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mk;a
1950 අංක 9 දරන ඉඩම් අත්පත් කරගැනීයම් පනත
1979 අංක 43 දරන ඉඩම් ප් දාන (වියශේෂ විධිවිධ්යාන)
පනත
1887 අංක 4 දරන ඉඩම් පුනර්ග්ීහණ ආඥාපනත
1935 අංක 19 දරන ඉඩම් සංවර්ධ්යන ආඥාපනත
ඉඩම් ප් තිසංස්කරණ යකොමිස
1979 අංක 23 දරන ශ්රී  ලංකා හවැලි අධිකාරි පනත
1988 අංක 56 දරන ජාතික පාරිසරික පනත
1971 අංක 22 දරන කාලාවයරෝධ්ය ආඥාපනත
1979 අංක 7 දරන රජයේ ඉඩම් (භුක්තිය නැවත
පවරා ගැනීයම් ) පනත
1947 අංක 8 දරන රජයේ ඉඩම් ආඥාපනත
1840 අංක 12 දරන රජයේ ඉඩම්වලට
අනවසරයයන් පිවිසී පිළිබඳ ආඥාපනත
1861 අංක 10 දරන හා ාර්ග ආඥාපනත
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rcfha bvï iy bvï ms<sn| kS;s
රජයේ ඉඩම් යනු ය ොනවාද?
ශ්රී  ලංකායඉ ඉඩම්වලින් 80%කට වැඩි ප්  ාණයක් රජය සතු යඉ. ඉතිරි යකොටස පුේගලික
පාර්ශ්වයන් සතු යඉ. රජයේ අනවසර ඉඩම් ආඥාපනත යටයත්, සියලු මුඩු ඉඩම්, කැලෑ
ඉඩම්, පදිංචි වී යනො ැති ඉඩම් සහ වගා යනොකළ ඉඩම් වල අයිතිය එයට පටහැනි භාවයක්
ඔප්පු කරන යතක් රජයට අයත් බවට (7 වන වගන්තිය) පූර්ව උපකල්පනය කරන අතර,
වසර 30 කට වඩා වැඩි කාල පරිච්යේදයක් පුරා රජය විසින් බාධ්යාවකින් යතොරව හිමිකම්
කියන ලද සියලු කුරුඳු ඉඩම් වල අයිතිය රජය විසින් දරනු ලබන බවට සැලයක් (6 වන
වගන්තිය).
රජයේ ඉඩම්, bvus සංවර්ධ්යන ආඥාපනත යටයත් පාලනය කරනු ලබන අතර, ඉඩම්
යකො සාරිස්වරයායේ විෂය පථය යටතට ගැයන්. ඉඩම් යකො සාරිස්වරයා සsh බලතල
දිසාපතිවරයාට (දිස්ත්රිනක් යල්කම්වරයාට) පවරනු ලබයි.
rcfha bvus i\yd දී නා පත්රක ලබා යදන්යන් යකයසේද, නීති වියරෝධීj tu ඉඩම් අල්වා
ගන්නා පුේගලයන්යගන් ඒවා ආරක්ෂා කර ගන්යන් යකයසේද, rcfha ඉඩම් නියා නය,
පාලනය සහ කළ නාකරණය කරන්යන් යකයසේද යනාදියට නීති සහ ප් ඥප්ති කිහිපයක්
අදාළ යඉ.
rchg ish Ndrfha we;s ඉඩම් භාවිතා කිරී සඳහා wjir ,nd osh yel. fuය n,m;%
u.ska එකවර පූර්ණ හිමික ප් දානය කිරී (උදාහරණ යලස ඉඩම් ප් තිසංස්කරණ
යකොමිෂන් සභාවට ඉඩ ක් එක්වර පූර්ණ වශයයන් සංවර්ධ්යන ණ්ඩලය සතුව ඉඩම්
ප් තිසංස්කරණ යකොමිසන් සභාවට අයත් වසර 99ක බදු කාලයක් සහිත යත් සහ රබර් ඉඩම්
පවතී) ඉඩ s බදු දී සිදුකළ හැකිය.
රජයේ ඉඩම් ආඥාපනත ශ්රී  ලංකා රජයේ ඉඩම් ප් දානය කිරී සහ පවරාදී , එවැනි ඉඩම්
i\yd දී නා පත්රක සැපයී , yd කළ නාකරණය, ය න් යවරළ අේදර ඉඩම් පාලනය
කිරී , සහ වැඉ සහ යපොදු ඇළවල ජලය භාවිතය සම්බන්ධ්ය යරගුලාසි සම්බන්ධ්යයයන්
කටයුතු කරයි.

රජයේ ඉඩම් සැබවින් හිමි කාටද?
යරේෂ්ධාධිකරණය විසින් සලකනු ලබන්යන් රජය විසින් රජයේ ඉඩම් ජනතාව යවනුයවන්
පාලනය කරමින් සිටින බවයි. (අංක 26A -36/2003 දරන ඉඩම් හිමිකාරිත්වය නිර්ණය
කිරීයම් වියශේෂ ව වස්ථා යකුමම්පත)

ධ්ය

wdKavqj iy පළාත් iNdj, n,;,

ශ්රී  ලංකා ආණ්ඩු ව වස්ථායවහි 13 වන සංයශෝධ්යනයට අනුව, ඉඩ ක් පිළිබඳව යහෝ
ඉඩ ට අදාළ අයිතිය, ඉඩම් භුක්තිය, ඉඩම් පවරාදී සහ අන්සතු කිරී , ඉඩම් භාවිතය,
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ඉඩම් නිරවුල්කිරී සහ ඉඩම් වැඩිදියුණු කිරී ආදී සියල්ල පළාත් සභාවන් සඳහා යවන් වූ
කාර්යයන්ය ( පළාත් සභා ලැයිස්තුයවහි 18 වන අයිත ය).
යකයසේයවතත්, රජයේ ඉඩම් ධ්ය
රජය සතු යඉ. රජයේ ඉඩම් අන්සතු කළ හැක්යක්
ජනාධිපතිවරයායේ මුේරාව යටයත් ප ණි (13 වන සංයශෝධ්යනයේ 2 වන පරිශිෂ්ධය).
යරේෂ්ධාධිකරණයg wkqj රජයේ ඉඩම් පළාත්බද හාධිකරණ විෂය පථයයන් බැහැරව
පවතsයි. අධිකරණය විසින් පිළියගන ඇත්යත් සීමිත අවස්ථාවන්හි, (යග්ීේෂධ
් ාධිකරණ අංක
21/2013) එනම්, පළාත් සභා ලැයිස්තුයවන් සලසා දී ඇති බලතලවලදී හැර, ධ්ය
රජය
විසින් රජයේ ඉඩම් සම්බන්ධ්ය ස්වකීය නීතිය පළාත් සභාවලට පවරා දී යනො ැති බවයි.

