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mgqk 

1. හැඳින්වීම 

2. මහවැලි අධිකාරි පනත යටතේ සීමාාංකනය කළ හැකි ප්රyතශ  තම නවා ? 

3. එවැනි ප්රyතශ  සීමාාංකනය කළ හැ්කත්ක කාට ? 

4. ප්රyතශ  සීමාාංකනය කිීමම ිණිස  අමාතSවයයා ිසිනන් අුගමමනය කළ ුතු  ්රිKයා පරිපාය ය මකම්ක  (3 

(1),(2) වමන්ති)? 

5. පාර්ලිතේන්ු  අුගමැතිය ලබාදීමට තපය වුව  මහවැලි අධිකාරිය මඟින් ිනදුකළ හැකි කාර්යයන් 

තම නවා ? 

6. මහවැලි අධිකාරිතේ  ාංුතතිය (4, 5 වමන්ති) 

7. අධ්යS්කෂවයතය්ක ව තයන් පේකිීමමට තහෝ ්රිKයාකිීමමට දුදුදුකේ තන ලබන ද්ශමලන්න් කවු  ? (7 

වමන්තිය) 

8. අමාතSවයයා ිසිනන් සීමාාංකනය කයන ල  ිසත ේෂ ප්රyතශ වල (මහවැලි ප්රyතශ ) ඉඩේවලට අ ාළව 

මහවැලි අධිකාරිතේ කාර්යභායය මකම්ක ? (12 වමන්තිය) 

9. අමාතSවයයා ිසිනන් සීමාාංකනය කයන ල  ිසත ේෂ ප්රyතශ වල ඉඩේවලට අ ාළව මහවැලි අධිකාරිතේ 

බලතල තම නවා ? (13 වමන්තිය) 

10. මහවැලි අධිකාරිතේ කාර්යය  ඳහා අව S කයුග ලබන ඉඩේ අේපේ කය මැනීතේ ්රිKයා පරිපාය ය 
මකම්ක ? 

11. ඉඩේ අේපේ කයමැනීතේ පනතතහි  ඳහන් කිිනවකට පටහැනී තන වී මහවැලි අධිකාරිය තවුගතවන් 
ිනදුකයුග ලබන අේපේ කයමැනීේ  ඳහා අ ාළවන ිසධිිසධ්යාන තම නවා ? 

12. මහවැලි අධිකාරියට මහවැලි ප්රyතශ වල තති ඉඩේවල හිිකකාරිේවය ලබාමත හැක 
12.1  එත ේ  ඉඩේ හිිකකය මැනීම  ඳහා ඔවුන් ිසිනන් අුගමමනය කළ ුතු  ්රිKයා පරිපාය ය මකම්ක ? 

12.2  එවැනි ඉඩේවල හිිකකාරිේවය ලබාමත හැ්කත්ක කාට ? 

12.3   හිිකකාරිේවය ලබාමැනීම ිණිස  බාධ්යාව්ක තහෝ සීමා කිීමම්ක පවතින ිසට මහවැලි අධිකාරිය 

තවුගතවන් ්රිKයා කයන  ද්ශමලතයමක අුගමමනය කළ ුතු  ්රිKයා පරිපාය ය මකම්ක ?  

12.4   ්වකීය අන්තිවාිනකේ, හිිකකම තහෝ බු්කතිය මහවැලි අධිකාරිය ිසිනන් අේපේකය මන්නා ල  

ද්ශමලතය්ක  ඳහා තති ප්රy තිකර්ම තම නවා ?  

13.  ‘ිසත ේෂිත ප්රyතශ ’වල ඉඩේ අන් ු  කිීමම  ේබන්ධ්යතයන් මහවැලි අධිකාරිය  ු  බලතල තම නවා ? 

 

පනේ 

යජතේ ඉඩේ ආඥාපනත  1947 අාංක 8  
ඉඩේ  ාංවර්ධ්යන ආඥාපනත  1935 අාංක 19 

ශ්රී  ලාංකා මහවැලි අධිකාරි පනත 1979 අාංක 23  
යජතේ ඉඩේ ආඥාපනත   1947 අාංක 8 
ඉඩේ අේපේ කයමැනීතේ පනත  1950 අංක 9 



 | 1 
 

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

1. හැඳින්වීම 

1978 ව තර්  ථ්ාිණත මහවැලි  ාංවර්ධ්යන අමාතSාං ය යටතේ කනමනේ කිීමමට තයදු ම මහවැලි 

 ාංවර්ධ්යන වැඩ ටහතනහි ිනයළු අාංමයන්  ේබන්ධ්යතයන් භායකාරිේවය  ැීමම උත  ා 

පාර්ලිතේන්ු  පනත්ක යටතේ 1979 ව තර් දී ශ්රී  ලාංකා මහවැලි අධිකාරිය නිර්මා ය තකරිිස. 

