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1. හැඳින්වීම: මධ්යmමසහහසළාත් 

2. නතගරිකසහංවර්ධ්යනසඅධිකතරිය 

3. ප ෞද්ගලික ඉඩම් අත් ත් කර ගැනීපම් දී  ළාත් ාලන අධිකාරීන් අනුගමය කළයුතු 

පියවර පමොනවාද? 

i. ප්රාපද්ය ය ා ා (PS) 

අ. ප්රාපද්ය ය ා ාවඉ ඉඩම ම මැනීම දුකළකළ කැදද? 

ආ.සප්රතදේශීය යසහවතවපසදේශළ්ීගක කසමකම අසඅ්ළ්සකගසගහසහැද ? 

ඇ.ස ප්රතදේශීය යස හවතස ළතගවල්ස හහස මතව්ස දේශෙහස මතර්ගස ප්රතදේශීය යස හවතස හවීවීසඇ්දේශ්ස

දේශකදේශහේ ? 

ඈ.ස ළතගවල්ස දේශවන්ස අහකපස හැගවීම්ස හහස පුළුල්සදරීමසහඳහතස ප්රතදේශීය යස හවතස සින්න්ස

මකම්සඅ්ළ්සකගසගන්දේශන්සදේශකදේශහේ ? (28සවගන්තිය) 

ඉ.  වත්නා වන්දි ලබාගැනීම් ක්ර ම පමොනවාද? 

ඊ. ඉකතකී 1 ාක 2ඉ අනුව වන්දිමුදල් හිමිකරගන්නා පුද්ගලයින්පේ අයිතිවාදුකම් 

පමොනවාද? 

උ. දුකළවන්පන් කුම මද කුමන අවා්ථාපේ ද? 

ඌ.සමදිදරීදේශම්සකතර්යයන්සහඳහතසනවසමතව්සහම්බන්ධ්යසදරීමසපිණිහසමකම්ස

ෙබතගැනීදේශම්දීසප්රතදේශීය යසහවතසහවීවසඇතිසබෙහෙසදේශමොනවත ? 

එ.සප්රතදේශීය යසහවතසළතෙනයසයපදේශ්සළවතිනසමතව්වෙසවැදේශවනසදේශහෝසසඋඩින්සඑල්ෙතස

වැදේශපනසගහ්,සළඳුරු/දේශගොමු,සළත්රවස/අවීසහහසශතඛතවෙසමුල්සආදියපසඅ තාවසප්රතදේශීය යස

හවතවසහවීසබෙහෙසදේශමොනවත ? 

ඒ.සවැපවල්සහම්බන්ධ්යදේශයන්සසප්රතදේශීය යසහවතවසහවීසබෙහෙසදේශමොනවත `? 

ඔ.සහව්කීයසබෙතධිකතරියසයපදේශ්සමතව්සදිදේශේසඇතිසකතණු,සපීක ,අගල්සහහස

දියළතගවල්සහම්බන්ධ්යදේශයන්සප්රතදේශීය යසහවතවසහවීසබෙහෙසදේශමොනවත ?  

ii. මහසනගගසහවතසහහසනගගසහවත 

අ.සමහනගගසහවතසහහසනගගසහවතසහවීසහමතනසබෙහෙසදේශමොනවත ? 

ආ.සප්රතදේශීය යසහවතසමහසළැවරීසඇතිසබෙයසම අමවතසයන,සමහනගගසහවතසහහසනගගසහවතස

හවීසබෙහෙසදේශමොනවත ස? 

