“2020 ඔක්ත ෝඵර් 06 දිනළති අංක 2196/28 දයන
අති විතලේ ගළට් නිතේදනඹ අනු ඳත් කයන රද
ජනහධිඳති කහර්ඹ හධක ඵරකහඹ විසින් ඉදිරිඳත් කයන
රද නිර්තේල අශරහ කහ ඇ ”.

ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සහා
භාවිත කරන ඛනිජ කැණීම,
ප්රවාාහන සහ ෙවාළාම
පිළිබ කාර් සංග්රහ

අභහ ය භ්ඩලරත අනුභළතිඹ ඹතතත්
භූ ම්ඳත් පිළිඵ ජනහධිඳති කහර්ඹ හධක ඵරකහඹ විසින්
නිකුත් කයන රදි.

ෙඳරවාදන
ංර්ධන ප්රමුත හඹන්, තඳෞේගලික යහඹන්, කුලහ-සඹං රැකිඹහ ව ඳහයම්ඳරික ෘත්තීන්හි
නිඹළතරන්නන්තේ ආර්ථික අලය හ තනුතන් භූ ම්ඳත් තඹොදහගළනීභ ව ඒහ රඵහගළනීතම් මරහශ්ර
වහ ක්රභතේදඹන් අධයඹනඹ කිරීභ වහ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභන් විසින් 2020 ඔක්ත ෝඵර් 06 දිනළති
අංක 2196/28 දයන අති විතලේ ගළට් නිතේදනඹ අනු ඳත් කයන රද ජනහධිඳති කහර්ඹ හධක ඵරකහඹ
විසින් ඉදිරිඳත් කයන රද නිර්තේල ළරකිල්රත තගන, එකී භූ ම්ඳත් කළණීභ, ප්රහවනඹ ව තශහභ
වහ ඳළති ක්රිඹහලිඹ තුශ භවජන හ, තඳෞේගලික ආඹ න තභන්භ යසාහපි යහජය ආඹ න ද
මුහුණ දුන් අසීරු හඹන් භග වයහ ඳරියඹ සුරැතකන ඳරිදි ඵරඳත්ර නිකුත් කිරීතම් ක්රිඹහලිඹක්
වඳුන්හදීභත 2021 ඔක්ත ෝඵර් 05 දිනළති අංක 21/1766/301/022 දයන අභහ ය භ්ඩලර තීයණතඹන්
රඵහ දුන් නිතඹෝගඹ ඳරිදි තභභ කහර්ඹ ංග්රවඹ1 නිකුත් තකතර්. ඒ අනු, කළුගල්, ළලි, ඳස, තඵොයළු වහ
භළටි ගතේණඹ, කළණීභ, ගඵලහ කිරීභ, ප්රහවනඹ ව තශහභ වහ ඵරඳත්ර නිකුත් කිරීභ තභහි
වන් ක්රභතේද අනු සිදු තකතර්.
2021 ඔක්ත ෝඵර් 05 දින දක්හ, කළුගල්, ළලි, ඳස, තඵොයළු වහ භළටි ඹන අමුද්රය ඳරිවයණඹ ම්ඵන්ධ
ඳනත්, නීති රීති, තයගුරහසි/නිතඹෝග, අභහ ය භ්ඩලර තීයණ ව චක්රතල්තර අන් ර්ග කරුණු
ඇතුශත් තභභ ංග්රවඹ කහ ඇ . ඳරිශීරනත ඳවසු ව ංකීර්ණබහඹ අභ කිරීභ වහ, 2009
අංක 66 දයන ඳනතින් ංතලෝධි 1992 අංක 33 දයන ඳ ල් වහ තනිජ ද්රය ඳන ඹතතත් අලය න
නිතඹෝග ව ආකෘතිඳත්ර ඳභණක් තභභ ංග්රවත දක්හ ඇ . අර්ා නිරඳණත දී ළක ඇති න ළන් වහ
ගළතලු ද තභහි විධිවිධහනඹන්තගන් ආයණඹ තනොන කරුණු ද ඳරිය විඹ බහය අභහ යහංල තල්කම්
ත තඹොමු කශ යුතුඹ.

ෙේ. ෙේ. රත්නසිරි
සභාඳති | භූ සම්ඳත් පිළිබ ජනාධිඳති කාර් සාධක බලකා
යහජය තේහ ඳශහත් බහ ව ඳශහත් ඳහරන අභහ යහංලඹ
නිදවස චතුයස්රඹ තකොශම 07.
2021 තනොළම්ඵර් 30 දින.
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ජනාධිඳති කාර් සාධක බලකා සාමාජිකත්වා
ෙේ. ෙේ. රත්නසිරි මහතා
බහඳති | භූ ම්ඳත් පිළිඵ ජනහධිඳති කහර්ඹ හධක ඵරකහඹ
තල්කම් | යහජය තේහ, ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් ඳහරන අභහ යහංලඹ
වවාදය නනි්  ජාසිංහ මහතා
හභහජික|තල්කම්, ඳරිය අභහ යහංලඹ
ආර්. ඩබ්ලිව්. ආර්. ෙේමසිරි මහතා
හභහජික|තල්කම්, භවහභහර්ග අභහ යහංලඹ
ආර්. ඒ. ඒ. ෙේ. රණවාක මහතා
හභහජික|තල්කම්, ඉලම් අභහ යහංලඹ
නනුර දිසානා ක මහතා
හභහජික|තල්කම්, හරිභහර්ග අභහ යහංලඹ
එස්. ඩී. ඒ. බී. ෙබොරලැස්ස මහතා
හභහජික|තල්කම්, ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් ඳහරන කතයුතු යහජය අභහ යහංලඹ
ෙම්ජර් ජනරා්  (විශ්රාමික)කඩ ඩබ්ලිව්. . . . . ඳරනාන්ු  මහතා
හභහජික|තල්කම්, නජීවී රැකයණඹ, අලිළත වහ අගල් ඉදිකිරීභ ඇතුළු ආයක්ෂි
වහ කළරෆ නළ ගහ කිරීභ වහ න ම්ඳත් ංර්ධන යහජය අභහ යහංලඹ
ආර්. එම්. සී. එම්. ෙහේරත් මහත්මික)
හභහජික|තල්කම්, භවළලි කරහඳ ආශ්රි ඇරතේලි වහ ජනහහ තඳොදු ඹටි ර
ඳවසුකම් ංර්ධන යහජය අභහ යහංලඹ
ඒ. එස්. ඉලංගම්ෙේ මහත්මික)
හභහජික|අධයක් ජනයහල්, ඉලම් ඳරිවයණ ඳරතිඳත්ති ළරසුම් තදඳහර් තම්න්තු
නනුර වා් ෙඳොල මහතා
හභහජික|බහඳති, භූ විදයහ මීක්ණ වහ ඳ ල් කහර්ඹහංලඹ
. . බී. ෙහේමන්ත ජ සිංහ මහතා
හභහජික|අධයක් ජනයහල්, භධයභ ඳරිය අධිකහරිඹ
හර්ෂාන් ද සි් වාා මහතා
හභහජික|බහඳති, නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ
විජිත ගුණරත්න මහතා
හභහජික|නිතඹෝජය තඳොලිසඳතිපඳරිය දිලහ
මලර්මතී ගංගාදරන් මහත්මික)
හභහජික|අතිතර්ක අධයක් ජනයහල්, ජහතික කරභම්ඳහදන තදඳහර් තම්න්තු
ෙේ. ආර්. ගංගාධාර මහතා
තල්කම් |ජනහධිඳති කහර්ඹ හධක ඵරකහඹ

ළලපිළිතරල්

තාේෂණික සහ
ඩබ්ලිව්. ඩී. එස්. සී. වාැලිවාත්ත මහතා
අතිතර්ක තල්කම්, ඳරිය අභහ යහංලඹ
චන්දන සරි බණ්ඩාර මහතා
අධයක් ජනයහල්, නජීවී ංයක්ණ තදඳහර් තම්න්තු
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හිමික)කරුවාන් විසින් එම ඉඩම් ඳරිහරණ සහා එකඟතාවා නිකුත් කිරීම
14
3.1 යජත ඉලම් ............................................................................................................................ 14
3.2 තඳෞේගලික ඉලම් .................................................................................................................... 15
04. සිව්වාන ඳරිච්ෙේද :
මූලික ඳාරිසරික ඳරීේෂණ නධය න , ඳාරිසරික බලඳෑම් ඇගයීම් ක්රි ාවාලි සහ ෙසසු නිෂ්කාශ්න
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තභභ ංග්රවඹ ඹතතත් විස ය තකතයන “භූ ම්ඳත්/තනිජ” ඹනු ඉදිකිරීම් ව කර්භහන්
“කළුගල්, ළලි, ඳස, තඵොයළු වහ භළටි” ඹන සබහවික ම්ඳත් තේ.

වහ තඹොදහ ගන්නහ

“තල්තනග ” ඹනු හණිජභඹ ලතඹන් කළුගල්, ළලි, ඳස, තඵොයළු වහ භළටි කළණීම් කිරීභ වහ පර්තඹන්
වඳුනහගත් තවෝ හණිජ ඳයභහර්ාඹක් උතදහ නළ නළ බහවි ඹත ගන්නහ තඳෞේගලික තවෝ යජඹ තු
ඉලම්ර සිදු න නිලසචි භූ ම්ඳත් ඳරිවයණ අසාහ තේ. ඊත උඳතඹෝගී කයගන්නහ කරහඳ තවෝ සාහන
“තල්තනග කරහඳ/සාහන” තේ. “ශිල්පීඹ” තවෝ “කහර්මික” ඹන කහ්ඩල ඹතතත් ඉල්ලුම් කයන කළණීම්
කරහඳ තවෝ සාහන තල්තනග සාහන රත අඹත් තේ.
“තල්තනග තනොව” ඹනු හණිජ තනොන, කුලහ වහ ඳහයම්ඳරික ව තනත් විතලේ කහර්ඹඹන් උතදහ සිදු න
භූ ම්ඳත් ඳරිවයණ අසාහ තේ. ඊත උඳතඹෝගී කයගන්නහ කරහඳ/සාහන “තල්තනග තනොව” කරහඳ/සාහන”
තේ. තල්තනග තනොව කරහඳ/සාහනර සිදුන කහර්ඹඹන් තවෝ එළනි අසාහ ඹනු,
(i) එදිතනදහ ජන ජීවි ඹ ඳත්හ ගළනීතම්දී මරයභඹ තනොන, භවජන ක්රිඹහක් තවේතුතන් තවෝ ඒ වහ
තවෝ සබහවික ක්රිඹහක් තවේතුතන් තවෝ ජනනඹ න තවෝ භූ ම්ඳත් ඉත් තකතයන අසාහ,
(ii) ආඳදහ ත්ත් තවේතුතන් විනහල ව නිහ/තේඳශ නළ ඹාහත් කිරීභත අලය කතයුතු,
(iii) නහඹඹෆභක් විඹ වළකි-වදිසි ආඳදහකත රක් විඹ වළකි-ජීවි රත තවෝ තේඳශරත ර්ජනඹක් විඹ
වළකි අසාහ,
(iv) තඳෞේගලික ප්රතඹෝජනඹ වහ තගොලනළගිල්රක් ඉදිකිරීභ වහ ඵළඳුණු (හණිජභඹ එකඟ හ භ
තනොන) කහර්ඹඹන්,
(v) යජඹ භගින් ක්රිඹහත්භක කයනු රඵන (සීභහහි ) ප්රහතේශීඹ තවෝ දිසත්රික් භට්තතම් ංර්ධන කතයුතු,
(vi) හණිජ තනොන/ෘජු තකොන්ත්රහත් ඳදනමින් සිදු න යජත යහඳෘති,
(vii) හණිජ ඳයභහර්ාඹකින් ත ොය කහඵනික තඳොතවොය නිසඳහදනඹ වහ ගහ භහධය තර තයොන්භල වහ ඳස
තඹොදහ ගළනීභ, කුලහ ආර්ථික ජීතනෝඳහඹ, සඹං රැකිඹහ, ඳහයම්ඳරික ෘත්තීන්, කුලහ කෘෂි
ජීතනෝඳහඹ ක්රිඹහන් වහ ඵළඳුණු භූ ම්ඳත් ඳරිවයණ අසාහ තේ.
“සාහනඹ” ඹන්තනන් කරහඳඹ ද අදවස තේ.
“නිසකහලන” ඹනු යසාහපි යහජය ආඹ න විසින් කළණීම් ඵරඳත්රඹත අදහශ තඳය වහ ඳසු නිකුත් කයනු
රඵන ඉලම් ඳරිවයණ එකඟ හ, නිර්තේල, අය, ඇගයීම්, හර් හ, අනුභළතීන් වහ ඵරඳත්ර තේ.
“යසාහපි යහජය ආඹ න” ඹනු 2009 අංක 66 දයන ඳනතින් ංතලෝධි 1992 අංක 33 දයන ඳ ල් වහ
තනිජ ද්රය ඳන වහ 1980 අංක 47 දයන ජහතික ඳහරිරික ඳන ඹතතත් නිසකහලන වහ ම්ඵන්ධ න
උඳතල්තනඹ 01 භගින් වඳුන්හදී ඇති යසාහපි යහජය ආඹ න තේ.
“දිනඹ” ඹන්තනන් යහජකහරි දිනඹ ද “භහඹ” ඹන්තනන් ලිත් භහඹක් ද අදවස තේ.
“යහඳෘතිඹ” ඹන්තනන් තනිජ කළණීම් ක්රිඹහක් ද අදවස තේ.
“නිතඹෝග” ඹනු 2009 අංක 66 දයන ඳනතින් ංතලෝධි
ඹතතත් නිකුත් කයන රද නිතඹෝග තවෝ තයගුරහසි තේ.

