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12.4 ප්රාකද්ශීෙ කල්ෙම් ොර්ොලෙ...........................................................................................................151 

12.5 මිනින්කදෝරු කදපාර්තකම්න්ුව ........................................................................................................152 

12.6 ඉඩම් හා පාර්ලිකම්න්ු ප්රතිසංසතෙරණ අමාතයාංශෙ ..........................................................................152 

12.7 තක්ෂකසතරු කදපාර්තකම්න්ුව ...........................................................................................................152 

12.8 නැවත පදංචි කිරීකම් වැඩ රාමුව සහ නැවත පදංචි කිරීකම් ක්රිොොරී සැලැසතම අනුමත කිරීකම් ක්රිොවලිෙ
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සංක්ෂිප්ත සහ කෙටි කෙදුම් 

 

ADB 

AHHs 

 

ආසියානු  ාංවර්ධන බැාංකුව 

බලපෑමට ලක් වූ ගෘහ මූලි යන් 

CEA මධම පි ර අධි ාිය  

CMR ස ාළඹ අගනගර  ලාපය  

CSRP ස ාළඹ ත්දා න්න දුම්රිය වාපෘතිය 

CV ප්රධාන ත්ක්ස ේරු රු 

DS ප්රාසද්ශීය සල් ම්ර 

DGP 

DPD 

DSD 

රජසේ මුද්රණ සදපාර්ත්සම්රන්තුව  

නිසයෝජ වාපෘති අධක්ෂ 

ප්රාසද්ශීය සල් ම්ර  ාර්යාලය 

EA 

EM 

ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර ආයත්නය 

හිමි ම්ර සගවීසම්ර ක්රමසේදය 

EAC හිමි ම්ර ත්ක්ස ේරු කිරීසම්ර  මිටුව 

EIA පාි ි  බලපෑම්ර ත්ක්ස ේරු කිරීම 

FGD සක්න්ද්රගත්  ණ්ඩායම්ර  ඳහා  ා ච්ඡා 

GN ග්රාම නිලධාරී 

GND ග්රාම නිලධාරී ස ාට්ඨාශය 

GOSL ශ්රී ලාං ා රජය 

GRC දුක් ගැනවිලි  ඳහා  හන  ැලසීසම්ර  මිටුව  

GRM දුක් ගැනවිලි  ඳහා  හන  ැලසීසම්ර යාන්රණය  

HH 

IR 

HRC 

ගෘහ මූලි යා  

 ේසේච්ඡාසවන් නැවත් පදිාංචි කිරීම  

මානව හිමි ම්ර ස ාමි ම 

IA 

IRP 

වාපෘතිය ක්රියාත්ම   රන නිසයෝජිත් ආයත්නය  

ආදායම්ර ප්රති ාං ේ රණ වැඩ ටහන  

KV 

KII 

LAA 

 ැළණි වැලි 

ප්රධාන සත්ාරතුරු  ම්රමුඛ  ා ච්ඡා  

ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර පනත්  

LAR ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර සරගුලාසි  

LARB ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර වන්දි  මාසලෝචන මණ්ඩලය 

LARC ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර  හ නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර  මිටුව 

LARS ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර  හ නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර මැනුම 



7 

LHS 

MLPR 

වම්ර පැත්ත් 

ඉඩම්ර හා ඉඩම්ර  ාංවර්ධන අමාත්ාාංශය  

M&E 

MTCA 

NEA 

සුපරීක්ෂණය හා ත්ක්ස ේරු කිරීම  

ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන් ස ේවා අමාත්ාාංශය 

ජාති  පාි ි  පනත් 

NWS&DB 

NPPC 

NGOs 

ජල ම්රපාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය 

වන්දි සගවීසම්ර ජාති  ප්රතිපත්තිය  

රාජ සනාවන  ාංවිධාන 

NIRP 

NHDA  

NGO 

 ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව අවත්ැන්වූවන් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ජාති  ප්රතිපත්තිය  

ජාති  නිවා   ාංවර්ධන අධි ාිය 

රාජ සනාවන  ාංවිධානය 

PAP 

PMU 

PAH 

වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන්  

වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  ය 

වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූවන් 

PIC වාපෘති ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර උපසද්ශ   

PPC පාර්ලිසම්රන්තු සපත් ම්ර  ාර   භාව  

RDA 

RF 

RAP 

ROW 

මාර්ග  ාංවර්ධන අධී ාිය 

නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර වැඩරාමුව 

නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේම  

සවන් ළ බිම්ර තීරුව  

SPS 

SLR 

ආසියානු  ාංවර්ධන බැාංකුසේ  මාජ ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති ප්ර ාශය  

ශ්රී ලාං ා දුම්රිය ස ේවය 

SD මිනින්සදෝරු සදපාර්ත්සම්රන්තුව  

SLT 

SM 

TA 

TOR 

UDA 

UN 

VD 

ශ්රී ලාං ා සටලිස ාම්ර 

 මථ මණ්ඩලය 

ත්ාක්ෂණි   හාය  

සයාමු කිරීසම්ර ස ාන්සද්සි 

නාගි   ාංවර්ධන අධි ාිය 

එක් ත් ජාතීන් 

ත්ක්ස ේරු සදපාර්ත්සම්රන්තුව 
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පාරිභාිෙ වචන මාලාව 

 

වයාපාර හිමිෙරු (Business Owner): වාපෘතිය යටසත් සිදු  රනු ලබන ඉදිකිරීම්ර  ාර්යයන් සහේතුසවන් 

බාධාවට ලක්වන, වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක්වන ප්රසද්ශය තුළ වාපාරයක් හිමි සහෝ වාපාර පවත්වාසගන යන 

පුද්ගලසයකි. ඔහු/ ඇය නනති  හිමි රු, ඉදිකිරීම  හිමි ම්ර සනාමැති අයිති රු සහෝ කුලී රු විය හැකි අත්ර 

හිමි ම්ර සගවීසම්ර ක්රමසේදය ප්ර ාරව විවිධ වන්දි  හ පුනරුත්ථාපන හා නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර (R&R) පැසක්ජ ලබනු 

ඇත්. 

වන්ද (Compensation): බලපෑමට ලක් වූ යම්ර පුද්ගලසයකුට හිමි මක් පවතින කිසියම්ර වත් මක්,  ම්රපත්ක් 

සහෝ ආදායම්ර මාර්ගයක් වාපෘතිය මගින් අත් ර ගනු ලැබුසේ නම්ර සහෝ බලපෑමට ලක් වී ඇත්නම්ර සගවනු ලබන 

මුදල සහෝ ලබාසදන යම්ර ආ ාරය  ප්රති ේථාපනයකි. 

අවසන් දනෙ (Cut-off date):  ඉඩමට හිමි මක් පවතින පුද්ගලයන්  ඳහා අව න් දිනය සල   ල නු 

ලබන්සන් ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර පනසත් 2 වන වගන්තිය යටසත් නිසේදනය නිකුත්  ළ දිනය වන අත්ර 

හිමි මක් සනාමැති පුද්ගලයන්  ඳහා අව න් දිනය වන්සන් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර බලපෑම්ර  මීක්ෂණය සිදු ළ 

දිනයයි. අව න් දිනයට පසුව අදාළ ප්රසද්ශසය තුළ අනව රසයන් පදිාංචි වූ පුද්ගලයන් වන්දි  ඳහා සහෝ සවනත් 

 වර සහෝ ආ ාරය  නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර  හාය ලබා ගැනීම  ඳහා හිමි ම්ර සනාලබයි. එස ේම වත් ම්ර සත්ාග 

සල්ඛනය    ේ ස ාට අව න්  ළ දිනට සහෝ අසනෝන දිනයට පසුව  ේථාපිත්  රන  ේථාවර සද්පළ (ඉදිකිරීම්ර, 

සබෝග, පළතුරු ග ේ  හ දැව  ඳන් වැනි)  ඳහා වන්දි සගවනු සනාලැසේ. 

අවතැන් වූ පුද්ගලෙන් (Displaced persons):  ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව නැවත් පදිාංචි කිරීම  ම්රබන්ධසයන් වන 

 ල්හි අවත්ැන් වූ පුද්ගලයන් යනු,  ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර සහෝ ඉඩම්ර පිහරණය සහෝ 

ප්රසේශය මත්  ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව සීමාකිරීම්ර වල ප්රතිඵලයක්  වශසයන් සභෞති  අවත්ැන් වන (ප්රති ේථානගත් 

කිරීම, සන්වාසි  ඉඩම්ර අහිමි වීම සහෝ නිව ේන අහිමි වීම)  හ/ සහෝ ආර්ි  වශසයන් අවත්ැන්වන (ඉඩම්ර, වත් ම්ර, 

වත් ම්ර  ඳහා ප්රසේශය, ආදායම්ර මූලාශ්ර සහෝ ජීවසනෝපාය මාර්ග අහිමිවන) පුද්ගලයන් සේ. 

හිමිෙම් තක්ෂකසතරු කිරීකම් ෙමිටුව (Entitlement Assessment Committee): නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියාවලිසේ දී 

දැනට පවතින නීති හා සරගුලාසි වලින් ආවරණය සනාවන අාංශ ආවරණය  රමින් එ ඟත්වයට පැමිණි විධිවිධාන 

හරහා, බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන් හට ප්රමාණවත් පිදි වන්දි ලබාදීම පිළිබඳ නිශේචය කිරීම  හ සවනත් ආශ්රිත් 

ක්රියා ාර ම්ර සිදු කිරීම පිණි  අදාළ රාජ ආයත්නවල නිසයෝජිත්යන්සේ  හභාගීත්වසයන් අමාත් මණ්ඩලසේ 

අනුමැතිය යටසත් පත්  රන ලද වාපෘති විසශේෂ  මිටුවකි. (2013 ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර සරගුලාසි ප්ර ාර ලාර්ක් 

 මිටුව වැනි) 

ආර්ිෙ අවතැන්ීම (Economic Displacement): (i) සිය  ැමැත්සත්න් සත්ාරව ඉඩම්ර අත් ර ගැනීම නි ා 

ඉඩම, වත් ම්ර, වත් ම්ර  ඳහා ප්රසේශය, ආදායම්ර මූලාශ්ර සහෝ ජිවසනෝපාය මාර්ගය ට පිවිසීසම්ර අයිතිය අහිමිවීම 

සහෝ  ම්රපත්  රා ළඟාවීමට ඇති හැකියාවට බාධා ඇතිවීම, (ii) ඉඩම්ර පිහරණය මත් සහෝ නීතිසයන් නම්ර  රන 

ලද උදාන  හ  ාංරක්ිත් ප්රසද්ශ සවත් ප්රසේශ වීම මත්  ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව බාධා ඇතිවීම. 
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සුදුසුෙම් ලැබීම (Eligibility): නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර වැඩ ටහනක් යටසත් ප්රතිලාභ ලැබීමට සුදුසු ම්ර ලැබීසම්ර 

ක්රමසේදයයි. බලපෑමට ලක් වූ සන්වාසි  සහෝ වාපාර සද්පළ හිමි රුවන්, බදු රුවන්, ජාංගම සවළඳුන්, 

අනව ර රුවන්, බලහත් ාරසයන් පදිාංචිවූවන්, ත්ැන ත්ැන සගා ේ සවළඳාම්ර  රන්නන් ආදී වූ විවිධ වර්ගවලට 

අයත් එක් එක්  ාණ්ඩය සවත් හිමිවන නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර හිමි ම්ර වශසයන් සමම ක්රමසේදය ක්රියා  රයි. 

අනවසරෙරු (Encroacher): ඔහුසේ/ ඇයසේ පුද්ගලි  භූමිසේ බාහිර සීමාව, අනුමත් සගාඩනැගිල්සලහි 

සීමාසවන්  ෘි ාර්මි  ඉඩසමන් ඔේබට අනව රසයන් පුළුල්  රසගන ඇති සහෝ වැඩි  රසගන ඇති  හ/ සහෝ 

ඔහුසේ/ ඇයසේ ඉඩම්ර ස ාට  සහෝ  ෘි ාර්මි  ඉඩසමන් ඔේබට සපාදු ඉඩ ඩ අල්ලාසගන ඇති පුද්ගලසයකු 

සේ. 

හිමිෙම් (Entitlement): සුවිසශේෂී  සුදුසු ම්ර ලැබීසම්ර  ාණ්ඩයක්  ම්රබන්ධසයන් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර හිමි ම්ර 

යනු අදාළ සුදුසු ම්ර ලැබීසම්ර  ාණ්ඩසේ බලපෑමට ලක්වන පුද්ද්ගලයන් හට ලබාසදන වන්දිය  හ සවනත් 

ආ ාරසේ  හාය සේ. එයට බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන්සේ අහිමිවීම්රවල  ේවභාවය මත් පදනම්රව ඔවුන්සේ ආර්ි  

හා  මාජ පදනම ප්රති ේථාපනය කිරීම  ඳහා ඔවුන් සවත් ලබාදිය යුතු වන්දි සගවීම, ආදායම්ර ප්රති ේථාපන, පදිාංචිය 

සවන ේ කිරීසම්රදී අවශ  හාය, ආදායම්ර ආසද්ශන  හ ප්රති ේථානගත් කිරීම ඇතුළත් පියවර පරා යක් ඇතුළත් සේ. 

සත්ොරෙ ජනගහනෙ/ ප්රජාව (Host Population/Community): වාපෘතිය මගින් සභෞති  වශසයන් 

අවත්ැන්වන පුද්ගලයන් නැවත් පදිාංචි  රනු ලබන ප්රසද්ශය තුළ හා ඒ අවට ජීවත් වන පුද්ගලයන්  ත් ාර  

ජනගහනය/ ප්රජාව වශසයන්  ල න අත්ර නැවත් පදිාංචි කිරීම සහේතුසවන් ඔවුන් ද බලපෑමට ලක්විය හැකිය. 

නැවත් පදිාංචි කිරීම්ර සහේතුසවන් ඇති විය හැකි  මාජීය අවදානම්ර අවම කිරීම  හ විභව  මාජීය ගැටුම්ර වැළැක්වීම 

පිණි   ත් ාර  ජනගහනය/ ප්රජාව/ පිි සේ අවශත්ා/ ඕනෑ එපා ම්ර  හ අසේක්ෂාවන් පිළිබඳව නැවත් පදිාංචි 

කිරීසම්ර වැඩ ටහන දී විසශේෂ අවධානය සයාමු  ළ යුතු සේ. 

සතවෙැමැත්කතන් කතාරව නැවත පදංචි ීම (Involuntary Resettlement): බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන්සේ 

 ැමැත්සත්න් සත්ාරව එය සිදුවුණි නම්ර සහෝ නැවත් පදිාංචි කිරීම ප්රතික්සෂේප කිරීමට ත්රම්ර බලයක් සනාමැති සහයින් 

ඔවුන් ඒ  ඳහා  ැමැත්ත් දුන්සන් නම්ර, එවන් අව ේථාවලදී සිදු වූ නැවත් පදිාංචි කිරීම බලපෑමට ලක්වූවන්සේ 

 ැමැත්සත්න් සත්ාරව සිදුවූවා ස ේ  ැලසක්. 

ක්රිොත්මෙ කිරීකම් ොර්ෙ සටහන (Implementation Schedule): වාපෘතිසේ ක්රියා ාර ම්ර ඉටු කිරීම  ඳහා 

නියම  රසගන ඇති  ාල රාමුවයි. 

ආදාෙම් ප්රතිසතථාපනෙ (Income Restoration): අවත්ැන් වූ පුද්ගලයන් හට ඔවුන් නැවත් පදිාංචි කිරීමට ලක්වීමට 

සපර උපයාගත් ආදායමට  මාන සහෝ, හැකියාවක් පවතී නම්ර ඊට වඩා වැඩි ආදායමක් ඉපැයීම පිණි  ඵලදායී 

ජීවසනෝපාය නැවත්  ේථාපිත් කිරීමයි. 

ඉඩම් හිමිෙරුවන් (Land Owners): රජසේ ලිඛිත් සල්ඛනවල වාර්ත්ා ගත් වී ඇති නිරවුල් හිමි මක්  හිත් ඉඩමට 

 ම්රබන්ධව වෘක්ෂලත්ා, සබෝග සහෝ ඉදිකිරීම්ර  හිත් සහෝ රහිත් ඉඩමක් හිමි ත්ැනැත්ත්න් ඉඩම්ර හිමි රුවන් සල  

හඳුන්වනු ලැසේ. ඇත්ැම්ර විසශේිත් අව ේථාවල වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ ප්රසද්ශවල ඉඩම්ර පිහිටියද ඒ  ඳහා 

 නාථ  ළ හැකි හිමි මක් පැවතියද, සනාපැවතියද ඔහුසේ/ ඇයසේ හිමි ම අධි රණසේ පිළිසගන ඇත්නම්ර 
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එවන් පුද්ගලයන්ද සමම  ාණ්ඩයට ඇතුළත් සේ. එවන් අව ේථාවලදී පළාත් පාලන ආයත්නය හා ප්රජාව  මඟ 

 ා ච්ඡා ස ාට වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  ය (PMU) විසින් විසශේෂ තීරණයක් ගනු ලැසේ. 

පදංචිව කනාමැති ඉඩම් හා ඉදකිරීම් හිමිෙන් (Non-Resident Land and Structure Owners): සිය ඉඩම  හ 

ඊට අයත් සද්පළ කුලියට සහෝ බද්දට ලබාදීම සහේතුසවන් සහෝ සවනයම්ර පුද්ගලසයකු එම ඉඩම භුක්ති විඳීම 

සහේතුසවන් එහි භුක්තිය සනාලබන අදාළ ඉඩසම්ර භූක්තිය සනාමැති නීත්ානුකූල ඉඩම්ර හිමියන් සේ. 

කභෞතිෙ අවතැන්ීම (Physical Displacement):  ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව ඉඩම්ර අත් ර ගැනීම සහෝ ඉඩම්ර 

පිහරණය කිරීසමහි සහෝ ඉඩමට ප්රසේශ වීම  ඳහා  ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව සීමා පැනවීසමහි ප්රතිඵලයක් සල  

සන්වාසි  ඉඩම්ර අහිමි වීම සහෝ වා  ේථාන අහිමි වීම. 

කභෞතිෙ හා සංසතෙෘතිෙ සම්පත් (Physical and Cultural Resources): පුරාවිදාත්ම , ස ාසිල් විදාත්ම , 

ඓතිහාසි , වා ේතු විදාත්ම , ආගමි , ස ෞන්දර්යාත්ම  සහෝ සවනත්  ාං ේ ෘති මය වැදගත් මක්  හිත් 

නිශේචල සහෝ චාංචල ව ේූන්,  ේථාන, ඉදිකිරීම්ර, ඉදිකිරීම්ර  මූහයක්  හ  ේවභාවි  features හා භූ නිර්මාණ. ඒවාසේ 

 ාං ේ ෘති මය වටිනා ම ප්රාසද්ශීය, පළාත්, ජාති  සහෝ ජාත්න්ත්ර මට්ටසම්ර විය හැකිය. සමයට සු ාන භූමි, 

සපාදු  නීපාරක්ෂ   ේථාන, පිට්ටනි ආදිය ඇතුළත් සේ. 

වයාපෘතිකෙන් බලපෑමට ලක්ෂ වූ පුද්ගලෙන් (Project Affected Person): වාපෘතියක්, උප වාපෘති  ටයුතු 

ආදිය ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර ප්රතිඵලයක් සල  අයිතිව තිබීමට ඇති හිමි ම, එහි ඉදිකිරීම්ර භාවිත්ා කිරීමට සහෝ සවනත් 

ආ ාරසේ ප්රතිලාභ ලැබීමට, ඉඩම (සන්වාසි ,  ෘි ාර්මි , වාණිජ), වාර්ි  සහෝ බදු වාර්ි  සබෝග 

වෘක්ෂලත්ා සහෝ සවනත් චාංචල සහෝ නිශේචල සද්පළ පූර්ණ වශසයන් සහෝ අර්ධ වශසයන් ත්ාව ාලි ව සහෝ  ේිර 

වශසයන් අහිමි වීමට ලක් වූ යම්ර පුද්ගලසයකු සේ. 

ආරක්ෂිත කුලි නිවැසිෙන් (Protected Tenants): වාපාර සහෝ සන්වාසි  නනති  සද්පළක් භුක්ති විඳින  හ 

ඉඩම්ර හිමියන් විසින් ඔවුන් සනරපා දැමීසමන් සහෝ ඔවුන්සේ අභිමත්ය පිදි සගවල් කුලී වැඩි කිරීසමන් 1972 දරන 

සගවල් කුලී ආඥා පනත් හා ඊට පසුව ඉදිිපත් වූ  ාංසශෝධනවල විධිවිධාන මගින් ආරක්ෂා ස සරන කුලී 

නිවැසියන් සේ. 

ප්රතිසතථානගත කිරීම (Relocation):  ේමාර , පිළිම, අධාපන ආයත්න, ක්රීඩා පිටි, පුද්ගලි  සද්පළ පවතින 

 ේථානසයන් ඉවත් කිරීම  හ නිවා , නිෂේපාදන ඉඩම්ර හා සපාදු යටිත්ල පහසු ම්ර ඇතුළත් වත් ම්ර, සවනත් 

 ේථානය  නැවත් ඉදිකිරීමයි. 

පුනරුත්ථාපනෙ (Rehabilitation): ආදායම්ර, ජීවසනෝපාය, දිවිපැවැත්ම  හ  මාජ ක්රමය  මඟ පවතින 

ඒ ාබද්ධත්ාව නැවත්  ේථාපිත් කිරීම. 

ප්රතිසතථාපන පිරිවැෙ (Replacement Cost): අත් ර ගන්නා අව ේථාසේදී වත් මක් ප්රති ේථාපනය කිරීම  ඳහා 

වැයවන වත්මන් වියදම අදහ ේ වන අත්ර, ඊට  ාධාරණ සවළඳපල අගය, ගනුසදනු වියදම්ර, එ තුවන සපාළිය, 

 ාංක්රාම හා ප්රති ේථාපන වියදම්ර  හ සවනත් අදාළ සගවීම්ර ඇතුළත් සේ. නමුත් වත් ම්රවල හා වුහයන්සේ ක්ෂය 

වීම්ර පවතී නම්ර වියදම්ර ගණනය කිරීසම්රදී ඒවා අදාළ  ර සනාගත් යුතුය.  ක්රීය සවළඳපල ත්ත්ත්වයක් සනාමැති 
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විට  ප්රති ේථාපන වියදම්රවලට සියලුම සගාඩනැගිලි භාරදීසම්ර වියදම්ර, ඉදිකිරීම්ර  ඳහා ශ්රම වියදම්ර  හ ගනුසදනු සහෝ 

ප්රති ේථාපන පිිවැයක් වැය වී ඇත්නම්ර එයද ඇතුළත් සේ. 

නැවත පදංචි කිරීකම් සැලැසතම (Resettlement Plan): වාපෘතිය ක්රියාත්ම  කිරීම නි ා සිදුවිය හැකි බලපෑම්ර 

අවම කිරීම, අහිමි වීම  ඳහා ගනු ලබන ක්රියාමාර්ග, අහිමි වීම්ර  ඳහා වන්දි සගවීම  හ ආසයෝජන වාපෘතියක් 

මගින් බලපෑමට ලක්වන පුද්ගලයන් හට  හ ප්රජාවන් හට  ාංවර්ධන ප්රතිලාභ ලබාදීමට වාපෘති සයෝජ  සහෝ 

සවනත් වගකිව යුතු ආයත්න විසින් ගනු ලබන ක්රියා ාර ම්ර ඇතුළත් ලියවිල්ලකි. 

නැවත පදංචි කිරීකම් සහාෙ (Resettlement Assistance): වාපෘතියක් සහේතුසවන් සභෞති  වශසයන් අවත්ැන් 

වන පුද්ගලයන් හට ලබාසදන   හායයි. බලපෑමට පත් වූ පුද්ගලයන් සවනත්  ේථානය  පදිාංචි  රන අත්රතුර 

ඔවුනට අවශ නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර  හාය ලබාදීමට, ගමනාගමන පහසු ම්ර, ආහාර, නිවා   හ  මාජ ස ේවා 

 ැපයීම සමයට ඇතුළත් සේ. නැවත් පදිාංචි හා බැඳුනු ඔවුන්සේ අපහසුත්ාවය  ඳහා බලපෑමට ලක් වූ අයට හානි 

පූර්ණය සිදු  රන අත්ර නව  ේථානයට පදිාංචිය සවන ේ කිරීසම්රදී පැන නගින ගමනාගමන වියදම්ර හා අහිමි වන වැඩ 

දින වැනි වියදම්ර ද ආවරණය වන පිදි සගවන මුදල්මය දීමනාවන්ද සමම  හනයට ඇතුළත් සේ. 

පදංචි ඉඩම් සහ වුහ හිමිෙරුවන් (Resident Land and Structure Owners): වාපෘතිසයන් බලපෑමට 

ලක්වන අව ේථාව වන විට පුද්ගලයන් සන්වාසි , වාණිජ,  ාං ේ ෘති  සහෝ ආගමි  අරමුණක් සවනුසවන් 

භාවිත්ා  රමින් සිටි නිරවුල් හිමි මක් හිමි ඔේපු  හිත් ඉඩම්ර  හ ඉදිකිරීම්රවල හිමි රුවන් සේ. 

සමාජ ආර්ිෙ සමීක්ෂෂණෙ (Socio-economic Survey): වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක්වන පුද්ගලයන් සහෝ 

ජනගහනය  ඳහා සිදු  රන පිපූර්ණ  හ නිවැරදි  මීක්ෂණයකි.  මීක්ෂණ වලදී ආදායම්ර උත්පාදන ක්රියා ාර ම්ර 

 හ සවනත්  මාජ ආර්ි  දර්ශ  පිළිබඳ  මීක්ෂණසේ දී අවධානය සයාමු ස සර්.  ාමානසයන්,  මීක්ෂණය 

සිදු  රනු ලබන්සන් නැවත් පදිාංචි කිරීම  ැලසුම්ර  රන ආරම්රභ  අදියසර්දීය. 

පාර්ශවෙරුවන් (Stakeholders): වාපෘතිය ට බලපෑම්ර කිරීසම්ර හැකියාව පවතින, වාපෘතිය  ම්රබන්ධසයන් 

උනන්දුව දක්වන  හ වාපෘතියකින් බලපෑමට ලක්වීසම්ර සහෝ ඉන් ප්රතිලාභ ලැබීසම්ර අව ාශය  හිත්  හ සියලු 

පුද්ගලයන්,  ණ්ඩායම්ර  ාංවිධාන  හ ආයත්න සේ. 

අනවසර පදංචිෙරුවන් (Squatter):  ාංවර්ධනය කිරීම  ඳහා අව රය  හ නීති ප්ර ාරව හිමි මක් සනාමැති 

රජසේ සහෝ පුද්ගලි  ඉඩම  පදිාංචිව සිටින, එහි ඉදිකිරීම්ර  ර ඇති  හ එවන් ඉඩම්ර  ාංවර්ධනය කිරීසම්ර අව රය 

 හ නීති යටසත් විධිමත් හිමි මක් ලබා සනාසගන එකී ඉඩම සන්වාසි ,  ෘි ාර්මි  සහෝ වාණිජ  ටයුත්ත්ක් 

 ඳහා සයාදා ගන්නා පුද්ගලසයකි. 

කුලී නිවැසිෙන් සහ බදු ගැනුම්ෙරු (Tenants and Lessees): නීතිය යටසත් අනුමැතිය ලබා දී ඇති පිදි 

නියමයන්  හ ස ාන්සද්සි යටසත් ලිඛිත් සල්ඛනයකින් ලියාපදිාංචි එ ඟත්වයට පත් වූ නිශේචිත්  ාල සීමාවක් 

 ඳහා කිසියම්ර ඉඩමක් සහෝ සද්පළක් සහෝ එම ද්විත්වයම කුලියට සහා බද්දට ලබාසගන ඇති පදිාංචි රුවන් සේ. 

අවදානම් ෙණ්ඩාෙම් (Vulnerable Groups):  ේී පුරුෂ  මාජභාවය, ජාතිය, වය , ශාරීි  සහෝ මානසි  

දුබලත්ාව, ආර්ි  අවාසිය/ හානිය සහෝ  මාජ ත්ත්ත්වය යන ආ ාරයන්සගන් නැවත් පදිාංචි කිරීම සහේතුසවන් 
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සවනත් අයට වඩා වඩාත් අහිත් ර බලපෑම්රවලට ලක්වන, නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර  හාය  හ වාපෘතිය ආශ්රසයන් 

ලැසබන  ාංවර්ධන ප්රතිලාභ  ඳහා හිමි ම්ර ඉදිිපත් කිරීම සහෝ ඒවාසේ ප්රතිලාභ ලැබීමට පවතින හැකියාව සීමිත්ව 

පවතින පුද්ගලයන්, මුදල් ඉපැයීසම්ර හැකියාව පවතින පිිමි  ාමාජි යන් සනාමැති  ාන්ත්ාවන් විසින් නඩත්තු 

 රන පවුල්, ශාරීි ව සහෝ මානසි ව අභිසයෝගයට ලක් වූ පවුල්, ත්ම පවුල නඩත්තු කිරීම පිණි  මුදල් ඉපැයීමට 

අ මත් ඉත්ා මහළු  හ සබලහීන පුද්ගලයන්  හ දිද්රත්ා මට්ටමට පහළ මට්ටසම්ර ජීවිත් ගත්  රන පුද්ගලයන් 

වශසයන් රජය විසින් හඳුනාසගන ඇති ඉත්ා දිළිඳු පුද්ගලයන් සමම  ාණ්ඩයට අයත් සේ. 

 

වගු ලැයිසතුව 

 

වගුව 1.1:  ැළණිවැලි දුම්රිය වැඩිදියුණු කිරීසම්ර වැඩ ටහන අදියර – I හි නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාරී 

 ැලැ ේම පිළිසයල කිරීසම්ර ස ාට  

වගුව 2.1:  ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර බලපෑම්ර  ාරාාංශය 

වගුව 2.2: ඉඩම්ර මත් ඇති  රන  ම ේථ බලපෑම 

වගුව 2.3: බලපෑමට ලක් වූ ඉඩම්ර ප්රමාණය අනුව  

වගුව 2.4: බලපෑමට ලක් වූ ඉඩම්ර, පිහරණ රටාව අනුව  

වගුව 2.5: බලපෑම්රවල ප්රමාණය (විශාලත්වය) 

වගුව 2.6: බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබ හා වාපාර ඉදිකිරීම්රවල වි ේත්ර  

වගුව 2.7: රජසේ හා සපාදු  ාං ේ ෘති මය වටිනා මක්  හිත් ඉදිකිරීම්ර මත් ඇති  රන බලපෑම 

වගුව 2.8: රජසේ  හ සපාදු  ාං ේ ෘති   ම්රපත්වල ඉදිකිරීම්ර මත් ඇති  රන බලපෑම 

වගුව 2.9:  ඉදිකිරීම්ර සිදු කිරීම  ඳහා භාවිත්ා  රනු ලබන අමුද්රව 

වගුව 2.10: එක් එක් අමුද්රව වර්ගය සයාදා සගන ඇති සගබිම වර්ග ප්රමාණය 

වගුව 2.11: ඉදිකිරීම්ර වර්ග හා සගබිම වර්ග ඵල 

වගුව 2.12: බලපෑමට ලක් වූ ඉදිකිරීම්ර  ඳහා පවතින පහසු ම්ර 

වගුව 2.13: බලපෑමට ලක් වූ ග ේ 

වගුව 3.1: ජනගහන වාේතිය - වනාත්මුල්ල ග්රාම නිලධාරී ස ාට්ඨාශය 

වගුව 3.2: පවුල්වල විශාලත්වසේ වාේතිය 

වගුව 3.3: සදමාපියන්  මඟ වා ය  රන  ාංකීර්ණ (වි ේත්ෘත්) පවුල් ඒ    ාංඛාව 

වගුව 3.4: වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක්වන පුද්ගලයන්සේ  ාමාන මාසි  ආදායසම්ර වාේතිය 

වගුව 3.5: වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක්වන ගෘහමූලි යන්සේ ජන වර්ගය,  ේී පුරුෂ භාවය අනුව සවන් සවන්ව  

වගුව 3.6: වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ ගෘහ මූලි යන්සේ වය ේ  ාණ්ඩ,  ේී පුරුෂ භාවය අනුව සවන් සවන්ව 

වගුව 3.7: වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන්සේ විවාහ  අවිවාහ  භාවය,  ේී පුරුෂ භාවය අනුව සවන් 

සවන්ව 
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වගුව 3.8:  වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ ගෘහ මූලි යන්සේ අධාපන මට්ටම,  ේී පුරුෂ භාවය අනුව සවන් 

සවන්ව 

වගුව 3.9:  වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ ගෘහ මූලි යන්සේ ආදායම්ර උත්පාදන රටාව 

වගුව 3.10: වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ පවුල්වල ගෘහ මූලි යන් අයත්වන වය ේ  ාණ්ඩ  ේී පුරුෂ භාවය අනුව  

වගුව 3.11: වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබවල  ාමාජි යන්සේ විවාහ  අවිවාහ  භාවය අනුව සිදු         

  රන විශේසල්ෂණය 

වගුව 3.12: වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබවල  ාමාජි යන්සේ අධාපන පසුබිම,  ේී පුරුෂ භාවය 

අනුව 

වගුව 3.13: වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක්වන කුටුම්රබ  ාමාජි යන්සේ වෘත්තීය රටාවන් 

වගුව 3.14: වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබවල අවදානම්ර  හිත් ත්ත්ත්වයන් 

වගුව 3.15: වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබවල අවදානම්ර  හිත් ත්ත්ත්වයන් 

වගුව 4.1: ප්රශේන  හ පිළිතුරුවල  ාරාාංශය 

වගුව 4.2: ප්රශේන  හ පිළිතුරුවල  ාරාාංශය 

වගුව 4.3: ප්රශේන  හ පිළිතුරුවල  ාරාාංශය 

වගුව 4.4: ප්රශේන  හ පිළිතුරුවල  ාරාාංශය 

වගුව 4.5: ප්රශේන  හ පිළිතුරුවල  ාරාාංශය 

වගුව 4.6: ප්රශේන  හ පිළිතුරුවල  ාරාාංශය 

වගුව 4.7:  ා ච්ඡා  රන ලද ප්රශේන  හ පිළිතුරුවල  ාරාාංශය 

වගුව 4.8:  ා ච්ඡා  රන ලද ප්රශේන  හ පිළිතුරුවල  ාරාාංශය 

වගුව 4.9: ප්රධාන සත්ාරතුරු  පයන  ම්රමුඛ  ා ච්ඡාවල  ාරාාංශය 

වගුව 4.10: ප්රශේන  හ පිළිතුරුවල  ාරාාංශ 

වගුව 6.1: ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර පටිපාටිය 

වගුව 6.2: ණය ගැනුම්ර රුවන්  හ ආසියානු  ාංවර්ධන බැාංකුසේ  මාජ ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති ප්ර ාශය අත්ර  

 ාං න්දනය 

වගුව 7.1: හිමි ම්ර,  හාය  හ ප්රතිලාභ  ඳහා සුදුසු ම්ර ලැබීම 

වගුව 7.2: සගබිම වර්ග ප්රමාණය  හ පවුසල්  ාමාජි යන්  ාංඛාව අනුව ලකුණු ලැසබන ආ ාරය  

වගුව 7.3: සගබිම වර්ග ප්රමාණය/ නිවස ේ ප්රමාණය නිශේචය  රන ලකුණු පදනම 

වගුව 7.4:  හිමි ම්ර සගවීසම්ර ක්රමසේදය 

වගුව 8.1:  බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබ  හ වාපාර ඉදිකිරීම්රවල වි ේත්ර 

වගුව 8.2:  වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබවල වන්දි  ඳහා වූ මනාපයන් (බහු ප්රතිචාර) 

වගුව 8.3:  නිවා  සයෝජනා ක්රමවල වි ේත්ර  

වගුව 9.1:  ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගසේ පළමු අදියසරහි 2 වන ස ාටස හි සවස න වාපෘතිය සහේතුසවන් 

බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබවල පුද්ගලයන්සේ ආදායම්ර මාර්ග 

වගුව 9.2:  බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබ  ාංඛාව  හ එක් එක් ආදායම්ර ඉපැයීසම්ර මුලාශ්ර අනුව බලපෑමට ලක් වූ 

ශ්රමි යන්  
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වගුව 9.3:  බලපෑමට ලක් වන කුටුම්රබවල ප්රධාන ආදායම්ර මාර්ග  

වගුව 9.4: වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබවල රැකියා විරහිත්  ාමාජි යන්  

වගුව 9.5:  වාපෘතිය ආශ්රිත් ප්රසද්ශවල සවස න වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබවල මාසි  

ආදායම්ර මට්ටම්ර  

වගුව 9.6: වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබවල අවදානම්ර ත්ත්ත්වය  

වගුව 9.7:  වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක්වන පුද්ගලයන්සේ අවදානම්ර  හගත් ත්ත්ත්වය  

වගුව 10.1:  ස ාළඹ මහනගර  භා බල ප්රසද්ශසේ ඉඩම්රවල ප්රති ේථාපන වටිනා සමහි ත්ක්ස ේරු කිරීම  ඳහා 

ඒ   වටිනා ම (පර්ච ය ට රුපියල්) 

වගුව 10.2: ඉදිකිරීම්රවල ප්රති ේථාපනය පිිවැය ඇ ේත්සම්රන්තුව කිරීසම්රදී ඒ   ගා ේතු 

වගුව 10.3: නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර අයවැය 

වගුව 11.1: සයෝජිත් ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර උපසල්ඛනය  

 

 

සටහන් ලැයිසතුව 

 

 ටහන 1:  KV Rail Phase – 1 හි නැවත් පදිාංචි කිිම  ඳහා සයෝජිත් ස ාට ේ දැක්සවන සිතියම 

 ටහන 2:  ස ාළඹ ත්දා න්න දුම්රිය වාපෘතිය  ඳහා සයෝජිත් දුක්ගැනවිලි  ඳහා  හන  ැලසීසම්ර යාන්රණය 

 ටහන 3:  වර්ත්මාන පදිාංචි  ේථානසේ  හ ප්රති ේථානගත් කිරීම  ඳහා සයෝජිත් ප්රසද්ශසේ  ාසේක්ෂ පිහිටීම  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

සාරාංශෙ 

 

වයාපෘතිෙ:  

ගමනාගමනය, යම්ර රට  ජීවනාලිය වශසයන් අවධාරණය  ළ හැකිය. දින ට 300,000 ටත් වැඩි වාහන 

 ාංඛාවක් ස ාළඹ නගරයට ඇතුළුවන බැවින් ස ාළඹ අගනගර  ලාපය අධි  වාහන ත්දබදයන්ට ලක්සවයි. 

මාර්ග ත්දබදයට වි ල්පයක් වශසයන් සබාසහෝ රටවල නාගි   ලාපයන් හි මගී ගමනාගමනය  ඳහා දුම්රිය 

ස ේවා භාවිත්ා  රනු ලබන නමුත් දැනට ශ්රී ලාං ාසේ ස ාළඹ අගනගර  ලාපසේ  ම ේථ මගී ගමනාගමනය  හ  

භාණ්ඩ ප්රවාහනසේදී දුම්රිය ස ේවසේ භාවිත්ය 13%කි. එබැවින්, ස ාළඹ අගනගර  ලාපය තුළට වැඩි මගීන් 

 ාංඛාවක් ප්රවාහනය  රන  ැළණිවැලි මාර්ගය, ප්රධාන මාර්ගය, මුහුදුබඩ මාර්ගය  හ පුත්ත්ලම මාර්ගය යන 

මාර්ග හත්සරන්  මන්විත් දුම්රිය මාර්ග ජාලය  ාංවර්ධනය  ර නවී රණය කිරීම මගින්  ම ේථ මගී ප්රවාහනය  හ 

භාණ්ඩ ප්රවාහනය  ඳහා දුම්රිය ස ේවාසේ දාය ත්වය වැඩි කිරීමට ශ්රී ලාං ා රජය අසේක්ෂා  රයි. 

 

ස ාළඹ ත්දා න්න දුම්රිය වාපෘතිය 2016 ව සර් දී ආරම්රභ  රන ලදී. සමම වාපෘතිසේ ප්රධාන අරමුණ වනුසේ 

නවීන ත්ාක්ෂණයට අනුගත් යන්සරෝප රණ  හිත් දුම්රිය යටිත්ල පද්ධතිය නවී රණය කිරීමත්, මනා පිචයන් 

තුළිනුත් උ  ේ ගුණාත්ම  බවකින් යුතු ප්රවාහන ස ේවා  ැපයීමයි. වැඩිදියුණු  රන ලද safety intelligence හා 

 ාංඥා පද්ධතිය, ගමන්  ාලය අඩුකිරීම, බ ේ රථ ගමනාගමනසේ සිට දුම්රිය ගමනාගමනය සවත්  හ පුද්ගලි  

වෑන් රථ/  ාර් සිට දුම්රිය ගමනාගමනය සවත් (modal shift) මාරුවීසමන් ආදායම වැඩි වීම, ටි ටිපත් ගා ේතුව 

වැඩිවීම  හ ආදායම්ර හානිවිම අඩුවීම මඟින් සමම අරමුණ  ාක්ශාත්  ර ගැනීමට අසේක්ිත්ය. ස ාළඹ ත්දා න්න 

ප්රසද්ශසේ දුම්රිය මාර්ග ජාලය, ස ේවාවන් හා පහසු ම්ර වැඩිදියුණු කිරීම පිණි  සමම වාපෘතිය  ැලසුම්රස ාට 

ඇත්. ඉදිි ව ර 20   ාලයක්  ඳහා අසේක්ිත් දුම්රිය ස ේවාවන්  ඳහා පවතින ඉල්ලුම  පුරාලීමට ප්රමාණවත් 

විභවත්ාවක් වාපෘතිය  තු සේ. ජනගහනය මිලියන 5.8ක් (මුළු ජනගහනසයන් 28%ක්) වා ය  රන ස ාළඹ 

අගනගර  ලාපසේ දුම්රිය මාර්ග ජාලසේ එක් ප්රධාන මාර්ගයක් වන දැනට පවතින මාර්ගය  ාංවර්ධනය හා 

නවී රණය කිරීම  ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීසම්ර වැඩ ටහනින් අසේක්ෂා  රයි. සමය ස ාළඹ 

ත්දා න්න දුම්රිය වාපෘතිය යටසත් ප්රමුඛත්ාගත්  ළ වාපෘතියකි. 

 

ආසියානු  ාංවර්ධන බැාංකුසේ  මූලාධාර ලැබීම  ඳහා  ල ා බලනු පිණි  ස ාළඹ ත්දා න්න දුම්රිය වාපෘතිය 

යටසත්  ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීසම්ර වැඩ ටහන    ේ කිරීසම්ර  ාර්ය, ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන් 

ස ේවා අමාත්ාාංශය (MoTCA)  හ ශ්රී ලාං ා දුම්රිය ස ේවය විසින් සිදු  රනු ලබයි. 

 

 ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගය කි.මී. 60  දිගකින් යුතු ත්නි ධාවන පථයකින්  මන්විත් මාර්ගයක් වන අත්ර එය 

මරදාන සිට අවි ේ ාසේල්ල දක්වා දිසවයි. නදනි ව එම මාර්ගය භාවිත්ා  රන දුම්රිය මගීන් ගණන 14,600ක් 

පමණ සේ. එමනි ා දැනට පවතින හා අනාගත්සේදී ඇති විය හැකි ඉල්ලුම  පුරාලනු පිණි , දැනට පවතින දුම්රිය 

මාර්ගය පාදුක්  දක්වා විදුලි දුම්රිය ධාවන කිරීමට හැකිවන පිදි ද්විත්ව දුම්රිය මාර්ගයක් බවට පත් කිරීමටත් 

අවි ේ ාසේල්ල දක්වා දැනට පවතින ත්නි දුම්රිය මාර්ග ස ාට  පුනරුත්ථාපනය කිරීමටත් අසේක්ිත්ය. දැනට 
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පවතින  ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගය, ස ාළඹ ත්දා න්න දුම්රිය වාපෘතිය යටසත්  ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ග 

වැඩිදියුණු කිරීසම්ර වැඩ ටහන - අදියර 1 වශසයන් වැඩිදියුණු කිරීම පිණි  මූලනය කිිම  ඳහා ප්රමුඛත්ාව 

දැක්වීමට ශ්රී ලාං ා රජයත් ආසියානු  ාංවර්ධන බැාංකුවත් තීරණය ස ාට ඇත්. සම්ර අනුව  ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ග 

වැඩිදියුණු කිරීසම්ර වැඩ ටහන - අදියර 1 දී සලාස ෝ හන්දිසේ (0+900m) සිට ස ාට්ටාව දුම්රිය  ේථානය 

(0+19,700m) දක්වා ස ාට  ගුවන්ගත් (elevated) ද්විත්ව දුම්රිය මාර්ගයක් වශසයන් ඉදිකිරීමටත්, ස ාට්ටාව සිට 

පාදුක්  දක්වා වන (at grade) සග්රේඩ් ද්විත්ව මාර්ගය ඇතුළු මරදාන සිට පාදුක්  දක්වා විදුලි දුම්රිය ක්රියාත්ම  වන 

මාර්ගයක් බවට පත් කිරීමටත්,  ාංඥා  හ විදුලි  ාංසද්ශන පද්ධතියක්  ේථාපනය කිරීමටත්, අතිසර්  සගාඩනැගිලි 

හා පහසු ම්ර වැඩිදියුණු කිරීමටත්, නවී රණය  රන ලද දුම්රිය මාර්ග වැනි නව යටිත්ල පහසු ම්ර ඇති කිරීමටත් 

නියමිත්ය. බහුවිධ මූල රණ පහසු ම ක්රමානුකූල  රනු පිණි ,  ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීසම්ර 

වැඩ ටහන - අදියර 1  ඳහා නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර වැඩරාමුව    ේ කිරීම  ඳහා ආසියානු  ාංවර්ධන බැාංකුසේ 

ත්ාක්ෂණි   හාය යටසත් උපසද්ශ වරසයකු  ැඳවා/ පත් ර ඇත්. ස ස ේවුවද, ආසියානු  ාංවර්ධන බැාංකුව 

විසින් මූලනය සිදු ස සර් නම්ර ඔවුන් විසින් අසේක්ෂා  රන ප්රධාන අවශත්ාවයක් වනුසේ වාපෘතිසයන් 

බලපෑමට ලක්වන ප්රසද්ශයට යටත්වන, දුම්රිය මාර්ගයට අදාළ ඒ සදප  පිහිටි බිම්ර තීරසයන් (ROW) අවම 

වශසයන් 50%  ප්රසද්ශය  ඉඩම්ර, ඉදිකිරීම්ර  ාර්යය සවනුසවන් නිදහ ේ  රසගන පැවතිය යුතු බවය. ඒ අනුව, KV 

Rail - Phase 1 හි විවිධ ස ාට ේ සවනුසවන් ආසියානු  ාංවර්ධන බැාංකුසේ ත්ාක්ෂණි   හාය  යටසත් ස ේවසේ 

සයාදවා සිටින උපසද්ශ යන් විසින්    ේ  රන ලද නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර වැඩරාමුව මත් පදනම්රව සවන් සවන් 

වශසයන් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේම    ේ ස ාට ඉහත් අවශත්ාවය  පුරාලීමට වාපෘති 

 ළමනා රණ ඒ  ය තීරණය  ර ඇත්. නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේම ක්රියාත්ම  කිරීම, 

වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන් (PAP) ප්රති ේථානගත් කිරීම  ඳහා නිවා  ඒ   ලබා ගැනීමට ගත්වන 

 ාලය මත් පදනම්ර වනු ඇත්. නාගි   ාංවර්ධන අධි ාියට අයත් නිවා  සයෝජනා ක්රමයකින් 2019 ව සර් මුල් 

භාගසේ දී ලබාගත් පළමු නිවා  ඒ   262  , සදවන ස ාටස ේ (සලාස ෝ හන්දිසේ සිට සීවලී මාවත් දක්වා 

ස ාටස ේ) සිදු කිරීමට නියමිත්  ාංවර්ධන  ාර්යයන් සහේතුසවන් බලපෑමට ලක්වන පුද්ගලයන් නැවත් පදිාංචි කිරීම 

පිළිබඳව අවධානය සයාමු ර සමම නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේම    ේ ර ඇත්.  ැළණිවැලි දුම්රිය 

මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීසම්ර වාපෘතිය 2020 ව සර් ක්රියාත්ම  කිරීමට  ැලසුම්ර ස ාට ඇත්.  

 

නැවත පදංචි කිරීකම් ක්රිොොරෙම් සැලැසතකමහි අරමුණු 

 

නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේම, KV දුම්රිය මාර්ගසේ, දුම්රිය මාර්ගයට අයත් සදප  බිම්ර තීරය 

(ROW) තුළ මීටර් 12ක්   හ සේ ේලයින් දුම්රිය  ේථාන භූමිය තුළ සලාස ෝ හන්දිසේ සිට සීවලී පටුමග (0+900m - 

0+2200m) දක්වා ස ාට ට අදාළ සේ. ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර පනත් හා එහි  ාංසශෝධන හා ඊට අදාළ සරගුලාසීන්, 

සිය  ැමැත්සත්න් සත්ාරව අවත්ැන්වූවන් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ජාති  ප්රතිපත්තිය (NIRP), ජාති  පි ර පනත් 

(NEA)  හ ආසියානු  ාංවර්ධන බැාංකුසේ  ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව නැවත් පදිාංචි කිරීම්ර හා  ම්රබන්ධ, 2009  මාජ 

ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති (SPS) වලට අනුකූලව නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේම හා  මාජ ආරක්ෂණ 

ලියවිලි  ම්රපාදනය ස ාට ඇත්. වාපෘතිය ක්රියාත්ම  කිරීම සහේතුසවන් ඇති විය හැකි අහිත් ර බලපෑම්ර හඳුනා 

ගැනීම  හ අහිත් ර බලපෑම්ර අවම කිරීම  හ වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන් හට ලබාසදන වන්දි හා 
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හිමි ම්ර ඔවුන්සේ ජීවන ත්ත්ත්වය මැනවින් පවත්වා ගැනීමට ප්රමාණවත් දැයි  හති  කිරීම නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර 

ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේම  ප්රමුඛ අරමුණ වනු ඇත්. 

නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර මූලධර්ම පහත්  ඳහන්  රුණු මත් පදනම්ර සේ. 

- බලපෑමට ලක් වූ සියලුම පුද්ගලයන් හට සගවිය යුතු වන්දි මුදල්, සවනත් ප්රතිලාභ  හ දීමනා, 

ප්රති ේථානගත් කිරීමට සපරාතුව සගවා නිම  ළ යුතුය. 

- ඉදිකිරීම්ර  ාර්යයන් ආරම්රභ කිරීම  හ ඉදිියට පවත්වාසගන යාමට බාධා/ අවහිර සනාවනු පිණි  කුටුම්රබ 

 හ වාපාර ප්රති ේථානගත් කිරීම විධිමත්  ාර්ය  ටහන ට අනුව සිදුවන පිදි  ම්රබන්ධී රණය කිරීම. 

ඉඩම්ර අත් ර ගැනීම හා  ම්රබන්ධසයන් පැන නගින අහිත් ර බලපෑම්ර අවම කිරීම, හානිවීම්ර  ඳහා වන්දි සගවීම 

 හ බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන්  හ ප්රජාවන් සවත්  ාංවර්ධනසේ ප්රතිලාභ ලබාදීම පිණි  ගත් යුතු ක්රියාමාර්ග, 

නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේසමහි  වි ේත්රව  ඳහන්  රයි. ඉහත් අරමුණ  ාක්ශාත්  රගනු පිණි  

එක් ත් ජාතීන්සේ මානව ජනාවා  වැඩ ටහන (UN Habitat) විසින් 2017 මැයි ම  7 වන දින සිට 2017 

අසගෝ ේතු 14 වන දින දක්වා  ාලසීමාව තුළ  ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගසේ සලාස ෝ හන්දිසේ සිට සහෝමාගම 

දක්වා දැනට පවතින දුම්රිය මාර්ගසේ මධ ලක්ෂසයහි සිට සදප ට මීටර් 10  බිම්ර තීරය ට ඇතුළත් වන  ලාපය 

 ම්රබන්ධසයන්  මාජ ආර්ි   මීක්ෂණයක් හා  ාංගණන  මීක්ෂණයක් සිදු  රන ලදී. ත්වද, 2018 සද ැම්රබර් 15 

දින සිට 2019 ජනවාි 08 දින දක්වා  ාල සීමාව තුළ ස ාළඹ ත්දා න්න දුම්රිය වාපෘතිසේ වාපෘති 

 ළමනා රණ ඒ  ය විසින්  මාසලෝචන  මීක්ෂණයක් සිදු  රනු ලැබූ අත්ර එහිදී, ඉදිකිරීම්ර සීමාව තුළ  හ KV 

Rail - Phase 1 හි සදවන ස ාටස හි සයෝජිත් සේ ේලයින් දුම්රිය සපාළ  ඳහා අවශ ප්රසද්ශය යටත්ට ගැසනන 

 ලාපය පිළිබඳ අවශ ගැලපීම්ර සිදුස ාට වාපෘතිය  ඳහා අවශ යැයි අව න් වශසයන් නිශේචය  රන ලද 

ප්රසද්ශය පිළිබඳව  මාසලෝචනය සිදු  රන ලදී. සමම නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේම    ේ කිරීම 

නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර වැඩරාමුවට අනුකූලව සිදු  රන ලද අත්ර එහිදී,  මාජ ආර්ි   මීක්ෂණසේදී හා  ාංගණන 

 මීක්ෂණසේදී ලබාගත් දත්ත්, වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ ප්රජාවන්  හ සවනත් අදාළ පාර්ශව රුවන්  මඟ 

සිදු  රන ලද   ා ච්ඡා/ උපසද්ශන වලදී ලබාගත් සත්ාරතුරු  හ ඉඩම්ර මැනුම්ර  ටහන්  හ ඉාංජිසන්රු  ැලසුම්ර 

 ල ා බලන ලදී. 

පාර්ශවෙරුවන් සමඟ සාෙච්ඡා, ඔවුන්කේ සහභාගීත්වෙ සහ අනාවරණ 

 

වාපෘතිය සහේතුසවන් වත් ම්ර සවත් ඇති  රන බලපෑම්ර අවම කිරීමත්, ඔවුන්සේ ජීවසනෝපායන්ට හා  මාජීය 

පදනම්රවලට ඇති  රන බාධා ාරී ක්රියාවන් ඇති වීම වැළැක්වීමත් හැකි උපිම මට්ටමින් සිදු කිරීමට අවශ සියලු 

පියවර ගනු ලැබිණි. පාර්ශව රුවන්  මඟ  ා ච්ඡා 2017 පූර්ව ශ ත්ා අදියසර් දී ආරම්රභ  රන ලද අත්ර  2018 

ව ර පුරාවට ද පවත්වන ලදී. ඊට එක් ත් ජාතීන්සේ මානව ජනාවා  වැඩ ටහන (UN Habitat)  හ වාපෘති 

 ළමනා රණ අාංශය යන අාංශ සදස හිම  දාය ත්වය ලැබිණි. වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන් 

සවනුසවන් පවත්වන දැනුවත් කිරීසම්ර වැඩ ටහන් පැවැත්වීම  හ වාපෘතිය මගින් කුටුම්රබ මත් ඇති  රන බලපෑම්ර 

අනාවරණය කිරීම පිණි  ප්රසද්ශය හා ප්රාසද්ශීය මට්ටම්ර වලින් පැවැත්සවන විධිමත් හා අවිධිමත් රැ ේවීම්ර හා 

 ා ච්ඡා පැවැත්වීම මගින් බලපෑමට ලක් වූවන්සේ අදහ ේ හා සයෝජනා ලබා ගනිමින්  වි ේත්රාත්ම   ැලසුම්ර 
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අදියසර්දී  හ නැවත් පදිාංචි කිරීම  ැලසුම්ර කිරීසම්ර  ාලසේදී සමම ක්රියාවලිය වඩාත් සේගවත්  රන ලද අත්ර  

වාපෘති  ැලසුම්ර, බලපෑම්ර අවම කිරීසම්ර ප්රතිපත්ති  හ පියවර පිළිබඳ මූලි  සත්ාරතුරු මහජනත්ාව සවත් 

අනාවරණය  රන ලදී. සත්ාරතුරු සබදා හැරීසම්ර මූලි  සමවලම වශසයන් වාපෘති සත්ාරතුරු ඇතුළත් ස ාට 

භාෂා ත්රිත්වසයන්ම    ේ  රන ලද කුඩා පත්රි ාවක් භාවිත්ා  රන ලදී. භාෂා ත්රිත්වසයන්ම    න ලද නැවත් 

පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාරී  ැලැ ේසමහි පිටපත් වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක්වූවන්  හ මහජනත්ාව සවත් ලබා සදන 

ලද අත්ර ඔවුන් සවත් ලැසබනු ඇති හිමි ම්ර පිළිබඳ  ාරාාංශයක් බලපෑමට ලක් වූ එක් එක් පුද්ගලයන් සවත් 

අනාවරණය  රනු ඇත්. 

වාපෘතිය විසින් සිදු  රන ලද උපසද්ශන/  ා ච්ඡා වලින් ලත් ප්රතිඵලය මගින් වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක්වූවන් 

විසින් සයෝජිත් වාපෘතිය  ඳහා වන  ැමැත්ත් පිළිබඳ  හති යක්  හ ඔවුන් සපර පදිාංචිව සිටි නිවා වලට 

ආ න්නසයන් පිහිටි නිවා  සයෝජනා ක්රමයකින් රජය ලබාසදන නිවා ය  පදිාංචි වීමට දක්වන  ැමැත්ත්ක් ප්ර ාශ 

සවයි. වාපෘතිය ඔවුන්සේ ජීවන ත්ත්ත්වය වර්ධනය  ර ගැනීම උසද ා මහඟු අව ේථාවක් වනු ඇත්ැයි සබාසහෝ 

සදසනකු අසේක්ෂා  රයි. 

නැවත පදංචි කිරීකම් බලපෑම් 

 

සමම ස ාට ට අයත් වන ශ්රී ලාං ා දුම්රිය ස ේවය  තු ඉඩම්රවල වා ය  රන පුද්ගලයන්සගන් ඉඩම්ර අත් ර ගැනීම 

 හ ආපසු ලබා ගැනීම සහේතුසවන් එම පුද්ගලයන් සභෞති  හා ආර්ි  අවත්ැන්වීම සිදුවිය හැකි අත්ර එහි ප්රතිඵල 

සල   ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව නැවත් පදිාංචි කිරීම  හ ඉඩම්ර හිමියන් හා පිහරණය  රන්නන් මත් බලපෑම්ර 

ඇතිවීම සිදුවිය  හැකිය.   ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගසේ පළමු අදියර හි 2 වන ස ාට  යටසත්, දුම්රිය මාර්ගය  ඳහා 

අළුතින් සවන්  රන ලද බිම්ර තීරය (new ROW) සවනුසවන් සලාස ෝ හන්දිසේ සිට සීවලී පටුමග දක්වා ඇත්ැම්ර 

 ේථානවල පුද්ගලි  ඉඩම්ර අත් ර ගැනීමට සිදු සේ. 

 

 ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගසේ පළමු අදියර 1 හි 2 වන ස ාට   ඳහා අවශ ස සරන මුළු ඉඩම්ර ප්රමාණය පර්ච ේ 

1070ක් වන අත්ර ඊට දුම්රිය සදපාර්ත්සම්රන්තුව  තු පර්ච ේ 952ක්, ස ාළඹ මහනගර  භාව  තු පර්ච ේ 22ක්, 

නාගි   ාංවර්ධන අධි ාිය  තු පර්ච ේ 10ක්  හ පර්ච ේ 86  පුද්ගලි  ඉඩම්ර අයත්වන අත්ර දුම්රිය 

සදපාර්ත්සම්රන්තුව  තු ඉඩම්ර සබාසහාමයක් අනව ර රුවන් විසින් භුක්ති විඳිනු ලබයි. ඉහත් කී පුද්ගලි  ඉඩම්ර 

අතුින් පර්ච ේ 30  ප්රමාණයක් ඉඩමට නනති  හිමි මක්  හිත් පුද්ගලයන්  තුවන අත්ර ඉතිි පර්ච ේ 56, 

ජාති  නිවා   ාංවර්ධන අධි ාිසේ ඔේපු ලාභීන්  තු සේ.  මීක්ෂණ හා  ාංගණන වලට අනුව ඉදිකිරීම්ර 271ක් 

බලපෑමට ලක්වන අත්ර ඉන් 239ක් නිවා  ඒ   වන අත්ර 15ක් වාපාර ඉදිකිරීම්ර සේ. වාපෘති සහේතුසවන් 

බලපෑමට ලක්ව  ඩා දැමීමට සිදුවන ඉදිකිරීම්ර අතුින් ඉදිකිරීම්ර 41ක්, ඉඩමට නනති  හිමි මක්  හිත් ඉදිකිරීම්ර 

වන අත්ර නනති  හිමි මක් සනාමැති ඉදිකිරීම්ර 230ක් බලපෑමට ලක් සේ. ඊට අමත්රව, සපාදු සද්පළ  ම්රපත් 8ක් 

බලපෑමට ලක්වන අත්ර කුටුම්රබ 6 ට අයත් ඉදිකිරීම්ර  හ/ සහෝ ඉඩම්රවල ස ාට ේ අහිමි සවයි. වැටුේ ලබන රැකියා 

අහිමිවීසමන් බලපෑමට ලක්වන පුද්ගලයන් ගණන 37කි. බලපෑමට ලක්වන කුටුම්රබ අත්රට අවදානම්ර  ාණ්ඩයට 

අයත් පුද්ගලයන් 39 සදසනකු අයත්වන අත්ර ඉන් 9 සදසනකු දිද්රත්ා මට්ටමට වඩා අඩු ආදායම්ර ලබන්නන් සේ. 

ද  සදසනකු (10)  ාන්ත්ා මූලි  කුටුම්රබ වන අත්ර දහතුන් සදසනකු (13) ආබාධිත් පුද්ගලයන් සේ. 
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ප්රතිසතථානගත කිරීම සහ ජීවකනෝපාෙ ප්රතිසතථාපනෙ 

 

 ාංවර්ධන  ාර්යයන්  ඳහා ඉඩම්ර අත් ර ගැනීම හා  ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව නැවත් පදිාංචි කිරීම සහේතුසවන් 

අවත්ැන්වන පුද්ගලයන්සේ ජීවසනෝපාය නැවත්  ේථාපිත් කිරීම, ඔවුන්සේ ජීවන ත්ත්ත්වය වර්ධනය කිරීම  හ 

ඔවුන් සපර සිටි ත්ත්ත්වයට වඩා වැඩි දිද්රත්ා මට්ටම ට පත්වීම වැළැක්වීම  ඳහා පියවර ගැනීමට අවශ 

විධිවිධාන,  ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව අවත්ැන්වූවන් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ජාති  ප්රතිපත්තිය හා ආසියානු  ාංවර්ධන 

බැාංකුසේ 2009  මාජ ආරක්ෂණ ප්ර ාශනය මගින්  ැපසේ. වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක්වූවන් ප්රති ේථානගත් 

කිරීම/ නැවත් පදිාංචි කිරීම  ඳහා ප්රමාණවත් විධිවිධාන නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේම මගින් ලබා 

සදයි. වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක්වූවන් ප්රති ේථානගත් කිරීම  ඳහා නාගි   ාංවර්ධන අධි ාිසේ නාගි   

පුනර්ජනනී වාපෘතිය (URP) යටසත් ඉදි ළ මධම ප්රමාණසේ මහල් නිවා  සයෝජනා ක්රමසයන් උපිම පහසු ම්ර 

වලින්  මන්විත් නිවා  මිලදී ගැනීමට ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන් ස ේවා අමාත්ාාංශය (MoTCA) තීරණය  ර ඇත්. 

ස ටි ාලීන ක්රියා ාර ම්ර  හ දිගු ාලීන මැදිහත්වීම්ර වලින්  මන්විත් ප්රසේශයන් අනුගමනය කිරීම මගින් 

ඔවුන්සේ ජීවන ත්ත්ත්වය, වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක්වීමට සපර පැවති ත්ත්ත්වයට පත් කිරීම  ඳහා සපර පැවති 

රැකියාසවහි ත්වදුරටත් නියැලීමටත්, නැත්සහාත් වි ල්ප ජීවසනෝපාය ආරම්රභ කිරීමටත්, අවශ උපාය මාර්ග 

ගැනීම මගින් වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක්වූවන් බලගැන්වීමටත් වාපෘතිය  ටයුතු  රනු ඇත්. 

 

හිමි ම්ර සගවීසම්ර ක්රමසේදය 

 

වාපෘතිය ක්රියාත්ම  කිරීම සහේතුසවන් ඉඩමට නනති  හිමි මක්  හිත් පුද්ගලයන්, බදු රුවන්, කුලී නිවැසියන් 

සමන්ම අනව ර රුවන්, බලහත් ාරසයන් පදිාංචිව සිටින්නන් වැනි නනති  හිමි මක් සනාමැති පුද්ගලයන්ද, 

ශ්රමි යන්, නදනි  වැටුේ ලබන්නන්  හ අවදානම්ර ත්ත්ත්වසේ සිටින පුද්ගලයන් වැනි විවිධ  ණ්ඩායම්ර වලට 

අයත් පුද්ගලයන්  ැලකිය යුතු මට්ටම ට සභෞති  හා ආර්ි  අවත්ැන්වීම ට ලක්විය හැකිය. එස ේ බලපෑමට 

ලක්වන පුද්ගලයන්ට වන හානිය පූර්ණය කිරීම  හ පූර්ව වාපෘති අවධිසේ දී ඔවුනට පැවති ආර්ි  ත්ත්ත්වයට 

 මාන සහෝ ඊට වැඩි ජීවන ත්ත්ත්වයක් ලබාදීමට  ටයුතු කිරීම පිණි  හිමි ම්ර සගවීසම්ර ක්රමසේදය    ේ  ර ඇත්. 

KV Rail Phase 01 යටසත්    ේ  රන ලද නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේමට  හ 1950 ඉඩම්ර අත් ර 

ගැනීසම්ර පනත් හා 2008 සරගුලාසි මගින් සපන්නුම්ර ස සරන ශ්රී ලාං ාසේ නනති  හා නියාමන රාමුසවහි 

විධිවිධාන වලට අනුකූලව හිමි ම්ර සගවීසම්ර ක්රමසේදය    ේ  ර ඇත්. හිමි ම්ර සගවීසම්ර ක්රමසේදසයහි 

විසශේෂසයන්  ඳහන් ස ාට ඇති අතිසර්  දීමනාවන් සගවීම  ඳහා අමාත් මණ්ඩලසේ අනුමැතිය අවශ ස සර්. 

ප්ර ාශයට පත්  රනු ලැබූ ‘අව ාන දිනයට පසුව’ අදාළ ප්රසද්ශසේ අනව රසයන් පදිාංචි වූ සහෝ පදිාංචි වූ  වර සහෝ 

පුද්ගලසයකු වන්දි ලැබීම  ඳහා සහෝ සවනත්  වර සහෝ නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර  හායක් ලබා ගැනීම  ඳහා හිමි ම්ර 

සනාලබයි. 
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දුක්ෂගැනවිලි සඳහා සහන සැලසීකම් ොන්රණෙ 

 

ඉඩම්ර අත් ර ගැනීම හා නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියාවලිය  හ ඉදිකිරීම්ර අදියසර්දී ඇතිවන ගැටළු සහේතුසවන්  මාජීය, 

ආර්ි ,  ාං ේ ෘති   හ පාි ි  ගැටළු ඇතිවිය හැකිය. සමම  ාංකීර්ණ ගැටළු, වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ 

පුද්ගලයන්සේ ජීවසනෝපාය සවන ේ කිරීමට සහේතුවිය හැකිය. වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන්සේ එවන් 

ගැටළු හා දුෂේ රත්ා හඳුනාසගන ඒවාට පිළියම්ර සයදීම පිණි , විධිමත්ව  ේථාපිත්, නිසි  ලට සේලාවට පියවර ගනු 

ලබන දුක්ගැනවිලි  ඳහා  හන  ැලසීසම්ර යාන්රණයක් තුළින් වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක්වූවන් හට  හන 

 ැලසීම පිණි   ඩිනම්ර පියවර ගත්යුතු සේ. වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූවන් හට අවම අපහසුත්ාවයක්වත් ඇති 

සනාවන පිදි  ටයුතු කිරීම  හති   රමින් වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක්ව දුක්ගැනවිලි පවතින  වර 

සහෝ පුද්ගලසයකුට  හන  ැලසීම පිණි  වාපෘතිය  ඳහාම සුවිසශේෂී වූ දුක්ගැනවිලි  ඳහා  හන  ැලසීසම්ර 

යාන්රණයක් සයෝජනා වී ඇත්. සමම සයෝජිත් යාන්රණය, ක්සෂේර මට්ටම, ප්රාසද්ශීය මට්ටම හා ජාති  මට්ටම 

සල   ේථර තුනකින් යුත්  මිටු වලින්  මන්විත් සේ. 

 

අෙවැෙ 

 

 ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගසේ පළමු අදියර හි 2 වන අදියර  ඳහා    ේ  ළ නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර 

 ැලැ ේසමහි  ඳහන් වන හිමි ම්ර සගවීසම්ර ක්රමසේදසයහි දැක්සවන පරාමිතීන් මත් පදනම්රව නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර 

අයවැය    ේ ස ාට ඇත්. නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේසම්ර මුළු ඇ ේත්සම්රන්තුගත් පිිවැය ශ්රී ලාං ා 

රුපියල් 1,942,630,800/=ක් පමණ වන අත්ර ඒ  ඳහා ශ්රී ලාං ා රජය මුදල් ප්රතිපාදන  පයයි. වි ල්ප නිවා  

(නාගි   ාංවර්ධන අධි ාිසයන් මිලදී ගනු ලැබූ) සවනුසවන් වියදම ඇතුළත් සනාවන අත්ර වව ේථාපිත් සගවීම්ර, 

ප්රති ේථාපන පිිවැය, ප්රජා  ාංවර්ධන පිිවැය, ජීවසනෝපාය ප්රති ේථාපනය හා වර්ධනය, පුහුණු කිරීම්ර  ඳහා පිිවැය, 

පිපාලන පිිවැය  හ හදිසි අව ේථා  ඳහා පිිවැය ඇතුළත් සේ.  

 

 ාමානසයන්,  ේවකීය නිවා ය අහිමිවන කුටුම්රබ සවනුසවන් හිමි ම්ර අයිතිවාසි ම්ර  හිත් වි ල්ප නවාත්ැන් සහෝ 

වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක්වූවන් හට ප්රති ේථාපන පිිවැය මත්  ෘජුවම වන්දි සගවනු ඇත්. වන්දි සගවීම  ඳහා, 

සද්පළවල වටිනා ම ත්ක්ස ේරු කිරීසම්රදී ත්ක්ස ේරු සදපාර්ත්සම්රන්තුසේ දාය ත්වය ලබාගනු ඇත්. වාපෘතිසයන් 

බලපෑමට ලක්වූවන්  ම්රබන්ධසයන් සිදු  රන  මීක්ෂණ හා ඉඩම්රවලට පවතින සවළඳපල පිළිබඳව සිදු  රන 

 මීක්ෂණ හා සගාඩනැගිලි කුලිය පිළිබඳ  මීක්ෂණ වලින් ලබා ගන්නා දත්ත් අයවැය ගණනය කිිම  ඳහා 

උප ාරී සේ. ඉදිකිරීම්ර ආරම්රභ කිරීමට සපර වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  ය විසින් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර 

ක්රියා ාර ම්ර අව න්  ැලැ ේම නාගි   ාංවර්ධන අධි ාිය  හ අමාත් මණ්ඩලය සවත් ඉදිිපත්  රනු ඇත්. 

වන්දි සගවීම හා නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර  හාය ලබාදීම නිම  රන සත්ක් ඉදිකිරීම්ර ආරම්රභ සනා රනු ඇත්. 
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සුපරීක්ෂෂණෙ 

 

 ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව නැවත් පදිාංචි කිරීම  ැලසුම්ර කිරීම, ක්රියාත්ම  කිරීම හා සුපරීක්ෂණසයහි විවිධ  ාංරච  

 ාර්ථ ව ක්රියාත්ම  කිරීම  ඳහා අමාත්ාාංශ  හ ආයත්න රාශියක්  ම්රබන්ධව  ටයුතු  රයි.  ම ේථයක් සල  

නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේම අනුමත් කිරීසම්ර හා ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර වගකීම ගනු ලබන්සන් ප්රවාහන 

හා සිවිල් ගුවන් ස ේවා අමාත්ාාංශය (MoTCA) විසින් වන අත්ර ක්රියාත්ම  මට්ටසම්රදී, නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර 

ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේම ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර ආයත්නි  වගකීම දරනුසේ ස ාළඹ ත්දා න්න දුම්රිය වාපෘතිසයහි 

වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  ය විසිනි. අභන්ත්ර හා බාහිර  පරීක්ෂණ  ාර්යය  ම ේථ වාපෘති  ළමනා රණ 

ඒ  සයහිම අත්වශය අාංගයකි. වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  සේ නිසයෝජිත්යන්, උපසද්ශ වරුන්  හ 

ස ාන්රාත් රුසගන්  මන්විත්  ණ්ඩායමක් විසින් අභන්ත්ර සුපරීක්ෂණය සිදු  රනු ඇත්. නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර 

වැඩ ටහන සුපරීක්ෂණය  රන බාහිර නිසයෝජිත් ආයත්නයක් මගින් බාහිර සුපරීක්ෂණය අධීක්ෂණය  හ 

සුපරීක්ෂණය සිදු  රනු ඇත්. සමම අරමුණ සවනුසවන් සුදුසු නිසයෝජිත් ආයත්නයක් සත්ෝරා ගැනීම, වාපෘති 

 ළමනා රණ ඒ  ය විසින් සිදු  රනු ඇත්. නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර වැඩ ටහන ආරම්රභ  ළ පසුව බාහිර 

සුපරීක්ෂණ  ාර්යය ආරම්රභ වනු ඇත්. නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර  ටයුතු ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර ප්රගතිය, කිසියම්ර අනුකූලත්ා 

ගැටළු පවතී නම්ර ඒවා  හ වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  ය හා ආසියානු  ාංවර්ධන බැාංකුව  ඳහා කිසියම්ර නිවැරදි 

කිරීසම්ර  ටයුතු වි ේත්ර ස සරන මාසි  සුපරීක්ෂණ වාර්ත්ා හා  ාර්තුමය වාර්ත්ා    ේ කිරීම හා ඉදිිපත් කිරීම 

ඔහු/ ඇය විසින් සිදු  රනු ඇත්. නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේම ක්රියාත්ම  කිරීසම්රදී හමුවන 

අඩුලුහුඬු ම්ර ද ඔවුන් විසින් හඳුනාගනු ලබනු ඇති අත්ර එම ගැටළු අඩු කිරීම, වැළැක්වීම සහෝ අවම කිරීම පිණි  

වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයින්  මඟ  ා ච්ඡා ස ාට නිසි වි ඳුම්ර ස ායනු ඇති අත්ර ඒ  ඳහා සුදුසු 

නිවැරදි කිරීසම්ර ක්රියාමාර්ග පිළිබඳව වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  ය සවත් නිර්සද්ශ ඉදිිපත්  රනු ඇත්. 
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1 වන පරිච්කේදෙ - වයාපෘති විසතතරෙ 

 

1.1 වයාපෘතිකේ පසුබිම 

 

ජනගහනය මිලියන 5.8ක් (28%ක්) වා ය  රන බ ේනාහිර පළාසත්  හ ස ාළඹ අගනගර  ලාපසේ දුම්රිය මාර්ග 

පද්ධතිය වැඩිදියුණු කිරීමට ශ්රී ලාං ා රජය අසේක්ෂා  රයි. ස ාළඹ අගනගර  ලාපසයහි වාර්ි  ජනගහන 

වර්ධන සේගය 1.05% කි. රජසේ  ාර්යාල හා වාපාර/ වාපාර ආයත්න බහුත්රයක් ස ාළඹ අගනගර  ලාපය  

තුළ ස ාළඹ නගරසේ පිහිටා ඇත්. නදනි ව ස ාළඹ නගරයට පිවිස න වාහන  ාංඛාව 300,000 ඉක්මවයි. ඒ 

අනුව ස ාළඹ අගනගර  ලාපයට දැිය සනාහැකි ත්රම්ර වූ රථ වාහන ත්දබදය ට මුහුණ පෑමට සිදුසවයි. දැනට 

ස ාළඹ අගනගර  ලාපය තුළ මගී ප්රවාහනසයන් දුම්රිය මාර්ග පද්ධතිය මගින් ආවරණය  රනුසේ 13%ක් පමණ 

වන අත්ර ඒ දුර ගමන් දුම්රිය  හ රථවාහන ත්දබදය අඩු කිරීම පිණි  ධාවනය වන මගී දුම්රිය මගිනි. රජසේ 

අරමුණු  රනුසේ ස ාළඹ අගනගර  ලාපය තුළ අධි  මගී ඝණත්වයක් පවතින දුම්රිය මාර්ග හත්රක් එනම්ර; 

 ැළණි වැලි මාර්ගය, ප්රධාන මාර්ගය, මුහුදුබඩ මාර්ගය  හ පුත්ත්ලම මාර්ගය,  ාංවර්ධනය කිරීම හා නවී රණය 

කිරීම මගින්  ම ේථ මගී ප්රවාහනසේදී දුම්රිය ස ේවාව ලබා ගැනීමත්, එමගින්  ැලකිය යුතු මට්ටමකින් රථ වාහන 

ත්දබදය අඩු කිරීමත් සේ.  

 

ස ාළඹ ත්දා න්න දුම්රිය වාපෘතිය යටසත් ඉහත්  ඳහන් දුම්රිය මාර්ග හත්ර  ාංවර්ධනය කිරීසම්ර  ාර්යය  ඳහා 

ආසියානු  ාංවර්ධන බැාංකුසේ මූලාධාර ලබා ගැනීම  ල ා බලනු පිණි  ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන් ස ේවා 

අමාත්ාාංශය (MoTCA) හා ශ්රී ලාං ා දුම්රිය ස ේවය (SLR) අවශ වාපෘති    ේ  රයි. දුම්රිය ස ේවාව  ඳහා 

පවතින ඉල්ලුම  පුරාලීම  ඳහා වන ධාිත්ාව සමම වාපෘතිය  තුව පවතින අත්ර ඉදිි විසි ව ර  (20)  ාලය 

පුරාවට ස ේවා  ැපයීමට ද හැකිවනු ඇත්. 

සමම වාපෘතිසේ ප්රධාන අරමුණ වනුසේ නවීන ත්ාක්ෂණයට අනුගත් යන්සරෝප රණ  හිත් දුම්රිය යටිත්ල 

පද්ධතිය නවී රණය කිරීමත්, මනා පිචයන් තුළිනුත් උ  ේ ගුණාත්ම  බවකින් යුතු ප්රවාහන ස ේවා  ැපයීමයි. 

වැඩිදියුණු  රන ලද  ාංඥා පද්ධතිය, ගමන්  ාලය අඩුකිරීම, බ ේ රථ ගමනාගමනසේ සිට දුම්රිය ගමනාගමනය 

සවත්  හ පුද්ගලි  වෑන් රථ/  ාර් සිට දුම්රිය ගමනාගමනය සවත් (modal shift) මාරුවීසමන් ආදායම වැඩි වීම, 

ටි ටිපත් ගා ේතුව වැඩිවීම  හ ආදායම්ර හානිවිම අඩුවීම මඟින් සමම අරමුණ  ාක්ශාත්  ර ගැනීමට අසේක්ිත්ය. 

වාපෘතිය මඟින්  මාන්ත්ර දුම්රිය මාර්ග අළුතින් ඉදි රන අත්ර දුම්රිය මාර්ග විදුත් දුම්රිය බවට පත්කිරීම 

පිළිබඳව අවධානය සයාමු  රමින්, දැනට පවතින මාර්ගය පුනරුත්ත්ාපනය කිරීමද සිදු  රනු ඇත්. වායු දූෂණය හා 

ශේද දූෂණය අවම වීසමන් වාත්සේ ගුණාත්ම භාවය වඩාත් සහාඳ ත්ත්ත්වයට පත්වීම වැනි පාි ි  ප්රතිලාභ 

වර්ධනය කිරීමටද සමය ඉවහල් වනු ඇත්. 
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 ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගය දිගින් කි.මී. 60ක් වන ත්නි දුම්රිය මාර්ගයක් වන අත්ර එය මරදාන සිට අවි ේ ාසේල්ල 

සත්ක් දිසවයි. නදනි ව සමම මාර්ගසේ ගමන් ගන්නා දුම්රිය මගීන් ගණන14,600ක් පමණ සේ.  ාමානසයන් 

පටු gauge සල  පැවති සමම මාර්ගය, එම පැවති මාර්ගය ඔ ේස ේම පුළුල් gauge බවට 1992 ව සර්දී පත්  රන 

ලදී. සහාරණ සද  සිට පැමිසණන වැඩි මගීන් පිි ක් එක්වන පාදුක්  (මරදාන සිට කි.මී. 35  දුින් පිහිටි), 

 ැළණිවැලි මාර්ගසේ පිහිටා ඇත්. එබැවින්, වර්ත්මාන හා අනාගත්සේ ඇති විය හැකි ඉල්ලුම  ල ා බලමින් දැනට 

පවතින ත්නි දුම්රිය පහසු ම්ර වැඩි  රමින් ද්විත්ව දුම්රිය මාර්ගයක් බවට පත් කිරීමටත්, පාදුක්  සිට 

අවි ේ ාසේල්ල දක්වා දැනට පවතින මාර්ගය පුනරුත්ථාපනය කිරීමටත් අසේක්ිත්ය. 2020 ව සර්දී ක්රියාත්ම  

කිරීමට  ැලසුම්ර ස ාට ඇති  ැළණිවැලි දුම්රිය වැඩිදියුණු කිරීසම්ර වැඩ ටහනට මූලයනය කිරීමට ආසියානු 

 ාංවර්ධන බැාංකුව මූලි  වශසයන්  ැමැත්ත් පළස ාට ඇත්. 

