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සංකේත නාම හා කෙටි කෙදුම්  
ADB ආසියාකානු ලිංව්ගධ්න බැිංකුව  

CBO ප්රජා ූලිකර ලිංිධධ්ාන 
CEA  ධ්ය  පරිලර ධිවරාරියාක    

CEP  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක  

DFD වන ලිංරක්ෂණ මදපා්ගතමේන්තුව  

DOV තක්මලේරු මදපා්ගතමේන්තුව  

DS ප්රාමීය යාක මමරේ  

DSD ප්රාමීය යාක මමරේමරොඨාශාශයාක  

EA ිධධ්ායාකර ආයාකතනයාක  
EIA පාරිලරිර බසපෑේ තක්මලේරුව  
EM හිමිරේ ක්ර මගදයාක  

ESDD පාරිලරිර හා ල ාජ ලිංව්ගධ්න ධිංශයාක 

FGD නාභි ත රණ්ඩායාකේ ල   ලාරච්ඡාව  
GIS භූිධදයාත්මක ර මතොරතුරු පීධ්යයාක  
GN ග්රා  නිසධ්ාරි 
GND ග්රා  නිසධ්ාරි මරොඨාශාශයාක 

GOSL ශ්රී සිංරා රජයාක  
GPS  ම ෝලීයාක පිහිටුේ පීධ්යයාක  
GRC දුක් ැනිධික නිරාරරණ රමිටුව 

GRM දුක් ැනිධික නිරාරරණ යාකාන්ත්රණයාක  
HRC  ානව හිමිරේ මරොමිල  

IRM ආදායාකේ ප්රයල ාාපන වැඩලහහන  
JICA 
KIIs 

ජපාන ජාතයන්තර ලහමයාකෝිතතා ජජන්සියාක  
ප්රධ්ාන මතොරතුරු සබාමදන්නන් ල   ලාරච්ඡා 

LAA ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ පනත 
LAR ඉඩේ ධත්මකරර ැනීමේ මරගුසාසි  

LARB ඉඩේ ධත්මකරර ැනීමේ වන්ද ල ාමසෝචන  ණ්ඩසයාක   

LARC ඉඩේ ධත්මකරර ැනීමේ හා නැවත පදිංචිකිරීමේ රමිටුව  

LDO ඉඩේ ලිංව්ගධ්න ආඥාපනත  
MoLLD ඉඩේ හා ඉඩේ ලිංව්ගධ්න ධ ාතයාිංශයාක  

MoHEH උලල  ධධ්යාපන හා  හා ා්ග  ධ ාතයාිංශයාක   

NEA ජායර පරිලර පනත  
NGOs රාජය මනොවන ලිංිධධ්ාන  
NIRP  සියාකරැ ැත්මකමතන් මතොරව නැවත පදිංචිකිරී  පිළිබද ජායර ප්රයපත්මකයයාක   

NPSC ජායර වයාපිය ම මහම්ේ රමිටුව  
NRMP  ජායර  හා ා්ග  ප්රධ්ාන ලැසැල     
OPL නිළ දරිද්රතා  ඨාහ  
PAHH වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මක  ිහ ජරර ප්රධ්ානියාකා  
PAP වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මක පුී සයින්  

PD වයාපිය ධධ්යක්ෂ  
PIC  හජන මතොරතුරු  ධ්යල ාානයාක  
PMU වයාපිය රළ නාරරණ ජරරයාක   
PPC පා්ගිකමේන්තු මපත්මකලේ රාරර ලභාව   
PPs ූලිකර ලැසසුේ  
RC නැවත පදිංචිකිරීමේ රාඩ්පත  
RDA   ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාක  

ROW   ා්ග මේ පායාක 
RAP නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල    
RAs නැවත පදිංචිකිරීමේ ලහායාකර  

SIA ල ාජ බසපෑේ තක්මලේරුව  
SSO ල ාජ ආරක්ෂණ නිසධ්ාරී  

STDP දක්ෂිණ ප්රවාහන ලිංව්ගධ්න වයාපියයාක  
TOR  මයාකොමු ත රරුණු  
UDA  නාගරිෙ සංවර්ධන අධිොරිෙ  
WB  ක ෝෙ බ ංකුව  
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තාේෂණිෙ වචන මා ාව 

 

වයාපාරාහ මිකරෙ : වයාපියමේ ඉදකිරීේ මහේතුමවන් ක්රියාකාරාරීත්මකවයාකහ බාධ්ා ිධයාකහැකි, එහි බසපෑ හ 

සක්වන ප්රමීශයාක තුළ පවත්මකනා යාකේ වයාපාරයාකර හිමිරරු මහෝ එවැනි වයාපාරයාකක් පවත්මකවාම න යාකන 

පුී සයාකා වයාපාර හිමිරරු නේ මගම ම  ප පුී සයාකා තනයර හිමිරරුමවකු, ්පුපු හිමිරේ මනො ැය 

ම ොඩනැිතමසර හිමිරරු මහෝ බදු පදන   ත යාකේ මීපසක් භාිධතා රරන්මනකු මහෝ ිධයාක හැකිධතර එ ප 

තත්මකවයාකන්හ ධනුකූසව හිමිරේ ක්ර මගදයාක පරිද නියාකමිත හානිූරරණයාකන්හ ලහ නැවත පදිංචිකිරීමේ හා 

පුනරුත්මකාාපනලහනයාකන්හ හිමිරේ සබයිම    

 

වන්දි:යාකේ වයාපියයාකක් යාකහ මත්මක මීපසක්, ලේපතක් මහෝආදායාකේ ූලසාශ්රයාකක් ධත්මකරර ැනීමේී මහෝ එහි 

බසපෑ හ සක්වන ධවල ාාවරී ජ මවනුමවන් වන්ද සැබී හ හිමිරේ ඇය පුී සයාකා මවත මුදිකන් මහෝ 

භාණ්ඩ විකන් රරනු සබන ම වී , හා එ ප පුී සයාකාමේ මීපස ධත්මකරර ැනී හ මපර සිටි ල ාජ ආ්ගථිර 

තත්මකවයාක සබා ී  ලඳහා ධවශයවන මුදසම    

නතහ කිරීකම් දිනෙ: ්පුපු හිමිරේ ඇත්මකතවුන්හහ ලහන හිමිරේ ලඳහා මයාකෝ යතාවයාක සැබී හ ධදාස 

ධවලන් දනයාක වන්මන් ඉඩේ ධත්මකපත්මකරර ැනී මේ පනමත්මක 2වැනි පරිච්මේදයාක යාකහමත්මක දැක්මවන දැනුේීමේ 

දනයාක වන ධතර ්පුපු හිමිරේ මනො ැය ධයාකහහඑ  මයාකෝ යතාවයාක සැබී හ ධදාස ධවලන් දනයාක 

වමන් න්ඉඩේ ධත්මකපත්මකරර ැනී මේ හානැවත පදිංචිකිරී මේ බසපෑ  පිළිබඳ ලමීක්ෂණයාක සිදුරළ දනයාකයිම 

එ ප ධවලන් දනයාකහ පසුව එ  ප්රමීශයාකන් මවත ධම්තු මසල ඇතුළුවී හිමිරේ කියාකන්නන්හහ වන්ද 

සැබී හ මහෝ කිසිඳු ආරාරයාකර නැවත පදිංචිකිරී මේ ලහායාක සැබී හ හිමිරේ නැතම එ  මසසින් , 

ධදාස මීපස සැයිල තුව ලරල  රර ධවලන්වූ දනහ මහෝ ජ ලඳහා ධ මනයෝනය වශ මයාකන් එරඟවූ ිධරමප 

දනරහ මහෝ ධනතුරුව ල ාාපිත රරනු සබන ල ාාවර වත්මකරේ (ම ොඩන නසද වුහයාකන්, ව ාවන්, 

පළතුරු  ල  හා දැව  ල )ලඳහා වන්ද මනොසැ මේම  

අවත න්වූ පුද්ග යින්:සියාකරැ ැත්මකමතන් මතොරව නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාවිකයාක තුළ, සියාක රැ ැත්මකමතන් 

මතොරව ඉඩේ ධත්මකරර ැනී  මහේතුමවන් මහෝ යාකේ ඉඩ ක් භාිධතයාක මහෝ ඊහ ප්රමගශයාක සියාක රැ ැත්මකමතන් 

මතොරව සී ා කිරී  මහේතුමවන්, මභෞයර වශමයාකන් (ප්රයල ාාන ත කිරී , මන්වාසිර ඉඩේ මහෝ නිවල නයාක 

ධහිමිවී  නිලා)  ධවතැන්වන ලහ/මහෝ ආ්ගථිර යාක වශමයාකන් (ඉඩේ, මීපස, මීපස මවත ප්රමගශයාක, 

ආදායාකේ ූලසාශ්රයාකන් මහෝ ීවවමනෝපායාක  ා්ග යාකන් ධහිමිිධ  නිලා) ධවතැන්වන  පුී සයින් ම යින් ධදහල  

මරම්ගම 

ආර්ථිෙමෙඅවත න්වීම:සියාක රැ ැත්මකමතන් මතොරව ඉඩේ ධත්මකරර ැනී  මහේතුමවන් ඉඩේ, මීපස, මීපස 

මවත ප්රමගශයාක, ආදායාකේ ූලසාශ්රයාකන් මහෝ ීවවමනෝපායාක  ා්ග යාකන් ධහිමිිධ  (ii) ඉඩේ භාිධතයාක  මරමරහි 

මහෝ තනයරව මවන්රළ උදයාන මහෝ ආරක්ෂිත ප්රමීශයාකන් මවත ප්රමගශයාක මරමරහි සියාක රැ ැත්මකමතන් 

මතොර සී ා පැනවී ම    

 

කෙෝගයතාවෙ:නැවත පදිංචි කිරීමේ වැඩලහහනක් යාකහමත්මක ප්රයසාභ සැබී  ලදහා සුදුසුරේ සබා ීමේ 

නි්ගණායාකර  ාසාවයිම බසපෑ හ සක්වූ මන්වාසිර මහෝ වාණිජ මීපස හිමිරරුවන්, කුලී නිවැසියාකන්, 

මවමළන්දන්, මීපස බමසන් ධමසා ත්මක තැනැත්මකතන්, ධනවලර පදිංචිරරුවන් ආී එක් එක් මයාකෝ යතා 

රාණ්ඩයාකහ නියාකමිත හිේරේ නි්ගණයාක කිරී හ ධදාස පදන  ම   නි්ගණායාකරයාකන් මගම  

 

කද්පාර  බක න් අත්ෙහගත් ත න ත්තා: ධනු ත ඉදකිරීේ සී ා මවන් මහෝ රිෂිරා්ගමිර ඉඩ ම න් මහෝ 

්ේබහත  මපෞී ිකර පරිශ්රමයාකහි බාහිර සී ාවන් නීයිධ  මරෝධී මසල පුළුම රර ඇය මහෝ ත න් 

ලතු ඉඩේ මරොහසින්  මහෝ රිෂිරා්ගමිර ඉඩ ම න් ්ේබහ මපොදු ප්රමීශයාකන් ධත්මකරර ම න ඇය 

පුී සයාකාම  

 



 iv 

 

මිකරෙම:එක් එක් මයාකෝ යතා රාණ්ඩයාකහ ධයාකත්මක ධවතැන්වූ පුී සයින් මවත, ්වුන් ධයාකත්මක මයාකෝ යතා 

රාණ්ඩයාකහ ධදාස නැවත පදිංචිකිරීමේ හිමිරේ ධනුව ලපයාකනු සබන මුළු වන්ද මුදස හා ධමනකුත්මක 

ලහායාකයාකන්මහානි  මේ ල වභාවයාක  ත පදනේව, ආ්ගථිර හා ල ාජයීයාක පදන ප්රයෂ ශාපනයාක කිරී  ලඳහා 

ධනු  නයාක රරනු සබන හානිූරරණයාක, ආදායාකේ ප්රයෂ ශාපනයාක, මවනත්මක තැනර පදිංචියාකහ යාකා  

ලඳහාලහායාක, බසපෑ හ සක්වූ පුී සයාකන් ලඳහා නියාකමිත ආදායාකේ ආ මීශනයාක හා ප්රයල ාාන තකිරී  

කිරී  යාකනාද මයාකන් ම්ත්මක ක්රියාකා ා්ග   ාසාව ද ඊහ ඇතුළත්මකමගම 

ග්රාහෙ ගනගහනේරගාව : යාකේ වයාපියයාකක් මහේතු මවන් මභෞයරව ධවතැන්වන ජනයාකා නැවත පදිංචිරළ 

ප්රමීශ මයාකහි මහෝ ජ ධවහ ීවවත්මකවන, එ ප නැවත පදිංචිකිරී  නිලා බසපෑ හ සක්වන ජනයාකාම නැවත 

පදිංචිකිරීමේ වැඩලහහන් වසී, ඇයිධයාක හැකි ල ාීවයාක ධවදානේ තත්මකවයාකන් හා  ැටුේ ධව  කිරී  

ලඳහාග්රාහර ජන හනයාක/ප්රජාමග ධවශයතාවයාකන් හා රනල ලු  පිළිබඳ ිධමශේෂ ධවදානයාක මයාකොමු රළ ම්තුයාකම    

සිෙ ෙ ම ත්කතන් කතොහව න වත පාරදිංචි කිරීම : ධවතැන් වූ පුී සයාකන්මේ රැ ැත්මකමතන් මතොරව මහෝ 

නැවත පදිංචි කිරී  ප්රයක්මෂේප කිරී හ බසයාකක් නැයවී  මහේතුමවන් ත  රැ ැත්මකත ප්රරාශ කිරී   ත 

මරමරන නැවත පදිංචි කිරී  සියාක රැ ැත්මකමතන් මතොරව රරන නැවත පදිංචි කිරී  මගම   

ක්රිොත්මෙ කිරී කම් ොර්ෙසටහන - වයාපිය ක්රියාකාරාරරේවසහ ධදාස රාසරාමුව  

ආදාෙම් රතිෂෂඨාාපාරනෙ - නැවත පදිංචි කිරී හ මපර ඉපයීේ  ඨාහ හ මහෝ හැකිනේ, ඊහ වඩා ප්රශල ා 

 ඨාඨා රහ සියාක ඉපයීේ සිදුරර තහැකිවන මසල ධවතැන්වූ පුී සයින්මේ ීවවමනෝපායාක ප්රයල ාාපනයාක 

කිරී ම  

ඉඩම් මිකරෙ වන් :  ල , මභෝ  ව ාවන් මහෝ ඉදකිරීේ ලහිත මහෝ රහිත, රජ මේ මමඛනයාකන්හ ධනුව 

පැහැදික හිමිරේ ඇය ඉඩේවස ධයියරරුවන් ම යින් ධදහල  මර ම්ගම පවත්මකනා නීයයාක  ිතන් 

පිළි ැ මන්නේ, යාකේ ිධ  මශේෂිත ධවල ාාවන්හිී,ම  ප ධයිතීන් ලනාා කිරී  ලඳහා ධවශය  

ලාක්ෂය මනොලළරා,වයාපිය ප්රමීශයාක තුළ පවත්මකනා ඉඩ ර/ඉඩේවස හිමිරරු මවකු හානිූරරණයාකන් 

සැබී හ හිමිරේ සබයිම ම වැනි ධවල ාාවන්හිී, ඉඩේ ධත්මකරර ැනීමේ හා නැවත පදිංචි කිරීමේ රමිටුව 

ප්රාමීය යාක ධිවරාරියාක හා ප්රජාව ිධ සීම න් ධනතුරුව ිධමශේෂ තීරණයාකන් මවත එළැම.ම   

ඉඩම් සහ කගොඩන ගිලි වූහෙන්මි කන්වාසිෙ කනොවන මිකරෙ වන් : කුලී මහෝ බදුකුලී පදන   ත 

මවනත්මක පා්ගශවයාකන් මවත සබා ී  නිලා ත  ඉඩ  ලහ ඊහ ධදාස මීපස ත න් ලතුව 

මනො ැය මහෝ  ම වැනි ඉඩේ මවනත්මක ධයාක ිධසින් ධත්මකරර ම න ඇය නීතයානුකූස ඉඩේ හිමිරරුවන්ම 

ක ෞතිෂෙ අවත න්වීම: සියාක රැ ැත්මකමතන් මතොර ඉඩේ ධත්මකරර  ැනී , ඉඩ ක් භාිධතයාක මහෝ ඊහ ප්රමගශයාක 

සියාක රැ ැත්මකමතන් මතොරව සී ා කිරී  මහේතුමවන් ප්රයල ාාන ත කිරී , මන්වාසිර ඉඩේ ධහිමිවී , මහෝ 

නිවල නයාක ධහිමි ිධ ම    

 

වයාපාරිතිෂකෙන් අපාරහතාතාවට පාරත්වන පුද්ග ො  PAP) : ම ොඩන න සද වූහයාකර මහෝ ඉඩ ර 

(මන්වාසිර, රිෂිරා්ගමිර, වයාපාරිර) වා්ගෂිර මහෝ දගුරාලීන මභෝ  මහෝ ශාඛයාකන් මහෝ මවනත්මක 

ල ාාවර මහෝ චිංචස වත්මකරේ ධ්ගධ් වශමයාකන් මහෝ ලේූර්ගණමයාකන් , ල ථිරව  මහෝ තාවරාිකරව ධයියයාක, 

පාිධච්චියාක මහෝ මවනත්මක යාකේ ප්රයසාභයාකන් ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක ඊහ ධදාස රා්ගයාකයාකන් ආදයාක 

ක්රියාකාත්මක ර කිරී  මහේතුමවන් ධහිමිවීමේ බසපෑ හ මුණපණපාන ෑනෑ  පුී සමයාකකිම   

ආහේෂිත කුලී නිව සිෙන් : නීතයානුකූසවූ වාණිජ මහෝ මන්වාසිර මීපසර පදිංචිවී සිටින, එ  ඉඩේ 

හිමිරරු මේ ධභි තයාක පරිද පිහ ිං කිරී හ මහෝ ධදාස ම වමකුලී වැඩිකිරී හ මනොහැකි මසල 

1972 ම වමකුලී පනයන් මහෝ එහි පසුරාලීන ලිංමශෝධ්නයාකන්  ිතන් ආරක්ෂිත කුලී නිවැසියාකන්.  



 v 

රතිෂසඨාානගත කිරීම : නිවාලයාකන් හා මීපස  ම න්  ඵසදායී ඉඩේ, මපොදු යාකටිතස පහසුරේ ආදයාක මවනත්මක 

ල ාානයාකර ම ොඩනැිංවී ම  

පුන ත්ාාපාරනෙ : ආදායාකේ, ීවව මනෝපායාක  ා්ග , ීවවන ක්ර යාක හා ල ාජ පීධ්යයාක නැවත ල ාාපිත කිරී   

න වත  බාදීකම් පිරිව ෙ : යාකේ වත්මකර ක් ධත්මකරර  න්නා ධවල ාාමග එ  වත්මකර  යාකළි සබාී  ලඳහා 

දැරියාක ම්තු පිරිවැයාක නැවත සබාීමේ පිරිවැයාකයිම ලාධ්ාරණ මවළඳපස වටිනාර ,  ණුමදනු ිධයාකදේ, 

එරතුවන මපොළියාක, නව ල ාානයාකරහ යාකා හ හා ප්රයල ාාපනයාක වී හ ධදාස ිධයාකදේ, ධදාස ිධයාක හැකි මවනත්මක 

ෑනෑ  ම වී ක් මගනේ ජ සියාකමස මීහ ඇතුළත්මක මගම නැවත සබාීමේපිරිවැයාක ලඳහා වත්මකරේ හා 

ම ොඩනැිතික වටිනාර  ධවප්ර ාණවීේ මනොලැළකියාක ම්තුයාකම ල්රීයාක මවළඳපස තත්මකවයාකන් මනො ැයිධහී, 

සියාකළු ම ොඩනැිතික ද්රවය ලැපයීමේ පිරිවැයාක, ඉදකිරීේ ශ්ර  පිරිවැයාක ලහ  ණුමදනු වසහ හා ප්රයල ාාන ත 

කිරී හ ධදාස මවනත්මක ෑනෑ   පිරිවැයාකක්ම   

න වත පාරදිංචි කිරීකම් ක්රිොොරී ස ස සඨම(RAP) : ආ  මයාකෝජන වයාපියයාකක්  ිතන් බසපෑ හ සක්වූ 

පුී සයාකන් හා ප්රජාව  මුණපන මදන ධයාකහපත්මක බසපෑේ ධඩුකිරී , හානිූරරණයාකන් සිදුකිරී  ලහ ලිංව්ගධ්න 

ප්රයසාභයාකන් සබා ී  ලඳහා  උප වයාපිය ධනුග්රාහර මයාකකු මහෝ මවනත්මක ව කිවම්තු ධල ථිත්මකවයාකක් ිධසින් 

ධනු  නයාක රරනු සබන ක්රියාකාපිළි මවත්මක හා  සිදුරරනු සබන ක්රියාකාවන් ිධ මශේෂ  මරොහ දක්වනු 

සබන මමඛනයාකයිම 

න වත පාරදිංචි කිරීකම් සහාෙ : වයාපියයාකක්  ිතන් ධවතැන්වූ පුී සයින් මවත ලහායාක ලැසසී  ම යින් 

ධදහල  මර ම්ගම ප්රවාහනයාක, ආහාර, නවාතැන් හා බසපෑ හ සක්වූ පුී සයාකන් නැවත ල ාාන ත කිරී  

ධතරතුර රාස මේී ලපයාකනු සබන ල ාජ මලේවාවන් මීහ ඇතුළත්මක ිධයාක හැකියාකම එ ම න්  බසපෑ හ සක්වූ 

පුී සයාකන්හහ නැවත ල ාාන ත කිරී මේ ක්රියාකාවිකයාක හා ලේබන්ධ් ධපහසුතාවයාකන් මවනු  මවන්, මුදම යාක 
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සමාග ආර්ථිෙ සමීේෂණෙ - වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන පුද සයින් මහෝ ජන හණයාක පිළිබඳ 

ලේූර්ගණ හා නිවැරද ලමීක්ෂණයාකකිම ආදාෙම් ඉපාරයීකම් ක්රිොොහෙම් හා කවනත් සමාග ආර්ථිෙ 

දර්ශෙෙන් පිළිබඳව කමම සමීේෂණෙන්මිදී අවධානෙ කෙොමු කෙකර්. සමානයකෙන්  න වත පාරදිංචිකිරීම 

ස  තාම් කිරීකම් ආහම් ෙ අවසඨාාකේදී කමම සමීේෂණෙ සිදුකෙකර්.    
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ිකයාකාපදිංචි මමඛන  ිතන්  යාකේකිසි ඉඩ ක් මහෝ මීපසක් මහෝ ම   ීිධත්මකවයාක  මහෝ නිශ චිත 
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2 ව නි පපාරග්රන්ාෙ : 3 ව නි අදිෙහ සදහා අදා  ග්රාම නි ධාරි කෙොටමාාශ  

3 ව නි පපාරග්රන්ාෙ : අ: සමාග ආර්ථිෙ තත්වෙ හා වත්ෙම් තහවු ෙහග නීකම් සමීේණෙට අදා  රශඨනාවලිෙ  

   ආ: සංතයාත්මෙ කේත   යිසඨතුව  

4 ව නි පපාරග්රන්ාෙ: මාර්ග සංවර්ධන අධිොරිකේ කතොහතු  පාරත්රිොව  

5 ව නි පපාරග්රන්ාෙ: ඉල්ලීම් ලිපිෙ  

6 ව නිපපාරග්රන්ාෙ : අ: හාගය හා කපාරොදු කද්පාර  හදුනාග නීකම් රශඨනාවලිෙ 

               ආ: සංතයාත්මෙ කේත   යිසඨතුව 

7 ව නි පපාරග්රන්ාෙ: නාභිගත ෙණ්ඩාෙම් සමග සාෙච්ඡාපාර ව ත්වීකම් මාර්කගෝපාරකද්ශ  

8 ව නි පපාරග්රන්ාෙ: රධාන කතොහතු   බාකදන්නන් සමග සම්මුත සාෙච්ඡා පාර ව ත්වීකම් මාර්කගෝපාරකද්ශ  

9 ව නි පපාරග්රන්ාෙ: 3 ව නි අදිෙහ සදහා අදා  වයාපාරිතිෂකෙන් අපාරහතාතාවෙට පාරත්වන ගිහ ඒෙෙ   යිසඨතුව  

10 ව නි පපාරග්රන්ාෙ: හගකේ කද්පාර    යිසඨතුව  

11 ව නි පපාරග්රන්ාෙ: 3 ව නි අදිෙහ සදහා අදා   කපාරොදු කද්පාර    යිසඨතුව  

12 ව නි පපාරග්රන්ාෙ: මාර්ග සංවර්ධන අධිොරිෙට අෙත් වයාපාරිතිෂෙ ෙටකත් පිමිටුවනු  බන දුේග නවිලි      

නිහාෙහණ ෙකරටුව පිළිබද පසසඨ අධයාපාරන හා මහාමාර්ග අමාතයාංශයීෙ චක්රකල්තෙ       

 

13 ව නි පපාරග්රන්ාෙ: 3 ව නි අදිෙහට අදා ව කතෝහාගත් ෙණ්ඩාෙම් සමග පාර ව ත්වූ සාෙච්ඡා   යිසඨතුව  

14 ව නි පපාරග්රන්ාෙ: 3 ව නි අදිෙහට අදා ව රධාන කතොහතු   බාකදන්නන් සමග පාර ව ත්වූ සම්මුත සාෙච්ඡා  

                                 යිසඨතුව 

15 පපාරග්රන්ාෙ: මහගන කතොහතු  විමසීකම් ක්රිොවලිෙට අදා  ගාොප පාර   යිසඨතුව    
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විධාෙෙ සාහාංශෙ 
 

වයාපිය ක්රියාකාරාරරේ මහේතුමවන්  හජනතාව  පදිංචි ල ාාන මවයන් ඉවත්මකකිරී හ සිදුවන ලෑ  ලිංව්ගධ්න 

වයාපියයාකක් ලේබන්ධ්මයාකන්  නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල   ධතයවශය රා්ගයාකභාරයාකක් 

ඉටුරරයිම වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන් ඉදකිරීේ රා්ගයාක ආරේභවී හ මපර නැවත පදිංචි 

කිරී  ඉතා වැද ත්මකමගම නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල   යාකනු නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාවිකයාක නිසි 

මසල ක්රියාකාමග මයාකදවී  හා වයාපියයාක ලා්ගාර මසල ක්රියාකාත්මක ර කිරී  මරමරහි නිනාත්මක ර බසපෑ ක් 

ඇයරළ හැකි  ැටුේ හා මනොලන්සුන්තාවයාකන් හහ ැනී හ ඇය ධවරාශයාක රළ නාරරණයාක කිරීමේ 

ධතයවශය උපාිං යාකකිම  එම න්  වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන් හා ප්රජාවන් වයාපියයාක ල   

බීධ් රර ැනී  ලදහා උපරාරී වන වැද ත්මක ම වස කිම       

 

ප්රවාහන ජාසයාක වැඩිදම්ණු කිරීමේ ශ්රී සිංරා රජමේ ක්රම ෝපායාකන්හි මරොහලක් මසල  ධ්ය  ධිවමගී  

 ා්ග  වයාපියයාක මයාකෝජනා වී ඇත ම  දගුරාලීන ධදයාකර මදරරකින් ල න්ිධත  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  

වයාපියයාක ධවලනී එ ිතන් මරොළහ හා යාකාපනයාක ලේබන්ධ් මරමරන ධතර එයාක දැනහ පවයන ධිවමගී  

 ා්ග  ජාසයාක හා  රඩවතී ලේබන්ධ්වී   ිතන් ම  ප රා්ගයාක ආරේභ මගම ධනතුරුව 1 වැනි ධදයාකරහ ධදාස 

පියාකවර 4 තුළී දඹුමස හා  හනුවර දක්වා  ා්ග යාක ඉදමරමරන ධතර පසුව 2 වැනි ධදයාකර තුළී යාකාපනයාක 

හා ත්රිකුණා සයාක දක්වා  ා්ග මේ ඉදකිරීේ සිදු මරම්ගම  1 වැනි ධදයාකරහ ධදාස 1 වැනි පියාකවර රඩවත සිහ 

මීරි   දක්වාද, 2 වැනි පියාකවර මීරි   සිහ කුරුණෑ ස දක්වාද 3 වැනි පියාකවර    මපොතුහැර සිහ  සම දර-

 හනුවර දක්වාද, 4 වැනි පියාකවර කුරුණෑ ස සිහ දඹුමස දක්වාද මගම මීහ ධ තරව, 2 වැනි පියාකවර යාකහමත්මක 

ධම.පුල මලේ සිහ මීරි   දක්වා ලේබන්ධ්ර  ා්ග යාකක් ඉදමරම්ගම   

 

ම   නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල    ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියමේ 1 වැනි ධදයාකම්ග 3 වැනි 

පියාකවර ලදහා මගම ශ්රී සිංරා රජයාක ිධසින් පිළිම න ඇතිෂ “සිෙ ෙ ම ත්කතන් කතොහ න වත පාරදිංචි කිරීම 

පිළිබද ගාතිෂෙ රතිෂපාරත්තිෂෙ”   ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරීමේ පාරිලරිර හා ල ාජ ආරක්ෂණ  ා්ගම ෝපමීශ 

ලිංග්රහයාක  හා ධනුකූස වන පරිද  ම න්  ම රහ මවනත්මක වයවල ාාපිත නියාක යාකන් හා ධනුකූස වන පරිද 

ම යාක ලරල  රර ඇතම    

 

 ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියමේ 3 වැනි පියාකවර ලදහා වන නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාවිකයාක මරමරහි 

ධදාස ිධයාකහැකි ලෑ  ධිං යාකක්  ප්රධ්ාන මත්මක ා 13 ක් යාකහමත්මක  ම   ම   නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරාරී 

ලැසැල    ිතන් හදුනා  ැමන්ම ිධමශේෂමයාකන්  වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන්මේ ල ාජ 

ආ්ගථිර තත්මකවයාකන් හා වයාපායයාක  ිතන් ්වුන් මවත එමස ිධයාක හැකි බසපෑේ එ ිතන් ආවරණයාක මරමරන 

ධතර ධහිතරර බසපෑේ ල නයාක ලදහා මයාකෝජනා ඉදරිපත්මක මරම්ගම ප්රධ්ාන වශමයාකන්  ම   ධහිතරර 

බසපෑේ වයාපියයාක ලදහා ඉඩේ ධත්මකරර ැනී  හා බැී පවතීම   

 

ප්ර ාණාත්මක ර දත්මකත ැසල කිරි  ලදහා වූ ප්රශ නාවික ලමීක්ෂණයාකක් හා ගුණාත්මක ර දත්මකත ැසල කිරි  ලදහා 

ම ෝලීයාක පිහිටුේ පීධ්යයාක (GPS)  ිතන් ලළකුණු කිරි , නාභි ත රණ්ඩායාකේ ල   ලාරච්ඡා හා ප්රධ්ාන 

මතොරතුරු සබාමදන්නන් ල   ලේමුඛ ලාරච්ඡා පැවැත්මකවී  යාකන ධිං යාකන්ම න් ධධ්යයාකන ක්රියාකාවිකයාක 

ල න්ිධත ිධයාකම  

 

 

 

 

 

 



 xi 

විධාෙෙ සාහාංශකේ වගු අංෙ 01: අදා  දිසඨත්රිේෙ  මිකරෙ වන් සංතයාව හා ඉඩම් රමාණෙන් අනුව  

බ පාරෑමට  ේවු ඉඩම් වර්ග   

දිසඨත්රිේ

ෙෙ 

 

ඉඩම් වර්ගෙ  
එෙතුව 

කන්වාසිෙ කවසද්වයාපාරාරිෙ  මුඩු ඉඩම්  ෙිෂිොර්කරෙ 

අපාරහතාතා

වෙට 

පාරත්වන්

නනන් 

ගණන 

පාරඒච

සඨ 
% 

අපාරහතාතා

වෙට 

පාරත්වන්

නනන් 

ගණන 

පාරර්ච

සඨ 
% 

අපාරහතාතා

වෙට 

පාරත්වන්

නනන් 

ගණන 

පාරර්ච

සඨ 
% 

අපාරහතාතා

වෙට 

පාරත්වන්

නනන් 

ගණන 

පාරර්ච

සඨ 
% 

අපාරහතාතා

වෙට 

පාරත්වන්

නනන් 

ගණන 

පාරර්චසඨ % 

කුරු

ණෑ ස 220 

6,812

.4 

31.

9 10 

348.

5 

42.

2 112 

3,37

8.9 48 914 

32,45

4.1 43 1,256 

42,99

3.97 

40.

8 

රෑ ම

ස 274 

9,272

.2 

43.

4 8 

145.

9 

17.

7 118 

2,48

1.6 35 787 

25,10

8.1 33 1,187 

37,00

7.7 

35.

1 

 හනුව

ර 130 

5,271

.9 

24.

7 7 

330.

9 

40.

1 38 

1,18

6.9 17 397 

18,60

6.5 24 572 

25,39

6.21 

24.

1 

එරතුව  624 

21,35

6.5 

10

0.0 25 

825.

3 

10

0.0 268 

7,04

7.4 

10

0 2098 

76,16

8.7 

10

0 3,015 

105,3

97.9 

10

0.0 

ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක /3 වැනි පියාකවර /ලමීක්ෂණ දත්මකත   

 

ධධ්යයාකනයාක  ිතන් ධණාවරණයාක වූ පරිද, මයාකෝජිත ධිවමගී   ා්ග යාක පිළිබද ධ්නාත්මක ර ආරමපයාකක් ලේමුඛ 

ලාරච්ඡාවහ සක්රළ පුී සයින් මවත පැවය ධතර මවරළාලන්න ප්රමීශමේ වාණිජ  ධ්යල ාායාකන් මවත 

රහ  ධ්යමේ පිහිටි ක්රියාකාරාරී ආ්ගථිර  ධ්යල ාානයාකන් ලේබන්ධ් රරන බැිධන් ලා්ගව  ඨාහමින් ම   

වයාපියයාක ිධශාස මසල රමඨා ආ්ගථිර ලිංව්ගධ්නයාකහ දායාකර වන බව ්වුන් ිධසින් ධවධ්ාරණයාක රරන සීම 

ම   ධිවමගී   ා්ග යාක  ිතන්   නා   න රා්ගයාකක්ෂ තාව ව්ගධ්නයාක වන බැිධන්  ී න්හ ම න්  

පුී ිකර හා වාණිජ වාහන හිමිරරුවන්හහ පහසුව ලැළමලන ධතර ආ්ගථිර ව්ගධ්නයාක මග වත්මකවී  හා 

ලිංචාරර ර්ග ාන්තයාක හා ධමනකුත්මක ර්ග ාන්ත ලිංව්ගධ්නයාකවී ත්මක හා එ ිතන් ප්රාමීය යාක ප්රාාමිර 

නිෂ පාදනයාකන්හ ධ යාකක් එරතුවන බවත්මක  තවදුරහත්මක ්වුන් ිධසින් මපන්වා මදන සීම      

 

ිධධ්ායාකර ලාරාිංශමේ වගු ධිංර 01  ිතන් දැක්වූ පරිද, ධධ්යයාකනයාකහ ධනුව ප්රධ්ාන වශමයාකන්  ධපහසුතාවයාකහ 

පත්මකවන පුී ස රණ්ඩායාකේ වන්මන් මයාකෝජිත  ා්ග  පාමේ ීවවත්මකවන පදිංචිරරුවන්(624), රිෂිරා්ගමිර 

ඉඩේ හිමිරරුවන් (2,098) ලහ වයාපාර වයාවලායාකරයින් (25) මගම ම යින් බණපතර පිරිල ල ථිර මසල 

බසපෑ හ සක්වන්නන් වන ධතර ත  ල ාජ ආ්ගථිර හා ලිංල රියර ධවශයතාවයාකන් ලපුරා ත හැකි නව 

ල ාානයාකන්හි ්වුන් ප්රයල ාාන ත කිරී  ධවශය මගම මීහ ධ තරව, ප්රබස මසල බසපෑ හ සක් මනොවන 

එමහත්මක ඉදකිරීේ රාසයාක තුළ තාවරාිකරව වාලල ාාන ධහිමිවී  මහේතුමවන් යාකේකිසි රාසයාකක් ලදහා 

මවනත්මක ල ාානයාකන්හි ල ාාන  ත රළ ම්තු ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන් පිරිලක් මගම වයාපියමයාකන් 

ධපහසුතාවයාකහ සක්වන ම   පිරිල මරටිරාලීනව සියාක ීවවමනෝපායාකහ සිදුවන ධහිමිවීේ හා එදමනදා 

ීවිධතයාකහ සිදුවන බසපෑේවසහ සක්ිධයාක හැකිමගම   එබැිධන් වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන ම   

සියාකළු පිරිල  නව ීවිධතයාකක් ආරේභ කිරී  ලදහා ත  වත්මකරේ මවනුමවන් ලාධ්ාරණ වන්දයාකක් 

බසාමපොමරොත්මකතු මගම මරමලේ මවතත්මක, ම   පිරිල ත න් දැනහ ීවවත්මක වන ප්රමීශමේ  සියාක ධලමවැසියාකන් 

ල   ීවවත්මකවී හ   ප්රියාකරරන ධතර ත න්හ ප්රයල ාාන ත වී  ලදහා සුදුසු යාකැයි ්වුන් ිධසින් හදුනා  නු 

සැබූ භුමි භා  පිළිබද මතොරතුරු, දත්මකත ැසල කිරිමේ ක්රියාකාවිකයාක ධතරතුර ී ඉදරිපත්මක රර ඇතම     

 

 ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග යාක ලදහා මයාකෝජිත  ා්ග  පාමේ ීවවත්මකවන පිරිල ම   වයාපියයාක පිළිබදව තව ත්මක 

නිසි මසල දැනුවත්මකව මනො ැය බවත්මක, මේ මහේතුමවන් ්වුන් තුළ ධිධනිශ චිතභාවයාකක් ඇයව යමබන බවත්මක 

නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල   පිළිමයාකස රරන ධතරතුර සිදුරරන සද ලමීක්ෂණයාකන් තුළින් 

හදුනා න්නා සීම එබැිධන් දැනුවත්මක කිරීමේ වැඩලහහන් තවදුරහත්මක සිදුරළ ම්තු ධතර ිධමශේෂමයාකන්  ඉඩේ 

ධත්මකරර  ැනී  හා වන්ද ම වී  ලේබන්ධ්මයාකන් ම   දැනුවත්මක කිරීේ ධවශය මගම    



 xii 

නැවත පදිංචි කිරීමේ රාසයාක තුළ ත  ැසකියාකාමග හා ආදායාකේවස ආරක්ෂාව ලේබන්ධ්මයාකන් වයාපාර 

හිමිරරුවන් (27) හා ්වුන්මේ රා්ගයාක  ණ්ඩස (84) රණල ලමමසන් පසුවන ධතර ිධමශේෂමයාකන්  ත  

 ණුමදනුරරුවන් හා ැසකියාකා පරිලරයාක ධහිමිවීම න් සිදුවන පාඩු විකන් මිමදන තුරු ීවවත්මකවී  ලදහා 

ලාධ්ාරණ වන්දයාකක් සබා ැනී හ ්වුන්ද බසාමපොමරොත්මකතු මවයම ිධධ්ායාකර ලාරාිංශමේ වගු ධිංර 02  ිතන් 

වයාපියමේ 3 වැනි පියාකවරහ ධදාසව සිදු රළ ම්තු නැවත පදිංචිකිරීේ ල ල ායාක හා වයාපියමයාකන් 

ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන්මේ ජිවමනෝපායාක මරමරහි වන බසපෑ  පිළිබිඹු මරම්ගම   

විධාෙෙ සාහාංශකේ වගු අංෙ 02: න වත පාරදිංචිකිරීම හා ජීවකනෝපාරාෙ කෙකහමි බ පාරෑම  

කගොඩන ගිලි වර්ගෙ  

අර්ධ 

වශකෙන් 

බ පාරෑමට 

 ේවූවන් 

මු නින්ම බ පාරෑමට  ේවූ 

එකහත් ඉතිෂරි බිම් 

කෙොටකසමි න වත පාරදිංචි 

ෙස හ කි පිරිස  

මු නින්ම බ පාරෑමට 

 ේවූ සහ කවනත් 

සඨාානෙෙ න වත පාරදිංචි 

ෙස යුතු පිරිස  

මන්වාසිර නිවාල  42 384 181 

කුලී නිවාල  02 07 05 

මවළද/වයාපාරිර  03 35 03 

නිවල ලහ ලාපුපුව එරහ පිහිටි 

ජරර 1 03 04 

 බඩා  4 06 03 

 ඩු 29 05 149 

ධත්මකහැරද න සද/ භාිධතමේ 

මනො ැය  - - 16 

මවනත්මක 32 53 63 

එෙතුව 113 493 424 

ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක /3 වැනි පියාකවර /ලමීක්ෂණ දත්මකත 

 

ම   නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල   යාකහමත්මක ලැසකිමසහ ම න ඇය වයාපියමේ 3 වැනි පියාකවර 

යාකහමත්මක බසපෑ හ සක්වන මුළු ඉඩේ ප්ර ාණයාක පාරර්චසඨ 107,975( ධක්රර 674ම8කිම)ම ප්රධ්ාන වශමයාකන් 

මපොම ව ාවහ ලහ  ල  25,351 රහ බසපෑේ එමස මගම  මදවන ඉහළ  බසපෑ  එමස වන්මන් වී ව ාවහ 

වන ධතර එ  බිේ ප්ර ාණයාක ප්ගචල  28,962 (ධක්රර 162) කිම යාකාා තත්මකවයාකහ පත්මකවන මතක් යාකේ කිසි රාස 

වරවානුවක් ලදහා ත න්හ ව ා කිරී හ ිධරමප ඉඩේ මහෝ ීවිධරාව පවත්මකවාම න යාකා හ ලහායාක ධවශය 

බව ධ්ගධ් රාලීන හා ූර්ගණ රාලීන ම ොිධමයාකෝ ද ධවධ්ාරණයාක රළහම මරමලේ මවතත්මක ත න්හ ධහිමි වන 

කුඹුරු ඉඩේ මවනුවහ ිධරමපයාකක් මනො ැය බව ්වුන්මේ ප්රබස ිධශ වාලයාකයිම   

 

රජමේ මීපස 463 ක් ප ණ වයාපියමයාකන් බසපෑ හ සක්මගම මීහ ධ තරව වයාපියමයාකන් බසපෑ හ 

සක්වන මලසු ධිං  මසල ල ාජයීයාක මපොදු පහසුරේ හා යාකටිතස පහසුරේ 35 ක් (ප්රජා ශාසා, මපොදු ිකිං, 

සුලාන භූමි, පාරවම හා ජස පහසුරේ ආදයාක)  මවත ඇයවන බසපෑ  මරමරහි   හජනයාකා සියාක ධවධ්ානයාක 

මයාකොමු රරයම  ම   පහසුරේ යාකාා තත්මකවයාකහ පත්මකකිරී  පිළිබදව රජමේ ලහ  ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරිමේ 

ධවධ්ානයාක මයාකොමු ිධයාක ම්තුමගම ප්රයල ාාන ත කිරී  මහේතුමවන් ත  ල ාජ, ආ මිර හා ලිංල රියර 

ලබදතා ධඛණ්ඩව පවත්මකවාම න යාකා  මරමරහි එමස වන බසපෑ  පිළිබදව පදිංචිරරුවන්ද 

රණල ලමමසන් පසුමවයම ධදාස රරුණු ලැළකිමසහ  නිමින් වන්ද සබාීමේ ක්රියාකාවිකයාක ලදහා ලේපාදත 

 ා්ගම ෝපමීශ  ාසාවක් හිමිරේ ක්ර මගදමයාකහි ඇතුළත්මකයාකම           

 

වයාපියමයාකන් බසපෑ හ සක්වන මීපස මවනුමවන් ලහනයාකක් මසල වන්ද සබා ීමේ ක්රියාකාවිකයාකක් 

මරමරහි ජනතාව උනන්දුමවන් පසුවන බව ධනාවරණයාක ිධයාකම දැනහ ධවලන් රර ඇය දක්ෂිණ හා 

මරොළහ-රටුනායාකර වයාපිතීන්හිද ම න් සියාක මීපස ලදහා ඉහස තක්මලේරුවක් සැමබනු ඇතැයි 



 xiii 

ධමපුක්ෂා කිරීමේ ප්රවණතාවක් වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන් ධතර පවයන බව මපණිනම 

ම   සියාකළු රරුණු හා ප්රජාව මවයන් ැසල රර ත්මක ධදහල   ත පදනේව, ජ ජ  මීපස  ණයාකන් මවනුමවන් 

වන්ද ලහන ලැළසීමේ ක්ර මගදයාකක් ලරල  මරමරන ධතර ජ පිළිබදව 5 වැනි පරිච්මේදමේී ලාරච්ඡා 

මරම්ගම   එබැිධන් වන්ද සබාීමේ හා නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරරේ හදුනා ැනී , ලැසසුේකිරී  හා 

ක්රියාකාත්මක ර කිරීමේී ශ්රී සිංරාමග ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ පනත, ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ පනමත්මක 63 (2) (E) 

ව න්යයාක (460 පරිච්මේදයාක) යාකහමත්මක ඉඩේ හා ඉඩේ ලිංව්ගධ්න ධ ාතයවරයාකා ිධසින් නිකුත්මක රරන සද හා 

2014ම02ම18 දන පා්ගිකමේන්තුව ිධසින් ධනු ත රරන සද 2014ම05ම30 දනැය ධිංර 1864/54 දරණ 

ධයිධමශේෂ  ැලඨා පත්රයාක හා ම    ැලඨා පත්රයාක යාකහමත්මක උතුරු ධිවමගී   ා්ග යාක ඇතුළත්මක වන ධිංර 

/14/0833/533/008 දරණ රැබිනඨා පත්රිරාව ධනුව එයාක සිදුරරනු සැමේම  

 

ඊහ ල  ාමීව, වයාපියමයාකන් බසපෑ හ සක්වන මුළු මීපස ප්ර ාණයාක ලැළකිමසහ  නිමින්, ඉඩේ 

ධත්මකරර ැනී  හා නැවත පදිංචිකිරී  ලදහා වැයාකවන මුළු ිධයාකද  නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල   

 ිතන් තක්මලේරු රර ඇය ධතර  වන්ද ම වීමේ ක්රියාකාවිකමේී ලැළකිමසහ  තහැකි ලි හ හා වක්ර 

ලිනාත්මක ර බසපෑේ ද එ ිතන් ආවරණයාක මරම්ගම වයාපියමේ 3 වැනි ධධදයාකර යාකහමත්මක ඉඩේ 

ධත්මකරර ැනී  හා නැවත පදිංචිකිරී  ලදහා වැයාකවන මුළු ිධයාකද  රුපියාකම බිිකයාකන 12ම64 ක් ව ධතර එ  

ධ යාක ඇ රිරානු මඩොස්ග මිිකයාකන 81ම5 කි ( ිධනි යාක ධනුපාතයාක ඇමමඩොම 1: රුම155 ධනුව)    

ම   ධධ්යයාකනයාකන් තුළී, වන්ද මුදම/ධරමුදම රළ ණාරරණයාක පිළිබදවද ලාරච්ඡා රරන සද ධතර 

ත න්මවත හිමිවන වන්ද මුදම වස ආරක්ෂාව හා ජවා ධවභාිධත ිධයාකහැකි බවහ රාන්තාවන් ිධසින් යාකේ 

රණල ලමසක් පළ රරන සීම එබැිධන් ධරමුදම නිදහල  කිරීමේී ල වාමියාකා බිරිදමේ බීධ් ිතණුේ මවත 

මහෝ මදපා්ගශවයාක ිධසින්  දන්නා ධමනයෝනය වශමයාකන් එර වූ ිතණු ක් මවත  මුදම නිදහල  කිරී හ යාකේ 

මයාකෝජනාවන් සිදුිධයාකම එම න්  ධයියරරුවන් කිහිපමදමනකු ිධසින් ධයියවාසිරේ කියාකන්නාවූ ඉඩේ 

කිහිපයාකක් යබියාක හැකි ධතර ජ ලේබන්ධ්මයාකන්ද ධවධ්ානයාක මයාකොමු රළ ම්තුමගම ඵසදායී මනොවන 

ආමයාකෝජන, ිධමශේෂමයාකන්  ධල ාාවර ූලසය ආයාකතනයාකන්හි සිදුරරන ආමයාකෝජනයාකන්ම න් ධරමුදම 

ආරක්ෂා රර ැනී  ලේබන්ධ්මයාකන් දැනුවත්මක කිරීමේ වැඩලහහන් කිහිපයාකක් හදුන්වාී හ මයාකෝජනාිධයාකම             

 

ත  දුක් ැනිධික පිළිබද පැමිණිික භාර  ැනී  හා ජවා ලේබන්ධ්මයාකන් රඩිනේ ක්රියාකා ා්ග   ැනී  ලදහා 

යාකාන්ත්රණයාකක් ලරල  රරන මසල ප්රජාව ිධසින් ඉමසා ඇතම ිධමශේෂමයාකන්  ඉදකිරීේ රාසයාක තුළ මබොමහෝ 

දුර   න්වස නිරතවී  ධපහසු බැිධන් ප්රාමීය යාක ආයාකතනයාකක් හරහා  ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරිමේ ලි හ 

 ැදහත්මකවී  සිදුවන්මන්නේ ජ මරමරහි ්වුන් රැ ැත්මකතක් දක්වයම   

 

එමලේ , වයපිය ක්රියාකාරාරරේ ධධීක්ෂණයාක හා ඇ යී  ලදහා රා්ගයාකක්ෂ  යාකාන්ත්රණයාකක් ලේපාදනයාක 

රළම්තු බවහ නි්ගමීශ රරනු සැමේම වයාපිය ප්ර ය ල ාමසෝචනයාක හා නිසි රසහ ප්රයරා්ගමිර පියාකවර 

 ැනී  හා රා්ගයාකක්ෂ ව හා ඵසදායීව මලේවා ලැළසී හ ධදාස තීරණ ැනීමේ ක්රියාකාවිකයාක ලදහා ම   

මතොරතුරු උපමයාකෝී  රර තහැකි මගම  
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1 ව නි පාරරිච්කේදෙ : වයාපාරිතිෂෙ හ දින්වීම   
 

1.1 හ දින්විම  

 

ම   නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල    ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියමේ 1 වැනි ධදයාකම්ග 3 වැනි 

පියාකවර ලදහා මගම ශ්රී සිංරා රජයාක ිධසින් පිළිම න ඇය “සියාක රැ ැත්මකමතන් මතොරව පදිංචි කිරී  පිළිබද 

ජායර ප්රයපත්මකයයාක” ලහ “ ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරීමේ පාරිලරිර හා ල ාජ ආරක්ෂණ  ා්ගම ෝපමීශ 

ලිංග්රහයාක”  ල   ධනුකූස වන පරිද  ම න්  ම රහ පවයන මවනත්මක වයවල ාාපිත නියාක යාකන් හා ධනුකූස 

වන පරිද ම   ලැසැල   ලරල  රර ඇතම    

 

 ෑත රාලීන රජයාකයාකන්මේ ප්රයපත්මකයවස ඇතුළත්මක ඉසක්ර ලපුරා  ැනී ක් වශමයාකන්, ධිවමගී   ා්ග  

පීධ්යයාකක් හදුනාම න ඇය ධතර එයින් ල හර මරොහල  මේ වන ිධහ ඉදරර ඇතම ජවා ධතර මරොළහ- 

රටුනායාකර ධිවමගී   ා්ග යාක [E03], පිහත රවුේ ධිවමගී    ා්ග යාක [E02] (රඩවත දක්වා), මරොළහ - 

 ාතර ධිවමගී   ා්ග යාක [E01] දැනහ ත්මක ක්රියාකාත්මක රව පවතීම මයාකෝජිත ධිවමගී   ා්ග යාක ව්ගත ාන රජයාක 

ිධසින්  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග යාක මසල නේරර ඇතම එයාක රඩවත සිහ  හනුවර ( සම දර) දක්වාද 

මපොතුහැර සිහ කුරුණෑ ස දක්වාද ඉදකිරී හ ලැසසුේ රර ඇතම  තවද, දඹුමස - යාකාපනයාක උතුරු ධිවමගී  

 ා්ග යාක ද  හා දඹුමස - ත්රිකුණා සයාක නැම නහිර ධිවමගී   ා්ග යාක ද ධනා තමේී ඉදකිරී හ ලැසසුේ 

මරමරන ධිවමගී   ා්ග  මගම ම යාක රමඨා පළාත්මක ධතර ලේබන්ධ්තාවයාක පිළිබද ූර්ගිධරාවක් වනු ඇතම  1 

වැනි උපග්රන්ායාක  ිතන් ම රහ දැනහ පවයන ධිවමගී   ා්ග  ජාසයාක හා මයාකෝජිත ධිවමගී   ා්ග  ජාසයාක 

දැක්මගම    

 

තවද, එවරහ  හා ා්ග  හා  ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධ ාතයාිංශයාක යාකහමත්මක ද හා ව්ගත ානමේී උලල  ධධ්යාපන 

හා  හා ා්ග  ධ ාතයාිංශයාක යාකහමත්මකද පවයන  ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාක ිධසින් 2007 ව්ගෂමේී “ජායර 

 හා ා්ග  ලැසැල   2007-2017” පළරරන සීම ආ්ගථිර ව්ගධ්නීයාක රසාප ලේබන්ධ් රරමින් ධිවමගී  

 ා්ග  ජාසයාකක් ඉදකිරිමේ ධවශයතාව ජායර  හා ා්ග  ලැසැල    ිතන් මපන්වා මදන ධතර ම   

මයාකෝජිත ධිවමගී   ා්ග  ජාසයාක ම ොඩනැිංවී  ලදහා ලේබන්ධ්ර  ා්ග යාකන්ද එ ිතන් හදුනාම න ඇතම 

රමඨා ප්රධ්ාන ජන හණ හා ලිංව්ගධ්න  ධ්යල ාාන යාකා රරමින් ඉදවන ම   උලල  ප්රමියමේ සීමිත ප්රමගශ 

ධිවමගී   ා්ග  ජාසයාක රමඨා ආ්ගථිර යාක වශමයාකන් දු්ගවස මලසු රසාපයාකන්හි නිෂ පාදන, ලිංචාරර, ධීවර හා 

රිෂිර්ගමිර ර්ග ාන්ත දරි න්වමින් එ  රසාපයාකන්හි ලිංව්ගධ්නයාකහ ලහායාක වනු ඇතම (ශරයතා ධධ්යයාකන 

වා්ගතාව : 1 මවළු ම 20 පිම) 

 

ශ්රී සිංරා රජමේ ලිංව්ගධ්න ප්රත්මකපත්මකතීන්තුළ ධිවමගී   ා්ග  ලදහා සැමබන ප්රමුඛතාව  ිතන් ම රහ 

ආ්ගථිරයාක, ල ාජයාක හා ලිංල රියයාක තුළ මබොමහෝ මවනල රේ ඇයරරනු ඇතම එබැිධන්උලල  ධධ්යාපන හා 

 හා ා්ග  ධ ාතයාිංශයාක ිධසින් ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක ක්රියාකාත්මක ර කිරී හ රහම්තු රරනු සැබ 

ඇතම එම න්  මපොතුහැර - දඹුමස ධිවමගී   ා්ග යාක ඉදකිරි ද එක් වයාපියයාකක් මසල  ධ්ය  ධිවමගී  

 ා්ග  වයාපියයාකහ ඇතුළත්මක කිරි හතීරණයාක වී ඇතම 

 

1.2 සමසඨා වයාපාරිතිෂෙ පිළිබද විසඨතහෙ 

 

 ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියමේ මයාකෝජිත මරොහල  ේපහ දල ත්රික්රමේ  හර ප්රාමීය යාක මමරේ 

මරොඨාශාශමේ රඩවත න රයාක ධලිකන්  248Cපුවක්වැටියාක ග්රා  නිසධ්ාරි මරොඨාශාශයාක) ආරේභ වන ධතර 

ම   ල ාානයාක එ  ප්රාමීය යාක මමරේ මරොඨාශාශමේ  ධ්යයාක තුළ පිහිහා ඇතම එම න්   ධ්ය  ධිවමගී  

 ා්ග යාක රඩවතී පිහත වහරවුේ ධිවමගී   ා්ග යාක හා ලේබන්ධ් වන ධතර පිහත වහරවුේ ධිවමගී   ා්ග යාක 



 2 

ඉදකිරී  ලේූර්ගණ වූ ිධහ  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග යාක  ිතන් ම රහ ක්රියාකාත්මක ර සියාකළු ධිවමගී   ා්ග  

ලේබන්ධ් මරම්ගම  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග යාක මරොළහ න රමේ සිහ කිමසෝ මීහර 16 කි දුරින් ආරේභ වන 

ධතර එයාක දැනහ පවයන මරොළහ -  හනුවර  ා්ග යාක (A01)  හා රඩවතී ලේබන්ධ් මගම    

මයාකෝජිත ධිවමගී   ා්ග මේ 1 වැනි පියාකවර  හර,  ේපහ, ධත්මකතන මස, මිනුවන්ම ොඩ, ලහ මීරි   

ප්රාමීය යාක මමරේ මරොඨාශාශ හරහා   න් රරයිම ධම.පුල ල ලේබන්ධ්ර  ා්ග යාක (පීධ්ය ධන්ත්ග 

ණපව ාරුව)  මීරි මින් ආරේභ වන ධතර මබෝතමම හරහා ධම.පුල ල දක්වා   න් රර ධම.පුල ල-

කුරුණෑ ස-ත්රිකුණා සයාක  ා්ග මයාකන් ධවලන් මග (A06). එයාක ප්රධ්ාන වශමයාකන්  මීරි   ප්රාමීය යාක 

මමරේ මරොඨාශාශ තුළ   න් රරන ධතර වරරාමපොස ප්රාමීය යාක මමරේ මරොඨාශාශමේ  න්ම දර ග්රා  

නිසධ්ාරි මරොඨාශාශමයාකන් ධවලන් මගම 2 වැනි පියාකවර මීරි   ප්රාමීය යාක මමරේ මරොඨාශාමේ හකුරුකුඹුර 

ග්රා  නිසධ්ාරි මරොඨාශාශමයාකන් ආරේභව කුරුණෑ ස දල ත්රික්රයාක හරහා   න් රර කුරුණෑ ස ප්රාමීය යාක 

මමරේ මරොඨාශාශමේ මතිකයාකම ොන්න ග්රා  නිසධ්ාරි මරොඨාශාශයාක තුළී රටු ල මතොහ-කුරුණෑ ස-

පුත්මකතස  (A10)   ා්ග යාකහ ලේබන්ධ්මවමින් කුරුණෑ ස න රයාක ධිවමගී   ා්ග යාකහ ලේබන්ධ් රරයි. 2 

වැනි පියාකවර  ේපහ දල ත්රික්මේ මීරි   ප්රාමීය යාක මමරේ මරොඨාශාශ හරහා   න් රර කුරුණෑ ස 

දල ත්රික්රමේ ධසගව, නාරේ ස, වීරඹුම දර, මපොම හමවස, හා කුරුණෑ ස ප්රාමීය යාක මමරේ 

මරොඨාශාශ හරහා   න් රරයිම      

 

වයාපියමේ 3 වැනි පියාකවර මපොම හමවස ප්රාමීය යාක මමරේ මරොඨාශාශමේ හිරිපත්මකවැමස ග්රා  නිසධ්ාරි 

මරොඨාශාශමයාකන් ආරේභ වන ධතර තුේපමන් ( සම දර) ප්රාමීය යාක මමරේ මරොඨාශාශමේ හීදාපිටියාක 

(305) ග්රා  නිසධ්ාරි මරොඨාශාශමයාකන් ධවලන් මගම වයාපියමේ 4 වැනි පියාකවර කුරුණෑ ස ප්රාමීය යාක 

මමරේ මරොඨාශාශමේ මතිකයාකම ොන්න ග්රා  නිසධ්ාරි මරොඨාශාශමයාකන් ආරේභව  මසවපිටියාක, 

ඉේබා මුවම  ාවත  , රිී  ,  ැමසිරිපුර,  මමමවස ප්රාමීය යාක මමරේ මරොඨාශාශ හරහා   න් රර 

දඹුමස ප්රාමීය යාක මමරේ මරොඨාශාශමේ මිරිල ම ෝනියාක හන්දමයාකන් (A06  ා්ග යාක හරහා යාකමින්) ධවලන් 

මගම වැඩි ිධල තර වගු ධිංර 01 හා සියයාකේ 01 හි ලැපමේම        

 

වගු අංෙ 01 : මධයම අධිකේ ම මාර්ග වයාපාරිතිෂකේ පිෙවහ හා එේ එේ කෙොටකස  දිග  

ධනුධිංරයාක පිවවර සිහ  දක්වා  ද  කි,මීම  

1 1 පියාකවර රඩවත මීරි   37.9 
2 2A පියාකවර මීරි   ධම.පුල ල 09.8 

3 2පියාකවර මීරි   කුරුණෑ ස 39.2 

4 3පියාකවර මපොතුහැර   සම දර 32.9 

5 4පියාකවර කුරුණෑ ස දඹුමස 61.1 
 එරතුව  180.9 

ූලසාශ්රයාක:  ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාක හා SMEC ජාතයන්තර ආයාකතනයාක, වයාපිය ිධල තර  

 

 

1.3 වයාපාරිතිෂ පාර තිෂෙඩ : 3 ව නි පිෙවහ  

 

ඉහත දැක්වූ පරිද, 3 වැනි පියාකවර මපොතුහැර සිහ  හනුවර දල ත්රික්රමේ  සම දර දක්වා   න් රරයිම 

මපොතුහැර යාකනු කුරුණෑ ස හා මපොම  හමවස ධතර පිහිටි කුඩා න රයාකකිම ම   න රයාක කුරුණෑ ස 

දල ත්රිරමේ පිහිහා ඇය ධතර කුරුණෑ ස යාකනු දල ත්රික් න රයාක ම න්  වයාකහ පළාමත්මක ප්රධ්ාන න රයාකද 

මවයිම   හනුවර න රයාක ශ්රී සිංරාමග පිහිටි ියහාසිර න රයාකන්ම න් එරක් වන ධතර එයාක ම රහ 

ධවලන් රාජධ්ානිමේ ධ න රයාක ද මවයිම  හනුවර යාකනු ජාතයන්තර පිළි ැනි  හිමිව ඇය ම්මනල මරෝ 

ආයාකතනයාක ිධසින් නේරළ මසෝර උරු  න රයාකකිම දකුණු ආසියාකා රසාපමේ වැද ත්මක  මබෞීධ් 

ිධහාරල ාානයාකක් ම   න රයාක තුළ පිහිහා ඇතම ම   න රයාක ශ්රී සිංරාමග  ධ්ය  පළාමත්මක පිහිටි ප්රධ්ාන 

න රයාක මගම එයාක නා රිර ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාක ිධසින් හදුනා ත්මක ප්රමුඛ ප්රාමීය යාක න රයාකකිම එබැිධන් ම   



 3 

ධිවමග   ා්ග යාක  ිතන් ධමනකුත්මක ප්රාමීය යාක න ර ම   න රයාක හා ලේබන්ධ් මරමරන ධතර ප්රමීශමේ 

රිෂිරා්ගමිර ලිංව්ගධ්නයාක මරමරහි වැද ත්මක දායාකරත්මකවයාකක් දක්වනු ඇතම ඉහයන් ලදහන් රළ පරිද ම   

ධිවමගී   ා්ග යාක ප්රාමීය යාක මමරේ මරොඨාශාශ තුනක් පසුරරමින් ග්රා  නිසධ්ාරි මරොඨාශාශ 44 ක් හරහා 

  න් රරයිම වැඩිදුර ිධල තර 2 වැනි උපග්රන්ාමේ දැක්මගම   

 

 සම දරින්  ා්ග යාක නි ාවන ල ාානයාක දක්වා  (කිමමීම32ම9) ම   ධිවමගී   ා්ග යාක   න් රරන  ා්ග  

පායාකහ ඇතුළත්මක ප්රමීශයාක එතරේ ජන හණයාක ලහිත මනොමගම ිධමශේෂමයාකන්  ම   කුඩා ප්රමීශයාක තර ක් 

නා රිර වන ධතර වාණිජ වශමයාකන් ක්රියාකාරාරීමගම ම   බිේ ප්රමීශයාක  හැරුණ ිධහ මබොමහෝ මලසු බිේ 

ව ාමරොහ ඇතම රදුරර බිේ කුඹුරු බිේ වසහ ඉහිකන් පිහිහා ඇතම මයාකෝජිත  ා්ග යාක   න් රරන ල හර 

ප්රමීශයාකන් රදු ලහිත වන ධතර ල වාභාිධර වාලභූමින්ම න් ආවරණයාක වී පවතීම              

 

වයාපියමේ 3 වැනි පියාකවමරහි  න්මනොරුව දක්වා දමවන තවත්මක දගුවක් ඉදකිරී හ මයාකෝජිත ධතර මේ 

පිළිබදව ධවලන් තීරණයාකක් තව  ම න මනො ැතම මරමලේ මවතත්මකම ම යාක  හනුවර පිහත රවුේ  ා්ග යාක හා 

ලේබන්ධ් කිරී හ ලැසසුේ තයාකම    

 

තවද, ඉහත ප භූමි ප්රමීශයාක හරහා   න්  න්නා  ා්ග යාක ලේබන්ධ්මයාකන් පහත සක්ෂණ වගු ධිංර 02 

ධනුව හදුනා ත හැකියාකම පාරිලරිර හා ල ාජ බසපෑ  ධව  කිරී  ලදහා පාසේ හා මබෝක්කු වැඩිවශමයාකන් 

ඉදකිරී හ මයාකෝජිතයාකම ල වාභාිධර ජස ූලසාශ්ර වැඩිවශමයාකන් පවයන බැිධන් ම   පියාකවම්ගී වැඩි මබෝක්කු 

රානු ලිංඛයාවක්  ඉදමරම්ගම     

 

සිතිෂෙම් අංෙ 01: කෙෝජිත මධයම අධිකේ ම මාර්ගෙ හා එමි පිෙවහ 

 
ූලසාශ්රයාක: SMEC ජාතයන්තර ආයාකතනයාක, 3 වැනි පියාකවර:  ා්ග යාකහ ධදාස ප්රමීශ ලැසැල   
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වගු අංෙ 02: විකශ ෂිත වයාපාරිතිෂ කතොහතු   

අනු 

අංෙෙ 

ස  තාම් විසඨතහ  සංතයාව්විසඨතහෙ  

1  ා්ග  මරොහමලහි ද   (කිමමිම) 32.9 

2  ා්ග  පාමේ පළස (මීහර) ආලන්න 
වශමයාකන්  

 120 

3  ිංතීරු 
 ණන 

ආරේභර වශමයාකන් (පළමු 
ඉදකිරීේ වාරයාක) 

4 

ඉදකිරීේ ධවලානමේී 
(ඉදරිමේී ඉදරළ හැකි උපරි  
 ිංතීරු  ණන) 

6 

4 ධන්ත්ග ණපව ාරු 
ලිංඛයාව  

පීධ්ය  1 

මලේවා  3 
5 පාසේ හා මබෝක්කු ලිංඛයාව  59 

6 යාකටිබිේ  ා්ග   17 

7  ා්ග  උඩින් ඉදමරමරන පාසේ  16 

8 මපඨාටි රානු මබෝක්කු  54 
ූලසාශ්රයාක: SMEC ජාතයන්තර ආයාකතනයාක, ශරයතා ධධ්යයාකන වා්ගතාව, 3 වැනි පියාකවර 

 

වයාපියයාකහ ධදාස න ර යාකා මරමරමින්  ා්ග යාක ඉදවන ආරාරයාක පහත වගු ධිංර 03  ිතන් තවදුරහත්මක 

පැහැදික මරම්ගම   

 

වගු අංෙ 03 : කෙෝජිත අන්තර් හුවමා   – ඉදිවන සඨාාන හා කවනත් කතොහතු   

අන්තර් හුවමා ව 

ඉදිවන සඨාානෙ  

දම්ව ල් දිග ද නට පාරවතිෂන 

ආසන්නතම නගහකේ සිට 

දුහ    

අන්තර් 

හුවමා  

වර්ගෙ  

මපොතුහැර 00+000 කිමමීම5.2  පීධ්ය  

මපොම හමවස  05+150 කිමමීම6.7  මලේවා  

රඹුක්රන  13+900 කිමමීම4.1  මලේවා  
 සම දර  31+800 කිමමීම0.4  මලේවා  

ූලසාශ්රයාක: SMEC ජාතයන්තර ආයාකතනයාක, ශරයතා ධධ්යයාකන වා්ගතාව, 3 වැනි පියාකවර 

 

තවද, ප්රාමීය යාක න ර මදරක් යාකා රරමින් ධන්ත්ග ණපව ාරු 03 ක් මයාකෝජිත  ා්ග මේ ඉදමගම 

(මපොම හමවස, රඹුක්රන,  සම දර) එ  ධන්ත්ග ණපව ාරු  හා ජවා ඉදවන ල ාාන පිළිබද වැඩිදුර 

මතොරතුරු  සියයාකේ ධිංර 01 ඉදරිපත්මක මරම්ගම  ා්ග  පායාක  මබොමහෝ ිධහ රදු ලහිත ල ාාන හරහා   න් 

 න්නා ධතර පහත්මක බිේ හරහාද   න් රරයිම එබැිධන් වයපියයාක නිලා බසපෑ හ සක්වන කුඹුරු 

කිහිපයාකක්ද පවතීම ඊහ ධ තරව වයාපියයාක නිලා බසපෑ හ සක්වන රබ්ග ඉඩේ හා ම වතුද පවතීම       

 

 1.4 න වත පාරදිංචිකිරීකම් ක්රිොොරී ස   සඨකම් අහමු   

මයාකෝජිත  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියමේ 3 වැනි පියාකවර  ිතන් ඇයවන ධහිතරර බසපෑේ වළක්වා 

 ැනී  ලදහා ලහායාක ලැසසීමේ ක්රියාකාවිකයාකක් ලරල  කිරී  නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල මේ 

ධරමුණ වන ධතර ූලිකර වශමයාකන්  එයාක ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ ක්රියාකාවිකයාක ලේබන්ධ්මයාකනිම වයාපියමයාකන් 

ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන්හහ ත න් ිධසින්  යාකළි ම ොඩනැී  හ ධවශය හැකියාකාව ව්ගධ්නයාක කිරී හ 

නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල    ිතන් බසාමපොමරොත්මකතු වන ධතර ජ ධනුව ඉඩේ ධත්මකරර  ැනී හ 

ධදාසව සැබියාක ම්තු හිමිරේ නිසිපරිද හා රසහ මගසාවහ ම ිධ  හා ීවවමනෝපායාක ප්රයෂ ශාපනයාක 

රර ැනීමේ ධවල ාා හදුනා ැනී හ ලහායාක වී  සිදු මරම්ගම  
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ූලිකර ශරයතා ධධ්යයාකන මතොරතුරු හා මිනින්මදෝරු මදපා්ගතමේන්තුව ිධසින් හදුනා ත්මක,  ා්ග  පායාකහ 

ධදාස  ායිේ  ත පදනේවූ මපළ  ැන්නුේ සියයාකේ භාිධතා රරමින් නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරාරී 

ලැසැල මේ පළමු මරටුේපත 2014 ව්ගෂමේී ලරල  රරන සීම ඉඩේ ධත්මකරර ැනීමේ ක්රියාකාවිකයාක, ප්ර  න 

ධණුම්ගඛන, ූලිකර ලැසසුේ, ලහ  ේ පිළිබද ධවලන් ලැසසුේ ලරල  කිරී  ආරේභ වීම න් ධනතුරුව හා 

ඉඩේ රඨාටි හා ජවා පිළිබද වඩාත්මක නිවැරද මතොරතුරු ලහිතව ම   නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරාරී 

ලැසැල   ලරල  රර ඇය ධතර වඩාත්මක නිවැරද මතොරතුරු පිළිබිඹු වන ධම්රින් එයාක ලරල  රර ඇතම       

 

නැවත පදිංචි කිරී  ලදහා රාමුවක් එමලේත්මක නැත්මකනේ  ා්ගම ෝපමීශයාකක් මසල නැවත පදිංචිකිරීමේ 

ක්රියාකාරාරී ලැසැල මේ ම   ධවලන් මමඛනයාක ලරල  රර ඇය ධතර සියාක රැ ැත්මකමතන් මතොරව නැවත 

පදිංචි කිරී  ලේබන්ධ්මයාකන් පවයන ූලිකර ූලසධ්්ග යාකන් ලැසකිමසහ  නිමින්, වයාපියමයාකන් ඇයවන 

ධහිතරර බසපෑේ ල නයාක කිරී හ හා ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන්මේ ීවිධත පුනරුත්මකාාපනයාක 

කිරී හ/උලල  කිරී හ  ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරිමේ ඇය නිළ රැපවී  එ ිතන් මපන්නුේ මරම්ගම ධහිතරර 

බසපෑේ ල නයාක කිරී  ලදහා ම   නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල    ිතන් ලළලා ඇය ප්රයපාදන, 

එ  නිශ චිත ධහිතරර බසපෑේ ල නයාක ලදහා ප ණක්  සී ා මනොමගම ම හි ලාරච්ඡා රර ඇය නිශ චිත 

ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීේ වසහ ධ තරව, වයාපිය ලැසසුේ වස ධනා තමේ සිදුිධයාකහැකි මවනල රේ වසහ 

ධනුව   ඉදරි ඉඩේ ධත්මකරර ැනීේ  ිතන්  ඇයිධයාක හැකි ධහිතරර බසපෑේ ල නයාක ලදහා ධවශය ධනා ත 

ක්රියාකා ා්ග  ලදහා ද   මපන්වී  ම   නැවත පදිංචි කිරීමේ රාමුව එමලේත්මක නැත්මකනේ  ා්ගම ෝපමීශයාක 

 ිතන් සිදුමරම්ගම       

 

ලතය වශමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන් ලිංඛයාව, හා ඉඩේ හා මීපස ප්ර ාණයාකන් හදුනා  ැනී  ලතය 

 ායිේවස ඉේ ලළකුණු ( ධ්ය, වේ හා දකුණු  ායිේ) පිහිටුවීම න් ධනතුරුව සිදුරරනු සැමේම 

ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන් පිළිබද මතොරතුරු යාකාවත්මකරාලීන රරන ධවල ාාමගද ිධධ්ායාකර ආයාකතනයාක  ිතන් 

ප්ර  න ධණුම්ගඛන, ූලිකර ලැසසුේ ලහ  ේ පිළිබද ධවලන් ලැසසුේ ඉදරිපත්මක රරන සීම මපෞී ිකර 

ඉඩේ හරහා  ා්ග යාක   න් කිරී  මහේතුමවන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන් මසල 2014 ව්ගෂමේී ලරල  

රළ පළමු මරටුේපත  ිතන් හදුනා ත්මක ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන් ධතුරින් ලැබෑ මසල ධපහසුතාවයාකහ 

පත්මකවන ඉඩේ හිමිරරුවන් හා එමලේ ධපහසුතාවයාකහ පත්මකමනොවන පිරිල මවන් මරොහ හදුනා  ැනී හ ම යාක 

උපරාරී ිධයාකම ජ ධනුව ම   ධවලන් නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල   2017ම11ම30 දන ලරල  රර 

ධවලන් රළ වයාපිය මතොරතුරු  ත පදනේ මගම   

 

1.5 න වත පාරදිංචිකිරීකම් ක්රිොොරී ස   සඨම සෙසඨ කිරීකම් ක්රමකේදෙ  

 

ප්රාාමිර හා ීිධතීයිර දත්මකත භාිධතා රරමින් බණප ප්රමගශයාකන් හරහා සිදුරළ දත්මකත ැසල කිරී   ිතන් ම   

නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල   ලරල  රර ඇතම න ර ලභා, දලා ඉිංජිමන්රු රා්ගයාකාස, ජ ජ 

මරොඨාශාශවස ප්රාමීය යාක මමරේ රා්ගයාකාස, ප්රමීය යාක ලභා, රජමේ මරෝහම ලහ රජමේ ජන හා 

ලිංඛයාමමඛන මදපා්ගතමේන්තුව යාකන ධයාකතන මවයන් සබා  ත්මක ීිධයයිර දත්මකත ඊහ මයාකොදා  න්නා සීම 

ප්ර ාණාත්මක ර හා ගුණාත්මක ර ක්ර මගද භාිධතා රරමින් ැසල රළ ප්රාාමිර දත්මකතද ඊහ ඇතුළත්මකයාකම ිධධ්ායාකර 

ආයාකතනයාක ිධසින් ම   රා්ගයාක ලදහා සබා මදන සද මයාකොමු ත රරුණු  ත පදනේව ප්රාාමිර හා ීිධයයිර 

දත්මකත එරතු රර ඇතම     

 

 ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරිමේ පාරිලරිර හා ල ාජ ධිංශමේ“පාරිලරිර හා ල ාජ ආරක්ෂණ ධත්මකමපොත”  ත 

පදනේව දත්මකත ැසල  කිරී  ලැසසුේ රරන සීම පාරිලරිර හා ල ාජ ධිංශමේ පාරිලරිර හා ල ාජ ආරක්ෂණ 

ධත්මකමපොත හා ධනු ැයයාක  ත පදනේව ප්රශ නාවිකයාක (ල ාජ ආ්ගථිර තත්මකවයාකන් හා මීපස තහවුරු 

රර ැනීමේ ප්රශ නාවිකයාක හා බසපෑ හ සක්වූ මපොදු මීපස,රජමේ රා්ගයාකාස හා උපමයාකෝිතතාවන් ලදහා 

ප්රශ නාවිකයාක)  ලේපාදනයාක මරරිණම ප්ගමේෂණ ලහරාරවරුන් ්වුන්මේශාල ත්රීයාක පසුබි   ත හා ලේමුඛ 

පරීක්ෂණයාකක් හරහා මතෝරා න්නා  ැණිනම නායාකරත්මකව ගුණාිං  හා ලිංිධධ්ාන හැකියාකාව ප්රද්ගශනයාක රළ 

ප්ගමේෂණ ලහරාරවරුන් රණ්ඩායාකේ නායාකරයින් මසල පත්මකරරන සීම ක්මෂේත්ර ලේබන්ධීරාරර පශ චාත්මක 



 6 

ල ාජ ිධදයාව පිළිබද උපාිවධ්ාරී ිධීවමතකිම රා්ගයාක ආරේභමේී   ම   සියාකළු  මදනා හහ එක්දන 

ආයාකතනිර පුණපණුවක් හා මදදන ක්මෂේත්ර පුණපණුවක් සබා මදන සීම ධඛණ්ඩ ධධීක්ෂණයාකක් ලහිතව ්වුන් 

දත්මකත ැසල කිරීමේ රා්ගයාකමයාකහි මයාකොදවන සීම මිහ ධ තරව ිධමශේෂිත තාක්ෂණිර ධිං  ලේබන්ධ්මයාකන් ්වුන් 

මවත ධන්ත්ග රාස පුණපණුවක් සබා මදනු සැබිණම  

 

පළමු මරටුේපත ලදහා දත්මකත ැසල  කිරී  2014ම04ම21 දන ආරේභ රරන සීම දත්මකත ැසල  කිරරී හ මපර 

දල ත්රික් මමරේ, දල ත්රික් රිෂිර්ග  මරො ලාරිල , ප්රාමීය යාක මමරේ, ග්රා  නිසධ්ාරි, හා රිෂිර්ග  

ප්ගමේෂණ හා නිෂ පාදන ලහරාර යාකන නිසධ්ාරින් මවයන් ධවශය මතොරතුරු සබා ත්මක ධතර ග්රා  නිධ්ාරි 

වලේ  ඨාහමින් ්වුන්මේ ලි හ  ැදහත්මකවී  ධමපුක්ෂා මරරිණම  මීහ ධ තරව දැනුවත්මකභාවයාකක් ඇය ල හර 

 ේවාසීන්ද ප්ගමේෂණ රණ්ඩායාක හ ලහායාක වී හ ඉදරිපත්මක ිධයාකම  ා්ග  පායාක ඇතුළත්මක මීය යාක සියයාකේ, 

 ා්ග මේ  ධ්ය ම්ගඛාව ඇතුළත්මක ලිධල තර සියයාකේ, ධන්ත්ග ණපව ාරු ූ  ලහහන් ආද ධවශය සියාකළු 

තාක්ෂණිර ිධල තර සියාකළු රණ්ඩායාකේ ලා ාජිරයින් මවත සබා මදන සීම මපෞී ිකර, මපොදු හා රජමේ 

භාිධතමේ පවයන ලෑ  බිේ මරොහලක් ලේබන්ධ්මයාකන්  ම ෝලීයාක පිහිටුේ පීධ්ය (GPS)  ල රක්ෂයාකන්  

සබා  ැණිනම මේ ලදහා භාිධත රරන සද ම ෝලීයාක පිහිටුේ පීධ්ය (GPS)උපරරණයාක මීහර 3-5  ඨාහමේ 

නිවැරදතාවයාකකින් ම්ක්ත ිධයාකම      

 

ිධිධධ්ාරාර පා්ගශවරරුවන් ්වුන්මේ  ඨාහමින් ඉදරිපත්මක රරනු සබන ලාධ්නීයාක ධදහල  හා මයාකෝජනා   

වයාපියයාක ලා්ගාර රර  ැනී  ලදහා දායාකර රර ත හැකි බැිධන්, පා්ගශවරරුවන්මේ ධදහල  ිධ සී  ඉතා 

වැද ත්මකමගම ිධමශේෂිත ක්ර මගදයාකරහ ධනුව ිධිධධ් පා්ගශවරරුවන් (ප්රාාමිර හා ීිධයයිර) මවත ධවධ්ානයාක 

මයාකොමු මරම්ගම  ම   ක්ර මගදයාකහ ධදාස තාක්ෂණිර උපක්ර  ිධදයාත්මක ර හා නයායිර මගම වයාපියමයාකන් 

ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන් මවයන් ැසල  රර ත්මක සියාකළු මතොරතුරු වා්ග ත  රරනු සැබ ඇය ධතර 

වයාපිය රා්ගයාක ලේූර්ගණ වන මතක් ජවා තබා  ැමන්ම ම   ල ල ා රා්ගයාක ලදහා භාිධතා රරන සද 

තාක්ෂණිර උපක්ර  පහත පරිද සැයිල තු  ත රළ හැකි මගම 

 

1.5.1 අධිකේ ම මාර්ගෙට අදා  මාර්ග පාරාෙ පිළිබද නිරීේෂණෙ හා කවනත් ව දගත් 

අංගෙන්   

 

ල ාජ ිධදයාඥමයාකක් (උපමීශර), ක්මෂේත්ර ලේබන්ධීරාරරවරමයාකක්, රණ්ඩායාකේ නායාකරයින් මදමදමනක් 

ලහ ප්ගමේෂණ ලහරාරවරු 30 මදමනකුම න් නිරීක්ෂණ රණ්ඩායාක  ල න්ිධත ිධයාකම වයාපියයාකහ ධදාස 

ිධිධධ්  ැහළු ලේබන්ධ්මයාකන් ූලිකර නීරීක්ෂණයාකක් ම   රණ්ඩායාක  ිධසින් සිදුරරන සීම ජායර  ා්ග  

පීධ්යයාක හා ලේබන්ධ්ර (ධන්ත්ග ණපව ාරු), භූ සක්ෂණ, ජනපදවස ල වභාවයාක හා ධපහසුතාවයාකහ 

පත්මකවන්නන්මේ ීවවමනෝපායාක රහා, ්වුන්මේ වත්මකරේ, සබා දයාක හැකි මවනත්මක යාකටිතස පහසුරේ, නැවත 

පදිංචිකිරීමේ  ැහළු, බසපෑ හ සක්මනොවූ පුී සයින් හහ සිදුිධයාකහැකි ලි හ හා වක්ර බසපෑේ හදුනා ැනී  

යාකනාදයාක  ූලිකර නීරීක්ෂණයාකහ ඇතුළත්මක ිධයාකම  

 

1.5.2 ගිහ මූලිෙයින්්ඉඩම් මිකරෙ වන්කේ සමාග-ආර්ථිෙ තත්වෙන් හා වත්ෙම් තහවු  

ෙහග නීම.     

