ලංයතොරතුන්/ලිපියමඛන ලං(ය   ලංනිර්යේශයේ ලංI ලංවන ලංපරිය ෂ්ට  ලං ඟින් ලංදක්වම ලංඇති ලංපරිදි)2 ලංයවර ලංස ඟ ලං
අමුණම ලංඇත. 
 
 
 
 
 
 
........................................... 
 අත්සන 
 
ප්රමයේය   ලංයම වර ලං- .............................. ලං(පරිපමකන ලංදිස්ත්රික්  ) 
 
 

 

 

                                                 
2
  නමව ලංසවරපූර්ණ ලං රක ලංකද ලංය  ය ලංපසු ලංපියට ය ලංසඳ න් ලංඇමුණු  ලංප්රමයේය   ලංයම වර ලංයේ ලංනිර්යේශ  ලංස ඟ ලංය ොමිෂන් ලංසභමව ලං
යවත ලං ය ොමු ලං ළ ලං යුතු . ලං ය ොමිෂන් ලං සභමව ලං යවත ලං ය ොමු ලං ය යරන ලං සෑ  ලං ලි විමකක් ලං ත ලං ඉ ක ලං දකුණු ලං ය කවයර් ලං ය  ය ලං
ඇමුණුය  ය ලං සඳ න් ලං අදමක ලං අයිත  ලං අා   ලං සඳ න් ලං  ළ ලං යුතු . ලං ප්රමයේය   ලං යම වරවර කු ලං විසින් ලං ය ොමු ලං ය යරන ලං  වර ලං
නිර්යේශ ක් ලංසමර්ථ  ලංනිර්යේශ ක් ලංයකස ලං සක නු ලංකැයබන්යන් ලංය  ය ලංඇමුණුය  ය ලං සඳ න් ලංසි ළු ලං යතොරතුන්/ලි කි විලි ලං
ය ොමිෂන් ලංසභමව ලංයවත ලංය ොමු ලං ර ලංඇති ලංඅවස්ථමව දී ලංප ණි. 
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(IV ලංපරිය ෂ්ට  ලංසඳ ම ලංවන ලංඇමුණු  -  මර්  ලංඅවසර ක් ලංඅත් ර ලං ැනී ට ලංඅදමක ලංනිර්යේශ ක් ලංස ඟ ලංප්රයේය   ලං
යම වර ලංවිසින් ලංඉදිරිපත් ලං ළයුතු ලංයතොරතුන්/ලිපියමඛන ලංපිළිබඳ ලංකැයිස්තුව) 

 
1. විදුලි ලං මර්  ක් ලංසවි ලංකිරී /සවි ර ලංතබම ලං ැනී  ලංසඳ ම ලංවන ලංබකපත්රකමිය මයේ ලංඅ දුවර ලංපත්ර   

   

2.  මර්  ලංඅවසර  ලං ලංඉමකමින් ලංනිකුත් ලං රන ලංකද ලංදැන්මේයවර ලංපිටපතක් ලං(නව ලංවිදුලි ලං මර්  ක්)  

   

3. ඉඩවර ලංඅයිති න් ලංයවත ලංදැන්මේ  ලංකැබුණු ලංබව ලංත වුන් ලං ර ත් ලංබවට ලංසමක්ෂි  ලං(නව ලංවිදුලි ලං මර්  ක්)  

   

4. බකපත්රකමිය මට ලංපිළි ත ලංයනො ැකි ලංඉඩවර ලංඅයිති න් ලංවිසින් ලංවිදුලි ලං මර්  ලංඅවසර  ලං ලංකබම ලංදී ලංඇති  

 නි   න් ලංස  ලංය ොන්යේසි ලං(ඇත්නවර) ලං  

   

5. විදුලි ලං මර්  ක් ලංඉවත් ලං රන ලංයකස ලංඉමකමින් ලංඉඩයවර ලංඅයිති න් ලංය ෝ ලංපදිාචි න් ලංයවතින් ලං  

 බකපත්රකමිය මට ලංකැබුණු ලංදැන්මේයවර ලංපිටපතක් ලං(පවත්නම ලංවිදුලි ලං මර්  ක්)  

   

6. ඉඩ  ලංඅවසරකත් ලංවමසස්ථමන ක් ලං ගින් ලංආවරණ  ලංමේ ලංයනො ැති ලංබවට ලංවන ලංස ති   ලං(ප්රම. ලංයම.)  