 

ස ස ේවුවද, ඉදිකිරීම්ර  ඳහා මූලයනය කිරීසම්රදී ආසියානු  ාංවර්ධන බැාංකුසේ ප්රධාන අවශත්ාවයක් වනුසේ 

 ම ේථ දුම්රිය මාර්ගය පුරාම වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක්වන ඉඩම්රවලින් අවම වශසයන් 50% වත් ඉඩම්ර අත් ර 

සගන නිදහ ේ කිරීම  හ ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන් ස ේවා අමාත්ාාංශය (MoTCA) හා ශ්රී ලාං ා දුම්රිය ස ේවය (SLR) 

සවත් භුක්තිය භාර ගැනීමයි. එබැවින්, ආසියානු  ාංවර්ධන බැාංකුසේ මූලයනය කිරීසම්ර ඉහත්  ඳහන්  රන ලද 

අවශත්ාවය  පුරාලනු ව ේ, එක් ත් ජාතීන්සේ මානව ජනාවා  වැඩ ටහන  ම්රබන්ධ ස ාට සගන ප්රවාහන හා 

සිවිල් ගුවන් ස ේවා අමාත්ාාංශය (MoTCA) හා ශ්රී ලාං ා දුම්රිය ස ේවය (SLR)  මාජ ආර්ි  හා  ාංගණන 

 මික්ෂණයන් සිදු  රන ලද අත්ර මාර්ගසේ මධ සර්ඛාසේ සිට සදප ට මීටර් 10 බැගින් වන බිම්ර තීරයක් සබදා 

සවන්  රමින් දුම්රිය මාර්ගය සදප  ඊට අයත් දැනට පවතින භූමි ප්රසද්ශය  ඳහා නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර  ැලැ ේමක් 

(RP)    ේ  රන ලදී. සම්ර අත්ර වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ, තිඹිිග ේයාය හා ස ෝට්සට් ප්රාසද්ශීය 

සල් ම්ර ස ාට්ඨාශවලට අයත් පුද්ගලයන් නැවත් පදිාංචි කිරීම  ඳහා ඒ අවට ප්රසද්ශසයන් නිවා  ඒ   1244ක් 

මිලදී ගැනීමට ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන් ස ේවා අමාත්ාාංශය (MoTCA) හා ශ්රී ලාං ා දුම්රිය ස ේවය (SLR) අවශ 

 ටයුතු සිදු ර ඇත්.  

 

1.2 ෙැළණිවැලි දුම්රිෙ මාර්ගෙ වැඩිදයුණු කිරීකම් වැඩසටහන - අදෙර 1 (KV Rail - Phase 1) 

 

දැනට පවතින  ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගය, ස ාළඹ ත්දා න්න දුම්රිය වාපෘතිය යටසත්  ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ග 

වැඩිදියුණු කිරීසම්ර වැඩ ටහන - අදියර 1 (KV Rail - Phase 1) වශසයන් වැඩිදියුණු කිරීම පිණි  මූලනය කිිම 

 ඳහා ප්රමුඛත්ාව දැක්වීමට ශ්රී ලාං ා රජයත් ආසියානු  ාංවර්ධන බැාංකුවත් තීරණය ස ාට ඇත්. සම්ර අනුව 

 ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීසම්ර වැඩ ටහන - අදියර 1 (KV Rail - Phase 1) දී සලාස ෝ හන්දිසේ 

(0+900m) සිට ස ාට්ටාව දුම්රිය  ේථානය (0+19,700m) දක්වා ස ාට  ගුවන්ගත් (elevated) ද්විත්ව දුම්රිය 

මාර්ගයක් වශසයන් ඉදිකිරීමටත්, ස ාට්ටාව සිට පාදුක්  දක්වා වන (at grade) සග්රේඩ් ද්විත්ව මාර්ග ස ාට  ඇතුළු 

මරදාන සිට පාදුක්  දක්වා විදුලි දුම්රිය ක්රියාත්ම  වන මාර්ගයක් බවට පත් කිරීමටත්,  ාංඥා  හ විදුලි  ාංසද්ශන 

පද්ධතියක්  ේථාපනය කිරීමටත්, අතිසර්  සගාඩනැගිලි හා පහසු ම්ර වැඩිදියුණු කිරීමටත්, නවී රණය  රන ලද 

දුම්රිය මාර්ග වැනි නව යටිත්ල පහසු ම්ර ඇති කිරීමටත් නියමිත්ය. බහුවිධ මූල රණ පහසු ම ක්රමානුකූල  රනු 
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පිණි ,  ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීසම්ර වැඩ ටහන - අදියර 1  ඳහා නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර වැඩරාමුව 

   ේ කිිම  ඳහා ආසියානු  ාංවර්ධන බැාංකුසේ ත්ාක්ෂණි   හාය යටසත් උපසද්ශ වරසයකු  ැඳවා ඇත්. 

නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාරී  ැලැසුම්ර කිහිපයක්    ේ කිරීම තුළින් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර වැඩ ටහන පහසුසවන් 

ක්රියාත්ම  කිරීමට සමය සහේතු වී ඇත්. එබැවින්, සිතියසම්ර (චිරය 1) දැක්සවන අාංශයන්/ ස ාට ේ  ඳහා සවන් 

සවන් වශසයන් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාරී  ැලැ ේම පහක් (05)    ේ කිරීමට වාපෘති  ළමනා රණ 

ඒ  ය තීරණය  රන ලදී. නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේම ක්රියාත්ම  කිරීමට ගත්වන  ාලය නිවා  

සයෝජනා ක්රමසයන් නිවා  ඒ   ලබා ගැනීමට ගත්වන  ාලය මත් රඳා පවතී. සම්ර අනුව පළමු අදියර යටසත් 

නාගි   ාංවර්ධන අධි ාිසේ නිවා  262ක් 2019 මුල් භාගසේදී නැවත් පදිාංචි කිරීම්ර සවනුසවන් නිදහ ේ ස සර්. 

 

වගුව 1.1  ෙැළණිවැලි දුම්රිෙ මාර්ගෙ වැඩිදයුණු කිරීකම් වැඩසටහන - අදෙර 1 හි එක් එක් ස ාට ේ සවනුසවන් 

නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේම පිළිසයල කිරීම  

ඉදකිරීම් 

පැකක්ෂජෙ 

නැවත පදංචි කිරීකම් 

ක්රිොොරෙම් සැලැසතකමහි 

කොටස 

දග ප්රාකද්ශීෙ 

කල්ෙම් 

කොට්ඨාශෙ 

බලපෑමට ලක්ෂ වූ ග්රාම 

නිලධ්ාරී කොට්ඨාශෙ 

 

 

 

 

 

 

පැසක්ජය 1 

i වන ස ාට : 

මරදාන සිට සලාස ෝ හන්දිය 

දක්වා 

0+900m ස ාළඹ මාළිගා න්ද, මාළිගාවත්ත් 

බටහිර 

ii වන ස ාට : 

සලාස ෝ හන්දිය සිට 

සීවලීපුර පාර දක්වා 

0+900m – 

0+2200m 

තිඹිිග ේයාය වනාත්මුල්ල 

iii වන ස ාට : 

සීවලීපුර පාර සිට 

නුසේසගාඩ දුමිිය  ේථානය 

දක්වා ( ට්ටිය හන්දිය) 

0+2200m –  

0+10,000m 

තිඹිිග ේයාය 

ස ෝට්සට් 

සබාරැල්ල උතුර 

සබාරැල්ල දකුණ 

නාරාසහේන්පිට 

කිරුල 

කිරුලපන 

සගෝත්මීපුර 

නුසේසගාඩ 

නුසේසගාඩ බටහිර 

පාසගාඩ නැසගනහිර 

 

 

 

 

 

iv වන ස ාට : 

නුසේසගාඩ දුම්රිය  ේථානසේ  

( ට්ටිය හන්දිය) සිට 

ගලවිලවත්ත් උතුර දක්වා 

 

0+10,000m 

– 

0+23,000m 

ස ෝට්සට්  

මහරගම 

 

ගාංසගාඩවිල දකුණ 

ගාංසගාඩවිල නැසගනහිර 

ගාංසගාඩවිල බටහිර 

නාවින්න 

පන්නිපිටිය උතුර 
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පැසක්ජය 2 

 ස ාට්ටාව නගරය 

මාලපල්ල නැසගනහිර 

මාලපල්ල බටහිර 

මාකුඹුර උතුර 

මහරගම නගරය 

පතිරසගාඩ 

දඹසහේන 

ස ාට්ටාව දකුණ 

ස ාට්ටාව උතුර 

ස ාට්ටාව බටහිර 

 

 

 

 

 

 

පැසක්ජය 3 

v වන ස ාට : 

ගලවිලවත්ත් උතුර සිට 

පාදුක්  දක්වා 

 

0+23,000m 

- 

0+34,980m 

සහෝමාගම 

පාදුක්  

ගලවිල උතුර 

සහෝමාගම දකුණ 

සහෝමාගම බටහිර 

සහෝමාගම නැසගනහිර 

සහෝමාගම නගරය 

පිටිපන නගරය 

සගාඩගම දකුණ 

කුරුඳුවත්ත් 

ගැහැණුවල 

වටරැ  දකුණ 

ඕවිටිගම 

පනාසගාඩ නැසගනහිර 

පාදුක්  
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 ටහන 1: KV Rail Phase – 1 හි නැවත් පදිාංචි කිිම  ඳහා සයෝජිත් ස ාට ේ දැක්සවන සිතියම 

 

1.3 ෙැළණිවැලි දුම්රිෙ මාර්ගකේ පළමු අදෙර හි කදවන කොටස 

 

 ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගසේ පළමු අදියර හි කදවන ස ාට  වශසයන් සලාස ෝ හන්දිසේ සිට සීවලී පටුමග 

(0+900m – 0+2200m) දක්වා ස ාට  සත්ෝරාසගන ඇත්. එහිදී බලපෑමට ලක්වන කුටුම්රබ 260 ට ආ න්න 

 ාංඛාවක් නාගි   ාංවර්ධන අධි ාිසේ නිවා  සයෝජනා ක්රම සවත් යාමට  ැමැත්ත් පළ ර ඇත්. නාගි  

 ාංවර්ධන අධි ාිසේ නිවා  සයෝජනා ක්රමසේ සිට එහි ප්රති ේථාපනගත් වීමට  ැමැත්ත් දැක්වූ එක් එක් කුටුම්රබ 

දැනට පදිාංචිව සිටින  ේථානයට පවතින දුර  ල ා බලා II වන ස ාටස ේ මායිම්ර නිශේචය  රනු ඇත්. 

 

1.4 නැවත පදංචි කිරීකම් ක්රිොොරෙම් සැලැසතකමහි (RAP) අරමුණු - ෙැළණිවැලි දුම්රිෙ මාර්ගකේ 

පළමු අදෙර හි කදවන කොටස 

 

නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේසමහි අරමුණු වනුසේ වාපෘතිසේ දී අනුගමනය  රන ක්රියාමාර්ග 

නිශේචිත් වශසයන්  ඳහන් කිරීම  හ ඉඩමි අත් ර ගැනීම හා  ම්රබන්ධ අහිත් ර බලපෑම අඩු කිරීම, අහිමි වීම්ර 

 ඳහා වන්දි සගවීම  හ බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන් හා ප්රජාවන් සවත්  ාංවර්ධන ප්රතිලාභ ලබාදීමයි. නැවත් පදිාංචි 

කිරීම  ාංවර්ධන  ාර්යයන් සල   ල ා  ැලසුම්ර    ේ කිරීමට  හ බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන්සේ ජීවන 

ත්ත්ත්වය නැවත් සගාඩනාංවා ගැනීමටත් වර්ධනය  ර ගැනීමටත් ඔවුන් ගන්නා උත් ාහසේදී ඔවුනට  හාය දීමත් 

අරමුණු ස ාට ඇත්. බලපෑමට ලක්වූවන් සවත් ලබාදිය යුතු හිමි ම්ර  ඩිනමින් හා  ාධාරණ සල  සගවීම  හ 
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ඔවුන්සේ ජීවසනෝපාය වර්ධනය කිරීම  ඳහා වි ල්ප හා අව ේථා ස ායා ගැනීම  ඳහා ඔවුනට  හාය දීම 

 ම්රබන්ධසයන් වන රජසේ  ැපවීම සමමගින් පිළිබිඹු ස සර්. ඉහත් කී ක්රියාමාර්ග ගනු ලබන්සන්, ශ්රී ලාං ා රජසේ 

නීති, සරගුලාසි  හ ප්රතිපත්ති වලට හා ආසියානු  ාංවර්ධන බැාංකුසේ 2009  මාජ ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති ප්ර ාශසේ 

නිර්ණාය  වලට අනුව    ේ  රන ලද නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර වැඩරාමුව ප්ර ාරව සේ. 

 

1.5 නැවත පදංචි කිරීකම් ක්රිොොරෙම් සැලැසතම සෙසත කිරීම සඳහා අනුගමනෙ ෙරනු ලැබූ 

ක්රකමෝපාෙ 

 

වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක්වන කුටුම්රබ  හ සද්පළ හඳුනා ගැනීම  හ බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබ හා සද්පළ වල 

පිහිටීම  හ ත්ත්ත්වය කුමක්ද යන බව  හති   ර ගැනීම පිණි  සලාස ෝ හන්දිසේ සිට සහෝමාගම දක්වා දැනට 

පවතින දුම්රිය මාර්ගසේ මධ සර්ඛාසේ සිට සදප ට මීටර් 10  බිම්ර තීරයට අයත් ස ාට   ඳහා 2017 මැයි ම  7 

වන දින සිට 2017 අසගෝ ේතු ම  14 දින දක්වා එක් ත් ජාතීන්සේ මානව ජනාවා  වැඩ ටහන විසින්  මාජ 

ආර්ි   මීක්ෂණයක්  හ  ාංගණන  මික්ෂණයක් සිදු  රන ලද අත්ර එහිදී දුම්රිය නැවතුම්රපළ පිහිටා ඇති 

ප්රසද්ශවල, දත්ත් රැ ේ කිරීම සිදු  රන ලද්සද් දුම්රිය සදපාර්ත්සම්රන්තුව  තු ඉඩම්රවල මායිම දක්වා පමණි. දත්ත් රැ ේ 

කිරීසම්රදී ප්රමාණාත්ම  හා ගුණාත්ම  යන ක්රම සද ම සයාදා ගන්නා ලදී. සම්ර අනුව ප්රාසද්ශීය සල් ම්ර 

ස ාට්ඨාශවල පවතින ආ ෘති (පැති ඩ)  හ රජසේ  ාංගණන වාර්ත්ා වලින් ද්විතියි  දත්ත් රැ ේ  රන ලදී. 

 

ප්රමාණාත්ම  දත්ත් රැ ේ කිරීසම්රදී බලපෑමට ලක් වූ සියලුම පුද්ගලයන්සේ සත්ාරතුරු රැ ේකිරීම  ඳහා විසශේෂසයන් 

   ේ  රන ලද ප්රශේනාවලියක් සයාදා ගන්නා ලදී. එම ප්රශේනාවලිසේදී; බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබවල සත්ාරතුරු, 

වාපාර හා ජිවසනෝපාය ක්රියා ාර ම්ර, බලපෑමට ලක් වූ ඉඩම්ර හා සබෝග, ඉඩමට සද්පළවල  හ සගාඩනැගිලිවලට 

පවතින අයිතිවාසි සම්ර  ේවභාවය  හ වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන්සේ  මාජ ආර්ි  පැති ඩ 

පිළිබඳ අවධානය සයාමු  රන ලදී. ගුණාත්ම  දත්ත් රැ ේ කිරීම; ඉලක් ගත්  ණ්ඩායම්ර  ා ච්ඡා (FGDs), ප්රධාන 

සත්ාරතුරු ලබා සදන්නන්  මඟ පවත්වන  ම්රමුඛ  ා ච්ඡා (KII), පාර්ශව රුවන්  මඟ සිදු  රන  ා ච්ඡා 

රැ ේවීම්ර  හ ක්සෂේර නිරීක්ෂණ තුළින් සිදු  රන ලදී. 

 

ඉඩම්ර හා සද්පළ වලට ඇතිවන බලපෑම්ර ත්හවුරු කිරීම, GIS දත්ත් පද්ධති    ේ කිරීම  හ සිතියම්ර    ේ කිරීම 

 ඳහා භූ විදාත්ම  සත්ාරතුරු පද්ධති ත්ාක්ෂණය (Geological Information System) සයාදා ගන්නා ලදී. 

 

දත්ත් රැ ේ කිරීම  ඳහා උපාධිධාරීන් සයාදවන ලදී. සම්ර  ඳහා ප්රශේනාවලීන් සයාදා ගන්නා ආ ාරය, ප්රශේනාවලි 

ලබාදීම  ඳහා පුද්ගලයන් සත්ෝරා ගැනීම  හ අවශ සත්ාරතුරු රැ ේ ර ගැනීම පිළිබඳව ධනාත්ම  හා ඵලදායී 

අත්දැකීමක් ලබාසදනු පිණි  ආධුනි යන් හට පුහුණු වැඩමුළුවක් පවත්වන ලද අත්ර එහිදී අවශ සත්ාරතුරු 

ලබාසදන ලදී. 

 

ස ාළඹ ත්දා න්න දුම්රිය වාපෘතිසයහි වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  ය මගින් 2018 සද ැම්රබර් ම  15 වන දින 

සිට 2019 ජනවාි ම  3 වන දින දක්වා  ාලසීමාසේදී  මාසලෝචන  මීක්ෂණයක් සිදු  රන ලදී. ඒ අනුව, අවශ 
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සවන ේ ම්ර සිදුස ාට අව න් වශසයන් තීරණය  ළ ප්රසද්ශය තුළ ඉදිකිරීම්ර සීමාව  හ සයෝජිත්  ැළණිවැලි දුම්රිය 

මාර්ගසේ පළමු අදියර හි, සදවන ස ාටස හි සේ ේලයින් (Baseline) දුම්රිය  ේථාන පිළිබඳ  මාසලෝචනය  රන 

ලද අත්ර ඒ අනුව එක් ත් ජාතීන්සේ මානව ජනාවා  වැඩ ටහන  විසින්    ේ  රන ලද දත්ත්  මුදාය 

යාවත් ාලින  රන ලදී. ආදායම්ර ප්රති ේථාපනය පිළිබඳ සත්ාරතුරු රැ ේ ර ගැනීම  ඳහා සවනමම අධයනයක් 

ප්රශේනාවලි හරහා සිදු  රන ලදී. දත්ත් ඇතුළත් කිරීම  හ දත්ත්  ැ සීම  ඳහා MS Access හා MSQL යන 

මෘදු ාාංග භාවිත්ා  රන ලදී. 
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2 වන පරිච්කේදෙ - ඉඩම් අත්ෙර ගැනීකම් හා නැවත පදංචි කිරීකම් විෂෙ පථෙ  

 

2.1 හැඳින්ීම 

 

 ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගසේ පළමු අදියර හි වාපෘතිසේ  ාංවර්ධන  ාර්යයන් යටත්ට ගැසනන ඉඩම්ර 

සබාසහාමයක් ශ්රී ලාං ා දුම්රිය ස ේවය  තුවන බැවින් ඒ සවනුසවන් සිදු ළ යුතු ඉඩම්ර අත් ර ගැනීම්ර සබසහවින්ම 

සීමිත් වනු ඇත්. ස ස ේවුවද, වර්ත්මානසේ දුම්රිය මාර්ගය අ ල පදිාංචිව සිටින ජනත්ාව සබාසහෝ සපසද ේවල දුම්රිය 

මාර්ගය  ඳහා මීටර් 6ක් පළල බිම්ර තීරයක් පමණක් ඉතිි ර පදිාංචිව සිටින බැවින් එම ඉතිි බිම්ර තීරය සයෝජිත් 

 ාංවර්ධන  ාර්යය  ඳහා කිසිස ේත් ප්රමාණවත් සනාසේ. එබැවින් දුම්රිය මාර්ගය සදප  ඊට අයත් බිම්ර තීරය 

(ROW) සමම  ාංවර්ධන  ාර්යය  ඳහා අවම වශසයන් මීටර් 12ක් දක්වා වත් පුළුල්  ළ යුතු අත්ර එවිට එම 

ස ාට ට පුද්ගලි  ඉඩම්රද අයත් සේ. මීට අමත්රව, සමම  ාංවර්ධන  ාර්යසේ දී දුම්රිය සපාළ  ාංවර්ධනය කිරීම 

සිදු  රන බැවින් දැනට පවතින දුම්රිය  ේථානවලට යාබද ඉඩම්ර අත් ර ගැනීමට සිදුවනු ඇත්. ඉහත්  ඳහන්  ළ 

ඉඩම්රවලට අමත්රව දුම්රිය මාර්ගය සවනුවට අළුතින් සවන්  රන ඉඩම්ර තීරසයහි සිට මීටර් 4   පළලින් යුතු නව 

බිම්ර තීරයක්, ස ාන්රාත්  ාලසීමාසේදී ත්ාව ාලි  ප්රසේශ මාර්ග සල  භාවිත්ා කිරීම  ඳහා අවශ සේ. 

 ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගසේ පළමු අදියර හි සදවන ස ාට  යටසත් සලාස ෝ හන්දිසේ සිට සීවලී පටුමග දක්වා, 

දුම්රිය මාර්ගයට සවන්  ළ බිම්ර තීරසයහි (ROW) ඇත්ැම්ර  ේථානවල පුද්ගලි  ඉඩම්ර කිහිපයක් අත් ර ගැනීමට 

අවශ වනු ඇති අත්ර ඊට දුම්රිය මාර්ගය සදපසින්ම පිහිටි සන්වාසි   ේථාන, වාපාර ආයත්න, සවනත් ආයත්න 

 හ සපාදු සද්පළ ද, අයත් වනු ඇත්. සමම ස ාටස ේ සිදුවන ඉඩම්ර අත් ර ගැනීම හා භුක්තිය භාර ගැනීම 

සහේතුසවන් ඒවාසේ හිමි රුවන් හා පිහරණ රුවන් සභෞති  හා ආර්ි  අවත්ැන්වීමට සිදුවනු ඇති අත්ර එහි 

ප්රතිඵලයක් සල  සිදුවන  ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව නැවත් පදිාංචි කිිම ඉඩම්ර හිමි රුවන්  හ පිහරණ රුවන් 

මත් බලපෑම්ර ඇති  රනු ඇත්. 

 

 ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගසේ පළමු අදියර හි සදවන ස ාට  මගින් ඇති  රන  ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව නැවත් 

පදිාංචි කිරීසම්ර බලපෑම්රවල  ාරාාංශය වගුව 2.1 හි දක්වා ඇත්. ඉඩම්ර අත් ර ගැනීම, නැවත් පදිාංචි කිරීම  හ සවනත් 

බලපෑම්ර වලට ලක් වූ   ාණ්ඩ, හිමි ම්ර සගවීසම්ර ක්රමසේදය යටසත් හඳුනාසගන ඇති අත්ර වන්දි සගවීම  ඳහා 

අවශ වන වටිනා ම්ර ත්ක්ස ේරු ස ාට ඇත්. එයට අනුව කුටුම්රබ 271ක්  ැලකිය යුතු මට්ටම  බලපෑමට ලක් සේ. 

ඒ අනුව; ඉඩමට නනති  හිමි ම  හිත් කුටුම්රබ 40ක්  ඩහිමියන් 15ක්  හ නිව  හා වාපාර  ේථානය යන 

සද ම බලපෑමට ලක්වන පුද්ගලයන් 15ක් බලපෑමට ලක්වනු ඇත්. ඉඩමට නනති  හිමි ම  හිත් කුමුට්භ 06  

නිවා වල ස ාට ේ බලපෑමට ලක්වන අත්ර ඔවුනට, බලපෑමට ලක්වන ඉඩම හා ඉදිකිරීම යන සද ටම වන්දි හිමි 

සේ. බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන් විසින් සරෝපණය ස ාට භුක්ති විඳින ශා   ඳහා හිමි ම්ර සගවීසම්ර ක්රමසේදසේ 

 ඳහන් ස ාට ඇති මිල ගණන් අනුව වන්දි හිමි සේ. බලපෑමට ලක්වන නිවා වල වා ය  රන කුලී නිවැසියන් 06 

සදසනකු, වි ල්ප නිවා  ස ායා ගැනීම  ඳහා වන්දි ලබනු ඇත්. 
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වගුව 2.1 -  ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර බලපෑම්ර  ාරාාංශය 

 

2.2 ඉඩම් මත ඇති ෙරන බලපෑම 

 

 ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගසේ පළමු අදියර හි සදවන ස ාට   ඳහා අවශ වන මුළු ඉඩම්ර ප්රමාණය ආ න්න 

වශසයන් පර්ච ේ 1091 ක් පමණ සේ. එස ේ අවශ ඉඩම්ර වලින් පර්ච ේ 952 ට ආ න්න  ාංඛාවක් ශ්රී ලාං ා දුම්රිය 

ස ේවය  තුවන අත්ර පර්ච ේ 10 ට ආ න්න ගණනක් නාගි   ාංවර්ධන අධි ාිය  තු සේ. පර්ච ේ 107ක් පමණ 

පුද්ගලි  ඉඩම්ර සේ. පුද්ගලි  ඉඩම්රවලින් පර්ච ේ 50ක් ඉඩමට නනති  හිමි මක්  හිත් පුද්ගලයන්  තුවන අත්ර 

                                                           
1ඉඩම්ර හිමියන්ට ඔවුන්සේ ඉඩම්රවලින් 10% සහෝ ඊට වඩා අහිමි වීම.  
2ඉදිකිරීම ට ඇති  ළ බලපෑම එහි මුළු වර්ග ප්රමාණසයන් 10% ට වඩා අඩු නම්ර සහෝ එහි මායිම්ර ත්ාේපයට පමණක් බලපෑමක් ඇති වුණි 
නම්ර, එවන් බලපෑමක්  ැලකිය යුතු මට්ටසම්ර සනාවන බලපෑමක් සල  වර්ග  රයි. ඒවාසේ බලපෑමට ලක්වූවන්, සභෞති  සහෝ ආර්ි  
වශසයන් බලපෑමට ලක් සනාවන බැවිනි.  
3දුම්රිය මාර්ගයට සවන් ළ බිම්ර තීරය (ROW) තුළ ඉදිකිරීම්ර පවතින කුටුම්රභ 

බලපෑම 

ප්රමාණය/ ගණන 

2 ස ාට  - සලාස ෝ හන්දිය සිට 

සීවලී පටුමග දක්වා 

පුද්ගලි  ඉඩම්ර අත් ර ගැනීම (පර්ච ේ) 107 

අවශ රජසේ ඉඩම්ර (පර්ච ේ) 952 

ත්ාව ාලි  ඉඩම්ර අත් ර ගැනීම (පර්ච ේ) 0 

බලපෑමට ලක් වූ නනති  හිමි ම්ර ඇති/  හති ලාභී  40 

සභෞති  අවත්ැන් වූ කුටුම්රබ 

(වා  ේථාන අහිමි වීම) 
239 

ආර්ි  වශසයන් අවත්ැන් වූ කුටුම්රබ 

(සවළඳ ැල අහිමි වීම) 
15 

ඉඩම්ර අහිමිවන, ආර්ි  වශසයන් අවත්ැන් වන ඉඩමට හිමි මක් 

 හිත් පුද්ගලයන්1 
01 

සභෞති  හා ආර්ි  වශසයන් අවත්ැන් වන කුටුම්රබ 

(වා  ේථාන හා   සවළඳ ැල අහිමි වීම) 
15 

 ැලකිය යුතු ත්රම්ර සනාවන බලපෑම්ර2 0 

ඉඩම්ර තීරයක් අහිමිවන ඉඩමට හිමි ම ඇති පුද්ගලයන් 06 

කුලී නිවැසියන් 06 

බලපෑමට ලක් වූ මුළු පුද්ගලයන්  ාංඛාව 271 

ඉඩමට හිමි මක්  හිත් බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන්  ාංඛාව 40 

ඉඩමට හිමි මක් රහිත් බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන්  ාංඛාව3 230 

බලපෑමට ලක් වූ ස ේවා නියුක්ති යන්  ාංඛාව 37 

බලපෑමට ලක් වූ ඉදිකිරීම්ර  ාංඛාව 271 

බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලි  ශා   ාංඛාව 107 

බලපෑමට ලක් වූ සපාදු සද්පළ  ම්රපත්  ාංඛාව 08 
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පර්ච ේ 57ක් ජාති  නිවා   ාංවර්ධන අධි ාිසේ  හති  පරලාභීන්ට අයත් සේ. ස ස ේවුවද, රජය  තුව 

පවතින්සන් යැයි ඉහතින්  ඳහන්  ළ  ාංඛාවලින් විශාල ප්රමාණයක් අනව රසයන් හා බලහත් ාරසයන් භුක්ති 

විඳියි. ඒ අනුව දුම්රිය සදපාර්ත්සම්රන්තුව  තු පර්ච ේ 340  දුම්රිය මාර්ගය සදප  පිහිටි දුම්රිය මාර්ග රක්ිත්ය එස ේ 

භූක්ති විඳිනු ලබයි. මිට අමත්රව, සමම ඉඩසමහි ස ාට   ජාති  නිවා   ාංවර්ධන අධි ාිය විසින් නිවා  

සයෝජනා ක්රමයක් ඉදිස ාට ඇත්. සම්ර අනුව, සමම සයෝජිත් වාපෘතිය මගින්, ඉඩම්රවල භුක්තිය නැවත් රජය සවත් 

ලබා ගැනීමත්, නාගි   ාංවර්ධන අධි ාිසේ  හ ජාති  නිවා   ාංවර්ධන අධි ාිසේ ඉඩම්ර අව තු කිරීමත් 

සමන්ම පුද්ගලි  ඉඩම්ර අත් ර ගැනීමත් සිදු ළ යුතු සේ. 

වගුව 2.2: ඉඩම්ර මත් ඇති  රන  ම ේථ බලපෑම 

සයෝජිත් 

දුම්රිය 

මාර්ගය 

 ඳහා 

සවන් ළ 

බිම්ර තීරය  

(ROW) 

 ඳහා 

අවශ භූමි 

ප්රමාණය 

(පර්ච ේ) 

රජසේ ඉඩම්ර පුද්ගලි  ඉඩම්ර 

සයෝජිත් දුම්රිය 

මාර්ගය  ඳහා 

සවන් ළ බිම්ර 

තීරය (ROW) තුළ 

පිහිටි, දුම්රිය 

සදපාර්ත්සම්රන්තුව 

 තු ඉඩම්ර 

ප්රමාණය (පර්ච ේ) 

සයෝජිත් 

දුම්රිය 

මාර්ගය 

 ඳහා 

සවන් ළ 

බිම්ර තීරය 

(ROW) 

තුළ පිහිටි, 

ස ාළඹ 

මහනගර 

 භාව  තු 

ඉඩම්ර 

ප්රමාණය 

(පර්ච ේ) 

සයෝජිත් 

දුම්රිය 

මාර්ගය 

 ඳහා 

සවන් ළ 

බිම්ර තීරය 

(ROW) 

තුළ පිහිටි, 

නාගි  

 ාංවර්ධන 

අධි ාිය 

 තු ඉඩම්ර 

ප්රමාණය 

(පර්ච ේ) 

සයෝජිත් 

දුම්රිය 

මාර්ගය 

 ඳහා 

සවන් ළ 

බිම්ර තීරය 

(ROW) 

තුළ පිහිටි, 

ඉඩමට 

හිමි මක් 

 හිත් 

පුද්ගලයන් 

 තු ඉඩම්ර 

ප්රමාණය 

(පර්ච ේ) 

සයෝජිත් දුම්රිය 

මාර්ගය  ඳහා 

සවන් ළ බිම්ර 

තීරය (ROW) 

තුළ පිහිටි 

ජාති  නිවා  

 ාංවර්ධන 

අධි ාිසේ 

කුටුම්රබ 

 ාඩ්පත් 

හිමියන් භුක්ති 

විඳින ඉඩම්ර 

ප්රමාණය 

(පර්ච ේ) 

ඉඩමට 

හිමි ම 

 හිත් 

පුද්ගලයන් 

 තුවන 

ඉඩම්ර 

 ැබලි 

ගණන 

ජාති  නිවා  

 ාංවර්ධන 

අධි ාිසේ 

 හති පත් 

ලාභීන් 

 තුවන ඉඩම්ර 

 ැබලි ගණන 

1091 952 22 10 50 57 12 28 

 

 මීක්ෂණයට අනුව, ඉහත් 2.2 වගුසවන් සපන්නුම්ර  රන ආ ාරයට, අත් ර ගැනීමට සයෝජිත් මුළු ඉඩම්ර ප්රමාණය 

පර්ච ේ 107කි. පුද්ගලි  ඉඩම්ර හිමියන් සල   ැලස න ඉඩම්ර හිමියන් 40 සදසනකුසේ ඉඩම්ර  ැබලි 40ක් අත් ර 

ගැනීමට සයෝජිත්ය. 

 

2.2.1.  පුද්ගලිෙ ඉඩම් මත ඇති ෙරන බලපෑම 

  

ඉඩම ට හිමි මක් පැවතීම ශ්රී ලාං ාව තුළ සගෞරවාන්විත් ත්ත්ත්වයක් වන අත්ර එමගින් අදාළ පුද්ගලයාට 

 මාජසේ පවතින  මාජ ත්ත්ත්වය පිළිබිඹු  රයි. ඉඩම්ර අත් ර ගැනීම නි ා බලපෑමට ලක්වන පුද්ගලි  ඉඩම්ර මත් 

ඇති  රන අහිත් ර බලපෑම්ර අවම කිරීම  ඳහා සුදුසු ක්රියාමාර්ග ගැනීම පිළිබඳ දැඩි අවධානයක් නැවත් පදිාංචි 

කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේම මගින් අවධාරණය  රයි. සමහිදී  ේවකීය ඉඩසමන් ස ාට ක් පමණක් බලපෑමට 

ලක්වන කුටුම්රබ 6ක් ඇත්. 
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2012 ව සර්දී ජාති  නිවා   ාංවර්ධන අධි ාිය විසින් පවරනු ලැබූ දුම්රිය ඉඩම්ර නියමානුකූල  රන ලද අත්ර අඩු 

ආදායම්ර  හිත්  ාණ්ඩයට ගැසනන පුද්ගලයන් හට එක් අසයකුට පර්ච ේ 02 බැගින් සවන්  රමින් කුටුම්රබ 

හැඳුනුම්රපත් නිකුත්  රන ලදී. පසුව සමම කුටුම්රබලාභීන්සගන් ඇත්ැසමක් ජාති  නිවා   ාංවර්ධන අධි ාිය සවත් 

අවම සගවිම සිදු ර ඔේපු ලබාගත් අත්ර ඒ අනුව ඔවුනට අදාළ ඉඩම  ඳහා නනති  හිමි මක් පවතී. නමුත් 

ඔවුන් අතුින් සබාසහෝ සදසනක් ජාති  නිවා   ාංවර්ධන අධි ාිය සවතින් ඔේපු ලබාසගන සනාමැත්. නමුත් 

ඔවුන් නිවා  ඉදිකිරීම  ඳහා ජාති  නිවා   ාංවර්ධන අධි ාිය හරහා රජසේ ණය ලබා ගැනීමට හිමි ම්ර ලබන 

බැවින්  හති පත්ලාභීන් වශසයන්  ැලකිය හැකි සේ. (හිමි ම්ර  හිත් පුද්ගලයන්  හ කුටුම්රබපත් හිමියන් 

දැක්සවන ඇමුණුම 01 හා 02 බලන්න) සමම නිවා වල පදිාංචි ජනත්ාව නැවත් පදිාංචි කිරීම පිණි  ඔවුන්සේ 

භුක්තිය, ඔේපු හිමිසයකු/  හති පත් හිමිසයකු යන ත්ත්ත්වසේ නනති  වලාංගුභාවයක් ලබාදීම  ඳහා අවශ 

 ටයුතු වාපෘතිය මගින් සිදු  රනු ඇත්. එමගින්, ඔේපු ලබා සනාගත් නිවැසියන්ද,  හති පත්ලාභීන් වශසයන් 

සමම නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේසමහි  ල ා ඇත්.  

බලපෑමට ලක් වූ ඉඩම්ර, ඒවාසේ ප්රමාණය අනුව වර්ගී රණය ස ාට වගුව 2.3 හි  ඳහන් ස ාට ඇත්. 

වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක්වන පුද්ගලයන් 33 සදසනකු හට ඔවුන්සේ ඉඩම්ර ස ාටසින් පර්ච ේ 1-2  ප්රමාණයක් 

අහිමි වන අත්ර එක් පුද්ගලසයකුට පර්ච ේ 2-3 අත්ර ප්රමාණයක්ද, ත්වත් එක් අසයකුට ඉඩසමන් පර්ච ේ 3-4ක් 

ප්රමාණයක් අහිමි සේ. එක් අසයකු  තු වාපාර ඉඩසමන් පර්ච ේ 5 ට වඩා අහිමි සේ. 

වගුව 2.3: බලපෑමට ලක් වූ ඉඩම්ර ප්රමාණය අනුව  

බලපෑමට ලක් වූ 

ඉඩම්ර (පර්ච ේ) 

පිහරණ රටාව 

එ තුව සන්වාසි  ඉඩම්ර 

( ැබලි ගණන) 

වාපාර ඉඩම්ර 

( ැබලි ගණන) 

සන්වාසි  හා වාපාර 

ඉඩම්ර 

( ැබලි ගණන) 

1ට අඩු 1 0 0 1 

1-2 33 0 3 36 

2-3 1 0 0 1 

3-4 0 0 1 1 

4-5 0 0 0 0 

5ට වැඩි 0 1 0 1 

එෙුව 35 1 4 40 

 

සමම දත්ත් වලට අනුව සන්වාසි , වාපාර  හ සන්වාසි  හා වාපාර යන  ාණ්ඩ තුන ට අයත් ඉඩම්ර පිහරණ 

වර්ගවලට අයත් ඉඩම්ර බලපෑමට ලක් සේ. සන්වාසි   ාර්යය සවනුසවන්ම භාවිත්ා  රන පර්ච ේ 70  පුද්ගලි  

ඉඩම්ර බලපෑමට ලක් සේ. එය බලපෑමට ලක්වන මුළු ඉඩම්රවලින් 81%  ප්රතිශත්යක් වන අත්ර කුටුම්රබ 35ක් 

බලපෑමට ලක් සේ. සන්වාසි  හා වාපාර යන අරමුණු සද  සවනුසවන්ම සයදවූ පුද්ගලයන් 4 සදසනකු භුක්ති 

විඳින පර්ච ේ 9ක් එනම්ර ප්රතිශත්යක් සල  11%ක් බලපෑමට ලක් සේ. වාපාර ඉඩම  පර්ච ේ 7ක් එනම්ර බලපෑමට 
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ලක්වන මුළු ඉඩම්රවලින් 3%ක් බලපෑමට ලක්වන අත්ර ඉන් බලපෑමට ලක්වන පුද්ගලයන් ගණන 1කි. බලපෑමට 

ලක්වන ඉඩම්ර, පිහරණ රටාව අනුව වර්ගී රණය  ර වගුව 2.4 හි දක්වා ඇත්. 

වගුව 2.4 : බලපෑමට ලක් වූ ඉඩම්ර, පිහරණ රටාව අනුව  

පිහරණ රටාව 

ඉඩම්ර 

 ැබලි 

ගණන 

මුළු ඉඩම්ර  ැබලි 

ප්රතිශත්ය (%) 

බලපෑමට ලක් වූ 

ප්රසද්ශය (පර්ච ේ) 

බලපෑමට ලක් වූ 

ප්රතිශත්ය (%) 

සන්වාසි  35 87 70 81 

වාපාර 1 3 7 8 

සන්වාසි  හා වාපාර 4 10 9 11 

එෙුව 40 100 86 100 

 

මුළු විශාලත්වයට  ාසේක්ෂව බලපෑමට ලක්වන ඉඩම්රවල වාපෘතිසයන් ඇති  රන බලපෑම්රවල විශාලත්වය 

ප්රතිශත්යක් සල  2.5 වගුසේ  ඳහන් ස ාට ඇත්. ඊට අනුව ඉඩම්ර  ැබලි 35ක් සන්වාසි   ටයුතු  ඳහාත්, 4ක් 

සන්වාසි  හා වාපාර අරමුණ  ඳහාත්, එක් ස ාට ක් වාපාර  ඳහාත් භාවිත්ා ස ාට ඇත්. අර්ධ වශසයන් 

බලපෑමට ලක්වන ඉතිි ඉඩම්ර ස ාට ේ 5  ස ාට ේ අත් ර ගැනීසමන් පසුව ත්වදුරටත් භාවිත්ා  ළ හැකිය. එම 

ඉඩම්ර ස ාට ේ 40න්  ැබලි 34ක් බරපත්ල ආ ාරසයන් බලපෑමට ලක්වන අත්ර ඉන් සබාසහාමයක් ජාති  නිවා  

 ාංවර්ධන අධි ාියසයහි නියමානුකූල  රන ලද ඉඩම්ර සේ. 

වගුව 2.5 : බලපෑම්රවල ප්රමාණය (විශාලත්වය) 

 

2.3   ඉදකිරීම් මත ඇති ෙරන බලපෑම 

“ii වන ස ාටස හි” සිදු  රන  ාංවර්ධන  ාර්යය සහේතුසවන්, නනති  හිමි මක්  හිත් පුද්ගලයන්, නනති  

හිමි මක් සනාමැති පුද්ගලයන්, රජසේ හා සපාදු සද්පළ  හ  ාං ේ ෘති මය වටිනා මක්  හිත් ඉදිකිරීම්ර මත් ඇති 

 රන  ම ේථ බලපෑම්ර 2.6 හා 2.7 වගුවලින් සපන්නුම්ර ස සර්. 

මුළු විශාලත්වයට  ාසේක්ෂව 

බලපෑමට ලක් වූ ඉඩම්ර ප්රතිශත්ය (%) 

පිහරණ රටාව 

එ තුව 
සන්වාසි  

( ැබලි 

ගණන) 

වාපාර 

( ැබලි 

ගණන) 

සන්වාසි  හා වාපාර 

( ැබලි ගණන) 

5ට අඩු 0 0 0 0 

5-10 1 0 0 1 

11-15 0 0 0 0 

16-20 1 1 1 3 

21-30 0 0 0 0 

31-50 2 0 0 2 

50ට වැඩි 31 0 3 34 

එෙුව 35 1 4 40 
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වගුව 2.6 : බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබ හා වාපාර ඉදිකිරීම්රවල වි ේත්ර  

ඉඩම්ර පිහරණය 

හිමි ම්ර/  හති   හිත් පුද්ගලයන් නනති  හිමි මක් සනාමැති පුද්ගලයන් 

එ තු

ව 

 ම්රපූර්ණ

සයන් 

බලපෑමට 

ලක් වූ 

අර්ධ 

වශසයන් 

බලපෑමට 

ලක් වූ: එම 

 ේථානසේදීම 

දියුණු කිරීමට 

හැකියාව ඇත් 

අර්ධ වශසයන් 

බලපෑමට ලක් 

වූ: එම 

 ේථානසේදීම 

දියුණු කිරීමට 

හැකියාව නැත් 

 ම්රපූර්ණ

සයන් 

බලපෑමට 

ලක් වූ 

අර්ධ වශසයන් 

බලපෑමට ලක් 

වූ: එම 

 ේථානසේදීම 

දියුණු කිරීමට 

හැකියාව ඇත් 

අර්ධ වශසයන් 

බලපෑමට ලක් 

වූ: එම 

 ේථානසේදීම 

දියුණු කිරීමට 

හැකියාව නැත් 

සන්වාසි  32 03 01 205 0 0 241 

වාපාර 0 01 0 14 0 0 15 

සන්වාසි  හා වාපාර 3 01 0 11 0 0 15 

එෙුව 35 05 01 230 0 0 271 

 

බලපෑමට ලක් වූ 271ක් සදසනක් අතුින් 230 සදසනකු ඉඩමට හිමි මක් සනාමැති පුද්ගලයන් වන අත්ර 41 

සදසනකු ඉඩමට නනති  හිමි මක්  හිත් පුද්ගලයන් සේ. නනති  හිමි මක්  හිත් පුද්ගලයන් 41 සදනා 

අතුින් 35 සදසනකු ජාති  නිවා   ාංවර්ධන අධි ාිසේ  හති පත්ලාභීහු සවති. ඉහත්  ඳහන්  රන ලද 

නනති  හිමි මක් සනාමැති පුද්ගලයන් 230 සදනා  ම්රපුර්ණසයන්ම බලපෑමට ලක්වන අත්ර හිමි ම්ර  හිත් 

පුද්ගලයන් 6 සදසනකු අර්ධ වශසයන් බලපෑමට ලක්වූවන් සේ. වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක්වන, ජාති  නිවා  

 ාංවර්ධන අධි ාිසේ  හති පත්ලාභීන්  ම්රපූර්ණසයන්ම බලපෑමට ලක්වන්නන් සේ. එබැවින් ඔවුන් පූර්ණ 

වශසයන් බලපෑමට ලක්වන කුටුම්රබ සල   ැලකිය යුතුය. සිය ඉදිකිරීම්රවල ස ාට ක් පමණක් බලපෑමට ලක්වන, 

ඉඩමට නනති  හිමි ම  හිත් පුද්ගලයන් ප ේ සදසනකු හට ඔවුන්සේ බලපෑමට ලක්ව වූ ඉඩමට  හ ඉදිකිරීමට 

වන්දි සගවා ප්රති ේථාපනසයන් සත්ාරව එම  ේථානසේදීම  ාංවර්ධනය  ළ හැකිය. නමුත්  ැලකිය යුතු මට්ටසම්ර 

බලපෑම ට ලක්වන ඉඩම්ර හිමියන් එස ේ  ේථානීය  ාංවර්ධනය කිරීම ට ලක්  ළ සනාහැකි සේ. 

 

වගුව 2.7 : රජසේ හා සපාදු  ාං ේ ෘති මය වටිනා මක්  හිත් ඉදිකිරීම්ර මත් ඇති  රන බලපෑම 

ස ාට  

රජසේ ඉඩම්රවල පිහිටි ඉදිකිරීම්ර 

 ාං ේ ෘති මය 

වටිනා මක්  හිත් 

ඉදිකිරීම්ර 

දුම්රිය 

සදපාර්ත්සම්රන්තුසේ 

නිල නිවා  

දුම්රිය 

සදපාර්ත්සම්රන්තු

සේ සවනත් 

ඉදිකිරීම්ර 

ලාං ා විදුලි බල 

මණ්ඩලසේ 

ට්රාන් ේස ෝමරය පිහිටි 

නිවා ය 

සපාලි ේ 

 ේථානය 

විවිධ 

ආගම්රවලට 

අයත් පිළිම 

ක්රීඩා 

පිට්ටනි 

2 වන 

ස ාට  
33 15 1 1 4 

2 
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2 වන ස ාටස ේ දී බලපෑමට ලක්වන රජසේ හා සපාදු සද්පළ ඉදිකිරීම්ර  හ  ාං ේ ෘති මය වටිනා මක්  හිත් 

සද්පළ මත් ඇති  රන  ම ේථ බලපෑම වගුව 2.8 හි දක්වා ඇත්. මීට ශ්රී ලාං ා දුම්රිය සදපාර්ත්සම්රන්තුසේ නිල 

නිවා  33ක්, දුම්රිය සදපාර්ත්සම්රන්තුව  තු සවනත් ඉදිකිරීම්ර අයත් සේ. සම්රවාසයහි වි ේත්ර, පිළිසවලින් ඇමුණුම 03 

හා 04 වශසයන් ඉදිිපත් ස ාට ඇත්. ලාං ා විදුලිබල මණ්ඩලය  තු ට්රාන් ේස ෝමරය පිහිටි නිවා  1ක්, සපාලි ේ 

 ේථාන 1ක් (අර්ධ වශසයන් බලපෑමට ලක් සේ)  හ ආගමි   ේථාන වලට අයත් පිළිම 4ක් (බුද්ධ ප්රිමා 2ක් හා 

 සත්ෝලි  ආගමි  පිළිම 2ක්) අයත් වන අත්ර රජය  තු ඉඩම්ර වශසයන් හඳුනාගත් වාපෘති ප්රසද්ශයට ආ න්නව 

පිහිටි ක්රීඩා පිට්ටනි සද ක් (සීවලී විදුහල් ක්රීඩා පිටිය  හ ශ්රී ලාං ා දුම්රිය සදපාර්ත්සම්රන්තුසේ ක්රීඩා පිටිය) සුළු 

වශසයන් බලපෑමට ලක් සේ. 

2.3.1 ඉදකිරීම් සිදු කිරීම සඳහා භාවිතා ෙරනු ලබන අමුද්රවය 

වගුව 2.9 : ඉදිකිරීම්ර සිදු කිරීම  ඳහා භාවිත්ා  රනු ලබන අමුද්රව 

සගබිම/ බිත්ති/ වහළ  ඳහා භාවිත්ා  රන අමුද්රව 

ඉදිකිරීම්ර වුහ 

ස
න්
ව
ාසි
 

 

ව

ාප
ාර

 

ස
න්
ව
ාසි
 
 

 
හ
 ව

ාප
ාර

 

ස
ව
න
ත්

 

එ
 
තු
ව

 

පැල්පත් 34 6 6 1 47 

මැටි/ ගසඩාල්/ උළු වහළ 5 0 0 0 5 

සිසමන්ති/ ගසඩාල් සහෝ සිසමන්ති ගල්/ උළු සහෝ ඇ ේබැ ේට ේ වහළ 149 8 7 3 167 

සිසමන්ති/ ගසඩාල් සහෝ සිසමන්ති ගල්/ ස ාන්ක්රීට් වහළ 7 2 1 2 12 

සිසමන්ති/ ගසඩාල් සහෝ සිසමන්ති ගල්/ ට රාං සහෝ ත්ාර ශීට් වහළ 44 0 1 0 45 

එ තුව 239 16 15 6 276 

 

2 වන ස ාටස ේ බලපෑමට ලක්වන ඉදිකිරීම්ර  ඳහා භාවිත්ා  ර ඇති අමුද්රව ඉහත් වගුසවන් දක්වා ඇත්. බලපෑමට 

ලක් වූ ඉදිකිරීම්ර 276න් 167ක් සිසමන්ති ගලින් බැඳ උළු සහෝ ඇ ේබැ ේට ේ ත්හඩු ස විලි ස ාට ඇත්. ඉතිි ඉදිකිරීම්ර 

වලින් 45ක් සිසමන්ති ගලින්/ ගසඩාලින් නිම ර වහළය ට රාං සහෝ ත්ාර ශීට් ස විලි  ර ඇත්. 12ක් සගබිම 

සිසමන්ති/ ගසඩාල් සයාදා බිත්ති සිසමන්ති ගල් වලින් බැඳ, වහළය ස ාන්ක්රීට් වලින් නිමවා ඇත්. නිවා  47ක් 

පැල්පත් වන අත්ර ඉතිි නිවා  5, මැටි සගබිම, ගසඩාල් බිත්ති හා උළු වහළසයන් නිමවා ඇත්. 

 

 

 

 

 

 



36 

2.3.2 එක්ෂ එක්ෂ අමුද්රවය වර්ගෙ කොදා කගන ඇති කගබිම වර්ග ප්රමාණෙ  

 

වගුව 2.10 : එක් එක් අමුද්රව වර්ගය සයාදා සගන ඇති සගබිම වර්ග ප්රමාණය 

සගබිම/ බිත්ති/ වහළ  ඳහා භාවිත්ා  රන 

අමුද්රව 

ඉදිකිරීම්ර වල සගබිම වර්ග ප්රමාණය (වර්ග අඩි) 

සන්වාසි  වාපාර 
සන්වාසි  

 හ වාපාර 
සවනත් එ තුව 

පැල්පත් 1674 0 387 0 2061 

මැටි/ ගසඩාල්/ උළු වහළ 37653 1372 3988 1362 44375 

සිසමන්ති/ ගසඩාල් සහෝ සිසමන්ති ගල්/ උළු සහෝ 

ඇ ේබැ ේට ේ වහළ 
2967 1050 579 546 5202 

සිසමන්ති/ ගසඩාල් සහෝ සිසමන්ති ගල්/ 

ස ාන්ක්රීට් වහළ 
23050 200 6303 0  29553 

සිසමන්ති/ ගසඩාල් සහෝ සිසමන්ති ගල්/ ට රාං 

සහෝ ත්ාර ශීට් වහළ 
5372 2020 1580 0 8972 

එ තුව 70776 4642 12837 1908 90163 

 

එක් එක් වර්ගයට අනුව සගබිම වර්ග ප්රමාණ ඉහත් වගුසේ දක්වා ඇත්. මුළු (සගබිම/ බිත්ති/ වහළ) වර්ග ප්රමාණ 

වර්ග අඩි 90,163 කි. ඒ අනුව සිසමන්ති/ ගසඩාල් සහෝ සිසමන්ති ගල්/ උළු සහෝ ඇ ේබැ ේට ේ වහළ  හිත් වර්ග අඩි 

5202ක් සිසමන්ති/ ගසඩාල් සහෝ සිසමන්ති ගල්/ ට රාං සහෝ ත්ාර ශීට් වහළ  හිත් වර්ග අඩි 8972ක්, සිසමන්ති/ 

ගසඩාල් සහෝ සිසමන්ති ගල්/ ස ාන්ක්රීට් වහළ  හිත් වර්ග අඩි 29,553ක්, මැටි/ ගසඩාල්/ උළු වහළ  හිත් වර්ග අඩි 

44,375ක්  හ කුඩා පැල්පත් වර්ග අඩි 2,061ක්  මන්විත් සේ. 

 

2.3.3 මායිම් තාප්ප 

බලපෑමට ලක්වනු ඇති මායිම්ර ත්ාේපවල මුළු වර්ග ප්රමාණය වර්ග අඩි 157,150කි. ඉන් වර්ග අඩි 153,950ක්, පා ල් 

ක්රීඩා පිට්ටනි හා දුම්රිය සදපාර්ත්සම්රන්තු ක්රීඩා පිටිය වටා පිහිටි මායිම්ර ත්ාේපද ඇතුළත්ව රජය හිමි ම්ර කියන මායිම්ර 

ත්ාේප වන අත්ර ඉතිි වර්ග අඩි 3200 පුද්ගලි  හිමි රුවන්  තු ත්ාේප සේ. 
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2.3.4 ඉදකිරීම්වල බලපෑමට ලක්ෂ වූ කගබිම වර්ග ප්රමාණෙ 

 

වගුව 2.11 : ඉදිකිරීම්ර වර්ග හා සගබිම වර්ග ඵල 

 

සගබිම වර්ග ප්රමාණය මත් පදනම්රව ඉදිකිරීම්ර වර්ගී රණයක් ඉහත් වගුසේ දැක්සවයි. සන්වාසි  ඉදිකිරීම්ර 33 , 

වාපාර  ේථාන 5   හ ත්වත් 1  සගබිම වර්ග ප්රමාණය වර්ග අඩි 100ට වඩා අඩුය. සන්වාසි  ඉදිකිරීම්ර 72ක්, 

වාපාර 5ක්, සන්වාසි  හා වාපාර ඉදිකිරීම්ර 2ක්  හ සවනත්  ාණ්ඩයට ගැසනන ඉදිකිරීම්ර 2  සගබිම වර්ග 

ප්රමාණය වර්ග අඩි 101-200 දක්වා සේ. වර්ග ප්රමාණය 201-1500 දක්වා වන ප්රමාණය යටත්ට ගැසනන ඉදිකිරීම්ර 

 ාංඛාව 51 සිට 1 දක්වා වන පරා ය  පිහිටයි. වර්ග අඩි 1500 ඉක්මවන ඉදිකිරීම්ර 6ක් පමණක් පවතින අත්ර ඊට 

සන්වාසි  ඉදිකිරීම්ර 3ක් , වාපාර  ේථාන 1ක් හා සන්වාසි  හා වාපාර යන  ාණ්ඩසේ ඉදිකිරීම්ර 2ක් ඇතුළත් සේ. 

2.3.5 බලපෑමට ලක්ෂ වූ ඉදකිරීම් සඳහා පවතින පහසුෙම් 

වගුව 2.12 : බලපෑමට ලක් වූ ඉදිකිරීම්ර  ඳහා පවතින පහසු ම්ර 

බලපෑමට ලක් වූ ඉදිකිරීමට 
පවතින පහසු ම්ර 

ඉදිකිරීම්ර වුහ 

සන්වාසි  වාපාර සන්වාසි  හා වාපාර සවනත් එ තුව 

දුර ථන 23 4 - 2 29 

විදුලි බලය 192 9 11 2 214 

නල ජලය 193 3 8 1 205 

 

වාපෘතිය ක්රියාත්ම  කිරීම  ඳහා අත් ර සගන  ඩා දැමීමට සයෝජිත් ඉදිකිරීම්ර  මහර ට විදුලිය, නල ජලය හා 

දුර ථන පහසු ම්ර පවතින බව නිරීක්ෂණය සේ. විදුලි බලය, නල ජලය හා දුර ථන පහසු ම්ර පවතින ඉදිකිරීම්ර 

 ාංඛාව ඉහත් වගුසවන් සපන්නුම්ර ස සරයි. ඉදිකිරීම්ර 214ක්  ඳහා විදුලි බලය පවතින අත්ර නල ජල පහසු ම්ර 

පවතින ඉදිකිරීම්ර ගණන 205 කි.  ේථාවර දුර ථන පහසු ම්ර පවතින ඉදිකිරීම්ර  ාංඛාව 29ක් සේ. 

ඉදිකිරීම්ර වල සගබිම 

වර්ග ප්රමාණය 

(වර්ග අඩි) 

ඉදිකිරීම්ර වුහ 

සන්වාසි  වාපාර 
සන්වාසි  හා 

වාපාර 
සවනත් එ තුව 

100ට අඩු 33 5 0 1 39 

101 – 200 72 5 2 2 81 

201 – 300 41 2 4 0 47 

301 – 450  45 2 3 1 51 

451 – 650  27 1 2 1 31 

651 – 850  8 0 1 1 10 

851 – 1000   3 0 1 0 4 

1001 – 1250  3 0 0 0 3 

1251 – 1500 1 0 0 0 1 

1500ට වැඩි 3 1 2 0 6 

සනාමැති 3 0 0 0 3 

එ තුව 239 16 15 6 276 
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2.3.6 කබෝග සහ ගසත වැල් මත ඇති ෙරන බලපෑම 

වාපෘති ප්රසද්ශසේ පවතින ශා  ගණන 2.13 වගුසවහි දක්වා ඇත්. එම ග ේ 106 අතුින් ඵල දරන ග ේ ගණන 66ක් 

වන අත්ර, දැවමය ශා  08ක්ද, සපාල් ග ේ 30ක්ද, අලාං රණය පිණි  වගා ස ාට ඇති ශා  3ක්ද, නිරීක්ෂණය 

විණි. දුම්රිය මාර්ග රක්ිත්සේ දුම්රිය මාර්ගයට සවන් ළ බිම්ර තීරය තුළ පිහිටි නිවා වල පදිාංචි රුවන් විසින් සමම 

ශා  සබාසහාමයක් වගාස ාට ඇත්. 2 වන ස ාට  යටත්ට ගැසනන පහත් වගුසවහි සපන්නුම්ර ස සරන ශා  

සවනුසවන්, ඒ  ඳහා හිමි ම්ර ඉදිිපත්  රන්නා වූ පදිාංචි රුවන් හට වන්දි සගවනු ලැසේ. දුම්රිය ආඥා පනත්ට 

අනුව, දුම්රිය මාර්ග රක්ිත්සේ පවතින දැවමය වටිනා මක්  හිත් ශා වල අයිතිය දුම්රිය සදපාර්ත්සම්රන්තුව 

 තුවන අත්ර ඉදිකිිම්ර  ාර්යය සවනුසවන්  පා දමන ලද ග ේ ඉවත් කිරීම පිළිබඳ තීරණය කිරීසම්ර බලය/ අධි ාරය 

දුම්රිය  ාමානාධි ාරීවරයා  තු සේ. 

 

වගුව 2.13 : බලපෑමට ලක් වූ ග ේ 

ගසත වර්ගෙ ගකසත නම ගණන එෙුව 

ඵල හට ගන්නා 

අඹ 28 

66 

ස ස ල් 17 

ග ේලබු 3 

සදාඩම්ර 2 

අලි සේර 3 

රට සනල්ලි 4 

සඩාාංගා 1 

සේර 3 

ඇඹරැල්ලා 4 

මිදි 1 

දැව 
ස ා ේ 6 

7 
පිහිඹියා 1 

සපාල් 
සපාල් 16 

30 
ත්ැඹිලි 14 

අලාං ාරය පිණි  වගා  රන සරඩ් පාම්ර 3 3 
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3 වන පරිච්කේදෙ - සමාජ ආර්ිෙ පැතිෙඩ 

3.1 හැඳින්ීම 

බ ේනාහිර පළාසත්, ස ාළඹ දි ේත්රික් සේ, තිඹිිග ේයාය ප්රාසද්ශීය සල් ම්ර ස ාට්ඨාශසේ වනාත්මුල්ල ග්රාම 

නිලධාරී ස ාට්ඨාශය යටත්ට ගැසනන සලාස ෝ හන්දිසේ සිට සීවලී පටුමග දක්වා (0+900m සිට 0+2200m 

දක්වා) වන  ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගසේ පළමු අදියර හි 2 වන ස ාටස ේ  ාංවර්ධන  ාර්යය සහේතුසවන් බලපෑමට 

ලක්වන පුද්ගලයන් ප්රති ේථානගත් කිරීම  ඳහා පළමු  ණ්ඩායම වශසයන් දැනටමත් සත්ෝරාසගන ඇත්. 

 

හඳුනාගත් වාපෘති ප්රසද්ශය, ස ාළඹ නගරසේ නැසගනහිර ස ාට ට වන්නට පිහිටා ඇති අත්ර ප්රසේශ මාර්ග හා 

දුම්රිය මාර්ග ඔ ේස ේ ස ාළඹ නගරසේ අසනකුත් ප්රසද්ශවලට  ම්රබන්ධ වී ඇත්. සමම ප්රසද්ශය  හ අවට ප්රසද්ශය 

සන්වාසි  ප්රසද්ශයක් සල   මාජීය වශසයන් වර්ගී රණය  ර ඇති අත්ර එහි මැදි ආදායම්ර  ාණ්ඩසේත්, වැඩි 

ආදායම්ර නාගි   ාණ්ඩයට අයත් පවුල් කිහිපයකුත්, වැඩි වශසයන්අඩු ආදායම්ර ලබන ප්රජාවත් වා ය  රයි. 

පසුගිය දශ  සද    ාල සීමාව තුළ, රජය විසින් ක්රියාත්ම   රනු ලැබූ විවිධ නාගි   ාංවර්ධන වැඩ ටහන් 

යටසත් ජාති  නිවා   ාංවර්ධන අධි ාිය  හ නාගි   ාංවර්ධන අධී ාිය විසින් සමම අඩු ආදායම්ර ලබන 

ප්රජාවට අයත් කුටුම්රබ  ඳහා ඔවුන් දැනට පදිාංචි ප්රසද්ශසේම (onsite) ජනාවා  පිහිටුවා ඔවුන්සේ ත්ත්ත්වය ඉහළ 

දැමීමට  ටයුතු ස ාට ඇත්. 

 

ජන හා  ාංඛාසල්ඛන සදපාර්ත්සම්රන්තුව විසින් 2017 ව සර් සිදු  රනු ලැබූ  මීක්ෂණයට අනුව ස ාළඹ 

දි ේත්රික් සේ ජනගහනය 2,419,000ක් වශසයන් වාර්ත්ා වී ඇත්. සමම ජනගහනසයන් සමම ග්රාම නිලධාරී 

ස ාට්ඨාශය තුළ වා ය  රන ජනගහනය 17,313 කි. (වගුව 3.1) 

 

වගුව 3.1 : ජනගහන වාේතිය - වනාත්මුල්ල ග්රාම නිලධාරී ස ාට්ඨාශය 

පිහිටීම ජනගහනෙ මුළු ජනගහනෙ 

සතී පුරුෂ 

ස ාළඹ දි ේත්රික් ය 1,187,000 1,232,000 2,419,000* 

තිඹිිග ේයාය ප්රාසද්ශීය සල් ම්ර ස ාට්ඨාශය 124,503 125,276 249,779** 

වනාත්මුල්ල ග්රාම නිලධාරී ස ාට්ඨාශය 8536 8777 17,313*** 

මූලාශ්ර:   * ව ර මැද ජනගහනය - 2017 දී ජන හා  ාංඛාසල්ඛන සදපාර්ත්සම්රන්තුව 

 ** 2018 දී  ාංඛාසල්ඛන නිලධාරීන් විසින් ඇ ේත්සම්රන්තුගත්  ළ ජනගහනය - තිඹිිග ේයාය ප්රාසද්ශීය 

සල් ම්ර ස ාට්ඨාශය 

*** ප්රාසද්ශීය සල් ම්ර  ාර්යාලයීය දත්ත් - 2018 ඔක්සත්ෝබර් යාවත් ාලීන  ළ 

(thimbirigasyaya.ds@gov.lk) 

mailto:thimbirigasyaya.ds@gov.lk
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3.2  වයාපෘතිකෙන් බලපෑමට ලක්ෂ වූ කුටුම්බවල සමාජ ආර්ිෙ තත්ත්වෙ 

 

 ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගය දිසවන මාර්ගය දිසේ පවතින ඉඩම්රවල ජීවත්වන, වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක්වන 

ප්රජාවසේ  මාජ හා ආර්ි  ත්ත්ත්වය විමර්ශනය කිරීම පිණි  එක් ත් ජාතීන්සේ මානව ජනාවා  වැඩ ටහන 

විසින් 2017 ව සර්දී මූලි   මාජ ආර්ි  අධයනය සිදු  රන ලදී. වනාත්මුල්ල ග්රාම නිලධාරී ස ාට්ඨාශය 

 ම්රබන්ධසයන් 2 වන ස ාටස ේ  වි ේත්රාත්ම   ැලසුම්ර වලදී ස ායා ගන්නා ලද දත්ත් හා සත්ාරතුරු වලට අනුව 

වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ ප්රසද්ශය තුළ වා ය  රන කුටුම්රබ පිළිබඳව ස ාළඹ ත්දා න්න දුම්රිය වාපෘතිසේ 

වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  සේ  ාර්ය මණ්ඩලය විසින් සිදු  රන ලද “ මාජ-ආර්ි  දත්ත්  මාසලෝචන 

 මීක්ෂණය” හි ප්රතිඵල අනුව සමම දත්ත් යාවත් ාලීන  රන ලදී. 

3.2.1.  කුටුම්බවල විශාලත්වෙ  

 ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගසේ පළමු අදියර හි සත්ෝරාගත් ස ාටස ේ දුම්රිය මාර්ගය  ඳහා සවන් ළ බිම්ර තීරය 

(ROW) සල  අව න් නිගමනය ට පැමිණ සයෝජිත් ස ාට  වනාත්මුල්ල ග්රාම නිලධාරී ස ාට්ඨාශසේ ස ාට ක් 

ආවරණය  රන අත්ර එහි නිවැසි ජනගහනය 1095කි. ඊට  ාන්ත්ාවන් 557ක් හා පුරුෂයන් 538ක් අයත් සේ. ජන 

හා  ාංඛාසල්ඛන සදපාර්ත්සම්රන්තුව විසින් 2016 ව සර්දී සිදු  රනු ලැබූ “ගෘහ ඒ   ආදායම හා වියදම්ර 

 මීක්ෂණය”ට අනුව, ජාති  මට්ටමින් එක් පවුල   ාමාන  ාමාජි යන් ගණන 4.0 සදසනකි. වාපෘති 

ප්රසද්ශසේ කුටුම්රබවල විශාලත්වය පහත් වගුසේ දක්වා ඇත්. (වගුව 3.2) 

වගුව 3.2 : පවුල්වල විශාලත්වසේ වාේතිය 

කුටුම්බවල  

විශාලත්වෙ 

එෙුව 

ගණන ප්රතිශතෙ 

1 - 2 65 25.49 

3 - 4 80 31.37 

5 - 6 64 25.10 

7 - 8 30 11.76 

9 සහ ඊට වැඩි 16 6.27 

එෙුව 255 100 

මූලාශ්රය: ක්සෂේර  මීක්ෂණය (2017-2018) 

 

3.2.1.1. උප පවුල් 

සමම වාපාති ප්රසද්ශසේ, ඇත්ැම්ර ගෘහ ඒ  වල පවුල් එ  ට වඩා වැඩි ගණනක් වා ය  රයි. ඇත්ැම්ර උප පවුල් 

වි ේත්ෘත් පවුල් සල  එ ම නිවස ේ වා ය  රයි. ස ස ේවුවත්, සමම ප්රසද්ශසේ ජනත්ාවසේ ජීවන රටාව ඉත්ා 

 ාංකීර්ණ  ේවභාවයක් ගනු ලබන බැවින්  ාමාන නිර්ණාය  භාවිත්ා  රමින් වි ේත්ෘත් පවුල් තුළ වා ය  රන උප 

පවුල් හඳුනා ගැනීම දුෂේ රය.  ේවකීය සදමාපියන්  මඟ එක්ව වා ය  රන උප පවුල් ඒ   පහත් 3.3 වගුසේ 

දක්වා ඇත්. 
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වගුව 3.3 : සදමාපියන්  මඟ වා ය  රන වි ේත්ෘත් පවුල් ඒ    ාංඛාව 

සදමාපියන්  මඟ වා ය  රන උප පවුල් ඒ    ාංඛාව නිවැසියන්  ාංඛාව 

1 16 

2 02 

3 සහෝ ඊට වැඩි 02 

එෙුව 20 

 

මූලාශ්රය: ක්සෂේර  මීක්ෂණය (2017-2018) 

 

3.2.2.  කුටුම්බවල ආදාෙම හා විෙදම 

වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබවල ආදායම  ල ා බැලීසම්රදී, ආ න්න වශසයන් 35%ක් රු. 50,000/= සිට 

රු. 100,000/= දක්වා මාසි  ආදායමක් ලබන අත්ර රු. 100,000/=  ට වඩා උපයන  ාංඛාව 12%කි. 0.75%ක් 

රු. 5,000/=ට වඩා අඩු මාසි  ආදායමක් ලබයි. දත්ත් වලට අනුව 50% ට වඩා කුටුම්රබවල ආදායම රු. 

50,000/=ට වඩා අඩුය. ඔවුන්සේ වියදම්ර රටාව  ම්රබන්ධසයන් ගත්  ළ, බලපෑමට ලක්වූවන්සගන් 66%ක් පමණ 

රු. 25,000/= සිට රු. 100,000/=ක් අත්ර මුදලක් මාසි ව වැය  රයි. ප්රමාණසයන් 12%ක් රු. 15,000/=ටත් වඩා 

අඩු මුදලක් වියදම්ර  රන අත්ර එය පවුසල් මූලි  අවශත්ා ආවරණය  ර ගැනීමටවත් ප්රමාණවත් සනාවන බව 

සපනී යයි. ආදායම්ර හා වියදම්ර රටාව අධයනය කිරීසම්රදී සපනී යන්සන් ඔවුන් සිය මාසි  ආදායම මුළුමනින්ම 

පවුසල් අවශත්ා  පුරාලීම පිණි  භාවිත්ා  රන බව වන අත්ර එය එම  මාජසේ සපාදු ලක්ෂණයක් වන බවත් 

සපනී යයි. සම්ර අනුව, සමම ස ාටස ේ වා ය  රන පුද්ගලයන්සගන්  ැලකිය යුතු  ාංඛාවක් ප්රමාණවත් ආදායමක් 

ලබන අත්ර සුළු පිි ක් අඩු ආදායමක් ලබයි. 

වගුව 3.4 : වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක්වන පුද්ගලයන්සේ  ාමාන මාසි  ආදායසම්ර වාේතිය 

ආදාෙම් පරාසෙ 

(රු.) 

ආදාෙම විෙදම 

බලපෑමට ලක්ෂ වූ  

ගෘහ ඒෙෙ සංඛයාව 

ප්රතිශතෙ බලපෑමට ලක්ෂ වූ  

ගෘහ ඒෙෙ සංඛයාව 

ප්රතිශතෙ 

<5000 02 0.78 02 0.78 

 5,001 - 7,500  00 0.00 03 1.18 

 7,501- 10,000 04 1.57 02 0.78 

10,001 – 15,000 11 4.31 22 8.63 

 15,001 - 25,000 27 10.59 40 15.69 

 25,001 – 50,000 88 34.51 99 38.82 

 50,001 - 100,000 88 34.51 70 27.45 

>100,000  31 12.16 09 3.53 

සනාපවතින 04 1.57 08 3.14 

එෙුව 255 100.00 255 100.00 

මූලාශ්රය: ක්සෂේර  මීක්ෂණය (2017-2018) 
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3.3 වයාපෘතිකෙන් බලපෑමට ලක්ෂවන ගෘහ මූලිෙෙන්කේ සමාජ ආර්ිෙ තත්ත්වෙ 

 

වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක්වන ගෘහ මූලි යන් හා කුටුම්රබ  ාමාජි යන් යන සදආ ාරසයන්ම අවධානය සයාමු 

 රමින් වාපෘති බලපෑම්ර විශේසල්ෂණය  ළ හැකිය. ඉඩම්ර අත් ර ගැනීම හා වන්දි සගවීම  ම්රබන්ධසයන් වන 

 ල්හි කුටුම්රබ  ාමාජි යන් සවත් අවධානය සයාමු  රනවාට වඩා ගෘහ මූලි යන් පිළිබඳ  ල ා බැලීම අවශ 

ස සර්. එස ේ  ල ා ලැසබන අත්වශය ලක්ෂණ පහත් දක්වා ඇත්. 

3.3.1.  ජන වර්ගෙ 

2 වන  ලාපසේ වා ය  රන ගහ මූලි යන්සේ ජන වර්ගය  ල ා බැලීසම්රදී 60%ක් සිාංහල, 32.5%ක් ද්රවිඩ, 

5.5ක් ශ්රී ලාං ා මු ේලිම්ර හා 2%ක් සවනත් යන වර්ග වලට අයත් වන අත්ර එම වාේතිය පහත් 3.5 වගුසේ දක්වා 

ඇත්. 

වගුව 3.5 : වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක්වන ගෘහමූලි යන්සේ ජන වර්ගය,  ේී පුරුෂ භාවය අනුව සවන් සවන් 

වශසයන් 

ජන වර්ගෙ පුරුෂ සතී මුළු ගණන මුළු ගණකන් ප්රතිශතෙ 

සිාංහල 94 58 152 60% 

සදමළ 59 24 83 32.5% 

මු ේලිම්ර 13 01 14 5.5% 

සවනත් 04 02 06 2% 

එෙුව 170 85 255 100.00 

මූලාශ්රය: ක්සෂේර  මීක්ෂණය (2017-2018) 

 

3.3.2.  වෙස සහ සතී පුරුෂ භාවෙ 

 

 මීක්ෂණසේ ප්රතිඵල වලට අනුව පුරුෂයන් 170ක් හා  ාන්ත්ාවන් 85ක් වාර්ත්ා විණි. ගෘහ මූලි යන්සගන් 

 ැලකිය යුතු  ාංඛාවක් වය  අවුරුදු 41-60  ාණ්ඩයට අයත් විණි. එය  ාංඛාත්ම ව 143ක් වන අත්ර මුළු 

ගණනින් ප්රතිශත්යක් සල   ැලකූ විට 56.7%කි. 19%ක් පමණ වය  අවුරුදු 60ට වඩා වැඩි  ණ්ඩායමට අයත් 

විණි. වය  අවුරුදු 18ට අඩු පුද්ගලයන්සේ ප්රතිශත්ය 0.78%කි. වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ ගෘහ මූලි යන්සේ 

වය  හා  ේී පුරුෂ භාවය අනුව සිදු  රන ලද වර්ගී රණය පහත් 3.6 වගුසේ දක්වා ඇත්. 
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වගුව 3.6 : වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ ගෘහ මූලි යන්සේ වය ේ  ාණ්ඩ,  ේී පුරුෂ භාවය අනුව සවන් සවන් 

වශසයන් 

වෙසත ොණ්ඩෙ  

(අවුරුදු) 

පුරුෂ සතී මුළු ගණන 

පුද්ගලයන්  

ගණන 

% පුද්ගලයන්  

ගණන 

% පුද්ගලයන්  

ගණන 

% 

18ට අඩු 02 1.18 0 - 2 0.78 

18-30 17 10.00 4 6.25 21 8.247 

31-40 35 20.59 6 7.29 41 16.08 

41-60 94 55.29 49 57.29 143 56.07 

61-70 18 10.59 22 23.36 40 15.70 

71ට වැඩි 4 2.35 4 5.21 08 3.14 

එෙුව 170 100 85 100 255 100 

මූලාශ්රය: ක්සෂේර  මීක්ෂණය (2017-2018) 

 

3.3.3.  විවාහෙ අවිවාහෙ භාවෙ 

වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ ගෘහ මූලි යන් අතුින් 76.46%ක් විවාහ  වූ අත්ර 20.78%ක් වැන්දඹු 

 ාන්ත්ාවන් විය. එය ප්රමාණාත්ම ව වැන්දඹු පුරුෂයන්ට වඩා හත්ර ගුණයකින් වැඩි අගයකි. වගුව 3.7 මගින්, 

සමම ස ාටස හි වා ය  රන ගෘහ මූලි යන්සේ විවාහ  අවිවාහ  භාවසයහි  ාරාාංශයක් දැක්සේ. 

 

වගුව 3.7 : වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන්සේ විවාහ  අවිවාහ  භාවය,  ේී  පුරුෂ භාවය අනුව සවන් 

සවන් වශසයන් 

 පුරුෂයින් ගණන ප්රතිශතෙ ොන්තාවන් 

ගණන 

ප්රතිශතෙ මුළු පුද්ගලෙන් 

ගණන 

ප්රතිශතෙ 

විවාහ  159 93.53 36 42.35 195 76.46 

නීතිසයන් සවන් වූ 0 0 3 3.53 3 1.18 

සවන් වූ 1 0.50 3 3.53 4 1.57 

වැන්දඹු පුරුෂ/ 

 ේී 

10 5.88 43 50.59 53 20.78 

එෙුව 170 100 85 100 255 100 

මූලාශ්රය: ක්සෂේර  මීක්ෂණය (2017-2018) 

 

3.3.4.  අධ්යාපන මට්ටම 

වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ ගෘහ මූලි යන් සබාසහෝ සදසනකු අ.සපා. . ( ා/සපළ) දක්වා අධාපනය ලබා 

ඇත්. 14.12%ක් විධිමත් අධාපනයක් ලබා සනාමැති අත්ර අ.සපා. . (උ/සපළ) දක්වා අධාපනය ලබා ඇති 

ප්රමාණය 06%කි. සමම ස ාටස හි වා ය  රන ගෘහ මූලි යන්සේ අධාපනය මට්ටම පහත් වගුසවන් සපන්නුම්ර 

 රයි.  ාං න්දනාත්ම ව  ල ා බැලීසම්රදී  ේීන්ට  ාසේක්ෂව පුරුෂයන් වැඩි අධාපනයක් ලබා ඇත්. 
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වගුව 3.8 : වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ ගෘහ මූලි යන්සේ අධාපන මට්ටම,  ේී පුරුෂ භාවය අනුව සවන්  

   සවන් වශසයන් 

අධ්යාපනෙ පුරුෂෙන් 

ගණන 

ප්රතිශතෙ සතීන් 

ගණන4 

ප්රතිශතෙ මුළු පුද්ගලෙන් 

ගණන 

ප්රතිශතෙ 

 ාක්ෂරත්ාවය සනාමැති 

විධිමත් අධාපනයක් ලබා 

සනාමැති 

11 6.47 12 14.12 23 9.02 

අත් න ත්ැබිය හැකි 5 2.94 8 9.41 13 5.10 

සපර පා ල්/ මූලි  ව ර 7 4.12 3 3.53 10 3.92 

ප ේවන සශ්රේණිය දක්වා 24 14.12 18 21.18 42 16.47 

හයවන සශ්රේණිසේ සිට 

අ.සපා. . ( ා/සපළ) දක්වා 

108 63.53 43 50.59 151 59.22 

අ.සපා. . (උ/සපළ)  13 7.65 1 1.18 14 5.49 

ඩිේසලෝමා 1 0.59 0 - 1 0.39 

සනාමැති 1 0.59 0 - 1 0.39 

එෙුව 170 100 85 100 255 100 

මූලාශ්රය: ක්සෂේර  මීක්ෂණය (2017-2018) 

 

3.3.5.  වෘත්ීෙ රටාවන් 

ප්රාථමි  හා ද්විතියි  වෘත්තීන් හි නියුතුව සිටින, වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක්වන ගෘහ මූලි යන්සේ ආදායම්ර 

මූලාශ්ර 3.9 වගුසවන් සපන්නුම්ර  රයි. මුලි ව, ප්රාථමි  වෘත්තීයන්  ාමානසයන්  ේවභාවය ස ේම, පූර්ණ  ාලීන 

ස ේවසේ නියුතු විය යුතු රැකියා සේ. ප්රධානම ආදායම්ර උත්පාදන මාර්ගය වනුසේ පුද්ගලි  අාංශසේ රැකියාවන් හි 

නියුතු වීම සේ.  ම ේථ ස ේවා නියුක්ති ජනගහනසයන් 91ක් පමණ (35.68%)ක් පුද්ගලි  අාංශසේ ස ේවා 

නියුක්තිසයන් යුක්ත් සේ. ආදායම්ර මාර්ග  ැලකීසම්රදී සදවන විශාලත්ම ආදායම්ර උත්පාදන මාර්ගය වනුසේ  ේවයාං 

රැකියා නියුක්තියයි. එම ප්රමාණාත්ම ව 30.58%කි. නුපුහුණු ශ්රමි යන් වශසයන් රැකියාසවහි නියුක්ත් ප්රමාණය 

19.21%ක් වන අත්ර එය සත්වන ආදායම්ර උත්පාදන මාර්ගය සේ.  ේවයාං රැකියාවල නියුක්ත් පුරුෂයන් ගණන එම 

රැකියාවල නියුතු  ාන්ත්ාවන් සමන් හත්ර ගුණයකි.  ැලකිය යුතු  ාංඛාවක් රජසේ රැකියාවලත්, විසද්ශ 

රැකියාවලත් නියුක්ත් අත්ර එය පිළිසවලින් 8.23%ක් හා 3.13% ක් සේ. පහත්  ඳහන් වගුසවන් සපන්නුම්ර  රන 

පිදි  ැලකිය යුතු පුද්ගලයන් ගණනක් විසශේෂසයන්  ාන්ත්ාවන් විරැකියාසවන් (12.94%) සපසළන අත්ර  ාන්ත්ා 

රැකියා වියුක්තිය පුරුෂයන් සමන් තුන් ගුණයකින් වැඩිය. ප්රාථමි  ආදායම්ර මාර්ගවලට අමත්රව ඇත්ැසමක් 

ද්විතියි  ආදායම්ර මාර්ගයක් වශසයන්ද  ේවයාං රැකියාවල නියුක්ත්ව සිටිති. 