ඔබට රජයේ ඉඩම්වලට කාලාවයරෝධ්යය අයිතිය ප් කාශ කළ හැකිද (දිගු
කාලීන භාවිතය යහේතුයවන් අත්පත් කරගැනී )?
යපෞේගලික පාර්ශ්වයන්ට රජයේ ඉඩම් සම්බන්ධ්යයයන් කාලාවයරෝධ්ය අයිතිය ප්  කාශ කළ
යනොහැක. යපෞේගලික ඉඩම් සම්බන්ධ්යයයන් ය
තත්ත්වය යවනස් යඉ - වසර 10ක
අඛණ්ඩ, නිර්බාධී, ප් තිවියරෝධී භුක්තිය ඟින් පුේගලික ඉඩම් සඳහා කාලාවයරෝධී හිමිකම්
අයිතිය ප් කාශ කිරී ට අවස්ථාව සැලයසේ (කාලාවයරෝධී ආඥාපනයතහි දක්වා ඇති
අවශ තාවයන් ඇතුළත) .
නමුත් ය ය රජයේ ඉඩම් සම්බන්ධ්යයයන් අදාළ යනොයඉ (රජයේ ඉඩම් ආඥාපනත, 103
වගන්තිය). යපෞේගලික පාර්ශ්වයකට කිසිදිනක රජයේ ඉඩම් සම්බන්ධ්යයයන් කාලාවයරෝධී
අයිතිය ප් කාශ කළ යනොහැක (කාලාවයරෝධ්ය ආඥාපනත, 15වන වගන්තිය). ය ය සියලු
රජයේ ඉඩම් වලට අදාළ වන අතර (1947 වසයර් රජයේ ඉඩම් ආඥාපනත බලාත් ක
වීය න් අනතුරුව), ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීයම් පනත යටයත් රජය විසින් පවරා ගන්නා ලද
ඉඩම්, යහෝ ඉඩම් පුනර්ග්ීහණ ආඥාපනත යටයත් නැවත අත්පත් කරගත් ඉඩම් සඳහා ද
අදාළ යඉ.
රජයේ ඉඩම් ආඥාපනත (52 සහ 53 වගන්ති) ඟින් පැහැදිලිව සඳහන් කරනු ලබන්යන්
භාවිතය යහෝ භුක්තිය ඟින් රජයේ රක්ෂිතයන් සඳහා පුේගලයයකුට හිමික ලබාගත
යනොහැකි අතර, එවැනි රක්ෂිතයන් සම්බන්ධ්යයයන් සිදුකරන ලද වැඩිදියුණු කිරීම් සඳහා
වන්දි පවා ලබා ගත යනොහැකි බවයි. රජයේ රක්ෂිතයන්ට නීති වියරෝධී යලස
අනවසරයයන් ප් යඉශ වන්නන් ය
පනත යටයත් වහා පිට ං කළ හැකිය (54
වගන්තිය).
රජයට එයරහිව කාලාවයරෝධ්යය ක්රිනයාත් ක යනොවන බැවිka, රජයේ ඉඩම් ආඥාපනත සහ
කාලාවයරෝධ්ය ආඥා පනත ප් කාරව, යහේන් ඉඩම්/කපා පුළුස්සා දැමූ වගාවන් වල නීති
වියරෝධී පදිංචිකරුවන්ට එවැනි ඉඩම් සඳහා කාලාවයරෝධ්යය ත හිමිකම් ඉදිරිපත් කළ
යනොහැක.
බලපත්රකයක් සතු වූjo කිසිදු පුේගලයයකුට රජයේ ඉඩම් සම්බන්ධ්ය කාලාවයරෝධ්ය හිමික
ග්ීහණය කර ගත යනොහැක (ඉඩම් සංවර්ධ්යන ආඥාපනත, 161 වගන්තිය).
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රජයේ ඉඩම් සංවර්ධ්යනය කිරී සහ කළ නාකරණය කිරී
රජයේ ඉඩම් සංවර්ධ්යනය කිරී
පනත ඟින් කටයුතු යකයර්.

සහ අන්සතු කිරී

සම්බන්ධ්යයයන් ඉඩම් සංවර්ධ්යන ආඥා

ශ්රී  ලංකා හවැලි අධිකාරි පනත u.ska, කෘෂි කර් ාන්තය, ජල සම්පාදනය, වනාන්තර සහ
වනජීවීන් ඇතුළත්ව පනතska නිය කර ඇති සියලු ක්යෂේත්රක හවැලි අධිකාරිය යටතට
ගැයන්.
වනාන්තර ඉඩම් යනුයවන් ප් කාශයට පත් කර ඇති ඉඩම් වන සංරක්ෂණ යදපාර්තයම්න්තුව
ඟින් පාලනය කරනු ලබයි. යදපාර්තයම්න්තුවට නැවත අලුත් කළ හැකි බලපත්රක ත ඉඩම්
නිදහස් කිරී සිදුකළ හැකි වුව ද, එවැනි ඉඩම් දීර්ඝ කාලීන බදු ත අන්සතු කිරී සිදු
කිරීයම් බලතල යදපාර්තයම්න්තුව සතු යනොවන අතර, දැඩි සංචිතයන් යහෝ රක්ෂිතයන්
කිසිදු අයුරකින් නිදහස් කළ යනොහැක. ඉඩ
හජන කාර්යයක් සඳහා අවශ වුව ද, වන
සංරක්ෂණ යදපාර්තයම්න්තුවට අදාළ යර්ඛීය අ ාත ංශයට ඉඩ නිදහස් කළ හැක්යක්
ජාතික පාරිසරික පනයතහි දක්වා ඇති පාරිසරික අවශ තා සපුරාලීය න් අනතුරුවය
(ජාතික පාරිසරික පනයතහි නිශ්චිතව දක්වා ඇති ව ාපෘති සඳහා).

රජයේ ඉඩම් සඳහා බලපත්රක
1. ඉඩම් සංවර්ධ්යන ආඥාපනත යටයත් බලපත්රක
2. රජයේ ඉඩම් යටයත් බලපත්රක
රජයේ ඉඩම්වල පදිංචි වී සඳහා යපෞේගලික පාර්ශ්වයන්ට බලපත්රක ප් දානය කළ හැකිය.
ය
බලපත්රක ලබා යදන්යන් යම් යම් යකොන්යේසි තය. බලපත්රකය, බලපත්රක හිමියාට
යපෞේගලික වන අතර, ඔහුයේ රණයයන් පසු, නීතියේ විධිවිධ්යාන පරිදි ඔහුයේ නාමිකයාට
යහෝ අනුප් ාප්තිකයාට පැවරිය හැක.
1. ඉඩම් සංවර්ධ්යන ආඥාපනයතහි බලපත්රක
ය
බලපත්රක ඉඩම් සංවර්ධ්යන ආඥාපනත යටයත් ප් දානය යකයර් (මින් තු ඉඩම් සංවර්ධ්යන
බලපත්රක යනුයවන් හඳුන්වනු ලබන). ඉඩම් වගා කිරීයම් සහ සංවර්ධ්යනය කිරීයම් අරමුණින්
ඉඩම් සංවර්ධ්යන ආඥාපනත් බලපත්රක නිකුත් කරනු ලබන අතර, ඉඩය හි පදිංචි වී /යහෝ
ඉඩ වගාකිරී වැනි යම් යම් යකොන්යේසි ත නිකුත් කරනු ලබයි.
ඉඩම් සංවර්ධ්යන ආඥාපනත් බලපත්රක:- ඉඩම් සංවර්ධ්යන ආඥාපනයතහි 19 වන වගන්තිය
(111 පරිච්යේදය) යටයත් නිකුත් කරනු ලැයේ. ඉඩම් සංවර්ධ්යන ආඥාපනත් බලපත්රකලාභීන්ව
ප් ායේශිය යල්කම්වරයා/දිසාපතිවරයා(දිස්ත්රිනක් යල්කම්වරයා) විසින් ඉඩම් කච්යච්රියේ දී
යතෝරා ගනු ලබයි. වාර්ෂික ගාස්තු යගවීය න් පසුව ප් ායේශිය යල්කම්වරයා/දිසාපතිවරයා
(දිස්ත්රිනක් යල්කම්වරයා) විසින් ඒවා වාර්ෂිකව අලුත් කිරී සිදුකරයි.