වmවහ්ාතවන් 

1987 අංක 42 දරන  ලාත්ා ා  නත 

1978 අංක 41 දරන නාගරික ාංවර්ධන අධිකාරිය 

1978 ශ්රීඅ ලංකා ප්ර ජාතන්ත්රිවක ාමාජවාදී ජනරජපේ ආණ්ඩුක්ර ම වවවා්ථාව ාඳකා 

ාංප ෝධනය  

1980 අංක 2 දරන නාගරික ාංවර්ධන වවා තති (විප ේෂ විධිවිධාන)  නත  

1979 අංක 7 දරන රජපේ ඉඩම් (ාන්තකය නැවත ලබාගැනීපම්)  නත   

1987 අංක 15 දරන ප්රාපද්ය ය ා ා  නත   

1950සඅංකස9ස ගනසමකම්සඅ්ළ්සකගසගැනීදේශම්සළනහස 

හංදේශශෝධිහසළරිදිසස1939සඅංකස61ස ගනසනගගහවතසආඥතළනහස 

හංදේශශෝධීහසළරිදිස1947සඅංකස29ස ගනසමහනගගසහවතසආඥතළනහස 



 | 1 
 

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

1. කැඳින්වීම: මධවම ාක  ළාත් 

ශ්රීlස ෙංකතස ආඩුක්සමස වmවහා්තදේශ ස 13ස වනස හංදේශශෝධ්යනයපස අනුව,ස

මකම අස පිළිබඳස දේශහෝස මකම අස මහස අයිතිය,ස මකම්ස බු අතියස (මකම්ස

බු අතියසයනුසමකමපසප්රදේශ ශසවීමසදේශහෝසමකමසවතසිහයපසපුීගෙයින්පස

හිමිකමස ඇතිස ආකතගයයි),ස ළවගතදීමස හහස අන්හවීදරීමස (දේශීළාස

අයිතිවතන්කම්වෙස හිමිකතරි්වයස ළවගතදීම),ස මකම්ස වතසිහය,ස මකම්ස

නිගවුල්ස දරීමස හහස මකම්ස වැඩිදියුණුදරීමස ආදීස න්යල්ෙමස ළාත්ස

හවතවෙපසළැවරීසඇහ.ස(ළාත්හවතසෙැයිහ්වීදේශවහිස18වනසඅයිහමය)ස 

ගජදේශේසමකම්සමධ්යmමස ගජයපස අය්සදේශ .ස ගජදේශේසමකම්ස අන්හවීසකාස

හැ අදේශ අස ස ජනතධිළතිවගයතදේශේස මුද්රාතවස යපදේශ්ස ළමණි.ස (13වනස

හංදේශශෝධ්යනය,ස 11ස වනස ළරිශිෂ්පය).ස ගජදේශේස මකම්ස ළාත්බ ස

මහතධිකගණයන්හිස සිෂයස ළාදේශයන්ස බැහැගවස ළවතිනස බවස

දේශරේෂ්ධතධිකගණයසසින්න්ස  ස පිළිදේශගනසඇහ.ස ස සීමිහස අවහා්තවන්හිස දීස

හැග,සඑනම්,සළාත්හවතසෙැයිහ්වීදේශවහිසදීසඇතිසබෙහෙ;සසසමධ්යmමසගජයස

සින්න්සගජදේශේසමකම්සහම්බන්ධ්යසවසඇතිසඑහිසබෙහෙසසළාත්හවතවෙපස

ෙබතස දීස දේශනොමැතිස බවස අධිකගණස සින්න්ස පිළිදේශගනස ඇහ.ස

(දේශරේෂධ්තධිකගණසඅයායතානතසඅංක.ස21/2013) 

2. නාගරික ාංවර්ධන අධිකාරිය 

1978ස අංකස 41ස  ගනස නතගරිකස හංවර්ධ්යනස අධිකතරිස ළනහස යපදේශ්ස

නතගරිකස හංවර්ධ්යනස අධිකතගයස හා්තපිහස කගස ඇහ.ස දේශමමස නීතියස

යපදේශ්,සනතගරිකසහංවර්ධ්යනසඅධිකතරියපසනිශ්ාෙසදේශීළෙසඅ්ළ්කගස

ගැනීමපස හැදයතවස ඇහ.ස ළාත්ස ළතෙනස අධිකතරියකපස ළැවරීස ඇතිස

දන්යම්සමකම අසනතගරිකසහංවර්ධ්යනසඅධිකතරියපසඅවශmසකගනසබවපස

15ස වනස වගන්තියස යපදේශ්ස අමතහmවගයතස සින්න්ස ීරගණයස කගනුස

ෙබන්දේශන්ස නම්,ස ගැහට්ස නිදේශ  නදේශයහිස ළාකගනුස ෙබනස  ැන්වීම අස

මඟින්ස එවන්ස මකම අස නතගරිකස හංවර්ධ්යනස අධිකතරියපස ළැවරීමපස

අමතහmවගයතපස බෙහෙස ඇහ.ස හව ,ස මකමස හංවර්ධ්යනස ප්රදේශීශය අස

දේශෙහස නම්කගස තිදේශේස නම්,ස එවැනිස මකම අ,ස මකම්ස අ්ළ්ස කගස

ගැනීදේශම්සළනහසයපදේශ්සදේශළොදුසකතර්යය අසහඳහතසඅ්ළ්කගසගැනීමපස

ගජයපසහැදයස(දේශළ්ීගක කසමකම්).ස 

1980ස අංකස 2ස  ගනස නතගරිකස හංවර්ධ්යනස වmතළෘතිස ළනහස (සිදේශශේෂස

සිධිසිධ්යතන)සසිදේශශේෂසවmතළෘීරන්සහඳහතසමහතසම අමණින්සඅවශmසකගනුස

ෙබනසමකම අසනතගරිකසහංවර්ධ්යනසඅධිකතරියසමඟින්සඅ්ළ්සකගසගහස

හැක. හදින්සනතගරිකස හංවර්ධ්යනසකතර්යය අස හඳහතස මහතස ම අමණින්ස

මකම අස අවශmස කගනුස ෙබනස බවස ස හහස ඒස අනුවස එයස අ්ළ්ස කගස

ගන්නතස බවපස ප්රසකතශස කගමින්ස ගැහට්ස නිදේශ  නය අස හගහතස

නිදේශයෝගය අස නිකු්ස දරීමපස සිධ්යතයකස ජනතධිළතිවගයතපස බෙහෙස

ඇහ. එවන්ස නිදේශයෝගය අස නිකු්ස කාස ළසු,ස ස ගජයපස (දේශහෝස දේශම්ස

ඉඩම් වල රජපේ අයිතිය 

13සවනසසහංදේශශෝධ්යනයසයපදේශ්සස

ළාත්වෙසමකම්වෙසඅයිතියස

ළාත්සහවතවන්පසළැවරීසඇහ; 

දේශකදේශහේදේශවහ්,සගජදේශේසමකම්ස

අන්හවීසකාසහැ අදේශ අසස

ජනතධිළතිවගයතපසළමණි; 

මධ්යmමසගජයසසින්න්සගජදේශේසමකම්ස

හම්බන්ධ්යසඑහිසබෙහෙසසළාත්ස

හවතසදේශවහපසෙබතසදීසදේශනොමැතිස

බවසඅධිකගණයන්සසින්න්ස

ීරගණයසකගසඇහ.ස-ළාත්ස

හවතවන්හිසබෙහෙසළවතින්දේශන්ස

යම්සයම්සසීමිහසඅවහ්ාතවන්හිසදීස

ළමණි. 
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අවහා්තවස හම්බන්ධ්යදේශයන්ස නතගරිකස ස හංවර්ධ්යනස අධිකතරියප)ස 1979ස අංකස 7ස  ගනස ගජදේශේස මකම්ස

