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1. ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමම්  පනමෙහි අරමුණ කුමක්ද? 
2. අත්පත් කරගත් යුත් ඉඩම් මමොනවාදැයි තීරණය කිරීමම් දී බලධාරීන් විසින් 

අනුගමනය කළයුතු ක්රි්යා පපාපාය ය කුමක් ද,? 
3. ඔමේ ඉඩම අත්පත් කර ගැනීම පිණිස සළකුණු කර තිමබන අවස්ථාවක රජය 

විසින් අනුගමනය කළ යුතු පියවර/පපාපාටීන් මමොනවාද? 
4. ඔබ විසින් සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු මමොනවාද? 

1. ප ොදු පනොවන කාර්යයක් යනු කුමක්ද:- 

2. ප ොදු කාර්යයක් යනු කුමක්ද? 

5. අත්පත්කරගැනීම සම්බන්ධමයන්  විරුද්ධ විය හැක්මක් කාටද, ඔබට  විරුද්ධ විය 
හැක්මක් මකමසේද? 

6. ස්වකීය හිමිකම් ඉදිපාපත් කිරීමට කැමැත්ෙක් දක්වන ෙැනැත්ෙන් සඳහා පවත්නා 
ක්රි්යා පපාපාය ය කුමක්ද? 

7. අත්පත් කරගැනීමම් ක්රි්යාවලිය අෙරතුර ඔබ මද්පමළන් බැහැරව සිය මන නම්, ඔබ 
ඔමේ අයිතීන්/අභිරුචීන් ආරක්ෂා කර ගන්මන් මකමසේ ද? 

8. රජය විසින් නනතික ක්රි්යා පපාපාය ය අනුගමනය කර මනොමැති නම්,  ඔබ විසින් 

ඉල්ලීම් කළ හැකි සහනයන් මමොනවාද, ඒ සඳහා ඔබ ප්ර මශ  විය යුතු ආයෙන 

මමොනවා ද? 
9. වන්දි මුදල් ෙක්මසේරු කරන්මන් මකමසේද? 

1. අමෙර වන්දි මුදල් 
2. වන්දි මුදල තක්පසේරු කිරීපේ දී පනොසළකා හැරිය යුතු කරුණු 

10. වන්දි මුදල මගවනු ලබන බව ඔබ දැන ගන්මන් මකමසේද? මගවීමට ඇති වන්දි 
මුදල පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කරනු ලබන ආකාරය කුමක් ද? 

11. ඔමේ වන්දිමුදල ලබා ගන්මන් මකමසේද? 
12. වන්දිමුදල ප්ර  මාණවත් මනොවන්මන් නම්, ඔබට තිමබන්නා වූ  සහන සහ ප්ර  තිකර්ම 

මමොනවාද ? 
13. හිමිකාපාත්වය සඳහා වන සාමානව ක්රි්යා පපාපාය ය සහ හදිසි අව වොවයක දි 

අනුගමනය කරනු ලබන ක්රි්යා පපාපාය ය කුමක්ද? 
14. ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමම් පනෙ යටමත්  ඔබමේ අයිතිවාසිකම් ෙහවුරු 

කරගැනීම පිණිස ඔබ කණ්ඩායමක් මලස සංවිධානය වන්මන් මකමසේ ද? 

ආඥාපනත් 

1950 අංක 9 දරන ඉඩම් අත්පත් කරගැනීමම් පනෙ  



| 1 
 

kS;sh yd iudc Ndrh"  
iudcSh" wd¾Ól yd ixialD;sl whs;sjdislï ms<sn| jev igyk 

1. ඉඩම් අත්පත්කර ගැනීමම් පනමෙහි අරමුණ කුමක්ද? 

 ඉඩේ අත් ත්කර ගැනීපේ  නපතහි අරමුණ වන්පන් ප ෞද්ගලික ඉඩේ පහෝ  රවශතාවයන් 

{                                                    

                                                         ඟාවීම 

සඳහා අනැයන්ප  (හිමිකරුවන්ප )  පද් ළ මතින් ගමන් කිරීමට ඇති අයිතිය}      

                                                                 

                                                             

            ඳ                  ; 

 ප ෞද්ගලික ඉඩේ අත් ත් කරගැනීපේ දී ඉඩේ අත් ත් කර ගැනීපේ  නපතහි සඳහන් 

ක්රිපයා රි ාය ය ර ය සින්න් අනුගමනය කළ යුතුය.; 

2. අත්පත් කරගත් යුත් ඉඩම් මමොනවාදැයි තීරණය කිරීමම් දී බලධාරීන් විසින්  

අනුගමනය කළයුතු ක්රි්යා පපාපාය ය කුමක් ද,? 

මූලික සිමර්ශනය 
1
 සිපශේෂිත ඉඩමක් ප්ර තිග්රර හණය කර ගැනීම පිණිස ඉඩේ සහ ඉඩේ සංවර්ධන 

අමාතැවරයා පවත අයදුේ තක් ඉදිරි ත් කිරීමට ප ර අත් ත්කරගත් ඉඩම ප්රපයෝ නයට 

 ගැනීමට සූදානේවන අධිකාරිය සින්න් න්දුකළ යුතු පේ.) 

අත් ත් කරගත යුත්පත් කුමන ඉඩේ ද යන්න පිළිබඳ තීරණය කිරීමට ප ර ප්රපද්ශප  න්යුමම 
ඉඩේ සේබන්ධපයන් තුලනාත්මක  රීක්ෂණයක් න්දුකළ යුතුය. ප්ර තිග්රර හණය කිරීපේ තීරණයට 

එළඹීමට ප ර  හත සඳහන් කරුණු සැලකිල්ලට ගත යුතු පේ., 

i) පයෝජිත ඉඩම ප්ර තිග්රර හණ කාර්යය සඳහා සුදුසු සිය යුතුය. උදා, ග්රරාමීය ය වැාප්තිතිය පිණිස 
ඉඩේ අත් ත් කර ගැනීමක දී, භූමිය සඳහා  ලය ඇති බව,  ස, පිහිටීම, මාර්ග 
හරහා ප්ර පේශ වීපේ  හසුව, බෑවුම සහ ඉඩම සමීය  පයහි   වත්නා පසෞඛ්යැ 
 හසුකේ ආදිය තක්පසේරු කළ යුතුය. 

ii) අදාළ කාර්යය සඳහා පවනත් ඉඩේ පනොතිපේ නේ මිස  ඉහළ ආර්ථික 
නිෂ් ාදනයකින් යුතු ඉඩේ අත් ත් කර පනොගත යුතුය. ර ප  ආධාර වලට 
යටත්වන ඉහළ කෘෂිකාර්මික සිභවැතාවයකින් යුතු ඉඩේ අත් ත් කර ගැනීම 

පනොකළ යුතුය. 
iii) තමාප  ඉඩේ අත් ත් කරගැනීම සඳහා ස්පේච්ඡාපවන් ඉඩ ලබා පදන 

හිමිකරුවන්ප  ඉඩේ සඳහා ප්ර මුඛ්යත්වය දිය යුතුය.  
iv) අනිකුත් පයෝගැ සිකල් යන් පනො වතින්පන් නේ මිස, හිමිකරුවන්ට බර තළ 