බලපත්ංවලාභීව ඉඩම්ව ආරක්ෂාව කිරීම:- බලපත්රකයක්/ආරක්ෂිත භූමි යකොටසක් යටයත් ප් දානය
කරනු ලබන ඉඩම්, අල්ලා ගැනී

යහෝ අධිකරණ නියයෝගයක් ක්රිනයාත් ක කිරීය න්
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විකිණී සිදු කළ යනොහැකිය (39 වගන්තිය). පනයතහි දක්වා ඇති සීමිත අවස්ථාවන්හි දී
හැර ඒවා බේදට දී යහෝ උකස් කිරී සිදුකළ යනොහැකිය (43 වගන්තිය).
බලපත්රකයක් අළුත් කිරී :- ඒවා සා ාන යයන් වාර්ෂිකව අළුත් කරනු ලබයි. බලපත්රකයක්
අළුත් කිරී සිදුකරන්යන් ද නැතයහොත් බලපත්රකයක් ඉඩම් දී නා පත්රකයක් බවට පරිවර්තනය
කරන්යන් ද යන තීරණය දිසාපතිවරයා (දිස්ත්රිනක් යල්කම්වරයා) සතු යඉ. ධ්ය
පන්තික
යයෝජනා  ය, ස්වර්ණභූමි යයෝජනා  ය ආදී ඉඩම් ප් දානය කිරීයම් යයෝජනා 
කිහිපයක් කලින් කලට ක්රිනයාත් කව ඇත. දී නා පත්රකයයහි යකොන්යේසිවලට යටත්ව,
රජයේ දී නා පත්රක ඟින් ප් දාන ලාභියාට හිමිකම් අයිතිය ලබා යදයි.
ඉඩම් සංවර්ධ්යන ආඥාපනත් බලපත්රකයක් අවලංගු කිරී :- බලපත්රකයයහි යකොන්යේසි හා
අනුකූල යනොවී
ත බලපත්රකයක් අවලංගු කළ හැකිය. (ඉඩම් සංවර්ධ්යන ආඥාපනත, 109 110 වගන්ති). බලපත්රකයයහි යකොන්යේසියක් උල්ලංඝනය කර තියබන්යන් ඇයිද යන්නට
යහේතු fmkajk f,i දිසාපතිවරයාට (දිස්ත්රිනක් යල්කම්වරයාට) බලපත්රකලාභියා යවත
නියඉදනයක් නිකුත් කළ හැකිය. නියඉදනය නිකුත් කිරීය න් පසු බලපත්රකලාභියාට, බලපත්රක
යකොන්යේසියක් උල්ලංඝනය කිරී සම්බන්ධ්ය යහේතු දැක්වී පිණිස යපනී සිටින යලස
නියයෝග l< miq (106 වගන්තිය),
බලපත්රකලාභියා යපනී සිටී ට අයපොයහොසත් වුවයහොත්:- 109 වගන්තිය යටයත්
බලපත්රකය අවලංගු යකයර්. බලපත්රකයක් අවලංගු කිරී ට නිර්යේශ කිරී ,
නියඉදනයයහි දක්වා ඇති දින සිට, දින 28කg පiq isoq කළ යුතුය.
දිසාපතිවරයායේ (දිස්ත්රිනක් යල්කම්වරයායේ) තීරණය අවසන් තීරණය වන අතර,
බලපත්රක ලාභියා යහේතු දැක්වී ට අයපොයහොසත් වුවයහොත් අභියාචනා කිරී ට
යනොහැකිය.
බලපත්රකලාභියා යපනි සිට බලපත්රකය අවලංගු යනොකිරී ට යහේතුව ඉදිරිපත් කරන්යන්
නම් (නියඉදනයයහි සඳහන් දින යහෝ එකී නිශ්චිත දින සිට දින 14ක් ඇතුළත):දිසාපතිවරයා (දිස්ත්රිනක් යල්කම්වරයා) විසින් bvu iusnkaOfhka .kakd
නියයෝගය බලපත්රකලාභියාට බාර දී සිදුකරන අතර ඉඩය හිo ප් දර්ශනය කරනු
ඇත (112 වගන්තිය). එවැනි නියයෝගයක් සම්බන්ධ්යයයන් බලපත්රක ලාභියයකුට
ඉඩම් යකො සාරිස්වරයා යවත අභියාචනා කිරීයම් අයිතිය පවතී (113 වගන්තිය).
by; ioyka කටයුතු
බලපත්රකලාභියයකු සතු යඉ.

සඳහා

නියයෝජිතයයක්

හරහා

ඉදිරිපත්

වීයම්

අයිතිය

යනරපී :- බලපත්රකයක් අවලංගු කිරීය න් පසුව, බලපත්රකලාභියාව ඉඩය න් යනරපන යලස
යහේස්ත්රකාත් අධිකරණයකින් ඉල්ලා සිටිය හැකිය. (ඉඩම් සංවර්ධ්යන ආඥාපනයතහි 125
වගන්තිය යටයත් සංක්ෂිප්ත නඩු). යහේස්ත්රකාත්වරයායේ නියයෝගය iusnන්Ofhka
අභියාචනාධිකරණයට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කිරීයම් අයිතිය ඇත. (126 වගන්තිය).
වන්දි යගවී :- දී නා පත්රකයක් අවලංගු කර ඇති විට වන්දි යගවී
විධිවිධ්යාන සලසා නැත.