(හන්හකයසආළසුසෙබතගැනීදේශම්)සළනදේශහහිස7සවනසවගන්තියසයපදේශ්සඑකීසමකදේශමහිසහන්හකයසසෙබතස

ගහසහැක.සදේශකදේශහේදේශවහ්,සදේශමවන්සඅවහා්තවකසදීසළවත,සපීකතවපසළ්සමකම්සහිමියතපසඑවැනිසඅ්ළ්සකගස

ගැනීමකසදේශළොදුසකතර්යයසහම්බන්ධ්යදේශයන්සඅධිකගණයකසදීසඅයාදේශයෝගයපසෙ අසකාසහැක.ස සදේශළ්ීගක කස

මකම්ස අ්ළ්ස කගගහස හැ අදේශ අස දේශළොදුකතර්යය අස හඳහතස ළමණිස යනස මකම්ස අ්ළ්කගස ගැනීදේශම්ස

ළනදේශහහිසසිධිසිධ්යතනසනතගරිකසහංවර්ධ්යනසඅධිකතරියපසදේශනොහෙකතසහැරියසදේශනොහැක. 

 දේශළොදුසකතර්යය අසයනුසකුම අ ැසයීසශ්රීlසෙංකතදේශවසඅධිකගණසවක න්සඅර්ාස  අවතසඇහ. 
o දේශළොදුකතර්යය අසදේශනොවන්දේශන්සකුම අස ?:- 

•“දේශහළි ග ස දේශනොකාස කතර්යය අ”1 (ජතතිකස ආග අෂතවස හහස ඒස හතස හමතනස දේශහේවීන්ස හඳහතස

වmතිදේශර්කයන්පසමකසෙබතදේශී 
2)ස 

•“දේශළ්ීගක කසකතර්යයසදේශහෝසකතර්යය අසදන්දේශහේ්මසදේශනොමැතිl”3 
•“දේශළ්ීගක කසප්රතිෙතවසදේශහෝසදේශළ්ීසගක කසළළිගැනීම්”4 
•හඳහන්සකාසකතර්යයසහමඟින්සදේශනොගැාදේශළනසහැඟවුණුසහමතන්හගසසකතර්යයන්

5 
•හනිසපුීගෙදේශය අසදේශහෝසපුීගෙයින්සඅක්සහංඛmතව අසමහසහෘ පසප්රසතිෙතවය අසන්දුකගනසකතර්යයන්

6 
•ආන්තික,සහෘ පසදේශහෝසසිගෙසකතර්යයන්

 7 
•සිවවmසහහසසි mතමතනසදේශනොවනසසඅනතගහසදේශළොදුසකතර්යය

 8 
•අයාමහසදේශළොදුසකතර්යයන් 

9.  
•දුගහ්ාසඅනතගහදේශයහිසදීසළමණ අසහැබෑසසියසහැදසකතර්යය අ

 10. 
o දේශළොදුසකතර්යයසයනුසදේශමොනවත ? 

දේශළොදුස යහළහස ප්රවර්ධ්යනයස කගනුස ෙබනස කතර්යයන්,11 ‘ප්රජතදේශවහිස දේශළොදුස යහළහ’
12
ස ‘හමහ්හය අස

වශදේශයන්ස මහජනස උළදේශයෝගීහතවයස හහස ප්රසජතවස
13
බෙළෑමපස ෙ අවනස දේශීය යස ප්රසජතවපස ‘ප්රසමතණව්ස

දේශෙහසහෘ පසහ්වවතවයක’සප්රසතිෙතවය අ
14
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3. ප ෞද්ගලික ඉඩම් අත් ත් කර ගැනීපම් දී  ළාත් ාලන 

අධිකාරීන් අනුගමය කළයුතු පියවර පමොනවාද? 

 

i. ප්රාපද්ය ය ා ා 

ප්රතදේශීය යසහවතසළනහසහහසඒසයපදේශ්සනිකු්කගනසෙ සනිදේශයෝගයන්ස

මඟින්සප්රතදේශීය යසහවතසළතෙනයසවීමසන්දුදේශ . 

අ. ප්රාපද්ය ය ා ාවකඉ ඉඩම ම මැනීම කළ කැද ද ? 

හවතදේශ ස හවතළතිවගයතපස සයම්ස ‘දේශීය යස දේශළොදුස කතර්යයකප’ස අවශmසස

පුීගක කසමකම්,සදේශගොකනැගික සදේශහෝසසළරිරසමැනීමසහහසළරී අෂතසදරීමස

හඳහතස හමස නිෙධ්යතරීන්වස දේශයොමුස කාස හැදය.ස මකමස හඳහතස යම්ස

හතනිය අසන්දුසකදේශාේසනම්සඑකීසහතනියසදේශවනුදේශවන්සවන්දිස ස දේශගවීමපස

ගජයස බැඳීස න්ටි.ස මිනින්දේශ ෝරුවන්පස මකමස කැණීමස හහස හෑරීම,ස

සීමතවන්සහාකුණුසදරීමසමතර්ගදේශයහිසඇතිසසසඕනෑමසදේශවෝගය අසදේශහෝස

කැෙෑසදේශහළිසදරීමසහහසමකමසදේශළොදුකතර්යයසහඳහතසදේශයො තසගහසයුවීස ස

යන්නසීරගණයසදරීමසපිණිහසඅවශmසදේශවන්සඕනෑමස්රිතයතව අසන්දුස

දරීමපසහැදය.සළදිංචිසදේශගොකනැගිල්ෙකපසදේශහෝසහංවෘහසප්රදේශීශයකපස

ඇවීළුස වීමස පිණිහ,ස නිෙධ්යතරියතස ළදිංචිකරුදේශගන්ස දේශහෝස ප්රතදේශීය යස

හවතදේශ ස හවතළතිවගයතදේශගන්ස අවහගස ෙබතස ගහස යුවීය.(20(3)ස

වගන්තිය) 

අ. ප්රාපද්ය ය ා ාවකඉ ප ෞද්ගලික ඉඩම ම අත් ත්කර ගත 

කැදද? 