 

 

 

 

 

                                                           
4වගුව 3.14 හි අවදානම්ර ත්ත්ත්වය යටත්ට ගැසනන  ාන්ත්ා මූලි  කුටුම්රභ 
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වගුව 3.9 : වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ ගෘහ මූලි යන්සේ ආදායම්ර උත්පාදන රටාව 

ආදාෙම් මූලාශ්රෙ පුරුෂ ප්රතිශතෙ සතී ප්රතිශතෙ 
මුළු 

ගණන 
ප්රතිශතෙ 

මූලිෙ මූලාශ්ර 

වැටුේ ලබන රැකියා 

(රජසේ) 

19 11.17 2 2.35 21 8.23 

වැටුේ ලබන රැකියා 

(පුද්ගලි ) 

34 20.00 8 9.41 42 16.47 

නුපුහුණු/ නදනි  වැටුේ 

ලබන/ ස ාන්රාත් 

 ම්ර රු 

40 23.52 9 10.58 49 19.21 

 ේවයාං රැකියා 50 29.41 28 32.94 78 30.58 

විශ්රාම වැටුේ  හිත් 

විශ්රාමි  

6 3.52 5 5.88 11 4.31 

විසද්ශ රැකියාසේ නියුතු 5 2.94 3 3.52 8 3.13 

රැකියා විරහිත් 8 4.70 25 29.41 33 12.94 

වාපාි  3 1.76 2 2.35 5 1.96 

සනාමැති 5 2.94 3 3.52 8 3.13 

එෙුව 170 99.96 85 99.96 255 99.69 

ද්විතියිෙ මූලාශ්ර 

 ම්ර රු වැඩ 1 12.5 1 16.66 2 14.28 

   සගවල්/  ාමර කුලියට 

දීම 

1 12.5 0 0 1 7.14 

 ේවයාං රැකියා 6 75.00 5 83.33 11 78.57 

මුළු ගණන 8 100 6 99.99 14 99.99 

මූලාශ්රය: ක්සෂේර  මීක්ෂණය (2017-2018) 

3.4 වයාපෘතිකෙන් බලපෑමට ලක්ෂ වූ කුටුම්බවල සාමාජිෙයින්කේ සමාජ ආර්ිෙ තත්ත්වෙ 

 

 ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගසේ පළමු අදියර  හි 2 වන ස ාටස ේ වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ වනාත්මුල්ල ග්රාම 

නිලධාරී ස ාට්ඨාශයට අයත්වන කුටුම්රබවල  ාමාජි යන්සේ  මාජ ආර්ි  ත්ත්ත්වය සවන් සවන් වශසයන් 

විශේසල්ෂණය ස ාට පහත් දක්වා ඇත්. 
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3.4.1.  වෙස සහ සතී පුරුෂ භාවෙ 

සමම ස ාට ට අයත්වන ජනගහනසේ පුරුෂයින් හා  ේී න් අත්ර අනුපාත්ය 1:3 ක්සේ.  මීක්ෂණසේදී ලද 

දත්ත්වලට අනුව අවුරුදු 6-17 දක්වා වන වය ේ  ාණ්ඩය හැරුණු විට අසනකුත් සියලුම වය ේ  ාණ්ඩවල  ේී 

ජනගහනය පුරුෂ ජනගහනයට  ාසේක්ෂව ඉහළ අගයක් ගනී. ජනගහනසයන් 33%ක් පමණ වය  අවුරුදු 17ට 

අඩු ළමුන් නිසයෝජනය  රන අත්ර 4.2%ක් පමණ වය  අවුරුදු 60ට වැඩි පුද්ගලයන් නිසයෝජනය  රයි. සමයින් 

පැහැදිලි වනුසේ සමම ස ාට ට අයත් ප්රජාවසේ මුළු ජනගහනසයන් 37.2%ක් පමණම යැසපන්නන් වන බවයි. ඒ 

අනුව ක්රියා ාරී ශ්රම බල ායට අයත් වන ප්රතිශත්ය 63.0%ක් වන අත්ර එය වය  අවුරුදු 18ත් 60ත් අත්ර  ේීන් හා 

පුරුෂයන් අත්ර සබදී පවතී. සමම ස ාටස ේ වා ය  රන කුටුම්රබ  ාමාජි යන්සේ වය ේ  ාණ්ඩ,  ේී පුරුෂ භාවය 

අනුව සවන් සවන් වශසයන් පහත් වගුසේ දක්වා ඇත්.  

වගුව 3.10 : වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ පවුල්වල ගෘහ මූලි යන් අයත්වන වය ේ  ාණ්ඩ  ේී පුරුෂ භාවය අනුව  

වෙසත ොණ්ඩෙ 

(අවුරුදු) 

පුරුෂ සතී මුළු ගණන 

පුද්ගලයන්  

ගණන 

ප්රතිශත්ය පුද්ගලයන්  

ගණන 

ප්රතිශත්ය පුද්ගලයන්  

ගණන 

ප්රතිශත්ය 

5  හ ඊට අඩු 34 23 48 10.17 82 9.76  

6 – 17 102 27.7 92 19.50  194 23.10  

18-30 112 30.43 129 27.33 241 28.69  

31-40 57 15.5 79 16.74 136  16.19 

41-60 49 13.32 102 21.61 151 17.98 

61-70 06 1.63 14 3.00 20 2.38 

71  හ ඊට වැඩි 08 2.17 08 2.00 16 1.90 

එෙුව 368 100 472 100 840 100 

මූලාශ්රය: ක්සෂේර  මීක්ෂණය (2017-2018) 

 

3.4.2.  විවාහෙ අවිවාහෙ භාවෙ 

 

වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබවල  ාමාජි යන්සගන් 62.98%ක් විවාහ , 2.86%ක් වැන්දඹු  හ 0.6%ක් 

විවාහසයන් සවන් වූ පුද්ගලයන් සේ. මුළු ජනගහනසයන් ප්රතිශත්යක් සල   ැලකූ විට වැන්දඹු ජනගහනය 

2.86%ක් වන අත්ර වැන්දඹු පුරුෂ ජනගහනයට වඩා වැන්දඹු  ාන්ත්ා ජනගහනය සදගුණයක් වැඩිය.  ැළණිවැලි 

දුම්රිය මාර්ගසේ පළමු අදියර හි  2 වන ස ාටස ේ වා ය  රන කුටුම්රබවල  ාමාජි යන්සේ විවාහ  අවිවාහ  

භාවය පහත් 3.11 වගුසේ දැක්සේ. 
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වගුව 3.11 : වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබවල  ාමාජි යන්සේ විවාහ  අවිවාහ  භාවය අනුව සිදු         

   රන විශේසල්ෂණය 

විවාහෙ අවිවාහෙ බව පුරුෂයන්  

ගණන 

ප්රතිශත්ය  ේීන් 

ගණන 

ප්රතිශත්ය මුළු 

ගණන 

ප්රතිශත්ය 

විවාහ  219 59.51 310 65.68 529 62.98 

නීතිසයන් සවන් වූ 01 0.27 03 0.64 04 0.48 

සවන් වූ 04 1.09 1 0.21 5 0.60 

වැන්දඹු පුරුෂ/  ේී 07 1.90 17 3.60 24 2.86 

අදාළ සනාසේ (පා ල් 

ළමුන් හා සවනත්) 

137 37.23 141 29.87 278 33.10  

එෙුව 368 100.0 472 100.0 840 100.0 

මූලාශ්රය: ක්සෂේර  මීක්ෂණය (2017-2018) 

 

3.4.3.  අධ්යාපන මට්ටම 

වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබවල  ාමාජි යන්සගන් 57.50%ක් අ.සපා. . ( ා/සපළ) දක්වා අධාපනය 

ලබා ඇත්. ආ න්න වශසයන් 05%ක්  ාක්ෂරත්ාවසයන් සත්ාර වන අත්ර අත් න ත්ැබීමට පවා සනාදනී. 

සමාවුන්සගන් 8%ක් අ.සපා. . (උ/සපළ) දක්වා සහෝ විශේව විදාල මට්ටම දක්වා අධාපනය ලබා ඇත්. සමම 

වාපෘති ප්රසද්ශයට අයත්වන කුටුම්රබවල  ාමාජි යන් වන පුරුෂයන්සේ හා  ේීන්සේ අධාපන මට්ටම්රවල 

විශේසල්ෂණයක් වගුව 3.12න් සපන්වා ඇත්.  ාං න්දනාත්ම ව  ල ා බැලීසම්රදී පුරුෂයන්ට  ාසේක්ෂව 

 ාන්ත්ාවන් වැඩි පිි ක් උ  ේ අධාපනය ලබා ඇත්. 

 

වගුව 3.12 : වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබවල  ාමාජි යන්සේ අධාපන පසුබිම,  ේී පුරුෂ භාවය අනුව 

අධ්යාපනෙ පුරුෂෙන් 

ගණන 

ප්රතිශතෙ සතීන් 

ගණන 

ප්රතිශතෙ මුළු පුද්ගලෙන් 

ගණන 

ප්රතිශතෙ 

 ාක්ෂරත්ාවය සනාමැති විධිමත් 

අධාපනයක් ලබා සනාමැති 

10 2.72 18 3.81 28 3.33 

අත් න ත්ැබිය හැකි 5 1.36 7 1.48 12 1.43 

සපර පා ල්/ මූලි  ව ර 13 3.53 18 3.81 31 3.69 

ප ේවන සශ්රේණිය දක්වා 72 19.57 84 17.80 156 18.57 

හයවන සශ්රේණිසේ සිට අ.සපා. . 

( ා/සපළ) දක්වා 

213 57.88 270 57.20 483 57.50 

අ.සපා. . (උ/සපළ)  31 8.42 34 7.20 65 7.74 

වෘත්තීය පුහුණු/  හති පත් 

පාඨමාලා 

1 0.27 1 0.21 2 0.24 

අභා ලාභී/ උපාධිධාරී 3 0.82 7 1.48 10 1.19 

දත්ත්  සනාමැති 20 5.43 33 6.99 53 6.31 

එෙුව 368 100 472 100 840 100 

මූලාශ්රය: ක්සෂේර  මීක්ෂණය (2017-2018) 
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3.4.4.   වෘත්ීෙ රටාවන් 

ප්රාථමි  හා ද්විතියි  වෘත්තීන් හි නියුතුව සිටින, වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක්වන කුටුම්රබ  ාමාජි යන්සේ 

ආදායම්ර මූලාශ්ර වගුව 3.13න් සපන්නුම්ර  රයි. මුලි ව, ප්රාථමි  වෘත්තීයන් ඒවාසේ  ාමාන  ේවභාවය ස ේම, 

පූර්ණ  ාලීන ස ේවසේ නියුතු විය යුතු රැකියා සේ. ප්රධානම ආදායම්ර උත්පාදන මාර්ගය වනුසේ පුද්ගලි  අාංශසේ 

රැකියාවන් හි නියුතු වීම සේ.  ම ේථ ස ේවා නියුක්ති ජනගහනසයන් 107ක් පමණ (12.74%ක්) පුද්ගලි  අාංශසේ 

ස ේවා නියුක්තිසයන් යුක්ත් සේ. ආදායම්ර මාර්ග  ැලකීසම්රදී සදවන විශාලත්ම ආදායම්ර උත්පාදන මාර්ගය වනුසේ 

 ේවයාං රැකියා නියුක්තියයි. එම ප්රමාණාත්ම ව 11.07%කි. පුහුණු හා නුපුහුණු ශ්රමි යන් වශසයන් රැකියාසවන් 

නියුක්ත් ප්රමාණය 09.05%ක් වන අත්ර එය සත්වන ආදායම්ර උත්පාදන මාර්ගයයි.  ේවයාං රැකියාවල නියුක්ත් 

පුරුෂයන් ගණන එම රැකියාවල නියුතු  ාන්ත්ාවන් සමන් සදගුණයකි. ඔවුහු අ ල පිහිටි නගර හා ප්රසද්ශවල 

ස ේවය  රති.  ැලකිය යුතු  ාංඛාවක් රජසේ රැකියාවලත්, විසද්ශ රැකියාවලත් නියුක්ත් අත්ර එය පිළිසවලින් 

2.50%ක් හා 3.3% ක් සේ. පහත්  ඳහන් වගුසවන් සපන්නුම්ර  රන පිදි  ැලකිය යුතු පුද්ගලයන් ගණනක් 

විසශේෂසයන්  ාන්ත්ාවන්, විරැකියාසවන් (23.45%) සපසළන අත්ර  ාන්ත්ා රැකියා වියුක්තිය පුරුෂයන් සමන් 

හත්ර ගුණයකින් වැඩිය. ප්රාථමි  ආදායම්ර මාර්ගවලට අමත්රව ඇත්ැසමක් ද්විතියි  ආදායම්ර මාර්ගයක් වශසයන්ද 

 ේවයාං රැකියාවල නියුක්ත්ව සිටී. 

වගුව 3.13 : වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක්වන කුටුම්රබ  ාමාජි යන්සේ වෘත්තීය රටාවන් 

ආදාෙම් මූලාශ්රෙ පුරුෂ ප්රතිශතෙ සතී ප්රතිශතෙ 
මුළු 

ගණන 
ප්රතිශතෙ 

මූලිෙ මූලාශ්ර 

වැටුේ ලබන රැකියා (රජසේ) 16 4.35 05 1.06 21 2.50 

වැටුේ ලබන රැකියා (පුද්ගලි ) 58 15.76 49 10.38 107 12.74 

නුපුහුණු/ නදනි  වැටුේ ලබන/ 

ස ාන්රාත්  ම්ර රු 

51 13.86 25 5.30 76 9.05 

 ේවයාං රැකියා 48 13.04 45 9.53 93 11.07 

විශ්රාම වැටුේ  හිත් විශ්රාමි  01 0.27 00 - 01 0.12 

විසද්ශ රැකියාසේ නියුතු 11 2.99 17 3.60 28 3.33 

රැකියා විරහිත් 37 10.05 160 33.9 197 23.45 

වාපාි  06 1.63 00 - 06 0.71 

සනාමැති 140 38.04 171 36.23 311 37.02 

එෙුව 368 100.00 472 100.00 840 100.00 

ද්විතියිෙ මූලාශ්ර 

 ම්ර රු වැඩ 0 - 03 42.86 03  

   සගවල්/  ාමර කුලියට දීම 0 - 00 - 0 9.09 

 ේවයාං රැකියා 03 100 04 57.14 7 81.81 

එෙුව 03 100.00 07 100.00 10 100.0 

මූලාශ්රය: ක්සෂේර  මීක්ෂණය (2017-2018) (රැකියා  ළ සනාහැකි ශිෂයන්, ළදරුවන්  හ වය ේගත් පුද්ගලයන්ට 

අදාළ සනාසේ.) 
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ආදායම්ර මාර්ගවලට අමත්රව, ආදායම්ර මාර්ගවලින් ආදායම්ර උත්පාදන මට්ටම වැඩි  ර ගන්නා ස ස ේද යන්න 

පිළිබඳවද අවධානය සයාමු  රන ලදී. වගුව 3.13 මගින් වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ  ාමාන මාසි  ආදායම්ර 

මට්ටසමහි වාේතිය  හ වියදම්ර මට්ටම්රවල  ාමානය දක්වා ඇත්. ඒ අනුව 34.51%  මාසි  ආදායම රු. 

100,000/=ක් වන අත්ර 12.16%ක් මාසි ව රු. 100,000/= ට වඩා වැඩි ආදායමක් උපයයි. බලපෑමට ලක්වන 

කුටුම්රබ  ාමාජි යන්සගන් බහුත්රයක් (එනම්ර 45.1%ක්) රු. 15,000/= සිට රු. 50,000/= වන මධම මට්ටසම්ර 

ආදායමක් උපයන අත්ර 6.66%  ප්රමාණයක් රු. 15,000/= ටත් වඩා අඩු මාසි  ආදායමක් උපයයි. 

වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක්වන පුද්ගලයන් අතුින් සමම  ාණ්ඩය දිළිඳු යන ස ාට ට වර්ගී රණය  ළ 

හැකිය. 

 

3.5  දළිඳු සහ අවදානම් මට්ටකම් තත්ත්වෙන් 
 

වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක්වන කුටුම්රබ අතුින් කුටුම්රබ 11ක් රජසේ  මෘද්ධි වැඩ ටහන යටසත් ලබාසදන 

 හනාධාර ලබන අත්ර ත්වත් කුටුම්රබ 4ක් රජසයන් ලබාසදන සවනත්  හනාධාර ලබයි.  මීක්ෂණ දත්ත් වලට 

අනුව  ාන්ත්ා මූලි  කුටුම්රබ 52ක් පවතින අත්ර  ත් වශසයන්ම ආදායම්ර උත්පාදනය  රනු ලබන  ාන්ත්ා ගෘහ 

මූලි යන් සිටිනුසේ 10 සදසනකු පමණි. වය ේගත් ගෘහ මූලි යන්  හිත් කුටුම්රබ 39ක් පවතින අත්ර  ඔවුන් සියලු 

සදනා නිල වශසයන් දක්වන ලද වය ේගත් වය ේ  ාණ්ඩය වන වය  අවුරුදු 60 ඉක්මවූවන් සේ. සමම  ාංඛාසවන් 

සිය පවුල සවනුසවන් ආදායම්ර උපයන්නන්සේ  ාංඛාව 10 සදසනකු පමණි. සිදු  රන ලද  මීක්ෂණයට අනුව ගෘහ 

මූලි යන් 09 සදසනකුසේ මාසි  ආදායම රු. 4,038/= ට වඩා අඩුවන අත්ර එය නිල දිද්රත්ා මට්ටමට වඩා අඩු 

අගයකි. (2016 මැයි ම  නිර්වචචනය  ළ පිදි) 

වගුව 3.14 : වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබවල අවදානම්ර  හිත් ත්ත්ත්වයන් 

 

දිද්රත්ා ත්ත්ත්වය කුටුම්රබ 
 ාංඛාව 

දිද්රත්ා මට්ටමට වඩා අඩු 09 

 මෘද්ධි  හනාධාර ලබන 11 

සවනත් සුබ ාධන ලබන 04 

 ේී මූලි  කුටුම්රබ 10 

වසයෝවෘධ ගෘහමූලි  කුටුම්රබ 09 

එෙුව 43 

මූලාශ්රය: ක්සෂේර  මීක්ෂණය (2017-2018) 

 

වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ, අවදානම්ර ත්ත්ත්වසේ සිටින පුද්ගලයන්සේ ත්ත්ත්වය වගුව 3.15 මගින් 

සපන්නුම්ර  රයි.  මීක්ෂණසයන් අනාවරණය වූ ආ ාරයට මින් බහුත්රය, එනම්ර පුද්ගලයන් 84 සදසනකු 

(68.29%) වය ේගත් පුද්ගලයන් සේ. අවදානම්ර ත්ත්ත්වසේ පසුවන සදවන  ාණ්ඩය වනුසේ නිදන්ගත් සරෝගවලින් 

සපසළන්නන් සේ. එය  ාංඛාත්ම ව 19 සදසනකු වන අත්ර 13 සදසනකු (10.56%ක්) ආබාධිත්  හ සුළු 

ස ාට ක් (5.69%) මානසි  ආබාධ  හිත් පුද්ගලයන් සේ.  ාං න්දනාත්ම ව  ාන්ත්ාවන්ට වඩා පුරුෂයන් වැඩි 
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 ාංඛාවක් ආබාධිත්  හ නිදන්ගත් සරෝගවලින් සපසළති. වය ේගත් පුද්ගලයන්  ල ා බැලීසම්රදී, වය ේගත් 

 ාන්ත්ාවන්  ාංඛාව වය ේගත් පුරුෂයන්ට වඩා වැඩි අගයකි. 

 

වගුව 3.15 : වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබවල අවදානම්ර  හිත් ත්ත්ත්වයන් 

අවදානම් සතවභාවකේ වර්ගෙ පුරුෂ සතී එෙුව ප්රතිශතෙ 

වසයෝවෘධ  ේවභාවය  36 48  84 68.29 

ආබාධිත් පුද්ගලයන්  හිත් කුටුම්රබ 08 5 13 10.56 

නිදන්ගත් සරෝගවලින් සපසළන්නන් 11 08 19 15.44 

මානසි  ගැටළු  හිත් පුද්ගලයන් 04 03 07 5.69 

එෙුව 59 64 123 100.00 

මූලාශ්රය: ක්සෂේර  මීක්ෂණය (2017-2018) 
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4 වන පරිච්කේදෙ - මහජන සාෙච්ඡා/ උපකද්ශන 

 

4.1 බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන් හා අසනකුත් පාර්ශව රුවන්  මඟ  ා ච්ඡා / උපසද්ශන ක්රියාවලිය 
 

 මාජ ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති තුළ වැඩි ප්රමුඛත්ාවයක් උපසද්ශන හා  හභාගීත්වයට හිමි සේ. මක්නි ාදයත් 

පුරවැසියන් ඊට දාය  වීම හා වාපෘති  ැලැ ේම හා එය ක්රියාත්ම  කිරීසමහිලා ප්රජාවසේ අදහ ේ ඒ ාබද්ධ කිරීම 

 හති   ළ හැකි වීම යි. එය නිසයෝජිත්ායත්න, ක්රියාවට නාංවන පුද්ගලයන්, ප්රතිපත්ති  ම්රපාද යන්, ප්රතිලාභීන් 

 හ බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන් විසින් සිය අදහ ේ  ා ච්ඡා  රන හා හුවමාරු  ර ගන්නා ක්රියාවලියකි. වාපෘතිය 

සහේතුසවන් බලපෑමට ලක්වන කුටුම්රබ 260ක් පමණ නාගි   ාංවර්ධන අධි ාියට අයත් මහල් නිවා වල දැනට 

භාවිත්ා  ළ හැකි නිවා  ඒ  වල ප්රති ේථානගත් කිරීසම්ර හා ඊට සත්ෝරා ගැනීසම්ර අරමුණින්‚ එක් ත් ජාතීන්සේ 

මානව ජනාවා  වැඩ ටහසන්  මීක්ෂණ  ණ්ඩායම  හ වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  සේ  මාජ ආරක්ෂණ 

 ණ්ඩායම විසින් සද්ශපාලන බලධාරීන්, රාජ නිලධාින්  හ වනාත්මුල්ල ග්රාම නිලධාි ස ාට්ඨාශය තුළ 

සලාස ෝ හාංදිසේ සිට සීවලි මාවත් දිසේ 02  ස ාටස හි (Section 02) සවස න ඉලක් ගත් ප්රජාව වැනි 

පාර්ශව රුවන්  මඟ මහජන  ා ච්ඡා / උපසද්ශන පවත්වන ලදී. 

 

දැනුවත් කිරීසම්ර වැඩ ටහන් හා රැ ේවීම්රවල දී වාපෘතිය පිළිබඳ ස ටි වි ේත්රයක් හා එහි ප්රතිලාභ, වාපෘති 

 ැලසුම්ර, වන්දි සගවීසම්ර හා නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියාවලිය, වාපෘති ක්රියා ාර ම්ර  හ වාපෘති  ළමනා රණ 

ඒ  ය  ම්රබන්ධ  රගත් හැකි ඇමතුම්ර වි ේත්ර ඇතුළත්ව වාපෘති ප්රචාර  පත්රි ා සිාංහල, සදමළ හා ඉාංග්රිසි 

භාෂාවලින් සබදා හින ලදී.  

 

සයෝජිත් වාපෘති ස ේ නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර වැඩ ටහන පිළිබඳ සත්ාරුතුරු අනාවරණය කිරීම හා ඒ පිළිබඳ 

ඔවුන්සේ අදහ ේ හා ආ ල්ප ලබා ගැනීසම්ර අරමුණින් බලපෑමට ලක් වූ  ාන්ත්ා හා පිිමි යන සදපාර්ශවය හා රාජ 

නිලධාරීන්  මඟ ප්රජා උපසද්ශන රැ ේවීම්ර, ඉලක් ගත්  ණ්ඩායම්ර  ා ච්ඡා හා ප්රධාන සත්ාරතුරු  පයන  ම්රමුඛ 

 ා ච්ඡා යනාදී ආ ාරවලින් මහජන  ා ච්ඡා/ උපසද්ශන පවත්වන ලදී. වාපෘතිය හා එහි ක්රියා ාර ම්ර පිළිබඳ 

සත්ාරතුරු ඉදිිපත් කිරීසමන් පසු ඔවුන්ට ඇති ප්රශේන ඉදිිපත් කිරීමට අව ේථාව ලබා දී ඒ  ඳහා පිළිතුරු  ැපයීම 

සිදු  රන ලදී. සත්ාරතුරු හුවමාරු  ර ගැනීම‚ වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන්සේ හා අසනකුත් 

පාර්ශව රුවන්සේ  ා ච්ඡා / උපසද්ශන හා  හභාගිත්වය මඟින් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේසමහි 

විනිවිදභාවය සු රැකි අත්ර එමඟින් ගැටුම්ර අඩු වී වාපෘතිය ප්රමාද වීසම්ර අවදානම ද අවම ස ිණි. 

 

නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර බලපෑම්ර අවම කිරීමට හා එක් අත්කින් ප්රතිලාභ උපිම කිරීමට හා නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර වැඩ 

රාමුව  හ නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේම    ේ කිිසම්ර දී සුදුසු  ආරක්ෂණ පියවර  ල්පනා ාරීව 

 ැලසුම්ර කිරීම  ඳහා වාපෘති  ැලැ ේම  ාංසශෝධනය කිරීමට අර්ථවත් මහජන  ා ච්ඡා / උපසද්ශන හරහා 

ලැසබන ප්රතිසපෝෂණ උප ාරී සේ. නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර වැඩ රාමුව  හ නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර 

 ැලැ ේම ජාති  භාෂාවලට (සිාංහල හා සදමළ) පිවර්ත්නය ස සරන අත්ර  නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර වැඩ රාමුව  හ 

නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේම ප්රසිද්ධ ස සරන බවට වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  ය  හති  වනු 
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ඇත් . ඒ අනුව පැවැති ප්රජා  ා ච්ඡා /  උපසද්ශන 04 , ඉලක්   ණ්ඩායම්ර  ා ච්ඡා 04  හා ප්රධාන සත්ාරතුරු 

 පයන  ම්රමුඛ  ා ච්ඡා 04   ාරාාංශය පහතින් දැක්සේ. ඒවාසේ ඡායාරූප ඇමුණුම 06 සල  සමහි අමුණා ඇත්.  

 

297  වත්කත් දී පවත්වන ලද ප්රජා සාෙච්ඡා / උපකද්ශන රැසතී ම (01)  

පළමු ප්රජා  ා ච්ඡා /  උපසද්ශන රැ ේවීම තිඹිිග ේයාය ප්රාසද්ශීය සල් ම්ර ස ාට්ඨාශසේ ‚වනාත්මුල්ල ග්රාම නිලධාරී 

ස ාට්ඨාශයට අයත්  ‚297  වත්සත්හි පදිාංචි බලපෑමට ලක් වූ පවුල්වල / කුටුම්රබවල  ාමාජි යන්  ඳහා පවත්වන 

ලදී .එම රැ ේවීම 2017  ජුනි ම  27 වන දින ප.ව  .2 .00 සිට ප.ව  .4.30 දක්වා ධර්ම ශාලාසේදී පැවැත්විණි . 

 

 ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගය දිසේ පිහිටි 297 වත්ත් හා එළුමඩුව යන ප්රසද්ශවලින් පැමිණි අනව ර පදිාංචි රුවන් 

බහුත්රයක් සමම රැ ේවීමට  හභාගී වූහ. එම ප්රසද්ශ සදස න් පැමිණ  හභාගී වූ පිි ට  ාන්ත්ාවන් 63ක් හා පිිමි 

48ක් ඇතුළත් විය . වනාත්මුල්ල ග්රාම නිලධාරීවරයා විසින් සිදු  ල  මාරම්රභ   ත්ාසේ දී  ත් ාර  ප්රජාව සවත් 

ස ාළඹ ත්දා න්න දුම්රිය වාපෘතිසේ (CSRP) නිලධාරීන් හඳුන්වා දීම සිදු  රන ලදී. එහිදී ඇය අනාගත් 

 ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගය වැඩිදියුණු කිරීසම්ර  ටයුතු පහසු කිරීම  ඳහා නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියාවලියට එම 

කුටුම්රබවල  හභාගීත්වය හා  හසයෝගය ලබා සදන සමන්  ඉල්ලා සිටියාය. නිසයෝජ වාපෘති අධක්ෂ වරයා 

( මාජ හා පි ර ආරක්ෂණ)  හභාගී වූ පිි  පිළිගත් අත්ර, ස ාළඹ ත්දා න්න දුම්රිය වාපෘතිය හා සයෝජිත් 

 ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගය වැඩි දියුණු කිරීසම්ර  ටයුතු පිළිබඳ ස ටි හඳුන්වා දීමක් සිදු  රන ලදී. ඉන් අනතුරුව 

ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන් ස ේවා අමාත්ාාංශය යටසත් ස ාළඹ ත්දා න්න දුම්රිය  වාපෘතිය විසින් සිදු  රනු ලබන 

එක් ත් ජාතීන්සේ මානව ජනාවා  වැඩ ටහසන්  මාජ ආර්ි   මීක්ෂණය හා නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියාවලිය 

පිළිබඳ ස ටි පැහැදිලි කිරීමක් සිදු  රන ලදී. වාපෘතිය පිළිබඳ  රුණු ඉදිිපත් කිරීසමන් පසු සයෝජිත් නැවත් 

පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියාවලිය පිළිබඳ ඔවුනට ගැටළු තිසේ නම්ර ඒවා විමසීමට ජනත්ාවට අව ේථාව ලබා දුනි.  ා ච්ඡාසේ 

 ාරාාංශය 4.1 වගුසේ දැක්සේ. 

වගුව 4.1: ප්රශේන හා පිළිතුරුවල  ාරාාංශය 

අනු 

අංෙෙ 
අදහසත හා ප්රශතන 

කොළඹ තදාසන්න දුම්රිෙ  වයාපෘතිකේ 

නිලධ්ාරීන් /  ග්රාම නිලධ්ාරී ලබාදුන් 

පිළිුරු 

නැවත පදංචි කිරීකම් 

ක්රිොොරි සැලැසතම 

කවත කොමු වන 

ෙරුණු 

 

01 නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර වි ල්ප  ේථානය 

පිළිබඳ  හභාගී වුවන් සබාසහෝ ස යින් 

 ැලකිලිමත් වූහ. නාගි   ාංවර්ධන 

අධි ාිසේ සහේනමුල්ල නිවා  වාපෘතිය ,

නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර වි ල්ප  ේථානය 

සල  සයෝජනා  ළ විට ඒ ආ න්න 

ප්රසද්ශය  සවස න  ණ්ඩායමක් හා 

සමම ප්රජාව අත්ර, සපෞද්ගලි  ගැටුමක් 

පවතින බව හා 297 වත්සත් සවස න 

 මහර පවුල්වලට ජීවිත් ත්ර්ජන ඇති බව 

සයෝජිත් නාගි   ාංවර්ධන අධි ාරසේ 

සහේනමුල්ල නිවා  වාපෘතිය සවනුවට 

ඔවුන්සේ වර්ත්මාන සන්වාසි  

 ේථානයට ආ න්න, නැවත් පදිාංචි 

කිරීසම්ර වි ල්ප  ේථානයක් ස ායා 

බැලීමට  හති  විය. නැවත් පදිාංචි 

කිරීසම්ර අරමුණ වන්සන් ඔවුන්සේ 

වර්ත්මාන ජීවන ත්ත්ත්වය වඩාත් 

යහපත් ත්ත්ත්වය ට ඉහළ නැාංවීම 

බවට නිලධාරීහු අවධාරණය  ළහ.   

වි ල්ප නැවත් පදිාංචි 

කිරීසම්ර  ේථාන සත්ෝරා 

ගැනීම. 



53 

පව මින් බහුත්රයක් ඊට විසරෝධය පෑහ. 

02 දැනට 297 වත්සත් එම ප්රජාව සපාදු 

වැසිකිළි භාවිත්ා  රන අත්ර, ඒවා 

පදිාංචි රුවන්ට ප්රමාණවත් සනාසේ. 

 ෑම නිවා  ඒ  ය ටම එක් 

වැසිකිළිය බැගින් පවතින නව නිවා  

 ාංකීර්ණසේ ජනත්ාව නැවත් පදිාංචි 

කිරීසමන් පසු වැසිකිළි හිඟය  ඳහා 

වි ඳුමක් ලැසබනු ඇත්. 

නැවත් පදිාංචි කිරීම 

මගින් බලපෑමට ලක් වූ 

පුද්ගලයන් හට වඩා 

යහපත් ජීවන 

ත්ත්ත්වයක් හිමි සේ. 

 

03 297 වත්සත් සවස න  ාන්ත්ාවන් හා 

ළමුන්  ම්රබන්ධ ගැටළු පිළිබඳ  ා ච්ඡා 

කිරීමට ප්රජා  ාංවිධානයක් සහෝ සවනත් 

අව ේථාවක් සනාමැත්. 

නැවත් පදිාංචි කිරීසමන් පසු නව ප්රජා 

 ාංවිධාන පිහිටවනු ඇත්. එසහත් 

ප්රජාවන් අත්ින් සත්ෝරා ගන්නා 

පිි  සගන්  මන්විත් ත්ාව ාලි  

නිසයෝජිත්  මිටු පත් ස සරන අත්ර 

වාපෘතිය ආරක්ෂණ නිලධාරීන් විසින් 

නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියාවලිසේ පහසුව 

 ඳහා නාය යන් නම්ර  රනු ඇත්. 

 

තීරණ ගැනීම ඇතුළු 

නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර 

ක්රියාවලියට  හභාගී 

වීමට වාපෘතිය 

සහේතුසවන් බලපෑමට 

ලක් වන පුද්ගලයන් 

දිිගැන්වීම. 

04 අපසේ පදිාංචි  ේථානවලින් සයෝජිත් 

නාගි   ාංවර්ධන අධි ාිසේ නිවා  

 ාංකීර්ණය සවත් යාසම්ර දී අපට ඒ 

 ම්රබන්ධසයන් ප්රශේන ගැටළු ඇතිවිය 

හැකිය. එවිට පැමිණිලි  රන්සන් ස ස ේ 

ද? අපසේ ප්රශේන වි ඳා ගැනීමට අප හමු 

විය යුත්සත්  වුරුන් ද? 

අපසේ ආරක්ෂණ නිලධාරීන් ඔසේ 

ප්රශේනවලට පිළිතුරු දීමට හා ගැටළු 

නිරා රණය  ර දීමට සූදානමින් සිටී. 

ඊට අමත්රව, වාපෘතිය තුල "දුක් 

ගැනවිලි  ඳහා  හන  ැලසීසම්ර 

යාන්රණය" ඔසේ ගැටළු වි ඳීම  ඳහා 

පිහිටුවනු ඇති අත්ර ඒ පිළිබඳ වි ේත්ර 

පසුව ඔබට දැනුම්ර සදනු ඇත්. 

“දුක් ගැනවිලි  ඳහා 

 හන  ැලසීසම්ර 

යාන්රණය" බලපෑමට 

ලක් වූ පුද්ගලයන් හට 

නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර 

ක්රියාවලිය තුල 

ඔවුන්සේ ගැටළු වි ඳා 

ගැනීම  ඳහා පිහිටවනු 

ඇත්. 

 

 

297  වත්කත් දී පවත්වන ලද මහජන සාෙච්ඡා/ උපකද්ශන රැසතීම (02)  

 

සදවන ප්රජා  ා ච්ඡා/ උපසද්ශන රැ ේවීම තිඹිිග ේයාය ප්රාසද්ශීය සල් ම්ර ස ාට්ඨාශසේ, වනාත්මුල්ල ග්රාම 

නිලධාරී ස ාට්ඨාශයට අයත්,  297 වත්සත්හි පදිාංචි බලපෑමට ලක් වූ ප්රජාවන්හි  ාමාජි යන්  ඳහා පවත්වන ලදී. 

එම රැ ේවීම 2017 ජූලි ම  21 වන දින ප.ව. 3.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා වනාත්මුල්ල ධර්ම ශාලාසේ දී පැවැත්විණි. 

 ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගය දිසේ පිහිටි 297 වත්සත් හා එළුමඩුව යන ප්රසද්ශවල සවස න අනව රසයන් පදිාංචි 

කුටුම්රබ  ාමාජි යින් එම රැ ේවීමට  හභාගි වූ අත්ර  ාන්ත්ාවන් 48ක් හා පිිමි 40ක්  හභාගිවූවන් අත්ර විය. 

 

ප්රධාන වශසයන්ම එම ප්රජාව සවත්,  ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගය දිසේ II වන ස ාටස ේ සිය සන්වාසි  පදිාංචිය ඔේපු 

කිරීම  ඳහා අවශ සල්ඛන පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම  ඳහා එම රැ ේවීම පවත්වන ලදී. එහිදී  මාජ ආරක්ෂණ 

විසශේෂඥවරයා සියලු  හභාගිවූවන් පිළිගත් අත්ර ස ාළඹ ත්දා න්න දුම්රිය  වාපෘතිසේ සයෝජිත් හිමි ම්ර සගවීසම්ර 

ක්රමසේදයට අනුව වන්දි  ඳහා සුදුසු ම්ර ලැබීමට වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක්වන පුද්ගලයන් හඳුනා 

ගැනීසම්ර ක්රියාවලිය හඳුන්වා සදන ලදී. නිවා වල පදිාංචිය ඔේපු කිරීමට අවශ සල්ඛනවල ලැයි ේතුව දැන්වීම්ර 

පුවරුවක් මඟින් ප්රදර්ශනය  ළ අත්ර එය  හභාගිවූවන්ට පැහැදිලි  ර දුනි. වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ 
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පුද්ගලයන්, වාපෘතිය විසින් ප්ර ාශ  රන ලද අව න් දිනයට සපර එම නිසව ේවල පදිාංචිව සිටි බවට ඔවුන් 

ඉදිිපත්  ළ යුතු සියලු සල්ඛන මඟින් ඔේපු විය යුතු බව එහි දී අවධාරණය  රන ලදී. ගෘහමුලි යන්සේ 

හැඳුනුම්රපත්වල පිටපත්, ඔවුන්සේ වර්ත්මාන නිවස ේ පදිාංචිය ත්හවුරු  රන ග්රාම නිලධාි  හති  හා ඡන්ද හිමි 

නාම සල්ඛන, විදුලි/ ජල බිල්පත්  හ සහෝ උේපැන්න, මරණ  හති  හා ළමුන්සේ ස ෞඛ  ාඩ්පත් ආදි වූ සවනත් 

ඕනෑම වලාංගු සල්ඛන සමම ලැයි ේතුවට අන්ත්ර්ගත් විය. ඉන් අනතුරුව නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියාවලියට අදාළ 

ගැටලු  ම්රබන්ධසයන් ප්රශේන ඇසීමට ජනත්ාවට අව ේථාව ලබා දුනි. 
 

වගුව 4.2: ප්රශේන හා පිළිතුරුවල  ාරාාංශය  

අනු 

අංෙ

ෙ 

අදහසත හා ප්රශතන 
කොළඹ තදාසන්න දුම්රිෙ  වයාපෘතිකේ නිලධ්ාරීන් 

ලබාදුන් පිළිුරු 

නැවත පදංචි කිරීකම් 

ක්රිොොරි සැලැසතම 

කවත කොමු වන 

ෙරුණු 

01 එම ප්රජාසේ  ාමාජි යන් සිය 

සන්වාසි  පදිාංචිය ඔේපු 

කිරීමට අවශ වඩාත් වැදගත් 

සල්ඛන  වසර්ද යන්න දැන 

ගැනීමට සබාසහෝ ස යින් 

උනන්දු වූහ. 

වඩාත් වැදගත් සල්ඛන වන්සන්, වර්ත්මාන ලිපිනසේ 

ලියාපදිාංචි පවුසල්  ාමාජි යන්සේ නම්ර ඇතුළත් ඡන්ද 

හිමි නාම සල්ඛනය   හ පදිාංචිය ඔේපු කිරීම  ඳහා 

ග්රාම ස ේවා  හති යයි. අවශ අසනකුත් සල්ඛන 

වන්සන් ගෘහ මූලි යාසේ හැඳුනුම්රපත්, උේපැන්න 

 හති ය, විවාහ  හති ය, විදුලිය, ජලය, දුර ථන 

බිල්පත්, ස ාළඹ නගර  භාසේ විපනම්ර ලදුපත්, 

ළමුන්සේ ස ෞඛ  ාඩ්පත්, බැාංකු පා ේ සපාත් ආදිසේ 

පිටපත්.  

සමම සියලු සල්ඛන මඟින්  ැළණිවැලි දුම්රිය 

මාර්ගසේ II ස ාට   ඳහා ප්ර ාශ  රන ලද අව න් 

දිනය වූ 2007 අසගෝ ේතු 14  දිනට සපර පවුසල් 

 ාමාජි යන්සේ පදිාංචිය ත්හවුරු විය යුතුය. 

පුද්ගලසයකුසේ 

අනනත්ාවය පරීක්ෂා 

කිරීම  ඳහා, එම 

පුද්ගලයා එම ලිපිනය 

යටසත් ම ඡන්දදාය  

ලැයි ේතුසේ ලියාපදිාංචි 

වී ඇද්ද යන්න පරීක්ෂා 

කිිම  ඳහා  හ 

ඔහුසේ /  ඇයසේ 

වර්ත්මාන ලිපිනසේ 

පදිාංචිය ඔේපු කිරීම 

 ඳහා 

 

 

02 සල්ඛනවල පවතින නම්රවල 

හා ලිපිනයන්හි වූ සවන ේ ම්ර 

නිවැරදි  රන්සන් ස ස ේද, 

එස ේ සනාමැතිව පවතින 

ආ ාරසයන්ම ඉදිිපත් 

 ළසහාත් එම සල්ඛන වලාංගු 

වන්සන්ද ? 

සල්ඛනවල පවතින සදෝෂ  ඳහා දිවුරුම්ර ප්ර ාශ 

ඉදිිපත් කිරීම මඟින් පවතින අඩුපාඩු නිවැරදි  ළ 

හැකි ය. 

 

03 පදිාංචිය ත්හවුරු කිිමට කිසිදු 

සල්ඛනයක් සනාමැති නම්ර 

කුමක්  ළ යුතුද? 

වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  ය ලබා දුන් ලැයි ේතුවට 

අනුව පදිාංචිය ත්හවුරු  ළ හැකි සවනත් අදාළ සල්ඛන 

ග්රාම ස ේවා  හති යක්  මඟ ඉදිිපත් කිරීම. ඔවුන් 

සුදුසු ම්ර සනාලබන මුත් සමම ගැටලුව සවනුසවන් 

වාපෘතිය විසින් පිහිටුවනු ලබන "දුක් ගැනවිලි  ඳහා 

 හන  ැලසීසම්ර  මිටුව" සවත් ඔවුන්ට අභියාචනයක් 

ඉදිිපත්  ළ හැකි ය. 

"දුක් ගැනවිලි  ඳහා 

 හන  ැලසීසම්ර 

යාන්රණය" හරහා ඊට 

සුදුසු යාන්රණයක් 

පිහිටුවිය යුතු ය. 

 

 

 297   වත්කත් දී පවත්වන ලද මහජන / සාෙච්ඡා / උපකද්ශන රැසතීම (03)  



55 

 

සත්වන ප්රජා  ා ච්ඡා / උපසද්ශන රැ ේවීම  ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගය දිසේ පිහිටි 297  වත්සත් හා එළුමඩුසේ 

අනව රසයන් පදිාංචි කු ටුම්රබ  ඳහා පවත්වන ලදී. එම රැ ේවීම 2018  ඔක්සත්ෝම්රබර් ම  17  වන දින පව. 2.00 සිට 

ප.ව. 4.00 දක්වා තිඹිිග ේයාය ප්රාසද්ශීය සල් ම්ර ස ාට්ඨාශසේ, වනාත්මුල්ල ග්රාම නිලධාරී ස ාට්ඨාශයට අයත් 

වනාත්මුල්ල ධර්ම ශාලාසේ දී පැවැත්විණි. එම රැ ේවීම  ඳහා  ාන්ත්ාවන් 54ක් හා පිිමි 52ක්  හභාගි වූහ.  මාජ 

හා පි ර ආරක්ෂණ අාංශයට අයත් ස ාළඹ ත්දා න්න දුම්රිය වාපෘතිසේ නිලධාින් හා DOHWA ආයත්නසේ 

උපසද්ශ වරු විසින් රැ ේවීම පවත්වන ලදී . 

 

එම රැ ේවීසම්ර අරමුණ වූසේ නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර  ේථාන හා නැවත් පදිාංචි කිරීම ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර අසේක්ිත්  ාල 

රාමුව ආදි සවනත් අදාළ සත්ාරතුරු පිළිබඳ පදිාංචි රුවන් දැනුවත් කිරීම යි. ත්ව ද සයෝජිත් නැවත් පදිාංචි කිිසම්ර 

ක්රියාවලිය සහෝ සයෝජිත් නිවා  සයෝජනා ක්රම හා  ම්රබන්ධ ගැටලු සේ නම්ර ඒවා ඉදිිපත් කිරීමට ජනත්ාවට 

අව ේථාව ලබා දුනි. 

 

නිසයෝජ අධක්ෂ (පි ර හා  මාජ ආරක්ෂණ අාංශය)  හභාගිවූවන් පිළිගත් අත්ර  ාංවර්ධන  ාර්යයට අදාළ 

සයෝජිත් අව න් සපළ ගැ ේම හා ක්රියා ාර ම්ර පිළිබඳ පැහැදිලි  සළේය. ඉන් අනතුරුව සයෝජිත් නාගි   ාංවර්ධන 

අධි ාිසේ නිවා  සයෝජනා ක්රම, ඒවා පිහිටි  ේථාන හා එක් එක් නිවා  සයෝජනා ක්රමසේ දැනට ඉඩ ඇති නිවා  

ඒ   හා යටිත්ල පහසු ම්ර පිළිබඳ සත්ාරුතුරු ප්රජාවට වි ේත්ර  රන ලදී. 

 

4.3 වගුව : ප්රශතන හා පිළිුරුවල සාරාංශෙ 

අනු 

අංෙෙ 
අදහසත හා ප්රශතන 

කොළඹ තදාසන්න දුම්රිෙ  වයාපෘතිකේ 

නිලධ්ාරීන් ලබාදුන් පිළිුරු 

නැවත පදංචි කිරීකම් 

ක්රිොොරි සැලැසතම 

කවත කොමු වන 

ෙරුණු 

 

01 ඔවුන් ඉඩ ඇති සියලු නිවා  සයෝජනා 

ක්රමවල සත්ාරතුරු, වර්ත්මාන පදිාංචි 

 ේථානසේ සිට ඊට ඇති දුර,  සගබිම්ර වර්ග 

ප්රමාණය හා අසනකුත් පහසු ම්ර පිළිබඳ 

විමසූහ.  

ඔවුන්සේ වර්ත්මාන පදිාංචි  ේථානයට  මීප 

සපසද කින් වි ල්ප නිවා  ක්රම සත්ෝරා 

ගැනීම සහේතුසවන් ඔවුන්සේ එදිසනදා 

 ටයුතුවලට සහෝ දරුවන්සේ පා ල් 

ගමනට ඉන් බාධාවක් සනාවන සහයින් ඒ 

පිළිබඳ  හභාගි වූවන්  තුටු වූහ. 

 

සත්ෝරාගත් නාගි   ාංවර්ධන 

අධි ාිසේ නිවා  සයෝජනා ක්රම තුනම 

සමම ප්රජාවට කිමී. 0.5 – 2.00 අත්ර 

දුින් පිහිටා තිසේ. 

(ලක්හිරු ස වණ = වර්ග අඩි 400  

සියපත් ස වණ  = වර්ග අඩි 500 

සමත් ර උයන  = වර්ග අඩි 400) 

සියලුම නිවා  ඒ   සවන් සවන් 

වශසයන් ජල  ැපයුම, විදුලි 

 ම්රබන්ධත්ා හා  නීපාරක්ෂ  

පහසු ම්රවලින්  මන්විත් සේ. 

නැවත් පදිාංචි කිරීම 

 ඳහා සවන්  රන ලද 

නිවා  සයෝජනා ක්රම 

හා නිවා  ඒ   

බැලීමට යෑමට 

අව ේථාව ප්රජාව සවත් 

ලබා දුනි. 

 

 

 

 

 

02 එ ම නිවස ේ සවස න උප පවුල් ඒ   

 හිත් කුටුම්රබ  ඳහා ඇති වි ල්ප  වසර් 

ද ? 

සපාදු නිර්ණාය යක් යටසත් ප්රසද්ශසේ 

සවස න උප පවුල් ඒ   හඳුනා ගැනීම 

දුෂේ ර ය .එසහයින් වැඩි  මාජි  

අමාත් මණ්ඩල 

අනුමැතිය ලබා 

ගැනීසමන් පසු ලකුණු 
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 ාංඛාවක් සිටින පවුල්  ඳහා වි ඳුමක් 

ලබා දීමට ලකුණු ක්රමයක්    ේ කිරීමට 

වාපෘතිය සයෝජනා  රන ලදී. 

ක්රමය හා සුදුසු නිවා  

ඒ   පිළිබඳ 

වාපෘතිය සහේතුසවන් 

බලපෑමට ලක් වූ 

පුද්ගලයන් දැනුවත් 

 ළ යුතුය. 

 

03  මහර නිසව ේවල ඔවුන්  ේවයාං රැකියා 

 ටයුතුවල නිරත් සේ; එම  ේවයාං රැකියා 

 ටයුතුවල නිරත් වීමට නාගි  

 ාංවර්ධන අධි ාිසේ නිවා  සයෝජනා 

ක්රමවල පවතින අව ේථා  වසර් ද ? 

 

ජීවසනෝපාය ප්රතිෂේඨාපන වැඩ ටහන් 

හරහා නිවා  මූලි   ේවයාං රැකියා  ඳහා 

වැඩ ටහන් හඳුන්වා සදනු ලැසේ. 

ප්රති ේථානගත් කිරීමට 

සපර ජීවසනෝපාය 

ප්රතිෂේඨාපන 

වැඩ ටහන් ආරම්රභ 

 ළ යුතු ය. 

 

04 

නාගි   ාංවර්ධන අධි ාිසේ මහල් 

නිවා  ක්රම තුළ දරුවන්සේ හා 

 ාන්ත්ාවන්සේ පි ේ ම හා ආරක්ෂාව 

ත්හවුරු  රන්සන් ස ස ේ ද ? 

දරුවන්සේ හා  ාන්ත්ාවන්සේ පි ේ ම 

හා ආරක්ෂාව ත්ර කිරීම  ඳහා ප්රජාව 

සවත් නව පි රයට හැඩ ගැසීම  ඳහා 

උපසද්ශන වැඩ ටහන් පවත්වනු ලැසේ. 

නැවත් පදිාංචි කිරීමට 

සපර නව පි රයට 

හැඩ ගැසීම  ඳහා වන 

උපසද්ශන වැඩ ටහන් 

නිමා  ළ යුතු ය. 

 

05 අපසේ පදිාංචි  ේථානවලින් නව 

 ේථානය ට ගිය පසු අපට විවිධා ාරසේ 

ප්රශේන හා ගැටලු මතු විය හැකි ය .එවිට ඒ 

පිළිබඳ අප විම න්සන්  වුරුන්සගන් ද,  

හමුවිය යුත්සත්  වුරුන් ද? 

ප්රචාර  පත්රි ාසේ  ඳහන් පිදි ඔබසේ 

ගැටළු වාපෘති අධක්ෂ  සවත් සයාමු 

 ළ හැකි ය. ජනත්ාවසේ පහසුව  ඳහා 

"දුක් ගැනවිලි  ඳහා  හන  ැලසීසම්ර 

යාන්රණය" පිහිටුවනු ලබන අත්ර 

ගැටලු ඉදිිපත් කිරීම පිණි  "සයෝජනා" 

බහාලීම  ඳහා සපට්ටි ප්රසද්ශසේ 

ත්ැන්පත්  රනු ඇත්. 

විසශේෂසයන් සිය 

ගැටලුවලට වි ඳුම්ර 

වඩාත් ඉක්මනින් හා 

විනිවිද භාවසයන් යුතුව 

ලබා ගැනීම පහසු කිරීම 

 ඳහා නැවත් පදිාංචි 

කිරීසම්ර ක්රියා ාරී 

 ැලැ ේසම හි "දුක් 

ගැනවිලි  ඳහා  හන 

 ැලසීසම්ර යාන්රණය" 

   ේ ස සරනු ඇත්. 

 

සීවලි පටුමඟ බී කොටකසත පවත්වන ලද මහජන / සාෙච්ඡා / උපකද්ශන රැසතීම (04)  

 

සේ ේ ලයින් මාවසත් සිට සීවලි පටුමඟ දක්වා  ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගසේ සදප  ඒ  ඳහා සවන්  ළ මාර්ගය 

දිසේ වනාත්මුල්සල් සීවලිපුර බී ස ාටස ේ සවස න අනව ර නිවැසියන්, ජාති  නිවා   ාංවර්ධන අධි ාි සේ ඔේපු 

හිමියන් හා කුටුම්රබ  ාඩ්පත් හිමියන්  ඳහා සමම ප්රජා  ා ච්ඡා /  උපසද්ශන රැ ේවීම පවත්වන ලදී. සමම රැ ේවීම 

2018 සද ැම්රබර් ම  02 වන දින සප.ව. 10.00 සිට ප.ව. 12.30 දක්වා තිඹිිග ේයාය ප්රාසද්ශිය සල් ම්ර 

ස ාට්ඨාශයට අයත් වනාත්මුල්ල ග්රාම නිලධාි ව සම්ර සීවලීපුර Block B හි පිහිටි ප්රසේශ මාර්ගය  වූ හන්දිය  

පවත්වන ලදී. ඊට  ාන්ත්ාවන් 88ක් හා පිිමි 102ක්  හභාගි වූහ. 
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නිසයෝජ අධක්ෂ  (පි ර හා  මාජ ආරක්ෂණ අාංශය)   හභාගීවූවන් පිළිගත් අත්ර,  ස ාළඹ ත්දා න්න දුම්රිය  

වාපෘතිසේ නිලධාින් ප්රජාවට හඳුන්වා දී,  ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීසම්ර  ටයුතු යටසත් සයෝජිත් 

සේ ේලයින් දුම්රිය  ේථානසේ  ාංවර්ධන  ටයුතුවල ප්රගතිය පිළිබඳ සත්ාරතුරු ස ටිසයන් පැහැදිලි  සළේ ය. 

එක් ත් ජාතීන්සේ මානව ජනාවා  වැඩ ටහන විසින් පවත්වන ලද  මාජ ආර්ි   මීක්ෂණය  හ ස ාළඹ 

ත්දා න්න දුම්රිය වාපෘතිය මඟින් සිදු රනු ලබන නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියාවලිය පිළිබඳ පැහැදිලි කිිමක් සිදු 

 රන ලදී. ස ාළඹ ත්දා න්න දුම්රිය  වාපෘතිසේ නිලධාින් ප්රජාසවන් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියාවලිය  ඳහා 

ඔවුන්සේ  හසයෝගය ලබා සදන සමන් හා ඒ හරහා අනාගත්  ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීසම්ර 

 ටයුතුවලට මාං  ල න සල ට ඉල්ලා සිටියහ. සිය ප්රජාව  ම්රබන්ධසයන් සයෝජිත් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියාවලිය 

පිළිබඳ ජනත්ාව ප්රශේන නැඟුහ.  

 

4.4 වගුව : ප්රශතන හා පිළිුරුවල සාරාංශෙ 

 

අනු 

අංෙෙ 
අදහසත හා ප්රශතන 

කොළඹ තදාසන්න දුම්රිෙ  වයාපෘතිකේ 

නිලධ්ාරීන් ලබාදුන් පිළිුරු 

නැවත පදංචි කිරීකම් 

ක්රිොොරි සැලැසතම 

කවත කොමු වන 

ෙරුණු 

01 නිවා වලින් ඉවත් කිරීම හා සයෝජිත් 

නිවා  ක්රමවල නැවත් පදිාංචි කිරීම  ඳහා 

වන  ාල රාමුව කුමක්ද? 

සබසහෝ විට 2019 ජුනි ම ට සපර. 

ස ස ේ නමුත් නිසව ේවලින් ඉවත් 

කිරීමට සපර සියලු පදිාංචි රුවන්ට පුර්ව 

දැනුම්රදීමක් සිදු  රනු ඇත්. 

බලපෑමට ලක් වූ 

පාර්ශවයන් සවත් 

නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර 

 ාල සීමාවන් පිළිබඳ 

දැනුවත්භාවය ඇති 

කිරීම හා සත්ාරතුරු 

අනාවරණය කිරීම 

 

02 නිවා  සයෝජනා ක්රමවලින් වි ල්ප නිවා  

ඒ  යක්  ැපයීම  ඳහා කිසියම්ර 

සගවීමක්  ළ යුතු ද ? 

වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් 

වන නිවා   ඳහා හිමි වන නිවා  ඒ   

 ැපයීම සනාමිසල් සිදු ස සර්. 

අමාත් මණ්ඩලසේ 

අනුමැතිය ලද විග  

බලපෑමට ලක් වූ 

පාර්ශව සවත් හිමි ම්ර 

සගවීසම්ර ක්රමසේදය 

සද්ශිය භාෂාසවන් 

අනාවරණය  ළ යුතු 

ය. 

03 ජාති  නිවා   ාංවර්ධන අධි ාිය 

නියමානුකූල  ළ නිවා  කිසියම්ර වන්දි 

ක්රමය ට හිමි ම්ර ලබයිද ? 

නිවස ේ වටිනා ම අඩු ස ාට ඉඩම හා 

ඉදිකිරීම්ර  ඳහා වන්දියක් ඔේපු හිමියන් 

හට සගවනු ඇත් .සමම පහසු ම ජාති  

නිවා   ාංවර්ධන අධි ාිය මඟින් 

නියමානුකූල  ළ කුටුම්රබ  ාඩ්පත් 

හිමියන්ට ද ලබා දීමට  ා ච්ඡා ස සර්. 

දුම්රිය මාර්ගසේ සදප  

ඒ  ඳහා සවන්  ළ 

මාර්ගසයහි බලපෑමට 

ලක් වූ නිවා   හ ඉඩම්ර 

 ඳහා වන්දි සගවීම 

40  බලපෑමට ලක්වන නිවා   ඳහා ලබා දීමට 

සයෝජිත් නිවා  ඒ  වල සගබිම්ර වර්ග 

ප්රමාණය, උප පවුල් ඒ   හා ජිවත් වීමට 

අතිසර්  නිවා  ඒ   ලබා දීම  ඳහා 

පවුසල් ප්රමාණය හා දැනට පදිාංචි සගබිම්ර 

වර්ග ප්රමාණය මත් පදනම්ර වූ ලකුණු 

හිමි ම්ර සගවීසම්ර 

ක්රමසේදය මඟින් සමම 

ගැටලුව වි ඳනු ඇත්. 
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ප්රමාණවත් සනාවන සහයින් වාපෘතිය 

මඟින් සමම ගැටලුව වි ඳීමට  ැලසුම්ර 

ස ාට ඇත්සත් ස ස ේ ද? 

 

ක්රමයක් හඳුන්වා සදනු ලැසේ. 

05  ඩහිමියන් වන්දි ලැබීමට හිමි ම්ර ලබයි 

ද ? 

ඔේ ,හිමි ම්ර සගවීසම්ර ක්රමසේදසයහි 

 ඳහන්  ාල සීමාව  ල ා ආදායම්ර 

අහිමි වීම සවනුසවන් සගවීමක් සිදු 

 රනු ඇත්. සන්වාසි  හා වාණිජ 

ඒ ාබද්ධ නිවා  හිමියන්හට ඔවුන්සේ 

වාපාර පවත්වා සගන යාම  ඳහා 

නිවා  සයෝජනා ක්රමසේ පහත් මහල්වල 

නිව ක් හිමි වනු ඇත්. 

දුම්රිය මාර්ගසේ සදප  

ඒ  ඳහා සවන්  ළ 

මාර්ගය තුළ බලපෑමට 

ලක් වූ  ඩ හිමියන්ට 

හා ආදායම්ර 

ප්රතිෂේඨාපනය 

සවනුසවන් වන්දි 

සගවීම. අමාත් 

මණ්ඩල අනුමැතිය 

ලබා ගැනීසමන් පසු 

බලපෑමට ලක් වූ 

 ඩහිමියන්ට හිමි ම්ර 

සගවීසම්ර ක්රමසේදය 

අනාවරණය කිරීම. 

06 නැවත් පදිාංචි කිරීසමන් පසු ළමුන්ට පා ල් 

ලබා ගැනීම  ඳහා වර්ත්මාන පදිාංචි 

 ේථානසේ ලිපිනය භාවිත්ා කිරීමට 

හැකියාවක් පවතී  ද ? 

අධාපන සදපාර්ත්සම්රන්තුව 

 ම්රබන්ධී රණය ස ාට ඒ  ඳහා 

විධිවිධාන  ැලසීමට උත් ාහ 

 රන්සනමු. 

 

07 අපසේ ජනත්ාව නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර දී 

ඇති වන ගැටලුවල දී වි ඳුමක් ලබා 

ගැනීමට එම ගැටලු සයාමු  ළ හැක්සක් 

 වුරුන් හට ද  ? 

එම දුක්ගැනවිලි අපසේ වාපෘති 

අධක්ෂ  සවත් ආරක්ෂණ නිලධාින් 

හරහා වාචි ව ද ‚ඔබට ලබා දුන් 

ප්රචාර  පත්රි ාසේ  ඳහන් ලිපිනය 

මඟින් ලිඛිත්ව ද සයාමු  ළ හැකි ය .ඊට 

අමත්රව වාපෘතිය ක්රියාත්ම  කිරීම 

සහේතුසවන් මතු වන සනාවි ඳුනු ගැටලු 

 ඳහා වි ඳුම්ර ලබා ගැනීසම්ර පහසුව 

 ඳහා "දුක් ගැනවිලි  ඳහා  හන 

 ැලසීසම්ර යාන්රණය"  පිහිටුවනු ඇත්. 

 ැළණිවැලි දුම්රිය 

මාර්ගසේ එම ස ාට ට 

ගැළසපන පිදි වඩාත් 

පහසුසවන් වි ඳුම්ර ලබා 

ගැනීම  ඳහා "දුක් 

ගැනවිලි  ඳහා  හන 

 ැලසීසම්ර යාන්රණය" 

පිහිටවනු ඇත්. සමම 

යාන්රණය පිළිබඳ 

නැවත් පදාංචි කිරීසම්ර 

ක්රියා ාරී  ැලැ ේමට 

විසශේෂ පිච්සේදයක් 

ඇතුළත් ස සරනු ඇත්. 
 

තිඹිරිගසතොෙ ප්රාකද්ශිෙ කල්ෙම් ොර්ොලකේ දී පවත්වන ලද ප්රජා සාෙච්ඡා උපකද්ශන රැසතීම (05)  

 

තිඹිිග ේයාය ප්රාසද්ශිය සල් ම්ර ස ාට්ඨාශය තුළ  ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගසේ සදප  ඒ  ඳහා සවන්  ළ මාර්ගය 

තුළ සවස න බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන් හට වන්දි සගවීම  ඳහා වු හිමි ම්ර සගවීසම්ර ක්රමසේදසේ ස ටුම්රපසත්හි 

අන්ත්ර්ගත්ය පිළිබඳ ජනත්ාව දැනුවත් කිරීම උසද ා එක් ත් ජාතීන්සේ මානව ජනාවා  වැඩ ටහසන්  ණ්ඩායම 

විසින් සමම රැ ේවීම  ාංවිධානය  රන ලදී. එය එක් ත් ජාතීන්සේ මානව ජනාවා  වැඩ ටහසන්  ණ්ඩායම්ර 

නාය  හා නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ප්රවීණසයන්,  හ ාර වාපෘති අධක්ෂ  ( මාජ ආරක්ෂණ)  ස ාළඹ ත්දා න්න 



59 

දුම්රිය  වාපෘතිය,  හ ාර ප්රාසද්ශිය සල් ම්ර තිඹිිග ේයාය යන අයසේ ප්රධානත්වසයන් පැවැත්විණි. ඊට 

 හභාගිවූවන් අත්ර සත්ෝරාගත් ප්රජා නාය යන්, බලපෑමට ලක් වූ නිසව ේවල  ාන්ත්ාවන් හා පිිමින්, එම 

ප්රාසද්ශිය සල් ම්ර ස ාට්ඨාශය නිසයෝජනය  රන බ ේනාහිර පළාත්  භාසේ හා ස ාළඹ නගර  භාසේ 

සද්ශපාලන අධි ාින් වූහ. එම රැ ේවීම 2018  ැේත්ැම්රබර් ම  10 වන දින සප.ව. 10.00 සිට ප.ව. 12.30 දක්වා 

පැවැත්විණි. 

පළමුව,  හ ාර ප්රාසද්ශිය සල් ම්ර  හභාගිවූවන් පිළිසගන‚ සමම දුම්රිය මාර්ගය වැඩි දියුණු කිරීසම්ර ජාති  

වැඩ ටහනට  හසයෝගය ලබා සදන සල  හා නව නිවා  ඒ   හරහා ඔවුන්සේ ජීවන ත්ත්ත්වයන් ඉහළ නාංවා 

ගැනීමට ලැසබන ප්රතිලාභ ලබා ගන්නා සල   හභාගි වුවන්සේ ඉල්ලා සිටිසේ ය. සදවනුව එක් ත් ජාතීන්සේ 

මානව ජනාවා  වැඩ ටහසන්  ණ්ඩායම්ර නාය  රැ ේවීසම්ර අරමුණු පැහැදිළි ස ාට සයෝජිත් හිමි ම්ර සගවීසම්ර 

ක්රමසේදය  ඳහා ඔවුන්සේ අදහ ේ හා වි ල්ප සයෝජනා ලබා සදන සමන් ඉල්ලා සිටිසේ ය. ඉන් අනතුරුව, ස ාළඹ 

ත්දා න්න දුම්රිය වාපෘතිසයහි  හ ාර වාපෘති අධක්ෂ  මූලි  වාපෘති  ාංරච  හා එහි ජාති  වැදගත් ම 

පිළිබඳ ස ටි හඳුන්වාදීමක්  මඟ පවර්සපායින්ට් ඉදිිපත් කිරීමක් සිදුස ාට  ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගසේ සදප  ඒ 

 ඳහා සවන්  ළ මාර්ගය තුළ සවස න බලපෑමට ලක් වූ පාර්ශව සවත් හිමි වන්දි වි ල්පයන් පිළිබඳ සයෝජනා 

 සළේය. 

 

එම ඉදිිපත් කිරීසමන් අනතුරුව, වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන් හට ඔවුන් අයත් වන 

 ාණ්ඩය අනුව වන්දි සගවන ආ ාරය / ඒ  ඳහා ඇති වි ල්ප පිළිබඳ ඔවුන්සේ අදහ ේ හා සයෝජනා පළ කිරීමට 

 හභාගිවූවන් හට අව ේථාව ලබා දුනි. එම  ා ච්ඡාසේ  ාරාාංශය 4.5 වගුසවහි දැක්සේ. 

 

4.5 වගුව: ප්රශතන හා පිළිුරුවල සාරාංශෙ 

 

අනු 

අංෙෙ 
අදහසත හා ප්රශතන 

කොළඹ තදාසන්න දුම්රිෙ  වයාපෘතිකේ / එක්ෂසත් 

ජාීන්කේ නිලධ්ාරීන් ලබාදුන් පිළිුරු 

නැවත පදංචි කිරීකම් 

ක්රිොොරි සැලැසතම කවත 

කොමු වන ෙරුණු 

01 අප නැවත් පදිාංචි කිරීම 

 ඳහා වන නිවා  සයෝජනා 

ක්රම පිහිටා ඇත්සත් ස ාහි 

ද ? 

හිමි ම්ර ලබන ඔබ සියලු සදනා කි.මී. 2   දුර 

සීමාව තුළ ප්රති ේථානගත් ස සරනු ඇත්. නාගි  

 ාංවර්ධන අධි ාිසේ  සියලුම නිවා  සයෝජනා 

ක්රම සමම ප්රාසද්ශිය සල් ම්ර ස ාට්ඨාශසේ 

 ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගසේ බලපෑමට ලක් වන 

ප්රජාවන්ට ආ න්නසයන් පිහිටා ඇත්. 

ආසියානු  ාංවර්ධන 

බැාංකුසේ ආරක්ෂණ 

ප්රතිපත්ති හා 

 ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව 

අවත්ැන්වූවන් නැවත් පදිාංචි 

කිරීසම්ර ජාති  ප්රතිපත්තිසේ 

මාර්සගෝපසද්ශ අනුව 

බලපෑමට ලක් වන 

පුද්ගලයන්සේ  මාජයීය හා 

ආර්ි   ටයුතුවලට 

බලපෑමක් ඇති සනාවන 

සල ‚ නැවත් පදිාංචි කිරීම 

ඊට ආ න්නත්ම  ේථානය  

සිදු ස සරනු ඇත්. 
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02 අපට ලැසබන වි ල්ප 

නිවා  ඒ  වල සගබිම්ර 

වර්ග ප්රමාණය ස ාපමණ 

ද ? වර්ග අඩි 400   

නිසව ේවලට යාමට අප 

 ැමති නැත්. 

වර්ග අඩි 400  හා වර්ග අඩි 500 සල  ප්රමාණයන් 

සද කින් යුත් නිවා  ඒ   ඇත්. බලපෑමට ලක් 

වූ නිවැසියන්සගන් බහුත්රයක් දැනට වර්ග අඩි 

400ට අඩු නිවා වල ජීවත් සේ. ඊට වැඩි භූමි 

ප්රමාණය  සවස න අයට වර්ග අඩි 500  නිවා  

ඒ   ලැසබනු ඇත්. 

 

වන්දි  මඟ නිවා  ඒ   

හරහා බලපෑමට ලක් වූ 

පුද්ගලයන් හට ප්රමාණවත් 

වන්දියක් ලැසබනු ඇත්. 

03 අපසේ පවුල්වල 

 ාමාජි යන් විශාල 

 ාංඛාවක් සිටින සහයින් 

වි ල්ප නිවා  සල  එක් 

නිවා  ඒ  යක් ප්රමාණවත් 

සනාසේ. 

සමම හිමි ම්ර සගවීසම්ර ක්රමසේදය  ඳහා අමාත් 

මණ්ඩල අනුමැතිය ලදසහාත් නිවා  සවන් කිරීසම්ර 

දී සගබිම්ර වර්ග ප්රමාණය හා පවුසල්  ාමාජි යන් 

ගණන පිළිබඳ  ල ා බලනු ඇත්. 

අසනකුත් අමත්ර වන්දි 

සගවීම්ර  මඟ බලපෑමට 

ලක් වූ නිවැසියන්  ඳහා වූ 

වන්දිය නිව ට නිව ක් 

යන්න මත් පදනම්ර සේ. 

04 වාණිජ වාපාර  ඳහා වන 

වි ල්ප අව ේථා  වසර් ද ? 

ඔවුන්ට එම  ඩ  ඳහා 

සවනම සගාඩනැගිලි සහෝ 

ඊට සුදුසු සවනම නිවා  

ඒ   ලබා සදන්සන් ද ? 

හිමි ම්ර ලබන  ඩ  ඳහා බලපෑමට ලක් වූ අදාළ 

 ාලසීමාව අනුව ආදායම අහිමි වීම සවනුසවන් හා 

එය දුම්රිය මාර්ගසේ සදප  ඒ  ඳහා සවන්  ළ 

මාර්ගසයහි පිහිටා ඇත්නම්ර ඉදිකිරීසම්ර  ාංවර්ධන 

පිිවැය සවනුසවන් වන්දි ලබා සදනු ඇත්. 

බලපෑමට ලක් වූ 

පුද්ගලයන්හට ප්රමාණවත් 

වන්දි සගවනු ලබන අත්ර 

එමඟින්  මාජයීය හා 

ආර්ි  ත්ත්ත්වය ඉහළ 

නාංවනු ඇත්. 

05 අප ජීවත් වන්සන් ජාති  

නිවා   ාංවර්ධන අධි ාිය 

නියමානුකූල  ළ 

නිසව ේවලයි. එවැනි 

නිව  ට වන්දි 

ලැසබන්සන් ස ස ේ ද ? 

නියමානුකූල  ළ ඉඩම  නිව  පිහිටා තිසේ නම්ර 

හා ජාති  නිවා   ාංවර්ධන අධි ාිය විසින් 

අයිති රු සවත් ඔේපුව ලබා දී තිසේ නම්ර එවැනි 

නිව ක් හා ඉඩමක් සපෞද්ගලි  නිව ක් හා 

ඉඩමක් ස ේ  ළ ා වන්දි ලබා සදනු ඇත්. 

බලපෑමට ලක් වූ 

පුද්ගලයන්හට ප්රමාණවත් 

වන්දි සගවනු ලබන අත්ර 

එමඟින්  මාජයීය හා 

ආර්ි  ත්ත්ත්වය ඉහළ 

නාංවනු ඇත්. 

 

වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  සේ ආරක්ෂණ ඒ  ය විසින්  මජාතීය  ණ්ඩායම්ර  ඳහා ඉලක්   ණ්ඩායම්ර 

 ා ච්ඡා වාර පවත්වන ලදි. නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියාවලිසේ දී හඳුනා ගත් ගැටලු මත් පදනම්රව එම  ණ්ඩායම්ර 

සත්ෝරා ගන්නා ලදී. එම  ණ්ඩායම්ර අත්ර  ාන්ත්ා මූලි  පවුල්, ත්රුණයන් හා ජාති  නිවා   ාංවර්ධන අධි ාිය 

නියමානුකූල  ළ කුටුම්රබ විය.  ාන්ත්ාවන්, ත්රුණයන් හා ළමුන්සේ ආරක්ෂාව  ම්රබන්ධ ගැටලු හඳුනා ගැනීමට 

හා වි ඳීමට සමම  ා ච්ඡා මඟින් මාං  ැලසිණි. ඉලක්   ණ්ඩායම්ර  ා ච්ඡාවල  ාරාාංශය පහතින් දැක්සේ. 

 

එළුමඩුකේ දී පවත්වන ලද ඉලක්ෂෙ ෙණ්ඩාෙම් සාෙච්ඡාව (01) 

 

 ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගසේ අදියර 01  හි II ස ාටස හි එළුමඩුසවහි සවස න වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට 

ලක් වූ  ාන්ත්ා ප්රජාව  ඳහා පළමු ඉලක් ගත්  ණ්ඩායම්ර  ා ච්ඡාව 2017 ජුනි 28 වන දින ප.ව. 2.00 සිට ේ ව 

3.30 දක්වා ටී වත්ත්, වනාත්මුල්ල ග්රාම නිලධාි ව සම්ර අාං  246/7 දරණ  ේථානසේ දී පැවැත්විණි.  ැළණිවැලි 

දුම්රිය මාර්ගසේ සයෝජිත් දුම්රිය මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීම්රවල දී  ෘජුවම බලපෑමට ලක් වන  ාන්ත්ා  ාමාජි ාවන් 

12ක් එම  ා ච්ඡාවට  හභාගි වූහ. 
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එහිදී, ස ාළඹ ත්දා න්න දුම්රිය වාපෘතිසයහි නිසයෝජ අධක්ෂ  (පි ර හා  මාජ ආරක්ෂණ)   හභාගි වූවන් 

පිළිසගන,  ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගසේ අදියර 01 පිළිබඳ ස ටිසයන් වි ේත්රයක් ඉදිිපත්  සළේය. නැවත් පදිාංචි 

කිරීම හා  ාන්ත්ාවන්සේ  ාර්යභාරය හා නිවා   ාංකීර්ණවල ජිවිත්ය පිළිබඳ අවධාරණය  රමින් ඔවුනට ඒ 

 ම්රබන්ධ ගැටලු ඉදිිපත්  රන සල ත් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියාවලියට දාය ත්වය ලබා සදන සල ත් ඔහු 

ඉල්ලා සිටිසේය.  හභාගි වූ සමම  ාන්ත්ාවන් ඉදිිපත්  ළ ගැටලු  ම්රබන්ධසයන් වාපෘති  ළමනා රණ 

ඒ  ය  ා ච්ඡා  රන ලදී.  ා ච්ඡාසේ  ාරාාංශය 4.5  වගුසවහි දක්වා ඇත්. 

4.6 වගුව :ප්රශතන හා පිළිුරුවල සාරාංශෙ 

අනු 

අංෙෙ 
අදහසත හා ප්රශතන 

කොළඹ තදාසන්න දුම්රිෙ  

වයාපෘතිකෙහි නිලධ්ාරීන් ලබාදුන් 

පිළිුරු 

නැවත පදංචි කිරීකම් 

ක්රිොොරි සැලැසතම කවත 

කොමු වන ෙරුණු 

01 අවට ප්රසද්ශවල රැකියාවලට යන හා කුඩා 

වාපාරවල නිරත් වන  ාන්ත්ාවන් සමහි 

සිටිනවා. ඔවුන්සේ පාිසභෝගි යන් ද 

සිටින්සන් සම්ර අවටම යි. එසහයින් 

ප්රති ේථානගත් කිරීම සහේතුසවන් ඔවුන්සේ 

රැකියාවලට හා වාපාරවලට එය බලපානු 

ඇත්. 

වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ 

පුද්ගලයන් ඔවුන් දැනට පදිාංචි 

 ේථානයට ආ න්න, කිසලෝමීටර 1.5  

දුරක් ඇතුළත් පිහිටි නිවා  සයෝජනා 

ක්රමය  නැවත් පදිාංචි ස සර් .සමම 

ප්රජාසේ සියලුසදනා එ ම නිවා  

සයෝජනා ක්රමය  නැවත් පදිාංචි 

ස සරන සහයින් පාිසභෝගි යන් අහිමි 

වීමක් සිදු සනාවනු ඇත්. 

වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ 

පුද්ගලයන් හට වි ල්ප ආදායම්ර මාර්ග 

ස ායා ගැනීම  ඳහා ජීවසනෝපාය 

ප්රතිෂේඨාපන වැඩ ටහන් හා සත්ෝරාගත් 

ක්සෂේර  ම්රබන්ධසයන් වෘත්තීය 

පුහුණුව ලබා සදනු ඇත්. 

වාපෘතිය සහේතුසවන් 

බලපෑමට ලක් වූ 

පුද්ගලයන්  ඳහා 

වි ල්ප නැවත් පදිාංචි 

 ේථානසේ ආදායම්ර 

ප්රතිෂේඨාපනය. 

 

අයවැය ප්රතිපාදන  හිත් 

පුළුල් ආදායම්ර 

ප්රතිෂේඨාපන 

වැඩ ටහන් නැවත් 

පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාරී 

 ැලැ ේම තුළ සයෝජනා 

 රන ලදී. 

02 පදිාංචිය සවන ේ වීම සහේතුසවන් මතු වන 

පා ල් යාසම්ර ගැටලු  

වර්ත්මාන පදිාංචි  ේථානයට ආ න්න 

 ේථානය  නැවත් පදිාංචි කිරීම සිදු 

ස සරන සහයින් ළමුන්ට දැනට යන 

පා ලට ම යාසම්ර ගැටලුවක් මතු 

සනාසේ. 

වර්ත්මාන පදිාංචි 

 ේථානයට ආ න්න 

 ේථානයක් නැවත් 

පදිාංචි කිරීම  ඳහා 

සත්ෝරා ගැනීසමන් ඇති 

විය හැකි  ෘණාත්ම  

 මාජ බලපෑම්ර අවම 

 ර ගත් හැකි ය. 

03 සමම ප්රජාවට අයත් ජනත්ාවට නිවා  

සයෝජනා ක්රමවල ජීවත් වී පුරුද්දක් 

සනාමැති සහයින් ඊට අනුවර්ත්නය වීසම්ර 

ගැටලු මතු විය හැ . 

වාපෘතිය මඟින් නව පි රයට හැඩ 

ගැසීම  ඳහා නිවා  සයෝජනා ක්රමවල 

ජිවත් වීම හා චර්යාත්ම  සවන ේ ම්ර 

පිළිබඳ උපසද්ශන වැඩ ටහන් පවත්වනු 

ලැසේ. 

අලුතින් නැවත් පදිාංචි 

ස සරන පුද්ගලයන් 

 ඳහා අයවැය 

ප්රතිපාදන  හිත්ව 

නැවත් පදිාංචි ස සරන 

 ේථානසේ  මාජ 

ආරක්ෂාව  හති  

ස සරනු ඇත්. 
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297  වත්කත් දී පවත්වන ලද ඉලක්ෂෙ ෙණ්ඩාෙම් සාෙච්ඡාව (02) 

 

සදවන ඉලක් ගත්  ණ්ඩායම්ර  ා ච්ඡාව වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වන 297  වත්සත්  ාන්ත්ා මූලි  

කුටුම්රබ  ඳහා පවත්වන ලදී. එම  ා ච්ඡාව 2018  සද ැම්රබර් ම 13  වන දින සප.ව. 10.00 සිට සප.ව. 11.00 

දක්වා තිඹිිග ේයාය ප්රාසද්ශිය සල් ම්ර ස ාට්ඨාශයට අයත් වනාත්මුල්ල ග්රාම නිලධාි ව සම්ර පිහිටි ධර්මශාලාසේ 

දී පවත්වන ලදී. ඊට  ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගසේ සයෝජිත් දුම්රිය මාර්ග වැඩිදියුණුකිරීම්ර සහේතුසවන්  ෘජුවම 

බලපෑමට ලක් වූ  ාන්ත්ාවන් 14  සදසනකු  හභාගි වූහ.  