ප්රy ධ්යාන  ැලැ ්තමහි පළමු මූලික වSාපිතිය වන තප ගොතම ගොල හැයවුම හා  මඟින් 1970 ව තර් 

තපබයවාරි ම  මහවැලි  ාංවර්ධ්යන වැඩ ටහන තයඹුණී. තමම  ාංවර්ධ්යන වැඩ ටහන්වල 

ප්රy තිඵලයන් තල ; මකඹුරු ඉඩේවලට ජලය  ැපයීම, තම ිස පවුගො නැවත පදාංචි කිීමම, නව නමය, 

මේමාන  හ මකඩා ජනප  ිණහිටුවීම  හ මහවැලි ප්රyතශ වල ද්ශමලන්න්  ඳහා අව S අධ්යSාපනය, 

ත ෞඛ්Sාය්කෂ ය, කිෂි කාර්මාන්තය  හ තම ිස  හාය ත ේවා වැනි වැ මේ පහදුකේ  ැපයීම 

 ැලකිය හැක. 

ඉඩේ  හ ඉඩේ පරිපාලනය මහවැලි  ාංවර්ධ්යන වැඩ ටහතන් ප්රy ධ්යාන කාර්යය භායයන්. මහවැලි 

වැඩ ටහන ු ළ පරිපාලන ද ්ත්රිම්කක 13්ක  හ වාරිමාර්ම පශධ්යති 14්ක ආවය ය තකතර්. ිසයලි 

කලාපය ු ළ, මහවැලි ප්රy ධ්යාන  ැලැ ම් තහ්කටයාය 365,000 ක ප්රy මා යක හිිකකාරිේවය  යන්.  

මහවැලිතයහි ජල  ේපත මාංමා තරෝිස හය්ක මත යඳා පවතින අතය, මහවැලිතයහි  ප්රy ධ්යාන 

වSාපිති වන්තන් ිස්කතටෝරියා ත්ගොල, යන්ටැතේ, තප ගොතම ගොල, යන්ත ිසමගොල, තක ේමතගො 

 හ තබෝවතැන්න ආදයන්. ිසයලි කලාපතයහි ජලය  ැපන්ය හැකි ඉඩේ තහ්කටයාය 101,000කට 

වැනම ප්රy මා යකට ජලය  ැපයීම මහවැලිය මඟින් පාලනය කයුග ලබන්. 

වැඩ ටහතනහි ප්රy ධ්යාන අයමු ම වී තේතේ ආහාය නිෂ්පා නය (ජල  ැපුතම  හ කිෂිකර්මය 

තමන්ම රැකියා අව ථ්ාවන්හි අුගරූපී ඉහළයාම හයහා), ජල ිසදුලිබලය උේපා නය, ඉඩේ 

තන මැතිවූවන්ට ඉඩේ ප්රy  ානය කිීමම  හ නිින මාංවු ය පාලනයන්. වැඩ ටහන ව ය 35 කට අධික 

කාලය්ක ද්යා ්රිKයාේමක තවුග තතැන් අතේ්කෂා තකතර්. 

 මහවැලි පනත යටතේ සීමාාංකනය කයන ල  ප්රyතශ වල වනාන්තය, වන ජීිසත, ජල  ැපුතම, 

තම ිසජන ත ේවාවන්  හ කිෂි කර්මය තු ළේව ඉඩේ පරිපාලනය මහවැලි අධිකාරිතයහි ිසෂය 

පථය යටතට මැතන්.1
 මහවැලි අධිකාරිතේ  ාංවර්ධ්යන ත ේවා අාං තයහි ිසත ේෂ ඒකකය්ක මඟින් 

ඉඩේවලට අ ාළ කරු ම පාලනය කයුග ලබන්.2 

2. මහවැලි පනත යටතේ සීමාාංකනය කයුග ලැබිය හැ්කත්ක මකමන ප්රyතශ   ? 

මහවැලි මතෙහි තහෝ තවනේ යේ ප්රy ධ්යාන මාංමාවක ජල  ේපේ ආශ්රහතයන්  ාංවර්ධ්යනය කයුග 

ලැබිය හැකි බවට අමාතSවයයා ිසිනන් ිස ්වා  කයුග ලබන නනමම ප්රyතශ ය්ක (3(1) වමන්තිය, 

මහවැලි පනත) 

 

                                                           
1
 තලෝක බැාංමකව, ‘ක්ර්තමෝපාය නමය  ාංවර්ධ්යන වSාපිතිය (SCDP), ශ්රී  ලාංකාව’ (1993) 

11<http://www.defence.lk/SCDP/ban/pdf/Social_Management_Framework/chapter_II.pdf> 
2
 MASL, ‘වාර්ෂික වාර්තාව (2010) 49-

53<http://www.parliament.lk/papers_presented/09112012/annual_report_mahaweli_authority
_of_srilanka_2010.pdf> 
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3. එවැනි ප්රyතශ  සීමාාංකනය කළ හැ්කත්ක කාට  ? 