පිනිස පනයතන්

ඉඩම් සංවර්ධ්යන ආඥාපනත් බලපත්රකයක් යටයත් ඉඩම් අන්සතු කිරී :- දිසාපතිවරයායේ
(දිස්ත්රිනක් යල්කම්වරයායේ) අවසරයකින් යතොරව බලපත්රකයක් යටයත් ප් දානය කර ඇති
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ඉඩ ක් අන්සතු කළ යනොහැක. අවසරයකින් යතොරව අන්සතු කිරී ක් වලංගු යනොයඉ. එfia
අන්සතු කිරී ක් සිදුකරන්යන් නම්, එය බලපත්රකයයහි යකොන්යේසියක් උල්ලංඝනය කිරී ක්
වන බැවින්, බලපත්රකලාභියාට ඉඩම් සංවර්ධ්යන ආඥාපනත් බලපත්රකය ද අහිමි වනු ඇත.
බලපත්රකලාභීන්යේ අයිතිවාසිකම්:- බලපත්රකලාභියයකුට ත ායේ ඉඩ ට අනවසරයයන්
ඇතුල්වන්යනකුට එයරහිව දිස්ත්රිනක් අධිකරණයයහි භුක්තිය පිහිුමවීයම් නඩුකරයක් ආරම්භ
කළ හැකිය. බලපත්රකලාභී ඉඩ කට නීති වියරෝධී යලස අනවසරයයන් ප් යඉශවන්යනකුට
එයරහිව ප් ායේීය යල්කම් වරයාට/ දිසාපතිවරයාට (දිස්ත්රිනක් යල්කම්වරයාට) ඉඩම්
සංවර්ධ්යන ආඥාපනත යටයත් ක්රිනයා ාර්ග ගත හැකිය.
බලපත්රකලාභී ඉඩම් සඳහා පසු අයිතිය (ඉඩම් සංවර්ධ්යන ආඥාපනත 48-87 වගන්තිය):බලපත්රකලාභියයකුට බලපත්රකලාභී ඉඩ ක් සඳහා අනුප් ාප්තිකයයක් නම් කළ හැකිය.
අනුප් ාප්තිකයා 3වන උපයල්ඛනයයහි ලැයිස්තු ගත කර ඇති අයයක් යනොවන්යන් නම්
(කලත්රකයා යහෝ යල් ඥාතින් ආදී), අනුප් ාප්තිකයාව අනු ත කිරී ට සිදු යඉ. නම්කළ
තැනැත්තා විසින්, එනම්, බලපත්රකලාභියා විසින් ඕනෑ අවස්ථාවක නම් කිරී අවලංගු කළ
හැකිය. (නම් කිරී යනු වලංගු යනොවන පවරා දී ක් යනො යඉ)
ඔහුයේ/ඇයයේ රණයට යපර, බලපත්රකලාභියාට පුේගලයයක් නම්කළ හැකි අතර,
(දරුයවක්/යල් ඥාතියයක් යහෝ කලත්රකයා) ඔහුයේ රණයයන් පසුව ඔහු බලපත්රකයට හිමිකම්
ලබයි. අවසන් කැ ති පත්රකයක් රහිතව/අන්ති කැ ති පත්රකයක් යනොලියා ඔහු මිය ගියයහොත්,
අනුප් ාප්තිය හිමිවන්යන් කාටද යන්න ඉඩම් සංවර්ධ්යන ආඥා පනයතන් දක්වා ඇත.
බලපත්රකලාභියායේ රණයයන් ාස 6ක් ඇතුළත දිසාපතිවරයා(දිස්ත්රිනක් බයල්කම්වරයා)
යවතට අයදුම්කිරීය න් කලත්රකයා යහෝ ළඟ ඥාතියාට බලපත්රකයයහි අනුප් ාප්තිය හිමි යඉ.
එවැනි ඥාතිවරයයකුට බලපත්රකයක් නිකුත් කිරී දිසාපතිවරයා (දිස්ත්රිනක් යල්කම්වරයා)
විසින් සිදුකරනු ඇත.
බලපත්රකලාභී ඉඩ ක් පැවරී :- දිසාපතිවරයායේ (දිස්ත්රිනක් යල්කම්වරයායේ) අවසරයකින්
යතොරව, බලපත්රකලාභී ඉඩ ක් යවනත් අයයකුයේ බාරයට පැවරී යහෝ අත්හැර දැමී සිදු
කළ යනොහැකිය (42 -47 වගන්ති). එවැනි පවරාදී ක් වලංගු යනොයඉ.
බලපත්රකයක් අවලංගු කිරී :- බලපත්රකලාභියයකුට ස්වකීය බලපත්රකය රජය යවත ආපසු බාර දිය
හැකිය. එවන් අවස්ථාවක දී, හිමිකරුව ඉඩය න් යනරපා ද න යලසට ඉල්ලීම් කළ
යනොහැකිය (ඉඩම් සංවර්ධ්යන ආඥාපනත, 125 වගන්තිය).
2. රජයේ ඉඩම් ආඥාපනත යටයත් බලපත්රක
නිකුත්ව කිරීමම්ව අධිකාරිය:- රජයේ ඉඩම් වල පදිංචි වී සඳහා යම් ආකාරයේ බලපත්රක
ජනාධිපතිවරයා විසින් නිකුත් කරනු ලබයි (2(4) වගන්තිය). බලපත්රකය, බලපත්රකලාභියාට
යපෞේගලික වන අතර, ඒ යටයත් වන සියලු
අයිතිවාසිකම් බලපත්රක
ලාභියායේ/ප් දානලාභියායේ රණයත් ස ඟින් තීරණය වනු ඇක.
රජමේවඉඩම්වආඥාපනතවයටමත්වබලපත්ංවයකවවපසුවඅයිතිය:- බලපත්රකයක් නිකුත් කිරී ප් දාන
ලාභියාට යපෞේගලික වන්යන් නම්, ප් දාන ලාභියායේ රණයත් ස ඟ කිසියවකුට එහි
අයිතිය ඉල්ලා සිටිය යනොහැක. ඉඩ සහ බලපත්රය රජයට ආපසු හිමි යඉ. ප් දානලාභියා
හරහා ඉල්ලීම් සිදු කරන කිසියවකුට ඉඩ පිළිබඳ හිමික යහෝ, ඒ සම්බන්ධ්යයයන් සිදුකරන
ලද වැඩි දියුණු කිරීම් සඳහා වන්දි යහෝ ඉල්ලා සිටිය යනොහැක. (16 වගන්තිය)
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බලපත්ංවයක්ව අවලංගුව කිරීම:- බලපත්රකයයහි යකොන්යේසියක් උල්ලංඝනය jS we;a නම්,
බලපත්රකය අවලංගු කළ හැක. ය ය සිදුකරනු ලබන්යන් බලපත්රක යකොන්යේසි උල්ලංඝනය
වී ක් සිදුව ඇති බවට දිසාපතිවරයා (දිස්ත්රිනක් යල්කම්වරයා) අදහස් කරන අවස්ථාවක දීය.
බලපත්රකයක් අවලංගු කිරීයම් යහේතුව ත වන්දි හිමි යනොයඉ (17 සහ 18 වගන්ති).

රජයේ ඉඩම් සඳහා දී නා පත්රක
1. ඉඩම් සංවර්ධ්යන ආඥාපනත යටයත් දී නාපත්රක
2. රජයේ ඉඩම් ආඥාපනත යටයත් දී නාපත්රක
3. ඉඩම් දී නාපත්රක (වියශේෂ විධිවිධ්යාන) ප් දානයන්

