නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම
මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය

අවසන් වාර්තාව
1 මවළුම

3 වැනි පියවර (මපොතුහැර - ගලමගදර)

සකස් කිරීම :
මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිය
උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාතයාිංශය
ශ්රී ලිංකා රජය
2018 ජූනි
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සංකේත නාම හා කෙටි කෙදුම්
ADB
CBO
CEA
CEP
DFD
DOV
DS
DSD
EA
EIA
EM
ESDD
FGD
GIS
GN
GND
GOSL
GPS
GRC
GRM
HRC
IRM
JICA
KIIs
LAA
LAR
LARB
LARC
LDO
MoLLD
MoHEH
NEA
NGOs
NIRP
NPSC
NRMP
OPL
PAHH
PAP
PD
PIC
PMU
PPC
PPs
RC
RDA
ROW
RAP
RAs
SIA
SSO
STDP
TOR
UDA
WB

ආසියානු සිංවර්ධ්න බැිංකුව
ප්රජා මූලික සිංවිධ්ාන
මධ්යම පරිසර අධිකාරිය
මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය
වන සිංරක්ෂණ මදපාර්තමේන්තුව
තක්මසේරු මදපාර්තමේන්තුව
ප්රාමේශීය මේකේ
ප්රාමේශීය මේකේමකොට්ඨාශය
විධ්ායක ආයතනය
පාරිසරික බලපෑේ තක්මසේරුව
හිමිකේ ක්රමමේදය

පාරිසරික හා සමාජ සිංවර්ධ්න අිංශය
නාභිගත කණ්ඩායේ සමග සාකච්ඡාව
භූවිදයාත්මක මතොරතුරු පේධ්තිය
ග්රාම නිලධ්ාරි
ග්රාම නිලධ්ාරි මකොට්ඨාශය
ශ්රී ලිංකා රජය
මගෝලීය පිහිටුේ පේධ්තිය
දුක්ගැනවිලි නිරාකරණ කමිටුව
දුක්ගැනවිලි නිරාකරණ යාන්ත්රණය
මානව හිමිකේ මකොමිසම
ආදායේ ප්රතිස්ථාපන වැඩසටහන
ජපාන ජාතයන්තර සහමයෝගිතා ඒජන්සිය
ප්රධ්ාන මතොරතුරු ලබාමදන්නන් සමග සාකච්ඡා
ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ පනත
ඉඩේ අත්කරගැනීමේ මරගුලාසි
ඉඩේ අත්කරගැනීමේ වන්ද සමාමලෝචන මණ්ඩලය
ඉඩේ අත්කරගැනීමේ හා නැවත පදිංචිකිරීමේ කමිටුව
ඉඩේ සිංවර්ධ්න ආඥාපනත
ඉඩේ හා ඉඩේ සිංවර්ධ්න අමාතයාිංශය
උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාතයාිංශය
ජාතික පරිසර පනත
රාජය මනොවන සිංවිධ්ාන
සියකැමැත්මතන් මතොරව නැවත පදිංචිකිරීම පිළිබද ජාතික ප්රතිපත්තිය
ජාතික වයාපෘති මමමහයුේ කමිටුව
ජාතික මහාමාර්ග ප්රධ්ාන සැලැස්ම
නිළ දරිද්රතා මට්ටම
වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත් ගෘහ ඒකක ප්රධ්ානියා
වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත් පුේගලයින්
වයාපෘති අධ්යක්ෂ
මහජන මතොරතුරු මධ්යස්ථානය
වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය
පාර්ලිමේන්තු මපත්සේ කාරක සභාව
මූලික සැලසුේ
නැවත පදිංචිකිරීමේ කාඩ්පත
මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිය
මාර්ගමේ පථය
නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම
නැවත පදිංචිකිරීමේ සහායක
සමාජ බලපෑේ තක්මසේරුව
සමාජ ආරක්ෂණ නිලධ්ාරී
දක්ෂිණ ප්රවාහන සිංවර්ධ්න වයාපෘතිය
මයොමුගත කරුණු
නාගරිෙ සංවර්ධන අධිොරිෙ
ක ෝෙ බ ංකුව
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තාේෂණිෙ වචන මා ාව
වයාපාර හිමිෙරු: වයාපෘතිමේ ඉදකිරීේ මහේතුමවන් ක්රියාකාරීත්වයට බාධ්ා වියහැකි, එහි බලපෑමට ලක්වන
ප්රමේශය තුළ පවත්නා යේ වයාපාරයක හිමිකරු මහෝ එවැනි වයාපාරයක් පවත්වාමගන යන පුේගලයා
වයාපාර හිමිකරු නේ මේ. මමකී පුේගලයා නනතික හිමිකරුමවකු, ඔප්පු හිමිකේ මනොමැති
මගොඩනැගිේලක හිමිකරු මහෝ බදු පදනම මත යේ මේපලක් භාවිතා කරන්මනකු මහෝ විය හැකිඅතර එකී
තත්වයන්ට අනුකූලව හිමිකේ ක්රමමේදය පරිද නියමිත හානිපූරණයන්ට සහ නැවත පදිංචිකිරීමේ හා
පුනරුත්ථාපනසහනයන්ට හිමිකේ ලබයි.
වන්දි:යේ වයාපෘතියක් යටමත් මේපලක්, සේපතක් මහෝආදායේ මූලාශ්රයක් අත්කරගැනීමේදී මහෝ එහි
බලපෑමට ලක්වන අවස්ථාවකදී ඒ මවනුමවන් වන්ද ලැබීමට හිමිකේ ඇති පුේගලයා මවත මුදලින් මහෝ
භාණ්ඩ වලින් කරනු ලබන මගවීම, හා එකී පුේගලයාමේ මේපල අත්කරගැනීමට මපර සිටි සමාජ ආර්ථික
තත්වය ලබා දීම සඳහා අවශයවන මුදල.
නතර කිරීකම් දිනෙ: ඔප්පු හිමිකේ ඇත්තවුන්හට සහන හිමිකේ සඳහා මයෝගයතාවය ලැබීමට අදාල අවසන්
දනය වන්මන් ඉඩේ අත්පත්කරගැනීමේ පනමත් 2වැනි පරිච්මේදය යටමත් දැක්මවන දැනුේදීමේ දනය වන
අතර ඔප්පු හිමිකේ මනොමැති අයහටඑම මයෝගයතාවය ලැබීමට අදාල අවසන් දනය වමන්න්ඉඩේ
අත්පත්කරගැනීමේ හානැවත පදිංචිකිරීමේ බලපෑම පිළිබඳ සමීක්ෂණය සිදුකළ දනයයි. එකී අවසන්
දනයට පසුව එම ප්රමේශයන් මවත අයුතු මලස ඇතුළුවී හිමිකේ කියන්නන්හට වන්ද ලැබීමට මහෝ කිසිඳු
ආකාරයක නැවත පදිංචිකිරීමේ සහාය ලැබීමට හිමිකේ නැත. එමලසින්ම, අදාල මේපල ලැයිස්තුව සකස්
කර අවසන්වූ දනට මහෝ ඒ සඳහා අමනයෝනය වශමයන් එකඟවූ විකේප දනකට මහෝ අනතුරුව ස්ථාපිත
කරනු ලබන ස්ථාවර වත්කේ (මගොඩනගනලද වුහයන්, වගාවන්, පළතුරු ගස් හා දැව ගස්)සඳහා වන්ද
මනොලැමේ.
අවත න්වූ පුද්ග යින්:සියකැමැත්මතන් මතොරව නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාවලිය තුළ, සිය කැමැත්මතන්
මතොරව ඉඩේ අත්කරගැනීම මහේතුමවන් මහෝ යේ ඉඩමක් භාවිතය මහෝ ඊට ප්රමේශය සිය කැමැත්මතන්
මතොරව සීමා කිරීම මහේතුමවන්, මභෞතික වශමයන් (ප්රතිස්ථානගත කිරීම, මන්වාසික ඉඩේ මහෝ නිවස්නය
අහිමිවීම නිසා) අවතැන්වන සහ/මහෝ ආර්ථිකමය වශමයන් (ඉඩේ, මේපල, මේපල මවත ප්රමේශය, ආදායේ
මූලාශ්රයන් මහෝ ජීවමනෝපාය මාර්ගයන් අහිමිවිම නිසා) අවතැන්වන පුේගලයින් මමයින් අදහස් මකමර්.
ආර්ථිෙමෙඅවත න්වීම:සිය කැමැත්මතන් මතොරව ඉඩේ අත්කරගැනීම මහේතුමවන් ඉඩේ, මේපල, මේපල
මවත ප්රමේශය, ආදායේ මූලාශ්රයන් මහෝ ජීවමනෝපාය මාර්ගයන් අහිමිවිම (ii) ඉඩේ භාවිතය මකමරහි මහෝ
නනතිකව මවන්කළ උදයාන මහෝ ආරක්ෂිත ප්රමේශයන් මවත ප්රමේශය මකමරහි සිය කැමැත්මතන් මතොර
සීමා පැනවීම.
කෙෝගයතාවෙ:නැවත පදිංචි කිරීමේ වැඩසටහනක් යටමත් ප්රතිලාභ ලැබීම සදහා සුදුසුකේ ලබා දීමේ
නිර්ණායක මාලාවයි. බලපෑමට ලක්වූ මන්වාසික මහෝ වාණිජ මේපල හිමිකරුවන්, කුලී නිවැසියන්,
මවමළන්දන්, මේපල බමලන් අේලාගත් තැනැත්තන්, අනවසර පදිංචිකරුවන් ආදී එක් එක් මයෝගයතා
කාණ්ඩයට නියමිත හිේකේ නිර්ණය කිරීමට අදාල පදනම මමම නිර්ණායකයන් මේ.
කද්ප බක න් අත්ෙරගත් ත න ත්තා: අනුමත ඉදකිරීේ සීමාමවන් මහෝ කෘෂිකාර්මික ඉඩමමන් මහෝ
ඔේබටතම මපෞේගලික පරිශ්රමයහි බාහිර සීමාවන් නීතිවිමරෝධී මලස පුළුේ කර ඇති මහෝ තමන් සතු ඉඩේ
මකොටසින් මහෝ කෘෂිකාර්මික ඉඩමමන් ඔේබට මපොදු ප්රමේශයන් අත්කර මගන ඇති පුේගලයා.

iii

හිමිෙම:එක් එක් මයෝගයතා කාණ්ඩයට අයත් අවතැන්වූ පුේගලයින් මවත, ඔවුන් අයත් මයෝගයතා
කාණ්ඩයට අදාල නැවත පදිංචිකිරීමේ හිමිකේ අනුව සපයනු ලබන මුළු වන්ද මුදල හා අමනකුත්
සහායයන්.හානිමේ ස්වභාවය මත පදනේව, ආර්ථික හා සමාජයීය පදනමප්රතිෂ්ඨාපනය කිරීම සඳහා
අනුගමනය කරනු ලබන හානිපූරණය, ආදායේ ප්රතිෂ්ඨාපනය, මවනත් තැනක පදිංචියට යාම සඳහාසහාය,
බලපෑමට ලක්වූ පුේගලයන් සඳහා නියමිත ආදායේ ආමේශනය හා ප්රතිස්ථානගතකිරීම කිරීම යනාදමයන්
යුත් ක්රියාමාර්ග මාලාව ද ඊට ඇතුළත්මේ.
ග්රාහෙ ජනගහනෙ/ප්රජාව : යේ වයාපෘතියක් මහේතුමවන් මභෞතිකව අවතැන්වන ජනයා නැවත පදිංචිකළ
ප්රමේශමයහි මහෝ ඒ අවට ජීවත්වන, එකී නැවත පදිංචිකිරීම නිසා බලපෑමට ලක්වන ජනයා. නැවත
පදිංචිකිරීමේ වැඩසටහන් වලදී, ඇතිවිය හැකි සමාජීය අවදානේ තත්වයන් හා ගැටුේ අවම කිරීම
සඳහාග්රාහක ජනගහනය/ප්රජාමේ අවශයතාවයන් හා කනස්සලු පිළිබඳ විමශේෂ අවදානය මයොමු කළ යුතුය.
සිෙ ෙ ම ත්කතන් කතොරව න වත පදිංචි කිරීම : අවතැන් වූ පුේගලයන්මේ කැමැත්මතන් මතොරව මහෝ
නැවත පදිංචි කිරීම ප්රතික්මෂේප කිරීමට බලයක් නැතිවීම මහේතුමවන් තම කැමැත්ත ප්රකාශ කිරීම මත
මකමරන නැවත පදිංචි කිරීම සිය කැමැත්මතන් මතොරව කරන නැවත පදිංචි කිරීම මේ.
ක්රිොත්මෙ කිරීකම් ොර්ෙසටහන - වයාපෘති ක්රියාකාරකේවලට අදාල කාලරාමුව
ආදාෙම් ප්රතිෂ්ඨාපනෙ - නැවත පදිංචි කිරීමට මපර ඉපයීේ මට්ටමට මහෝ හැකිනේ, ඊට වඩා ප්රශස්ථ
මට්ට්මකට සිය ඉපයීේ සිදුකරගතහැකිවන මලස අවතැන්වූ පුේගලයින්මේ ජීවමනෝපාය ප්රතිස්ථාපනය
කිරීම.
ඉඩම් හිමිෙරුවන් : ගස්, මභෝග වගාවන් මහෝ ඉදකිරීේ සහිත මහෝ රහිත, රජමේ මේඛනයන්ට අනුව
පැහැදලි හිමිකේ ඇති ඉඩේවල අයිතිකරුවන් මමයින් අදහස් මකමර්. පවත්නා නීතිය මගින් පිළිගැමන්නේ,
යේ විමශේෂිත අවස්ථාවන්හිදී,මමකී අයිතීන් සනාථ කිරීම සඳහා අවශය සාක්ෂය මනොසළකා,වයාපෘති
ප්රමේශය තුළ පවත්නා ඉඩමක/ඉඩේවල හිමිකරුමවකු හානිපූරණයන් ලැබීමට හිමිකේ ලබයි. මමවැනි
අවස්ථාවන්හිදී, ඉඩේ අත්කරගැනීමේ හා නැවත පදිංචි කිරීමේ කමිටුව ප්රාමේශීය අධිකාරිය හා ප්රජාව
විමසීමමන් අනතුරුව විමශේෂ තීරණයන් මවත එළැමේ.
ඉඩම් සහ කගොඩන ගිලි වූහෙන්හි කන්වාසිෙ කනොවන හිමිෙරුවන් : කුලී මහෝ බදුකුලී පදනම මත මවනත්
පාර්ශවයන් මවත ලබා දීම නිසා තම ඉඩම සහ ඊට අදාල මේපල තමන් සතුව මනොමැතිමහෝ මමවැනි ඉඩේ
මවනත් අය විසින් අත්කරමගන ඇති නීතයානුකූල ඉඩේ හිමිකරුවන්.
ක ෞතිෙ අවත න්වීම: සිය කැමැත්මතන් මතොර ඉඩේ අත්කර ගැනීම, ඉඩමක් භාවිතය මහෝ ඊට ප්රමේශය
සිය කැමැත්මතන් මතොරව සීමා කිරීම මහේතුමවන් ප්රතිස්ථානගත කිරීම, මන්වාසික ඉඩේ අහිමිවීම, මහෝ
නිවස්නය අහිමි විම.
වයාපෘතිකෙන් අපහසුතාවට පත්වන පුද්ග ො (PAP) : මගොඩනගන ලද වූහයක මහෝ ඉඩමක
(මන්වාසික, කෘෂිකාර්මික, වයාපාරික) වාර්ෂික මහෝ දගුකාලීන මභෝග මහෝ ශාඛයන් මහෝ මවනත් ස්ථාවර
මහෝ චිංචල වත්කේ අර්ධ් වශමයන් මහෝ සේපූර්ණමයන්ම, ස්ථිරවම මහෝ තාවකාලිකව අයිතිය, පාවිච්චිය
මහෝ මවනත් යේ ප්රතිලාභයන්මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය ඊට අදාල කාර්යයන් ආදය ක්රියාත්මක
කිරීම මහේතුමවන් අහිමිවීමේ බලපෑමට මුහුණපාන ඕනෑම පුේගලමයකි.
ආරේෂිත කුලී නිව සිෙන් : නීතයානුකූලවූ වාණිජ මහෝ මන්වාසික මේපලක පදිංචිවී සිටින, එම ඉඩේ
හිමිකරුමේ අභිමතය පරිද පිටමිං කිරීමට මහෝ අදාල මගවේකුලී වැඩිකිරීමට මනොහැකි මලස 1972
මගවේකුලී පනතින් මහෝ එහි පසුකාලීන සිංමශෝධ්නයන් මගින් ආරක්ෂිත කුලී නිවැසියන්.
ප්රතිස්ථානගත කිරීම : නිවාසයන් හා මේපල මමන්ම ඵලදායී ඉඩේ, මපොදු යටිතල පහසුකේ ආදය මවනත්
ස්ථානයක මගොඩනැිංවීම.
iv

පුනරුත්ථාපනෙ : ආදායේ, ජීවමනෝපාය මාර්ග, ජීවන ක්රමය හා සමාජ පේධ්තිය නැවත ස්ථාපිත කිරීම
න වත බාදීකම් පිරිව ෙ : යේ වත්කමක් අත්කර ගන්නා අවස්ථාමේ එම වත්කම යළි ලබාදීම සඳහා දැරිය
යුතු පිරිවැය නැවත ලබාදීමේ පිරිවැයයි. සාධ්ාරණ මවළඳපල වටිනාකම, ගණුමදනු වියදේ, එකතුවන
මපොළිය, නව ස්ථානයකට යාමට හා ප්රතිස්ථාපනය වීමට අදාල වියදේ, අදාල විය හැකි මවනත් ඕනෑම
මගවීමක් මේනේ ඒ සියේල මීට ඇතුළත් මේ. නැවත ලබාදීමේපිරිවැය සඳහා වත්කේ හා මගොඩනැගිලි
වටිනාකම අවප්රමාණවීේ මනොසැළකිය යුතුය. සක්රීය මවළඳපල තත්වයන් මනොමැතිවිටදී, සියළු
මගොඩනැගිලි ද්රවය සැපයීමේ පිරිවැය, ඉදකිරීේ ශ්රම පිරිවැය සහ ගණුමදනු වලට හා ප්රතිස්ථානගත කිරීමට
අදාල මවනත් ඕනෑම පිරිවැයක්.
න වත පදිංචි කිරීකම් ක්රිොොරී ස ළ ස්ම(RAP) : ආමයෝජන වයාපෘතියක් මගින් බලපෑමට ලක්වූ
පුේගලයන් හා ප්රජාව මුහුන මදන අයහපත් බලපෑේ අඩුකිරීම, හානිපූරණයන් සිදුකිරීම සහ සිංවර්ධ්න
ප්රතිලාභයන් ලබා දීම සඳහා උප වයාපෘති අනුග්රාහකමයකු මහෝ මවනත් වගකිවයුතු අස්ථිත්වයක් විසින්
අනුගමනය කරනු ලබන ක්රියාපිළිමවත් හා සිදුකරනු ලබන ක්රියාවන් විමශේෂමකොට දක්වනු ලබන
මේඛනයයි.
න වත පදිංචි කිරීකම් සහාෙ : වයාපෘතියක් මගින් අවතැන්වූ පුේගලයින් මවත සහාය සැලසීම මමයින් අදහස්
මකමර්. ප්රවාහනය, ආහාර, නවාතැන් හා බලපෑමට ලක්වූ පුේගලයන් නැවත ස්ථානගත කිරීම අතරතුර
කාලමේදී සපයනු ලබන සමාජ මසේවාවන් මීට ඇතුළත් විය හැකිය. එමමන්ම බලපෑමට ලක්වූ
පුේගලයන්හට නැවත ස්ථානගත කිරීමේ ක්රියාවලිය හා සේබන්ධ් අපහසුතාවයන් මවනුමවන්, මුදේමය
දීමනාවන්ද,පදිංචිය මවනස්කර යාමට අදාලවියදේ හා මගහැරුනු වැඩ දනයන් ආදී නව පදිංචි ස්ථානයක්
මවත මාරුවී යාම මවනුමවන් දරණ වියදේ ප්රතිපූර්ණයද මමකී සහාය සැළසීම තුළ ඇතුළත් විය හැකිය.
ඉඩම් සහ වූහෙන්හි කන්වාසිෙ හිමිෙරුවන් : තම ඉඩේ හා මගොඩනැගිලි වුහයන් සඳහා පැහැදලි හිමිකේ
ඔප්පු සහිතව,මන්වාසික මහෝ වාණිජ භාවිතය සඳහා ඒවාමයහි පදිංචිව සිටින අයිතිකරුවන්.
සමාජ ආර්ථිෙ සමීේෂණෙ - වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන පුදගලයින් මහෝ ජනගහණය පිළිබඳ
සේපූර්ණ හා නිවැරද සමීක්ෂණයකි. ආදාෙම් ඉපයීකම් ක්රිොොරෙම් හා කවනත් සමාජ ආර්ථිෙ දර්ශෙෙන්
පිළිබඳව කමම සමීේෂණෙන්හිදී අවධානෙ කෙොමු කෙකර්. සමානයකෙන්, න වත පදිංචිකිරීම ස සුම්
කිරීකම් ආරම් ෙ අවස්ථාකේදී කමම සමීේෂණෙ සිදුකෙකර්.
පාර්ශවෙරුවන් : යේ උප වයාපෘතියක් මකමරහි බලපෑමක් සිදුකිරීමේ හැකියාව ඇති, එවැනි වයාපෘතියක්
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අනවසර පදිංචිෙරු :නීතයානුකූල විධිමත් හිමිකමක් රහිතව හා සිංවර්ධ්න කටයුතු සඳහා අවසර පත්රයක්
මනොමැතිව, රජමේ මහෝ මපෞේගලික ඉඩමක පදිංචිව, එහි ඉදකිරීේ වුහයන් මගොඩනිංවා, එවැනි වුහයන්
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13 ව නි උපග්රන්ථෙ: 3 ව නි අදිෙරට අදා ව කතෝරාගත් ෙණ්ඩාෙම් සමග ප ව ත්වූ සාෙච්ඡා යිස්තුව
14 ව නි උපග්රන්ථෙ: 3 ව නි අදිෙරට අදා ව ප්රධාන කතොරතුරු බාකදන්නන් සමග ප ව ත්වූ සම්මුඛ සාෙච්ඡා
යිස්තුව
15 උපග්රන්ථෙ: මහජන කතොරතුරු විමසීකම් ක්රිොවලිෙට අදා ජාොරූප යිස්තුව

විධාෙෙ සාරාංශෙ
වයාපෘති ක්රියාකාරකේ මහේතුමවන් මහජනතාව පදිංචි ස්ථාන මවතින් ඉවත්කිරීමට සිදුවන සෑම සිංවර්ධ්න
වයාපෘතියක් සේබන්ධ්මයන්ම නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම අතයවශය කාර්යභාරයක් ඉටුකරයි.
වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන්නන් ඉදකිරීේ කාර්ය ආරේභවීමට මපර නැවත පදිංචි කිරීම ඉතා
ix

වැදගත්මේ. නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම යනු නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාවලිය නිසි මලස ක්රියාමේ
මයදවීම හා වයාපෘතිය සාර්ථක මලස ක්රියාත්මක කිරීම මකමරහි ඝෘනාත්මක බලපෑමක් ඇතිකළ හැකි
ගැටුේ හා මනොසන්සුන්තාවයන් හටගැනීමට ඇති අවකාශය කළමනාකරණය කිරීමේ අතයවශය
උපාිංගයකි. එමමන්ම වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන්නන් හා ප්රජාවන් වයාපෘතිය සමග බේධ්
කරගැනීම සදහා උපකාරී වන වැදගත් මමවලමකි.
ප්රවාහන ජාලය වැඩිදයුණු කිරීමේ ශ්රී ලිංකා රජමේ ක්රමමෝපායන්හි මකොටසක් මලස මධ්යම අධිමේගී මාර්ග
වයාපෘතිය මයෝජනා වී ඇත. දගුකාලීන අදයර මදකකකින් සමන්විත මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය
අවසනදී එමගින් මකොළඹ හා යාපනය සේබන්ධ් මකමරන අතර එය දැනට පවතින අධිමේගී මාර්ග ජාලය
හා කඩවතදී සේබන්ධ්වීම මගින් මමකී කාර්ය ආරේභ මේ. අනතුරුව 1 වැනි අදයරට අදාල පියවර 4 තුළදී
දඹුේල හා මහනුවර දක්වා මාර්ගය ඉදමකමරන අතර පසුව 2 වැනි අදයර තුළදී යාපනය හා ත්රිකුණාමලය
දක්වා මාර්ගමේ ඉදකිරීේ සිදු මකමර්. 1 වැනි අදයරට අදාල 1 වැනි පියවර කඩවත සිට මීරිගම දක්වාද, 2
වැනි පියවර මීරිගම සිට කුරුණෑගල දක්වාද 3 වැනි පියවර මපොතුහැර සිට ගලමගදර-මහනුවර දක්වාද, 4
වැනි පියවර කුරුණෑගල සිට දඹුේල දක්වාද මේ. මීට අමතරව, 2 වැනි පියවර යටමත් අමේපුස්මසේ සිට
මීරිගම දක්වා සේබන්ධ්ක මාර්ගයක් ඉදමකමර්.
මමම නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිමේ 1 වැනි අදයමර් 3 වැනි
පියවර සදහා මේ. ශ්රී ලිංකා රජය විසින් පිළිමගන ඇති “සිෙ ෙ ම ත්කතන් කතොර න වත පදිංචි කිරීම පිළිබද
ජාතිෙ ප්රතිපත්තිෙ”, මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරීමේ පාරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණ මාර්මගෝපමේශ සිංග්රහය
හා අනුකූල වන පරිද මමන්ම මමරට මවනත් වයවස්ථාපිත නියමයන් හා අනුකූල වන පරිද මමය සකස්
කර ඇත.
මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිමේ 3 වැනි පියවර සදහා වන නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාවලිය මකමරහි
අදාල වියහැකි සෑම අිංගයක්ම ප්රධ්ාන මත්මා 13 ක් යටමත් මමම මමම නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරී
සැලැස්ම මගින් හදුනා ගැමන්. විමශේෂමයන්ම වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන්නන්මේ සමාජ ආර්ථික
තත්වයන් හා වයාපාතිය මගින් ඔවුන් මවත එේල විය හැකි බලපෑේ එමගින් ආවරණය මකමරන අතර
අහිතකර බලපෑේ සමනය සදහා මයෝජනා ඉදරිපත් මකමර්. ප්රධ්ාන වශමයන්ම මමම අහිතකර බලපෑේ
වයාපෘතිය සදහා ඉඩේ අත්කරගැනීම හා බැදී පවතී.
ප්රමාණාත්මක දත්ත රැස්කිරිම සදහා වූ ප්රශ්නාවලි සමීක්ෂණයක් හා ගුණාත්මක දත්ත රැස්කිරිම සදහා
මගෝලීය පිහිටුේ පේධ්තිය (GPS) මගින් සළකුණු කිරිම, නාභිගත කණ්ඩායේ සමග සාකච්ඡා හා ප්රධ්ාන
මතොරතුරු ලබාමදන්නන් සමග සේමුඛ සාකච්ඡා පැවැත්වීම යන අිංගයන්මගන් අධ්යයන ක්රියාවලිය
සමන්විත විය.

විධාෙෙ සාරාංශකේ වගු අංෙ 01: අදා
බ පෑමට ේවු ඉඩම් වර්ග
කවළද/වයාපාරිෙ

මුඩු ඉඩම්

දිස්ත්රිේෙ, හිමිෙරුවන් සංඛයාව හා ඉඩම් ප්රමාණෙන් අනුව

ෙෘෂිොර්මිෙ

x

එෙතුව

අපහසුතාවෙට
පත්වන්නනන් පර්චස්
ගණන
31.9 10
348.5
43.4 8
145.9
24.7 7
330.9
100.0 25
825.3

%

අපහසුතාවෙට
පත්වන්නනන් පර්චස් %
ගණන
42.2 112
3,378.9 48
17.7 118
2,481.6 35
40.1 38
1,186.9 17
100.0 268
7,047.4 100
%

අපහසුතාවෙට
පත්වන්නනන් පර්චස් %
ගණන
914
32,454.1 43
787
25,108.1 33
397
18,606.5 24
2098
76,168.7 100

අපහසුතාවෙට
පත්වන්නනන් පර්චස්
%
ගණන
1,256
42,993.97 40.8
1,187
37,007.7 35.1
572
25,396.21 24.1
3,015
105,397.9 100.0

මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය /3 වැනි පියවර /සමීක්ෂණ දත්ත
අධ්යයනය මගින් අණාවරණය වූ පරිද, මයෝජිත අධිමේගී මාර්ගය පිළිබද ධ්නාත්මක ආකේපයක් සේමුඛ
සාකච්ඡාවට ලක්කළ පුේගලයින් මවත පැවති අතර මවරළාසන්න ප්රමේශමේ වාණිජ මධ්යස්ථායන් මවත
රට මධ්යමේ පිහිටි ක්රියාකාරී ආර්ථික මධ්යස්ථානයන් සේබන්ධ් කරන බැවින් සාර්ව මට්ටමින් මමම
වයාපෘතිය විශාල මලස රමට් ආර්ථික සිංවර්ධ්නයට දායක වන බව ඔවුන් විසින් අවධ්ාරණය කරන ලදී.
මමම අධිමේගී මාර්ගය මගින් ගමනා ගමන කාර්යක්ෂමතාව වර්ධ්නය වන බැවින් මගීන්ට මමන්ම
පුේගලික හා වාණිජ වාහන හිමිකරුවන්හට පහසුව සැළමසන අතර ආර්ථික වර්ධ්නය මේගවත්වීම හා
සිංචාරක කර්මාන්තය හා අමනකුත් කර්මාන්ත සිංවර්ධ්නයවීමත් හා එමගින් ප්රාමේශීය ප්රාථමික
නිෂ්පාදනයන්ට අගයක් එකතුවන බවත් තවදුරටත් ඔවුන් විසින් මපන්වා මදන ලදී.
විධ්ායක සාරාිංශමේ වගු අිංක 01 මගින් දැක්වූ පරිද, අධ්යයනයට අනුව ප්රධ්ාන වශමයන් අපහසුතාවයට
පත්වන පුේගල කණ්ඩායේ වන්මන් මයෝජිත මාර්ග පථමේ ජීවත්වන පදිංචිකරුවන්(624), කෘෂිකාර්මික
ඉඩේ හිමිකරුවන් (2,098) සහ වයාපාර වයාවසායකයින් (25) මේ. මමයින් බහුතර පිරිස ස්ථිර මලස
බලපෑමට ලක්වන්නන් වන අතර තම සමාජ ආර්ථික හා සිංස්කෘතික අවශයතාවයන් සපුරාගත හැකි නව
ස්ථානයන්හි ඔවුන් ප්රතිස්ථානගත කිරීම අවශය මේ. මීට අමතරව, ප්රබල මලස බලපෑමට ලක් මනොවන
එමහත් ඉදකිරීේ කාලය තුළ තාවකාලිකව වාසස්ථාන අහිමිවීම මහේතුමවන් යේකිසි කාලයක් සදහා මවනත්
ස්ථානයන්හි ස්ථානගගත කළ යුතු අපහසුතාවයට පත්වන්නන් පිරිසක් මේ. වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට
ලක්වන මමම පිරිස මකටිකාලීනව සිය ජීවමනෝපායට සිදුවන අහිමිවීේ හා එදමනදා ජීවිතයට සිදුවන
බලපෑේවලට ලක්විය හැකිමේ. එබැවින් වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන මමම සියළු පිරිස් නව
ජීවිතයක් ආරේභ කිරීම සදහා තම වත්කේ මවනුමවන් සාධ්ාරණ වන්දයක් බලාමපොමරොත්තු මේ. මකමසේ
මවතත්, මමම පිරිස තමන් දැනට ජීවත් වන ප්රමේශමේම සිය අසේවැසියන් සමග ජීවත්වීමට ප්රියකරන
අතර තමන්ට ප්රතිස්ථානගත වීම සදහා සුදුසු යැයි ඔවුන් විසින් හදුනා ගනු ලැබූ භුමි භාග පිළිබද මතොරතුරු,
දත්ත රැස්කිරිමේ ක්රියාවලිය අතරතුර දී ඉදරිපත් කර ඇත.
මධ්යම අධිමේගී මාර්ගය සදහා මයෝජිත මාර්ග පථමේ ජීවත්වන පිරිස මමම වයාපෘතිය පිළිබදව තවමත්
නිසි මලස දැනුවත්ව මනොමැති බවත්, මේ මහේතුමවන් ඔවුන් තුළ අවිනිශ්චිතභාවයක් ඇතිව තිමබන බවත්
නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම පිළිමයල කරන අතරතුර සිදුකරන ලද සමීක්ෂණයන් තුළින්
හදුනාගන්නා ලදී. එබැවින් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් තවදුරටත් සිදුකළ යුතු අතර විමශේෂමයන්ම ඉඩේ
අත්කර ගැනීම හා වන්ද මගවීම සේබන්ධ්මයන් මමම දැනුවත් කිරීේ අවශය මේ.
නැවත පදිංචි කිරීමේ කාලය තුළ තම රැකියාමේ හා ආදායේවල ආරක්ෂාව සේබන්ධ්මයන් වයාපාර
හිමිකරුවන් (27) හා ඔවුන්මේ කාර්ය මණ්ඩල (84) කණස්සේමලන් පසුවන අතර විමශේෂමයන්ම තම
ගණුමදනුකරුවන් හා රැකියා පරිසරය අහිමිවීමමන් සිදුවන පාඩු වලින් මිමදන තුරු ජීවත්වීම සදහා
සාධ්ාරණ වන්දයක් ලබාගැනීමට ඔවුන්ද බලාමපොමරොත්තු මවති. විධ්ායක සාරාිංශමේ වගු අිංක 02 මගින්
වයාපෘතිමේ 3 වැනි පියවරට අදාලව සිදු කළ යුතු නැවත පදිංචිකිරීේ සමස්ථය හා වයාපෘතිමයන්
අපහසුතාවයට පත්වන්නන්මේ ජිවමනෝපාය මකමරහි වන බලපෑම පිළිබිඹු මකමර්.
විධාෙෙ සාරාංශකේ වගු අංෙ 02: න වත පදිංචිකිරීම හා ජීවකනෝපාෙ කෙකරහි බ පෑම

xi

කගොඩන ගිලි වර්ගෙ

අර්ධ
වශකෙන්
බ පෑමට
ේවූවන්
42
02
03

මුළුනින්ම බ පෑමට ේවූ මුළුනින්ම
බ පෑමට
එකහත්
ඉතිරි
බිම් ේවූ
සහ
කවනත්
කෙොටකසහි න වත පදිංචි ස්ථානෙෙ න වත පදිංචි
ෙළ හ කි පිරිස
ෙළ යුතු පිරිස
181
384
05
07
03
35

මන්වාසික නිවාස
කුලී නිවාස
මවළද/වයාපාරික
නිවස සහ සාප්පුව එකට පිහිටි
ඒකක
1
04
03
ගබඩා
4
03
06
මඩු
29
149
05
අත්හැරදමන ලද/ භාවිතමේ
මනොමැති
16
මවනත්
32
63
53
113
493
424
එෙතුව
මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය /3 වැනි පියවර /සමීක්ෂණ දත්ත

මමම නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම යටමත් සැලකිේලට මගන ඇති වයාපෘතිමේ 3 වැනි පියවර
යටමත් බලපෑමට ලක්වන මුළු ඉඩේ ප්රමාණය පර්චස් 107,975( අක්කර 674.8කි.). ප්රධ්ාන වශමයන් මපොේ
වගාවට සහ ගස් 25,351 කට බලපෑේ එේල මේ. මදවන ඉහළම බලපෑම එේල වන්මන් වී වගාවට වන
අතර එම බිේ ප්රමාණය පර්චස් 28,962 (අක්කර 162) කි. යථා තත්වයට පත්වන මතක් යේ කිසි කාල
වකවානුවක් සදහා තමන්ට වගා කිරීමට විකේප ඉඩේ මහෝ ජීවිකාව පවත්වාමගන යාමට සහාය අවශය බව
අර්ධ් කාලීන හා පූර්ණ කාලීන මගොවිමයෝ ද අවධ්ාරණය කළහ. මකමසේ මවතත් තමන්ට අහිමි වන කුඹුරු
ඉඩේ මවනුවට විකේපයක් මනොමැති බව ඔවුන්මේ ප්රබල විශ්වාසයයි.
රජමේ මේපල 463 ක් පමණ වයාපෘතිමයන් බලපෑමට ලක්මේ. මීට අමතරව වයාපෘතිමයන් බලපෑමට
ලක්වන මසසු අිංග මලස සමාජයීය මපොදු පහසුකේ හා යටිතල පහසුකේ 35 ක් (ප්රජා ශාලා, මපොදු ලිිං,
සුසාන භූමි, පාරවේ හා ජල පහසුකේ ආදය) මවත ඇතිවන බලපෑම මකමරහි මහජනයා සිය අවධ්ානය
මයොමු කරති. මමම පහසුකේ යථා තත්වයට පත්කිරීම පිළිබදව රජමේ සහ මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිමේ
අවධ්ානය මයොමු විය යුතුමේ. ප්රතිස්ථානගත කිරීම මහේතුමවන් තම සමාජ, ආගමික හා සිංස්කෘතික සබදතා
අඛණ්ඩව පවත්වාමගන යාම මකමරහි එේල වන බලපෑම පිළිබදව පදිංචිකරුවන්ද කණස්සේමලන්
පසුමවති. අදාල කරුණු සැළකිේලට ගනිමින් වන්ද ලබාදීමේ ක්රියාවලිය සදහා සේපාදත මාර්මගෝපමේශ
මාලාවක් හිමිකේ ක්රමමේදමයහි ඇතුළත්ය.
වයාපෘතිමයන් බලපෑමට ලක්වන මේපල මවනුමවන් සහනයක් මලස වන්ද ලබා දීමේ ක්රියාවලියක්
මකමරහි ජනතාව උනන්දුමවන් පසුවන බව අනාවරණය විය. දැනට අවසන් කර ඇති දක්ෂිණ හා මකොළඹකටුනායක වයාපෘතීන්හිද මමන් සිය මේපල සදහා ඉහල තක්මසේරුවක් ලැමබනු ඇතැයි අමප්ක්ෂා කිරීමේ
ප්රවණතාවක් වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන්නන් අතර පවතින බව මපණින. මමම සියළු කරුණු හා
ප්රජාව මවතින් රැස්කරගත් අදහස් මත පදනේව, ඒ ඒ මේපල ගණයන් මවනුමවන් වන්ද සහන සැළසීමේ
ක්රමමේදයක් සකස් මකමරන අතර ඒ පිළිබදව 5 වැනි පරිච්මේදමේදී සාකච්ඡා මකමර්. එබැවින් වන්ද
ලබාදීමේ හා නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරකේ හදුනාගැනීම, සැලසුේකිරීම හා ක්රියාත්මක කිරීමේදී ශ්රී
ලිංකාමේ ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ පනත, ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ පනමත් 63 (2) (E) වගන්තිය (460
පරිච්මේදය) යටමත් ඉඩේ හා ඉඩේ සිංවර්ධ්න අමාතයවරයා විසින් නිකුත් කරන ලද හා 2014.02.18 දන
පාර්ලිමේන්තුව විසින් අනුමත කරන ලද 2014.05.30 දනැති අිංක 1864/54 දරණ අතිවිමශේෂ ගැසට් පත්රය
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හා මමම ගැසට් පත්රය යටමත් උතුරු අධිමේගී මාර්ගය ඇතුළත් වන අිංක /14/0833/533/008 දරණ කැබිනට්
පත්රිකාව අනුව එය සිදුකරනු ලැමේ.
ඊට සමගාමීව, වයාපෘතිමයන් බලපෑමට ලක්වන මුළු මේපල ප්රමාණය සැළකිේලට ගනිමින්, ඉඩේ
අත්කරගැනීම හා නැවත පදිංචිකිරීම සදහා වැයවන මුළු වියදම නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම
මගින් තක්මසේරු කර ඇති අතර වන්ද මගවීමේ ක්රියාවලිමේදී සැළකිේලට ගතහැකි සෘජු හා වක්ර
සෘනාත්මක බලපෑේ ද එමගින් ආවරණය මකමර්. වයාපෘතිමේ 3 වැනි අඅදයර යටමත් ඉඩේ අත්කරගැනීම
හා නැවත පදිංචිකිරීම සදහා වැයවන මුළු වියදම රුපියේ බිලියන 12.64 ක් ව අතර එම අගය ඇමරිකානු
මඩොලර් මිලියන 81.5 කි ( විනිමය අනුපාතය ඇ.මඩො. 1: රු.155 අනුව)
මමම අධ්යයනයන් තුළදී, වන්ද මුදේ/අරමුදේ කළමණාකරණය පිළිබදවද සාකච්ඡා කරන ලද අතර
තමන්මවත හිමිවන වන්ද මුදේ වල ආරක්ෂාව හා ඒවා අවභාවිත වියහැකි බවට කාන්තාවන් විසින් යේ
කණස්සේලක් පළ කරන ලදී. එබැවින් අරමුදේ නිදහස් කිරීමේදී ස්වාමියා බිරිදමේ බේධ් ගිණුේ මවත මහෝ
මදපාර්ශවය විසින්ම දන්නා අමනයෝනය වශමයන් එකගවූ ගිණුමක් මවත මුදේ නිදහස් කිරීමට යේ
මයෝජනාවන් සිදුවිය. එමමන්ම අයිතිකරුවන් කිහිපමදමනකු විසින් අයිතිවාසිකේ කියන්නාවූ ඉඩේ
කිහිපයක් තිබිය හැකි අතර ඒ සේබන්ධ්මයන්ද අවධ්ානය මයොමු කළ යුතුමේ. ඵලදායී මනොවන ආමයෝජන,
විමශේෂමයන්ම අස්ථාවර මූලය ආයතනයන්හි සිදුකරන ආමයෝජනයන්මගන් අරමුදේ ආරක්ෂා කරගැනීම
සේබන්ධ්මයන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් කිහිපයක් හදුන්වාදීමට මයෝජනාවිය.
තම දුක්ගැනවිලි පිළිබද පැමිණිලි භාර ගැනීම හා ඒවා සේබන්ධ්මයන් කඩිනේ ක්රියාමාර්ග ගැනීම සදහා
යාන්ත්රණයක් සකස් කරන මලස ප්රජාව විසින් ඉේලා ඇත. විමශේෂමයන්ම ඉදකිරීේ කාලය තුළ මබොමහෝ
දුර ගමන්වල නිරතවීම අපහසු බැවින් ප්රාමේශීය ආයතනයක් හරහා මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිමේ සෘජු
මැදහත්වීම සිදුවන්මන්නේ ඒ මකමරහි ඔවුන් කැමැත්තක් දක්වති.
එමසේම, වයපෘති ක්රියාකාරකේ අධීක්ෂණය හා ඇගයීම සදහා කාර්යක්ෂම යාන්ත්රණයක් සේපාදනය
කළයුතු බවට නිර්මේශ කරනු ලැමේ. වයාපෘති ප්රගති සමාමලෝචනය හා නිසි කලට ප්රතිකාර්මික පියවර
ගැනීම හා කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායීව මසේවා සැළසීමට අදාල තීරණගැනීමේ ක්රියාවලිය සදහා මමම
මතොරතුරු උපමයෝගී කරගතහැකි මේ.
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1 ව නි පරිච්කේදෙ : වයාපෘතිෙ හ දින්වීම
1.1 හ දින්විම
මමම නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිමේ 1 වැනි අදයමර් 3 වැනි
පියවර සදහා මේ. ශ්රී ලිංකා රජය විසින් පිළිමගන ඇති “සිය කැමැත්මතන් මතොරව පදිංචි කිරීම පිළිබද
ජාතික ප්රතිපත්තිය” සහ “මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරීමේ පාරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණ මාර්මගෝපමේශ
සිංග්රහය” සමග අනුකූල වන පරිද මමන්ම මමරට පවතින මවනත් වයවස්ථාපිත නියමයන් හා අනුකූල
වන පරිද මමම සැලැස්ම සකස් කර ඇත.
මෑත කාලීන රජයයන්මේ ප්රතිපත්තිවල ඇතුළත් ඉලක්ක සපුරා ගැනීමක් වශමයන්, අධිමේගී මාර්ග
පේධ්තියක් හදුනාමගන ඇති අතර එයින් සමහර මකොටස් මේ වන විට ඉදකර ඇත. ඒවා අතර මකොළඹකටුනායක අධිමේගී මාර්ගය [E03], පිටත රවුේ අධිමේගී මාර්ගය [E02] (කඩවත දක්වා), මකොළඹ - මාතර
අධිමේගී මාර්ගය [E01] දැනටමත් ක්රියාත්මකව පවතී. මයෝජිත අධිමේගී මාර්ගය වර්තමාන රජය විසින්
මධ්යම අධිමේගී මාර්ගය මලස නේකර ඇත. එය කඩවත සිට මහනුවර (ගලමගදර) දක්වාද මපොතුහැර සිට
කුරුණෑගල දක්වාද ඉදකිරීමට සැලසුේ කර ඇත. තවද, දඹුේල - යාපනය උතුරු අධිමේගී මාර්ගය ද හා
දඹුේල - ත්රිකුණාමලය නැමගනහිර අධිමේගී මාර්ගය ද අනාගතමේදී ඉදකිරීමට සැලසුේ මකමරන අධිමේගී
මාර්ග මේ. මමය රමට් පළාත් අතර සේබන්ධ්තාවය පිළිබද පූර්විකාවක් වනු ඇත. 1 වැනි උපග්රන්ථය මගින්
මමරට දැනට පවතින අධිමේගී මාර්ග ජාලය හා මයෝජිත අධිමේගී මාර්ග ජාලය දැක්මේ.
තවද, එවකට මහාමාර්ග හා මාර්ග සිංවර්ධ්න අමාතයාිංශය යටමත් ද හා වර්තමානමේදී උසස් අධ්යාපන හා
මහාමාර්ග අමාතයාිංශය යටමත්ද පවතින මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිය විසින් 2007 වර්ෂමේදී “ජාතික
මහාමාර්ග සැලැස්ම 2007-2017” පළකරන ලදී. ආර්ථික වර්ධ්නීය කලාප සේබන්ධ් කරමින් අධිමේගී
මාර්ග ජාලයක් ඉදකිරිමේ අවශයතාව ජාතික මහාමාර්ග සැලැස්ම මගින් මපන්වා මදන අතර මමම මයෝජිත
අධිමේගී මාර්ග ජාලය මගොඩනැිංවීම සදහා සේබන්ධ්ක මාර්ගයන්ද එමගින් හදුනාමගන ඇත. රමට් ප්රධ්ාන
ජනගහණ හා සිංවර්ධ්න මධ්යස්ථාන යා කරමින් ඉදවන මමම උසස් ප්රමිතිමේ සීමිත ප්රමේශ අධිමේගී මාර්ග
ජාලය රමට් ආර්ථිකමය වශමයන් දුර්වල මසසු කලාපයන්හි නිෂ්පාදන, සිංචාරක, ධීවර හා කෘෂිකර්මික
කර්මාන්ත දරිගන්වමින් එම කලාපයන්හි සිංවර්ධ්නයට සහාය වනු ඇත. (ශකයතා අධ්යයන වාර්තාව : 1
මවළුම. 20 පි.)
ශ්රී ලිංකා රජමේ සිංවර්ධ්න ප්රත්පත්තීන්තුළ අධිමේගී මාර්ග සදහා ලැමබන ප්රමුඛතාව මගින් මමරට
ආර්ථිකය, සමාජය හා සිංස්කෘතිය තුළ මබොමහෝ මවනස්කේ ඇතිකරනු ඇත. එබැවින්උසස් අධ්යාපන හා
මහාමාර්ග අමාතයාිංශය විසින්මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබ
ඇත. එමමන්ම මපොතුහැර - දඹුේල අධිමේගී මාර්ගය ඉදකිරිමද එක් වයාපෘතියක් මලස මධ්යම අධිමේගී
මාර්ග වයාපෘතියට ඇතුළත් කිරිමටතීරණය වී ඇත.

1.2 සමස්ථ වයාපෘතිෙ පිළිබද විස්තරෙ
මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිමේ මයෝජිත මකොටස ගේපහ දස්ත්රික්කමේ මහර ප්රාමේශිය මේකේ
මකොට්ඨාශමේ කඩවත නගරය අසලින් (248Cපුවක්වැටිය ග්රාම නිලධ්ාරි මකොට්ඨාශය) ආරේභ වන අතර
මමම ස්ථානය එම ප්රාමේශිය මේකේ මකොට්ඨාශමේ මධ්යය තුළ පිහිටා ඇත. එමමන්ම මධ්යම අධිමේගී
මාර්ගය කඩවතදී පිටත වටරවුේ අධිමේගී මාර්ගය හා සේබන්ධ් වන අතර පිටත වටරවුේ අධිමේගී මාර්ගය
ඉදකිරීම සේපූර්ණ වූ විට මධ්යම අධිමේගී මාර්ගය මගින් මමරට ක්රියාත්මක සියළු අධිමේගී මාර්ග සේබන්ධ්

1

මකමර්. මධ්යම අධිමේගී මාර්ගය මකොළඹ නගරමේ සිට කිමලෝ මීටර 16 කි දුරින් ආරේභ වන අතර එය
දැනට පවතින මකොළඹ - මහනුවර මාර්ගය (A01) හා කඩවතදී සේබන්ධ් මේ.
මයෝජිත අධිමේගී මාර්ගමේ 1 වැනි පියවර මහර, ගේපහ, අත්තනගේල, මිනුවන්මගොඩ, සහ මීරිගම
ප්රාමේශිය මේකේ මකොට්ඨාශ හරහා ගමන් කරයි. අමේපුස්ස සේබන්ධ්ක මාර්ගය (පේධ්ති අන්තර්
හුවමාරුව) මීරිගමින් ආරේභ වන අතර මබෝතමේ හරහා අමේපුස්ස දක්වා ගමන් කර අමේපුස්ස කුරුණෑගල-ත්රිකුණාමලය මාර්ගමයන් අවසන් මේ (A06). එය ප්රධ්ාන වශමයන්ම මීරිගම ප්රාමේශිය මේකේ
මකොට්ඨාශ තුළ ගමන් කරන අතර වරකාමපොල ප්රාමේශිය මේකේ මකොට්ඨාශමේ මන්මගදර ග්රාම නිලධ්ාරි
මකොට්ඨාශමයන් අවසන් මේ. 2 වැනි පියවර මීරිගම ප්රාමේශිය මේකේ මකොට්ඨාමේ හකුරුකුඹුර ග්රාම
නිලධ්ාරි මකොට්ඨාශමයන් ආරේභව කුරුණෑගල දස්ත්රික්කය හරහා ගමන් කර කුරුණෑගල ප්රාමේශිය
මේකේ මකොට්ඨාශමේ මතලියමගොන්න ග්රාම නිලධ්ාරි මකොට්ඨාශය තුළදී කටුගස්මතොට-කුරුණෑගලපුත්තලම (A10) මාර්ගයට සේබන්ධ්මවමින් කුරුණෑගල නගරය අධිමේගී මාර්ගයට සේබන්ධ් කරයි. 2
වැනි පියවර ගේපහ දස්ත්රික්මේ මීරිගම ප්රාමේශිය මේකේ මකොට්ඨාශ හරහා ගමන් කර කුරුණෑගල
දස්ත්රික්කමේ අලේව, නාරේමල, වීරඹුමගදර, මපොේගහමවල, හා කුරුණෑගල ප්රාමේශිය මේකේ මකොට්ඨාශ
හරහා ගමන් කරයි.
වයාපෘතිමේ 3 වැනි පියවර මපොේගහමවල ප්රාමේශිය මේකේ මකොට්ඨාශමේ හිරිපත්වැේල ග්රාම නිලධ්ාරි
මකොට්ඨාශමයන් ආරේභ වන අතර තුේපමන් (ගලමගදර) ප්රාමේශිය මේකේ මකොට්ඨාශමේ හේදාපිටිය
(305) ග්රාම නිලධ්ාරි මකොට්ඨාශමයන් අවසන් මේ. වයාපෘතිමේ 4 වැනි පියවර කුරුණෑගල ප්රාමේශිය
මේකේ මකොට්ඨාශමේ මතලියමගොන්න ග්රාම නිලධ්ාරි මකොට්ඨාශමයන් ආරේභව මේලවපිටිය,
ඉේබාගමුව. මාවතගම, රිදීගම, මැේසිරිපුර, ගමේමවල ප්රාමේශිය මේකේ මකොට්ඨාශ හරහා ගමන් කර
දඹුේල ප්රාමේශිය මේකේ මකොට්ඨාශමේ මිරිස්මගෝනිය හන්දමයන් (A06 මාර්ගය හරහා යමින්) අවසන්
මේ. වැඩි විස්තර වගු අිංක 01 හා සිතියේ 01 හි සැපමේ.
වගු අංෙ 01 : මධයම අධිකේගී මාර්ග වයාපෘතිකේ පිෙවර හා එේ එේ කෙොටකසේ දිග
අනුඅිංකය
1
2
3
4
5

පිවවර
සිට
දක්වා
දග කි,මී.
1 පියවර
කඩවත
මීරිගම
37.9
අමේපුස්ස
09.8
2A පියවර මීරිගම
2පියවර
මීරිගම
කුරුණෑගල
39.2
3පියවර
මපොතුහැර
ගලමගදර
32.9
4පියවර
කුරුණෑගල
දඹුේල
61.1
එකතුව
180.9
මූලාශ්රය: මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිය හා SMEC ජාතයන්තර ආයතනය, වයාපෘති විස්තර

1.3 වයාපෘති ප තිෙඩ : 3 ව නි පිෙවර
ඉහත දැක්වූ පරිද, 3 වැනි පියවර මපොතුහැර සිට මහනුවර දස්ත්රික්කමේ ගලමගදර දක්වා ගමන් කරයි.
මපොතුහැර යනු කුරුණෑගල හා මපොේගගහමවල අතර පිහිටි කුඩා නගරයකි. මමම නගරය කුරුණෑගල
දස්ත්රිකමේ පිහිටා ඇති අතර කුරුණෑගල යනු දස්ත්රික් නගරය මමන්ම වයඹ පළාමත් ප්රධ්ාන නගරයද මවයි.
මහනුවර නගරය ශ්රී ලිංකාමේ පිහිටි ඓතිහාසික නගරයන්මගන් එකක් වන අතර එය මමරට අවසන්
රාජධ්ානිමේ අගනගරය ද මවයි. මහනුවර යනු ජාතයන්තර පිළිගැනිම හිමිව ඇති යුමනස්මකෝ ආයතනය
විසින් නේකළ මලෝක උරුම නගරයකි. දකුණු ආසියා කලාපමේ වැදගත්ම මබෞේධ් විහාරස්ථානයක් මමම
නගරය තුළ පිහිටා ඇත. මමම නගරය ශ්රී ලිංකාමේ මධ්යම පළාමත් පිහිටි ප්රධ්ාන නගරය මේ. එය නාගරික
සිංවර්ධ්න අධිකාරිය විසින් හදුනාගත් ප්රමුඛ ප්රාමේශීය නගරයකි. එබැවින් මමම අධිමේග මාර්ගය මගින්
අමනකුත් ප්රාමේශීය නගර මමම නගරය හා සේබන්ධ් මකමරන අතර ප්රමේශමේ කෘෂිකාර්මික සිංවර්ධ්නය

2

මකමරහි වැදගත් දායකත්වයක් දක්වනු ඇත. ඉහතින් සදහන් කළ පරිද මමම අධිමේගී මාර්ගය ප්රාමේශිය
මේකේ මකොට්ඨාශ තුනක් පසුකරමින් ග්රාම නිලධ්ාරි මකොට්ඨාශ 44 ක් හරහා ගමන් කරයි. වැඩිදුර විස්තර
2 වැනි උපග්රන්ථමේ දැක්මේ.
ගලමගදරින් මාර්ගය නිමාවන ස්ථානය දක්වාම (කි.මී.32.9) මමම අධිමේගී මාර්ගය ගමන් කරන මාර්ග
පථයට ඇතුළත් ප්රමේශය එතරේ ජනගහණය සහිත මනොමේ. විමශේෂමයන්ම මමම කුඩා ප්රමේශය තරමක්
නාගරික වන අතර වාණිජ වශමයන් ක්රියාකාරීමේ. මමම බිේ ප්රමේශය හැරුණ විට මබොමහෝ මසසු බිේ
වගාමකොට ඇත. කදුකර බිේ කුඹුරු බිේ වලට ඉහලින් පිහිටා ඇත. මයෝජිත මාර්ගය ගමන් කරන සමහර
ප්රමේශයන් කදු සහිත වන අතර ස්වාභාවික වාසභූමින්මගන් ආවරණය වී පවතී.
වයාපෘතිමේ 3 වැනි පියවමරහි ගන්මනොරුව දක්වා දමවන තවත් දගුවක් ඉදකිරීමට මයෝජිත අතර මේ
පිළිබදව අවසන් තීරණයක් තවම මගන මනොමැත. මකමසේ මවතත්. මමය මහනුවර පිටත රවුේ මාර්ගය හා
සේබන්ධ් කිරීමට සැලසුේගතය.
තවද, ඉහතකී භූමි ප්රමේශය හරහා ගමන් ගන්නා මාර්ගය සේබන්ධ්මයන් පහත ලක්ෂණ වගු අිංක 02 අනුව
හදුනාගත හැකිය. පාරිසරික හා සමාජ බලපෑම අවම කිරීම සදහා පාලේ හා මබෝක්කු වැඩිවශමයන්
ඉදකිරීමට මයෝජිතය. ස්වාභාවික ජල මූලාශ්ර වැඩිවශමයන් පවතින බැවින් මමම පියවමර්දී වැඩි මබෝක්කු
කානු සිංඛයාවක් ඉදමකමර්.
සිතිෙම් අංෙ 01: කෙෝජිත මධයම අධිකේගී මාර්ගෙ හා එහි පිෙවර

මූලාශ්රය: SMEC ජාතයන්තර ආයතනය, 3 වැනි පියවර: මාර්ගයට අදාල ප්රමේශ සැලැස්ම
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වගු අංෙ 02: විකශේෂිත වයාපෘති කතොරතුරු
අනු ස සුම් විස්තර
සංඛයාව/විස්තරෙ
අංෙෙ
1
මාර්ග මකොටමසහි දග (කි.මි.)
32.9
2
මාර්ග පථමේ පළල (මීටර) ආසන්න
120
වශමයන්
3
මිංතීරු ආරේභක වශමයන් (පළමු 4
ගණන ඉදකිරීේ වාරය)
ඉදකිරීේ
අවසානමේදී 6
(ඉදරිමේදී ඉදකළ හැකි උපරිම
මිංතීරු ගණන)
4
අන්තර්
හුවමාරු පේධ්ති
1
සිංඛයාව
මසේවා
3
5
පාලේ හා මබෝක්කු සිංඛයාව
59
6
යටිබිේ මාර්ග
17
7
මාර්ග උඩින් ඉදමකමරන පාලේ
16
8
මපට්ටි කානු මබෝක්කු
54
මූලාශ්රය: SMEC ජාතයන්තර ආයතනය, ශකයතා අධ්යයන වාර්තාව, 3 වැනි පියවර
වයාපෘතියට අදාල නගර යා මකමරමින් මාර්ගය ඉදවන ආකාරය පහත වගු අිංක 03 මගින් තවදුරටත්
පැහැදලි මකමර්.
වගු අංෙ 03 : කෙෝජිත අන්තර් හුවමාරු – ඉදිවන ස්ථාන හා කවනත් කතොරතුරු
අන්තර් හුවමාරුව දම්ව ල් දිග ද නට පවතින
අන්තර්
ඉදිවන ස්ථානෙ
ආසන්නතම නගරකේ සිට හුවමාරු
දුර
වර්ගෙ
මපොතුහැර
00+000
කි.මී.5.2
පේධ්ති
මපොේගහමවල
05+150
කි.මී.6.7
මසේවා
රඹුක්කන
13+900
කි.මී.4.1
මසේවා
ගලමගදර
31+800
කි.මී.0.4
මසේවා
මූලාශ්රය: SMEC ජාතයන්තර ආයතනය, ශකයතා අධ්යයන වාර්තාව, 3 වැනි පියවර
තවද, ප්රාමේශීය නගර මදකක් යා කරමින් අන්තර් හුවමාරු 03 ක් මයෝජිත මාර්ගමේ ඉදමේ.
(මපොේගහමවල, රඹුක්කන, ගලමගදර) එම අන්තර් හුවමාරු හා ඒවා ඉදවන ස්ථාන පිළිබද වැඩිදුර
මතොරතුරු සිතියේ අිංක 01 ඉදරිපත් මකමර්. මාර්ග පථය මබොමහෝ විට කදු සහිත ස්ථාන හරහා ගමන්
ගන්නා අතර පහත් බිේ හරහාද ගමන් කරයි. එබැවින් වයපෘතිය නිසා බලපෑමට ලක්වන කුඹුරු කිහිපයක්ද
පවතී. ඊට අමතරව වයාපෘතිය නිසා බලපෑමට ලක්වන රබර් ඉඩේ හා මගවතුද පවතී.

1.4 න වත පදිංචිකිරීකම් ක්රිොොරී ස

ස්කම් අරමුණු

මයෝජිත මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිමේ 3 වැනි පියවර මගින් ඇතිවන අහිතකර බලපෑේ වළක්වා
ගැනීම සදහා සහාය සැලසීමේ ක්රියාවලියක් සකස් කිරීම නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්මේ අරමුණ
වන අතර මූලික වශමයන්ම එය ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ ක්රියාවලිය සේබන්ධ්මයනි. වයාපෘතිමයන්
අපහසුතාවයට පත්වන්නන්හට තමන් විසින්ම යළි මගොඩනැගීමට අවශය හැකියාව වර්ධ්නය කිරීමට නැවත
පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම මගින් බලාමපොමරොත්තු වන අතර ඒ අනුව ඉඩේ අත්කර ගැනීමට අදාලව
ලැබිය යුතු හිමිකේ නිසිපරිද හා කලට මේලාවට මගවිම හා ජීවමනෝපාය ප්රතිෂ්ඨාපනය කරගැනීමේ අවස්ථා
හදුනාගැනීමට සහාය වීම සිදු මකමර්.
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මූලික ශකයතා අධ්යයන මතොරතුරු හා මිනින්මදෝරු මදපාර්තමේන්තුව විසින් හදුනාගත්, මාර්ග පථයට
අදාල මායිේ මත පදනේවූ මපළ ගැන්නුේ සිතියේ භාවිතා කරමින් නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්මේ
පළමු මකටුේපත 2014 වර්ෂමේදී සකස් කරන ලදී. ඉඩේ අත්කරගැනීමේ ක්රියාවලිය, ප්රගමන අණුමර්ඛන,
මූලික සැලසුේ, සහ ගේ පිළිබද අවසන් සැලසුේ සකස් කිරීම ආරේභ වීමමන් අනතුරුව හා ඉඩේ කට්ටි හා
ඒවා පිළිබද වඩාත් නිවැරද මතොරතුරු සහිතව මමම නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම සකස් කර ඇති
අතර වඩාත් නිවැරද මතොරතුරු පිළිබිඹු වන අයුරින් එය සකස් කර ඇත.
නැවත පදිංචි කිරීම සදහා රාමුවක් එමසේත් නැත්නේ මාර්මගෝපමේශයක් මලස නැවත පදිංචිකිරීමේ
ක්රියාකාරී සැලැස්මේ මමම අවසන් මේඛනය සකස් කර ඇති අතර සිය කැමැත්මතන් මතොරව නැවත පදිංචි
කිරීම සේබන්ධ්මයන් පවතින මූලික මූලධ්ර්මයන් සැලකිේලට ගනිමින්, වයාපෘතිමයන් ඇතිවන අහිතකර
බලපෑේ සමනය කිරීමට හා අපහසුතාවයට පත්වන්නන්මේ ජීවිත පුනරුත්ථාපනය කිරීමට/උසස් කිරීමට
මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිමේ ඇති නිළ කැපවීම එමගින් මපන්නුේ මකමර්. අහිතකර බලපෑේ සමනය කිරීම
සදහා මමම නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම මගින් සළසා ඇති ප්රතිපාදන, එම නිශ්චිත අහිතකර
බලපෑේ සමනය සදහා පමණක්ම සීමා මනොමේ. මමහි සාකච්ඡා කර ඇති නිශ්චිත ඉඩේ අත්කර ගැනීේ
වලට අමතරව, වයාපෘති සැලසුේ වල අනාගතමේ සිදුවියහැකි මවනස්කේ වලට අනුව ඉදරි ඉඩේ
අත්කරගැනීේ මගින් ඇතිවිය හැකි අහිතකර බලපෑේ සමනය සදහා අවශය අනාගත ක්රියාමාර්ග සදහා ද
මගමපන්වීම මමම නැවත පදිංචි කිරීමේ රාමුව එමසේත් නැත්නේ මාර්මගෝපමේශය මගින් සිදුමකමර්.
සතය වශමයන් අපහසුතාවයට පත්වන්නන් සිංඛයාව, හා ඉඩේ හා මේපල ප්රමාණයන් හදුනා ගැනීම සතය
මායිේවල ඉේ සළකුණු (මධ්ය, වේ හා දකුණු මායිේ) පිහිටුවීමමන් අනතුරුව සිදුකරනු ලැමේ.
අපහසුතාවයට පත්වන්නන් පිළිබද මතොරතුරු යාවත්කාලීන කරන අවස්ථාමේද විධ්ායක ආයතනය මගින්
ප්රගමන අණුමර්ඛන, මූලික සැලසුේ සහ ගේ පිළිබද අවසන් සැලසුේ ඉදරිපත් කරන ලදී. මපෞේගලික ඉඩේ
හරහා මාර්ගය ගමන් කිරීම මහේතුමවන් අපහසුතාවයට පත්වන්නන් මලස 2014 වර්ෂමේදී සකස් කළ පළමු
මකටුේපත මගින් හදුනාගත් අපහසුතාවයට පත්වන්නන් අතුරින් සැබෑ මලස අපහසුතාවයට පත්වන ඉඩේ
හිමිකරුවන් හා එමසේ අපහසුතාවයට පත්මනොවන පිරිස මවන් මකොට හදුනා ගැනීමට මමය උපකාරී විය. ඒ
අනුව මමම අවසන් නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම 2017.11.30 දන සකස් කර අවසන් කළ
වයාපෘති මතොරතුරු මත පදනේ මේ.

1.5 න වත පදිංචිකිරීකම් ක්රිොොරී ස

ස්ම සෙස් කිරීකම් ක්රමකේදෙ

ප්රාථමික හා ේවිතීයික දත්ත භාවිතා කරමින් බහු ප්රමේශයන් හරහා සිදුකළ දත්ත රැස්කිරීම මගින් මමම
නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම සකස් කර ඇත. නගර සභා, දසා ඉිංජිමන්රු කාර්යාල, ඒ ඒ
මකොට්ඨාශවල ප්රාමේශීය මේකේ කාර්යාල, ප්රමේශීය සභා, රජමේ මරෝහේ සහ රජමේ ජන හා
සිංඛයාමේඛන මදපාර්තමේන්තුව යන අයතන මවතින් ලබා ගත් ේවිතියික දත්ත ඊට මයොදා ගන්නා ලදී.
ප්රමාණාත්මක හා ගුණාත්මක ක්රමමේද භාවිතා කරමින් රැස්කළ ප්රාථමික දත්තද ඊට ඇතුළත්ය. විධ්ායක
ආයතනය විසින් මමම කාර්ය සදහා ලබා මදන ලද මයොමුගත කරුණු මත පදනේව ප්රාථමික හා ේවිතියික
දත්ත එකතු කර ඇත.
මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිමේ පාරිසරික හා සමාජ අිංශමේ“පාරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණ අත්මපොත” මත
පදනේව දත්ත රැස් කිරීම සැලසුේ කරන ලදී. පාරිසරික හා සමාජ අිංශමේ පාරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණ
අත්මපොත හා අනුමැතිය මත පදනේව ප්රශ්නාවලිය (සමාජ ආර්ථික තත්වයන් හා මේපල තහවුරු
කරගැනීමේ ප්රශ්නාවලිය හා බලපෑමට ලක්වූ මපොදු මේපල,රජමේ කාර්යාල හා උපමයෝගිතාවන් සදහා
ප්රශ්නාවලිය) සේපාදනය මකරිණ. පර්මේෂණ සහකාරවරුන් ඔවුන්මේශාස්ත්රීය පසුබිම මත හා සේමුඛ
පරීක්ෂණයක් හරහා මතෝරාගන්නා ගැණින. නායකත්ව ගුණාිංග හා සිංවිධ්ාන හැකියාව ප්රදර්ශනය කළ
පර්මේෂණ සහකාරවරුන් කණ්ඩායේ නායකයින් මලස පත්කරන ලදී. ක්මෂේත්ර සේබන්ධීකාරක පශ්චාත්
සමාජ විදයාව පිළිබද උපාධිධ්ාරී විේවමතකි. කාර්ය ආරේභමේදී ම මමම සියළුම මදනා හට එක්දන
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ආයතනික පුහුණුවක් හා මදදන ක්මෂේත්ර පුහුණුවක් ලබා මදන ලදී. අඛණ්ඩ අධීක්ෂණයක් සහිතව ඔවුන්
දත්ත රැස්කිරීමේ කාර්යමයහි මයොදවන ලදී. මිට අමතරව විමශේෂිත තාක්ෂණික අිංග සේබන්ධ්මයන් ඔවුන්
මවත අන්තර් කාල පුහුණුවක් ලබා මදනු ලැබිණ.
පළමු මකටුේපත සදහා දත්ත රැස් කිරීම 2014.04.21 දන ආරේභ කරන ලදී. දත්ත රැස් කිරරීමට මපර
දස්ත්රික් මේකේ, දස්ත්රික් කෘෂිකර්ම මකොමසාරිස්, ප්රාමේශීය මේකේ, ග්රාම නිලධ්ාරි, හා කෘෂිකර්ම
පර්මේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාර යන නිලධ්ාරින් මවතින් අවශය මතොරතුරු ලබාගත් අතර ග්රාම නිධ්ාරි
වසේ මට්ටමින් ඔවුන්මේ සෘජු මැදහත්වීම අමප්ක්ෂා මකරිණ. මීට අමතරව දැනුවත්භාවයක් ඇති සමහර
ගේවාසීන්ද පර්මේෂණ කණ්ඩායමට සහාය වීමට ඉදරිපත් විය. මාර්ග පථය ඇතුළත් මේශිය සිතියේ,
මාර්ගමේ මධ්ය මර්ඛාව ඇතුළත් සවිස්තර සිතියේ, අන්තර් හුවමාරු රූ සටහන් ආද අවශය සියළු
තාක්ෂණික විස්තර සියළු කණ්ඩායේ සාමාජිකයින් මවත ලබා මදන ලදී. මපෞේගලික, මපොදු හා රජමේ
භාවිතමේ පවතින සෑම බිේ මකොටසක් සේබන්ධ්මයන්ම මගෝලීය පිහිටුේ පේධ්ති (GPS) සමකක්ෂයන්
ලබා ගැණින. මේ සදහා භාවිත කරන ලද මගෝලීය පිහිටුේ පේධ්ති (GPS)උපකරණය මීටර 3-5 මට්ටමේ
නිවැරදතාවයකින් යුක්ත විය.
විවිධ්ාකාර පාර්ශවකරුවන් ඔවුන්මේ මට්ටමින් ඉදරිපත් කරනු ලබන සාධ්නීය අදහස් හා මයෝජනා
වයාපෘතිය සාර්ථක කර ගැනීම සදහා දායක කරගත හැකි බැවින්, පාර්ශවකරුවන්මේ අදහස් විමසීම ඉතා
වැදගත්මේ. විමශේෂිත ක්රමමේදයකට අනුව විවිධ් පාර්ශවකරුවන් (ප්රාථමික හා ේවිතියික) මවත අවධ්ානය
මයොමු මකමර්. මමම ක්රමමේදයට අදාල තාක්ෂණික උපක්රම විදයාත්මක හා නයායික මේ. වයාපෘතිමයන්
අපහසුතාවයට පත්වන්නන් මවතින් රැස් කරගත් සියළු මතොරතුරු වාර්ගත කරනු ලැබ ඇති අතර වයාපෘති
කාර්ය සේපූර්ණ වන මතක් ඒවා තබා ගැමන්. මමම සමස්ථ කාර්ය සදහා භාවිතා කරන ලද තාක්ෂණික
උපක්රම පහත පරිද ලැයිස්තු ගත කළ හැකි මේ.

1.5.1 අධිකේගී මාර්ගෙට අදා
අංගෙන්

මාර්ග පථෙ පිළිබද නිරීේෂණෙ හා කවනත් ව දගත්

සමාජ විදයාඥමයක් (උපමේශක), ක්මෂේත්ර සේබන්ධීකාරකවරමයක්, කණ්ඩායේ නායකයින් මදමදමනක්
සහ පර්මේෂණ සහකාරවරු 30 මදමනකුමගන් නිරීක්ෂණ කණ්ඩායම සමන්විත විය. වයාපෘතියට අදාල
විවිධ් ගැටළු සේබන්ධ්මයන් මූලික නීරීක්ෂණයක් මමම කණ්ඩායම විසින් සිදුකරන ලදී. ජාතික මාර්ග
පේධ්තිය හා සේබන්ධ්ක (අන්තර් හුවමාරු), භූ ලක්ෂණ, ජනපදවල ස්වභාවය හා අපහසුතාවයට
පත්වන්නන්මේ ජීවමනෝපාය රටා, ඔවුන්මේ වත්කේ, ලබා දය හැකි මවනත් යටිතල පහසුකේ, නැවත
පදිංචිකිරීමේ ගැටළු, බලපෑමට ලක්මනොවූ පුේගලයින් හට සිදුවියහැකි සෘජු හා වක්ර බලපෑේ හදුනාගැනීම
යනාදය මූලික නීරීක්ෂණයට ඇතුළත් විය.