දුෂ්කරතාවයන්ට මුහුණ දීමට න්දුවන අවසථ්ාවන්හි දී ඉඩේ අත් ත් කර ගැනීම 

පනොකළ යුතුය. 
v) පගොඩනැගිල්ලක් සහිත ඉඩේ අත් ත් කරගැනීම  මඟින් එහි හිමිකරු නිවාස අහිමි 

වූපවක් බවට  ත්කරන්පන් නේ, ප්ර තිග්රර හණය න්දුකරනු ලබන අවසථ්ාවක එවන් 
ඉඩේ අත් ත් කර ගැනීම න්දුකළ යුත්පත් අවසන් උ ක මය වශපයන්  මණක් 
වන අතර, පමම කරුණ පනොසළකමින් (ඉඩම අත් ත් කර ගැනීම මඟින් 
හිමිකරු නිවාස අහිමි වූපවක් බවට  ත්කිරීම)  ාතික නිවාස අධිකාරිය පහෝ 

                                                           
1
 ර ප  ඉඩේ සේබන්ධ කාර්ය සංග්රර හය  (1985), අංක 248 දරන ඉඩේ අත් ත් කරගැනීපේ  නත 
යටපත් නිපයෝගය. 
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පවනත් ක මයක් හරහා සිකල්  නවාතැන් 
සැ යිය යුතුය. එපමන්ම, සව්කීය නිපවස ්
හැරයාම සඳහාද හිමිකරුවන්ට සාධාරණ 
කාළයක් (ප්ර මාණවත් කාළයක්) ලබා දිය යුතුය.  

vi) එකම තැනැත්පතකුපගන් ඉඩේ කැබලි තුනක් 
හතරක් අත් ත් කරගැනීම සුදුසු පනොපේ. 

vii) අත් ත් කරගැනීම සඳහා වන පයෝ නා ප්රපද්ශප  
සංවර්ධනය සහ අනිකුත් වැා ෘති සමඟින් 
අනුකූල සිය යුතුය. තවද, පයෝ නා හැකි තාක් 
දුරට ප්රපද්ශප  අනිකුත්  ආයතන සමඟින් 
අනුකූල සිය යුතුය. 

viii) ආර්ථික පභෝගයක් අඩංගු ඉඩමක් අත් ත් කර 
ගැනීපේ දී, එකී පභෝගය වගා කිරීම භාරව 

න්ය න අමාතැංශපයන් අවසර ලබා ගත යුතුය. 
ix) පුද්ගලපයක් සින්න් හිමිකාරිත්වය දරන තනි ඉඩමක් 

අත් ත් කර ගැනීපමන් හැකි තාක් දුරට 

වැළකිය යුතුය. 

අත් ත් කර ගැනීම ග්රරාමීය ය වැප්තිති කාර්යයක් සේබන්ධපයන් 

වන සිට, සැලකිල්ලට ගත යුතු අමතර කරුණු, 

i) ප්රපද්ශප  න්ය න ඉඩේ පනොමැති පුද්ගලයින් ගණන 

සහ ඉඩේ සඳහා වන ඉල්ලීේ. 
ii) පමම කාර්යය සඳහා පයොදා ගත හැකි ර ප  ඉඩේ 

සහ ඉඩේ ප්ර තිසංස්කරණ පකොමිෂන් සභාව 
පවත  ැවරී ඇති (අයත්) ඉඩේ ප්රපද්ශප   වතී 
ද යන්න,  

iii) පමකී කාර්යය පවනුපවන් අත් ත් කර ගත හැකි 
අවම ඉඩේ ප්ර මාණය අක්කර 10කි. පමම 
තත්ත්වයන් යටපත් අත් ත් කර ගැනීම පිණිස 
වන පයෝ නාවන්ට පූර්ව වශපයන් පතෝරාගත් 
ප්රපද්ශය, පබදා දීපේ ක මය සහ සමා  හා 
ආර්ථික  හසුකේ වැනි පූුමල් සිමර්ශනයක් 
න්දුකළ යුතුය. 

iv) තවමත් පබදා දී පනොමැති  ග්රරාමීය ය වැප්තිතිය සඳහා 
පූර්වපයන් අත් ත් කරගත් ඉඩේ තිපේද? 
පවනත් කාර්යයන් සඳහා  රිහරණය කර ඇති, 
ග්රරාමීය ය වැප්තිතිය පවනුපවන් අත් ත් කරගත් 

ඉඩේ තිපේ ද ? 
 
 
 
 
 

අත් ත් කර ගැනීපේ නිපේදනය  

ඔපේ ඉඩම අත් ත් කරගැනීපේ 

නිපේදනය ලබා ගැනීපේ 

අයිතිය ඔබ සතුව  වතී.; 

 2 වගන්තිය යටපත්  

නිපේදනය: “ඉඩම අත් ත් 

කරගනු ලබන්නා වූ ප ොදු 

කාර්යය” ඇතුළත් සිය යුතුය; 

4 වගන්තිය යටපත් නිපේදනය : 

ඉඩම අත් ත් කරගනු ලබන්නා 

වූ ප ොදු කාර්යය”  සහ  

සිපරෝධතාවයන් සඳහා කාර්ය 

 රි ාය ය ඇතුළත් සිය යුතුය; 

5 වගන්තිය යටපත් නිපේදනය : 

ඉඩම අත් ත් කරගනු 

ලබන්පන් ප ොදු කාර්යයක් 

සඳහා බව සඳහන් කළ යුතුය; 

නිපේදනය (නිපේදන) ඔපේ 

ඉඩපේ  ැහැදිලිව ප පනන 

ස්ථානයක ප්ර දර්ශනය කිරීම 

පහෝ  ඔබට පහෝ ඉඩපේ  දිංචිව 

න්ය න්පනකුට බාර දිය යුතුය.; 

ගැසට් නිපේදනය භාෂා 

ත්රි්ත්වපයන්ම ප්ර කාශයට  ත් 

කළ යුතුය.; 
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3. ඔමේ ඉඩම අත්පත් කර ගැනීම පිණිස සළකුණු කර තිමබන අවස්ථාවක රජය විසින් 

අනුගමනය කළ යුතු පියවර/පපාපාටීන් මමොනවාද? 

ඉඩමක් අත් ත් කර ගැනීමට තීරණය කිරීපේ දී: 

  ප ොදු කාර්යයක් සඳහා ඉඩම අවශැ වන්පන් ද යන්න ර ය සින්න්  ළමුව තීරණය කළ 

යුතුය (2 වගන්තිය).  අමාතැවරයා සින්න් පමය තීරණය කරනු ලබන අතර, ප්රාපද්යය 

පල්කේවරයාට දැනුම දීපමන් අනතුරුව, ඔහු සින්න්  ැහැදිලිව ප පනන සථ්ානයක භාෂා 

ත්රි්ත්ත්වපයන්ම දැන්වීමක් ප්ර දර්ශනය කළ යුතුයි. ඉඩම අත් ත් කරගනු ලබන ප ොදු කාර්යය 

කුමක්ද යන්න දැන්වීපමහි සඳහන් සිය යුතු අතර, එකී කාර්යය සඳහා එම ඉඩම පයෝගැ 

වන්පන් ද යන්න සිමර්ශනය කිරීම පිණිස ගත හැකි ක්රිපයා මාර්ග කවපර් ද යන්න සඳහන් 

කළ යුතුය. 

 ඉඩම එම ප ොදු කාර්යය සඳහා  සුදුසු වන්පන් ද යන්න ර ය සින්න් සිමර්ශනය කළ යුතුය. 

