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PIU ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීනම් ඒකකය 

PMU ව්යාපෘති කළම ාකරණ ඒකකය 

PPTA ව්යාපෘති සකසේ කිරීනම් තාක්ෂණික සහාය 

RAP                    ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේම 

SIA සමාජ බලපෑම් තක්නසේරු කිරීම 
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පාිභාෂික වචන මාලාව 

කඩඉේ දනය (Cut-off-date) : ඉඩම් නහෝ පදංචි සේථා   ැතනහාත් ඉදකිරීම් ව්ැනි නව් ත් ව්ත්කම්, ඒව්ා සඳහා න තික 

හිමිකමක් සහිත පුේගලයන්නගන්, පදංචිකරුව්න්නගන්, බදුකරුව්න්නගන්, අ ව්සරකරුව්න්නගන් නහෝ අන කුත් 

පුේගලයන්නගන් අත්කර ගැනිම පිණිස ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් ප ත යටනත් අත්කර ගැනීනම් නිනේද ය නිකුත් කරනු 

ලබ  ද ය නේ. අ ව්සරකරුව්න්, අවිධිමත් පදංචිකරුව්න්, බලහත්කාරනයන් අයත් කරනග  සිටින් න්, කුලී නිව්ැසියන් 

හා බදුකරුව්න් ව්ැනි ඉඩමට න තික හිමිකමක් න ාමැති පුේගලයන් සම්බන්ධනයන් කඩඉම් ද ය නලස සලකනු 

ලබන්නන් බලපෑමට ලක් වූ ප්රනේශනේ ප්රානේශීය නල්කම්ව්රයා සමඟ සාකච්ඡා නකාට, ක්රියාත්මක ආයත ය විසින් නියම 

නකාට ප්රසිේධ කර  ලද ද යක් නහෝ ව්යාපෘති සංගණ ය සිදු කර  ද ය නේ. 

 

බාධාවන්/ අවහිරතාවයන් (Disturbance) : දූවිලි සහ ශබ්ද දූෂණය ව්ැනි බාධාව්න්, බලපෑමට ලක් වූ පුේගලනයකු නහෝ 

කුටුම්භයක් විසින් භාවිතා කළ පුේගලික ඉඩමක්, අ ව්සර ඉඩමක්, බදු ඉඩමක්, කුලී ඉඩමක් නහෝ කව්ර නහෝ නේපළක් 

අනිව්ාර්යය අත්කර ගැනීම නහේතුනව්න් පුේගලනයකුනේ නහෝ කුටුම්භයක සාමා ය ජීවිතයට බලපා  ආකාරනයන් 

ජීව්න ෝපාය මාර්ග ව්ලට නහෝ ජීව්  පිළිනව්ලට සිදුව්  බාධාව්න් නේ. 

 

හිමිකේ (Entitlement) : ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන් අව්තැන්ීනමන් පසුව් ඔවුන්නේ සමාජ ආර්ික 

තත්ත්ව්යන් ඔවුන් ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක්ීමට නපර පැව්ති තත්ත්ව්යට  ැව්ත පත්කර ගැනීමට නහෝ ඊට ව්ඩා 

ව්ර්ධ ය කර ගැනීම පිණිස, ව්න්ද ලබාදීම, ආදායම් ප්රතිසේථාප ය හා අන්තර්කාලී  සහාය, පදංචිය මාරු කිරීම සඳහා 

සහාය,  ව් ව්ාසසේථා යක ප්රතිසේථා ගත ීම සඳහා සහාය සහ නව් ත් අන කුත් ප්රතිලාභ ලබාදීම ඇතුළත්ව් විවිධාකාර 

ක්රියාමාර්ග. නභෞතික අව්තැන්ීම නහෝ ආර්ික අව්තැන්ීම ය  නදආකාරනයන්ම අව්තැන්ීම සිදු නේ. යම් පුේගලනයකුට 

නහෝ කුටුම්භයකට ව්යාපෘතිය නහේතුනව්න් නමම අව්තැන්ීම් එකක් නහෝ නදකම අත්විඳීමට සිදුවිය හැකිය. 

 

හිමිකේ තකමසේරු කිරීමේ කමිටුව (Entitlement Assessment Committee) :  ැව්ත පදංචිකිරීනම් ක්රියාව්ලිනේදී දැ ට 

පව්ති  නීති හා නරගුලාසි ව්ලින් ආව්රණය න ාව්  අංශ ආව්රණය කරමින් එකඟත්ව්යට පැමිණි විධිවිධා  හරහා, 

බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන් හට ප්රමාණව්ත් පිද ව්න්ද ලබාදීම පිළිබඳ නිශේචය කිරීම සහ නව් ත් ආශ්රිත ක්රියාකාරකම් සිදු 

කිරීම පිණිස අදාළ රාජය ආයත ව්ල නිනයෝජිතයන්නේ සහභාීත්ව්නයන් අමාතය මණ්ඩලනේ අනුමැතිය යටනත් පත් 

කර  ලද ව්යාපෘති විනශේෂ කමිටුව්කි. (2013 ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් නරගුලාසි ප්රකාර ‘ලාර්ක්’ කමිටුව් ව්ැනි) 

 

හිමිකේ මෙවීමේ ක්රමමේදය (Entitlement matrix) : ව්න්ද ලබා ගැනීම සඳහා සුදුසුකම් ලබ  පුේගලයන්, කුටුම්භ හා 

ප්රජා කණ්ඩායම් ව්ර්ග සහ ව්යාපෘතිය යටනත් ඔවුන් නව්ත ලැනබ  විනශේෂ හිමිකම් නමා ව්ාද යන් ත් සහ එකී ප්රතිලාභ 

නියමිත අව්සේථානේදී ඔවුන් නව්ත ලබාදීනම් ව්ගකීම ගනු ලබන්නන් කව්ර නිනයෝජිත ආයත යද/ නදපාර්තනම්න්තුව්ද යන්  

හඳු ා ගැනීමත්, ව්ාර්තා කිරීමත් නමමගින් සිදු නේ. 

 

සත්කාරක ජනෙහනය (Host population) : ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන් ප්රතිසේථා ගත කර  ප්රනේශනේ 

ව්ාසය කර  පුේගලයන්, කුටුම්භ සහ ප්රජාව්න්. 

 

ආදායේ ප්රතිසේථාපනය (Income restoration) : ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන්නේ ආදායම් මාර්ග සහ 

ජිව්න ෝපාය, ව්යාපෘතියට නපර පැව්ති මට්ටමට සතය ව්ශනයන්ම ප්රති-සේථාප ය කිරීම. 

 

පීඩාකාරී බලපෑම (Injurious affection) : ඉඩමක නකාටසක් අත්කර ගැනීම නහේතුනව්න් ඉතිි ඉඩම් නකාටනසේ 

ව්ටි ාකමට ඇතිව්  අහිතකර බලපෑම. 

 

අහිමි වූ වත්කේ මතාෙ මේඛනය (Inventory of losses) : ව්යාපෘතිය මගින් බලපෑමට ලක්වූ නිව්ාස, ඉඩම්, ව්යාපාර 

සේථා  සහ ඉඩම්ව්ල පිහිටි නව් ත් ව්ත්කම් පිළිබඳ සම්ූර්ණ හා නිව්ැරද ව්ාර්තාව්කි. 

 

සිය කැමැත්මතන් මතාරව නැවත පදිංචිකිරීම (Involuntary Resettlement): සංව්ර්ධ  ව්යාපෘතියක් නිසා පුේගලයන් 

හට සිදුව්  න ාව්ැළැක්විය හැකි නභෞතික නහෝ ආර්ික අව්තැන්ීමයි. නභෞතික අව්තැන් ීමක් සම්බන්ධනයන් ව්  විටදී, 
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ඔවුන්නේ ජීව්න ෝපාය, ආදායම් හා ව්ත්කම් මූලාශ්ර සහ සමාජීය හා සංසේකෘතිකමය ක්රියාපිළිනව්ල යලි නගාඩ ගා ගැනීම 

සඳහා සහාය අව්ශය නේ. ආර්ික ව්ශනයන් අව්තැන් වූනේ  ම්, ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන් හට ඔවුන්නේ 

ජීව්න ෝපාය හා ව්ත්කම් ප්රතිසේථාප ය කිිම සඳහා ද සහාය අව්ශය නකනර්. 

 

වයාපෘතිමයන් බලපෑමට ලකවන පුද්ෙලයන් (Project-affected persons - PAPs): ව්යාපෘතියක් ක්රියාත්මක කිරීම 

නහේතුනව්න්, කිසියම් ඉදකිරීමක්, ඉඩමක් (නන්ව්ාසික, කෘෂිකාර්මික නහෝ ව්යාපාර), ව්ාර්ෂික නහෝ බහු ව්ාර්ෂික නබෝග සහ 

ශාක නහෝ නව් ත් කව්ර නහෝ නිශේචල නහෝ චංචල නේපළ සම්ූර්ණනයන් නහෝ අර්ධ ව්ශනයන් සේිරව් නහෝ තාව්කාලිකව් 

අයිතිව් පැව්තීමට, භාවිතා කිරීමට නහෝ නව් ත් ආකාරයක නහෝ ප්රතිලාභ ලැබීමට කව්ර නහෝ පුේගලනයකුට නහෝ නිනයෝජිත 

ආයත යක් නහෝ  ආයත යකට පැව්ති අයිතිය අහිමි ීම. 

 

පුනරුත්ථාපනය (Rehabilitation) : බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන්නේ ආදායම්, ජීව්න ෝපාය හා සමාජීය ක්රියා පිළිනව්ල 

ප්රතිසේථාප ය කිරීම සහ ව්ර්ධ ය කිරීම. 

 

ප්රතිසේථානෙත කිරීම (Relocation): ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක්වූ පුේගලයන් හා ඔවුන්නේ චංචල ව්ත්කම් නව් ත් 

සේථා යකට රැනග  යාම, නව් ත් සේථා යක නිව්ාස  ැව්ත ඉදකිරීම, ඉඩම්ව්ල ව්ැඩිදයුණු කිරීම් හා ඉදකිරීම් සහ නපාදු 

යටිතල පහසුකම් ැව්ත සංව්ර්ධ ය කිිම. 

 

ප්රතිසේථානෙත කිරීමේ සැලැසේම (Relocation Plan):යම් ව්යාපෘතියක නභෞතික ව්ශනයන් අව්තැන්ව් , ව්යාපෘතිනයන් 

බලපෑමට ලක්ව්  පුේගලයන් සිටින්නන්  ම්, ප්රතිසේථා ගත කිරීනම් සැලැසේම,  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් 

සැලැසේමක සංරචකයක් නේ. ප්රතිසේථා ගත කිරීනම් සැලැසේමක ප්රධා  සංරචක ව්නුනේ, ආදායම් ප්රතිසේථාප ය හා ව්ර්ධ ය 

කිිම සහ ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන්, සත්කාරක ප්රජාව් සමග සමාජීය ව්ශනයන් ඒකාබේධ කිරීමයි. 

 

ප්රතිසේථාපන පිිවැය (Replacement cost) : අහිමි වූ ව්ත්කම් ප්රතිසේථාප ය කිරීම සහ ගනුනදනු කිරීනම් පිිව්ැය ආව්රණය 

කිරීම සඳහා ප්රමාණව්ත් ව්  මුදල්ප්රමාණය නිශේචය කිරීමට උදවුව්  ව්ත්කම් තක්නසේරු කිරීනම් ක්රමයයි. නමම ක්රමය 

අනුගම ය කිරීනම්දී ඉදකිරීම් හා ව්ත්කම්ව්ල දළ ක්ෂයීම් සලකා බලනු න ාලැනබ්. මහජ  නසේව්ාව්න් සඳහා ප්රනේශ විම, 

ව්යාපාරනයහි පාිනභෝගිකයන් හා සැපයුම්කරුව්න් සංඛයාව් ව්ැනි මුදල්මය පද මකින් පහසුනව්න් තක්නසේරු කිරීම නහෝ 

ව්න්ද නගවිම සිදු කළ න ාහැකි අහිමිවිම් සඳහා සමා  අයුින් ප්රනේශ විය හැකි සංසේකෘතික ව්ශනයන් පිළිගත් සම්පත් සහ 

ඉපැයීම් මාර්ග සේථාපිත කිරීමට ව්යාපෘතිය කටයුතු කිරීම. 

 

නැවත පදිංචි කිරීම (Resettlement) : ව්යාපෘතියක් නහේතුනව්න් පුේගලයන් සේව්කැමැත්නතන් නතාරව් නභෞතිකව් නහෝ 

ආර්ික ව්ශනයන් අව්තැන්ීම. ඒ නව්නුනව්න් ව්  ආව්රණය, ප්රතිසේථා ගත කිරීම සහ එව්න් අව්තැන්ීනම්දී ඇති කර  

බලපෑම් අව්ම කිරීමට ගනු ලබ  පු රුත්තාප  ක්රියාමාර්ග. 

 

නැවත පදිංචි කිරීමේ අයවැය (Resettlement Budget): ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේමක සියලුම පිිව්ැනයහි 

සවිසේතරාත්මකව් ඉදිපත්කිරීමකි. නමය ව්යාපෘති පිිව්ැනයහි නකාටසකි. 

 

නැවත පදිංචිකිරීමේ බලපෑේ (Resettlement effects): නිව්ාස, ප්රජාව්න්, ඵලදායී ඉඩම් ඇතුළත් නභෞතික සහ නභෞතික 

න ාව්  ව්ත්කම්, ආදායම් උත්පාද  ව්ත්කම් සහ මූලාශ්ර, සම්පත්, සංසේකෘතික සේථා , සමාජ නගාඩ ැගිලි/ ඉදකිරීම්, ජාල 

හා බැඳීම්, සංසේකෘතිකමය අ  යතාව් සහ අන යෝ ය උපකාරක යාන්රණයන් අහිමි ීම. 

 

නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරකේ සැලැසේම (Resettlement Action Plan- RAP):අයව්ැයක් සහ කාල සටහ කින් 

සමන්විත  ැව්ත පදංචිකිරීනම් උපාය මාර්ග, අරමුණු, ක්රියාකාරකම්, ව්ගකීම්, සුපරීක්ෂණ, ඇගයීම් හා ව්ාර්තාකරණය 

ඇතුලත්ක්රියාකාරකම් සැලැසේමකි. 

 

මබදීයාම (Severance): නපාදු මහජ  කටයුත්තක් සඳහා ඉඩනම් මැද නකාටස අත්කර ගැනීම නිසා ඉඩමක් නකාටසේ 

කිහිපයකට නබදීයාම. 
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සමාජ සූදානම (Social preparation): සේව්කැමැත්නතන් නතාරව්  ැව්ත පදංචි කිරීම පිළිබඳව් මූලික තීරණ ගැනීමට 

නපරාතුව්, ව්යාපෘතියක ක්රියාත්මක ආයත ය විසින් ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක් ව් පුේගලයන් සමඟ සාකච්ඡා/ 

උපනේශ  පැව්ැත්ීනම් ක්රියාව්ලියයි. 

 

හිමිකරුට අෙය (Value to owner): ඉඩම් හිමියානේ සතය වියදම පද ම් කරගත් තක්නසේරුව් 

 

අවදානමට ලක වූ පුද්ෙලයන් (Vulnerable groups):  ැව්ත පදංචි කිරීනම් බලපෑම් නහේතුනව්න් විෂමාකාරනයන් 

පීඩාවිඳි ට සිදුවිය හැකි දළිඳු සහ අසරණ විනශේෂ කාණ්ඩයකට අයත් ව්  පුේගලයන් ව්  අතර ඔවු ට; ව්යසේගත, තරුණ, 

ආබාධිත, දළිඳු, නකාන්වූ කණ්ඩායම් සහ පවුනල් සහනයෝගය න ාලබ  සේී මූලික කුටුම්භ අයත් නේ. 

 

 

වයාපෘති සිතියම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ව්යාපෘති ප්රනේශනේ සිතියම - නකාළඹ තදාසන්  දුම්ිය ව්යාපෘතිය 

 

 

 

 

 

වයාපෘති ප්රමද්ශය - මකාළඹ තදාසන්න දුේිය වයාපෘතිය 
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මකාළඹ තදාසන්න දුේිය වයාපෘතිය  

නැවත පදිංචි කිරීමේ වැඩරාමුව  

I. හැඳින්වීම 

 ින් නකාළඹ තදාසන්  දුම්ිය ව්යාපෘතිය (CSRP) යටනත් ක්රියාත්මක ව්  නයෝජිත උප ව්යාපෘතින්හි,  ැව්ත පදංචි කිරීනම් 

ක්රියාකාරකම් සැලසුම් (RAPs) සම්පාද ය කිරීම, ක්රියාත්මක කිරීම සහ සුපරීක්ෂණය සඳහා මාර්නගෝපනේශ සපයනු 

පිණිස අව්ශය නකනර  මූලධර්ම සහ ක්රියාමාර්ග, නමම  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ව්ැඩරාමුව් (RF) මඟින් සැපනයයි. ශ්රී 

ලංකානේ පව්ති  නීති, නරගුලාසි, සම්බන්ධිත අමාතය මණ්ඩල පිකා හා මාර්නගෝපනේශ නමන්ම 2009 ව්සනර්දී 

ආසියානු සංව්ර්ධ  බැංකුව් (ADB) මඟින් ප්රසිේධ කරනු ලැබූ සමාජ ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති ප්රකාශනයහි ‘සේව්කැමැනතන් 

නතාරව් අව්තැන්වූව්න්  ැව්ත පදංචිකිරීනම් ප්රතිපත්ති’ සංරචකනයහි අන්තර්ගත කරුණු මූලාශ්ර නකාටනග  මූලධර්ම 

සහ ක්රියාමාර්ග සකසේනකාට ඇත. උප ව්යාපෘතියක් නහෝ ව්යාපෘති සංරචකයක් සඳහා  ැව්ත පදංචි කිරීනම් 

ක්රියාකාරකම් සැලැසේම සම්පාද ය කිරීනම්දී සහ ක්රියාත්මක කිරීනම්දී, ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය 

(Executing Agengcy) සතුව් පැව්තිය යුතු සුවිනශේෂී අව්ශයතාව්යන් නමම  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ව්ැඩරාමුනව්හි දක්ව්ා 

ඇත. 

1.2 අ ාව්රණය සහ ව්ර්ීකරණය ය  ක්රම භාවිතා කරමින් විභව්ය  ැව්ත පදංචි කිරීනම් බලපෑම් හඳු ා ගැනීම නමම 

 ැව්ත පදංචි කිරීනම් ව්ැඩරාමුව්  මඟින් සිදු නේ. උප ව්යාපෘති නහෝ ව්යාපෘති සංරචකව්ලට අදාළ ව්  ප්රතිපත්ති සහ 

න තික රාමුව් නමහි සාරාංශව්ශනයන් ඉදිපත් නකාට ඇත. සමාජ බලපෑම් තක්නසේරුව්ක ව්ුහය සහ මහජ තාව් 

සමඟ සාකච්ඡා පැව්ැත්ීනම්/ උපනදසේ ලබාදීනම් අව්ශයතාව්යත් එහි සංක්ෂිප්තව් දක්ව්ා ඇත.  ැව්ත පදංචි කිරීනම් 

ක්රියාකාරකම් සැලැසේම ක්රියාත්මක කිරීම,  ැව්ත පදංචි කිරීම් සිදු කිරීනමන් ලද ප්රතිඵල සුපරීක්ෂණය, දුක්ගැ විලි 

සඳහා සහ  සැලසීනම් යාන්රණනයහි මූලධර්ම හා ක්රියාපටිපාටීන් සහ  ැව්ත පදංචි කිරීනම් සැලැසේමක 

අතයව්ශයනයන්ම පැව්තිය යුතු අංගයක් ව්   ැව්ත පදංචි කිරීනම් අයව්ැයක් සකසේ කරනුනේ නකනසේද යන් ත් සඳහා 

අව්ශය ව්  ආයතනික ක්රියාපටිපාටීන්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ව්ැඩරාමුව් මඟින් හඳු ාගනු ලබයි.  ැව්ත පදංචි කිරීනම් 

ව්ැඩරාමුනව්හි සඳහන් අව්ශයතාව්යන්ට අනුකූලව් සකසේ කර  ලද සෑම  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් 

සැලැසේමක්ම, ඒව්ා ක්රියාත්මක කිරීමට ප්රථම, ආසියානු සංව්ර්ධ  බැංකුව් මඟින් සමානලෝච ය නකාට අනුමත කරනු 

ඇත. 

1.3 ව්යාපෘතිනයහි ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය (EA) ව්නුනේ ප්රව්ාහ  හා සිවිල් ගුව්න් නසේව්ා අමාතයාංශයයි. 

ව්යාපෘතිනේ සෑම උප ව්යාපෘතියක් සඳහාම  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේම සම්පාද ය කිරීනම් සහ 

ව්යාපෘති ව්ැඩබිම්ව්ල කව්ර නහෝ නභෞතික කාර්යයක් ආරම්භ කිරීමට ප්රථම එය සමානලෝච ය සහ අනුමැතිය සඳහා 

ආසියානු සංව්ර්ධ  බැංකුව් නව්ත ඉදිපත් කිරීනම් ව්ගකීම ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය සතු නේ. එනසේම 

 ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේම ක්රියාත්මක කිරීම, එහි ක්රියාත්මක ීම සුපරීක්ෂණය කිරීම සහ ප්රතිඵල 

ව්ාර්තා කිරීම ද එහි ව්ගකීමක් නේ. ව්යාපෘතියක්, උප ව්යාපෘති නහෝ සංරචකව්ලට නබදනු ලැබුව්නහාත් ඒ සෑම උප 

ව්යාපෘතියක් නහෝ සංරචකයක් සඳහාම ක්රියාත්මක කිරීනම් නිනයෝජිත ආයත යක් පැව්තිය යුතු ව්  අතර ඊට 

ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත නයහි මඟනපන්ීම ලැනබනු ඇත. ක්රියාත්මක කිරීනම් නිනයෝජිත ආයත , ක්රියාත්මක 

කිරීනම් ආයත ය නව්ත සෘජුව්ම ව්ාර්තා කළ යුතු නේ. 

1.4 නකාළඹ තදාසන්  දුම්ිය ව්යාපෘතිය සම්බන්ධනයන් ව්  කල්හි  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ව්ැඩරාමුනේ අව්ශයතාව්ය පැ  

 ගිනුනේ සංව්ර්ධ  මැදහත්ීම් සිදු ව්නුනේ බහුවිධමූලයකරණ පහසුකමක ආකාරනයනි. ආසියානු සංව්ර්ධ  බැංකුව් 

බහුවිධමූලයකරණ පහසුකමඅනුමත කිරීමට නපරාතුව්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් රාමුව්ක්බහුවිධමූලයකරණ පහසුකමට 

අව්ශය නේ. තව්ද,  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේමයන් හි නපාදු ලක්ෂණ ව්  ප්රතිපත්ති හා න තික රාමුව්, 

හිමිකම් නගීනම් ක්රමනේදය සහ  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේම  ක්රියාත්මක කිිම සඳහා ව්  ආයතනික 

විධිවිධා  ආදය ඒකාබේධ කරමින් උප ව්යාපෘති/ සංරචකව්ලට අදාළව් ඉදිනේදී සිදු කර   ැව්ත පදංචි කිරීම් 

සැලසුම් කිරීමට  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ව්ැඩරාමුව් උපකාරී නේ. තව්ද, නේශීයනියාම  රාමුනව්හි සහ ආසියානු සංව්ර්ධ  

බැංකුනේ සමාජ ආරක්ෂණ ප්රතිපත්තිනයහි සඳහන් සේව්කැමැත්නතන් නතාරව් අව්තැන්වූව්න්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් 

ප්රතිපත්තිය අනුව් නතෝරා ගන් ා ලද ව්ඩාත් උචිත  ැව්ත පදංචි කිරීනම් පිචයන් අඛණ්ඩව් අනුගම ය කිරීමට ණය 

ගැනුම්කරු සිදු කර  කැප කිිම, අනුමත  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ව්ැඩරාමුව්ක දක්ව්ා ඇත. 
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II. වයාපෘතිය 

1.5 නකාළඹ තදාසන්  දුම්ිය ව්යාපෘතිය, ශ්රී ලංකානේ ජාතික සංව්ර්ධ නේ ප්රධා  සංව්ර්ධ  මැදහත්ීමකි. නකාළඹ 

තදාසන්  ප්රනේශනේ දුම්ිය මාර්ග ජාලය, නසේව්ාව්න් හා පහසුකම් ව්ැඩිදයුණු කිරීම පිණිස නමම ව්යාපෘතිය 

සැලසුම්නකාට ඇත. දුම්ිය මාර්ගව්ල, මාර්ග ජාලනේ, නසේව්ාව්ල සහ පහසුකම් සම්බන්ධනයන් ඉදි විසි ව්සරක 

කාලසීමාව් තුළදී ව්ර්ධ ය ව්නු ඇතැයි අනප්ක්ෂිත අව්ශයතාව්යන්ට මුහුණදීම නමම ව්යාපෘතිනයන් අනප්ක්ෂා නකනර්. 

නමම ව්යාපෘතිනේ ප්රධා  අරමුණ ව්නුනේ  ී  තාක්ෂණයට අනුගත යන්නරෝපකරණ සහිත දුම්ිය යටිතල පේධතිය 

 ීකරණය කිරීමත්, ම ා පිචයන් තුළිනුත් උසසේ ගුණාත්මක බව්කින් යුතු ප්රව්ාහ  නසේව්ා සැපයීමයි. ව්ැඩිදයුණු 

කර  ලද සංඥා පේධතිය, ගමන් කාලය අඩුකිරීම, බසේ රථ ගම ාගම නේ සිට දුම්ිය ගම ාගම ය නව්ත සහ 

පුේගලික ව්ෑන් රථ/ කාර් සිට දුම්ිය ගම ාගම ය මාරුීනමන් ආදායම ව්ැඩි ීම, ටිකටිපත් ගාසේතුව් ව්ැඩිීම සහ 

ආදායම් හානිවිම අඩුීම මඟින් නමම අරමුණ සාක්ශාත් කර ගැනීමට අනප්ක්ෂිතය. 

1.6 නකාළඹ තදාසන්  දුම්ිය ව්යාපෘතිනයන් ප්රතිලාභ රැසක් ලැනබනු ඇති අතර දුම්ිය මීන් හට කාර්යක්ෂම හා පිිව්ැය 

ඵලදායී නසේව්ාව්න් සැලසීම මඟින් බහුලව්ම භාවිතා ව්  ගම ාගම  මාධය බව්ට දුම්ිය පත්ීම නම් අතුින් ප්රධා  

නේ. නකාළඹට පැමිනණ  රථ ව්ාහ  සංඛයාව් අඩුීමට මඟපෑදීනමන් ව්යාපෘතිය මඟින් රථ ව්ාහ  තදබදයට පිළියම් 

සපයයි. විනශේෂනයන්ම කාන්තාව්න්නේ සහ ළමුන්නේ ආරක්ෂාව්ත්, සැපපහසුව්ත්  ැංීම පිළිබඳ අව්ධා ය නයාමු 

කරමින් මී ජ තාව්නේ සුබසිේධිය උනදසා දුම්ිය සේථා   ීකරණය කිිම නමමඟින් සිදු නකනර  අතරම දුම්ිය 

මීන්නේ ආරක්ෂාව්  ව්ැඩිනකනර  අයුින්ද ව්යපෘතිය කටයුතු කරනු ඇත. ව්යාපෘතිය මඟින් සමාන්තර දුම්ිය මාර්ග 

අළුතින් ඉදකර  අතර දුම්ිය මාර්ග විදුත් දුම්ිය බව්ට පත්කිරීම පිළිබඳව් අව්ධා ය නයාමු කරමින්, දැ ට පව්ති  

මාර්ගය පු රුත්තාප ය කිරීමද සිදු කරනු ඇත. ව්ායු දූෂණය හා ශබ්ද දූෂණය අව්ම ීනමන් ව්ාතනේ ගුණාත්මකභාව්ය 

ව්ඩාත් නහාඳ තත්ත්ව්යට පත්ීම ව්ැනි පාිසික ප්රතිලාභ ව්ර්ධ ය කිරීමටද නමය ඉව්හල් ව්නු ඇත. 

1.7 නකාළඹ තදාසන්  දුම්ිය මාර්ග ව්යාපෘතිනේ ප්රධා  උප ව්යාපෘතීන් ව්නුනේ: 

 දැ ට තනි දුම්ිය මාර්ගයක්ව් පව්ති  කැළණිව්ැලි දුම්ිය මාර්ගය මරදා  සිට පාදුක්ක දක්ව්ා ේවිත්ව් 

දුම්ිය මාර්ගයක් බව්ට සංව්ර්ධ ය කිරීම, පාදුක්ක සිට අවිසේසානේල්ල නතක් දැ ට පව්ති  තනි මාර්ගයම, 

 ීකරණය කර  ලද දුම්ිය සේථා  සහ දයුණු සංඥා පේධතීන් සහිතව් ව්ැඩිදයුණු කිරීම (කැළණිව්ැලි 

දුම්ිය මාර්ග උප ව්යාපෘතිය). 

 මරදා  සිට රාගම දක්ව්ා පව්ති  ප්රධා  දුම්ිය මාර්ගය, මාර්ග පථ හතරක දුම්ිය මාර්ගයක් බව්ටත්, රාගම 

සිට නේයන්නගාඩ දක්ව්ා මාර්ග පථ තු කින් යුතු දුම්ිය මාර්ගයක් බව්ටත් සංව්ර්ධ ය කිරීම හා 

නේයන්නගාඩ සිට රඹුක්ක  දක්ව්ා දැ ට පව්ති  ේවිත්ව් දුම්ිය මාර්ගය  ීකරණය කිරීම. 

 නකාළඹ නකාටුව් සිට පා දුර දක්ව්ා දනව්  මුහුදුබඩ දුම්ිය මාර්ගය මාර්ග පථ තු කින් යුතු නකාටසක් 

ව්ශනයන් සංව්ර්ධ ය කිරීම හා පා දුර සිට කළුතර දක්ව්ා දැ ට පව්ති  ේවිත්ව් දුම්ිය මාර්ගය 

ප්රතිසංසේකරණය කිරීම. 

 පුත්තලම දුම්ිය මාර්ගනේ රාගම සිට මිගමුව් දක්ව්ා නකාටස ේවිත්ව් මාර්ගයන් නලස සංව්ර්ධ ය කිිම සහ 

දුම්ිය මාර්ගය කටු ායක බණ්ඩාර ායක ජාතයන්තර ගුව්න් නතාටුපල සමඟ සම්බන්ධ කිරීම. 

කැළණිව්ැලි දුම්ිය මාර්ග උප ව්යාපෘතිය සකසේ කරමින් පව්තී.  අන කුත් උප ව්යාපෘති සම්බන්ධනයන් මූලික සමාජ 

සමීක්ෂණ සැලසුම් සකසේ කරමින් පව්තී. නමම නැවත පදිංචි කිරීමේ වැඩ රාමුව, නකාළඹ තදාසන්  දුම්ිය ව්යාපෘතිය 

යටනත්ව්  සියලුම උප ව්යාපෘති සඳහා අදාල නේ.  

 

III. නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරකේ සැලැසේම සේපාදනය කිරීම 

1.8 නකාළඹ තදාසන්  දුම්ිය ව්යාපෘතිනය හි සේව්කැමැත්නතන් නතාරව්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් බලපෑම් සහිත සෑම උප 

ව්යාපෘතියක් නහෝ සංරචකයක් සඳහාම  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේමක් සම්පාද ය කරනු ඇත. 

ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක්ව්  පුේගලයන් හා ප්රජා පාදක සංවිධා , රාජය න ාව්  සංවිධා  ව්ැනි නව් ත් 

පාර්ශව්කරුව්න් සහ සැලසුම් සකසේ කර  ඉංජිනන්රුව්න් සමඟ සාකච්ඡා කිරීනමන් අ තුරුව් ව්යාපෘති නමනහයුම් 

ඒකකනේ,  ැව්ත පදංචි කිරීනම් විනශේෂඥයන්නේ සහාය ඇතිව්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේම 

සම්පාද ය නකනර්. නමහිදී, ශ්රී ලංකානේ නියාම  හා ප්රතිපත්ති රාමුනව්හි දක්ව්  අව්ශයතාව්යන්ට සහ සේව්කැමැනතන් 

නතාරව්  ැව්ත පදංචි කිරීම් පිළිබඳව් ආසියානු සංව්ර්ධ  බැංකුනේ සමාජ ආරක්ෂණ ප්රතිපත්තිව්ලට අනුගතව් කටයුතු 
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නකනරනු ඇත. ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක්ව්  පුේගලයන් සහ නව් ත් පාර්ශව්කරුව්න් සමඟ සාකච් ඡා 

පැව්ැත්ීමටත්,  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේම හා  ැව්ත පදංචි කිරීම් පිළිබඳ  නතාරතුරු මහජ තාව්ට 

දැ  ගැනීමට සැලැසේවිමත් සිදු කර  අතර ඒ සඳහා ඔවුන්ට පහසු සේථා ව්ලදී සිංහල නහෝ නදමළ මාධයනයන් නහෝ 

මාධය නදනකන්ම නම්ව්ා දැකබලා ගැනීමට සැලැසේී ම ද ඇතුළත් නේ. ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක්වූව්න් 

සම්බන්ධනයන් සිදු කර  ලද සංගණ නේ සාරාංශය, බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන්නේ හා ප්රජාව්නේ සමාජ ආර්ික 

තත්ත්ව්යන් තක්නසේරු කිරීම, ඔවුන්නේ හිමිකම්,  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේම සහ දුක්ගැ විලි සඳහා 

සහ  සැලසීනම් යාන්රණය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ව්  ආයතනික යාන්රණය, ශක්තිමත් නලස ආදායම් 

ප්රතිසේථාප ය කිරීනම් හා ව්ැඩි දයුණු කිරීනම් උපාය මාර්ග, ක්රියාත්මක කිරීනම් කාල රාමුව්, සවිසේතරාත්මක නමනහයුම් 

දර්ශක සහිත සුපික්ෂණ යාන්රණයන්ද  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරී සැලැසේනමහි අන්තර්ගතව් ඇත. 

 

1.9  ැව්ත පදංචි කිරීම සඳහා ව්  නේශීය නියාම  රාමුව් සහ සේව්කැමැත්නතන් නතාරව්  ැව්ත පදංචි කිරීම 

සම්බන්ධනයන් ව්  ආසියානු සංව්ර්ධ  බැංකුනේ සමාජ ආරක්ෂණ ප්රතිපත්තීන් න ානව් සේව් පව්තින්නන්  ම්, නමම 

 ැව්ත පදංචි කිරීනම් ව්ැඩරාමුනව්හි සඳහන් නකාට ඇති, ප්රතිපත්ති සහ න තික රාමුව්, හිමිකම් නගීනම් ක්රමනේදය 

(සහ ව්න්ද නගීනම් රාමුව්) අනුගම ය කිරීමට නමම  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේමට හැකියාව් පව්තී. 

සෑම  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේමක්ම සමානලෝච ය සහ අනුමැතිය සඳහා ආසියානු සංව්ර්ධ  බැංකුව් 

නව්ත ඉදිපත් කරනු ඇත.  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේමක් සම්පාද ය කිරීම සඳහා ව්  මාර්නගෝපනේශ 

ඇමුණුම 1 හි සඳහන් නේ. 

 

1ර    ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේම සම්පාද ය කිරීනම්දී පහත සඳහන් ක්රියාපටිපාටීන් අනුගම ය කරනු 

ලැනබ්: 

 

 ඉංජිනන්රුව්න්නේ සහ ව්යාපෘති බලධාරීන්නේ සහාය ඇතිව් නිශේචිත ව්යාපෘති ප්රනේශය හඳු ා ගැනීම. මිනින්නදෝරු 

නදපාර්තනම්න්තුව්, ඉඩම් හා ඉඩම් සංව්ර්ධ  අමාතයාංශය ව්ැනි අදාළ ආයත  හා නදපාර්තනම්න්තු ව්ලින් 

සැලසුම්, සිතියම් සහ නව් ත් නතාරතුරු ලබා ගැනීම. සමාජ ආර්ික බලපෑම් සමීක්ෂණය (SIS) සඳහා ප්රාරම්භක 

පද මක් ව්ශනයන් ජ ගහ  ප්රමාණය හා කුටුම්භ ගණ  ව්ැනි නතාරතුරු ේවිතියික මූලාශ්ර හරහා නිශේචය කර 

ගැනීම. 

 

 ආසියානු සංව්ර්ධ  බැංකුනේ, සේව්කැමැත්නතන් නතාරව් අව්තැන්වූව්න්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් බලපෑම් ව්ර්ීකරණය 

කිරීනම් ආකෘතිය (ඇමුණුම 3) භාවිතා කරමින් උප ව්යාපෘති නහෝ සංරචක ව්ලින් ඇති වියහැකි  ැව්ත පදංචි 

කිරීනම් බලපෑම් ව්ර්ීකරණය කිරීම. සේව්කැමැත්නතන් නතාර  ැව්ත පදංචි කිරීනම් බලපෑම් මූලික ව්ශනයන් 

ආව්රණය සහ ව්ර්ීකරණය සිදු කිරීම, ව්යාපෘති කළම ාකරණ ඒකකනේ උපනදසේ ලබා ගනිමින් ආසියානු 

සංව්ර්ධ  බැංකුනේ ව්යාපෘති කණ්ඩායම විසින් සිදු නකනරනු ඇත. 

 

 බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන්නේ හා නව් ත් පාර්ශව්කරුව්න්නේ අදහසේ හා නයෝජ ා ලබා ගැනීමත්, ඔවුන්නේ 

අව්ශයතා, රුචි අරුචිකම් සහ අනප්ක්ෂාව්න් අව්නබෝධ කර ගැනීමත් අරමුණු කරනග  ඔවුන් සමඟ සාකච්ඡා 

පව්ත්ව්නු ඇත.  ැව්ත පදංචි කිිම නහේතුනව්න් පුේගලයන්, නිව්ැසියන් හා ප්රජාව්න් මත ඇති විය හැකි අහිතකර 

බලපෑම් අව්ම කිරීම පිණිස  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේනම්දී ඔවුන් පිළිබඳ අව්ධා ය නයාමු කරනු 

ලැනබ්. 

 

 මෑතකදී සිදු කර  ලද සංගණ  නතාරතුරු සහ කුටුම්භව්ල සමාජ ආර්ික දත්ත ප්රමාණව්ත් පිද න ාපව්තින්නන් 

 ම් ව්යාපෘතිය නහේතුනව්න් බලපෑමට ලක්ීනම් විභව්තාව් සහිත කුටුම්භ නියැදයක සමාජ ආර්ික බලපෑම් 

තක්නසේරු කිරීම සිදු කරනු ඇත. නතෝරාගනු ලබ  නියැදනේ ප්රමාණය, ආසියානු සංව්ර්ධ  බැංකුව් සමඟ 

සාකච්ඡානකාට තීරණය කරනු ඇත. එය සාමා යනයන්, ව්යාපෘතිය නහේතුනව්න් බලපෑමට ලක්ව්නු ඇතැයි 

තක්නසේරු කර ඇති මුළු කුටුම්භ ගණනින් 20%ක් පමණ ව්නු ඇත.  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරී සැලැසේනමහි 

දක්ව් , ව්යාපෘතිය නහේතුනව්න් බලපෑමට ලක්ව්  පුේගලයන්නේ සමාජ ආර්ික පැතිකඩ සඳහා දත්ත හා 

නතාරතුරුනමම සමීක්ෂණනයන් ලැනබනු ඇත. 

 

 බලපෑමට ලක්ව්  පුේගලයන්, කුටුම්භ සහ නේපළ ප්රමාණය සංනශෝධ යට ලක් කරන්නන්  ම් එනසේ සිදුකර 

අව්සන් තීරණය ගැනීම පිණිස, බලපෑමට ලක්ව්  සියලුම පුේගලයන්, කුටුම්භ සහ ප්රජාව්න් සම්බන්ධනයන් 
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සවිසේතරාත්මක සමීක්ෂණ සිදු කිරීනමන් අ තුරුව් සංගණ යක් (ජ ගහ  ව්ාර්තාව්) සහ අහිමි වූ ව්ත්කම් නතාග 

නල්ඛ ය (IOL) සකසේ කිරීම. ඇතැම්විට නියැද සමීක්ෂණයක් සිදු කිරීම නව්නුව්ට සංගණ යක් පැව්ැත්ීම 

පිළිබඳව් ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය (EA)ට තීරණය කළ හැකිය. 

 

 ඉඩම් සහ නව් ත් නේපළ අහිමිීම් ව්ර්ග සහ ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක්ව්  පුේගලයන්නේ භුක්ති අයිතිව්ාසිකම් 

ව්ර්ග පිළිබඳව් නසායාගත් නතාරතුරු මත පද ම්ව්, අනුමත  ැව්ත පදංචිකිරීනම් ව්ැඩරාමුනව්හි සඳහන් නකාට ඇති 

හිමිකම් නගීනම් ක්රමනේදනේ දැක්නව්  ක්රමනේදයට අනුකූලව් හිමිකම් නගීනම් ක්රමනේදයන් සකසේ කරනු ඇත. 

ප්රධා  අහිමිීම් ආකාර සහ එකී අහිමිීම් නව්නුනව්න්, නේශීය නියාම  රාමුව්ට හා සේව්කැමැත්නතන් නතාරව් 

 ැව්ත පදංචි කිිම පිළිබඳ ආසියානු සංව්ර්ධ  බැංකුනේ ප්රතිපත්ති ව්ලට අනුකූලව්, ඔවුන් ලබ  හිමිකම් 

නමා ව්ාද යන්  හිමිකම් නගීනම් ක්රමනේදය තුළ සාරාංශ නකාට සඳහන් ව්නු ඇත. බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන් 

හා ප්රජාව්න් නව්ත හිමිකම් ලබාදීනම් ව්ගකීම දරනුනේ කවුරුන්ද යන් ත්, එහිදී අනුගම ය කළ යුතු පියව්ර 

කව්නර්ද යන් ත්, එහි සඳහන් නකනරනු ඇත. (ඇමුණුම 4 හි සඳහන් ව්  හිමිකම් නගීනම් ක්රමනේදනයහි 

අහිමිීම් ව්ර්ග සහ ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක්ව්  පුේගලයන් ව්ර්ග පිළිබඳ සඳහන් නේ.) යම් නහයකින් 

සේව්කැමැත්නතන් නතාරව්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් කිසියම් බලපෑමක් හිමිකම් නගීනම් ක්රමනේදනයන් ආව්රණය 

න ාව්න්නන්  ම්,සමාජ ආර්ික තක්නසේරුනව්න් සහ සංගණ  සමීක්ෂණනයන් නසායා ගන් ා දත්ත මත 

පද ම්ව් එය  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරී සැලැසේනම් සඳහන් හිමිකම් නගීනම් ක්රමනේදයට ඇතුළත් කළ 

හැකිය.  මුත්, මුල් හිමිකම් නගීනම් ක්රමනේදනේ එකඟ වූ හා අනුමත කළ කරුණු ඉව්ත් කිිම නහෝ අඩු කිරීම, 

ආසියානු සංව්ර්ධ  බැංකුනේ අනුමැතිනයන් නතාරව් සිදුකළ න ාහැකිය. 

 

 නභෞතික ව්ශනයන් අව්තැන් වූ පුේගලයන් නහෝ කුටුම්භ ව්ල අභිව්ෘේධිය උනදසා ප්රතිසේථා ගත කිරීනම් සැලැසේමක් 

සවිසේතරාත්මකව් සකසේ කිරීම. පදංචිය සඳහා ැව්ත පදංචි කිරීනම් සේථා  සූදා ම්ව් නතක් නහෝ යම්නහයකින්, 

බලපෑමට ලක්ව්  පුේගලයන් නහෝ කුටුම්භ දිදීම ා සහ අතිනර්ක දීම ා ලබානග  සේව්යං ප්රතිසේථා ගත ීනම් 

විකල්පයන් අනුව් ක්රියා කරයි  ම්, එනසේ සිදුව්  නතක් කිසිදු පුේගලනයකු නහෝ කුටුම්භයක් නභෞතිකව් අව්තැන් 

ීමසිදු න ාව්නු ඇත. 

 

 බලපෑමට ලක්ව්  සියලුම පුේගලයන්නේ අභිව්ෘේධිය පිණිස ආදායම් හා ජීව්න ෝපාය ප්රතිසේථාප  සහ ව්ැඩිදයුණු 

කිරීනම් ව්ැඩසටහ ක් සකසේ කිරීම. දළිඳු හා අව්දා මට ලක් වූ කාණ්ඩයට අයත් පුේගලයන් හා කුටුම්භ පිළිබඳව් 

විනශේෂ අව්ධා යක් නයාමු කිරීම. 

 

  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේම ක්රියාත්මක කිරීම, දුක්ගැ විලි සඳහා සහ  සැලසීනම් යාන්රණය 

ක්රියාත්මක නකාට පව්ත්ව්ානග  යාම සඳහා ක්රියාපටිපාටි සහ  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේම 

ක්රියාත්මක කිරීනම් ප්රතිඵල සුපරීක්ෂණය හා ඇගයීම සඳහා නිශේචිත කාල සීමාව්ක් දැක්නව්  කාල සටහ ක් 

සම්පාද ය කිරීම. 

 

  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේනමහි හඳු ානග  ප්රමාණාත්මකව් සඳහන් නකාට ඇති, 

සේව්කැමැත්නතන් නතාරව්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් සියලු ක්රියාකාරකම් සඳහා ව්  අයව්ැය සකසේ කිරීම, කඩි මින් 

ව්න්ද නගවිම සහ බලපෑමට ලක්වූව්න් පදංචි කරීම සඳහා නව්න් කර  ලද ප්රතිපාද  පව්තීද යන්  සහතික කර 

ගැනීම.  ැව්ත පදංචි කිරීනම් පිිව්ැය, ව්යාපෘති පිිව්ැනයහි අතයව්ශයනයන්මඅන්තර්ගත නකාටසකි.  

 

  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේම, නේශීය භාෂාව්න් ව්  සිංහල හා නදමළ භාෂාව්න්ට පිව්ර්ත ය 

නකාට  සාකච්ඡා හා මහජ  රැසේීම් පව්ත්ව්  අව්සේථාව්ලදී ඔවුන් නව්ත ලබා දී ඔවුන්නේ අදහසේ හා නිර්නේශ ලබා 

ගැනීම. බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන්නගන් සහ පාර්ශව්කරුව්න්නගන් එනසේ ලබා ගන් ා අදහසේ හා නයෝජ ා 

 ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේනමහි අව්සන් පිටපතට ඇතුළත් කරනු ඇත. 

 

  ැව්ත පදංචි කිරීනම් සැලැසේනම් නකටුම්පත සහ පසුව් සංනශෝධ  ඇතුළත් නකාට යාව්ත්කාලී  කර  ලද පිටපත්, 

සමානලෝච ය සහ අනුමැතිය සඳහා ආසියානු සංව්ර්ධ  බැංකුව් නව්ත ඉදිපත් කිරීම. 
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 අනුමත  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේමක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත නේ  සහ ආසියානු සංව්ර්ධ  

බැංකුනේ නව්බ් අඩවිව්ල පළ කරනු ලබ  අතර එහි සාරාංශ, ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන්ද 

ඇතුළුව් ව්යාපෘති පාර්ශව්කරුව්න් අතර නබදා හිනු ඇත. 

 

IV. අරමුණු, ප්රතිපත්ති රාමුව සහ හිමිකේ 

1.11  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ව්ැඩරාමුනව්හි අරමුණ ව්නුනේ ව්යාපෘතිය සහ එහි උප ව්යාපෘති හා සංරචක, නේශීය ප්රතිපත්ති, 

නීති නරගුලාසි සහ මාර්නගෝපනේශ (නියාම  රාමුව්) සහ ආසියානු සංව්ර්ධ  බැංකුනේ සමාජ ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති 

අරමුණු, මූලධර්ම හා ක්රියාපටිපාටි ව්ලට අනුකූල බව් සහතික කිිම නේ. ජාතික සංව්ර්ධ  ප්රතිපත්ති, නීති හා 

නරගුලාසි, රජනේ නිනයෝග සහ ඉඩම් අත්කර ගැනීම්, ව්න්ද නගීම, ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක්වූව්න් 

ප්රතිසේථාප ය, ආදායම් ප්රතිසේථාප ය හා ව්ැඩි කිරීම පිළිබඳ අමාතය මණ්ඩල සංනේශ සහ  ැව්ත පදංචි කිරීම 

සුපරීක්ෂණය හා ව්ාර්තාකරණය  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ව්ැඩරාමුනව්හි සාරාංශ නකාට ඇත. නමම ප්රතිපත්ති නීති හා 

නරගුලාසි සේව්කැමැත්නතන් නතාරව්  ැව්ත පදංචි කිරීම් පිළිබඳව් ආසියානු සංව්ර්ධ  බැංකුනේ සමාජ ආරක්ෂණ 

ප්රතිපත්ති මූලධර්ම සමඟ සසඳා බලා, ව්යාපෘතියට සහ උප ව්යාපෘති හා සංරචකව්ල අනුගත කරගත හැකි, 

සේව්කැමැත්නතන් නතාරව් අව්තැන්වූව්න්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් මූලධර්ම නමම  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ව්ැඩරාමුනව්හි 

සකසේ නකාට ඇත. නමම නදව්ර්ගය අතර යම් මට්ටමක පරතරයක් පව්ති  අතර එම පරතරය පියීම සඳහා පරතරය 

පියීනම් උපාය මාර්ග  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ව්ැඩරාමුනව්හි නයෝජ ා කරයි. සේව්කැමැනතත් නතාරව් අව්තැන් වූව්න් 

 ැව්ත පදංචි කිිම පිළිබඳ ආසියානු සංව්ර්ධ  බැංකුනේ ප්රතිපත්තිමය අව්ශයතාව්ය සහ නේශීය නියමානුකූල කිරීනම් 

රාමුව් අතර සමා තාව්ය නගාඩ ැගුණු විට,  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ව්ැඩරාමුනව්හි සේව්කැමැනතත් නතාර ැව්ත පදංචි 

කිරීනම් මූලධර්ම හා ක්රියාපටිපාටි මඟින් නදනකහිම නියමානුකූල කිරීනම් රාමු සහ සේව්කැමැත්නතන් නතාර ැව්ත 

පදංචි කිරීම සම්බන්ධනයන් ආසියානු සංව්ර්ධ  බැංකුනේ මූලධර්ම සහ ක්රියාපටිපාටි පිළිබිඹු නකනරනු ඇත.නමහි 

ප්රතිඵලයක් ව්ශනයන්, අනුමත  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ව්ැඩරාමුව් මත පද ම් වූ  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් 

සැලැසේමමගින් නේශීය හා ආසියානු සංව්ර්ධ  බැංකුනේ සමාජ ආරක්ෂණ අව්ශයතාව්යන්  ැව්ත  ැව්ත ප්රකාශ කිරීම 

අව්ශය න ාකර  අතර  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ව්ැඩරාමුව් සහ එහි ප්රතිපත්ති රාමුව් මැ වින් පිශීල ය කිිම 

ප්රමාණව්ත් ව්නු ඇත. 

A. ප්රතිපත්ති සහ නනතික රාමුව 

1.12 1950 ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් ප ත (LAA) සහ කලින් කලට සිදු කරනු ලැබූ එහි සංනශෝධ  2001 සේව්කැමැනතන් 

නතාරව් අව්තැන්වූව්න්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ජාතික ප්රතිපත්තිය (NIRP), 2008 ව්න්ද නගීම සඳහා ව්  ජාතික 

ප්රතිපත්තිය, සංනශෝධ  සහිත 1902 දුම්ිය ආඥා ප ත, 2008 ඉඩම් අත්කර  ගැනීනම් නරගුලාසි (LA Regulations 

2008), ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් ප නත් 460 පිච්නේදය යටනත් නිකුත් කර  ලද නරගුලාසි, 1980 ජාතික පාිසික 

ප ත සහ එහි සංනශෝධිත2009 ආසියානු සංව්ර්ධ  බැංකුනේ සමාජ ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති ප්රකාශය ය  නීති හා 

නරගුලාසි මත නමම  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ව්ැඩරාමුව් පද ම් නේ. 