1.5.2 ගෘහ මූලිෙයින්/ඉඩම් හිමිෙරුවන්කේ සමාජ-ආර්ථිෙ තත්වෙන් හා වත්ෙම් තහවුරු
ෙරග නීම.
පළමු මකටුේපත සකස් කිරීමේදී, මාර්ග පථයට අදාල බිේ තීරුමවහි පදිංචි, වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට
පත්විය හැකි පුේගලයින් පිළිබදව මතොරතුරු රැස්කරගැනීම සදහා දැඩි මලස තාක්ෂණිකව තහවුරු කරගත්
ප්රශ්නාවලියක් උපමයෝගී කරගන්නා ලදී (3 වැනි උපග්රන්ථමේ (අ) හා (ආ) බලන්න). මධ්ය මර්ඛාව ස්ථාපිත
කිරීමේ කාර්ය සමීක්ෂණය පවත්වන අවස්ථාමේදී සිදු මකරිණ. මාර්ග පථමයහි විවිධ් ස්ථාන හදුනා ගැනීම
සදහා තාක්ෂණික මතොරතුරු මයොදා ගන්නා ලදී.(1: 10000 and 1: 2000චන්ද්රිකා ඡායාරූප). දත්ත රැස්
කිරීමේ මුළු කාලය තුළම සියළු ගණන්ගන්නා නිලධ්ාරින් හා ක්මෂේත්රසේබන්ධීකාරකවරු
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උපමේශකවරයාමේ සෘජු නිරීක්ෂණය යටමත් කටයුතු කළ අතර දත්ත රැස් කිරීමේ කණ්ඩායම හා
උපමේශකවරයා මාර්ග පථයට අදාල සේපූර්ණ දුර ඇවිද ගියහ.
ප්රතිචාර දැක්වූ විවිධ් පුේගලයින් ප්රමාණවත් මතොරතුරු මනොමැතිවීම මහේතු මකොටමගන, මාර්ග පථය හා
මපෞේගලික ඉඩේ හරහා එහි ගමන් මග පිළිබදව විවිධ් සිංකීර්ණ අවමබෝධ්යන්මගන් යුක්ත වූහ. ප්රතිචාර
දැක්වූ සියළුම මදනා මවත වයාපෘති විස්තර පත්රිකා ලබා මදන ලදී ( මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිය විසින්
පිළිමයල කරන ලද විස්තර පත්රිකාව හා නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම පිළිබද විස්තර ඇතුළත්
උපමේශකමේ ඉේලීේ ලිපිය. විස්තර සදහා 4 හා 5 උපග්රන්ථ බලන්න). ප්රතිචාර දක්වන්නන් විසින් ඉේලා
සිටින අවස්ථාවන්හිදී චන්ද්රිකා ඡායාරූප ද ඉදරිපත් මකරිණ.
මමවර දත්ත රැස් කිරීම සදහාද පළමු මකටුේපත සකස් කිරීම සදහා භාවිතා කරන ලද ක්රමමේදයම ප්රධ්ාන
වශමයන් අනුගමනය මකරිණ. මූලික සමීක්ෂණමේදී හදුනාගත් වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට
පත්වන්නන්මේ ලැයිස්තුව පූර්ව හදුනාගැනීේ වලදී හදුනාගත් වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට
පත්වන්නන්මේ ලැයිස්තුව සමග සසදා බලා අපහසුතාවයට පත්වන පිරිස හා අපහසුතාවයට පත්මනොවන
පිරිස මවන මවනම කාණ්ඩ වශමයන් හදුනා ගන්නා ලදී. අනතුරුව, මීටර 120ක බිේතීරුමවහි සිදුකළ
සමීක්ෂණය මගින් 2014 දී හදුනාගත් අපහසුතාවයට පත් මනොවන පිරිස දත්ත පේධ්තිමයන් ඉවත් මකරිණ.
පසුව ඉතිරිවූ වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන්නන් වයාපෘති කාර්යාලමේ ඇති පුේගල පැතිකඩ සමග
සසදා තවදුරටත් තහවුරු කර ගැණින. මමම පුේගල පැතිකඩවල නවතම ඇමතුේ අිංක හා මවනත් විස්තර
ඇතුළත්මේ. ඒ අනුව මබොමහෝ අවස්ථාවල පර්මේෂණ කණ්ඩායම අදාල පුේගලයින් සමග දුරකථන
මාර්ගමයන් සේබන්ධ් විය. එමසේ කළ මනොහැකි අවස්ථාවල, උපක්රමිකව ඔවුන්මේ අසේවාසීන්මේ
දුරකථන මාර්ගමයන් අදාල පණිවිඩය ඉලක්කගත පුේගලයා මවත මයොමු මකරිණ. අවසානමේදී පූර්ව
හදුනාගැනීේ වලදී ලැයිස්තුගගත කරන ලද වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන්නන් සියේලන් මවත
මයොමුවීමට පර්මේෂණ කණ්ඩායමට හැකිවිය. ඊට අමතරව, වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන්නන්
පිළිබද පුේගල පැතිකඩ තුළ ඇති දත්ත තවදුරටත් තහවුරු කර ගැනීම සදහා පර්මේෂණ කණ්ඩායම,
කණ්ඩායේ නායක හා උපමේශකවරයා මතෝරාගත් ග්රාම නිලධ්ාරි වසේ මවත මගොස් මතොරතුරු තහවුරු
කරගන්නා ලදී. වයාපෘතියට අදාල නැවත පදිංචි කිරීමේ සහායකයින් විසින් මමම පුේගල පැතිකඩ සකස්
කර ඇත. වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන්නන්මේ සේපූර්ණ ලැයිස්තුව හදුනාගැනීමමන් අනතුරුව,
ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ ක්රියාවලිය හා ගැටළු නිරාකරණය පිළිබද මනා අත්දැකීේ ඇති වයාපෘති
උපමේශකයන් සමග පර්මේෂණ කණ්ඩායම සාකච්ඡා කරන ලදී. මමම උපමේශකයන් ප්රාමේශීය
පරිපාලනය පිළිබද දීර්ඝ කාලීන අත්දැකීේ ඇති ශ්රී ලිංකා පරිපාලන මසේවමේ නිලධ්ාරින් මවති.
හදුනාගත් ප්රශ්න අතර ප්රධ්ානතම ප්රශ්නයක් වූමේ මයෝජිත අධිමේගී මාර්ග පථමේ මායිේ මහෝ ප්රාමේශීය
මාර්ග මායිේ හා මවනත් මායිේ මහේතුමවන් ඉඩේ කට්ටි කිහිපයක් බැගින් වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට
පත්වන තනි පුේගලයින්හට අයත් වීමයි. ඊට අමතරව ගැටළුවක් වන්මන් ඉඩේ වර්ග හා වටිනාකේ පිළිබද
මිනින්මදෝරු මැනීේ මහේතුමවන් ඉඩේ කැබලි වශමයන් මවන්වී තිබිමයි එබැවින් මූලික හදුනාගැනීේ වලදී
දක්වන ලද ඉඩේ කට්ටි කිහිපයක් වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන එක් පුේගලමයකුට අයිති විය
හැකිය. ඒ මහේතුමවන් ඉඩේ නිශ්චය කරගැනීමේ දී පර්මේෂණ කණ්ඩායම දැඩි දුෂ්කරතාවයකට මුහුණ
පෑමේය.
වයාපෘතිය යටමත් ඉඩේ අත්කර ගැනීම සාර්ථකව සිදුමවමින් පැවතියද, නිවැරද හිමිකරු තවම පැහැදලිව
හදුනාගත මනොහැකි ඉඩේ කටිටි කීහිපයක්ද පවතී. එය තවදුරටත් නිරීක්ෂණය කළ විට සමහර ඉඩේ කැබලි
මපෞේගලික අයිතිකරුවන්ට අයත් බව නිගමනය කළ හැකිය. නිවැරද මතොරතුරු තහවුරු කර ගැනීමට
උත්සාහ ගනිමින් පවතින ඉඩේ කට්ටි 24 ක් ඇති අතර 45 ක් සදහා කිසිදු අයිතිකරුමවකු මමමතක්
ඉදරිපත්ව නැත. රජමේ සහ මපොදු ඉඩේ යටමත් පිළිමවළින් ඉඩේ කට්ටි 463 ක්හා 35 ක් හදුනාමගන තිමේ.
මපෞේගලික ඉඩේ හරහා මාර්ගය ගමන්ගන්නා පථය පිළිබද සැලසුේවල ගැටළු සහගත බවක් මහේතුමවන්
අත්කර ගැනීම පිළිබදව මමමතක් තීරණයක් මගන මනොමැති ඉඩේ කට්ටි 34 ක් ඇත. සමීක්ෂණය යටමත්
හදුනාගත් මුළු ඉඩේ කටිටි ප්රමාණය 3,015 කි.
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1.5.3 බ පෑමට ේවූ කපොදු කද්ප , රජකේ ොර්ො හා උපකෙෝගිතා පිළිබද
අධිමේගී මාර්ග පථය සමහර රජමේ ඉඩේ හා මගොඩනැගිලි පිහිටි ස්ථාන හරහා ගමන් කරයි. මේ අතර
ප්රජාවට අයත් ඉඩේ හා මගොඩනැගිලිද පවතී. විමශේෂමයන්ම මමම මේපල ප්රජා සිංවිධ්ාන විසින් මගොඩනිංවා
ඇත. මපෞේගලික මේපල හා සැසදූ කල සාමප්ක්ෂව රජමේ කාර්යාල හා ඉඩේ අඩු වශමයන් බලපෑමට
ලක්මේ. මමම කරුණ අරභයා මවනම ප්රශ්නාවලියක් සකසා ඇත. විස්තර සදහා 6 වැනි උපග්රන්ථය හි (අ)
හා (ආ) බලන්න. ඉහත දක්වූ පරිද මමම ඉඩේ කට්ටි පූර්ව හදුනාගැනීේ සමග ගලපා තවදුරටත් තහවුරු
කරගනු ලැමේ.

1.5.4 නාභිගත ෙණ්ඩාෙම් සමග සාෙච්ඡා :
මතෝරාගත් (නාභිගත) කණ්ඩායේ සමග සාකච්ඡා යනු නිශ්චිත විෂය ක්මෂේත්රයක් සේබන්ධ්මයන්,
සාකච්ඡාවට සහභාගිවන කණ්ඩායමේ වටහාගැනීේ, හැගීේ, ආකේප සහ අදහස් ආද කරුණු අධ්යයනය
සදහා ප්රමේශමමන් සැලසුේ කළ සාකච්ඡාවකි. (විස්තර සදහා 7 වැනි උපග්රන්ථය බලන්න) කාන්තා මූලික
පවුේ, ට්රක්රථ රියැදුරන්, බස් රථ රියැදුරන්, පීඩිත සමුහයන්හි සාමාජිකයින්, මේතන ලබන කේකරුවන්,
මවමළදුන් මහෝ වාණිජ මණ්ඩල හා මවළද සිංගේ සාමාජිකයින්, කුඩා වයාපාරිකයින්, තරුණ මකොටස්,
ශිෂයයන්, මගොවියන්, කාන්තාවන් (ගාහනියන්), මේශපාලඥයින්(පාර්ලිමේන්තු/පළාත්සභා/ප්රාමේශීය
සභා), ග්රාම නිලධ්ාරින්, කාෂිකර්ම පර්මේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාර ආදී සමජාතීය කණ්ඩායේ අතුරින්
නාභිගත කණ්ඩායේ මතෝරාගත හැකිය. නාභිගත කණ්ඩායේ සමග සාකච්ඡා පැවැත්වීමට මපර මමම
සහභාගිවන්නන් සදහාම විමශේෂිත මලස පිරික්සුේ ලැයිස්තුවක් අධ්යයන කණ්ඩායම විසින් සකස් කර
ගැණින. නාභිගත කණ්ඩායමක් සදහා 6-12 දක්වා සිංඛයාවක් බලපෑමට ලක්වු පුේගලයින් අතුරින් මතෝරා
ගන්නා ලදී. මබොමහෝ අවස්ථාවන්හි දෘශය තාක්ෂණික උපක්රම උපමයෝගී කර ගැනීම මකමරහි අවධ්ානය
මයොමු කරමින්, උපමේශක විසින් මාර්ගය පිළිබද මර්ඛන සැලසුේ හා සතය දර්ශන මයොදා භාවිතයට ගන්නා
ලදී. මේ අනුව නාභිගත කණ්ඩායේ සමග සාකච්ඡා 44 ක් පවත්වන ලදී.
නාභිගත කණ්ඩායේ සමග සාකච්ඡා පැවැත්වීමේදී වයාපෘතිමේ ධ්නාත්මක හා සෘනාත්මක බලපෑේ හදුනා
ගැනීම සදහා උපමේශක විසින් වැඩි අවධ්ානයක් මයොමුකරන ලදී. මමම කරුණු සියේල සටහන් කරගන්නා
අතර පසුව එම වාර්තා සියේල විධ්ායක ආයතනමේ වයාපෘති අධ්යක්ෂ මවත භාර මදනු ලැමේ. සියළු
සාකච්ඡාවන් ස්වභාෂාමවන් (සිිංහල) පවත්වන ලද අතර සහභාගිවන්නන්මේ ස්වභාවය පරිද ඉිංග්රීසි
මාධ්යමයන් සාකච්ඡා පවත්වන ලදී. (උදාහරණ මලස: වාණිජ මණ්ඩල සාමාජිකයින්, ආයතන ප්රධ්ානීන්,
මහා පරිමාන වයාපාර හිමිකරුවන් සමග සාකච්ඡා)

1.5.5 ප්රධාන කතොරතුරු
විශ්කල්ෂණෙ

බාකදන්නන් සමග සම්මුඛ සාෙච්ඡා හා පාර්ශවෙරුවන්

ප්රධ්ාන මතොරතුරු ලබාමදන්නන් වැඩි වශමයන් රජමේ හා මපෞේගලික ආයතන නිමයෝජනය කරන
පුේගලයින් වන බැවින් ඔවුහු මබොමහෝ මසේ වැදගත් මවති. මසසු පිරිස මබෞේධ් භික්ෂූන්, කමතෝලික
පූජකවරු, ප්රජා මූලික සිංවිධ්ාන ප්රධ්ානීන්/නිමයෝජිතයින් ආදීන් මේ. අදාල පුේගලයා යේකිසි ප්රමේශයක්
මහෝ පරිපාලන අිංශයක් නිමයෝජනය කරයි. උදාහරණයක් මලස ප්රාමේශීය මේකේ මකොට්ඨාශමේ සියළුම
පරිපාලන කටයුතු හා මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිය මවනුමවන් ඉඩේ අත්කර ගැනිම සේබන්ධ්මයන්
ක්රියාකරන පුේගලයා බැවින් ප්රාමේශිය මේකේ යනු ඒ ආකාර වූ ප්රධ්ාන මතොරතුරු ලබාමදන්මනකි.
ප්රාමේශීය මේකේ සමග ගැඹුරු මට්ටමින් පැවැත්වූ සාකච්ඡා සමාජ බලපෑමට අදාල ගැටළු කිහියයක්ම
පැහැදලි කරගැනීමට උපකාරී විය. නාභිගත කණ්ඩායේ සමග සාකච්ඡා පැවැත්වූ සාකච්ඡා වලදී මමන්,
ප්රධ්ාන මතොරතුරු ලබාමදන්නන් සමග සේමුඛ සාකච්ඡා සදහාද විමශේෂිත පිරික්සුේ ලැයිස්තුවක් සකස්
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කරනුලැමේ. (විස්තර සදහා 8 වැනි උපග්රන්ථය බලන්න. ප්රාමේශීය මේකේ, නගරාධිපති හා නගර සභා
සභාපති, ප්රාමේශිය සභා සභාපති, මපොලිස්ථාන ප්රධ්ානීන් හා රථවාහන අිංශ ප්රධ්ානීන්, පාසේ
විදුහේපතිවරුන්, කාර්මික ආයතන හිමිකරුවන්, ඉඩේ නිලධ්ාරීන්, මසෞඛය නවදය නිධ්ාරීන්/අධිකාරීන්,
ආගමික නායකයින්, ප්රජා මූලික ආයතන/රාජය මනොවන සිංවිධ්ාන ප්රධ්ානීන්, කෘෂිකර්ම නිලධ්ාරීන් ආදීන්
සමග සාකච්ඡාවන් සේපූර්ණ කරන ලදී. මමම සාකච්ඡාවන් මගින් අණාවරණය වූ කරුණු පිළිබද
සාරාිංශයක් විධ්ායක ආයතනමේ වයාපෘති අධ්යක්ෂ මවත භාර දී ඇත. ප්රධ්ාන මතොරතුරු ලබාමදන්නන් 20
මදමනක් සමග සාකච්ඡා පවත්වන ලදී.

1.5.6 නනතිෙ හා ප්රතිපත්ති රාමුව සමාක ෝචනෙ:
උපමේශක විසින් වයාපාතියට අදාල විය හැකි මමරට නීති හා මරගුලාසි මමන්ම ජාතික සමාජ ආරක්ෂණ
ප්රතිපත්තීන් වැඩිදුරටත් පරීක්ෂා කරන ලදී. තවද වයාපෘතිය ක්රියාත්මක වන අතරතුර මප්රේරණය විය හැකි
සාමාජීය වශමයන් ක්රියාත්මක ප්රතිපත්තීන් හා ඊට සුදුසු මලස අනුගමනය කළ හැකි බලපෑේ සමනය
කිරීමේ පියවර හදුනා ගැනීම සදහා මමම සමාමලෝචනය උපකාරීමේ.

1.5.7 දත්ත විශ්කල්ෂණෙ
රැස්කළ දත්ත අතර ප්රමාණාත්මක දත්ත අධික වූ අතර කළමණාකරනය අපහසු විය. එබැවින්
මයිමක්රොමසොෆ්ට් ඇක්මසස් හාඑස්.පී.එස්.එස් (SPSS) එකිමනක සේබන්ධිත පරිගණක වැඩසටහනක් සකස්
කරන ලදී. මමම අන්තර් සේබන්ධිත පරිඝනක වැඩසටහමන් අරමුණ වූමේ දත්ත කැවීේ මදෝෂ අවම
කරගැනීමත්, සමීක්ෂණ නිගමන වල නිවැරද බව පවත්වා ගැනීමත්ය. දත්ත ඇතුළත් කිරීමට මපර, සෑම
දත්ත පත්රිකාවක්ම පුහුණුව ලද පුේගලයින් විසින් පරීක්ෂා කරන ලද අතර දත්ත අතර හිදැසක් වූමේ නේ
ඔවුන් දුරකථන මගින් අදාල පාර්ශවයන් විමසා හිදැස් සේපූර්ණ කිරීම හා දත්ත රැස්කරන්නන් විසින් එකතු
කළ මතොරතුරු තහවුරු කරගැනීම සිදුකරන ලදී. මබොමහෝ අවස්ථාවන්හි, සමීක්ෂණයට භාජනය වූවන්මේ
දුරකථන අිංක ලබා ගන්නා ලදී. රැස් කරන ලද ප්රමාණාත්මක හා ගුණාත්මක දත්ත භාවිත කර, වයාපෘති
ක්රියාකාරකම මගින් ඇතිවිය හැකි සමාජ ගැටළු මවත අවධ්ානය මයොමු කරමින්, අදාල වාර්තාව සකස්
කරන ලදී.
ගුණාත්මක දත්ත විශ්මේශණ පරිගනක මෘදුකාිංගයක් වන ඇට් ස් ටීඅයි මගින් ගුණාත්මක දත්ත
විශ්මේශණය මකරිණ. ප්රතිචාරකයන්මේ ජීවමනෝපාය, අවදානේ සහිත ජීවන තත්වය, ආකේප,
වටහාගැනීේ, නැවත පදිංචිවීමේ ගැටළු ආදී වැදගත් අිංග හදුනාගැනීම සදහා මමම විශ්මේෂණය
අතයවශයය. විමශේෂමයන්ම, විශාල දත්ත සමූහයකින් මමම සමාජීය වශමයන් වැදගත් දත්ත මපරා ගැනීමට
මමන්ම මමම වැදගත් දත්ත වල සහසේබන්තාවයන් වටහා ගැනීමට මමම වැඩසටහන උපකාරී විය.
වයාපෘතිය මහේතුමවන් ඉස්මතු විය හැකි සමාජීය හා සිංස්කෘතික තත්වයන්මේ ප්රබලතාව වටහා ගැනීමට
මමවැනි විශ්මේශණ වැදගත් මේ.

1.6 සමාජ ආරේෂණ අවශයතා පිළිබද මානෙන්
ඉහත දැක්වූ පරිද, සැලසුේ කර ඇති වයාපෘතිය ක්රියාත්මක මහේතුමවන් මහජනයා මහෝ ප්රජාව මවත එේල
විය හැකි අහිතකර බලපෑේ වළක්වා ගැනීම මහෝ අවම කර ගැනීම නැවත පදිංචි කිරීමේ සැලැස්මමහි
අරමුණ මේ. මනොඑමසේනේ, හදුනාගත් මහෝ පුමරෝකථනය කළ මනොහැකිවූ සියළු ගැටළු වයාපෘපෘතිමේ
විධ්ායක ආයතනය විසින් මමරට නීති රාමුව තුළ විසදය යුතුය. මකමසේ මවතත් මමම කරුණු සදහා විසදුේ
මසවීම විධ්ායක ආයතනයට සිදුකළ හැකි සරල කරුණක් මනොවන අතර එම ආයතනයද වයාපෘතිමේ
ගුරුත්වය තුළ පවතින අස්ථිත්වයකි. සාමානයමයන් මමම සියළු කරුණු සමාජ ආර්ථික හා සිංස්කෘතික
ස්වභාවමේ ඒවා මේ. එමහයින් නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්මක් පිළිමයළ කිරීමේදී සමාජ ආර්ථික
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මානයන් ඉතා වැදගත් මේ. ඒ අනුව මමම නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම සකස් කිරීමේදී භාවිතා
කරන ලද මානයන් පහත දැක්මේ.
1. ඉඩේ වර්ග
2. මපෞේගලික, රජමේ හා මපොදු ඉඩේ ඇතුළු ඉඩේ කට්ටිවලට අදාල මගෝලීය පිහිටුේ පේධ්ති
මතොරතුරු
3. මේපල හිමිකරු මහෝ භාවිතා කරන්නාමේ සාමානය විස්තර (නම, ලිපිනය,ගම,ග්රාම නිලධ්ාරි වසම,
ප්රාමේශීය මේකේ මකොට්ඨාශය, දස්ත්රික්කය, ජාතික හැදුනුේපත් අිංකය, ජනවර්ගය ආදය)
4. පවුමේ විස්තර
5. වයාපාරික විස්තර ( පදිංචිකරු කිසියේ වයාපාරික කාර්යයක නිරතද? යන වග )
6. ඉඩේ අයිතිය පිළිබද විස්තර
7. මබෝග හා වගා පිළිබද විස්තර
8. බලපෑමට ලක්වූ මේපල වර්ගය හා විස්තර
9. ඉඩේ අයිතිය පිළිබද නනතික මහෝ පුේගල ගැටළු (අදාල නේ)
10. ඉඩේ හිමිකරුමේ හා පවුමේ සමාජිකයින්මේ වර්තමාන ආදායේ-වියදේ රටා
11. බැිංකු විස්තර හා ලබා ගත් ණය
12. බලපෑමට ලක්වූ නිවස හා මගොඩනැගිේල සදහා නැවත පදිංචිකිරීමේ විකේප
13. සමාජ සබදතා ජාලය පිළිබද මතොරතුරු
14. වයාපෘතිමේ පාරිසරික හා සමාජ බලපෑම සේබන්ධ්මයන් අපහසුතාවයට පත්වන්නන්මේ විකේප
(ධ්නාත්මක හා සෘනාත්මක)
15. ඉඩේ අත්කර ගැනීම හා නැවත පදිංචි කිරීම සේබන්ධ්මයන් පවතින නීති හා ප්රතිපත්ති පිළිබදව
වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන්නන්මේ අවමබෝධ්ය, සහ
16. බලපෑමට ලක්වූ ඉඩේ පිළිබද දළ සටහන

2 ව නි පරිච්කේදෙ : නනතිෙ හා ප්රතිපත්තිමෙ රාමුව
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වයාපෘතිය යටමත් ඉඩේ අත්කර ගැනීම හා නැවත පදිංචි කිරීමට අදාල වයවස්ථාමය හා නියාමන රාමුව
මමම පරිමච්ේදය මගින් සාකච්ඡා මකමර්. වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීමේදී මේ යටමත් දැක්මවන සියළුම
ක්රියාවලීන් හා පටිපාටීන් අනුගමනය කළ යුතුමේ.

2.1. නනතිෙ රාමුව
2.1.1 ඉඩම් අත්ෙරග නීකම් පනත
පුළුේ වශමයන් ගත් කල ශ්රී ලිංකාමේ ඉඩේ ප්රමේද මදකක් පවතී; එනේ මපෞේගලික ඉඩේ හා රජමේ ඉඩේ
මේ. ඉඩේ අයිතිය පිළිබඳ පාරේපරික ක්රමමේදය අනුව මපෞේගලික ඉඩේවල අයිතිය තීරණය වන අතර
ඉඩේ හිමිකේ පැවරීම පිළිබඳ ගැටළු හා ගැටුේ ඇතිවන අවස්ථාවන්හිදී දැනට ක්රියාත්මක නීති පේධ්තීන් එම
පාරේපරික නීති පේධ්තිය මත අධිස්ථාපනය මේ. අන්සතුකිරීම, සිංවර්ධ්න අයිතීන් පැවරීම හා බැහැර කිරීම
පිළිබඳ මූලික අණ පනත් (මූලික වශමයන්, ආණ්ඩුමේ ඉඩේ ආඥා පනත, ඉඩේ සිංවර්ධ්න ආඥා පනත,
රජමේ ඉඩේ විකිණීම පිළිබද නීතිය, ඉඩේ ප්රදාන පනත, මගොවිජන සිංවර්ධ්න පනත, ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ
පනත මගින්) මගින් රජමේ ඉඩේ පාලනය මේ.මමම වයාපෘතියට අදාලවන රජමේ ඉඩේ හා මපෞේගලික
ඉඩේ යන ප්රමේද මදක සදහාම වන්ද මගවීම තීරණය කිරීම සදහා සැළකිේලට ගනු ලබන, භුක්තිය මත
පදනනේ වූ කාණ්ඩ කිහිපයක් පවතී ( වැඩි විස්තර සදහා වගු අිංක 52 හිමිකේ ක්රමමේදය බලන්න)

2.1.2 1950 ඉඩම් අත්ෙර ග නීකම් පනත හා පසුව ඊට ෙරන ද සංකශෝධන හා සම්පාදිත
කරගු ාසි
මපොදු කාර්යයන් සදහා ඉඩේ හා පරවශතාවයන් අත්කර ගැනීමට අවශය ප්රතිපාදන සපයන ඉතා වැදගත්ම
නනතික ප්රතිපාදනය 1950 ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ පනත වන අතර එමගින් එකී විෂයය හා බැදුනු හා ඊට
අනුශාිංගිකවන්නා වූ කරුණු සදහා අදාල විධිධ්ානයන් සැපමේ. එම පනතට අනුව ඉඩේ, මගොඩනැගිලි හා
මභෝග සදහා වන්ද මවළදපල වටිනාකමට අනුව වන්ද මගවිය යුතුමේ. 1950 ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ පනත
මූලික වශමයන්ම ඉඩේ පිළිබද ඉිංග්රීසි අණ පනත් ආදර්ශයට ගනිමින් සකස් කරනු ලැබ තිමබන අතර 1919
ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ ආඥා පනත, 1946 ඉඩේ අත්කර ගැනීම සදහා බලය ලබා දීමේ කාර්ය පටිපාටි පනත
හා ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ පනත සිංමශෝධ්නය කිරීමේ 1964 අිංක 28 දරණ පනත යන පනත් ආශ්රමයන්
විකාශය වී තිමේ.
දැනට ක්රියාත්මකව පවතින ඉඩේ අත්කර ගැනිමේ පනත කිහිප වරක් සිංමශෝධ්නයට ලක්ව ඇති අතර
නවතම සිංමශෝධ්නය 1986 සිදුව ඇති සිංමශෝධ්නයයි. 2008 වර්ෂමේදී ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ පනතට
සිදුකරන ලද හා අිංක 1585/7 ගැසට් නිමේදනය මගින් ප්රකාශයට පත්කරන ලද ප්රතිමශෝධ්නයන් නැවත
පදිංචිකිරීම සැලසුේ කිරිම සේබන්ධ්මයන් ඉතා වැදගත් බලපෑමක් ඇතිකරන අතර නැවත පදිංචිකිරීමේ
වියදම යන කරුණ පිළිබදව එමගින් අවධ්ානය මයොමු කර ඇත.
අිංක 1585/7 හා 20.01.2009 දනැති ගැසට් නිමේදනය පළමුමකොට සියළු ඉඩේ අත්කර ගැනීේ සදහා
වටිනාකම තක්මසේරු කිරීමේ ඒකීය ක්රමයක් ඇතිකිරීමට දරණ ලද උත්සාහයක් වන අතර ඉඩේ අත්කර
ගැනීමේ පනත සමග ක්රියාත්මක වූ පාරිමතෝෂික මගවීේ පැමක්ජ වැනි එක් එක් ආයතනය විසින් ඊට
විමශේෂිත මලස අනුගමනය කරන ලද සහන මගවීේ ක්රමමේද එමගින් නවතාදමන ලදී. මදවනුව, ඉඩේ
අත්කර ගැනීමේ පනත මගින් ක්රියාත්මක වූ ක්රමය යටමත් දගුකාලයක් තිස්මසේ ඉටු මනොවූ කාර්යයක්
එමගින් සේපූර්ණ විය. අදාල ගැසට් නිමේදනමේ සදහන් පරිද, මමම මරගුලාසි එහි 63(2) (ඊ) පරිච්මේදය
යටමත් ඉදරිපත් මකමරන අතර එම පරිච්මේදමේ දැක්මවන්මන් මවළදපල මිල තක්මසේරු කිරිමටඅදාල
පදනම ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ පනමතහි විමශේෂිතව දක්වා මනොමැති බවයි. මරගුලාසි 2008 ට අනුව මේපල
ඌන තක්මසේරුව ප්රධ්ාන වශමයන්ම පහත සදහන් කරුණු නිසා සිදුමේ.
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1. ඉඩේ කට්ටි මුේ ඉඩමමන් මවන් කිරිමමන් අනතුරුව තක්මසේරු කිරීම. මාර්ග සිංවර්ධ්න අරමුණු
සදහා ඉඩේ අත්කර ගැනීමේදී එක් ඉඩමකින් අවශය වන ඉඩේ ප්රමාණය ඉතා සීමිත බැවින් එම
ප්රමාණය මවනම ඉඩේ මකොටසක් මලස ගත්විට එය ඉතා කුඩා මකොටසක් බැවින් ප්රමයෝජනවත්
කාර්යයකට සුදුසු මනොවීම මහේතුමවන් එහි මවළදපල වටිනාකම අඩුවීම.
2. මගොඩනැගිලි වටිනාකම තක්මසේරු කිරීමේදී, ප්රතිස්ථානගත කිරීමේ වැය මනොසළකා ක්ෂය අගය
මත පදනේව තක්මසේරු කිරීම.
3. හිමිකේලාභීන්හට සිදුවන හිිංසක හා විමේදන හානි මනොසළකමින් තක්මසේරු සිදුකිරිම
ඉඩම් අත්ෙර ග නීකම් පනකත් ක්රිො පටිපාටීන් සිදුවන පිළිකව
පිළිවන

අනුව පහත පරිදි

යිස්තුගත කිරීමට

වගු අංෙ 04 : ඉඩම් අත්ෙර ග නීකම් ොර්ෙෙට අදා ක්රිො පටිපාටීන්
ක්රිොෙරෙම
වගකීම දරණ ආෙතනෙ
ඉඩම අත්කර ගැනීමේ මයෝජනාව පිළිමයල කිරීම හා වයාපෘති ක්රියාමේ මයොදවන/ක්රියාත්මක කරන
භාර දීම
ආයතනය
මිනුේ සිදුකිරීම සදහා නිමයෝගය නිකුත් කිරිම ඉඩේ හා ඉඩේ සිංවර්ධ්න අමාතයාිංශය
(ඉ.අ.ප. 2)
දැන්වීේ පිළිමයල කිරීම හා ප්රදර්ශනය කිරිම (පරි.2) ප්රාමේශීය මේකේ
ප්රගමන අනුමර්ඛන සකස් කිරිම
මිනින්මදෝරු මදපාර්තමේන්තුව
ඉඩේ අත්කර ගැනීමට නිමයෝගය නිකුත් කිරීම ඉඩේ හා ඉඩේ සිංවර්ධ්න අමාතයාිංශය
(පරි.4)
පරිච්මේද අිංක 4 දැන්වීේ ප්රදර්ශනය හා ප්රසිේධ් කිරීම ප්රාමේශීය මේකේ, රජමේ මුද්රණාලය
(පරි.4)
විමරෝධ්තා විමර්ශනය
වයාපෘති ක්රියාමේ මයොදවන/ක්රියාත්මක කරන
ආයතනය
ගැසට් නිමේදනය (පරි.5)
ප්රාමේශීය
මේකේ,
රජමේ
මුද්රණ
මදපාර්තමේන්තුව
මූලික සැලසුේ පිළිමයල කිරීම
මිනින්මදෝරු මදපාර්තමේන්තුව
ගැසට් නිමේදනය (පරි.7)
ප්රාමේශීය මේකේ
විමර්ශනය(පරි.9)
ප්රාමේශීය මේකේ
තීරණය(පරි.10-1))
ප්රාමේශීය මේකේ
තක්මසේරු කිරීම
තක්මසේරු මදපාර්තමේන්තුව
පිරිනැමීම(පරි.17)
ප්රාමේශීය මේකේ
වන්ද මගවීම
ප්රාමේශීය මේකේ
නිමයෝගය(පරි.38අ)
ඉඩේ හා ඉඩේ සිංවර්ධ්න අමාතයාිංශය, රජමේ
මුද්රණ මදපාර්තමේන්තුව
ප්රතිපාදනය(පරි.38අ)
ඉඩේ හා ඉඩේ සිංවර්ධ්න අමාතයාිංශය,
රජමේ මුද්රණ මදපාර්තමේන්තුව
අයිතිය පවරා ගැනීම
ප්රාමේශීය මේකේ, වයාපෘති ක්රියාමේ
මයොදවන/ක්රියාත්මක කරන ආයතනය
ඉඩම ලියාපදිංචි කිරීම
ප්රාමේශීය මේකේ, වයාපෘති ක්රියාමේ
මයොදවන/ක්රියාත්මක කරන ආයතනය
මූලාශ්රය: සමාජ බලපෑේ තක්මසේරුව හා සිය කැමැත්මතන් මතොරව නැවත පදිංචි කිරීමේ විධිවිධ්ානයන්ට
අනුකූලවීම පිළිබද අත්මපොත, මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිය, උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාතයාිංශය,
2009.
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2.1.3 ඉඩම් අත්ෙරග නීකම් හා න වත පදිංචිකිරීකම් ෙමිටු ක්රිොවලිෙ (ප්රාකද්ශීෙ මට්ටම)
හා ඉඩම් අත්ෙරග නීකම් හා න වත පදිංචිකිරීකම් උත්තර ෙමිටු ක්රිොවලිෙ
(අමාතයාංශයීෙ වන්දි අභිොවනා මණ්ඩ ෙ)
ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ පනත සදහා අිංක 1585/7 හා 20.01.2009 දනැති මරගුලාසි 2008 ප්රතිමශෝධ්න ගැසට්
නිමේදනය හදුන්වා දීමත් සමග, ඉඩේ අත්කරගැනීමේ හා නැවත පදිංචිකිරීමේ කමිටුමේ විෂය ක්මෂේත්ර ය
එම නව ප්රතිමශෝධ්නය මගින් ආවරණය කළ හැකි බැවින් මමම කමිටුමේ සමාමලෝචන ක්රියාවලිය
නැවැත්විය යුතුමේ. තවද, ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ පනත යටමත් අත්කරගත් ඉඩේ වල වන්ද වටිනාකේ
තීරණය කිරීම සදහා විවිධ් ආයතන විසින් භාවිතා කරන ලද ඉඩේ අත්කරගැනීමේ හා නැවත පදිංචිකිරීමේ
කමිටු ක්රියාවලිය හා ඊට සමාන ක්රියාවලීන් භාවිතය නවත්වන මලසට ඉඩේ අමාතයාිංශය විසින් පැහැදලි
උපමදස් ලබා දී ඇති අතර ඉඩේ වටිනාකේ තක්මසේරු කිරීමේ ඒකීය ක්රමයක් පවත්වාගැනීමට අමාතයාිංශය
එමගින් බලාමපොමරොත්තු මේ. ඉඩේ අත්කරගැනීමේ හා නැවත පදිංචිකිරීමේ කමිටුව එවකට ක්රියාත්මක වූ
මහාමාර්ග හා මාර්ග සිංවර්ධ්න අමාතයාිංශය විසින් ක්රියාත්මක කරන ලද පාරිමතෝෂික පැමක්ජය හා
සේබන්ධ්ව පැවතිණ. බලපෑමට ලක්වූ පුේගලයින් ප්රාමේශීය මට්ටමේ ඉඩේ අත්කරගැනීමේ හා නැවත
පදිංචිකිරීමේ කමිටු ක්රියාවලිමේ තීරණ පිළිබද තෘප්තිමත් මනොවූමේ නේ, ඔවුන්මේ සහභාගිත්වය සහිතව
ප්රජා මටිටමමන් හා ජාතික මට්ටමමන් කරුණු විමසීමේ ක්රියාවලියක් හරහා, ඌන තක්මසේරුවට ලක්වූ ඉඩේ
මවනුමවන් සහන සැළසීමට මමම පාරිමතෝෂික පැමක්ජය භාවිතා විය.

2.1.4 ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත (1935)
මමම ආඥා පනත හා පසුව ඊට කරන ලද සිංමශෝධ්න වලට අනුව, ආණ්ඩුමේ ඉඩේවල පදිංචිව
සිටින්නන්හට එම පදිංචිය නියමානුකූල කර ගැනීම සදහා ප්රාමේශීය මේකේ මවතින් අවසර ඉේලා සිටිය
හැකිය. එවිට අත්කරගැනීමේ නිලධ්ාරි (ප්රාමේශීය මේකේ) ඒ පිළිබදව විමර්ශනයක් සිදුකර, මමකී ඉඩම
මවන්කළ ඉඩමක් මහෝ ආණ්ඩුමේ විමශේෂ අවශයතාවක් සදහා අවශයවන ඉඩමක් මනොවන්මන්නේ,
ආරේභක වශමයන් එක් වසරක කාලයක් සදහා අවසර පත්රයක් නිකුත් කරනු ලැමේ. පසුව, මමකී
පුේගලයා මවත දගු කාලීන බදු පදනම යටමත් ඉඩම ලබා මදනු ලැමේ. මමම බදු අවසරය නනතික
ඔප්පුවකට සමාන අතර එකී මේපල බැහැර කිරිමේ අයිතිමයන් මතොරය. මමම ඔප්පු හිමිකේ “ස්වර්ණ භූමි”
හා “ජෙ භූමි” යන පදයන්මගන් හැදන්මේ.
ආණ්ඩුමේ ඉඩේවල අනවසර පදිංචිවීේ ප්රමේද මදකකි. එනේ 01. මධ්ය ආදායේ කාණ්ඩය - එනේ මවනත්
කෘෂිකාර්මික ඉඩේ හිමි ගෘහ ඒකකයන් 02.පහළ ආදායේ කාණ්ඩය - එනේ ඉඩේ අහිමි ගෘහ ඒකකයන්.
මවන්කළ ඉඩේ මනොවනආණ්ඩුමේ ඉඩේ මබදා දීමේදී ඉඩේ අහිමි ගෘහ ඒකකයන් මවත විමශේෂ
සැලකිේලක් දක්වනු ලැමේ.

2.1.5 1981 අංෙ 73 දරණ මාර්ග සංවර්ධන අධිොරී පනත
මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරී පනත(1981) මගින් මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරියක් පිහිටුවීම සදහා අවශය
ප්රතිපාදන සළසා ඇති අතර මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිය සතු බලය, කාර්යයන්, යුතුකේ හා වගකීේ
විමශේෂමයන් දක්වා ඇත. පනමත් මදවන මකොටස මගින් “මාර්ග සිංවර්ධ්නය” සදහා ප්රමේශ ප්රකාශයට
පත්කිරිමට අදාල ප්රතිපාදන සැළමසන අතර මාර්ග සිංවර්ධ්නය යනුමවන් පනමත් භාවිත අර්ථය මගින් නව
මාර්ග ඉදකිරිම මහෝ නඩත්තු කිරිම මහෝ පවතින මාර්ග වැඩිදයුණු කිරීම (වැඩිදයුණු කිරීේ යන්නට පළේ
කිරීේ, මට්ටේ කිරීේ, අඩිපාරවේ සකස් කිරීේ, දුහුවිේල අඩු කිරීමට ප්රතිකර්ම මයදීම මහෝ සමානය
අලුත්වැඩියා කිරීේ වලට වඩා මවනත් ඕනෑම කාර්යයක්) අදහස් මකමර්.
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අමනකුත් කරුණු අතර, ඒකාබේධ් මාර්ග සැලසුේකරණය හා සිංවර්ධ්නය, එවැනි සැලසුේ රජමේ
අනුමැතිය සදහා භාර දීම හා අනුමැතිමයන් අනතුරුව මාර්ග සිංවර්ධ්න සැලසුේ, වැඩ සහ ක්රියාකාරකේ
ක්රියාත්මක කිරීම මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරියට අදාල වගකීේ හා කාර්යභාරයට ඇතුළත්මේ.
පනමත් 8 වැනි පරිච්මේදයට අනුව, විෂයභාර අමාතයවරයා විසින් ප්රාමේශීය හා ජාතික මාර්ග
අවශයතාවයන් හා මාර්ග සිංවර්ධ්නය නියමානුකූල හා පාලනය කිරීම සදහා මයෝගය කාර්යයන්
සැලකිේලට මගන, ගැසට් පත්රමේ පළකරනු ලබන (අවශයතාවය හා මභෞතික මායිේ දැක්මවන)
නිමයෝගයක් මහෝ දැන්විමකින් අනතුරුව “මාර්ග සිංවර්ධ්න ප්රමේශයක්” ප්රකාශයට පත් කරනු ලැමේ.
පනමත් 22 වැනි පරිච්මේදය “මපොදු අරමුණු” මසේ සළකා මාර්ග සිංවර්ධ්න කාර්යය සදහා ඉඩේ අත්කර
ගැනීම සේබන්ධ්මයන් වන අතර ප්රකාශිත මාර්ග සිංවර්ධ්න කලාපයට අයත් නිශ්චල මහෝ චිංචල මේපල,
ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ පනත (22 (2) වැනි පරිච්මේදය) අනුව මගවිය යුතු මුදේ ප්රමාණයක් මගවා, මාර්ග
සිංවර්ධ්න අධිකාරිය විසින් අත්කර ගැනීම හා මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිය මවත පැවරීමට අවශය ප්රතිපාදන
සපයයි. එබැවින්, ඉඩේ අත්කරගැනීමේ පනමත් 2 වැනි පරිච්මේදය යටමත් නියමිත දැන්විම ප්රසිේධ්
කිරීමමන් අනතුරුව, ඉඩේ මහෝ මවනත් මේපල අත්කර ගන්මන්නේ නේ එමසේ කිරීමට අනුගමනය කළ
යුතු ක්රියා පටිපාටීන් එකී පනමත් දක්වා ඇත.

2.1.61947 අංෙ 8 දරණ රාජය ඉඩම් ආඥා පනත
මමය 1947 අිංක 8 දරණ රාජය ඉඩේ ආඥා පනත යනුමවන් හැදන්මේ. ලබා දය හැකි ඉඩේ ප්රදානයන් හා
එකී ප්රදානයන් මවනුමවන් අය කළ යුතු කුලිය පනමත් (ආ) මකොටස මගින් දැක්මේ. 22 වැනි පරිච්මේදමේ
සදහන් පරිද, මමකී ප්රදානයන් සිදුකළ හැක්මක් වසර 50 ක කාලයක් දක්වා පමණක් වන අතර පනමත්
දක්වා ඇති නියමිත මපෝරමය පුරවා, ප්රදානය ලබා දීම සදහා අත්සන් කළ යුතු බලය ලත් නිලධ්ාරියා විසින්
අත්සන් කර තිබිය යුතුය. ආණ්ඩුමේ ඉඩමක් ලබා ගැනීමට බලාමපොමරොත්තු වන පුේගලමයකු නේ අදාල
ප්රමේශමේ ආණ්ඩුමේ ඒජන්ත මවත අභියාවනා කළ යුතුය. ප්රමේශයට අදාල ඉඩේ මකොමසාරිස් මහෝ
ආණ්ඩුමේ ඒජන්ත විසින් තීරණය කරනු ලබන බදු මුදල එකී පුේගලයා විසින් මගවිය යුතුය. විමශේෂ
තත්වයන් යටමත්දී, දුේරිය සාමානයාධිකාරිවරයා හා මකොළඹ වරාමේ සභාපතිවරයා වැනි නිලධ්ාරීන්ට තම
විෂය පථය යටතට ගැමනන ඉඩේ කුලියට දීමට අවශය ප්රතිපාදනද මමම ආඥා පනමත් පවතී.

2.1.7 අංෙ 22 දරණ ො ාවකරෝධි ආඥා පනත (1871)
මපෞේගලික ඉඩේ මවත අනවසරමයන් පිවිස එහි වසර දහයකට වඩා වාසය කර ඇති පුේගලයින්හට මමම
ආඥා පනමත් 3 සහ 13 වැනි පරිච්මේද යටමත් උසාවිය හරහා එකී ඉඩම සදහා කාලාවමරෝධ් අයිතීන් ලබා
ගැනීමට ඉේලුේ කළ හැකිය.
විමශේෂිත අරමුණු සදහා මේපල අනිවාර්යමයන් මිලදී ගැනීමට අවස්ථාව සැළමසන පරිද මහෝ මවළලදපල
වටිනාකමට අනුව වන්ද මගවීමේ අවශයතාවය වළක්වාලන හා ඒ මත යේ විමශේෂ සීමාවන්, මකොන්මේසි
හා වටිනාකම නිශ්චය කිරීමේ විමශේෂ තත්වයන් පනවනු ලැබිය හැකි මලස සකස් කරනු ලැබූ නීති පහත
දැක්මේ. නනතික බලය මත, වන්ද මගවීමමන්, රජය විසින් මේපල අනිවාර්යමයන් අත්කරගැනීමේ දී මහෝ
රජය මවත පවරා ගැනීමේදී එම නීති බලපැවැත්මේ.





1978 අංෙ 41 දරණ නාගරිෙ සංවර්ධන අධිොරී පනත
1979 අංෙ 17 දරණ ජාතිෙ නිවාස සංවර්ධන අධීොරි පනත
1978 අංෙ 4 දරණ මහ කෙොළඹ ආර්ථිෙ කෙොමිෂන් ස ා නීතිෙ
1946 නගර හා ග්රාම නිර්මාණ ආඥා පනත
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1972 අංෙ 1 දරණ ඉඩම් ප්රතිසංස්ෙරණ නීතිෙ - 1972 අංෙ 26 දරණ ඉඩම් ප්රතිසංස්ෙරණ
කෙොමිෂන් ස ා පනත
1968 අංෙ 15 දරණ කෙොළඹ දිස්ත්රිේ (පහත් බිම් ප්රකද්ශ) කගොඩකිරීකම් හා සංවර්ධනෙ කිරීකම්
මණ්ඩ පනත
1972 අංෙ 7 දරණ දරණ කගවල් කුලී පනත හා ඊට ෙරන ද 1980 අංෙ 55 හා 2002 අංෙ 26
දරණ සංකශෝධන,
1972 අංෙ 5 දරණ සමුපොර සමිති පනත
1973 අංෙ 01 දරණ නිවාස කද්ප උපරිම පනත
1973 අංෙ 11 දරණ බද්ධ නිවාස අයිතිෙ පිළිබද පනත
1968 අංෙ 14 දරණ සංචාරෙ සංවර්ධන පනත
කවරළ සංරේෂණ පනතt
1979 අංෙ 58 දරණ කගොවිජන කසේවා පනත
1956 අංෙ 45 දරණ මාර්ග හා ප්රසිද්ධ මාර්ග පනත හා 1973 අංෙ 37 දරණ නීතිෙ
1976 අංෙ 23 පනත ශ්රී ංො මහව ලි අධිොරි පනත

එබැවින්, අනවසර පදිංචිකරුවන්හට ඉඩේ අයිතීන් ඉේලා සිටීම සදහා මමම ආඥාපනත වැදගත්මේ
(ඉඩමට කරන ලද සිංවර්ධ්නයන් සදහා පමණි). සාමානයමයන්, මබොමහෝ සිංවර්ධ්න වයාපෘතීන්හි අනවසර
පදිංචිකරුවන් කිහිප මදමනකු හදුනාගත හැකි අතර මමම වයපෘතිමයහිද සැළකිය යුතු අනවසර
පදිංචිකරුවන් සිංඛයාවක් සිටිනු ඇතැයි උපකේපනය මකමර්.

2.1.8 1931 අංෙ 19 දරණ කබෞද්ධ ආගමිෙ ස්ථාන කද්ප
පනත

(විහාර හා කද්වා ගම්) ආඥා

මීට අදාල මුේ පනත බ්රිතානයයන් විසින් 1886 දී හදුන්වා මදන ලද අතර එය 1931 දී සිංමශෝධ්නය කරන
ලදී. පාලකයන් විසින් පූජා කිරීමේ ඔප්පු මහෝ අතීතමේදී රජවරුන් විසින් සන්නස් මගින් විහාර හා මේවාල
මවත ප්රදානය කරන ලද ඉඩේ සේබන්ධ්මයන් මමම පනත බලපැවැත්මේ. උදාහරණයක් මලස, අංෙ 19
දරණ විහාර හා කද්වා ගම් ආඥා පනත අනුව, එම පනත යටතට ගැමනන මබෞේධ් ආගමික ස්ථානයන්ට
අයත් මේපල කළමනාකරණය කිරීමේ බලය එම පනතට අනුව පත් කරන ලද භාරකාර මණ්ඩලයක් මවත
පැවමර්. මමම මබෞේධ් ආගමික ස්ථාන මේපල වලින් බහුතර ප්රමාණයක් “සංවර්ධනෙ” කිරීමක් සිදුකර
මනොමැති අතර මබොමහෝ ඉඩේ අවම බලපෑමකට ලක්ව කැලෑ මලස පවතී. ඒවා භාරකාර මණ්ඩලයන්හි
කලමනාකරණය යටමත් පාලනය මේ. මසසු ප්රතිපාදනයන්ට අමතරව, මපොදු කාර්යයන් සදහා මමවැනි
ඉඩේ අත්කර ගැමනන අවස්ථාවක, ඊට අදාල වන්ද වන්ද ලබා ගැනීමට විහාර හා මේවාලයන්හි
භාරකාරයන්හට ඇති අයිතිය පිළිබද ප්රතිපාදනයන්ද මමම පනමත් පැහැදලිව දක්වා තිමේ.

2.1.9 ෙ

ෑ ආඥා පනත

කැලෑවන් මලස ප්රකාශයට පත්කර ඇති ඉඩේ වන සිංරක්ෂණ මදපාර්තමේන්තුව යටමත් පාලනය මකමර්.
මමම ඉඩේ දගුකාලීන බදු පදනම යටමත් නිදහස් කිරීමට මමම මදපාර්තමේන්තුවට බලයක් මනොමැති
වාර්ෂිකව අලුත් කළ යුතු අවසර පත්ර මත පමණක් නිදහස් කළ හැකි මේ.
මකමසේ මවතත් සිංරක්ෂණ
කලාපය තුළ පිහිටි ඉඩේ හා අධි රක්ෂිතය තුළ පිහිටි ඉඩේ මවනත් ක්රියාකාරකේ සදහා නිදහස් කිරීමට වන
සිංරක්ෂණ මදපාර්තමේන්තුවට බලයක් මනොමැත. විධ්ායක ආයතනයන්/වයාපෘති කළමනාකරණ
ඒකකයන් විසින් ඉේලීේ කළ විට, ජාතික පරිසර පනමත් නිර්මේශ කර ඇති වයාපෘතීන් සදහා අදාල
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මකොන්මේසි සපුරාලීමමන් අනතුරුව, මපොදු කාර්යයන් සදහා අවශය ඉඩේ වන සිංරක්ෂණ
මදපාර්තමේන්තුව විසින් නිදහස් කළ යුතුමේ. කිමලෝ මීටර 10 කට වඩා වැඩි දගින් යුත් මාර්ගයක් ඉදකිරීම
මහෝ මහක්මටයාර එකකට වඩා වැඩි ඉඩේ ප්රමාණයක් කැලෑ-මනොවන කාර්යයක් සදහා පරිවර්තනය කිරිම
නිර්මේශිත වයපෘතියක් මලස හැදන්මේ. රක්ෂිත වනයකට කිමලෝ මීටර එකක දුර ප්රමාණය ඇතුළත
සිංවර්ධ්න කාර්යයක් සිදු මකමර් නේ වයාපාති කලමනාකරණ ඒකකය විසින් පරිසර බලපෑේ තක්මසේරු
වාර්තාවක් සකස් කර මධ්යම පරිසර අධිකාරිමේ අනුමැතිය ලබා ගත යුතුමේ. ඒ අනුව මධ්යම අධිමේගී
මාර්ගයද වන රක්ෂිත කිහිපයක් හරහා ගමන් කරන බැවින්, මමම ආඥා පනමතහි නියමයන් මවත
අවධ්ානය මයොමු කළ යුතුමේ.

2.1.10 1980 අංෙ 47 දරණ ජාතිෙ පරිසර පනත
මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිමේ සමස්ථ කාර්යය 1980 අිංක 47 දරණ ජාතික පරිසර පනත මත පදනේ
මේ. පනත සදහා සිදු කරන ලද 1988 අිංක 56 දරණ සිංමශෝධ්න මගින් සිය කැමැත්මතන් මතොර නැවත
පදිංචි කිරිමට අදාලව යේ ප්රතිපාදනයන් ඉදරිපත් කර තිමේ. ජාතික පරිසර පනමත් ප්රතිපාදනයන් යටමත්
අනුමැතිය ලබා ගත යුතු වයාපෘතීන් හා කාර්යයන් පරිසර විෂයය භාර අමාතයවරයා විසින් නියම කරනු
ලැබ තිමේ.
අිංක 858/14 දරණ 23.02.1995 දනැති ගැසට් නිමේදනය මගින් පරිසර විෂයය භාර අමාතයවරයා විසින්
ජාතික පරිසර පනමත් නියමයන් අනුව අනුමැතිය ලබා ගත යුතු වයාපෘතීන් හා කාර්යයන් ප්රකාශයට පත්
කරනු ලැබ තිමේ. මීට අදාල ලැයිස්තුමවහි 12 වන අයිතමය “ හදසි අවස්ථාවන් මහේතුමකොට මගන සිදුකළ
යුතු නැවත පදිංචි කිරිම හැරුණු කල, පවුේ 100 කට වැඩි පිරිසක් ඔවුන්මේ කැමැත්මතන් මතොරව නැවත
පදිංචි කිරිම” මලස දක්වා තිමේ.
මේ අනුව,මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතියද ජාතික පරිසර පනමත් අදාල නියමයන් යටතට ගැමනන
බැවින්, මමම වයාපෘතිමේ සෑම අදයරක් සදහාම පරිසර බලපෑේ තක්මසේරු වාර්තාවක් සහ නැවත පදිංචි
කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්මක් සකස් කිරිම අතයවශය මේ.

2.1.11 දිළිදු සහන ආඥා පනත
1939 අිංක 30 දරණ දළිදු සහන ආඥා පනත පළමුව මකොළඹ, මහනුවර හා ගාේල වන මහනගර සභාවන්
සදහා හදුන්වා මදන ලද අතර 1974 සමාජ මසේවා මකොමිෂන් සභාව මගින් මමම සමාජ ආරක්ෂණ ජාලය
රමට් මසසු ප්රමේශ සදහා ද හදුන්වා මදන ලදී. දළිදු ජනතාවමේ සමාජ ආරක්ෂණය අරභයා මමරට පනවා
ඇති මබොමහෝ නනතික ප්රතිපාදනයන් මමම පනත මත පදනේව තිමේ. උදාහරණයක් මලස, “ජනසවිෙ”
හා “සමෘද්ධි”(දැනට ක්රියාත්මක වැඩසටහන) වැනි දළිදුබව පිටුදැකීමේ වැඩසටහන් මමම ආඥා පනත
පදනේ කර ගනිමින් මගොඩනිංවා ඇත. දළිදු ප්රජාවන් මලස හදුනාමගන ඇති ජනතාවමේ ජීවන තත්වමේ
ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැිංවීම මමම වැඩසටහන්වල අරමුණ මේ.

2.1.12 ළමුන් හා ොන්තාවන්කේ ආරේෂාව සදහා සෙස් ෙර ඇති ආඥාපනත්
ළමුන් හා තරුණ පුේගලයින් මසේවමයහි මයොදවා ගැනීම සේබන්ධ්ව ඇති නනතික ප්රතිපාදනයන් වඩාත්
සිංකීර්ණ ස්වභාවයක් ගන්නා අතර ආඥාපනත් මබොමහෝ සිංඛයාවක් මගින් මේ සේබන්ධ්මයන් අවධ්ානය
මයොමු මකමර්1. මමම ආඥා පනත් මහෝ පනත්වල අරමුණ වන්මන් ළමුන් ආරක්ෂා කිරිමත්, ඔවුන්මේ
අධ්යාපනය සදහා සාමකාමි වාතාවරණයක් සැළසීම හා ළමුන්මේ විමේකය සළසා දීමයි.
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ශ්රී ලිංකා රජය විසින් 1983 වර්ෂමේදී ස්ථාපිත කරන ලද කාන්තා ප්රඥප්තිය මගින් ද ඉහත කී ආකාරමේ
අරමුණු ප්රදර්ශනය මේ. මීට අමතරව, 1995 හා 1998 වර්ෂයන්හි දණ්ඩ නීති සිංග්රහයට සිදුකරන ලද
ප්රතිමශෝධ්නයන් මගින් ද, ලිිංගික හිිංසනය, අපචාර සහ කාන්තාවන් ජාවාරේ මලස විකිණිම යන කරුණු
පැහැදලි මලස අර්ථ දක්වා ඇති අතර මමම වැරද වලට අදාල දඩුවේ ද දැඩි කර තිමේ. තවද, 2005 අිංක 34
දරණ ගෘහස්ථ හිිංසනය වැළැක්වීමේ පනත මගින් ද ළමුන් හා කාන්තාවන් ලිිංගික හිිංසනයට අපචාරයන්ට
ලක් කිරීමත්, ඔවුන් ජාවාරේ මලස විකිණිම වැළැක්වීමත් සදහා ඔවුන් මවත නනතික ආවරණය ලබා දී
තිමේ. මයෝජිත වයාපෘතිය මගින් අපහසුතාවයට පත්වන පුේගලයින්මේ ජිවමනෝපාය මකමරහි සෘජු
බලපෑමක් ඇතිවන අතර මේපල අයිතියට ඇතිවන බලපෑම, ප්රතිස්ථානගතවීම හා නැවත පදිංචිකිරීමේ
ක්රියාවලිය හරහා ඔවුන් මවනස්කේ කිහිපයකට භාජනය වනු ඇත. එබැවින්, ළමුන් හා කාන්තාවන්හට
මමම වයපෘතිය ආශ්රිත ක්රියාකාරකේ මහේතුමවන් යේ ගැටලු සහගත තත්වයන්ට මුහුණ පෑමට
සිදුවන්මන්නේ ඉහත කී පනත් හා ප්රඥප්තීන් ඔවුන්මේ අයිතීන් ආරක්ෂා කිරිම සදහා බලපැවැත්මවනු ඇත.
වයාපෘතිය මහේතුමවන් ඔවුන් පත්වන අවදානේ සහගත තත්වය මහේතුමවන් මමම ළමුන් හා කාන්තාවන්
යේ ගැටළුවකට මුහුණ පෑ කාණ්ඩයක් මලස සළකනු ලැබිමට ඉඩ තිමේ.

2.1.13 ෙම්ෙරු නීතිෙ
ශ්රී ලිංකාමේ කේකරු නීතිය ඒ පිළිබද ආඥා පනත්/පනත් 26 කින් සමන්විත වන අතර ඒ සියේල කේකරු
මදපාර්තමේන්තුමේ මකොමසාරිස්වරයා විසින් ක්රියාමේ මයොදවනු ලැමේ. ඒ අතුරින් පහත සදහන්
ආඥාපනත්/පනත් වඩාත් වැදගත් මසේ සැළමක්.
1) 1941 අිංක 21 දරණ වැටුප් මණ්ඩල ආඥා පනත
2) 1934 අිංක 19 දරණ කේකරු වන්ද ආඥා පනත
3) 1935 අිංක 14 දරණ වෘත්තීය සමිති ආඥා පනත
4) 1954 අිංක 19 දරණ සාප්පු කාර්යාල මසේවක ආඥා පනත
5) 1865 අිංක 11 දරණ මසේවා ගිවිසුේ ආඥා පනත
6) 1983 අිංක 12 දරණ පාරිමතෝෂික මගවීමේ පනත
7) 1956 අිංක 47දරණ කාන්තාවන්, තරුණ අය හා ළමුන් රැකියාමේ මයදවීමේ පනත
8) 1998 අිංක 50 දරණ ජාතික ළමාරක්ෂක අධිකාරි පනත
9) 1980 අිංක 46 දරණ මසේවා නියුක්තිකයන්මේ භාර අරමුදේ පනත
10) 1958 අිංක 15 දරණ මසේවා නියුක්තිකයන්මේ අර්ථසාධ්ක අරමුදේ පනත
1956 අිංක 47දරණ කාන්තාවන්, තරුණ අය හා ළමුන් රැකියාමේ මයදවීමේ පනත හා 1998 අිංක 50 දරණ
ජාතික ළමාරක්ෂක අධිකාරි පනත මගින් නියම කර ඇති පරිද ළමුන් රැකියාමේ මයදවීම තහනේය.
1 ශ්රී ලිංකාමේ ළමුන් හා තරුණ අය මසේවමේ මයදවිම පිළිබද සෘජුවම පනවා ඇති ආඥාපනත් පහක් ඇත : (1) 1956 අිංක 47දරණ කාන්තාවන්,
තරුණ අය හා ළමුන් රැකියාමේ මයදවීමේ පනත (1973 හා1984 දී සිංමශෝධිත), (2) 1954 අිංක 19 දරණ සාප්පු හා කාර්යාල මසේවක ආඥා පනත,
(3) 1942 අිංක 45 දරණ කර්මාන්තශාලා ආඥා පනත, (4) ගෘහස්ථ මසේවකයන් මසේවමේ මයදවිම පිළිබද 1871 අිංක 28 දරණ හා 1936 අිංක 18 දරණ
ආඥා පනත්, සහ (5)1997 අිංක 01 දරණ ළමුන් පාසේ යැවීම අනිවාර්ය කිරීමේ මරගුලාසි. මමම නනතික විධිවිධ්ානයන්ට අමතරව, ළමා ප්රඥප්තියක්ද
පවතින අතර අවරුදු 18 අඩු ඕනෑම පුේගලමයකු “ළමමයකු” මලස එමගින් අර්ථ දක්වනු ලැමේ.

මාර්ග සිංවර්ධ්න ක්මෂේත්රය ආශ්රිත ඕනැම සහාය වයාපෘතියක දී මමම මකොන්මේසි පිළිපැදය යුතු අතර සෑම
මසේවකමයකුම වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි විය යුතුය.
මමම පනත් මගින් කාන්තා අයිතිවාසිකේද ආවරණය වන අතර කාන්තාවන් සමතැන්හි ලා සැළකිය යුතු
බව පැහැදලිව සදහන් මකමර්. එබැවින්, මමම වයාපෘතියට අදාල සියළුම මකොන්ත්රාත් ගිවිසුේවලදී මමම
ජාතික නනතික නියමයන්ට අනුගත විය යුතු බව පැහැදලි අතර පහත සදහන් ආකාරමේ වගන්තියක් සෑම
මකොන්ත්රාත් හා උප මකොන්ත්රාත් මේඛනයකටම ඇතුළත් කිරිම අවශය මේ.
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“මකොන්ත්රාකරු හා උප මකොන්ත්රාත්කරු කාන්තාවන් සදහා සම රැකියා අවස්ථා ලබා දය යුතු අතර ඉදකිරීේ
කටයුතු ක්රියාත්මක කිරිම ආශ්රිතව ඔවුන් සදහා මයෝගය ක්රියාකාරකේහදුනා ගත යුතුය.සම මේතන හා සම
වැඩ මවනුමවන් සම වැටුප් යන මකොන්මේසිය යටමත් කාන්තා කාර්ය මණ්ඩලය හා ශ්රමිකයන් මසේවමයහි
මයදවිය යුතුය.මසේවක පිරිස තුළ කාන්තා සහභාගීත්වය දරිමත් වන පරිද මකොන්ත්රාත්කරු සුදුසු වැඩ
පරිසරයක් පවත්වාමගන යා යුතු අතර මයෝගය සියළු පහසුකේ සැපයිය යුතුය”
මාර්ග ඉදකිරීේ ආශ්රිත සෑම සහාය වයාපෘතියක්මශ්රී ලිංකාමේ පවතින කේකරු නීතීන් පිළිබදව අවධ්ානය
මයොමු කරමින්, තම ඉදකිරීේආශ්රිත වැඩ සදහා කාන්තාවන් හා පිරිමින් යන මදපාර්ශවයම සහභාගි කරවා
ගැනීමට දරිමත් මකමර්

2.1.14 කුඹුරු ඉඩම් පනත
ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ සමහර අවස්ථාවන් හිදී අඳ මගොවියා නමින් හැදන්මවන, ඉඩේ භාවිත කරන විමශේෂිත
ගණයක් හදුනා ගැමන්. යේ ඉඩේ හිමිකරුමවකුමේ ඉඩේ වගාකිරීම සදහා හවුේ වගාකරුමවක් වශමයන්
තම ශ්රම දායකත්වය ලබා මදන මගොවියන් මමනමින් හැදන්මේ. අඳ කුලීකරය ලියාපදිංචි කිරීම, භුක්තිය
ආරක්ෂා කර දීම,අඳ කුලීකරය මවනුමවන් මගවිය යුතු අස්වැන්න කුඩා ප්රමාණයකට සීමා
කිරීම,විමශේෂමයන්ම මමම පියවර බලාත්මක කිරීමට අවශය ආයතන පිහිටුවීමටත්, 1959 දී ශ්රී ලිංකා රජය
විසින් අඳ මගොවි පනත සේමත කරන ලදී. අනතුරුව, කෘෂිකාර්මික නීතියට අදාල වැදගත්
ප්රතිමශෝධ්නයන්මේ අිංගයක් වශමයන්, 1979 දී ශ්රී ලිංකා රජය විසින් මගොවිජන මසේවා පනත සේමත කරන
ලදී. මමම පනතට අනුව, සියළුම ඉඩේ, එනේ කුඹුරු ඉඩේ හා මගොඩ ඉඩේ, අඳයට දුන් ඉඩේ ද ඇතුළුව, ඒ
ඒ ප්රමේශයට අදාල මගොවිජන මධ්යස්ථානමේ ලියාපදිංචි කළ යුතු විය. එම පනතට අනුව කුඹුරු ඉඩේ
සේබන්ධ්මයන් තවත් නියමයක් පනවන ලද අතර ඒ අනුව කුඹුරු ඉඩමක් වී වගා කිරීම හැර මවනත් ඕනෑම
කාර්යයක් භාවිතා කරන්මන්නේ, අදාල පුේගලයා මහෝආයතනය ඒ සදහා මගොවිජන මසේවා
මදපාර්තමේන්තුමේ අවසරය ලබා ගත යුතුය.

2.2 ප්රතිපත්ති රාමුව
ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ පනත මගින් විධිවිධ්ාන සැළමසන්මන් ඉඩේ, මගොඩනැගිලි හා මබෝග වගාවන් සදහා
වන්ද මගවීම සදහා පමණක් වන අතර ඉඩේ අත්කර ගැනීම මහේතුමවන් අදාල පුේගලයින් මවත ඇතිවන
බලපෑේ සමනය කරනු පිණිස මහෝ වළක්වනු පිණිස සිදුකරනු ලබන නැවත පදිංචිකරවීම ආශ්රිත මූලික
ගැටළු සදහා විසදුේ ලබා දීමට අවශය විධිවිධ්ාන එහි අඩිංගු මනොමේ. තවද ඔප්පු හිමිකේ මනොමැති
පුේගලයින් හා මමම ඉඩේ මගින් යැමපන මවනත් පුේගලයින් මවත සහන සැළසීම සදහා විධිවිධ්ාන ඉඩේ
අත්කර ගැනීමේ පනත යටමත් මනොමැත.
ඉඩේ අත්කර ගැනීම මහේතුමවන් පුේගලයින් මවත ඇතිවන බලපැේ වැළැක්වීමට මහෝ අවම කිරීමට අවශය
විකේප ක්රියාමාර්ග මසොයා ගැනීම වැනි නැවත පදිංචි කිරීමට අදාල මූලික ගැටලු සදහා විසදුේ ලබා
ගැනීමේදී ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ පනමත් දැනට ඇති සීමාසහිතභාවයන්ට පිළියේ වශමයන් 24.05.2001
වැනි දන ශ්රී ලිංකා රජය විසින්, සිය කැමැත්මතන් මතොරව නැවත පදිංචි කිරිම පිළිබද ජාතික ප්රතිපත්තිය
(අමාතය මණ්ඩලය හරහා) සේමත කර ගන්නා ලදී. නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාවලිමේදී, යේ වයාපෘතියකින්
අපහසුතාවයට පත් පුේගලයින්මගන් කරුණු විමසීම හා ඔවුන්මේ ක්රියාකාරි සහභාගීත්වය ලබා ගැනීමේ
අවශයතාවය මමම ජාතික ප්රතිපත්තිය මගින් අවධ්ාරණය කරයි. වයාපෘති ක්රියාවට නිංවන ආයතනයන්
විසින් පිළිමයල කරනු ලබන නැවත පදිංචි කිරිමේ ක්රියාකාරී සැලසුේ සමාමලෝචනය හා අනුමත කිරීමේ
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කාර්යය මධ්යම පරිසර අධිකාරිය මවත පවරා ඇති අතර මමම නැවත පදිංචි කිරිමේ ක්රියාකාරි සැලසුේ
පිළිබදව මහජනයාට දැනගැනිමට අවකාශ තිබිය යුතුය.

2.2.1 සිෙ ෙ ම ත්කතන් කතොරව න වත පදිංචි කිරිම පිළිබද ජාතිෙ ප්රතිපත්තිෙ
සිංවර්ධ්න කාර්යයන් සදහා රජය විසින් ඉඩේ අත්කර ගැනීම මහේතුමවන් මහජනයා මවත ඇතිවන අහිතකර
සමාජීය හා ආර්ථික බලපෑේ සදහා පිළියේ මයොදනු පිණිස සිය කැමැත්මතන් මතොරව නැවත පදිංචි කිරිම
පිළිබද ජාතික ප්රතිපත්තිය රජය විසින් සේමත කර ගන්නා ලදී. සිය කැමැත්මතන් මතොරව ඉඩේ අත්කර
ගැනීම මහේතු මකොට මගන අවතැන්වන පුේගලයින් මුහුණු මදන දුෂ්කරතා නිසා සමාජ මනොසන්සුන්තා හා
දුක්ඛිතභාවයන්ට මමන්ම ආරවුේ හා බාධ්ාවන්ට මග පෑමේ. අවතැන්වූ ජනතාවමේ ඉඩේ හා ජීවමනෝපාය
අහිමිවීමනිසා දරිද්රතාවයට පත්විම, ආහාර සුරක්ෂිතතාවය බිදවැටීම, මපොදු මේපල හා මපොදු මසේවාවන් මවත
ප්රමේශයට බාධ්ා වීම, මුේ පදිංචිකරුවන් සමග ගැටළු ඇතිවීම, පවතින සමාජ සිංවිධ්ාන සමග ඇති සබදතා
බිද වැටීම මමම දුක්ඛිතභාවයන් අතර ප්රමුඛ මේ. අවතැන්වන්වන පුේගලයින්මේ නැවත පදිංචිවීමේ
අවශයතාවයන් මකමරහි නිසි සැළකිේලක් මනොදක්වා සිදු කරන ලද සිංවර්ධ්න කාර්යයන් මහේතුමවන්
සිංවර්ධ්නය මකමරහි මහජන කැමැත්ත හා විශ්වාසය බිද වැටිණ. මමම තත්වය සිංවර්ධ්නය මකමරහි
මහජන විමරෝධ්තාවය වැඩි වශමයන් වර්ධ්නය වීමට බලපෑ අතර සිංවර්ධ්න ක්රියාවලිමේදී එමගින්
සෘනාත්මක බලපෑේ ඇති මකමර්.
ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ පනත වැනි වයවස්ථාමය පැනවීේ හා මමවැනි මවනත් ප්රතිපාදනයන් මමන්ම ඊට
කරන ලද සිංමශෝධ්නයන් මගින් පනවන ලද මරගුලාසීන් මයොමුව ඇත්මත් ඉඩේ, මගොඩනැගිලි හා මබෝග
වගාවන්මේ නනතික හිමිකරුවන් මවත වන්ද මගවීම මකමරහිය. ඉඩේ වසර ගණනාවක් තිස්මසේ භුක්ති
විදමින් සිටියද එම ඉඩේ සදහා හිමිකේ ඔප්පු මනොමැති පුේගලයින්හට සහන සැළසීම සදහා ප්රතිපාදන මමම
මමම නීති පැනවීේවල අඩිංගු මනොමේ. සිය කැමැත්මතන් මතොරව ඉඩේ අත්කර ගැනීම මහේතුමවන් මමම
පුේගලයින්හට විදීමට සිදුවන ප්රතිවිපාකයන් මවනත්අයුරකින් විසදය යුතු මුළුමනින්ම බාහිර කාරණයකි.
මීට අමතරව, වන්ද මගවිම සදහා ප්රතිපාදන සැපයිම හැර, අවතැන් වන ජනයාමේ ජීවිතවලට අත්වන
ඉරණම සේබන්ධ්මයන් මවනත් කිසිදු වගකීමක් වයාපෘති ක්රියාවට නැිංවීමේ ආයතනයන්ට මනොතිබුණි.
හිමිකේ ඔප්පු දරන්නන් සේබන්ධ්මයන් ගත්කල වුවද හුමදක් වන්ද මුදලක් මගවීමමන් පමණක් ඔවුන්මේ
ජිවිත වඩාත් යහපත් බවට මනොපැමිමණ්. අවම වශමයන් මමොවුන්මගන් බහුතර පිරිසකට වයාපෘතිය
ක්රියාත්මකවීමට මපර පැවති මට්ටමට තම ජීවිත ප්රතිෂ්ථාපනය කර ගැනීමට නැතමහොත් ඊට වඩා යහපත්
මට්ටමකට දයුණු කර ගැනීම සදහා විවිධ්ාකාරමයන් සහාය අවශය මේ. හිමිකේ ඔප්පු මනොමැති
පුේගලයින්හට දවිමගවීමට නිවසක්, රැකියාවක් සහ සමාජ ආර්ථික පදනම වැනි මේ යළි මගොඩනගා ගැනීම
සදහා ඊටත් වඩා සහායක් අවශය වනු ඇත.
ඉඩේ අත්කර ගැනීම ආශ්රිත මමම දුෂ්කෘතීන් සිය කැමැත්මතන් මතොරව නැවත පදිංචි කිරිම පිළිබද ජාතික
ප්රතිපත්තිය මගින් සැළකිේලට මගන ඇති අතර “වයාපෘතීන්හි සිදුවන සිෙ ෙ ම ත්කතන් කතොර න වත
පදිංචි කිරීම් අවම කිරීම සදහා සිෙළු ප්රෙත්නෙන් ද රීම හා එකසේ කිරීම කනොව ළ ේවිෙ හ කි විට, බ පෑමට
ේවන පුද්ග යින්හට සිෙ ජීවකනෝපාෙ ෙළි නගාසිටුවා ග නිමට සහාෙ වීම” එහි අරමුණ මේ (ප්රතිපත්ති
ප්රකාශනමේ මපරවදන). සිය කැමැත්මතන් මතොරව නැවත පදිංචි කිරිම පිළිබද ජාතික ප්රතිපත්තියනැවත
පදිංචි කිරිම මහේතුමකොටමගන ඇතිවන මූලික ගැටළු සදහා පිළියේ වශමයන් නැවත පදිංචි කිරීමේ
සැලැස්මක් ක්රියාත්මක කිරීමට නියම කරන අතර ඒ අනුව එමගින්(අ) බලපෑමට ලක්වන පුේගලයින්හට
සිදුවන අහිතකර බලපෑේ වළක්වා ගැනීමට මහෝ අවම කිරීමට වයාපෘති විකේපයන් ගමේශනය කිරීම (ආ)
ඉඩේ සදහා හිමිකේ ඔප්පු මනොමැති පුේගලයින් සදහා වන්ද මගවිම (ඇ) නැවත පදිංචි කිරිමේ විකේපයන්
සේබන්ධ්මයන් අවතැන්වූ පුේගලයින්මගන් හා නැවත පදිංචි කිරීමේ ප්රමේශවල සිටින මුේ පදිංචි
කරුවන්මගන් කරුණු විමසීම (ඈ) අවතැන්වූ පුේගලයින් හා නැවත පදිංචි කිරීමේ ප්රමේශවල සිටින මුේ
පදිංචි කරුවන් සාර්ථක මලස සමාජීය හා ආර්ථිකමය වශමයන් බේධ් කිරිමට අවශය ප්රතිපාදන සැළසීම
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සහ (ඉ) අවතැන්වූ පුේගලයින්සමාජීය හා ආර්ථිකමය වශමයන් පූර්ණ මලස පුනරුත්ථාපනය කිරිම වැනි
නැවත පදිංචි කිරීම හා බැදුනු ප්රධ්ාන අවශයතාවයන් සේපූර්ණ කිරිම අරමුණු මකමර්.
අදාල සියළු රාජය නිමයෝජිතායතනයන් හා රාජය මනොවන සිංවිධ්ාන, විමේශ සිංවර්ධ්න ආයතන(මලෝක
බැිංකුව හා ආසියානු සිංවර්ධ්න බැිංකුව) හා මවනත් පාර්ශවකරුවන් ආදී බලධ්ාරීන්මේ සහභාගීත්වමයන්
ඒකමතිකත්වයට පැමීණිමේ ක්රියාවලියක් හරහා සිය කැමැත්මතන් මතොරව නැවත පදිංචි කිරිම පිළිබද
ජාතික ප්රතිපත්තිය සේපාදනය මකරිණ. රජය විසින් පත්කරන ලද මමමහයුේ කේටුව විසින් දැනට පවතින
නීති හා ප්රතිපත්ති සමාමලෝචනය කරන ලද අතර ඒ අනුව සිය කැමැත්මතන් මතොරව නැවත පදිංචි කිරිම
පිළිබද ජාතික ප්රතිපත්තිය 2001.03.05 දන අනුමත කරන ලදී. 2001.03.24 දන කැබිනට් මණ්ඩල
අනුමැතිය මගින් මමය ජාතික ප්රතිපත්තියක් මලස ශ්රී ලිංකා රජය විසින් පිළිගන්නා ලදී.
සිය කැමැත්මතන් මතොරව නැවත පදිංචි කිරිම පිළිබද ජාතික ප්රතිපත්තිමයහි අරමුණු වන්මන් :
•

•
•
•
•

•
•

වයාපෘති මහේතුමවන් අපහසුතාවයට පත්වන පිරිස් ඵලදායී හා ස්වශක්තිමයන් නැගී සිටිය හැකි
අයුරින් ප්රතිස්ථාපනය වීමට පහසුකේ සැළසීම මගින්, සිය කැමැත්මතන් මතොරව නැවත පදිංචි
කිරීම තුළින් ඇතිවන අහිතකර බලපෑේ වැළැක්වීම, අවම කිරිම හා සමනය කිරීම. තවද, වයාපෘති
මහේතුමවන් අපහසුතාවයට පත්වන පිරිස්වල හා එම වයාපෘතිවල යහපැවැත්ම මවනුමවන් අවශය
පහසුකේ සැපයීම සදහා මමම ප්රතිපත්තිය මගින් පහත සදහන් කාර්යයන් ඉටුමකමර්.
වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන්නන්හට සේපූර්ණමයන් හා කඩිනමින් වන්ද ලැමබන බව හා
ඔවුන් සතුටුදායක මලස නැවත පදිංචි මකමරන බව තහවුරු කිරීම.
අවතැන්වූ පුේගලයින්මේ ජීවමනෝපායයන් ප්රතිස්ථාපිත කළ යුතු අතර ඔවුන්මේ ජීවන තත්වය
වැඩිදයුණු විය යුතුය.
රජමේ සිංවර්ධ්න කාර්යයන් සදහා අනිවාර්ය ඉඩේ අත්කරගැනීමේ ප්රතිඵලයක් මලස අදාල
ජනතාව දරිද්රතාවයට පත් මනොවන බව තහවුරු කිරීම
වයාපෘති මගින් අපහසුතාවයට පත්වන පුේගලයින්හටඉඩේ අත්කර ගැනීම මහේතුමවන් ඇතිවන
මානසික, සිංස්කෘතික, සමාජීය පීඩනයන් හා මවනත් ආතතීන් සමනය කර ගැනීම සදහා සහාය
වීම.
පහසුමවන් ප්රමේශ වියහැකි හා කඩිනමින් ප්රතිචාර ලද හැකි දුක්ගැනවිලි නිරාකරණ ක්රියාවලීන්
පිළිබදව වයාපෘති මගින් අපහසුතාවයට පත්වන්නන් දැනුවත් කිරීම; හා
වයාපෘතිය ක්රියාවට නිංවන ආයතනය හා වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන්නන් යන
මදපාර්ශවය අමනයෝනය වශමයන් එකගවූ කාලරාමුවකට අනුව ක්රියාත්මක වන උපමේශාත්මක,
පාරදෘශය හා විශ්වසනීයවූ සිය කැමැත්මතන් මතොර නැවත පදිංචි කිරිමේ ක්රියාවලියක් ඇතිකිරීම

සිංවර්ධ්න කාර්යයන් පාදකවූ සෑම ඉඩේ අත්කරගනීමක් සදහාම සිය කැමැත්මතන් මතොරව නැවත පදිංචි
කිරිම පිළිබද ජාතික ප්රතිපත්තිය අදාල වන අතර පවුේ 20 කට වඩා නැවත පදිංචි මකමරන සෑම අවස්ථාවක්
මවනුමවන්ම නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්මක් සකස් කළ යුතුය (ප්රතිපත්ති ප්රකාශනමේ
මපරවදන). පවුේ 20 කට වඩා අඩුමවන් බලපෑමට ලක්වන සෑම අවස්ථාවක් සදහාද වඩා අඩු මට්ටක
විස්තර සහිතනැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්මක් සකස් කළ යුතු බව මමම ප්රතිපත්ති ප්රකාශනය
මගින් ප්රකාශිතය. අරමුදේ මූලාශ්රයන් කුමක් වුවද සෑම වයාපාතියකටම සිය කැමැත්මතන් මතොරව නැවත
පදිංචි කිරිම පිළිබද ජාතික ප්රතිපත්තිය අදාල මේ. විස්තර සදහා බලන්න :නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී
සැලසුේ සකස් කිරීම සදහා මාර්මගෝපමේශ,2003, ඉඩේ අමාතයාිංශය; (ඊ) උපග්රන්ථය : සිය කැමැත්මතන්
මතොර නැවත පදිංචි කිරිම පිළිබද ජාතික ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කිරීම සදහා ක්රියාවලි අත්මපොත,2003,
ඉඩේ අමාතයාිංශය ; (උ) උපග්රන්ථය : සහභාගීත්ව නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාවලියක් සදහා මාර්මගෝපමේශ,
2003, ඉඩේ අමතයාිංශය.