ඉඩම් සංවර්ධ්යන ආඥාපනත යටයත් ඉඩම් දී නා පත්රක
දී නාපත්රකයක් නිකුත් කිරී :- ඉඩම් සංවර්ධ්යන ආඥාපනත යටයත් ඉඩම් දී නා පත්රකයක්
නිකුත් කරන්යන් ඉඩම් කච්යච්රියේ දී ප ණි (20 වගන්තිය)
බලපත්රකයක් දී නාපත්රකයක් බවට පරිවර්තනය කිරී :- ඉඩම් සංවර්ධ්යන ආඥාපනත
යටයත් ලබායදන බලපත්රකයක් ඉඩම් කච්යච්රියේ දී දී නාපත්රකයක් බවට
පරිවර්තනය කළ හැක.( ඉඩම් සංවර්ධ්යන ආඥාපනත, 20 වගන්තිය). ඉඩම්
සංවර්ධ්යන ආඥාපනත යටයත් දිසාපතිවරයාට (දිස්ත්රිනක් යල්කම්වරයාට) බලපත්රකයක්
දී නාපත්රකයක් බවට පරිවර්තනය කළ හැකිය. ය
ඉඩම් ප් ායේීය යල්කම්
කාර්යාලයේ ලියාපදිංචි වී ඇති අතර පිඹුරක දක්වා ඇත.
දී නාපත්රකයක් යටයත් රජයේ ඉඩම් අන්සතුකිරී :- ඉඩම් සංවර්ධ්යන ආඥාපනත
යටයත්, ඉඩම් කච්යච්රියක දී හැර, රජයේ ඉඩම්, දී නාපත්රකයක් වශයයන් අන්සතු
කළ යනොහැක (ඉඩම් සංවර්ධ්යන ආඥාපනත, 20 වගන්තිය). එකී දී නාපත්රක
ලබාගැනී සඳහා පුේගලයින් යතෝරා ගැනී යතෝරාගත් ඉඩම් කච්යච්රියක දී සිදු
කරනු ලබයි ( හජන කාර්යයක්, යහෝ අක්කර 8කට අඩු ඉඩම් ඉඩම්
යකො සාරිස්වරයා විසින් ප් දානය කිරී වැනි වියශේෂ අවස්ථාවන්හි දි හැර) .
දී නාපත්රකයක් සඳහා ඉඩ ක්
ැනී
- ැනී
සිදුකර යනො ැති ඉඩ ක්
දී නාපත්රකයක් යටයත් අන්සතු කළ යනොහැක.( 30 සහ 19(3) වගන්ති).
දී නාපත්රක යකොන්යේසි:- ඉඩම් සංවර්ධ්යන ආඥාපනයත් 1වන උපයල්ඛනය යටයත්
දක්වා ඇති යකොන්යේසි, ය න් පැනවී ට ඉඩ ඇති යවනත් අතියර්ක යකොන්යේසි
ද ඉඩම් දී නාපත්රකවලට අදාළ යඉ. යකොන්යේසි ඉඩ හා බැඳී පවතින බැවින්
කු න පුේගලයයක් විසින් ඉඩ අත්පත් කර ගත්ත ද, හිමික ලබා ගන්යන් එකී
යකොන්යේසි වලට යටත්වය (37 වගන්තිය). දී නාපත්රකලාභියා එ යකොන්යේසි
උල්ලංඝනය කරන අවස්ථාවක, දී නාපත්රකය අවලංගු යනොකිරී සඳහා යහේතු
දක්වන යලස දිසාපතිවරයාට (දිස්ත්රිනක් යල්කම්වරයාට) නියඉදනයක් නිකුත් කළ
හැකිය.
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by; i\yka කටයුතු සඳහා
දී නාපත්රකලාභියයකුට හැකි යඉ.

නියයෝජිතයයක්

හරහා

ඉදිරිපත්

වී ට

අභියාචනා කිරී :දී නාපත්රකලාභියා විසින් යහේතු දlajQ l, දිසාපතිවරයා (දිස්ත්රිනක් යල්කම්වරයා)
Tyqg tfrysj ;Skaoqjla oqka jsg
osk 30 la we;=<; weu;sjrhdg අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය. (91, 95, 96
වගන්ති)
125 වන වගන්තිය යටයත් යහේස්ත්රකාත්වරයයකු විසින් පරීක්ෂණයක්o පැවැත්විය
හැකිය.
යහේස්ත්රකාත්වරයායේ තීරණය සම්බන්ධ්යයයන් අභියාචනාධිකරණයට
අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය. (126 වන වගන්තිය යටයත්)
දී නාපත්රකලාභියා විසින් යහේතු දැක්වී සිදුකර යනො ැති නම්, (91(1) වගන්තිය),
දිසාපතිවරයායේ තීරණය සම්බන්ධ්යයයන් අභියාචනයක් සිදු යනොක< yels අතර,
එය අග්ීාණ්ඩුකාරවරයා යවත ඉදිරිපත් කරනු ලබයි. බලපත්රකය අවලංගු කිරීයම්
නියයෝගය අවලංගු කිරී
සාධ්යාරණ බවට සලකනු ලබන්යන් නම්,
අග්ීාණ්ඩුකාරවරයා විසින් එයසේ සිදුකරනු ඇත (101 වගන්තිය).
දී නා පත්රකය පිළිගත හැකි බව (සත බව) :- නීත ානුකූල යල්ඛනයයහි
ජනාධිපතිවරයායේ අත්සන තිබිය යුතුය (අනුපිටපත් අත්සනක් පිළිගනු ලැයේ).
යල්ඛනයේ ඕනෑ පිටපතක් දිසාපතිවරයා (දිස්ත්රිනක් යල්කම්වරයා) විසින් ද අත්සන්
කළ යුතුය. දිස්ත්රිනක්කයේ ඉඩම් යරජිස්ට්රාර්වරයා යවත යල්ඛනය ලියාපදිංචි විය
යුතුය.
දී නා පත්රකයක පසු අයිතිය:- භුක්ති විඳින ඉඩ ක හිමිකරුට ඔහු මිය යා ට යපර
අනුප් ාප්තිකයයක් යහෝ ජීවන හිමිකරුයවක් නම්කළ හැකිය. ජීවන හිමිකරුයවකුට
යවනත් අනුප් ාප්තිකයයක්ව/ජීවන හිමිකරුයවක්ව නම් කිරී ට යනොහැකි යඉ.
ජීවන හිමිකරුයවකුට ද භුක්ති විඳින ඉඩ
පැවරිය යනොහැක.”
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නම්කිරී සිදුකළ යුත්යත් දිසාපතිවරයයක් (දිස්ත්රිනක් යලකම්වරයයක්) /ප් ායේීය
යල්කම්වරයයක්/ඉඩම් යරජිස්ට්රාර්වරයයක්/ප් ායේීය ආදායම් නිලධ්යාරියයක්
/සා දාන විනිශ්චයකාරවරයයක්/යනොතාරිස් වරයයක් ඉදිරියේ ය. ඉඩම්
යරජිස්ට්රාර්වරයා විසින් හිමිකරුයේ රණයට යපර එය ලියාපදිංචි කළ යුතු අතර,
එයසේ යනොවුනයහොත් එය අවලංගු වනු ඇත.
නම්කිරී ක් සිදුකර යනො ැති නම්, පනත (3වන උපයල්ඛනය) ප් කාරව අනුප් ාප්තිය
සිදු යඉ. අනුප් ාප්තියේ ප් මුඛත්වය හිමිවන්යන් ජීවත්වන කලත්රකයාටය. ඉන්
අනතුරුව, ස්ත්රීා පුරුෂ යයදයට අනුව- දියණිවරුන්ට යපර පුත්තුන්ට, මිණිබිරියන්ට
යපර මුණුබුරන්ට,
ඉවරුන්ට යපර පියවරුන්ට, සයහෝදරියන්ට යපර
සයහෝදරවරුන්ට යනාදී වශයයන් ප් මුඛත්වය හිමි යඉ. ඥාතීන්, යල් ඥාතීන් මිස
විවාහය ඟින් ඇතිවන ඥාතීන් යනොවිය යුතුය.
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රජයේ ඉඩම් ආඥාපනත යටයත් ඉඩම් දී නාපත්රක
ය

දී නාපත්රක යද ආකාර යඉ:1. වියශේෂ දී නාපත්රක (පුණ ාධ්යාර, අධ්ය ාපනික, ජනහිතකාමී, ආගමික යහෝ
විද ාත් ක කාර්යය ආදිය.)
2. නිදහස් දී නාපත්රක

ය
නීතිය යටයත් වන සියලු දී නාපත්රක ජනාධිපතිවරයා විසින් අනු ත යකොට
අත්සන් කළ යුතු යඉ. දී නාපත්රකය පූර්ණ යහෝ තාවකාලික විය හැකිය. (2 වන
වගන්තිය).
දී නාපත්රකයක් යටයත් ලබාදුන් ඉඩම් යකොටස් කිරී :- දී නාපත්රක හිමිකරුයවකුට
(පූර්ණ/බදු) ස්වකීය ඉඩ යකොටස් කිරී ට අවශ නම් දී නාපත්රකය ජනාධිපතිවරයා
යවත ආපසු බාර දී , එය ඔහුට/ඇයට යකොටස් වශයයන් ලබායදන යලස ඉල්ලා
සිටිය හැකිය (රජයේ ඉඩම් ආඥාපනත, 4 වගන්තිය).
දී නාපත්රකයක් අවලංගු කිරී
:-ය හි දී පවා, බදු ගැනුම්කරු/දී නාපත්රක
හිමිකරුයවක් දී නාපත්රකයයහි යකොන්යේසි හා අනුකූල වී ට අස ත් වන්යන් නම්,
ඉඩම් සංවර්ධ්යන ආඥාපනයතහි 106 -128 වගන්තිවල සඳහන් ක්රිනයා පරිපාටිය
අනුග නය කර දිසාපතිවරයාට (දිස්ත්රිනක් යල්කම්වරයාට) ඇයව/ඔහුව යනරපා
හැරීය හැකිය (17 වන වගන්තිය).
ය කී යහේතු ත දී නාපත්රකය අවලංගු වන අවස්ථාවක, වන්දි ලබාගත යනොහැක.