යම්ස මකම අස දේශහෝස දේශගොකනැගිල්ෙ අස ප්රතදේශීය යස හවතදේශ ස කතර්යය අස

හඳහතස අවශmස කගනුස ෙබනස සිපක,ස එයස දේශළොදුස කතර්යය අස දේශෙහස

හැෙදේශ අ.සඑවැනිසදේශළොදුසකතර්යය අසහඳහතසඅවශmසකගනුසෙබනසමකම්ස

හහස දේශගොකනැගික ස මකම්ස අ්ළ්කගස ගැනීදේශම්ස ළනදේශහහිස (128ස

වගන්තිය,ස ප්රතදේශීය යස හවතස ළනහ)ස සිධිසිධ්යතනස යපදේශ්ස ගජයස මඟින්ස

ප්රතදේශීය යස හවතවස හඳහතස අ්ළ්ස කගගහස හැදය.ස එබැසින්ස එවැනිස

අ්ළ්සකගසගැනීම අසසමකම්සඅ්ළ්සකගගැනීදේශම්සළනදේශහහිස  අවතස

ඇතිස්රිතයතසළරිළතටියසඅනුගමනයසදරීදේශමන්සළසුවසන්දුසකාසයුවීසඅහග,ස

ප්රතදේශීය යසහවතවසදේශවනුදේශවන්සමධ්යmමසගජයසසින්න්සඑයසන්දුකාසයුවීය. 

ප්රතදේශීය යසහවතසළනදේශහහිස ස28සවනසවගන්තියසමඟින්සළැවදේශහන්දේශන්ස

“යම්ස ප්රසන්ීධ්යස මතර්ගය අස දේශවන්ස අහකපස හැගවීම,ස දේශවනහකපස

දේශයොමුදරීම,ස පුළුල්ස දරීම,ස සිවෘහස දරීම,ස සිශතෙස දරීමස දේශහෝස වැඩිස

දියුණුස දරීමස හඳහතස පුීගක කස මකම අස ළවගතස ගැනීමපස ප්රතදේශීය යස

හවතවපසඅවශmසූ සසිපසදේශහෝ,ස(1)සඋළසවගන්තියසයපදේශ්සවන්දිසමු ල්ස

දේශගවීමපසයම්ස මකමකස හිමිකරුදේශවකුස හමඟස එකඟස වීමපස ප්රතදේශීය යස

ඔපේ ඉඩම අත් ත්කර ගැනීම 

ප්රතදේශීය යසහවතවකපසදේශහෝස
නතගරිකසහංවර්ධ්යනසඅධිකතගයපස
දේශහෝසසමහසනගගසහවතවකපසදේශහෝස
නගගසහවතවකපසළවතස
දේශළ්ීගක කසමකම අසඅ්ළ්ස
කගසගැනීමසපිණිහසදේශළොදුස
කතර්යය අසතිබියසයුවීය; 

ජනතධිළතිවගයතදේශේසප්රසකතශය අස
යපදේශ්සවහතසන්දුකාසයුවීසළ නමස
මහසනතගරිකසහංවර්ධ්යනස
අධිකතරියසසින්න්සඔදේශේසමකමස
අ්ළ්සකගගනුසෙැබූවස ,සඑවැනිස
අ්ළ්කගසගැනීමකසදේශළොදුස
කතර්යයසඅයාදේශයෝගයපසෙ අස
දරීමසහඳහතසඔබපසහවම්ස
අයිතියසඇහ.; 

එමසදේශළොදුසකතර්යයසකුම අ ැසයිස
 ැනසගැනීමපසඔබපසඅයිතියස
ඇහ.; 

මතර්ගය අසපුළුල්සදරීමපසදේශහෝස
ඇතිසදරීමපසප්රතදේශීය යසහවතව අස
සින්න්සමකම අසඅ්ළ්සකගස
ග්සිප,සඅවහ්ාතසසවීනකසදීසදේශවන්ස
දේශවන්සනිදේශ  නයන්සවීන අසළාස
දරීමපසඑයපසන්දුසදේශ .සඑයසන්දුස
දේශනොකගනසෙ සඅවහ්ාතවකස
අයායතානතධිකගණයසදේශහෝස
ළාත්බ සමහතධිකගණය අස
මදිරිදේශේස්රිතයතවක යස
අමයාදේශයෝගයපසෙ අසසදරීමපස
ඔබපසඅයිතියසඇහ.; 

ඔබදේශේසදේශළ්ීගක කසමකමසහගහතස
දේශයෝජිහසමතර්ගය අසහඳහතස
සිරුීධ්යසවීමපසඔබපසඅයිතියස
ඇහ.; 

ඔදේශේසමකමසදේශළොදුකතර්යය අස
හඳහතසඅවශmසවන්දේශන්සයැයිස
ප්රතදේශීය යසහවතව අසසින්න්සදේශගනස
ඇතිසීරගණයසහතධ්යතගණීකගණයස
කාසදේශනොහැදසනම්,සඔබපසඑමස
ීරගණයසඅයායතානතධිකගණයස
දේශහෝසළාත්බ සමහතධිකගණය අස
මදිරිදේශේසඅයාදේශයෝගයපසෙ අසස
දරීමපසහැදය; 
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හවතවපසදේශනොහැදසූ සසිප,සදේශහෝසඑවැනිසහිමිකරුදේශවකුසදේශහොයතසගහසදේශනොහැදසූ සසිප,සදේශහෝසයම්සමකමකස