1992 අංක 33 දයන ඳ ල් වහ තනිජ ද්රය ඳන

“ඳරිය අධිකහරිඹ” ඹන්තනන් භධයභ ඳරිය අධිකහරිඹ ද, අදහශ න ඳරිදි ඹම ඳශහත් ඳරිය අධිකහරිඹ ද අදවස
තේ.
“ඳරිය නිරධහරි” ඹන්තනන් ඳරිය විඹ බහය අභහ යහංලඹ ඹතතත් තේඹ කයනු රඵන නිරධහරිතඹකු අදවස තේ.

vi

විෙශ්ේෂ විධිවිධාන
I. අභහ ය භ්ඩලරඹ විසින් අනුභ කය ඇති තභභ කහර්ඹ ංග්රවඹ “ඉදිකිරීම් කර්භහන් වහ බහවි කයන
තනිජ කළණීභ, ප්රහවනඹ ව තශහභ පිළිඵ කහර්ඹ ංග්රවඹ" තර වළඳින්තන අ ය තභඹ එභ අනුභ
දිනත සිත ක්රිඹහත්භක තේ.
II. ඳරිය විඹ බහය අභහ යහංල තල්කම්තේ ප්රධහනත්තඹන් පිහිටුහ ඇති “භූ ම්ඳත් පිළිඵ ජහතික අධීක්ණ
කමිටුතේ” එකඟ හකින් ත ොය කිසිදු යසාහපි
යහජය ආඹ නඹක් තවෝ යසාහපි
කමිටුක්/ංවිධහනඹක්/මිතිඹක් තභභ ංග්රවත
විඹ ඳාඹත ඵරඳහන කරුණු ම්ඵන්ධතඹන්
සහඹක්  තීයණ තනොග යුතුඹ. ංතලෝධන තනොකශ යුතුඹ.
i. මුදල් විඹ බහය අභහ යයඹහ වහ ඳරිය විඹ බහය අභහ යයඹහ දළනුත් කය කයනු රඵන
භගතඳන්වීම් වහ උඳතදස භ බහ්ඩලහගහය තල්කම්තේ අනුභළතිඹකින් ත ොය තභහි වන් ගහසතුරත
ඳරිබහහිය ගහසතුක් අඹ තනොකශ යුතුඹ-ගහසතු ංතලෝධනඹ තනොකශ යුතුඹ.
ii. බහ්ඩලහගහය තල්කම් ව “භූ ම්ඳත් පිළිඵ ජහතික අධීක්ණ කමිටු” තනොවිභහ ගනු රඵන තීයණ
ඵර යහි තේ. එතේභ එකී යසාහපි යහජය ආඹ න තනොවිභහ ඳරිය විඹ බහය අභහ යහංල
තල්කම් ව භූ විදයහ මීක්ණ වහ ඳ ල් කහර්ඹහංලඹ ද තභභ කහර්ඹ ංග්රවත වන් විධිවිධහන
තනස තනොකයනු ඇ .
III. තභභ කහර්ඹ ංග්රවඹ භගින් වඳුන්හ දී ඇති ක්රභතේදඹ සාහඳනඹ කිරීභත වළකින ඳරිදි භූ විදයහ මීක්ණ
වහ ඳ ල් කහර්ඹහංලඹ විසින් මීත ප්රාභ නිකුත් කය ඇති චක්රතල්ත, නීතිරීති, ව 1993 අංක 01 දයන ඳ ල්
කළණීම් (ඵරඳත්ර දීතම්) නිතඹෝගඹ (ංතලෝධි ) ද ඇතුළු තයගුරහසි/නිතඹෝග ංතලෝධනඹ කිරීභත ද ඵර ර
තඵදහ වළරීභත ද 2022.01.31 දිනත ප්රාභ සිදු කශ යුතුඹ. අතනකුත් යසාහපි යහජය ආඹ න ද අදහශ න
ඳරිදි භ ආඹ නර නීතිරීති, තයගුරහසි/නිතඹෝග, චක්රතල්ත ව තනත් නනතික උඳතදස ංතලෝධනඹ
කිරීභ එදිනත ප්රාභ සිදු කශ යුතුඹ.
IV. භූ ම්ඳත් කළණීභ, ප්රහවනඹ ව තශ කතයුතු වහ ඵරඳත්ර නිකුත් කිරීතම් ක්රිඹහලිත දී අලය
නිසකහලන නිකුත් කිරීභ වහ “ඒකීඹ ආඹ නික ුවඹ” ක්රිඹහත්භක විඹ යුතුඹ. එභ ආඹ නික ුවඹ,
ඳරිය විඹ බහය අභහ යහංල තල්කම්තේ අධීක්ණඹ ඹතතත් භූ විදයහ මීක්ණ වහ ඳ ල් කහර්ඹහංලඹ
විසින් ක්රිඹහත්භක කශ යුතුඹ.
V. කළණීම් ඵරඳත්ර රඵහදීතම් ක්රිඹහලිත දී භූ විදයහ මීක්ණ වහ ඳ ල් කහර්ඹහංලඹ ව අදහශ යසාහපි යහජය
ආඹ න විසින් නිකුත් කයනු රඵන නිසකහලන වහ අලය න ගහසතු, අඹදුම්කරුන් තතින් අඹ කිරීභ වහ
“ඒකීඹ ගහසතු ක්රභඹ” ක්රිඹහත්භක විඹ යුතුඹ. එභ ක්රභත තක්න්ද්රීඹ නිඹහභන ආඹ නඹ තර භූ විදයහ මීක්ණ
වහ ඳ ල් කහර්ඹහංලඹ ක්රිඹහ කශ යුතුඹ. ගහසතු අඹ කිරීතම් ක්රභතේදඹ බහ්ඩලහගහයත භගතඳන්වීභ ඹතතත් භූ
විදයහ මීක්ණ වහ ඳ ල් කහර්ඹහංලඹ ඳරිය විඹ බහය අභහ යහංලඹ ව අදහශ යසාහපි යහජය ආඹ න
විසින් ක්රිඹහත්භක කශ යුතුඹ.
VI. “ඒකීඹ ආඹ නික ක්රභඹත ව ඒකීඹ ගහසතු ක්රභඹත” අනුග න ඳරිදි අදහශ යසාහපි යහජය ආඹ න
විසින් සකීඹ අබයන් ය ළලපිළිතශ කහ ග යුතුඹ. තභභ "ඒකීඹ ක්රභතේද" ක්රිඹහත්භක න්තන්
"තල්තනග " සාහන වහ ඳභණි.
VII. යජත ංර්ධන යහඳෘති තුළින් භවජන හත ෘජු ව භවත් ප්රතිරහබ රළතඵන ඵළවින් අභහ යහංල,
තදඳහර් තම්න්තු, ංසාහ, භ්ඩලර ව යසාහපි යහජය ආඹ න භඟින් යජත ංර්ධන යහඳෘති වහ
ඉල්ලුම් තකතයන කළණීම් ව ප්රහවන ඵරඳත්ර නිකුත් කිරීතම් ක්රිඹහලිත දී භූ විදයහ මීක්ණ වහ ඳ ල්
කහර්ඹහංලඹ ව අදහශ යසාහපි යහජය ආඹ න විසින්, අදහශ ඵරඳත්රපනිසකහලන ඉවශභ ප්රමුත හඹක්
රඵහ දී අභ කහරඹකදී නිකුත් කිරීභත ග ඵරහ ග යුතුඹ.
VIII. භූ ම්ඳත් කළණීභ ප්රහවනඹ වහ තශහභ පිළිඵ කහර්ඹ ංග්රවත විධිවිධහන ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ අලය
න උඳතදස ඳත්රිකහ නිකුත් කිරීභ, ආකෘතිඳත්ර වඳුන්හ දීභ ව ආඹ නරත අලය පුහුණු රඵහ දීභ ඳරිය
විඹ බහය අභහ යහංලත භග තඳන්වීභ භ , භූ විදයහ මීක්ණ වහ ඳ ල් කහර්ඹහංලඹ විසින් සිදු කශ යුතුඹ.
කාර් සංග්රහ ට කරණු ලබන සංෙශ්ෝධන
IX. තභභ කහර්ඹ ංග්රවඹත කයනු රඵන සිඹලුභ ංතලෝධන, භූ ම්ඳත් පිළිඵ ජනහධිඳති කහර්ඹ හධක ඵරකහඹ
ක්රිඹහත්භක ඳතින කහරඹ තුශ දී එභ කහර්ඹ හධක ඵරකහඹ විසින් ද ඉන් අනතුරු “භූ ම්ඳත් පිළිඵ
ජහතික අධීක්ණ කමිටු” විසින් අනුභ කිරීතභන් ඳසු අභහ ය භ්ඩලරත අනුභළතිඹ ඇති ඳභණක් ඳරිය
විඹ බහය අභහ යහංල තල්කම් විසින් ද සිදුකශ යුතුඹ.

vii

01. ඳළමුවාන ඳරිච්ෙේද :
කැණීම් ස්ථාන සහ නවාකාශ් හඳුනා ගැනීම සහා ඒකී ආ තනික වාුහ

කළණීම් සාහන
වහ අකහලඹ
වඳුනහගළනීභ,
ව
ඹහත්කහලීන
කිරීතම් මලික
අයමුණ

1.1 කැණීම් ස්ථාන හා නවාකාශ් හඳුනා ගැනීම
ශ්රි රංකහතේ සාහනග  ඇති කළුගල්, ළලි, ඳස, තඵොයළු වහ භළටි නිධි (මින්භතු
“භූ ම්ඳත්” තර වළඳින්තන) වඳුනහ ගළනීභත්, ඒහ 2009 අංක 66 දයන
ඳනතින් ංතලෝධි 1992 අංක 33 දයන ඳ ල් වහ තනිජ ද්රය ඳන (මින්භතු
“ඳන ” තර වළඳින්තන) වහ 1980 අංක 47 දයන ජහතික ඳහරිරික ඳන ත
අනු, කළණීම් ඵරඳත්ර නිකුත් කිරීතම් ක්රභතේදඹ තුශ ඳනතත් 30 වහ 31
ගන්තිරත අනුකර ඉලම් ඳරිවයණ එකඟ හ, නිර්තේල, අය, ඇගයීම්,
හර් හ, අනුභළතීන්, ඵරඳත්ර (මින්භතු “නිසකහලන ” තර වළඳින්තන) රඵහ
ගළනීභ වහ ග න කහරඹ අභ කිරීභත් මලික අයමුණ තේ.
අභ නිසකහලන ප්රභහණඹක් රඵහ ගළනීතම් සිත නිසකහලන කිහිඳඹක් රඵහ ග
යුතු ආඹ න ප්රභහණඹ ඳදනම් කය, භූතගෝර විදයහ ත ොයතුරු ඳේධති-ක්රභතේද
බහවි කයමින් සිතිඹම්ග කිරීභ වහ ඒ අනු, ංර්ධන කතයුතු වහ අ යලය
භූ ම්ඳත් පිහිටි, කළණීම් සාහන තවෝ කරහඳ, නිකුත් කශ යුතු නිසකහලන ප්රභහණඹ
අනු ප්රමුත හ ග කිරීභතත් ඒ වහ ම්ඵන්ධ අදහශ ආඹ නික ුවඹ තභභ
ඳරිච්තේදතඹන් විස ය කයනු රළතබ්.

තල්තන ග ව
ප තල්තන ග
තනොව කළණීම්
ප්රමුත හ
ර්ගීකයණඹ
ඹතතත් ඉලම් වඳුනහ
ගළනීභ

1. භූ විදයහ මීක්ණ වහ ඳ ල් කහර්ඹහංලඹ (මින්භතු “කහර්ඹහංලඹ” තර

වළඳින්තන) විසින් යජත ව තඳෞේගලික හිමිකභ ඇති තේඳශර පිහිටි
කළුගල්, ළලි, ඳස, තඵොයළු වහ භළටි කළණිඹ වළකි සාහන තවෝ කරහඳ
“තල්තනග “ වහ “තල්තනග තනොව” ඹනුතන් කහ්ඩල තදකක් තර
වඳුනහ ග යුතුඹ.
2. කහර්ඹහංලත
අනුදළනුභ භ
ඉලම් ඳරිවයණ ප්රතිඳත්ති ළරසුම්
තදඳහර් තම්න්තු විසින්, ඳන වහ 1980 අංක 47 දයන ජහතික ඳහරිරික ඳන
ඹතතත් 13 සිත 21 දක්හ ව ගන්ති වහ ම්ඵන්ධ න යසාහපි යහජය
ආඹ නර නිසකහලන ඳදනම් කය, ව එභ ආඹ නර එකඟ හඹ භ
“තල්තනග
සාහන/කරහඳ", ප්රමුත හ 1, ප්රමුත හ 2 වහ ප්රමුත හ 3 තර
ර්ගීකයණඹ කය තල්තනග කශ යුතුඹ.
ප්රමුඛතා 1 (ෙහවාත් P1) ස්ථාන:

ප්රමුත හ 1

3. නිසකහලන අනලය තවෝ අභ ප්රභහණඹක් (තභභ ප්රභහණඹ ර්ගීකයණ

තල්තනතඹහි දක්හ ඇ ) කළවීභත සිදු න කළණීම් සාහන, ප්රමුත හ 1 (P1)
ර්ගඹත ඇතුශත් කශ යුතුඹ.
ප්රමුඛතා P1-A වාර්ග :
කළණීභත අතේක්ෂි සාහනත සිත කිතරෝමීතය 01 ක සීභහ තුශ භහන
හසාහන තවෝ කිසිදු නිර්මි ඹක් තනොභළති වහ ඳනතත් 30 න ගන්තිඹ
අනු නිසකහලන රඵහ ග යුතු ගණඹත අඹත් තනොන තවෝ එභ නිසකහලන
නිකුත් කිරීභකින් ත ොය තවෝ පර් අනුභළතීන් රඵහ දී ඇති සාහන P1-A
ර්ගඹත ඇතුශත් කශ යුතුඹ.
ප්රමුඛතා P1-B වාර්ග :
කළණීභත අතේක්ෂි සාහනඹ වහ රඵහ ග යුතු නිසකහලන අභ
ප්රභහණඹක් (තභභ ප්රභහණඹ ර්ගීකයණ තල්තනතඹහි දක්හ ඇ ) කළවීභත
සිදු න සාහන/කරහඳ P1- B ර්ගඹත ඇතුශත් කශ යුතුඹ;
(i) කළණීභත අතේක්ෂි සාහනත සිත කිතරෝමීතය 01 ක සීභහ තුශ
මිනිස හසාහන තනොභළති එතවත් වඳුනහ ගත් නිර්මි
හි
ප්රතේලඹක කළුගල් කළණීභ වහ ඵහු-තඵෝය රල් පිපියවීම් සිදු
කයන්තන් නම් එභ කළණීම් සාහනත සිත කිතරෝමීතය 01ක කරහඳඹ
තුශ ඇති නිර්මි රත වහනි සිදු විඹ වළකි ඵළවින් 1980 අංක 47 දයන
ජහතික ඳහරිරික ඳන ඹතතත් මලික ඳහරිරික අධයඹනඹක් සිදු කශ
යුතු ද ඹන්න භධයභ ඳරිය අධිකහරිඹ විසින් තීයණඹ කශ යුතුඹ.
තභළනි කරහඳ P1-B ර්ගඹත ඇතුශත් කශ යුතුඹ.

1

ප්රමුඛතා 2 (ෙහවාත් P2) ස්ථාන:
ප්රමුත හ 2

4. කහර්ඹහංලඹ විසින් නිසකහලන කිහිඳඹක් (තභභ ප්රභහණඹ ර්ගීකයණ

ප්රමුත හ 3

5. කහර්ඹහංලඹ විසින්

ප්රමුත හ
ර්ගීකයණ
තල්තනඹ

ප්රමුත හ
ර්ගීකයණඹ
ඹතතත්
කහර්ඹහංලත
කහර්ඹබහයඹ

තල්තනතඹහි දක්හ ඇ ) කළවීභත සිදු න කළණීම් සාහන, ප්රමුත හ 2 (P2)
ර්ගඹත ඇතුශත් කශ යුතුඹ.
ප්රමුඛතා 3 (ෙහවාත් P3) ස්ථාන:
නිසකහලන යහශිඹක් (තභභ ප්රභහණඹ ර්ගීකයණ
තල්තනතඹහි දක්හ ඇ ) කළවීභත සිදු න කළණීම් සාහන ප්රමුත හ 3 (P3)
ර්ගඹත ඇතුශත් කශ යුතුඹ.