ස ාළඹ ත්දා න්න දුම්රිය වාපෘතිසයහි නිසයෝජ අධක්ෂ  (පි ර හා  මාජ ආරක්ෂණ) විසින්  හභාගි වූ පිි  

පිළිගැනීසමන් රැ ේවීම ආරම්රභ ස ිණි. එහිදි ඔහු විසින් ස ාළඹ ත්දා න්න දුම්රිය වාපෘතිසයහි  ාංරච  හා 

 ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගය වැඩිදියුණු කිරීසම්ර  ටයුතුවල ප්රගතිය පිළිබඳ වි ේත්රාත්ම ව පැහැදිලි  රන ලදී. 

එසමන්ම සමම  ණ්ඩායම නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියාවලිය තුළ දී  හසයෝගය අවශ වන අවදානම්ර  ණ්ඩායමක් 

සල   ැලස න සහයින් ඔවුනට වාපෘති  ාර්යමණ්ඩලය හා  හසයෝගසයන්  ටයුතු  රන සමන් ඔහු ඉල්ලා 

සිටිසේ ය. ත්වද, ආදායම්ර ප්රතිෂේඨාපන හා ජීවසනෝපාය ඉහළ නැාංවීසම්ර වැඩ ටහසන් දී ඔවුන්සේ ආර්ි   ටයුතු 

පිළිබඳ  ල ා බැසලන අත්ර නැවත් පදිාංචි කිිසමන් පසු වාපෘති  ාලසීමාව පුරාවටම ඒ පිළිබඳ අධීක්ෂණය 

ස සරන බව ද දන්වා සිටිසේ ය.  ා ච්ඡාසේ  ාරාාංශය 4.7 වගුසවහි දැක්සේ. 

 

4.7 වගුව :ප්රශතන හා පිළිුරුවල සාරාංශෙ 

අනු 

අංෙෙ 
අදහසත හා ප්රශතන 

කොළඹ තදාසන්න දුම්රිෙ  

වයාපෘතිකෙහි නිලධ්ාරීන් ලබාදුන් 

පිළිුරු 

නැවත පදංචි කිරීකම් 

ක්රිොොරි සැලැසතම කවත 

කොමු වන ෙරුණු 

01 නැවත් පදිාංචි කිරීම සිදු  රන විට ප්රජාවට 

ඔවුන්සේ නිසව ේවල බඩු / ලී බඩු ආදිය 
රැසගන යාමට සිදු සේ. එම නි ාසවන් ඒ 
 ඳහා මුදල් සගවීමට හා වාහන සයාදා 
ගැනීමට ප්රජාව  ලින් දැනුවත්  ළ යුතු 
සේ. 

වාපෘතිය විසින්  ම්ර රු ගා ේතු ද 

ඇතුළත් ප්රවාහන දීමනාවක් ලබා සදනු 

ඇත්. 

හිමි ම්ර සගවීසම්ර 

ක්රමසේදය තුළින් සමම 

ගැටලුව වි ඳිය යුතු           

ය. 

02 මහල් රැ කින් යුත් නිවා  සයෝජනා 

ක්රමවල ජීවත් වන විට  ාන්ත්ාවන් හා 

ළමුන්සේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ ගැටලු මතු 

විය හැකිය. වාපෘතිය මඟින්  ාන්ත්ාවන් 

හා ළමුන්සේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ සිදු රන 

සයෝජනා  වසර්ද ? 

නිවා  සයෝජනා ක්රමය තුළ  ේථාපිත් 

 හාධිපත් අධි ාිය හා සපාලි ේ 

ඒ  ය විසින් පදිාංචි රුවන්සේ 

ආරක්ෂාව  ම්රබන්ධසයන් වන ගැටලු 

වි ඳනු ඇත්. 

වාපෘතිය මඟින් ආරක්ෂාව පිළබඳ 

දැනුවත් කිරීසම්ර වැඩ ටහන් පවත්වනු 

ඇත්. 

නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර 

 ේථානවල  මාජ 

ආරක්ෂාව 

03 ප්රති ේථානගත් කිරීම මඟින්  ේවයාං 

රැකියාවල නිරත්වන්නන් හට බලපෑමක් 

ඇති වනු ඇත්. සමම ගැටලුව වි ඳීම  ඳහා 

වාපෘතිය සයෝජනා ස සරන වි ල්පයක් 

තිසේද ? 

වාපෘතිය විසින් සමවැනි ගැටලු 

වි ඳීමට හා  ේවයාං රැකියාවල නිරත් 

පුද්ගලයන්හට නව ආදායම්ර මාර්ග හා 

වෘත්තිය පුහුණු වැඩ ටහන් හඳුන්වාදීම 

 ඳහා ආදායම්ර ප්රතිෂේඨාපන වැඩ ටහන 

සයෝජනා  ර ඇත්. 

ආදායම්ර ප්රතිෂේඨාපන හා 

ජීවසනෝපාය 

වැඩ ටහන්  

 

04 ආබාධිත් හා නිදන්ගත් සරෝගවලින් නිවා  සයෝජනා ක්රමවල මහල් සවන් අවදානම්ර  ාණ්ඩයට 
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සපසළන පුද්ගලයන් පිි ක් සම්ර අත්ර 

සේ. මහල් නිවා  සයෝජනා ක්රමවල නිවා  

ඒ   සවන් කිරීසම්ර දී සමවැනි පුද්ගලයන් 

පිළිබඳ විසශේෂ අවධානයක් සයාමු කිරීම 

අවශ සේ. 

කිරීසම්ර දී සම්ර පිළිබඳ  ළ ා බැසල්. 

සමම නිවා  සයෝජනා ක්රම පිළිගත් 

ප්රමිතීන්වලට අනුව ඉදිස ාට ඇති අත්ර 

ප්රසේශසේ පහසුව  ඳහා විදුලි ස ෝපාන 

ද පවතී . 

අයත් පුද්ගලයන් 

විසශේෂ  ණ්ඩායමක් 

සල   ැළකීම. 

 

297  වත්කත් දී පවත්වන ලද ඉලක්ෂෙගත ෙණ්ඩාෙම් සාෙච්ඡාව (03) 

 

සත්වන ඉලක්   ණ්ඩායම්ර  ා ච්ඡාව තිඹිිග ේයාය ප්රාසද්ශිය සල් ම්ර ස ාට්ඨාශයට අයත් වනාත්මුල්ල ග්රාම 

නිලධාි ව සම්ර, 297  වත්සත්, වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වන ත්රුණයන්  ඳහා 2018  සද ැම්රබර් ම  

13  වන දින සප.ව. 11.00 සිට ප.ව. 12.30 දක්වා පවත්වන ලදී.  

 

 ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගසේ සයෝජිත් වැඩිදියුණු කිරීසම්ර  ටයුතු සහේතුසවන්  ෘජුවම බලපෑමට ලක් වූ පවුල්වලට 

අයත් ගැහැණු ළමුන් 08ක් හා පිිමි ළමුන් 04ක් ඇතුළු ත්රුණයන් 12ක් එම  ා ච්ඡාවට  හභාගි වූහ.  

 

ස ාළඹ ත්දා න්න දුම්රිය වාපෘතිසේ නිසයෝජ අධක්ෂ  (පි ර හා  මාජ ආරක්ෂණ), ස ාළඹ ත්දා න්න 

දුම්රිය වාපෘතිසයහි  ාංචර  හා  ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගය වැඩිදියුණු කිරීසම්ර  ටයුතුවල ප්රගතිය පිළිබඳ 

ස ටිසයන් පැහැදිලි  සළේ ය. එහිදී සයෝජිත්  නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියාවලිය පිළිබඳ හා ඔවුන්සේ අනාගත්  ැලසුම්ර 

පිළිබඳ සිය අදහ ේ ඉදිිපත්  රන සමන් ඔහු ඉල්ලා සිටිසේ ය. වාපෘතිය මඟින් රජසේ පුහුණු අධි ාින් හා 

 ම්රබන්ධ වී නව පුහුණු අව ේථා  ාංවිධානය ස සරන බව ඔහු ත්වදුරටත් පැහැදිලි  ළ අත්ර එම පුහුණු වැඩ ටහන් 

 ඳහා අයැදුම්ර කිරීමට ත්රුණයන් දිි ගැන්වුසේ ය.  ා ච්ඡාසේ  ාරාාංශය 4.8 වගුසේ දැක්සේ. 

 

4.8 වගුව: සාෙච්ඡා ෙරන ලද ප්රශතන හා පිළිුරුවල සාරාංශෙ 

අනු 

අංෙෙ 
අදහසත හා ප්රශතන 

කොළඹ තදාසන්න දුම්රිෙ  

වයාපෘතිකෙහි නිලධ්ාරීන් ලබාදුන් 

පිළිුරු 

නැවත පදංචි කිරීකම් 

ක්රිොොරි සැලැසතම 

කවත කොමු වන 

ෙරුණු 

01 සමම බාලවය ේ රුවන්සගන්  මහ සරක් 

පා ල් ජිවිත්ය අත්රමඟ නවත්ා දමා ඇත්. 

බහුත්රයක් සදනා රැකියාවක් කිරීමට සහෝ 

නිපුණත්ා පුහුණු  ටයුතුවල නිරත් වීමට 

 ැමැත්සත්න් පසුසවති. 

 

ඔවුන්සගන්  මහසරක් ප්රජාව තුළ 

දැනටමත් නව  ේවයාං රැකියා  ටයුතුවල 

නිරත් වන නමුත් රැකියා ස ායමින් සිට . 

සුදුසු ආදායම්ර ප්රතිෂේඨාපන වැඩ ටහන් 

මඟින් නව නිපුණත්ා  ාංවර්ධන පුහුණු 

වැඩ ටහන් පිළිබඳ දැනුවත් ස සරනු 

ඇත්. 

 

එවැනි පහසු ම්ර ලබා ගැනීම  ඳහා 

රජසේ වෘත්තිය පුහුණු අධි ාින් හා 

 ම්රබන්ධී රණය සිදු ස සරනු ඇත්. 

නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර 

ක්රියා ාරී  ැලැ ේමට 

අනුව ආදායම්ර 

ප්රතිෂේඨාපන හා 

ජීවසනෝපාය  ාංවර්ධන 

වැඩ ටහන්  ාංවිධානය 

ස සරනු ඇත්. 
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සීවලිපුර  ‘බී’ කොටකසහි පවත්වන ලද ඉලක්ෂෙ ෙණ්ඩාෙම් සාෙච්ඡාව (04)  

 

තිඹිිග ේයාය ප්රාසද්ශිය සල් ම්ර ස ාට්ඨාශයට අයත් වනාත්මුල්ල ග්රාම නිලධාි ව සම්ර සීවලිපුර ‘බී’ ස ාටස හි 

පිහිටි ජාති  නිවා   ාංවර්ධන අධි ාිය විසින් නියමානුකූල  ළ ස ාටස හි වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් 

වූ කුටුම්රබ  ඳහා ඉලක්   ණ්ඩායම්ර  ා ච්ඡාව, 2018  සද ැම්රබර් ම 13  වන දින ප.ව  .2.00 සිට ප.ව  .3.00 දක්වා 

පැවැත්විණි. වාපෘතිය සහේතුසවන්  ෘජුවම බලපෑමට ලක්වන  ාන්ත්ාවන් 08ක් හා පිිමි 07ක් ඇතුළු වාපෘතිය 

සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබ 15ක් සමම  ා ච්ඡාවට  හභාගි වූහ. 

නිසයෝජ අධක්ෂ  (පි ර හා  මාජ ආරක්ෂණ) වාපෘතිය හා  ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගය වැඩිදියුණු කිරීසම්ර 

 ටයුතුවල ප්රගතිය පිළිබඳ ස ටිසයන් පැහැදිලි  සළේය. වාපෘතිය මඟින් ජාති  නිවා   ාංවර්ධන අධි ාිසේ 

කුටුම්රබ සවත්  පයනු ලබන විසශේෂ  හසයෝගය පිළිබඳ ඔහු  හභාගිවූවන්ට පැහැදිළි  සළේය. සමම කුටුම්රබ  තුව 

ජාති  නිවා   ාංවර්ධන අධි ාිය මඟින් නිකුත්  ළ ඔේපු පවතින සහයින් නිවා   ාංවර්ධන අධි ාිසේ නිවා  

සයෝජනා ක්රමසයන් නිවා  ඒ   ලබා ගැනීමට ඔවුන් අ මැති නම්ර ඔවුන්සේ ඉඩම්ර හා ඉදිකිරීම  ඳහා වන්දි ලබා 

දීමට එම ඔේපු ඉදිිපත්  රන සමන් ඔහු ඉල්ලා සිටිසේය .එම  ා ච්ඡාව අත්රතුර දී ප්රති ේථානගත් කිරීසම්ර 

ක්රියාවලිය පිළිබඳ  හාභාගිවූවන් ප්රශේන නැඟුහ. ප්රශේන හා ලබා දුන් පිළිතුරුවල  ාරාාංශය 4.9 වගුසවහි දැක්සේ. 

 

4.9 වගුව: සාෙච්ඡා ෙරන ලද ප්රශතන හා පිළිුරුවල සාරාංශෙ 

අනු 

අංෙෙ 
අදහසත හා ප්රශතන 

කොළඹ තදාසන්න දුම්රිෙ  

වයාපෘතිකෙහි නිලධ්ාරීන් ලබාදුන් 

පිළිුරු 

නැවත පදංචි කිරීකම් 

ක්රිොොරි සැලැසතම 

කවත කොමු වන 

ෙරුණු 

01 ජාති  නිවා   ාංවර්ධන අධි ාිය විසින් 

නිවා  ඉදිකිරීම  ඳහා නිවා  ණය, 

උපසද්ශන ස ේවාවන් හා නිවා   ඳහා 

ඔේපු සහෝ කුටුම්රබ  ාඩ්පත් ජාති  නිවා  

 ාංවර්ධන අධි ාිසේ කුටුම්රබවලට ලබා දී 

ඇත්. එසහයින් දුම්රිය මාර්ගය වැඩිදියුණු 

කිරීසම්ර වාපෘතිය යටසත් නැවත් පදිාංචි 

කිරීම සිදු කිරීසම්ර දී ඔවුනට සිය ඉඩම්ර හා 

නිවා   ඳහා  ාධාරණ වන්දි පැසක්ජයක් 

ලැසේ දැයි නිශේචය  රගත් යුතු විය. 

ඔේපු  හිත් කුටුම්රබ  ඳහා නිවා  

ඒ  යක් හා ඉඩම්ර ස ාට ට වන්දියක් 

හිමි සේ. වන්දි ලබා දීසම්ර දි ඔේපුහිමියන් 

ද කුටුම්රබ  ාඩ්පත් හිමියන් හා  මස ේ 

 ැලකීම පිළිබඳ ජාති  නිවා  

 ාංවර්ධන අධි ාිය  මඟ වාපෘතිය 

 ා ච්ඡා  රනු ඇත්. 

වාපෘතිය සහේතුසවන් 

බලපෑමට ලක් වන 

පුද්ගලයන්  ඳහා 

 ාධාරණ වන්දි ලබා 

දීම  ඳහා වූ ප්රතිපාදන 

හිමි ම්ර සගවීසම්ර 

ක්රමසේදය  තු සේ. 

02 වර්ත්මාන නිවස ේ හා නාගි   ාංවර්ධන 

අධි ාිසේ නිවා  ඒ  ය අත්ර පවතින 

වටිනා සම්ර සවන   ඳහා අයැදුම්ර කිරීමට 

හැකියාවක් පවතී ද ? 

සමම ගැටලුව වි ඳිම  ඳහා ප්රතිපාදන 

 හිත්ව හිමි ම්ර සගවීසම්ර ක්රමසේදය 

   ේ ස ාට ඇත්. ඊට අමාත් 

මණ්ඩලසේ අනුමැතිය හිමි විය යුතු ය. 

 ාධාරණ වන්දි සගවීම 

 ඳහා ප්රතිපාදන 

හිමි ම්ර සගවීසම්ර 

ක්රමසේදය  තු සේ. 

03 බලපෑමට ලක් වන නිව  සදමහල් 

නිව ක් නම්ර එම නිවස ේ එක් එක් මහල 

සවනුසවන් වාපෘතිය නිවා  ඒ   සවන් 

 රන්සන් ස ස ේ ද ? 

බලපෑමට ලක් වන නිවස ේ මුළු සගබිම්ර 

වර්ග ප්රමාණය හා එහි පදිාංචි පුද්ගල 

 ාංඛාව මත් නිවා  ඒ   සවන් 

කිරීමට හිමි ම්ර සගවීසම්ර ක්රමසේදය 

සයෝජනා  ර ඇත්. 

 ාධාරණ වන්දි සගවීම 

 ඳහා ප්රතිපාදන 

හිමි ම්ර සගවීසම්ර 

ක්රමසේදය  තු සේ. 

04 ජාති  නිවා   ාංවර්ධන අධි ාිසේ ඔේපු  හිත් කුටුම්රබ  ඳහා නිවා   ාධාරණ වන්දි සගවීම 
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ඔේපුහිමියන් සමන්ම කුටුම්රබ  ාඩ්පත් 

හිමියන් ද සිටිති .ඒ අනුව ඉඩම හා නිව  

 ඳහා වූ වන්දි සගවීම බලපෑමට ලක් වූ 

ජාති  නිවා   ාංවර්ධන අධි ාිය 

නියමානුකූල  ළ ඔේපු හිමියන්ට හා 

කුටුම්රබ  ාඩ්පත් හිමියන්ට සවන ේ 

වන්සන් ස ස ේද ? 

ඒ  යක් හා ඉඩම්ර ස ාට ට වන්දියක් 

හිමි සේ. කුටුම්රබ  ාඩ්පත් හිමියන් ද 

ඔේපු හිමියන් හා  මස ේ  ැළකීමට 

වාපෘතිය සයෝජනා  ර ඇත්. 

 ඳහා ප්රතිපාදන 

හිමි ම්ර සගවීසම්ර 

ක්රමසේදය  තු සේ. 

 

වාපෘතිය මඟින් ප්රජාව සවත් ප්රතිලාභ  ැලස න අත්ර එමඟින් රසට්  ාංවර්ධනයට මඟපෑසදන  බවට ඔවුන් 

විශේවා   ළ සහයින්  ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගසේ අදියර 01  හි සයෝජිත්  ටයුතුවලට දුම්රිය මාර්ගය සදප  ජිවත් 

වන ප්රජාවන් විසරෝධය සනාපෑහ. ඔවුන් වාපෘතිය  ඳහා දැඩි  හසයෝගයක් දැක්වූහ. මන්දයත් එම ප්රසද්ශසයන් ම 

ලැසබන මහල් නිවා   ාංකීර්ණය  නිවා  ඒ  ය  හිමි රුවන් වීම මඟින් ඔවුන්ට වඩාත් යහපත් ජීවන 

ත්ත්ත්වයක් හා ගුණාත්ම  ජිවිත්යක් හිමි වන සහයින් ඔවුන් ඒ පිළිබඳ ආශාසවන් පසු වූහ. ඉදිකිරීම්ර  ටයුතු 

ආරම්රභ කිරීමට සපර ප්රති ේථානගත්  රන සමන් ඔවුහු අවධාරණය  ළහ. ප්රධාන වශසයන් ම ඔවුන්සේ 

ජීවසනෝපායන් හා දරුවන්සේ අධාපන  ටයුතු අඛණ්ඩව  රසගන යාම  ඳහා ඔවුනට වර්ත්මාන පදිාංචි  ේථානයට 

ආ න්න  ේථානය  නැවත් පදිාංචි වීමට අවශ විය.  

 

වාපාි  ප්රජාසවන් ඉත්ා සුළු පිි ක් බලපෑමට ලක් සේ. සදමටසගාඩ පාර හා සේ ේලයින් පාර හරහා දුම්රිය 

මාර්ගය ගමන්  රන  ේථාන සද   ඔවුන්සේ වාපාර පිහිටා ඇත්. වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  ය  ණ්ඩායම 

එම වාපාරවල සියලු අයිති රුවන් හා කුලියට ගත් පුද්ගලයන් හමු වී  ා ච්ඡා  ළ අත්ර එහිදී දුම්රිය මාර්ග 

වැඩිදියුණු කිරීම්ර  ටයුතු සහේතුසවන් වපාර අහිමි වුවසහාත් ඔවුනට ලැසබන හිමි ම්ර පිළිබඳ පැහැදිලි  රන ලදී. 

ඔවුන්සේ වාපාර ඉදිකිරීම්ර පිළිබඳ මිනුම්ර ගන්නා අත්ර ඔවුන්සගන් වාපාර ලියාපදිාංචි කිරීසම්ර  හති  වැනි 

සත්ාරතුරු සල්ඛන හා අසනකුත් මූලි  සත්ාරතුරු ලබා ගන්නා ලදී. එහිදී බහුත්රයක් සිය වපාර  ටයුතු දුම්රිය 

මාර්ගයට හා මහාමාර්ගයට සවන්  ළ සීමාසේ පවත්වා සගන යන බවට සහළි විය.  ැලැ ේමට අනුව සගාඩනැඟිලි 

අර්ධ වශසයන් බලපෑමට ලක් වන සහයින් සබාසහාමයක්  ේථානවල පිහිටි  ඩවල වාපාරය පවත්වා ගත් හැකි ය. 

සමය DD & FS උපසද්ශනසේ දී ත්හවුරු විය. සිය  ඩ අර්ධ වශසයන් බලපෑමට ලක් වන වාපාර  ණ්ඩායම 

ඔවුන්සේ වාපාර වර්ත්මාන  ේථානසේ ම පවත්වාසගන යාමට  ැමැත්ත් පළ  ළහ. 297 වත්සත් සුළු පිි ක් 

සිල්ලර  ඩ සහෝ ආහාර විකිණිසම්ර කුඩා  ඩ, එම  ඩ පිහිටා ඇත්සත් දුම්රිය මාර්ගයට මුහුණුලා වුවද, ඔවුන්සේ 

නිවස ේ ම ස ාට   පවත්වා සගන යති. ඔවුන් සිය වාපාර පවත්වා සගන යාම  ඳහා නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර මහල් 

නිවා සේ බිම්ර මහසල් සහෝ පහළ මහසල් නිවා  ඒ   ඉල්ලා සිටියහ. 
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ප්රධ්ාන කතාරුරු සපෙන සම්මුඛ සාෙච්ඡා (KII) 

ප්රධාන සත්ාරතුරු  පයන  ම්රමුඛ  ා ච්ඡා සබාසහාමයක් සයෝජිත් දුම්රිය මාර්ග වැඩි දියුණු කිරීම්ර  ටයුතු 

සහේතුසවන් අර්ධ වශසයන් බලපෑමට ලක් වන ආයත්නවල රජසේ නිලධාින්  මඟ පවත්වන ලදී. එම වි ේත්ර පහත් 

වගුසේ දැක්සේ. 

 

4.10 වගුව: ප්රධ්ාන කතාරුරු සපෙන සම්මුඛ සාෙච්ඡාවල සාරාංශෙ  

රජකේ නිලධ්ාරිො (තනුර) ප්රධ්ාන කතාරුරු සපෙන සම්මුඛ සාෙච්ඡා වාරකේ දී පළ ෙළ අදහසත 

විදුහල්පති  - සීවලිපුර මධ මහා  

විදාලය 

 ේථානය -  සීවලිපුර මධ මහා  

විදාලය,  වනාත්මුල්ල 

දිනය - 2018.12.03 

සේලාව - ප.ව. 3.30 

 

සයෝජිත් දුම්රිය මාර්ගය වැඩි දියුණු කිරීසම්ර වැඩ ටහනට සිය පුර්ණ 

 හසයෝගය විදුහල්පතිතුමා පළ  ළ අත්ර පැල්පත් නිවා  ඉවත් කිරීම මඟින් 

ක්රීඩා පිටිසේ සමන් ම පා සල් ද සපනුම ඉහළ යන බවට ත්වදුරටත්  ඳහන් 

 සළේය. වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වන්නා වූ ක්රීඩා පිටිසේ ත්ාේපය 

නැවත් ඉදි  රන බවට වාපෘතිය  හති  විය. ස ස ේ නමුත් සියලු 

රාජ ාිමය  ටයුතු ස ාළඹ  ාර්යාලසේ  ලාප අධාපන 

අධක්ෂ වරයාසේ  හභාගිත්වසයන් සිදු ස සරනු ඇත්. 

සපාලි ේ  ේථානාධිපති -  සදමටසගාඩ  

සපාලීසිය  

 ේථානය -  සදමටසගාඩ සපාලි ේ  

 ේථානය  

දිනය - 2018.12.05 

සේලාව - සප.ව. 10.00 

ස ාළඹ මහානගර  භාවට අයත් පර්ච ේ 50ක් සපාලි ේ  ේථාන පිශ්රසේ 

පවතින බව සදමටසගාඩ සපාලි ේ  ේථානසේ  ේථානාධිපතිවරයා පැවසීය. 

වාපෘතිය සහේතුසවන් රථගාසල් ස ාට ක්, ආපන ශාලාව හා බාහිර වැසිකිළි 

02ක් බලපෑමට ලක් වන අත්ර ඒවා ඉතිි භූමි ප්රමාණය තුළ නැවත් ඉදි  ළ 

හැකි ය. බලපෑමට ලක් වූ පහසු ම්ර නැවත්  ේථාපිත් කිරීම වාපෘතිසයන් ඔහු 

අසේක්ෂා  රයි. 

ප්රධාන ප්රාසද්ශීය  

ඉාංජිසන්රු - ලාං ා විදුලිබල මණ්ඩලය - 

නැසගනහිර ස ාළඹ  

 ේථානය -  ලාං ා විදුලිබල මණ්ඩලය , 

සබාරැල්ල 

දිනය - 2018.12.05 

සේලාව - ප.ව. 12.00 

දැනට පවතින ට්රාන් ේස ෝමරය පිහිටි නිවා ය වාපෘතිය විසින් ලබා සදන 

ආ න්න ප්රසද්ශය  පිහිටි වි ල්ප  ේථානය ට රැසගන යා හැකි බව ලාං ා 

විදුලිබල මණ්ඩලසේ ප්රධාන ප්රසද්ශීය ඉාංජිසන්රුවරයා පැවසීය. ස ස ේ නමුත් 

සියලු රාජ ාි  ටයුතු ලාං ා විදුලිබල මණ්ඩලසේ නැසගනහිර ස ාළඹ 

අධක්ෂ   ාමානාධි ාිසේ  හභාගිත්වසයන් සිදුවිය යුතු ය. 

උප  භාපති -  Mt. Mary දුම්රිය ක්රීඩා 

පිටිය -  සදමටසගාඩ  

 ේථානය -  ශ්රී ලාං ා දුම්රිය ස ේවය  

සබාරැල්ල  ාර්යාලය 

දිනය - 2019.02.06 

සේලාව - ප.ව. 3.00 

සමම වාපෘතියට උප  භාපතිවරයා සිය පුර්ණ  හසයෝගය පළ  ළ අත්ර 

සයෝජිත් ගුවන්ගත්ව ඉදිවන (elevated) දුම්රිය  ේථානය යටසත් ප්රති ේථානගත් 

කිරීම  ඳහා දැනට පවතින ක්රීඩාාංගන සගාඩනැඟිල්ල මාරු  රන සල ත් 

සයෝජනා  ළ පිදි ක්රි ට් ත්ණතීරුව    ේ  ර ප්රති ාං ේ රණය  රන 

සල ත් ඉල්ලා සිටිසේ ය. 

වනාත්මුල් ,තිඹිිග ේයාය -  ග්රාම නිලධාි  

 ේථානය -  වාපෘති  ළමනා රණ 

ඒ    ාර්යාලය 

දිනය - 2019.02.02 

සේලාව - ප.ව. 1.00 

ඇත්ැමුන් වැරදි සත්ාරුතුරු  පයන සහයින් දුම්රිය මාර්ගය දිසේ 02  වන 

ස ාට ට අයත් ප්රසද්ශසේ  ැබෑ සල  ම බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන් හඳුනා 

ගැනීමට  හාය ලබා සදන බවට වනාත්මුල්ල ග්රාම නිලධාිවරයා  හති  විය. 
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4.2  මහජනායාට අනාවරණය කිරීම හා සත්ාරතුරු සබදා හැරීම  
 

එක් ත් ජාතීන්සේ මානව ජනාවා  වැඩ ටහසන්  හ වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  සේ ආරක්ෂණ  ණ්ඩායම 

විසින් සිදු රන ලද  මීක්ෂණවල දී හඳුනාගත් වාපෘති ප්රසද්ශසේ  ෑම නිව  ටම ඔවුන් පැමිණියහ. එහිදී 

ජනත්ාව හා අසනකුත් පාර්ශව රුවන්  මඟ බලපෑමට ලක් වූ ප්රසද්ශයට අදාළ වාපෘති සත්ාරතුරු, පවත්නා 

මාර්ගසේ ඇති විය හැකි සවන ේ ම්ර, ධනාත්ම  හා  ෘණාත්ම  බලපෑම්ර, ඉඩම්ර අත් ර ගැනීම, වන්දි සගවීම, 

නැවත් පදිාංචි කිරීම හා නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ආධාර, දුක්ගැනිවිලි වි ඳීසම්ර ක්රියාපටිපාටිය පිළිබඳ සත්ාරතුරු සබදා 

ගන්නා ලදී. වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  සේ  ණ්ඩායම රාජ භාෂා තුසනන් ම වූ වි ේත්ර පත්රි ා වාපෘතිය 

සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වු පුද්ගලයන් අත්ර සබදා දුන් අත්ර වැඩිදුර පැහැදිලි කිරීම්ර  ඳහා වාපෘති  ාර්යාලයට 

 ම්රබන්ධ වන සල  ඔවුන්ට දන්වා සිටියහ.  

 

හිමි ම්ර සගවීසම්ර ක්රමසේදය සිාංහල හා සදමළ භාෂාවන්ට පිවර්ත්නය ස ාට වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් 

වන පුද්ගලයන් සවත් ලබා සදනු ඇත්. නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේසම්ර පිටපත් වාපෘති 

 ළමනා රණ ඒ  සේ, ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන් ස ේවා අමාත්ාාංශසේ,  ප්රාසද්ශිය සල් ම්ර  ාර්යාලසේ ,ඉඩම්ර 

අත් ර ගැනීසම්ර  ාර්යාලසේ හා ග්රාම නිලධාි  ාර්යාලසේ ත්බනු ලැසේ. නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර 

 ැලැ ේම අව න්  ර යාවත් ාලීන  ළ පසු, එය ආසියානු  ාංවර්ධන බැාංකුසේ හා වාපෘති  ළමනා රණ 

ඒ  සේ සවේ අඩවිවල පළ  රනු ඇත්. 

 

4.3  අඛණ්ඩ උපසද්ශනය /   ා ච්ඡා  හභාගිත්වය  
 

අඛණ්ඩ මහජන අදහ ේ විමසීම  හ  හභාගිත්වය  ඳහා පහත්  ඳහන් පියවර අනුගමනය කිරීමට අසේක්ිත්ය : 

 අහිත් ර බලපෑම්ර වළක්වා ගැනීම සහෝ අවම  ර ගැනීම  ඳහා වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ 

පුද්ගලයන් හා අඛණ්ඩ උපසද්ශන /   ා ච්ඡාවල නිරත් වීමට වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  ය මගින් 

ආරක්ෂණ  ණ්ඩායසම්ර නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර නිලධාරීන්, නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර අධීක්ෂණ උපසද්ශ වරුන් 

හා ස ාන්රාත් රුවන් සයාමු කිිම. 

 වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  ය වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වන කුටුම්රබ අත්ර හිමි ම්ර සගවීසම්ර 

ක්රමසේදය පිළිබඳ සත්ාරතුරු සබදා හිනු ලබන අත්ර ඔවුන් විසින් අනුමත්  රන ලද නිසි ප්රති ේථානගත් 

කිරීසම්ර වි ල්පය  මඟ ඔවුන්සේ හිමි ම්ර හඳුනා ගැනීමට ඔවුනට  හාය වනු ඇත්. 

 වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  ය අව ාන  ැලැ ේසම්ර වි ේත්ර, වන්දි සගවීසම්ර ත්ත්ත්වය ,ප්රති ේථානගත් 

කිරීම හා නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ආධාර පිළිබඳ දැනුම්ර දීමට වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ 

පුද්ගලයන්  මඟ රැ ේවීම්ර පවත්වනු ඇත්. 

 වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  , නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාරී  ැලැ ේම යාවත් ාලීන කිරීමට හා 

ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර  ැලසුම්ර  ාංසශෝධනය කිරීමට වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වන පුද්ගලයන් 

 මඟ උපසද්ශන / ා ච්ඡා පවත්වනු ඇත්. 

 ආසියානු  ාංවර්ධන බැාංකුවට ඉදිිපත් කිරීමට සපර අව ාන නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාරී  ැලැ ේම 

වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වන පුද්ගලයන්  හ අසනකුත් පාර්ශව රුවන් අත්ර සබදා හැරීම. 
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  ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර අනසේක්ිත් සහෝ වක්රා ාර ප්රතිවිපා  පිළිබඳ උපසද්ශන / 

 ා ච්ඡා පවත්වනු ඇත්. 

 වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන්හට සත්ාරතුරුවලට ප්රසේශ වීමට, හිමි ම්ර  ඳහා 

සල්ඛන    ේ කිරීමට හා නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ආධාර අසනකුත් ප්රතිලාභ ලැබීමට  හය වීම. 

 නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේම, ප්රගති වාර්ත්ාවල හා අධීක්ෂණ වාර්ත්ාවල පිටපත් මහජන 

පරීක්ෂාව  ඳහා වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  සේ හා සමම ස ාටස ේ වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට 

ලක් වන පුද්ගලයන්හට පහසුසවන් ප්රසේශ විය හැකි ග්රාම නිලධාි  ාර්යාලය හා සේ ේලයින් දුම්රිය 

 ේථානය වැනි මහජන  ාර්යාලවල ත්ැබීම. 

 වාපෘතිය ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර  ාල සීමාව තුළ දී සත්ාරතුරු සබදා හැරීසම්ර  ැසිවාර පැවැත්වීම, ප්රජා 

 හභාගිත්වය ඉල්ලා සිටීම හා සපෝෂණය කිරීම. 

 වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වන පුද්ගලයන්ට හා අවදානම්ර  ණ්ඩායම්රවලට සත්ාරතුරු ලබා 

ගැනීමට  හය වීම.  

 නැවත් පදිාංචි  ළ ප්රජාව  මඟ යහපත්  ම්රබන්ධත්ාවයක් සගාඩනඟා ගැනීමට  ත් ාර  ප්රජාව දැනුවත් 

කිරීම. 

 ඉදිකිරීම්ර ස ාන්රාත් රුවන් යටසත් වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වන පුද්ගලයන්  ඳහා රැකියා 

අව ේථා ලබා දීම. 

 දුක් ගැනවිලි  ඳහා වි ඳුම්ර ලබා දීමට ඵලදායී "දුක් ගැනවිලි  ඳහා  හන  ැලසීසම්ර යාන්රණය" ක් 

ක්රියාත්ම  කිරීම. 

 ප්රජා  ාමාජි යන් හා  ාන්ත්ා නිසයෝජත්යන් "දුක් ගැනවිලි  ඳහා  හන  ැලසීසම්ර  මිටුව" ට පත් කිරීම.  
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5 වන පරිච්කේදෙ - දුක්ෂගැනවිලි සඳහා සහන සැලසීකම් ොන්රණෙ 

 

5.1  හැඳින්ීම 

 

මහා පිමාණ  ාංවර්ධන වාපෘති පුද්ගලයන් මත් විවිධා ාරසයන් බලපෑම්ර ඇති  ළ හැකිය.  ාංවර්ධන වාපෘති 

සහේතුසවන් පුද්ගලයන් මත් බලපෑම්ර ඇති  රනු ලබන්සන්; ඉඩම්ර සහෝ සද්පළ අත් ර ගැනීසමන්, වන්දි සගවීම හා 

ප්රති ේථානගත් කිරීසම්ර  හාය ලබාදීසම්රදී සිදුවන ප්රමාදයන් සහේතුසවන්  හ ඉදිකිරීම්ර  ඳහා බිම එළිකිරීම, හෑරීම්ර සිදු 

කිරීම, ප ේ ත්ැලීම්ර සිදු කිරීම  හ පිපිරවීම්ර වැනි ක්රියා ාර ම්ර සහේතුසවන් සිදුවන බාධාකිරීම්ර වලිනි. ඉඩම්ර අත් ර 

ගැනීම  හ නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියාවලිය මගින්  මාජීය, ආර්ි ,  ාං ේ ෘති   හ පාි ි  ගැටළු පැන නගින 

අත්ර සමම ගැටළු ඉත්ා  ාංකීර්ණ සමන්ම වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක්වන පුද්ගලයන්සේ ජීවසනෝපාය සවන ේ 

කිරීමට පවා සහේතු ාර  සේ. එවන් ගැටළු සහේතුසවන් වාපෘතිසයන් අහිත් ර බලපෑමට ලක්වන පුද්ගලයන් හට 

විවිධ දුක්ගැහැට වලට මුහුණ පෑමට සිදු සේ. 

වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක්වන පුද්ගලයන්සේ එවන් දුක්ගැනවිලි  ඳහා  හන  ැලසීම පිණි   ඩිනම්ර පියවර 

ගත්යුතු සේ. එවැනි දුක්ගැනවිලි  හ පැමිණිලි සවනුසවන්  හන ලැබීමට ඔවුනට හිමි මක් පවතින අත්ර එබැවින් 

එම ගැටළු ලබා ගැනීමටත්, ඒවා වි ඳීමටත් සමන්ම  ම ේථයක් සල  වාපෘති බලපෑම්ර  ම්රබන්ධසයන්  ටයුතු 

 ළ යුතු බැවින් ද විධිමත්ව  ේථාපිත් මනා  ාල රාමුවක්  හිත් දුක්ගැනවිලි  ඳහා  හන  ැලසීසම්ර යාන්රණයක් 

අවශ ස සර්. වාපෘති  ටයුතු වලට සිදුවිය හැකි අනවශ ප්රමාදයන් වළක්වාලමින්  හ ඊට එසරහි මහජන 

විසේචන  හ විසරෝධත්ා වළක්වමින් සබාසහාමයක් මහජන ගැටළුවලට වැඩබිම්ර මට්ටසම්රදීම වි ඳුම්ර ලබාදීමට 

දුක්ගැනවිලි  ඳහා  හන  ැලසීසම්ර එවන් යාන්රණය ට හැකියාව ලැසබයි. 

ඉඩම්ර අත් ර ගැනීම, වන්දි මුදල් සගවීම හා නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර  හාය ලබා දීසම්රදීත්, නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර 

සන්වාසි  ඒ   ලබාදීම ආදිසේදීත් ප්රමාද වීම  හ ඉඩසම්ර අයිතිය  ම්රබන්ධ ගැටළු වැනි ඉඩම්ර ගැටළු 

 ම්රබන්ධසයන් “දුක් ගැනවිලි  ඳහා  හන  ැලසීසම්ර  මිටුව”  ටයුතු  රනු ඇත්. වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ 

පුද්ගලයන් හට සිය ගැටළුව, “දුක් ගැනවිලි  ඳහා  හන  ැලසීසම්ර  මිටුව” සවත් ලිඛිත්ව සහෝ වාපෘති 

 ළමනා රණ ඒ  සයහි සහෝ වාපෘති ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර ඒ  සයහි  මාජ ආරක්ෂණ නිලධාියා සවත් 

වාචි ව ඉදිිපත්  ළ හැකිය. දුක් ගැනවිලි  ඳහා  හන  ැලසීසම්ර  මිටුව එහිදී  ේී පුරුෂ භාවය පිළිබඳ අවධානය 

සයාමු  රමින්,  ාං ේ ෘති  වශසයන් සුදුසු  හ වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක්වන ඕනෑම පුද්ගලසයකුට පහසුසවන් 

ප්රසේශ විය හැකි කිසිදු මුදලක් වැය සනාවන, විනිවිදභාවයකින් යුතු ක්රියාවලියක් තුළින් එම ගැටළුවලට පිළියම්ර 

ලබාසදනු ඇත්. 

දුක් ගැනවිලි  ඳහා  හන  ැලසීසම්ර යාන්රණය යනු,  ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ග වාපෘතිසේ පළමු අදියර  

සහේතුසවන් සිදුවන  ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර  ටයුතු හා  ම්රබන්ධසයන්, වාපෘතිසයන් 

බලපෑමට ලක්වන පුද්ගලයන්ට මුහුණපෑමට සිදුවන දුක් ගැනවිලි  ඳහා පිළියම්ර හා  හන ලබා ගැනීම  ඳහා 

පවතින පහසුසවන් ප්රසේශ විය හැකි විශේව නීය වැඩපිළිසවලකි. වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන් 

 ා ච්ඡා/ උපසද්ශන මගින් ස ාසත්ක් දුරට  රුණු අවසබෝධ  ර ගන්සන්ද  හ  ා ච්ඡා තුළින් හා එ ඟත්ාවය 
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පැමිණීම හරහා දුක් ගැනවිලි  ඳහා  හන  ැපයිය හැකිද යන්න වි ේත්ර කිරීමක්ද “දුක් ගැනවිලි  ඳහා  හන 

 ැලසීසම්ර යාන්රණය” තුළින් සිදු සේ. දුක් ගැනවිලි  ඳහා  හන  ැලසීසම්ර යාන්රණසයහි “දුක් ගැනවිලි  ඳහා 

 හන  ැලසීසම්ර  මිටුවට” වන්දි වශසයන් මුදල් සගවීසම්රදී එම පැසක්ජ සහෝ ගා ේතු පිළිබඳ පාලන බලයක් 

සනාමැත්. දුක් ගැනවිලි  ඳහා  හන  ැලසීසම්ර යාන්රණසයහි අරමුණ වනුසේ; ඉඩම්ර/ සද්පළ අත් ර ගැනීම්ර, වන්දි 

සගවීම්ර හා ප්රති ේථාපනය  ම්රබන්ධසයන් හට ගන්නා ගැටුම්ර/ ගැටළු වි ඳා ගැනීම  ඳහා වැඩි  ාලයක් හා මුදලක් 

වැය වන අධි රණමය ක්රියාවලිය ට සනාසගා ේ මූලි  මට්ටසම්රදීම වි ඳා ගැනීම සේ. ස ස ේවුවද, අධි රණසේ 

විභාග සවමින් පවතින  රුණක්  ම්රබන්ධසයන් දුක් ගැනවිලි  ඳහා  හන  ැලසීසම්ර යාන්රණසයන් මැදිහත් වීමක් 

සිදු සනාසේ.  

ඉහත්  ඳහන් අාංශයන් ස සරහි අවධානය සයාමු  රමින්  ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගසේ පළමු අදියර හි 2 වන 

ස ාට   ඳහා දුක්ගැනවිලි  ඳහා  හන  ැලසීසම්ර යාන්රණයක් (GRM)    ේ  ළ යුතු සේ.  

 

5.2  ෙැළණිවැලි දුම්රිෙ මාර්ගකේ පළමු අදෙර සඳහා වන දුක්ෂගැනවිලි සඳහා සහන සැලසීකම් 

ොන්රණකෙහි ක්රිොොරී අංශෙන් 

 

ඇත්ැම්රවිට වාපෘතියක් සහේතුසවන් පුද්ගලයන්  ෘජු බලපෑමට ලක් සනාවුනද, සයෝජිත්  ාංවර්ධන මැදිහත්වීම්ර 

 ම්රබන්ධසයන් ඉල්ලීම්ර සහෝ සයෝජනා ඉදිිපත් විය හැකිය. ස ාළඹ මහනගර  භා සීමාව තුළ පිහිටි  ැළණිවැලි 

දුම්රිය මාර්ගසේ පළමු අදියර හි 2 වන ස ාට   ාංවර්ධන  ාර්යසේ ක්රියාත්ම  අදියසර්දී ද මහජන ඉල්ලීම්ර, 

සයෝජනා සහෝ පැමිණිලි ඉදිිපත් විය හැකිය. එබැවින්, වාපෘති ප්රසද්ශසේ වා ය  රන ප්රජාවන්සේ එදිසනදා 

ජීවිත්යට බලපාන්නා වූ ගැටළු  ම්රබන්ධසයන් ඉදිිපත් වන මහජන පැමිණිලි සවනුසවන් අවධානය සයාමු කිරීම 

 හ ක්රියා කිරීම ඉත්ා වැදගත් සේ. 

 

දුක්ගැනවිලි  ඳහා  හන  ැලසීසම්ර යාන්රණය  ාර්ථ ව ක්රියාත්ම  කිරීමට නම්ර අදාළ පුද්ගලයන් හට 

දුක්ගැනවිලි  ඳහා  හන  ැලසීසම්ර යාන්රණය  හ දුක්ගැනවිලි  ඳහා  හන  ැලසීසම්ර  මිටුව පිළිබඳව මනා 

දැනුමක් පැවතිය යුතු සේ. එබැවින්, බලපෑමට ලක්වන පුද්ගලයන්, රාජ ආයත්න  හ සිවිල්  මාජ  ාංවිධාන වැනි 

පාර්ශව රුවන් දැනුවත් කිරීම පිණි  පුළුල් ප්රචාරයක් අවශ ස සර්. දුක්ගැනවිලි  ඳහා  හන  ැලසීසම්ර 

යාන්රණය පිළිබඳව මනා අවසබෝධයක් පැවතීසමන් එක් එක් පුද්ගලයාට ත්ම පැමිණිල්සල්  ේවභාවය අනුව ත්මාට 

ලැසබන වි ල්ප සමානවාද යන්න  ම්රබන්ධසයන් මනා අවසබෝධයක් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැසේ. ඒ අනුව, 

සුදුසු ම්ර ලැබීසම්ර ක්රමසේදය පිළිබඳව දැනුම්ර සදනු ලබන අත්ර දුක්ගැනවිලි  ඳහා  හන  ැලසීසම්ර  මිටුසවහි 

 ාර්යභාරය හා  ර්ත්ව පිළිබඳව ප්රසිද්ධියක් ලබාදීමට දැනුවත් කිරීසම්ර වැඩ ටහනක් දියත්  රනු ඇත්. පළමුව, 

වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  සයහි  මාජ ආරක්ෂණ නිලධාියා විසින් වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  ය සවත් 

ලද සියලු දුක්ගැනවිලි  ඳහා වි ඳුම්ර ලබාදීමට උත් ාහ ගනු ඇත්. එස ේ කිරීම අපහසු බව සපනී ගියසහාත්  මාජ 

ආරක්ෂණ නිලධාියා විසින් එය දුක්ගැනවිලි  ඳහා  හන  ැලසීසම්ර  මිටුසවහි පළමු මට්ටම වන වැඩබිම්ර මට්ටම 

සවත් ඉදිිපත්  රනු ඇත්. 
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සමම දුක්ගැනවිලි  ඳහා  හන  ැලසීසම්ර යාන්රණය  ම්රබන්ධසයන් මට්ටම්ර තුනකින් යුතුව පිහිටවනු ලැබූ 

දුක්ගැනවිලි  ඳහා  හන  ැලසීසම්ර  මිටුව මගින් ගැටළු හා දුක්ගැනවිලි  ඳහා  හන  ැලසීමට  ටයුතු  රනු 

ඇත්. ඒ අනුව දුක්ගැනවිලි සහෝ පැමිණිලිවල  ේවභාවය  හ ප්රමාණය/ බරපත්ල බව මත් පදනම්රව එම ගැටළු අදාළ 

මට්ටසම්ර දුක්ගැනවිලි  ඳහා  හන  ැලසීසම්ර  මිටුව සවත් සයාමු  රනු ලැසේ. පළමු මට්ටසම්ර දුක්ගැනවිලි  ඳහා 

 හන  ැලසීසම්ර  මිටුව, අදාළ ව සම්ර ග්රාම නිලධාරීවරයා  භාපතීත්වය දරන අත්ර ලැසබන පැමිණිලි/ දුක්ගැනවිලි 

 ම්රබන්ධසයන් වැඩබිම්ර මට්ටසම්රදීම පිළිතුරු ලබාදීමට උත් ාහ දරයි. සදවන මට්ටම, ප්රාසද්ශීය මට්ටම වන අත්ර 

වැඩබිම්ර මට්ටසම්රදී වි ඳුම්ර ලබාදීමට සනාහැකි වූ  රළ ගැටළු වලට පිළිතුරු ලබා සදනු ඇත්. වඩාත්  ාංකිර්ණ ගැටළු 

හා දුක්ගැනවිලි සවනුසවන්  ටයුතු කිරීම  ඳහා පත්  ළ තුන්වන මට්ටම අමාත්ාාංශ සල් ම්රවරයාසේ 

 භාපතීත්වසයන් යුක්ත් වන අත්ර ප්රාසද්ශීය මට්ටසම්රදී වි ඳුම්ර ලබාදීමට සනාහැකි වූ ජාති  මට්ටසම්ර ගැටළු 

 ම්රබන්ධසයන්  ටයුතු  රනු ලබයි. සමම දුක්ගැනවිලි  ඳහා  හන  ැලසීසම්ර  මිටු තුසනහි අවම  ාංයුතිය පහත් 

 ඳහන් ස ාට ඇත්. 

 

1. ක්සෂේර මට්ටම 

I. ප්රසද්ශසේ ග්රාම නිලධාරී       භාපති 

II. වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  සේ නිසයෝජිත්සයකු   සල් ම්ර 

III. වාපෘති ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර උපසද්ශ සේ නිසයෝජිත්සයකු (PIC)  ාමාජි  

IV. ස ාන්රාත් රුසේ නිසයෝජිත්සයකු     ාමාජි   

V. (CBO/NGO/) නිසයෝජිත්සයකු/ ආගමි  නාය සයකු   ාමාජි  

VI. ප්රසද්ශසේ ජනත්ාව නිසයෝජනය  රන  ාන්ත්ා නිසයෝජනයක්  ාමාජි  

 

2. ප්රාසද්ශීය මට්ටම  

I. ප්රසද්ශසේ ප්රාසද්ශීය සල් ම්රවරයා      භාපති 

II. වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  සේ නිසයෝජිත්සයකු   සල් ම්ර 

III. වාපෘති ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර උපසද්ශ සේ නිසයෝජිත්සයකු (PIC)  ාමාජි  

IV.  මථ මණ්ඩලසේ  ාමාජි සයකු      ාමාජි  

V. ස ාන්රාත් රුසේ නිසයෝජිත්සයකු     ාමාජි   

VI. (CBO/NGO/) නිසයෝජිත්සයකු/ ආගමි  නාය සයකු   ාමාජි  

VII. ප්රසද්ශසේ ජනත්ාව නිසයෝජනය  රන  ාන්ත්ා නිසයෝජනයක්  ාමාජි  

අවශ වන්සන් නම්ර, ඉහත්  මිටු සද   ඳහාම සර්ඛීය ආයත්නය / ආයත්නවල නිසයෝජිත්යන්  හභාගී  රවාගත් 

හැකිය. 

3. ජාති  මට්ටම  

I. අමාත්ාාංශ සල් ම්ර       භාපති 

II. වාපෘති අධක්ෂ, වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  ය   සල් ම්ර 

III. වාපෘති ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර උපසද්ශ සේ නිසයෝජිත්සයකු (PIC)  ාමාජි  

IV. ප්රජා පාද   ාංවිධානය   ාමාජි සයකු     ාමාජි  

 

දුක්ගැනවිලි  ඳහා  හන  ැලසීසම්ර  මිටුව සවත් ඉදිිපත් ස සරන දුක්ගැනවිලි/ පැමිණිලි  ම්රබන්ධසයන් වි ඳුම්ර 

ලබාදීසම්රදී ඒවා ඉදිිපත්  රන්නාසේ  ේී පුරුෂ භාවය සනා ල ා  ැමට  මාන අයුින්  ල ා  ටයුතු  රනු 

ඇත්. දුක්ගැනවිලි  ඳහා  හන  ැලසීසම්රදී  ේී පුරුෂ සදපාර්ශවයට  මව  ැලකීම පිණි  අවම වශසයන් එම ප්රජාව 

නිසයෝජනය  රන එක්  ාන්ත්ාවක්වත් දුක්ගැනවිලි  ඳහා  හන  ැලසීසම්ර  මිටුවට ඇතුළත්  රනු ඇත්.  
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ලියුම්ර, දුර ථන ඇමතුම්ර සහෝ ඊ-ත්ැපෑල යන  වර සහෝ ආ ාරයකින් ඉල්ලීම්ර  හ පැමිණිලි බාරගනු ලැසේ. එස ේම 

මහජනත්ාවට සහෝ පාර්ශව රුවන්ට සිය සයෝජනා, ඉල්ලීම්ර සහෝ පැමිණිලි වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  ය, 

වාපෘති ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර උපසද්ශ  සහෝ ස ාන්රාත් රු/ ස ාන්රාත් රුවන් සවත් වාචි ව ඉදිිපත්  ළ 

හැකිය. වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  ය  හ වාපෘති ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර උපසද්ශ  නිලධාරීන්  ම්රබන්ධ  රගත් 

හැකි දුර ථන අාං , වාපෘති භූමිසයහි ත්බා ඇති වාපෘති සත්ාරතුරු ප්රදර්ශනය  රන දැන්වීම්ර පුවරුසවහි 

ප්රදර්ශනය ස ාට ඇත්. සිය සයෝජනා, ඉල්ලීම්ර  හ පැමිණිලි ලිඛිත්ව (ලියුම්ර වශසයන්)  ෑම ස ාන්රාත් 

වැඩබිම ම/ ප්රති ේථානගත් කිරීසම්ර භූමිය ම පිහිටි ආරක්ෂ  කුටිසේ ත්බා ඇති පැමිණිලි සපට්ටියට බහාලීමට 

මහජනත්ාවට  හ පාර්ශව රුවන් හට අව ේථාව පවතී. සයෝජනා, ඉල්ලීම්ර සහෝ පැමිණිලි  ෘජුවම වාපෘති 

 ළමනා රණ ඒ  ය  හ වාපෘති ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර උපසද්ශ  සවත් ලිඛිත්ව භාරදිය හැකිය.  

 

වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක්වන පුද්ගලයන් ඉදිිපත්  රන සයෝජනා, පැමිණිලි සහෝ ඉල්ලීම්ර භාරසගන  ටහන් 

 රගැනීම/ සල්ඛනගත් කිරීම  ඳහා වාපෘති ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර උපසද්ශ සේ නිසයෝජිත්සයකු (PIC) වාපෘති 

 ළමනා රුසේ  ාර්යාලසේ “ප්රධාන සරජි ේටරයක්” පවත්වාසගන යනු ඇත්. දුක්ගැනවිලි  ඳහා  හන  ැලසීසම්ර 

 මිටු රැ ේවීම්රවල රැ ේවීම්ර වාර්ත්ා  හ ඒවාසේදී ගනු ලබන තීරණ  මාජ ආරක්ෂණ නිලධාියා විසින්  ටහන්  ර 

ගන්නා අත්ර එම තීරණ “ප්රධාන සරජි ේටරසයහි” ද  ටහන්  රනු ඇත්. “ප්රධාන සරජි ේටරය” පවත්වා ගැනීසම්ර හා 

යාවත් ාලීන කිරීසම්ර වගකීම වාපෘති ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර උපසද්ශ සේ නිසයෝජිත්සයකු (PIC) පි ර නිලධාරී/ 

 මාජ නිලධාරී විසින් ගනු ඇත්. 

දුක්ගැනවිලි  ඳහා  හන  ැලසීසම්ර යාන්රණසයහි නිර්සද්ශිත් පියවර  හ ඒ  ඳහා වැයවන  ාලය  ටහන 2 හි 

දක්වා ඇත්. 

 

5.3  දුක්ෂගැනවිලි සඳහා සහන සැලසීකම් ොන්රණෙ සහ දුක්ෂ ගැනවිලි සඳහා සහන සැලසීකම් ෙමිටුව 

සුපරීක්ෂෂණෙ හා ඇගයීම 

 

දුක්ගැනවිලි  ඳහා  හන  ැලසීසම්ර යාන්රණසයහි  ම ේථ ඵලදායීත්ාවය  හ බලපෑම, ඇගයීම්ර ක්රියාවලියක් හරහා 

ත්ක්ස ේරු කිරීම සිදු  රනු ඇත්.  ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගසේ පළමු අදියර හි ඇගයීම්ර ක්රියාවලිය ව ර 2 ට වරක් 

සිදුවනු ඇති අත්ර එහි ප්රතිඵල; දුක්ගැනවිලි  ඳහා  හන  ැලසීසම්ර යාන්රණසයහි  ාර්ය  ාධනය වර්ධනය කිරීම, 

පැමිණිලිවල  ේවභාවය සුපරීක්ෂණය කිරීම  හ ක්රියාත්ම  කිරීම්ර සිදුවන ආ ාරය පරීක්ෂා කිරීම,  ාසලෝචිත් 

නිවැරදි තීරණ ගැනීම  හ අවශ අව ේථා වලදී උපාය මාර්ගි  සවන ේ ම්ර සිදු කිරීම පිණි  වාපෘති 

 ළමනා රණ ඒ  ය සවත් ප්රතිසපෝෂණය ලබාදීම යන  ාර්යයන්  ඳහා සයාදාගත් හැකිය. එස ේම, වාපෘතිය 

 ම්රබන්ධසයන්, ඉන් බලපෑමට ලක්වූවන්  ෑහීමට පත්වන්සන්ද යන  ාරණය පිළිබඳව ප්රතිසපෝෂණයක්ද සමමගින්  

ලබාසදයි. 
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5.4  අතෘප්තිෙට පත් පාර්ශවෙන්ට සිෙ දුක්ෂගැනවිලි ඉදරිපත් ෙළ හැකි කවනත් ආෙතන 

 

ඉඩම් අත්ෙර ගැනීකම් සමාකලෝචන මණ්ඩලෙ/ Land Acquisition Review Board (LARB) 

කිසියම්ර අත් ර ගැනීම දී ත්ක්ස ේරු සදපාර්ත්සම්රන්තුව විසින් සිදු  රන ලද වව ේථාපිත්  ක්ස ේරුව 

 ම්රබන්ධසයන් යම්ර අත්ෘේතියට පත් පාර්ශවය ට, ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර  මාසලෝචන මණ්ඩය සවත් 

අභියාචනයක් ඉදිිපත්  ළ හැකිය යන බවට ප්රතිපාදන ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර පනසත්ම අන්ත්ර්ගත්ව ඇත්. ඉඩම්ර 

අත් ර ගැනීසම්ර පනසත් 17 වන වගන්තිය යටසත් වන්දි ප්රදානය ලැබී දින 21ක් ඇතුළත් එම අභියාචනය ඉදිිපත් 

 ළ යුතුය. 

 

සමථ මණ්ඩලෙ – SM (Board of Mediation) 

 ෑම අධි රණ දි ේත්රික් යක් සවනුසවන්ම ගැටුම්ර වි ඳීම  ඳහා අධි රණ අමාත්ාාංශය විසින් පත්  රන ලද, 

 මාජසේ සගෞරවාන්විත් පුරවැසියන්සගන්  මන්විත්  මිටුවක් වන අත්ර  මථ මණ්ඩලය විසින් ගනු ලබන තීරණ 

ගැටුමට පාද  වූ එ දු පාර්ශවය ටවත් පාක්ි  සනාසේ. තීරණයක් බලාත්ම  කිරීමට අධි ාරී බලයක් එය  තු 

සනාවන අත්ර දීර්ඝ  ාලයක් ගත්වන නඩු මාර්ගය ට සනායා මිරශීලීව ගැටුම්ර  මථය ට පත් කිරීම  ඳහා අදාළ 

පාර්ශවයන් උනන්දු  රවනු පිණි  වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන් අත්ර පවතින ආරවුල් ද  මථ 

මණ්ඩලය සවත් ඉදිිපත්  ළ හැකිය. 

 

මානව හිමිෙම් කොමිසම - Human Rights Commission (HRC) 

රජසේ නිලධාරීන්  හ ආයත්න විසින් සිදු  රන මානව හිමි ම්ර  ඩකිරීම්ර  ම්රබන්ධසයන්  ටයුතු කිරීම  හ 

විමර්ශනය කිරීම පිණි  ශ්රී ලාං ාසේ ආණ්ඩුක්රම වව ේථාව මගින්  ේථාපිත්  රන ලද ස ාමිෂන්  භාවකි. රජසේ 

නිලධාරීන් විසින් සිදු  රන අල්ල ේ හා නීති විසරෝධී  ටයුතු වලින් පුරවැසියන්සේ අයිතිවාසි ම්ර ආරක්ෂා කිරීම 

පිණි  රජය විසින් පිහිටවනු ලැබ ඇති යාන්රණය වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක්ව අත්ෘේතියට පත් වූ පාර්ශවයන්ට 

මානව හිමි ම්ර ස ාමි සමන්  හන අසේක්ෂා  ළ හැකිය. 

 

පාර්ලිකම්න්ුකේ ඔම්ුඩ්සතමන්වරො - Parliamentary Ombudsman 

මහජනත්ාව විසින් ඔහුසේ අවධානය සවත් ඉදිිපත් ස ාට ඇති ගැටළු හා දුක්ගැනවිලි විමර්ශනය කිරීම  ඳහා 

ආණ්ඩුක්රම වව ේථාව යටසත් පත්  රනු ලැබ ඇති  ේවාධීන නිලධාිසයකි. 

 

පාර්ලිකම්න්ු කපත්සම් ොරෙ සභාව - Parliament Petition Committee (PPC) 

අත්ෘේතියට පත් යම්ර පාර්ශවය ට සිය දුක්ගැනවිලි පාර්ලිසම්රන්තු මන්ීවරසයකු හරහා (මහජන නිසයෝජිත්සයකු 

හරහා) පාර්ලිසම්රන්තුසේ  ථානාය වරයා සවත් ඉදිිපත්  ළ හැකිය. අනතුරුව එම ගැටළුව, ගරු 

 ථානාය වරයා විසින් පාර්ලිසම්රන්තු  ාර   භාව සවත් ඉදිිපත්  රනු ඇත්. ගැටළුව ඉදිිපත්  රනු ලැබූ 

පුද්ගලයාසේ ඉල්ලීම්ර  ාධාරණ බව  මිටුවට හැඟී ගියසහාත් අගතියට පත් පාර්ශවය සවත් අදාළ  හන ලබාසදන 

සමන් වරද ාර පාර්ශවයට  මිටුව විසින් දන්වනු ලැසේ. 
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නඩු ෙටයුු - Litigation 

ඉඩම්ර අත් ර ගැනීම්ර ක්රියාත්ම  කිරීසම්රදී  හ ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර  ාර්යයසේදී  වර සහෝ රජසේ නිලධාිසයකු 

විසින් ලබාසදන යම්ර තීරණයක් සහේතුසවන් අත්ෘේතියට පත්වන පාර්ශවයක් අදාළ නිලධාරීන්  මඟ  ා ච්ඡා ස ාට  

 ඳහා  ාධාරණ  හනයක් ලබා ගැනීමට අසපාසහා ත් වන අව ේථාව දී සුදුසු අධි රණය දී එම පාර්ශවයට එම 

තීරණය අභිසයෝගයට ලක් ළ හැකිය. 

 

නීති ආධ්ාර කොමිසම - Legal Aid Commission 

 ේවකීය ගැටළු වලට වි ඳුම්ර ලබා ගැනීසම්ර අරමුණින් අධි රණසේ පිහිට පැතීමට අසේක්ෂා  රන නමුත් ඊට අවශ 

වියදම්ර  පයා ගැනීමට සනාහැකි වන පුද්ගලයන් හට උදවු කිරීම  ඳහා ශ්රී ලාං ා රජය විසින්  ේථාපිත්  රනු ලැබූ 

ආයත්නයකි.  ේවකීය ආදායම්ර ත්ත්ත්වය පිළිබඳ පිළිගත් හැකි  ාක්ි  හිත්ව නීති ආධාර ස ාමි සම්ර සල් ම්ර සවත් 

අයදුම්රපත්ක් ඉදිිපත් කිරීසමන් පසුව අදාළ අත්ෘේතියට පත් පාර්ශවය සවනුසවන් කිසිදු අයකිරීමකින් සත්ාරව නඩු 

 ටයුතු සවනුසවන් සපනී සිටිනු ඇත්. 
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සටහන 2: කොළඹ තදාසන්න දුම්රිෙ වයාපෘතිෙ සඳහා කෙෝජිත දුක්ෂගැනවිලි සඳහා සහන සැලසීකම් ොන්රණෙ 

පුද්ගලයන් සහෝ  ණ්ඩායම්ර විසින් 

ඉදිිපත්  රන පැමිණිලි 

වි ඳුමට එ ඟ සේද සනාසේද 

බලපෑම අඩු කිරීමට සුදුසු 
ක්රියාමාර්ග ගන්නා සමන් PIC 

විසින් ස ාන්රාත් රුට උපසද ේ 
ලබාදීම. (එම උපසද ේ ප්රධාන 
සරජි ේටරසේ  ටහන් කිරීම) 

මහජනත්ාවසේ නිසයෝජිත්යන් විසින් 

ඉදිිපත්  රනු ලබන පැමිණිලි 

ස ාන්රාත් රු PIC  ාර්ය මණ්ඩලය 

විසින් ලබාසදන වැඩබිම්ර මට්ටසම්ර වි ඳුම 

එ ඟ සනාසේ එ ඟ සේ 

වැඩබිම්ර මට්ටසම්ර  මිටුව 
සවත් ඉදිිපත් කිරීම 

වි ඳුමට එ ඟ සේද සනාසේද 

එ ඟ සනාසේ එ ඟ සේ 

ප්රාසද්ශීය මට්ටසම්ර  මිටුව 
සවත් ඉදිිපත් වීම 

බලපෑම අඩු කිරීමට සුදුසු ක්රියාමාර්ග 
ගන්නා සමන් PIC විසින් 

ස ාන්රාත් රුට උපසද ේ ලබාදීම. (එම 
උපසද ේ ප්රධාන සරජි ේටරසේ  ටහන් 

කිරීම) 

 

බලපෑම අඩු කිරීමට සුදුසු ක්රියාමාර්ග 
ගන්නා සමන් PIC විසින් 

ස ාන්රාත් රුට උපසද ේ ලබාදීම. (එම 
උපසද ේ ප්රධාන සරජි ේටරසේ  ටහන් 

කිරීම) 

 

වි ඳුමට එ ඟ සේද සනාසේද 

එ ඟ සනාසේ එ ඟ සේ 

ජාති  මට්ටසම්ර  මිටුව 
සවත් ඉදිිපත් වීම 

දුක්ගැනවිලි  ඳහා  හන  ැලසීසම්ර ජාති  මට්ටසම්ර  මිටුසවහි 
වි ඳුම්ර / තීරණ අව ානාත්ම  වනු ඇත්.  

දුක්ගැනවිලි  ඳහා  හන  ැලසීසම්ර 
 මිටුසේ ක්රියාවලිය අව න් කිරීම 

පැමිණිල්ල/ ඉල්ලීම 
ලැබී පැය 48ක් තුළ 
තීරණය ලබාදීම 

පැමිණිල්ල/ ඉල්ලීම 
ලැබී  ති 3ක් තුළ 
තීරණය ලබාදීම 

ලබාදීම 

පැමිණිල්ල/ 
ඉල්ලීම ලැබී 
 ති 3ක් තුළ 
තීරණය 
ලබාදීම 

 

පැමිණිල්ල/ 
ඉල්ලීම ලැබී 
ම ක් තුළ 
තීරණය 
ලබාදීම 
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6 වන පරිච්කේදෙ - නීතිොරෙෙ සහ ප්රතිපත්ති රාමුව 

 

 ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගසේ පළමු අදියර  ඳහා අදාළ වන ඉඩම්ර අත් ර ගැනීම හා නැවත් පදිාංචි කිරීම  ඳහා වන 

නීති  ාර ය  හ ප්රතිපත්ති රාමුව සමම පිච්සේදය මගින්  ා ච්ඡා  රනු ලබයි. අනුගමනය  ළ යුතු ක්රියාපටිපාටි 

 වසර්ද යන්න සමමගින් පැහැදිලි ස සර්. 

 

6.1 අදාළ වන නීති 

 

6.1.1  ඉඩම් අත්ෙර ගැනීකම් පනත (LAA) 

මහජන  ාර්යයන් සවනුසවන් ඉඩම්ර  හ පරවශත්ාව අත් ර ගැනීම  ඳහාත්, ඊට ආනුෂාාංගි   රුණු 

සවනුසවනුත් විධිවිධාන  ල න වඩාත් වැදගත් නනති  ප්රතිපාදනය 1950 ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර පනත් සේ. 

ඉඩම්ර, ඉදිකිරීම්ර  හ සබෝග සවනුසවන් සවළඳපල වටිනා ම මත් වන්දි සගවීම  ඳහා අවශ ප්රතිපාදන සමම පනත් 

මගින්  ැලස යි. 1950 ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර පනත් ප්රධාන වශසයන්ම ඉඩම්ර අත් ර ගැනීම  ම්රබන්ධ පනත් 

(English Land Clauses Acts) ආදර්ශ ස ාටසගන  ම්රපාදනය ස ාට ඇති අත්ර 1919 ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර 

පනත් හා Acquisition of Land Authorization Procedure Act 1946  හ 1964 අාං  28 දරන ඉඩම්ර අත් ර 

ගැනීසම්ර  ාංසශෝධන පනත් සල  වි ාශනය වී ඇත්. 

 

දැනට පවතින ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර පනත් විවිධ  ාංසශෝධන වලට භාජනය වී ඇති අත්ර අව න්  ාංසශෝධනය 

1986 දී සිදු ර ඇත්. ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර පනත්ට 2008 ව සර්දී හඳුන්වා සදනු ලැබූ නිසයෝග අාං  1585/7 හා 

2009 ජනවාි 20 වන අඟහරුවාදා අති විසශේෂ ගැ ට් පරසයහි පළ  රන ලද අත්ර එම නිසයෝග වලට අනුව 

ප්රති ේථාපන පිිවැය මත් පදනම්රව වන්දි ලබාදීම මගින් නැවත් පදිාංචි කිරීම  ැලසුම්ර කිරීසම්රදී  ැලකිය යුතු 

බලපෑමක් ඇතිස ාට ඇත්. 

වගුව 6.1: ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර පටිපාටිය 

ොර්ෙෙ වගකීම දරන නිකෙෝජිත ආෙතනෙ 

අත් ර ගැනීසම්ර සයෝජනාව    ේ කිරීම  හ ඉදිිපත් 

කිරීම 

වාපෘති ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර ආයත්නය/ ක්රියාත්ම  

කිරීසම්ර නිසයෝජිත් ආයත්නය 

අත් ර ගැනීසම්ර නිසයෝගය නිකුත් කිරීම (ඉඩම්ර අත් ර 

ගැනීසම්ර පනත් - 2 වන වගන්තිය) 

ඉඩම්ර අමාත්ාාංශය 

2 වන වගන්තිය යටසත් දැන්වීම්ර    ේ ර ප්රදර්ශනය 

කිරීම 

ප්රාසද්ශීය සල් ම්ර 

ප්රගමන අනුසර්ඛනය    ේ කිරීම මිනින්සදෝරු සදපාර්ත්සම්රන්තුව 

ඉඩම අත් ර ගැනීම  ඳහා නිසයෝගය නිකුත් කිරීම (4 

වන වගන්තිය) 

ඉඩම්ර අමාත්ාාංශය 

4 වන වගන්තිය යටසත් දැන්වීම්ර    ේ ර පළ කිරීම ප්රාසද්ශීය සල් ම්ර, රජසේ මුද්රණාලය 
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විසරෝධත්ා පරීක්ෂණය වාපෘති ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර ආයත්නය/ ක්රියාත්ම  

කිරීසම්ර නිසයෝජිත් ආයත්නය 

5 වන වගන්තිය යටසත් ප්ර ාශය ගැ ට් පරසේ පළ 

කිිම 

ප්රාසද්ශීය සල් ම්ර, රජසේ මුද්රණ සදපාර්ත්සම්රන්තුව 

මූලි  පිඹුර    ේ කිරීම මිනින්සදෝරු සදපාර්ත්සම්රන්තුව 

7 වන වගන්තිය යටසත් දැන්වීම ගැ ට් පරසේ පළ 

කිරීම 

ප්රාසද්ශීය සල් ම්ර 

9 වන වගන්තිය යටසත් විමර්ශනය සිදු කිරීම ප්රාසද්ශීය සල් ම්ර 

10-1 වගන්තිය යටසත් තීරණය ගැනීම ප්රාසද්ශීය සල් ම්ර 

ත්ක්ස ේරු කිරීම ත්ක්ස ේරු සදපාර්ත්සම්රන්තුව 

17 වන වගන්තිය යටසත් ප්රදානය ප්රාසද්ශීය සල් ම්ර 

වන්දි සගවීම ප්රාසද්ශීය සල් ම්ර 

38 (a) වගන්තිය යටසත් ආඥාව නිකුත් කිරීම ඉඩම්ර අමාත්ාාංශය,  

රජසේ මුද්රණ සදපාර්ත්සම්රන්තුව 

38 (a) වගන්තිය යටසත් අතුරු විධාන ආඥාව නිකුත් 

කිරීම 

ඉඩම්ර අමාත්ාාංශය,  

රජසේ මුද්රණ සදපාර්ත්සම්රන්තුව 

ඉඩසම්ර හි ේ අයිතිය බාර ගැනීම ප්රාසද්ශීය සල් ම්ර, වාපෘති ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර 

ආයත්නය/ ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර නිසයෝජිත් ආයත්නය 

ඉඩම ලියාපදිාංචි කිරීම ප්රාසද්ශීය සල් ම්ර, වාපෘති ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර 

ආයත්නය/ ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර නිසයෝජිත් ආයත්නය 

 

ඉඩම්ර අත් ර ගැනීම  හ  ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව අවත්ැන් වූවන් නැවත් පදිාංචි කිරීම හා  ම්රබන්ධ අහිත් ර 

බලපෑම්ර සියල්ලට ප්රති ර්ම  ැපයීම පිණි  ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර පනසත් පවතින ප්රතිපාදන ප්රමාණවත් සනාසේ. 

ඉඩම අහිමිවන ත්ැනැත්ත්ාසේ  මාජ ආර්ි  ත්ත්ත්ව  හ ඔවුන්සේ ආදායම්ර හා ජිවසනෝපාය ස සරහි එමඟින් ඇති 

 රන දීර්ඝ ාලීන බලපෑම්ර පිළිබඳවත්, ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර පනසත්හි ප්රමාණවත් විධිවිධාන සනාමැත්. ඉඩම්ර 

හිමිසයකු විවෘත් සවළඳපසල්  ේවකීය ඉඩම විකුණනු ලැබුවසහාත් ඒ  ඳහා ලැසබන මුදලට  මාන මුදලක් එනම්ර, 

සවළඳපල වටිනා ම, වන්දි වශසයන් සගවිය යුතු බව ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර පනසත් වි ේත්ර වන නමුත් ආසියානු 

 ාංවර්ධන බැාංකුසේ 2009  මාජ ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති ප්ර ාශනසයහි  ඳහන් වනුසේ සවළඳපල වටිනා ම  හ 

නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර සවනත්  හාය අන්ත්ර්ගත් පැසක්ජ ඇතුළත් ‘ප්රති ේථාපන පිිවැය’ වන්දි වශසයන් සගවිය යුතු 

බවයි. නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර බලපෑම්ර පිළිබඳව අත් ර ගැනීසමන් පසු සිදු  රන සුපරීක්ෂණය පිළිබඳව විධි විධානද 

ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර පනසත් අන්ත්ර්ගත් සනාසේ. 

6.1.2 2008 වන්ද කගීකම් ජාතිෙ ප්රතිපත්තිෙ සහ 2008 ඉඩම් අත්ෙර ගැනීකම් කරගුලාසි 

ප්රමාණවත් වන්දි මුදලක් ඉඩම්රහිමියන්  ඳහා ලබාදීම පිණි  ඒකීය ක්රමසේදයක්  ේථාපිත් කිරීම පිණි  ඉඩම්ර අත් ර 

ගැනීසම්ර පනත්,  ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව අවත්ැන්වූවන් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ජාති  ප්රතිපත්තිය  හ ඉඩම්ර අත් ර 

ගැනීම හා නැවත් පදිාංචි කිරීම සවනුසවන් අනුගත්  ළ හැකි සවනත් නීති රාශියක් මත් පදනම්රව වන්දි සගවීසම්ර 

ජාති  ප්රතිපත්තිය 2008 සනාවැම්රබර් මා සේදී අමාත් මණ්ඩලය විසින් අනුමත් ස ාට ඇත්.  
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6.1.3 ඉඩම් අත්ෙර ගැනීකම් හා නැවත පදංචි කිරීකම් ෙමිටුව (ලාර්ක්ෂ හා සුපර් ලාර්ක්ෂ) 2013 

අාං  1585/7 හා 2009 ජනවාි 20 දිනැති ගැ ට් පරසේ පළ  රනු ලැබූ 2008 ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර නිසයෝග 

පැනවීසමන් පසු ලාර්ක් හා සුපර් ලාර්ක්  මිටු ක්රමය අව න්  රන ලදී. නමුත් 2008 අසගා ේතු 31 දිනට සපර 

ආරම්රභ  රනු ලැබූ නිශේචිත් වාපෘති වශසයන් අනුමැතිය ලබාසගන ඇති මාර්ග වාපෘති සවනුසවන් සමම ක්රමය 

ත්වමත් බලපැවැත්සේ. 

ස ස ේවුවද, ඉඩම්ර හා ඉඩම්ර  ාංවර්ධන අමාත්ාාංශය විසින් පනවනු ලැබ අාං  1864/54 හා 2014.05.30 දරන අති 

විසශේෂ ගැ ට් පරසේ පළ  රන ලද වාපෘති  මහර ටද 2014 ව සර්දී  නැවත් වරක් ලාර්ක්/ සුපර් ලාර්ක් ක්රමය 

හඳුන්වා සදන ලදී. 

6.1.4  1935 ඉඩම් සංවර්ධ්න ආඥා පනත - Land Development Ordinance (1935) 

සමම ආඥා පනසත්  හ ඊට පසුව ඒ  ඳහා හඳුන්වා දුන්  ාංසශෝධන ප්ර ාරව, රජසේ ඉඩම්ර භුක්ති විඳින පුද්ගලයන් 

හට, ප්රශේනගත් ඉඩම නියමානුකූල කිරීමට අව ර ලබාසදන සමන් ප්රාසද්ශීය සල් ම්රසගන් ඉල්ලීමක්  ළ හැකිය. 

අදාළ ඉඩම (රක්ිත්යක්) සල  සවන් ළ ඉඩමක් සනාවන්සන් නම්ර  හ රජසේ සවනත් අරමුණක් සවනුසවන් 

අවශ සනාවන්සන් නම්ර අත් ර ගැනීසම්ර නිලධාියා සම්ර පිළිබඳව විමර්ශනයක් සිදුස ාට, මූලි  වශසයන් එක් 

අවුරුදු බලපරයක් නිකුත් කිරීමට නිර්සද්ශ  රයි. අනතුරුව ඉඩමට නනති  හිමි මක්  හිත් දීර්ඝ ාලීන 

බලපරයක් නිකුත්  රනු ලබන අත්ර සමම ඉඩම බැහැර කිරීසම්ර අයිතිය බලපරලාභියා  තු සනාසේ. සමම 

දීමනාපර ආ ාරය ‘ ේවර්ණ භූමි’ සහෝ ‘ජය භූමි’ සල  හැඳින්සේ. 

6.1.5 1903 අංෙ 1 දරන දුම්රිෙ ආඥා පනත (සංකශෝධිත) 

එකී ආඥා පනසත් 31 වගන්තිය ප්ර ාරව “දුම්රිය මාර්ගයට සහෝ දුම්රිය සදපාර්ත්සම්රන්තුව  තු සවනත්  වර සහෝ 

ඉඩම ට, දුම්රිය  ේථානය ට සහෝ සවනත් භූමිය ට ඇතුළු වීම දඬුවම්ර ලැබිය හැකි වරදකි”. එහි ත්වදුරටත්  ඳහන් 

වනුසේ “එස ේ ඇතුළු වූ ත්ැනැත්සත්කු හට දුම්රිය මාර්ගසයන් සහෝ ඉඩමකින්, දුම්රිය  ේථානයකින් සහෝ ඊට අයත් 

සවනත් භූමියකින් ඉවත් වන සල   වර සහෝ දුම්රිය නිලධාිසයකු ඉල්ලා සිටි විට.. එස ේ කිරීම ප්රතික්සෂේප  රයි 

නම්ර, .. එය දඬුවම්ර ලැබිය හැකි වරදක්” වන අත්ර “එවන් නිලධාිසයකු හට එම පුද්ගලයා ඉන් ඉවත්  ළ හැකිය”. 

1935 දී නිකුත්  ළ සශ්රේෂේඨාධි රණ නඩු තීන්දුවකින් පැහැදිලි  රනුසේ.. “දුම්රිය මාර්ගය” යන්නට දැනට ඉදි ර 

ඇති සියලු දුම්රිය මාර්ගත්, ඉදිකිරීමට නියමිත් භූමියත් අයත් වන බැවින් දුම්රිය මාර්ගය  එම දුම්රිය මාර්ගය සදප  

සවන් ළ බිම්ර තීරය අත් රගත් සනාහැකිය.  