ඉඩේ අත්කර ෙැනීමේ පනත (LAA) 

1.13 මහජ  කාර්යයන් සඳහා ඉඩම් අත්කර ගැනීම සඳහා ව්  මූලික න තික රාමුව් ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් ප ත මගින් 

ලබානදයි. ඉඩම් අත්කර ගැනීම, උපනේශ ය/ සාකච්ඡා පැව්ැත්ීම, ඉඩම්, ඉදකිරීම් සහ නබෝග නව්නුනව්න් 

‘නව්ළඳපල ව්ටි ාකම’ මත ව්න්ද ගණ ය කිරීම සහ  ැව්ත පදංචි කිරීනම් සහ  පැනක්ජ නමහි අන්තර්ගත නේ. 

ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් ප ත යටනත් හැර සේව්කීය ඉඩම කිසිවිනටකත් අහිමි න ාව්  බව්ට සහතිකයක් ඉන් 

ලබානද  අතර අත්කර ගත් ඉඩම්, ඉදකිරීම්, හානියට පත් වූ නබෝග සහ ව්යාපෘතියක් නහේතුනව්න් අත්විඳීමට සිදු වූ 

බාධාව්න් නව්නුනව්න් ව්න්ද ලබාදීම සඳහා ව්  පැනක්ජය එමඟින් සැපනයයි. ‘මහජ  කාර්යයක්’ නව්නුනව්න් ඉඩම් 

කැබැල්ලක් අව්ශය නකනර  රජනේ ආයත යක් ඉඩම් හා ඉඩම් සංව්ර්ධ  අමාතයාංශය නව්ත (MLLD) ඉල්ලීමක් 

ඉදිපත් කිරීනමන් ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් සාමා ය ක්රියාපටිපාටිය ආරම්භ නේ. ඉඩම අත්කර ගැනීනමන් අ තුරුව් 

අදාළ රජනේ ආයත ය නව්ත ඉඩම පව්රනු ලබයි. 

1.14 ඉඩම් අත්කර ගැනීම සහ සේව්කැමැත්නතන් නතාරව් අව්තැන් වූව්න්  ැව්ත පදංචි කිරීම හා සම්බන්ධ අහිතකර 

බලපෑම් සියල්ලට ප්රතිකර්ම සැපයීම පිණිස ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් පව්නත් පව්ති  ප්රතිපාද  ප්රමාණව්ත් න ානේ. 

ඉඩම අහිමිව්  තැ ැත්තානේ සමාජ ආර්ික තත්ත්ව් සහ ඔවුන්නේ ආදායම් හා ජිව්න ෝපාය නකනරහි එමඟින් ඇති 
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කර  දීර්ඝකාලී  බලපෑම් පිළිබඳව්ත්, ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් ප නතහි ප්රමාණව්ත් විධිවිධා  න ාමැත. ඉඩම් 

හිමිනයකු විව්ෘත නව්ළඳපනල් සේව්කීය ඉඩම විකුණනු ලැබුව්නහාත් ඒ සඳහා ලැනබ  මුදලට සමා  මුදලක් එ ම්, 

නව්ළඳපල ව්ටි ාකම, ව්න්ද ව්ශනයන් නගවිය යුතු බව් ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් ප නත් විසේතර ව්   මුත් SPS 

(2009)හි සඳහන් ව්නුනේ නව්ළඳපල ව්ටි ාකම සහ  ැව්ත පදංචි කිරීනම් නව් ත් සහාය අන්තර්ගත පැනක්ජ 

ඇතුළත් ‘ප්රතිසේථාප  පිිව්ැය’ ව්න්ද ව්ශනයන් නගවිය යුතු බව්යි.  ැව්ත පදංචි කිරීනම් බලපෑම් පිළිබඳව් අත්කර 

ගැනීනමන් පසු සිදු කර  සුපරීක්ෂණය පිළිබඳව්ද විධි විධා ද ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් ප නත් අන්තර්ගත න ානේ. 

සේවකැමැමතන් මතාරව අවතැන්වූවන් නැවත පදිංචි කිරීමේ ජාතික ප්රතිපත්තිය (NIRP) 

1.15 පහත සඳහන් කරුණු සහතික කිරීම පිණිස රජය විසින් 2001 සේව්කැමැත්නතන් නතාරව් අව්තැන්වූව්න්  ැව්ත පදංචි 

කිරීනම් ජාතික ප්රතිපත්තිය සම්මත නකාට ඇත. එ ම්; I ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක්වූව්න් නව්ත ප්රමාණව්ත් හා 

සෑහීමට පත්ව්  ආකාරනයන් ව්න්ද ලබාදීම, ප්රතිසේථා ගත කිරීම සහ පු රුත්ථාප ය සිදු කිරීම. II ව්යාපෘති 

ක්රියාත්මක කිරීනම් ප්රමාදය සහ පිිව්ැය සීමාව් ඉක්මව්ා යාම අඩු කිිම. III ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක්වූව්න් හා 

සත්කාරක ප්රජාව් අතර ම ා ප්රජා සම්බන්ධතාව්යක් නගාඩ ැඟීම IV ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට පත්වූව්න්නේ ආදායම් 

හා ජීව්න ෝපාය මාර්ග බලපෑමට ලක්ීමට නපර පැව්ති තත්ත්ව්යට පත් කිිම සහ ව්ර්ධ ය කිරීම. 

 

1.16 ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් ප ත හා එහි සංනශෝධ , 1988 සංනශෝධිත 1980 ජාතික පාිසික ප ත හා  ාගික 

සංව්ර්ධ  අධිකාරී ප ත හා නව්රළ සංරක්ෂණ ප ත ව්ැනි නව් ත් අදාළ නීති, ප ත්ව්ල අන්තර්ගත නරගුලාසි 

නමන්ම ඉඩම් අත්කර ගැනීම, ව්න්ද නගීම, නතාරතුරු විමසීම සහ ආදායම ප්රතිසේථාප ය සහ ව්ැඩි කිරීම ආදය 

සම්බන්ධනයන් අධිකරණනයන් ලබා දී ඇති තීරණ ආදය මත සේව්කැමැත්නතන් නතාරව් අව්තැන්වූව්න්  ැව්ත පදංචි 

කිරීනම් ජාතික ප්රතිපත්තිය පද ම් ී ඇත. 

 

1.17 ප්රතිපත්තිනේ අරමුණු ව්නුනේ; 

 

 ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක්වූව්න් ඵලදායී සහ තමාටම යැපිය හැකි මට්ටමකට පු රුත්ථාප ය කිරීම මඟින් 

 ැව්ත පදංචි කිරීනම් ඍණාත්මක බලපෑම් ව්ැළැක්ීම, අඩු කිරීම සහ අව්ම කිිම. 

 

 ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක්වූව්න් සම්ූර්ණනයන්ම හා ම ා නලස ව්න්ද ලබාදී සාර්ථකව්  ැව්ත පදංචි නකාට 

ඇති බව් සහතික කිරීම. අව්තැන් වූ පුේගලයන්නේ ජීව්න ෝපාය යලි සේථාපිත කළ යුතු අතර ඔවුන්නේ ජීව්  

තත්ත්ව්ය ව්ැඩිදයුණු කළ යුතු බව්. 

 

 සංව්ර්ධ  අරමුණු නව්නුනව්න් රජය විසින් අනිව්ාර්යය ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් ප්රතිඵලයක් නලස ව්යාපෘතිනයන් 

බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන් ඔවුන් නපර සිටියාටත් ව්ඩා ව්ැඩි දිද්රතා මට්ටමකට පත් න ාව්  බව්ව් සහතික විම. 

 

 අනිව්ාර්යය ඉඩම් අත්කර ගැනීම නහේතුනව්න් ඇති කර  මා සික, සංසේකෘතික, සමාජීය සහ නව් ත් බලපෑම්ව්ලින් 

මිදීම පිණිස ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන් හට සහාය ීම. 

 

 ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක්වූව්න්ට සහ  සැලසීම පිණිස පහසුනව්න් ප්රනේශ විය හැකි හා කඩි මින් ප්රතිචාර 

දක්ව් , දුක්ගැ විලි සඳහා සහ  සැලසීමට යාන්රණයක් පව්ති  බව් පිළිබඳව් ඔවුන් සියලු නද ාම දැනුව්ත් 

කිරීම. 

 

 ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය සහ ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන් එකඟත්ව්යට පැමිණි, 

නිශේචිත කාල රාමුව්ක් සහිත, සාකච්ඡා කළ හැකි, විනිවිදභාව්නයන් යුතු සහ ව්ගකියනු ලබ   ැව්ත පදංචි කිරීනම් 

ක්රියාව්ලියක් පව්ති  බව්. 

 

1.18 ප්රතිපත්තිමේ මූලධර්ම වනුමේ; 

 

 ව්යාපෘතිය සඳහා ව්  විකල්ප නමන්ම ව්යාපෘතිය තුළ පව්ති  විකල්පද සමානලෝච ය කරමින්, සේව්කැමැත්නතන්  

නතාරව් අව්තැන්ීම් හැකි උපිම අයුින් ව්ැළැක්ීම. 
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 සේව්කැමැත්නතන් නතාරව් අව්තැන්ීම් ව්ැළැක්විය න ාහැකි අව්සේථාව්ලදී ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක්වූව්න් හට 

ඔවුන්නේ ජීවිත යලි සේථාපිත කර ගැනීමත්, එහි තත්ත්ව්ය ව්ර්ධ ය කර ගැනීමටත් සඳහා සහාය ීම. 

 

 සේී පුරුෂ සමා ත්ව්ය සහ සාධාරණත්ව්ය සහතික කළ යුතු අතර එය ව්යාපෘතිය පුරාව්ට පව්ත්ව්ාගත යුතුය. 

 

  ැව්ත පදංචි කිරීනම් සේථා  නතෝරා ගැනීනම්දී ජීව්න ෝපාය ව්න්ද පැනක්ජ සහ සංව්ර්ධ  විකල්ප නතෝරා ගැනීනම්දී 

පළමු අව්සේථානේදීම ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක්වූව්න් සම්ූර්ණනයන්ම සම්බන්ධ කරගත යුතු නේ. 

 

 ඉඩමක් අහිමිව්  අව්සේථානේදී ඒ නව්නුනව්න් නව් ත් ඉඩමක් ලබාදීම විකල්පයක් ව්  අතර එනසේ ලබා දීමට 

විකල්ප ඉඩම් න ාමැති අව්සේථාව්ලදී ව්න්ද මුදලක් ලබාදීම විකල්පයක් නේ. 

 

 ඉඩම්, ඉදකිරීම්, නව් ත් ව්ත්කම් සහ ආදායම් හා ජීව්න ෝපාය අහිමිීම සඳහා ව්න්ද නගීනම්දී එය ූර්ණ 

ප්රතිසේථාප  පිිව්ැය මත පද ම් විය යුතු අතර එය කඩි මින් නගවිය යුතු නේ. නමයට හුව්මාරු ීනම් පිිව්ැය 

(transaction costs) ඇතුළත් විය යුතුය. 

 

  ැව්ත පදංචි කිරීම සැලසුම් කිරීම සහ ක්රියාත්මක කිරීම ප්රානේශීය හා පළාත් පාල  බලධාරීන්නේ ූර්ණ 

සහභාීත්ව්නයන් සිදුකළ යුතුය. 

 

 ආර්ික ව්ශනයන් සහ සාමාජීය ව්ශනයන් බලපෑමට ලක්වූව්න්ට සහාය ීම සඳහා පියව්ර ගැනීනම්දී සහභාීත්ව් 

සාකච්ඡා තුළින් සැලසුම් කිරීමත්, ක්රියාත්මක කිරීමත් සිදුකළ යුතු නේ. ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක්වූව්න් 

ඔවුන්නේ සත්කාරක ප්රජාව් සමඟ ඒකාබේධ කිරීනම්දී පැහැදලි සැලැසේමක් තිබිය යුතුය.  

 

  ැව්ත පදංචිව්න් න් සහ ඔවුන්නේ සත්කාරක ප්රජාව් නව්ත නපාදු නේපළ සම්පත් සහ ප්රජා හා නපාදු නසේව්ා ලබාදය 

යුතුය. 

 

 ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක්වූව්න්  ැව්ත පදංචි කිිම සංව්ර්ධ  ක්රියාකාරකමක් නසේ සළකා සැලසුම් කළ යුතු 

අතර ව්යාපෘතිය නහේතුනව්න් ඔවුන් නපර සිටි තත්ත්ව්යට ව්ඩා ව්ැඩි දිද්රතා මට්ටමකට පත් න ාවිය යුතුය. 

 

 සේව්කීය ඉඩමට හිමිකම් ඔප්පු න ාමැති, ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක්ව්  පුේගලයන් හට සාධාරණ හා 

යුක්තිසහගත සැලකිල්ලක් හා ව්න්දයක් ලැබිය යුතුය. 

 

 අව්දා මට ලක්වූව්න්නේ කාණ්ඩයට ගැන   පුේගලයන් හඳු ානග  ඔවුන්නේ ජීව්  තත්ත්ව්ය ප්රව්ර්ධ ය කිරීම 

සඳහා සුදුසු සහායක් ලබාදය යුතුය. 

 

 ව්න්ද නගීම,  ැව්ත පදංචි කිිම සහ ආදායම් ප්රතිසේථාප ය හා ප්රව්ර්ධ ය සඳහා ව්ැයව්  මුළු පිිව්ැය ව්යාපෘති 

ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය විසින් දැිය යුතු නේ. 

 

1.19 නමම ප්රතිපත්තිය අදාල ව්නුනේ; 

 

 රජය විසින් ඉඩම් අත්කර ගැනීම් සහ සන්තකය ආපසු ලබා ගැනීම සිදු කර  සියලුම සංව්ර්ධ  කාර්යයන්, සහ 

 සියලුම ව්යාපෘති, නමහිදී ව්යාපෘතිය සඳහා අරමුදල් සපය  මූලාශ්රය සලකා බලනු න ාලැනබ්. 

 

1.20 සේව්කැමැනතන් නතාරව් අව්තැන්වූව්න්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ජාතික ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කිරීනම් ව්ගකීම ඉඩම් හා 

ඉඩම් සංව්ර්ධ  අමාතයාංශය සතු නේ. නමය, මධයම පිසර අධිකාිය, මිනින්නදෝරු  නදපාර්තනම්න්තුව්, තක්නසේරු 

නදපාර්තනම්න්තුව්, අදාළ අන කුත් අමාතයාංශ සහ ප්රානේශීය නල්කම් කාර්යාල ය  රාජය ආයත  ජාලයක 

සහභාීත්ව්නයන් සිදු කරනු ලබයි. 
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1.21 ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක්ව්  පුේගලයන් හට සාධාරණ හා සමා  ආකාරනයන් සලකනු ලබ  බව්ටත්, ඉඩම් 

අත්කර ගැනීනම් සහ  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාව්ලිනේදී ඔවුන් නපර සිටි තත්ත්ව්යට ව්ඩා ව්ැඩි දිද්රතා මට්ටමකට 

පත් න ාව්  බව්ටත්, සේව්කැමැත්නතන් නතාරව්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ජාතික ප්රතිපත්තිය මගින් සහතික නේ. 

සේව්කැමැත්නතන් නතාරව් අව්තැන්වූව්න්  ැව්ත පදංචි කිරීම පිළිබඳ ආසියානු ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති මුලධර්ම ඇතුළුව් 

සේව්කැමැත්නතන් නතාරව් අව්තැන්වූව්න්  ැව්ත පදංචි කිරීනම්දී ජාතයන්තරපිචයන් ළඟාකරගත හැකි ව්යාපෘති 

සැලසුම් කිරීනම් හා ක්රියාත්මක කිරීනම් රාමුව්ක් සේථාපිත කිරීමට නමම ප්රතිපත්තිනයන් හැකි නේ. 

 

2008 වන්ද මෙවීම පිළිබඳ ජාතික ප්රතිපත්තිය සහ 2008 ඉඩේ අත්කර ෙැනීමේ මරගුලාසි 

 

1.22 ප්රමාණව්ත් ව්න්ද මුදලක්ඉඩම්හිමියන් සඳහා ලබාදීම පිණිස ඒකීය ක්රමනේදයක් සේථාපිත කිරීම පිණිස ඉඩම් අත්කර 

ගැනීනම් ප ත, සේව්කැමැත්නතන් නතාරව් අව්තැන්වූව්න්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ජාතික ප්රතිපත්තිය සහ ඉඩම් අත්කර 

ගැනීම හා  ැව්ත පදංචි කිරීම නව්නුනව්න් අනුගත කළ හැකි නව් ත් නීති රාශියක් මත පද ම්ව් ව්න්ද නගීනම් 

ජාතික ප්රතිපත්තිය 2008 න ාව්ැම්බර් මාසනේදී අමාතය මණ්ඩලය විසින් අනුමත නකාට ඇත. 

 

1980 හා 1988 ජාතික පාිසික පනත (NEA) 

1.23 1988 අංක 56 දරණ ප තින් සංනශෝධ ය කර  ලද 1980 අංක 47 දරණ ජාතික පිසර ප නතහි (NEA) 

සේව්කැමැත්නතන් නතාරව් අව්තැන්වූව්න්  ැව්ත පදංචි කිරීමට අදාළ විධිවිධා  සමහරක් පව්තී. ජාතික පිසර 

ප නත් IV ව්  නකාටනසේ - ‘C’ ප්රකාරව් මධයම පිසර අධිකාිනේ අනුමැතිය අව්ශය ව්යාපෘති හා කාර්යයන් 

කව්නර්ද යන්  අංක 859/14 දී හා 1995 නපබරව්ාි 23 ද ැති ගැසට් පරනේ නිශේචිතව් සඳහන් නකාට ඇත. යම් 

ව්යාපෘතියක් නහේතුනව්න් බලපෑමට ලක්ව්  සේව්කැමැත්නතන් නතාරව්  ැව්ත පදංචි කිරීමට සිදුව්  කුටුම්භ සංඛයාව් 

100ක් නහෝ ඊට ව්ඩා ව්ැඩි ව්න්නන්  ම්,  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේමක් සකසේ කළ යුතු බව් 

උපනල්ඛ නේ අයිතම 12 යටනත් දක්ව්ා ඇත. නමම  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේම පාිසික 

තක්නසේරු ව්ාර්තානේ අතිනර්ක සැලසුම් ලියවිල්ලක් ව්නු ඇත. 

 

1903 අිංක 1 දරණ සිංමශෝධිත දුේිය ආඥා පනත 

 

1.24 එකී ආඥා ප නත් 31 ව්ගන්තිය ප්රකාරව් “දුම්ිය මාර්ගයට නහෝ දුම්ිය නදපාර්තනම්න්තුව් සතු නව් ත් කව්ර නහෝ 

ඉඩමකට, දුම්ිය සේථා යකට නහෝ නව් ත් භූමියකට ඇතුළු ීම දඬුව්ම් ලැබිය හැකි ව්රදකි”. එහි තව්දුරටත් සඳහන් 

ව්නුනේ “එනසේ ඇතුළු වූ තැ ැත්නතකු හට දුම්ිය මාර්ගනයන් නහෝ ඉඩමකින්, දුම්ිය සේථා යකින් නහෝ ඊට අයත් 

නව් ත් භූමියකින් ඉව්ත් ව්  නලස කව්ර නහෝ දුම්ිය නිලධාිනයකු ඉල්ලා සිටි විට එනසේ කිරීම ප්රතික්නෂේප කරයි 

 ම්, එය දඬුව්ම් ලැබිය හැකි ව්රදක්” ව්  අතර “එව්න් නිලධාිනයකු හට එම පුේගලයා ඉන් ඉව්ත් කළ හැකිය”. 

1935 දී නිකුත් කළ නශ්රේෂේඨාධිකරණ  ඩු තීන්දුව්කින් පැහැදලි කරනුනේ.. “දුම්ිය මාර්ගය” යන් ට දැ ට ඉදකර 

ඇති සියලු දුම්ිය මාර්ගත්, ඉදකරමින් පව්ති  ඒව්ාත් අයත් ව්  බැවින් දුම්ිය මාර්ගයක එම දුම්ිය මාර්ගය නදපස 

නව්න්කළ බිම් තීරය අත්කරගත න ාහැකිය.  

 

1970 අිංක 7 දරණ රජමේ ඉඩේ (සන්තකය ආපසු ෙැනීමේ) පනත 

 

1.25 යම් රජනේ ඉඩම් නකාටසක් කිසියම් පුේගලනයකු අ ව්සර ආකාරනයන් භුක්ති විඳීම නහෝ සන්තකනේ තබානග  

ඇත්නත්ද යන්  නිශේචය කිරීම ප ත යටනත් පත් කරනු ලැබූ නිසි බලධාියාට සිදුකළ හැකිය. එව්න් අව්සේථාව්කදී, 

ද  30ක් ඇතුළත එම ඉඩම් නකාටසින් ඉව්ත් විය යුතු බව් සහ බලධාියාට ඉඩමබාරදයයුතුබව්ත්එම පුේගලයාට 

දන්ව්මින් බලධාරීන් විසින් නිනේද යක් නිකුත් කරනු ඇත. එව්න් දැන්ීමක් සම්බන්ධනයන් කිසියම්  ඩුපැව්රීමක් 

සිදු කිරීමට නහෝ කිසියම් හිමිකමක්ඉදිපත් කිරීමට එව්න් පුේගලනයකු හිමිකම් න ාලබයි. 

 

2009, ආසියානු සිංවර්ධන බැිංකුමේ සමාජ ආරකෂණ ප්රතිපත්ති ප්රකාශය (SPS) 

 

1.26 සේව්කැමැත්නතන් නතාරව් අව්තැන්වූව්න්  ැව්ත පදංචි කිරීම පිළිබඳ ආසියානු සංව්ර්ධ  බැංකුනේ සමාජ ආරක්ෂණ 

ප්රතිපත්තිනේ අරමුණු ව්නුනේ; හැකි සෑම අව්සේථාව්කදීම සේව්කැමැත්නතන් නතාරව් අව්තැන්ීම් ව්ැළැක්ීම; ව්යාපෘති 

හා ව්යාපෘති සැලසුම් විකල්ප නසායා බලමින් එව්න් අව්තැන්ීම් අව්ම කිිම; ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක් වූ සියලු 
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පුේගලයන්නේ ජීව්න ෝපාය ඔවුන් ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට නපර පැව්ති තත්ත්ව්යට ව්ැඩි තත්ත්ව්යකට පත් කිිම 

නහෝ අව්ම ව්ශනයන් නපර පැව්ති තත්ත්ව්යටව්ත් පත් කිරීම; සහ අව්තැන්වූ දළිඳු සහ අව්දා ම් කාණ්ඩයට ගැන   

නව් ත් කණ්ඩායම්ව්ල ජීව්  තත්ත්ව්ය ව්ැඩිදයුණු කිරීම නේ. 

 

1.27 සේව්කැමැත්නතන් නතාරව් අව්තැන්වූව්න්  ැව්ත පදංචි කිරීනමන් (IR); (i) සේව්කැමැත්නතන් නතාරව් ඉඩම් අත්කර 

ගැනීම නහෝ (ii) ඉඩම් පිහරණය නහෝ නීතිනයන්  ම්කර  ලද උදයා  සහ සංරක්ෂිත ප්රනේශව්ලට ප්රනේශ ීම මත 

ඇති කර  සීමා කිරීම්ව්ල ප්රතිඵලයක් නලස සිදුව්  නභෞතික අව්තැන්ීම් (ප්රතිසේථාප ය, නන්ව්ාසික ඉඩම් අහිමිීම 

නහෝ ව්ාසසේථා  අහිමි ීම) සහ ආර්ික ප්රතිසේථාප ය (ඉඩම්, ව්ත්කම් අහිමි ීම, ව්ත්කම් සඳහා ප්රනේශය, ආදායම් 

මාර්ග අහිමි ීම නහෝ ජීව්න ෝපාය මාර්ග අහිමි ීම) ආව්රණය නකනර්. එව්න් අහිමි ීම හා සේව්කැමැත්නතන් නතාරව් 

සිදුව්  සීමා කිරීම සම්ූර්ණනයන් නහෝ නකාටසකට සිදු ව්න්නන්ද තාව්කාලිකද  ැතනහාත් සේිරද යන්  මත 

සේව්කැමැත්නතන් නතාරව් අව්තැන්වූව්න්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් සමාජ ආරක්ෂණ අදාළ නේ. 

 
 

 

1.28 සේව්කැමැත්නතන් නතාරව්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ප්රතිපත්ති මූලධර්ම ව්නුනේ; 

 

 අතීත ව්ර්තමා  හා අ ාගතනේ සිදුව්  සේව්කැමැත්නතන් නතාරව් අව්තැන්වූව්න්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් බලපෑම් හා 

අව්දා ම් පිළිබඳව් කලින්ම ව්යාපෘතිය මගින් අ ාව්රණය කිරීම. විනශේෂනයන්ම  ැව්ත පදංචි කිරීනම් බලපෑම් සහ 

අභිනයෝග හා සම්බන්ධව් සේී පුරුෂ විශේනල්ෂණයන් ඇතුළත්ව්, අව්තැන් වූ පුේගලයන් සම්බන්ධනයන් සිදු කර  

සමීක්ෂණයක් සහ/ නහෝ සංගණ යන් හරහා  ැව්ත පදංචි කිරීනම් සැලසුම්ව්ල විෂය පථය නිශේචය කිරීමයි. 

 

 බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන්, සත්කාරක ප්රජාව් සහ අදාළ රාජය න ාව්  සංවිධා  සමඟ හරව්ත් සාකච්ඡා 

පැව්ැත්ීම. ඔවු ට ලැනබ  හිමිකම් සහ  ැව්ත පදංචි කිරීනම් විකල්ප පිළිබඳව් අව්තැන් වූ සියලුම පුේගලයන් හට 

දැනුම් දීම.  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ව්ැඩසටහන් සැලසුම් කිරීම, ක්රියාත්මක කිරීම සහ සුපරීක්ෂණය හා ඇගයීම සිදු 

කිරීනම්දී ඔවුන්නේ සහභාීත්ව්ය සහතික කිරීම. අව්දා මට ලක් වූ පුේගල කාණ්ඩයට ගැන   කණ්ඩායම්ව්ල 

එ ම්, දිද්රතා නර්ඛාව්ට ව්ඩා පහළ මට්ටනම් පුේගලයන්, ඉඩම් න ාමැති පුේගලයන්, මහළු, කාන්තා හා ළමා සහ 

සේව්නේශීය ජ තාව් සහ ඉඩමට න තික හිමිකමක් න ාමැති පුේගලයන්නේ අව්ශයතා සම්බන්ධනයන් විනශේෂ 

අව්ධා ය නයාමුකිරීම සහ සාකච්ඡා සඳහා ඔවුන්නේ සහභාීත්ව්ය සහතික කිරීම. බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන්නේ 

අනප්ක්ෂාව්න් පිළිබඳ නයෝජ ා ලබා ගැනීම හා ඒව්ා මුදුන්පමුණුව්ාලනු පිණිස දුක්ගැ විලි සඳහා සහ  සැලසීනම් 

යාන්රණයක් සේථාපිත කිරීම. බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන්නේ සමාජීය හා සංසේකෘතික ආයත ව්ලට සහ ඔවුන්නේ 

සත්කාරක ප්රජාව්ට සහාය ීම. සේව්කැමැත්නතන් නතාරව්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් බලපෑම් සහ අව්දා ම් ව්ඩාත් 

සංකීර්ණ හා සංනේදී ව්  අව්සේථාව්න් හිදී, සමාජ සූදා ම් කිරීනම් අදයරකදී ව්න්ද නගීනම් සහ  ැව්ත පදංචි කිරීනම් 

තීරණ ගත යුතු නේ.   

 

 පහත සඳහන් ක්රියාමාර්ග මගින්, බලපෑමට ලක් වූ සියලුම පුේගලයන්නේ ජිව්න ෝපාය ව්ර්ධ ය කිරීම නහෝ අව්ම 

ව්ශනයන් නපර පැව්ති තත්ත්ව්යට පත් කිරීම සිදු කළ යුතුය. (i) බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන්නේ ජීව්න ෝපාය මාර්ගය 

ඉඩම මත පද ම් වුණි  ම්, හැකි සෑම අව්සේථාව්කම ඉඩම මත පාදක වූ  ැව්ත පදංචි කිරීනම් උපාය මාර්ග ගැනීම 

නහෝ ඉඩම අහිමි ීනමන් ජීව්න ෝපායන්ට අගතියක් සිදු න ානේ  ම් ඉඩම සඳහා ප්රතිසේථාප  පිිව්ැය මත පද ම්ව් 

ව්න්ද මුදල් නගීම. (ii) සමා  නහෝ ව්ැඩි ව්ටි ාකමක ව්ත්කම් ලබාදීම සඳහා ප්රනේශය සහිතව් ව්ත්කම් කඩි මින් 

ප්රතිසේථාප ය කිරීම. (iii) ප්රතිසේථාප ය කළ න ාහැකි ව්ත්කම් සඳහා ූර්ණ ප්රතිසේථාප  පිිව්ැය මත කඩි මින් 

ව්න්ද ලබාදීම සහ (iv) හැකි අව්සේථාව්ලදී ප්රතිලාභ හුව්මාරු කිරීනම් නයෝජ ා ක්රම හරහා අතිනර්ක ආදායම් හා 

නසේව්ාව්න්. 

 

 නභෞතික හා ආර්ික ව්ශනයන් අව්තැන් වූ පුේගලයන් නව්ත අව්ශය සහාය ලබාදීම. ඊට පහත කරුණු ඇතුළත් නේ; 

(i) ප්රතිසේථා ගත කිරීම සිදු නේ  ම්, ප්රතිසේථා ගත කරනු ලබ  ඉඩම සඳහා ව්ඩාත් සුරක්ෂිත භුක්තියක් සහතික 

කිිම,රැකියා හා නිෂේපාද  අව්සේථා සඳහා සානප්ක්ෂ ප්රනේශය සහිත  ැව්ත පදංචි කිරීනම් සේථා යකින් ව්ඩාත් නහාඳ 

නිව්ාස ලබාදීම සහ සත්කාරක ප්රජාව්ට ද ව්යාපෘතිනේ ප්රතිලාභ ව්යාප්ත ීම. (ii) ඉඩම් සංව්ර්ධ ය, ණය පහසුකම්, 

පුහුණු නහෝ රැකියා අව්සේථා ව්ැනි එක් සේථා යක සිට තව්ත් සේථා යක් නව්ත පැමිණීනම්දී අව්ශයව්  උපකාර සහ 

සංව්ර්ධ  සහාය, සහ (iii) ප්රජා යටිතල පහසුකම් සහ ප්රජා නසේව්ාව්න් අව්ශය පිද ලබාදීම. 
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 අව්තැන් වූ දළිඳු ජ තාව්නේ සහ කාන්තාව්න්ද ඇතුළුව් අව්දා මට ලක් වූ කාණ්ඩව්ල ජීව්  මට්ටම අව්ම ව්ශනයන් 

ජාතික මට්ටනම් අව්ම තත්ත්ව්යට ව්ඩා ව්ැඩි අගයකට ව්ැඩි කිරීම. ග්රාමීය ප්රනේශව්ල දී ඔවුන්ට ඉඩම් හා සම්පත් සඳහා 

න තික හිමිකමක් හා දැිය හැකි මට්ටනම් ප්රනේශයක් ලබාදීම සහ  ාගික ප්රනේශව්ල දී ඔවුන්ට සුදුසු ආදායම් 

මාර්ග සඳහා ප්රනේශය සහ නිව්ාස සඳහා න තික හිමිකමක් හා දැිය හැකි මට්ටනම් ප්රනේශයක් ලබාදීම. 

 

 ඉඩම් අත්කර ගැනීම, සාකච්ඡානකාට එකඟත්ව්යට පැමිණීම තුළින් සිදු කරන්නන්  ම්, එනසේ සාකච්ඡානව්න් 

එකඟත්ව්යට පත්ව්  පුේගලයන් ආදායම හා ජීව්  තත්ත්ව්ය ව්ඩාත් නහාඳ තත්ත්ව්යට පත් කිරීම නහෝ අව්ම 

ව්ශනයන් පැව්ති තත්ත්ව්නයන් පව්ත්ව්ානග  යාම තහවුරු කිරීම පිණිස, විනිවිදභාව්ය සහිත, සේිර සහ අපක්ෂපාතී 

ආකාරනේ ක්රියාපටිපාටි ව්ැඩිදයුණු කිරීම. 

 

 ඉඩමට හිමිකමක් නහෝ කිසිදු පිළිගත් න තික අයිතියක් න ාමැතිව් අව්තැන් ව්  පුේගලයන්නේ ඉඩම් න ාව්  

ව්ත්කම් සඳහා  ැව්ත පදංචි කිරීනම් සහාය සහ ව්න්ද ලැබීමට ඔවුන් සුදුසුකම් ලබ  බව් සහතික කිරීම. 

 

 අව්තැන් ව්  පුේගලයන්නේ හිමිකම්, ආදායම් හා ජීව්න ෝපාය ප්රතිෂේඨාප  කිරීනම් උපාය මාර්ග, ආයතනික 

ක්රියාමාර්ග, සුපරීක්ෂණ හා ව්ාර්තාකරණ රාමුව්, අයව්ැය, කාල රාමුව් සහිත ක්රියාත්මක කිරීනම් උපනල්ඛ ය විසේතර 

කරමින්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් සැලැසේමක් සකසේ කිරීම. 

 

  ැව්ත පදංචි කිරීනම් සැලැසේනමහි නකටුම්පත, බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන් සහ පාර්ශව්කරුව්න් සියලු නද ාටම 

පහසුනව්න් නත්රුම් ගත හැකි ආකාරනයන් හා භාෂාව්කින් සකසේ නකාට, ඔවුන්ට පහසුනව්න් ප්රනේශ විය හැකි 

සේථා යකදී එය ප්රදර්ශ ය කිරීම. නමය ව්යාපෘති ඇගයීමට නපර සිදු කළ යුතු අතර ඊට සාකච්ඡාව්ල නතාරතුරු 

ඇතුළත් කළ යුතුය. අව්සන්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් සැලැසේම සහ එහි යාව්ත්කාලී  කර  ලද නතාරතුරු, බලපෑමට 

ලක් වූ පුේගලයන් සහ නව් ත් පාර්ශව්කරුව්න් නව්ත ඒ ආකාරනයන්ම ලබාදය යුතුය. 

 

 සංව්ර්ධ  ව්යාපෘතිනේ නහෝ ව්ැඩසටහනන් නකාටසක් ව්ශනයන්, සේව්කැමැත්නතන් නතාරව් අව්තැන්වූව්න්  ැව්ත 

පදංචි කිරීම ඇතුළත් කිරීම සහ ක්රියාත්මක කිරීම  ැව්ත පදංචි කිිම සඳහා ව්ැය ව්  මුළු පිිව්ැය ව්යාපෘති පිිව්ැය 

හා ප්රතිලාභ ඉදිපත් කිරීනම්දී ඇතුළත් කිරීම සැලකිය යුතු තරම්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් බලපෑම් සහිත ව්යාපෘතියක් 

සඳහා,  ැව්ත පදංචි කිිම සඳහා ව්ැය ව්  මුළු පිිව්ැය ව්යාපෘති පිිව්ැය හා ප්රතිලාභ ඉදිපත් කිරීනම්දී ඇතුළත් 

කිරීම ව්යාපෘතිනේ  ැව්ත පදංචි කිරීනම් සංරචකය ක්රියාත්මක කිරීමතනි ක්රියාකාරකමක් නසේ සැලකීම. 

 

 ව්න්ද නගීම සහ  ැව්ත පදංචි කිරීනම් නව් ත් හිමිකම් ලබාදීම, නභෞතික නහෝ ආර්ික ප්රතිසේථාප යට නපරාතුව් සිදු 

කිරීම.  ැව්ත පදංචි කිරීනම් සැලැසේම ක්රියාත්මක කිරීම සමීප අධීක්ෂණයක් යටනත් ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක ව්  මුළු 

කාල සීමාව් පුරාම සිදු කිරීම. 

 

  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ප්රතිඵල, අව්තැන් වූ පුේගලයන්නේ ජීව්  තත්ත්ව්ය මත ඒව්ායින් ඇති කර  බලපෑම සහ 

 ැව්ත පදංචි කිරීනම් සැලැසේනමහි අරමුණු ළඟාකර නග  තිනබ්ද ය  බව් පාදක නකාන්නේසි සහ  ැව්ත පදංචි 

කිරීනම් සුපරීක්ෂණය කිරීනම් ප්රතිඵල සැලකිල්ලට ගනිමින් සුපරීක්ෂණය කිරීම සහ තක්නසේරු කිරීම. 

 

1.29 නීති, ප්රතිපත්ති හා නරගුලාසි සහ ව්යාපෘතිය වූ එකී උප ව්යාපෘති/ සංරචක නහේතුනව්න් ඇතිව්නු ඇතැයි අනප්ක්ෂිත 

බලපෑම් සහ හානිව්ල සේව්භාව්ය මත පද ම්ව් බලපෑම් ව්ර්ග සහ හිමිකම් ලබ  ඉඩම් හිමිකරුව්න්නේ ලැයිසේතුව්ක්  

සකසේ නකාට ඇත (ඇමුණුම 4). හිමිකම් නගීනම් ක්රමනේදය සකසේ කිරීනම්දී මාර්නගෝපනේශයක් ව්ශනයන් නමම 

නල්ඛ ය භාවිතා කළ හැකිය. එම ලැයිසේතුව් සකසේ කිරීම නම් ව්  නතක් අව්සන් ී න ාමැත. 

 

හිමිකේ තකමසේරු කිරීමේ කමිටුවක (EAC) සේථාපිත කිරීම. 

 

1.30 1950 ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් ප නත් හා 2008 ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් නරගුලාසිව්ල ප්රතිපාද  අනුව් ඉඩම් අත්කර 

ගැනීනමන් බලපෑමට ලක්ව්  පුේගලයන් සඳහා ව්න්ද නිශේචය කිරීනම් නීතයානුකූල බලධාියා ව්නුනේ තක්නසේරු 

නදපාර්තනම්න්තුනේ ප්රධා  තක්නසේරුකරුය. ප්රධා  තක්නසේරුකරු විසින් නිශේචය කරනු ලබ  ව්යව්සේථාපිත ව්න්ද 
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මුදල පිළිබඳව් බලපෑමට ලක්ව්  පුේගලයන් සෑහීමට පත් න ානේ ම්, 2013 ඉඩම් අත්කරගැනීනම් නරගුලාසි 

යටනත් විධිවිධා  සැපනය  ලාර්ක් නහෝ සුපර් ලාර්ක් මගින් කරුණාසහගත නගීමක් නිශේචය කළ හැකිය. නකාළඹ 

තදාසන්  දුම්ිය ව්යාපෘතිය, 2013 ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් නරගුලාසි යටනත්  ම් කර  ලද ‘නිශේචිත ව්යාපෘතියක්’ 

ය  ව්යාපෘති කාණ්ඩය යටතට න ාගැන   බැවින් නමම ව්යාපෘතිය සම්බන්ධනයන් ඉහත සඳහන් කළ 

ප්රතිපාද අදාළ න ාව්  අතරම එව්න් අව්සේථාව්න් නහෝ ඉඩම් න ාව්  ආර්ික අව්තැන්ීම් සඳහා කරුණාසහගත 

නගීමක් නිශේචය කිිම සඳහා නිනයෝජිත ආයත යක් පත් කිරීමද 2008 ඉඩම් අත්කරගැනීනම් නිනයෝග මගින් සිදු 

න ානේ. එව්න් ව්ාතාව්රණයන් යටනත්දී, නමම හිඩැස පිරීම නකාළඹ තදාසන්  දුම්ිය ව්යාපෘතිය නව්නුනව්න් 

සේථාපිත නකාට ඇති හිමිකම් තක්නසේරු කිරීනම් කමිටුව් මඟින් සිදු කරනු ඇත. ඒ අනුව් ආසියානු සංව්ර්ධ  බැංකුනේ, 

අනුකූලතා ඒකකය (compliance)  විසින්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ව්ැඩරාමුව් අනුමත කළ පසු, නමම ව්යාපෘතිය 

නව්නුනව්න් හිමිකම් තක්නසේරු කිරීනම් කමිටුව්ක් සේථාපිත කිිම සඳහා අමාතය මණ්ඩලනේ විනශේෂ අනුමැතිය ඉල්ලා 

සිටිනු ඇත. 

 

1.31 හිමිකම් තක්නසේරු කිරීනම් කමිටුව් පහත සඳහන් කාර්යයන් ඉටු කරනු ලබයි. 

 

I. කරුණාසහගත නගීම් යටනත් ප්රතිලාභ සහ දැ ට පව්ති  නීති හා නරගුලාසි ව්ලින් ආව්රණය කිරීම න ාව්  

 ැව්ත පදංචි කිරීනම් හා පු රුත්ථාප  සහාය නිශේචය කිරීම. 

II. භුක්තිය නිව්ැරදව් නිශේචය කර ගැනීම හා බලහත්කාරනයන් භුක්ති විඳින් න් හඳු ා ගැනීම. 

III. අත්කර ගැනීනමන් පසු ඉතිිව්  ඉඩම්ව්ල/ ඉදකිරීම්ව්ල නකාටසේ තව්දුරටත් ප්රනයෝජ යට ගැනීමට හැකියාව්ක් 

පව්තීද යන්  නිශේචය කිරීම. 

IV. විකල්ප/ තාව්කාලිකව්  ව්ාතැන් ගැනීමට සිදුව්  ව්ාතැන් කාල සීමාව් නිශේචය කිරීම. 

 

 

V. පරතරය විශේමේෂණය කිරීම: ආසියානු සිංවර්ධන බැිංකුමේ නැවත පදිංචි කිරීමේ නියාමන රාමුව 

සහ සේවකැමැත්මතන් මතාරව අවතැන් වූවන් නැවත පදිංචි කිරීමේ සමාජ ආරකෂණ ප්රතිපත්තිය 

1.32 1986 සංනශෝධ ය කර  ලද 1950 ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් ප ත සහ එහි නරගුලාසි මගින් මහජ  කාර්යයන් සඳහා 

ඉඩම් අත්කර ගැනීම සඳහා විධිවිධා  සලස   මුත් ඉන් ප්රතිලාභ අත්ව්නුනේ ඉඩමට හිමිකමක් පව්ති  

ඉඩම්හිමියන් සඳහා පමණි. ඉඩම් හා නේපළ අහිමිීම නව්නුනව්න් ප්රතිසේථාප  පිිව්ැය මත ව්න්ද නගීම 

සම්බන්ධනයන් සහතිකයක් ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් ප ත හා එහි නරගුලාසිව්ලින් සපයනු න ාලබයි. 2001, 

සේව්කැමැත්නතන් නතාරව් අව්තැන් වූව්න්  ැව්ත පදංචිකිරීනම් ජාතික ප්රතිපත්තිය, ශ්රී ලංකානේ  ැව්ත පදංචි කිරීනම් 

ගැටළුව්ලට පිළිතුරු සැපයීනමහි ලා විධිමත් ප්රනේශයක් සැපයීනම් සැලකිය යුතු සංධිසේථා යක් ව්  අතර එය ශ්රී 

ලංකානේ ජාතික ප්රතිපත්ති සහ ආසියානු සංව්ර්ධ  බැංකුනේ එම ප්රතිපත්ති අතර පරතරය සැලකිය යුතු මට්ටමකින් 

අඩු කිරීමට නහේතු ී ඇත. පරතර විශේනල්ෂණය ඇමුණුම 2 හි දක්ව්ා ඇත. 

 

VI. වයාපෘතිමේ සේවකැමැත්මතන් මතාරව අවතැන් වූවන් නැවත පදිංචි කිරීමේ මූලධර්ම 

1.33 ශ්රී ලංකානේ භාවිතා ව්  විවිධ  ැව්ත පදංචිකිරීනම් ප්රතිපත්ති, නීති, නරගුලාසි සහ මාර්නගෝපනේශ සහ 

සේව්කැමැත්නතන් නතාරව් අව්තැන්වූව්න්  ැව්ත පදංචි කිරීම සම්බන්ධනයන් ආසියානු සංව්ර්ධ  බැංකුනේ ප්රතිපත්ති 

සහ  ැව්ත පදංචිකිරීනම් සම්බන්ධ පිචයන් මත පද ම්ව් නමම ව්යාපෘතිය සඳහා පහත සඳහන්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් 

මූලධර්ම සකසේ නකාට ඇත. ඒව්ා දැ ට හඳු ානග  ඇති සහ හඳු ා ගැනීමට නියමිත එහි සියලුම උප ව්යාපෘති ව්ලට 

අදාළ කරගනු ඇත. පහත සඳහන්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් මූලධර්ම ක්රියාත්මක ව්න්නන්දය  බව් නිශේචය කිරීමට සහ 

අව්ශය නකනර   ැව්ත පදංචි කිරීනම් සැලසුම්ව්ල විෂය පථය නිශේචය කිිම පිණිස සෑම උප ව්යාපෘතියක් නහෝ 

සංරචකයක්ම ආව්රණයකිරීම.  

 

 නභෞතික අව්තැන්ීම සහ/ නහෝ ජීව්න ෝපාය හා ආදායම් මාර්ග සහ ප්රජා සම්පත් හා යටිතල පහසුකම් මත ඇති 

කර  නව් ත් අහිතකර බලපෑම් ඇතිීම ව්ැළැක්ීම සඳහා හැකි සෑම උත්සාහයක්ම ගැනීම. යම් නහයකින් 

නභෞතික හා ආර්ික අව්තැන්ීම න ාව්ැළැක්විය හැකි  ම් එව්න් අව්සේථාව්ලදී, පහත සඳහන් ක්රියාමාර්ග ගනු 

ඇත. (අ) ඉඩම සඳහා මුදල්, ඉඩම සඳහා ඉඩමක්, ව්ාසසේථා යක් නව්නුනව්න් ව්ාසසේථා යක් ලබාදීම තුළින් 

ප්රමාණව්ත් ව්න්දයක් ලබාදීම සහතික ීම (ආ) ඔවුන්නේ ආදායම් සහ ජීව්න ෝපාය ව්ර්ධ ය කිරීම නහෝ අව්ම 
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ව්ශනයන් නපර පැව්ති තත්ත්ව්යට පත් කිරීම සහ (ඇ)  ැව්ත පදංචි කිරීනම් සේථා  සහ ප්රතිසේථාප ය සඳහා 

කුටුම්භ නතෝරා ගැනීම ව්ඩාත් සැලකිල්නලන් සිදු කිරීම මගින් ඔවුන්නේ නපර පැව්ති සමාජ-සංසේකෘතික විධි/ 

සම්ප්රදායන්  ැව්ත නගාඩ ගා ගැනීමට පහසුකම් සැලසීම. 

 

 ඉඩම්/ ව්ාසසේථා  අත්කර ගැනීම, ව්න්ද පැනක්ජ, ආදායම් යථා තත්ත්ව්යට පත් කිරීම හා නව් ත් හිමිකම් සහ 

දුක්ගැ විලි සඳහා සහ  සැලසීනම් යාන්රණය පිළිබඳව් ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක්ව්  සියලුම පුේගලයන් 

සමඟ සාකච්ඡා කිරීම සහ දැනුම් දීම සිදු කිරීම. 

 

 බලපෑමට ලක් වූ, අව්දා මට ලක් වූ කාණ්ඩයට ගැන   දළිඳු පුේගලයන්, ඉඩම් අහිමි පුේගලයන්, ව්යසේගත 

පුේගලයන්, කාන්තා මූලික කුටුම්භ, බදුකරුව්න්, කුලී නිව්ැසියන්, අවිධිමත් පදංචිකරුව්න් හා 

අ ව්සරකරුව්න්නේ අව්ශයතා සපුරාලීම සඳහා විනශේෂ ව්යාපෘති සහාය ලබාදීම. 

 

 බලපෑමට ලක්ව්  සියලුම ව්ාසසේථා  ඒකක සඳහා ප්රතිසේථාප  පිිව්ැය මත මුදල් නගීනමන් නහෝ ව්ාසසේථා  

ඒකකයක් නව්නුව්ට ව්ාසසේථා  ඒකකයක් ලබාදීම මගින් බලපෑමට ලක්ව්  සියලුම ව්ාසසේථා  ඒකක 

නව්නුනව්න් ව්න්ද නගීම. 

 

 උප ව්යාපෘතියක් නහෝ සංරචකයක් නහේතුනව්න් අහිමිව්  සියලුම නපාදු නේපළ සම්පත්ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය 

(EA) මගින් ම ා නලස ප්රතිසේථාප ය කිරීම නහෝ ව්න්ද නගවිම සිදු කිරීම. බලපෑමට ලක් වූ ප්රජානේ 

නිනයෝජිතයන් හට මුදල් ව්න්ද ලබා නදනු ඇත. 

 

 ඉඩම්/ නේපළ අත්කර ගැනීම සිදු කරනුනේ සාකච්ඡානකාට එකඟතාව්යට පැමිණීනමන්  ම්, එනසේ එකඟත්ව්යට 

පැමිණි පුේගලයන් ව්යාපෘතිය නහේතුනව්න් අව්තැන් ීනමන් පසුව්ද ඔවුන්නේ ආදායම් සහ ජීව්න ෝපාය ව්ඩා 

නහාඳ තත්ත්ව්යට නහෝ අව්ම ව්ශනයන් නපර පැව්ති තත්ත්ව්යටව්ත් පත් කිරීම පිළිබඳව් උප ව්යාපෘති නහෝ 

සංරචකය සහතික ව්නු ඇත. 

 

 ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක්ව් , ඉඩමට න තික හිමිකමක් න ාමැති පුේගලයන්ද  ැව්ත පදංචි කිරීනම් සහාය 

ලබා ගැනීමට සුදුසුකම් ලබයි. ඔවුන්නේ ව්ාසසේථා  අහිමි වුව්නහාත් ඒ සඳහා ඔවුන්නේ ව්ර්තමා  අයිතිව්ාසිකම 

කුම  ආකාර වුව්ද ප්රතිසේථා ගත කිරීනම් ව්ාසසේථා යක් ලැබීමට ඔවුන් සුදුසුකම් ලබයි. 

 

  ැව්ත පදංචි කිරීනම් සැලැසේනමහි නකටුම්පත, බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන් සහ පාර්ශව්කරුව්න් සියලු නද ාටම 

පහසුනව්න් නත්රුම් ගත හැකි ආකාරනයන් හා භාෂාව්කින් සකසේ නකාට, ඔවුන්ට පහසුනව්න් ප්රනේශ විය හැකි 

සේථා යකදී එය ප්රදර්ශ ය කිරීම. නමය ව්යාපෘති ඇගයීමට නපර සිදු කළ යුතු අතර ඊට සාකච්ඡාව්ල නතාරතුරු 

ඇතුළත් කළ යුතුය. අව්සන්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් සැලැසේම සහ එහි යාව්ත්කාලී  කර  ලද නතාරතුරු, 

බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන් සහ නව් ත් පාර්ශව්කරුව්න් නව්ත ඒ ආකාරනයන්ම ලබාදය යුතුය. 

 

 ඉඩම් අත්කර ගැනීම, ව්න්ද නගීම සහ ප්රතිසේථාප ය සඳහා ව්ැයව්  මුළු පිිව්ැය ව්යාපෘති පිිව්ැයට ඇතුළත් ව්නු 

ඇත. 

 

 නභෞතික අව්තැන්ීම සිදු ීමට නපර සහ කව්ර නහෝ ඉදකිරීම් කාර්යයක් ආරම්භ කිරීමට නපර, අව්තැන් වූ සෑම 

පුේගලනයකුටම නහෝ කුටුම්භයකට ව්න්ද ලබාදීම සහ නව් ත් හිමිකම් ලබාදීම. 

 

  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරී සැලැසේම ක්රියාත්මක කිරීනම් ප්රගතිය සුපරීක්ෂණය හා තක්නසේරු කිරීම සහ 

ආසියානු සංව්ර්ධ  බැංකුව්, බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන් සහ නව් ත් පාර්ශව්කරුව්න් නව්ත ලබාදීම සඳහා 

සුපරීක්ෂණ ව්ාර්තා අර්ධ ව්ාර්ෂිකව් සකසේ කිරීම.  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරී සැලැසේම ක්රියාත්මක කර  

පළමු නදව්සරක කාලය තුළ  ැව්ත පදංචි කිරීනම් සුපරීක්ෂණ ව්ාර්තා කාර්තුමය ව්ශනයන් සකසේ කරනු ඇත. 