1.2 “P1P2P3” ප්රමුඛතා වාර්ගීකරණ ේ ඛන
6. තල්තනග සාහන සිඹල්ර ඳදනම් ඒ ඒ සාහනරත අලය P1, P2, P3
ප්රමුත හ දක්න, “P1P2P3 ප්රමුත හ ර්ගීකයණ තල්තනඹක්” තිබිඹ යුතුඹ.
තභභ ර්ගීකයණ තල්තන ඳත්හතගන ඹෆතභහි අයමුණ භූ ම්ඳත් කළණීම්
කිරීභක් වහ ඹම් අඹදුම්කරුතකු විසින් ඉල්ලීභක් කයනු රඵන
සාහනඹකත අදහශ, ඒ ඒ යසාහපි යහජය ආඹ න විසින් පර්තඹන්
වඳුනහගත් නිසකහලන හි  එභ සාහන පිළිඵ දත් ඳත්හතගන ඹහභ
ඵළවින්, කුභන යසාහපි යහජය ආඹ නඹකින් නිසකහලන කළවිඹ යුතු
දළයි ඹන්න නිලසචඹ කය ගළනීභ වහ කහර්ඹහංලඹ විසින් “P1P2P3 ප්රමුත හ
ර්ගීකයණ තල්තනඹ” බහවි කශ යුතුඹ.
1.3 ප්රමුඛතා වාර්ගීකරණ
ටෙත් කාර් ාංශ්ෙේ කාර් භාර
7. තල්තනග සාහන වහ “P1P2P3 ර්ගීකයණ තල්තනඹ” ඳත්හතගන
ඹහභ වහ ඹහත්කහලීන කිරීභ, ඉලම් ඳරිවයණ ප්රතිඳත්ති ළරසුම්
තදඳහර් තම්න්තුතේ වහඹ ඇති කහර්ඹහංලඹ විසින් හර්ෂික සිදු කශ යුතුඹ.
8. තල්තනග
තනොව ඹම් පුනයහර් නඹ න කළණීම් සාහන තේ නම්,
පුනයහර් නඹ ව වහභ එභ සාහන ද “ප්රමුත හ ර්ගීකයණ තල්තනඹ”ත
ඇතුශත් කයගළනීභත කහර්ඹහංලඹ විසින් කතයුතු කශ යුතුඹ. ඒ වහ අලය
විස ය යසාහපි යහජය ආඹ නලින් රඵහ ගළනීභත කහර්ඹහංලඹ විසින්
කතයුතු කශ යුතුඹ.
9. හණිජභඹ ලතඹන් කළණීම් කිරීභ වහ ඉදිරිත දී අඹදුම්ඳත් ඉදිරිඳත් කයන
න සාහන ද, තල්තනග සාහන ඹත ත ඇතුශත් තේ. එභ න කළණීම්
සාහන වඳුනහ ගන්නහ අසාහර දී “P1P2P3 ර්ගීකයණ තල්තනඹ”
ංතලෝධනඹත රක් කිරීභත කහර්ඹහංලඹ විසින් ඉලම් ඳරිවයණ ප්රතිඳත්ති
ළරසුම් තදඳහර් තම්න්තු ත දළන්විඹ යුතුඹ. ගන්තීන් 70 ව 71 ඹතතත්
දළක්තන, යජත ංර්ධන යහඳෘති වහ තකතයන තනිජ කළණීම් ව
විතලේ ළලි කළණීම් කරහඳපළලි භධයසාහනරත අදහශ කහර්ඹඹන් ද
"තල්තනග " සාහන ඹත ත ග යුතුඹ.
10. ශ්රී රංකහතේ කළුගල්, ළලි, ඳස, තඵොයළු වහ භළටි ඹන අමුද්රය කළණීම් කශ
වළකි ඵත වඳුනහතගන ඇති තවෝ ඉදිරිත දී වඳුනහගන්නහ සිඹලුභ තල්තනග
සාහන තභභ “ප්රමුත හ ර්ගීකයණ තල්තනඹ” ත ඇතුශත් විඹ යුතුඹ;
(i) අන් ර්කහලීන විධිවිධහනඹක් තර, “ප්රමුත හ ර්ගීකයණ තල්තනඹ”
ප්රාභ යත ඹහත්කහලීන කිරීභ වහ ඉලම් ඳරිවයණ ප්රතිඳත්ති
ළරසුම් තදඳහර් තම්න්තුත වඹ වීභ වහ කහර්ඹහංලඹ විසින් අදහශ
යසාහපි ආඹ නර වබහගීත්තඹන් "කඩිනම් ළලතවනක්"
දිඹත් කශ යුතුඹ.
(ii) දියිතන් සිඹලු පුයහවිදයහ සාහන පිළිඵ ත ොයතුරු ඹහත්කහලීන වී
තනොභළති ඵළවින් න කළණීම් සාහනඹන් ම්ඵන්ධතඹන් ඳභණක් එභ
සාහනඹ කුභන ප්රමුත හ ර්ගීකයණ කහ්ඩලඹත අඹත් වු ද පුයහවිදයහ
තදඳහර් තම්න්තුතේ නිර්තේලඹ රඵහ ග යුතුඹ.
11. කහර්ඹහංලඹ විසින් ඵරඳත්ර නිකුත් කිරීතම් කහර්ඹත දී ර්ඹත අදහශ
ප්රමුත හ ර්ගීකයණ තල්තනඹ බහවි කශ යුතු අ ය, එභ තල්තනඹ අලය
න ඹම් යසාහපි යහජය ආඹ නඹක් තේ නම් එභ ආඹ නඹ/ආඹ න
ත රඵහ දීභත කතයුතු කශ යුතුඹ.
12. කළණීම් සාහන පිළිඵ ඹහත්කහලීන ත ොයතුරු හි
තල්තනඹ ෆභ
ර්ඹකභ ඔක්ත ෝඵර් භ 01 දින, ඉලම් ඳරිවයණ ප්රතිඳත්ති ළරසුම්
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තදඳහර් තම්න්තු ව යසාහපි යහජය ආඹ න ත රඵහ දීභත
කහර්ඹහංලඹ විසින් කතයුතු කශ යුතුඹ.
13. තල්තනඹ ඹහත්කහලීන කිරීතම් දී කහර්ඹහංලඹ* විසින් එකතු කයනු රඵන
හක්ණික ත ොයතුරුරත අභ ය, ඳව ත ොයතුරු ද ඉලම් ඳරිවයණ
ප්රතිඳත්ති ළරසුම් තදඳහර් තම්න්තු ත රඵහ දීභත කතයුතු කශ යුතුඹ;
(i) ෆභ කළණීම් සාහන/කරහඳඹකභ පිහිටීභ දළක්තන නිළයදි භූමිතික
ක්ඩලහංත,
(ii) කළණීම් සාහන පිහිටි ඉලතම් අයිතිඹ තවෝ භුක්තිඹ (යජඹ තු, යහජය
ආඹ න/යසාහ භ්ඩලර තු, පුේගලික, ආගමික සාහන තු අයිතිඹ
වඳුනහතනොගත්, තනත් තර අයිතිඹ/භුක්තිඹ වන් කශ යුතුඹ),
(iii) කළණීම් සාහන අඹත්න දිසත්රික්කඹ වහ ප්රහතේශීඹ තල්කම්/ග්රහභ
නිරධහරී තකොට්සහඹ පිළිඵ ත ොයතුරු,
(iv) තනිජ ර්ගඹ, ධහරි හඹ පිළිඵ ත ොයතුරු,
(v) අදහශ කළණීම් සාහනත සිත කිතරෝමීතය 01 ක කඹක් තුශ නිහ
තවෝ තනත් නිර්මි පිහිතහ ඇත්ද ඹන ග,
(vi) දළනත කළණීම් කයනු රඵන සාහනඹක් ද නළතිනම් න සාහනඹක් ද
ඹන ග,
(vii) න කළණීම් සාහනඹන් ම්ඵන්ධතඹන්, අදහශ කළණීම් සාහනත සිත
මීතය 360 (තවත් ඹහය 400) ක කඹක් තුශ පුයහවිදයහත්භක
සාහනඹන් පිහිතහ ඇත්ද ඹන ග,
(viii) පිපිරුම් ඳරීක්ණ, භූ ග ජර ම්ඳත් ංතේදී හඹ, නහඹ ඹෆම්
අදහනම් ක්තේරු හර් හ, නහගරික ළරසුම් නියහකයණ හර් හ,
පුයහවිදයහ නිර්තේලඹ, මලික ඳහරිරික ඳරීක්ණ අධයඹන ව
ඳහරිරික ඵරඳෆම් ඇගයීම් ව තනත් නිසකහලනර අලය හඹ
තවෝ එභ නිසකහලන නිකුත් කිරීභකින් ත ොය තවෝ පර් අනුභළතීන්
රඵහ දී ඇති නළති ඵ.
*කහර්ඹහංලඹ වහ අලය තනත්
හක්ණික ත ොයතුරු ඒ
ආකහයතඹන්භ රඵහ ගළනීභ වහ ඹහත්කහලීන කිරීභ කශ යුතුඹ. තභභ
ත ොයතුරු අතුරින් ප්රමුත හ ර්ගීකයණඹ වහ අලය කුභන
ත ොයතුරු ද ඹන්න ඉලම් ඳරිවයණ ප්රතිඳත්ති ළරසුම්
තදඳහර් තම්න්තු විභහ එභ ත ොයතුරු ඉලම් ඳරිවයණ ප්රතිඳත්ති
ළරසුම් තදඳහර් තම්න්තු ත රඵහ දීභ කහර්ඹහංලඹ විසින් කශ
යුතුඹ.
14. කහර්ඹහංලඹ විසින්, ඹහත්කහලීන කයන රද “P1P2P3 ර්ගීකයණ තල්තනඹ”
අදහශ යසාහපි යහජය ආඹ නරත රඵහ දී නිඹමි ර්ත ජනහරි භ
01 තනි දිනත ප්රාභ ඒ වහ එකඟ හඹ රඵහ ග යුතුඹ. තම් වහ ඉලම්
ඳරිවයණ ප්රතිඳත්ති ළරසුම් තදඳහර් තම්න්තුතේ වඹ රඵහ ග යුතුඹ.
15. කළණීභක් වහ ඉල්ලුම් කයන සාහනඹ, ඳත්නහ “ප්රමුත හ ර්ගීකයණ
තල්තනඹ” හි තනොභළතිනම් කහර්ඹහංලඹ විසින් වහභ ඒ ඵ දන්හ එඹ
ඹහත්කහලීන කිරීභත ඉලම් ඳරිවයණ ප්රතිඳත්ති ළරසුම් තදඳහර් තම්න්තුතේ
වඹ රඵහ ග යුතුඹ.

ප්රමුත හ
ර්ගීකයණඹ
ඹතතත් ඉලම්
ඳරිවයණ ප්රතිඳත්ති
ළරසුම්
තදඳහර් තම්න්තුතේ
කහර්ඹබහයඹ

1.4 ප්රමුඛතා වාර්ගීකරණ
ටෙත් ඉඩම් ඳරිහරණ ප්රතිඳත්ති සැලසුම්
ෙදඳාර්තෙම්න්තුෙව් කාර් භාර
16. කහර්ඹහංලඹ විසින් හර්ෂික ඹහත්කහලීන කයනු රඵන කළණීම් සාහන
තල්තනඹ ඳදනම් කය එභ සාහන ප්රමුත හ භ ර්ගීකයණඹ සිදු කිරීභ, ව
“P1P2P3 ර්ගීකයණ තල්තනඹ” ෆභ ර්ඹකභ ජනහරි භ 01 දින න විත
කහර්ඹහංලඹ ත
රඵහ දීභ ඉලම් ඳරිවයණ ප්රතිඳත්ති ළරසුම්
තදඳහර් තම්න්තු විසින් කශ යුතුඹ.
17. ඉලම් ඳරිවයණ ප්රතිඳත්ති ළරසුම් තදඳහර් තම්න්තු විසින්, යජත ඉලම් ආඥහ
ඳන ඹතතත් ගළතනන යක්ෂි ප්රතේල, භූ ග ජර ම්ඳත් ංතේදී හ, නහඹ
ඹහතම් අදහනම් ප්රතේල, නහගරික ළරසුම් නියහකයණ ප්රතේල, ඳහරිරික
ආයක්ණපංතේදී ප්රතේල, අලි කශභනහකයණ ප්රතේල තවෝ අලි භංකල,
පුයහවිදයහත්භක සාහන, න ත්ත් වහ ෘක්ර හ ආඥහ ඳන ඹතතත්
ප්රකහලඹත ඳත් කය ඇති ජහතික යක්ෂි භහයිතම් සිත ළ පුභක් (කිතරෝමීතය
1.6) ඇතුශ පිහිටි තප්රේයක කරහඳ, න ආඥහ ඳන ඹතතත් ප්රකහලඹත ඳත් කය
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ඇති ප්රතේල, ජහතික උරුභ නභූමි ඳන ඹතතත් ප්රකහශි ප්රතේල ව
අබඹභූමිර භහයිතම් සිත මීතර් 100 ක තප්රේයක කරහඳ පිළිඵ  ඹහත්කහලීන
ත ොයතුරු ව ගු 01 (“ඇමුණුම්” ඳරිච්තේදඹ ඵරන්න) භගින් දළක්තන
ඳන ඹතතත් නිසකහලන රඵහ ග යුතු ඵ දක්හ ඇති තනත් නිසකහලනර
අලය හඹ තවෝ එභ නිසකහලන නිකුත් කිරීභකින් ත ොය තවෝ පර්
අනුභළතීන් රඵහ දී ඇති/නළති ඵ, අදහශ යසාහපි යහජය ආඹ න තතින්
හර්ෂික රඵහ තගන ප්රමුත හ ර්ගීකයණ තල්තනඹ ළකසිඹ යුතුඹ;
(i) කළණීම් සාහනරත අලය කයන අදහශ යසාහපි යහජය ආඹ නර
නිසකහලන නිලසචි  තොඹහ ඵරහ අනලය නිසකහලන අභ කයමින්
එභ සාහන පර් අනුභළතිඹ හි සාහන තර ප්රමුත හ ග කශ යුතුඹ.
18. යසාහපි යහජය ආඹ න තතින් ද ප්රහතේශීඹ තල්කම්රුන්තගන් ද
අලය ත ොයතුරු රඵහ ගළනීභ වහ කහර්ඹහංලත ද එකඟත්ඹ ඇති ඉලම්
ඳරිවයණ ප්රතිඳත්ති ළරසුම් තදඳහර් තම්න්තු විසින් ක්රභත් ඹහන්ත්රණඹක්
ක්රිඹහත්භක කශ යුතුඹ.
19. ඹහත්කහලීන කයනු රඵන ප්රමුත හ තල්තනඹ ප්රකහලඹත ඳත් කිරීභත තඳය
අදහශ යසාහපි යහජය ආඹ නර එකඟ හඹ රඵහ ගළනීභ වහ ඉලම්
ඳරිවයණ ප්රතිඳත්ති ළරසුම් තදඳහර් තම්න්තු විසින් කහර්ඹහංලඹත වඹ
විඹ යුතුඹ. ඹම් සාහනඹක් තවෝ සාහන පිළිඵ ගළතලුක් ඇත්නම් ඒ
පිළිඵ එභ ආඹ න විසින් නළ මීක්ණඹක් සිදු කය එඹ විදීභ වහ
පිඹය ග යුතුඹ.