සිමර්ශනය න්දුකළ යුත්පත් 2 (2) වගන්තිය යටපත් දැන්වීම  ළ කිරීපමන් අනතුරුව  මණි. 

සිමර්ශනය අතරතුර ඉඩමට න්දුවන ඕනෑම අලාභයක් පවනුපවන් ර ය වන්දි පගසිය යුතුය. 

සිමර්ශනය  හත කරුණු වලට සීමා පේ.:- 

o ඉඩම මැනීම න්දුකර, එහි තලමට්ටේ  ලබාගැනීම න්දුකරන්න. 

o යය  ස දක්වා කැණීම පහෝ හෑරීම න්දුකරන්න. 

o මායිේ  ැහැදිලි කර සළකුණු කිරීම න්දුකරන්න. 

o මාර්ගප  ඇති යේ පභෝග, කැලෑව වැටවල් ආදිය පිරින්දු කරන්න. 

o එම ප්රපද්ශපයහි ඉඩම අවශැ කරනු ලබන ප ොදු කාර්යය සඳහා එම ඉඩම 

පයෝගැ දැයි තහවුරු කිරීම පිණිස අවශැ අනිකුත් න්යුමම ක්රිපයාවන් 

න්දුකරන්න. 

 අත් ත් කරගැනීම සඳහා ඉඩම සුදුසු ද යන්න ර ය සින්න් තීරණය කළ යුතුයි (4 වගන්තිය). 

අත් ත් කරගැනීම සඳහා ඉඩම සුදුසු බවට අමාතැවරයා සින්න් ගනු ලැූ  තීරණයක් තිියය 

යුතුය.  ඔහු සින්න් ඒ අනුව අත් ත් කර ගැනීපේ නිලධාරියා (සාමානැපයන් ප්රාපද්යය 

පලක්ේවරයා) පයොමු කරසිය යුතුයි. අත් ත් කර ගැනීපේ නිලධාරියා (ප්රාපද්යය 

පල්කේවරයා, ඉඩේ නිලධාරියා පහෝ ග්රරාම නිලධාරිවරයා) ඒ සේබන්ධපයන් නිපේදනයක් 

 ැහැදිලිව ප පනන සථ්ානයක ප්ර දර්ශනය කළ යුතුය. නිපේදනය භාෂා ත්රි්ත්ත්වපයන්ම 

සකසස්ිය යුතු අතර,  හත සඳහන් කරුණු අඩංගු සිය යුතුය. :- 

o ඉඩම/ රවශතාව පිළිබඳ සිසත්රයක් (  අත් ත් කරගත්). 

o ර ය සින්න් ඉඩම අත් ත් කරගනු ලබන ප ොදු කාර්යය. 

o අත් ත් කරගැනීම සේබන්ධපයන් සිපරෝධතා දැක්වීපේ ක්රිපයා  රි ාය ය - 

නිශ්චිතව දක්වා ඇති  රිදි එකී අමාතැංශ පල්කේවරයා පවතට ලිතතව. 

o සිපරෝධතාවයන් දැක්වීම සඳහා කාල සීමාව අවම වශපයන් දැනුේ දීම 

න්දුකිරීපේ න්ට දින 14කි. . 

 අත් ත් කර ගැනීම සේබන්ධපයන් අමාතැවරයා තීරණයක් ගත යුතුය:- 

o තීරණය ගනු ලැියය හැක්පක් සිපරෝධතා දැක්වීම සඳහා ලබා දී ඇති කාලය 

අවසන් වීපමන්  සුව  මණි; 
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o තීරණය ගනු ලැියය හැක්පක් ඉදිරි ත් 

කර ඇති ඕනෑම සිපරෝධතාවයක් 

සැළකිල්ලට ගැනීපමන්  සුව  මණි. ; 

o සිපරෝධතාවයන්  වතී නේ සහ ස්ථිර 

පල්කේවරයා සින්න් අමාතැවරයාට 

නිර්පද්ශ ලබාදී ඇත්නේ, අත් ත් කර 

ගැනීම සේබන්ධපයන් අමාතැවරයාට 

තීරණය කළ හැක්පක් එම නිර්පද්ශ 

සැලකිල්ලට භා නය කිරීපමන් 

 සුවය. 

 අමාතැවරයා සින්න් ඉඩම අත් ත් කර ගැනීමට 

තීරණය කිරීපමන්  සු, ඉඩම ප ොදු කාර්යයක් සඳහා 

අවශැ කරනු ලබන බව සහ  ඉඩේ අත් ත් 

කරගැනීපේ  නත යටපත් එය අත් ත් කරගනු ලබන 

බවට 5 වන වගන්තිය යටපත් ඔහු සින්න් ලිතත 

ප්ර කාශයක් ලබා දිය යුතුය. 

o අමාතැවරයාප  ප්ර කාශනය ගැසට් 

නිපේදන  ත්රතප   ළකිරීම සඳහා 

අමාතැවරයා සින්න් අත් ත්කර 

ගැනීපේ නිලධාරියාට (සාමානැපයන් 

ප්රාපද්යය පල්කේවරයා) පයොමු කළ 

යුතුය; 

o ප්ර කාශනය භාෂා ත්රි්ත්වපයන්ම සකස ්

සිය යුතුය; 

o ප්ර කාශනය ඉඩපමහි පහෝ ඉඩම 

ආසන්නපයහි  ැහැදිලිව ප පනන 

සථ්ානයක ප්ර දර්ශනය කළ යුතුයි.; 

o නිපේදනය යනු ඉඩම ප ොදු කාර්යයක් 

සඳහා අවශැ කරනු ලබන බවට වන 

අවසන් තීරණාත්මක සාක්ෂියයි 

(සිමසුමට ලක්කළ පනොහැකි සහ 

ප්ර තිවාචනය කළ පනොහැකි 

සාක්ෂියකි); 

 අත් ත්කර ගැනීපේ නිලධාරියාට ඉඩම මැනීම සහ ඒ 

සඳහා පිඹුරක් සැකසීම කළ හැක්පක් (අවශැ වන්පන් 

නේ) 5 වගන්තිය යටපත් න්දුකරනු ලබන 

ප්ර කාශනපයන්  සුව  මණි. 

 

 

 

ප ොදු කාර්යය 

ප ොදු කාර්යයක් පනොවන්පන් 

පමොනවාද:- 

•“පහළිදරේ පනොකළ කාර්යයක්”   

( ාතික ආරක්ෂාව සහ ඒ හා සමාන 

පහේතුන් සඳහා වැතිපර්කයන්ට ඉඩ 

ලබාපද් )  

•“ප ෞද්ගලික කාර්යය පහෝ කාර්යයක් 

කින්පසේත්ම පනොමැතිl”  

•“ප ෞද්ගලික ප්රතිලාභ පහෝ ප ෞද් ගලික 

 ළිගැනීේ”  

•සඳහන් කළ කාර්යය සමඟින් 

පනොගැළප න සැඟවුණු සමාන්තර  

(අතිපර්ක පහෝ ද්සිතියික) කාර්යයන්  

•තනි පුද්ගලපයක් පහෝ පුද්ගලයින් අඩු 

සංඛ්යැාවක් මත සෘ ප ප්ර තිලාභයක් 

න්දුකරන කාර්යයන්  

•ආන්තික, සෘ ප පහෝ සිරල (සැක සහිත) 

කාර්යයන් 

•සිභවැ සහ සිදැාමාන පනොවන  

අනාගත ප ොදු කාර්යය 

•අභිමත ප ොදු කාර්යයන් .  