සියලුම සුපරීක්ෂණ ව්ාර්තා සමානලෝච ය කිිම පිණිස ආසියානු සංව්ර්ධ  බැංකුව් නව්ත ඉදිපත් කරනු ඇත. 

ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය (EA) විසින් සියලුම සුපරීක්ෂණ ව්ාර්තා නේශීය භාෂාව්න්නගන් සකසේකර 

බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන් සහ කුටුම්භ නව්ත ලබානදනු ඇත. 
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1.34 ඉහත සඳහන් කර  ලද, සේව්කැමැත්නතන් නතාරව් අව්තැන්වූව්න්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් මූලධර්මව්ලට ව්ලට 

අනුව්, බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන් ඔවුන්නේ නේපළව්ලට පව්ති  අයිතිව්ාසිකනම් සේව්භාව්ය නහෝ භුක්තිනයහි 

සේව්භාව්ය නහෝ ආදායනම් නහෝ ජීව්න ෝපානේ අහිමි ීනම් සේව්භාව්යට අනුකූලව් ඒකාබේධ ව්න්ද පැනක්ජ සහ 

 ැව්ත පදංචි කිරීනම් නහෝ ප්රතිසේථාප  සහාය ලැබීමට හිමිකම් ලබයි. 

 

VII. ආවරණය කිරීම සහ වර්ීකරණය 

7.1 උප ව්යාපෘති/ සංරචකව්ල මුලික නතාරතුරු පව්ති  අව්සේථාව්කදී හඳු ාගත් සෑම උප ව්යාපෘතියක්ම නහෝ 

සංරචකයක්ම ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත නේ (EA)/ ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කර  නිනයෝජිත ආයත නේ (IA) 

සහාය ඇතිව් ආසියානු සංව්ර්ධ  බැංකුව් විසින් ආව්රණය කිිමහා ව්ර්ීකරණය කිිම සිදු කරනු ඇත. ආව්රණය 

කිරීම හා ව්ර්ීකරණය කිරීනම් අරමුණු ව්නුනේ; (අ) විභව්ය  ැව්ත පදංචි කිරීනම් බලපෑම් හා අව්දා ම් 

සම්බන්ධනයන් කටයුතු කිරීමට උප ව්යාපෘතිය/ සංරචකයට සිදුව්නු ඇත්ද ය  බව් නිශේචය කිිම (ආ) එව්න් විභව්ය 

බලපෑම් සහ අව්දා ම්ව්ල ව්ැදගත්කම නිශේචය කිරීම (ඇ)  ැව්ත පදංචි කිරීනම් බලපෑම් හා අව්දා ම් ව්ලට පිළියම් 

සැපයීම පිණිස සාර්ථක  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේමක් සම්පාද ය කිරීම පිණිස අව්ශයව්  

තක්නසේරු කිරීනම් සහ ආයතනික හා මූලය සම්පත්ව්ල ප්රමාණය හඳු ා ගැනීම සහ (ඈ) ඒව්ා අඩු කිරීම හා අව්ම 

කිරීම. නතාරතුරු අ ාව්රණය කිරීමත් සහ ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක්ව්  පුේගලයන් සමඟ සාකච්ඡා 

පැව්ැත්ීමත් කව්ර මට්ටමකට සිදුකළ යුතුද යන්  උප ව්යාපෘතියක්/ සංරචකයක් ආවරණය කිරීම හා ව්ර්ීකරණය 

කිරීනමන් නපන්නුම් නකනරනු ඇත. 

 

7.2 උප ව්යාපෘතියක්/ සංරචකයක් නිසා ඇති විය හැකි  ැව්ත පදංචි කිරීනම් බලපෑම් සහ ඒව්ානේ නකාතරම් මට්ටමකට 

බලපානු ඇත්ද යන්  හඳු ා ගැනීම පිණිස උප ව්යාපෘතියක්/ සංරචකයන් ආව්රණය කිරීම සඳහා පහත සඳහන් 

නසෝදසි පරය උපකාරී නේ: 

 

 උප ව්යාපෘතිය/ සංරචකය ඉඩම් අත්කර ගනු ඇත්ද? 

ි  නකාපමණ ඉඩම් ප්රමාණයක් අත්කර ගැනීමට අනප්ක්ෂිතද? (තක්නසේරු කළ සංඛයාව්) 

 නකාපමණ පුේගලයන් හා කුටුම්භ ගණ ක් බලපෑමට ලක්ව්නු ඇත්ද? (තක්නසේරු කළ සංඛයාව්) 

 ව්යාපෘතිය නිසා ඇතිව්  සේව්කැමැත්නතන්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් බලපෑම් සේිරද තාව්කාලිකද? 

 ඉඩම් අයිතිව්ාසිකම් ව්ර්ග නමා ව්ාද? හිමිකරු, අ ව්සරකරු, බනලන් පදංචි වූව්න්, බදුකරු ආදී. 

 ඉඩම් පිහරණ රටාව්? නගව්තු, කුඩා කඩ, ව්ළඳ මධයසේථා , කුඹුරු ඉඩම් හා නගාඩ ඉඩම් ආදය  

 ඉඩම්/ ව්ාසසේථා  ඒකක අත්කර ගැනීනමන්, කුලීකරුව්න්, බදුකරුව්න්, අ ව්සරකරුව්න් සහ 

බලහත්කාරනයන් පදංචි වූව්න් මත බලපෑමක් ඇති කරනු ඇත්ද? 

 රජනේ ඉඩම් අත්කර ගැනීමට නියමිත  ම්, බලපෑමට ලක් වූ ඇතැම් පුේගලයන්නේ ඉඩම සඳහා ව්  

පාරම්පික හිමිකම්පෑම් ව්ලට බලපෑමක් ඇති ව්නු ඇත්ද? 

 රජනේ/ දුම්ිය ඉඩමක් අත්කර ගනු ලබන්නන්  ම් එමගින් බලපෑමට ලක් වූ කව්ර නහෝ අ ව්සරකරුව්කු, 

බලහත්කාරනයන් පදංචිව් සිටින්න කු නහෝ අවිධිමත් පදංචිකරුනව්කු මත බලපෑම් ඇති කරනු ඇත්ද? 

(ඇසේතනම්න්තුගත) 

 තක්නසේරු කර  ලද බලහත්කාරනයන් පදංචිව් සිටින් න්, අවිධිමත් පදංචිකරුව්න් සහ අ ව්සර 

පදංචිකරුව්න් සංඛයාව් නකාපමණද? 

 බලපෑමට ලක්ව්  නිව්ාස, ඉදකිරීම, ශාක සහ නබෝග ව්ර්ග පව්තින්නන්ද? 

 සම්ූර්ණනයන් අත්කර ගනු ලබ / වි ාශ කරනු ලබ  නිව්ාස ගණ  කීයද? (තක්නසේරු කළ සංඛයාව්) 

 අර්ධ ව්ශනයන් අත්කර ගනු ලබ / වි ාශ කරනු ලබ  නිව්ාස ගණ  කීයද? (තක්නසේරු කළ සංඛයාව්) 

 නභෞතිකව් අව්තැන් ව්  කුටුම්භ ගණ  කීයද? (තක්නසේරු කළ සංඛයාව්)  

 කව්ර නහෝ මහජ  නහෝ ප්රජා යටිතල පහසුකම් සම්ූර්ණනයන් නහෝ අර්ධ ව්ශනයන් බලපෑමට 

ලක්ව්න්නන්ද? 

 නිෂේපාද  ව්ත්කම් (ආදායම් උත්පාද  නේපළ) නකාපමණ ප්රතිශතයක් ජ තාව්ට අහිමි ව්නු ඇත්ද? 

(ඇසේතනම්න්තුව්) 

 බලපෑමට ලක්ව්  ව්යාපාර ව්ර්ග නමා ව්ාද? ඒව්ානේ පිහිටීම කුම  සේථා යකද? ප්රමාණය නකාපමණද? 

(තක්නසේරු කළ සංඛයාව්) 
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7.3 රැසේකර ගන් ා නතාරතුරු සහ දත්ත මත පද ම්ව් ව්යාපෘතිනයන් ඇතිව්නු ඇතැයි අනුමා  කර   ැව්ත පදංචි 

කිරීනම් බලපෑම් හා අව්දා ම් මූලික ව්ශනයන් ව්ර්ීකරණය කිරීම සඳහා ව්යාපෘති කණ්ඩායම් නයෝජ ා කරයි. 

 

වර්ෙය A – උප ව්යාපෘතිය/ සංරචකය මගින් සැලකිය යුතු  ැව්ත පදංචි කිරීනම් බලපෑම් ඇති කරයි. සමාජ 

බලපෑම් තක්නසේරු කිරීමක් ඇතුළත්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේමක් අව්ශය නේ.  

 

වර්ෙය B – උප ව්යාපෘතිය/ සංරචකය මගින් සැලකිය යුතු මට්ටනම් න ාව්   ැව්ත පදංචි කිරීනම් බලපෑම් ඇති 

කරයි. සමාජ බලපෑම් තක්නසේරු කිරීමක් ඇතුළත් නකටි  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේමක් අව්ශය නේ.  

 

වර්ෙය C – උප ව්යාපෘතිය/ සංරචකය  ැව්ත පදංචි කිරීනම් බලපෑම් න ාමැති නහෝ ඉතා සුළු මට්ටනම් බලපෑම් 

පව්තී. සේව්කැමැත්නතන් නතාරව් අව්තැන්වූව්න්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් නයෝගයතාව්ාර්තාව්ක් අව්ශය නකනර්. 

 

7.4 සේව්කැමැත්නතන් නතාරව් අව්තැන්වූව්න්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් බලපෑම් සම්බන්ධනයන් සලකා බැලීනම්දී උප 

ව්යාපෘතියක/ සංරචකයක, ව්ඩාත් සංනේදී අංශය එය බව් නපනී යයි. පුේගලයන් 200 නහෝ ඊට ව්ැඩි සංඛයාව්ක්, 

ප්රධා  බලපෑම් එකකින් නහෝ ඊට ව්ැඩි ගණ කින් බලපෑමට ලක් නේ  ම්, එව්න් උප ව්යාපෘතියක/ සංරචකයක 

සේව්කැමැත්නතන් නතාරව් අව්තැන්වූව්න්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් බලපෑම් ‘සැලකිය යුතු මට්ටමක’ පව්තින්නන් යැයි 

සලකයි. ප්රධා  බලපෑම් ව්ශනයන් සලකනු ලබන්නන්; (i) නභෞතික ව්ශනයන් අව්තැන්ීමට සිදුීම, නහෝ (ii) ඵලදායී 

ව්ත්කම් ව්ලින් 10% ක් නහෝ ඊට ව්ඩා අහිමි ීම සිදුව්  විටදීය.  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේමක 

සවිසේතරාත්මකභාව්ය හා පිූර්ණ භාව්ය, විභව්ය  ැව්ත පදංචි කිරීනම් බලපෑම්ව්ල හා අව්දා ම් ව්ල ව්ැදගත්කම 

සමඟ අනුරූප නේ. 

 

7.5 අනප්ක්ෂිත  ැව්ත පදංචි කිරීනම් බලපෑම් හා අව්දා ම් මූලික ව්ශනයන් ආව්රණය කිරීම නිම කිරීනමන් අ තුරුව් උප 

ව්යාපෘතියක්/ සංරචකයක් තාව්කාලික නලස ව්ර්ීකරණයනකනර්. ව්ඩාත් විසේතර සහිත  ැව්ත පදංචි කිරීනම් 

නතාරතුරු ලැබුණු විට සහ ව්යාපෘතිය ක්රියාකාරකම් නකරීනග  ය  අව්සේථානේදී ආසියානු සංව්ර්ධ  බැංකුනේ 

එකඟත්ව්ය ඇතිව් ව්යාපෘති කණ්ඩායමට බලපෑම් කාණ්ඩය නව් සේ කළ හැකිය. එව්න් අව්සේථාව්කදී, ව්යාපෘති 

කණ්ඩායම, එකඟත්ව්ය ලබා ගැනීම සඳහා ආසියානු සංව්ර්ධ  බැංකුනේ ප්රධා  අනුකූලතානිලධාරී නව්ත 

ප්රතිව්ර්ීකරණ ආකෘති පරයක් ඉදිපත් කරයි. 

 

7.6 අත්කර ගැනීම, ව්න්ද නගීම සහ පු රුත්ථාප ය ය  සෑම ක්රියාපටිපාටියකදීම අයිතිනේ සේව්භව්ය ව්ැදගත් ව්  

බැවින් බලපෑමට ලක්ව්  සෑම පුේගලනයකුනේම නහෝ සෑම කුටුම්භයකනේම අයිතිනේ සේව්භාව්ය හඳු ා ගැනීම 

ව්ැදගත් නේ. (හිමිකම් නගීනම් ක්රමනේදනේ සඳහන් ව්  බලපෑම් ව්ර්ග- ඇමුණුම 4 බලන් .) 

 

VIII. සමාජ ආර්ික මතාරතුරු 

A. සමාජ හා දිද්රතා මූලික තකමසේරුව (IPSA) 

8.1 උප ව්යාපෘතිය හඳු ා ගැනීනම් අදයනර්දී ව්යාපෘති නයෝජකයින්නේ සහාය ඇතිව් ආසියානු සංව්ර්ධ  බැංකුව් මගින් 

කඩි ම්සමාජ තක්නසේරුව්ක් සිදු කරනු ලබයි. එහිදී සමාජ බලපෑම්ව්ල ප්රමාණය, දිද්රතාව්ට පත්ීමට ඇති හැකියාව් 

පිළිබඳ පව්ති  අව්දා ම, ව්යාපෘති ප්රතිලාභ සහ ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක් නේ යැයි විභව්තාව් පව්ති  ප්රතිලාභීන් 

සහ නව් ත් පාර්ශව්කරුව්න්නේ, රුචි අරුචිකම්, අනප්ක්ෂාව්න් සහ හැකියාව්න් තක්නසේරු කිිම සිදු නේ. නමය 

ආසියානු සංව්ර්ධ  බැංකුනේ මණ්ඩලසාමාජිකයන් හා ව්යාපෘති නයෝජකයන් අතර සිදුව්  අතර ව්යාපෘති කටයුතුව්ල 

ව්ර්තමා  තත්ත්ව්ය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා විභව්ය ව්යාපෘති ප්රනේශව්ලට නගාසේ නිරීක්ෂණය කිරීමට අව්සේථාව් 

සකසේ කරනු ඇත. මූලික ව්ශනයන් රැසේකර ගනු ලබ  නමම නතාරතුරු මත පද ම්ව් දිද්රතා සහ සමාජ තක්නසේරුව්ක් 

(IPSA) සිදු කරනු ලබයි. 

 

B. සමාජ ආර්ික සමීකෂණය/ සමාජීය බලපෑේ තකමසේරු කිරීමේ සමීකෂණය 

8.2 සමාජ ආර්ික සමීක්ෂණනේ නහෝ සමාජීය බලපෑම් තක්නසේරු කිරීනම් සමීක්ෂණනේ අරමුණ ව්නුනේ ව්යාපෘතිනයන් 
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බලපෑමට ලක්ව්  පුේගලයන් කුටුම්භලාභීන් සහ ප්රජාව් මත ඇති කර  ව්යාපෘතිනේ විභව්ය බලපෑම්ව්ල සේව්භාව්ය 

සහ ඒව්ා එමගින් ඇති කර  බලපෑම් ප්රමාණය/ ඒව්ානේ ව්ැදගත්කම හඳු ා ගැනීමයි. නමම සමීක්ෂණය මගින් සේී 

පුරුෂ භාව්ය අනුව් නව්න් නව්න් ව්ශනයන් සමාජ ආර්ික දත්ත එක් රැසේ කරනු ලබයි. සමාජ ආර්ික සමීක්ෂණය 

බලපෑමට ලක්වූ පුේගලයන් සහ කුටුම්භ පිළිබඳව් සිදු කර  නියැද සමීක්ෂණයක් ආකාරනයන් නහෝ බලපෑමට ලක් 

වූ සමසේථ ජ ගහ ය පිළිබඳව් සිදු කර  සංගණ  සමීක්ෂණයක් ආකාරනයන් සිදු ව්නු ඇත. පුේගලයන්නේ  

ආදායම, නිව්ාසව්ල තත්ත්ව්ය සහ ව්යාපෘතිය නහේතුනව්න් සිදුව්  පාඩුව්ල ප්රමාණය මත පද ම්ව් බලපෑමට ලක්ව්  

විවිධ කාණ්ඩව්ලට අයත් පුේගලයන් නතෝරා ගැනීම සඳහා සේතෘත නියැද ක්රමය (stratified sampling method)  

හරහා  සමසේථ ජ ගහ නයන් 20%ක නියැදයක් සාමා යනයන් නතෝරා ගැනන්. නතෝරා ගන් ා නියැදනේ ප්රමාණය 

සම්බන්ධනයන් ආසියානු සංව්ර්ධ  බැංකුව් සමඟ එකඟත්ව්යට පැමිණීම අව්ශය නේ. උප ව්යාපෘතිව්ල/ සංරචකව්ල, 

සේව්කැමැත්නතන් නතාරව් අව්තැන්වූව්න්  ැව්ත පදංචි කිරීම් සීමාසහිත ව්නු ඇති අතර නර්ඛීය සේව්භාව්නයන් විසිරී 

පව්තී. 

 

8.3 ව්යාපෘතිනේ විභව්ය බලපෑම් ව්ර්ීකරණනේදී ඒව්ා A නහෝ B ව්ර්ග යටතට අයත් නේ  ම්, පහත සඳහන් නතාරතුරු 

රැසේකර ගනු පිණිස, ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය (EA)/ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කර  නිනයෝජිත ආයත ය (IA) 

විසින් සමාජ ආර්ික සමීක්ෂණයත්/ සමාජ බලපෑම් තක්නසේරුව්ත් හැකිපමණ කඩි මින් සිදු කරනු ඇත. (i) උප 

ව්යාපෘති/ සංරචක ප්රනේශව්ල මූලික සමාජ ආර්ික පාදක දත්ත සහ නතාරතුරු හඳු ා ගැනීම, (ii)ආර්ික ව්ශනයන් 

අව්තැන් ව්  සහ නභෞතික ව්ශනයන් අව්තැන් ව්නු ඇති පුේගලයන්සහ කුටුම්භ හඳු ා ගැනීම, (iii) කුටුම්භව්ල, 

ව්යාපාරව්ල සහ ප්රජාව්න්නේ බලපෑමට ලක් වූ නහෝ අහිමි වූ නේපළ පිළිබඳ ව්ාර්තා/ සටහන් කර ගැනීම, (iv) 

ව්යාපෘතිනයන් ඔවුන් මත ඇති කර  සමාජ ආර්ික බලපෑම් තක්නසේරු කිරීම සහ (v)ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීනම්, 

ඉඩම් අත්කර ගැනීම, ප්රතිසේථාප ය හා පු රුත්ථාප  සංරචක සුපරීක්ෂණය කිරීම සඳහා නමනහයුම් හා ඇගයුම් 

පරාමිතීන් හා දර්ශක ඇති කිරීම. 

 

8.4 සමාජ ආර්ික සමීක්ෂණ සඳහා A ව්ර්ගයට අයත් ව්යාපෘති ව්ලට B ව්ර්ගයට ව්ඩා ව්ැඩි සැලසුම් කිරීම්, සම්පත් සහ 

සමීක්ෂණ කාලයක් අව්ශය නේ. A ව්ර්ගනේ ව්යාපෘති ව්ලට පුේගලයන්, ප්රජාව්න් සහ අව්දා මට ලක් වූ කාණ්ඩයට 

අයත් පුේගලයන් මත ඇති කර  සමාජ ආර්ික බලපෑම් පිළිබඳ ව්ැඩිදුර විමර්ශ ය කිරීමත්, ගැඹුින් විශේනල්ෂණය 

කිරීමත් අව්ශය නේ. 

 

8.5 සමාජ බලපෑම් තක්නසේරු කිරීනමහි ව්ඩාත් ව්ැදගත් නකාටස ව්නුනේ දත්ත සහ නතාරතුරු විශේනල්ෂණය කිරීමයි. 

රැසේකර ගන් ා ලද දත්ත හා නතාරතුරු විශාල ප්රමාණයක් නයාදා ගනිමින්,  ැව්ත පදංචි කිරීනම් සැලසුම්කරුව්න් 

 ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරී සැලැසේනමහි, සමාජ බලපෑම් තක්නසේරු කිරීමපිළිබඳ පිච්නේදයක් සකසේ කරනු ඇත. 

නමම කාර්යනේදී, දත්ත ව්ගු කීයක් ඇතුළත් කර ව්ාද, ඒව්ානේ ආකෘති නමා ව්ාද සහ අව්ධා ය නයාමු කළ යුතු 

ගැටළු කව්නර්ද යන්  නිශේචය කර ගැනීම සැලසුම්කරු කළ යුතු නේ. නමය පිටු 10ක් න ාඉක්මව්  සාරාංශ 

පිච්නේදයක් විය යුතුය. ව්ගු ව්ශනයන් සකසේ කළ සවිසේතරාත්මක දත්ත සහ නතාරතුරු පිශිෂේඨයක් අන්තර්ගත කළ 

හැකිය. 

 

C. සිංෙණන මහෝ ජනෙහන වාර්තා 

8.6 බලපෑමට ලක් වූ සමසේථ ජ ගහ නේ ජ  විකාශ ය දක්ව්  දළ විශේනල්ෂණයක්, සංගණ යක් මගින් ලැනබයි. 

එමගින් බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන්නේ ව්ත්කම් සහ ප්රධා  ආදායම් මූලාශ්ර ආව්රණය කිරීම ව්  අතර සේී පුරුෂ 

භාව්ය අනුව් නව්න් නව්න් ව්ශනයන් සමාජ ආර්ික දත්ත ලබානදයි. එව්න් දත්ත දළිඳු සහ අව්දා මට ලක් වූ 

කාණ්ඩයට අයත් කුටුම්භ ව්ලට ඔවුන්නේ සමාජ ආර්ික ව්ශනයන් නකාන්ීම සහ විසන්ධා ය (disarticulation) 

නයන් මිදීම පිණිස සහාය ලබාදීමට අව්ශය විනශේෂ ක්රියාමාර්ග නිශේචය කිරීම සඳහා විනශේෂනයන් නමම දත්ත 

නයාදාගත හැකිය. 

 

8.7 ව්යාපෘතිනේ සවිසේතරාත්මක සැලසුම් සකසේ කිරීමට නපර සමාජ ආර්ික ආදර්ශ සමීක්ෂණය සිදු කරනු ලැබුව්නහාත්, 

සවිසේතරාත්මක සැලසුම් සකසේ නකාට අව්සන් කළ ව්හාම, බලපෑමට ලක් වූ සියලුම පුේගලයන් හා කුටුම්භ සහ 

ඔවුන්නේ අහිමි වූ ව්ත්කම්ව්ල නතාග නල්ඛ ය පිළිබඳ සංගණ යක් සිදු කරනු ඇත. ඕ ෑම ව්යාපෘතියක ඉදකිරීම් 

කාර්යය ආරම්භ කිරීමට ප්රථම නමය සිදු කළ යුතු නේ. සිදු කර  ලද සමික්ෂණය සහ අහිමි වූ ව්ත්කම් පිළිබඳ නතාග 

නල්ඛ ය මත පද ම්ව්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් සැලසුම්කරු විසින්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේම 
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සංනශෝධ ය හා යාව්ත්කාලී  කිරීම සිදු කරනු ඇති අතර එය ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක් වූ සියලු පුේගලයන් 

ඇතුලුව් ව්යාපෘති පාර්ශව්කරුව්න්ට අ ාව්රණය කරනු ඇත. 

 

D. ක්රමමෝපාය 

8.8 විභව්ය  ැව්ත පදංචි කිරීනම් බලපෑම් නකාතරම් මට්ටමකට බලපෑම් ඇති කරන්නන්ද යන්  සහ උප ව්යාපෘති/ 

සංරචක ප්රනේශව්ල එව්න් බලපෑම් ව්යාප්ත ී ඇති ආකාරය මත පද ම්ව්, දත්ත රැසේ කිිම සඳහා සමාජ ආර්ික/ 

බලපෑම් තක්නසේරු කිරීනම් සමීක්ෂණයක් සහ සංගණ යක් කුම  ආකාරනේ ක්රමනේදයක් අනුව් සිදු කළ යුතුද 

යන්  පිළිබඳව්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් සැලසුම්කරු තීරණය කරනු ඇත. ව්ඩාත් බහුලව් භාවිතා ව්  ක්රමනේදය 

ව්නුනේ; බලපෑමට ලක් ව්නු ඇතැයි අනප්ක්ෂිත සියලුම පුේගලයන් හට සහ කුටුම්භව්ලට ප්රශේ ාව්ලියක් ලබාදීම 

මගින් සමීක්ෂණය සිදුකිරීමයි. කුටුම්භ සහ  ජ ාව්ාස මත බලපෑම් ඇති කර   මුත් එම බලපෑමට ලක්ව්  කලාපය 

පටු, දගු දුරක්දක්ව්ා විහිනද  දුම්ිය මාර්ග ව්යාපෘතියක් ව්ැනි ව්යාපෘතියක් සඳහා නමම ක්රමනේදය ව්ඩාත් 

ප්රනයෝජ ව්ත් නේ. 

 

8.9 නමම ප්රශේ ාව්ලියට, සේී පුරුෂ භාව්ය අනුව් නව්න් නව්න් ව්ශනයන් රැසේ කරගත් මූලික කුටුම්භ නතාරතුරු, ඉඩම් 

අයිතිය හා ඉඩම් පිහරණ රටාව්න්, ආදායම් සහ වියදම් රටාව්න්, නසේව්ා නියුක්තිය හා ආදායම් මාර්ග හා ආදායම මත 

ඇති කර  විභව්ය බලපෑම්, පදංචි සේථා  සහ ඒව්ාට පව්ති  අයිතිව්ාසිකම් සේව්භාව්යන් හා නව් ත් ඉදකිරීම් හා අහිමි 

ීම්, ප්රජා සංවිධා , නයෝජිත ව්යාපෘතිය පිළිබඳ දැනුව්ත්භාව්ය, දිද්රතාව්යට පත්ීම සහ අව්දා මට ලක් වූ 

කණ්ඩායම් ආදය මත පද ම් වූ ප්රශේ  එම ප්රශේ ාව්ලියට අයත් නේ. 

 

8.10 ප්රශේ ාව්ලීන් මගින් සිදු කර  සමීක්ෂණ ව්ලටඅමතරව්, බලපෑමට ලක්ීනම් හැකියාව් ඇති පුේගල කණ්ඩායම්, 

ප්රානේශීය  ායකයින්, ප්රනේශනේ ව්ාසය කර  දැනුමැති පුේගලයන් සමඟ සහ ව්ත්ත, අන යෝ යාධාර සමිති, 

ආගමික, සමාජ සහ සමුපකාර ව්ැනි ප්රානේශීය සංවිධා ව්ල නිනයෝජිතයන් සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡා පැව්ැත්ීම මගින් 

ක්නෂේර නිලධාරීන් සමීක්ෂණ සිදු කරනු ඇත. නක්න්ද්රගත කණ්ඩායම් නතාරතුරු විමසීම එව්න් සම්මුඛ සාකච්ඡා 

සඳහා සහාය නදනු ඇත. කණ්ඩායම් සම්මුඛ සාකච්ඡාසඳහා ූර්ව් සූදා මක්ව්ශනයන් කටයුතු සකසේ කිිම අව්ශය 

ව්  අතර එව්න් රැසේීම් පව්ත්ව්  බව්ට ග්රාම නිලධාරී (ගම් ප්රධානි) නහෝ ප්රානේශීය නල්කම් නහෝ ප්රනේශනේ පව්ති  

පන්සල්, පල්ලි මගින් ව්ැනි විවිධ ආකාර ඔසේනසේ, බලපෑමට ලක්ව්  පුේගලයන් හට කල්නේලා ඇතිව්ම දැනුම්දීම 

අව්ශය නේ. පුරුෂ පාර්ශව් නමන්ම කාන්තාව්න්ද නමම කණ්ඩායම් සාකච්ඡා සහ මහජ  උපනේශ  සඳහා සම්බන්ධ 

කර ගැනීමට උ න්දු කළ යුතු නේ. උප ව්යාපෘතිය/ සංරචකය සම්බන්ධනයන් ව්  සාකච්ඡා, තීරණ හා නිර්නේශ 

ව්යාපෘති බලධාරීන් විසින් නදනිකව්, ක්රමානුකූල ආකාරනයන් ව්ාර්තාගත කරනු ඇත. එව්න් හමුව්ක් නහෝ රැසේීමක් 

සඳහා පැමිනණ  සෑම පුේගලනයකුනේම සම්ූර්ණ  ම සහ ලිපි යන් සටහන් නකාට අත්ස ද ලබා ගනු ඇත. 

ඔවු ට ජංගම දුරකථ  පව්තින්නන්  ම්, ඉදි අව්සේථාව්ලදී පහසුනව්න් සම්බන්ධ කරනු පිණිස එම දුරකථ  අංකද 

පැමිණීනම් නල්ඛ නේ සටහන් කරගනු ඇත. (සාකච්ඡා/ උපනේශ  පැව්ැත්වූ බව්ට සාක්ෂියක් ව්ශනයන් නමම 

ලියැවිලිව්ල නියැදයක්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේමට අමුණා තිබිය යුතු නේ.) 

 

8.11 ව්යාපෘති ප්රනේශනේ මෑතකදී සිදු කර  ලද සමාජ ආර්ික අධයය  තිනබ් ම්,  ැව්ත පදංචි කිරීනම් සැලසුම්කරුව්න් 

විසින් ඒව්ා අධයය ය කරනු ඇති අතර එමඟින් බලපෑමට ලක් වූ ප්රනේශනේ ජ තාව්නේ ේවිතියික නතාරතුරු හා 

දත්ත රැසේකර ගැනීමට හැකියාව් ලැනබයි. නතාරතුරු රැසේ කිරීනම් ප්රධා  මූලාශ්ර ව්නුනේ, පාිසික බලපෑම් තක්නසේරු 

කිරීම/IEEව්ාර්තා, සමාජ ආර්ික සමීක්ෂණ ව්ාර්තා, දළිඳු සහ අව්දා ම් කාණ්ඩයට ගැන   පුේගලයන්නේ 

අභිව්ෘේධිය උනදසා සම්පාදත විවිධ සංව්ර්ධ  ව්යාපෘති සඳහා රැසේකළ දත්ත, කුසලතා සංව්ර්ධ  ව්ැඩසටහන් පිළිබඳ 

ව්ාර්තා සහ ග්රාම නිලධාරී කාර්යාලව්ල සහ ප්රානේශීය නල්කම් කාර්යාලව්ල දත්ත සමුදායන් හි පව්ති  සාමා ය 

සමාජ ආර්ික දත්ත නේ. නව් ත් මාර්ග ව්ලින් ලබාගන් ා ේවිතියික දත්ත, සමීක්ෂණයක් සිදුනකාට තමා විසින්ම 

අ ාව්රණය කරගන් ා දත්ත සඳහා ආනේශකයක් න ානේ. 

 

8.12 ක්නෂේර කාර්ය මණ්ඩලයට සමාජ ආර්ික සමීක්ෂණ සහ කණ්ඩායම් සාකච්ඡා සිදු කිිම පිළිබඳ කුසලතාව් 

න ාමැති  ම් සමාජ ආර්ික සමික්ෂණයක් ආරම්භ කිරීමට ප්රථම ප්රශේ ාව්ලි මගින් සමීක්ෂණ සිදු කිරීම හා 

කණ්ඩායම් සාකච්ඡා පැව්ැත්විම පිළිබඳව් ඔවු ට අව්ශය පුහුණුව් ලබා දීමට  ැව්ත පදංචි කිරීනම් සැලසුම්කරු ක්රියා 

කරනු ඇත. 
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8.13 රැසේකර ගත් සියලු දත්ත උප ව්යාපෘති/ සංරචකනේ දත්ත සමුදාය නව්ත ඇතුළු කරනු ලබ  අතර ඒව්ා  ැව්ත පදංචි 

කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේම සම්පාද ය කිරීනම්දී සහ  ැව්ත පදංචි කිරීම සුපරීක්ෂණ කිරීනම් දර්ශක සකසේ 

කිරීනම්දී නයාදා ගැනන්. සමාජ ආර්ික සමීක්ෂණය, සංගණ ය මගින් ලබාගත් දත්ත, නව් ත් දත්ත හා මූලාශ්ර ආදය 

මත පද ම්ව් සමාජ බලපෑම් තක්නසේරු ව්ාර්තාව්ක් සකසේ කරනු ලැනබ්. එම ව්ාර්තානව්න්, විභව්ය සමාජීය බලපෑම්, 

ආදායම් මූලාශ්ර මත ඇති කර  බලපෑම්, අව්තැන් වූ පුේගලයන්නේ ජීව්න ෝපාය, බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන්නේ, 

ආර්ික හා සමාජ සංසේකෘතික තත්ත්ව්යන් සම්බන්ධ සේතී පුරුෂ භාව්ය අනුව් නව්න් නව්න්ව් ලබාගත් දත්ත පිළිබඳ 

අව්ධා ය නයාමු නකනර්. බලපෑමට ලක්ව්  පුේගලයන්ට, කුටුම්භව්ලට හා ප්රජාව්න්ට හිමිව්  හිමිකම් හඳු ා ගැනීම 

සහ ව්ාර්තා කිරීම පිණිස, ව්යාපෘතිනේ විභව්ය සමාජීය බලපෑම් සහ  ැව්ත පදංචි කිරීනම් බලපෑම් සහ අව්දා ම්, 

පුේගල මට්ටනමන්, කුටුම්භ මට්ටනමන් සහ ප්රජා මට්ටනමන් තක්නසේරු කරනු ඇත. එහි ප්රතිඵල,  ැව්ත පදංචි කිරීනම් 

ක්රියාකාරකම් සැලැසේනමහි පිච්නේදයක් නලස සාරාංශයක ආකාරනයන් ඉදිපත් කරයි. ව්ගු ආකාරනයන් සකසේ 

කර  ලද එම දත්ත සහ නතාරතුරු,  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරී සැලැසේනම් අරමුණු හා විෂය පරාසය සඳහා මග 

නපන්ව්නු ඇති අතර පාර්ශව්කරුව්න් සමඟ තව්දුරටත් සාකච්ඡා/ උපනේශ  පැව්ැත්විය යුතුද, දුක්ගැ විලි සඳහා 

සහ  සැලසීනම් යාන්රණනයන් විෂය පරාසය නකනසේ විය යුතුද යන්  නිශේචය කිරීමටත්,  ැව්ත පදංචි කිරීනම් 

අයව්ැය සහ ක්රියාත්මක කිරීනම් අයව්ැය නිශේචය කිරීමටත් එය උපකාර නේ. 

 

E. සේී පුරුෂ සමාජභාවමේ බලපෑේ, අවදානේභාවය සහිත කාණ්ඩ සහ බලපෑේ අවම කිරීමේ ක්රියාමාර්ෙ 

8.14 සමාජ ආර්ික සමීක්ෂණයකින්, සේී පුරුෂ භාව්ය මත පද ම් ව්  සුවිනශේෂ වූ ගැටළු හා අව්ශයතා හඳු ා ගැනීමට 

සහ ව්යාපෘතියමගින් ඔවුන් මත නව් සේ ආකාරයකින් බලපෑම් ඇති කරනු ඇත්නත් නකනසේද යන්  නිශේචය කිරීමටත් 

උපකාරී ව්  සේී පුරුෂ භාව්ය මත නව්න් නව්න්ව් රැසේකරගත් දත්ත උත්පාද ය කළ යුතු නේ. නමම නව් සේකම් ඇති 

ීමට නහේතුව්  කරුණු හඳු ා ගැනීම සමාජ ආර්ික සමීක්ෂණයකින් සිදුව්  අතර ඒව්ාට නයදය යුතුසුවිනශේෂී 

පිළියම් කව්නර්ද යන්  සමාජ බලපෑම් තක්නසේරු කිරීමමගින් නිර්නේශ කරයි. කාන්තාව්න් ව්යාපෘතිනයන් ප්රතිලාභ 

ලබන් න් බව්ට පත්ව්න්නන් නකනසේද යන් ත් ව්යාපෘතිනේ ප්රතිලාභ ලැබීමට ඔවු ට පව්ති  බාධාව්න්නගන් 

මිනදනුනේ නකනලසද යන් , එමගින් නපන්ව්ා නදනු ඇත. ව්ත්නත් සංවිධා  ව්ැනි ප්රනේශනේ පව්ති  සංවිධා ව්ල 

සැලකිය යුතු භූමිකාව්ක් කාන්තාව්න් විසින් නිරූපණය කරයි. එනසේම උප ව්යාපෘති/ ව්යාපෘති කාර්යයන්ට සහභාී 

ීනමන් එව්න් හැකියාව්න් තව්දුරටත් ව්ර්ධ ය කිරීමට කටයුතු කළ යුතු ආකාරය නපන්ව්ා නද  අතරම එනසේ නපන්වූ 

 ායකත්ව් ගුණාංග  ව් ප්රතිසේථාප  භූමියකදී ව්ර්ධ ය කර ගන් ා ආකාර පිළිබඳව් නයෝජ ා කරයි. 

 

8.15 අව්දා මට ලක්ව්  කාණ්ඩය යටතට ගැන   කුටුම්භව්ලට කාන්තා මූලික පවුල්ද අයත් නේ. ඔවුන්නේ ව්ත්මන් 

ආර්ික තත්ත්ව්ය හා ව්යාපෘතිය ඔවුන් මත නකනසේ බලපානු ඇත්ද යන්  විශේනල්ෂණය කරනු පිණිස, සමාජ ආර්ික 

සමීක්ෂණය අතරව්ාරනේ දී නමම කුටුම්භ හඳු ාගනු ඇත. ඔවුන්නේ අව්දා ම් සහිත බවින් මුදව්ාලීමත්, සමාජ 

ආර්ික තත්ත්ව්ය ව්ර්ධ ය කිරීමත් අරමුණු කරනග  උප ව්යාපෘති ප්රතිලාභ ඔවුන්ටද ලැනබ  නසේවිශේනල්ෂණනේදී 

නසායා ගන් ා ලද දත්ත මත පද ම්ව්ඔවුන්ට අව්ශය කර  සහාය ලබාදම පිණිස  ැව්ත පදංචිකිරීනම් ක්රියාකාරී 

සැලැසේම මගින් විනශේෂ ව්ැඩසටහන් නිර්නේශ කරනු ලැනබ්. සමාජ ආර්ික තත්ත්ව්යන් සහ කාන්තාව්න්නේ 

අව්ශයතා සහ ඒව්ානේ ප්රමුඛතා හඳු ා ගැනීම සඳහා අව්ශය පියව්ර  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේමක 

අඩංගු ව්නු ඇති අතර ඉඩම්/ නේපළ අත්කර ගැනීනම් ක්රියාව්ලිනේ දී සහ  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාව්ලිනේ දී 

කාන්තාව්න්ට අව්ාසියක් ඇති න ාව්  ආකාරනේ ක්රියාකාරකම් හඳු ා ගැනීමද ඇතුළත් ව්නු ඇත. කාන්තාව්න්නේ 

ගැටළු ව්ලට ප්රමාණව්ත් නලස පිළියම් නයදීම සහතික කර  අතර කාන්තාව්න්ට අදාළ සුවිනශේෂී ගැටළු ව්ලට පිළියම් 

නයදීම පිණිස කාන්තාව්න් ඉලක්ක කළ කණ්ඩායම් සමීක්ෂණ සිදු කරනු ලැනබ්. 

 

8.16 සමාජ බලපෑම් තක්නසේරු කිරීනම්දී, නව් සේ ආකාරනයන්සහ විෂමාකාරනයන් ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක් වූ 

පුේගලයන් සහ කණ්ඩායම් (එ ම්, කාන්තා මූලික කුටුම්භ, ව්යසේගතවූව්න් හා නරෝී නහෝ ආබාධිත තත්ත්ව්නේ 

සිටි  බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන්)  ැව්ත පදංචි කිරීනම් සැලසුම්කරු විසින් හඳු ාගනු ලබනු ඇත. එව්න් 

පුේගලයන් සහ කණ්ඩායම් හඳු ාගනු ලැබුව්නහාත් ඔවුන් මත විෂමාකාරනයන් ඇති කරනු ඇති ව්යාපෘතිනේ 

අහිතකර බලපෑම්ව්ලින් ව්ැළකිම සඳහා ඉලක්කගත ප්රතිකර්ම කව්නර්ද යන්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් 

සැලැසේම මගින් නයෝජ ා කරඔවු ට ව්යාපෘතිනයන් ප්රතිලාභ ලැබීමට හැකියාව් ලබානදනු ඇත. 

 

8.17 සෑම උප ව්යාපෘතියක්/ සංරචකයක් සඳහාම සන්නිනේද  උපාය මාර්ග සකසේ කරනු ඇත. ඒ අනුව්, අව්තැන්ීම් හා 

ප්රතිසේථා ගත කිරීම්, ඔවුන්නේ සමාජ ආර්ික පේධති මත ඇති කර  විභව්ය බලපෑම්, පිට පළාත් ව්ලින් පැමිණ 
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ව්යාපෘති භූමිනේ නසේව්නේ නයනද  කම්කරු කණ්ඩායම් නහේතුනව්න් ඉදකිරීම් අදයනර්දී ඔවුන්නේ ආරක්ෂාව්ට ඇති 

විය හැකි කව්ර ආකාර නහෝ තර්ජ , ව්යාපෘති කාර්යයන් හි නියැලි කාන්තාව්න්ට ආදායම් ඉපැයිය හැකි විභව්ය 

රැකියා අව්සේථා සහ කාන්තාව්න් නසේව්ය සඳහා බඳව්ාගනු ලැබුව්නහාත් ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කර  කාලනේදී 

නකාන්රාත්කරු විසින් කාන්තාව්න් සම්බන්ධනයන් අනුගම ය කරනු ලබ  විනශේෂ ආරක්ෂිත පියව්ර පිළිබඳව් 

කාන්තා කණ්ඩායම් සමඟ සාකච්ඡා කිරීම නමම සන්නිනේද  ක්රියාව්ලියට ඇතුළත් නේ. 

  

F. කඩඉේ දනය 

8.18 ඉඩමට නීතිමය අයිතිය සහිත පුේගලයන්නගන් නමන්ම අ ව්සරකරුව්න්නගන්ද ඉඩම් අත්කරගැනීම පිණිස, ඉඩම් 

අත්කරගැනීනම් ප ත යටනත් අත්කරගැනීනම් නිනේද ය නිකුත් කළ ද ය නහෝ සමාජ ආර්ික සමීක්ෂණය සිදු ලද 

කඩඉම් ද ය නලස සලකනු ලැනබ්. බලහත්කාරනයන් පදංචිව් සිටින් න්, අවිධිමත් පදංචිකරුව්න්, 

අ ව්සරකරුව්න්, කුලීකරුව්න් හා බදුකරුව්න් ව්ැනි ඉඩමට නීතිමය හිමිකමක් න ාමැති පුේගලයන්නේ නේපළ 

සම්බන්ධනයන් ව්  කල්හි ව්යාපෘති සංගණ ය පව්ත්ව්  ද ය නහෝ ප්රානේශීය නල්කම්නේ සහ රාජය න ාව්  

සංවිධා ව්ල උපනදසේ මත ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය (EA) විසින් නියමනකාට ප්රසිේධ කර  ද ය කඩඉම්ද ය 

නලස සලකනු ලැනබ්.ප්රසිේධ කර  ලද කඩඉම්ද යට පසු ව්යාපෘති ප්රනේශනේ  ව් ඉදකිරීම් ආරම්භ කිරීම සඳහා 

අනුමැතිය ලබා න ානද  නලස ග්රාම නිලධාරී හරහා අදාළ පළාත් පාල  බලධාරීන්නගන් ඉල්ලීම් කරනු ඇත. උප 

ව්යාපෘති/ සංරචක ප්රනේශය පුරාව්ටම කඩඉම් ද යපිළිබඳව් ග්රාම නිලධාරී කාර්යාල හා ප්රානේශීය නල්කම් කාර්යාල 

හරහා නතාරතුරු නබදා හැරීමට ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය (EA)/ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කර  නිනයෝජිත 

ආයත ය (IA) කටයුතුකරනු ඇත. කඩඉම් ද යපසුව් ව්යාපෘති ප්රනේශනේ පදංචිව්  පුේගලයන් ව්න්ද නහෝ  ැව්ත 

පදංචි කිරීනම් නහෝ ප්රතිසේථා ගත කිරීනම් සහාය ලැබීම සඳහා සුදුසුකම් න ාලබයි.කඩඉම් ද යට පසුව් සේථාපිත 

කර  නිව්ාස සහ ව්යාපාර සේථා , ව්න්ද සහ  ැව්ත පදංචිකිරීනම් සහාය ලබා ගැනීම සඳහා හිමිකම් න ාලබයි. 

 

IX. මතාරතුරු විමසීම, සහභාීත්වය සහ අනාවරණය 

A. මතාරතුරු විමසීම සහ සහභාීත්වය 

9.1 උප ව්යාපෘතිනේ/ සංරචකනේ විෂය පථය, ඉන් ලැනබ  ප්රතිලාභ සහ විභව්ය අහිතකර බලපෑම් හා එනසේ පැ   ගිනු 

ඇතැයි අනප්ක්ෂිත අහිතකර බලපෑම් අව්ම කිරීමට නයෝජිත ක්රියාමාර්ග පිළිබඳව් ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක්ව්  

පුේගලයන් සහ නව් ත් පාර්ශව්කරුව්න් සමඟ සාකච්ඡා කිරීම/ උපනේශ ය ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය (EA)/ 

ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කර  නිනයෝජිත ආයත ය (IA) විසින් සිදු කරනු ඇත. ව්යාපෘතිනේ විකල්ප පිළිබඳව් 

අධයය ය කිරීම, ඉඩම්/ නේපළ අත්කර ගැනීම්, ඔවුන්නේ ආර්ික ක්රියාකාරකම් සහ සමාජීය හා සංසේකෘතික 

අ  යතාව් මත ඇති විය හැකි සෘජු හා ව්ක්ර ආකාර බලපෑම් සමාජීය හා සංසේකෘතික අ  යතා හා සම්බන්ධතා සහ 

 ැව්ත පදංචි කිරීම සැලසුම් කිරීම, ක්රියාත්මක කිරීම සහ සුපරීක්ෂණය කිරීනම් අව්ශයතාව් සම්බන්ධනයන් කටයුතු 

කිරීනම්දී ඔවුන්නේ සෘජු දායකත්ව්ය සක්රීයව්ම ලබා ගැනීමට ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය (EA)/ව්යාපෘතිය 

ක්රියාත්මක කර  නිනයෝජිත ආයත ය (IA) විසින් කටයුතු කරනු ඇත. 

 

9.2 නභෞතික ව්ශනයන් අව්තැන් වූ බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන් ප්රතිසේථා ගත කිරීමට ව්යාපෘතියක් සැලසුම් කරන්නන් 

 ම්, නතාරතුරු විමසීම සහ සහභාීත්ව්ය සඳහා සකසේ කර  සැලසුම්ව්ලට සත්කාරක ප්රජාව්ද සහභාීකරගනු ඇත. 

“ව්ත්නත් සංගමය” කාන්තා කණ්ඩායම ව්ැනි ප්රජා පාදක සංවිධා  උප ව්යාපෘති/ සංරචක ප්රනේශනේ පව්තින්නන් 

 ම්, ඒව්ාටද සහ රාජය න ාව්  සංවිධා  ව්ලටද සාකච්ඡා/ උපනේශ  සඳහා ආරාධ ා නකනරනු ඇත.  ැව්ත පදංචි 

කිිම සැලසුම් කිරීනම් සහ ක්රියාත්මක කිරීනම් කාර්යනේදීඔවුන් බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන් සමග එක්ව් කටයුතු 

කරනු ඇත. ව්යාපෘති පාර්ශව්කරුව්න් යන් ට අදාළ රජනේ ආයත  ව්ල (ග්රාම නිලධාරී කාර්යාල, ප්රනේශනේ 

ප්රානේශීය නල්කම් කාර්යාලනේ නිනයෝජිතයන්) ආදීන්නේ නිනයෝජිතයන්, ආගමික හා ප්රජා  ායකයන් සහ ප්රනේශනේ 

නව්ළඳ ප්රජාව් ඇතුළත් නේ. 

 

9.3 නතාරතුරු විමසීම; සම්මුඛ සාකච්ඡා, ප්රසිේධ රැසේී ම් සහ කණ්ඩායම් සාකච්ඡා ආකාරනයන් පැව්ැත්නව්නු ඇත. 

විනශේෂනයන්ම, දළිඳු, ඉඩම් අහිමි, ව්ැඩිහිටි, කාන්තා, කාන්තා මූලික කුටුම්භ සහ ඉඩමට නීතිමය හිමිකමක් න ාමැති 

පිහරණකරුව්න් අයත්ව්  ව්ැඩි ප්රතිලාභ න ාලබ  සහ අව්දා මට ලක්ව්  කාණ්ඩයට අයත්ව්  

පුේගලයන්,නතාරතුරු විමසීම සඳහා සහභාී කරව්නු ඇත. ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය (EA)/ ව්යාපෘතිය 
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ක්රියාත්මක කර  නිනයෝජිත ආයත ය (IA), ඔවුන්නේ අදහසේ, අව්ශයතා සහ නයෝජ ා පිළිබඳ විනශේෂ අව්ධා ය 

නයාමු කරනු ඇත. බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන්නේ ආදායම් මූලාශ්ර සහ ජීව්න ෝපාය මත අනප්ක්ෂිත  ැව්ත පදංචි 

කිරීනමන් සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති නේ  ම්, ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක්ව්  කාන්තාව්න් සහ අව්දා මට 

ලක්ව්  කාණ්ඩයට අයත් පුේගලයන් සමඟ ඉලක්කගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා/ උපනේශ  පව්ත්ව්නු ඇත. 

 

9.4 ව්යාපෘති සකසේ කර  අදයනර්දී ආරම්භ නකනර  සාකච්ඡා/ උපනේශ  ව්යාපෘතිය පුරාව්ටම සිදු නකනරනු ඇත. කිසිදු 

බාධා කිරීමකින් (භය ගැන්ීමකින්) නතාරව් නිදහසේ අයුින් අදහසේ සහ නිර්නේශ හුව්මාරු කරගත හැකි සුහදශීලී 

ව්ාතාව්රණයක් යටනත් නමම සාකච්ඡා/ උපනේශ  පව්ත්ව්නු ලැනබ්.  ැව්ත පදංචි කිරීම සැලසුම් කිරීනම්දී සහ 

ක්රියාත්මක කිරීනම්දී, බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන් සඳහා සිදු කර  සාකච්ඡා/ උපනේශ  සහ සහභාීත්ව්; සේී පුරුශ 

නදපාර්ශව්නේම සහභාීත්ව්ය, එම නදපාර්ශව්නේම ප්රතිචාර හා අදහසේ ලබාගැනීමසහ ඒ සෑම ප්රතිචාරයකටම එකනසේ 

අව්ධා ය නයාමුකිරීම සහතික කරමින් සිදුව්  අතර ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක්ව්  අව්දා මට ලක්විය හැකි 

කාණ්ඩයට ගැන   කුටුම්භ සහ පුේගල කණ්ඩායම් ව්ල විනශේෂ අව්ශයතා ව්ලට පිළියම් සැපයිය හැකි ආකාරනයන් 

සැලසුම් නකාට ඇත. එනසේ සිදු කිරීනමන්, සියලුම පාර්ශව් ව්ලට අයත් බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන් සහ 

පාර්ශව්කරුව්න්නේ අදහසේ හා නිර්නේශ, ව්යාපෘති සැලසුම්, බලපෑම් අව්ම කිරීනම් ක්රියාමාර්ග සහ සංව්ර්ධ  ප්රතිලාභ 

සහ අව්සේථා ලබා ගැනීම ආදය උපාය මාර්ග සකසේ කිරීනම්දී ඒකාබේධ කිරීමට හැකිව්නු ඇත. 