ප්රමුත හ
ර්ගීකයණඹ
ඹතතත්
යසාහපි
යහජය
ආඹ නර
කහර්ඹබහයඹ

යසාහපි යහජය
ආඹ න වඳුනහ
ගළනීභ

1.5 ප්රමුඛතා වාර්ගීකරණ
ටෙත් වායවාස්ථාපිත රාජය ආ තනවාල කාර් භාර
20. යසාහපි යහජය ආඹ න විසින් අදහශ කළණීම් සාහන පිළිඵ කහර්ඹහංලත
ත ොයතුරු ව විවිධ මුරහශ්ර උඳතඹෝගී කය රඵහ ගන්නහ ත ොයතුරු ද ඳදනම්
කය ක්තේත්ර අධයඹනඹන් භගින්  යහඳනඹ කය සකීඹ භ ඹ, එනම් පර්
අනුභළතිඹ රඵහ දිඹ වළකි ද තනොවළකි ද ඹන්න දක්හ, ඉලම් ඳරිවයණ ප්රතිඳත්ති
ළරසුම් තදඳහර් තම්න්තු ත “භූතගෝර විදයහ ත ොයතුරු ඳේධති සාය”
භෘදු පිතඳ ක් තර (එභ දත් භූතගෝර විදයහ වළල ර තගොනුක් -As a GIS
shape file- තර රඵහ දිඹ යුතු තේ) ෆභ ර්ඹකභ තනොළම්ඵර් භ 01 දිනත
ප්රාභ රඵහ දිඹ යුතුඹ.
21. ගන්ති 13 ඳරිදි, කහර්ඹහංලඹ විසින් ඳඹනු රඵන හක්ණික ත ොයතුරු ද
ඳව ත ොයතුරු ද ඇතුශත් න ඳරිදි, අභ ලතඹන් ගු 01 (“ඇමුණුම්”
ඳරිච්තේදඹ ඵරන්න) හි ත ොයතුරු, කහර්ඹහංලඹ ව අදහශ යසාහපි යහජය
ආඹ න විසින් ඉලම් ඳරිවයණ ප්රතිඳත්ති ළරසුම් තදඳහර් තම්න්තු ත
රඵහ දීභත කතයුතු කශ යුතුඹ;
(i) කළණීම් සාහන පිහිටි ඉලතම් අයිතිඹ තවෝ භුක්තිඹ යජඹ තු නම්
කළණීභත නිදවස කිරීතම් ඉලම් ඳරිවයණ එකඟ හ; තකොන්තේසි
ඇත්නම් ඒ තභොනහද ඹන්න,
(ii) පිපිරුම් ඳරීක්ණ, ඳරිය නිර්තේලඹ, භූ ග ජර ම්ඳත් ංතේදී හඹ,
නහඹ ඹෆම් අදහනම් ක්තේරු හර් හ, නහගරික ළරසුම් නියහකයණ
හර් හ, පුයහවිදයහ නිර්තේලඹ, මලික ඳහරිරික ඳරීක්ණ අධයඹන ව
ඳහරිරික ඵරඳෆම් ඇගයීම් ව තනත් නිසකහලනර අලය හඹ,
තවෝ එභ නිසකහලන නිකුත් කිරීභකින් ත ොය තවෝ පර් අනුභළතීන් රඵහ
දිඹ වළකි තනොවළකි ඵ; තකොන්තේසි ඇත්නම් ඒ තභොනහද ඹන්න.
22. ෆභ ර්ඹකභ ත ොයතුරු ඹහත්කහලීන තනොන්තන් නම් ඒ පිළිඵ ඉලම්
ඳරිවයණ ප්රතිඳත්ති ළරසුම් තදඳහර් තම්න්තු ත
දළනුම් දීභත
යසාහපි යහජය ආඹ න විසින් පිඹය ග යුතුඹ.
23. නිසකහලන නිකුත් කිරීභ වහ ගකීම් දයන අදහශ යසාහපි යහජය ආඹ න
උඳතල්තන 01 (කරුණහකය “ඇමුණුම්” ඳරිච්තේදඹ ඵරන්න) භගින් දළක්තේ.
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02.ෙදවාන ඳරිච්ෙේද :
බලඳත්ර වාර්ග හා බලඳත්ර නිකුත් කිරීෙම් නීතිම ක්රි ාවාලි
2.1 බලඳත්ර නිකුත් කිරීම
තනිජ ගතේණඹ කළණීභ ප්රහවනඹ තශහභ ගඵලහ කිරීභ වහ අඳනඹනඹ
වහ ඳන ඹතතත් ඵරඳත්ර නිකුත් කයනු රළතබ්.
ඵරඳත්ර නිකුත්
කිරීතම් නීතිභඹ
ත්ත්ඹ

ඵරඳත්ර
අධිකහරිඹ

24. භළණික් වහ තනිජ ත ල් වළය තසු සිඹලුභ තනිජ වහ ගතේණඹ කළණීභ

ප්රහවනඹ තශහභ ගඵලහ කිරීභ වහ අඳනඹනඹ වහ ඵරඳත්රඹක් රඵහග
යුතුඹ (ඳනතත් 27 ගන්තිඹ). කහර්ඹහංලඹ විසින් ඵරඳත්ර නිකුත් කයනු රඵන
තනිජ ර්ග උඳතල්තන 02 ( “ඇමුණුම්” ඳරිච්තේදඹ ඵරන්න) හි දක්හ ඇ .
25. ඵරඳත්ර නිකුත් කිරීතම් නිතඹෝග ක්රිඹහත්භක කිරීතම් ඳරිඳහරන බහයකරු
ලතඹන් කහර්ඹහංලඹ ක්රිඹහ කයනු රඵයි [ඳනතත් 28(1) වහ 43 ගන්ති].
26. “තල්තනග සාහන” වහ ඵරඳත්ර නිකුත් කිරීභ කහර්ඹහංලඹ විසින් සිදු
කයන අ ය “තල්තනග තනොව සාහන” (ඳරිච්තේදඹ 05 හි දළක්තන) ර
කළණීභ, ප්රහවනඹ ව තශහභ වහ ඵරඳත්ර නිකුත් කිරීභත දිසත්රික්
තල්කම් ප්රහතේශීඹ තල්කම්, ග්රහභ නිරධහරීන් ව ඵරඹරත් නිරධහරීන් ත
කහර්ඹහංලඹ විසින් ඵරඹ ඳයහ ඇ (ඳනතත් 28 න ගන්තිඹ).
2.2 බලඳත්ර වාර්ග
27. කහර්ඹහංලඹ විසින් නිකුත් කයන ඵරඳත්ර ඳව

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

ගතේණඹ
වළඳින්වීභ

ගතේණඹ
වහ
ඉලතදන
සීභහ
ගතේණ ඵරඳත්ර
අලය තනොන
අසාහ
කහර්මික
තනිජ
ගතේණ
ගතේණ
ඵරඳත්රඹ ඉල්ලුම්
කයන ආකහයඹ

ඳරිදි තේ.

ගතේණ ඵරඳත්ර
කළණීම් ඵරඳත්ර
තශ ඵරඳත්ර
ගඵලහ ඵරඳත්ර
ප්රහවන ඵරඳත්ර
අඳනඹන ඵරඳත්ර

2.2.1 ගෙව්ෂණ බලඳත්ර
28. තනිජ ගතේණඹ ඹනු ඹම් කිසි භූමිඹක එහි භතුපිත තවෝ අබයන් යත ඇති
තනිජ ද්රය ප්රභහණහත්භක වඳුනහගළනීභයි. ඒ වහ නිකුත් කයනු රඵන
ඵරඳත්රඹ ගතේණ ඵරඳත්රඹ නමින් වළඳින්තේ. තනිජ ගතේණ වහ
ඵරඳත්රඹක් රඵහ දීභ කහර්ඹහංලඹ විසින් ඳව ඳරිදි සිදු කශ යුතුඹ;
(i) තනිජ ගතේණ වහ අඹදුම් කිරීභ පිණි කහර්ඹහරයීඹ නිර ඵරඳත්ර
ප්රධහන ඒකකත 1:50,000 කෘෂිකහර්මික සිතිඹම් තඳශ බහවි කයනු
රඵන අ ය, ඒ අනු ෆභ සිතිඹභක්භ ර්ග කිතරෝමීතය තකොටුරත
තකොතස කය ඒ ඒ තකොටුත අදහශ අක්හංල වහ තේලහංල පිහිටීභ අනු
ගතේණ ප්රතේල වදුනහ ගනු රළතබ්.
(ii) අභතඹන් ර්ග කිතරෝමීතය 01ක් ව උඳරිභ ර්ග කිතරෝමීතය 100 ක
බිම් ප්රභහණඹක් තනිජ ගතේණඹ වහ ඉල තදනු රළතබ් (ඳනතත් 48
ගන්තිඹ වහ නිතඹෝග 04).
(iii) තගොලනළගිලි ද්රය ලතඹන් වඳුන්න තනිජ ර්ග වහ තනිජ
කළණීභත ප්රාභ ගතේණ ඵරඳත්රක් රඵහ ගළනීභ අලය තනොතේ.
(iv) කහර්මික තනිජ ලතඹන් වදුන්හ දී ඇති තනිජ ර්ග අ රින් තිරිහනහ,
සිේපි කටු, තෂල්සඳහර්, තලොරභයිට්, කළල්යිට්,
රහතු මිනියන්
(භයිකහ), හුණුගල්, තකතඹොලින්, තඵෝර භළටි වහ සිලිකහ ළලි ඹන තනිජ
ර්ග වහ ගතේණ ඵරඳත්රඹකින් ත ොය කහර්මික කළණීම් “ඇ” වහ
“ඈ” කහ්ඩල ඹතතත් ඳභණක් කළණීභ වහ ඵරඳත්ර නිකුත් කශ වළක.
(v) කහර්මික කළණීම් ලතඹන් වඳුන්නු රඵන ඉව (iv) වන් තනිජ
තභන්භ තසු සිඹලුභ කහර්මික තනිජ, ටිනහ තරෝව ඳදනම් තරෝව වහ
තනත් තනිජ කහ්ඩලරත අදහශ තනිජ වහ කළණීම් ඵරඳත්රඹක් රඵහ
ගළනීභත ප්රාභ ගතේණ ඵරඳත්රඹක් රඵහ ග යුතුඹ.
(vi) නිතඹෝග 4 ඹතතත් ඵරඳත්ර නිකුත් කිරීතම් ක්රභතේදඹ දක්හ ඇති අ ය,
ගතේණ ඵරඳත්ර වහ අඹදුම් කිරීතම්දී එහි වන් ආකෘතිඳත්ර 2.1 වහ
ආකෘතිඳත්ර 2.3 බහවි කයමින් අඹදුම්ඳත් ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ.
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කළණීම් ඵරඳත්ර
වළඳින්වීභ

2.2.2 කැණීම් බලඳත්ර
29. කළණීභ ඹනු තනිජ ද්රය කිසික් ඇගයීතම් වහ රඵහ ගළනීතම් කහර්ඹඹ වහ
භතුපිත තවෝ ඳෘසසඹ තුශ තවෝ කයනු රඵන කළණීභක් තේ. ඒ වහ නිකුත්
කයනු රඵන ඵරඳත්රඹ, කළණීම් ඵරඳත්රඹ තේ. තනිජ කළණීභ වහ බහවි කයන
ක්රභතේද වහ ඹන්ත්ර ඳදනම් කයතගන කළණීම් ඵරඳත්ර නළ කහ්ඩල 03 කත
ර්ග තකතර්.

ශිල්පීඹ කළණීම්

(i) ශි් .  කැණීම් බලඳත්ර
තනිජ ද්රය රඵහ ගළනීතම් කහර්ඹඹ වහ ල්, ගල් කටු, ඉසතකෝේඳ,
නහයහන, කම, ඵහල්දි ළනි අතින් ක්රිඹහ කයන උඳකයණ භඟින් මිනිස
ශ්රභඹ බහවි කයමින් සිදු කයන කළණීම් ශිල්පීඹ කළණීම් තර වළඳින්තේ
(නිතඹෝග 03). නිසඳහදන ඳරිභහ ඇතුළු ත් කරුණු කිහිඳඹක් ඳදනම්
කය ශිල්පීඹ කළණීම් ඵරඳත්ර නළ කහ්ඩල 02 කත ර්ග තකතර්.

ශිල්පීඹ කළණීම්
ර්ග

ශිල්පීඹ කළණීම් “අ” ර්ගඹ (ඒ එම් එල් “ඒ ”)
නිසඳහදන ඳරිභහ භකත කියුබ් 210 ත තනොළඩි ව කණිනු රඵන
ප්රතේලඹ තවක්තඹහය 10 තනොළඩි.
ශිල්පීඹ කළණීම් “ආ” ර්ගඹ (ඒ එම් එල් “ බී”)
නිසඳහදන ඳරිභහ භකත කියුබ් 35 ත තනොළඩි ව කණිනු රඵන
ප්රතේලඹ තවක්තඹහය 10 තනොළඩි.

කහර්මික
කළණීම්

කහර්මික
කළණීම් ර්ග

(ii) කාර්මික)ක කැණීම් බලඳත්ර
කහර්මික කළණීම් ඹනු ඹහන්ත්රික ක්රිඹහ කයන ඹන්ත්ර-සත්ර බහවි කයමින්
සිදු කයනු රඵන කළණීම් තේ. බහවි කයනු රඵන ඹන්ත්ර ව භහසික
නිසඳහදන ඳරිභහ ඇතුළු ත් කරුණු කිහිඳඹක් ඳදනම් කය කහර්මික
කළණීම් ඵරඳත්ර නළ කහ්ඩල 04 කත ර්ග තකතර් (නිතඹෝග 05).
කහර්මික කළණීම් “අ” ර්ගඹ (අයි එම් එල් “ ඒ ”)
නිසඳහදන ඳරිභහ භකත කියුබ් 2,000 ත ළඩි ව කණිනු රඵන
ප්රතේලඹ තවක්තඹහය 10 ත ළඩි,
කහර්මික කළණීම් “ආ” ර්ගඹ (අයි එම් එල් “ බී ”)
නිසඳහදන ඳරිභහ භකත කියුබ් 2,000 ත තනොළඩි ව කණිනු රඵන
ප්රතේලඹ තවක්තඹහර් 10 ත තනොළඩි,
කහර්මික කළණීම් “ඇ” ර්ගඹ ( අයි එම් එල් “ සී ”)
නිසඳහදන ඳරිභහ භකත කියුබ් 1 000 ත තනොළඩි ව කණිනු රඵන
ප්රතේලඹ තවක්තඹහර් 02 ත තනොළඩි,
කහර්මික කළණීම් “ඈ” ර්ගඹ (අයි එම් එල් “ ඩී ”)
නිසඳහදන ඳරිභහ භකත කියුබ් 500 ත තනොළඩි ව කණිනු රඵන
ප්රතේලඹ තවක්තඹහර් 02 ත තනොළඩි.

ආයක්ෂි
තනිජ
කළණීම්

(iii) ආරේෂිත ඛනිජ කැණීම් බලඳත්ර
ආයක්ෂි තනිජ කළණීම් ඹනු විකියණශීලි මරද්රය අන් ර්ග තනිජ වහ
හිරිගල් කළණීම්
. ආයක්ෂි තනිජ කළණීම් ඵරඳත්ර නිකුත් කිරීභත
තඳය විඹ බහය අභහ යයඹහතේ අනුභළතිඹ රඵහ ග යුතුඹ. ඵරඳත්ර
රඵහ ගළනීභ වහ ආකෘතිඳත්ර 5 ම්පර්ණ කය අදහශ තල්තන භඟ
කහර්ඹහංලඹ ත ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ [නිතඹෝග 7 (2)].
කළණීම් ඵරඳත්ර පිළිඵ ළඩි විස ය 2.5 හි "කළණීම් ඵරඳත්ර නිකුත් කිරීතම්
ක්රිඹහලිඹ" ඹතතත් විස යහත්භක  දළක්තේ.