•දුරස්ථ අනාගතපයහි දී  මණක් සැබෑ 

සිය හැකි කාර්යයක්. 

ප ොදු කාර්යය යනු පමොනවාද? 

ප ොදු යහ ත ප්රවර්ධනය කරනු ලබන 

කාර්යයන්, ‘ ප්ර ාපවහි ප ොදු යහ ත’ 

‘සමස්තයක් වශපයන් මහ න 

උ පයෝගීතාවය සහ ප්ර  ාව ’  

බල ෑමට ලක්වන පද්යය ප්ර  ාවට 

‘ප්ර මාණවත් පලස සෘ ප ස්වභාවයක’ 

ප්ර තිලාභයක් 

ප ොදු කාර්යය නිශ්චිත, සතැ සහ 

 සිදැාමාන සිය යුතුය. 
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4. ඔබ විසින් සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු මමොනවාද? 

 2 වගන්තිය යටපත්  නිපේදනය අනිවාර්ය පනොපේ. 4 වන 

වගන්තිය යටපත් න්දු කරන අත් ත් කරගැනීපේ 

නිපේදනයක් සමඟින් අත් ත්කර ගැනීපේ ක්රිපයාවලිය සෘ පවම 

ආරේභ කළ හැකිය. 

 නිපේදනය (2 වගන්තිය පහෝ 4 වගන්තිය) 

o ඉඩපමහි පහෝ ඉඩම ආසන්නපයහි ප්ර දර්ශනය 

කළ යුතුය.  

o භාෂා ත්රි්ත්ත්වපයන්ම සකස්සිය යුතුයි. 

o  ැහැදිලිව දිස්වන ස්ථානයක ප්ර දර්ශනය කළ 

යුතුය. 

o අත් ත් කරගැනීම සේබන්ධ සිපරෝධතා ලියා 

 දිංචි කිරීම පිණිස කාල සීමාවක් දැක්සිය 

යුතුය. 

 2 වගන්තිය පහෝ 4 වගන්තිය යටපත් නිපේදනයක් නිකුත් 

කිරිපමන්  සු මාස 12 ක් දක්වා ඉඩපමහි වය නාකම අඩුසිය 

හැකි කින්දු ක්රිපයාවක් න්දුකළ පනොහැකිය. 

 ඉඩම අත් ත් කරගනු ලබන “ප ොදු කාර්යය” කුමක්ද යන්න 

නිපේදනපයහි සිපශේෂපයන් ම සඳහන් සිය යුතුය. ශ්රීන ලංකාපේ 

අධිකරණ සින්න් ප ොදු කාර්යයක් යනු කුමක්ද යන්න අර්ථ 

දක්වා ඇත. 

o “2 වන වගන්තිය යටපත් වන වගන්තිය 

සමාපලෝචනයට ලක්කර ක්රිපයා  රි ාය න් අතරතුර 

න්දුකරන ලදැයි  වසන යේ කාර්යයක් 

(නිපේදනපයහි සඳහන් පනොවුව ද) වැා  (රැවය ලි 

සහගත) බව පහෝ පවනස්පකොට සැලකීපේ 

පප්රෝඪාවාවක් (මාපනල් ප්ර නාන්දු එපරහිව  යරත්න2) 

බවට අනාවරණය වුවපහොත්, එකී නිපේදනය ශූනැ 

හා බල රහිත බවට ප්ර කාශයට  ත් කරනු ලබයි”. 

 අමාතැවරයා සින්න් න්දුකරනු ලබන 5 වන වගන්තිය යටපත් 

වන ප්ර කාශනය, 

o භාෂා ත්රි්ත්වපයන්ම ගැසට් නිපේදන  ත්රතප   ලකරනු 
ලැියය යුතුය. 

o ඉඩපමහි පහෝ ඉඩම ආසන්නපයහි  ැහැදිලිව 
ප පනන සථ්ානයක ප්ර දර්ශනය කළ යුතුය. 

 

 

                                                           
2
 (2000) 1 SLR 112 

වන්දි මුදල් පගවීම 

ර ය සින්න් අත් ත් කරගනු 

ලබන ඉඩේ සඳහා වන්දි මුදල් 

ලබා ගැනීමට සෑම ඉඩේ 

හිමිපයක්ම සුදුසුකේ ලබයි.  

වන්දි මුදල් සේබන්ධපයන් 

ඔබට ඔබප  ප්රපද්ශප  

ප්රාපද්යය පල්කේවරයා පවතින් 

ඉල්ලීේ කළ හැකිය.. 

වන්දි මුදල් සේබන්ධපයන් 

ඔපේ ඉල්ලීම ඉදිරි ත් කළ 

යුත්පත් කවදා ද, පකපසේද 

යන්න   දාපද්යය පල්කේවරයා 

සින්න් ඔබට දැනුේ පදනු ඇත. 

ඉඩම සේබන්ධපයන් ඔබප   

අයිතිය ඔබ සින්න් ප්රාපද්යය 

පල්කේවරයාට ප න්සිය යුතු 

පේ. උදා, හිමිකේ ඔප්තිපුව පහෝ 

බදු ගිසිසුම පහෝ උකස  

වන්දි මුදල් පලස ඉඩපමහි 

පවළඳප ොල වය නාකම ලබා 

ගැනීපේ අයිතිය ඔබට ඇත.  

 

ඔබප  වන්දි මුදල ප්ර මාණවත් 

පනොවන්පන් නේ, ඒ සඳහා 

අභියාචනය කිරීපේ අයිතිය ඔබ 

සතුය. 
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5. අත්පත්කරගැනීම සම්බන්ධමයන්  විරුද්ධ විය හැක්මක් කාටද, ඔබට  විරුද්ධ විය 
හැක්මක් මකමසේද? 

විරුද්ධ විය හැක්මක් කාටද:- ඉඩම සේබන්ධපයන් අයිතියක් ඇති ඕනෑම තැනැත්පතකුට 

සිරුද්ධ සිය හැක්පක් කුමන අවසථ්ාපේදී ද:- එකී සිපරෝධතාවයන්  ඉදිරි ත් කිරීම සඳහා 
ලබා දී ඇති කාලය ඇතුළත. පමම කාලය නිපේදනපයහි සඳහන් කළ යුතුය. 

පමම  නපතහි 4(4) වගන්තිය යටපත්, අත් ත් කරගැනීම සේබන්ධපයන් ඔබට 
සිපරෝධතාවය  ලකළ හැකිය. අදාළ අමාතැංශප  පල්කේවරයා (ස්ථිර පල්කේ) පවතට 
ඔපේ සිපරෝධතා ඉදිරි ත් කළ හැකිය. ඉන් සු පල්කේවරයා සින්න් සිපරෝධතා සලකා 
බැලිය යුතුය.   