 

6.1.6 1947 අංෙ 8 දරන රජකේ ඉඩම් ආඥා පනත 

සමම ආඥා පනත් 1947 අාං  8 දරන රජසේ ඉඩම්ර ආඥා පනත් නමින් හඳුන්වනු ලැසේ. සිදු  ළ හැකි ඉඩම්ර ප්රදාන 

 හ එම ප්රදාන  ඳහා වන බදු මුදල  ම්රබන්ධසයන් ආඥා පනසත් (b) වගන්තිසයන් වි ේත්ර ස සරයි.  

22 වන වගන්තිසේ  ඳහන් වන ආ ාරයට ප්රදානය   ාල සීමාව ව ර 50ක් දක්වා වන අත්ර ආඥා පනසත් නියම 

 ර ඇති ආදර්ශ ආ ෘතිය  ම්රපූර්ණ ස ාට එම ප්රදානසේ අත් න් ත්ැබීම  ඳහා බලය පවරා ඇති නිලධාියා විසින් 

අත් න් ත්ැබිය යුතු සේ. යම්ර පුද්ගලසයකු රජසේ ඉඩමක් ලබා ගැනීමට අසේක්ෂා  රයි නම්ර ඔහු/ ඇය අදාළ 
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ප්රසද්ශසේ ප්රාසද්ශීය සල් ම්රවරයා සවත් ඉල්ලීමක් ඉදිිපත්  ළ යුතුය. එම පුද්ගලයන් ඉඩම ලද පසු ඒ සවනුසවන් 

ඉඩම්ර ස ාම ාි ේ සහෝ ප්රසද්ශසේ ප්රාසද්ශීය සල් ම්රවරයා විසින් නියම  රනු ලබන මුදලක් බදු මුදල් වශසයන් 

සගවිය යුතු සේ. 

දුම්රිය  ාමානාධි ාරීවරයාසේ විෂය පථය යටත්ට ගැසනන ඉඩම්ර බදු දීම  ඳහා ද එම  ාමානාධි ාරීවරයා සවත් 

විධිවිධාන  ල ා ඇත්. සමම වාපෘතිය සහේතුසවන් එවන් ඉඩම්ර බලපෑමට ලක්වන්සන් නම්ර දුම්රිය 

සදපාර්ත්සම්රන්තුව  මඟ එළැඹි ගිවිසුම ප්ර ාරව ඉතිි  ාල පිච්සේදය  ඳහා වන්දි ලබාදිය හැකිය. 

6.1.7 1970 අංෙ 7 දරන රජකේ ඉඩම් (සන්තෙෙ ආපසු ගැනීකම්) පනත 

යම්ර රජසේ ඉඩම්ර ස ාට ක් කිසියම්ර පුද්ගලසයකු අනව ර ආ ාරසයන් භුක්ති විඳීම සහෝ  න්ත් සේ ත්බාසගන 

ඇත්සත්ද යන්න නිශේචය කිරීම පනත් යටසත් පත්  රනු ලැබූ නිසි බලධාියාට සිදු ළ හැකිය. එවන් අව ේථාව දී, 

දින 30ක් ඇතුළත් එම ඉඩම්ර ස ාටසින් ඉවත් වී බලධාරීන්ට භාරදිය යුතු බව එවන් පුද්ගලසයකුට දන්වමින් 

බලධාරීන් විසින් නිසේදනයක් නිකුත්  රනු ඇත්. එවන් දැන්වීමක්  ම්රබන්ධසයන් කිසියම්ර නඩු  ටයුත්ත්ක් සිදු 

කිරීමට සහෝ ඉදිිපත් කිරීම ට එවන් පුද්ගලසයකු හිමි ම්ර සනාලබයි. 

6.1.8 1871 අංෙ 22 දරන ොලාවකරෝධී ආඥා පනත 

පුද්ගලි  ඉඩමක් අනව රසයන් අල්ලාසගන අවුරුදු 10 ට වඩා වැඩි  ාලයක් එය භුක්ති විඳි පුද්ගලයන් හට සමම 

ආඥා පනසත් 3 හා 13 වගන්ති ප්ර ාරව, ඉඩසම්ර  ාලාවසරෝධී අයිතිය  ඳහා අධි රණසේ පිහිට පැතිය හැකිය. 

මින් පසුව බලාත්ම  වූ සවනත් වව ේථාපිත් නීති පහත් දක්වා ඇත්. විසශේි ත් අවශත්ාවයන්  ඳහා අනිවාර්යසයන් 

සද්පළ මිලදී ගැනීම සහෝ ‘සවළඳපල මිල’ මත් පදනම්රව වන්දි සගවීමට මැදිහත් වීමත් වන්දි සගවීම මගින් පනවා 

ඇති නීති ප්රතිපාදන අනුව රජය විසින් අනිවාර්යසයන් සද්පළ අත් ර ගන්නා විට  හ රජය සවත් පැවසරන 

අව ේථාවලදී සද්පසලහි වටිනා ම නිශේචය කිරීසම්රදී ඇත්ැම්ර සීමා කිරීම්ර, ස ාන්සද්සි  හ අව ේථාවන් නියම කිරීමත් 

සමමගින් සිදුසවයි. 

 1978 අාං  41 දරන නාගි   ාංවර්ධන අධි ාරී නීතිය 

 1979 අාං  17 දරන ජාති  නිවා   ාංවර්ධන අධි ාරී පනත් 

 1978 අාං  4 දරන මහස ාළඹ ආර්ි  ස ාමිෂන්  භා නීතිය 

 1946 නගර  භා ගම්ර  ැලසුම්ර කිරීසම්ර ආඥා පනත් 

 1972 අාං  1 දරන ඉඩම්ර ප්රති ාං ේ රණ නීතිය - 1972 අාං  26 දරන ඉඩම්ර ප්රති ාං ේ රණ ස ාමිෂන් 

 භා පනත් 

 1968 අාං  15 දරන ස ාළඹ දි ේත්රික් සේ (පහත් බිම්ර) සගාඩකිරීසම්ර හා  ාංවර්ධනය කිරීසම්ර මණ්ඩල 

පනත් 

 1972 අාං  7 දරන සගවල් කුලී පනත්  හ ඒ  ඳහා පනවනු ලැබූ  ාංසශෝධිත් 1980 අාං  55  හ 2002 

අාං  26 දරන පනත් 

 1972 අාං  5 දරන  මූප ාර  ාංගම්ර පනත් 

 1973 අාං  1 දරන නිවා  සද්පළ උපිම සීමා නීතිය 

 1973 අාං  11 දරන බද්ධ නිවා  අයිතිවාසි ම්ර ආඥා පනත් 

 සවරළ  ාංරක්ෂණ පනත් 

 1979 අාං  58 දරන සගාවිජන ස ේවා පනත් 

 1956 අාං  45 දරන මාර්ග  හ මාංමාවත් පනත්  හ 1973 අාං  73 දරන නීතිය 
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සමම වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක්වන සමම ස ාට  තුළද නියමානුකූල  රන ලද ඉඩම්රවල පිහිටි නිවා  භුක්ති 

විඳින පදිාංචි රුවන් සිටින අත්ර එම ඉඩම්ර  ඳහා ඔවුන්සේ හිමි ම්ර ජාති  නිවා   ාංවර්ධන අධි ාරී පනත් යටසත් 

එකී අධි ාිය මගින්  හති   ර ඔේපු ලබා දී ඇත්. 

6.1.9 1931 අංෙ 19 දරන කබෞද්ධ් විහාර කද්වාලගම් ආඥා පනත 

සමම මුල් පනත් බ්රිත්ානයන් විසින් 1886 ව සර්දී හඳුන්වා දී ඇති අත්ර නැවත් 1931 ව සර්දී  ාංසශෝධනය  ර 

ඇත්. පාල යින් විසින් පූජා ඔේපු සහෝ අතීත්සේ රජවරුන් විසින්  න්න ේ සල  සහෝ විහාර  හ සද්වාල (සදවියන් 

උසද ා ඉදි  ළ සහෝ වැඳුම්ර පිදුම්ර කිරීම  ඳහා පිළිම පිහිටවූ ඉඩම්ර) සවනුසවන් ඉඩම්ර පූජා කිරීම හා  ම්රබන්ධසයන් 

විධිවිධාන  පයයි. 

උදාහරණ සල  1931 අාං  19 දරන සබෞද්ධ විහාර සද්වාලගම්ර ආඥා පනසත්හි විෂය පථය යටත්ට ගැසනන 

පන් ල්වලට අයත් සද්පල පාලනය කිරීසම්ර වගකීම ඒ  ඳහා පත්  රනු ලැබූ භාර ාර මණ්ඩලයක් සවත් පවරා 

ඇත්. එවන් පූජා භූමි සද්පළ වලින්  ැලකිය යුතු ස ාට ක්  ාංවර්ධනය  ර සනාමැති අත්ර අවම භාවිත්ය  මඟ 

වල්වැදී ඇත්. ඒවා භාර ාර මණ්ඩලසේ  ළමනා රණය යටසත් පවතී. සමම ආඥා පනසත් පවතින අසනකුත් 

විධිවිධාන අත්ර, සමම සද්පළ සපාදු මහජන  ාර්යයන් සවනුසවන් අත් ර ගැනීසම්රදී ඒ සවනුසවන් ලබා සදන 

වන්දිය ලබා ගැනීමට පන් ල් හා සද්වාලවල භාර ාරවරුන්ට අයිතියක් පවතින බව  ඳහන් සේ. 

6.1.10 1980 සහ 1988 දරන ජාතිෙ පාරිසරිෙ පනත 

1988 අාං  56 දරණ පනතින්  ාංසශෝධනය  රන ලද 1980 අාං  47 දරණ ජාති  පි ර පනසත්හි (NEA) 

 ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව අවත්ැන්වූවන් නැවත් පදිාංචි කිරීමට අදාළ විධිවිධාන  මහරක් පවතී. ජාති  පි ර 

පනසත් IV වන ස ාටස ේ - ‘C’ ප්ර ාරව මධම පි ර අධි ාිසේ අනුමැතිය අවශ වාපෘති හා  ාර්යයන් 

 වසර්ද යන්න අාං  859/14 දී හා 1995 සපබරවාි 23 දිනැති ගැ ට් පරසේ නිශේචිත්ව  ඳහන් ස ාට ඇත්. යම්ර 

වාපෘතියක් සහේතුසවන් බලපෑමට ලක්වන  ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව නැවත් පදිාංචි කිරීමට සිදුවන කුටුම්රබ  ාංඛාව 

100ක් සහෝ ඊට වඩා වැඩි වන්සන් නම්ර, නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේමක්    ේ  ළ යුතු බව 

උපසල්ඛනසේ අයිත්ම 12 යටසත් දක්වා ඇත්. සමම නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේම පාි ි  

ත්ක්ස ේරු වාර්ත්ාසේ අතිසර්   ැලසුම්ර ලියේල්ලක් වනු ඇත්. 

6.1.11 දළිඳු සහන ආඥා පනත Poor Law Ordinance 

මූලි  වශසයන් ස ාළඹ, මහනුවර හා ගාල්ල යන මහනගර  භා  ඳහා 1939 අාං  30 දරන දළිඳු සහන ආඥා 

පනත හඳුන්වා සදනු ලැබූ අත්ර රසට් අසනක් ස ාට ේවලටද  මාජ ආරක්ෂණ ජාලය වාේත්  රමින් 1947  මාජ 

ස ේවා ස ාමි ම විසින් ත්වදුරටත් ශක්තිමත්  රන ලදී. දිළිඳු පුද්ගලයන් සවනුසවන් පනවනු ලැබූ එවන්  මාජ 

සුරක්ිත්ත්ා ජාල සබාසහාමයක් සම්ර මත් පදනම්ර වී ඇත්. උදාහරණ සල  දිළිඳු බව පිටුදැකීම උසද ා ක්රියාත්ම  

ජන  විය වැඩ ටහනත් දැනට ක්රියාත්ම  වන  මෘද්ධි වැඩ ටහනත් සමම ආඥා පනත් මත් පදනම්රව    ේ  ර 

ඇත්. සමම වැඩ ටහන් වල අරමුණ වනුසේ දිළිඳු යැයි හඳුනාගත් පුද්ගලයන්සේ ජීවන ත්ත්ත්වය වැඩිදියුණු 

කිරීමයි. 
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6.1.12 ොන්තාවන් සහ ළමුන් ආරක්ෂෂා කිරීකම් ආඥා පනත 

ළමුන්  හ ත්රුණ පුද්ගලයන් ස ේවසේ සයදවීම  ඳහා පවතින නීති ප්රතිපාදන ඉත්ා  ාංකීර්ණ වන අත්ර ආඥා පනත් 

ගණනාවක් සමම ගැටළු  ම්රබන්ධසයන් විධිවිධාන  පයයි. සමම ආඥා පනත්වල අරමුණ වනුසේ ළමුන් ආරක්ෂා 

කිිම  හ ඔවුන්සේ අධාපනය හා විසේ ය සවනුසවන්  ාම ාමී පි රයක් ලබා දීමයි.  

1993 මාර්තු මා සේදී  ේථාපිත්  රනු ලැබූ ශ්රී ලාං ා රජසේ  ාන්ත්ා ප්රඥේතිය ඉහත්  ඳහන්  රනු ලැබූ  ාරණයම 

වි ේත්ර  රනු ලබයි. මීට අමත්රව, 1995  හ 1998 වර්ෂ වලදී ශ්රී ලාං ා දණ්ඩ නීති  ාංග්රහයට හඳුන්වා සදනු ලැබූ 

 ාංසශෝධන මගින් ලිාංගි  හිාං නය, අපචාර  හ නීතිවිසරෝධී සල   ාන්ත්ාවන් ජාවාරම්ර කිරීම යන වරද 

 ම්රබන්ධසයන් සදන දඬුවම්ර පිළිබඳව පැහැදිලිවම විධිවිධාන  පයන අත්ර සමම වරද  ම්රබන්ධසයන් වන දඬුවම්ර 

වැඩි කිරීමද සිදු ර ඇත්. ත්වද, 2005 අාං  34 දරන ගෘහ ේථ හිාං නය වැළැක්වීසම්ර පනත් මගින් ළමුන් හා 

 ාන්ත්ාවන්ට සිදුව ඇති ලිාංගි  හිාං නය, අපචාර  හ නීතිවිසරෝධී සල   ාන්ත්ා හා ළමා ජාවාරම්ර කිරීම 

 ම්රබන්ධසයන් ආරක්ෂා කිිම  ඳහා නීති ප්රතිපාදන  ැපසයයි. 

6.1.13 ෙම්ෙරු නීතිෙ 

 ම්ර රුවන්  ම්රබන්ධසයන් ශ්රී ලාං ාසේ වන නීති පද්ධතිය ආඥා පනත් 25කින්  මන්විත් වන අත්ර ඒවාසේ 

පිපාලන අධි ාරීත්වය දරනුසේ  ම්ර රු සදපාර්ත්සම්රන්තුසේ ස ාම ාි ේවරයායි. ස ස ේවුවද, ඒ අතුින් පහත් 

 ඳහන් නීති වඩාත් වැදගත් ස ේ  ල නු ලබයි. 

• 1941 අාං  21 දරන පඩිපාල   භා ආඥා පනත් 

• 1943 අාං  19 දරන ස ේව යින්සේ වන්දි ආඥා පනත් 

• 1935 අාං  14 දරන ස ේව   ාංගම්ර ආඥා පනත් 

• 1954 අාං  19 දරන  ාේපු හා  ාර්යාල ආඥා පනත් 

• 1865 අාං  11 දරන ස ේවා ස ාන්රාත් ආඥා පනත් 

• 1983 අාං  12 දරන අර්ථ ාධ  අරමුදල් සගවීසම්ර ආඥා පනත් 

• 1956 අාං  47 දරන  ාන්ත්ාවන්, ත්රුණයින්  හ ළමුන් ස ේවසේ සයදවීසම්ර පනත් 

• 1988 අාං  50 දරන ජාති  ළමා ආරක්ෂණ අධි ාරී පනත් 

• 1980 අාං  46 දරන ස ේව  භාර ාර අරමුදල 

• 1958 අාං  15 දරන ස ේව  භාර ාර අරමුදල 

 

6.2 ප්රතිපත්ති වැඩ රාමුව 

ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර පනත් මගින් විධිවිධාන  ැපසයනුසේ ඉඩම්ර, ඉදිකිරීම්ර  හ සබෝග වර්ග සවනුසවන් වන්දි 

සගවිම  ඳහා පමණක් වන අත්ර ඉඩම්ර අත් ර ගැනීම සහේතුසවන් ජනත්ාව මත් ඇති  රන බලපෑම්ර අඩු කිරීම සහෝ 

වැළැක්වීම වැනි නැවත් පදිාංචි කිරීම හා  ම්රබන්ධ ප්රධාන ගැටළු පිළිබඳව විධිවිධාන  පයනු සනාලබයි. ඊට 

අමත්රව, ඉඩමට නනති  හිමි මක් සනාමැති, බලපෑමට ලක්වන කුටුම්රබ  ම්රබන්ධසයන් සමන්ම  හ ඉඩම මත් 

ජීවසනෝපාය  ල ා ගන්නා පුද්ගලයන්ටද ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර පනත් යටසත්  හාය ලබාදිය සනාහැකි සේ. 
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වාපෘතියක් සහේතුසවන් මහජනත්ාව මත් ඇති  රන බලපෑම්ර වැළැක්වීමට සහෝ අවම කිරීමට වාපෘති වි ල්ප 

ස ායා ගැනීම වැනි නැවත් පදිාංචි කිරීම හා  ම්රබන්ධ ප්රධාන ගැටළු වලට පිළියම්ර සයදීසම්රදී ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර 

පනසත්හි දැනට පවතින පරත්රයන් පියවීම පිණි  ශ්රී ලාං ා රජය (අමාත් මණ්ඩලය හරහා)  ේව ැමැත්සත්න් 

සත්ාරව අවත්ැන්වූවන් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ජාති  ප්රතිපත්තිය (NIRP) 2001 මැයි ම  24 වන දින ක්රියාවට නාංවා 

ඇත්. වාපෘතියක් සහේතුසවන් බලපෑමට ලක්වන පුද්ගලයන්  මඟ  ා ච්ඡා කිරීසම්ර වැදගත් මත් නැවත් පදිාංචි 

කිරීසම්ර ක්රියාවලිසේදී ඔවුන්සේ ක්රියා ාරී  හභාගීත්වය ඒ  ඳහා ලබා ගැනීසම්ර වැදගත් මත් එම ජාති  ප්රතිපත්තිය 

මගින් පැහැදිලි ස ාට ඇත්. 

6.2.1  සතවෙැමැත්කතන් කතාරව අවතැන්වූවන් නැවත පදංචි කිරීකම් ජාතිෙ ප්රතිපත්තිෙ 

පහත්  ඳහන්  රුණු  හති  කිරීම පිණි  රජය විසින් 2001  ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව අවත්ැන්වූවන් නැවත් පදිාංචි 

කිරීසම්ර ජාති  ප්රතිපත්තිය  ම්රමත් ස ාට ඇත්. එනම්ර; (i) වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක්වූවන් සවත් ප්රමාණවත් හා 

 ෑහීමට පත්වන ආ ාරසයන් වන්දි ලබාදීම, ප්රති ේථානගත් කිරීම  හ පුනරුත්ථාපනය සිදු කිරීම (ii) වාපෘති 

ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර ප්රමාදය  හ පිිවැය සීමාව ඉක්මවා යාම අඩු කිිම (iii) වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක්වූවන් හා 

 ත් ාර  ප්රජාව අත්ර මනා ප්රජා  ම්රබන්ධත්ාවයක් සගාඩනැඟීම (iv) වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක්වූවන්සේ 

ආදායම්ර හා ජීවසනෝපාය මාර්ග, බලපෑමට ලක්වීමට සපර පැවති ත්ත්ත්වයට පත් කිිම  හ වර්ධනය කිරීම. 

ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර පනත් හා එහි  ාංසශෝධන, 1988  ාංසශෝධිත් 1980 ජාති  පාි ි  පනත් හා නාගි  

 ාංවර්ධන අධි ාරී පනත් හා සවරළ  ාංරක්ෂණ පනත් වැනි සවනත් අදාළ නීති, පනත්වල අන්ත්ර්ගත් සරගුලාසි 

සමන්ම ඉඩම්ර අත් ර ගැනීම, වන්දි සගවීම, උපසද්ශන/  ා ච්ඡා  හ ආදායම ප්රති ේථාපනය  හ වැඩි කිරීම ආදිය 

 ම්රබන්ධසයන් අධි රණසයන් ලබා දී ඇති තීරණ ආදිය මත්  ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව අවත්ැන්වූවන් නැවත් පදිාංචි 

කිරීසම්ර ජාති  ප්රතිපත්තිය පදනම්ර වී ඇත්. 

ප්රතිපත්තිසේ අරමුණු වනුසේ; 

 වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක්වූවන් ඵලදායී  හ ත්මාටම යැපිය හැකි මට්ටම ට පුනරුත්ථාපනය කිරීම 

මඟින් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ඍණාත්ම  බලපෑම්ර වැළැක්වීම, අඩු කිරීම  හ අවම කිිම. 

 වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක්වූවන්  ම්රපූර්ණසයන්ම හා මනා සල  වන්දි ලබාදී  ාර්ථ ව නැවත් පදිාංචි 

ස ාට ඇති බව  හති  කිරීම. අවත්ැන් වූ පුද්ගලයන්සේ ජීවසනෝපාය යලි  ේථාපිත්  ළ යුතු අත්ර 

ඔවුන්සේ ජීවන ත්ත්ත්වය වැඩිදියුණු  ළ යුතු බව. 

  ාංවර්ධන අරමුණු සවනුසවන් රජය විසින් අනිවාර්යය ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර ප්රතිඵලයක් සල  

වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන් ඔවුන් සපර සිටියාටත් වඩා වැඩි දිද්රත්ා මට්ටම ට පත් 

සනාවන බවට  හති  විම. 

 අනිවාර්යය ඉඩම්ර අත් ර ගැනීම සහේතුසවන් ඇති  රන මානසි ,  ාං ේ ෘති ,  මාජීය  හ සවනත් 

බලපෑම්රවලින් මිදීම පිණි  වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන් හට  හාය වීම. 

 වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක්වූවන්ට  හන  ැලසීම පිණි  පහසුසවන් ප්රසේශ විය හැකි හා  ඩිනමින් 

ප්රතිචාර දක්වන, දුක්ගැනවිලි  ඳහා  හන  ැලසීමට යාන්රණයක් පවතින බව පිළිබඳව ඔවුන් සියලු 

සදනාම දැනුවත් කිරීම. 
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 වාපෘති ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර ආයත්නය  හ වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන් එ ඟත්වයට 

පැමිණි, නිශේචිත්  ාල රාමුවක්  හිත්,  ා ච්ඡා  ළ හැකි, විනිවිදභාවසයන් යුතු  හ වගකියනු ලබන 

නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියාවලියක් පවතින බව. 

 

ප්රතිපත්තිසේ මූලධර්ම වනුසේ; 

 වාපෘතිය  ඳහා වන වි ල්ප සමන්ම වාපෘතිය තුළ පවතින වි ල්පද  මාසලෝචනය  රමින්, 

 ේව ැමැත්සත්න්  සත්ාරව අවත්ැන්වීම්ර හැකි උපිම අයුින් වැළැක්වීම. 

  ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව අවත්ැන්වීම්ර වැළැක්විය සනාහැකි අව ේථාවලදී වාපෘතිසයන් බලපෑමට 

ලක්වූවන් හට ඔවුන්සේ ජීවිත් යලි  ේථාපිත්  ර ගැනීමත්, එහි ත්ත්ත්වය වර්ධනය  ර ගැනීමටත්  ඳහා 

 හාය වීම. 

  ේී පුරුෂ  මානත්වය  හ  ාධාරණත්වය  හති   ළ යුතු අත්ර එය වාපෘතිය පුරාවට පවත්වාගත් 

යුතුය. 

 නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර  ේථාන සත්ෝරා ගැනීසම්රදී ජීවසනෝපාය වන්දි පැසක්ජ  හ  ාංවර්ධන වි ල්ප සත්ෝරා 

ගැනීසම්රදී පළමු අව ේථාසේදීම වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක්වූවන්  ම්රපූර්ණසයන්ම  ම්රබන්ධ  රගත් යුතු 

සේ. 

 ඉඩමක් අහිමිවන අව ේථාසේදී ඒ සවනුසවන් සවනත් ඉඩමක් ලබාදීම වි ල්පයක් වන අත්ර එස ේ ලබා 

දීමට වි ල්ප ඉඩම්ර සනාමැති අව ේථාවලදී වන්දි මුදලක් ලබාදීම වි ල්පයක් සේ. 

 ඉඩම්ර, ඉදිකිරීම්ර, සවනත් වත් ම්ර  හ ආදායම්ර හා ජීවසනෝපාය අහිමිවීම  ඳහා වන්දි සගවීසම්රදී එය පූර්ණ 

ප්රති ේථාපන පිිවැය මත් පදනම්ර විය යුතු අත්ර එය  ඩිනමින් සගවිය යුතු සේ. සමයට හුවමාරු වීසම්ර 

පිිවැය (transaction costs) ඇතුළත් විය යුතුය.  

 නැවත් පදිාංචි කිරීම  ැලසුම්ර කිරීම  හ ක්රියාත්ම  කිරීම ප්රාසද්ශීය හා පළාත් පාලන බලධාරීන්සේ පූර්ණ 

 හභාගීත්වසයන් සිදු ළ යුතුය. 

 ආර්ි  වශසයන්  හ  ාමාජීය වශසයන් බලපෑමට ලක්වූවන්ට  හාය වීම  ඳහා පියවර ගැනීසම්රදී 

 හභාගීත්ව  ා ච්ඡා තුළින්  ැලසුම්ර කිරීමත්, ක්රියාත්ම  කිරීමත් සිදු ළ යුතු සේ. වාපෘතිසයන් 

බලපෑමට ලක්වූවන් ඔවුන්සේ  ත් ාර  ප්රජාව  මඟ ඒ ාබද්ධ කිරීසම්රදී පැහැදිලි  ැලැ ේමක් තිබිය 

යුතුය.  

 නැවත් පදිාංචිවන්නන්  හ ඔවුන්සේ  ත් ාර  ප්රජාව සවත් සපාදු සද්පළ  ම්රපත්  හ ප්රජා හා සපාදු ස ේවා 

ලබාදිය යුතුය. 

 වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක්වූවන් නැවත් පදිාංචි කිරීම  ාංවර්ධන ක්රියා ාර මක් ස ේ  ළ ා  ැලසුම්ර  ළ 

යුතු අත්ර වාපෘතිය සහේතුසවන් ඔවුන් සපර සිටි ත්ත්ත්වයට වඩා වැඩි දිද්රත්ා මට්ටම ට පත් සනාවිය 

යුතුය. 

  ේවකීය ඉඩමට හිමි ම්ර ඔේපු සනාමැති, වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක්වන පුද්ගලයන් හට  ාධාරණ හා 

යුක්ති හගත්  ැලකිල්ලක් හා වන්දියක් ලැබිය යුතුය. 

 අවදානමට ලක්වූවන්සේ  ාණ්ඩයට ගැසනන පුද්ගලයන් හඳුනාසගන ඔවුන්සේ ජීවන ත්ත්ත්වය 



84 

ප්රවර්ධනය කිරීම  ඳහා සුදුසු  හායක් ලබාදිය යුතුය. 

 වන්දි සගවීම, නැවත් පදිාංචි කිිම  හ ආදායම්ර ප්රති ේථාපනය හා ප්රවර්ධනය  ඳහා වැයවන මුළු පිිවැය 

වාපෘති ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර ආයත්නය විසින් දැිය යුතු සේ. 

සමම ප්රතිපත්තිය අදාල වනුසේ; 

 රජය විසින් ඉඩම්ර අත් ර ගැනීම්ර  හ  න්ත් ය ආපසු ලබා ගැනීම සිදු  රන සියලුම  ාංවර්ධන 

 ාර්යයන්,  හ 

 සියලුම වාපෘති, සමහිදී වාපෘතිය  ඳහා අරමුදල්  පයන මූලාශ්රය  ල ා බලනු සනාලැසේ. 

 

 ේව ැමැසත්න් සත්ාරව අවත්ැන්වූවන් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ජාති  ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර වගකීම ඉඩම්ර හා 

ඉඩම්ර  ාංවර්ධන අමාත්ාාංශය  තු සේ. සමය, මධම පි ර අධි ාිය, මිනින්සදෝරු සදපාර්ත්සම්රන්තුව, ත්ක්ස ේරු 

සදපාර්ත්සම්රන්තුව, අදාළ අසනකුත් අමාත්ාාංශ  හ ප්රාසද්ශීය සල් ම්ර  ාර්යාල යන රාජ ආයත්න ජාලය  

 හභාගීත්වසයන් සිදු  රනු ලබයි. 

වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක්වන පුද්ගලයන් හට  ාධාරණ හා  මාන ආ ාරසයන්  ල නු ලබන බවටත්, ඉඩම්ර 

අත් ර ගැනීසම්ර  හ නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියාවලිසේදී ඔවුන් සපර සිටි ත්ත්ත්වයට වඩා වැඩි දිද්රත්ා මට්ටම ට 

පත් සනාවන බවටත්,  ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ජාති  ප්රතිපත්තිය මගින්  හති  සේ. 

 ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව අවත්ැන්වූවන් නැවත් පදිාංචි කිරීම පිළිබඳ ආසියානු  ාංවර්ධන බැාංකුසේ ආරක්ෂණ 

ප්රතිපත්ති මුලධර්ම ඇතුළුව  ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව අවත්ැන්වූවන් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්රදී ජාත්න්ත්ර පිචයන් 

ළඟා රගත් හැකි වාපෘති  ැලසුම්ර කිරීසම්ර හා ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර රාමුවක්  ේථාපිත් කිරීමට සමම ප්රතිපත්තිසයන් 

හැකි සේ. 

 

6.2.2  2009, ආසිොනු සංවර්ධ්න බැංකුකේ සමාජ ආරක්ෂෂණ ප්රතිපත්ති ප්රොශෙ (SPS) 

 ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව අවත්ැන්වූවන් නැවත් පදිාංචි කිරීම පිළිබඳ ආසියානු  ාංවර්ධන බැාංකුසේ  මාජ ආරක්ෂණ 

ප්රතිපත්තිසේ අරමුණු වනුසේ; හැකි  ෑම අව ේථාව දීම  ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව අවත්ැන්වීම්ර වැළැක්වීම; වාපෘති 

හා වාපෘති  ැලසුම්ර වි ල්ප ස ායා බලමින් එවන් අවත්ැන්වීම්ර අවම කිිම; වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ සියලු 

පුද්ගලයන්සේ ජීවසනෝපාය ඔවුන් වාපෘතිසයක් බලපෑමට සපර පැවති ත්ත්ත්වයට වැඩි ත්ත්ත්වය ට පත් කිිම 

සහෝ අවම වශසයන් සපර පැවති ත්ත්ත්වයටවත් පත් කිරීම;  හ අවත්ැන්වූ දිළිඳු  හ අවදානම්ර  ාණ්ඩයට ගැසනන 

සවනත්  ණ්ඩායම්රවල ජීවන ත්ත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම සේ. 

 ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව නැවත් පදිාංචි කිරීසමන් (IR); (i)  ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව ඉඩම්ර අත් ර ගැනීම සහෝ (ii) 

ඉඩම්ර පිහරණය සහෝ නීතිසයන් නම්ර රන ලද උදාන  හ  ාංරක්ිත් ප්රසද්ශවලට ප්රසේශ වීම මත් ඇති  රන සීමා 

කිරීම්රවල ප්රතිඵලයක් සල  සිදුවන සභෞති  අවත්ැන්වීම්ර (ප්රති ේථාපනය, සන්වාසි  ඉඩම්ර අහිමිවීම සහෝ වා  ේථාන 

අහිමි වීම)  හ ආර්ි  ප්රති ේථාපනය (ඉඩම්ර අහිමි වීම, වත් ම්ර අහිමි වීම, වත් ම්ර  ඳහා ප්රසේශය, ආදායම්ර මාර්ග 

අහිමි වීම සහෝ ජීවසනෝපාය මාර්ග අහිමි වීම) ආවරණය ස සර්. එවන් අහිමි වීම හා  ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව 

සිදුවන සීමා කිරීම  ම්රපූර්ණසයන් සහෝ ස ාට  ට සිදු වන්සන්ද ත්ාව ාලි ද නැත්සහාත්  ේිරද යන්න මත් 
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 ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර  මාජ ආරක්ෂණ උපායමාර්ග අදාළ සේ. 

 ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ප්රතිපත්ති මූලධර්ම වනුසේ; 

 අතීත් වර්ත්මාන හා අනාගත්සේ සිදුවන  ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර බලපෑම්ර හා අවදානම්ර 

පිළිබඳව  ලින්ම වාපෘතිය මගින් අනාවරණය කිරීම. විසශේෂසයන්ම නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර බලපෑම්ර  හ 

අභිසයෝග හා  ම්රබන්ධව  ේී පුරුෂ විශේසල්ෂණයන් ඇතුළත්ව, අවත්ැන් වූ පුද්ගලයන්  ම්රබන්ධසයන් සිදු 

 රන  මීක්ෂණයක්  හ/ සහෝ  ාංගණනයන් හරහා නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර  ැලසුම්රවල විෂය පථය නිශේචය 

කිරීමයි. 

 බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන්,  ත් ාර  ප්රජාව  හ අදාළ රාජ සනාවන  ාංවිධාන  මඟ හරවත්  ා ච්ඡා 

පැවැත්වීම. ඔවුනට ලැසබන හිමි ම්ර  හ නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර වි ල්ප පිළිබඳව අවත්ැන් වූ සියලුම 

පුද්ගලයන් හට දැනුම්ර දීම. නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර වැඩ ටහන්  ැලසුම්ර කිරීම, ක්රියාත්ම  කිරීම  හ 

සුපරීක්ෂණය හා ඇගයීම සිදු කිරීසම්රදී ඔවුන්සේ  හභාගීත්වය  හති  කිරීම. අවදානමට ලක් වූ පුද්ගල 

 ාණ්ඩයට ගැසනන  ණ්ඩායම්රවල එනම්ර, දිද්රත්ා සර්ඛාවට වඩා පහළ මට්ටසම්ර පුද්ගලයන්, ඉඩම්ර සනාමැති 

පුද්ගලයන්, මහළු,  ාන්ත්ා හා ළමා  හ  ේවසද්ශීය ජනත්ාව  හ ඉඩමට නනති  හිමි මක් සනාමැති 

පුද්ගලයන්සේ අවශත්ා  ම්රබන්ධසයන් විසශේෂ අවධානය සයාමුකිරීම  හ  ා ච්ඡා  ඳහා ඔවුන්සේ 

 හභාගීත්වය  හති  කිරීම. බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන්සේ අසේක්ෂාවන් පිළිබඳ සයෝජනා ලබා ගැනීම හා 

ඒවා මුදුන්පමුණුවාලනු පිණි  දුක්ගැනවිලි  ඳහා  හන  ැලසීසම්ර යාන්රණයක්  ේථාපිත් කිරීම. බලපෑමට 

ලක් වූ පුද්ගලයන්සේ  හ ඔවුන්සේ  ත් ාර  ප්රජාවසේ  මාජීය හා  ාං ේ ෘති  ආයත්නවලට  හාය වීම. 

 ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර බලපෑම්ර  හ අවදානම්ර වඩාත්  ාංකීර්ණ හා  ාංසේදී වන 

අව ේථාවන් හිදී,  මාජ සූදානම්ර කිරීසම්ර අදියර දී වන්දි සගවීසම්ර  හ නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර තීරණ ගත් යුතු 

සේ.   

 

 පහත්  ඳහන් ක්රියාමාර්ග මගින්, බලපෑමට ලක් වූ සියලුම පුද්ගලයන්සේ ජිවසනෝපාය වර්ධනය කිරීම සහෝ 

අවම වශසයන් සපර පැවති ත්ත්ත්වයට පත් කිරීම සිදු  ළ යුතුය. (i) බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන්සේ 

ජීවසනෝපාය මාර්ගය ඉඩම මත් පදනම්ර වුණි නම්ර, හැකි  ෑම අව ේථාව ම ඉඩම මත් පාද  වූ නැවත් පදිාංචි 

කිරීසම්ර උපාය මාර්ග ගැනීම සහෝ ඉඩම අහිමි වීසමන් ජීවසනෝපායන්ට අගතියක් සිදු සනාසේ නම්ර ඉඩම 

 ඳහා ප්රති ේථාපන පිිවැය මත් පදනම්රව වන්දි මුදල් සගවීම. (ii)  මාන සහෝ වැඩි වටිනා ම  වත් ම්ර 

ලබාදීම  ඳහා ප්රසේශය  හිත්ව වත් ම්ර  ඩිනමින් ප්රති ේථාපනය කිරීම. (iii) ප්රති ේථාපනය  ළ සනාහැකි 

වත් ම්ර  ඳහා පූර්ණ ප්රති ේථාපන පිිවැය මත්  ඩිනමින් වන්දි ලබාදීම  හ (iv) හැකි අව ේථාවලදී ප්රතිලාභ 

හුවමාරු කිරීසම්ර සයෝජනා ක්රම හරහා අතිසර්  ආදායම්ර හා ස ේවාවන් ලබාදීම. 

 

 සභෞති  හා ආර්ි  වශසයන් අවත්ැන් වූ පුද්ගලයන් සවත් අවශ  හාය ලබාදීම. ඊට පහත්  රුණු ඇතුළත් 

සේ; (i) ප්රති ේථානගත් කිරීම සිදු සේ නම්ර, ප්රති ේථානගත්  රනු ලබන ඉඩම  ඳහා වඩාත් සුරක්ිත් භුක්තියක් 

 හති  කිිම, රැකියා හා නිෂේපාදන අව ේථා  ඳහා  ාසේක්ෂ ප්රසේශය  හිත් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර 

 ේථානයකින් වඩාත් සහාඳ නිවා  ලබාදීම  හ  ත් ාර  ප්රජාවට ද වාපෘතිසේ ප්රතිලාභ වාේත් වීම. (ii) 
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ඉඩම්ර  ාංවර්ධනය, ණය පහසු ම්ර, පුහුණු සහෝ රැකියා අව ේථා වැනි එක්  ේථානය  සිට ත්වත්  ේථානයක් 

සවත් පැමිණීසම්රදී අවශවන උප ාර  හ  ාංවර්ධන  හාය,  හ (iii) ප්රජා යටිත්ල පහසු ම්ර  හ ප්රජා 

ස ේවාවන් අවශ පිදි ලබාදීම. 

 

 අවත්ැන් වූ දිළිඳු ජනත්ාවසේ  හ  ාන්ත්ාවන්ද ඇතුළුව අවදානමට ලක් වූ  ාණ්ඩවල ජීවන මට්ටම අවම 

වශසයන් ජාති  මට්ටසම්ර අවම ත්ත්ත්වයට වඩා වැඩි අගය ට වැඩි කිරීම. ග්රාමීය ප්රසද්ශවල දී ඔවුන්ට ඉඩම්ර 

හා  ම්රපත්  ඳහා නනති  හිමි මක් හා දැිය හැකි මට්ටසම්ර ප්රසේශයක් ලබාදීම  හ නාගි  ප්රසද්ශවල දී 

ඔවුන්ට සුදුසු ආදායම්ර මාර්ග  ඳහා ප්රසේශය  හ නිවා   ඳහා නනති  හිමි මක් හා දැිය හැකි මට්ටසම්ර 

ප්රසේශයක් ලබාදීම. 

 

 ඉඩම්ර අත් ර ගැනීම,  ා ච්ඡාස ාට එ ඟත්වයට පැමිණීම තුළින් සිදු  රන්සන් නම්ර, එස ේ  ා ච්ඡාසවන් 

එ ඟත්වයට පත්වන පුද්ගලයන් ආදායම හා ජීවන ත්ත්ත්වය වඩාත් සහාඳ ත්ත්ත්වයට පත් කිරීම සහෝ අවම 

වශසයන් පැවති ත්ත්ත්වසයන් පවත්වාසගන යාම ත්හවුරු කිරීම පිණි , විනිවිදභාවය  හිත්,  ේිර  හ 

අපක්ෂපාතී ආ ාරසේ ක්රියාපටිපාටි වැඩිදියුණු කිරීම. 

 

 ඉඩමට හිමි මක් සහෝ කිසිදු පිළිගත් නනති  අයිතියක් සනාමැතිව අවත්ැන් වන පුද්ගලයන්සේ ඉඩම්ර 

සනාවන වත් ම්ර  ඳහා නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර  හාය  හ වන්දි ලැබීමට ඔවුන් සුදුසු ම්ර ලබන බව  හති  

කිරීම. 

 

 අවත්ැන් වන පුද්ගලයන්සේ හිමි ම්ර, ආදායම්ර හා ජීවසනෝපාය ප්රතිෂේඨාපන කිරීසම්ර උපාය මාර්ග, ආයත්නි  

ක්රියාමාර්ග, සුපරීක්ෂණ හා වාර්ත්ා රණ රාමුව, අයවැය,  ාල රාමුව  හිත් ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර  ාර්ය 

 ටහන වි ේත්ර  රමින් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර  ැලැ ේමක්    ේ කිරීම. 

 

 නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර  ැලැ ේසමහි ස ටුම්රපත්, බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන්  හ පාර්ශව රුවන් සියලු 

සදනාටම පහසුසවන් සත්රුම්ර ගත් හැකි ආ ාරසයන් හා භාෂාවකින්    ේ ස ාට, ඔවුන්ට පහසුසවන් 

ප්රසේශ විය හැකි  ේථානය දී එය ප්රදර්ශනය කිරීම. සමය වාපෘති ඇගයීමට සපර සිදු  ළ යුතු අත්ර ඊට 

 ා ච්ඡාවල සත්ාරතුරු ඇතුළත්  ළ යුතුය. අව න් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර  ැලැ ේම  හ එහි යාවත් ාලීන 

 රන ලද සත්ාරතුරු, බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන්  හ සවනත් පාර්ශව රුවන් සවත් ඒ ආ ාරසයන්ම 

ලබාදිය යුතුය. 

 

  ාංවර්ධන වාපෘතිසේ සහෝ වැඩ ටහසන් ස ාට ක් වශසයන්  ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව අවත්ැන්වූවන් 

නැවත් පදිාංචි කිරීම ඇතුළත් කිරීම  හ ක්රියාත්ම  කිරීම.  නැවත් පදිාංචි කිිම  ඳහා වැය වන මුළු පිිවැය, 

වාපෘති පිිවැය හා ප්රතිලාභ ඉදිිපත් කිරීසම්රදී ඇතුළත් කිරීම.  ැලකිය යුතු ත්රම්ර නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර 

බලපෑම්ර  හිත් වාපෘතියක්  ඳහා,  ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර  ාංරච ය ක්රියාත්ම  

කිරීම ත්නි ක්රියා ාර මක් ස ේ  ල ා  ටයුතු කිරීම. 
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 වන්දි සගවීම  හ නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර සවනත් හිමි ම්ර ලබාදීම, සභෞති  සහෝ ආර්ි  ප්රති ේථාපනයට 

සපරාතුව සිදු කිරීම. නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර  ැලැ ේම ක්රියාත්ම  කිරීම  මීප අධීක්ෂණයක් යටසත් වාපෘතිය 

ක්රියාත්ම  වන මුළු  ාල සීමාව පුරාම සිදු කිරීම.  

 

 නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ප්රතිඵල, අවත්ැන් වූ පුද්ගලයන්සේ ජීවන ත්ත්ත්වය මත් ඒවායින් ඇති  රන බලපෑම 

 හ නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර  ැලැ ේසමහි අරමුණු ළඟා ර සගන තිසේද යන බව පාද  ස ාන්සද්සි  හ නැවත් 

පදිාංචි කිරීසම්ර සුපරීක්ෂණය කිරීසම්ර ප්රතිඵල  ැලකිල්ලට ගනිමින් සුපරීක්ෂණය කිරීම  හ ත්ක්ස ේරු කිරීම. 

 

වයාපෘතිකේ සතවෙැමැත්කතන් කතාරව අවතැන් වූවන් නැවත පදංචි කිරීකම් මූලධ්ර්ම  

ශ්රී ලාං ාසේ භාවිත්ා වන විවිධ නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ප්රතිපත්ති, නීති, සරගුලාසි  හ මාර්සගෝපසද්ශ  හ 

 ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව අවත්ැන්වූවන් නැවත් පදිාංචි කිරීම  ම්රබන්ධසයන් ආසියානු  ාංවර්ධන බැාංකුසේ ප්රතිපත්ති 

 හ නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර  ම්රබන්ධ පිචයන් මත් පදනම්රව සමම වාපෘතිය  ඳහා පහත්  ඳහන් නැවත් පදිාංචි 

කිරීසම්ර මූලධර්ම    ේ ස ාට ඇත්. ඒවා දැනට හඳුනාසගන ඇති  හ හඳුනා ගැනීමට නියමිත් එහි සියලුම උප 

වාපෘති වලට අදාළ  රගනු ඇත්. පහත්  ඳහන් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර මූලධර්ම ක්රියාත්ම  වන්සන්ද යන බව 

නිශේචය කිරීමට  හ අවශ ස සරන නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර  ැලසුම්රවල විෂය පථය නිශේචය කිිම පිණි   ෑම උප 

වාපෘතියක් සහෝ  ාංරච යක්ම ආවරණය කිරීම.  

 

 සභෞති  අවත්ැන්වීම  හ/ සහෝ ජීවසනෝපාය හා ආදායම්ර මාර්ග  හ ප්රජා  ම්රපත් හා යටිත්ල පහසු ම්ර මත් 

ඇති  රන සවනත් අහිත් ර බලපෑම්ර ඇතිවීම වැළැක්වීම  ඳහා හැකි  ෑම උත් ාහයක්ම ගැනීම. යම්ර 

සහයකින් සභෞති  හා ආර්ි  අවත්ැන්වීම සනාවැළැක්විය හැකි නම්ර එවන් අව ේථාවලදී, පහත්  ඳහන් 

ක්රියාමාර්ග ගනු ඇත්. (අ) ඉඩම  ඳහා මුදල්, ඉඩම  ඳහා ඉඩමක්, වා  ේථානයක් සවනුසවන් 

වා  ේථානයක් ලබාදීම තුළින් ප්රමාණවත් වන්දියක් ලබාදීම  හති  වීම (ආ) ඔවුන්සේ ආදායම්ර  හ 

ජීවසනෝපාය වර්ධනය කිරීම සහෝ අවම වශසයන් සපර පැවති ත්ත්ත්වයට පත් කිරීම  හ (ඇ) නැවත් 

පදිාංචි කිරීසම්ර  ේථාන  හ ප්රති ේථාපනය  ඳහා කුටුම්රබ සත්ෝරා ගැනීම වඩාත්  ැලකිල්සලන් සිදු කිරීම 

මගින් ඔවුන්සේ සපර පැවති  මාජ- ාං ේ ෘති  විධි/  ම්රප්රදායන් නැවත් සගාඩනගා ගැනීමට පහසු ම්ර 

 ැලසීම. 

 

 ඉඩම්ර/ වා  ේථාන අත් ර ගැනීම, වන්දි පැසක්ජ, ආදායම්ර යථා ත්ත්ත්වයට පත් කිරීම හා සවනත් හිමි ම්ර 

 හ දුක්ගැනවිලි  ඳහා  හන  ැලසීසම්ර යාන්රණය පිළිබඳව වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක්වන සියලුම 

පුද්ගලයන්  මඟ  ා ච්ඡා කිරීම  හ දැනුම්ර දීම සිදු කිරීම. 
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 බලපෑමට ලක් වූ, අවදානමට ලක් වූ  ාණ්ඩයට ගැසනන දිළිඳු පුද්ගලයන්, ඉඩම්ර අහිමි පුද්ගලයන්, 

වය ේගත් පුද්ගලයන්,  ාන්ත්ා මූලි  කුටුම්රබ, බදු රුවන්, කුලී නිවැසියන්, අවිධිමත් පදිාංචි රුවන් හා 

අනව ර රුවන්සේ අවශත්ා  පුරාලීම  ඳහා විසශේෂ වාපෘති  හාය ලබාදීම. 

 

 බලපෑමට ලක්වන සියලුම වා  ේථාන ඒ    ඳහා ප්රති ේථාපන පිිවැය මත් මුදල් සගවීසමන් සහෝ 

වා  ේථාන ඒ  යක් සවනුවට වා  ේථාන ඒ  යක් ලබාදීම මගින් බලපෑමට ලක්වන සියලුම 

වා  ේථාන ඒ   සවනුසවන් වන්දි සගවීම. 

 

 බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන්, විසශේෂසයන්ම දිළිඳු  හ අවදානම්ර ත්ත්ත්වසේ කුටුම්රබ සවනුසවන් මනා සල  

 ැලසුම්ර  ළ හා නිසි අයවැයකින් යුතු ආදායම්ර ප්රති ේථාපන හා වැඩි කිරීසම්ර වැඩ ටහන් ලබාදීම. 

 

 උප වාපෘතියක් සහෝ  ාංරච යක් සහේතුසවන් අහිමිවන සියලුම සපාදු සද්පළ  ම්රපත් ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර 

ආයත්නය (EA) මගින් මනා සල  ප්රති ේථාපනය කිරීම සහෝ වන්දි සගවිම සිදු කිරීම. බලපෑමට ලක් වූ 

ප්රජාසේ නිසයෝජිත්යන් හට මුදල් වන්දි ලබා සදනු ඇත්. 

 

 ඉඩම්ර/ සද්පළ අත් ර ගැනීම සිදු  රනුසේ  ා ච්ඡාස ාට එ ඟත්ාවයට පැමිණීසමන් නම්ර, එස ේ 

එ ඟත්වයට පැමිණි පුද්ගලයන් වාපෘතිය සහේතුසවන් අවත්ැන් වීසමන් පසුවද ඔවුන්සේ ආදායම්ර  හ 

ජීවසනෝපාය වඩා සහාඳ ත්ත්ත්වයට සහෝ අවම වශසයන් සපර පැවති ත්ත්ත්වයටවත් පත් කිරීම පිළිබඳව 

උප වාපෘති සහෝ  ාංරච ය  හති  වනු ඇත්. 

 

 වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක්වන, ඉඩමට නනති  හිමි මක් සනාමැති පුද්ගලයන්ද නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර 

 හාය ලබා ගැනීමට සුදුසු ම්ර ලබයි. ඔවුන්සේ වා  ේථාන අහිමි වුවසහාත් ඒ  ඳහා ඔවුන්සේ වර්ත්මාන 

අයිතිවාසි ම කුමන ආ ාර වුවද ප්රති ේථානගත් කිරීසම්ර වා  ේථානයක් ලැබීමට ඔවුන් සුදුසු ම්ර ලබයි. 

 

  ාංවර්ධන වාපෘතිසේ සහෝ වැඩ ටහසන් ස ාට ක් වශසයන්,  ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව අවත්ැන්වූවන් 

නැවත් පදිාංචි කිරීම ඇතුළත් කිරීම  හ ක්රියාත්ම  කිරීම නැවත් පදිාංචි කිිම  ඳහා වැය වන මුළු පිිවැය 

වාපෘති පිිවැය හා ප්රතිලාභ ඉදිිපත් කිරීසම්රදී ඇතුළත් කිරීම  ැලකිය යුතු ත්රම්ර නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර 

බලපෑම්ර  හිත් වාපෘතියක්  ඳහා, නැවත් පදිාංචි කිිම  ඳහා වැය වන මුළු පිිවැය වාපෘති පිිවැය හා 

ප්රතිලාභ ඉදිිපත් කිරීසම්රදී ඇතුළත් කිරීම වාපෘතිසේ නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර  ාංරච ය ක්රියාත්ම  කිරීම 

ත්නි ක්රියා ාර මක් ස ේ  ැලකීම. 

 

 ඉඩම්ර අත් ර ගැනීම, වන්දි සගවීම  හ ප්රති ේථාපනය  ඳහා වැයවන මුළු පිිවැය වාපෘති පිිවැයට 

ඇතුළත් වනු ඇත්. 
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 සභෞති  අවත්ැන්වීම සිදු වීමට සපර  හ  වර සහෝ ඉදිකිරීම්ර  ාර්යයක් ආරම්රභ කිරීමට සපර, අවත්ැන් වූ 

 ෑම පුද්ගලසයකුටම සහෝ කුටුම්රබය ට වන්දි ලබාදීම  හ සවනත් හිමි ම්ර ලබාදීම. 

 

 නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාරී  ැලැ ේම ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර ප්රගතිය සුපරීක්ෂණය හා ත්ක්ස ේරු කිරීම  හ 

ආසියානු  ාංවර්ධන බැාංකුව, බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන්  හ සවනත් පාර්ශව රුවන් සවත් ලබාදීම 

 ඳහා සුපරීක්ෂණ වාර්ත්ා අර්ධ වාර්ි ව    ේ කිරීම. නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාරී  ැලැ ේම 

ක්රියාත්ම   රන පළමු සදව ර   ාලය තුළ නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර සුපරීක්ෂණ වාර්ත්ා  ාර්තුමය 

වශසයන්    ේ  රනු ඇත්. සියලුම සුපරීක්ෂණ වාර්ත්ා  මාසලෝචනය කිිම පිණි  ආසියානු  ාංවර්ධන 

බැාංකුව සවත් ඉදිිපත්  රනු ඇත්. ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර ආයත්නය (EA) විසින් සියලුම සුපරීක්ෂණ වාර්ත්ා 

සද්ශීය භාෂාවන්සගන්    ේ ර බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන්  හ කුටුම්රබ සවත් ලබාසදනු ඇත්. 

 

ඉහත්  ඳහන්  රන ලද,  ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව අවත්ැන්වූවන් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර මූලධර්මවලට වලට අනුව, 

බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන් ඔවුන්සේ සද්පළවලට පවතින අයිතිවාසි සම්ර  ේවභාවය සහෝ භුක්තිසයහි  ේවභාවය 

සහෝ ආදායසම්ර සහෝ ජීවසනෝපාසේ අහිමි වීසම්ර  ේවභාවයට අනුකූලව ඒ ාබද්ධ වන්දි පැසක්ජ  හ නැවත් පදිාංචි 

කිරීසම්ර සහෝ ප්රති ේථාපන  හාය ලැබීමට හිමි ම්ර ලබයි. 

 

6.3 අහිමි වූ සහ බලපෑමට ලක්ෂ වූ කද්පළ තක්ෂකසතරු කිරීම  

උප වාපෘතියක්/  ාංරච යක්  ඳහා අත් රගත් සද්පළක්  හ සන්වාසි   ේථාන ඒ  වල ‘ප්රතිෂේඨාපන පිිවැය’ 

නිශේචය කිරීම  ඳහා “ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර ආයත්නය (EA)”/ “වාපෘතිය ක්රියාත්ම   රන නිසයෝජිත් ආයත්නය 

(IA)”  හ වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක්වූවන්  හභාගී වනු ඇත්. සද්පසළහි සවළඳපල වටිනා ම  හ 

 ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව අවත්ැන්වූවන් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ජාති  ප්රතිපත්තිය  හ 2008 ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර 

නිසයෝග ආදිසයහි වි ේත්රාත්ම ව  ඳහන් ස ාට ඇති සවනත් වන්දි පැසක්ජ, ප්රති ේථාපන පිිවැයට අන්ත්ර්ගත් 

සේ. අත් ර ගැනීමට සයෝජිත් ඉඩම සහෝ සන්වාසි  ඒ  ය පිහිටි අදාළ ප්රාසද්ශීය සල් ම්රවරයාසේ ඉල්ලීම මත් 

ත්ක්ස ේරු සදපාර්ත්සම්රන්තුව විසින්, අත් ර ගැනීමට සයෝජිත් සද්පසළහි වටිනා ම ත්ක්ස ේරු  රනු ඇත්. 

ප්රාසද්ශීය සල් ම්රවරයා සහෝ නිසයෝජ වාපෘති අධක්ෂ (ඉඩම්ර)/ වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  ය ඉඩම්ර අත් ර 

ගැනීසම්ර නිලධාියා වශසයන් ක්රියා  රයි. ත්ක්ස ේරු සදපාර්ත්සම්රන්තුව, 2008 ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර නිසයෝග 

වලට අනුකූලව,  ම්රපූර්ණසයන් අත් ර ගන්නා ලද, ස ාට ක් අත් ර ගන්නා ලද  හ හානියට පත් වූ සහෝ 

ස ාට ක් හානියට පත් වූ ඉදිකිරීම්රවල ප්රති ේථාපන පිිවැය ගණනය  රනු ලබයි. 

අත් ර ගන්නා ලද ඉඩමට විධිමත් නීතිමය අයිතියක්  හිත් පුද්ගලයන්සේ ඉඩම්ර  හ සන්වාසි   ේථාන 

 ම්රබන්ධසයන් අහිමි වූ ඉඩම  හ ඉදිකිරීම්ර  ඳහා ඉඩසම්ර ප්රති ේථාපන පිිවැය මත් වන්දියක් සහෝ ඉඩම සවනුවට 

වි ල්ප ඉඩමක්  හ ඉඩසමහි පවතින ඉදිකිරීම්ර  ඳහා ප්රති ේථාපන පිිවැය සහෝ නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර භූමියකින් 

පදිාංචි  ේථාන ඒ  යක් ලබා ගැනීම  ඳහා අයිතිය පවතී. ඉඩමට අයිතියක් සනාමැති නමුත් එම ඉඩමට සහෝ 

සද්පළට ‘උනන්දුව දක්වන්නා වූ’ සහෝ ‘හිමි ම්ර පාන’ පුද්ගලයන්ද වන්දි ලැබීමට හිමි ම්ර ලබයි. එවන් 

පුද්ගලයන්සේ නිව ක් අහිමි වූසවාත් ප්රති ේථානගත් කිරීසම්ර භූමියකින් නව නිවා  ඒ  යක් ඔහුට/ ඇයට ලැසබනු 



90 

ඇති අත්ර ඉඩසම්ර සවනත් ඉදිකිරීම්රවල  හ ඉඩමට සිදු ර ඇති සවනත් වැඩිදියුණු කිරීම්රවල පිිවැය අඩු කිරීසමන් 

පසු ඉතිිවන මුදල, වන්දි මුදලක් වශසයන්ද හිමි වනු ඇත්. නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර  හාය ලබා ගැනීසම්රදී සුදුසු ම්ර 

ලැබීම  ඳහා අදාළ වන  ඩඉම්ර දිනය අදාළ වනු ඇත්. අවත්ැන්වීම්ර  හ ප්රති ේථාපනය අත්ර යම්ර  ාල පරා යක් 

පැවතියසහාත් සභෞති ව අවත්ැන් වූ පුද්ගලයන්  ඳහා, නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර  හාය ලබා සදන සත්ක් මුදල්වලින් 

 හ යැපීම්ර  ඳහා  හාය ලබාදීම, ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර ආයත්නය (EA)/ වාපෘතිය ක්රියාත්ම   රන නිසයෝජිත් 

ආයත්නය (IA) සිදු  රනු ඇත්. සමම  හන ලබාදීම හිමි ම්ර සගවීසම්ර ක්රමසේදය අනුව සිදු සේ. 

ඉඩම මත් පාද  වූ ජීවසනෝපායන්  හිත්, වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන්  ම්රබන්ධසයන් වන විටදී, 

ඔවුනට ඒ සවනුසවන් ඉඩමක් ලබා දීම  ම්රබන්ධසයන් ප්රමුඛත්ාවය දැක්වීමට ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර ආයත්නය (EA)/ 

වාපෘතිය ක්රියාත්ම   රන නිසයෝජිත් ආයත්නය (IA)  ටයුතු  රනු ඇත්. පැවති ඉඩමට ප්රමාණසයන් හා 

 ේවභාවසයන්  මාන සුදුසු ඉඩමක් ස ායා ගැනීසම්ර වගකීම ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර ආයත්නය (EA)/ වාපෘතිය 

ක්රියාත්ම   රන නිසයෝජිත් ආයත්නය (IA)  තු සේ. කුඹුරු ඉඩමක් සහෝ වගා  ළ සගාඩ ඉඩමක්  ම්රබන්ධසයන් 

ප්රති ේථාපන ඉඩමක් ලබාසදන අව ේථාවලදී, අත් රගත් ඉඩමට අවම වශසයන් ප්රමාණසයන් හා  ේවභාවසයන් 

 මාන ඉඩම්ර ස ාට ක් ආර්ි  වශසයන් අවත්ැන් වූ පුද්ගලයන් හට ලබාසදනු ඇත්. එස ේ ප්රති ේථාපනය වූ 

ඉඩමින්, අවම වශසයන් ඔවුනට වාපාරයක් වැනි ජීවසනෝපායකින් සහෝ ඔවුන්සේ ආර්ි ය වර්ධනය  ර 

ගැනීමට සහෝ සපර පැවති ත්ත්ත්වයට පත් ර ගැනීමට හැකිවනු ඇත්. 

යාවත් ාලීන  රන ලද  ාර්යාලයීය නිල වාර්ත්ා, ක්සෂේරසේ දී සිදු  රන ලද නිරීක්ෂණ, අවට ප්රසද්ශසේ පවතී 

නම්ර, වර්ත්මානසේ එම ඉඩම්රවල සවළඳපල වටිනා ම  හ ත්ක්ස ේරු සදපාර්ත්සම්රන්තුව විසින් සිදු  රන ලද 

ත්ක්ස ේරුව යන  ාධ  මත් ඉඩසම්ර වටිනා ම පදනම්ර සේ. ඉඩසම්ර වටිනා ම නිශේචය කිරීසම්රදී, එහි නනති  

හිමි ම වැනි සත්ාරතුරු ඇතුළත් ඉඩසම්ර  ම්රබන්ධ වාර්ත්ා  හ ඉඩම වර්ගී රණය කිරීම යන  රුණු  ල ා බලනු 

ලැසේ. ඉඩසම්ර ප්රති ේථාපන පිිවැය මත් පදනම්රව උප වාපෘතිය/  ාංරච ය  ඳහා අත් ර ගැනීමට අවශ වන 

සියලුම  ැබලි  ඳහා වන්දි සගවනු ලබන අත්ර ඉඩම සවනුවට ඉඩමක් සහෝ වා  ේථානයක් සවනුවට 

වා  ේථානයක් ලබාදීසම්ර වි ල්ප සයාදාගත් සනාහැකි වුවසහාත් මුදල් වන්දියක් ලබා සදනු ඇත්. 

 

6.4 සාෙච්ඡාකොට එෙඟතාවෙට පැමිණි ඉඩම් අත්ෙර ගැනීම් 

‘ ැමැත්සත්න් විකුණන්සනකු’ සිටීම යනු එ ඟත්ාවයට පැමිණි ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර පූර්ව ස ාන්සද්සියක් 

වශසයන් ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර පනසත් හඳුන්වා ඇත්. සමමගින් රජසේ අධි ාරීත්වය සයාදවා (‘eminent 

domain’) පුද්ගලයන් ඔවුන්සේ ඉඩසමන් ඉවත් ර ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසමන් වළ ාලයි. එය, ඉඩමට නනති  

හිමි ම්ර සනාමැතිව ඉඩම භුක්ති විඳින පුද්ගලයන්ද ඇතුලුව වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක්වන පුද්ගලයන් 

 මඟ  ා ච්ඡා/ උපසද්ශන මත් පදනම්ර සේ.  ා ච්ඡා ස ාට එ ඟත්වයට පැමිණි ඉඩම්ර අත් ර ගැනීම මගින් ඉඩම්ර 

ලබා ගැනීමද ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර පනත් ප්ර ාරව සිදු  රන ලද  ාමාන අත් ර ගැනීම්ර වැනිය. හිමි ම පිළිබඳ 

ගැටළු පවතින ඉඩම්ර රජයට පැවරීම වැළැක්වීමට සමය සහේතු සේ. ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර රාමුව තුළ එ ඟත්වයට 

පැමිණි ඉඩම්ර අත් ර ගැනීම්ර සයාදා ගැනීම අපහසු නමුත්, ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර පනත්ට අනුව වන්දි ගණනය 

කිරීසම්රදී ‘එ ඟත්වයට පැමිණි ඉඩම්ර අත් ර ගැනීම්ර’ හඳුනාගනු ලබයි. සශ්රේෂේඨාධි රණය අර්ථ නිරූපණය  රන 



91 

ආ ාරයට ‘ ැමැත්සත්න් විකුණන්සනකු’ ‘සවළඳපල වටිනා ම අනුව නියම වන්දි මුදලක් ලැබීමට හැකියාව 

ඇත්.’ ඉඩම්ර අත් ර ගැනීම  හ වන්දි සගවීම  ඳහා අනිවාර්යය ස සරන ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර පනත් හා 

 ම්රබන්ධ ප්රමාදයන්, විධි නියමයන්  හ ඒ  ඳහා වන වියදම්ර නි ා එ ඟත්ාවයට පැමිණි ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර 

ප්රාසයෝගි  සනාවන බව පිළිබඳව අධි රණය සපන්වා දී ඇත්. 

 

6.5 ප්රතිසතථාපන පිරිවැෙ තක්ෂකසතරු කිරීම 

‘සවළඳපල වටිනා ම’ මත් පදනම්රව  වන්දිය නිශේචය කිරීම  ම්රබන්ධ විධිවිධාන ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර පනත් 

මගින්  ැපසයයි. ඒ අනුව ‘සවළඳපල වටිනා ම’ යනු; යම්ර ඉඩමක්  ම්රබන්ධසයන් 7 වන වගන්තිය යටසත් 

දැන්වීමක් පළ ර තිසේද සම්ර පනසත්හි  ාර්යයන්  ඳහා ඒ ඉඩසම්ර සවළඳ මිල සමහි මින් මතු විධිවිධාන  ල ේවනු 

ආ ාරයට යටත්ව, ඒ දැන්වීම ගැ ට් පරසයහි පළ  රනු ලැබූ දිනසයහි  ැමැත්සත්න් විකුණන්සනකු විසින් ඒ 

ඉඩමට ත්නි ඒ  යක් වශසයන් ප්රසිද්ධ සවළඳපසලහි විකුණනු ලදසහාත් එයින් ලබා ගැනීමට බලාසපාසරාත්තු 

විය හැකි මුදල විය යුතුය. [46(1) වගන්තිය].  ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව අවත්ැන්වූවන් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ජාති  

ප්රතිපත්ති පනත් අනුව අත් රගත් ඉඩම   හ ඉදිකිරීමක්  ඳහා වන්දි මුදල ප්රති ේථාපන පිිවැය මත් පදනම්ර වනු 

ඇත්. ඉඩමක්, ඉදිකිරීමක්, සවනත් වත් මක් හා ආදායමක්  ඳහා සගවිය යුතු වන්දි මුදල මුළු ප්රතිෂේඨාපන පිිවැය 

මත් පදනම්ර වන අත්ර අප්රමාදව සගවිය යුතු සේ. සමයට හුවමාරු පිිවැය ද ඇතුළත් විය යුතු සේ. [ප්රතිපත්තිය අාං  

6].  

ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර පනසත් 63 (2) (f) වගන්තිය යටසත් පනවනු ලැබූ 2008 ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර සරගුලාසි 

මගින් ‘ප්රති ේථාපන පිිවැය’ වන්දි  ඳහා පදනම්ර  රගනු සනාලබයි, ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර පනත් එම  ාං ල්පය 

භාවිත්ා සනා රන බැවිනි. ඒ සවනුවට එහිදී සවනත්  මාජ ආරක්ෂණ ප්රතිපත්තිවල සමන්ම ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර 

පනසත් දක්වා ඇති ආ ාරය  ‘සවළඳපල වටිනා ම’ ත්ක්ස ේරු කිරීසම්ර  හ නිශේචය කිරීම ක්රමසේදසයන් හටගත්  

අ මානත්ා ඉවත් කිරීම  ඳහා භාවිත්ා ස ිණි. එමගින් වන්දිය යන්න ‘ප්රති ේථාපන පිිවැය’ යන මට්ටමට 

උත්සශ්රේණිගත් ස ිණි. 

 ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව අවත්ැන්වූවන් නැවත් පදිාංචි කිරීම පිළිබඳ දැනට පවතින නියාමන රාමුව මගින්, ඉඩම්ර 

අත් ර ගැනීසමන් බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන් හා කුටුම්රබ විසින් ප්රති ේථාපන පිිවැය ලැබීම  හති   රයි. 

එමගින්, ඉඩම්ර අත් ර ගැනීමට සපර ඔවුන් අත්විඳි  මාජ ආර්ි  ත්ත්ත්වය පවත්වා ගැනීම සහෝ විසශේෂසයන්ම, 

දිළිඳු හා අවදානම්ර  ාණ්ඩයට අයත්වන කුටුම්රබ  ම්රබන්ධසයන් වන  ල්හි පූර්ව අත් ර ගැනීසම්ර  ාලසේදී 

ඔවුන්සේ ජීවන ත්ත්ත්වය හා   ඳා බැලීසම්රදී ඊට වඩා උ  ේ ත්ත්ත්වය ට ජීවන ත්ත්ත්වය වර්ධනය  ර ගැනීම 

 ඳහා  හාය වීම  හති   රයි. ඉහත් දක්වන ලද ආ ාරයට, බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන්සේ සද්පළ අත් ර 

ගන්නා  ාල සීමාව තුළදී ඒ  ඳහා ඔවුන්සගන් වියදම්ර වූ  ෑම වියදම ටම වන්දි ලබාදීම  ඳහා අවශ ස සරන 

විධිවිධාන, 2008 ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර සරගුලාසි වල 'බාධා කිරීම්ර' යටසත්  ඳහන් ස ාට ඇත්. 2008 ඉඩම්ර අත් ර 

ගැනීසම්ර සරගුලාසිවල “අයිති රුට/ වන්දිහිමියාට අනන වන ස ේ” යටසත්, ඉඩම්ර අත් ර ගැනීම මගින් ඇතිවිය 

හැකි විශාල පරා යක් යටත්ට ගැසනන ‘බාධා කිරීම්ර’ රාශියක් දක්වා ඇත්. වන්දි  හ සවනත් සගවීම්ර  ඳහා වන මුළු 

පැසක්ජය මගින් වන්දි යන්න ‘ප්රති ේථාපන පිිවැය’ යන මට්ටමට රැසගන යන අත්ර එය ජාත්න්ත්ර වශසයන් ඉත්ා 
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සහාඳ පිචයක් සේ. මහජන වාපෘතියක් සවනුසවන් ඉඩමක් අහිමි වූ පුද්ගලයන් සවත්, 2008 ඉඩම්ර අත් ර 

ගැනීසම්ර පනත් යටසත් පහත්  ඳහන් වන්දි පැසක්ජ හඳුන්වා දී ඇත්. 

 ඉඩමකින් ස ාට ක් අත් ර ගනු ලැබූ විට ත්නි ඒ  යක් වශසයන් එහි සවළඳ වටිනා ම එම සද්පළ 

 ඳහා සවළඳසපාසළේ වටිනා ම අඩුවන අව ේථාවන් හි එම අත්පත්  ර ගනු ලැබූ ස ාටස ේ සවළඳ 

වටිනා ම මුල් ඉඩසම්ර සවළඳ වටිනා මට අනුපාති ව විය යුතුය. 

 

 අත් රගනු ලැබූ ඉඩම්ර අභිසේත් අත් ර ගැනීම පිළිබඳ දැන්වීම්ර ප්රසිද්ධ  ළ දිනසේ දී පදිාංචිය හා/ සහෝ 

වාපාි   ටයුතු  ඳහා සයාදාගත් සහෝ පදිාංචිය හා/ සහෝ වාපාි   ටයුතු  ඳහා ඉදිිසේ දී සයාදා 

ගැනීසම්ර අසේක්ිත් සගාඩනැගිල්ලක් වන අව ේථාවන් හිදී  හ එය නැවත් ත්ැනීමට  හ/ සහෝ නැවත් 

ත්ැනීමට අසේක්ිත් අව ේථාවන් හිදී එස ේ නැවත් ත්ැනීමට යන වියදම්ර  හ ඉහත් 1.1 යටසත් වටිනා ම 

ගණනය කිරීම  ඳහා පදනම්ර  රගත් සගාඩනැගිල්සල් සවළඳ මිල අත්ර සවන  අමත්ර වන්දියක් සල  

සගවිය යුතුය. 

 කුඹුරු ඉඩමක් වන විට එය පිරවීම  ඳහා සගාවිජන ස ාම ාි ේ ජනරාල්සේ අනුමැතිය ලබාසගන ඇති 

අව ේථාවන් හිදී  ාංවර්ධනයට සයෝග ඉඩමක් ස ේ  ල ා එහි සවළඳ වටිනා ම විය යුතුය. 

 අත් ර ගනු ලැබූ සගාඩනැගිල්ල 1972 අාං  7 දරන (පසුව  ාංසශෝධනය  ළ) සගවල් කුලී පනසත් විධි 

විධාන යටසත් ගැසනන කුලී රුසවකු/ වව ේථාපිත් කුලී රුසවකු පදිාංචි  ේථානයක් වූ විට 2002 අාං  26 

දරන සගවල් කුලී ( ාංසශෝධන) පනසත් විධි විධානවලට යටත්ව වන්දි මුදල අනුපාති ව ගණනය  ළ 

යුතුය. 

 

අහිත් ර බලපෑම්ර  හ සවන් කිරීම්ර  ඳහා වන  ම්රපූර්ණ වන්දි මුදල විය යුතුය. බාධා කිරීම්ර  ඳහා ‘අයිති රුට/ 

වන්දි හිමියාට අනන වන ස ේ’ බාධා කිරීම්ර  ඳහා සගවිය යුතු අමත්ර වන්දි මුදල් ලිඛිත් වන්දි ඉල්ලීම්ර පදනම්ර 

 රසගන සගවීම්ර  රනු ලැසේ. 

 9 වැනි වගන්තිය යටසත් වූ හිමි ම්ර පරීක්ෂණයට සපනී සිටිම  ඳහා වියදම 

 වි ල්ප  ේථාන ස ායා ගැනීසම්ර වියදම්ර 

 පදිාංචිය සවන ේ කිරීසම්රදී දැරූ වියදම්ර 

 ප්රචාරණ වියදම්ර 

 ගෘහ භාණ්ඩ  හ  වි කිරීම  ඳහා නැවත්  විකිරීම  ඳහා  ළ යුතු වියදම්ර 

 ප්රවාහන වියදම්ර අදාළ පිදි 

 වාපාර හානිය (පනත් යටසත් දැනට දක්වා ඇති සීමාවන්ට යටත්ව) 

 වැඩිවන සපාදු  ාර්යය පිිවැය 

 ද්විගුණනය විය හැකි වියදම්ර 

 අත් ර ගැනීම නි ා ඉඩම්ර හිමියාට සිදුවන සවනත් සියලු වියදම්ර 
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 සවනත් බාධා කිරීම්ර  ඳහා වන වන්දි සහෝ ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර පනසත් සවනත්  වර සහෝ උප 

වගන්තියක් යටසත් සනාසගවනු ලැබූ ඉඩම්ර වටිනා ම්ර හා  ෘජු  බඳත්ාවක් සනාමැති සවනත් හානියක් 

 ඳහා වන්දි මුදලක් 

 නිව   අයිති රුසවකු සහෝ ආසයෝජන සද්පළක් වි ේ ථාපනය (අවත්ැන්) වන අව ේථාව දී අත් රගත් 

සද්පසළේ සවළඳපල වටිනා මින් 10%  අතිසර්  සගවීමක් 

 

ස ස ේවුවද, IV වන පිච්සේදසේ වි ේත්ර  ළ පිදි සමරට ජාති  ප්රතිපත්තින්  හ ආසියානු  ාංවර්ධන බැාංකුසේ 

2009  මාජ ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති ප්ර ාශය අත්ර පවතින පරත්රය පියවීම  ඳහා ප්රමාණවත් විධි විධාන එමගින් 

 පයනු සනාලබයි. එස ේම, අත් ර ගැනීසම්රදී සිදුවන ත්ක්ස ේරු කිරීම්ර ක්රියාවලිය  හ වන්දි සගවීම්ර මගින් 

ප්රමාණවත් පිදි ප්රතිලාභ සනාලබන පුද්ගලයන් හටද මුහුණපෑමට සිදුවන අභිසයෝග  ම්රබන්ධසයන්ද ප්රමාණවත් 

ප්රතිපාදන සනාමැත්. එස ේම  ේවකීය ඉඩම සහෝ නිවා  අහිමිව බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයා ප්රධාන ත්ක්ස ේරු රු 

විසින් නිශේචය  රන ලද වව ේථාපිත් වන්දි මුදල  ම්රබන්ධසයන්   ෑහීමට පත් සනාවන අව ේථාව  වුවද, සමම 

වාපෘතිය 2013 නිසයෝග යටසත් විසශේිත් වාපෘති යටසත් ඇතුළත් සනාවන බැවින් ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර 

පනසත් 2013 ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර සරගුලාසි ප්ර ාරව, ‘ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර  හ ප්රති ේථාපන පිිවැය  හ 

ප්රති ේථාපනය කිරීසම්ර  මිටුව (LARC) මගින් විධි විධාන  ැපසයන  රුණා හගත් සගවීම  ඳහා අයදුම්ර කිරීමට 

සනාහැකිය. ත්වද, භුක්ති විඳින රජසේ ඉඩම්රවල  න්ත් ය ආපසු ගැනීම දී, ඉඩම්ර සනාවන ආර්ි  අවත්ැන් 

වීම දී එනම්ර, අනව ර රුවන්, ජාංගම සවසළඳුන්, අඳ සගාවීන් වැනි ඉඩමට නනති  හිමි මක් සනාමැති 

පුද්ගලයන් විසින් වන්දි සගවීම පිළිබඳ ප්රතිපාදන ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර පනසත් සහෝ 2008 අත් ර ගැනීසම්ර 

සරගුලාසි වලින්  පයනු සනාලැසේ. 

සම්ර අනුව, නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර වැඩ රාමුසවහි  ඳහන් හිමි ම්ර සගවීසම්ර ක්රමසේදය මගින් සිදු ස සරන සයෝජනා 

මාලාව තුළින් සමම පරත්රයන් පියවීමට අසේක්ෂා  රයි. එහි, 2013 ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර සරගුලාසි වල  ඳහන් 

ගා ේතුවලට අනුකූල වන වන්දි  හ/ සහෝ පුනරුත්ථාපන  හ ප්රති ේථාපන  හායක් ලබාදීම අන්ත්ර්ගත් සේ. මීට 

අමත්රව, සමම නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර වැඩ රාමුව  ඳහා    ේ  ළ හිමි ම්ර සගවීසම්ර ක්රමසේදසේ මුදල්මය වන්දිය 

 හ මුදල් සනාවන නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර  හාය යන සදආ ාරසයන් වන වන්දි අන්ත්ර්ගත් වන අත්ර අභියාචනා 

 ල ා බලා  රුණා හගත් සගවීම්ර නිශේචය කිරීම  ඳහා හිමි ම්ර ත්ක්ස ේරු කිරීසම්ර  මිටුවක් ද  ේථාපිත්  රනු 

ඇත්. හිමි ම්ර සගවීසම්ර ක්රමසේදසයන් සයෝජනා ස සරන අතිසර්  දීමනා සගවීම  ඳහා  හ හිමි ම්ර ත්ක්ස ේරු 

කිරීසම්ර  මිටුව  ඳහා අමාත් මණ්ඩලසේ අනුමැතිය අවශ ස සර්. 

පවතින නීති, ප්රතිපත්ති  හ සරගුලාසි මත් පදනම්රව  හ වාපෘතිය හා එහි උප වාපෘති/  ාංරච  සහේතුසවන් ඇති 

විය හැකි බලපෑම්ර  හ සිදුවිය හැකි අහිමිවීම්රවල  ේවභාවය අනුව බලපෑම්ර වර්ග  හ හිමි ම්ර ලබන හිමි රුවන්සේ 

සල්ඛනයක්    ේ ස ාට 7 වන පිච්සේදය යටසත් ඉදිිපත් ස ාට ඇති හිමි ම්ර සගවීසම්ර ක්රමසේදසේ දක්වා ඇත්. 
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6.6 හිමිෙම් තක්ෂකසතරු කිරීකම් ෙමිටුව සතථාපිත කිරීම 

1950 ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර පනත්  හ 2008 ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර සරගුලාසි යටසත් ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසමන් 

බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන් සවත් වන්දි සගවීම නිශේචය කිරීසම්ර නනති  බලධාියා වනුසේ ත්ක්ස ේරු 

සදපාර්ත්සම්රන්තුසේ ප්රධාන ත්ක්ස ේරු රු සේ. ප්රධාන ත්ක්ස ේරු රු විසින් නිශේචය  රන ලද වව ේථාපිත් වන්දි 

මුදල පිළිබඳව, බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයා  ෑහීමට පත් සනාවන්සන් නම්ර 2013 ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර සරගුලාසි 

මගින් ඉදිිපත් ස සරන ලාර්ක් හා සුපර් ලාර්ක් ක්රමසේදයන් හරහා  රුණා හගත් දීමනාවක් සගවීමට බලය 

පැවරී ඇත්. නමුත්  ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගසේ පළමු අදියර වැඩ ටහන 2013 ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර සරගුලාසි හි 

‘නිශේචිත් වාපෘති’ යටසත්  ඳහන්ව සනාමැති බැවින්, ලාර්ක් හා සුපර් ලාර්ක් ක්රමසේදය සමම වාපෘතිය  ඳහා 

අදාළ සනාසේ. එස ේම, 2008 ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර සරගුලාසි වල, එවන් අව ේථාවලදී සහෝ ඉඩම්ර සනාවන ආර්ි  

අවත්ැන් වීම දී සහෝ  රුණා හගත් සගවීම්ර නිශේචය  රනුසේ  වුරුන්ද යන්න  ඳහන් සනා රයි. සමවන් 

වාත්ාවරණයක් යටසත්දී,  ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගසේ පළමු අදියර සවනුසවන් පිහිටුවන ලද ‘හිමි ම්ර ත්ක්ස ේරු 

කිරීසම්ර  මිටුව’ එම ගැටළුවට පිළිතුරු  පයනු ඇත්.  

හිමි ම්ර ත්ක්ස ේරු කිරීසම්ර  මිටුව පහත්  ඳහන්  ාර්භාරය ඉටු  රනු ඇත්. 