තශ ඵරඳත්ර
වළඳින්වීභ

2.2.3 ෙවාළ බලඳත්ර
30. තනිජ තශහභ ඹනු කළණීභකින් ත ොය තවෝ රංගු කළණීම් ඵරඳත්රඹක්
ඹතතත් කණිනු රඵන තනිජ මිර දී ගළනීභ, එභ තනිජ පිරිළකසුම් කිරීභ,
ගඵලහ කිරීභ වහ අතරවි කිරීභ, අලය අසාහ ර දී ප්රහවනඹ ව
අඳනඹනඹ කිරීභ
. ඒ වහ නිකුත් කයනු රඵන ඵරඳත්ර, තශ ඵරඳත්ර
. සිදු කයනු රඵන කහර්ඹඹ භ , ඵරඳත්ර නළ කහ්ඩල 03 කත ර්ග
තකතර්. ඒහ නම්,
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(i) ෙවාළ බලඳත්ර “න” කාණ්ඩ - අඳනඹනඹ වහ තනිජ ද්රය තශහම්
කිරීභ,
(ii) ෙවාළ බලඳත්ර “ආ” කාණ්ඩ - තේශීඹ ලතඹන් තනිජ පිරිළකසුම්
කිරීභ, ගඵලහ කිරීභ, තශහම් කිරීභ,
(iii) ෙවාළ බලඳත්ර “ඇ” කාණ්ඩ - මිනිස ශ්රභතඹන් කන රද ගතලොල්
වහ හුණු තශහභ.
තශ ඵරඳත්ර වහ ආකෘතිඹ 4.1 භගින් ඉල්ලුම් කශ යුතුඹ [නිතඹෝග 6.1 (අ)].
2.2.4 ගබඩා බලඳත්ර
31. ගඵලහ ඵරඳත්ර නිකුත් කිරීතම් නිතඹෝග කස කය තනොභළති ඵළවින් තභභ
ඵරඳත්ර නිකුත් තනොතකතර්.

ප්රහවන ඵරඳත්ර
වළඳින්වීභ

2.2.5 ප්රවාාහන බලඳත්ර
32. තනිජ ප්රහවනඹ ඹනු, ගතේණඹ, කළණීම් වහ තශ ඵරඳත්රරහියතඹකු
විසින් භ තනිජ ද්රය හි තදඹක් තවෝ තනිජ ද්රය ප්රහවනඹ කිරීභ
.ඒ
වහ නිකුත් කයන ඵරඳත්රඹ, ප්රහවන ඵරඳත්රඹ තේ. ප්රහවන ඵරඳත්ර
නිකුත් කිරීතම් දී කළණීම් වහ තශ ඵරඳත්රතඹහි වන් තනිජ ද්රය වහ එහි
අනුභ කියුබ් ප්රභහණඹත ඳභණක් සීභහ තකතර්. තනිජ ප්රහවනඹ වහ,
ඵරඳත්ර නළ කහ්ඩල 4 කත ර්ග තකතර්. ඒහ නම්,

ප්රහවන
ඵරඳත්ර ර්ග

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

ප්රහවන
ඵරඳත්ර
අඹදුම් කයන
ආකහයඹ

33. ඉව

අඳනඹන ඵරඳත්ර
වළඳින්වීභ
අඳනඹන
වහ අය
තදන තනිජ
ර්ග

අගඹ එකතු
කයන රද
තනිජ
අඳනඹනඹ
දිරිභත් කිරීභ

ගංගහ / මුහුදු වහ තගොලළලි ප්රහවන ඵරඳත්රඹ,
ළලි වළය තසු තනිජ ප්රහවන ඵරඳත්රඹ,
තගොලනළගිලි ද්රය තශළල් වහ ඵරඳත්රඹ,
දිසත්රික් තල්කම්රුන්/ප්රහතේශීඹ තල්කම්රුන්/ග්රහභ නිරධහරීන්/ ඵරඹරත්
නිරධහරීන් විසින් නිකුත් කයන ප්රහවන ඵරඳත්රඹ/අය ඳත්රඹ.

ගන්ති 32 (i)-(iii) ප්රහවන ඵරඳත්ර නිකුත් කිරීභ වහ, අඹදුම්කරුකු
විසින් ආකෘතිඳත්ර 7 ම්පර්ණ කය ගතේණ, කළණීම් තවෝ තශ ඵරඳත්රත
පිතඳ ක් භඟ කහර්ඹහංලත දිසත්රික්/ප්රහතේශීඹ කහර්ඹහර ත ඉදිරිඳත් කශ
යුතුඹ;
(i) ගන්ති 32 (iv) ඵරඳත්ර නිකුත් කිරීභ වහ ආකෘතිඳත්ර I තවෝ III ම්පර්ණ
කය දිසත්රික් තල්කම්/ප්රහතේශීඹ තල්කම්/ග්රහභ නිරධහරී/ඵරඹරත් නිරධහරීන්
ත අඹදුම්කරුකු විසින් ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ. නිකුත් කශ යුතු
ඵරඳත්ර/අය ඳත්ර ආකෘතිඳත්ර II ලතඹන් වන් කය ඇ (ළඩි විස ය
ඳරිච්තේද 5 හි දක්හ ඇ ).

2.2.6 නඳන න බලඳත්ර
34. අඳනඹනඹ ඹනු කහර්මික කළණීම් “අ” වහ “ආ” කහ්ඩලත
කළණීම්
ඵරඳත්රරහීනන් වහ තශ ඵරඳත්ර “අ” කහ්ඩලත ඵරඳත්රරහීනන් විසින් තනිජ
අඳනඹනඹ කිරීභ . ඒ වහ නිකුත් කයන ඵරඳත්රඹ, අඳනඹන ඵරඳත්රඹ තේ.
35. අඳනඹනඹ කිරීභ වහ අය තදනු රඵන්තන් ඳව වන් තනිජ ර්ග
වහ ඳභණි [(නිතඹෝග 33 (ආ)].
(i) මිනියන්
(ii) රහතු මිනියන් (භයිකහ)
(iii) ග්රළනයිට්
(iv) තිරිහනහ
(v) ඉල්භනයිට්
(vi) රතයිල්
(vii) ර්තකෝන්
36. අගඹ එකතු කයන රද තනිජ අඳනඹනඹ දිරිභත් කිරීභ වහ කහර්ඹහංලඹ
විසින් අඳනඹනකරුන් තනිජ ආතඹෝජන ගිවිසුම්රත තඹොමු තකතර්
(නිතඹෝග 10).
37. ග්රළනයිට් වහ තිරිහනහ ඹන තනිජ, ටිනහකම් එකතු කය අඳනඹනඹ කිරීභත
ඵරඳත්ර නිකුත් කයනු රඵන අ ය, තිරිහනහ තනිජඹ ඳවුලර් ලතඹන් 150
µm ත අඩු වහ කළඵලි 0-10 mm ප්රභහණත තිරිහනහ තර ඳභණක්
අඳනඹනඹ වහ ඵරඳත්ර නිකුත් තකතර්.
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ඵරඳත්ර රංගු
කහරඹ
01

ගෙව්ෂණ බලඳත්ර

02

කැණීම් බලඳත්ර

03
04
05

2.3 බලඳත්ර වාල වාලංගු කාල
38. කහර්ඹහංලඹ විසින් නිකුත් කයනු රඵන ඵරඳත්රර රංගු කහරඹ ඳව
ඳරිදි තේ.

ගු

ගතේණ ඵරඳත්ර රංගු කහරඹ ය 2 කි. ඉදිරිඳත් කය
ඇති හර් හ අනු ය 10 ක් දක්හ රංගු හ
කහර්ඹහංලඹත තීයණඹ කශ වළක.

i. කහර්මික කළණීම් “අ ” කහ්ඩලඹ

ය 03කි. ඳත්නහ ංචි
එහි හණිජ නිසඳහදන
ම්ඵන්ධතඹන් ඉදිරිඳත් කය ඇති තල්තන ළරකිල්රත
තගන ඵරඳත්රත
රංගු කහරඹ කහර්ඹහංලඹ විසින්
තීයණඹ කශ යුතුඹ.

ii. කහර්මික කළණීම් “ආ” කහ්ඩලඹ
iii. කහර්මික කළණීම් “ඇ” කහ්ඩලඹ
iv. කහර්මික කළණීම් “ඈ” කහ්ඩලඹ
i. ශිල්පීඹ කළණීම් “අ” කහ්ඩලඹ
ii. ශිල්පීඹ කළණීම් “ආ” කහ්ඩලඹ

ය 03 කි.
ය 03 කි.
ය 03 කි.
ය 03 කි.
ය 03 කි.
ය 01 කි.
භහ 01 කි.
භහ 01 කි.

ෙවාළ බලඳත්ර
ප්රවාාහන බලඳත්ර
නඳන න බලඳත්ර

ඵරඳත්රඹක්
වහ
නිසකහලනර
රංගු කහරඹ

39. කළණීම් ඵරඳත්රඹත අදහශ යසාහපි

යහජය ආඹ න විසින් නිකුත් කයනු
රඵන සිඹලු නිසකහලනර රංගු කහර සීභහතේ කහරඹ ආයම්බ විඹ යුත්තත්
කහර්ඹහංලඹ විසින් නිකුත් කයනු රඵන ඵරඳත්රත ආයම්බක දිනත සිතඹ.
40. තනිජ ගතේණ/ප්රහවන/තශ ව පුපුයණ ද්රය ඵරඳත්ර වළය, කළණීම්
ඵරඳත්රඹ ව ඊත අදහශ සිඹලුභ යසාහපි යහජය ආඹ න විසින් නිකුත්
කයනු රඵන නිසකහලන ද ර් 03 ක් වහ රංගු න ඳරිදි නිකුත් කශ
යුතුඹ. එතවත්, ඹම් තේහරහියතඹකු ඉල්ලීභක් කයන්තන් නම් එභ
නිසකහලන එක් යක් වහ ද නිකුත් කශ වළක.
2.4 බලඳත්ර ඉ් ලුම්කරුවාකු සතු වි යුතු සුු සුකම්

තනිජ වහ ඵරඳත්ර
ඉල්ලුම් කිරීභත
අඹදුම්කරුතකු තු
විඹ යුතු සුදුසුකම්

41. තනිජ ගතේණඹ, කළණීභ, තශහභ, ගඵලහ කිරීභ, ප්රහවනඹ වහ

අඳනඹනඹ වහ ඵරඳත්ර ඉල්ලුම් කිරීභත අතේක්ෂි අඹදුම්කරුතකු ඳව
වන් සුදුසුකම්ලින් භන්වි විඹ යුතුඹ (ඳනතත් 29 න ගන්තිඹ);
(i) ඹ අවුරුදු 18 ත ලහ ළඩි වීභ,
(ii) යජත නිරධහරිතඹකු තවෝ ඹම් ඳශහත් බහක නළ තවොත් ඳශහත්
ඳහරන ආඹ නඹක තේහ නියුක් වතකු තනොවීභ,
(iii) ඵරඳත්රඹ ඉල්ලුම්කය ඇත්තත් ඹම් කළණීම් කතයුත් ක් තනුතන් ද
කහර්ඹහංලත භ ඹ අනු ඒ කතයුතු කයතගන ඹහභත අලය මරයභඹ
වහ කහර්මික සුදුසුකම් ඇති ඉල්ලුම්කරුතකු වීභ,
(iv) ශ්රී රංකහතේ ඵරහත්භක න ඹම් නීතිඹක් ඹතතත් සිහිවිකල් ඵත නහා
තනොන ළනළත්ත කු වීභ,
(v) භහගභක් ලතඹන් අඹදුම් කයන්තන් නම් එභ භහගභ ශ්රී රංකහතේ
යහඳහය කතයුතු කිරීභත ලිඹහඳදිංචි වී ඇති භහගභක් වීභ,
(vi) අඹදුම්කරු ඳහර්ලිතම්න්තුත, ඳශහත් බහත තවෝ ප්රහතේශීඹ බහත
තත්රීඳත් ව නිතඹෝජි තඹකු තනොවීභ.
2.5 කැණීම් බලඳත්ර නිකුත් කිරීෙම් ක්රි ාවාලි

කළණීම් ඵරඳත්ර
අඹදුම්ඳ භඟ
ඉදිරිඳත් කශ
යුතු තල්තන

2.5.1 කැණීම් බලඳත්ර සහා ඉදිරිඳත් කළ යුතු ේ ඛන
42. සුදුසුකම් රත් අඹදුම්කරුකු විසින් කළණීම් ඵරඳත්රඹ රඵහ ගළනීභ වහ
ඳව වන් තල්තන ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ.
(i) කළුගල් කළණීම් ඵරඳත්ර ඉල්ලුම් කිරීභ වහ ආකෘතිඳත්ර 1 (ආ) ද ඳස,
තඵොයළු වහ ළලි කළණීම් වහ ආකෘතිඳත්ර 1 (අ),
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(ii) කළණීභ සිදු කයනු රඵන ඉලතම් ඔේපු පිතඳ වහ ඉලභත ප්රතේල න
භහර්ග විස යඹ,
(iii) කළණීභ සිදු කයනු රඵන ඉලභ ශකුණු කයන රද පිඹුරු පිතඳ
(iv) අඹදුම්කරු, කළණීභත අතේක්ෂි ඉලතම් හිමිකරු තනොන විත
(අ) ඵදු ගිවිසුභ තවෝ තනත් නී යනුකර ලිඹවිල්රක් තවෝ,
(ආ)ඉලම් හිමිකභ යසාහපි
යහජය ආඹ නඹක් බහයත ඇති
අසාහකදී ආකෘතිඳත්ර 2 අනු නිකුත් කයන රද නිසකහලනඹ
(v) පුේගරතඹකු ලතඹන් අඹදුම්කයන්තන් නම් ජහතික වළඳුනුම්ඳත හි
ඡහඹහ පිතඳ ක්,
(vi) භහගභක් ලතඹන් අඹදුම්කයනු රඵන්තන් නම් භහගභ ලිඹහඳදිංචි
කිරීතම් වතිකත පිතඳ ක් (යජත ආඹ නරත අදහශ තනොතේ),
(vii) කහර්මික කළණීම් “අ” වහ “ආ” ඵරඳත්ර වහ කළණීම් ළරළසභ වහ
ප්රතිංසකයණ ළරළසභ ඇතුශත් ආර්ථික ජීය හ හර් හ.