2.3 සිෙ ෙ ම ත්කතන් කතොරව න වත පදිංචි කිරිම පිළිබද මාර්කගෝපකද්ශ
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කඩිනේ මහවැලි වයාපාරය ක්රියාත්මක කිරීමට අදාලව සිය කැමැත්මතන් මතොර නැවත පදිංචි කිරිම පිළිබද
සිංකේපය ශ්රී ලිංකාව තුළ සේපාදනය විය. මකමසේ මවතත් පසුගිය දශක මදකක කාලය තුළ මලෝක බැිංකුව
හා ආසියානු සිංවර්ධ්න බැිංකුව වැනි සිංවර්ධ්න ආධ්ාර ආයතනයන්හි මැදහත්වීම මත මමම සිංකේපය
ක්රමමයන් විකාශයට පත්වූ අතර මමම ගැටළුව මවත මයොමු වූ අවධ්ානය මහේතුමවන් සිංවර්ධ්න වයාපෘතීන්ට
අදාල සමාජ ආරක්ෂණ පාර්ශවය මකමරහි සැළකිය යුතු ධ්නාත්මක බලපෑමක් ඇතිවිය.
මමම වයාපෘතිය සදහා ආධ්ාර ආයතනයක් මමමතක් හදුනාමගන මනොමැති බැවින් මමවැනි ආයනයක
ප්රතිපත්තීන් පිළිබදව සාකච්ඡා කිරීමට තවම කාලය එළඹ නැත. මකමසේ මවතත්,මබොමහෝ බාහිර ආධ්ාර
ආයතන සිය කැමැත්මතන් මතොර නැවත පදිංචි කිරීම පිළිබද මලෝක බැිංකුමේ මමමහයුේ ප්රතිපත්තිය
(4.12) නැවත පදිංචි කිරීම සැලසුේ කිරීම පිළිබද මූලික මාර්මගෝපමේශ මාලාවක් මලස පිළිගනී.
උදාහරණයක් මලස ජපන් ජාතයන්තර සහමයෝගිතා ඒජන්සිමේ නැවත පදිංචි කිරිම පිළිබද මාර්මගෝපමේශ
මාලාව (JICA Guidelines for Confirmation of Environmental and Social Considerations, April
2010)OP 4.12 දරණ මලෝක බැිංකු ආරක්ෂණ ප්රතිපත්තිමයහි දක්වා ඇති මූලිකාිංග සැළකිේලට ගන්නා
මලස මයෝජනා කරයි. සිය කැමැත්මතන් මතොරව නැවත පදිංචි කිරීම පිළිබඳ හුදකලා ගැටළු වලට අවශය
පියවර ගැනිමේදී, ණය ලබා ගැනීමේ ආයතනයන් OP 4.12දරණ මලෝක බැිංකු ප්රතිපත්තිමේ මූලිකාිංගයන්
අනුගමනය කරන මලස ජපන් ජාතයන්තර සහමයෝගිතා ඒජන්සිය ඉේලා සිටී.

2.4. වයාපෘති ආශ්රිත ප්රතිපත්තිව මූලිෙ මූ ධර්ම
මධයම අධිකේගී මාර්ග වයාපෘතිකේ 1 හා 2 පිෙවර ඉදිකිරීම් සිදුකිරීකම්දී ඉඩම් අත්ෙර ග නිම හා න වත
පදිංචිකිරිමට අදා වන මාර්කගෝපකද්ශෙන් වශකෙන් පහත ද ේකවන මූලිෙ ප්රතිපත්තිමෙ මූ ධර්මෙන්
හදුනාකගන ඇත.

2.4.1 ප්රතිස්ථානගත කිරීකම් පිරිව ෙ
ප්රතිස්ථානගත කිරීමේ පිරිවැය යනු අත්කරගැනීම මහේතුමවන් අහිමිවන ඉඩම මවනුවට එම ඉඩම හා සමාන,
එය පිහිටි ස්ථානය හා සමාන ස්ථානයක පිහිටි ඉඩමක් හා අහිමිවන මගොඩනැගිේමේ බිේ ප්රමාණය හා
සමාන බිේ ප්රමාණයක් ඇති මගොඩනැගිේලක් සපයා දීමට අදාලව අවශය වන හානිපූරණ මුදලයි.

2.4.2 කගොඩන ගිල් ේ අහිමිවීම
සියළුම මගොඩනැගිලිවල වයස මනොසළකා යළි ලබා දීමේ පිරිවැය මගවනු ලැමේ. මගොඩනැගිලි වලින්
මේරාගතහැකි ද්රවය තමා මවත තබා ගැනීමට වයපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන්නන්ට අවකාශ ලැමේ.
වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීමට මපර භුක්තිවිඳි ජීවන තත්වයට වඩා උසස් ජීවන තත්වයක් ලඟා කරගැනීම
සඳහා වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන්නන්හට සහාය වීමේ සිංකේපය ක්රියාවට නිංවනු පිණිස,
කටුමැටි නිවසක මහෝ මපොේ අතු පැළක ජීවත්වූ පුේගලයින්හටද නිවසක් අහිමිවීමේදී මගවනු ලබන මූලය
වන්දය හා සමාන වන්දයක් ලැබීමට හිමිකේ ලැමබන අතර එය ඔවුන් මවත ලැබීමට නියමිත මසසු
හානිපූරණයන්ට අමතර වශමයනි.

2.4.3 කපෞද්ගලිෙ ඉඩමේ තාවොලිෙව අහිමිවීම
ඉදකිරීේ අතරතුරදී, පිරවීේ හා ඉවුරු තැනීම සඳහා අවශය ද්රවය ලබා ගැනීම සඳහා කැනීේ සිදුකිරීමට
මපෞේගලික හිමිකේ සහිත ඉඩේ තාවකාලිකව භාවිතා කිරීමට අවශය වනු ඇත. මමවැනි අවශයතාවයක්
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මතුවන්මන්නේ, වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකමේ එකඟතාවය ඇතිව, මකොන්ත්රාත්කරුට එකී ඉඩමේ
හිමිකරු සමග තාවකාලික භාවිතයට අදාල ගිවිසුමකට එළැඹිය හැකි අතර එහිදී පහත කරුණු විමශේෂිතව
දැක්විය යුතුය : (1)භාවිතා කරන කාලය (2) අමනයෝනය වශමයන් එකඟවූ මකොන්මේසි හා මගවීේ
ප්රමාණයන් (3)තාවකාලිකව භාවිතා කරන කාලය තුළ සිදුවන ද්රවය හානි මවනුමවන් අදාල ගාස්තු (4)
මේලපට සිදුවන අමනකුත් බාධ්ාවීේ හා හානි මවනුමවන් අදාල ගාස්තු (5) හානි පූරණ ගාස්තු මගවීේ වාර
(6) පුනරුත්ථාපන හා ප්රතිස්ථාපන පියවර (7) තාවකාලික භාවිතා කිරිමේ කාලය අවසන දී ඉඩම මුලින්
තිබූ තත්වයට ප්රතිස්ථාපනය කර මහෝ එම තත්වයට වඩා වැඩිදයුණු කර ගිවිසුේ ප්රකාරව අයිතිකරු මවත
ආපසු ලබා මදන බව

2.4.4 අත්ෙරගන්නා කද්ප ට අදා ගාස්තු ප්රමාණෙන් නිශ්චෙ කිරීම
අත්කර ගන්නා මේපලවල තත්කාලීන මවළදපල වටිනාකම මත පදනේව, එම මේපලට අදාල හිළේ
වටිනාකමට සරිලන පරිද ගාස්තු ප්රමාණයන් ගණනය කරනු ලැමේ. සිය කැමැත්මතන් මතොරව නැවත
පදිංචි කිරිම පිළිබද ජාතික ප්රතිපත්තිය හා සිය කැමැත්මතන් මතොරව නැවත පදිංචි කිරිම මලෝක බැිංකු
ප්රතිපත්තියට අනුව,වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත් පුේගලයින්හට අහිමිවූ මේපල නැවත
අත්කරගැනීමට ප්රමාණවත් වන්ද මුදලක් මගවිය යුතු මේ. වයාපෘතිය යටමත් අදාල ගාස්තු ප්රමාණයන්
තීරණය කිරීමේදී මමම ප්රතිපත්ති මාර්මගෝපමේශයන් සැළකිේලට මගන ඇත.

2.4.5 අවදානම් තත්වෙන්හි ජීවත්වන ගෘහ ඒෙෙෙන්කේ විකශේෂ අවශයතා
සිංගණනයන් හා සමාජ ආර්ථික සමීක්ෂණයන් මගින් අවදානේ තත්වයන්හි ජීවත්වන ගෘහ ඒකකයන්
හදුනාමගන ඇත. කාන්තා මූලික ගෘහ ඒකක, ඉතා මහළු පුේගලයින් සහිත පවුේ, මවනස් හැකියාවන්
සහිත පුේගලයින්, දරිද්රතා මර්ඛාමවන් (ජාතික) පහළ ජීවත්වන පුේගලයින් හාඔප්පු හිමිකේ මනොදරන්නන්
මමම කාණ්ඩයට අයත්මේ. ඔවුනට අහිමිවන මවනත් දෑ මවනුමවන් මගවනු ලබන වන්ද වලට අමතරව,
එක් ගෘහ ඒකකයකට රු. 20,000/- ක් බැගින් වන විමශේෂ දීමනාවක් ලැබීමට මමම පිරිස හිමිකේ ලබති.
ඔවුන්මේ නිමවස් නැවත ඉදකිරීමේදී වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය ඊට සහාය වනු ඇත.

2.4.6 අවදානම් තත්වෙන්හි ජීවත්වන ෙණ්ඩාෙම් කවනුකවන් විකශේෂ විධිවිධානෙන්
නැවත පදිංචි කිරීමේ බලපෑේ අවදානේ තත්වයන්හි ජීවත්වන කණ්ඩායේ වලට වඩාත් ප්රබල අයුරින්
දැමනන බැවින් වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය ඔවුන්නැවත පදිංචි කිරීම සදහා විමශේෂිත සැලසුේ සකස්
කරයි. ප්රජා සිංවිධ්ායකවරු අවදානේ තත්වයන්හි ජීවත්වන හඳුනාගත් කණ්ඩායම සමග නැවත පදිංචි
කිරීමට මපර සාකච්ඡා කර, ඔවුන්මේ අවශයතාවයන් හා අභිලාෂයන් හඳුනාගනිමින් ඔවුනට සහාය වනු
ඇත. වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකමේ සහාය ඇතිව, අවදානේ තත්වයන්හි ජීවත්වන වයෘපෘතිමයන්
අපහසුතාවයට පත්වන මමම පුේගලයින්මේ කුසලතා වර්ධ්නය කිරීමට, ඔවුන්ට සුදුසු අවස්ථාවන් හදුනා
ගැනීමට මමන්ම මමම පිරිස්වල සමාජ ආර්ථික තත්වය නැිංවීම මකමරහි පවතින බාධ්ක සමාමලෝචනය
කිරීමට හැකියාව මමම ප්රජා සිංවිධ්ායකවරු මවත පවතී. අවදානේ තත්වයන්හි ජීවත්වන කුඩා
කණ්ඩායේඑම කණ්ඩායේ මවත සහාය සළසන හා ඔවුන්මේ අවශයතා සදහා මැදහත්වන ප්රාමේශීය
මේකේ කාර්යාල මට්ටමේ ආයතනයන් හා සේබන්ධ් මකමරන අතර ඔවුන් අයත් අවදානේ ප්රමේදය හා
එහි මට්ටම සැළකිේලට ගනිමින් එකී කාර්යය සිදුමකමර්.

2.4.7 අද කගොවිෙන් කවත

කබන හිමිෙම් (කුඹුරු ඉඩම් පනත ෙටකත්)

අස්වැන්මනන් නියමිත මකොටසක් අයිතිකරු මවත මගවමින් වගා කිරීම සදහා ඇති අද මගොවි අයිතිය 1958
කුඹුරු ඉඩේ පනත මගින් පිළිගැමන්. අද මගොවිභාවය නිතය අයිතියක් මලස කුඹුරු ඉඩේ පනත විසින්
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පිළිගැමන්.
කුඹුරු ඉඩේ පනමත් ප්රතිපාදන අනුව, අත්කරගත් මේපල සදහා ලැමබන වන්ද මයන්
මකොටසක් අද මගොවියා සදහා මවන් මකමර්.

2.4.8 රාජය සංස්ථාවන්ට අෙත් ඉඩම්
රාජය සිංස්ථා සමග බදු ගිවිසුේවලට එළැඹ සිටින පුේගලයින්හට මමම බදු ගිවිසුේවලට අදාල ඉතිරි කාලයට
නියමිත ආදායම අහිමිවන්මන්නේ, එකී ඉතිරි කාලයට අදාල ආදායම වන්ද වශමයන් ලැබීමට හිමිකේ
ඇත්මත්ය.

2.4.9 ජාතිෙ දරිද්රතා කර්ඛාව
වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන්නන් විවිධ් සමාජ ස්ථර නිමයෝජනය කරන අතර පහළම ස්ථරය
ආර්ථික මමන්ම සමාජ හා සිංස්කෘතික වශමයන්ද අවදානේ තත්වයක ජීවත් මවති. මකමසේ මවතත්,
දරිද්රතාවය නිර්ණය කිරීම සදහා රජය විසින් භාවිතා කරනු ලබන දර්ශකයකය වන්මන් ජාතික(නිළ) දරිද්රතා
මර්ඛාව වන අතර බහුමානීය ගණනය කිරීේ ඔස්මසේ ජන හා සිංඛයාමේඛන මදපාර්තමේන්තුව විසින් මමය
නිශ්චය කරනු ලැමේ. සාමානයමයන්, මහජනයාමේ ජීවමනෝපාය පිළිබද සමාජ-ආර්ථික විශ්මේෂණයන්ට
අදාල විෂය මූලික විශ්මේෂණයන් සිදුකිරීමේදී මමම දර්ශකය උපකාරී මේ. එය මාසිකව ප්රතිමශෝධ්නය
කරනු ලබන අතර දස්ත්රික් පදනමින් ගණනය මකමර්. එබැවින්, නැවත පදිංචි කිරීම පිළිබද සැලසුේ
කිරීමේදී,විමශේෂමයන්ම, අවදානේ තත්වයන්හි ජීවත්වන කණ්ඩායේ සේබන්ධ්මයන් ගත්කල විවිධ්
අවශයතාවයන් මවනුමවන් මමම දර්ශකයය මයොදා ගත හැකිය. ඒ අනුව ජාතික/නිළ දරිද්රතා මර්ඛාව
වයාපෘතිය යටමත් නැවත පදිංචිකිරීම සැලසුේ කිරීමේදී මයොදාගතහැකි දර්ශකයකි.

3 ව නි පරිච්කේදෙ : ඉඩම් අත්ෙරග නීම හා න වත පදිංචි කිරීමට අදා
විෂෙ පථෙ
3.1 හ දින්වීම
මධ්යම අධිමේගී මාර්ගමේ 3 වැනි පියවර මපොේගහමවල ප්රාමේශීය මේකේ මකොට්ඨාශමේ හිරිපත්වැේල
ග්රාම නිලධ්ාරි වසමමන් (ලිහිනියාගල කන්ද අසල) ආරේභව, ගලමගදර බඹරමකොටුව හන්දමයන් A 010
මාර්ගය හා සේබන්ධ් මවමින් තුේපමන් ප්රාමේශීය මේකේ මකොට්ඨාශමේ හේදාපිටිය ග්රාම නිලධ්ාරි
වසමමන් (305) නිමා මේ. මුළු දග ප්රමාණය කි.මී.32.9 ක් ව අතර ප්රධ්ාන වශමයන් මපොේ හා කුඹුරු ඉඩේ
හරහා ගමන් කරයි.
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3.2 ඉඩම් කෙකරහි ඇතිවන බ පෑම
වයාපෘතිමේ බලපෑමට ලක්වන මුළු ඉඩේ කට්ටි ගණන 3්,513 කි. ඒ අතුරින් මපෞේගලිකවඅයත් මුළු ඉඩේ
කට්ටි ගණන 3,015 කි. මමම ඉඩේ අතුරින් 1,747 ක්වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන්නන්මේ ඉඩේ
මේ. වයාපෘතිමේ බලපෑමට ලක්වන, මපෞේගලිකවඅයත් මුළු ඉඩේ ප්රමාණය පර්චස් 105,397.9 කි. මීට
අමතරව රජයට අයත් ඉඩේ 463 ක් වයාපෘතිමයන් බලපෑමට ලක්වන අතර එම මුළු බිේ ප්රමාණය පර්චස්
6,466 කි. තවද, මපොදු මේපල වශමයන් හදුනාගත් ඉඩේ කට්ටි 35 ක් වවන තර මමම ප්රමාණය පර්චස්
1,873 කි. ඒ අනුව වයපෘතිමේ 3 වැනි පියවර මගින් බලපෑමට ලක්වන මුළු බිේ ප්රමාණය පර්චස් 113,736.9
කි (අක්කර 710.9). මපෞේගලිකව අයත් ඉඩේවල හිමිකරුවන් ලැයිස්තුව ප්රාථමික විස්තර සමග උපග්රන්ථ
09 මගින් දැක්මේ. රජමේ ඉඩේ ලැයිස්තුව හා මපොදු ඉඩේ ලැයිස්තුව උපග්රන්ථ 10 හා 11 මගින් දැක්මේ.

3.2.1 කපෞද්ගලිෙ ඉඩම් හා ාවිතෙ කෙකරහි ඇතිවන බ පෑම
මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිමේ 3 වන අදයරට අයත් ඉඩේ අත්කර ගැනීම මගින් ඇතිවන බලපෑම
වැඩිපුරම ඇතිවන්මන් මපෞේගලිකව අයත් ඉඩේ මකමරහිය (පර්චස් 105,397.9 ). එම ප්රමාණය
අත්කරගන්නා මුළු ඉඩේ ප්රමාණමයන් 92%ක ප්රතිශතයකි. ඉතිරි 08% ප්රමාණය රජමේ ඉඩේ හා මපොදු
ඉඩේය. වගු අිංක 5 මගින් දැක්මවන පරිද මපෞේගලිකව අයත් ඉඩේ ප්රධ්ාන වශමයන් කාණ්ඩ 04 කට
මබමේ. එම වගුවට අනුව එයින් 70% කෘෂිකාර්මික ඉඩේ වන අතර 21% මන්වාසික ඉඩේ මේ. අඩුම
ප්රතිශතය වන්මන් මවළද හා වයාපාරික ඉඩේය. 09% මුඩු ඉඩේ ප්රමාණයක්ද පවතින අතර ඉන් ගමය
වන්මන් මමම ප්රාමේශීය මේකේ මකොට්ඨාශ තුළ ඇති පහළ මට්ටමක පවතින ඉඩේ භාවිතයයි.
වගු අංෙ 05: කපෞද්ගලිෙ ඉඩම් ෙට්ටි වර්ග අනුව (පර්චස්)
ඉඩම් වර්ගෙ
ෙට්ටි ගණන %
මන්වාසික
මවළද/වයාපාරික
මුඩු ඉඩේ
කෘෂිකාර්මික
එකතුව

624
25
268
2,098
3,015

20.7
0.8
8.9
69.6
100.0

ඉබිම් ප්රමාණෙ
65,285.3
2,025.6
18,042.4
205,515.2
290,868.6

බ පෑමට
ප්රමාණෙ
21,356.5
825.3
7,047.4
76,168.7
105,397.9

ේවූ

මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය/3 වැනි පියවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම/සිංගණන දත්ත

බලපෑමට ලක්වූ මමම මපෞේගලික ඉඩේ වලින් බහුතරය ග්රාමිය ප්රමේශ තුළ පිහිටා ඇත. මදවන වැඩිම
ප්රමාණය වන්මන් අර්ධ් නාගරික ප්රමේශ වන අතර එම ප්රමේශ කුඩා නාගරික ප්රමේශ වන මපොේගහමවල
සහ ගලමගදර නගර සමග සේබන්ධිතය. මමම අර්ධ් නාගරික ප්රමේශ ප්රාමේශීය නාගරික මධ්යස්ථානයන්
සමග සේබන්ධ්ව පවතී, එනේ කුරුණෑගල හා මහනුවර නගරයන්ය. විස්තර වගු අිංක 06 මගින් දැක්මේ.
වගු අංෙ 06 : බ පෑමට ේවන කපෞද්ගලිෙ ඉඩම් පිහිටීම
ඉඩේ වර්ගය
සිංඛයාව
නාගරික
අර්ධ්
නාගරික
මන්වාසික
1
240
මවළද/වයාපාරික
0
10
මුඩු ඉඩේ
3
218
කෘෂිකාර්මික
3
1,141
එකතුව
7
1,609
24

එකතුව
ග්රාමිය
383
15
47
954
1,399

624
25
268
2,098
3,015

මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය/3 වැනි පියවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම/සිංගණන දත්ත

වයපෘතිමේ 3 වැනි පියවර හා දස්ක්රික්ක 03 ක් සේබන්ධ් වී ඇති එයින් අතර සාමප්ක්ෂ වශමයන් මාර්යට
අදාල වැඩි බිේ ප්රමාණයක්(41%) අයත් වන්මන් කුරුණෑගල දස්ත්රික්කයටයි. ඉතිරි ප්රමාණමයන් 35%ක්
කෑගේල දස්ත්රික්කයට අයත්වන අතර 24% ක් මහනුවර දස්ත්රික්කයට අයත් මේ. කුරුණෑගල දස්ත්රික්කය
තුළ ප්රාමේශීය මේකේ මකොට්ටාශ 02 ක් හරහා මාර්ගය ගමන් කරයි (මපොේගමවල හා මාවතගම ) මේ අතර
කෑගේල දස්ත්රික්කමේ
ප්රාමේශීය මේකේ මකොට්ඨාශ 01 ද (රඹුක්කන) මහනුවර දස්ත්රික්කමේ එක්,
ප්රාමේශීය මේකේ මකොට්ටාශයක්( ගලමගදර) හරහාද මාර්ගය ගමන් කරයි
වගු අංෙ 07: බ පෑමට ේවන කපෞද්ගලිෙ ඉඩම් දිස්ත්රිේෙ අතර කබදී ෙන අයුරු
දස්ත්රික්කය මන්වාසික මවළද/වයාපාරික මුඩු ඉඩේ
කෘෂිකාර්මික
කුරුණෑගල 6,812.4
348.5
3,378.9
32,454.1
කෑගේල
9,272.2
145.9
2,481.6
25,108.1
මහනුවර
5,271.9
330.9
1,186.9
18,606.5
එකතව
21,356.5
825.3
7,047.4
76,168.7

එකතුව
42,993.97
3,7007.7
25,396.21
105,397.9

%
40.8
35.1
24.1
100.0

මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය/3 වැනි පියවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම/සිංගණන දත්ත

ඉහතින් මපන්වූ පරිද, වයපෘතිමේ 3 වැනි පියවර දස්ක්රික්ක 03 ක් තුළ පිහිටි ප්රාමේශීය මේකේ මකොට්ඨාශ
04 ක් හා සේබන්ධ් මේ. බලපෑමට ලක්වන ඉඩේ වර්ග අනුව එක් එක් ප්රාමේශීය මේකේ මකොට්ඨාශයට
අයත් ඉඩේ ප්රමාණ (පර්චස්) වගු අිංක 08 මගින් දැක්මේ. මමම වගුවට අනුව බලපෑමට ලක්වන වැඩිම
ප්රමාණය (35%) ඇත්මත් කෑගේල දස්ත්රික්කමේ රඹුක්කන ය. 24% ක් වන මදවන වැඩිම ප්රමාණය ඇත්මත්
තුේපමන් ප්රාමේශීය මේකේ මකොට්ඨාශමේය. කුරුණෑගල දස්ත්රික්මේ බලපෑමට ලක්වන වැඩිම (21%)
ප්රමාණය ඇත්මේ මපොේගහමවල ප්රාමේශීය මේකේ මකොට්ඨාශමේ වන අතර එහි මදවන වැඩිම ප්රමාණය
(20) ඇත්මත් මාවතගමයි. විස්තර වගු අිංක 08 මගින් දැක්මේ.
වගු අංෙ 08 : බ පෑමට ේවන කපෞද්ගලිෙ ඉඩම් ප්රාකද්ශීෙ කල්ෙම් කෙොට්ඨාශ අතර කබදී ෙන අයුරු
ප්රාමේශීය
මන්වාසික මවළද/වයාපාර
මුඩුඉඩේ
කෘෂි ඉඩේ
එකතුව
%
මේකේ
මකොට්ඨාශය
මපොේගහමවල
3,339.8
331.4
2,997.30
15,822.3 22,493.2 21.3
රඹුක්කන
9,272.2
145.9
2,481.60
25,108.1 37,007.7 35.1
මාවතගම
3,472.6
17.1
379.2
16,631.8 20,500.7 19.5
තුේපමන්
5,271.9
330.9
1,186.90
18,606.5 25,396.2 24.1
එකතුව
21,356.5
825.3
7,045.0
76,168.7 105,397.9 100.0
මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය/3 වැනි පියවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම/සිංගණන දත්ත

බලපෑමට ලක්වන මමම ඉඩේවල හිමිකේ රටාව හදුනාමගන ඇත. සාමානයමයන්, දත්ත එකතු කිරීමේ
කාර්යයමේදී මමම හිමිකේ රටාව ඉතා වැදගත් අතර එය හදුනාගැනීම ඉතා සිංකීර්ණය. වයාපෘතිමේ 3 වැනි
පියවරට අදාලව අපහසුතාවයට පත්වන්නන්මේ ඉඩේ හිමිකේ රටාව වගු අිංක 09 මගින් දැක්මේ. වගුවට
අනුව හිමිකේ සහිතව භාවිත වන ඉඩේ ප්රමාණය වැඩිම අගය (87%) ගනී. තවද, හවුේ, උකස් කළ, බේදට
මදන ලද හා කුලියට මදන ලද ආදී මවනත් රටාවන් ද පවතී. මමම රටාවන් අතර හවුේ හා බදු පදනේ වලට
අදාල හිමිකම ඉහලම අගය ගනී. විමශේෂමයන්ම, මයෝජිත අධිමේගී මාර්ගමේ ස්ථාන කිහිපයකම පන්සේ
කිහිපයකට අයත් විහාර හා මේවාලගේ ඉඩේ පවතී. වාර්තාමේ අන් අවස්ථාවන්හිදීද දැක්වූ පරිද මමකී ඉඩේ
වලට අදාල හිමිකේ ඉතා සිංකීර්ණ ස්වභාවයක් ගනී. වගුමේ මවනත් යන කාණ්ඩය යටමත් ඇති ඉඩේ
ප්රමාණය මගින් මමම සිංකීර්ණතාව පිළිබිඹු මේ. එය සාමප්ක්ෂව සමහර මවනත් කාණ්ඩවල ඉඩේ
ප්රමාණයද ඉක්මවා සිටී.
වගු අංෙ 09 : ඉඩම් හිමිෙම් ස්ව ාවෙන් හා බ පෑමට ේවන ඉඩම් ප්රමාණෙන්

25

ඉඩම් හිමිෙම් ස්ව ාවෙ
හිමිකේ දරන හා භාවිතා කරන
හවුලට ලබාගත්
හවුලට ලබාදුන්
උකසට දුන්
උකසට ගත්
බේදට ගත්
බේදට දුන්
කුලියට ගත්
කුලියට දුන්
මවනත්
මුළු ඉඩේ හිමිකම (පර්චස්)

ප්රමාණය (පර්චස්)
මුළු ප්රමාණය බලපෑමට
ලක්වූ
ප්රමාණය
263,439.0 91,503.8
22,908.5
10,688.2
478.0
472.2
941.5
912.8
60.0
0.5
1,064.5
840.9
0.0
0.0
358.2
348.3
16.2
16.2
1,602.7
615.0
290,868.6 105,397.9

මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය/3 වැනි පියවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම/සිංගණන දත්ත

ඉඩේ අයිතිය යනු ශ්රී ලිංකාමේ ග්රාමීය ප්රමේශයන්හි පුේගලයින්මේ සමාජ තත්වය විදහා පාන්නකි. තමන්ට
අයත් ඉඩේ වගා කර තිබුනද මනොතිබුනද ඉඩේ හිමිකම අදාල සමාජය තුළ යමමකුට හිමි ස්ථානය පිළිබද
හඟවයි. එබැවින් මබොමහෝ මදමනක් ඉඩමේ ස්වභාවය මනොතකා තම අයිතිය පවත්වාමගන යති. 10 වැනි
වගුව මගින් මපන්වන පරිද ඔවුන්මගන් මබොමහෝ මදමනකුට තනි අයිතිය (සින්නක්කර) සහිත ඔප්පු ඇත.
එම බිමි ප්රමාණය අක්කර 1,358 කි. මමම මුළු බිේ ප්රමාණමයන් අක්කර 511 වයාපෘති බලපෑමට ලක්මේ.
සමීපව නිරීක්ෂණය කළ විට, මබොමහෝ විට ඉඩේ මදමාපියන්මේ පාලනය යටමත් පවතින බව මපමන්.
එබැවින් මමම මදමාපියන් සමග උප/නයෂ්ඨික පවුේ මලද ජීවත් වන දරුවන් අතර වන්ද මුදේ මබදා ගැනීම
හා නැවත පදිංචිකීරීමේ ක්රියාවලිමේදී යේ යේ ගැටළු උේගතමේ. එමසේම පවුමේ සමාජිකයින් අතර හවුමේ
භුක්ති විදන ඉඩේද ඉහළ ප්රමාණයක් පවතී. අමනකුත් ඉඩේ කාණ්ඩයන් වන ජයභූමි/ස්වර්ණභූමි සහ
බලපත්ර සහිත ඉඩේ ද සැළකිය යුතු ප්රමාණයක් ඇත.

වගු අංෙ 10 : ඉඩම් හිමිෙම් ප්රකේදෙන් හා අේෙර ප්රමාණෙ
ප්රමාණය (පර්චස්)
අයිතිමේ ස්වභාවය
එකතුව
%
තනි හිමිකේ (සින්නක්කර) ඔප්පු 217,271.2 74.7
තෑගි/පාලනයට යටත්
3,163.2
1.1
මනොමබදූ හවුේ භුක්තිය
60,218.7 20.7
1,750.9
0.6
ජෙභූමි/ස්වර්ණභූමි
බලපත්ර සහිත
886.5
0.3
බලපත්ර ලැබීමට නියමිත
1,669.6
0.6
බදු ඔප්පු
2,227.7
0.8
කුලී පදනම
183.9
0.1
ඔප්පු මහෝ බලපත්ර මනොමැති
2,805.2
1.0
මවනත්
691.6
0.2
26

බලපෑමට ලක්වූ
එකතුව
%
81,743.7 77.6
1,004.7
1.0
17,022.6 16.2
1,008.7
1.0
538.1
0.5
760.9
0.7
1,554.7
1.5
155.4
0.1
1,333.6
1.3
275.4
0.3

මුළු ඉඩේ හිමිකම (පර්චස්)

290,868.6 100.0

105,397.9 100.0

මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය/3 වැනි පියවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම/සිංගණන දත්ත

සේපූර්ණ ඉඩේ කට්ටි ප්රමාණය අතර, අයිතිකරුවන්ට තම අයිති ඔප්පු කිරීමට නනතික ඔප්පු සහිත ඉඩේ
කට්ටි2,783 ක් ඇත. අයිතිමේ ස්වභාවය අනුව මදවන වැඩිම ඉඩේ වර්ගය වන්මන් අඳ මගොවි පදනමින්
භුක්ති සහිත කෘෂිකාර්මික ඉඩේය (137). තවද, බමලන් අේලාගත් ඉඩේ 41 ක්ද, අනවසර පදිංචිය සහිත
ඉඩේ 29 ක්ද ඇත. අිංක 11 වගුව මගින් විස්තර සැපමේ.
වගු අංෙ 11: හිමිෙකමහි නනතිෙ ස්ව ාවෙ අනුව ඉඩම් වර්ග
කාණ්ඩය
ඔප්පු
මනොමැති
ඉඩේ වර්ගය
නනතික
එමහත් අයිතිය ප්රකාශ අඳ
ඔප්පු
කරන
මන්වාසික
586
11
18
මවළද/වයාපාරික 25
0
0
මුඩු ඉඩේ
246
4
15
කෘෂිකාර්මික
1,926
26
104
ඒකතුව
2,783
41
137

අනවසර බදු

කුලී

4
0
2
23
29

3
0

2
0
1
9
12

10
13

එකතුව
624
25
268
2,098
3,015

මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය/3 වැනි පියවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම/සිංගණන දත්ත

බහුතර පිරිස වන්මන් තම අයිතිය පිළිබද ගැටළුවක් මනොමැති ඉඩේ හිමිකරුවන්ය. නමුත් අයිතිය පිළිබද
විවිධ් ගැටළු පවතින සුළු පිරිසක් මේ. වගු අිංක 12 ට අනුව උසාවිමේ ක්රියාත්මක නඩු සහිත ඉඩේ 38 කි.
තවද ඉඩේ අයිතිය පිළිබද පවුේ හා පුේගල ගැටළු සහිත ඉඩේ ද මේ.
වගු අංෙ 12 : ඉඩම් පිළිබද හදුනාගත් ග ටළු තත්වෙන්
ගැටළු ස්භාවය
ඉඩේ වර්ගය
තනි ඔප්පු
මනොමබදූ හවුේ භුක්තිය
එකතුව

නනතික
විමර්ශන
සහිත
20
18
38

පුේගල
ආරවුේ
සහිත
35.7 4
64.3 9
100.0 13

පවුේ ආරවුේ
%
සහිත

%

52.6 5
47.4 9
100.0 14

%
30.8
69.2
100.0

මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය/3 වැනි පියවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම/සිංගණන දත්ත

ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ ක්රියාවලිය මගින් මමම ඉඩේවල වගා කර ඇති මබෝග වගාවන්ට බලපෑේ ඇතිමේ.
බලපෑමට ලක්වන ඉඩේ ප්රමාණය සැළකූ කල, වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන්නන්මේ ජීවිකාව
මකමරහි ඉන් සෘජු බලපෑේ ඇතිවන අතර ප්රාමේශිය හා ජාතික ආර්ථිකයටද වක්ර බලපෑේ ඇතිමේ.
විමශේෂමයන්ම, රඹුක්කන, මාවතගම සහ තුේපමන් ප්රමේශීය මේකේ මකොට්ඨාශයන්හි කරාබු හා සාදක්කා
වගාවන් බහුල මේ. මමම වගාවන් බහු වාර්ෂික මභෝග මේ. වගු අිංක 13 මගින් මමම ඉඩේ කට්ටි ගණන හා
ඉඩේ ප්රමාණ දැක්මේ. මකමසේ මවතත් බහු මබෝග වගාවන් පවතින අවස්ථාවන්හි ඒ ඒ මබෝග වර්ගයට අයත්
ඉඩේ ප්රමාණ මවන් මවන්ව දැක්වීම මගින් ඉඩේ ප්රමාණය ේවිගුණ වී දැක්මේ. බහු මබෝග සහිත මගවතු
සේබන්ධ්මයන් මමම තත්වය සුලභ මේ.
වගු අංෙ 13: වගා ෙළ ක ෝග,බ පෑමට ේවන ඉඩම් ෙට්ටි ගණන හා ඉඩම් ප්රමාණ
බ පෑමට
මුළු
ඉඩේ
ේවන ඉඩම්
බ පෑමට ේවන
වගාව
ප්රමාණය
ප්රමාණෙ
ප්රමාණෙ
(පර්චස්)
(පර්චස්)
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මගවතු (මේ පැළ)
වී (කි, ග්රෑ)
මත් (පදුරු)
රබර් (ගස්)
කුරුදු (පදුරු)
මකමසේ (පදුරු)
මපොේ/තැඹිලි(ගස්)
අඹ (ගස්)
මදේ(ගස්)
මකොස් (ගස්)
මදහි/ලයිේ (ගස්)
මදොඩේ (ගස්)
දර සදහා භාවිතා මකමරන ගස්
දැව (ගස්)
මවනත් 1 (වාර්ෂික මභෝග)
මවනත් 2 (පළතුරු - මවනත්)

3,512
796,467
3,008
6,707
1,108
9,197
25,351
725
238
2,223
111
55
493
12,092
26,474
6,632

5,280.65
67,330.01
1,313.97
30,232.97
655.65
30,611.64
207,498.84
27,542.95
13,207.66
95,310.83
2,668.35
3,293.54
2,068.49
160,289.28
126,723.9
52,124.15

2,028.11
30,698.94
1,099.54
8,545.5
551.46
67,743.99
68,546.61
10,550.12
4,968.97
26,706.63
1,187.8
1,511.66
921.41
78,576.65
42,153.29
25,264.89

මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය/3 වැනි පියවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම/සිංගණන දත්ත

වැඩිම බලපෑම එේල වන්මන් මපොේ වගාව මකමරහි වන අතර මාර්ගය ගමන් කරන බිේ තීරුමවහි මපොේ
ගස් 25,351 ක් පමණ ඇත. මකොස්ගස් 2,223 ක් පමණ බලපෑමට ලක් වන අතර මමම ප්රමාණය සැළකිය
යුතු ඉහළ අගයක් බැවින් එමගින් මමම ගේමාන වල ආහාර සුරක්ෂිතතාව මකමරහි සෘනාත්මක බලපෑමක්
ඇතිවිය හැකිය. දැව ගස් 12,092 බලපෑමට ලක්මේ. බලපෑමට ලක්වන මීලග ඉහළම මබෝග කාණ්ඩය
වන්මන් වී වගාව වන අතර එක් කණ්නයකට කිමලෝ 796,467 ක් පමණ බැගින් අහිමිවිය හැකිය.
ඉඩේ, මබෝග හා වගාවන් මකමරහි ඇතිවන බලපෑමට අමතරව වයාපෘතිය මහේතුමවන් ලලාන් රබර්
නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ආයතනයට දැඩි බලපෑමක් ඇතිමේ. ඊට අයත් පර්චස් 2,192 බලපෑමට ලක්වන අතර
මවනත් ගස් වලට අමතරව එම සමාගමට රබර් ගස් 805 ක් අහිමි මේ. වයාපෘතිය නිසා බලපෑමට ලක්වන
වයාපාරික ආයතනයන් කිහිපයක්ද පවතින අතර වයාපාරිකයන් හා කේකරුවන් ඵලදායි නිෂ්පාදන
කාර්යයන්හි ක්රියාකාරීව නිරතව සිටිති. වගු අිංක 14 මගින් වයාපාරික ක්රියාකාරකේ වර්ග දැක්මේ.
වගු අංෙ 14: වයාපෘතිෙ මගින් බ පෑමට ේවන වයාපාර ආෙතන
වයාපාර වර්ගෙ
වයාපාර සංඛයාව
සිල් ර ෙඩ (අතයවශය ද්රවය)
5
කුඩා සාප්පු (කසේවා)
4
ගබඩා
1
කහෝටල් /අවන්හල්/මත්ප න් හල්
2
කත් ෙඩ
1
කුඩා පරිමාන ෙර්මාන්තශා ා
8
මහා පරිමාන ෙර්මාන්තශා ා
2
කවනත්
4
එෙතුව
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මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය/3 වැනි පියවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම/සිංගණන දත්ත

වයාපාර හිමිකරු ඇතුළුව මසේවකයන් 84 මදමනක් පමණ සිටිති. මමයින් 66 ක් පිරිමි මසේවකයන් වන අතර
18 ක් මසේවිකාවන්ය. ඔවුන්මගන් බහුතරය (80.9) රු.100,000/- ක පමණ මහොද මාසික වැටුපක් ලබති.
මමොවුන්මගන් බහුතර පිරිසකට (90.5) වයාපෘතිය මහේතුමවන් සිය වයාපාර ස්ථාන අහිමි මේ. මමොවුන් සියළු
මදනාටමද වයපෘතිය මහේතුමවන් සිය රැකියාව හා වාසිදායක ආදායේ මාර්ගය අහිමි වන බව මපමන්.
28

3.2.2 රජකේ ඉඩම් හා කපොදු ඉඩම් හා ඒවා ාවිතෙට සිදුවන බ පෑම
ඉහත මපන්වූ පරිද, ආසන්න වශමයන් පර්චස් 6,465 (අක්කර 40.4 ) ප්රමාණයක මමවැනි ඉඩේ බලපෑමට
ලක්වන අතර රාජය මේපල සිංඛයාව 463 කි. වයාපෘතිය නිසා මමම මේපල වලට බලපෑම වගු අිංක 15
මගින් මපන්වා මදනු ලැමේ. මමම සියළුම මේපල අර්ධ් වශමයන් හානියට පත්මේ. එමසේ වුවත් මහා මාර්ග
හා ජල මාර්ග නිසි පරිද පවත්වාමගන යාම සදහා විකේප පියවර ගතයුතු මේ. වගුව අනුව මවනත් යන
කාණ්ඩය යටමත් සුළු ප්රමාණයක් දක්නට ලැමේ.
වගු අංෙ 15: වයාපෘතිෙ මගින් බ පෑමට ේවන රජකේ හා කපොදු කද්ප
විස්තරෙ
මාර්ග

ජ මාර්ග
කවනත්

සිංඛයාව/ඉඩේ
කට්ටි සිංඛයාව
සිංවර්ධ්න 2

පර්චස්

12

214.1

104
23
86
18
144
43
1

2,236.8
53.02
975.48
179.9
1,919.1
477.28
1.06

11
1
15
3
463

26.7
33.1
179.8
31.27
6,465.8

මාර්ග
අධිකාරිය
පළාත් මාර්ග සිංවර්ධ්න
අධිකාරිය
ප්රාමේශීය සභා
අඩිපාර
මනොදන්නා
පාලේ
රජය
මනොදනී
ශ්රී
ලිංකා
දුේරිය
මදපාර්තමේන්තුව
ජල මූලාශ්ර
අත්හැර දමන ලද ඉඩේ
වගුරු
වතුයාය

එෙතුව

138.4

මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය/3 වැනි පියවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම/සිංගණන දත්ත

බලපෑමට ලක්වන එක් එක් රජමේ මේපල පිළිබද විස්තර 10 වැනි උපග්රන්ථමයන් දැක්මේ.
රජමේ මේපලවලට අමතරව, ප්රජාවට අයත් මපොදු මේපල පවතී. වගු අිංක 16 මගින් මමම මපොදු මේපල
දැක්මේ. මබොමහෝ මපොදු මේපල අර්ධ් වශමයන් බලපෑමට ලක්වන අතර එයින් ප්රජාව මකමරහි ප්රබල
බලපෑමක් ඇති මනොමේ. මමම මේපලවලට අදාල මුළු බිේ ප්රමාණය අක්කර 11.7 කි.
වගු අංෙ 16 : වයාපෘතිෙ මගින් බ පෑමට ේවන රජකේ හා කපොදු කද්ප පිළිබද ව ඩිදුර විස්තර
විස්තරෙ
දුරෙථන
කපොදු ළිං
පාසල්
පන්සල්
පල්ලි
ෙ ළෙ
ප්රජා ශා ාව

සංඛයාව
1
4
4
8
5
3
5
29

පර්චස්
0.04
6.71
309.33
307.53
104.94
437.43
31.65

සුසාන භූමිෙ
ක්රීඩා පිටිෙ
එෙතුව

4
1
35

631.45
43.08
1,872.16

මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය/3 වැනි පියවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම/සිංගණන දත්ත

බ පෑමට ේවන එේ එේ කපොදු කද්ප පිළිබද විස්තර 11 ව නි උපග්රන්ථකෙන් ද ේකේ.

3.3 කපෞද්ගලිෙ ඉඩම් හා කගොඩන ගිලි කෙකරහි ඇතිවන බ පෑම්
බලපෑමට ලක්වන මබොමහෝ ඉඩේවල සමාජ හා සිංස්කෘතික අවශයතාවයන් සදහා වයාපෘතිමයන්
අපහසුතාවයට පත්වන්නන් විසින් ඉදකරන ලද මගොඩනැගිලි පවතී. වගු අිංක 17 මගින් දැක්මවන පරිද,
මේ යටමත් හදුනාගත් මගොඩනැගිලි 1,030 ක් ඇති අතර මමයින් 607 ක් නිවාස මේ. බලපෑමට ලක්වන
විවිධ් මගොඩනැගිලි කාණ්ඩයන් අතර ඉහළම අගය එය මේ. මදවන වැඩිම කාණ්ඩය වන්මන් මඩු වන අතර
ඒවා සිංඛයාත්මකව 183 කි. එක්ව ගත්කල, මපෞේගලික ඉඩේ හරහා මාර්ගය ගමන්ගන්නා තීරුමවහි
දැනටමත් හදුනාගත් මවළද/වයාපාර හා සාප්පු 49 ක් ඇත. මීට අමතරව, වයාපෘතිය මගින් බලපෑමට
ලක්වන කුලී නිවාස 14 ක් පවතී, මගබිමට සිමමන්ති දැමූ, බිත්ති ගමඩොේ හා ේමලොක් ගේ මයොදා
සිමමන්තිමයන් බැද ඇති හා උළු මහෝ ඇස්බැස්මටෝස් වහලයට මයොදා ඉදකළ මගොඩනැගිලි 673 ක් ඇත.
ඒවා අතර කුලී නිවාස ඇතුළු මන්වාසික නිවාස 490 ක් තිමේ. පහත වගු අිංක 17 මගින් වැඩි විස්තර
දැක්මේ.

වගු අංෙ 17: කගොඩන ගිලි හා ඉදිකිරීම් වර්ග

30

0
0

26
3

1
0

19 7

9

69

10 69

673

4

3

78

3

148

0

3
2

16

එකතුව

1
0

අත්හැර දැමූ/
පාවිච්චි මනොකරන
මවනත්

8
3

මඩු

මන්වාසික හා මවළද
බේධ් මගොඩබැගිලි
ගබඩා

පිදුරු ආදය මසවිළිකළ සාමානය මඩු
10 0
මඩ/ගමඩොේ/උළු වහළ
10 2
සිමමන්ති/ගමඩොේ මහෝ සිමමන්ති ේමලොක්
483 7
ගේ/උළු කහෝ ඇස්බ ස්කටෝස් වහ
සිමමන්ති/ගමඩොේ මහෝ සිමමන්ති ේමලොක්
43 1
ගේ/ /GI තහඩු වහළ

මවළද/වයාපාර

කුලී නිවස

මන්වාසික නිවාස

මගබිම/බිත්ති/වහලය සදහා මයොදාගත් අමුද්රවය ඉදිකිරීම් වර්ගෙ
වර්ගය

49
20

සිමමන්ති/ගමඩොේ මහෝ සිමමන්ති ේමලොක්
14
ගේ/ මකොන්ක්රීට් වහල
උළු/ සිමමන්ති/ගමඩොේ මහෝ සිමමන්ති
29
ේමලොක් ගේ / උළු කහෝ ඇස්බ ස්කටෝස් වහ
උළු/ සිමමන්ති/ගමඩොේ මහෝ සිමමන්ති
8
ේමලොක් ගේ /මකොන්ක්රීට් වහල
මවනත්
10
එකතුව
607

4

2

0

0

0

1

20

41

0

0

0

1

1

0

4

35

0
0
14

0 0
5 0
41 8

0 0
0 4
12
0 6
1 30 52
13 183 16 148 1,030

මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය/3 වැනි පියවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම/සිංගණන දත්ත

4
3
7
0
0
0
0
0

6
2
0
0
0
0

13
0
0
0
0
0

171
5
6
0
0
1

7
5
4
0
0
0

134
8
4
1
0
0

485
191
271
59
16
6

0

0

0

0

0

1

2

31

එකතුව

31
4
5
1
0
0

මඩු

මන්වාසික හා මවළද
බේධ් මගොඩබැගිලි
ගබඩා

119
164
245
57
16
5
0
1

මවළද/වයාපාර

500 ට අඩු
501 – 1000
1001 – 2000
2001 – 3000
3001 – 4000
4001 – 5000
5001 – 10,000
10,000 and above

කුලී නිවාස

මන්වාසික නිවාස

වගු අංෙ 18 : කගොඩන ගිලි වර්ග හා විශා ත්වෙ
කගොඩන ගිල්කල්
කගොඩන ගිලි වර්ග
විශා ත්වෙ (ඉඩෙඩ)
(වර්ග අඩි)

අත්හැර
දැමූ/
පාවිච්චි මනොකරන
මවනත්

වන්ද මගවීමේ හා නැවත පදිංචි කිරීමේ අවශයතාවයන් සේබන්ධ්මයන් මගොඩනැගිේමේ විශාලත්වය ඉතා
වැදගත්මේ. බලපෑමට ලක්වූ බහුතර මගොඩනැගිලි සිංඛයාව (485) වර්ග අඩි 500 ට අඩුය. මමයින් 119 ක්
මන්වාසික නිවාසයන්ය. මදවන වැඩිම මගොඩනැගිලි වර්ගය වර්ග අඩි 1001 -2000 අතර මේ. මේවා අතර
බහුතර සිංඛයාව මන්වාසික නිවාස මේ (245). මතවන වැඩිම මගොඩනැගිලි වර්ගය වර්ග අඩි 501 -1000
අතර මගොඩනැගිලිය (191) මමයින් ද 164 ක් මන්වාසික නිවාස මේ. තවද, වර්ග අඩි 2001 – 3000 අතර
කාණ්ඩමයහි නිමවස් 57 ක් තිමේ. අත්හැර දැමූ/ පාවිච්චි මනොකරන කාණ්ඩමයහි මගොඩනැගිලි 16 ක් ඇති
අතර එයින් බහුතරය ප්රමාණමයන් කුඩාය. මවනත් කාණ්ඩය යටතට තාප්ප, ළිිං, මේට්ටු ආදය අයත්ය. වගු
අිංක 18 මගින් විස්තර දැක්මේ.

එකතුව

607 14

41 8

13 183 16 148 1,030

මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය/3 වැනි පියවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම/සිංගණන දත්ත

මමම මගොඩනැගිලිවල පවතින පහසුකේ වගු අිංක 19 මගින් දැක්මේ. දුරකථන පහසුකේ සතුටුදායක
මට්ටමක පවතී. මකමසේ මවතත් ඊට ජිංගම දුරකථන පහසුකේද ඇතුළත්ය. වගුවට අනුව නිවාස වලින්
9.2% කට විදුලිය පහසුකේ මනොමැත. සමාජ බලපෑේ තක්මසේරුමවන් අනාවරණය වූ කරුණු වලට මවනස්
වූ පරිද මමම පහසුකේ සතුටුදායක මට්ටමක පවතී. විමශේෂමයන්ම බලපෑමට ලක්වන මමම නිවාස වල ජල
සැපයුම සතුටුදායක මට්ටමක පවතී.

අත්හැර දැමූ/
පාවිච්චි මනොකරන
මවනත්

556
51
226
381
294
313

14
0
8
6
8
6

29
12
7
34
15
26

16
167
2
181
6
177

6
10
0
16
1
15

1
7
0
8
0
8

3
10
0
13
2
11

එකතුව

මඩු

නළ ජලය

මවළද/වයාපාර
මන්වාසික හා මවළද
බේධ්
ගබඩා

දුරකථන

ඔේ
නැත
ඔේ
නැත
ඔේ
නැත

කුලී නිවාස

විදුලිය

මන්වාසික නිවාස

වගු අංෙ 19 : බ පෑමට ේවන කගොඩන ගිලි ව ට ඇති පහසුෙම්
පහසුකම
ඇති/නැති
භාවිතමේ ස්වභාවය
බව

40 665
108 365
3 246
145 784
24 350
124 680

මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය/3 වැනි පියවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම/සිංගණන දත්ත

පිදුරු ආදය මසවිළිකළ
සාමානය මඩු
මඩ/ගමඩොේ/උළු වහළ

8,174 0
10,341 580

6,111 80
1,664 0

32

0
0

7,946 600
624
0

එකතුව

මවනත්

මඩු

ගබඩා

මන්වාසික හා මවළද
බේධ් මගොඩබැගිලි

මවළද/වයාපාර

කුලී නිවාස

මන්වාසික නිවාස

වගු අංෙ 20 : බ පෑමට ේවන කගොඩන ගිලි වර්ග හා වර්ග අඩි ප්රමාණ
මගබිම/බිත්ති/වහලය
කගොඩන ගිලි වර්ග
සදහා මයොදාගත් අමුද්රවය
වර්ගය

අත්හැර දැමූ/
පාවිච්චි මනොකරන

ඉදකිරීේ සදහා මයොදාගත් ද්රවය අනුව ගත්කල බලපෑමට ලක්වූ මගොඩනැගිලි විවිධ්ාකාර මේ. එමනිසා,
පිරිවැය ගණනය කිරීම බලපෑමට ලක්වූ වර්ග අඩි ප්රමාණය අනුව සිදු කරනු ලැමේ. වගු අිංක 20 මගින්
බලපෑමට ලක්වූ මුළු මගොඩනැගිලි සිංඛයාවන් දැක්මේ. ඉහතින්ද දැක්වූ පරිද වැඩි වශමයන්ම බලපෑමට
ලක්ව ඇත්මත් මන්වාසික නිවාස වන අතර ඊට අදාල වර්ග අඩි සිංඛයාවද ඉහල අගයක් ගනී. බහුතර
මගොඩනැගිලි සිංඛයාවක් ඉදකර ඇත්මත් මගබිමට සිමමන්ති දමා, බිත්ති ගමඩොේ හා ේමලොක් ගේ මයොදා
සිමමන්තිමයන් බැද, උළු මහෝ ඇස්බැස්මටෝස් වහලයට මයොදා ය.

738
23,649
1,500 14,709

සිමමන්ති/ගමඩොේ මහෝ
සිමමන්ති ේමලොක්
ගේ/උළු කහෝ
ඇස්බ ස්කටෝස් වහ
සිමමන්ති/ගමඩොේ මහෝ
සිමමන්ති ේමලොක් ගේ/
/GI තහඩු වහළ
සිමමන්ති/ගමඩොේ මහෝ
සිමමන්ති ේමලොක් ගේ/
මකොන්ක්රීට් වහල
උළු/ සිමමන්ති/ගමඩොේ
මහෝ සිමමන්ති ේමලොක්
ගේ / උළු කහෝ
ඇස්බ ස්කටෝස් වහ
උළු/ සිමමන්ති/ගමඩොේ
මහෝ සිමමන්ති ේමලොක්
ගේ /මකොන්ක්රීට් වහල
මවනත්
එකතුව

609,029 5,913 8,642 1,864 2,625 17,248 8,953 26,403 680,677
31,569 80

1,440 0

456

12,686 1,104 2,739 50,074

14,192 4,920 1,672 0

0

0

675

1,177 22,636

33,173 0

312

120

0

108

0

0

33,713

19,150 0
0
0
0
0
0
172
19,322
3,612 0
522
0
0
692
1,302 7,012 13,140
729,240 11,493 20,051 1,944 3,393 39,316 12,634 39,849 857,920

මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය/3 වැනි පියවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම/සිංගණන දත්ත

ප්රතිස්ථානගත කිරීමේ පිරිවැය ඒ පිළිබදව වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන්නන් සතු අදහස මත
පදනේව හදුනාගන්නා ලදී. ඔවුන්මගන් බහුතර පිරිසකට ප්රතිස්ථානගත කිරීමේ පිරිවැය සේබන්ධ්මයන්
පැහැදලි අදහසක් මනොමැති බව පැහැදලි විය. ඒ අනුව තමන්මේ මගොඩනැගිලි සදහා සාමප්ක්ෂ වශමයන්
අඩු අගයන් ඔවුන් විසින් ඉදරිපත් කරන ලදී. මන්වාසික නිවාසයන් හිමි අය අතුරින් බහුතරය (160)
තමන්මේ මන්වාසික මගොඩනැගිලි ප්රතිස්ථානගත කර ගැනීමට රුපියේ මිලියන 5 -10 අතර ප්රමාණයක්
අවශය බව විශ්වාස කළහ. මසසු මබොමහෝ පිරිස ප්රතිස්ථානතවීමේ අගය මලස ඊට වඩා අඩු අගයන් ඉදරිපත්
කළහ. මේ පිළිබදව වැඩි විස්තර වගු අිංක 21 මගින් ඉදරිපත් මකමර්.
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2
2
4
3
2
0

96
31
20
22
9
2

එකතුව

4
2
1
1
0
0

මඩු

3
4
0
8
8
11

අත්හැර
දැමූ/
පාවිච්චි මනොකරන
මවනත්

1
2
0
1
0
5

මන්වාසික හා මවළද
බේධ්
ගබඩා

23
23
14
31
80
91

මවළද/වයාපාර

50,000 ට වඩා අඩු
50,001 – 100,000
100,001 – 200,000
200,001 – 500,000
500,001 – 1,000,000
1,000,001 – 2,000,000

කුලී නිවාස

මන්වාසික නිවාස

වගු අංෙ 21 : වයාපෘතිකෙන් අපහසුතාවෙට පත්වන්නන් විසින් නිගමනෙ ෙළ ප්රතිස්ථානගත කිරීකම්
පිරිව ෙ
ප්රතිස්ථානගත කිරීකම් පිරිව ෙ භාවිතමේ ස්වභාවය

0
0
0
5
7
0

178
108
61
85
116
114

49
44
22
14
10
5

2,000,001 – 3,000,000
3,000,001 – 4,000,000
4,000,001 – 5,000,000
5,000,001 – 10,000,000
10,000,001 – 20,000,000
20,000,001 and above
Total

36
32
61
160
35
21
607

0
0
0
3
0
3
15

1
1
2
1
1
1
41

0
0
0
0
0
0
8

0
0
0
0
0
0
13

0
1
0
2
0
0
183

1
0
1
2
0
0
16

2
0
0
0
2
0
148

40
34
64
168
38
25
1,031

මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය/3 වැනි පියවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම/සිංගණන දත්ත

3.4 රජකේ හා කපොදු කද්ප හා කගොඩන ගිලි මත ඇතිවන බ පෑම
රජමේ හා මපොදු මේපල හා මගොඩනැගිලිවලට අදාලව ප්රතිස්ථානගත කිරීමේ පිරිවැය ඇස්තමේන්තුගත
කිරීම සිංකීර්ණ හා දුෂ්කර කාර්යයකි. එය අතිශය තාක්ෂණිකවූ කාර්යයක් වන අතර ඒ සදහා ප්රමාණ
සමීක්ෂණ හා ඉිංජිමන්රුමය විෂය විමශේඥතාවය අවශය මේ. ඇල මාර්ග, වනය, දය පාර, ආදී කිසිදු
මගොඩනැගිේලක් රහිත රජමේ හා මපොදු මේපල පවතී. තවද පූජනීය වෘක්ෂ, ආගමික ප්රතිමා, සුසාන භූමි ආදී
මේපල සේබන්ධ්මයන්ද ප්රතිස්ථානගත කිරීමේ ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම දුෂ්කර කාර්යයකි, එබැවින්
රජමේ හා මපොදු මේපල මවනුමවන් ප්රතිස්ථානගත කිරීමේ වියදේ ඇස්තමේන්තු සකස් කර මනොමැත.
විස්තර සදහා 15 හා 16 වගු බලන්න.

4 ව නි පරිච්කේදෙ : සමාජ ආර්ථිෙ කතොරතුරු හා වයාපෘතිකෙන්
බ පෑමට ේවන්නන්කේ ප තිෙඩ
4.1 පළාත්, දිස්ත්රිේ හා ප්රාකද්ශීෙසමාජ ආර්ථිෙ තත්වෙන්
ශ්රී ලිංකාව උසස් මානව සිංවර්ධ්න මට්ටමක් ඇති රටකි ( මානව සිංවර්ධ්න වාර්තාව, 2013. UNDP).
මමරට බහුතර ජනතාව යේ මට්ටමක උසස් ආර්ථික තත්වයක් හා ජීවිකාවක් හිමි ජනතාවක් බව ඉන්
හැමේ.
මකමසේ මවතත් මමම තත්වය ප්රමේශමයන් ප්රමේශයට හා ඉලක්කගත කණ්ඩායම ජීවත්වන
ස්ථානය අනුව මවනස් විය හැකිය.
මාර්ගය ඉදවන ප්රමේශය තුළ අර්ධ් නාගරික ජනාවාස ප්රමේශ තුනක් පවතී. එනේ මපොේගහමවල, රඹුක්කන
හා ගලමගදරයි. මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිමේ 3 වැනි පියවර යටමත් මපොේගහමවල, රඹුක්කන හා
ගලමගදර යන ස්ථානයන්හි අන්තර් හුවමාරු ඉදකිරීමට නියමිතය. එබැවින් මමම අර්ධ් නාගරික
මධ්යස්ථානයන් වඩා වැඩි ප්රතිලාභ හිමිකර ගනු ඇත. මමම නාගරික මධ්යස්ථානයන් මපොේ, රබර් හා කුළු
බඩු වැනි වාණිජ කෘෂිකාර්මික ද්රවය නිෂ්පාදනය කරන මූලික වශමයන්ම කෘෂිකර්මයමත පදනේ වූ අර්ධ්
නාගරික ප්රමේශයන්ය. ප්රමේශමේ වැසියන්මේ ජීවමනෝපාය රටාවන් මමම කෘෂිකාර්මික ද්රවය නිෂ්පාදනය
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මත පදනේව ඇත. මමම අර්ධ් නාගරික මධ්යස්ථානයන් වී හා එළවළු වගාව සඳහා මබොමහෝ දුරට වැසි ජලය
මත යැමප්.
එබැවින්, මමම සෑම ජනාවාසයක්ම පාමහේ සේප්රදායික සමාජ ආර්ථික සේප්රදායන්මගන් මපෝෂිත
තමන්මේම කෘෂිකාර්මික විධීන්ට අනුගතව ඇත. මකමසේ මවතත් එම ජනාවාසයන් වාණිජත්වය මවත
මයොමු වීමේ ඉහළ ප්රවණතාවයක් පවතී. මාර්ග පථයට අදාල සියළු ග්රාම නිලධ්ාරි මකොට්ඨාශයන්හි පිහිටි
වයාපෘතිමයන් බලපෑමට මගොඩනැගිලි අිංක 22 වගුමවන් දැක්මේ.
වගු අංෙ 22: වයාපෘතිකෙන් බ පෑමට ේවන සිෙළු ග්රාම නි ධාරි කෙොට්ඨාශෙන්හි පිහිටි කගොඩන ගිලි
මගොඩනැගිලි
සමූහ
ජීවත් නිවාස
දස්ත්රික්කය/ප්රාමේශීය
ඒකක
මුළු ප්රතිශතය
නිවාස ඒකක
වන
මනොවන
මේකේ මකොට්ඨාශය
සිංඛයාව
මගොඩනැගිලි ඒකක
ශ්රී ංොව
6,769,131 100.0
5,773,678
69,805
925,648
කුරුණෑග
8.4
567,317
482,584
2,970
81,763
මපොේගහමවල
21,161
3.7
1 8,166
171
2,824
මාවතගම
22,023
3.9
1 8,443
147
3,433
ෙෑගල්
4.1
277,371
240,611
1,229
35,531
රඹුක්කන
27,696
10
23,863
115
3,718
6.5
මහනුවර
440,973
378,296
2,846
59,831
තුේපමන්
12,526
2.8
1 0,719
60
1,747
සටහන : මමහිදී වාර්තා කරනු ලබන්මන් සමීක්ෂණය සිදුකරන කාලය තුළ පදිංචිව සිටි නිවාස ඒකක පමණි
මූලාශ්රය: ශ්රී ලිංකාමේ ජන හා නිවාස සිංගණනය 2011 (05% නියැද පාදක අන්තර්කාලීන දත්ත)
තවද, ශ්රී ලිංකාව බහු වාර්ගික රටක් වන අතර වයාපෘතිමයන් බලපෑමට ලක්වන දස්ත්රික්ක මදක හා
ප්රාමේශීය මේකේ මකොට්ඨාශයන්ද බහු වාර්ගික පසුබිමක් සහිත මේ. බහුතර ජන වර්ගය සිිංහල වන අතර
මුස්ලිේ මදවන වැඩිම ජන වර්ගය මේ. අමනකුත් ජන වර්ගයන්ද සැළකිය යුතු මට්ටමින් මමමප්රාමේශීය
මේකේ මකොට්ඨාශයන්හි මවමසති. අිංක 23 වගුව මගින් වැඩි විස්තර ඉදරිපත් මකමර්.
නිළ දරිද්රතා මට්ටම හා සසදා බැලූ විට, කුරුණෑගල දස්ත්රික්කමේ 2002 දී එය රු. 1,352 කි. 2016
මනොවැමිබර් වන විට එය රු. 4,089 දක්වා වැඩිවී ඇත. 2002 වර්ෂමේදී කෑගේල දස්ත්රික්කමේ එය රු.
1,437 වන අතර 2016 මනොවැේබර් වන විට රු.4,128 දක්වා වැඩි වී ඇත. මහනුවර දස්ත්රික්කමේ නිළ
දරිද්රතා මට්ටම 2002 වර්ෂමේදී රු.1,451 ක් වූ අතර 2016 මනොවැේබර් වන විට එය රු. 4,082 දක්වා වැඩිවී
ඇත.( ජන හා සිංඛයා මේඛන මදපාර්තමේන්තුව, 2016)
වගු අංෙ 23 :වයාපෘතිකේ බ පෑමට ේවන ප්රකද්ශකේ ජන සංයුතිෙ.
ජන වර්ගය
මුළු පුේගල
දස්ත්රික්කය
සිංඛයාව සිිංහල

ශ්රී ලිංකාව
ෙෑගල්
රඹුක්කන
කුරුණෑග

20,263,72 15,173,82
3
0
836,603
82,373
1,610,299

715,723
78,542
1,471,339

ශ්රී
ඉන්දයා
ශ්රී ලිංකා
ශ්රී ලිංකා
ලිංකා භාර මවන
නු
බර්ගර් මැමේ
මදමළ
මුස්ලේ
මචටි ත ත්
මදමළ
ටි
2,270,9
1,869,82
40,189 6,075 1,68 21,82
24
842,323 0
37,061
8
3
41,46
168
37 4 424
20,250 8
57,952
577
850
178 2,646
14
6
7
1 129
113,5
1,08 92 2 1,141
18,763
3,582 60
711 3
8

35

මපොේගහමව
105
7
3
57,194
ල
64,917
873
973
5,726 20
මාවතගම
65,555
54,177 3,530
211 7,532
63
18
0
0
1,369,8
1,018,3
83,23
2,20 2,06 11 2
මහනුවර
99
23
71,640 4
191,159 1
2
5
3
තුේපමන්
37,356
34,451 254
28
2,557
24
38
1
0
මූලාශ්රය: ශ්රී ලිංකාමේ ජන හා නිවාස සිංගණනය 2011

16
24
1,142
3

මමම දස්ත්රික්ක තුමනහිම කෘෂිකාර්මික පදනමක් ඇති අතර වී වගාව මූලිකම ක්රියාකාරකමකි. 2013
වර්ෂමේදී මහනුවර දස්ත්රික්කමේ මහක්මටයාර 8,459 ක් වී වගා කළ අතර අස්වැන්න මම.මටො.24,633 ක්
යල කන්නමේදී ලබා ගත්මත්ය. කෑගේල දස්ත්රික්කමේ වී වගාව සදහා මහා පරිමාන වාරිමාර්ග පහසුකේ
මනොමැත. නමුත් 2013 යල කන්නමේදී මහක්මටයාර 3,163 ක් වගා කළ අතර අස්වැන්න මම.මටො.12,150
ක් ලබා ගත්මත්ය. මකමසේ වුවද කුරුණෑගල දස්ත්රික්කමේ මමම කන්නමේදීම ඉතා ඉහල වී වගාවක් සිදු
කරනු ලැබ ඇත. ඒ අනුව මමම දස්ත්රික්කමේ මහක්මටයාර 52,461 ක් වගා කර ඇති අතර අස්වැන්න
මම.මටො. 189,281 ක් ලැබී ඇත.ඒ අනුව ශ්රී ලිංකාමේ ආහාර නිෂ්පාදනය සදහා කුරුණෑගල දස්ත්රික්ක විශාල
දායකත්වයක් දරයි (ජන හා සිංඛයා මේඛන මදපාර්තමේන්තුව, වී අස්වැන්න පිළිබද සිංඛයාමේඛන, යල
කන්නය 2013, 2014). මයෝජිත වයාපෘතිය දස්ත්රික්ක මදමකහිම වී වගාව මකමරහි බලපෑමක් ඇතිකරන
අතර ඉදරිමේදී වී වගා කරනු ලබන ඉඩේ ප්රමාණය මකමරහි බලපෑමක් ඇති කරයි.

4.2 වයාපෘතිකේ බ පෑම් ඇතිවන ප්රකද්ශකේ සමාජ ආර්ථිෙ තත්වෙන්
වයපෘතිමේ 3 වැනි පියවරට අදාලව පරීක්ෂා කරන ලද, මාර්ග පථයට ග්රාම නිලධ්ාරි මකොට්ඨාශ 44 ක් අයත්
වන අතර 2012 ජන සිංගණනයට අනුව 32,069 ක ජනගහණයක් ඇතුළත්මේ. මමම ජන සිංඛයාවට පිරිමි
15,052 ක් ද ගැහැණු 17,017 ක් ද ඇතුළත් වන අතර මේ අනුව කාන්තාවන් සිංඛයාව පිරිමි සිංඛයාවට වඩා
මදක් වැඩිය. ස්ත්රී-පුරුෂ භාවය හා ඔවුන්මේ වයස් කාණ්ඩයන් සන්සන්දනය කර ඇත. විස්තර වගු අිංක
24 හි දැක්මේ.