 

9.5 ව්යාපෘතිනේ හානි පිළිබඳ තක්නසේරුව්, සවිසේතරාත්මක ව්ත්කම් තක්නසේරු කිරීම්, හිමිකම් හා විනශේෂ විධිවිධා , 

දුක්ගැ විලි සඳහා සහ  සැලසීනම් යාන්රණය, මුදල් ව්න්ද නගීනම් කාලසටහ , නභෞතික අව්තැන්ීම් සහ 

ප්රතිසේථාප  උපනල්ඛ ය සහ ව්යාපෘති ඉදකිරීම් උපනල්ඛ ය ආදය පිළිබඳ සියලු නතාරතුරු සිංහල හා නදමළ 

මාධයව්ලින් සකසේ කළ විසේතර පිකා, අත්පිකා නහෝ නපාත් පිංච මගින් හා මහජ  සාකච්ඡා/ උපනේශ  මගින් 

දැනුව්ත් කිරීම සිදු කරනු ඇත. සාක්ෂරතාව් න ාමැති පුේගලයන් සඳහා කුඩා කණ්ඩායම් සාකච්ඡා සහ නපෝසේටර් 

ව්ැනි දැනුව්ත් කිරීම් මාර්ග නයාදාගනු ඇත. 

 

9.6 විනශේෂනයන්ම ඉලක්කගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා හා පාර්ශව්කරුව්න් සමග සිදු කර  සාකච්ඡා/ රැසේීම් ව්ැනි 

පාර්ශව්කරුව්න් හා බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන්සමග සිදු කර  සමීප සාකච්ඡා/ උපනේශ  හරහා සෑම  ැව්ත පදංචි 

කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේමක්ම සකසේකිරීම සහ ක්රියාත්මක කිරීම සිදු කරනු ඇත. ව්යාපෘති සකසේකිරීනම් හා 

ක්රියාත්මක කිරීනම් විවිධ අදයරව්ලදී මහජ  නතාරතුරු විමසීම සඳහා කාන්තා සහභාීත්ව්ය සහතික කරනු ලබ  

අතරම එව්න් රැසේීම් සඳහා ඔවු ට සහභාගි ීමට ඇති හැකියාව් ව්ැඩි කර  ආකාරනේ ක්රියාමාර්ග ගනු ඇත. 

 

9.7 සෑම  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේමකම සාරාංශයක්ම (හිමිකම් නගීනම් ක්රියාමාර්ගද ඇතුළුව්) සිංහල 

හා නදමළ භාෂා නදනකන්ම සකසේ නකාට ප්රජා කණ්ඩායම්මට්ටනම් මහජ  රැසේී ම් අතරතුර ලබානදනු ඇත.  ැව්ත 

පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරී සැලැසේනම් සාරාංශ, ප්රානේශීය නල්කම් කාර්යාල හා ග්රාම නිලධාරී කාර්යාල ව්ැනි ප්රානේශීය 

මට්ටනම් රජනේ කාර්යාල ව්ලින්ද ලබාගත හැකිය. සම්ූර්ණ  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේම ආසියානු 

සංව්ර්ධ  බැංකුනේ සහ ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත නයහි (EA)නව්බ් අඩවිව්ල පළ කරනු ලබ  අතර එය නව්බ් 

අඩවිනේ පළ කර  ද ය පිළිබඳව් ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය (EA) විසින් ආසියානු සංව්ර්ධ  බැංකුව් නව්ත 

ලිඛිතව් දැනුම් නදනු ඇත. 

 

9.8 පහත සඳහන් ආකෘතිය ආකාරයට සෑම උප ව්යාපෘතියක්/ සංරචකයක් නව්නුනව්න්ම මහජ  නතාරතුරු විමසීම හා 

අ ාව්රණ සැලැසේමක් ව්යාපෘති කළම ාකරණ ඒකකය/ ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීනම් ඒකකයවිසින් සකසේ කරනු 

ඇත. 
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සාකච්ඡා/ උපමද්ශන සහ අනාවරණ සැලැසේම 

ක්රියාකාරකේ කාර්යය 

කාලය 

(දනය/ 

කාල 

සීමාව) 

සහභාී වූ 

පුද්ෙලයන් 

ෙණන 

(අදාළ මේ 

නේ) 

සහභාී වූ 

නිමයෝජිත 

ආයතන 

(අදාළ මේ 

නේ) 

ප්රතිමපෝෂණ/ 

ෙැටළු/ 

අදහසේ 

සටහන් 

පාර්ශව්කරුව්න්/ 

ව්යාපෘතිනයන් 

බලපෑමට පත්ව්  

පුේගලයන්, හඳු ා 

ගැනීම 

උප ව්යාපෘති/ 

සංරචක, ප්රනේශ 

සිතියම්ගත කිරීම/ 

අලාභ නතාග 

නල්ඛ ගත කිරීම 

     

ව්යාපෘති නතාරතුරු 

නබදා හැරීම 

ව්යාපෘතිනයන් 

බලපෑමට ලක්ව්  

පුේගලයන් නව්ත 

නතාරතුරු පිකා 

නබදා හැරීම 

     

ව්යාපෘතිනයන් 

බලපෑමට ලක් වූ 

පුේගලයන් සමඟ 

ව්යාපෘතිනේ විෂය 

පථනයහි පරාසය 

නිර්ණය කර  

අදයනර්දී සාකච්ඡා/ 

උපනේශ  

පැව්ැත්ීම 

උප ව්යාපෘතිනයන්/ 

සංරචක ව්ලින් ඇති 

විය හැකි  ැව්ත 

පදංචි කිරීනම් 

බලපෑම් සාකච්ඡා 

කිරීම 

     

මහජ තාව් නව්ත 

නකනර  දැනුම්දීම් 

බලපෑමට ලක්ව්  

පුේගලයන්/ 

අත්කරගත් ඉඩම්/ 

ව්යාපෘති බිම්/ පදංචි 

සේථා  පිළිබඳව් 

ලැයිසේතු ප්රානේශීය 

නල්කම් කාර්යාලව්ල/ 

ග්රාම නිලධාරී 

කාර්යාලව්ල ප්රසිේධ 

කිරීම, නයෝගයතාව් 

දක්ව්  කඩඉම් 

ද යප්රසිේධ කිිම 

     

සමාජ ආර්ික 

සමීක්ෂණය 

 

සමාජ ආර්ික 

නතාරතුරු රැසේ කිිම 

සහ ඉඩම් අත්කර 

ගැනීම හා  ැව්ත 

පදංචි කිරීනම් 

බලපෑම් පිළිබඳව්, 

ව්යාපෘතිනයන් 

බලපෑමට ලක්ව්  
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පුේගලයන්නේ 

හැඟීම්/ අදහසේ දැ  

ගැනීම 

 ැව්ත පදංචි කිරීම් 

අව්ම කිරීනම් 

පියව්ර පිළිබඳව් 

නතාරතුරු විමසීම 

රැසේීම් 

හිමිකම්, ව්න්ද 

පැනක්ජ, දුක්ගැ විලි 

සඳහා සහ  

සැලසීනම් යාන්රණය 

පිළිබඳ සාකච්ඡා 

කිරීම 

     

 ැව්ත පදංචි 

කිරීනම් 

ක්රියාකාරකම් 

සැලැසේම නහෝ 

අව්ම ව්ශනයන් 

හිමිකම් නගීනම් 

ක්රමනේදය 

ප්රසිේධියට පත් 

කිරීම 

හිමිකම් නගීනම් 

ක්රමනේදය හා  ැව්ත 

පදංචි කිරීනම් අයව්ැය 

ඇතුළත්,  ැව්ත 

පදංචි කිරීනම් 

ක්රියාකාරකම් 

සැලැසේනමහි අඩංගු 

ව්ැදගත් නතාරතුරු 

ඇතුළත් නකාට අත් 

පිකා හා අත්නපාත් 

සිංහල හා නදමළ 

භාෂා සකසේ නකාට 

නබදා හැරීම 

     

 ැව්ත පදංචි 

කිරීනම් 

ක්රියාකාරකම් 

සැලැසේම 

සම්පුර්ණනයන්ම 

ව්යාපෘතිනයන් 

බලපෑමට පත්වූව්න් 

හට අ ාව්රණය 

කිරීම. 

ව්යාපෘතිනයන් 

බලපෑමට ලක් වූ 

පුේගලයන් නව්ත 

(අභිමත පිද) ඔවුන් 

භාවිතා කර  

භාෂානව්න් ැව්ත 

පදංචි කිරීනම් 

ක්රියාකාරකම් 

සැලැසේම ලබාදීම 

     

 ැව්ත පදංචි 

කිරීනම් 

ක්රියාකාරකම් 

සැලැසේම 

අන්තර්ජාලනේ පළ 

කිරීම 

 ැව්ත පදංචි කිරීනම් 

ක්රියාකාරකම් 

සැලැසේම, ආසියානු 

සංව්ර්ධ  බැංකුනේ 

සහ ක්රියාත්මක 

කිරීනම් ආයත නේ 

(EA) නව්බ් අනඩවි 

ව්ල පළ කිරීම 

     

සවිසේතරාත්මක 

සැලසුම්ගත 

සමීක්ෂණය 

අතරතුර නතාරතුරු 

විමසීම රැසේීම් 

ව්යාපෘතිනයන් 

බලපෑමට ලක්ව්  

පුේගලයන්හා කුටුම්භ 

හඳු ා ගැනීනම් 

නිව්ැරදභාව්ය සහ 

 ැව්ත පදංචි කිරීනම් 

ක්රියාකාරකම් 

සැලැසේනම් ඇතුළත් 

නව් ත් දත්ත ස ාථ 

කර ගැනීම සඳහා 
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ව්යාපෘතිනයන් 

බලපෑමට ලක්ව්  

පුේගලයන් හමු ී 

සාකච්ඡා සිදු කිරීම 

සවිසේතරාත්මක 

සැලසුම් 

සමික්ෂණව්ලින් 

අ තුරුව් 

අ ාව්රණය 

යාව්ත්කාලී  කර  

ලද  ැව්ත පදංචි 

කිරීනම් ක්රියාකාරකම් 

සැලැසේම නහෝ අව්ම 

ව්ශනයන් එහි 

සාරාංශයව්ත් 

ව්යාපෘතිනයන් 

බලපෑමට ලක් වූ 

පුේගලයන් නව්ත 

අ ාව්රණය කිරීම 

     

යාව්ත්කාලී  

කර  ලද  ැව්ත 

පදංචි කිරීනම් 

ක්රියාකාරකම් 

සැලැසේනමහි  

නතාරතුරු 

අන්තර්ජාලනේ පළ 

කිරීම 

 ැව්ත පදංචි කිරීනම් 

ක්රියාකාරකම් 

සැලැසේම, ආසියානු 

සංව්ර්ධ  බැංකුනේ 

සහ ක්රියාත්මක 

කිරීනම් ආයත නේ 

(EA) නව්බ් අනඩවි 

ව්ල පළ කිරීම 

     

 

9.9 සෑම රැසේීමක්, නතාරතුරු විමසීම සහ සමුම්ඛ සාකච්ඡාව්ක්ම සහ ඒව්ානේදී සාකච්ඡා වූ ප්රධා  මාතෘකා හා එළැඹි 

තීරණ සංවිධායකව්රුන් විසින් ව්ාර්තාගත කරගනු ඇති අතර  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේනම් 

ව්ාර්තාව්ලට ඒව්ානේදී ලබාගත් පැමිණීනම් නල්ඛ , ඡායාරූප අමුණා තිබිය යුතු නේ. 

 

B. අනාවරණය 

9.10 ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය (EA)/ ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීනම් නිනයෝජිත ආයත ය (IA) විසින්  ැව්ත පදංචි 

කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේම සහ/ නහෝ  ැව්ත පදංචි කිරීම පිළිබඳ ප්රමාණව්ත් තරම් නතාරතුරු ව්යාපෘතිනයන් 

බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන් නව්ත සහ අන කුත් පාර්ශව්කරුව්න් නව්ත කානලෝචිත අයුින් සහ ඔවුන්ට එම 

නතාරතුරු ලබා ගැනීම පහසු සේථා  ව්ලදී ලබානදනු ඇත. නම්ව්ා සිංහල මාධයනයන් (සහ/ නහෝ නදමළ මාධයනයන්) 

ලබා නදනු ඇත. 

 

9.11 හිමිකම් නගීනම් ක්රමනේදය, දුක්ගැ විලි සඳහා සහ  සැලසීනම් යාන්රණය, අයව්ැය සහ ක්රියාත්මක කිරීනම් 

උපනල්ඛ ය (පිකාව්ක් නහෝ නපාත් පිංචක් ව්ශනයන්) ඇතුළු  ැව්ත පදංචි කිරීනම් නතාරතුරු බලපෑමට ලක් වූ 

සියලුම පුේගලයන් හට නහෝ කුටුම්භව්ලට අ ාව්රණය කරනු ඇත.  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරී සැලැසේනම් 

පිටපතක්, දුම්ිය නදපාර්තනම්න්තුව්, ගම ාගම  හා ගුව්න් නසේව්ා අමාතයාංශය සහ ආසියානු සංව්ර්ධ  බැංකුනේ 

නව්බ් අඩවිව්ල පළ කරනු ලැනබ්.  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරී සැලැසේනම් සිංහල නහෝ නදමළ මාධය පිටපත් 

මහජ  පිශීල ය සඳහා අමාතයාංශනේ, ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීනම් ඒකකනයහි, උප ව්යාපෘති/ සංරචකය ප්රනේශය 

අයත් ප්රානේශීය නල්කම් කාර්යාල සහ ග්රාම නිලධාරී කාර්යාලව්ල තබනු ඇත. 

 

9.12 ආසියානු සංව්ර්ධ  බැංකුනේ නව්බ් අඩවිව්ල පළ කිරීම සඳහා පහත සඳහන් සැලසුම් ලියැවිලිද ක්රියාත්මක කිරීනම් 

ආයත ය/ ක්රියාත්මක කිරීනම් නිනයෝජිත ආයත ය ඉදිපත් කරනු ඇත. 

 

(i) ව්යාපෘතිය ඇගයීමට නපර සම්පාද ය කළ  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේනම් නකටුම්පත; 

 

(ii)නියැදයක් ව්ශනයන් සිදු කළ සමාජ ආර්ික සමීක්ෂණයක් මත පද ම්ව් සිදු කරනු ලද  ැව්ත පදංචි කිරීනම් 
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ක්රියාකාරකම් සැලැසේමක නකටුම්පත කලින් ඉදිපත් කරනු ලැබුනේ  ම්, විසේතරාත්මක ව්යාපෘති සැලසුම්ව්ලට 

පසුව් නිම කර  ලද, බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන් සම්බන්ධනයන් සිදු කළ සංගණ ය මත පද ම් වූ අව්සා  

 ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේම; 

 

(iii)  ව්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේමනහෝ යාව්ත්කාලී  කර  ලද  ැව්ත පදංචි කිරීනම් 

ක්රියාකාරකම් සැලැසේමසහ ව්යෘපාති ක්රියාත්මක කිිම අතරමැද සකසේ කළ නිව්ැරද කිරීනම් ක්රියාකාරකම් 

සැලැසේමක් පව්තී  ම් එය; සහ 

 

(iv)  ැව්ත පදංචි කිරීනම් සුපරීක්ෂණ ව්ාර්තා. 

 

X. වන්ද මෙවීම, ආදායේ ප්රතිසේථාපනය සහ ප්රතිසේථානෙත කිරීම 

A. අහිමි වූ සහ බලපෑමට ලක වූ මද්පළ තකමසේරු කිරීම 

10.1 උප ව්යාපෘතියක්/ සංරචකයක් සඳහා අත්කරගත් නේපළක් සහ නන්ව්ාසික සේථා  ඒකකව්ල ‘ප්රතිෂේඨාප  පිිව්ැය’ 

නිශේචය කිරීම සඳහා “ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය (EA)”/ “ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කර  නිනයෝජිත ආයත ය 

(IA)” සහ ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට පත්වූව්න් සහභාී ව්නු ඇත. නේපනළහි නව්ළඳපල ව්ටි ාකම සහ 

සේව්කැමැත්නතන් නතාරව් අව්තැන්වූව්න්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ජාතික ප්රතිපත්තිය සහ 2008 ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් 

නිනයෝග (පහත දක්ව්ා ඇත.) ආදනයහි විසේතරාත්මකව් සඳහන් නකාට ඇති නව් ත් ව්න්ද පැනක්ජ, ප්රතිසේථාප  

පිිව්ැයට අන්තර්ගත නේ. අත්කර ගැනීමට නයෝජිත ඉඩම නහෝ නන්ව්ාසික ඒකකය පිහිටි අදාළ ප්රානේශීය 

නල්කම්ව්රයානේ ඉල්ලීම මත තක්නසේරු නදපාර්තනම්න්තුව් විසින්, අත්කර ගැනීමට නයෝජිත නේපනළහි ව්ටි ාකම 

තක්නසේරු කරනු ඇත. ප්රානේශීය නල්කම්ව්රයා නහෝ නිනයෝජය ව්යාපෘති අධයක්ෂ/DPD (ඉඩම්)/ව්යාපෘති 

කළම ාකරණ ඒකකයඉඩම් අත්කර ගැනීනම් නිලධාියා ව්ශනයන් ක්රියා කරයි. තක්නසේරු නදපාර්තනම්න්තුව්, 2008 

ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් නිනයෝග ව්ලට අනුකූලව්, සම්ූර්ණනයන් අත්කර ගන් ා ලද, නකාටසක් අත්කර ගන් ා ලද 

සහ හානියට පත් වූ නහෝ නකාටසක් හානියට පත් වූ ඉදකිරීම්ව්ල ප්රතිසේථාප  පිිව්ැය ගණ ය කරනු ලබයි. 

 

10.2 අත්කර ගන් ා ලද ඉඩමට විධිමත් නීතිමය අයිතියක් සහිත පුේගලයන්නේ ඉඩම් සහ නන්ව්ාසික සේථා  සඳහා 

ඉඩනම් පව්ති  ඉදකිරීම් සඳහා ඉඩනම් ප්රතිසේථාප  පිිව්ැය මත ව්න්දයක් නහෝ ඉඩම නව්නුව්ට විකල්ප ඉඩමක් සහ 

ඉඩනමහි පව්ති  ඉදකිරීම් සඳහා ප්රතිසේථාප  පිිව්ැය නහෝ  ැව්ත පදංචි කිරීනම් භූමියකින් පදංචි සේථා  ඒකකයක් 

ලබා ගැනීම සඳහා අයිතිය පව්තී. ඉඩමට අයිතියක් න ාමැති  මුත් එම ඉඩමට නහෝ නේපළට ‘උ න්දුව් දක්ව්න් ා 

වූ’ නහෝ ‘හිමිකම්පා ’ පුේගලයන්ද ව්න්ද ලැබීමට හිමිකම් ලබයි. එව්න් පුේගලයන්නේ නිව්සක් අහිමි වූනව්ාත් 

ප්රතිසේථා ගත කිරීනම් භූමියකින්  ව් නිව්ාස ඒකකයක් ඔහුට/ ඇයට ලැනබනු ඇති අතර ඉඩනම් නව් ත් ඉදකිරීම්ව්ල 

සහ ඉඩමට සිදුකර ඇති නව් ත් ව්ැඩිදයුණු කිරීම්ව්ල පිිව්ැය අඩු කිරීනමන් පසු ඉතිිව්  මුදල, ව්න්ද මුදලක් 

ව්ශනයන්ද හිමි ව්නු ඇත.  ැව්ත පදංචි කිරීනම් සහාය ලබා ගැනීනම්දී සුදුසුකම් ලැබීම සඳහා අදාළ ව්  කඩඉම් 

ද යඅදාළ ව්නු ඇත. අව්තැන්ීම් සහ ප්රතිසේථාප ය අතර යම් කාල පරාසයක් පැව්තියනහාත් නභෞතිකව් අව්තැන් වූ 

පුේගලයන් සඳහා,  ැව්ත පදංචි කිරීනම් සහාය ලබා නද  නතක් මුදල්ව්ලින් සහ යැපීම් සඳහාසහාය ලබාදීම 

ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය (EA)/ ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කර  නිනයෝජිත ආයත ය (IA) සිදු කරනු ඇත. නමම 

සහ  ලබාදීම හිමිකම් නගීනම් ක්රමනේදය අනුව් සිදු නේ. 

 

10.3 ඉඩම මත පාදක වූ ජීව්න ෝපායන් සහිත, ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන් සම්බන්ධනයන් ව්  විටදී, 

ඔවු ට ඒ නව්නුනව්න් ඉඩමක් ලබාදීම සම්බන්ධනයන් ප්රමුඛතාව්ය දැක්ීමට ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය (EA)/ 

ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කර  නිනයෝජිත ආයත ය (IA) කටයුතු කරනු ඇත. පැව්ති ඉඩමට ප්රමාණව්ත් හා 

සේව්භාව්නයන් සමා  සුදුසු ඉඩමක් නසායා ගැනීනම් ව්ගකීම ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය (EA)/ව්යාපෘතිය 

ක්රියාත්මක කර  නිනයෝජිත ආයත ය (IA)සතු නේ. කුඹුරු ඉඩමක් නහෝ ව්ගාකළ නගාඩ ඉඩමක් සම්බන්ධනයන් 

ප්රතිසේථාප  ඉඩමක් ලබානද  අව්සේථාව්ලදී, අත්කරගත් ඉඩමට අව්ම ව්ශනයන්ප්රමාණනයන් හා ගුණාත්මක බවින් 

සමා  ඉඩම් නකාටසක් ආර්ික ව්ශනයන් අව්තැන් වූ පුේගලයන් හට ලබානදනු ඇත. එනසේ ප්රතිසේථාප ය වූ ඉඩමින්, 

අව්ම ව්ශනයන් ඔවු ට ව්යාපාරයක් ව්ැනි ජීව්න ෝපායකින් නහෝ ඔවුන්නේ ආර්ිකය ව්ර්ධ ය කර ගැනීමට නහෝ 

නපර පැව්ති තත්ත්ව්යට පත්කර ගැනීමට හැකිව්නු ඇත. 
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10.4 යාව්ත්කාලී  කර  ලද කාර්යාලයීය නිල ව්ාර්තා, ක්නෂේර සිදු කර  ලද නිරීක්ෂණ, අව්ට ප්රනේශනේ පව්තී  ම්, 

ව්ර්තමා නේ එම ඉඩම්ව්ල නව්ළඳපල ව්ටි ාකම සහ තක්නසේරු නදපාර්තනම්න්තුව් විසින් සිදු කර  ලද තක්නසේරුව් 

ය  සාධක මත ඉඩනම් ව්ටි ාකම පද ම් නේ. ඉඩනම් ව්ටි ාකම නිශේචය කිරීනම්දී, එහි න තික හිමිකම ව්ැනි 

නතාරතුරු ඇතුළත් ඉඩනම් සම්බන්ධ ව්ාර්තා සහ ඉඩම ව්ර්ීකරණය කිරීම ය  කරුණු සලකා බලනු ලැනබ්. ඉඩනම් 

ප්රතිසේථාප  පිිව්ැය මත පද ම්ව් උප ව්යාපෘතිය/ සංරචකය සඳහා අත්කර ගැනීමට අව්ශය ව්  සියලුම කැබලි 

සඳහා ව්න්ද නගව්නු ලබ  අතර ඉඩම නව්නුව්ට ඉඩමක් නහෝ ව්ාසසේථා යක් නව්නුව්ට ව්ාසසේථා යක් ලබාදීනම් 

විකල්ප නයාදාගත න ාහැකි වුව්නහාත් මුදල් ව්න්දයක් ලබා නදනු ඇත. 

 

B. සාකච්ඡාමකාට එකඟතාවයට පැමිණි ඉඩේ අත්කර ෙැනීේ 

10.5 “කැමැත්නතන් විකුණන් කු”යනු, එකඟතාව්යට පැමිණි ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් ූර්ව් නකාන්නේසියක් ව්ශනයන් 

ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් ප නත් හඳුන්ව්ා ඇත. නමමගින් රජනේ අධිකාරීත්ව්ය නයාදව්ා (‘eminent domain’) 

පුේගලයන් ඔවුන්නේ ඉඩනමන් ඉව්ත්කර ඉඩම් අත්කර ගැනීනමන් ව්ළකාලයි. එය, ඉඩමට න තික හිමිකම් 

න ාමැතිව් ඉඩම භුක්ති විඳි  පුේගලයන්ද ඇතුලුව් ව්යාපෘතිය නහේතුනව්න් බලපෑමට ලක්ව්  පුේගලයන් සමඟ 

සාකච්ඡා/ උපනේශ  මත පද ම්නේ. සාකච්ඡා නකාට එකඟත්ව්යට පැමිණි ඉඩම් අත්කර ගැනීම මගින් ඉඩම් ලබා 

ගැනීමද ඉඩම් අත්කරගැනීනම් ප ත ප්රකාරව් සිදු කර ලද සාමා ය අත්කරගැනීම් ව්ැනිය. හිමිකම පිළිබඳ ගැටළු 

පව්ති  ඉඩම් රජයට පැව්රීම ව්ැළැක්ීමට නමය නහේතු නේ. ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් රාමුව් තුළ එකඟත්ව්යට පැමිණි 

ඉඩම් අත්කර ගැනීම් නයාදා ගැනීම අපහසු  මුත්, ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් ප තට අනුව් ව්න්ද ගණ ය කිරීනම්දී 

‘එකඟත්ව්යට පැමිණි ඉඩම් අත්කර ගැනීම්’ හඳු ාගනු ලබයි. නශ්රේෂේඨාධිකරණය අර්ථ නිරූපණය කර  ආකාරයට 

“කැමැත්නතන් විකුණන් කු” ‘නව්ළඳපල ව්ටි ාකම අනුව් නියම ව්න්ද මුදලක් ලැබීමට හැකියාව් ඇත.’ ඉඩම් 

අත්කර ගැනීම සහ ව්න්ද නගීම සඳහා අනිව්ාර්යය නකනර  ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් ප ත හා සම්බන්ධ ප්රමාදයන්, 

විධි නියමයන් සහ ඒ සඳහා ව්  වියදම් නිසා එකඟතාව්යට පැමිණි ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් ප්රානයෝගික න ාව්  බව් 

පිළිබඳව් අධිකරණය නපන්ව්ා දී ඇත. 

 

C. ප්රතිසේථාපන පිිවැය තකමසේරු කිරීම 

10.6 ‘නව්ළඳපල ව්ටි ාකම’ මත පද ම්ව්  ව්න්දය නිශේචය කිරීම සම්බන්ධ විධිවිධා  ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් ප ත මගින් 

සැපනයයි. ඒ අනුව් ‘නව්ළඳපල ව්ටි ාකම’ යනු“යම් ඉඩමක් සම්බන්ධනයන් 7 ව්ගන්තිය යටනත්  දැන්ීමක් පළ කර 

තිනබ්ද නම් ප නතහි කාර්යයන් සඳහා  ඒ ඉඩනම් නව්නළද මිල නමහි මින් මතු විධිවිධා  සලසේව්නු ආකාරයට 

යටත්ව්, ඒ දැන්ීම ගැසට්පරනයහි පළ කරනු ලැබු ද නයහි  කැමැත්නතන් විකුණන් කු විසින් ඒ  ඉඩම තනි 

ඒකකයක් ව්ශනයන්  ප්රසිේධ නව්ළඳ   නපානළහි විකු නු ලැබුව්නහාත් එයින් ලබා ගැනීමට බලානපානරාත්තු විය හැකි 

මුදල විය යුතුය”..… [45(1) ව්ගන්තිය]. සේව්කැමැත්නතන් නතාරව් අව්තැන්වූව්න්  ැව්ත පදංචිකිරීනම් ජාතික 

ප්රතිපත්ති අනුව් අත්කරගත් ඉඩමක් සහ ඉදකිරීමක්සඳහා ව්න්ද මුදල ප්රතිසේථාප  පිිව්ැය මත පද ම් ව්නු ඇත. 

ඉඩමක්, ඉදකිරීමක්, නව් ත් ව්ත්කමක් හා ආදායමක් සඳහා නගවිය යුතු ව්න්ද මුදල මුළු ප්රතිෂේඨාප  පිිව්ැය මත 

පද ම් ව්  අතර අප්රමාදව් නගවිය යුතු නේ. නමයට හුව්මාරු පිිව්ැය ද ඇතුළත් විය යුතු නේ. [ප්රතිපත්තිය අංක 6].  

 

10.7 ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් ප නත් 63(2) (f) ව්ගන්තිය යටනත් ප ව්නු ලැබූ 2008 ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් නරගුලාසි 

මගින් ‘ප්රතිසේථාප  පිිව්ැය’ ව්න්ද සඳහා පද ම් කරගනු න ාලබයි, ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් ප ත එම සංකල්පය 

භාවිතා න ාකර  බැවිනි. ඒ නව්නුව්ට එහිදී නව් ත් සමාජ ආරක්ෂණ ප්රතිපත්තිව්ල නමන්ම ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් 

ප නත් දක්ව්ා ඇති ආකාරයක ‘නව්ළඳපල ව්ටි ාකම’ තක්නසේරු කිරීනම් සහ නිශේචය කිරීම ක්රමනේදනයන් හටගත්  

අසමා තා ඉව්ත්කිරීම සඳහා භාවිතා නකිණි. එමගින් ව්න්දය යන්  ‘ප්රතිසේථාප  පිිව්ැය’ ය  මට්ටමට 

උත්නශ්රේණිගත නකිණි. 

 

10.8 සේව්කැමැත්නතන් නතාරව් අව්තැන්වූව්න්  ැව්ත පදංචි කිරීම පිළිබඳ දැ ට පව්ති  නියාම  රාමුව්, ඉඩම් අත්කර 

ගැනීනමන් බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන් හා කුටුම්භ විසින් ප්රතිසේථාප  පිිව්ැය ලැබීම සහතික කරයි. එමගින්, ඉඩම් 

අත්කර ගැනීමට නපර ඔවුන් අත්විඳි සමාජ ආර්ික තත්ත්ව්ය පව්ත්ව්ා ගැනීම නහෝ විනශේෂනයන්ම, දළිඳු හා අව්දා ම් 

කාණ්ඩයට අයත්ව්  කුටුම්භ සම්බන්ධනයන් ව්  කල්හි ූර්ව් අත්කර ගැනීනම් කාලනේදී ඔවුන්නේ ජීව්  තත්ත්ව්ය 

හා සසඳා බැලීනම්දී ඊට ව්ඩා උසසේ තත්ත්ව්යකට ජීව්  තත්ත්ව්ය ව්ර්ධ ය කර ගැනීම සඳහා සහාය ීම සහතික 

කරයි. ඉහත දක්ව්  ලද ආකාරයට, බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන්නේ නේපළ අත්කර ගන් ා කාල සීමාව් තුළදී ඒ 
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සඳහා ඔවුන්නගන් වියදම් වූ සෑම වියදමකටම ව්න්ද ලබාදීම සඳහා අව්ශය නකනර  විධිවිධා , 2008 ඉඩම් අත්කර 

ගැනීනම් නරගුලාසි ව්ල 'බාධා කිරීම්' යටනත් සඳහන් නකාට ඇත. 2008 ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් 

නරගුලාසිව්ල“අයිතියකරුට/ ව්න්දහිමියාට අ  ය ව්  නසේ” යටනත්, ඉඩම් අත්කර ගැනීම මගින් ඇතිවිය හැකි 

විශාල පරාසයක් යටතට ගැන   ‘බාධා කිරීම්’ රාශියක් දක්ව්ා ඇත. ව්න්ද සහ නව් ත් නගීම් සඳහා ව්  මුළු 

පැනක්ජය මගින් ව්න්ද යන්  ‘ප්රතිසේථාප  පිිව්ැය’ ය  මට්ටමට රැනග  ය  අතර එය ජාතයන්තර ව්ශනයන් ඉතා 

නහාඳ පිචයක් නේ.  

 

10.9 මහජ  ව්යාපෘතියක් නව්නුනව්න් ඉඩමක් අහිමි වූ පුේගලයන් නව්ත, 2008 ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් ප ත යටනත් පහත 

සඳහන් ව්න්ද පැනක්ජ හඳුන්ව්ා දී ඇත. 

 

 ඉඩමකින් නකාටසක් අත්කර ගනු ලැබූ විට තනි ඒකකයක් ව්ශනයන් එහි නව්ළඳ ව්ටි ාකම එම නේපළ සඳහා 

නව්ළඳනපානළේ ව්ටි ාකම අඩුව්  අව්සේථාව්න් හි එම අත්පත් කර ගනු ලැබූ නකාටනසේ නව්ළඳ ව්ටි ාකම මුල් 

ඉඩනම් නව්ළඳ ව්ටි ාකමට අනුපාතිකව් විය යුතුය. 

 අත්කරගනු ලැබූ ඉඩම් අභිනේත අත්කර ගැනීම පිළිබඳ දැන්ීම් ප්රසිේධ කළ ද නේ දී පදංචිය හා/ නහෝ ව්යාපාික 

කටයුතු සඳහා නයාදාගත් නහෝ පදංචිය හා/ නහෝ ව්යාපාික කටයුතු සඳහා ඉදිනේ දී නයාදා ගැනීනම් අනප්ක්ෂිත 

නගාඩ ැගිල්ලක් ව්  අව්සේථාව්න් හිදී සහ එය  ැව්ත තැනීමට සහ/ නහෝ  ැව්ත තැනීමට අනප්ක්ෂිත අව්සේථාව්න් 

හිදී එනසේ  ැව්ත තැනීමට ය  වියදම් සහ ඉහත 1.1 යටනත් ව්ටි ාකම ගණ ය කිරීම සඳහා පද ම් කරගත් 

නගාඩ ැගිල්නල්නව්ළඳ මිල අතර නව් ස අමතර ව්න්දයක් නලස නගවිය යුතුය. 

 කුඹුරු ඉඩමක් ව්  විට එය පිරීම සඳහා නගාවිජ  නකාමසාිසේ ජ රාල්නේ අනුමැතිය ලබානග  ඇති 

අව්සේථාව්න් හිදී සංව්ර්ධ යට නයෝගය ඉඩමක් නසේ සලකා එහි නව්ළඳ ව්ටි ාකම විය යුතුය. 

 අත්කර ගනු ලැබූ නගාඩ ැගිල්ල 1972 අංක 7 දර  (පසුව් සංනශෝධ ය කළ) නගව්ල් කුලී ප නත් විධි විධා  

යටනත් ගැන   කුලීකරුනව්කු/ ව්යව්සේථාපිත කුලීකරුනව්කු පදංචි සේථා යක් වූ විට 2002 අංක 26 දර  නගව්ල් 

කුලී (සංනශෝධ ) ප නත් විධි විධා ව්ලට යටත්ව් ව්න්ද මුදල අනුපාතිකව් ගණ ය කළ යුතුය. 

 

අහිතකර බලපෑම් සහ නව්න් කිරීම් සඳහා ව්  සම්ූර්ණ ව්න්ද මුදල විය යුතුය. බාධා කිරීම් සඳහා ‘අයිතිකරුට/ ව්න්ද 

හිමියාට අ  ය ව්  නසේ’ බාධා කිරීම් සඳහා නගවිය යුතු අමතර ව්න්ද මුදල් ලිඛිත ව්න්ද ඉල්ලීම් පද ම් කරනග  නගීම් 

කරනු ලැනබ්. 

 

1) 9 ව්ැනි ව්ගන්තිය යටනත් වූ හිමිකම් පරීක්ෂණයට නපනී සිටිම සඳහා වියදම 

2) විකල්ප සේථා  නසායා ගැනීනම් වියදම් 

3) පදංචිය නව් සේ කිරීනම්දී දැරූ වියදම් 

4) ප්රචාරණ වියදම් 

5) ගෘහ භාණ්ඩ සහ සවි කිරීම සඳහා  ැව්ත සවිකිරීම සඳහා කළ යුතු වියදම් 

6) ප්රව්ාහ  වියදම් අදාළ පිද 

7) ව්යාපාර හානිය (ප ත යටනත් දැ ට දක්ව්ා ඇති සීමාව්න්ට යටත්ව්) 

8) ව්ැඩිව්  නපාදු කාර්යය පිිව්ැය 

9) ේවිගුණ ය විය හැකි වියදම් 

10) අත්කර ගැනීම නිසා ඉඩම් හිමියාට සිදුව්  නව් ත් සියලු වියදම් 

11) නව් ත් බාධා කිරීම් සඳහා ව්  ව්න්ද නහෝ ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් ප නත් නව් ත් කව්ර නහෝ උප ව්ගන්තියක් 

යටනත් න ානගව්නු ලැබූ ඉඩම් ව්ටි ාකම් හා සෘජු සබඳතාව්ක් න ාමැති නව් ත් හානියක් සඳහා ව්න්ද මුදලක් 

12) නිව්සක අයිතිකරුනව්කු නහෝ ආනයෝජ  නේපළක්විසේ ථාප ය (අව්තැන්) ව්  අව්සේථාව්කදී අත්කරගත් නේපනළේ 

නව්ළඳපල ව්ටි ාකමින් 10%ක අතිනර්ක නගීමක් 

 

නකනසේවුව්ද, IV ව්  පිච්නේදනේ විසේතර කළ පිද නමරට ජාතික ප්රතිපත්තින් සහ ආසියානු සංව්ර්ධ  බැංකුනේ සමාජ 

ආරක්ෂණ ප්රතිපත්තිනයහි 2009 අතර පව්ති  පරතරයපියීම සඳහා ප්රමාණව්ත් විධි විධා  එමගින් සපයනු න ාලබයි. 

එනසේම, අත්කර ගැනීනම්දී සිදුව්  තක්නසේරු කිරීම් ක්රියාව්ලිය සහ ව්න්ද නගීම් මගින් ප්රමාණව්ත් පිද ප්රතිලාභ න ාලබ  

එනසේම සේව්කීය ඉඩම නහෝ නිව්ාස අහිමිව් බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයා ප්රධා  තක්නසේරුකරු විසින් නිශේචය කර  ලද 

ව්යව්සේථාපිත ව්න්ද මුදල සම්බන්ධනයන්  සෑහීමට පත් න ාව්  අව්සේථාව්ක වුව්ද, නමම ව්යාපෘතිය 2013 නිනයෝග යටනත් 

විනශේෂිත ව්යාපෘති යටනත් ඇතුළත් න ාව්  බැවින්,ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් ප නත් 2013 ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් නරගුලාසි 
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ප්රකාරව්, ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් ප නත් විධි විධා  ප්රකාරව්, ‘ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් සහ ප්රතිසේථාප  පිිව්ැය සහ 

ප්රතිසේථාප ය කිරීනම් කමිටුව් (LARC) මගින් විධි විධා  සැපනය  කරුණාසහගත නගීම සඳහා අයදුම් කිරීමට 

න ාහැකිය. තව්ද, අ ව්සරකරුව්න්, ජංගම නව්නළඳුන්, අඳ නගාීන් ව්ැනි ඉඩමට න තික හිමිකමක් න ාමැති පුේගලයන් 

විසින් භුක්ති විඳි  රජනේ ඉඩම්ව්ල සන්තකය ආපසු ගැනීමකදී, ඉඩම් න ාව්  ආර්ික අව්තැන් ීමකදී ව්න්ද නගීම 

පිළිබඳ ප්රතිපාද  ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් ප නත් නහෝ 2008 අත්කර ගැනීනම් නරගුලාසි ව්ලින් සපයනු න ාලැනබ්. 

 

නම් අනුව්,  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ව්ැඩ රාමුනව්හි සඳහන් හිමිකම් නගීනම් ක්රමනේදය මගින් සිදු නකනර  නයෝජ ා මාලාව් 

තුළින් නමම පරතරයන් පියීමට අනප්ක්ෂා කරයි. එහි, 2013 ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් නරගුලාසි ව්ල සඳහන් ගාසේතුව්ලට 

අනුකූල ව්  ව්න්ද සහ/ නහෝ පු රුත්ථාප  සහ ප්රතිසේථාප  සහායක් ලබාදීම අන්තර්ගත නේ. මීට අමතරව්, නමම  ැව්ත 

පදංචි කිරීනම් ව්ැඩ රාමුව් සඳහා සකසේ කළ හිමිකම් නගීනම් ක්රමනේදනේ මුදල්මය ව්න්දය සහ මුදල් න ාව්   ැව්ත පදංචි 

කිරීනම් සහාය ය  නදආකාරනයන් ව්  ව්න්ද අන්තර්ගත ව්  අතර අභියාච ා සලකා බලා කරුණාසහගත නගීම් නිශේචය 

කිරීම සඳහා හිමිකම් තක්නසේරු කිරීනම් කමිටුව්ක් ද සේථාපිත කරනු ඇත. හිමිකම් නගීනම් ක්රමනේදනයන් නයෝජ ා 

නකනර  අතිනර්ක දීම ා නගීම සඳහා සහ හිමිකම් තක්නසේරු කිරීනම් කමිටුව් සඳහා අමාතය මණ්ඩලනේ අනුමැතිය 

අව්ශය නකනර්. 

 

D. හිමිකේ තකමසේරු කිරීමේ කමිටුව 

1950 ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් ප ත සහ2008 ඉඩම් අත්කරගැනීනම් නරගුලාසි යටනත් ඉඩම් අත්කරගැනීනමන් බලපෑමට 

ලක් වූ පුේගලයන් නව්ත ව්න්ද නගීම නිශේචය කිරීනම් න තික බලධාියා ව්නුනේ තක්නසේරු නදපාර්තනම්න්තුනේ ප්රධා  

තක්නසේරුකරු නේ. ප්රධා  තක්නසේරුකරු විසින් නිශේචය කර  ලද ව්යව්සේථාපිත ව්න්ද මුදල පිළිබඳව්, බලපෑමට ලක් වූ 

පුේගලයා සෑහීමට පත් න ාව්න්නන්  ම් 2013 ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් නරගුලාසි මගින් ඉදිපත් නකනර  ලාර්ක් හා සුපර් 

ලාර්ක් ක්රමනේදයන් හරහා කරුණාසහගත දීම ාව්ක් නගීමට බලය පැව්රී ඇත.  මුත් නකාළඹ තදාසන්  දුම්ිය 

ව්යාපෘතිය 2013 ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් නරගුලාසි හි ‘නිශේචිතව්යාපෘති’ යටනත් සඳහන්ව් න ාමැති බැවින්, ලාර්ක් හා සුපර් 

ලාර්ක් ක්රමනේදය නමම ව්යාපෘතිය සඳහා අදාළ න ානේ. එනසේම, 2008 ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් නරගුලාසි ව්ල, එව්න් 

අව්සේථාව්ලදී නහෝ ඉඩම් න ාව් ආර්ික අව්තැන් ීමකදී නහෝ කරුණාසහගත නගීම් නිශේචය කරනුනේ කවුරුන්ද යන්  

සඳහන් න ාකරයි. නමව්න් ව්ාතාව්රණයක් යටනත්දී, නකාළඹ තදාසන්  දුම්ිය ව්යාපෘතිය  නව්නුනව්න් පිහිටුව්  ලද 

‘හිමිකම් තක්නසේරු කිරීනම් කමිටුව්’ එම ගැටළුව්ට පිළිතුරු සපයයි. එබැවින්, ආසියානු සංව්ර්ධ  බැංකුව් විසින්  ැව්ත 

පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේම අනුමත කළ පසුව්, නකාළඹ තදාසන්  දුම්ිය ව්යාපෘතිය විසින් හිමිකම් තක්නසේරු 

කිරීනම් කමිටුව් සඳහා අමාතය මණ්ඩලනේ විනශේෂ අනුමැතිය ලබා ගැනීමට කටයුතු කරනු ඇත. 

හිමිකේ තකමසේරු කිරීමේ කමිටුව (EAC) සේථාපිත කිරීම 

 

හිමිකම් තක්නසේරු කිරීනම් කමිටුව් පහත සඳහන් කාර්භාරය ඉටු කරනු ඇත. 

I. දැ ට පව්ති  නීති රීති මගින් ආව්රණය න ාව් , කරුණාසහගත ප්රතිලාභ සහ  ැව්ත පදංචි කිරීනම් හා 

ප්රතිසංසේකරණය කිරීනම් නව් ත් සහාය ලබාදීම් නිශේචය කිරීම. 

II. කඩඉම් ද යට නපර නයෝජිත භූමිනේ සිටි අ ව්සරකරුව්න් හඳු ා ගැනීම සඳහා පදංචිය ස ාථකර ගැනීම. 

III. අත්කර ගැනීනමන් පසුව් ඉතිිව්  ඉඩම්/ ඉදකිරීම් තව්දුරටත් ප්රනයෝජ ව්ත් කාර්යයක නයදීනම් හැකියාව් 

ඇත්දැයි නිශේචය කිරීම. 

IV. තාව්කාලික/ සේිර  ව්ාතැන් පහසුකම් අව්ශය කාල සීමාව් නිශේචය කිරීම. 

 

හිමිකම් තක්නසේරු කිරීනම් කමිටුව්; නකාළඹ තදාසන්  දුම්ිය ව්යාපෘතිය හි ව්යාපෘති අධයක්ෂ හා නිනයෝජය ව්යාපෘති 

අධයක්ෂ (පිසර සහ සමාජ ආරක්ෂණ), ඉඩම් අමාතයාංශනේ නිනයෝජිතනයකු, තක්නසේරු නදපාර්තනම්න්තුනේ 

නිනයෝජිතනයකු, දුම්ිය සාමා යාධිකාරී (ඉඩම් නිලධාරී) විසින්  ම් කර  ලද නිනයෝජිතනයකු, මහා භාණ්ඩාගාරනේ 

නිනයෝජිතනයකු, ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක ව්  ප්රනේශනේ ප්රානේශීය නල්කම්ව්රයානේ නිනයෝජිතනයකු, සිවිල් සමාජනේ 

නිනයෝජිතනයකු (ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක ව්  ප්රනේශනේ අදාළ ප්රානේශීය නල්කම්ව්රයා විසින්  ම් කළ යුතු නේ) ය  

නිනයෝජිතයන්නගන් සමන්විත නේ. බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයින්නේ ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක් වූ නේපළව්ල මූලයමය 

ව්ටි ාකම තක්නසේරු කිරීම පිණිස බලයලත් තක්නසේරුකරුව්න් හා ව්රලත් ප්රමාණ සමීක්ෂකයින් ව්ැනි විනශේෂඥයින්නගන් 

සමන්විත තාක්ෂණික කමිටුව්ක්හිමිකම් තක්නසේරු කිරීනම් කමිටුව්ට සහාය ව්නු ඇත. ව්යාපෘතිනයන් බලපෑම ලක්ව්  

පුේගලයන් නව්ත ලබානද  ව්න්දය තක්නසේරු කිරීනම් ක්රියාව්ලිය සඳහා හිමිකම් නගීනම් ක්රමනේදනේ සඳහන් ව්  හිමිකම් 
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පරාමිතීන් අනුගම ය කරමින් හිමිකම් තක්නසේරු කිරීනම් කමිටුව්කටයුතු කරනු ඇත. ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක් වූ 

සියලුම ආකාරනේ පුේගලයන් සෑම නද ා නව්තම ව්න්ද ලබානද  ආකාරය සහ  ැව්ත පදංචි කිරීනම් සහාය සහ ඔවුන්ට සිදු 

වූ හානි පියීම සහ ඔවුන්නේ ජීව්  තත්ත්ව්ය  ංව්ාලීම නහෝ අව්ම ව්ශනයන් නපර පැව්ති තත්ත්ව්නයන් පව්ත්ව්ා ගැනීම 

නමම හිමිකම් නගීනම් ක්රමනේදය මගින් නයෝජ ා නකනර්.හිමිකම් නගීනම් ක්රමනේදනයහි දක්ව්ා ඇති අතිනර්ක දම ා 

නගීම සඳහා අමාතය මණ්ඩලනේ අනුමැතිය ලබාගත යුතු නේ. කඩඉම් ද යපසුව් අදාළ ප්රනේශනේ අ ව්සරනයන් 

පදංචිව්  නහෝ පදංචිව්  කව්ර නහෝ පුේගලනයකු ව්න්ද ලබාගැනීමට නහෝ නව් ත් කුම  ආකාරනේ නහෝ  ැව්ත පදංචි 

කිරීනම් සහාය ලබා ගැනීමට හිමිකම් න ාලබයි. 

 

E. වන්ද මෙවීම සඳහා වන විමශේෂ වැඩපිළිමවල 

10.9 ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් ප නත් සඳහන් සාමා ය ක්රියාපටිපාටියට අමතරව්, අත්කර ගත් ඉඩම්, නගාඩ ැගිලි සහ 

ඉදකිරීම් නව්නුනව්න්ව්න්ද නගවිම සඳහා විනශේෂ ව්ැඩපිළිනව්ල පිහිපයක් පව්තී. එව්න් විනශේෂ ව්ැඩපිළිනව්ල පහත 

සඳහන් නකාට ඇත. 

 

 දුම්ිය මාර්ගය නදපස එයට අයත් බිම් තීරය (ROW) සහ නගාඩ ැගිලි අත්කර ගනු ලබ  උප ව්යාපෘති; එව්න් 

අව්සේථාව්ලදී 2008 ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් නරගුලාසි යටනත් විනශේෂ උපනදසේ තක්නසේරුකරු නව්ත ලබානදනු 

ඇත. එහිදී, ප්රධා  ඉඩනම් විශාලත්ව්ය න ාසලකා, ඉදකිරීමක් සිදු කළ හැකි ඉදි බිම් නකාටනසේ සේථානීය 

ව්ටි ාකම (site value) නිශේචය කිිම සහ අත්කරගත් නකාටස සඳහා ඒ ආකාරනයන්ම ඒ මිල ගණන්ම 

ලබාදීම. 

 විවිධ හැඩනයන් යුතු ඉඩම්; පසුපසින් පිහිටි ප්රධා  ඉඩමට ප්රනේශයක් ව්ශනයන් ඉදිනේ පිහිටි පටු බිම් තීරය 

භාවිතා කර  අව්සේථාව්ලදී, ඉදිපස ඉඩම් නකාටසේ අත්කර ගනු ලබ  අව්සේථානේදී, පසුපස නකාටසහි 

පිහරණය උසසේ තත්ව්නයන් පව්ත්ව්ා ගැනීම සදහා, ‘පිහරණය’ මත පද ම්ව් තක්නසේරු කිිම කළ යුතු නේ.  

 නගාඩ ැගිල්ලකින් නකාටසක් අත්කර ගත් පසු ඉතිි නගාඩ ැගිලි නකාටස භාවිතයට ගත හැකි තත්ත්ව්නේ 

පව්ති  අව්සේථාව්; අත්කර ගනු ලැබූ නකාටස සඳහා පමණක් ක්ෂය වූ ප්රතිසේථාප  පිිව්ැය (DRC) මත ව්න්ද 

මුදල පද ම් නේ. නගාඩ ැගිල්නල් ඉතිි නකාටස සහා ප්රතිසේථාප  පිිව්ැය නගව්නු ලැනබ්.  

 නගාඩ ැගිල්ලකින් නකාටසක් අත්කර නග  එහි ඉතිි නකාටස ප්රනයෝජ යට ගත න ාහැකි තත්ත්ව්නේ 

පව්ති  අව්සේථාව්; ඉතිි නකාටස තව්දුරටත් භාවිතා කළ න ාහැකි තත්ත්ව්නේ පව්ති  බව්ට 

සාධාරණීකරණයක් අව්ශය නේ. එනසේ සාධාරණීකරණය කළ පසු සම්ූර්ණ නගාඩ ැගිල්නල්ම ක්ෂය ීම් මත 

සම්ූර්ණ නගාඩ ැගිල්නල් ප්රතිසේථාප  පිිව්ැය ව්ටි ාකම නගව්නු ලැනබ්. පසුව්, අතිනර්ක ව්න්දයක් ව්ශනයන් 

ප්රතිසේථාප ය පිිව්ැය නගව්නු ලැනබ්. 

 

F. මොඩනැගිලිවල පුනසේථාපන පිිවැය සහ අනවසර ඉඩේවල සිදු කරන ලද මවනත් සිංවර්ධන සඳහා 

වන්ද 

10.10 අ ව්සරනයන් අල්ලා ගන් ා ලද ඉඩම්ව්ල සිදු කර  ලද ව්ැඩිදයුණු කිරීම් සඳහා ව්න්ද නිශේචය කිරීනම්දී පහත 

සඳහන් පියව්ර අනුගම ය කරනු ඇත. 

 

 ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් ප නත් 10 (1) (a) ව්ගන්තිය යටනත් ‘උ න්දුව් දක්ව්න් ා වූ පාර්ශව්යක්’ 

ව්ශනයන්,“අ ව්සරකරුව්න්” ඇතුළත් කිරීමට අත්කර ගැනීනම් නිලධාියා කටයුතු කළ යුතුය. 