කළණීම් ඵරඳත්ර
අඹදුම්ඳ බහය
ගළනීභ

අඹදුම්ඳත්ර බහය
ගළනීතභන් ඳසු
කතයුතු

කහර්ඹහංලත
නිර ඵරඳත්ර
ඒකකත
කහර්ඹබහයඹ

ඉව වන් තල්තනර මුල් පිතඳ භඟ ඉදිරිඳත් කශ යුතු අ ය,
මුල්
පිතඳ
තනොභළති
අසාහරදී
නීතීඥතඹකු/හභදහන
විනිලසචඹකහයයතඹකු විසින් වතික කශ පිතඳත් ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ.
(අ) කහර්මික වහ ශිල්පීඹ කළණීභ වහ අසාහනුකර පුනරුත්ාහඳන
ඵළඳුම්කයඹක් කහර්ඹහංලඹ විසින් ඉල්රහ සිටිඹ වළක (යජත
ආඹ නරත අදහශ තනොතේ).
43. කහර්ඹහංලඹ තවෝ එහි ඵරඹරත් ආඹ න විසින් ඉව 42 හි වන් තල්තන
භඟ අඹදුම්කරුන් විසින් ඉදිරිඳත් කයනු රඵන අඹදුම්ඳත්ර බහය ගනු රළතබ්.
අඹදුම්කරුන්තේ ඳවසු වහ “ඒකීඹ ගහසතු ක්රභඹ” අනු අඹදුම්ඳත්ර බහය
ගළනීතම්දී නිසකහලන රඵහ ග යුතු යසාහපි යහජය ආඹ න ත තගවිඹ
යුතු ගහසතු වහ කහර්ඹහංලඹ විසින් අඹ කය ග යුතු ගහසතු ඒකහඵේධ කය අඹ
කය ග යුතුඹ (ගහසතු පිළිඵ ළඩි විස ය වහ ඳරිච්තේද 06 ඵරන්න).
44. ගහසතු අඹ කිරීතභන් ඳසු එභ තගවීම්රත අදහශ රිසිට්ඳත් නිකුත් කිරීභ වහ
අඹදුම්ඳත්රඹ බහය ගත් ඵත ලිපිඹක් කහර්ඹහංලඹ විසින් අඹදුම්කරු ත
නිකුත් කයනු ඇ . ඉන් ඳසු කහර්ඹහංලත නිර ඵරඳත්ර ඒකකත ලිඹහඳදිංචි
කශ යුතුඹ.
2.5.2 කැණීම් න ු ම්ඳත්ර භාර ගැනීෙමන් ඳසු කටයුතු
45. කහර්ඹහංලඹ විසින් අඹදුම්ඳත්රඹක් බහය ගළනීතභන් ඳසු අඹදුම්ඳත්රඹ
ම්ඵන්ධතඹන් ඳව වන් ක්රිඹහභහර්ග තනොඳභහ ග යුතුඹ.
(i) අඹදුම්ඳත් බහය ගළනීතම් කතයුතු, තනිජ හිමිකම් පිළිඵ
තල්තකහධිකහරීරුන් විසින් සිදු කශ යුතු අ ය භූතගෝර ත ොයතුරු දත්
ඳදනම් කයතගන ප්රමුත හ ර්ගීකයණ ත ොයතුරු අධයඹනඹ කිරීභ,
(ii) ම්පර්ණ කයන රද තඳොදු ආකෘතිඳත්රත ඇතුශත් තකොත ඇති
ත ොයතුරු ඳදනම් කයතගන ප්රමුත හ ර්ගීකයණ තල්තනඹත අනු P1A, P1-B, P2, P3 ඹන කරහඳඹකත ඇතුශත් න්තන් ද ඹන්න වඳුනහ
ගළනීභ,
(iii) කහර්ඹහංලත
තල්තකහධිකහරීරු විසින් P1-A, P1-B, P2, P3
ත ොයතුරු, තඳොදු ආකෘතිඳත්රත කහර්ඹහරයීඹ ප්රතඹෝජනඹ වහ තන්
තකොත ඇති තකොතත ඇතුශත් කිරීභ,
(iv) සිඹලු ලිපිතල්තන වහ ගහසතු භඟ රඵහ ගත් අඹදුම්ඳත්, එදිනභ, නිසකහලන
රඵහ ගළනීභ වහ ඉතරක්තරොනික ක්රභ ඔසතේ අදහශ ලිපිතල්තන ද භඟ
අදහශ යසාහපි යහජය ආඹ න ත තඹොමු කිරීභ.
2.5.3 කාර් ාංශ්ෙේ නිල බලඳත්ර ඒකකෙේ කාර් භාර
46. කහර්ඹහංලත
නිර ඵරඳත්ර ඒකකඹ විසින් පුමුත ස ාහන වහ ඵරඳත්ර
නිකුත් කිරීතම්දී අදහශ ත ොයතුරු ඇතුශත් භූතගෝර විදයහත්භක දත්
ඳේධතිඹ වහ P1P2P3 ර්ගීකයණ තල්තනඹ ඳත්හතගන ඹහ යුතුඹ
(ඳනතත් 30 න ගන්තිඹ).
47. සිඹලු අඹදුම්ඳත් ම්ඵන්ධතඹන්, අඹදුම්ඳත්රඹ රළබ දිනඹ, සාහනීඹ විස ය,
අඹදුම්කරුතේ නභ, ලිපිනඹ, ඵරඳත්ර ර්ගඹ, කියුබ් ප්රභහණඹ, නිසකහලන
ඉල්ල දින/රළබුණු දින, ඵරඳත්රපතීයණඹ නිකුත් කශ දිනඹ ව තගව ගහසතු
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48.

49.

50.

51.

කළණීම්
අඹදුම්ඳත්ර
ර්ගීකයණඹ
ව නිසකහලන
කළවීභ

පිළිඵ ත ොයතුරු ඇතුශත් “ඵරඳත්ර විස ය තල්තනඹ” (කහර්ඹහංලඹ විසින්)
ඳත්හ ග යුතුඹ.
ෆභ කහර්තුක් භ අහනත එශතමන ඊශඟ භ 10 දිනත තඳය, තභභ
ඵරඳත්ර විස ය තල්තනඹ ඳරිය විඹ බහය අභහ යහංලඹත දළන්විඹ යුතුඹ.
ද, එභ තල්තනත උදෘ ඹක් ඉලම් ඳරිවයණ ප්රතිඳත්ති ළරසුම්
තදඳහර් තම්න්තු ත ද තඹොමු කශ යුතුඹ.
යහජය බහගඹ අඹ කිරීභ වහ සිඹලුභ ඵරඳත්රරහීනන් කහර්ඹහංලඹ විසින් තම් න
විතත් අඹ කයනු රඵන ෆභ කළණීම් ඵරඳත්රඹකභ වන් තකොන්තේසීන්ත
අනුකර තනිජර අයිතිඹ තනුතන් අඹ කශ යුතු යහජය බහග ගහසතු
කහර්ඹහංලඹ ත අඹ කය ග යුතුඹ;
(i) කුභන තවෝ ඉල්ලුම්කහය ඳහර්ලඹක් තනුතන් අයපනිර්තේලපඇගයීම්
තවෝ එළනි ලිඹවිලි කළවීතම්දී ඉල්ලුම්ඳත්රඹ නිකුත් කයන අසාහතේදී භ
ඒ වහ අලය කළභළත් පඑකඟ හඹ එභ ඳහර්ලතඹන් රඵහ ගළනීභතත් ඒ
වහ අලය ගහසතු තගවීභත එකඟ හඹ රඵහ ගළනීභතත්, අලය නම්
අත්තිකහයභක් රඵහ ගළනීභතත් කහර්ඹහංලඹ විසින් කතයුතු කශ යුතුඹ.
කහර්ඹහංලත පිහිටුන රද ඳහරිතබෝගික තේහ ඒකකඹපනිරධහරිඹහ විසින්
ඒකහඵේධ නිසකහලනඹ තවෝ අදහශ යසාහපි යහජය ආඹ නර නිසකහලන
කහර්ඹහංලඹ ත ඉ හ කඩිනමින් රඵහ ගළනීභත කතයුතු කශ යුතුඹ. නිසකහලන
රඵහ තදන අදහශ යසාහපි යහජය ආඹ න විසින් ද භ නිසකහලන ඉ හ
කඩිනමින් ඉතරක්තරොනික ක්රභඹතපවිදුත් ළඳළල් ක්රභඹත කහර්ඹහංලඹ ත
රඵහදීභත ඵළඳී සිටී.
කහර්ඹහංලඹ විසින්, යජත ඉලම් කශභනහකයණඹ කයනු රඵන ආඹ න
විසින් තනිජ ඉත් කිරීභ වහ කියුබ් ප්රභහණඹ භ පිහිටුහ ගණනඹ කය
අඹකයන යජත ගහසතු ප්රභහණ පිළිඵ අදහශ යජත ආඹ නඹ ත
දළන්විඹ යුතුඹ. තභභ ගණනඹ 132 (ii) හි ඳරිදි සිදු කශ යුතුඹ.
(i) කණිනු රඵන සාහන භහ 06 කත යක්, තභෝච්ඡ තර්තහ සිතිඹභක්
අනු
ගණනඹ
කය
ඉලම්
කශභනහකහරීත්ඹ
හිමි
ආඹ නඹ/කළණීම්කරු/පුපුයණ ද්රය ඳහරක ත දළනුම් දීභ.

2.5.4 කැණීම් න ු ම්ඳත්ර වාර්ගීකරණ සහ නිෂ්කාශ්න කැවීම
52. කහර්ඹහංලඹ විසින් “ප්රමුත හ ර්ගීකයණ තල්තනඹ” බහවි කය ඵරඳත්ය
ක්රිඹහලිත
දී අලය නිසකහලන කළවීභත තඳය ඒ වහ කුභන
යසාහපි යහජය ආඹ නඹකින් නිසකහලන කළවිඹ යුතු දළයි ඹන්න
නිලසචඹ කය ග යුතුඹ.
53. P1-A සාහන වහ ඉදිරිඳත් න අඹදුම්ඳත්රඹ බහයගත් දින සිත දින 05 ක්
ඇතුශ කහර්ඹහංලඹ විසින් ක්තේත්ර ඳරීක්ණඹ සිදුකශ යුතුඹ.
54. P1-B වහ P2 ඹත ත ගළතනන සාහන වහ, අඹදුම්ඳත්රඹ බහයගත් දින සිත
දින 05 ක් ඇතුශ කහර්ඹහංලඹ විසින් ක්තේත්ර ඳරීක්ණඹ සිදුකශ යුතු අ ය,
මලික ඳහරිරික ඳරීක්ණ/ඳහරිරික ඵරඳෆම් ඇගයීම්/ඵරඳෆම් ඇගයීම්
අධයඹනඹකත බහජනඹ තනොන අසාහර අදහශ යසාහපි යහජය
ආඹ නර නිසකහලන, දින 21 ක් ඇතුශ රඵහ ගළනීභත කහර්ඹහංලඹ විසින්
කතයුතු කශ යුතුඹ (ළඩි විස ය වහ 83 සිත 108 ඵරන්න).
55. P3 තවෝ දළනත ප්රමුත හ ර්ගීකයණ තල්තනත තනොභළති සාහන වහ,
අඹදුම්ඳත්රඹ බහයගත් දින සිත දින 07 ක් ඇතුශ කහර්ඹහංලඹ විසින්
ක්තේත්ර
ඳරීක්ණඹ
සිදුකශ
යුතු
අ ය
මලික
ඳහරිරික
ඳරීක්ණ/ඳහරිරික ඵරඳෆම් ඇගයීම්/ඵරඳෆම් ඇගයීම් අධයඹනඹකත
බහජනඹ තනොන අසාහර, අදහශ යසාහපි යහජය ආඹ නර
නිසකහලන, දින 21 ක් ඇතුශ රඵහ ගළනීභත කහර්ඹහංලඹ විසින් කතයුතු
කශ යුතුඹ (ළඩි විස ය වහ 83 සිත 108 ඵරන්න).
56. කහර්ඹහංලඹ විසින් වළකි ෆභ අසාහකදී භ නිසකහලන රඵහග යුතු
අතනකුත් යසාහපි යහජය ආඹ න ද ක්තේත්ර ඳරීක්ණ වහ වබහගී
කයගළනීභත කතයුතු කශ යුතුඹ.
57. කළණීම් ඵරඳත්ර නිකුත් කිරීතම් ක්රිඹහලිත දී අලය න පිපිරුම් ඳරීක්ණ,
භූග ජර ම්ඳත් ංතේදී හඹ, නහඹ ඹෆම් අදහනම් ක්තේරු හර් හ, ළරසුම්
නියහකයණ හර් හ, පුයහවිදයහ නිර්තේලඹ, මලික ඳහරිරික ඳරීක්ණ අධයඹන
ව ඳහරිරික ඵරඳෆම් ඇගයීම් ව තනත් නිසකහලනර අලය හඹ, පර්ණ
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ලතඹන් “P1P2P3 ර්ගීකයණ තල්තනඹ” තුශ ඹහත්කහලීන න ත ක් එභ
නිසකහලන නිකුත් කයනු රඵන යසාහපි යහජය ආඹ න විසින් ඳරිච්තේද 04
හි 83 සිත 108 දක්හ වන් උඳතදස අනුගභනඹ කශ යුතුඹ.
කළණීම් ඵරඳත්ර නිකුත් කිරිභ
කළණීම්
ඵරඳත්ර නිකුත්
කිරිභ

කළණීම්
අඹදුම්ඳත්ර
ප්රතික්තේඳ කිරීභ

අඹදුම්ඳත්ර තවෝ
ඵරඳත්ර අරංගු
කිරීභත එතයහි
අියඹහචනහ කිරීභ

ඳරිය ආයක්ණ
ඵරඳත්රඹ, පුපුයණ
ද්රය ඵරඳත්රඹ, ඳශහත්
ඳහරන ආඹ න
තශ, කර්භහන්
තවෝ යඳහය ඵරඳත්ර
නිකුත් කිරීභ

58. P1-A සාහන වහ අඹදුම්ඳත්රඹ බහයගත් දින සිත දින 07 ක් ඇතුශ

ද P1-B
සාහන වහ දින 14 ක් ඇතුශ ද P2 සාහන වහ දින 21 ක් ඇතුශ ද P3
සාහන වහ දින 30 ක් ඇතුශ ද කළණීම් ඵරඳත්රඹ නිකුත් කිරීභත
කහර්ඹහංලඹ විසින් කතයුතු කශ යුතුඹ.
59. මලික ඳහරිරික අධයඹනඹක් අලය ව විත අඹදුම්ඳත්රඹ බහය ගත් දින සිත
භහ 01 ½ ක් ඉක්භවීභත තඳය ද ඵරඳෆම් ඇගයීභක් අලය න විත, "4.2:
මලික ඳහරිරික ඳරීක්ණ පඳහරිරික ඵරඳෆම් ඇගයීභ" හි වන්
කහරයහමු තුශ ද කළණීම් ඵරඳත්රඹ නිකුත් කිරීභත කහර්ඹහංලඹ විසින්
කතයුතු කශ යුතුඹ.
60. කළණීම් ඵරඳත්රඹ නිකුත් කිරීභත භගහමී,
(i) ඳරිය ආයක්ණ ඵරඳත්රඹ,
(ii) පුපුයණ ද්රය ඵරඳත්රඹ,
(iii) තශ, කර්භහන් තවෝ යඳහය ඵරඳත්රඹ,
(iv) ඉලම් ඵදු ඳත්රඹ,
නිකුත් කිරීභ වහ කහර්ඹහංලඹ විසින් ඳරිය අධිකහරිඹ, අදහශ පුපුයණ
ද්රය ඳහරක, ඳශහත් ඳහරන ආඹ න ව ඉලභ කශභනහකයණඹ කයනු
රඵන යසාහපි යහජය ආඹ න ත ඵරඳත්රත පිතඳ ක් වහභ
තඹොමු කශ යුතුඹ. එතේභ , නිසකහලන නිකුත් කශ සිඹලුභ යසාහපි
යහජය ආඹ න ත ද ඵරඳත්රත පිතඳ ක් තඹොමු කශ යුතුඹ. තකතේ
ත ත්, අදහශ අඹදුම්ඳත්රඹ කහර්ඹහංලඹ තුශ ඳරීක්හත රක් න ඹම්
අසාහක, ඒ වහ ඵරඳත්රඹක් නිකුත් කිරීතම් වළකිඹහ ඳතින ඵ
නිරීක්ණඹ න විත, තඳයකී ආඹ න ත ප්රගභන ලිපිඹක් ඹළවීභත
කහර්ඹහංලඹ විසින් කතයුතු කශ යුතුඹ.
61. අභ ය නිසකහලන/පිපුරුම් ඳරීක්ණ රඵහ ගළනීභක් සිදු න අසාහතේදී
ඉල්ලුම් කශ දින සිත දින 21කින් ඳසු ද, ඳහරිරික ඵරඳෆම් ඇගයීම් හි
වන් කහරයහමු ග වීතභන් ඳසු ද ඵරඳත්ර නිකුත් කිරීභ අනුභ
තනොකයන්තන් නම් ඒ ඵ උක් කහරඹන් ඉක්භහ දින 03 ක් ඇතුශ තවේතු
හි  අඹදුම්කරු ත ලිඹහඳදිංචි ළඳෆතරන් ව විදුත් ළඳෆතරන්
දළනුම්දීභත කතයුතු කශ යුතුඹ (ඳනතත් 35 න ගන්තිඹ.)
62. එතරභ, නිකුත් කයන රද ඵරඳත්රඹක් අරංගු කිරීතම් ඵරඹ කහර්ඹහංලඹ
තු න අ ය, අඹදුම්ඳත්රඹ තවෝ ඵරඳත්රඹ අරංගු කිරීභත කහර්ඹහංලඹ විසින්
ගනු රළබ තීයණඹ තවේතු හි  ඉල්ලුම්කරු තවෝ ඵරඳත්රරහියඹහ ත
ලිඹහඳදිංචි ළඳෆතරන් දළනුම් දිඹ යුතුඹ [ඳනතත් 38 (1) ගන්තිඹ].
63. අඹදුම්ඳත්රඹ ප්රතික්තේඳ කිරීතභන් අනතුරු අඹදුම්ඳත්රඹ භඟ තගන රද
ඵරඳත්ර ගහසතු ආඳසු අඹදුම්කරුත තගවිඹ යුතුඹ.
2.5.5 න ු ම්ඳත්ර ෙහෝ බලඳත්ර නවාලංගු කිරීම සහ ඊට එෙරහි නභි ාචනා
64. අඹදුම්ඳත්රඹ තවෝ ඵරඳත්රඹ ප්රතික්තේඳ කිරීභත එතයහි අඹදුම්කරුත තවෝ
ඵරඳත්රරහියඹහත අරංගු කිරීතම් තවෝ අඹදුම්ඳත්රඹ ප්රතික්තේඳ කිරීතම්
තීයණඹ දළනුම් දුන් දිනත සිත දින 14 ක් ඇතුශ ඳරිය විඹ බහය
අභහ යහංල තල්කම්ත අියඹහචනහ කශ වළකි තේ;
(i) තල්කම් විසින් සිදු කයන අියඹහචනහ විබහගඹකින් ඳසු තල්කම්යඹහ විසින්
නිකුත් කයන විධහනඹ, කහර්ඹහංලඹ විසින් ක්රිඹහත්භක කශ යුතුඹ.
(ii) අඹදුම්ඳත්රඹ ප්රතික්තේඳ කිරීතභන් අනතුරු අඹදුම්ඳත්රඹ භඟ තගන
රද ඵරඳත්ර ගහසතු ආඳසු අඹදුම්කරුත තගවිඹ යුතුඹ.
65. කළණීභ වහ ඵරඳත්ර නිකුත් කශ දින සිත දින 14 ක් ඇතුශ , නිකුත් කය
ඇති කළණීම් ඵරඳත්රඹ ඳදනම් කය,
(i) ඳරිය අධිකහරිඹ විසින් ඳරිය ආයක්ණ ඵරඳත්රඹ ද,
(ii) පුපුයණ ද්රය ඳහරක විසින් පුපුයණ ද්රය ඵරඳත්රඹ ද,
(iii) ඳශහත් ඳහරන ආඹ නඹ විසින් තශ, කර්භහන් තවෝ යඳහය
ඵරඳත්රඹ ද නිකුත් කශ යුතුයි.
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පුපුයණ ද්රය
ඵරඳත්ර නිකුත්
කිරීතභන් ඳසු
කහර්ඹබහයඹ