ඉඩම් දී නාපත්රක (වියශේෂ විධිවිධ්යාන) පනත
ඉඩම් ප් තිසංස්කරණ යකොමිස යවත පැවරී ඇති ඉඩම්, ඉඩම් දී නාපත්රක යලස ඉඩම්
යනො ැති පුේගලයන්ට යබදා දිය හැකිය. යම් සඳහා, අ ාත වරයාට ගැස්
නියඉදන පත්රකයයහි ප් කාශයට පත් කරන ලද නියයෝගයක්
ඟින් ඉඩම්
ප් තිසංස්කරණ යකොමිස යවත පැවරී ඇති ඉඩම් රජය යවත පැවරිය හැකිය.
ප් දානයන් පරිපාලනය කිරී සිදුකරනු ලබන්යන් ඉඩම් යකො සාරිස්වරයා විසිනි.
කිසියම් සැකයක් පවතී නම් ඕනෑ
රජයේ නිලධ්යාරියයකුට ඉඩම්
යකො සාරිස්වරයා වි සිය හැකිය (16 වන වගන්තිය).
දී නා පත්රකයක සත
බව තහවුරු කිරී :- නීත ානුකූල යල්ඛනයයහි
ජනාධිපතිවරයායේ අත්සන තිබිය යුතුය (අනුපිටපත් අත්සනක් පිළිගනු ලැයේ).
යල්ඛනයේ ඕනෑ පිටපතක් දිසාපතිවරයා (දිස්ත්රිනක් යල්කම්වරයා) විසින් ද අත්සන්
කළ යුතුය. දිස්ත්රිනක්කයේ ඉඩම් යරජිස්ට්රාර්වරයා යවත යල්ඛනය ලියාපදිංචි කළ
යුතුය.
දී නාපත්රක යකොන්යේසි :- ඉඩ හා බැඳී පවතින යකොන්යේසින් ද ස ඟින් ය
දී නාපත්රක ප් දානය කරනු ලබයි. එබැවින්, දී නාපත්රක කවුරුන් විසින් ලබා ගත්ත ද,
ඔහු විසින් කවයරත් නම් කළද, ඔහු යවතින් දී නාපත්රකය කවයරකුට හිමි වුවද,
දී නාපත්රකයයහි යකොන්යේසිවලට සියලු යදනා යටත් යඉ. දී නාපත්රක යකොන්යේසි
උල්ලංඝනය කරන්යන් නම්, එවිට රජයට දී නාපත්රකය අවලංගු කළ හැකිය.
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දී නාපත්රක යකොන්යේසි උල්ලංඝන වී ක් සිදුයවමින් ඇත්දැයි යන්න නිසැකව
දැන ගැනී පිණිස දිසාපතිවරයාට (දිස්ත්රිනක් යල්කම්වරයාට) ඕනෑ අවස්ථාවක
ඉඩ ට ප් යඉශ විය හැකිය. (15 වන වගන්තිය)
දී නාපත්රක ලබාගත හැක්යක් කාටද:- ඉන් අනතුරුව, ජනරජයේ ජනාධිපතිවරයාට
ය කී ඕනෑ ඉඩ ක් ඕනෑ පුරවැසියයකුට පැවරී සිදුකළ හැකිය. (වයස අවුරුදු
18ට වැඩි). දී නාපත්රකයේ ප් දානලාභියාට යවනත් ඉඩම් තියේද, ඇයට/ඔහුට ඉඩ
දියුණු කළ හැකිද, සහ ප් දානලාභියායේ පවුයල් ආදාය ඔහු විසින් සලකා බැලිය
යුතුය (3 වන වගන්තිය).
පවරාදී - ඉඩම් යකො සාරිස්වරයායේ අවසරයකින් යතොරව දී නාපත්රකලාභියාට
ඉඩ ක් පැවරි ට යනොහැක ( 5 (1) වගන්තිය, 12 වගන්තිය)
අනුප් ාප්තිකයා නම්කිරී :- දී නාපත්රකය සඳහා අනුප් ාප්තිකයයක් නම් කිරී , අන්ති කැ ති
පත්රකයකින්, යහෝ දිසාපතිවරයා (දිස්ත්රිනක් යල්කම්වරයා), යනොතාරිස්වරයා, ඉඩම්
යරජිස්ට්රාර්වරයා යහෝ සා දාන විනිශ්චයකරුයවක් ඉදිරියේ නිශ්චිත ආකෘතිපත්රකයක්
සම්පූර්ණ කිරී කින් සිදුකළ හැකිය. අනුප් ාප්තිය ලැමට ට නම්කළ යුත්යත් කවුරුන්ද යන්න
පිළිබඳ සී ාවක් යනො ැත.
දී නාපත්රකයක් උරු යයන් හිමිවී :- අනුප් ාප්තිකයයක් නම් කිරී කින් යතොරව දී නාපත්රක
ලාභියයක් මිය ගියයහොත්, ඉන්පසු ජීවත්වන කලත්රකයාට දී නාපත්රකය හිමිවනු ඇත. කලත්රකයාද
මිය ගියයහොත්, උරු ය හිමිවන්යන් කවයරකුට ද යන්න පනයතහි සඳහන් වන අතර,
උදාහරණ යලස පිළියවලින්, පුත්රකයින්, අනතුරුව දියණියන්, අනතුරුව මුණුබුරන්, අනතුරුව
මිණිබිරියන් වශයයන් යඉ. ය
නම්කිරීයම් අනුපිළියවල ස්ත්රීා පුරුෂ භාවය අනුව පාදක
වන්නකි. ය
පනත යටයත් ඉඩම් දී නාපත්රකවලට අනුප් ාප්තියට උරු කම් කීයම් දී ස්ත්රීා
පාර්ශ්වයට වඩා පුරුෂ පාර්ශ්වයට ප් මුඛත්වය ලැයේ. දී නාපත්රකයට උරු කම් කී සඳහා
සුදුසුකම් ලබන තැනැත්තන් එක් අයයකුට වඩා සිටින්යන් නම්, අන යන්ට වඩා වැඩි හළු
තැනැත්තාට ප් මුඛත්වය පිරින යි.