සිපරෝධතා සැලකිල්ලට ගැනීපේ දී, සිපරෝධතා ඉදිරි ත් කළ සෑම තැනැත්පතකුට ම ඒ  
පිළිබඳව සිමසීමට අවසථ්ාවක් ලබාදිය යුතුය. වපරෝධතාවයන් සැලකිල්ලට ගැනීපමන් 
 සු, නිපේදනපයහි නිශ්චිතව දක්වා ඇති අමාතැවරා පවත පල්කේවරයා සින්න් 
නිර්පද්ශයක් ලබා දිය යුතු අතර, අමාතැවරයා සින්න් පල්කේවරයාප  නිර්පද්ශ පිළිබඳව 
සලකා බැලිය යුතු පේ. නිර්පද්ශ සලකා බැලීපමන් අනතුරුව, අමාතැවරයා සින්න් සිෂය 
භාර අමාතැවරයා පවත ඔහු සින්න් ලබා පදන නිර්පද්ශ ලබා දීම අවශැ පේ. (යුතුය - 
එනේ පේ සේබන්ධපයන් ඔහුට අභිමතයක් පනොමැති බව)   

6.  ස්වකීය හිමිකම් ඉදිපාපත් කිරීමට කැමැත්ෙක් දක්වන ෙැනැත්ෙන් සඳහා පවත්නා 
ක්රි්යා පය පාය ය කුමක්ද? 

 5 වන වගන්තිය යටපත් නිපේදනය න්දුකළ  සු, අත් ත් කර ගැනීපේ නිලධාරියා  හත 

පතොරතුරු ද සමඟින් නිපේදනයක් ( 7වන වගන්ති නිපේදනය)  ලකළ යුතු පේ.:- 

• අත් ත් කරගනු ලබන ඉඩම/ රවශතාව පිළිබඳ සිස්තරයක් 

• වන්දි මුදල් සඳහා වන ඉල්ලීේ පයොමු කළ යුතු ප්රාපද්ය ය පල්කේවරයාප  නම 

•  පුද්ගලිකවම පහෝ නිපයෝජිතපයක් (නින්  රිදි ලිතත අවසරය ලබා දී ඇති) හරහා 
හිමිකේ සහිත පුද්ගලයින්ට ප්රාපද්යය පල්කේවරයා ඉදිරිප  ප නීන්ටීමට කටයුතු 
සූදානේ  කිරීමහිමිකේ සහිත පුද්ගලයින්ට, අයිතිකරුවන්, සහ - අයිතිකරුවන් 

(හවුල් අයිතිකරුවන්), උකස්කරුවන්, බදුගැනුේකරුවන් (පද් ලක බද්ද හිමි 

පුද්ගලයා/පුද්ගලයින්) පහෝ පවනත් ආකාරයකින්,  රම වශපයන්ම තමා පවනුපවන් පහෝ 

පවනත් පුද්ගලපයක් පහෝ ඕනෑම පුණැ, ආගමික පහෝ අනිකුත්  රමාර්ථයක්  පවනුපවන්  

පහෝ සිශ්වාස භාරයක් දරා න්ය න තැනැත්පතක් පහෝ ඉඩම සේබන්ධපයන්  රවශතා අයිතිය 

සහිත තැනැත්පතක් අයත් පේ. හිමිකේ සහිත පුද්ගලයින්ට මාන්ක කුලීකරයක් සහිත 

තැනැත්තන් අයත් පනොපේ. 

1.  ඉඩම සේබන්ධපයන් ස්වකීය හිමිකම, 
2. වන්දි මුදල සඳහා ඉල්ලීම සහ එහි ප්ර මාණය,  

ලිතතව දැනුේ දීම පිණිස නිපේදනපයහි සඳහන් දිනට අවම වශපයන් දින 7කට ප ර 
ඔවුන් ප්රාපද්ය ය පල්කේවරයා ඉදිරිප  ප නී න්ය ය යුතුය. 

 ඉඩපමහි  රවශතාවපයහි පවළඳප ොල වය නාකම 

  පුද්ගලයින්ප  අනුපිළිපවල අයිතීන් 
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 වන්දිමුදල සඳහා ඉල්ලීම 

  සිමර්ශනයට ලක්කළ යුතු අනිකුත් අදාළ කරුණු 

පිළීබඳ තීරණය කිරීම පිණිස 7 වන වගන්ති නිපේදනපයහි දක්වා ඇති පේලාපවහි සහ 

සථ්ානපයහි දී  රීක්ෂණයක්  ැවැත්සිය යුතුය. 

 ඉදිරි ත් වන හිමිකේ ාන්නන් සඳහා නිපේදනය ලබාපදන ලදුව,  රීක්ෂණය කල්දැමීය ම සහ 

පවනත් සථ්ානයන්හි පවනත් දිනවලදී  ැවැත්සිය හැකිය - 9 (2) වගන්තිය. 

  රීක්ෂණය සඳහා වන නව දිනය, දින 7කට ප ර හිමිකේ  ාන්නන් පවත ළඟාවීම පිණිස 

ලියා දිංචි තැ ෑල හරහා කල්දැමීය ම සේබන්ධපයන් ඔවුන් දැනුවත් කළ යුතුය.  - 9 (2අ) 

වගන්තිය 

  රීක්ෂණපයන්  සුව ප්රාපද්යය පලකේවරයාට තීරණයක් ගැනීම පහෝ කාරණය දිසා 

අධිකරණයට පයොමුකිරීම කළ හැකිය. 

 ආරවුල සේබන්ධ හිමිකේ ාන්පනකුට/ ාර්ශ්වයකට  තීරණය පිළිබඳ නිපේදනය ලැබීපමන් 

දින 14ක් ඇතුළත හිමිකම/ආරවුල සේබන්ධපයන් දිසා අධිකරණයට පයොමුකිරීම පිණිස 

අයදුේ තක් ප්රාපද්යය පල්කේවරයාට  ඉදිරි ත් කිරීම ද කළ හැකිය. එවන් අයදුේ තකින් 

අනතුරුව ප්රාපද්යය පල්කේවරයා එය පයොමුකිරීම කළ යුතුය. 

7. අත්පත් කරගැනීමම් ක්රි්යාවලිය අෙරතුර ඔබ මද්පමළන් බැහැරව සිය මන නම්, ඔබ 
ඔමේ අයිතීන්/අභිරුචීන් ආරක්ෂා කර ගන්මන් මකමසේ ද? 

නියමිත කාලසීමාව තුළ හිමිකේ ඉල්ලීමට අප ොපහොසත් වූ සිටක, 

  රීක්ෂණය අවසන් වීමට ප ර ඕනෑම අවසථ්ාවක ලිතතව න්දුකරනු ලබන හිමිකමක් 

සේබන්ධපයන් සිමසීේ න්දු කරනු ලබයි.  

  රීක්ෂණය ආරේභ වීපමන්  සුව සහ එහි අවසානයට ප ර ඕනෑම අවසථ්ාවක 

වාචිකව න්දුකරනු ලබන හිමිකේ ඉල්ලීමක් සේබන්ධපයන් ප්රාපද්යය පල්කේවරයා 

සිමසීේ න්දුකරනු ලබයි. 

 හිමිකේ ඉල්ලීම වාචිකව න්දුකිරීපේ දී, ප්රාපද්යය පල්කේවරයා සින්න් එම හිමිකේ 

ඉල්ලීම සටහන් කරගත යුතුයි. 

7වන වගන්තිපයහි නිශ්චිතව දක්වා ඇති පේලාපවහි ප නී න්ටීමට අප ොපහොසත් වන 
අවසථ්ාවක, 

  රීක්ෂණපයහි ආරේභක දිනපයන් දින 14කට  සු පයපදන 

දිනයකට  රීක්ෂණය කල් දැමිය යුතු පේ.  