ජනාධිපතිවයයාතේ අුගමැතිය  හිතව, අමාතSවයයාට (වර්තමානතේ දී, මහවැලි  ාංවර්ධ්යන  හ 

පරි ය අමාතSවයයා) (3(1) වමන්තිය)  

4. ප්රyතශ  සීමාාංකනය කිීමම ිණිස  අමාතSවයයා ිසිනන් අුගමමනය කළ ුතු  ්රිKයා පරිපාය ය 

මකම්ක  (3 (1),(2) වමන්තිය)? 

මහවැලි අධිකාරිතේ පාලනය යටතට පැිකිසය ුතු  බවට අමාතSවයයා ිසිනන් ීරය ය කයුග 

ලබන ප්රyතශ  ඔහු ිසිනන් මැ ට් නිත් නයක පළකයුග ලබන  ැන්වීම්ක මඟින් ප්රy කා යට පේකළ 

ුතු ය. හැඳින්වීතමහි පහදුව තකා එවැනි ප්රyතශ  ිකන්මු වට “මහවැලි ප්රyතශ ” තල  හඳුන්වුග 

ලබන්. එකී  මම නිතයෝමය්කම ‘දුදුදු පරිද හැකි ඉ්කමිසන්ම’ පාර්ලිතේන්ු තවහි අුගමැතිය  ඳහා 

ඉ රිපේ කළ ුතු න්.  පාර්ලිතේන්ු ව ිසිනන් අුගමැතිය ලබා තන ත න්තන් නේ, එකී ප්රy ති්කතෂේිණත 

දන ිනට බලපාන පරිද නිතයෝමය නිෂප්්රy භා කයන ල  බවට/තව දුයටේ බලාේමක තන මැති බවට 

 ැලත්ක. නමුේ අමාතSවයයා ිසිනන් ිකන්තපය  ිනදුකයන ල  කිිනවකට තමන්න් අමතිය්ක ිනදු 

තන ත්. 

5. පාර්ලිමේන්තු අනුමැතිය ලබාදීමට මපර වුවද මහවැලි අධිකාරිය මඟින් සිදුකළ හැකි කාර්යයන් 

මමොනවාද? 

 කිිනයේ ිසත ේෂ ප්රyතශ යකින් ිණටත ිණහිය  නනමම කාර්යාලය්ක තහෝ මබඩාව්ක නඩේු  

කිීමම. 

 තමම පනත යටතේ එහි කාර්යභායයන් ඉටුකිීමතමහි ලා අව S ිසයහැකි එවැනි නනමම 

කාර්යය්ක කිිනයේ ිසත ේෂ ප්රyතශ යකින් පරිබාහියව ්රිKයාේමක කිීමම. 

6. මහවැලි අධිකාරිතේ  ාංුතතිය (4, 5 වමන්ති) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අධ්යS්කෂ ජනයාගො 

(ජනාධිපතිවයයාතේ අුගමැතිය  හිතව 
අමාතSවයයා ිසිනන් පේකළ) 

ජනාධිපතිවයයාතේ 
අුගමැතිය  හිතව 
අමාතSවයයා ිසිනන් 
පේකළ අනිමකේ 
අධ්යS්කෂවරුන් 3්ක 

නිලබලතයන් පේවන 
අධ්යS්කෂවයතය්ක 

මූලS ිසෂයභාය අමාතSාං  
තගොකේවයයා 

නිලබලතයන් පේවන 
අධ්යS්කෂවයතය්ක 

- තමම පනත පරිපාලනය 
භායව ිනය න අමාතSාං  

තගොකේවයයා 
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7. අධ්යS්කෂවයතය්ක ව තයන් පේකිීමමට තහෝ ්රිKයාකිීමමට දුදුදුකේ තන ලබන ද්ශමලන්න් කවු  ? 

(7 වමන්තිය) 

 පාර්ලිතේන්ු  මන්ත්රී)වයතය්ක තහෝ පළාේ පාලන අධිකාරියක  ාමාකයකතය්ක. 

 ශ්රී  ලාංකාත් නීතිය තහෝ තවනේ යටක නීතිය යටතේ ිනහි ිසකලේවතයන් තපතළතැන්  ැන 

මන්නා ල  තහෝ ප්රy කා යට පේකළ ද්ශමලතය්ක. 

 ශ්රී  ලාංකාත් නීතිය තහෝ තවනේ යටක නීතිය යටතේ ව ්ු භාංමේවයට තහෝ 

බාංතක තල ේභාවයට පැික  තති බවට ප්රy කා  කයන ලදුව, අනා්කෂිේත ව ු් භාංමේවයට 

තහෝ බාංතක තල ේභාවයට පේවූ තැනැේතත්ක. 