වැඩි දියුණු කිරීම් සඳහා වන්දි යගවීම්:ඉඩ ත ාට අයත් යනොවන බව දැනුවත්ව සහ බලපත්රකයක් යනො ැතිව, රජයේ ඉඩම්
වැඩිදියුණු කරන්නා වූ පුේගලයයකුට ඒ සම්බන්ධ්යයයන් වන්දි ඉල්ලී කළ යනොහැකිය.
ඉඩ එළිකිරී , ඒ ත වගාකිරී , යගොඩනැගිලි යහෝ ආකෘති ඉදිකිරී , ගස් කපා යහළී සහ
ය ොනයම් ආකාරයකින් යහෝ රජයේ ඉඩ කට අනවසරයයන් පිවිසී ය යට ඇතුළත් යඉ.
එවැන් පුේගලයින් වරදක් සඳහා වරදකරුවන අතර, දඩයකට යටත් වී යහෝ සිරගත
වී කට යහේතුවිය හැකිය (ඉඩම් සංවර්ධ්යන ආඥාපනත, 168 වගන්තිය)
ප් තිපත්ති ය ්ටමින්, ස්යඉච්ඡා යනොවන නැවත පදිංචිකිරී පිළිබඳ ජාතික ප් තිපත්තිය
අවශ අවස්ථාවන්හි දි නැවත පදිංචි කිරීයම් පිරිවැය, නැවත පදිංචිකරවී සහ
පුනරුත්ථාපනය සඳහා සංවර්ධ්යන ව ාපෘතියක ප් තිඵලයක් යලස අවතැන් වූ පුේගලයින්
සඳහා යගවීම් සිදුකිරී පිණිස පනතින් විධිවිධ්යාන සලසා ඇත.
ඉඩම් /ඉඩම් සංවර්ධ්යන අ ාත ංශය විසින් ස්යඉච්ඡා යනොවන නැවත පදිංචිකිරීම් සම්බන්ධ්ය
ජාතික ප් තිපත්තිය පරිපාලනය/ ක්රිනයාත් ක කිරී සිදුකරනු ලබයි (2001 ැයි ස 16 වන
kS;sh yd iudc Ndrh"
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දින අ ාත
ණ්ඩලය විසින් අනු ත කරන ලද පරිදි). අනිවාර්ය ඉඩම් අත්පත්කර ගැනීම්
යහේකුයවන් පීඩාවට පත් පුේගලයින් සම්බන්ධ්යයයන් ය
ප් තිපත්තිය අදාළ යඉ.
යපෞේගලික ඉඩම් අත්පත්කරගැනී ය න් රජයේ ඉඩම්වල භුක්තිය නැවත ආපසු
ලබාගැනී සම්බන්ධ්යයයන් එය අදාළ යඉ.

ාර්ග ඉදිකිරී
යපොදු හා ාර්ග ආඥාපනත 2008 වසයර් දී සංයශෝධ්යනය කරන ලදී. ය
නීතිය යටයත්,
පළාත් පාලන අධිකාරියක් යටතට පැවරී ඇති ඉඩම් අත්පත් කරගැනී ට, රජයේ ඉඩම්
ආඥාපනත යටයත් වියශේෂ ප් දානයන් සිදුකිරී , ාර්ග ඉදිකිරී , ාර්ග ආදිය යවනත්
අතකට හැරවී , නැවත පදිංචි කිරීයම් භූමිභාග සඳහා ඉඩම් මිලදී ගැනී , ආදිය සිදුකළ හැකි
අතර, අත්පත් කර ගැනීයම් සී ාවන් සලකුණු කිරී සඳහා ඉඩම්වලට ප් යඉශ වී පිණිස
මිනින්යදෝරුවන්ට බලය ලබාදී ට හා ාර්ග අධිකාරියට හැකියාව ඇත (fපර,
මිනින්යදෝරුවරුන්ට ප් යඉශ වී ට හැකියාව ලැබුයන් ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීයම් පනයතහි 2
වගන්තිය යටයත් වන නියයෝගයකින් අනතුරුවය).

රජයේ ඉඩම් යබදාදී
යබදාදීම් යයෝජනා  වලදී ජාතික ජනවාර්ගික අනුපාතය සලකිල්ලට ගත යුතු අතර,
ප් මුඛත්වය ලබාදිය යුත්යත් ව ාපෘතියක් යහේතුයවන් අවතැන් වූ/යහෝ දිස්ත්රිනක්කයේ ඉඩම්
යනො ැති පුේගලයින්ටය (11 පරිශ්ෂ්ධය, 13 වන ව වස්ථා සංයශෝධ්යනය).