මාවතගම

කුරුණෑගල

මපොේගහමවල

වගු අංෙ 24: එේ එේ ග්රාම නි ධාරි කෙොට්ඨාශකේ ජනගහණෙ
ස්ත්රී-පුරුෂ ාවෙ
ප්රාකද්ශීෙ
ග්රාම
නි ධාරි මුළු පුද්ග
දිස්ත්රිේෙෙ කල්ෙම්
කෙොට්ඨාශෙ
සංඛයාව
කෙොට්ඨාශෙ
පුරුෂ ස්ත්රී
හදුගල
1,234
599
635
ලිහිනිගිරිය
507
231
276
මැදකලුගමුව
422
203
219
වලගේමුේල
681
332
349
මදවමටමගදර
279
137
142
පරබැවිල
1,380
660
720
මදොඹමගොඩ
425
205
220
අේබලන්වත්ත
416
190
226
අරමේමපොල
682
302
380
කන්මේමහේන
දුනුමක්වත්ත
කලුගමුව
වටරැක
කටුගේපලමගදර

404
861
938
1,315
526

36

193
411
436
633
251

211
450
502
682
275

වෙස
අවුරුදු
අවුරුදු 15 15-59
ට අඩු
අතර
311
771
123
300
80
271
141
420
70
168
354
851
95
249
100
251
139
437

අවුරුදු 60
ට ව ඩි
152
84
71
120
41
175
81
65
106

98
192
249
274
117

69
112
126
199
62

237
557
563
842
347

රඹුක්කන

කෑගේල

මලන්මදනිය
කහපත්වල

1,107
1,144

523
565

584
579

248
260

702
734

157
150

මදොමේමඩඩ
නැමගනහිර
දඹුේල
නට්ටඹුර
ඉහල වේමපොල
මහේවාදමවල
මකොටවැේල
වැලිගමුව
පරමප් දතුණ
කනුමගොේල
මදොමේමඩ
පරමප් උතුර
කුඩාගම උතුර
උදන්විට

518
463
732
569
892
1,221
811
980
868
434
640
627
565

239
219
330
266
452
557
354
429
409
191
311
286
280

279
244
402
303
440
664
457
551
459
243
329
341
285

111
100
214
134
209
343
204
293
236
96
152
128
123

310
280
396
353
533
700
486
559
496
172
390
370
347

97
83
122
82
150
178
121
128
136
166
98
129
95

ගලමගදර

මහනුවර

කන්නමදනිය
510
237
ගිංමගොඩපිටිය
458
216
පුේබිලිය
351
161
බරන්දර
653
308
නියන්මගොඩ
889
412
පාළුමකෝපිවත්ත
773
363
ගුනදාහ
883
403
මඩමගොඩ පහළ
556
252
ගලමගදර බටහිර
1,027
495
නිකතැන්න
441
232
අදුගම පේකුඹුර
694
325
කන්මදකුඹුර
653
295
ගලමගදර
මඩිමේ
දකුණ
1,160
520
කළුවාන
619
290
හේදාපිටිය
761
349
මූලාශ්රය: ශ්රී ලිංකාමේ ජන හා නිවාස සිංගණනය 2011

273
242
190
345
477
410
480
304
532
209
369
358

114
93
71
178
208
206
229
136
258
106
188
167

313
294
228
398
527
461
531
321
629
279
417
392

83
71
52
77
154
106
123
99
140
56
89
94

640
329
412

352
151
180

688
386
458

120
82
123

4.2.1 ප්රමේශමේ පවතින යටිතල පහසුකේ
වයාපාතිය ක්රියාත්මක වන මුළු ප්රමේශයටම ධ්නාත්මක මවනසක් අධිමේගී මාර්ගය මගින් ඇතිවන බව
පැහැදලිය. මකමසේ මවතත් මේ වන විටත් ප්රමේශමේ පවතින යටිතල පහසුකේ තත්වය එතරේ පහළ
මට්ටමක මනොපවතී. වයාපෘතිමයන් බලපෑමට ලක්වන ප්රමේශමේ පවතින ප්රමේශ මාර්ග පහසුකේ පිළිබදව
වගු අිංක 25 මගින් දැක්මේ. ප්රතිචාර දැක්වූවන් 313 ක් අතරින් තම නිවසට ප්රමේශ මාර්ගයක් මනොමැති බව
ප්රකාශ කරන ලේමේ එක් අමයක් විසින් පමණි. මසසු සියේලන්හටම තම නිමවස් මවත ප්රමේශ වීම සදහා
යටත් පිරිමසයින් කුඩා වාහනයක් සදහා සෑමහන අඩි පාරක් මහෝ ඇත. මමය මමම දස්ත්රි ක්කයන්හි
සිංවර්ධ්නය පිළිබද සතුටුදායක ලක්ෂණයකි.
වගු අංෙ 25: ෙටිත පහසුෙම් - ප්රකේශ මාර්ග
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මාර්ග වර්ගය

බලපෑමට
ප්රතිශතය
පත්වන්නන්
ගණන
පාරවේ මනොමැති
1
0.3
අඩි පාර ( පළල අඩි 5ට අඩු)
63
20.1
මබොරළු පාර
93
29.7
මකොන්ක්රීට් පාර
82
26.2
තාර පාර
60
19.2
කාපට් පාර
6
1.9
මපොදු පාර
8
2.6
එකතුව
313
100
මූලාශ්රය : මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය /3 වැනි පියවර /සමාජ බලපෑේ තක්මසේරු දත්ත
තවද, ප්රමේශ මාර්ග පිළිබදව ද ප්රතිචාර දැක්වූවන්මේ අදහස් ඇගයීමට ලක් කරන ලද අතර බහුතර පිරිස
ප්රකාශ කරන ලේමේ තම ප්රමේශමේ ගුණාත්මක ප්රමේශ මාර්ග ජාලයක් පවතින බවයි. මකමසේ මවතත්,
සමීක්ෂණමයන් අනාවරණය කරුණු විසින් මමම ප්රමේශයට අධිමේගී මාර්ගයක් අවශය බව පිළිබිඹු
මනොකරයි. විස්තර සදහා වගු අිංක 26 බලන්න.
වගු අංෙ 26 : ෙටිත පහසුෙම් - ගුණාත්මෙ ප්ර කේශ මාර්ග
දරනන
ලද බලපෑමට
ප්රතිශතය
අදහස
පත්වන්නන්
ගණන
ඉතා මහොදයි
13
4.2
මහොදයි
133
42.5
සාමානයයි
104
33.2
නරකයි
54
17.3
ඉතා නරකයි
9
2.9
එකතුව
313
100
මූලාශ්රය : මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය /3 වැනි පියවර /සමාජ බලපෑේ තක්මසේරු දත්ත

ජලය යනු මිනිසුන්මේ මූලික අවශයතාවයකි. මමහිදී පානීය ජල මූලාශ්ර ඉතා වැදගත්මේ.ඉහත අිංක 10
වගුව මගින් දැක්වූ පරිද, බහුතර පිරිසකට (84%) ආරක්ෂිත ළිිං ජලය ඇති අතර මමම ළිිං ඔවුන්මේ පදිංචි
ඉඩේ තුළ ඉදකර ඇත. මීට අමතරව, මමම ප්රමේශමේ පදිංචිකරුවන්ට ජලය සැපයීම සඳහා ජාතික ජල
සේපාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය මගින් වැදගත් මසේවාවක් සපයනු ලැමේ. විස්තර සඳහා වගු අිංක 27
බලන්න.
වගු අංෙ 27: ෙටිත පහසුෙම් - ජ මූ ාශ්ර
මූලාශ්ර වර්ගය

බලපෑමට
ප්රතිශතය
පත්වන්නන්
ගණන
ජා.ජ.ස. හා ජ.ප.ම. 37
11.8
ලිිං ජලය
264
84.3
නළ ලිිං
7
2.2
මපොදු ළිඳ
4
1.3
ස්වාභාවික
ජල
දහර
1
0.3
එකතුව
313
100
මූලාශ්රය : මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය /3 වැනි පියවර /සමාජ බලපෑේ තක්මසේරු දත්ත
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සමීක්ෂණය ක්රියාත්මක කළ ප්රමේශමේ මබොමහෝ ජනතාව (94%) සඳහන් කමළේ ඉහුේ පිහුේ කටයුතු සඳහා
ඔවුන් දර භාවිතා කරන බවයි. භාවිතා වන මදවන වැඩිම ඉන්දන වර්ගය (3.8) වන්මන් දයරකළ
මපමට්රොලියේ වායුවයි (L PGas). වගු අිංක 28 මගින් වැඩි විස්තර දක්මේ. විමශේෂමයන්ම බලපෑමට ලක්වන
ග්රාම නිලධ්ාරි මකොට්ඨාශවල පිහිටි නිමවස් වලින් (98%) විදුලිය පහසුකේ ඇති අතර මමයද සිංවර්ධ්නය
පිළිබඳ ධ්නාත්මක ලක්ෂණයකි. මකමසේ මවතත්, ජාතික විදුලි පේධ්තිමයන් ලබාගන්නා විදුලිය ඉහුේ පිහුේ
කටයුතු සඳහා භාවිතා කිරීමේ ප්රවණතාවයක් ඔවුන් අතර මනොමැත.
වගු අංෙ 28: ෙටිත පහසුෙම් - ඉන්දන මූ ාශ්ර (ඉහුම් පිහුම් සඳහා)
ඉන්දන
මූලාශ්ර බලපෑමට
ප්රතිශතය
වර්ගය
පත්වන්නන්
ගණන
එේ පී ගෑස්
12
3.8
ස්වාභාවික වායුව 4
1.3
දර
295
94.2
විදුලිය
2
0.6
එකතුව
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මූලාශ්රය : මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය /3 වැනි පියවර /සමාජ බලපෑේ තක්මසේරු දත්ත
වයාපෘතිමයන් බලපෑමට ලක්වන මබොමහෝ මදමනක් රජමයන් සැපමයන මසෞඛය මසේවාවන් මත විශ්වාසය
තබන අතර දශක කිහිපයකට මපර ආරේභ කරන ලද සමාජ සුබ සාධ්න මයෝජනා ක්රමමේ ප්රතිලාභයන්ට
හිමිකේ කියති. මමරට මමම සමාජ සුබ සාධ්න මයෝජනා ක්රමමේ අිංගයන් අතර ප්රධ්ාන ස්ථානයක්
මසෞඛයය අිංශයට හිමිමේ. වයාපෘතිමයන් බලපෑමට ලක්වන ප්රමේශමේ මීට අදාල තත්වය වගු අිංක 29
මගින් දැක්මේ. වගුව මගින් දැක්මවන පරිද වයාපෘතිමයන් බලපෑමට ලක්වන කලාපමේ ජීවත්වන
පුේගලයින්මේ භාවිතය සඳහා ප්රධ්ාන නාගරික හා අර්ධ් නාගරික මධ්යස්ථානයන්හි, පිළිගත් මසෞඛය
මසේවාවන් පවතී.

වගු අංෙ 29 :වයාපෘතිකෙන් බ පෑමට ේවන ෙ ාපකේ පවතින කසෞඛයකසේවා
අනු මසෞඛයමසේවා වර්ගය
වාර ගණන
අිංකය
1
මබරිගම මරෝහල
6
2
ගලමගදර මරෝහල
43
3
හෑමදනිය මරෝහල
1
4
කුරුණෑගල මරෝහල
96
5
මාවතගම මරෝහල
37
6
මප්රාමදනිය මරෝහල
1
7
මපොේගහමවල මරෝහල
9
8
මපොතුහැර මරෝහල
6
9
රඹුක්කන මරෝහල
93
10
තලන්පිටිය මරෝහල
1
11
තඹුත්මත්ගම මරෝහල
3
12
තිත්තපජ්ජල මරෝහල
4
13
වදාකඩ මරෝහල
1

39

ප්රතිශතය
1.92
13.74
0.32
30.67
11.82
0.32
2.88
1.92
29.71
0.32
0.96
1.28
0.32

14
15
16
17
18
19
20
21
22

වටරැක මරෝහල
1
0.32
මහනුවර මහ මරෝහල
1
0.32
නාරාමහේන්පිට හමුදා මරෝහල
1
0.32
මහනුවර සුව මසවන
1
0.32
නාවින්න චැනේ මසන්ටර්
1
0.32
වැලිගේල ඩිස්මපන්සරි
1
0.32
බුළුමගොේල ඩිස්මපන්සරි
1
0.32
හෑමදනිය මපෞේගලික නවදය මධ්යස්ථානය 2
0.64
අදාල මනොමේ
3
0.96
එකතුව
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මූලාශ්රය : මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය /3 වැනි පියවර /සමාජ බලපෑේ තක්මසේරු දත්ත
මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිමේ 3 වැනි පියවර (මහනුවර සේබන්ධ්කය) තුළ මධ්යම රජය මගින්
ක්රියාත්මක වන මහා පරිමානමේ සිංවර්ධ්න ක්රියාකාරකමක් සිදුවන අතර මේ සදහා පළාත් සභාවල හා
ප්රාමේශිය සභාවල (මහනගර සභා, නගර සභා සහ ප්රමේශිය සභා) සහාය ලැමේ. ආරක්ෂක හා නාගරික
සිංවර්ධ්න අමාතයාිංශය යටමත් ක්රියාත්මක උපාය මාර්ගික නගර සිංවර්ධ්න වයාපෘතිය මලස මමය නේකර
ඇත. මහනුවර නගර සීමාමේ දැනට පවතින මාර්ග, අපවහන පහසුකේ, ආමලෝක පහසුකේ හා වීද
අලිංකරණය වැඩිදයුණු කිරීමට වයපෘතිය යටමත් සැලසුේ මකමර්. මීට අමතරව, ජාතික හා පළාත් මාර්ග
පේධ්තීන්හි මාර්ග සිංවර්ධ්න ක්රියාකාරකේ කිහිපයක් සිදුකිරීමටද නියමිතය. A 006 ( අමේපුස්ස ත්රිකුණාමලය මාර්ගය) , B 475 (මදොමේමඩ -රඹුක්කන මාර්ගය), B 087 (කටුපිටිය - කුරුණෑගල මාර්ගය)
B 310 (රඹුක්කන – මාවතගම මාර්ගය, සහ B 122 (ගලමගදර – හතරලියේද මාර්ගය) මාර්ග ජාතික මාර්ග
පේධ්තිමයන් හදුනාමගන ඇත. පළාත් සභා මාර්ග අතුරින් අතර 060 C (කන්නමදනිය- ඉලුක්මවල මාර්ගය)
මාර්ගය ඉදමකමරමින් පවතී. ඊට අමතරව, පළාත් මාර්ගයක් වන වදාකඩ -මපොතුහැර මාර්ගය වැඩිදයුණු
කිරීේ නිමවීමට ආසන්නය.
මමම වැඩිදයුණු කිරීමේ වයාපෘතීන්ට අමතරව රඹුක්කන නගරය තුළ නාගරික සිංවර්ධ්න වයාපෘතියක්
ක්රියාත්මක මේ. මමම වයාපෘතිය යටමත් නාගරික ප්රමේශය තුළ පිහිටි මාර්ග, මවළඳ මපොල, බස්
නැවතුේපල, දුේරිය මපොල, මාර්ග ආමලෝකකරණය, ජල පහසුකේ හා අපවහන පේධ්තිය වැඩිදයුණු
මකමර්. ගලමගදර නාගරික ප්රමේශමේද මීට සමාන වයාපෘතියක් ක්රියාත්මක මේ. මයෝජිත අන්තර් හුවමාරු
මගින් මමම නගර මදකම අධිමේගී මාර්ගයට සේබන්ධ් මේ.
තවද. මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය මමම සිංවර්ධ්න වයාපෘතීන් සියේල එකට සේබන්ධ් කරනු ඇති
අතර ඒවාමේ ප්රතිඵල ලගා කරගැනීමට ප්රවාහන පහසුකේ අතිශය වැදගත්මේ.

4.3 වයාපෘතිකෙන් අපහසුතාවෙට පත්වන්නන්කේ සමාජ ආර්ථිෙ තත්වෙ - ගෘහ ඒෙෙ
ප්රධානීන්
ගෘහ ඒකක ප්රධ්ානීන් මවත හා පවුමේ සාමාජිකයින් මවත අවධ්ානය මයොමු කරමින්, වයපෘති බලපෑම
මදආකාරයකින් විශ්මේෂණය කිරීමට පිළිවන.ඉඩේ අත්කර ගැනීම හා වන්ද පිරිනැමීම සැළකීමේදී
මූලිකවම ගෘහ ඒකක ප්රධ්ානියා කිහිප ආකාරයකින්ම වැදගත්මේ. එබැවින්, මමම වයපෘතියට අදාල ඉඩේ
අත්කර ගැනීම මහේතුමවන් අපහසුතාවයට පත්වන ගෘහ ඒකක ප්රධ්ානීන් 1,747 ක් හඳුනාමගන ඇත. මකමසේ
මවතත් ගෘහ ඒකක ප්රධ්ානීන් 69 මදමනකු පිළිබද සමාජ ආර්ථික මතොරතුරු මනොමැති බැවින් ඒවා මසොයා
ගැනීමට මනොහැකි විය. මීට අමතරව, මපෞේගලික අයිතිය යටතට ගැමනන එමහත් අයිකරුවන් ඉදරිපත්ව
මනොමැති ඉඩේ කට්ටි 45 ක් තිමේ. එබැවින් අපහසුතාවයට පත්වන ගෘහ ඒකක ප්රධ්ානීන් 1,747 මදමනකු
මත පදනේව සමාජ ආර්ථික විශ්මේෂණය සිදුමකමර්. ඔවුන් ජන වර්ග කිහිපයකට අයත් වන්නන් වන
අතර බහුතර පිරිස (98.4%) සිිංහල ජාතිකයින් මේ. සාමප්ක්ෂ වශමයන් මදමළ ජාතිකයින් සුළු සිංඛයාවක්
මේ. වගු අිංක 30 මගින් වැඩි විස්තර ඉදරිපත් මකමර්.
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වගු අංෙ 30: වයාපෘතිකෙන් අපහසුතාවෙට පත්වන ගෘහ ඒෙෙ ප්රධානීන්කේ ජනවාර්ගිෙ ස්ව ාවෙ
වාර්ගිකත් මන්වාසික මවළඳ/වයාපාරික කෘෂිකාර්මක
කෘෂිකාර්මික එකතු %
වය
මනොවන
ව
සිිංහල
405
17
150
1,147
1,719 98.4
මදමළ
1
0
0
1
2
0.1
මුස්ලිේ
2
1
3
20
26
1.5
එකතුව
408
18
153
1,163
1,747 100
මූලාශ්රය : මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය /3 වැනි පියවර /සමාජ බලපෑේ තක්මසේරු දත්ත
ගෘහ ඒකක ප්රධ්ානීන්අතර, 21.6% ක් කාන්තාවන් (කාන්තා ගෘහ මූලික පවුේ) වන අතර ඔවුන්
වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන ගෘහ ඒකක ප්රධ්ානීන් අතර මවනම කාණ්ඩයක් මලස හඳුනා ගැමන්.
පිරිමි වැන්දඹුවන්ට වඩා කාන්තා වැන්දඹුවන් වැඩිපුර සිටී. වගු අිංක 31 මගින් විස්තර සැපමේ.
වගු අංෙ 31 : වයාපෘතිකෙන් අපහසුතාවෙට පත්වන ගෘහ ඒෙෙ ප්රධානීන්කේ නවවාහෙ තත්වෙන්
ස්ත්රීවිවාහක
අවිවාහක
දක්කසාද වැන්දඹු මවන්වූ
එකතුව %
පුරුෂභාවය
වූ
පිරිමි
1,310
40
4
16
1
1,371 78.4
කාන්තා
200
32
0
142
2
376
21.6
එකතුව
1,510
72
4
158
3
1,747 100
මූලාශ්රය : මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය /3 වැනි පියවර /සමාජ බලපෑේ තක්මසේරු දත්ත
වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන්නන් නැවත පදිංචිකිරිමේ ක්රියාවලියකට මුහුණදීමේදී,
ආබාධිතභාවය ප්රධ්ානතම ගැටළු සහගත කරුණක් මේ. මමහිදී කාන්තාවන්ට වඩා පිරිමින් අතර එකී
තත්වයට පුහුණ පෑමට ඇති අවස්ථාව ඉහළය. මකමසේ මවතත් සුළු හා ප්රබල ආබාධිතභාවයන්ට මගොදුරුවූ
මුළු ගෘහ ඒකක ප්රධ්ානීන් ගණන සාමප්ක්ෂ වශමයන් පහළ මට්ටමක පවතී.

වගු අංෙ 32 : වයාපෘතිකෙන් අපහසුතාවෙට පත්වන ගෘහ ඒෙෙ ප්රධානීන් අතර ආබාධිත ාවෙ පිළිබඳ
තත්වෙ
ස්ත්රීපුරුෂභාවය
පිරිමි
ගැහැණු
එකතුව

ප්රබල
ආබාධිතභාවය
19
05
24

සුළු
ආබාධිතභාවය
14
12
26

ආබාධිත
මනොවන
1,338
359
1,692

එකතුව %
1,371
376
1,747

78.5
21.6
100

මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය/3 වැනි පියවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම/සිංගණන දත්ත

මබොමහෝ ගෘහ ඒකක ප්රධ්ානීන්හට (48%) මහොඳ අධ්යාපන මට්ටමක් (අ.මපො.ස. සා/මපළ සමත් හා ඊට ඉහළ
සුදුසුකේ) පවතී. සැළකිය යුතු ගෘහ ඒකක ප්රධ්ානීන් සිංඛයාවකට (50.8%) ඇත්මත් සාමානය අධ්යාපන
මට්ටමක් බව මපමන් (1 මශ්රේණිය- අ.මපො.ස. සා/මපළ දක්වා). සාමප්ක්ෂ වශමයන් ගෘහ ඒකක ප්රධ්ානීන්
සුළු සිංඛයාවකට ප්රමාණවත් අධ්යාපනික පසුබිමක් මනොමැති බව මපමන් (සාක්ෂරතාව මනොමැති අතර
අත්සන තැබීම පමණක් කළ හැකිය). වගු අිංක 38 මගින් විස්තර දැක්මේ.
වගු අංෙ 33: වයාපෘතිකෙන් අපහසුතාවෙට පත්වන ගෘහ ඒෙෙ ප්රධානීන්කේ අධයාපනිෙ තත්වෙ
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අධ්යාපන මට්ටම
අකුරු මනොදත්
අත්සන ත බීම පමණේ ෙළ
හ කි
1-5 මශ්රේණිය දක්වා
6 මශ්රේණිය - සා/කපළ දේවා
අ.කපො.ස. සා/කපළ සමත්
අ.කපො.ස. උ/කපළ සමත්
උපාධි අමප්ක්ෂක/උපාධි
පශ්චාත් උපාධි
මවනත්
එකතුව

පිරිමි
5

ගැහුණු
6

එකතුව
11

%
0.6

10
155
526
265
318
86
1
2
1,366

6
74
132
69
72
20
2
0
376

16
229
658
334
390
106
3
2
1,747

0.9
13.1
37.5
19.1
22.4
6.1
0.2
0.1
100

මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය/3 වැනි පියවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම/සිංගණන දත්ත

වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන ගෘහ ඒකක ප්රධ්ානීන්මේ රැකී රක්ෂා රටාව ඔවුන්මේ ජීවමනෝපාය
රටාවන් මකමරහි බලපාන ප්රධ්ානතම සමාජ සාධ්කයකි. වගු අිංක 34 මගින් මපමනන පරිද ඔවුන්මගන්
22% ක් පමණ කෘෂිකාර්මික ක්රියාකාරකේහි නිරතව සිටිති (තමන්මේ ඉඩේවල වගා කටයුතුවල නියැලීම).
මදවන වැඩිම ප්රතිශතය වන්මන් (14.9% ) විශ්රාමිකයින්ය.මතවන වැඩිම පිරිස වන්මන් විධ්ායක මනොවන
මට්ටමේ රජමේ මසේවකයින්ය (9.1%). සිවුවැනි ඉහළම අගය ගන්මන් (8.9%) වඩු, මපදමර්රු, විදුලි ආදී
ශිේපීන් හා කෘෂිකාර්මික මනොවන ශ්රමිකයින්ය. නැවත පදිංචිකිරීමේ කාර්යය සේබන්ධ්මයන් ගත්කල
විශ්රාමික පිරිස ඉතා වැදගත් ය. වගු අිංක 34 මගින් විස්තර සැපමේ.

වගු අංෙ 34: වයාපෘතිකෙන් අපහසුතාවෙට පත්වන ගෘහ ඒෙෙ ප්රධානීන්කේ වෘත්තීෙ රටාවන්
වෘත්තිය - ප්රධ්ාන
තමන්ටම අයත් ඉඩේ වගා කිරීම
ෙෘෂිොර්මිෙ ශ්රමිෙයින්
ෙෘෂිොර්මිෙ කනොවන ශ්රමිෙයින් (පුහුණු)
ෙෘෂිොර්මිෙ කනොවන ශ්රමිෙයින්(නුපුහුණු)
ධීවර (මාළු විකිණීම)
මරද විවීම
සත්ත්ව පාලනය
වාණිජ ක්රියාකාරකේ
රජමේ මසේවමේ/විධ්ායක
රජමේ මසේවමේ /මසසු මශ්රේණි
මපෞේගලික අිංශය/විධ්ායක
මපෞේගලික අිංශය/ මසසු මශ්රේණි
හමුදා මසේවය

පිරිමි
322
53
137
51
1
1
3
134
31
133
11
74
48

42

ගැහුණු
59
8
18
5
1
1
1
7
6
25
1
16
1

එකතුව
381
61
155
56
2
2
4
141
37
158
12
90
49

%
21.9
3.5
8.9
3.2
0.1
0.1
0.2
8.1
2.1
9.1
0.7
5.2
2.8

මපොලිස්, නිවාසාරක්ෂක,මපෞේගලික ආරක්ෂක
මසේවා
30
ගෘහණියන්
7
විශ්රාමික පුේගලයින්
213
විරැකියා
42
මවනත්
75
එකතුව
1,366

0
89
47
54
37
376

30
96
260
96
112
1,742

1.7
5.5
14.9
5.5
6.4
100

මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය/3 වැනි පියවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම/සිංගණන දත්ත

වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන සමහර ගෘහ ඒකක ප්රධ්ානීන් විධිමත් රැකියාවන්හි නිරත වන අතරම
ේවිතියික වෘත්තිය මලස තමන්මේම ඉඩේවල කෘෂිකර්මාන්තමේ නියැලී සිටිති. මමවැනි පුේගලයින් 216
මදමනකු කෘෂිකර්මාන්තමේ නියැලී සිටිති. මේ ආකාරමේ මදවන වැඩිම පිරිස වන්මන් සත්ත්ව පාලනමේ
නිරත වන්නන් වන අතර ඔවුන් 30 මදමනකි. මමයට අමතරව, ගෘහ ඒකක ප්රධ්ානීන් 20 මදමනකු
කෘෂිකාර්මික කේකරුවන් මලස මසේවය කරති.
වගු අංෙ 35 : වයාපෘතිකෙන් අපහසුතාවෙට පත්වන ගෘහ ඒෙෙ ප්රධානීන්කේ ද්විතියිෙ වෘත්තීෙ රටාවන්
වෘත්තිය - ේවිතියික
පිරිමි
ගැහැණු
එකතුව %
තමන්ටම අයත් ඉඩේ වගා කිරීම
194
22
216
70.4
කෘෂිකාර්මික ශ්රමිකයින්
15
5
20
6.5
කෘෂිකාර්මික මනොවන ශ්රමිකයින් (පුහුණු)
5
1
6
2.0
කෘෂිකාර්මික මනොවන ශ්රමිකයින්(නුපුහුණු)
5
0
5
1.6
සත්ත්ව පාලනය
24
6
30
9.8
වාණිජ ක්රියාකාරකේ
16
2
18
5.9
මවමළඳුන්
1
0
1
0.3
මපෞේගලික අිංශය/ මසසු මශ්රේණි
3
0
3
1.0
විශ්රාමිකයින්
0
1
1
0.3
මවනත්
4
3
7
2.3
එකතුව
267
40
307
100
මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය/3 වැනි පියවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම/සිංගණන දත්ත

සත්ත්ව පාලනය හා සත්ත්ව මගොවිපල පවත්වාමගන යාම ග්රාමීය ශ්රී ලිංකාමේ සුලභ වෘත්තියකි.
වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන ගෘහ ඒකක ප්රධ්ානීන් අතර මූලික රැකියාව මලස සත්ත්ව පාලනමයහි
නිරත පුේගලයින් 3 මදමනකුද ේවිතියික රැකියාව මලස එහි නිරත පුේගලයින් 56 මදමනකුද හඳුනාමගන
ඇත. 36 වගුව මගින් ඔවුන්මේ දායකත්වය දැක්මේ.
වගු අංෙ36 : හඳුනාගත් ගෘහ ඒෙෙ ප්රධානීන් අතර සත්ත්ව පා නකෙහි නිරතවීකම් ස්ව ාවෙ
සත්ත්ව වර්ගය
එළමදනුන්
මී හරක්
එළුවන්
කුකුළන් ආදී සතුන්
මවනත්
එකතුව

පවුේ සිංඛයාව
29
3
1
25
1
59

සතුන් සිංඛයාව
89
12
4
1,837
10
1,952

මුළු වටිනාකම රු.
1,975,000
100,000
40,000
461,650
500
2,577,150

මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය/3 වැනි පියවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම/සිංගණන දත්ත

වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන්නන් අතර, 943 මදමනකු (54.1%) ක්. වයස 51-70 අතර පසුවන්නන්
වන අතර මමොවුන් අතර ඉහළම අගයක් ගන්නා වයස් කාණ්ඩය මමය මේ. මීට අමතරව, වයස 70 ඉක්මවූ
ගෘහ ඒකක ප්රධ්ානීන් 216 මදමනකු සිටින අතර මමොවුන් අවදානේ සහිත තත්වයන්හි සිටින අය මලස
සැළමක්.
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වගු අංෙ 37: වයාපෘතිකෙන් අපහසුතාවෙට පත්වන්නන්කේ වෙස් ොණ්ඩෙන්
වයස් කාණ්ඩය
පිරිමි
ගැහැණු
එකතුව %
19-30
19
6
25
1.4
31-39
162
21
183
10.5
40-49
327
48
375
21.5
51-70
722
221
943
54.1
71-80
114
70
184
10.6
81 හා ඊට වැඩි
22
10
32
1.8
එකතුව
1,366
376
1,742 100
මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය/3 වැනි පියවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම/සිංගණන දත්ත

4.4 වයාපෘතිකෙන්
සාමාජිෙයින්

අපහසුතාවෙට පත්වන්නන්කේ සමාජ ආර්ථිෙ තත්වෙ: පවුල්

මමහි ඉදරිපත් මකමරන වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන පවුේවල සමාජිකයින්මේ සමාජ ආර්ථික
මතොරතුරු අතර ගෘහ ඒකක ප්රධ්ානියාමේ මතොරතුරුද ඇතුළත්ය. පවුේවල මතොරතුරු පවුේ ඒකක
මට්ටමින් එකතු කර ඇත. හඳුනාගත් පවුේ ඒකක 1,742 ක් ඇතුළත පවුේ සාමාජිකයින් 6,432 ක් සිටිති.
මමම පවුේ සිංඛයාව අතර නයෂ්ටික පවුේ කිහිපයක් එක්ව සකස් වූ විස්තෘත පවුේ 25 ක් සිටී. මමම විස්තෘත
පවුේ 25 අතර මුේ පවුල හා එක් නයෂ්ටික පවුලක් පමණක් සහිතව සකස් වූ විස්තෘත පවුේ 19 කි.පවුේ 6
ක නයෂ්ඨික පවුේ 2 බැගින් ඇත. එබැවින් නැවත පදිංචි කිරීමේ කාර්යයමේදී විධ්ායක
නිමයෝජිතායතනය/වයාපෘති කළමනාකරන ඒකකය විසින් නයෂ්ටික පවුේ 25 ක් මවත අවධ්ානය මයොමු
කළ යුතුමේ.

වගු අංෙ 38 : විස්තෘත පවුල් තුළ සිටින නයෂ්ටිෙ පවුල් ගණන
නයෂ්ටිෙ පවුල් ගණන
1
2
අදාල මනොමේ
එකතුව

බලපෑමට ලක්වූ මන්වාසික නිවාස
ඒකක ගණන
19
6
1,717
1,742

මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය/3 වැනි පියවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම/සිංගණන දත්ත

පවුේවල සාමාජිකයින් බහුතර පිරිසකට මහොද අධ්යාපන පසුබිමක් ඇති බව මපනී යයි. මමොවුන්මගන්
බහුතර පිරිස ග්රාමීය ප්රමේශයන්ට අයත් වුවද ඔවුන්මේ අධ්යාපන මට්ටම සතුටුදායක මේ. වයාපෘතිමයන්
බලපෑමට ලක්වන මමම පිරිස අතර උපාධිධ්ාරීන් හා පශ්චාත් උපාධිධ්ාරින් සැළකිය යුතු පිරිසක් සිටිති. ගෘහ
ඒකක ප්රධ්ානීන්මේ අධ්යාපන මට්ටම හා සැළකූ කළ තරුණ පරපුරට උසස් අධ්යාපන මට්ටමක් ඇත.
වගු අංෙ 39 : පවුල් ව සාමාජිෙයින්කේ අධයාපනිෙ පසුබිම.
අධ්යාපනික පසුබිම
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය
පිරිමි
ගැහැණු
අකුරු මනොදත්
124
108
අත්සන් කිරීමට හැකි
15
20
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එකතුව
232
35

පාසේ යාමට සිටින
1-5 මශ්රේණිය දක්වා
6 මශ්රේණිය - සා/කපළ දේවා
අ.කපො.ස. සා/කපළ සමත්
අ.කපො.ස. උ/කපළ සමත්
උපාධි අමප්ක්ෂක/උපාධි
පශ්චාත් උපාධි
මවනත්
එකතුව

84
472
1,130
585
709
190
3
6
3,318

70
451
962
584
665
238
12
4
3,114

154
923
2,092
1,169
1,374
428
15
10
6,432

මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය/3 වැනි පියවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම/සිංගණන දත්ත

මමම පවුේ සාමාජිකයින්මගන් බහුතර පිරිස වයස් කාණ්ඩ තුනකට (19-30, 31-50, and 51-70) අයත් වන
අතර එම පිරිස මුළු පවුේ සාමාජිකයින්මගන් 69% කි. නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාවලිය සේබන්ධ්මයන්
මමය ධ්නාත්මක ලක්ෂණයක් වන අතර ප්රතිස්ථානගතවීමේ කාර්යමේදී තරුණ පිරිසට පවුේ වල මබොමහෝ
වගකීේ දැරිය හැකිය. තම පවුේවල දුර්වල සාමාජිකයින් හා කණ්ඩායේ මවත වැඩි සමාජ ආරක්ෂණයක්
සැපයීමට මමම තරුණ මකොටස් වලට හැකිය. වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන මමම පවුේ අතර
වැදගත්ම ලක්ෂණය වන්මන් කුඩා දරුවන් සිංඛයාව ඉතා පහළ මට්ටමක වීමයි. මමම පවුේවල සිටින මුළු
වැඩිහිටි ජන සිංඛයාව 416 ක් වන අතර මමම වයස් කාණ්ඩයට අයත් පුේගලයන් අතර ස්ත්රී පුරුෂ
අනුපාතමයහි සුළකියයුතු මවනසක් මනොමැත. 40 වැනි වගුව මගින් ඒ පිළිබද විස්තර සැපමේ.
වගු අංෙ 40 : වයාපෘතිකෙන් අපහසුතාවෙට පත්වන පවුල්ව සාමාජිෙයින්කේ වෙස් වුහෙ
වයස
පිරිමි
ගැහැණු
එකතුව %
0-4
159
132
291
4.5
5-9
237
198
435
6.8
10-16
351
262
613
9.5
17-18
81
74
155
2.4
19-29
468
426
894
13.9
30-39
485
460
945
14.7
40-49
461
464
925
14.4
51-70
873
870
1743
27.1
71-80
157
183
340
5.3
81 සහ ඊට වැඩි 46
45
91
1.4
එකතුව
3,318
3,114
6,432 100
මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය/3 වැනි පියවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම/සිංගණන දත්ත

නැවත පදිංචි කිරීම සැලසුේ කිරීමේදී මමම පවුේවල සාමාජිකයින්මේ මේ වෘත්තීය රටාවන් ඉතා වැදගත්
මේ. ඒ ඒ කාණ්ඩයන්ට අයත් වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන පුේගලයින් මවනුමවන් වඩාත් සුදුසු
ක්රියාමාර්ග හදුනා ගැනීම සදහා එය වැදගත්මේ. විමශේෂමයන්ම, ජීවමනෝපායයන් හා ආදායේ ප්රතිශ්ඨාපන
වැඩසටහන් හදුන්වා දීමේදී පිරිමි, ගැහැණු, රැකියා අහිමි පුේගලයින්, ශිෂයයින්, පාසේ මනොයන ළමුන් ආදී
කාණ්ඩ හදුනා ගැනීම අතයවශය මේ. විස්තර වගු අිංක 41 මගින් දැක්මේ.
වගු අංෙ 41: වයාපෘතිකෙන් අපහසුතාවෙට පත්වන පවුල්ව සාමාජිෙයින්කේ වෘත්තීෙ රටාවන්
වෘත්තීය

ස්ත්රී පුරුෂභාවය
පිරිමි
ගැහැණු

එකතුව

%

තමන්ටම අයත් ඉඩේ වගා කිරීම

370

439

6.8

45

69

කෘෂිකාර්මික ශ්රමිකයින්

61

12

73

1.1

කෘෂිකාර්මික මනොවන ශ්රමිකයින්
(පුහුණු)

235

66

301

4.7

කෘෂිකාර්මික මනොවන
ශ්රමිකයින්(නුපුහුණු)

76

12

88

1.4

ධීවර (මාළු විකිණීම)

1

2

3

0.0

මරද විවීම

1

5

6

0.1

සත්ත්ව පාලනය

4

5

9

0.1

වාණිජ ක්රියාකාරකේ

193

25

218

3.4

රජමේ මසේවමේ/විධ්ායක

50

44

94

1.5

රජමේ මසේවමේ /මසසු මශ්රේණි

246

292

538

8.4

මපෞේගලික අිංශය/විධ්ායක

25

4

29

0.5

මපෞේගලික අිංශය/ මසසු මශ්රේණි

214

112

326

5.1

හමුදා මසේවය

140

10

150

2.3

මපොලිස්, නිවාසාරක්ෂක,මපෞේගලික
ආරක්ෂක මසේවා

45

4

49

0.8

ගෘහණියන්

17

899

916

14.2

විශ්රාමික පුේගලයින්

247

118

365

5.7

ශිෂයයින්
ළමුන් (වයස 0-5 අතර)
රැකියාමේ නියුක්ත මනොවන
මවනත්
එකතුව

746
194
289
164
3,318

642
164
475
154
3114

1,388
358
764
318
6,432

21.6
5.6
11.9
4.9
100

මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය/3 වැනි පියවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම/සිංගණන දත්ත

වගු අිංක 42 මගින් වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන පවුේ ඒකකවල ආදායේ වියදේ රටාවන් දැක්මේ.
සන්සන්දනාත්මකව බැලූ කල ආදායේ හා වියදම අතර එතරේ මවනසක් මනොමැත. මකමසේ මවතත්
ඔවුන්මගන් බහුතර පිරිස මහොද ආදායේ තත්වයකින් යුක්ත මේ. වයස්ගතභාවය මහේතුමවන් කිසිම
ආදායමක් මනොඋපයන මුළුමනින්ම තම දරුවන් මත යැමපන පවුේ 08 ක් සිටී. මකමසේ මවතත්
වයාපෘතිමයන් බලපෑමට පවුේ ඒකක ප්රධ්ානීන් 181 මදමනකු පර්මේෂණ කණ්ඩායම සමග අනුකූල මනොවූ
අතර තම ආදායේ වියදේ විස්තර ලබා දීම ප්රතික්මෂේප කරන ලදී. විස්තර සදහා වගු අිංක 42 බලන්න
වගු අංෙ 42 :වයාපෘතිකෙන් බ පෑමට ේවන පුද්ග යින්කේ මාසිෙ ආදාෙම් රටාව
ොණ්ඩෙ

ආදාෙම
බ පෑමට
ේවන

විෙදම
බ පෑමට
ප්රතිශතෙ
ේවන

46

ප්රතිශතෙ

< 5001
5001 – 7500
7501 – 10000
10001 – 15000
15001 – 25000
25001– 50000
50001 – 100000
100001 – 200000
> 200000
එෙතුව

පුද්ග යින්
සංඛයාව
28
29
58
164
383
608
239
41
11
1,561

1.8
1.9
3.7
10.5
24.5
38.9
15.3
2.6
0.7
100.0

පුද්ග යින්
සංඛයාව
27
25
49
124
293
614
331
74
24
1,561

1.7
1.6
3.1
7.9
18.8
39.3
21.2
4.7
1.5
100

මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය/3 වැනි පියවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම/සිංගණන දත්ත

වයාපෘතිමයන් බලපෑමට ලක්වන පුේගලයින්මේ ආදයම වියදේ තත්වය සැළකීමේදී, මමම පවුේ බැිංකු
සමග ගනුමදනු කරන ආකාරය හා ඔවුන්මේ ණයගැති තත්වයන් මකබදුදැයි හදුනාගැනීම වැදගත්
කරුණකි. මමොවුන්මගන් බහුතර පිරිසකට බැිංකු ගිණුේ ඇත. මමම පවුේවල ණයගැතිභාවය සැළකීමේදී,
පවුේ 385 (22.1%) ක් බැිංකු ණය පහසුසකේ ලබා මගන ඇත. මමයින් මපනී යන්මන් බහුතර පිරිස තම
ජීවමනෝපායට අදාලව ස්ව-ශක්තියකින් යුතුවන බවයි. විස්තර සදහා වගු අිංක 43 බලන්න.
වගු අංෙ 43: වයාපෘතිකෙන් අපහසුතාවෙට පත්වන පුද්ග යින් ණෙ
අරමුණ/විස්තරය
පුද්ග යින්
සංඛයාව
වාහනයක් මිළට ගැනීම 55
ඉඩමක් මිළට ගැනීම
25
වගා කටයතු සදහා
28
උසස් අධ්යාපනය සදහා 5
විවාහ මිංගලයය සදහා
2
වයාපාරික අරමුණු සදහා 50
නිමවස් අළුත්වැඩියාව
113
මපෞේගලික අරමුණු
112
ණය ලබාමගන මනොමැති 1,357
එකතුව
1,747

බා කගන ඇති අරමුණු
%
3.1
1.4
1.6
0.3
0.1
2.9
6.5
6.4
77.7
100

මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය/3 වැනි පියවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම/සිංගණන දත්ත

වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන පුේගලයින් මබොමහෝ මදනා මහා මාර්ගයට ආසන්නව ජීවත් මවති.
මාර්ගයට පහසුමවන් පැමිණිම අරමුණු කරමගන මාර්ගය මදපස පදිංචිව සිටීම මමොවුන් අතර මපොදු
ලක්ෂණයකි. ඔවුන් අවධ්ධ්ානය මයොමු කරන මීලග කරුණ වන්මන් පාසලයි. තම දරුවන්හට මහොද
අධ්යාපනයක් ලබා දීම මකමරහි ඔවුන් ප්රමුඛත්වය ලබා මදති. මතවනුව ඔවුන් අවධ්ානය මයොමු කරන
වැදගත් කාරණය වන්මන් ප්රජා මධ්යස්ථානයයි. ඒ අනුව ඔවුන් නැවත පදිංචි කිරීමේදී මමම මානයන් මවත
සැළකිේල මයොමු කිරීම ඉතා වැදගත්මේ. වගු අිංක 44 මගින් ඔවුන්මේ අතයවශය මසේවාවන් හා භාවිතා
කරන ස්ථානයන් පිළිබද විස්තර දැක්මේ.
වගු අිංක 44 : අතවශය මසේවා ස්ථාන මවත ඔවුන්මේ නිමවස් සිට ඇති දුර
මසේවා ස්ථානය

දුර කි.මි.
< 1.00

1.00–1.99
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3.00 සහ ඊට එකකතුව
2.00–2.99 වැඩි

පාසල
මබමහත් ශාලාව
ආසන්නතම මරෝහල
මවළදමපොල
දුේරිය මාර්ගය
ප්රධ්ාන මාර්ගයට ප්රමේශය
ප්රජා මධ්යස්ථානය
මවනත්
එකතුව

312
161
111
140
40
560
181
4
1,509

40
11
14
13
3
16
8
0
105

73
62
67
55
12
35
10
1
315

105
298
462
433
311
71
30
0
1,710

530
532
654
641
366
682
229
0
3,634

මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය/3 වැනි පියවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම/සිංගණන දත්ත

4.5 අවදානම් තත්වෙන්හි ජීවත් වන, වයාපෘතිකෙන් අපහසුතාවෙට පත්වන පුද්ග යින්
වයාපෘතිය මහේතුමවන් අපහසුතාවයට පත්වන, අවදානේ සහිත තත්වයන්හි ජීවත් වන පුේගලයින් හදුනා
ගැනීම ඉතා වැදගත් මේ. පහත වගු අිංක 45 මගින් දැක්මවන පරිද, විවිධ් කාණ්ඩයන් යටමත් දැනට
හදුනාමගන ඇති, වයාපෘතිමයන් බලපෑමට ලක්වන, අවදානේ සහිත තත්වයන්හි ජීවත් වන පුේගලයින් 942
ක් සිටිති. මදවැනි වැඩිම අගය ගන්නා කණ්ඩායම වන්මන් නිළ වශමයන් ප්රකාශිත 2016 දරිද්රතා මට්ටමට
අනුව හදුනාමගන ඇති දුගී පවුේ (314) මේ. සිය මූලික අවශයතා ඉටුකර ගැනීම සදහා පුේගලමයකු
මාසයකදී දැරිය යුතු අවම වියදම දරිද්රතා මට්ටම මේ (ශ්රී ලිංකා රජමේ ජන හා සිංඛයා මේඛන
මදපාර්තමේන්තුමේ නිරිවචනය). 2016 මැයි මස ඉදරිපත් කළ නවතම තක්මසේරුව අනුව වර්තමාන දරිද්රතා
මට්ටම රු.4,089.00කි. සාමාජිකයින් 05 ක් සිටින පවුලක් සදහා මමය ආමේශ කළ විට පවුලට අදාල
සමස්ථ දරිද්රතා මට්ට්ම රු.20,445කි. වයාපෘතිකෙන් බ පෑමට ේවන කදවන ව ඩිම පුද්ග යින් ොණ්ඩෙ
වන්කන් ව ඩිහිටි පුද්ග යින්ෙ. ඔවුන් 410 ේ සිටින අතර එෙ ස ළකිෙ යුතු සංඛයාවකි. වසස්ගත ාවෙ
තීරණෙ කිරිම සදහා ශ්රී ංො රජෙ විසින් පිළිගත් සම්මතෙට අනුව, වෙස 60 කහෝ ඊට ව ඩි පිරිස
වෙස්ගතවූවන් ක ස ස ළකේ. විවිධ කහේතුන් නිසා කවන්ව ගිෙ පවුල් කතවන ව ඩිම අවදානේ සහිත
තත්වයන්හි ජීවත් වන පිරිස මේ. වගු අිංක 31 මගින් දැක්මවන, වැන්දඹු, දක්කසාදවූ, මවන්ව ගිය
පුේගලයින් මමම කාණ්ඩය යටතට ගැමනන අතර මමම පිරිස 158කි.
වගු අිංක 45: වයාපෘතිකෙන් අපහසුතාවෙට පත්වන, අවදානේ තත්වයන්හි ජීවත් වන හදුනාගත් කාණ්ඩ
එකතු
%
ව
වැන්දඹු
16
158 16.8
දක්කසාද වූ හා මවන්වු
05
07
0.7
වයස අවුරුදු 60 හා ඊට වැඩි වැඩිහිටියන් 286
410 43.5
මාසික ආදායම රු.20,445/- ට අඩු*
314
314 29.9
ප්රබල මලස ආබාධිත පුේගලයින්
19
05
24
2.5
ඉඩහ් අහිමි පුේගලයින්
29
29
3.4
එකතුව
942 100
* 2016 මනොවැේබර් මස දරිද්රතා මට්ටම (රු.4,089) සාමාජිකයින් 05 ක් සිටින පවුලක් සදහා ආමේශ කළ
විට
කාණ්ඩය

පිරිමි

ගැහැ
ණු
142
02
124

මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය/3 වැනි පියවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම/සිංගණන දත්ත

මමම ප්රධ්ාන කාණ්ඩයන්ට අමතරව, ආබාධිත (24), ඉඩේ මනොමැති/අනවසර (29) ආදී කාණ්ඩ කිහිපයක්ද
මේ. නැවත පදිංචි කිරීමේ කාර්යයට අදාලව මමම සාමාජීය කණ්ඩායේ නිර්ණය කරගැනීම හා හදුනාගැනීම
සිදුකර ඇත. එබැවින් නැවත පදිංචි කිරීමේ කාර්යයමේදී, අවදානේ සහිත තත්වයන්හි ජීවත් වන හදුනාගත්
මමම කාණ්ඩ මකමරහි ප්රබල මලස අවධ්ානය මයොමු කළ යුතුමේ. විවිධ් අවදානේ සහිත තත්වයන්
කිහිපයක් සහිත, වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන පුේගලයින් සිටින අතර ඔවුන් විවිධ් කාණ්ඩයන්
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යටමත් හදුනාමගන ඇති බැවින්, නැවත විශ්මේෂණමේද මමම පිරිමසේ මුළු සිංඛයාව වන්මන් 645කි.
විස්තර සදහා 45 වැනි වගුව බලන්න. අවදානේ සහිත තත්වයන්හි ජීවත් වන මමම පිරිසට අමතරව සුළු හා
ප්රබල ආබාධිත තත්වයන් සහිත සමාජිකයින් කිහිප මදමනක්ද මමම පවුේවල සිටි.

4.6 මයෝජිත වයාපෘතිමයන් සිදුවන බලපෑම පිළිබදව වයාපෘතිකෙන් අපහසුතාවෙට
පත්වන පුද්ග යින්කේ මතෙ
වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන මබොමහෝ පුේගලයින්හට අධිමේගී මාර්ගය යන්න නවතම
සිංකේපයක් වන අතර මමරට මහෝ විමේශයක මහෝ අධිමේගී මාර්ගයක් භාවිතා කර මනොමැති බැවින්
අධිමේගී මාර්ගය පිළිබදව ඔවුනට පැහැදලි කර ගැනීමක් අවශය මේ.
වගු අිංක 46 : මයෝජිත වයාපෘතිමේ සෘනාත්මක බලපෑේ පිළිබදව වයාපෘතිකෙන් බ පෑමට
පුද්ග යින්කේ මතෙ

ේවන

ප්රමුඛතාවය ප්රමුඛතාවය ප්රමුඛතාවය
1
2
3

මතය

අසේවාසී සේබන්ධ්තා වල පැවැත්ම පිළිබද
අවිනිශ්චිතතාව
276
ඥාති සබදතා ජාලමේ පැවැත්ම පිළිබද අවිනිශ්චිතතාව 141
තම ගමමන්/පාරේපරික ප්රජාමවන් දුරස්වීම
107
දරුවන්මේ අධ්යාපනයට බාධ්ාවීම
89
තම ආහාර සුරක්ෂිතතාව පිළිබද අවිනිශ්චිතතාව
118
ආදායේ මාර්ගවල පැවැත්ම පිළිබද අවිනිශ්චිතතාව
447
වයාපෘති ඉදකිරීේ කාලය තුළ දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණදීම 72
මවනත්
10
එකතුව
1,260

152
341
121
51
243
162
89
2
1,161

124
201
257
57
67
138
132
4
980

මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය/3 වැනි පියවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම/සිංගණන දත්ත

මකමසේ මවතත්, සමීක්ෂණ නිලධ්ාරීන් විසින් සිදුකරන ලද මූලික හැදන්වීමමන් හා ලබාදුන් මතොරතුරු
පත්රිකා මදක මගින් ලද අවමබෝධ්මයන් අනතුරුව, විමශේෂමයන් සාමාජීය හා පාරිසරික වශමයන්, මයෝජිත
වයාපෘතිය මගින් ඇතිවිය හැකි බලපෑේ පිළිබදව ඔවුන්මේ ධ්නාත්මක හා සෘනාත්මක මතයන් ප්රකාශ
කළහ. වගු අිංක 46 මගින් මපන්වන පරිද ඔවුන්මගන් බහුතරයක් තම ආදායේ මාර්ගයන්හි සුරක්ෂිතතාව
පිළිබදව බිමයන් පසුමවති. ඉහත දැක්වූ පරිද, ඔවුන්මේ ප්රධ්ාන ආදායේ මාර්ගය වන්මන්
කෘෂිකර්මාන්තයයි. තම ඉඩේ අහිමි වී, වගා බිේ වලින් දුරස්ථ ප්රමේශවල නැවත පදිංචිවීමට සිදුවුවමහොත්
අනාගතමේදී ඔවුන් මමම අවිනිශ්චිතතාවට මුහුණපානු ඇත. මදවන ප්රබලතම කණස්සේල වන්මන් තම
සමාජ සබදතා ජාලය බිදී යනු ඇතැයි යන බියයි. වගු අිංක 46 මගින් ඒ ඒ කරුණු පිළිබද ඔවුන් දැක්වූ
ප්රමුඛතාවය සහිතව මේ පිලිබද වැඩි විස්තර ඉදරිපත් මකමර්.
ඔවුන් වයපෘතිමේ සෘනාත්මක බලපෑේ පිළිබදව ප්රතිචාර දක්වමින් සිටින අතරම පර්මේෂණ කණ්ඩායම
ඔවුන් සමග එහි යහපත් ප්රතිඵල පිළිබදවද සාකච්ඡා කරන ලදී. අධිමේගී මාර්ග පහසුකේ පිළිබදව මපර
අත්දැකීේ රහිත වුවද, වයාපෘතිය මගින් ප්රමේශමේ මාර්ග පේධ්තිය හා මාර්ග මවත ප්රමේශවීමේ පහසුකේ
වැඩිදයුණු වන බව ඔවුන් විශ්වාස කරති. ඔවුන්මේ මදවන ප්රමුඛතාවය ලබා මදන්මන් ජාතික සිංවර්ධ්නය
යන අිංගයට වන අතර මතවන ප්රමුඛත්වය ප්රාමේශීය සිංවර්ධ්නය මවත ලබා මදයි. ඔවුන්මේ අමනකුත්
ප්රමුඛතා ඇතුළු වැඩි විස්තර වගු අිංක 47 මගින් ඉදරිපත් මකර්.
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වගු අිංක 47 : මයෝජිත වයාපෘතිමේ ධ්නාත්මක සමාජ බලපෑේ පිළිබදව වයාපෘතිකෙන් අපහසුතාවෙට
පත්වන පුද්ග යින්කේ මතෙ
ප්රමුඛතාවය ප්රමුඛතාවය ප්රමුඛතාවය
1
2
3
48
18
40

මතය

අපට නවීන නිවසක් හිමිමේ
ප්රමේශය සදහා මහොද ප්රමේශ මාර්ග පේධ්තියක්
ලැමේ
484
ජාතික මාර්ග සිංවර්ධ්නය වීම
453
පළාත් මාර්ග සිංවර්ධ්නය
116
ජාතික සිංවර්ධ්නය මේගවත් වීම
89
අපමේ වාහන නඩත්තු වියදේ අඩුවිම
31
අපමේ ගමන් කාලය හා වියදේ අඩුවිම
36
එකතුව
1,257

137
375
417
167
45
45
1,204

112
163
384
248
75
76
1,098

මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය/3 වැනි පියවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම/සිංගණන දත්ත

මයෝජිත වයාපෘතිය මගින් සිදුවන පාරිසරික බලපෑම පිළිබදව වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන
පුේගලයින්මේ මතය විමසීමේදී, බහුතර පිරිසකමේ මතය වූමේ වයපෘතිය මහේතුමවන් තමනට ශේද
දූෂණයට මුහුණ දීමට සිදුවන බවයි. ප්රමේශමේ පවත්නා ගුණාත්මක ජල මූලාශ්රයන්ට හානි වීම මදවන
වැඩිම පළමු ප්රමුඛතා සෘනාත්මක බලපෑම මලස ඔවුන් නේ කමළෝය. මතවන පළමු ප්රමුතාව ලබා දී ඇත්මත්
ඔවුන් සතු මේපල විමේදනය වීම යනු කරුණටයි. මමම මබොමහෝ අයහපත් ප්රතිඵල ඉදකිරීේ කාලය තුළ
සිදුවන බව ඔවුන්මේ විශ්වාසයයි. විස්තර 48 වගුමවන් දැක්මේ.

වගු අංෙ 48:: කෙෝජිත වයාපෘතිකෙන් සිදුවන පාරිසරිෙ බ පෑම පිළිබදව වයාපෘතිකෙන් අපහසුතාවෙට
පත්වන පුද්ග යින්කේ මතෙ
ප්රමුඛතාවය ප්රමුඛතාවය ප්රමුඛතාවය
මතය
1
2
3
නිතර සිදුවන ගිංවතුර ගැලීේ වලට
මුහුන දීමට සිදුමේ
105
27
36
පවත්නා ජල සේපත්හි ගුණාත්මක බව
අඩුමේ
293
141
152
ශේද දූෂණය ඇතිමේ
365
201
135
දූවිලි ඇතිවීම හා වායු දූෂණය
142
491
262
අපට ඉතිරිවන මේපල වලට හානි
සිදුමේ.
275
182
157
තුරු ලතා සහිත ස්වාභාවික පරිසරය
මවනස් මේ
81
160
379
එකතුව
1,261
2
7
මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය/3 වැනි පියවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම/සිංගණන දත්ත

මමම අධිමේගී මාර්ගය මාර්ග අනතුරු අඩු කිරීමට මහේතුවනු ඇතිබව බහුතර පිරිසකමේ මතය විය. මාර්ග
තදබදය අඩුවීම යන කරුණ සදහා මදවන වැඩිම ප්රමුඛතාව ලබා දී ඇත. වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට
පත්වන්නන් බහුතර පිරිස වර්තමානමේදී සිය ප්රධ්ාන ගමන් බිමන් අවශයතා සදහා (කුරුණෑගල හා

50

මහනුවර මවත යාම සදහා) A 010 ජාතික මාර්ගය භාවිතා කරන අතර මාර්ගමේ වර්තමාන තත්වය හා
වාහන තදබදය පිළිබද ඔවුනට අත්දැකීමක් ඇත. විස්තර සදහා වගු අිංක 49 බලන්න
වගු අංෙ 49 : කෙෝජිත වයාපෘතිෙ මගින් සිදුවන ධනාත්මෙ පාරිසරිෙ බ පෑම් පිළිබදව වයාපෘතිකෙන්
අපහසුතාවෙට පත්වන පුද්ග යින්කේ මතෙ
ප්රමුඛතාවය ප්රමුඛතාවය
1
2
398
151
261
411
329
290

මතය

මාර්ග අනතුරු අඩුමේ
ඉන්දන වැයවීම අඩුමේ
මාර්ගමේවාහන තදබදය අඩුමේ
අධිමේගී
මාර්ගය
නිසා
නව
පාරිසරික
අලිංකරණයක් ඇතිමේ.
73
සිංචාරක කර්මාන්තය දයුණු මේ.
76
මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබද ධ්නාත්මක ආකේප
ඇතිමේ.
116
මවනත්
6
එකතුව
1,259

ප්රමුඛතාවය
3
110
158
313

142
90

178
123

66
4
1,154

171
2
1,055

මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය/3 වැනි පියවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම/සිංගණන දත්ත

වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන පුේගලයින්මගන් බහුතර පිරිසකට ඉඩේ අත්කරගැනීමේ පනත, සිය
කැමැත්මතන් මතොරව නැවත පදිංචි කිරීමේ ජාතික ප්රතිපත්තිය හා මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිය විසින් භාවිතා
කරනු ලබන අමනකුත් වන්ද මගවීමේ ක්රමමේද පිළිබදව නිවැරද අවමබෝධ්යක් මනොමැත. විස්තර වගු අිංක
50 මගින් ලබා මේ.

වගු අංෙ 50 : න වත පදිංචි කිරීමට අදා මූලිෙ වයවස්ථාපිත හා ප්රතිපත්තිමෙ කල්ඛනෙන් පිළිබදව
වයාපෘතිකෙන් අපහසුතාවෙට පත්වන පුද්ග යින්කේ ද නුවත් ාවෙ.
දැනුවත්භාවය
ඉඩම් අත්ෙරග නීකම් පනත (LAA)
සිෙ ෙ ම ත්කතන් කතොරව න වත පදිංචි කිරීකම් ජාතිෙ ප්රතිපත්තිෙ
(NIRP)
මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිමේ වයපෘති මගින් බලපෑමට ලක්වන
පුේගලයින් සදහා ලබා මදන පාරිමතෝෂික

ඔේ
244

නැත
1,025

57

1,213

46

1,220

මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය/3 වැනි පියවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම/සිංගණන දත්ත

අවසාන වශමයන් සළකා බැලීමේ දී මපනී යන්මන් වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන පුේගලයින් තුළ
මයෝජිත වයාපෘතිය මකමරහි යහපත් ආකේපයක් ඇති බවයි. එමසේ වුවත් නැවත පදිංචිවීමට හා
ජීවමනෝපාය ප්රතිස්ඵාපනය කර ගැනීම සදහා සැළකිය යුතු වන්දයක් ඔවුන් අමප්ක්ෂා කරති. එබැවින් මමම
වාර්තාව පදනේ කර ගනිමින් මනා නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රමමේදයක් මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිය විසින්
සකස් කළ යුතුමේ.
රැස් කරන ලද ගුණාත්මක දත්තයයන් ඇට්ලස් අයි.ටී. දත්ත විශ්මේෂණ මෘදුකාිංග වැඩසටහන මගින්
ජාලයක ස්වරූපමයන් සාරාිංශ ගත කර, එමගින් වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන පුේගලයින්
වයපෘතිය මකමරහි දරන සමස්ථ මතමේ හරස් කඩක් ඉදරිපත් මකමර්. මධ්යම අධිමේගී මාර්ගය ඉදකිරීමේ
51

වයාපෘතිය මක්න්ද්රීය විෂයයය වන අතර ඒ ආශ්රිත පරිවාර විෂයයය කිහිපයක්ද මමම මක්න්ද්රීය විෂයයය
සමග දැඩිව එකට බැදී පවතී. මමම පරිවාර විෂයයයන් ද ඒ එකිමනක හා සමීප සබදතාවකින් යුක්තමේ.
මේ පිළිබද වැඩි විස්තර ප්රස්ථාර අිංක 01 මගින් ඉදරිපත් මකමර්.
ප්රස්ථාර අංෙ 01 : මධයම අධිකේගී මාර්ගෙ ඉදිකිරීකම් වයාපෘතිෙට අදා න වත පදිංචි කිරීකම්
ක්රිොවලිකේ ජා ාොර දර්ශනෙ

මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය/3 වැනි පියවර/ගුණාත්මක දත්ත

මීට අමතරව, මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිමේ 2014 වර්ෂමේ සකස් කරන ලද නිර්මාණ සැළැස්මට
අනුව වයාපෘති කාර්යය සදහා ඉඩේ අත්කර ගැනීම මහේතුමවන් තවත් අපහසුතා කිහිපයක් තමන්ට ඇතිවිය
හැකි බව පුේගලයින් කිහිප මදමනක් ප්රකාශ කර සිටිති. මමම කරුණු සාරාිංශගත කර වගු අිංක 51 මගින්
ඉදරිපත් මකමර්. එම කරුණු දැක්වීේ සෘජුවම වයාපෘති කාර්යාලය මවත ඉදරිපත් කර ඇති අතර නැවත
පදිංචි කිරීමේ උපමේශක මවතද ඒවාමේ පිටපත් මයොමුකර තිබිණි. මකමසේ මවතත් මමම ගැටළු සදහා
විසදුේ විධ්ායක නිමයෝජිතායතනය විසින් ඉදරිපත් කර ඇති අතර වයාපෘතිමේ වර්තමාන නිර්මාණ සැලසුම
මගින් කර ඇති මවනස්කේ නිසා මමම ගැටළු මහේතුමවන් විශාල බලපෑමක් ඇති මනොමේ.
වගු අංෙ 51 : සමාජ ආරේෂණෙට අදා ව වයාපෘතිකෙන් අපහසුතාවෙට පත්වන පුද්ග යින් විසින්
ඉදිරිපත් ෙර ඇති ෙරුණු.
අනු පුද්ග ො/ෙණ්ඩාෙම
අංෙෙ
1
ආර්.ජී. කසකනවිරත්න මහතා

2

එම්.ඩී. කසෝමවතී කමෙ

ග ටළුව

ෙරුණු ද ේවීම

වයාපෘතිකෙන් බ පෑමට
ේවන සුසාන භූමිෙ කවනුකවන්
ෙහපත්ව පුබ්බිලිෙ ජනපදකේ සුසාන විෙල්ප භූමි
ාගෙේ
භූමිෙ කවනුකවන් විෙල්ප භූමි ාගෙේ බා ග නීම සදහා
බා දීම.
ේෂ්මන් මල්වතුකගොඩ ආෙතනිෙ සහාෙ අවශය
මහතාට අෙත් ඉඩමේ ඒ සදහා කේ.
කෙෝජනා ෙරයි.
සිෙළුම ඉඩම් ෙට්ටි (උස්බිම් හා කුඹුරු) රට කවනුකවන් සිදුෙරන
වයාපෘතිකෙන් බ පෑමට
ේවන විකශේෂ කසේවෙ සළො,
බ වින් විෙල්ප ඉඩම් අකප්ේෂා කෙකර්. ඇෙකේ
ජීවකනෝපාෙ
ප්රතිස්ථාපනෙ
ෙර
ග නීම හා සාධාරණ
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වන්දි මුද ේ
බා
ග නීම සදහා ආෙතනිෙ
සහාෙ අවශය කේ.
මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය/3 වැනි පියවර/ගුණාත්මක දත්ත

5 ව නි පරිච්කේදෙ : වයාපෘතිෙට අදා
ප්රති ා

හිමිෙම් ක්රමකේදෙ, සහාෙ හා

5.1 හ දින්වීම
දැනව පවතින ඉඩේ නීති අනුව (1950 අිංක 09 දරන ඉඩේ අත්කරගැනීමේ පනත හා පසුව ඊට කරන ලද
සිංමශෝධ්නයන්) වයවස්ථාපිත වන්ද ලැබීමට සුදුසුකේ ලබන මූලික ප්රතිලාභීන් වන්මන් ඉඩේ මහෝ
පරවශතාවයන් හිමිකරුවන්ය. “සම අයිතිකරු, උකස් හිමියා, බදුකරු මලස මහෝ අන් ආකාරයකින් එම
ඉඩම මහෝ එහි මකොටසක් මහෝ පිළිබදව උනන්දුවක් දක්වන මවනත් ඕනෑම පුේගලමයකු මහෝ, සහ එම
ඉඩම පිළිබද හිමිකමේ යේකිසි ස්වභාවයක්, එම ඉඩම මවනුමවන් ලැබූ මහෝ ලැබිමට නියමිත යේකිසි
කුලියක් මහෝ ලාභයක් ” ෙනාදී අයිතිය පිළිබද මවනත් ප්රමේදයන්ද මේ සදහා සළකා බැලීමට අවශය
ප්රතිපාදන ඉඩේ අත්කරගැනීමේ පනමත් 08 වැනි මේදය මගින් සළසා ඇත.මකමසේ මවතත්, ඉහත
ප්රමේදයන්ට අයත් හිමිකේ ඔප්පු මනොදරන මබොමහෝ පුේගලයින්හට එම ඉඩම අත්කර ගැනීමට අදාල
වයවස්ථාපිත ක්රියාවලිමේ අවශයතාවයන්ට ගැලමපන ඔප්පු කළ හැකි සාක්ෂය මනොමැත. එබැවින් මබොමහෝ
අවස්ථාවල මමවැනි හිමිකේ කියන්නන් වන්ද මගවිමේ වයවස්ථාපිත ක්රියාවලිමයන් ඉවත් කරනු ලැමේ.
සිය කැමැත්මතන් මතොර නැවත පදිංචි කිරිම පිළිබද ජාතික ප්රතිපත්තිය යනු ඔප්පු හිමිකේ මනොදරන, යේ
ඉඩමකට ඇති සේබන්ධ්ය ඔප්පු කිරීමට ප්රබල ඔප්පු කළ හැකි සාක්ෂය මනොමැති මහයින් මමමසේ ඉවත්
මකමරන පිරිස ප්රතිලාභීන් මලස ආවරණය කිරීම සදහා දරන ලද උත්සාහයකි. උසස් අධ්යාපන හා
මහාමාර්ග අමාතයාිංශය විසින් මපරදී හදුන්වා දුන්, කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් අනුමත පාරිමතෝෂික
පැමක්ජය, ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ පනත හා සමගාමීව ක්රියාත්මක මවමින් ඉඩේ අත්කරගැනීමේ ක්රියාවලිය
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මේගවත් කරනු ලබන මමවලමකි. වයවස්ථාපිත වන්ද හා නැවත පදිංචිවීමේ වැය අතර මවනස සමනය
කිරීම සදහා, වයාපෘති මහේතුමවන් ආර්ථිකමය හා සමාජීය වශමයන් බලපෑමට ලක්වන පුළුේ පරාසයකට
අයත් පුේගලයින්හට අතිමර්ක සහන සැළසීමට මමම පාරිමතෝෂික පැමක්ජය භාවිතා මේ.
මුදේ යනු වන්ද මගවීේ සදහා භාවිත කළ යුතු යථාර්ථවාදී සහන සැළසීමේ මාධ්යයක් මනොවන බව පැහැදළි
කරුණකි. එමසේ වුවත් රජයට හා මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරියට තම ඉඩේ වලින් ඉවත් මකමරන සෑම
අමයකුටම විකේප ඉඩේ ලබා දීමේ හැකියාව මනොමැත. එබැවින් මබොමහෝ විට අනුගමනය කළ හැකි
විකේපය වන්මන්, මබොමහෝ හිමිකරුවන් අයිතිය දරන මපෞේගලික මේපල මවනුමවන් මුදේ වන්ද
පිරිනැමීමයි (මමම හිමිකරුවන්, නනතික ඔප්පු දරන්නන්, කුලීනිවැසියන්, බදුකරුවන්, හවුේ හිමිකරුවන්
ආදීන් වියහැකිය). එබැවින් වන්ද ලබාදීමේ හා නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරකේ හදුනාගැනීම,
සැලසුේකිරීම හා ක්රියාත්මක කිරීම ශ්රී ලිංකාමේ ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ පනත, ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ
පනමත් 63 (2) (E) වගන්තිය (460 පරිච්මේදය) යටමත් ඉඩේ හා ඉඩේ සිංවර්ධ්න අමාතයවරයා විසින්
නිකුත් කරන ලද හා 2014.02.18 දන පාර්ලිමේන්තුව විසින් අනුමත කරන ලද 2014.05.30 දනැති අිංක
1864/54 දරණ අතිවිමශේෂ ගැසට් පත්රය හා මමම ගැසට් පත්රය යටමත් උතුරු අධිමේගී මාර්ගය ඇතුළත් වන
අිංක /14/0833/533/008 දරණ කැබිනට් පත්රිකාව අනුව සිදුකළ යුතුමේ. නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී
සැලැස්මක් සකස් කිරීම සදහා මග මපන්වන තවත් ප්රධ්ානතම ප්රතිපත්ති මාලාවක් වන්මන් ඉඩේ හා ඉඩේ
සිංවර්ධ්න අමාතයාිංශය මගින් සේපාදත සිය කැමැත්මතන් මතොරව නැවත පදිංචිකිරීම පිළිබද ජාතික
ප්රතිපත්තියයි. මමම පරිමානමේ සිංවර්ධ්න වයාපෘතියක් සදහා නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්මක
අවශයතාවය ජාතික පරිසර පනත මගින්ද අවධ්ාරණය මකමර්. මමම වයාපෘතියද ජාතික පරිසර පනමත්
නියමයන් යටතට ගැමනන වයාපෘතියක් බැවින් නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්මක් සකස් කිරීම
අනිවාර්යය මේ. ඒ අනුව මමම නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම හා හිමිකේ ක්රමමේදය 2014.05.30
දනැති අිංක 1864/54 දරණ අතිවිමශේෂ ගැසට් පත්රය අනුව සකස් කරඇත. 2014 වර්ෂමේදී සකස් කරන ලද
මරගුලාසි ප්රකාරව, ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ පනමත් 2 වැනි පරිච්මේදයට අනුව මමම වයාපෘතිය සදහා
නියමිත දැන්වීේ ගැසට් පත්රමයහි පළකිරීමමන් අනතුරුව, නව වයාපෘතීන් සදහා වන පාරිමතෝෂික පැමක්ජය
අදාල වනු ඇත.

5.2 වයාපෘතිෙට අදා හිමිෙම් ප්රතිපත්තිෙ
ඉඩේ හිමිකේ වර්ගය මත පදනේව සහ මේපල හා ජීවමනෝපායට අදාලව සිදුමවතැයි අමප්ක්ෂිත අහිමිවීේ
හා හානි මත පදනේව, වයාපෘතිය යටමත් නැවත පදිංචිකිරීමේ හා ජීවනමනෝපාය ප්රතිස්ථාපනය කිරීමේ
ප්රතිලාභ සදහා ඇති හිමිකේ, එනේ හිමිකේ ක්රමමේදය වගු අිංක 52 මගින් දක්වා ඇත.
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වගු අංෙ 52: වයාපෘතිෙට අදා හිමිෙම් ක්රමකේදෙ
අහිමිවීම/හානිෙ
හිමිෙම් ාභීන්
හිමිෙම
අ. ෙෘෂිොර්මිෙ ඉඩම් අහිමිවීම (පහත් බිම් හා උස්බිම්) ෙෘෂිොර්මිෙ කනොවන ඉඩම්
අ.1 ෙෘෂිොර්මිෙ ඉඩම් හිමිකේ ඔප්පුව මහෝ ලියාපදිංචි තම ඉඩම මවනුවට (ස්ථානීය
කිරීමේ සහතිකය ඇති අයිතිකරු ස්වභාවමයන් හා ඵලදායිතාවමයන්
අහිමිවීම
සමාන) ඉඩමක් ලබාගැනීමේ විකේපය
මතෝරාගැනීමේ අවස්ථාව වයාපෘතිමයන්
අපහසුතාවයට පත්වන පුේගලයින්හට
ලබා මදනු ලැමේ. එවැනි ඉඩමක් සපයා
ගැනීමේ හැකියාවට යටත්ව මමම
අවස්ථාව හිමිමේ.
නැවත පදිංචිකිරීමේ වැය මලස, ඉඩම
අහිමිවීම මවනුමවන්, මුදලින් මගවන
වන්දයක්
ඉඩමමන් මකොටසක් පමණක් අත්කර
ගැමනන හා ඉතිරි මකොටස ආර්ථිකමය
වශමයන්
ඉදරි
භාවිතය
සදහා
ප්රමයෝජනවත් තත්වයක මනොමැති විට,
ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ පනතට අනුව, අදාල
පුේගලයාමේ මනාපය මත, ඉතිරි බිේ
මකොටසද අත්කර ගැනීම මහෝ නැවත
පදිංචිවීමේ වැය මලස, ඊට සිදුව ඇති
හානියට වන්ද මගවීම සිදුමකමර්.
එකී කුමන අවස්ථාමේ වුවද, F1 මගින්
දක්වා ඇති පරිද, මබෝග වගාවන්හි
අස්වැන්න මනළා ගැනීමට ප්රමාණවත්
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කගවීම් සාධාරණීෙරණෙ

වගකීම

වත්කේ
අහිමිවීම
සහ මාර්ග
සිංවර්ධ්න
ජීවමනෝපාය ප්රතිස්ථාපනය අධිකාරිය, වියදේ ප්රධ්ාන
මවනුමවන් මගවිේ සිදුකිරීම. තක්මසේරුකරු, ප්රාමේශීය
මේකේ.
ඉඩේ
අත්කර
ගැනීමේ
පනමත් 46 1 (iii) අනුව
ලැමබන
හිමිකේ
මත
පදනේව මහෝ 2014.03.05
දන පළකළ විමශේෂ ගැසට්
නිමේදනමේ මරගුලාසිවලට
අනුව ප්රධ්ාන තක්මසේරුකරු
විසින් තීරණය කරන පරිද,
ආදායේ අහිමිවීම මවනුමවන්
මගවීම

අහිමිවීම/හානිෙ

A2

ෙෘෂිොර්මිෙ
අහිමිවීම

හිමිෙම් ාභීන්

හිමිෙම
කාලයක් ලබා දම මහෝ මවළදපල මිළ
අනුව මගවීේ සිදුකිරීම මහෝ කරනු ලැමේ.
.
ජීවමනෝපාය
ප්රතිස්ථාපන
දීමනාව
(G3.1)සහ විමශේෂ දීමනාව (H2.2)
ඉඩම් තම මදමාපියන්මගන් ලද උරුමය තම ඉඩම මවනුවට (ස්ථානීය
ස්වභාවමයන් හා ඵලදායිතාවමයන්
මත හවුේ හිමිකරුවන්
සමාන) ඉඩමක් ලබාගැනීමේ විකේපය
මතෝරාගැනීමේ අවස්ථාව වයාපෘතිමයන්
බලපෑමට ලක්වන පුේගලයින්හට ලබා
මදනු ලැමේ. එවැනි ඉඩමක් සපයා
ගැනීමේ හැකියාවට යටත්ව මමම
අවස්ථාව හිමිමේ.
නැවත පදිංචිකිරීමේ වැය මලස, ඉඩම
අහිමිවීම මවනුමවන්, මුදලින් මගවන
වන්දයක්
ඉඩමමන් මකොටසක් පමණක් අත්කර
ගැමනන හා ඉතිරි මකොටස ආර්ථිකමය
වශමයන්
ඉදරි
භාවිතය
සදහා
ප්රමයෝජනවත් තත්වයක මනොමැති විට,
ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ පනතට අනුව, අදාල
පුේගලයාමේ මනාපය මත, ඉතිරි බිේ
මකොටසද අත්කර ගැනීම මහෝ නැවත
පදිංචිවීමේ වැය මලස, ඊට සිදුව ඇති
හානියට වන්ද මගවීම සිදුමකමර්.
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වගකීම

වත්කේ
අහිමිවීම මාර්ග
සිංවර්ධ්න
සහජීවමනෝපාය
අධිකාරිය,
ප්රධ්ාන
ප්රතිස්ථාපනය
මවනුමවන් තක්මසේරුකරු, , ප්රාමේශීය
මගවිේ සිදුකිරීම.
මේකේ.
ඉඩේ
අත්කර
ගැනීමේ
පනමත් 46 1 (iii) අනුව
ලැමබන
හිමිකේ
මත
පදනේව මහෝ 2014.03.05
දන පළකළ විමශේෂ ගැසට්
නිමේදනමේ මරගුලාසිවලට
අනුව ප්රධ්ාන තක්මසේරුකරු
විසින් තීරණය කරන පරිද,
ආදායේ අහිමිවීම මවනුමවන්
මගවීම
සතය (නනතික) අයිතිකරු
නිශ්චය කිරීමේදී ඔප්පු වර්ගය
අනුව ඊට මවනස්කේ සිදුවිය
හැකිය.(ජයභූමි
හා
ස්වර්ණභූමි ඔප්පුවලට අනුව,
මදමාපියන්මේ මරණින් පසුව
උරුමය වැඩිමහේ පුතා මවත
හිමිමේ).
තවද

අහිමිවීම/හානිෙ

A3

හිමිෙම් ාභීන්

හිමිෙම
එකී කුමන අවස්ථාමේ වුවද, F1 මගින්
දක්වා ඇති පරිද, මබෝග වගාවන්හි
අස්වැන්න මනළා ගැනීමට ප්රමාණවත්
කාලයක් ලබා දීම මහෝ මවළදපල මිළ
අනුව මගවීේ සිදුකිරීම කරනු ලැමේ.
.
ජීවමනෝපාය
ප්රතිස්ථාපන
දීමනාව
(G3.1)සහ විමශේෂ දීමනාව (H2.2)

කගවීම් සාධාරණීෙරණෙ
වගකීම
ජනපදකරණ
ඉඩේ
(මදමාපියන්මේ
මරණින්
පසුව උරුමය බාල පුතා මවත
හිමිමේ), මහනුවර උරුමය
යටමත් ඉඩේ(මදමාපියන්මේ
මරණින් පසුව උරුමය
වැඩිමහේ පුතා මවත හිමිමේ)
ආදී ඉඩේ ලබාදීමේ මයෝජනා
ක්රමය අනුවද සතය අයිතිය
තීරණය මේ. මවනස් මේ
මකමසේ මවතත්, පියා මහෝ
මව තමන්මගන් පසු අයිතිය
සියලු දරුවන් මවත සමව
ලබා දී ඇත්නේ, සියලු
දරුවන්හට මේපල අයිතිය
සමව හිමිමේ.