 ශ්රී  ලාංකාත් තහෝ තවනේ යටක කිිනයේ අධිකය යකින්  පනවන ල  ිනය  ඩනඩනයකට 

ල්කව ිනය න තහෝ ල්කව ිනය  ද්ශමලතයමක 

8. අමාත්යලවරයා ිසසින් ීමමාංකනය කරන ලද ිසමෂ   ්ර මශෂවල (මහවැලි ්ර මශෂ) ඉඩේවලට අදාළව 

මහවැලි අධිකාරිමේ කාර්යභාරය කුමක්ද? (12 වගන්තිය) 

 ජලා  ඉදකිීමම  හ තමතහයවීම, ජල  ැපුතේ තබ ාහැීමේ පශධ්යතිය  හ ිසදුලිබල  ්කතිය 

උේපා නය  හ  ැපයීම ිණිස   ිසකිීමේ ආදය තු ළේව මහවැලි මෙ  ාංවර්ධ්යන 

තයෝජනාක්ර් මය  ැලදුේ කිීමම  හ  ්රිKයාේමක කිීමම (නීතියට අුගව දුදුදු අධිකාරියක 

 හතයෝගිේවය තතිව) 

 කිිනයේ ිසත ේෂිත ප්රyතශ යක ූරර්   හ  තමෝධ්යානික  ාංවර්ධ්යනය  ඳහා අුගබලදීම  හ එය 

දුය්කෂිත කිීමම 

 කිිනයේ ිසත ේෂිත ප්රyතශ ය්ක ු ළ  කිෂිකාර්ිකක නිෂ්පා නය  හ රැකියා ිසභවSතාව 

ප්රy   ්ීරකය ය කිීමම  හ ඒ ු ළ ආර්ථික  හ කිෂිකාර්ිකක  ාංවර්ධ්යනය තතිකිීමම  හ 

දුය්කෂිත කිීමම. 

 කිිනයේ ිසත ේෂිත ප්රyතශ ය්ක තු ළත තභෞතික පරි යය දුය්කෂිත කිීමම  හ පවේවාතමන 

යාම. 

 කිිනයේ ිසත ේෂිත ප්රyතශ යක ආර්ථික  හ කිීකකාර්ිකක  ාංවර්ධ්යනතයහි අභSන්තරිකව 

තමන්ම බාහියව   තපෞශමලික ප්රyාේධ්යනතයහි  හභාගිේවය ප්රy වර්ධ්යනය කිීමම  හ දුය්කෂිත 

කිීමම. 

9. අමාතSවයයා ිසිනන් සීමාාංකනය කයන ල  ිසත ේෂ ප්රyතශ වල ඉඩේවලට අ ාළව මහවැලි 

අධිකාරිතේ බලතල තම නවා ? (13 වමන්තිය) 

කිිනයේ ිසත ේෂිත ප්රyතශ යක ඉඩේවල ද්ශමලන්න් පදාංචි කිීමම, තම ිසබිේ හා තශපළ ප්රy වර්ධ්යනය, 

 හාය දීම  හ ආය්කෂා කිීමම 

 

පදාංචිකිීමම, තම ිසතැන් කටුතු  තහෝ එත ේේ තන මැතිනේ එවැනි නනමම ඉඩම්ක, තම ිසපල්ක 

 හ තශපල්ක තහෝ එත ේ කිීමම  ඳහා කැමැේත්ක තති  ද්ශමලන්න්තේ ිසය ේ ිනදුකිීමම, අතිකාල 

 පයාදීම  හ තමවීම තහෝ  ායකේවය ලබාදීම  හ තවනේ අුතයකින්  හාය  ැ්කවීම 

අව S කයුග ලබන තහෝ ඒ හා  ේබන්ධිත එවැනි ිනයළුම ිණයවය මැනීම. 
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10. මහවැලි අධිකාරිතේ කාර්යය  ඳහා අව S කයුග ලබන ඉඩේ අේපේ කය මැනීතේ ්රිKයා 
පරිපාය ය මකම්ක ? 

ඉඩේ අේපේ කයමැනීතේ පනතතහි  ්කවා තති ්රිKයා පරිපාය යට අුගව, අධිකාරිය  ඳහා 

ඉඩේ/අන්තිය අේපේකයමැනීමට යජයට හැකිය (21(1) වමන්තිය). 

11. ඉඩේ අේපේ කයමැනීතේ පනතතහි  ඳහන් කිිනවකට පටහැනී තන වී මහවැලි අධිකාරිය 
තවුගතවන් ිනදුකයුග ලබන අේපේ කයමැනීේ  ඳහා අ ාළවන ිසධිිසධ්යාන තම නවා ? 

