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නිවේදනය යි! 
 

1980 අංක 33 දරණ පළිව ෝධනාශක 
පාලනය කිරීවේ පනත යටවේ නේ 
කරන ලද සියළුම  ලයලේ 
නිලධාරිවරුන් (Authorized 
Officers) සහ සියළුම නඩු පැවරීවේ 
හා නඩු කටයුතු වමවහයවීවේ 
 ලයලේ නිලධාරිවරුන් (Officers 
Authorized to Institute Proceedings 
& Conduct Prosecutions) වවත: 

 
වසෝවරෝ ඇ මැක්ටීන් (ලි.ප.අ. 
G090000) නිෂ්පාදනය අනුකරණය 
කරමින් වයාජ නිෂ්පාදනයක්ට ව දා 
හැරීම හා අවලවි කිරීම. 

 
වර්ෂ 1980 අංක  33 දරණ 

පළිබ ෝධනාශක පාලනය කිරීබේ 
පන බේ 14 සහ 15 වන වගන්ති ප්රකාර 
රට තුළ භාවිතා වන සියළුම 
පළිබ ෝධනාශක නිෂප්ාදන අනුමත 
බේ ලයකින්ත සහ ප්රමිිබයන්ත යුක්තව 
ලියාපදංචි වී ිබිය යුතුය. එබහේ, 
බසෝබරෝ ඇ මැක්ීන්ත (ලි.ප.අ. 
G090000) නිෂප්ාදනය අනුකරණය 
කරමින්ත එම නාමය යටබේ ම 
වංචනික බලස බ දාහරින ලද සහ 
අබලවි කරන ලද වයාජ නිෂ්පාදනයක් 
සේ න්තධබයන්ත පළිබ ෝධනාශක 
බරජිසර්ාර් බවත මූලික බතාරතුරු 
අනාවරණය වී ඇත.  

 
වර්ෂ 1980 අංක 33 දරණ 

පළිබ ෝධනාශක පාලනය කිරීබේ 
පනත යටබේ ලියාපදංචි බසෝබරෝ 
ඇ මැක්ීන්ත (ලි.ප.අ. G090000) 
අඩංගු නීතයාණුකූල නිෂ්පාදනය හා 
සැසඳීබේ දී වයාජ අනුකරණවාදී 
නිෂ්පාදනබේ බේ ලබේ අන්තතර්ගත 
වර්ණ සංබයෝජනය සහ 
බවබළඳනාමය ද ඇතුළුව මුහුණේ 
පැනලබේ මුද්රිත අක්ෂර හැඩහුරුකේ 

අතර පැහැදළි බවනස්කේ දැක්බේ. 
මීට අමතරව නීතයාණුකූල 
නිෂ්පාදනබේ බේ ලබේ අන්තතර්ගත 
ඇසුරුබේ ප්රමාණය මුද්රණය කර ඇි 
අතර වයාජ අනුකරණ නිෂප්ාදනබේ 
එම බතාරතුර බඩාට් සංබක්තබයන්ත 
සඳහන්ත බේ. තවද, නිර්බේශ අඩංගු 
පසුපස පැනලබේ බතාරතුරු වයාජ 
අනුකරණ නිෂ්පාදනබේ බ ාඳ වූ 
අක්ෂර ගැළපීේ සහිත බේ (ඇමුණුම 
1).    

 
ඇඹිලිපිටිය, හේ න්තබතාට, 

හේබ ගමුව වැනි ප්රබේශවලින්ත හමු වී 
ඇි බේ සමඟ දැක්බවන බසෝබරෝ 
ඇ මැක්ීන්ත (ලි.ප.අ. G090000) 
අනුකරණ නිෂ්පාදනය පිළි ඳව 
සියළුම  පළිබ ෝධනාශක පාලනය 
කිරීබේ පනත යටබේ නේ කරන ලද 
සියළුම  ලයලේ නිලධාරිවරුන්ත හා 
සියළුම නඩු පැවරීබේ හා නඩු කටයුතු 
බමබහයවීබේ  ලයලේ 
නිලධාරිවරුන්ත අවධානබයන්ත  සිටින 
බලස බමයින්ත නිබේදනය කරනු 
ලැබේ. සියළුම නීි විබරෝධී 
ක්රියාකාරකේ සේ න්තධබයන්ත වර්ෂ 
1980 අංක 33 දරණ පළිබ ෝධනාශක 
පාලනය කිරීබේ පනත යටබේ පැවරී 
ඇි විධි විධාන පරිද විධිමේ විමර්ශන 
පවේවා නීතයාණුකූල පියවර ගන්තනා 
බමන්ත බමයින්ත දැනුේ බදමි. 

 
 

 
ආචාර්ය බේ.ඒ. සුමිේ,   
පළිබ ෝධනාශක බරජිස්රාර්.  
 
2020 ජූනි මස 24 වන දන, 
බේරාබදණිය. 
 
Tel./Fax.) 081 2388135 or (Tel.) 081 
2388076 
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බසෝබරෝ ඇ මැක්ීන්ත නීතයාණුකූල නිෂ්පාදනය (වේ පස) සහ බසෝබරෝ 

ඇ බමක්ීන්ත වයාජ අනුකරණ නිෂ්පාදනය (දකුණු පස) 