 

පළමු මරටුේපත ලරල  කිරීමේී,  ා්ග  පායාකහ ධදාස බිේ තීරුමවහි පදිංචි, වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ 

පත්මකිධයාක හැකි පුී සයින් පිළිබදව මතොරතුරු ැසල රර ැනී  ලදහා දැඩි මසල තාක්ෂණිරව තහවුරු 

රර ත්මක ප්රශ නාවිකයාකක් උපමයාකෝී  රර න්නා සී (3 වැනි උපග්රන්ාමේ (අ) හා (ආ) බසන්න)ම   ධ්ය 

ම්ගඛාව ල ාාපිත කිරීමේ රා්ගයාක ලමීක්ෂණයාක පවත්මකවන ධවල ාාමගී සිදු මරරිණම  ා්ග  පාමයාකහි ිධිධධ් 

ල ාාන හදුනා  ැනී  ලදහා තාක්ෂණිර මතොරතුරු මයාකොදා  න්නා සීම(1: 10000 and 1: 2000චන්ද්රිරා 

ඡායාකාූ ප)ම  දත්මකත ැසල  කිරීමේ මුළු රාසයාක තුළ  සියාකළු  ණන් න්නා නිසධ්ාරින් හා 
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ක්මෂේත්රලේබන්ධීරාරරවරු උපමීශරවරයාකාමේ ලි හ නිරීක්ෂණයාක යාකහමත්මක රහම්තු රළ ධතර දත්මකත ැසල  

කිරීමේ රණ්ඩායාක  හා උපමීශරවරයාකා  ා්ග  පායාකහ ධදාස ලේූර්ගණ දුර ඇිධද ිතයාකහම   

ප්රයචාර දැක්වූ ිධිධධ් පුී සයින් ප්ර ාණවත්මක මතොරතුරු මනො ැයවී  මහේතු මරොහම න,  ා්ග  පායාක හා  

මපෞී ිකර ඉඩේ හරහා එහි   න්    පිළිබදව ිධිධධ් ලිං ප්ගණ ධවමබෝධ්යාකන්ම න් ම්ක්ත වූහම ප්රයචාර 

දැක්වූ සියාකළු  මදනා මවත වයාපිය ිධල තර පත්රිරා සබා මදන සී (  ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාක ිධසින් 

පිළිමයාකස රරන සද ිධල තර පත්රිරාව හා නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල   පිළිබද ිධල තර ඇතුළත්මක 

උපමීශරමේ ඉමලීේ ිකපියාකම ිධල තර ලදහා 4 හා 5 උපග්රන්ා බසන්න)ම ප්රයචාර දක්වන්නන් ිධසින් ඉමසා 

සිටින ධවල ාාවන්හිී චන්ද්රිරා ඡායාකාූ ප ද ඉදරිපත්මක මරරිණම   

ම වර දත්මකත ැසල  කිරී  ලදහාද පළමු මරටුේපත ලරල  කිරී  ලදහා භාිධතා රරන සද  ක්ර මගදයාක  ප්රධ්ාන 

වශමයාකන් ධනු  නයාක මරරිණම ූලිකර ලමීක්ෂණමේී හදුනා ත්මක වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ 

පත්මකවන්නන්මේ සැයිල තුව ූර්ගව හදුනා ැනීේ වසී හදුනා ත්මක වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ 

පත්මකවන්නන්මේ සැයිල තුව ල   ලලදා බසා  ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන පිරිල හා ධපහසුතාවයාකහ පත්මකමනොවන 

පිරිල මවන මවන  රාණ්ඩ වශමයාකන් හදුනා  න්නා සීම ධනතුරුව, මීහර 120ර  බිේතීරුමවහි සිදුරළ 

ලමීක්ෂණයාක  ිතන් 2014 ී  හදුනා ත්මක ධපහසුතාවයාකහ පත්මක මනොවන පිරිල දත්මකත පීධ්යමයාකන් ඉවත්මක 

මරරිණම පසුව ඉයරිවූ වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන් වයාපිය රා්ගයාකාසමේ ඇය  පුී ස 

පැයරඩ ල   ලලදා තවදුරහත්මක තහවුරු රර  ැණිනම ම   පුී ස පැයරඩවස නවත  ඇ තුේ ධිංර හා 

මවනත්මක ිධල තර ඇතුළත්මකමගම  ජ ධනුව මබොමහෝ ධවල ාාවස ප්ගමේෂණ රණ්ඩායාක  ධදාස පුී සයින් 

ල   දුරරාන  ා්ග මයාකන් ලේබන්ධ් ිධයාකම එමලේ රළ මනොහැකි ධවල ාාවස, උපක්රමිරව ්වුන්මේ 

ධලමවාසීන්මේ දුරරාන  ා්ග මයාකන් ධදාස පණිිධඩයාක ඉසක්ර ත පුී සයාකා මවත මයාකොමු මරරිණම 

ධවලානමේී ූර්ගව හදුනා ැනීේ වසී සැයිල තු  ත රරන සද වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන් 

සියාකමසන් මවත මයාකොමුවී හ ප්ගමේෂණ රණ්ඩායාක හ හැකිිධයාකම ඊහ ධ තරව, වයාපියමයාකන් 

ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන් පිළිබද පුී ස පැයරඩ තුළ ඇය දත්මකත තවදුරහත්මක තහවුරු රර  ැනී  ලදහා 

ප්ගමේෂණ රණ්ඩායාක , රණ්ඩායාකේ නායාකර හා උපමීශරවරයාකා මතෝරා ත්මක ග්රා  නිසධ්ාරි වලේ මවත 

ම ොල  මතොරතුරු තහවුරු රර න්නා සීම වයාපියයාකහ ධදාස නැවත පදිංචි කිරීමේ ලහායාකරයින් ිධසින් 

ම    පුී ස පැයරඩ ලරල  රර ඇතම වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන්මේ ලේූර්ගණ 

සැයිල තුව හදුනා ැනීම න් ධනතුරුව, ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ ක්රියාකාවිකයාක හා  ැහළු නිරාරරණයාක පිළිබද 

 නා ධත්මකදැ පේ ඇය වයාපිය උපමීශරයාකන් ල   ප්ගමේෂණ රණ්ඩායාක  ලාරච්ඡා රරන සීම ම   

උපමීශරයාකන් ප්රාමීය යාක පරිපාසනයාක පිළිබද ී්ගන රාලීන ධත්මකදැ පේ ඇය ශ්රී සිංරා පරිපාසන මලේවමේ 

නිසධ්ාරින් මවයම  

හදුනා ත්මක ප්රශ න ධතර ප්රධ්ානත  ප්රශ නයාකක් වූමේ මයාකෝජිත ධිවමගී   ා්ග  පාමේ  ායිේ මහෝ ප්රාමීය යාක 

 ා්ග   ායිේ හා මවනත්මක  ායිේ මහේතුමවන් ඉඩේ රඨාටි කිහිපයාකක් බැිතන් වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ 

පත්මකවන තනි පුී සයින්හහ ධයාකත්මක වී යිම ඊහ ධ තරව  ැහළුවක් වන්මන් ඉඩේ ව්ග  හා වටිනාරේ පිළිබද 

මිනින්මදෝරු  ැනීේ මහේතුමවන් ඉඩේ රැබික වශමයාකන් මවන්වී යබි යි එබැිධන් ූලිකර හදුනා ැනීේ වසී 

දක්වන සද ඉඩේ රඨාටි කිහිපයාකක් වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන එක් පුී සමයාකකුහ ධයිය ිධයාක 

හැකියාකම ජ මහේතුමවන් ඉඩේ නිශ චයාක රර ැනීමේ ී ප්ගමේෂණ රණ්ඩායාක  දැඩි දුෂ රරතාවයාකරහ මුණපණ 

පෑමගයාකම 

වයාපියයාක යාකහමත්මක ඉඩේ ධත්මකරර  ැනී  ලා්ගාරව සිදුමවමින් පැවයයාකද, නිවැරද හිමිරරු තව  පැහැදිකව 

හදුනා ත මනොහැකි ඉඩේ රටිටි  පහිපයාකක්ද පවතීම එයාක තවදුරහත්මක නිරීක්ෂණයාක රළ ිධහ ල හර ඉඩේ 

රැබික මපෞී ිකර ධයියරරුවන්හ ධයාකත්මක බව නි  නයාක රළ හැකියාකම නිවැරද මතොරතුරු තහවුරු රර 

 ැනී හ උත්මකලාහ  නිමින් පවයන ඉඩේ රඨාටි 24 ක් ඇය ධතර 45 ක් ලදහා කිසිදු ධයියරරුමවකු 

ම මතක් ඉදරිපත්මකව නැතම රජමේ ලහ මපොදු ඉඩේ යාකහමත්මක පිළිමවළින් ඉඩේ රඨාටි 463 ක්හා 35 ක් 

හදුනාම න යමේම මපෞී ිකර ඉඩේ හරහා  ා්ග යාක   න් න්නා පායාක පිළිබද ලැසසුේවස  ැහළු 
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ලහ ත බවක් මහේතුමවන් ධත්මකරර  ැනී  පිළිබදව ම මතක් තීරණයාකක් ම න මනො ැය ඉඩේ රඨාටි 34 ක් 

ඇතම ලමීක්ෂණයාක යාකහමත්මක හදුනා ත්මක මුළු ඉඩේ රටිටි ප්ර ාණයාක 3,015 කිම   

 

1.5.3 බ පාරෑමට  ේවූ කපාරොදු කද්පාර   හගකේ ොර්ො  හා පපාරකෙෝගිතා පිළිබද   

ධිවමගී   ා්ග  පායාක ල හර රජමේ ඉඩේ හා ම ොඩනැිතික පිහිටි ල ාාන හරහා   න් රරයිම මේ ධතර 

ප්රජාවහ ධයාකත්මක ඉඩේ හා ම ොඩනැිතිකද පවතීම ිධමශේෂමයාකන්  ම   මීපස ප්රජා ලිංිධධ්ාන ිධසින් 

ම ොඩනිංවා ඇතම මපෞී ිකර මීපස හා ලැලදූ රස ලාමපුක්ෂව රජමේ රා්ගයාකාස හා ඉඩේ ධඩු වශමයාකන් 

බසපෑ හ සක්මගම ම   රරුණ ධරභයාකා මවන  ප්රශ නාවිකයාකක් ලරලා ඇතම ිධල තර ලදහා 6 වැනි 

උපග්රන්ායාක හි (ධ) හා (ආ) බසන්නම ඉහත දක්වූ පරිද ම   ඉඩේ රඨාටි ූර්ගව හදුනා ැනීේ ල    සපා 

තවදුරහත්මක තහවුරු රර නු සැමේම     

 

1.5.4 නාභිගත ෙණ්ඩාෙම් සමග සාෙච්ඡා : 

 

මතෝරා ත්මක (නාභි ත) රණ්ඩායාකේ ල   ලාරච්ඡා යාකනු නිශ චිත ිධෂයාක ක්මෂේත්රයාකක් ලේබන්ධ්මයාකන්, 

ලාරච්ඡාවහ ලහභාිතවන රණ්ඩායාකමේ වහහා ැනීේ, හැී ේ, ආරමප ලහ ධදහල  ආද රරුණු ධධ්යයාකනයාක 

ලදහා ප්රමගශම න් ලැසසුේ රළ ලාරච්ඡාවකිම  (ිධල තර ලදහා 7 වැනි උපග්රන්ායාක බසන්න) රාන්තා 

ූලිකර පවුම, ට්රක්රා රියාකැදුරන්, බල  රා රියාකැදුරන්, ීඩඩිත ලමුහයාකන්හි ලා ාජිරයින්, මගතන සබන 

රේරරුවන්, මවමළදුන් මහෝ වාණිජ  ණ්ඩස හා මවළද ලිං ේ ලා ාජිරයින්, කුඩා වයාපාරිරයින්, 

තරුණ මරොහල , ය ෂයයාකන්, ම ොිධයාකන්, රාන්තාවන් ( ාහනියාකන්), 

මීශපාසඥයින්(පා්ගිකමේන්තු/පළාත්මකලභා/ප්රාමීය යාක ලභා), ග්රා  නිසධ්ාරින්, රාෂිර්ග  ප්ගමේෂණ හා 

නිෂ පාදන ලහරාර ආී ල ජාතීයාක රණ්ඩායාකේ ධතුරින් නාභි ත රණ්ඩායාකේ මතෝරා ත හැකියාකම නාභි ත 

රණ්ඩායාකේ ල   ලාරච්ඡා පැවැත්මකවී හ මපර ම   ලහභාිතවන්නන් ලදහා  ිධමශේෂිත මසල පිරික්සුේ 

සැයිල තුවක් ධධ්යයාකන රණ්ඩායාක  ිධසින් ලරල  රර  ැණිනම නාභි ත රණ්ඩායාක ක් ලදහා 6-12 දක්වා 

ලිංඛයාවක් බසපෑ හ සක්වු පුී සයින් ධතුරින් මතෝරා  න්නා සීම මබොමහෝ ධවල ාාවන්හි දිශය 

තාක්ෂණිර උපක්ර  උපමයාකෝී  රර  ැනී  මරමරහි ධවධ්ානයාක මයාකොමු රරමින්, උපමීශර ිධසින්  ා්ග යාක 

පිළිබද ම්ගඛන ලැසසුේ හා ලතය ද්ගශන මයාකොදා භාිධතයාකහ  න්නා සීම මේ ධනුව නාභි ත රණ්ඩායාකේ 

ල   ලාරච්ඡා 44 ක් පවත්මකවන සීම         

 

නාභි ත රණ්ඩායාකේ ල   ලාරච්ඡා පැවැත්මකවීමේී වයාපියමේ ධ්නාත්මක ර හා ලිනාත්මක ර බසපෑේ හදුනා 

 ැනී  ලදහා උපමීශර ිධසින් වැඩි ධවධ්ානයාකක් මයාකොමුරරන සීම ම   රරුණු සියාකමස ලහහන් 

රර න්නා ධතර පසුව එ  වා්ගතා සියාකමස ිධධ්ායාකර ආයාකතනමේ වයාපිය ධධ්යක්ෂ මවත භාර මදනු 

සැමේම සියාකළු ලාරච්ඡාවන් ල වභාෂාමවන් (සිිංහස) පවත්මකවන සද ධතර ලහභාිතවන්නන්මේ ල වභාවයාක 

පරිද ඉිංග්රීසි  ාධ්යමයාකන් ලාරච්ඡා පවත්මකවන සීම (උදාහරණ මසල: වාණිජ  ණ්ඩස ලා ාජිරයින්, 

ආයාකතන ප්රධ්ානීන්,  හා පරි ාන වයාපාර හිමිරරුවන් ල   ලාරච්ඡා)          

 

1.5.5 රධාන කතොහතු   බාකදන්නන් සමග සම්මුත සාෙච්ඡා හා පාරාර්ශවෙ වන් 

විශඨකල්ෂණෙ   

 

ප්රධ්ාන මතොරතුරු සබාමදන්නන් වැඩි වශමයාකන් රජමේ හා මපෞී ිකර ආයාකතන නිමයාකෝජනයාක රරන 

පුී සයින් වන බැිධන් ්වුණප මබොමහෝ මලේ වැද ත්මක මවයම මලසු පිරිල මබෞීධ් භික්ෂූන්, රමතෝිකර 

ූරජරවරු, ප්රජා ූලිකර ලිංිධධ්ාන ප්රධ්ානීන්/නිමයාකෝජිතයින් ආීන් මගම  ධදාස පුී සයාකා යාකේකිසි ප්රමීශයාකක් 

මහෝ පරිපාසන ධිංශයාකක් නිමයාකෝජනයාක රරයිම උදාහරණයාකක් මසල ප්රාමීය යාක මමරේ මරොඨාශාශමේ සියාකළු  

පරිපාසන රහම්තු හා  ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාක මවනුමවන් ඉඩේ ධත්මකරර  ැනි  ලේබන්ධ්මයාකන් 

ක්රියාකාරරන පුී සයාකා බැිධන් ප්රාමීය යාක මමරේ යාකනු ජ ආරාර වූ ප්රධ්ාන මතොරතුරු සබාමදන්මනකිම 
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ප්රාමීය යාක මමරේ ල    ැඹුරු  ඨාහමින් පැවැත්මකවූ ලාරච්ඡා ල ාජ බසපෑ හ ධදාස  ැහළු කිහියාකයාකක්  

පැහැදික රර ැනී හ උපරාරී ිධයාකම නාභි ත රණ්ඩායාකේ ල   ලාරච්ඡා පැවැත්මකවූ ලාරච්ඡා වසී ම න්, 

ප්රධ්ාන මතොරතුරු සබාමදන්නන් ල   ලේමුඛ ලාරච්ඡා ලදහාද ිධමශේෂිත පිරික්සුේ සැයිල තුවක් ලරල  

රරනුසැමේම (ිධල තර ලදහා 8 වැනි උපග්රන්ායාක බසන්නම ප්රාමීය යාක මමරේ, න රාිවපය හා න ර ලභා 

ලභාපය, ප්රාමීය යාක ලභා ලභාපය, මපොිකල ාාන ප්රධ්ානීන් හා රාවාහන ධිංශ ප්රධ්ානීන්, පාලම 

ිධදුහමපයවරුන්, රා්ගමිර ආයාකතන හිමිරරුවන්, ඉඩේ නිසධ්ාරීන්, මලෞඛය තවදය නිධ්ාරීන්/ධිවරාරීන්, 

ආ මිර නායාකරයින්, ප්රජා ූලිකර ආයාකතන/රාජය මනොවන ලිංිධධ්ාන ප්රධ්ානීන්, රිෂිර්ග  නිසධ්ාරීන් ආීන් 

ල   ලාරච්ඡාවන් ලේූර්ගණ රරන සීම ම   ලාරච්ඡාවන්  ිතන් ධණාවරණයාක වූ රරුණු පිළිබද 

ලාරාිංශයාකක්  ිධධ්ායාකර ආයාකතනමේ වයාපිය ධධ්යක්ෂ මවත භාර ී ඇතම ප්රධ්ාන මතොරතුරු සබාමදන්නන් 

20 මදමනක් ල   ලාරච්ඡා පවත්මකවන සීම  

 

1.5.6 නනතිෂෙ හා රතිෂපාරත්තිෂ හාමුව සමාක ෝචනෙ:  

 

උපමීශර ිධසින් වයාපායයාකහ ධදාස ිධයාක හැකි ම රහ නීය හා මරගුසාසි ම න්  ජායර ල ාජ ආරක්ෂණ 

ප්රයපත්මකතීන් වැඩිදුරහත්මක පරීක්ෂා රරන සීම තවද වයාපියයාක ක්රියාකාත්මක ර වන ධතරතුර මප්රේරණයාක ිධයාක හැකි 

ලා ාීවයාක වශමයාකන් ක්රියාකාත්මක ර ප්රයපත්මකතීන් හා ඊහ සුදුසු මසල ධනු  නයාක රළ හැකි බසපෑේ ල නයාක 

කිරීමේ පියාකවර හදුනා  ැනී  ලදහා ම    ල ාමසෝචනයාක උපරාරීමගම      

 

1.5.7 දත්ත විශඨකල්ෂණෙ  

 

ැසල රළ දත්මකත ධතර ප්ර ාණාත්මක ර දත්මකත ධිවර වූ ධතර රළ ණාරරනයාක ධපහසු ිධයාකම එබැිධන් 

 යිමක්රොමලොට ඨා ඇක්මලල  හාඑල මීඩමඑල මඑල  (SPSS) එකිමනර ලේබන්ිවත පරි ණර වැඩලහහනක් 

ලරල  රරන සීම ම   ධන්ත්ග ලේබන්ිවත පරිනනර වැඩලහහමන් ධරමුණ වූමේ දත්මකත රැවීේ මදෝෂ 

ධව  රර ැනී ත්මක, ලමීක්ෂණ නි  න වස නිවැරද බව පවත්මකවා  ැනී ත්මකයාකම දත්මකත ඇතුළත්මක කිරී හ මපර, 

ලෑ  දත්මකත පත්රිරාවක්  පුණපණුව සද පුී සයින් ිධසින් පරීක්ෂා රරන සද ධතර දත්මකත ධතර හිදැලක් වූමේ 

නේ ්වුන් දුරරාන  ිතන් ධදාස පා්ගශවයාකන් ිධ ලා හිදැල  ලේූර්ගණ කිරී  හා දත්මකත ැසල රරන්නන් ිධසින් 

එරතු රළ මතොරතුරු තහවුරු රර ැනී  සිදුරරන සීම  මබොමහෝ ධවල ාාවන්හි, ලමීක්ෂණයාකහ භාජනයාක 

වූවන්මේ දුරරාන ධිංර සබා  න්නා සීම ැසල  රරන සද ප්ර ාණාත්මක ර හා ගුණාත්මක ර දත්මකත භාිධත රර, 

වයාපිය ක්රියාකාරාරර   ිතන් ඇයිධයාක හැකි ල ාජ  ැහළු මවත ධවධ්ානයාක මයාකොමු රරමින්, ධදාස වා්ගතාව 

ලරල  රරන සීම   

 

ගුණාත්මක ර දත්මකත ිධශ මමශණ පරි නර  ිදුරාිං යාකක් වන ඇටම සඨ ටීඅයි මගින් ගුණාත්මක ර දත්මකත 

ිධශ මමශණයාක මරරිණම ප්රයචාරරයාකන්මේ ීවවමනෝපායාක, ධවදානේ ලහිත ීවවන තත්මකවයාක, ආරමප, 

වහහා ැනීේ, නැවත පදිංචිවීමේ  ැහළු ආී වැද ත්මක ධිං  හදුනා ැනී  ලදහා ම   ිධශ මමෂණයාක 

ධතයවශයයාකම ිධමශේෂමයාකන් ,  ිධශාස දත්මකත ලූලහයාකකින් ම   ල ාීවයාක වශමයාකන් වැද ත්මක දත්මකත මපරා 

 ැනී හ ම න්  ම   වැද ත්මක දත්මකත වස ලහලේබන්තාවයාකන් වහහා  ැනී හ ම   වැඩලහහන උපරාරී 

ිධයාකම වයාපියයාක මහේතුමවන් ඉල  තු ිධයාක හැකි ල ාීවයාක හා ලිංල රියර තත්මකවයාකන්මේ ප්රබසතාව වහහා 

 ැනී හ ම වැනි ිධශ මමශණ වැද ත්මක මගම       

 

1.6 සමාග ආහේෂණ අවශයතා පිළිබද මානෙන්  

 

ඉහත දැක්වූ පරිද, ලැසසුේ රර ඇය වයාපියයාක ක්රියාකාත්මක ර මහේතුමවන්  හජනයාකා මහෝ ප්රජාව මවත එමස 

ිධයාක හැකි ධහිතරර බසපෑේ වළක්වා  ැනී  මහෝ ධව  රර  ැනී  නැවත පදිංචි කිරීමේ ලැසැල ම හි 

ධරමුණ මගම මනොඑමලේනේ, හදුනා ත්මක මහෝ පුමරෝරානයාක රළ මනොහැකිවූ සියාකළු  ැහළු වයාපිපියමේ 

ිධධ්ායාකර ආයාකතනයාක ිධසින් ම රහ නීය රාමුව තුළ ිධලදයාක ම්තුයාකම මරමලේ මවතත්මක ම   රරුණු ලදහා 
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ිධලදුේ මලවී  ිධධ්ායාකර ආයාකතනයාකහ සිදුරළ හැකි ලරස රරුණක් මනොවන ධතර එ  ආයාකතනයාකද 

වයාපියමේ ගුරුත්මකවයාක තුළ පවයන ධල ථිත්මකවයාකකිම ලා ානයමයාකන් ම   සියාකළු රරුණු ල ාජ ආ්ගථිර හා 

ලිංල රියර ල වභාවමේ ජවා මගම එමහයින් නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  ක් පිළිමයාකළ කිරීමේී 

ල ාජ ආ්ගථිර  ානයාකන් ඉතා වැද ත්මක මගම ජ ධනුව ම   නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල   ලරල  

කිරීමේී භාිධතා රරන සද   ානයාකන් පහත දැක්මගම  

1. ඉඩේ ව්ග   

2. මපෞී ිකර, රජමේ හා මපොදු ඉඩේ ඇතුළු ඉඩේ රඨාටිවසහ ධදාස ම ෝලීයාක පිහිටුේ පීධ්ය 

මතොරතුරු  

3. මීපස හිමිරරු මහෝ භාිධතා රරන්නාමේ ලා ානය ිධල තර (න , ිකපිනයාක,  ,ග්රා  නිසධ්ාරි 

වල , ප්රාමීය යාක මමරේ මරොඨාශාශයාක, දල ත්රික්රයාක, ජායර හැදුනුේපත්මක ධිංරයාක, ජනව්ග යාක ආදයාක)     

4. පවුමම ිධල තර  

5. වයාපාරිර ිධල තර ( පදිංචිරරු කිසියාකේ වයාපාරිර රා්ගයාකයාකර නිරතදය යාකන ව  )  

6. ඉඩේ ධයියයාක පිළිබද ිධල තර  

7. මබෝ  හා ව ා පිළිබද ිධල තර  

8. බසපෑ හ සක්වූ මීපස ව්ග යාක  හා ිධල තර  

9. ඉඩේ ධයියයාක පිළිබද තනයර මහෝ පුී ස  ැහළු  (ධදාස නේ) 

10. ඉඩේ හිමිරරුමේ හා පවුමම ල ාජිරයින්මේ ව්ගත ාන ආදායාකේ-ිධයාකදේ රහා   

11. බැිංකු ිධල තර හා සබා  ත්මක ණයාක  

12. බසපෑ හ සක්වූ නිවල හා ම ොඩනැිතමස ලදහා නැවත පදිංචිකිරීමේ ිධරමප  

13. ල ාජ ලබදතා ජාසයාක පිළිබද මතොරතුරු  

14. වයාපියමේ පාරිලරිර හා ල ාජ බසපෑ  ලේබන්ධ්මයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන්මේ ිධරමප 

(ධ්නාත්මක ර හා ලිනාත්මක ර) 

15. ඉඩේ ධත්මකරර  ැනී  හා නැවත පදිංචි කිරී   ලේබන්ධ්මයාකන් පවයන නීය හා ප්රයපත්මකය පිළිබදව 

වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන්මේ ධවමබෝධ්යාක, ලහ  

16. බසපෑ හ සක්වූ ඉඩේ පිළිබද දළ ලහහන  
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2 ව නි  පාරරිච්කේදෙ : නනතිෂෙ හා රතිෂපාරත්තිෂමෙ හාමුව  
 

වයාපියයාක යාකහ මත්මක ඉඩේ ධත්මකරර  ැනී  හා නැවත පදිංචි කිරී හ ධදාස වයවල ාා යාක හා නියාකා න 

රාමුව ම   පරිමච් ේදයාක  ිතන් ලාරච්ඡා මර ම්ගම  වයාපියයාක ක්රියාකාත්මක ර කිරීමේී මේ යාකහ මත්මක දැක්මවන 

සියාකළු  ක්රියාකාවලීන් හා පටිපාීමන් ධනු  නයාක රළ ම්තු මගම       

 

2.1. නනතිෂෙ හාමුව  

 

2.1.1 ඉඩම් අත්ෙහග නී කම් පාරනත   

 

පුළුම වශ මයාකන්  ත්මක රස ශ්රී සිංරා මග ඉඩේ ප්රමදද මදරක් පවතී; එනේ මපෞී ිකර ඉඩේ හා රජ මේ 

ඉඩේ මගම ඉඩේ ධයියයාක පිළිබඳ  පාරේපරිර ක්ර  මගදයාක ධනුව මපෞී ිකර ඉඩේවස ධයියයාක තීරණයාක වන 

ධතර ඉඩේ හිමිරේ පැවරී  පිළිබඳ  ැහළු හා  ැටුේ ඇයවන ධවල ාාවන්හිී දැනහ ක්රියාකාත්මක ර නීය 

පීධ්තීන් එ  පාරේපරිර නීය පීධ්යයාක  ත ධිවල ාාපනයාක මගම ධන්ලතුකිරී , ලිංව්ගධ්න ධයිතීන් පැවරී  

හා බැහැර කිරී  පිළිබඳ ූලිකර ධණ පනත්මක  (ූලිකර වශමයාකන්, ආණ්ඩුමග ඉඩේ ආඥා පනත, ඉඩේ 

ලිංව්ගධ්න ආඥා පනත, රජ  මේ ඉඩේ ිධකිණී  පිළිබද නීයයාක, ඉඩේ ප්රදාන පනත, ම ොිධජන ලිංව්ගධ්න 

පනත, ඉඩේ ධත්මකරර  ැනී මේ පනත  ිතන්)  ිතන් රජ මේ ඉඩේ පාසනයාක මගමම   වයාපියයාකහ ධදාසවන 

රජමේ ඉඩේ හා මපෞී ිකර ඉඩේ යාකන ප්රමදද මදර ලදහා  වන්ද ම වී  තීරණයාක කිරී  ලදහා 

ලැළකිමසහ  නු සබන, භුක්යයාක  ත පදනනේ වූ රාණ්ඩ කිහිපයාකක් පවතී ( වැඩි ිධල තර ලදහා වගු ධිංර 

52 හිමිරේ ක්ර මගදයාක බසන්න)   

 

2.1.2 1950 ඉඩම් අත්ෙහ ග නීකම් පාරනත හා පාරතාව ඊට ෙහන  ද සංකශෝධන හා සම්පාරාදිත 

කහගු ාසි  

 

මපොදු රා්ගයාකයාකන් ලදහා ඉඩේ හා පරවශතාවයාකන් ධත්මකරර  ැනී හ ධවශය ප්රයපාදන ලපයාකන ඉතා වැද ත්මක  

තනයර ප්රයපාදනයාක 1950 ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ පනත වන ධතර එ ිතන් එ ප ිධෂයාකයාක හා බැදුනු හා ඊහ 

ධනුශාිංිතරවන්නා වූ රරුණු ලදහා ධදාස ිධිවධ්ානයාකන් ලැපමේම එ  පනතහ ධනුව ඉඩේ, ම ොඩනැිතික හා 

මභෝ   ලදහා වන්ද මවළදපස වටිනාර හ ධනුව වන්ද ම ිධයාක ම්තුමගම 1950 ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ 

පනත ූලිකර වශමයාකන්  ඉඩේ පිළිබද ඉිංග්රීසි ධණ පනත්මක ආද්ගශයාකහ  නිමින් ලරල  රරනු සැබ යමබන 

ධතර 1919 ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ ආඥා පනත, 1946 ඉඩේ ධත්මකරර  ැනී  ලදහා බසයාක සබා ීමේ රා්ගයාක 

පටිපාටි පනත හා ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ පනත ලිංමශෝධ්නයාක කිරීමේ 1964  ධිංර 28 දරණ පනත යාකන 

පනත්මක ආශ්රමයාකන් ිධරාශයාක වී යමේම   

 

දැනහ ක්රියාකාත්මක රව පවයන ඉඩේ ධත්මකරර  ැනිමේ පනත කිහිප වරක් ලිංමශෝධ්නයාකහ සක්ව ඇය ධතර 

නවත  ලිංමශෝධ්නයාක 1986 සිදුව ඇය ලිංමශෝධ්නයාකයිම 2008 ව්ගෂමේී ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ පනතහ 

සිදුරරන සද හා ධිංර 1585/7  ැලඨා නිමගදනයාක  ිතන් ප්රරාශයාකහ පත්මකරරන සද ප්රයමශෝධ්නයාකන් නැවත 

පදිංචිකිරී  ලැසසුේ කිරි  ලේබන්ධ්මයාකන් ඉතා වැද ත්මක බසපෑ ක් ඇයරරන ධතර නැවත පදිංචිකිරීමේ 

ිධයාකද  යාකන රරුණ පිළිබදව එ ිතන් ධවධ්ානයාක මයාකොමු රර ඇතම       

 

ධිංර 1585/7 හා 20ම01ම2009 දනැය  ැලඨා නිමගදනයාක පළමුමරොහ සියාකළු ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීේ ලදහා 

වටිනාර  තක්මලේරු කිරීමේ ජ පයාක  ක්ර යාකක් ඇයකිරී හ දරණ සද උත්මකලාහයාකක් වන ධතර ඉඩේ ධත්මකරර 

 ැනීමේ පනත ල   ක්රියාකාත්මක ර වූ පාරිමතෝෂිර ම වීේ පැමක්ජ වැනි එක් එක් ආයාකතනයාක ිධසින් ඊහ 

ිධමශේෂිත මසල ධනු  නයාක රරන සද ලහන ම වීේ ක්ර මගද එ ිතන් නවතාද න සීම මදවනුව, ඉඩේ 

ධත්මකරර  ැනීමේ පනත  ිතන් ක්රියාකාත්මක ර වූ ක්ර යාක යාකහමත්මක දගුරාසයාකක් යල මලේ ඉටු මනොවූ රා්ගයාකයාකක් 
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එ ිතන් ලේූර්ගණ ිධයාකම ධදාස  ැලඨා නිමගදනමේ ලදහන් පරිද, ම   මරගුසාසි එහි 63(2) (ඊ) පරිච්මේදයාක 

යාකහමත්මක ඉදරිපත්මක මරමරන ධතර එ  පරිච්මේදමේ දැක්මවන්මන් මවළදපස මිස තක්මලේරු කිරි හධදාස 

පදන  ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ පනමතහි ිධමශේෂිතව දක්වා මනො ැය බවයිම මරගුසාසි 2008 හ ධනුව 

මීපස ඌන තක්මලේරුව ප්රධ්ාන වශමයාකන්  පහත ලදහන් රරුණු නිලා සිදුමගම       

 

1. ඉඩේ රඨාටි මුම ඉඩම න් මවන් කිරිම න් ධනතුරුව තක්මලේරු කිරී ම  ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධරමුණු 

ලදහා ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේී එක් ඉඩ කින් ධවශය වන ඉඩේ ප්ර ාණයාක ඉතා සීමිත බැිධන් එ  

ප්ර ාණයාක මවන  ඉඩේ මරොහලක් මසල  ත්මකිධහ එයාක ඉතා කුඩා මරොහලක් බැිධන් ප්රමයාකෝජනවත්මක 

රා්ගයාකයාකරහ සුදුසු මනොවී  මහේතුමවන් එහි මවළදපස වටිනාර  ධඩුවී ම      

2. ම ොඩනැිතික වටිනාර  තක්මලේරු කිරීමේී, ප්රයල ාාන ත කිරීමේ වැයාක මනොලළරා ක්ෂයාක ධ යාක 

 ත පදනේව තක්මලේරු කිරී ම     

3. හිමිරේසාභීන්හහ සිදුවන හිිංලර හා ිධමදදන හානි මනොලළරමින් තක්මලේරු සිදුකිරි    

 

ඉඩම් අත්ෙහ ග නීකම් පාරනකත් ක්රිො පාරටිපාරාටීන් සිදුවන පිළිකව  අනුව පාරහත පාරරිදි   යිසඨතුගත කිරීමට 

පිළිවන   

 

වගු අංෙ 04 : ඉඩම් අත්ෙහ ග නීකම් ොර්ෙෙට අදා  ක්රිො පාරටිපාරාටීන්    

ක්රිොෙහෙම වගකීම දහණ ආෙතනෙ  

ඉඩ  ධත්මකරර  ැනීමේ මයාකෝජනාව පිළිමයාකස කිරී  
හා භාර ී    

වයාපිය ක්රියාකාමග මයාකොදවන/ක්රියාකාත්මක ර රරන 
ආයාකතනයාක  

මිනුේ සිදුකිරී  ලදහා නිමයාකෝ යාක නිකුත්මක කිරි  
(ඉමධමපම 2) 

ඉඩේ හා ඉඩේ ලිංව්ගධ්න ධ ාතයාිංශයාක  

දැන්වීේ පිළිමයාකස කිරී  හා ප්රද්ගශනයාක කිරි  (පරිම2) ප්රාමීය යාක මමරේ  

ප්ර  න ධනුම්ගඛන ලරල  කිරි  මිනින්මදෝරු මදපා්ගතමේන්තුව  
ඉඩේ ධත්මකරර  ැනී හ නිමයාකෝ යාක නිකුත්මක කිරී  
(පරිම4) 

ඉඩේ හා ඉඩේ ලිංව්ගධ්න ධ ාතයාිංශයාක 

පරිච්මේද ධිංර 4 දැන්වීේ ප්රද්ගශනයාක හා ප්රසිීධ් 
කිරී  (පරිම4) 

ප්රාමීය යාක මමරේ, රජමේ මුද්රණාසයාක 

ිධමරෝධ්තා ිධ ්ගශනයාක  වයාපිය ක්රියාකාමග මයාකොදවන/ක්රියාකාත්මක ර රරන 
ආයාකතනයාක 

 ැලඨා නිමගදනයාක (පරිම5) ප්රාමීය යාක මමරේ, රජමේ මුද්රණ 
මදපා්ගතමේන්තුව  

ූලිකර ලැසසුේ පිළිමයාකස කිරී   මිනින්මදෝරු මදපා්ගතමේන්තුව 

 ැලඨා නිමගදනයාක (පරිම7) ප්රාමීය යාක මමරේ 

ිධ ්ගශනයාක(පරිම9) ප්රාමීය යාක මමරේ 
තීරණයාක(පරිම10-1))  ප්රාමීය යාක මමරේ 

තක්මලේරු කිරී  තක්මලේරු මදපා්ගතමේන්තුව 

පිරිනැමී (පරිම17) ප්රාමීය යාක මමරේ 
වන්ද ම වී   ප්රාමීය යාක මමරේ 

නිමයාකෝ යාක(පරිම38ධ) ඉඩේ හා ඉඩේ ලිංව්ගධ්න ධ ාතයාිංශයාක, රජමේ 
මුද්රණ මදපා්ගතමේන්තුව 

ප්රයපාදනයාක(පරිම38ධ) ඉඩේ හා ඉඩේ ලිංව්ගධ්න ධ ාතයාිංශයාක, 
රජමේ මුද්රණ මදපා්ගතමේන්තුව 

ධයියයාක පවරා  ැනී   ප්රාමීය යාක මමරේ, වයාපිය ක්රියාකාමග 
මයාකොදවන/ක්රියාකාත්මක ර රරන ආයාකතනයාක 

ඉඩ  ිකයාකාපදිංචි කිරී   ප්රාමීය යාක මමරේ, වයාපිය ක්රියාකාමග 
මයාකොදවන/ක්රියාකාත්මක ර රරන ආයාකතනයාක 
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ූලසාශ්රයාක: ල ාජ බසපෑේ තක්මලේරුව හා සියාක රැ ැත්මකමතන් මතොරව නැවත පදිංචි කිරීමේ ිධිවිධධ්ානයාකන්හ 

ධනුකූසවී  පිළිබද ධත්මකමපොත,  ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාක, උලල  ධධ්යාපන හා  හා ා්ග  ධ ාතයාිංශයාක, 

2009ම   

 

2.1.3 ඉඩම් අත්ෙහග නීකම් හා න වත පාරදිංචිකිරීකම් ෙකරටු ක්රිොවලිෙ  රාකද්ය ෙ මටමටම) 

හා ඉඩම් අත්ෙහග නීකම් හා න වත පාරදිංචිකිරීකම් පත්තහ ෙකරටු ක්රිොවලිෙ 

 අමාතයාංශයීෙ වන්දි අභිොවනා මණ්ඩ ෙ) 

 

 

ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ පනත ලදහා ධිංර 1585/7 හා 20ම01ම2009 දනැය මරගුසාසි 2008 ප්රයමශෝධ්න 

 ැලඨා නිමගදනයාක හදුන්වා ී ත්මක ල  , ඉඩේ ධත්මකරර ැනීමේ හා නැවත පදිංචිකිරීමේ රමිටුමග ිධෂයාක 

ක්මෂේත්රයාක එ  නව ප්රයමශෝධ්නයාක  ිතන් ආවරණයාක රළ හැකි බැිධන් ම   රමිටුමග ල ාමසෝචන 

ක්රියාකාවිකයාක නැවැත්මකිධයාක ම්තුමගම තවද, ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ පනත යාකහමත්මක ධත්මකරර ත්මක ඉඩේ වස වන්ද 

වටිනාරේ තීරණයාක කිරී  ලදහා ිධිධධ් ආයාකතන ිධසින් භාිධතා රරන සද ඉඩේ ධත්මකරර ැනීමේ හා නැවත 

පදිංචිකිරීමේ රමිටු ක්රියාකාවිකයාක හා ඊහ ල ාන ක්රියාකාවලීන් භාිධතයාක නවත්මකවන මසලහ ඉඩේ ධ ාතයාිංශයාක 

ිධසින් පැහැදික උපමදල  සබා ී ඇය ධතර ඉඩේ වටිනාරේ තක්මලේරු කිරීමේ ජ පයාක ක්ර යාකක් 

පවත්මකවා ැනී හ ධ ාතයාිංශයාක එ ිතන් බසාමපොමරොත්මකතු මගම ඉඩේ ධත්මකරර ැනීමේ හා නැවත 

පදිංචිකිරීමේ රමිටුව එවරහ ක්රියාකාත්මක ර වූ  හා ා්ග  හා  ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධ ාතයාිංශයාක ිධසින් ක්රියාකාත්මක ර 

රරන සද පාරිමතෝෂිර පැමක්ජයාක හා ලේබන්ධ්ව පැවයණම බසපෑ හ සක්වූ පුී සයින් ප්රාමීය යාක 

 ඨාහමේ ඉඩේ ධත්මකරර ැනීමේ හා නැවත පදිංචිකිරීමේ රමිටු ක්රියාකාවිකමේ තීරණ පිළිබද තිපුය ත්මක 

මනොවූමේ නේ, ්වුන්මේ ලහභාිතත්මකවයාක ලහිතව ප්රජා  ටිහම න් හා ජායර  ඨාහම න් රරුණු ිධ සීමේ 

ක්රියාකාවිකයාකක් හරහා, ඌන තක්මලේරුවහ සක්වූ ඉඩේ මවනුමවන් ලහන ලැළසී හ ම   පාරිමතෝෂිර 

පැමක්ජයාක භාිධතා ිධයාකම   

 

2.1.4 ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පාරනත  1935) 

 

ම   ආඥා පනත හා පසුව ඊහ රරන සද ලිංමශෝධ්න වසහ ධනුව, ආණ්ඩුමග ඉඩේවස පදිංචිව 

සිටින්නන්හහ එ  පදිංචියාක නියාක ානුකූස රර  ැනී  ලදහා ප්රාමීය යාක මමරේ මවයන් ධවලර ඉමසා සිටියාක 

හැකියාකම එිධහ ධත්මකරර ැනීමේ නිසධ්ාරි (ප්රාමීය යාක මමරේ) ජ පිළිබදව ිධ ්ගශනයාකක් සිදුරර, ම  ප ඉඩ  

මවන්රළ ඉඩ ක් මහෝ ආණ්ඩුමග ිධමශේෂ ධවශයතාවක් ලදහා ධවශයවන ඉඩ ක් මනොවන්මන්නේ, 

ආරේභර වශමයාකන් එක් වලරර රාසයාකක් ලදහා ධවලර පත්රයාකක් නිකුත්මක රරනු සැමේම  පසුව, ම  ප 

පුී සයාකා මවත දගු රාලීන බදු පදන  යාකහමත්මක  ඉඩ  සබා මදනු සැමේම ම   බදු ධවලරයාක තනයර 

්පුපුවරහ ල ාන ධතර එ ප මීපස බැහැර කිරිමේ ධයියමයාකන් මතොරයාකම ම   ්පුපු හිමිරේ “සඨවර්ණ 

භූකර” හා “ගෙ භූකර”  යාකන පදයාකන්ම න් හැදන්මගම   

 

ආණ්ඩුමග ඉඩේවස ධනවලර පදිංචිවීේ ප්රමදද මදරකිම එනේ 01ම  ධ්ය ආදායාකේ රාණ්ඩයාක - එනේ මවනත්මක 

රිෂිරා්ගමිර ඉඩේ හිමි  ිහ ජරරයාකන්   02මපහළ ආදායාකේ රාණ්ඩයාක - එනේ ඉඩේ ධහිමි  ිහ ජරරයාකන්ම 

මවන්රළ ඉඩේ මනොවනආණ්ඩුමග ඉඩේ මබදා ීමේී ඉඩේ ධහිමි  ිහ ජරරයාකන් මවත ිධමශේෂ 

ලැසකිමසක් දක්වනු සැමේම   

 

2.1.5 1981 අංෙ 73 දහණ මාර්ග සංවර්ධන අධිොරී පාරනත 

 

 ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරී පනත(1981)  ිතන්  ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාකක් පිහිටුවී  ලදහා ධවශය 

ප්රයපාදන ලළලා ඇය ධතර  ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාක ලතු බසයාක, රා්ගයාකයාකන්, ම්තුරේ හා ව  පේ 

ිධමශේෂමයාකන් දක්වා ඇතම   පනමත්මක මදවන මරොහල  ිතන් “ ා්ග  ලිංව්ගධ්නයාක” ලදහා ප්රමීශ ප්රරාශයාකහ 
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පත්මකකිරි හ ධදාස ප්රයපාදන ලැළමලන ධතර   ා්ග  ලිංව්ගධ්නයාක යාකනුමවන් පනමත්මක භාිධත ධ්ගායාක  ිතන් 

නව  ා්ග  ඉදකිරි  මහෝ නඩත්මකතු කිරි  මහෝ පවයන  ා්ග  වැඩිදම්ණු කිරී  (වැඩිදම්ණු කිරීේ යාකන්නහ 

පළම කිරීේ,  ඨාහේ කිරීේ, ධඩිපාරවම ලරල  කිරීේ, දුණපිධමස ධඩු කිරී හ ප්රයර්ග  මයාකී  මහෝ ල ානය 

ධු ත්මකවැඩියාකා කිරීේ වසහ වඩා මවනත්මක ෑනෑ  රා්ගයාකයාකක්) ධදහල  මරම්ගම     

 

ධමනකුත්මක රරුණු ධතර, ජරාබීධ්  ා්ග  ලැසසුේරරණයාක හා ලිංව්ගධ්නයාක, එවැනි ලැසසුේ රජමේ 

ධනු ැයයාක ලදහා භාර ී  හා ධනු ැයමයාකන් ධනතුරුව  ා්ග  ලිංව්ගධ්න ලැසසුේ, වැඩ ලහ ක්රියාකාරාරරේ 

ක්රියාකාත්මක ර කිරී   ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාකහ ධදාස ව  පේ හා රා්ගයාකභාරයාකහ ඇතුළත්මකමගම     

 

පනමත්මක 8 වැනි පරිච්මේදයාකහ ධනුව, ිධෂයාකභාර ධ ාතයවරයාකා ිධසින් ප්රාමීය යාක හා ජායර  ා්ග  

ධවශයතාවයාකන් හා  ා්ග  ලිංව්ගධ්නයාක නියාක ානුකූස හා පාසනයාක කිරී  ලදහා මයාකෝ ය රා්ගයාකයාකන් 

ලැසකිමසහ ම න,  ැලඨා පත්රමේ පළරරනු සබන (ධවශයතාවයාක හා මභෞයර  ායිේ දැක්මවන)  

නිමයාකෝ යාකක් මහෝ දැන්ිධ කින් ධනතුරුව “ ා්ග  ලිංව්ගධ්න ප්රමීශයාකක්”  ප්රරාශයාකහ පත්මක රරනු සැමේම   

 

පනමත්මක 22 වැනි පරිච්මේදයාක “මපොදු ධරමුණු” මලේ ලළරා  ා්ග  ලිංව්ගධ්න  රා්ගයාකයාක ලදහා ඉඩේ ධත්මකරර 

 ැනී  ලේබන්ධ්මයාකන් වන ධතර ප්රරාය ත  ා්ග  ලිංව්ගධ්න රසාපයාකහ ධයාකත්මක නිශ චස මහෝ චිංචස මීපස, 

ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ පනත (22 (2) වැනි පරිච්මේදයාක) ධනුව ම ිධයාක ම්තු මුදම ප්ර ාණයාකක් ම වා,  ා්ග  

ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාක ිධසින් ධත්මකරර  ැනී  හා  ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාක මවත පැවරී හ ධවශය ප්රයපාදන 

ලපයාකයිම එබැිධන්, ඉඩේ ධත්මකරර ැනීමේ පනමත්මක 2 වැනි පරිච්මේදයාක යාකහමත්මක නියාකමිත දැන්ිධ  ප්රසිීධ් 

කිරීම න් ධනතුරුව, ඉඩේ මහෝ මවනත්මක මීපස ධත්මකරර  න්මන්නේ නේ එමලේ කිරී හ ධනු  නයාක රළ 

ම්තු ක්රියාකා පටිපාීමන් එ ප පනමත්මක දක්වා ඇතම     

 

2.1.61947 අංෙ 8 දහණ හාගය ඉඩම් ආඥා පාරනත  

 

ම යාක 1947 ධිංර 8 දරණ රාජය ඉඩේ ආඥා පනත යාකනුමවන් හැදන්මගම සබා දයාක හැකි ඉඩේ ප්රදානයාකන් හා 

එ ප ප්රදානයාකන් මවනුමවන් ධයාක රළ ම්තු කුිකයාක පනමත්මක (ආ) මරොහල  ිතන් දැක්මගම 22 වැනි 

පරිච්මේදමේ ලදහන් පරිද,  ම  ප ප්රදානයාකන් සිදුරළ හැක්මක් වලර 50 ර රාසයාකක් දක්වා ප ණක් වන 

ධතර පනමත්මක දක්වා ඇය නියාකමිත මපෝර යාක පුරවා, ප්රදානයාක සබා ී  ලදහා ධත්මකලන් රළ ම්තු බසයාක සත්මක 

නිසධ්ාරියාකා ිධසින් ධත්මකලන් රර යබියාක ම්තුයාකම ආණ්ඩුමග ඉඩ ක් සබා  ැනී හ බසාමපොමරොත්මකතු වන 

පුී සමයාකකු නේ ධදාස ප්රමීශමේ ආණ්ඩුමග ජජන්ත මවත ධභියාකාවනා රළ ම්තුයාකම ප්රමීශයාකහ ධදාස ඉඩේ 

මරො ලාරිල  මහෝ ආණ්ඩුමග ජජන්ත ිධසින් තීරණයාක රරනු සබන බදු මුදස එ ප පුී සයාකා ිධසින් ම ිධයාක 

ම්තුයාකම ිධමශේෂ තත්මකවයාකන් යාකහමත්මකී, දුේරියාක ලා ානයාිවරාරිවරයාකා හා මරොළහ වරාමේ ලභාපයවරයාකා වැනි 

නිසධ්ාරීන්හ ත  ිධෂයාක පායාක යාකහතහ  ැමනන ඉඩේ කුිකයාකහ ී හ ධවශය ප්රයපාදනද ම   ආඥා පනමත්මක 

පවතීම   

 

2.1.7 අංෙ 22 දහණ ො ාවකහෝධි ආඥා පාරනත  1871)   

 

මපෞී ිකර ඉඩේ මවත ධනවලරමයාකන් පිිධල එහි වලර දහයාකරහ වඩා වාලයාක රර ඇය පුී සයින්හහ 

ම   ආඥා පනමත්මක 3 ලහ 13 වැනි පරිච්මේද යාකහමත්මක උලාිධයාක හරහා එ ප ඉඩ  ලදහා රාසාවමරෝධ් 

ධයිතීන් සබා  ැනී හ ඉමු ේ රළ හැකියාකම             

 

ිධමශේෂිත ධරමුණු ලදහා මීපස ධනිවා්ගයාකමයාකන් මිසී  ැනී හ ධවල ාාව ලැළමලන පරිද මහෝ මවළසදපස 

වටිනාර හ ධනුව වන්ද ම වීමේ ධවශයතාවයාක වළක්වාසන හා ජ  ත යාකේ ිධමශේෂ සී ාවන්, මරොන්මීසි 

හා වටිනාර  නිශ චයාක කිරීමේ ිධමශේෂ තත්මකවයාකන් පනවනු සැබියාක හැකි මසල ලරල  රරනු සැබූ නීය පහත 
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දැක්මගම තනයර බසයාක  ත, වන්ද ම වීම න්, රජයාක ිධසින් මීපස ධනිවා්ගයාකමයාකන් ධත්මකරර ැනීමේ ී 

මහෝ රජයාක මවත පවරා  ැනීමේී එ  නීය බසපැවැත්මකමගම       

 

 1978 අංෙ 41 දහණ නාගරිෙ සංවර්ධන අධිොරී පාරනත   

 1979 අංෙ 17 දහණ ගාතිෂෙ නිවාස සංවර්ධන අධීොරි පාරනත   

 1978 අංෙ 4 දහණ මහ කෙොසඹ ආර්ථිෙ කෙොකරෂන් ස ා නීතිෂෙ   

 1946 නගහ හා ග්රාම නිර්මාණ ආඥා පාරනත 

 1972 අංෙ 1 දහණ ඉඩම් රතිෂසංසඨෙහණ නීතිෂෙ - 1972 අංෙ 26 දහණ ඉඩම් රතිෂසංසඨෙහණ 

කෙොකරෂන් ස ා පාරනත  

 1968 අංෙ 15 දහණ කෙොසඹ දිසඨත්රිේ  පාරහත් බිම් රකද්ශ) කගොඩකිරීකම් හා සංවර්ධනෙ කිරීකම් 

මණ්ඩ  පාරනත   

 1972 අංෙ 7 දහණ දහණ කගවල් කුලී පාරනත හා ඊට ෙහන  ද 1980 අංෙ 55 හා 2002 අංෙ 26  

දහණ සංකශෝධන,  

 1972 අංෙ 5 දහණ සමුපාරොහ සකරතිෂ පාරනත   

 1973 අංෙ 01 දහණ නිවාස කද්පාර  පපාරරිම පාරනත 

 1973 අංෙ 11 දහණ බද්ධ නිවාස අයිතිෂෙ පිළිබද පාරනත  

 1968 අංෙ 14 දහණ සංචාහෙ සංවර්ධන පාරනත  

 කවහස සංහේෂණ පාරනතt 

 1979 අංෙ 58 දහණ කගොවිගන කස වා පාරනත   

 1956 අංෙ 45 දහණ මාර්ග හා රසිද්ධ මාර්ග පාරනත හා 1973 අංෙ 37 දහණ නීතිෂෙ    

 1976 අංෙ 23 පාරනත ශ්රී  ංො මහව ලි අධිොරි පාරනත   

 

එබැිධන්, ධනවලර පදිංචිරරුවන්හහ ඉඩේ ධයිතීන් ඉමසා සිීම  ලදහා ම   ආඥාපනත වැද ත්මකමග 

(ඉඩ හ රරන සද ලිංව්ගධ්නයාකන් ලදහා ප ණි)ම ලා ානයමයාකන්, මබොමහෝ ලිංව්ගධ්න වයාපිතීන්හි 

ධනවලර පදිංචිරරුවන් කිහිප මදමනකු හදුනා ත හැකි ධතර ම   වයපියමයාකහිද ලැළකියාක ම්තු ධනවලර 

පදිංචිරරුවන් ලිංඛයාවක් සිටිනු ඇතැයි උපරමපනයාක මරම්ගම  

 

2.1.8 1931 අංෙ 19 දහණ කබෞද්ධ ආගකරෙ සඨාාන කද්පාර   විහාහ හා කද්වා ගම්) ආඥා 

පාරනත 

 

මීහ ධදාස මුම පනත බ්රිතානයයාකන් ිධසින් 1886 ී හදුන්වා මදන සද ධතර එයාක 1931 ී ලිංමශෝධ්නයාක රරන 

සීම පාසරයාකන් ිධසින් ූරජා කිරීමේ ්පුපු මහෝ ධතීතමේී රජවරුන් ිධසින් ලන්නල   ිතන් ිධහාර හා 

මීවාස මවත ප්රදානයාක රරන සද  ඉඩේ ලේබන්ධ්මයාකන් ම   පනත බසපැවැත්මකමගම උදාහරණයාකක් මසල, 

අංෙ 19 දහණ  විහාහ හා කද්වා ගම් ආඥා පාරනත ධනුව, එ  පනත යාකහතහ  ැමනන මබෞීධ් ආ මිර 

ල ාානයාකන්හ ධයාකත්මක මීපස රළ නාරරණයාක කිරීමේ බසයාක එ  පනතහ ධනුව පත්මක රරන සද භාරරාර 

 ණ්ඩසයාකක් මවත පැවම්ගම  ම   මබෞීධ් ආ මිර ල ාාන මීපස විකන් බණපතර ප්ර ාණයාකක් 

“සංවර්ධනෙ” කිරී ක් සිදුරර මනො ැය ධතර මබොමහෝ ඉඩේ ධව  බසපෑ රහ සක්ව රැසෑ මසල පවතීම 

ජවා භාරරාර  ණ්ඩසයාකන්හි රස නාරරණයාක යාකහමත්මක පාසනයාක මගම මලසු ප්රයපාදනයාකන්හ ධ තරව, මපොදු 

රා්ගයාකයාකන් ලදහා ම වැනි ඉඩේ ධත්මකරර  ැමනන ධවල ාාවර, ඊහ ධදාස වන්ද වන්ද සබා  ැනී හ ිධහාර 

හා මීවාසයාකන්හි භාරරාරයාකන්හහ ඇය ධයියයාක පිළිබද ප්රයපාදනයාකන්ද ම   පනමත්මක පැහැදිකව දක්වා 

යමේම   
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2.1.9 ෙ  ෑ ආඥා පාරනත  

 

රැසෑවන් මසල ප්රරාශයාකහ පත්මකරර ඇය ඉඩේ වන ලිංරක්ෂණ මදපා්ගතමේන්තුව යාකහමත්මක පාසනයාක මරම්ගම  

ම   ඉඩේ දගුරාලීන බදු පදන  යාකහමත්මක නිදහල  කිරී හ ම   මදපා්ගතමේන්තුවහ බසයාකක් මනො ැය 

වා්ගෂිරව ධු ත්මක රළ ම්තු ධවලර පත්ර  ත ප ණක් නිදහල  රළ හැකි මගම      මරමලේ මවතත්මක ලිංරක්ෂණ 

රසාපයාක තුළ පිහිටි ඉඩේ හා ධිව රක්ෂිතයාක තුළ පිහිටි ඉඩේ මවනත්මක ක්රියාකාරාරරේ ලදහා නිදහල  කිරී හ 

වන ලිංරක්ෂණ මදපා්ගතමේන්තුවහ බසයාකක් මනො ැතම ිධධ්ායාකර ආයාකතනයාකන්/වයාපිය රළ නාරරණ 

ජරරයාකන් ිධසින් ඉමලීේ රළ ිධහ, ජායර පරිලර පනමත්මක නි්ගමීශ රර ඇය වයාපිතීන් ලදහා ධදාස 

මරොන්මීසි ලපුරාලීම න් ධනතුරුව, මපොදු රා්ගයාකයාකන් ලදහා ධවශය ඉඩේ වන ලිංරක්ෂණ 

මදපා්ගතමේන්තුව ිධසින් නිදහල  රළ ම්තුමගම කිමසෝ මීහර 10 රහ වඩා වැඩි දිතන් ම්ත්මක  ා්ග යාකක් 

ඉදකිරී  මහෝ මහක්මහයාකාර එරරහ වඩා වැඩි ඉඩේ ප්ර ාණයාකක් රැසෑ-මනොවන රා්ගයාකයාකක් ලදහා 

පරිව්ගතනයාක කිරි  නි්ගමීය ත වයපියයාකක් මසල හැදන්මගම රක්ෂිත වනයාකරහ කිමසෝ මීහර එරර දුර 

ප්ර ාණයාක ඇතුළත ලිංව්ගධ්න රා්ගයාකයාකක් සිදු මරම්ග නේ වයාපාය රස නාරරණ ජරරයාක ිධසින් පරිලර 

බසපෑේ තක්මලේරු වා්ගතාවක් ලරල  රර  ධ්ය  පරිලර ධිවරාරිමේ ධනු ැයයාක සබා  ත ම්තුමගම ජ ධනුව 

 ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග යාකද වන රක්ෂිත කිහිපයාකක් හරහා   න් රරන බැිධන්, ම   ආඥා පනමතහි 

නියාක යාකන් මවත ධවධ්ානයාක මයාකොමු රළ ම්තුමගම   

 

2.1.10 1980 අංෙ 47 දහණ ගාතිෂෙ පාරරිසහ පාරනත  

 

 ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියමේ ල ල ා රා්ගයාකයාක 1980 ධිංර 47 දරණ ජායර පරිලර පනත  ත පදනේ 

මගම පනත ලදහා සිදු රරන සද 1988 ධිංර 56 දරණ ලිංමශෝධ්න  ිතන් සියාක රැ ැත්මකමතන් මතොර නැවත 

පදිංචි කිරි හ ධදාසව යාකේ ප්රයපාදනයාකන් ඉදරිපත්මක රර යමේම    ජායර පරිලර පනමත්මක ප්රයපාදනයාකන් 

යාකහමත්මක ධනු ැයයාක සබා  ත ම්තු වයාපිතීන් හා රා්ගයාකයාකන් පරිලර ිධෂයාකයාක භාර ධ ාතයවරයාකා ිධසින් නියාක  

රරනු සැබ යමේම  

 

ධිංර 858/14 දරණ 23ම02ම1995 දනැය  ැලඨා නිමගදනයාක  ිතන් පරිලර ිධෂයාකයාක භාර ධ ාතයවරයාකා ිධසින් 

ජායර පරිලර පනමත්මක නියාක යාකන් ධනුව ධනු ැයයාක සබා  ත ම්තු වයාපිතීන් හා රා්ගයාකයාකන් ප්රරාශයාකහ පත්මක 

රරනු සැබ යමේම මීහ ධදාස සැයිල තුමවහි 12 වන ධයිත යාක “ හදසි ධවල ාාවන් මහේතුමරොහ ම න 

සිදුරළ ම්තු නැවත පදිංචි කිරි  හැරුණු රස, පවුම 100 රහ වැඩි පිරිලක් ්වුන්මේ රැ ැත්මකමතන් 

මතොරව නැවත පදිංචි කිරි ” මසල දක්වා යමේම  

 

මේ ධනුව, ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාකද ජායර පරිලර පනමත්මක ධදාස නියාක යාකන් යාකහතහ  ැමනන 

බැිධන්, ම   වයාපියමේ ලෑ  ධදයාකරක් ලදහා  පරිලර බසපෑේ තක්මලේරු වා්ගතාවක් ලහ නැවත පදිංචි 

කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  ක්  ලරල  කිරි  ධතයවශය මගම   

 

2.1.11 දිළිදු සහන ආඥා පාරනත 

 

1939 ධිංර 30 දරණ දළිදු ලහන ආඥා පනත පළමුව මරොළහ,  හනුවර හා  ාමස වන  හන ර ලභාවන් 

ලදහා හදුන්වා මදන සද ධතර 1974 ල ාජ මලේවා මරොමිෂන් ලභාව  ිතන් ම   ල ාජ ආරක්ෂණ ජාසයාක 

රමඨා මලසු ප්රමීශ ලදහා ද හදුන්වා මදන සීම දළිදු ජනතාවමේ ල ාජ ආරක්ෂණයාක ධරභයාකා ම රහ පනවා 

ඇය මබොමහෝ තනයර ප්රයපාදනයාකන් ම   පනත  ත පදනේව යමේම උදාහරණයාකක් මසල, “ගනසවිෙ” 

හා “සමිද්ධි”(දැනහ ක්රියාකාත්මක ර වැඩලහහන) වැනි දළිදුබව පිටුදැ පමේ වැඩලහහන් ම   ආඥා පනත 

පදනේ රර  නිමින් ම ොඩනිංවා ඇතම දළිදු ප්රජාවන් මසල හදුනාම න ඇය ජනතාවමේ ීවවන තත්මකවමේ 

ගුණාත්මක රභාවයාක ඉහළ නැිංවී  ම   වැඩලහහන්වස ධරමුණ මගම      
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2.1.12 සමුන් හා ොන්තාවන්කේ ආහේෂාව සදහා සෙසඨ ෙහ ඇතිෂ ආඥාපාරනත්   

 

ළමුන් හා තරුණ පුී සයින් මලේවමයාකහි මයාකොදවා  ැනී  ලේබන්ධ්ව ඇය තනයර ප්රයපාදනයාකන් වඩාත්මක 

ලිං ප්ගණ ල වභාවයාකක්  න්නා ධතර ආඥාපනත්මක මබොමහෝ ලිංඛයාවක්  ිතන් මේ ලේබන්ධ්මයාකන් ධවධ්ානයාක 

මයාකොමු මරම්ග1ම ම   ආඥා පනත්මක මහෝ පනත්මකවස ධරමුණ වන්මන් ළමුන් ආරක්ෂා කිරි ත්මක, ්වුන්මේ 

ධධ්යාපනයාක ලදහා ලා රාමි වාතාවරණයාකක් ලැළසී  හා ළමුන්මේ ිධමගරයාක ලළලා ී යිම   

 

ශ්රී සිංරා රජයාක ිධසින් 1983 ව්ගෂමේී ල ාාපිත රරන සද රාන්තා ප්රඥපුයයාක  ිතන් ද ඉහත  ප ආරාරමේ 

ධරමුණු ප්රද්ගශනයාක මගම   මීහ ධ තරව, 1995 හා 1998 ව්ගෂයාකන්හි දණ්ඩ නීය ලිංග්රහයාකහ සිදුරරන සද 

ප්රයමශෝධ්නයාකන්  ිතන් ද, ිකිංිතර හිිංලනයාක, ධපචාර ලහ රාන්තාවන් ජාවාරේ මසල ිධකිණි  යාකන රරුණු 

පැහැදික මසල ධ්ගා දක්වා ඇය ධතර ම   වැරද වසහ ධදාස දඩුවේ ද දැඩි රර යමේම තවද, 2005 ධිංර 

34 දරණ  ිහල ා හිිංලනයාක වැළැක්වීමේ පනත  ිතන් ද ළමුන් හා රාන්තාවන් ිකිංිතර හිිංලනයාකහ  

ධපචාරයාකන්හ සක් කිරී ත්මක, ්වුන් ජාවාරේ මසල ිධකිණි  වැළැක්වී ත්මක ලදහා ්වුන් මවත තනයර 

ආවරණයාක සබා ී යමේම මයාකෝජිත වයාපියයාක  ිතන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන පුී සයින්මේ ජිවමනෝපායාක 

මරමරහි ලි හ බසපෑ ක් ඇයවන ධතර මීපස ධයියයාකහ ඇයවන බසපෑ , ප්රයල ාාන තවී  හා නැවත 

පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාවිකයාක හරහා ්වුන් මවනල රේ කිහිපයාකරහ භාජනයාක වනු ඇතම එබැිධන්, ළමුන් හා 

රාන්තාවන්හහ ම   වයපියයාක ආශ්රිත ක්රියාකාරාරරේ මහේතුමවන් යාකේ  ැහු  ලහ ත තත්මකවයාකන්හ මුණපණ 

පෑ හ සිදුවන්මන්නේ ඉහත  ප පනත්මක හා ප්රඥපුතීන් ්වුන්මේ ධයිතීන් ආරක්ෂා කිරි  ලදහා 

බසපැවැත්මකමවනු ඇතම වයාපියයාක මහේතුමවන් ්වුන් පත්මකවන ධවදානේ ලහ ත තත්මකවයාක මහේතුමවන් ම   

ළමුන් හා රාන්තාවන් යාකේ  ැහළුවරහ මුණපණ පෑ රාණ්ඩයාකක් මසල ලළරනු සැබි හ ඉඩ යමේම     

 

2.1.13 ෙම්ෙ  නීතිෂෙ  

 

ශ්රී සිංරාමග රේරරු නීයයාක ජ පිළිබද ආඥා පනත්මක/පනත්මක 26 කින් ල න්ිධත වන ධතර ජ සියාකමස රේරරු 

මදපා්ගතමේන්තුමග මරො ලාරිල වරයාකා ිධසින් ක්රියාකාමග මයාකොදවනු සැමේම ජ ධතුරින් පහත ලදහන් 

ආඥාපනත්මක/පනත්මක වඩාත්මක වැද ත්මක මලේ ලැළමක්ම      

 

1) 1941 ධිංර 21 දරණ වැටුපු  ණ්ඩස ආඥා පනත 

2) 1934 ධිංර 19 දරණ රේරරු වන්ද ආඥා පනත   

3) 1935 ධිංර 14 දරණ විත්මකතීයාක ලමිය ආඥා පනත  

4) 1954 ධිංර 19 දරණ ලාපුපු රා්ගයාකාස මලේවර ආඥා පනත 

5) 1865 ධිංර 11 දරණ මලේවා ිතිධසුේ ආඥා පනත 

6) 1983 ධිංර 12 දරණ පාරිමතෝෂිර ම වීමේ පනත  

7) 1956 ධිංර 47දරණ රාන්තාවන්, තරුණ ධයාක හා ළමුන් ැසකියාකාමග මයාකදවීමේ පනත 

8) 1998 ධිංර 50 දරණ ජායර ළ ාරක්ෂර ධිවරාරි පනත  

9) 1980 ධිංර 46 දරණ මලේවා නිම්ක්යරයාකන්මේ භාර ධරමුදම පනත 

10) 1958 ධිංර 15 දරණ මලේවා නිම්ක්යරයාකන්මේ ධ්ගාලාධ්ර ධරමුදම පනත   

 

1956 ධිංර 47දරණ රාන්තාවන්, තරුණ ධයාක හා ළමුන් ැසකියාකාමග මයාකදවීමේ පනත හා 1998 ධිංර 50 

දරණ ජායර ළ ාරක්ෂර ධිවරාරි පනත  ිතන් නියාක  රර ඇය පරිද ළමුන් ැසකියාකාමග මයාකදවී  තහනේයාකම  

 
1 ශ්රී සිංරාමග ළමුන් හා තරුණ ධයාක මලේවමේ මයාකදිධ  පිළිබද ලි හව  පනවා ඇය ආඥාපනත්මක පහක් ඇත  : (1) 1956 ධිංර 47දරණ රාන්තාවන්, 

තරුණ ධයාක හා ළමුන් ැසකියාකාමග මයාකදවීමේ පනත (1973 හා1984 ී ලිංමශෝිවත), (2) 1954 ධිංර 19 දරණ ලාපුපු හා රා්ගයාකාස මලේවර ආඥා පනත, 

(3) 1942 ධිංර 45 දරණ ර්ග ාන්තශාසා ආඥා පනත, (4)  ිහල ා මලේවරයාකන් මලේවමේ මයාකදිධ  පිළිබද 1871 ධිංර 28 දරණ හා 1936 ධිංර 18 දරණ 

ආඥා පනත්මක, ලහ (5)1997 ධිංර 01 දරණ  ළමුන් පාලම යාකැවී  ධනිවා්ගයාක කිරීමේ මරගුසාසි.  ම   තනයර ිධිවිධධ්ානයාකන්හ ධ තරව, ළ ා 

ප්රඥපුයයාකක්ද පවයන ධතර ධවරුදු 18 ධඩු ෑනෑ  පුී සමයාකකු “ළ මයාකකු” මසල එ ිතන් ධ්ගා දක්වනු සැමේම 
 



 18 

 ා්ග  ලිංව්ගධ්න ක්මෂේත්රයාක ආශ්රිත ෑනැ  ලහායාක වයාපියයාකර ී ම   මරොන්මීසි පිළිපැදයාක ම්තු ධතර 

ලෑ  මලේවරමයාකකු  වයාකල ධවුරුදු 18 හ වැඩි ිධයාක ම්තුයාකම     

 

ම   පනත්මක  ිතන් රාන්තා ධයියවාසිරේද ආවරණයාක වන ධතර රාන්තාවන් ල තැන්හි සා ලැළකියාක ම්තු 

බව පැහැදිකව ලදහන් මරම්ගම  එබැිධන්, ම   වයාපියයාකහ ධදාස සියාකළු  මරොන්ත්රාත්මක ිතිධසුේවසී ම   

ජායර තනයර නියාක යාකන්හ ධනු ත ිධයාක ම්තු බව පැහැදික ධතර පහත ලදහන් ආරාරමේ ව න්යයාකක් 

ලෑ  මරොන්ත්රාත්මක හා උප මරොන්ත්රාත්මක මමඛනයාකරහ  ඇතුළත්මක කිරි  ධවශය මගම  

 

“මරොන්ත්රාරරු හා උප මරොන්ත්රාත්මකරරු රාන්තාවන් ලදහා ල  ැසකියාකා ධවල ාා සබා දයාක ම්තු ධතර 

ඉදකිරීේ රහම්තු ක්රියාකාත්මක ර කිරි  ආශ්රිතව ්වුන් ලදහා මයාකෝ ය ක්රියාකාරාරරේහදුනා  ත ම්තුයාකමල  

මගතන හා ල  වැඩ මවනුමවන් ල  වැටුපු යාකන මරොන්මීසියාක යාකහමත්මක රාන්තා රා්ගයාක  ණ්ඩසයාක හා 

ශ්රමිරයාකන් මලේවමයාකහි මයාකදිධයාක ම්තුයාකමමලේවර පිරිල තුළ රාන්තා ලහභාී ත්මකවයාක දරි ත්මක වන පරිද 

මරොන්ත්රාත්මකරරු සුදුසු වැඩ පරිලරයාකක් පවත්මකවාම න යාකා ම්තු ධතර මයාකෝ ය සියාකළු පහසුරේ ලැපයියාක ම්තුයාක”  

 

 ා්ග  ඉදකිරීේ ආශ්රිත ලෑ  ලහායාක වයාපියයාකක් ශ්රී සිංරාමග පවයන රේරරු නීතීන් පිළිබදව ධවධ්ානයාක 
මයාකොමු රරමින්,  ත  ඉදකිරීේආශ්රිත  වැඩ ලදහා   රාන්තාවන් හා පිරිමින් යාකන මදපා්ගශවයාක  ලහභාිත 
රරවා  ැනී හ දරි ත්මක මරම්ග 
 

 

2.1.14 කුඹු  ඉඩම් පාරනත  

 

ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ ල හර ධවල ාාවන් හිී ධඳ ම ොිධයාකා නමින් හැදන්මවන, ඉඩේ භාිධත රරන 

ිධමශේෂිත  ණයාකක්  හදුනා  ැමන්ම යාකේ ඉඩේ හිමිරරුමවකුමේ ඉඩේ ව ාකිරී  ලදහා හවුම ව ාරරුමවක් 

වශමයාකන් ත  ශ්ර  දායාකරත්මකවයාක සබා මදන ම ොිධයාකන් ම නමින් හැදන්මගම ධඳ කුලීරරයාක ිකයාකාපදිංචි කිරී , 

භුක්යයාක ආරක්ෂා රර ී ,ධඳ කුලීරරයාක මවනුමවන් ම ිධයාක ම්තු ධල වැන්න කුඩා ප්ර ාණයාකරහ සී ා 

කිරී ,ිධමශේෂමයාකන්  ම   පියාකවර බසාත්මක ර කිරී හ ධවශය ආයාකතන පිහිටුවී හත්මක, 1959 ී  ශ්රී සිංරා 

රජයාක ිධසින් ධඳ ම ොිධ පනත ලේ ත රරන සීම  ධනතුරුව, රිෂිරා්ගමිර නීයයාකහ ධදාස වැද ත්මක 

ප්රයමශෝධ්නයාකන්මේ ධිං යාකක් වශමයාකන්, 1979 ී ශ්රී සිංරා රජයාක ිධසින් ම ොිධජන මලේවා පනත ලේ ත 

රරන සීම ම   පනතහ ධනුව, සියාකළු  ඉඩේ, එනේ කුඹුරු ඉඩේ හා ම ොඩ ඉඩේ, ධඳයාකහ දුන් ඉඩේ ද 

ඇතුළුව, ජ ජ ප්රමීශයාකහ ධදාස ම ොිධජන  ධ්යල ාානමේ ිකයාකාපදිංචි රළ ම්තු ිධයාකම එ  පනතහ ධනුව 

කුඹුරු ඉඩේ ලේබන්ධ්මයාකන් තවත්මක නියාක යාකක් පනවන සද ධතර ජ ධනුව කුඹුරු ඉඩ ක් වී ව ා කිරී  හැර 

මවනත්මක ෑනෑ  රා්ගයාකයාකක් භාිධතා රරන්මන්නේ, ධදාස පුී සයාකා මහෝආයාකතනයාක ජ ලදහා ම ොිධජන 

මලේවා මදපා්ගතමේන්තුමග ධවලරයාක සබා  ත ම්තුයාකම   

 

 

2.2 රතිෂපාරත්තිෂ හාමුව  

 

ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ පනත  ිතන් ිධිවිධධ්ාන ලැළමලන්මන් ඉඩේ, ම ොඩනැිතික හා මබෝ  ව ාවන් 

ලදහා වන්ද ම වී  ලදහා ප ණක් වන ධතර ඉඩේ ධත්මකරර  ැනී  මහේතුමවන් ධදාස පුී සයින් මවත 

ඇයවන බසපෑේ ල නයාක රරනු පිණිල මහෝ වළක්වනු පිණිල සිදුරරනු සබන නැවත පදිංචිරරවී  ආශ්රිත 

ූලිකර  ැහළු ලදහා ිධලදුේ සබා ී හ ධවශය ිධිවිධධ්ාන එහි ධඩිංගු මනොමගම  තවද ්පුපු හිමිරේ  මනො ැය 

පුී සයින් හා ම   ඉඩේ  ිතන් යාකැමපන මවනත්මක පුී සයින් මවත ලහන ලැළසී  ලදහා ිධිවිධධ්ාන ඉඩේ 

ධත්මකරර  ැනීමේ පනත යාකහමත්මක මනො ැතම  

 

ඉඩේ ධත්මකරර  ැනී  මහේතුමවන් පුී සයින් මවත ඇයවන බසපැේ වැළැක්වී හ මහෝ ධව  කිරී හ 

ධවශය  ිධරමප ක්රියාකා ා්ග  මලොයාකා  ැනී  වැනි නැවත පදිංචි කිරී හ ධදාස ූලිකර  ැහු  ලදහා ිධලදුේ 
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සබා  ැනීමේී ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ පනමත්මක දැනහ ඇය සී ාලහිතභාවයාකන්හ පිළියාකේ වශමයාකන් 

24ම05ම2001 වැනි දන ශ්රී සිංරා රජයාක ිධසින්, සියාක රැ ැත්මකමතන් මතොරව නැවත පදිංචි කිරි  පිළිබද ජායර 

ප්රයපත්මකයයාක (ධ ාතය  ණ්ඩසයාක හරහා) ලේ ත රර  න්නා සීම නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාවිකමේී, යාකේ 

වයාපියයාකකින් ධපහසුතාවයාකහ පත්මක පුී සයින්ම න් රරුණු ිධ සී  හා ්වුන්මේ ක්රියාකාරාරි ලහභාී ත්මකවයාක 

සබා  ැනීමේ ධවශයතාවයාක ම   ජායර ප්රයපත්මකයයාක  ිතන් ධවධ්ාරණයාක රරයිම වයාපිය ක්රියාකාවහ නිංවන 

ආයාකතනයාකන් ිධසින් පිළිමයාකස රරනු සබන නැවත පදිංචි කිරිමේ ක්රියාකාරාරී ලැසසුේ ල ාමසෝචනයාක හා 

ධනු ත කිරීමේ රා්ගයාකයාක  ධ්ය  පරිලර ධිවරාරියාක මවත පවරා ඇය ධතර ම   නැවත පදිංචි කිරිමේ 

ක්රියාකාරාරි ලැසසුේ පිළිබදව  හජනයාකාහ දැන ැනි හ ධවරාශ යබියාක ම්තුයාකම  

 

2.2.1 සිෙ ෙ ම ත්කතන් කතොහව න වත පාරදිංචි කිරිම පිළිබද ගාතිෂෙ රතිෂපාරත්තිෂෙ 

 

ලිංව්ගධ්න රා්ගයාකයාකන් ලදහා රජයාක ිධසින් ඉඩේ ධත්මකරර  ැනී  මහේතුමවන්  හජනයාකා මවත ඇයවන 

ධහිතරර ල ාීවයාක හා ආ්ගථිර බසපෑේ ලදහා පිළියාකේ මයාකොදනු පිණිල සියාක රැ ැත්මකමතන් මතොරව නැවත 

පදිංචි කිරි  පිළිබද ජායර ප්රයපත්මකයයාක රජයාක ිධසින් ලේ ත රර  න්නා සීම සියාක රැ ැත්මකමතන් මතොරව 

ඉඩේ ධත්මකරර  ැනී  මහේතු මරොහ ම න ධවතැන්වන පුී සයින් මුණපණු මදන දුෂ රරතා නිලා ල ාජ 

මනොලන්සුන්තා හා දුක්ඛිතභාවයාකන්හ ම න්  ආරවුම හා බාධ්ාවන්හ    පෑමීම ධවතැන්වූ ජනතාවමේ 

ඉඩේ හා ීවවමනෝපායාක ධහිමිවී නිලා දරිද්රතාවයාකහ පත්මකිධ , ආහාර සුරක්ෂිතතාවයාක බිදවැීම , මපොදු මීපස 

හා මපොදු මලේවාවන් මවත ප්රමගශයාකහ බාධ්ා වී , මුම පදිංචිරරුවන් ල    ැහළු ඇයවී , පවයන ල ාජ 

ලිංිධධ්ාන ල   ඇය ලබදතා බිද වැීම  ම   දුක්ඛිතභාවයාකන් ධතර ප්රමුඛ මගම ධවතැන්වන්වන 

පුී සයින්මේ නැවත පදිංචිවීමේ ධවශයතාවයාකන් මරමරහි නිසි ලැළකිමසක් මනොදක්වා සිදු රරන සද 

ලිංව්ගධ්න රා්ගයාකයාකන් මහේතුමවන් ලිංව්ගධ්නයාක මරමරහි  හජන රැ ැත්මකත හා ිධශ වාලයාක බිද වැටිණම ම   

තත්මකවයාක ලිංව්ගධ්නයාක මරමරහි  හජන ිධමරෝධ්තාවයාක වැඩි වශමයාකන් ව්ගධ්නයාක වී හ බසපෑ ධතර ලිංව්ගධ්න 

ක්රියාකාවිකමේී  එ ිතන් ලිනාත්මක ර බසපෑේ ඇය මරම්ගම   

 

ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ පනත වැනි වයවල ාා යාක පැනවීේ හා ම වැනි මවනත්මක ප්රයපාදනයාකන් ම න්  ඊහ 

රරන සද ලිංමශෝධ්නයාකන්  ිතන් පනවන සද මරගුසාසීන් මයාකොමුව ඇත්මකමත්මක ඉඩේ, ම ොඩනැිතික හා මබෝ  

ව ාවන්මේ තනයර හිමිරරුවන් මවත වන්ද ම වී  මරමරහියාකම  ඉඩේ වලර  ණනාවක් යල මලේ භුක්ය 

ිධදමින් සිටියාකද එ  ඉඩේ ලදහා හිමිරේ ්පුපු මනො ැය පුී සයින්හහ ලහන ලැළසී  ලදහා ප්රයපාදන 

ම   ම   නීය පැනවීේවස ධඩිංගු මනොමගම  සියාක රැ ැත්මකමතන් මතොරව ඉඩේ ධත්මකරර  ැනී  මහේතුමවන් 

ම   පුී සයින්හහ ිධී හ සිදුවන ප්රයිධපාරයාකන් මවනත්මකධම්රකින් ිධලදයාක ම්තු මුළු නින්  බාහිර 

රාරණයාකකිම මීහ ධ තරව, වන්ද ම ිධ  ලදහා ප්රයපාදන ලැපයි  හැර, ධවතැන් වන ජනයාකාමේ ීවිධතවසහ 

ධත්මකවන ඉරණ  ලේබන්ධ්මයාකන් මවනත්මක කිසිදු ව  ප ක් වයාපිය ක්රියාකාවහ නැිංවීමේ ආයාකතනයාකන්හ 

මනොයබුණිම හිමිරේ ්පුපු දරන්නන් ලේබන්ධ්මයාකන්  ත්මකරස  වුවද ණපමදක් වන්ද මුදසක් ම වීම න් 

ප ණක් ්වුන්මේ  ජිිධත වඩාත්මක යාකහපත්මක බවහ මනොපැමිමණ්ම ධව  වශමයාකන් ම ොවුන්ම න් බණපතර 

පිරිලරහ වයාපියයාක ක්රියාකාත්මක රවී හ මපර පැවය  ඨාහ හ ත  ීවිධත ප්රයෂ ාාපනයාක රර  ැනී හ 

නැතමහොත්මක ඊහ වඩා යාකහපත්මක  ඨාහ රහ දම්ණු රර  ැනී  ලදහා ිධිධධ්ාරාරමයාකන් ලහායාක ධවශය මගම  

හිමිරේ ්පුපු මනො ැය පුී සයින්හහ දිධම වී හ නිවලක්, ැසකියාකාවක් ලහ ල ාජ ආ්ගථිර පදන  වැනි 

මී යාකළි ම ොඩන ා  ැනී  ලදහා ඊහත්මක වඩා ලහායාකක් ධවශය වනු ඇතම   

 

ඉඩේ ධත්මකරර  ැනී  ආශ්රිත ම   දුෂ රිතීන් සියාක රැ ැත්මකමතන් මතොරව නැවත පදිංචි කිරි  පිළිබද ජායර 

ප්රයපත්මකයයාක  ිතන් ලැළකිමසහ ම න ඇය ධතර “වයාපාරින්න්මි සිදුවන සිෙ ෙ ම ත්කතන් කතොහ න වත 

පාරදිංචි කිරීම් අවම කිරීම සදහා සිෙ  රෙත්නෙන් ද රීම හා එකස  කිරීම කනොව ස ේවිෙ හ කි විට  

බ පාරෑමට  ේවන පුද්ග යින්හට සිෙ ජීවකනෝපාරාෙ ෙළි නගාසිටුවා ග නිමට සහාෙ වීම” එහි ධරමුණ මග 

(ප්රයපත්මකය ප්රරාශනමේ මපරවදන)ම සියාක රැ ැත්මකමතන් මතොරව නැවත පදිංචි කිරි  පිළිබද ජායර 

ප්රයපත්මකයයාකනැවත පදිංචි කිරි  මහේතුමරොහම න ඇයවන ූලිකර  ැහළු  ලදහා පිළියාකේ වශමයාකන් නැවත 

පදිංචි කිරීමේ ලැසැල  ක් ක්රියාකාත්මක ර කිරී හ නියාක  රරන ධතර ජ ධනුව එ ිතන්(ධ) බසපෑ හ සක්වන 
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පුී සයින්හහ සිදුවන ධහිතරර බසපෑේ වළක්වා  ැනී හ මහෝ ධව  කිරී හ වයාපිය ිධරමපයාකන් 

 මගශනයාක කිරී  (ආ) ඉඩේ ලදහා හිමිරේ ්පුපු මනො ැය පුී සයින් ලදහා වන්ද ම ිධ  (ඇ) නැවත 

පදිංචි කිරිමේ ිධරමපයාකන් ලේබන්ධ්මයාකන් ධවතැන්වූ පුී සයින්ම න් හා නැවත පදිංචි කිරීමේ ප්රමීශවස 

සිටින මුම පදිංචි රරුවන්ම න් රරුණු ිධ සී  (ඈ) ධවතැන්වූ පුී සයින් හා නැවත පදිංචි කිරීමේ 

ප්රමීශවස සිටින මුම පදිංචි රරුවන් ලා්ගාර මසල ල ාීවයාක හා ආ්ගථිර යාක වශමයාකන් බීධ් කිරි හ 

ධවශය ප්රයපාදන ලැළසී  ලහ (ඉ) ධවතැන්වූ පුී සයින්ල ාීවයාක හා ආ්ගථිර යාක වශමයාකන් ූර්ගණ මසල 

පුනරුත්මකාාපනයාක කිරි  වැනි නැවත පදිංචි කිරී  හා බැදුනු  ප්රධ්ාන ධවශයතාවයාකන් ලේූර්ගණ කිරි  ධරමුණු 

මරම්ගම  

 

ධදාස සියාකළු රාජය නිමයාකෝජිතායාකතනයාකන් හා රාජය මනොවන ලිංිධධ්ාන, ිධමීශ ලිංව්ගධ්න ආයාකතන(මසෝර 

බැිංකුව හා ආසියාකානු ලිංව්ගධ්න බැිංකුව) හා මවනත්මක පා්ගශවරරුවන් ආී බසධ්ාරීන්මේ ලහභාී ත්මකවමයාකන් 

ජර යරත්මකවයාකහ පැමීණිමේ ක්රියාකාවිකයාකක් හරහා සියාක රැ ැත්මකමතන් මතොරව නැවත පදිංචි කිරි  පිළිබද 

ජායර ප්රයපත්මකයයාක  ලේපාදනයාක මරරිණම රජයාක ිධසින් පත්මකරරන සද ම මහම්ේ රේටුව ිධසින් දැනහ 

පවයන නීය හා ප්රයපත්මකය ල ාමසෝචනයාක රරන සද ධතර ජ ධනුව  සියාක රැ ැත්මකමතන් මතොරව නැවත 

පදිංචි කිරි  පිළිබද ජායර ප්රයපත්මකයයාක 2001ම03ම05 දන ධනු ත රරන සීම  2001ම03ම24 දන රැබිනඨා 

 ණ්ඩස ධනු ැයයාක  ිතන් ම යාක ජායර ප්රයපත්මකයයාකක් මසල ශ්රී සිංරා රජයාක ිධසින් පිළි න්නා සීම  

 

සියාක රැ ැත්මකමතන් මතොරව නැවත පදිංචි කිරි  පිළිබද ජායර ප්රයපත්මකයමයාකහි ධරමුණු වන්මන් :  

 

• වයාපිය මහේතුමවන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන පිරිල  ඵසදායී හා ල වශක්යමයාකන් නැී  සිටියාක හැකි 

ධම්රින් ප්රයල ාාපනයාක වී හ පහසුරේ ලැළසී   ිතන්, සියාක රැ ැත්මකමතන් මතොරව නැවත පදිංචි 

කිරී  තුළින් ඇයවන ධහිතරර බසපෑේ වැළැක්වී , ධව  කිරි  හා ල නයාක කිරී ම  තවද, 

වයාපිය මහේතුමවන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන පිරිල වස හා එ  වයාපියවස යාකහපැවැත්මක  

මවනුමවන් ධවශය පහසුරේ ලැපයී  ලදහා ම   ප්රයපත්මකයයාක  ිතන් පහත ලදහන් රා්ගයාකයාකන් 

ඉටුමරම්ගම   

• වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන්හහ ලේූර්ගණමයාකන් හා රඩිනමින් වන්ද සැමබන බව 

හා ්වුන් ලතුටුදායාකර මසල නැවත පදිංචි මරමරන බව තහවුරු කිරී ම   

• ධවතැන්වූ පුී සයින්මේ ීවවමනෝපායාකයාකන් ප්රයල ාාපිත රළ ම්තු ධතර ්වුන්මේ ීවවන තත්මකවයාක 

වැඩිදම්ණු ිධයාක ම්තුයාකම   

• රජමේ ලිංව්ගධ්න රා්ගයාකයාකන් ලදහා ධනිවා්ගයාක ඉඩේ ධත්මකරර ැනීමේ ප්රයඵසයාකක් මසල ධදාස 

ජනතාව දරිද්රතාවයාකහ පත්මක මනොවන බව තහවුරු කිරී     

• වයාපිය  ිතන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන පුී සයින්හහඉඩේ ධත්මකරර  ැනී  මහේතුමවන් ඇයවන 

 ානසිර, ලිංල රියර, ල ාීවයාක ීඩඩනයාකන් හා මවනත්මක ආතතීන් ල නයාක රර  ැනී  ලදහා ලහායාක 

වී ම     

• පහසුමවන් ප්රමගශ ිධයාකහැකි හා රඩිනමින් ප්රයචාර සද හැකි දුක් ැනිධික නිරාරරණ ක්රියාකාවලීන් 

පිළිබදව වයාපිය  ිතන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන් දැනුවත්මක කිරී ; හා       

• වයාපියයාක ක්රියාකාවහ නිංවන ආයාකතනයාක හා වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන් යාකන 

මදපා්ගශවයාක ධමනයෝනය වශමයාකන් එර වූ රාසරාමුවරහ ධනුව ක්රියාකාත්මක ර වන උපමීශාත්මක ර, 

පාරදිශය හා ිධශ වලනීයාකවූ සියාක රැ ැත්මකමතන් මතොර නැවත පදිංචි කිරිමේ ක්රියාකාවිකයාකක් ඇයකිරී    

 

ලිංව්ගධ්න රා්ගයාකයාකන් පාදරවූ ලෑ  ඉඩේ ධත්මකරර නී ක් ලදහා  සියාක රැ ැත්මකමතන් මතොරව නැවත පදිංචි 

කිරි  පිළිබද ජායර ප්රයපත්මකයයාක ධදාස වන ධතර පවුම 20 රහ වඩා නැවත පදිංචි මරමරන ලෑ  

ධවල ාාවක් මවනුමවන්  නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  ක් ලරල  රළ ම්තුයාක (ප්රයපත්මකය 

ප්රරාශනමේ මපරවදන)ම පවුම 20 රහ වඩා ධඩුමවන් බසපෑ හ සක්වන ලෑ  ධවල ාාවක් ලදහාද වඩා ධඩු 

 ඨාහර ිධල තර ලහිතනැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  ක් ලරල  රළ ම්තු බව ම   ප්රයපත්මකය 

ප්රරාශනයාක  ිතන් ප්රරාය තයාකම ධරමුදම ූලසාශ්රයාකන් කු ක් වුවද ලෑ  වයාපායයාකරහ   සියාක රැ ැත්මකමතන් 
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මතොරව නැවත පදිංචි කිරි  පිළිබද ජායර ප්රයපත්මකයයාක ධදාස මගම   ිධල තර ලදහා බසන්න :නැවත පදිංචි 

කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසසුේ ලරල  කිරී  ලදහා  ා්ගම ෝපමීශ,2003, ඉඩේ ධ ාතයාිංශයාක; (ඊ) උපග්රන්ායාක : 

සියාක රැ ැත්මකමතන් මතොර නැවත පදිංචි කිරි  පිළිබද ජායර ප්රයපත්මකයයාක ක්රියාකාත්මක ර කිරී  ලදහා ක්රියාකාවික 

ධත්මකමපොත,2003, ඉඩේ ධ ාතයාිංශයාක ; (උ) උපග්රන්ායාක : ලහභාී ත්මකව නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාවිකයාකක් 

ලදහා  ා්ගම ෝපමීශ, 2003, ඉඩේ ධ තයාිංශයාකම   

 

2.3 සිෙ ෙ ම ත්කතන් කතොහව න වත පාරදිංචි කිරිම පිළිබද මාර්කගෝපාරකද්ශ 

 

රඩිනේ  හවැික වයාපාරයාක ක්රියාකාත්මක ර  කිරී හ ධදාසව සියාක රැ ැත්මකමතන් මතොර නැවත පදිංචි කිරි  

පිළිබද ලිංරමපයාක ශ්රී සිංරාව තුළ ලේපාදනයාක ිධයාකම  මරමලේ මවතත්මක පසුිතයාක දශර මදරර රාසයාක තුළ 

මසෝර බැිංකුව හා ආසියාකානු ලිංව්ගධ්න බැිංකුව වැනි ලිංව්ගධ්න ආධ්ාර ආයාකතනයාකන්හි  ැදහත්මකවී   ත 

ම   ලිංරමපයාක ක්ර මයාකන් ිධරාශයාකහ පත්මකවූ ධතර ම    ැහළුව මවත මයාකොමු වූ ධවධ්ානයාක මහේතුමවන් 

ලිංව්ගධ්න වයාපිතීන්හ ධදාස ල ාජ ආරක්ෂණ පා්ගශවයාක මරමරහි ලැළකියාක ම්තු ධ්නාත්මක ර බසපෑ ක් 

ඇයිධයාකම  

 

ම   වයාපියයාක ලදහා ආධ්ාර ආයාකතනයාකක් ම මතක් හදුනාම න මනො ැය බැිධන් ම වැනි ආයාකනයාකර 

ප්රයපත්මකතීන්  පිළිබදව ලාරච්ඡා කිරී හ තව   රාසයාක එළහ නැතම මරමලේ මවතත්මක,මබොමහෝ බාහිර ආධ්ාර 

ආයාකතන    සියාක රැ ැත්මකමතන් මතොර නැවත පදිංචි කිරී   පිළිබද මසෝර බැිංකුමග ම මහම්ේ ප්රයපත්මකයයාක 

(4ම12) නැවත පදිංචි කිරී  ලැසසුේ කිරී  පිළිබද ූලිකර  ා්ගම ෝපමීශ  ාසාවක් මසල පිළි නීම  

උදාහරණයාකක් මසල ජපන් ජාතයන්තර ලහමයාකෝිතතා ජජන්සිමේ නැවත පදිංචි කිරි  පිළිබද 

 ා්ගම ෝපමීශ  ාසාව  JICA Guidelines for Confirmation of Environmental and Social 

Considerations  April 2010)OP 4.12 දරණ මසෝර බැිංකු ආරක්ෂණ ප්රයපත්මකයමයාකහි දක්වා ඇය 

ූලිකරාිං  ලැළකිමසහ  න්නා මසල මයාකෝජනා රරයිම සියාක රැ ැත්මකමතන් මතොරව නැවත පදිංචි කිරී  

පිළිබඳ ණපදරසා  ැහළු වසහ ධවශය පියාකවර  ැනිමේී, ණයාක සබා  ැනීමේ ආයාකතනයාකන් OP 4.12දරණ 

මසෝර බැිංකු ප්රයපත්මකයමේ ූලිකරාිං යාකන් ධනු  නයාක රරන මසල ජපන් ජාතයන්තර ලහමයාකෝිතතා 

ජජන්සියාක ඉමසා සිීමම 

 

2.4. වයාපාරිතිෂ ආශ්රිත රතිෂපාරත්තිෂව  මූලිෙ මූ ධර්ම     

 

මධයම අධිකේ ම මාර්ග වයාපාරිතිෂකේ 1 හා 2 පිෙවහ ඉදිකිරීම් සිදුකිරීකම්දී ඉඩම් අත්ෙහ ග නිම හා න වත 

පාරදිංචිකිරිමට අදා වන මාර්කගෝපාරකද්ශෙන් වශකෙන් පාරහත ද ේකවන මූලිෙ රතිෂපාරත්තිෂමෙ මූ ධර්මෙන් 

හදුනාකගන ඇත.   