සිංස්කෘතිකමය
වශමයන්
ප්රාමේශීයව
භාවිතා වන
මවනත් භාවිතාවන්ද පවතී.
එබැවින්,
අත්කරගැනීමේ
ක්රියාවලිමේදී, මමමසේ පවතින
භාවිතයන්
උේලිංඝණය
මනොකළ යුතුය.
කෘෂිකාර්මික ඉඩේ බදුකරු, බදු පදනමින් මහෝ කුළි ඉඩම සදහා මගවීමක් සිදු මනොමකමර්.
අහිමිවූ
මභෝග
සහ මාර්ග සිංවර්ධ්න
මවත
ප්රමේශය පදනමින් භුක්ති විදන්නා,අඳ
ජීවමනෝපාය ප්රතිස්ථාපනය අධිකාරිය, ප්රධ්ාන
අහිමිවීම.
මගොවියා
බදුකරු, බදු පදනමින් මහෝ කුළි පදනමින් මවනුමවන් මගවිේ සිදුකිරීම. තක්මසේරුකරු, ,
භුක්ති විදන්නා,අඳ මගොවියා විසින් වගා
ප්රාමේශීය මේකේ.
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හිමිෙම් ාභීන්

හිමිෙම
කගවීම් සාධාරණීෙරණෙ
කර ඇත්නේ, ඒ වන විට පවතින මභෝග
සහ/මහෝ ගස් සදහා F1 හි දක්වා ඇති පරිද
වන්ද මගවීේ සිදුකරනු ලැමේ.

වගකීම

එකී කුමන අවස්ථාමේ වුවද, F1 මගින්
දක්වා ඇති පරිද, මබෝග වගාවන්හි
අස්වැන්න මනළා ගැනීමට ප්රමාණවත්
කාලයක් ලබා දීම මහෝ මවළදපල මිළ
අනුව මගවීේ සිදුකිරීම මහෝ කරනු ලැමේ.
බලපෑමට ලක්වූ ඉඩේ ප්රමාණයට අදාලව
ඉතිරි බදු/පැවරුේ කාලය සදහා ශුේධ්
ආදායම අහිමිවීම මවනුමවන් මූලයමය
මගවීම.

A4

කෘෂිකාර්මික ඉඩේ හවුලට
මවත
ප්රමේශය (sharecopper)
අහිමිවීම.

ජීවමනෝපාය
ප්රතිස්ථාපන
දීමනාව
(G3.1)සහ විමශේෂ දීමනාව (H2.2)
වගාකරන්නා ඉඩම සදහා මගවීමක් සිදු මනොමකමර්.
අහිමිවූ
මභෝග
සහ
ජීවමනෝපාය ප්රතිස්ථාපනය
හවුලට වගාකරන්නා (sharecopper) මවනුමවන් මගවිේ සිදුකිරීම.
විසින් වගා කර ඇත්නේ, F1 මගින් දක්වා
ඇති පරිද, මබෝග වගාවන්හි අස්වැන්න
මනළා ගැනීමට ප්රමාණවත් කාලයක් ලබා
දීම මහෝ මවළදපල මිළ අනුව මගවීේ
සිදුකිරීම මහෝ කරනු ලැමේ.
ජීවමනෝපාය ප්රතිස්ථාපන දීමනාව
(G3.1)සහ විමශේෂ දීමනාව (H2.2)
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මාර්ග
සිංවර්ධ්න
අධිකාරිය,
වියදේ
තක්මසේරුකරු, ප්රාමේශීය
මේකේ.

A5

A6

අහිමිවීම/හානිෙ
කෘෂිකාර්මික ඉඩේ
මවත
ප්රමේශය
අහිමිවීම.

හිමිෙම් ාභීන්
ඔප්පු හිමිකේ මනොදරන්නා මහෝ
මපෞේගලික මහෝ රජමේ ඉඩම
අයුතු මලස අේලා ගත්
තැනැත්තා

හිමිෙම
ඉඩම සදහා මගවීමක් සිදු මනොමකමර්.

කගවීම් සාධාරණීෙරණෙ
අහිමිවූ
මභෝග
සහ
ජීවමනෝපාය ප්රතිස්ථාපනය
ඔප්පු හිමිකේ මනොදරන්නා විසින් වගා කර මවනුමවන් මගවිේ සිදුකිරීම.
ඇත්නේ, F1 මගින් දක්වා ඇති පරිද, මබෝග
වගාවන්හි අස්වැන්න මනළා ගැනීමට
ප්රමාණවත් කාලයක් ලබා දීම මහෝ
මවළදපල මිළ අනුව මගවීේ සිදුකිරීම මහෝ
කරනු ලැමේ.

ජීවමනෝපාය
ප්රතිස්ථාපන
දීමනාව
(G3.1)සහ විමශේෂ දීමනාව (H2.2)
කෘෂිකාර්මික ඉඩේ විහාර මහෝ මේවාලගේ ඉඩමක් පහත නිර්ණායකයට අනුව ඉඩේ සදහා ඉඩම සිංවර්ධ්නය කිරීම
මවත
ප්රමේශය ඔප්පු හිමිකේ රහිතව භුක්ති වන්ද මගවීම.
සදහා
සිදුකළ
සියළු
අහිමිවීම.
විදන්නා
ආමයෝජන අහිමිවූ මභෝග සහ
භුක්ති
මගවිේ ප්රතිශතය
ජීවමනෝපාය ප්රතිස්ථාපනය
විදන
භුක්තිවිදන්නා අයිතිකරු මවනුමවන් මගවිේ සිදුකිරීම.
කාලය
.
වසර 20ට 75
25
වැඩි
වසර 10- 50
50
20 අතර
වසර 5- 25
75
10 අතර
වසර 5 ට 10
90
අඩු
ඔප්පු හිමිකේ මනොදරන්නා විසින් වගා කර
ඇත්නේ, F1 මගින් දක්වා ඇති පරිද, මබෝග
වගාවන්හි අස්වැන්න මනළා ගැනීමට
ප්රමාණවත් කාලයක් ලබා දීම මහෝ
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වගකීම
මාර්ග
සිංවර්ධ්න
අධිකාරිය,
වියදේ
තක්මසේරුකරු, ප්රාමේශීය
මේකේ.

මාර්ග
සිංවර්ධ්න
අධිකාරිය,
වියදේ
තක්මසේරුකරු, ප්රාමේශීය
මේකේ
සහ
මහා
භාරකාරමදපාර්තමේන්තුව

අහිමිවීම/හානිෙ

හිමිෙම් ාභීන්

හිමිෙම
කගවීම් සාධාරණීෙරණෙ
මවළදපල මිළ අනුව මගවීේ සිදුකිරීම මහෝ
කරනු ලැමේ.

වගකීම

ජීවමනෝපාය
ප්රතිස්ථාපන
දීමනාව
(G3.1)සහ විමශේෂ දීමනාව (H2.2)
B. කන්වාසිෙ ඉඩම් හා කගොඩන ගිලි
B1 මන්වාසික ඉඩේ හා හිමිකේ ඔප්පු, ලියාපදිංචි සහතික ඉඩම් හා කගොඩන ගිලි අර්ධ වශකෙන් අහිමි
මගොඩනැගිලි
මහෝ නීතිමයන් පිළිගත් මවනත් වීම
අහිමිවීම
මේඛන මගින් අයිතිය
ඉතිරිව
තිමබන
ඉඩේ
ප්රමාණය
මගොඩනැගිේල නැවත ඉදකිරීම සදහා
ප්රමාණවත් විට, මිළඅවප්රමාණවීේ සදහා
මහෝ අදාල මගොඩනැගිේල මපර තිබූ
තත්වයට නැතමහොත් ඊට වඩා මහොද
තත්වයකට අලුත්වැඩියා කිරීමට මහෝ
නැවත ඉදකිරීම සදහා මේරාගතහැකි ද්රවය
සදහා අඩු කිරීමක් සිදු මනොමකොට,
සේපූර්ණමයන් නැවත ප්රතිස්ථාපනය
කිරීමට අදාල වැයට අනුව, ද්රවයවලින් සහ/
මහෝ මුදලින්, ඉඩේ හා මගොඩනැගිලි සදහා
මගවීේ ( ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ පනමත්
ප්රතිපාදන සහ 2008 මරගුලාසි 2009.04.07 දන පළකළ විමශේෂ ගැසට්
නිමේදනය)
G1.1යටමත් දැක්මවන ද්රවය ප්රවාහන
දීමනා,සහ G2.1 සහ නව පදිංචි ස්ථානය
මවත මාරු වී යාමට අදාල වියදේ සදහා
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අහිමිවූ වත්කේ සදහා මගවීම,
ඉතිරි බිේ මකොටස මග නැවත
ස්ථාපිත වීමට මහෝ විකේප
ඉඩමක නැවත පදිංචිවීමට හා
මාරු වී යන කාලයතුළ
සහාය

මාර්ග
අිංවර්ධ්න
අධිකාරිය,
ප්රධ්ාන
තක්මසේරුකරු, ප්රාමේශිය
මේකේ , නැවත පදිංචි
කිරීමේ
භූමි
මගොඩනගන්මන්
නේ
ජාතික නිවාස සිංවර්ධ්න
අධිකාරිමේ සහාය අවශය
වනු ඇත.

අහිමිවීම/හානිෙ

හිමිෙම් ාභීන්

හිමිෙම
කගවීම් සාධාරණීෙරණෙ
G2.2 යටමත් දැක්මවන පරිද මගවනු
ලබන දීමනාව.
H2.2 යටමත් දැක්මවන අතිමර්ක දීමනා
මගවීම
තාවකාලික නවාතැනක් මසොයා ගැනීම
සදහා පවුේ ඒකක සාමාජිකයින්හට
සාධ්ාරණ කාලයක් (අවම මාස මදකක්)
ලබා දීම
ඉඩම් හා කගොඩන ගිලි පූර්ණ වශකෙන්
අහිමි වීම
නැවත ඉදකිරීම සදහා ප්රමාණවත් බිේ
ප්රමානයක් මනොමැති මගොඩනැගිලි සදහා
පහත හිමිකේ අදාල මේ.
1. ප්රතිස්ථානගතවීම සදහා විකේප බිේ
මකොටසක් මසොයා ගැනීම සදහා මාර්ග
සිංවර්ධ්න අධිකාරිමේ සහාය ලබා දීම මහෝ
වයාපෘතිය විසින් මගොඩනිංවන ලද නැවත
පදිංචිකිරීමේ භුමියක් මේ නේ හා එහි
ස්ථානගතවීමට වයාපෘතිමයන් බලපෑමට
ලක්වන පුේගලයා තීරණය කරයි නේ එහි
ප්රතිස්ථානගත වීමට අවශය සහාය ලබා දීම
(ඉඩම සිංවර්ධ්නය කිරීමට මපර වටිනාකම
මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිය විසින් අදාල
පුේගලයා මවතින් ආපසු ලබා ගැමන්)
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වගකීම

අහිමිවීම/හානිෙ

හිමිෙම් ාභීන්

හිමිෙම
කගවීම් සාධාරණීෙරණෙ
2. වයාපෘතිමයන් බලපෑමට ලක්වන
පුේගලයා තීරණය කරයි නේ, තමන්
විසින්ම ප්රතිස්ථානගත වීමේ රු.500,000/මනොවැඩි දීමනාවක් ලබා දීම

වගකීම

G1.1යටමත් දැක්මවන ද්රවය ප්රවාහන
දීමනා,සහ G2.1 සහ නව පදිංචි ස්ථානය
මවත මාරු වී යාමට අදාල වියදේ සදහා
G2.2 යටමත් දැක්මවන පරිද මගවනු
ලබන දීමනාව.
H2.2 යටමත් දැක්මවන අතිමර්ක දීමනා
මගවීම
තාවකාලික නවාතැනක් මසොයා ගැනීම
සදහා පවුේ ඒකක සාමාජිකයින්හට
සාධ්ාරණ කාලයක් (අවම මාස මදකක්)
ලබා දීම
B2

කුලී
අහිමිවිම

නවාතැන් බදුකරු, බදු පදනමින් මහෝ කුළි කුලී නවාත න අර්ධ වශකෙන් අහිමි වීම
පදනමින් භුක්ති විදන්නා,
කුලී නවාත නෙට අර්ධ හානි සිදුවන්කන්
නම්, එහි අයිතිෙරුකේ එෙගතාවෙ මත
එහි රැදී සිටීකම් විෙල්පෙ අපහසුතාවෙට
පත්වන පුද්ග ො සතු වන අතර
කනොඑකසේනම් අපහසුතාවෙට පත්වන
පුද්ග ො ඉවත්ව ොමට තීරණෙ ෙරයි
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නවාතැන් කුලියට අදාලව
මූලය දීමනාව මහෝ ඉතිරි බදු
වටිනාකම,
විකේප
නවාතැනක් මසොයා ගැනීම
සදහා සහාය සහ නවාතැන්
මාරු වී යන කාලය සදහා
සහාය .

මාර්ග
අිංවර්ධ්න
අධිකාරිය,
ප්රධ්ාන
තක්මසේරුකරු, ප්රාමේශිය
මේකේ ,.

අහිමිවීම/හානිෙ

හිමිෙම් ාභීන්

හිමිෙම
කගවීම් සාධාරණීෙරණෙ
නම් මාස 3 ෙ මාසිෙ කුලිෙ පහත පරිදි
කගවනු කබ්.
 මහනගර සභා සීමාවක පිහිටි මේපලක්
සදහා උපරිම මාසික කුලිය රු. 20,000/බැගින්
 නගර සභා සීමාවක පිහිටි මේපලක් සදහා
උපරිම මාසික කුලිය රු. 15,000/බැගින්
 ප්රාමේශීය සභා සීමාවක පිහිටි මේපලක්
සදහා උපරිම මාසික කුලිය රු. 10,000/බැගින්
H2.2 යටමත් දැක්මවන අතිමර්ක දීමනා
මගවීම

කුලී නවාත න පූර්ණ ක ස අහිමි විම
කුලී නවාත නෙට පූර්ණ හානි සිදුවන්කන්
නම්, උපරිම මාස 06 ෙ ො ෙේ කුලිෙට
න වතීකම් පහසුෙම් සපො ග නීම සදහා
පහත ද ේකවන පරිදි මූ ය සහාෙ ස පයීම.
 මහනගර සභා සීමාවක පිහිටි මේපලක්
සදහා උපරිම මාසික කුලිය රු. 20,000/බැගින්
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වගකීම

අහිමිවීම/හානිෙ

හිමිෙම් ාභීන්

හිමිෙම
කගවීම් සාධාරණීෙරණෙ
 නගර සභා සීමාවක පිහිටි මේපලක් සදහා
උපරිම මාසික කුලිය රු. 15,000/බැගින්
 ප්රාමේශීය සභා සීමාවක පිහිටි මේපලක්
සදහා උපරිම මාසික කුලිය රු. 10,000/බැගින්

වගකීම

දැරිය හැකි කුලියකට නව කුලී
වාසස්ථානයක් මසොයා ගැනීම සදහා සහාය
හා H2.2 යටමත් දැක්මවන අතිමර්ක
දීමනා මගවීම

B3

මන්වාසික
මගොඩනැගිලි
අහිමිවීම

කුලී වාසස්ථානය පූර්ණ වශමයන් හානියට
පත් වන්මන් නේ, කුලී කරු විසින් එම
වාසස්ථාන හිමිකරු මවත මගවන ලද
අත්තිකාරේ මුදේ නැවත ලබා ගැනීම
සදහාද මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිය සහාය
වනු ඇත.
ඔප්පු හිමිකේ මනොමැති භුක්ති මගොඩනැගිේලක් අර්ධ් මහෝ පූර්ණ මලස රජමේ මහෝ මපෞේගලික
විදන්නා, බලපත්ර මනොමැති මහෝ අහිමි වීම
ඉඩේවල
අනවසර
අනවසර පදිංචිකරු
පදිංචිකරුවන් මහෝ හිමිකේ
ඉඩම සදහා මගවීේ කරනු මනොලැමේ.
ඔප්පු මනොදරන්නන්හට අහිමි
වූ මේපල සදහා මගවීම,
රජමේ
ඉඩමක
පදිංචි
අනවසර ඉඩමමහි නැවත සිංවිධ්ානය
පදිංචිකරුමවක් නේ, අපහසුතාවයට පත් වීම සදහා සහාය මහෝ
වන පුේගලයාහට යථාතත්වයට පත්වීමට ප්රතිස්ථානගත
වීමට
අවශය වැය වටිනාකම අදාල ප්රාමේශීය ක්රියාකරන්මන්නේ විකේප
මේකේවරයාමේ එකගතාවය මත මගවනු භූමියක් සැපයීම සහ මාරු වී
යන කාලය තුළ සහාය
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මාර්ග
අිංවර්ධ්න
අධිකාරිය,
ප්රධ්ාන
තක්මසේරුකරු, ප්රාමේශිය
මේකේ , නැවත පදිංචි
කිරීමේ
භූමි
මගොඩනගන්මන්
නේ
ජාතික නිවාස සිංවර්ධ්න
අධිකාරිමේ සහාය අවශය
වනු ඇත.

අහිමිවීම/හානිෙ

හිමිෙම් ාභීන්

හිමිෙම
කගවීම් සාධාරණීෙරණෙ
ලැමේ. (2014 මරගුලාසි - 2014.05.30 දන
පළකළ විමශේෂ ගැසට් නිමේදනය)
වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන
පුේගලයා මපෞේගලික ඉඩමක පදිංචි
අනවසර පදිංචිකරුමවක් නේ, අයිතිකරු
විසින් ඊට එමරහිව උසාවි ක්රියා මාර්ගයක්
ආරේභ කර මනොමැති නේ, එකී ඉඩම මත
සිදුකරන ලද වැඩිදයුණු කිරීේවල
වටිනාකම, ප්රමාණවත් පරිද තහවුරු
කිරීමමන්
අනතුරුව,
ලබාගැනීමට
සුදුසුකේ ලබයි.
මමමසේ මපෞේගලික ඉඩමක අනවසරමයන්
පදිංචි, වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට
පත්වන
පුේගලයා
එකී
ඉඩමමන්
ඉවත්වයාමට ද, ඔහු විසින් මතෝරාගන්නා
පරිද, විකේප ඉඩමක පදිංචි වීමට මහෝ
නැවත පදිංචි කිරීමේ භූමියක් වයාපෘතිය
විසින් මගොඩන්මන්නේ එහි පදිංචිවීමට
මහෝ උනන්දු කරවීමට ද මාර්ග සිංවර්ධ්න
අධිකාරිය ක්රියා කරනු ඇත.
G1.1යටමත් දැක්මවන ද්රවය ප්රවාහන
දීමනා,සහ G2.1 සහ නව පදිංචි ස්ථානය
මවත මාරු වී යාමට අදාල වියදේ සදහා
G2.2 යටමත් දැක්මවන පරිද මගවනු
ලබන දීමනාව.
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වගකීම

B4

අහිමිවීම/හානිෙ

හිමිෙම් ාභීන්

හිමිෙම
කගවීම් සාධාරණීෙරණෙ
H2.2 යටමත් දැක්මවන අතිමර්ක දීමනා
මගවීම

මන්වාසික
මගොඩනැගිලි
අහිමිවිම

ඔප්පු හිමිකේ මනොමැතිව විහාර පහත නිර්ණායකයට අනුව ඉඩේ සදහා රජමේ මහෝ මපෞේගලික
හා මේවාලගේ ඉඩේ භුක්ති වන්ද මගවීම.
ඉඩේවල
අනවසර
විදන්නා
පදිංචිකරුවන් මහෝ හිමිකේ
ඔප්පු මනොදරන්නන්හට අහිමි
පදිංචි
මගවිේ ප්රතිශතය
වූ මේපල සදහා මගවීම,
කාලය
පදිංචිකරු අයිතිකරු
ඉඩමමහි නැවත සිංවිධ්ානය
වීම සදහා සහාය මහෝ
වසර 20ට
75
25
ප්රතිස්ථානගත
වීමට
වැඩි
ක්රියාකරන්මන්නේ විකේප
වසර 10-20 50
50
භූමියක් සැපයීම සහ මාරු වී
අතර
යන කාලය තුළ සහාය
වසර 5-10
25
75
අතර
වසර 5 ට
10
90
අඩු
වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන
පුේගලයා එකී ඉඩමමන් ඉවත්වයාමට ද,
ඔහු විසින් මතෝරාගන්නා පරිද, විකේප
ඉඩමක පදිංචි වීමට මහෝ නැවත පදිංචි
කිරීමේ භූමියක් වයාපෘතිය විසින්
මගොඩන්මන්නේ එහි පදිංචිවීමට මහෝ
උනන්දු කරවීමට ද මාර්ග සිංවර්ධ්න
අධිකාරිය ක්රියා කරනු ඇත.
G1.1යටමත් දැක්මවන ද්රවය ප්රවාහන
දීමනා,සහ G2.1 සහ නව පදිංචි ස්ථානය
මවත මාරු වී යාමට අදාල වියදේ සදහා
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වගකීම

මාර්ග
අිංවර්ධ්න
අධිකාරිය,
ප්රධ්ාන
තක්මසේරුකරු, ප්රාමේශිය
මේකේ,මහා
භාරකාර
මදපාර්තමේන්තුව නැවත
පදිංචි
කිරීමේ
භූමි
මගොඩනගන්මන්
නේ
ජාතික නිවාස සිංවර්ධ්න
අධිකාරිමේ සහාය අවශය
වනු ඇත.

අහිමිවීම/හානිෙ

හිමිෙම් ාභීන්

හිමිෙම
කගවීම් සාධාරණීෙරණෙ
G2.2 යටමත් දැක්මවන පරිද මගවනු
ලබන දීමනාව.
H2.2 යටමත් දැක්මවන අතිමර්ක දීමනා
මගවීම

වගකීම

ඔප්පු හිමිකේ මනොදරන්නා විසින් වගා කර
ඇත්නේ, F1 මගින් දක්වා ඇති පරිද, මබෝග
වගාවන්හි අස්වැන්න මනළා ගැනීමට
ප්රමාණවත් කාලයක් ලබා දීම මහෝ
මවළදපල මිළ අනුව මගවීේ සිදුකිරීම මහෝ
කරනු ලැමේ.
ජීවමනෝපාය
ප්රතිස්ථාපන
දීමනාව(G3.1)සහ විමශේෂ දීමනාව (H2.2)
C. වාණිජ ඉඩම් හා කගොඩන ගිලි
C1 වාණිජ ඉඩේ හා අයිතිකරු/අයිතිකරුවන්සහ/මහෝ ඉඩමට හා කගොඩන ගිල් ට සිදුවන අර්ධ
මගොඩනැගිලි
ලියාපදිංචි වයාපාර පවත්වාමගන කහෝ පූර්ණ හානි
අහිමිවිම
යන්නා/ පවත්වාමගන යන්නන්
ඉතිරිව
තිමබන
ඉඩේ
ප්රමාණය
මගොඩනැගිේල නැවත ඉදකිරීම සදහා
ප්රමාණවත් විට, මිළඅවප්රමාණවීේ සදහා
මහෝ අදාල මගොඩනැගිේල මපර තිබූ
තත්වයට නැතමහොත් ඊට වඩා මහොද
තත්වයකට අලුත්වැඩියා කිරීමට මහෝ
නැවත ඉදකිරීම සදහා මේරාගතහැකි ද්රවය
සදහා අඩු කිරීමක් සිදු මනොමකොට,
සේපූර්ණමයන් නැවත ප්රතිස්ථාපනය
කිරීමට අදාල වැයට අනුව, ද්රවයවලින් සහ/
මහෝ මුදලින්, ඉඩේ හා මගොඩනැගිලි සදහා
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තම මගොඩනැගිලි නැවත
ඉදකරන කාලය තුළ තම
වයාපාර
තවදුරටත්
පවත්වාමගනයාම
සදහා
සාධ්ාරණ
කාලයක්
වයාපෘතිය විසින් වයාපාර
අයිතිකරුවන්/පවත්වාමගන
යන්නන්හට ලබාදය යුතුය.
මගවීේ නිදහස් කල විගස
අයිතිකරුවන්
සිය
මගොඩනැගිලි ඉදකරනු ඇති
අතර එනගවූ කාල රාමුව තුළ
ස්ථානමයන් ඉවත්ව යනු
ඇත.

මාර්ග
සිංවර්ධ්න
අධිකාරිය,
ප්රධ්ාන
තක්මසේරුකරු, ප්රාමේශිය
මේකේ

අහිමිවීම/හානිෙ

හිමිෙම් ාභීන්

හිමිෙම
මගවීේ ( ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ පනමත්
ප්රතිපාදන සහ 2014 මරගුලාසි 2014.05.30 දන පළකළ විමශේෂ ගැසට්
නිමේදනය)
වාණිජ මගොඩනැගිේල ඉදකරන අතරතුර
ඒ ආශ්රිතව යේකිසි ආදායේ අහිමිවීමක්
වන්මන්නේ ඒ සදහා මගවීේ කිරීම
මරගුලාසි 2008 (2014 මරගුලාසි 2014.05.30 දන පළකළ විමශේෂ ගැසට්
නිමේදනය) හි ඇතුළත් පහත සදහන්
මාර්මගෝපමේශ මත පදනේ මේ.
(i) විධිමත් වයාපාරයක් සදහා මගවීේ කිරීම
පූර්ව වසර 03 කට අදාල ගිණුේ හා ආදායේ
බදු මගවීේ පිළිබඳ විස්තර මත පදනේ මේ.
(ii) වැඩිවූ නඩත්තු වියදේ මවනුමවන්
මගවීමක් නිර්මේශ කිරීම සිදුකිරීම අදාල
තත්වයන් සළකා බලා වියදේ තක්මසේරු
කරු විසින් සිදුකරනු ඇත.
G1.1යටමත් දැක්මවන ද්රවය ප්රවාහන
දීමනා,සහ G2.1 සහ නව පදිංචි ස්ථානය
මවත මාරු වී යාමට අදාල වියදේ සදහා
G2.2 යටමත් දැක්මවන පරිද මගවනු
ලබන දීමනාව.
ජීවමනෝපාය
ප්රතිස්ථාපන
දීමනාව
(G3.2)සහ විමශේෂ දීමනාව (H2.2)
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කගවීම් සාධාරණීෙරණෙ
මාරු වී යාම සදහා හා
ආදායේ ප්රතිස්ථාපනය සදහා
සහාය.

වගකීම

අහිමිවීම/හානිෙ

හිමිෙම් ාභීන්

හිමිෙම

කගවීම් සාධාරණීෙරණෙ

ඉඩම හා කගොඩන ගිල් පූර්ණ ක ස අහිමි
වීම
ඉතිරිව
තිමබන
ඉඩේ
ප්රමාණය
මගොඩනැගිේල නැවත ඉදකිරීම සදහා
ප්රමාණවත් මනොවන විට පහත සදහන්
සහන සදහා හිමිකේ ලැමේ:
1. මිළඅවප්රමාණවීේ සදහා මහෝ අදාල
මගොඩනැගිේල මපර තිබූ තත්වයට
නැතමහොත් ඊට වඩා මහොද තත්වයකට
අලුත්වැඩියා කිරීමට මහෝ නැවත ඉදකිරීම
සදහා මේරාගතහැකි ද්රවය සදහා අඩු
කිරීමක් සිදු මනොමකොට, සේපූර්ණමයන්
නැවත ප්රතිස්ථාපනය කිරීමට අදාල වැයට
අනුව, ද්රවයවලින් සහ/ මහෝ මුදලින්, ඉඩේ
හා මගොඩනැගිලි සදහා මගවීේ ( ඉඩේ
අත්කර ගැනීමේ පනමත් ප්රතිපාදන සහ
2014 මරගුලාසි - 2014.05.30 දන පළකළ
විමශේෂ ගැසට් නිමේදනය)
2.
අයිතිකරු/අයිතිකරුවන්
තීරණය
කරන්මන්නේ, ප්රතිස්ථානගතවීම සදහා
විකේප බිේ මකොටසක් මසොයා ගැනීම
සදහා මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිමේ සහාය
ලබා දීම මහෝ ඉඩම සිංවර්ධ්නය කිරීමට
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වගකීම

අහිමිවීම/හානිෙ

හිමිෙම් ාභීන්

හිමිෙම
කගවීම් සාධාරණීෙරණෙ
මපර වටිනාකම අයකර ගැනීමේ පදනම
මත නැවත පදිංචි මකමර්.

වගකීම

3. ආදායේ අහිමිවීේ මවනුමවන්, ඉඩම
අත්කර ගැනීමට ලිත් වර්ෂ 3 කට මපර
ගිණුේ මපොත් වලින් මපන්වන වාර්ෂික
ශුේධ් ආදායම මමන් තුන්ගුණයක්
මනොඉක්මවන මගවීමක් මහෝ ජීවමනෝපාය
ප්රතිස්ථාපනය යන අිංග මදමකන් වැඩි
මගවීම.
4. ගිණුේ මපොත් පවත්වාමගන මනොයන
වයාපාර සදහා, මාස 06 ක ආදායමට
සමාන මගවිමක් මහෝ
ජීවමනෝපාය
ප්රතිස්ථාපනය යන අිංග මදමකන් වැඩි
මගවීම.
5. G1.1යටමත් දැක්මවන ද්රවය ප්රවාහන
දීමනා,සහ G2.1 සහ නව පදිංචි ස්ථානය
මවත මාරු වී යාමට අදාල වියදේ සදහා
G2.2 යටමත් දැක්මවන පරිද මගවනු
ලබන දීමනාව. ජීවමනෝපාය ප්රතිස්ථාපන
දීමනාව (G3.2)සහ විමශේෂ දීමනාව
(H2.2)
C2

වාණිජ මගොඩනැගිලි බදුකරු/කුලීකරු, මහෝ
කුලී පදනමට ලබාගත් ස්ථානයට සිදුවන නවාතැන් කුලියට අදාලව
අහිමිවිම
ලියාපදිංචි වයාපාර පවත්වාමගන අර්ධ් හානි
මූලය දීමනාව මහෝ ඉතිරි බදු
යන්නා
වටිනාකම,
විකේප
නවාතැනක් මසොයා ගැනීම
ප්රතිස්ථානගත වීමට අදාල වියදමට අනුව සදහා සහාය සහ අදායේ
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මාර්ග
සිංවර්ධ්න
අධිකාරිය,
ප්රධ්ාන
තක්මසේරුකරු, ප්රාමේශිය
මේකේ

අහිමිවීම/හානිෙ

හිමිෙම් ාභීන්

හිමිෙම
කගවීම් සාධාරණීෙරණෙ
වගකීම
පහත නිර්ණායකයන් පරිද වන්ද මගවීම අහිමිවීම මවනුමවන් හා
(කුලී පාලන පනත යටමත්)
නවාතැන් මාරු වී යන කාලය
තුළ සහාය
පදිංචි
මගවීේ ප්රතිශතය
කාලය
පදිංචිකරු අයිතිකරු
වසර 20ට
75
25
වැඩි
වසර 10-20 50
50
අතර
වසර 5-10
25
75
අතර
වසර 5 ට
10
90
අඩු
කුලී නවාත නෙට අර්ධ හානි සිදුවන්කන්
නම්, එහි අයිතිෙරුකේ එෙගතාවෙ මත
එහි රැදී සිටීකම් විෙල්පෙ අපහසුතාවෙට
පත්වන පුද්ග ො සතු වන අතර
කනොඑකසේනම් අපහසුතාවෙට පත්වන
පුද්ග ො ඉවත්ව ොමට තීරණෙ ෙරයි
නම් මාස 3 ෙ මාසිෙ කුලිෙ පහත පරිදි
කගවනු කබ්.
 මහනගර සභා සීමාවක පිහිටි මේපලක්
සදහා උපරිම මාසික කුලිය රු. 20,000/බැගින්
 නගර සභා සීමාවක පිහිටි මේපලක් සදහා
උපරිම මාසික කුලිය රු. 15,000/බැගින්

71

අහිමිවීම/හානිෙ

හිමිෙම් ාභීන්

හිමිෙම
කගවීම් සාධාරණීෙරණෙ
 ප්රාමේශීය සභා සීමාවක පිහිටි මේපලක්
සදහා උපරිම මාසික කුලිය රු. 10,000/බැගින්
ජීවමනෝපාය
ප්රතිස්ථාපන
දීමනාව
(G3.2)සහ විමශේෂ දීමනාව (H2.2)
කුලී පදනමට බාගත් ස්ථානෙේ පූර්ණ
ක ස අහිමිවීම
ප්රතිස්ථානගත වීමට අදාල වියදමට අනුව
පහත නිර්ණායකයන් පරිද වන්ද
මගවීම(කුලී පාලන පනත යටමත්)

පදිංචි
මගවීේ ප්රතිශතය
කාලය
පදිංචිකරු අයිතිකරු
වසර 20ට
75
25
වැඩි
වසර 10-20 50
50
අතර
වසර 5-10
25
75
අතර
වසර 5 ට
10
90
අඩු
කුලී පදනමට බා ගත් ස්ථානෙට පූර්ණ
හානි සිදුවන්කන් නම්, උපරිම මාස 06 ෙ
ො ෙේ කුලිෙට න වතීකම් පහසුෙම්
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වගකීම

අහිමිවීම/හානිෙ

හිමිෙම් ාභීන්

හිමිෙම
කගවීම් සාධාරණීෙරණෙ
සපො ග නීම සදහා පහත ද ේකවන පරිදි
මූ ය සහාෙ ස පයීම.

වගකීම

 මහනගර සභා සීමාවක පිහිටි මේපලක්
සදහා උපරිම මාසික කුලිය රු. 20,000/බැගින්
 නගර සභා සීමාවක පිහිටි මේපලක් සදහා
උපරිම මාසික කුලිය රු. 15,000/බැගින්
 ප්රාමේශීය සභා සීමාවක පිහිටි මේපලක්
සදහා උපරිම මාසික කුලිය රු. 10,000/බැගින්

දැරිය හැකි කුලියකට නව කුලී
වාසස්ථානයක් මසොයා ගැනීම සදහා සහාය
හා H2.2 යටමත් දැක්මවන අතිමර්ක
දීමනා මගවීම

C3

කුලී වාසස්ථානය පූර්ණ වශමයන් හානියට
පත් වන්මන් නේ, කුලී කරු විසින් එම
වාසස්ථාන හිමිකරු මවත මගවන ලද
අත්තිකාරේ මුදේ නැවත ලබා ගැනීම
සදහාද මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිය සහාය
වනු ඇත.
වාණිජ මගොඩනැගිලි ලියාපදිංචි මනොකළ වයාපාර කගොඩන ගිල් ේ අර්ධ කහෝ පූර්ණ ක ස ලියාපදිංචි මනොකළ වයාපාර මාර්ග
අහිමිවීම
හිමිකරු මහෝ පවත්වාමගන අහිමි විම
අයිතිකරුවන් හා අනවසර අධිකාරිය,
යන්නා/අනවසර පදිංචිකරු මහෝ
පදිංචිකරුවන් සදහා අදායේ
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සිංවර්ධ්න
ප්රධ්ාන

අහිමිවීම/හානිෙ

හිමිෙම් ාභීන්
හිමිෙම
අවසර සහිතව මහෝ රහිතව ඉඩේ සදහා මගවීේ මනොමකමර්.
දුරකථන කුටි පවත්වාමගන
යන්නන්
රජමේ
ඉඩමක
පදිංචි
අනවසර
පදිංචිකරුමවක්
මහෝ
මවළදාමේ
මයමදන්මනක් නේ, අපහසුතාවයට පත්
වන පුේගලයාහට යථාතත්වයට පත්වීමට
අවශය වැය වටිනාකම අදාල ප්රාමේශීය
මේකේවරයාමේ ලිඛිත එකගතාවය මත
මගවනු ලැමේ.
වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන
පුේගලයා මපෞේගලික ඉඩමක අනවසර
පදිංචිකරුමවක්
මහෝ
මවළදාමේ
මයමදන්මනක් නේ, අයිතිකරු විසින් ඊට
එමරහිව උසාවි ක්රියා මාර්ගයක් ආරේභ
කර මනොමැති නේ, එකී ඉඩම මත සිදුකරන
ලද වැඩිදයුණු කිරීේවල වටිනාකම,
ප්රමාණවත් පරිද තහවුරු කිරීමමන්
අනතුරුව, ලබාගැනීමට සුදුසුකේ ලබයි.
වාණිජ මගොඩනැගිේල ඉදකරන අතරතුර
ඒ ආශ්රිතව යේකිසි ආදායේ අහිමිවීමක්
වන්මන්නේ ඒ සදහා මගවීේ කිරීම
මරගුලාසි 2008 (2014 මරගුලාසි 2014.05.30 දන පළකළ විමශේෂ ගැසට්
නිමේදනය) හි ඇතුළත් පහත සදහන්
මාර්මගෝපමේශ මත පදනේ මේ.
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කගවීම් සාධාරණීෙරණෙ
වගකීම
අහිමිවීම මවනුමවන් හා තක්මසේරුකරු, ප්රාමේශිය
නවාතැන් මාරු වී යාම සදහා මේකේ
සහ ආදායේ ප්රතිස්ථාපනය
සදහා සහාය.

අහිමිවීම/හානිෙ

හිමිෙම් ාභීන්

හිමිෙම
කගවීම් සාධාරණීෙරණෙ
(i) විධිමත් වයාපාරයක් සදහා මගවීේ කිරීම
පූර්ව වසර 03 කට අදාල ගිණුේ හා ආදායේ
බදුමගවීේ විස්තර වත පදනේ මේ.
(ii) වැඩිවූ නඩත්තු වියදේ මවනුමවන්
මගවීමක් නිර්මේශ කිරීම සිදුකිරීම අදාල
තත්වයන් සළකා බලා වියදේ තක්මසේරු
කරු විසින් සිදුකරනු ඇත.
G1.1යටමත් දැක්මවන ද්රවය ප්රවාහන
දීමනා,සහ G2.1 සහ නව පදිංචි ස්ථානය
මවත මාරු වී යාමට අදාල වියදේ සදහා
G2.2 යටමත් දැක්මවන පරිද මගවනු
ලබන දීමනාව.
.
අවශය
අවස්ථාවල,
ජීවමනෝපාය
ප්රතිස්ථාපන දීමනාව (G3.2 සහ G3.3 )
H2.1 (අවශය නේ) ට අදාල මගවිේ සහ
H2.2 ට අදාල අතිමර්ක දීමනා මගවීම
මමවැනි වයාපාර හිමිකරු/හිමිකරුවන්
විකේප ඉඩමක පදිංචි වීමට උනන්දු
කරවීමට ද මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිය
ක්රියා
කරනු
ඇත.
වයාපෘතිමයන්
අපහසුතාවයට
පත්වන
මමවැනි
පුේගලයන්ට විකේප ඉඩේ මසොයා
ගැනීමට මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරියද
සහාය වනු ඇත
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වගකීම

අහිමිවීම/හානිෙ
හිමිෙම් ාභීන්
D. අකනකුත් කපෞද්ගලිෙ කද්ප කහෝ ද්විතියිෙ කගොඩන ගිලි
D1 අමනකුත්
මේපල මගොඩනැගිලි (ඉඩමේ අයිතිය
මහෝ
ේවිතියික මනොසළකා)
මගොඩනැගිලි (එනේ:
ළිිං, බැමි, මඩු,පිටත
වැසිකිළි, බඩු ගබඩා,
ගබඩා
කිරීමේ
පහසුකේ, ශීත ගබඩා
පහසුකේ,
සත්ව
ගාේආදය)
අර්ධ්
මහෝ පූර්ණ මලස
අහිමි විම

හිමිෙම

ප්රතිස්ථානගත කිරීමට අදාල වැය අනුව, අහිමිවීේ සදහා මගවීම හා
බලපෑමට ලක්වූ මගොඩනැගිේල සදහා අවශයනේ
ප්රතිස්ථානගත
මුදේ දීමනා මහෝ මාර්ග සිංවර්ධ්න කිරීම
අධිකාරිය විසින් මගොඩනැගිේල තිබූ
තත්වයට මහෝ වඩාත් මහොද තත්වයට
අලුත්වැඩියා කර දීම.

මාර්ග
සිංවර්ධ්න
අධිකාරිය,
ප්රධ්ාන
තක්මසේරුකරු, ප්රාමේශිය
මේකේ

D2

නැවත මගොඩගැනීම හා ප්රතිස්ථානගත අහිමිවීේ සදහා මගවීම හා
කිරීම ( යේකිසි ආගමික වතාවත් අවශය අවශයනේ
ප්රතිස්ථානගත
නේ ) සදහා අවශය වියදේ ආවරණය කර කිරීම
ගැනීම සදහා රුග 5000/- සිට 15,000/දක්වා මුදලක්.

මාර්ග
සිංවර්ධ්න
අධිකාරිය,
ප්රධ්ාන
තක්මසේරුකරු,ප්රාමේශිය
මේකේ

රු. 15,000/- දීමනාවක් මහෝ මාස 03 ක
මූලික වැටුප යන මදකින් වැඩි මගවීම
මහෝ නව රැකියාවක් මසොයා ගැනීමට
සහාය හා අවශය නේ කුසලතා හා පුහුණුව
ලබා දීම

මාර්ග
සිංවර්ධ්න
අධිකාරිය,
ප්රධ්ාන
තක්මසේරුකරු, ප්රාමේශිය
මේකේ

ප්රථිමා, මසොමහොන්, සියළුම හිමිකරුවන්
මසොමහොන්
මගය,
සුසාන වලට හානිවීම

E. කසේවෙයින්කේ හා කුලී ෙම්ෙරුවන්කේ ආදාෙම් අහිමිවීම
E1. තාවොලිෙ බ පෑමට ේවූ
E1.1 වයාපාරය
නැවත මපෞේගලික
මහෝ
රජමේ
මගොඩනැමගන
වයාපාරයන්හි මසේවය කරන,
මතක්(ඉතිරි
බිේ බලපෑමට
ලක්වන
සියළු
මකොටමසේ මහෝ එම මසේවකයන්,
නදනික
ප්රමේශමේම)
කේකරුවන්
E2. ස්ථිර ක ස බ පෑමට ේවූ
E2.1 වයාපාරය මවනත් මපෞේගලික
මහෝ
රජමේ
ස්ථානයක
වයාපාරයන්හි මසේවය කරන,

කගවීම් සාධාරණීෙරණෙ

දැනට සිටින මසේවකයන්
රදවා ගැනීමට වයාපාරය
උනන්දු
කරනු
ලැමේ.
වයාපාරය
නැවත
මගොඩනැමගන මතක්මගවීම

වගකීම

රු. 50,000/- දීමනාවක් මහෝ මාස 06 ක අදායේ අහිමිවීම මවනුමවන් මාර්ග
මූලික වැටුප යන මදකින් වැඩි මගවීම
මගවීම,
ආදායේ අධිකාරිය,
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සිංවර්ධ්න
ප්රධ්ාන

අහිමිවීම/හානිෙ
හිමිෙම් ාභීන්
ස්ථානගත
කිරිම බලපෑමට
ලක්වන
සියළු
මහේතුමවන්
මහෝ මසේවකයන්,
නදනික
අයිතිකරු වයාපාරය කේකරුවන්
නැවත
මගොඩනැගීමට
තීරණය මනොකිරීම
මහේතුමවන්
F. ද නට පවතින වගාවන් හා ද ව වටිනාෙම සහිත ගස්
F1 වගාවන් හා ද ව මබෝග වගා කරන පුේගලයා
වටිනාෙම සහිත ගස් සහ/මහෝ ගස් වල හිමිකරු
(ඉඩමේ අයිතිය මනොසලකා)
අහිමිවීම

හිමිෙම
කගවීම් සාධාරණීෙරණෙ
වගකීම
වයපෘතිමේ ඉදකිරීේ රැකියා සදහා මනාපය ප්රතිශ්ඨාපනය
සදහා තක්මසේරුකරු, ප්රාමේශිය
පරිද එක්වීමේ අවස්ථාව
පුනරුත්ථාපන පැමක්ජය
මේකේ

මභෝග අසවැන්න මනළා ගන්නා මලස
පූර්ව දැන්වීමක් ග්රාම නිලධ්ාරි කාර්යාලමේ
ප්රදර්ශනය කරන අතර වයපෘති බලපෑමට
ලක්වන්නන්ට ග්රාම නිලධ්ාරි මගින් පූර්ව
දැනුේ දීේ කරනු ලැමේ.
මකමසේ මවතත් අස්වැන්න මනළිම කළ
මනොහැකි විට, ගස්වල ශුේධ් හා මබෝග වල
වටිනාකම මවළදපල මිළ අනුව මගවිම
කගවීම් සදහා හිමිෙම පහත පරිදි කේ.
ඔහු මහෝ ඇය විසින්ම වගා කමළේ නේ
(අයිතිය හා භාවිතය), මබෝග හා ගස් සදහා
මුළු මගවීම අයිතිකරු මවත
සාමූහික අයිතිමේදී, ඉඩම සැබෑ මලස
භාවිත කරන්නාට මබෝග සදහා මගවනු
ලැමේ.
බදුකරු, ඉඩම කුලියට ලබාගත් අය, මහෝ
අදමගොවියා මවත මවළදපල මිළ අනුව
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ඉඩමේ
ඵලදායිතාවය,
ස්භාවය, වයස හා බලපෑමට
ලක්වූ ගස් වල ඵලදායී
වටිනාකම මත පදනේව
ගණනය කර ගස් සදහා
මගවීම (මබෝග හා දැව)

මාර්ග
සිංවර්ධ්න
අධිකාරිය,
ප්රධ්ාන
තක්මසේරුකරු, ප්රාමේශිය
මේකේ ග්රාමනිලධ්ාරි හා
රාජය දැව සිංස්තාව (අදාල
අවස්ථාවන්හි)

අහිමිවීම/හානිෙ

හිමිෙම් ාභීන්

හිමිෙම
කගවීම් සාධාරණීෙරණෙ
මබෝග සදහා මගවීම. (ගස් තිමේ නේ) ගස්
සදහා අයිතිකරු මවත මගවීම

වගකීම

හවුලට වගාකරන්නා( sharecropper)
සදහා මගවීමේදී, මබෝග සදහා මගවීම
හවුේ වගා කිරීමේ එකගතාවය අනුව
හවුලට වගා කරන්නා හා අයිතිකරු අතර
මබදා මදනු ලැමේ.
G. ජිවකනෝපාෙ ප්රතිශ්ඨාපන සහ පුනරුත්ථාපන සහාෙ
G1. ද්රවය ප්රවාහන දීමනාව
G1.1 නිමවස් මහෝ වයාපාර ප්රතිස්ථානගත මකමරන ගෘහ පහත දැක්මවන මගවීේ වලට අනුව, අපහසුතාවය
හා මාර්ග
සිංවර්ධ්න
ප්රතිස්ථානගත කිරීම ඒකක මහෝ වයාපාර හිමිකරුවන් ප්රතිස්ථානගත වීමට මපර පදිංචිව සිටි ප්රතිස්ථානගත වීමේ සහාය අධිකාරිය,
ප්රධ්ාන
(ඉඩමේ අයිතිය මනොසළකා)
නිවමසේ බිේ වර්ගප්රමාණය මත පදනේව, මලස මගවීම
තක්මසේරුකරු, ප්රාමේශිය
නව ස්ථානයකට මහෝ භුමියක් මවත
මේකේ
ප්රවාහනය සදහා ගෘහ ඒකක මවත මුදේ
සහාය (ප්රතිස්ථානගතවීමේ දීමනාව)






වර්ග අඩි 1000 ට අඩු බිේ ප්රමාණය
සහිත නිමවස් සදහා රු. 10,000/වර්ග අඩි 1000-2000 අතර බිේ
ප්රමාණය සහිත නිමවස් සදහා රු.
15,000/වර්ග අඩි 2000 ට වැඩි බිේ
ප්රමාණය සහිත නිමවස් සදහා රු.
25,000/-
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අහිමිවීම/හානිෙ

හිමිෙම් ාභීන්

හිමිෙම
කගවීම් සාධාරණීෙරණෙ
උප පවුේද සිටීනේ, ඉහත දීමනාව
අනුපාතිකව මබදය යුතුය.

වගකීම

අමනකුත් මේපල සදහා, පදිංචිමේ
ස්වභාවය අනුව උපරිමය රු. 25,000/- ක්
දක්වා මගවනු ලැමේ.
G2. පදිංචිෙ මාරු වී ොමට අදා දීමනාව
G2.1 විදුලිය, ජල හා ප්රතිස්ථානගත මකමරන ගෘහ විදුලිය පහසුකේ වියදේ සදහා රු.20,000/දුකථන
සබදතා ඒකක මහෝ වයාපාර හිමිකරුවන් ජල පහසුකේ වියදේ සදහා රු.20,000/අහිමිවීම
(ඉඩමේ අයිතිය මනොසළකා)
විදුලි සිංමේශ පහසුකේ වියදේ සදහා
රු.10,000/සමීක්ෂණයට භාජනය කරන ස්ථානමේ
ඇති පහසුකේ මත පදනේව මගවන මුළු
මුදල තීරණය කරනු ලැමේ.
G2.2 උපකරණ හා උපාිංග ස්ථිර මලස විතැන්වන ගෘහ ගෘහ ඒකකයක් සදහා රු.10,000/- උපරිම
නැවත
ඒකක, වයාපාර හිමිකරුවන් හා දීමනාවක් මගවීම .
සවිකරගැනීමේ
පවත්වාමගන යන්නන් සහ වයපාරික මහෝ මවනත් ඕනෑම විමශේෂිත
වියදම
ආයතන
ඉදකිරීේ සිදුකරන ස්වභාවමේ ස්ථානයක්
නේ මගවීම සතය ගණනය කිරීේ මත
පදනේ මේ.
කිසියේ ේවි ගණනයන් වළක්වා ගැනීමට
පියවර ගනු ලැමේ
G3. ජීවකනෝපාෙ ප්රතිස්ථාපනෙ
G3.1 ජීවකනෝපාෙමකමරහි බලපෑමට ලක්වූ බිේ මකොටමසේ
ඇතිවන
ස්ථිර රැදී සිටින අපහසුතාවයට පත්වූ
මගොවියන් මහෝ නව වගාවන්
බලපෑේ
ආරේභ කරන්නන්

ඉතිරි බිේ මකොටමසේ ඵලදායිතාවය
නැිංවීමට සහාය ( එනේ අස්වැන්න තීව්ර
කිරීම, වැඩි අස්වනු බීජ භාවිතය,
විවිධ්ාිංගිකරණය සහ නව බීජ හා මබෝග
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විදුලිය, ජල හා දුකථන
පහසුකේ
නව
පදිංචි
ස්ථානමේ ස්ථාපිත කර
ගැනීමට ගෘහ ඒකක මහෝ
වයාපාර
හිමිකරුවන්හට
සහාය වීම
ගෘහ ඒකකය මහෝ වයාපාරය
ප්රමාදයකින් මතොරව අලුත්
ස්ථානමේ
ස්ථාපිත
කරගැනීමට හා ඔවුන්මේ
කටයුතු කඩිනමින් ආරේභ
කිරීමට
සහාය විම.
වයාපාරමේ ආදායේ මකමරහි
අහිතකර බලපෑමක් ඇතිවීම
වළක්වාලීම
පවතින
කෘෂිකාර්මික
විස්තෘත මසේවාවන් මවත
ප්රමේශය සහ බලපෑමට
ලක්වන පුේගලයින් මවතින්
කරුණු විමසීමමන් හදුනාගත්

මාර්ග
සිංවර්ධ්න
අධිකාරිය,
ප්රධ්ාන
තක්මසේරුකරු, ප්රාමේශිය
මේකේසහ
මහජන
උපමයෝගිතා
පහසුකේ
සපයන නා
නිමයෝජිතායතන
මාර්ග
සිංවර්ධ්න
අධිකාරිය,
ප්රධ්ාන
තක්මසේරුකරු, ප්රාමේශිය
මේකේ

මාර්ග
සිංවර්ධ්න
අධිකාරිය,
ප්රධ්ාන
තක්මසේරුකරු, ප්රාමේශිය
මේකේ.

අහිමිවීම/හානිෙ

හිමිෙම් ාභීන්

G3.2 ජීවකනෝපාෙමකමරහි බලපෑමට ලක්වූ බිේ මකොටමසේ
ඇතිවන
ස්ථිර රැදී සිටින, මහෝ තමන් විසින්ම
මසොයාගත් බිේ මකොටසක මහෝ
බලපෑේ
මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිය විසින්
සැපයූ නැවත පදිංචි කිරීමේ
භූමියක නැවත පදිංචි වී සිටින
ප්රබල මලස අපහසුතාවයට පත්
ගෘහ ඒකක.

හිමිෙම
කගවීම් සාධාරණීෙරණෙ
හදුන්වා දීම) සහ දැනට ක්රියාත්මක අවශයතාවයන්ට
අනුව
සහනාධ්ාරයන් ලබා ගැනීමට සහාය
මසේවාවන්
මගොඩනැිංවීම.
දැනට
ක්රියාත්මක
සහනාධ්ාරයන් ලබා ගැනීමට
සහාය,
කෘෂිකර්ම
මදපාර්තමේන්තුව,
සුළු
පරිමාන මත් නිෂ්පාදන
අධිකාරිය, මගොවිජන මසේවා
මදපාර්තමේන්තු,
මපොේ
සිංවර්ධ්න මණ්ඩලය හා රබර්
පාලන
මදපාර්තමේන්තුව
හරහා
සිංවර්ධ්නය
හා
පුහුණුව.
ජීවමනෝපාය ප්රතිශ්ඨාපන සහාය මලස, සෘජුවම සහන මනොසපයන
ප්රාමේශිය මේකේමේ ලිඛිත එකගතාවය ලද
ආධ්ායේ අහිමිවීේ
මත ගෘහ ඒකකයක් සදහා රු.25,000/- ක මවනුමවන් අතිමර්ක මගවීේ.
මූලය සහායක් ලබා දීම.
තවද, වයාපාරය නැවත
ගෘහ ඒකකය විසින් ඉේලා සිටීනේ, ස්ථාපිත
වන
අතරතුර
අරමුදේ ආමයෝජනය කිරීමට මහෝ වාණිජ මනොඑමසේනේ
බලපැමට
වශමයන් සාර්ථක ස්ථානයක වයාපාරයක් ලක්වූ පුේගලයා ජීවමනෝපාය
ආරේභ කිරීමට මහෝ අවශය වෘත්තීය මවනස්
කරන්මන්නේ,
සහාය හා උපමදස් ලබා ගැනීමට මාර්ග ආරේභක
ආමයෝජනය
සිංවර්ධ්න අධිකාරිය උපකාර වනු ඇත
මවනුමවන් සහාය ලබා දීම.
කුසලතා පුහුණුව සමග සේබන්ධ් කර ( .
G3.3 යටමත් ඇති අිංගය),
එලදායී
වත්කේ අත්කර ගැනීම සදහා ක්ෂුද්ර මූලය
පහසුකේ ලබා ගැනීමට මාර්ග සිංවර්ධ්න
අධිකාරිය සහාය ලබා මදනු ඇත.
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වගකීම

මාර්ග
සිංවර්ධ්න
අධිකාරිය,
ප්රධ්ාන
තක්මසේරුකරු, ප්රාමේශිය
මේකේ

අහිමිවීම/හානිෙ
හිමිෙම් ාභීන්
G3.3 ජීවමනෝපායමකමරහි ස්වයිං
රැකියාවන්හි
නිරත
ඇතිවන
ස්ථිර සමාජිකයන් සහිත ගෘහ ඒකක
බලපෑේ

G3.4 ජීවකනෝපාෙමකමරහි බලපෑමට ලක්වූ බිේ මකොටමසේ
ඇතිවන
ස්ථිර රැදී සිටින, මහෝ තමන් විසින්ම
මසොයාගත් බිේ මකොටසක මහෝ
බලපෑේ
මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිය විසින්
සැපයූ නැවත පදිංචි කිරීමේ
භූමියක නැවත පදිංචි වී සිටින
ප්රබල මලස අපහසුතාවයට පත්
සත්ව මගොවිපල පවත්වාමගන
යන ගෘහ ඒකක.

හිමිෙම
මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිය විසින්, නැවත
පදිංචිකිරීමේ භූමීන්ට ආසන්තම ප්රාමේශීය
වෘත්තීය පුහුණු මධ්යස්ථානවල සහාය
ඇතිව, මාස 06 ක උපරිම කාලසීමාවක්
සදහා එක් සාමාජිකමයකුට රු.5000/බැගින් වන මුදලකට, බලපෑමට ලක්වු
පවුේ සාමාජිකයින් මදමදමනකු දක්වා
වෘත්තීය කුසලතා ලබාගැනීම සදහා
පුහුණුව ලබා දීමට අවශය කටයුතු
සේපාදනය කිරීම.
මකමසේ මවතත් මමම වෘත්තීය පුමුණු
දීමනා ලබා මදනු ලබන්මන් වයපෘති
ප්රමේශමේ
සිංගණන
සමීක්ෂණය
සිදුමකමරන අවස්ථාමේ එවැනි පුහුණුවීේ
ලබාමදන මලස ඉේලීේ කළ ගෘහ ඒකක
සාමාජිකයින් සදහා පමණක් වන අතර ඒ
සදහා ප්රාමේශීය මේකේමේ
ලිඛිත
එකගතාවයද අවශය මේ.
මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිය විසින්, නැවත
පදිංචිකිරීමේ භූමීන්ට ආසන්තම ප්රාමේශීය
වෘත්තීය පුහුණු මධ්යස්ථානවල සහාය
ඇතිව, මාස 06 ක උපරිම කාලසීමාවක්
සදහා එක් සාමාජිකමයකුට රු.5000/බැගින් වන මුදලකට, බලපෑමට ලක්වු
පවුේ සාමාජිකයින් මදමදමනකු දක්වා
වෘත්තීය කුසලතා ලබාගැනීම සදහා
පුහුණුව ලබා දීමට අවශය කටයුතු
සේපාදනය කිරීම.
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කගවීම් සාධාරණීෙරණෙ
වයාපෘතිමයන්
අපහසුතාවයට
පත්වන
පුේගලයින්මේ අවශයතාව
මත පදනේව, නව වයාපාර
ආරේභ කිරීමට මයොමුකිරීම,
දැනට ක්රියාත්මක පුහුණු
පාඨමාලා මවත ප්රමේශය
මහෝ නව පුහුණු පාඨමාලා

වගකීම
මාර්ග
සිංවර්ධ්න
අධිකාරිය,
ප්රධ්ාන
තක්මසේරුකරු, ප්රාමේශිය
මේකේ.

වයාපෘතිමයන්
අපහසුතාවයට
පත්වන
පුේගලයින්මේ අවශයතාව
මත පදනේව, නව වයාපාර
ආරේභ කිරීමට මයොමුකිරීම,
දැනට ක්රියාත්මක පුහුණු
පාඨමාලා මවත ප්රමේශය
මහෝ නව පුහුණු පාඨමාලා

මාර්ග
සිංවර්ධ්න
අධිකාරිය,
ප්රධ්ාන
තක්මසේරුකරු, ප්රාමේශිය
මේකේ.

අහිමිවීම/හානිෙ

හිමිෙම් ාභීන්

හිමිෙම

කගවීම් සාධාරණීෙරණෙ

මකමසේ මවතත් මමම වෘත්තීය පුමුණු
දීමනා ලබා මදනු ලබන්මන් වයපෘති
ප්රමේශමේ
සිංගණන
සමීක්ෂණය
සිදුමකමරන අවස්ථාමේ එවැනි පුහුණුවීේ
ලබාමදන මලස ඉේලීේ කළ ගෘහ ඒකක
සාමාජිකයින් සදහා පමණක් වන අතර ඒ
සදහා ප්රාමේශීය මේකේමේ
ලිඛිත
එකගතාවයද අවශය මේ.
H. 1 පවුල් ඒෙෙ/වයාපෘතිකෙන් බ පෑමට ේවන පුද්ග යින් සදහා විකශේෂ සහාෙ
H1.1 අවදානේ
සහගත අවදානේ සහගත තත්වයන් අවදානේ සහගත තත්වයන් යටමත් ජීවත්
තත්වයන්
යටමත් යටමත් ජීවත් වන්නන් සහිත වන බලපෑමට ලක්වන්නන් හා ගෘහ
ජීවත් වන බලපෑමට ගෘහ ඒකක ( අඩු ආදායේ ලාභී ඒකකවල ජීවන තත්වය ඉහළ නැිංවීම
ලක්වන්නන්
පවුේ - සමෘේධි මහෝ දරිද්රතා සදහා රු.20,000/- විමශේෂ ප්රදානයක්.
පිටුදැකීමේ මවනත් මයෝජනා ප්රතිස්ථානගතවීම සදහා සුදුසු භූමියක්
ක්රම
වලට
සේබන්ධ්), මසොයා ගැනීමට, නව ස්ථානයක් මවත
වයපෘතිමයන් බලපෑමට ලක්වූ මාරු වී යාමට සහාය වීම මහෝ වයාපෘතිය
වැඩිහිටියන්, කාන්තා මූලික මගින් මගොඩනගන ලද නැවත පදිංචිවීමේ
පවුේ සහ ආබාධිතයින්
භූමියක් ඇත්නේ,
බලපෑමට ලක්වූ
පුේගලයින්මේ කැමැත්ත අනුව ඒවා සපයා
දීම.

අහිමිවන මේපල සදහා
මගවීේ වලට අමතරව,
දැනටමත් අවදානේ සහත
තත්වයන්හි
සිටින
පුේගලයින් නැවත පදිංචි
කිරීම මහේතුමවන් ඇතිවන
බලපෑේ නිසා තවදුරටත්
අසීමාන්තික මලස බලපෑමට
ලක්වීම අඩුකිරීම සදහා
සහාය ලබා දීම සහ
වයාපෘතිය යටමත් හුමදක්
සමාජමය අවදානේ සහගත
තත්වයන් හා ආන්තීකරණ
තත්වයන් නැවත ස්ථාපිත
කිරීම
පමණක්
සිදුවීම
වළක්වා ගැනීම.
H1.3 උප පවුේ මකමරහි ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ පනමත් 2 පවුලකට රු. 100,000/- බැගින් මූලය බලපෑේ අවම කරගැනීම
ඇතිවන බලපෑම
වැනි පරිච්මේදය පරිද දැන්වීේ සහාය
සදහා උප පවුල මවත සහාය.
පළකිරීමට අවම වශමයන් වසර
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මාර්ග
සිංවර්ධ්න
අධිකාරිය,
ප්රධ්ාන
තක්මසේරුකරු, ප්රාමේශිය
මේකේ

මාර්ග
අධිකාරිය,

සිංවර්ධ්න
ප්රධ්ාන

අහිමිවීම/හානිෙ

හිමිෙම් ාභීන්
03 කට මපර සිට එකම නිවමසේ
එකම මහෝ මවනම ජන්ද ලැයිස්තු
යටමත් ජීවත් වන උප පවුලක්
(නයෂ්ටික පවුලක්)

හිමිෙම
කගවීම් සාධාරණීෙරණෙ
උප පවුලකට (නයෂ්ටික පවුලක්)
ප්රතිස්ථානගතවීම සදහා සුදුසු භූමියක්
මසොයා ගැනීමට, නව ස්ථානයක් මවත
මාරු වී යාමට සහාය වීම මහෝ වයාපෘතිය
මගින් මගොඩනගන ලද නැවත පදිංචිවීමේ
භූමියක් ඇත්නේ,
බලපෑමට ලක්වූ
පුේගලයින්මේ කැමැත්ත අනුව ඒවා සපයා
දීම.
.
අදාල මකොට්ඨාශමේ ප්රාමේශීය මේකේ
විසින් ග්රාම නිලධ්ාරි මවතින්
අදාල
සහායක සාක්ෂය ලබාමගන උප පවුමේ
(නයෂ්ටික පවුමේ) හිමිකේ සනාථ කළ
යුතුය.

H2 අතිමර්ක දීමනා
H2.1 දැන්වීේ සදහා වියදේ වයාපාර
අයිතිකරුවන්/ දැනට ස්ථාපිත ස්ථානමයන් ස්ථිර මලස වයාපාරය මහෝ ආයතනය
පවත්වාමගන යන්නන් මහෝ විතැන් වවන වයාපාර මහෝ ආයතන සදහා පිහිටි නව ස්ථානය ප්රචාරය
ආයතන සදහා
අදාල මේ.
කිරීමට සහාය හා එමගින්
දැනට ඇති ගණුමදනුකරුවන්
නව ස්ථානය දැන්වීේ මගින් ප්රසිේධ් පදනම ආරක්ෂා කර ගැනීමට
කිරීමට, දැන්වීේ පත්රිකා මුද්රණය කිරීමට සහාය. එමගින් වයාපාරමේ
පහත පරිද මගවීේ සිදුකරනු ලැමේ.
මහෝ ආයතනමේ ආදායේ
ලියාපදිංචි වයාපාරයක්/ආයතනයක් සදහා මහෝ
ගණුමදනුකරුවන්
රු.15,000/පදනමට
සැළකිය
යුතු
ලියාපදිංචි මනොවූ වයාපාරයක්/ආයතනයක් බලපෑමක්
ඇතිවීම
සදහා රු.7,500/-වැළැක්වීම.
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තක්මසේරුකරු, ප්රාමේශිය
මේකේ

මාර්ග
සිංවර්ධ්න
අධිකාරිය,
ප්රධ්ාන
තක්මසේරුකරු, ප්රාමේශිය
මේකේ

අහිමිවීම/හානිෙ
H2.2 අත්කර
ගැනීමේ
ක්රියාවලිය අතරතුර
දැරිමට සිදුවන වියදේ

I. ප්රජා කද්ප
I1
කුඩා පරිමාන ප්රජා
මගොඩනැගිලි
හා
මවනත්
ඉදකිරීේ
අහිමි විම .

හිමිෙම් ාභීන්
9 වැනි පරිච්මේදය යටමත්
දැක්මවන කරුණු විමසීේ මපනී
සිටින, වයපෘතිමයන් බලපෑමට
ලක්වන සියළුම මදනා

හිමිෙම
9 වැනි පරිච්මේදය යටමත් දැක්මවන
කරුණු විමසීේ මපනී සිටින, වයපෘතිමයන්
බලපෑමට ලක්වන සෑම අමයක්ම සදහා
රු.10,000/- මනොඉක්මවන දීමනාවක්
මගවනු ලැමේ.

ප්රජා මේපල වලින් ප්රතිලාභ ලබන
ප්රාමේශීය මේකේ මකොට්ඨාශය,
නගර සභා මකොට්ඨාශය, අදාල
ප්රමේශමේ ප්රජාව, මහෝ එම
ප්රමේශමේ ප්රජා මේපල අයත්
මහෝ ඉන් ප්රතිලාභ ලබන
ප්රාමේශීය ආයතනය.

බලපෑමට ලක්වූ ප්රජා මගොඩනැගිලි,
වුහයන්, යටිතල පහසුකේ සහ මපොදු
මේපල මූලාශ්රයන් මපර තිබූ ස්ථානමේම
මුලින් තිබූ තත්වයට මහෝ වඩා යහපත්
තත්වයට ප්රතිශ්ඨාපනය කිරීම

ආගමික ස්ථානමේ ප්රධ්ානියා

I2

ප්රාමේශීය
මාර්ග,
ක්රීඩා
පිටි,
අඩිපාරවේ, පාලේ,
වාරිමාර්ග,
ජල
මූලාශ්ර මහෝ ප්රජා

ප්රජා මේපල වලින් ප්රතිලාභ ලබන
ප්රාමේශීය මේකේ මකොට්ඨාශය,
නගර සභා මකොට්ඨාශය, අදාල
ප්රමේශමේ ප්රජාව, මහෝ එම
ප්රමේශමේ ප්රජා මේපල අයත්

කගවීම් සාධාරණීෙරණෙ
9 වැනි පරිච්මේදය යටමත්
දැක්මවන කරුණු විමසීේ
මපනී සිටින සෑම අමයක්ම
ඉේලීේ/තක්මසේරු වාර්තා,
හිමිකේ වාර්තා ආදය ලබා
ගැනීම හා ගමන් වියදේ සදහා
දරන වියදේ පියවා ගැනීමට
සහාය.

වගකීම
මාර්ග
සිංවර්ධ්න
අධිකාරිය,
ප්රධ්ාන
තක්මසේරුකරු, ප්රාමේශිය
මේකේ

මකොන්ත්රාත්කරු විසින් ප්රජා
මගොඩනැගිලි, වුහයන් හා
අමනකුත් මපොදු මේපල
මූලාශ්රයන් සේපූර්ණමයන්
ප්රතිශ්ඨාපනය කිරීම (වියදේ
වයාපෘතිය මගින් දැමර්) මහෝ
මහෝ
ප්රතිශ්ඨාපන කටයුතු සිදුකිරීම
බලපෑමට ලක්වූ ප්රජාව සහ අදාල ආයතන සදහා, එකගතාවය මත,
සමග සාකච්ඡා කර හදුනාගත් විකේප අදාල ප්රමේශිය අධිකාරිය
ස්ථානයක ප්රතිස්ථානගත කිරීම
මහෝ ප්රජාව මවත මගවීේ
මහෝ ම
සිදුකිරීම.

මාර්ග
සිංවර්ධ්න
අධිකාරිය,
ප්රධ්ාන
තක්මසේරුකරු, ප්රාමේශිය
මේකේප්රාමේශිය
අධිකාරිය

සේපූර්ණ ප්රතිස්ථානගත වැයට අනුව
මුදලින් මගවිම, සහ ප්රජා සේපත් මවත
ප්රමේශය ප්රතිශ්ඨාපනය කිරීම
බලපෑමට ලක්වූ ප්රජා මගොඩනැගිලි,
වුහයන්, යටිතල පහසුකේ සහ මපොදු
මේපල මූලාශ්රයන් මපර තිබූ ස්ථානමේම
මුලින් තිබූ තත්වයට මහෝ වඩා යහපත්
තත්වයට ප්රතිශ්ඨාපනය කිරීම
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මකොන්ත්රාත්කරු විසින් ප්රජා
මගොඩනැගිලි, වුහයන් හා
අමනකුත් මපොදු මේපල
මූලාශ්රයන් සේපූර්ණමයන්
ප්රතිශ්ඨාපනය කිරීම (වියදේ

මාර්ග
සිංවර්ධ්න
අධිකාරිය,
ප්රධ්ාන
තක්මසේරුකරු, ප්රාමේශිය
මේකේප්රාමේශිය
අධිකාරිය.

අහිමිවීම/හානිෙ
හිමිෙම් ාභීන්
අත්ජල මපොේප ආදී මහෝ ඉන් ප්රතිලාභ
යටිතල
පහසුකේ ප්රාමේශීය ආයතනය.
අහිමිවීම

හිමිෙම

කගවීම් සාධාරණීෙරණෙ
වගකීම
ලබන
වයාපෘතිය මගින් දැමර්) මහෝ
මහෝ
ප්රතිශ්ඨාපන කටයුතු සිදුකිරීම
බලපෑමට ලක්වූ ප්රජාව සහ අදාල ආයතන සදහා, එකගතාවය මත,
සමග සාකච්ඡා කර හදුනාගත් විකේප අදාල ප්රමේශිය අධිකාරිය
ස්ථානයක ප්රතිස්ථානගත කිරීම
මහෝ ප්රජාව මවත මගවීේ
මහෝ ම
සිදුකිරීම.
සේපූර්ණ ප්රතිස්ථානගත වැයට අනුව
මුදලින් මගවිම, සහ ප්රජා සේපත් මවත
ප්රමේශය ප්රතිශ්ඨාපනය කිරීම

J. අනකප්ේෂිත අහිතෙර බ
J1
වයපෘතිය
නිසා
සිදුවන
ඕනෑම
අනමප්ක්ෂිත
අහිතකර බලපෑමක්
K තාවකාලික බලපෑේ
K1 වයාපෘතියට අදාල
සිවිේ
කටයුතු
මහේතුමවන් ඇතිවන
තාවකාලික අහිතකර
බලපෑේ (ප්රමේශය
අහිමි වීම, මේපල හා
ඉඩේ වලට වන
හානි,
ආරක්ෂාව
පිළිබද ගැටළු, ගමන්
අපහසුව)

පෑම්
වයපෘතිය නිසා සිදුවන ඕනෑම අනමප්ක්ෂිත අහිතකර විපාකයක්, මමම ප්රතිපත්ති රාමුමේ මූලධ්ර්මයන්හි සාරය මත පිහිටා මේඛනගත
කිරීම හා ඒවාමේ බලපෑම සමනය කිරීමට ක්රියා කරනු ලැමේ.

