பின்னிகைப்பு 1

இலங்கைப் பபொதுப் பயன்பொடுைள்
ஆகைக்குழுவினொல் பிரதேச பசயலொளர்ைளுக்கு
அளிக்ைப்படும் அேிைொரப் பைிர்நேளிப்பு

வழியனுமேி வழங்குவது பேொடர்பொன நஷ்டஈட்கட
நிர்ையித்ேலும் மரங்ைகள பவட்டிவீழ்த்ேல் அல்லது
ைிகளைகளத் ேறித்ேல் பேொடர்பொன ைட்டகளைகளப்
பிறப்பித்ேலும்

2013 ஆம் ஆண்டு ஐப்பசி மொேம் 17 ஆம் ேிைேி

1.

அறிமுைம்

1.1

2002 இன் 35 ஆம் இலக்ைச் சட்டத்ேின் ைீழ் ேொபிக்ைப்பட்ட இலங்கைப் பபொதுப்
பயன்பொடுைள் ஆகைக்குழு (இேனைத்து ஆகைக்குழு எனக் குறிப்பீடு
பசய்யப்படும்) இலங்கையில் மின்சொரக் கைத்பேொழிலின் பபொருளொேொர,
பொதுைொப்பு, பேொழில்நுட்ப ஒழுங்குறுத்துகை அகமப்பொை விளங்குைின்றது.

1.2

2013 இன் 31 ஆம் இலக்ைச் சட்டத்ேினொல் ேிருத்ேப்பட்டவொறொன 2009 இன்
20 ஆம் இலக்ை இலங்கை மின்சொரச் சட்டத்ேின் (இேனைத்துப் பின்னர்
‘மின்சொரச் சட்டம்’ எனக் குறிப்பீடு பசய்யப்படும்)2அ (1) (ஆ) பிொிவின்
பிரைொரம், ஆகைக்குழு அந்ேச் சட்டத்ேின் அட்டவகை 1 இன் 3,4,5 மற்றும் 6
ஆைிய விடயங்ைளினொல் அேன் தபொில் உொித்ேளிக்ைப்பட்டுள்ள ஏேொவது
அேிைொரத்கே எவதரனும் ஒரு பிரதேச பசயலொளருக்குப் பைிர்ந்ேளிக்ைலொம்.

1.3

எனினும், மின்சொரச் சட்டத்ேின் அட்டவகை 1 இன் விடயம் 3 இன் பிரைொரம்,
ஏேொவது ஒரு ைொைியின் மீது, தமலொல் அல்லது ைீழ் ஒரு மின்சொர மொர்க்ைத்கே
நிறுவுவேற்கு அல்லது நிறுவி கவப்பேற்கு, உொிமம் பபற்ற ஒரு ேரப்கப
அேிைொரம்
அளிக்கும்
அல்லது
ேகடபசய்யும்
நிமித்ேம்
பிரதேச
பசயலொளர்ைளுக்கு அேிைொரம் உொித்ேளிக்ைப்பட்டுள்ளன. அக் கூறப் பட்ட
அவ்வட்டவகையின்
விடயம்
5
இல்
ஏேொவது
ஒரு
ைொைியின்
உொிகமயொளர்ைள் / இருப்பொட்சியொளர் மற்றும் உொிமம் பபற்ற ேரப்பினர்
ஆைிதயொர் ஏற்பைனதவ நிறுவப்பட்டுள்ள ஒரு மின் மொர்க்ைத்ேிகன ஒரு
ைொைியில் இருந்து அைற்றுவேற்கு ஒரு தேகவ எழுைின்ற தபொது, பின்பற்ற
தவண்டிய நகடமுகற பற்றிக் கூறப்பட்டுள்ளது. எனதவ, மின்சொரச் சட்டத்ேின்
குறித்ே 3 மற்றும் 5 ஆைிய விடயங்ைளின் ைீழ் அப் பிரதேச பசயலொளர்ைளுக்கு
ஏேொவது
அேிைொரத்கேப்
பைிர்ந்ேளிப்பேற்ைொன
ஒரு
தேகவப்பொடு
எழமொட்டொது.