මහවැලි ප්රyතශ යක (ිසත ේෂිත ප්රyතශ යක) ඉඩේ අේපේ කය මැනීම ිණිස  අව Sතාවය්ක පවතින 

ිසට, ඉඩේ අේපේ කයමැනීතේ පනත යටතේ එවැනි ඉඩම්ක අේපේ කය මත හැක. ඉඩේ අේපේ 
කය මැනීතේ පනත යටතේ වන ්රිKයා ාමය ිණපැපැදය ුතු  අතය, ඉඩම අේපේ කය මුග ලබන 
තප දු කාර්යය ිනයළුම නිත් නයන්හි අන්තර්මත ිසය ුතු න්. ඉඩේ අේපේ කය මැනීතේ පනත 
යටතේ, ඉඩේ අේපේ කයමුග ලැබූ ිසට,  හ මහවැලි ප්රyතශ ය්ක (එනේ 23(2) වමන්තිය යටතේ 
මැ ට් නිත් න පත්රඩතයහි පළ කයන ල  නිතයෝමය්ක මඟින් ිසත ේෂිත ප්රyතශ ය්ක තල  ප්රy කා යට 
පේකළ) ප්රy කා යට පේකයන ල  දන ිනට ව ය 3්ක තු ළත,  එම ඉඩම අේපේ කය මැනීම 
 ඳහා වන අ හ  ිණපැබඳව මහජන  ැන්වීම්ක (ඉඩේ අේපේ කය මැනීතේ පනතින් අව S කයන 
පරිද) පළකල පදු, 
මහවැලි අධිකාරිය 
ිසිනන් අුගමමනය 
කළ ුතු  යේ යේ 
්රිKයා පරිපාන්න් පවීර. 

 ඉඩේ  ඳහා 
වන්ද තමවීම 

: ඉඩම්ක 

අේපේ 
කයමේ ිසට 
ඒ  ඳහා 
වන්ද තමිසය 

ුතු  ත්. 
ඉඩතමහි 
තවළඳපල 
වය නාකමට 
වන්ද මු ල 
 මාන ිසය 
ුතු ය. 
 

 ඉඩේවල 
තවළඳපල 
වය නාකම 
නිර් ය 

කිීමම: 
ඉඩතමහි 
තවළඳපල 
වය නාකම 

අධිකාරිය  ඳහා කිිනයේ ිසත ේෂිත ප්රyතශ යක තති ඉඩේ අනිවාර්යතයන් අේපේ කයමැනීම 

“23 (1) කිිනයේ ිසත ේෂිත ප්රyතශ යක යේ ඉඩම්ක (තහෝ කිිනයේ ඉඩම්ක අන්තිය්ක) 
අධිකාරියක කාර්යය්ක  ඳහා අව S කයුග ලබන්තන් නේ, එම ඉඩම (තහෝ අන්තිය) 
යජය ිසිනන් ඉඩේ අේපේ කය මැනීතේ පනත යටතේ අධිකාරිය තවුගතවන් අේපේ 
කයමත හැකි අතය, එකී පනතතහි ිසධිිසධ්යාන (2) වන උප වමන්තිතයහි  ්කවා තති 
තවනේ ආකායයකින් දුය්කෂිත කය තති) එම ඉඩම තහෝ අන්තිය අේපේ කය 
මැනීතේ කාර්යය  ඳහා අ ාළ වුග තත. 
 
(2) අධිකාරිතයහි යේ කාර්යය්ක  ඳහා ඉඩේ අේපේ කය මැනීතේ පනත යටතේ 
කිිනයේ ිසත ේෂිත ප්රyතශ යක යේ ඉඩම්ක තහෝ යේ ඉඩමක කිිනයේ අන්තිය්ක අේපේ 
කය මැනීමට අව S වූ ිසටක,  හ එවැනි යේ ිසත ේෂිත ප්රyතශ ය්ක ප්රy කා යට පේ 
කයිකන් නිතයෝමතයහි 4 (1) වමන්තිය යටතේ මැ ට් නිත් නතයහි දනතේ ිනට 
ආයේභව ව ය ු න්ක තු ළත නනමම අව ්ථාවක එම පනතින් අව S කයන පරිද 
එකී ඉඩම තහෝ අන්තිය අේපේ කය මැනීතේ අ හ  ිණපැබඳව  ැන්වීම්ක පළකයන 
ලදුව, එම පනතේ කිිනවකට පටහැනි තන වී, එම ඉඩම තහෝ අන්තිය  ේබන්ධ්යතයන් 
තමිසය ුතු  වන්ද ප්රy මා ය ීරය ය කිීමතේ කාර්යය  ඳහා පහත  ඳහන් ිසධිිසධ්යාන 

අ ාළ වුග තත.: 
 