 

2.4.1 රතිෂසඨාානගත කිරීකම් පිරිව ෙ 

 

ප්රයල ාාන ත කිරීමේ පිරිවැයාක යාකනු ධත්මකරර ැනී  මහේතුමවන් ධහිමිවන ඉඩ  මවනුවහ එ  ඉඩ  හා 

ල ාන, එයාක පිහිටි ල ාානයාක හා ල ාන ල ාානයාකර පිහිටි ඉඩ ක් හා  ධහිමිවන ම ොඩනැිතමමම බිේ 

ප්ර ාණයාක හා ල ාන බිේ ප්ර ාණයාකක් ඇය ම ොඩනැිතමසක් ලපයාකා ී හ ධදාසව ධවශය වන හානිූරරණ 

මුදසයිම  

 

2.4.2 කගොඩන ගිල් ේ අමිකරවීම  

 

සියාකළු  ම ොඩනැිතිකවස වයාකල මනොලළරා යාකළි සබා ීමේ පිරිවැයාක ම වනු සැමේම ම ොඩනැිතික විකන් 

මේරා තහැකි ද්රවය ත ා මවත තබා  ැනී හ වයපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන්හ ධවරාශ සැමේම 
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වයාපියයාක ක්රියාකාත්මක ර කිරී හ මපර භුක්යිධ ජ ීවවන තත්මකවයාකහ වඩා උලල  ීවවන තත්මකවයාකක් සඟා රර ැනී  

ලඳහා වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන්හහ ලහායාක වීමේ ලිංරමපයාක ක්රියාකාවහ නිංවනු පිණිල, 

රටු ැටි නිවලර මහෝ මපොම ධතු පැළර ීවවත්මකවූ පුී සයින්හහද නිවලක් ධහිමිවීමේී ම වනු සබන ූලසය 

වන්දයාක හා ල ාන වන්දයාකක් සැබී හ හිමිරේ සැමබන ධතර එයාක ්වුන් මවත සැබී හ නියාකමිත මලසු 

හානිූරරණයාකන්හ ධ තර වශමයාකනිම  

 

2.4.3 කපාරෞද්ගලිෙ ඉඩමේ තාවොලිෙව අමිකරවීම 

 

ඉදකිරීේ ධතරතුරී, පිරවීේ හා ඉවුරු තැනී  ලඳහා ධවශය ද්රවය සබා  ැනී  ලඳහා රැනීේ සිදුකිරී හ 

මපෞී ිකර හිමිරේ ලහිත ඉඩේ තාවරාිකරව භාිධතා කිරී හ ධවශය වනු ඇතම ම වැනි ධවශයතාවයාකක් 

 තුවන්මන්නේ, වයාපිය රළ නාරරණ ජරරමේ එරඟතාවයාක ඇයව, මරොන්ත්රාත්මකරරුහ එ ප ඉඩමේ 

හිමිරරු ල   තාවරාිකර භාිධතයාකහ ධදාස ිතිධසු රහ එළැඹියාක හැකි ධතර එහිී පහත රරුණු ිධමශේෂිතව 

දැක්ිධයාක ම්තුයාක : (1)භාිධතා රරන රාසයාක (2) ධමනයෝනය වශමයාකන් එරඟවූ මරොන්මීසි හා ම වීේ 

ප්ර ාණයාකන් (3)තාවරාිකරව භාිධතා රරන රාසයාක තුළ සිදුවන ද්රවය හානි මවනුමවන් ධදාස  ාල තු (4) 

මීසපහ සිදුවන ධමනකුත්මක බාධ්ාවීේ හා හානි මවනුමවන් ධදාස  ාල තු (5) හානි ූරරණ  ාල තු ම වීේ වාර 

(6) පුනරුත්මකාාපන හා ප්රයල ාාපන පියාකවර (7) තාවරාිකර භාිධතා කිරිමේ රාසයාක ධවලන ී ඉඩ  මුිකන් 

යබූ තත්මකවයාකහ ප්රයල ාාපනයාක රර මහෝ එ  තත්මකවයාකහ වඩා වැඩිදම්ණු රර ිතිධසුේ ප්රරාරව ධයියරරු මවත 

ආපසු සබා මදන බව  

 

2.4.4 අත්ෙහගන්නා කද්පාර ට අදා  ගාසඨතු රමාණෙන් නිශඨචෙ කිරීම      

 

ධත්මකරර  න්නා මීපසවස තත්මකරාලීන මවළදපස වටිනාර   ත පදනේව, එ  මීපසහ ධදාස හිළග 

වටිනාර හ ලරිසන පරිද   ාල තු ප්ර ාණයාකන්  ණනයාක රරනු සැමේම සියාක රැ ැත්මකමතන් මතොරව නැවත 

පදිංචි කිරි  පිළිබද ජායර ප්රයපත්මකයයාක හා සියාක රැ ැත්මකමතන් මතොරව නැවත පදිංචි කිරි  මසෝර බැිංකු 

ප්රයපත්මකයයාකහ ධනුව,වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මක පුී සයින්හහ ධහිමිවූ මීපස නැවත 

ධත්මකරර ැනී හ ප්ර ාණවත්මක වන්ද මුදසක් ම ිධයාක ම්තු මගම වයාපියයාක යාකහමත්මක ධදාස  ාල තු ප්ර ාණයාකන් 

තීරණයාක කිරීමේී ම   ප්රයපත්මකය  ා්ගම ෝපමීශයාකන් ලැළකිමසහ ම න ඇතම 

 

2.4.5 අවදානම් තත්වෙන්මි ජීවත්වන ගිහ ඒෙෙෙන්කේ විකශ ෂ අවශයතා  

 

ලිං ණනයාකන් හා ල ාජ ආ්ගථිර ලමීක්ෂණයාකන්  ිතන් ධවදානේ තත්මකවයාකන්හි ීවවත්මකවන  ිහ ජරරයාකන් 

හදුනාම න ඇතම  රාන්තා ූලිකර  ිහ ජරර, ඉතා  හළු පුී සයින් ලහිත පවුම, මවනල  හැකියාකාවන් 

ලහිත පුී සයින්, දරිද්රතා ම්ගඛාමවන් (ජායර) පහළ ීවවත්මකවන පුී සයින් හා්පුපු හිමිරේ 

මනොදරන්නන් ම   රාණ්ඩයාකහ ධයාකත්මකමගම ්වුනහ ධහිමිවන මවනත්මක දෑ මවනුමවන් ම වනු සබන වන්ද 

වසහ ධ තරව, එක්  ිහ ජරරයාකරහ රුම 20,000/- ක් බැිතන් වන ිධමශේෂ ී නාවක් සැබී හ ම   පිරිල 

හිමිරේ සබයම ්වුන්මේ නිමවල  නැවත ඉදකිරීමේී වයාපිය රළ නාරරණ ජරරයාක ඊහ ලහායාක වනු 

ඇතම      

 

2.4.6 අවදානම් තත්වෙන්මි ජීවත්වන ෙණ්ඩාෙම් කවනුකවන් විකශ ෂ විධිවිධානෙන්  

 

නැවත පදිංචි කිරීමේ බසපෑේ ධවදානේ තත්මකවයාකන්හි ීවවත්මකවන රණ්ඩායාකේ වසහ වඩාත්මක ප්රබස ධම්රින් 

දැමනන බැිධන් වයාපිය රළ නාරරණ ජරරයාක ්වුන්නැවත පදිංචි කිරී  ලදහා ිධමශේෂිත ලැසසුේ ලරල  

රරයිම ප්රජා ලිංිධධ්ායාකරවරු ධවදානේ තත්මකවයාකන්හි ීවවත්මකවන හඳුනා ත්මක රණ්ඩායාක  ල   නැවත පදිංචි 

කිරී හ මපර ලාරච්ඡා රර,  ්වුන්මේ ධවශයතාවයාකන් හා ධභිසාෂයාකන් හඳුනා නිමින් ්වුනහ ලහායාක වනු 

ඇතම වයාපිය රළ නාරරණ ජරරමේ ලහායාක ඇයව, ධවදානේ තත්මකවයාකන්හි ීවවත්මකවන වයිපියමයාකන් 
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ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන ම   පුී සයින්මේ කුලසතා ව්ගධ්නයාක කිරී හ, ්වුන්හ සුදුසු ධවල ාාවන් හදුනා 

 ැනී හ ම න්  ම   පිරිල වස ල ාජ ආ්ගථිර තත්මකවයාක නැිංවී  මරමරහි පවයන බාධ්ර ල ාමසෝචනයාක 

කිරී හ හැකියාකාව ම   ප්රජා ලිංිධධ්ායාකරවරු මවත පවතීම ධවදානේ තත්මකවයාකන්හි ීවවත්මකවන කුඩා 

රණ්ඩායාකේඑ  රණ්ඩායාකේ මවත ලහායාක ලළලන හා ්වුන්මේ ධවශයතා ලදහා  ැදහත්මකවන ප්රාමීය යාක 

මමරේ රා්ගයාකාස  ඨාහමේ ආයාකතනයාකන් හා ලේබන්ධ් මරමරන ධතර ්වුන් ධයාකත්මක ධවදානේ ප්රමදදයාක හා 

එහි  ඨාහ  ලැළකිමසහ  නිමින් එ ප රා්ගයාකයාක සිදුමරම්ගම   

 

2.4.7 අද කගොවිෙන් කවත   කබන මිකරෙම්  කුඹු  ඉඩම් පාරනත ෙටකත්)   

 

ධල වැන්මනන් නියාකමිත මරොහලක් ධයියරරු මවත ම වමින් ව ා කිරී  ලදහා ඇය ධද ම ොිධ ධයියයාක 

1958 කුඹුරු ඉඩේ පනත  ිතන් පිළි ැමන්ම ධද ම ොිධභාවයාක නිතය ධයියයාකක් මසල කුඹුරු ඉඩේ පනත 

ිධසින් පිළි ැමන්ම    කුඹුරු ඉඩේ පනමත්මක ප්රයපාදන ධනුව, ධත්මකරර ත්මක මීපස ලදහා සැමබන වන්ද මයාකන් 

මරොහලක් ධද ම ොිධයාකා ලදහා මවන් මරම්ගම   

 

 

2.4.8 හාගය සංසඨාාවන්ට අෙත් ඉඩම්  

රාජය ලිංල ාා ල   බදු ිතිධසුේවසහ එළැහ සිටින පුී සයින්හහ ම   බදු ිතිධසුේවසහ ධදාස ඉයරි 

රාසයාකහ නියාකමිත ආදායාක  ධහිමිවන්මන්නේ, එ ප ඉයරි රාසයාකහ ධදාස ආදායාක  වන්ද වශමයාකන් සැබී හ 

හිමිරේ ඇත්මකමත්මකයාකම  

 

2.4.9 ගාතිෂෙ දරිද්රතා කර්තාව 

 

වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන් ිධිධධ් ල ාජ ල ාර නිමයාකෝජනයාක රරන ධතර පහළ  ල ාරයාක 

ආ්ගථිර ම න්  ල ාජ හා ලිංල රියර වශමයාකන්ද ධවදානේ තත්මකවයාකර ීවවත්මක මවයම මරමලේ මවතත්මක, 

දරිද්රතාවයාක නි්ගණයාක කිරී  ලදහා රජයාක ිධසින් භාිධතා රරනු සබන ද්ගශරයාකරයාක වන්මන් ජායර(නිළ) 

දරිද්රතා ම්ගඛාව වන ධතර බණප ානීයාක  ණනයාක කිරීේ ්ල මලේ ජන හා ලිංඛයාමමඛන මදපා්ගතමේන්තුව 

ිධසින් ම යාක නිශ චයාක රරනු සැමේම ලා ානයමයාකන්,  හජනයාකාමේ  ීවවමනෝපායාක පිළිබද ල ාජ-ආ්ගථිර 

ිධශ මමෂණයාකන්හ ධදාස ිධෂයාක ූලිකර ිධශ මමෂණයාකන් සිදුකිරීමේී ම   ද්ගශරයාක උපරාරී මගම  එයාක 

 ාසිරව ප්රයමශෝධ්නයාක රරනු සබන ධතර දල  ත්රික් පදනමින්  ණනයාක මරම්ගම එබැිධන්, නැවත පදිංචි 

කිරී  පිළිබද ලැසසුේ කිරීමේී,ිධමශේෂමයාකන් , ධවදානේ තත්මකවයාකන්හි ීවවත්මකවන රණ්ඩායාකේ 

ලේබන්ධ්මයාකන්  ත්මකරස ිධිධධ් ධවශයතාවයාකන් මවනුමවන් ම   ද්ගශරයාකයාක  මයාකොදා  ත හැකියාකම  ජ ධනුව  

ජායර/නිළ දරිද්රතා  ම්ගඛාව වයාපියයාක යාකහමත්මක නැවත පදිංචිකිරී   ලැසසුේ කිරීමේී මයාකොදා තහැකි 

ද්ගශරයාකකිම  
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3 ව නි පාරරිච්කේදෙ : ඉඩම් අත්ෙහග නීම හා න වත පාරදිංචි කිරීමට 

අදා  විෂෙ පාරාෙ 
 

3.1 හ දින්වීම  

 

 ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග මේ 3 වැනි පියාකවර මපොම හමවස ප්රාමීය යාක මමරේ මරොඨාශාශමේ හිරිපත්මකවැමස 

ග්රා  නිසධ්ාරි වලම න් (ිකහිනියාකා ස රන්ද ධලස) ආරේභව,  සම දර බහරමරොටුව හන්දමයාකන් A 010 

 ා්ග යාක හා ලේබන්ධ් මවමින්  තුේපමන් ප්රාමීය යාක මමරේ මරොඨාශාශමේ හීදාපිටියාක ග්රා  නිසධ්ාරි 

වලම න් (305) නි ා මගම මුළු ද  ප්ර ාණයාක කිමමීම32ම9 ක් ව ධතර ප්රධ්ාන වශමයාකන් මපොම හා කුඹුරු ඉඩේ 

හරහා   න් රරයිම 

 

3.2  ඉඩම් කෙකහමි ඇතිෂවන බ පාරෑම 

 

වයාපියමේ බසපෑ හ සක්වන මුළු ඉඩේ රඨාටි  ණන 3,513 රිම ජ ධතුරින  පෞද  සිරවධයාකත   ුළු ඉඩ    

රඨාටි  ණන 3,015 කිම ම   ඉඩේ ධතුරින් 1,747 ක්වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන්මේ ඉඩේ 

මගම වයාපියමේ බසපෑ හ සක්වන, මපෞී ිකරවධයාකත්මක මුළු ඉඩේ ප්ර ාණයාක ප්ගචල  105,397ම9 කිම මීහ 

ධ තරව රජයාකහ ධයාකත්මක ඉඩේ  463 ක් වයාපියමයාකන් බසපෑ හ සක්වන ධතර එ  මුළු බිේ ප්ර ාණයාක ප්ගචල  

6,466 කිම  තවද, මපොදු මීපස වශමයාකන් හදුනා ත්මක ඉඩේ රඨාටි 35 ක් වවන තර ම   ප්ර ාණයාක ප්ගචල  

1,873 කිම ජ ධනුව වයපියමේ 3 වැනි පියාකවර   ිතන් බසපෑ හ සක්වන මුළු බිේ ප්ර ාණයාක ප්ගචල  

113,736ම9 කි (ධක්රර  710ම9)ම මපෞී ිකරව ධයාකත්මක ඉඩේවස හිමිරරුවන් සැයිල තුව ප්රාාමිර ිධල තර 

ල   උපග්රන්ා 09  ිතන් දැක්මගම රජමේ ඉඩේ සැයිල තුව හා මපොදු ඉඩේ සැයිල තුව උපග්රන්ා 10 හා 11 

 ිතන් දැක්මගම   

 

3.2.1 කපාරෞද්ගලිෙ ඉඩම් හා  ාවිතෙ  කෙකහමි ඇතිෂවන බ පාරෑම  

 

 ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියමේ 3 වන ධදයාකරහ ධයාකත්මක ඉඩේ ධත්මකරර  ැනී   ිතන් ඇයවන බසපෑ  

වැඩිපුර  ඇයවන්මන් මපෞී ිකරව ධයාකත්මක ඉඩේ මරමරහියාක (ප්ගචල  105,397ම9 )ම එ  ප්ර ාණයාක 

ධත්මකරර න්නා මුළු ඉඩේ ප්ර ාණමයාකන් 92%ර ප්රයශතයාකකිම ඉයරි 08% ප්ර ාණයාක රජමේ ඉඩේ හා මපොදු 

ඉඩේයාකම  වගු ධිංර 5  ිතන් දැක්මවන පරිද මපෞී ිකරව ධයාකත්මක ඉඩේ ප්රධ්ාන වශමයාකන් රාණ්ඩ 04 රහ 

මබමීම එ  වගුවහ ධනුව එයින් 70% රිෂිරා්ගමිර ඉඩේ වන ධතර 21% මන්වාසිර ඉඩේ මගම ධඩු  

ප්රයශතයාක වන්මන්  මවළද හා වයාපාරිර ඉඩේයාකම 09% මුඩු ඉඩේ ප්ර ාණයාකක්ද පවයන ධතර ඉන්   ය 

වන්මන් ම   ප්රාමීය යාක මමරේ මරොඨාශාශ තුළ ඇය පහළ  ඨාහ ර පවයන ඉඩේ භාිධතයාකයිම    

 

වගු අංෙ 05: කපාරෞද්ගලිෙ ඉඩම් ෙටමටි වර්ග අනුව  පාරර්චසඨ)  

ඉඩම් වර්ගෙ  ෙටමටි ගණන % ඉබිම් රමාණෙ  බ පාරෑමට  ේවූ 

රමාණෙ  

මන්වාසිර 624 20.7 65,285.3 21,356.5 

මවළද/වයාපාරිර 25 0.8 2,025.6 825.3 

මුඩු ඉඩේ  268 8.9 18,042.4 7,047.4 
රිෂිරා්ගමිර  2,098 69.6 205,515.2 76,168.7 

එරතුව  3,015 100.0 290,868.6 105,397.9 
ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක/3 වැනි පියාකවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  /ලිං ණන දත්මකත 
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බසපෑ හ සක්වූ ම   මපෞී ිකර ඉඩේ විකන් බණපතරයාක ග්රාමියාක ප්රමීශ තුළ පිහිහා ඇතම මදවන වැඩි  

ප්ර ාණයාක වන්මන් ධ්ගධ් නා රිර ප්රමීශ වන ධතර එ  ප්රමීශ කුඩා නා රිර ප්රමීශ වන මපොම හමවස 

ලහ  සම දර න ර ල   ලේබන්ිවතයාකම ම   ධ්ගධ් නා රිර ප්රමීශ  ප්රාමීය යාක නා රිර  ධ්යල ාානයාකන් 

ල   ලේබන්ධ්ව පවතී, එනේ කුරුණෑ ස හා  හනුවර න රයාකන්යාකම ිධල තර වගු ධිංර 06  ිතන් දැක්මගම   

 

වගු අංෙ 06 : බ පාරෑමට  ේවන කපාරෞද්ගලිෙ ඉඩම් පිමිටීම  

ඉඩේ ව්ග යාක  ලිංඛයාව  එරතුව  
නා රිර  ධ්ගධ් 

නා රිර  
ග්රාමියාක  

මන්වාසිර  1 240 383 624 
මවළද/වයාපාරිර 0 10 15 25 

මුඩු ඉඩේ  3 218 47 268 

රිෂිරා්ගමිර 3 1,141 954 2,098 
එරතුව  7 1,609 1,399 3,015 

ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක/3 වැනි පියාකවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  /ලිං ණන දත්මකත 

 

වයපියමේ 3 වැනි පියාකවර හා දල ක්රික්ර 03 ක් ලේබන්ධ් වී ඇය එයින් ධතර ලාමපුක්ෂ වශමයාකන්  ා්ගයාකහ 

ධදාස වැඩි බිේ ප්ර ාණයාකක්(41%) ධයාකත්මක වන්මන් කුරුණෑ ස දල ත්රික්රයාකහයිම  ඉයරි ප්ර ාණමයාකන් 35%ක් 

රෑ මස දල ත්රික්රයාකහ ධයාකත්මකවන ධතර 24% ක්  හනුවර දල ත්රික්රයාකහ ධයාකත්මක මගම කුරුණෑ ස දල ත්රික්රයාක 

තුළ ප්රාමීය යාක මමරේ මරොඨාහාශ 02 ක් හරහා  ා්ග යාක   න් රරයි (මපොම මවස හා  ාවත   ) මේ 

ධතර රෑ මස දල ත්රික්රමේ    ප්රාමීය යාක මමරේ මරොඨාශාශ 01 ද (රඹුක්රන)  හනුවර දල ත්රික්රමේ 

එක්, ප්රාමීය යාක මමරේ මරොඨාහාශයාකක්(  සම දර) හරහාද  ා්ග යාක   න් රරයි  

 

වගු අංෙ 07: බ පාරෑමට  ේවන කපාරෞද්ගලිෙ ඉඩම් දිසඨත්රිේෙ අතහ කබදී ෙන අයු    

දල ත්රික්රයාක  මන්වාසිර  මවළද/වයාපාරිර  මුඩු ඉඩේ  රිෂිරා්ගමිර  එරතුව % 

කුරුණෑ ස  6,812.4 348.5 3,378.9 32,454.1 42,993.97 40.8 

රෑ මස 9,272.2 145.9 2,481.6 25,108.1 3,7007.7 35.1 

 හනුවර 5,271.9 330.9 1,186.9 18,606.5 25,396.21 24.1 
එරතව  21,356.5 825.3 7,047.4 76,168.7 105,397.9 100.0 
ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක/3 වැනි පියාකවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  /ලිං ණන දත්මකත 

 

ඉහයන් මපන්වූ පරිද, වයපියමේ 3 වැනි පියාකවර දල ක්රික්ර 03 ක් තුළ පිහිටි ප්රාමීය යාක මමරේ මරොඨාශාශ 

04 ක් හා ලේබන්ධ් මගම  බසපෑ හ සක්වන ඉඩේ ව්ග  ධනුව එක් එක් ප්රාමීය යාක මමරේ මරොඨාශාශයාකහ 

ධයාකත්මක ඉඩේ ප්ර ාණ (ප්ගචල ) වගු ධිංර 08  ිතන් දැක්මගම ම   වගුවහ ධනුව බසපෑ හ සක්වන වැඩි  

ප්ර ාණයාක (35%) ඇත්මකමත්මක රෑ මස දල ත්රික්රමේ රඹුක්රන යාකම 24% ක් වන මදවන වැඩි  ප්ර ාණයාක 

ඇත්මකමත්මක තුේපමන් ප්රාමීය යාක මමරේ මරොඨාශාශමේයාකම කුරුණෑ ස දල ත්රික්මේ බසපෑ හ සක්වන වැඩි  

(21%) ප්ර ාණයාක ඇත්මකමේ මපොම හමවස ප්රාමීය යාක මමරේ මරොඨාශාශමේ වන ධතර එහි මදවන වැඩි  

ප්ර ාණයාක (20) ඇත්මකමත්මක  ාවත  යිම ිධල තර වගු ධිංර 08  ිතන් දැක්මගම     
 

වගු අංෙ 08 : බ පාරෑමට  ේවන කපාරෞද්ගලිෙ ඉඩම් රාකද්ය ෙ කල්ෙම් කෙොටමාාශ අතහ කබදී ෙන අයු    

ප්රාමීය යාක 
මමරේ 
මරොඨාශාශයාක 

මන්වාසිර මවළද/වයාපාර    මුඩුඉඩේ රිෂි ඉඩේ එරතුව % 

මපොම හමවස 3,339.8 331.4 2,997.30 15,822.3 22,493.2 21.3 

රඹුක්රන 9,272.2 145.9 2,481.60 25,108.1 37,007.7 35.1 
 ාවත    3,472.6 17.1 379.2 16,631.8 20,500.7 19.5 

තුේපමන්  5,271.9 330.9 1,186.90 18,606.5 25,396.2 24.1 

එරතුව 21,356.5 825.3 7,045.0 76,168.7 105,397.9 100.0 
ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක/3 වැනි පියාකවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  /ලිං ණන දත්මකත 
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බසපෑ හ සක්වන ම   ඉඩේවස හිමිරේ රහාව හදුනාම න ඇතම ලා ානයමයාකන්, දත්මකත එරතු කිරීමේ 

රා්ගයාකයාකමේී ම   හිමිරේ රහාව ඉතා වැද ත්මක ධතර එයාක හදුනා ැනී  ඉතා ලිං ප්ගණයාකම වයාපියමේ 3 

වැනි පියාකවරහ ධදාසව ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන්මේ ඉඩේ හිමිරේ රහාව වගු ධිංර 09  ිතන් දැක්මගම 

වගුවහ ධනුව හිමිරේ ලහිතව භාිධත වන ඉඩේ ප්ර ාණයාක වැඩි  ධ යාක (87%)  නීම  තවද, හවුම, උරල  

රළ, බීදහ මදන සද හා කුිකයාකහ මදන සද ආී මවනත්මක රහාවන් ද පවතීම ම   රහාවන් ධතර හවුම හා බදු 

පදනේ වසහ ධදාස හිමිර  ඉහස  ධ යාක  නීම ිධමශේෂමයාකන් , මයාකෝජිත ධිවමගී   ා්ග මේ ල ාාන 

කිහිපයාකර  පන්ලම කිහිපයාකරහ ධයාකත්මක ිධහාර හා මීවාස ේ ඉඩේ පවතීම වා්ගතාමග ධන් ධවල ාාවන්හිීද 

දැක්වූ පරිද ම  ප ඉඩේ වසහ ධදාස හිමිරේ ඉතා ලිං ප්ගණ ල වභාවයාකක්  නීම වගුමග මවනත්මක යාකන 

රාණ්ඩයාක යාකහමත්මක ඇය ඉඩේ ප්ර ාණයාක  ිතන් ම   ලිං ප්ගණතාව පිළිබිඹු මගම එයාක ලාමපුක්ෂව ල හර 

මවනත්මක රාණ්ඩවස ඉඩේ ප්ර ාණයාකද ඉක් වා සිීමම   

 

වගු අංෙ 09 : ඉඩම් මිකරෙම් සඨව ාවෙන් හා බ පාරෑමට  ේවන ඉඩම් රමාණෙන්  

 

ඉඩම් මිකරෙම් සඨව ාවෙ 

ප්ර ාණයාක (ප්ගචල ) 

මුළු ප්ර ාණයාක  බසපෑ හ 
සක්වූ 
ප්ර ාණයාක 

හිමිරේ දරන හා භාිධතා රරන  263,439.0 91,503.8 

හවුසහ සබා ත්මක 22,908.5 10,688.2 

හවුසහ සබාදුන් 478.0 472.2 

උරලහ දුන් 941.5 912.8 

උරලහ  ත්මක 60.0 0.5 

බීදහ  ත්මක  1,064.5 840.9 

බීදහ දුන්  0.0 0.0 

කුිකයාකහ  ත්මක  358.2 348.3 

කුිකයාකහ දුන්  16.2 16.2 

මවනත්මක 1,602.7 615.0 

මුළු ඉඩේ හිමිර  (ප්ගචල ) 290,868.6 105,397.9 

ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක/3 වැනි පියාකවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  /ලිං ණන දත්මකත 

 

ඉඩේ ධයියයාක යාකනු ශ්රී සිංරාමග ග්රාමීයාක ප්රමීශයාකන්හි පුී සයින්මේ ල ාජ තත්මකවයාක ිධදහා පාන්නකිම ත න්හ 

ධයාකත්මක ඉඩේ ව ා රර යබුනද මනොයබුනද ඉඩේ හිමිර  ධදාස ල ාජයාක තුළ යාකම කුහ හිමි ල ාානයාක පිළිබද 

හඟවයිම  එබැිධන් මබොමහෝ මදමනක් ඉඩමේ ල වභාවයාක මනොතරා ත  ධයියයාක පවත්මකවාම න යාකයම 10 වැනි 

වගුව  ිතන් මපන්වන පරිද ්වුන්ම න් මබොමහෝ මදමනකුහ තනි ධයියයාක (සින්නක්රර) ලහිත ්පුපු ඇතම 

එ  බිමි ප්ර ාණයාක ධක්රර 1,358 කිම ම   මුළු බිේ ප්ර ාණමයාකන් ධක්රර 511 වයාපිය බසපෑ හ සක්මගම 

ලමීපව නිරීක්ෂණයාක රළ ිධහ, මබොමහෝ ිධහ ඉඩේ මද ාපියාකන්මේ පාසනයාක යාකහමත්මක පවයන බව මපමන්ම 

එබැිධන් ම   මද ාපියාකන් ල   උප/නයෂ ිකර පවුම මසද ීවවත්මක වන දරුවන් ධතර වන්ද මුදම මබදා 

 ැනී  හා නැවත පදිංචි පරීමේ ක්රියාකාවිකමේී යාකේ යාකේ  ැහළු උී තමගම  එමලේ  පවුමම ල ාජිරයින් 

ධතර හවුමම භුක්ය ිධදන ඉඩේද ඉහළ ප්ර ාණයාකක් පවතීම ධමනකුත්මක ඉඩේ රාණ්ඩයාකන් වන 

ජයාකභූමි/ල ව්ගණභූමි ලහ බසපත්ර ලහිත ඉඩේ ද ලැළකියාක ම්තු ප්ර ාණයාකක් ඇතම    
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වගු අංෙ 10 : ඉඩම් මිකරෙම් රකදදෙන් හා  අේෙහ රමාණෙ   

 ධයියමේ ල වභාවයාක  
ප්ර ාණයාක (ප්ගචල ) බසපෑ හ සක්වූ  

එරතුව % එරතුව  % 

තනි හිමිරේ (සින්නක්රර) ්පුපු 217,271.2 74.7 81,743.7 77.6 

තෑිත/පාසනයාකහ යාකහත්මක 3,163.2 1.1 1,004.7 1.0 

මනොමබදූ හවුම භුක්යයාක 60,218.7 20.7 17,022.6 16.2 

ගෙභූකර්සඨවර්ණභූකර 1,750.9 0.6 1,008.7 1.0 

බසපත්ර ලහිත 886.5 0.3 538.1 0.5 

බසපත්ර සැබී හ නියාකමිත  1,669.6 0.6 760.9 0.7 

බදු ්පුපු  2,227.7 0.8 1,554.7 1.5 

කුලී පදන   183.9 0.1 155.4 0.1 

්පුපු මහෝ බසපත්ර මනො ැය  2,805.2 1.0 1,333.6 1.3 

මවනත්මක  691.6 0.2 275.4 0.3 

මුළු ඉඩේ හිමිර  (ප්ගචල )  290,868.6 100.0 105,397.9 100.0 

ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක/3 වැනි පියාකවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  /ලිං ණන දත්මකත 

 

ලේූර්ගණ ඉඩේ රඨාටි ප්ර ාණයාක ධතර, ධයියරරුවන්හ ත  ධයිය ්පුපු කිරී හ තනයර ්පුපු ලහිත ඉඩේ 

රඨාටි2,783 ක් ඇතම ධයියමේ ල වභාවයාක ධනුව මදවන වැඩි  ඉඩේ ව්ග යාක වන්මන් ධඳ ම ොිධ පදනමින් 

භුක්ය ලහිත රිෂිරා්ගමිර ඉඩේයාක (137)ම තවද, බමසන් ධමසා ත්මක ඉඩේ 41 ක්ද, ධනවලර පදිංචියාක ලහිත 

ඉඩේ 29 ක්ද ඇතම ධිංර 11 වගුව  ිතන් ිධල තර ලැපමේම        

 

වගු අංෙ 11: මිකරෙකමමි නනතිෂෙ සඨව ාවෙ අනුව ඉඩම් වර්ග 

ඉඩේ ව්ග යාක  

රාණ්ඩයාක  

එරතුව තනයර 
්පුපු  

්පුපු මනො ැය 
එමහත්මක ධයියයාක 
ප්රරාශ රරන 

ධඳ ධනවලර  බදු  කුලී   

මන්වාසිර 586 11 18 4 2 3 624 

මවළද/වයාපාරිර 25 0 0 0 0 0 25 
මුඩු ඉඩේ  246 4 15 2 1   268 

රිෂිරා්ගමිර  1,926 26 104 23 9 10 2,098 

ජරතුව  2,783 41 137 29 12 13 3,015 
ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක/3 වැනි පියාකවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  /ලිං ණන දත්මකත 

 

බණපතර පිරිල වන්මන් ත  ධයියයාක පිළිබද  ැහළුවක් මනො ැය ඉඩේ හිමිරරුවන්යාකම නමුත්මක ධයියයාක පිළිබද 

ිධිධධ්  ැහළු පවයන සුළු පිරිලක් මගම වගු ධිංර 12 හ ධනුව උලාිධමේ ක්රියාකාත්මක ර නඩු ලහිත ඉඩේ 38 කිම 

තවද ඉඩේ ධයියයාක පිළිබද පවුම හා පුී ස  ැහළු ලහිත ඉඩේ ද මගම       

වගු අංෙ 12 :  ඉඩම් පිළිබද හදුනාගත් ග ට  තත්වෙන්  

ඉඩේ ව්ග යාක  

 ැහළු ල භාවයාක  

 

තනයර 
ිධ ්ගශන 
ලහිත  

% 
පවුම ආරවුම 
ලහිත  

% 
පුී ස 
ආරවුම 
ලහිත 

% 

තනි ්පුපු  20 52.6 5 35.7 4 30.8 
මනොමබදූ හවුම භුක්යයාක 18 47.4 9 64.3 9 69.2 

එරතුව  38 100.0 14 100.0 13 100.0 
ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක/3 වැනි පියාකවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  /ලිං ණන දත්මකත 
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ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ ක්රියාකාවිකයාක  ිතන් ම   ඉඩේවස ව ා රර ඇය මබෝ  ව ාවන්හ බසපෑේ ඇයමගම 

බසපෑ හ  සක්වන ඉඩේ ප්ර ාණයාක ලැළකූ රස, වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන්මේ ීවිධරාව 

මරමරහි ඉන් ලි හ බසපෑේ ඇයවන ධතර ප්රාමීය යාක හා ජායර ආ්ගථිරයාකහද වක්ර බසපෑේ ඇයමගම 

ිධමශේෂමයාකන් , රඹුක්රන,  ාවත   ලහ තුේපමන් ප්රමීය යාක මමරේ මරොඨාශාශයාකන්හි රරාබු හා 

ලාදක්රා ව ාවන් බණපස මගම ම   ව ාවන් බණප වා්ගෂිර මභෝ  මගම වගු ධිංර 13  ිතන් ම   ඉඩේ 

රඨාටි  ණන හා ඉඩේ ප්ර ාණ දැක්මගම මරමලේ මවතත්මක බණප මබෝ  ව ාවන් පවයන ධවල ාාවන්හි ජ ජ 

මබෝ  ව්ග යාකහ ධයාකත්මක ඉඩේ ප්ර ාණ මවන් මවන්ව දැක්වී   ිතන්  ඉඩේ ප්ර ාණයාක ීිධගුණ වී දැක්මගම බණප 

මබෝ  ලහිත ම වතු ලේබන්ධ්මයාකන් ම   තත්මකවයාක සුසභ මගම 

වගු අංෙ 13: වගා ෙස ක ෝග,බ පාරෑමට  ේවන ඉඩම් ෙටමටි ගණන හා ඉඩම් රමාණ  

ව ාව 
බ පාරෑමට  ේවන 

රමාණෙ 

මුළු ඉඩේ 
ප්ර ාණයාක 
(ප්ගචල ) 

බ පාරෑමට 

 ේවන ඉඩම්   

රමාණෙ   

(ප්ගචල ) 

ම වතු ( ම පැළ) 3,512 5,280.65 2,028.11 

වී (කි, ග්රෑ) 796,467 67,330.01 30,698.94 

මත්මක (පදුරු) 3,008 1,313.97 1,099.54 

රබ්ග ( ල ) 6,707 30,232.97 8,545.5 

කුරුදු (පදුරු) 1,108 655.65 551.46 

මරමලම (පදුරු) 9,197 30,611.64 67,743.99 

මපොම/තැඹිික( ල ) 25,351 207,498.84 68,546.61 

ධහ ( ල ) 725 27,542.95 10,550.12 

මදම( ල ) 238 13,207.66 4,968.97 

මරොල  ( ල ) 2,223 95,310.83 26,706.63 

මදහි/සයිේ ( ල ) 111 2,668.35 1,187.8 

මදොඩේ ( ල ) 55 3,293.54 1,511.66 

දර ලදහා භාිධතා මරමරන  ල   493 2,068.49 921.41 

දැව ( ල ) 12,092 160,289.28 78,576.65 

මවනත්මක 1 (වා්ගෂිර මභෝ ) 26,474 126,723.9 42,153.29 

මවනත්මක 2 (පළතුරු - මවනත්මක) 6,632 52,124.15 25,264.89 

ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක/3 වැනි පියාකවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  /ලිං ණන දත්මකත 

 

වැඩි  බසපෑ  එමස වන්මන් මපොම ව ාව මරමරහි වන ධතර  ා්ග යාක   න් රරන බිේ තීරුමවහි මපොම 

 ල  25,351 ක් ප ණ ඇතම මරොල  ල  2,223 ක් ප ණ  බසපෑ හ සක් වන ධතර ම   ප්ර ාණයාක ලැළකියාක 

ම්තු ඉහළ ධ යාකක් බැිධන් එ ිතන් ම    ේ ාන වස ආහාර සුරක්ෂිතතාව මරමරහි ලිනාත්මක ර 

බසපෑ ක් ඇයිධයාක හැකියාකම     දැව  ල  12,092 බසපෑ හ සක්මගම බසපෑ හ සක්වන මීස  ඉහළ  මබෝ  

රාණ්ඩයාක වන්මන් වී ව ාව වන ධතර එක් රණ්නයාකරහ කිමසෝ 796,467 ක් ප ණ බැිතන් ධහිමිිධයාක 

හැකියාකම    

 

ඉඩේ, මබෝ  හා ව ාවන් මරමරහි ඇයවන බසපෑ හ ධ තරව වයාපියයාක මහේතුමවන් සසාන් රබ්ග 

නිෂ පාදන ර්ග ාන්ත ආයාකතනයාකහ දැඩි බසපෑ ක් ඇයමගම ඊහ ධයාකත්මක ප්ගචල  2,192 බසපෑ හ සක්වන 

ධතර මවනත්මක  ල  වසහ ධ තරව එ  ල ා  හ රබ්ග  ල  805 ක් ධහිමි මගම වයාපියයාක නිලා බසපෑ හ 

සක්වන වයාපාරිර ආයාකතනයාකන් කිහිපයාකක්ද පවයන ධතර වයාපාරිරයාකන් හා රේරරුවන් ඵසදායි 

නිෂ පාදන රා්ගයාකයාකන්හි ක්රියාකාරාරීව නිරතව සිටියම වගු ධිංර 14  ිතන් වයාපාරිර ක්රියාකාරාරරේ ව්ග  

දැක්මගම        
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වගු අංෙ 14: වයාපාරිතිෂෙ මගින් බ පාරෑමට  ේවන වයාපාරාහ ආෙතන  

වයාපාරාහ වර්ගෙ  වයාපාරාහ සංතයාව  

සිල් හ ෙඩ (අතයවශය ද්රවය) 5 

කුඩා සාප්පු (කස වා) 4 

ගබඩා  1 

කහෝටල් /අවන්හල්/මත්පාර න් හල්  2 

කත් ෙඩ 1 

කුඩා පාරරිමාන ෙර්මාන්තශා ා  8 

මහා පාරරිමාන ෙර්මාන්තශා ා 2 

කවනත් 4 

එෙතුව  27 
ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක/3 වැනි පියාකවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  /ලිං ණන දත්මකත 

 

වයාපාර හිමිරරු ඇතුළුව මලේවරයාකන් 84 මදමනක් ප ණ සිටියම ම යින් 66 ක් පිරිමි මලේවරයාකන් වන 

ධතර 18 ක්  මලේිධරාවන්යාකම ්වුන්ම න් බණපතරයාක (80ම9) රුම100,000/- ර ප ණ මහොද  ාසිර වැටුපක් 

සබයම ම ොවුන්ම න් බණපතර පිරිලරහ (90ම5) වයාපියයාක මහේතුමවන් සියාක වයාපාර ල ාාන ධහිමි මගම 

ම ොවුන් සියාකළු මදනාහ ද වයපියයාක     මහේතුමවන් සියාක ැසකියාකාව හා වාසිදායාකර ආදායාකේ  ා්ග යාක ධහිමි වන 

බව මපමන්ම   

 

3.2.2 හගකේ ඉඩම් හා කපාරොදු ඉඩම්  හා ඒවා  ාවිතෙට සිදුවන බ පාරෑම  

 

ඉහත මපන්වූ පරිද, ආලන්න වශමයාකන් ප්ගචල  6,465 (ධක්රර 40ම4 ) ප්ර ාණයාකර ම වැනි ඉඩේ බසපෑ හ 

සක්වන ධතර රාජය මීපස ලිංඛයාව 463 කිම වයාපියයාක නිලා ම   මීපස වසහ  බසපෑ  වගු ධිංර 15 

 ිතන් මපන්වා මදනු සැමේම ම   සියාකළු  මීපස ධ්ගධ් වශමයාකන් හානියාකහ පත්මකමගම එමලේ වුවත්මක  හා  ා්ග  

හා ජස  ා්ග  නිසි පරිද පවත්මකවාම න යාකා  ලදහා ිධරමප පියාකවර  තම්තු මගම වගුව ධනුව මවනත්මක යාකන 

රාණ්ඩයාක යාකහමත්මක සුළු ප්ර ාණයාකක් දක්නහ සැමේම      

 

වගු අංෙ 15: වයාපාරිතිෂෙ මගින් බ පාරෑමට  ේවන හගකේ හා කපාරොදු කද්පාර    

 

විසඨතහෙ ලිංඛයාව/ඉඩේ 
රඨාටි ලිංඛයාව 

ප්ගචල   

 ා්ග    ා්ග  ලිංව්ගධ්න 
ධිවරාරියාක 

2 
138.4 

පළාත්මක  ා්ග  ලිංව්ගධ්න 
ධිවරාරියාක 

12 214.1 

ප්රාමීය යාක ලභා  104 2,236.8 

ධඩිපාර  23 53.02 
මනොදන්නා  86 975.48 

පාසේ  18 179.9 

ග  මාර්ග  රජයාක 144 1,919.1 

මනොදනී  43 477.28 

කවනත් ශ්රී සිංරා දුේරියාක 
මදපා්ගතමේන්තුව  

1 1.06 

ජස ූලසාශ්ර 11 26.7 

ධත්මකහැර ද න සද ඉඩේ 1 33.1 

වගුරු 15 179.8 

වතුයාකායාක 3 31.27 

එෙතුව  463 6,465.8 
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ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක/3 වැනි පියාකවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  /ලිං ණන දත්මකත 

 

බසපෑ හ සක්වන එක් එක් රජමේ මීපස පිළිබද ිධල තර 10 වැනි උපග්රන්ාමයාකන් දැක්මගම    

 

රජමේ මීපසවසහ ධ තරව, ප්රජාවහ ධයාකත්මක මපොදු මීපස පවතීම වගු ධිංර 16  ිතන් ම   මපොදු මීපස 

දැක්මගම  මබොමහෝ මපොදු මීපස ධ්ගධ් වශමයාකන් බසපෑ හ සක්වන ධතර එයින් ප්රජාව මරමරහි ප්රබස 

බසපෑ ක් ඇය මනොමගම ම   මීපසවසහ ධදාස මුළු බිේ ප්ර ාණයාක ධක්රර 11ම7 කිම     

 

වගු අංෙ 16 : වයාපාරිතිෂෙ මගින් බ පාරෑමට  ේවන හගකේ හා කපාරොදු කද්පාර  පිළිබද ව ඩිදුහ විසඨතහ  

 

විසඨතහෙ සංතයාව  පාරර්චසඨ  

දුහොන 1 0.04 

කපාරොදු ළිං 4 6.71 

පාරාසල්  4 309.33 

පාරන්සල්  8 307.53 

පාරල්ලි 5 104.94 

ෙ සෙ 3 437.43 

රගා ශා ාව 5 31.65 

තාසාන භූකරෙ  4 631.45 

ක්රීඩා පිටිෙ  1 43.08 

එෙතුව  35 1,872.16 
ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක/3 වැනි පියාකවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  /ලිං ණන දත්මකත 

 

බ පාරෑමට  ේවන එේ එේ කපාරොදු කද්පාර  පිළිබද විසඨතහ 11 ව නි පපාරග්රන්ාකෙන් ද ේකේ.    

 

 

3.3 කපාරෞද්ගලිෙ ඉඩම් හා කගොඩන ගිලි කෙකහමි ඇතිෂවන බ පාරෑම්  

 

බසපෑ හ සක්වන මබොමහෝ ඉඩේවස ල ාජ හා ලිංල රියර ධවශයතාවයාකන් ලදහා වයාපියමයාකන් 

ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන් ිධසින් ඉදරරන සද ම ොඩනැිතික පවතීම  වගු ධිංර 17  ිතන් දැක්මවන පරිද,  

මේ යාකහමත්මක හදුනා ත්මක ම ොඩනැිතික 1,030 ක් ඇය ධතර ම යින් 607 ක් නිවාල මගම බසපෑ හ සක්වන 

ිධිධධ්  ම ොඩනැිතික රාණ්ඩයාකන් ධතර ඉහළ  ධ යාක එයාක මගම මදවන වැඩි  රාණ්ඩයාක වන්මන්  ඩු වන 

ධතර ජවා ලිංඛයාත්මක රව 183 කිම එක්ව  ත්මකරස, මපෞී ිකර ඉඩේ හරහා  ා්ග යාක   න් න්නා 

තීරුමවහි දැනහ ත්මක හදුනා ත්මක මවළද/වයාපාර හා ලාපුපු 49 ක් ඇතම මීහ ධ තරව, වයාපියයාක  ිතන් 

බසපෑ හ සක්වන කුලී නිවාල 14 ක් පවතී, ම බි හ සිම න්ය දැූල, බිත්මකය  මඩොම හා ේමසොක්  ම 

මයාකොදා සිම න්යමයාකන් බැද ඇය හා උළු මහෝ ඇල බැල මහෝල  වහසයාකහ මයාකොදා ඉදරළ ම ොඩනැිතික 673 ක් 

ඇතම ජවා ධතර කුලී නිවාල ඇතුළු මන්වාසිර නිවාල  490 ක් යමේම පහත වගු ධිංර 17  ිතන් වැඩි ිධල තර 

දැක්මගම   
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වගු අංෙ 17: කගොඩන ගිලි හා ඉදිකිරීම් වර්ග   

 

ම බි /බිත්මකය/වහසයාක ලදහා මයාකොදා ත්මක ධමුද්රවය 
ව්ග යාක   

ඉදිකිරීම් වර්ගෙ  

ම
න්
ව
ාසි
ර
 නි
ව
ාල
  

කු
ලී
 නි
ව
ල
  

ම
ව
ළ
ද/
ව
ය
ාප
ාර
  

ම
න්
ව
ාසි
ර
 හ
ා 
ම
ව
ළ
ද 

බ
ී
ධ්
 ම
 
ොඩ
බ
ැිත
ික
  
 

 
බ
ඩ
ා 

 

 
ඩු
  

ධ
ත්මක
හ
ැර
 ද
ැූල
/ 
  
  
  
  

ප
ාිධ
ච්
චි
 ම
න
ොර
ර
න
  

ම
ව
න
ත්මක
  

එ
ර
තු
ව
  

පිදුරු ආදයාක මලිධළිරළ ලා ානය  ඩු  10 0 8 1 0 26 1 3 49 

 ඩ/ මඩොම/උළු වහළ  10 2 3 0 0 3 0 2 20 

සිම න්ය/ මඩොම මහෝ සිම න්ය ේමසොක් 

 ම/ප  කහෝ ඇසඨබ සඨකටෝසඨ වහ  483 7 19 7 9 69 10 69 673 

සිම න්ය/ මඩොම මහෝ සිම න්ය ේමසොක් 
 ම/ /GI තහඩු වහළ  43 1 4 0 3 78 3 16 148 

සිම න්ය/ මඩොම මහෝ සිම න්ය ේමසොක් 
 ම/ මරොන්්රීඨා වහස  14 4 2 0 0 0 1 20 41 

උළු/ සිම න්ය/ මඩොම මහෝ සිම න්ය 

ේමසොක්  ම / ප  කහෝ ඇසඨබ සඨකටෝසඨ වහ  29 0 0 0 1 1 0 4 35 

උළු/ සිම න්ය/ මඩොම මහෝ සිම න්ය 
ේමසොක්  ම /මරොන්්රීඨා වහස 8 0 0 0 0 0 0 4 12 

මවනත්මක  10 0 5 0 0 6 1 30 52 

එරතුව  607 14 41 8 13 183 16 148 1,030 

ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක/3 වැනි පියාකවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  /ලිං ණන දත්මකත 

 

වන්ද ම වීමේ හා නැවත පදිංචි කිරීමේ ධවශයතාවයාකන් ලේබන්ධ්මයාකන් ම ොඩනැිතමමම ිධශාසත්මකවයාක 

ඉතා වැද ත්මකමගම බසපෑ හ සක්වූ බණපතර ම ොඩනැිතික ලිංඛයාව (485) ව්ග  ධඩි 500 හ ධඩුයාකම ම යින් 

119 ක් මන්වාසිර නිවාලයාකන්යාකම මදවන වැඩි  ම ොඩනැිතික ව්ග යාක ව්ග  ධඩි 1001 -2000 ධතර මගම 

මේවා ධතර බණපතර ලිංඛයාව මන්වාසිර නිවාල මග (245)ම මතවන වැඩි  ම ොඩනැිතික ව්ග යාක ව්ග  ධඩි 

501 -1000 ධතර ම ොඩනැිතිකයාක (191)   ම යින් ද 164 ක් මන්වාසිර නිවාල මගම තවද, ව්ග  ධඩි 2001 – 

3000 ධතර රාණ්ඩමයාකහි නිමවල  57 ක් යමේම ධත්මකහැර දැූල/ පාිධච්චි මනොරරන රාණ්ඩමයාකහි ම ොඩනැිතික 

16 ක් ඇය ධතර එයින් බණපතරයාක ප්ර ාණමයාකන් කුඩායාකම මවනත්මක රාණ්ඩයාක යාකහතහ තාපුප, ළිිං, මේඨාටු ආදයාක 

ධයාකත්මකයාකම වගු ධිංර 18  ිතන් ිධල තර දැක්මගම   
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වගු අංෙ 18 : කගොඩන ගිලි වර්ග හා විශා ත්වෙ  

කගොඩන ගිල්කල් 

විශා ත්වෙ  ඉඩෙඩ) 

 වර්ග අඩි)  

 

කගොඩන ගිලි වර්ග 

ම
න්
ව
ාසි
ර
 නි
ව
ාල

 

කු
ලී
 නි
ව
ාල

 

ම
ව
ළ
ද/
ව
ය
ාප
ාර

 

ම
න්
ව
ාසි
ර
 හ
ා 
ම
ව
ළ
ද 

බ
ී
ධ්
 ම
 
ොඩ
බ
ැිත
ික
  
 

 
බ
ඩ
ා 

 

 
ඩු
  

ධ
ත්මක
හ
ැර
 

දැ
ූල
/ 
  
  
  
  

ප
ාිධ
ච්
චි
 ම
න
ොර
ර
න

 

ම
ව
න
ත්මක
  

එ
ර
තු
ව

 

500 හ ධඩු  119 4 31 6 13 171 7 134 485 

501 – 1000 164 3 4 2 0 5 5 8 191 

1001 – 2000 245 7 5 0 0 6 4 4 271 

2001 – 3000 57 0 1 0 0 0 0 1 59 

3001 – 4000 16 0 0 0 0 0 0 0 16 

4001 – 5000 5 0 0 0 0 1 0 0 6 

5001 – 10,000 0 0               

10,000 and above 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

එරතුව  607 14 41 8 13 183 16 148 1,030 

ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක/3 වැනි පියාකවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  /ලිං ණන දත්මකත 

 

ම   ම ොඩනැිතිකවස පවයන පහසුරේ වගු ධිංර 19  ිතන් දැක්මගම දුරරාන පහසුරේ ලතුටුදායාකර 

 ඨාහ ර පවතීම මරමලේ මවතත්මක ඊහ ජිං   දුරරාන පහසුරේද ඇතුළත්මකයාකම වගුවහ ධනුව නිවාල විකන් 

9ම2% රහ ිධදුිකයාක පහසුරේ මනො ැතම ල ාජ බසපෑේ තක්මලේරුමවන් ධනාවරණයාක වූ රරුණු වසහ 

මවනල  වූ පරිද ම   පහසුරේ ලතුටුදායාකර  ඨාහ ර පවතීම ිධමශේෂමයාකන්  බසපෑ හ සක්වන ම   

නිවාල වස ජස ලැපම්  ලතුටුදායාකර  ඨාහ ර පවතීම     

 

 

වගු අංෙ 19 : බ පාරෑමට  ේවන කගොඩන ගිලි ව ට ඇතිෂ පාරහතාෙම්   

පහසුර  ඇය/නැය 
බව 

භාිධතමේ ල වභාවයාක 

ම
න්
ව
ාසි
ර
 නි
ව
ාල
  

කු
ලී
 නි
ව
ාල
  

ම
ව
ළ
ද/
ව
ය
ාප
ාර

 
ම
න්
ව
ාසි
ර
 හ
ා 
ම
ව
ළ
ද 

බ
ී
ධ්
  
  
 

 
බ
ඩ
ා 

 
ඩු
  

ධ
ත්මක
හ
ැර
 ද
ැූල
/ 
  
  
  
  

ප
ාිධ
ච්
චි
 ම
න
ොර
ර
න

 
ම
ව
න
ත්මක
  

එ
ර
තු
ව
  

ිධදුිකයාක  ්ග  556 14 29 1 3 16 6 40 665 

නැත  51 0 12 7 10 167 10 108 365 

දුරරාන  ්ග 226 8 7 0 0 2 0 3 246 

නැත  381 6 34 8 13 181 16 145 784 

නළ ජසයාක  ්ග 294 8 15 0 2 6 1 24 350 

නැත  313 6 26 8 11 177 15 124 680 

ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක/3 වැනි පියාකවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  /ලිං ණන දත්මකත 

 

ඉදකිරීේ ලදහා මයාකොදා ත්මක ද්රවය ධනුව  ත්මකරස බසපෑ හ සක්වූ ම ොඩනැිතික ිධිධධ්ාරාර මගම  එ නිලා, 

පිරිවැයාක  ණනයාක කිරී  බසපෑ හ සක්වූ ව්ග  ධඩි ප්ර ාණයාක ධනුව සිදු රරනු සැමේම වගු ධිංර 20  ිතන් 
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බසපෑ හ සක්වූ මුළු ම ොඩනැිතික ලිංඛයාවන් දැක්මගම ඉහයන්ද දැක්වූ පරිද වැඩි වශමයාකන්  බසපෑ හ 

සක්ව ඇත්මකමත්මක මන්වාසිර නිවාල වන ධතර ඊහ ධදාස ව්ග  ධඩි ලිංඛයාවද ඉහස ධ යාකක්  නීම බණපතර 

ම ොඩනැිතික ලිංඛයාවක් ඉදරර ඇත්මකමත්මක ම බි හ සිම න්ය ද ා, බිත්මකය  මඩොම හා ේමසොක්  ම මයාකොදා 

සිම න්යමයාකන් බැද, උළු මහෝ ඇල බැල මහෝල  වහසයාකහ මයාකොදා යාකම  

 

වගු අංෙ 20 : බ පාරෑමට  ේවන කගොඩන ගිලි වර්ග හා වර්ග අඩි රමාණ   

ම බි /බිත්මකය/වහසයාක 
ලදහා මයාකොදා ත්මක ධමුද්රවය 
ව්ග යාක   

කගොඩන ගිලි වර්ග 

එරතුව 
ම
න්
ව
ාසි
ර
 නි
ව
ාල

 

කු
ලී
 නි
ව
ාල

 

ම
ව
ළ
ද/
ව
ය
ාප
ාර

 

ම
න්
ව
ාසි
ර
 හ
ා 
ම
ව
ළ
ද 

බ
ී
ධ්
 ම
 
ොඩ
බ
ැිත
ික
  
 

 
බ
ඩ
ා 

 
ඩු

 

ධ
ත්මක
හ
ැර
 ද
ැූල
/ 
  
  
  
  

ප
ාිධ
ච්
චි
 ම
න
ොර
ර
න

 

ම
ව
න
ත්මක

 

පිදුරු ආදයාක මලිධළිරළ 
ලා ානය  ඩු 8,174 0 6,111 80 0 7,946 600 738 23,649 

 ඩ/ මඩොම/උළු වහළ 10,341 580 1,664 0 0 624 0 1,500 14,709 

සිම න්ය/ මඩොම මහෝ 
සිම න්ය ේමසොක් 
 ම/ප  කහෝ 

ඇසඨබ සඨකටෝසඨ වහ  609,029 5,913 8,642 1,864 2,625 17,248 8,953 26,403 680,677 

සිම න්ය/ මඩොම මහෝ 
සිම න්ය ේමසොක්  ම/ 
/GI තහඩු වහළ 31,569 80 1,440 0 456 12,686 1,104 2,739 50,074 

සිම න්ය/ මඩොම මහෝ 
සිම න්ය ේමසොක්  ම/ 
මරොන්්රීඨා වහස 14,192 4,920 1,672 0 0 0 675 1,177 22,636 

උළු/ සිම න්ය/ මඩොම 
මහෝ සිම න්ය ේමසොක් 
 ම / ප  කහෝ 

ඇසඨබ සඨකටෝසඨ වහ  33,173 0 0 0 312 120 0 108 33,713 

උළු/ සිම න්ය/ මඩොම 
මහෝ සිම න්ය ේමසොක් 
 ම /මරොන්්රීඨා වහස 19,150 0 0 0 0 0 0 172 19,322 

මවනත්මක  3,612 0 522 0 0 692 1,302 7,012 13,140 

එරතුව  729,240 11,493 20,051 1,944 3,393 39,316 12,634 39,849 857,920 

ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක/3 වැනි පියාකවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  /ලිං ණන දත්මකත 

 

ප්රයල ාාන ත කිරීමේ පිරිවැයාක ජ පිළිබදව වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන් ලතු ධදහල  ත 

පදනේව හදුනා න්නා සීම ්වුන්ම න් බණපතර පිරිලරහ ප්රයල ාාන ත කිරීමේ පිරිවැයාක ලේබන්ධ්මයාකන් 

පැහැදික ධදහලක් මනො ැය බව පැහැදික ිධයාකම ජ ධනුව ත න්මේ ම ොඩනැිතික ලදහා ලාමපුක්ෂ වශමයාකන් 

ධඩු ධ යාකන් ්වුන් ිධසින් ඉදරිපත්මක රරන සීම මන්වාසිර නිවාලයාකන් හිමි ධයාක ධතුරින් බණපතරයාක (160) 

ත න්මේ මන්වාසිර ම ොඩනැිතික ප්රයල ාාන ත රර  ැනී හ රුපියාකම මිිකයාකන 5 -10 ධතර ප්ර ාණයාකක් 

ධවශය බව ිධශ වාල රළහම මලසු මබොමහෝ පිරිල ප්රයල ාානතවීමේ ධ යාක මසල ඊහ වඩා ධඩු ධ යාකන් 

ඉදරිපත්මක රළහම මේ පිළිබදව වැඩි ිධල තර වගු ධිංර 21  ිතන් ඉදරිපත්මක මරම්ගම        
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වගු අංෙ 21 : වයාපාරිතිෂකෙන් අපාරහතාතාවෙට පාරත්වන්නන් විසින් නිගමනෙ ෙස රතිෂසඨාානගත කිරීකම් 

පිරිව ෙ  

රතිෂසඨාානගත කිරීකම් පිරිව ෙ භාිධතමේ ල වභාවයාක   

ම
න්
ව
ාසි
ර
 නි
ව
ාල

 

කු
ලී
 නි
ව
ාල

 

ම
ව
ළ
ද/
ව
ය
ාප
ාර

 

ම
න්
ව
ාසි
ර
 හ
ා 
ම
ව
ළ
ද 

බ
ී
ධ්
  
  

 
බ
ඩ
ා 

 

 
ඩු
  

ධ
ත්මක
හ
ැර
 

දැ
ූල
/ 
  
  
  
  

ප
ාිධ
ච්
චි
 ම
න
ොර
ර
න

 

ම
ව
න
ත්මක
  

එ
ර
තු
ව
  

50,000 හ වඩා ධඩු  23 1 3 4 2 96 0 49 178 

50,001 – 100,000 23 2 4 2 2 31 0 44 108 

100,001 – 200,000 14 0 0 1 4 20 0 22 61 

200,001 – 500,000 31 1 8 1 3 22 5 14 85 

500,001 – 1,000,000 80 0 8 0 2 9 7 10 116 

1,000,001 – 2,000,000 91 5 11 0 0 2 0 5 114 

2,000,001 – 3,000,000 36 0 1 0 0 0 1 2 40 

3,000,001 – 4,000,000 32 0 1 0 0 1 0 0 34 

4,000,001 – 5,000,000 61 0 2 0 0 0 1 0 64 

5,000,001 – 10,000,000 160 3 1 0 0 2 2 0 168 

10,000,001 – 20,000,000 35 0 1 0 0 0 0 2 38 

 20,000,001 and above 21 3 1 0 0 0 0 0 25 

 Total 607 15 41 8 13 183 16 148 1,031 

ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක/3 වැනි පියාකවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  /ලිං ණන දත්මකත 

 

 

3.4 හගකේ හා කපාරොදු කද්පාර  හා කගොඩන ගිලි මත ඇතිෂවන බ පාරෑම    

 

රජමේ හා මපොදු මීපස හා ම ොඩනැිතිකවසහ ධදාසව ප්රයල ාාන ත කිරීමේ පිරිවැයාක ඇල තමේන්තු ත 

කිරී  ලිං ප්ගණ හා දුෂ රර රා්ගයාකයාකකිම  එයාක ධයශයාක තාක්ෂණිරවූ රා්ගයාකයාකක් වන ධතර ජ ලදහා ප්ර ාණ 

ලමීක්ෂණ හා ඉිංජිමන්රු යාක ිධෂයාක ිධමශේඥතාවයාක ධවශය මගම ඇස  ා්ග , වනයාක, දයාක පාර, ආී කිසිදු 

ම ොඩනැිතමසක් රහිත රජමේ හා මපොදු මීපස පවතීම තවද ූරජනීයාක වික්ෂ, ආ මිර ප්රය ා, සුලාන භූමි 

ආී මීපස ලේබන්ධ්මයාකන්ද ප්රයල ාාන ත කිරීමේ ඇල තමේන්තු ලරල  කිරී  දුෂ රර රා්ගයාකයාකකි, එබැිධන් 

රජමේ හා මපොදු මීපස මවනුමවන් ප්රයල ාාන ත කිරීමේ ිධයාකදේ ඇල තමේන්තු  ලරල  රර මනො ැතම 

ිධල තර ලදහා 15 හා 16 වගු බසන්නම   
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4 ව නි පාරරිච්කේදෙ : සමාග ආර්ථිෙ කතොහතු  හා වයාපාරිතිෂකෙන් 

බ පාරෑමට  ේවන්නන්කේ පාර තිෂෙඩ  
 

4.1 පාරසාත්  දිසඨත්රිේ හා රාකද්ය ෙසමාග ආර්ථිෙ තත්වෙන්  

 

ශ්රී සිංරාව උලල   ානව ලිංව්ගධ්න  ඨාහ ක් ඇය රහකි (  ානව ලිංව්ගධ්න වා්ගතාව, 2013. UNDP). 

ම රහ බණපතර ජනතාව යාකේ  ඨාහ ර උලල  ආ්ගථිර තත්මකවයාකක් හා ීවිධරාවක් හිමි ජනතාවක් බව ඉන් 

හැමේම    මරමලේ මවතත්මක ම   තත්මකවයාක ප්රමීශමයාකන් ප්රමීශයාකහ හා ඉසක්ර ත රණ්ඩායාක  ීවවත්මකවන 

ල ාානයාක ධනුව මවනල  ිධයාක හැකියාකම    

 

 ා්ග යාක ඉදවන ප්රමීශයාක තුළ ධ්ගධ් නා රිර ජනාවාල ප්රමීශ තුනක් පවතීම එනේ මපොම හමවස, 

රඹුක්රන හා  සම දරයිම  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියමේ 3 වැනි පියාකවර යාකහමත්මක මපොම හමවස, 

රඹුක්රන හා  සම දර යාකන ල ාානයාකන්හි ධන්ත්ග ණපව ාරු ඉදකිරී හ නියාකමිතයාකම එබැිධන් ම   ධ්ගධ් 

නා රිර  ධ්යල ාානයාකන් වඩා වැඩි ප්රයසාභ හිමිරර  නු ඇතම ම   නා රිර  ධ්යල ාානයාකන් මපොම, 

රබ්ග හා කුළු බඩු වැනි වාණිජ රිෂිරා්ගමිර ද්රවය නිෂ පාදනයාක රරන ූලිකර වශමයාකන්  රිෂිර්ග යාක ත 

පදනේ වූ ධ්ගධ් නා රිර ප්රමීශයාකන්යාකම ප්රමීශමේ වැසියාකන්මේ ීවවමනෝපායාක රහාවන් ම   රිෂිරා්ගමිර 

ද්රවය නිෂ පාදනයාක  ත පදනේව ඇතම ම   ධ්ගධ් නා රිර  ධ්යල ාානයාකන් වී හා එළවළු ව ාව ලඳහා 

මබොමහෝ දුරහ වැසි ජසයාක  ත යාකැමපුම      

 

එබැිධන්, ම   ලෑ  ජනාවාලයාකක්  පාමහේ ලේප්රදායිර ල ාජ ආ්ගථිර ලේප්රදායාකන්ම න් මපෝෂිත 

ත න්මේ  රිෂිරා්ගමිර ිධධීන්හ ධනු තව ඇතම මරමලේ මවතත්මක එ  ජනාවාලයාකන් වාණිජත්මකවයාක මවත 

මයාකොමු වීමේ ඉහළ ප්රවණතාවයාකක් පවතීම  ා්ග  පායාකහ ධදාස සියාකළු ග්රා  නිසධ්ාරි මරොඨාශාශයාකන්හි පිහිටි 

වයාපියමයාකන් බසපෑ හ ම ොඩනැිතික ධිංර 22 වගුමවන් දැක්මගම   

 

වගු අංෙ 22: වයාපාරිතිෂකෙන් බ පාරෑමට  ේවන සිෙ  ග්රාම නි ධාරි කෙොටමාාශෙන්මි පිමිටි කගොඩන ගිලි 

දල ත්රික්රයාක/ප්රාමීය යාක 
මමරේ මරොඨාශාශයාක  

ම ොඩනැිතික 
ජරර 
ලිංඛයාව 

මුළු ප්රයශතයාක  නිවාල ජරර 
ලූලහ ීවවත්මක 
වන 
ම ොඩනැිතික  

නිවාල 
මනොවන 
ජරර 

ශ්රී  ංොව 6,769,131  100.0 5,773,678 69,805 925,648  

කු ණෑග  567,317 8.4 482,584 2,970 81,763  

මපොම හමවස 21,161 3.7 1 8,166 171 2,824  

 ාවත   22,023 3.9 1 8,443 147 3,433 

ෙෑගල්  277,371 4.1 240,611 1,229 35,531  

රඹුක්රන  27,696 10 23,863 115 3,718  

මහනුවහ  440,973 6.5 378,296 2,846 59,831  

තුේපමන්  12,526 2.8 1 0,719 60 1,747 

ලහහන : ම හිී වා්ගතා රරනු සබන්මන් ලමීක්ෂණයාක සිදුරරන රාසයාක තුළ පදිංචිව සිටි නිවාල ජරර 

ප ණි  

ූලසාශ්රයාක: ශ්රී සිංරාමග ජන හා නිවාල ලිං ණනයාක 2011  (05% නියාකැද පාදර ධන්ත්ගරාලීන දත්මකත) 

 

තවද, ශ්රී සිංරාව බණප වා්ගිතර රහක් වන ධතර වයාපියමයාකන් බසපෑ හ සක්වන දල ත්රික්ර මදර හා 

ප්රාමීය යාක මමරේ මරොඨාශාශයාකන්ද බණප වා්ගිතර පසුබි ක් ලහිත මගම බණපතර ජන ව්ග යාක සිිංහස වන ධතර 

මුල ිකේ මදවන වැඩි  ජන ව්ග යාක මගම ධමනකුත්මක ජන ව්ග යාකන්ද ලැළකියාක ම්තු  ඨාහමින් ම  ප්රාමීය යාක 

මමරේ මරොඨාශාශයාකන්හි මවමලයම ධිංර 23 වගුව  ිතන් වැඩි ිධල තර ඉදරිපත්මක මරම්ගම        
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නිළ දරිද්රතා  ඨාහ  හා ලලදා බැලූ ිධහ, කුරුණෑ ස දල ත්රික්රමේ 2002 ී එයාක රුම 1,352 කිම 2016 

මනොවැමිබ්ග වන ිධහ එයාක රුම 4,089 දක්වා වැඩිවී ඇතම 2002 ව්ගෂමේී රෑ මස දල ත්රික්රමේ එයාක රුම 

1,437 වන ධතර 2016 මනොවැේබ්ග වන ිධහ රුම4,128 දක්වා වැඩි වී ඇතම  හනුවර දල ත්රික්රමේ නිළ 

දරිද්රතා  ඨාහ  2002 ව්ගෂමේී රුම1,451 ක් වූ ධතර 2016 මනොවැේබ්ග වන ිධහ එයාක රුම 4,082 දක්වා 

වැඩිවී ඇතම( ජන හා ලිංඛයා මමඛන මදපා්ගතමේන්තුව, 2016)       

 

වගු අංෙ 23 :වයාපාරිතිෂකේ බ පාරෑමට  ේවන රකද්ශකේ ගන සංයුතිෂෙ.    