ගෘහ
වයාපාර/ජීවමනෝපාය
ක්රියාකාරකේ

ඒකක, දුක්ගැනවිලි සමනය කිරීමේ යාන්ත්රණය අනමප්ක්ෂිත ක්රියාකාරකේ
මවත සිය දුක්ගැනවිලි ඉදරිපත් කර හා සිදුවීේ වල බලපෑම
සාධ්ාරණ විසදුමක් බලාමපොමරොත්තු වීමට සමනය කිරීමේ පියවර
බලපෑමට ලක්වන සෑම පුේගලමයකුටම
හා ප්රජාවට හැකි අතර පහත සදහන්
ක්රියාකාරකේ මහෝ අතයවශය ආරක්ෂිත
පියවර සිංවිධ්ානය කිරීමේදී වයාපෘති
මසේවක මඩුේල සහ/මහෝ මකොන්ත්රාත්කරු
මවතින් සිදුවූ අඩුපාඩු මහේතුමවන් ඇතිවූ
හානි මවනුමවන් වන්ද ලබා ගැනීමටද
බලපෑමට ලක්වන සෑම පුේගලමයකුටම
හා ප්රජාවට හැකිය.
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මාර්ග
සිංවර්ධ්න
අධිකාරිය,
ප්රධ්ාන
තක්මසේරුකරු, ප්රාමේශිය
මේකේප්රාමේශිය
අධිකාරිය

අහිමිවීම/හානිෙ

හිමිෙම් ාභීන්

හිමිෙම
කගවීම් සාධාරණීෙරණෙ
1.1 ඉදකිරීේ වැඩ ලැයිස්තුව, ඇතිවිය හැකි
තාවකාලික බලපෑේ, දැන්වීේ පුවරු,
ආරක්ෂාව පිළිබද උපමදස්, සමනය කිරීමේ
පියවර හා දුක්ගැනවිලි සමනය කිරීමේ
යාන්ත්රණය පිළිබද ප්රධ්ානියාමේ දුරකථන
අිංක විස්තර ඉදකිරීේ වැඩබිමේ මහජන
දැන්වීේ පුවරු මගින් ප්රදර්ශනය කිරිම
1.2 ගමනාගමනය පහසුකරලීම සදහා
රථවාහන
ගමනාගමනය
කළමනාකරණයට අවශය පියවර ගැනීම.
1.3 ක්රියාත්මකව පවතින මවළද/වයාපාරික
ස්ථාන මවත ප්රමේශ වීමට අවශය විමශේෂ
පියවර ගැනීම.
1.4 යේකිසි වයාපාරයකට ඇති ප්රමේශය
සතියකට වඩා කාලයක් අහිමිව පවතීනේ,
මමම ප්රමේශය මකොන්ත්රාත්කරු විසින්
යථාතත්වයට පත්කරන මතක්, වයපෘති
අධ්යක්ෂවරයාමේ අනුමැතිය හා වයාපෘති
ඉිංජිමන්රුවරයාමේ
සහතිකය
මත
මමවැනි එක් දනකට රු.1000 බැගින් වු
මූලයමය සහනයක් ලබා දීම
1.5 . සේමත ගිවිසුමේ ප්රතිපාදන පරිද,
ඉදකිරීේ
අතරතුර
මහෝ
ඉදකිරීේ
යන්මත්රෝපකරණ ස්ථාපිත කිරීමේදී මහෝ
අපරීක්ෂාකාරී මලස යන්මත්රෝපකරණ
මමමහයවීම මහේතුමවන් මගොඩනැගිලි මහෝ
ඉඩේ මත ඇතිවන යේ බලපෑමක් සදහා
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අහිමිවීම/හානිෙ

හිමිෙම් ාභීන්

හිමිෙම
කගවීම් සාධාරණීෙරණෙ
වන්ද මගවීමේ වැය මකොන්ත්රාත්කරු විසින්
දැරිය යුතුය
1.6 මාර්ගය මපෞේගලික ඉඩේ මතින්
ගමන් කිරීමට අනුමත සීමාමවන් බාහිරව
මවනත් ඉඩේ තාවකාලිකව භාවිතා කිරීේ
එම ඉඩේ හිමිකරුවන් හා මකොන්ත්රාත්කරු
අතර ලිඛිත අනුමැතියකින් සිදුවිය යුතුය.
මකොන්ත්රාත්කරුවන් ඉදකිරීේ කදවුරු
ඉදකිරීමේදී, වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ
නිමයෝජිතායතනයන් සමග සාකච්ඡාකර
ඉදකල යුතුය.
1.7 වැඩබිමේ/කදවුරු වල දැන්වීේ පුවරු,
ආරක්ෂාව සදහා මයදූ බාධ්ක, ප්රථමාධ්ාර
පහසුකේ ආදය සකස් කර අනතුරු අවම
කිරීම, ශේදය හා දුහුවිේමලන් ඇතිවන
දූෂණය සමනය කිරිමට පියවර ගැනීම
ඇතුළුව පරිසර කළමනකරණ සැලැස්මේ
මකොටසක් මලස මසෞඛය හා ආරක්ෂාව
සදහා පියවර ගැනීම.
1.8 වාහනවල ගමන්පථය හැරවීම සහ
කළමනකරණය, ඉදකිරීේ කටයුතු පියවර
වශමයන් ක්රියාත්මක කිරීමේ උපාය
මාර්ගය, වාහන තදබදය වැඩි අවස්ථාවන්
මගහැර ඉදකිරීේ සිදුකිරීම ආදය ඇතුළුව
මිනිසුන් හා වාහන ගමනාගමනය මකමරහි
ඇතිවන බලපෑම අවම කිරීමට හා සමනය
කිරීමට පියවර ගැනීම.
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අහිමිවීම/හානිෙ

හිමිෙම් ාභීන්

හිමිෙම
කගවීම් සාධාරණීෙරණෙ
1.9 ඉදකිරීේ වැඩබිේවල වැඩකරන පිරිමි
හා කාන්තා මසේවකයන්හට සමාන මේතන
මගවීමට හා ළමා ශ්රමය ලබා ගැනීම
වැළැක්වීමට අවශය නීතිමය ප්රතිපාදන
සැළසීම.
1.10 මසෞඛය හා ආරක්ෂාව යටතට
ගැමනන මවනත් ඕනෑම බලපෑමක්
සේබන්ධ්මයන් කටයුතු කිරීමට අවශය
පරිද පියවර මයදීම.
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5.3 හිමිෙම්

බීමට කතෝරාගන්නා අවසාන දිනෙ

වගු අිංක 4 හා 64 මගින් දක්වන ලද පරිද මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිමේ 3 වැනි පියවර සදහා ඉඩේ
අත්කර ගැනීමේ ක්රියාවලිය ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ පනමත් පටිපාටි අනුව සිදුමකමර්. එබැවින් හිමිකේ
ලැබීමට අදාල අවසාන දනය වන්මන් 2 වැනි පරිච්මේදයට අනුව අදාල දැන්වීේ ප්රකාශයට පළකළ දනයයි.
2 වැනි පරිච්මේදයට අදාල පළමු දැන්වීේ කාණ්ඩයරඹුක්කන අන්තර් හුවමාරුව සදහා ඉඩේ අත්කර
ගැනීමට අදාලව 2014 මනොවැේබර් 12 දන නිකුත් කරන ලදී. වයාපෘතිමේ 3 වැනි පියවරට අදාලමාර්ග
පථය සදහා ඉඩේ අත්කර ගැනීම පිණිස, රඹුක්කන ප්රාමේශිය මේකේ විසින්2015 ජනවාරි 30 දන2 වැනි
පරිච්මේදයට අදාල දැන්වීේ ප්රකාශයට පත් කරමින් මූලික සැලසුේ 18 ක්නිකුත් කරන ලදී. ඒ අනුව
වයාපෘතියට අදාල මසසු ප්රාමේශිය මේකේවරුන්ද මමම ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ කාර්යයට අදාල ක්රියාවලීන්
ආරේභ කරන ලදී.

5.4 වයාපාතිකෙන් බා කදන සහාෙ හා ප්රති ා
සමාජමේ සෑම ස්ථරයක් සඳහාම අවස්ථාවන් හා ප්රතිලාභ මවත ප්රමේශය සළසන බැවින් මාර්ග යටිතල
පහසුකේ සිංවර්ධ්න ක්රියාවලිමේ අතයවශය අිංගයකි. එබැවින් ශ්රී ලිංකාමේ පළාත් හතකට අයත් ජනතාවට
මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය සතය මලසින්ම සිංවර්ධ්න මාවතකි (බස්නාහිර, සබරගමුව, වයඹ, උතුරු
මැද, නැමගනහිර සහ උතුරු පළාත්). 1 වැනි පරිමච්ේදමයන් දැක්වූ පරිද, වයපෘතිමේ ඉදරි පියවරයන්හිදී
මමම අධිමේගී මාර්ගය උතුරු හා නැමගනහිර පළාත් දක්වාද ගමන් කරයි. ආසියානු සිංවර්ධ්න බැිංකුව
විසින් 2014 වර්ෂමේදී පළ කරන ලද නවතම ග්රන්ථයක් වන Lose to Gain: Is Involuntary Resettlement
a Development Opportunity?’ (අත්කරගැනීම සදහා අත්හරින්න : සිය කැමැත්මතන් මතොර නැවත
පදිංචිකිරීම සිංවර්ධ්න ප්රතිලාභ ලැබීමට අවස්ථාවක්ද ?) මගින් මේ හා සමාන තත්වයක් සාකච්ඡා කරන
අතර මමවැනි වයාපෘති මැදහත්වීේ මගින් පැහැදලිවම සිංවර්ධ්න ක්රියාවලිය මවත ධ්නාත්මක
මමමහයවීමක් සිදුකරන බව මපන්වා මදයි.
සිය කැමැමත්තන් මතොර නැවත පදිංචිකිරීම පිළිබඳ මෑතක දී සිදුවූ කතිකාවතට අනතුරුව, නැවත පදිංචි
කිරිමේ සැලැස්ම විතැන් වන ජනතාවට සිංවර්ධ්න ප්රස්ථාවක් මලස විධ්ායක ආයතනය/වයාපෘති
කලමනාකරණ ඒකකය දකී. ප්රමාණවත් හා නිසිකලට ලබා මදන වන්ද, ආදායේ ප්රතිස්ථාපනය, අවදානනේ
තත්වයන්හි සිටින ජන කණ්ඩායේ පුනරුත්ථාපනය සහ ඉදකිරීේ ආශ්රිත රැකියා අවස්ථා ආදය ඔස්මසේ
ඒකාබේධ් ආයතනික ක්රියාවලියක් හරහා වයාපෘති ප්රතිලාභ වයාපෘතිමයන් අවතැන් වන ජනතාව මවත ගලා
යා යුතුය. ඉදරිමේ දී සිදුවීමට නියමිත ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ ක්රියාවලියට පදනමක් මලස, අපහසුතාවයට
ලක්වන ජනතාව සමග එකඟතාවය වර්ධ්නය කරගනු පිණිස ඔවුන් සමග කතිකාවක් මගොඩනිංවා ගැනීම
මේ අවස්ථාමේදී වයාපෘති කලමනාකරණ ඒකකය විසින් සිදුකළ යුතු වැදගත්ම කාර්යයකි.
ආදායේ ප්රතිස්ථාපනය සදහා සැලසුමක් සකස් කිරීමට මපර, වයාපෘතිය මගින් අවතැන් වන ජනතාවමේ
අවශයතා, ආදායේ ප්රතිස්ථාපනය සදහා ඇති විභවයන් හා එම පිරිසමේ මනාපයන් තක්මසේරු කිරීම සදහා,
ඔවුමන්ේද සහභාගිත්වය ඇතිව එම කරුණු තක්මසේරු කිරීමක් සිදුකළ යුතුය. සාමප්ක්ෂව ඉහළ මට්ටමක
පවතින සාක්ෂරතාවය, ණය පහසුකේ ලබා ගැනිමට ඇති හැකියාව, වයාපාර විවිධ්ත්වය සහ ප්රමේශමේ
පවතින ක්ෂුද්ර මූලය පරිසරය ආදය අවතැන් වන ජනතාව හා ඔවුන් ජීවත් වන පරිසරමේ ඇති ශක්තීන්
සමරහකි. මමම ප්රශස්ථ ලක්ෂණ එකී ප්රමේශමේ සමාජ ආර්ථික පරිසරය තුළින්ම මතුවන අිංගයන් වන
අතර මවළඳ හා වයාපාර ක්මෂේත්රමේ නියැමලන සීමිත පුේගලයින් එකිමනකා සමග පැවැත්වූ සාකච්ඡා
මගින් එම කරුණු වඩාත් තහවුරු විය.
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6.1 හ ඳින්වීම
වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට ලක්වන සියලුම පුේගලයින් ඒ යටමත් ප්රතිස්ථානගත කිරීමට හා නැවත පදිංචි
කිරීමට හිමිකේ මනොලබති. ඔවුන්මගන් මබොමහෝ මදනාට මන්වාසික ඉඩේ වලට වඩා වැඩි
කෘෂිකාර්මිකඉඩේ ප්රමාණයක් අහිමි මේ. වයාපෘතිමයන්අපහසුතාවයටට ලක්වන මුළු පුේගලයින් ගණන
1,747 කි. එබැවින් විමශේෂමයන්ම සමාජ ආරක්ෂණ හා නැවත පදිංචිකිරීමේ කරුණු සේබන්ධ්මයන්, මමම
පිරිසවිධ්ායක ආයතනය/වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය හා වයාපෘති කාර්ය මණ්ඩලය සමගසමීප
සබදතාවක් පවත්වාගත යුතුමේ. තවද අදාල ආයතන වලින් ලැමබන සහාය වර්ධ්නය කර ගැනිම සදහා,
වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය ඒ ඒ ප්රමේශවල ප්රාමේශිය මේකේවරු, පළාත් පාලන ආයතන, හා
අමනකුත් රාජය හා රාජය මනොවන ආයතන සමග සමීපව කටයුතු කළ යුතුමේ. ප්රමාණවත් ඉඩේ පහසුකේ
පවතීනේ, වයාපෘති ප්රමේශය තුළ අර්ධ් වශමයන් බලපෑමට ලක්වන නිමවස් හා වයාපාරික ආයතන එම
පරිශ්ර තුළම නැවත ස්ථාපිත කළ හැකිමේ. වයාපෘතිමයන් බලපෑමට ලක්වන්නන්හට වඩාත් ආකර්ශණීයම
විකේපය එය වනු ඇත. මකමසේ මවතත් මේ සේබන්ධ් තීරණය වයාපෘතිමයන් බලපෑමට ලක්වන්නන් සතු
වන අතර ඔවුමන්ේ තීරණය ක්රියාත්මක කිරීම පහසුකරලීම වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකමේ කාර්යය
මේ. එමහත් වයාපෘතිමයන් බලපෑමට ලක්වන්නන් සිය තීරණ මගන ඇත්මත් ප්රමාණවත් මතොරතුරු මත
පදනේවද යන්න වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය විසින් පළමුව තහවුරු කර ගත යුතුමේ.

6.2 න වත පදිංචිකිරීමට අදා සමාජ හා සංස්ෙෘතිෙ මානෙන්
මමම වයාපෘති වාර්තාව තුළ කිහිප අවස්ථාවකදීම සදහන් කළ පරිද, වයාපෘති චක්රය තුළ ප්රතිස්ථානගත
කිරීමේ හා නැවත පදිංචි කිරීමේ කටයුතු සැලසුේ කිරීමේදී නිරීක්ෂණය කළ යුතු හා අවමබෝධ් කරගත යුතු
සමාජ හා සිංස්කෘතික කරුණු රාශියක් පවතී. වයාපෘතිමේ 3 වැනි පියවර යටමත් පවත්වන ලද සමාජ
ආර්ථික තත්වයන් හා වත්කේ තහවුරු කරගැනීමේ සමීක්ෂණය (සිංගණනය) යටමත් මේ පිළිබදව දැඩි
අවධ්ානය මයොමුකර ඇත. විමශේෂමයන්ම, නාභිගත කණ්ඩායේ හා ප්රධ්ාන මතොරතුරු දැනුේ මදන්නන් සමග
සාකච්ඡා පැවැත්වීමේදී, වයාපෘතිමේ නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාවලියට අදාල සමාජ ආර්ථික කරුණු
සාකච්ඡා කිරීමට සමීක්ෂණ උපමේශකට හා සමීක්ෂණ කණ්ඩායමට අවශය තරේ කාලය ලැබිණ. ඒ අනුව
වගු අිංක 53 මගින් මමවැනි කරුණු පිළිබද සාරාිංශයක් ඉදරිපත් මකමර්.
වගු අංෙ 53: වයාපෘතිකෙන් බ පෑමට ේවන්නන්ට අදා සමාජ හා සංස්ෙෘතිෙ ග ටළු
අනු ොරණෙ/ග ටළුව
ප්රතිොර්මිෙ පිෙවර
අංෙෙ
1
ඥාතීන්, මිතුරන් හා අසේවාසීන් මේ සේබන්ධ්මයන් ඇතිවන සාිංකාව මනොවැළැක්විය හැකි
සමග ඇති සමාජ සබඳතා අහිමිමේ. මලස වසර කිහිපයක් පවතිනු ඇත. නැවත පදිංචි කිරීමේ
ක්රියාවලිය ආකර්ශනීය හා වින්දනීය අත්දැකීමක් වන්මන්නේ
මමවැනි සාිංකාවකට මහේතුවන මානසික තත්වයකට ඔවුන්
මුහුන මනොමදනු ඇත. නැවත පදිංචි කිරීමේදී නව
පදිංචිකරුවන් මුේ ප්රජාව සමග බේධ් කිරීමට සුදුසු
ක්රියාකාරකේ සිංවිධ්ානය කළ යුතුමේ. දැනට පදිංචි
ස්ථානමේම නැවත පදිංචි කිරීමට ප්රයත්න දැරිය යුතුය.
2

ප්රජාව සමග පවතින ආගමික බැඳීම මේ සේබන්ධ්මයන් ඇතිවන සාිංකාව මනොවැළැක්විය හැකි
හා ආගමික ආයතන සමග පවතින මලස වසර කිහිපයක් පවතිනු ඇත. නැවත පදිංචි කිරීමේ
බැඳීම අහිමිමේ.
ක්රියාවලිය ආකර්ශනීය හා වින්දනීය අත්දැකීමක් වන්මන්නේ
මමවැනි සාිංකාවකට මහේතුවන මානසික තත්වයකට ඔවුන්
මුහුන මනොමදනු ඇත. නැවත පදිංචි කිරීමේදී නව

90

අනු ොරණෙ/ග ටළුව
අංෙෙ

ප්රතිොර්මිෙ පිෙවර
පදිංචිකරුවන් මුේ ප්රජාව සමග බේධ් කිරීමට සුදුසු
ක්රියාකාරකේ සිංවිධ්ානය කළ යුතුමේ.
දැනට පදිංචි ස්ථානමේම නැවත පදිංචි කිරීමට ප්රයත්න දැරිය
යුතුය.

3

කුලය හා ජනවාර්ගිකත්වය මත කුළය හා ජනවර්ගය මත පදනේවූ නැවත පදිංචි කිරීමේ
සිංවිධ්ානය වූ ප්රජාව අහිමි මේ.
මවනම ක්රියාවලියක් මකමරහි අකමැත්තක් මනොපවතීනේ,
මමවැනි අභිලාෂයන් සහිත පවුේ සදහා මවනම නැවත පදිංචි
කිරීමේ භූමීන් ඇතිකිරීම සළකා බැලීම.
දැනට පදිංචි ස්ථානමේම නැවත පදිංචි කිරීමට ප්රයත්න දැරිය
යුතුය.

4

5

6

7
8
9

10
11
12

13

මේශපාලනික සමාජය හා සබදතා
පවත්වන කණ්ඩායේ සමග ඇති
සබඳතා ලිහිේවීම හා අවශය විට
ඔවුමන්ේ සහාය මනොලැබීම
පවතින ග්රාමිය ඒකකය විමේදනය
වීම හා එකිමනක ප්රජාව මවත
ප්රමේශය සීමා වීම

දැනට පදිංචි ස්ථානමේම නැවත පදිංචි කිරීමට ප්රයත්න දැරිය
යුතුය.

මයෝජිත මාර්ගයට යටින් හා උඩින් දමවන අතුරු මාර්ග
ඉදකිරීම මගින්, ගේ මවත හා ප්රජාවන් මවත දැනට පවතින
ප්රමේශයන් සළසා දීම.
ග්රාමිය ඒකකය මබදී යාමක් සිදුමේනේ හා පවතින ප්රමේශය
වැඩි දුරකින් යුතු මේ නේ නව ප්ර මේශ මාර්ගයක් ලබා දය
යුතුය.
මවළඳපල,
අධ්යාපනික දැනට පදිංචි ස්ථානමේම නැවත පදිංචි කිරීමට ප්රයත්න දැරිය
මධ්යස්ථාන, ප්රවාහන පහසුකේ හා යුතුය.
වර්තමාන ස්ථානමේ පවතින
අමනකුත් මපොදු පහසුකේ වලට
ඇති ප්රමේශය අහිමිවීම මහෝ දුර්වල
වීම.
වර්තමාන
ස්ථානමේ
ඇති මනොවැළැක්විය හැකිය. දැනට පදිංචි ස්ථානමේම නැවත
මසෞන්දර්යාත්මක
සුන්දරත්වය පදිංචි කිරීමට ප්රයත්න දැරිය යුතුය.
වින්දනයට ඇති අවස්ථාව අහිමිවීම. .
පාරේපරික ඉඩේ හා ඉඩේ අයිතීන් මනොවැළැක්විය හැකිය. වර්තමාන ස්ථානමේම සුදුසු නැවත
අහිමිවීම.
පදිංචි කිරීමේ භූමියක් සකස් කිරීමට ප්රයත්න දැරිය යුතුය.
බලපෑමට
ලක්වන්නන්මේ සැම නැවත පදිංචිකිරිමේ භූමියක් සඳහාම මනා
ස්වයිංමපෝෂිතභාවය හා ආහාර කළමනාකරණයක් සහිතව මගවතු වගා වැඩසටහනක්
සුරක්ෂිතතාව අහිමිවීම.
හඳුන්වා දීම සහ මපෝච්චි වල සකස් කළ පැළ මබදා දීම
(පළතුරු, එළවළු, මපොේ, මකොස් ආදය)
කාන්තාවන් හා ළමුන් මකමරහි වයාපෘතිමයන් බලපෑමට ලක්වන්නන් දැනුවත් කිරීම හා
ඇතිවන සමාජ අනාරක්ෂිතභාවය නැවත පදිංචි කිරීමේ භූමී සදහා සමාජ ඒකාබේධ්කරණ
වැඩිහිටියන් මකමරහි ඇතිවන වැඩසටහන්
සමාජ අනාරක්ෂිතභාවය
නැවත පදිංචිකිරීමේ භූමිමේ සිට මනොවැළැක්විය හැකිය. ආදායේ ප්රතිෂ්ඨාපන හා ජීවමනෝපාය
දැනට පවතින ඉඩේ දුරස්ථර වීම හා සිංවර්ධ්න වැඩසටහන් හඳුන්වා දම.
සමානය
කෘෂිකාර්මික
පුරුදු
බාධ්ාවට ලක්වීම
නව
සමාජ-ආර්ථික
හැසිරීේ සමාජ ඒකාබේධ්කරණ වැඩසටහන් හා ජීවමනෝපාය
රටාවට හැඩගැසීමට ඇති අපහසුව සිංවර්ධ්න වැඩසටහන් හඳුන්වා දම. .
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අනු ොරණෙ/ග ටළුව
අංෙෙ
14
නැවත පදිංචිවූ ප්රමේශමේ මුේ
ප්රජාවට අනුව හා ඔවුමන්ේ සමාජආර්ථික
හැසිරීේ
රටාවට
හැඩගැසීමට ඇති අපහසුව
15
පිරිමින්
විසින්
නිසි
කළමනාකරණමයන්
මතොරව
පරිහරණය කිරීම අවම කිරීමට,
වන්ද අරමුදේ සඳහා පවුල තුළ
සමාන අයිතිවාසිකේ සැලසීම.
සැමියා හා බිරිඳ යන මදමදනාටම
වන්ද මුදේ සදහා හිමිකේ ඇතිකළ
යුතුය.

ප්රතිොර්මිෙ පිෙවර
සමාජ ඒකාබේධ්කරණ වැඩසටහන්

වන්ද අරමුදේ සේබන්ධ්මයන් සැමියා හා බිරිඳ අතර
නනතික ගැටළු ඇතිවීම වැළැක්වීමට සුදුසු පියවර මයදීම.
මමම එකඟතාවය මහේතුමවන්, ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ
සාමානය පටිපාටිය යටමත්, වන්ද අරමුදේ සදහා හිමිකේ
කීමට බිරිඳට අවස්ථාව ලැමේ.

වයාපෘතිය මගින් වන්ද මලස ලැබිය හැකි මුදේ නිසි කළමනාකරණමයන් මතොරව පරිහරණය වීමට ඇති
හැකියාව මබොමහෝ කාන්තාවන් විසින් අවධ්ාරණය කර ඇත. නනතික හිමිකරු සැමියා වුවත්, පවුල
මගොඩනැගී ඇමතේ සැමියා හා බිරිඳ යන මදමදනාම එක්ව මගොඩනිංවන ලද සමාජ සේබන්ධ්තා ජාලය
තුළය. එබැවින් මයෝජිත ප්රතිකාර්මික පියවර අනුගමනය කිරීම, නැවත පදිංචි කිරීම සේබන්ධ්මයන් පවුල
තුළ ඇතිවිය හැකි (සෘනාත්මක) ගැටළු අවම කිරීමට මහේතු වනු ඇත. අවශයනේ, පවුමේ නැවත පදිංචි
කිරීමේ කටයුතු වලදී අවුරුදු 18 වැඩි දරුවමන්ේද කැමැත්ත ලබා ගැනීමට අවශය පියවර මයදීමට මයෝජනා
මකමර්. නැවත පදිංචි කිරීමට අදාල ස්ත්රී-පුරුෂ ගැටළු පවතින බව මබොමහෝ පිරිමින් විසින්ද ඔවුන් සමග
පැවති පැවති සාකච්ඡා වලදී පිළිගත්හ.
මමම ගුණාත්මක දත්ත මගින් අනාවරණය වන්මන් වයාපෘතිමයන් බලපෑමට ලක්වන්නන් සිය ගේ මහෝ
කුඩා ගේ තුළ පවතින සමාජ හා සිංස්කෘතික අස්ථිත්වයන් සමග ශක්තිමත් මලස බැඳී සිටින බවයි.
ප්රමාණාත්මක දත්ත මගින්ද මීට සමාන තත්වයක් මපනීගිය අතර සමික්ෂණමේදී ප්රතිචාර දක්වන ලද
මබොමහෝ මදනා ප්රකාශ කරන ලේමේ ප්රමේශමේ මරණාධ්ාර සමිතිය හා පන්සේ සිංවර්ධ්න සමිතිය සමග
ඔවුන්මේ නිරන්තර සබදතාවක් පවතින බවයි. අිංක 54 වගුව මගින් විස්තර දැක්මේ.

වගු අංෙ 54: : වයාපෘතිකෙන් අපහසුතාවෙට පත්වන්නන්කේ සමාජ සම්බන්ධතා ජා ෙ
සබඳතා පවත්වන සමාජ සිංවිධ්ාන
පන්සේ සිංවර්ධ්න සමිතිය
සමෘේධි සිංවර්ධ්න සමිතිය
මරණාධ්ාර සමිතිය
සමූපකාර සමිතිය
කාන්තා සිංවර්ධ්න සමිතිය
මගොවි සමිතිය
ග්රාම සිංවර්ධ්න සමිතිය
තරුණ මසේවා සිංගමය
සණස සිංවර්ධ්න සමිතිය

අඛණ්ඩ
1,325
271
1,642
43
193
574
28
27
291

අක්රමවත්
16
4
11
0
0
1
0
0
5

අවශය විටදී
33
3
34
2
7
22
0
0
4

මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය/3 වැනි පියවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම/සිංගණන දත්ත

වයාපෘතිකෙන් බ පෑමට ේවන්නකන්ේ සමාජ සම්බන්තාවන්ට අදා සංවිධාන ඒවා පිළිබඳ ඔවුන්කේ
ප්රමුඛතාවෙ අනුව වර්ග ෙරන ද අතර කමම කතොරතුරු වගු අංෙ 55 මගින් ද ේකේ. ඒ අනුව මරණාධ්ාර
සමිතිය, පන්සේ සිංවර්ධ්න සමිතිය හා මගොවි සමිතිය යන ප්රජා මූලික සිංවිධ්ාන මවත ඔවුමන්ේ ඉහළම
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ප්රමුඛත්වය ලැමේ. එබැවින් සේපූර්ණ නැවත පදිංචි කිරිමේ ක්රියාවලිය තුළදීම ඔවුමන්ේ මමම
ප්රමුඛතාවයන් මවත උපරිම අවධ්ානය මයොමු කිරීම අවශය මේ.
වගු අංෙ 55: වයාපෘතිකෙන් අපහසුතාවෙට පත්වන්නන්කේ සමාජ සබඳතා ජා ෙ තුළ දේනට කබන
ප්රමුඛතාවෙන්
සමාජ සිංවිධ්ානය
ප්රමුඛතාවෙ ප්රමුඛතාවෙ ප්රමුඛතාවෙ ප්රතිචාර
මනොදැක්වූ
1
2
3
පන්සේ සිංවර්ධ්න සමිතිය
407
581
355
29
සමෘේධි සිංවර්ධ්න සමිතිය
95
125
50
7
මරණාධ්ාර සමිතිය
1,105
372
157
49
සමූපකාර සමිතිය
15
17
9
4
කාන්තා සිංවර්ධ්න සමිතිය
32
65
93
10
මගොවි සමිතිය
113
232
241
12
ග්රාම සිංවර්ධ්න සමිතිය
1
8
18
0
තරුණ මසේවා සිංගමය
5
8
13
1
සණස සිංවර්ධ්න සමිතිය
85
90
116
8
මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය/3 වැනි පියවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම/සිංගණන දත්ත

6.3 න වත පදිංචිවීම සම්බන්ධකෙන් වයාපෘතිකෙන් අපහසුතාවෙට පත්වන්නන්කේ
ප්රමුඛතා
ගුණාත්මක දත්ත රැස් කිරීම හා ප්රමාණාත්මක දත්ත රැස් කිරීම යන ක්රියාවලීන් ේවිත්වය තුළදීම අවධ්ානය
මයොමුකරන ලද අතර එමගින් තහවුරුව ඇති පරිද, වයාපෘතිමයන් බලපෑමට ලක්වන පුේගලයිමන්ගන්
බහුතර පිරිස තමන් දැනට පදිංචි ප්රමේශමේම නව බිේ මකොටසක පදිංචිවීමට කැමැත්තක් දක්වති.
මමොවුන්මගන් කිසිම පුේගලමයකු තම ඉඩම සඳහා එපමණම ඉඩමක් ඉේලා මනොසිටි අතර එය
ප්රාමයෝගිකව ඉටුකළ හැක්කක් මනොවන බව ඔවුන් වටහාමගන ඇත.
අිංක 56 වගුව මගින් තහවුරු වූ පරිද, විධ්ායක ආයතනය/වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය විසින් සැලසුේ
කිරීමට අදහස් කරන ආකාරමේ නැවත පදිංචි කිරීමේ භූමි සදහා මමොවුන්මගන් බහුතර පිරිසක් කැමැත්තක්
මනොදක්වති. මබොමහෝ විට නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාවලිය පිළිබඳ ප්රමාණවත් මලස දැනුවත්වී මනොමැති
බැවින් ඔවුන් එම අදහස දරණ අතර වයපෘතිය පිළිබඳ නිවැරද මතොරතුරු මවත සෘජුවම එළඹි පසු ඔවුන්මේ
එම අදහස මවනස් වීමට පිළිවන.
වගු අංෙ 56: න වත පදිංචිවීම සම්බන්ධකෙන් වයාපෘතිකෙන් අපහසුතාවෙට පත්වන්නන්කේ අදහස්
මතය
ප්රමුඛතාවෙ ප්රමුඛතාවෙ ප්රමුඛතාවෙ
1
2
3
මා හටම අයත් ඉතිරි බිේ මකොටමසේ නැවත 54
පදිංචිවීම
11
9
එම ප්රමේශය තුළම තමාමේම නව ඉඩමක නැවත 361
පදිංචිවීම
70
5
මවනත් ප්රමේශයක තමාමේම ඉඩමක නැවත 12
පදිංචිවීම
86
34
මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිය විසින් සකස් කළ 10
නැවත පදිංචිවීමේ භූමියක පදිංචි වීම
50
9
නැවත පදිංචිවීමේ භූමියක නිවසක් අමප්ක්ෂා 13
කිරීම
9
3
තමාමේ දරුවන් අතර මුදේ මබදා දී ඔවුන්මේ 9
නිවසක පදිංචිවිම
5
8
මවනත්
1,485
64
13
93

මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය/3 වැනි පියවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම/සිංගණන දත්ත

වයාපෘති බලපෑම හා නැවත පදිංචිවීම වැනි සිය ජීවිතමේ අතිශය තීරණාත්මක කරුණක් සේබන්ධ්මයන්
මමොවුන් සිය තීරණ ගන්නා ආකාරය මමම සමස්ථ ක්රියාවලිය තුළදීම සිදුකරන ලද සමීක්ෂණ වලදී
නිරීක්ෂණය කරන ලද.
බහුතර පිරිස ප්රකාශ කරන ලේමේ පවුමේ සියළුම මදනාට තීරණ ගැනීමේ ක්රියාවලියට සහභාගිවීමට
අවකාශ ඇති බවත් මදමාපියන් මලස තමන් සිය දරුවන්මේ මතයද විමසන බවත්ය.තීරණ ගැනීමට මපර
තම කලත්රයන් විමසන බව පැවසූ කණ්ඩායම මදවන වැඩිම පිරිසයි. නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාවලිය
සේබන්ධ්මයන් මමයද යහපත් ලක්ණයකි. විස්තර සදහා වගු අිංක 57 බලන්න.
වගු අංෙ 57 : වයාපෘතිකෙන් බ පෑමට ේවන්නන්කේතීරණ ග නීකම් ක්රිොවලිෙ
මතය
ප්රමුඛතාවය 1 ප්රමුඛතාවය
2
මමේම තීරණ ගනු ලැමේ
496
118
කලත්රයා සමග සාකච්ඡා කරමි
280
403
මමේ පවුමේ සාමාජිකයින් සමග සාකච්ඡා
කරමි
890
147
මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිමේ තීරණය පිළිගනිමි 5
6
සුදුසු පුේගලමයකුමගන් උපමදස් ලබා ගනිමි
4
51
මවතත්
6
1
ප්රතිචාර මනොදැක්වූ පිරිස
61
1,016
එකතුව
1,681
726

ප්රමුඛතාවය
3
137
16
132
7
84
4
1,362
380

මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය/3 වැනි පියවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම/සිංගණන දත්ත

6.4 ළමුන්කේ අධයාපනෙ සම්බන්ධ ග ටළු
වයාපෘති බලපෑම මහේතුමවන් ඇතිවන ඉතාමත් බරපතලම හා අහිතකරම බලපෑේ ඇතිවන්මන් ළමුන්
මකමරහි හා ඔවුන්මේ අධ්යාපනය මකමරහිය. එබැවින් ළමා අධ්යාපනය සේබන්ධ්මයන් වගකිවයුතු රජමේ
ආයතන මදකක් සමග සමීප සේබන්ධ්තාවයක් පවත්වා ගැනීමට මයෝජනා කරනු ලැමේ. එනේ අධ්යාපන
අමාතයාිංශය හා පළාත් පාසේ මමමහයවනු ලබන ඒ ඒ පළාත් සභාවන්ය.

6.5 ාවිත ෙළ හ කි න වත පදිංචිකිරීකම් භූමි
තම ඉඩේ, මගොඩනැගිලි, වයාපාර හා මසසු මේපල අහිමිවන ගෘහ ඒකක ගණන 1,030 කට වැඩිය. මකමසේ
මවතත් මන්වාසික නිවාස හා වයපාරික ස්ථාන 670 ක් පමණ බලපෑමට ලක්මේ. එබැවින්, ගේ වලට
ආසන්නවම පිහිටි, නැවත පදිංචි කිරීම සදහා මයොදාගතහැකි භූමි පරීක්ෂා කර බැලීම වැදගත්මේ. අදාල
ප්රමේශවල ප්රාමේශිය මේකේවරු හරහා මමමසේ මසොයා ගත් භූමි පිළිබදව විස්තර පහත වගුමවන් දැක්මේ.
මකමසේ මවතත් මමහි දැක්මවන්මන් එක් ප්රාමේශීය මේකේ මකොට්ඨාශයකට අයත් භූමි පිළිබද විස්තර
පමණි. මසසු මකොට්ඨාශ පිළිබද විස්තර ද රැස් කර ගත යුතු මේ.
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වගු අංෙ 58 : න වත පදිංචි කිරීකම් භූමි සදහා කෙොදාගත හ කි ඉඩම් හා වර්ග ප්රමාණ පිළිබද සාරාංශෙේ
අිංකය ප්රාකද්ශීෙ
කල්ෙම්
කෙොට්ඨාශෙ
1
රඹුක්කන
2

3

අයිතිය
ඉඩමේ නම
ග්රාම
නි ධාරි ඉඩේ
ප්රමාණය
කෙොට්ඨාශෙ
සංකේත අංෙෙ
ඉහළ වේමපොල
අක්කර 07 මපෞේගලික හරක්ගලවත්ත
(මහක්.3.17)
( මපොේ හා
මවනත් ගස් )
මපොේගහමවල ගලබඩගම
අක්කර 06 මපෞේගලික දන්මකොලවත්ත
936
(මපොේ ඉඩම)

අයිතිකරුවන්,
ඔවුන්මේ
දුරකථන
අිංක හා ලිපිනයන්
එේ. සරත් විජිතනන්ද,
32 ඒ, මිහිදු මාවත,
රඹුක්කන
සිංජීව
ප්රසාේ
(0712247750),
ගාමිණී
විමජ්සූරිය–
වගාකරු
(0778057650)
දිංමකොලවත්ත, අලේව
පාර
ගලබඩගම,
මපොේගහමවල.
තලවත්මත්මගගදර අක්කර 02 මපෞේගලික වෑමකොටුවවත්ත එච්.එේ.කරුණාරත්න,
896
පර්චස් 80
(මපොේ
හා එච්.එේ.
සුනිේ
මකමසේ
ධ්ර්මසිරිi
වත්ත)
කලුහැදවල
තලවත්මත්මගදර.
0717763779
0375714431

මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය/3 වැනි පියවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම/සිංගණන දත්ත

ඉහත වගු අංෙ 58 මගින් ද ේවූ, ඒ ඒ ප්රාකද්ශීෙ කල්ෙම්වරු හා ග්රාම නි ධාරින් විසින් හදුනාගත් ඉඩම්
පිළිබද ව ඩි විස්තර විධාෙෙ ආෙතනෙ සතුව පවතී.

6.6 න වත පදිංචි කිරීකම් ප්රකද්ශව ග්රාහෙ ප්රජාවන් සහ සමාජීෙ වශකෙන් ඒොබද්ධ කිරීම
වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන පුේගලයින් සදහා විධ්ායක ආයතනය/වයාපෘති කළමනාකරණ
ඒකකය විසින් නැවත පදිංචි කිරීමේ භූමියක් හදුනාගන්නා විට එම භූමිය අවට දැනට පදිංචි ප්රජාවන් එකක්
මහෝ වැඩි පිරිසක් සිටිය හැකිය. අවම වශමයන් මමම ක්රියාවලිමේදී නැවත පදිංචි කිරීමේ භූමියට
ආසන්නමේ පිහිටි කුඩා නාගරික ප්රමේශයක් සේබන්ධ්මයන් මහෝ සුදුසු පරිද ක්රියා කිරීමට සිදුවිය හැකිය.
මමම සමාජ ඒකාබේධ්තා ක්රියාවලිමේ මූලික අරමුණ විය යුත්මත් වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන
පුේගලයින් හා ඔවුන්මේ අවශයතාවයන්ය. එබැවින් අනුගමනය කළ යුතු ප්රධ්ාන ක්රියාමාර්ග ලැයිස්තුවක්
පහත මයෝජනා මකමර්. එනේ :
1. වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන පුේගලයින් ඔවුන්මේ ආගම අනුව අදාල ආගමික ආයතනය
සමග සේබන්ධ් කිරීම.
2. වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන පුේගලයින් අදාල ග්රාමමේ ග්රාම නිලධ්ාරි හා අදාල අමනකුත්
රජමේ නිලධ්ාරින් සමග සේබන්ධ් කිරීම. ඒ අනුව ඔවුන්මේ නේ එම නව ග්රාම නිලධ්ාරි
මකොට්ඨාශමේ ජන්ද හිමි නාම මේඛනයට ඇතුළත් විය යුතුය.
3. නැවත පදිංචිකිරීමේ භූමියට ආසන්නතම/සුදුසුම පාසලට පාසේ ළමුන් සේබන්ධ් කරවීම.මමම
කාර්යමේදී
විධ්ායක
ආයතනය/වයාපෘති
කලමනාකරණ
ඒකකය
මමම
වයාපෘතිමයන්අපහසුතාවයට පත්වූ පුේගලයින්හට එකී අදාල නව පාසල මවත භාර දීම සදහා
අවශය මේඛනමය සාක්ෂය සැපයිය යුතු අතර බලපෑමට ලක්වූ මමම දරුවන්හට ප්රමුඛතාවය ලබා
මදන මලස එම පාසමලන් ඉේලා ලියූ ලිපියක්ද පාසලට භාර දීමට සදහා ඊට ඇතුළත්විය යුතුය.
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4. නැවත පදිංචිකළ පුේගලයින් ආසන්නතම බැිංකුවට සේබන්ධ් කළ යුතු අතර අවශය මේඛනමය
සාක්ෂය ලබාමදමින්, ඔවුන්මේ බැිංකු ගිණුේ ඒ ඒ නව බැිංකු ශාඛා මවත මාරු කර ගැනීමට සහාය
විය යුතුය.
5. අදාල පුේගලයින් නව පදිංචි ස්ථානයට අදාල මගොවි සමිතියට සේබන්ධ් කිරීම හා ඔවුනට මපොමහොර
සහනාධ්ාරය ලබා ගැනීමට අවශය කටයුතු සළසා දීම.
6. නැවත පදිංචි කළ අදාල පුේගලයින් නව ග්රාම නිලධ්ාරි මකොට්ඨාශමේ සමෘේධි සිංවර්ධ්න සිංගමයට
සේබන්ධ් කරවීම.
7. නැවත පදිංචි කළ සියළුම වැඩිහිටියන් නව ග්රාම නිලධ්ාරි මකොට්ඨාශමේ වැඩිහිටි සිංගමයට
සේබන්ධ් කරවීම.
8. නැවත පදිංචි කළ සියළුම පුේගලයින්මේ නිමවස් අිංක හා ලිපින නව ප්රමේශමේ ලගම ඇති උප
තැපැේ/තැපැේ කාර්යාලයට ලබා දී ඔවුන් ඊට සේබන්ධ් කරවීම
9. නව ප්රමේශමේ ඇති මරණාධ්ාර සමිතිමේ හා නව පදිංචිකරුවන්මේ කැමැත්ත මත ඔවුන් එම
ප්රමේශමේ මරණාධ්ාර සමිතියට සේබන්ධ් කරවීම. මමම කාර්යමේදී විධ්ායක
නිමයෝජිතායතනය/වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයයට ඊට මැදහත් විය හැකි අතර අවශය
ලියකියවිලි සේපූර්ණ කරගැනීමට සහාය වීම මගින් ඔවුනට නව සමිතිමේ සාමාජිකත්වය ලබා
ගැනීමට උපකාර කළහැකිය.
10. වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට ලක්ව නැවත පදිංචි කළ සියළුම මදනාහට අවශය මේඛනමය
සාක්ෂය ලබා මදමින්, විදුලිය, ජලය හා සන්නිමේදන පහසුකේ සපයන ආයතන මවත ඔවුන්ව
හඳුන්වා දය යුතුය.

7 ව නි පරිච්කේදෙ : ආදාෙම් ප්රතිස්ථාපනෙ හා පුනරුත්ථාපනෙ
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7.1 වයාපෘතිකෙන් අපහසුතාවෙට පත්වන්නන්කේ ආදාෙම් හා ජීවකනෝපාෙ අහිමිවිම.
මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිමේ 3 වැනි පියවර මබොමහෝ කෘෂිකාර්මික, මන්වාසික හා රජමේ ඉඩේ
පිහිටා ඇති ප්රමේශයක් හරහා ගමන් කරන නව වයපෘතියකි.මාර්ග සැලසුේකරණමේ ඉතා වැදගත් පියවරක්
වන, මාර්ග පථය මපෞේගලික ඉඩේ හරහා ගමන් කරන බිේ තීරුව පිහිටුවා ගැනීම පළමුව සිදුකරගත යුතු
අතර මමමගින් ඒ ඒ පුේගලයින් මවතින් වයාපෘතියට අත්කර ගත යුතු ඉඩේ හඳුනාගැනීම පහසුමේ.
වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන පුේගලයින් හඳුනා ගැනීමේ මමම මුේ පියවමර්දී, සමීක්ෂණ
කණ්ඩායම මාර්ග පථය නිශ්චය කරගැනීම හා ඒ අනුව මාර්ගමයන් අපහසුතාවයට පත්විය හැකි පුේගලයින්
හඳුනාගැනීම සිදුකර ඇත. වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්විය හැකි පුේගලයින් සිංඛයාව මමන්ම ඉඩේ
සිංඛයාව හා ඉඩේ ප්රමාණයද මිට ඇතුළත්ය.බලපෑමට ලක්වන ඉඩේ කට්ටිවල විශාලත්වයට අමතරව,
අහිමිවන අදායේ මාර්ග හා වයාපාරයන්ද ඉඩේ අත්කරගැනීම සදහා හදුනාගත් ප්රමේශමේ සමාජ ආර්ථික
පරිසරය මත රැඳී පවතී. ඉහත දැක්වූ පරිද, සේපූර්ණමයන්ම හානියට පත්වියහැකි ආදායේ මූලාශ්රයන් හා
ජීවමනෝපාය රටාවන් පවතී. ඊට අමතරව, අර්ධ් වශමයන් බලපෑමට ලක්වන පුේගලයින් සිටින අතර
එමගින් ඔවුන්මේ අදායේ හා ජීවමනෝපාය රටාවන් අර්ධ් වශමයන් බලපෑමට ලක්මේ.

7.2 වයාපෘතිෙ ෙටකත් සිදුකෙකරන ආදාෙම් ප්රතිස්ථාපන ව ඩසටහනට අදා
ක්රකමෝපාෙෙන්
සාමප්ක්ෂ වශමයන්, වයාපෘතියට අදාල ඉඩේ අත්කර ගැනීම මහේතුමවන් නැවත පදිංචි කිරීමට සිදුවන හා
ආදායේ මාර්ග බලපෑමට ලක්වන පිරිස සිංඛයාත්මකව ඉහළ අගයක් ගනී. ආදායේ ප්රතිස්ථාපන වැඩසටහන
බහුවිධ් එළැඹුේ මත පදනේ වනු ඇති අතර එම එළැඹුේ අමනයෝනය වශමයන් එකිමනක බලගන්වනු ලබයි.
ආදායේ ප්රතිස්ථාපන වැඩසටහන යටමත් මයෝජිත සවිබලගැන්වීමේ ක්රියාකාරකේ පහත පරිද ලැයිස්තුගත
කළ හැකිය.
1.
2.
3.
4.

වයපෘතිමයන් බලපෑමට ලක්වන පුේගලයින්මේ දැනුවත්භාවය වර්ධ්නය කිරීම.
වෘත්තීය, කලමනාකරණ හා වයවසායකත්ව හැකියාවන් වර්ධ්නය කිරීම
නායකත්ව ලක්ෂණ වර්ධ්නය කිරීම
මපොදු ගැටළු විසඳාගැනීම සදහා වයපෘතිමයන් බලපෑමට ලක්වන පුේගලයින්මේ සමිති
පිහිටුවීම
5. මානව සේපත් සිංවර්ධ්න පුහුණුව ලබා දීම
6. වෘත්තීය කුසලතා වර්ධ්න පුහුණු ලබා දීම
7. වයපෘතිමේ බලපෑමට ලක්වන ඉලක්කගත ගෘහ ඒකක ප්රධ්ානීන් බැිංකු ගිණුේ ආරේභ කිරීමට
මයොමුකිරීම හා බැිංකු භාවිතය ප්රවර්ධ්නය කිරීම

7.2.1 ආදාෙම් ප්රතිස්ථාපන ව ඩසටහන ක්රිොත්මෙ කිරීමට අදා සංවිධාන
වයවසායකත්ව සිංවර්ධ්නය සඳහා අදාල රාජය හා මපෞේගලික ආයතන මවතින් ලබාගත හැකි උපමදස් හා
මසේවා ලබා ගැනීම සඳහා පහසුකාරකමයකු හා සේබන්ධීකාරකමයකුමලස විධ්ායක ආයතනය/වයාපෘති
කළමනාකරණ ඒකකය වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට ලක්වූ පුේගලයින්හට සහාය වනු ඇත. ආදායේ
ප්රතිස්ථාපන වැඩසටහන අවශයමයන්ම ප්රජා පාදක වැඩසටහනක් බැවින්, රාජය මනොවන සිංවිධ්ාන හා ප්රජා
පාදක සිංවිධ්ාන මමම කාර්යමේ දී මූලික වැඩ මකොටසක් ඉටුකරනු ඇත. වැඩසටහන ක්රියාත්මක කිරීමට
අවශය ක්රමමෝපායික සහාය හා මූලික අරමුදේ වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය විසින් සපයනු ඇත.
වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයට අනුයුක්තව මසේවය කරන සමාජ ආරක්ෂණ නිලධ්ාරි හා නැවත
පදිංචිකිරීමේ නිලධ්ාරීන් ආදායේ ප්රතිස්ථාපන වැඩසටහන සේබන්ධ්මයන් මක්න්ද්රීය නිලධ්ාරීන් මලස ක්රියා
කරති. අවශය සෑම විටදීම බලපෑමට ලක්වූ පුේගලයින්හට සහාය වීම සදහා විමශේෂිත විෂයය ක්මෂේත්ර
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සේබන්ධ්මයන් ප්රවීණ බාහිර පුේගලයින්මේ සහාය ලබා ගැමන්. ආදායේ ප්රතිස්ථාපන වැඩසටහන පහත
සඳහන් ආයතන සමග සේබන්ධ්තා පවත්වාමගන යනු ලැමේ.
1.
2.
3.
4.

බැිංකු හා මවනත් මූලයායතන
වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය
ජාතික ආධුනිකත්ව හා කාර්මික පුහුණු කිරීේ අධිකාරිය
වාණිජ මණ්ඩලය ආදී රාජය මනොවන සිංවිධ්ාන

සියළුම ආදායේ ප්රතිස්ථාපන වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීමේදී වයපෘතිමයන් බලපෑමට ලක්වන එක් එක්
ගෘහ ඒකක ප්රධ්ානීන් හා නැවත පදිංචිකිරීම සේබන්ධ්මයන් පිහිටුවා ඇති ඔවුන්මේ සිංවිධ්ාන සමග
සාකච්ඡා කර ඒවා ක්රියාත්මක කරනු ලැමේ. තවද, මමම ආදායේ ප්රතිස්ථාපන වැඩසටහන් යටමත් ප්රතිලාභ
ලැබීම සඳහා හිමිකේ ලබන ගෘහ ඒකක ප්රධ්ානීන් කාණ්ඩ පහත ලැයිස්තු ගත කර ඉදරිපත් කරනු ලැමේ.
1.
2.
3.
4.
5.

කෘෂිකාර්මික ඉඩේ අහිමිවන මගොවියන්
වයපෘති බලපෑම මහේතුමවන් අක්කරයට වඩා අඩු කෘෂිකාර්මික බිේ ප්රමාණයක් ඉතිරිවන මගොවියන්
මගවතු වගාවන් අහිමිවිම මහේතුමවන් සැළකිය යුතු ආදායමක් අහිමිවන ගෘහ ඒකක ප්රධ්ානීන්
වයාපාර අහිමි වන ගෘහ ඒකක ප්රධ්ානීන්
තම ආදායේ ප්රතිස්ථාපනය කර ගැනීම සදහා ආයතනික සහාය අවශය අතයන්තමයන් දුගී ගෘහ
ඒකක ප්රධ්ානීන්
6. අවදානේ සහිත තත්වයන්හි ජීවත්වන පුේගල කාණ්ඩ (වයස්ගත, කාන්තා මූලික පවුේ ආදය)

7.2.2 ක්රිොත්මෙ ෙළ හ කි ආදාෙම් ප්රතිස්ථාපන ව ඩසටහන්
වයාපෘතිමයන් බලපෑමට ලක්වන පුේගලයින් පූර්ණ මලස පුනරුත්ථාපනය කිරිම ඉලක්කකර ගත්
සිංවර්ධ්න ක්රියාමාර්ගයක් මලස මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිය විසින් නැවත පදිංචිකිරිමේ ක්රියාවලිය
සේපාදනය කර ඇත. ආදායේ ප්රතිස්ථාපන වැඩසටහන තුළදී ඉඩේ ඔප්පු හිමිකරුවන් හා ඉඩේ ඔප්පු අහිමි
පුේගලයින් මවන් වශමයන් සළකා ක්රියාකරනු ලැමේ. සැලසුේ කර ඇති මලස, සෑම අමයකුටම තම ජීවන
තත්වය ඉහළ නිංවා ගැනීම සඳහා අවස්ථාවක් උදා කරමදනු ලැමේ. වයාපෘතිය මහේතුමවන් ආදායේ
අහිමිවන මගොවියන්, හවුේ වගාකරුවන්, බදුකරුවන්, වයාපාර ඒකක සහ අදාල මවනත් අය මවත සහාය
වීම සඳහා අවශය ප්රතිපාදනයන් හිමිකේ ක්රමමේදමයහි පවතී. පහත දැක්මවන පරිද පුහුණු වීේ අවස්ථා
ඉේලා සිටීමට මහෝ ලැබීමට ඔවුනට හිමිකමක් ඇත.
1) වයාපාරයක් නැවත ආරේභ කිරීම සඳහා අවශය මූලික ප්රාේධ්නයට ආධ්ාරක මලස ජීවමනෝපාය
ප්රතිෂ්ඨාපන දීමනාවක්
2) දුගී හා අස්ථාවර තත්වයන්හි මවමසන පවුේ සඳහා දීමනාවක් හා අවශය මැදහත්වීම.
3) වෘත්තීය මහෝ කුසලතා පුහුණුව
4) වයවසායකත්ව සිංවර්ධ්නය
5) වැඩිහිටියන් හා පුහුණු තරුණයන් සඳහා වයාපෘතිය ආශ්රිත රැකියා

වෘත්තීෙ හා කුස තා සංවර්ධන පුහුණුව
පූර්ණ මලස අවතැන්වූ ගෘහ ඒකකයකින් එක් පුේගලමයකු බැගින් කුසලතා වර්ධ්න පුහුණුව සඳහා
මතෝරාගනු ලැමේ. වෘත්තීය පුහුණුව හා කුසලතා වර්ධ්න පුහුණු සඳහා මතෝරා ගැනීමේ දී ගෘහ ඒකකයන්හි
පාසේ හැරගිය තරුණයන්, පදිංචිය වාණිජ පරිශ්රයන් අහිමිවන්නන්හට ප්රමුඛත්වය ලබා මදනු ලැමේ.
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වයවසාෙෙත්ව සංවර්ධන පුහුණුව
මමවැනි පුහුණුවකින් ප්රතිලාභ ලැබිය හැකි පුේගලයින් මූලික පරීක්ෂණයකින් අනතුරුව වයවසායකත්ව
සිංවර්ධ්න පුහුණුව සදහා මතෝරාගනු ලැමේ. මමය අඩු ආදායේ ලාභීන්මේ ආදායේ වර්ධ්නය සඳහා ගනු
ලබන ක්රිකයාමාර්ගයට අදාල මූලික පියවරකි. ඊට සපුරාලිය යුතු මූලික අවශයතාවයන් වන්මන්
වයාපාරයක් මහෝ කර්මාන්තයක් ආරේභ කිරීම සඳහා ඇති කැමැත්ත හා මූලික ප්රාේධ්නය සේපාදනය කර
ගැනීමට ඇතිහැකියාවයි.මේ සඳහා කැමැත්තක් දක්වන පුේගලයින්හට මූලික ප්රාේධ්නය සේපාදනය කර
ගැනීමට හා වයාපාර සැලසුම සකස් කර ගැනීම සඳහා පහසුකාරකමයකු මලස විධ්ායක ආයතනය/වයාපෘති
කළමනාකරණ ඒකකය ක්රියා කරනු ඇත.

ඉදිකිරීම් ො ෙ තුළ රැකිො අවස්ථා
වයාපෘතිමේ ඉදකිරීේ කාලය තුළ, පහත සඳහන් රැකියාවන්හි මකොන්ත්රාත් පදනම මත නිරතවීමට
වයපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන පුේගලයන්හට අවස්ථාව ඇති බව මපමන්.











සැහැේලු වාහන රියැදුරුන්
බර වාහන රියැදුරුන්
මපදමර්රුවන්
වඩු කාර්මිකයින්
මවේඩින්කරුවන්
කේබි නමන්නන්
පරිගණක ක්රියාකරුවන්
ලිපිකරුවන්
කාර්යාල සහායක
කේකරුවන්

ඉදකිරීේ ආශ්රිත රැකියාවන්හි මමම රැකියා අවස්ථාවන් සපයා දීම සඳහා විධ්ායක ආයතනය/වයාපෘති
කළමනාකරණ ඒකකය අදාල මකොන්ත්රාත්කරු සමග අවශය සේබන්ධීකරණය සිදුකරනු ඇත. තවද,
මකොන්ත්රාත්කරු මවත නිකුත් කරනු ලබන ගිවිසුමට අතිමර්ක වගන්තියක් ඇතුළත් කිරිමමන් විධ්ායක
ආයතනය/වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය මමය සැලසුේ කළ යුතුය.
ඉහත සඳහන් අිංගයන්,වයපෘතිමයන් අපහසුතාවයට ලක්වන පුේගලයින්මේ ආදායේ උත්පාදනය කිරිම
ඉලක්ක කරගනිමින් වයාපෘතිය මට්ටමින් සිදුමකමරන ප්රාරේභක වැඩසටහනට අයත්මේ. නමුත් එම
වැඩසටහන මමම මට්ටමට පමණක් සීමා මනොමේ. වයපෘතිය මවතින් සිය ආදායේ ප්රතිස්ථාපනය සඳහා
සහාය අමප්ක්ෂා කරන එක් එක් පුේගලයාමේ අවශයතාවයන් සපුරාලීම සඳහා මමම වැඩසටහන ඉහත
මට්ටම ඉක්මවා තවත් ඉදරියට ක්රියාත්මක විය යුතුමේ. බලපෑමට ලක්වූ එක් එක් පුේගලයාමේ මට්ටමින්
ආදායේ ප්රතිස්ථාපනය සඳහා ක්ෂුද්ර මට්ටමේ සැලසුේකරණය මයොදා ගත යුතුමේ. ආදායේ උත්පාදන
ක්රියාකරකේ ආරේභ කිරීමට අවශය සෑම පුේගලමයකුටම ඒ සඳහා සහායවීම සඳහා වයාපෘතිය විසින්
නැවත පදිංචිකිරීමේ කාර්ය මණ්ඩලය මයොදවනු ලැමේ. මමහිදී විමශේෂමයන්ම පවත්නා ප්රශස්ථම
මූලාශ්රයන් මවතින් මුලයමය හා තාක්ෂණික සහාය අදාල පරිද ලබා ගැනීමට අවශය
සේබන්ධීකරණයසැපයීම අමප්ක්ෂා මකමර්. ශකයතා වාර්තා සකස් කිරීම ඇතුළුව යේ සුදුසු
ක්රියාකාරකමක් හඳුනා ගන්නා අවස්ථාමේ සිට මවළද පළ මවත එළැමඹන අවස්ථාව දක්වාම, ඔවුන් තිරසාර
මට්ටමක් මවත ලඟා වන මතක්, වයාපෘති කාර්යාල නිසි කලට ඔවුන්මේ ක්රියාකරකේ සදහා මැදහත් වී
සහාය දැක්විම අවශයමේ. වයාපෘති කාර්යාලය මමම වගකීම ගන්නා අතර, කැමැත්තක් දක්වන සෑම
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පුේගලමයකු මවනුමවන්ම තනි පුේගල මට්ටමින් සුදුසු වයාපෘති සැලසුේ කිරීමට හා ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා
නැවත පදිංචි කිරීමේ නිලධ්ාරින් මයොමු කිරීමට කඩිනේ ක්රියාමාර්ග ගනු ලැමේ. වයාපෘතිය මගින් මේපල
අත්කරගැනීම නිසා සිදුවූ ආදායේ මහෝ රැකියාව අහිමිවීම සඳහා වන්ද ලබා දීම හිමිකේ ක්රමමේදමයහි දක්වා
ඇති පරිද සිදු මකමර්. වගු (අිංක 52)

7.3 කන්වාසිෙ පවුල් පුනරුත්ථාපනෙ
වගු අිංක 18 (3 වැනි පරිච්මේදය) මගින් දැක්වූ පරිද, මුළු ගෘහ ඒකක 596 න්, 17 ක් කුලී නිමවස් වන අතර
8 ක් මන්වාසික හා වයාපාරික ඒකකයන් මේ.බලපෑමට ලක්වූ මන්වාසික ඒකකයන් අතර අර්ධ් වශමයන්
බලපෑමට ලක්වන නිවාස ඒකක සුළු සිංඛයාවක් ඇත. අර්ධ් වශමයන් හානි වූ නිවාස ඒකකයන්, වයාපෘතිය
මගින් හිමිවන නැවත පදිංචිකිරීමේ සහාය හරහා, එම පුේලයින්මේ පරිශ්රයන්හිම නැවත මගොඩනැිංවීම
සඳහා මබොමහෝ දුරට හැකියාව ඇති අතර සේපූර්ණමයන් බලපෑමට ලක්වූ නිවාස ඒකකයන් මවනත්
ස්ථානයන්හි මගොඩනැිංවිම මගින් පුරුත්ථාපනය කිරීම සිදුකළ යුතුමේ. බලපෑමට ලක්වූ පුේගලයින්මේ
රුචියට සුදුසු බිේ මකොටසක් සපයා ගැනීමට සහාය දීම, ඔවුනට තමන්මේම නිවාස ඉදකර ගැනීමට
හැකිවන මලස මූලික පහසුකේ සහිත නැවත පදිංචිවීමේ භූමි සකස් කිරීම හා නිවාස ඇතුළු සේපූර්ණ නැවත
පදිංචිකිරීමේ භූමි ඉදකිරීම ආදී මැදහත්වීේ රාශියක් හරහාවිධ්ායක ආයතනය/වයාපෘති කළමනාකරණ
ඒකකය විසින් මමම පූර්ණ හානි නිවාස මවනුමවන් අතිමර්ක ක්රියාමාර්ග ගැනීම හා සැළකිේල දැක්වීම
අවශය මේ.බලපෑමට ලක්වූ පුේගලයින් හා විධ්ායක ආයතනය/වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය අතර
එකගතාවයකට පැමිණීමේ ක්රියාවලියක් හරහා වයාපෘතිමයන් බලපෑමට ලක්වූ පුේගලයින් විකේප පියවර
මවත දක්වන එකගතාවය මත මේ සියේල රැදී පවතී. ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ ක්රියාවලිය ආරේභවීමත්
සමගම, තමන්ට හිමිවන වන්ද මුදේ පිළිබදව විශ්වාස කටයුතු මතොරතුරු වයාපෘතිමයන් බලපෑමට ලක්වන
පුේගලයින් මවත ලැබීමට පටන් ගනී. නැවත පදිංචි වීම පිළිබදව ඔවුන්මේ තීරණ මකමරහි ප්රබල මලසම
බලපාන සාධ්කය මමයයි. මූලික අවශයතාවයක් මලසින්, විධ්ායක ආයතනය/වයාපෘති කළමනාකරණ
ඒකකය වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට ලක්වන පුේගලයින් මවතඅවශය මතොරතුරු හා උපමදස් ලබාමදමින්
ඔවුන්මේ තීරණ ගැනීමේ ශකයතාව වර්ධ්නය කර තාර්කික තීරණ ගැනිමට මයොමුකළ යුතුය. එමගින්
සහභාගීත්ව ක්රියාවලීන් හරහා නැවත පදිංචිකරවීමේ ක්රියාකාරී සැලසුේ සකස් කිරීමට අවශය පදනම මයදය
යුතුය. බලපෑමට ලක්වන පවුේ වලින් 33.4% ක්ම මන්වාසික පවුේ ඒකක බැවින්, නැවත පදිංචි කිරීමට
අදාලව රජය විසින් සකස් කර ඇති මූලධ්ර්මයන්ට (සිය කැමැත්මතන් මතොරව නැවත පදිංචි කිරීම සදහා
වන ජාතික ප්රතිපත්තිය) අනුකූල වන මසේ ඔවුන් නැවත පදිංචි කිරීම වයාපෘතිය මකමරහි වැදගත්මේ.

7.4 කගොවීන් පුනරුත්ථාපනෙ
බලපෑමට ලක්වන මුළු ඉඩේ අයිතිකරුවන් සිංඛයාව වන 1,747 න් 21.6% පමණ, එනේ ඉඩේ හිමියන් 356
ක් පමණ මූලිකවම කෘෂිකර්මාන්තමේ නියැලුනු අය මවති. මමම පිරිස සේබන්ධ්ව සැළකිය යුතු කාරණය
වන්මන් ඔවුන් තමන්ට අහිමිවන ඉඩම හා සමාන විකේප ඉඩමක් අමප්ක්ෂා කිරීමයි. බලපෑමට ලක්වන
මබොමහෝ පුේගලයින්හට තමන්මේ කෘෂිකාර්මික කටයුතු අඛණ්ඩව කරමගන යාමට ප්රමාණවත් බිේ
මකොටසක් ඉතිරි මනොමේ. එබැවින් ඔවුන්මගන් බහුතර පිරිසක් වඩා මහොද වන්ද මුදලක් බලාමපොමරොත්තු
මවති.
තවද, කෘෂිකාර්මික පවුේ ප්රතිස්ථාපනය කිරීමේ කාර්යය දගු කාලීන හා මකටි කාලීන යන ප්රමේශයන්
ේවිත්වය ඔස්මසේම සිදුකළ යුතු කාර්යයකි. තමන්මේ දැනට පවතින භූමිය තුළම මහෝ ආසන්නමේ මවනත්
විකේප භූමියක් මහෝ මසොයා ගැනීමට හැකි පවුේ සේබන්ධ්මයන් ගත් කල ඔවුනට අවශයවන්මන් එම නව
බිේ මකොටස කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා අවශය පරිද සිංවර්ධ්නය කර ගැනීමට සහාය හා ඔවුන්මේ මකටි
කාලීන ආදායේ අහිමිවීේ තත්වය සමනය කරගැනීමට සහායත් ය. මකටි කාලීනව සිදුවන ආදායේ අහිමිවීේ
මවනුමවන් ලබා මදන සහන මගවීේ ඔවුන් නව අස්වැන්න මනළා ගන්නා මතක් මගවිය යුතුමේ. තමනට
විකේප ඉඩේ මනොමැති වයපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන්නන් සේබන්ධ්මයන් දගු කාලීන ආදායේ
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ප්රතිස්ථාපන ප්රමේශය අනුගමනය කළ යුතු අතර ඔවුන් මවනත් සුදුසු ස්ථානයක නැවත පදිංචි කරවීම අවශය
මේ. මමහිදී විධ්ායක ආයතනය/වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය ප්රමේශමේ කෘෂිකර්ම බලධ්ාරින් සමග
සේබන්ධීකරණය පවත්වා ගනිමින් කෘෂිකාර්මික මයදවුේ හා මසේවා ආදය සපයා ගැනීමට අවශය සහාය
ලබා දය යුතුමේ.
මේ වන විට, තමන්ට නුහුරු ප්රමේශයක තම වෘත්තිමේ නියැලීමට වයපෘතිමයන්
අපහසුතාවයට පත්වන්නන්හට සිදුව ඇති බැවින් මමොවුනට කෘෂිකාර්මික පුහුණු හා ඒ ආශ්රිත මවනත් සහාය
ලබා දීම ඉතා වැදගත්මේ. කුඩා බිේ ප්රමාණයකින් මහෝ තම ඉඩමේ ඉතිරි කුඩා බිේ මකොටසින් වැඩි
අස්වැන්නක් ලබා ගැනීම සඳහා කඩිනේ වගා ක්රම හා ප්රශස්ථ මගොවිපල කළමණාකරන භාවිතයන් පිළිබඳ
දැනුම සමහර පුේගලයින් මවත අවශය විය හැකිය. කෘෂිකාර්මික පවුේ ප්රතිස්ථාපනමේදී කෘෂිකර්ම
නිලධ්ාරින්, මගොවිජන මසේවා ආයතන හා අමලවි සිංවිධ්ාන සමග ද සාකච්ඡා කර විධිමත් සැලසුමකින් යුත්
ප්රමේශයක් භාවිතා කළ යුතුමේ.
ඉදකිරීේ/නැවත පදිංචිකිරීමේ කාලය තුළ කෘෂිකාර්මික අස්වැන්න/ආදායම අහිමිවීම මවනුමවන් වන්ද
මගවීම හිමිකේ ක්රමමේදය අනුව සිදු කරනු ඇත (වගු අිංක 52).

7.5 කවළඳාම හා වයාපාරිෙයින් පුනරුත්ථාපනෙ
මමම පිරිස හැර, තමන්මේ ඉඩේ වල මහෝ කුලියට ගත් මවනත් ඉඩේ හා මගොඩනැගිලි වල මහෝ බේදට ගත්
වාසස්ථානයන්හි ස්ථාපිතව සිටින මවළඳ හා වයාපාර හිමිකරුවන් (වයපෘතිමයන් අපහසුතාවයට
පත්වන්නන්) 41 ක් සිටිති. වගු අිංක 14 හි (3,3.2.1 පරිඡමේද) සාකච්ඡා කළ පරිද, මමම වයාපාර ඒකක
මබොමහොමයක් පවුමේ සාමාජිකයින් විසින් පවත්වාමගන යනු ලබන කුඩා පරිමාන කේහේ මහෝ සිේලර
මවළඳසේ මේ. මකමසේ මවතත්, මමම කුඩා පරිමාන කේහේ (08) හා මහා පරිමාන කේහේ (02) වල
බාහිර පුේගලයින්ද කිහිය මදමනක් ද මසේවය කරති. මමම බාහිර පුේගලයින් හට තම ආදායේ අහිමිවීම සිය
ජීවමනෝපාය පවත්වාමගන යාමට ගැටළුවකි. මමම පවුේවල ආදායේ අහිමිවීම මවනුමවන් වයාපෘතිය
මගින් ආදායේ ප්රතිස්ථාපන සහාය ලබා දම තාවකාලිකව අනුගමනය කළ යුතු පියවරකි. ඉදකිරීේ කාලය
තුළ තාවකාලික බාධ්ාවන් ඇති වුවද, සමහර වයාපාරයන් දගුකාලීන බලපෑේ හා ආදායේ අහිමිවීේ රහිතව
පවත්වාමගන යාමට හැකියාව පවතී. වයාපෘති ප්ර මේශමේ මබොමහෝ පදිංචිකරුවන් විසින් ප්රකාශ කළ පරිද,
වයාපෘතිමේ ඉදකිරීේ සේපූර්ණ වූ පසු වයාපාරික පරිසරය වඩාත් යහපත් වනු ඇති අතර අන්තර් හුවමාරු
මගින් සේබන්ධ් වන ප්රධ්ාන නගරයන් හා ඒවා අවට කර්මාන්ත සිංවර්ධ්නයක් ඇතිවනු ඇතැයි අමප්ක්ෂා
කළ හැකිය.
කාර්මික සිංවර්ධ්න මණ්ඩලය, කර්මාන්ත මසේවා කාර්යාිංශය හා ජාතික ශිේප සභාව ආදී රාජය ආයතන
සමග වයපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන්නන් සේබන්ධ් කිරිමට අවශය වනු ඇත.
තම වයාපාර හා මසේවාවන් මවතින් ලැමබන ආදායම අහිමිවන්නන් ඒ ඒ ක්රියාකාරකේ මගින් තමන් කලින්
ලැබූ ආදායම මත පදනේව හිමිකේ ක්රමමේදයට අනුව සැළකිය යුතු මගවීමක් ලැබීමට හිමිකේ කියති.

8 ව නි පරිච්කේදෙ :න වත පදිංචි කිරීකම් ක්රිොවලිෙට අදා
ඇස්තකම්න්තුව හා මුදල් ස පයීකම් ස ස්ම

විෙදම්

8.1 හ ඳින්විම
මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිමේ 3 වැනි පියවරට අදාලව දත්ත රැස් කිරීමේ ක්රියාවලිමේදී පරීක්ෂාවට
භාජනය කළ මාර්ග පථය මත පදනේව නැවත පදිංචි කිරීමේ කාර්යයට අදාලව වියදේ ඇස්තමේන්තු කිරිම
සිදුකර ඇත. එබැවින් තාක්ෂණික කරුණු සළකා බැලීමමන් අනතුරුව, මපෞේගලික ඉඩේ හරහා මාර්ගය
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ගමන්ගන්නා සතය බිේ තීරුව සළකුනු කිරීමමන් අනතුරුව මමම වියදේ ඇස්තමේන්තුව මමම ප්රමාණයට
වඩා අඩුවිය හැකිය.
ඉඩේ අත්කරගැනීම මවනුමවන් මගවිය යුතු වන්ද ඇතුළුව, සියලුම නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරකේ
වලට අදාල වියදේ දැක්මවන වියදේ ඇස්තමේන්තුවක් සකස් කිරීම අවශය මේ. නැවත පදිංචි කිරීමට අදාල
වන්ද මගවීම ශ්රී ලිංකාමේ ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ පනත, ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ පනමත් 63 (2) (E) වගන්තිය
(460 පරිච්මේදය) යටමත් ඉඩේ හා ඉඩේ සිංවර්ධ්න අමාතයවරයා විසින් නිකුත් කරන ලද හා 2014.02.18
දන පාර්ලිමේන්තුව විසින් අනුමත කරන ලද 2014.05.30 දනැති අිංක 1864/54 දරණ අතිවිමශේෂ ගැසට්
පත්රය හා මමම ගැසට් පත්රය යටමත් උතුරු අධිමේගී මාර්ගය ඇතුළත් වන අිංක /14/0833/533/008 දරණ
කැබිනට් පත්රිකාව අනුව සිදුකරනු ලැමේ.
ඉඩේ හා මගොඩනැගිලි වලට අදාලව මමම නැවත පදිංචි කිරිමේ සැලැස්මේදී දී භාවිතා කළ ඒ ඒ අගයන්
විශ්වාස කටයුතු මූලාශ්රයන් (අපහසුතාවයට පත් ඉඩේ හිමිකරුවන්, අපහසුතාවයට පත් මනොවූ ඉඩේ
හිමිකරුවන්, වතු වගාකරුවන්, ප්රාමේශීය මේකේවරු හා තක්මසේරු මදපාර්තමේන්තුවට අයත් තක්මසේරු
නිලධ්ාරින්) මත පදනේව සකස් කළ මූලික ඇස්තමේන්තු මත පදනේමේ.

8.2 න වත පදිංචි කිරීකම් ක්රිොවලිෙට අදා
අගෙන්

විෙදම් ඇස්තකම්න්තු සෙස් කිරීකම්දී

ාවිත

8.2.1 ඉඩම්ව වටිනාෙම තීරණෙ කිරීම සදහා සඳහා ාවිත අගෙන්
කඳුකර ඉඩේ වල වටිනාකේ තීරණය කිරීමේදී, අධිමේගී මාර්ගය ගමන් ගන්නා කඳුකර බිේ වල පිහිටි
ජනාවාස ප්රමේශ සැළකිේලට ගන්නා ලදී. මන්වාසික මහෝ වාණිජ භාවිතය යන නිර්ණායකයන් මනොසළකා
එම ඉඩේවල වටිනාකම වගු අිංක 59 මගින් දක්වා ඇත. මාර්ගය ගමන් ගන්නා බිේ තීරුමවහි නිරීක්ෂණය
වූ ඒ ඒ භාවිතයන්ට අයත් ඉඩේ වර්ග සඳහා සුදුසු වටිනාකේ තීරණය කිරීමට මමම අගයන් භාවිත කරන
ලද.

වගු අංෙ 59 : වයපෘතිකෙන් බ පෑමට ේවූ ප්රකද්ශකේ පිහිටි වාණිජ ඉඩම් (ෙඳුෙර බිම්) ව වටිනාෙමට
අදා අගෙන්
මූලිෙ
ොණ්ඩෙ

අර්ධ්
නාගරික

පිහිටි ස්ථානෙ/
ප්රාකද්ශීෙ
කල්ෙම්
කෙොට්ඨාශෙ
මපොේගහමවල
ගලමගදර
හාරිස්පත්තුව

ඉඩම් වටිනාෙම (පර්චස් 1 ට රු) පර්චස් එෙේ සඳහා
සාමානය වටිනෙම
අවම
උපරිම

125,000.00
100,000.00
150,000.00

102

250,000.00
150,000.00
300,000.00

233,333.00

ග්රාමීය

මපොේගහමවල
රඹුක්කන
මාවතගම
ගලමගදර
හාරිස්පත්තුව

80,000.00
35,000.00
60,000.00
65,000.00
100,000.00

100,000.00
175,000.00
70,000.00
80,000.00
150,000.00

115,000.00

මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය/3 වැනි පියවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම/සිංගණන දත්ත

විවිධ් සමාජ කාණ්ඩ වලට (නාගරික, අර්ධ් නාගරික හා ග්රාමිය) අයත් ප්රමේශ වල පිහිටි ඉඩේ වල වටිනාකම
ගණිතමය වශමයන් ගණනය මකොට 56 වගුව මගින් දක්වා ඇත. මමම වටිනාකේ ගණනය කිරීමේදී කඳුකර
මන්වාසික හා කෘෂිකාර්මික ඉඩේ වල වටිනාකම මත පදනේව ඉඩේ ඒකකයක මිල තීරණය මකරිණ.
වයාපෘති ප්රමේශමේ වාණිජ ඉඩේ වල ඒකක වටිනාකම තක්මසේරු කිරීමේදී ඉහත ඉඩේ වල වටිනාකමට
15% ක් එකතු කර එම අගය තීරණය කරන ලදී.
සමානයමයන් කුඹුරු සඳහා භාවිත ඉඩේ (පහත් බිේ) සඳහා අඩු වටිනාකමක් හිමිමේ. මමම ඉඩේවල (
කුඹුරු ඉඩේ හා මපෞේගලිකව අයත් වගුරු බිේ)වටිනාකම තීරණය කිරීම සඳහාද ඉහත මූලධ්ර්මයම භාවිතා
කරන ලද අතර පර්චස් එකක වටිනාකම රු.5,750/- ක් මලස මයොදා ගැණින.