ඵරඳත්ර නිකුත්
කිරීතම් ඵර ර
සීභහ කිරීම්

යජත ප්රමුත
ංර්ධන
යහඳෘති වහ
ඵරඳත්ර නිකුත්
කිරීතම් ක්රිඹහ
ඳටිඳහටිඹ

යජත ඉලම්
ඳරිවයණ
එකඟ හඹ දින
03 ක් ඇතුශ
නිකුත් කිරීභ

තභභ ආඹ න විසින් භ ඵරඳත්ර සහඹක්  රඵහදිඹ යුතුඹ. ඳශහත් ඳහරන
ආඹ න විසින් තශ, කර්භහන් තවෝ යඳහය ඵරඳත්ර නිකුත් කිරීතම්දී කළණීම්
ඵරඳත්රඹ වළය තනත් කිසිදු නිසකහලන රඵහ තනොග යුතුඹ.
66. පුපුයණ ද්රය ඳහරක විසින් පුපුයණ ද්රය ඵරඳත්රඹ නිකුත් කයන
අසාහතේදීභ එහි පිතඳ ක් ඳව ආඹ න ත තඹොමු කශ යුතුඹ;
(i) කහර්ඹහංලඹ
(ii) ඉලම් කශභනහකයණඹ කයනු රඵන යසාහපි යහජය ආඹ නඹ
(iii) ඳරිය අධිකහරිඹ
(iv) තඳොලිස සාහනඹ
2.5.6 බලඳත්ර නිකුත් කිරිෙම් බලතල සීමා කිරීම්
67. ඉලම් හිමිකරුතේ කළභළත් තනොභළති ඹම් ඉලභක තනිජ කළණීම් වහ
ඵරඳත්ර නිකුත් කිරීභ කහර්ඹහංලඹ විසින් තනොකශ යුතුඹ (ඳනතත් 51 න
ගන්තිඹ).
68. ඳව වන් භූමි/කරහඳ කශභනහකයණඹ කයනු රඵන යසාහපි යහජය
ආඹ නත නිර්තේල තනොභළති කහර්ඹහංලඹ විසින් එභ භූමි වහ ඵරඳත්ර
නිකුත් තනොකශ යුතුඹ (ඳනතත් 30 න ගන්තිඹ).
(i) න ංයක්ණ භූමි
(ii) නජීවී කරහඳ
(iii) තයශ කරහඳඹ
(iv) භවළලි ංර්ධන යහඳෘති ඵර ප්රතේල
(v) නහගරික ංර්ධන කරහඳ
(vi) ඳරිය ආයක්ණ ප්රතේල
(vii) යජත ඉලභක පිහිටි සභහයකඹකත තවෝ ඹම් ආයක්ෂි සභහයකඹකත
තවෝ පුයහවිදයහ ආයක්ෂි ප්රතේලඹක් තර ප්රකහලඹත ඳත් කයන
ප්රතේලඹ (ඳනතත් 31 න ගන්තිඹ)
69. ඒ අනු, තනිජ කළණීභ වහ ඵරඳත්ර ඉල්රහ සිටින අසාහතේ දී ඉලම්
හිමිකහරීත්ඹ දයන ආඹ න/පුේගරඹහ විසින් එභ ඉලම් ඳරිවයණ
එකඟ හ ඉල්ලුම්කරු ත රඵහ දිඹ යුතුඹ (තම් පිළිඵ ළඩි විස ය,
ඳරිච්තේද 03 හි දළක්තේ).
2.6 රජෙේ ප්රමුඛ සංවාර්ධන වායාඳෘති සහා ෙකෙරන ඛනිජ කැණීම් සහ
ප්රවාාහන සහා බලඳත්ර නිකුත් කිරීෙම් ක්රි ාවාලි
70. යජත
ප්රමුත ංර්ධන යහඳෘති තර වඳුන්න, හර්ෂික අඹළඹ
ප්රකහලත වන් තවෝ අභහ ය භ්ඩලරඹ විසින් අනුභ කයන රද තවෝ
ජහතික ක්රභම්ඳහදන තදඳහර් තම්න්තු විසින් අනුභ කයන රද තවෝ
දිසත්රික් ම්ඵන්ධීකයණ කමිටු විසින් නිර්තේල කයනු රඵන තවෝ
යහඳෘතිඹක් වහ එභ යහඳෘති තඹෝජක තවෝ ක්රිඹහත්භක කයනු රඵන
යජත
ආඹ නඹක් විසින් ඵරඳත්රඹක් ඉල්ලුම් කයන අසාහක,
කහර්ඹහංලඹ ව අදහශ යසාහපි
යහජය ආඹ න විසින් ඳව
ක්රිඹහඳටිඳහටිඹ අනුගභනඹ කශ යුතුඹ.
(i) යජත ංර්ධන ප්රමුත හ වහ අමුද්රය කළණීතම්දී, ගඵලහ කිරීතම්දී,
ප්රහවනත දී, වහ තශදහතම්දී එභ යහඳෘති තඹෝජක තවෝ ක්රිඹහත්භක
කයනු රඵන යජත ආඹ නඹ, ඵරඳත්රරහියඹහ තර ළරකිඹ වළක.
(ii) යජත ඉලම් ඳරිවයණ එකඟ හත දී, ඵරඳත්ර අතේක්ෂි යහජය
ආඹ නත ඉල්ලීභ රළබී දින 03 ක් ඇතුශ එභ ඉලභ කළණීභ වහ
එකඟ හඹ ආකෘතිඳත්ර 02 භගින් කහර්ඹහංලඹත පිතඳ ක් හි 
ඉල්ලුම්කහය යහජය ආඹ නඹ ත ඉලම් කශභනහකයණඹ කයනු රඵන
යසාහපි
යහජය ආඹ නඹ විසින් නිකුත් කශ යුතුඹ. තභභ
එකඟ හඹ රඵහ දීතම්දී අදහශ යසාහපි යහජය ආඹ න විසින් 72
සිත 82 හි උඳතදස (කහරඹ පිළිඵ උඳතදස වළය) ද පිළිඳළදිඹ යුතුඹ.
(අ) ඹම් යසාහපි යහජය ආඹ නඹක් විසින් තභභ කහර්ඹ ංග්රවත
විඹ ඳාඹ ඹතතත් භූ ම්ඳත්පතනිජ කළණීභ වහ ම්ඵන්ධ ක්රිඹහක්
වහ ඉලම් ඳළරීභක් ඉල්රහ සිටින්තන් නම් ඒ පිළිඵ තීයණඹ,
ඉල්ලීභ රළබී දින 30 ක් ඇතුශ නිකුත් කිරීභතත්, ඉලම් ඳළරීභත
එකඟ හඹ ඳශ කය දින 05 ක් තුශ ඉලතම් භුක්තිඹ ඳළරීභතත්
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(iii)
(iv)

(v)

(vi)

යජත ඉලම් කශභනහකයණඹ කයනු රඵන යසාහපි යහජය
ආඹ නඹ විසින් ග ඵරහ ග යුතුඹ.
ඵරඳත්ර ඉල්ලුම්කහය ආඹ නඹ විසින් 42 හි ලිඹවිලි ඇතුශත්
අඹදුම්ඳත්රඹක් කහර්ඹහංලඹත ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ.
මලික ඳරිය ඳරීක්ණඹකත තවෝ ඵරඳෆම් අධයඹනඹකත තවෝ රක් තේ
නම් මික, තභළනි ඉල්ලීභකත අදහශ අඹදුම්ඳත්රඹ ම්ඵන්ධතඹන්
සකීඹ තීයණඹ කහර්ඹහංලඹ විසින් දින 21 ක් තුශ නිකුත් කශ යුතුඹ.
තභභ ක්රිඹහලිත දී, කහර්ඹහංලඹ ව අදහශ යසාහපි යහජය ආඹ න
විසින් ඉවශභ ප්රමුත හඹක් රඵහ දී අභ කහරඹකදී ඵරඳත්රපනිසකහලන
නිකුත් කිරීභත ග ඵරහ ග යුතුඹ.
තභභ ක්රිඹහලිඹ අතේක්ෂි අයුරින් සිදුතනොන ඵ නිරීක්ණඹ න්තන්
නම් ඉල්ලුම්කහය යජත ආඹ නඹ විසින් ඒ ඵ ඳරිය විඹ බහය
අභහ යහංලත ජහතික අධීක්ණ කමිටු ත හර් හ කශ යුතුඹ.

2.7 නඩු නදා ම්ලාභීන්ෙේ ජීවාන තත්ත්වා ඉහළ නංවාමික)න් ඳාරිෙභෝගික න් ෙවාත
ඳහසු මික)ලට වාැලි සැඳයීම (විෙශ්ේෂ වාැලි කැණීම් කලාඳ/ වාැලි මධයස්ථානඩ
අඩු
ආදහඹම්රහීනන්තේ
ජීන ත්ත්ඹ
ඉවශ නංමින්
ඳහරිතබෝගිකඹන්
ත ඳවසු මිරත
ළලි ළඳයීභ

71. විලහර ලතඹන් ළලි ංචි

ඇති සාහන ආශ්රි  ඳරිය විඹ බහය
අභහ යහංලඹ විසින් ළලි භධයසාහන පිහිටු විඹ යුතුඹ;
(i) ත්රිකුණහභරඹ තඳොතශොන්නරු භලකරපු පුත් රභ, කුරුණෆගර
ඹන දිස ත්රි ක්කර වඳුනහගත් විතලේ  ළලි කළණීම් කරහඳ 07 ක්
මලික කය නිඹමු යහඳෘතිඹක් තර ප්රාභතඹන් ආයම්බ කශ යුතුඹ.
නිඹමු යහඳෘතිත හර්ාකත්ඹ අනු දියින පුයහ ක්රිඹහත්භක
කිරීභත කතයුතු කශ යුතුඹ.
(ii) යහඳෘතිඹ ජී.එස.එම්.බී. තතක්නිකල් ර්විස පුේගලික භහගභ තවෝ
යසාහපි යහජය ආඹ නඹක් භගින් ක්රිඹහත්භක කශ වළක.
(iii) ළලි භධයසාහන භගින්, එභ කළණීම් කරහඳ ආශ්රි ප්රතේලත ජීත්තන
අඩු ආදහඹම්රහීනන්/භෘේධිරහීනන්වත සඹං රැකිඹහක් තර ළලි
තගොලදළමීභ සිදුකිරීභත අසාහ ළරසිඹ යුතු අ යභ ඳහරිතබෝගිකඹන්ත
ඳවසු මිරත ළලි රඵහගළනීභත වළකිඹහ ද ළරසිඹ යුතුඹ.
(iv) ත ෝයහ ගනු රඵන විතලේ ළලි කරහඳ අඹත්න ප්රහතේශීඹ
තල්කම්රුන්තේ බහඳතීත්තඹන් යුතු කමිටුක් භඟින් තභභ ළලි
භධයසාහන ඳහරනඹ කශ යුතුඹ. කහර්ඹහංලත
නිතඹෝජි තඹකු
කමිටුතේ තල්කම් තර ක්රිඹහ කශ යුතුඹ. තභභ කමිටු ඳත් කශ
යුත්තත්, අදහශ දිසත්රික් තල්කම්තේ නිර්තේලඹ භ ඳරිය විඹ බහය
අභහ යහංල තල්කම් විසිනි.
(v) උඳතල්තන 03 හි දක්හ ඇති භහර්තගෝඳතේලඹත අනුකර, ළලි
භධයසාහන ක්රිඹහත්භක න ක්රභතේදඹ වහ දිසත්රික් ම්ඵන්ධීකයණ
කමිටුතේ එකඟ හඹ රඵහ ග යුතුඹ.
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03.ෙතවාන ඳරිච්ෙේද :
රාජය ඉඩම් හිමික)කාරිත්වා / කළමනාකාරිත්වා දරන වායවාස්ථාපිත රාජය
ආ තන සහ ෙඳෞ්ගගලික ේගඳළ හිමික)කරුවාන් විසින් එම ඉඩම් ඳරිහරණ
සහා එකඟතාවා නිකුත් කිරීම
3.1 රජෙේ ඉඩම්
72. අභහ ය භ්ඩලරඹ විසින් තගන ඇති තීයණඹ වහ ජනහධිඳති තල්කම් විසින්