දල ත්රික්රයාක  
මුළු පුී ස 
ලිංඛයාව  

ජන ව්ග යාක  

සිිංහස 
ශ්රී සිංරා 
මද ළ  

ඉන්දයාකා
නු 
මද ළ  

ශ්රී සිංරා 
මුල සේ  

බ්ග ්ග   ැමම  

ශ්රී 
සිංරා 
මචටි
ටි 

භාර
ත  

මවන
ත්මක  

ශ්රී සිංරාව  
20,263,72
3 

15,173,82
0 

2,270,92
4 842,323 

1,869,82
0 37,061 

40,18
9 

6,075 1,68
8 

21,82
3 

ෙෑගල්  836,60
3 

715,72
3 20,250 

41,46
8 57,952 577 

168 37 4 424 

රඹුක්රන  82,373 78,542 850 178 2,646 14 6 7 1 129 

කු ණෑග   
1,610,299 

1,471,339 
18,763 3,582 

113,5
60 711 

1,0
83 

92 28 1,141 

මපොම හමව
ස  64,917 

57,194 
873 973 5,726 20 

105 7  3 16 

 ාවත    65,555 54,177 3,530 211 7,532 63 18 0 0 24 

මහනුවහ  
1,369,8

99 
1,018,3

23 71,640 
83,23

4 191,159 
2,20

1 
2,0

62 
11

5 
23 1,142 

තුේපමන්  37,356 34,451 254 28 2,557 24 38 1 0 3 

ූලසාශ්රයාක: ශ්රී සිංරාමග ජන හා නිවාල ලිං ණනයාක 2011  

 

 

ම   දල ත්රික්ර තුමනහි  රිෂිරා්ගමිර පදන ක් ඇය ධතර වී ව ාව ූලිකර  ක්රියාකාරාරර කිම 2013 

ව්ගෂමේී  හනුවර දල ත්රික්රමේ මහක්මහයාකාර 8,459 ක් වී ව ා රළ ධතර ධල වැන්න ම මමහොම24,633 ක් 

යාකස රන්නමේී සබා  ත්මකමත්මකයාකම රෑ මස දල ත්රික්රමේ වී ව ාව ලදහා  හා පරි ාන වාරි ා්ග  පහසුරේ 

මනො ැතම නමුත්මක 2013 යාකස රන්නමේී මහක්මහයාකාර 3,163 ක් ව ා රළ ධතර ධල වැන්න 

ම මමහොම12,150 ක් සබා  ත්මකමත්මකයාකම මරමලේ වුවද කුරුණෑ ස දල ත්රික්රමේ ම   රන්නමේී  ඉතා ඉහස 

වී ව ාවක් සිදු රරනු සැබ ඇතම ජ ධනුව ම   දල ත්රික්රමේ මහක්මහයාකාර 52,461 ක් ව ා රර ඇය ධතර 

ධල වැන්න ම මමහොම 189,281 ක් සැබී ඇතමජ ධනුව ශ්රී සිංරාමග ආහාර නිෂ පාදනයාක ලදහා කුරුණෑ ස 

දල ත්රික්ර ිධශාස දායාකරත්මකවයාකක් දරයි (ජන හා ලිංඛයා මමඛන මදපා්ගතමේන්තුව, වී ධල වැන්න පිළිබද 

ලිංඛයාමමඛන, යාකස රන්නයාක 2013, 2014)ම මයාකෝජිත වයාපියයාක දල ත්රික්ර මදමරහි  වී ව ාව මරමරහි 

බසපෑ ක් ඇයරරන ධතර ඉදරිමේී වී ව ා රරනු සබන ඉඩේ ප්ර ාණයාක මරමරහි බසපෑ ක් ඇය රරයිම  

 

4.2 වයාපාරිතිෂකේ බ පාරෑම් ඇතිෂවන රකද්ශකේ සමාග ආර්ථිෙ තත්වෙන් 

 

වයපියමේ 3 වැනි පියාකවරහ ධදාසව පරීක්ෂා රරන සද,  ා්ග  පායාකහ ග්රා  නිසධ්ාරි  මරොඨාශාශ 44 ක් 

ධයාකත්මක වන ධතර 2012 ජන ලිං ණනයාකහ ධනුව 32,069 ර ජන හණයාකක් ඇතුළත්මකමගම ම   ජන 

ලිංඛයාවහ පිරිමි 15,052 ක් ද  ැහැණු 17,017 ක් ද ඇතුළත්මක වන ධතර මේ ධනුව රාන්තාවන් ලිංඛයාව 

පිරිමි ලිංඛයාවහ වඩා  දක් වැඩියාකම  ල ත්රී-පුරුෂ භාවයාක හා  ්වුන්මේ වයාකල  රාණ්ඩයාකන් ලන්ලන්දනයාක රර 

ඇතම ිධල තර වගු ධිංර 24 හි දැක්මගම   
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වගු අංෙ 24: එේ එේ ග්රාම නි ධාරි කෙොටමාාශකේ ගනගහණෙ 

  

       

 
හ
නු
ව
ර
  

 
ස
ම
 
දර
  

රන්නමදනියාක  510 237 273 114 313 83 

 ිංම ොඩපිටියාක 458 216 242 93 294 71 

පුේබිිකයාක  351 161 190 71 228 52 
බරන්දර  653 308 345 178 398 77 

නියාකන්ම ොඩ 889 412 477 208 527 154 

පාළුමරෝපිවත්මකත 773 363 410 206 461 106 
ගුනදාහ 883 403 480 229 531 123 

 ඩම ොඩ පහළ 556 252 304 136 321 99 

 සම දර බහහිර  1,027 495 532 258 629 140 
නිරතැන්න 441 232 209 106 279 56 

ධදු   පමකුඹුර  694 325 369 188 417 89 
රන්මදකුඹුර  653 295 358 167 392 94 

 සම දර  ඩිමේ 1,160 520 640 352 688 120 

දිසඨත්රිේෙ

ෙ  

රාකද්ය ෙ 

කල්ෙම් 

කෙොටමාාශ

ෙ 

ග්රාම නි ධාරි 

කෙොටමාාශෙ 

මු  පුද්ග  

සංතයාව  

සඨත්රී-පු ෂ  ාවෙ වෙස  

පු ෂ  සඨ ත්රී  

අවු දු 

15 ට අඩු  

අවු දු 

15-59 

අතහ  

අවු දු 

60 ට 

ව ඩි  
කු
රු
ණ
ෑ 
ස

 

ම
ප
ොම
 
හ
ම
ව
ස
  

හදු ස 1,234 599 635 311 771 152 
ිකහිනිිතරියාක 507 231 276 123 300 84 

 ැදරු  මුව  422 203 219 80 271 71 

වස ේමුමස  681 332 349 141 420 120 

මදවමහම දර  279 137 142 70 168 41 
පරබැිධස  1,380 660 720 354 851 175 

මදොහම ොඩ 425 205 220 95 249 81 

ධේබසන්වත්මකත 416 190 226 100 251 65 
ධරම.මපොස  682 302 380 139 437 106 

 

       

 
ාව
ත
 
 
  

රන්මීමහේන  404 193 211 98 237 69 

දුනුමක්වත්මකත 861 411 450 192 557 112 
රු  මුව  938 436 502 249 563 126 

වහැසර  1,315 633 682 274 842 199 

රටු ේපසම දර 526 251 275 117 347 62 
 සන්මදනියාක  1,107 523 584 248 702 157 

රහපත්මකවස  1,144 565 579 260 734 150 

         

ර
ෑ 
ම
ස

 

ර
ඹු
ක්
ර
න

 

මදොම. ඩඩ 
නැම නහිර  518 239 279 111 310 97 

දඹුමස 463 219 244 100 280 83 
නඨාහඹුර  732 330 402 214 396 122 

ඉහස වමමපොස 569 266 303 134 353 82 

මහේවාදමවස  892 452 440 209 533 150 

මරොහවැමස  1,221 557 664 343 700 178 
වැික මුව  811 354 457 204 486 121 

පරමපු දතුණ  980 429 551 293 559 128 

රනුම ොමස 868 409 459 236 496 136 
මදොම. ඩ 434 191 243 96 172 166 

පරමපු උතුර  640 311 329 152 390 98 

කුඩා   උතුර  627 286 341 128 370 129 
උදන්ිධහ 565 280 285 123 347 95 
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දකුණ  

රළුවාන  619 290 329 151 386 82 

හීදාපිටියාක  761 349 412 180 458 123 

ූලසාශ්රයාක: ශ්රී සිංරාමග ජන හා නිවාල ලිං ණනයාක 2011  

 

4.2.1 ප්රමීශමේ පවයන යාකටිතස පහසුරේ  

 

වයාපායයාක ක්රියාකාත්මක ර වන මුළු ප්රමීශයාකහ  ධ්නාත්මක ර මවනලක් ධිවමගී   ා්ග යාක  ිතන් ඇයවන බව 

පැහැදිකයාකම මරමලේ මවතත්මක මේ වන ිධහත්මක ප්රමීශමේ පවයන යාකටිතස පහසුරේ තත්මකවයාක එතරේ පහළ 

 ඨාහ ර මනොපවතීම වයාපියමයාකන් බසපෑ හ සක්වන ප්රමීශමේ පවයන ප්රමගශ  ා්ග  පහසුරේ 

පිළිබදව වගු ධිංර 25  ිතන් දැක්මගම ප්රයචාර දැක්වූවන් 313 ක් ධතරින් ත  නිවලහ ප්රමගශ  ා්ග යාකක් 

මනො ැය බව ප්රරාශ රරන සීමී එක් ධමයාකක් ිධසින් ප ණිම මලසු සියාකමසන්හහ  ත  නිමවල  මවත 

ප්රමගශ වී  ලදහා යාකහත්මක පිරිමලයින් කුඩා වාහනයාකක් ලදහා ලෑමහන ධඩි පාරක් මහෝ ඇතම ම යාක ම   

දල ත්රික්රයාකන්හි ලිංව්ගධ්නයාක පිළිබද ලතුටුදායාකර සක්ෂණයාකකිම    

 

වගු අංෙ 25: ෙටිත  පාරහතාෙම් - රකේශ මාර්ග  

 ා්ග  ව්ග යාක  බසපෑ හ 
පත්මකවන්නන් 
 ණන 

ප්රයශතයාක 

පාරවම මනො ැය  1 0.3 
ධඩි පාර ( පළස ධඩි 5හ ධඩු) 63 20.1 

මබොරළු පාර 93 29.7 

මරොන්්රීඨා පාර  82 26.2 

තාර පාර 60 19.2 
රාපඨා පාර  6 1.9 

මපොදු පාර  8 2.6 

එරතුව  313 100 
ූලසාශ්රයාක :  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක /3 වැනි පියාකවර /ල ාජ බසපෑේ තක්මලේරු දත්මකත 

 

තවද, ප්රමගශ  ා්ග  පිළිබදව ද ප්රයචාර දැක්වූවන්මේ ධදහල  ඇ යී හ සක් රරන සද ධතර බණපතර පිරිල 

ප්රරාශ රරන සීමී ත  ප්රමීශමේ ගුණාත්මක ර ප්රමගශ  ා්ග  ජාසයාකක් පවයන බවයිම මරමලේ මවතත්මක, 

ලමීක්ෂණමයාකන් ධනාවරණයාක රරුණු ිධසින් ම   ප්රමීශයාකහ ධිවමගී   ා්ග යාකක් ධවශය බව පිළිබිඹු 

මනොරරයිම ිධල තර ලදහා වගු ධිංර 26 බසන්නම         

 

වගු අංෙ 26 : ෙටිත  පාරහතාෙම් - ගුණාත්මෙ ර කේශ මාර්ග  

දරනන සද 
ධදහල  

බසපෑ හ 
පත්මකවන්නන් 
 ණන 

ප්රයශතයාක  

ඉතා මහොදයි 13 4.2 

මහොදයි 133 42.5 
ලා ානයයි 104 33.2 

නරරයි 54 17.3 

ඉතා නරරයි 9 2.9 
එරතුව  313 100 

ූලසාශ්රයාක :  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක /3 වැනි පියාකවර /ල ාජ බසපෑේ තක්මලේරු දත්මකත 
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ජසයාක යාකනු මිනිසුන්මේ ූලිකර ධවශයතාවයාකකිම ම හිී පානීයාක ජස ූලසාශ්ර ඉතා වැද ත්මකමගමඉහත ධිංර 10 

වගුව  ිතන් දැක්වූ පරිද, බණපතර පිරිලරහ (84%) ආරක්ෂිත ළිිං ජසයාක ඇය ධතර ම   ළිිං ්වුන්මේ පදිංචි 

ඉඩේ තුළ ඉදරර ඇතම මීහ ධ තරව, ම   ප්රමීශමේ පදිංචිරරුවන්හ ජසයාක ලැපයී  ලඳහා ජායර ජස 

ලේපාදන හා ජසාපවහන  ණ්ඩසයාක  ිතන් වැද ත්මක මලේවාවක් ලපයාකනු සැමේම ිධල තර ලඳහා වගු ධිංර 27 

බසන්නම   

 

වගු අංෙ 27: ෙටිත  පාරහතාෙම් - ග  මූ ාශ්ර  

ූලසාශ්ර ව්ග යාක  බසපෑ හ 
පත්මකවන්නන් 
 ණන 

ප්රයශතයාක 

ජාමජමලම හා ජමපම ම  37 11.8 

ිකිං ජසයාක  264 84.3 
නළ ිකිං 7 2.2 

මපොදු ළිඳ 4 1.3 

ල වාභාිධර ජස 
දහර  1 0.3 

එරතුව 313 100 

ූලසාශ්රයාක :  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක /3 වැනි පියාකවර /ල ාජ බසපෑේ තක්මලේරු දත්මකත 

 

ලමීක්ෂණයාක ක්රියාකාත්මක ර රළ ප්රමීශමේ මබොමහෝ ජනතාව (94%) ලඳහන් රමළේ ඉණපේ පිණපේ රහම්තු 

ලඳහා ්වුන් දර භාිධතා රරන බවයිම භාිධතා වන මදවන වැඩි  ඉන්දන ව්ග යාක (3ම8) වන්මන් දයාකරරළ 

මපමට්රොිකයාකේ වාම්වයි (L PGas)ම වගු ධිංර 28  ිතන් වැඩි ිධල තර දක්මගම ිධමශේෂමයාකන්  බසපෑ හ 

සක්වන ග්රා  නිසධ්ාරි මරොඨාශාශවස පිහිටි නිමවල  විකන් (98%) ිධදුිකයාක පහසුරේ ඇය ධතර ම යාකද 

ලිංව්ගධ්නයාක පිළිබඳ ධ්නාත්මක ර සක්ෂණයාකකිම  මරමලේ මවතත්මක, ජායර ිධදුික පීධ්යමයාකන් සබා න්නා 

ිධදුිකයාක ඉණපේ පිණපේ රහම්තු ලඳහා භාිධතා කිරීමේ ප්රවණතාවයාකක් ්වුන් ධතර මනො ැතම    

 

වගු අංෙ 28: ෙටිත  පාරහතාෙම් - ඉන්දන මූ ාශ්ර  ඉහුම් පිහුම් සඳහා)  

ඉන්දන ූලසාශ්ර 
ව්ග යාක  

බසපෑ හ 
පත්මකවන්නන් 
 ණන 

ප්රයශතයාක  

එම ීඩ  ෑල   12 3.8 

ල වාභාිධර වාම්ව  4 1.3 

දර  295 94.2 
ිධදුිකයාක  2 0.6 

එරතුව  313 100 

ූලසාශ්රයාක :  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක /3 වැනි පියාකවර /ල ාජ බසපෑේ තක්මලේරු දත්මකත 

 

වයාපියමයාකන් බසපෑ හ සක්වන මබොමහෝ මදමනක් රජමයාකන් ලැපමයාකන මලෞඛය මලේවාවන්  ත 

ිධශ වාලයාක තබන ධතර දශර කිහිපයාකරහ මපර ආරේභ රරන සද ල ාජ සුබ ලාධ්න මයාකෝජනා ක්ර මේ 

ප්රයසාභයාකන්හ හිමිරේ කියාකයම   ම රහ ම   ල ාජ සුබ ලාධ්න මයාකෝජනා ක්ර මේ ධිං යාකන් ධතර ප්රධ්ාන 

ල ාානයාකක් මලෞඛයයාක ධිංශයාකහ හිමිමේම   වයාපියමයාකන් බසපෑ හ සක්වන ප්රමීශමේ මීහ ධදාස තත්මකවයාක 

වගු ධිංර 29  ිතන් දැක්මගම වගුව  ිතන් දැක්මවන පරිද වයාපියමයාකන් බසපෑ හ සක්වන රසාපමේ 

ීවවත්මකවන පුී සයින්මේ භාිධතයාක ලඳහා ප්රධ්ාන නා රිර හා ධ්ගධ් නා රිර  ධ්යල ාානයාකන්හි, පිළි ත්මක 

මලෞඛය මලේවාවන් පවතීම   
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වගු අංෙ 29 :වයාපාරිතිෂකෙන් බ පාරෑමට  ේවන ෙ ාපාරකේ පාරවතිෂන කසෞතයකස වා   

ධනු 
ධිංරයාක  

මලෞඛයමලේවා ව්ග යාක    

 

වාර  ණන ප්රයශතයාක  

1 මබරි   මරෝහස  6 1.92 
2  සම දර මරෝහස  43 13.74 

3 හෑමදනියාක මරෝහස  1 0.32 

4 කුරුණෑ ස මරෝහස  96 30.67 
5  ාවත   මරෝහස  37 11.82 

6 මපුරාමදනියාක මරෝහස  1 0.32 

7 මපොම හමවස මරෝහස  9 2.88 

8 මපොතුහැර මරෝහස  6 1.92 
9 රඹුක්රන මරෝහස  93 29.71 

10 තසන්පිටියාක මරෝහස  1 0.32 

11 තඹුත්මකමත්මක   මරෝහස  3 0.96 
12 යත්මකතපජ්ජස මරෝහස   4 1.28 

13 වදාරඩ මරෝහස  1 0.32 

14 වහැසර  මරෝහස  1 0.32 
15  හනුවර  හ මරෝහස  1 0.32 

16 නාරාමහේන්පිහ හමුදා මරෝහස   1 0.32 

17  හනුවර සුව මලවන  1 0.32 
18 නාිධන්න චැනම මලන්හ්ග  1 0.32 

19 වැික මස ඩිල මපන්ලරි  1 0.32 

20 බුළුම ොමස ඩිල මපන්ලරි  1 0.32 

21 හෑමදනියාක මපෞී ිකර තවදය  ධ්යල ාානයාක  2 0.64 
22 ධදාස මනොමග  3 0.96 

 එරතුව 313 100 

ූලසාශ්රයාක :  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක /3 වැනි පියාකවර /ල ාජ බසපෑේ තක්මලේරු දත්මකත 

 

 ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියමේ 3 වැනි පියාකවර ( හනුවර ලේබන්ධ්රයාක) තුළ  ධ්ය  රජයාක  ිතන් 

ක්රියාකාත්මක ර වන  හා පරි ානමේ ලිංව්ගධ්න ක්රියාකාරාරර ක් සිදුවන ධතර මේ ලදහා පළාත්මක ලභාවස හා 

ප්රාමීය යාක ලභාවස ( හන ර ලභා, න ර ලභා ලහ ප්රමීය යාක ලභා)  ලහායාක සැමේම ආරක්ෂර හා නා රිර 

ලිංව්ගධ්න ධ ාතයාිංශයාක යාකහමත්මක ක්රියාකාත්මක ර උපායාක  ා්ගිතර න ර ලිංව්ගධ්න වයාපියයාක මසල ම යාක 

නේරර ඇතම  හනුවර න ර සී ාමග දැනහ පවයන  ා්ග , ධපවහන පහසුරේ, ආමසෝර පහසුරේ හා 

වීද ධසිංරරණයාක වැඩිදම්ණු කිරී හ වයපියයාක යාකහමත්මක ලැසසුේ මරම්ගම මීහ ධ තරව, ජායර හා පළාත්මක 

 ා්ග  පීධ්තීන්හි  ා්ග  ලිංව්ගධ්න ක්රියාකාරාරරේ කිහිපයාකක් සිදුකිරී හද නියාකමිතයාකම A 006 (  ධම.පුල ල - 

ත්රිකුණා සයාක  ා්ග යාක) , B 475 (මදොම. ඩ -රඹුක්රන  ා්ග යාක), B 087 (රටුපිටියාක - කුරුණෑ ස 

 ා්ග යාක) B 310 (රඹුක්රන –  ාවත    ා්ග යාක, ලහ B 122 ( සම දර – හතරිකයාකීද  ා්ග යාක)  ා්ග  

ජායර  ා්ග  පීධ්යමයාකන් හදුනාම න ඇතම පළාත්මක ලභා  ා්ග  ධතුරින් ධතර 060 C (රන්නමදනියාක- 

ඉු ක්මවස  ා්ග යාක)  ා්ග යාක ඉදමරමරමින් පවතීම ඊහ ධ තරව, පළාත්මක  ා්ග යාකක් වන වදාරඩ -

මපොතුහැර  ා්ග යාක වැඩිදම්ණු කිරීේ නි වී හ ආලන්නයාකම   

ම   වැඩිදම්ණු කිරීමේ වයාපිතීන්හ ධ තරව රඹුක්රන න රයාක තුළ නා රිර ලිංව්ගධ්න වයාපියයාකක් 

ක්රියාකාත්මක ර මගම ම   වයාපියයාක යාකහමත්මක නා රිර ප්රමීශයාක තුළ පිහිටි  ා්ග , මවළඳ මපොස, බල  

නැවතුේපස, දුේරියාක මපොස,  ා්ග  ආමසෝරරරණයාක, ජස පහසුරේ හා ධපවහන පීධ්යයාක වැඩිදම්ණු 

මරම්ගම  සම දර නා රිර ප්රමීශමේද මීහ ල ාන වයාපියයාකක් ක්රියාකාත්මක ර මගම මයාකෝජිත ධන්ත්ග 

ණපව ාරු  ිතන් ම   න ර මදර  ධිවමගී   ා්ග යාකහ ලේබන්ධ් මගම   
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තවදම  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක ම   ලිංව්ගධ්න වයාපිතීන් සියාකමස එරහ ලේබන්ධ් රරනු ඇය 

ධතර ජවාමේ ප්රයඵස ස ා රර ැනී හ ප්රවාහන පහසුරේ ධයශයාක වැද ත්මකමගම   

4.3 වයාපාරිතිෂකෙන්  අපාරහතාතාවෙට පාරත්වන්නන්කේ සමාග ආර්ථිෙ තත්වෙ - ගිහ ඒෙෙ 

රධානීන්   

 
 ිහ ජරර ප්රධ්ානීන් මවත හා පවුමම ලා ාජිරයින් මවත ධවධ්ානයාක මයාකොමු රරමින්, වයපිය බසපෑ  

මදආරාරයාකකින් ිධශ මමෂණයාක කිරී හ පිළිවනමඉඩේ ධත්මකරර  ැනී  හා වන්ද පිරිනැමී  ලැළ පමේී 

ූලිකරව   ිහ ජරර ප්රධ්ානියාකා කිහිප ආරාරයාකකින්  වැද ත්මකමගම එබැිධන්, ම   වයපියයාකහ ධදාස ඉඩේ 

ධත්මකරර  ැනී  මහේතුමවන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන  ිහ ජරර ප්රධ්ානීන් 1,747 ක් හඳුනාම න ඇතම 

මරමලේ මවතත්මක  ිහ ජරර ප්රධ්ානීන් 69 මදමනකු පිළිබද ල ාජ ආ්ගථිර මතොරතුරු මනො ැය බැිධන් ජවා 

මලොයාකා  ැනී හ මනොහැකි ිධයාකම මීහ ධ තරව, මපෞී ිකර ධයියයාක යාකහතහ  ැමනන එමහත්මක ධයිරරුවන් 

ඉදරිපත්මකව මනො ැය ඉඩේ රඨාටි 45 ක් යමේම එබැිධන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන  ිහ ජරර ප්රධ්ානීන් 

1,747 මදමනකු  ත පදනේව ල ාජ ආ්ගථිර ිධශ මමෂණයාක සිදුමරම්ගම ්වුන් ජන ව්ග  කිහිපයාකරහ ධයාකත්මක 

වන්නන් වන ධතර බණපතර පිරිල (98ම4%) සිිංහස ජායරයින් මගම ලාමපුක්ෂ වශමයාකන් මද ළ ජායරයින් 

සුළු ලිංඛයාවක් මගම වගු ධිංර 30  ිතන් වැඩි ිධල තර ඉදරිපත්මක මරම්ගම  

 

වගු අංෙ 30: වයාපාරිතිෂකෙන්  අපාරහතාතාවෙට පාරත්වන ගිහ ඒෙෙ රධානීන්කේ ගනවාර්ගිෙ සඨව ාවෙ  

වා්ගිතරත්මක
වයාක 

මන්වාසිර  මවළඳ/වයාපාරිර රිෂිරා්ග ර 
මනොවන  

රිෂිරා්ගමිර  එරතු
ව  

% 

සිිංහස  405 17 150 1,147 1,719 98.4 

මද ළ  1 0 0 1 2 0.1 
මුල ිකේ  2 1 3 20 26 1.5 

එරතුව  408 18 153 1,163 1,747 100 

ූලසාශ්රයාක :  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක /3 වැනි පියාකවර /ල ාජ බසපෑේ තක්මලේරු දත්මකත 

 

 ිහ ජරර ප්රධ්ානීන්ධතර, 21ම6% ක් රාන්තාවන් (රාන්තා  ිහ ූලිකර පවුම) වන ධතර ්වුන් 

වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන  ිහ ජරර ප්රධ්ානීන් ධතර මවන  රාණ්ඩයාකක් මසල හඳුනා 

 ැමන්ම පිරිමි වැන්දඹුවන්හ වඩා  රාන්තා වැන්දඹුවන් වැඩිපුර සිීමම වගු ධිංර 31  ිතන් ිධල තර ලැපමේම  

වගු අංෙ 31 : වයාපාරිතිෂකෙන්  අපාරහතාතාවෙට පාරත්වන ගිහ ඒෙෙ රධානීන්කේ නවවාහෙ තත්වෙන්  

ල ත්රී-
පුරුෂභාවයාක  

ිධවාහර  ධිධවාහර  දක්රලාද 
වූ  

වැන්දඹු  මවන්වූ  එරතුව  % 

පිරිමි  1,310 40 4 16 1 1,371 78.4 

රාන්තා 200 32 0 142 2 376 21.6 
එරතුව 1,510 72 4 158 3 1,747 100 

ූලසාශ්රයාක :  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක /3 වැනි පියාකවර /ල ාජ බසපෑේ තක්මලේරු දත්මකත 

 

වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන් නැවත පදිංචිකිරිමේ ක්රියාකාවිකයාකරහ මුණපණීමේී, 

ආබාිවතභාවයාක ප්රධ්ානත   ැහළු ලහ ත රරුණක් මගම  ම හිී රාන්තාවන්හ වඩා පිරිමින් ධතර එ ප 

තත්මකවයාකහ පුණපණ පෑ හ ඇය ධවල ාාව  ඉහළයාකම මරමලේ මවතත්මක සුළු හා ප්රබස ආබාිවතභාවයාකන්හ  

ම ොදුරුවූ මුළු  ිහ ජරර ප්රධ්ානීන්  ණන ලාමපුක්ෂ වශමයාකන් පහළ  ඨාහ ර පවතීම      
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වගු අංෙ 32 : වයාපාරිතිෂකෙන්  අපාරහතාතාවෙට පාරත්වන ගිහ ඒෙෙ රධානීන් අතහ ආබාධිත ාවෙ පිළිබඳ 

තත්වෙ 

ල ත්රී-
පුරුෂභාවයාක 

ප්රබස 
ආබාිවතභාවයාක 

සුළු 
ආබාිවතභාවයාක 

ආබාිවත 
මනොවන  

එරතුව  % 

පිරිමි  19 14 1,338 1,371 78.5 

 ැහැණු  05 12 359 376 21.6 

එරතුව  24 26 1,692 1,747 100 
ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක/3 වැනි පියාකවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  /ලිං ණන දත්මකත 

 

මබොමහෝ  ිහ ජරර ප්රධ්ානීන්හහ (48%) මහොඳ ධධ්යාපන  ඨාහ ක් (ධමමපොමලම ලා/මපළ ල ත්මක හා ඊහ 

ඉහළ සුදුසුරේ) පවතීම ලැළකියාක ම්තු  ිහ ජරර ප්රධ්ානීන් ලිංඛයාවරහ (50ම8%) ඇත්මකමත්මක ලා ානය 

ධධ්යාපන  ඨාහ ක් බව මපමන් (1 මශ්රේණියාක- ධමමපොමලම ලා/මපළ දක්වා)ම ලාමපුක්ෂ වශමයාකන්  ිහ ජරර 

ප්රධ්ානීන් සුළු ලිංඛයාවරහ ප්ර ාණවත්මක ධධ්යාපනිර පසුබි ක් මනො ැය බව මපමන් (ලාක්ෂරතාව 

මනො ැය ධතර ධත්මකලන තැබී  ප ණක් රළ හැකියාක)ම වගු ධිංර 38  ිතන් ිධල තර දැක්මගම      

 

වගු අංෙ 33: වයාපාරිතිෂකෙන්  අපාරහතාතාවෙට පාරත්වන ගිහ ඒෙෙ රධානීන්කේ අධයාපාරනිෙ තත්වෙ 

ධධ්යාපන  ඨාහ   පිරිමි  ැණපණු  එරතුව  % 

ධකුරු මනොදත්මක 5 6 11 0.6 

අත්සන ත බීම පාරමණේ ෙස 

හ කි 10 6 16 0.9 

1-5 මශ්රේණියාක දක්වා  155 74 229 13.1 

6 මශ්රේණියාක - සා්කපාරස දේවා  526 132 658 37.5 

අ.කපාරො.ස. සා්කපාරස සමත් 265 69 334 19.1 

අ.කපාරො.ස. ප්කපාරස සමත් 318 72 390 22.4 

උපාිව ධමපුක්ෂර/උපාිව 86 20 106 6.1 

පශ චාත්මක උපාිව 1 2 3 0.2 

මවනත්මක  2 0 2 0.1 
එරතුව  1,366 376 1,747 100 

ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක/3 වැනි පියාකවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  /ලිං ණන දත්මකත 

 

වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන  ිහ ජරර ප්රධ්ානීන්මේ ැස ප රක්ෂා රහාව ්වුන්මේ ීවවමනෝපායාක 

රහාවන් මරමරහි බසපාන ප්රධ්ානත  ල ාජ ලාධ්රයාකකිම වගු ධිංර 34  ිතන් මපමනන පරිද ්වුන්ම න් 

22% ක් ප ණ රිෂිරා්ගමිර ක්රියාකාරාරරේහි නිරතව සිටිය (ත න්මේ  ඉඩේවස ව ා රහම්තුවස 

නියාකැලී )ම  මදවන වැඩි  ප්රයශතයාක වන්මන් (14ම9% ) ිධශ්රාමිරයින්යාකමමතවන වැඩි  පිරිල වන්මන් 

ිධධ්ායාකර මනොවන  ඨාහමේ රජමේ මලේවරයින්යාක (9ම1%)ම සිවුවැනි ඉහළ  ධ යාක  න්මන් (8ම9%) වඩු, 

මපදම්ගරු, ිධදුික ආී ය මීඩන් හා රිෂිරා්ගමිර මනොවන ශ්රමිරයින්යාකම නැවත පදිංචිකිරීමේ රා්ගයාකයාක 

ලේබන්ධ්මයාකන්  ත්මකරස ිධශ්රාමිර පිරිල ඉතා වැද ත්මක යාකම වගු ධිංර 34  ිතන් ිධල තර ලැපමේම   
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වගු අංෙ 34: වයාපාරිතිෂකෙන්  අපාරහතාතාවෙට පාරත්වන ගිහ ඒෙෙ රධානීන්කේ විත්න්ෙ හටාවන්  

විත්මකයයාක - ප්රධ්ාන   පිරිමි  ැණපණු  එරතුව % 

ත න්හ  ධයාකත්මක ඉඩේ ව ා කිරී  322 59 381 21.9 

ෙිෂිොර්කරෙ ශ්රකරෙයින් 53 8 61 3.5 

ෙිෂිොර්කරෙ කනොවන ශ්රකරෙයින් (පුණපණු) 137 18 155 8.9 

ෙිෂිොර්කරෙ කනොවන ශ්රකරෙයින්(නුපුණපණු) 51 5 56 3.2 

ධීවර ( ාළු ිධකිණී ) 1 1 2 0.1 
මරද ිධවී   1 1 2 0.1 

ලත්මකත්මකව පාසනයාක  3 1 4 0.2 

වාණිජ ක්රියාකාරාරරේ  134 7 141 8.1 
රජමේ මලේවමේ/ිධධ්ායාකර 31 6 37 2.1 

රජමේ මලේවමේ /මලසු මශ්රේණි  133 25 158 9.1 

මපෞී ිකර ධිංශයාක/ිධධ්ායාකර 11 1 12 0.7 
මපෞී ිකර ධිංශයාක/ මලසු මශ්රේණි 74 16 90 5.2 

හමුදා මලේවයාක 48 1 49 2.8 

මපොිකල , නිවාලාරක්ෂර,මපෞී ිකර ආරක්ෂර 
මලේවා  30 0 30 1.7 

 ිහණියාකන්  7 89 96 5.5 

ිධශ්රාමිර පුී සයින්  213 47 260 14.9 
ිධැසකියාකා 42 54 96 5.5 

මවනත්මක  75 37 112 6.4 

එරතුව  1,366 376 1,742 100 
ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක/3 වැනි පියාකවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  /ලිං ණන දත්මකත 

 

 වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන ල හර  ිහ ජරර ප්රධ්ානීන් ිධිව ත්මක ැසකියාකාවන්හි නිරත වන 

ධතර  ීිධයයිර විත්මකයයාක මසල ත න්මේ  ඉඩේවස රිෂිර්ග ාන්තමේ නියාකැලී සිටියම ම වැනි 

පුී සයින් 216 මදමනකු රිෂිර්ග ාන්තමේ නියාකැලී සිටියම මේ ආරාරමේ මදවන වැඩි  පිරිල වන්මන් 

ලත්මකත්මකව පාසනමේ නිරත වන්නන් වන ධතර ්වුන් 30 මදමනකිම ම යාකහ ධ තරව,  ිහ ජරර ප්රධ්ානීන් 

20 මදමනකු රිෂිරා්ගමිර රේරරුවන් මසල මලේවයාක රරයම  

වගු අංෙ 35 : වයාපාරිතිෂකෙන්  අපාරහතාතාවෙට පාරත්වන ගිහ ඒෙෙ රධානීන්කේ ද්විතිෂයිෙ විත්න්ෙ 

හටාවන් 

විත්මකයයාක - ීිධයයිර  පිරිමි  ැහැණු  එරතුව % 

ත න්හ  ධයාකත්මක ඉඩේ ව ා කිරී  194 22 216 70.4 
රිෂිරා්ගමිර ශ්රමිරයින්  15 5 20 6.5 

රිෂිරා්ගමිර මනොවන ශ්රමිරයින් (පුණපණු) 5 1 6 2.0 

රිෂිරා්ගමිර මනොවන ශ්රමිරයින්(නුපුණපණු) 5 0 5 1.6 
ලත්මකත්මකව පාසනයාක  24 6 30 9.8 

වාණිජ ක්රියාකාරාරරේ  16 2 18 5.9 

මවමළඳුන්  1 0 1 0.3 

මපෞී ිකර ධිංශයාක/ මලසු මශ්රේණි 3 0 3 1.0 
ිධශ්රාමිරයින්  0 1 1 0.3 

මවනත්මක  4 3 7 2.3 

එරතුව 267 40 307 100 
ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක/3 වැනි පියාකවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  /ලිං ණන දත්මකත 

 

ලත්මකත්මකව පාසනයාක හා ලත්මකත්මකව ම ොිධපස පවත්මකවාම න යාකා  ග්රාමීයාක ශ්රී සිංරාමග සුසභ විත්මකයයාකකිම 

වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන  ිහ ජරර ප්රධ්ානීන් ධතර ූලිකර ැසකියාකාව මසල ලත්මකත්මකව 
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පාසනමයාකහි නිරත පුී සයින් 3 මදමනකුද ීිධයයිර ැසකියාකාව මසල එහි නිරත පුී සයින් 56 මදමනකුද 

හඳුනාම න ඇතම 36 වගුව  ිතන් ්වුන්මේ දායාකරත්මකවයාක දැක්මගම   

වගු අංෙ36 : හඳුනාගත් ගිහ ඒෙෙ රධානීන් අතහ සත්ත්ව පාරා නකෙමි නිහතවීකම් සඨව ාවෙ  

ලත්මකත්මකව ව්ග යාක පවුම ලිංඛයාව  ලතුන් ලිංඛයාව  මුළු වටිනාර  
රුම 

එළමදනුන්  29 89 1,975,000 

මී හරක් 3 12 100,000 
එළුවන්  1 4 40,000 

කුකුළන් ආී ලතුන් 25 1,837 461,650 

මවනත්මක  1 10 500 

එරතුව 59 1,952 2,577,150 
ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක/3 වැනි පියාකවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  /ලිං ණන දත්මකත 

 

වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන් ධතර, 943 මදමනකු (54ම1%) ක්ම වයාකල 51-70 ධතර 

පසුවන්නන් වන ධතර ම ොවුන් ධතර ඉහළ  ධ යාකක්  න්නා වයාකල  රාණ්ඩයාක ම යාක මගම මීහ ධ තරව, 

වයාකල 70 ඉක් වූ  ිහ ජරර ප්රධ්ානීන් 216 මදමනකු සිටින ධතර ම ොවුන් ධවදානේ ලහිත තත්මකවයාකන්හි 

සිටින ධයාක මසල ලැළමක්ම     

වගු අංෙ 37: වයාපාරිතිෂකෙන්  අපාරහතාතාවෙට පාරත්වන්නන්කේ වෙසඨ ොණ්ඩෙන්  

වයාකල  රාණ්ඩයාක  පිරිමි  ැහැණු  එරතුව % 

19-30 19 6 25 1.4 

31-39 162 21 183 10.5 
40-49 327 48 375 21.5 

51-70 722 221 943 54.1 

71-80 114 70 184 10.6 
81 හා ඊහ වැඩි  22 10 32 1.8 

එරතුව  1,366 376 1,742 100 
ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක/3 වැනි පියාකවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  /ලිං ණන දත්මකත 

 

4.4 වයාපාරිතිෂකෙන්  අපාරහතාතාවෙට පාරත්වන්නන්කේ සමාග ආර්ථිෙ තත්වෙ: පාරවුල් 

සාමාජිෙයින්  

 

ම හි ඉදරිපත්මක මරමරන වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන පවුමවස ල ාජිරයින්මේ ල ාජ ආ්ගථිර 

මතොරතුරු ධතර  ිහ ජරර ප්රධ්ානියාකාමේ මතොරතුරුද ඇතුළත්මකයාකම පවුමවස මතොරතුරු පවුම ජරර 

 ඨාහමින් එරතු රර ඇතම හඳුනා ත්මක පවුම ජරර 1,742 ක් ඇතුළත පවුම ලා ාජිරයින් 6,432 ක් සිටියම  

ම   පවුම ලිංඛයාව ධතර නයෂ ටිර පවුම කිහිපයාකක් එක්ව ලරල  වූ ිධල තිත පවුම 25 ක් සිීමම ම   

ිධල තිත පවුම 25 ධතර මුම පවුස හා එක් නයෂ ටිර පවුසක් ප ණක් ලහිතව ලරල  වූ ිධල තිත පවුම 19 

කිමපවුම 6 ර නයෂ ිකර පවුම 2 බැිතන් ඇතම එබැිධන් නැවත පදිංචි කිරීමේ රා්ගයාකයාකමේී ිධධ්ායාකර 

නිමයාකෝජිතායාකතනයාක/වයාපිය රළ නාරරන ජරරයාක ිධසින් නයෂ ටිර පවුම 25 ක් මවත ධවධ්ානයාක මයාකොමු 

රළ ම්තුමගම   
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වගු අංෙ 38 : විසඨතිත පාරවුල් තුස සිටින නයෂඨටිෙ පාරවුල් ගණන   

 

නයෂඨටිෙ පාරවුල් ගණන   බසපෑ හ සක්වූ  මන්වාසිර නිවාල 
ජරර  ණන   

1 19 

2 6 
ධදාස මනොමග 1,717 

එරතුව 1,742 
ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක/3 වැනි පියාකවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  /ලිං ණන දත්මකත 

පවුමවස ලා ාජිරයින් බණපතර පිරිලරහ මහොද ධධ්යාපන පසුබි ක්  ඇය බව මපනී යාකයිම ම ොවුන්ම න් 

බණපතර පිරිල ග්රාමීයාක ප්රමීශයාකන්හ ධයාකත්මක වුවද ්වුන්මේ ධධ්යාපන  ඨාහ  ලතුටුදායාකර මගම වයාපියමයාකන් 

බසපෑ හ සක්වන ම   පිරිල ධතර උපාිවධ්ාරීන් හා පශ චාත්මක උපාිවධ්ාරින් ලැළකියාක ම්තු පිරිලක් සිටියම 

 ිහ ජරර ප්රධ්ානීන්මේ ධධ්යාපන  ඨාහ  හා ලැළකූ රළ තරුණ පරපුරහ උලල  ධධ්යාපන  ඨාහ ක් 

ඇතම   

 

වගු අංෙ 39 : පාරවුල් ව  සාමාජිෙයින්කේ අධයාපාරනිෙ පාරතාබිම.  

 ධධ්යාපනිර පසුබි   ල ත්රී පුරුෂ භාවයාක එරතුව  

පිරිමි  ැහැණු  

ධකුරු මනොදත්මක  124 108 232 

ධත්මකලන් කිරී හ හැකි  15 20 35 

පාලම යාකා හ සිටින  84 70 154 

1-5 මශ්රේණියාක දක්වා  472 451 923 

6 මශ්රේණියාක - සා්කපාරස දේවා  1,130 962 2,092 

අ.කපාරො.ස. සා්කපාරස සමත් 585 584 1,169 

අ.කපාරො.ස. ප්කපාරස සමත් 709 665 1,374 

උපාිව ධමපුක්ෂර/උපාිව 190 238 428 

පශ චාත්මක උපාිව 3 12 15 

මවනත්මක  6 4 10 

එරතුව  3,318 3,114 6,432 

ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක/3 වැනි පියාකවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  /ලිං ණන දත්මකත 

 

ම   පවුම ලා ාජිරයින්ම න් බණපතර පිරිල වයාකල  රාණ්ඩ තුනරහ (19-30, 31-50, and 51-70) ධයාකත්මක 

වන ධතර එ  පිරිල මුළු පවුම ලා ාජිරයින්ම න් 69% කිම  නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාවිකයාක 

ලේබන්ධ්මයාකන් ම යාක ධ්නාත්මක ර සක්ෂණයාකක් වන ධතර ප්රයල ාාන තවීමේ රා්ගයාකමේී  තරුණ පිරිලහ 

පවුම වස මබොමහෝ ව  පේ දැරියාක හැකියාකම ත  පවුමවස දු්ගවස ලා ාජිරයින් හා රණ්ඩායාකේ මවත වැඩි 

ල ාජ ආරක්ෂණයාකක් ලැපයී හ ම   තරුණ මරොහල  වසහ හැකියාකම වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ 

පත්මකවන ම   පවුම ධතර වැද ත්මක  සක්ෂණයාක වන්මන් කුඩා දරුවන් ලිංඛයාව ඉතා පහළ  ඨාහ ර වී යිම 

ම   පවුමවස සිටින මුළු වැඩිහිටි ජන ලිංඛයාව 416 ක් වන ධතර ම   වයාකල  රාණ්ඩයාකහ ධයාකත්මක 

පුී සයාකන් ධතර ල ත්රී පුරුෂ ධනුපාතමයාකහි සුළකියාකම්තු මවනලක් මනො ැතම 40 වැනි වගුව  ිතන් ජ පිළිබද 

ිධල තර ලැපමේම         

වගු අංෙ 40 : වයාපාරිතිෂකෙන්  අපාරහතාතාවෙට පාරත්වන පාරවුල්ව  සාමාජිෙයින්කේ වෙසඨ වුහෙ  

වයාකල පිරිමි  ැහැණු  එරතුව % 

0-4 159 132 291 4.5 

5-9 237 198 435 6.8 

10-16 351 262 613 9.5 
17-18 81 74 155 2.4 



 46 

19-29 468 426 894 13.9 

30-39 485 460 945 14.7 

40-49 461 464 925 14.4 
51-70 873 870 1743 27.1 

71-80 157 183 340 5.3 

81 ලහ ඊහ වැඩි 46 45 91 1.4 
එරතුව 3,318 3,114 6,432 100 

ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක/3 වැනි පියාකවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  /ලිං ණන දත්මකත 

නැවත පදිංචි කිරී  ලැසසුේ කිරීමේී ම   පවුමවස ලා ාජිරයින්මේ මේ විත්මකතීයාක රහාවන් ඉතා වැද ත්මක 

මගම ජ ජ රාණ්ඩයාකන්හ ධයාකත්මක වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන පුී සයින් මවනුමවන් වඩාත්මක සුදුසු 

ක්රියාකා ා්ග  හදුනා  ැනී  ලදහා එයාක වැද ත්මකමගම ිධමශේෂමයාකන් , ීවවමනෝපායාකයාකන් හා ආදායාකේ ප්රයශ ශාපන 

වැඩලහහන් හදුන්වා ීමේී පිරිමි,  ැහැණු, ැසකියාකා ධහිමි පුී සයින්, ය ෂයයින්, පාලම මනොයාකන ළමුන් 

ආී රාණ්ඩ හදුනා   ැනී  ධතයවශය මගම ිධල තර වගු ධිංර 41  ිතන් දැක්මගම    

 

වගු අංෙ 41: වයාපාරිතිෂකෙන්  අපාරහතාතාවෙට පාරත්වන පාරවුල්ව  සාමාජිෙයින්කේ විත්න්ෙ හටාවන්   

 

විත්මකතීයාක ල ත්රී පුරුෂභාවයාක 
එරතුව % 

පිරිමි  ැහැණු  
ත න්හ  ධයාකත්මක ඉඩේ ව ා කිරී  370 69 439 6.8 

රිෂිරා්ගමිර ශ්රමිරයින් 61 12 73 1.1 

රිෂිරා්ගමිර මනොවන ශ්රමිරයින් 

(පුණපණු) 235 66 301 4.7 

රිෂිරා්ගමිර මනොවන 

ශ්රමිරයින්(නුපුණපණු) 76 12 88 1.4 

ධීවර ( ාළු ිධකිණී ) 1 2 3 0.0 

මරද ිධවී   1 5 6 0.1 

ලත්මකත්මකව පාසනයාක  4 5 9 0.1 

වාණිජ ක්රියාකාරාරරේ  193 25 218 3.4 

රජමේ මලේවමේ/ිධධ්ායාකර 50 44 94 1.5 

රජමේ මලේවමේ /මලසු මශ්රේණි  246 292 538 8.4 

මපෞී ිකර ධිංශයාක/ිධධ්ායාකර 25 4 29 0.5 

මපෞී ිකර ධිංශයාක/ මලසු මශ්රේණි 214 112 326 5.1 

හමුදා මලේවයාක 140 10 150 2.3 

මපොිකල , නිවාලාරක්ෂර,මපෞී ිකර 

ආරක්ෂර මලේවා  45 4 49 0.8 

 ිහණියාකන්  17 899 916 14.2 
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ිධශ්රාමිර පුී සයින්  247 118 365 5.7 

ය ෂයයින්  746 642 1,388 21.6 

ළමුන් (වයාකල 0-5 ධතර) 194 164 358 5.6 

ැසකියාකාමග නිම්ක්ත මනොවන 289 475 764 11.9 

මවනත්මක 164 154 318 4.9 

එරතුව 3,318 3114 6,432 100 

ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක/3 වැනි පියාකවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  /ලිං ණන දත්මකත 

වගු ධිංර 42  ිතන් වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන පවුම ජරරවස ආදායාකේ ිධයාකදේ රහාවන් 

දැක්මගම ලන්ලන්දනාත්මක රව බැලූ රස ආදායාකේ හා ිධයාකද  ධතර එතරේ මවනලක් මනො ැතම මරමලේ 

මවතත්මක ්වුන්ම න් බණපතර පිරිල මහොද ආදායාකේ තත්මකවයාකකින් ම්ක්ත මගම වයාකල  තභාවයාක මහේතුමවන් කිසි  

ආදායාක ක් මනොඋපයාකන මුළු නින්  ත  දරුවන්  ත යාකැමපන පවුම 08 ක් සිීමම මරමලේ මවතත්මක  

වයාපියමයාකන් බසපෑ හ පවුම ජරර ප්රධ්ානීන් 181 මදමනකු ප්ගමේෂණ රණ්ඩායාක  ල   ධනුකූස 

මනොවූ ධතර ත  ආදායාකේ ිධයාකදේ  ිධල තර සබා ී  ප්රයක්මෂේප රරන සීම ිධල තර ලදහා වගු ධිංර 42 

බසන්න      

වගු අංෙ 42 :වයාපාරිතිෂකෙන් බ පාරෑමට  ේවන පුද්ග යින්කේ මාසිෙ ආදාෙම් හටාව  

ොණ්ඩෙ 

ආදාෙම විෙදම 

බ පාරෑමට 

 ේවන 

පුද්ග යින් 

සංතයාව  රතිෂශතෙ 

බ පාරෑමට 

 ේවන 

පුද්ග යින් 

සංතයාව රතිෂශතෙ 

< 5001 28 1.8 27 1.7 

5001 – 7500 29 1.9 25 1.6 

7501 – 10000 58 3.7 49 3.1 

10001 – 15000 164 10.5 124 7.9 

15001 – 25000 383 24.5 293 18.8 

25001– 50000 608 38.9 614 39.3 

50001 – 100000 239 15.3 331 21.2 

100001 – 200000 41 2.6 74 4.7 

> 200000 11 0.7 24 1.5 

එෙතුව 1,561 100.0 1,561 100 

ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක/3 වැනි පියාකවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  /ලිං ණන දත්මකත 

 

වයාපියමයාකන් බසපෑ හ සක්වන පුී සයින්මේ ආදයාක  ිධයාකදේ තත්මකවයාක ලැළ පමේී, ම   පවුම බැිංකු 

ල    නුමදනු රරන ආරාරයාක හා ්වුන්මේ ණයාක ැය තත්මකවයාකන් මරබදුදැයි හදුනා ැනී  වැද ත්මක 

රරුණකිම ම ොවුන්ම න් බණපතර පිරිලරහ බැිංකු ිතණුේ ඇතම ම   පවුමවස ණයාක ැයභාවයාක ලැළ පමේී, 

පවුම 385 (22ම1%) ක් බැිංකු ණයාක පහසුලරේ සබා ම න ඇතම ම යින් මපනී යාකන්මන් බණපතර පිරිල ත  

ීවවමනෝපායාකහ ධදාසව ල ව-ශක්යයාකකින් ම්තුවන බවයිම ිධල තර ලදහා  වගු ධිංර 43 බසන්නම    
 

වගු අංෙ 43: වයාපාරිතිෂකෙන් අපාරහතාතාවෙට පාරත්වන පුද්ග යින් ණෙ  බා කගන ඇතිෂ අහමු  

ධරමුණ/ිධල තරයාක   පුද්ග යින් 

සංතයාව  

% 

වාහනයාකක් මිළහ  ැනී  55 3.1 

ඉඩ ක් මිළහ  ැනී  25 1.4 

ව ා රහයාකතු ලදහා  28 1.6 
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උලල  ධධ්යාපනයාක ලදහා 5 0.3 

ිධවාහ  ිං සයයාක ලදහා 2 0.1 

වයාපාරිර ධරමුණු ලදහා  50 2.9 
නිමවල  ධළුත්මකවැඩියාකාව  113 6.5 

මපෞී ිකර ධරමුණු  112 6.4 

ණයාක සබාම න 
මනො ැය  1,357 77.7 

එරතුව  1,747 100 
ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක/3 වැනි පියාකවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  /ලිං ණන දත්මකත 

වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන පුී සයින් මබොමහෝ මදනා  හා  ා්ග යාකහ ආලන්නව ීවවත්මක මවයම 

 ා්ග යාකහ පහසුමවන් පැමිණි  ධරමුණු රරම න  ා්ග යාක මදපල පදිංචිව සිීම   ම ොවුන් ධතර මපොදු 

සක්ෂණයාකකිම ්වුන් ධවධ්ධ්ානයාක මයාකොමු රරන මීස  රරුණ වන්මන් පාලසයිම ත  දරුවන්හහ මහොද 

ධධ්යාපනයාකක් සබා ී  මරමරහි ්වුන් ප්රමුඛත්මකවයාක සබා මදයම මතවනුව ්වුන් ධවධ්ානයාක මයාකොමු රරන 

වැද ත්මක රාරණයාක වන්මන් ප්රජා  ධ්යල ාානයාකයිම ජ ධනුව ්වුන් නැවත පදිංචි කිරීමේී  ම    ානයාකන් 

මවත ලැළකිමස මයාකොමු කිරී  ඉතා වැද ත්මකමගම වගු ධිංර 44  ිතන් ්වුන්මේ ධතයවශය මලේවාවන් හා 

භාිධතා රරන ල ාානයාකන් පිළිබද ිධල තර දැක්මගම   

 

වගු ධිංර 44 : ධතවශය මලේවා ල ාාන මවත ්වුන්මේ  නිමවල  සිහ ඇය දුර  

 

මලේවා ල ාානයාක  දුර කිමමිම  

< 1.00 1.00–1.99 2.00–2.99 
3.00 ලහ ඊහ 
වැඩි 

එරරතුව  

පාලස  312 40 73 105 530 

මබමහත්මක ශාසාව  161 11 62 298 532 
ආලන්නත  මරෝහස  111 14 67 462 654 

මවළදමපොස  140 13 55 433 641 

දුේරියාක  ා්ග යාක  40 3 12 311 366 
ප්රධ්ාන  ා්ග යාකහ ප්රමගශයාක  560 16 35 71 682 

ප්රජා  ධ්යල ාානයාක  181 8 10 30 229 

මවනත්මක  4 0 1 0 0 

එරතුව  1,509 105 315 1,710 3,634 
ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක/3 වැනි පියාකවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  /ලිං ණන දත්මකත 

 

4.5 අවදානම් තත්වෙන්මි ජීවත් වන  වයාපාරිතිෂකෙන් අපාරහතාතාවෙට පාරත්වන පුද්ග යින්  

 

වයාපියයාක මහේතුමවන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන, ධවදානේ ලහිත තත්මකවයාකන්හි ීවවත්මක වන පුී සයින් හදුනා 

 ැනී  ඉතා වැද ත්මක මගම වගු ධිංර 46 හි දැක්වූ පරිද, ිධිධධ් රාණ්ඩයාකන් යාකහමත්මක දැනහ  හදුනාම න ඇය, 

වයාපියමයාකන් බසපෑ හ සක්වන, ධවදානේ ලහිත තත්මකවයාකන්හි ීවවත්මක වන පුී සයින් 942 ක් සිටියම  නිළ 

වශමයාකන් ප්රරාය ත 2016 දරිද්රතා  ඨාහ හ ධනුව හදුනාම න ඇය, දරිද්රතාව පිළිබද රාණ්ඩයාක ඉන් ප්රධ්ාන 

තැනක්  නීම සියාක ූලිකර ධවශයතා ඉටුරර  ැනී  ලදහා පුී සමයාකකු  ාලයාකරී දැරියාක ම්තු ධව  ිධයාකද  

දරිද්රතා  ඨාහ  මග (ශ්රී සිංරා රජමේ ජන හා ලිංඛයා මමඛන මදපා්ගතමේන්තුමග නිරිවචනයාක)ම 2016  ැයි 

 ල ඉදරිපත්මක රළ නවත  තක්මලේරුව ධනුව ව්ගත ාන දරිද්රතා  ඨාහ  රුම4,089ම00කිම ලා ාජිරයින් 05 ක් 

සිටින පවුසක් ලදහා ම යාක ආමීශ රළ ිධහ පවුසහ ධදාස ල ල ා දරිද්රතා  ඨාඨා  රුම20,445කිම 

වයාපාරිතිෂකෙන් බ පාරෑමට  ේවන කදවන ව ඩිම  පුද්ග යින් ොණ්ඩෙ වන්කන් ව ඩිමිටි පුද්ග යින්ෙ. 

ඔවුන් 942 ේ සිටින අතහ එෙ ස සකිෙ යුතු සංතයාවකි. වසසඨගත ාවෙ න්හණෙ කිරිම සදහා ශ්රී  ංො 

හගෙ විසින් පිළිගත් වෙස 60 කහෝ ඊට ව ඩි ෙන සීමාව කෙොදා ග නිණ. විවිධ කහ තුන් නිසා කවන්ව ගිෙ 
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පාරවුල් කතවන ව ඩිම ධවදානේ ලහිත තත්මකවයාකන්හි ීවවත්මක වන පිරිල මගම වගු ධිංර 31  ිතන් දැක්මවන, 

වැන්දඹු, දක්රලාදවූ, මවන්ව ිතයාක පුී සයින් ම   රාණ්ඩයාක යාකහතහ  ැමනන ධතර ම   පිරිල 158කිම 

 වගු ධිංර 45: වයාපාරිතිෂකෙන් අපාරහතාතාවෙට පාරත්වන  ධවදානේ තත්මකවයාකන්හි ීවවත්මක වන හදුනා ත්මක රාණ්ඩ  

 

රාණ්ඩයාක පිරිමි 
 ැහැ
ණු  

එරතු
ව 

% 

වැන්දඹු 16 142 158 16.8 

දක්රලාද වූ හා මවන්වු  05 02 07 0.7 

වයාකල ධවුරුදු 60 හා ඊහ වැඩි වැඩිහිටියාකන්  286 124 410 43.5 

 ාසිර ආදායාක  රුම20,445/- හ ධඩු*  314 314 29.9 
ප්රබස මසල ආබාිවත පුී සයින්  19 05 24 2.5 

ඉඩහ  ධහිමි පුී සයින්  29 29 3.4 

එරතුව   942 100 
* 2016 මනොවැේබ්ග  ල දරිද්රතා  ඨාහ  (රුම4,089) ලා ාජිරයින් 05 ක් සිටින පවුසක් ලදහා ආමීශ රළ 

ිධහ 

ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක/3 වැනි පියාකවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  /ලිං ණන දත්මකත 

 

ම   ප්රධ්ාන රාණ්ඩයාකන්හ ධ තරව, ආබාිවත (24), ඉඩේ මනො ැය/ධනවලර (29) ආී රාණ්ඩ 

කිහිපයාකක්ද මගම නැවත පදිංචි කිරීමේ රා්ගයාකයාකහ ධදාසව ම   ලා ාීවයාක රණ්ඩායාකේ නි්ගණයාක රර ැනී  හා  

හදුනා ැනී  සිදුරර ඇතම  එබැිධන් නැවත පදිංචි කිරීමේ රා්ගයාකයාකමේී, ධවදානේ ලහිත තත්මකවයාකන්හි ීවවත්මක 

වන හදුනා ත්මක ම   රාණ්ඩ මරමරහි ප්රබස මසල ධවධ්ානයාක මයාකොමු රළ ම්තුමගම ිධිධධ් ධවදානේ ලහිත 

තත්මකවයාකන් කිහිපයාකක් ලහිත, වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන පුී සයින් සිටින ධතර ්වුන්ිධිධධ් 

රාණ්ඩයාකන් යාකහමත්මක හදුනාම න ඇය බැිධන්, නැවත ිධශ මමෂණමේද ම   පිරිමලේ මුළු ලිංඛයාව වන්මන් 

645කිම   ිධල තර ලදහා 45 වැනි වගුව බසන්නම ධවදානේ ලහිත තත්මකවයාකන්හි ීවවත්මක වන ම   පිරිලහ 

ධ තරව සුළු හා ප්රබස ආබාිවත තත්මකවයාකන් ලහිත ල ාජිරයින් කිහිප මදමනක්ද ම   පවුමවස සිටිම    

 

4.6 මයාකෝජිත වයාපියමයාකන් සිදුවන බසපෑ  පිළිබදව වයාපාරිතිෂකෙන් අපාරහතාතාවෙට 

පාරත්වන පුද්ග යින්කේ මතෙ    

 

වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන මබොමහෝ පුී සයින්හහ ධිවමගී   ා්ග යාක යාකන්න නවත  

ලිංරමපයාකක් වන ධතර ම රහ මහෝ ිධමීශයාකර මහෝ ධිවමගී   ා්ග යාකක් භාිධතා රර මනො ැය බැිධන් 

ධිවමගී    ා්ග යාක පිළිබදව ්වුනහ පැහැදික රර  ැනී ක් ධවශය මගම   

 

වගු ධිංර 46 : මයාකෝජිත වයාපියමේ ලිනාත්මක ර බසපෑේ පිළිබදව වයාපාරිතිෂකෙන් බ පාරෑමට  ේවන 

පුද්ග යින්කේ මතෙ    

 

 තයාක 
ප්රමුඛතාවයාක 
1 

ප්රමුඛතාවයාක 
2 

ප්රමුඛතාවයාක 
3  

ධලමවාසී ලේබන්ධ්තා වස පැවැත්මක  පිළිබද 
ධිධනිශ චිතතාව 276 152 124 
ඥාය ලබදතා ජාසමේ පැවැත්මක  පිළිබද ධිධනිශ චිතතාව 141 341 201 

ත   ම න්/පාරේපරිර ප්රජාමවන් දුරල වී   107 121 257 

දරුවන්මේ ධධ්යාපනයාකහ බාධ්ාවී   89 51 57 

ත  ආහාර සුරක්ෂිතතාව පිළිබද ධිධනිශ චිතතාව  118 243 67 
ආදායාකේ  ා්ග වස පැවැත්මක  පිළිබද ධිධනිශ චිතතාව 447 162 138 



 50 

වයාපිය ඉදකිරීේ රාසයාක තුළ දුෂ රරතාවන්හ මුණපණී   72 89 132 

මවනත්මක  10 2 4 

එරතුව  1,260 1,161 980 
ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක/3 වැනි පියාකවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  /ලිං ණන දත්මකත 

 

මරමලේ මවතත්මක, ලමීක්ෂණ නිසධ්ාරීන් ිධසින් සිදුරරන සද ූලිකර හැදන්වීම න් හා සබාදුන් මතොරතුරු 

පත්රිරා මදර  ිතන් සද ධවමබෝධ්මයාකන් ධනතුරුව, ිධමශේෂමයාකන් ලා ාීවයාක හා පාරිලරිර වශමයාකන්, මයාකෝජිත 

වයාපියයාක  ිතන් ඇයිධයාක හැකි බසපෑේ පිළිබදව ්වුන්මේ ධ්නාත්මක ර හා ලිනාත්මක ර  තයාකන් ප්රරාශ 

රළහම වගු ධිංර 45  ිතන් මපන්වන පරිද ්වුන්ම න් බණපතරයාකක් ත  ආදායාකේ  ා්ග යාකන්හි සුරක්ෂිතතාව 

පිළිබදව බිමයාකන් පසුමවයම ඉහත දැක්වූ පරිද, ්වුන්මේ ප්රධ්ාන ආදායාකේ  ා්ග යාක වන්මන් 

රිෂිර්ග ාන්තයාකයිම ත  ඉඩේ ධහිමි වී, ව ා බිේ විකන් දුරල ා ප්රමීශවස නැවත පදිංචිවී හ සිදුවුවමහොත්මක 

ධනා තමේී ්වුන් ම   ධිධනිශ චිතතාවහ මුණපණපානු ඇතම මදවන ප්රබසත  රණල ලමස වන්මන් ත  

ල ාජ ලබදතා ජාසයාක බිී යාකනු ඇතැයි යාකන බියාකයිම වගු ධිංර 46  ිතන් ජ ජ  රරුණු පිළිබද ්වුන් දැක්වූ 

ප්රමුඛතාවයාක ලහිතව මේ පිිකබද වැඩි ිධල තර ඉදරිපත්මක මරම්ගම          

 

්වුන් වයපියමේ ලිනාත්මක ර බසපෑේ පිළිබදව ප්රයචාර දක්වමින් සිටින ධතර  ප්ගමේෂණ රණ්ඩායාක  

්වුන් ල   එහි යාකහපත්මක ප්රයඵස පිළිබදවද ලාරච්ඡා රරන සීම ධිවමගී   ා්ග  පහසුරේ පිළිබදව මපර 

ධත්මකදැ පේ රහිත වුවද, වයාපියයාක  ිතන් ප්රමීශමේ  ා්ග  පීධ්යයාක හා  ා්ග  මවත ප්රමගශවීමේ පහසුරේ 

වැඩිදම්ණු වන බව ්වුන් ිධශ වාල රරයම ්වුන්මේ මදවන ප්රමුඛතාවයාක සබා මදන්මන් ජායර ලිංව්ගධ්නයාක 

යාකන ධිං යාකහ වන ධතර මතවන ප්රමුඛත්මකවයාක ප්රාමීය යාක ලිංව්ගධ්නයාක මවත සබා මදයිම ්වුන්මේ ධමනකුත්මක 

ප්රමුඛතා ඇතුළු වැඩි ිධල තර වගු ධිංර 47  ිතන් ඉදරිපත්මක මර්ගම      

 

වගු ධිංර 47 : මයාකෝජිත වයාපියමේ ධ්නාත්මක ර ල ාජ බසපෑේ පිළිබදව වයාපාරිතිෂකෙන් අපාරහතාතාවෙට 

පාරත්වන පුද්ග යින්කේ මතෙ    

 

 තයාක 
ප්රමුඛතාවයාක 
1 

ප්රමුඛතාවයාක 
2 

ප්රමුඛතාවයාක 
3  

ධපහ නවීන නිවලක් හිමිමග  48 18 40 

ප්රමීශයාක ලදහා මහොද ප්රමගශ  ා්ග  පීධ්යයාකක් 
සැමේ 484 137 112 
ජායර  ා්ග  ලිංව්ගධ්නයාක වී   453 375 163 

පළාත්මක  ා්ග  ලිංව්ගධ්නයාක  116 417 384 

ජායර ලිංව්ගධ්නයාක මග වත්මක වී  89 167 248 
ධපමේ වාහන නඩත්මකතු ිධයාකදේ ධඩුිධ   31 45 75 

ධපමේ   න් රාසයාක හා ිධයාකදේ ධඩුිධ   36 45 76 

එරතුව  1,257 1,204 1,098 
ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක/3 වැනි පියාකවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  /ලිං ණන දත්මකත 

 

මයාකෝජිත වයාපියයාක  ිතන් සිදුවන පාරිලරිර බසපෑ  පිළිබදව වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන 

පුී සයින්මේ  තයාක ිධ සීමේී, බණපතර පිරිලරමේ  තයාක වූමේ වයපියයාක මහේතුමවන් ත නහ ශේද 

දූෂණයාකහ මුණපණ ී හ සිදුවන බවයිම ප්රමීශමේ පවත්මකනා ගුණාත්මක ර ජස ූලසාශ්රයාකන්හ හානි වී  මදවන 

වැඩි  පළමු ප්රමුඛතා ලිනාත්මක ර බසපෑ  මසල ්වුන් නේ රමළෝයාකම මතවන පළමු ප්රමුතාව සබා ී 

ඇත්මකමත්මක ්වුන් ලතු මීපස ිධමදදනයාක වී  යාකනු රරුණහයිම ම   මබොමහෝ ධයාකහපත්මක ප්රයඵස ඉදකිරීේ 

රාසයාක තුළ සිදුවන බව ්වුන්මේ ිධශ වාලයාකයිම ිධල තර 48 වගුමවන් දැක්මගම          
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වගු අංෙ 48:: කෙෝජිත වයාපාරිතිෂකෙන්  සිදුවන පාරාරිසරිෙ බ පාරෑම පිළිබදව වයාපාරිතිෂකෙන් අපාරහතාතාවෙට 

පාරත්වන පුද්ග යින්කේ මතෙ 

 තයාක 
ප්රමුඛතාවයාක 

1 
ප්රමුඛතාවයාක 

2 
ප්රමුඛතාවයාක 

3 

නිතර සිදුවන  ිංවතුර  ැලීේ වසහ 
මුණපන ී හ සිදුමග 105 27 36 

පවත්මකනා ජස ලේපත්මකහි ගුණාත්මක ර බව 
ධඩුමග  293 141 152 
ශේද දූෂණයාක ඇයමග  365 201 135 

දූිධික ඇයවී  හා වාම් දූෂණයාක  142 491 262 

ධපහ ඉයරිවන මීපස වසහ හානි 
සිදුමගම  275 182 157 

තුරු සතා ලහිත ල වාභාිධර පරිලරයාක 
මවනල  මග  81 160 379 

එරතුව  1,261 2 7 
ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක/3 වැනි පියාකවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  /ලිං ණන දත්මකත 

 

ම   ධිවමගී   ා්ග යාක  ා්ග  ධනතුරු ධඩු කිරී හ මහේතුවනු ඇයබව බණපතර පිරිලරමේ  තයාක ිධයාකම  ා්ග  

තදබදයාක ධඩුවී  යාකන  රරුණ ලදහා  මදවන වැඩි  ප්රමුඛතාව සබා ී ඇතම වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ 

පත්මකවන්නන් බණපතර පිරිල ව්ගත ානමේී සියාක ප්රධ්ාන   න් බි න් ධවශයතා ලදහා (කුරුණෑ ස හා 

 හනුවර මවත යාකා  ලදහා)  A 010 ජායර  ා්ග යාක භාිධතා රරන ධතර  ා්ග මේ ව්ගත ාන තත්මකවයාක හා 

වාහන තදබදයාක පිළිබද ්වුනහ ධත්මකදැ ප ක් ඇතම ිධල තර ලදහා වගු ධිංර 49 බසන්න 

වගු අංෙ 49 : කෙෝජිත වයාපාරිතිෂෙ මගින් සිදුවන ධනාත්මෙ පාරාරිසරිෙ බ පාරෑම් පිළිබදව වයාපාරිතිෂකෙන් 

අපාරහතාතාවෙට පාරත්වන පුද්ග යින්කේ මතෙ  

 

 තයාක 
ප්රමුඛතාවයාක 
1 

ප්රමුඛතාවයාක 
2 

ප්රමුඛතාවයාක 
3  

 ා්ග  ධනතුරු ධඩුමග 398 151 110 
ඉන්දන වැයාකවී  ධඩුමග  261 411 158 

 ා්ග මේවාහන තදබදයාක ධඩුමග   329 290 313 

ධිවමගී   ා්ග යාක නිලා නව පාරිලරිර 
ධසිංරරණයාකක් ඇයමගම  73 142 178 

ලිංචාරර ර්ග ාන්තයාක දම්ණු මගම  76 90 123 

 ා්ග  ආරක්ෂාව පිළිබද ධ්නාත්මක ර ආරමප 
ඇයමගම 116 66 171 

මවනත්මක  6 4 2 

එරතුව  1,259 1,154 1,055 
ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක/3 වැනි පියාකවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  /ලිං ණන දත්මකත 

 

වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන පුී සයින්ම න් බණපතර පිරිලරහ ඉඩේ ධත්මකරර ැනීමේ පනත, 

සියාක රැ ැත්මකමතන් මතොරව නැවත පදිංචි කිරීමේ ජායර ප්රයපත්මකයයාක හා  ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාක ිධසින් 

භාිධතා රරනු සබන ධමනකුත්මක වන්ද ම වීමේ ක්ර මගද පිළිබදව නිවැරද ධවමබෝධ්යාකක් මනො ැතම ිධල තර 

වගු ධිංර 50  ිතන් සබා මීම     
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වගු අංෙ 50 : න වත පාරදිංචි කිරීමට අදා  මූලිෙ වයවසඨාාපිත හා රතිෂපාරත්තිෂමෙ කල්තනෙන් පිළිබදව 

වයාපාරිතිෂකෙන් අපාරහතාතාවෙට පාරත්වන පුද්ග යින්කේ ද නුවත් ාවෙ.   

 

දැනුවත්මකභාවයාක  ්ග  නැත  

ඉඩම් අත්ෙහග නීකම් පාරනත (LAA) 244 1,025 

සිෙ ෙ ම ත්කතන් කතොහව න වත පාරදිංචි කිරීකම් ගාතිෂෙ 

රතිෂපාරත්තිෂෙ (NIRP) 57 1,213 
 ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරිමේ වයපිය  ිතන් බසපෑ හ සක්වන 
පුී සයින් ලදහා සබා මදන පාරිමතෝෂිර 46 1,220 

ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක/3 වැනි පියාකවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  /ලිං ණන දත්මකත 

 

ධවලාන වශමයාකන් ලළරා බැලීමේ ී මපනී යාකන්මන් වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන පුී සයින් තුළ 

මයාකෝජිත වයාපියයාක මරමරහි යාකහපත්මක ආරමපයාකක් ඇය බවයිම එමලේ වුවත්මක නැවත පදිංචිවී හ හා 

ීවවමනෝපායාක ප්රයල ඵාපනයාක රර  ැනී  ලදහා ලැළකියාක ම්තු වන්දයාකක් ්වුන් ධමපුක්ෂා රරයම එබැිධන් 

ම   වා්ගතාව පදනේ රර  නිමින්  නා නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්ර මගදයාකක්  ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාක 

ිධසින් ලරල  රළ ම්තුමගම       

 

ැසල  රරන සද ගුණාත්මක ර දත්මකතයාකයාකන් ඇඨාසල  ධයිමීමම දත්මකත ිධශ මමෂණ  ිදුරාිං  වැඩලහහන  ිතන් 

ජාසයාකර ල වූ පමයාකන් ලාරාිංශ  ත රර, එ ිතන් වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන පුී සයින් 

වයපියයාක මරමරහි දරන ල ල ා  තමේ හරල  රඩක් ඉදරිපත්මක මරම්ගම   ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග යාක 

ඉදකිරීමේ වයාපියයාක මක්න්රීයාක ිධෂයාකයාකයාක වන ධතර ජ ආශ්රිත පරිවාර ිධෂයාකයාකයාක කිහිපයාකක්ද ම   මක්න්රීයාක 

ිධෂයාකයාකයාක ල   දැඩිව එරහ බැී පවතීම ම   පරිවාර ිධෂයාකයාකයාකන් ද ජ එකිමනර හා ලමීප ලබදතාවකින් 

ම්ක්තමගම මේ පිළිබද වැඩි ිධල තර ප්රල ාාර ධිංර 01  ිතන් ඉදරිපත්මක මරම්ගම     

රසඨාාහ අංෙ 01 : මධයම අධිකේ ම මාර්ගෙ ඉදිකිරීකම් වයාපාරිතිෂෙට අදා  න වත පාරදිංචි කිරීකම් 

ක්රිොවලිකේ  ගා ාොහ දර්ශනෙ 

 
ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක/3 වැනි පියාකවර/ගුණාත්මක ර දත්මකත 

 

මීහ ධ තරව,  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියමේ 2014 ව්ගෂමේ ලරල  රරන සද නි්ග ාණ ලැළැල  හ 

ධනුව වයාපිය රා්ගයාකයාක ලදහා ඉඩේ ධත්මකරර  ැනී  මහේතුමවන් තවත්මක ධපහසුතා කිහිපයාකක් ත න්හ 
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ඇයිධයාක හැකි බව  පුී සයින් කිහිප මදමනක් ප්රරාශ රර සිටියම ම   රරුණු ලාරාිංශ ත රර වගු ධිංර 

51  ිතන් ඉදරිපත්මක මරම්ගම එ  රරුණු දැක්වීේ ලි හව  වයාපිය රා්ගයාකාසයාක මවත ඉදරිපත්මක රර ඇය ධතර 

නැවත පදිංචි කිරීමේ  උපමීශර මවතද ජවාමේ පිහපත්මක මයාකොමුරර යබිණිම මරමලේ මවතත්මක ම     ැහළු 

ලදහා ිධලදුේ ිධධ්ායාකර නිමයාකෝජිතායාකතනයාක ිධසින් ඉදරිපත්මක රර ඇය ධතර වයාපියමේ ව්ගත ාන නි්ග ාණ 

ලැසසු   ිතන් රර ඇය මවනල රේ නිලා ම    ැහළු මහේතුමවන් ිධශාස බසපෑ ක් ඇය මනොමගම          

වගු අංෙ 51 : සමාග ආහේෂණෙට අදා ව වයාපාරිතිෂකෙන් අපාරහතාතාවෙට පාරත්වන පුද්ග යින් විසින් 

ඉදිරිපාරත් ෙහ ඇතිෂ ෙ  .    

අනු 

අංෙෙ  

පුද්ග ෝෙණ්ඩාෙම ග ට ව  ෙ   ද ේවීම  

1 ආර්.ජී. කසකනවිහත්න මහතා  වයාපාරිතිෂකෙන් බ පාරෑමට  ේවන 

ෙහපාරත්ව  පුබ්බිලිෙ ගනපාරදකේ තාසාන 

භූකරෙ කවනුකවන් විෙල්පාර භූකර  ාගෙේ 

 බා දීම.  ේෂඨමන් මල්වතුකගොඩ 

මහතාට අෙත් ඉඩමේ ඒ සදහා 

කෙෝගනා ෙහයි.  

තාසාන භූකරෙ කවනුකවන් 

විෙල්පාර භූකර  ාගෙේ 

 බා ග නීම සදහා 

ආෙතනිෙ සහාෙ අවශය 

කේ. 

2 එම්.ඩී. කසෝමවන් කමෙ සිෙ ම ඉඩම් ෙටමටි  පසඨබිම් හා 

කුඹු ) වයාපාරිතිෂකෙන් බ පාරෑමට 

 ේවන බ වින් විෙල්පාර ඉඩම් 

අකප්ේෂා කෙකර්.  

හට කවනුකවන් සිදුෙහන 

විකශ ෂ කස වෙ සසො  

ඇෙකේ ජීවකනෝපාරාෙ 

රතිෂසඨාාපාරනෙ ෙහ 

ග නීම  හා සාධාහණ 

වන්දි මුද ේ  බා 

ග නීම සදහා ආෙතනිෙ 

සහාෙ අවශය කේ.  
ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක/3 වැනි පියාකවර/ගුණාත්මක ර දත්මකත 
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5 ව නි පාරරිච්කේදෙ : වයාපාරිතිෂෙට අදා  මිකරෙම් ක්රමකේදෙ  සහාෙ හා 

රතිෂ ා   

 

5.1 හ දින්වීම  

 

දැනව පවයන ඉඩේ නීය ධනුව  1950 ධිංර 09 දරන ඉඩේ ධත්මකරර ැනීමේ පනත හා පසුව ඊහ රරන සද 

ලිංමශෝධ්නයාකන්) වයවල ාාපිත වන්ද සැබී හ සුදුසුරේ සබන ූලිකර ප්රයසාභීන් වන්මන් ඉඩේ මහෝ 

පරවශතාවයාකන් හිමිරරුවන්යාකම “ල  ධයියරරු, උරල  හිමියාකා, බදුරරු මසල මහෝ ධන් ආරාරයාකකින් එ  

ඉඩ  මහෝ එහි මරොහලක් මහෝ පිළිබදව උනන්දුවක් දක්වන මවනත්මක ෑනෑ  පුී සමයාකකු මහෝ, ලහ එ  

ඉඩ  පිළිබද හිමිරමේ යාකේකිසි ල වභාවයාකක්, එ  ඉඩ  මවනුමවන් සැබූ මහෝ සැබි හ නියාකමිත යාකේකිසි 

කුිකයාකක් මහෝ සාභයාකක් ” ෙනාදී ධයියයාක පිළිබද මවනත්මක ප්රමදදයාකන්ද මේ ලදහා ලළරා බැලී හ ධවශය 

ප්රයපාදන  ඉඩේ ධත්මකරර ැනීමේ පනමත්මක 08 වැනි මේදයාක   ිතන් ලළලා ඇතමමරමලේ මවතත්මක, ඉහත 

ප්රමදදයාකන්හ ධයාකත්මක හිමිරේ ්පුපු මනොදරන මබොමහෝ පුී සයින්හහ එ  ඉඩ  ධත්මකරර  ැනී හ ධදාස 

වයවල ාාපිත ක්රියාකාවිකමේ ධවශයතාවයාකන්හ  ැසමපන ්පුපු රළ හැකි ලාක්ෂය මනො ැතම එබැිධන් 

මබොමහෝ ධවල ාාවස ම වැනි හිමිරේ කියාකන්නන් වන්ද ම ිධමේ වයවල ාාපිත ක්රියාකාවිකමයාකන් ඉවත්මක රරනු 

සැමේම සියාක රැ ැත්මකමතන් මතොර නැවත පදිංචි කිරි  පිළිබද ජායර ප්රයපත්මකයයාක යාකනු ්පුපු හිමිරේ 

මනොදරන, යාකේ ඉඩ රහ ඇය ලේබන්ධ්යාක ්පුපු කිරී හ ප්රබස ්පුපු රළ හැකි ලාක්ෂය මනො ැය මහයින් 

ම මලේ ඉවත්මක මරමරන පිරිල ප්රයසාභීන් මසල ආවරණයාක කිරී  ලදහා දරන සද උත්මකලාහයාකකිම උලල  

ධධ්යාපන හා  හා ා්ග  ධ ාතයාිංශයාක ිධසින් මපරී හදුන්වා දුන්, රැබිනඨා  ණ්ඩසයාක ිධසින් ධනු ත 

පාරිමතෝෂිර පැමක්ජයාක, ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ පනත හා ල  ාමීව ක්රියාකාත්මක ර මවමින් ඉඩේ 

ධත්මකරර ැනීමේ ක්රියාකාවිකයාක මග වත්මක රරනු සබන ම වස කිම වයවල ාාපිත වන්ද හා නැවත පදිංචිවීමේ 

වැයාක ධතර මවනල ල නයාක කිරී  ලදහා, වයාපිය මහේතුමවන් ආ්ගථිර යාක හා ල ාීවයාක වශමයාකන් බසපෑ හ 

සක්වන පුළුම පරාලයාකරහ ධයාකත්මක පුී සයින්හහ ධයම්ගර ලහන ලැළසී හ ම   පාරිමතෝෂිර පැමක්ජයාක 

භාිධතා මගම 

 

මුදම යාකනු වන්ද ම වීේ ලදහා භාිධත රළ ම්තු යාකාා්ගාවාී ලහන ලැළසීමේ  ාධ්යයාකක් මනොවන බව 

පැහැදළි රරුණකිම එමලේ වුවත්මක රජයාකහ හා  ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාකහ ත  ඉඩේ විකන් ඉවත්මක මරමරන 

ලෑ  ධමයාකකුහ  ිධරමප ඉඩේ සබා ීමේ හැකියාකාව මනො ැතම එබැිධන් මබොමහෝ ිධහ ධනු  නයාක රළ හැකි 

ිධරමපයාක වන්මන්, මබොමහෝ හිමිරරුවන් ධයියයාක දරන මපෞී ිකර මීපස මවනුමවන් මුදම වන්ද 

පිරිනැමී යි (ම   හිමිරරුවන්, තනයර ්පුපු දරන්නන්, කුලීනිවැසියාකන්, බදුරරුවන්, හවුම 

හිමිරරුවන් ආීන් ිධයාකහැකියාක)ම එබැිධන් වන්ද සබාීමේ හා නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරරේ 

හදුනා ැනී , ලැසසුේකිරී  හා ක්රියාකාත්මක ර කිරී  ශ්රී සිංරාමග ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ පනත, ඉඩේ ධත්මකරර 

 ැනීමේ පනමත්මක 63 (2) (E) ව න්යයාක (460 පරිච්මේදයාක) යාකහමත්මක ඉඩේ හා ඉඩේ ලිංව්ගධ්න ධ ාතයවරයාකා 

ිධසින් නිකුත්මක රරන සද හා 2014ම02ම18 දන පා්ගිකමේන්තුව ිධසින් ධනු ත රරන සද 2014ම05ම30 දනැය 

ධිංර 1864/54 දරණ ධයිධමශේෂ  ැලඨා පත්රයාක හා ම    ැලඨා පත්රයාක යාකහමත්මක උතුරු ධිවමගී   ා්ග යාක 

ඇතුළත්මක වන ධිංර /14/0833/533/008 දරණ රැබිනඨා පත්රිරාව ධනුව සිදුරළ ම්තුමගම නැවත පදිංචි 

කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  ක් ලරල  කිරී  ලදහා    මපන්වන තවත්මක ප්රධ්ානත  ප්රයපත්මකය  ාසාවක් 

වන්මන් ඉඩේ හා ඉඩේ ලිංව්ගධ්න ධ ාතයාිංශයාක  ිතන් ලේපාදත සියාක රැ ැත්මකමතන් මතොරව නැවත 

පදිංචිකිරී  පිළිබද ජායර ප්රයපත්මකයයාකයිම ම   පරි ානමේ ලිංව්ගධ්න වයාපියයාකක් ලදහා නැවත 

පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  ර ධවශයතාවයාක ජායර පරිලර පනත  ිතන්ද ධවධ්ාරණයාක මරම්ගම   ම   

වයාපියයාකද ජායර පරිලර පනමත්මක නියාක යාකන් යාකහතහ  ැමනන වයාපියයාකක් බැිධන් නැවත පදිංචිකිරීමේ 

ක්රියාකාරාරී ලැසැල  ක් ලරල  කිරී  ධනිවා්ගයාකයාක මගම ජ ධනුව ම   නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල   

හා හිමිරේ ක්ර මගදයාක 2014ම05ම30 දනැය ධිංර 1864/54 දරණ ධයිධමශේෂ  ැලඨා පත්රයාක ධනුව ලරල  

රරඇතම 2014 ව්ගෂමේී ලරල  රරන සද මරගුසාසි ප්රරාරව, ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ පනමත්මක 2 වැනි 
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පරිච්මේදයාකහ ධනුව ම   වයාපියයාක ලදහා නියාකමිත දැන්වීේ  ැලඨා පත්රමයාකහි පළකිරීම න් ධනතුරුව, නව 

වයාපිතීන් ලදහා වන පාරිමතෝෂිර පැමක්ජයාක ධදාස වනු ඇතම 

 

5.2 වයාපාරිතිෂෙට අදා  මිකරෙම් රතිෂපාරත්තිෂෙ  

 

ඉඩේ හිමිරේ ව්ග යාක  ත පදනේව ලහ මීපස හා ීවවමනෝපායාකහ ධදාසව සිදුමවතැයි ධමපුක්ෂිත ධහිමිවීේ 

හා හානි  ත පදනේව, වයාපියයාක යාකහමත්මක නැවත පදිංචිකිරීමේ හා ීවවනමනෝපායාක ප්රයල ාාපනයාක කිරීමේ 

ප්රයසාභ ලදහා ඇය  හිමිරේ, එනේ හිමිරේ ක්ර මගදයාක වගු ධිංර 52  ිතන් දක්වා ඇතම   
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වගු අංෙ 52: වයාපාරිතිෂෙට අදා  මිකරෙම් ක්රමකේදෙ  

 අමිකරවීම්හානිෙ මිකරෙම් ාභීන්  මිකරෙම කගවීම් සාධාහණීෙහණෙ  වගකීම  

අ. ෙිෂිොර්කරෙ ඉඩම් අමිකරවීම  පාරහත් බිම් හා පසඨබිම්) ෙිෂිොර්කරෙ කනොවන ඉඩම් 

ධම1 ෙිෂිොර්කරෙ ඉඩම් 

අමිකරවීම 

හිමිරේ ්පුපුව මහෝ ිකයාකාපදිංචි 

කිරීමේ ලහයරයාක ඇය ධයියරරු    

ත  ඉඩ  මවනුවහ (ල ාානීයාක ල වභාවමයාකන් 

හා ඵසදායිතාවමයාකන් ල ාන) ඉඩ ක් 

සබා ැනීමේ ිධරමපයාක මතෝරා ැනීමේ 

ධවල ාාව වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ 

පත්මකවන පුී සයින්හහ සබා මදනු සැමේම 

එවැනි   ඉඩ ක් ලපයාකා  ැනීමේ හැකියාකාවහ 

යාකහත්මකව ම   ධවල ාාව හිමිමගම  

නැවත පදිංචිකිරීමේ වැයාක මසල, ඉඩ  

ධහිමිවී  මවනුමවන්, මුදිකන් ම වන 

වන්දයාකක්    

 

ඉඩම න් මරොහලක් ප ණක් ධත්මකරර 

 ැමනන හා ඉයරි මරොහල ආ්ගථිර යාක 

වශමයාකන් ඉදරි භාිධතයාක ලදහා  

ප්රමයාකෝජනවත්මක තත්මකවයාකර මනො ැය ිධහ, 

ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ පනතහ ධනුව, ධදාස 

පුී සයාකාමේ  නාපයාක  ත, ඉයරි බිේ 

මරොහලද ධත්මකරර  ැනී  මහෝ නැවත 

පදිංචිවීමේ වැයාක මසල, ඊහ සිදුව ඇය 

හානියාකහ වන්ද ම වී  සිදුමරම්ගම      

 

එ ප කු න ධවල ාාමග වුවද, F1  ිතන් 

දක්වා ඇය පරිද, මබෝ  ව ාවන්හි 

ධල වැන්න මනළා  ැනී හ ප්ර ාණවත්මක 

රාසයාකක් සබා ද  මහෝ මවළදපස මිළ 

ධනුව ම වීේ සිදුකිරී  මහෝ රරනු සැමේම  

වත්මකරේ ධහිමිවී  ලහ 

ීවවමනෝපායාක ප්රයල ාාපනයාක 

මවනුමවන් ම ිධේ සිදුකිරී ම  

 

ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ 

පනමත්මක 46 1 (iii) ධනුව 

සැමබන හිමිරේ  ත 

පදනේව මහෝ 2014ම03ම05 

දන පළරළ ිධමශේෂ  ැලඨා 

නිමගදනමේ මරගුසාසිවසහ 

ධනුව  ප්රධ්ාන තක්මලේරුරරු 

ිධසින් තීරණයාක රරන පරිද, 

ආදායාකේ ධහිමිවී  මවනුමවන් 

ම වී   

 ා්ග  ලිංව්ගධ්න 

ධිවරාරියාක, ිධයාකදේ ප්රධ්ාන 

තක්මලේරුරරු, ප්රාමීය යාක 

මමරේ. 