 දැනට පවතින නීති රීති මගින් ආවරණය සනාවන,  රුණා හගත් ප්රතිලාභ  හ නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර හා 

ප්රති ාං ේ රණය කිරීසම්ර සවනත්  හාය ලබාදීම්ර නිශේචය කිරීම. 

  ඩඉම්ර දිනයට සපර සයෝජිත් භූමිසේ සිටි අනව ර රුවන් හඳුනා ගැනීම  ඳහා පදිාංචිය  නාථ ර ගැනීම. 

 අත් ර ගැනීසමන් පසුව ඉතිිවන ඉඩම්ර/ ඉදිකිරීම්ර ත්වදුරටත් ප්රසයෝජනවත්  ාර්යය  සයදවීසම්ර හැකියාව 

ඇත්දැයි නිශේචය කිරීම. 

 ත්ාව ාලි /  ේිර නවාත්ැන් පහසු ම්ර අවශ  ාල සීමාව නිශේචය කිරීම. 

 

හිමි ම්ර ත්ක්ස ේරු කිරීසම්ර  මිටුව; ස ාළඹ ත්දා න්න දුම්රිය වාපෘතිසයහි වාපෘති අධක්ෂ හා නිසයෝජ 

වාපෘති අධක්ෂ (පි ර  හ  මාජ ආරක්ෂණ), ඉඩම්ර අමාත්ාාංශසේ නිසයෝජිත්සයකු, ත්ක්ස ේරු 

සදපාර්ත්සම්රන්තුසේ නිසයෝජිත්සයකු, දුම්රිය සදපාර්ත්සම්රන්තුසේ ඉඩම්ර නිලධාරී විසින් නම්ර  රන ලද 

නිසයෝජිත්සයකු, සිවිල්  මාජසේ නිසයෝජිත්සයකු (වාපෘතිය ක්රියාත්ම  වන ප්රසද්ශසේ අදාළ ප්රාසද්ශීය 

සල් ම්රවරයා විසින් නම්ර  ළ යුතු සේ) යන නිසයෝජිත්යන්සගන්  මන්විත් සේ. බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයින්සේ 

වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ සද්පළවල මූලමය වටිනා ම ත්ක්ස ේරු කිරීම පිණි  බලයලත් 

ත්ක්ස ේරු රුවන් හා වරලත් ප්රමාණ  මීක්ෂ යින් වැනි විසශේෂඥයින්සගන්  මන්විත් ත්ාක්ෂණි   මිටුවක් 

හිමි ම්ර ත්ක්ස ේරු කිරීසම්ර  මිටුවට  හාය වනු ඇත්. වාපෘතිසයන් බලපෑම ලක්වන පුද්ගලයන් සවත් ලබාසදන 

වන්දිය ත්ක්ස ේරු කිරීසම්ර ක්රියාවලිය  ඳහා හිමි ම්ර සගවීසම්ර ක්රමසේදසේ  ඳහන් වන හිමි ම්ර පරාමිතීන් 

අනුගමනය  රමින් හිමි ම්ර ත්ක්ස ේරු කිරීසම්ර  මිටුව  ටයුතු  රනු ඇත්. වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ සියලුම 

ආ ාරසේ පුද්ගලයන්  ෑම සදනා සවත්ම වන්දි ලබාසදන ආ ාරය  හ නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර  හාය  හ ඔවුන්ට සිදු 

වූ හානි පියවීම  හ ඔවුන්සේ ජීවන ත්ත්ත්වය නාංවාලීම සහෝ අවම වශසයන් සපර පැවති ත්ත්ත්වසයන් පවත්වා 
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ගැනීම සමම හිමි ම්ර සගවීසම්ර ක්රමසේදය මගින් සයෝජනා ස සර්. හිමි ම්ර සගවීසම්ර ක්රමසේදසයහි දක්වා ඇති 

අතිසර්  දිමනා සගවීම  ඳහා අමාත් මණ්ඩලසේ අනුමැතිය ලබාගත් යුතු සේ.  ඩඉම්ර දිනය පසුව අදාළ 

ප්රසද්ශසේ අනව රසයන් පදිාංචිවන සහෝ පදිාංචි වන  වර සහෝ පුද්ගලසයකු වන්දි ලබා ගැනීමට සහෝ සවනත් 

කුමන ආ ාරසේ සහෝ නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර  හාය ලබා ගැනීමට හිමි ම්ර සනාලබයි. 

6.7 වයාපෘති කමකහෙීකම් ජාතිෙ ෙමිටුව (NPSC) 

වාපෘති ක්රියාත්ම  කිරීම දැනට පවතින රාජ ආයත්න  හ ඒවාසේ විෂය පථය හරහා සිදු  රනු ඇත්. වාපෘති 

සමසහයවීසම්ර ජාති   මිටුවක්  ේථාපිත් ස ාට ඇති අත්ර එය පහත්  ඳහන් නිලධාරීන්සගන්/ ආයත්නවලින් සහෝ 

ඔවුන්සේ බලයලත් නිසයෝජිත්යින්සගන්  මන්විත් වනු ඇත්. 

 

 සල් ම්ර, ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන් ස ේවා අමාත්ාාංශය 

  ාමානාධි ාරී, දුම්රිය සදපාර්ත්සම්රන්තුව 

 මැනුම්රපති, මිනින්සදෝරු සදපාර්ත්සම්රන්තුව 

 ප්රධාන ත්ක්ස ේරු රු, ත්ක්ස ේරු සදපාර්ත්සම්රන්තුව 

 සල් ම්ර, ඉඩම්ර හා ඉඩම්ර  ාංවර්ධන අමාත්ාාංශය 

 සල් ම්ර, පළාත් පාලන හා පළාත්  භා අමාත්ාාංශය 

 අධක්ෂ ජනරාල්, විසද්ශ  ම්රපත් සදපාර්ත්සම්රන්තුව 

  භාපති/ අධක්ෂ ජනරාල්, නාගි   ාංවර්ධන අධි ාිය 

  භාපති, ජාති  නිවා   ාංවර්ධන අධි ාිය 

  භාපති/  ාමානාධි ාරී, ශ්රී ලාං ා ඉඩම්ර සගාඩකිරීසම්ර හා  ාංවර්ධනය කිරීසම්ර  ාං ේථාව 

 නාගි  ස ාම ාි ේ/ නිසයෝජ නාගි  ස ාම ාි ේ (ඉාංජිසන්රු ස ේවා), ස ාළඹ මහනගර  භාව 

 අධක්ෂ ජනරාල්, සවරළ  ාංරක්ෂණ සදපාර්ත්සම්රන්තුව 

  ාමානාධි ාරී, ලාං ා විදුලිබල මණ්ඩලය 

  ාමානාධි ාරී, ජල  ම්රපාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය 

 අධක්ෂ ජනරාල්, මධම පි ර අධි ාිය 

 අධක්ෂ, ජාති  අයවැය සදපාර්ත්සම්රන්තුව 

 අධක්ෂ ( ැලසුම්ර), මුදල් අමාත්ාාංශය 

 වාපෘති අධක්ෂ  හ අසනකුත් අය අවශ අව ේථාවලදී,  ාමාජි යන් වශසයන්  හභාගී වී  හසයෝගය 

ලබාසදනු ඇත්. 

 

වාපෘති සමසහයවීසම්ර ජාති   මිටුව සදම  ට වරක් රැ ේවනු ඇත්. එම  මිටුසවහි වගකීම්ර  මහරක් පහත් 

 ඳහන් සේ. 

 වාපෘති වාර්ත්ා මත් පදනම්රව  ම ේථ වාපෘති ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර  ාර්යයම සමසහයවීම. 

 ක්රියාත්ම  කිරීසම්රදී ඇතිවන ගැටළු වලට වි ඳුම්ර ලබාදීම. 
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 වාපෘති ක්රියාත්ම  කිරීම හා  ම්රබන්ධ වන ජාති  මට්ටසම්ර රාජ ආයත්න  මඟ  ම්රබන්ධී රණය සිදු 

කිරීම. වාපෘති සමසහයවීසම්ර ජාති   මිටුව සදම  ට වරක් රැ ේවනු ඇත්. 

 

6.8 ඉඩම් අත්ෙර ගැනීකම් පනත හා සතවෙැමැත්කතන් කතාරව අවතැන්වූවන් නැවත පදංචි කිරීකම් 

ජාතිෙ ප්රතිපත්තිෙ අතරත් ඒ සම්බන්ධ්කෙන් ආසිොනු සංවර්ධ්න බැංකුකේ 2009 සමාජ ආරක්ෂෂණ 

ප්රතිපත්ති ප්රොශෙ අතරත් දැනට පවතින පරතරෙ 

ඉඩම්ර අත් ර ගැනීම හා වන්දි සගවීම  ඳහා වන ප්රසේශය  ම්රබන්ධසයන් ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර පනසත් හා 

 ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව අවත්ැන් වූවන් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ප්රතිපත්ති ප්රතිපාදනත් ආසියානු  ාංවර්ධන බැාංකුසේ 

2009  මාජ ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති ප්ර ාශසේ ප්රතිපාදනයත් අත්ර සවන ේ ම්ර පවතී.  ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව 

අවත්ැන් වූවන් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ජාති  ප්රතිපත්තිය  හ  මාජ ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති ප්ර ාශය ත්රමක් දුරට එ  

 මාන වන නමුත් ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර පනත්  හ  මාජ ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති ප්ර ාශය එකිසන ට සවන ේය. 

ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර පනත්,  ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව අවත්ැන්වූවන් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ජාති  ප්රතිපත්තිය 

යටසත්හි පවතින්නක් සනාවන නමුත් වන්දි සගවීසම්රදී එම ජාති  ප්රතිපත්තිසේත්  මාජ ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති 

ප්ර ාශසයහිත් විධිවිධාන අනුගමනය  රනු ලැසේ. ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර පනත්ත්,  ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව 

අවත්ැන්වූවන් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ජාති  ප්රතිපත්තිය හා ආසියානු  ාංවර්ධන බැාංකුසේ  මාජ ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති 

ප්ර ාශයත් අත්ර පවතින පරත්රයන් වගුව 6.2 හි විශේසල්ෂණය  ර ඇත්. 

ජාති  ප්රතිපත්තිය  හ ආසියානු  ාංවර්ධන බැාංකුසේ 2009  මාජ ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති ප්ර ාශය අත්ර  ාං න්දනයක් 

පහත්  ඳහන් ස ාට ඇත්. 

1950 ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර පනත් (1986  ාංසශෝධිත්)  හ ඊට පනවනු ලැබූ සරගුලාසි මගින් මහජන  ාර්යයන් 

සවනුසවන් සපෞද්ගලි  ඉඩම්ර අත් ර ගැනීම  ම්රබන්ධසයන් විධිවිධාන  ල න අත්ර ඉඩමට නනති  හිමි මක් 

 හිත් පුද්ගලයන් පමණක් වන්දි ලබාදීසම්රදී ප්රතිලාභ ලබයි. ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර පනත් හා ඊට අදාළ සරගුලාසි 

ප්ර ාරව, ඉඩම්ර හා සද්පළ අහිමි විම  ඳහා ප්රති ේථාපන පිිවැය මත් පදනම්රව වන්දි සගවීමක් සිදු සනාසේ. එය 

 ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව අවත්ැන්වූවන් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ජාති  ප්රතිපත්තිය හඳුන්වා දීසමන්, නැවත් පදිාංචි 

කිරීම හා  ම්රබන්ධසයන් ශ්රී ලාං ාසේ පවතින ගැටළුවලට වි ඳුම්ර  ැපයීම  ඳහා ක්රමානුකුල ප්රසේශයක්  පයන 

අත්රම ඉඩම්ර අත් ර ගැනීම හා වන්දි සගවීම  ම්රබන්ධ ශ්රී ලාං ාසේ ජාති  ප්රතිපත්ති  හ ඒ  ම්රබන්ධ ආසියානු 

 ාංවර්ධන බැාංකුසේ ප්රතිපත්ති අත්ර පරත්රය  ැලකිය යුතු මට්ටම ට අඩු කිරීමට එහි ප්රතිපාදන වලට හැකියාව 

ලැබී ඇත්. 
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වගුව 6.2: ණය ගැනුම්ර රු  හ ආසියානු  ාංවර්ධන බැාංකුසේ  මාජ ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති ප්ර ාශය අත්ර  

 ාං න්දනය 

 

 ක්රිොොරෙම 
ශ්රී ලංො රජකේ නීති/ 

ප්රතිපත්ති 

ආසිොනු සංවර්ධ්න බැංකුකේ සමාජ 

ආරක්ෂෂණ ප්රොශෙ 

පරතරෙ පිෙීමට ගනු 

ලබන පිෙවර 

1 
වාපෘතිය 

ආවරණය කිරීම 

ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර 

පනත් හා  ේව ැමැත්සත්න් 

සත්ාරව අවත්ැන්වූවන් 

නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර පනත් 

අනුව අවශ ස සර්. 

අතීත්, වර්ත්මාන හා අනාගත් 

 ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව නැවත් පදිාංචි 

කිරීසම්ර බලපෑම්ර හා අවදානම්ර හඳුනා 

ගැනීම  ඳහා වාපෘතිය ආවරණය 

කිරීම අවත්ැන් වූ පුද්ගලයන් 

 ම්රබන්ධසයන්  ේී පුරුෂ භාවය 

පිළිබඳ විශේසල්ෂණයන් ඇතුළත්ව 

විසශේෂසයන්ම නැවත් පදිාංචි කිරීම 

 ම්රබන්ධසයන්  මික්ෂණයක්  හ/ 

සහෝ  ාංගණනයක් සිදු කිිම. 

පරත්රයක් සනාමැත් 

2 

පාර්ශව රුවන් 

 මඟ  ා ච්ඡා 

කිරීම  හ 

දුක්ගැනවිලි 

 ඳහා  හන 

 ැලසීසම්ර 

යාන්රණය 

 ාංසශෝධිත් ඉඩම්ර අත් ර 

ගැනීසම්ර පනත් ප්ර ාරව 

අවශ සනාසේ. 

 ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව 

අවත්ැන්වූවන් නැවත් පදිාංචි 

කිරීම (NIRP) යටසත් 

අවශත්ාවයකි. දුක්ගැනවිලි 

 ඳහා  හන  ැලසීම ඉඩම්ර 

අත් ර ගැනීසම්ර පනත් 

යටසත් අවශත්ාවයක් 

සනාවුවද,  ේව ැමැත්සත්න් 

සත්ාරව අවත්ැන්වූවන් 

නැවත් පදිාංචි කිරීම (NIRP) 

යටසත් අවශත්ාවයකි. 

පාර්ශව රුවන්  මඟ හරවත් 

උපසද්ශන/  ා ච්ඡා පැවැත්වීම. 

සියලුම අවත්ැන් වූ පුද්ගලයන් හට 

ඔවුන්සේ හිමි ම්ර පිළිබඳවත්, නැවත් 

පදිාංචි කිරීසම්ර වි ල්ප පිළිබඳවත් 

දැනුම්ර දීම. නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර 

වැඩ ටහන්  ැලසුම්ර කිරීම, ක්රියාත්ම  

කිරීම හා සුපරීක්ෂණසේදී ඔවුන්සේ 

 හභාගීත්වය  හති  කිරීම. බලපෑමට 

ලක් වූ පුද්ගලයන්සේ ගැටළු හා 

දුෂේ රත්ා බාර ගැනීමටත්, ඒවාට 

පිළියම්ර ලබාදිමටත් දුක්ගැනවිලි  ඳහා 

 හන  ැලසීසම්ර යාන්රණයක්  ේථාපිත් 

කිරීම. 

පරත්රයක් සනාමැත් 
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3. 

අවත්ැන් වූ 

සියලුම 

පුද්ගලයන්සේ 

ජීවසනෝපාය 

වර්ධනය කිරීම 

සහෝ අවම 

වශසයන් සපර 

පැවති 

ත්ත්ත්වයට පත් 

කිරීම  හ 

ප්රති ේථාපන 

පිිවැය මත් 

වන්දි සගවීම. 

ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර 

පනසත් ප්රතිපාදන 

සනාමැත්. නමුත් ආදායම්ර 

ප්රති ේථාපනය හා ජීවන 

ත්ත්ත්වය වර්ධනය කිරීසම්ර 

අවශත්ාවය පිළිබඳව 

 ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව 

අවත්ැන්වූවන් නැවත් පදිාංචි 

කිරීසම්ර ප්රතිපත්තිසයහි 

 ඳහන් සේ. 

 

 ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව 

අවත්ැන්වූවන් නැවත් පදිාංචි 

කිරීම (NIRP) හි ප්රතිපාදන 

 පයයි. 2009 ජනවාි 20 

දින ගැ ට් පරසයහි 

නිසයෝග පිදි ප්රති ේථාපන 

පිිවැය මත්. 

 

පහත්  ඳහන් ආ ාරයට අවත්ැන් වූ 

පුද්ගලයන්සේ ජීවසනෝපාය වර්ධනය 

කිරීම සහෝ අවම වශසයන් සපර පැවති 

ත්ත්ත්වයට පත් කිරීම. (i) බලපෑමට 

ලක්වූවන්සේ ජීවසනෝපාය ඉඩම පාද  

වූවක් විණි නම්ර, හැකි  ෑම විටම ඉඩම 

පාද  නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියාමාර්ග 

ගැනීම නැත්සහාත් ඉඩම අහිමිවීසමන් 

ජීවසනෝපායට බාධා සිදු සනාසේ නම්ර, 

ප්රති ේථාපන පිිවැය මත් වන්දි මුදලින් 

සගවීම, (ii) අහිමි වූ වත් ම්ර වලට 

 මාන සහෝ වැඩි වටිනා මකින් යුතු 

වත් ම්ර ලබාදීසමන් වත් ම 

ප්රති ේථාපනයට  ඩිනම්ර පියවර ගැනීම. 

(iii) ප්රති ේථාපනය  ළ සනාහැකි 

වත් ම්ර  ඳහා පූර්ණ ප්රති ේථාපන 

පිිවැය මත්  ඩිනමින් වන්දි සගවීම, 

 හ (iv) හැකි  ෑම අව ේථාව ම 

ප්රතිලාභ සබදා හැිම තුළින් අතිසර්  

ආදායම්ර හා ස ේවාවන් ලබාදීම. 

පරත්රයක් සනාමැත් 

4. 

අවත්ැන් වූ 

පුද්ගලයන් 

 ඳහා  හාය 

ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර 

පනත් යටසත් ප්රතිපාදන 

සනාමැත්. නමුත් 

 ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව 

අවත්ැන් වූවන් නැවත් 

පදිාංචි කිරීසම්ර ජාති  

ප්රතිපත්තිය අනුව  හාය 

ලබාදීම අවශ ස සර්. 

සභෞති  හා ආර්ි  වශසයන් 

අවත්ැන් වූ පුද්ගලයන් හට අවශ 

 හාය ලබාදීම. 

පරත්රයක් සනාමැත් 

5. 

අවදානම්ර 

 ාණ්ඩය 

යටත්ට ගැසනන 

 ණ්ඩායම්ර 

අවත්ැන් වූ විට 

ඔවුන්සේ ජීවන 

ත්ත්ත්වය 

වර්ධනය කිරීම. 

ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර 

පනත්  ම්රබන්ධසයන් 

කිසිවක් ප්ර ාශ සනා රයි. 

 ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව 

අවත්ැන්වූවන් නැවත් පදිාංචි 

කිරීම (NIRP) යටසත්දී 

සමවන් අවදානම්ර  ාණ්ඩය 

යටත්ට ගැසනන 

 ණ්ඩායම්ර  ඳහා විසශේෂ 

 හායක් අවශ ස සර්. 

අවත්ැන් වූ දිළිඳු ජනත්ාව හා සවනත් 

අවදානම්ර  ාණ්ඩසේ පුද්ගලයන් සහෝ 

ජීවන ත්ත්ත්වය වර්ධනය කිරීම. 

පරත්රයක් සනාමැත් 
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6. 

 ේව ැමැත්සත්

න් සත්ාරව 

අවත්ැන්වූවන් 

නැවත් පදිාංචි 

කිරීම (NIRP) හි 

ප්රතිපාදන ඇත්. 

ඉඩම්ර අත් ර 

ගැනීසම්ර පනසත් 

ප්රතිපාදන 

සනාමැත්. 

ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර 

පනත් මගින් අවරණය 

සනාසේ. 

ඉඩම්ර අත් ර ගනුසේ  ා ච්ඡා ස ාට 

එ ඟත්වයට පැමිණි ඉඩම්ර අත් ර 

ගැනීමක් නම්ර එම අත් ර ගැනීසමන් 

පසුවත්, බලපෑමට ලක් වූ 

පුද්ගලයන්සේ ආදායම්ර හා 

ජීවසනෝපාය සපර පැවති ත්ත්ත්වයට 

සහෝ ඊට වඩා වැඩි ත්ත්ත්වය ට පත් 

කිරීම  හති   රමින්, 

විනිවිදභාවසයන් යුතු  ේිර  හ 

අපක්ෂපාතී ක්රියාපටිපාටි. 

ස ාළඹ ත්දා න්න 

දුම්රිය වාපෘතිය 

ආසිොනු සංවර්ධ්න, 

බැංකුකේ SPS 

අනුගමනය  රනු  ඇත් 

7. 

ඉඩමට 

හිමි මක් 

සනාමැති 

පුද්ගලයන් 

 ඳහා වන්දි. 

 ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව 

අවත්ැන්වූවන් නැවත් පදිාංචි 

කිරීම (NIRP) හි ප්රතිපාදන 

ඇත්. ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර 

පනසත් ප්රතිපාදන 

සනාමැත්. 

ඉඩමට හිමි මක් සනාමැතිව අවත්ැන් 

වන සහෝ හඳුනාගත් ඉඩමට නීතිමය 

හිමි මක් සනාමැති පුද්ගලයන් නැවත් 

පදිාංචි කිරීසම්ර  හාය  හ ඉඩම්ර 

සනාවන වත් ම්ර අහිමි වීම සවනුසවන් 

වන්දි ලැසබන බව  හති  කිරීම. 

ස ාළඹ ත්දා න්න 

දුම්රිය වාපෘතිය 

ආසිොනු සංවර්ධ්න, 

බැංකුකේ SPS 

අනුගමනය  රනු  ඇත් 

8. 

නැවත් පදිාංචි 

කිරීසම්ර 

 ැලැ ේසම්ර 

අවශත්ාවය. 

 ාංසශෝධිත් ඉඩම්ර අත් ර 

ගැනීසම්ර පනත් ප්ර ාරව 

අවශ සනාසේ. 

 ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව 

අවත්ැන් වූවන් නැවත් 

පදිාංචි කිරීසම්ර ජාති  

ප්රතිපත්තිය අනුව, කිසියම්ර 

වාපෘතියකින් අවත්ැන් 

වන  ාංඛාව කුටුම්රබ 

20 ට වඩා වැඩි නම්ර 

වි ේත්රාත්ම  නැවත් පදිාංචි 

කිරීසම්ර  ැලැ ේම අවශ 

වන අත්ර 20 ට වඩා අඩු 

නම්ර වි ේත්රාත්ම  බවින් 

අඩු නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර 

 ැලැ ේම    ේ  ළ යුතුය. 

කුටුම්රබ 100ක් බලපෑමට 

ලක් සේ නම්ර එය NEA 

යටසත් නිශේචිත් 

වාපෘතියක් වශසයන් 

 ල නු ලබයි. එවන් 

වාපෘති ක්රියාත්ම  කිරීමට 

ප්රථම  ඒ  ඳහා මධම 

පි ර අධි ාිසේ 

අනුමැතිය ලබාගත් යුතුය, 

නමුත් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර 

ගැටළු  ඳහා පිළියම්ර 

සනාසදයි. 

බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන්සේ 

හිමි ම්ර, ආදායම්ර හා ජීවසනෝපාය 

ප්රති ේථාපනය කිරීසම්ර උපාය මාර්ග, 

ආයත්නි  වැඩපිළිසවල, සුපරීක්ෂණය 

හා වාර්ත්ා රණ වැඩරාමුව, අයවැය 

හා  ාල  ටහනකින් යුතු ක්රියාත්ම  

කිරීසම්ර උපසල්ඛනය වි ේත්ර  රමින් 

නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර  ැලැ ේම    ේ 

 ළ යුතුය. A හා B  ාණ්ඩවල 

වාපෘති  ඳහා අවශ ස සර්. 

පරත්රයක් සනාමැත් 
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9. 
මහජන 

අනාවරණය 

 ාංසශෝධිත් ඉඩම්ර අත් ර 

ගැනීසම්ර පනත් ප්ර ාරව 

අවශ සනාවන අත්ර 

 ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව 

අවත්ැන්වූවන් නැවත් පදිාංචි 

කිරීම (NIRP) හි විධිවිධාන 

 ල යි. වාපෘතිය  ඳහා 

IEE සහෝ EIA    ේ  ළ 

යුතු වන්සන් නම්ර, 

මහජනත්ාවසේ දැන ගැනීම 

 ඳහා සහෝ මහජන අදහ ේ 

විමසීම  ඳහා එම වාර්ත්ා 

ලබාදිය යුතු සේ. 

වාපෘතිය ඇගයීම සිදු කිරීමට ප්රථම 

ක්රමි ව සිදු  රන ලද උපසද්ශන/ 

 ා ච්ඡා ක්රියාවලිය සල්ඛනය  

ආ ාරසයන් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර 

 ැලැ ේසමහි ස ටුම්රපත්ට ඇතුළත් 

ස ාට, වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් 

වූ පුද්ගලයන් හට හා පාර්ශව රුවන්ට 

සත්රුම්රගත් හැකි භාෂාවකින් 

අනාවරණය  ළ යුතු සේ. අව ාන 

නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර  ැලැ ේම හා එහි 

යාවත් ාලීන  රන ලද සත්ාරතුරු 

බලපෑමට ලක්වූවන්ට හා සවනත් 

පාර්ශව වලට අනාවරණය  ළ යුතු 

සේ. 

පරත්රයක් සනාමැත් 

10. 
නැවත් පදිාංචි 

කිරීසම්ර පිිවැය 

අදාළ වාපෘති  ඳහා 

රජයන් මගින් සවන්  රන 

අයවැය. 

 ාංවර්ධන වාපෘතිසේ සහෝ 

වැඩ ටහසන් ස ාට ක් 

 ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව නැවත් පදිාංචි 

කිරීම ක්රියාත්ම   රනු ඇත්. 

වාපෘතිසේ පිිවැය හා ප්රතිලාභ, 

නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර වාපෘති පිිවැය 

හා ප්රතිලාභ ඇතුළත් ස සර්. 

පරත්රයක් සනාමැත් 
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11. 

වන්දි සගවීමට 

සපර  න්ත් ය 

බාර ගැනීම 

 ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව 

අවත්ැන්වූවන් නැවත් පදිාංචි 

කිරීම (NIRP) මගින් අව ර 

ලබා සනාසද්. වව ේථාපිත් 

වන්දිය වාි  වශසයන් 

සගවීම  ම්රබන්ධ ඉඩම්ර 

අත් ර ගැනීසම්ර පනත් 

යටසත් ප්රතිපාදන ඇත්. 

 ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව 

අවත්ැන්වූවන් නැවත් පදිාංචි 

කිරීම (NIRP) ප්රතිපාදන 

සනා ල යි. 

 

හදිසි අත් ර ගැනීම  ඳහා 

ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර 

පනසත් 38 (a) වගන්තිසේ 

විධිවිධාන ප්ර ාරව වන්දි 

සගවීමකින් සත්ාරව පැය 

48ක් තුළ ඉඩම්ර අත් ර 

ගැනීමට ප්රතිපාදන ඇත්. 

එය වව ේථාපිත් පනත්ක් 

සනාවන බැවින්, 

 ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව 

අවත්ැන්වූවන් නැවත් පදිාංචි 

කිරීම (NIRP) අනුව 

ප්රති ේථාපන පිිවැය 

සගවීමකින් සත්ාරව හා 

ප්රමාණවත් දැනුම්ර දීමකින් 

සත්ාරව සිදු ළ සනාහැකිය. 

නමුත් අවත්ැන් වූ පිි ට 

 හන  ැලසීම  ඳහා ශ්රී 

ලාං ා රජසේ අමාත්  

මණ්ඩලසේ විධානය මත් 

 ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව 

අවත්ැන්වූවන් නැවත් පදිාංචි 

කිරීම (NIRP) ක්රියාත්ම  

 රනු ලැසේ. 

සභෞති  සහෝ ආර්ි  අවත්ැන්වීම 

සිදුවීමට සපර වන්දි සගවීම හා 

අසනකුත් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර 

හිමි ම්ර ලබාදීම. වාපෘති ක්රියාත්ම  

 රන  ාලසීමාව පුරාවටම  මීප 

පරීක්ෂාව යටසත් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර 

 ැලැ ේම ක්රියාත්ම  කිරීම. 

නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර 

ක්රියාත්ම   ැලැ ේසමහි 

 ඳහන් ස ාට ඇති පිදි 

 ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව 

අවත්ැන්වූවන් නැවත් 

පදිාංචි කිරීම (NIRP) හි 

ආසියානු  ාංවර්ධන 

බැාංකුසේ  මාජ 

ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති 

ප්ර ාශය, ස ාළඹ 

ත්දා න්න දුම්රිය  

වාපෘතිය විසින් 

අනුගමනය  රනු ඇත්. 

 වරා ාරසේ සහෝ 

සභෞති  සහෝ ආර්ි  

අවත්ැන් වීමක් සිදුවීමට 

ප්රථමව, ප්රති ේථාපන 

පිිවැය මත් පදනම්රව 

 ම්රපූර්ණ වන්දි මුදලම 

අවත්ැන් වූ පුද්ගලයන් 

සවත් ලබාදිය යුතු සේ. 

 

පහත්  ඳහන් අවශත්ා 

 ම්රපූර්ණ වන සත්ක් 

සභෞති  සහෝ ආර්ි  

අවත්ැන්වීම්ර සිදු සනාවන 

බවට ස ාළඹ ත්දා න්න 

දුම්රිය වාපෘතිය  හති  

වනු ඇත්. (1) අවත්ැන් වූ 

 ෑම පුද්ගලසයකු 

සවත්ම, ප්රති ේථාපන 

පිිවැය මත් පදනම්රව 

වන්දි සගවීම, (2) 

අවත්ැන් වූ පුද්ගලයන් 

සවත්, නැවත් පදිාංචි 

කිරීසම්ර ක්රියා ාරී 

 ැලැ ේසම්ර  ඳහන් ස ාට 

ඇති සවනත් හිමි ම්ර 

ලබාසදන බව, (3) 

ප්රමාණවත් අයවැයකින් 

 මන්විත් ආදායම්ර හා 

ජිවසනෝපාය 

පුනරුත්ථාපනය කිරීසම්ර 

වැඩ ටහනක්, අවත්ැන් 

වූ පුද්ගලයන් සවනුසවන් 

පවතින බව. 
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12. සුපරීක්ෂණය 

 ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව 

අවත්ැන්වූවන් නැවත් පදිාංචි 

කිරීම (NIRP) යටසත් 

අවශ  ස සර්. 

නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ප්රතිඵල අවත්ැන් 

වූ පුද්ගලයන්සේ ජීවන ත්ත්ත්වය මත් 

ඒවාසේ බලපෑම්ර සුපරීක්ෂණය හා 

ත්ක්ස ේරු කිරීම  හ පාද  

ස ාන්සද්සි  හ නැවත් පදිාංචි කිරීම්ර 

සුපරීක්ෂණය කිරීසම්ර ප්රතිඵල  ල ා 

බලා නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර  ැලැ ේසමහි 

අරමුණු ළඟා ර සගන ඇත්දැයි 

ස ායා බැලීම සුපරීක්ෂණ වාර්ත්ා 

අනාවරණය කිරීම. 

ස ාළඹ ත්දා න්න 

දුම්රිය වාපෘතිය 

ආසිොනු සංවර්ධ්න, 

බැංකුකේ SPS 

අනුගමනය  රනු  ඇත් 



7 වන පරිච්කේදෙ - හිමිෙම්, සහාෙ සහ ප්රතිලාභ 

 

7.1  හැඳින්ීම 

 

වාපෘතිය ක්රියාත්ම  කිරීම සහේතුසවන් පුද්ගලයන් සභෞති  වශසයන් හා ආර්ි  වශසයන් අවත්ැන්වීම,  ැලකිය යුතු 

මට්ටම ම සිදුවිය හැකිය. සම්ර අනුව ඉඩමට නනති  හිමි මක් පවතින පුද්ගලයන්, බදු රුවන්, කුලී නිවැසියන් 

සමන්ම අනව ර රුවන්, බලහත් ාරසයන් භුක්ති විඳින්නන් වැනි ඉඩමට නනති  හිමි මක් සනාමැති පුද්ගලයන්, 

ශ්රම බල ායට අයත් අයවලුන්, නදනි  වැටුේ ලබන්නන්  හ අවදානම්ර  ාණ්ඩයට ගැසනන පුද්ගලයන්ද සමස ේ 

බලපෑමට ලක්සවයි. සමස ේ බලපෑමට ලක්වන්නන්ට අත්විඳීමට සිදුවන අහිමි වීම්ර පියවා ගැනීම  ඳහා බලපෑමට 

ලක්වන සියලු සදනා හට වන්දි සගවීම්ර සිදු  රන ආ ාරයත්, නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර  හාය ලබාසදන ආ ාරයත් 

වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක්වීමට සපර ඔවුන්සේ  පැවති ජීවන ත්ත්ත්වය සහෝ ඊට වැඩි ත්ත්ත්වයක් ඔවුනට ලබාදීමත් 

සමම හිමි ම්ර සගවීසම්ර ක්රමසේදය මගින් වි ේත්ර  රයි. ඒ අනුව වන්දි/ සවනත්  හාය ලබා ගැනීමට සහෝ ත්මා විසින්ම 

පුනරුත්ථාපනය වීමට යම්ර කිසිසවකු අසේක්ෂා  රන්සන් නම්ර වාපෘතිය විසින් සයෝජනා ස සරන සුදුසු ම්ර ලැබීසම්ර 

ක්රමසේදය අනුව අවශ ස සරන අවශත්ා ඔහු/ ඇය විසින්  පුරාලිය යුතු සේ. ශ්රී ලාං ා රජය විසින් පනවා දැනට 

වලාංගුව පවතින නීති, සරගුලාසි, ප්රතිපත්ති  හ මූලධර්ම  හ ආසියානු  ාංවර්ධන බැාංකුසේ  මාජ ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති 

ප්ර ාශයට අනුකුලව වාපෘතිය විසින් සමම ක්රමසේදය    ේ  ර ඇත්.  

 

 ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගසේ පළමු අදියර යටසත්    ේ  ළ නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර වැඩ රාමුවට  හ 1950 ඉඩම්ර අත් ර 

ගැනීසම්ර පනත්  හ 2008 ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර ප්රතිපාදන ප්ර ාරව    ේ  ළ ශ්රී ලාං ාසේ නීති හා නියාමන රාමුසවහි 

ප්රතිපාදන ප්ර ාරව හිමි ම්ර සගවීසම්ර ක්රමසේදය    ේ  ර ඇත්. 2013 ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර සරගුලාසි වලදී  ම්රමත්  ර 

ගනු ලැබූ නවත්ම මිල ගණන් සයාදා ගැනීම  ඳහා  හ ඉඩම මත් පදනම්ර සනාවූ අත් ර ගැනීම්ර සහේතුසවන් ඉඩමට 

නනති  හිමි මක් සනාමැති පුද්ගලයන් ආර්ි  වශසයන් අවත්ැන්වීම  හ වන්දි ලබා ගැනීමට ඔවුනට ඇති අයිතිය 

 ම්රබන්ධසයන් ප්රමාණවත් විධිවිධාන ඉහත් කී නනති  හා නියාමන රාමුව මගින් ලබා සනාසදයි. ඒ අනුව, 

වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ සියලු පුද්ගලයන් සවත් වන්දි ලබාදීම  හ/ සහෝ පුනරුත්ථාපනය  හ ප්රති ේථාපනය 

 හාය ලබාදීම  ම්රබන්ධසයන් විධිවිධාන ඇතුළත් සමම නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේම මගින් එවන් 

අඩුපාඩු ම්ර  පුරාලනු ලැසේ. එබැවින්, ආසියානු  ාංවර්ධන බැාංකුසේ අනුකූලත්ා ඒ  සේ එ ඟත්වය ලැබුණු පසු 

හිමි ම්ර සගවීසම්ර ක්රමසේදය  හ නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර අයවැය ඇතුළත් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේම 

 ඳහා අමාත් මණ්ඩලසේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමට ස ාළඹ ත්දා න්න දුම්රිය වාපෘතිය  ටයුතු  රනු ඇත්. 

 

ඉඩමට නීතිමය අයිතිය  හිත් පුද්ගලයන්  ඳහා සුදුසු ම්ර ලැබීසම්ර  ඩඉම්ර දිනය සල   ල න්සන් ඉඩම්ර අත් ර ගැනීම 

පිණි , 1950 ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර පනසත් 2 වන වගන්තිය යටසත් අත් ර ගැනීසම්ර නිසේදනය නිකුත්  ළ දිනය වන 

අත්ර ඉඩමට හිමි මක් සනාමැති පුද්ගලයන්  ඳහා  ඩඉම්ර දිනය සල   ල න්සන්  මාජ ආර්ි  හා සද්පළ 

 මීක්ෂණය සිදු ළ අව ාන දිනයයි.  ඩඉම්ර දිනයට පසුව වාපෘති ප්රසද්ශසේ පදිාංචි වන පුද්ගලයන් වන්දි සහෝ නැවත් 

පදිාංචි කිරීසම්ර සහෝ ප්රති ේථානගත් කිරීසම්ර  හාය ලැබීම  ඳහා සුදුසු ම්ර සනාලබයි.  

 



104 

 

7.2  හිමිෙම්/ සහාෙ/ ප්රතිලාභ සඳහා සුදුසුෙම් ලැබීම 

හිමි ම්ර  හාය  හ ප්රතිලාභ ලබා ගැනීම  ඳහා සුදුසු ම්ර ලැබීම පහත් වගුසේ පැහැදිලි ස ාට ඇත්. 

වගුව 7.1: හිමි ම්ර,  හාය  හ ප්රතිලාභ  ඳහා සුදුසු ම්ර ලැබීම 

 

අනුක්රමි  

අාං ය 

සුදුසු ම්ර ලැබීම 

1 ඉඩමට නනති  හිමි මක් රහිත් පුද්ගලයන්  ඳහා සුදුසු ම්ර ලැබීසම්ර  ඩඉම්ර දිනය වනුසේ 2017 

අසගෝ ේතු 14 වන දින වන අත්ර ඉඩමට නනති  හිමි මක්  හිත් පුද්ගලයන්  ඳහා අදාළ වනුසේ 

ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර පනසත් 2 වන වගන්තිය යටසත් නිසේදනය ප්රසිද්ධ  ළ දිනය සේ. 

2 වාපෘතිය මගින් බලපෑමට ලක්වන විවිධ වර්ගයන්ට අයක් පුද්ගලයන් සුදුසු ම්ර ලබන ආ ාරය 

නිශේචය කිිම වගුව 7.4 යටසත්  ඳහන් ස ාට ඇති හිමි ම්ර සගවීසම්ර ක්රමසේදය අනුව සිදු සේ. 

3 වන්දි/  හාය/ පුනරුත්ථාපනය  ඳහා හිමි ම්ර ලැබීසම්ර ඒ  ය වශසයන්  ල නු ලබන්සන් කුටුම්රබ 

ඒ  යයි. 

4 අවත්ැන් වන පුද්ගලයන්සේ පදිාංචිය පිළිබඳ නීතිමය අයිතිසේ  ේවභාවය සනා ල ා අවත්ැන් වූ 

සියලුම පුද්ගලයන්ට වන්දි  හ  හාය ලබාසදන අත්ර එහිදී අහිමි වීම්ර වර්ගය හා  ේවභාවය, 

බලපෑම්රවල විශාලත්වය හා බලපෑමට ලක් වූ සද්පළට පැවති හිමි සම්ර  ේවභාවය  හ  මාජ ආර්ි  

වශසයන් පවතින අවදානම්ර  හගත් ත්ත්ත්වය  ඳහා බලනු ඇත්. 

5 වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලසයකු යම්ර සහයකින්  ාංගණනසේ දී ගණනය  ර ගැනීමට 

සනාහැකි වූවා නම්ර  හ ප්ර ාශයට පත්  ළ අව ාන දිනයට සපර ඔහු/ ඇය එම ප්රසද්ශසේ සිටිසේ 

යැයි ඔේපු  ළ හැකි  ාක්ි පවතී නම්ර, දුක්ගැනවිලි  ඳහා  හන  ැලසීසම්ර  මිටුව මගින් 

 ත්ාපනය  ර ගැනීසමන් අනතුරුව ඔහුසේ/ ඇයසේ නම, බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන්සේ නාම 

සල්ඛනයට ඇතුළත්  රනු ඇත්. 

6 අවදානම්ර ත්ත්ත්වය අයත්  ාණ්ඩය යටත්ට ගැනුණු පුද්ගලයන්, හිමි ම්ර සගවීසම්ර ක්රමසේදසයහි 

 ඳහන් අතිසර්  ප්රතිපාදන ලැබිම  ඳහා හිමි ම්ර ලබයි. 

7 අව න් දිනයට සපර පුද්ගලසයකු/ කුටුම්රබයක් සවත් සනරපීසම්ර නිසේදනයක් නිකුත්  ර ඇත්නම්ර 

 හ අධි රණය  ඒ  ම්රබන්ධසයන් නඩු  ටයුත්ත්ක් පවතින්සන් නම්ර, වාපෘතිසයන් බලපෑමට 

ලක්වන පුද්ගලයන්සේ සුදුසු ම්ර ලැබීම නිශේචය කිරීම අධි රණ තීන්දුව අනුව සිදුවන අත්ර එම 

බලපෑමට ලක්වූවන් වන්දි/  හාය ලබා ගැනීම  ඳහා නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේම 

අනුව සුදුසු ම්ර ලබයි. 

 

7.3  හිමිෙම් කගීකම් ක්රමකේදෙ 

 

හිමි ම්ර සගවීසම්ර ක්රමසේදය වගුව 7.4 යටසත්  ඳහන් ස ාට ඇත්. බලපෑමට ලක්වන පුද්ගලයන්සේ හිමි සම්ර 

 ේවභාවය, අහිමි වූ වත් ම්ර  ඳහා පවතින හිමි ම, බලපෑම්ර වර්ග  හ  මාජ ආර්ි  ත්ත්ත්වය මත් පදනම්රව වන්දි හා 

 හාය ලබා ගැනීම  ඳහා එස ේ බලපෑමට ලක්වන පුද්ගලයන් සුදුසු ම්ර ලබයි. වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක්වන 



105 

පුද්ගලයන් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්රදී වි ල්ප සද ක් හිමි ම්ර සගවීසම්ර ක්රමසේදසයහි දක්වා ඇති අත්ර සිය  ැමැත්ත් අනුව 

එම වි ල්ප සදකින් එ ක් සත්ෝරා ගැනීසම්ර නිදහ , බලපෑමට ලක් වූවන්ට පවතී. එම වි ල්ප සද  වනුසේ; 

විෙල්ප 1: බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන් පදිාංචිව සිටි ප්රසද්ශයට ආ න්නව පිහිටි නාගි   ාංවර්ධන අධි ාියට අයත් 

නිවා  සයෝජනා ක්රමයකින් මිලදීගත් නිවා  ඒ  ය  එම බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබ පදිාංචි  ළ හැකිය. 

විෙල්ප 2: බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන් හට ත්මා  ැමති  ේථානය   ේවයාං ප්රති ේථාපනය විය හැකි අත්ර හිමි ම්ර 

සගවීසම්ර ක්රමසේදය ප්ර ාරව ඒ සවනුසවන්  ේවයාං ප්රති ේථාපන දීමනාවක් ලබාදිය හැකිය. 

නාගි   ාංවර්ධන අධි ාිසේ නිවා  ඒ  වල නැවත් පදිාංචි වීමට අසේක්ෂා  රන පුද්ගලයන් හට පහත්  ඳහන් 

වගුසවහි දැක්සවන පටිපාටියට අනුව ත්මාට ලැසබන නිව  තීරණය  ළ හැකිය. සමහිදී නිවස ේ සගබිම වර්ග ප්රමාණය 

 හ බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබසේ  ාමාජි යන්  ාංඛාව  ල ා බලනු ලැසේ. 

වගුව 7.2: සගබිම වර්ග ප්රමාණය  හ පවුසල්  ාමාජි යන්  ාංඛාව අනුව ලකුණු ලැසබන ආ ාරය 

ොණ්ඩෙ පරාසෙ ලකුණු 

සගබිම වර්ග ප්රමාණය 450 – 650 (වර්ග අඩි) 20 

651- 850 (වර්ග අඩි) 30 

851- 1000 (වර්ග අඩි) 40 

1001- 1500 (වර්ග අඩි) 50 

1501  හ ඊට වැඩි 60 

පවුසල්  ාමාජි යන් ගණන 5 – 6 30 

7 – 8 40 

9  හ ඊට වැඩි 60 

 

ඉහත් 7.2 වගුවට අනුව ලබාගත් ලකුණු  ාංඛාව මත් පදනම්රව ඒ ඒ කුටුම්රබය  ඳහා ලැසබන නිවස ේ ප්රමාණය තීරණය 

සේ. සගබිම වර්ග ප්රමාණය හා පවුසල්  ාමාජි යන් ගණනට හිමි වූ ලකුණු  ාංඛා එ තු කිරීසමන් අදාළ ලකුණු 

 ාංඛාව ලැසබන අත්ර එය 7.3 වගුසේ  ඳහන් ස ාට ඇත්. 

  

වගුව 7.3: සගබිම වර්ග ප්රමාණය/ නිවස ේ ප්රමාණය නිශේචය  රන ලකුණු පදනම  

 

ලකුණු පරාසෙ නිවකසත විශාලත්වෙ 

50ට අඩු 400 වර්ග අඩි 

51 - 60 500 වර්ග අඩි 

61  හ ඊට වැඩි 400 x 2 



වගුව 7.4: හිමි ම්ර සගවීසම්ර ක්රමසේදය  

 

අනුක්රමි

ෙ 

අංෙෙ 

වර්ගෙ සහ උප 

වර්ගෙ 

අහිමිීම් ොණ්ඩෙ හිමිෙම් ලබන 

පුද්ගලෙන්කේ 

අර්ථ නිරූපණෙ 

 

හිමිෙම් ක්රිොත්මෙ කිරීකම් ආෙතනෙ සටහන් 

 A ඉඩම් අහිමි ීම 

1 A 1 සගවත්ත්, වාණිජ 

ඉඩම්ර සහෝ හි ේ/ මුඩු 

ඉඩම්ර 

නනති  

හිමි මක් සහෝ 

ලියාපදිාංචි 

 හති යන්  හිත් 

හිමි රුසවකු 

(a) අත් ර ගනු ලැබූ ඉඩසම්ර ප්රති ේථාපන 

පිිවැය5 මත් පදනම්රව ඉඩම  ඳහා වන්දි 

මුදලක් 

(b) ඉඩසම්ර ස ාට ක් අත් ර සගන ඇත්නම්ර 

 හ ඉතිි වූ ඉඩම්ර ස ාට  ත්වදුරටත් 

පිහරණය කිරීමට සුදුසු ත්ත්ත්වසේ පවතින 

අව ේථාව දී ප්රති ේථාපන පිිවැය මත් 

පදනම්රව, බලපෑමට ලක් වූ ඉඩම්ර ස ාට  

 ඳහා පමණක් වන්දි සගවනු ඇත්. 

(c) ඉතිිවන ඉඩම්ර ස ාට  ආර්ි  වශසයන් 

වටිනා මක් සනාමැති වන අව ේථාව දී 

වාපෘතිය  ම්රපූර්ණ ඉඩම්ර ස ාට ම 

අත් ර ගනු ලබන අත්ර එයට ප්රති ේථාපන 

පිිවැය මත් පදනම්රව වන්දි සගවනු ඇත්. 

(d) ඉඩසමන් ඉවත් විම  ඳහා දැනුම්ර දීමක් මා  

තුන ට පූර්වසයන් ලිඛිත්ව සිදු කිරීම. 

 

1. ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර පනසත් 

 හ 2008 සරගුලාසි ප්ර ාරව 

ප්රධාන ත්ක්ස ේරු රු විසින් 

සියලු ත්ක්ස ේරු කිරීම්ර සිදු 

කිරීම. 

2. අවශ වන්සන් නම්ර 

 රුණා හගත් දීමනාවක් 

සගවීම  හ අර්ධ වශසයන් 

බලපෑමට ලක් වූ ඉඩසම්ර ඉතිි 

ස ාට  ත්වදුරටත් 

පිහරණය කිරීමට පවතින 

හැකියාව පිළිබඳව හිමි ම්ර 

ත්ක්ස ේරු කිරීසම්ර  මිටුව 

තීරණය  රනු ඇත්.  

3. ප්රාසද්ශීය සල් ම්ර/ නිසයෝජ 

වාපෘති අධක්ෂ (ඉඩම්ර), 

ස ාළඹ ත්දා න්න දුම්රිය 

වාපෘතිය අත් ර ගැනීසම්ර 

නිලධාියා සල   ටයුතු 

 රන අත්ර අත් ර ගැනීසම්ර 

ක්රියාවලිය  හ සගවීම්ර කිරීම 

සිදු  රයි. 

 

2 A 2 සගවත්ත්, වාණිජ 

ඉඩම්ර සහෝ හි ේ/ මුඩු 

ඉඩම්ර 

කුලී නිවැසියන්  හ 

බදු රුවන් 

(a) ඉඩම  ඳහා වන්දියක් හිමි සනාසේ. 

(b) බලපෑමට ලක් වූ ඉඩම්ර ස ාටසින් ලද දළ 

ආදායම අහිමි වීම සවනුසවන් බදු ගිවිසුසමහි 

1. ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර පනසත් 

 හ 2008 සරගුලාසි ප්ර ාරව 

ප්රධාන ත්ක්ස ේරු රු විසින් 
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ඉදිි  ාල සීමාව  ඳහා මූලමය වන්දියක් 

(c) ඉඩසමන් ඉවත් වීම  ඳහා මා  3  පූර්ව 

දැනුම්ර දීම සිදු සේ. 

සියලු ත්ක්ස ේරු කිරීම්ර සිදු 

කිරීම. 

2. අවශ වන්සන් නම්ර 

 රුණා හගත් දීමනාවන් 

සගවීමට හිමි ම්ර ත්ක්ස ේරු 

කිරීසම්ර  මිටුව තීරණය  රනු 

ඇත්.  

3. ප්රාසද්ශීය සල් ම්ර/ නිසයෝජ 

වාපෘති අධක්ෂ (ඉඩම්ර), 

ස ාළඹ ත්දා න්න දුම්රිය 

වාපෘතිය අත් ර ගැනීසම්ර 

නිලධාියා සල   ටයුතු 

 රන අත්ර අත් ර ගැනීසම්ර 

ක්රියාවලිය  හ සගවීම්ර කිරීම 

සිදු  රයි. 

 B ඉදිකිරීම්ර වුහයන් අහිමි වීම 

3 B1 සන්වාසි  ඉදිකිරීම්ර 

අහිමි වීම 

නනති  

හිමි මක් සහෝ 

ලියාපදිාංචි 

 හති යන්  හිත් 

හිමි රුසවකු 

වි ල්ප අාං  එ :  ේවයාං ප්රති ේථාපනය 

(a) ඉදිකිරීම්ර වුහසේ ප්රති ේථාපන පිිවැය මත් 

පදනම්රව බලපෑමට ලක් වූ ඉදිකිරීම්ර  ඳහා 

වන්දි මුදලක් (ක්ෂය කිරීම්ර රහිත්ව) 

(b)  ඉදිකිරීම්ර වුහසේ ස ාට ක් අත් ර සගන 

ඇත්නම්ර  හ ඉතිි වූ ස ාට  ත්වදුරටත් 

පිහරණය කිරීමට/ වා ය කිරීමට සුදුසු වන 

අව ේථාව දී ප්රති ේථාපන පිිවැය මත් 

පදනම්රව, බලපෑමට ලක් වූ ඉදිකිරීම්ර වුහසේ 

ස ාට   ඳහා පමණක් වන්දි සගවනු ඇත්. 

(ක්ෂය කිරීම්ර රහිත්ව)  ත් හානියට අනුව, 

පැවති ඉදිකිරීම එහි නියම  ේවභාවයට 

අලුත්වැඩියා කිරීමට සහෝ නැවත් ඉදිකිරීම 

 ඳහා 

(c)  ඉදිකිරීසමහි ස ාට ක් පමණක් බලපෑමට 

ලක්ව ඇත්නම්ර  හ ඉතිිව ඇති ස ාට  

වුහාත්ම ව ත්වදුරටත් පිහරණය කිරීම 

 

1. ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර 

පනසත්  හ 2008 සරගුලාසි 

ප්ර ාරව ප්රධාන 

ත්ක්ස ේරු රු විසින් සියලු 

ත්ක්ස ේරු කිරීම්ර සිදු කිරීම. 

2. දීමනා / දිිදීමනාවක් සගවීම 

 හ අර්ධ වශසයන් බලපෑමට 

ලක් වූ ඉදිකිරීම්ර වුහසේ 

ඉතිි ස ාට  ත්වදුරටත් 

පිහරණය කිරීමට පවතින 

හැකියාව පිළිබඳව හිමි ම්ර 

ත්ක්ස ේරු කිරීසම්ර  මිටුව 

තීරණය  රනු ඇත්. 

3. ප්රාසද්ශීය සල් ම්ර/ නිසයෝජ 

වාපෘති අධක්ෂ (ඉඩම්ර), 

ස ාළඹ ත්දා න්න දුම්රිය 

 

2016  ාංසශෝධන 

 හ 2013 ලාර්ක් 

ප්රතිපාදන අනුව 

 ේවයාං 

ප්රති ේථාපන 

දීමනාවක් 
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 ඳහා වටිනා මකින් යුතු සනාසේ නම්ර 

 ම්රපූර්ණ නිවස ේ ප්රති ේථාපන පිිවැය 

(ක්ෂය කිරීම රහිත්ව) මත් පදනම්රව වන්දි 

සගවනු ලැසේ. 

(d)   ඩා දැමූ ඉදිකිරීසමහි ස ාට ේ කිසිදු 

අයකිරීමකින් සත්ාරව ඉවත් ර ගැනීමට 

අයිතිය 

(e)  පළාත් පාලන ආයත්නසේ  ාණ්ඩය මත් 

පදනම්රව රු. 1,000,000.00   ේවයාං 

ප්රති ේථාපන දීමනාවක් සගවනු ලැසේ. 

 (f)  ඉදිකිරීසමන් ඉවත් වීම  ඳහා මා  3  පූර්ව 

දැනුම්රදීමක් ලිඛිත්ව සිදු කිරීම. 

 

වි ල්ප අාං  සද : වි ල්ප නිවා  

(a) බලපෑමට ලක් වූ නිවස ේ සගබිම්ර වර්ග 

ප්රමාණය  හ නිවැසියන්  ාංඛාව මත් 

පදනම්රව නාගි   ාංවර්ධන අධි ාිසේ 

නිවා   ාංකීර්ණය  ඉදි රන ලද වැඩි 

පහසු ම්ර  හිත් නිව ක් අහිමි වූ නිව  

සවනුවට ලබාදීම. 

(b) බලපෑමට ලක් වූ නිව ට වඩා වි ල්ප 

නිවා  ඒ  සේ අඩු ප්රති ේථාපන 

වටිනා මක් පවතින්සන් නම්ර, හිමි ම්ර 

කියන්නා, එක් නිවා  ඒ  ය ට  හ 

ප්රති ේථාපන පිිවැය (ක්ෂය වීම්ර අඩු 

සනා ළ)  ඳහා ලද වන්දි වටිනා සමහි 

ඉතිි මුදල  ඳහා ද හිමි ම්ර ලබයි. 

(c)  ඩා දැමූ ඉදිකිරීසමහි ස ාට ේ කිසිදු 

අයකිරීමකින් සත්ාරව ඉවත් ර ගැනීමට 

අයිතිය 

(d) බලපෑමට ලක් වූ ඉදිකිරීසමන් ඉවත් වීම 

 ඳහා මා  3  පූර්ව දැනුම්රදීමක් ලිඛිත්ව සිදු 

කිරීම. 

වාපෘතිය අත් ර ගැනීසම්ර 

නිලධාියා සල   ටයුතු 

 රන අත්ර අත් ර ගැනීසම්ර 

ක්රියාවලිය  හ සගවීම්ර කිරීම 

සිදු  රයි. 
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4 B 2 සන්වාසි  ඉදිකිරීම්ර 

අහිමි විම 

නනති  

හිමි මක් 

සනාමැතිව 

පදිාංචිවූවන් 

වි ල්ප අාං  එ :  ේවයාං ප්රති ේථාපනය 

(a)  ම්රපූර්ණ නිවස ේ ප්රති ේථාපන පිිවැය 

(ක්ෂයවීම්ර රහිත්ව) මත් පදනම්රව පූර්ණ 

වශසයන් සහෝ අර්ධ වශසයන් බලපෑමට 

ලක් වූ ඉදිකිරීම  ඳහා මුදල් වන්දියක් 

(b)  ඩා දැමූ ඉදිකිරීසමහි ස ාට ේ කිසිදු 

අයකිරීමකින් සත්ාරව ඉවත් ර ගැනීමට 

අයිතිය 

(c) පළාත් පාලන ආයත්නසේ  ාණ්ඩය මත් 

පදනම්රව රු. 1,000,000.00   ේවයාං 

ප්රති ේථාපන දීමනාවක් සගවනු ලැසේ. 

(d) බලපෑමට ලක් වූ ඉදිකිරීසමන් ඉවත් වීම 

 ඳහා මා 3  පූර්ව දැනුම්රදීමක් ලිඛිත්ව සිදු 

කිරීම. 

 

වි ල්ප අාං  සද : වි ල්ප නිවා  

(a) බලපෑමට ලක් වූ නිවස ේ සගබිම්ර වර්ග 

ප්රමාණය  හ නිවැසියන්  ාංඛාව මත් 

පදනම්රව නාගි   ාංවර්ධන අධි ාිසේ 

නිවා   ාංකීර්ණය  ඉදි රන ලද වැඩි 

පහසු ම්ර  හිත් නිව ක් අහිමි වූ නිව  

සවනුවට ලබාදීම. 

(b) බලපෑමට ලක් වූ නිව ට වඩා වි ල්ප 

නිවා  ඒ  සේ අඩු ප්රති ේථාපන 

වටිනා මක් පවතින්සන් නම්ර, හිමි ම්ර 

කියන්නා, එක් නිවා  ඒ  ය ට  හ 

ප්රති ේථාපන පිිවැය (ක්ෂය වීම්ර අඩු 

සනා ළ)  ඳහා ලද වන්දි වටිනා සමහි 

ඉතිි මුදල  ඳහා ද හිමි ම්ර ලබයි. 

(c)  ඩා දැමූ ඉදිකිරීසමහි ස ාට ේ කිසිදු 

අයකිරීමකින් සත්ාරව ඉවත් ර ගැනීමට 

අයිතිය 

(d) බලපෑමට ලක් වූ ඉදිකිරීසමන් ඉවත් වීම 

 

1. ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර 

පනසත්  හ 2008 සරගුලාසි 

ප්ර ාරව ප්රධාන 

ත්ක්ස ේරු රු විසින් සියලු 

ත්ක්ස ේරු කිරීම්ර සිදු කිරීම. 

2. දීමනා / දිිදීමනාවක් සගවීම 

පිළිබඳව හිමි ම්ර ත්ක්ස ේරු 

කිරීසම්ර  මිටුව තීරණය 

 රනු ඇත්. 

3. ප්රාසද්ශීය සල් ම්ර/ නිසයෝජ 

වාපෘති අධක්ෂ (ඉඩම්ර), 

ස ාළඹ ත්දා න්න දුම්රිය 

වාපෘතිය අත් ර ගැනීසම්ර 

ක්රියාවලිය  ළමනා රණය 

 හ සගවීම්ර කිරීම සිදු  රයි. 

 

2016  ාංසශෝධන 

 හ 2013 ලාර්ක් 

ප්රතිපාදන අනුව 

 ේවයාං 

ප්රති ේථාපන 

දීමනාවක්   
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 ඳහා මා  3  පූර්ව දැනුම්රදීමක් ලිඛිත්ව සිදු 

කිරීම. 

5 B 3 සවනත් සියලු 

ඉදිකිරීම්ර වුහ අහිමි 

වීම.6 

නනති  

හිමි මක් සහෝ 

ලියාපදිාංචි 

 හති යන්  හිත් 

හිමි රුසවකු 

(a)  ම්රපූර්ණ ඉදිකිරීම්ර වුහසේ ප්රති ේථාපන 

පිිවැය (ක්ෂයවීම්ර රහිත්ව) මත් පදනම්රව 

බලපෑමට ලක් වූ ඉදිකිරීම  ඳහා මුදල් 

වන්දියක්  

(b) ඉදිකිරීම්ර වුහසේ ස ාට ක් බලපෑමට ලක් 

වී ඇත්නම්ර  හ ඉතිි වූ ඉඩම්ර ස ාට  

ත්වදුරටත් පිහරණය කිරීමට/ වා ය 

කිරීමට සුදුසු වටිනා මකින් යුතු වන 

අව ේථාව දී ප්රති ේථාපන පිිවැය මත් 

පදනම්රව, බලපෑමට ලක් වූ ඉදිකිරීම්ර ස ාට  

 ඳහා පමණක් ((ක්ෂය කිරීම්ර රහිත්ව)  ත් 

හානියට අනුව, පැවති ඉදිකිරීම එහි නියම 

 ේවභාවයට අලුත්වැඩියා කිරීමට සහෝ නැවත් 

ඉදිකිරීම  ඳහා) වන්දි සගවනු ඇත්. 

(c) ඉදිකිරීසමහි ස ාට ක් පමණක් බලපෑමට 

ලක්ව ඇත්නම්ර  හ ඉතිිව ඇති ස ාට  

වුහාත්ම ව ත්වදුරටත් පිහරණය කිරීම 

 ඳහා වටිනා මකින් යුතු සනාසේ නම්ර 

 ම්රපූර්ණ නිවස ේ ප්රති ේථාපන පිිවැය 

(ක්ෂය කිරීම රහිත්ව) මත් පදනම්රව වන්දි 

සගවනු ලැසේ. 

(d)  ඩා දැමූ ඉදිකිරීසමහි ස ාට ේ කිසිදු 

අයකිරීමකින් සත්ාරව ඉවත් ර ගැනීමට 

අයිතිය 

(e) බලපෑමට ලක් වූ ඉදිකිරීසමන් ඉවත් වීම 

 ඳහා මා  3  පූර්ව දැනුම්ර දීමක් ලිඛිත්ව සිදු 

කිරීම. 

 

1. ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර 

පනසත්  හ 2008 සරගුලාසි 

ප්ර ාරව ප්රධාන ත්ක්ස ේරු රු 

විසින් සියලු ත්ක්ස ේරු කිරීම්ර 

සිදු කිරීම. 

2. දීමනා සහෝ දිිදීමනා සගවීම 

 හ අර්ධ වශසයන් බලපෑමට 

ලක් වූ ඉඩසම්ර ඉතිි ස ාට  

ත්වදුරටත් පිහරණය කිරීමට 

පවතින හැකියාව පිළිබඳව 

හිමි ම්ර ත්ක්ස ේරු කිරීසම්ර 

 මිටුව තීරණය  රනු ඇත්. 

3. ප්රාසද්ශීය සල් ම්ර/ නිසයෝජ 

වාපෘති අධක්ෂ (ඉඩම්ර), 

ස ාළඹ ත්දා න්න දුම්රිය 

වාපෘතිය අත් ර ගැනීසම්ර 

ක්රියාවලිය  ළමනා රණය 

 හ සගවීම්ර කිරීම සිදු  රයි. 
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6 B 4 සවනත් සියලුම 

ඉදිකිරීම්ර වුහ අහිමි 

වීම7 

නනති  

හිමි මක් රහිත් 

පුද්ගලයන් 

(a)  ම්රපූර්ණ නිවස ේ ප්රති ේථාපන පිිවැය 

(ක්ෂයවීම්ර රහිත්ව) මත් පදනම්රව පූර්ණ 

වශසයන් සහෝ අර්ධ වශසයන් බලපෑමට 

ලක් වූ ඉදිකිරීම  ඳහා මුදල් වන්දියක්  

(b)  ඩා දැමූ ඉදිකිරීසමහි ස ාට ේ කිසිදු 

අයකිරීමකින් සත්ාරව ඉවත් ර ගැනීමට 

අයිතිය 

(c) බලපෑමට ලක් වූ ඉදිකිරීසමන් ඉවත් වීම 

 ඳහා මා  3  පූර්ව දැනුම්ර දීමක් ලිඛිත්ව සිදු 

කිරීම. 

 

1. ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර 

පනසත්  හ 2008 සරගුලාසි 

ප්ර ාරව ප්රධාන 

ත්ක්ස ේරු රු විසින් සියලු 

ත්ක්ස ේරු කිරීම්ර සිදු කිරීම. 

2. දීමනා/ දිිදීමනා සගවීම  හ 

අර්ධ වශසයන් බලපෑමට 

ලක් වූ ඉඩසම්ර ඉතිි ස ාට  

ත්වදුරටත් පිහරණය කිරීමට 

පවතින හැකියාව පිළිබඳව 

හිමි ම්ර ත්ක්ස ේරු කිරීසම්ර 

 මිටුව තීරණය  රනු ඇත්. 

3. ප්රාසද්ශීය සල් ම්ර/ නිසයෝජ 

වාපෘති අධක්ෂ (ඉඩම්ර), 

ස ාළඹ ත්දා න්න දුම්රිය 

වාපෘතිය අත් ර ගැනීසම්ර 

ක්රියාවලිය  ළමනා රණය 

 හ සගවීම්ර කිරීම සිදු  රයි. 

 

7 B 5 කුලියට ලබාගත් 

වා  ේථාන අහිමි වීම 

කුලී නිවැසියන්  හ 

බදු රුවන් 

(a) සගවල් කුලී පනත් යටසත් ලියාපදිාංචි වූ බදු 

ගැනුම්ර රුවන්  ඳහා  ල් ඉකුත් සනාවූ 

කුලී සහෝ බදු  ාල සීමාව  ඳහා වන්දි 

(b) ආරක්ිත් (Protected) බදු ගැනුම්ර රුවන් 

2002 අාං  26 දරන සගවල් කුලී 

( ාංසශෝධිත්) පනත් ප්ර ාරව හිමි ම්ර ලබයි. 

කුලියට ලබාගත් වා  ේථානසයහි 

ස ාට  ට පමණක් හානි සිදු වී ඇත්නම්ර 

හිමි රුසේ එ ඟත්වය ඇතිව එහිම 

ත්වදුරටත් රැඳී සිටීමටත්, නැත්සහාත් 

වා  ේථානය  ම්රපූර්ණසයන්ම හානියට 

පත්ව ඇත්නම්ර  හ ඉන් ඉවත්වීමට කුලී රු 

අදහ ේ  රන්සන් නම්ර, ප්රති ේථාපන 

වටිනා ම  හ වව ේථාපිත් සගවීම අත්ර 

1. ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර 

පනසත්  හ 2008 සරගුලාසි 

ප්ර ාරව ප්රධාන 

ත්ක්ස ේරු රු විසින් සියලු 

ත්ක්ස ේරු කිරීම්ර සිදු කිරීම. 

2. දීමනා/ දීමනා සගවීම  හ 

අර්ධ වශසයන් පිළිබඳව 

හිමි ම්ර ත්ක්ස ේරු කිරීසම්ර 

 මිටුව තීරණය  රනු ඇත්. 

3. ප්රාසද්ශීය සල් ම්ර/ නිසයෝජ 

වාපෘති අධක්ෂ (ඉඩම්ර), 

ස ාළඹ ත්දා න්න දුම්රිය 

වාපෘතිය අත් ර ගැනීසම්ර 

ක්රියාවලිය  ළමනා රණය 

2013 ලාර්ක් 

ප්රතිපාදන මගින් 

සයෝජනා  ර 

ඇති පිදි වා ය 

 ළ  ාලය  හ 

වන්දි ප්රතිශත්ය 
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සවන  පහත්  ඳහන් පිදි පදිාංචි රු  හ 

නිවා  හිමියා අත්ර සබදනු ඇත්. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) හිමි රුසේ එ ඟත්වය  හිත්ව ඉදිකිරීමට 

සිදු  රන ලද  වර සහෝ  ාංවර්ධන සහෝ 

වැඩි දියුණු කිිම සවනුසවන් ප්රති ේථාපන 

පිිවැය මත් පදනම්රව වන්දියක්. 

(d) කුලී පදනම මත් ලබාගත් වා  ේථානසේ 

ස ාට ක් පමණක් අහිමිවන්සන් නම්ර පනත් 

මඟින් කුලී රු ආරක්ෂා  රනු සනාලැසේ. 

නිවා  හිමියාසේ එ ඟත්වය ඇතිව 

ත්වදුරටත් එහි රැඳී සිටීසම්ර වි ල්පය 

කුලී රු  තු සේ. නැත්සහාත් අවත්ැන් වූ 

නිවැසියන් ඉන් පිටවීම වි ල්පය සල  

සත්ෝරා ගන්සන් නම්ර මුදල්මය  හායක් 

(මා  හය  කුලී වටිනා මට  මාන 

මුදලක්) ලැසේ. 

(e) ප්රති ේථාපනය  ඳහා මා  3  පූර්ව දැනුම්ර 

දීමක් ලිඛිත්ව සිදු කිරීම. 

 හ සගවීම්ර කිරීම සිදු  රයි. 

8 B 6 කුලියට ලබාගත් 

වා  ේථාන අහිමි වීම 

රජසේ නිල නිවා / 

වුහයන් භාවිත්ා 

(a) රු. 50,000.00   රුණා හගත් දීමනාවන්  

(b) බලපෑමට ලක් වූ නිල නිවා , වාපෘතිය 

1. දීමනා/ දිිදීමනා/ 

 රුණා හගත් දීමනා පිළිබඳ 

 

භුක්ති විඳින 

 ාල සීමාව  

(අවුරුදු 

ගණන) 

 20 < 

10  ≤   20 

  5   ≤  10 

   <  5 

  

 

 

 

 

 

10 ≤ 20 

5 ≤ 10 

< 5 

කුලී නිවැසියාට 

වන්දිය 

(මුළු ගණනින් 

% සල ) 

75 

50 

25 

10 

නිවා  හිමියාට 

වන්දිය 

(මුළු ගණනින් 

% සල ) 

         25 

50 

75 

90 
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 රන්නන් මගින් නැවත් ඉදි රනු ඇත්. ප්රමුඛත්ා පදනම 

මත් නැවත් ඉදි රනු ලබන නිල නිවා වල 

සන්වාසි  පහසු ම්ර  ැපයීම පිළිබඳව, 

ස ේවා අවශත්ාවය මත් පදනම්රව ලබාදීම 

පිළිබඳව පදිාංචි රුවන් සවත්  හති  වනු 

ඇත්. 

(c) වැඩිදියුණු  රන ලද පහසු ම්ර  හිත්ව 

රජසේ ඉදිකිරීම්ර නැවත් ඉදි රනු ඇත්. 

(d) ප්රති ේථාපනය  ඳහා මා  3  පූර්ව දැනුම්ර 

දීමක් ලිඛිත්ව සිදු කිරීම. 

අමාත් මණ්ඩලය තීරණය 

 රනු ඇත්. 

  2.ප්රාසද්ශීය සල් ම්ර/ නිසයෝජ 

වාපෘති අධක්ෂ (ඉඩම්ර), 

ස ාළඹ ත්දා න්න දුම්රිය 

වාපෘතිය අත් ර ගැනීසම්ර 

ක්රියාවලිය  ළමනා රණය 

 හ සගවීම්ර කිරීම සිදු  රයි. 

 C සබෝග  හ ශා  අහිමි වීම 

9 C 1 සබෝග  හ ශා  

අහිමි වීම 

නනති  

හිමි මක් සහෝ 

ලියාපදිාංචි 

 හති යක්  හිත් 

හිමි රුවන් 

(a) වගා  ර ඇති  න්න (seasonal) සබෝග 

සනලා ගැනීමට හැකිවන පිදි ප්රමාණවත් 

 ාලයක් ලබාසදමින් පූර්ව දැනුම්රදීමක් සිදු 

කිිම සහෝ හානි වූ සහෝ විනාශ වූ සබෝග 

සවනුසවන් මුදල් වන්දියක් ලබාදිම. 

(b) බලපෑමට ලක් වූ වාර්ි  සබෝග  හ ඵල 

දරණ ශා  සවනුසවන් ඒවාසේ වර්ත්මාන 

සවළඳපල වටිනා ම මත් පදනම්රව මුදල් 

වන්දියක් ලබාදීම. 

(c)  පා දමන ලද ග ේ කිසිදු අයකිරීමකින් 

සත්ාරව ත්බා ගැනීමට ඉඩ ලබාදීම. 

1. ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර 

පනසත්  හ 2008 සරගුලාසි 

ප්ර ාරව ප්රධාන 

ත්ක්ස ේරු රු විසින් සියලු 

ත්ක්ස ේරු කිරීම්ර සිදු කිරීම. 

2. දීමනා/ දිිදීමනා/ 

 රුණා හගත් දීමනාවන් 

පිළිබඳ හිමි ම්ර ත්ක්ස ේරු 

කිරීසම්ර  මිටුව තීරණය 

 රනු ඇත්. 

3. ප්රාසද්ශීය සල් ම්ර/ නිසයෝජ 

වාපෘති අධක්ෂ (ඉඩම්ර), 

ස ාළඹ ත්දා න්න දුම්රිය 

වාපෘතිය අත් ර ගැනීසම්ර 

ක්රියාවලිය  ළමනා රණය 

 හ සගවීම්ර කිරීම සිදු  රයි. 

 

 C 2 සබෝග  හ ශා  

අහිමි වීම 

නනති  හිමි ම 

සනාමැති පුද්ගලයා 

(a) වගා  ර ඇති  න්න (seasonal) සබෝග 

සනලා ගැනීමට හැකිවන පිදි ප්රමාණවත් 

 ාලයක් ලබාසදමින් පූර්ව දැනුම්රදීමක් සිදු 

කිිම සහෝ හානි වූ සහෝ විනාශ වූ සබෝග 

සවනුසවන් මුදල් වන්දියක් ලබාදීම. 

(b) බලපෑමට ලක් වූ වාර්ි  සබෝග  හ ඵල 

1. ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර 

පනසත්  හ 2008 සරගුලාසි 

ප්ර ාරව ප්රධාන 

ත්ක්ස ේරු රු විසින් සියලු 

ත්ක්ස ේරු කිරීම්ර සිදු කිරීම. 

2. දීමනා/ දිිදීමනා/  
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දරණ ශා  සවනුසවන් ඒවාසේ වර්ත්මාන 

සවළඳපල වටිනා ම මත් පදනම්රව මුදල් 

වන්දියක් ලබාදීම. 

(c) ශ්රී ලාං ා දුම්රිය ස ේවය  තු ඉඩම්රවල 

පවතින ග ේ ශ්රී ලාං ා දුම්රිය 

සදපාර්ත්සම්රන්තුසේ සරගුලාසිවලට 

අනුකූලව ඉවත්  රනු ඇත්. 

 රුණා හගත් දීමනාවන් 

පිළිබඳ  හිමි ම්ර ත්ක්ස ේරු 

කිරීසම්ර  මිටුව තීරණය 

 රනු ඇත්. 

3. ප්රාසද්ශීය සල් ම්ර/ නිසයෝජ 

වාපෘති අධක්ෂ (ඉඩම්ර), 

ස ාළඹ ත්දා න්න දුම්රිය 

වාපෘතිය අත් ර ගැනීසම්ර 

ක්රියාවලිය  ළමනා රණය 

 හ සගවීම්ර කිරීම සිදු  රයි. 

4. ශ්රී ලාං ා දුම්රිය ස ේවයට 

අයත් ඉඩම්රවල පිහිටි ග ේ 

ඉවත් කිරීම. 

 D ආදායම්ර අහිමි වීම 

10 D 1 වාපාර ආදායම 

ත්ාව ාලි ව අහිමි 

වීම 

ලියාපදිාංචිය  හිත්/ 

රහිත් වාපාර 

හිමි රුවන් සහෝ 

වාපාර 

පවත්වන්නන් 

(a) වාපාර පි රය  (දැනට පවතින සහෝ 

 ැලසුම්ර  ළ) සහෝ  වර සහෝ සපාදු සවළඳ 

 ාංකිර්ණය  පිහිටි වැඩි පහසු ම්ර  හිත් 

වි ල්ප වාපාර  ේථානයක්/ සවළඳ ැලක් 

බදු වාි ය සගවා, ස ටි ාලීන බදු පදනම 

යටසත් ස ායා ගැනීමට  හාය වීම.  

(b) සුදුසු වි ල්ප වාපාර  ේථානයක් ස ායා 

ගැනීමට වාපෘතිය අසපාසහා ත් වන්සන් 

නම්ර, ආ න්න මා  තුන   ාමාන ආදායම 

මත් පදනම්රව මා  6  ාල සීමාවක්  ඳහා රු. 

15,000.00  මුදල් වන්දියක් සගවනු ලබයි. 

(සහෝ නැත්සහාත් වන්දි මුදල් ස ාපමණ 

 ාල සිමාවක්  ඳහා ලබාසදන්සන් දැයි 

හිමි ම්ර ත්ක්ස ේරු කිරීසම්ර  මිටුව තීරණය 

 ළ හැකිය.) 

(c) ප්රවාහනය කිරීම  ඳහා පවතින භාණ්ඩ  හ 

අමුද්රව ප්රමාණ පිළිබඳ  ල ා බලා ඒ අනුව 

වාපෘතිය මගින් භාණ්ඩ  හ අමුද්රව 

ප්රවාහනය කිරීම සහෝ ප්රවාහනය කිරීම  ඳහා 

1. ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර 

පනසත්  හ 2008 සරගුලාසි 

ප්ර ාරව ප්රධාන 

ත්ක්ස ේරු රු විසින් සියලු 

ත්ක්ස ේරු කිරීම්ර සිදු කිරීම. 

2. දීමනා/ දිිදීමනා/ 

 රුණා හගත් දීමනාවන් 

පිළිබඳ හිමි ම්ර ත්ක්ස ේරු 

කිරීසම්ර  මිටුව තීරණය 

 රනු ඇත්. 

3. ප්රාසද්ශීය සල් ම්ර/ නිසයෝජ 

වාපෘති අධක්ෂ (ඉඩම්ර), 

ස ාළඹ ත්දා න්න දුම්රිය 

වාපෘතිය අත් ර ගැනීසම්ර 

ක්රියාවලිය  ළමනා රණය 

 හ සගවීම්ර කිරීම සිදු  රයි. 

 

 

2013 ලාර්ක් 

ප්රතිපාදන මගින් 

සයෝජිත් පිදි 

රු.15,000  

මාසි  දීමනාවක් 
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වාපාර හිමි රුට මුදල් සගවීමක් සිදු කිරීම. 

11 D 2 වාපාර ආදායම 

 ේිරවම අහිමි වීම 

වාපාර නාම 

ලියාපදිාංචිය  හිත් 

ආදායම්ර බදු සගවන 

වාපාර 

හිමි රුවන් 

(a) වාපාර පි රය  (දැනට පවතින සහෝ 

 ැලසුම්ර  ළ) සහෝ  වර සහෝ සපාදු සවළඳ 

 ාංකිර්ණය  පිහිටි වැඩි පහසු ම්ර  හිත් 

වි ල්ප වාපාර  ේථානයක්/ සවළඳ ැලක් බදු 

වාි ය සගවා, දීර්ඝ ාලීන බදු පදනම 

යටසත් ස ායා ගැනීමට  හාය වීම.  

(b) සුදුසු වි ල්ප වාපාර  ේථානයක් ස ායා 

ගැනීමට වාපෘතිය අසපාසහා ත් වන්සන් 

නම්ර, බදු ප්ර ාශන සල්ඛන මත් ආ න්න මා  

තුන   ාමාන ලාභය මත් පදනම්රව මා  

32   ාල සීමාවක් දක්වා මුදල් වන්දියක් 

සගවනු ලබයි. 

(c) වාපෘතිය මගින් භාණ්ඩ  හ අමුද්රව 

ප්රවාහනය කිරීම සහෝ ප්රවාහනය කිරීම  ඳහා 

පවතින භාණ්ඩ  හ අමුද්රව ප්රමාණ පිළිබඳ 

 ල ා බලා ඒ අනුව ප්රවාහනය කිරීම  ඳහා 

වාපාර හිමි රුට මුදල් සගවීමක් සිදු කිරීම. 

1. ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර 

පනසත්  හ 2008 සරගුලාසි 

ප්ර ාරව ප්රධාන 

ත්ක්ස ේරු රු විසින් සියලු 

ත්ක්ස ේරු කිරීම්ර සිදු කිරීම. 

2. දීමනා/ දිිදීමනා/ 

 රුණා හගත් දීමනාවන් 

පිළිබඳ හිමි ම්ර ත්ක්ස ේරු 

කිරීසම්ර  මිටුව තීරණය 

 රනු ඇත්. 

3. ප්රාසද්ශීය සල් ම්ර/ නිසයෝජ 

වාපෘති අධක්ෂ (ඉඩම්ර), 

ස ාළඹ ත්දා න්න දුම්රිය 

වාපෘතිය අත් ර ගැනීසම්ර 

ක්රියාවලිය  ළමනා රණය 

 හ සගවීම්ර කිරීම සිදු  රයි. 

 

12 D 3 වාපාර ආදායම 

 ේිරවම අහිමි වීම 

අවිධිමත් වාපාර 

හිමි රුවන් 

(a) වාපාර පි රය  (දැනට පවතින සහෝ 

 ැලසුම්ර  ළ) සහෝ  වර සහෝ සපාදු සවළඳ 

 ාංකිර්ණය  පිහිටි වැඩි පහසු ම්ර  හිත් 

වි ල්ප වාපාර  ේථානයක්/ සවළඳ ැලක් 

බදු වාි ය සගවා, දීර්ඝ ාලීන බදු පදනම 

යටසත් ස ායා ගැනීමට  හාය වීම. 