 රජනේ ඉඩම් අ ව්සරනයන් අල්ලා ගැනීම; අ ව්සරකරු විසින් සිදු කර  ලද සංව්ර්ධ  කාර්යයන්/ 

ව්ැඩිදයුණු කිරීම් සඳහා, ප්රානේශීය නල්කම්නේ ලිඛිත එකඟත්ව්ය මත පු සේථාප  ව්ටි ාකම නගව්නු ඇත. 

 පුේගලිකඉඩම්අ ව්සරනයන්අල්ලාගැනීම; 

ඉඩම්හිමියානම්සම්බන්ධනයන්අධිකරණයකපිළිබැදීමසිදුකරන ාමැති ම්, 

ඉඩමසංව්ර්ධ යකර ලදපුේගලයාඑව්න්ව්ැඩිදයුණුකිරීම්සඳහාව් ව්ටි ාකමලැබීමටහිමිකම්ලබයි. 

10.11 සාරාංශ ව්ශනයන්, අත්කර ගත් නේපළක ප්රතිසේථාප  පිිව්ැය නිශේචය කිරීනම්දී පහත කරුණ සැලකිල්ලට ගනු 

ලැනබ්. 
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 ව්න්දය = අත්කරගත් ඉඩනම් නව්ළඳපල ව්ටි ාකම + ඉතිි ඉඩම් නකාටසේ හානිකර බලපෑම + බාධා 

කිරීම සහ නව් ත් හානි 

 

G. මපාදු මද්පළ 

10.12 හිමිකම් නගීනම් ක්රමනේදනේ දක්ව්ා ඇති ආකාරයට ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය විසින් ව්යාපෘතිනයන් 

බලපෑමට ලක්ව්  නපාදු නේපළ, ඉදකිරීම් සහ පහසුකම් ප්රතිසේථාප ය හා පු සේථාප ය කිරීම සිදු කරනු ඇත. 

එව්න් නපාදු නේපළ සඳහා පව්ති  ප්රනේශය සීමා කරනු ලැබුව්නහාත් ඊට සමා  විකල්ප සම්පත් සඳහා ප්රනේශ 

ීනම් අව්සේථාව් ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය (EA)/ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කර  නිනයෝජිත ආයත ය (IA)මගින් 

සලසා නදනු ඇත. බලපෑමට ලක්ව්  ශාක සඳහා ව්න්ද නගීනම්දී දැව්මය ව්ටි ාකමක් සහිත ශාක සඳහා අදාළ 

දැව්නේ ව්ර්තමා  නව්ළඳපල ව්ටි ාකම මත පද ම් ව්  අතර ව්ාර්ෂික නබෝග සහ පළතුරු ගසේ සඳහා එම 

ඵලනේව්ාර්ෂික දළ නිෂේපාද  නව්ළඳපල ව්ටි ාකම සහ එම ශාක තව් නකාපමණ ව්සර ගණ ාව්ක් ඉදියට ඵල 

දරනු ඇත්දැයි සලකා එම ව්සර ගණනින් ගුණකර ගණන් බලනු ලැනබ්. නමම තක්නසේරු කිරීම සඳහා කෘෂිකර්ම 

නදපාර්තනම්න්තුනේ උපනදසේ ලබා ගැනීමට ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය (EA)/ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කර  

නිනයෝජිත ආයත ය (IA)කටයුතු කරනු ඇත. 

 

H. තාවකාලික බලපෑේ 

10.13 බලපෑමට ලක් වූ සෑම පුේගලනයකු හටම, ඉඩම නහෝ නේපළ අත්කර ගැනීමට නපර, තාව්කාලික බලපෑම් 

නව්නුනව්න් හිමිකම් නගීනම් ක්රමනේදනයහි සඳහන් මුදල් ව්න්දය සහ නව් ත් හිමිකම් ලබානදනු ඇත. 

 

I. ආදායේ ප්රතිසේථාපනය 

10.14 බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන්නේ අහිමි වූ නහෝ බලපෑමට ලක් වූ ආදායම් මාර්ග හා ජීව්න ෝපාය, ූර්ව් ව්යාපෘති 

අව්ධිනේදී ඒව්ා පැව්ති තත්ත්ව්යට නහෝ ඊට ව්ඩා නහාඳ තත්ත්ව්කට ව්ර්ධ ය කිරීමට ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය 

(EA)/ ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කර  නිනයෝජිත ආයත ය (IA) කටයුතු කරනු ඇත. ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට 

ලක්ව්  පුේගලයන්,ප්රජා මූල සංවිධා , රාජය න ාව්  සංවිධා , රජනේ නිලධාරීන් සහ ව්යාපෘති ප්රනේශනේ 

පව්ති  නව් ත් නිනයෝජිත ආයත  සමඟ සාකච්ඡා නකාට ආදායම් ප්රතිෂේඨාප ය සහ ව්ර්ධ ය උනදසා 

ඉව්හල්ව්  කුසලතා, සංව්ර්ධ  ව්ැඩසටහන් ව්ැනි සැලසුම් සම්පාද ය කිරීම පිණිස පව්ත්ව්නු ලබ  සමාජ 

ආර්ික සමීක්ෂණනේදී සහ සංගණ නේදී නම් සඳහා සුදුසුකම් ලබ  ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක්ව්  

පුේගලයන් සංඛයාව් හඳු ා ගැනීමට ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය (EA)/ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කර  නිනයෝජිත 

ආයත ය (IA)ට හැකියාව් ලැනබ්.එනසේම, අව්දා ම් තත්ත්ව්නේ පුේගල කාණ්ඩයට ගැන   පුේගලයන්නේ 

අභිව්ෘේධිය උනදසා ඔවුන්නේ ආදායම් ව්ැඩිකිරීම සඳහා ව්  ව්ැඩසටහන්ද ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය 

(EA)/ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කර  නිනයෝජිත ආයත ය (IA)විසින් සිදු කරනු ඇත. නමම සැලසුම්  ැව්ත පදංචි 

කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේමක ඇතුළත් කර  අතර ඊට අයව්ැයත්, ආයතනික සහාය සහ ක්රියාත්මක කිරීනම් 

උපනල්ඛ යක් ද අන්තර්ගත ව්නු ඇත. 

 

10.15 ආදායම් ප්රතිසේථාප  සහ ව්ර්ධ ය කිිම සංරචක කිහිපයකින් සමන්විත නේ. මුළු ප්රතිසේථාප  පිිව්ැය මත 

ලැනබ  ව්න්දය සහ ව්න්ද පැනක්ජය මගින් ලැනබ  නව් ත් මුදල් සහ  ව්ලින් නකාටසක් ආදායම් උත්පාද  

කාර්යයන් නව්නුනව්න් නව්න් කිරීමට ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක්වූව්න් හට හැකියාව් ලැනබනු ඇත. මූලය 

කළම ාකරණය සහ ආනයෝජ  කටයුතුව්ලදී, බලපෑමට ලක් වූව්න් හට අව්ශය මගනපන්ීම් ලබා නදමින් 

ව්යාපෘති කළම ාකරණ ඒකකය සහාය ව්නු ඇත. ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන් අතුින් සුදුසුකම් 

ලබ  පුේගලයන් නව්ත ව්යාපෘතිනයන් ලබානද කරුණාසහගත නගීම් මගින් එව්න් ආනයෝජ  ව්ඩාත් ශක්තිමත් 

ව්නු ඇත. කරුණාසහගත නගීම්ව්ලට, පදංචිය නව් සේ කිරීනම් දීම ාව්, මූලික ජීව්  වියදම් සහාය සහ අව්දා ම් 

තත්ත්ව්යක සිටි  පවුල් හා දළිඳු කුටුම්භ සඳහා ලබානද  විනශේෂ දීම ා ඇතුළත් නේ. 

 

10.16 කුඩා කුඹුරු ඉඩම් නහෝ නගාඩ ඉඩම්ව්ල ව්ගා කටයුතු සිදු කරමින් ජීව්න ෝපාය සලසා ගන් ා නගාීන්, 

ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක්ව්  පුේගලයන් අතර සිටී  ම් (උදාහරණ නලස රාගම සිට රඹුක්ක  දක්ව්ා ප්රධා  
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දුම්ිය මාර්ගය නදපස) ඔවුන්නේ අභිව්ෘේධිය උනදසා අහිමි වූ ඉඩම නව්නුව්ට ඉඩමක් නසායාගත හැකිව්  පිද 

සවිසේතරාත්මක සැලැසේමක් ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය (EA)/ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කර  නිනයෝජිත ආයත ය 

(IA)විසින් සකසේ කරනු ඇත. ඔවුන්නේ ව්ාසසේථා  ද බලපෑමට ලක්ව්න්නන්  ම්, ප්රතිසේථාප  භූමියකින් 

නන්ව්ාසික ඒකකයක් ලැබීනම් හිමිකමද ඔවු ට ලැනබ්. නභෞතික ව්ශනයන් අව්තැන්වූව්න් ප්රතිසේථාප ය කර  

නතක් කිසිදු ඉඩම් අත්කර ගැනීමක් සිදු න ාකරනු ඇත. අව්තැන් ීමට ප්රථම, ව්න්ද නගීම සිදු කළ යුතු අතර 

ප්රතිසේථා ගත කිරීනම් සැලසුම් සම්ූර්ණනයන් ක්රියාත්මක කිරීමට දීර්ඝ කාලයක් ගත ව්නු ඇත. නමම අතරමැද 

කාලය තුළ ජීව්  දීම ාව් සහ තාව්කාලික නිව්ාස ලබාදීම ව්ැනි කරුණාසහගත සහාය ලබාදීම මගින් එම පරතරය 

පියීමට කටයුතු සිදු කරනු ඇත. එව්න් සංකීර්ණ ව්ැඩසටහන් ඉඩම් අත්කර ගැනීම සහ ව්යාපෘති ඉදකිරීම් ආරම්භ 

කිරීමට ප්රථම සිදු කළ යුතු නේ. 

 

10.17 ව්යාපෘතිය අනුග්රාහකත්ව්ය දක්ව්  පුහුණු ව්ැඩසටහන් සහ ක්ුද්ර ණය ව්ැඩසටහන් ආදය මගින්, විනශේෂනයන්ම 

අව්තැන් වූ තරුණ තරුණියන් හට ආදායම් මාර්ග නහෝ ජීව්න ෝපාය මාර්ග නසායා ගැනීමටත් උත්පාද ය කර 

ගැනීමටත් උදවු නව්මින් පිළිනව්ලින් ඔවුන්නේ මූලික දැනුමත් ප්රාේධ යත් ව්ර්ධ ය කර ගැනීමට උපකාර ව්නු 

ඇත. ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන් ආදායම් මාර්ග ව්ැඩිදයුණු කර ගැනීනම් ජාතික හා ප්රානේශීය  

ව්ැඩසටහන් නව්ත හඳුන්ව්ා දීම ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය (EA)/ ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කර  නිනයෝජිත 

ආයත ය (IA) සිදු කරනු ලබ  අතර එව්න් ව්ැඩසටහන් සඳහා බඳව්ා ගැනීනම්දී ඔවු ට ප්රමුඛතාව් ලබාදීමට 

කටයුතු නකනර්. එනසේම යම් උප ව්යාපෘතියකට කුලී පද ම මත යාමට ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන් 

අනප්ක්ෂා කරයි  ම්, පුහුණු ශ්රමිකයින්, අර්ධ පුහුණු ශ්රමිකයින් සහ නදනික ව්ැටුප් ලබ කම්කරුව්න් ව්ශනයන් 

එව්න්පුේගලයන් නතෝරා ගැනීමට ව්යාපෘති නකාන්රාත්කරුව්න් උ න්දු කරීමට ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය 

(EA)/ ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කර  නිනයෝජිත ආයත ය (IA) කටයුතු කරනු ඇත. නමහිදී, අව්දා ම් තත්ත්ව්යක 

සිටි  පවුල්ව්ලබලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන් හට ප්රමුඛතාව් ලබානදනු ඇත. ව්යාපෘතිනේ සුදුසු ඉදකිරීම් කාර්යයන් 

හි නියුතු ීමට කාන්තා ශ්රමිකයන් උ න්දු කරව්  අතර ඔවුන් නව්ත උප ව්යාපෘති නකාන්රාත්කරුව්න්නේවිනශේෂ 

සහාය ව්ැඩසටහන් පැව්ැත්ීමටත්, ව්ැඩබිම්ව්ලදීඔවුන්නේ ආරක්ෂාව් සහතික කිරීමටත්, ක්රියාත්මක කිරීනම් 

ආයත ය (EA)/ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කර  නිනයෝජිත ආයත ය (IA)නකාන්රාත්කරුව්න් සමඟ එකඟත්ව්යට 

පැමිනණනු ඇත. එව්න් සහාය ලබාදීම් සඳහා ූර්ව් සැලසුම් සකසේ කිරීම් සහ සාකච්ඡා ව්ලින් එකඟත්ව්යට 

පැමිණීම අව්ශය නකනර්. ඒ අනුව්, ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය (EA)/ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කර  නිනයෝජිත 

ආයත ය (IA), ඉඩම් හා නව් ත් නේපළ අත්කර ගැනීමට ප්රථම අදාළ නිනයෝජිත ආයත  සහ 

නකාන්රාත්කරුව්න් සමඟ සාකච්ඡා සිදු කරනු ඇත. 

 

10.18 ප්රධා  සුපරීක්ෂණ දර්ශක සහ සුරක්ෂිත, ප්රමාණව්ත් අයව්ැයක් සහිත  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් 

සැලැසේනම් ප්රධා  සංරචකයන් නලස පිූර්ණ ආදායම් ප්රතිසේථාප  හා ව්ර්ධ ය කිරීනම් ක්රනමෝපායන් ඇතුළත් 

කිරීමක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය (EA)/ ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කර  නිනයෝජිත ආයත ය (IA) විසින් සිදු කරනු 

ඇත. 

 

J. ප්රතිසේථාපන සැළසුම 

10.19 නභෞතික ව්ශනයන් අව්තැන් වූ සෑම කුටුම්භයක් නව්නුනව්න්ම  ැව්ත පදංචි කිරීම සඳහා සුදුසු භූමියක් තිශේචය කිිම 

හා ඔවුන් නව්ත ලබානද   ැව්ත පදංචිකිරීනම් සහාය පැනක්ජය කව්රක්ද යන් ත්, ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කර  

නිනයෝජිත ආයත  (IA)සහ පළාත් පාල  හා ප්රානේශීය බලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡා කර ක්රියාත්මක කිරීනම් 

ආයත ය (EA)විසින් තීරණය කරනු ඇත. නමම නතාරතුරු, උප ව්යාපෘතියක් සඳහා ‘ ැව්ත පදංචි කිරීනම් 

ක්රියාකාරකම් සැලැසේමක්’ සම්පාද ය කර  අතරව්ාරනේදී ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක් වූ සියලුම පුේගලයන් 

හට අ ාව්රණයකළ යුතු නේ. ඔවුන් නව්නුනව්න් නතෝරාගත්  ැව්ත පදංචිකිරීනම් සේථා ය කුමක්ද යන් ත්, ඔවුන් 

නතෝරා ගත්නත් නකනසේද, කුම  නහේතුනව්න්ද යන් ත්, එක් එක්  ැව්ත පදංචිකිරීනම් සේථා යක ව්යාපෘතිනයන් 

බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන් කී නදන කු බැගින් පදංචිකිරීමට අනප්ක්ෂා කරන්නන්ද යන් ත් ඔවුන් නව්නුනව්න් 

නන්ව්ාසික ඒකක ඉදකරමින් පව්තින්නන්  ම්, සපයනු ලබ  එක් එක් නිව්ාස ඒකකයක විශාලත්ව්ය හා එක් එක් 

කුටුම්භයට හිමිව්නු ඇති පහසුකම් කව්නර්ද යන් ත්; ඉදකරමින් පව්ති   ව් මහල් නිව්ාස ඒකක නව්ත ලබානද  

මූලික නපාදු යටිතල පහසුකම් නමා ව්ාද යන් ත් සහ  ැව්ත පදංචිකිරීනම් සේථා යක හඳු ාගත් සියලුම  ැව්ත 

පදංචිකිරීම සඳහා ව්  අයව්ැයකුත්, ‘ ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේමට’ ඇතුළත් කළ යුතු නේ. 
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10.20  ැව්ත පදංචි කිරීනම් සේථා යක් නතෝරා ගැනීම බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන් සමඟ සාකච්ඡා නකාට සිදු කළ යුතු 

නේ. ඔවුන්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් සේථා යට යන්නන් කැමැත්නතන්ද, ඔවුන්නේ අනප්ක්ෂාව්න් කව්නර්ද, ඔවුන්ට 

පව්ති  ගැටළු හා දුෂේකරතා නමා ව්ාද යන් ත්, කණාඩායම් සහ පුේගලයන් සමඟ නව්  නව් ම සාකච්ඡා නකාට 

හඳු ාගත යුතු නේ. එම සාකච්ඡා ව්ලදී අ ාව්රණය කරගත් කරුණු සටහන් නකාටනග  ‘ ැව්ත පදංචි කිරීනම් 

ක්රියාකාරකම් සැලැසේමට’ අමුණා තිබිය යුතු නේ.  ැව්ත පදංචි කිරීනම් එක් එක් කාර්යය සඳහා ව්  පිපාල  

ව්ගකීම  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේනමහි සවිසේතරාත්මකව් දැක්විය යුතුය. සෑම  ැව්ත පදංචි 

කිරීනම් සේථා යකම විසේතරාත්මක සිතියමක් අව්ශය නේ. 

 

10.21  ැව්ත පදංචි කිරීනම් සේථා යකින් ලැනබ  නන්ව්ාසික ඒකකයට අමතරව් ලැනබ   ැව්තපදංචි කිරීනම් සහාය 

පැනක්ජ ‘ ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේමක’ විසේතර නකනරනු ඇත. නිව්ාසව්ලින් භාණ්ඩ ප්රව්ාහ ය 

කිරීම සහ කඩා දම  නිව්ාස ව්ලින් ද්රව්ය ඉව්ත්කර ගැනීම, තාව්කාලික නිව්ාස සහ ආහාර සපයා ගැනීම, 

කාන්තාව්න්නේ ආරක්ෂාව් පිළිබඳ ගනු ලබ  විනශේෂ ක්රියාමාර්ග සහ අව්තැන්ව්  පාසල් දරුව්න් නව්නුනව්න් 

පාසල් පහසුකම් සැපයීම,  ැව්ත පදංචි කිරීනම් සහාය පැනක්ජයට ඇතුළත් නේ. 

 

10.22 ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක්ව්  පුේගලයන් අතුින් ව්ැඩි පිිසක් නගාීන් ව්න්නන්  ම්, ක්රියාත්මක කිරීනම් 

ආයත ය (EA) විසින් ඔවුන් නව්නුනව්න් සුදුසු කෘෂිකාර්මික ඉඩම් සපයනු ඇති අතරම ව්ගා කිරීම සඳහා අව්ශය 

නව් ත් සහාය එ ම්, ට්රැක්ටර් මගින් ඉඩනම් පස නපරළා හෑම සහ ව්ාි පහසුකම් සැපයීම පිණිස ඇළ නේලි සකසේ 

කරදීම ව්ැනි කාර්යයන් ඉටු කිිම සඳහා සුදුසු පියව්ර ගනු ලැනබ්.  

 

10.23 බලපෑමට ලක් වූ ගමක නහෝ කුඩා ගමක නහෝ ව්ත්තක පදංචිකරැව්න්  ැව්ත ප්රතිසේථා ගත කිරීනම්දී ද එකම 

ප්රජාව්ක් නසේ එකින කා ආසන් ව් පිහිටි නිව්ාස ව්ල පදංචි ීමට අව්ශය යැවි පැව්සුව්නහාත් එම අව්ශයතාව්ය 

සම්ූර්ණ කිරීමට ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය (EA)/ ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කර  නිනයෝජිත ආයත ය (IA) 

පියව්ර ගනු ඇත.  ව් සේථා යක එව්න් ප්රජාව්ක් සේථාපිත කිරීම තුළින් අව්තැන් වූ පුේගලයන් හට අව්තැන් ීම 

නහේතුනව්න් ඇති විය හැකි කම්ප ය, කාන්සාව් සහ බිය ව්ැනි තත්ත්ව්යන් පහ කිරීමට හැකියාව් ලැනබනු ඇත. 

එනසේ එක් සේථා යකින් තව්ත් සේථා යකට නගාසේ පදංචි වූ ප්රජාව්ක් මගින්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් මූලික අදයනර් දී, 

අන යෝ ය ව්ශනයන් ශ්රමය හා ද්රව්ය හුව්මාරු කර ගැනීමක් සිදුව්නු ඇත. 

 

XI. ආයතනික වැඩපිළිමවල 

A. දුක ෙැනවිලි සඳහා සහන සැලසීමේ යාන්රණය 

11.1 සේව්කැමැත්නතන් නතාරව් අව්තැන් වූව්න්  ැව්ත පදංචිකිරීනම් බලපෑම් පව්ති  සෑම උප ව්යාපෘතියක්ම/ 

සංරචකයක්ම, එනසේ බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන්නේ දුක් ගැ විලි සඳහා සහ  සැපයීමටත්, විනශේෂනයන්ම 

ඔවුන්නේ හිමිකම් සම්බන්ධනයන් සහ නපාදුනේ ව්යාපෘතිය සම්බන්ධනයන් ව්  පැමිණිලි ලබානග  ඒව්ාට සුදුසු 

පිළියම් සැලසීම සඳහාත්, විධිමත්ව් සේථාපිත, විනිවිදභාව්නයන් යුතු, කාල රාමුව්ක් සහිත, දුක් ගැ විලි සඳහා සහ  

සැලසීනම් යාන්රණය පැව්තිය යුතු නේ. (ව්යාපෘතිනේ සන්දර්භය සලකා බලා, ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක්ව්  

පුේගලයන් විසින්  ැව්ත පදංචි කිරීම් සම්බන්ධව් ඉදිපත් කර  පැමිණිලි හා පාිසික පැමිණිලි එක් නපාදු දුක් 

ගැ විලි සඳහා සහ  සැලසීනම් යාන්රණයකින් විසඳිය හැකිද  ැතනහාත් ඒ සඳහා නව්න් නව්න් වූ දුක් ගැ විලි 

සඳහා සහ  සැලසීනම් යාන්රණ නදකක් පැව්තිය යුතුද යන්  ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය (EA)/ ව්යාපෘතිය 

ක්රියාත්මක කර  නිනයෝජිත ආයත ය (IA) නිශේචය කරනු ඇත.) 

 

11.2 දුක් ගැ විලි සඳහා සහ  සැලසීනම් යාන්රණය යනු, යම් උප ව්යාපෘතියක් නහේතුනව්න් සිදුව්  සේව්කැමැත්නතන් 

නතාරව්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් කටයුතු හා සම්බන්ධනයන්, ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක්ව්  පුේගලයන්ට 

මුහුණපෑමට සිදුව්  දුක් ගැ විලි සඳහා පිළියම් හා සහ  ලබා ගැනීම සඳහා පව්ති  පහසුනව්න් ප්රනේශ විය හැකි 

විශේව්සනීය ව්ැඩපිළිනව්ලකි. ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන් සාකච්ඡා/ උපනේශ  මගින් නකානතක් 

දුරට කරුණු අව්නබෝධ කර ගන්නන්ද සහ සාකච්ඡා තුළින් හා එකඟතාව්ය පැමිණීම හරහා දුක් ගැ විලි සඳහා 

සහ  සැපයිය හැකිද යන්  විසේතර කිරීමක්ද “දුක් ගැ විලි සඳහා සහ  සැලසීනම් යාන්රණය” තුළින් සිදු නේ. 
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11.3 දුක් ගැ විලි සඳහා සහ  සැලසීනම් යාන්රණනයහි අරමුණ ව්නුනේ; ඉඩම්/ නේපළ අත්කර ගැනීම්, ව්න්ද නගීම් 

හා ප්රතිසේථාප ය සම්බන්ධනයන් හට ගන් ා ගැටුම්/ ගැටළු විසඳා ගැනීම සඳහා ව්ැඩි කාලයක් හා මුදලක් ව්ැය ව්  

අධිකරණමය ක්රියාව්ලියකට න ානගාසේ මූලික මට්ටනම්දීම විසඳා ගැනීම නේ. නකනසේවුව්ද, අධිකරණනේ විභාග 

නව්මින් පව්ති  කරුණක් සම්බන්ධනයන් දුක් ගැ විලි සඳහා සහ  සැලසීනම් යාන්රණනයන් මැදහත් ීමක් සිදු 

න ානේ. දුක් ගැ විලි සඳහා සහ  සැලසීනම් යාන්රණනයහි “දුක් ගැ විලි සඳහා සහ  සැලසීනම් කමිටුව්ට” 

ව්න්ද ව්ශනයන් මුදල් නගීනම්දී එම පැනක්ජ නහෝ ගාසේතු පිළිබඳ පාල  බලයක් න ාමැත. 

 

11.4 ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන්නේ දුක් ගැ විලි සම්බන්ධනයන් මූලිකව්ම කටයුතු කරනු ලබන්නන් 

සමාජ ආරක්ෂණ නිලධාියා විසිනි. ඒ සඳහා එම නිලධාියා, ව්යාපෘති කළම ාකරණ ඒකකය නහෝ PIC හි අදාළ 

ඉහළ මට්ටනම් නිලධාරීන්නේ මග නපන්ීම අව්ශය පිද ලබාගනු ලබයි. ව්යාපෘති කළම ාකරණ ඒකකය 

මට්ටනම්දී විසඳුම් ලබාදය න ාහැකි පැමිණිලි “දුක් ගැ විලි සඳහා සහ  සැලසීනම් කමිටුව්” නව්ත නයාමු කරනු 

ලැනබ්. 

 

11.5 “දුක් ගැ විලි සඳහා සහ  සැලසීනම් යාන්රණනයහි”ව්ුහය සහ සංවිධා ය/ කාර්යය මණ්ඩලය බව් 

ව්යාපෘතිනයන් අනප්ක්ෂිත බලපෑම්ව්ල ව්ැදගත්කම සහ අව්දා ම මත රඳා පව්තී. ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක්ව්  

පුේගලයන් ගණ , ඔවුන් මත ඇති කර  ව්යාපෘති බලපෑම්ව්ල සේව්භාව්ය සහ අනප්ක්ෂිත  ැව්ත පදංචි කිරීනම් 

බලපෑම්ව්ල ව්ැදගත්කම ය  කරුණු සලකා බලා “දුක් ගැ විලි සඳහා සහ  සැලසීනම් යාන්රණය” සේථර 

කීයකින් සමන්විත විය යුතු දැයි ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කර  නිනයෝජිත ආයත ය (IA) තීරණය කරනු ලබයි. 

සාමා යනයන් නකාළඹ තදාසන්  දුම්ිය ව්යාපෘතියසඳහා නයෝජිත “දුක් ගැ විලි සඳහා සහ  සැලසීනම් 

යාන්රණය” සේථර තු කින් සමන්විත නේ. එ ම්, ග්රාම නිලධාරී මට්ටම, ප්රානේශීය නල්කම් මට්ටම සහ ඉහළ 

මට්ටම ව්  අමාතයාංශ මට්ටනම් “දුක් ගැ විලි සඳහා සහ  සැලසීනම් කමිටුව්” ව්ශනයන් නේ. “දුක් ගැ විලි 

සඳහා සහ  සැලසීනම් යාන්රණනය”හිනපනී සිටීම නහෝ “දුක් ගැ විලි සඳහා සහ  සැලසීනම් යාන්රණය”ක් 

යටනත් සහ  අනප්ක්ෂා කිරීම, සිය දුක් ගැ විලි නව්නුනව්න් අධිකරණයක් නව්ත යාමට බාධාව්ක් න ානේ. 

 

11.6 ඉඩම් අත්කර ගැනීම, ව්න්ද මුදල් හා  ැව්ත පදංචි කිරීනම් සහාය,  ැව්ත පදංචිකිරීනම් නන්ව්ාසික 

ඒකකලබාදීමආදය ප්රමාද ීම සහ ඉඩනම් අයිතිය සම්බන්ධ ගැටළු ව්ැනි ඉඩම් ගැටළු සම්බන්ධනයන්“දුක් ගැ විලි 

සඳහා සහ  සැලසීනම් කමිටුව්” කටයුතු කරනු ඇත. ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන් හට සිය ගැටළුව් 

ලිඛිතව් “දුක් ගැ විලි සඳහා සහ  සැලසීනම් කමිටුව්”නව්ත නහෝ ව්ාචිකව් ව්යාපෘති කළම ාකරණ ඒකකය හි 

නහෝ ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීනම් ඒකකය හි සමාජ ආරක්ෂණ නිලධාියා නව්ත ඉදිපත්කළ හැකිය. නමම 

දුක්ගැ විලි ලිඛිතව් ඉදිපත් කිරීනම්දී, ග්රාම නිලධාරී කාර්යාල, දුම්ිය සේථා නේ නහෝ ව්යාපෘති කළම ාකරණ 

ඒකකය කාර්යාලනේ තබා ඇති පැමිණිලි නපට්ටියට බහාලිය හැකිය. නමනසේ ව්ාචිකව් නහෝ ලිඛිතව් ලැනබ  සෑම 

පැමිණිලිලක්ම ව්යාපෘති කළම ාකරණ ඒකකය හි නහෝ ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීනම් ඒකකයහි පව්ත්ව්ානග  ය  

ප්රධා  නරජිසේටරනයහි සටහන් කරගනු ලබයි. එනසේ ලියාපදංචිකරගැනීනමන් අ තුරුව් අදාළ සමාජ ආරක්ෂණ 

නිලධාියා; එම ගැටළුව් සඳහා ව්යාපෘති කළම ාකරණ ඒකකය/ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීනම් ඒකකය මට්ටනමන් 

විසඳුමක් ලබාදීමට උත්සාහ කරයි. එය ව්යාපෘති කාර්යාල මට්ටමින් විසඳාලිය න ාහැකි  ම්, එය විසඳීම සඳහා 

ග්රාම නිලධාරී කාර්යාල මට්ටනම්, ප්රානේශීය මට්ටනම් සහ අමාතයාංශ මට්ටනම් “දුක් ගැ විලි සඳහා සහ  

සැලසීනම් කමිටුව්” නව්ත ඉදිපත් නකනර්. 

 

11.7 ප්රසිේධ කර  ලද කාල සටහ කට අනුව් “දුක් ගැ විලි සඳහා සහ  සැලසීනම් කමිටුව්” රැසේ නේ. නම් නතාරතුර 

ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක් වූ සියලුම පුේගලයන් හට දැ  ගැනීමට සලසේව්නු ලැනබ්. දුක්ගැ විලි සඳහා විසඳුම් 

නසීමට මහජ  රැසේීම් කැඳව්නු ඇත. ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන්නේ දුක්ගැ විලි සඳහා සහ  

සැලසීනම්දී සෑම රැසේීමක්ම ඔවු ට පැමිණීමට පහසු සේථා යක පැව්ැත්ීමට කටයුතු කරනු ලැනබ්. “දුක් ගැ විලි 

සඳහා සහ  සැලසීනම් කමිටුව්” පාර්ශව්කරුව්න් නව්නුනව්න් ප්රජා රැසේීම් සහ මහජ  ව්ැඩමුළු පව්ත්ව්ා ඒව්ානේදී 

“දුක් ගැ විලි සඳහා සහ  සැලසීනම් කමිටුනව්හි” ක්රියාපටිපාටි පිළිබඳව් දැන්ීම් පිකා මගින් දැනුම් නදනු ඇත. 

“දුක් ගැ විලි සඳහා සහ  සැලසීනම් යාන්රණනයහි ව්ුහය, එහි බලතල හා ප්රතිලාභ පිළිබඳව් නතාරතුරු විමසීම 

සහ කණ්ඩායම් සාකච්ඡා ව්ලදී ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන් දැනුව්ත් කරනු ලැනබ්. “දුක් ගැ විලි 

සඳහා සහ  සැලසීනම් යාන්රණනයහි ව්ුහය හා කාර්යයන් පිළිබඳව් ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක්ව්  

පුේගලයන්නේ අදහසේ ලබා ගැනීමට කටයුතු කරනු ලැනබ්. 
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11.8 ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන්නේ පැමිණිලි ව්යාපෘති කළම ාකරණ ඒකකය නව්තින්, මට්ටම් 

තු කින් යුතු “දුක් ගැ විලි සඳහා සහ  සැලසීනම් කමිටුව්” නව්ත ලබානද  අතර එහිදී සේී පුරුෂ භාව්ය පිළිබඳ 

අව්ධා ය නයාමු කරමින්, සංසේකෘතික ව්ශනයන් සුදුසු සහ ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක්ව්  ඕ ෑම පුේගලනයකුට 

පහසුනව්න් ප්රනේශ විය හැකි විනිවිදභාව්යකින් යුතු ක්රියාව්ලියක් තුළින් එම ගැටළුව්ලටපිළියම් ලබානදනු ඇත. 

පළමු මට්ටනම් “දුක් ගැ විලි සඳහා සහ  සැලසීනම් කමිටුව් හි සභාපති ව්ශනයන් ප්රනේශනේ ග්රාම නිලධාරීව්රයා 

කටයුතු කර  අතර ව්යාපෘති කළම ාකරණ ඒකකය/ ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීනම් ඒකකයහි සමාජ ආරක්ෂණ 

නිලධාියාඑහි නල්කම් නලස කටයුතු කරයි. එහි සාමාජිකයන් ව්ශනයන් ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීනම් ඒකකයහි 

නිනයෝජිතනයකු, ව්යාපෘතිනේ නකාන්රාත්කරු, ප්රජා මූල සංවිධා /NGO සාමාජිකනයකු, ආගමික  ායකනයකු 

සහ ප්රජාව් නිනයෝජ ය කරමින් කාන්තා නිනයෝජිතනයකු කටයුතු කරයි. නමහිදී, ඉදිපත්ව් ඇති සරල පැමිණිලි 

සලකා බලා විසඳුම් ලබාදීමට කටයුතු කර  අතර එනසේ ව්ැඩබිම් මට්ටමින් විසඳීමට න ාහැකි වූ ගැටළු ප්රානේශීය 

මට්ටනම් “දුක් ගැ විලි සඳහා සහ  සැලසීනම් කමිටුව්” නව්ත ඉදිපත් කරනු ලබයි. නමම “දුක් ගැ විලි සඳහා 

සහ  සැලසීනම් කමිටුනව්”හි සභාපති නලස අදාළ ප්රානේශීය නල්කම් නකාට්ඨාශනේ ප්රානේශීය නල්කම්ව්රයා ද 

නල්කම් නලස නිනයෝජය ව්යාපෘති අධයක්ෂ (පිසර හා සමාජ ආරක්ෂණ)/ ව්යාපෘති කළම ාකරණ 

ඒකකයකටයුතු කර  අතර ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීනම් ඒකකයනිනයෝජිතනයකු හා ව්යාපෘති නකාන්රාත්කරු, 

ප්රජා මූල සංවිධා /NGO නිනයෝජිතනයකු, ප්රනේශනේ ආගමික  ායකනයකු, සමථ මණ්ඩල සාමාජිකනයකු සහ 

ප්රනේශනේ කාන්තා නිනයෝජිතනයකු සාමාජිකයන් ව්ශනයන් කටයුතු කරයි. නමම මට්ටනම්දී විසඳිය න ාහැකි 

ගැටළු ජාතික මට්ටනම් “දුක් ගැ විලි සඳහා සහ  සැලසීනම් කමිටුව්” නව්ත ඉදිපත් කරනු ලැනබ්. ජාතික 

මට්ටනම් “දුක් ගැ විලි සඳහා සහ  සැලසීනම් කමිටුනව්”හි ප්රව්ාහ  නසේව්ා කළම ාකරණ අමාතයාංශනේ 

නල්කම්ව්රයා සභාපති නලසත්, නකාළඹ තදාසන්  දුම්ිය ව්යාපෘතිනයහි ව්යාපෘති අධයක්ෂව්රයා නල්කම් නලසත් 

කටයුතු කර  අතර ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීනම් ඒකකයහි නිනයෝජිතනයකු හා ප්රජා මූල සංවිධා නයහි 

සාමාජිකනයකු සාමාජිකයන් නලස කටයුතු කරයි. අව්ශය ව්න්නන්  ම්, අන කුත් නර්ඛීය ආයත  ව්  ශ්රී ලංකා 

දුම්ිය නදපාර්තනම්න්තුව්, ජාතික නිව්ාස සංව්ර්ධ  අධිකාිය ආදනයහි නිනයෝජිතයන් හට ඉහත සඳහන් “දුක් 

ගැ විලි සඳහා සහ  සැලසීනම් කමිටු” තු  සඳහාම ඒව්ාට ලැබී ඇති පැමිණිලි හා ගැටළු ව්ලට පිළියම් සැපයීම 

සඳහා ආරාධ ා කළ හැකිය. ජාතික මට්ටනම් “දුක් ගැ විලි සඳහා සහ  සැලසීනම් කමිටුව්” හිද ගනු ලබ  තීරණ 

අව්සා  තීරණය ව්  අතර එය පැමිණිලිකරුට ලිඛිතව් දැනුම් නදනු ලැනබ්. සියලුම “දුක් ගැ විලි සඳහා සහ  

සැලසීනම් කමිටුව්ල” පරීක්ෂණ කටයුතු හා තීරණ ව්ාර්තාගත කර  අතර මහජ තාව්ට අව්ශය ව්න්නන්  ම් 

පරීක්ෂාකර බැලිය හැකිය. 

 

B. නැවත පදිංචි කිරීම පිපාලනය 

11.9  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේමක්ම ක්රියාත්මක කිිම සඳහා ව්  ආයතනික ව්ැඩපිළිනව්ල සෑම  ැව්ත 

පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේමකම සංක්ෂිප්තව් දක්ව්ා ඇත. එනසේ ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා පව්ති  

ආයතනික ව්ැඩපිළිනව්ල විසේතරාත්මකව් ඉදිපත් කර  අතරම ව්ගකීම් හා ව්ාර්තා කර  ව්ැඩපිළිනව්ල ආදය 

දැක්නව්  දළ රූප සටහන් නලසද ය  ආකාර නදනකන්ම ඉදිපත් කරනු ඇත. උප ව්යාපෘතිය/ සංරචක ක්රියාත්මක 

කිරීනම් ආයත ය (EA) දුම්ියනදපාර්තනම්න්තුව් ව්  අතර සෑම උප ව්යාපෘතියක්ම/ සංරචකයක්ම ව්යාපෘතිය 

ක්රියාත්මක කර  නිනයෝජිත ආයත ය (IA) ඒව්ා ක්රියාත්මක කිරීනම් ව්ගකීම දරයි. කළම ාකරණ සහ ඉදකිරීම් 

උපනේශකව්රුන් හා නිනයෝජිත ආයත යද  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේම ක්රියාත්මක කිරීනම් 

කාර්යනේදී ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කර  නිනයෝජිත ආයත යට (IA) සහාය ලබානදයි. 

 

11.10 සෑම ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කර  නිනයෝජිත ආයත යකටම(IA), සේව්කැමැත්නතන් නතාරව්  ැව්ත පදංචි කිරීම 

සැලසුම් කිරීම හා ක්රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව් ම ා පළපුරුේදක් තිබිය යුතු නේ.  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් 

සැලැසේමක් සකසේකර ක්රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධනයන් ඔවුන් තුළ පව්ති  කැමැත්ත සහ හැකියාව් පිළිබඳව් 

ව්යාපෘති කළම ාකරු සහ නිනයෝජය  කළම ාකරු (සමාජ ආරක්ෂණ), සතුව් ම ා අව්නබෝධයක් පැව්තිය යුතුය. 

ඒ සඳහා පව්ති  අභයන්තර ධාිතාව් දුර්ව්ල මට්ටමක පව්තින්නන්  ම්,  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් 

සැලැසේම සකසේ කිරීම හා ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා සමාජ ආරක්ෂණ උපනේශකව්රුන් පත්කළ යුතුය.  

 

C. වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය (PMU) 

11.11 ව්යාපෘතියට, ව්යාපෘති කළම ාකරණ ඒකකයක් ඇත. නමමව්යාපෘති කළම ාකරණ ඒකකනයහි එක් කාර්යයක් 
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ව්නුනේ; සමාජ බලපෑම් තක්නසේරුව්,  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේම සම්පාද ය කිරීම, ව්යාපෘති 

මට්ටමින් ඒව්ා ක්රියාත්මක කිරීම හා සුපරීක්ෂණය කර  අතරව්ාරනේදී සමාජ හා පාිසික ආරක්ෂණ 

අනුකූලතාව්න් පාල ය කිරීම නේ. නිනයෝජය ව්යාපෘති අධයක්ෂ (ආරක්ෂණ)නේ  ායකත්ව්ය යටනත් ක්රියාත්මක 

ව්  ආරක්ෂණ අංශයන් ව්යාපෘති කළම ාකරණ ඒකකය සතුව්  අතර එහි ූර්ණකාලී ව් නසේව්නේ නියුතු සමාජ 

හා සමාජ ආරක්ෂණ විනශේෂඥව්රුන්,  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේම සකසේ කිරීම,  ැව්ත පදංචි 

කිරීනම් නයෝගයතා ව්ාර්තා සහ  ැව්ත පදංචි කිරීනම් සුපරීක්ෂණ ව්ාර්තා සකසේ කිරීම ආදනේදී සහාය ලබානදයි. 

සමාජ ආරක්ෂණ විනශේෂඥයින්, සමාජ විනශේෂඥයින් සඳහා ව්  නිර්ණය විෂයයන් සකසේ කර සමානලෝච ය 

සඳහා ආසියානු සංව්ර්ධ බැංකුව් නව්ත ඉදිපත් කරයි. විනශේෂඥයින් විසින් සිදුකළ යුතු ප්රධා  කාර්යයන්ට පහත 

සඳහන් කරුණු ඇතුළත් නේ. (i) නයෝජිත ව්යාපෘතිව්ල විභව්ය  ැව්ත පදංචිකිරීනම් බලපෑම් හා අව්දා ම් ආව්රණය 

කිරීම;(ii)  ැව්ත පදංචි කිරීනම් බලපෑම් ව්ැළැක්ීම නහෝ අව්ම කිිම සඳහා ව්යාපෘති විකල්ප සමානලෝච ය කිරීම; 

(iii) ව්යාපෘතිනේ සමාජ බලපෑම් තක්නසේරු කිිම; (iv) මහජ  සාකච්ඡා/ උපනේශ  සහ  ැව්ත පදංචි කිරීනම් 

නතාරතුරු අ ාව්රණය කිිම සඳහා සුදුසු උපාය මාර්ග සම්පාද ය කිිම; සහ (v)  ැව්ත පදංචිකිරීනම් 

උපනේශකව්රුන් සමඟ  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේමක් සම්පාද ය කිරීම; (vi) උප ව්යාපෘති 

මට්ටනම්දී “දුක් ගැ විලි සඳහා සහ  සැලසීනම් යාන්රණය” සේථාපිත කිරීම හා ක්රියාත්මක කිරීම සහ “දුක් 

ගැ විලි සඳහා සහ  සැලසීනම් යාන්රණනය” හි ක්රියාකාරීත්ව්ය සුපරීක්ෂණය කිරීම. ව්යාපෘති කටයුතු පිළිබඳව් 

ආසියානු සංව්ර්ධ  බැංකුව් සහ රජනේ ආයත  සමඟ ගනුනදනු සිදු කර  ප්රධා  ආයතනික ඒකකය ව්යාපෘති 

කළම ාකරණ ඒකකය නේ. එමගින්, සැලසුම් හා ක්රියාත්මක කිරීනම් ලිපි නල්ඛ , නමනහයුම් ව්ාර්තා හා 

නයෝගයතා ව්ාර්තා අනුමැතිය සඳහා ප්රව්ාහ  හා සිවිල් ගුව්න් නසේව්ා අමාතයාංශය සහ ආසියානු සංව්ර්ධ  බැංකුව් 

නව්ත ඉදිපත් කරනු ලබයි. 

 

D. නැවත පදිංචි කිරීමේ කාර්ය මණ්ඩලය, උපමද්ශකවරුන්, රාජය මනාවන සිංවිධාන සහ සිවිේ සමාජ 

සිංවිධාන 

11.12  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ව්ැඩසටහන හි සමසේථ සම්බන්ධීකරණය, සැලසුම් කිරීම සහ මූලයකරණය ක්රියාත්මක 

කිරීනම් ආයත නයහි (EA) ව්ගකීම ව්  අතර  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේම ක්රියාත්මක කිරීනම් 

ව්ගකීම ව්යාපෘති කළම ාකරණ ඒකකය නව්ත පැව්නර්. සමාජ ආර්ික සමීක්ෂණය හා  ැව්ත පදංචි කිරීනම් 

ක්රියාකාරකම් සැලැසේම සම්පාද ය කිරීමට ප්රථම; ඉඩම් හා  ැව්ත පදංචි කිරීනම් නියාම  ව්ැඩරාමුව් සහ ආසියානු 

සංව්ර්ධ  බැංකුනේ  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ප්රතිපත්ති හා ක්රියාපටිපාටි පිළිබඳ ම ා අව්නබෝධයකින් යුතු සමාජ 

සංව්ර්ධ  විනශේෂඥයින්, ව්යාපෘති කළම ාකරණ ඒකකය කාර්ය මණ්ඩලය ව්ශනයන් බඳව්ා ගැනීමට ක්රියාත්මක 

කිරීනම් ආයත ය (EA) කටයුතු කරනු ඇත. නමම විනශේෂඥයින්, අනුමත  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ව්ැඩරාමුව් සමීපව් 

අනුගම ය කරමින්; සමීක්ෂණ සිදු කිරීම,  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේම හා නයෝගයතා ව්ාර්තා 

සම්පාද ය කිරීම සිදු කරනු ලබයි. ඔවු ට  ැව්ත පදංචි කිරීම සැලසුම් කිරීම, ක්රියාත්මක කිිම හා සුපරීක්ෂණය 

සඳහා සහාය දීම සඳහා ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය (EA)/ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කර  නිනයෝජිත ආයත ය 

(IA) හරහා  ැව්ත පදංචි කිරීනම් කාර්ය මණ්ඩලය හා උපනේශකව්රුන්නේ නසේව්ය නගීම්/ කුලී පද ම මත 

ලබාගත හැකිය. 

 

11.13 සේව්කැමැත්නතන් නතාරව් අව්තැන්වූව්න්  ැව්ත පදංචිකිිම සංනේදී ක්රියාව්ලියක් ව්  අතර  ැව්ත පදංචි කිරීම් 

ක්රියාත්මක කරනු ලබ  නිලධාරීන් හට;  ැව්ත පදංචි කිරීම, පු රුත්ථාප ය සහ ප්රජා සංව්ර්ධ ය පිළිබඳ 

ක්නෂේර අත්දැකීම් පැව්තීම අව්ශය නේ. ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක් වූ ප්රජාව්න් සමඟ ම ා සම්බන්ධතාව්යක් 

පව්ත්ව්ා ගැනීම සඳහාත්,  ැව්ත පදංචි කිරීම් ක්රියාත්මක කිරීම පරීක්ෂා කිරීම සඳහාත්; විනශේෂනයන්ම ‘A’ උප 

කාණ්ඩය යටතට ගැන   උප ව්යාපෘති/ සංරචක සම්බන්ධනයන්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේම 

ක්රියාත්මක කිරීනම් ව්යාපෘති කළම ාකරණ ඒකකය/ ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීනම් ඒකකයටසහාය ීම පිණිස 

පළපුරුේද හා අත්දැකීම් සපිි සිවිල් සමාජ සංවිධා  නගීම් පද ම (කුලී පද ම මත) ලබාගත හැකිය. එව්න් 

සංවිධා / නිනයෝජිත ආයත ව්ලට සත්කාරකව්රනයකුනේ (පහසුකම් සලසන්න කුනේ) භූමිකාව් ඉටු කළ හැකි 

අතර ව්යාපෘති කළම ාකරණ ඒකකය සහ බලපෑමට ලක් වූ ප්රජාව් අතර සම්බන්ධකනයකු ව්ශනයන්ද කටයුතු 

කළ හැකිය. ඔවුන්, ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන්නේ කුසලතා සංව්ර්ධ  සඳහා පුහුණු කිිම්, මූලය 

සහාය ලබානද  රජනේ විවිධ සංව්ර්ධ  නයෝජ ා ක්රම/ නිනයෝජිත ආයත , කුසලතා සංව්ර්ධ  ව්ැඩසටහන් සහ 

කුඩා ව්යාපාර ණය ආදය සඳහා ප්රනේශය ලබාදීම මගින් ඔවුන්නේ ආදායම් ප්රතිසේථාප යටත්, ව්ර්ධ යටත් සහාය 

ලබාදය හැකිය. 
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E. වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීමේ ඒකක 

11.14 ක්නෂේරනේ පව්ති , ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීනම් ඒකක ව්යාපෘති කළම ාකරණ ඒකකයට සහාය ව්නු ඇත. 

ව්යාපෘති කළම ාකරණ ඒකකනයහි අධීක්ෂණය යටනත් කටයුතු කර  ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීනම් ඒකකයක් 

සෑම උප ව්යාපෘතියකටම/ සංරචකයකටම පව්තී. අව්ශය ව්න්නන්  ම්; සමාජ බලපෑම් තක්නසේරු කිරීමට,  ැව්ත 

පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේම සම්පාද ය කිිම හා ඒව්ා ක්රියාත්මක කිරීම සහ සුපරීක්ෂණය කිරීම සඳහා 

ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීනම් ඒකකනයහි ක්නෂේර නිලධාින්ට සහාය ලබාදීමට  ැව්ත පදංචි කිරීනම් නිලධාින් 

කුලී පද ම මත ලබාගත හැකිය. 

 

11.15  ැව්ත පදංචි කිරීම් සැලසුම් කිරීනම් ක්රියාව්ලිනේදී සහ  ැව්ත පදංචි කිරීම් ක්රියාත්මක කිරීනම් කටයුතුව්ල 

නියැනල  විවිධ ආයත ව්ල කාර්යභාරය හා ව්ගකීම සාරාංශ ව්ශනයන් පහත සඳහන් නකාට ඇත. 

 

නැවත පදිංචි කිරීම සැලසුේ කිරීමේ හා ක්රියාත්මක කිරීමේදී නිමයෝජිත ආයතනවල කාර්යභාරය හා වෙකීම 

කාර්යය වෙකීම දරණ නිමයෝජිත 

ආයතනය 

 ැව්ත පදංචි කිරීනම් ආරක්ෂණ ඒකකය හා ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් ඒකක 

සේථාපිත කිරීම සහ පාිසික හා සමාජ ආරක්ෂණ සහ ඉඩම් අත්කර ගැනීම් 

සඳහා සහකාර අධයක්ෂරුන් සහ  ැව්ත පදංචි කිරීම් හා සමාජ 

විනශේෂඥයින් පත් කිරීම. 

ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය 

(EA)/ව්යාපෘති කළම ාකරණ 

ඒකකය 

 ැව්ත පදංචි කිරීම් උපනේශකව්රුන් බාහිර නමනහයුම්කරුව්න් නගීනම් 

පද ම මත ලබා ගැනීම. 

ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය 

(EA)/ව්යාපෘති කළම ාකරණ 

ඒකකය 

 ැව්ත පදංචි කිරීම පිළිබඳ පුහුණු ව්ැඩමුළු සංවිධා ය කිරීම. ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය 

(EA), ව්යාපෘති කළම ාකරණ 

ඒකකය 

 ැව්ත පදංචි කිරීනම් බලපෑම් හඳු ා ගැනීම සඳහා ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට 

ලක් වූ පුේගලයන් ආව්රණය කිරීම. 

ව්යාපෘති කළම ාකරණ 

ඒකකය/ ආසියානු සංව්ර්ධ  

බැංකුව් 

 ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේනමහි විෂය පථය නිශේචය කිරීම. ආසියානු සංව්ර්ධ  බැංකුනේ 

උපනදසේ ලබා ගනිමින් 

ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය 

(EA) 

සමාජ බලපෑම් තක්නසේරු කිරීම සහ ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් සැලැසේම සකසේ 

කිරීම, සංගණ ය, සමාජ ආර්ික සමීක්ෂණ සහ  ැව්ත පදංචි කිරීනම් 

ක්රියාකාරකම් සැලැසේමක් සකසේ කිරීම. 

ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය 

(EA)/ව්යාපෘති කළම ාකරණ 

ඒකකය, නිනයෝජය ව්යාපෘති 

අධයක්ෂ/ ඉඩම්,  ැව්ත පදංචි 

කිරීනම් විනශේෂඥයින් සහ 

උපනේශකව්රු 

 ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේම ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා සිවිල් 

සමාජ සංවිධා  හා රාජය න ාව්  සංවිධා ව්ල නසේව්ය කුලී පද මින් 

ලබා ගැනීම. 

ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය 

(EA), ව්යාපෘති කළම ාකරණ 

ඒකකය 

මහජ  නතාරතුරු විමසීම සහ  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේම 

අ ාව්රණය කිරීම. 

ව්යාපෘති කළම ාකරණ 

ඒකකය, රාජය න ාව්  

සංවිධා , CBO 

ඉඩම් අත්කර ගැනීම, ප්රතිසේථා ගත කිරීම හා ආදායම් ප්රතිෂේඨාප ය හා ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කර  

නිනයෝජිත ආයත ය (IA), 
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ව්ර්ධ ය පිළිබඳව් ප්රානේශීය පිපාල ය සමඟ සම්බන්ධීකරණය. ව්යාපෘති කළම ාකරණ 

ඒකකය/ නිනයෝජය ව්යාපෘති 

අධයක්ෂ/ ඉඩම්,  ැව්ත පදංචි 

කිරීනම් විනශේෂඥයින් සහ 

උපනේශකව්රු 

කඩඉම් ද ය ප්රකාශයට පත් කිරීම. ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය 

(EA), ප්රානේශීය නල්කම්,  ැව්ත 

පදංචි කිරීනම් විනශේෂඥයින් 

 ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේම සඳහා ආසියානු සංව්ර්ධ  

බැංකුනේ සමානලෝච ය හා ඒ සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීම. 

ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය 

(EA), ව්යාපෘති කළම ාකරණ 

ඒකකය 

දුක්ගැ විලි සඳහා සහ  සැලසීනම් කමිටුව් පත් කිරීම. ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය 

(EA),ව්යාපෘති කළම ාකරණ 

ඒකකය 

ඉඩම්/ නේපළ අත්කර ගැනීම සඳහා අත්කර ගැනීනම් නයෝජ ා ප්රානේශීය 

නල්කම් නව්ත ඉදිපත් කිරීම. 

ව්යාපෘති කළම ාකරණ 

ඒකකය/ නිනයෝජය ව්යාපෘති 

අධයක්ෂ/ ඉඩම් 

ව්න්ද ප්රදා ය හා ව්න්ද නගවිම. 

ප්රානේශීය නල්කම්, ව්යාපෘති 

කළම ාකරණ ඒකකය/ 

නිනයෝජය ව්යාපෘති අධයක්ෂ/ 

ඉඩම්,  ැව්ත පදංචි කිරීනම් 

විනශේෂඥයින් සහ 

උපනේශකයින් 

ව්න්ද ව්ශනයන් ප්රතිසේථාප  පිිව්ැය හා දීම ා නගීම. 

ප්රානේශීය නල්කම්, ව්යාපෘති 

කළම ාකරණ ඒකකය, 

ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කර  

නිනයෝජිත ආයත ය (IA) 

අත්කරගත් ඉඩම් හා නේපළව්ල භුක්තිය බාර ගැනීම. ප්රානේශීය නල්කම්ව්රු 

නකාන්රාත් ආරම්භ කිිම සඳහා නකාන්රාත්කරු නව්ත අත්කරගත් ඉඩම් 

බාරදීම. 

ප්රානේශීය නල්කම්ව්රු 

නකාන්රාත් ආරම්භ කර  ද ය, ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක් වූව්න් 

නව්ත දැන්ීම. 

ව්යාපෘති කළම ාකරණ 

ඒකකය/ ව්යාපෘති ක්රියාත්මක 

කිරීනම් ඒකක, රාජය න ාව්  

සංවිධා , ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කර  නිනයෝජිත ආයත ය  

ප්රතිසේථා ගත කිරීනම් සහාය, විනශේෂනයන්ම අව්දා ම් කාණ්ඩනේ 

පුේගලයන් නව්ත ලබාදීම. 

 ැව්ත පදංචි කිරීනම් 

විනශේෂඥයින්, ව්යාපෘති 

කළම ාකරණ ඒකකය/ 

ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීනම් 

ඒකකය, රාජය න ාව්  

සංවිධා , ප්රානේශීය නල්කම් 

 ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේම ක්රියාත්මක කිරීම අභයන්තර 

ව්ශනයන් සුපරීක්ෂණය 

ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීනම් 

ඒකකය, ැව්ත පදංචි කිරීනම් 

විනශේෂඥයින්, RC, රාජය 

න ාව්  සංවිධා  
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 ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේම ක්රියාත්මක කිරීම බාහිර 

සුපරීක්ෂකව්රු විසින් සුපරීක්ෂණය සහ ඇගයීම 

බාහිර  ායකත්ව්ය, ව්යාපෘති 

කළම ාකරණ ඒකකය, රාජය 

න ාව්  සංවිධා  

 

 

XII. සුපරීකෂණය හා වාර්තාකරණය 

12.1  ැව්ත පදංචි කිරීම සම්බන්ධ ඉලක්ක ළඟාකර නග  තිනබ්ද හා ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන්නේ 

ජීව්න ෝපාය සහ ජීව්  තත්ත්ව්ය යථා තත්ත්ව්යට පත් ී තිනබ්ද යන්  නිශේචය කිිම සඳහාත්,  ැව්ත පදංචි 

කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේම ක්රියාත්මක කිරීම තව්දුරටත් ව්ර්ධ ය කිරීම සඳහාත්, නිර්නේශ ලබාදීමසඳහා 

ව්යාපෘති කළම ාකරණ ඒකකය/ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීනම් ඒකකය විසින්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් 

සැලැසේම ක්රියාත්මක කිරීම සුපරීක්ෂණය කරනු ඇත. ඒ අනුව් ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය (EA) සහ ආසියානු 

සංව්ර්ධ  බැංකුව් නව්ත ඉදිපත් කිිම සඳහා ව්යාපෘති කළම ාකරණ ඒකකය/ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීනම් 

ඒකකයවිසින් අර්ධ ව්ාර්ෂික සුපරීක්ෂණ ව්ාර්තා සකසේ කරනු ඇත. සේව්කැමැත්නතන් නතාරව් අව්තැන් වූව්න් 

 ැව්ත පදංචිකිරීනම් ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති සහ ව්යාපෘතිනේ ණය ගිවිසුම් ව්ලට අනුකුලව් ඉඩම් සහ නව් ත් නේපළ 

අත්කර ගැනීම් සහ  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සිදු ී ඇත්දැයි සුපරීක්ෂණ ව්ාර්තා ව්ලදීඅව්ධා ය නයාමු 

කරනු ඇත. එනසේම නමම ව්ාර්තාව්ල ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන් සමඟ පව්ත්ව්නු ලැබූ නතාරතුරු 

විමසීම සහ හඳු ාගත් ගැටළුව්ල හා ඒව්ා විසඳීම සඳහා ගනු ලැබූ ක්රියාමාර්ග ව්ල සාරාංශ ද අන්තර්ගත ව්නු ඇත. 

තව්ද, ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන්නේ දුක්ගැ විලි ව්ල නහෝ ඔවුන් විසින් ඉදිපත්කළ පැමිණිලි 

හා ඒව්ාට සහ  සැලසීම සඳහා ගනු ලැබූ පියව්ර සහ බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන්නේ ආදායම් මාර්ග හා 

ජිව්න ෝපාය  ැව්ත නපර පැව්ති තත්ත්ව්යට පත් කිරීමට නහෝ ව්ැඩිදයුණු කිරීම උනදසා සිදු කර  ලද විනශේෂ 

කාර්යයන් පිළිබඳව් සාරාංශයක්ද ඇතුළත් නේ. 

 

12.2  ැව්ත පදංචි කිරීම සුපරීක්ෂණය කිරීනම් විෂය පථය හා එය සිදු කරනුමේ කුමන කාල පරාසයකින්ද යන්න; 

 ැව්ත පදංචි කිරීනම් බලපෑම් හා අව්දා ම් ව්ල ප්රමාණය මත රඳා පව්තී.  ැව්ත පදංචි කිරීම් සුපරීක්ෂණයට පහත 

කරුණු ඇතුළත් නේ. (I) සැලසුම් කළ ආකාරනයන්ම ක්රියාත්මක කිරීනම් කාර්යය සිදුව්  බව්ටත්, ගැටළු 

සම්බන්ධනයන් කාමලෝචිත පදනමකින්ක්රියා කර  බව්ත් සහතික කිිම සඳහා පිපාල මය සුපරීක්ෂණය; (II) 

සමාජ ආර්ික සමීක්ෂණනේ දී තහවුරු කර ගන් ා ලද පාදක නතාරතුරු නයාදා ගනිමින් කව්ර නහෝ  ැව්ත පදංචි 

කිරීනම් බලපෑම් සිදුව්  අතරව්ාරනේදී නහෝ ඉන් පසුව් ආදායම් ප්රතිසේථාප ය හා ව්ර්ධ ය කිරීම ඇතුළත් සමාජ-

ආර්ික සුපරීක්ෂණය; සහ (III) ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන්නේ සමාජ ආර්ික තත්ත්ව්ය 

තක්නසේරු කිරීම සඳහා සමසේථ සුපරීක්ෂණය සිදු කිරීම. 

12.3  ැව්ත පදංචිකිරීනම් ක්රියාකාරී සැලැසේනමහි දැක්නව්  ප්රධා  සුපරීක්ෂණ දර්ශක  ැව්ත පදංචිකිරීනම් සැලැසේමට 

ඇතුළත් නේ. එය, ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කර  අතරතුර යාව්ත්කාලි  කිරීම, පුළුල්කිිම හා සංනශෝධ ය කිරීම 

සිදුකළ හැකිය. සේව්කැමැත්නතන් නතාරව්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ණය ගිවිසුම්ව්ලට නහෝ  ැව්ත පදංචි කිරීනම් 

සමාජ ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති සමඟ කව්ර නහෝ නව් සක් පව්ති  බව් සුපරීක්ෂණ ව්ාර්තාව්ල ව්ාර්තා 

වුව්නහාත්,ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය (EA)/ ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කර  නිනයෝජිත ආයත ය (IA) විසින් 

නිව්ැරද කිරීනම් ක්රියාකාරී සැලැසේමක් (CAP) සකසේ කර සමානලෝච ය හා අනුමැතිය සඳහා ආසියානු සංව්ර්ධ  

බැංකුව් නව්ත ඉදිපත් කරනු ලබයි. සුපරීක්ෂණ ව්ාර්තා සහ නිව්ැරද කිරීනම් ක්රියාකාරී සැලැසේම, ආසියානු 

සංව්ර්ධ  බැංකුනව්හි සහ ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත නයහි (EA)නව්බ් අඩවිව්ල පළ කරනු ලැනබ්. 

 

12.4  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේම සම්පාද ය කර  කාල සිමාව් ව් විට හඳු ා නග  න ාතිබූ, 

සැලකිය යුතු තරම් ව්   ැව්ත පදංචි කිරීනම් බලපෑමක් හඳු ාගනු ලැබුව්නහාත් එය පරීක්ෂා කිරීම හා ඒ 

නව්නුනව්න් ගනු ලබ  ක්රියාමාර්ග නයෝජ ා කිිම සඳහා  සේව්ාධී  බාහිර සුපරීක්ෂකව්රනයකු ක්රියාත්මක කිරීනම් 

ආයත ය (EA)/ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කර  නිනයෝජිත ආයත ය (IA)විසින් නයාදව්නු ඇත. එව්න් 

අව්සේථාව්කදී,  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේම සඳහා සකසේ කළ යුතු තව්දුරටත් එකතු කළ යුතු 

අතිනර්කයන් පිළිබඳව් ආසියානු සංව්ර්ධ  බැංකුනේද උපනදසේ ඇතිව් සලකා බලනු ඇත. 
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12.5 මීට අමතරව්, ව්ඩාත් නහාඳ සමාජ ආරක්ෂණ පිචයන් පිළිබඳව් නමන්ම  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් 

සැලැසේමක් ක්රියාත්මක කිරීනම්දී මුහුණදීමට සිදුව්  දුෂේකරතා පිළිබඳව්ද බාහිර සුපික්ෂණ ව්ාර්තා කරනු ඇත. 

නමම ව්ාර්තාව්, ඉන් පසුව් සිදු කර  ව්යාපෘති සඳහාද මගනපන්ීමක් සිදු කරනු ඇත. සුපික්ෂණය සඳහා නයාදා 

ගන් ා ආදර්ශ ආකෘතියක් පහත සඳහන් ව්  අතර එය  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේම ක්රියාත්මක 

නකනර  අව්දනේදී ව්ඩාත් පුළුල් නලස විසේතර නකනරනු ඇත. 

 

12.6 අතිනර්ක ව්ශනයන්, ව්යාපෘතිය නිම කිරීනම් ව්ාර්තාව් ලැනබ  නතක්ම, ව්යාපෘතිනේ  ැව්ත පදංචි කිරීනම් අංශයන් 

එකින් එක සිදු නකනර  ආකාරය සුපික්ෂණය කිිම ආසියානු සංව්ර්ධ  බැංකුව් විසින් සිදු කරනු ඇත. 

 

නැවත පදිංචි කිරීමේ සුපරීකෂණ රාමුව 

 

කාර්යය ප්රෙතිය / දන සටහන් 

ව්යාපෘති සැලැසේමට නව් සේකම් සිදු කිරීනමන්(එනසේ කනළේ 

 ම්)පසු  ැව්ත පදංචි කිරීනම් බලපෑම් තක්නසේරු කිරීම 

  

ව්යාපෘති සැළැසේමට සිදු කළ නව් සේකම් මත(එනසේ කනළේ 

 ම්)RAP යාව්ත්කාලී  කිරීම,  

 

  

ADB විසින් යාව්ත්කාලී  කළ RAP අනුමත කිරීම 

 

  

අව්ශය ව්න්නන්  ම් NGO පත්කිරීම 

 

  

ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතනය (EA)හි හා ADB හි නව්බ් 

අඩවිව්ල යාව්ත්කාලී  කළ RAP පළ කිරීම. එහි පිටපත් 

ව්යාපෘතියක බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයින් හා අන ක් 

පාර්ශේව්කරුව්න් නව්ත ලබාදීම 

  

දුක්ගැ විලි සඳහා සහ  සැළසීනම් යාන්රණය/කමිටුව් 

සේථාපිත කිරීම 

  

අව්ශය ව්න්නන්  ම් EA / IA හි හැකියා ව්ර්ධ ය   

සංගණ ය සතයාප ය කිරීම; ව්න්ද සහ සහාය පිළිබඳ 

තක්නසේරුව් සහ  ැව්ත සකසේ කිරීම 

  

ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් ව්ැඩසටහ    

ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක් වූව්න් හට,ඉඩම් හා නේපලව්ල 

ප්රතිසේථාප  පිිව්ැය මත ව්න්ද නගීම 

 

  

ඉඩමට හිමිකමක් සහිත, බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයින්ට 

නමන්ම අ ව්සරකරුව්න්, බදු කරුව්න් ව්ැනි නව් ත් 

පුේගලයින් හටත්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් සහාය ලබාදීම 

  

ඉඩමට හිමිකමක් න ාමැති බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයින් 

හටත් සහාය ලබාදීම 

  

අව්දා ම් තත්ත්ව්නේ සිටි  බලපෑමට ලක් වූව්න් හට විනශේෂ 

සහාය ලබාදීම 

  

ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක්වූව්න්ට ව්ෘත්තීය පුහුණුව් 

ලබාදීම 

  

ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක්වූව්න්; ප්රානේශීය, පලාත් 

සංව්ර්ධ  නයෝජ ා ක්රම සමග සම්බන්ධ කිරීම 

  

RAP ප්රකාරව් ප්රතිසේථා ගත කිරීනම් සේථා  සැළසුම් කිරීම   



45 

කාර්යය ප්රෙතිය / දන සටහන් 

RAP ප්රකාරව් ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක්වූව්න් 

ප්රතිසේථා ගත කිරීනම් සේථා  නව්ත මාරු කිරීම 

  

නපාදු නේපල සම්පත් ප්රතිසේථාප ය / මාරු කිරීම   

මහජ  උපනයෝගිතා  ැව්ත සේථාපිත කිරීම   

ව්යාපෘති සැළැසේමට සිදු කරනු ලැබූ නව් සේකම් ව්ලට 

අනුකූලව් ආදායම් හා ජීව්න ෝපාය ප්රතිසේථාප ය කිරීම සඳහා 

සැළැසේම සකසේ කිරීම / යාව්ත්කාලී  කිරීම  

  

 

XIII. නැවත පදිංචි කිරීමේ අයවැය 

13.1 සෑම  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේමක් සඳහාම, සමසේථ නකාටස අයව්ැනයහි ඇතුළත් කිිම සඳහා 

ව්යාපෘති කළම ාකරණ ඒකකය විසින් සවිසේතරාත්මක අයව්ැය ඇසේතනම්න්තුව්ක්සකසේ කරනු ඇත. එම අයව්ැයට 

පහත සඳහන් කරුණු ඇතුළත් නේ. (i) ඉඩම් අත්කර ගැනීම සහ ජිව්න ෝපාය හා ආදායම් ප්රතිසේථාප ය සහ 

ව්ර්ධ ය කිරීම සඳහා විසේතරාත්මක පිිව්ැය; (ii) මුලයාධාර සපය  මූලාශ්රය; (iii) කාර්ය මණ්ඩල පුහුණු කිරීම 

ඇතුළත්ව් පිපාල  වියදම්; (iv) සුපරීක්ෂණය සඳහා පිිව්ැය; (v) උපනේශකව්රුන් හා රාජය න ාව්  

සංවිධා කුලී පද ම මත ලබා ගැනීම සඳහා වියදම්; (vi) අනුමැතිය සඳහා ව්ැඩපිළිනව්ල; සහ (vii) අරමුදල් 

පාල ය සහ හදසි අව්සේථා සඳහා ව්ැඩපිළිනව්ල. ඉඩම් අත්කරගැනීම, ව්න්ද නගීම හා පු රුත්ථාප ය, පිපාල , 

සුපරීක්ෂණ හා උපනේශකයින්නේපිිව්ැය, ආදායම් හා ජිව්න ෝපාය ප්රතිසේථාප ය පිිව්ැය; උප ව්යාපෘති පිිව්ැය 

සංරචකනයහිඅතයව්ශයය අංගයක් නසේ සලකනු ලබ  අතර  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේම 

ක්රියාත්මක කිිම සඳහා ප්රමාණව්ත් අරමුදල් නිසි කලට නිසි පමණ ලබා නද  බව්ට ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය 

(EA)/ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කර  නිනයෝජිත ආයත ය (IA) සහතික නේ. ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක් වූ 

පුේගලයන් සමඟ සහ සුදුසු ප්රානේශීය හා පළාත් පාල  නිලධාින් සමඟ සාකච්ඡා නකාට ක්රියාත්මක කිරීනම් 

නිනයෝජිත ආයත ය (IA) හරහා ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය (EA) විසින් ඉඩම් අත්කර ගැනිම, ප්රතිසේථාප ය 

හා පු රුත්ථාප යට සඳහා පිිව්ැය නිශේචය කරනු ඇත. අනුමත පිිව්ැය, ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය (EA) හි 

ව්ාර්ෂික අයව්ැනයහි කල්නේලා ඇතිව්ම නව්න් කරනු ලබනු ඇත. උප ව්යාපෘතිනේ/ සංරචකනේ කව්ර නහෝ ඉදකිරීම් 

කාර්යයන් ආරම්භ කිරීමට නපරාතුව් බලපෑමට ලක්වූව්න් නව්ත මුදලින් ලබානද  ව්න්ද පැනක්ජය නගීමට 

කටයුතු කරනු ලැනබ්.  ැව්ත පදංචිකිරීනම් සහාය ලබාදීනම් ව්ැඩපිළිනව්ල, ඉදකිරීම් කාර්යය ආරම්භ කිරීමට නපර 

ආරම්භ ව්  අතර ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක ව්  අතරව්ාරනේද ක්රියාත්මක ව්නු ඇත. 

 

13.2 ඉඩම් හා අන කුත් නේපළ අහිමි ීම් හා හානි නව්නුනව්න් ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක්ව්  පුේගලයන් නව්ත 

ලබාදය යුතු ව්න්ද මුදල් නගීම ප්රානේශීය නල්කම්ව්රුන් විසින් සිදු කරනු ඇත.අනුමත ව්න්ද නගීම් සඳහා අව්ශය 

ව්  අරමුදල් ප්රානේශීය නල්කම් කාර්යාලනේ ගිණුනමහි තැන්පත් කිරීමට ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය (EA) 

කටයුතු කරනු ඇත. 

 

13.3  ැව්ත පදංචි කිරීනම් සේථා ව්ල ඇති නන්ව්ාසික ඒකක නබදාදීම සඳහා ව්යාපෘති කළම ාකරණ ඒකකය විසින් 

විනශේෂ ව්ැඩපිළිනව්ලක් සකසේ කරනු ඇත.එම නිව්ාස ඒකක ලබාදම සඳහා නතෝරා ගන් ා ක්රමනේදය,  ැව්ත පදංචි 

කිරීනම් කාල සටහ , ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක් වූව්න්නේ බඩු බාහිරාදය ඔවුන්ට ලැබුණු  ව් නිව්ාස ඒකක 

නව්ත ප්රව්ාහ ය කිරීනම්දීඒ සම්බන්ධනයන් ව්ගකීම නග  කටයුතු කරන්නන් කවුරුන්ද සහ එම  ැව්ත පදංචි 

කිරීනම්  ව් සේථා නේදී ඔවු ට අව්ශය පහසුකම් සැපයීම පිළිබඳව් ද,  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරී සැලැසේනමහි 

පැහැදලි කරයි. 

 

13.4 ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක්වූව්න් නව්ත  ැව්ත පදංචි කිරීනම් සහාය සහ නව් ත් පු රුත්ථාප  සහාය ලබාදීම 

ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය (EA)/ ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කර  නිනයෝජිත ආයත ය (IA) විසින් සිදු කරනු 

ලබයි. ව්යාපෘතිය විසින්, ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා රාජය න ාව්  සංවිධා යක් නසේව්නේ නයාදව්නු ලැබුව්නහාත් 

මුදල් වියදම් කිරීනම් ක්රියාව්ලිනයහි සහ ආදායම් හා ජිව්න ෝපාය පු රුත්ථාප  ව්ැඩසටහ  සඳහා සහාය දීනම් 

ඔවුන් නියුතු ව්නු ඇත. අයව්ැනයහි නකටි සටහ ක් පහත දක්ව්ා ඇත. 

 



46 

13.5 ආදායම් හා ජිව්න ෝපාය ප්රතිසේථාප ය සහ ව්ැඩිදයුණු කිරීනම් සැලැසේමක් නව් මම සකසේ කර  ැව්ත පදංචි 

කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේමට අමුණනු ඇත. 

 

නැවත පදිංචි කිරීමේ අයවැය සහ පිිවැය ඇසේතමේන්තු 

අයිතමය 
ඒකකයක 

වටිනාකම 
මුළු ප්රමාණය 

වන්දය 

(රුපියේ වලින්) 

නැවත පදිංචි 

කිරීමේ හා 

පුනරුත්ථාපන 

පිිවැය 

A: පුේගලික නේපළ අත්කර ගැනීම සඳහා ව්න්ද 

1 කෘෂිකාර්මික ඉඩම්    - 

2 නන්ව්ාසික/ ව්යාපාර සඳහා නගව්තු    - 

3 නන්ව්ාසික ඉදකිරීම් ව්ුහ/ ඒකක    - 

4 ව්යාපාර ඉදකිරීම්     

5 ගසේ ඵල දර      

  දැව්     

 
 

බහුව්ාර්ෂික 

නබෝග 
    

  සේථාව්ර නබෝග     

6 විනශේෂිත නගීම් (පව්තින්නන්  ම්)   

7 ව්න්ද නගීම් ප්රමාද ීනම්දී එකතු ව්  නපාලිය   

  උප එකතුව්   

B:  ැව්ත පදංචි කිරීනම් හා පු රුත්ථාප  සහාය 

1.කෘෂිකාර්මික ඉඩම් (ප්රතිසේථාප  

පිිව්ැය ළඟාකර ගැනීම සඳහා 

ව්ටි ාකම එකතු කිරීම) 

    

2. ව්ාසසේථා / ව්යාපාර සඳහා නගව්තු 

ඉඩම් (ප්රතිසේථාප  පිිව්ැය ළඟාකර 

ගැනීම සඳහා ව්ටි ාකම එකතු කිරීම) 

    

3. නන්ව්ාසික ඉදකිරීම් (ප්රතිසේථාප  

පිිව්ැය ළඟාකර ගැනීම සඳහා 

ව්ටි ාකම එකතු කිරීම) 

    

4. ව්යාපාර ඉදකිරීම් (ප්රතිසේථාප  

පිිව්ැය ළඟාකර ගැනීම සඳහා 

ව්ටි ාකම එකතු කිරීම) 

    

5.  න තික හිමිකම න ාමැති 

ඉදකිරීම් ව්ුහ 
    

6. මාරුීම සඳහා දීම ා     

7. එක් සේථා යකින් නව් ත් 

සේථා යක පදංචියට යාම සඳහා දීම ා 
    

8. පුහුණුීම සඳහා සහාය     

9.  ාගික නසේව්ා නියුක්තිකයන්/ 

කම්කරු ශ්රමිකයන්/ කෘෂිකාර්මික 

කම්කරුව්න්/ අඳ නගාීන්/ බදුකරුව්න් 

සඳහා සහාය 

    

10. අව්දා ම් කාණ්ඩය යටතට 

ගැන   කුටුම්භ සඳහා අමතර සහාය 
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11.  ආදායම් ප්රතිෂේඨාප  සහ 

ව්ැඩිදයුණු කිරීම් පිිව්ැය 
    

උප එකතුව්    

C: ප්රජා යටිතල පහසුකම්/ නපාදු නේපළ සම්පත් 

1. ප්රජා යටිතල පහසුකම් ව්ැඩි දයුණු 

කිරීම/ ඇති කිරීම 
   

2. ආගමික සේථා  ඉදකිරීම්    

3. රජනේ නගාඩ ැගිලි    

D:  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේම ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා සහාය  

1. සුපරීක්ෂණය හා ඇගයීම සඳහා ව්  

සේව්ාධී  නිනයෝජිත ආයත ය 
    

2.  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් 

සැලැසේම ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා රාජය 

න ාව්  සංවිධා ව්ල සහාය 

    

උප එකතුව්     

එකතුව් (රුපියල් ව්ලින්)    

හදසි අව්සේථා (මුළු ගණනින් 15%ක්)    

සමසේථ එකතුව (රුපියේ වලින්)    

 

XIV. ක්රියාත්මක කිරීමේ උපමේඛනය 

14.1  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේම ක්රියාත්මකකිරීම එක්උප ව්යාපෘතියකින්, තව්උප ව්යාපෘතියකට 

නව් සේව්නු ඇත. ඉඩම් අත්කර ගැනීමසම්බන්ධනයන් සිදුව්  අඛණ්ඩ ආරවුල්සහ ව්න්ද ගණ ය කිරීම හා 

නගීනම්දීත්  ව් නිව්ාස ඉදකිරීනම්දීත්ඇතිව්  ප්රමාදයන් නමම ක්රියාව්ලිය ව්ඩාත් දීර්ඝීමට නහේතුනේ. උප 

ව්යාපෘතියක/ සංරචකයක  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ව්ැඩසටහ  ප්රධා  අදයර තු කින් සමන්විත නේ. එ ම්;  ැව්ත 

පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේම සකසේ කිිම, ඉඩම් අත්කරගැනීම හා ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක්වූව්න් 

පු රුත්ථාප ය කිරීම නේ. සේව්කැමැත්නතන් නතාරව් අව්තැන්වූව්න්  ැව්ත පදංචි කිරීම හා සම්බන්ධව් නමම 

අදයර තුනන්දී සිදුව්  පහතින් සඳහන් ප්රධා  කාර්යයන්, ක්රියාත්මක කිරීනම් උපනල්ඛ නේ සවිසේතරාත්මකව් 

සඳහන් නකනර්. එ ම්; සංගණ ය හා සමාජ ආර්ික සමික්ෂණය, කඩඉම් ද ය ප්රසිේධ කිිම,  ැව්ත පදංචි කිරීම 

සැලසුම් කිිම, මහජ  නතාරතුරු විමසීම,  ැව්ත පදංචි කිරීනම් නතාරතුරු අ ාව්රණය කිරීම, ඉඩම් අත්කර 

ගැනීම, ව්න්ද නගීම,  ැව්ත පදංචි කිරීම, ආදායම් ප්රතිසේථාප ය හා ව්ර්ධ ය කිිම,  ැව්ත පදංචිකිරීනම් 

ක්රියාත්මක කිරීම සුපරීක්ෂණය හා ඇගයීම. 

14.2 පහත විසේතර නකනර  කාර්යයන් සිදු නකනර තුරු උපව්යාපෘතියකින්/  සංරචකයකින් බලපෑමට ලක්ව්  

පුේගලයන් නභෞතිකව් නහෝ ආර්ික ව්ශනයන් අව්තැන් න ාව්  බව්ට ක්රියාත්මක කිරීනම් ආයත ය 

(EA)/ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කර  නිනයෝජිත ආයත ය (IA) සහතික නේ. (i) නභෞතිකව් අව්තැන් වූ කුටුම්භ 

සුරක්ෂිතව්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් සේථා යක පදංචි කර  නතක්; (ii) ඉඩම් අහිමි වූ සෑම පුේගලනයකුටම ඒ 

නව්නුනව්න් නගව්  ප්රතිසේථාප  පිිව්ැය මත ව්න්ද මුදල නහෝ ඉඩම නව්නුව්ට ඉඩමක් ලැබීම; (iii)  ැව්ත පදංචි 

කිරීනම් සැලැසේනම් සඳහන් කර ඇති නව් ත් හිමිකම්, ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක්වූව්න් හට ලබා දීම; සහ (iv) 

ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන්නේ ආදායම් මාර්ග හා ජිව්න ෝපාය ව්ර්ධ ය කර ගැනීමට නහෝ අව්ම 

ව්ශනයන් ඔවුන් ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක්ීමට නපර පැව්ති තත්ත්ව්යට පත්කර ගැනීමට කටයුතු කරනු පිණිස, 

ප්රමාණව්ත් අයව්ැයක් නව්න් කරමින්සවිසේතරාත්මකආදායම් හා ජිව්න ෝපාය පු රුත්ථාප  ව්ැඩසටහ ක් 

ක්රියාත්මක කිරීම. 
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ක්රියාත්මක කිරීමේ උපමේඛනය 

නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරකම කාල සීමාව ප්රෙතිය 

විභව්ය  ැව්ත පදංචි කිරීනම් බලපෑම් හඳු ා ගැනීම සඳහා උප ව්යාපෘති 

ප්රනේශ ආව්රණය කිරීම 
  

 ැව්ත පදංචි කිරීනම් සැලසුම් සහ අව්ශය සම්පත්ව්ල ප්රමාණය නිශේචය කිරීම   

සමාජ ආර්ික සමීක්ෂණය   

ජ  හා සංඛයානල්ඛ  (ජ ගහ  ව්ාර්තා)   

හිමිකම් සඳහා අව්සන් ද ය ප්රකාශයට පත් කිරීම   

ඉඩම් අත්කරගැනීනම් සැලැසේම නිශේචය කිරීම (නකාටසේ ව්ශනයන්, අංශ 

ව්ශනයන් නහෝ මුළුමනින්ම නලස) 
  

ප්රතිසේථාප  සැලසුම් ඇතුළත්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් 

සැලැසේමසකසේ කිරීම 
  

අව්ශය ව්න්නන්  ම් සිවිල් සංවිධා  (රාජය න ාව්  සංවිධා ) ව්ල නසේව්ය 

කුලී පද ම මත ලබා ගැනීම 
  

මහජ තාව් සමඟ සාකච්ඡා පැව්ැත්ීම සහ  ැව්ත පදංචි කිරීනම් 

ක්රියාකාරකම් සැලැසේම අ ාව්රණය කිරීම 
  

ඉඩම් අත්කර ගැනීම හා ව්න්ද නගීම පිළිබඳව් ප්රානේශීය පිපාල ය සමඟ 

සම්බන්ධීකරණය 
  

ආසියානු සංව්ර්ධ  බැංකුව් විසින්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් 

සැලැසේම අනුමත කිරීම 
  

ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් නයෝජ ා ප්රානේශීය නල්කම් නව්ත ඉදිපත් කිරීම   

ව්න්ද ප්රදා ය සහ ව්න්ද නගීම   

ප්රතිසේථාප  පිිව්ැය සහ සේව්කැමැත්නතන් නතාරව්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් 

නව් ත් දීම ා නගීම 
  

අත්කරගත් ඉඩම් හා ඉදකිරීම් ව්ුහව්ල භුක්තිය බාර ගැනීම   

ප්රතිසේථා ගත කිරීනම් සේථා ව්ල පිහිටි  ව් නිව්ාස ඒකක භාරදීම   

දුම්ිය නකාන්රාත්කරුව්න් නව්ත අත්කරගත් ඉඩම භාරදීම   

ඉදකිරීම් ආරම්භ කර  ද ය ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන් 

නව්ත දැනුම් දීම 
  

බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන්ට, විනශේෂනයන්ම අව්දා ම් කණ්ඩායම්ව්ලට 

සහාය ලබාදීම 
  

 ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් සැලැසේම ක්රියාත්මක කිරීම අභයන්තරව් 

සුපරීක්ෂණය 
  

බාහිර සුපරීක්ෂණය හා ඇගයීම   

ව්යාපෘතිය සම්ූර්ණ කිරීනම් ව්ාර්තාව් 
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ඇමුණුම 1:නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරකේ සැලැසේම සකසේ කිරීම 

 

නැවත පදිංචි කිරීමේ සැලැසේමක සකසේ කිරීම සඳහා වන කාර්යය සහ මාර්මෙෝපමද්ශ  

 

කාර්යය/ ක්රියාකාරකම මාර්මෙෝපමද්ශ 

මූලික සමාජ තක්නසේරුව්ක් 

සිදු කිරීම 

- සමාජීය ගැටළු සහ සේව්කැමැත්නතන් නතාරව්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ගැටළු සහ 

ඒව්ානේ විෂය පථය/ ප්රමාණය හඳු ා ගැනීම. 

- ව්යාපෘති ප්රනේශය පැහැදලි කිරීම සහ එහි සමාජ-ආර්ික තත්ත්ව්යන් දැක්නව්  

දත්ත සමුදායක් ව්ැඩිදයුණු කිරීම. 

- ප්රධා  පාර්ශව්කරුව්න් හඳු ා ගැනීම සහ පාර්ශව්කරුව්න් විශේනල්ෂණයක් 

සිදුකිරීම. 

- පළාත් පාල  බලධාරීන්, රාජය න ාව්  සංවිධා  ව්ැනි නව් ත් පාර්ශව්කරුව්න් 

සමඟ සාකච්ඡා පැව්ැත්ීම සහ කටයුතු කිරීම. 

- විනශේෂනයන්ම, සේව්කැමැත්නතන් නතාරව් අව්තැන්ීම ව්ැනි සමාජ බලපෑම් අව්ම 

කිරීම සඳහා ව්ඩාත් ප්රානයෝගික ව්යාපෘති විකල්ප නසායා බැලීමසහ  ැව්ත 

පදංචිකිරීම සහ සමාජ බලපෑම් සැලකිය යුතු මට්ටනම් ඒව්ාද එනසේ න ාමැතිද 

යන්  තක්නසේරු කිරීම. 

නියැදයක් ව්ශනයන් සිදු 

කර  සමීක්ෂණයක් සහ 

අහිමි වූ නේපළ පිළිබඳ 

නතාග නල්ඛ  

සමීක්ෂණයක් නයාදා 

ගනිමින් සමාජීය බලපෑම් 

තක්නසේරුව්ක් සිදු කිරීම 

- අතීත, ව්ර්තමා  සහ අ ාගත සමාජීය බලපෑම් හඳු ා ගැනීම සහ අතිනර්ක දත්ත 

හා නතාරතුරු රැසේකර ගැනීම පිණිස, ව්යාපෘතිනේ EIA/IEE ව්ාර්තා තිනබ්  ම් ඒව්ා 

සමානලෝච ය කිරීම. 

- නියැදයක් ව්ශනයන් සමාජ-ආර්ික සමීක්ෂණයක් සිදු කිරීම සහ අව්තැන්වූ 

පුේගලයන් සහ බලපෑමට ලක් වූ නේපළ පිළිබඳ නතාග නල්ඛ යක් සකසේ කිරීම. 

- අව්තැන් වූ පුේගලයන් මත හැරුණුනකාට, ප්රජාව් මත ඇති කර   

සේව්කැමැත්නතන් නතාර ැව්ත පදංචිකිරීනම් බලපෑම් සහ අව්දා ම් තත්ත්ව්නේ 

කණ්ඩායම්, නපාදු නේපළ සහ නව් ත් නපාදු නේපළ සම්පත් මත ඇති විය හැකි 

බලපෑම් තක්නසේරු කිරීම. 

- ක්නෂේර නිරීක්ෂකයින් හා කුලී පද මට ගත්  පුේගලයින් සඳහා දත්ත එක්රැසේ 

කිරීනම් ක්රමනේද හා උපාය මාර්ග ව්ැඩිදයුණු කිරීම/ සකසේ කිරීම, ක්නෂේර 

නිරීක්ෂණ, දත්ත සැකසීම හා විශේනල්ෂණය කිරීම. 

හිමිකම් නගීනම් 

ක්රමනේදයක් සකසේ කිරීම 

- ව්න්ද ලබා ගැනීම සඳහා සුදුසුකම් සපුරා ගැනීම පිණිස කඩඉම් ද යක් නිශේචය 

කිරීම. බලපෑමට ලක්ව්  පුේගලයන් ඔවුන්නේ අදාළ ප්රනේශයට අනුව් ගණ ය 

කිරීමසහ ලියාපදංචි කිරීම (ව්යාපෘතිය සැලසුම් කිරීමට ප්රථම එම සේථා නේ 

පදංචිව් සිටි නීතයානුකූල ප්රතිලාභීන්නේ ලැයිසේතුව්ක් සකසේ කිරීමට නමමගින් 

හැකිව්  අතර එමගින්, ව්න්ද හා ව්යාපෘතිනේ අන කුත් ප්රතිලාභ අනප්ක්ෂානව්න් 

ව්යාපෘති ප්රනේශයට පැමිණ පදංචි ී ව්යාජ හිමිකම් පෑම් ඉදිපත් කිරීම් 

ව්ළක්ව්ාගත හැකි නේ.) 

- අහිමිීම් ව්ර්ග හඳු ා ගැනීම සහ බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන්නේ සහ බලපෑම්ව්ල 

දත්ත සමුදාය සකසේ කිරීම (කුටුම්භ, ව්යාපාර සහ ප්රජා මට්ටම් ව්ලින් අහිමි ීම් 

නතාග නල්ඛ යසකසේ කිරීම). 

- ඔවුන්ට සිදුව්  විවිධාකාර අහිමි ීම්/ පාඩු සඳහා ව්න්ද ලැබීම පිණිස සුදුසුකම් 

ලැබීනම් ක්රමනේදයක් සකසේ කිරීම. 

- ව්යාපෘතිය නව්ත අත්කර ගනු ලබ  ඉඩම් සහ ඉදකිරීම් ව්ුහ සඳහා ව්  

ප්රතිසේථාප  පිිව්ැය නිශේචය කිරීම. 

- සෑම ආකාරයකම පාඩු සහ බලපෑමට ලක්ව්  පුේගල කාණ්ඩ (කාන්තාව්න්, 

සේව්නේශික ජ තාව්, පාරම්පික (customary) ඉඩම් පිහරණය කරන් න්, 

අ ව්සරකරුව්න්, දුව්ැසියන් (බනලන් පදංචිව් සිටින් න්), දළිඳු පුේගලයන්, දැඩි 

නලස බලපෑමට ලක්ව් ඇති පුේගලයන්) සඳහා හිමිකම් නගීනම් ක්රමනේදයක් 

සකසේ කිරීම. 
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බලපෑමට ලක් වූ 

පුේගලයන් හා නව් ත් 

පාර්ශව්කරුව්න් සමඟ 

සාකච්ඡා/ උපනේශ  

පැව්ැත්ීම හා නතාරතුරු 

අ ාව්රණය සහ 

දුක්ගැ විලි සඳහා සහ  

සැලසීනම් යාන්රණය 

- පාර්ශව්කරුව්න් සමඟ සාකච්ඡා කිිම පිණිස ව්ැඩමුළු පැව්ැත්ීම සහ ඒව්ායින් 

අ ාව්රණය කරගනු ලබ  නතාරතුරු සහ නයෝජ ා සටහන් කිරීම. 

-  ැව්ත පදංචි කිරීනම් සැලැසේම, ව්යාපෘති කටයුතු, හිමිකම් පිළිබඳ නතාරතුරු නබදා 

හැරීම සහ පාර්ශව්කරුව්න්නේ අදහසේ හා අභිමතය පිළිබඳ නතාරතුරු ලබා ගැනීම. 

- නතාරතුරු ලබාදීනම් ව්ැඩසටහ  සඳහා උපාය මාර්ග සහ බලපෑමට ලක් වූ 

පුේගලයන් ඔවුන්ට ලැනබ  හිමිකම් පිළිබඳ සාකච්ඡා නකාට එකඟත්ව්යට පත්ීම 

සඳහා ක්රියාපිපාටීන් සකසේ කිරීම. 

-  ැව්ත පදංචි කිරීනම් කටයුතු ව්ලට එනරහිව් විනරෝධතා පැ   ැගිය හැකි  ම්, 

‘සමාජය සූදා ම් කිරීනම් අදයරයක්’ සකසේ කිරීම. 

- දුක්ගැ විලි සඳහා සහ  සැලසීම නව්නුනව්න් දැ ට පව්ති  ක්රියාමාර්ග 

අධයය ය කිරීම සහ බලපෑමට ලක්ව්  පුේගලයන් නව්තින් පැමිනණ  පැමිණිලි 

සම්බන්ධනයන් කටයුතු කිරීම සඳහා ශක්තිමත් යාන්රණයක් හඳුන්ව්ා දීම. 

සේව්කැමැත්නතන් නතාරව් 

 ැව්ත පදංචි කිරීනම් 

න තික හා ප්රතිපත්ති 

රාමුව් සමානලෝච ය කිරීම 

- ඉඩම් අත්කර ගැනීම, ව්න්ද නගීම, ප්රතිසේථා ගත කිරීම හා ආදායම් ප්රතිසේථාප ය 

සඳහා පව්ති  ජාතික නීති රාමුව් සහ ප්රතිපත්ති සමානලෝච ය කිිම සහ කිසියම් 

පරතරයන් පව්ති  බව් හඳු ා ගනු ලැබුව්නහාත් ඒ සම්බන්ධනයන් හිමිකම් 

නගීනම් ක්රමනේදය හරහා නිසි පියව්ර ගැනීම. 

සේී පුරුෂ සමාජ භාව්ය 

විශේනල්ෂණයක් සිදු කිරීම 

- ඉඩම් අත්කරගැනීම, ප්රතිසේථා ගත කිරීම සහ ව්යාපෘතිනේ නව් ත් ක්රියාකාරකම් 

නහේතුනව්න් බලපෑමට ලක්ව්  කාන්තාව්න්නේ අව්ශයතා හඳු ා ගැනීම. 

- කාන්තාව්න්නේ අව්ශයතා, අදහසේ, ඔවුන් නකනරහි ව්යාපෘතිනයන් ඇති කර  

බලපෑම සහ ඔවුන්ට අව්ශය ව්  විනශේෂඥ සහාය නමා ව්ාද යන්   හඳු ා ගැනීම 

පිණිස කාන්තාව්න් සහ කාන්තා කණ්ඩායම් සමඟ සාකච්ඡා පැව්ැත්ීම. 

- ඔවුන්නේ ජීව්න ෝපාය සහ ඔවුන්ට ව්ඩාත් සමීප දැ ට ව්ාසය කර  ව්ටපිටාව් 

අහිමි ීනමන් ඔවුන් අව්දා මයට ලක් ව්න්නන් දැයි යන්  සම්බන්ධනයන් කටයුතු 

කිරීම. 

අව්දා ම් තත්ත්ව්නේ 

කණ්ඩායම්ව්ල අව්ශයතා 

හඳු ා ගැනීම 

- දළිඳු පුේගලයන්ද ඇතුළුව් අව්දා ම් තත්ත්ව්නේ කණ්ඩායම් හඳු ා ගැනීම සහ 

ඔවුන් සමඟ සාකච්ඡා පැව්ැත්ීම. 

- අව්දා ම් කාණ්ඩයට ගැන   කුටුම්භව්ල විනශේෂ අව්ශයතා තක්නසේරු කිරීම. 

ආදායම් ප්රතිෂේඨාප / 

ව්ැඩිකිරීනම් ව්ැඩසටහන් 

සැලසුම් කිරීම 

- පුේගල ආදායම සහ නසේව්ා නියුක්තිය අහිමි ීම සම්බන්ධනයන් දැඩි නලස 

බලපෑමට ලක්ව්  පුේගලයන්/ කුටුම්භ හඳු ා ගැනීම. 

- බලපෑමට ලක්ව්  සියලුම පුේගලයන් නව්නුනව්න් ආදායම් ප්රතිෂේඨාප  

ව්ැඩසටහ ක් ඇති කිරීම සඳහා උපනේශ  පැව්ැත්ීම. 

- බලපෑමට ලක්ව්  අව්දා ම් කාණ්ඩයට ගැන   පුේගලයන් සඳහා ආදායම් 

ව්ැඩිකර ගැනීනම් විනශේෂ ව්ැඩසටහ ක් සකසේ කිරීම. 

අයව්ැය සකසේ කිරීම සහ 

ක්රියාත්මක කිරීනම් 

උපනල්ඛ ය 

-  ැව්ත පදංචි කිරීනම් කටයුතුව්ල ප්රධා  ක්රියාකාරකම් සඳහා ව්ැයව්  පිිව්ැය 

තක්නසේරු කිිම සහ ඒ සඳහා අව්ශය අයව්ැය ප්රතිපාද  ලබාදීම. 

-  ැව්ත පදංචි කිරීනම් අ නප්ක්ෂිත බලපෑම් සම්බන්ධනයන් කටයුතු කිරීම සඳහා 

හදසි අව්සේථා අයව්ැයක් පව්ත්ව්ානග  යාම. 

- නතාරතුරු නබදා හැරීනම් ව්ැඩසටහ , ව්න්ද නගීම සහ ප්රතිසේථා ගත කිරීම ව්ැනි 

ක්රියාකාරකම් ඉටුකර සම්ූර්ණ කිරීම සඳහා කාල රාමුව්ක් ක්රියාත්මක කිරීම. 

 ැව්ත පදංචි කිරීනම් 

ක්රියාකාරකම් 

සැලැසේමක්රියාත්මක කිරීම 

සඳහා මුදල් සපය  මූලාශ්ර 

හඳු ා ගැනීම 

- මුදල් ආධාර ලබානද  නේශීය හා විනේශීය මූලාශ්ර හඳු ා ගැනීම. 

- ප්රතිසේථාප  පිිව්ැය මත ව්න්ද නගීම සඳහා ඔවුන් නව්ත පව්ති  හැකියාව් 

තක්නසේරු කිරීම. 

- ආදායම් ප්රතිෂේඨාප ය හා ව්ැඩිදයුණු කිරීනම් ව්ැඩසටහන් සහ ඔවුන්නේ අයව්ැය 

පිළිබඳව් විනශේෂ අව්ධා ය නයාමු කිරීම. 

 ැව්ත පදංචි කිරීනම් 

ක්රියාකාරකම් 

සැලැසේමක්රියාත්මක කිරීම 

සඳහා සහ ඒව්ානේ 

-  ැව්ත පදංචි කිරීනම් සැලැසේම ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ආයතනික රාමුව් හා 

හැකියා  ැංීනම් අව්ශයතාව්ය තක්නසේරු කිරීම. 

-  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාව්ලිය ක්රියාත්මක කිිම සහ කළම ාකරණය කිරීම 

පිළිබඳව් ව්ගකිව් යුතු නිනයෝජිත ආයත  හඳු ා ගැනීම. 
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ක්රියාත්මක ීම 

සුපරීක්ෂණය කිරීම සඳහා 

ආයතනික විධිවිධා  

සේථාපිත කිරීම 

- ව්යාපෘතිය විශාල සහ සංකීර්ණ ව්න්නන්  ම්,  ැව්ත පදංචි කිරීනම් කාර්ය 

මණ්ඩලයක් සහිතව්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ඒකකයක් සේථාපිත කිරීම. 

-  ැව්ත පදංචි කිරීම් කළම ාකරණය කිිම සඳහා ව්යාපෘති සහ උප ව්යාපෘති 

මට්ටමින් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව්ක් පිහිටුීම. 

-  ැව්ත පදංචි කිරීනම් සැලැසේමක්රියාත්මක කිරීම සුපරීක්ෂණය කිරීම පිණිස 

ප්රානේශීය බලධාරීන්/ රාජය න ාව්  සංවිධා /CBO නහෝ පළාත් පාල  

අධිකාිනේ පත්කිරීම. 

- සුපරීක්ෂණ දර්ශක  ලැයිසේතුව්ක්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් සැලැසේමටඇතුළත් කිරීම. 

 ැව්ත පදංචි කිරීනම් 

සැලැසේමඅ ාව්රණය, 

සමානලෝච ය සහ 

අනුමැතිය සඳහා විධිවිධා  

සකසේ කිරීම 

- බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන්නේ සහ අන කුත් පාර්ශව්කරුව්න්නේ අදහසේ/ 

නිරීක්ෂණ ලබා ගැනීම සඳහා  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරකම් 

සැලැසේමනකටුම්පත අ ාව්රණය කිරීම. 

-  ැව්ත පදංචි කිරීනම් සැලැසේමසමානලෝච ය කරන්නන් කවුරුන්ද යන්  සඳහන් 

කිරීම. 

- සිංහල/ නදමළ භාෂාව්න්ට පිව්ර්ත ය කිරීම. 

- අනුමත කිරීනම් බලධාියා සහ අනුමැතිය සඳහා කාල රාමුව් සඳහන් කිරීම. 

 

මූලාශ්ර: ඉඩම් අත්කර ගැනීම සහ සේව්කැමැත්නතන් නතාරව් අව්තැන්වූව්න්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ජාතික ප්රතිපත්තිය රජනේ 

යහපත් පිචයන් (යහපාල ය) සඳහා ව්  මාර්නගෝපනේශයක් (2013) Good Practices
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ඇමුණුම 2: පරතරය විශේමේෂණය -    ආසියානු සිංවර්ධන බැිංකුමේ සමාජ ආරකෂණ ප්රතිපත්ති ප්රකාශනය හි අවශතා සේූර්ණ කිරීම සඳහා 

සේවකැමැත්මතන් මතාරව අවතැන්වූවන් නැවත පදිංචි කිරීමේ පවතින ප්රතිපාදනවල ප්රමාණවත් බව සහ ක්රියාත්මක කිරීමේ හැකියාව 

 

 

අිංශයන් 

 

ශ්රි ලිංකා රජමේ නීති/ ප්රතිපත්ති 

 

ආසියානු සිංවර්ධන බැිංකුමේ සමාජ ආරකෂණ 

ප්රකශනය 

 

පරතරය පියවීමට ෙනු ලබන 

පියවර 

 

1 ව්යාපෘතිය ආව්රණය 

කිරීම 

ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් ප ත හා 

සේව්කැමැත්නතන් නතාරව් අව්තැන්වූව්න් 

 ැව්ත පදංචි කිරීනම් ජාතික ප්රතිපත්තිය 

යටනත් අව්ශයතාව්යකි 

අතීත, ව්ර්තමා  හා අ ාගත සේව්කැමැත්නතන් 

නතාරව්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් බලපෑම් හා 

අව්දා ම් හඳු ා ගැනීම සඳහා ව්යාපෘතිය 

ආව්රණය කිරීම අව්තැන් වූ පුේගලයන් 

සම්බන්ධනයන් සේී පුරුෂ භාව්ය පිළිබඳ 

විශේනල්ෂණයන් ඇතුළත්ව් විනශේෂනයන්ම 

 ැව්ත පදංචි කිරීම සම්බන්ධනයන් 

සමික්ෂණයක් සහ/ නහෝ සංගණ යක් සිදු 

කිිම.  