  රීක්ෂණය කල් දමා ඇති දිනයට දින 7කට ප ර කල්දමන ලද 

දිනය  ැහැදිලිව ප පනන සථ්ානයක ප්ර දර්ශනය කළ යුතු පේ. 
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15වන වගන්තිය යටපත් හිමිකම සහිත පුද්ගලයින් ඉදිරි ත් පනොවන අවසථ්ාවක 
 

• කල්දමා ඇති  රීක්ෂණප  දිනය, පේලාව සහ සථ්ානය 
• තවමත් ප්ර තිචාර දක්වා පනොමැති හිමිකේ සහිත පුද්ගලයින් ඔවුන්ප  හිමිකේ 

ඉල්ලීේවල ස්වභාවය  සහ වන්දි මුදපල් ප්ර මාණයන් සහ සිස්තර ප්රාපද්යය 
පල්කේවරයා පවත ලිතතව දැනුේ දීම අවශැ පකපර්. 

• හිමිකේ සහිත පුද්ගලයින්ප   ැමිණීම පිළිබඳ පනොතකා,  රීක්ෂණප  දී  වන්දිමුදල් 
ප්ර කාශන සේබන්ධපයන් නිර්ණය කිරීම (තීරණය කිරීම ) න්දුකරනු ඇත. 

 

8. රජය විසින් නනතික ක්රි්යා පපාපාය ය අනුගමනය කර මනොමැති නම්,  ඔබ විසින් 

ඉල්ලීම් කළ හැකි සහනයන් මමොනවාද, ඒ සඳහා ඔබ ප්ර මශ  විය යුතු ආයෙන 

මමොනවා ද? 

ඉඩේ අත් ත් කරගැනීපේ  නපතහි නිශ්චිතව දක්වා ඇති ක්රිපයා  රි ාය ය සහ ඉඩේ 
අත් ත් කර ගැනීපේ  නත යටපත් ලබා දී තිපබන ඉහත සඳහන් කර ඇති 
නිපයෝගයන් හා අනුකූල වීමට  රි ාලකයින් අසමත්වන ඕනෑම අවස්ථාවක අගතියට 
 ත්වූ පහෝ බල ෑමට ලක් වූ තැනැත්තන්ට සහන ඉල්ලා න්ය ය හැකිය. සව්කීය මූලික 
අයිතිවාන්කේ වලට බල ෑේ න්දුවී ඇති අවසථ්ාවක (උදා, සමානත්මතාවය සඳහා ඇති 
අයිතිය), එපසේ උල්ලංඝනය වීපමන් මාසයක් ඇතුළත තම අයිතිවාන්කේ නැවත 
තහවුරු කර ගැනීම (සනාථ කර ගැනීම සහ ආරක්ෂා කර ගැනීම)පිණිස 
පේේෂ්ධාධිකරණය පවත ප ත්සමක් ඉදිරි ත් කළ හැකිය. 

9. වන්දි මුදල් ෙක්මසේරු කරන්මන් මකමසේද? 

 ඉඩේ - ඉඩපමහි පවළඳ ල වය නාකම  දනේ කර ගනිමින් 

  රවශතාවයන් -  රවශතාවපයහි පවළඳ ල වය නාකම  දනේ කර ගනිමින් 

(ඉඩම සේබන්ධපයන් පුද්ගලයාප  හිමිකමට සමානු ාතිකව) 

9.1 අමතර වන්දිමුදල් 

 හත සඳහන් කරුණු සේබන්ධපයන් අමතර වන්දිමුදල් ලබාගත හැක., 

 තමා සතු අනිකුත් ඉඩේවලින් අත් ත් කරගත් ඉඩම සිපේදනය (පබදා පවන් කිරීම) 

පහේතුපවන් ඇතිසිය හැකි අලාභය පහෝ හානිය 

 එම වය නාකම ඉඩපමහි පවළඳ ල වය නාකමින් න්යයට 20 ඉක්මවා පනොයන්පන් නේ. 

 ඉඩපමහි දී න්දුකරන ලද ආදායේ ඉ යීම අහිමිවීම 

 එකී මුදල, අදාළ දිනය හා පූර්වාසන්නපයන් පයපදන කැලැන්ඩර් වර්ෂ 3ක් සඳහා, ගිණුේ 

ප ොත්වල සඳහන් කර ඇති  රිදි, වැා ාරපයන් ලැපබන සාමානැ වාර්ෂික ුදද්ධ 

ලාභයන් පමන් 3 න් ගුණය ඉක්මවා පනොයන්පන් නේ. 

 වැා ාරය වන්පන්  අත් ත් කරගැනීමට සූදානේ වන ඉඩපමහි නිෂ ්ාදනය 

අපලසිකිරීමක් පහෝ බැහැර කිරීමක් නේ වන්දි මුදල් සඳහා ඉඩ පදනු පනොලැපේ. 
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 නවාතැන පවනස ්කිරීපේ දී දැරීමට න්දු වූ සාධාරණ සියදේ 

9.2 වන්දි මුදල තක්පසේරු කිරීපේ දී පනොසළකා හැරිය යුතු කරුණු 

 ර ය සින්න් න්දුකරන ලද වැඩි දියුණු කිරීේ 

 අත් ත්කරගැනීපේ අවශැතාවපයහි ප්ර මාණය 

 ඉඩපමන් ඉවත්ව යාමට ඇති අකමැත්ත 

 ප ෞද්ගලික තැනැත්පතක් සින්න් ඉඩමට න්දුකරන ලද ඕනෑම අලාභයක් 

 අත් ත් කරගැනීපමන්  සුව න්දුවීමට ඉඩ ඇති අලාභයන් 

 අත් ත් කරගැනීම පහේතුපවන් පවළඳ ල වය නාකම වැඩිවීම 

 4 වගන්තිය යටපත් නිපේදනය  ළකිරීපමන්  සු ඉඩමට න්දුකරන ලද වැඩි දියුණු කිරීේ 

 වැවස්ථාදායක බලය හරහා  මණක්  රිහරණය කළ හැකි ඉඩපමහි සුසිපශේෂී පයෝගැතාවය 

සහ උ පයෝගීතාවය 

 අධිකරණ නිපයෝගයකට  ටහැනිව, කින්යේ නීතියකට  ටහැනිව පහෝ  මහ න පසෞඛ්යැයට 

අනර්ථකාරී (හානිදායක) අයුරින් ඇතිවන පවළඳ ල වය නාකම ඉහළයාම. 

 අපනත් පකොටස අත් ත්කරගැනීපේ පහේතුව මත, ඉඩපමහි ඉතිරි පකොටපසහි පවළඳ ල 

වය නාකම වැඩිවන අවසථ්ාවක, ගණනය කරන ලද වන්දි මුදල්  ප්ර මාණය අඩුකිරීමට ඉඩ 

පදනු ලබයි - 47 වගන්තිය 

 පකපසේ පවතත්, අඩු කරනු ලබන ප්ර මාණය අත් ත් කරගනු ලබන ඉඩපමහි පවළඳ ල 

වය නාකමින් 20 ගුණයකට වඩා වැඩි පනොසිය යුතුය. 

10. වන්දි මුදල මගවනු ලබන බව ඔබ දැන ගන්මන් මකමසේද? මගවීමට ඇති වන්දි මුදල 
පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කරනු ලබන ආකාරය කුමක් ද? 