(b) වි ල්ප වාපාර  ේථානයක් ස ායා ගැනීමට 

ජීවසනෝපාය  හායක් ලබාදීමට වාපෘතිය 

අසපාසහා ත් වන්සන් නම්ර, රු. 15,000  

මාසි  මුදල් දීමනාවක් මා  18   ාල 

සීමාවක්  ඳහා ලබාදීම සහෝ ආ න්න මා  

තුන  ආදායසම්ර  ාමානය  ල ා ඒ මත් 

පදනම්රව ලබාසදන මුදල් වන්දිය උපිම මා  

18   ාලයක් ලබාදීම යන දීමනාවන්සගන් 

වැඩි අගය ලබාදීම. 

1. ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර 

පනසත්  හ 2008 සරගුලාසි 

ප්ර ාරව ප්රධාන 

ත්ක්ස ේරු රු විසින් සියලු 

ත්ක්ස ේරු කිරීම්ර සිදු කිරීම. 

2. දීමනා/ දිිදීමනා/ 

 රුණා හගත් දීමනාවන් 

පිළිබඳ හිමි ම්ර ත්ක්ස ේරු 

කිරීසම්ර  මිටුව තීරණය 

 රනු ඇත්. 

3. ප්රාසද්ශීය සල් ම්ර/ නිසයෝජ 

වාපෘති අධක්ෂ (ඉඩම්ර), 

ස ාළඹ ත්දා න්න දුම්රිය 

වාපෘතිය අත් ර ගැනීසම්ර 

ක්රියාවලිය  ළමනා රණය 

2013 ලාර්ක් 

ප්රතිපාදන මගින් 

සයෝජිත් පිදි 

රු.15,000  

මාසි  දීමනාවක් 
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(c) වාපෘතිය මගින් භාණ්ඩ  හ අමුද්රව 

ප්රවාහනය කිරීම සහෝ ප්රවාහනය කිරීම  ඳහා 

පවතින භාණ්ඩ  හ අමුද්රව ප්රමාණ පිළිබඳ 

 ල ා බලා ඒ අනුව ප්රවාහනය කිරීම  ඳහා 

වාපාර හිමි රුට මුදල් සගවීමක් සිදු කිරීම. 

 හ සගවීම්ර කිරීම සිදු  රයි. 

13 D 4 වැටුේ ලබන 

 ම්ර රු  හ රැකියා 

වලින් ලබන 

ආදායම්ර 

ත්ාව ාලි ව අහිමි 

වීම 

 ම්ර රුවන්, 

ශ්රමි යන් 

ඇතුළත්ව වැටුේ 

ලබන ස ේව යන් 

(a) ජීවසනෝපාය  හාය  ඳහා වන රු. 45,000ක් 

සහෝ ආ න්න මා  තුන   ාලය  ආදායම/ 

සේත්න වල  ාමාන මත් පදනම්රව උපිම 

මා  3ක්  ඳහා මුදල් වන්දියක් යන 

අගයන්සගන් වැඩි අගය සගවීම. 

(b) ප්රති ේථානගත් වීම  ඳහා මා  3  පූර්ව ලිඛිත් 

දැනුම්රදීමක්. 

1. දීමනා/ දිිදීමනා/ 

 රුණා හගත් දීමනාවන් 

සගවීමට හිමි ම්ර ත්ක්ස ේරු 

කිරීසම්ර  මිටුව තීරණය 

 රනු ඇත්. 

2. ප්රාසද්ශීය සල් ම්ර/ නිසයෝජ 

වාපෘති අධක්ෂ (ඉඩම්ර), 

ස ාළඹ ත්දා න්න දුම්රිය 

වාපෘතිය අත් ර ගැනීසම්ර 

ක්රියාවලිය  ළමනා රණය 

 හ සගවීම්ර කිරීම සිදු  රයි. 

2013 ලාර්ක් 

ප්රතිපාදන මගින් 

සයෝජනා  ර 

ඇති 

රු.45,000.00  

ජීවසනෝපාය 

ආධාරයක් 

14 D 5 වාපාරය සවනත් 

ප්රසද්ශය  නැවත් 

 ේථානගත් කිරීම 

සහෝ වාපාරය යළි 

 ේථාපිත් සනාකිරීමට 

තීරණය කිරීම 

සහේතුසවන් වැටුේ 

ලබන  ම්ර රු  හ 

රැකියා වලින් ලබන 

ආදායම්ර  ේිරව 

අහිමි වීම. 

 ම්ර රුවන්, 

ශ්රමි යන් 

ඇතුළත්ව වැටුේ 

ලබන ස ේව යන් 

(a) ජීවසනෝපාය  හාය  ඳහා වන රු. 90,000ක් 

සහෝ ආ න්න මා  තුන   ාලය  ආදායම/ 

සේත්න වල  ාමාන මත් පදනම්රව උපිම 

මා  6ක්  ඳහා මුදල් වන්දියක් යන 

අගයන්සගන් වැඩි අගය සගවීම. 

(b) ප්රති ේථානගත් වීම  ඳහා මා  3  පූර්ව ලිඛිත් 

දැනුම්රදීමක්. 

1. දීමනා/ දිිදීමනා/ 

 රුණා හගත් දීමනාවන් 

පිළිබඳ හිමි ම්ර ත්ක්ස ේරු 

කිරීසම්ර  මිටුව තීරණය 

 රනු ඇත්. 

2. ප්රාසද්ශීය සල් ම්ර/ නිසයෝජ 

වාපෘති අධක්ෂ (ඉඩම්ර), 

ස ාළඹ ත්දා න්න දුම්රිය 

වාපෘතිය අත් ර ගැනීසම්ර 

ක්රියාවලිය  ළමනා රණය 

 හ සගවීම්ර කිරීම සිදු  රයි. 

 

2013 ලාර්ක් 

ප්රතිපාදන මගින් 

සයෝජනා  ර 

ඇති 

රු.90,000.00  

ජීවසනෝපාය 

ආධාරයක් 

 E ජීවකනෝපාෙ ප්රතිෂතඨාපනෙ සහ පුනරුත්ථාපනෙ 

15 E 1 ප්රති ේථාපනය කිරීම 

සහේතුසවන් 

ජිවසනෝපාය අහිමි 

වීම සහෝ ඊට 

දිළිඳු පුද්ගලයන්, 

 ේවයාං 

රැකියාලාභීන්, කුඩා 

පිමාණ 

(a) වාපාර  ඳහා ආසයෝජන කිරීමට/  ේථාපිත් 

කිරීමට, ඵලදායී සද්පළ ලබාගැනීම පිණි  

ණය ලබා ගැනීමටත්, හවුල් ාර පාර්ශව 

 ම්රබන්ධ  රගත්  ටයුතු  ඳහා ප්රසේශවීමට 

1. දීමනා/ දිිදිමනා/ 

 රුණා හගත් දීමනාවන් 

පිළිබඳ හිමි ම්ර ත්ක්ස ේරු 

කිරීසම්ර  මිටුව තීරණය 
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බලපෑම්ර එල්ලවීම. වාපාි යන්, 

අවදානම්ර 

ත්ත්ත්වසේ සිටින 

පුද්ගලයන් 

අවශ වෘත්තීය  හාය හා උපසද ේ ලබාදීම. 

(b) ප්රති ේථාපනය  රනු ලබන පවුල්වල 

උනන්දුව දක්වන්නා වූ ත්රුණ ත්රුණියන් 

අතුින් (එක් පවුලකින් එක්  ාන්ත්ාවක් හා 

එක් පිිමි අසයකු සල ) පවුලකින් උපිම 

සදසදසනකු බැගින් සත්ෝරාසගන ජීවසනෝපාය 

ශක්තිමත් කිරීම  ඳහා කු ලත්ා පුහුණුව 

ලබාදීම. 

(c) අව ේථාවන් පවතින්සන් නම්ර, වාපාර 

 ේථානවල, ප්රති ේථාපනය සිදු  රන 

වැඩබිම්රවල, ගෘහාශ්රිත්  ාර්යයන්  හ 

වාපෘති සිවිල් වැඩ  ටයුතු සිදු  රන 

 ේථානවල රැකියා අව ේථා ලබාදීම. 

(d) වාපාර පි රය  (දැනට පවතින සහෝ 

 ැලසුම්ර  ළ) සහෝ  වර සහෝ සපාදු සවළඳ 

 ාංකිර්ණය  පිහිටි වැඩි පහසු ම්ර  හිත් 

වි ල්ප වාපාර  ේථානයක්/ සවළඳ ැලක් 

බදු වාි ය සගවා, දීර්ඝ ාලීන බදු පදනම 

යටසත් ස ායා ගැනීමට  හාය වීම.  

 

 රනු ඇත්. 

 F බාධ්ා කිරීම් සහ කවනත් දීමනා 

16 F 1 විදුලිය, ජලය  හ 

 ේථාවර දුර ථන 

 ම්රබන්ධත්ා  ඳහා 

ප්රසේශය අහිමි වීම. 

ප්රති ේථාපනය  ළ 

නිවැසියන්, 

වාපාර 

හිමි රුවන්, 

ඉදිකිරීම්ර 

හිමි රුවන්, 

ආයත්න (ඉඩමට 

පවතින අයිතිය 

සනා ල ා)  

 

(a) සියලුම උපසයෝජන ස ේවා  ඳහා ප්රසේශවීම්ර 

ලබා ගැනීමට වැයවන පිිවැය 

දීමනා/ දිිදීමනා/ 

 රුණා හගත් දීමනාවන් 

පිළිබඳ හිමි ම්ර ත්ක්ස ේරු 

කිරීසම්ර  මිටුව තීරණය  රනු 

ඇත්. 

 

17 F 2 ගෘහ භාණ්ඩ  හ  වි 

කිරීම්ර, නැවත් 

ප්රති ේථාපනය  ළ 

නිවැසියන්, 

(a) ගෘහ භාණ්ඩ  හ  වි කිරීම්ර නැවත්  වි 

කිරීමට හැකිවන පිදි රු. 10,000.00  

1. ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර 

පනසත්  හ 2008 සරගුලාසි 

2013 ලාර්ක් 

මගින් සයෝජනා 
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 විකිිම  ඳහා 

පිිවැය 

වාපාර 

හිමි රුවන්, 

ඉදිකිරීම්ර 

හිමි රුවන්, 

ආයත්න (ඉඩමට 

පවතින අයිතිය 

සනා ල ා)  

මූල දීමනාවක්. ප්ර ාරව ප්රධාන 

ත්ක්ස ේරු රු විසින් සියලු 

ත්ක්ස ේරු කිරීම්ර සිදු කිරීම. 

2. ප්රාසද්ශීය සල් ම්ර/ නිසයෝජ 

වාපෘති අධක්ෂ (ඉඩම්ර), 

ස ාළඹ ත්දා න්න දුම්රිය 

වාපෘතිය අත් ර ගැනීසම්ර 

ක්රියාවලිය  ළමනා රණය 

 හ සගවීම්ර කිරීම සිදු  රයි. 

 

 රනුසේ 

රු.5,000  ගෘහ 

නැවත්  වි කිරීම්ර 

දීමනාවකි. නමුත් 

ඉහළ ජීවන 

වියදම්ර  ල ා 

බලා නැවත් 

පදිාංචි කිරීසම්ර 

ක්රියා ාර ම්ර 

 ැලැ ේම මගින් 

රු.10,000ක් 

සයෝජනා 

ස ිණි. 

 

18 F 3 පදිාංචිය සවන ේ 

කිරීසම්රදී එම මාරු 

කිරීම  ඳහා වැය වූ 

පිිවැය 

ප්රති ේථාපනය  ළ 

කුටුම්රබයන් 

(ඉඩමට පවතින 

අයිතිය 

සනා ල ා)  

(a) බලපෑමට ලක් වූ නිවස ේ සගබිම්ර වර්ග 

ප්රමාණය මත් පදනම්රව නිවා   ාංවර්ධන 

අධි ාිසේ නිවා  සයෝජනා ක්රමය සවත් 

පදිාංචිය සවන ේ කිරීම/ ප්රවාහනය  ඳහා 

දීමනාවක්. 

කගබිම වර්ග 

ප්රමාණෙ (වර්ග 

අඩි) 

දීමනාව  

(රු.) 

<1000 10,000.00 

1000 – 2000 15,000.00 

>2000 25,500.00 
 

1. ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර 

පනසත්  හ 2008 සරගුලාසි 

ප්ර ාරව ප්රධාන 

ත්ක්ස ේරු රු විසින් සියලු 

ත්ක්ස ේරු කිරීම්ර සිදු කිරීම. 

2. ප්රාසද්ශීය සල් ම්ර/ නිසයෝජ 

වාපෘති අධක්ෂ (ඉඩම්ර), 

ස ාළඹ ත්දා න්න දුම්රිය 

වාපෘතිය අත් ර ගැනීසම්ර 

ක්රියාවලිය  ළමනා රණය 

 හ සගවීම්ර කිරීම සිදු  රයි. 

 

19 F 4 වි ල්ප නවාත්ැන් 

පහසු ම්ර ස ායා 

ගැනීම  ඳහා වැය වූ 

වියදම්ර 

ප්රති ේථාපනය  ළ 

කුටුම්රබයන්, 

වාපාර සහෝ 

ආයත්න  

හිමි රුවන් 

(ඉඩමට පවතින 

අයිතිය 

සනා ල ා)  

(a) “හිමි ම්ර ත්ක්ස ේරු කිරීසම්ර  මිටුව මගින් 

තීරණය  රන ලද  ාල සීමාව මත් පදනම්රව 

සගවල්කුලී දීමනාවන් සගවනු ලැසේ, 

කගබිම වර්ග ප්රමාණෙ 

(වර්ග අඩි) 

දීමනාව 

(රු.) 

<500 50,000.00  

500 – 750 60,000.00  

 දීමනා/ දිිදීමනා සගවීම 

පිළිබඳ හිමි ම්ර ත්ක්ස ේරු 

කිරීසම්ර  මිටුව තීරණය 

 රනු ඇත්. 

 

 

2013 ලාර්ක් 

ප්රතිපාදන මගින් 

සයෝජනා  ළ 

පිදි භූමිසේ වර්ග 

ප්රමාණය මත් 

පදනම්රව සගවල් 

කුලී දීමනාවක් 
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750 – 1000 75,000.00  

>1000 100,000.00  
 

 G විසශේෂ  හාය 

20 G 1 අවදානම්ර ත්ත්ත්වසේ 

 ාණ්ඩය යටත්ට 

ගැසනන, පවුල්වල 

ගෘහමූලි යන් මත් 

ඇති  රන බලපෑම 

අවදානම්ර  ාණ්ඩය 

යටත්ට ගැසනන 

කුටුම්රබවල ගෘහ 

මූලි යන් (ජාති  

දිද්රත්ා සර්ඛාවට 

පහළ මට්ටමට 

ගැසනන කුටුම්රබ, 

වය ේගත් හා  ේී 

මූලි  පවුල්, 

නිදන්ගත් 

සරෝගවලින් 

සපසළන්නන්) 

(a) එක් එක් පුද්ගලයා අවදානම්ර ත්ත්ත්වයට 

පත්වන මට්ටසමහි බරපත්ල බව 

 ැලකිල්ලට ගනිමින් හිමි ම්ර ත්ක්ස ේරු 

කිරීසම්ර  මිටුව විසින් නිශේචය  රනු ලබන 

මුදලක් සහෝ අවම රු. 15,000.00  

 රුණා හගත් සගවීමක්. 

දීමනා/ දිිදීමනා සගවීම පිළිබඳ 

හිමි ම්ර ත්ක්ස ේරු කිරීසම්ර 

 මිටුව තීරණය  රනු ඇත් 

2013 ලාර්ක් 

මගින් සයෝජනා 

 ළ පිදි 

රු.15,000ක් 

විසශේෂ නැවත් 

පදිාංචි කිරීසම්ර 

ආධාරයක් සල  

ලබාදීම. 

21 G  2 උප පවුල් මත් ඇති 

 රන බලපෑම 

 ේවයාං 

ප්රති ේථාපනය 

ස සරන ප්රධාන 

නිවා  ඒ  සේ/ 

පදිාංචි  ේථානසේ 

ජීවත්වන උප පවුල් 

(a) රු. 1,000,000.00   ේවයාං ප්රති ේථාපන 

දීමනාවක්  හ අවශ පිදි පුනරුත්ථාපන 

 හාය ලබාදීම. 

දීමනා/ දිිදීමනා සගවීම පිළිබඳ 

හිමි ම්ර ත්ක්ස ේරු කිරීසම්ර 

 මිටුව තීරණය  රනු ඇත්. 

 

 H අතිකර්ෙ දීමනා සහ දරිදීමනා 

22 H 1 අත් ර ගැනීසම්ර 

ක්රියාවලිය අත්රතුර 

පැන නගින වියදම්ර 

ඉඩම්ර අත් ර 

ගැනීසම්ර පනසත් 9 

වන වගන්තිය 

යටසත් පවත්වන 

විමර්ශනයට 

 හභාගී වූ 

කුටුම්රබවල 

ගෘහමූලි යන් 

(a) 9 වන වගන්තිය යටසත් විමර්ශනයට සපනී 

සිටි, බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන්  ඳහා රු. 

10,000.00  සනාඉක්මවන මුදල් දීමනාව.  

  

23 H 2 නියම  රන ලද 

අව ාන දිනයට 

සපර සද්පළ බාරදීම 

නනති  

හිමි මක්  හිත් 

 හ ප්රති ේථාපනය 

(a) වව ේථාපිත් වන්දිසයන් 25% ට  මාන වූ 

දීමනාවක්. 

දීමනා/ දිිදීමනා සගවීම පිළිබඳ 

හිමි ම්ර ත්ක්ස ේරු කිරීසම්ර 

 මිටුව තීරණය  රනු ඇත්. 
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සවනුසවන් සගවන 

දිි දීමනාව 

වනු ඇති කුටුම්රබ 

සහෝ වාපාර 

හිමි රුවන් 

24 H3 සවනත්  වර සහෝ 

උප වගන්තිය ට 

අන්ත්ර්ගත් සනාවන 

වන්දි පැසක්ජ 

කුලී නිවැසියන්  හ 

 ේවයාං රැකියාවල 

නිරත් වූ පුද්ගලයන් 

(a)  ෑම කුටුම්රබයක්  ඳහාම උපිමය රුපියල් 

15,000/-  මුදල් දීමනාවක්. 

දීමනා/ දිිදීමනා සගවීම පිළිබඳ 

හිමි ම්ර ත්ක්ස ේරු කිරීසම්ර 

 මිටුව තීරණය  රනු ඇත් 

2013 ලාර්ක් 

මගින් සයෝජනා 

 ළ පිදි වන්දි 

සනාලබන කුලී 

නිවැසියන් හා 

 ේවයාං රැකියාසේ 

නියුතු පුද්ගලයන් 

සවනුසවන් රු. 

15,000.00  

දීමනාවක් 

25 H4 නිව   

හිමි රුසවකු සහෝ 

ආසයෝජන සද්පළ  

හිමි රුවකු 

අවත්ැන් වූ විට 

නිව   සහෝ 

ආසයෝජන 

සද්පළ  

හිමි රුසවකු 

(a) ප්රති ේථාපන වටිනා ම/ සවළඳපල 

වටිනා ම මත් පදනම්රව 10%  අතිසර්  

සගවීමක්. 

1. ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර 

පනසත්  හ 2008 සරගුලාසි 

ප්ර ාරව ප්රධාන 

ත්ක්ස ේරු රු විසින් සියලු 

ත්ක්ස ේරු කිරීම්ර සිදු කිරීම. 

2. ප්රාසද්ශීය සල් ම්ර/ නිසයෝජ 

වාපෘති අධක්ෂ (ඉඩම්ර), 

ස ාළඹ ත්දා න්න දුම්රිය 

වාපෘතිය අත් ර ගැනීසම්ර 

ක්රියාවලිය  ළමනා රණය 

 හ සගවීම්ර කිරීම සිදු  රයි. 

 

 I ප්රජා සම්පත් අහිමි ීම 

26 I 1  ාං ේ ෘති   ම්රපත් 

(සදේ මැදුරු, 

පන් ල්, මු ේලිම්ර 

පල්ලි  හ ආගමි  

හා  ාං ේ ෘති මය 

වටිනා මක්  හිත් 

ඉදිකිරීම්ර  හ 

ව ේූන්) අහිමි වීම. 

ප්රසද්ශසේ ප්රජාව 

 හ  ණ්ඩායම්ර 

(a) අදාළ  ේථාන/ ආයත්නවල පාලනය සිදු 

 රන භාර ාර මණ්ඩල  මඟ  ා ච්ඡා 

ස ාට, හැකි අවම  ාල සීමාවක් තුළ, 

බලපෑමට ලක් වූ  ාං ේ ෘති   ම්රපත් 

ප්රති ේථාපනය කිරීම/ නැවත් ඉදිකිරීම  හ 

සපාදු සද්පළ  ම්රපත් ප්රති ේථාපනය කිරීම. 

(b) ස ාසහාන් ස ාත්/ ස ාසහාන් 

ප්රති ේථාපනය කිරීම අවශ වන්සන් නම්ර 

1. ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර 

පනසත්  හ 2008 සරගුලාසි 

ප්ර ාරව ප්රධාන 

ත්ක්ස ේරු රු විසින් සියලු 

ත්ක්ස ේරු කිරීම්ර සිදු කිරීම. 

2. දීමනා/ දිිදීමනා සගවීම 

පිළිබඳ හිමි ම්ර ත්ක්ස ේරු 

කිරීසම්ර  මිටුව තීරණය 
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( වර සහෝ ආ ාරසේ ආගමි  චාිර පවතී 

නම්ර ඒවාද ඇතුළත්ව) මළ සිරුරු සගාඩ 

ගැනීම  ඳහා වන පිිවැය ආවරණය කිරීම 

 ඳහා මූල දීමනාවක්. 

 රනු ඇත්. 

3. ප්රාසද්ශීය සල් ම්ර/ නිසයෝජ 

වාපෘති අධක්ෂ (ඉඩම්ර), 

ස ාළඹ ත්දා න්න දුම්රිය 

වාපෘතිය අත් ර ගැනීසම්ර 

ක්රියාවලිය  ළමනා රණය 

 හ සගවීම්ර කිරීම සිදු  රයි. 

27 I 2 ප්රජා  හ  මාජ 

ස ේවා පහසු ම්ර 

(ප්රාසද්ශීය මාර්ග, 

අඩි පාරවල්, 

ක්රීඩාාංගන, සපාදු ළිාං, 

ජල මූලාශ්ර පවතින 

 ේථාන ආදිය) අහිමි 

වීම. 

ප්රසද්ශසේ ප්රජාව 

 හ  ණ්ඩායම්ර 

(a) අදාළ/ සුදුසු පිදි ප්රජා  ාංවිධාන  හ 

සද්පළවල භාර ාර මණ්ඩල  මඟ  ා ච්ඡා 

ස ාට බලපෑමට ලක් වූ ප්රජා සහෝ  මාජ 

ස ේවා පහසු ම්ර ඒවා සපර පැවති 

ත්ත්ත්වයට සහෝ ඊට වඩා උ  ේ ත්ත්ත්වයට 

පුනරුත්ථාපනය කිරීම/ ප්රති ේථාපනය කිරීම, 

සහෝ 

(b) බලපෑමට ලක් වූ ප්රජා  ණ්ඩායම්ර  මඟ 

 ා ච්ඡා ස ාට අවශ වන්සන් නම්ර 

ප්රති ේථාපනය/ ප්රති ේථානගත් කිරීම, සහෝ 

(c) මුළු ප්රති ේථාපන පිිවැය මත් මුදල් සගවීම, 

 හ  

(d) එම පහසු ම්ර භාවිත්ා  රන 

 ණ්ඩායම්රවලට අත්විඳීමට සිදුවන 

අපහසුත්ා මඟ හැරීම පිණි  වාපෘති සිවිල් 

 ාර්යය සිදු  රන අත්රවාරසේදී 

ත්ාව ාලි  ස ේවාවන්  ැපයීම  හ 

(e) ප්රජා  ම්රපත් සවත් ප්රසේශ වීම ප්රතිෂේඨාපනය 

1. ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර 

පනසත්  හ 2008 සරගුලාසි 

ප්ර ාරව ප්රධාන 

ත්ක්ස ේරු රු විසින් සියලු 

ත්ක්ස ේරු කිරීම්ර සිදු කිරීම. 

2. දීමනා/ දිිදීමනා සගවීම 

පිළිබඳ හිමි ම්ර ත්ක්ස ේරු 

කිරීසම්ර  මිටුව තීරණය 

 රනු ඇත්. 

3. ප්රාසද්ශීය සල් ම්ර/ නිසයෝජ 

වාපෘති අධක්ෂ (ඉඩම්ර), 

ස ාළඹ ත්දා න්න දුම්රිය 

වාපෘතිය අත් ර ගැනීසම්ර 

ක්රියාවලිය  ළමනා රණය 

 හ සගවීම්ර කිරීම සිදු  රයි. 

 

28 I 3  මාජ අරමුදල් 

(capital) අහිමි වීම/ 

 මාජ 

දුර ේථභාවයක් 

ඇතිවීම. 

 ත් ාර  ප්රජාව 

 හ නැවත් පදිාංචි 

වූවන් අත්ර දුර්වල 

ඒ ාබද්ධත්ාව  හ 

අසනෝන  මාජ 

 ම්රබන්ධත්ා දුර්වල 

වීම. 

(a)  මාජ ප්රාේධනය (social capital) වැඩි ර 

ගැනීම පිණි   ත් ාර  ප්රජාව  හ නැවත් 

පදිාංචිවන්නන් යන  ණ්ඩායම්ර සද ම 

 හභාගී වන ප්රජා  ාංවිධාන පිහිටුවීම  හ 

දියුණු කිරීම  ඳහා වාපෘති හවුල් ාර 

නිසයෝජිත් ආයත්නවලට  හාය දීම. 

(b)  ත් ාර   හ ප්රති ේථාපිත් පවුල් අත්ර 

 මාජීය අව ේථා (social events) පැවැත්වීම 

දීමනා/ දිිදීමනා සගවීම 

පිළිබඳ හිමි ම්ර ත්ක්ස ේරු 

කිරීසම්ර  මිටුව තීරණය 

 රනු ඇත් 
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 ඳහා පහසු ම්ර  ැපයීම. 

(c)  ත් ාර  හා ප්රති ේථාපිත් යන ප්රජා 

 ණ්ඩායම්ර සද ටම ප්රතිලාභ අත්වන සපාදු 

සුභ ාධන  ටයුතු  හ සවනත් ස ේවාවන් 

වලදී හවුල් ාර නිසයෝජිත් ආයත්නවලට 

 හාය වීම. 

 J මහජන උපකෙෝගීතා කසතවාවන් 

29 J 1 බලපෑමට ලක් වූ 

මහජන 

උපසයෝගීත්ා 

 

මහජන 

උපසයෝගීත්ා 

හිමි රුවන් 

(ලාං ා විදුලිබල 

මණ්ඩලය, ජාති  

ජල  ම්රපාදන හා 

ජලාපවහන 

මණ්ඩලය, ශ්රී ලාං ා 

සටලිස ාම්ර ආදී) 

(a) අදාළ බලධාරීන්සේ උපසද ේ  හිත්ව, 

සත්ෝරාගත්  ේථානවල නැවත්  ේථාපිත් කිරීම. 

1. ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර 

පනසත්  හ 2008 සරගුලාසි 

ප්ර ාරව ප්රධාන 

ත්ක්ස ේරු රු විසින් සියලු 

ත්ක්ස ේරු කිරීම්ර සිදු කිරීම. 

2. ප්රාසද්ශීය සල් ම්ර/ නිසයෝජ 

වාපෘති අධක්ෂ (ඉඩම්ර), 

ස ාළඹ ත්දා න්න දුම්රිය 

වාපෘතිය අත් ර ගැනීසම්ර 

ක්රියාවලිය  ළමනා රණය 

 හ සගවීම්ර කිරීම සිදු  රයි. 

3. අදාළ මහජන උපසයෝගීත්ා 

ස ේවා  පයන ආයත්න එම 

 ාර්යයන් සිදු  රනු ඇත්. 

 

 K තාවොලිෙ බලපෑම් 

30 K1 සිවිල්  ාර්යයන් 

සහේතුසවන් වන 

ත්ාව ාලි  අහිත් ර 

බලපෑම්ර (ප්රසේශයන් 

අහිමි වීම, සද්පළ 

සහෝ ඉඩම්රවලට 

සිදුවන හානි, 

ආරක්ෂාව 

 ම්රබන්ධසයන් 

පවතින අවදානම්ර, 

 ාංචරණය මත් ඇති 

නනති  හිමි මක් 

 හිත් පුද්ගලයන්; 

බලපරලාභී 

සවළඳුන්, කුලී 

නිවැසියන්/ 

බදු රුවන්, වැනි 

නනති  හිමි මක් 

සනාමැති 

පුද්ගලයන්; ජාංගම 

සවළඳුන්, වාණිජ 

වාපාර  ේථානවල 

(a)  ාර්ය සිදු ස සරන ආ ාරය දක්වන  ාර්ය 

 ටහන, වාපෘතිය සහේතුසවන් සිදුවිය හැකි 

යැයි අසේක්ිත් ත්ාව ාලි  බලපෑම්ර ආදී 

සත්ාරතුරු මහජනත්ාව සවත් දැනුම්රදීම  ඳහා 

වැඩබිම තුළ දැන්වීමක් ප්රදර්ශනය කිරීම. 

(b) බලපෑමට ලක් වූ  වර සහෝ වත් ම්ර (උදා: 

 ඩා දැසමන මායිම්ර ත්ාේප, ඉවත් ස සරන 

ග ේ ආදී) සවනුසවන් මුදලින් වන්දි සගවීම. 

(c)  ාංචරණය පහසු කිිම  ඳහා අවශ පිදි රථ 

වාහන  ළමනා රණ පියවර ගැනීම. 

(d) සවළඳාම්ර/ වාපාර අඛණ්ඩව පවත්වාසගන 

1. ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර 

පනසත්  හ 2008 සරගුලාසි 

ප්ර ාරව ප්රධාන ත්ක්ස ේරු රු 

විසින් සියලු ත්ක්ස ේරු කිරීම්ර 

සිදු කිරීම. 

2. දීමනා/ දිිදීමනා සගවීම 

පිළිබඳ හිමි ම්ර ත්ක්ස ේරු 

කිරීසම්ර  මිටුව තීරණය 

 රනු ඇත්. 

3. ප්රාසද්ශීය සල් ම්ර/ නිසයෝජ 

වාපෘති අධක්ෂ (ඉඩම්ර), 
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 රන බලපෑම වැනි) ස ේව යන්, 

 ම්ර රුවන් 

ප්රසද්ශසේ ජනත්ාව 

වැනි 

යාම  ඳහා ප්රසේශය  ැපයීම පිණි  විසශේෂ 

පියවර ගැනීම. 

(e) මාර්ගය සදප  ඊට අයත් සයෝජිත් සීමාසවන් 

පිටත් පිහිටි සියලු ඉඩම්ර ත්ාව ාලි ව භාවිත්ා 

කිරීම, ඉඩම්ර හිමියාසේ  හ 

ස ාන්රාත් රුසේ ලිඛිත් අනුමැතිය හරහා 

සිදුවිය යුතුය.  

(f) ඉදිකිරීම්ර වැඩබිමිවල  ඳවුරු (construction 

camps)  ේථාපිත් කිරීම, ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර 

ඒ    මඟ  ා ච්ඡාස ාට 

ස ාන්රාත් රු විසින් සිදු  රනු ඇත්.  

ස ාළඹ ත්දා න්න දුම්රිය 

වාපෘතිය අත් ර ගැනීසම්ර 

ක්රියාවලිය  ළමනා රණය 

 හ සගවීම්ර කිරීම සිදු  රයි. 

 L නැවත පදංචි කිරීකම් අනකප්ක්ෂිත බලපෑම් 

31  (a) වාපෘතිය සහේතුසවන් සිදුවන  ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර  වර සහෝ අනසේක්ිත් බලපෑම්ර සල්ඛනගත්  රන අත්ර 

නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේසමහි එ ඟත්වයට පත්ව ඇති මූලධර්ම මත් පදනම්රව එම බලපෑම්ර අවම කිරීමට පියවර ගැසන්. 

(b) හිමි ම්ර සගවීසම්ර ක්රමසේදය තුළ හඳුනාසගන සහෝ වි ේත්ර ස ාට සනාමැති ඕනෑම  ාණ්ඩය ට අයත් වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ 

පුද්ගලයන් සහෝ සද්පළ සහෝ ස ේවාවන් සවනුසවන් වන්දි සගවනු ඇත්./ එහිදී අදාළ නනති  සල්ඛන මාර්සගෝපසද්ශ සල   ල මින්  හ 

වාපෘති සමසහයුම්ර ඒ  සේ  මාජ නිලධාින්සේ  හ අදාළ ප්රාසද්ශීය සල් ම්රවරයාසේ නිරීක්ෂණ  ැලකිල්ලට ගනිමින් අමාත්ාාංශයීය 

 මිටුව හරහා සිද්ධිසයන් සිද්ධිය  ල ා ලබනු ඇත්. 

5 ප්රතිසතථාපන පිරිවැෙ (Replacement Cost): අත් ර ගන්නා අව ේථාසේදී වත් මක් ප්රති ේථාපනය කිරීම  ඳහා වැයවන වත්මන් වියදම අදහ ේ වන අත්ර, ඊට  ාධාරණ 
සවළඳපල අගය, ගනුසදනු වියදම්ර, එ තුවන සපාළිය,  ාංක්රාම හා ප්රති ේථාපන වියදම්ර  හ සවනත් අදාළ සගවීම්ර ඇතුළත් සේ. නමුත් වත් ම්රවල හා වුහයන්සේ ක්ෂය වීම්ර 
පවතී නම්ර වියදම්ර ගණනය කිරීසම්රදී ඒවා අදාළ  ර සනාගත් යුතුය.  ක්රීය සවළඳපල ත්ත්ත්වයක් සනාමැති විට  ප්රති ේථාපන වියදම්රවලට සියලුම සගාඩනැගිලි භාරදීසම්ර 
වියදම්ර, ඉදිකිරීම්ර  ඳහා ශ්රම වියදම්ර  හ ගනුසදනු සහෝ ප්රති ේථාපන පිිවැයක් වැය වී ඇත්නම්ර එයද ඇතුළත් සේ. 
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8 වන පරිච්කේදෙ - නිවාස හා ජනාවාස ප්රතිසතථාපනෙ කිරීම 

 

ආසියානු  ාංවර්ධන බැාංකුසේ 2009  මාජ ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති ප්ර ාශනය අනුව, වාපෘතිය සහේතුසවන් 

බලපෑමට ලක් වන කුටුම්රබයන්සේ වර්ත්මාන  මාජ ආර්ි   බඳත්ා ආරක්ෂා කිරීම පිණි  ඔවුන් වර්ත්මාන 

පදිාංචි  ේථානයට ආ න්න ප්රසද්ශය  පිහිටි වි ල්ප නිවා වල ප්රති ේථානගත් කිිම අවශ ස සර්. ස ස ේ 

නමුත්, නගර මධසේ ඉඩම්ර සනාමැති ම හා ඉඩම්රවල අධි  මිළ ගණන් සහේතුසවන් වාපෘතිය සහේතුසවන් 

බලපෑමට ලක් වන කුටුම්රබ ප්රති ේථානගත් කිරීම  ඳහා ස ාළඹ නගරසේ ඔවුන් දැනට පදිාංචි  ේථානවලට 

ආ න්න ත්දා න්න ප්රසද්ශවලින් සුදුසු ඉඩම්ර ස ායා ගැනීම දුෂේ ර ය. එබැවින් නාගි   ාංවර්ධන අධි ාිය 

විසින් නාගි  පුනර්ජනන වාපෘතිය යටසත් ක්රියාත්ම   රනු ලබන මධම පාන්ති  නිවා  සයෝජනා ක්රම 

වලින් උපිම පහසු ම්ර  හිත් නිවා  ඒ   මිළදී ගැනීමට ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන් ස ේවා අමාත්ාාංශය  

තීරණය  ර ඇත්. සමම නිවා  සයෝජනා ක්රම ඔවුන් දැනට පදිාංචි  ේථාවලට ආ න්න ප්රසද්ශවල (කි.මී  2 ට අඩු) 

පිහිටා ඇති අත්ර  ාසේක්ෂ සල  ගත්  ළ එම නිවා  ඒ   ඔවුන් දැනට පදිාංචි  ේථානවලට වඩා සබාසහෝ 

ස යින් යහපත්ය. සමම  න්දර්භය තුළ  ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගසේ 01 අදියසර් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර 

වැඩ ටහන  ඳහා නාගි   ාංවර්ධන අධි ාිය සවතින් නිවා  ඒ   මිළදී ගැනීම අනුමත්  ළ අමාත් 

මණ්ඩල පත්රි ාව අනුව, නාගි   ාංවර්ධන අධි ාිය  මඟ අවසබෝධ ගිවිසුමක් අත් න් ස ාට ඇත්. 

8.1  පදංචි සතථාන ප්රතිසතථානගත කිරීම  

එක් ත් ජාතීන්සේ මානව ජනාවා  වැඩ ටහන මඟින් සිදු  ළ මූලි   මාජ ආර්ි   මීක්ෂණසේ දී හා 

වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  ය විසින් සිදු  ළ  මාසලෝචන  මීක්ෂණසේ දී පුද්ගලයන් 1295  

ජනගහනයක් ඇතුළත් කුටුම්රබ 271ක් (සන්වාසි  - 241, සන්වාසි  හා වාණිජ - 15  හ වාණිජ - 15) 

වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වන බව සහළි විය. බලපෑමට ලක් වූ සන්වාසි  කුටුම්රබ 297 වත්ත්, 

එළුමඩුව හා සීවලිපුර Block B  හ A නම්ර වූ ප්රසද්ශ තුන  පිහිටා ඇත්. සමම ජනවා  තුන  ැළණිවැලි දුම්රිය 

මාර්ගසේ අදියර 1 හි 2  ස ාටස හි සලාස ා (LOCO) හන්දිසේ සිට සීවලී පටුමඟ දක්වා දුම්රිය මාර්ගය 

සදප  පිහිටා ඇත්. 

 

වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබ 255න් 217ක් ඉඩම  ඳහා නනති  හිමි මක් රහිත් කුටුම්රබ 

සල ත් 12ක් ඉඩම  ඳහා නනති  හිමි මක්  හිත් කුටුම්රබ සල ත් හඳුනාසගන ඇත්. වාපෘතිය සහේතුසවන් 

බලපෑමට ලක් වූ ත්වත් කුටුම්රබ විසි අටක්  ඳහා ජාති  නිවා   ාංවර්ධන අධි ාිය මඟින් නියාමානුකූල  රන 

ලද ඉඩම්ර  ඳහා නිකුත්  රන ජාති  නිවා   ාංවර්ධන අධි ාිසේ කුටුම්රබ  ාඩ්පත් හා ලිපි ඇත්. ඉඩම  ඳහා 

නනති  හිමි මක් සනාමැති ඉහත් කුටුම්රබ 217  පුර්ණ බලපෑමට ලක් වූ පිි ක් ස ේ  ැලස න අත්ර ඉඩම 

 ඳහා නත්ති  හිමි මක් ඇති කුටුම්රබ 12 න් 6ක් අර්ධ සල  බලපෑමට ලක් වූ සල ත් ඉතිිය පූර්ණ සල  

බලපෑමට ලක් වූ සල ත්  ැලසක්. ජාති  නිවා   ාංවර්ධන අධි ාිය නිකුත්  ළ කුටුම්රබ  ාඩ්පත් හිමි 

කුටුම්රබ 28 ද වාපෘතිය සහේතුසවන්  ම්රපූර්ණසයන් බලපෑමට ලක් සේ. එසහයින් ඔවුන් ද පූර්ණ සල  බලපෑමට 

ලක් වූ කුටුම්රබ සල   ැලසක්. අර්ධ වශසයන් බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබ හසයන් නිවා  පහක් වාපෘතිය මඟින් 

බලපෑමට ලක් වූ ඉඩම හා ඉදිකිරීම්රවලට ලැබීමට නියමිත් වන්දි මුදල ලබාසගන එය සපර තිබූ ත්ැනම නඟා 
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සිටුවීම සිදු  ළ හැකි ය. ඉඩම  ඳහා නනති  හිමි මක් ඇති,  ැලකිය යුතු සල  බලපෑමට ලක් වන්නා වූ 

එක් නිව ක් එය සපර පැවති  ේථානසේ ම  ාංවර්ධනය කිරීම සිදු  ළ සනාහැකි ය. 

 

එ ම නිව  තුළ වි ේතීර්ණ පවුල් ද ජීවත් වන බව  මාජ ආර්ි   මීක්ෂණවල දී සහළි විය. ස ස ේ නමුත්, 

සමම ප්රජාව තුළ සවස න ප්රධාන පවුල්වලින් උප පවුල සවන්ස ාට හඳුනා ගැනීමට හා සවන් කිරීමට සපාදු 

නිර්ණාය  සයාදා ගත් සනාහැකි ය. එසහයින් සමම ත්ත්ත්වයට වි ඳුමක් සල  පවුසල්  මාජි යන් ගණන හා 

දැනට පදාංචි නිවස ේ සගබිම්ර වර්ග ප්රමාණය මත් පදනම්ර වූ විසශේෂ ක්රමසේදයක් හිමි ම්ර සගවීසම්ර ක්රමසේදය තුළ 

සයෝජනා වී ඇත්. 

 

8.1.2  නැවත පදංචි කිරීම පිළිබඳ බලපෑමට ලක්ෂ වූ කුටුම්බ දරණ ආෙල්ප 

 

බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබයන්සේ නැවත් පදිාංචි කිරීම පිළිබඳ වූ මනාපයන් 8.2  වගුසවන් දැක්සේ. සියලු 

අනව ර පදිාංචි රුවන් හා ජාති  නිවා   ාංවර්ධන අධි ාිය මඟින් නියමානුකූල  ළ කුටුම්රබ ස ාළඹ 

නගරය ආශ්රසයන් නිව ක් මිලදී ගැනීම  ඳහා  ප්රමාණවත් සනාවන,  ේවයාං ප්රති ේථානගත් වීසම්ර පැසක්ජය ලබා 

ගැනීමට වඩා නාගි   ාංවර්ධන අධි ාිසේ නිවා  ඒ  වල නැවත් පදිාංචි වීමට  ැමැත්සත්න් පසු සවති. 

වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වන පුද්ගලයින් අතුින්  ේවයාං ප්රති ේථානගත් වීමට  ැමැත්ත් පළ  ර 

ඇත්සත් එක් කුටුම්රබයක් පමණි. ඒ අනුව 97.6%ක් නාගි   ාංවර්ධන අධි ාිසේ නිවා  ඒ  වල නැවත් 

පදිාංචි වීමට  ැමැත්ත් දක්වා ඇති අත්ර වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබ අත්ින් ඔේපු හිමි 2%ක් 

එම  ේථානසේ ම නැවත් පදිාංචි වනු ඇත්.  

 

8.2  වගුව  : වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබවල වන්දි  ඳහා වූ මනාපයන් (බහු ප්රතිචාර) 

 

බලපෑමට ලක්ෂ වූ ඉඩම හා ඉදකිරීම් කවනුකවන් 

ලැබීමට ෙැමති වන්දෙ 
ගණන ප්රතිශතෙ (%) 

 ේවයාං ප්රති ේථානගත් වීම  ඳහා වූ වන්දිය 1 0.4 

නාගි   ාංවර්ධන අධි ාිසේ මහල් නිවා සයන් 

නිවා  ඒ  යක්  
249 97.6 

 ේථානීය වැඩිදියුණු කිරීම 05 2 

මුළු ගණන 255 100.00 

මුලාශ්රය  :වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  සේ  මාජ ආර්ි   ත්ාපන  මීක්ෂණය  

 

8.2 කෙෝජිත වන්ද පැකක්ෂජෙ 

වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබ සවත් ඇති වන බලපෑම අඩු කිරීම  ඳහා හිමි ම්ර සගවීසම්ර 

ක්රමසේදය තුළ ඔවුනට වන්දි සගවීම  ඳහා වන පහත් දැක්සවන වි ල්ප සද  වාපෘති  ළමනා රණ 

ඒ  ය  ළ ා බලනු ඇත්. 

පළමු විෙල්පෙ : වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබ නාගි   ාංවර්ධන අධි ාිසේ නිවා  

සයෝජනා ක්රමය  පිහිටි නිවා  ඒ  ය  ඒ  ඳහා නනති  හිමි මක්  හිත්ව නැවත් පදිාංචි කිරීම. 
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කදවන විෙල්පෙ : බලපෑමට ලක් වූ පාර්ශව සවත් ඔවුන්  ැමති  ේථානය   ේවයාං ප්රති ේථානගත් වීම  ඳහා 

වන්දි මුදලක් ලබා දීම. 

සිය  ැමැත්ත් අනුව පළමු සහෝ සදවන වි ල්ප සත්ෝරා ගැනීසම්ර නිදහ  වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ 

කුටුම්රබ  තු සේ. 

ඉහත්  රුණුවලට අමත්රව‚ වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබ  ඳහා වන නැවත් පදිාංචි කිිසම්ර 

ආධාර පැසක්ජයට නව නිවා  ඒ  යට මාරු වීම  ඳහා වූ  රුණා  හගත් දීමනාවක්,  ඩා දැමූ නිවස ේ ගැල 

වූ ද්රව , හ ප්රවාහන දීමනාවන් ඇතුළත් සේ. ඔේපු  හිත් පුද්ගලයන්හට සිය බලපෑමට ලක් වූ සගවත්සත් ඇති 

වටිනා ග ේ හා සභෝග සවනුසවන් හිමි ම්ර ලැබීමට හැකි ය. ස ටි  ාලයකින් පදිාංචි විය හැකි දැනට පවතින 

නිවා  සයෝජනා ක්රමවල වි ේත්ර පහතින් දැක්සේ.  

වගුව 8.3: නිවා  සයෝජනා ක්රමවල වි ේත්ර 

නිවාස කෙෝජනා 

ක්රමෙ 

පිහිටි 

සතථානෙ 

නිවාස 

ඒෙෙ 

ගණන 

කොළඹ තදාසන්න 

දුම්රිෙ  වයාපෘතිෙ මිල 

දී කගන ඇති නිවාස 

ඒෙෙ ගණන 

නිවාස ඒෙෙෙෙ 

කගබිම් වර්ග 

ප්රමාණෙ 

වර්ග අඩි. 

ඉඩම් අයිතිෙ 

ලක්හිරු ස වණ මාළිගාවත්ත් 192 192 400 රජසේ ඉඩම 

සමත් ර උයන සබාරැල්ල 430 40 400 රජසේ ඉඩම 

සියපත් ස වන සදමටසගාඩ 266 30 500 රජසේ ඉඩම 

මුලාශ්රය  :වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  ය  

 

 

3 රූපය : වර්ත්මාන පදිාංචි  ේථානසේ  හ ප්රති ේථානගත් කිරීම  ඳහා සයෝජිත් ප්රසද්ශසේ  ාසේක්ෂ පිහිටීම. 
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වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වන 02  වන ස ාටස ේ පදිාංචි කුටුම්රබ  ඳහා සවන්  ළ නිවා  සයෝජනා 

ක්රම තුන කි.මී. 0.5 - කි.මි. 3  දුරකින් පිහිටා ඇත්. ඉහත් සිතියසම්ර වාපෘති ප්රසද්ශය (සුදු පැහැසයන්) හා 

නිවා  සයෝජනා ක්රම තුසන් පිහිටිම ( හ පැහැති ස ාට ේවලින්) දැක්සේ. සයෝජිත් ගුවන්ගත් ද්විත්ව මාර්ගය  

(Elevated Highway) දම්ර පැහැසයන් දැක්සේ. 

 

8.3  බලපෑමට ලක්ෂ වූ ආගමිෙ සිද්ධ්සතථාන ප්රතිසතථානගත කිරීම 

 

සමම  ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගසේ පළමු අදියසරහි සදවන ස ාටස ේ පිහිටි බුදුපිළිම තුනක් හා  සත්ෝලි  

ආගමි   ේථාන සද ක් වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක්සේ. සමම ආගමි   ේථාන සුදුසු  ේථානය  නැවත් 

ඉදි ර සදන සමන් ප්රසද්ශවාසීහු ඉල්ලා සිටියහ. 
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9 වන පරිච්කේදෙ - ආදාෙම් ප්රතිසතථාපන වැඩසටහන 

 

9.1 හැඳින්ීම 

 

 ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව අවත්ැන් වූවන් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ජාති  ප්රතිපත්තිය  හ ආසියානු  ාංවර්ධන 

බැාංකුසේ 2009-  ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති ප්ර ාශනය මඟින්  ාංවර්ධන අරමුණු උසද ා සිදු ස සරන අනිවාර්ය ඉඩම්ර 

අත් ර ගැනීම සහේතුසවන් අවත්ැන් වන පුද්ගලයන්සේ ජීවසනෝපායන් යළි  ේථාපිත් කිරීසමත් ඔවුන්සේ ජීවන 

මට්ටම නඟා සිටුවීසම්රත්  හ ජනත්ාව දුඟී බවට පත් වීම වැළැක්වීසම්රත් අවශත්ාවය පැහැදිළිව දක්වා ඇත්. 

සමම ප්රතිපත්තීන් සද  ම වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබ සවත් හැකි ඉක්මනින් ජීවසනෝපාය 

වන්දි හා  ාංවර්ධන වි ල්ප ලබා දීම පිළිබඳ දැඩි ස ේ අවධාරණය  රයි. ප්රධාන වශසයන් ම වාපෘතිය 

සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබ  ඳහා වන  ාංවර්ධන අව ේථාවක් වශසයන් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර  ැලැ ේම 

 ඳහන්  ළ හැකි ය.  ාසලෝචිත් පිදි නැවත් පදිාංචි කිරීම ,ප්රමාණවත් හා  ාසලෝචිත් වන්දි ලබා දීම, ආදායම්ර 

ප්රතිෂේඨාපනය  හ වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ අවදානම්ර ත්ත්ත්වයට අයත් පුනරුත්ථාපනය කිරීම 

ආදියට සිදු ස සරන ආයත්නි  මැදිහත් වීම හරහා වාපෘතිසේ ප්රතිලාභ වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් 

වූ කුටුම්රබ සවත් ගලා යාමට  ටයුතු  ැලසීම  ප්රමුඛ  ාර්යයක් ස ේ  ැළකිය යුතුසේ. 

 

2019 ජනවාි ම  පැවැත් වූ ආදායම්ර ප්රතිෂේඨාපනය පිළිබඳ මූලි   මීක්ෂණයට අනුව,  ැළණිවැලි දුම්රිය 

මාර්ගසේ පළමු අදියසරහි 2 වන ස ාටස හි සන්වාසි ව සවස න ජනගහනය 568කි. සමම ජනත්ාව ස ේවා හා 

කුඩා පිමාණ නිෂේපාදනවලට  ම්රබන්ධ ආදායම්ර උත්පාදන ජීවසනෝපාය ක්රියා ාර ම්රවල නිරත් සවති. ඔවුන් 

 ෘි ාර්මි  සහෝ භූමිය පාද  ස ාටගත් සවනත් ජීවසනෝපාය මාර්ගය  නිරත් සනාවන බව ද  මීක්ෂණය 

මඟින් සහළි විය. සමම ප්රජාව තුළ මතුකුඩු ජාවාරම්ර රුවන් හා ලිාංගි  ශ්රමි යන් ද හඳුනා සනාගත්  ාංඛාවක් 

සිටින බව  ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගසේ පළමු අදියසර් 2 වන ස ාටස හි සවස න වාපෘතිය සහේතුසවන් 

බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබවල  ාමාජි යන්  මඟ සිදු  ළ  ා ච්ඡාවල දී අනාවරණය විය. වාපෘතිය 

සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබවල ප්රධාන ආදායම්ර මාර්ග පහත් වගුසවන් දැක්සේ. 

 

9.1 වගුව:  ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගසේ පළමු අදියසරහි 2 වන ස ාටස හි සවස න වාපෘතිය සහේතුසවන් 

බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබවල පුද්ගලන්සේ ආදායම්ර මාර්ග  

  

ආදාෙම් මාර්ගෙ පුද්ගලෙන් ගණන ප්රතිශතෙ (%) 

රජසේ ස ේව යන් 43 7.57 

සපෞද්ගලි  අාංශසේ ස ේව යන්  147 25.88 

නදනි  වැටුේ ලබන  ම්ර රුවන් 54 9.51 

ස ාන්රාත්  ම්ර රුවන්  62 10.92 

නුපුහුණු ශ්රමි යන් 4 0.70 

වාපාර 15 2.64 
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 ේවයාං රැකියාවල නියුතු  167 29.40 

ී සරෝද රථ ියදුරන්  14 2.46 

ඇඳුම්ර ම න්නන් 11 1.94 

විසද ේ ශ්රමි යන්  38 6.69 

විශ්රාමි යන්  13 2.29 

මුළු ගණන 568 100 

මූලාශ්රය  :ආදායම්ර ප්රතිෂේඨාපනය පිළිබඳ මුලි   මීක්ෂණය - 2019 ජනවාි 

 

9.2  ජීවකනෝපාෙ මත බලපෑම 

 

වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  ය විසින් පවත්වන ලද ආදායම්ර ප්රතිෂේඨාපනය පිළිබඳ මූලි   මීක්ෂණයට අනුව 

වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ ප්රසද්ශය තුළ  ෘජුව ම බලපෑමට ලක් වන වාණිජ ඉදිකිරීම්ර 15ක් හා 

සන්වාසි  හා වාණිජ ඉදිකිරීම්ර 15ක් ඇත්. වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වන එකී වාපාර 15න් 

ශ්රමි යන් 19  සදසනකුසේ රැකියා බලපෑමට ලක් සේ. එසමන් ම  ේවයාං රැකියාවල නියුතු 167  සදසනක් වන 

අත්ර ඉන් 65  සදසනක් බලපෑමට ලක් වූ නිසව ේ තුළ ම  ේවයාං රැකියාවල නිරත්ව සිටිති. ආදායම්ර  ාණ්ඩවල 

 ාරාාංශය පහත් වගුසවන් දැක්සේ. 

 

වගුව 9.2: බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබ  ාංඛාව  හ එක් එක් ආදායම්ර ඉපැයීසම්ර මුලාශ්ර අනුව බලපෑමට ලක් වූ 

ශ්රමි යන් 

ආදාෙම් ඉපැයිකම් 

මුලාශ්ර 

බලපෑමට ලක්ෂ වූ කුටුම්බ 

සංඛයාව 

බලපෑමට ලක්ෂ වූ ශ්රමිෙෙන් 

සංඛයාව 

වාණිජ 15 19 

වාණිජ හා සන්වාසි   15 නැත් 

 ේවයාං රැකියා 65 - 

මුළු ගණන 95 19 

මූලාශ්රය  :ආදායම්ර ප්රතිෂේඨාපනය පිළිබඳ මූලි   මීක්ෂණය - 0192 ජනවාි  

 

පහත්  ඳහන් දත්ත්, ඉහත් වගුසේ දැක්සවන බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබවලට අදාළ සේ. වාපෘතිය සහේතුසවන් 

බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබවල  ේවයාං රැකියා මත් රැඳුණු 65 සදනා අත්ින් සිය ප්රධාන ආදායම්ර මාර්ගයට  ෘජු 

බලපෑමක් ඇති වන කුටුම්රබ  ාංඛාව පහත් වගුසේ දැක්සේ. 

 

වගුව 9.3: බලපෑමට ලක් වන කුටුම්රබවල ප්රධාන ආදායම්ර මාර්ග 

ප්රධ්ාන ආදාෙම් මාර්ගෙ 
වයාපෘතිෙ කහතුකවන් 

බලපෑමට ලක්ෂ වූ කුටුම්බ 
ප්රතිශතෙ )%( 

පාවහන් අලුත්වැඩියා කිරීම 03 5.0 

පාපැදි අලුත්වැඩියා කිරීම 02 3.0 

ආහාර  ැ සුම්ර හා සවළදාම 10 18.0 

සිල්ලර සවළදාම 07 13.0 

ජාංගම සවළදාම 08 14.0 
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සවනත් 07 13.0 

          මුළු ගණන               37 100.0 

ආදායම්ර ප්රතිෂේඨාපනය පිළිබඳ මුලි   මීක්ෂණය - 2019 ජනවාි 

සිය ආදායම්ර මාර්ගයට  ෘජු බලපෑමක් ඇති වන කුටුම්රබ 37  අත්ින් ආහාර  ැ සුම්ර හා සවළදාසම්ර සයසදන 10 

සදනා  ැළකිය යුතු බලපෑම ට ලක් සේ. 

 

වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබවල  ාමාජි යන් 378ක් රැකියා වියුක්ත් බව  මීක්ෂණසයන් 

දැක්සේ. වය  අනුව වර්ගී රණය  ළ රැකියා විරහිත් පිිමි හා ගැහැණු  ාංඛාව පහත් දක්වා ඇත්. 

 

වගුව 9.4: වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබවල රැකියා විරහිත්  ාමාජි යන් 

වෙසත ොණ්ඩෙ පිරිමි ගැහැණු මුළු සංඛයාව ප්රතිශතෙ )%( 

18-20  20 24 44 12 

21-30  32 72 104 27 

31-50  71 88 159 42 

51-61  25 46 71 19 

මුළු ගණන              148 230 378 100 

මූලාශ්රය  :ආදායම්ර ප්රතිෂේඨාපනය පිළිබඳ මුලි   මීක්ෂණය - 0192 ජනවාි 

 

වගුව 9.5: වාපෘතිය ආශ්රිත් ප්රසද්ශවල සවස න වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබවල මාසි  

ආදායම්ර මට්ටම්ර 

මාසිෙ ආදාෙම් මට්ටම් 

(රු.) 

වයාපෘතිෙ කහතුකවන් බලපෑමට 

ලක්ෂ වූ කුටුම්බ ගණන 
ප්රතිශතෙ )%( 

20000ට අඩු 57 21 

20001 – 30000 47 18 

30001 – 40000 41 15 

40001 – 50000 45 17 

50001 - 000100  59 22 

100000ට වැඩි 17 7 

මුළු සංඛයාව 266 100 

මුලාශ්රය  :ආදායම්ර ප්රතිෂේඨාපනය පිළිබඳ මූලි   මීක්ෂණය - 0192 ජනවාි 

 

ඉහත්  මීක්ෂණයට අනුව වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබ 104ක් දින ට රු. 1000ට වඩා 

අඩුසවන් උපයයි; වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබ 29ක් රු  .50,000.00 - රු . 100,000.00 ත් 

අත්ර මාසි  ආදායමක් උපයයි.  මෘද්ධි (දුගී බව තුරන් කිරීසම්ර රජසේ ආධාරය) ප්රතිලාභ ලබන වාපෘතිය 

සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබ 4ක් හා රජසේ වැඩිහිටි සුබ ාධන සගවීම ලබන වැඩැහිටියන් 06ක් සිටිති. 

 

9.3  අවදානම් තත්ත්වකේ පවුල් සහ පුද්ගලෙන් සඳහා සතවෙැමැත්කතන් කතාරව නැවත පදංචි 

කිරීකම් අවශයතා 
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වගුව 9.6: වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබවල අවදානම්ර ත්ත්ත්වය 

දරිද්රතා තත්ත්වෙ 
වයාපෘතිෙ කහතුකවන් බලපෑමට 

ලක්ෂ වූ කුටුම්බ ගණන 

දිද්රත්ා මට්ටමට පහළ  09 

“ මෘද්ධි ”ආධාර  11 

අසනකුත් සුබ ාධන 04 

 ාන්ත්ා මුලි  කුටුම්රබ 10 

වැඩිහිටි මුලි  කුටුම්රබ 09 

මුළු ගණන 43 

මූලාශ්රය  :ආදායම්ර ප්රතිෂේඨාපනය පිළිබඳ මූලි   මීක්ෂණය - 0192 ජනවාි 

 

ඉහත් වගුසවහි දැක්සවන පිදි වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබවල අවදානම්ර  හගත් ත්ත්ත්වයට 

අනුව දිද්රත්ා මට්ටමට පහළින් කුටුම්රබ 09ක් ,  ාන්ත්ා මූලි  කුටුම්රබ 10ක්  හ වැඩැහිටි මූලි  කුටුම්රබ 09ක් 

සේ. “ මෘද්ධි ”හා “අසනකුත් සුබ ාධන ”ඇතුළු රජසයන් සුබ ාධන ප්රතිලාභ ලබන මුළු කුටුම්රබ  ාංඛාව 15ක් 

බව ද  මීක්ෂණය මඟින් අනාවරණ සේ . 

 

වගුව 9.7: වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක්වන පුද්ගලයන්සේ අවදානම්ර  හගත් ත්ත්ත්වය 

අවදානම් ොණ්ඩෙ පිරිමි ොන්තා මුළු ගණන 
ප්රතිශතෙ 

)%( 

ආබාධිත් පුද්ගලයන් 08 05 13 33 

නිදන්ගත් සරෝග  හිත් පුද්ගලයන් 11 08 19 49 

මානසි  ගැටලු  හිත් පුද්ගලයන් 04 03 07 18 

මුළු ගණන 23 16 39 100 

මූලාශ්රය  :ආදායම්ර ප්රතිෂේඨාපනය පිළිබඳ මූලි   මීක්ෂණය - 0192 ජනවාි 

 

 මාජ ආර්ි   මීක්ෂණය පිළිබඳ විම ා බැලීසම්ර දී වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ අවදානම්ර 

ත්ත්ත්වයට අයත්  ාණ්ඩයට ගැසනන මුළු පුද්ගලයින්  ාංඛාව 39ක් වන අත්ර ඊට පිිමි 23ක් හා  ාන්ත්ාවන් 

16ක් ඇතුළත් ය. වාපෘති ප්රසද්ශය තුළ වැඩිහිටි පිිමින්  ාංඛාව ඉක්ම වූ වැඩිහිටි  ාන්ත්ාවන්  ාංඛාවක් 

සවස න බව ද ඉන් දැක්සේ. 

 

9.4 ෙැළණිවැලි දුම්රිෙ මාර්ගකේ පළමු අදෙකරහි “2 වන කොටස” සඳහා ආදාෙම් ප්රතිෂතඨාපන 

වැඩසටහන 

 

ආදායම්ර ප්රතිෂේඨාපන වැඩ ටහන  ැලසුම්ර කිරීසම්ර හා ක්රියාත්ම  කිරීසමහිලා වැඩ ටහන ක්රියාත්ම  කිරීමට 

අවශ අරමුදල්  පයා සදමින් ; හ වව ාය ත්ව  ාංවර්ධන ක්සෂේරයට අදාළ රජසේ හා සපෞද්ගලි  
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ආයත්නවලින් ස ේවා හා ප්රතිඵල ලබා ගැනීමට වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක්වන පුද්ගලයන් සවත් 

පහසු ම්ර  පයා සදමින් හා අවශ  ම්රබන්ධී රණ  ටයුතු සිදු  රමින් වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  ය 

ප්රධාන  ාර්ය භාරයක් ඉටු  රනු ඇත්. වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  ය වැඩ ටහන ක්රියාත්ම  කිිමට අවශ 

ප්රවර්ධන  හය හා මූලි  අරමුදල්  පයා සදනු ලබයි. වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  යට අනුබද්ධිත් පි ර හා 

 මාජ ආරක්ෂණ අාංශසයහි නිසයෝජ අධක්ෂ වරයා ආදායම්ර ප්රතිෂේඨාපන වැඩ ටහන  ම්රබන්ධසයන් 

වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  සේ මූලි  වනු ඇත්. 

 

9.5 ආදාෙම් ප්රතිෂතඨාපන වැඩසටහන සඳහා ජීවකනෝපාෙ සංවර්ධ්න පුහුණු වැඩසටහන්වල 

අවශයතාවෙ 

අවදානම්ර ත්ත්ත්වයට අයත් පුද්ගලයන්සේ හැකියාවන් වැඩි දියුණු කිරීම  ඳහා ආදායම්ර ප්රතිෂේඨාපන 

වැඩ ටහන තුළදී ජීවසනෝපාය පුහුණුව ලබා දීම වැදගත් සේ. සමම වැඩ ටහන් බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබවල 

ආදායම්ර ප්රතිෂේඨාපනය කිරීමට උප ාරී වන අත්ර ඉන් රැකියා වියුක්ති ගැටලුව ද යම්රත්ාක් දුරට වි  ඳනු ඇත්. 

 ේවයාං රැකියා නියුක්ති යන්හට ඔවුන්සේ නව  හාධිපත් ජීවන රටාවට  ිලන පිදි සුදුසු පි ර හිත් ාමී 

ත්ාක්ෂණයන් / උප රණ හැසිරවීමට අවශ පුහුණුව ලබා දීම ද සමම පුහුණු වැඩ ටහසන් එක් අරමුණකි. 

 

ජීවසනෝපාය පුහුණුවීම්ර වැඩ ටහන් පැවැත්වීම පිළිබඳව වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබ 

අත්ින් කුටුම්රබ 112ක් ඊට ධනාත්ම ව ද කුටුම්රබ 51ක්  ෘණාත්ම ව ද ප්රතිචාර දැක් වූ බව මූලි  ආදායම්ර 

ප්රතිෂේඨාපන  මීක්ෂණසයන් අනාවරණය වී ඇත්. වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබ 23 ට ඊට 

 හභාගි වන්සන් ද සනාවන්සන් ද යන්න පිළිබඳ නිශේචිත් අදහ ක් සනාතිබූ අත්ර කුටුම්රබ 98 ට ආදායම්ර 

ප්රතිෂේඨාපන වැඩ ටහන පිළිබඳ  මීක්ෂණසේ දී එම ප්රශේනයට පිළිතුරු  ැපයීමට අවශ සනාවී ය. 

 

ත්වද , මීක්ෂණ වාර්ත්ාවලට අනුව, වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබ 77ක්  තුව කුඩා 

වාපාරයක් ආරම්රභ කිරීමට අවශ මූලි  ප්රාේධනය පවතින බව අනාවරණය වූ අත්ර කුටුම්රබ 72ක් 

වාපාරයක්  ඳහා සයාදා ගත් හැකි ප්රාේධන වත් ම්ර හිමි පුද්ගලයන් වූ අත්ර කුටුම්රබ 123ක් නව පදිාංචි 

 ේථානසේ වාපාරයක් ආරම්රභ කිරීසම්ර අසේක්ෂාසවන් පසුවන්නන් බව අනාවරණය විනි. වාපෘතිය 

සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබවල ජීවන ත්ත්ත්වය නඟා සිටුවීම  ඳහා ජීවසනෝපාය  ාංවර්ධන 

වැඩ ටහන් වැදගත් බව උක්ත්  රුණු මඟින් පිළිඹිබු සේ. 

 

9.6 ජීවකනෝපාෙ හා ආදාෙම් ප්රතිෂතඨාපන උපාෙ මාර්ග 

 

වාපෘති ප්රසද්ශය තුළ ප්රති ේථානගත් කිරීමට නියමිත් කුටුම්රබ ගණන 255කි .ප්රති ේථානගත් කිරීසම්ර ප්රතිඵලයක් 

සල  ඔවුන්සේ ආදායම්ර මාර්ගවලින් කිහිපයක් බලපෑමට ලක් වනු ඇත්ැයි විශේවා  ස සර් .එසහයින් පහත් 

 ඳහන් පිදි බහුවිධ ප්රසේශයන් මත් පදනම්රව ආදායම්ර ප්රතිෂේඨාපන වැඩ ටහසනහි උපාය මාර්ග ශක්තිමත් 

 රනු ඇත් .ආදායම්ර ප්රතිෂේඨාපන වැඩ ටහන  ඳහා සයෝජිත් ක්රියා ාර ම්ර වනුසේ: 

 

 ජීවසනෝපාය ක්රියා ාර ම්ර පිළිබඳ වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක්වන පුද්ගලයන්සේ 

දැනුවත්භාවය ඉහළ නැාංවීම . 
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 මානව  ම්රපත්  ාංවර්ධනය පිළිබඳ පුහුණුව  

 රැකියා / වෘත්තීය කු ලත්ා  ාංවර්ධන පුහුණුව  

 වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක්වන පුද්ගලයන් බැාංකු ගිණුම්ර ආරම්රභ කිරීමට උනන්දු  රවීම හා 

බැාංකු රණ / ඉතිි කිරීසම්ර පුරුදු ප්රවර්ධනය කිරීම 

 නාය ත්ව ලක්ෂණ වැඩිදියුණු කිරීම හා ප්රවර්ධනය කිරීම 

 සපාදු ගැටලු වි ඳා ගැනීම  ඳහා  ාමාජි යන් අත්ර  මිති  ාංගම්ර පිහිටුවීම 

 

9.7 ආදාෙම් ප්රතිෂතඨාපන වැඩසටහනට සහභාගි ීමට අවසතථාව ලබන වයාපෘතිෙ කහතුකවන් 

බලපෑමට ලක්ෂ වූ කුටුම්බ ොණ්ඩ 

 

ආදායම්ර ප්රතිෂේඨාපන වැඩ ටහනට  හභාගි වීමට අව ේථාව ලබන වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ 

පුද්ගලයන් හා කුටුම්රබ  ාණ්ඩ සියල්ල  මඟ  ා ච්ඡා ස ාට ඔවුන්සේ කුටුම්රබ තුළ නැවත් පදිාංචි කිරීම 

 ම්රබන්ධසයන් පවතින අවශත්ා පිළබඳ ත්ත්ත්වය අනුව ආදායම්ර ප්රතිෂේඨාපන වැඩ ටහන ක්රියාත්ම  

ස සරනු ඇත් .වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ අවදානම්ර  හගත් කුටුම්රබ හඳුනා ගැනීම  හ සවන ේ 

වීමට උචිත් පිදි ඔවුන්සේ හැකියා වර්ධනය  ර ගැනීමට  හය ලබා දීම නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර 

 ැලැ ේසම්ර වැදගත් අාංගයකි. ආදායම්ර ප්රතිෂේඨාපන වැඩ ටහසනහි ප්රතිලාභ හිමි වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට 

ලක් වූ කුටුම්රබ  ාණ්ඩ ලැයි ේතුව පහතින් දැක්සේ. 

 

 ව ර ට වඩා රැකියා වියුක්ති  ාමාජි යන්  හිත් කුටුම්රබ 

 නිදන්ගත් සරෝගවලින් සපසළන  ාමාජි යන්  හිත් කුටුම්රබ  

 ආබාධිත්  ාමාජි යන්  හිත් කුටුම්රබ  

 දික්  ාද වූ සහෝ නැවත් විවාහ සනාවූ  ාමාජි යන්  හිත් කුටුම්රබ  

 වය  අවු  :15 ට වැඩි පා ල් හැර ගිය අය  හිත් කුටුම්රබ 

  ාක්ෂරත්ාවය සනාමැති  ාමාජි යන්  හිත් කුටුම්රබ  

 වාපාර අහිමි වන කුටුම්රබ 

 ත්ම ආදායම ඉහළ නාංවා ගැනීමට ආයත්නි   හය අවශ ඉත්ා දිළිඳු 

 අවදානම්ර  හගත්  ාණ්ඩ 

 

 

9.8 විභවය ආදාෙම් ප්රතිෂතඨාපන වැඩසටහන 

 

වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබයන්සේ ජීවසනෝපායන් සියල්ල ම පාසහේ ස ේවා හා කුඩා 

පිමාණ නිෂේපාදන ආශ්රිත් වන බව සමම  මීක්ෂණ මඟින් සහළි විය.  මහර ජීවසනෝපායන් නිසව ේ මූලි ව සිදු 

ස සරන අත්ර ඇත්ැසමක් අ ල්වාසි නිසව ේවල ස ේවය කිරීසමන් ආදායම්ර උපයති .එක් එක් පුද්ගලයන් හා සිදු 

 ළ  ා ච්ඡා, විධිමත්  ණ්ඩායම්ර  ා ච්ඡා  හ ප්රාසද්ශීය සල් ම්ර  ාර්යාලසේ  ම්රපත් පැති ඩ මඟින් ඉහත් 

සත්ාරතුරු ත්හවුරු සේ .සමම සත්ාරතුරු මත් පදනම්රව ආදායම්ර ප්රතිෂේඨාපන වැඩ ටහන  ැලසුම්ර  ළ හැකි ය. 
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ආදායම්ර ප්රතිෂේඨාපන ක්රියා ාර ම්ර වර්ග සද කි ; 

 ස ටි  ාලීන ආදායම්ර ප්රතිෂේඨාපන ක්රියා ාර ම්ර 

 දීර්ඝ  ාලීන ආදායම්ර ප්රතිෂේඨාපන ක්රියා ාර ම්ර  

 

කෙටි ොලීන ආදාෙම් ප්රතිෂතඨාපන ක්රිොොරෙම් 

ස ටි  ාලීන ආදායම්ර ප්රතිෂේඨාපන ක්රියා ාර ම්ර යටසත් ප්රති ේථානගත් කිරීමට සපර හා පසු ආ න්නත්ම  ාල 

සීමාව තුළ වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන්සේ ආදායම ප්රතිෂේඨාපනය කිරීමට අසේක්ෂා 

ස සර්. ප්රති ේථානගත් කිරීම සහේතුසවන් ඇති විය හැකි  ස ටි  ාලීන බලපෑම්ර අඩු කිරීම  ඳහා  ැළණිවැලි 

දුම්රිය මාර්ගසේ පළමු අදියසර් විවිධ ස ටි  ාලීන ආදායම්ර ප්රතිෂේඨාපන ක්රියා ාර ම්ර සයෝජනා  ර ඇත්. 

සියලු ත්ාව ාලි  හා  ේිර ආදායම්ර අහිමි වීම්ර  ඳහා හිමි ම්ර සගවීසම්ර ක්රමසේදසයහි දක්වා ඇති පිදි වාපෘතිය 

වන්දි සගවීම සිදු  රනු ඇත්. එසහයින් නැවත් පදිාංචි ස සරන පුද්ගලයන් හට ඔවුන්සේ රැකියා හා ජීවසනෝපාය 

මාර්ග සවත් වූ අවම බලපෑම්ර පමණක් දරා ගැනීමට සිදු වනු ඇත්. වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ 

පුද්ගලයන්සේ ආදායම්ර අහිමි වීම්ර පිළිබඳ  ෘජුව ක්රියා කිරීමට හිමි ම්ර සගවීසම්ර ක්රමසේදය හරහා සයෝජිත් 

වි ල්පයන් කිහිපයක් පහත් දැක්සේ.  

 ප්රති ේථානගත් කිරීමට සපර ප්රමාණවත් වන්දියක් සගවා ඇති බවට  හති  වීම. 

 ප්රති ේථානගත් වීමට හා පදිාංචි  ේථානසේ සිට සවනත්  ේථානය ට මාරු වීමට දීමනා ලබා දීම. 

 ප්රවාහන දීමනා ලබා දීම . 

 අවශ නම්ර සනාමිසල් සහෝ  හන මිලට භාණ්ඩ ලබා දීම. 

 හිමි ම්ර සගවීසම්ර ක්රමසේදසයහි  ඳහන් පිදි ප්රමාණවත් ආදායමක් උපයන සත්ක් පදිාංචිය මාරු කිරීම 

සවනුසවන් දීමනා. 

 අවදානම්ර  හගත්  ණ්ඩායම්ර  ඳහා විසශේෂ දීමනා. 

 වාපෘතිය ආශ්රිත් රැකියා අව ේථා  ඳහා ඉඩ ලබා දීම . 

 

හිමි ම්ර සගවීසම්ර ක්රමසේදසේ දැක්සවන පිදි ඔහු /ඇයට හිමි වන වන්දිය පිළිබඳ කිසියම්ර පුද්ගලසයක් 

ත්ෘේතිමත් සනාවන්සන් නම්ර, ඔහුට / ඇයට හිමි ම්ර ත්ක්ස ේරැ කිරීසම්ර  මිටුව සවත්  හන ඉල්ලා අභියාචනා  ළ 

හැකි ය. 

 

දීර්ඝොලීන ආදාෙම් ප්රතිෂතඨාපන ක්රිොොරෙම්  

 

සයෝජිත් දුම්රිය මාර්ගය වැඩි දියුණු කිරීම  ඳහා වාපෘතිය සවනුසවන් ඉඩම්රවල අයිතිය නැවත් ලබා ගැනීමට හා 

අත් ර ගැනීමට වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  යට අවශ සේ. සමම ක්රියාවලිසේ දී දුම්රිය මාර්ගය දිසේ පිහිටි 

ඉඩම්රවල සවස න සබාසහාමයක් කුටුම්රබ ඉන් බලපෑමට ලක් සේ; එහි ප්රතිඵලයක් සල  ඔවුන්සේ 

ජීවසනෝපායන් බලපෑමට ලක් විය හැකි ය. ජීවසනෝපායන් ප්රතිෂේඨාපනසේ දීර්ඝ  ාලීන පැවැත්ම  හති  කිරීම 

 ඳහා මුදල් වන්දි පමණක් ප්රමාණවත් සනාවනු ඇත්. පුහුණුවීම්ර හා  ම්රබන්ධී රණ වියදම්ර සවනුසවන් ප්රතිපාදන 

 ල න නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර හා පුනරුත්ථාපනය කිරීසම්ර අයවැය මඟින් දීර්ඝ  ාලීන ආදායම්ර ප්රතිෂේඨාපන 
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ක්රියා ාර ම්ර  ඳහා මුදල්  ැපසේ. එබැවින් පවත්නා ජීවසනෝපාය වැඩිදියුණු කිරීමට සහෝ විවිධාාංගී රණය 

කිරීමට පහත්  ඳහන් උපාය මාර්ග අනුගමනය ස සර්. 

  

 වෘත්තිමය නිපුණත්ා පිළිබඳ පුහුණු වැඩ ටහන් හරහා පවත්නා වාපාර පුළුල් කිරීමට හා දියුණු කිරීමට 

සහෝ විවිධාාංගි රණය කිරීමට  හය වීම. 

  ේවයාං රැකියා  ඳහා සුදුසු ජීවසනෝපාය පුහුණු වැඩ ටහන්  ාංවිධානය කිරීම. 

 සර්ඛීය ආයත්න  මඟ  ම්රබන්ධත්ා සගාඩනඟා ගැනීම  හ රජසේ අනුග්රහය  මඟ පවත්නා ජාති  

දිද්රත්ා වි ල්ප හා වව ාය ත්ව  ාංවර්ධන වැඩ ටහන් හඳුන්වා දීම. 

 වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබවල  ාමාජි යන්  ඳහා සුදුසු රැකියා අව ේථා පිළිබඳ 

ස ායා බැලීම. 

 ප්රමාණවත් ඉඩ පහසු ම්ර තිසේ නම්ර වාපාර  ඳහා යටිත්ල පහසු ම්ර  ාංවර්ධනය කිරීම. 

 ක්ුද්ර මුල හා කුඩා පිමාණ වාපාර  ාංවර්ධනය උසද ා  ේවයාං ආධාර  ණ්ඩායම්ර  ාංවිධානය කිරීම. 

 වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ කුටුම්රබවල  ාමාජි යන් හට සමවලම්ර හා කුඩා පිමාණ 

යන්සරෝප රණ මිළ දී ගැනීමට  හය වීම. 

 අදාළ ආයත්න /  ාංවිධාන  මඟ  බඳත්ා සගාඩනගා ගැනීමට වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ 

කුටුම්රබවල  ාමාජි යන් හට  හය වීම.  

 ප්රජා නාය යන් පුහුණු කිරීම. 

 

 ාන්ත්ාවන්සේ හා  ාන්ත්ා මූලි  කුටුම්රබවල ජීවසනෝපායන් ප්රතිෂේඨාපනය කිරීම  ඳහා විසශේෂ අවධානයක් 

සයාමු  රනු ඇත්. ප්රජාසේ  ාන්ත්ා  ාමාජි යන් දිි ගැන්විය හැකි  ාන්ත්ා නායි ාවන් සමම ක්රියාවලියට 

ක්රියා ාි සල   ම්රබන්ධ  ර ගනු ඇත්. හැකි  ෑම විටම  ාන්ත්ාවන්සේ ජීවසනෝපායන් ප්රතිෂේඨාපනය කිරීමට 

ප්රමුඛත්වය ගැනීම  ඳහා  ාන්ත්ා  ාංවිධාන පිහිටවනු ඇත්. 

 

9.9  ආදාෙම් ප්රතිෂතඨාපන වැඩසටහන ක්රිොත්මෙ කිරීකමහි ලා සංවිධ්ානවලට සහාෙ ීම. 

 

ආදායම්ර ප්රතිෂේඨාපන වැඩ ටහන ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර දී අවශ ඕනෑම විට  ඊට අවශ අමත්ර විසශේෂඥ  හාය 

බාහිසරන් ලබා ගනු ඇත්. වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  ය පහත් දැක්සවන ආයත්න  මඟ ආදායම්ර 

ප්රතිෂේඨාපන වැඩ ටහන ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර දී  බඳත්ා පවත්වා සගන යනු ඇත්. 