(අ)  ඉඩමක තවළඳපල වය නාකම එම ඉඩම අේපේ කයමේ අව ්ථාත් පැවති 
තේේවයට  මාන නේ එවැනි නිතයෝමයක දනයක පැවති තවළඳපල වය නාකමම 
වන බවට  ලකුග ලබන අතය, එවැනි දනයකට පදුව එකී ඉඩමට බලපාුග ලැබූ 
 ශභාවතයන් ිනදුකයුග ලැබූ වැනම දුත ම කිීමම්ක පවීර නේ,   ාධ්යාය  ප්රy මා යකින් 

ිකළ ඉහල යමම ිනදු ත්.; 
 
(ආ) එවැනි නිතයෝමයක දනයක දී ඉඩතමහි තවළඳපල වය නාකම නිර් ය කිීමතේ දී, 

කිිනයේ  ාංවර්ධ්යන කාර්යයකින් තහෝ තමම පනත ්රිKයාත් තය වීතේ දී ිනදුකයන 
අනිමකේ තමතහුතේ මඟින්  ිජුව තහෝ වක්ර් ව උපචිත ිසය හැකි, යේ ප්රy තිලාභය්ක තහෝ 
වය නාකම ඉහළයාම්ක, තහෝ උපචිත තවතැන්  ැලකිය හැකි යේ ප්රy තිලාභය්ක තහෝ 

වය නාකතමහි ඉහළයාම්ක  ැලකිගොලට මුග තන ලබන්.   ”. 
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යුග නිතයෝමතේ දනට ඉඩමට තිබිය හැකිව තිබූ තවළඳපල වය නාකමට (ඉඩම අේපේ 
කය මන්නා අව ථ්ාත් පැවති තේේවයටම  මාන තේේවතේ පවතින්තන් නේ), 
නිතයෝමතේ දනට පදුව එවැනි ඉඩමකට බලපාුග ලබන,  ශභාවතයන් ිනදුකළ 

වැනමදුත ම කිීමේ තහේු තවන්  ාධ්යාය  අමයකින් වැනමවන ලදුව වන වය නාකම ත්. 
එබැිසන්, නිතයෝමයට පදුව,  ශභාවතයන් ුතු ව, ඔබ ඉඩතමහි තම ඩනැගීම්ක තහෝ වැනම 
දුත ම කිීමම්ක ිනදුකය තිතේ නේ, එකී ිසත ේෂිත වැනම දුත ම කිීමම  ඳහා අතිතර්ක වන්ද 
මු ල්ක ලබා මැනීමට හැකිය. 

 

 ඉඩතමහි තවළඳපල වය නාකම ීරය ය කිීමතේ දී, මහවැලි අධිකාරිය ිසිනන් ිනදුකයන ල  
කිිනදු වැනම දුත ම කිීමම්ක තහෝ  ාංවර්ධ්යනය්ක  ැලකිගොලට මුග තන ලැතේ. මහවැලි 
අධිකාරිතේ කාර්යය තහෝ තමතහුතේවලට  ිජුවම තහෝ වක්ර් ව  ේබන්ධ්ය ප්රy තිලාභය 
 ේබන්ධ්ය අතේ්කෂාව්ක, තහෝ ිසයහැකි වය නාකම  ඉහළයාම්ක පවා, ඉඩතමහි තවළඳපල 
වය නාකම ත්කත ේරු කිීමතේ දී  ැලකිගොලට මුග තන ලබන්. 

12. මහවැලි අධිකාරියට මහවැලි ප්රyතශ වල තති ඉඩේවල හිිකකාරිේවය ලබාමත හැක 

මහවැලි අධිකාරියට එහි කාර්යය  ඳහා ිසත ේෂිත ප්රyතශ වල ිණහිය  ඉඩේ, ඉඩේ අේපේ 
කයමැනීතේ පනතතහි නිරූපනය කය තති ්රිKයා පරිපාය ය අුගමමනය කිීමමකින් තත යව 
හිිකකයමත හැක.  

12.1 එත ේ  ඉඩේ හිිකකය මැනීම  ඳහා ඔවුන් ිසිනන් අුගමමනය කළ ුතු  ්රිKයා පරිපාය ය 

මකම්ක ? 

පළමු ිණයවය - 24(1) වමන්තිය ප්රy කායව, පහත  ම  ඳහන් කයිකන් මහවැලි අධිකාරිය නිත් නය්ක 
පලකළ ුතු ය.  

 අ ාළ ඉඩතමහි  හ ිසත ේෂිත ප්රyතශ යක ිණහිටා තති එහි තක ට  ිණපැබඳ ිස ්තයය. 

 එවැනි ඉඩමක කිිනයේ අන්තිවාිනකම්ක, හිිකකම්ක  තහෝ අන්තිය්ක  ඳහා ඉගොලුේ 
කයන  මම ද්ශමලතය්කම  ්වකීය ඉගොලීම ලිඛිතව මහවැලි අධිකාරිය තවත ඉදරිපේ 

කිීමම වඩා දුදුදු බව (ඉදරිපේ කළ ුතු  බව) .  