   

7. ඉඩය  ය ලංවමසසථ්මන ක් ලංඉදි ලංකිරී  ලංසඳ ම ලංඅදමළ ලංනීති ලං ටයත් ලංසැකසුවර ලංඅවසර  ලංප්රදමන  ලං ර ලං  

 යනො ැති ලංබවට ලංවන ලංස ති   ලං(ප්රම. ලංයම.)  
   

8. බකපත්රකමිය ම ලංවිසින් ලං මර්  ලංඅවසර  කබම ලංදී  ලංසුරක්ෂිත ලං ර ලං ැනී  ලංසඳ ම ලංසි ළු ලංසමධමරණ ලං  

 ප්ර ත්න න් ලංය න ලංඇති ලංබවට ලංවන ලංස ති   
   

9. බකපත්රකමිය මයේ ලංබකපත්ර  ලං ඟින් ලංඅවසර ලංයදන ලංකද ලං මර්  ක් ලං රය න ලං ම  ලංසඳ ම ලං මර්  ලං  

 අවසර  ලංඅත් ලං ර ලං ැනී  ලංඅතයඅවශය ලංබවට ලංවන ලංස ති    

   

10. ඉඩවර ලංඅයිති න්ට ලං න්ණු ලංඉදිරිපත් ලංකිරී ට ලංඅවස්ථමවක් ලංකබමදුන් ලංබවට ලංවන ලංසමක්ෂි  

   
11. ඉඩයවර ලංස  ලංඉඩවර ලංඅයිති න් ලංයේ ලංවිස්තර:  
   

 (අ) ලංඉඩවර ලංඅයිති න්යේ ලංසවරපූර්ණ ලංන  ලංස  ලංජමති  ලං ැඳුනුවර ලංපයත් ලංපිටපතක්  
   

 (ආ) ලංඉඩයවර ලංනනති  ලං යමි   ලංපිළිබඳ ලංසමක්ෂි  
   

 (ඇ) ලංඉඩයවර ලංවරිපනවර ලංඅා    
   

 (ඈ) ලංඉඩයවර ලංලිපින   
   

 (ඉ) ලංඉඩ  ලංපි යටම ලංඇති ලංග්රම  ලංනිකධමරී ලංය ොට්ටමශ   
   

 (ඊ) ලංඉඩයවර ලං යමි මරත්ව  ලංසවරබන්ධය න් ලංආරමවුකක් ලංයනො ැති ලංබවට ලංස  ලංඉඩ  ලංඅත් ලං ර ලං ැනී  ලං  

 සඳ ම ලංනීති   ලංබමධමවක් ලංයනො ැති ලංබවට ලංවන ලංස ති   
 

 

12. අවශය ලං මර්  ලංඅවසර  ලංපිළිබඳ ලංවිස්තර:  
   

 (අ) ලංය ෝජිත ලංසවිකිරී , ලංඅවශය ලං මර්  ලංඅවසරයේ ලංප්ර මණ , ලංඉඩයවර ලංසී ම ලං මයිවර, ලංඉඩ ට   

 ඉ ළින්, ලං ටින්, ලංය ෝ ලංඉඩ  ලං ත ලංදැනට ත් ලංසවි ලං ර ලංඇති ලංවිදුලි ලං මර් /පිරි ත ලංස  ලංඉඩ  ලං ත ලංඉදි ර ලං
ඇති ලංය ෝ ලංඉදි රමින් ලංපවතින ලංය ොඩනැගිලි/වු  න් ලංයපන්නුවර ලංය යරන ලංසිති    

 

   

 (ආ) ලංය ෝජිත ලංවිදුලි ලං මර්   ලංස  ලංඅවට ලංප්රයේශයේ ලංසවි ලං ර ලංඇති ලංයවනත් ලංවිදුලි ලං මර්  ලංයපන්නුවර  