රජයේ ඉඩම්වලින් භුක්තියයන් පිට ං කිරී
යපෞේගලික තැනැත්යතක් රජයේ ඉඩ ක් අනවසරයයන් අල්ලාගන සිටී නම් රජයට කළ
හැක්යක් කු ක්ද?
රජයේ ඉඩම් (භුක්තිය නැවත පවරා ගැනී ) (සංයශෝධිත පරිදි) පනත යටයත්, රජයේ
ඉඩ ක භුක්තිය ආපසු පවරා ගැනී පිණිස රජයට අධිකරණ ක්රිනයා ාර්ග ගත හැකිය.
පුේගලයයක් අවසරයකින් යතොරව රජයේ ඉඩ ක් භුක්ති විඳිමින් සිටින බවට “නිසි
බලධ්යාරියා”
,
30 (
)
,
ප
/
.
“
” ප් 
,
පත්රක ,
ප
ප් 
(
)ප
ප
(
එ
(1986) 3 CALR 141). එ එ
,
ප් 
කිරී
ඳ
ට
(රි් ආඥා නඩුකරය).
පිට ං කිරීයම් නියඉදනයක් නිකුත් කිරී :- පිට ං කිරීයම් නියඉදනය භුක්තිකරුට
යපෞේගලිකව බාරදී සිදු කළ හැකි අතර, එය ප් ායයෝගික යනොවන්යන් නම්, නියඉදනය
බාරදීය න් පසු දින 30ක් ඇතුළත
,
(3
), එ
ප
ප් 
.
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පිට ංකිරීයම් නියඉදනය බාර දුන් විට භුක්තිකරු ඉඩය න් ඉවත් විය යුතු අතර, නඩු
ක්රිනයා ාර්ග සඳහා අයිතියක් යනො ැත (4 වගන්තිය). ඔහු/ඇය ඉවත් යනොවන්යන් නම්,
භුක්තිකරු යනරපී සඳහා නිසි බලධ්යාරියාට යහේස්ත්රකාත්වරයා යවත ඉල්ලීම් කළ හැකිය.
යනරපීය හි අධිකරණ ක්රිනයා ාර්ග ආරම්භ කිරීය න් පසුව, ඔහුව/ඇයට පිට ං යනොකිරී
සඳහා යහේතු ඇත්නම් ඉදිරිපත් කරන යලස යහේස්ත්රකාත්වරයා භුක්තිකරුයගන් වි සනු
ලබයි. ඔහුට/ඇයට යහේතු දැක්වී ට යනොහැකි නම්, යනරපී සඳහා නියයෝගයක්
යහේස්ත්රකාත්වරයා විසින් නිකුත් කරනු ලබයි. පනතට අනුව යනරපීයම් අධිකරණ ක්රිනයා
ාර්ග, ඒ ස|හා අයදුම් කිරීය න් ාස 3ක් ඇතුළත සම්පූර්ණ කළ යුතුයි (6අ වගන්තිය).
යනරපීයම් නියයෝගය ලබාදුන් පසුව, ඒ සම්බන්ධ්යයයන් ක්රිනයාකර අනවසර භුක්තිකරු
යනරපා දැමී සිදුකරන යලස යහේස්ත්රකාත්වරයා විසින් පිස්කල්වරයාට යහෝ යපොලිසියට
නියයෝග කරනු ලබයි.
යහේතු දැක්වී :- භුක්තිය අඛණ්ඩව පවත්වා ගැනී පිණිස භුක්තිකරුයවක් විසින් ඉදිරිපත්
කළ හැකි පිළිගත හැකි යහේතුව වන්යන් වලංගු ය න් බලාත් කව පවතින, බලපත්රකය යහෝ
රජයේ ලිඛිත අවසරයයි (9 වගන්තිය). යහේස්ත්රකාත්වරයායේ නියයෝගය අවසන් නියයෝගය
වන අතර, ඔහුයේ නියයෝගයට එයරහිව අභියාචනා කළ යනොහැක (10 වගන්තිය). යකයසේ
යවතත්,
නිසි බලධ්යාරියා ඔහුයේ බලාධිකාරිය ඉක් වා ක්රිනයා කර ඇති බව, ඒ
සම්බන්ධ්යයයන් ක්රිනයා කිරී ට ඔහුට බලතල යනො ැති බව, යහෝ ඔහුයේ බලාධිකාරිය නිසි
අයුරින් ක්රිනයායඉ යයොදවා යනො ැති බව භුක්තිකරුට යපන්වා දිය හැකි නම්, රි් ආඥා
නඩුකරය අභියාචනාධිකරණය දක්වා ඉදිරියට යගන යා හැකිය.
අභියාචනාකිරී සහ යනරපා හැරීයම් නියයෝගය:- යනරපා හැරී සඳහා නියයෝගයක්
යහේස්ත්රකාත්වරයා විසින් ලබා දී ඇතිවිට, එවැනි නියයෝගයකට එයරහිව අභියාචනයක්
ප් කාශ කළ යනොහැක. නිසි බලධ්යාරියයක් විසින් යනරපා හැරීයම් නියයෝගයක් සඳහා
යහේස්ත්රකාත්වරයයක් යවත අයදුම්කර ඇති විට, අනවසරයයන් අත්පත් කරයගන ඇති චූදිත
තැනැත්තා රජයේ ඉඩය හි පදිංචිව සිටින්යන් වලංගු බලපත්රකයක් ත ද යන්න ප ණක්
පරීක්ෂා කරනු ලබයි. බලපත්රකයක් යනො ැති නම්, අනවසරයයන් අත්පත් කරයගන සිටින
තැනැත්තාව යනරපා හරිනු ලබයි. යකයසේ යවතත්, රජයේ ඉඩම් (භුක්තිය නැවත පවරා
ගැනී ) පනයතහි 13 වන වගන්තිය යටයත් යනරපා හැරීය හි ප් තිඵලයක් යලස ඇතිවී
තියබන හානි සම්බන්ධ්යයයන් අනවසරයයන් අත්පත්කරයගන සිටින තැනැත්තාට වන්දි
ලබා යදනු ලැයේ (12 වන වගන්තිය ප් කාරව රජයට එයරහිව භුක්තිය පිහිුමවීයම් නඩුකරය
පුේගලයා විසින් ජයයගන තියේ නම්).
යනරපා හරින ලද පුේගලයයකුට ඉදිරි වසර 10 ඇතුළත ඉඩ ට නැවත ප් යඉශ වී ට
යනොහැකිය (වලංගු බලපත්රකයක් යහෝ රජයේ ලිඛිත අවසරයක් යනො ැතිනම්). ඔහු එයසේ
ප් යඉශ වුවයහොත්, එය වසර 5ක උපරි සිර දඞුව ක්, යහෝ රුපියල් 1,000 ක දඩයක් යහෝ ඒ
යදක සඳහා යහේතුවිය හැකි අපරාධ්ය වරදකි (11 අ වගන්තිය).
රක්ෂිත වනාන්තරයක ඔබ යගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකර/අල්වායගන සිටී නම්, ඔබව tu
ඉඩය න් යනරපා හැරිය හැකිය. (වන ආඥාපනත). රක්ෂිත වන ප් යේශයක යගොඩනැීමම්
සිදුකිරී වරදක් වන අතර, එවැනි ක්රිනයාවක් සඳහා ඔබට දඩ නිය කළ හැකිය.
දී නාපත්රකයක්/කල් බේදක් යටයත් ලබාදුන් රජයේ ඉඩ ක් සඳහා ඔබ විසින් ජල සම්පාදන
ගාස්තු යගවා නැත්නම්, ඔබව යනරපා හැරිය හැක (රජයේ ඉඩම් ආඥාපනත, ඉඩම්
නිරාකරණ ආඥාපනත, ඉඩම් සංවර්ධ්යන ආඥාපනත, ඉඩම් ප් දාන (වියශේෂ විධිවිධ්යාන)
පනත).
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රජයේ ඉඩම්වලට පහත දෑ අන්තර්ගත යඉ:1.
2.
3.

නනතික වශයයන් රජයේ හිමික සහිත ඉඩම්
රජයේ ඉඩම් සංවර්ධ්යනය කිරී සඳහා යම් අධිකාරියක පාලනය යටයත් පවතින
ඉඩම්: හවැලි සංවර්ධ්යන ණ්ඩලය සහ ගංගා නිම්න සංවර්ධ්යන ණ්ඩලය යහෝ
රජයේ ඉඩම් සංවර්ධ්යනය කරන යවනත් යම් අධිකාරියක්
පළාත් පාලන අධිකාරියකට පැවරී ඇති ඉඩම්

නිසි බලධ්යාරියයක් යනු:1. දිසාපතිවරයා (දිස්ත්රිනක් යල්කම්වරයා)
2. අතියර්ක දිස්ත්රිනක් යල්කම්වරයා
3. දුම්රිය සා ාන ාධිකාරිවරයා
4. ජාතික නිවාස යකො සාරිස්වරයා
5. පළාත් පාලන යකො සාරිස්වරයා
6. දිස්ත්රිනක් යල්කම්වරයා විසින් බලය පවරනු ලබන යවනත් ඕනෑ රජයේ නිලධ්යාරියයක්
ය
පනත යටයත් පිට ං කිරීයම් නියඉදන යැවී
බලධ්යාරියයක්” පත් කිරී ට හැකියාව ඇත..

පිණිස සංස්ථාපිත ආයතනයකට “නිසි

අත්හැරද න ලද රජයේ ඉඩම්
ඉඩම් පුනර්ග්ීහණ ආඥාපනත යටයත්, අන්සතු කරන ලද (බලපත්රකයක්/දී නාපත්රකයක්)
ඉඩ ක් වසර 8කට වැඩි කාලයක් පුරා අත්හැර ද ා තියේ නම්, ඉඩ ට හිමික ප් කාශ
කරන්නන් පිළිබඳ වි සී ට දිසාපතිවරයාට (දිස්ත්රිනක් යල්කම්වරයාට) හැකියාව ඇත.
වි සීය න් අනතුරුව හිමිකම් ප් කාශ කරන්යනක් යසොයා ගැනී ට අයපොයහොසත් වන්යන්
නම්, දිසාපතිවරයාට (දිස්ත්රිනක් යල්කම්වරයාට) ඉඩය හි නියඉදනයක් ප් දර්ශනය කළ
හැකිය. නියඉදනය ප් දර්ශනය කිරීය න් පසු නියඉදනයයහි නිශ්චිතව දක්වා ඇති පරිදි ාස
12ක් ඇතුළත හිමිකම් ප් කාශ කිරී ක් සිදු යනොවුනයහොත්, ඉඩ රජය විසින් නැවත ලබා
ගනු ලබයි (2 වගන්තිය)
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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'
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