හිමිකරුසහමඟසගිසිසුමකපසඑාඹීමසදේශයෝගmසදේශනොවනසබවපසප්රතදේශීය යසහවතවස සින්න්සහෙකනුසෙබනස

සිපක,ස ළනදේශහහිස 128ස වනස වගන්තියස යපදේශ්ස අ්ළ්ස කගස ගැනීමස න්දුස කාස හැද”ස බවයි.ස එවැනිස

අවහා්තවකසදීස128සවනසවගන්තියසයපදේශ්සඑයපසමකම්සඅ්ළ්සකගගැනීමසන්දුසකාසහැදය.සඑබැසින්ස

මධ්යmමසගජයසමඟින්සසප්රතදේශීය යසහවතව අසහඳහතසමකම්සඅ්ළ්සකගසගැනීමස28සවනසවගන්තිදේශයහිස  අවතස

ඇතිසකතර්යයන්සඑනම්; යම්සප්රසන්ීධ්යසමතර්ගය අසහැගවීම,සදේශවනහකපසදේශයොමුදරීම,සපුළුල්සදරීම,සසිවෘහස

දරීම,සසිශතෙසදරීමසදේශහෝසවැඩිසදියුණුසදරීදේශම්සකතර්යයසහඳහතසයන්නසසිවත යපසවීක්සදුන්සකරුණද. 

සඇ.සප්රාපද්ය ය ා ා  ාරවල් ාක මාවත් පලා මාර්ග ප්රාපද්ය ය ා ා ාතුවී ්ත්පත් පකපාේද? 

ප්රතදේශීය යසහවතසළනහසළැනවීම්සහමඟම,සප්රදේශීශදේශේසන්යළුමසප්රසන්ීධ්යසමතර්ගසප්රතදේශීය යසහවතවසහවීසදේශ ස

යැයිසහැෙදේශ අ.ස(දේශවන්සප්රඥසප්තිය අසමඟින්සසිදේශශේෂදේශයන්සළවගනසෙ සඒවතසහහසප්රසධ්යතනසමතර්ගසහැග)ස 

ළනහපසඅනුව,සප්රතදේශීය යසහවතවකපසඑහිසආගම්වදේශේසන්පසවහගස3 අසඇවීාහසප්රතදේශීය යසහවතසළතගවල්ස

වෙසසීමතවන්සහාකුණුසදරීමපසන්දුසදේශ .සවහගසවීන අසඇවීාහසඔවුන්සඑදේශහේසහාකුණුසදේශනොකගන්දේශන්ස

නම්,සප්රතදේශීය යසහවතසළතගවල්සදේශෙහසමතව්සහාකුණුසදරිමසපිණිහසඔවුන්සඅමතහmවගයතදේශගන්සඅවහගස

ෙබතගහසයුවීයස(සිදේශශේෂසඅවහා්තසහඳහත). 

එවැනිස ළතගවල්ස ප්රතදේශීය යසහවතවස සින්න්සනක්වීසකාසයුවීස අහග,ස ස එවැනිසමතව්සහහස ළතගවල්ස වෙස

පිඹුග අසප්රතදේශීය යසහවතවසසින්න්සහැකන්යසයුවීය.සප්රතදේශීය යසහවසළතගවල්සහාකුණුසදරීදේශම්සදී,සප්රතදේශීය යස

හවතවසසින්න්සනිදේශ  නසමතෙතව අසළාසකෙසයුවීසඅහග,සළනහසහතසඅනුකූෙසවනස්රිතයත තමය අසඅනුගමනයස

කාසයුවීය. 

නිදේශ  නයන්:- නිදේශ  නයසදේශළ්ීගක කවමසපුීගෙයතපසෙබතදීමස(එනම්,සහිමිකරුපසදේශහෝසළදිංචිකරුප)ස

දේශහෝසඑයසඔහුදේශේසනිවදේශහහිසදන්යම්සහතමතජිකදේශයකුපසෙබතදීම,සදේශහෝසසඔහුදේශේසළදිංචිසහා්තනදේශේසදන්යම්ස

ළැහැදික වසදිහ්වනසහා්තනයකසඇෙවීමසන්දුකාසයුවීයි. නිදේශ  නයස“නියමිහසආකෘතියක”සසියසයුවීය. 

ළාමුස නිදේශ  නය:- ළාමුස නිදේශ  නයස ළෙකාස යු්දේශ්ස මතර්ගස හහස මතව්ස වෙස ෙැයිහ්වීව අස සි හතස

  අවමිනි. (24(1)සවගන්තිය, ප්රතදේශීය යසහවතසළනහ). 

ළාමුස නිදේශ  නයස ළාදරීදේශමන්ස ළසු,ස බෙළෑමපස ෙ අූ ස දේශීළදේශාහිස හිමිකරුවන්ස වනස පුීගෙයින්පස

ගැෙදේශළනස (දිහ්ත්රිප අස අධිකගණය)ස අධිකගණයකසනක්ව අස දේශගොනුකගස මකමසහඳහතස හමසනීහmතනුකූෙස

අයිතියස හහවුරුස කාස හැදය.ස එදේශහේස දරීමපස අදේශළොදේශහොහ්වීමස දේශහේවීදේශවන්ස ප්රතදේශීය යස හවතවපස මදිරිස

පියවග,සඑනම්සමකමසප්රතදේශීය යසහවතසළතග අසදේශහෝසමතවහ අසබවපසහෙකමින්සදේශ වනසනිදේශ  නයසනිකු්ස

දරීමසන්දුසකාසහැදය. 