 ඉගොලීම ඉදරිපේ කළුතු  කාල සීමාව. 

නිත් නය, 

 මැ ට් නිත් නතයහි පළකල ුතු න්. 

 අවම ව තයන් ිනාංහල භාෂාතවන් එ්ක ද්වේපතක  හ එ්ක ද්වේපතක ත මළ 

භාෂාතවන් පලකළ ුතු ය. 

 නිත් නතයහි ිස ්තය කය තති පරිද ිසත ේෂිත ප්රyතශ යක එවැනි තක ට ක 
පැහැදලිව තපතනන  ්ථානයක, අධිකාරිතයහි නිතයෝමයන්ට අුගකූලව ප්රy  ර් නය 

කළ ුතු ය. 

ත වන ිණයවය - ඉඩම තවුගතවන් ිනදුකළ ිනයළුම ඉගොලීේවල වලාංගුභාවය තහෝ වලාංගු තන වන 
බව  ේබන්ධ්යතයන්  නිින ිසමර් නය්ක මහවැලි අධිකාරිය ිසිනන් ිනදුකළ ුතු ය. 
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තතවන ිණයවය - නිින ිසමර් නයකට පදුව, ිනයළුම ඉගොලීේ වලාංගු තන වන බවට මහවැලි 
අධිකාරිය ිසිනන් නිමමනය කළ අව ්ථාවක, අමාතSවයයාතේ අුගමැතිය තතිව ඔවුනට එම ඉඩේ 

හිිකකය මැනීමට හැකියාව තති අතය, එහි ිනදුකළ ුතු  නනමම කාර්යය්ක කිීමමට හැකියාව තත. 

 බලපමම එත ේ හිිකකයමේ ඉඩම්ක කිිනදු අවහියතාවයකින් තත යව නි ැකවම මහවැලි 
අධිකායය  ු වන බැිසන්, එවැනි හිිකකය මැනීම්ක ඉඩේ අේපේ කයමැනීමකට  මාන ත් 
(25(1) වමන්තිය). තකත ේ තවතේ, හිිකකාරිේවය ලබා මැනීමක දී වන තප දු කාර්යය 
අනාවය ය කිීමතේ අව Sතාවය්ක  තන මැති පරිපාය මය තවන ්කේ පවීර. ඉගොලීේ  හිත 
පාර් ්වයන්ට වන්ද තමවීතේ වමකීමට අධිකාරිය යටේ තන ත්. 

12.2 එවැනි ඉඩේවල හිිකකාරිේවය ලබාමත හැ්කත්ක කාට ? 

ශ්රී  ලාංකා මහවැලි අධිකාරිය තවුගතවන් හිිකකාරිේවය ලබා මැනීම ිණිස   ලිඛිත අව යය ලබාදුන් 

ද්ශමලතයමකට පම ්ක ඉඩම හිිකකය මත හැක.. 

12.3 හිිකකාරිේවය ලබාමැනීම ිණිස  බාධ්යාව්ක තහෝ සීමා කිීමම්ක පවතින ිසට මහවැලි 

අධිකාරිය තවුගතවන් ්රිKයා කයන  ද්ශමලතයමක අුගමමනය කළ ුතු  ්රිKයා පරිපාය ය මකම්ක ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

12.4  ්වකීය අන්තිවාිනකේ, හිිකකම තහෝ බු්කතිය මහවැලි අධිකාරිය ිසිනන් අේපේකය 
මන්නා ල  ද්ශමලතය්ක  ඳහා තති ප්රy තිකර්ම තම නවා ? 

එවැනි අන්තිවාිනකම්ක, හිිකකම්ක තහෝ අන්තිය්ක ප්රy කා යට පේකිීමම  ඳහා අධිකාරියට එතයහිව 
නිින අධිකය යක, එනේ, ද ා අධිකය තයහි නඩුව්ක තම ුග කිීමමට ඔහුට හැකි අතය, එීර ඉඩම 

තවුගතවන් අධිකාරිතයන් වන්ද ඉගොලා ිනන්මට හැකියාව තත (25(3) වමන්තිය). 

තමම අව ථ්ාවන්හි දී ඉඩේ අේපේ කයමැනීතේ පනතට අුගව වන්ද මු ල ත්කත ේරු කයුග තත. 
තකත ේ තවතේ,  ප්රyතශ ය මහවැලි ප්රyතශ ය්ක තල  ප්රy කා යට පේකළ දන ිනට ව ය 3්ක තු ළත  
මහවැලි අධිකාරිය ිසිනන් ඉඩතමහි හිිකකම ලබාමේ අව ථ්ාවක (එනේ 3(1) වමන්තිය යටතේ 

නිලධ්යාරියා මතහේ ්ත්රඩාේ අධිකය ය තවත අයදුේපේ ඉදරිපේ කළ ුතු ය 

මහවැලි අධිකාරිය තවුගතවන් තමාට ඉඩතමහි හිිකකාරිේවය ලබාත න තල  ෆි ්කගොවයයාට 

නිතයෝමකයිකන් මතහේ ්ත්රඩාේවයයා තවතින් නිතයෝමය්ක ලබාමැනීමට ඔහු දුදුදුකේ ලබන්. 