 

57 

 අමිකරවීම්හානිෙ මිකරෙම් ාභීන්  මිකරෙම කගවීම් සාධාහණීෙහණෙ  වගකීම  

ම  

ීවවමනෝපායාක ප්රයල ාාපන ී නාව 

(G3.1)ලහ ිධමශේෂ ී නාව  (H2.2) 

A2 ෙිෂිොර්කරෙ ඉඩම් 

අමිකරවීම 

ත  මද ාපියාකන්ම න් සද 

උරු යාක  ත හවුම හිමිරරුවන්  

ත  ඉඩ  මවනුවහ (ල ාානීයාක ල වභාවමයාකන් 

හා ඵසදායිතාවමයාකන් ල ාන) ඉඩ ක් 

සබා ැනීමේ ිධරමපයාක මතෝරා ැනීමේ 

ධවල ාාව වයාපියමයාකන් බසපෑ හ සක්වන 

පුී සයින්හහ සබා මදනු සැමේම එවැනි 

ඉඩ ක් ලපයාකා  ැනීමේ හැකියාකාවහ යාකහත්මකව 

ම   ධවල ාාව හිමිමගම  

නැවත පදිංචිකිරීමේ වැයාක මසල, ඉඩ  

ධහිමිවී  මවනුමවන්, මුදිකන් ම වන 

වන්දයාකක්    

 

ඉඩම න් මරොහලක් ප ණක් ධත්මකරර 

 ැමනන හා ඉයරි මරොහල ආ්ගථිර යාක 

වශමයාකන් ඉදරි භාිධතයාක ලදහා  

ප්රමයාකෝජනවත්මක තත්මකවයාකර මනො ැය ිධහ, 

ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ පනතහ ධනුව, ධදාස 

පුී සයාකාමේ  නාපයාක  ත, ඉයරි බිේ 

මරොහලද ධත්මකරර  ැනී  මහෝ නැවත 

පදිංචිවීමේ වැයාක මසල, ඊහ සිදුව ඇය 

හානියාකහ වන්ද ම වී  සිදුමරම්ගම      

 

එ ප කු න ධවල ාාමග වුවද, F1  ිතන් 

දක්වා ඇය පරිද, මබෝ  ව ාවන්හි 

ධල වැන්න මනළා  ැනී හ ප්ර ාණවත්මක 

රාසයාකක් සබා ී  මහෝ මවළදපස මිළ 

වත්මකරේ ධහිමිවී  

ලහීවවමනෝපායාක 

ප්රයල ාාපනයාක මවනුමවන් 

ම ිධේ සිදුකිරී ම  

 

ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ 

පනමත්මක 46 1 (iii) ධනුව 

සැමබන හිමිරේ  ත 

පදනේව මහෝ 2014ම03ම05 

දන පළරළ ිධමශේෂ  ැලඨා 

නිමගදනමේ මරගුසාසිවසහ 

ධනුව  ප්රධ්ාන තක්මලේරුරරු 

ිධසින් තීරණයාක රරන පරිද, 

ආදායාකේ ධහිමිවී  මවනුමවන් 

ම වී   

ලතය (තනයර) ධයියරරු 

නිශ චයාක කිරීමේී ්පුපු ව්ග යාක 

ධනුව ඊහ මවනල රේ සිදුිධයාක 

හැකියාකම(ජයාකභූමි හා 

ල ව්ගණභූමි ්පුපුවසහ ධනුව, 

මද ාපියාකන්මේ  රණින් පසුව 

උරු යාක වැඩි හම පුතා මවත 

හිමිමග)ම  තවද    

ජනපදරරණ ඉඩේ 

(මද ාපියාකන්මේ  රණින් 

 ා්ග  ලිංව්ගධ්න 

ධිවරාරියාක, ප්රධ්ාන 

තක්මලේරුරරු, , ප්රාමීය යාක 

මමරේ. 
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ධනුව ම වීේ සිදුකිරී  රරනු සැමේම  

ම  

ීවවමනෝපායාක ප්රයල ාාපන ී නාව 

(G3.1)ලහ ිධමශේෂ ී නාව  (H2.2) 

පසුව උරු යාක බාස පුතා මවත 

හිමිමග),  හනුවර උරු යාක 

යාකහමත්මක ඉඩේ(මද ාපියාකන්මේ 

 රණින් පසුව උරු යාක 

වැඩි හම පුතා මවත හිමිමග) 

ආී ඉඩේ සබාීමේ මයාකෝජනා 

ක්ර යාක ධනුවද ලතය ධයියයාක 

තීරණයාක මගම මවනල  මග 

මරමලේ මවතත්මක, පියාකා මහෝ 

 ව ත න්ම න් පසු ධයියයාක 

සියාකු  දරුවන් මවත ල ව 

සබා ී ඇත්මකනේ, සියාකු  

දරුවන්හහ මීපස ධයියයාක 

ල ව හිමිමගම   

 

ලිංල රියර යාක වශමයාකන් 

ප්රාමීය යාකව  භාිධතා වන 

මවනත්මක භාිධතාවන්ද පවතීම  

එබැිධන්, ධත්මකරර ැනීමේ 

ක්රියාකාවිකමේී, ම මලේ පවයන 

භාිධතයාකන් උමසිංනණයාක 

මනොරළ ම්තුයාකම    

A3 රිෂිරා්ගමිර ඉඩේ 
මවත ප්රමගශයාක 
ධහිමිවී ම   

බදුරරු, බදු පදනමින් මහෝ කුළි 
පදනමින් භුක්ය ිධදන්නා,ධඳ 
ම ොිධයාකා  

ඉඩ  ලදහා ම වී ක් සිදු මනොමරම්ගම  
 
බදුරරු, බදු පදනමින් මහෝ කුළි පදනමින් 
භුක්ය ිධදන්නා,ධඳ ම ොිධයාකා ිධසින් ව ා රර 
ඇත්මකනේ, ජ වන ිධහ පවයන මභෝ  
ලහ/මහෝ  ල  ලදහා F1 හි දක්වා ඇය පරිද 
වන්ද ම වීේ සිදුරරනු සැමේම    

ධහිමිවූ මභෝ  ලහ 

ීවවමනෝපායාක ප්රයල ාාපනයාක 

මවනුමවන් ම ිධේ සිදුකිරී ම  

 

 ා්ග  ලිංව්ගධ්න 

ධිවරාරියාක, ප්රධ්ාන 

තක්මලේරුරරු,  , 

ප්රාමීය යාක මමරේ. 
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එ ප කු න ධවල ාාමග වුවද, F1  ිතන් 

දක්වා ඇය පරිද, මබෝ  ව ාවන්හි 

ධල වැන්න මනළා  ැනී හ ප්ර ාණවත්මක 

රාසයාකක් සබා ී  මහෝ මවළදපස මිළ 

ධනුව ම වීේ සිදුකිරී  මහෝ රරනු සැමේම  

 
බසපෑ හ සක්වූ ඉඩේ ප්ර ාණයාකහ ධදාසව 
ඉයරි බදු/පැවරුේ රාසයාක ලදහා ශුීධ් 
ආදායාක  ධහිමිවී  මවනුමවන් ූලසය යාක 
ම වී ම    
 
ීවවමනෝපායාක ප්රයල ාාපන ී නාව 

(G3.1)ලහ ිධමශේෂ ී නාව  (H2.2) 

A4 රිෂිරා්ගමිර ඉඩේ 

මවත ප්රමගශයාක 

ධහිමිවී ම   

හවුසහ ව ාරරන්නා  

(sharecopper) 

ඉඩ  ලදහා ම වී ක් සිදු මනොමරම්ගම  
 
හවුසහ ව ාරරන්නා (sharecopper) ිධසින් 

ව ා රර ඇත්මකනේ, F1  ිතන් දක්වා ඇය 

පරිද, මබෝ  ව ාවන්හි ධල වැන්න මනළා 

 ැනී හ ප්ර ාණවත්මක රාසයාකක් සබා ී  මහෝ 

මවළදපස මිළ ධනුව ම වීේ සිදුකිරී  මහෝ 

රරනු සැමේම  

 

ීවවමනෝපායාක ප්රයල ාාපන ී නාව 

(G3.1)ලහ ිධමශේෂ ී නාව  (H2.2) 

ධහිමිවූ මභෝ  ලහ 

ීවවමනෝපායාක ප්රයල ාාපනයාක 

මවනුමවන් ම ිධේ සිදුකිරී ම  

 

 ා්ග  ලිංව්ගධ්න 

ධිවරාරියාක, ිධයාකදේ 

තක්මලේරුරරු, ප්රාමීය යාක 

මමරේ. 

A5 රිෂිරා්ගමිර ඉඩේ 
මවත ප්රමගශයාක 
ධහිමිවී ම   

්පුපු හිමිරේ මනොදරන්නා මහෝ 
මපෞී ිකර මහෝ රජමේ ඉඩ  
ධම්තු මසල ධමසා  ත්මක 
තැනැත්මකතා       

ඉඩ  ලදහා ම වී ක් සිදු මනොමරම්ගම  
 
්පුපු හිමිරේ මනොදරන්නා  ිධසින් ව ා රර 

ඇත්මකනේ, F1  ිතන් දක්වා ඇය පරිද, මබෝ  

ධහිමිවූ මභෝ  ලහ 

ීවවමනෝපායාක ප්රයල ාාපනයාක 

මවනුමවන් ම ිධේ සිදුකිරී ම  

 

 ා්ග  ලිංව්ගධ්න 
ධිවරාරියාක, ිධයාකදේ 
තක්මලේරුරරු, ප්රාමීය යාක 
මමරේ. 
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ව ාවන්හි ධල වැන්න මනළා  ැනී හ 

ප්ර ාණවත්මක රාසයාකක් සබා ී  මහෝ 

මවළදපස මිළ ධනුව ම වීේ සිදුකිරී  මහෝ 

රරනු සැමේම  

 

ීවවමනෝපායාක ප්රයල ාාපන ී නාව 

(G3.1)ලහ ිධමශේෂ ී නාව  (H2.2) 

A6 රිෂිරා්ගමිර ඉඩේ 
මවත ප්රමගශයාක 
ධහිමිවී ම   

ිධහාර මහෝ මීවාස ේ ඉඩ ක් 
්පුපු හිමිරේ රහිතව භුක්ය 
ිධදන්නා    

පහත නි්ගණායාකරයාකහ ධනුව ඉඩේ ලදහා 

වන්ද ම වී ම   

 

භුක්ය 
ිධදන 
රාසයාක  

ම ිධේ ප්රයශතයාක            

භුක්යිධදන්නා  ධයියරරු  

වලර 20හ 
වැඩි  

75 25 

වලර 10-
20 ධතර  

50 50 

වලර 5-10 
ධතර  

25 75 

වලර 5 හ 
ධඩු  

10 90 

 
්පුපු හිමිරේ මනොදරන්නා  ිධසින් ව ා රර 

ඇත්මකනේ, F1  ිතන් දක්වා ඇය පරිද, මබෝ  

ව ාවන්හි ධල වැන්න මනළා  ැනී හ 

ප්ර ාණවත්මක රාසයාකක් සබා ී  මහෝ 

මවළදපස මිළ ධනුව ම වීේ සිදුකිරී  මහෝ 

රරනු සැමේම  

 
ීවවමනෝපායාක ප්රයල ාාපන ී නාව 

ඉඩ  ලිංව්ගධ්නයාක කිරී  

ලදහා සිදුරළ සියාකළු 

ආමයාකෝජන ධහිමිවූ මභෝ  ලහ 

ීවවමනෝපායාක ප්රයල ාාපනයාක 

මවනුමවන් ම ිධේ සිදුකිරී ම  

.  

 ා්ග  ලිංව්ගධ්න 
ධිවරාරියාක, ිධයාකදේ 
තක්මලේරුරරු,  ප්රාමීය යාක 
මමරේ ලහ  හා 
භාරරාරමදපා්ගතමේන්තුව  
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(G3.1)ලහ ිධමශේෂ ී නාව  (H2.2) 

B. කන්වාසිෙ ඉඩම් හා කගොඩන ගිලි 

B1 මන්වාසිර ඉඩේ හා 

ම ොඩනැිතික 

ධහිමිවී   

හිමිරේ ්පුපු, ිකයාකාපදිංචි 

ලහයර මහෝ නීයමයාකන් පිළි ත්මක 

මවනත්මක මමඛන  ිතන් ධයියයාක    

ඉඩම් හා කගොඩන ගිලි අර්ධ වශකෙන් අමිකර 

වීම  

 

ඉයරිව යමබන ඉඩේ ප්ර ාණයාක 

ම ොඩනැිතමස නැවත ඉදකිරී  ලදහා 

ප්ර ාණවත්මක ිධහ,  මිළධවප්ර ාණවීේ ලදහා 

මහෝ ධදාස ම ොඩනැිතමස මපර යබූ 

තත්මකවයාකහ නැතමහොත්මක ඊහ වඩා මහොද 

තත්මකවයාකරහ  ධු ත්මකවැඩියාකා කිරී හ මහෝ 

නැවත ඉදකිරී  ලදහා මේරා තහැකි  ද්රවය 

ලදහා ධඩු කිරී ක් සිදු මනොමරොහ, 

ලේූර්ගණමයාකන් නැවත ප්රයල ාාපනයාක 

කිරී හ ධදාස වැයාකහ ධනුව,  ද්රවයවිකන් ලහ/ 

මහෝ මුදිකන්, ඉඩේ හා ම ොඩනැිතික ලදහා 

ම වීේ ( ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ පනමත්මක 

ප්රයපාදන ලහ 2008 මරගුසාසි - 

2009ම04ම07 දන පළරළ ිධමශේෂ  ැලඨා 

නිමගදනයාක)    

 

G1.1යාකහමත්මක දැක්මවන ද්රවය ප්රවාහන 

ී නා,ලහ G2.1 ලහ නව පදිංචි ල ාානයාක 

මවත  ාරු වී යාකා හ ධදාස ිධයාකදේ ලදහා  

G2.2 යාකහමත්මක දැක්මවන පරිද ම වනු සබන 

ී නාවම    

 

H2.2 යාකහමත්මක දැක්මවන ධයම්ගර ී නා 

ම වී    

ධහිමිවූ වත්මකරේ ලදහා ම වී , 

ඉයරි බිේ මරොහල    නැවත 

ල ාාපිත වී හ මහෝ ිධරමප 

ඉඩ ර නැවත පදිංචිවී හ හා 

 ාරු වී යාකන රාසයාකතුළ 

ලහායාක   

 ා්ග  ධිංව්ගධ්න 

ධිවරාරියාක, ප්රධ්ාන 

තක්මලේරුරරු, ප්රාමීය යාක 

මමරේ , නැවත පදිංචි 

කිරීමේ භූමි 

ම ොඩන න්මන් නේ 

ජායර නිවාල ලිංව්ගධ්න 

ධිවරාරිමේ ලහායාක ධවශය 

වනු ඇතම 
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 අමිකරවීම්හානිෙ මිකරෙම් ාභීන්  මිකරෙම කගවීම් සාධාහණීෙහණෙ  වගකීම  

 

තාවරාිකර නවාතැනක් මලොයාකා  ැනී  

ලදහා පවුම ජරර ලා ාජිරයින්හහ 

ලාධ්ාරණ රාසයාකක් (ධව   ාල මදරක්) 

සබා ී   

 

ඉඩම් හා කගොඩන ගිලි පූර්ණ වශකෙන් 

අමිකර වීම  

නැවත ඉදකිරී  ලදහා ප්ර ාණවත්මක බිේ 

ප්ර ානයාකක් මනො ැය ම ොඩනැිතික ලදහා 

පහත හිමිරේ ධදාස මගම     

 

1. ප්රයල ාාන තවී  ලදහා ිධරමප බිේ 

මරොහලක් මලොයාකා  ැනී  ලදහා  ා්ග  

ලිංව්ගධ්න ධිවරාරිමේ ලහායාක සබා ී  මහෝ 

වයාපියයාක ිධසින් ම ොඩනිංවන සද නැවත 

පදිංචිකිරීමේ භුමියාකක් මග නේ හා එහි 

ල ාාන තවී හ  වයාපියමයාකන් බසපෑ හ 

සක්වන පුී සයාකා තීරණයාක රරයි නේ  එහි 

ප්රයල ාාන ත වී හ ධවශය ලහායාක සබා ී  

(ඉඩ  ලිංව්ගධ්නයාක කිරී හ මපර වටිනාර  

 ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාක ිධසින් ධදාස 

පුී සයාකා මවයන් ආපසු සබා  ැමන්)      

 

2. වයාපියමයාකන් බසපෑ හ සක්වන 

පුී සයාකා තීරණයාක රරයි නේ, ත න් 

ිධසින්  ප්රයල ාාන ත වීමේ රුම500,000/- 

මනොවැඩි ී නාවක් සබා ී   
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 අමිකරවීම්හානිෙ මිකරෙම් ාභීන්  මිකරෙම කගවීම් සාධාහණීෙහණෙ  වගකීම  

G1.1යාකහමත්මක දැක්මවන ද්රවය ප්රවාහන 

ී නා,ලහ G2.1 ලහ නව පදිංචි ල ාානයාක 

මවත  ාරු වී යාකා හ ධදාස ිධයාකදේ ලදහා  

G2.2 යාකහමත්මක දැක්මවන පරිද ම වනු සබන 

ී නාවම    

 

H2.2 යාකහමත්මක දැක්මවන ධයම්ගර ී නා 

ම වී    

 

තාවරාිකර නවාතැනක් මලොයාකා  ැනී  

ලදහා පවුම ජරර ලා ාජිරයින්හහ 

ලාධ්ාරණ රාසයාකක් (ධව   ාල මදරක්) 

සබා ී   

 

B2 කුලී නවාතැන් 

ධහිමිිධ  

බදුරරු, බදු පදනමින් මහෝ කුළි 

පදනමින් භුක්ය ිධදන්නා, 

කුලී නවාත න අර්ධ වශකෙන් අමිකර වීම  

 

 

කුලී නවාත නෙට  අර්ධ හානි සිදුවන්කන් 

නම්  එමි අයිතිෂෙ කේ එෙගතාවෙ මත එමි 

රැදී සිටීකම් විෙල්පාරෙ අපාරහතාතාවෙට 

පාරත්වන පුද්ග ො සතු වන අතහ 

කනොඑකස නම් අපාරහතාතාවෙට පාරත්වන 

පුද්ග ො ඉවත්ව ොමට න්හණෙ ෙහයි නම් 

මාස 3 ෙ මාසිෙ කුලිෙ පාරහත පාරරිදි කගවනු 

  කබ්.   

 

  හන ර ලභා සී ාවර පිහිටි මීපසක් 

ලදහා උපරි   ාසිර කුිකයාක රුම 20,000/- 

නවාතැන් කුිකයාකහ ධදාසව 

ූලසය ී නාව මහෝ ඉයරි බදු 

වටිනාර , ිධරමප 

නවාතැනක් මලොයාකා  ැනී  

ලදහා ලහායාක ලහ නවාතැන් 

 ාරු වී යාකන රාසයාක ලදහා 

ලහායාක    . 

 ා්ග  ධිංව්ගධ්න 

ධිවරාරියාක, ප්රධ්ාන 

තක්මලේරුරරු, ප්රාමීය යාක 

මමරේ ,. 
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 අමිකරවීම්හානිෙ මිකරෙම් ාභීන්  මිකරෙම කගවීම් සාධාහණීෙහණෙ  වගකීම  

බැිතන්   

 න ර ලභා සී ාවර පිහිටි මීපසක් ලදහා 

උපරි   ාසිර කුිකයාක රුම 15,000/- බැිතන්   

 ප්රාමීය යාක ලභා සී ාවර පිහිටි මීපසක් 

ලදහා උපරි   ාසිර කුිකයාක රුම 10,000/- 

බැිතන්   

 

H2.2 යාකහමත්මක දැක්මවන ධයම්ගර ී නා 

ම වී    

 

 

කුලී නවාත න පූර්ණ ක ස අමිකර විම    

 

කුලී නවාත නෙට  පූර්ණ හානි සිදුවන්කන් 

නම්  පපාරරිම මාස 06 ෙ ො ෙේ කුලිෙට 

න වන්කම් පාරහතාෙම් සපාරො ග නීම සදහා 

පාරහත ද ේකවන පාරරිදි මූ ය සහාෙ ස පාරයීම.   

 

  හන ර ලභා සී ාවර පිහිටි මීපසක් 

ලදහා උපරි   ාසිර කුිකයාක රුම 20,000/- 

බැිතන්   

 න ර ලභා සී ාවර පිහිටි මීපසක් ලදහා 

උපරි   ාසිර කුිකයාක රුම 15,000/- බැිතන්   

 ප්රාමීය යාක ලභා සී ාවර පිහිටි මීපසක් 

ලදහා උපරි   ාසිර කුිකයාක රුම 10,000/- 

බැිතන්   

 

දැරියාක හැකි කුිකයාකරහ නව කුලී 
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 අමිකරවීම්හානිෙ මිකරෙම් ාභීන්  මිකරෙම කගවීම් සාධාහණීෙහණෙ  වගකීම  

වාලල ාානයාකක් මලොයාකා  ැනී  ලදහා ලහායාක 

හා  H2.2 යාකහමත්මක දැක්මවන ධයම්ගර ී නා 

ම වී   

 

කුලී වාලල ාානයාක ූර්ගණ වශමයාකන් හානියාකහ 

පත්මක වන්මන් නේ, කුලී රරු ිධසින් එ  

වාලල ාාන හිමිරරු මවත ම වන සද 

ධත්මකයරාරේ මුදම නැවත සබා  ැනී  

ලදහාද  ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාක ලහායාක 

වනු ඇතම   

B3 මන්වාසිර 

ම ොඩනැිතික 

ධහිමිවී  

්පුපු හිමිරේ මනො ැය භුක්ය 

ිධදන්නා, බසපත්ර මනො ැය මහෝ 

ධනවලර පදිංචිරරු   

ම ොඩනැිතමසක්  ධ්ගධ් මහෝ ූර්ගණ මසල 

ධහිමි වී   

 

ඉඩ  ලදහා ම වීේ රරනු මනොසැමේම  

 

රජමේ ඉඩ ර පදිංචි ධනවලර 

පදිංචිරරුමවක් නේ, ධපහසුතාවයාකහ පත්මක 

වන පුී සයාකාහහ යාකාාතත්මකවයාකහ පත්මකවී හ 

ධවශය වැයාක වටිනාර  ධදාස ප්රාමීය යාක 

මමරේවරයාකාමේ එර තාවයාක  ත ම වනු 

සැමේම (2014 මරගුසාසි - 2014ම05ම30 දන 

පළරළ ිධමශේෂ  ැලඨා නිමගදනයාක)   

 

වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන 

පුී සයාකා මපෞී ිකර ඉඩ ර පදිංචි 

ධනවලර පදිංචිරරුමවක් නේ, ධයියරරු 

ිධසින් ඊහ එමරහිව උලාිධ ක්රියාකා  ා්ග යාකක් 

ආරේභ රර මනො ැය නේ, එ ප ඉඩ   ත 

සිදුරරන සද වැඩිදම්ණු කිරීේවස 

රජමේ මහෝ මපෞී ිකර 

ඉඩේවස ධනවලර 

පදිංචිරරුවන් මහෝ හිමිරේ 

්පුපු මනොදරන්නන්හහ ධහිමි 

වූ මීපස ලදහා ම වී , 

ඉඩම හි නැවත ලිංිධධ්ානයාක 

වී  ලදහා ලහායාක මහෝ 

ප්රයල ාාන ත වී හ 

ක්රියාකාරරන්මන්නේ ිධරමප 

භූමියාකක් ලැපයී  ලහ  ාරු වී 

යාකන රාසයාක තුළ ලහායාක   

 ා්ග  ධිංව්ගධ්න 

ධිවරාරියාක, ප්රධ්ාන 

තක්මලේරුරරු, ප්රාමීය යාක 

මමරේ , නැවත පදිංචි 

කිරීමේ භූමි 

ම ොඩන න්මන් නේ 

ජායර නිවාල ලිංව්ගධ්න 

ධිවරාරිමේ ලහායාක ධවශය 

වනු ඇතම 
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වටිනාර , ප්ර ාණවත්මක පරිද තහවුරු 

කිරීම න් ධනතුරුව, සබා ැනී හ සුදුසුරේ 

සබයිම     

 

ම මලේ මපෞී ිකර ඉඩ ර ධනවලරමයාකන් 

පදිංචි, වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ 

පත්මකවන පුී සයාකා එ ප ඉඩම න් 

ඉවත්මකවයාකා හ ද, ්ණප ිධසින් මතෝරා න්නා 

පරිද, ිධරමප ඉඩ ර පදිංචි වී හ මහෝ 

නැවත පදිංචි කිරීමේ භූමියාකක් වයාපියයාක 

ිධසින් ම ොඩන්මන්නේ එහි පදිංචිවී හ මහෝ  

උනන්දු රරවී හ ද  ා්ග  ලිංව්ගධ්න 

ධිවරාරියාක ක්රියාකා රරනු ඇතම    

 

G1.1යාකහමත්මක දැක්මවන ද්රවය ප්රවාහන 

ී නා,ලහ G2.1 ලහ නව පදිංචි ල ාානයාක 

මවත  ාරු වී යාකා හ ධදාස ිධයාකදේ ලදහා  

G2.2 යාකහමත්මක දැක්මවන පරිද ම වනු සබන 

ී නාවම  

 

H2.2 යාකහමත්මක දැක්මවන ධයම්ගර ී නා 

ම වී    

 

B4 මන්වාසිර 
ම ොඩනැිතික 
ධහිමිිධ  

්පුපු හිමිරේ මනො ැයව ිධහාර 
හා මීවාස ේ ඉඩේ භුක්ය 
ිධදන්නා 

පහත නි්ගණායාකරයාකහ ධනුව ඉඩේ ලදහා 

වන්ද ම වී ම   

 

පදිංචි රාසයාක   
 

ම ිධේ ප්රයශතයාක            
පදිංචිරරු  ධයියරරු  

වලර 20හ 75 25 

රජමේ මහෝ මපෞී ිකර 
ඉඩේවස ධනවලර 
පදිංචිරරුවන් මහෝ හිමිරේ 
්පුපු මනොදරන්නන්හහ ධහිමි 
වූ මීපස ලදහා ම වී , 
ඉඩම හි නැවත ලිංිධධ්ානයාක 
වී  ලදහා ලහායාක මහෝ 

 ා්ග  ධිංව්ගධ්න 

ධිවරාරියාක, ප්රධ්ාන 

තක්මලේරුරරු, ප්රාමීය යාක 

මමරේ, හා භාරරාර 

මදපා්ගතමේන්තුව නැවත 

පදිංචි කිරීමේ භූමි 
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වැඩි  

වලර 10-20 
ධතර  

50 50 

වලර 5-10 
ධතර  

25 75 

වලර 5 හ ධඩු  10 90 

 
වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන 

පුී සයාකා එ ප ඉඩම න් ඉවත්මකවයාකා හ ද, 

්ණප ිධසින් මතෝරා න්නා පරිද, ිධරමප 

ඉඩ ර පදිංචි වී හ මහෝ නැවත පදිංචි 

කිරීමේ භූමියාකක් වයාපියයාක ිධසින් 

ම ොඩන්මන්නේ එහි පදිංචිවී හ මහෝ  

උනන්දු රරවී හ ද  ා්ග  ලිංව්ගධ්න 

ධිවරාරියාක ක්රියාකා රරනු ඇතම    

 

G1.1යාකහමත්මක දැක්මවන ද්රවය ප්රවාහන 

ී නා,ලහ G2.1 ලහ නව පදිංචි ල ාානයාක 

මවත  ාරු වී යාකා හ ධදාස ිධයාකදේ ලදහා  

G2.2 යාකහමත්මක දැක්මවන පරිද ම වනු සබන 

ී නාවම   

H2.2 යාකහමත්මක දැක්මවන ධයම්ගර ී නා 

ම වී    

 
්පුපු හිමිරේ මනොදරන්නා  ිධසින් ව ා රර 

ඇත්මකනේ, F1  ිතන් දක්වා ඇය පරිද, මබෝ  

ව ාවන්හි ධල වැන්න මනළා  ැනී හ 

ප්ර ාණවත්මක රාසයාකක් සබා ී  මහෝ 

මවළදපස මිළ ධනුව ම වීේ සිදුකිරී  මහෝ 

රරනු සැමේම  

ප්රයල ාාන ත වී හ 
ක්රියාකාරරන්මන්නේ ිධරමප 
භූමියාකක් ලැපයී  ලහ  ාරු වී 
යාකන රාසයාක තුළ ලහායාක   

ම ොඩන න්මන් නේ 

ජායර නිවාල ලිංව්ගධ්න 

ධිවරාරිමේ ලහායාක ධවශය 

වනු ඇතම 
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ීවවමනෝපායාක ප්රයල ාාපන 

ී නාව(G3.1)ලහ ිධමශේෂ ී නාව  (H2.2) 

C. වාණිග ඉඩම් හා කගොඩන ගිලි 

C1 වාණිජ ඉඩේ හා 

ම ොඩනැිතික 

ධහිමිිධ  

ධයියරරු/ධයියරරුවන්ලහ/මහෝ 

ිකයාකාපදිංචි වයාපාර පවත්මකවාම න 

යාකන්නා/ පවත්මකවාම න යාකන්නන් 

ඉඩමට හා කගොඩන ගිල් ට සිදුවන අර්ධ 

කහෝ පූර්ණ  හානි 

 

ඉයරිව යමබන ඉඩේ ප්ර ාණයාක 

ම ොඩනැිතමස නැවත ඉදකිරී  ලදහා 

ප්ර ාණවත්මක ිධහ,  මිළධවප්ර ාණවීේ ලදහා 

මහෝ ධදාස ම ොඩනැිතමස මපර යබූ 

තත්මකවයාකහ නැතමහොත්මක ඊහ වඩා මහොද 

තත්මකවයාකරහ  ධු ත්මකවැඩියාකා කිරී හ මහෝ 

නැවත ඉදකිරී  ලදහා මේරා තහැකි  ද්රවය 

ලදහා ධඩු කිරී ක් සිදු මනොමරොහ, 

ලේූර්ගණමයාකන් නැවත ප්රයල ාාපනයාක 

කිරී හ ධදාස වැයාකහ ධනුව,  ද්රවයවිකන් ලහ/ 

මහෝ මුදිකන්, ඉඩේ හා ම ොඩනැිතික ලදහා 

ම වීේ ( ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ පනමත්මක 

ප්රයපාදන ලහ 2014 මරගුසාසි - 

2014ම05ම30 දන පළරළ ිධමශේෂ  ැලඨා 

නිමගදනයාක)    

 

වාණිජ ම ොඩනැිතමස ඉදරරන ධතරතුර ජ 

ආශ්රිතව යාකේකිසි ආදායාකේ ධහිමිවී ක් 

වන්මන්නේ ජ ලදහා ම වීේ කිරී  

මරගුසාසි 2008 (2014 මරගුසාසි - 

2014ම05ම30 දන පළරළ ිධමශේෂ  ැලඨා 

නිමගදනයාක) හි ඇතුළත්මක පහත ලදහන් 

ත  ම ොඩනැිතික නැවත 

ඉදරරන රාසයාක තුළ ත  

වයාපාර තවදුරහත්මක 

පවත්මකවාම නයාකා  ලදහා 

ලාධ්ාරණ රාසයාකක් 

වයාපියයාක ිධසින් වයාපාර 

ධයියරරුවන්/පවත්මකවාම න 

යාකන්නන්හහ සබාදයාක ම්තුයාකම 

ම වීේ නිදහල  රස ිධ ල 

ධයියරරුවන් සියාක 

ම ොඩනැිතික ඉදරරනු ඇය  

ධතර එන වූ රාස රාමුව තුළ 

ල ාානමයාකන් ඉවත්මකව යාකනු 

ඇතම  

 

 ාරු වී යාකා  ලදහා හා 

ආදායාකේ ප්රයල ාාපනයාක ලදහා 

ලහායාකම     

 ා්ග  ලිංව්ගධ්න 

ධිවරාරියාක, ප්රධ්ාන 

තක්මලේරුරරු, ප්රාමීය යාක 

මමරේ 
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 අමිකරවීම්හානිෙ මිකරෙම් ාභීන්  මිකරෙම කගවීම් සාධාහණීෙහණෙ  වගකීම  

 ා්ගම ෝපමීශ  ත පදනේ මගම   

 

(i) ිධිව ත්මක වයාපාරයාකක් ලදහා ම වීේ කිරී  

ූර්ගව වලර 03 රහ ධදාස ිතණුේ හා ආදායාකේ 

බදු ම වීේ පිළිබඳ ිධල තර  ත පදනේ මගම  

(ii) වැඩිවූ නඩත්මකතු ිධයාකදේ මවනුමවන් 

ම වී ක් නි්ගමීශ කිරී   සිදුකිරී  ධදාස 

තත්මකවයාකන් ලළරා බසා ිධයාකදේ තක්මලේරු 

රරු ිධසින් සිදුරරනු ඇතම   

 

G1.1යාකහමත්මක දැක්මවන ද්රවය ප්රවාහන 

ී නා,ලහ G2.1 ලහ නව පදිංචි ල ාානයාක 

මවත  ාරු වී යාකා හ ධදාස ිධයාකදේ ලදහා  

G2.2 යාකහමත්මක දැක්මවන පරිද ම වනු සබන 

ී නාවම   

 

ීවවමනෝපායාක ප්රයල ාාපන ී නාව 

(G3.2)ලහ ිධමශේෂ ී නාව  (H2.2) 

 

 

ඉඩම හා කගොඩන ගිල්  පූර්ණ ක ස අමිකර 

වීම  

 

ඉයරිව යමබන ඉඩේ ප්ර ාණයාක 

ම ොඩනැිතමස නැවත ඉදකිරී  ලදහා 

ප්ර ාණවත්මක මනොවන ිධහ පහත ලදහන් 

ලහන ලදහා හිමිරේ සැමේ:      

 

1. මිළධවප්ර ාණවීේ ලදහා මහෝ ධදාස 
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ම ොඩනැිතමස මපර යබූ තත්මකවයාකහ 

නැතමහොත්මක ඊහ වඩා මහොද තත්මකවයාකරහ  

ධු ත්මකවැඩියාකා කිරී හ මහෝ නැවත ඉදකිරී  

ලදහා මේරා තහැකි  ද්රවය ලදහා ධඩු 

කිරී ක් සිදු මනොමරොහ, ලේූර්ගණමයාකන් 

නැවත ප්රයල ාාපනයාක කිරී හ ධදාස වැයාකහ 

ධනුව,  ද්රවයවිකන් ලහ/ මහෝ මුදිකන්, ඉඩේ 

හා ම ොඩනැිතික ලදහා ම වීේ ( ඉඩේ 

ධත්මකරර  ැනීමේ පනමත්මක ප්රයපාදන ලහ 

2014 මරගුසාසි - 2014ම05ම30 දන පළරළ 

ිධමශේෂ  ැලඨා නිමගදනයාක)    

 

2. ධයියරරු/ධයියරරුවන් තීරණයාක 

රරන්මන්නේ,  ප්රයල ාාන තවී  ලදහා 

ිධරමප බිේ මරොහලක් මලොයාකා  ැනී  ලදහා 

 ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරිමේ ලහායාක සබා 

ී  මහෝ ඉඩ  ලිංව්ගධ්නයාක කිරී හ මපර 

වටිනාර  ධයාකරර  ැනීමේ පදන   ත 

නැවත පදිංචි මරම්ගම   

 

3. ආදායාකේ ධහිමිවීේ මවනුමවන්, ඉඩ  

ධත්මකරර  ැනී හ ිකත්මක ව්ගෂ 3 රහ මපර 

ිතණුේ මපොත්මක විකන් මපන්වන වා්ගෂිර 

ශුීධ් ආදායාක  ම න් තුන්ගුණයාකක් 

මනොඉක් වන ම වී ක් මහෝ ීවවමනෝපායාක 

ප්රයල ාාපනයාක යාකන ධිං  මදමරන් වැඩි 

ම වී ම    

 

4. ිතණුේ මපොත්මක පවත්මකවාම න මනොයාකන 
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වයාපාර ලදහා,  ාල 06   ර ආදායාක හ 

ල ාන ම ිධ ක් මහෝ   ීවවමනෝපායාක 

ප්රයල ාාපනයාක යාකන ධිං  මදමරන් වැඩි 

ම වී ම     

 5. G1.1යාකහමත්මක දැක්මවන ද්රවය ප්රවාහන 

ී නා,ලහ G2.1 ලහ නව පදිංචි ල ාානයාක 

මවත  ාරු වී යාකා හ ධදාස ිධයාකදේ ලදහා  

G2.2 යාකහමත්මක දැක්මවන පරිද ම වනු සබන 

ී නාවම ීවවමනෝපායාක ප්රයල ාාපන ී නාව 

(G3.2)ලහ ිධමශේෂ ී නාව  (H2.2) 

 

C2 වාණිජ ම ොඩනැිතික 

ධහිමිිධ  

බදුරරු/කුලීරරු, මහෝ 

ිකයාකාපදිංචි වයාපාර පවත්මකවාම න 

යාකන්නා  

කුලී පදන හ සබා ත්මක ල ාානයාකහ  සිදුවන 

ධ්ගධ් හානි    

 

 

ප්රයල ාාන ත වී හ ධදාස ිධයාකද හ ධනුව  

පහත නි්ගණායාකරයාකන් පරිද වන්ද ම වී  

(කුලී පාසන පනත යාකහමත්මක)   

 

 

පදිංචි රාසයාක  ම වීේ  ප්රයශතයාක            
පදිංචිරරු  ධයියරරු 

වලර 20හ 
වැඩි  

75 25 

වලර 10-20 
ධතර  

50 50 

වලර 5-10 
ධතර  

25 75 

වලර 5 හ ධඩු  10 90 

කුලී නවාත නෙට  අර්ධ හානි සිදුවන්කන් 

නවාතැන් කුිකයාකහ ධදාසව 

ූලසය ී නාව මහෝ ඉයරි බදු 

වටිනාර , ිධරමප 

නවාතැනක් මලොයාකා  ැනී  

ලදහා ලහායාක ලහ ධදායාකේ 

ධහිමිවී  මවනුමවන් හා 

නවාතැන්  ාරු වී යාකන රාසයාක 

තුළ ලහායාක      

 ා්ග  ලිංව්ගධ්න 

ධිවරාරියාක, ප්රධ්ාන 

තක්මලේරුරරු, ප්රාමීය යාක 

මමරේ 
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 අමිකරවීම්හානිෙ මිකරෙම් ාභීන්  මිකරෙම කගවීම් සාධාහණීෙහණෙ  වගකීම  

නම්  එමි අයිතිෂෙ කේ එෙගතාවෙ මත එමි 

රැදී සිටීකම් විෙල්පාරෙ අපාරහතාතාවෙට 

පාරත්වන පුද්ග ො සතු වන අතහ 

කනොඑකස නම් අපාරහතාතාවෙට පාරත්වන 

පුද්ග ො ඉවත්ව ොමට න්හණෙ ෙහයි නම් 

මාස 3 ෙ මාසිෙ කුලිෙ පාරහත පාරරිදි කගවනු 

  කබ්.   

 

  හන ර ලභා සී ාවර පිහිටි මීපසක් 

ලදහා උපරි   ාසිර කුිකයාක රුම 20,000/- 

බැිතන්   

 න ර ලභා සී ාවර පිහිටි මීපසක් ලදහා 

උපරි   ාසිර කුිකයාක රුම 15,000/- බැිතන්   

 ප්රාමීය යාක ලභා සී ාවර පිහිටි මීපසක් 

ලදහා උපරි   ාසිර කුිකයාක රුම 10,000/- 

බැිතන්   

 

ීවවමනෝපායාක ප්රයල ාාපන ී නාව 

(G3.2)ලහ ිධමශේෂ ී නාව  (H2.2) 

 

කුලී පාරදනමට  බාගත් සඨාානෙේ පූර්ණ 

ක ස අමිකරවීම   

 

ප්රයල ාාන ත වී හ ධදාස ිධයාකද හ ධනුව  

පහත නි්ගණායාකරයාකන් පරිද වන්ද 

ම වී (කුලී පාසන පනත යාකහමත්මක)   
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 අමිකරවීම්හානිෙ මිකරෙම් ාභීන්  මිකරෙම කගවීම් සාධාහණීෙහණෙ  වගකීම  

පදිංචි රාසයාක  ම වීේ  ප්රයශතයාක            

පදිංචිරරු  ධයියරරු 

වලර 20හ 
වැඩි  

75 25 

වලර 10-20 
ධතර  

50 50 

වලර 5-10 
ධතර  

25 75 

වලර 5 හ ධඩු  10 90 

කුලී පාරදනමට  බා ගත් සඨාානෙට  පූර්ණ 

හානි සිදුවන්කන් නම්  පපාරරිම මාස 06 ෙ 

ො ෙේ කුලිෙට න වන්කම් පාරහතාෙම් 

සපාරො ග නීම සදහා පාරහත ද ේකවන පාරරිදි 

මූ ය සහාෙ ස පාරයීම.   

 

  හන ර ලභා සී ාවර පිහිටි මීපසක් 

ලදහා උපරි   ාසිර කුිකයාක රුම 20,000/- 

බැිතන්   

 න ර ලභා සී ාවර පිහිටි මීපසක් ලදහා 

උපරි   ාසිර කුිකයාක රුම 15,000/- බැිතන්   

 ප්රාමීය යාක ලභා සී ාවර පිහිටි මීපසක් 

ලදහා උපරි   ාසිර කුිකයාක රුම 10,000/- 

බැිතන්   

 

 

දැරියාක හැකි කුිකයාකරහ නව කුලී 

වාලල ාානයාකක් මලොයාකා  ැනී  ලදහා ලහායාක 

හා  H2.2 යාකහමත්මක දැක්මවන ධයම්ගර ී නා 

ම වී   
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 අමිකරවීම්හානිෙ මිකරෙම් ාභීන්  මිකරෙම කගවීම් සාධාහණීෙහණෙ  වගකීම  

 

කුලී වාලල ාානයාක ූර්ගණ වශමයාකන් හානියාකහ 

පත්මක වන්මන් නේ, කුලී රරු ිධසින් එ  

වාලල ාාන හිමිරරු මවත ම වන සද 

ධත්මකයරාරේ මුදම නැවත සබා  ැනී  

ලදහාද  ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාක ලහායාක 

වනු ඇතම   

C3 වාණිජ ම ොඩනැිතික 

ධහිමිවී  

 ිකයාකාපදිංචි මනොරළ  වයාපාර 

හිමිරරු මහෝ පවත්මකවාම න 

යාකන්නා/ධනවලර පදිංචිරරු මහෝ 

ධවලර ලහිතව මහෝ රහිතව 

දුරරාන කුටි පවත්මකවාම න 

යාකන්නන්  

කගොඩන ගිල් ේ අර්ධ කහෝ පූර්ණ  ක ස 

අමිකර විම  

 

ඉඩේ ලදහා ම වීේ මනොමරම්ගම  

 

රජමේ ඉඩ ර පදිංචි ධනවලර 

පදිංචිරරුමවක් මහෝ මවළදාමේ 

මයාකමදන්මනක් නේ, ධපහසුතාවයාකහ පත්මක 

වන පුී සයාකාහහ යාකාාතත්මකවයාකහ පත්මකවී හ 

ධවශය වැයාක වටිනාර  ධදාස ප්රාමීය යාක 

මමරේවරයාකාමේ ිකඛිත එර තාවයාක  ත 

ම වනු සැමේම     

 

වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන 

පුී සයාකා මපෞී ිකර ඉඩ ර ධනවලර 

පදිංචිරරුමවක් මහෝ මවළදාමේ 

මයාකමදන්මනක් නේ, ධයියරරු ිධසින් ඊහ 

එමරහිව උලාිධ ක්රියාකා  ා්ග යාකක් ආරේභ රර 

මනො ැය නේ, එ ප ඉඩ   ත සිදුරරන සද 

වැඩිදම්ණු කිරීේවස වටිනාර , ප්ර ාණවත්මක 

පරිද තහවුරු කිරීම න් ධනතුරුව, 

සබා ැනී හ සුදුසුරේ සබයිම     

ිකයාකාපදිංචි මනොරළ වයාපාර 

ධයියරරුවන් හා ධනවලර 

පදිංචිරරුවන් ලදහා ධදායාකේ 

ධහිමිවී  මවනුමවන් හා 

නවාතැන්  ාරු වී යාකා  ලදහා 

ලහ ආදායාකේ ප්රයල ාාපනයාක 

ලදහා ලහායාකම          

 ා්ග  ලිංව්ගධ්න 

ධිවරාරියාක, ප්රධ්ාන 

තක්මලේරුරරු, ප්රාමීය යාක 

මමරේ 
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 අමිකරවීම්හානිෙ මිකරෙම් ාභීන්  මිකරෙම කගවීම් සාධාහණීෙහණෙ  වගකීම  

 

වාණිජ ම ොඩනැිතමස ඉදරරන ධතරතුර ජ 

ආශ්රිතව යාකේකිසි ආදායාකේ ධහිමිවී ක් 

වන්මන්නේ ජ ලදහා ම වීේ කිරී  

මරගුසාසි 2008 (2014 මරගුසාසි - 

2014ම05ම30 දන පළරළ ිධමශේෂ  ැලඨා 

නිමගදනයාක) හි ඇතුළත්මක පහත ලදහන් 

 ා්ගම ෝපමීශ  ත පදනේ මගම   

 

(i) ිධිව ත්මක වයාපාරයාකක් ලදහා ම වීේ කිරී  

ූර්ගව වලර 03 රහ ධදාස ිතණුේ හා ආදායාකේ 

බදුම වීේ ිධල තර වත පදනේ මගම  

(ii) වැඩිවූ නඩත්මකතු ිධයාකදේ මවනුමවන් 

ම වී ක් නි්ගමීශ කිරී   සිදුකිරී  ධදාස 

තත්මකවයාකන් ලළරා බසා ිධයාකදේ තක්මලේරු 

රරු ිධසින් සිදුරරනු ඇතම   

 

G1.1යාකහමත්මක දැක්මවන ද්රවය ප්රවාහන 

ී නා,ලහ G2.1 ලහ නව පදිංචි ල ාානයාක 

මවත  ාරු වී යාකා හ ධදාස ිධයාකදේ ලදහා  

G2.2 යාකහමත්මක දැක්මවන පරිද ම වනු සබන 

ී නාවම   

. 

ධවශය ධවල ාාවස, ීවවමනෝපායාක 

ප්රයල ාාපන ී නාව (G3.2 ලහ G3.3  ) 

 

H2.1 (ධවශය නේ) හ ධදාස ම ිධේ ලහ 

H2.2 හ ධදාස ධයම්ගර ී නා ම වී   
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 අමිකරවීම්හානිෙ මිකරෙම් ාභීන්  මිකරෙම කගවීම් සාධාහණීෙහණෙ  වගකීම  

ම වැනි වයාපාර හිමිරරු/හිමිරරුවන් 

ිධරමප ඉඩ ර පදිංචි වී හ උනන්දු 

රරවී හ ද  ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාක ක්රියාකා 

රරනු ඇතම වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ 

පත්මකවන ම වැනි පුී සයාකන්හ ිධරමප ඉඩේ 

මලොයාකා  ැනී හ  ා්ග  ලිංව්ගධ්න 

ධිවරාරියාකද ලහායාක වනු ඇත    

 

D. අකනකුත් කපාරෞද්ගලිෙ කද්පාර  කහෝ ද්විතිෂයිෙ කගොඩන ගිලි 

D1 ධමනකුත්මක මීපස 

මහෝ ීිධයයිර 

ම ොඩනැිතික (එනේ: 

ළිිං, බැමි,  ඩු,පිහත 

වැසිකිළි, බඩු  බඩා, 

 බඩා කිරීමේ 

පහසුරේ, ය ත  බඩා 

පහසුරේ, ලත්මකව 

 ාමආදයාක)  ධ්ගධ් 

මහෝ ූර්ගණ  මසල 

ධහිමි ිධ   

 

ම ොඩනැිතික   (ඉඩමේ ධයියයාක 

මනොලළරා) 

ප්රයල ාාන ත කිරී හ ධදාස වැයාක ධනුව, 

බසපෑ හ සක්වූ ම ොඩනැිතමස ලදහා මුදම 

ී නා මහෝ  ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාක 

ිධසින් ම ොඩනැිතමස යබූ තත්මකවයාකහ මහෝ 

වඩාත්මක මහොද තත්මකවයාකහ ධු ත්මකවැඩියාකා රර 

ී ම    

 

ධහිමිවීේ ලදහා ම වී  හා 

ධවශයනේ ප්රයල ාාන ත 

කිරී   

 ා්ග  ලිංව්ගධ්න 

ධිවරාරියාක, ප්රධ්ාන 

තක්මලේරුරරු, ප්රාමීය යාක 

මමරේ 

D2 ප්රථි ා, මලොමහොන්, 

මලොමහොන් ම යාක, 

සුලාන වසහ 

හානිවී   

සියාකළු  හිමිරරුවන්  නැවත ම ොඩ ැනී  හා ප්රයල ාාන ත කිරී  

(  යාකේකිසි ආ මිර වතාවත්මක ධවශය නේ ) 

ලදහා ධවශය ිධයාකදේ ආවරණයාක රර  ැනී  

ලදහා රු  5000/- සිහ 15,000/- දක්වා 

මුදසක්ම   

ධහිමිවීේ ලදහා ම වී  හා 

ධවශයනේ ප්රයල ාාන ත 

කිරී   

 ා්ග  ලිංව්ගධ්න 

ධිවරාරියාක, ප්රධ්ාන 

තක්මලේරුරරු,ප්රාමීය යාක 

මමරේ 

E. කස වෙයින්කේ හා කුලී ෙම්ෙ වන්කේ ආදාෙම් අමිකරවීම  

E1. තාවොලිෙ බ පාරෑමට  ේවූ   
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E1.1 වයාපාරයාක නැවත 

ම ොඩනැම න 

මතක්(ඉයරි බිේ 

මරොහමලේ මහෝ එ  

ප්රමීශමේ ) 

මපෞී ිකර මහෝ රජමේ 

වයාපාරයාකන්හි මලේවයාක රරන, 

බසපෑ හ සක්වන සියාකළු 

මලේවරයාකන්, තදනිර 

රේරරුවන් 

රුම 15,000/- ී නාවක් මහෝ  ාල  03 ර 

ූලිකර වැටුප යාකන මදකින් වැඩි ම වී   

මහෝ නව ැසකියාකාවක් මලොයාකා  ැනී හ ලහායාක 

හා ධවශය නේ කුලසතා හා පුණපණුව සබා 

ී  

දැනහ සිටින මලේවරයාකන් 

රදවා  ැනී හ වයාපාරයාක 

උනන්දු රරනු සැමේම     

වයාපාරයාක නැවත 

ම ොඩනැම න මතක්ම වී   

 ා්ග  ලිංව්ගධ්න 

ධිවරාරියාක, ප්රධ්ාන 

තක්මලේරුරරු, ප්රාමීය යාක 

මමරේ 

E2. සඨථිහ ක ස බ පාරෑමට  ේවූ  

E2.1 වයාපාරයාක මවනත්මක 

ල ාානයාකර 

ල ාාන ත කිරි  

මහේතුමවන් මහෝ 

ධයියරරු වයාපාරයාක 

නැවත 

ම ොඩනැී  හ 

තීරණයාක මනොකිරී  

මහේතුමවන්  

මපෞී ිකර මහෝ රජමේ 

වයාපාරයාකන්හි මලේවයාක රරන, 

බසපෑ හ සක්වන සියාකළු 

මලේවරයාකන්, තදනිර 

රේරරුවන් 

රුම 50,000/- ී නාවක් මහෝ  ාල  06 ර 

ූලිකර වැටුප යාකන මදකින් වැඩි ම වී   

වයපියමේ ඉදකිරීේ ැසකියාකා ලදහා  නාපයාක 

පරිද එක්වීමේ ධවල ාාව  

ධදායාකේ ධහිමිවී  මවනුමවන් 

ම වී , ආදායාකේ 

ප්රයශ ශාපනයාක ලදහා 

පුනරුත්මකාාපන පැමක්ජයාක  

 ා්ග  ලිංව්ගධ්න 

ධිවරාරියාක, ප්රධ්ාන 

තක්මලේරුරරු, ප්රාමීය යාක 

මමරේ 

F. ද නට පාරවතිෂන වගාවන් හා ද ව වටිනාෙම සමිත ගසඨ  

F1 වගාවන් හා ද ව 

වටිනාෙම සමිත ගසඨ 

අමිකරවීම  

මබෝ  ව ා රරන පුී සයාකා 

ලහ/මහෝ  ල  වස හිමිරරු 

(ඉඩමේ ධයියයාක මනොලසරා) 

මභෝ  ධලවැන්න මනළා  න්නා මසල ූර්ගව 

දැන්වී ක් ග්රා  නිසධ්ාරි රා්ගයාකාසමේ 

ප්රද්ගශනයාක රරන ධතර වයපිය බසපෑ හ 

සක්වන්නන්හ ග්රා  නිසධ්ාරි  ිතන් ූර්ගව 

දැනුේ ීේ රරනු සැමේම   

මරමලේ මවතත්මක ධල වැන්න මනළි  රළ 

මනොහැකි ිධහ,  ල වස ශුීධ් හා මබෝ  වස 

වටිනාර  මවළදපස මිළ ධනුව ම ිධ   

 

කගවීම් සදහා මිකරෙම පාරහත පාරරිදි කේ.  

 

්ණප මහෝ ඇයාක ිධසින්  ව ා රමළේ නේ 

(ධයියයාක හා භාිධතයාක), මබෝ  හා  ල  ලදහා 

ඉඩමේ ඵසදායිතාවයාක, 

ල භාවයාක, වයාකල හා බසපෑ හ 

සක්වූ  ල  වස ඵසදායී 

වටිනාර   ත පදනේව 

 ණනයාක රර  ල  ලදහා 

ම වී  (මබෝ  හා දැව) 

 ා්ග  ලිංව්ගධ්න 

ධිවරාරියාක, ප්රධ්ාන 

තක්මලේරුරරු, ප්රාමීය යාක 

මමරේ ග්රා නිසධ්ාරි හා 

රාජය දැව ලිංල තාව  

(ධදාස ධවල ාාවන්හි) 
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මුළු ම වී  ධයියරරු මවත   

 

ලාූලහිර ධයියමේී, ඉඩ  ලැබෑ මසල 

භාිධත රරන්නාහ මබෝ  ලදහා ම වනු 

සැමේම    

බදුරරු, ඉඩ  කුිකයාකහ සබා ත්මක ධයාක, මහෝ 

ධදම ොිධයාකා මවත මවළදපස මිළ ධනුව 

මබෝ  ලදහා ම වී ම ( ල  යමේ නේ)  ල  

ලදහා ධයියරරු මවත ම වී     

 

හවුසහ ව ාරරන්නා( sharecropper) ලදහා 

ම වීමේී, මබෝ  ලදහා ම වී  හවුම ව ා 

කිරීමේ එර තාවයාක ධනුව හවුසහ ව ා 

රරන්නා හා ධයියරරු ධතර මබදා මදනු 

සැමේම   

G. ජිවකනෝපාරාෙ රතිෂශඨාාපාරන සහ පුන ත්ාාපාරන සහාෙ  

G1. ද්රවය රවාහන දීමනාව  

G1.1 නිමවල  මහෝ වයාපාර 

ප්රයල ාාන ත කිරී   

ප්රයල ාාන ත මරමරන  ිහ 

ජරර මහෝ වයාපාර හිමිරරුවන් 

(ඉඩමේ ධයියයාක මනොලළරා)      

පහත දැක්මවන ම වීේ වසහ ධනුව, 

ප්රයල ාාන ත වී හ මපර පදිංචිව සිටි 

නිවමලේ බිේ ව්ග ප්ර ාණයාක  ත පදනේව, 

නව ල ාානයාකරහ මහෝ භුමියාකක් මවත 

ප්රවාහනයාක ලදහා  ිහ ජරර මවත මුදම 

ලහායාක (ප්රයල ාාන තවීමේ ී නාව)    

 

 ව්ග  ධඩි 1000 හ ධඩු බිේ ප්ර ාණයාක 

ලහිත නිමවල  ලදහා රුම 10,000/-   

 ව්ග  ධඩි 1000-2000 ධතර බිේ 

ප්ර ාණයාක ලහිත නිමවල  ලදහා රුම 

ධපහසුතාවයාක හා 

ප්රයල ාාන ත වීමේ ලහායාක 

මසල ම වී    

 ා්ග  ලිංව්ගධ්න 

ධිවරාරියාක, ප්රධ්ාන 

තක්මලේරුරරු, ප්රාමීය යාක 

මමරේ 
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15,000/-   

  

 ව්ග  ධඩි 2000 හ වැඩි බිේ 

ප්ර ාණයාක ලහිත නිමවල  ලදහා රුම 

25,000/-   

  

 

 උප පවුමද සිීමනේ, ඉහත ී නාව 

ධනුපායරව මබදයාක ම්තුයාකම  

 

ධමනකුත්මක මීපස ලදහා, පදිංචිමේ ල වභාවයාක 

ධනුව උපරි යාක රුම 25,000/- ක් දක්වා 

ම වනු සැමේම   

G2. පාරදිංචිෙ මා  වී ොමට අදා  දීමනාව  

G2.1 ිධදුිකයාක, ජස හා 

දුරාන ලබදතා 

ධහිමිවී   

ප්රයල ාාන ත මරමරන  ිහ 

ජරර මහෝ වයාපාර හිමිරරුවන් 

(ඉඩමේ ධයියයාක මනොලළරා)      

ිධදුිකයාක පහසුරේ ිධයාකදේ ලදහා රුම20,000/- 

ජස පහසුරේ ිධයාකදේ ලදහා රුම20,000/- 

ිධදුික ලිංමීශ පහසුරේ ිධයාකදේ ලදහා 

රුම10,000/- 

ලමීක්ෂණයාකහ භාජනයාක රරන ල ාානමේ 

ඇය පහසුරේ  ත පදනේව ම වන මුළු 

මුදස තීරණයාක රරනු සැමේම   

ිධදුිකයාක, ජස හා දුරාන  

පහසුරේ නව පදිංචි 

ල ාානමේ ල ාාපිත රර 

 ැනී හ  ිහ ජරර මහෝ 

වයාපාර හිමිරරුවන්හහ 

ලහායාක වී   

 ා්ග  ලිංව්ගධ්න 

ධිවරාරියාක, ප්රධ්ාන 

තක්මලේරුරරු, ප්රාමීය යාක 

මමරේලහ  හජන 

උපමයාකෝිතතා පහසුරේ 

ලපයාකන නා 

නිමයාකෝජිතායාකතන   

G2.2 උපරරණ හා උපාිං  

නැවත 

ලිධරර ැනීමේ 

ිධයාකද   

ල ථිර මසල ිධතැන්වන  ිහ 

ජරර, වයාපාර හිමිරරුවන් හා 

පවත්මකවාම න යාකන්නන් ලහ 

ආයාකතන   

 ිහ ජරරයාකක් ලදහා රුම10,000/-  උපරි  

ී නාවක් ම වී   . 

වයපාරිර මහෝ මවනත්මක ෑනෑ  ිධමශේෂිත 

ඉදකිරීේ සිදුරරන ල වභාවමේ  ල ාානයාකක් 

නේ ම වී  ලතය  ණනයාක කිරීේ  ත 

පදනේ මගම    

කිසියාකේ ීිධ  ණනයාකන් වළක්වා  ැනී හ 

 ිහ ජරරයාක මහෝ වයාපාරයාක 

ප්ර ාදයාකකින් මතොරව ධු ත්මක 

ල ාානමේ ල ාාපිත 

රර ැනී හ හා ්වුන්මේ 

රහම්තු රඩිනමින් ආරේභ 

කිරී හ  ලහායාක ිධ ම 

වයාපාරමේ ආදායාකේ මරමරහි 

 ා්ග  ලිංව්ගධ්න 

ධිවරාරියාක, ප්රධ්ාන 

තක්මලේරුරරු, ප්රාමීය යාක 

මමරේ 
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 අමිකරවීම්හානිෙ මිකරෙම් ාභීන්  මිකරෙම කගවීම් සාධාහණීෙහණෙ  වගකීම  

පියාකවර  නු සැමේ   ධහිතරර බසපෑ ක් ඇයවී  

වළක්වාලී    

G3. ජීවකනෝපාරාෙ රතිෂසඨාාපාරනෙ  

G3.1 ජීවකනෝපාරාෙමරමරහි 

ඇයවන ල ථිර 

බසපෑේ   

බසපෑ හ සක්වූ බිේ මරොහමලේ 

ැසී සිටින ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවූ 

ම ොිධයාකන්  මහෝ නව ව ාවන් 

ආරේභ රරන්නන්     

ඉයරි බිේ මරොහමලේ ඵසදායිතාවයාක නැිංවී හ 

ලහායාක ( එනේ ධල වැන්න තීව්ර කිරී , වැඩි 

ධල වනු බීජ භාිධතයාක, ිධිධධ්ාිංිතරරණයාක ලහ 

නව බීජ හා මබෝ  හදුන්වා ී ) ලහ දැනහ 

ක්රියාකාත්මක ර ලහනාධ්ාරයාකන් සබා  ැනී හ 

ලහායාක   

පවයන රිෂිරා්ගමිර 

ිධල තිත මලේවාවන් මවත 

ප්රමගශයාක ලහ බසපෑ හ 

සක්වන පුී සයින් මවයන් 

රරුණු ිධ සීම න් හදුනා ත්මක 

ධවශයතාවයාකන්හ ධනුව 

මලේවාවන්  ම ොඩනැිංවී ම 

දැනහ ක්රියාකාත්මක ර 

ලහනාධ්ාරයාකන් සබා  ැනී හ 

ලහායාක, රිෂිර්ග  

මදපා්ගතමේන්තුව, සුළු 

පරි ාන මත්මක නිෂ පාදන 

ධිවරාරියාක, ම ොිධජන මලේවා 

මදපා්ගතමේන්තු, මපොම 

ලිංව්ගධ්න  ණ්ඩසයාක හා රබ්ග 

පාසන මදපා්ගතමේන්තුව 

හරහා ලිංව්ගධ්නයාක හා 

පුණපණුවම  

 ා්ග  ලිංව්ගධ්න 

ධිවරාරියාක, ප්රධ්ාන 

තක්මලේරුරරු, ප්රාමීය යාක 

මමරේ.  

G3.2 ජීවකනෝපාරාෙමරමරහි 

ඇයවන ල ථිර 

බසපෑේ   

බසපෑ හ සක්වූ බිේ මරොහමලේ 

ැසී සිටින, මහෝ  ත න් ිධසින්  

මලොයාකා ත්මක බිේ මරොහලර මහෝ 

 ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාක 

ිධසින් ලැපයූ නැවත පදිංචි 

කිරීමේ භූමියාකර නැවත පදිංචි වී 

සිටින ප්රබස මසල 

ධපහසුතාවයාකහ පත්මක  ිහ ජරරම    

ීවවමනෝපායාක ප්රයශ ශාපන ලහායාක මසල, 

ප්රාමීය යාක මමරේමේ ිකඛිත එර තාවයාක 

 ත  ිහ ජරරයාකක් ලදහා රුම25,000/- ර  

ූලසය ලහායාකක් සබා ී ම    

 ිහ ජරරයාක ිධසින් ඉමසා සිීමනේ, 

ධරමුදම ආමයාකෝජනයාක කිරී හ මහෝ වාණිජ 

වශමයාකන් ලා්ගාර ල ාානයාකර වයාපාරයාකක් 

ආරේභ කිරී හ මහෝ ධවශය විත්මකතීයාක ලහායාක 

ලි හව  ලහන මනොලපයාකන 

සද  ආධ්ායාකේ ධහිමිවීේ 

මවනුමවන් ධයම්ගර ම වීේම 

තවද, වයාපාරයාක නැවත 

ල ාාපිත වන ධතරතුර 

මනොඑමලේනේ බසපැ හ 

සක්වූ පුී සයාකා ීවවමනෝපායාක 

මවනල  රරන්මන්නේ, 

 ා්ග  ලිංව්ගධ්න 

ධිවරාරියාක, ප්රධ්ාන 

තක්මලේරුරරු, ප්රාමීය යාක 

මමරේ 
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 අමිකරවීම්හානිෙ මිකරෙම් ාභීන්  මිකරෙම කගවීම් සාධාහණීෙහණෙ  වගකීම  

හා උපමදල  සබා  ැනී හ  ා්ග  ලිංව්ගධ්න 

ධිවරාරියාක උපරාර වනු ඇත  

කුලසතා පුණපණුව ල   ලේබන්ධ් රර ( 

G3.3 යාකහමත්මක ඇය ධිං යාක),  එසදායී වත්මකරේ 

ධත්මකරර  ැනී  ලදහා ක්ෂුද්ර ූලසය පහසුරේ 

සබා  ැනී හ  ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාක 

ලහායාක සබා මදනු ඇතම    

ආරේභර ආමයාකෝජනයාක 

මවනුමවන් ලහායාක සබා ී ම    

. 

G3.3 ීවවමනෝපායාකමරමරහි 

ඇයවන ල ථිර 

බසපෑේ   

ල වයාකිං ැසකියාකාවන්හි නිරත 

ල ාජිරයාකන් ලහිත  ිහ ජරර 

 ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාක ිධසින්, නැවත 

පදිංචිකිරීමේ භූමීන්හ ආලන්ත  ප්රාමීය යාක 

විත්මකතීයාක පුණපණු  ධ්යල ාානවස ලහායාක 

ඇයව,  ාල 06 ර උපරි  රාසසී ාවක් 

ලදහා එක් ලා ාජිරමයාකකුහ රුම5000/- 

බැිතන් වන මුදසරහ, බසපෑ හ සක්වු 

පවුම ලා ාජිරයින් මදමදමනකු දක්වා 

විත්මකතීයාක කුලසතා සබා ැනී  ලදහා 

පුණපණුව සබා ී හ ධවශය රහම්තු 

ලේපාදනයාක කිරී ම   

 

මරමලේ මවතත්මක ම   විත්මකතීයාක පුමුණු ී නා 

සබා මදනු සබන්මන් වයපිය ප්රමීශමේ 

ලිං ණන ලමීක්ෂණයාක සිදුමරමරන 

ධවල ාාමග එවැනි පුණපණුවීේ සබාමදන 

මසල ඉමලීේ රළ  ිහ ජරර 

ලා ාජිරයින්  ලදහා ප ණක් වන ධතර  ජ 

ලදහා ප්රාමීය යාක මමරේමේ  ිකඛිත 

එර තාවයාකද ධවශය මගම    

වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ 

පත්මකවන පුී සයින්මේ 

ධවශයතාව  ත පදනේව, නව 

වයාපාර ආරේභ කිරී හ 

මයාකොමුකිරී ,  දැනහ 

ක්රියාකාත්මක ර පුණපණු පාශ ාසා 

මවත  ප්රමගශයාක මහෝ නව 

පුණපණු පාශ ාසා   

 ා්ග  ලිංව්ගධ්න 

ධිවරාරියාක, ප්රධ්ාන 

තක්මලේරුරරු, ප්රාමීය යාක 

මමරේ. 

G3.4 ජීවකනෝපාරාෙමරමරහි 

ඇයවන ල ථිර 

බසපෑේ   

බසපෑ හ සක්වූ බිේ මරොහමලේ 

ැසී සිටින, මහෝ  ත න් ිධසින්  

මලොයාකා ත්මක බිේ මරොහලර මහෝ 

 ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාක ිධසින්, නැවත 

පදිංචිකිරීමේ භූමීන්හ ආලන්ත  ප්රාමීය යාක 

විත්මකතීයාක පුණපණු  ධ්යල ාානවස ලහායාක 

වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ 

පත්මකවන පුී සයින්මේ 

ධවශයතාව  ත පදනේව, නව 

 ා්ග  ලිංව්ගධ්න 

ධිවරාරියාක, ප්රධ්ාන 

තක්මලේරුරරු, ප්රාමීය යාක 
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 අමිකරවීම්හානිෙ මිකරෙම් ාභීන්  මිකරෙම කගවීම් සාධාහණීෙහණෙ  වගකීම  

 ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාක 

ිධසින් ලැපයූ නැවත පදිංචි 

කිරීමේ භූමියාකර නැවත පදිංචි වී 

සිටින ප්රබස මසල 

ධපහසුතාවයාකහ පත්මක ලත්මකව 

ම ොිධපස පවත්මකවාම න යාකන 

 ිහ ජරරම  

ඇයව,  ාල 06 ර උපරි  රාසසී ාවක් 

ලදහා එක් ලා ාජිරමයාකකුහ රුම5000/- 

බැිතන් වන මුදසරහ, බසපෑ හ සක්වු 

පවුම ලා ාජිරයින් මදමදමනකු දක්වා 

විත්මකතීයාක කුලසතා සබා ැනී  ලදහා 

පුණපණුව සබා ී හ ධවශය රහම්තු 

ලේපාදනයාක කිරී ම   

 

මරමලේ මවතත්මක ම   විත්මකතීයාක පුමුණු ී නා 

සබා මදනු සබන්මන් වයපිය ප්රමීශමේ 

ලිං ණන ලමීක්ෂණයාක සිදුමරමරන 

ධවල ාාමග එවැනි පුණපණුවීේ සබාමදන 

මසල ඉමලීේ රළ  ිහ ජරර 

ලා ාජිරයින්  ලදහා ප ණක් වන ධතර  ජ 

ලදහා ප්රාමීය යාක මමරේමේ  ිකඛිත 

එර තාවයාකද ධවශය මගම    

වයාපාර ආරේභ කිරී හ 

මයාකොමුකිරී ,  දැනහ 

ක්රියාකාත්මක ර පුණපණු පාශ ාසා 

මවත  ප්රමගශයාක මහෝ නව 

පුණපණු පාශ ාසා   

මමරේ. 

H. 1 පාරවුල් ඒෙේවයාපාරිතිෂකෙන් බ පාරෑමට  ේවන පුද්ග යින් සදහා විකශ ෂ සහාෙ    

H1.1 ධවදානේ ලහ ත 

තත්මකවයාකන් යාකහමත්මක 

ීවවත්මක වන බසපෑ හ 

සක්වන්නන්  

ධවදානේ ලහ ත තත්මකවයාකන් 

යාකහමත්මක ීවවත්මක වන්නන් ලහිත 

 ිහ ජරර ( ධඩු ආදායාකේ සාභී 

පවුම - ල ිීිව මහෝ දරිද්රතා 

පිටුදැ පමේ  මවනත්මක මයාකෝජනා 

ක්ර  වසහ ලේබන්ධ්), 

වයපියමයාකන් බසපෑ හ සක්වූ 

වැඩිහිටියාකන්, රාන්තා ූලිකර 

පවුම ලහ ආබාිවතයින් 

ධවදානේ ලහ ත තත්මකවයාකන් යාකහමත්මක ීවවත්මක 

වන බසපෑ හ සක්වන්නන් හා   ිහ 

ජරරවස ීවවන තත්මකවයාක ඉහළ නැිංවී  

ලදහා රුම20,000/- ිධමශේෂ ප්රදානයාකක්ම   

ප්රයල ාාන තවී  ලදහා සුදුසු භූමියාකක් 

මලොයාකා  ැනී හ, නව ල ාානයාකක් මවත  ාරු 

වී යාකා හ ලහායාක වී  මහෝ වයාපියයාක  ිතන් 

ම ොඩන න සද   නැවත පදිංචිවීමේ 

භූමියාකක් ඇත්මකනේ,  බසපෑ හ සක්වූ 

පුී සයින්මේ රැ ැත්මකත ධනුව ජවා ලපයාකා 

ී ම   

 

ධහිමිවන මීපස ලදහා 

ම වීේ වසහ ධ තරව, 

දැනහ ත්මක ධවදානේ ලහත 

තත්මකවයාකන්හි සිටින පුී සයින් 

නැවත පදිංචි කිරී  

මහේතුමවන් ඇයවන බසපෑේ 

නිලා තවදුරහත්මක ධසී ාන්යර 

මසල බසපෑ හ සක්වී  

ධඩුකිරී  ලදහා ලහායාක සබා 

ී  ලහ වයාපියයාක යාකහමත්මක 

ණපමදක් ල ාජ යාක ධවදානේ 

ලහ ත තත්මකවයාකන් හා 

 ා්ග  ලිංව්ගධ්න 

ධිවරාරියාක, ප්රධ්ාන 

තක්මලේරුරරු, ප්රාමීය යාක 

මමරේ 
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 අමිකරවීම්හානිෙ මිකරෙම් ාභීන්  මිකරෙම කගවීම් සාධාහණීෙහණෙ  වගකීම  

ආන්තීරරණ තත්මකවයාකන් 

නැවත ල ාාපිත කිරී  

ප ණක් සිදුවී   වළක්වා 

 ැනී ම    

H1.3 උප පවුම මරමරහි 

ඇයවන බසපෑ   

ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ පනමත්මක 2 

වැනි පරිච්මේදයාක පරිද දැන්වීේ  

පළකිරී හ  ධව  වශමයාකන් වලර 

03 රහ මපර සිහ එර  නිවමලේ 

එර  මහෝ මවන  ජන්ද 

සැයිල තු යාකහමත්මක ීවවත්මක වන උප 

පවුසක් (නයෂ ටිර පවුසක්)    

පවුසරහ රුම 100,000/- බැිතන් ූලසය ලහායාක   

 

උප පවුසරහ (නයෂ ටිර පවුසක්)   

ප්රයල ාාන තවී  ලදහා සුදුසු භූමියාකක් 

මලොයාකා  ැනී හ, නව ල ාානයාකක් මවත  ාරු 

වී යාකා හ ලහායාක වී  මහෝ වයාපියයාක  ිතන් 

ම ොඩන න සද   නැවත පදිංචිවීමේ 

භූමියාකක් ඇත්මකනේ,  බසපෑ හ සක්වූ 

පුී සයින්මේ රැ ැත්මකත ධනුව ජවා ලපයාකා 

ී ම   

.  

ධදාස මරොඨාශාශමේ ප්රාමීය යාක මමරේ 

ිධසින් ග්රා  නිසධ්ාරි මවයන්  ධදාස ලහායාකර 

ලාක්ෂය සබාම න උප පවුමම (නයෂ ටිර 

පවුමම) හිමිරේ ලනාා රළ ම්තුයාකම       

බසපෑේ ධව  රර ැනී  

ලදහා උප පවුස මවත ලහායාකම  

 ා්ග  ලිංව්ගධ්න 

ධිවරාරියාක, ප්රධ්ාන 

තක්මලේරුරරු, ප්රාමීය යාක 

මමරේ 

H2 ධයම්ගර ී නා  

H2.1 දැන්වීේ ලදහා ිධයාකදේ  වයාපාර ධයියරරුවන්/ 

පවත්මකවාම න යාකන්නන් මහෝ 

ආයාකතන ලදහා   

දැනහ ල ාාපිත ල ාානමයාකන් ල ථිර මසල 

ිධතැන් වවන වයාපාර මහෝ ආයාකතන ලදහා 

ධදාස මගම   

 

නව ල ාානයාක දැන්වීේ  ිතන් ප්රසිීධ් කිරී හ, 

දැන්වීේ පත්රිරා මුද්රණයාක කිරී හ පහත පරිද 

ම වීේ සිදුරරනු සැමේම    

ිකයාකාපදිංචි වයාපාරයාකක්/ආයාකතනයාකක් ලදහා 

රුම15,000/-  

වයාපාරයාක මහෝ ආයාකතනයාක 

පිහිටි නව ල ාානයාක ප්රචාරයාක 

කිරී හ ලහායාක  හා එ ිතන් 

දැනහ ඇය  ණුමදනුරරුවන් 

පදන  ආරක්ෂා රර  ැනී හ 

ලහායාකම එ ිතන් වයාපාරමේ  

මහෝ ආයාකතනමේ ආදායාකේ 

මහෝ  ණුමදනුරරුවන් 

පදන හ ලැළකියාක ම්තු 

 ා්ග  ලිංව්ගධ්න 

ධිවරාරියාක, ප්රධ්ාන 

තක්මලේරුරරු, ප්රාමීය යාක 

මමරේ 
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ිකයාකාපදිංචි මනොවූ වයාපාරයාකක්/ආයාකතනයාකක් 

ලදහා රුම7,500/--  

 

බසපෑ ක්  ඇයවී  

වැළැක්වී ම    

H2.2 ධත්මකරර  ැනීමේ 

ක්රියාකාවිකයාක ධතරතුර 

දැරි හ සිදුවන 

ිධයාකදේ   

9 වැනි පරිච්මේදයාක යාකහමත්මක 

දැක්මවන  රරුණු ිධ සීේ මපනී 

සිටින, වයපියමයාකන් බසපෑ හ 

සක්වන සියාකළු  මදනා  

9 වැනි පරිච්මේදයාක යාකහමත්මක දැක්මවන  

රරුණු ිධ සීේ මපනී සිටින, වයපියමයාකන් 

බසපෑ හ සක්වන ලෑ  ධමයාකක්  ලදහා 

රුම10,000/- මනොඉක් වන ී නාවක් 

ම වනු සැමේම  

9 වැනි පරිච්මේදයාක යාකහමත්මක 

දැක්මවන  රරුණු ිධ සීේ 

මපනී සිටින ලෑ  ධමයාකක්  

ඉමලීේ/තක්මලේරු වා්ගතා, 

හිමිරේ වා්ගතා ආදයාක සබා 

 ැනී  හා   න් ිධයාකදේ 

ලදහා දරන ිධයාකදේ පියාකවා 

 ැනී හ ලහායාකම  

 ා්ග  ලිංව්ගධ්න 

ධිවරාරියාක, ප්රධ්ාන 

තක්මලේරුරරු, ප්රාමීය යාක 

මමරේ 

I. රගා කද්පාර   

I1 කුඩා පරි ාන ප්රජා 

ම ොඩනැිතික හා 

මවනත්මක ඉදකිරීේ 

ධහිමි  ිධ  .  

ප්රජා මීපස විකන් ප්රයසාභ 

සබන ප්රාමීය යාක  මමරේ 

මරොඨාශාශයාක, න ර ලභා  

මරොඨාශාශයාක, ධදාස ප්රමීශමේ 

ප්රජාව, මහෝ එ  ප්රමීශමේ ප්රජා  

මීපස ධයාකත්මක මහෝ ඉන් ප්රයසාභ 

සබන  ප්රාමීය යාක ආයාකතනයාකම  

 

ආ මිර ල ාානමේ ප්රධ්ානියාකා       

බසපෑ හ සක්වූ ප්රජා ම ොඩනැිතික, 

වුහයාකන්, යාකටිතස පහසුරේ  ලහ මපොදු 

මීපස ූලසාශ්රයාකන් මපර යබූ ල ාානමේ  

මුිකන් යබූ තත්මකවයාකහ මහෝ වඩා යාකහපත්මක 

තත්මකවයාකහ ප්රයශ ශාපනයාක කිරී    

 

මහෝ 

බසපෑ හ සක්වූ ප්රජාව ලහ ධදාස ආයාකතන 

ල   ලාරච්ඡා රර හදුනා ත්මක ිධරමප 

ල ාානයාකර ප්රයල ාාන ත කිරී  

මහෝ ම  

 

ලේූර්ගණ ප්රයල ාාන ත වැයාකහ ධනුව 

මුදිකන් ම ිධ , ලහ ප්රජා ලේපත්මක මවත 

ප්රමගශයාක ප්රයශ ශාපනයාක කිරී      

මරොන්ත්රාත්මකරරු ිධසින් ප්රජා 

ම ොඩනැිතික, වුහයාකන් හා 

ධමනකුත්මක මපොදු මීපස 

ූලසාශ්රයාකන් ලේූර්ගණමයාකන් 

ප්රයශ ශාපනයාක කිරී  (ිධයාකදේ 

වයාපියයාක  ිතන් දැම්ග) මහෝ 

ප්රයශ ශාපන රහම්තු සිදුකිරී  

ලදහා, එර තාවයාක  ත, 

ධදාස ප්රමීය යාක ධිවරාරියාක 

මහෝ ප්රජාව මවත ම වීේ 

සිදුකිරී ම    

 ා්ග  ලිංව්ගධ්න 

ධිවරාරියාක, ප්රධ්ාන 

තක්මලේරුරරු, ප්රාමීය යාක 

මමරේප්රාමීය යාක 

ධිවරාරියාක 

I2 ප්රාමීය යාක  ා්ග , 

්රීඩා පිටි, 

ප්රජා මීපස විකන් ප්රයසාභ 

සබන ප්රාමීය යාක  මමරේ 

බසපෑ හ සක්වූ ප්රජා ම ොඩනැිතික, 

වුහයාකන්, යාකටිතස පහසුරේ  ලහ මපොදු 

මරොන්ත්රාත්මකරරු ිධසින් ප්රජා 

ම ොඩනැිතික, වුහයාකන් හා 

 ා්ග  ලිංව්ගධ්න 

ධිවරාරියාක, ප්රධ්ාන 
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ධඩිපාරවම, පාසේ, 

වාරි ා්ග , ජස 

ූලසාශ්ර මහෝ ප්රජා 

ධත්මකජස  මපොේප ආී 

යාකටිතස පහසුරේ 

ධහිමිවී   

මරොඨාශාශයාක, න ර ලභා  

මරොඨාශාශයාක, ධදාස ප්රමීශමේ 

ප්රජාව, මහෝ එ  ප්රමීශමේ ප්රජා  

මීපස ධයාකත්මක මහෝ ඉන් ප්රයසාභ 

සබන  ප්රාමීය යාක ආයාකතනයාකම  

 

මීපස ූලසාශ්රයාකන් මපර යබූ ල ාානමේ  

මුිකන් යබූ තත්මකවයාකහ මහෝ වඩා යාකහපත්මක 

තත්මකවයාකහ ප්රයශ ශාපනයාක කිරී    

 

මහෝ 

බසපෑ හ සක්වූ ප්රජාව ලහ ධදාස ආයාකතන 

ල   ලාරච්ඡා රර හදුනා ත්මක ිධරමප 

ල ාානයාකර ප්රයල ාාන ත කිරී  

මහෝ ම  

 

ලේූර්ගණ ප්රයල ාාන ත වැයාකහ ධනුව 

මුදිකන් ම ිධ , ලහ ප්රජා ලේපත්මක මවත 

ප්රමගශයාක ප්රයශ ශාපනයාක කිරී      

ධමනකුත්මක මපොදු මීපස 

ූලසාශ්රයාකන් ලේූර්ගණමයාකන් 

ප්රයශ ශාපනයාක කිරී  (ිධයාකදේ 

වයාපියයාක  ිතන් දැම්ග) මහෝ 

ප්රයශ ශාපන රහම්තු සිදුකිරී  

ලදහා, එර තාවයාක  ත, 

ධදාස ප්රමීය යාක ධිවරාරියාක 

මහෝ ප්රජාව මවත ම වීේ 

සිදුකිරී ම    

තක්මලේරුරරු, ප්රාමීය යාක 

මමරේප්රාමීය යාක 

ධිවරාරියාක. 