 වන්දි මුදල් සඳහා සුදුසුකේ ලබන තැනැත්තන්ට ප්රාපද්යය පල්කේවරයා සින්න් ලිතත 
නිපේදනයක් ලබාදිය යුතුය. (අභියාචනයන් ඉදිරි ත් කර ඇති අවසථ්ාවක 

සමාපලෝචන මණ්ඩලය සහ අ              සින්න් න්දුකරනු ලබන පවනස් 
කිරීේ වලින් අනතුරුව). 

11. ඔමේ වන්දි මුදල ලබා ගන්මන් මකමසේද ? 

  හත අවසථ්ාවන්හි දී ඉඩේ අත් ත් කර ගැනීපේ  නත යටපත් ඔබට වන්දි මුදල් හිමි පේ: 

 සේපූර්ණ වන්දි මුදල රු. 25000.00 ඉක්මවා යාම 

 ඉඩම කින්යේ මහනගර සභා, නගර සභා පහෝ ප්රාපද්යය සභා බල ප්රපද්ශයක්  තුළ 

පනොපිහිටා තිබීම 

 7වන වගන්තිය යටපත් ගැසට්  ත්රතප  නිපේදනය  ලකරන දිනට වැා ාර පහෝ  දිංචිව 

න්ටීපේ කාර්යයන් සඳහා භාසිතා කරන කින්දු පගොඩනැගිල්ලක් ඉඩපමහි පිහිටා පනොතිබීම. 

ප ොදු  ාතික යහ ත උපදසා අමාතැවරයා සින්න් පවනත් අයුරකින් නිපයෝග කරනු 

පනොලබන්පන් නේ, ප්රාපද්යය පල්කේවරයා සින්න්, 
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1. සේපූර්ණ මුදලම පබදී යන  රිදි වන්දි මුදල් සඳහා සුදුසුකේ ලබන පුද්ගලයින් අතර රු. 

25000 සමාන ආකාරපයන් පබදාදීම 

2. වසර 10ක් තුළ පගවීම සේපූර්ණ වන  රිදි වන්දි මුදපලහි ඉතිරිය  උ රිම වශපයන් සමාන 

පගවීේ 10කින් පබදා දීම. 

ප්රාපද්යය පල්කේවරයා පවත සියදේ පගවන පලසට අධිකරණය/සමාපලෝචන මණ්ඩලය 

සින්න්   ාර්ශවයට නිපයෝග කර ඇති සිටක, පමම මුදල වන්දිමුදල් ප්ර මාණපයන් අඩුකිරීම 

න්දුකරනු ලබයි. 

 ාර්ශ්වයන් සින්න් පවනත් ආකාරයකින් එකඟ වී ඇත්නේ මිස, ඉඩම සේබන්ධ 

උකස්කරුපවකුප  හිමිකම පවනුපවන් වූ වන්දිමුදල පගවනු ලබන්පන් ප්රාපද්යය 

පල්කේවරයා පවතටයි.  

ඉඩමක අයිතිය ලබාගැනීම සඳහා අමාතැවරයා සින්න් නිපයෝගය නිකුත් කරන දිනට ප ර 

වන්දි මුදල පනොපගවා ඇති අවස්ථාවක ප ොළි මුදල් පගසිය යුතු පේ. 

අදාළ තැනැත්තා සහ ප්රාපද්යය පල්කේවරයා සින්න් අත්සන් කරනු ලබන ලිතත ගිසිසුමක් 

මඟින්  මුදල්මය වන්දි පවනුවට ඉඩමක් ලබාදිය හැකි අතර, මුදල් පවනුවට ඉඩේ ලබාපදන 

වන්දි මුදපලහි වය නාකම සඳහන් කළ යුතුය.
3
 හුවමාරුකිරීම පිණිස පයෝගැ ර ප  ඉඩේ 

ලබාගත හැකි අවස්ථාවක සහ හුවමාරුවක් පලස එකී ඉඩමක් ලබාදීම සුදුසු යැයි ප නීයන 

අවසථ්ාවක ඉඩේ පකොමසාරිසව්රයාප  පූර්ව අනුදැනුමකින් යුතුව පමය න්දුකළ යුතුය. 

12. වන්දිමුදල ප්ර  මාණවත් මනොවන්මන් නම්, ඔබට තිමබන්නා වූ  සහන සහ ප්ර  තිකර්ම 

මමොනවාද ? 

ඔබප  හිමිකම පූර්ණ වශපයන් පහෝ අර්ධ වශපයන් ප්ර තික්පෂේ  කර ඇති අවසථ්ාවක 
කාරණය දිසා අධිකරණයට පයොමු කිරීම පිණිස ප්රාපද්යය පල්කේවරයා පවත අයදුේ තක් 
ඉදිරි ත් කළ හැකිය. එවන් අයදුේ තක් ඉදිරි ත් කර ඇති අවසථ්ාවක ප්රාපද්යය පල්කේවරයා 
එය අධීකරණය පවත අනිවාර්යපයන්ම පයොමු කළ යුතු පේ. 

ඔබප  හිමිකම අනුමත කර ඇති නමුත් වන්දි මුදල ප්ර මාණවත් පනොවන්පන් නේ, 
 නාධි තිවරයා සින්න්  ත්කරන ලද සමාපලෝචන මණ්ඩලයට අභියාචනය කිරීම සඳහා ඔබට 
අයිතියක් ඇත. අභියාචනය ඉදිරි ත් කිරීමට ප ර පහෝ මණ්ඩලපයහි තීරණය අපප්තික්ෂාපවන් 
න්ය න අවසථ්ාවක ඔබට ප්ර දානය කර ඇති වන්දි මුදල පිළිගත්පත් නේ, එම අයිතිය අහිමි පේ. 

 

 

 

                                                           
3
 ර ප  ඉඩේ කාර්යය සංග්රර හය (1985), අංක. 261(6) දරන ඉඩේ අත් ත් කරගැනීපේ  නත යටපත් 
නිපයෝගයන්,  
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අභියාචන ආකෘතිය 

  හත කරුණු ඇතුලත්ව ලිතතව ඉදිරි ත් කළ යුතු පේ, 
 අභියාචකප  නම සහ ලිපිනය 
 ගැටුමවට තුඩුදුන් ප්ර දානය න්දුකරන ලද ප්රාපද්යය පල්කේවරයාව වගඋත්තරකරු පලස 
නේ කරන්න 

  අදාළ ඉඩම සඳහා අභියාචනකරුප  අයිතිය පිළිබඳ සරල සහ සංක්ෂිප්තිත ප්ර කාශය 
 අභියාචනකරු සින්න් හිමකේ ඉල්ලා න්ය න වන්දි මුදපල් ප්ර මාණය 
 එවන් ප්ර දානයක් මඟින් ඔහු පවත ලබාදුන් වන්දිමුදල ප්ර මාණවත් පනොවන බවට 

සැලකීම සඳහා ඔහු සින්න් දක්වන පහේතු. 