1.4

குறித்ே மின்சொரச் சட்டத்ேின் 2அ (2) ஆம் பிொிவின் பிரைொரம், ஏேொவது
அேிைொரம் பைிர்ந்ேளிக்ைப்பட்ட பிரதேச பசயலொளர்ைள் ஆகைக்குழுவினொல்
அத்ேகைய அலுவலர்ைளுக்கு வழங்ைப்பட்ட பைிப்புைளுக்கு அகமய
அத்ேகைய அேிைொரத்கேப் பிரதயொைிப்பொர்ைள்.

1.5

மின்சொரச் சட்டத்ேின் 2அ (3) ஆம் பிொிவின் பிரைொரம், 1.2 ஆம் பந்ேியின் ைீழ்
ஏேொவது அேிைொரம் பைிர்ந்ேளிக்ைப்பட்டொலும், அவ்வொறு பைிர்ந்ேளிக்ைப்பட்ட
அேிைொரத்கே
பிரதயொைிக்ை
அல்லது ஏேொவது ைடகமகய அல்லது
பேொழிற்பொட்கட
தமற்பைொள்ளுவேற்கு
அல்லது
நிகறதவற்றுவேற்கு
ஆகைக்குழு அேிைொரத்கேக் பைொண்டிருக்கும்.
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2.

மின்சொரச் சட்டத்ேின் அட்டவகை 1 இன் விடயம் 4 ஆல்
ஆகைக்குழுவுக்கு
உொித்ேளிக்ைப்பட்டுள்ள
அேிைொரங்ைகள
பைிர்ந்ேளித்ேல்

2.1

மின்சொரச்

சட்டத்ேின்

அட்டவகை

1

இன்

விடயம்

4

ஆல்

ேனக்கு

உொித்ேளிக்ைப்பட்டுள்ள அேிைொரங்ைகள ஆகைக்குழு பிரதேச பசயலொளருக்கு
பைிர்ந்ேளிப்பது:
(அ)

வழியனுமேி வழங்ைல் பேொடர்பில் உொிமம் பபற்ற ேரப்பிடம் இருந்து
ைொைி உொிகமயொளர் ஒருவர் அறவிடலொம் எனும் நஷ்டஈட்டுத்
பேொகைகய நிர்ையிப்பேற்கும்,

(ஆ)

ஒரு வழியனுமேியினொல் உொித்ேளிக்ைப்பட்டுள்ள ஏேொவது ஒரு
உொிகமகயப்
பிரதயொைிப்பேன்
விகளவொை
ஒரு
நபர்
ேொன்
அனுபவிக்ைின்ற ஏேொவது ஒரு ைொைிக்கு அல்லது அகசயும்
ஆேனங்ைளுக்கு ஏற்படும் ஏேொவது இகடயூறு பேொடர்பில் உொிமம்
பபற்ற ேரப்பிடம் இருந்து அறவிடலொம் எனும் நஷ்டஈட்டுத் பேொகைகய
நிர்ையிப்பேற்கும், மற்றும்

(இ)

பொேிக்ைப்படும் ஒரு நபொின் விண்ைப்பத்ேின் அல்லது ேனது பசொந்ே
முன்பமொழிவின் தபொில், உொிமம் பபற்ற ஒரு ேரப்பு தமற்குறித்ே (அ)
மற்றும் (ஆ) ஆைியவற்றின் ைீழ் எவதரனும் ஒரு நபருக்கு ஏேொவது ஒரு
நஷ்டஈட்கடச் பசலுத்துவேற்குக் ைடகமப்பட்டேொை இருக்ைின்றேொ
என்பது பற்றி நிர்ையிக்கும் நிமித்ேம் விசொரகைைகள நடத்துவேற்கும்
ஆகும்.

3.