දේශ වනසනිදේශ  නය:- මන්ස අනවීරුවස අධිකගණසනිදේශයෝගස යපදේශ්ස න්දුකාස යුවීස යම්ස යම්ස දේශවනහ්කම්ස

අන්හර්ගහසකගමින්,ස සඑකීසදිනදේශේසන්පස සමතහස3කපසළසුවසහහස සමතහස6කපසදේශළගසදේශ වනසනිදේශ  නයස

ළාකෙසයුවීය. එවැනිසළතග අ/මතවහ අසහම්බන්ධ්යසඅවහන්සීරගණයසෙැදේශබනසදේශහ අසන්ටිනසඅවහා්තවක,ස

එයසදේශ වනසනිදේශ  නදේශේසඇවීා්සදේශනොකාසයුවීය. 
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දේශහවනස නිදේශ  නය:- සිහදීමපස තිදේශබනස නක්වෙස අවහන්ස ීරගණයස

නිකු්ස දරීදේශමන්ස ළසුවස වීන්වනස නිදේශ  නයස ළාස කගනස අහග,සස

ළතගවල්සහහසමතර්ගවෙසඅතිදේශර්කසෙැයිහ්වීව අසඑහිසඅකංගුසදේශ .සදේශමයස

ළාසදරීමපසදේශළග,සහාකුණුසදරීම්සවෙසයම්සදේශවනහ්කම අසපිඹුදේශගහිස

දේශමන්මසසඅතිදේශර්කසෙැයිහ්වීදේශවහිස සන්දුකාසයුවීය. 

දේශ වනස හහස දේශහවනස නිදේශ  නයන්ස ළාදරීදේශමන්ස ළසු,ස ස එමස

නිදේශ  නයන්හිස  ැ අදේශවනස ළතගවල්ස හහස මතව්ස ප්රතදේශීය යස හවතස

ළතගවල්ස දේශෙහස හෙකනුස ෙබයි.ස ඒවතස ප්රතදේශීය යස හවතස ළතගවල්ස හහස

මතව්සදේශෙහසහැෙකූසසිප,සසඑකීසළතගවල්සහම්බන්ධ්යදේශයන්සදන්දේශවකුපස

කතෙතවදේශගෝධීස අයිතියස දේශහෝස හිමිකතරි්වයස මල්ෙතස න්ටියස දේශනොහැකස

(25සවගන්තිය,සප්රතදේශීය යසහවතසළනහ). 

ප්රතදේශීය යස හවතව අස සින්න්ස දේශමමස ්රිතයතවක යස අනුගමනයස

දේශනොකගන්දේශන්ස නම්, ස හමස මකමස ප්රතදේශීය යස හවතස ළතග අස දේශෙහස

හාකුණුසකගසඇතිසමකදේශමහිසහිමිකරුප,සඑවැනිසඅ්ළ්සකගසගැනීදේශම්ස

්රිතයතවක ය අස ප්රතදේශීය යස හවතව අස එහිස වmවහ්ාතපිහස බෙයස ම අමවතස

්රිතයතදරීමපසඑදේශගහිවසරිට්සඅධිකගණසබෙය අසයපදේශ්සඅයාදේශයෝගයපස

ෙ අකාසහැදය. 

ඈ.ස  ාරවල් පවනත් අතකඉ කැරවීම් ාක පුළුල් දරීම ාඳකා 

ප්රාපද්ය ය ා ා විදුන් ඉඩම් අත් ත් කර ගන්පන් පකපාේද? (28ස

වගන්තිය) 

ළතග අස දේශවන්ස අහකපස හැගවීමස දේශහෝස පුළුල්සදරීමස හඳහතස මකම අස

අ්ළ්කගස ගැනීමපස ප්රතදේශීය යස හවතවපස අවශmස ූ ස සිප,ස එකීස මකමස

හඳහතසවන්දිසදේශගවීමපසමකම්සහිමියතසහමඟසගිසිසුමකපසඑාඹීමපසදේශහෝස

හුවමතරුව අස වශදේශයන්ස දේශවන්ස මකම අස ෙබතස දීමපස දේශහෝස එමස

කතර්යයන්සදේශ කමසන්දුදරීමපසඑයපසහැදයතවසඇහස (28සවගන්තිය,ස

ප්රතදේශීය යසහවතසළනහ).සගිසිසුමකපසඑාඹීමපසදේශනොහැදසනම්,සඑසිපස

ප්රතදේශීය යසහවතවපස මකමසහිමිකගසගහසහැදස අහග,ස ස ළනදේශහහිස 128ස

වනසවගන්තියසයපදේශ්සවන්දිසදේශගසියසහැක.සදේශමමසවගන්තියසයපදේශ්,ස

එවැනිසමකම අ,සහහසඑමසමකදේශමහිසපිහිටිසදේශගොකනැගිල්ෙ අ,සමතයිම්ස

හතප්ළය අ,සපිසිසුම්සහා්තනය අ,සවැප අසදේශහෝසගහ අසදේශවනුදේශවන්සවන්දිස

දේශගවීමසන්දුකාසහැදය. 

ඉ.   වත්නා වන්දි ලබාගැනීම් ක්ර ම පමොනවාද? 