පරතරයක් න ාමැත 

2 පාර්ශව්කරුව්න් සමඟ 

සාකච්ඡා කිරීම සහ 

දුක්ගැ විලි සඳහා 

සහ  සැලසීනම් 

යාන්රණය  පිහිටුීම 

සංනශෝධිත ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් ප ත 

ප්රකාරව් අව්ශය න ානේ. සේව්කැමැත්නතන් 

නතාරව් අව්තැන්වූව්න්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් 

ජාතික ප්රතිපත්තිය යටනත් අව්ශයතායකි. 

දුක්ගැ විලි සඳහා සහ  සැලසීම ඉඩම් 

අත්කර ගැනීනම් ප ත යටනත් 

අව්ශයතාව්යක් න ාවුව්ද, සේව්කැමැත්නතන් 

නතාරව් අව්තැන්වූව්න්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් 

ජාතිකප්රතිපත්තිය යටනත් අව්ශයතාව්යකි. 

පාර්ශව්කරුව්න් සමඟ හරව්ත් නතාරතුරු විමසීම 

පැව්ැත්ීම. සියලුම අව්තැන් වූ පුේගලයන් හට 

ඔවුන්නේ හිමිකම් පිළිබඳව්ත්,  ැව්ත පදංචි 

කිරීනම් විකල්ප පිළිබඳව්ත් දැනුම් දීම.  ැව්ත 

පදංචි කිරීනම් ව්ැඩසටහන් සැලසුම් කිරීම, 

ක්රියාත්මක කිරීම හා සුපරීක්ෂණනේදී ඔවුන්නේ 

සහභාීත්ව්ය සහතික කිරීම. බලපෑමට ලක් වූ 

පුේගලයන්නේ ගැටළු හා දුෂේකරතා බාර 

ගැනීමටත්, ඒව්ාට පිළියම් ලබාදමටත් 

දුක්ගැ විලි සඳහා සහ  සැලසීනම් 

යාන්රණයක් සේථාපිත කිරීම. 

පරතරයක් න ාමැත 

3. අව්තැන් වූ සියලුම 

පුේගලයන්නේ 

ජීව්න ෝපාය ව්ර්ධ ය 

කිරීම නහෝ අව්ම 

ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් ප නත් ප්රතිපාද  

න ාමැත.  මුත් ආදායම් ප්රතිසේථාප ය හා 

ජීව්  තත්ත්ව්ය ව්ර්ධ ය කිරීනම් 

අව්ශයතාව්ය පිළිබඳව් සේව්කැමැත්නතන් 

පහත සඳහන් ආකාරයට අව්තැන් වූ 

පුේගලයන්නේ ජීව්න ෝපාය ව්ර්ධ ය කිරීම 

නහෝ අව්ම ව්ශනයන් නපර පැව්ති තත්ත්ව්යට 

පත් කිරීම. (i) බලපෑමට ලක්වූව්න්නේ 

පරතරයක් න ාමැත 
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අිංශයන් 

 

ශ්රි ලිංකා රජමේ නීති/ ප්රතිපත්ති 

 

ආසියානු සිංවර්ධන බැිංකුමේ සමාජ ආරකෂණ 

ප්රකශනය 

 

පරතරය පියවීමට ෙනු ලබන 

පියවර 

 

ව්ශනයන් නපර පැව්ති 

තත්ත්ව්යට පත් කිරීම 

සහ ප්රතිසේථාප  

පිිව්ැය මත ව්න්ද 

නගීම. 

නතාරව් අව්තැන්වූව්න්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් 

ප්රතිපත්තිනයහි සඳහන් නේ.  

 

සේව්කැමැත්නතන් නතාරව් අව්තැන්වූව්න් 

 ැව්ත පදංචි කිරීනම් ජාතික ප්රතිපත්තියහි 

ප්රතිපාද  සපයයි. 2009 ජ ව්ාි 20 ද  

ගැසට් පරනයහි නිනයෝග පිද ප්රතිසේථාප  

පිිව්ැය මත. 

 

 

ජීව්න ෝපාය ඉඩම පාදක වූව්ක් විණි  ම්, හැකි 

සෑම විටම ඉඩම පාදක  ැව්ත පදංචි කිරීනම් 

ක්රියාමාර්ග ගැනීම  ැතනහාත් ඉඩම 

අහිමිීනමන් ජීව්න ෝපායට බාධා සිදු න ානේ 

 ම්, ප්රතිසේථාප  පිිව්ැය මත ව්න්ද මුදලින් 

නගීම, (ii) අහිමි වූ ව්ත්කම් ව්ලට සමා  නහෝ 

ව්ැඩි ව්ටි ාකමකින් යුතු ව්ත්කම් ලබාදීනමන් 

ව්ත්කම ප්රතිසේථාප යට කඩි ම් පියව්ර ගැනීම. 

(iii) ප්රතිසේථාප ය කළ න ාහැකි ව්ත්කම් සඳහා 

ූර්ණ ප්රතිසේථාප  පිිව්ැය මත කඩි මින් ව්න්ද 

නගීම, සහ (iv) හැකි සෑම අව්සේථාව්කම 

ප්රතිලාභ නබදා හැිම තුළින් අතිනර්ක ආදායම් 

හා නසේව්ාව්න් ලබාදීම. 

4. අව්තැන් වූ පුේගලයන් 

සඳහා සහාය 

ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් ප ත යටනත් 

ප්රතිපාද  න ාමැත.  මුත් සේව්කැමැත්නතන් 

නතාරව් අව්තැන් වූව්න්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් 

ජාතික ප්රතිපත්තිය අනුව් සහාය ලබාදීම 

අව්ශය නකනර්. 

නභෞතික හා ආර්ික ව්ශනයන් අව්තැන් වූ 

පුේගලයන් හට අව්ශය සහාය ලබාදීම. 

පරතරයක් න ාමැත 

5. අව්දා ම් කාණ්ඩය 

යටතට ගැන   

කණ්ඩායම් අව්තැන් වූ 

විට ඔවුන්නේ ජීව්  

තත්ත්ව්ය ව්ර්ධ ය 

කිරීම. 

ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් ප ත නම් 

සම්බන්ධනයන් කිසිව්ක් ප්රකාශ න ාකරයි. 

සේව්කැමැත්නතන් නතාරව් අව්තැන්වූව්න් 

 ැව්ත පදංචි කිරීනම් ජාතිකප්රතිපත්තිය 

යටනත්දී නමව්න් අව්දා ම් කාණ්ඩය යටතට 

ගැන   කණ්ඩායම් සඳහා විනශේෂ සහායක් 

අව්ශය නකනර්. 

අව්තැන් වූ දළිඳු ජ තාව් හා නව් ත් අව්දා ම් 

කාණ්ඩනේ පුේගලයන්නේ ජීව්  තත්ත්ව්ය 

ව්ර්ධ ය කිරීම. 

පරතරයක් න ාමැත 

6. සේව්කැමැත්නතන් 

නතාරව් අව්තැන්වූව්න් 

 ැව්ත පදංචි කිරීම 

ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් ප ත මගින් අව්රණය 

න ානේ. 

ඉඩම් අත්කර ගනුනේ සාකච්ඡා නකාට 

එකඟත්ව්යට පැමිණි ඉඩම් අත්කර ගැනීමක් 

 ම් එම අත්කර ගැනීනමන් පසුව්ත්, බලපෑමට 

ආසියානු සංව්ර්ධ  බැංකුනේ 

සමාජ ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති 

ප්රකාශ ය, නකාළඹ 
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අිංශයන් 

 

ශ්රි ලිංකා රජමේ නීති/ ප්රතිපත්ති 

 

ආසියානු සිංවර්ධන බැිංකුමේ සමාජ ආරකෂණ 

ප්රකශනය 

 

පරතරය පියවීමට ෙනු ලබන 

පියවර 

 

(NIRP) හි ප්රතිපාද  

ඇත. ඉඩම් අත්කර 

ගැනීනම් ප නත් 

ප්රතිපාද  න ාමැත. 

ලක් වූ පුේගලයන්නේ ආදායම් හා ජීව්න ෝපාය 

නපර පැව්ති තත්ත්ව්යට නහෝ ඊට ව්ඩා ව්ැඩි 

තත්ත්ව්යකට පත් කිරීම සහතික කරමින්, 

විනිවිදභාව්නයන් යුතු සේිර සහ අපක්ෂපාතී 

ක්රියාපටිපාටි සකසේ කිරීම.  

තදාසන්  දුම්ිය මාර්ග 

ව්යාපෘතිය විසින් අනුගම ය 

කරනු ඇත 

7. ඉඩමට හිමිකමක් 

න ාමැති පුේගලයන් 

සඳහා ව්න්ද. 

සේව්කැමැත්නතන් නතාරව් අව්තැන්වූව්න් 

 ැව්ත පදංචි කිරීනම් ජාතිකප්රතිපත්තිය හි 

ප්රතිපාද  ඇත. ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් 

ප නත් ප්රතිපාද  න ාමැත. 

ඉඩමට හිමිකමක් න ාමැතිව් අව්තැන් ව්  නහෝ 

හඳු ාගත් ඉඩමට නීතිමය හිමිකමක් න ාමැති 

පුේගලයන්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් සහාය සහ 

ඉඩම් න ාව්  ව්ත්කම් අහිමි ීම නව්නුනව්න් 

ව්න්ද ලැනබ  බව් සහතික කිරීම. 

ආසියානු සංව්ර්ධ  බැංකුනේ 

සමාජ ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති 

ප්රකාශ ය, නකාළඹ 

තදාසන්  දුම්ිය මාර්ග 

ව්යාපෘතිය විසින් අනුගම ය 

කරනු ඇත 

8.  ැව්ත පදංචි කිරීනම් 

සැලැසේනම් 

අව්ශයතාව්ය. 

සංනශෝධිත ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් ප ත 

ප්රකාරව් අව්ශය න ානේ. සේව්කැමැත්නතන් 

නතාරව් අව්තැන් වූව්න්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් 

ජාතික ප්රතිපත්තිය අනුව්, කිසියම් 

ව්යාපෘතියකින් අව්තැන් ව්  සංඛයාව් 

කුටුම්භ 20කට ව්ඩා ව්ැඩි  ම් විසේතරාත්මක 

 ැව්ත පදංචි කිරීනම් සැලැසේම අව්ශය ව්  

අතර 20කට ව්ඩා අඩු  ම් විසේතරාත්මක 

බවින් අඩු  ැව්ත පදංචි කිරීනම් සැලැසේම 

සකසේ කළ යුතුය. කුටුම්භ 100ක්       

බලපෑමට ලක් නේ  ම් එය NEA යටනත් 

නිශේචිත ව්යාපෘතියක් ව්ශනයන් සලකනු 

ලබයි. එව්න් ව්යාපෘති ක්රියාත්මක කිරීමට 

ප්රථම ඒ සඳහා මධයම පිසර අධිකාිනේ 

අනුමැතිය ලබාගත යුතුය,  මුත්  ැව්ත 

පදංචි කිරීනම් ගැටළු සඳහා පිළියම් න ානදයි. 

බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන්නේ හිමිකම්, 

ආදායම් හා ජීව්න ෝපාය ප්රතිසේථාප ය කිරීනම් 

උපාය මාර්ග, ආයතනික ව්ැඩපිළිනව්ල, 

සුපරීක්ෂණය හා ව්ාර්තාකරණ ව්ැඩරාමුව්, 

අයව්ැය හා කාල සටහ කින් යුතු ක්රියාත්මක 

කිරීනම් උපනල්ඛ ය විසේතර කරමින්  ැව්ත 

පදංචි කිරීනම් කිරීනම් සැලැසේම සකසේ කළ 

යුතුය. A හා B කාණ්ඩව්ල ව්යාපෘති සඳහා 

අව්ශය නකනර්. 

පරතරයක් න ාමැත 

9. මහජ  අ ාව්රණය සංනශෝධිත ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් ප ත ව්යාපෘතිය ඇගයීම සිදු කිරීමට ප්රථම ක්රමිකව් සිදු පරතරයක් න ාමැත 
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අිංශයන් 

 

ශ්රි ලිංකා රජමේ නීති/ ප්රතිපත්ති 

 

ආසියානු සිංවර්ධන බැිංකුමේ සමාජ ආරකෂණ 

ප්රකශනය 

 

පරතරය පියවීමට ෙනු ලබන 

පියවර 

 

ප්රකාරව් අව්ශය න ාව්  අතර 

සේව්කැමැත්නතන් නතාරව් අව්තැන්වූව්න් 

 ැව්ත පදංචි කිරීනම් ජාතිකප්රතිපත්තියහි 

විධිවිධා  සලසයි. ව්යාපෘතිය සඳහා IEE 

නහෝ EIA සකසේ කළ යුතු ව්න්නන්  ම්, 

මහජ තාව්නේ දැ  ගැනීම සඳහා නහෝ 

මහජ  අදහසේ විමසීම සඳහා එම ව්ාර්තා 

ලබාදය යුතුනේ. 

කර  ලද නතාරතුරු විමසීම ක්රියාව්ලිය 

නල්ඛ යක ආකාරනයන්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් 

සැලැසේනමහි නකටුම්පතට ඇතුළත් නකාට, 

ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන් හට 

හා පාර්ශව්කරුව්න්ට නත්රුම්ගත හැකි 

භාෂාව්කින් අ ාව්රණය කළ යුතු නේ. අව්සා  

 ැව්ත පදංචි කිරීනම් සැලැසේම හා එහි 

යාව්ත්කාලී  කර  ලද නතාරතුරු බලපෑමට 

ලක්වූව්න්ට හා නව් ත් පාර්ශව් ව්ලට 

අ ාව්රණය කළ යුතු නේ. 

10.  ැව්ත පදංචි කිරීනම් 

පිිව්ැය 

අදාළ ව්යාපෘති සඳහා රජයන් මගින් නව්න් 

කර  අයව්ැය. 

සංව්ර්ධ  ව්යාපෘතිනේ නහෝ ව්ැඩසටහනන් 

නකාටසක් සේව්කැමැත්නතන් නතාරව්  ැව්ත 

පදංචි කිරීම ක්රියාත්මක කරනු ඇත. ව්යාපෘතිනේ 

පිිව්ැය හා ප්රතිලාභ,  ැව්ත පදංචි කිරීනම් 

ව්යාපෘති පිිව්ැය හා ප්රතිලාභ ඇතුළත් නකනර්. 

පරතරයක් න ාමැත 

11. ව්න්ද නගීමට නපර 

සන්තකය බාර ගැනීම 

සේව්කැමැත්නතන් නතාරව් අව්තැන්වූව්න් 

 ැව්ත පදංචි කිරීනම් ජාතික ප්රතිපත්තිය 

මගින් අව්සර ලබා න ානේ. ව්යව්සේථාපිත 

ව්න්දය ව්ාික ව්ශනයන් නගීම සම්බන්ධ 

ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් ප ත යටනත් 

ප්රතිපාද  ඇත. සේව්කැමැත්නතන් නතාරව් 

අව්තැන්වූව්න්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ජාතික 

ප්රතිපත්තිය ප්රතිපාද  න ාසලසයි. 

 

හදසි අත්කර ගැනීම සඳහා ඉඩම් අත්කර 

ගැනීනම් ප නත් 38 (a) ව්ගන්තිනේ 

විධිවිධා  ප්රකාරව් ව්න්ද නගීමකින් නතාරව් 

පැය 48ක් තුළ ඉඩම් අත්කර ගැනීමට 

නභෞතික නහෝ ආර්ික අව්තැන්ීම සිදුීමට 

නපර ව්න්ද නගීම හා අන කුත්  ැව්ත පදංචි 

කිරීනම් හිමිකම් ලබාදීම. ව්යාපෘති ක්රියාත්මක 

කර  කාලසීමාව් පුරාව්ටම සමීප පරීක්ෂාව් 

යටනත්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් සැලැසේම 

ක්රියාත්මක කිරීම. 

 ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාමක 

සැලැසේනමහි සඳහන් නකාට 

ඇති පිද සේව්කැමැත්නතන් 

නතාරව් අව්තැන්වූව්න්  ැව්ත 

පදංචි කිරීනම් ජාතික 

ප්රතිපත්තිය හා ආසියානු 

සංව්ර්ධ  බැංකුනේ සමාජ 

ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති 

ප්රකාශ ය, නකාළඹ 

තදාසන්  දුම්ිය මාර්ග 

ව්යාපෘතිය විසින් අනුගම ය 

කරනු ඇත. කව්රාකාරනේ 

නහෝ නභෞතික නහෝ ආර්ික 
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අිංශයන් 

 

ශ්රි ලිංකා රජමේ නීති/ ප්රතිපත්ති 

 

ආසියානු සිංවර්ධන බැිංකුමේ සමාජ ආරකෂණ 

ප්රකශනය 

 

පරතරය පියවීමට ෙනු ලබන 

පියවර 

 

ප්රතිපාද  ඇත. එය ව්යව්සේථාපිත ප තක් 

න ාව්  බැවින්, සේව්කැමැත්නතන් නතාරව් 

අව්තැන්වූව්න්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ජාතික 

ප්රතිපත්තිය අනුව් ප්රතිපසේථාප  පිිව්ැය 

නගීමකින් නතාරව් හා ප්රමාණව්ත් දැනුම් 

දීමකින් නතාරව් සිදුකළ න ාහැකිය.  මුත් 

අව්තැන් වූ පිිසට සහ  සැලසීම සඳහා ශ්රී 

ලංකා රජනේ අමාතය මණ්ඩලනේ විධා ය 

මත සේව්කැමැත්නතන් නතාරව් අව්තැන්වූව්න් 

 ැව්ත පදංචි කිරීනම් ජාතික ප්රතිපත්තිය 

ක්රියාත්මක කරනු ලැනබ්. 

අව්තැන් ීමක් සිදුීමට ප්රථම, 

ප්රතිසේථාප  පිිව්ැය මත 

පද ම්ව් සම්ූර්ණ ව්න්ද 

මුදලම අව්තැන් වූ පුේගලයන් 

නව්ත ලබාදය යුතු නේ. 

 

පහත සඳහන් අව්ශයතා 

සම්ූර්ණ ව්  නතක් නභෞතික 

නහෝ ආර්ික අව්තැන්ීම් සිදු 

න ාව්  බව්ට නකාළඹ 

තදාසන්  දුම්ිය ව්යාපෘතිය 

සහතික ව්නු ඇත. (1) අව්තැන් 

වූ සෑම පුේගලනයකු නව්තම, 

ප්රතිසේථාප  පිිව්ැය මත 

පද ම්ව් ව්න්ද නගීම, (2) 

අව්තැන් වූ පුේගලයන් නව්ත, 

 ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරී 

සැලැසේනම් සඳහන් නකාට ඇති 

නව් ත් හිමිකම් ලබානද  

බව්, (3) ප්රමාණව්ත් 

අයව්ැයකින් සමන්විත 

ආදායම් හා ජිව්න ෝපාය 

පු රුත්ථාප ය කිරීනම් 

ව්ැඩසටහ ක්, අව්තැන් වූ 

පුේගලයන් නව්නුනව්න් 

පව්ති  බව්. 

 

12. සුපරීක්ෂණය සේව්කැමැත්නතන් නතාරව් අව්තැන්වූව්න්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් ප්රතිඵල අව්තැන් වූ ආසියානු සංව්ර්ධ  බැංකුනේ 
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අිංශයන් 

 

ශ්රි ලිංකා රජමේ නීති/ ප්රතිපත්ති 

 

ආසියානු සිංවර්ධන බැිංකුමේ සමාජ ආරකෂණ 

ප්රකශනය 

 

පරතරය පියවීමට ෙනු ලබන 

පියවර 

 

 ැව්ත පදංචි කිරීනම් ජාතික ප්රතිපත්තිය 

යටනත් අව්ශය නකනර්. 

පුේගලයන්නේ ජීව්  තත්ත්ව්ය මත ඒව්ානේ 

බලපෑම් සුපරීක්ෂණය හා තක්නසේරු කිරීම සහ 

පාදක නකාන්නේසි සහ  ැව්ත පදංචි කිරීම් 

සුපරීක්ෂණය කිරීනම් ප්රතිඵල සලකා බලා 

 ැව්ත පදංචි කිරීනම් සැලැසේනමහි අරමුණු 

ළඟාකර නග  ඇත්දැයි නසායා බැලීම 

සුපරීක්ෂණ ව්ාර්තා අ ාව්රණය කිරීම. 

සමාජ ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති 

ප්රකාශ ය, නකාළඹ 

තදාසන්  දුම්ිය මාර්ග 

ව්යාපෘතිය විසින් අනුගම ය 

කරනු ඇත 
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ඇමුණුම 3 : සේවකැමැත්මතන් මතාරව නැවත පදිංචි කිරීමේ බලපෑේ වර්ීකරණය - පරීකෂා කිරීමේ මේඛනය 

 

සේවකැමැත්මතන් මතාරව නැවත පදිංචි කිරීමේ දී ඇති විය හැකි අමේකෂිත 

බලපෑම 

ඔේ නැත මනාදනී සටහන් 

සේවකැමැත්මතන් මතාරව ඉඩේ අත්කර ෙැනීේ 

1. ඉඩම් අත්කර ගැනීම් සිදුව්නු ඇත්ද?     

2. ඉඩම් අත්කර ගැනීම සඳහා ව්  සේථා ය (ව්ැඩබිම) දන්නන්ද?     

3. අත්කර ගැනීමට නයෝජිත ඉඩනම් අයිතිව්ාසිකම් සේව්භාව්ය සහ ඉඩනම් 

ව්ත්මන් පිහරණය දන්නන්ද? 

    

4. දුම්ිය මාර්ගය නදපසඑයට අයත් බිම් තීරය (ROW) තුළම පරව්ශයතාව් 

පව්තිනු ඇත්ද? 

    

5. ඉඩම් අත්කර ගැනීම නහේතුනව්න් ව්ාසසේථා  හා නන්ව්ාසික ඉඩම් අහිමි 

ව්න්නන්ද? 

    

6. ඉඩම් අත්කර ගැනීම නහේතුනව්න් කෘෂිකාර්මික සහ නව් ත් ඵලදායී 

නේපළ අහිමි ව්නු ඇත්ද? 

    

7. ඉඩම් අත්කර ගැනීම නහේතුනව්න් නබෝග, ශාක සහ නිශේචල නේපළ අහිමි 

ව්න්නන්ද? 

    

8. ඉඩම් අත්කර ගැනීම නහේතුනව්න් ව්යාපාර නහෝ ව්යව්සාය ඉඩම් අහිමි ව්නු 

ඇත්ද? 

    

9. ඉඩම් අත්කර ගැනීම නහේතුනව්න් ආදායම් මාර්ග හා ජීව්න ෝපාය මාර්ග 

අහිමි ව්න්නන්ද? 

    

ඉඩේ පිහරණයට මහෝ නීතිමය වශමයන් හඳුනාෙත් උදයාන සහ සිංරකෂිත ප්රමද්ශවලට ප්රමේශවීමට සේවකැමැත්මතන් මතාරව සිදුවන බාධාවන් 

10. සේව්භාවික සම්පත්, ප්රජා පහසුකම් හා නසේව්ාව්න් නව්ත ජ තාව්ට පව්ති  

ප්රනේශය අහිමි ව්නු ඇත්ද? 

    

11. ඉඩම් පිහරණය නව් සේ වුව්නහාත් එමඟින් සමාජීය හා ආර්ික 

කටයුතුව්ලට අහිතකර බලපෑමක් ඇතිවිය හැකිද? 

    

12. ප්රජාව් නහෝ රජය සතු ඉඩම් සහ සම්පත්ව්ලට පව්ති  ප්රනේශය සීමා ව්නු 

ඇත්ද? 

    

අවතැන් වූ පුද්ෙලයන් පිළිබඳ මතාරතුරු 
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ව්යාපෘතිය මඟින් අව්තැන් ව්නු ඇතැයි ඇසේතනම්න්තුගත කව්ර නහෝ පුේගලයන් සිටින්නන්ද?                                          [      ]  ැත            [     ] ඔේ 

ඔේ  ම් ආසන්  ව්ශනයන් කී නදන ක්ද? 

ඔවුන්නගන් කව්ර නහෝ පුේගලයන්ට දළිඳුද, සේී මූලික කුටුම්භ නහෝ දිද්රතා අව්දා ම පව්තීද?                                      [      ]  ැත            [     ] ඔේ 

ඔවුන්නගන් කව්ර නහෝ පුේගලයන් සේව්නේශීය නහෝ සුළු ජ  නකාට්ඨාශයකට අයත් ව්න්නන්ද?                                        [      ]  ැත            [     ] ඔේ 

 

 

ඇමුණුම 4 : හිමිකම් නගීනම් ක්රමනේදය 

අනුක්රමි

ක 

අිංකය 

වර්ෙය සහ උප 

වර්ෙය 

අහිමිවීේ කාණ්ඩය හිමිකේ ලබන 

පුද්ෙලයන්මේ 

අර්ථ 

නිරූපණය 

හිමිකේ ක්රියාත්මක කිරීමේ 

ආයතනය 

සටහන් 

 A ඉඩේ අහිමි වීම 

1 A 1 නගව්තු ව්ාණිජය 

ඉඩම්, කෘෂිකාර්මික 

ඉඩම් නහෝ හිසේ/ මුඩු 

ඉඩම් 

න තික 

හිමිකමක් නහෝ 

ලියාපදංචි 

සහතිකයන් 

සහිත 

හිමිකරුනව්කු 

(a) අත්කර ගනු ලැබූ ඉඩනම් ප්රතිසේථාප  පිිව්ැය මත 

පද ම්ව් ඉඩම සඳහා ව්න්ද මුදලක් 

(b) ඉඩනම් නකාටසක් අත්කර නග  ඇත් ම් සහ ඉතිි 

වූ ඉඩම් නකාටස තව්දුරටත් පිහරණය කිරීමට 

සුදුසු තත්ත්ව්නේ පව්ති  අව්සේථාව්කදී ප්රතිසේථාප  

පිිව්ැය මත පද ම්ව්, බලපෑමට ලක් වූ ඉඩම් 

නකාටස සඳහා පමණක් ව්න්ද නගව්නු ඇත. 

(c) ඉතිිව්  ඉඩම් නකාටස ආර්ික ව්ශනයන් 

ව්ටි ාකමක් න ාමැති ව්  අව්සේථාව්කදී 

ව්යාපෘතිය, සම්ූර්ණ ඉඩම් නකාටසම අත්කර ගනු 

ලබ  අතර එයට ප්රතිසේථාප  පිිව්ැය මත පද ම්ව් 

ව්න්ද නගව්නු ඇත. 

(d) ඉඩනමන් ඉව්ත් විම සඳහා ූර්ව් දැනුම් දීමක් 

ලිඛිතව් සිදු කිරීම. 

 

1. ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් 

ප නත් සහ 2008 

නරගුලාසි ප්රකාරව් 

ප්රධා  තක්නසේරුකරු 

විසින් සියලු ගණ ය 

කිරීම් සිදු කිරීම. 

2. අව්ශය ව්න්නන්  ම් 

කරුණාසහගත 

දීම ාව්ක් නගීම සහ 

අර්ධ ව්ශනයන් 

බලපෑමට ලක් වූ 

ඉඩනම් ඉතිි නකාටස 

තව්දුරටත් පිහරණය 

කිරීමට පව්ති  

හැකියාව් පිළිබඳව් 

හිමිකම් තක්නසේරු 

කිරීනම් කමිටුව් 

තීරණය කරනු ඇත. 
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3. ප්රානේශීය නල්කම්/ 

නිනයෝජය ව්යාපෘති 

අධයක්ෂ (ඉඩම්), 

නකාළඹ තදාසන්  

දුම්ිය ව්යාපෘතිය 

අත්කර ගැනීනම් 

නිලධාියා නලස 

කටයුතු කර  අතර 

අත්කර ගැනීනම් 

ක්රියාව්ලිය සහ නගීම් 

කිරීම සිදු කරයි. 

2 A 2 නගව්තු ව්ාණිජය 

ඉඩම්, කෘෂිකාර්මික 

ඉඩම් නහෝ හිසේ/ මුඩු 

ඉඩම් 

කුලී 

නිව්ැසියන් සහ 

බදුකරුව්න් 

(a) ඉඩම සඳහා ව්න්දයක් හිමි න ානේ. 

(b) බලපෑමට ලක් වූ ඉඩම් නකාටසින් ලද දළ ආදායම 

අහිමි ීම නව්නුනව්න් බදු ගිවිසුනමහි ඉදි කාල 

සීමාව් සඳහා මූලයමය ව්න්දයක් 

(c) ඉඩනමන් ඉව්ත් ීම සඳහා ූර්ව් දැනුම් දීම සිදු නේ. 

1. ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් 

ප නත් සහ 2008 

නරගුලාසි ප්රකාරව් 

ප්රධා  තක්නසේරුකරු 

විසින් සියලු ගණ ය 

කිරීම් සිදු කිරීම. 

2. අව්ශය ව්න්නන්  ම් 

කරුණාසහගත 

දීම ාව්න් නගීමට 

හිමිකම් තක්නසේරු 

කිරීනම් 

කමිටුව්තීරණය කරනු 

ඇත. 

3. ප්රානේශීය නල්කම්/ 

නිනයෝජය ව්යාපෘති 

අධයක්ෂ (ඉඩම්), 

නකාළඹ තදාසන්  

දුම්ිය ව්යාපෘතිය 

අත්කර ගැනීනම් 

නිලධාියා නලස 

කටයුතු කර  අතර 
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අත්කර ගැනීනම් 

ක්රියාව්ලිය සහ නගීම් 

කිරීම සිදු කරයි. 

3 

 

A 3 කෘෂිකාර්මික ඉඩම් අඳනගාීන් (a) ඉහත පිදම නේ. 1. ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් 

ප නත් සහ 2008 

නරගුලාසි ප්රකාරව් 

ප්රධා  තක්නසේරුකරු 

විසින් සියලු ගණ ය 

කිරීම් සිදු කිරීම. 

2. අව්ශය ව්න්නන්  ම් 

කරුණාසහගත 

දීම ාව්ක් නගීම සහ 

අර්ධ ව්ශනයන් 

බලපෑමට ලක් වූ 

ඉඩනම් ඉතිි නකාටස 

තව්දුරටත් පිහරණය 

කිරීමට පව්ති  

හැකියාව් පිළිබඳව් 

හිමිකම් තක්නසේරු 

කිරීනම් කමිටුව් 

තීරණය කරනු ඇත. 

3. ප්රානේශීය නල්කම්/ 

නිනයෝජය ව්යාපෘති 

අධයක්ෂ (ඉඩම්), 

නකාළඹ තදාසන්  

දුම්ිය ව්යාපෘතිය 

අත්කර ගැනීනම් 

නිලධාියා නලස 

කටයුතු කර  අතර 

අත්කර ගැනීනම් 

ක්රියාව්ලිය සහ නගීම් 

කිරීම සිදු කරයි. 
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4 A 4 නගව්තු ව්ාණිජය 

ඉඩම්, කෘෂිකාර්මික 

ඉඩම් නහෝ හිසේ/ මුඩු 

ඉඩම් 

නීතිමය 

හිමිකමක් 

න ාමැති 

පුේගලයන් 

(a) ඉඩම සඳහා ව්න්දයක් හිමි න ානේ. 

(b) ඉඩනමහි සිදු කළ ව්ැඩිදයුණු කිරීම් සහ ඉදකිරීම් 

නව්නුනව්න් ව්න්ද ලබාදීම. 

(c) ඉඩනමන් ඉව්ත් ීම සඳහා ූර්ව් දැනුම් දීම සිදු නේ. 

1. ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් 

ප නත් සහ 2008 

නරගුලාසි ප්රකාරව් 

ප්රධා  තක්නසේරුකරු 

විසින් සියලු ගණ ය 

කිරීම් සිදු කිරීම. 

2. අව්ශය ව්න්නන්  ම් 

කරුණාසහගත 

දීම ාව්ක් නගීම සහ 

අර්ධ ව්ශනයන් 

බලපෑමට ලක් වූ 

ඉඩනම් ඉතිි නකාටස 

තව්දුරටත් පිහරණය 

කිරීමට පව්ති  

හැකියාව් පිළිබඳව් 

හිමිකම් තක්නසේරු 

කිරීනම් 

කමිටුව්තීරණය කරනු 

ඇත. 

3. ප්රානේශීය නල්කම්/ 

නිනයෝජය ව්යාපෘති 

අධයක්ෂ (ඉඩම්), 

නකාළඹ තදාසන්  

දුම්ිය ව්යාපෘතිය 

අත්කර ගැනීනම් 

නිලධාියා නලස 

කටයුතු කර  අතර 

අත්කර ගැනීනම් 

ක්රියාව්ලිය සහ නගීම් 

කිරීම සිදු කරයි. 

 

 B ඉදකිරීම් ව්ුහයන් අහිමි ීම 

5 B1 නන්ව්ාසික ඉදකිරීම් න තික විකල්ප අංක එක: සේව්යං ප්රතිසේථාප ය   
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අහිමි ීම හිමිකමක් නහෝ 

ලියාපදංචි 

සහතිකයන් 

සහිත 

හිමිකරුනව්කු 

(a) අත්කර ගනු ලැබූ ඉඩනම් ප්රතිසේථාප  පිිව්ැය මත 

පද ම්ව් බලපෑමට ලක් වූ ඉදකිරීම් සඳහා ව්න්ද 

මුදලක් (ක්ෂය කිරීම් රහිතව්) 

(b) ඉඩනම් නකාටසක් අත්කර නග  ඇත් ම් සහ ඉතිි 

වූ ඉඩම් නකාටස තව්දුරටත් පිහරණය කිරීමට/ 

ව්ාසය කිරීමට සුදුසු ව්ටි ාකමකින් යුතු ව්  

අව්සේථාව්කදී ප්රතිසේථාප  පිිව්ැය මත පද ම්ව්, 

බලපෑමට ලක් වූ ඉඩම් නකාටස සඳහා පමණක් 

ව්න්ද නගව්නු ඇත. (ක්ෂය කිරීම් රහිතව්) සතය 

හානියට අනුව්, පැව්ති ඉදකිරීම එහි නියම 

සේව්භාව්යට අලුත්ව්ැඩියා කිරීමට නහෝ  ැව්ත 

ඉදකිරීම සඳහා) 

(c) ඉදකිරීනමහි නකාටසක් පමණක් බලපෑමට ලක්ව් 

ඇත් ම් සහ ඉතිිව් ඇති නකාටස ව්ුහාත්මකව් 

තව්දුරටත් පිහරණය කිරීම සඳහා ව්ටි ාකමකින් 

යුතු න ානේ  ම් සම්ූර්ණ නිව්නසේ ප්රතිසේථාප  

පිිව්ැය (ක්ෂය කිරීම රහිතව්) මත පද ම්ව් ව්න්ද 

නගව්නු ලැනබ්. 

(d)කඩා දැමූ ඉදකිරීනමහි නකාටසේ කිසිදු අයකිරීමකින් 

නතාරව් ඉව්ත්කර ගැනීමට අයිතිය 

(e) අමාතය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කළ සේව්යං - 

ප්රතිසේථාප  දීම ාව්ක් නිව්ැසියන්ට ලබාදීම. 

(f)   ඉදකිරීනමන් ඉව්ත් ීම සඳහා ූර්ව් දැනුම්දීමක් 

ලිඛිතව් සිදු කිරීම. 

 

විකල්ප අංක නදක: විකල්ප නිව්ාස 

(a) බලපෑමට ලක් වූ නිව්නසේ ව්ර්ග ප්රමාණය සහ 

නිව්ැසියන් සංඛයාව් මත පද ම්ව්  ාගික 

සංව්ර්ධ  අධිකාිනේ නිව්ාස සංකීර්ණයක 

ඉදකර  ලද ව්ැඩි පහසුකම් සහිත නිව්සක් අහිමි වූ 

නිව්ස නව්නුව්ට ලබාදීම. 

(b) බලපෑමට ලක් වූ නිව්සට ව්ඩා විකල්ප නිව්ාස 

1. ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් 

ප නත් සහ 2008 

නරගුලාසි ප්රකාරව් 

ප්රධා  තක්නසේරුකරු 

විසින් සියලු ගණ ය 

කිරීම් සිදු කිරීම. 

2. අව්ශය ව්න්නන්  ම් 

කරුණාසහගත 

දීම ාව්ක් නගීම සහ 

අර්ධ ව්ශනයන් 

බලපෑමට ලක් වූ 

ඉඩනම් ඉතිි නකාටස 

තව්දුරටත් පිහරණය 

කිරීමට පව්ති  

හැකියාව් පිළිබඳව් 

හිමිකම් තක්නසේරු 

කිරීනම් කමිටුව් 

තීරණය කරනු ඇත. 

3. ප්රානේශීය නල්කම්/ 

නිනයෝජය ව්යාපෘති 

අධයක්ෂ (ඉඩම්), 

නකාළඹ තදාසන්  

දුම්ිය ව්යාපෘතිය 

අත්කර ගැනීනම් 

නිලධාියා නලස 

කටයුතු කර  අතර 

අත්කර ගැනීනම් 

ක්රියාව්ලිය සහ නගීම් 

කිරීම සිදු කරයි. 

2016 සංනශෝධ  

සහ 2013 ලාර්ක් 

ප්රතිපාද  අනුව් 

සේව්යං 

ප්රතිසේථාප  

දීම ාව්ක් 
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ඒකකනේ අඩු ප්රතිසේථාප  ව්ටි ාකමක් 

පව්තින්නන්  ම්, හිමිකම් කියන් ා, එක් නිව්ාස 

ඒකකයකට සහ ප්රතිසේථාප  පිිව්ැය (ක්ෂය ීම් 

අඩු න ාකළ) සඳහා ලද ව්න්ද ව්ටි ාකනමහි ඉතිි 

මුදල සඳහා ද හිමිකම් ලබයි. 

(c) කඩා දැමූ ඉදකිරීනමහි නකාටසේ කිසිදු අය කිරීමකින් 

නතාරව් ඉව්ත්කර ගැනීමට අයිතිය 

(d) බලපෑමට ලක් වූ ඉදකිරීනමන් ඉව්ත් ීම සඳහා 

ූර්ව් දැනුම්දීමක් ලිඛිතව් සිදු කිරීම. 

6 B 2 නන්ව්ාසික ඉදකිරීම් 

අහිමි විම 

න තික 

හිමිකමක් 

න ාමැතිව් 

පදංචිවූව්න් 

විකල්ප අංක එක: සේව්යං ප්රතිසේථාප ය 

(a) සම්ූර්ණ නිව්නසේ ප්රතිසේථාප  පිිව්ැය (ක්ෂයීම් 

රහිතව්) මත පද ම්ව් ූර්ණ ව්ශනයන් නහෝ අර්ධ 

ව්ශනයන් බලපෑමට ලක් වූ ඉදකිරීම සඳහා මුදල් 

ව්න්දයක් 

(b) කඩා දැමූ ඉදකිරීනමහි නකාටසේ කිසිදු අයකිරීමකින් 

නතාරව් ඉව්ත්කර ගැනීමට අයිතිය 

(c) අමාතය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කළ සේව්යං - 

ප්රතිසේථාප  දීම ාව්ක් නිව්ැසියන්ට ලබාදීම. 

(d) බලපෑමට ලක් වූ ඉදකිරීනමන් ඉව්ත් ීම සඳහා 

ූර්ව් දැනුම්දීමක් ලිඛිතව් සිදු කිරීම. 

 

විකල්ප අංක නදක: විකල්ප නිව්ාස 

(a) බලපෑමට ලක් වූ නිව්නසේ ව්ර්ග ප්රමාණය සහ 

නිව්ැසියන් සංඛයාව් මත පද ම්ව්  ාගික 

සංව්ර්ධ  අධිකාිනේ නිව්ාස සංකීර්ණයක 

ඉදකර  ලද ව්ැඩි පහසුකම් සහිත නිව්සක් අහිමි වූ 

නිව්ස නව්නුව්ට ලබාදීම. 

(b) බලපෑමට ලක් වූ නිව්සට ව්ඩා විකල්ප නිව්ාස 

ඒකකනේ අඩු ප්රතිසේථාප  ව්ටි ාකමක් 

පව්තින්නන්  ම්, හිමිකම් කියන් ා, එක් නිව්ාස 

ඒකකයකට සහ ප්රතිසේථාප  පිිව්ැය (ක්ෂය ීම් 

අඩු න ාකළ) සඳහා ලද ව්න්ද ව්ටි ාකනමහි ඉතිි 

 

1. ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් 

ප නත් සහ 2008 

නරගුලාසි ප්රකාරව් 

ප්රධා  තක්නසේරුකරු 

විසින් සියලු ගණ ය 

කිරීම් සිදු කිරීම. 

2. අව්ශය ව්න්නන්  ම් 

කරුණාසහගත 

දීම ාව්ක් නගීම සහ 

අර්ධ ව්ශනයන් 

බලපෑමට ලක් වූ 

ඉඩනම් ඉතිි නකාටස 

තව්දුරටත් පිහරණය 

කිරීමට පව්ති  

හැකියාව් පිළිබඳව් 

හිමිකම් තක්නසේරු 

කිරීනම් කමිටුව්තීරණය 

කරනු ඇත. 

3. ප්රානේශීය නල්කම්/ 

නිනයෝජය ව්යාපෘති 

අධයක්ෂ (ඉඩම්), 

නකාළඹ තදාසන්  

 

2016 සංනශෝධ  

සහ 2013 ලාර්ක් 

ප්රතිපාද  අනුව් 

සේව්යං 

ප්රතිසේථාප  

දීම ාව්ක් 
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මුදල සඳහා ද හිමිකම් ලබයි. 

(c) කඩා දැමූ ඉදකිරීනමහි නකාටසේ කිසිදු අයකිරීමකින් 

නතාරව් ඉව්ත්කර ගැනීමට අයිතිය 

(d) බලපෑමට ලක් වූ ඉදකිරීනමන් ඉව්ත් ීම සඳහා 

ූර්ව් දැනුම්දීමක් ලිඛිතව් සිදු කිරීම. 

දුම්ිය ව්යාපෘතිය 

අත්කර ගැනීනම් 

නිලධාියා නලස 

කටයුතු කර  අතර 

අත්කර ගැනීනම් 

ක්රියාව්ලිය සහ නගීම් 

කිරීම සිදුකරයි. 

7 B 3 නව් ත් ප්රාථමික සහ 

ේවිතියික ඉදකිරීම් 

ව්ුහ අහිමි ීම. 

න තික 

හිමිකමක් නහෝ 

ලියාපදංචි 

සහතිකයන් 

සහිත 

හිමිකරුනව්කු 

(a) සම්ූර්ණ නිව්නසේ ප්රතිසේථාප  පිිව්ැය (ක්ෂයීම් 

රහිතව්) මත පද ම්ව් ූර්ණ ව්ශනයන් නහෝ අර්ධ 

ව්ශනයන් බලපෑමට ලක් වූ ඉදකිරීම සඳහා මුදල් 

ව්න්දයක් 

(b) ඉඩනම් නකාටසක් අත්කර නග  ඇත් ම් සහ ඉතිි 

වූ ඉඩම් නකාටස තව්දුරටත් පිහරණය කිරීමට/ 

ව්ාසය කිරීමට සුදුසු ව්ටි ාකමකින් යුතු ව්  

අව්සේථාව්කදී ප්රතිසේථාප  පිිව්ැය මත පද ම්ව්, 

බලපෑමට ලක් වූ ඉදකිරීම් නකාටස සඳහා පමණක් 

((ක්ෂය කිරීම් රහිතව්) සතය හානියට අනුව්, පැව්ති 

ඉදකිරීම එහි නියම සේව්භාව්යට අලුත්ව්ැඩියා 

කිරීමට නහෝ  ැව්ත ඉදකිරීම සඳහා) ව්න්ද නගව්නු 

ඇත. 

(c) ඉදකිරීනමහි නකාටසක් පමණක් බලපෑමට ලක්ව් 

ඇත් ම් සහ ඉතිිව් ඇති නකාටස ව්ුහාත්මකව් 

තව්දුරටත් පිහරණය කිරීම සඳහා ව්ටි ාකමකින් 

යුතු න ානේ  ම් සම්ූර්ණ නිව්නසේ ප්රතිසේථාප  

පිිව්ැය (ක්ෂය කිරීම රහිතව්) මත පද ම්ව් ව්න්ද 

නගව්නු ලැනබ්. 

(d) කඩා දැමූ ඉදකිරීනමහි නකාටසේ කිසිදු අයකිරීමකින් 

නතාරව් ඉව්ත්කර ගැනීමට අයිතිය 

(e) බලපෑමට ලක් වූ ඉදකිරීනමන් ඉව්ත් ීම සඳහා 

ූර්ව් දැනුම් දීමක් ලිඛිතව් සිදු කිරීම. 

1. ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් 

ප නත් සහ 2008 

නරගුලාසි ප්රකාරව් 

ප්රධා  තක්නසේරුකරු 

විසින් සියලු ගණ ය 

කිරීම් සිදු කිරීම. 

2. අව්ශය ව්න්නන්  ම් 

කරුණාසහගත 

දීම ාව්ක් නගීම සහ 

අර්ධ ව්ශනයන් 

බලපෑමට ලක් වූ 

ඉඩනම් ඉතිි නකාටස 

තව්දුරටත් පිහරණය 

කිරීමට පව්ති  

හැකියාව් පිළිබඳව් 

හිමිකම් තක්නසේරු 

කිරීනම් කමිටුව් 

තීරණය කරනු ඇත. 

3. ප්රානේශීය නල්කම්/ 

නිනයෝජය ව්යාපෘති 

අධයක්ෂ (ඉඩම්), 

නකාළඹ තදාසන්  

දුම්ිය ව්යාපෘතිය 
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 අත්කර ගැනීනම් 

නිලධාියා නලස 

කටයුතු කර  අතර 

අත්කර ගැනීනම් 

ක්රියාව්ලිය සහ නගීම් 

කිරීම සිදු කරයි. 

8 B 4 නව් ත් සියලුම 

ඉදකිරීම් ව්ුහ අහිමි 

ීම 

න තික 

හිමිකමක් 

රහිත 

පුේගලයන් 

(a) සම්ූර්ණ ඉදකිරීම් ව්ුහය ප්රතිසේථාප  පිිව්ැය 

(ක්ෂයීම් රහිතව්) මත පද ම්ව් ූර්ණ ව්ශනයන් 

නහෝ අර්ධ ව්ශනයන් බලපෑමට ලක් වූ ඉදකිරීම 

සඳහා මුදල් ව්න්දයක් 

(b) කඩා දැමූ ඉදකිරීනමහි නකාටසේ කිසිදු අයකිරීමකින් 

නතාරව් ඉව්ත්කර ගැනීමට අයිතිය 

(c) බලපෑමට ලක් වූ ඉදකිරීනමන් ඉව්ත් ීම සඳහා 

ූර්ව් දැනුම් දීමක් ලිඛිතව් සිදු කිරීම. 

 

1. ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් 

ප නත් සහ 2008 

නරගුලාසි ප්රකාරව් 

ප්රධා  තක්නසේරුකරු 

විසින් සියලු ගණ ය 

කිරීම් සිදු කිරීම. 

2. අව්ශය ව්න්නන්  ම් 

කරුණාසහගත 

දීම ාව්ක් නගීම සහ 

අර්ධ ව්ශනයන් 

බලපෑමට ලක් වූ 

ඉඩනම් ඉතිි නකාටස 

තව්දුරටත් පිහරණය 

කිරීමට පව්ති  

හැකියාව් පිළිබඳව් 

හිමිකම් තක්නසේරු 

කිරීනම් කමිටුව් 

තීරණය කරනු ඇත. 

3. ප්රානේශීය නල්කම්/ 

නිනයෝජය ව්යාපෘති 

අධයක්ෂ (ඉඩම්), 

නකාළඹ තදාසන්  

දුම්ිය ව්යාපෘතිය 

අත්කර ගැනීනම් 

නිලධාියා නලස 

කටයුතු කර  අතර 
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අත්කර ගැනීනම් 

ක්රියාව්ලිය සහ නගීම් 

කිරීම සිදු කරයි. 

9 B 5 කුලියට ලබාගත් 

ව්ාසසේථා  අහිමි ීම 

කුලී 

නිව්ැසියන් සහ 

බදුකරුව්න් 

(a) නගව්ල් කුලී ප ත යටනත් ලියාපදංචි වූ බදු 

ගැනුම්කරුව්න් සඳහා කල් ඉකුත් න ාවූ කුලී නහෝ 

බදු කාල සීමාව් සඳහා ව්න්ද 

(b) ආරක්ෂිත (Protected) බදු ගැනුම්කරුව්න් 2002 

අංක 26 දර  නගව්ල් කුලී (සංනශෝධිත) ප ත 

ප්රකාරව් හිමිකම් ලබයි. කුලියට ලබාගත් 

ව්ාසසේථා නයහි නකාටසකට පමණක් හානි සිදු ී 

ඇත් ම් හිමිකරුනේ එකඟත්ව්ය ඇතිව් එහිම 

තව්දුරටත් රැඳී සිටීමටත්,  ැතනහාත් ව්ාසසේථා ය 

සම්ූර්ණනයන්ම හානියට පත්ව් ඇත් ම් සහ ඉන් 

ඉව්ත්ීමට කුලීකරු අදහසේ කරන්නන්  ම්, 

ප්රතිසේථාප  ව්ටි ාකම සහ ව්යව්සේථාපිත නගීම 

අතර නව් ස පහත සඳහන් පිද පදංචිකරු සහ 

නිව්ාස හිමියා අතර නබදනු ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) හිමිකරුනේ එකඟත්ව්ය සහිතව් ඉදකිරීමට සිදු 

කර  ලද කව්ර නහෝ සංව්ර්ධ  නහෝ ව්ැඩි දයුණු 

කිිම නව්නුනව්න් ප්රතිසේථාප  පිිව්ැය මත පද ම්ව් 

ව්න්දයක්. 

(d) කුලී පද ම මත ලබාගත් ව්ාසසේථා නේ නකාටසක් 

පමණක් අහිමිව්න්නන්  ම් ප ත මඟින් කුලීකරු 

ආරක්ෂා කරනු න ාලැනබ්. නිව්ාස හිමියානේ 

1. ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් 

ප නත් සහ 2008 

නරගුලාසි ප්රකාරව් 

ප්රධා  තක්නසේරුකරු 

විසින් සියලු ගණ ය 

කිරීම් සිදු කිරීම. 

2. අව්ශය ව්න්නන්  ම් 

කරුණාසහගත 

දීම ාව්ක් නගීම සහ 

අර්ධ ව්ශනයන් 

බලපෑමට ලක් වූ 

ඉඩනම් ඉතිි නකාටස 

තව්දුරටත් පිහරණය 

කිරීමට පව්ති  

හැකියාව් පිළිබඳව් 

හිමිකම් තක්නසේරු 

කිරීනම් කමිටුව් 

තීරණය කරනු ඇත. 

3. ප්රානේශීය නල්කම්/ 

නිනයෝජය ව්යාපෘති 

අධයක්ෂ (ඉඩම්), 

නකාළඹ තදාසන්  

දුම්ිය ව්යාපෘතිය 

අත්කර ගැනීනම් 

නිලධාියා නලස 

කටයුතු කර  අතර 

අත්කර ගැනීනම් 

ක්රියාව්ලිය සහ නගීම් 

කිරීම සිදු කරයි. 

 

භුක්ති විඳි  
කාල සීමාව්  
(අවුරුදු ගණ ) 
 

20< 
10 ≤20 
5 ≤10 
<5 

කුලී නිව්ැසියාට 
ව්න්දය 
(මුළු ගණනින් % 
නලස) 

75 
50 
25 
10 

නිව්ාස හිමියාට 
ව්න්දය 
(මුළු ගණනින් % 
නලස) 

25 
50 
75 
90 
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එකඟත්ව්ය ඇතිව් තව්දුරටත් එහි රැඳී සිටීනම් 

විකල්පය කුලීකරු සතු නේ.  ැතනහාත් අව්තැන් වූ 

නිව්ැසියන් ඉන් පිටීම විකල්පය නලස නතෝරා 

ගන්නන්  ම් මුදල්මය සහායක් (මාස හයක කුලී 

ව්ටි ාකමට සමා  මුදලක්) ලැනබ්. 