 තවද, අභියාචනාකරු සින්න් , 
1. එකී අභියාචනය සිභාග කිරීපේ දී ඔහු සින්න් කැඳවීමට අපප්තික්ෂිත සාක්ෂිකරුවන්ප  

ලැයිස්තුවක් - සහ- 
2. එකී අභියාචනය සනාථ කිරීම පිණිස සිභාගයට ගනු ලබන අවසථ්ාපේ දී ඔහු සින්න් 

ඉදිරි ත් කිරීමට බලාප ොපරොත්තු වන පල්ඛ්යනවල ලැයිස්තුවක් 
අභියාචනය මණ්ඩලය පවත පයොමුකරන ලද (ඉදිරි ත් කරන ලද) දින න්ට මාස 6කට 
ප ර/මාස 6ක් ඇතුළත අභියාචනය සිභාග කිරීම සඳහා දිනයක් පවන්කර ඇති සිටක, 
එම දිනයට ප ර ලබාදිය යුතු පේ. 
 

 

මණ්ඩලපයහි තීරණය සමඟින්  ාර්ශ්වයක් සෑහීමට  ත් පනොවන්පන් නේ, ලිතත 

ප ත්සමක් මාර්ගපයන් නීතිය පිළිබඳ ගැටුමව (නනතික ගැටුමව) 

අභියාචනාධිකරණය ට ඉදිරි ත් කළ හැකිය. 

13. හිමිකාපාත්වය සඳහා වන සාමානව ක්රි්යා පපාපාය ය සහ හදිසි අව වොවයක දි 
අනුගමනය කරනු ලබන ක්රි්යා පපාපාය ය කුමක්ද? 

සාමානැ ක්රිපයා  රි ාය ය - 17 වන වගන්තිය යටපත් ප්ර දානය කිරීපමන්  සු ඕනෑම අවසථ්ාවක 

ඉඩපමහි අයිතිය ලබාගන්නා පලස, ගැසට් නිපේදනපයහි  ළකරනු ලබන නිපේදනයක් 

මඟින්,    ප්රාපද්යය පල්කේ පකොට්ධාශය භාර ප්රාපද්යය පල්කේවරයාට/නිලධාරියාට නියම 

කිරීමට අමාතැවරයාට හැකිය. 

‘හදින් අවසථ්ාවක්’ සේබන්ධපයන් -   ළමු වරට 2 වන පහෝ 4වන වගන්තිය යටපත් 

නිපේදනය  ළකිරීපමන්  සු අයිතිය ලබාගන්නා පලසට අමාතැවරයාට නිපයෝග කළ හැකිය. 

 

පකපසේපවතත්, අමාතැවරයාට පමම නිපයෝගය නිකුත් කළ හැක්පක් එවැනි 
නිපයෝගයක් මඟින් එකී ඉඩපමහි  දිංචිකරුවන්ට සහ ඔවුන්ප  යැප න්නන්ට යේ 

අ හසුතාවයකට මුහුණදීමට න්දුවන්පන්ද යන්න පිළිබඳ තක්පසේරුවක් ප්රාපද්යය 

පල්කේවරයාපගන් ලබා ගැනීපමන්  සුවයි. අයිතිය ලබාගැනීම න්දුකළ යුත්පත් 

හිමිකරුවන්ට/ දිංචිකරුවන්ට බර තල දුෂ්කරතාවයන්ට මුහුණ දීමට න්දුපනොවන අයුරිණි.4
 

තවද, ලියා දිංචි තැ ෑල හරහා එවන් අවශැතාවයක නිපේදනය ලබා දීපමන්  සුව, භූමිපයන් 

ඉවත්වීම සඳහා මාස 6ක නිපේදනයක් ලබාගැනීම සඳහා  දිංචිකරුවන්ට හිමිකම ඇත. 

                                                           
4
ර ප  ඉඩේ කාර්යය සංග්රර හය (1985), අංක. 263 දරන ඉඩේ අත් ත් කරගැනීපේ  නත යටපත් 
නිපයෝගයන්  
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kS;sh yd iudc Ndrh"  
iudcSh" wd¾Ól yd ixialD;sl whs;sjdislï ms<sn| jev igyk 

නඩු තීරණ නීතිප  දී සාකච්ඡා කරනු ලබන ‘හදින් අවශ් යතාව’, 

 හදින් අවශැතාය පිළිබඳ ඔප්තිපු කිරීපේ භාරය අත් ත් කරගැනීපේ අධිකාරිය 

සතුය.5 

 හදින් අවශැතාවය සඳහා පහේතූන් සෑහීමට  ත්වන අයුරින්ම දැක්සිය යුතු 

පේ.6 

 “හදින් අවශැතාවය සෑමසිටම සාපප්තික්ෂී පේ; සමහරසිපටක, අතිසිශාල 
වැා ෘති සඳහා  ැය ගනනාවක් තුළ ක්රිපයාමාර්ග ගැනීම අවශැ වනු ඇත;  
පමම අධීපේගී මහාමාර්ග වැනි වැා ෘති සඳහා  හදින් අවශැතාවය මාස 

ගණනාවක පහෝ වසර ගණනාවක කටයුත්තක් සිය හැකිය.”7 

14. ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමම් පනෙ යටමත්  ඔබමේ අයිතිවාසිකම් ෙහවුරු කරගැනීම 
පිණිස ඔබ කණ්ඩායමක් මලස සංවිධානය වන්මන් මකමසේ ද? 

පුද්ගලයින් කණ්ඩායමක අයිතීන් උල්ලංඝනය වීමකදි, කණ්ඩායමක් වශපයන් නඩුවක් පගොනු 
කිරීපමන් ස්වකීය අයිතින් ආරක්ෂා කර ගැනීමට ඔවුනට හැකියාව ඇත. නීතිය ඉදිරියට යාම 
මඟින් මහ න කටයුතු පිළිබඳ සැලකිල්ලක් සහිත තැනැත්තන්ට ද අගතියට ලත්  ාර්ශ්වය 
පවනුපවන් ක්රිපයා මාර්ග ගත හැකිය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
පහොරණ ප්තිලාන්පට්ෂන් ලිමිටඩ් එදිරිව අනුර කුමාර දිසානායක පේේෂ්ධාධිකරණ අභියාචනා අංක. 

06/2009 (02.07.2012) 10. 
6
 Ibid 11. 

7
අමරන්ංහ එදිරිව නීති ති [1993] 1 SriLR 376.0773950884 
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සටහන් 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     : +94112691228, +94112684845, +94112684853 
     : 3,          ,       8. Y%S      . 

ඊ     : lst.escrprogram@gmail.com 
         :www.lawandsocietytrust.org 

      : +94112686843 

 
kS;sh yd iudc Ndrh 1982 § Y%S ,xldfõ" fld<U ia:dmkh lrk ,o 
,dN bmhSu mrud¾: lr fkd.;a ixúOdkhls' th isú,a yd foaYmd,k 
whs;sjdislï¦ iudc" wd¾Ól yd ixialD;sl whs;sjdislï iy .egqïldÍ 
;;a;ajh ;=< mj;sk udkj ysñlï hk jev igyka ;=k fmr±ß 
lr.;a m%f,aLkhka" m¾fhaIK iy WmfoaYd;aul jev igyka yd 
iïnkaOj l%shd lrkq ,nhs' zkS;sh yd iudc Ndr udisl iÕrdjZ yd zY%S 
,xldfõ udkj ysñlï ;;a;ajhZ hk m%ldYkhka fuys ksh; 
m%ldYkhkag wh;afõ' kS;sh yd iudc Ndrh udkj ysñlï yd 
ixj¾Okh i|yd wdishdkqjka (FORUM-ASIA) iy udkj ysñlï i|yd 
wdishdkqjka (SAHR) hk l,dmSh cd, j,o idudcslfhls' 
 