J. අනකප්ේෂිත අමිතෙහ බ පාරෑම්  

J1 වයපියයාක නිලා 

සිදුවන ෑනෑ  

ධනමපුක්ෂිත 

ධහිතරර බසපෑ ක් 

වයපියයාක නිලා සිදුවන ෑනෑ  ධනමපුක්ෂිත ධහිතරර ිධපාරයාකක්, ම   ප්රයපත්මකය රාමුමග ූලසධ්්ග යාකන්හි ලාරයාක  ත පිහිහා මමඛන ත 

කිරී  හා ජවාමේ බසපෑ  ල නයාක කිරී හ ක්රියාකා රරනු සැමේම   

K තාවරාිකර බසපෑේ  

K1 වයාපියයාකහ ධදාස 

සිිධම රහම්තු 

මහේතුමවන් ඇයවන 

තාවරාිකර ධහිතරර 

බසපෑේ   (ප්රමගශයාක 

ධහිමි වී , මීපස හා 

ඉඩේ වසහ වන 

හානි, ආරක්ෂාව 

පිළිබද  ැහළු,   න් 

ධපහසුව) 

 ිහ ජරර,  

වයාපාර/ීවවමනෝපායාක 

ක්රියාකාරාරරේ   

දුක් ැනිධික ල නයාක කිරීමේ යාකාන්ත්රණයාක 

මවත සියාක දුක් ැනිධික ඉදරිපත්මක රර 

ලාධ්ාරණ ිධලදු ක් බසාමපොමරොත්මකතු වී හ  

බසපෑ හ සක්වන ලෑ  පුී සමයාකකුහ  හා 

ප්රජාවහ හැකි ධතර පහත ලදහන් 

ක්රියාකාරාරරේ මහෝ ධතයවශය ආරක්ෂිත 

පියාකවර  ලිංිධධ්ානයාක කිරීමේී වයාපිය 

මලේවර  ඩුමස ලහ/මහෝ මරොන්ත්රාත්මකරරු 

මවයන් සිදුවූ ධඩුපාඩු මහේතුමවන් ඇයවූ 

හානි මවනුමවන් වන්ද සබා  ැනී හද 

ධනමපුක්ෂිත ක්රියාකාරාරරේ 

හා සිදුවීේ වස බසපෑ  

ල නයාක කිරීමේ පියාකවර  

 ා්ග  ලිංව්ගධ්න 

ධිවරාරියාක, ප්රධ්ාන 

තක්මලේරුරරු, ප්රාමීය යාක 

මමරේප්රාමීය යාක 

ධිවරාරියාක 
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බසපෑ හ සක්වන ලෑ  පුී සමයාකකුහ  හා 

ප්රජාවහ හැකියාකම 

 

1.1 ඉදකිරීේ වැඩ සැයිල තුව, ඇයිධයාක හැකි 

තාවරාිකර බසපෑේ, දැන්වීේ පුවරු, 

ආරක්ෂාව පිළිබද උපමදල , ල නයාක කිරීමේ 

පියාකවර හා දුක් ැනිධික ල නයාක කිරීමේ 

යාකාන්ත්රණයාක පිළිබද ප්රධ්ානියාකාමේ දුරරාන 

ධිංර ිධල තර ඉදකිරීේ වැඩබිමේ  හජන 

දැන්වීේ පුවරු  ිතන් ප්රද්ගශනයාක කිරි    

1.2   නා  නයාක පහසුරරලී  ලදහා 

රාවාහන   නා  නයාක 

රළ නාරරණයාකහ ධවශය පියාකවර  ැනී ම    

1.3 ක්රියාකාත්මක රව පවයන මවළද/වයාපාරිර 

ල ාාන මවත ප්රමගශ වී හ ධවශය ිධමශේෂ 

පියාකවර  ැනී ම    

1.4 යාකේකිසි වයාපාරයාකරහ ඇය ප්රමගශයාක 

ලයයාකරහ වඩා රාසයාකක් ධහිමිව පවතීනේ, 

ම   ප්රමගශයාක මරොන්ත්රාත්මකරරු ිධසින් 

යාකාාතත්මකවයාකහ පත්මකරරන මතක්, වයපිය 

ධධ්යක්ෂවරයාකාමේ ධනු ැයයාක හා වයාපිය 

ඉිංජිමන්රුවරයාකාමේ ලහයරයාක  ත ම වැනි 

එක් දනරහ රුම1000 බැිතන් වු ූලසය යාක 

ලහනයාකක් සබා ී  

 

1.5 ම   ලේ ත ිතිධසුමේ ප්රයපාදන පරිද, 

ඉදකිරීේ ධතරතුර මහෝ ඉදකිරීේ 

යාකන්මත්රෝපරරණ ල ාාපිත කිරීමේී මහෝ 

ධපරීක්ෂාරාරී මසල යාකන්මත්රෝපරරණ 
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ම මහයාකවී  මහේතුමවන් ම ොඩනැිතික මහෝ 

ඉඩේ  ත ඇයවන යාකේ බසපෑ ක් ලදහා 

වන්ද ම වීමේ වැයාක මරොන්ත්රාත්මකරරු ිධසින් 

දැරියාක ම්තුයාක  

 

1.6  ා්ග යාක මපෞී ිකර ඉඩේ  යන්   න් 

කිරී හ ධනු ත සී ාමවන් බාහිරව මවනත්මක 

ඉඩේ තාවරාිකරව භාිධතා කිරීේ එ  ඉඩේ 

හිමිරරුවන් හා මරොන්ත්රාත්මකරරු ධතර 

ිකඛිත ධනු ැයයාකකින් සිදුිධයාක ම්තුයාකම 

මරොන්ත්රාත්මකරරුවන් ඉදකිරීේ රදවුරු 

ඉදකිරීමේී,  වයාපියයාක ක්රියාකාත්මක ර කිරීමේ  

නිමයාකෝජිතායාකතනයාකන් ල   ලාරච්ඡාරර 

ඉදරස ම්තුයාකම          

1.7 වැඩබිමේ/රදවුරු වස දැන්වීේ පුවරු, 

ආරක්ෂාව ලදහා මයාකදූ  බාධ්ර,  ප්රා ාධ්ාර 

පහසුරේ ආදයාක ලරල  රර ධනතුරු ධව  

කිරී , ශේදයාක හා දුණපිධමමසන් ඇයවන 

දූෂණයාක  ල නයාක කිරි හ පියාකවර  ැනී  

ඇතුළුව පරිලර රළ නරරණ ලැසැල මේ 

මරොහලක් මසල මලෞඛය හා ආරක්ෂාව 

ලදහා පියාකවර  ැනී ම      

 

1.8 වාහනවස   න්පායාක හැරවී  ලහ 

රළ නරරණයාක, ඉදකිරීේ රහම්තු පියාකවර 

වශමයාකන් ක්රියාකාත්මක ර කිරීමේ උපායාක 

 ා්ග යාක, වාහන තදබදයාක වැඩි ධවල ාාවන් 

  හැර ඉදකිරීේ සිදුකිරී  ආදයාක ඇතුළුව 

මිනිසුන් හා වාහන   නා  නයාක මරමරහි 
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 අමිකරවීම්හානිෙ මිකරෙම් ාභීන්  මිකරෙම කගවීම් සාධාහණීෙහණෙ  වගකීම  

ඇයවන බසපෑ  ධව  කිරී හ හා ල නයාක 

කිරී හ පියාකවර  ැනී ම     

1.9 ඉදකිරීේ වැඩබිේවස වැඩරරන පිරිමි 

හා රාන්තා මලේවරයාකන්හහ ල ාන මගතන 

ම වී හ හා ළ ා ශ්ර යාක සබා  ැනී  

වැළැක්වී හ ධවශය නීය යාක ප්රයපාදන 

ලැළසී ම    

1.10 මලෞඛය හා ආරක්ෂාව යාකහතහ  

 ැමනන මවනත්මක ෑනෑ  බසපෑ ක් 

ලේබන්ධ්මයාකන් රහම්තු කිරී හ ධවශය පරිද 

පියාකවර මයාකී ම          
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5.3 මිකරෙම්   බීමට කතෝහාගන්නා අවසාන දිනෙ   

 

වගු ධිංර 4 හා 64  ිතන් දක්වන සද පරිද  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපිය මේ 3 වැනි පියාකවර ලදහා ඉඩේ 

ධත්මකරර  ැනී මේ ක්රියාකාවිකයාක ඉඩේ ධත්මකරර  ැනී මේ පන මත්මක පටිපාටි ධනුව සිදු මර ම්ගම එබැිධන් හිමිරේ 

සැබී හ ධදාස ධවලාන දනයාක වන්මන් 2 වැනි පරිච්මේදයාකහ ධනුව ධදාස දැන්වීේ ප්රරාශයාකහ පළරළ 

දනයාකයිම  2 වැනි පරිච්මේදයාකහ ධදාස පළමු දැන්වීේ රාණ්ඩයාකරඹුක්රන ධන්ත්ග ණපව ාරුව ලදහා ඉඩේ 

ධත්මකරර  ැනී හ  ධදාසව 2014 මනොවැේබ්ග 12 දන නිකුත්මක රරන සීම වයාපිය මේ 3 වැනි පියාකවරහ 

ධදාස ා්ග  පායාක ලදහා ඉඩේ ධත්මකරර  ැනී  පිණිල, රඹුක්රන ප්රාමීය යාක මමරේ ිධසින්2015 ජනවාරි 30 

දන2 වැනි පරිච්මේදයාකහ ධදාස දැන්වීේ ප්රරාශයාකහ පත්මක රරමින් ූලිකර ලැසසුේ 18 ක්නිකුත්මක රරන සීම ජ 

ධනුව වයාපියයාකහ ධදාස මලසු  ප්රාමීය යාක මමරේවරුන්ද ම   ඉඩේ ධත්මකරර  ැනී මේ රා්ගයාකයාකහ ධදාස 

ක්රියාකාවලීන් ආරේභ රරන සීම  

5.4 වයාපාරාතිෂකෙන්  බා කදන සහාෙ හා රතිෂ ා   

ල ාජ මේ ලෑ  ල ාරයාකක් ලඳහා  ධවල ාාවන් හා ප්රයසාභ මවත ප්ර මගශයාක ලළලන බැිධන්  ා්ග  යාකටිතස 

පහසුරේ ලිංව්ගධ්න ක්රියාකාවික මේ ධතයවශය ධිං යාකකිම  එබැිධන් ශ්රී සිංරා මග පළාත්මක හතරහ ධයාකත්මක 

ජනතාවහ  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක ලතය මසසින්  ලිංව්ගධ්න  ාවතකි (බල නාහිර, ලබර මුව, 

වයාකහ, උතුරු  ැද, නැ ම නහිර ලහ උතුරු පළාත්මක)ම 1 වැනි පරිමච් ේද මයාකන් දැක්වූ පරිද, වයපිය මේ ඉදරි 

පියාකවරයාකන්හිී ම   ධිව මගී   ා්ග යාක උතුරු හා නැ ම නහිර පළාත්මක දක්වාද   න් රරයිම ආසියාකානු 

ලිංව්ගධ්න බැිංකුව ිධසින් 2014 ව්ගෂ මේී පළ රරන සද නවත  ග්රන්ායාකක් වන Lose to Gain: Is 

Involuntary Resettlement a Development Opportunity?’ (ධත්මකරර ැනී  ලදහා ධත්මකහරින්න : සියාක 

රැ ැත්මකමතන් මතොර නැවත පදිංචිකිරී  ලිංව්ගධ්න ප්රයසාභ සැබී හ ධවල ාාවක්ද ය)   ිතන් මේ හා ල ාන 

තත්මකවයාකක් ලාරච්ඡා රරන ධතර ම වැනි වයාපිය   ැදහත්මකවීේ  ිතන් පැහැදිකව  ලිංව්ගධ්න 

ක්රියාකාවිකයාක මවත ධ්නාත්මක ර ම  මහයාකවී ක් සිදුරරන බව මපන්වා මදයිම   

සියාක රැ ැමත්මක තන් මතොර නැවත පදිංචිකිරී  පිළිබඳ  ෑතර ී සිදුවූ රයරාවතහ ධනතුරුව, නැවත පදිංචි 

කිරි මේ ලැසැල   ිධතැන් වන ජනතාවහ ලිංව්ගධ්න ප්රල ාාවක් මසල ිධධ්ායාකර ආයාකතනයාක/වයාපිය 

රස නාරරණ ජරරයාක ද පම ප්ර ාණවත්මක හා නිසිරසහ සබා මදන වන්ද, ආදායාකේ ප්රයල ාාපනයාක, 

ධවදානනේ තත්මකවයාකන්හි සිටින ජන රණ්ඩායාකේ පුනරුත්මකාාපනයාක ලහ ඉදකිරීේ ආශ්රිත ැසකියාකා  ධවල ාා 

ආදයාක ්ල මලේ ජරාබීධ් ආයාකතනිර ක්රියාකාවිකයාකක් හරහා වයාපිය ප්රයසාභ වයාපිය මයාකන් ධවතැන් වන 

ජනතාව මවත  සා යාකා ම්තුයාකම ඉදරි මේ ී සිදුවී හ නියාකමිත ඉඩේ ධත්මකරර  ැනී  මේ ක්රියාකාවිකයාකහ 

පදන ක් මසල, ධපහසුතාවයාකහ සක්වන ජනතාව ල   එරඟතාවයාක ව්ගධ්නයාක රර නු පිණිල ්වුන් ල   

රයරාවක් ම ොඩනිංවා  ැනී  මේ ධවල ාා මගී වයාපිය රස නාරරණ ජරරයාක ිධසින් සිදුරළ ම්තු 

වැද ත්මක  රා්ගයාකයාකකිම   

 

ආදායාකේ ප්රයල ාාපනයාක ලදහා ලැසසු ක් ලරල  කිරී හ මපර, වයාපියයාක  ිතන් ධවතැන් වන ජනතාව මේ 

ධවශයතා, ආදායාකේ ප්රයල ාාපනයාක ලදහා ඇය ිධභවයාකන් හා එ  පිරිල මේ  නාපයාකන් තක්මලේරු කිරී  ලදහා, 

්වුමන් ේද ලහභාිතත්මකවයාක ඇයව එ  රරුණු තක්මලේරු කිරී ක් සිදුරළ ම්තුයාකම  ලා මපුක්ෂව ඉහළ  ඨාහ ර 

පවයන ලාක්ෂරතාවයාක, ණයාක පහසුරේ සබා  ැනි  හ ඇය හැකියාකාව, වයාපාර ිධිධධ්ත්මකවයාක ලහ ප්රමීශ මේ 

පවයන ක්ෂුද්ර ූලසය පරිලරයාක ආදයාක ධවතැන් වන ජනතාව හා ්වුන් ීවවත්මක වන පරිලරමේ ඇය ශක්තීන් 

ල රහකිම ම   ප්රශල ා සක්ෂණ එ ප ප්රමීශ මේ ල ාජ ආ්ගථිර පරිලරයාක තුළින්   තුවන ධිං යාකන් වන 

ධතර මවළඳ හා වයාපාර ක්මෂේත්රමේ නියාකැ මසන සීමිත පුී සයින් එකි මනරා ල   පැවැත්මකවූ ලාරච්ඡා 

 ිතන් එ  රරුණු වඩාත්මක තහවුරු ිධයාකම     
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6 ව නි පාරරිච්කේදෙ : නිවාස හා ගනාවාස රතිෂසඨාානගත කිරීම   
 

6.1 හ ඳින්වීම  

 

වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ සක්වන සියාකු   පුී සයින් ජ යාකහ මත්මක ප්රයල ාාන ත කිරී හ හා නැවත 

පදිංචි කිරී හ හිමිරේ මනොසබයම ්වුන් ම න් මබො මහෝ මදනාහ මන්වාසිර ඉඩේ වසහ වඩා වැඩි 

රිෂිරා්ගමිරඉඩේ ප්ර ාණයාකක් ධහිමි මගම  වයාපියමයාකන්ධපහසුතාවයාකහහ සක්වන මුළු පුී සයින්  ණන 

1,747 කි. එබැිධන් ිධ මශේෂ මයාකන්  ල ාජ ආරක්ෂණ හා නැවත පදිංචිකිරී මේ රරුණු ලේබන්ධ්  මයාකන්, 

ම   පිරිලිධධ්ායාකර ආයාකතනයාක/වයාපිය රළ නාරරණ ජරරයාක හා වයාපිය රා්ගයාක  ණ්ඩසයාක ල  ලමීප 

ලබදතාවක් පවත්මකවා ත ම්තු මගම තවද ධදාස ආයාකතන විකන් සැ මබන ලහායාක ව්ගධ්නයාක රර  ැනි  ලදහා, 

වයාපිය රළ නාරරණ ජරරයාක ජ ජ ප්රමීශවස ප්රාමීය යාක මමරේවරු, පළාත්මක පාසන ආයාකතන, හා 

ධ මනකුත්මක රාජය හා රාජය මනොවන ආයාකතන ල   ලමීපව රහම්තු රළ ම්තු මගම ප්ර ාණවත්මක ඉඩේ 

පහසුරේ පවතීනේ, වයාපිය ප්රමීශයාක තුළ ධ්ගධ් වශ මයාකන් බසපෑ හ සක්වන නි මවල  හා වයාපාරිර 

ආයාකතන එ  පරිශ්ර තුළ  නැවත ල ාාපිත රළ හැකි මගම  වයාපියමයාකන් බසපෑ හ සක්වන්නන්හහ  වඩාත්මක 

ආර්ගශණීයාක  ිධරමපයාක එයාක වනු ඇතම මර මලේ මවතත්මක මේ ලේබන්ධ් තීරණයාක වයාපියමයාකන් බසපෑ හ 

සක්වන්නන් ලතු වන ධතර ්වුමන් ේ තීරණයාක ක්රියාකාත්මක ර කිරී   පහසුරරලී    වයාපිය රළ නාරරණ 

ජරර මේ රා්ගයාකයාක මගම  එමහත්මක වයාපියමයාකන් බසපෑ හ සක්වන්නන් සියාක තීරණ ම න ඇත්මකමත්මක 

ප්ර ාණවත්මක මතොරතුරු  ත පදනේවද යාකන්න වයාපිය රළ නාරරණ ජරර යාක ිධසින් පළමුව තහවුරු රර 

 ත ම්තු මගම  

6.2 න වත පාරදිංචිකිරීමට අදා  සමාග හා සංසඨෙිතිෂෙ මානෙන්  

 

ම   වයාපිය  වා්ගතා ව තුළ කිහිප ධවල ාාවරී  ලදහන් රළ පරිද, වයාපිය චක්රයාක තුළ ප්රයල ාාන ත 

කිරී මේ හා නැවත පදිංචි කිරී  මේ රහම්තු ලැසසුේ කිරී මේී නිරීක්ෂණයාක රළ ම්තු හා ධව මබෝධ් රර ත 

ම්තු ල ාජ හා ලිංල රියර රරුණු රාය යාකක් පවතීම වයාපිය මේ 3 වැනි පියාකවර යාකහ මත්මක පවත්මකවන සද ල ාජ 

ආ්ගථිර තත්මකවයාකන් හා වත්මකරේ තහවුරු රර ැනී මේ ලමීක්ෂණයාක (ලිං ණනයාක) යාකහ මත්මක මේ පිළිබදව දැඩි 

ධවධ්ානයාක මයාකොමුරර ඇතම ිධ මශේෂ මයාකන් , නාභි ත රණ්ඩායාකේ හා ප්රධ්ාන මතොරතුරු දැනුේ මදන්නන් 

ල   ලාරච්ඡා පැවැත්මකවී මේී, වයාපිය මේ නැවත පදිංචි කිරී මේ ක්රියාකාවිකයාකහ ධදාස ල ාජ ආ්ගථිර රරුණු 

ලාරච්ඡා කිරී හ ලමීක්ෂණ උප මීශරහ හා ලමීක්ෂණ රණ්ඩායාක හ ධවශය තරේ රාසයාක සැබිණම ජ 

ධනුව වගු ධිංර 53  ිතන් ම වැනි රරුණු පිළිබද ලාරාිංශයාකක් ඉදරිපත්මක මර ම්ගම     

 

වගු අංෙ 53: වයාපාරිතිෂකෙන් බ පාරෑමට  ේවන්නන්ට අදා  සමාග හා සංසඨෙිතිෂෙ ග ට  

 

අනු 

අංෙෙ 

ොහණේග ට ව  රතිෂොර්කරෙ පිෙවහ  

1 ඥාතීන්, මිතුරන් හා ධලමවාසීන් 
ල   ඇය ල ාජ ලබඳතා ධහිමි මගම  

මේ ලේබන්ධ් මයාකන් ඇයවන ලාිංරාව මනොවැළැක්ිධයාක 
හැකි මසල වලර කිහිපයාකක් පවයනු ඇතම නැවත පදිංචි 
කිරී මේ ක්රියාකාවිකයාක ආර්ගශනීයාක හා ිධන්දනීයාක ධත්මකදැ ප ක් 
වන්මන්නේ ම වැනි ලාිංරාවරහ මහේතුවන  ානසිර 
තත්මකවයාකරහ ්වුන් මුණපන මනො මදනු ඇතම නැවත පදිංචි 
කිරී මේී නව පදිංචිරරුවන් මුම ප්රජාව ල   බීධ් කිරී හ 
සුදුසු ක්රියාකාරාරරේ ලිංිධධ්ානයාක රළ ම්තු මගම දැනහ පදිංචි 
ල ාාන මේ  නැවත පදිංචි කිරී හ ප්රයාකත්මකන දැරියාක ම්තුයාකම     
 

2 ප්රජාව ල   පවයන ආ මිර බැීම  
හා ආ මිර ආයාකතන ල   පවයන 
බැීම  ධහිමි මගම  

මේ ලේබන්ධ් මයාකන් ඇයවන ලාිංරාව මනොවැළැක්ිධයාක 
හැකි මසල වලර කිහිපයාකක් පවයනු ඇතම නැවත පදිංචි 
කිරී මේ ක්රියාකාවිකයාක ආර්ගශනීයාක හා ිධන්දනීයාක ධත්මකදැ ප ක් 
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අනු 

අංෙෙ 

ොහණේග ට ව  රතිෂොර්කරෙ පිෙවහ  

වන්මන්නේ ම වැනි ලාිංරාවරහ මහේතුවන  ානසිර 
තත්මකවයාකරහ ්වුන් මුණපන මනො මදනු ඇතම නැවත පදිංචි 
කිරී මේී නව පදිංචිරරුවන් මුම ප්රජාව ල   බීධ් කිරී හ 
සුදුසු ක්රියාකාරාරරේ ලිංිධධ්ානයාක රළ ම්තු මගම  
 
දැනහ පදිංචි ල ාාන මේ  නැවත පදිංචි කිරී හ ප්රයාකත්මකන දැරියාක 
ම්තුයාකම     
 

3 කුසයාක හා ජනවා්ගිතරත්මකවයාක  ත 
ලිංිධධ්ානයාක වූ ප්රජාව ධහිමි මගම   

කුළයාක හා ජනව්ග යාක  ත පදනේවූ නැවත පදිංචි කිරීමේ 
මවන  ක්රියාකාවිකයාකක්  මරමරහි ධර ැත්මකතක් මනොපවතීනේ,  
ම වැනි ධභිසාෂයාකන් ලහිත පවුම ලදහා මවන  නැවත පදිංචි 
කිරී මේ භූමීන් ඇයකිරී  ලළරා බැලී ම 
 
දැනහ පදිංචි ල ාාන මේ  නැවත පදිංචි කිරී හ ප්රයාකත්මකන දැරියාක 
ම්තුයාකම     
 

4 මීශපාසනිර ල ාජයාක හා ලබදතා 
පවත්මකවන රණ්ඩායාකේ ල   ඇය 
ලබඳතා ිකහිමවී  හා ධවශය ිධහ 
්වුමන් ේ  ලහායාක මනොසැබී   

දැනහ පදිංචි ල ාාන මේ  නැවත පදිංචි කිරී හ ප්රයාකත්මකන දැරියාක 
ම්තුයාකම     
 

5 පවයන ග්රාමියාක ජරරයාක ිධ  මදදනයාක 
වී  හා එකි මනර ප්රජාව මවත 
ප්රමගශයාක සී ා වී   

මයාකෝජිත  ා්ග යාකහ යාකටින් හා උඩින් ද මවන ධතුරු  ා්ග  
ඉදකිරී   ිතන්,  ේ මවත හා ප්රජාවන් මවත දැනහ පවයන 
ප්රමගශයාකන් ලළලා ී ම   
ග්රාමියාක ජරරයාක මබී යාකා ක් සිදු මගනේ හා පවයන ප්රමගශයාක 
වැඩි දුරකින් ම්තු මග නේ නව ප්ර මගශ  ා්ග යාකක් සබා දයාක 
ම්තුයාකම  

6 මවළඳපස, ධධ්යාපනිර 
 ධ්යල ාාන, ප්රවාහන පහසුරේ හා 
ව්ගත ාන ල ාාන මේ පවයන 
ධ මනකුත්මක මපොදු පහසුරේ වසහ 
ඇය ප්රමගශයාක ධහිමිවී   මහෝ දු්ගවස 
වී ම   

දැනහ පදිංචි ල ාාන මේ  නැවත පදිංචි කිරී හ ප්රයාකත්මකන දැරියාක 
ම්තුයාකම     
 

7 ව්ගත ාන ල ාාන මේ 
ඇය මලෞන්ද්ගයාකාත්මක ර 
සුන්දරත්මකවයාක ිධන්දනයාකහ ඇය 
ධවල ාාව ධහිමිවී ම  

මනොවැළැක්ිධයාක හැකියාකම දැනහ පදිංචි ල ාාන මේ  නැවත 
පදිංචි කිරී හ ප්රයාකත්මකන දැරියාක ම්තුයාකම     
. 

8 පාරේපරිර ඉඩේ හා ඉඩේ ධයිතීන් 
ධහිමිවී ම   

මනොවැළැක්ිධයාක හැකියාකම ව්ගත ාන ල ාාන මේ  සුදුසු නැවත 
පදිංචි කිරී මේ භූමියාකක් ලරල  කිරී හ ප්රයාකත්මකන දැරියාක ම්තුයාකම   

9 බසපෑ හ සක්වන්නන්මේ 
ල වයාකිංමපෝෂිතභාවයාක හා ආහාර 
සුරක්ෂිතතාව ධහිමිවී ම  

ලැ  නැවත පදිංචිකිරි මේ භූමියාකක් ලඳහා   නා 
රළ නාරරණයාකක් ලහිතව ම වතු ව ා වැඩලහහනක් 
හඳුන්වා ී  ලහ මපෝච්චි වස ලරල  රළ පැළ මබදා ී  
(පළතුරු, එළවළු, මපොම, මරොල  ආදයාක) 

10 රාන්තාවන් හා ළමුන් මර මරහි 
ඇයවන ල ාජ ධනාරක්ෂිතභාවයාක  

වයාපියමයාකන් බසපෑ හ සක්වන්නන්  දැනුවත්මක කිරී   හා 
නැවත පදිංචි කිරී මේ භූමී ලදහා ල ාජ ජරාබීධ්රරණ 
වැඩලහහන්  11 වැඩිහිටියාකන් මර මරහි ඇයවන 

ල ාජ ධනාරක්ෂිතභාවයාක 
12 නැවත පදිංචිකිරී මේ භූමි මේ සිහ 

දැනහ පවයන ඉඩේ දුරල ාර වී  
හා ල ානය රිෂිරා්ගමිර පුරුදු 
බාධ්ාවහ සක්වී   

මනොවැළැක්ිධයාක හැකියාකම ආදායාකේ ප්රයෂ ශාපන හා ීවව මනෝපායාක 
ලිංව්ගධ්න වැඩලහහන් හඳුන්වා ද ම   
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අනු 

අංෙෙ 

ොහණේග ට ව  රතිෂොර්කරෙ පිෙවහ  

13 නව ල ාජ-ආ්ගථිර හැසිරීේ 
රහාවහ හැඩ ැසී හ ඇය ධපහසුව  

ල ාජ ජරාබීධ්රරණ වැඩලහහන් හා ීවව මනෝපායාක 
ලිංව්ගධ්න වැඩලහහන් හඳුන්වා ද ම  .   

14 නැවත පදිංචිවූ ප්රමීශ මේ මුම 
ප්රජාවහ ධනුව හා ්වුමන් ේ ල ාජ-
ආ්ගථිර හැසිරීේ රහාවහ 
හැඩ ැසී හ ඇය ධපහසුව  

ල ාජ ජරාබීධ්රරණ වැඩලහහන් 

15 පිරිමින් ිධසින් නිසි 
රළ නාරරණ මයාකන් මතොරව 
පරිහරණයාක කිරී  ධව  කිරී හ, 
වන්ද ධරමුදම ලඳහා පවු ස තුළ 
ල ාන ධයියවාසිරේ ලැසසී ම 
ලැමියාකා හා බිරිඳ යාකන මද මදනාහ  
වන්ද මුදම ලදහා හිමිරේ ඇයරළ 
ම්තුයාකම  

වන්ද ධරමුදම ලේබන්ධ් මයාකන් ලැමියාකා හා බිරිඳ 
ධතර තනයර  ැහළු ඇයවී  වැළැක්වී හ සුදුසු 
පියාකවර මයාකී ම ම   එරඟතාවයාක මහේතු මවන්,  ඉඩේ ධත්මකරර 
 ැනී  මේ ලා ානය පටිපාටියාක යාකහ මත්මක, වන්ද ධරමුදම ලදහා 
හිමිරේ  ප හ බිරිඳහ ධවල ාාව සැ මේම    

 

වයාපියයාක  ිතන් වන්ද මසල සැබියාක හැකි මුදම නිසි රළ නාරරණ මයාකන් මතොරව පරිහරණයාක වී හ ඇය 

හැකියාකාව මබොමහෝ රාන්තාවන් ිධසින් ධවධ්ාරණයාක රර ඇතම තනයර හිමිරරු ලැමියාකා වුවත්මක, 

පවුස ම ොඩනැී  ඇමතේ ලැමියාකා හා බිරිඳ යාකන මද මදනා   එක්ව ම ොඩනිංවන සද ල ාජ ලේබන්ධ්තා 

ජාසයාක තුළයාකම එබැිධන් මයාකෝජිත ප්රයරා්ගමිර පියාකවර ධනු  නයාක කිරී ,  නැවත පදිංචි කිරී  

ලේබන්ධ්  මයාකන් පවුස තුළ ඇයිධයාක හැකි (ලිනාත්මක ර)  ැහළු ධව  කිරී හ මහේතු වනු ඇතම ධවශයනේ, 

පවු  මම නැවත පදිංචි කිරී මේ රහම්තු වසී ධවුරුදු 18 වැඩි දරුවමන් ේද රැ ැත්මකත සබා  ැනී හ ධවශය 

පියාකවර මයාකී හ මයාකෝජනා මරම්ගම නැවත පදිංචි කිරී හ ධදාස ල ත්රී-පුරුෂ  ැහළු පවයන බව මබො මහෝ 

පිරිමින් ිධසින්ද ්වුන් ල   පැවය පැවය ලාරච්ඡා වසී පිළි ත්මකහම    

 

ම   ගුණාත්මක ර දත්මකත  ිතන් ධනාවරණයාක වන්මන් වයාපියමයාකන් බසපෑ හ සක්වන්නන් සියාක  ේ මහෝ 

කුඩා  ේ තුළ පවයන ල ාජ හා ලිංල රියර ධල ථිත්මකවයාකන් ල   ශක්ය ත්මක මසල බැීම සිටින බවයිම   

ප්ර ාණාත්මක ර දත්මකත  ිතන්ද මීහ ල ාන තත්මකවයාකක් මපනීිතයාක ධතර ලමික්ෂණ මේී ප්රයචාර දක්වන 

සද මබො මහෝ මදනා ප්රරාශ රරන සීමී ප්රමීශ මේ  රණාධ්ාර ලමියයාක හා පන්ලම ලිංව්ගධ්න ලමියයාක 

ල   ්වුන්මේ නිරන්තර ලබදතාවක් පවයන බවයිම ධිංර 54 වගුව  ිතන් ිධල තර දැක්මගම     

 

 

වගු අංෙ 54: : වයාපාරිතිෂකෙන් අපාරහතාතාවෙට පාරත්වන්නන්කේ සමාග සම්බන්ධතා ගා ෙ   

 

ලබඳතා පවත්මකවන ල ාජ ලිංිධධ්ාන  ධඛණ්ඩ  ධක්ර වත්මක  ධවශය ිධහී  

පන්ලම ලිංව්ගධ්න ලමියයාක  1,325 16 33 

ල ිීිව ලිංව්ගධ්න ලමියයාක  271 4 3 
 රණාධ්ාර ලමියයාක  1,642 11 34 

ලූලපරාර ලමියයාක  43 0 2 

රාන්තා  ලිංව්ගධ්න ලමියයාක  193 0 7 

ම ොිධ ලමියයාක  574 1 22 
ග්රා  ලිංව්ගධ්න ලමියයාක  28 0 0 

තරුණ මලේවා ලිං  යාක  27 0 0 

ලණල ලිංව්ගධ්න ලමියයාක  291 5 4 
ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක/3 වැනි පියාකවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  /ලිං ණන දත්මකත 

 

වයාපාරිතිෂකෙන් බ පාරෑමට  ේවන්නකන් ේ සමාග සම්බන්තාවන්ට අදා  සංවිධාන ඒවා පිළිබඳ ඔවුන්කේ 

රමුතතාවෙ අනුව වර්ග ෙහන  ද අතහ කමම කතොහතු  වගු අංෙ 55 මගින් ද ේකේ. ඒ අනුව  රණාධ්ාර 
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ලමියයාක, පන්ලම ලිංව්ගධ්න ලමියයාක හා ම ොිධ ලමියයාක යාකන ප්රජා ූලිකර ලිංිධධ්ාන මවත ්වුමන් ේ ඉහළ  

ප්රමුඛත්මකවයාක සැමේම  එබැිධන් ලේූර්ගණ නැවත පදිංචි කිරි මේ ක්රියාකාවිකයාක තුළී  ්වුමන් ේ ම   

ප්රමුඛතාවයාකන් මවත උපරි  ධවධ්ානයාක මයාකොමු කිරී  ධවශය මගම    

 

වගු අංෙ 55: වයාපාරිතිෂකෙන් අපාරහතාතාවෙට පාරත්වන්නන්කේ සමාග සබඳතා ගා ෙ තුස දේනට    කබන 

රමුතතාවෙන්   

ල ාජ ලිංිධධ්ානයාක  රමුතතාවෙ 

1 

රමුතතාවෙ 

2 

රමුතතාවෙ 

3 

ප්රයචාර මනොදැ
ක්වූ  

පන්ලම ලිංව්ගධ්න ලමියයාක  407 581 355 29 

ල ිීිව ලිංව්ගධ්න ලමියයාක  95 125 50 7 
 රණාධ්ාර ලමියයාක  1,105 372 157 49 

ලූලපරාර ලමියයාක  15 17 9 4 

රාන්තා  ලිංව්ගධ්න ලමියයාක  32 65 93 10 
ම ොිධ ලමියයාක  113 232 241 12 

ග්රා  ලිංව්ගධ්න ලමියයාක  1 8 18 0 

තරුණ මලේවා ලිං  යාක  5 8 13 1 

ලණල ලිංව්ගධ්න ලමියයාක  85 90 116 8 
ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක/3 වැනි පියාකවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  /ලිං ණන දත්මකත 

 

6.3 න වත පාරදිංචිවීම සම්බන්ධ කෙන් වයාපාරිතිෂකෙන් අපාරහතාතාවෙට පාරත්වන්නන්කේ 

රමුතතා    
 

ගුණාත්මක ර දත්මකත ැසල  කිරී  හා ප්ර ාණාත්මක ර දත්මකත ැසල  කිරී  යාකන ක්රියාකාවලීන් ීිධත්මකව යාක තුළී  

ධවධ්ානයාක මයාකොමුරරන සද ධතර එ ිතන් තහවුරුව ඇය පරිද, වයාපිය මයාකන් බසපෑ හ සක්වන 

පුී සයිමන්  න්  බණපතර පිරිල ත න් දැනහ පදිංචි ප්රමීශ මේ  නව බිේ මරොහලර පදිංචිවී හ 

රැ ැත්මකතක් දක්වයම ම ොවුන්ම න් කිසි  පුී ස මයාකකු ත  ඉඩ  ලඳහා එප ණ  ඉඩ ක් 

ඉමසා මනොසිටි ධතර එයාක ප්රාමයාකෝිතරව ඉටුරළ හැක්රක් මනොවන බව ්වුන් වහහා ම න ඇතම       

 

ධිංර 56 වගුව  ිතන් තහවුරු වූ පරිද, ිධධ්ායාකර ආයාකතනයාක/වයාපිය රළ නාරරණ ජරරයාක ිධසින් ලැසසුේ 

කිරී හ ධදහල  රරන ආරාර මේ නැවත පදිංචි කිරී මේ භූමි ලදහා ම ොවුන්ම න් බණපතර පිරිලක් 

රැ ැත්මකතක් මනොදක්වයම මබො මහෝ ිධහ නැවත පදිංචි කිරී මේ ක්රියාකාවිකයාක පිළිබඳ ප්ර ාණවත්මක මසල 

දැනුවත්මකවී මනො ැය බැිධන් ්වුන් එ  ධදහල දරණ ධතර වයපියයාක පිළිබඳ නිවැරද මතොරතුරු මවත 

ලි හව  එළඹි පසු ්වුන්මේ එ  ධදහල මවනල  වී හ පිළිවනම    

 

වගු අංෙ 56: න වත පාරදිංචිවීම සම්බන්ධ කෙන් වයාපාරිතිෂකෙන් අපාරහතාතාවෙට පාරත්වන්නන්කේ අදහසඨ   

 තයාක  රමුතතාවෙ 

1 

රමුතතාවෙ 

2 

රමුතතාවෙ 

3 

 ා හහ  ධයාකත්මක ඉයරි බිේ මරොහ මලේ නැවත 
පදිංචිවී   

54 
11 9 

එ  ප්රමීශයාක තුළ  ත ා මේ  නව ඉඩ ර නැවත 
පදිංචිවී    

361 
70 5 

මවනත්මක ප්රමීශයාකර ත ා මේ   ඉඩ ර නැවත 
පදිංචිවී     

12 
86 34 

 ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාක ිධසින් ලරල  රළ 
නැවත පදිංචිවී මේ භූමියාකර පදිංචි වී   

10 
50 9 

නැවත පදිංචිවී මේ භූමියාකර නිවලක් ධමපුක්ෂා 
කිරී    

13 
9 3 

ත ාමේ දරුවන් ධතර මුදම මබදා ී ්වුන් මේ 
නිවලර පදිංචිිධ   

9 
5 8 



 94 

මවනත්මක  1,485 64 13 
ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක/3 වැනි පියාකවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  /ලිං ණන දත්මකත 

 

වයාපිය බසපෑ  හා නැවත පදිංචිවී  වැනි සියාක ීවිධත මේ ධයශයාක තීරණාත්මක ර රරුණක් 

ලේබන්ධ් මයාකන් ම ොවුන් සියාක තීරණ  න්නා ආරාරයාක ම   ල ල ා ක්රියාකාවිකයාක තුළී  සිදුරරන සද 

ලමීක්ෂණ වසී නිරීක්ෂණයාක රරන සදම  

 

බණපතර පිරිල ප්රරාශ රරන සීමී පවු මම සියාකළු  මදනාහ තීරණ  ැනී මේ ක්රියාකාවිකයාකහ ලහභාිතවී හ 

ධවරාශ ඇය බවත්මක මද ාපියාකන් මසල ත න් සියාක දරුවන්මේ  තයාකද ිධ ලන බවත්මකයාකමතීරණ  ැනී හ මපර 

ත  රසත්රයාකන් ිධ ලන බව පැවූ  රණ්ඩායාක  මදවන වැඩි  පිරිලයිම නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාවිකයාක 

ලේබන්ධ්මයාකන් ම යාකද යාකහපත්මක සක්ණයාකකිම ිධල තර ලදහා වගු ධිංර 57 බසන්නම   

 

වගු අංෙ 57 : වයාපාරිතිෂකෙන් බ පාරෑමට  ේවන්නන්කේන්හණ ග නීකම් ක්රිොවලිෙ   

 තයාක  ප්රමුඛතාවයාක 1 ප්රමුඛතාවයාක 
2 

ප්රමුඛතාවයාක 
3 

 මේ  තීරණ  නු සැමේ  496 118 137 

රසත්රයාකා ල   ලාරච්ඡා රරමි 280 403 16 

 මේ පවුමම ලා ාජිරයින් ල   ලාරච්ඡා 
රරමි 890 147 132 

 ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරිමේ තීරණයාක පිළි නිමි 5 6 7 
සුදුසු පුී සමයාකකුම න් උපමදල  සබා  නිමි 4 51 84 

මවතත්මක  6 1 4 

ප්රයචාර මනොදැක්වූ පිරිල  61  1,016 1,362 

එරතුව  1,681 726 380 
ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක/3 වැනි පියාකවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  /ලිං ණන දත්මකත 

 

6.4 සමුන්කේ අධයාපාරනෙ සම්බන්ධ ග ට   

 

වයාපිය බසපෑ  මහේතුමවන් ඇයවන ඉතා ත්මක බරපතස  හා ධහිතරර  බසපෑේ ඇයවන්මන් ළමුන් 

මරමරහි හා ්වුන්මේ ධධ්යාපනයාක මරමරහියාකම එබැිධන් ළ ා ධධ්යාපනයාක ලේබන්ධ්මයාකන් ව කිවම්තු 

රජමේ ආයාකතන මදරක් ල   ලමීප ලේබන්ධ්තාවයාකක් පවත්මකවා  ැනී හ මයාකෝජනා රරනු සැමේම එනේ 

ධධ්යාපන ධ ාතයාිංශයාක හා පළාත්මක පාලම ම මහයාකවනු සබන ජ ජ පළාත්මක ලභාවන්යාකම      

 

6.5  ාවිත ෙස හ කි න වත පාරදිංචිකිරීකම් භූකර   

 

ත  ඉඩේ, ම ොඩනැිතික, වයාපාර හා මලසු මීපස ධහිමිවන   ිහ ජරර  ණන 1,030 රහ වැඩියාකම 

මරමලේ මවතත්මක මන්වාසිර නිවාල හා වයපාරිර ල ාාන 670 ක් ප ණ බසපෑ හ සක්මගම එබැිධන්,  ේ 

වසහ  ආලන්නව  පිහිටි, නැවත පදිංචි කිරී  ලදහා මයාකොදා තහැකි භූමි පරීක්ෂා රර බැලී  වැද ත්මකමගම 

ධදාස ප්රමීශවස ප්රාමීය යාක මමරේවරු හරහා ම මලේ මලොයාකා  ත්මක භූමි පිළිබදව ිධල තර පහත වගුමවන් 

දැක්මගම මරමලේ මවතත්මක ම හි දැක්මවන්මන් එක් ප්රාමීය යාක මමරේ මරොඨාශාශයාකරහ ධයාකත්මක භූමි පිළිබද 

ිධල තර ප ණිම මලසු මරොඨාශාශ පිළිබද ිධල තර ද ැසල  රර  ත ම්තු මගම         
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වගු අංෙ 58 : න වත පාරදිංචි කිරීකම් භූකර සදහා කෙොදාගත හ කි ඉඩම් හා වර්ග රමාණ පිළිබද සාහාංශෙේ 

 

ධිංරයාක රාකද්ය ෙ 

කල්ෙම් 

කෙොටමාාශෙ 

ග්රාම නි ධාරි 

කෙොටමාාශෙ 

සංකේත අංෙෙ  

ඉඩේ 
ප්ර ාණයාක  

ධයියයාක  ඉඩමේ න   ධයියරරුවන්, 
්වුන්මේ දුරරාන 
ධිංර හා ිකපිනයාකන්   

1 රඹුක්රන  ඉහළ වමමපොස ධක්රර 07  
(මහක්ම3.17) 

මපෞී ිකර  හරක් සවත්මකත 
( මපොම හා 
මවනත්මක  ල  ) 

එේම ලරත්මක ිධජිතනන්ද, 
32 ජ, මිහිදු  ාවත, 
රඹුක්රන  

2 මපොම හමවස    සබඩ    
936 

 ධක්රර 06 මපෞී ිකර  දන්මරොසවත්මකත 
(මපොම ඉඩ )  

ලිංීවව ප්රලාී 
(0712247750), 
 ාමිණී ිධමජ්ූ රියාක– 
ව ාරරු 
(0778057650) 
දිංමරොසවත්මකත, ධසගව 
පාර  සබඩ  , 
මපොම හමවසම  

3 තසවත්මකමත්මකම  දර   
896 

ධක්රර 02 
ප්ගචල  80 

මපෞී ිකර වෑමරොටුවවත්මකත 
(මපොම හා 
මරමලම 
වත්මකත)  

එච්මඑේමරරුණාරත්මකන, 
එච්මඑේම සුනිම 
ධ්්ග සිරිi 
රු හැදවස 
තසවත්මකමත්මකම දර. 
0717763779 
0375714431 

ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක/3 වැනි පියාකවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  /ලිං ණන දත්මකත 

 

ඉහත වගු අංෙ 58 මගින් ද ේවූ  ඒ ඒ රාකද්ය ෙ කල්ෙම්ව  හා ග්රාම නි ධාරින් විසින් හදුනාගත් ඉඩම් 

පිළිබද ව ඩි විසඨතහ විධාෙෙ ආෙතනෙ සතුව පාරවන්.    

 

6.6 න වත පාරදිංචි කිරීකම් රකද්ශව  ග්රාහෙ රගාවන් සහ සමාජීෙ වශකෙන් ඒොබද්ධ 

කිරීම 

 

වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන පුී සයින් ලදහා ිධධ්ායාකර ආයාකතනයාක/වයාපිය රළ නාරරණ 

ජරරයාක ිධසින් නැවත පදිංචි කිරීමේ භූමියාකක් හදුනා න්නා ිධහ එ  භූමියාක ධවහ දැනහ පදිංචි ප්රජාවන් 

එරක් මහෝ වැඩි පිරිලක් සිටියාක හැකියාකම ධව  වශමයාකන් ම   ක්රියාකාවිකමේී නැවත පදිංචි කිරීමේ භූමියාකහ 

ආලන්නමේ පිහිටි කුඩා නා රිර ප්රමීශයාකක් ලේබන්ධ්මයාකන් මහෝ සුදුසු පරිද ක්රියාකා කිරී හ සිදුිධයාක හැකියාකම 

ම   ල ාජ ජරාබීධ්තා ක්රියාකාවිකමේ ූලිකර ධරමුණ ිධයාක ම්ත්මකමත්මක වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන 

පුී සයින් හා ්වුන්මේ ධවශයතාවයාකන්යාකම එබැිධන් ධනු  නයාක රළ  ම්තු ප්රධ්ාන ක්රියාකා ා්ග  සැයිල තුවක් 

පහත මයාකෝජනා මරම්ගම එනේ :     

 

1. වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන පුී සයින් ්වුන්මේ ආ   ධනුව ධදාස ආ මිර 

ආයාකතනයාක ල   ලේබන්ධ් කිරී ම   

2. වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන පුී සයින් ධදාස ග්රා මේ ග්රා  නිසධ්ාරි හා ධදාස 

ධමනකුත්මක රජමේ නිසධ්ාරින් ල   ලේබන්ධ් කිරී ම ජ ධනුව ්වුන්මේ නේ එ  නව ග්රා  නිසධ්ාරි 

මරොඨාශාශමේ ජන්ද හිමි නා  මමඛනයාකහ ඇතුළත්මක ිධයාක ම්තුයාකම     

3. නැවත පදිංචිකිරීමේ භූමියාකහ ආලන්නත /සුදුසු  පාලසහ පාලම ළමුන් ලේබන්ධ් රරවී මම   

රා්ගයාකමේී ිධධ්ායාකර ආයාකතනයාක/වයාපිය රස නාරරණ ජරරයාක ම   
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වයාපියමයාකන්ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවූ පුී සයින්හහ එ ප ධදාස නව පාලස මවත භාර ී  ලදහා 

ධවශය මමඛන යාක ලාක්ෂය ලැපයියාක ම්තු ධතර බසපෑ හ සක්වූ ම   දරුවන්හහ ප්රමුඛතාවයාක සබා 

මදන මසල එ  පාලමසන් ඉමසා ිකයූ ිකපියාකක්ද  පාලසහ භාර ී හ ලදහා ඊහ ඇතුළත්මකිධයාක ම්තුයාකම   

4. නැවත පදිංචිරළ පුී සයින් ආලන්නත  බැිංකුවහ ලේබන්ධ් රළ ම්තු ධතර ධවශය මමඛන යාක 

ලාක්ෂය සබාමදමින්, ්වුන්මේ බැිංකු ිතණුේ ජ ජ නව බැිංකු ශාඛා මවත  ාරු රර  ැනී හ 

ලහායාක ිධයාක ම්තුයාකම    

5. ධදාස පුී සයින් නව පදිංචි ල ාානයාකහ ධදාස ම ොිධ ලමියයාකහ ලේබන්ධ් කිරී  හා ්වුනහ 

මපොමහොර ලහනාධ්ාරයාක සබා  ැනී හ ධවශය රහම්තු ලළලා ී ම    

6. නැවත පදිංචි රළ ධදාස පුී සයින් නව ග්රා  නිසධ්ාරි මරොඨාශාශමේ ල ිීිව ලිංව්ගධ්න 

ලිං  යාකහ ලේබන්ධ් රරවී ම    

7. නැවත පදිංචි රළ සියාකළු  වැඩිහිටියාකන්  නව ග්රා  නිසධ්ාරි මරොඨාශාශමේ වැඩිහිටි ලිං  යාකහ 

ලේබන්ධ් රරවී ම   

8. නැවත පදිංචි රළ සියාකළු  පුී සයින්මේ නිමවල  ධිංර හා ිකපින නව ප්රමීශමේ ස   ඇය උප 

තැපැම/තැපැම රා්ගයාකාසයාකහ සබා ී ්වුන් ඊහ ලේබන්ධ් රරවී   

9. නව ප්රමීශමේ ඇය  රණාධ්ාර ලමියමේ හා නව පදිංචිරරුවන්මේ රැ ැත්මකත  ත ්වුන් එ  

ප්රමීශමේ  රණාධ්ාර ලමියයාකහ ලේබන්ධ් රරවී ම ම   රා්ගයාකමේී ිධධ්ායාකර 

නි මයාකෝජිතායාකතනයාක/වයාපිය රළ නාරරණ ජරරයාකයාකහ ඊහ  ැදහත්මක ිධයාක හැකි ධතර ධවශය 

ිකයාකකියාකිධික ලේූර්ගණ රර ැනී හ ලහායාක වී   ිතන් ්වුනහ නව ලමියමේ ලා ාජිරත්මකවයාක සබා 

 ැනී හ උපරාර රළහැකියාකම      

10. වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ සක්ව නැවත පදිංචි රළ සියාකළු  මදනාහහ ධවශය මමඛන යාක 

ලාක්ෂය සබා මදමින්, ිධදුිකයාක, ජසයාක හා ලන්නිමගදන පහසුරේ ලපයාකන ආයාකතන මවත ්වුන්ව 

හඳුන්වා දයාක ම්තුයාකම    
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7 ව නි පාරරිච්කේදෙ : ආදාෙම් රතිෂසඨාාපාරනෙ හා පුන ත්ාාපාරනෙ    
 

7.1 වයාපාරිතිෂකෙන් අපාරහතාතාවෙට පාරත්වන්නන්කේ ආදාෙම් හා ජීවකනෝපාරාෙ අමිකරවිම.    

 ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියමේ 3 වැනි පියාකවර මබොමහෝ රිෂිරා්ගමිර, මන්වාසිර හා රජමේ ඉඩේ 

පිහිහා ඇය ප්රමීශයාකක් හරහා   න් රරන නව වයපියයාකකිම ා්ග  ලැසසුේරරණමේ ඉතා වැද ත්මක 

පියාකවරක් වන,  ා්ග  පායාක මපෞී ිකර ඉඩේ හරහා   න් රරන බිේ තීරුව පිහිටුවා  ැනී  පළමුව 

සිදුරර ත ම්තු ධතර ම  ිතන් ජ ජ පුී සයින් මවයන් වයාපියයාකහ ධත්මකරර  ත ම්තු ඉඩේ හඳුනා ැනී  

පහසුමගම වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන පුී සයින් හඳුනා  ැනීමේ ම   මුම පියාකවම්ගී,  

ලමීක්ෂණ රණ්ඩායාක   ා්ග  පායාක නිශ චයාක රර ැනී  හා ජ ධනුව  ා්ග මයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකිධයාක 

හැකි පුී සයින් හඳුනා ැනී  සිදුරර ඇතම වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකිධයාක හැකි පුී සයින් 

ලිංඛයාව ම න්  ඉඩේ ලිංඛයාව හා ඉඩේ ප්ර ාණයාකද මිහ ඇතුළත්මකයාකමබසපෑ හ සක්වන ඉඩේ රඨාටිවස 

ිධශාසත්මකවයාකහ ධ තරව, ධහිමිවන ධදායාකේ  ා්ග  හා වයාපාරයාකන්ද ඉඩේ ධත්මකරර ැනී  ලදහා හදුනා ත්මක 

ප්රමීශමේ ල ාජ ආ්ගථිර පරිලරයාක  ත ැසීම පවතීම ඉහත දැක්වූ පරිද, ලේූර්ගණමයාකන්  හානියාකහ 

පත්මකිධයාකහැකි ආදායාකේ ූලසාශ්රයාකන් හා ීවවමනෝපායාක රහාවන් පවතීම ඊහ ධ තරව, ධ්ගධ් වශමයාකන් බසපෑ හ 

සක්වන පුී සයින් සිටින ධතර එ ිතන් ්වුන්මේ ධදායාකේ හා ීවවමනෝපායාක රහාවන් ධ්ගධ් වශමයාකන් 

බසපෑ හ සක්මගම    

 

7.2 වයාපාරිතිෂෙ ෙටකත් සිදුකෙකහන ආදාෙම් රතිෂසඨාාපාරන ව ඩසටහනට අදා  

ක්රකමෝපාරාෙෙන්    

 

ලාමපුක්ෂ වශමයාකන්, වයාපියයාකහ ධදාස ඉඩේ ධත්මකරර  ැනී  මහේතුමවන් නැවත පදිංචි කිරී හ සිදුවන හා 

ආදායාකේ  ා්ග  බසපෑ හ සක්වන පිරිල ලිංඛයාත්මක රව ඉහළ ධ යාකක්  නීම ආදායාකේ ප්රයල ාාපන 

වැඩලහහන බණපිධධ් එළැඹුේ  ත පදනේ වනු ඇය ධතර එ  එළැඹුේ ධමනයෝනය වශමයාකන් එකිමනර 

බස න්වනු සබයිම ආදායාකේ ප්රයල ාාපන වැඩලහහන යාකහමත්මක මයාකෝජිත ලිධබස ැන්වීමේ ක්රියාකාරාරරේ 

පහත පරිද සැයිල තු ත රළ හැකියාකම   

 

1. වයපියමයාකන් බසපෑ හ සක්වන පුී සයින්මේ දැනුවත්මකභාවයාක ව්ගධ්නයාක කිරී ම    

2. විත්මකතීයාක, රස නාරරණ හා වයවලායාකරත්මකව හැකියාකාවන් ව්ගධ්නයාක කිරී    

3. නායාකරත්මකව සක්ෂණ ව්ගධ්නයාක කිරී    

4. මපොදු  ැහළු ිධලඳා ැනී  ලදහා වයපියමයාකන් බසපෑ හ සක්වන පුී සයින්මේ ලමිය 

පිහිටුවී    

5.  ානව ලේපත්මක  ලිංව්ගධ්න පුණපණුව සබා ී   

6. විත්මකතීයාක කුලසතා ව්ගධ්න පුණපණු සබා ී   

7. වයපියමේ බසපෑ හ සක්වන ඉසක්ර ත  ිහ ජරර ප්රධ්ානීන් බැිංකු ිතණුේ ආරේභ කිරී හ 

මයාකොමුකිරී  හා බැිංකු භාිධතයාක ප්රව්ගධ්නයාක කිරී  

 

7.2.1 ආදාෙම් රතිෂසඨාාපාරන ව ඩසටහන ක්රිොත්මෙ කිරීමට අදා  සංවිධාන  

 

වයවලායාකරත්මකව ලිංව්ගධ්නයාක ලඳහා ධදාස රාජය හා මපෞී ිකර ආයාකතන මවයන් සබා ත හැකි උපමදල  

හා මලේවා සබා  ැනී  ලඳහා පහසුරාරරමයාකකු හා ලේබන්ධීරාරරමයාකකුමසල ිධධ්ායාකර 

ආයාකතනයාක/වයාපිය රළ නාරරණ ජරරයාක වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ සක්වූ පුී සයින්හහ ලහායාක 

වනු ඇතම ආදායාකේ ප්රයල ාාපන වැඩලහහන ධවශයමයාකන්  ප්රජා පාදර වැඩලහහනක් බැිධන්, රාජය 

මනොවන ලිංිධධ්ාන හා ප්රජා පාදර ලිංිධධ්ාන ම   රා්ගයාකමේ ී ූලිකර වැඩ මරොහලක් ඉටුරරනු ඇතම 
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වැඩලහහන ක්රියාකාත්මක ර කිරී හ ධවශය ක්රම ෝපායිර ලහායාක හා ූලිකර ධරමුදම වයාපිය රළ නාරරණ 

ජරරයාක ිධසින් ලපයාකනු ඇතම වයාපිය රළ නාරරණ ජරරයාකහ ධනුම්ක්තව මලේවයාක රරන ල ාජ 

ආරක්ෂණ නිසධ්ාරි හා නැවත පදිංචිකිරීමේ නිසධ්ාරීන් ආදායාකේ ප්රයල ාාපන වැඩලහහන ලේබන්ධ්මයාකන් 

මක්න්රීයාක නිසධ්ාරීන් මසල ක්රියාකා රරයම ධවශය ලෑ  ිධහී  බසපෑ හ සක්වූ පුී සයින්හහ ලහායාක වී  

ලදහා ිධමශේෂිත ිධෂයාකයාක ක්මෂේත්ර ලේබන්ධ්මයාකන් ප්රවීණ බාහිර පුී සයින්මේ ලහායාක සබා  ැමන්ම ආදායාකේ 

ප්රයල ාාපන වැඩලහහන පහත ලඳහන් ආයාකතන ල   ලේබන්ධ්තා පවත්මකවාම න යාකනු සැමේම            

 

1. බැිංකු හා මවනත්මක ූලසයායාකතන  

2. විත්මකතීයාක පුණපණු ධිවරාරියාක   

3. ජායර ආධුනිරත්මකව හා රා්ගමිර පුණපණු කිරීේ ධිවරාරියාක    

4. වාණිජ  ණ්ඩසයාක ආී රාජය මනොවන ලිංිධධ්ාන  

 

සියාකළු  ආදායාකේ ප්රයල ාාපන වැඩලහහන් ක්රියාකාත්මක ර කිරීමේී වයපියමයාකන් බසපෑ හ සක්වන එක් එක් 

 ිහ ජරර ප්රධ්ානීන් හා නැවත පදිංචිකිරී  ලේබන්ධ්මයාකන් පිහිටුවා ඇය ්වුන්මේ ලිංිධධ්ාන ල   

ලාරච්ඡා රර ජවා ක්රියාකාත්මක ර රරනු සැමේම තවද, ම   ආදායාකේ ප්රයල ාාපන වැඩලහහන් යාකහමත්මක 

ප්රයසාභ සැබී  ලඳහා හිමිරේ සබන  ිහ ජරර ප්රධ්ානීන් රාණ්ඩ පහත සැයිල තු  ත රර ඉදරිපත්මක රරනු 

සැමේම     

 

1. රිෂිරා්ගමිර ඉඩේ ධහිමිවන ම ොිධයාකන් 

2. වයපිය බසපෑ  මහේතුමවන් ධක්රරයාකහ වඩා ධඩු රිෂිරා්ගමිර බිේ ප්ර ාණයාකක් ඉයරිවන 

ම ොිධයාකන්   

3. ම වතු ව ාවන් ධහිමිිධ  මහේතුමවන් ලැළකියාක ම්තු ආදායාක ක් ධහිමිවන  ිහ ජරර ප්රධ්ානීන්      

4. වයාපාර ධහිමි වන  ිහ ජරර ප්රධ්ානීන්      

5. ත  ආදායාකේ ප්රයල ාාපනයාක රර  ැනී  ලදහා ආයාකතනිර ලහායාක ධවශය ධතයන්තමයාකන් දුී   ිහ 

ජරර ප්රධ්ානීන්   

6. ධවදානේ ලහිත තත්මකවයාකන්හි ීවවත්මකවන පුී ස රාණ්ඩ (වයාකල  ත, රාන්තා ූලිකර පවුම ආදයාක)  

 

7.2.2 ක්රිොත්මෙ ෙස හ කි ආදාෙම් රතිෂසඨාාපාරන ව ඩසටහන් 

 

වයාපියමයාකන් බසපෑ හ සක්වන පුී සයින් ූර්ගණ මසල පුනරුත්මකාාපනයාක කිරි  ඉසක්රරර  ත්මක 

ලිංව්ගධ්න ක්රියාකා ා්ග යාකක් මසල  ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාක ිධසින් නැවත පදිංචිකිරිමේ ක්රියාකාවිකයාක 

ලේපාදනයාක රර ඇතම   ආදායාකේ ප්රයල ාාපන වැඩලහහන තුළී ඉඩේ ්පුපු හිමිරරුවන් හා ඉඩේ ්පුපු 

ධහිමි පුී සයින් මවන් වශමයාකන් ලළරා ක්රියාකාරරනු සැමේම ලැසසුේ රර ඇය මසල, ලෑ  ධමයාකකුහ  ත  

ීවවන තත්මකවයාක ඉහළ නිංවා  ැනී  ලඳහා ධවල ාාවක් උදා රරමදනු සැමේම වයාපියයාක මහේතු මවන් ආදායාකේ 

ධහිමිවන ම ොිධයාකන්, හවුම ව ාරරුවන්, බදුරරුවන්, වයාපාර ජරර ලහ  ධදාස මවනත්මක ධයාක මවත ලහායාක 

වී  ලඳහා ධවශය ප්රයපාදනයාකන් හිමිරේ ක්ර  මගද මයාකහි පවතීම පහත දැක්මවන පරිද පුණපණු වීේ ධවල ාා 

ඉමසා සිීම හ මහෝ සැබී හ ්වුනහ හිමිර ක් ඇතම   

 

1) වයාපාරයාකක් නැවත ආරේභ කිරී  ලඳහා ධවශය ූලිකර ප්රාේධ්නයාකහ ආධ්ාරර මසල ීවව මනෝපායාක 

ප්රයෂ ශාපන ී නාවක් 

2) දුී  හා ධල ාාවර තත්මකවයාකන්හි මව මලන පවුම ලඳහා ී නාවක් හා ධවශය  ැදහත්මකවී ම  

3) විත්මකතීයාක මහෝ කුලසතා පුණපණුව  

4) වයවලායාකරත්මකව ලිංව්ගධ්නයාක  

5) වැඩිහිටියාකන් හා පුණපණු තරුණයාකන් ලඳහා වයාපියයාක ආශ්රිත ැසකියාකා  
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විත්න්ෙ හා කුස තා සංවර්ධන පුහු ව   

 

ූර්ගණ මසල ධවතැන්වූ  ිහ ජරරයාකකින් එක් පුී සමයාකකු බැිතන් කුලසතා ව්ගධ්න පුණපණුව ලඳහා 

මතෝරා නු සැමේම විත්මකතීයාක පුණපණුව හා කුලසතා ව්ගධ්න පුණපණු ලඳහා මතෝරා  ැනීමේ ී  ිහ 

ජරරයාකන්හි පාලම හැරිතයාක තරුණයාකන්, පදිංචියාක වාණිජ පරිශ්රයාකන් ධහිමිවන්නන්හහ ප්රමුඛත්මකවයාක සබා මදනු 

සැමේම   

 

වයවසාෙෙත්ව සංවර්ධන පුහු ව  

 

ම වැනි පුණපණුවකින් ප්රයසාභ සැබියාක හැකි පුී සයින් ූලිකර පරීක්ෂණයාකකින් ධනතුරුව වයවලායාකරත්මකව 

ලිංව්ගධ්න පුණපණුව ලදහා මතෝරා නු සැමේම ම යාක ධඩු ආදායාකේ සාභීන්මේ ආදායාකේ ව්ගධ්නයාක ලඳහා  නු 

සබන ක්රිරයාකා ා්ග යාකහ ධදාස ූලිකර පියාකවරකිම ඊහ ලපුරාිකයාක ම්තු ූලිකර ධවශයතාවයාකන් වන්මන් 

වයාපාරයාකක් මහෝ ර්ග ාන්තයාකක් ආරේභ කිරී  ලඳහා ඇය රැ ැත්මකත හා ූලිකර ප්රාේධ්නයාක ලේපාදනයාක රර 

 ැනී හ ඇයහැකියාකාවයිමමේ ලඳහා රැ ැත්මකතක් දක්වන පුී සයින්හහ ූලිකර ප්රාේධ්නයාක ලේපාදනයාක රර 

 ැනී හ හා වයාපාර ලැසසු  ලරල  රර  ැනී  ලඳහා පහසුරාරරමයාකකු මසල ිධධ්ායාකර 

ආයාකතනයාක/වයාපිය රළ නාරරණ ජරරයාක ක්රියාකා රරනු ඇතම      

 

ඉදිකිරීම් ො ෙ තුස රැකිො අවසඨාා   

 

වයාපියමේ ඉදකිරීේ රාසයාක තුළ, පහත ලඳහන් ැසකියාකාවන්හි මරොන්ත්රාත්මක පදන   ත නිරතවී හ 

වයපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන පුී සයාකන්හහ ධවල ාාව ඇය බව මපමන්ම      

 

 ලැහැමු  වාහන රියාකැදුරුන්  

 බර වාහන රියාකැදුරුන්  

 මපදම්ගරුවන්  

 වඩු රා්ගමිරයින්  

 මවමඩින්රරුවන්  

 රේබි න න්නන්  

 පරි ණර ක්රියාකාරරුවන්  

 ිකපිරරුවන්  

 රා්ගයාකාස ලහායාකර  

 රේරරුවන්  

 

ඉදකිරීේ ආශ්රිත ැසකියාකාවන්හි ම   ැසකියාකා ධවල ාාවන් ලපයාකා ී  ලඳහා ිධධ්ායාකර ආයාකතනයාක/වයාපිය 

රළ නාරරණ ජරරයාක ධදාස මරොන්ත්රාත්මකරරු ල   ධවශය ලේබන්ධීරරණයාක සිදුරරනු ඇතම තවද, 

මරොන්ත්රාත්මකරරු මවත නිකුත්මක රරනු සබන ිතිධසු හ ධයම්ගර ව න්යයාකක් ඇතුළත්මක කිරිම න් ිධධ්ායාකර 

ආයාකතනයාක/වයාපිය රළ නාරරණ ජරරයාක ම යාක ලැසසුේ රළ ම්තුයාකම       

 

ඉහත ලඳහන් ධිං යාකන්,වයපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ සක්වන පුී සයින්මේ ආදායාකේ උත්මකපාදනයාක කිරි  

ඉසක්ර රර නිමින් වයාපියයාක  ඨාහමින්   සිදුමරමරන ප්රාරේභර වැඩලහහනහ ධයාකත්මකමගම  නමුත්මක එ  

වැඩලහහන ම    ඨාහ හ ප ණක් සී ා මනොමගම වයපියයාක මවයන් සියාක ආදායාකේ ප්රයල ාාපනයාක ලඳහා 

ලහායාක ධමපුක්ෂා රරන එක් එක් පුී සයාකාමේ ධවශයතාවයාකන් ලපුරාලී  ලඳහා ම   වැඩලහහන ඉහත 

 ඨාහ  ඉක් වා තවත්මක ඉදරියාකහ ක්රියාකාත්මක ර ිධයාක ම්තුමගම බසපෑ හ සක්වූ එක් එක් පුී සයාකාමේ  ඨාහමින් 

ආදායාකේ ප්රයල ාාපනයාක ලඳහා ක්ෂුද්ර  ඨාහමේ ලැසසුේරරණයාක මයාකොදා  ත ම්තුමගම ආදායාකේ උත්මකපාදන 

ක්රියාකාරරරේ ආරේභ කිරී හ ධවශය ලෑ  පුී සමයාකකුහ  ජ ලඳහා ලහායාකවී  ලඳහා වයාපියයාක ිධසින් 
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නැවත පදිංචිකිරීමේ රා්ගයාක  ණ්ඩසයාක මයාකොදවනු සැමේම ම හිී  ිධමශේෂමයාකන්  පවත්මකනා ප්රශල ා  

ූලසාශ්රයාකන් මවයන් මුසය යාක හා තාක්ෂණිර ලහායාක ධදාස පරිද සබා  ැනී හ ධවශය 

ලේබන්ධීරරණයාකලැපයී  ධමපුක්ෂා මරම්ගම ශරයතා වා්ගතා ලරල  කිරී  ඇතුළුව යාකේ සුදුසු 

ක්රියාකාරාරර ක් හඳුනා  න්නා ධවල ාාමග සිහ මවළද පළ මවත එළැමහන ධවල ාාව දක්වා , ්වුන් 

යරලාර  ඨාහ ක් මවත සඟා වන මතක්,  වයාපිය රා්ගයාකාස නිසි රසහ ්වුන්මේ ක්රියාකාරරරේ ලදහා 

 ැදහත්මක වී ලහායාක දැක්ිධ  ධවශයමගම   වයාපිය රා්ගයාකාසයාක ම   ව  ප   න්නා ධතර, රැ ැත්මකතක් 

දක්වන ලෑ  පුී සමයාකකු මවනුමවන්  තනි පුී ස  ඨාහමින් සුදුසු වයාපිය ලැසසුේ කිරී හ හා 

ක්රියාකාත්මක ර කිරී  ලඳහා නැවත පදිංචි කිරීමේ නිසධ්ාරින් මයාකොමු කිරී හ රඩිනේ ක්රියාකා ා්ග   නු සැමේම  

වයාපියයාක  ිතන් මීපස ධත්මකරර ැනී  නිලා සිදුවූ ආදායාකේ මහෝ ැසකියාකාව ධහිමිවී  ලඳහා වන්ද සබා ී  

හිමිරේ ක්ර මගදමයාකහි දක්වා ඇය පරිද සිදු මරම්ගම  වගු (ධිංර 52) 

 

7.3 කන්වාසිෙ පාරවුල් පුන ත්ාාපාරනෙ  

 

වගු ධිංර 18 (3 වැනි පරිච්මේදයාක)  ිතන් දැක්වූ පරිද, මුළු  ිහ ජරර 596 න්, 17 ක් කුලී නිමවල  වන 

ධතර 8 ක් මන්වාසිර හා වයාපාරිර ජරරයාකන් මගමබසපෑ හ සක්වූ මන්වාසිර ජරරයාකන් ධතර ධ්ගධ් 

වශමයාකන් බසපෑ හ සක්වන නිවාල ජරර සුළු ලිංඛයාවක් ඇතම ධ්ගධ් වශමයාකන් හානි වූ නිවාල ජරරයාකන්, 

වයාපියයාක  ිතන් හිමිවන නැවත පදිංචිකිරීමේ ලහායාක හරහා, එ  පුීසයින්මේ පරිශ්රයාකන්හි  නැවත 

ම ොඩනැිංවී  ලඳහා මබොමහෝ දුරහ හැකියාකාව ඇය ධතර ලේූර්ගණමයාකන් බසපෑ හ සක්වූ නිවාල ජරරයාකන් 

මවනත්මක ල ාානයාකන්හි ම ොඩනැිංිධ   ිතන් පුරුත්මකාාපනයාක කිරී  සිදුරළ ම්තුමගම බසපෑ හ සක්වූ 

පුී සයින්මේ රුචියාකහ සුදුසු බිේ මරොහලක් ලපයාකා  ැනී හ ලහායාක ී , ්වුනහ ත න්මේ  නිවාල ඉදරර 

 ැනී හ හැකිවන මසල ූලිකර පහසුරේ ලහිත නැවත පදිංචිවීමේ භූමි ලරල  කිරී  හා නිවාල ඇතුළු 

ලේූර්ගණ නැවත පදිංචිකිරීමේ භූමි ඉදකිරී  ආී  ැදහත්මකවීේ රාය යාකක් හරහාිධධ්ායාකර ආයාකතනයාක/වයාපිය 

රළ නාරරණ ජරරයාක ිධසින් ම   ූර්ගණ හානි නිවාල මවනුමවන් ධයම්ගර ක්රියාකා ා්ග   ැනී  හා 

ලැළකිමස දැක්වී  ධවශය මගමබසපෑ හ සක්වූ පුී සයින් හා ිධධ්ායාකර ආයාකතනයාක/වයාපිය 

රළ නාරරණ ජරරයාක ධතර එර තාවයාකරහ පැමිණීමේ ක්රියාකාවිකයාකක් හරහා  වයාපියමයාකන් බසපෑ හ 

සක්වූ පුී සයින් ිධරමප පියාකවර මවත දක්වන එර තාවයාක  ත මේ සියාකමස ැසී පවතීම  ඉඩේ ධත්මකරර 

 ැනීමේ ක්රියාකාවිකයාක ආරේභවී ත්මක ල   , ත න්හ හිමිවන වන්ද මුදම පිළිබදව ිධශ වාල රහම්තු 

මතොරතුරු වයාපියමයාකන් බසපෑ හ සක්වන පුී සයින් මවත සැබී හ පහන්  නීම නැවත පදිංචි වී  

පිළිබදව ්වුන්මේ තීරණ මරමරහි ප්රබස මසල  බසපාන ලාධ්රයාක ම යාකයිම  ූලිකර ධවශයතාවයාකක් 

මසසින්, ිධධ්ායාකර ආයාකතනයාක/වයාපිය රළ නාරරණ ජරරයාක වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ සක්වන 

පුී සයින් මවතධවශය මතොරතුරු හා උපමදල  සබාමදමින් ්වුන්මේ තීරණ  ැනීමේ ශරයතාව ව්ගධ්නයාක 

රර තා්ගකිර තීරණ   ැනි හ මයාකොමුරළ ම්තුයාකම එ ිතන් ලහභාී ත්මකව ක්රියාකාවලීන් හරහා නැවත 

පදිංචිරරවීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසසුේ ලරල  කිරී හ ධවශය පදන  මයාකදයාක ම්තුයාකම බසපෑ හ සක්වන පවුම 

විකන් 33ම4% ක්  මන්වාසිර පවුම ජරර බැිධන්, නැවත පදිංචි කිරී හ ධදාසව රජයාක ිධසින් ලරල  රර 

ඇය ූලසධ්්ග යාකන්හ (සියාක රැ ැත්මකමතන් මතොරව නැවත පදිංචි කිරී  ලදහා වන ජායර ප්රයපත්මකයයාක) 

ධනුකූස වන මලේ ්වුන් නැවත පදිංචි කිරී  වයාපියයාක මරමරහි වැද ත්මකමගම     

 

7.4 කගොවීන් පුන ත්ාාපාරනෙ  

 

බසපෑ හ සක්වන මුළු ඉඩේ ධයියරරුවන් ලිංඛයාව වන 1,742 න් 21.6% ප ණ, එනේ ඉඩේ හිමියාකන් 

356 ක් ප ණ ූලිකරව  රිෂිර්ග ාන්තමේ නියාකැු නු ධයාක මවයම ම   පිරිල ලේබන්ධ්ව ලැළකියාක ම්තු 

රාරණයාක වන්මන් ්වුන් ත න්හ ධහිමිවන ඉඩ  හා ල ාන  ිධරමප ඉඩ ක් ධමපුක්ෂා කිරී යිම බසපෑ හ 

සක්වන මබොමහෝ පුී සයින්හහ ත න්මේ රිෂිරා්ගමිර රහම්තු ධඛණ්ඩව රරම න යාකා හ ප්ර ාණවත්මක 

බිේ මරොහලක් ඉයරි මනොමගම එබැිධන් ්වුන්ම න් බණපතර පිරිලක් වඩා මහොද වන්ද මුදසක් 

බසාමපොමරොත්මකතු මවයම    
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තවද, රිෂිරා්ගමිර පවුම ප්රයල ාාපනයාක කිරීමේ රා්ගයාකයාක දගු රාලීන හා මරටි රාලීන යාකන ප්රමගශයාකන් 

ීිධත්මකවයාක ්ල මලේ  සිදුරළ ම්තු රා්ගයාකයාකකිම ත න්මේ  දැනහ පවයන භූමියාක තුළ  මහෝ ආලන්නමේ 

මවනත්මක ිධරමප භූමියාකක් මහෝ මලොයාකා  ැනී හ හැකි පවුම ලේබන්ධ්මයාකන්  ත්මක රස ්වුනහ 

ධවශයවන්මන් එ  නව බිේ මරොහල රිෂිරා්ගමිර රහම්තු ලඳහා ධවශය පරිද ලිංව්ගධ්නයාක රර  ැනී හ 

ලහායාක හා ්වුන්මේ මරටි රාලීන ආදායාකේ ධහිමිවීේ තත්මකවයාක ල නයාක රර ැනී හ ලහායාකත්මක යාකම මරටි 

රාලීනව සිදුවන ආදායාකේ ධහිමිවීේ මවනුමවන් සබා මදන ලහන ම වීේ ්වුන් නව ධල වැන්න මනළා 

 න්නා මතක් ම ිධයාක ම්තුමගම ත නහ ිධරමප ඉඩේ මනො ැය වයපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන් 

ලේබන්ධ්මයාකන් දගු රාලීන ආදායාකේ ප්රයල ාාපන ප්රමගශයාක ධනු  නයාක රළ ම්තු ධතර ්වුන් මවනත්මක සුදුසු 

ල ාානයාකර නැවත පදිංචි රරවී  ධවශය මගම ම හිී ිධධ්ායාකර ආයාකතනයාක/වයාපිය රළ නාරරණ ජරරයාක 

ප්රමීශමේ රිෂිර්ග  බසධ්ාරින් ල   ලේබන්ධීරරණයාක පවත්මකවා  නිමින් රිෂිරා්ගමිර මයාකදවුේ හා 

මලේවා ආදයාක ලපයාකා  ැනී හ ධවශය ලහායාක සබා දයාක ම්තුමගම     මේ වන ිධහ, ත න්හ නුණපරු ප්රමීශයාකර 

ත  විත්මකයමේ නියාකැලී හ වයපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන්හහ සිදුව ඇය බැිධන් ම ොවුනහ 

රිෂිරා්ගමිර පුණපණු හා ජ ආශ්රිත මවනත්මක ලහායාක සබා ී  ඉතා වැද ත්මකමගම  කුඩා බිේ ප්ර ාණයාකකින් මහෝ 

ත  ඉඩමේ ඉයරි කුඩා බිේ මරොහසින් වැඩි ධල වැන්නක් සබා  ැනී  ලඳහා රඩිනේ ව ා ක්ර  හා ප්රශල ා 

ම ොිධපස රළ ණාරරන භාිධතයාකන් පිළිබඳ දැනු  ල හර පුී සයින් මවත ධවශය ිධයාක හැකියාකම   

රිෂිරා්ගමිර පවුම ප්රයල ාාපනමේී රිෂිර්ග  නිසධ්ාරින්, ම ොිධජන මලේවා ආයාකතන හා ධමසිධ 

ලිංිධධ්ාන ල   ද  ලාරච්ඡා රර ිධිව ත්මක ලැසසු කින් ම්ත්මක ප්රමගශයාකක් භාිධතා රළ ම්තුමගම 

 

ඉදකිරීේ/නැවත පදිංචිකිරීමේ රාසයාක තුළ රිෂිරා්ගමිර ධල වැන්න/ආදායාක  ධහිමිවී  මවනුමවන් වන්ද 

ම වී  හිමිරේ ක්ර මගදයාක ධනුව සිදු රරනු ඇත (වගු ධිංර 52)ම    

 

7.5 කවසඳාම හා වයාපාරාරිෙයින් පුන ත්ාාපාරනෙ   

 

ම   පිරිල හැර, ත න්මේ ඉඩේ වස මහෝ කුිකයාකහ  ත්මක මවනත්මක ඉඩේ හා ම ොඩනැිතික වස මහෝ බීදහ 

 ත්මක වාලල ාානයාකන්හි ල ාාපිතව සිටින මවළඳ හා වයාපාර හිමිරරුවන් (වයපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ 

පත්මකවන්නන්) 27 ක් සිටියම වගු ධිංර 14 හි (3,3ම2ම1 පරිඡමේද) ලාරච්ඡා රළ පරිද, ම   වයාපාර ජරර 

මබොමහො යාකක් පවුමම ලා ාජිරයින් ිධසින් පවත්මකවාම න යාකනු සබන කුඩා පරි ාන රේහම මහෝ සිමසර 

මවළඳලම මගම  මරමලේ මවතත්මක, ම   කුඩා පරි ාන රේහම (08) හා  හා පරි ාන රේහම (02) වස 

බාහිර පුී සයින්ද කිහියාක මදමනක් ද මලේවයාක රරයම ම   බාහිර පුී සයින් හහ ත  ආදායාකේ ධහිමිවී  

සියාක ීවවමනෝපායාක පවත්මකවාම න යාකා හ  ැහළුවකිම  ම   පවුමවස ආදායාකේ ධහිමිවී  මවනුමවන් 

වයාපියයාක  ිතන් ආදායාකේ ප්රයල ාාපන ලහායාක  සබා ද  තාවරාිකරව ධනු  නයාක රළ ම්තු පියාකවරකිම 

ඉදකිරීේ රාසයාක තුළ තාවරාිකර බාධ්ාවන් ඇය වුවද, ල හර වයාපාරයාකන් දගුරාලීන බසපෑේ හා ආදායාකේ 

ධහිමිවීේ රහිතව පවත්මකවාම න යාකා හ හැකියාකාව පවතීම වයාපිය ප්ර මීශමේ මබොමහෝ පදිංචිරරුවන් ිධසින් 

ප්රරාශ රළ පරිද, වයාපියමේ ඉදකිරීේ ලේූර්ගණ වූ පසු වයාපාරිර පරිලරයාක වඩාත්මක යාකහපත්මක වනු ඇය ධතර 

ධන්ත්ග ණපව ාරු  ිතන් ලේබන්ධ් වන ප්රධ්ාන න රයාකන් හා ජවා ධවහ ර්ග ාන්ත ලිංව්ගධ්නයාකක් ඇයවනු 

ඇතැයි ධමපුක්ෂා රළ හැකියාකම   

 
රා්ගමිර ලිංව්ගධ්න  ණ්ඩසයාක, ර්ග ාන්ත මලේවා රා්ගයාකාිංශයාක හා ජායර ය මප ලභාව ආී රාජය ආයාකතන 
ල   වයපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන් ලේබන්ධ් කිරි හ ධවශය වනු ඇතම    
 

ත  වයාපාර හා මලේවාවන් මවයන් සැමබන ආදායාක  ධහිමිවන්නන් ජ ජ ක්රියාකාරාරරේ  ිතන් ත න් 

රිකන් සැබූ  ආදායාක   ත පදනේව හිමිරේ ක්ර මගදයාකහ ධනුව ලැළකියාක ම්තු ම වී ක් සැබී හ හිමිරේ 

කියාකයම    
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8 ව නි පාරරිච්කේදෙ :න වත පාරදිංචි කිරීකම් ක්රිොවලිෙට අදා  විෙදම් 

ඇසඨතකම්න්තුව හා මුදල් ස පාරයීකම් ස   සඨම  
 

8.1 හ ඳින්විම  

 

 ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියමේ 3 වැනි පියාකවරහ ධදාසව දත්මකත ැසල  කිරීමේ ක්රියාකාවිකමේී පරීක්ෂාවහ 

භාජනයාක රළ  ා්ග  පායාක  ත පදනේව නැවත පදිංචි කිරීමේ රා්ගයාකයාකහ ධදාසව ිධයාකදේ ඇල තමේන්තු 

කිරි  සිදුරර ඇතම එබැිධන් තාක්ෂණිර රරුණු ලළරා බැලීම න් ධනතුරුව, මපෞී ිකර ඉඩේ හරහා 

 ා්ග යාක   න් න්නා ලතය බිේ තීරුව ලළකුනු කිරීම න් ධනතුරුව ම   ිධයාකදේ ඇල තමේන්තුව ම   

ප්ර ාණයාකහ වඩා ධඩුිධයාක හැකියාකම    

ඉඩේ ධත්මකරර ැනී  මවනුමවන් ම ිධයාක ම්තු වන්ද ඇතුළුව, සියාකු   නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරරේ 

වසහ ධදාස ිධයාකදේ දැක්මවන ිධයාකදේ ඇල තමේන්තුවක් ලරල  කිරී  ධවශය මගම නැවත පදිංචි කිරී හ 

ධදාස වන්ද ම වී  ශ්රී සිංරාමග ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ පනත, ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ පනමත්මක 63 (2) (E) 

ව න්යයාක (460 පරිච්මේදයාක) යාකහමත්මක ඉඩේ හා ඉඩේ ලිංව්ගධ්න ධ ාතයවරයාකා ිධසින් නිකුත්මක රරන සද හා 

2014ම02ම18 දන පා්ගිකමේන්තුව ිධසින් ධනු ත රරන සද 2014ම05ම30 දනැය ධිංර 1864/54 දරණ 

ධයිධමශේෂ  ැලඨා පත්රයාක හා ම    ැලඨා පත්රයාක යාකහමත්මක උතුරු ධිවමගී   ා්ග යාක ඇතුළත්මක වන ධිංර 

/14/0833/533/008 දරණ රැබිනඨා පත්රිරාව ධනුව සිදුරරනු සැමේම  

 

ඉඩේ හා ම ොඩනැිතික වසහ ධදාසව ම   නැවත පදිංචි කිරිමේ ලැසැල මේී ී භාිධතා රළ ජ ජ ධ යාකන් 

ිධශ වාල රහම්තු ූලසාශ්රයාකන් (ධපහසුතාවයාකහ පත්මක ඉඩේ හිමිරරුවන්, ධපහසුතාවයාකහ පත්මක මනොවූ ඉඩේ 

හිමිරරුවන්, වතු ව ාරරුවන්, ප්රාමීය යාක මමරේවරු හා තක්මලේරු මදපා්ගතමේන්තුවහ ධයාකත්මක තක්මලේරු 

නිසධ්ාරින්)  ත පදනේව ලරල  රළ ූලිකර ඇල තමේන්තු  ත පදනේමගම    

 

8.2 න වත පාරදිංචි කිරීකම් ක්රිොවලිෙට අදා  විෙදම් ඇසඨතකම්න්තු සෙසඨ කිරීකම්දී  ාවිත 

අගෙන්   
 

8.2.1 ඉඩම්ව  වටිනාෙම න්හණෙ කිරීම සදහා සඳහා  ාවිත අගෙන්  
 

රඳුරර ඉඩේ වස වටිනාරේ තීරණයාක කිරීමේී, ධිවමගී   ා්ග යාක   න්  න්නා රඳුරර බිේ වස පිහිටි 

ජනාවාල ප්රමීශ ලැළකිමසහ  න්නා සීම මන්වාසිර මහෝ වාණිජ භාිධතයාක යාකන නි්ගණායාකරයාකන් 

මනොලළරා එ  ඉඩේවස වටිනාර  වගු ධිංර 59  ිතන් දක්වා ඇතම  ා්ග යාක   න්  න්නා බිේ තීරුමවහි 

නිරීක්ෂණයාක වූ ජ ජ භාිධතයාකන්හ ධයාකත්මක ඉඩේ ව්ග  ලඳහා සුදුසු වටිනාරේ තීරණයාක කිරී හ ම   ධ යාකන් 

භාිධත රරන සදම       
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වගු අංෙ 59 : වයපාරිතිෂකෙන් බ පාරෑමට  ේවූ රකද්ශකේ පිමිටි වාණිග ඉඩම්  ෙඳුෙහ බිම්) ව  

වටිනාෙමට  අදා  අගෙන්  

 

මූලිෙ 

ොණ්ඩෙ  

පිමිටි සඨාානේ 

රාකද්ය ෙ 

කල්ෙම් 

කෙොටමාාශෙ  

ඉඩම් වටිනාෙම  පාරර්චසඨ 1 ට  ) පාරර්චසඨ එෙේ සඳහා 

සාමානය වටිනෙම   අවම  පපාරරිම 

ධ්ගධ් 

නා රිර  

මපොම හමවස 125,000.00 250,000.00 

233,333.00  සම දර  100,000.00 150,000.00 

හාරිල පත්මකතුව  150,000.00 300,000.00 

ග්රාමීයාක  මපොම හමවස 80,000.00 100,000.00 

115,000.00 

රඹුක්රන  35,000.00 175,000.00 

 ාවත   60,000.00 70,000.00 

 සම දර  65,000.00 80,000.00 

හාරිල පත්මකතුව  100,000.00 150,000.00 

ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක/3 වැනි පියාකවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  /ලිං ණන දත්මකත 

 

ිධිධධ් ල ාජ රාණ්ඩ වසහ (නා රිර, ධ්ගධ් නා රිර හා ග්රාමියාක) ධයාකත්මක ප්රමීශ වස පිහිටි ඉඩේ වස 

වටිනාර   ණිත යාක වශමයාකන්  ණනයාක මරොහ 56 වගුව  ිතන් දක්වා ඇතම ම   වටිනාරේ  ණනයාක 

කිරීමේී රඳුරර මන්වාසිර හා රිෂිරා්ගමිර ඉඩේ වස වටිනාර   ත පදනේව ඉඩේ ජරරයාකර මිස 

තීරණයාක මරරිණම  වයාපිය ප්රමීශමේ වාණිජ ඉඩේ වස ජරර වටිනාර  තක්මලේරු කිරීමේී ඉහත ඉඩේ 

වස වටිනාර හ 15% ක් එරතු රර එ  ධ යාක තීරණයාක රරන සීම 

 

ල ානයමයාකන් කුඹුරු ලඳහා භාිධත ඉඩේ (පහත්මක බිේ) ලඳහා ධඩු වටිනාර ක් හිමිමගම ම   ඉඩේවස ( 

කුඹුරු ඉඩේ හා මපෞී ිකරව ධයාකත්මක වගුරු බිේ)වටිනාර  තීරණයාක කිරී  ලඳහාද ඉහත ූලසධ්්ග යාක  

භාිධතා රරන සද ධතර ප්ගචල  එරර වටිනාර  රුම5,750/- ක් මසල මයාකොදා  ැණිනම  

 

8.2.2 කගොඩන ගිලිව  වටිනාෙම න්හණෙ කිරීම සඳහා  ාවිත අගෙන්  
 

වයාපිය ප්රමීශයාක තුළ නිරීක්ෂණයාක රළ ම ොඩනැිතික පුළුම වශමයාකන් මන්වාසිර, වාණිජ හා මවනත්මක 

ීිධයයිර  ම ොඩනැිතික මසල ව්ග රළ හැකියාකම ම   ම ොඩනැිතිකවස ජරර ව්ග  ප්ර ාණයාකක් ඉදකිරී  

ලඳහා වැයාක වන මුදස එ  එක් එක් ම ොඩනැිතමස ඉදකිරී  ලඳහා මයාකොදා ම න ඇය ද්රවයයාකන් ධනුව 

 ණනයාක රරනු සැබ ඇතම ඉදකිරී  ලඳහා මයාකොදා ම න ඇය ද්රවය ධනුව ජවා පන්ය පහරහ (5)රහ ව්ග  

රර ඇය ධතර එක් එක් මශ්රේණියාකහ ධයාකත්මක ජරර වටිනාර  පහත වගුමවන් ඉදරිපත්මක මරම්ගම    

 

වගු අංෙ 60: එේ එේ පාරන්තිෂෙ ට අෙත් කගොඩන ගිලිව  ඒෙෙ බිම් රමාණෙෙ වටිනාෙම    

කගොඩන ගිලි 

කශ්ර ණිෙ   

 ාවිත ඉදිකිරීම් ද්රවය  ඒෙෙෙ  වටිනාෙම   .)  

1 පන්යයාක   ඇල බැල මහෝල , උළු මහෝ මරොන්්රීඨා වහස, රපරාරු 

රළ මඩොම මහෝ සිම න්ය  ම බිත්මකයයාක,හයිම මහෝ 

මහරාමලෝ ම බි , ලී මදොරවම හා ජමනම   

ව්ග  

ධඩියාකක්  

3,300 ~ 4,500 

2 පන්යයාක    ඇල බැල මහෝල  මහෝඋළු  වහස, රපරාරු රළ මඩොම මහෝ 

සිම න්ය  ම බිත්මකයයාක,සිම න්ය ම බි , ලී මදොරවම හා 

ජමනම   

ව්ග  

ධඩියාකක්  

2,000 ~ 2,750 
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කගොඩන ගිලි 

කශ්ර ණිෙ   

 ාවිත ඉදිකිරීම් ද්රවය  ඒෙෙෙ  වටිනාෙම   .)  