1. ළැවතිසමතර්ගදේශේසදේශකොපහ අසහිමිකගසගැනීමපස

අයිතිකරුපසමකසෙබතසදීමස 

2. දේශවන් මකම අ ප්ර තනය දරීම 

3. මූෙmමයසවන්දි 

වන්දි ලබාදීම 

ඔදේශේසදේශළ්ීගක කසමකමසදේශළොදුස

කතර්යය අසහඳහතසඅ්ළ්ස

කගගනුසෙබන්දේශන්සනම්සඔබපස

වන්දිසෙබතගැනීමපසහිමිකමස

ඇහ; 

වන්දිසෙබතසගැනීමසමු ක න්,සදේශහෝසස

ඔබපසසිකල්ළසමකම අ/සදේශළගස

ළැවතිසසළතදේශගහිසදේශකොපහ අස

ෙබතදීමසමඟින්සන්දුකාසහැදයස; 

වන්දිසවශදේශයන්සඔබපසෙබතදීස

ඇතිසදන්යම්සසමකම අසහම්බන්ධ්යස

නිගදේශප් අෂසඅයිතියසඔබසහවීය; 
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4. එවැනිසසමස2 අසදේශහෝසවැඩිසගනන අ 

ඊ. ඉකතකී 1 ාක 2ඉ අනුව වන්දිමුදල් හිමිකරගන්නා පුද්ගලයින්පේ අයිතිවාදුකම් පමොනවාද? 

 ඒසහම්බන්ධ්යදේශයන්සග්රාතමසනිෙධ්යතරිවගයතදේශේ/ප්රතදේශීය යසහවතදේශ සහවතළතිවගයතදේශේසහහතිකයස 

-හහ- 

 එහිසබිම්සහමී අෂණය අ 

එවැනිසබිම අසදේශහෝසමකම අසහම්බන්ධ්යසඑමසපුීගෙයතදේශේසඅයිතියසපිළිබඳසප්රසමතණව්සහත අෂය අස

වන්දේශන්ය. 

උ. දුකළවන්පන් කුම මද කුමන අවා්ථාපේ ද? 

 ප්රතදේශීය යසහවතවසහහසඅයිතිකරුසඅහගසවන්දිසමු ල්සපිළිබඳසඑකඟහතවයකපසළැමිණීමපසදේශනොහැදස

නම්, 

 දේශහෝසහිමිකරුසදේශහොයතගහසදේශනොහැදසඅවහා්තවක, 

 දේශහෝසදන්යම්සමකමකසඅයිතිකරුසහමඟසයම්දන්සගිසිසුමකපසඑාඹීමසඔවුනපසඋචිහසදේශනොවන්දේශන්ස

යැයිසහවතවපසහැදේශඟනසඅවහා්තවක, 

මකම්සඅ්ළ්සකගසගැනීදේශම්සළනදේශහහිස(එනම්ස128සවනසවගන්තියසයපදේශ්සඅ්ළ්සකගසගැනීම,ස

ප්රතදේශීය යසහවතසළනහ)සනිශ්චිහවස  අවතසඇතිසආකතගයප,සඅයිතිකරුසහඳහතසවන්දිසෙබතසදීමසන්දුකගස

ගනිමින්සමකදේශමහිසහිමිකමසෙබතසගැනීමසපිණිහස්රිතයතමතර්ගසගහසහැදය. 

ඌ.සසඉදිදරීපම් කාර්යයන් ාඳකා නව මාවත් ාම්බන්ධ දරීම පිණිා ඉඩම් ලබාගැනීපම්දී ප්රාපද්ය ය 

ා ා ාතුව ්ති බලතල පමොනවාද? 

දන්යම්සනවසවීදිය අසදේශහෝසප්රසන්ීධ්යසමතර්ගය අසමදිදරීදේශම්සදීස(එදේශහේ්සදේශනොමැතිසනම්සයම්සවීදිය අ/ප්රසන්ීධ්යස

ළතග අසවැඩිසදියුණුසදරීදේශම්සදී),සප්රතදේශීය යසහවතව අසසින්න්සනවසවීදියසමදිදරීමසහඳහතසගනුසෙැබූසමකමපස

අමහගව,සඑකීසවීදියසදේශහෝසප්රසන්ීධ්යසළතගසහැනීමප/දේශළාසගැහහ්වීමපසසඅවශmසදේශහෝසඅවශmසසියසහැදසමකම්ස

මිෙදීස ගැනීමපස  ස හැදයතවස ඇහ.ස ප්රතදේශීය යස හවතවස සින්න්ස මිෙදීස ගනුස ෙබනස දේශමමස මකම්ස 18ස වනස

වගන්තිදේශේස   අවතසඇතිස දේශකොන්දේශීන්ස වෙපස යප්වස දේශමන්මස ප්රතදේශීය යස හවතවස සින්න්ස දේශයෝගmස බවපස

න්තියස හැදස දේශයෝජිහස නිවතහ/දේශගොකනැගික වස ළන්තියස හහස සිහ්හගයස හතස අනුකූෙවස සිදණීම/බදුදීමස

න්දුකාසහැදය. 

එ. ප්රාපද්ය ය ා ා  ාලනය යඉපත්  වතින මාවත්වල වැපවන පකෝ  උන්න් ්ල්ලා වැපඉන ගා්, 

 ඳුරු/පගොමු,  ත්රත /අතු ාක  ාඛාවල මුල් ආදියඉ අදාළව ප්රාපද්ය ය ා ාව ාතු බලතල 

පමොනවාද? 