  රන ලංවිදුලි ලංපේධති ලංසිති    
   

 (ඇ) ලංඉඩයවර ලං රය න ලං ම ට ලංනි මිත ලං මර්  න් ලංපිළිබඳ ලංය ටි ලංවිස්තර ක්  
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 V වන පරිශිෂ්ටය – ගස් හහෝ අතු කපා ෙමන හලස නියම ක මින් ලබා 

හෙන ෙැන්වීම 
(‘T’ ෙැන්වීම)  

 
 ………………………………………………………………………………….............යවත 
 (ඉඩයවර ලංපදිාචි න්යේ ලංන , පදිාචි න් ලංඉඩයවර ලංඅයිති න් ලංයනොයේනවර, ලංඅයිති න්යේ ලංන  ) 
 
2009 ලංඅා  ලං20 ලං දරන ලංශ්රී ලංකා ම ලංවිදුලිබක ලං (සායශෝධිත) ලංපනයත් ලං I වන ලංඋපයමඛනයේ ලං6 ලංවන ලංඅයිත   ලං
ප්ර මරව, ලංප ත ලංඉඩයවර ලංපි යටම ලංඇති ලං ස/ ස් ලං පම ලංදැමී ට ලංය ෝ ලංඅතු ලං පම ලංදැමී ට ලංය ෝ ලංඑ ය/ඒවමයේ ලංමුම ලං
 කවම ලංදැමී ට ලංඅවශයව ලංඇති ලංබව ලංය යින් ලංදැනුවර ලංයදමි. ලං  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………... 

(ඉඩයවර ලංලිපින ) 

ඉ ත ලංසඳ න් ලංඉඩයවර ලං වැඩී ලංඇති ලං (ප තින් ලං දක්වම ලංඇති) ලං ස/ ස ්ලංසවික  ඇති / සවික මින් පවතින / 

සවිකිරීමට හයෝජිත* විදුලි මාර්ගයට / විදුලි පිරියතට / විදුලි රැහැන හා පිරියත යන හෙකටම* ඉතම ලං
සමීපව ලංපි යටම ලංඇති ලංඅතර ලංඑ : 
        

 විදුලි ලං මර්   ලංය ෝ ලංපිරි ත ලංසවිකිරී , ලංනඩත්තු ලංකිරී , ලංඑ ය ලංක්රි ම මරිත්ව ට ලංඅව යර ලංමේ  ලංය ෝ ලංබමධම ලංමේ  

  

   ජනතමවට ලංපිළි ත ලංයනො ැකි ලංඅනතුන් ලංඇති රන ලංප්රභව ක් ලංමේ  

 

සිදුවන ලංබැවින් ලං පම ලංබි  ලංය ලී ට ලංය ෝ ලංඅතුපෑහී ට ලංය ෝ ලංඑ ය ලංමුම ලංඅඩු ලංකිරී ට ලංඅවශය ලංමේ ලංඇත. 

( න්ණම ර ලංඅදමක ලං මරණ ට ‘’කකුණ ලංය ොදන්න) ලං(* න්ණම ර ලංඅනවශය ලංවංන ලං පම රින්න) ලං 

 පම ලංදැමී ට ලංය ෝ ලංඅතු ලං ැපී ට ලංය ෝ ලංමුම ලං කවම ලංදැමී ට ලංනි මිත ලං ස/ ස ්ලංපිළිබඳ ලංවිස්තර ක් ලංප තින් ලං
දැක්යේ: 
 
...................................................................................................................................................... 

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

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

ය   ලංදැන්මේ ට ලංඅනුකූක ලංමේයවරදී ලංඔබ ලංවිසින් ලංසමධමරණව ලංදරන ලංකද ලං වර ලංවි ද ක් ලංයේ ලංනවර, ලංඑ  ලංඅපි ලංවිසින් ලං
ය වනු ලං කැයේ. ලං ය   ලං දැන්මේය  ය ලං අඩාඟු ලං අවශයතමව න් ලං පිළිබඳ ලං  වර ලං වියරෝධතමව ක් ලං ඇත්නවර, ලං
 න්ණම ර ලංය   ලං දැන්මේයවර ලං දින ලංසිට ලංවැඩ රන ලං දින ලං ත ලං (7) ලංක් ලංඇතුළත, ලං ප ත ලංඅත්සන් ලං රන ලංඅ  ලං
යවත ලංඒ ලංපිළිබඳව ලංදැනුවර ලංයදන්න. ලංය යසේයවතත්, ලංඑකී ලං මකදී මව ලංඇතුළත ලංඅප ලංයවත ලංකිසිදු ලංප්රතිංමර ක් ලං
යනොකැබුණය ොත්, ලංඉ ත ලංසඳ න් ලං රන ලංකද ලංබකපෑවර ලංඇතිමේ  ලංවළක්වම ැනී  ලංපිණිස ලංඉ ත ලංවිස්තර ලං ළ ලං
 ස/ ස් ලං පම ලංබි  ලංය ලී ට ලංය ෝ ලංඅතු ලං පම ලංදැමී ට ලංය ෝ ලංමුම ලං කවම ලංදැමී ටට ලංඅප ලංයවත ලංබක  ලං යමිවන ලං
බව ලංද ලංය යින් ලංදන්වම ලංසිටිමි. 
 