3 පන්යයාක    ැමවනයිල  තහඩු වහස, රපරාරු රළ මඩොම මහෝ 

සිම න්ය  ම බිත්මකයයාක,සිම න්ය ම බි , ලී මහෝ පුසාල ටික් 

මදොරවම හා ජමනම     

ව්ග  

ධඩියාකක්  

1,250 ~ 2,000 

4 පන්යයාක    ැමවනයිල  තහඩු වහස, රපරාරු රහිත මඩොම මහෝ 

සිම න්ය  ම බිත්මකයයාක,සිම න්ය ම බි , ලී මහෝ පුසාල ටික් 

මදොරවම හා ජමනම     

ව්ග  

ධඩියාකක්  

1,200 ~ 1,750 

5 පන්යයාක      ැමවනයිල  තහඩු මහෝ මපොම ධතු වහස, සෑික බිත්මකය,  

සිම න්ය මහෝ  ැටි ම බි , ලී, පුසාල ටික් මහෝ මවනත්මක ද්රවය 

මදොරවම හා ජමනම     

ව්ග  

ධඩියාකක්  

850 ~ 1,250 

ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක/3 වැනි පියාකවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  /ලිං ණන දත්මකත 

 
ම   ලෑ  ම ොඩනැිතික පන්යයාකර  ඉහළ ධ යාකහ ධනුව  එ  ම ොඩනැිතික පන්යයාකහ ධදාස 

ම ොඩනැිතිකවස වන්ද මුදස  ණනයාක මරම්ගම නැවත පදිංචි කිරීමේ ිධයාකදේ ඇල තමේන්තුව ලරල  කිරීමේී 

ධමනකුත්මක ී නා හා පාරිමතෝෂිර  ණනයාක කිරී   ලදහා  5 වැනි පරිච්මේදමේ දැක්මවන හිමිරේ 

ක්ර මගදයාක (වගු ධිංර 52) පදනේ රර  ැණින     

 

ආදායාකේ ප්රයල ාාපන වැඩහහන ලදහා ප්ර ාණවත්මක ප්රයපාදන ලැළසී  නැවත පදිංචි කිරීමේ ිධයාකදේ 

ඇල තමේන්තුවර ඇතුළත්මක ිධයාක ම්තු තවත්මක ධිං යාකකිම පහත දැක්මවන නැවත පදිංචි කිරීමේ ිධයාකදේ 

ඇල තමේන්තුව තුළ ආදායාකේ ප්රයල ාාපන වැඩලහහනක් ලරල  කිරී  ලදහාද ඇල තමේන්තු ධිං යාකක් 

පවයන ධතර එයාක වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන මබොමහෝ පුී සයින්මේද පිළි ැනී හ සක්ව 

යමේම (නාභි ත රණ්ඩායාකේ ල   පවත්මකවන සද ලාරච්ඡ වසී ම යාක ලාරච්ඡා මරරිණ)      

 

8.3 න වත පාරදිංචි කිරීකම් ස  තාම් සෙසඨ කිරිමට අදා  සමසඨා විෙදම් ඇසඨතකම්න්තුව  

 

 ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියමේ 3 වැනි පියාකවර වන මපොතුහැර (කිමමීම000000) සිහ  සම දර 

(කිමමීම32ම9) දක්වා ඉදකිරීේ වසහ ධදාසව ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ හා නැවත පදිංචි කිරීමේ මුළු වැයාක 

ඇල තමේන්තුව රුම බිම12ම64 ක් මහවත්මක ඇ රිරානු මඩොස්ග මිිකයාකන 81ම5 කි ( ඇමමඩොම 01 ක් ලදහා  රුම 

155 බැිතන් වු ිධනි යාක ධනුපාතයාක ධනුව)ම ආදායාකේ ප්රයල ාාපනයාක, පුණපණු කිරීේ හා ධිධනිශ චිත ිධයාකදේ ලදහා 

ධවශය ප්රයපාදනද ඇතුළුව ලෑ  වැයාක ඇල තමේන්තුවක් ලදහා  ධවශය ප්රයපාදන ම   මුදස  ිතන් 

ආවරණයාක මගම     

 

වගු අංෙ 61: මධයම අධිකේ ම මාර්ග වයාපාරිතිෂකේ 3 ව නි පිෙවහ ෙටකත් ඉඩම් අත්ෙහ ග නීකම් හා න වත 

පාරදිංචිකිරීකම් ක්රිොවලිෙට අදා  විෙදම් ඇසඨතකම්න්තුව   

අංෙෙ 
ඇසඨතකම්න්තු 

අංගෙ 
අංෙෙ  ඒෙෙෙ   .්ඒෙෙ මු  මුද   . 

මු  මුද  

ඇ.කඩො.  

ඉ
ඩ
ේ
 ල
දහ
ා 
ව
න්
ද
 

රිෂිරා්ගමිර ඉඩේ   
(පහත්මක බි  - 
කුඹුරු) 

30,698 

ප්ගචල   

5,750 
176,513,500 1,138,797 

රිෂිරා්ගමිර ඉඩේ   
(රදුරර බිේ) 

45,471 100,000 4,547,100,000 29,336,129 

වාණිජ ඉඩේ  825 233,330 192,497,250 1,241,918 

මන්වාසිර ඉඩේ  21,357 150,000 3,203,550,000 20,668,065 

මුඩු ඉඩේ  7,045 75,000 528,375,000 3,408,871 
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ම
 
ොඩ
න
ැිත
ික
 ල
දහ
ා 
ව
න්
ද
 

මන්වාසිර/වාණිජ -          
1 වැනි පන්යයාක  

19,322 

ව්ග  ධඩි  

4,500 86,949,000 560,961 

මන්වාසිර/වාණිජ -          
2 වැනි පන්යයාක 

72,710 2,750 199,952,500 1,290,016 

මන්වාසිර/වාණිජ -          
3 වැනි පන්යයාක 

680,677 2,000 1,361,354,000 8,782,929 

මන්වාසිර/වාණිජ -          
4 වැනි පන්යයාක  

14,709 1,750 25,740,750 166,069 

5 වැනි පන්යයාක – 
ීිධයයිර 
ම ොඩනැිතික  

36,789 1,250 
45,986,250 296,685 

මලොමහොන් 
ධහිමිිධ   

165  ණන 15,000 2,475,000 15,968 

ආ
දා
යාක
ේ
 ධ
හි
මි
ිධ
 

 

වයාපාර ආදායාක  -
 හා පරි ාන  

2   1,000,000 2,000,000 12,903 

වයාපාර ආදායාක  - 
කුඩා  පරි ාන  

25 

ධපහසුතාවයාකහ 
පත්මක  ිහ 
ජරර 
ප්රධ්ානීන්  

300,000 

7,500,000 48,387 

මගතන/වැටුපු 
ධහිමිිධ  
(තාවරාිකර) 

75 
ධපහසුතාවයාකහ 
පත්මක 
පුී සයාකන්  

15,000x6 
6,750,000 43,548 

මගතන/වැටුපු 
ධහිමිිධ  (ල ථිර) 

9 
ධපහසුතාවයාකහ 
පත්මක 
පුී සයාකන් 

50,000x6 
2,700,000 17,419 

 
ල
  

පළතුරු  ල   7,761 

 ල   ණන 

2,000 15,522,000 100,142 

මරමලම  9,197 1,000 9,197,000 59,335 

කුරුදු 1,108 1,500 1,662,000 10,723 

බණප වා්ගෂිර මබෝ   26,474 5,000 132,370,000 854,000 

දැව (මවනත්මක) 12,092 5,000 60,460,000 390,065 

මරොල  2,223 30,000 66,690,000 430,258 

මත්මක (පදුරු) 3,008 15,000 45,120,000 291,097 

රබ්ග 6,707 2,000 13,414,000 86,542 

මපොම 25,351 10,000 253,510,000 1,635,548 

දර 493 1,500 739,500 4,771 

ම වතු  ල  පදුරු  3,512 500 1,756,000 11,329 

ී
 
න
ා 

වයවල ාාපිත 5%  
(රිෂිරා්ගමිර) 

මුළු 
මුදිකන් 
5% 

එක් මුදම 
ප්ර ාණයාකක් 

4723613500 236,180,675  
1,523,746 

වයවල ාාපිත 25% 
(ම ොඩනැිතික) 

මුළු 
මුදිකන් 
5% 

එක් මුදම 
ප්ර ාණයාකක් 

1722457500 430,614,375  
2,778,157 

ල වයාකිං 
ප්රයල ාාන තවීමේ 
ී නාව  

415 

ධපහසුතාවයාකහ 
පත්මක  ිහ 
ජරර 
ප්රධ්ානීන් 

500,000 

207,500,000 1,338,710 

ද්රවය ප්රවාහන 
ී නාව  

1,031 

ධපහසුතාවයාකහ 
පත්මක  ිහ 
ජරර 
ප්රධ්ානීන් 

15,000 

15,465,000 99,774 
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ප්රවාහන යාකැපුේ 
ී නාව -  හා 
පරි ාන  

2 

ධපහසුතාවයාකහ 
පත්මක  ිහ 
ජරර 
ප්රධ්ානීන් 

100,000 

200,000 1,290 

ප්රවාහන යාකැපුේ 
ී නාව - කුඩා 
පරි ාන 

25   10,000 
250,000 1,613 

ිධදුිකයාක පහසුරේ  556 

ධපහසුතාවයාකහ 
පත්මක  ිහ 
ජරර 
ප්රධ්ානීන් 

20,000 

11,120,000 71,742 

ජස පහසුරේ 294 

ධපහසුතාවයාකහ 
පත්මක  ිහ 
ජරර 
ප්රධ්ානීන් 

20,000 

5,880,000 37,935 

ිධදුික ලිංමීශ 
පහසුරේ  

226 

ධපහසුතාවයාකහ 
පත්මක  ිහ 
ජරර 
ප්රධ්ානීන් 

10,000 

2,260,000 14,581 

ීවවමනෝපායාක 
ප්රයල ාාපන 
ී නාව  

404 

ධපහසුතාවයාකහ 
පත්මක  ිහ 
ජරර 
ප්රධ්ානීන් 

20,000 

8,080,000 52,129 

විත්මකතීයාක පුණපණු 
ී නාව  

759 
ධපහසුතාවයාකහ 
පත්මක 
පුී සයාකන් 

5,000x6 
22,770,000 146,903 

ධවදානේ ලහිත 
තත්මකවයාකන්හි සිටින 
පවුම ලදහා 
ී නාව  

645 

ධපහසුතාවයාකහ 
පත්මක  ිහ 
ජරර 
ප්රධ්ානීන් 

15,000 

12,900,000 83,226 

දැන්වීේ ිධයාකදේ  27 
ධවතැන්වූ 
 ිහ ජරර 

15,000 405,000 2,613 

නැවත ලිධකිරීේ  1,076 
ධවතැන්වූ 
 ිහ ජරර 

5,000 5,380,000 34,710 

ධිංර 9 යාකහත්මක 
දැක්මවන හානිවීේ  

3,015 
ධවතැන්වූ 
 ිහ ජරර 

10,000 30,150,000 194,516 

බාහිර ධධීක්ෂණයාක  30  ාල  150,000 4,500,000 29,032 

පපාර එෙතුව    11,983,538,800 77,313,154 

ආදායාකේ ප්රයල ාාපන 
වැඩහහන  

උප 
එරතුමවන් 
2ම5%  

 
  

299,588,470 1,932,829 

පිරිපාසන ිධයාකදේ 0.5%      59,917,694 386,566 

ධිධනිශ චිත ිධයාකදේ  2.5%      299,588,470 1,932,829 

එෙතුව       12,642,633,434 81,565,377 

ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක/3 වැනි පියාකවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  /ලිං ණන දත්මකත 
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09 ව නි පාරරිච්කේදෙ : දුේග නවිලි නිහාෙහණෙ ොන්ත්රණෙ 
 

9.1 දුේග නවිලි නිහාෙහණෙ ොන්ත්රණෙෙ අවශයතාවෙ  

 

ධදාස පා්ගශවයාකන් ල   ධමනයෝනය ධවමබෝධ්යාක හා එරඟතාවයාකරහ පැමිණී   ිතන් ධවයාජ 

පැමිණිිකරරුවන්හහ සියාක  ැහළු ිධලඳා  ැනී හ ලහායාක වී  දුක් ැනිධික නිරාරරණයාක කිරීමේ 

යාකාන්ත්රණයාකක් පිහිටුවීමේ ධරමුණයිම වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන පුී සයින් ත න්මේ 

ධතිපුයයාකහ පත්මකවීේ පිළිබදව ඉදරිපත්මකරරනු සබන  ැහළු ිධලීම  ලඳහා දැනහ පවයන තනයර 

ආයාකතනයාකන්හ ධ තරව විපියයාක මක්න්ද්ර රර ත්මක ප්රමගශයාකක් වශමයාකන් ම   යාකාන්ත්රණයාක ල ාාපිත මරම්ගම   

 

 හා පරි ාන ලිංව්ගධ්න වයාපිතීන්  හජනයාකා මවත ිධිධධ් බසපෑේ ඇය රරයිම ඉඩේ ධත්මකරර  ැනී  හා 
නැවත පදිංචිකිරී  මහේතුමවන් ල ාීවයාක, ආ්ගථිර, ලිංල රියර හා පාරිලරිර ල වභාවමේ  ැහළු ඇයිධයාක 
හැකියාකම වයපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන්මේ ීවවමනෝපායාක මරමරහි ප්රබස මවනල රේ ඇයරරන 
බැිධන් ම වැනි  ැහළු වඩාත්මක ලිං ප්ගණ ල වභාවයාකක්  නීම ඉදකිරීේ භූමියාක එළි කිරී , රැනී , සුලිංහලනයාක 
කිරී  ලහ පිපිරවී  ආී ඉදකිරීේ ආශ්රිත ක්රියාකාරාරරේ මහේතුමවන් ම   ල හර  ැහළු ඇයමගම 
වයාපියමයාකන් ධහිතරර මසල බසපෑ හ සක්වන පුී සයින්හහ මේ මහේතුමවන් දුක් ැනිධික වසහ 
මුණපණපෑ හ සිදුමගම නිරාරරණයාක කිරීමේ යාකාන්ත්රණයාකක් ධනු  නයාක කිරී  මවත මයාකොමු වී හ වඩා 
ම වැනි දුක් ැනිධික ඇයවී  වැළැක්වීමේ පියාකවර  ැනී  වැද ත්මක මගම 2002 ව්ගෂමේී දක්ෂිණ ධිවමගී  
 ා්ග මේ(STDP මසල හැ ජන්මවන)  ාතර-මරොළහ මරොහලහ ධදාසව ඉඩේ ධත්මකරර  ැනී  හා ඉදකිරීේ 
රා්ගයාකයාකන් සිදුකිරීමේී  ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාක ිධසින් මුම වරහ ම   දුක් ැනිධික නිරාරරණයාක 
කිරීමේ යාකාන්ත්රණයාකක් හඳුන්වා මදන සීම  ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාක ිධසින් පසුව ක්රියාකාත්මක ර රරන සද 
මබොමහෝ  ා්ග  ලිංව්ගධ්න වයාපිය ලඳහා ම   ක්ර යාක ධනු  නයාක රරන සීම ම වැනි දුක් ැනිධික 
නිරාරරණයාක කිරීමේ ක්ර මගදයාකක් ධනු  නයාක කිරි හ මහේතු වූ ූලිකර රාරණයාකක් වන්මන් මබොමහෝ 
 හජන  ැහළු වයාපිය භූමිමේී  ිධලදා  ැනී ත්මක  හජන ිධමගචනයාකන් හා උීමනෝෂණ මහේතුමවන් 
ඇයවන ධනවශය ප්ර ාදවීේ වළක්වා  ැනී ත්මකයාක  
 

ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ පනත  ිතන් ප්රයපාදන ලැළසී ඇත්මකමත්මක දුක් ැනිධික නිරාරරණයාකහ ධදාස සීමිත 

යාකාන්ත්රණයාකක් ලඳහා වන ධතර බසපෑ හ සක්වූ පුී සයින්මේ වන්ද සබා  ැනී හ ධදාස ල හර 

දුක් ැනිධික එ ප පනත යාකහමත්මක ල ාාපිත ල ාමසෝචන  ණ්ඩසයාක මවත මයාකොමුකිරී  සිදුරළ හැකියාකම ම යාක 

සීමිත නිරාරරණ යාකාන්ත්රණයාකක් වන ධතර වන්ද ම වී  හා ලේබන්ධ්  ැහු  ප ණක් එ ිතන් ආවරණයාක 

මගම නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල   ක්රියාකාත්මක රවී  ධධීක්ෂණයාක හා දුක් ැනිධික නිරාරරණයාක 

ලේබන්ධ්මයාකන් රහම්තු කිරී  ලඳහා වයාපිය ක්රියාකාත්මක ර කිරීමේ ආයාකතනයාකන් තුළ ධභයන්තර ධධීක්ෂණ 

යාකාන්ත්රණයාකක් ල ාාපිත රළ ම්තු බව සියාක රැ ැත්මකමතන් මතොරව නැවත පදිංචිරරී  පිළිබඳ ජායර 

ප්රයපත්මකයයාක නි්ගමීශ රරයිම දුක් ැනිධික නිරාරරණයාක පිණිල පවයන පහසුමවන් ප්රමගශ ිධයාක හැකි හා 

රඩිනේ ප්රයඵස සැබියාක හැකි ක්රියාකාවලීන් පිළිබඳව බසපෑ හ සක්වූ පුී සයින් දැනුවත්මක කිරී  ම   

ප්රයපත්මකය ප්රරාශනමයාකහි ඇය ූලිකර ධරමුණකිම    

 

9.2 වයාපාරිතිෂෙ සඳහා කෙෝජිත දුේග නවිලි නිහාෙහණ ොන්ත්රණෙ      

 

දුක් ැනිධික නිරාරරණ යාකාන්ත්රණයාකක් ධනු  නයාක රරනු මවනුවහ දුක් ැනිධික ඇය මනොවී හ ලෑ ිධහ  
ප්රමගශේ ිධයාක ම්තු මගම ප්රජාව හා නිරන්තර  නුමදනුව, ිධනිිධදභාවයාක, රළ නාරරණයාක ලහ ධධීක්ෂණයාක 
හරහා  ්වුන් ලහ ිධධ්ායාකර ආයාකතනයාක/වයාපිය රළ නාරරණ ජරරයාක ධතර ලබඳතාවයාක 
ම ොඩන ා නිමින්,  වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන්මේ ලැබෑ ලහභාිතත්මකවයාක ඇයව හා 
්වුන්ම න් රරුණු ිධ ලමින් වයාපිය ලැළසුේ කිරී  හා ක්රියාකාත්මක ර කිරීම න් දුක් ැනිධික ඇයවී  ධව  
රර ත හැකියාකම     

 

ිධධ්ායාකර ආයාකතනයාක/වයාපිය රළ නාරරණ ජරරයාක ිතන් දුක් ැනිධික නිරාරරණ යාකාන්ත්රණයාකක් 

පිහිටුවනු සබන ධතර ම  ිතන් වයාපියයාක ලැළසුේ කිරීමේ ී ලහ ක්රියාකාත්මක ර කිරීමේ ී,  ිධමශේෂමයාකන් 
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තාක්ෂණිර තීරණයාකන් ලහ හානියාකහ පත්මකවූ වත්මකරේ පිළිබඳව මහෝ ඉදකිරීේ රහම්තුවසහ ලේබන්ධ් 

 ැහළු/බසපෑේ ආදයාක පිළිබඳව ම න්  වයාපියයාකහ ලේබන්ධ් මපොදු  ැහළු ිධලීම  පිළිබඳව මහෝ  නු 

සබන කිසියාකේ එරඟිධයාක මනොහැකි තීරණයාකන්හ එමරහිව ධභියාකාචනයාක කිරී හ ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන 

පුී සයාකන්හ ධවල ාාව සැමේම ධපහසුතාවයාකන්හ පත්මකවන පුී සයාකන් මවත උපමීශනයාකන් සබා ීමේී,  

්වුන්මේ ධයියවාසිරේ ලහ දුක් ැනිධික වාචිරව මහෝ ිකඛිතව වා්ගතා කිරීමේ ක්ර මගදයාකන්  පිළිබඳව ද 

ලේූර්ගණමයාකන් දැනුවත්මක රරනු ඇතම එබැිධන්  ඨාහේ පහකින් ම්ත්මක, උප වයාපියයාකහ ිධමශේෂිත වූ 

දුක් ැනිධික නිරාරරණයාකාන්ත්රණයාකහ පහත දැක්මවන රරුණු ඇතුළත්මක මග: 

 

1. ිධධ්ායාකර ආයාකතනයාක/වයාපිය රළ නාරරණ ජරරයාක ිතන් පත්මකරරන ල ාජ ලිංව්ගධ්න 

නිසධ්ාරීන්; 

2. ිධධ්ායාකර ආයාකතනයාක/වයාපිය රළ නාරරණ ජරරයාක ිතන් නැවත පදිංචි රරන ල ාානයාකන්හි 

පිහිටුවනු සබන ප්රාමීය යාක නැවත පදිංචි කිරීමේ රමිටුව; 

3. ිධධ්ායාකර ආයාකතනයාක/වයාපිය රළ නාරරණ ජරරයාක ිතන් පිහිටුවන දුක් ැනිධික 

නිරාරරණරමිටුව;   

4. වයාපිය ධධ්යක්ෂ ලහ උලල  ධධ්යාපන හා  හා ා්ග  ධ ාතයාිංශමේ ධයම්ගර මමරේ  

5. ල වාධීන දුක් ැනිධික  ණ්ඩසයාකම 

 

 ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක යාකහමත්මක ම   පල වැදෑරුේ යාකාන්ත්රණයාක ල ාාපිත මරමරන ධතර 

වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන්හ සියාක පැමිණිික ඉදරිපත්මක රළ හැකි බාහිර ආයාකතන මදරර 

පවයන ධතර ජවා නේ ල ා ූලස  ණ්ඩසයාක හා ධිවරරණයාකයිම ිධමශේෂමයාකන් , වයපියමයාකන් 

ධපහසුතාවයාකහ  පත්මකවන යාකේ පුී සමයාකකු දුක් ැනිධික නිරාරරණ යාකාන්ත්රණයාකහ මහෝ ම   බාහිර ආයාකතන 

මදරහ සී ා මනොමරම්ගම  මරමලේ මවතත්මක, මේ ලේබන්ධ් මවනත්මක කිසි  ආයාකතනයාකරහ වඩා න යය ලී 

ල වභාවයාකක්  න්නා වයාපිය ිධමශේෂිත දුක් ැනිධික නිරාරරණ යාකාන්ත්රණයාක හරහා සියාක ධවශයතා ඉටුරර 

 ැනී හ වයපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ  පත්මකවන පුී සයින් උනන්දු රරනු සැමේම ධිවරරණ ධ ාතයාිංශයාක 

 ිතන් පත්මක රරනු සබන ල ා ූලස  ණ්ඩසයාක හා ධිවරරණයාකද වයපියමයාකන් ධපහසුවන්නන්හ සියාක 

දුක් ැනිධික නිරාරරණයාක රර  ැනි  ලදහා පවතීම මේ හැරුන රස ්වුනහ ිධලදුේ ධමපුක්ෂා රළ හැකි 

මවනත්මක ජායර  ඨාහමේ ආයාකතන කිහිපයාකක්ද පවතීම ිධල තර ලදහා ම   පරිච්මේදමේ 9ම5 මරොහල 

බසන්නම  

 

වයපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ  පත්මකවන පුී සමයාකකුහ ධවශය ලහනයාක ලළලා  ැනී  ලදහා ම   රවර මහෝ 

යාකාන්ත්රණයාකක් මතෝරා  ැනී හ ධවරාශ යමේම ධිංර 01 ූ ප ලහහන  ිතන් දුක් ැනිධික නිරාරරණ 

ක්රියාකාවිකයාක ක්රියාකාත්මක ර වන ආරාරයාක දැක්මගම එක් එක් පැමිණිමසහ ධදාසව සිදුරරන ිධ ්ගශන රහම්තු 

ූර්ගණ මසල මමඛන ත රර න්නා බවහත්මක වා්ගතා රර  න්නා බවහත්මක දුක් ැනිධික නිරාරරණ 

ආයාකතනයාකන් ව  බසා ත ම්තුයාකම     
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අංෙ 01 ප පාර සටහන :  දුේග නවිලි නිහාෙහණ ොන්ත්රණෙෙ කෙෝජිත වුහෙ   

 
 

දුක් ැනිධික හා පැමිණිික නිරාරරණයාක කිරී  ලදහා යාකේ ිධධ්ායාකර ආයාකතනයාක/වයාපිය රළ නාරරණ 

ජරරයාකක් ිධසින් එහි පාසනයාක යාකහමත්මක පවයන සියාකළු  උප වයාපිය (වයාපිය පියාකවර)  සියාකමසහ  මපොදු 

එක් දුක් ැනිධික නිරාරරණ යාකාන්ත්රණයාකක් ලරල  රරනු සැමේම වයාපායමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන 

පුී සයින්මේ  වාලල ාාන පිහිටි ල ාානයාක මහවත්මක දුක් ැනිධික බිහිවී හ පදනේව පවයන ල ාානමේ 

ිධමශේෂතාවන්හ ධනුව දුක් ැනිධික නිරාරරණ යාකාන්ත්රණයාක මවනල  රරනු සැබියාක හැකියාකම දුක් ැනිධික 

නිරාරරණ රමිටුව තුළ ල ත්රී පුරුෂ ල ානාත්මක තාව ඇයකිරී  වැද ත්මකයාකම වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ 

පත්මකවන්නන් නැවත පදිංචිකිරීම න් ධනතුරුව ම   රේටුමග  ූරජය ලා ාජිරත්මකවයාක හා ග්රා  නිසධ්ාරි 

මවනල  වනු ඇතම      

රමිටුමග ලා ාජිරයින් වයාපියයාක පිළිබදව  නා දැනුවත්මකභාවයාකකින් ම්ක්ත ිධයාක ම්තු ධතර දුක් ැනිධික හා 

පැමිණිික ිධිව ත්මක පරිද ඉදරිපත්මක කිරී හ හැකියාකාව යබියාක ම්තුයාක මගම එම න්  ධපක්ෂපාතී මසල පැමිණිික 

ිධ ්ගශනයාක කිරී ත්මක තීරණ සබා ී ත්මක රළ ම්තුමගමිධධ්ායාකර ආයාකතනයාක/වයාපිය රළ නාරරණ ජරරයාක 

ිධසින් දුක් ැනිධික නිරාරරණරමිටුව ලදහා වැඩමුළු ක්රියාකාත්මක ර රර වයපියයාක පිළිබද දැනු , දුක් ැනිධික 

නිරාරරණ රමිටුමග ලිංිධධ්ාන වුහයාක, එහි ධරමුණු, සුපරීක්ෂාරාරිත්මකවයාක පවත්මකවා ැනී  හා ල බර ිධලදුේ 

මවත එළැඹී  පිළිබදව පුළුම ධවමබෝධ්යාකක් සබා දයාක ම්තුයාකම    
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9.3 දුේග නවිලි නිහාෙහණොන්ත්රණෙ හා එම ෙකරටුව ක්රිොත්මෙ වන ආොහෙ   

 

දක්ෂිණ ප්රවාහන ලිංව්ගධ්න වයපියයාකහ ධදාස දුක් ැනිධික නිරාරරණයාක ලදහා මුිකන්  ආරේභ රළ 

දුක් ැනිධික නිරාරරණයාකාන්ත්රණයාක හා එ  රමිටුව පිළිබද ලිංරමපයාක  ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාක ලතුමගම 

ව්ගත ානයාක වන ිධහ  ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාක ම   යාකාන්ත්රණයාක ක්රියාකාවහ නැිංවීම න් සද ූර්ගව 

ධත්මකදැ පේ හා එයාක රා්ගයාකක්ෂ  මසල ක්රියාකාවහ නැිංවීමේ පිළිබද හැකියාකාමවන් ම්ක්තයාකම  ා්ග  ලිංව්ගධ්න 

ධිවරාරියාක ිධසින් ක්රියාකාත්මක ර රරනු සබන වයාපිතීන්හි දුක් ැනිධික නිරාරරණ යාකාන්ත්රණයාක මරමලේ 

ක්රියාකාත ර රළ ම්තුද යාකන්න පිළිබදව  හා ා්ග  හා උලල  ධධ්යපන ධ ාතයාිංශමේ මමරේ ිධසින් 

 ෑතරී වක්ර මමඛයාකක් නිකුත්මක රර ඇතම ිධල තර ලදහා 12 වැනි උපග්රන්ායාක බසන්නම    

 

දුක් ැනිධික නිරාරරණරමිටුමග ඵසදායී ක්රියාකාරාරිත්මකවයාක ලදහා දුක් ැනිධික නිරාරරණරමිටුව හා එ  

යාකාන්ත්රණයාක පිළිබදව වයාපිය පා්ගශවරරුවන් දැනුවත්මක කිරී  ධතයවශය මගම මපොදු  හජනතාව, රාජය 

මලේවරයින්, ල ාජ ලිංිධධ්ාන, මරොන්ත්රාත්මකරරුවන් හා ධදාස ප්රමීශයාකන්හි ප්රාමීය යාක මමරේවරු, 

දුක් ැනිධික නිරාරරණරමිටුව හා එ  යාකාන්ත්රණයාක පිළිබදව  නා දැනු කින් සිීම  ලා්ගාර මසල 

දුක් ැනිධික නිරාරරණයාකාන්ත්රණයාක ක්රියාකාත්මක ර කිරී හ ඉවහමමගම වයපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ 

පත්මකවන්නන් මවත දුක් ැනිධික නිරාරරණරමිටුව හා එ  යාකාන්ත්රණයාක හදුන්වා ී  ලදහා වයාපිය 

මතොරතුරු  ධ්යලාානයාකන්හ ිධශාස රා්ගයාකභාරයාකක් සිදුරළ හැකිමගම වයපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ 

පත්මකවන්නන් මවනුමවන් ධදාස දුක් ැනිධික නිරාරරණරමිටු මවත මතොරතුරු සැබි හ ලැසැල ිධ  එ ිතන් 

පිළිවනම         

 

බසපෑ හ සක්වූ රණ්ඩායාකේ, රාජය ආයාකතන ලහ සිිධම ල ාජ ලිංිධධ්ාන ආී පා්ගශවරාර රණ්ඩායාකේ ධතර 

දුක් ැනිධික නිරාරරණරමිටුව පිළිබදව පුළුම ප්රචාරයාකක් සබා දයාක ම්තුමගම දුක් ැනිධික නිරාරරණ 

යාකාන්ත්රණයාකහ ධදාස ක්රියාකාවිකයාක පිළිබදව ධවමබෝධ්යාකක්  හජනයාකාහ සැබීම න්  ැහළුවස ල වභාවයාක ධනුව 

ත න් ිධසින් මතෝරා ත ම්තු නිවැරද ිධරමපයාක කු ක්ද යාකන රාරණයාක පිළිබද වඩා මහොද ධවමබෝධ්යාකක් 

්වුනහ සැමේම  මරමලේ මවතත්මක, පා්ගශවරරුවන් ිධසින් වයාජ පැමිණිික ඉදරිපත්මක කිරි  වැළැක්වී හද 

පියාකවර  ත ම්තුයාකම හානිූරරණයාකන් සැබී  ලදහා මයාකෝ යතාවයාකහධදාස නි්ගණායාකර රවම්ගද යාකන්න 

ලන්නිමගදනයාක රළ ම්තු ධතර දුක් ැනිධික නිරාරරණ යාකාන්ත්රණමේ ධරමුණු හා ක්රියාකාරාරිත්මකවයාක පිළිබද 

දැනුවත්මකකිරීමේ වැඩලහහන් ක්රියාකාවහ නැිංිධයාක ම්තුයාකම    

 

දැනුවත්මක කිරීමේ රා්ගයාකමේී පහත  ලදහන් රරුණු ආවරණයාක ිධයාක ම්තුයාකම   

 

 වයාපියමේ ිධෂයාකයාක පායාක, ලැසසුේ රර ඇය ඉදකිරීේ ධදයාකර 

 මයාකොදා තහැකි දුක් ැනිධික නිරාරරණ යාකාන්ත්රණ ව්ග , ජ ජ  ැහළු ලදහා සුදුසු දුක් ැනිධික 

නිරාරරණ යාකාන්ත්රණ - උදාහරණ : ඉදකිරීේ මහේතුමවන් ඇයවන දුක් ැනිධික, මභෞයර හා 

ආ්ගථිර යාක වශමයාකන් ිධතැන්වී  මහේතුමවන් ඇයවන දුක් ැනිධික   

 දුක් ැනිධික නිරාරරණ යාකාන්ත්රණයාකහ ඉදරිපත්මක රළ මනොහැකි ව්ග මේ දුක් ැනිධික     

 දුක් ැනිධික නිරාරරණ යාකාන්ත්රණමයාකන් ිධලදුේ සබා  ැනී හ ධවශය  සුදුසුරේ ලපුරා යබී   

 දුක් ැනිධික නිරාරරණ යාකාන්ත්රණයාකහ පැමිණිික ඉදරිපත්මකරළ හැක්මක් මරමලේද යාකන්න (උදාහරණ 

- දුරරානමයාකන්, තැපැම හා ඊ-මේම  ිතන් හා දුක් ැනිධික නිරාරරණ යාකාන්ත්රණයාකහ ධදාස මවේ 

ධඩිධයාක  ිතන්)ම හා පැමිණිමසර ඇතුළත්මක රළ ම්තු මතොරතුරු පිළිබදවම 

 දුක් ැනිධික නිරාරරණ ක්රියාකාවිකයාක ආරේභ කිරි හ හා ධවලන් කිරී හ ධදාස පටිපාටි හා රාස 

රාමු, දුක් ැනිධික නිරාරරණයාක ලේබන්ධ්මයාකන් එ  යාකාන්ත්රණමේ ඇය සී ාවන්, හා වයාපියයාක 

ක්රියාකාත්මක ර රරන ආයාකතනයාක හා ධරමුදම ලපපයාකන ආයාකතනයාක ආී ධදාස ිධිධධ් ආයාකතනයාකන්මේ 

රා්ගයාකභාරයාකම  



 111 

 ධදාස පා්ගශවයාකන් මවත මතොරතුරු ලන්නිමගදනයාක කිරී  ලදහා ිධිධධ් ක්රියාකා ා්ග  රාය යාකක් 

ධනු  නයාක රළ හැකියාකම එ  ක්රියාකා ා්ග  ධතර රජමේ රා්ගයාකාස, වයාපිය රා්ගයාකාස, ප්රජා 

 ධ්යල ාාන, ලහ ප්රමීශමේ මරෝහම හා තවදය  ධ්යල ාාන ආී මපොදු ල ාානයාකන්හි මපෝල හ්ග 

ප්රද්ගශනයාක කිරී ද ජ ලදහා මයාකොදා  ත හැකියාකම    

 දුක් ැනිධික නිරාරරණ යාකාන්ත්රණමේ තීරණ වසහ එමරහිව ධභියාකාචනා රළ හැකියාකේ ක්ර යාකක්. 

 

මේ ධතරවාරමේී , පහත ලදහන් රරුණු ලේබන්ධ්මයාකන් වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන් 

දැනුවත්මක කිරී  ලදහා ලාධ්නීයාක දැනුවත්මක කිරීමේ වැඩලහහන් ක්රියාකාත්මක ර රළ ම්තුයාකම  

 

 දුක් ැනිධික නිරාරරණ රමිටුමග ලා ාජිරයින් හා එයාක පවත්මකවාම න යාකන ල ාානයාක   

 දුක් ැනිධික පිළිබද පැමිණිික රරන මහෝ ජවා වා්ගතා රරන ක්ර මගදයාකම   

 දුක් ැනිධික නිරාරරණ රමිටු ැසල වීේ ලදහා ලහභාිතවන ආරාරයාක(පැමිණිිකරරුමේ යාකේ 

හිතවමතකු රැටුව ලහභාිත ිධයාක හැකිද යාකන්න ආදයාක)    

 නිරාරරණ ක්රියාකාවිකමේ පියාකවර යාකාන්ත්රණයාක තුළ ධනු  නයාක මරමරන රාස රාමුව   

 පැමිණිමස ලදහා ධවශය ලහායාකර මමඛන හා  ලාක්ෂය   

 

ම   මතොරතුරු ලරස පත්රිරාවක් මසල ලරල  රර දුක් ැනිධික නිරාරරණ රමිටුව පිළිබද ූලිකර නිළ 

මතොරතුරු මමඛනයාක වශමයාකන් ඉදරිපත්මක රළ ම්තුයාකම ම යාක ලි හව   හජනයාකා ආ න්ත්රණයාක රරන 

මතොරතුරු පත්රිරාවක් වන ධතර දුක් ැනිධික නිරාරරණ රේටුමග ිධෂයාකයාක පායාක හා ක්රියාකා පිළිමවස 

ඇතුළත්මකව එයාක පිළිබදව නිශ චිත මතොරතුරු සබා මදන්නක් ිධයාක ම්තුයාකම දුක් ැනිධික නිරාරරණ රමිටුව හා 

එ  යාකාන්ත්රණයාක පිළිබද වැරද ධවමබෝධ්යාකන්, ධිව බසාමපොමරොත්මකතු හා වයාකූසත්මකවයාකන්   හරවා  ැනි හ 

ම යාක උපරාරී මගම මරමලේ මවතත්මක එක් වරක් ප ණක් සිදුරරන  ැදහත්මකවී කින්  හජන දැනුවත්මකභාවයාක 

මහෝ ලිධබස ැන්වී  ස ාරර ත මනොහැකි ධතර දගු රාසයාකක් තුළ ධමනයෝනය උපරාරයාක 

පවත්මකවා නිමින්,  ැදහත්මකවීේ  ාසාවක් ලහිත ූර්ගණ ක්රියාකාවිකයාකක් හරහා ම යාක සිදුරළ ම්තුමගම        

 

9.4 දුේග නවිලි නිහාෙහණොන්ත්රණකේ හා එම ෙකරටුකේ  රගතිෂෙ නිොමනෙ කිරීම සහ 

සමාක ෝචනෙ කිරීම. 

දුක් ැනිධික නිරාරරණයාකාන්ත්රණමේ ල ල ා රා්ගයාක ලාධ්නයාක හා බසපෑ  ඇ යීේ ක්ර මගදයාකක් හරහා 

තක්මලේරු රළ ම්තුමගම ම වැනි ඇ යීේ වා්ගෂිරව මහෝ ීිධ වා්ගෂිරව සිදුරළ හැකි ධතර එහි ප්රයඵස 

දුක් ැනිධික නිරාරරණ යාකාන්ත්රණමේ රා්ගයාක ලාධ්නයාක නැිංවී හ හා වයාපිය රළ නාරරනයාකහ ධවශය 

ප්රයචාර සබා  ැනී හ උපරාරී වනු ඇතම ම වැනි ඇ යීේ වසී පහත දැක්මවන රරුණු ලළරා බැිකයාක 

හැකියාක : 

1. මරොප ණ පැමිණිික ලිංඛයාවක් ඉදරිපත්මක රර යමේද? 

2. කු න ආරාරමේ පැමිණිික ඉදරිපත්මක රර යමේ ද? 

3. පැමිණිමමම ල වභාවයාක කු ක් ද ය (ප්රයක්මෂේප රළ මහෝ වසිංගු මනොවන, ධ ැයීේ රරමින් 

පවයන, පියාකවර  ැනී හ එර ව යමබන ලහ පියාකවරයාකන් ක්රියාකාත්මක ර මරමරමින් යමබන මහෝ 

ිධලඳුේ සබා ී ඇය) 

4. ප්රශ නයාක /  ැහළුව ිධලීම හ මරොප ණ රාසයාකක්  තිධණි ද? 

5. ධපහසුතාවයාකහ පත්මක වූ පුී සයාකන් මරොප ණ ලිංඛයාවක් දුක් ැනිධික නිරාරරණ ක්රියාකාපිළිමවස 

පාිධච්චිරර යමේද? 

6. ධත්මකරර ත්මක ප්රයඵස රවම්ගදය  

7. ප්රරාය ත ඉසක්ර, ධරමුණු ලහ ප්රයපත්මකතීන් ලාක්ෂාත්මක රර ැනීමේ ී දුක් ැනිධික නිරාරරණයාක 

කිරීමේ යාකාන්ත්රණයාක ඵසදායාකර මගද? 
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8. ්වුන්මේ ිධෂයාක පාමයාකහි ිධමශේෂිතව දක්වා යමබන දුක් ැනිධික පරාලයාකහ ප්රයචාර දැක්වී හ 

දුක් ැනිධික නිරාරරණයාක කිරීමේ යාකාන්ත්රණයාකහ හැකියාකාව යමේ ද? 

9. දුක් ැනිධික නිරාරරණයාක කිරීමේ යාකාන්ත්රණයාක ප්ර ාණවත්මක වූද වූද ිධිධධ්ාරාර වූද ිධලඳුේ ප්රමගශයාකන් 

 ාසාවකින් ල න්ිධත වන්මන් ද? 

10. ිධලඳුේ සබා ීමේ ප්රමගශයාකන් වැඩිදම්ණු කිරී  ලඳහා වූ ක්ර මගදයාකන් දුක් ැනිධික නිරාරරණයාක 

කිරීමේ යාකාන්ත්රණයාක  ිතන් උපමයාකෝී  රරම න යමේ ද ය (උදාහරණ, හැකියාකාව ව්ගධ්නයාක, 

තාක්ෂණිර ිධමශේෂඥයාකන්මේ උපමීශන) 

11. දුක් ැනිධික නිරාරරණ යාකාන්ත්රණයාක වයාපියමේ ල ල ා රළ නාරරණ ක්රියාකාවිකයාක ල   

ලාධ්නීයාක මසල ජරාබීධ් වී යමේ ද? 

 

පැමිණිිකවස ප්රවණතාවයාකන්, ක්රියාකාත්මක ර කිරීමේ ී ඇයවන මදෝෂයාකන් මලොයාකාබැලී , නිවැරද කිරීමේ 

පියාකවර නිසි රසහ  ැනී  ලහ ධවශය තැන්හි ී උපායාක ා්ගිතර මවනල රේ සිදු කිරී  ලඳහා වයාපියයාක 

රළ නාරරණයාකහ ම   මතොරතුරු ඉතා වැද ත්මක මගම වයාපියයාක පිළිබඳව ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන 

පුී සයාකන් මරතරේ දුරහ ලෑහී රහ පත්මකවන්මන්ද යාකන්න පිළිබදව වැද ත්මක මතොරතුරු එ ිතන් සැමබනු 

ඇය ධතර එයින් වයාපියයාක ක්රියාකාත්මක ර රරන ලහ ිධධ්ායාකර රා්ගයාකයාකන් සිදුරරන ආයාකතනයාකන් මවත 

යාකහපත්මක  ප්ගයනා යාකක් ද සැමබනු ඇතම 

9.5 රාකද්ය ෙ හා ගාතිෂෙ මටමටම් ව දී දුේග නවිලි සම්බන්ධකෙන් ගතහ කි විෙල්පාර 

ක්රිොමාර්ගෙන්  

 

ඉහත ලදහන් රස පරිද (9ම2 උප මරොහල),  හජන  ැහළු ිධලී  ලදහා ම රහ වයවල ාාපිත ක්රියාකාවිකයාක 

තුළ  නිළ වශමයාකන් ල ාාපිත ආයාකතනයාකන පවතීම නීය ධිවරරණයාකන් ඇතුළු ම වැනි ආයාකතන පිළිබදව 

ිධල තර පහත දැක්මගම   

 

ඉඩම් අත්ෙහග නීකම් වන්දි සමාක ෝචන මණ්ඩ ෙ (LARB) 

 

ඉඩේ ධත්මකරර ැනීමේ වන්ද පිළිබද යාකේ පැමිණිමසක් මග නේ, ධ යයාකහ පත්මක ෑනෑේ පා්ගශවයාකරහ 

තක්මලේරු මදපා්ගතමේන්තුව ිධසින් ඉඩ  පිළිබදව සිදුරරන සද වයවල ාාපිත වටිනාරේ තක්මලේරුව 

ලේබන්ධ්මයාකන් ඉඩේ ධත්මකරර ැනීමේ වන්ද ල ාමසෝචන  ණ්ඩසයාක මවත ධභියාකාචනා කිරී හ ධවශය නීය 

ප්රයපාදන ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ පනමතහි  පවතීම ම වැනි පැමිණිික ඉදරිපත්මක රරන්මන්නේ, ඉඩේ 

ධත්මකරර  ැනීමේ පනමත්මක 17 වැනි පරිච්මේදයාක යාකහමත්මක වන්ද ප්රදානයාක කිරීම න් දන 21 ක් ඇතුළත එමලේ 

රළ  ම්තුයාකම  

 

මානව මිකරෙම් කෙොකරෂන් ස ාව (HRC) 

 
රජමේ නිසධ්ාරීන් හා ආයාකතන ිධසින් සිදුරරනු සබන  ානව හිමිරේ උමසිංනනයාක කිරීේ පිළිබද පැමිණිික 

භාර  ැනී හ හා ිධ ්ගශනයාක කිරී හ ශ්රී සිංරාමග වයවල ාාව  ිතන් ම යාක පිහිටුවා ඇතම රජමේ නිසධ්ාරින් 

ිධසින් සිදුරරන ධත්මකතමනෝ යර හා නීයිධමරෝධී ක්රියාකාවන්හ එමරහිව පුරවැසියාකන්මේ  ානව හිමිරේ 

ආරක්ෂා රරනු පිණිල රාජය වුහයාක තුළ  පිහිටුවා ඇය යාකාන්ත්රණයාකකිම ධ යයාකහ පත්මක යාකේ පා්ගශවයාකරහ 

 ානව හිමිරේ මරොමිෂන් ලභාව මවයන් ලහනයාකක් ධමපුක්ෂා රළ හැකියාකම ම   මරොමිෂන් ලභාමග 

ලභාපය හා ලා ාජිරයින් ජනාිවපයවරයාකා ිධසින් පත්මක රරනු සැමේම  
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පාරාර්ලිකම්න්තු ඔම්බුඩ්සඨමන්  
 
වයවල ාාව යාකහමත්මක පත්මකරර ඇය ල වාධීන නිසධ්ාරිමයාකකු වන ධතර  හජන නිමයාකෝජිතයින් ිධසින් ත න් 

මවත ඉදරිපත්මක රරනු සබන දුක් ැනිධික පිළිබදව ිධ ්ගශනයාක කිරී  සිදුරරයිම    

 

පාරාර්ලිකම්න්තු කපාරත්සම් ොහෙ ස ාව (PPC) 

යාකේ රරුණක් ලේබන්ධ්මයාකන් ධ යයාකහ පත්මක පුරවැසිමයාකකුහ පා්ගිකමේන්තු ල ාජිරමයාකකු  ිතන් සියාක 

මපත්මකල  පා්ගිකමේන්තුමග රාානායාකරවරයාකා මවත ඉදරිපත්මක රළ හැකි ධතර ම   රරුණ පිළිබදව 

ිධ ්ගශනයාක කිරී  ලදහා රාානායාකරවරයාකා ිධසින් පා්ගිකමේන්තු මපත්මකලේ රාරර ලභාව ම මහයාකවනු 

සැමේම ලහනයාක ධමපුක්ෂා රරන රරුණ ලාධ්ාරණ බව මපනි යාකන්මන්නේ, ධ යයාකහ පත්මක පා්ගශවයාකහ 

ලහනයාක ලළලන මසල වරද සිදුරර ඇය පා්ගශවයාකහ රමිටුව ිධසින් නිමයාකෝ  රරනු සැමේම    

 

වහාෙ හා මහාමාර්ග අමාතයාංශකේ පාරාර්ලිකම්න්තු පපාරකද්ශෙ ොහෙ ස ාව    
 

ම යාක ධ යයාකහ පත්මක, වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවූවන්හ ත  දුක් ැනිධික ඉදරිපත්මක රළ හැකි තවත්මක 

ල ාානයාකකිම වරායාක හා  හා ා්ග  ධ ාතයාිංශමේ මමරේ, ලභාපය, ධධ්යක්ෂ ජනරාම ලහ මලසු ධදාස 

මජයෂ ශ නිසධ්ාරීන් ම   රමිටුමග ලා ාජිරයින් වන ධතර  හා ා්ග  ිධෂයාකයාක භාර ධ ාතයවරයාකා ම හි 

ලභාපයත්මකවයාක දරයිම      

 

නනතිෂෙ  ක්රිොමාර්ග ග නීම     

 
ක්රියාකාත්මක ර කිරීමේ ක්රියාකාවිකයාක තුළී, යාකේ පුී සමයාකකු රාජය නිසධ්ාරිමයාකකුමේ තීරණ මහේතුමවන් 

ධ යයාකහ පත්මක වන්මන්නේ හා ලාරච්ඡා  ිතන් මේ ලදහා ලා්ගාර ිධලදු ක් සබා ත මනොහැකි නේ  සුදුසු 

උලාිධයාකර ී ම වැනි තීරණ ධභිමයාකෝ යාකහ සක් කිරී හ එ ප ධ යයාකහ පත්මක පුී සයාකාහහ පිළිවනම     

 

නීතිෂ ආධාහ කෙොකරෂන් ස ාව  
 

ම යාක ධිවරරණමයාකන් ිධලදු ක් ධමපුක්ෂා කිරීමේී තනයර රහම්තු මවනුමවන් ධවශය වන ිධයාකදේ 

දැරී හ ධපහසු පුී සයින්හහ ලහායාක වී  ලදහා ශ්රී සිංරා රජයාක ිධසින් පිහිටුවා ඇය ආයාකතනයාකකිම  නීය 

ආධ්ාර මරොමිෂන් ලභාමග මමරේ මවත, ත  ආදායාකේ තත්මකවයාක පිළිබදව ලාක්ෂි ද ලහිතව ධයාකදුේපත්රයාකක් 

මයාකොමුකිරීම න් පසු  ාල තු ධයාකකිරී කින් මතොරව එ  පුී සයාකා මවනුමවන් උලාිධමේ මපනී සිීම හ 

ධවශය රහම්තු මරොමිල  ිධසින් ලළලනු සැමේම  
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10ව නි පාරරිච්කේදෙ : ද නුවත් කිරිම  සහ ාගිත්වෙ සහ කතොහතු  

කහළිදහේ කිරීම.   
 

10.1 මහගන අදහසඨ විමසීම් හා ද නුවත් කිරීම්  සහ එමි මටමටම්  

 

සියාක රැ ැත්මකමතන් මතොරව නැවත පදිංචි කිරීමේ බසපෑේ ඇයවන වයාපිය වසහ ධදාසව ධ්ගාවත්මක ධම්රින් 

 හජන ධදහල  ිධ සීේ හා දැනුවත්මක කිරීේ සිදු රරන ධතර ම හිී එමලේ බසපෑ හ සක්වූ සියාකළු පුී සයින්, 

නැවත පදිංචි කිරීමේ ප්රමීශමේ මුම පදිංචිරරුවන් සිීමනේ ්වුන් හා සිිධම ල ාජයාක ම    හජන ධදහල  

ිධ සීේ හා දැනුවත්මක කිරීේ ලදහා ලහභාිත රරවා  ැමන්ම ම   වැඩලහහන ලදහා ල ාාපිත රරන සද ධදහල  

ිධ සීමේ ක්රියාකාවිකයාක ලදහා ිධිව ත්මක හා ධිධිව ත්මක ධම්රින් මතොරතුරු ිධ සීමේ හා දැනුවත්මක කිරීමේ පුළුම 

පරාලයාකරරහ ධයාකත්මක ක්ර මගදයාකන්  මයාකොදා  නු සැමේම         

 

මතොරතුරු පතුරුවා හැරීමේ ක්රියාකාවිකමේී වයාපියමේ ිධනිිධදභාවයාක පවත්මකවා  ත ම්තුමගම ඉදරිමේී 

ිධයාකහැකි  ැටුේ මේ  ිතන් ධඩුවන ධතර වයපිය ප්ර ාදිධේ ලදහා ඇය ඉඩරඩ ධව  මගම තවද 

වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන්මේ ධවශයතාවයාකන්හ හා ප්රමුඛතාවයාකන්හ  ැසමපන පරිද,  නා 

මසල ලේබන්ධීරරණයාක වූ සියාකළු  පා්ගශවයාකන්මේ ජරාබීධ් උත්මකලාහමයාකන් ම න්  ප්රජාතන්ත්රවාී හා 

ලහභාී ත්මකව  ා්ග මයාකන් බිහිවුනු යාකාා්ගාවත්මක හා ඉටුරර ත හැකි නැවත පදිංචිකිරීමේ හා පුනරුත්මකාාපනයාක 

කිරීමේ ලැසැල  ක් ලරල  රර  ැනී හ වයාපියයාකහ ධවරාශ සැමේම            

 

නැවත පදිංචි කිරීමේ ලැසැසුේ ලරල  කිරිමේ ිධිධධ්  ඨාහේ ලදහා ධන්ත්ගරරණ ලහභාිතත්මකවයාක තහවුරු 

කිරී හ  ත ම්තු ක්රියාකා ා්ග  :      

 

 නැවත පදිංචි කිරීමේ ලැසසුේ ලරල  කිරීමේී ලහභාිතරරවා  ත ම්තු පා්ගශවරරුවන් 

හදුනා  ැනී  ( වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන්, ප්රාමීය යාක නිසධ්ාරීන්, නැවත 

පදිංචිකිරීමේ ප්රමීශයාකන්හි මුම පදිංචිරරුවන්, වයාපිය බසධ්ාරීන්, ආධ්ාර ආයාකතන 

නිමයාකෝජිතයින්, මතෝරා ත්මක නිසධ්ාරීන්, ධනු ත කිරීමේ හා ක්රියාකාත්මක ර කිරීමේ ආයාකතන, 

රාජය මනොවන ලිංිධධ්ාන)  

 මතොරතුරු පතුරුවාහැරී  (වයාපියමයාකන් සැමබන හිමිරේ ඇතුළුව) ලහ ප්රයචාර 

සබා ැනී හ හා මතොරතුරු ිධ සීමේ හා දැනුවත්මක කිරිමේ ක්රියාකාවිකයාකහ සුදුසු යාකාන්ත්රණයාකන් 

හදුනා  ැනී ම    

 දුක් ැනිධික නිරාරරණ යාකාන්ත්රණයාකක්(දුක් ැනිධික නිරාරරණයාක කිරීමේ රමිටුව) හා 

ක්රියාකාපටිපාටි හදුනා  ැනී  (වැඩි ිධල තර ලදහා  (වැඩි ිධල තර ලදහා XI මරොහල බසන්න)   

 

ිධධ්ායාකර ආයාකතනයාක/වයාපිය රළ නාරරණ ජරරයාක ිධසින් නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල   

ප්රසිීධ් රළ ම්තු ධතර එයාක  ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරිමේ මවේ ධඩිධයාක, ජ ජ දල ත්රික් මමරේ රා්ගයාකාස හා 

ප්රාමීය යාක මමරේ රා්ගයාකාස, වයපියයාක යාකහමත්මක ල ාාපිත මතොරතුරු  ධ්යල ාාන ආදයාක මවත සබා දයාක 

ම්තුයාකම නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල   ධමනක් භාෂා මදරහ (සිිංහස,මද ළ) පරිව්ගතනයාක රළ 

ම්තුයාක  

 

ඉහත 1 වැනි පරිච්මේදමේී දැක්වූ පරිද (1ම5 උප මරොහල), ප්රජා දැනුවත්මක කිරිමේ ැසල වීේ (07), නාභි ත 

රණ්ඩායාකේ ලාරච්ඡා (44) හා ප්රධ්ාන මතොරතුරු දැනුේ මදන්නන් ල   ලාරච්ඡා (20)  වසී 1,450 

මදමනකු මවයන් රරුණු ිධ ලන සී (ප්රාාමිර හා ීිධයයිර ධවදාන  දරන්නන්)ම රරුණු ිධ සී  ලදහා 

ලේබන්ධ් රර ත්මක ධවදාන  දරන්නන් පිළිබද ලාරාිංශ ත සැයිල තු 13හා14 වැනි උපග්රන්ා වස දැක්මගම 

තවද,  හජන ධදහල  ිධ සීේ ක්රියාකාවිකයාකහ ධදාස ඡායාකාූ ප15 උපග්රන්ාමේ දක්වා ඇතම  
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ම   ධදහල  ිධ සීමේ හා දැනුවත්මක කිරීමේ ලහභාී ත්මකව ක්රියාකාවිකයාකහ ධ තරව, ලි හව හා වක්රව 

වයපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන් මවත ධවශය මතොරතුරු පතුරුවාහැරීමේ යාකාන්ත්රණයාකන් මදරක් 

ක්රියාකාත්මක ර ිධයාකම මින් පළමුවැන්න මසල,  ා්ග යාක   න්  න්නා බිමි තීරුමවහි නාභි ත රණ්ඩායාකේ හා 

ප්රධ්ාන මතොරතුරු දැනුේ මදන්නන් ල   පාරිලරිර බසපෑේ  

 

තක්මලේරු රණ්ඩායාක  ිධසින් පවත්මකවන සද ධදහල  ිධ සීේ වන ධතර මදවැන්න වන්මන් වයාපියයාකහ ධදාස 

සියාකළු  ප්රාමීය යාක මමරේ මරොඨාශාශ හා ග්රා  නිසධ්ාරි මරොඨාශාශ ආවරණයාක වන පරිද ිධධ්ායාකර 

ආයාකතනයාක/වයාපිය රළ නාරරණ ජරරයාක ිධසින් ල ාාන කිහිපයාකරී පවත්මකවන සද දැනුවත්මක කිරීමේ 

ැසල වීේයාකම වයාපිය ධධ්යක්ෂ/නිමයාකෝජය ධධ්යක්ෂ ලහ වයාපිය රළ නාරරණ ජරරමේ රා්ගයාක  ණ්ඩසයාක 

ිධසින් ප්රධ්ාන  හජන ඇ තුේ සිදුරරමින්, ම   දැනුවත්මක කිරීමේ ැසල වීේ වුහ ත ල වභාවයාකකින් 

පවත්මකවන සීම මීහ ධ තරව,  දල ත්රික් හා ප්රාමීය යාක  ඨාහමේ මීශපාසනඥයින් ද ම   ැසල වීේ වසහ 

ලහභාිත ිධයාකම වයාපියයාකහ ධදාස මයාකෝජිත  ා්ග යාක, බිේ තීරුව මතෝරා  ැනීමේ නි්ගණායාකර, වයාපියයාක 

 ිතන් සිදුිධයාක හැකි පාරිලරිර හා ල ාීවයාක බසපෑේ, ලිනාත්මක ර පාරිලරිර හා ල ාීවයාක බසපෑේ ල නයාක 

කිරීමේ පියාකවර ලහ දැනහ පවයන ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ හා නැවත පදිංචිකිරිමේ ක්රියාකාවලීන් ඇතුළත්මක බණප 

 ාධ්ය ඉදරිපත්මකකිරීේ (multimedia presentations) ම   ැසල වීේ වාරයාකන්හ ධනතුරුව වයාපිය 

රළ නාරරණ ජරරමේ රා්ගයාක  ණ්ඩසයාක ිධසින් පවත්මකවන සීම  

 

ිධමශේෂමයාකන් , ම   ැසල වීේ  ිතන් ඊහ ලහභාිතවූවන්හ ත  ප්රශ න,  ැහළු ඉදරිපත්මක කිරි හ ද ්වුන්මේ 

ධදහල  ඉදරිපත්මක කිරි හද ධවල ාාවක් ලැළසිණම පා්ගිකමේන්තු  න්ත්රීවරුන්, පළාත්මක ලභා  න්ත්රීන්, ලහ 

ධමනකුත්මක පසාත්මක පාසන ආයාකතන නිමයාකෝජිතයින් ිධසින් සියාක ඡන්ද දායාකරයින්මේ ධදහල  හා  ැහළු 

නිමයාකෝජනයාක රරමින් ම   ධවල ාාවන් ඵසදායී මසල භාිධතා රරන සීම ම යාක රමඨා වැද ත්මක ලිංව්ගධ්න 

වයාපියයාකක් බව ම හිී රතා රළ සියාකළු  ධයාකමේ මපොදු  තයාක වූ ධතර එයාක ක්රියාකාත්මක ර කිරීමේී පාරිලරිර 

හා ල ාජියාක බසපෑේ ල නයාක කිරි  ලදහා පියාකවර  නු ඇතැයිද ්වුණප ධමපුක්ෂා රරයම ධත්මකරර න්නා 

මීපස ලදහා ධත්මකරර ැනී  හා වන්ද ම වී හ ධදාස ූලිකර රහම්තු ලේූර්ගණ කිරී  ඇතුළුව වයාපියයාකහ 

ධදාස ූලිකර රහම්තු රඩිනමින් ලේූර්ගණ රළ ම්තු බවත්මක එ ිතන් වයපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ 

පත්මකවන්නන් මුණපණපාන  ැහළු ධව  රර ත හැකි බවත්මක ්වුන් ිධසින් ධවධ්ාරණයාක රරන සීම 

ලහභාිතවූවන්මේ  තයාක පරිද,  ා්ග යාක   න්  න්නා බිේ තීරුව හා ධත්මකරර න්නා ප්රමීශ  ායිේ 

ලේබන්ධ්මයාකන් මවනල රේ ඇය කිරී  ජනතාව ධතර වයාකූසත්මකවයාක හා ධිධනිශ චිතතාවයාක ඇය කිරී හ 

මහේතුමගම    එමලේ මවනල රේ සිදුකිරීම න්, වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන්හහ වයාපියමේ 

ධහිතරර බසපෑේ විකන් මිී  ලදහා ල ාාවරව හා නිසිරසහ තීරණ  ැනී හ ධපහසු වීම න් වැඩි රසක් 

පුරා පැයරුන දුෂ රරතාවන්හ මුණපණපෑ හ සිදුමගම    

 

වයාපියමේ ම   ධවල ාාමග  හජන නිමයාකෝජිතයින්මේ ලහභාිතත්මකවයාක වයාපියයාකහ කිහිප ආරාරයාකකින් 

වාසිදායාකර මගම ප්රජා  ඨාහමේී  හජන නිමයාකෝජිතයින් හරහා ප්රජාව මවත එළැඹී හ ්වුන් මහොද 

ප්රමගශයාකක් ලපයාකන ධතර   හජන  තයාකන් ම ොඩනැිංවී  මරමරහි ්වුන් බසපෑේ ලහ ත මගම ත න්හ 

ල ාීවයාක ප්රශ නයාකක් ඇයිධහ ප්රජාව පළමුව පැමිමණන්මන් ම    හජන නිමයාකෝජිතයින් මවතයාකම ම ිධහ 

ම   වයවල ාාදායාකරයින්හහ සියාක ඡන්ද දායාකරයාකාහහ මයාකෝ ය මසල හා ලාධ්නීයාක මසල ප්රයචාර දැක්වී හ 

පිළිවනම එම න්  ක්රියාකාත්මක ර ධවල ාාමගී වයාපියයාකහ සියාක ලහායාක දක්වනු සබන්මන්ද ්වුන් වයපියයාක 

පිළිබදව දැනුවත්මකව සිීමනේ ප ණිම තවද,  හජන නිමයාකෝජිතයින්හහ ලේබන්ධීරරණයාක පිළිබද යාකේ 

ව  ප ක් පවයන ධතර ම ොවුන්ම න් ල හමරක් ජායර හා පළාත්මක ලභා  ඨාහමේ ධ ාතයවරුන් බැිධන් 

වයාපියයාකහ ලහායාක දැක්වී හ ධවශය යාකේ හැකියාකාවක්ද ්වුන් ලතුමගම   

 

ත    හජන නිමයාකෝජිතයින්හ ධ තරව, ඉහළ  ඨාහමේ රාජය නිසධ්ාරීන්, රාජය මනොවන ලිංිධධ්ාන 

නිමයාකෝජිතයින්, දල ත්රික් ආ මිර නායාකරයින්, මපොදු රහම්තු පිළිබදව උනන්දුවක් දක්වන්නන් ද දල ත්රික් හා 

ප්රාමීය යාක  ඨාහමේ දැනුවත්මක කිරීමේ වැඩලහහන් වසහ ලහභාිත මවමින් ධතර මතොරතුරු ිධ සීමේ 
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ක්රියාකාවිකයාකහ ලහායාක දැක්වූහම ධදාස සියාකළු  පා්ගශවරරුවන් ල   ලාරච්ඡා රරමින්, වයාපියමයාකන් 

ඇයිධයාක හැකි පාරිලරිර හා ල ාීවයාක  ැහළු ලදහා නිසි පියාකවර  ත ම්තුයාක යාකන රාරණයාක මරමරහි දල ත්රික් 

හා ප්රාමීය යාක මමරේවරු ධවධ්ාරණයාක රළහම තවද, ඉදකිරීේ සිදුකිරීමේී මරොන්ත්රාත්මක ිතිධසුේවස දක්වා 

ඇය, පරිද ධපද්රවය බැහැර කිරී  හා ආරක්ෂිත පියාකවර ධනු  නයාක කිරි  සිදුකිරීමේ ධවශයතාවයාකද ්වුන් 

ධවධ්ාරණයාක රළහම වයාපියයාක ක්රියාකාත්මක ර කිරීමේී මේ ලේබන්ධ්මයාකන් නිරන්තරව දල ත්රික් හා ප්රාමීය යාක 

 ඨාටිමින් පසු ිධපරේ හා ප්ර ය ල ාමසෝචන ැසල වීේ පැවැත්මකිධයාක ම්තු බවහ මයාකෝජනා ිධයාකම        

 

10.2 මතොරතුරු මහළිදරග  කිරි  හා පතුරුවා හැරී ම   

 

 හජනතාව මවත මතොරතුරු මහළි කිරී  හා ිධධ්ායාකර ආයාකතනයාක/වයාපිය රළ නාරරණ ජරරයාක  ිධසින් 

පා්ගශවරරුවන්, ිධමශේෂමයාකන්  ධවතැන්වන පිරිල ල   ිධනිිධදභාවමයාකන් ම්තුව රහම්තු කිරී  යාකන 

රරුණු සියාක රැ ැත්මකමතන් මතොරව නැවත පදිංචි කිරි  පිළිබද ජායර ප්රයපත්මකයමේ දැක්මවන ූලිකර 

ප්රයපත්මකය යාක ධවශයතාවයාකන්යාකම   ිධධ්ායාකර නි මයාකෝජිතායාකතනයාක/වයාපිය රළ නාරරණ ජරරයාක ිධසික් 

ධනු  නයාක රරනු සබන ප්රමගශයාකන් ිධනිිධදභාවමයාකන් හා ිධවිතභාවමයාකන් ම්ක්ත වන ිධහ  වයාපිය 

රළ නාරරණ ජරරයාක හා ධවදාන  දරන්නන් ධතර ධමනයෝනය ිධශ වාලයාක ඉහළ  ඨාහ කින් 

ම ොඩනැමේම රරුණු වලන් රරමින් රහයාකතු කිරීම න් ලැරයාක හා ධිධශ වාලයාක ඇයවී එ ිතන් වයාපියයාක 

ක්රියාකාත්මක ර කිරි  මරමරහි ප්රබස ලිනාත්මක ර බසපෑේ ඇයිධයාක හැකි ධතර ිධවිතභාවමයාකන් ම්තුව රහම්තු 

කිරි  වයාපිය රා්ගයාකමේ ලා්ගාරභාවයාකහ මහේතුවනු ඇතම බණප  ාධ්ය ඉදරිපත්මකකිරී හ 

ධ තරව(multimedia presentation), වයපියයාක පිළිබද ිධල තර හා වන්ද ම වීේ ිධල තර ඇතුළත්මක රර  න 

මසල පිළිමයාකළ රළ ිධල තර පත්රිරාවක්ද ම   ැසල වීේ වසී ලහභාිතවන්නන් ධතර මබදා මදන සීම 

මයාකෝජිත ධිවමගී   ා්ග  ලිංව්ගධ්න රා්ගයාකයාක, වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන්හ ධදාස හිමිරේ 

හා වැඩි ිධල තර හා පැහැදික රර  ැනි  ලදහා ඇ යයාක ම්තු පුී සයින්මේ ිකපිනයාකන් හා දුරරාන ධිංර 

ම   ිධල තර පත්රිරාවහ ඇතුළත්මක ිධයාකම (ම   පත්රිරාමග පිහපතක් 4 වැනි උපග්රන්ායාක මසල ම   

වා්ගතාවහ ඇතුළත්මක රර ඇත)ම    

 

තවද, ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ හා නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාවිකයාක පිළිබදව වයපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ 

පත්මකවන මබොමහෝ මදමනකුහ තව ත්මක  නා ධවමබෝධ්යාකක් සැබී මනො ැය බැිධන්,  හජන මතොරතුරු 

ිධ සීමේ රා්ගයාකයාක තවදුරහත්මක ක්රියාකාත්මක ර රළ ම්තුමගම  එබැිධන්, පහත දැක්මවන  හජන දැනුවත්මක කිරීමේ 

ක්රියාකාවිකයාක වයාපියයාක තුළ ධඛණ්ඩව සිදුරළ ම්තු බව මයාකෝජනා රරනු සැමේම ිධල තර ලදහා වගු ධිංර 62 

බසන්නම   

 

වගු අංෙ 62 : ඉදිරි මහගන ද නුවත් කිරීකම් ස  තාම   

 

ක්රිොොහෙම් අහමුණ ො  හාමුව  වගකීම දහන ඒෙෙෙ  

වයාපාරිතිෂකෙන් 

අපාරහතාතාවෙට 

පාරත්වන්නන්කේ නිකවසඨ 

කවත ොම  

ධිංර 2  යාකහමත්මක 
දැක්මවන දැන්වීේ 
මබදාී   

ඉමධම ැමපනමත්මක 03 වැනි 
පරිච්මේද මේ   දැන්වීේ 
පළ කිරී ත්මක ල    

ප්රාමීය යාකමමරේ, ග්රා  
නිසධ්ාරිවරු, වයාපිය 
රළ නාරරණ ජරරයාක   

වයාපාරිතිෂකෙන් 

අපාරහතාතාවෙට 

පාරත්වන්නන් කවත 

මිකරෙම් ක්රමකේදකේ 

සිංහ  පිටපාරත කබදා 

දීම.   

වයාපාරිතිෂකෙන් 

අපාරහතාතාවෙට 

පාරත්වන්නන්හට තම 

මිකරෙම් පිළිබද පාරහදා 

දිම  

නැවත පදිංචිකිරිමේ 
ධවලන් ලැසැල   මබදා 
ී ත්මක ල    

වයාපිය රළ නාරරණ 
ජරරයාක ලහ පාරිලරිර 
හා ල ාජ ලිංව්ගධ්න 
ධිංශයාක 

වයාපාරිතිෂකෙන් 

අපාරහතාතාවෙට 

පාරත්වන්නන්දැනුවත්මක 

ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ 
ක්රියාකාවිකයාක ිධල තර කිරී   

ඉමධම ැමපනමත්මක 03 වැනි 
පරිච්මේද මේ (ධ) 
දැන්වීේ පළ කිරී හ 

ප්රාමීය යාකමමරේ, 
පාරිලරිර හා ල ාජ 
ලිංව්ගධ්න ධිංශයාක, 
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කිරී     මපර  වයාපිය රළ නාරරණ 
ජරරයාක   

ග්රා  නිසධ්ාරි මරොඨාශාශ 

 ඨාහමින් වයාපාරිතිෂකෙන් 

අපාරහතාතාවෙට 

පාරත්වන්නන් ෙණ්ඩාෙම් 

වශකෙන් හමුවීම  

්පුපු හිමිරේ නිශ චයාක 
රර  ැනී හ ධදාසව, 
ඉමධම ැමපනමත්මක 09 වැනි 
පරිච්මේදමේ (1) රරුණු 
ිධ සීේ වසහ මපනී 
සිීම හ ණපරු කිරී  හා 
එහිී ඉදරිපත්මක රළ ම්තු 
මමඛන ිධල තර කිරී ම  

ඉමධම ැමපනමත්මක 09 වැනි 
පරිච්මේදමේ (1) රරුණු 
ිධ සී ේ වසහ මපර  

ග්රා  නිසධ්ාරිවරු, 
නැවත පදිංචිකිරීමේ 
ලහායාකරවරු,වයාපිය 
රළ නාරරණ ජරරයාක   

වයාපිය රළ නාරරණ 
ජරරයාක ිධසින් 
ම ොඩනැිංිධයාක හැකි 
නැවත පදිංචිකිරීමේ භූමි 
මතෝරා  ැනී  ලදහා 
වයාපියමයාකන් 
ධපහසුතාවයාකහ 
පත්මකවන්නන් හා 
ප්රමීශමේ මුම 
පදිංචිරරුවන්    ල   
ැසල වීේ    

නැවත පදිංචිකිරි හ 
මයාකොදා ත හැකි ිධරමප 
ල ාාන ලාරච්ඡා කිරි   

නැවත පදිංචිකිරී හ 
මපර  

ප්රාමීය යාකමමරේ, ග්රා  
නිසධ්ාරිවරු, නැවත 
පදිංචිකිරීමේ 
ලහායාකරවරු, වයාපිය 
රළ නාරරණ ජරරයාක, 
පාරිලරිර හා ල ාජ 
ලිංව්ගධ්න ධිංශයාක 

වයාපියමයාකන් 
ධපහසුතාවයාකහ 
පත්මකවන්නන් ල   
ැසල වීේ    

නැවත පදිංචිකිරී හ 
පසුව ඇයවන  ැහළු ලහ 
වයාපියමයාකන් 
ධපහසුතාවයාකහ 
පත්මකවන්නන්මේ ල ාජ 
පිහිටුවී   

නැවත පදිංචිකිරීම න් 
පසු  

ප්රාමීය යාකමමරේ,ග්රා  
නිසධ්ාරිවරු,නැවත 
පදිංචිකිරීමේ 
ලහායාකරවරු,වයාපිය 
රළ නාරරණ 
ජරරයාක,පාරිලරිර හා 
ල ාජ ලිංව්ගධ්න ධිංශයාක 

වයාපිය රළ නාරරණ 
ජරරයාක ිධසින් 
ම ොඩනැිංිධයාක හැකි 
නැවත පදිංචිකිරීමේ භූමි 
මතෝරා  ැනී  ලදහා 
වයාපියමයාකන් 
ධපහසුතාවයාකහ 
පත්මකවන්නන් හා 
ප්රමීශමේ මුම 
පදිංචිරරුවන්    ල   
ැසල වීේ    

නැවත පදිංචිකිරි හ 
මයාකොදා ත හැකි ිධරමප 
ල ාාන ලාරච්ඡා කිරි  

නැවත පදිංචිකිරී හ 
මපර 

ප්රාමීය යාකමමරේ, ග්රා  
නිසධ්ාරිවරු, නැවත 
පදිංචිකිරීමේ 
ලහායාකරවරු, වයාපිය 
රළ නාරරණ ජරරයාක 
,  
පාරිලරිර හා ල ාජ 
ලිංව්ගධ්න ධිංශයාක 

වයාපියමයාකන් 
ධපහසුතාවයාකහ 
පත්මකවන්නන් ල   
ැසල වීේ    

නැවත පදිංචිකිරී හ 
පසුව ඇයවන  ැහළු ලහ 
වයාපියමයාකන් 
ධපහසුතාවයාකහ 
පත්මකවන්නන්මේ ල ාජ 
පිහිටුවී  

නැවත පදිංචිකිරීම න් 
පසු 

ප්රාමීය යාකමමරේ, ග්රා  
නිසධ්ාරිවරු, නැවත 
පදිංචිකිරීමේ 
ලහායාකරවරු, වයාපිය 
රළ නාරරණ ජරරයාක   
,පාරිලරිර හා ල ාජ 
ලිංව්ගධ්න ධිංශයාක  

ලහහන :  දැනුවත්මක කිරී  ධඛණ්ඩව සිදුවන ක්රියාකාවිකයාකක් වන ධතර වයපිය රා්ගයාක  ණ්ඩසයාක හා 

වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන් ධතර ලාරච්ඡා ධඛණ්ඩව පැවැත්මකමගම  
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10.3 මහගන කතොහතු  මධයසඨාාන  

 

වයාපායමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන් වැඩි වශමයාකන් ධවතැන් වන ල ාානයාකන්හි හා ත  මුම පිංදචි 

ල ාානමේ ධඛණ්ඩව ීවවත්මක වන පදිංචිරරුවන් ඉදකිරීේ මහේතුමවන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන ප්රධ්ාන 

ල ාානයාකන්හි, මයාකෝජිත  හජන මතොරතුරු  ධ්යල ාාන පිහිටුවනු සැමේම වයාපිය ධරමුණු, ලැසසුේ, ඉඩේ 

ධත්මකරර  ැනී , නැවත පදිංචිකිරී , දුක් ැනිධික නිරාරරණ යාකාන්ත්රණයාක, දුක් ැනිධික නිරාරරණ රමිටුව 

ලහ ඉදකිරීේ ක්රියාකාවිකයාක යාකන රරුණු පිළිබද   නා පුණපණුවක් සබා ඇය ලන්නිමගදන ලහරාරවරමයාකකු 

ම    හජන මතොරතුරු  ධ්යල ාානමයාකහි මලේවමේ පිහිටුිධයාක ම්තුයාකම ිධධ්ායාකර ආයාකතනයාක/වයාපිය 

රළ නරරණ ජරරයාක ිධසින් නැවත පදිංචිකිරිමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල   ඇතුළු ධතයවශය මතොරතුරු 

ලැපයියාක ම්තුයාකම  

 

 

10.4 එච්.අයි.වී්ඒඩ්සඨ පිළිබදව හා කවනත් සමාග ආහේෂණ පිළිකවත් සම්බන්ධකෙන් 

ද නුවත් කිරිම   

 

ම   වයාපියයාක යාකහමත්මක ලිංව්ගධ්නයාක මරමරන ලෑ   ා්ග යාකක්  ඉදකිරි හ ලේබන්ධ් වන සියාකළු  

පා්ගශවයාකරමේ මලෞඛය හා ලනීපාරක්ෂාව තහවුරු කිරී  ඉතා වැද ත්මකමගම ම   වයාපියයාකහ ධදාස වන 

ප්රධ්ාන රණ්ඩායාකේ මදරක් සිටින ධතර ්වුන් නේ නා රිර ප්රමීශමේ පදිංචිව සිටින පිරිල හා වයපිය 

රා්ගයාක  ණ්ඩසයාකයි (රේරරුවන්, තාක්ෂණිර ය මීඩන් හා නිසධ්ාරීන්)ම ිධමශේෂමයාකන්   ා්ග මේ 

ඉදකිරි හ මයාකෝජිත ධදයාකර වයාකහ පළාමත්මක හා  ධ්ය  පළාමත්මක ග්රාමීයාක ප්රමීශ හරහා වැීම පවතීම ක්මෂේත්ර 

ලමීක්ෂණමේී හදුනා ත්මක පරිද, ධවදානේ ලහිත හැසිරී  පිළිබදව ග්රාමීයාක පදිංචිරරුවන් හා  රේරරුවන් 

ධතර පවත්මකනා දැනු  ලාමපුක්ෂ වශමයාකන් පහළ  ඨාහ ර පවතීම  එච්මධයිමවී/ජඩ්ල  ලැළකූ රස ශ්රී සිංරාව 

ධඩු ධවදානේ ලහිත රහක් වුවත්මක,  ා්ග මේ ඉදකිරීේ රහම්තු වස නිරත වී  ලදහා නා රිර ප්රමීශ මවත 

බාහිරින් පැමිමණන්නන් හරහා ධවදානේ ලහිත ලාධ්ර  තුිධයාක හැකියාකම ම   ධවදාන  ධදාස 

මදපා්ගශවයාකන් මවත  පවයන බැිධන් වයාපියමේ ම   නාභි ත රණ්ඩායාකේ (පදිංචිරරුවන්, 

රේරරුවන්, තාක්ෂණිර ය මීඩන් හා නිසධ්ාරීන්) ලදහා දැනුවත්මක කිරිමේ වැඩලහහන් පැවැත්මකවී හ 

නි්ගමීශ රරනු සැමේම වගු ධිංර 63 හි දක්වා ඇය පරිදම   දැනුවත්මක කිරීමේ වැඩලහහන්  ිතන් වැද ත්මක 

රරුණු කිහිපයාකක් ආවරණයාක ිධයාක ම්තුයාකම     

 

වගු අංෙ 63: ද නුවත් කිරිකම් ව ඩසටහන්ව දී අවධාහණෙ ෙස යුතු ෙ      

ඉසක්ර ත 

රණ්ඩායාක  

පැවැත්මකිධයාක ම්තු ධවල ාාව 

හා ල ාානයාක  

අවධාහණෙ ෙස යුතු ෙ      ිධමශේෂ රරුණු  

නා රිර 

ප්රමීශමේ 

පදිංචිවූවන්  

 ා්ග මේ ඉදකිරීේ රහම්තු 

ආරේභවී හ මපර ම න්  

 ා්ග යාක   න්  න්නා බිේ 

තීරුමවහි පිහිටි ප්රධ්ාන 

මන්වාසිර ප්රමීශයාකන් තුළ 

පැවැත්මකිධයාක ම්තුයාකම 

1. යාකහපත්මක මලෞඛය තත්මකවයාකක් 

පවත්මකවාම න යාකා  මරමරහි නැඹුරු 

වූ හැසිරීේ රහාවර වැද ත්මකර     

2. මේ පිළිබද ඇය ජායර ප්රයපත්මකතීන්   

3. එක් එක් පුී ස රණඩායාක  

මරමරහි ඇය ිධයාක හැකි මලඛය යාක 

ත්ගජන  

4. ආරක්ෂණ පියාකවර.  

ම යාක ්වුන්මේ ලා ාීවයාක 

මහෝ ලිංල රියර 

ධනනයතාවයාකහ හානියාකක් 

මනොවන පරිද සිදුරස 

ම්තුයාකම  ම   වැඩලහහනහ 

ලහභාිතවී  

පදිංචිරරුවන්හ 

ධනිවා්ගයාකයාක මනොිධයාක ම්තුයාක    

රේරරුව

න්  

එක් එක් මරොන්ත්රාත්මකරරු 

යාකහමත්මක මලේවයාක රරන 

රේරරුවන් රණ්ඩායාකේ 

ආවරණයාක වන පරිද, 

 ා්ග මේ ඉදකිරීේ ආරේභ 

1. යාකහපත්මක මලෞඛය තත්මකවයාකක් 

පවත්මකවාම න යාකා  මරමරහි 

නැඹුරු වූ හැසිරීේ රහාවර 

වැද ත්මකර     

2. මේ පිළිබද ඇය ජායර 

ම   වැඩලහහනහ 

ලහභාිතවී  රේරරුවන්හ 

ධනිවා්ගයාකයාක ිධයාක ම්තුයාකම    
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වී හ මපර පැවැත්මකිධයාක 

ම්තුයාකම    

ප්රයපත්මකතීන්   

3. එක් එක් පුී ස රණඩායාක  

මරමරහි ඇය ිධයාක හැකි 

මලඛය යාක ත්ගජන  

4. ආරක්ෂණ පියාකවර.  

5. ළ ා ධයියවාසිරේ හා ධපචාර. 

6. ඉදකිරීේ මහේතුමවන් 

 ේවැසියාකන්මේ ීවවමනෝපායාක 

මරමරහි ඇයිධයාක හැකි බාධ්ා 

ධව  කිරී    

තාක්ෂණිර 

ය මීඩන් හා 

නිසධ්ාරීන්  

එක් එක් මරොන්ත්රාත්මකරරු 

යාකහමත්මක මලේවයාක රරන 

රේරරුවන් රණ්ඩායාකේ 

ආවරණයාක වන පරිද, 

 ා්ග මේ ඉදකිරීේ ආරේභ 

වී හ මපර පැවැත්මකිධයාක 

ම්තුයාකම    

1. යාකහපත්මක මලෞඛය තත්මකවයාකක් 

පවත්මකවාම න යාකා  මරමරහි 

නැඹුරු වූ හැසිරීේ රහාවර 

වැද ත්මකර     

2. මේ පිළිබද ඇය ජායර 

ප්රයපත්මකතීන්   

3. එක් එක් පුී ස රණඩායාක  

මරමරහි ඇය ිධයාක හැකි 

මලඛය යාක ත්ගජන  

4. ළ ා ධයියවාසිරේ හා ධපචාර. 

5. ඉදකිරීේ මහේතුමවන් 

 ේවැසියාකන්මේ ීවවමනෝපායාක 

මරමරහි ඇයිධයාක හැකි බාධ්ා 

ධව  කිරී    

6. රේරරු නීය හා ධයිතීන්.  