ප්රතදේශීය යසහවතදේශවහිසනින්සනිෙධ්යතරීන්පසඑවන්සදේශීසකැපීමප,සමව්සදරීමපසහහසඕනෑමසයතබ /අහල්වතසීස

මකමකස හා්තළනයස දරීමපස හැදයතවසඇහ.ස දේශමමස කතර්යයස හඳහතස අවශmස ස පුීගෙයින්,ස හවීන්ස හහස

උළකගණසරැදේශගනසඔවුනපසදේශළ්ීගක කසමකමපසඇවීළුසසියසහැදසඅහග;සගහ්,සළඳුරු,සආදියසකැපීමප,ස

අවීළෑහ්සීමපසදේශහෝසමව්සදරීමපසඅවශmසඕනෑමස්රිතයතසමතර්ගය අසගහසහැදය.සදේශකදේශහේදේශවහ්,සඑවැනිස

නිෙධ්යතරීන්ස සින්න්ස දේශළ්ීගක කස මකම්ස මහස හා්තළනයසකගනස ෙ ස ගහ්,ස ළඳුරු,ස ආදියස එමසනිෙධ්යතරීන්ස
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සින්න්මසහතධ්යතගණසකතෙසළරිච්දේශේ ය අසවීාසපිරින්දුසදරීමසන්දුකාසයුවීයස(43සවගන්තිය,සප්රතදේශීය යසහවතස

ළනහ). 

ඒ.සවැඉවල් ාම්බන්ධපයන් ප්රාපද්ය ය ා ාව ාතු බලතල පමොනවාද`? 

අවශmසකගනුසෙබනසබවපසහමතපසහැඟීසයන්දේශන්සනම්,සප්රතදේශීය යසහවතසළතෙනයසයපදේශ්සළවතිනසවීදිවෙස

ළදේශහකස වැපවල්,ස බකවැටි,ස කතණු,ස අගල්ස දේශහෝස මවුරුස හැනීමප/මදිදරීමපස ප්රතදේශීය යස හවතදේශ ස නින්ස

නිෙධ්යතරීන්පස හැදයතවස ඇහ.ස මන්ළසුව,ස එවැනිස වැපවල්,ස බකවැටිස ආදියපස යතබ වස න්ටිනස

අයිතිකරුවන්පස දේශහෝස ළදිංචිකරුවන්පස ඒවතස පිළිහකගස දරීමපස හහස ස මනතස හ්්වදේශයන්ස ළව්වතස

ගැනීදේශම්සවගකීමසළැවදේශර්ස(44සවගන්තිය,සප්රතදේශීය යසහවතසළනහ). 

ඔ.සා්වකීය බලාධිකාරිය යඉපත් මාවත් දිපේ ්ති කාණු, පීලි, අගල් ාක දිය ාරවල් ාම්බන්ධපයන් 

ප්රාපද්ය ය ා ාව ාතු බලතල පමොනවාද?  

එවැනිස අගල්,ස කතණුස ආදියස හෑදීමප,ස ආග අෂතස දරීමප,ස පිරින්දුදරීමපස හහස සිවෘහවස හබතගැනීමපස

ප්රතදේශීය යස හවතදේශ ස නින්සනිෙධ්යතරීන්පස බෙයසඇහ.ස හව ,ස යම්ස වීදිය අස දේශහෝස අදේශප් අෂිහස වීදිය අස දේශහෝස

එවැනිසවීදියකපසයතබ වසපිහිටිසයම්සමකම අ/භූමිය අසආග අෂතසදරීම,සහංග අෂණයසදරීම,සවැඩිසදියුණුස

දරීම,ස අළු්වැඩියතස දරීමස දේශහෝස මදිදරීමස හඳහතස අවශmස යැයිස හැෙසදේශකනස එවැනිසකතණු,ස ජෙමතර්ග,ස

ළටුමතර්ග,ස උමං,ස ළැෙෑටිස දේශහෝස ළතෙම්ස හැනීමපස හහස මදිදරීමපස ඔවුනපස බෙයසඇහස (45ස වගන්තිය,ස

ප්රතදේශීය යසහවතසළනහ). 

ii.මක නගර ා ා ාක නගර ා ා 

අ. මකනගර ා ා ාක නගර ා ා ාතු ාමාන බලතල පමොනවාද? 

ප්රතදේශීය යස හවතවෙපස දේශමන්මස මහනගගස හවතස හහස නගගස හවතවෙප ස මකම්ස මැනීමස න්දුකාස හැදය.ස

ප්රතදේශීය යසහවතසළනදේශහහිස  අවතසඇතිසඑමසදේශකොන්දේශීන්වෙපසමසයප්වසවීදිසවැඩිසදියුණුසදරීමසපිණිහස

ඔවුනපස සසප්රතදේශීය යසහවතසආකතගදේශයන්මසමකම්සඅ්ළ්සකගගහසහැක.සහව්කීයසඅධිකතරියසයපදේශ්සවීදිස

නක්වීසදරීමපසඅ තාවසප්රතදේශීය යසහවතවෙපසදේශමන්මසහමතනසබෙහෙසඔවුනපස සතිදේශේ. 

ආ.සප්රාපද්ය ය ා ා මත  ැවරී ්ති බලය ඉ මමවා යන, මකනගර ා ා ාක නගර ා ා ාතු බලතල 

පමොනවාදස? 

අ්ළ්කගස ගනුසෙබන්දේශන්සකුමනසකතර්යයසහඳහතස  ස යන්නස අනතවගණයස දේශනොකගස හතමතනmස දේශළොදුස

කතර්යය අසහඳහතසමකම්සහහසදේශගොකනැගික සඅ්ළ්කගසගහසහැදසබවසමහනගගසහවතසආඥතළනදේශහහිස44ස

වගන්තියස සනගගසහවතසළනදේශහහිස41සවනසවගන්තියස සහඳහන්සකගයි. 
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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' 