අවහියතාවය්ක/ිසතයෝධ්යය්ක  ්කවන  හ හිිකකායේවය ලබාදීමට අකමැති ද්ශමලතයමක 
බැහැය කිීමම ිණිස  ෆි ්කලවයයාට අව S පරිද බලය තයදීම ිනදුකළ හැකිය. ඉන්පදු, 
නිතයෝමය ්රිKයාේමකකළ ආකායය ිස ්තය කයිකන් ලිඛිත වාර්තාව්ක ඔහු අධිකය යට 

ඉදරිපේ කළ ුතු ය. 
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නිතයෝමය),  23(2) වමන්තිතයහි අේපේ කයමැනීතේ ්රිKයාවලිය 
යටතේ ඉහත  ඳහන් කය තති වSතිතර්කයන් අ ාළ වුග තත (25(5) 
වමන්තිය)  

13.  ‘ිසත ේෂිත ප්රyතශ ’වල ඉඩේ අන් ු  කිීමම  ේබන්ධ්යතයන් මහවැලි 
අධිකාරිය  ු  බලතල තම නවා ? 

ඉඩේ  ාංවර්ධ්යන ආඥාපනත  හ යජතේ ඉඩේ ආඥාපනත/ආඩනඩුතවහි 

ඉඩේ ආඥාපනත යටතේ ‘ිසත ේෂිත ප්රyතශ ’වල ඉඩේ අන් ු  කිීමතේ 
බලය මහවැලි අධිකාරිය  ු ය. ම්ක නි ා  යේ, මහවැලි අධිකාරියට 
පනතතහි ආ උපතගොඛ් ය යටතේ  ්කවා තති බලතල  හ එහි  ්කවා 
තති ඉඩේ  ාංවර්ධ්යන ආඥාපනත   හ යජතේ ඉඩේ ආඥාපනත යටතේ 
තති බලතල ්රිKයාේමක කිීමමට මහවැලි අධිකාරියට හැකි බව 
මහවැලි අධිකාරි පනතතහි 22 වමන්තිය මඟින්  ්කවා තති බැිසිස. 

(සීමා හිත පරි ය ප නම එතයහිව එේඒඑ එ්ගො හි 7 -9 ිණටුවල පීඒ 
යේනායක ිසනිදුරු ු මන් ිසිනන් තමම තර්කය ඉදරිපේ කය තත

3).  

22අ වමන්තිය යටතේ, ඉඩේ  ාංවර්ධ්යන ආඥාපනතතහි  හ යජතේ ඉඩේ ආඥා පනතතහි  ඳහන් 

කාර්යභායයන්ට අ ාළව ‘ිසත ේෂිත ප්රyතශ ’  ේබන්ධ්යතයන් ිසත ේෂ බලතල මහවැලි පනත 
පරිපාලනය කයුග ලබන අමාතSවයයා  ු ව තත. 

තකත ේතවතේ, මහවැලි අධිකාරිතයහි ්රිKයාවන්  ඳහා මහජන භායකාය ිනශධ්යාන්තය අ ාළවන 
බවේ ඔවුනට  ්වකීය බලතල ්රිKයාතවහි තය ිසය හැ්කත්ක මහවැලි අධිකාරිතයහි කාර්යභායයන් 

වැනම දුත මකයලීම  ඳහා පම ්ක බවේ තශ්රහේෂඨ්ාධිකය ය ිසිනන් ිණපැතමන තත.’4 උ ාහය ය්ක 

තල  තාර්කනික තහෝ  ාධ්යාීමකය ය කළහැකි ප නම්ක  ැලසීමකින් තත යව ඔවුනට 
‘ජලා වල ය්කෂිත ඉඩේ’ අන් ු කිීමමට  හ ‘ඉදකිීමම  ඳහා අව යලබාදීම’ ිනදුකිීමමට 

තන හැකිය.’5 
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4
Ibid 17. 

5
Ibid 18. 

මහවැලි අධිකාරිය 

තශපලවල භායකාරිේවය  

 යා ිනය න්තන්  

මහජනතාව තවුගතවනි 

- සීමා හිත පරි ය ප නම 

එදරිව ශ්රී  ලාංකා මහවැලි 

අධිකාරිය  - ශ්රී  ලාංකා 

තශ්රහේෂ්ඨාධිකය ය තශ්රහේ. 

අධි. (FR) අාංක. 459/08 

(17- 06 -2010) 
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 ටහන් 
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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' 
 