ම   වැඩලහහනහ 

ලහභාිතවී  සියාකළු  

තාක්ෂණිර ය මීඩන් හා 

නිසධ්ාරීන් ධනිවා්ගයාකයාක ිධයාක 

ම්තුයාකම    

ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක/3 වැනි පියාකවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  /ලිං ණන දත්මකත 

 

එච්මධයිමවී/ජඩ්ල ඇතුළුව ධවදානේ ලහ ත මිනිල  හැසිරීේ පිළිබදව ම න්  වයාපියයාක හා බැදුනු  ධමනකුත්මක  

ක්රියාකාරාරරේවසහ ධදාස සියාකළු  ජායර ප්රයපත්මකතීන් හා මරගුසාසි පිළිබදවද රේරරුවන් හා සියාකළු  

රා්ගයාකාස රා්ගයාක  ණ්ඩසයාක දැනුවත්මක ිධයාක ම්තුයාකම  ිධමශේෂමයාකන් , ම වැනි ලෑ  ප්රයපත්මකයයාකක්  හා වයාපිය 

ධවශයතාවන් පිළිබදව ලෑ  මරොන්ත්රාත්මකරරුමවකු දැනුවත්මක කිරී  වයාපිය ධධ්යක්ෂරමේ ව  ප  මගම   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 120 

11 ව නි පාරරිච්කේදෙ : ආෙතනිෙ හාමුව  
 

11.1 මාර්ග සංවර්ධන අධිොරිෙ සහ වයාපාරිතිෂ ෙසමනාෙහන ඒෙෙෙ 

 

 ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාක ධ්ගධ් රාජය ආයාකතනයාකක් වන ධතර එයාක උලල  ධධ්යාපන හා  හා  ා්ග  

ධ ාතයාිංශයාක යාකහමත්මක ක්රියාකාත්මක ර මගම එයාක වයාපියමේ ිධධ්ායාකර ආයාකතනයාක මසල ක්රියාකාත්මක ර වන ධතර 

වයාපියයාක ධවලන් වන මතක් ඊහ ධදාස රා්ගයාකයාකන් රළ නාරරණයාක කිරි  ලදහා එක් ිධමශේෂිත 

ආයාකතනයාකක් ල ාාපිත රරනු සැමේම එ ප ආයාකතනයාක වයාපිය රළ නාරරන ජරරයාක නේ වන ධතර 

වයපියයාකහ ධදාස සියාකළු  රහම්තු ලැසසුේ කිරි  හා ක්රියාකාත්මක ර කිරී  එ ිතන් සිදුමරම්ගම 

 

සියාක රැ ැත්මකමතන් මතොරව නැවත පදිංචි කිරි  ලැසසුේ කිරි , ක්රියාකාත්මක ර කිරි  හා ධධීක්ෂණයාක යාකන 

රා්ගයාකයාකන් ිධිධධ් ධ ාතයාිංශ හා ආයාකතන ල   ලේබන්ධ්ව පවතීම වයාපායයාක ක්රියාකාත්මක ර කිරීමේ ල ල ා 

ව  ප  ශ්රී සිංරා රජයාක හා  හා ා්ග  ිධෂයාක ධයාකත්මක ම්ගය යාක ධ ාතයාිංශයාක වන උලල  ධධ්යාපන හා  හා ා්ග  

ධ ාතයාිංශයාක මවත පැවරී යමේම උලල  ධධ්යාපන හා  හා ා්ග  ධ ාතයාිංශමේ ධධීක්ෂණයාක යාකහමත්මක, ම   

වයාපියයාක ක්රියාකාත්මක ර කිරීමේ පරිපාසන යාක ව  ප  ජායර  ා්ග  ජාසයාක පරිපාසනයාක රරනු සබන ප්රධ්ාන 

ආයාකතනයාක වන  ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාක ිධසින් දරනු සැමේම       

 

ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ පනත ධනුව ඉඩේ ධත්මකරර  ැනී  හා වන්ද ම වීමේ රා්ගයාක සිදුරරනු සබන ප්රධ්ාන 

ධිංශයාක වන්මන් ධධ්යක්ෂ වරමයාකකු යාකහමත්මක ක්රියාකාත්මක ර,  ා්ග  ධිංව්ගධ්න ධිවරාරිමේ ඉඩේ ධිංශයාකයිම මරමලේ 

මවතත්මක, යාකේ  තත්මකවයාකන් යාකහමත්මක ිධමශේෂිත වයාපිතීන්හි ව  ප  දැරි  ලදහා වයාපිය රළ නාරරන 

ජරර උලල  ධධ්යාපන හා  හා ා්ග  ධ ාතයාිංශයාක ිධසින් පිහිටුවනු සැමේම ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ  

රා්ගයාකයාක රඩිනේ රරනු පිණිල, ත  වයාපිතීන්හ ධදාස ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ ව  ප  ම   වයාපිය 

රළ නාරරන ජරර මවත පවරනු සැමේම වයාපිය රළ නාරරන ජරරයාක  ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරිමේ 

ධධීක්ෂණයාක යාකහමත්මක ක්රියාකාත්මක ර වන ධතර එහි රා්ගයාකයාකන් රඩිනේ රරනු පිණිල උලල  ධධ්යාපන හා 

 හා ා්ග  ධ ාතයාිංශයාක ල   ලි හ ලබදතා හා ජ මවත ප්රමගශයාක ලහිතව ක්රියාකාත්මක ර මගම ධදාස 

බසධ්ාරීන්මේ එර තාවයාක ලහිත, ලැසසුේ ත රා්ගයාක  ාසාවක් හරහා   නිශ චිත රාස රාමුවක් ලහිත 

වැඩලහහනක් වයාපිය රළ නාරරන ජරරයාක ිධසින් ඉටුරරනු සැමේම මේ ධනුව, ක්රියාකාත්මක ර  ඨාහමේී 

නැවත පදිංචිකිරිමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල   ක්රියාකාත්මක ර කිරි  ලේබන්ධ් මක්න්රීයාක ආයාකතනයාක වන්මන් 

වයාපිය රළ නාරරන ජරරයාකයිම උලල  ධධ්යාපන හා  හා ා්ග  ධ ාතයාිංශමේ   මපන්ිධ  හා 

ධධීක්ෂණයාකහ ම න්   හා භාණ්ඩා ාරමේ ිධිවිධධ්ානයාකන්හ යාකහත්මකව, යාකේ ූලසය යාක ල වාිවරාරියාකකින් හා 

පරිපාසන යාක ිකහිමභාවයාකකින් වයාපිය රළ නාරරන ජරරයාක ශක්ය ත්මකයාකම    

 

11.1.1. වයාපාරිතිෂ ෙසමනාෙහන ඒෙෙේමාර්ග සංවර්ධන අධිොරිෙ  

 

නැවත පදිංචිකිරිමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල   ක්රියාකාත්මක ර කිරිමේ    ප   ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාක ලතු වන 

ධතර වයාපියයාක ක්රියාකාත්මක ර කිරි  ලදහා පිහිටුවා ඇය වයාපිය රළ නාරරන ජරරයාක එහි ලි හ ව  ප  

දරයිම යාකේ නිශ චිත රාස රාමුවරහ ධනුව ක්රියාකාරරන ආයාකතනයාකක් වන වයාපිය රළ නාරරන ජරරයාක 

වයාපිය ධධ්යක්ෂවරමයාකකුමේ ප්රධ්ානත්මකවමයාකන් හා ඉිංජිමන්රු, නැවත පදිංචිකිරීමේ, ඉඩේ ධත්මකරර 

 ැනීමේ හා පාරිලරිර රා්ගයාකයාකන්හ ධදාස රා්ගයාක  ණ්ඩසයාකකින් ම න්  මවනත්මක ලහායාකර මශ්රේණීන්හ ධයාකත්මක 

රා්ගයාක  ණ්ඩසයාකකින් ල න්ිධතමගම  නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල   ලැසසුේ කිරී  හා 

ක්රියාකාත්මක ර කිරී  ලේබන්ධ්මයාකන්  ත්මක රස, වයාපිය රළ නාරරන ජරරයාක පහත ලදහන් රා්ගයාකයාකන් 

ඉටුරරයි :    
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අ. න වත පාරදිංචිකිරීකම් ක්රිොොරී ස   සඨම සෙසඨ කිරිම  

 

 ා්ග  පායාක ලළකුනු කිරි හ ධවශය පහසුරේ ලැපයී  හා වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන් 

හදුනා  ැනී    ිතන් නැවත පදිංචි කිරීමේ උපමීශරහ/රණ්ඩායාක හ ලහායාක වී , ලමීක්ෂණ, ධමනකුත්මක 

ප්රාාමිර හා ීිධයයිර මතොරතුරු  ිතන් ධදාස ප්රමීශයාක තුළ ල ාීවයාක හා පාරිලරිර තක්මලේරුව සිදුකිරි හ 

ලහායාක වී , ප්රාමීය යාක මමරේ මරොඨාශාශ  ඨාහමින් පවත්මකවනු සබන දැනුවත්මක කිරීමේ වැඩලහහන්වසහ 

ලහායාකවී  හා ලහභාිතවී , ධවදානේ දරන්නන් ල   පවත්මකවනු සබන ැසල වීේ හා නාභි ත රණ්ඩායාකේ 

ල   පවත්මකවන ලාරච්ඡා ලදහා ලහායාක වී , ලහ මරටුේපත්මක රරන සද නැවත පදිංචි කිරිමේ ක්රියාකාරාරී 

ලැසැල මේ ක්රියාකාවලීන් ල ාමසෝචනයාක කිරි ම       

 

ආ. ඉඩම් අත්ෙහ ග නීම  

 

ඉඩේ ධත්මකරර ැනී හ ධදාස ධයාකදුේපත්රයාක ලරල  කිරී  හා නැවත පදිංචි කිරීමේ ලැසැල   ල   ඉඩේ හා 

ඉඩේ ලිංව්ගධ්න ධ ාතයාිංශයාක මවත මයාකොමු කිරි  ලදහා එයාක උලල  ධධ්යාපන හා  හා ා්ග  ධ ාතයාිංශයාක 

මවත භාර ී මඉඩේ හා ඉඩේ ලිංව්ගධ්න ධ ාතයාිංශයාක ිධසින් ධදාස ධයාකදුේපත්රයාක පිළි ැනීම න් පසු හා 

ඉඩේ ධත්මකරර ැනීමේ නිසධ්ාරි මසල ප්රාමීය යාක මමරේවරයාකා පත්මක කිරීම න් ධනතුරුව ඉඩේ 

ධත්මකරර ැනීමේ රා්ගයාක ක්රියාකාත්මක ර කිරි හ ලහායාක වී , ඉඩේ ධත්මකරර ැනීමේ රා්ගයාකමේ ිධිධධ් ධදයාකර ලදහා 

ධවශය මමඛන පිළිමයාකස කිරී , එ  මමඛන භාෂා තුනහ  පරිව්ගතනයාක කිරි ,  ා්ග  ලිංව්ගධ්න 

ධිවරාරිමේ ධයියයාක යාකහතහ ඉඩේ පත්මකවන මතක් ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ රා්ගයාකයාක ලදහා ලමීප ලහායාක සබා 

ී ම      

 

ධවශය මමඛන හා ධයියයාක ්පුපු කිරීමේ ලාක්ෂය ල   ඉඩේ ධයියයාක පිළිබද රරුණු ිධ සීමේ 

ධවල ාාවන්හ ඉදරිපත්මකවී හ ලහායාකවී   ිතන් වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන්හහ ත  ඉඩේ, 

ම ොඩනැිතික හා මභෝ  ව ාවන් ලදහා වන්ද සබා  ැනි හ උපරාර කිරි  හා ධවශයනේ, ිධමශේෂමයාකන් 

ධවදානේ තත්මකවයාකන්හි සිටින  පුී සයින්හහ එ  ිධ ්ගශන ලදහා ලහභාිතවී හ යාකා  ලදහා ප්රවාහන 

පහසුරේ සබා ී ම       

 

ධදාස පරිද හා ප්ර ාදයාකකින් මතොරව වන්ද මුදම ම වී  ලදහා වයාපිය රළ නාරරන ජරරයාක/ප්රාමීය යාක 

මමරේ/ ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාක මවත ප්ර ාණවත්මක පරිද මුදම ඇය බව තහවුරු රර  ැනී ම    

 

ඇ. නැවත පදිංචිකිරීමේ ප්රයසාභ  

නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාවිකයාකහ ධදාස පහත ලදහන් ක්රියාකාරරරේ මවත වයාපිය රළ නාරරන ජරරයාක 

සියාක ධවධ්ානයාක මයාකොමු රළ ම්තුමගම ජවා නේ :   

 

1. නැවත පදිංචිකිරිමේ ක්රියාකාරාරි ලැසැල   නිළ වශමයාකන් ධනු ත ිධ ත්මක ල    මතොරතුරු 

මහළිදරග කිරි  ආරේභකිරි ම  

2. හිමිරේ ක්ර මගදයාක ධනුව නැවත පදිංචිකිරීමේ ූලසය යාක ප්රයසාභ ම ිධ     

3. ධවදානේලහිත තත්මකවයාකන්හි සිටින පුී සයින්, රාන්තාවන් හා මරෝී  පුී සයින් මවත ූලසය යාක 

වන්ද ම වීමේී ්වුන් මවත හිමිිධයාක ම්තු නියාක  මුදම ප්ර ාණයාක සැමේද යාකන්න හා එ  මුදම නිසි 

පරිද භාිධතා රරන්මන්ද යාකන්න පිළිබදව ිධමශේෂ ධවධ්ානයාක මයාකොමුකිරී      

4. මුදම ම වීේ සිදුකිරීමේී ඉහළ  ිධනිිධදභාවමයාකන් ම්තුව එ  රා්ගයාක සිදුකිරි    

5. නැවත පදිංචිකිරීමේ ප්රයසාභ නිකුත්මක කිරී  ලදහා ප්ර ාණවත්මක ප්රයපාදන වයාපිය රළ නාරරන 

ජරරයාක/ 

 ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාක ලතුව යමේද යාකන්න තහවුරු රර  ැනී ම නැවත පදිංචිකිරීමේ ප්රයසාභ 

ප්රාමීය යාක මමරේ රා්ගයාකාස හරහා ම වනු මනොසැමේම    
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6. වයාපියයාක  ිතන් හානියාකහ පත්මක ප්රජා මීපස හා ආ මිර මීපස මවනුවහ නව මීපස ඉතා 

රඩිනමින් සබා ී ම    

7. මතෝරා ත්මක ධපහසුතාවයාකහ සක්වූ පුී සයින් ලදහා ආදායාකේ ප්රයල ාාපන වයාපිය ක්රියාකාත්මක ර 

කිරී     

8. ත න් ිධසින් ලපයාකා  ත්මක ල ාානයාකන්හි නැවත පදිංචි වූ වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ 

පත්මකවන්නන්හහ ධවශය ිධහ ලහායාක වී  

9. මයාකෝජනාවහ ඇතුළත්මක රර ඇය වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන්හහ, නැවත පදිංචිවීමේ 

ක්රියාකාරාරී ලැසැල   ධනු ත වී ත්මක ල   , ්වුන්හ ධදාස නැවත පදිංචිවීමේ භූමි පිළිබදව දැනුේ 

ී  සිදුරළ ම්තු ධතර සුදුසු ඉඩේ ධත්මකරර ැනී /මිළහ  ැනී , ප්රයසාභින්මේ ලහභාිතත්මකවයාක, මුම 

පදිංචිරරුවන්මේ එර තාවයාක, යාකටිතස පහසුරේ ලිංව්ගධ්නයාක, නිවාල ඉදකිරී  ආදයාක මීහ ඇතුළත්මක 

මගම  

10. නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල   ක්රියාකාත්මක ර කිරී  පිළිබදව ධභයන්තර හා බාහිර 

ධධීක්ෂණයාක ක්රියාකාවහ නැිංවී ම  

 

11.1.2 පාරාරිසරිෙ හා සමාග සංවර්ධන අංශෙ (ESDD) 

 

 ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාක යාකහමත්මක ක්රියාකාත්මක ර ිධිධධ් වයාපිතීන්හ ධදාස ඉඩේ ධත්මකරර  ැනී , නැවත 

පදිංචි කිරීමේ රා්ගයාකයාක ලැසසුේ කිරි  හා ධදාස ආරක්ෂණ ධවශයතාවයාකන්හ ධනු තව ක්රියාකාකිරී  යාකනාදයාක 

පිළිබද සුපරීක්ෂණයාක  පාරිලරිර හා ල ාජ ලිංව්ගධ්න ධිංශයාක මවත පැවරී ඇය රා්ගයාකභාරයාකයිම නැවත 

පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල   ලරල  කිරි හ ධදාස මයාකොමු ත රරුණු(TORs) පිළිමයාකස කිරී හ ලහායාක 

වී , නැවත පදිංචිකිරීමේ ලැසැල   ලරල  රරන්නන් ධදාස රා්ගයාකයාක ලේබන්ධ්මයාකන් ධනු ත කිරි , නැවත 

පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල   ල ාමසෝචනයාක කිරි , නැවත පදිංචිකිරි  පිළිබද ධභයන්තර 

ධධීක්ෂණයාකහ ධදාස රා්ගතු යාක වා්ගතා පිළිමයාකළ කිරී , බාහිර ධධීක්ෂණ ආයාකතනයාකන්හ ධදාස මයාකොමු ත 

රරුණු(TORs) පිළිමයාකස කිරී හ ලහායාක වී  ලහ නැවත පදිංචි කිරිමේ ලැසසුේ පිළිමයාකස කිරීමේ 

ක්රියාකාත්මක ර කිරිමේ ිධිධධ් ධදයාකරයාකන්හිී ල ාානීයාක පරීක්ෂාවන් සිදුකිරි ම මබොමහෝ වයාපිය රළ නාරරන 

ජරරයාකන්හි ධවශය කුලසතා හා ිධමශේෂඥභාවයාක මනො ැය ිධහ පාරිලරිර හා ල ාජ ලිංව්ගධ්න ධිංශයාක එ  

වයාපිය රළ නාරරන ජරරයාකන්හ හා ධදාස ධිංශයාකන්හ ධවශය ිධමශේෂඥභාවයාක ලපයාකා මදයිම පාරිලරිර 

හා ල ාජ ලිංව්ගධ්න ධිංශයාක වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහපත්මකවූ පුී සයින් පිළිබද හා වන්ද ම ිධ  හා 

පුනරුත්මකාාපනයාකහ ධදාස ප්ර යයාක පිළිබද දත්මකත පීධ්යයාකක්  පවත්මකවාම න යාකා ද සිදුරරයිම   

 

11.2 වයපාරිතිෂෙට අදා  කවනත් පාරාර්ශවෙ වන් හා න වත පාරදිංචිකිරිකම් ොර්ෙෙ සදහා 

ඔවුන්කේ දාෙෙත්වෙ.   

 

11.2.1 රාකද්ය ෙ කල්ෙම් කෙොටමාාශ 

 

 ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියමේ 3 වැනි පියාකවර ප්රාමීය යාක මමරේ මරොඨාශාශ 4ක් පුරා පැයරි යාකයිම 

වයාපියයාක ක්රියාකාත්මක ර කිරී  ලේබන්ධ්මයාකන් ප්රාමීය යාක මමරේවරුන්හ හා ්වුන්මේ රා්ගයාක  ණ්ඩසයාකන්හ 

වැද ත්මක රා්ගයාකභාරයාකක් පැවම්ගම පළමු ධවල ාාමගී ඉඩේ ධත්මකරර ැනීමේ ධවශයතාවයාකන් පිළිමයාකස කිරි  

හා ක්රියාකාත්මක ර කිරි හ ්වුන් ලේබන්ධ් මගම     

 

වයාපියයාක ලේබන්ධ්මයාකන් ප්රාමීය යාක මමරේවරුන් දැනුවත්මක කිරි  වයාපිය රළ නාරරන 

ජරරමේ/ ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරිමේ ව  ප  වන ධතර ධනතුරුව ග්රා  නිසධ්ාරිවරු, දළිදුභාවයාක 

පිටුදැ පමේ නිසධ්ාරීන්, රාන්තා ලිංව්ගධ්න නිසධ්ාරීන්, ඉඩේ නිසධ්ාරීන්, ප්රාමීය යාක මමරේ රා්ගයාකාසයාක 
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තුළ ක්රියාකාත්මක රවන ධදාස රාජය ආයාකතන නිසධ්ාරීන්, රාජය මනොවන ලිංිධධ්ාන, ආ මිර නායාකරයින්, 

ප්රජානායාකරයින්, පළාත්මක පාසන ආයාකතන ල ාජිරයින් ආද පා්ගශවයාකන් ලදහා ිධිව ත්මක දැනුවත්මක කිරීමේ 

ැසල වීේ පැවැත්මකිධයාක ම්තුයාකම ම   දැනුවත්මක කිරිමේ ැසල වීේ වසී ිධෂයාක ිධමශේෂිත ආයාකතනයාකන් මවයන් 

ම න්වා  ත්මක ලේපත්මක දායාකරයින් ිධසින් වයාපියයාක හැදන්වී , නැවත පදිංචි කිරි  ලැසසුේ කිරී , ඉඩේ 

ධත්මකරර  ැනීමේ පටිපාටි ලහ මීපස වටිනාරේ තක්මලේරුව ආී රරුණු පිළිබද ඉදරිපත්මකකිරීේ 

(presentations) සිදුරරනු ඇතම ලහභාිතවන්නන්හහ වැද ත්මක  ාතිරාවන් ලාරච්ඡා කිරී  ලදහා ඊහ ධදාස 

සියාකළු  පා්ගශවයාකන්මේ  ලහභාිතත්මකවයාක ලහිත ලැසි වයාපිය රළ නාරරන ජරරයාක/ ා්ග  ලිංව්ගධ්න 

ධිවරාරියාක ිධසින් පවත්මකවනු සැමේම ම   ප්රමගශයාකහ ධනුව, වයපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන  ිහ 

ජරර පිළිබද ල ාජ- ආ්ගථිර ලමීක්ෂණයාක සිදුකිරි හ මපර වයාපියයාකහ ධදාස ප්රාමීය යාක මමරේ 

මරොඨාශාශ තුමනහි  ැසල වීේ පවත්මකවන සීම 

 

මයාකෝජිත ඉඩේ ධත්මකරර ැනි  ඉඩේ හා ඉඩේ ලිංව්ගධ්න ධ ාතයාිංශ ිධසින් ධනු ත රළ පසු, ධදාස 

ප්රාමීය යාක මමරේ මරොඨාශාශයාකන්හි ඉඩේ ධත්මකරර ැනීමේ නිසධ්ාරි මසල එ  ප්රාමීය යාක මමරේවරුන් 

පත්මකරරනු සැමේම ජ ධනුව, ඉඩේ ධත්මකරර ැනීමේ පනත ප්රරාරව ඉඩේ ධත්මකරර ැනීමේ රා්ගයාකයාක ්ණප/ඇයාක 

ිධසින් ආරේභ රරන ධතර ධදාස ඉඩේවස ධයියයාක සබා  න්නා මතක් එ ප ක්රියාකාවිකයාක සිදු රරනු ඇතම 

ූලිකර දැනුේ ීේ සිදුකිරි , මිනින්මදෝරු මදපා්ගතමේන්තුව ිධසින් සිදුරරන ිධිව ත්මක  ැනීේ, 

ධත්මකරර ැනීමේ නිසධ්ාරීන් ිධසින් සිදුරරන ධයියයාක තහවුරු රර ැනීමේ ිධ ්ගශන, තක්මලේරු 

මදපා්ගතමේන්තුව ිධසින් සිදුරරන තක්මලේරු කිරීේ, නියාකමිත ල ාමසෝචන  ණ්ඩස ිධසින් සිදුරරන 

ධභියාකාචනා ිධභා  කිරීේ ආද රා්ගයාකයාකන්ද මිහ ඇතුළත්මක මගම  

 

ඉඩේ ධත්මකරර  ැනී  ප්රාමීය යාක මමරේ රා්ගයාකාසයාකන්හි ලා ානය රා්ගයාකයාකක් වන ධතර ඉඩේ 

ධත්මකරර ැනි හ ධවශය නීය, පටිපාටි, ක්ර මගද හා ලේපත්මක ම න්  ධවශය මිනිල  බසයාකද එ  ආයාකතන 

ලතුමගම මරමලේ මවතත්මක, ල හර ධවල ාාවන්හිී, ූලසය ලේපත්මකවස සී ාලහිත බව මහේතුමරොහ ම න, 

වයවල ාාපිත මමඛන නියාකමිත භාෂා තුමනන් ලරල  කිරී  හා රා්ගයාක  ණ්ඩස මයාකදවී හ ධදාසව ලේපත්මක 

හි තාවයාකන් පැවයයාක හැකියාකම රිකන් ලදහන් රළ පරිද, ම වැනි ධවල ාාවන්හිද, ප්රාමීය යාක මමරේ 

රා්ගයාකාසයාකන්හි ධදාස ලේපත්මක හි  ලේපත්මක ලපුරා  ැනි හ ලහායාක වීම න් ජවාමයාකහි රා්ගයාක ශක්යයාක 

නැිංවී හ වයාපිය රළ නාරරන ජරරයාක/ ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාක ිධසින් රහම්තු රරනු සැමේම 

නිශ චිත රාස ලහහනරහ ධනුව සියාක රා්ගයාක ලපුරා  නිමින් රහම්තු රළ ම්තු ආයාකතන බැිධන් වයාපිය 

රළ නාරරන ජරරයාක/ ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාක ලේබන්ධ්මයාකන්  ත්මක රස මේ ධම්රින් ක්රියාකා කිරි  ඉතා 

වැද ත්මක මගම     

 

ත  මරොඨාශාශමේ සිදුමරමරන සියාකළු  ලිංව්ගධ්න වැඩලහහන් වසහ ධදාස ලේන්ධීරාරර මසල ක්රියාකා 

රරන බැිධන්, නැවත පදිංචිකිරිමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල   ක්රියාකාත්මක ර කිරිමේී ප්රාමීය යාක මමරේ මවත 

වැද ත්මක ල ාානයාකක් හිමිමගම නැවත පදිංචි කිරි හ ධදාස ලමීක්ෂණයාක හා ල ාජ-ආ්ගථිර ලමීක්ෂණයාක  ිතන් 

සබා  න්නා සද මතොරතුරු  ත පදනේව නැවත පදිංචිකිරිමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල   ලරල  රරනු සැමේම  

ඉඩේ ධත්මකරර  ැනි  ලේූර්ගණ වී ත්මක ල   , නැවත පදිංචිකිරීමේ ලැසැල   ලදහා ැසල  රළ මතොරතුරු 

තහවුරු වන ධතර ධනතුරුව නැවත පදිංචි කිරිමේ ලැසැල   ල ාමසෝචනයාක කිරි  ලදහා ම   මතොරතුරු 

මයාකොදා  ැමන්ම වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන පුී සයින් ලදහා ලරල  රළ එක් එක් පැයරමඩහි 

ධඩිංගු ධනවලර පදිංචිරරුමවකු, කුලී මහෝ බදු නිවැසිමයාකකුවී , ධවදානේ ලහිත තත්මකවයාකන්හ ධදාස 

පුී සමයාකකුවී , ආදායාකේ තත්මකවයාක, ැසකියාකාව ආී රරුණු තහවුරු රර  ැනි  ලදහා ප්රාමීය යාක මමරේ 

රා්ගයාකාසමේ පවයන මතොරතුරු මයාකොදා  ත හැකියාකම වයාපිය රළ නාරරණ ජරරයාක ිධසින් නැවත 

පදිංචිකිරිමේ ක්රියාකාරාරි ලැසැල ම හි මයාකෝජිත මුදම හා ධමනකුත්මක ලහායාකයාකන් සබා ීමේී ම යාක 

ප්රමයාකෝජනවත්මක මගම     

 

දළිදුර  දුරලී  හා ල ත්රි-පුරුෂභාවයාකහ ධදාස ව්ගධ්නයාකන් යාකන ක්මෂේත්රයාකන් ලේබන්ධ්මයාකන් ක්රියාකාකිරීමේී 

වයාපිය රළ නාරරණ ජරරයාකහ ප්රාමීය යාක මමරේමේ හා ්ණපමේ ිධෂයාක ිධමශේෂිත රා්ගයාක  ණ්ඩසමේ 
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ලහායාක සබා  ත හැකියාකම මපොදු වශමයාකන් නැවත පදිංචිකිරිමේ ලැසසුේ ක්රියාකාත්මක ර කිරිමේීද, ආදායාකේ 

ව්ගධ්න වැඩලහහන්, නැවත පදිංචි කිරීමේ භූමි/ ේ ආශ්රිතව ක්රියාකාත්මක ර රරන වැඩලහහන් ආදමේී 

ිධමශේෂිත වශමයාකන්ද වයාපිය රළ නාරරණ ජරරයාකහ ප්රාමීය යාක මමරේ රා්ගයාකාසයාකහ ධයාකත්මක තරුණ 

නිසධ්ාරීන්මේ හා 40-60 ක් ප න වන ලිංව්ගධ්න නිසධ්ාරීන්මේද ලහායාක සබා ත හැකියාකම   නැවත 

පදිංචිකිරීමේ භූමින්මේ ම මහම්ේ රහම්තු ධදාස පා්ගශවරාර ආයාකතනයාකන් ල   ශක්ය ත්මක මසල 

ලේබන්ධීරරණයාක ිධයාක ම්තු ධතර මපොදු උපමයාකෝිතතා මලේවාවන් ල ාාපිත කිරි  හා ධනා ත නඩත්මකතු 

රහම්තු  සිදුකිරී  ලදහා ම යාක ධතයවශය මගම ධදාස ප්රමීශවස පිහිටි ප්රාමීය යාක මමරේ රා්ගයාකාස ල   

ලහමයාකෝී ව ක්රියාකා කිරිම න්, නැවත පදිංචි කිරිමේ භූමීන්හ ධදාස රා්ගයාක ලේබන්ිවරරණයාක හා ක්රියාකාත්මක ර 

කිරී  ලේබන්ධ්මයාකන් වයාපිය රළ නාරරණ ජරරමේ රහම්තු වඩාත්මක මහොදන් සිදුරළ හැකිමගම ත  

බස ප්රමීශයාක තුළ ක්රියාකාත්මක ර මරමරන රජමේ වැඩලහහන් ලේබන්ධීරරණයාක කිරිමේ ව  ප  ප්රාමීය යාක 

මමරේ ලතුමගම    . 

 

වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන්හහ සුදුසු ඉඩේ මලොයාකා  ැනි හ (ත න් ිධසින්  නැවත 

පදිංචීමේ රා්ගයාකයාක සිදුරර න්නා ධයාක ඇතුළුව) ලහායාක ිධ , ධවතැන්වූ දරුවන් ධවහ පාලම වසහ ඇතුළත්මක 

රර ී , නව නිවල ඉදකිර ැනි හ ධවශය ධනු ැයයාක ධදාස පළාත්මක පාසන ආයාකතනමයාකන් සබා  ැනී හ 

ලහායාක වී  වයාපිය රළ නාරරණ ජරරමේ ව  ප  මගම ම   ලහායාක ලැළසී  ලදහා වයාපිය 

රළ නාරරණ ජරරයාක  ප්රාමීය යාක මමරේ රා්ගයාකාසයාක හා ලමීපව ක්රියාකා රළ ම්තුමගම මිහ ධ තරව, ිධමශේෂ 

ආයාකතනයාකන් ලදහා මවන්රර මනො ැය, ත  බස ප්රමීශමේ පවයන රජමේ ඉඩේවස භාරරරු ප්රාමීය යාක 

මමරේ බැිධන්,  නැවත පදිංචි කිරිමේ රා්ගයාකයාක ලදහා ඉඩේ ධවශය ිධහ එ  ඉඩේ පයාකයාකා  ැනී  ලදහා 

වයාපිය රළ නාරරණ ජරරයාකහ ධවශය ලහායාක  නා මසල සබා ී හ ප්රාමීය යාක මමරේහ හැකියාකම     

11.2.2කරනින්කදෝ  කදපාරාර්තකම්න්තුව  

ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ රා්ගයාකමේී, ඉඩේ  ැනී හ හා මිනින්මදෝරු ලැසසුේ පිළිමයාකස කිරි  ලදහා, ඉඩේ 

ධත්මකරර  ැනීමේ පනත ධනුව මිනින්මදෝරු මදපා්ගතමේන්තුව ිධසින් වයවල ාාපිත රා්ගයාකයාකක් ඉටුරළ 

ම්තුව යමේම ධත්මකරර  ැනීමේ නිසධ්ාරි (ප්රාමීය යාක මමරේ) ිධසින්  ැනුේපය මවත ඉදරිපත්මක රරන නිළ 

ඉමලී ක්  ත ්ණප ිධසින් සියාක මදපා්ගතමේන්තුවහ ධයාකත්මක බසපත්රසාභී මිනින්මදෝරුවන් මයාකොදවා ධදාස 

ඉඩේ  ැනී  හා එ  ඉඩේ ලදහා ධයියවාසිරේ කියාකන්නවුන්මේ නේ ලහිතව  ැනුේ ිධල තර ඉදරිපත්මක කිරි  

සිදුරරනු සැමේම      මිනින්මදෝරු මදපා්ගතමේන්තුව ිධසින් පිළිමයාකස රරනු සබන ධවලන්  ැනුේ ලැසසුේ 

(ූලිකර ලැසසුේ)  ිතන්,  ඉඩේ/ම ොඩනැිතික ලදහා ධයියවාසිරේ කියාකන්නවුන්මේ සැයිල තුවක් ලහිතව, 

ධත්මකරර  ැනි හ ධවශය සියාකළු ඉඩේවස  ැනුේ ලැසසුේ, ලේ ත  ැනුේ උපක්ර  හා පටිපාටි ධනුව, 

ධත්මකරර ැනීමේ නිසධ්ාරි මවත භාර මදනු සැමේම ධයිවාසිරේ තහවුරු රර ැනී හ ධදාස ිධ ්ගශන 

පැවැත්මකවීමේී, ධත්මකරර  ැනීමේ නිසධ්ාරිහහ ම   මිනින්මදෝරු ලැසසුේ හා නේ සැයිල තු ඉතා වැද ත්මක 

ආශ්රිත මතොරතුරු මගම  

 

යාකේ ධවල ාාවන්හි, ිධමශේෂමයාකන්  රිකන් ලැසසුේ රළ රා්ගයාකයාකන්හි නිරත වී හ ඇයිධහ, බසපත්රසාභී 

මිනින්මදෝරුවන්මේ ලහ ධවශය ලේපත්මකවස හි යාකක් ඇයවන ධතර ඉතා රඩිනමින් ්වුන් මයාකදිධ හ 

මනොහැකි මගම   ම වැනි ධවල ාාවස, බසපත්රසාභී මිනින්මදෝරුවන්මේ මලේවයාක කුලී පදන   ත සබා 

 ැනී හ වයාපිය රළ නාරරණ ජරරයාක මිනින්මදෝරු මදපා්ගතමේන්තුවහ ලහායාක වන ධතර ධවශය 

ලේපත්මක හා ක්මෂේත්ර  ඨාහමේ ලහායාක ලහිතව  ැනුේපයමේ ම මහයාකවී  යාකහමත්මක ධදාස රා්ගයාකමයාකහි නිරත 

ිධ හ ්වුන් මයාකදමගම    

 

11.2.3තේකස   කදපාරාර්තකම්න්තුව   

 

තක්මලේරු මදපා්ගතමේන්තුමග ප්රධ්ාන නිළසත්මක තනතුර “ප්රධ්ාන තක්මලේරුරරු” නේ මගම   මවනත්මක 

රජමේ ආයාකතනයාකන්හි ධධ්යක්ෂ ජනරාම මහෝ මරො ලාරිල  ජනරාම ආද තනතුරු වසහ ම යාක ල ාන මගම  



 125 

ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ පනත ධනුව, ධත්මකරර  ැනි හ ධමපුක්ෂිත මීපසවස වටිනාර  තක්මලේරු කිරීමේ 

රා්ගයාක සිදුරස හැක්මක් ප්රධ්ාන තක්මලේරුරරු මහෝ ්ණප/ඇයාක ිධසින් බසයාක පවරන ධද ධමයාකකුහ ප ණිම   

 

ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ පනත ධනුව, ලේප්රදායිර ප්රමගශයාක පරිද, මීපස වටිනාර  තක්මලේරු කිරි   මවළද 

පස වටිනාර   ත පදනේමගම   මවසද පමළහි පවයන ලතය මිස  ඨාහේවසහ ආලන්න වන මලේ 

මීපසවස වටිනාර  තක්මලේරු කිරි හ ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ පනමත්මක 2008 මරගුසාසි  ිතන් තක්මලේරු 

මදපා්ගතමේන්තුවහ ලහායාක සැමේම ධත්මකරර  ැනී හ නියාකමිත මීපසවස වටිනාරේ තක්මලේරු කිරි  ලදහා 

ධත්මකරර  ැනීමේ නිසධ්ාරිමේ ඉමලී   ත, තක්මලේරු මදපා්ගතමේන්තුව ත  නිසධ්ාරීන් ඊහ මයාකොදවන 

ධතර ධදාස තක්මලේරු කිරීේ ප්රධ්ාන තක්මලේරුරරු  ිතන් ධත්මකරර  ැනීමේ නිසධ්ාරි මවත මයාකොමු රරනු 

සැමේම ම   තක්මලේරු කිරීේ ලදහා ප්රධ්ාන තක්මලේරුරරු ිධසින් සබා මදන ලහයරයාක යාකනු ත  

තක්මලේරුව පිළිබදව එ  මදපා්ගතමේන්තුමග වයවල ාාපිත     බැී  වන ධතර ජ මවනුමවන් ෑනෑ  

ල ාමසෝචන  ණ්ඩසයාකරහ මහෝ ධිවරරණයාකරහ ඉදරිපත්මකවී හ ඇය ූ දාන යිම    

 

මීපස තක්මලේරු කිරීමේ  රා්ගයාකමේී, එ  මදපා්ගතමේන්තුව ිධසින් පත්මකරරනු සබන නිසධ්ාරීන් ධදාස 

මීපස මවත පැමිමණන ධතර පහත ලදහන් රරුණු  ත පදනේව තනිව මහෝ ජරාබීධ්ව ත  තක්මලේරුව 

සිදුරරයම    

 

• මීපසහ ධදාස ම ොනු ත ල වභාවයාක හා ධවහ පරිලරියාක   

• ධදාස මීපස භාිධතා මරමරන රා්ගයාකයාක (මන්වාසිර, වාණිජ මහෝ රිෂිරා්ගමිර ආද රා්ගයාකයාකන්)  

• මීපමසහි වටිනාර  පිළිබදව ඇය මමඛන යාක ලාක්ෂි:  ්පුපු, වටිනාරේ ලහයර, ණයාක සබා 

 ැනි හ ධදාස මමඛන, ආදායාකේ ඉපයීේ ලේබන්ධ් මමඛන ආදයාක (යමේ නේ) 

• මිනිසුන් මවයන් ිධ සී  

• ප්රාමීය යාක මමරේ රා්ගයාකාසමයාකන්, පළාත්මක හා  ධ්ය  බදු රා්ගයාකාස ආදමයාකන් සබා  ත හැකි 

ීිධයයාකර මතොරතුරුම     

ම   මීපස වටිනාරේ තක්මලේරුව, ධදාස නිශ චිත මීපසහ, පිහිටි භූමියාකහ හා භාිධතා රරන්නාහ ධනුව  

සිදු රරන ධතර ලෑ  නිශ චිත මීපසරහ  ඊහ ධදාස වටිනාර ක් තක්මලේරු මරම්ගම     

 

තක්මලේරු නිසධ්ාරීන්හහ ධදාස මීපස මවත   න් කිරි හ ධවශය ලහායාක සබා මදමින්, යාකේ 

රාසලහහනරහ ධනුව වයාපියමේ රා්ගයාකයාකන් මවත එළැඹී හ තක්මලේරු මදපා්ගතමේන්තුව මවත ලහායාක 

වී හ වයාපිය රළ නාරරණ ජරරයාකහ පිළිවනම  

 

11.3 න වත පාරදිංචි කිරිකම් ක්රිොොරී ස   සඨම අනුමත කිරීකම් ක්රිොවලිෙ  

 

 ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරිමේ  ා්ග  ලිංව්ගධ්න වයිපිය ලදහා පිළිමයාකස රරනු සබන නැවත පදිංචි කිරීමේ 

ක්රියාකාරාරි ලැසසුේ ධනු ත කිරීමේ ව  ප  උලල  ධධ්යාපන හා  හා ා්ග  ධ ාතයාිංශයාක ලතුමගම සියාක 

රැ ැත්මකමතන් මතොරව නැවත පදිංචි කිරි  පිළිබද ජායර ප්රයත්මකය ප්රරාශනමේ “ආයාකතනිර ව  පේ” 

නැ ැය මරොහල  ිතන් නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරි ලැසසුේ ධනු ත කිරීමේ ව  ප   ධ්ය  පරිලර 

ධිවරාරියාක මවත පවරා ඇතත්මක, ප්රාමයාකෝිතර තසමේී එයාක ණපදු පුළුම ප්රයපත්මකය යාක ප්රරාශනයාකක් බවහ පත්මකව 

ඇතම නිළ ධනු ැයයාකරහ වඩා ම යාක  ධ්ය  පරිලර ධිවරාරියාක ිධසින් ඇ වීේ වශමයාකන් රරනු සබන 

ධනු ැයයාකක් මසල ලැළකියාක ම්තුමගම ව්ගත ාන ක්ර යාක ධනුව, පරිලර ධනුකූසතාවයාකහ ධදාස ඉමු ේපත්රයාක 

ල   නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරි ලැසල    ධ්ය  පරිලර ධිවරාරියාක මවත භාර දුන් පසු එයාක භාර  නු 

සබන ධතර ම   භාර  ැනී  සියාකළු  ප්රාමයාකෝිතර රා්ගයාකයාකන් ලදහා  ධ්ය  පරිලර ධිවරාරිමේ ධනු ැයයාක 

සබා ද  මසල ලැසමක්ම          

 
සියාක රැ ැත්මකමතන් මතොරව නැවත පදිංචි කිරි  පිළිබද ජායර ප්රයත්මකයයාක ක්රියාකාත්මක ර කිරීමේ ව  ප  ඉඩේ 

හා ඉඩේ ලිංව්ගධ්න ධ ාතයාිංශයාක මවත පැවරී යමබන ධතර එ  ප්රයපත්මකයයාකහ ධනුව, නැවත පදිංචිකිරීමේ 
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රා්ගයාක ලැසසුේ කිරී  හා ක්රියාකාත්මක ර කිරි හ ධදාස සියාකළු ධවශයතාවයාකන්හ ධනුකූසව එ ප රා්ගයාක 

ඉටුකිරීමේ ව  ප  වයාපියයාක ක්රියාකාත්මක ර කිරීමේ ආයාකතනයාක මවත පැවම්ගමජ ධනුව සියාක රැ ැත්මකමතන් 

මතොරව නැවත පදිංචි කිරි  පිළිබද ජායර ප්රයත්මකයයාක  ිතන් ආවරණයාක වන ිධෂයාකයාක පායාකහ ධනුව නැවත 

පදිංචි කිරීමේ ලැසසුේ රහතුළ ක්රියාකාත්මක ර කිරීමේ ල ල ා ව  ප  දරණ ූලිකර ආයාකතනයාක වන්මන් ඉඩේ 

හා ඉඩේ ලිංව්ගධ්න ධ ාතයාිංශයාකයිම  ධ්ය  පරිලර ධිවරාරියාක ිධසින් සිදුරරන ධම්රින් , නැවත පදිංචි 

කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසසුේ ලදහා නිළ වශමයාකන් ධනු ැයයාකක් සබා ී  ඉඩේ හා ඉඩේ ලිංව්ගධ්න 

ධ ාතයාිංශයාක ිධසින්ද සිදු මනොරරන ධතර ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ රා්ගයාකයාක ආරේභ කිරී  ලදහා එයාක භාර 

 ැනී   ිතන් ඇඟවුේ වශමයාකන් ඊහ ධනු ැයයාක සබා මදයිම ඉඩේ ධත්මකරර ැනි  ලදහා භාර මදනු සබන 

ලෑ  ධයාකදුේ පත්රයාකක් ල    සියාක රැ ැත්මකමතන් මතොරව නැවත පදිංචි කිරි  පිළිබද ජායර ප්රයත්මකයයාක ධනුව 

ලරල  රළ නැවත පදිංචි කිරීමේ ලැසැල මේ පිහපතක් ධමුනා ඉදරිපත්මක රළ ම්තුමගම වයාපියයාක ධනු ත 

රරන ආයාකතනයාක ිධසින් ධනු ත රරන සද නැවත පදිංචිකිරීමේ ලැසැල   රහිතව ඉදරිපත්මක රරනු සබන 

ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ ධයාකදුේපත්මක ඉඩේ හා ඉඩේ ලිංව්ගධ්න ධ ාතයාිංශයාක ිධසින් භාර මනො න්නා ධතර 

 ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාකහ ධයාකත්මක වයාපිතීන්හි ධනු ත කිරීමේ ආයාකතනයාක වන්මන් උලල  ධධ්යාපන හා 

 හා ා්ග  ධ ාතයාකාිංශයාකයිම               

 

ඉඩේ හා ඉඩේ ලිංව්ගධ්න ධ ාතයාිංශයාක හා  ධ්ය  පරිලර ධිවරාරියාක නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී 
ලැසැසුේ ලදහා පරිපාසන යාක  ඨාහමේ ධනු ැයයාක සබාීම න් වැළ ප සිීම හ මහේතුව මත්මකරුේ  ත හැකි 
රාරණයාකකිම සියාක රැ ැත්මකමතන් මතොරව නැවත පදිංචි කිරි  පිළිබද ජායර ප්රයත්මකයමයාකහි ධඩිංගු 
 ා්ගම ෝපමීශ හා ශ්රී සිංරා රජමේ මවනත්මක ප්රයපත්මකතීන් හා පටිපාටි ධනු  නයාක රරමින් නැවත පදිංචි 
කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැසුේ ලරල  රරනු සබන්මන් වයාපිය රළ නාරරණ ජරර/වයාපිය ක්රියාකාත්මක ර 
කිරීමේ ආයාකතන ිධසිනිම මීහ ධ තරව, වයාපියන් ලදහා බාහිර ආයාකතන ිධසින් ධරමුදම ලපයාකන 
ධවල ාාවන්හිී, නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසසුේ ලරල  රරන ිධහ එ  ධරමුදම ලපයාකන ආයාකතනයාක 
ිධසින් ඉදරිපත්මක රරනු සබන ධවශයතාවන්හද ධනුව ජවා ලරල  කිරී හ වයාපිය රළ නාරරණ 
ජරර/වයාපිය ක්රියාකාත්මක ර කිරීමේ ආයාකතන වසහ සිදුමගම ධනු ැයයාක ලදහා උලල  ධධ්යාපන හා  හා ා්ග  
ධ ාතයාිංශයාක මවත ඉදරිපත්මක කිරී හ මපර, පාරිලරිර හා ල ාජ ලිංව්ගධ්න ධිංශයාක  ඨාහමේී,  නැවත පදිංචි 
කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසසුේ ධදාස ආධ්ාර ආයාකතන මවයන් එර තාවයාක (මනොනිළ මසල) සබා  ැනී  ලදහා 
ඉදරිපත්මක රළ ම්තු බවහ ඉහත ලදහන් රරන සද  ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරි ධත්මකමපොත උපමදල  මදයිම නිළ 
වශමයාකන් ධනු ැයයාක ීමේී, යාකේ ප්ර ාණයාකරහ,  පරීක්ෂාකිරි , ධධීක්ෂණයාක හා   මපන්වී  හරහා වයාපිය 
රළ නාරරණ ජරරයාකන්හි ධභයන්තර පීධ්තීන් මවත  ැදහත්මකිධ  ධවශය මගම නැවත පදිංචි කිරීමේ 
ක්රියාකාරාරී ලැසසුේ ක්රියාකාත්මක ර කිරී හ ධවශය දැනු  හා ලේපත්මක වයාපිය රළ නාරරණ ජරරයාකන් 
ලතුවන බැිධන්, එ  ලැසසුේ ලදහා   ම මහම්ේ ධනු ැයයාක සබා ීමේ ව  ප  භාර නිමින්, නැවත පදිංචි 
කිරීමේ ලැසසුේවස ක්රියාකාත්මක ර පායාක පටු කිරී හ  ඉඩේ හා ඉඩේ ලිංව්ගධ්න ධ ාතයාිංශයාක හා  ධ්ය  
පරිලර ධිවරාරියාක බසාමපොමරොත්මකතු මනොමගම උලල  ධධ්යාපන හා  හා ා්ග  ධ ාතයාිංශයාක වැනි ිධෂයාක 
ිධමශේෂිත ආයාකතන මවයන් ම   ව  ප  ඉවත්මක මරමරන්මන්නේ, වයාපිය රළ නාරරණ ජරරයාක හා 
උලල  ධධ්යාපන හා  හා ා්ග  ධ ාතයාිංශයාක  ිතන් ධවලානමේී ක්රියාකාත්මක ර රරනු සබන ධිං  ලේූර්ගණ 
හා මුළු නින්  ධදාස ධරමුණ ධරභයාකා ලරල  රළ  ලැසසුේ බිහිවී  මවනුවහ,නිළ ධනු ත කිරීමේ 
ආයාකතනවස ධනු ැයයාක සබා  ැනී  ලදහා ධවශය ධව   ඨාහ හ ධනුකූස වන ධම්රින් ප ණක් නැවත 
පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසසුේ ලරල  මරමරනු ඇතමඉඩේ හා ඉඩේ ලිංව්ගධ්න ධ ාතයාිංශයාක හා  ධ්ය  
පරිලර ධිවරාරියාක ප්රයපත්මකය යාක  ඨාහම න් ක්රියාකා රරමින්, පුළුම ව  ප ක් දැරී හත්මක, එ ිතන් නැවත පදිංචි 
කිරීමේ ූලසධ්්ග යාකන් ලාධ්නීයාක ධම්රින් රහතුළ ක්රියාකාත්මක ර වී හ ධවශය බසපෑ  ඇයකිරී හත්මක රහම්තු 
රරයම නැවත පදිංචිකිරීමේ ලැසසුේ පිළි ත්මක ප්රයපත්මකතීන් මවයන් බැහැර වන්මන්නේ, එිධහ ත  
ධධීක්ෂණ ක්රියාකාවිකයාක හරහා ජවා නිවැරද කිරි හ ධවශය ධිවරාරී බසයාක ඉඩේ හා ඉඩේ ලිංව්ගධ්න 
ධ ාතයාිංශයාක හා  ධ්ය  පරිලර ධිවරාරියාක ලතුමගම      
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12 ව නි පාරරිච්කේදෙ : ක්රිොත්මෙ කිරීකම් ොර්ෙ සටහන  
 

වයාපියයාකහ ධදාස ිධධ්ායාකර ආයාකතනයාක වන්මන්  හා ා්ග  හා උලල  ධධ්යාපන ධ ාතයාිංශයාක/ ා්ග  

ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාක වන ධතර වයාපියමේ ල ල ා ලේබන්ධීරරණයාක පිළිබද ව  ප  එ  ආයාකතන 

ලතුමගම වයාපියයාක ක්රියාකාත්මක ර කිරීමේ රා්ගයාකයාක රළ නාරරණයාක හා ලේබන්ධීරරණයාක ිධධ්ායාකර 

ආයාකතනයාක යාකහමත්මක ක්රියාකාත්මක ර වයාපිය රළ නාරරණ ජරරයාකක් ිධසින් සිදුරරනු සැමේම  හා ා්ග  හා 

උලල  ධධ්යාපන ධ ාතයාිංශයාක/ ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාක ඉඩේ ධත්මකරර ැනීමේ රා්ගයාක (නැවත පදිංචි 

කිරීමේ ක්රියාකාවිකයාක ඇතුළුව) ලේබන්ධ්මයාකන් ධවශය  ා්ගම ෝපමීශ වයාපිය රළ නාරරණ ජරරයාක 

මවත සබා මදනු ඇතම ධවශය තාක්ෂණිර ලහායාක හා වයාපිය උපමීශරවරුන් ලපයාකමින්, වයාපියයාකහ 

ධදාසව සිදුරළ ම්තු ල ාීවයාක තක්මලේරු, නැවත පදිංචි කිරී  ලැසසුේ කිරී  හා ක්රියාකාත්මක ර කිරී  යාකන 

රා්ගයාකයාකන් වයාපිය රළ නාරරණ ජරරයාක ිධසින් සිදුරරනු සැමේම         

 

12.1 වයපාරිතිෂකෙන් අපාරහතාතාවෙට පාරත්වන්නන්හදුනා ග නිම  ඉඩම් අත්ෙහ ග නීම හා 
වන්දි කගවීම   
 

ිධශාස වැද ත්මකර කින් ම්ත්මක ජායර වයාපියයාකක් වශමයාකන්, ඊහ ධදාස ඉඩේ ධත්මකරර  ැනිමේ හා නැවත 

පදිංචි කිරීමේ රහම්තු හැකි ධව  රාසයාක තුළ ලේූර්ගණ මරම්ග යාකැයි ධමපුක්ෂා මරම්ගම ඉඩේ ධත්මකරර 

 ැනීමේ රහම්තු 2015 ව්ගෂමේ මුම රා්ගතුව තුළ ක්රියාකාත්මක ර කිරී හ හා 2018 ව්ගෂමේ මුම රා්ගතුව 

ධවලන් වී හ ප්රා  ලේූර්ගණ කිරී හ නියාකමිතයාකම      

 

 ාල 06 ර මුළු රාසයාක ලඳහා  ධදාස වන පරිද නිශ චිත රාස රාමුවරහ ධනුව ලරල  රළ ක්රියාකාත්මක ර 

කිරීමේ ලැසැල  ක් ලරල  ලරල  මරම්ගම සිිධම රා්ගයාකයාකන් ලඳහා නියාකමිත රාස රාමුවහ ධනුව ඉඩේ 

ධත්මකරර  ැනීමේ ක්රියාකාවිකයාක ලේූර්ගණ මරම්ගම    

 

 ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාක ලහ පාරිලරිර හා ල ාජ ලිංව්ගධ්න ධිංශයාක ල   එක්ව වයාපිය 

රළ නාරරණ ජරරයාක ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ රා්ගයාකයාක හසුරුවනු ඇතම   වයාපිය රළ නාරරණ 

ජරරයාක වයපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන්හහ ප්ර ාණවත්මක රාසයාකක් සබා මදමින් ූර්ගව දැනුේ ී  

සිදුරරන ධතර  නැවත පදිංචිකිරීමේ හිමිරේ නියාකමිත පරිද සැමබන මතක් වයපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ 

පත්මකවන කිසිඳු පුී සමයාකකුහ ඉවත්මක වන මසල දැනුේ ී  සිදු මනොමරම්ගම සිිධම රා්ගයාකයාකන් ලඳහා 

මරොන්ත්රාත්මක ප්රදානයාක රරනු සබන්මන් සියාකළු වන්ද ම වීේ හා නැවත පදිංචි කිරීේ ලේූර්ගණ වීම න් හා 

පුනරුත්මකාාපන පියාකවර සියාකමස  නු සැබීම න් ධනතුරුව ප ණිම     

 
 

12.2 න වත පාරදිංචි කිරීම : තමන් විසින්ම න වත පාරදිංචිවීම සහ මාර්ග සංවර්ධන අධිොරිෙ 

විසින් සපාරෙනු  බන න වත පාරදිංචිවීකම් භූකර.  

 

ධවදාන  දරන්නන්හහ නැවත පදිංචිවීමේ ක්රියාකාවිකයාක යාකනු ලිං ප්ගණ රා්ගයාකයාකකිම වයාපියමයාකන් 
ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන ල හර පුී සයින්හහ නැවත පදිංචිවීමේ භූමි ත න් ිධසින්  ලපයාකා  ැනී හ 
ධවශය ධතර මලසු ධයාක  ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරිමේ  ැදහත්මකවී   ිතන් නැවත පදිංචිවී හ ධවශය ඉඩේ 
ලපයාකා  ැනී හ ධමපුක්ෂා රරයම    මේ ධනුව වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන්මේ ධමපුක්ෂාවන් 
ලපුරාලී හ හා ධනමපුක්ෂිත  ැහළුවසහ මුණපණී  ලඳහා ිධිධධ් ක්ර මගදයාකන් හා උපායාක ා්ග  හඳුනා 
 ැනි හ ිධධ්ායාකර ආයාකතනයාක/වයාපිය රළ නාරරණ ජරරයාකහ සිදුමගම එබැිධන් ඉඩේ ධත්මකරර  ැනී  හා 
නැවත පදිංචිරරවී  ලේබන්ධ්මයාකන් ධදාස හඳුනා ත්මක ප්රධ්ාන රා්ගයාකයාකන් වගු ධිංර 64  ිතන් දක්වන ධතර 
එ ප හඳුනා ත්මක රා්ගයාකයාකන් නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල   ක්රියාකාත්මක ර කිරීමේී වයාපිය 
රළ නාරරණ ජරරයාකහ වැද ත්මක මගම       
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වගු අංෙ 64 : ඉඩම් අත්ෙහ ග නීම හා න වත පාරදිංචිෙහවීම සම්බන්ධ රධාන ොර්ෙෙන් 

හඳුනාගත් ොර්ෙෙ වගකීම අවශය අවම ො ෙ රගතිෂෙ 

නැවත පදිංචිකිරීමේ රා්ගයාක 
 ණ්ඩසයාක බඳවා  ැනී   ා 
ූලිකර පුණපණුව 

උලල  ධධ්යාපන හා 
 හා ා්ග  ධ ාතයාිංශයාක,   
වයාපිය රළ නාරරණ 
ජරරයාක/ ා්ග  ලිංව්ගධ්න 
ධිවරාරියාක, පාරිලරිර හා 
ල ාජ ලිංව්ගධ්න ධිංශයාක / 
 ා්ග  ලිංව්ගධ්න 
ධිවරාරියාක 

 ාල 01 ලේූර්ගණ වී 
ඇත  

ලිං ණනයාක හා ල ාජ හා 
පාරිලරිර ලමීක්ෂණයාක 
පැවැත්මකවී ම දත්මකත ආදානයාක හා 
ිධශ මමශණයාක  

වයාපිය රළ නාරරණ 
ජරරයාක, පාරිලරිර හා 
ල ාජ ලිංව්ගධ්න ධිංශයාක / 
 ා්ග  ලිංව්ගධ්න 
ධිවරාරියාක 

 ාල 2-3 

ලේූර්ගණ වී 
ඇත  

  නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී 
ලැසැල   ලරල  කිරී  හා 
ධනු ැයයාක ලඳහා උලල  
ධධ්යාපන හා  හා ා්ග  
ධ ාතයාිංශයාක හා ඉඩේ හා ඉඩේ 
ලිංව්ගධ්න ධ ාතයාිංශයාක මවත 
බාර ී   

වයාපිය රළ නාරරණ 
ජරරයාක, පාරිලරිර හා 
ල ාජ ලිංව්ගධ්න ධිංශයාක / 
 ා්ග  ලිංව්ගධ්න 
ධිවරාරියාක 

 ාල 01 ලේූර්ගණ වී 
ඇත  

වයාපිය මතොරතුරු  ධ්යල ාාන 
ල ාාපිත කිරී   

වයාපිය රළ නාරරණ 
ජරරයාක, පාරිලරිර හා 
ල ාජ ලිංව්ගධ්න ධිංශයාක / 
 ා්ග  ලිංව්ගධ්න 
ධිවරාරියාක 

 ාල 01 ලේූර්ගණ වී 
ඇත  

ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ 
ක්රියාකාවිකයාක  

ප්රාමීය යාක මමරේ , SD, 
තක්මලේරු 
මදපා්ගතමේන්තුව, 
රජමේ මුද්රණ 
මදපා්ගතමේන්තුව,  ා්ග  
ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාක 
(ඉඩේ ධත්මකරර ැනීමේ හා 
නැවත පදිංචිකිරීමේ 

රමිටුව, වයාපිය 
රළ නාරරණ ජරරයාක, 
පාරිලරිර හා ල ාජ 
ලිංව්ගධ්න ධිංශයාක /  ා්ග  
ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාක),  
උලල  ධධ්යාපන හා 
 හා ා්ග  ධ ාතයාිංශයාක, 
ඉඩේ හා ඉඩේ ලිංව්ගධ්න 
ධ ාතයාිංශයාක 

  ාල 06 ක්රියාකාත්මක රව 
පවතී  

නැවත පදිංචි කිරීමේ භූමි හදුනා 
 ැනී   

වයාපිය රළ නාරරණ 
ජරරයාක, ඉඩේ 
ධත්මකරර ැනීමේ හා නැවත 

පදිංචිකිරීමේ රමිටුව / 
 ා්ග  ලිංව්ගධ්න 
ධිවරාරියාක, ප්රාමීය යාක 
මමරේ, SD, තක්මලේරු 
මදපා්ගතමේන්තුව, 

  ාල 06 

ක්රියාකාත්මක රව 
පවතී  
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පාරිලරිර හා ල ාජ 
ලිංව්ගධ්න ධිංශයාක 

වන්ද මුදම ම ිධ   වයාපිය රළ නාරරණ 
ජරරයාක, ඉඩේ 
ධත්මකරර ැනීමේ හා නැවත 

පදිංචිකිරීමේ රමිටුව / 
 ා්ග  ලිංව්ගධ්න 
ධිවරාරියාක, ප්රාමීය යාක 
මමරේ, SD, තක්මලේරු 
මදපා්ගතමේන්තුව, 
පාරිලරිර හා ල ාජ 
ලිංව්ගධ්න ධිංශයාක 

  ාල 06 

ක්රියාකාත්මක රව 
පවතී  

නිවාල, ලාපුපු හා වයාපාර 
ප්රයල ාාන ත කිරී   

වයාපිය රළ නාරරණ 
ජරරයාක, ඉඩේ 
ධත්මකරර ැනීමේ හා නැවත 

පදිංචිකිරීමේ රමිටුව, 
පාරිලරිර හා ල ාජ 
ලිංව්ගධ්න ධිංශයාක /  ා්ග  
ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාක 

  ාල 06 

ක්රියාකාත්මක රව 
පවතී  

මපෞී ිකර ඉඩේ හරහා 
 ා්ග යාක   න්  න්නා බිේ 
තීරුව එළි කිරි   

වයාපිය රළ නාරරණ 
ජරරයාක, ඉඩේ 
ධත්මකරර ැනීමේ හා නැවත 

පදිංචිකිරීමේ රමිටුව / 
 ා්ග  ලිංව්ගධ්න 
ධිවරාරියාක, ප්රාමීය යාක 
මමරේ 

  ාල 06 

ක්රියාකාත්මක රව 
පවතී  

සිිධම රා්ගයාකයාකන් ආරේභ කිරී  
ලඳහා දැන්වී  නිකුත්මක කිරී   

වයාපිය රළ නාරරණ 
ජරරයාක /  ා්ග  
ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාක, 
උලල  ධධ්යාපන හා 
 හා ා්ග  ධ ාතයාිංශයාක 

ඉඩේ ධත්මකරර ැනී  
ලේූර්ගණ වූ පසු 

ආරේභ 
කිරී හ 
නියාකමිතයාක 

ආදායාකේ ප්රයල ාාපනයාක  වයාපිය රළ නාරරණ 
ජරරයාක, පාරිලරිර හා 
ල ාජ ලිංව්ගධ්න ධිංශයාක, 
ඉඩේ ධත්මකරර ැනීමේ හා 
නැවත පදිංචිකිරීමේ 

රමිටුව /  ා්ග  ලිංව්ගධ්න 
ධිවරාරියාක, උලල  
ධධ්යාපන හා  හා ා්ග  
ධ ාතයාිංශයාක 

 ාල 12 ආරේභ 
කිරී හ 
නියාකමිතයාක 

රළ නාරරණ මතොරතුරු 
පීධ්යයාක  

වයාපිය රළ නාරරණ 
ජරරයාක, පාරිලරිර හා 
ල ාජ ලිංව්ගධ්න ධිංශයාක, 
ඉඩේ ධත්මකරර ැනීමේ හා 
නැවත පදිංචිකිරීමේ 

රමිටුව /  ා්ග  ලිංව්ගධ්න 
ධිවරාරියාක, උලල  
ධධ්යාපන හා  හා ා්ග  
ධ ාතයාිංශයාක 

ඉඩේ ධත්මකරර  ැනී  හා 
නැවත පදිංචි කිරී  
ලේූර්ගණ වන මතක්  

ආරේභ 
කිරී හ 
නියාකමිතයාක 

දුක් ැනිධික නිරාරරණයාක  දුක් ැනිධික නිරාරරණ 
රමිටුව හා මවනත්මක රාජය 
ආයාකතන  

ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ 
ධවිවයාක සිහ ඉදකිරීේ 
ලේූර්ගණ වන මතක්  

ආරේභ 
කිරී හ 
නියාකමිතයාක 

ධභයන්තර ධධීක්ෂණයාක  වයාපිය ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ ආරේභ 
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රළ නාරරණ 
ජරරයාක, පාරිලරිර 
හා ල ාජ ලිංව්ගධ්න 
ධිංශයාක, ඉඩේ 
ධත්මකරර ැනීමේ හා 
නැවත පදිංචිකිරීමේ 

රමිටුව /  ා්ග  
ලිංව්ගධ්න 
ධිවරාරියාක, 

ධවිවයාක සිහ ඉදකිරීේ 
ලේූර්ගණ වන මතක්  

කිරී හ 
නියාකමිතයාක 

බාහිර ධධීක්ෂණයාක  බාහිර ධධීක්ෂර, 
වයාපිය 
රළ නාරරණ 
ජරරයාක, පාරිලරිර 
හා ල ාජ ලිංව්ගධ්න 
ධිංශයාක /  ා්ග  
ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාක 

ඉඩේ ධත්මකරර  ැනීමේ 
ධවිවයාක සිහ ඉදකිරීේ 
ලේූර්ගණ වන මතක්  

ආරේභ 
කිරී හ 
නියාකමිතයාක 

ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක/1 හා 2 වැනි පියාකවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  /ලිං ණන 

දත්මකත 

 

12.3 වයාපාරිතිෂකෙන් අපාරහතාතාවෙට පාරත්වන්නන් පිළිබද කතොහතු  ෙසමනාෙහණෙ     
 

ම රහ ිධශාසත  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක වන  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක වැනි ලිං ප්ගණ 
වයාපියයාකක්  රළ නාරරණයාක කිරීමේී වයපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන් ිධශාස ලිංඛයාවක් හා 
නැවත පදිංචිකිරීමේ රා්ගයාකයාක හා ලේබන්ධ් ිධශාස මතොරතුරු ප්ර ාණයාකක් රළ නාරරණයාක කිරී හ සිදුමගම 
එබැිධන් වයාපිය රළ නාරරණ ජරරයාක තුළ මතොරතුරු රළ නාරරණ ජරරයාකක් පිහිටුවී  වැද ත්මක 
ධවශයතාවයාකකිම    
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13 ව නි පාරරිච්කේදෙ : අධීේෂණෙ හා වාර්තා කිරීම   
 

13.1 හ ඳින්වීම  

 

ධධීක්ෂණයාක කිරිමේ ධරමුණු වන්මන් : 1 වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන්මේ දිධපැවැත්මක  
ප්රයල ාාපනයාක මහෝ වැඩිදම්ණුව තහවුරු කිරී , 2ම ධදාස රාස රාමු වසහ ධනුව රා්ගයාකයාකන් ඉටුවන්මන්ද 
යාකන්න තහවුරු රර  ැනී , 3ම වන්ද ම වී , පුනරුත්මකාාපනයාක හා ප්රයල ාාන ත කිරීමේ පියාකවර 
ප්ර ාණවත්මකද යාකන්න තක්මලේරු කිරී , 4මපවයන ප්රශ න හා ඇයිධයාක හැකි ප්රශ න හඳුනා  ැනී , 5ම 
දුෂ රරතාවයාකන් ල නයාක කිරී  ලදහා රඩිනමින් ප්රයචාර දැක්වීමේ ක්ර මගද හදුනා  ැනී ම 
 

 

ධධීක්ෂණයාක කිරීමේ හා ඇ යීමේ වැඩලහහන්  පැවැත්මකවීමේ ධරමුණු වන්මන් : (ධ) වයාපියමේ මයාකදවුේ 

ලහ වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවූ හා ලහායාක සබා දුන් පුී සයින් ලිංඛයාව වා්ගතා කිරී  හා 

තක්මලේරු කිරී , (ආ) මපර පැවය යාකැපුේ  ඨාහේ හා ීවවන තත්මකවයාකන් ප්රයල ාාපනයාක මරමරන බව තහවුරු 

කිරී ම එබැිධන් ක්රියාකාරාරරේ හා  ැහළු පරාලයාක වා්ගතා රර  ැනී  හා පරීක්ෂා කිරී  සිදුරළ ම්තු වනු 

ඇතම මේ ධනුව වයාපියයාක ලදහා පහත දැක්මවන පරිද වඩාත්මක ිධමශේෂිත ම මහම්ේ ද්ගශර ලරල  රර 

 ැනී  ඉතා වැද ත්මක මගම  

 

 

වගු ධිංර 65 : ම මහම්ේ ද්ගශර සැයිල තුව 

ධනු 

ධිංරයාක  

ද්ගශරයාක  තහවුරු රර න්නා ආරාරයාක තහවුරු රර ැනි  

සිදුරරන රාස 

වරවානුව 

1. ධපහසුතාවයාකහ පත්මක  ිහ ජරර 

 ණන  

වයාපිය රළ නාරරණ ජරරමේ 

ීිධයයිර දත්මකත හා ම මහම්ේ  

නිසධ්ාරීන් ිධසින් නාභි ත රණ්ඩායාකේ 

ලාරච්ඡා  ිතන් ැසල  රර න්නා දත්මකතම 

හිමිරරුවන්මේ/ ිහ ජරර 

ප්රධ්ානීන්මේ ල ත්රී -පුරුෂභාවයාක ධනුව 

ව්ග  රළ දත්මකතම    

ඉදකිරීේ සිදුකිරි හ 

මපර හා පසු  

2. බසපෑ හ සක්වන මීපසවස 

(ඉඩේ හා ම ොඩනැිතික) 

ිධශාසත්මකවයාක හා ලිංඛයාව   

වයාපිය රළ නාරරණ ජරරමේ 

ීිධයයිර දත්මකතම හිමිරරුවන්මේ/ ිහ 

ජරර ප්රධ්ානීන්මේ ල ත්රී -පුරුෂභාවයාක 

ධනුව ව්ග  රළ දත්මකතම    

ඉදකිරීේ සිදුකිරි හ 

මපර හා පසු  

3. බසපෑ හ සක්වූ සියාකළු  වත්මකරේ 

හා මීපස ලඳහා වන්ද ම වී මේ හා 

ප්රයල ාාපනයාක කිරී මේ ක්ර  මගදයාක    

වයාපිය රළ නාරරණ ජරරමේ 

ීිධයයිර දත්මකතම හිමිරරුවන්මේ/ ිහ 

ජරර ප්රධ්ානීන්මේ ල ත්රී -පුරුෂභාවයාක 

ධනුව ව්ග  රළ දත්මකතම    

ඉදකිරීේ සිදුකිරි හ 

මපර හා පසු  

4. බසපෑ හ සක්වූ මීපස ලිංඛයාව  වයාපිය රළ නාරරණ ජරරමේ 

ප්රාාමිර හා ීිධයයිර දත්මකතම 

හිමිරරුවන්මේ/ ිහ ජරර 

ප්රධ්ානීන්මේ ල ත්රී -පුරුෂභාවයාක ධනුව 

ව්ග  රළ දත්මකතම    

ඉදකිරීේ සිදුකිරි හ 

මපර හා පසු  

5. නැවත පදිංචි කිරී මේ භූමි වස 

ප්රයල ාාන ත රළ වයාපිය මයාකන් 

වයාපිය රළ නාරරණ ජරරමේ 

ප්රාාමිර හා ීිධයයිර දත්මකතම 

ඉදකිරීේ සිදුකිරි හ 

මපර හා පසු  



 132 

ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවූ පුී සයින් 

ලිංඛයාව 

හිමිරරුවන්මේ/ ිහ ජරර 

ප්රධ්ානීන්මේ ල ත්රී -පුරුෂභාවයාක ධනුව 

ව්ග  රළ දත්මකතම    

6. නැවත පදිංචිවී මේ ඉඩේ ත න් 

ිධසින්  ලපයාකා ම න පදිංචි වූ 

වයාපිය මයාකන් ධපහසුතාවයාකහ 

පත්මකවූ පුී සයින් ලිංඛයාව 

වයාපිය රළ නාරරණ ජරරමේ 

ප්රාාමිර හා ීිධයයිර දත්මකතම 

හිමිරරුවන්මේ/ ිහ ජරර 

ප්රධ්ානීන්මේ ල ත්රී -පුරුෂභාවයාක ධනුව 

ව්ග  රළ දත්මකතම    

ඉදකිරීේ සිදුකිරි හ 

මපර හා පසු  

7. මුමපදිංචිරරුවන් ල   ධනු ත 

කිරී  හ ධදාසව පැවැත්මකවූ 

වැඩලහහන් ලිංඛයාව   

වයාපිය රළ නාරරණ ජරරමේ 

ප්රාාමිර හා ීිධයයිර දත්මකතම 

හිමිරරුවන්මේ/ ිහ ජරර 

ප්රධ්ානීන්මේ ල ත්රී -පුරුෂභාවයාක ධනුව 

ව්ග  රළ දත්මකතම    

ඉදකිරීේ සිදුකිරි හ 

මපර හා පසු  

8. වයාපිය මයාකන් ධපහසුතාවයාකහ 

පත්මකවූ පුී සයින්මේ ීවව මනෝපායාක 

මරමරහි ඇයවූ වැඩිදම්ණුවීේ   

ම මහම්ේ  නිසධ්ාරීන් ිධසින් නාභි ත 

රණ්ඩායාකේ ලාරච්ඡා  ිතන් ැසල  

රර න්නා ප්රාාමිර හා ීිධයයිර දත්මකතම 

හිමිරරුවන්මේ/ ිහ ජරර 

ප්රධ්ානීන්මේ ල ත්රී -පුරුෂභාවයාක ධනුව 

ව්ග  රළ දත්මකතම    

ඉදකිරීේ සිදුකිරි හ     

පසු  

9. ඉදකිරීේ ආශ්රිතව ඇයවූ සිදුවීේ 

ලිංඛයාව  

වයාපිය රළ නාරරණ ජරරමේ 

ප්රාාමිර හා ීිධයයිර දත්මකත හා  

ම මහම්ේ  නිසධ්ාරීන් ිධසින් නාභි ත 

රණ්ඩායාකේ ලාරච්ඡා  ිතන් ැසල  

රර න්නා ප්රාාමිර   දත්මකතම 

ඉදකිරීේ සිදුකිරි හ     

පසු 

10. ප්රමීශ මේ පදිංචිරරුවන් හා 

වයපිය මලේවරයාකන් ධතර ඇයවූ 

 ැටුේ ලිංඛයාව  

වයාපිය රළ නාරරණ ජරරමේ 

ීිධයයිර දත්මකත හා  ම මහම්ේ  

නිසධ්ාරීන් ිධසින් නාභි ත රණ්ඩායාකේ 

ලාරච්ඡා  ිතන් ැසල  රර න්නා ප්රාාමිර   

දත්මකතම 

ඉදකිරීේ සිදුකිරි හ     

පසු 

11. දරිදුතාවයාකහ පත්මකව ඇය, 

ධවදානනේ ලහිත තත්මකවයාකන්හි 

ීවවත්මකවන පුී සයින්/ ිහ ජරර 

ලිංඛයාව  

ම මහම්ේ  නිසධ්ාරීන් ිධසින් නාභි ත 

රණ්ඩායාකේ ලාරච්ඡා  ිතන් ැසල  

රර න්නා ප්රාාමිර   දත්මකතම 

හිමිරරුවන්මේ/ ිහ ජරර 

ප්රධ්ානීන්මේ ල ත්රී -පුරුෂභාවයාක ධනුව 

ව්ග  රළ දත්මකත  

ඉදකිරීේ සිදුකිරි හ 

මපර හා පසු 

12. දුක් ැනිධික නිරාරරණ 

රමිටුව මවත වා්ගතා වී ඇය සිීිව 

ලිංඛයාව  

වයාපිය රළ නාරරණ ජරරමේ 

ීිධයයිර දත්මකතම හිමිරරුවන්මේ/ ිහ 

ජරර ප්රධ්ානීන්මේ ල ත්රී -පුරුෂභාවයාක 

ධනුව ව්ග  රළ දත්මකතම    

ඉදකිරීේ සිදුකිරි හ     

පසු  

13. වා්ගතා වූ සිීිව ධතුරින් ිධලඳන සද 

ලිංඛයාව  

වයාපිය රළ නාරරණ ජරරමේ 

ීිධයයිර දත්මකත හා ම මහම්ේ  

නිසධ්ාරීන් ිධසින් නාභි ත රණ්ඩායාකේ 

ලාරච්ඡා  හා ප්රධ්ාන මතොරතුරු 

දැනුේමදන්නන්   ිතන් ැසල  රර න්නා 

ඉදකිරීේ සිදුකිරි හ     

පසු  
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දත්මකතම හිමිරරුවන්මේ/ ිහ ජරර 

ප්රධ්ානීන්මේ ල ත්රී -පුරුෂභාවයාක ධනුව 

ව්ග  රළ දත්මකතම    

14. වයාපියයාක ආශ්රිත ක්රියාකාරාරරේවස 

නියාකැ මසන රාන්තාවන් ලිංඛයාව  

වයාපිය රළ නාරරණ ජරරමේ 

ීිධයයිර දත්මකත හා ම මහම්ේ  

නිසධ්ාරීන් ිධසින් නාභි ත රණ්ඩායාකේ 

ලාරච්ඡා   ිතන් ැසල  රර න්නා 

ප්රාාමිර දත්මකතම හිමිරරුවන්මේ/ ිහ 

ජරර ප්රධ්ානීන්මේ ල ත්රී -පුරුෂභාවයාක 

ධනුව ව්ග  රළ දත්මකතම     

ඉදකිරීේ සිදුකිරි හ     

පසු  

15. වයාපියයාක ආශ්රිත 

ක්රියාකාරාරරේවසහ   ලේබන්ධ්ව 

රහම්තු රරන ප්රජාූලස 

ලිංිධධ්ාන/රාජය මනොවන ලිංිධධ්ාන 

ලිංඛයාව  

වයාපිය රළ නාරරණ ජරරමේ 

ීිධයයිර දත්මකත හා  ම මහම්ේ  

නිසධ්ාරීන් ිධසින් නාභි ත රණ්ඩායාකේ 

ලාරච්ඡා  ිතන් ැසල  රර න්නා ප්රාාමිර   

දත්මකතම 

ඉදකිරීේ සිදුකිරි හ     

පසු  

16. පවත්මකවන සද, ආදායාකේ ප්රයල ාාපන 

වයපිය හා ීවව මනෝපායාක නැිංවී මේ 

වැඩලහහන් ලිංඛයාව  

වයාපිය රළ නාරරණ ජරරමේ 

ප්රාාමිර හා ීිධයයිර දත්මකතම 

හිමිරරුවන්මේ/ ිහ ජරර 

ප්රධ්ානීන්මේ ල ත්රී -පුරුෂභාවයාක ධනුව 

ව්ග  රළ දත්මකතම    

ඉදකිරීේ සිදුකිරි හ 

මපර හා පසු  

17. පිහිටුවා ඇය වයාපිය මතොරතුරු  

 ධ්යල ාාන ලිංඛයාව 

ලහ මතොරතුරු පතුරුවා හැරී  

ලේබන්ධ් මයාකන් එ  

 ධ්යල ාාන මේ රා්ගයාකභාරයාක 

වයාපිය රළ නාරරණ ජරරමේ 

ප්රාාමිර හා ීිධයයිර දත්මකතම 

ඉදකිරීේ සිදුකිරි හ 

මපර හා පසු  

ූලසාශ්රයාක:  ධ්ය  ධිවමගී   ා්ග  වයාපියයාක/1 හා 2 වැනි පියාකවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල  /ලිං ණන 

දත්මකත 

 

13. 2 අධීේෂණ ක්රිොවලිෙ: අ යන්තහ හා බාමිහ  

 

ධධීක්ෂණයාක කිරීමේ හා ඇ යීමේ වැඩලහහන්  පැවැත්මකවීමේ ධරමුණු වන්මන් : (ධ) වයාපියමේ මයාකදවුේ 
ලහ වයාපියමයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවූ පුී සයින් ලිංඛයාව වා්ගතා කිරී  හා තක්මලේරු කිරී , (ආ) මපර 
පැවය යාකැපුේ  ඨාහේ හා ීවවන තත්මකවයාකන් ප්රයල ාාපනයාක මරමරන බව තහවුරු කිරී ම එබැිධන් 
ක්රියාකාරාරරේ හා  ැහළු පරාලයාක වා්ගතා රර  ැනී  හා පරීක්ෂා කිරී  සිදුරළ ම්තු වනු ඇතම මේ 
ලදහා ම  මහම්ේ හා ඇ ම්ේ ක්රියාකාවලීන් මදරක් යබී  ධවශය මගම එනේ ධම උලල  ධධ්යාපන හා  හා ා්ග  
ධ ාතයාිංශයාක/  ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාක/ වයාපිය රළ නාරරණ ජරරයාක යාකන එක් එක් ආයාකතනයාකන්හි 
රා්ගයාක  ණ්ඩස ිධසින් සිදුරරනු සබන ධභයන්තර ධධීක්ෂණයාක, ආම ිධ මශේෂඥයින් ම න් ලැදුේසත්මක ල වාධීන 
බාහිර ධධීක්ෂණ  ණ්ඩසයාකක්  ිතන් සිදුරරනු සබන බාහිර ධධීක්ෂණයාකම     
 

ධභයන්තර හා බාහිර යාකන ධධීක්ෂණයාකන් ීිධත්මකවයාක  ධව  වශමයාකන් වයාපියමේ ධදයාකර තුනරද සිදුරළ 

ම්තුයාකම එ  ධදයාකර නේ : (ධ) ඉදකිරීේ ආරේභයාකහ මපර, (ආ)  ා්ග යාක ඉදකිරී හ නියාකමිත බිේ තීරුව 

ලළකුණු කිරී ම න් ධනතුරුව, (ඇ) ඉදකිරීේ ලේූර්ගණ කිරී ම න් ධනතුරුවම          

 

 ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරියාක යාකහ මත්මක පිහිටුවා ඇය වයාපිය රළ නාරරණ ජරර  ිතන් ධභයන්තර 

ධධීක්ෂණයාක සිදු රරනු සැ මේම ධභයන්තර ධධීක්ෂණයාක තුළින්  තුවන  ැහළු ලේබන්ධ්  මයාකන් වයාපිය 

රළ නාරරණ ජරරයාකහපාරිලරිර හා ල ාජ ලිංව්ගධ්න ධිංශමේ ලහායාක සබා  ත හැකියාකම නැවත 
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පදිංචිකිරී මේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල ම හි ධතුළත්මක ක්රියාකාරාරරේ, හිමිරේ, රාස රාමුව හා ඇල ත මේන්තුවහ 

ධනුව ධභයන්තර ධධීක්ෂණයාක සිදුරළ ම්තුයාකම   

 

ධපහසුතාවයාකහ පත්මක  ිහ ජරර මවත හිමිිධයාක ම්තු හා ්වුන් මවත හිමිවූ හිමිරේ පිළිබද ිධල තර 

වා්ගතා මර මරන රාඩ්පත්මක ක්ර යාකක් ධධීක්ෂණ රා්ගයාකාසයාක තුළ පවත්මකවා ැනී හ මයාකෝජනා මර ම්ගමඑක් එක් 

හිමිරේසාභියාකා  මවත සැබියාක ම්තු හා සැබී ඇය හිමිරේ පිළිබද ලහහන් ඇතුළත්මක රර ලරල  රළ ම   

රාඩ්ප මත්මක (නැවත පදිංචිකිරී මේ රාඩ්පත) එක් පිහපතක් ධදාස හිමිරේසාභියාකා මේ මපෞී ිකර වා්ගතා 

ලඳහා ්ණප/ඇයාක මවත සබා දයාක ම්තුයාකම   

 

වන්ද ම වී හ ලහ නැවත පදිංචි කිරී හ ධදාස ධ  මනකුත්මක ක්රියාකාරාරරේ වසහ ධදාස ප්ර යයාක වා්ගතා 

කිරී හ ධ තරව, නැවත පදිංචි කිරී මේ ක්රියාකාරාරී ලැසැල     ිතන් ධ මපුක්ෂිත ප්රයඵස සැබී ඇයබව තහවුරු 

රර  ැනී  ලඳහා වයාපිය රළ නාරරණ ජරරයාක ිධසින් ධධීක්ෂණ වා්ගතාවක් පිළි මයාකස රරනු ඇතම 

ධධීක්ෂණ ක්රියාකාවිකයාක  ිතන් ැසල  රරනු සබන මතොරතුරු ධ ාතයාිංශ  ඨාහ මේ වයාපිය ලේබන්ධීරරණ 

රමිටු මග හා ධ මනකුත්මක ධදාස පා්ගශවරරුවමන් ේ  ල ා  මසෝචනයාකහ භාජනයාක මර මරන ධතර ල නයාක 

කිරි  මහෝ ිධලඳුේ සබා ී  ලඳහා ආයාකතනිර  ැදහත්මකවී  ධවශය  ැහළු ලේබන්ධ් මයාකන් සුදුසු පියාකවර 

 ැනී  ම යින් ධ මපුක්ෂා මර ම්ගම   

 

 

 

ධභයන්තර ධධීක්ෂණ ක්රියාකාවිකයාකහ ඇතුළත්මක ිධයාක ම්තු ිධ මශේෂිත රා්ගයාකයාකන් හා ක්ර  මගදයාකන්:    

 

1. වයාපිය මයාකන් ධපහසුතාවයාකහ පත්මකවන්නන් පිළිබදව වයාපියයාකහ මපර (ිධතැන්වී හ මපර) පාදර 

දත්මකත ල ා මසෝචනයාක  

2. ක්මෂේත්ර රා්ගයාකාසයාකන්, වයාපිය රළ නාරරණ ජරරයාක ලහ එක් එක්  ිහ ජරරයාක මවත ඇය 

වා්ගතා  ත පදනේව නැවත පදිංචි කිරී මේ ලැසසු  ක්රියාකාත්මක රවී  පිළිබඳ ප්ර යයාක තහවුරු රර 

 ැනී ම   

3. සියාක රැ ැමත්මක තන් මතොරව නැවත පදිංචි කිරී හ ධදාසව  ලැළකියාක ම්තු  ැහළු පවයන බව හඳුනා 

 ැ මන් නේ, ආරක්ෂණ ක්ර  මගදයාකන්හ ධනු තවී  පිළිබඳ උප මදල  සබා ී  හා ම    ැහළු වසහ 

ිධලදුේ සබා ී  ලඳහා ධවශය නිවැරද කිරී මේ පියාකවර ඇතුළත්මක ක්රියාකාරාරී ලැසැල  ක් ලරල  කිරී     

4. නැවත පදිංචිකිරී මේ බසපෑේ පිළිබඳ මතොරතුරු ැසල  කිරී  හා ිධමශ  මෂණයාක ලඳහා සුදුසු ද්ගශර 

 ාසාවක් හඳුනා  ැනී ම     

5. බසපෑේ ිධමශ  මෂණයාක ලඳහා ිධිධධ් ිධිව ත්මක හා ධිධිව ත්මක ක්ර  මගද භාිධතා කිරී ම  

6. නැවත පදිංචිකිරී මේ රා්ගයාකක්ෂ තාවයාක, ලාධ්නීයාක බව, බසපෑ  හා යරලාරත්මකවයාක තක්මලේරු කිරී     

7. සබා  ත්මක ධත්මකදැ පේ ආශ්රමයාකන්, නැවත පදිංචි කිරී  පිළිබඳ ධනා ත  ප්රයපත්මකය හා ලැසසුේ 

ලේපාදනයාක ලදහා  ා ්ම ෝප මීශ ලැපයී ම    

 

නැවත පදිංචි කිරී මේ වැඩලහහන ආරේභ වී ම න් ධනතුරුව බාහිර ධධීක්ෂණයාක ආරේභ මගම නැවත පදිංචි 

කිරී මේ ක්රියාකාරාරරේ ක්රියාකාත්මක ර කිරී  පිළිබද ප්ර යයාක, පිළිපැදයාක ම්තු ධිං යාකන්හ ධනුකූස මනොිධ  

ලේබන්ධ්  ැහළු හා නිවැරද කිරී මේ පියාකවර දැක්මවන ධ්ගධ් වා්ගෂිර ධධීක්ෂණ වා්ගතා බාහිර 

ධධීක්ෂරයාකන් ිධසින් ලරල  රළ ම්තු මගම  ම   ධ්ගධ් වා්ගෂිර ධධීක්ෂණ වා්ගතා වයාපිය රළ නාරරණ 

ජරරයාක, පාරිලරිර හා ල ාජ ලිංව්ගධ්න ධිංශයාක හා  ා්ග  ලිංව්ගධ්න ධිවරාරි මේ ධධ්යක්ෂ ජනරාමම ේ 

රා්ගයාකාසයාක මවත භාර දයාක ම්තු මගම   
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