…………………………………………………. 
බකපත්රකමිය මයේ ලංබක කත් ලංනිකධමරි මයේ ලංඅත්සන 
 
බක කත් ලංනිකධමරි මයේ ලංන : …………………………………… 
ඇ තුවර ලංඅා  : ………………………................................ 
ලිපින :…………………………………………………... 
 
දින :  වවවව/ ම ම/දිදි ලං(දැන්මේයවර ලංදින ) 
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VI පරිශිෂ්ටය – ගස් හහෝ අතු කපා ෙැමීමට අොළ කා ණයක් ප්රාහේශිය 

හල්කම් හවත හයොමු කිරීම 
 
………………………………………………………………………………….............යවත 

( ස ලංවැමේ ලංතියබන ලංඉඩ  ලංපි යටි ලංපරිපමකන ලංදිස්ත්රික් යේ ලංප්රමයේය   ලංයම වර) 
 

2009 ලංඅා  ලං20 ලං දරන ලංශ්රී ලංකා ම ලංවිදුලිබක ලං (සායශෝධිත) ලංපනයත් ලං I වන ලංඋපයමඛනයේ ලං6 ලංවන ලංඅයිත   ලං
ප්ර මරව, ලංප ත ලංසඳ න් ලංස්ථමනයේ ලංපි යටි ලංඉඩයවර ලංඅයිති න්/අයිති න්වන් ලංය ෝ ලංපදිාචි න්/පදිාචි න්වන් ලං
යවත ලංප ත ලංවිස්තර ලං රන ලං ස/ ස් ලං පම ලං පම ලංදැමී ට ලංය ෝ ලංඅතු ලං පම ලංදැමී ට ලංය ෝ ලංමුම ලං කවම ලංද න ලං
යකස ලංනි   ලං රමින් ලංදැන්මේ ක්/දැන්මේවර ලංනිකුත් ලං රන ලංකදී: 

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

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

 

ඉඩයවර ලංඅ ති න්/අයිති න්වන් ලංය ෝ ලංපදිාචි න්/පදිාචි න්වන් ලංයේ ලංන /නවර ලංස  ලංලිපින /ලිපින න්: 

(1) .......................................................................................................................................... 

(2) .......................................................................................................................................... 

(3) .......................................................................................................................................... 

(4) .......................................................................................................................................... 

 
ඉ ත ලං සඳ න් ලං ඉඩයවර ලං පදිාචි න්/පදිාචි න්වන් ලං ය ෝ ලං අයිති න්/අයිති න්වන් ලං විසින් ලං අප ලං විසින් ලං
නිකුත් රන ලංකද ලංදැන්මේ ට/දැන්මේවර ලංවකට ලංවියරෝධ  ලංපළ ලං රමින් ලංකබම ලංදී ලංඇති ලංප්රති-දැන්මේ /දැන්මේවර ලංයවර ලං
ස ඟ ලංඅමුණම ලංඇත. 
 
2009 ලංඅා  ලං20 ලං දරන ලංශ්රී ලංකා ම ලංවිදුලිබක ලං (සායශෝධිත) ලංපනයත් ලං I වන ලංඋපයමඛනයේ ලං6 ලංවන ලංඅයිත   ලං
ප්ර මරව, ලංඅදමක ලං ස( ස්) ලං පම ලංදැමී ට ලංය ෝ ලංඅතු ලං කම ලංදැමී ට ලංය ෝ ලංමුම ලං කවම ලංදැමී ට ලංඉඩ ලංයදන ලංය න් ලං
ය යින් ලංඉමකම ලංසිටිමු. 
 