8.2.2 කගොඩන ගිලිව වටිනාෙම තීරණෙ කිරීම සඳහා ාවිත අගෙන්
වයාපෘති ප්රමේශය තුළ නිරීක්ෂණය කළ මගොඩනැගිලි පුළුේ වශමයන් මන්වාසික, වාණිජ හා මවනත්
ේවිතියික මගොඩනැගිලි මලස වර්ගකළ හැකිය. මමම මගොඩනැගිලිවල ඒකක වර්ග ප්රමාණයක් ඉදකිරීම
සඳහා වැය වන මුදල එම එක් එක් මගොඩනැගිේල ඉදකිරීම සඳහා මයොදා මගන ඇති ද්රවයයන් අනුව ගණනය
කරනු ලැබ ඇත. ඉදකිරීම සඳහා මයොදා මගන ඇති ද්රවය අනුව ඒවා පන්ති පහකට (5)කට වර්ග කර ඇති
අතර එක් එක් මශ්රේණියට අයත් ඒකක වටිනාකම පහත වගුමවන් ඉදරිපත් මකමර්.
වගු අංෙ 60: එේ එේ පන්තිෙ ට අෙත් කගොඩන ගිලිව ඒෙෙ බිම් ප්රමාණෙෙ වටිනාෙම
කගොඩන ගිලි ාවිත ඉදිකිරීම් ද්රවය
ඒෙෙෙ වටිනාෙම (රු.)
කශ්රේණිෙ
1 පන්තිය ඇස්බැස්මටෝස්, උළු මහෝ මකොන්ක්රීට් වහල, කපරාරු
3,300 ~ 4,500
වර්ග
කළගමඩොේ මහෝ සිමමන්ති ගේ බිත්තිය,ටයිේ මහෝ මටරාමසෝ
අඩියක්
මගබිම, ලී මදොරවේ හා ජමනේ
2 පන්තිය
ඇස්බැස්මටෝස් මහෝඋළු වහල, කපරාරු කළගමඩොේ මහෝ වර්ග 2,000 ~ 2,750
සිමමන්ති ගේ බිත්තිය,සිමමන්ති මගබිම, ලී මදොරවේ හා අඩියක්
ජමනේ
3 පන්තිය ගැේවනයිස් තහඩු වහල, කපරාරු කළගමඩොේ මහෝ සිමමන්ති වර්ග 1,250 ~ 2,000
ගේ බිත්තිය,සිමමන්ති මගබිම, ලී මහෝ ප්ලාස්ටික් මදොරවේ හා අඩියක්
ජමනේ
4 පන්තිය ගැේවනයිස් තහඩු වහල, කපරාරු රහිතගමඩොේ මහෝ වර්ග 1,200 ~ 1,750
සිමමන්ති ගේ බිත්තිය,සිමමන්ති මගබිම, ලී මහෝ ප්ලාස්ටික් අඩියක්
මදොරවේ හා ජමනේ
5 පන්තිය
ගැේවනයිස් තහඩු මහෝ මපොේ අතු වහල, ලෑලි බිත්ති, වර්ග 850 ~ 1,250
සිමමන්ති මහෝ මැටි මගබිම, ලී, ප්ලාස්ටික් මහෝ මවනත් ද්රවය අඩියක්
මදොරවේ හා ජමනේ
මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය/3 වැනි පියවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම/සිංගණන දත්ත
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මමම සෑම මගොඩනැගිලි පන්තියකම ඉහළ අගයට අනුව එම මගොඩනැගිලි පන්තියට අදාල මගොඩනැගිලිවල
වන්ද මුදල ගණනය මකමර්. නැවත පදිංචි කිරීමේ වියදේ ඇස්තමේන්තුව සකස් කිරීමේදී අමනකුත් දීමනා
හා පාරිමතෝෂික ගණනය කිරීම සදහා 5 වැනි පරිච්මේදමේ දැක්මවන හිමිකේ ක්රමමේදය (වගු අිංක 52)
පදනේ කර ගැණින
ආදායේ ප්රතිස්ථාපන වැඩටහන සදහා ප්රමාණවත් ප්රතිපාදන සැළසීම නැවත පදිංචි කිරීමේ වියදේ
ඇස්තමේන්තුවක ඇතුළත් විය යුතු තවත් අිංගයකි. පහත දැක්මවන නැවත පදිංචි කිරීමේ වියදේ
ඇස්තමේන්තුව තුළ ආදායේ ප්රතිස්ථාපන වැඩසටහනක් සකස් කිරීම සදහාද ඇස්තමේන්තු අිංගයක් පවතින
අතර එය වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන මබොමහෝ පුේගලයින්මේද පිළිගැනීමට ලක්ව තිමේ.
(නාභිගත කණ්ඩායේ සමග පවත්වන ලද සාකච්ඡ වලදී මමය සාකච්ඡා මකරිණ)

8.3 න වත පදිංචි කිරීකම් ස

සුම් සෙස් කිරිමට අදා සමස්ථ විෙදම් ඇස්තකම්න්තුව

මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිමේ 3 වැනි පියවර වන මපොතුහැර (කි.මී.00+000) සිට ගලමගදර
(කි.මී.32.9) දක්වා ඉදකිරීේ වලට අදාලව ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ හා නැවත පදිංචි කිරීමේ මුළු වැය
ඇස්තමේන්තුව රු. බි.12.64 ක් මහවත් ඇමරිකානු මඩොලර් මිලියන 81.5 කි ( ඇ.මඩො. 01 ක් සදහා රු.
155 බැගින් වු විනිමය අනුපාතය අනුව). ආදායේ ප්රතිස්ථාපනය, පුහුණු කිරීේ හා අවිනිශ්චිත වියදේ සදහා
අවශය ප්රතිපාදනද ඇතුළුව සෑම වැය ඇස්තමේන්තුවක් සදහාම අවශය ප්රතිපාදන මමම මුදල මගින්
ආවරණය මේ.

ආදාය
ේ
අහිමි
විම

මගොඩනැගිලි සදහා වන්ද

ඉඩේ සදහා වන්ද

වගු අංෙ 61: මධයම අධිකේගී මාර්ග වයාපෘතිකේ 3 ව නි පිෙවර ෙටකත් ඉඩම් අත්ෙර ග නීකම් හා න වත
පදිංචිකිරීකම් ක්රිොවලිෙට අදා විෙදම් ඇස්තකම්න්තුව
ඇස්තකම්න්තු
මුළු
මුද
අංෙෙ
අංෙෙ
ඒෙෙෙ
රු./ඒෙෙ
මුළු මුද රු.
අංගෙ
ඇ.කඩො.
කෘෂිකාර්මික ඉඩේ
30,698
5,750
176,513,500
1,138,797
(පහත් බිම - කුඹුරු)
කෘෂිකාර්මික ඉඩේ
45,471
100,000
4,547,100,000
29,336,129
(කදුකර බිේ)
පර්චස්
192,497,250
1,241,918
වාණිජ ඉඩේ
825
233,330
3,203,550,000
20,668,065
මන්වාසික ඉඩේ
21,357
150,000
528,375,000
3,408,871
මුඩු ඉඩේ
7,045
75,000
මන්වාසික/වාණිජ 19,322
4,500
86,949,000
560,961
1 වැනි පන්තිය
මන්වාසික/වාණිජ 72,710
2,750
199,952,500
1,290,016
2 වැනි පන්තිය
මන්වාසික/වාණිජ 680,677
2,000
1,361,354,000
8,782,929
3 වැනි පන්තිය
වර්ග අඩි
මන්වාසික/වාණිජ 14,709
1,750
25,740,750
166,069
4 වැනි පන්තිය
5 වැනි පන්තිය –
ේවිතියික
36,789
1,250
45,986,250
296,685
මගොඩනැගිලි
මසොමහොන්
165
ගණන
15,000
2,475,000
15,968
අහිමිවිම
වයාපාර ආදායම 2
1,000,000
2,000,000
12,903
මහා පරිමාන

104

අපහසුතාවයට
පත්
ගෘහ
300,000
ඒකක
ප්රධ්ානීන්
මේතන/වැටුප්
අපහසුතාවයට
අහිමිවිම
75
පත්
15,000x6
(තාවකාලික)
පුේගලයන්
අපහසුතාවයට
මේතන/වැටුප්
9
පත්
50,000x6
අහිමිවිම (ස්ථිර)
පුේගලයන්
පළතුරු ගස්
7,761
2,000
මකමසේ
9,197
1,000
කුරුදු
1,108
1,500
බහු වාර්ෂික මබෝග 26,474
5,000
දැව (මවනත්)
12,092
5,000
මකොස්
2,223
ගස් ගණන
30,000
මත් (පදුරු)
3,008
15,000
රබර්
6,707
2,000
මපොේ
25,351
10,000
දර
493
1,500
මගවතු ගස් පදුරු 3,512
500
වයවස්ථාපිත 5% මුළු මුදලින් එක්
මුදේ
4723613500
(කෘෂිකාර්මික)
5%
ප්රමාණයක්
වයවස්ථාපිත 25% මුළු මුදලින් එක්
මුදේ
1722457500
(මගොඩනැගිලි)
5%
ප්රමාණයක්
අපහසුතාවයට
ස්වයිං
පත්
ගෘහ
ප්රතිස්ථානගතවීමේ 415
500,000
ඒකක
දීමනාව
ප්රධ්ානීන්
අපහසුතාවයට
ද්රවය
ප්රවාහන
පත්
ගෘහ
1,031
15,000
දීමනාව
ඒකක
ප්රධ්ානීන්
අපහසුතාවයට
ප්රවාහන
යැපුේ
පත්
ගෘහ
දීමනාව - මහා 2
100,000
ඒකක
පරිමාන
ප්රධ්ානීන්
ප්රවාහන
යැපුේ
දීමනාව - කුඩා 25
10,000
පරිමාන
අපහසුතාවයට
පත්
ගෘහ
විදුලිය පහසුකේ
556
20,000
ඒකක
ප්රධ්ානීන්
අපහසුතාවයට
පත්
ගෘහ
ජල පහසුකේ
294
20,000
ඒකක
ප්රධ්ානීන්
විදුලි
සිංමේශ
අපහසුතාවයට
226
10,000
පහසුකේ
පත්
ගෘහ

දීමනා

ගස්

වයාපාර ආදායම 25
කුඩා පරිමාන

105

7,500,000

48,387

6,750,000

43,548

2,700,000
15,522,000
9,197,000
1,662,000
132,370,000
60,460,000
66,690,000
45,120,000
13,414,000
253,510,000
739,500
1,756,000

17,419
100,142
59,335
10,723
854,000
390,065
430,258
291,097
86,542
1,635,548
4,771
11,329

236,180,675

1,523,746

430,614,375

2,778,157

207,500,000

1,338,710

15,465,000

99,774

200,000

1,290

250,000

1,613

11,120,000

71,742

5,880,000

37,935

2,260,000

14,581

ජීවමනෝපාය
ප්රතිස්ථාපන
දීමනාව
වෘත්තීය
දීමනාව

404
පුහුණු

759

අවදානේ
සහිත
තත්වයන්හි සිටින 645
පවුේ සදහා දීමනාව
දැන්වීේ වියදේ

27

නැවත සවිකිරීේ

1,076

අිංක
9
යටත්
3,015
දැක්මවන හානිවීේ
බාහිර අධීක්ෂණය
30
උප එෙතුව
උප
ආදායේ
ප්රතිස්ථාපන
එකතුමවන්
වැඩටහන
2.5%
පිරිපාලන වියදේ 0.5%
අවිනිශ්චිත වියදේ 2.5%
එෙතුව

ඒකක
ප්රධ්ානීන්
අපහසුතාවයට
පත්
ගෘහ
ඒකක
ප්රධ්ානීන්
අපහසුතාවයට
පත්
පුේගලයන්
අපහසුතාවයට
පත්
ගෘහ
ඒකක
ප්රධ්ානීන්
අවතැන්වූ
ගෘහ ඒකක
අවතැන්වූ
ගෘහ ඒකක
අවතැන්වූ
ගෘහ ඒකක
මාස

20,000
8,080,000

52,129

22,770,000

146,903

12,900,000

83,226

15,000

405,000

2,613

5,000

5,380,000

34,710

10,000

30,150,000

5,000x6

15,000

150,000

194,516
29,032
4,500,000
11,983,538,800 77,313,154

299,588,470
59,917,694
299,588,470
12,642,633,434

1,932,829
386,566
1,932,829
81,565,377

මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය/3 වැනි පියවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම/සිංගණන දත්ත

09 ව නි පරිච්කේදෙ : දුේග නවිලි නිරාෙරණෙ ොන්ත්රණෙ
9.1 දුේග නවිලි නිරාෙරණෙ ොන්ත්රණෙෙ අවශයතාවෙ
අදාල පාර්ශවයන් සමග අමනයෝනය අවමබෝධ්ය හා එකඟතාවයකට පැමිණීම මගින් අවයාජ
පැමිණිලිකරුවන්හට සිය ගැටළු විසඳා ගැනීමට සහාය වීම දුක්ගැනවිලි නිරාකරණය කිරීමේ යාන්ත්රණයක්
පිහිටුවීමේ අරමුණයි. වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන පුේගලයින් තමන්මේ අතෘප්තියට පත්වීේ
පිළිබදව ඉදරිපත්කරනු ලබන ගැටළු විසඳීම සඳහා දැනට පවතින නනතික ආයතනයන්ට අමතරව
වෘපෘතිය මක්න්ද්ර කරගත් ප්රමේශයක් වශමයන් මමම යාන්ත්රණය ස්ථාපිත මකමර්.
මහා පරිමාන සිංවර්ධ්න වයාපෘතීන් මහජනයා මවත විවිධ් බලපෑේ ඇති කරයි. ඉඩේ අත්කර ගැනීම හා
නැවත පදිංචිකිරීම මහේතුමවන් සමාජීය, ආර්ථික, සිංස්කෘතික හා පාරිසරික ස්වභාවමේ ගැටළු ඇතිවිය
හැකිය. වයපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන්නන්මේ ජීවමනෝපාය මකමරහි ප්රබල මවනස්කේ ඇතිකරන
බැවින් මමවැනි ගැටළු වඩාත් සිංකීර්ණ ස්වභාවයක් ගනී. ඉදකිරීේ භූමිය එළි කිරීම, කැනීම, සුසිංහසනය
කිරීම සහ පිපිරවීම ආදී ඉදකිරීේ ආශ්රිත ක්රියාකාරකේ මහේතුමවන් මමම සමහර ගැටළු ඇතිමේ.
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වයාපෘතිමයන් අහිතකර මලස බලපෑමට ලක්වන පුේගලයින්හට මේ මහේතුමවන් දුක්ගැනවිලි වලට
මුහුණපෑමට සිදුමේ. නිරාකරණය කිරීමේ යාන්ත්රණයක් අනුගමනය කිරීම මවත මයොමු වීමට වඩා මමවැනි
දුක්ගැනවිලි ඇතිවීම වැළැක්වීමේ පියවර ගැනීම වැදගත් මේ. 2002 වර්ෂමේදී දක්ෂිණ අධිමේගී
මාර්ගමේ(STDP මලස හැඳින්මවන) මාතර-මකොළඹ මකොටසට අදාලව ඉඩේ අත්කර ගැනීම හා ඉදකිරීේ
කාර්යයන් සිදුකිරීමේදී මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිය විසින් මුේ වරට මමම දුක්ගැනවිලි නිරාකරණය කිරීමේ
යාන්ත්රණයක් හඳුන්වා මදන ලදී. මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිය විසින් පසුව ක්රියාත්මක කරන ලද මබොමහෝ
මාර්ග සිංවර්ධ්න වයාපෘති සඳහා මමම ක්රමය අනුගමනය කරන ලදී. මමවැනි දුක්ගැනවිලි නිරාකරණය
කිරීමේ ක්රමමේදයක් අනුගමනය කිරිමට මහේතු වූ මූලික කාරණයක් වන්මන් මබොමහෝ මහජන ගැටළු
වයාපෘති භූමිමේදීම විසදා ගැනීමත් මහජන විමේචනයන් හා උේමඝෝෂණ මහේතුමවන් ඇතිවන අනවශය
ප්රමාදවීේ වළක්වා ගැනීමත්ය
ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ පනත මගින් ප්රතිපාදන සැළසී ඇත්මත් දුක්ගැනවිලි නිරාකරණයට අදාල සීමිත
යාන්ත්රණයක් සඳහා වන අතර බලපෑමට ලක්වූ පුේගලයින්මේ වන්ද ලබා ගැනීමට අදාල සමහර
දුක්ගැනවිලි එකී පනත යටමත් ස්ථාපිත සමාමලෝචන මණ්ඩලය මවත මයොමුකිරීම සිදුකළ හැකිය. මමය
සීමිත නිරාකරණ යාන්ත්රණයක් වන අතර වන්ද මගවීම හා සේබන්ධ් ගැටලු පමණක් එමගින් ආවරණය
මේ. නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම ක්රියාත්මකවීම අධීක්ෂණය හා දුක්ගැනවිලි නිරාකරණය
සේබන්ධ්මයන් කටයුතු කිරීම සඳහා වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතනයන් තුළ අභයන්තර අධීක්ෂණ
යාන්ත්රණයක් ස්ථාපිත කළ යුතු බව සිය කැමැත්මතන් මතොරව නැවත පදිංචිකරීම පිළිබඳ ජාතික
ප්රතිපත්තිය නිර්මේශ කරයි. දුක්ගැනවිලි නිරාකරණය පිණිස පවතින පහසුමවන් ප්රමේශ විය හැකි හා
කඩිනේ ප්රතිඵල ලැබිය හැකි ක්රියාවලීන් පිළිබඳව බලපෑමට ලක්වූ පුේගලයින් දැනුවත් කිරීම මමම
ප්රතිපත්ති ප්රකාශනමයහි ඇති මූලික අරමුණකි.

9.2 වයාපෘතිෙ සඳහා කෙෝජිත දුේග නවිලි නිරාෙරණ ොන්ත්රණෙ
දුක්ගැනවිලි නිරාකරණ යාන්ත්රණයක් අනුගමනය කරනු මවනුවට දුක්ගැනවිලි ඇති මනොවීමට සෑමවිටම
ප්රමේශේ විය යුතු මේ. ප්රජාව හා නිරන්තර ගනුමදනුව, විනිවිදභාවය, කළමනාකරණය සහ අධීක්ෂණය
හරහා
ඔවුන් සහ විධ්ායක ආයතනය/වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය අතර සබඳතාවය
මගොඩනගාගනිමින්, වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන්නන්මේ සැබෑ සහභාගිත්වය ඇතිව හා
ඔවුන්මගන් කරුණු විමසමින් වයාපෘති සැළසුේ කිරීම හා ක්රියාත්මක කිරීමමන් දුක්ගැනවිලි ඇතිවීම අවම
කරගත හැකිය.
විධ්ායක ආයතනය/වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයමගින් දුක්ගැනවිලි නිරාකරණ යාන්ත්රණයක් පිහිටුවනු
ලබන අතර මමමගින් වයාපෘතිය සැළසුේ කිරීමේ දී සහ ක්රියාත්මක කිරීමේ දී, විමශේෂමයන් තාක්ෂණික
තීරණයන් සහ හානියට පත්වූ වත්කේ පිළිබඳව මහෝ ඉදකිරීේ කටයුතුවලට සේබන්ධ් ගැටළු/බලපෑේ ආදය
පිළිබඳව මමන්ම වයාපෘතියට සේබන්ධ් මපොදු ගැටළු විසඳීම පිළිබඳව මහෝ ගනු ලබන කිසියේ එකඟවිය
මනොහැකි තීරණයන්ට එමරහිව අභියාචනය කිරීමට අපහසුතාවයට පත්වන පුේගලයන්ට අවස්ථාව ලැමේ.
අපහසුතාවයන්ට පත්වන පුේගලයන් මවත උපමේශනයන් ලබා දීමේදී, ඔවුන්මේ අයිතිවාසිකේ සහ
දුක්ගැනවිලි වාචිකව මහෝ ලිඛිතව වාර්තා කිරීමේ ක්රමමේදයන් පිළිබඳව ද සේපූර්ණමයන් දැනුවත් කරනු
ඇත. එබැවින් මට්ටේ පහකින් යුත්, උප වයාපෘතියට විමශේෂිත වූ දුක්ගැනවිලි නිරාකරණයාන්ත්රණයට පහත
දැක්මවන කරුණු ඇතුළත් මේ:
1. විධ්ායක ආයතනය/වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයමගින් පත්කරන සමාජ සිංවර්ධ්න නිලධ්ාරීන්;
2. විධ්ායක ආයතනය/වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයමගින් නැවත පදිංචි කරන ස්ථානයන්හි
පිහිටුවනු ලබන ප්රාමේශීය නැවත පදිංචි කිරීමේ කමිටුව;
3. විධ්ායක ආයතනය/වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයමගින් පිහිටුවන දුක්ගැනවිලි
නිරාකරණකමිටුව;
4. වයාපෘති අධ්යක්ෂ සහ උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාතයාිංශමේ අතිමර්ක මේකේ
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5. ස්වාධීන දුක්ගැනවිලි මණ්ඩලය.
මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය යටමත් මමම පස්වැදෑරුේ යාන්ත්රණය ස්ථාපිත මකමරන අතර
වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන්නන්ට සිය පැමිණිලි ඉදරිපත් කළ හැකි බාහිර ආයතන මදකක
පවතින අතර ඒවා නේ සමථ මූල මණ්ඩලය හා අධිකරණයයි. විමශේෂමයන්ම, වයපෘතිමයන් අපහසුතාවයට
පත්වන යේ පුේගලමයකු දුක්ගැනවිලි නිරාකරණ යාන්ත්රණයට මහෝ මමම බාහිර ආයතන මදකට සීමා
මනොමකමර්. මකමසේ මවතත්, මේ සේබන්ධ් මවනත් කිසිම ආයතනයකට වඩා නමයශීලී ස්වභාවයක්
ගන්නා වයාපෘති විමශේෂිත දුක්ගැනවිලි නිරාකරණ යාන්ත්රණය හරහා සිය අවශයතා ඉටුකර ගැනීමට
වයපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන පුේගලයින් උනන්දු කරනු ලැමේ. අධිකරණ අමාතයාිංශය මගින් පත්
කරනු ලබන සමථ මූල මණ්ඩලය හා අධිකරණයද වයපෘතිමයන් අපහසුවන්නන්ට සිය දුක්ගැනවිලි
නිරාකරණය කර ගැනිම සදහා පවතී. මේ හැරුන කල ඔවුනට විසදුේ අමප්ක්ෂා කළ හැකි මවනත් ජාතික
මට්ටමේ ආයතන කිහිපයක්ද පවතී. විස්තර සදහා මමම පරිච්මේදමේ 9.5 මකොටස බලන්න.
වයපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන පුේගලමයකුට අවශය සහනය සළසා ගැනීම සදහා මමම කවර මහෝ
යාන්ත්රණයක් මතෝරා ගැනීමට අවකාශ තිමේ. අිංක 01 රූප සටහන මගින් දුක්ගැනවිලි නිරාකරණ
ක්රියාවලිය ක්රියාත්මක වන ආකාරය දැක්මේ. එක් එක් පැමිණිේලට අදාලව සිදුකරන විමර්ශන කටයුතු
පූර්ණ මලස මේඛනගත කරගන්නා බවටත් වාර්තා කර ගන්නා බවටත් දුක්ගැනවිලි නිරාකරණ
ආයතනයන් වග බලාගත යුතුය.

අංෙ 01 රූප සටහන : දුේග නවිලි නිරාෙරණ ොන්ත්රණෙෙ කෙෝජිත වුහෙ
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දුක්ගැනවිලි හා පැමිණිලි නිරාකරණය කිරීම සදහා යේ විධ්ායක ආයතනය/වයාපෘති කළමනාකරණ
ඒකකයක් විසින් එහි පාලනය යටමත් පවතින සියළුම උප වයාපෘති (වයාපෘති පියවර) සියේලටම මපොදු
එක් දුක්ගැනවිලි නිරාකරණ යාන්ත්රණයක් සකස් කරනු ලැමේ. වයාපාතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන
පුේගලයින්මේ වාසස්ථාන පිහිටි ස්ථානය මහවත් දුක්ගැනවිලි බිහිවීමට පදනේව පවතින ස්ථානමේ
විමශේෂතාවන්ට අනුව දුක්ගැනවිලි නිරාකරණ යාන්ත්රණය මවනස් කරනු ලැබිය හැකිය. දුක්ගැනවිලි
නිරාකරණ කමිටුව තුළ ස්ත්රී පුරුෂ සමානාත්මතාව ඇතිකිරීම වැදගත්ය. වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට
පත්වන්නන් නැවත පදිංචිකිරීමමන් අනතුරුව මමම කේටුමේ පූජය සාමාජිකත්වය හා ග්රාම නිලධ්ාරි
මවනස් වනු ඇත.
කමිටුමේ සාමාජිකයින් වයාපෘතිය පිළිබදව මනා දැනුවත්භාවයකින් යුක්ත විය යුතු අතර දුක්ගැනවිලි හා
පැමිණිලි විධිමත් පරිද ඉදරිපත් කිරීමට හැකියාව තිබිය යුතුය මේ. එමමන්ම අපක්ෂපාතී මලස පැමිණිලි
විමර්ශනය කිරීමත් තීරණ ලබා දීමත් කළ යුතුමේ.විධ්ායක ආයතනය/වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය
විසින් දුක්ගැනවිලි නිරාකරණකමිටුව සදහා වැඩමුළු ක්රියාත්මක කර වයපෘතිය පිළිබද දැනුම, දුක්ගැනවිලි
නිරාකරණ කමිටුමේ සිංවිධ්ාන වුහය, එහි අරමුණු, සුපරීක්ෂාකාරිත්වය පවත්වාගැනීම හා සමබර විසදුේ
මවත එළැඹීම පිළිබදව පුළුේ අවමබෝධ්යක් ලබා දය යුතුය.

9.3 දුේග නවිලි නිරාෙරණොන්ත්රණෙ හා එම ෙමිටුව ක්රිොත්මෙ වන ආොරෙ
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දක්ෂිණ ප්රවාහන සිංවර්ධ්න වයපෘතියට අදාල දුක්ගැනවිලි නිරාකරණය සදහා මුලින්ම ආරේභ කළ
දුක්ගැනවිලි නිරාකරණයාන්ත්රණය හා එම කමිටුව පිළිබද සිංකේපය මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිය සතුමේ.
වර්තමානය වන විට මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිය මමම යාන්ත්රණය ක්රියාවට නැිංවීමමන් ලද පූර්ව අත්දැකීේ
හා එය කාර්යක්ෂම මලස ක්රියාවට නැිංවීමේ පිළිබද හැකියාමවන් යුක්තය. මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිය
විසින් ක්රියාත්මක කරනු ලබන වයාපෘතීන්හි දුක්ගැනවිලි නිරාකරණ යාන්ත්රණය මකමසේ ක්රියාතමක කළ
යුතුද යන්න පිළිබදව මහාමාර්ග හා උසස් අධ්යපන අමාතයාිංශමේ මේකේ විසින් මෑතකදී වක්ර මේඛයක්
නිකුත් කර ඇත. විස්තර සදහා 12 වැනි උපග්රන්ථය බලන්න.
දුක්ගැනවිලි නිරාකරණකමිටුමේ ඵලදායී ක්රියාකාරිත්වය සදහා දුක්ගැනවිලි නිරාකරණකමිටුව හා එම
යාන්ත්රණය පිළිබදව වයාපෘති පාර්ශවකරුවන් දැනුවත් කිරීම අතයවශය මේ. මපොදු මහජනතාව, රාජය
මසේවකයින්, සමාජ සිංවිධ්ාන, මකොන්ත්රාත්කරුවන් හා අදාල ප්රමේශයන්හි ප්රාමේශීය මේකේවරු,
දුක්ගැනවිලි නිරාකරණකමිටුව හා එම යාන්ත්රණය පිළිබදව මනා දැනුමකින් සිටීම සාර්ථක මලස
දුක්ගැනවිලි නිරාකරණයාන්ත්රණය ක්රියාත්මක කිරීමට ඉවහේමේ. වයපෘතිමයන් අපහසුතාවයට
පත්වන්නන් මවත දුක්ගැනවිලි නිරාකරණකමිටුව හා එම යාන්ත්රණය හදුන්වා දීම සදහා වයාපෘති මතොරතුරු
මධ්යසථානයන්ට විශාල කාර්යභාරයක් සිදුකළ හැකිමේ. වයපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන්නන්
මවනුමවන් අදාල දුක්ගැනවිලි නිරාකරණකමිටු මවත මතොරතුරු ලැබිමට සැලැස්විම එමගින් පිළිවන.
බලපෑමට ලක්වූ කණ්ඩායේ, රාජය ආයතන සහ සිවිේ සමාජ සිංවිධ්ාන ආදී පාර්ශවකාර කණ්ඩායේ අතර
දුක්ගැනවිලි නිරාකරණකමිටුව පිළිබදව පුළුේ ප්රචාරයක් ලබා දය යුතුමේ. දුක්ගැනවිලි නිරාකරණ
යාන්ත්රණයට අදාල ක්රියාවලිය පිළිබදව අවමබෝධ්යක් මහජනයාට ලැබීමමන් ගැටළුවල ස්වභාවය අනුව
තමන් විසින් මතෝරාගත යුතු නිවැරද විකේපය කුමක්ද යන කාරණය පිළිබද වඩා මහොද අවමබෝධ්යක්
ඔවුනට ලැමේ. මකමසේ මවතත්, පාර්ශවකරුවන් විසින් වයාජ පැමිණිලි ඉදරිපත් කිරිම වැළැක්වීමටද
පියවර ගත යුතුය. හානිපූරණයන් ලැබීම සදහා මයෝගයතාවයටඅදාල නිර්ණායක කවමර්ද යන්න
සන්නිමේදනය කළ යුතු අතර දුක්ගැනවිලි නිරාකරණ යාන්ත්රණමේ අරමුණු හා ක්රියාකාරිත්වය පිළිබද
දැනුවත්කිරීමේ වැඩසටහන් ක්රියාවට නැිංවිය යුතුය.
දැනුවත් කිරීමේ කාර්යමේදී පහත සදහන් කරුණු ආවරණය විය යුතුය.











වයාපෘතිමේ විෂයය පථය, සැලසුේ කර ඇති ඉදකිරීේ අදයර
මයොදාගතහැකි දුක්ගැනවිලි නිරාකරණ යාන්ත්රණ වර්ග, ඒ ඒ ගැටළු සදහා සුදුසු දුක්ගැනවිලි
නිරාකරණ යාන්ත්රණ - උදාහරණ : ඉදකිරීේ මහේතුමවන් ඇතිවන දුක්ගැනවිලි, මභෞතික හා
ආර්ථිකමය වශමයන් විතැන්වීම මහේතුමවන් ඇතිවන දුක්ගැනවිලි
දුක්ගැනවිලි නිරාකරණ යාන්ත්රණයට ඉදරිපත් කළ මනොහැකි වර්ගමේ දුක්ගැනවිලි
දුක්ගැනවිලි නිරාකරණ යාන්ත්රණමයන් විසදුේ ලබා ගැනීමට අවශය සුදුසුකේ සපුරා තිබීම
දුක්ගැනවිලි නිරාකරණ යාන්ත්රණයට පැමිණිලි ඉදරිපත්කළ හැක්මක් මකමසේද යන්න (උදාහරණ
- දුරකථනමයන්, තැපැේ හා ඊ-මේේ මගින් හා දුක්ගැනවිලි නිරාකරණ යාන්ත්රණයට අදාල මවේ
අඩවිය මගින්). හා පැමිණිේලක ඇතුළත් කළ යුතු මතොරතුරු පිළිබදව.
දුක්ගැනවිලි නිරාකරණ ක්රියාවලිය ආරේභ කිරිමට හා අවසන් කිරීමට අදාල පටිපාටි හා කාල රාමු,
දුක්ගැනවිලි නිරාකරණය සේබන්ධ්මයන් එම යාන්ත්රණමේ ඇති සීමාවන්, හා වයාපෘතිය
ක්රියාත්මක කරන ආයතනය හා අරමුදේ සපපයන ආයතනය ආදී අදාල විවිධ් ආයතනයන්මේ
කාර්යභාරය.
අදාල පාර්ශවයන් මවත මතොරතුරු සන්නිමේදනය කිරීම සදහා විවිධ් ක්රියාමාර්ග රාශියක්
අනුගමනය කළ හැකිය. එම ක්රියාමාර්ග අතර රජමේ කාර්යාල, වයාපෘති කාර්යාල, ප්රජා
මධ්යස්ථාන, සහ ප්රමේශමේ මරෝහේ හා නවදය මධ්යස්ථාන ආදී මපොදු ස්ථානයන්හි මපෝස්ටර්
ප්රදර්ශනය කිරීමද ඒ සදහා මයොදා ගත හැකිය.
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දුක්ගැනවිලි නිරාකරණ යාන්ත්රණමේ තීරණ වලට එමරහිව අභියාචනා කළ හැකියේ ක්රමයක්.

මේ අතරවාරමේදීම, පහත සදහන් කරුණු සේබන්ධ්මයන් වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන්නන්
දැනුවත් කිරීම සදහා සාධ්නීය දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කළ යුතුය.






දුක්ගැනවිලි නිරාකරණ කමිටුමේ සාමාජිකයින් හා එය පවත්වාමගන යන ස්ථානය
දුක්ගැනවිලි පිළිබද පැමිණිලි කරන මහෝ ඒවා වාර්තා කරන ක්රමමේදය.
දුක්ගැනවිලි නිරාකරණ කමිටු රැස්වීේ සදහා සහභාගිවන ආකාරය(පැමිණිලිකරුමේ යේ
හිතවමතකු කැටුව සහභාගි විය හැකිද යන්න ආදය)
නිරාකරණ ක්රියාවලිමේ පියවර යාන්ත්රණය තුළ අනුගමනය මකමරන කාල රාමුව
පැමිණිේල සදහා අවශය සහායක මේඛන හා සාක්ෂය

මමම මතොරතුරු සරල පත්රිකාවක් මලස සකස් කර දුක්ගැනවිලි නිරාකරණ කමිටුව පිළිබද මූලික නිළ
මතොරතුරු මේඛනය වශමයන් ඉදරිපත් කළ යුතුය. මමය සෘජුවම මහජනයා ආමන්ත්රණය කරන මතොරතුරු
පත්රිකාවක් වන අතර දුක්ගැනවිලි නිරාකරණ කේටුමේ විෂයය පථය හා ක්රියා පිළිමවල ඇතුළත්ව එය
පිළිබදව නිශ්චිත මතොරතුරු ලබා මදන්නක් විය යුතුය. දුක්ගැනවිලි නිරාකරණ කමිටුව හා එම යාන්ත්රණය
පිළිබද වැරද අවමබෝධ්යන්, අධි බලාමපොමරොත්තු හා වයාකූලත්වයන් මගහරවා ගැනිමට මමය උපකාරී මේ.
මකමසේ මවතත් එක් වරක් පමණක් සිදුකරන මැදහත්වීමකින් මහජන දැනුවත්භාවය මහෝ සවිබලගැන්වීම
ලගාකරගත මනොහැකි අතර දගු කාලයක් තුළ අමනයෝනය උපකාරය පවත්වාගනිමින්, මැදහත්වීේ
මාලාවක් සහිත පූර්ණ ක්රියාවලියක් හරහා මමය සිදුකළ යුතුමේ.

9.4 දුේග නවිලි නිරාෙරණොන්ත්රණකේ හා එම ෙමිටුකේ ප්රගතිෙ නිොමනෙ කිරීම සහ
සමාක ෝචනෙ කිරීම.
දුක්ගැනවිලි නිරාකරණයාන්ත්රණමේ සමස්ථ කාර්ය සාධ්නය හා බලපෑම ඇගයීේ ක්රමමේදයක් හරහා
තක්මසේරු කළ යුතුමේ. මමවැනි ඇගයීේ වාර්ෂිකව මහෝ ේවි වාර්ෂිකව සිදුකළ හැකි අතර එහි ප්රතිඵල
දුක්ගැනවිලි නිරාකරණ යාන්ත්රණමේ කාර්ය සාධ්නය නැිංවීමට හා වයාපෘති කළමනාකරනයට අවශය
ප්රතිචාර ලබා ගැනීමට උපකාරී වනු ඇත. මමවැනි ඇගයීේ වලදී පහත දැක්මවන කරුණු සළකා බැලිය
හැකිය :
1. මකොපමණ පැමිණිලි සිංඛයාවක් ඉදරිපත් කර තිමේද?
2. කුමන ආකාරමේ පැමිණිලි ඉදරිපත් කර තිමේ ද?
3. පැමිණිේමේ ස්වභාවය කුමක් ද ? (ප්රතික්මෂේප කළ මහෝ වලිංගු මනොවන, අගැයීේ කරමින් පවතින,
පියවර ගැනීමට එකගව තිමබන සහ පියවරයන් ක්රියාත්මක මකමරමින් තිමබන මහෝ විසඳුේ ලබා
දී ඇති)
4. ප්රශ්නය / ගැටළුව විසඳීමට මකොපමණ කාලයක් ගතවිණි ද?
5. අපහසුතාවයට පත් වූ පුේගලයන් මකොපමණ සිංඛයාවක් දුක්ගැනවිලි නිරාකරණ ක්රියාපිළිමවල
පාවිච්චිකර තිමේද?
6. අත්කරගත් ප්රතිඵල කවමර්ද?
7. ප්රකාශිත ඉලක්ක, අරමුණු සහ ප්රතිපත්තීන් සාක්ෂාත් කරගැනීමේ දී දුක්ගැනවිලි නිරාකරණය
කිරීමේ යාන්ත්රණය ඵලදායක මේද?
8. ඔවුන්මේ විෂය පථමයහි විමශේෂිතව දක්වා තිමබන දුක්ගැනවිලි පරාසයට ප්රතිචාර දැක්වීමට
දුක්ගැනවිලි නිරාකරණය කිරීමේ යාන්ත්රණයට හැකියාව තිමේ ද?
9. දුක්ගැනවිලි නිරාකරණය කිරීමේ යාන්ත්රණය ප්රමාණවත් වූද වූද විවිධ්ාකාර වූද විසඳුේ ප්රමේශයන්
මාලාවකින් සමන්විත වන්මන් ද?
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10. විසඳුේ ලබා දීමේ ප්රමේශයන් වැඩිදයුණු කිරීම සඳහා වූ ක්රමමේදයන් දුක්ගැනවිලි නිරාකරණය
කිරීමේ යාන්ත්රණය මගින් උපමයෝගී කරමගන තිමේ ද ? (උදාහරණ, හැකියාව වර්ධ්නය,
තාක්ෂණික විමශේෂඥයන්මේ උපමේශන)
11. දුක්ගැනවිලි නිරාකරණ යාන්ත්රණය වයාපෘතිමේ සමස්ථ කළමනාකරණ ක්රියාවලිය සමග සාධ්නීය
මලස ඒකාබේධ් වී තිමේ ද?
පැමිණිලිවල ප්රවණතාවයන්, ක්රියාත්මක කිරීමේ දී ඇතිවන මදෝෂයන් මසොයාබැලීම, නිවැරද කිරීමේ පියවර
නිසි කලට ගැනීම සහ අවශය තැන්හි දී උපායමාර්ගික මවනස්කේ සිදු කිරීම සඳහා වයාපෘතිය
කළමනාකරණයට මමම මතොරතුරු ඉතා වැදගත් මේ. වයාපෘතිය පිළිබඳව අපහසුතාවයට පත්වන
පුේගලයන් මකතරේ දුරට සෑහීමකට පත්වන්මන්ද යන්න පිළිබදව වැදගත් මතොරතුරු එමගින් ලැමබනු ඇති
අතර එයින් වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කරන සහ විධ්ායක කාර්යයන් සිදුකරන ආයතනයන් මවත යහපත්
කීර්තිනාමයක් ද ලැමබනු ඇත.

9.5 ප්රාකද්ශීෙ හා ජාතිෙ මට්ටම් ව දී දුේග නවිලි සම්බන්ධකෙන් ගතහ කි විෙල්ප
ක්රිොමාර්ගෙන්
ඉහත සදහන් කල පරිද (9.2 උප මකොටස), මහජන ගැටළු විසදීම සදහා මමරට වයවස්ථාපිත ක්රියාවලිය
තුළම නිළ වශමයන් ස්ථාපිත ආයතනයන පවතී. නීති අධිකරණයන් ඇතුළු මමවැනි ආයතන පිළිබදව
විස්තර පහත දැක්මේ.

ඉඩම් අත්ෙරග නීකම් වන්දි සමාක ෝචන මණ්ඩ ෙ (LARB)
ඉඩේ අත්කරගැනීමේ වන්ද පිළිබද යේ පැමිණිේලක් මේ නේ, අගතියට පත් ඕනෑේ පාර්ශවයකට තක්මසේරු
මදපාර්තමේන්තුව විසින් ඉඩම පිළිබදව සිදුකරන ලද වයවස්ථාපිත වටිනාකේ තක්මසේරුව සේබන්ධ්මයන්
ඉඩේ අත්කරගැනීමේ වන්ද සමාමලෝචන මණ්ඩලය මවත අභියාචනා කිරීමට අවශය නීති ප්රතිපාදන ඉඩේ
අත්කර ගැනීමේ පනමතහිම පවතී. මමවැනි පැමිණිලි ඉදරිපත් කරන්මන්නේ, ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ
පනමත් 17 වැනි පරිච්මේදය යටමත් වන්ද ප්රදානය කිරීමමන් දන 21 ක් ඇතුළත එමසේ කළ යුතුය.

මානව හිමිෙම් කෙොමිෂන් ස ාව (HRC)
රජමේ නිලධ්ාරීන් හා ආයතන විසින් සිදුකරනු ලබන මානව හිමිකේ උේලිංඝනය කිරීේ පිළිබද පැමිණිලි
භාර ගැනීමට හා විමර්ශනය කිරීමට ශ්රී ලිංකාමේ වයවස්ථාව මගින් මමය පිහිටුවා ඇත. රජමේ නිලධ්ාරින්
විසින් සිදුකරන අත්තමනෝමතික හා නීතිවිමරෝධී ක්රියාවන්ට එමරහිව පුරවැසියන්මේ මානව හිමිකේ
ආරක්ෂා කරනු පිණිස රාජය වුහය තුළම පිහිටුවා ඇති යාන්ත්රණයකි. අගතියට පත් යේ පාර්ශවයකට
මානව හිමිකේ මකොමිෂන් සභාව මවතින් සහනයක් අමප්ක්ෂා කළ හැකිය. මමම මකොමිෂන් සභාමේ
සභාපති හා සාමාජිකයින් ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් කරනු ලැමේ.

පාර්ලිකම්න්තු ඔම්බුඩ්ස්මන්
වයවස්ථාව යටමත් පත්කර ඇති ස්වාධීන නිලධ්ාරිමයකු වන අතර මහජන නිමයෝජිතයින් විසින් තමන්
මවත ඉදරිපත් කරනු ලබන දුක්ගැනවිලි පිළිබදව විමර්ශනය කිරීම සිදුකරයි.
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පාර්ලිකම්න්තු කපත්සම් ොරෙ ස ාව (PPC)
යේ කරුණක් සේබන්ධ්මයන් අගතියට පත් පුරවැසිමයකුට පාර්ලිමේන්තු සමාජිකමයකු මගින් සිය
මපත්සම පාර්ලිමේන්තුමේ කථානායකවරයා මවත ඉදරිපත් කළ හැකි අතර මමම කරුණ පිළිබදව
විමර්ශනය කිරීම සදහා කථානායකවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තු මපත්සේ කාරක සභාව මමමහයවනු ලැමේ.
සහනය අමප්ක්ෂා කරන කරුණ සාධ්ාරණ බව මපනි යන්මන්නේ, අගතියට පත් පාර්ශවයට සහනය
සළසන මලස වරද සිදුකර ඇති පාර්ශවයට කමිටුව විසින් නිමයෝග කරනු ලැමේ.

වරාෙ හා මහාමාර්ග අමාතයාංශකේ පාර්ලිකම්න්තු උපකද්ශෙ ොරෙ ස ාව
මමය අගතියට පත්, වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වූවන්ට තම දුක්ගැනවිලි ඉදරිපත් කළ හැකි තවත්
ස්ථානයකි. වරාය හා මහාමාර්ග අමාතයාිංශමේ මේකේ, සභාපති, අධ්යක්ෂ ජනරාේ සහ මසසු අදාල
මජයෂ්ඨ නිලධ්ාරීන් මමම කමිටුමේ සාමාජිකයින් වන අතර මහාමාර්ග විෂයය භාර අමාතයවරයා මමහි
සභාපතිත්වය දරයි.

නනතිෙ ක්රිොමාර්ග ග නීම
ක්රියාත්මක කිරීමේ ක්රියාවලිය තුළදී, යේ පුේගලමයකු රාජය නිලධ්ාරිමයකුමේ තීරණ මහේතුමවන් අගතියට
පත් වන්මන්නේ හා සාකච්ඡා මගින් මේ සදහා සාර්ථක විසදුමක් ලබාගත මනොහැකි නේ සුදුසු උසාවියක
දී මමවැනි තීරණ අභිමයෝගයට ලක් කිරීමට එකී අගතියට පත් පුේගලයාහට පිළිවන.

නීති ආධාර කෙොමිෂන් ස ාව
මමය අධිකරණමයන් විසදුමක් අමප්ක්ෂා කිරීමේදී නනතික කටයුතු මවනුමවන් අවශය වන වියදේ දැරීමට
අපහසු පුේගලයින්හට සහාය වීම සදහා ශ්රී ලිංකා රජය විසින් පිහිටුවා ඇති ආයතනයකි. නීති ආධ්ාර
මකොමිෂන් සභාමේ මේකේ මවත, තම ආදායේ තත්වය පිළිබදව සාක්ෂි ද සහිතව අයදුේපත්රයක්
මයොමුකිරීමමන් පසු ගාස්තු අයකිරීමකින් මතොරව එම පුේගලයා මවනුමවන් උසාවිමේ මපනී සිටීමට අවශය
කටයුතු මකොමිසම විසින් සළසනු ලැමේ.

10ව නි පරිච්කේදෙ : ද නුවත් කිරිම, සහ ාගිත්වෙ සහ කතොරතුරු
කහළිදරේ කිරීම.
10.1 මහජන අදහස් විමසීම් හා ද නුවත් කිරීම් සහ එහි මට්ටම්
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සිය කැමැත්මතන් මතොරව නැවත පදිංචි කිරීමේ බලපෑේ ඇතිවන වයාපෘති වලට අදාලව අර්ථවත් අයුරින්
මහජන අදහස් විමසීේ හා දැනුවත් කිරීේ සිදු කරන අතර මමහිදී එමසේ බලපෑමට ලක්වූ සියළු පුේගලයින්,
නැවත පදිංචි කිරීමේ ප්රමේශමේ මුේ පදිංචිකරුවන් සිටීනේ ඔවුන් හා සිවිේ සමාජය මමම මහජන අදහස්
විමසීේ හා දැනුවත් කිරීේ සදහා සහභාගි කරවා ගැමන්. මමම වැඩසටහන සදහා ස්ථාපිත කරන ලද අදහස්
විමසීමේ ක්රියාවලිය සදහා විධිමත් හා අවිධිමත් අයුරින් මතොරතුරු විමසීමේ හා දැනුවත් කිරීමේ පුළුේ
පරාසයකකට අයත් ක්රමමේදයන් මයොදා ගනු ලැමේ.
මතොරතුරු පතුරුවා හැරීමේ ක්රියාවලිමේදී වයාපෘතිමේ විනිවිදභාවය පවත්වා ගත යුතුමේ. ඉදරිමේදී වියහැකි
ගැටුේ මේ මගින් අඩුවන අතර වයපෘති ප්රමාදවිේ සදහා ඇති ඉඩකඩ අවම මේ. තවද වයාපෘතිමයන්
අපහසුතාවයට පත්වන්නන්මේ අවශයතාවයන්ට හා ප්රමුඛතාවයන්ට ගැලමපන පරිද, මනා මලස
සේබන්ධීකරණය වූ සියළුම පාර්ශවයන්මේ ඒකාබේධ් උත්සාහමයන් මමන්ම ප්රජාතන්ත්රවාදී හා
සහභාගීත්ව මාර්ගමයන් බිහිවුනු යථාර්ථවත් හා ඉටුකරගත හැකි නැවත පදිංචිකිරීමේ හා පුනරුත්ථාපනය
කිරීමේ සැලැස්මක් සකස් කර ගැනීමට වයාපෘතියට අවකාශ ලැමේ.
නැවත පදිංචි කිරීමේ සැලැසුේ සකස් කිරිමේ විවිධ් මට්ටේ සදහා අන්තර්කරණ සහභාගිත්වය තහවුරු
කිරීමට ගත යුතු ක්රියාමාර්ග :






නැවත පදිංචි කිරීමේ සැලසුේ සකස් කිරීමේදී සහභාගිකරවා ගත යුතු පාර්ශවකරුවන්
හදුනා ගැනීම ( වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන්නන්, ප්රාමේශීය නිලධ්ාරීන්, නැවත
පදිංචිකිරීමේ ප්රමේශයන්හි මුේ පදිංචිකරුවන්, වයාපෘති බලධ්ාරීන්, ආධ්ාර ආයතන
නිමයෝජිතයින්, මතෝරාගත් නිලධ්ාරීන්, අනුමත කිරීමේ හා ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන,
රාජය මනොවන සිංවිධ්ාන)
මතොරතුරු පතුරුවාහැරීම (වයාපෘතිමයන් ලැමබන හිමිකේ ඇතුළුව) සහ ප්රතිචාර
ලබාගැනීමට හා මතොරතුරු විමසීමේ හා දැනුවත් කිරිමේ ක්රියාවලියට සුදුසු යාන්ත්රණයන්
හදුනා ගැනීම.
දුක්ගැනවිලි නිරාකරණ යාන්ත්රණයක්(දුක්ගැනවිලි නිරාකරණය කිරීමේ කමිටුව) හා
ක්රියාපටිපාටි හදුනා ගැනීම (වැඩි විස්තර සදහා (වැඩි විස්තර සදහා XI මකොටස බලන්න)

විධ්ායක ආයතනය/වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය විසින් නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම ප්රසිේධ්
කළ යුතු අතර එය මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිමේ මවේ අඩවිය, ඒ ඒ දස්ත්රික් මේකේ කාර්යාල හා ප්රාමේශීය
මේකේ කාර්යාල, වයපෘතිය යටමත් ස්ථාපිත මතොරතුරු මධ්යස්ථාන ආදය මවත ලබා දය යුතුය. නැවත
පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම අමනක් භාෂා මදකට (සිිංහල,මදමළ) පරිවර්තනය කළ යුතුය
ඉහත 1 වැනි පරිච්මේදමේදී දැක්වූ පරිද (1.5 උප මකොටස), ප්රජා දැනුවත් කිරිමේ රැස්වීේ (07), නාභිගත
කණ්ඩායේ සාකච්ඡා (44) හා ප්රධ්ාන මතොරතුරු දැනුේ මදන්නන් සමග සාකච්ඡා (20) වලදී 1,450 මදමනකු
මවතින් කරුණු විමසන ලදී (ප්රාථමික හා ේවිතියික අවදානම දරන්නන්). කරුණු විමසීම සදහා සේබන්ධ්
කරගත් අවදානම දරන්නන් පිළිබද සාරාිංශගත ලැයිස්තු 13හා14 වැනි උපග්රන්ථ වල දැක්මේ. තවද, මහජන
අදහස් විමසීේ ක්රියාවලියට අදාල ඡායාරූප15 උපග්රන්ථමේ දක්වා ඇත.
මමම අදහස් විමසීමේ හා දැනුවත් කිරීමේ සහභාගීත්ව ක්රියාවලියට අමතරව, සෘජුව හා වක්රව වයපෘතිමයන්
අපහසුතාවයට පත්වන්නන් මවත අවශය මතොරතුරු පතුරුවාහැරීමේ යාන්ත්රණයන් මදකක් ක්රියාත්මක විය.
මින් පළමුවැන්න මලස, මාර්ගය ගමන් ගන්නා බිමි තීරුමවහි නාභිගත කණ්ඩායේ හා ප්රධ්ාන මතොරතුරු
දැනුේ මදන්නන් සමග පාරිසරික බලපෑේ
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තක්මසේරු කණ්ඩායම විසින් පවත්වන ලද අදහස් විමසීේ වන අතර මදවැන්න වන්මන් වයාපෘතියට අදාල
සියළුම ප්රාමේශීය මේකේ මකොට්ඨාශ හා ග්රාම නිලධ්ාරි මකොට්ඨාශ ආවරණය වන පරිද විධ්ායක
ආයතනය/වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය විසින් ස්ථාන කිහිපයකදී පවත්වන ලද දැනුවත් කිරීමේ
රැස්වීේය. වයාපෘති අධ්යක්ෂ/නිමයෝජය අධ්යක්ෂ සහ වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකමේ කාර්ය මණ්ඩලය
විසින් ප්රධ්ාන මහජන ඇමතුේ සිදුකරමින්, මමම දැනුවත් කිරීමේ රැස්වීේ වුහගත ස්වභාවයකින් පවත්වන
ලදී. මීට අමතරව, දස්ත්රික් හා ප්රාමේශීය මට්ටමේ මේශපාලනඥයින් ද මමම රැස්වීේ වලට සහභාගි විය.
වයාපෘතියට අදාල මයෝජිත මාර්ගය, බිේ තීරුව මතෝරා ගැනීමේ නිර්ණායක, වයාපෘතිය මගින් සිදුවිය හැකි
පාරිසරික හා සමාජීය බලපෑේ, සෘනාත්මක පාරිසරික හා සමාජීය බලපෑේ සමනය කිරීමේ පියවර සහ දැනට
පවතින ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ හා නැවත පදිංචිකිරිමේ ක්රියාවලීන් ඇතුළත් බහු මාධ්ය ඉදරිපත්කිරීේ
(multimedia presentations) මමම රැස්වීේ වාරයන්ට අනතුරුව වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකමේ කාර්ය
මණ්ඩලය විසින් පවත්වන ලදී.
විමශේෂමයන්ම, මමම රැස්වීේ මගින් ඊට සහභාගිවූවන්ට තම ප්රශ්න, ගැටළු ඉදරිපත් කිරිමට ද ඔවුන්මේ
අදහස් ඉදරිපත් කිරිමටද අවස්ථාවක් සැළසිණ. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන්, පළාත් සභා මන්ත්රීන්, සහ
අමනකුත් පලාත් පාලන ආයතන නිමයෝජිතයින් විසින් සිය ඡන්ද දායකයින්මේ අදහස් හා ගැටළු
නිමයෝජනය කරමින් මමම අවස්ථාවන් ඵලදායී මලස භාවිතා කරන ලදී. මමය රමට් වැදගත් සිංවර්ධ්න
වයාපෘතියක් බව මමහිදී කතා කළ සියළුම අයමේ මපොදු මතය වූ අතර එය ක්රියාත්මක කිරීමේදී පාරිසරික
හා සමාජිය බලපෑේ සමනය කිරිම සදහා පියවර ගනු ඇතැයිද ඔවුහු අමප්ක්ෂා කරති. අත්කරගන්නා මේපල
සදහා අත්කරගැනීම හා වන්ද මගවීමට අදාල මූලික කටයුතු සේපූර්ණ කිරීම ඇතුළුව වයාපෘතියට අදාල
මූලික කටයුතු කඩිනමින් සේපූර්ණ කළ යුතු බවත් එමගින් වයපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන්නන්
මුහුණපාන ගැටළු අවම කරගත හැකි බවත් ඔවුන් විසින් අවධ්ාරණය කරන ලදී. සහභාගිවූවන්මේ මතය
පරිද, මාර්ගය ගමන් ගන්නා බිේ තීරුව හා අත්කරගන්නා ප්රමේශ මායිේ සේබන්ධ්මයන් මවනස්කේ ඇති
කිරීම ජනතාව අතර වයාකූලත්වය හා අවිනිශ්චිතතාවය ඇති කිරීමට මහේතුමේ.
එමසේ මවනස්කේ
සිදුකිරීමමන්, වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන්නන්හට වයාපෘතිමේ අහිතකර බලපෑේ වලින් මිදීම
සදහා ස්ථාවරව හා නිසිකලට තීරණ ගැනීමට අපහසු වීමමන් වැඩි කලක් පුරා පැතිරුන දුෂ්කරතාවන්ට
මුහුණපෑමට සිදුමේ.
වයාපෘතිමේ මමම අවස්ථාමේ මහජන නිමයෝජිතයින්මේ සහභාගිත්වය වයාපෘතියට කිහිප ආකාරයකින්
වාසිදායක මේ. ප්රජා මට්ටමේදී මහජන නිමයෝජිතයින් හරහා ප්රජාව මවත එළැඹීමට ඔවුන් මහොද ප්රමේශයක්
සපයන අතර මහජන මතයන් මගොඩනැිංවීම මකමරහි ඔවුන් බලපෑේ සහගත මේ. තමන්ට සමාජීය
ප්රශ්නයක් ඇතිවිට ප්රජාව පළමුව පැමිමණන්මන් මමම මහජන නිමයෝජිතයින් මවතය. මමවිට මමම
වයවස්ථාදායකයින්හට සිය ඡන්ද දායකයාහට මයෝගය මලස හා සාධ්නීය මලස ප්රතිචාර දැක්වීමට පිළිවන.
එමමන්ම ක්රියාත්මක අවස්ථාමේදී වයාපෘතියට සිය සහාය දක්වනු ලබන්මන්ද ඔවුන් වයපෘතිය පිළිබදව
දැනුවත්ව සිටීනේ පමණි. තවද, මහජන නිමයෝජිතයින්හට සේබන්ධීකරණය පිළිබද යේ වගකීමක් පවතින
අතර මමොවුන්මගන් සමහමරක් ජාතික හා පළාත් සභා මට්ටමේ අමාතයවරුන් බැවින් වයාපෘතියට සහාය
දැක්වීමට අවශය යේ හැකියාවක්ද ඔවුන් සතුමේ.
නමම මහජන නිමයෝජිතයින්ට අමතරව, ඉහළ මට්ටමේ රාජය නිලධ්ාරීන්, රාජය මනොවන සිංවිධ්ාන
නිමයෝජිතයින්, දස්ත්රික් ආගමික නායකයින්, මපොදු කටයුතු පිළිබදව උනන්දුවක් දක්වන්නන් ද දස්ත්රි ක් හා
ප්රාමේශීය මට්ටමේ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් වලට සහභාගි මවමින් අතර මතොරතුරු විමසීමේ
ක්රියාවලියට සහාය දැක්වූහ. අදාල සියළුම පාර්ශවකරුවන් සමග සාකච්ඡා කරමින්, වයාපෘතිමයන් ඇතිවිය
හැකි පාරිසරික හා සමාජීය ගැටළු සදහා නිසි පියවර ගත යුතුය යන කාරණය මකමරහි දස්ත්රික් හා ප්රාමේශීය
මේකේවරු අවධ්ාරණය කළහ. තවද, ඉදකිරීේ සිදුකිරීමේදී මකොන්ත්රාත් ගිවිසුේවල දක්වා ඇති, පරිද
අපද්රවය බැහැර කිරීම හා ආරක්ෂිත පියවර අනුගමනය කිරිම සිදුකිරීමේ අවශයතාවයද ඔවුන් අවධ්ාරණය
කළහ. වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීමේදී මේ සේබන්ධ්මයන් නිරන්තරව දස්ත්රික් හා ප්රාමේශීය මට්ටිමින් පසු
විපරේ හා ප්රගති සමාමලෝචන රැස්වීේ පැවැත්විය යුතු බවට මයෝජනා විය.
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10.2 මතොරතුරු මහළිදරේ කිරිම හා පතුරුවා හැරීම.
මහජනතාව මවත මතොරතුරු මහළි කිරීම හා විධ්ායක ආයතනය/වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය විසින්
පාර්ශවකරුවන්, විමශේෂමයන්ම අවතැන්වන පිරිස සමග විනිවිදභාවමයන් යුතුව කටයුතු කිරීම යන කරුණු
සිය කැමැත්මතන් මතොරව නැවත පදිංචි කිරිම පිළිබද ජාතික ප්රතිපත්තිමේ දැක්මවන මූලික ප්රතිපත්තිමය
අවශයතාවයන්ය. විධ්ායක නිමයෝජිතායතනය/වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය විසික් අනුගමනය කරනු
ලබන ප්රමේශයන් විනිවිදභාවමයන් හා විවෘතභාවමයන් යුක්ත වන විට වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය
හා අවදානම දරන්නන් අතර අමනයෝනය විශ්වාසය ඉහළ මට්ටමකින් මගොඩනැමේ. කරුණු වසන් කරමින්
කටයතු කිරීමමන් සැකය හා අවිශ්වාසය ඇතිවී එමගින් වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරිම මකමරහි ප්රබල
සෘනාත්මක බලපෑේ ඇතිවිය හැකි අතර විවෘතභාවමයන් යුතුව කටයුතු කිරිම වයාපෘති කාර්යමේ
සාර්ථකභාවයට මහේතුවනු ඇත. බහු මාධ්ය ඉදරිපත්කිරීමට අමතරව(multimedia presentation), වයපෘතිය
පිළිබද විස්තර හා වන්ද මගවීේ විස්තර ඇතුළත් කර මන මලස පිළිමයළ කළ විස්තර පත්රිකාවක්ද මමම
රැස්වීේ වලදී සහභාගිවන්නන් අතර මබදා මදන ලදී. මයෝජිත අධිමේගී මාර්ග සිංවර්ධ්න කාර්යය,
වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන්නන්ට අදාල හිමිකේ හා වැඩි විස්තර හා පැහැදලි කර ගැනිම සදහා
ඇමතිය යුතු පුේගලයින්මේ ලිපිනයන් හා දුරකථන අිංක මමම විස්තර පත්රිකාවට ඇතුළත් විය. (මමම
පත්රිකාමේ පිටපතක් 4 වැනි උපග්රන්ථය මලස මමම වාර්තාවට ඇතුළත් කර ඇත).
තවද, ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ හා නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාවලිය පිළිබදව වයපෘතිමයන් අපහසුතාවයට
පත්වන මබොමහෝ මදමනකුට තවමත් මනා අවමබෝධ්යක් ලැබී මනොමැති බැවින්, මහජන මතොරතුරු විමසීමේ
කාර්යය තවදුරටත් ක්රියාත්මක කළ යුතුමේ. එබැවින්, පහත දැක්මවන මහජන දැනුවත් කිරීමේ ක්රියාවලිය
වයාපෘතිය තුළ අඛණ්ඩව සිදුකළ යුතු බව මයෝජනා කරනු ලැමේ. විස්තර සදහා වගු අිංක 62 බලන්න.
වගු අංෙ 62 : ඉදිරි මහජන ද නුවත් කිරීකම් ස

සුම

ක්රිොොරෙම්
වයාපෘතිකෙන්
අපහසුතාවෙට
පත්වන්නන්කේ නිකවස්
කවත ොම
වයාපෘතිකෙන්
අපහසුතාවෙට
පත්වන්නන්
කවත
හිමිෙම්
ක්රමකේදකේ
සිංහ
පිටපත කබදා
දීම.
වයාපෘතිකෙන්
අපහසුතාවෙට
පත්වන්නන්දැනුවත්
කිරීම

අරමුණ
අිංක 2
දැක්මවන
මබදාදීම

ො රාමුව
යටමත් ඉ.අ.ගැ.පනමත්
03
දැන්වීේ වැනි පරිච්මේද මේ
දැන්වීේ පළ කිරීමත්
සමග
නැවත
පදිංචිකිරිමේ
වයාපෘතිකෙන්
අවසන්
සැලැස්
ම මබදා
අපහසුතාවෙට
පත්වන්නන්හට
තම දීමත් සමග
හිමිෙම් පිළිබද පහදා
දිම

ග්රාම
නිලධ්ාරි
මකොට්ඨාශ
මට්ටමින්
වයාපෘතිකෙන්
අපහසුතාවෙට
පත්වන්නන් ෙණ්ඩාෙම්
වශකෙන් හමුවීම

ඔප්පු හිමිකේ නිශ්චය
කර ගැනීමට අදාලව,
ඉ.අ.ගැ.පනමත් 09 වැනි
පරිච්මේදමේ
(1)
කරුණු විමසීේ වලට
මපනී සිටීමට හුරු කිරීම
හා එහිදී ඉදරිපත් කළ

ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ ඉ.අ.ගැ.පනමත්
03
ක්රියාවලිය විස්තර කිරීම වැනි පරිච්මේද මේ (අ)
දැන්වීේ පළ කිරීමට
මපර

වගකීම දරන ඒෙෙෙ
ප්රාමේශීයමේකේ, ග්රාම
නිලධ්ාරිවරු, වයාපෘති
කළමනාකරණ ඒකකය
වයාපෘති කළමනාකරණ
ඒකකය සහ පාරිසරික
හා සමාජ සිංවර්ධ්න
අිංශය

ප්රාමේශීයමේකේ,
පාරිසරික හා සමාජ
සිංවර්ධ්න
අිංශය,
වයාපෘති කළමනාකරණ
ඒකකය
ඉ.අ.ගැ.පනමත් 09 වැනි ග්රාම
නිලධ්ාරිවරු,
පරිච්මේදමේ (1) කරුණු නැවත
පදිංචිකිරීමේ
විමසී ේ වලට මපර
සහායකවරු,වයාපෘති
කළමනාකරණ ඒකකය
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යුතු මේඛන විස්තර
කිරීම.
වයාපෘති කළමනාකරණ නැවත
පදිංචිකිරිමට නැවත
පදිංචිකිරීමට ප්රාමේශීයමේකේ, ග්රාම
ඒකකය
විසින් මයොදාගත හැකි විකේප මපර
නිලධ්ාරිවරු,
නැවත
මගොඩනැිංවිය
හැකි ස්ථාන සාකච්ඡා කිරිම
පදිංචිකිරීමේ
නැවත පදිංචිකිරීමේ භූමි
සහායකවරු, වයාපෘති
මතෝරා ගැනීම සදහා
කළමනාකරණ
වයාපෘතිමයන්
ඒකකය, පාරිසරික හා
අපහසුතාවයට
සමාජ සිංවර්ධ්න අිංශය
පත්වන්නන්
හා
ප්රමේශමේ
මුේ
පදිංචිකරුවන්
සමග
රැස්වීේ
වයාපෘතිමයන්
නැවත
පදිංචිකිරීමට නැවත පදිංචිකිරීමමන් ප්රාමේශීයමේකේ,ග්රාම
අපහසුතාවයට
පසුව ඇතිවන ගැටළු පසු
නිලධ්ාරිවරු,නැවත
පත්වන්නන්
සමග සහ
වයාපෘතිමයන්
පදිංචිකිරීමේ
රැස්වීේ
අපහසුතාවයට
සහායකවරු,වයාපෘති
පත්වන්නන්මේ සමාජ
කළමනාකරණ
පිහිටුවීම
ඒකකය,පාරිසරික හා
සමාජ සිංවර්ධ්න අිංශය
වයාපෘති කළමනාකරණ නැවත
පදිංචිකිරිමට නැවත
පදිංචිකිරීමට ප්රාමේශීයමේකේ, ග්රාම
ඒකකය
විසින් මයොදාගත හැකි විකේප මපර
නිලධ්ාරිවරු,
නැවත
මගොඩනැිංවිය
හැකි ස්ථාන සාකච්ඡා කිරිම
පදිංචිකිරීමේ
නැවත පදිංචිකිරීමේ භූමි
සහායකවරු, වයාපෘති
මතෝරා ගැනීම සදහා
කළමනාකරණ ඒකකය
වයාපෘතිමයන්
,
අපහසුතාවයට
පාරිසරික හා සමාජ
පත්වන්නන්
හා
සිංවර්ධ්න අිංශය
ප්රමේශමේ
මුේ
පදිංචිකරුවන්
සමග
රැස්වීේ
වයාපෘතිමයන්
නැවත
පදිංචිකිරීමට නැවත පදිංචිකිරීමමන් ප්රාමේශීයමේකේ, ග්රාම
අපහසුතාවයට
පසුව ඇතිවන ගැටළු පසු
නිලධ්ාරිවරු,
නැවත
පත්වන්නන්
සමග සහ
වයාපෘතිමයන්
පදිංචිකිරීමේ
රැස්වීේ
අපහසුතාවයට
සහායකවරු, වයාපෘති
පත්වන්නන්මේ සමාජ
කළමනාකරණ ඒකකය
පිහිටුවීම
,පාරිසරික හා සමාජ
සිංවර්ධ්න අිංශය
සටහන : දැනුවත් කිරීම අඛණ්ඩව සිදුවන ක්රියාවලියක් වන අතර වයපෘති කාර්ය මණ්ඩලය හා
වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන්නන් අතර සාකච්ඡා අඛණ්ඩව පැවැත්මේ.

10.3 මහජන කතොරතුරු මධයස්ථාන
වයාපාතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන්නන් වැඩි වශමයන් අවතැන් වන ස්ථානයන්හි හා තම මුේ පිංදචි
ස්ථානමේ අඛණ්ඩව ජීවත් වන පදිංචිකරුවන් ඉදකිරීේ මහේතුමවන් අපහසුතාවයට පත්වන ප්රධ්ාන
ස්ථානයන්හි, මයෝජිත මහජන මතොරතුරු මධ්යස්ථාන පිහිටුවනු ලැමේ. වයාපෘති අරමුණු, සැලසුේ, ඉඩේ
අත්කර ගැනීම, නැවත පදිංචිකිරීම, දුක්ගැනවිලි නිරාකරණ යාන්ත්රණය, දුක්ගැනවිලි නිරාකරණ කමිටුව
සහ ඉදකිරීේ ක්රියාවලිය යන කරුණු පිළිබද මනා පුහුණුවක් ලබා ඇති සන්නිමේදන සහකාරවරමයකු මමම
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මහජන මතොරතුරු මධ්යස්ථානමයහි මසේවමේ පිහිටුවිය යුතුය. විධ්ායක ආයතනය/වයාපෘති කළමනකරණ
ඒකකය විසින් නැවත පදිංචිකිරිමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම ඇතුළු අතයවශය මතොරතුරු සැපයිය යුතුය.

10.4 එච්.අයි.වී/ඒඩ්ස් පිළිබදව හා කවනත් සමාජ ආරේෂණ පිළිකවත් සම්බන්ධකෙන්
ද නුවත් කිරිම
මමම වයාපෘතිය යටමත් සිංවර්ධ්නය මකමරන සෑම මාර්ගයක්ම ඉදකිරිමට සේබන්ධ් වන සියළුම
පාර්ශවයකමේ මසෞඛය හා සනීපාරක්ෂාව තහවුරු කිරීම ඉතා වැදගත්මේ. මමම වයාපෘතියට අදාල වන
ප්රධ්ාන කණ්ඩායේ මදකක් සිටින අතර ඔවුන් නේ නාගරික ප්රමේශමේ පදිංචිව සිටින පිරිස හා වයපෘති කාර්ය
මණ්ඩලයයි (කේකරුවන්, තාක්ෂණික ශිේපීන් හා නිලධ්ාරීන්). විමශේෂමයන්ම මාර්ගමේ ඉදකිරිමට
මයෝජිත අදයර වයඹ පළාමත් හා මධ්යම පළාමත් ග්රාමීය ප්රමේශ හරහා වැටී පවතී. ක්මෂේත්ර සමීක්ෂණමේදී
හදුනාගත් පරිද, අවදානේ සහිත හැසිරීම පිළිබදව ග්රාමීය පදිංචිකරුවන් හා කේකරුවන් අතර පවත්නා
දැනුම සාමප්ක්ෂ වශමයන් පහළ මට්ටමක පවතී. එච්.අයි.වී/ඒඩ්ස් සැළකූ කල ශ්රී ලිංකාව අඩු අවදානේ
සහිත රටක් වුවත්, මාර්ගමේ ඉදකිරීේ කටයුතු වල නිරත වීම සදහා නාගරික ප්රමේශ මවත බාහිරින්
පැමිමණන්නන් හරහා අවදානේ සහිත සාධ්ක මතුවිය හැකිය. මමම අවදානම අදාල මදපාර්ශවයන් මවතම
පවතින බැවින් වයාපෘතිමේ මමම නාභිගත කණ්ඩායේ (පදිංචිකරුවන්, කේකරුවන්, තාක්ෂණික ශිේපීන්
හා නිලධ්ාරීන්) සදහා දැනුවත් කිරිමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීමට නිර්මේශ කරනු ලැමේ. වගු අිංක 63 හි
දක්වා ඇති පරිදමමම දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් මගින් වැදගත් කරුණු කිහිපයක් ආවරණය විය යුතුය.
වගු අංෙ 63: ද නුවත් කිරිකම් ව ඩසටහන්ව දී අවධාරණෙ ෙළ යුතු ෙරුණු
ඉලක්කගත පැවැත්විය යුතු අවස්ථාව අවධාරණෙ ෙළ යුතු ෙරුණු
විමශේෂ කරුණු
කණ්ඩායම හා ස්ථානය
නාගරික
මාර්ගමේ ඉදකිරීේ කටයුතු 1. යහපත්
මසෞඛය
තත්වයක් මමය ඔවුන්මේ සාමාජීය
ප්රමේශමේ ආරේභවීමට මපර මමන්ම
පවත්වාමගන යාම මකමරහි නැඹුරු මහෝ
සිංස්කෘතික
පදිංචිවූවන් මාර්ගය ගමන් ගන්නා බිේ
වූ හැසිරීේ රටාවක වැදගත්කම
අනනයතාවයට හානියක්
තීරුමවහි පිහිටි ප්රධ්ාන 2. මේ පිළිබද ඇති ජාතික ප්රතිපත්තීන් මනොවන පරිද සිදුකල
මන්වාසික ප්රමේශයන් තුළ 3. එක් එක් පුේගල කණඩායම මකමරහි යුතුය. මමම වැඩසටහනට
පැවැත්විය යුතුය.
ඇති විය හැකි මසඛයමය තර්ජන
සහභාගිවීම
4. ආරක්ෂණ පියවර.
පදිංචිකරුවන්ට
අනිවාර්යය මනොවිය යුතුය
කේකරුව එක් එක් මකොන්ත්රාත්කරු
1. යහපත් මසෞඛය තත්වයක් මමම
වැඩසටහනට
න්
යටමත් මසේවය කරන
පවත්වාමගන යාම මකමරහි සහභාගිවීම කේකරුවන්ට
කේකරුවන් කණ්ඩායේ
නැඹුරු වූ හැසිරීේ රටාවක අනිවාර්යය විය යුතුය.
ආවරණය වන පරිද,
වැදගත්කම
මාර්ගමේ ඉදකිරීේ ආරේභ
2. මේ පිළිබද ඇති ජාතික
වීමට මපර පැවැත්විය
ප්රතිපත්තීන්
යුතුය.
3. එක් එක් පුේගල කණඩායම
මකමරහි ඇති විය හැකි
මසඛයමය තර්ජන
4. ආරක්ෂණ පියවර.
5. ළමා අයිතිවාසිකේ හා අපචාර.
6. ඉදකිරීේ
මහේතුමවන්
ගේවැසියන්මේ ජීවමනෝපාය
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තාක්ෂණික එක් එක් මකොන්ත්රාත්කරු
ශිේපීන් හා යටමත් මසේවය කරන
නිලධ්ාරීන් කේකරුවන් කණ්ඩායේ
ආවරණය වන පරිද,
මාර්ගමේ ඉදකිරීේ ආරේභ
වීමට මපර පැවැත්විය
යුතුය.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

මකමරහි ඇතිවිය හැකි බාධ්ා
අවම කිරීම
යහපත් මසෞඛය තත්වයක් මමම
වැඩසටහනට
පවත්වාමගන යාම මකමරහි සහභාගිවීම
සියළුම
නැඹුරු වූ හැසිරීේ රටාවක තාක්ෂණික ශිේපීන් හා
වැදගත්කම
නිලධ්ාරීන් අනිවාර්යය විය
මේ පිළිබද ඇති ජාතික යුතුය.
ප්රතිපත්තීන්
එක් එක් පුේගල කණඩායම
මකමරහි ඇති විය හැකි
මසඛයමය තර්ජන
ළමා අයිතිවාසිකේ හා අපචාර.
ඉදකිරීේ
මහේතුමවන්
ගේවැසියන්මේ ජීවමනෝපාය
මකමරහි ඇතිවිය හැකි බාධ්ා
අවම කිරීම
කේකරු නීති හා අයිතීන්.

මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය/3 වැනි පියවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම/සිංගණන දත්ත

එච්.අයි.වී/ඒඩ්ස්ඇතුළුව අවදානේ සහගත මිනිස් හැසිරීේ පිළිබදව මමන්ම වයාපෘතිය හා බැදුනු අමනකුත්
ක්රියාකාරකේවලට අදාල සියළුම ජාතික ප්රතිපත්තීන් හා මරගුලාසි පිළිබදවද කේකරුවන් හා සියළුම
කාර්යාල කාර්ය මණ්ඩලය දැනුවත් විය යුතුය. විමශේෂමයන්ම, මමවැනි සෑම ප්රතිපත්තියක්ම හා වයාපෘති
අවශයතාවන් පිළිබදව සෑම මකොන්ත්රාත්කරුමවකු දැනුවත් කිරීම වයාපෘති අධ්යක්ෂකමේ වගකීම මේ.

11 ව නි පරිච්කේදෙ : ආෙතනිෙ රාමුව
11.1 මාර්ග සංවර්ධන අධිොරිෙ සහ වයාපෘති ෙළමනාෙරන ඒෙෙෙ
මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිය අර්ධ් රාජය ආයතනයක් වන අතර එය උසස් අධ්යාපන හා මහා මාර්ග
අමාතයාිංශය යටමත් ක්රියාත්මක මේ. එය වයාපෘතිමේ විධ්ායක ආයතනය මලස ක්රියාත්මක වන අතර
වයාපෘතිය අවසන් වන මතක් ඊට අදාල කාර්යයන් කළමනාකරණය කිරිම සදහා එක් විමශේෂිත ආයතනයක්
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ස්ථාපිත කරනු ලැමේ. එකී ආයතනය වයාපෘති කළමනාකරන ඒකකය නේ වන අතර වයපෘතියට අදාල
සියළුම කටයුතු සැලසුේ කිරිම හා ක්රියාත්මක කිරීම එමගින් සිදුමකමර්.
සිය කැමැත්මතන් මතොරව නැවත පදිංචි කිරිම සැලසුේ කිරිම, ක්රියාත්මක කිරිම හා අධීක්ෂණය යන
කාර්යයන් විවිධ් අමාතයාිංශ හා ආයතන සමග සේබන්ධ්ව පවතී. වයාපාතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ සමස්ථ
වගකීම ශ්රී ලිංකා රජය හා මහාමාර්ග විෂය අයත් මර්ඛීය අමාතයාිංශය වන උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග
අමාතයාිංශය මවත පැවරී තිමේ. උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාතයාිංශමේ අධීක්ෂණය යටමත්, මමම
වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ පරිපාලනමය වගකීම ජාතික මාර්ග ජාලය පරිපාලනය කරනු ලබන ප්රධ්ාන
ආයතනය වන මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිය විසින් දරනු ලැමේ.
ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ පනත අනුව ඉඩේ අත්කර ගැනීම හා වන්ද මගවීමේ කාර්ය සිදුකරනු ලබන ප්රධ්ාන
අිංශය වන්මන් අධ්යක්ෂ වරමයකු යටමත් ක්රියාත්මක, මාර්ග අිංවර්ධ්න අධිකාරිමේ ඉඩේ අිංශයයි. මකමසේ
මවතත්, යේ තත්වයන් යටමත් විමශේෂිත වයාපෘතීන්හි වගකීම දැරිම සදහා වයාපෘති කළමනාකරන ඒකක
උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාතයාිංශය විසින් පිහිටුවනු ලැමේ. ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ කාර්යය
කඩිනේ කරනු පිණිස, තම වයාපෘතීන්ට අදාල ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ වගකීම මමම වයාපෘති කළමනාකරන
ඒකක මවත පවරනු ලැමේ. වයාපෘති කළමනාකරන ඒකකය මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිමේ අධීක්ෂණය
යටමත් ක්රියාත්මක වන අතර එහි කාර්යයන් කඩිනේ කරනු පිණිස උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග
අමාතයාිංශය සමග සෘජු සබදතා හා ඒ මවත ප්රමේශය සහිතව ක්රියාත්මක මේ. අදාල බලධ්ාරීන්මේ
එකගතාවය සහිත, සැලසුේගත කාර්ය මාලාවක් හරහා නිශ්චිත කාල රාමුවක් සහිත වැඩසටහනක්
වයාපෘති කළමනාකරන ඒකකය විසින් ඉටුකරනු ලැමේ. මේ අනුව, ක්රියාත්මක මට්ටමේදී නැවත
පදිංචිකිරිමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම ක්රියාත්මක කිරිම සේබන්ධ් මක්න්ද්රීය ආයතනය වන්මන් වයාපෘති
කළමනාකරන ඒකකයයි. උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාතයාිංශමේ මගමපන්විම හා අධීක්ෂණයට
මමන්ම මහා භාණ්ඩාගාරමේ විධිවිධ්ානයන්ට යටත්ව, යේ මූලයමය ස්වාධිකාරියකින් හා පරිපාලනමය
ලිහිේභාවයකින් වයාපෘති කළමනාකරන ඒකකය ශක්තිමත්ය.

11.1.1.

වයාපෘති ෙළමනාෙරන ඒෙෙෙ/මාර්ග සංවර්ධන අධිොරිෙ

නැවත පදිංචිකිරිමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම ක්රියාත්මක කිරිමේ මගකීම මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිය සතු වන
අතර වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරිම සදහා පිහිටුවා ඇති වයාපෘති කළමනාකරන ඒකකය එහි සෘජු වගකීම
දරයි. යේ නිශ්චිත කාල රාමුවකට අනුව ක්රියාකරන ආයතනයක් වන වයාපෘති කළමනාකරන ඒකකය
වයාපෘති අධ්යක්ෂවරමයකුමේ ප්රධ්ානත්වමයන් හා ඉිංජිමන්රු, නැවත පදිංචිකිරීමේ, ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ
හා පාරිසරික කාර්යයන්ට අදාල කාර්ය මණ්ඩලයකින් මමන්ම මවනත් සහායක මශ්රේණීන්ට අයත් කාර්ය
මණ්ඩලයකින් සමන්විතමේ. නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම සැලසුේ කිරීම හා ක්රියාත්මක කිරීම
සේබන්ධ්මයන් ගත් කල, වයාපෘති කළමනාකරන ඒකකය පහත සදහන් කාර්යයන් ඉටුකරයි :

අ. න වත පදිංචිකිරීකම් ක්රිොොරී ස

ස්ම සෙස් කිරිම

මාර්ග පථය සළකුනු කිරිමට අවශය පහසුකේ සැපයීම හා වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන්නන් හදුනා
ගැනීම මගින් නැවත පදිංචි කිරීමේ උපමේශකට/කණ්ඩායමට සහාය වීම, සමීක්ෂණ, අමනකුත් ප්රාථමික
හා ේවිතියික මතොරතුරු මගින් අදාල ප්රමේශය තුළ සමාජීය හා පාරිසරික තක්මසේරුව සිදුකිරිමට සහාය වීම,
ප්රාමේශීය මේකේ මකොට්ඨාශ මට්ටමින් පවත්වනු ලබන දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්වලට සහායවීම හා
සහභාගිවීම, අවදානේ දරන්නන් සමග පවත්වනු ලබන රැස්වීේ හා නාභිගත කණ්ඩායේ සමග පවත්වන
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සාකච්ඡා සදහා සහාය වීම, සහ මකටුේපත් කරන ලද නැවත පදිංචි කිරිමේ ක්රියාකාරී සැලැස්මේ ක්රියාවලීන්
සමාමලෝචනය කිරිම.

ආ. ඉඩම් අත්ෙර ග නීම
ඉඩේ අත්කරගැනීමට අදාල අයදුේපත්රය සකස් කිරීම හා නැවත පදිංචි කිරීමේ සැලැස්ම සමග ඉඩේ හා
ඉඩේ සිංවර්ධ්න අමාතයාිංශය මවත මයොමු කිරිම සදහා එය උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාතයාිංශය
මවත භාර දීම.ඉඩේ හා ඉඩේ සිංවර්ධ්න අමාතයාිංශය විසින් අදාල අයදුේපත්රය පිළිගැනීමමන් පසු හා ඉඩේ
අත්කරගැනීමේ නිලධ්ාරි මලස ප්රාමේශීය මේකේවරයා පත් කිරීමමන් අනතුරුව ඉඩේ අත්කරගැනීමේ
කාර්ය ක්රියාත්මක කිරිමට සහාය වීම, ඉඩේ අත්කරගැනීමේ කාර්යමේ විවිධ් අදයර සදහා අවශය මේඛන
පිළිමයල කිරීම, එම මේඛන භාෂා තුනටම පරිවර්තනය කිරිම, මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිමේ අයිතිය යටතට
ඉඩේ පත්වන මතක් ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ කාර්යය සදහා සමීප සහාය ලබා දීම.
අවශය මේඛන හා අයිතිය ඔප්පු කිරීමේ සාක්ෂය සමග ඉඩේ අයිතිය පිළිබද කරුණු විමසීමේ අවස්ථාවන්ට
ඉදරිපත්වීමට සහායවීම මගින් වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන්නන්හට තම ඉඩේ, මගොඩනැගිලි හා
මභෝග වගාවන් සදහා වන්ද ලබා ගැනිමට උපකාර කිරිම හා අවශයනේ, විමශේෂමයන් අවදානේ තත්වයන්හි
සිටින පුේගලයින්හට එම විමර්ශන සදහා සහභාගිවීමට යාම සදහා ප්රවාහන පහසුකේ ලබා දීම.
අදාල පරිද හා ප්රමාදයකින් මතොරව වන්ද මුදේ මගවීම සදහා වයාපෘති කළමනාකරන ඒකකය/ප්රාමේශීය
මේකේ/මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිය මවත ප්රමාණවත් පරිද මුදේ ඇති බව තහවුරු කර ගැනීම.
ඇ. නැවත පදිංචිකිරීමේ ප්රතිලාභ
නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාවලියට අදාල පහත සදහන් ක්රියාකරකේ මවත වයාපෘති කළමනාකරන ඒකකය
සිය අවධ්ානය මයොමු කළ යුතුමේ. ඒවා නේ :
1. නැවත පදිංචිකිරිමේ ක්රියාකාරි සැලැස්ම නිළ වශමයන් අනුමත විමත් සමගම මතොරතුරු මහළිදරේ
කිරිම ආරේභකිරිම.
2. හිමිකේ ක්රමමේදය අනුව නැවත පදිංචිකිරීමේ මූලයමය ප්රතිලාභ මගවිම
3. අවදානේසහිත තත්වයන්හි සිටින පුේගලයින්, කාන්තාවන් හා මරෝගී පුේගලයින් මවත මූලයමය
වන්ද මගවීමේදී ඔවුන් මවත හිමිවිය යුතු නියම මුදේ ප්රමාණය ලැමේද යන්න හා එම මුදේ නිසි
පරිද භාවිතා කරන්මන්ද යන්න පිළිබදව විමශේෂ අවධ්ානය මයොමුකිරීම
4. මුදේ මගවීේ සිදුකිරීමේදී ඉහළම විනිවිදභාවමයන් යුතුව එම කාර්ය සිදුකිරිම
5. නැවත පදිංචිකිරීමේ ප්රතිලාභ නිකුත් කිරීම සදහා ප්රමාණවත් ප්රතිපාදන වයාපෘති කළමනාකරන
ඒකකය/
මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිය සතුව තිමේද යන්න තහවුරු කර ගැනීම. නැවත පදිංචිකිරීමේ ප්රතිලාභ
ප්රාමේශීය මේකේ කාර්යාල හරහා මගවනු මනොලැමේ.
6. වයාපෘතිය මගින් හානියට පත් ප්රජා මේපල හා ආගමික මේපල මවනුවට නව මේපල ඉතා කඩිනමින්
ලබා දීම.
7. මතෝරාගත් අපහසුතාවයට ලක්වූ පුේගලයින් සදහා ආදායේ ප්රතිස්ථාපන වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම
8. තමන් විසින් සපයා ගත් ස්ථානයන්හි නැවත පදිංචි වූ වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට
පත්වන්නන්හට අවශය විට සහාය වීම
9. මයෝජනාවට ඇතුළත් කර ඇති වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන්නන්හට, නැවත පදිංචිවීමේ
ක්රියාකාරී සැලැස්ම අනුමත වීමත් සමගම, ඔවුන්ට අදාල නැවත පදිංචිවීමේ භූමි පිළිබදව දැනුේ දීම
සිදුකළ යුතු අතර සුදුසු ඉඩේ අත්කරගැනීම/මිළට ගැනීම, ප්රතිලාභින්මේ සහභාගිත්වය, මුේ
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පදිංචිකරුවන්මේ එකගතාවය, යටිතල පහසුකේ සිංවර්ධ්නය, නිවාස ඉදකිරීම ආදය මීට ඇතුළත්
මේ.
10. නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම ක්රියාත්මක කිරීම පිළිබදව අභයන්තර හා බාහිර
අධීක්ෂණය ක්රියාවට නැිංවීම.

11.1.2 පාරිසරිෙ හා සමාජ සංවර්ධන අංශෙ (ESDD)
මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිය යටමත් ක්රියාත්මක විවිධ් වයාපෘතීන්ට අදාල ඉඩේ අත්කර ගැනීම, නැවත පදිංචි
කිරීමේ කාර්යය සැලසුේ කිරිම හා අදාල ආරක්ෂණ අවශයතාවයන්ට අනුගතව ක්රියාකිරීම යනාදය පිළිබද
සුපරීක්ෂණය පාරිසරික හා සමාජ සිංවර්ධ්න අිංශය මවත පැවරී ඇති කාර්යභාරයයි. නැවත පදිංචිකිරීමේ
ක්රියාකාරී සැලැස්ම සකස් කිරිමට අදාල මයොමුගත කරුණු(TORs) පිළිමයල කිරීමට සහාය වීම, නැවත
පදිංචිකිරීමේ සැලැස්ම සකස් කරන්නන් අදාල කාර්යය සේබන්ධ්මයන් අනුගත කිරිම, නැවත පදිංචිකිරීමේ
ක්රියාකාරී සැලැස්ම සමාමලෝචනය කිරිම, නැවත පදිංචිකිරිම පිළිබද අභයන්තර අධීක්ෂණයට අදාල
කාර්තුමය වාර්තා පිළිමයළ කිරීම, බාහිර අධීක්ෂණ ආයතනයන්ට අදාල මයොමුගත කරුණු(TORs)
පිළිමයල කිරීමට සහාය වීම සහ නැවත පදිංචි කිරිමේ සැලසුේ පිළිමයල කිරීමේ ක්රියාත්මක කිරිමේ විවිධ්
අදයරයන්හිදී ස්ථානීය පරීක්ෂාවන් සිදුකිරිම. මබොමහෝ වයාපෘති කළමනාකරන ඒකකයන්හි අවශය
කුසලතා හා විමශේෂඥභාවය මනොමැති විට පාරිසරික හා සමාජ සිංවර්ධ්න අිංශය එම වයාපෘති කළමනාකරන
ඒකකයන්ට හා අදාල අිංශයන්ට අවශය විමශේෂඥභාවය සපයා මදයි. පාරිසරික හා සමාජ සිංවර්ධ්න අිංශය
වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයටපත්වූ පුේගලයින් පිළිබද හා වන්ද මගවිම හා පුනරුත්ථාපනයට අදාල ප්රගතිය
පිළිබද දත්ත පේධ්තියක් පවත්වාමගන යාමද සිදුකරයි.

11.2 වයපෘතිෙට අදා කවනත් පාර්ශවෙරුවන් හා න වත පදිංචිකිරිකම් ොර්ෙෙ සදහා
ඔවුන්කේ දාෙෙත්වෙ.
11.2.1 ප්රාකද්ශීෙ කල්ෙම් කෙොට්ඨාශ
මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිමේ 3 වැනි පියවර ප්රාමේශීය මේකේ මකොට්ඨාශ 4ක් පුරා පැතිරි යයි.
වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම සේබන්ධ්මයන් ප්රාමේශීය මේකේවරුන්ට හා ඔවුන්මේ කාර්ය මණ්ඩලයන්ට
වැදගත් කාර්යභාරයක් පැවමර්. පළමු අවස්ථාමේදී ඉඩේ අත්කරගැනීමේ අවශයතාවයන් පිළිමයල කිරිම
හා ක්රියාත්මක කිරිමට ඔවුන් සේබන්ධ් මේ.
වයාපෘතිය සේබන්ධ්මයන් ප්රාමේශීය මේකේවරුන් දැනුවත් කිරිම වයාපෘති කළමනාකරන
ඒකකමේ/මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිමේ වගකීම වන අතර අනතුරුව ග්රාම නිලධ්ාරිවරු, දළිදුභාවය
පිටුදැකීමේ නිලධ්ාරීන්, කාන්තා සිංවර්ධ්න නිලධ්ාරීන්, ඉඩේ නිලධ්ාරීන්, ප්රාමේශීය මේකේ කාර්යාලය තුළ
ක්රියාත්මකවන අදාල රාජය ආයතන නිලධ්ාරීන්, රාජය මනොවන සිංවිධ්ාන, ආගමික නායකයින්,
ප්රජානායකයින්, පළාත් පාලන ආයතන සමාජිකයින් ආද පාර්ශවයන් සදහා විධිමත් දැනුවත් කිරීමේ රැස්වීේ
පැවැත්විය යුතුය. මමම දැනුවත් කිරිමේ රැස්වීේ වලදී විෂය විමශේෂිත ආයතනයන් මවතින් මගන්වා ගත්
සේපත් දායකයින් විසින් වයාපෘතිය හැදන්වීම, නැවත පදිංචි කිරිම සැලසුේ කිරීම, ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ
පටිපාටි සහ මේපල වටිනාකේ තක්මසේරුව ආදී කරුණු පිළිබද ඉදරිපත්කිරීේ (presentations) සිදුකරනු
ඇත. සහභාගිවන්නන්හට වැදගත් මාතෘකාවන් සාකච්ඡා කිරීම සදහා ඊට අදාල සියළුම පාර්ශවයන්මේ
සහභාගිත්වය සහිත සැසි වයාපෘති කළමනාකරන ඒකකය/මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිය විසින් පවත්වනු
ලැමේ. මමම ප්රමේශයට අනුව, වයපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන ගෘහ ඒකක පිළිබද සමාජ- ආර්ථික
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සමීක්ෂණය සිදුකිරිමට මපර වයාපෘතියට අදාල ප්රාමේශීය මේකේ මකොට්ඨාශ තුමනහිම රැස්වීේ පවත්වන
ලදී.
මයෝජිත ඉඩේ අත්කරගැනිම ඉඩේ හා ඉඩේ සිංවර්ධ්න අමාතයාිංශ විසින් අනුමත කළ පසු, අදාල ප්රාමේශීය
මේකේ මකොට්ඨාශයන්හි ඉඩේ අත්කරගැනීමේ නිලධ්ාරි මලස එම ප්රාමේශීය මේකේවරුන් පත්කරනු
ලැමේ. ඒ අනුව, ඉඩේ අත්කරගැනීමේ පනත ප්රකාරව ඉඩේ අත්කරගැනීමේ කාර්යය ඔහු/ඇය විසින්
ආරේභ කරන අතර අදාල ඉඩේවල අයිතිය ලබා ගන්නා මතක් එකී ක්රියාවලිය සිදු කරනු ඇත. මූලික දැනුේ
දීේ සිදුකිරිම, මිනින්මදෝරු මදපාර්තමේන්තුව විසින් සිදුකරන විධිමත් මැනීේ, අත්කරගැනීමේ නිලධ්ාරීන්
විසින් සිදුකරන අයිතිය තහවුරු කරගැනීමේ විමර්ශන, තක්මසේරු මදපාර්තමේන්තුව විසින් සිදුකරන
තක්මසේරු කිරීේ, නියමිත සමාමලෝචන මණ්ඩල විසින් සිදුකරන අභියාචනා විභාග කිරීේ ආද කාර්යයන්ද
මිට ඇතුළත් මේ.
ඉඩේ අත්කර ගැනීම ප්රාමේශීය මේකේ කාර්යාලයන්හි සාමානය කාර්යයක් වන අතර ඉඩේ
අත්කරගැනිමට අවශය නීති, පටිපාටි, ක්රමමේද හා සේපත් මමන්ම අවශය මිනිස් බලයද එම ආයතන
සතුමේ. මකමසේ මවතත්, සමහර අවස්ථාවන්හිදී, මූලය සේපත්වල සීමාසහිත බව මහේතුමකොට මගන,
වයවස්ථාපිත මේඛන නියමිත භාෂා තුමනන් සකස් කිරීම හා කාර්ය මණ්ඩල මයදවීමට අදාලව සේපත්
හිගතාවයන් පැවතිය හැකිය. කලින් සදහන් කළ පරිද, මමවැනි අවස්ථාවන්හිද, ප්රාමේශීය මේකේ
කාර්යාලයන්හි අදාල සේපත් හිග සේපත් සපුරා ගැනිමට සහාය වීමමන් ඒවාමයහි කාර්ය ශක්තිය නැිංවීමට
වයාපෘති කළමනාකරන ඒකකය/මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිය විසින් කටයුතු කරනු ලැමේ. නිශ්චිත කාල
සටහනකට අනුව සිය කාර්ය සපුරා ගනිමින් කටයුතු කළ යුතු ආයතන බැවින් වයාපෘති කළමනාකරන
ඒකකය/මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිය සේබන්ධ්මයන් ගත් කල මේ අයුරින් ක්රියා කිරිම ඉතා වැදගත් මේ.
තම මකොට්ඨාශමේ සිදුමකමරන සියළුම සිංවර්ධ්න වැඩසටහන් වලට අදාල සේන්ධීකාරක මලස ක්රියා
කරන බැවින්, නැවත පදිංචිකිරිමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම ක්රියාත්මක කිරිමේදී ප්රාමේශීය මේකේ මවත වැදගත්
ස්ථානයක් හිමිමේ. නැවත පදිංචි කිරිමට අදාල සමීක්ෂණය හා සමාජ-ආර්ථික සමීක්ෂණය මගින් ලබා
ගන්නා ලද මතොරතුරු මත පදනේව නැවත පදිංචිකිරිමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම සකස් කරනු ලැමේ. ඉඩේ
අත්කර ගැනිම සේපූර්ණ වීමත් සමගම, නැවත පදිංචිකිරීමේ සැලැස්ම සදහා රැස් කළ මතොරතුරු තහවුරු
වන අතර අනතුරුව නැවත පදිංචි කිරිමේ සැලැස්ම සමාමලෝචනය කිරිම සදහා මමම මතොරතුරු මයොදා
ගැමන්. වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන පුේගලයින් සදහා සකස් කළ එක් එක් පැතිකමඩහි අඩිංගු
අනවසර පදිංචිකරුමවකු, කුලී මහෝ බදු නිවැසිමයකුවීම, අවදානේ සහිත තත්වයන්ට අදාල
පුේගලමයකුවීම, ආදායේ තත්වය, රැකියාව ආදී කරුණු තහවුරු කර ගැනිම සදහා ප්රාමේශීය මේකේ
කාර්යාලමේ පවතින මතොරතුරු මයොදා ගත හැකිය. වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය විසින් නැවත
පදිංචිකිරිමේ ක්රියාකාරි සැලැස්මමහි මයෝජිත මුදේ හා අමනකුත් සහායයන් ලබා දීමේදී මමය ප්රමයෝජනවත්
මේ.
දළිදුකම දුරලීම හා ස්ත්රි-පුරුෂභාවයට අදාල වර්ධ්නයන් යන ක්මෂේත්රයන් සේබන්ධ්මයන් ක්රියාකිරීමේදී
වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයට ප්රාමේශීය මේකේමේ හා ඔහුමේ විෂය විමශේෂිත කාර්ය මණ්ඩලමේ
සහාය ලබා ගත හැකිය. මපොදු වශමයන් නැවත පදිංචිකිරිමේ සැලසුේ ක්රියාත්මක කිරිමේදීද, ආදායේ
වර්ධ්න වැඩසටහන්, නැවත පදිංචි කිරීමේ භූමි/ගේ ආශ්රිතව ක්රියාත්මක කරන වැඩසටහන් ආදමේදී
විමශේෂිත වශමයන්ද වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයට ප්රාමේශීය මේකේ කාර්යාලයට අයත් තරුණ
නිලධ්ාරීන්මේ හා 40-60 ක් පමන වන සිංවර්ධ්න නිලධ්ාරීන්මේද සහාය ලබාගත හැකිය. නැවත
පදිංචිකිරීමේ භූමින්මේ මමමහයුේ කටයුතු අදාල පාර්ශවකාර ආයතනයන් සමග ශක්තිමත් මලස
සේබන්ධීකරණය විය යුතු අතර මපොදු උපමයෝගිතා මසේවාවන් ස්ථාපිත කිරිම හා අනාගත නඩත්තු කටයුතු
සිදුකිරීම සදහා මමය අතයවශය මේ. අදාල ප්රමේශවල පිහිටි ප්රාමේශීය මේකේ කාර්යාල සමග සහමයෝගීව
ක්රියා කිරිමමන්, නැවත පදිංචි කිරිමේ භූමීන්ට අදාල කාර්ය සේබන්ධිකරණය හා ක්රියාත්මක කිරීම
සේබන්ධ්මයන් වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකමේ කටයුතු වඩාත් මහොදන් සිදුකළ හැකිමේ. තම බල
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ප්රමේශය තුළ ක්රියාත්මක මකමරන රජමේ වැඩසටහන් සේබන්ධීකරණය කිරිමේ වගකීම ප්රාමේශීය මේකේ
සතුමේ. .
වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන්නන්හට සුදුසු ඉඩේ මසොයා ගැනිමට (තමන් විසින්ම නැවත පදිංචීමේ
කාර්යය සිදුකරගන්නා අය ඇතුළුව) සහාය විම, අවතැන්වූ දරුවන් අවට පාසේ වලට ඇතුළත් කර දීම, නව
නිවස ඉදකිරගැනිමට අවශය අනුමැතිය අදාල පළාත් පාලන ආයතනමයන් ලබා ගැනීමට සහාය වීම
වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකමේ වගකීම මේ. මමම සහාය සැළසීම සදහා වයාපෘති කළමනාකරණ
ඒකකය ප්රාමේශීය මේකේ කාර්යාලය හා සමීපව ක්රියා කළ යුතුමේ. මිට අමතරව, විමශේෂ ආයතනයන්
සදහා මවන්කර මනොමැති, තම බල ප්රමේශමේ පවතින රජමේ ඉඩේවල භාරකරු ප්රාමේශීය මේකේ බැවින්,
නැවත පදිංචි කිරිමේ කාර්යය සදහා ඉඩේ අවශය විට එම ඉඩේ පයයා ගැනීම සදහා වයාපෘති
කළමනාකරණ ඒකකයට අවශය සහාය මනා මලස ලබා දීමට ප්රාමේශීය මේකේට හැකිය.

11.2.2මිනින්කදෝරු කදපාර්තකම්න්තුව
ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ කාර්යමේදී, ඉඩේ මැනීමට හා මිනින්මදෝරු සැලසුේ පිළිමයල කිරිම සදහා, ඉඩේ
අත්කර ගැනීමේ පනත අනුව මිනින්මදෝරු මදපාර්තමේන්තුව විසින් වයවස්ථාපිත කාර්යයක් ඉටුකළ යුතුව
තිමේ. අත්කර ගැනීමේ නිලධ්ාරි (ප්රාමේශීය මේකේ) විසින් මැනුේපති මවත ඉදරිපත් කරන නිළ ඉේලීමක්
මත ඔහු විසින් සිය මදපාර්තමේන්තුවට අයත් බලපත්රලාභී මිනින්මදෝරුවන් මයොදවා අදාල ඉඩේ මැනීම හා
එම ඉඩේ සදහා අයිතිවාසිකේ කියන්නවුන්මේ නේ සහිතව මැනුේ විස්තර ඉදරිපත් කිරිම සිදුකරනු ලැමේ.
මිනින්මදෝරු මදපාර්තමේන්තුව විසින් පිළිමයල කරනු ලබන අවසන් මැනුේ සැලසුේ (මූලික සැලසුේ)
මගින්, ඉඩේ/මගොඩනැගිලි සදහා අයිතිවාසිකේ කියන්නවුන්මේ ලැයිස්තුවක් සහිතව, අත්කර ගැනිමට
අවශය සියළු ඉඩේවල මැනුේ සැලසුේ, සේමත මැනුේ උපක්රම හා පටිපාටි අනුව, අත්කරගැනීමේ නිලධ්ාරි
මවත භාර මදනු ලැමේ. අයිවාසිකේ තහවුරු කරගැනීමට අදාල විමර්ශන පැවැත්වීමේදී, අත්කර ගැනීමේ
නිලධ්ාරිහට මමම මිනින්මදෝරු සැලසුේ හා නේ ලැයිස්තු ඉතා වැදගත් ආශ්රිත මතොරතුරු මේ.
යේ අවස්ථාවන්හි, විමශේෂමයන්ම කලින් සැලසුේ කළ කාර්යයන්හි නිරත වීමට ඇතිවිට, බලපත්රලාභී
මිනින්මදෝරුවන්මේ සහ අවශය සේපත්වල හිගයක් ඇතිවන අතර ඉතා කඩිනමින් ඔවුන් මයදවිමට
මනොහැකි මේ. මමවැනි අවස්ථාවල, බලපත්රලාභී මිනින්මදෝරුවන්මේ මසේවය කුලී පදනම මත ලබා
ගැනීමට වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය මිනින්මදෝරු මදපාර්තමේන්තුවට සහාය වන අතර අවශය
සේපත් හා ක්මෂේත්ර මට්ටමේ සහාය සහිතව මැනුේපතිමේ මමමහයවීම යටමත් අදාල කාර්යමයහි නිරත
විමට ඔවුන් මයදමේ.

11.2.3තේකසේරු කදපාර්තකම්න්තුව
තක්මසේරු මදපාර්තමේන්තුමේ ප්රධ්ාන නිළලත් තනතුර “ප්රධ්ාන තක්මසේරුකරු” නේ මේ. මවනත් රජමේ
ආයතනයන්හි අධ්යක්ෂ ජනරාේ මහෝ මකොමසාරිස් ජනරාේ ආද තනතුරු වලට මමය සමාන මේ. ඉඩේ
අත්කර ගැනීමේ පනත අනුව, අත්කර ගැනිමට අමප්ක්ෂිත මේපලවල වටිනාකම තක්මසේරු කිරීමේ කාර්ය
සිදුකල හැක්මක් ප්රධ්ාන තක්මසේරුකරු මහෝ ඔහු/ඇය විසින් බලය පවරන අද අමයකුට පමණි.
ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ පනත අනුව, සේප්රදායික ප්රමේශය පරිද, මේපල වටිනාකම තක්මසේරු කිරිම මවළද
පල වටිනාකම මත පදනේමේ. මවලද පමළහි පවතින සතය මිල මට්ටේවලට ආසන්න වන මසේ මේපලවල
වටිනාකම තක්මසේරු කිරිමට ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ පනමත් 2008 මරගුලාසි මගින් තක්මසේරු
මදපාර්තමේන්තුවට සහාය ලැමේ. අත්කර ගැනීමට නියමිත මේපලවල වටිනාකේ තක්මසේරු කිරිම සදහා
අත්කර ගැනීමේ නිලධ්ාරිමේ ඉේලීම මත, තක්මසේරු මදපාර්තමේන්තුව තම නිලධ්ාරීන් ඊට මයොදවන අතර
අදාල තක්මසේරු කිරීේ ප්රධ්ාන තක්මසේරුකරු මගින් අත්කර ගැනීමේ නිලධ්ාරි මවත මයොමු කරනු ලැමේ.
මමම තක්මසේරු කිරීේ සදහා ප්රධ්ාන තක්මසේරුකරු විසින් ලබා මදන සහතිකය යනු තම තක්මසේරුව
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පිළිබදව එම මදපාර්තමේන්තුමේ වයවස්ථාපිත
බැදීම වන අතර ඒ මවනුමවන් ඕනෑම සමාමලෝචන
මණ්ඩලයකට මහෝ අධිකරණයකට ඉදරිපත්වීමට ඇති සූදානමයි.
මේපල තක්මසේරු කිරීමේ කාර්යමේදී, එම මදපාර්තමේන්තුව විසින් පත්කරනු ලබන නිලධ්ාරීන් අදාල
මේපල මවත පැමිමණන අතර පහත සදහන් කරුණු මත පදනේව තනිව මහෝ ඒකාබේධ්ව තම තක්මසේරුව
සිදුකරති.
•
•
•

මේපලට අදාල මගොනුගත ස්වභාවය හා අවට පරිසරිය
අදාල මේපල භාවිතා මකමරන කාර්යය (මන්වාසික, වාණිජ මහෝ කෘෂිකාර්මික ආද කාර්යයන්)
මේපමලහි වටිනාකම පිළිබදව ඇති මේඛනමය සාක්ෂි: ඔප්පු, වටිනාකේ සහතික, ණය ලබා
ගැනිමට අදාල මේඛන, ආදායේ ඉපයීේ සේබන්ධ් මේඛන ආදය (තිමේ නේ)
• මිනිසුන් මවතින් විමසීම
• ප්රාමේශීය මේකේ කාර්යාලමයන්, පළාත් හා මධ්යම බදු කාර්යාල ආදමයන් ලබා ගත හැකි
ේවිතියක මතොරතුරු.
මමම මේපල වටිනාකේ තක්මසේරුව, අදාල නිශ්චිත මේපලට, පිහිටි භූමියට හා භාවිතා කරන්නාට අනුව සිදු
කරන අතර සෑම නිශ්චිත මේපලකටම ඊට අදාල වටිනාකමක් තක්මසේරු මකමර්.
තක්මසේරු නිලධ්ාරීන්හට අදාල මේපල මවත ගමන් කිරිමට අවශය සහාය ලබා මදමින්, යේ කාලසටහනකට
අනුව වයාපෘතිමේ කාර්යයන් මවත එළැඹීමට තක්මසේරු මදපාර්තමේන්තුව මවත සහාය වීමට වයාපෘති
කළමනාකරණ ඒකකයට පිළිවන.

11.3 න වත පදිංචි කිරිකම් ක්රිොොරී ස

ස්ම අනුමත කිරීකම් ක්රිොවලිෙ

මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිමේ මාර්ග සිංවර්ධ්න වයෘපෘති සදහා පිළිමයල කරනු ලබන නැවත පදිංචි කිරීමේ
ක්රියාකාරි සැලසුේ අනුමත කිරීමේ වගකීම උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාතයාිංශය සතුමේ. සිය
කැමැත්මතන් මතොරව නැවත පදිංචි කිරිම පිළිබද ජාතික ප්රතිත්ති ප්රකාශනමේ “ආයතනික වගකීේ” නැමැති
මකොටස මගින් නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරි සැලසුේ අනුමත කිරීමේ වගකීම මධ්යම පරිසර අධිකාරිය
මවත පවරා ඇතත්, ප්රාමයෝගික තලමේදී එය හුදු පුළුේ ප්රතිපත්තිමය ප්රකාශනයක් බවට පත්ව ඇත. නිළ
අනුමැතියකට වඩා මමය මධ්යම පරිසර අධිකාරිය විසින් ඇගවීේ වශමයන් කරනු ලබන අනුමැතියක් මලස
සැළකිය යුතුමේ. වර්තමාන ක්රමය අනුව, පරිසර අනුකූලතාවයට අදාල ඉේලුේපත්රය සමග නැවත පදිංචි
කිරීමේ ක්රියාකාරි සැලස්ම මධ්යම පරිසර අධිකාරිය මවත භාර දුන් පසු එය භාර ගනු ලබන අතර මමම භාර
ගැනීම සියළුම ප්රාමයෝගික කාර්යයන් සදහා මධ්යම පරිසර අධිකාරිමේ අනුමැතිය ලබා දම මලස සැලමක්.
සිය කැමැත්මතන් මතොරව නැවත පදිංචි කිරිම පිළිබද ජාතික ප්රතිත්තිය ක්රියාත්මක කිරීමේ වගකීම ඉඩේ
හා ඉඩේ සිංවර්ධ්න අමාතයාිංශය මවත පැවරී තිමබන අතර එම ප්රතිපත්තියට අනුව, නැවත පදිංචිකිරීමේ
කාර්ය සැලසුේ කිරීම හා ක්රියාත්මක කිරිමට අදාල සියළු අවශයතාවයන්ට අනුකූලව එකී කාර්ය ඉටුකිරීමේ
වගකීම වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතනය මවත පැවමර්.ඒ අනුව සිය කැමැත්මතන් මතොරව නැවත
පදිංචි කිරිම පිළිබද ජාතික ප්රතිත්තිය මගින් ආවරණය වන විෂයය පථයට අනුව නැවත පදිංචි කිරීමේ
සැලසුේ රටතුළ ක්රියාත්මක කිරීමේ සමස්ථ වගකීම දරණ මූලික ආයතනය වන්මන් ඉඩේ හා ඉඩේ
සිංවර්ධ්න අමාතයාිංශයයි. මධ්යම පරිසර අධිකාරිය විසින් සිදුකරන අයුරින්ම, නැවත පදිංචි කිරීමේ
ක්රියාකාරී සැලසුේ සදහා නිළ වශමයන් අනුමැතියක් ලබා දීම ඉඩේ හා ඉඩේ සිංවර්ධ්න අමාතයාිංශය විසින්ද
සිදු මනොකරන අතර ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ කාර්යය ආරේභ කිරීම සදහා එය භාර ගැනීම මගින් ඇඟවුේ
වශමයන් ඊට අනුමැතිය ලබා මදයි. ඉඩේ අත්කරගැනිම සදහා භාර මදනු ලබන සෑම අයදුේ පත්රයක් සමගම
සිය කැමැත්මතන් මතොරව නැවත පදිංචි කිරිම පිළිබද ජාතික ප්රතිත්තිය අනුව සකස් කළ නැවත පදිංචි
කිරීමේ සැලැස්මේ පිටපතක් අමුනා ඉදරිපත් කළ යුතුමේ. වයාපෘතිය අනුමත කරන ආයතනය විසින්
අනුමත කරන ලද නැවත පදිංචිකිරීමේ සැලැස්ම රහිතව ඉදරිපත් කරනු ලබන ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ
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අයදුේපත් ඉඩේ හා ඉඩේ සිංවර්ධ්න අමාතයාිංශය විසින් භාර මනොගන්නා අතර මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරියට
අයත් වයාපෘතීන්හි අනුමත කිරීමේ ආයතනය වන්මන් උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාතයාිංශයයි.
ඉඩේ හා ඉඩේ සිංවර්ධ්න අමාතයාිංශය හා මධ්යම පරිසර අධිකාරිය නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැසුේ
සදහා පරිපාලනමය මට්ටමේ අනුමැතිය ලබාදීමමන් වැළකී සිටීමට මහේතුව මත්රුේ ගත හැකි කාරණයකි.
සිය කැමැත්මතන් මතොරව නැවත පදිංචි කිරිම පිළිබද ජාතික ප්රතිත්තිමයහි අඩිංගු මාර්මගෝපමේශ හා ශ්රී
ලිංකා රජමේ මවනත් ප්රතිපත්තීන් හා පටිපාටි අනුගමනය කරමින් නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැසුේ
සකස් කරනු ලබන්මන් වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකක/වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන විසිනි. මීට
අමතරව, වයාපෘතින් සදහා බාහිර ආයතන විසින් අරමුදේ සපයන අවස්ථාවන්හිදී, නැවත පදිංචි කිරීමේ
ක්රියාකාරී සැලසුේ සකස් කරන විට එම අරමුදේ සපයන ආයතනය විසින් ඉදරිපත් කරනු ලබන
අවශයතාවන්ටද අනුව ඒවා සකස් කිරීමට වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකක/වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීමේ
ආයතන වලට සිදුමේ. අනුමැතිය සදහා උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාතයාිංශය මවත ඉදරිපත් කිරීමට
මපර, පාරිසරික හා සමාජ සිංවර්ධ්න අිංශය මට්ටමේදී, නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලසුේ අදාල
ආධ්ාර ආයතන මවතින් එකගතාවය (මනොනිළ මලස) ලබා ගැනීම සදහා ඉදරිපත් කළ යුතු බවට ඉහත
සදහන් කරන ලද මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරි අත්මපොත උපමදස් මදයි. නිළ වශමයන් අනුමැතිය දීමේදී, යේ
ප්රමාණයකට, පරීක්ෂාකිරිම, අධීක්ෂණය හා මගමපන්වීම හරහා වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයන්හි
අභයන්තර පේධ්තීන් මවත මැදහත්විම අවශය මේ. නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලසුේ ක්රියාත්මක
කිරීමට අවශය දැනුම හා සේපත් වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයන් සතුවන බැවින්, එම සැලසුේ සදහා
මමමහයුේ අනුමැතිය ලබා දීමේ වගකීම භාරගනිමින්, නැවත පදිංචි කිරීමේ සැලසුේවල ක්රියාත්මක පථය
පටු කිරීමට ඉඩේ හා ඉඩේ සිංවර්ධ්න අමාතයාිංශය හා මධ්යම පරිසර අධිකාරිය බලාමපොමරොත්තු මනොමේ.
උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාතයාිංශය වැනි විෂය විමශේෂිත ආයතන මවතින් මමම වගකීම ඉවත්
මකමරන්මන්නේ, වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය හා උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාතයාිංශය මගින්
අවසානමේදී ක්රියාත්මක කරනු ලබන අිංග සේපූර්ණ හා මුළුමනින්ම අදාල අරමුණ අරභයා සකස් කළ
සැලසුේ බිහිවීම මවනුවට,නිළ අනුමත කිරීමේ ආයතනවල අනුමැතිය ලබා ගැනීම සදහා අවශය අවම
මට්ටමට අනුකූල වන අයුරින් පමණක් නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරී සැලසුේ සකස් මකමරනු ඇත.ඉඩේ
හා ඉඩේ සිංවර්ධ්න අමාතයාිංශය හා මධ්යම පරිසර අධිකාරිය ප්රතිපත්තිමය මට්ටමමන් ක්රියා කරමින්, පුළුේ
වගකීමක් දැරීමටත්, එමගින් නැවත පදිංචි කිරීමේ මූලධ්ර්මයන් සාධ්නීය අයුරින් රටතුළ ක්රියාත්මක වීමට
අවශය බලපෑම ඇතිකිරීමටත් කටයුතු කරති. නැවත පදිංචිකිරීමේ සැලසුේ පිළිගත් ප්රතිපත්තීන් මවතින්
බැහැර වන්මන්නේ, එවිට තම අධීක්ෂණ ක්රියාවලිය හරහා ඒවා නිවැරද කිරිමට අවශය අධිකාරී බලය ඉඩේ
හා ඉඩේ සිංවර්ධ්න අමාතයාිංශය හා මධ්යම පරිසර අධිකාරිය සතුමේ.

12 ව නි පරිච්කේදෙ : ක්රිොත්මෙ කිරීකම් ොර්ෙ සටහන
වයාපෘතියට අදාල විධ්ායක ආයතනය වන්මන් මහාමාර්ග හා උසස් අධ්යාපන අමාතයාිංශය/මාර්ග
සිංවර්ධ්න අධිකාරිය වන අතර වයාපෘතිමේ සමස්ථ සේබන්ධීකරණය පිළිබද වගකීම එම ආයතන සතුමේ.
වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ කාර්යය කළමනාකරණය හා සේබන්ධීකරණය විධ්ායක ආයතනය යටමත්
ක්රියාත්මක වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයක් විසින් සිදුකරනු ලැමේ. මහාමාර්ග හා උසස් අධ්යාපන
අමාතයාිංශය/මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිය ඉඩේ අත්කරගැනීමේ කාර්ය (නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාවලිය
ඇතුළුව) සේබන්ධ්මයන් අවශය මාර්මගෝපමේශ වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය මවත ලබා මදනු ඇත.
අවශය තාක්ෂණික සහාය හා වයාපෘති උපමේශකවරුන් සපයමින්, වයාපෘතියට අදාලව සිදුකළ යුතු සමාජීය
තක්මසේරු, නැවත පදිංචි කිරීම සැලසුේ කිරීම හා ක්රියාත්මක කිරීම යන කාර්යයන් වයාපෘති කළමනාකරණ
ඒකකය විසින් සිදුකරනු ලැමේ.

126

12.1 වයපෘතිකෙන් අපහසුතාවෙට පත්වන්නන්හදුනා ග නිම, ඉඩම් අත්ෙර ග නීම හා වන්දි
කගවීම
විශාල වැදගත්කමකින් යුත් ජාතික වයාපෘතියක් වශමයන්, ඊට අදාල ඉඩේ අත්කර ගැනිමේ හා නැවත
පදිංචි කිරීමේ කටයුතු හැකි අවම කාලය තුළ සේපූර්ණ මකමර් යැයි අමප්ක්ෂා මකමර්. ඉඩේ අත්කර
ගැනීමේ කටයුතු 2015 වර්ෂමේ මුේ කාර්තුව තුළ ක්රියාත්මක කිරීමට හා 2018 වර්ෂමේ මුේ කාර්තුව
අවසන් වීමට ප්රථම සේපූර්ණ කිරීමට නියමිතය.
මාස 06 ක මුළු කාලය සඳහාම අදාල වන පරිද නිශ්චිත කාල රාමුවකට අනුව සකස් කළ ක්රියාත්මක කිරීමේ
සැලැස්මක් සකස් සකස් මකමර්. සිවිේ කාර්යයන් සඳහා නියමිත කාල රාමුවට අනුව ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ
ක්රියාවලිය සේපූර්ණ මකමර්.
මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිය සහ පාරිසරික හා සමාජ සිංවර්ධ්න අිංශය සමග එක්ව වයාපෘති කළමනාකරණ
ඒකකය ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ කාර්යය හසුරුවනු ඇත. වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය වයපෘතිමයන්
අපහසුතාවයට පත්වන්නන්හට ප්රමාණවත් කාලයක් ලබා මදමින් පූර්ව දැනුේ දීම සිදුකරන අතර නැවත
පදිංචිකිරීමේ හිමිකේ නියමිත පරිද ලැමබන මතක් වයපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන කිසිඳු
පුේගලමයකුට ඉවත් වන මලස දැනුේ දීම සිදු මනොමකමර්. සිවිේ කාර්යයන් සඳහා මකොන්ත්රාත් ප්රදානය
කරනු ලබන්මන් සියළු වන්ද මගවීේ හා නැවත පදිංචි කිරීේ සේපූර්ණ වීමමන් හා පුනරුත්ථාපන පියවර
සියේල ගනු ලැබීමමන් අනතුරුව පමණි.

12.2 න වත පදිංචි කිරීම : තමන් විසින්ම න වත පදිංචිවීම සහ මාර්ග සංවර්ධන අධිොරිෙ
විසින් සපෙනු බන න වත පදිංචිවීකම් භූමි.
අවදානම දරන්නන්හට නැවත පදිංචිවීමේ ක්රියාවලිය යනු සිංකීර්ණ කාර්යයකි. වයාපෘතිමයන්
අපහසුතාවයට පත්වන සමහර පුේගලයින්හට නැවත පදිංචිවීමේ භූමි තමන් විසින්ම සපයා ගැනීමට අවශය
අතර මසසු අය මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිමේ මැදහත්වීම මගින් නැවත පදිංචිවීමට අවශය ඉඩේ සපයා
ගැනීමට අමප්ක්ෂා කරති.
මේ අනුව වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන්නන්මේ අමප්ක්ෂාවන්
සපුරාලීමට හා අනමප්ක්ෂිත ගැටළුවලට මුහුණදීම සඳහා විවිධ් ක්රමමේදයන් හා උපායමාර්ග හඳුනා
ගැනිමට විධ්ායක ආයතනය/වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයට සිදුමේ. එබැවින් ඉඩේ අත්කර ගැනීම හා
නැවත පදිංචිකරවීම සේබන්ධ්මයන් අදාල හඳුනාගත් ප්රධ්ාන කාර්යයන් වගු අිංක 64 මගින් දක්වන අතර
එකී හඳුනාගත් කාර්යයන් නැවත පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම ක්රියාත්මක කිරීමේදී වයාපෘති
කළමනාකරණ ඒකකයට වැදගත් මේ.
වගු අංෙ 64 : ඉඩම් අත්ෙර ග නීම හා න වත පදිංචිෙරවීම සම්බන්ධ ප්රධාන ොර්ෙෙන්
හඳුනාගත් ොර්ෙෙ
වගකීම
අවශය අවම ො ෙ
නැවත පදිංචිකිරීමේ කාර්ය උසස් අධ්යාපන හා
මාස 01
මණ්ඩලය බඳවා ගැනීම මා මහාමාර්ග අමාතයාිංශය,
මූලික පුහුණුව
වයාපෘති කළමනාකරණ
ඒකකය/මාර්ග සිංවර්ධ්න
අධිකාරිය, පාරිසරික හා
සමාජ සිංවර්ධ්න අිංශය /
මාර්ග සිංවර්ධ්න
අධිකාරිය
සිංගණනය හා සමාජ හා වයාපෘති කළමනාකරණ
පාරිසරික
සමීක්ෂණය ඒකකය, පාරිසරික හා
මාස 2-3
පැවැත්වීම. දත්ත ආදානය හා සමාජ සිංවර්ධ්න අිංශය /
විශ්මේශණය
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ප්රගතිෙ
සේපූර්ණ වී
ඇත

සේපූර්ණ වී
ඇත

නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී
සැලැස්ම සකස් කිරීම හා
අනුමැතිය සඳහා උසස් අධ්යාපන
හා මහාමාර්ග අමාතයාිංශය හා
ඉඩේ හා ඉඩේ සිංවර්ධ්න
අමාතයාිංශය මවත බාර දීම
වයාපෘති මතොරතුරු මධ්යස්ථාන
ස්ථාපිත කිරීම

ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ ක්රියාවලිය

මාර්ග
සිංවර්ධ්න
අධිකාරිය
වයාපෘති කළමනාකරණ
ඒකකය, පාරිසරික හා
සමාජ සිංවර්ධ්න අිංශය /
මාර්ග
සිංවර්ධ්න
අධිකාරිය
වයාපෘති කළමනාකරණ
ඒකකය, පාරිසරික හා
සමාජ සිංවර්ධ්න අිංශය /
මාර්ග
සිංවර්ධ්න
අධිකාරිය
ප්රාමේශීය මේකේ , SD,
තක්මසේරු
මදපාර්තමේන්තුව,
රජමේ
මුද්රණ
මදපාර්තමේන්තුව, මාර්ග
සිංවර්ධ්න
අධිකාරිය
(ඉඩේ අත්කරගැනීමේ හා
නැවත
කමිටුව,

නැවත පදිංචි කිරීමේ භූමි හදුනා
ගැනීම

සේපූර්ණ වී
ඇත

මාස 01

සේපූර්ණ වී
ඇත

මාස 06

ක්රියාත්මකව
පවතී

පදිංචිකිරීමේ

වයාපෘති
කළමනාකරණ ඒකකය,
පාරිසරික හා සමාජ
සිංවර්ධ්න අිංශය / මාර්ග
සිංවර්ධ්න
අධිකාරිය),
උසස් අධ්යාපන හා
මහාමාර්ග අමාතයාිංශය,
ඉඩේ හා ඉඩේ සිංවර්ධ්න
අමාතයාිංශය
වයාපෘති කළමනාකරණ
ඒකකය,
ඉඩේ

ක්රියාත්මකව
පවතී

අත්කරගැනීමේ හා නැවත
පදිංචිකිරීමේ කමිටුව /

මාර්ග
සිංවර්ධ්න
අධිකාරිය,
ප්රාමේශීය
මේකේ, SD, තක්මසේරු
මදපාර්තමේන්තුව,
පාරිසරික හා සමාජ
සිංවර්ධ්න අිංශය
වයාපෘති කළමනාකරණ
ඒකකය,
ඉඩේ

වන්ද මුදේ මගවිම

මාස 01

මාස 06

ක්රියාත්මකව
පවතී

අත්කරගැනීමේ හා නැවත
පදිංචිකිරීමේ කමිටුව /

නිවාස, සාප්පු හා
ප්රතිස්ථානගත කිරීම

වයාපාර

මාර්ග
සිංවර්ධ්න
අධිකාරිය,
ප්රාමේශීය
මේකේ, SD, තක්මසේරු
මදපාර්තමේන්තුව,
පාරිසරික හා සමාජ
සිංවර්ධ්න අිංශය
වයාපෘති කළමනාකරණ
ඒකකය,
ඉඩේ

අත්කරගැනීමේ හා නැවත
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මාස 06

මාස 06

ක්රියාත්මකව
පවතී

කමිටුව,
පාරිසරික හා සමාජ
සිංවර්ධ්න අිංශය / මාර්ග
සිංවර්ධ්න අධිකාරිය
වයාපෘති කළමනාකරණ
ඒකකය,
ඉඩේ
පදිංචිකිරීමේ

මපෞේගලික ඉඩේ හරහා මාර්ගය
ගමන් ගන්නා බිේ තීරුව එළි
කිරිම

සිවිේ කාර්යයන් ආරේභ කිරීම
සඳහා දැන්වීම නිකුත් කිරීම

ආදායේ ප්රතිස්ථාපනය

අත්කරගැනීමේ හා නැවත
පදිංචිකිරීමේ කමිටුව /

මාර්ග
සිංවර්ධ්න
අධිකාරිය,
ප්රාමේශීය
මේකේ
වයාපෘති කළමනාකරණ
ඒකකය
/
මාර්ග
සිංවර්ධ්න
අධිකාරිය,
උසස් අධ්යාපන හා
මහාමාර්ග අමාතයාිංශය
වයාපෘති කළමනාකරණ
ඒකකය, පාරිසරික හා
සමාජ සිංවර්ධ්න අිංශය,

ක්රියාත්මකව
පවතී
මාස 06

ඉඩේ
අත්කරගැනීම
සේපූර්ණ වූ පසු

ආරේභ
කිරීමට
නියමිතය

මාස 12

ආරේභ
කිරීමට
නියමිතය

ඉඩේ අත්කර ගැනීම හා
නැවත පදිංචි කිරීම
සේපූර්ණ වන මතක්

ආරේභ
කිරීමට
නියමිතය

ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ
අවධිය සිට ඉදකිරීේ
සේපූර්ණ වන මතක්
ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ
අවධිය සිට ඉදකිරීේ
සේපූර්ණ වන මතක්

ආරේභ
කිරීමට
නියමිතය
ආරේභ
කිරීමට
නියමිතය

ඉඩේ අත්කර ගැනීමේ
අවධිය සිට ඉදකිරීේ
සේපූර්ණ වන මතක්

ආරේභ
කිරීමට
නියමිතය

ඉඩේ අත්කරගැනීමේ හා
නැවත පදිංචිකිරීමේ කමිටුව

කළමනාකරණ
පේධ්තිය

මතොරතුරු

/
මාර්ග
සිංවර්ධ්න
අධිකාරිය,
උසස්
අධ්යාපන හා මහාමාර්ග
අමාතයාිංශය
වයාපෘති කළමනාකරණ
ඒකකය, පාරිසරික හා
සමාජ සිංවර්ධ්න අිංශය,

ඉඩේ අත්කරගැනීමේ හා
නැවත පදිංචිකිරීමේ කමිටුව

දුක්ගැනවිලි නිරාකරණය
අභයන්තර අධීක්ෂණය

/
මාර්ග
සිංවර්ධ්න
අධිකාරිය,
උසස්
අධ්යාපන හා මහාමාර්ග
අමාතයාිංශය
දුක්ගැනවිලි නිරාකරණ
කමිටුව හා මවනත් රාජය
ආයතන
වයාපෘති
කළමනාකරණ
ඒකකය, පාරිසරික
හා සමාජ සිංවර්ධ්න
අිංශය,
ඉඩේ
අත්කරගැනීමේ හා
නැවත පදිංචිකිරීමේ
කමිටුව / මාර්ග

බාහිර අධීක්ෂණය

සිංවර්ධ්න
අධිකාරිය,
බාහිර
අධීක්ෂක,
වයාපෘති
කළමනාකරණ
ඒකකය, පාරිසරික
හා සමාජ සිංවර්ධ්න
අිංශය / මාර්ග
සිංවර්ධ්න අධිකාරිය
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මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය/1 හා 2 වැනි පියවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම/සිංගණන
දත්ත

12.3 වයාපෘතිකෙන් අපහසුතාවෙට පත්වන්නන් පිළිබද කතොරතුරු ෙළමනාෙරණෙ
මමරට විශාලතම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය වන මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය වැනි සිංකීර්ණ
වයාපෘතියක් කළමනාකරණය කිරීමේදී වයපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන්නන් විශාල සිංඛයාවක් හා
නැවත පදිංචිකිරීමේ කාර්යය හා සේබන්ධ් විශාල මතොරතුරු ප්රමාණයක් කළමනාකරණය කිරීමට සිදුමේ.
එබැවින් වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය තුළ මතොරතුරු කළමනාකරණ ඒකකයක් පිහිටුවීම වැදගත්
අවශයතාවයකි.

13 ව නි පරිච්කේදෙ : අධීේෂණෙ හා වාර්තා කිරීම
13.1 හ ඳින්වීම
අධීක්ෂණය කිරිමේ අරමුණු වන්මන් : 1 වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන්නන්මේ දවිපැවැත්ම
ප්රතිස්ථාපනය මහෝ වැඩිදයුණුව තහවුරු කිරීම, 2. අදාල කාල රාමු වලට අනුව කාර්යයන් ඉටුවන්මන්ද
යන්න තහවුරු කර ගැනීම, 3. වන්ද මගවීම, පුනරුත්ථාපනය හා ප්රතිස්ථානගත කිරීමේ පියවර ප්රමාණවත්ද
යන්න තක්මසේරු කිරීම, 4.පවතින ප්රශ්න හා ඇතිවිය හැකි ප්රශ්න හඳුනා ගැනීම, 5. දුෂ්කරතාවයන් සමනය
කිරීම සදහා කඩිනමින් ප්රතිචාර දැක්වීමේ ක්රමමේද හදුනා ගැනීම.
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අධීක්ෂණය කිරීමේ හා ඇගයීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීමේ අරමුණු වන්මන් : (අ) වයාපෘතිමේ මයදවුේ සහ
වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වූ හා සහාය ලබා දුන් පුේගලයින් සිංඛයාව වාර්තා කිරීම හා තක්මසේරු
කිරීම, (ආ) මපර පැවති යැපුේ මට්ටේ හා ජීවන තත්වයන් ප්රතිස්ථාපනය මකමරන බව තහවුරු කිරීම.
එබැවින් ක්රියාකාරකේ හා ගැටළු පරාසය වාර්තා කර ගැනීම හා පරීක්ෂා කිරීම සිදුකළ යුතු වනු ඇත. මේ
අනුව වයාපෘතිය සදහා පහත දැක්මවන පරිද වඩාත් විමශේෂිත මමමහයුේ දර්ශක සකස් කර ගැනීම ඉතා
වැදගත් මේ.

වගු අිංක 65 : මමමහයුේ දර්ශක ලැයිස්තුව
අනු
දර්ශකය
තහවුරු කරගන්නා ආකාරය
අිංකය
1.

2.

3.

4.

5.

6.

තහවුරු කරගැනිම
සිදුකරන
කාල
වකවානුව
අපහසුතාවයට පත් ගෘහ ඒකක වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකමේ ඉදකිරීේ සිදුකිරිමට
ගණන
ේවිතියික
දත්ත
හා
මමමහයුේ මපර හා පසු
නිලධ්ාරීන් විසින් නාභිගත කණ්ඩායේ
සාකච්ඡා මගින් රැස් කරගන්නා දත්ත.
හිමිකරුවන්මේ/ගෘහ
ඒකක
ප්රධ්ානීන්මේ ස්ත්රී -පුරුෂභාවය අනුව
වර්ග කළ දත්ත.
බලපෑමට ලක්වන මේපලවල වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකමේ ඉදකිරීේ සිදුකිරිමට
(ඉඩේ
හා
මගොඩනැගිලි) ේවිතියික දත්ත. හිමිකරුවන්මේ/ගෘහ මපර හා පසු
විශාලත්වය හා සිංඛයාව
ඒකක ප්රධ්ානීන්මේ ස්ත්රී -පුරුෂභාවය
අනුව වර්ග කළ දත්ත.
බලපෑමට ලක්වූ සියළුම වත්කේ වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකමේ ඉදකිරීේ සිදුකිරිමට
හා මේපල සඳහා වන්ද මගවීමේ හා ේවිතියික දත්ත. හිමිකරුවන්මේ/ගෘහ මපර හා පසු
ප්රතිස්ථාපනය කිරීමේ ක්රමමේදය ඒකක ප්රධ්ානීන්මේ ස්ත්රී -පුරුෂභාවය
අනුව වර්ග කළ දත්ත.
බලපෑමට ලක්වූ මේපල සිංඛයාව වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකමේ ඉදකිරීේ සිදුකිරිමට
ප්රාථමික
හා
ේවිතියික
දත්ත. මපර හා පසු
හිමිකරුවන්මේ/ගෘහ
ඒකක
ප්රධ්ානීන්මේ ස්ත්රී -පුරුෂභාවය අනුව
වර්ග කළ දත්ත.
නැවත පදිංචි කිරීමේ භූමි වල වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකමේ
ඉදකිරීේ සිදුකිරිමට
ප්රතිස්ථානගත කළ වයාපෘතිමයන් ප්රාථමික හා ේවිතියික දත්ත.
මපර හා පසු
අපහසුතාවයට පත්වූ පුේගලයින් හිමිකරුවන්මේ/ගෘහ ඒකක
සිංඛයාව
ප්රධ්ානීන්මේ ස්ත්රී -පුරුෂභාවය අනුව
වර්ග කළ දත්ත.
නැවත පදිංචිවීමේ ඉඩේ තමන් වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකමේ
විසින්ම සපයාමගන පදිංචි වූ ප්රාථමික හා ේවිතියික දත්ත.
වයාපෘතිමයන්
අපහසුතාවයට හිමිකරුවන්මේ/ගෘහ ඒකක
පත්වූ පුේගලයින් සිංඛයාව
ප්රධ්ානීන්මේ ස්ත්රී -පුරුෂභාවය අනුව
වර්ග කළ දත්ත.
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ඉදකිරීේ සිදුකිරිමට
මපර හා පසු

7.

මුේපදිංචිකරුවන් සමග අනුගත වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකමේ
කිරීමට
අදාලව
පැවැත්වූ ප්රාථමික හා ේවිතියික දත්ත.
වැඩසටහන් සිංඛයාව
හිමිකරුවන්මේ/ගෘහ ඒකක
ප්රධ්ානීන්මේ ස්ත්රී -පුරුෂභාවය අනුව
වර්ග කළ දත්ත.

8.

වයාපෘතිමයන්
අපහසුතාවයට මමමහයුේ නිලධ්ාරීන් විසින් නාභිගත ඉදකිරීේ සිදුකිරිමට
පත්වූ පුේගලයින්මේ ජීවමනෝපාය කණ්ඩායේ සාකච්ඡා මගින් රැස් පසු
මකමරහි ඇතිවූ වැඩිදයුණුවීේ
කරගන්නා ප්රාථමික හා ේවිතියික දත්ත.
හිමිකරුවන්මේ/ගෘහ
ඒකක
ප්රධ්ානීන්මේ ස්ත්රී -පුරුෂභාවය අනුව
වර්ග කළ දත්ත.
ඉදකිරීේ ආශ්රිතව ඇතිවූ සිදුවීේ වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකමේ ඉදකිරීේ සිදුකිරිමට
සිංඛයාව
ප්රාථමික හා ේවිතියික දත්ත හා පසු
මමමහයුේ නිලධ්ාරීන් විසින් නාභිගත
කණ්ඩායේ සාකච්ඡා මගින් රැස්
කරගන්නා ප්රාථමික දත්ත.
ප්රමේශමේ
පදිංචිකරුවන්
හා වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකමේ ඉදකිරීේ සිදුකිරිමට
වයපෘති මසේවකයන් අතර ඇතිවූ ේවිතියික දත්ත හා
මමමහයුේ පසු
ගැටුේ සිංඛයාව
නිලධ්ාරීන් විසින් නාභිගත කණ්ඩායේ
සාකච්ඡා මගින් රැස් කරගන්නා ප්රාථමික
දත්ත.
දරිදුතාවයට
පත්ව
ඇති, මමමහයුේ නිලධ්ාරීන් විසින් නාභිගත ඉදකිරීේ සිදුකිරිමට
අවදානනේ සහිත තත්වයන්හි කණ්ඩායේ සාකච්ඡා මගින් රැස් මපර හා පසු
ජීවත්වන පුේගලයින්/ගෘහ ඒකක කරගන්නා ප්රාථමික
දත්ත.
සිංඛයාව
හිමිකරුවන්මේ/ගෘහ
ඒකක
ප්රධ්ානීන්මේ ස්ත්රී -පුරුෂභාවය අනුව
වර්ග කළ දත්ත
දුක්ගැනවිලි නිරාකරණ කමිටුව වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකමේ ඉදකිරීේ සිදුකිරිමට
මවත වාර්තා වී ඇති සිේධි සිංඛයාව ේවිතියික දත්ත. හිමිකරුවන්මේ/ගෘහ පසු
ඒකක ප්රධ්ානීන්මේ ස්ත්රී -පුරුෂභාවය
අනුව වර්ග කළ දත්ත.
වාර්තා වූ සිේධි අතුරින් විසඳන ලද වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකමේ ඉදකිරීේ සිදුකිරිමට
සිංඛයාව
ේවිතියික
දත්ත
හා
මමමහයුේ පසු
නිලධ්ාරීන් විසින් නාභිගත කණ්ඩායේ
සාකච්ඡා
හා ප්රධ්ාන මතොරතුරු
දැනුේමදන්නන් මගින් රැස් කරගන්නා
දත්ත. හිමිකරුවන්මේ/ගෘහ ඒකක
ප්රධ්ානීන්මේ ස්ත්රී -පුරුෂභාවය අනුව
වර්ග කළ දත්ත.
වයාපෘතිය ආශ්රිත ක්රියාකාරකේවල වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකමේ ඉදකිරීේ සිදුකිරිමට
නියැමලන කාන්තාවන් සිංඛයාව ේවිතියික
දත්ත
හා
මමමහයුේ පසු
නිලධ්ාරීන් විසින් නාභිගත කණ්ඩායේ
සාකච්ඡා
මගින් රැස් කරගන්නා
ප්රාථමික දත්ත. හිමිකරුවන්මේ/ගෘහ

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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ඉදකිරීේ සිදුකිරිමට
මපර හා පසු

15.

16.

17.

ඒකක ප්රධ්ානීන්මේ ස්ත්රී -පුරුෂභාවය
අනුව වර්ග කළ දත්ත.
වයාපෘතිය
ආශ්රිත වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකමේ ඉදකිරීේ සිදුකිරිමට
ක්රියාකාරකේවලට
සේබන්ධ්ව ේවිතියික දත්ත හා
මමමහයුේ පසු
කටයුතු
කරන
ප්රජාමූල නිලධ්ාරීන් විසින් නාභිගත කණ්ඩායේ
සිංවිධ්ාන/රාජය මනොවන සිංවිධ්ාන සාකච්ඡා මගින් රැස් කරගන්නා ප්රාථමික
සිංඛයාව
දත්ත.
පවත්වන ලද, ආදායේ ප්රතිස්ථාපන වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකමේ ඉදකිරීේ සිදුකිරිමට
වයපෘති හා ජීවමනෝපාය නැිංවීමේ ප්රාථමික
හා
ේවිතියික
දත්ත. මපර හා පසු
වැඩසටහන් සිංඛයාව
හිමිකරුවන්මේ/ගෘහ
ඒකක
ප්රධ්ානීන්මේ ස්ත්රී -පුරුෂභාවය අනුව
වර්ග කළ දත්ත.
පිහිටුවා ඇති වයාපෘති මතොරතුරු වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකමේ ඉදකිරීේ සිදුකිරිමට
මධ්යස්ථාන සිංඛයාව සහ
ප්රාථමික හා ේවිතියික දත්ත.
මපර හා පසු
මතොරතුරු පතුරුවා හැරීම
සේබන්ධ්මයන් එම
මධ්යස්ථානමේ කාර්යභාරය

මූලාශ්රය: මධ්යම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය/1 හා 2 වැනි පියවර/නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම/සිංගණන
දත්ත

13. 2 අධීේෂණ ක්රිොවලිෙ: අ යන්තර හා බාහිර
අධීක්ෂණය කිරීමේ හා ඇගයීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීමේ අරමුණු වන්මන් : (අ) වයාපෘතිමේ මයදවුේ සහ
වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වූ පුේගලයින් සිංඛයාව වාර්තා කිරීම හා තක්මසේරු කිරීම, (ආ) මපර පැවති
යැපුේ මට්ටේ හා ජීවන තත්වයන් ප්රතිස්ථාපනය මකමරන බව තහවුරු කිරීම. එබැවින් ක්රියාකාරකේ හා
ගැටළු පරාසය වාර්තා කර ගැනීම හා පරීක්ෂා කිරීම සිදුකළ යුතු වනු ඇත. මේ සදහා මමමහයුේ හා ඇගයුේ
ක්රියාවලීන් මදකක් තිබීම අවශය මේ. එනේ අ. උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාතයාිංශය/ මාර්ග
සිංවර්ධ්න අධිකාරිය/ වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය යන එක් එක් ආයතනයන්හි කාර්ය මණ්ඩල විසින්
සිදුකරනු ලබන අභයන්තර අධීක්ෂණය, ආ. විමශේෂඥයින්මගන් සැදුේලත් ස්වාධීන බාහිර අධීක්ෂණ
මණ්ඩලයක් මගින් සිදුකරනු ලබන බාහිර අධීක්ෂණය.
අභයන්තර හා බාහිර යන අධීක්ෂණයන් ේවිත්වයම අවම වශමයන් වයාපෘතිමේ අදයර තුනකද සිදුකළ
යුතුය. එම අදයර නේ : (අ) ඉදකිරීේ ආරේභයට මපර, (ආ) මාර්ගය ඉදකිරීමට නියමිත බිේ තීරුව සළකුණු
කිරීමමන් අනතුරුව, (ඇ) ඉදකිරීේ සේපූර්ණ කිරීමමන් අනතුරුව.
මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිය යටමත් පිහිටුවා ඇති වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකක මගින් අභයන්තර
අධීක්ෂණය සිදු කරනු ලැමේ. අභයන්තර අධීක්ෂණය තුළින් මතුවන ගැටළු සේබන්ධ්මයන් වයාපෘති
කළමනාකරණ ඒකකයටපාරිසරික හා සමාජ සිංවර්ධ්න අිංශමේ සහාය ලබා ගත හැකිය. නැවත
පදිංචිකිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්මමහි අතුළත් ක්රියාකාරකේ, හිමිකේ, කාල රාමුව හා ඇස්තමේන්තුවට අනුව
අභයන්තර අධීක්ෂණය සිදුකළ යුතුය.
අපහසුතාවයට පත් ගෘහ ඒකක මවත හිමිවිය යුතු හා ඔවුන් මවත හිමිවූ හිමිකේ පිළිබද විස්තර වාර්තා
මකමරන කාඩ්පත් ක්රමයක් අධීක්ෂණ කාර්යාලය තුළ පවත්වාගැනීමට මයෝජනා මකමර්.එක් එක්
හිමිකේලාභියා මවත ලැබිය යුතු හා ලැබී ඇති හිමිකේ පිළිබද සටහන් ඇතුළත් කර සකස් කළ මමම
කාඩ්පමත් (නැවත පදිංචිකිරීමේ කාඩ්පත) එක් පිටපතක් අදාල හිමිකේලාභියාමේ මපෞේගලික වාර්තා
සඳහා ඔහු/ඇය මවත ලබා දය යුතුය.
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වන්ද මගවීමට සහ නැවත පදිංචි කිරීමට අදාල අමනකුත් ක්රියාකාරකේ වලට අදාල ප්රගතිය වාර්තා කිරීමට
අමතරව, නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම මගින් අමප්ක්ෂිත ප්රතිඵල ලැබී ඇතිබව තහවුරු කර
ගැනීම සඳහා වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය විසින් අධීක්ෂණ වාර්තාවක් පිළිමයල කරනු ඇත.
අධීක්ෂණ ක්රියාවලිය මගින් රැස් කරනු ලබන මතොරතුරු අමාතයාිංශ මට්ටමේ වයාපෘති සේබන්ධීකරණ
කමිටුමේ හා අමනකුත් අදාල පාර්ශවකරුවමන්ේ සමාමලෝචනයට භාජනය මකමරන අතර සමනය කිරිම
මහෝ විසඳුේ ලබා දීම සඳහා ආයතනික මැදහත්වීම අවශය ගැටළු සේබන්ධ්මයන් සුදුසු පියවර ගැනීම
මමයින් අමප්ක්ෂා මකමර්.

අභයන්තර අධීක්ෂණ ක්රියාවලියට ඇතුළත් විය යුතු විමශේෂිත කාර්යයන් හා ක්රමමේදයන්:
1. වයාපෘතිමයන් අපහසුතාවයට පත්වන්නන් පිළිබදව වයාපෘතියට මපර (විතැන්වීමට මපර) පාදක
දත්ත සමාමලෝචනය
2. ක්මෂේත්ර කාර්යාලයන්, වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය සහ එක් එක් ගෘහ ඒකකය මවත ඇති
වාර්තා මත පදනේව නැවත පදිංචි කිරීමේ සැලසුම ක්රියාත්මකවීම පිළිබඳ ප්රගතිය තහවුරු කර
ගැනීම.
3. සිය කැමැමත්තන් මතොරව නැවත පදිංචි කිරීමට අදාලව සැළකිය යුතු ගැටළු පවතින බව හඳුනා
ගැමන් නේ, ආරක්ෂණ ක්රමමේදයන්ට අනුගතවීම පිළිබඳ උපමදස් ලබා දීම හා මමම ගැටළු වලට
විසදුේ ලබා දීම සඳහා අවශය නිවැරද කිරීමේ පියවර ඇතුළත් ක්රියාකාරී සැලැස්මක් සකස් කිරීම
4. නැවත පදිංචිකිරීමේ බලපෑේ පිළිබඳ මතොරතුරු රැස් කිරීම හා විමශ්ේෂණය සඳහා සුදුසු දර්ශක
මාලාවක් හඳුනා ගැනීම.
5. බලපෑේ විමශ්ේෂණය සඳහා විවිධ් විධිමත් හා අවිධිමත් ක්රමමේද භාවිතා කිරීම.
6. නැවත පදිංචිකිරීමේ කාර්යක්ෂමතාවය, සාධ්නීය බව, බලපෑම හා තිරසාරත්වය තක්මසේරු කිරීම
7. ලබා ගත් අත්දැකීේ ආශ්රමයන්, නැවත පදිංචි කිරීම පිළිබඳ අනාගත ප්රතිපත්ති හා සැලසුේ
සේපාදනය සදහා මා්මගෝපමේශ සැපයීම.
නැවත පදිංචි කිරීමේ වැඩසටහන ආරේභ වීමමන් අනතුරුව බාහිර අධීක්ෂණය ආරේභ මේ. නැවත පදිංචි
කිරීමේ ක්රියාකාරකේ ක්රියාත්මක කිරීම පිළිබද ප්රගතිය, පිළිපැදය යුතු අිංගයන්ට අනුකූල මනොවිම සේබන්ධ්
ගැටළු හා නිවැරද කිරීමේ පියවර දැක්මවන අර්ධ් වාර්ෂික අධීක්ෂණ වාර්තා බාහිර අධීක්ෂකයන් විසින්
සකස් කළ යුතුමේ. මමම අර්ධ් වාර්ෂික අධීක්ෂණ වාර්තා වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය, පාරිසරික හා
සමාජ සිංවර්ධ්න අිංශය හා මාර්ග සිංවර්ධ්න අධිකාරිමේ අධ්යක්ෂ ජනරාමේේ කාර්යාලය මවත භාර දය
යුතුමේ.
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