(e) ප්රතිසේථාප ය සඳහා ූර්ව් දැනුම් දීමක් ලිඛිතව් සිදු 

කිරීම. 

10 B 6 කුලියට ලබාගත් 

ව්ාසසේථා  අහිමි ීම 

රජනේ නිල 

නිව්ාස භාවිතා 

කරන් න් 

(a) අමාතය මණ්ඩලය විසින් තීරණය කර  ලද 

කරුණාසහගත දීම ාව්න්  

(b) බලපෑමට ලක් වූ නිල නිව්ාස, ව්යාපෘතිය මගින් 

 ැව්ත ඉදකරනු ඇත. ප්රමුඛතා පද ම මත  ැව්ත 

ඉදකරනු ලබ  නිල නිව්ාසව්ල නන්ව්ාසික 

පහසුකම් සැපයීම පිළිබඳව්, නසේව්ා අව්ශයතාව්ය 

මත පද ම්ව් ලබාදීම පිළිබඳව් පදංචිකරුව්න් නව්ත 

සහතික ව්නු ඇත. 

(c) ව්ැඩිදයුණු කර  ලද පහසුකම් සහිතව් රජනේ 

ඉදකිරීම්  ැව්ත ඉදකරනු ඇත. 

(d) ප්රතිසේථාප ය සඳහා ූර්ව් දැනුම් දීමක් ලිඛිතව් සිදු 

කිරීම. 

1. ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් 

ප නත් සහ 2008 

නරගුලාසි ප්රකාරව් 

ප්රධා  තක්නසේරුකරු 

විසින් සියලු ගණ ය 

කිරීම් සිදු කිරීම. 

2. අව්ශය ව්න්නන්  ම් 

කරුණාසහගත 

දීම ාව්න් නගීමට 

හිමිකම් තක්නසේරු 

කිරීනම් කමිටුව් 

තීරණය කරනු ඇත. 

3. ප්රානේශීය නල්කම්/ 

නිනයෝජය ව්යාපෘති 

අධයක්ෂ (ඉඩම්), 

නකාළඹ තදාසන්  

දුම්ිය ව්යාපෘතිය 

අත්කර ගැනීනම් 

නිලධාියා නලස 

කටයුතු කර  අතර 

අත්කර ගැනීනම් 

ක්රියාව්ලිය සහ නගීම් 

කිරීම සිදු කරයි. 
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11 B 7 නසානහාන් නකාත්/ 

නසානහාන් අහිමි ීම 

සියලු 

හිමිකරුව්න් 

(a) නසානහාන් නකාත්/ නසානහාන් ප්රතිසේථා ගත කිරීම 

අව්ශය ව්න්නන්  ම් (කව්ර නහෝ ආකාරනේ 

ආගමික චාිර පව්තී  ම් ඒව්ාද ඇතුළත්ව්) මළ 

සිරුරු නගාඩ ගැනීම සඳහා ව්  පිිව්ැය ආව්රණය 

කිරීම සඳහා දීම ාව්ක්. 

1. ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් 

ප නත් සහ 2008 

නරගුලාසි ප්රකාරව් 

ප්රධා  තක්නසේරුකරු 

විසින් සියලු ගණ ය 

කිරීම් සිදු කිරීම. 

2. අව්ශය ව්න්නන්  ම් 

කරුණාසහගත 

දීම ාව්න් නගීමට 

හිමිකම් තක්නසේරු 

කිරීනම් කමිටුව් 

තීරණය කරනු ඇත. 

3. ප්රානේශීය නල්කම්/ 

නිනයෝජය ව්යාපෘති 

අධයක්ෂ (ඉඩම්), 

නකාළඹ තදාසන්  

දුම්ිය ව්යාපෘතිය 

අත්කර ගැනීනම් 

නිලධාියා නලස 

කටයුතු කර  අතර 

අත්කර ගැනීනම් 

ක්රියාව්ලිය සහ නගීම් 

කිරීම සිදු කරයි. 

 

 C නබෝග සහ ශාක අහිමි ීම 

12 C 1 නබෝග සහ ශාක 

අහිමි ීම 

න තික 

හිමිකමක් නහෝ 

ලියාපදංචි 

සහතිකයක් 

සහිත 

හිමිකරුව්න් 

(a) ව්ගා කර ඇති කන් නභෝග(seasonal) න ලා 

ගැනීමට හැකිව්  පිද ප්රමාණව්ත් කාලයක් 

ලබානදමින් ූර්ව් දැනුම්දීමක් සිදු කිිම නහෝ හානි 

වූ නහෝ වි ාශ වූ නබෝග නව්නුනව්න් මුදල් ව්න්දයක් 

ලබාදම. 

(b) බලපෑමට ලක් වූ ව්ාර්ෂික නබෝග සහ ඵල දරණ 

ශාක නව්නුනව්න් ඒව්ානේ ව්ර්තමා  නව්ළඳපල 

ව්ටි ාකම මත පද ම්ව් මුදල් ව්න්දයක් ලබාදීම. 

1. ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් 

ප නත් සහ 2008 

නරගුලාසි ප්රකාරව් 

ප්රධා  තක්නසේරුකරු 

විසින් සියලු ගණ ය 

කිරීම් සිදු කිරීම. 

2. අව්ශය ව්න්නන්  ම් 

කරුණාසහගත 
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(c) කපා දම  ලද ගසේ කිසිදු අයකිරීමකින් නතාරව් 

තබා ගැනීමට ඉඩ ලබාදීම. 

දීම ාව්න් නගීමට 

හිමිකම් තක්නසේරු 

කිරීනම් කමිටුව් 

තීරණය කරනු ඇත. 

3. ප්රානේශීය නල්කම්/ 

නිනයෝජය ව්යාපෘති 

අධයක්ෂ (ඉඩම්), 

නකාළඹ තදාසන්  

දුම්ිය ව්යාපෘතිය 

අත්කර ගැනීනම් 

නිලධාියා නලස 

කටයුතු කර  අතර 

අත්කර ගැනීනම් 

ක්රියාව්ලිය සහ නගීම් 

කිරීම සිදු කරයි. 

 

 

13 C 2 නබෝග සහ ශාක 

අහිමි ීම 

කුලී සහ 

බදුහිමිකරුව්න් 

නහෝ අඳ 

නගාීන් 

(a) ව්ගා කර ඇති කන්  නභෝග (seasonal) න ලා 

ගැනීමට හැකිව්  පිද ප්රමාණව්ත් කාලයක් 

ලබානදමින් ූර්ව් දැනුම්දීමක් සිදු කිිම නහෝ හානි 

වූ නහෝ වි ාශ වූ නබෝග නව්නුනව්න් මුදල් ව්න්දයක් 

ලබාදීම. 

(b) කුලීකරු නහෝ බදු අයිතිය සහිත පිහරණකරු ඒව්ා 

සිටුව්  ලේනේ  ම්, බලපෑමට ලක් වූ ව්ාර්ෂික 

නබෝග සහ ඵල දරණ ශාක නව්නුනව්න් ඒව්ානේ 

ව්ර්තමා  නව්ළඳපල ව්ටි ාකම මත පද ම්ව් මුදල් 

ව්න්දයක් ලබාදීම. 

 

1. ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් 

ප නත් සහ 2008 

නරගුලාසි ප්රකාරව් 

ප්රධා  තක්නසේරුකරු 

විසින් සියලු ගණ ය 

කිරීම් සිදු කිරීම. 

2. අව්ශය ව්න්නන්  ම් 

කරුණාසහගත 

දීම ාව්න් නගීමට 

හිමිකම් තක්නසේරු 

කිරීනම් කමිටුව් 

තීරණය කරනු ඇත. 

3. ප්රානේශීය නල්කම්/ 

නිනයෝජය ව්යාපෘති 

අධයක්ෂ (ඉඩම්), 
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නකාළඹ තදාසන්  

දුම්ිය ව්යාපෘතිය 

අත්කර ගැනීනම් 

නිලධාියා නලස 

කටයුතු කර  අතර 

අත්කර ගැනීනම් 

ක්රියාව්ලිය සහ නගීම් 

කිරීම සිදු කරයි. 

14 C 3 නබෝග සහ ශාක 

අහිමි ීම 

න තික 

හිමිකම 

න ාමැති 

පුේගලයා 

(a) ව්ගා කර ඇති කන්  නභෝග (seasonal) න ලා 

ගැනීමට හැකිව්  පිද ප්රමාණව්ත් කාලයක් 

ලබානදමින් ූර්ව් දැනුම්දීමක් සිදු කිිම නහෝ හානි 

වූ නහෝ වි ාශ වූ නබෝග නව්නුනව්න් මුදල් ව්න්දයක් 

ලබාදීම. 

(b) පිහරණකරු සිටුව්  ලේනේ  ම්, බලපෑමට ලක් 

වූ ව්ාර්ෂික නබෝග සහ ඵල දරණ ශාක නව්නුනව්න් 

ඒව්ානේ ව්ර්තමා  නව්ළඳපල ව්ටි ාකම මත 

පද ම්ව් මුදල් ව්න්දයක් ලබාදීම. 

(c) කපා නහළ  ලද සියලුම ගසේ හිමිකරු නව්ත භාර 

නදනු ලබ  අතර,රජනේ ඉඩම්ව්ල ගසේ පව්තින්නන් 

 ම් ඒව්ා රාජය දැව් සංසේථාව් නව්ත බාරනදනු ඇත. 

(d) ශ්රී ලංකා දුම්ිය නදපාර්තනම්න්තුව් සතුඉඩම්ව්ල 

පව්ති  ගසේ ශ්රී ලංකා දුම්ිය නදපාර්තනම්න්තුනේ 

නරගුලාසිව්ලට අනුකූලව් ඉව්ත් කරනු ඇත. 

1. ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් 

ප නත් සහ 2008 

නරගුලාසි ප්රකාරව් 

ප්රධා  තක්නසේරුකරු 

විසින් සියලු ගණ ය 

කිරීම් සිදු කිරීම. 

2. අව්ශය ව්න්නන්  ම් 

කරුණාසහගත 

දීම ාව්න් නගීමට 

හිමිකම් තක්නසේරු 

කිරීනම් කමිටුව් 

තීරණය කරනු ඇත. 

3. ප්රානේශීය නල්කම්/ 

නිනයෝජය ව්යාපෘති 

අධයක්ෂ (ඉඩම්), 

නකාළඹ තදාසන්  

දුම්ිය ව්යාපෘතිය 

අත්කර ගැනීනම් 

නිලධාියා නලස 

කටයුතු කර  අතර 

අත්කර ගැනීනම් 

ක්රියාව්ලිය සහ නගීම් 

කිරීම සිදු කරයි. 

 

 D ආදායම් අහිමි ීම 
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15 D 1 ව්යාපාර ආදායම 

තාව්කාලිකව් අහිමි 

ීම 

ලියාපදංචිය 

සහිත/ රහිත 

ව්යාපාර 

හිමිකරුව්න් 

නහෝ ව්යාපාර 

පව්ත්ව්න් න් 

(a) ව්යාපාර පිසරයක (දැ ට පව්ති  නහෝ සැලසුම් 

කළ) නහෝ කව්ර නහෝ නපාදු නව්ළඳ සංකිර්ණයක 

පිහිටි ව්ැඩි පහසුකම් සහිත විකල්ප ව්යාපාර 

සේථා යක්/ නව්ළඳසැලක් බදු ව්ාිකය නගව්ා, 

නකටිකාලී  බදු පද ම යටනත් නසායා ගැනීමට 

සහාය ීම.  

(b) සුදුසු විකල්ප ව්යාපාර සේථා යක් නසායා ගැනීමට 

ව්යාපෘතිය අනපානහාසත් ව්න්නන්  ම්, ආසන්  

මාස තු ක සාමා ය ආදායම මත පද ම්ව් මාස 6 

කාල සීමාව්ක් සඳහා රු. 15,000.00ක මුදල් 

ව්න්දයක් නගව්නු ලබයි නහෝ  ැතනහාත් ව්න්ද මුදල් 

නකාපමණ කාල සිමාව්ක් සඳහා ලබානදන්නන් දැයි 

හිමිකම් තක්නසේරු කිරීනම් කමිටුව් තීරණය කළ 

හැකිය.  

(c) ප්රව්ාහ ය කිරීම සඳහා පව්ති  භාණ්ඩ සහ අමුද්රව්ය 

ප්රමාණ පිළිබඳ සලකා බලා ඒ අනුව් ව්යාපෘතිය 

මගින් භාණ්ඩ සහ අමුද්රව්ය ප්රව්ාහ ය කිරීම නහෝ 

ප්රව්ාහ ය කිරීම සඳහා ව්යාපාර හිමිකරුට මුදල් 

නගීමක් සිදු කිරීම. 

1. ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් 

ප නත් සහ 2008 

නරගුලාසි ප්රකාරව් 

ප්රධා  තක්නසේරුකරු 

විසින් සියලු ගණ ය 

කිරීම් සිදු කිරීම. 

2. අව්ශය ව්න්නන්  ම් 

කරුණාසහගත 

දීම ාව්න් නගීමට 

හිමිකම් තක්නසේරු 

කිරීනම් කමිටුව් 

තීරණය කරනු ඇත. 

3. ප්රානේශීය නල්කම්/ 

නිනයෝජය ව්යාපෘති 

අධයක්ෂ (ඉඩම්), 

නකාළඹ තදාසන්  

දුම්ිය ව්යාපෘතිය 

අත්කර ගැනීනම් 

නිලධාියා නලස 

කටයුතු කර  අතර 

අත්කර ගැනීනම් 

ක්රියාව්ලිය සහ නගීම් 

කිරීම සිදු කරයි. 

2013 ලාර්ක් 

ප්රතිපාද  මගින් 

නයෝජිත පිද 

රු.15,000ක 

මාසික දීම ාව්ක් 

16 D 2 ව්යාපාර ආදායම 

සේිරව්ම අහිමි ීම 

ව්යාපාර  ාම 

ලියාපදංචිය 

සහිත ආදායම් 

බදු නගව්  

ව්යාපාර 

හිමිකරුව්න් 

(a) ව්යාපාර පිසරයක (දැ ට පව්ති  නහෝ සැලසුම් 

කළ) නහෝ කව්ර නහෝ නපාදු නව්ළඳ සංකිර්ණයක 

පිහිටි ව්ැඩි පහසුකම් සහිත විකල්ප ව්යාපාර 

සේථා යක්/ නව්ළඳසැලක් බදු ව්ාිකය නගව්ා, 

දීර්ඝකාලී  බදු පද ම යටනත් නසායා ගැනීමට 

සහාය ීම.  

(b) සුදුසු විකල්ප ව්යාපාර සේථා යක් නසායා ගැනීමට 

ව්යාපෘතිය අනපානහාසත් ව්න්නන්  ම්, ආසන්  

මාස තු ක සාමා ය ආදායම මත පද ම්ව් මාස 

1. ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් 

ප නත් සහ 2008 

නරගුලාසි ප්රකාරව් 

ප්රධා  තක්නසේරුකරු 

විසින් සියලු ගණ ය 

කිරීම් සිදු කිරීම. 

2. අව්ශය ව්න්නන්  ම් 

කරුණාසහගත 

දීම ාව්න් නගීමට 
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32ක කාල සීමාව්ක් දක්ව්ා රු. 15,000.00ක මුදල් 

ව්න්දයක් නගව්නු ලබයි නහෝ  ැතනහාත් ව්න්ද මුදල් 

නකාපමණ කාල සිමාව්ක් සඳහා ලබානදන්නන් දැයි 

හිමිකම් තක්නසේරු කිරීනම් කමිටුව් තීරණය කළ 

හැකිය. 

(c) ව්යාපෘතිය මගින් භාණ්ඩ සහ අමුද්රව්ය ප්රව්ාහ ය 

කිරීම නහෝ ප්රව්ාහ ය කිරීම සඳහා පව්ති  භාණ්ඩ 

සහ අමුද්රව්ය ප්රමාණ පිළිබඳ සලකා බලා ඒ අනුව් 

ප්රව්ාහ ය කිරීම සඳහා ව්යාපාර හිමිකරුට මුදල් 

නගීමක් සිදු කිරීම. 

හිමිකම් තක්නසේරු 

කිරීනම් කමිටුව් 

තීරණය කරනු ඇත. 

3. ප්රානේශීය නල්කම්/ 

නිනයෝජය ව්යාපෘති 

අධයක්ෂ (ඉඩම්), 

නකාළඹ තදාසන්  

දුම්ිය ව්යාපෘතිය 

අත්කර ගැනීනම් 

නිලධාියා නලස 

කටයුතු කර  අතර 

අත්කර ගැනීනම් 

ක්රියාව්ලිය සහ නගීම් 

කිරීම සිදු කරයි. 

17 D 3 ව්යාපාර ආදායම 

සේිරව්ම අහිමි ීම 

අවිධිමත් 

ව්යාපාර 

හිමිකරුව්න් 

(a) ව්යාපාර පිසරයක (දැ ට පව්ති  නහෝ සැලසුම් 

කළ) නහෝ කව්ර නහෝ නපාදු නව්ළඳ සංකිර්ණයක 

පිහිටි ව්ැඩි පහසුකම් සහිත විකල්ප ව්යාපාර 

සේථා යක්/ නව්ළඳසැලක් බදු ව්ාිකය නගව්ා, 

දීර්ඝකාලී  බදු පද ම යටනත් නසායා ගැනීමට 

සහාය ීම. 

(b) විකල්ප ව්යාපාර සේථා යක් නසායා ගැනීමට 

ව්යාපෘතිය අනපානහාසත් ව්න්නන්  ම්, ජීව්න ෝපාය 

සහායක් ව්ශනයන් ලබානද  රු. 15,000ක මාසික 

මුදල් දීම ාව්ක් මාස 32ක කාල සීමාව්ක් සඳහා 

ලබාදීම නහෝ ආසන්  මාස තු ක ආදායනම් 

සාමා යය සලකා ඒ මත පද ම්ව් ලබානද  මුදල් 

ව්න්දය මාස 18ක කාලයක් ලබාදීම ය  

දීම ාව්න්නගන් ව්ැඩි අගය ලබාදීම. 

(c) ව්යාපෘතිය මගින් භාණ්ඩ සහ අමුද්රව්ය ප්රව්ාහ ය 

කිරීම නහෝ ප්රව්ාහ ය කිරීම සඳහා පව්ති  භාණ්ඩ 

සහ අමුද්රව්ය ප්රමාණ පිළිබඳ සලකා බලා ඒ අනුව් 

ප්රව්ාහ ය කිරීම සඳහා ව්යාපාර හිමිකරුට මුදල් 

1. ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් 

ප නත් සහ 2008 

නරගුලාසි ප්රකාරව් 

ප්රධා  තක්නසේරුකරු 

විසින් සියලු ගණ ය 

කිරීම් සිදු කිරීම. 

2. අව්ශය ව්න්නන්  ම් 

කරුණාසහගත 

දීම ාව්න් නගීමට 

හිමිකම් තක්නසේරු 

කිරීනම් කමිටුව් 

තීරණය කරනු ඇත. 

3. ප්රානේශීය නල්කම්/ 

නිනයෝජය ව්යාපෘති 

අධයක්ෂ (ඉඩම්), 

නකාළඹ තදාසන්  

දුම්ිය ව්යාපෘතිය 

අත්කර ගැනීනම් 

2013 ලාර්ක් 

ප්රතිපාද  මගින් 

නයෝජිත පිද 

රු.15,000ක 

මාසික දීම ාව්ක් 
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නගීමක් සිදු කිරීම. නිලධාියා නලස 

කටයුතු කර  අතර 

අත්කර ගැනීනම් 

ක්රියාව්ලිය සහ නගීම් 

කිරීම සිදු කරයි. 

18 D 4 ව්ැටුප් ලබ  

කම්කරු සහ රැකියා 

ව්ලින් ලබ  

ආදායම් 

තාව්කාලිකව් අහිමි 

ීම 

කම්කරුව්න්, 

ශ්රමිකයන් 

ඇතුළත්ව් 

ව්ැටුප් ලබ  

නසේව්කයන් 

(a) ජීව්න ෝපාය සහාය සඳහා ව්  රු. 45,000ක් නහෝ 

ආසන්  මාස තු ක කාලයක ආදායම/ නේත  ව්ල 

සාමා ය මත පද ම්ව් උපිම මාස 3ක් සඳහා මුදල් 

ව්න්දයක් ය  අගයන්නගන් ව්ැඩි අගය නගීම. 

(b) ප්රතිසේථා ගත ීම සඳහා ූර්ව් ලිඛිත දැනුම්දීමක්. 

1. අව්ශය ව්න්නන්  ම් 

කරුණාසහගත 

දීම ාව්න් නගීමට 

හිමිකම් තක්නසේරු 

කිරීනම් කමිටුව්තීරණය 

කරනු ඇත. 

2. ප්රානේශීය නල්කම්/ 

නිනයෝජය ව්යාපෘති 

අධයක්ෂ (ඉඩම්), 

නකාළඹ තදාසන්  

දුම්ිය ව්යාපෘතිය 

අත්කර ගැනීනම් 

නිලධාියා නලස 

කටයුතු කර  අතර 

අත්කර ගැනීනම් 

ක්රියාව්ලිය සහ නගීම් 

කිරීම සිදු කරයි. 

2013 ලාර්ක් 

ප්රතිපාද  මගින් 

නයෝජ ා කර 

ඇති රු.45,000ක 

මාසික මුදල් 

දීම ාව්ක් 

19 D 5 ව්ැටුප් ලබ  

කම්කරු සහ රැකියා 

ව්ලින් ලබ  

ආදායම් සේිරව් 

අහිමි ීම සහ 

ව්යාපාරය නව් ත් 

ප්රනේශයක  ැව්ත 

සේථා ගත කිරීම 

නහෝ ව්යාපාරය යළි 

සේථාපිත න ාකිරීමට 

කම්කරුව්න්, 

ශ්රමිකයන් 

ඇතුළත්ව් 

ව්ැටුප් ලබ  

නසේව්කයන් 

(a) ජීව්න ෝපාය සහාය සඳහා ව්  රු. 90,000ක් නහෝ 

ආසන්  මාස තු ක කාලයක ආදායම/ නේත  ව්ල 

සාමා ය මත පද ම්ව් උපිම මාස 6ක් සඳහා මුදල් 

ව්න්දයක් ය  අගයන්නගන් ව්ැඩි අගය නගීම. 

(b) ප්රතිසේථා ගත ීම සඳහා ූර්ව් ලිඛිත දැනුම්දීමක්. 

1. අව්ශය ව්න්නන්  ම් 

කරුණාසහගත 

දීම ාව්න් නගීමට 

හිමිකම් තක්නසේරු 

කිරීනම් කමිටුව් 

තීරණය කරනු ඇත. 

2. ප්රානේශීය නල්කම්/ 

නිනයෝජය ව්යාපෘති 

අධයක්ෂ (ඉඩම්), 

නකාළඹ තදාසන්  

2013 ලාර්ක් 

ප්රතිපාද  මගින් 

නයෝජ ා කර 

ඇති රු.90,000ක 

මාසික මුදල් 

දීම ාව්ක් 
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තීරණය කිරීම. දුම්ිය ව්යාපෘතිය 

අත්කර ගැනීනම් 

නිලධාියා නලස 

කටයුතු කර  අතර 

අත්කර ගැනීනම් 

ක්රියාව්ලිය සහ නගීම් 

කිරීම සිදු කරයි. 

 E ජීවමනෝපාය ප්රතිසේථාපනය සහ පුනරුත්ථාපනය 

20 E 1 ප්රතිසේථාප ය කිරීම 

නහේතුනව්න් 

ජිව්න ෝපාය අහිමි 

ීම නහෝ ඊට බාධා 

එල්ලීම. 

දළිඳු 

පුේගලයන්, 

සේව්යං 

රැකියාලාභීන්, 

කුඩා පිමාණ 

ව්යාපාිකයන්, 

අව්දා ම් 

තත්ත්ව්නේ 

සිටි  

පුේගලයන් 

(a) ව්යාපාර සඳහා ආනයෝජ  කිරීමට/ ආරම්භකිරීමට, 

ඵලදායී නේපළ ලබාගැනීම පිණිස ණය ලබා 

ගැනීමටත්, හවුල්කාර පාර්ශව් සම්බන්ධ කරගත් 

කටයුතු සඳහා ප්රනේශීමට අව්ශය ව්ෘත්තීය සහාය 

හා උපනදසේ ලබාදීම. 

(b) ප්රතිසේථාප ය කරනු ලබ  පවුල්ව්ල උ න්දුව් 

දක්ව්න් ා වූ තරුණ තරුණියන් අතුින් (එක් 

පවුලකින් එක් කාන්තාව්ක් හා එක් පිිමි අනයකු 

නලස) පවුලකින් උපිම නදනදන කු බැගින් 

නතෝරානග  ජීව්න ෝපාය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා 

කුසලතා පුහුණුව් ලබාදීම. 

(c) අව්සේථාව්න් පව්තින්නන්  ම්, ව්යාපාර සේථා ව්ල, 

ප්රතිසේථාප ය සිදු කර  ව්ැඩබිම්ව්ල, නිව්ාස, පිිසිදු/ 

 ඩත්තු කිරීනම් කාර්යයන් සහ ව්යාපෘති සිවිල් ව්ැඩ 

කටයුතු සිදු කර  සේථා ව්ල රැකියා අව්සේථා 

ලබාදීම. 

(d) ව්යාපාර පිසරයක (දැ ට පව්ති  නහෝ සැලසුම් 

කළ) නහෝ කව්ර නහෝ නපාදු නව්ළඳ සංකිර්ණයක 

පිහිටි ව්ැඩි පහසුකම් සහිත විකල්ප ව්යාපාර 

සේථා යක්/ නව්ළඳසැලක් බදු ව්ාිකය නගව්ා, 

නකටිකාලී  බදු පද ම යටනත් නසායා ගැනීමට 

සහාය ීම.  

1. අව්ශය ව්න්නන්  ම් 

කරුණාසහගත 

දීම ාව්න් නගීමට 

හිමිකම් තක්නසේරු 

කිරීනම් කමිටුව් 

තීරණය කරනු ඇත. 

 

 F බාධා කිරීේ සහ මවනත් දීමනා 

21 F 1 විදුලිය, ජලය සහ නිව්ැසියන්, (a) සියලුම උපනයෝජ  නසේව්ා සඳහා ප්රනේශීම් ලබා අව්ශය ව්න්නන්  ම්  
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සේථාව්ර දුරකථ  

සම්බන්ධතා සඳහා 

ප්රනේශය අහිමි ීම. 

ව්යාපාර 

හිමිකරුව්න්, 

ආයත  

(ඉඩමට 

පව්ති  

අයිතිය 

න ාසලකා) 

ප්රතිසේථාප ය 

ගැනීමට ව්ැයව්  පිිව්ැය කරුණාසහගත 

දීම ාව්න් නගීමට 

හිමිකම් තක්නසේරු 

කිරීනම් කමිටුව් තීරණය 

කරනු ඇත. 

22 F 2 ගෘහ භාණ්ඩ සහ සවි 

කිරීම්,  ැව්ත 

සවිකිිම සඳහා 

පිිව්ැය 

නිව්ැසියන්, 

ව්යාපාර 

හිමිකරුව්න්, 

ආයත  

(ඉඩමට 

පව්ති  

අයිතිය 

න ාසලකා) 

ප්රතිසේථාප ය 

(a) ගෘහ භාණ්ඩ සහ සවි කිරීම්  ැව්ත සවි කිරීමට 

හැකිව්  පිද රු. 10,000.00ක දීම ාව්ක්. 

1. ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් 

ප නත් සහ 2008 

නරගුලාසි ප්රකාරව් 

ප්රධා  තක්නසේරුකරු 

විසින් සියලු ගණ ය 

කිරීම් සිදු කිරීම. 

2. ප්රානේශීය නල්කම්/ 

නිනයෝජය ව්යාපෘති 

අධයක්ෂ (ඉඩම්), 

නකාළඹ තදාසන්  

දුම්ිය ව්යාපෘතිය 

අත්කර ගැනීනම් 

නිලධාියා නලස 

කටයුතු කර  අතර 

අත්කර ගැනීනම් 

ක්රියාව්ලිය සහ නගීම් 

කිරීම සිදු කරයි. 

2013 ලාර්ක් 

මගින් නයෝජ ා 

කරනුනේ 

රු.5,000ක ගෘහ 

 ැව්ත සවි කිරීම් 

දීම ාව්කි.  මුත් 

ඉහළ ජීව්  

වියදම් සලකා 

බලා රු.10,000ක් 

නයෝජ ා 

නකිණි. 

23 F 3 පදංචිය නව් සේ 

කිරීනම්දී එම මාරු 

කිරීම සඳහා ව්ැය වූ 

පිිව්ැය 

නිව්ැසියන් 

(ඉඩමට 

පව්ති  

අයිතිය 

න ාසලකා) 

ප්රතිසේථාප ය 

(a) බලපෑමට ලක් වූ නිව්නසේ නහෝ සේථා නේ භූමි 

ප්රනේශය මත පද ම්ව් පදංචිය නව් සේ කිරීම සඳහා 

දීම ාව්ක්. 

 

මෙබිම වර්ෙ 

ප්රමාණය (වර්ෙ 

අඩි) 

දීමනාව  

(රු.) 

1. ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් 

ප නත් සහ 2008 

නරගුලාසි ප්රකාරව් 

ප්රධා  තක්නසේරුකරු 

විසින් සියලු ගණ ය 

කිරීම් සිදු කිරීම. 

2. ප්රානේශීය නල්කම්/ 

 



79 

<1000 10,000.00 

1000 – 2000 15,000.00 

>2000 25,500.00 
 

නිනයෝජය ව්යාපෘති 

අධයක්ෂ (ඉඩම්), 

නකාළඹ තදාසන්  

දුම්ිය ව්යාපෘතිය 

අත්කර ගැනීනම් 

නිලධාියා නලස 

කටයුතු කර  අතර 

අත්කර ගැනීනම් 

ක්රියාව්ලිය සහ නගීම් 

කිරීම සිදු කරයි. 

24 F 4 විකල්ප  ව්ාතැන් 

පහසුකම් නසායා 

ගැනීම සඳහා ව්ැය වූ 

වියදම් 

නිව්ැසියන්, 

ව්යාපාර 

හිමිකරුව්න්, 

ආයත  

(ඉඩමට 

පව්ති  

අයිතිය 

න ාසලකා) 

ප්රතිසේථාප ය 

(a) “හිමිකම් තක්නසේරු කිරීනම් කමිටුව්මගින් තීරණය 

කර  ලද කාල සීමාව් මත පද ම්ව් නගව්ල්කුලී 

දීම ාව්න් නගව්නු ලැනබ්, 

මෙබිම වර්ෙ 

ප්රමාණය 

(වර්ෙ අඩි) 

මහනෙර සභා 

බල ප්රමද්ශය 

(රු.) 

නෙර සභා 

බල ප්රමද්ශය 

(රු.) 

ප්රාමද්ශීය  

සභා බල 

ප්රමද්ශය 

(රු.) 

<500 50,000.00  40,000.00 20,000.00 

500 – 750 60,000.00  50,000.00 30,000.00 

750 – 1000 75,000.00  60,000.00 40,000.00 

>1000 100,000.0 75,000.00 50,000.00 

(ව්යාපෘතියට එහි ඉදි කටයුතු සිදුකර නග  යාමට 

හැකිව්  පිද නිව්ැසියන්, ව්යාපෘතිය සමඟ අව්නබෝධතා 

ගිවිසුමක් අත්සන් කළ යුතු නේ.) 

ප්රානේශීය නල්කම්/ 

නිනයෝජය ව්යාපෘති 

අධයක්ෂ (ඉඩම්), 

නකාළඹ තදාසන්  

දුම්ිය ව්යාපෘතිය 

අත්කර ගැනීනම් 

නිලධාියා නලස 

කටයුතු කර  අතර 

අත්කර ගැනීනම් 

ක්රියාව්ලිය සහ නගීම් 

කිරීම සිදු කරයි. 

2013 ලාර්ක් 

ප්රතිපාද  මගින් 

නයෝජ ා කළ 

පිද භූමිනේ ව්ර්ග 

ප්රමාණය මත 

පද ම්ව් මාස 6ක 

නගව්ල් කුලී 

දීම ාව්ක් 

 G විනශේෂ සහාය 

25 G 1 අව්දා ම් 

තත්ත්ව්නේ 

කාණ්ඩය යටතට 

ගැන  , පවුල්ව්ල 

ගෘහමූලිකයන් මත 

ඇති කර  බලපෑම 

අව්දා ම් 

කාණ්ඩය 

යටතට 

ගැන   

කුටුම්භව්ල 

ගෘහ 

මූලිකයන් 

(a) එක් එක් පුේගලයා අව්දා ම් තත්ත්ව්යට පත්ව්  

මට්ටනමහි බරපතල බව් සැලකිල්ලට ගනිමින් 

හිමිකම් තක්නසේරු කිරීනම් කමිටුව්විසින් නිශේචය 

කරනු ලබ  කරුණාසහගත නගීමක්. 

අව්ශය ව්න්නන්  ම් 

කරුණාසහගත දීම ාව්න් 

නගීමට හිමිකම් 

තක්නසේරු කිරීනම් කමිටුව් 

තීරණය කරනු ඇත. 

2013 ලාර්ක් 

මගින් නයෝජ ා 

කළ පිද 

රු.15,000ක් 

විනශේෂ  ැව්ත 

පදංචි කිරීනම් 

සහායන් නලස 
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(ජාතික දිද්රතා 

නර්ඛාව්ට 

පහළ මට්ටමට 

ගැන   

කුටුම්භ, 

ව්යසේගත හා 

සේී මූලික 

පවුල්, කායික 

නරෝගව්ලින් 

නපනළන් න් 

ලබාදීම. 

 G  2 උප කුටුම්භ මත 

ඇති කර  බලපෑම 

ප්රධා  නිව්ාස 

ඒකකය තුළ 

ජීව්ත්ව්  උප 

පවුල්/ සේව්යං 

ප්රතිසේථාප ය 

විය යුතු 

ව්ාසයකරන් 

න් 

(a) රු. 1,000,000.00ක සේව්යං ප්රතිසේථාප  දීම ාව්ක් 

සහ අව්ශය පිද පු රුත්ථාප  සහාය ලබාදීම. 

1. අව්ශය ව්න්නන්  ම් 

කරුණාසහගත 

දීම ාව්න් නගීමට 

හිමිකම් තක්නසේරු 

කිරීනම් කමිටුව් තීරණය 

කරනු ඇත. 

 

 H අතිමර්ක දීමනා සහ දිදීමනා 

26 H 1 අත්කර ගැනීනම් 

ක්රියාව්ලිය අතරතුර 

පැ   ගි  වියදම් 

ඉඩම් අත්කර 

ගැනීනම් 

ප නත් 9 ව්  

ව්ගන්තිය 

යටනත් 

පව්ත්ව්  

විමර්ශ යට 

සහභාී වූ 

කුටුම්භව්ල 

ගෘහමූලිකයන් 

(a) අමාතය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කළ පිද, 9 ව්  

ව්ගන්තිය යටනත් විමර්ශ යට නපනී සිටි, 

බලපෑමට ලක් වූ පුේගලයන් සඳහා රු. 

10,000.00ක මුදල් දීම ාව්. 

  

27 H 2 නියම කර  ලද 

කඩඉම් ද යට නපර 

නේපළ බාරදීම 

න තික 

හිමිකමක් 

සහිත සහ 

(a) ව්යව්සේථාපිත ව්න්දනයන් 25%කට සමා  වූ 

දීම ාව්ක්. 

අව්ශය ව්න්නන්  ම් 

කරුණාසහගත දීම ාව්න් 

නගීමට හිමිකම් 
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නව්නුනව්න් නගව්  

දි දීම ාව් 

ප්රතිසේථාප ය 

ව්නු ඇති 

කුටුම්භ නහෝ 

ව්යාපාර 

හිමිකරුව්න් 

තක්නසේරු කිරීනම් කමිටුව් 

තීරණය කරනු ඇත. 

28 H3 නව් ත් කව්ර නහෝ 

උප ව්ගන්තියට 

අන්තර්ගත න ාව්  

ව්න්ද පැනක්ජ 

කුලී 

නිව්ැසියන් සහ 

සේව්යං 

රැකියාව්ල 

නිරත වූ 

පුේගලයන් 

(a) සෑම කුටුම්භයන් සඳහාම උපිමය ශ්රී ලංකා 

රුපියල් 15,000/-ක මුදල් දීම ාව්ක්. 

අව්ශය ව්න්නන්  ම් 

කරුණාසහගත දීම ාව්න් 

නගීමට හිමිකම් 

තක්නසේරු කිරීනම් කමිටුව් 

තීරණය කරනු ඇත. 

2013 ලාර්ක් 

මගින් නයෝජ ා 

කළ පිද ව්න්ද 

න ාලබ  කුලී 

නිව්ැසියන් හා 

සේව්යං රැකියානේ 

නියුතු පුේගලයන් 

නව්නුනව්න් 

29 H4 නිව්සක 

හිමිකරුනව්කු නහෝ 

ආනයෝජ  නේපළක 

හිමිකරුව්කු 

අව්තැන් වූ විට 

නිව්සක නහෝ 

ආනයෝජ  

නේපළක 

හිමිකරුනව්කු 

(a) ප්රතිසේථාප  ව්ටි ාකම/ නව්ළඳපල ව්ටි ාකම මත 

පද ම්ව් 10%ක අතිනර්ක නගීමක්. 

1. ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් 

ප නත් සහ 2008 

නරගුලාසි ප්රකාරව් 

ප්රධා  තක්නසේරුකරු 

විසින් සියලු ගණ ය 

කිරීම් සිදු කිරීම. 

2. ප්රානේශීය නල්කම්/ 

නිනයෝජය ව්යාපෘති 

අධයක්ෂ (ඉඩම්), 

නකාළඹ තදාසන්  

දුම්ිය ව්යාපෘතිය 

අත්කර ගැනීනම් 

නිලධාියා නලස 

කටයුතු කර  අතර 

අත්කර ගැනීනම් 

ක්රියාව්ලිය සහ නගීම් 

කිරීම සිදු කරයි. 
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 I ප්රජා සේපත් අහිමි වීම 

30 I 1 සංසේකෘතික සම්පත් 

ූජනීය ව්සේතුව්, 

පන්සල්, පල්ලි සහ 

ආගමික හා 

සංසේකෘතිකමය 

ව්ටි ාකමක් සහිත 

ඉදකිරීම් සහ 

ව්සේූන් අහිමි ීම. 

ප්රනේශනේ 

ප්රජාව් සහ 

කණ්ඩායම් 

(a) අදාළ සේථා / ආයත ව්ල පාල ය සිදු කර  

භාරකාර මණ්ඩල සමඟ සාකච්ඡා නකාට, හැකි 

අව්ම කාල සීමාව්ක් තුළ, බලපෑමට ලක් වූ 

සංසේකෘතික සම්පත් ප්රතිසේථාප ය කිරීම/  ැව්ත 

ඉදකිරීම සහ නපාදු නේපළ සම්පත් ප්රතිසේථාප ය 

කිරීම. 

(b) නසානහාන් නකාත්/ නසානහාන් ප්රතිසේථාප ය කිරීම 

අව්ශය ව්න්නන්  ම් (කව්ර නහෝ ආකාරනේ 

ආගමික චාිර පව්තී  ම් ඒව්ාද ඇතුළත්ව්) මළ 

සිරුරු නගාඩ ගැනීම සඳහා ව්  පිිව්ැය ආව්රණය 

කිරීම සඳහා දීම ාව්ක්. 

1. ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් 

ප නත් සහ 2008 

නරගුලාසි ප්රකාරව් 

ප්රධා  තක්නසේරුකරු 

විසින් සියලු ගණ ය 

කිරීම් සිදු කිරීම. 

2. අව්ශය ව්න්නන්  ම් 

කරුණාසහගත 

දීම ාව්න් නගීමට 

හිමිකම් තක්නසේරු 

කිරීනම් කමිටුව් 

තීරණය කරනු ඇත. 

3. ප්රානේශීය නල්කම්/ 

නිනයෝජය ව්යාපෘති 

අධයක්ෂ (ඉඩම්), 

නකාළඹ තදාසන්  

දුම්ිය ව්යාපෘතිය 

අත්කර ගැනීනම් 

නිලධාියා නලස 

කටයුතු කර  අතර 

අත්කර ගැනීනම් 

ක්රියාව්ලිය සහ නගීම් 

කිරීම සිදු කරයි. 

 

31 I 2 ප්රජා සහ සමාජ 

නසේව්ා පහසුකම් 

(ප්රානේශීය මාර්ග, 

අඩි පාරව්ල්, 

ක්රීඩාංග , නපාදු ළිං, 

ජල මූලාශ්ර පව්ති  

සේථා  ආදය) අහිමි 

ීම. 

ප්රනේශනේ 

ප්රජාව් සහ 

කණ්ඩායම් 

(a) අදාළ/ සුදුසු පිද ප්රජා සංවිධා  සහ නේපළව්ල 

භාරකාර මණ්ඩල සමඟ සාකච්ඡා නකාට බලපෑමට 

ලක් වූ ප්රජා නහෝ සමාජ නසේව්ා පහසුකම් ඒව්ා නපර 

පැව්ති තත්ත්ව්යට නහෝ ඊට ව්ඩා උසසේ තත්ත්ව්යට 

පු රුත්ථාප ය කිරීම/ ප්රතිසේථාප ය කිරීම, නහෝ 

(b) බලපෑමට ලක් වූ ප්රජා කණ්ඩායම් සමඟ සාකච්ඡා 

නකාට අව්ශය ව්න්නන්  ම් ප්රතිසේථාප ය/ 

ප්රතිසංසේථාකගත කිරීම, නහෝ 

1. ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් 

ප නත් සහ 2008 

නරගුලාසි ප්රකාරව් 

ප්රධා  තක්නසේරුකරු 

විසින් සියලු ගණ ය 

කිරීම් සිදු කිරීම. 

2. අව්ශය ව්න්නන්  ම් 

කරුණාසහගත 
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(c) මුළු ප්රතිසේථාප  පිිව්ැය මත මුදල් නගීම, සහ  

(d) එම පහසුකම් භාවිතා කර  කණ්ඩායම්ව්ලට 

අත්විඳීමට සිදුව්  අපහසුතා මඟ හැරීම පිණිස 

ව්යාපෘති සිවිල් කාර්යය සිදු කර  අතරව්ාරනේදී 

තාව්කාලික නසේව්ාව්න් සැපයීම සහ 

(e) ප්රජා සම්පත් නව්ත ප්රනේශ ීම ප්රතිෂේඨාප ය 

දීම ාව්න් නගීමට 

හිමිකම් තක්නසේරු 

කිරීනම් කමිටුව් 

තීරණය කරනු ඇත. 

3. ප්රානේශීය නල්කම්/ 

නිනයෝජය ව්යාපෘති 

අධයක්ෂ (ඉඩම්), 

නකාළඹ තදාසන්  

දුම්ිය ව්යාපෘතිය 

අත්කර ගැනීනම් 

නිලධාියා නලස 

කටයුතු කර  අතර 

අත්කර ගැනීනම් 

ක්රියාව්ලිය සහ නගීම් 

කිරීම සිදු කරයි. 

32 I 3 සමාජ අරමුදල් 

(capital) අහිමි ීම/ 

සමාජ 

දුරසේථභාව්යක් 

ඇතිීම. 

සත්කාරක 

ප්රජාව් සහ 

 ැව්ත පදංචි 

වූව්න් අතර 

දුර්ව්ල 

ඒකාබේධතාව් 

සහ 

අන යෝ ය 

සමාජ 

සම්බන්ධතා 

දුර්ව්ල ීම. 

(a) සමාජ ප්රාේධ ය (social capital) ව්ැඩිකර ගැනීම 

පිණිස සත්කාරක ප්රජාව් සහ  ැව්ත පදංචිව්න් න් 

ය  කණ්ඩායම් නදකම සහභාී ව්  ප්රජා සංවිධා  

පිහිටුීම සහ දයුණු කිරීම සඳහා ව්යාපෘති 

හවුල්කාර නිනයෝජිත ආයත ව්ලට සහාය දීම. 

(b) සත්කාරක සහ ප්රතිසේථාපිත පවුල් එක්ව්සමාජීය 

උත්සව්ව්ැනිවිනශේෂාංග පැව්ැත්ීම සඳහා පහසුකම් 

සැපයීම. 

(c) සත්කාරක හා ප්රතිසේථාපිත ය  ප්රජා කණ්ඩායම් 

නදකටම ප්රතිලාභ අත්ව්  නපාදු සුභසාධ  කටයුතු 

සහ නව් ත් නසේව්ාව්න් ව්ලදී හවුල්කාර නිනයෝජිත 

ආයත ව්ලට සහාය ීම. 

ප්රානේශීය නල්කම්/ 

නිනයෝජය ව්යාපෘති 

අධයක්ෂ (ඉඩම්), 

නකාළඹ තදාසන්  

දුම්ිය ව්යාපෘතිය 

අත්කර ගැනීනම් 

නිලධාියා නලස 

කටයුතු කර  අතර 

අත්කර ගැනීනම් 

ක්රියාව්ලිය සහ නගීම් 

කිරීම සිදු කරයි. 

අව්ශය ව්න්නන්  ම් 

කරුණාසහගත 

දීම ාව්න් නගීමට 

හිමිකම් තක්නසේරු 

කිරීනම් කමිටුව් 

තීරණය කරනු ඇත. 
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 J මහජන උපමයෝීතා මසේවාවන් 

33 J 1 

බලපෑමට ලක් වූ 

මහජ  

උපනයෝීතා 

 

මහජ  

උපනයෝීතා 

හිමිකරුව්න් 

(ලංකා 

විදුලිබල 

මණ්ඩලය, 

ජාතික ජල 

සම්පාද  හා 

ජලාපව්හ  

මණ්ඩලය, ශ්රී 

ලංකා 

නටලිනකාම් 

ආදී) 

(a) අදාළ බලධාරීන්නේ උපනදසේ සහිතව්, නතෝරාගත් 

සේථා ව්ල  ැව්ත සේථාපිත කිරීම. 

1. ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් 

ප නත් සහ 2008 

නරගුලාසි ප්රකාරව් 

ප්රධා  තක්නසේරුකරු 

විසින් සියලු ගණ ය 

කිරීම් සිදු කිරීම. 

2. අව්ශය ව්න්නන්  ම් 

කරුණාසහගත 

දීම ාව්න් නගීමට 

හිමිකම් තක්නසේරු 

කිරීනම් කමිටුව් 

තීරණය කරනු ඇත. 

3. ප්රානේශීය නල්කම්/ 

නිනයෝජය ව්යාපෘති 

අධයක්ෂ (ඉඩම්), 

නකාළඹ තදාසන්  

දුම්ිය ව්යාපෘතිය 

අත්කර ගැනීනම් 

නිලධාියා නලස 

කටයුතු කර  අතර 

අත්කර ගැනීනම් 

ක්රියාව්ලිය සහ නගීම් 

කිරීම සිදු කරයි. 

 

 K තාවකාලික බලපෑේ 

34 K1 සිවිල් කාර්යයන් 

නහේතුනව්න් ව්  

තාව්කාලික 

අහිතකර බලපෑම් 

(ප්රනේශයන් අහිමි 

ීම, නේපළ නහෝ 

ඉඩම්ව්ලට සිදුව්  

න තික 

හිමිකමක් 

සහිත 

පුේගලයන්; 

බලපරලාභී 

නව්ළඳුන්, කුලී 

නිව්ැසියන්/ 

(b) කාර්ය සිදු නකනර  ආකාරය දක්ව්  කාර්ය 

සටහ , ව්යාපෘතිය නහේතුනව්න් සිදුවිය හැකි යැයි 

අනප්ක්ෂිත තාව්කාලික බලපෑම් ආදී නතාරතුරු 

මහජ තාව් නව්ත දැනුම්දීම සඳහා ව්ැඩබිම තුළ 

දැන්ීමක් ප්රදර්ශ ය කිරීම. 

(c) බලපෑමට ලක් වූ කව්ර නහෝ ව්ත්කම් (උදා: කඩා 

දැනම  මායිම් තාප්ප, ඉව්ත් නකනර  ගසේ ආදී) 

1. ඉඩම් අත්කර ගැනීනම් 

ප නත් සහ 2008 

නරගුලාසි ප්රකාරව් 

ප්රධා  තක්නසේරුකරු 

විසින් සියලු ගණ ය 

කිරීම් සිදු කිරීම. 

2. අව්ශය ව්න්නන්  ම් 
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හානි, ආරක්ෂාව් 

සම්බන්ධනයන් 

පව්ති  අව්දා ම්, 

සංචරණය මත ඇති 

කර  බලපෑම 

ව්ැනි) 

බදුකරුව්න්, 

ව්ැනි 

න තික 

හිමිකමක් 

න ාමැති 

පුේගලයන්; 

ජංගම 

නව්ළඳුන්, 

ව්ාණිජය 

ව්යාපාර 

සේථා ව්ල 

නසේව්කයන්, 

කම්කරුව්න් 

ප්රනේශනේ 

ජ තාව් ව්ැනි 

නව්නුනව්න් මුදලින් ව්න්ද නගීම. 

(d) සංචරණය පහසු කිිම සඳහා අව්ශය පිද රථ 

ව්ාහ  කළම ාකරණ පියව්ර ගැනීම. 

(e) නව්ළඳාම්/ ව්යාපාර අඛණ්ඩව් පව්ත්ව්ානග  යාම 

සඳහා ප්රනේශය සැපයීම පිණිස විනශේෂ පියව්ර 

ගැනීම. 

(f) මාර්ගය නදපස ඊට අයත් නයෝජිත සීමානව්න් පිටත 

පිහිටි සියලු ඉඩම් තාව්කාලිකව් භාවිතා කිරීම, ඉඩම් 

හිමියානේ සහ නකාන්රාත්කරුනේ ලිඛිත අනුමැතිය 

හරහා සිදුවිය යුතුය. ඉදකිරීම් ව්ැඩබිමිව්ල කඳවුරු 

(construction camps) සේථාපිත කිරීම, ක්රියාත්මක 

කිරීනම් ඒකක සමඟ සාකච්ඡානකාට 

නකාන්රාත්කරු විසින් සිදු කරනු ඇත.  

කරුණාසහගත 

දීම ාව්න් නගීමට 

හිමිකම් තක්නසේරු 

කිරීනම් කමිටුව් 

තීරණය කරනු ඇත. 

3. ප්රානේශීය නල්කම්/ 

නිනයෝජය ව්යාපෘති 

අධයක්ෂ (ඉඩම්), 

නකාළඹ තදාසන්  

දුම්ිය ව්යාපෘතිය 

අත්කර ගැනීනම් 

නිලධාියා නලස 

කටයුතු කර  අතර 

අත්කර ගැනීනම් 

ක්රියාව්ලිය සහ නගීම් 

කිරීම සිදු කරයි. 

 L නැවත පදිංචි කිරීමේ අනමේකෂිත බලපෑේ 

  (a) ව්යාපෘතිය නහේතුනව්න් සිදුව්  සේව්කැමැත්නතන් නතාරව්  ැව්ත පදංචි කිරීනම් කව්ර නහෝ අ නප්ක්ෂිත බලපෑම් නල්ඛ ගත කර  අතර 

 ැව්ත පදංචි කිරීනම් ක්රියාකාරී සැලැසේනමහි එකඟත්ව්යට පත්ව් ඇති මූලධර්ම මත පද ම්ව් එම බලපෑම් අව්ම කිරීමට පියව්ර ගැනන්. 

(b) නමමහිමිකම් නගීනම් ක්රමනේදය තුළ හඳු ානග  නහෝ විසේතර නකාට න ාමැති ඕ ෑම කාණ්ඩයකට අයත් ව්යාපෘතිනයන් බලපෑමට ලක් 

වූ පුේගලයන් නහෝ නේපළ නහෝ නසේව්ාව්න් නව්නුනව්න් ව්න්ද නගව්නු ඇත./ අදාළ න තික නල්ඛ  මාර්නගෝපනේශ නලස සලකමින් සහ 

ව්යාපෘති නමනහයුම් ඒකකනේ සමාජ නිලධාින්නේ සහ අදාළ ප්රානේශීය නල්කම්ව්රයානේ නිරීක්ෂණ සැලකිල්ලට ගනිමින් 

අමාතයාංශයීය කමිටුව් හරහා සිේධිනයන් සිේධිය සලකා ලබනු ඇත. 

 

 