 
…………………………………………………. 
බකපත්රකමිය මයේ ලංබක කත් ලංනිකධමරි මයේ ලංඅත්සන 
 
බක කත් ලංනිකධමරි මයේ ලංන : …………………………………… 
ඇ තුවර ලංඅා  : ………………………................................ 
ලිපින :…………………………………………………... 
 
දින :  වවවව/ ම ම/දිදි ලං(අ දුවරපයත් ලංදින ) 
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VII පරිශිෂ්ටය – ඉඩමකට හහෝ පරිශ්රයකට අහකක්ිත ඇතුුවවීම පිළිබඳ 

ෙැන්වීම 
(‘E’ ෙැන්වීම) 

 
……………………………………………………………………………………………යවත 
     (පදිාචි න්යේ ලංන ) 
 
2009 ලංඅා  ලං20 ලංදරන ලංශ්රී ලංකා ම ලංවිදුලිබක ලං(සායශෝධිත) ලංපනයත් ලං ලංII ලංවන ලංඋපයමඛනයේ ලං8 ලංවන ලංඅයිත   ලං
ප්ර මරව, ලං ප ත ලං සඳ න් ලං සථ්මනයේ ලං පි යටම ලං ඇති ලං ඉඩ ට/පරිශ්ර ට ලං අපයේ ලං බක කත් ලං නිකධමරීන් ලං විසින් ලං
ඇතුළුමේ ට ලංඅයේක්ෂම ලං රන ලංබව ලංය යින් ලංදන්වම ලංසිටිමි:  

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………............. 
(ඉඩයවර/පරිශ්රයේ ලංලිපින ) 
 
ඇතුළත්මේ ට ලංඅයේක්ෂිත ලංදින : වවවව/ ම ම/දිදි      
 
ඇතුළත්මේ ට ලංඅයේක්ෂිත ලංයේකමව:  … : … යප.ව./ප.ව. 
 
ඉඩයවර/පරිශ්රයේ ලංසිදුකිරී ට ලංඅයේක්ෂිත ලං මර්  න්යේ ලංස්වභමව  ලංස  ලංප්ර මණ  ලං: 
 
...................................................................................................................................................... 

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

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

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

………………………………………………………………………………………….............. 
(සිදුකිරී ට ලං අයේක්ෂිත ලං  මර්  න්යේ ලං ස්වභමව  ලං ස  ලං ප්ර මණ  ලං  ැකි ලං පරිදි ලං නිවැරදිව ලං සවරපූර්ණය න් ලං සඳ න් ලං
 රන්න) 
 
 ත ලංවන ලං මකසී මව: ………..  ලං(ඉඩයවර ලංය ෝ ලංපරිශ්රයේ ලං ත ලංකිරී ට ලංඅයේක්ෂම රන ලං මක  ලංඇතුළත් ලං රන්න) 

 
ඇතුළුමේ ට ලංඅයේක්ෂිත ලංපුේ කයින් ලංසාඛයමව: ……… 
 
ඉ ත ලංසඳ න් ලංදෑ ලංපිළිබඳ ලං වර ලංපැ ැදිළි ලං ර ැනී ක් ලංඅවශය ලංවන්යන්නවර ලංය ෝ ලංය ෝජිත ලංදින  ලංස /ය ෝ ලං
යේකමව ලං සවරබන්ධය න් ලං  වර ලං අප සුතමව ක් ලං පවීනවර, ලං  න්ණම ර ලං ප ත ලං අත්සන් ලං  රන ලං අ  ලං
අ තන්න.  
 
 
…………………………………………………. 
බකපත්රකමිය මයේ ලංබක කත් ලංනිකධමරි මයේ ලංඅත්සන 
 
බක කත් ලංනිකධමරි මයේ ලංන : …………………………………… 
ඇ තුවර ලංඅා  : ………………………................................ 
ලිපින :…………………………………………………... 
 
දින :  වවවව/ ම ම/දිදි ලං(නියේදනයේ ලංදින ) 