 

 බ ේනාහිර පළාත්  භාව  

 ස ාළඹ මහ නගර  භාව 

 නාගි   ාංවර්ධන අධි ාිය 

 ස ෞඛ නවද නිලධාි  ාර්යාලය 

 තිඹිිග ේයාය ප්රාසද්ශීය සල් ම්ර  ාර්යාලය  

  මෘද්ධි අධි ාිය 

 බැාංකු හා මුල  ාංවිධාන 

 වෘත්තීය පුහුණු අධි ාිය 
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 ලාං ා ජර්මානු  ාර්මි  අභා  ආයත්නය 

 ජාති  අධුනි ත්ව  හ  ාර්මි  පුහුණු ආයත්නය  

 දිද්රත්ාවය තුරන් කිරීම උසද ා  ටයුතු  රන සවනත් රාජ සනාවන  ාංවිධානය 

  

 

9.10  ආදාෙම් ප්රතිෂතඨාපන වැඩසටහකනහි ප්රගතිෙ අධීක්ෂෂණෙ 

 

වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  ය විසින් ආදායම්ර ප්රතිෂේඨාපන උපසද්ශ වරයා හරහා ආදායම්ර ප්රතිෂේඨාපන 

වැඩ ටහසනහි ප්රගතිය අධීක්ෂණය  රනු ලබන අත්ර මාසි ව ප්රගති වාර්ත්ා ඉදිිපත්  රනු ඇත්. ප්රගතිය 

පිළබඳ බාහිර අධීක්ෂණ  ටයුතු වාර්ි ව සිදු  රනු ඇත්. 
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10 වන පරිච්කේදෙ - නැවත පදංචි කිරීකම් අෙවැෙ සහ මූලයමෙ සැලැසතම  

 

10.1  හැඳින්ීම 

 

 ැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගසේ පළමු අදියරහි 2 වන ස ාට   ඳහා    ේ  රනු ලැබූ නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර 

ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේසමහි ඉදිිපත් සනාට ඇති හිමි ම්ර සගවීසම්ර ක්රමසේදසයහි  ඳහන් පරාමිතීන් මත් පදනම්රව 

නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර අයවැය    ේ ස ාට ඇත්. එහි, වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක්ව ඉඩම්ර අහිමි වීම, 

ඉදිකිරීම්ර අහිමි වීම, ග ේ හා සබෝග අහිමි වීම  ඳහා සගවන වන්දිය ඇතුළත් ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර පිිවැය, 

ආදායම්ර හා ජීවසනෝපාය ප්රති ේථාපනය හා වර්ධනය කිරීම  ඳහා පිිවැය, බාහිර සුපරීක්ෂණය හා  ාර්ය 

මණ්ඩල පුහුණුවද ඇතුළත්ව පිපාලන හා සුපරීක්ෂණය  ඳහා වන පිිවැය  හ සවනත් හදිසි අව ේථා  ඳහා 

වන පිිවැය එයට අයත් සේ. ප්රති ේථානගත් කිරීසම්ර නිවා  ඒ    ඳහා වන වියදම්ර  ඳහා 2017 ඔක්සත්ෝබර් 

ම  17 වන දින අමාත් මණ්ඩලසේ අනුමැතිය ලැබී ඇති බැවින් එය සමයට ඇතුළත් ස ාට සනාමැත්. 

සවළඳපල මිල මත් පදනම්ර වන 2008 ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර නිසයෝග ප්ර ාරව ප්රති ේථාපන පිිවැය මත් 

පදනම්රව අත් ර ගනු ලබන ඉඩම්ර, ඉදිකිරීම්ර  හ සවනත් වත් ම්ර වල පිිවැය ත්ක්ස ේරු  රනු ලැසේ. එස ේම, 

 ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව අවත්ැන් වූවන් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ජාති  ප්රතිපත්තිය  හ ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර 

සරගුලාසි අත්ර පවතින පරත්රය පියවීම පිණි  සවනත්  මාජ ආරක්ෂණ ප්රතිපත්තීන් කිහිපයක් ( ාධාරණ 

සවළඳපල වටිනා ම, හුවමාරු කිරීසම්ර පිිවැය, එ තු  ළ සපාලිය, මාරුවීසම්ර  හ ප්රති ේථාපනය කිරීසම්ර 

පිිවැය  හ සවනත් අදාළ සගවීම්ර) අනුගමනය  ර ඇත්. 2008 ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර සරගුලාසිවල  ඳහන් 

ස ාට ඇති අහිත් ර බලපෑම්ර හා සවන් කිරීම්ර, බාධා කිරීම්ර  හ හුවමාරු කිරීසම්ර පිිවැය (ක්ෂයවීම්ර රහිත්ව) 

සගවනු ලැසේ. 

අයවැසයහි ඉදිිපත් ස ාට ඇති වටිනා ම්ර  ඳහන් ස ාට දැක්විය හැකිය. අයවැසයහි ගණනය කිරීම්ර සිදු කිරීම 

 ඳහා බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන්  ම්රබන්ධසයන් සිදු  ළ  ාංගණනසයහි දත්ත්ද, ඉඩම්ර සවළඳපල හා 

සගාඩනැගිලි වල කුලිය පිළිබඳව සිදු  ළ අඛණ්ඩ  මීක්ෂණද උප ාරී වී ඇත්. ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර හා 

නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර පිිවැය ආවරණය කිරීම  ඳහා අවශ අරමුදල් වාපෘති ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර නිසයෝජිත් 

ආයත්නය විසින් වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  ය සවත් ලබාසදනු ඇත්. නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර 

 ැලැ ේම ක්රියාත්ම  කිරීම අත්රතුරදී පැන නැගිය හැකි අනසේක්ිත් පිිවැය ආවරණය  ර ගැනීම පිණි  

නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර මුළු අයවැසයන් 10%  වටිනා ම ට  මාන හදිසි අවශත්ා අරමුදලක් සවන් ස ාට 

ත්බනු ඇත්. 

අයවැය  ඳහා වැඩිදුර වි ේත්රයක්: 

 වාපාර ප්රති ේථානගත් කිරීසම්ර අරමුදල්: බලපෑමට ලක්වන විවිධ වර්ගවලට අයත් පුද්ගලයන්  ඳහා 

අදාළ  රගත් හැකි හිමි ම්ර සගවීසම්ර ක්රමසේදසේ  ඳහන් වන පරාමිතීන්/ උපිම සීමාවන් මත් පදනම්රව, 

වාපාර ප්රති ේථාපනය කිරීම  ඳහා ලබාසදන වන්දි මුදල ත්ක්ස ේරු  ර ඇත්. 
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 සගවල් කුලී වටිනා ම්ර: වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන්  ම්රබන්ධසයන් සිදු  රනු ලැබූ 

 ාංගණනසේ වාර්ත්ාවන් අනුව බදු රුවන්සේ මාසි  බදු ආදායසම්ර  ාමානය මත් පදනම්රව, බලපෑමට 

ලක් වූ පුද්ගලයන්සේ සගවල් කුලී ආදායම්ර අහිමි වීම්ර  ඳහා වන්දි මුදල් ත්ක්ස ේරු  ර ඇත්. 

 වාපාර ආදායම්ර  හ පඩිනඩි: වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන් පිළිබඳව සිදු  රනු ලැබූ 

 ාංගණනසේදී වාර්ත්ා වූ පිදි වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ විවිධ වර්ගවලට අයත් පුද්ගලයන් 

 ාණ්ඩවල මාසි  වාපාර ආදායම  හ පඩිනඩි වල  ාමාන මත් පදනම්රව, වාපෘතිසයන් බලපෑමට 

ලක්වූවන්සේ මාසි  වාපාර ආදායම හා පඩිනඩි අහිමිවීම  ඳහා වන්දි ත්ක්ස ේරු  රනු ලැසේ. 

 ජීවසනෝපාය ප්රති ේථාපන දීමනා: වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක්වන විවිධ වර්ගවලට අයත් පුද්ගලයන් 

 ඳහා අදාළ  ර ගනු ලබන හිමි ම්ර සගවීසම්ර ක්රමසේදසයහි  ඳහන් වන පරාමිතීන්/ උපිම සීමාවන් මත් 

පදනම්රව ඇ ේත්සම්රන්තු කිරීම. 

 අවදානම්ර ත්ත්ත්වසේ පුද්ගලයන්  ඳහා  රුණා හගත් සගවීම්ර  ඳහා ප්රතිපාදන: වාපාර ආදායසමන්/ 

සගවල් කුලී ආදායසමන්/ පඩිනඩි වලින් 5%ක්. 

 හිමි ම්ර සගවීසම්ර ක්රමසේදය මගින් ආවරණය සනාස සරන බලපෑම්ර  ඳහා  රුණා හගත් සගවම්ර සිදු 

කිරීමට ප්රතිපාදන: ඉඩම්ර, ප්රති ේථානගත් කිරීම, ආදායම්ර අහිමිවීම, ජීවසනෝපාය ප්රති ේථාපනය  ඳහා වන 

මුළු වන්දි මුදලින් 10%ක්. 

 හිමි ම්ර ත්ක්ස ේරු කිරීසම්ර  මිටුසවහි විමර්ශන  ඳහා සපනී සිටීම  හ ලිපි සල්ඛන    ේ කිරීසම්ර ගා ේතු: 

බලපෑමට ලක් වූ එක් පුද්ගලසයකු සවනුසවන් ශ්රී ලාං ා රුපියල් 10,000/-  ගා ේතුවක් වශසයන් 

ත්ක්ස ේරු  ර ඇත්. 

  ලින් හඳුනා සනාගත් බලපෑම්ර: වාපාර ආදායම්ර අහිමි වීම, සගවල්කුලී ආදායම්ර අහිමි වීම  හ පඩිනඩි 

අහිමි වීම  ඳහා ලබාදුන් මුළු වන්දි මුදලින් 10%ක්. 

 

10.2  වන්ද කගීම 

10.2.1 පුද්ගලිෙ ඉඩම් සඳහා වන්ද 

සගවතු වලින්ද  මන්විත්, අත් ර ගනු ලබන පුද්ගලි  ඉඩම්ර  මහරක් ස ාළඹ මහනගර  භා බල ප්රසද්ශය 

තුළ පිහිටයි. රාජ ආයත්න, විසශේෂසයන්ම ත්ක්ස ේරු සදපාර්ත්සම්රන්තුව විසින් සයාදා ගන්නා ගා ේතු මත් 

පදනම්රව පිිවැය ත්ක්ස ේරු කිරීසම්රදී ඒ   අගය නිශේචය ස ාට ඇත්. අදාළ  ේථානීය බිම නිරීක්ෂණය 

කිරීසමන් අනතුරුව ත්ක්ස ේරු සදපාර්ත්සම්රන්තුව විසින්  ත් වන්දි මුදල නිශේචය  රනු ඇත්.  ාංගණන 

 මීක්ෂණය අත්රතුර දී, වර්ත්මාන සවළඳපල මිල ගණන් පිළිබඳව; බලපෑමට ලක්වූවන්සගන්  හ ග්රාම 

නිලධාරීවරුන්සගන් සත්ාරතුරු ලබාසගන ඇත්. ස ස ේවුවද, ත්ක්ස ේරු සදපාර්ත්සම්රන්තුව විසින් ඉදිිපත් 

 රනු ලැබූ මිල ගණන්, පිිවැය ත්ක්ස ේරු කිරීම පිණි  සයාදා ගන්නා නිල මිල ගණන් වශසයන්  ල ා ක්රියා 

 රන ලදී. ස ාළඹ මහනගර  භා සීමාව තුළ භාවිත්ා  රන මිල ගණන් ප්රධාන ත්ක්ස ේරු රු විසින් ලබා දී 

ඇත්. අයවැය    ේ කිරීම  ඳහා  ාධාරණ ත්ක්ස ේරු කිරීමක් ලබාදීම  ඳහා සමම මිල ගණන් 

 ාමාන රණය  ර ඇත්. 
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වගුව 10.1: ස ාළඹ මහනගර  භා බල ප්රසද්ශසේ ඉඩම්රවල ප්රති ේථාපන වටිනා ම ත්ක්ස ේරු කිරීම  ඳහා 

ඒ   වටිනා ම (පර්ච ය ට රුපියල්) 

ප්රකද්ශෙ 
කන්වාසිෙ වයාපාර 

සාමානය 
පහළ ඉහළ සාමානය පහළ ඉහළ සාමානය 

ස ාළඹ 

මහනගර 

 භා බල 

ප්රසද්ශය 

3,900,000 4,200,000 4,050,000 4,500,000 5,400,000 4,950,000 4,500,000 

 

වාපෘතිසයන් අර්ධ වශසයන් බලපෑමට ලක්වන ඔේපු හිමියන් හය සදසනකු  හ ජාති  නිවා   ාංවර්ධන 

අධි ාිසේ ඔේපු හිමියන් හය සදසනකු  ඳහා වන්දි සගවීම, 1950 ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර පනත් හා 2008 

සරගුලාසි ප්ර ාරව  හ අමාත් මණ්ඩලය විසින් අනුමත්  ළ යුතු හිමි ම්ර සගවීසම්ර  මිටුසේ නිර්සද්ශ ප්ර ාරව 

සිදු  රනු ඇත්. 

 

10.2.2 කපාදු මහජන සම්පත් ඇුළත්ව ඉදකිරීම් සඳහා වන්ද කගීම 

 

CIDA ආයත්නයට, සගාඩනැගිලි සදපාර්ත්සම්රන්තුවට  හ එක් ත් ජාතීන්සේ මානව ජනාවා  වැඩ ටහසනහි 

(UN-Habitat) ඉදිකිරීම්ර අාංශයට  ම්රබන්ධව  ටයුතු  රන ත්ාක්ෂණි  විසශේෂඥයින් විසින් ලබාසදන 

සත්ාරතුරු මත් පදනම්රව ඉදිකිරීම්රවල ප්රති ේථාපන පිිවැය ගණනය කිරීම පිණි  ඒ   වටිනා ම නිශේචය 

 රනු ඇත්. පළාත්  භාසවහි සගාඩනැගිලි සදපාර්ත්සම්රන්තුව විසින් ලබාසදන BSR, එක් ත් ජාතීන්සේ මානව 

ජනාවා  වැඩ ටහසනහි (UN Habitat) ගා ේතු  මඟ  ාං න්දනය ස ාට,  මීක්ෂණසේදී හඳුනාගත් ඉදිකිරීම්ර 

 ාණ්ඩය  ඳහා අදාළ  රනු ඇත්. අමුද්රව,  ම්ර රු ශ්රමය ආදිසයහි පිිවැය හඳුනා ගනිමින් විවිධ ඉදිකිරීම්ර 

වර්ග අනුව අයවැය  ඳහා පිිවැය ඇ ේත්සම්රන්තු තීරණය  රන ලදී. ඉදිකිරීම්ර  ඳහා පිිවැය ඇ ේත්සම්රන්තු 

පහත් 10.2 වගුසවන් දැක්සේ. 

වගුව 10.2: ඉදිකිරීම්රවල ප්රති ේථාපනය පිිවැය ඇ ේත්සම්රන්තුව කිරීසම්රදී ඒ   ගා ේතු 

නිවාස 

ොණ්ඩෙ 

 

බිම වර්ගෙ වහළ වර්ගෙ බිත්ති වර්ගෙ වටිනාෙම (ශ්රී ලංො 

රුපිෙල්/ වර්ග අඩි) 

 ාණ්ඩය – 1 ටයිල්/ සටරාස ෝ/ 

සිසමන්ති 

ස ාන්ක්රීට් ගසඩාල්/ සිසමන්ති 

ගල් 

5,000-4200 

 ාණ්ඩය – 2 ටයිල්/ සටරාස ෝ/ 

සිසමන්ති 

ඇ ේබැ ේසටා ේ/ 

ටයිල් 

ගසඩාල්/ සිසමන්ති 

ගල් 

4,200-4000 

 ාණ්ඩය – 3 ටයිල්/ සටරාස ෝ/ 

සිසමන්ති 

ත්ාර/ ට රාං/ 

සපාල් අතු 

ගසඩාල්/ සිසමන්ති 

ගල් 

3,800-2200 

 ාණ්ඩය – 4 මැටි / ලෑලි ඇ ේබැ ේසටා ේ/ 

ටයිල් 

ගසඩාල්/ සිසමන්ති 

ගල් 

2,200-2000 
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 ාණ්ඩය – 5 මැටි / ලෑලි ත්ාර/ ට රාං/ 

සපාල් අතු 

ගසඩාල්/ සිසමන්ති 

ගල් 

2,200-2000 

 ාණ්ඩය – 6 මැටි / ලෑලි ත්ාර/ ට රාං / 

සපාල් අතු 

මැටි/ ලෑලි / ට රාං 2,000-1800 

 ටහන: අයවැය  ැ සීසම්ර ඇරමුණ සවනුසවන් වැඩි අගය ලබාසගන ඇත්. 

 

බලපෑමට ලක් වූ කිසියම්ර පුද්ගලසයකු සමම වාපෘතිය යටසත්  ේවයාං ප්රති ේථාපනය වීමට අසේක්ෂා  රයි නම්ර, 

ඉහත් 10.2 වගුසේ  ඳහන් ස ාට ඇති වගුව මත් පදනම්රව අදාළ ඉදිකිරීම  ඳහා වන්දි සගවනු ලැසේ. 

ස ස ේවුවද, ඉදිකිරීසම්ර වටිනා ම තීරණය  රනු ලබන්සන් ප්රධාන ත්ක්ස ේරු රු විසිනි. නාගි   ාංවර්ධන 

අධි ාිසේ නිවා යක් ලැබීමට  ැමැත්ත් දක්වන, බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන් හට ඔහුසේ/ ඇයසේ නිවස ේ 

වටිනා මින් නව නිවස ේ වටිනා ම අඩුස ාට ඉතිි මුදල ලබා සදනු ඇත්. 

 

10.2.3 ශාෙ සහ කබෝග සඳහා වන්ද 

 

එක් ත් ජාතීන්සේ මානව ජනාවා  වැඩ ටහන (UN-Habitat)  හ වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  ය විසින් සිදු 

 රන ලද  ාංගණන  මීක්ෂණසේදී වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක්වන ශා  හඳුනා ගන්නා ලදී. ඒ සවනුසවන් 

වන්දි සගවීසම්රදී, අපනයන  ෘි ර්ම සදපාර්ත්සම්රන්තුව,  ෘි ර්ම සදපාර්සම්රන්තුව, සහක්ටර් ස ාේබෑ ඩුව 

සගාවි ටයුතු පර්සේෂණ හා පුහුණු ආයත්නය, සත්ාග සවළඳුන්  හ දැව ගබඩාවලින් ලබාදුන් සත්ාරතුරුවලට 

අනුව සවළඳපල වටිනා ම ත්ක්ස ේරු  ර ඒ අනුව වන්දි මුදල නිශේචය  රන ලදී. ශා  වල වටිනා ම නිශේචය 

කිරීසම්රදී ඒ එක් එක් ශා ය සවන් සවන්ව පරීක්ෂා  ළ යුතු බව දැව  ාං ේථාසේ නිලධාරීන්ද, දැව සවළඳුන් 

ස ේම ත්ක්ස ේරු නිලධාරීන්ද ප්ර ාශ ස ාට ඇත්. ඔවුන්සේ ඉඩම්රවල පවතින ශා වල අ ේවැන්න සනළාගන්නා 

සල  බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන් උනන්දු  රන ලදී. පළතුරු ග ේ ත්ක්ස ේරු කිරීසම්රදී එය ළපටි ග ක් ස ේ 

 ල ා එම ග  පිණත් වීමට ගත්වන  ාලසයන් එම ඵලවල වාර්ි  වටිනා ම ගුණනය ස ාට වටිනා ම 

ගණනය  රන ලදී. විවිධ වර්ග වලට අයත් ශා   ඳහා  වි ේත්රාත්ම  පිිවැය ත්ක්ස ේරුව  ණ්ඩායම්ර 

කිහිපය ට සවන්ස ාට සිදු  රන ලද අත්ර උප එ තුව අයවැසයහි  ඳහන් ස ාට ඇත්. ඉඩමට හිමි මක් 

 හිත් බලපෑමට ලක්වන පුද්ගලයන්සේ ශා   ඳහා 1950 ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර පනසත්  හ 2008 ඉඩම්ර 

අත් ර ගැනීසම්ර සරගුලාසි ප්ර ාරව වන්දි ලැසබනු ඇත්. දුම්රිය මාර්ගය සදප  ඊට අයත් බිම්ර තීරසයහි වගා ර 

ඇති පුද්ගලයන් හට ඒවාසේ අ ේවනු සනළාගත් හැකි අත්ර එස ේ කිරීමට අසපාසහා ත් වන්සන් නම්ර ඒවා ශ්රී 

ලාං ා දුම්රිය සදපාර්ත්සම්රන්තුසේ සද්පළක් සල   ල නු ලැසේ. 

කුලී නිවැසියන්  හ නිවා  හිමියන්  ඳහා එම නිව  භුක්ති විඳි  ාලසීමාව  හ හිමි ම්ර සගවීසම්ර ක්රමසේදසේ 

දැක්සවන අනුපාත්ය අනුව වන්දි සගවනු ඇත්. බලපෑමට ලක්වන වාපාර හිමියන්සේ ආදායම්ර  හ 

ස ේව යන්සේ වැටුේ අහිමිවීම  ඳහා වන්දි හිමි ම්ර සගවීසම්ර ක්රමසේදසයහි  ඳහන්  ර ඇති අත්ර ඒ අනුව 

සගවීම්ර සිදු  රනු ඇත්. බලපෑමට ලක් වූ සියලුම පාර්ශව, ඉදිකිරීම්ර ඉවත් කිරීම  හ ඉඩම්ර අත් ර ගැනීම  ඳහා 

වන්දි සගවීම ආසියානු  ාංවර්ධන බැාංකුසේ  මාජ ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති  හ  ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව 

අවත්ැන්වූවන් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ජාති  ප්රතිපත්තිය අනුව සිදුවන බව  හති   ළ යුතුය. 



වගුව 10.3: නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර අයවැය 

අනුක්රමිෙ 

අංෙෙ 
බලපෑමට ලක්ෂ වූ 

වර්ගෙ 
බලපෑමට ලක්ෂ වූ අයිතමෙ ඒෙෙෙ ගණන 

අනුපාතෙ 

(ශ්රී ලංො 

රුපිෙල්) 

මුළු එෙුව 

(ශ්රී ලංො 

රුපිෙල්) 

සටහන් 

01 ඉඩම්ර අහිමි වීම සන්වාසි  පර්ච ේ 100 4,050,000 405,000,000  

  වාණිජ/ වාපාර පර්ච ේ 7 4,950,000 34,650,000  

02 සන්වාසි  ඉදිකිරීම්ර 

අහිමිවීම  ඳහා වන්දි 

නාගි   ාංවර්ධන අධි ාිසේ 

නිවා  ඒ   (වර්ග අඩි 400) 

නිවා  ඒ   235 4,000,000 940,000,000 අාං  

17/2290/709/084 හා 

2017.10.17 දිනැති 

අමාත් මණ්ඩල 

අනුමැතිය අනුව 

සගවා ඇත්. 

  නාගි   ාංවර්ධන අධි ාිසේ 

නිවා  ඒ   (වර්ග අඩි 500) 

නිවා  ඒ   26 5,000,000 130,000,000 -----එම----- 

  ඉදිකිරීම්ර අහිමි වීම (වාපෘතිසයන් 

බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන් 

 ේවයාං ප්රති ේථාපනය) 

වර්ග අඩි 5000 4,200 21,000,000  ඩිනමින් අවශ 

ස සර් 

  ඉදිකිරීම්ර අහිමි වීම (අර්ධ වශසයන් 

බලපෑමට ලක් වූ සගාඩනැගිලි) 

වර්ග අඩි 10500 4,200 44,100,000  

  ප්රාථමි  හා ද්විතියි  ඉදිකිරීම්ර 

අහිමි වීම (ත්ාේප හා සේට්ටු) 

වර්ග අඩි 3200 170 544,000 අව ේථානුුූරූපී වියදමි 

  සවනත් ඉදිකිරීම්ර අහිමි වීම (බලු 

කූඩු හා පසරවි කූඩු) 

එ වරක් සගවන 2 100,000 200,000  ඩිනමින් අවශ 

ස සර් 

  කුලියට ලබාගත් නවාත්ැන්පළ 

අහිමි වීම (කුලී හා බදු රුවන්) 

බලපෑමට ලක් වූ 

පුද්ගලයින් ගණන 

6 x 2 15,000 180,000  ඩිනමින් අවශ 

ස සර් 

  කුලියට ලබාගත් නවාත්ැන්පළ 

අහිමි වීම (රජසේ නිල නිවා ) 

බලපෑමට ලක් වූ 

පුද්ගලයින් ගණන 

33 50,000 1,650,000  

  රජසේ ඉදිකිරීම්ර (රජසේ නිල 

නිවා  - පහළ ත්නතුරු) 

බලපෑමට ලක් වූ 

පුද්ගලයින් ගණන 

15 5,000,000 75,000,000  ඩිනමින් අවශ 

ස සර් 

  රජසේ ඉදිකිරීම්ර (රජසේ නිල 

නිවා  - උ  ේ ත්නතුරු) 

බලපෑමට ලක් වූ 

පුද්ගලයින් ගණන 

18 7,500,000 135,000,000  ඩිනමින් අවශ 

ස සර් 

  රජසේ ඉදිකිරීම්ර - 15 (සගාඩනැගිලි එ වරක් සගවන  30,000,000 30,000,000  ඩිනමින් අවශ 
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හා සවනත්) ස සර් 

03 ශා  අහිමි වීම  ඳහා 

වන්දි 

ඵල දරන  66 3,000 198,000  ඩිනමින් අවශ 

ස සර් 

  දැව (ස ා ේ)  6 30,000 180,000  ඩිනමින් අවශ 

ස සර් 

  දැව (පිහිඹියා)  1 5,000 5,000  ඩිනමින් අවශ 

ස සර් 

  සපාල් ග ේ  30 10,000 300,000  ඩිනමින් අවශ 

ස සර් 

  සවනත්  3 2,000 6,000  ඩිනමින් අවශ 

ස සර් 

04 ජීවසනෝපාය 

ප්රති ේථාපනය හා 

පුනරුත්ථාපනය 

ප්රති ේථානගත් කිරීම සහේතුසවන් 

ජීවසනෝපාය අහිමිවීම සහෝ ඒ මත් 

බලපෑම්ර ඇතිවීම. 

වාපෘතිසයන් 

බලපෑමට ලක් වූ 

පුද්ගලයන්  

150 30,000 4,500,000  ඩිනමින් අවශ 

ස සර් 

05 ආදායම්ර අහිමි වීම 

 ඳහා වන්දි 

මා  32ක්  ඳහා වාපාර ආදායම 

( ේිර ලියාපදිාංචි) 

වාපෘතිසයන් 

බලපෑමට ලක් වූ 

පුද්ගලයන්  

15 32x20000 9,600,000  ඩිනමින් අවශ 

ස සර් 

  මා  18ක්  ඳහා වාපාර ආදායම 

( ේිර අවිධිමත්) 

වාපෘතිසයන් 

බලපෑමට ලක් වූ 

පුද්ගලයන්  

15 18x 15,000 4,050,000  ඩිනමින් අවශ 

ස සර් 

  මා  06ක්  ඳහා වාපාර ආදායම 

(ත්ාව ාලි ) 

වාපෘතිසයන් 

බලපෑමට ලක්වූ 

වාපාර හිමි රුවන් 

 

65 6x 15,000 5,850,000  ඩිනමින් අවශ 

ස සර් 

  වැටුේ/ සේත්න අහිමි වීම වාපෘතිසයන් 

බලපෑමට ලක්වූ 

වාපාර හිමි රුවන් 

19 90,000 1,710,000  ඩිනමින් අවශ 

ස සර් 

  සගවල් කුලී/ බදු ආදායම්ර අහිමි වීම වාපෘතිසයන් 

බලපෑමට ලක්වූ 

වාපාර හිමි රුවන් 

6 x 2 45,000 540,000  ඩිනමින් අවශ 

ස සර් 

06 බාධා කිරීම්ර හා 

සවනත් දීමනා 

උපසයෝගීත්ා  ඳහා ප්රසේශය අහිමි 

වීම 

වාපෘතිසයන් 

බලපෑමට ලක් වූ 

කුටුම්රබ  

271 15,000 4,065,000  ඩිනමින් අවශ 

ස සර් 
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  නැවත්  වි කිරීම  ඳහා පිිවැය වාපෘතිසයන් 

බලපෑමට ලක් වූ 

කුටුම්රබ  

271 10,000 2,710,000  ඩිනමින් අවශ 

ස සර් 

  පදිාංචිය මාරු කිරීසම්ර පිිවැය වාපෘතිසයන් 

බලපෑමට ලක් වූ 

කුටුම්රබ (1000> (වර්ග 

අඩි) 

235 10,000 2,350,000  ඩිනමින් අවශ 

ස සර් 

   වාපෘතිසයන් 

බලපෑමට ලක් වූ 

කුටුම්රබ (1000-2000 

(වර්ග අඩි) 

21 15,000 315,000  ඩිනමින් අවශ 

ස සර් 

   වාපෘතිසයන් 

බලපෑමට ලක් වූ 

කුටුම්රබ (>2000 (වර්ග 

අඩි) 

2 25,000 50,000  ඩිනමින් අවශ 

ස සර් 

  වි ල්ප නවාත්ැන් වාපෘතිසයන් 

බලපෑමට ලක් වූ 

කුටුම්රබ (10%) 

25 50,000 1,250,000  ඩිනමින් අවශ 

ස සර් 

07 විසශේෂ  හාය අවදානම්ර ත්ත්ත්වය යටත්ට 

ගැසනන ගෘහමූලි යන් මත් ඇති 

 රන බලපෑම්ර 

වාපෘතිසයන් 

බලපෑමට ලක් වූ 

කුටුම්රබ 

43 15,000 645,000  ඩිනමින් අවශ 

ස සර් 

  උප පවුල් මත් ඇති  රන බලපෑම්ර උප පවුල් 5 1,000,000 5,000,000  ඩිනමින් අවශ 

ස සර් 

08 අතිසර්  දීමනා  හ 

දිිදීමනා 

9 වන වගන්තිය යටසත් 

විමර්ශනය 

වාපෘතිසයන් 

බලපෑමට ලක් වූ 

කුටුම්රබ 

40 10,000 400,000  

  අව න් දිනයට ප්රථම සද්පළවල 

භූක්තිය භාරදීම සවනුසවන් 

25%  දිිදීමනාවක් 

පර්ච ේ 107 562,500 60,187,500  

  සවනත් කිසිදු උප වගන්තිය  

සනාමැති වන්දි පැසක්ජ 

වාපෘතිසයන් 

බලපෑමට ලක් වූ 

කුටුම්රබ (5%) 

13 20,000 260,000  ඩිනමින් අවශ 

ස සර් 
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  නිව   සහෝ ආසයෝජන සද්පළ  

හිමි රුසවකු අවත්ැන් වූ විට 

10%ක් 

පර්ච ේ 107 405,000 43,335,000  

09 ප්රජා  ම්රපත් අහිමි වීම  ාං ේ ෘති මය  ම්රපත්  හ 

ආගමි  වටිනා මක්  හිත් පිළිම 

අහිමි වීම 

එ වර සගවන 4 300,000 1,200,000 අව ේථානුුූරූපී වියදමි 

  සිවිල් හා  මාජ ස ේවා පහසු ම්ර 

විදුලි ට්රාන් ේස ෝමර් අහිමි වීම 

එ වර සගවන 2 2,000,000 4,000,000 අව ේථානුුූරූපී වියදමි 

   මාජ ප්රාේධන අහිමි වීම/  මාජීය 

දුර ේවිම සිදුවීම 

එ වර සගවන 3 200,000 600,000 අව ේථානුුූරූපී වියදමි  

10 මහජන උපසයෝගීත්ා 

ස ේවාවන් 

මහජන උපසයෝගීත්ා බලපෑමට 

ලක්වීම 

 

එ වර සගවන 2 1,000,000 2,000,000 අව ේථානුුූරූපී වියදමි  

11 හිමි ම්ර ත්ක්ස ේරු 

කිරීසම්ර  මිටු  

ක්රියා ාරීත්වය 

වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ 

කුටුම්රබ පරීක්ෂා කිරීම, 

වාර්ත්ා රණය,  මාසලෝචනය හා 

අනුමැතිය ලබාදීම 

එ වර සගවන 250 10,000 2,500,000  ඩිනමින් අවශ 

ස සර් 

12 බාහිර සුපරීක්ෂණය බාහිර සුපරීක්ෂණය මා  30 200,000 6,000,000  

  මුළු ගණන (රුපිෙල් වලින්)    1, 981,130,500  

 අනසේක්ිත් නැවත් 

පදිාංචි කිරීසම්ර බලපෑම්ර 

 හ හදිසි අව ේථා  

මුළු ගණසනන් 10%    198,113,050  

  මුළු එ තුව (ශ්රී ලාං ා රුපියල්)    2,179,243,550  

  ඉතිි මුදල (නාගි   ාංවර්ධන 

අධි ාිසේ නිවා  ඒ    ඳහා 

දැනටමත් සිදු ර ඇති සගවීම්ර 

හැර) 

   1,109,243,550  

 ම්රපූර්ණ මුදල  ඳහා අනුමැතිය අවශ ස සර්:  රු. 1,109,243,550 

 ඩිනමින් අවශ ස සරන ප්රමාණය:   රු. 304,964,000.00 



11 වන පරිච්කේදෙ - ක්රිොත්මෙ කිරීකම් උපකල්ඛනෙ 

 

නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේසමහි අව න් පිටපත්    ේ කිරීම දක්වා වන  ාර්යය, නැවත් පදිාංචි 

කිරීසම්ර වැඩ රාමුව    ේ කිරීසම්ර සිට නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේසමහි ස ටුම්රපත්ක්    ේ 

කිරීම දක්වා විවිධා ාර වූ  මාජ  ළමනා රණ ක්රියා ාර ම්ර අදියරවලින්  මන්විත් ක්රියාවලියකි. නැවත් 

පදිාංචි කිරීසම්ර වැඩ ටහන අදියර ගණනාවකින් යුතු වන අත්ර ඒවානම්ර,  මාජ ආර්ි   මීක්ෂණය හා 

 ාංගණනය,  ඩඉම්ර දිනය (cut-off date) ප්රසිද්ධ කිරීම, නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර  ැලසුම්ර කිරීම, මහජන  

උපසද්ශන/  ා ච්ඡා  හ සත්ාරතුරු සබදා හැරීම, ඉඩම්ර අත් ර ගැනීම, වන්දි සගවීම  හ නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර 

 හාය ලබාදීම, ප්රති ේථානගත් කිරීම, දුක්ගැනවිලි  ඳහා  හන  ැලසීම, ආදායම්ර ප්රති ේථාපනය හා වර්ධනය 

කිරීම  හ නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර වැඩ ටහන සුපරීක්ෂණය හා ඇගයීම සේ. 

 

නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේම පහත් ප්රතිපත්ති මත් පදනම්ර සේ; 

 බලපෑමට ලක් වූ සියලුම පුද්ගලයන් සවත් ඔවුන් ප්රති ේථානගත් වීමට සපර ඔවුනට ලැබිය යුතු වන්දි මුදල 

 ම්රපූර්ණසයන් සගවීම  හ ලබාදිය යුතු සවනත් ප්රතිලාභ  හ දීමනා ලබාදීම. 

 ඉදිකිරීම්ර වැඩ ටහසනහි ආරම්රභයටත් එහි  ාර්ථ  ක්රියා ාරීත්වය යටසත් බාධාවක් සනාවන අයුින්, 

කුටුම්රබ  හ වාපාර ප්රති ේථානගත් කිරීම, මනා  ාර්ය  ටහන ට අනුව  ම්රබන්ධී රණය  ළ යුතු සේ. 

 

සභෞති  වශසයන් අවත්ැන් වූ පුද්ගලයන් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර බිම්රවල ආරක්ිත්ව ප්රති ේථානගත්  රන සත්ක් 

සභෞති  සහෝ ආර්ි  අවත්ැන්වීමක් සිදු සනාවන බවට  හ ඉදිකිරීම්ර ආරම්රභ කිරීමට සපරාතුව සමම 

වාපෘතිය සහේතුසවන් අවත්ැන් වූ සද්පළ සවනුසවන්  ම්රපූර්ණ ප්රති ේථාපන පිිවැය මත්, වාපෘතිසයන් 

බලපෑමට ලක්වූවන් හට වන්දි සගවනු ලබන බවට නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේම මගින්  හති  

වනු ඇත්. ඉදිකිරීම්ර  ාර්යය ආරම්රභ කිරීමට සපර, දුම්රිය මාර්ගය සදප   ැලකිය යුතු දුර ප්රමාණයක් ඒ 

 ාර්යයන් සවනුසවන් නිදහ ේ කිරීම අවශ සේ. සම්ර අනුව, සිවිල් ඉදිකිරීම්ර  ාර්යයන් ආරම්රභ කිරීමට සයෝග 

පිදි නිදහ ේ යැයි හඳුනාගත් ස ාට ේ  ඳහා ඉදිකිරීම්ර  ැලසුම්ර ක්රියාත්ම   රනු ඇත්. 

 

ක්රියාත්ම  අදියර පුරාවටම ඉදිකිරීම්ර සිදු  රනු ඇති අත්ර ඉඩම්ර හා  ම්රබන්ධ සියලු අවහිරත්ා වලින් ඒවා 

නිදහ ේ කිරීම සිදු  රනු ඇති අත්ර සිවිල්  ාර්යය ආරම්රභ කිරීම  ඳහා ස ාන්රාත් රුට භාර දීමට සපර නැවත් 

පදිාංචි කිරීසම්ර හා පුනරුත්ථාපන  ටයුතු නිම  රනු ඇත්. ස ස ේවුවද, පශේචාත් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර 

සුපරීක්ෂණ  ටයුතුවලට; ජීවසනෝපාය වර්ධනය කිරීම, ප්රජාවසේ ජීවිත්  ේථාපිත් කිරීම, දුක්ගැනවිලි  ඳහා  

 හන  ැලසීම, ත්ක්ස ේරු කිරීම හා ඇගයීම හා මහජන උපසද්ශන/  ා ච්ඡා ත්වදුරටත් ඉදිියට සිදු කිරීම  හ 

වාපෘතිය නිම කිරීසමන් පසු පවා සත්ාරතුරු දැනුම්ර දීම හා හුවමාරු කිරීම සිදු කිරීම ඇතුළත් සේ. 

 

වාපෘති ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර  ාර්ය  ටහන මගින් ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර පියවර දැක්සවන අත්ර සවන ේ ම්ර 

කිරීසම්ර හැකියාවද පවතී. නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේම ක්රියාත්ම  කිරීම හා  ම්රබන්ධ වන, සිදු 

 රන ක්රියා ාර ම්ර වල  ත් ප්රගතිය මත් පදනම්රව විවිධ සවන ේ ම්රවලට භාජනය කිරීමටද නියමිත් අත්ර 

 ලින්  ලට සිදු  රන යාවත් ාලීන කිරීම්ර වලටද යටත් සේ. නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර  ටයුතුවල ක්රියාත්ම  

කිරීසම්ර  ාර්ය  ටහන වගුව 11.1 හි ඉදිිපත්  ර ඇත්. 
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 KV Line Phase 1 හි අදාළ ස ාට ේ වල නැවත් පදිාංචි කිරීම්ර හා පුනරුත්ථාපනය කිරීම්ර  ඳහා වැඩිදුර වි ේත්ර 

කිරීම්ර  හිත්ව ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර  ාර්ය  ටහනක්    ේ  රනු ඇත්. 



වගුව 11.1: සයෝජිත් ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර  ාර්ය  ටහන  

ක්රිොොරෙම් 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 මාජ ආර්ි  හා  ාංගණන  මීක්ෂණය                         

 ඩඉම්ර දිනය ප්ර ාශයට පත් කිරීම                         

අව ාන සපළගැ ේම මත් පදනම්රව  ාංගණනය නැවත්  ාංසශෝධනය කිරීම                         

නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේම    ේ කිරීම                         

හිමි ම්ර සගවීසම්ර ක්රමසේදය හා අයවැය  ඳහා අමාත් මණ්ඩලසේ 

අනුමැතිය ලබා ගැනීම 

                        

ආසියානු  ාංවර්ධන බැාංකුසේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම                         

නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේම මහජනත්ාව සවත් 

අනාවරණය කිරීම 

                        

හිමි ම්ර ත්ක්ස ේරු කිරීසම්ර  මිටුවක්  ේථාපිත් කිරීම                         

සල්ඛනගත්  ාක්ි  මඟ   ඳා වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ 

පුද්ගලයන්සේ හිමි ම්ර ත්හවුරු කිරීම 

                        

ඉඩම්ර අත් ර ගැනීම  හ වන්දි සගවීම  ම්රබන්ධී රණය                         

වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන් හට ඔවුන්සේ හිමි ම්ර පිළිබඳ 

දැනුම්ර දීම 

                        

ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර සයෝජනාව ප්රාසද්ශීය සල් ම්ර සවත් දැනුම්ර දීම                         

නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර උපසද්ශ වරුන්සේ ස ේවය කුලී පදනමින් ලබා 

ගැනීම 

                        

වන්දි  හ සවනත් දීමනා සගවීම                         

ඉඩම්ර අත් ර ගැනීම හා ඉදිකිරීම්රවල භුක්තිය ලබා ගැනීම                         
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නැවත් පදිාංචි කිරීම  හ නාගි   ාංවර්ධන අධි ාිසේ නව නිවා  

සයෝජනා ක්රමවල ප්රති ේථානගත් කිරීම 

                        

දුක්ගැනවිලි  ඳහා  හන  ැලසීසම්ර යාන්රණය ක්රියාත්ම  කිරීම                         

ඉදිකිරීම්ර  ඩා ඉවත් කිරීම හා ඉදිකිරීම්ර  ඳහා ඉඩම්ර එළි කිරීම                         

අත් ර ගනු ලැබූ ඉඩම්ර දුම්රිය ස ාන්රාත් රුවන් සවත් භාරදීම                         

වාපෘතිසයන් බලපෑමට ලක් වූවන් හට දුක්ගැනවිලි  ඳහා  හන/  හාය 

ලබාදීම 

                        

නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේම ක්රියාත්ම   රීම අභන්ත්ර 

සුපරීක්ෂණය 

                        

සත්ාරතුරු සබදා හැරීම                         

 මාජ ආරක්ෂණ අනුකූලත්ා බාහිර සුපරීක්ෂණය හා ඇගයීම                         

නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර  ැලැ ේම හා ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර ප්රගතිය පිළිබඳ 

වාපෘති වාර්ත්ා 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 වන පරිච්කේදෙ - ආෙතනිෙ ෙටයුු 

 

12.1  හැඳින්ීම 

 ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව නැවත් පදිාංචි කිරීම  ැලසුම්ර කිරීසම්ර, ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර හා අධීක්ෂණය කිරීසම්ර විවිධ 

 ාංරච   ාර්ථ ව ඉදිියට  රසගන යාම  ඳහා අමාත්ාාංශ හා ආයත්න කිහිපයක්  ම්රබන්ධ සේ. වාපෘතිය 

ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර  ම ේත් වගකීම ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන් ස ේවා අමාත්ාාංශය දරනු ලබයි. එම අමාත්ාාංශසේ 

පවතින ඉඩම්ර අාංශසේ සජෂේඨ  හ ාර සල් ම්රවරසයකු අාංශ ප්රධානී සල   ටයුතු  රන අත්ර ඔහුට  හය වීම 

 ඳහා  හ ාර සල් ම්රවරසයකු ස ේවසේ නියුතු ඇත්. එම අාංශය මඟින් ඉඩම්ර බැහැර කිරීම හා බදු දීම ඇතුළුව 

ඉඩම්ර  ළමනා රණය හා පිපාලනය ආවරණය වන නමුත් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර  ාර්යය ඇතුළත් සනාසේ. 

නැවත් පදිාංචි කිරීම ක්රියාත්ම  කිරීම  ඳහා වන ආයත්නි   ටයුතු පිළිබඳ වගවීම  හති  කිරීම  ඳහාත් 

අවශ ධාිත්ාවය  ැපයීම  ඳහාත්  ැලසුම්ර ස ාට ඇති සහයින් ස ාළඹ ත්දා න්න දුම්රිය වාපෘතිසේ 

වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  ය ,නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේම, එහි සමසහයුම්ර මට්ටසම්ර 

ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර වගකීම දරන සක්න්ීය ආයත්නය සල   ටයුතු  රයි. ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන් ස ේවා 

අමාත්ාාංශසේ මඟ සපන්වීම හා අධීක්ෂණයට යටත්ව යම්ර මට්ටම  මුල  ේවාධීනත්වයක් හා පිපාලනමය 

නමශීලිත්වයකින් යුතුව වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  ය සම්ර  ඳහා ශක්තිමත් ස ාට ඇත්. 

 

12.2  ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන් කසතවා අමාතයාංශකේ වයාපෘති ෙළමනාෙරණ ඒෙෙෙ 

 

ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන් ස ේවා අමාත්ාාංශය, ශ්රී ලාං ා දුම්රිය ස ේවා සදපාර්ත්සම්රන්තුව හා එක්ව වාපෘතිය 

ක්රියාත්ම  කිරීම  ළමනා රණය  ඳහා ඒ යටසත් පිහිටුවන ලද වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  ය හරහා 

වාපෘතිය ක්රියාත්ම   රයි. ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන් ස ේවා අමාත්ාාංය හා ජාති  ප්රතිපත්ති හා ආර්ි  

 ටයුතු අමාත්ාාංශසේ  ළමනා රණ ස ේවා අාංශසයන් නිකුත්  රන ලද සපාදු මාර්සගෝපසද්ශවලට යටත්ව 

වාපෘති අරමුණු ඉටු  ර ගැනීම උසද ා යම්ර මටට්ම  මුලමය  ේවාධීනත්වයකින් හා පිපාලනමය 

නමශිලිත්වයකින් වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  ය ශක්තිමත් ස ාට ඇත්. වාපෘති  ළමනා රණ 

ඒ  සේ මූලි ත්වය පූර්ණ  ාලීනව ස ේවසේ නියුතු වාපෘති අධක්ෂ වරසයකු දරන අත්ර ඔහු ප්රවාහන හා 

සිවිල් ගුවන් ස ේවා අමාත්ාාංශ සල් ම්ර සවත්  ෘජුවම වාර්ත්ා  ළ යුතු සේ. ප්ර ම්රපාදනය ,මූල 

 ළමනා රණය හා නැවත් පදිාංචි කිරීම  ැලසුම්ර කිරීම හා ක්රියාත්ම  කිරීම ඇතුළු වාපෘතිය ක්රියාත්ම  

කිරීසම්ර හා  ළමනා රණය කිරීසම්ර සියලු  ටයුතුවල පාලනය වාපෘති අධක්ෂ වරයා සවත් පැවරී ඇත්. 

නැවත් පදිාංචි කිරීම  ැලසුම්ර කිරීම හා ක්රියාත්ම  කිරීම  ඳහා පහත් දක්වා ඇති පිදි ප්රධාන ක්සෂේර කිහිපයක් 

පිළිබඳ හා ඊට අදාළ  ාර්යයන් ස සරහි වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  ය සිය අවධානය සයාමු  රනු ඇත්. 

 දැනුවත් කිරීම  ඳහා වන ක්රියාවලිය ආරම්රභ කිරීම හා ඉඩම්ර අත් ර ගැනීම  ළමනා රණය 

 හ පි ර හා  මාජ ආරක්ෂණ  ළමනා රණය  ඳහා ඒ ඒ අාංශ පිහිටුවමින්  ාංවිධාන 

වුහය    ේ කිරීම. 

 නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර වැඩ රාමුව හා නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේම    ේ කිරීම 

පිණි  උපසද්ශන ස ේවාවන්  ඳහා බඳවා ගැනීම. 

 වන්දි සගවීම හා නැවත් පදිාංචි කිරීම  ළමනා රණය කිරීසම්ර ක්රියාවලිය ඇතුළත්ව, හා 

පුනරුත්ථාපන ප්රතිලාභ ලබා සදමින් හා දුක් ගැනවිලි  ඳහා  හන  ැලසීසම්ර ක්රියාවලියට 

සයාමු සවමින් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේම ක්රියාත්ම  කිරීම පිණි  
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ආයත්නි   බඳත්ා සගාඩනඟා ගැනීම  හ අදාළ ආයත්න හා  ාංවිධාන  ම්රබන්ධී රණය 

කිරීම. 

 බාහිර සුපරීක්ෂණ ක්රියාවලියක්  ාංවිධානය කිරීම. 

 සමසහයුම්ර  මිටු හා අදාළ ආයත්නවලට සත්ාරතුරු හා ප්රතිසපෝෂණ  ැපයීම. 

වාපෘතිය ක්රියාත්ම  කිරීසමහිලා  ම ේත් වගකීම ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන් ස ේවා අමාත්ාාංශය  තු සේ. 

වාපෘතිය ක්රියාත්ම  කිරීම  ඳහා හවුල් ාර ආයත්න කිහිපයක්  ම්රබන්ධ සේ .නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර 

ක්රියාවලිසේ දී පහත්  ඳහන් රාජ ආයත්න වැදගත්  ාර්යභාරයක් ඉටු  රයි. 

 ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන් ස ේවා අමාත්ාාංශය 

 මහානගර හා බ ේනාහිර පළාත්  ාංවර්ධන අමාත්ාාංශය 

 ජාති  ප්රතිපත්ති හා ආර්ි   ටයුතු අමාත්ාාංශය 

 ඉඩම්ර හා ඉඩම්ර  ාංවර්ධන අමාත්ාාංශය 

 පළාත්  භා හා පළාත් පාලන අමාත්ාාංශය (අදාළ පළාත් පාලන ආයත්න ඇතුළත්ව) 

 නිවා  හා ඉදිකිරීම්ර අමාත්ාාංශය 

 විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්ාාංශය 

 ශ්රී ලාං ා දුම්රිය ස ේවය 

 විසද්ශ  ම්රපත් සදපාර්ත්සම්රන්තුව 

 ඉඩම්ර ස ාම ාි ේ ජනරාල් සදපාර්ත්සම්රන්තුව 

 ජාති  ක්රම ම්රපාදන සදපාර්ත්සම්රන්තුව 

 ප්රාසද්ශීය සල් ම්ර  ාර්යාල 

 මධම පි ර අධි ාිය 

 මිනින්සදෝරු සදපාර්ත්සම්රන්තුව 

 ත්ක්ස ේරු සදපාර්ත්සම්රන්තුව 

 රජසේ මුද්රණ සදපාර්ත්සම්රන්තුව 

 නාගි   ාංවර්ධන අධි ාිය 

 ජාති  නිවා   ාංවර්ධන අධි ාිය 

 ලාං ා විදුලිබල මණ්ඩලය 

 ජාති  ජල  ම්රපාදන හා ජලපවාහන මණ්ඩලය 

 ශ්රී ලාං ා සටලිස ාම්ර  මාගම 

 ජාති  සභෞති   ැලසුම්ර සදපාර්ත්සම්රන්තුව 

 මාර්ග  ාංවර්ධන අධි ාිය 

 පළාත් ඉඩම්ර ස ාම ාි ේ සදපාර්ත්සම්රන්තුව 

 පළාත් මාර්ග  ාංවර්ධන අධි ාිය 

12.3 පරිසර හා සමාජ ආරක්ෂෂණ අංශෙ සහ ඉඩම් අත්ෙර ගැනීකම් අංශෙ 

 

වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  සයහි අනුකූලත්ාවය ආරක්ෂා කිරීම  ඳහා වන සක්න්ිය අාංශය පි ර හා  මාජ 

ආරක්ෂණ අාංශය සේ. එය ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර අාංශය  මඟ  මීප  ම්රබන්ධී රණයකින් යුතුව  ටයුතු 
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 රයි. නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියාවලිසේ  ම ේත්  ැලසුම්ර කිරීම,  ළමනා රණය, ක්රියාත්ම  කිරීම හා 

අධීක්ෂණය කිරීසම්ර වගකීම පි ර හා  මාජ ආරක්ෂණ අාංශය හා ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර අාංශය  තු සේ. පි ර 

හා  මාජ ආරක්ෂණ අාංශය හා ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර අාංශය යටසත් වන  ාර්යයන් හා වගකීම්රවලට පහත් 

 ඳහන් දෑ අන්ත්ර්ගත් සේ. 

 

12.3.1 පි ර හා  මාජ ආරක්ෂණ අාංශය: 

 

පි ර හා  මාජ ආරක්ෂණ අාංශසේ මූලි ත්වය දරනු ලබන්සන් පුර්ණ  ාලීන නිසයෝජ වාපෘති 

අධක්ෂ වරසයකු වන අත්ර  මාජ ආරක්ෂණ හා පි ර ආරක්ෂණ යන ක්සෂේරයන්හි විසශේෂඥවරුන් 

සදසදසනකුසේ  හය ඇතිව ක්රියාත්ම  වන එම අාංශසේ පූර්ණ  ාලීන  ාර්ය මණ්ඩලය සජෂේඨ  මාජ 

ආරක්ෂණ නිලධාරීන් සදසදසනකු,  මාජ ආරක්ෂණ නිලධාින් හත් සදසනකු  හ නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර 

 හ ාර නිලධාින් සදසදසනකුසගන්  මන්විත් සේ. ඊට අමත්රව, ක්රියාත්ම  කිිසම්ර  ටයුතුවලට  හය වීම 

 ඳහා නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර උපසද්ශන ආයත්නය  ස ේවය ලබා ගැසන්. ත්වද, ප්රජා  ේසේච්ඡා ස ේව යන්සේ 

 හය ද ලබා ගනු ඇත්. වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයින්  හ වාපෘති  ළමනා රණ 

ඒ  ය අත්ර ප්රධාන  ම්රබන්ධ යක් සල  ප්රජා  ේසේච්ඡා ස ේව යින්  ටයුතු  රයි. ප්රජා  ේසේච්ඡා 

ස ේව යින්සගන් අවම වශසයන් 50%ක්  ාන්ත්ාවන් විය යුතු බවට නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාරී 

 ැලැ ේසමහි නිර්සද්ශ  ර ඇත්. 

 

12.3.2 ඉඩම් අත්ෙර ගැනීකම් අංශෙ: 

 

වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  සේ නිසයෝජ වාපෘති අධක්ෂ  (ඉඩම්ර) මූලික්ත්වය දරණ, වාපෘතිය හා 

 ම්රබන්ධ ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර  ළමනා රණය  ඳහා  ැප වූ සවන ම අාංශයක් පිහිටුවා ඇත්. සමම අාංශය 

අමාත්ාාංශසේ ඉඩම්ර පිපාලන අාංශය  මඟ  මීප  ම්රබන්ධත්ාවසයන් යුතුව  ටයුතු  රයි. ඉඩම්ර අත් ර 

ගැනීසම්ර අාංශයට අයත් ප්රධාන  ාර්යයන් වනුසේ; දුම්රිය මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීසම්ර  ටයුතු සහේතුසවන් 

බලපෑමට ලක් වන සපෞද්ගලි  ඉඩම්ර හඳුනා ගැනීම, ඉඩම්ර අත් ර ගැනීම, පරීක්ෂා කිරීම, බඩම්ර මැනීම, 

 වි ේත්ර මිනුම්ර  හිත් මැනුම්ර  ටයුතු ,ත්ක්ස ේරු කිරීම හා බලපෑමට ලක් වු පාර්ශව සවත් වන්දි සගවීම ආදියයි. 

ඊට අමත්රව පහසු ම්ර  ැලසීම හා ඉඩම්ර අත් ර ගැනීම  ඳහා ප්රාසද්ශිය සල් ම්ර  ාර්යාලය, ඉඩම්ර 

අමාත්ාාංශය, මිනින්සදෝරු සදපාර්ත්සම්රන්තුව  හ ත්ක්ස ේරු සදපාර්ත්සම්රන්තුව හා සරජි ේට්රාර් ජනරාල් 

සදපාර්ත්සම්රන්තුව  මඟ  මීප  ම්රබන්ධී රණය සිදු කිරීම ද ඔවුන්සේ වගකීම්රවලට අයත් සේ. නැවත් පදිාංචි 

කිිසම්ර ක්රියාවලියට  හාය වීම පිණි  පවත්වනු ලබන විවිධ  මාජ ආර්ි   මීක්ෂණවල දී පි ර හා  මාජ 

ආරක්ෂණ අාංශයට  හසයෝගය ලබා දීම ද ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර අාංශසේ වගකීමකි. 

 

නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේම ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර දී  හය වන අසනකුත් පාර්ශව රුවන්සේ 

සත්ාරතුරු පහතින් දැක්සේ. 

 

12.4 ප්රාකද්ශීෙ කල්ෙම් ොර්ොලෙ 
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ප්රාසද්ශීය සල් ම්ර ස ාට්ඨාශසේ සිදු ස සරන සියලු  ාංවර්ධන  ටයුතු  ම්රබන්ධී රණය කිරීම, රජසේ ඉඩම්ර 

හා අසනකුත් පිපාලන හා  ම්රබන්ධී රණ  ටයුතු  ළමනා රණ කිරීම, ප්රාසද්ශීය සල් ම්රවරයාසේ ප්රධාන 

වගකීම්ර අත්ර සේ. ඉඩම්ර ආඥාපනත් යටසත් අනව ර පදිාංචියට එසරහිව නනති  ක්රියාමාර්ග ගැනීසම්ර බලය 

ප්රාසද්ශීය සල් ම්ර  තු වන අත්ර ඉඩම්ර නියමානුකූල කිරීසම්ර හා බැහැර කිරීසම්ර වගකීම ඔහු දරයි. ඉඩම්ර අත් ර 

ගැනීසම්ර පනත් යටසත් ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර ක්රියාපටිපාටියට අනුව ඉඩම පිහිටි සයෝජිත් වාපෘති ප්රසද්ශසේ 

අත් ර ගැනීසම්ර නිලධාියා සල  ප්රාසද්ශීය සල් ම්රවරයා  ටයුතු  රයි. ඔහු / ඇය ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර 

පටිපාටිමය අරමුණු පිළිබඳ නිලධාින් හා වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන් දැනුවත්  රනු 

ඇත්ැයි අසේක්ෂා ස සර් .ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර හා නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියාවලිය තුළ ප්රාසද්ශීය 

සල් ම්රවරයා  තුව වැදගත්  ාර්යභාරයක් ඇත්. ඉඩම අත් ර ගැනීසමන් පසු අත් ර ගැනීසම්ර නිලධාියා 

වශසයන් ප්රාසද්ශීය සල් ම්රවරයා  ඉඩම ඉල්ලුම්ර  ළ ආයත්නය සවත් පැවරුම්ර නිසයෝගයක් නිකුත්  රයි.  

 

12.5 මිනින්කදෝරු කදපාර්තකම්න්ුව 

 

ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර පනත් අනුව ඉඩම්ර මැනීම හා පිඹුරු  ැ සීම  ඳහා වව ේථාපිත් වගකීමක් මිනින්සදෝරු 

සදපාර්ත්සම්රන්තුව  තු සේ. මිනින්සදෝරු සදපාර්ත්සම්රන්තුව ඉඩම්ර මැනීම  ඳහා ඔවුන්සේ බලපරලාභී 

මිනින්සදෝරුවන් සයාදා ගනී. මිනින්සදෝරු සදපාර්ත්සම්රන්තුව විසින්    ේ  රනු ලබන අව ාන පිඹුරුවලට 

(ප්රාරම්රභ  පිඹුරු) අත් ර ගැනීමට අවශ සියලු ඉඩම්ර  ැබලිවල පිඹුරු හා හිමි ම්ර කියන්නන්සේ නාම 

සල්ඛනය (ඉඩම්ර/ ඉදි රීම්රවල අයිතියට හිමි ම්ර කියන පුද්ගලයන්සේ ලැයි ේතුව) ඇතුළත් විය යුතු ය. 

මැනුම්රපතිසේ නිසයෝග යටසත් ස ේවය කිරීම  ඳහා බලයලත් මිනින්සදෝරුවන් ස ටි  ාලය ට බඳවා ගැනීමට 

වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  ය  හය ලබා සදයි. 

 

12.6 ඉඩම් හා පාර්ලිකම්න්ු ප්රතිසංසතෙරණ අමාතයාංශෙ   

 

රට තුළ රජසේ ඉඩම්ර ප්රතිපත්ති  ම්රපාදනය කිරීම හා ක්රියාත්ම  කිරීම, රජසේ ඉඩම්ර  ාංරක්ෂණය කිරීම, ඉඩම්ර 

හිමි ම්ර නිරවුල් කිරීම,  හ මහජන අරමුණු  ඳහා ඉඩම්ර අත් ර ගැනීම ආදි  ාර්යයන්  ඳහා වර්ෂ 1932 දී 

ඉඩම්ර අමාත්ාාංශය පිහිටුවන ලදී. ඉඩම්ර මැනීම ,ඉඩම්ර අත් ර ගැනීම, ඉඩම්ර අන් තු කිරීම හා බැහැර කිරීම, 

ඉඩම්ර ප්රතිපත්ති හා  ාංවර්ධනය, ඉඩම්ර පිහරණ ප්රතිපත්ති  ැලසුම්ර රණය, ඉඩම්ර හිමි ම්ර ලියාපදිාංචි කිරීම සමහි 

ප්රධාන  ාර්යයන් සේ.  ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව අවත්ැන්වූවන් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ජාති  ප්රතිපත්තිය 

ක්රියාත්ම  කිරීම, පිපාලනය හා  ාංවර්ධනය හා අසනකුත් ආයත්නවලට  ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව 

අවත්ැන්වූවන් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ජාති  ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්ම  කිරීමට  හාය වීසම්ර වගකීම ද ඉඩම්ර හා 

පාර්ලිසම්රන්තු ප්රති ාං ේ රණ අමාත්ාාංශය දරයි. 2003  ාර්ය  ාංග්රහයට අමත්රව ඉඩම්ර හා පාර්ලිසම්රන්තු 

ප්රති ාං ේ රණ අමාත්ාාංශය (i)  ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව නැවත් පදිාංචි කිරීම  ැලසුම්ර කිරීසම්ර හා ක්රියාත්ම  

කිරීසම්ර මාර්සගෝපසද්ශ, (ii) නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේම    ේ කිරීම  ඳහා මාර්සගෝපසද්ශ 

 හ (iii)  හභාගිත්ව නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියාවලිය  ඳහා මාර්සගෝපසද්ශ    ේ ස ාට ඇත්.  

 

12.7 තක්ෂකසතරු කදපාර්තකම්න්ුව 

 

ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර පනත් මඟින් ත්ක්ස ේරු කිරීසම්ර  ම්රප්රාදායි  ප්රසේශය වූ "විවෘත් සවළඳසපාළ වටිනා ම" 

සහෝ "නැවත්  ේථාපනය කිරීසම්ර පිිවැය" සල  නිර්වචනය  ර ඇති "සවළඳසපාළ වටිනා ම" මත් පදනම්රව 
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ඉඩම්ර හා ඉදිකිරීම්රවලට සිදු වන හානිය ත්ක්ස ේරු කිරීමට අව ර ලබා සදයි. 2008 ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර 

සරගුලාසි මඟින් ක්ෂය වීම්ර, හානි ර බලපෑම්ර හා සවන් කිරීම්ර,  හ බාධාවන් හා සවනත් අලාභ රහිත්ව පවතින 

සවළඳසපාළ වටිනා ම මත් පදනම්රව වන්දි නිර්ණය කිරීම  ඳහා  වි ේත්ර මාර්සගෝපසද්ශයන්  ැපසේ. 

ත්ක්ස ේරු සදපාර්ත්සම්රන්තුව මඟින් පත්  ළ ත්ක්ස ේරු නිලධාින් ත්නි ත්නිව සහෝ එක්ව සද්පළ සවත් සගා ේ 

පහත්  ඳහන්  රුණු පදනම්ර  රසගන ඔවුන්සේ ත්ක්ස ේරුව සිදු  රනු ඇත්. 

 

 සගානු  රන ලද ස ාන්සද්සි / ක්සෂේරසේ  ේවභාවය හා සද්පළ අවට පි රය. 

 සද්පළ පිහරණය කිරීසම්ර අරමුණ. 

 සද්පළවල වටිනා ම හා  ම්රබන්ධ ලිඛිත්  ාක්ි : ඔේපු, ත්ක්ස ේරු  හති , ණය සල්ඛන, ආදායම්ර 

ඉපැයීම පිළිබඳ  ාක්ි ආදිය, ජනත්ාවසේ අදහ ේ විමසීම. 

 ප්රාසද්ශීය සල් ම්ර  ාර්යාලවල, පළාත් හා මධම ආදායම්ර බදු  ාර්යාලවල ඇති ද්විතියි  සත්ාරතුරු 

අධනය කිරීම. 

 සද්පළ ත්ක්ස ේරුව මඟින්  ෑම සද්පළ ට ම සවන් සවන් වශසයන් වටිනා මක් ලැසේ . 

 

ත්ක්ස ේරු නිලධාින්හට අසේක්ිත්  ේථානවලට යාම  ඳහා  ටයුතු  ාංවිධානය  ර ගැනීමට  හය ලබා 

සදමින් නියමිත්  ාලපිච්සේදයන්ට අනුව වාපෘතිසේ  ටයුතුවලට සයාමු වීම  ඳහා වාපෘති  ළමනා රණ 

ඒ  ය විසින් ත්ක්ස ේරු සදපාර්ත්සම්රන්තුවට  හය වනු ඇත්. 

 

12.8 නැවත පදංචි කිරීකම් වැඩ රාමුව සහ නැවත පදංචි කිරීකම් ක්රිොොරී සැලැසතම අනුමත කිරීකම් 

ක්රිොවලිෙ  

 

නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාරී  ැලැ ේම අනුමත් කිරීසම්ර වගකීම දරණ ජාති  ආයත්නය ප්රවාහන හා සිවිල් 

ගුවන් ස ේවා අමාත්ාාංශය සේ.  ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව අවත්ැන්වූවන් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ජාති  ප්රතිපත්තිය 

මඟින් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා  ම්ර  ැලැ ේම  ඳහා අනුමැතිය ලබා දීම මධම පි ර අධි ාිය සවත් 

පවරා ඇත්ත් එය  ම්රපූර්ණ අනුමැතියක් දක්වන ප්රතිපත්තිමය මට්ටසම්ර ප්ර ාශයක් සල  හඳුනාසගන ඇත්. 

ඵලදායි සල   ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව අවත්ැන්වූවන් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ජාති  ප්රතිපත්තිය ක්රියාවට නැාංවීම 

 ඳහා ධාිත්ා  ාංවර්ධනය ද  හිත්ව ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර  හ  ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව අවත්ැන්වූවන් නැවත් 

පදිාංචි කිරීසම්ර ජාති  ප්රතිපත්තිය ක්රියාවට නැාංවීසම්ර වගකීම ඉඩම්ර හා පාර්ලිසම්රන්තු ප්රති ාං ේ රණ අමාත්ාාංශය 

දරයි. වාපෘතිය  ඳහා ඉඩසම්ර සයෝගත්ාවය පිික්සීසමන් අනතුරුව, වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  ය නියමිත් 

ආ ෘතිය (ඉඩම්ර නිසයෝග 248 3 ආ) අනුව සයෝජනාවක්    ේ ස ාට සර්ඛීය අමාත්ාාංශසේ සල් ම්ර සවත් 

ඉදිිපත්  රයි. එවිට ඔහු ඔහුසේ නිර්සද්ශය, ඉඩම්ර අත් ර ගැනීම  ඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීමට අමාත්වරයා 

සවත් ඉදිිපත්  රයි. වාපෘතිය සහේතුසවන් ජනත්ාව ආර්ි  සහෝ සභෞති  අවත්ැන් වීම ට ලක් වන්සන් නම්ර 

ඉඩම්ර හා පාර්ලිසම්රන්තු ප්රති ාං ේ රණ අමාත්ාාංශය විසින් පිළිගත් හැකි නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර 

 ැලැ ේමක් ඉල්ලා සිටිනු ඇත්. 

 

නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේම    ේ කිරීසම්ර ක්රියාවලිය  ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව අවත්ැන්වූවන් 

නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ජාති  ප්රතිපත්තිය,  මාජ ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති ප්ර ාශනය  හ අසනකුත් අදාළ නීති හා 

සරගුලාසිවලට අනුව සිදුස සරනු ඇති අත්ර නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාරී  ැලැ ේසමහි ස ටුම්රපත් 
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 මාසලෝචනය  රමින් වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  සේ ක්රියා ාරී මැදහත් වීසමන් එහි සමසහයුම්ර 

 ටයුතුවල යථා ත්ත්ත්වයන්  ලකුණු ස සර්. අව ාන නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේම අනුමැතිය 

හා පැහැදිළි කිරීම්ර  ඳහා ආසියානු  ාංවර්ධන බැාංකුව සවත් ඉදිිපත් ස සර්. 
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13 වන පරිච්කේදෙ - සුපරීක්ෂෂණෙ හා වාර්තා කිරීම  

 

නැවත් පදිාංචි කිරීම සුපරීක්ෂණය යනු, නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේම මත් පදනම්රව නැවත් පදිාංචි 

කිරීසම්ර ප්රගතිය පිළිබඳ සත්ාරතුරු එක්රැ ේ කිරීම, විශේසල්ෂණය කිරීම, වාර්ත්ා කිරීම  හ භාවිත්ා කිරීමයි. 

වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන් නැවත් පදිාංචි කිරීම ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර ක්රියාවලිය මඟින් 

ඔවුන්සේ ආර්ි  හා  මාජයීය  ම්රපත් වැඩිදියුණු කිරීමට සහෝ අවම වශසයන් වාපෘතියට සපර තිබූ 

ත්ත්ත්වයට ප්රතිෂේඨාපනය කිරීමට වාපෘතියට හැකි බවට  හති  විය යුතු ය.  ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව නැවත් 

පදිාංචි කිරීසම්ර දී එය ක්රියාවට නාංවන ක්රියාවලිය තුළ මතු වන ප්රශේන අවම  ර ගැනීමට සහෝ වළක්වා ගැනීමට 

සුපරීක්ෂණ හා ඇගයීම්ර  ටයුතු වඩා වැදගත් සේ.  ැලැ ේමට අනුව  ටයුතු ක්රියාත්ම  වන්සන් ද යන්න 

ත්හවුරු  ර ගැනීම  ඳහා  ලින්  ලට පරීක්ෂා කිරීම සුපරීක්ෂණයට අයත් සේ .එමඟින් නැවත් පදිාංචි 

ස සරන පුද්ගලයන්හට හා ඔවුන්සේ අවශත්ාවයන්ට සමන්ම ක්රියාත්ම  සවමින් පවතින නැවත් පදිාංචි 

කිරීසම්ර වැඩ ටහන පිළිබඳ ප්රතිසපෝෂණ හා ප්රතිචාරවලට ද ප්රසේශයක් හිමි සේ. සමම ප්රශේන නියමිත්  ාලසේ දී 

හඳුනා ගැනීම හා වි ඳීම නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර අරමුණු  ාක්ෂාත්  ර ගැනීසම්ර දී වඩා වැදගත් සේ. 

 

සුපරීක්ෂණ දර්ශ  පුළුල්  ාණ්ඩ සද කින්  මන්විත් සේ.  

 ක්රියාවලි හා නිමැවුම්ර දර්ශ  සහෝ අභන්ත්ර සුපරීක්ෂණය 

 ප්රතිඵල හා බලපෑම්ර දර්ශ  සහෝ බාහිර සුපරීක්ෂණය 

 

13.1 සුපරීක්ෂෂණකේ ඉලක්ෂෙ හා අරමුණු 

 

 වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන්සේ හිමි ම්ර හා අයිතීන් සුරැස න බවටත් ඔවුන්සේ 

ජීවන ත්ත්ත්වය ප්රතිෂේඨාපනය සහෝ වැඩිදියුණු ස සරන බවටත්  හති  වීම. 

 ආදායම්ර ප්රතිෂේඨාපනසේ හා  ාංවර්ධන  ටයුතුවල තිර ාරත්වය ඇගයීම . 

 වන්දි ,පුනරුත්ථාපනය ,නැවත් පදිාංචි කිරීම , හ විවිධ ආධාර ක්රමවල ප්රමාණවත් බව ඇගයීම. 

 ප්රශේන හා ඇති විය හැකි ප්රශේන හඳුනා ගැනීම  හ දුෂේ රත්ා අවම  ර ගැනීමට වහා ප්රතිචාර දැක්වීම. 

 එක් එක්  න්ධි ේථාන පසු කිරීසම්ර සභෞති  ප්රගතිය ත්ක්ස ේරු කිරීම. 

 

13.2 අභයන්තර සුපරීක්ෂෂණෙ හා ක්රමකේදෙ 

 

වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  සේ නිසයෝජිත්යන්, උපසද්ශ වරසයක් හා ස ාන්රාත් රුසවක්සගන්  ැදුම්ර 

ලත්  ණ්ඩායමක් මඟින් අභන්ත්ර සුපරීක්ෂණය සිදුස සරනු ඇත්. එය මාසි ව සිදු ස සර්. 

 

13.3 සුපරීක්ෂෂණකේ ප්රධ්ාන දර්ශෙ 

 

සුපරීක්ෂණය  ඳහා පහත් දැක්සවන දර්ශ යන් සයාදා ගැසන්. 

 පුර්ව / පසු  මාජ ආර්ි  ත්ත්ත්වයන්  ාං න්දනය කිරීම.  

 ආදායම්ර ඉපැයීසම්ර ධාිත්ාව ප්රතිෂේඨාපනය කිරීම. 
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  ත් ාර  ගම්රවැසියන්  මඟ  සමෝධානය. 

 අධාපනය, ජල  ැපයුම, විදුලිය,  නීපාරක්ෂණ ආදියට ප්රසේශය 

 

13.4 වාර්තා කිරීකම් අවශයතා 

 

උපසද්ශ වරයා මාසි  සුපරීක්ෂණ වාර්ත්ා හා  ාර්තුමය වාර්ත්ා    ේ ස ාට වාපෘති  ළමනා රණ 

ඒ  ය සවත් ඉදිිපත්  රනු ඇත්. වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  ය මාසි  වාර්ත්ා  මාසලෝචනය කිරීම හා 

අර්ධ වාර්ි  සුපරීක්ෂණ වාර්ත්ා    ේ කිරීම සිදු  රනු ඇත්. සුපරීක්ෂණ වාර්ත්ා මඟින් ඉඩම්ර හා අසනකුත් 

සද්පළ අත් ර ගැනීම හා නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර  ටයුතු නැවත් පදිාංචි කිිසම්ර ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේමට අනුව සිදු 

වි ඇත් ද යන්න විම යි. එමඟින් වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන්  මඟ පැවැත් වූ 

උපසද්ශන /  ා ච්ඡා පිළිබඳ හා හඳුනා ගත් ගැටලුවල  ාරාාංශය හා ඒවා වි ඳීමට ගත් ක්රියාමාර්ග වාපෘතිය 

සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන් ඉදිිපත්  ළ පැමිණිලි හා දුක්ගැනවිලි  හ ඒ  ඳහා ගත් ක්රියාමාර්ග 

 හ වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන්සේ ජීවසනෝපායන් හා ආදායම්ර මාර්ග ප්රතිෂේඨාපනය 

කිරීමට හා වැඩිදියුණු කිරීමට සිදු  ළ විසශේෂ ක්රියා ර ම්රවල  ාරාාංශයක්  මඟ සල්ඛනගත් ස සර්.  

 

13.5  බාහිර සුපරීක්ෂෂණෙ හා ක්රමකේදෙ 

 

බාහිර සුපරීක්ෂණය, නැවත් පදිාංචි කිරී සම්ර වැඩ ටහන් සුපරීක්ෂණය  ම්රබන්ධසයන් අත්දැකීම්ර  හිත් බාහිර 

ආයත්නයක් මඟින් සිදු ස සරනු ඇත්. වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  ය සම්ර  ඳහා සුදුසු ආයත්නයක් සත්ෝරා 

ගනු ඇත්. නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර වැඩ ටහන ආරම්රභ කිරීසමන් පසු බාහිර සුපරීක්ෂණය ඇරසේ. ස ාළඹ 

ත්දා න්න දුම්රිය වාපෘතිසේ - වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  සේ ප්රගතිය නැවත්  මාසලෝචනය කිරීම  ඳහා 

පවත්වන රැ ේවීම්රවලට බාහිර අධීක්ෂ වරයා  හභාගි විය යුතු අත්ර ආසියානු  ාංවර්ධන බැාංකුසේ නිලධාින් 

පැමිසණන අව ේථාවල දී පැමිණ සිටිය යුතුය. ඔහු/  ඇය නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර  ටයුතු ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර 

ප්රගතිය දැක්සවන මාසි  සුපරීක්ෂණ වාර්ත්ා හා  ාර්තුමය වාර්ත්ා    ේ ස ාට, ඕනෑම අනුකූලත්ා ගැටලුවක් 

හා නිවැරදි කිරීසම්ර ක්රියාමාර්ග වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  යට හා ආසියානු  ාංවර්ධන බැාංකුව සවත් 

ඉදිිපත්  ළ යුතු ය. 

 

බාහිර සුපරීක්ෂණසේ විසශේි ත්  ාර්යයන්වලට පහත්  රුණු ඇතුළත් සේ. 

 වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන්සේ පුර්ව වාපෘතිවල (අවත්ැන් වීමට සපර) පාද  

දත්ත්  මාසලෝචනය කිරීම. 

 ක්සෂේර  ාර්යාලවල, වාපෘති  ළමනා රණ ඒ  සේ  හ එක් එක් කුටුම්රබවල ඇති වාර්ත්ා මත් 

පදනම්රව නැවත් පදාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේම ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර ප්රගතිය විමසීම. 

 ආරක්ෂණ අනුකූලත්ා ගැටලු  ඳහා උපසද ේ ලබා දීම,  ේව ැමැත්සත්න් සත්ාරව නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර 

විසශේෂ ගැටලු හඳුනා ගත්සහාත් එවැනි ගැටලු වි ඳීම  ඳහා නිවැරදි කිරීසම්ර ක්රියාමාර්ග  ැලැ ේමක් 

   ේ කිරීම. 

 නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර බලපෑම්ර පිළිබඳ සත්ාරතුරු රැ ේ කිරීමට හා විශේසල්ෂණය කිරීමට සුදුසු දර්ශ  

 ට්ටලයක් හඳුනා ගැනීම. 

 බලපෑම විශේසල්ෂණය  ඳහා විධිමත් හා අවිධිමත් විවිධ  මීක්ෂණ සයාදා ගැනීම. 
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 නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර  ාර්යක්ෂමත්ාව, ඵලදායීත්වය, බලපෑම හා තිර ාරත්වය ඇගයීම. 

 උගත් පාඩම්ර ඇසුසරන් අනාගත් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ප්රතිපත්ති  ම්රපාදනයට හා  ැලසුම්ර කිරීමට 

මාර්සගෝපසද්ශ  ැපයීම. 

 

ආරක්ෂණ සුපරීක්ෂණය  ඳහා වූ ප්රධාන මිනුම්ර දඬුවලට පහත්  රුණු අන්ත්ර්ගත් සේ. 

 අව ාන ඉාංජිසන්රු  ැලැ ේම අනුගමනය  රමින් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාරී  ැලැ ේම 

යාවත් ාලීන කිරීම. 

 සත්ාරතුරු අනාවරණය හා උපසද්ශනය / ා ච්ඡා. 

 ඉඩම්ර අත් ර ගැනීසම්ර හා වන්දි සගවීසම්ර ත්ත්ත්වය. 

 බලපෑමට ලක් වූ ඉදිකිරීම්ර හා අසනකුත් වත් ම්ර  ඳහා වන්දි සගවීම. 

 වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන් ප්රති ේථානගත් කිරීම. 

 ආදායම්ර අහිමි වීම  ඳහා සගවීම්ර. 

 ආදායම්ර ප්රතිෂේඨාපන ක්රියා ාර ම්ර. 

 ඉදිකිරීම්ර ආශ්රිත් බලපෑම්ර අවම කිරීසම්ර ත්ත්ත්වය. 

 දුක්ගැනවිලි  ම්රබන්ධ  ටයුතු හැසිරවීසම්ර හා දුක්ගැනවිලි  ඳහා  හන  ැලසීසම්ර ත්ත්ත්ව . 

 

සුපරීක්ෂණ හා ඇගයීම්ර නිලධාරීන් නිතිපත්ා වාපෘති ප්රසද්ශයට හා නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර  ේථානවලට සගා ේ එම 

ප්රජාවන් හා පාර්ශව රුවන්  මඟ  ම්රබන්ධ වනු ඇත්. උපසද්ශන /  ා ච්ඡා අඛණ්ඩව සිදු ස සරන බවට 

ඔවුන් වගබලා ගන්නා අත්ර සුපරීක්ෂණ ප්රතිඵල ඇතුළු සත්ාරතුරු වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ 

පුද්ගලයන් සවත් අනාවරණය කිරීමට වූ  ැපවීම ඉන් සපන්නුම්ර  රයි. එක් අත්කින් නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර 

ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේම ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර ප්රගතිය පරීක්ෂා කිරීසම්ර අවශත්ාවය ස සරහි ඔවුන් අවධානය 

සයාමු  රනු ඇති අත්ර අසනක් අත්ට වන්දි හා නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ආධාර ඇතුළු ආරක්ෂණ ක්රියාමාර්ග 

ගැනීමට වූ  ැපවීම  හති   රනු ඇත්. ඉදිකිරීම්ර ආශ්රිත් ත්ාව ාලි  බලපෑම්ර ඇතුළු ඕනෑම දුක්ගැනවිල්ල ට 

ඔවුන්  වන් දී ඒ පිළිබඳ ස ායා බලනු ඇත්. නැවත් පදිාංචි කිරීසම්ර ක්රියා ාර ම්ර  ැලැ ේම ක්රියාත්ම  කිරීසම්ර 

ඇති හිඩැ ේ ඔවුන් විසින් හඳුනා ගනු ලබන අත්ර වාපෘතිය සහේතුසවන් බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන්  මඟ 

 ා ච්ඡා ස ාට බලපෑම්ර කිරීමට, වළක්වා ගැනීමට සහෝ අවම කිරීමට වි ඳුම්ර ස ායා ගනු ඇත්. ඒ අනුව ඔවුන් 

නිවැරදි කිරීසම්ර ක්රියාමාර්ග ගැනීමට සහෝ එය පහසු කිරීම  ඳහා ඔවුන්සේ නිර්සද්ශ වාපෘති  ළමනා රණ 

ඒ  ය සවත් ඉදිිපත්  රයි. එසහයින්, අභන්ත්ර හා බාහිර සුපරීක්ෂණය වාපෘතිසයහි  ම ේත් 

 ළමනා රණය  ඳහා අත්ාවශ අාංගයකි. 