மின்சொரச் சட்டத்ேின் அட்டவகை 1 இன் விடயம் 6 ஆல்
ஆகைக்குழுவுக்கு
உொித்ேளிக்ைப்பட்டுள்ள
அேிைொரங்ைகள
பைிர்ந்ேளித்ேல்

3.1

மின்சொரச்

சட்டத்ேின்

அட்டவகை

1

இன்

விடயம்

6

ஆல்

ேனக்கு

உொித்ேளிக்ைப்பட்டுள்ள அேிைொரங்ைகள ஆகைக்குழு பிரதேச பசயலொளருக்கு
பைிர்ந்ேளிப்பது:
(அ)

உொிமம் பபற்ற ஒரு ேரப்பினொல் குறித்ே மின்சொரச் சட்டத்ேின் விடயம் 6
இன் (5) ஆம் பந்ேியின் பிரைொரம் குறிப்பீடு பசய்யப்படும் ஏேொவது
விடயத்கே ஏற்பேற்கும்,

(ஆ)

மின்சொரச் சட்டத்ேின் விடயம் 6 இன் (5) ஆம் பந்ேியின் ைீழ் ஏேொவது ஒரு
குறித்ே விடயம் பற்றி (6) ஆம் பந்ேியின் ைீழ் ேரப்பட்டவொறு
விசொொிக்ைப்படுைின்ற ஒரு வொய்ப்கப குறித்ே ேரப்புைளுக்கு வழங்ைியேன்
பின்னர், ைட்டகளைகளப் பிறப்பிப்பேற்குமொகும்.
2/3

4.

ஆகைக்குழுவினொல் வழங்ைப்பட்ட பைிப்புகரைள்

4.1

பிரதேச

பசயலொளர்ைள்,

ஆகைக்குழுவினொல்

வழங்ைப்பட்ட

பின்வரும்

பைிப்புகரைளுக்கு அகமய தமற்குறித்ே 2 மற்றும் 3 ஆைிய பிொிவுைளின் ைீழ்
பைிர்ந்ேளிக்ைப்பட்ட அேிைொரங்ைகளப் பிரதயொைிக்ை தவண்டும்.
(அ)

பிரதேச
பசயலொளர்ைளினொல்
நடொத்ேப்படும்
விசொரகைைள்,
புலனொய்வுைள், கூட்டங்ைள் முேலிய அகனத்தும் மற்றும் எடுக்ைப்படும்
ேீர்மொனங்ைளும் சொியொன ஒரு நடபடிமுகறகயக் பைொண்டேொைவும்
இயற்கை
நீேிக்
தைொட்பொடுைளின்
அடிப்பகடயிலும்
இடம்பபற்றனபவன்று நிச்சயப்படுத்ேிக்பைொள்ளுேல் தவண்டும். இது
எடுக்ைப்பட்ட
ேீர்மொனங்ைளின்
சட்டமுகறத்ேன்கம
மற்றும்
நம்பத்ேகுேன்கம ஆைிய அகனத்து மீதும் நியொயத்ேன்கமகய உறுேிப்
படுத்துவேொை அகமய தவண்டும்.

(ஆ)

பைிர்ந்ேளிக்ைப்பட்ட அேிைொரங்ைகளப் பிரதயொைித்து நடத்ேப்பட்ட
விசொரகைைள், புலனொய்வுைள் கூட்டங்ைள் முேலிய அகனத்ேினதும்
குறிப்புைள்

/

தபைப்பட்டு

சமர்ப்பிக்குமொறு

தைட்ைப்படும் தபொது ஆகைக்குழுவுக்கு சமர்ப்பிக்ைப்படுேல் தவண்டும்.
(இ)

நிலம் வகரயறுக்ைப்பட்ட ஒரு இயற்கை வளமொனேொல் அேன் அேிகூடிய
பயன்பொட்கட அனுகூலப்படுத்தும் நிமித்ேம் சைல முயற்சிைளும்
தமற்பைொள்ளப்படுேல் தவண்டும்.

(ஈ)

பிரதேச பசயலொளொினொல் எடுக்ைப்படும் ஏேொவது ஒரு ேீர்மொனம் அது
எடுக்ைப்பட்டுள்ள அடிப்பகட அடங்ைலொை சம்பந்ேப்பட்ட சைல
ேரப்புைளுக்கும் உொிய முகறயில் அறிவிக்ைப்படுேல் தவண்டும்.
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