යජත ඉලම්
ඳරිවයණ
එකඟ හ
නිකුත් කිරීභ

යජත ඉලම්
ඳරිවයණ
ගහසතු

යසාහපි
යහජය ආඹ න
තු ඉලම්

භහයිම් නියවුල්
කිරීභ

නිකුත් කය ඇති චක්රතල්තඹ අනු ඉලම් හිමිකහරිත්ඹ දයන සිඹලුභ
යසාහපි යහජය ආඹ න, භ නිසකහලන රඵහ දීතම්දී භතු දළක්තන
ඳරිදි ක්රිඹහ කශ යුතුඹ (2021.10.05 දිනළති අභහ ය භ්ඩලර තීයණ
21/1766/301/022 ව අංක CTF/02/2021 වහ 2021.10.11 දිනළති
ජනහධිඳති තල්කම්තේ චක්රතල්තඹ).
73. තඹෝජි කළණීම් භූමිත හිමිකහරිත්ඹ යජඹ තුන අසාහක දී ව එභ
ඉලභ ප්රහතේශීඹ තල්කම්තේ ඳරිඳහරනඹ ඹතතත් ඳතින අසාහකදි
ප්රහතේශීඹ තල්කම් විසින් ද එභ ඉලභ තනත් ේඹසාහපි යහජය
ආඹ නඹක කශභනහකයණඹ ඹතතත් ඳතින අසාහකදි එභ ආඹ නත
දිසත්රික්පප්රහතේශීඹ නිරධහරීන් විසින් ද ඉලතම් පිහිටි සාහනඹක කළණීම්
කිරීභත අලය ඉලම් ඳරිවයණ එකඟ හඹ නිකුත් කශ යුතුඹ;
(i) තභහිදී ඳශහත් ඉලම් තකොභහරිසරුන්තේ එකඟ හඹ රඵහ ගළනීභ
අලය තනොතේ. ප්රහතේශීඹ තල්කම් තවෝ අදහශ යසාහපි යහජය
ආඹ නර දිසත්රික්පප්රහතේශීඹ නිරධහරීන් විසින්, තභභ විඹ වහ,
භ නිර්තේලඹ සහධීන රඵහ දිඹ යුතු අ ය, අතනකුත් ආඹ න විසින්
රඵහ තදන නිර්තේල භ ඳදනම් භ නිර්තේලඹ රඵහ දීභ ප්රභහද කිරීභ
අලය තනොතේ.
(ii) කහර්ඹහංලඹ විසින් යහජය බහගඹ ද ඇතුළු තනත් ගහසතු අඹ කය කළණීම්
ඵරඳත්රඹ නිකුත් කිරීතභන් ඳසු එභ කළණීම් ද්රය බහවි කයමින් ඹම්
ආකහයඹකත ගඵලහ කිරීභ අතරවි කිරීභ තවෝ ළඩිදියුණු කිරීතම්
කර්භහන් ඹක් වහ, කළණීම් සාහනඹත ඳරිබහහිය යජත ඉලම්
ඳරිවයණඹ තකතර් නම් එභ ඳරිවයණඹ වහ ඵදු තවෝ ගහසතු අඹ කිරීභත
ප්රහතේශීඹ තල්කම්ත තවෝ අදහශ ආඹ නඹත නිඹමි කහර්ඹ ඳටිඳහටිඹ අනු
කතයුතු කශ වළක.
74. තගොවිජන ංර්ධන, හරිභහර්ග, න ංයක්ණ ව නජීවී ංයක්ණ
තදඳහර් තම්න්තු ඹතතත් ඳහරනඹ න යජත ඉලම්/ළේ/කුඹුරුර කළණීම්
කිරීභත අලය ඉලම් ඳරිවයණ එකඟ හඹ එභ තදඳහර් තම්න්තු විසින්
රඵහ දිඹ යුතුඹ.
75. ඉලම් ප්රතිංසකයණ තකොමින් බහ, යහජය ළවිලි භහගභ, ජන හ තු
ංර්ධන භ්ඩලරඹ, ළවිලි භහගම් ව තඵෞේධ කතයුතු තදඳහර් තම්න්තු
ඹතතත් ඳහරනඹ න ඉලම්ර පිහිටි සාහනඹක කළණීම් කිරීභත අලය ඉලම්
ඳරිවයණ එකඟ හඹ එභ ආඹ න විසින් රඵහ දිඹ යුතුඹ;
(i) න ංයක්ණ තදඳහර් තම්න්තු තවෝ ශ්රී රංකහ භවළලි අධිකහරිඹ තවෝ
ඉලම් ප්රතිංසකයණ තකොමින් බහ තවෝ යජත
ඉලම්
කශභනහකයණඹ කයනු රඵන යසාහපි යහජය ආඹ න විසින් ඉලම්
ඳරිවයණ එකඟ හඹ රඵහ දීතම්දී ඒ ඒ සාහන වහ කළණීභත අය දිඹ
වළකි උඳරිභ අගඹ ම්ඵන්ධ සකීඹ ප්රහතේශීඹ නිරධහරීන්ත සීභහන්
ඳනහ ඇත්නම්, එභ සීභහන් තනොරකහ එකඟ හඹ නිකුත් කයන තර
උඳතදස රඵහ දීභත එභ ආඹ න ප්රධහනීන් විසින් කතයුතු කශ යුතුඹ.
(ii) එතේ සීභහන් ඳතින උක් සාහනලින් හර්ෂික කළණිඹ වළකි
උඳරිභ සීභහ පිළිඵ විස ය කහර්ඹහංලඹ ව ඉලම් ඳරිවයණ ප්රතිඳත්ති
ළරසුම් තදඳහර් තම්න්තු ත
ඹහ ර්ගීකයණ තල්තනඹ
ඹහත්කහලීන කිරීභත කතයුතු කශ යුතුඹ. එහිදී කහර්ඹහංලඹ විසින්
ප්රලස හර්ෂික සීභහක් පිළිඵ නිර්තේලඹ රඵහ දිඹ යුතුඹ.
76. කළණීභක් වහ තඹෝජි

ඉලභක භහයිම් නියවුල් කිරීභත අලය නම් ග්රහභ
නිරධහරිපඉලම් පිළිඵ ඵරඹරත් නිරධහරි/යජත භළනුම් නිරධහරී විසින්
කයනු රඵන ක්තේත්ර ඳරීක්ණඹක් තවෝ විධිභත් පිඹුයක් භගින් වවුරු කය
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යජඹ විසින්
ඵළවළය කය ඇති
ඉලම්

ග යුතුඹ. කළණීම් සාහනඹ යජත පර්ණ හිමිකභ හි තවෞතික සීභහ තුශ
පිහිටි ඵ නිලසචි නම්, කළණීම් ආයම්බ කිරීභත තඳය භහයිම් තඳන්හදීභත
ඹතත් එභ ඉලම් ඳරිවයණ එකඟ හඹ නිකුත් කශ වළක.
77. සථියභ ඵළවළය කය ඇති ඉලම් (දීභනහඳත්ර, ප්රදහනඳත්ර, භධයභ ඳහන්තික
දීභනහඳත්ර වහ නිඹහදන හදනඳත්ර) තුශ කළණීම් සිදු කිරීභත ඉල්ලුම් කයන
අසාහරදී එභ ඵළවළය කිරීභ සිදු කය ඇති ආඹ නර එකඟ හඹ නිකුත්
කිරීභ අලය තනොතේ. තකතේත ත්, තභකී දීභනහඳත්රපප්රදහනඳත්ර භගින්
ඵළවළය කය ඇති ඉලභ, වහ කළණීම් කිරීභත ඉල්ලුම් කය ඇති ඉලම් එකභ
ඉලභක් ද ඹන්න සිතිඹම්පපිඹුය භගින් නහා කය ග යුතුඹ.
යජත ඉලම් - තඳොදු උඳතදස

යජත ඉලම් තඳොදු උඳතදස

78. කුභන තවෝ යජත

ඉලභක් ම්ඵන්ධතඹන් නම් අදහශ ඵරධහරීන් විසින්
අකෘතිඳත්ර 2 අනු ළකස එකඟ හ ලිපිඹ භගින් ඉලතම් පිහිටි සාහනඹක
කළණීම් කිරීභත අලය ඉලම් ඳරිවයණ එකඟ හඹ, ඉල්ලීභ බහයගත් දින
සිත දින 07 ක් ඇතුශ කහර්ඹහංලඹ ත පිතඳ ක් හි  අඹදුම්කරුත
නිකුත් කශ යුතුඹ.
79. යසාහපි
යහජය ආඹ නර නිසකහලන නිකුත් කිරිතම්දී ප්රධහන
කහර්ඹහරතඹන් නිකුත් කිරීභ තනුත කළණීම් සාහනඹත ආන්නභ
දිසත්රික්පප්රහතේශීඹ නිරධහරීන් විසින් එභ ඉලම් ඳරිවයණ එකඟ හඹ නිකුත්
කිරීභත ක්රිඹහ කශ යුතු තේ. ඒ වහ, අදහශ යසාහපි යහජය ආඹ න
ප්රධහනීන් විසින් සකීඹ දිසත්රි ක්පප්රහතේශීඹ නිරධහරීන්ත අලය සිඹලු
ඵර ර ඳයහ දිඹ යුතුඹ.
80. කළණීම් කශ යුතු තනිජ ප්රභහණ පිළිඵ භ නිර්තේලත වන් කිරීභ
අ යලය තනොන අ ය කළණීම් කයනු රඵන ප්රභහණඹ වහ ඵරඳත්ර කහ්ඩලඹ
කහර්ඹහංලඹ විසින් තීයණඹ කශ යුතුඹ.
81. ඹම් යසාහපි යහජය ආඹ නඹක් විසින් ඉලම් ඳළරීභක් ඉල්රහ සිටින්තන්
නම් ඒ පිළිඵ 70 (ii අ) ගන්තිඹ අනු ක්රිඹහ කශ යුතුඹ.
3.2 ෙඳෞ්ගගලික ඉඩම්

තඳෞේගලික
ඉලම්
ඳරිවයණ
එකඟ හ
නිකුත් කිරීභ

82. තඳෞේගලික අයිතිඹ ඹතතත් ඇති තේඳශක කළණීම් කිරීභත අලය විත ඔේපු

භඟ ඵරඹරත් මිනින්තදෝරුයඹකු විසින් අඳින රද පිඹුයක්පසිතිඹභක් ද,
අඹදුම්කරු ඉලතම් හිමිකරු තනොන අසාහර දී ඵදු ගිවිසුභ තවෝ තනත්
නී යහනුකර ඳළරුම් ලිඹවිල්රක් භඟ ඵරඹරත් මිනින්තදෝරුයඹකු විසින්
අඳින රද පිඹුයක්ප සිතිඹභක් ද අඹදුම්කරු විසින් ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ.
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04. සිව්වාන ඳරිච්ෙේද :
මූලික ඳාරිසරික ඳරීේෂණ නධය න , ඳාරිසරික බලඳෑම් ඇගයීම් ක්රි ාවාලි
සහ ෙසසු නිෂ්කාශ්න (ේ ඛනගත ස්ථාන ඩ
කළණීම් ඵරඳත්ර නිකුත් කිරීතම් ක්රිඹහලිත දී අලය න පිපිරුම් ඳරීක්ණ,
ඳහරිරික නිර්තේලඹ, භූග ජර ම්ඳත් ංතේදී හඹ, නහඹ ඹෆම් අදහනම්
ක්තේරු හර් හ, ළරසුම් නියහකයණ හර් හ, පුයහවිදයහ නිර්තේලඹ, මලික
ඳහරිරික ඳරීක්ණ අධයඹන ව ඳහරිරික ඵරඳෆම් ඇගයීම් ව තනත්
නිසකහලනර අලය හඹ පර්ණ ලතඹන් “P1P2P3 ර්ගීකයණ තල්තනඹ”
තුශ ඹහත්කහලීන න ත ක් කහර්ඹහංලඹ ව එභ නිසකහලන නිකුත් කයනු රඵන
යසාහපි යහජය ආඹ න විසින් ගන්ති 83 සිත 108 දක්හ වන් උඳතදස
අනුගභනඹ කශ යුතුඹ. ඒකීඹ ආඹ නික ුවඹ ඹතතත් කහර්ඹහංලඹ විසින් තභභ
නිසකහලන රඵහ ගළනීභත කතයුතු කශ යුතුඹ. එතේභ කහර්ඹහංලඹ විසින් ඒ වහ
අලය ළලපිළිතශ කහ ග යුතුඹ.
4.1 ඳාරිසරික නිර්ේගශ්
ඳහරිරික
නිර්තේල

83. කළණීම් සාහනඹකත අදහශ ඳහරිරික නිර්තේල නිකුත් කශ යුතු න්තන් නම්

ඳරිය අධිකහරිඹ විසින් එඹ දින 14 ක් තුශ නිකුත් කශ යුතුඹ.
4.2 මූලික ඳාරිසරික ඳරීේෂණ /ඳාරිසරික බලඳෑම් ඇගයීම

ඳහරිරික
ඵරඳෆම් ඇගයීභ

84. ංර්ධන ක්රිඹහලිඹන්තගන් සහබහවික වහ භහජීඹ ඳරියඹත එල්ර විඹ

වළකි ඵරඳෆම් පුතයෝකානඹ කයන්නහ ව ක්රිඹහලිඹක් තර ඳහරිරික
ඵරඳෆම් ඇගයීම් ව මලික ඳහරිරික ඳරීක්ණ අධයඹන ක්රිඹහලිඹ
වළඳින්විඹ වළකිඹ. එභඟින් සහබහවික වහ භහජීඹ ඳරියඹත සිදු විඹ වළකි
අහි කය ඵරඳෆම් ළශළක්වීභ තවෝ අභ කිරීභ ව හි කය ඵරඳෆම් ර්ධනඹ
කිරීභ වහ ක්රිඹහභහර්ග තඹෝජනහ කිරීභ සිදු කශ යුතුඹ. තභභ ක්රිඹහලිඹ
වහ තඹොමුවිඹ යුත්තත් “නිඹමි ” (Prescribed) යහඳෘති ඳභණකි. තභභ
ක්රිඹහලිත දී ඳව පිඹය අනුගභනඹ කශ යුතුඹ.
(i) යහඳෘති තඹෝජක විසින් මලික ත ොයතුරු ඉදිරිඳත් කිරීභ,
(ii) විඹ නීර්ණඹ (Terms of Reference- ToR) යහඳෘති තඹෝජක ත
තඹොමු කිරීභ,
(iii) ඳහරිරික ඵරඳෆම් ඇගයීම්පමලික ඳහරිරික ඳරීක්ණ හර් හ
යහඳෘති තඹෝජක විසින් සුදහනම් කය අනුභළතිඹ වහ ඉදිරිඳත් කිරීභ,
(iv) ඳහරිරික ඵරඳෆම් ඇගයීම් වහ ඳභණක් භවජන අදවස විභසීභ,
(v) හක්ණික කමිටුක් විසින් හර් හ විලසතල්ණඹ කිරීභ,
(vi) තීයණ ගළනීභ,
(vii) ඳරිය අනුභළතිඹ රඵහ තදන රද යහඳෘතිරත රඵහ දුන් තකොන්තේසි
ඉටු කිරීභ පිළිඵ ඳසු විඳයම් කිරීභ.
85. ක්රිඹහත්භක කිරීභත නිඹමි යහඳෘතිත ප්රභහණඹ වහ එභගින් ඳරියඹ ත
සිදුවිඹ වළකි ඵරඳෆභ සුළු අගඹක් ගන්තන් නම්, එකී යහඳෘති තනුතන්
මලික ඳහරිරික අධයඹනඹක් ඳභණක් සිදුකිරීභ ප්රභහණත් තේ (ජහතික
ඳරිය ඳනතත් නිතඹෝග 772/22).
86. ඳරිය ඵරඳෆම් ඇගයීම් තවෝ මලික ඳහරිරික ඳරීක්ණ වහ ඹම්
යහඳෘතිඹක් තඹොමු කිරීභ සිදු න්තන් ජහතික ඳරිය ඳනතත් නිතඹෝග
අනුඹ (1993.06.24 දිනළති අංක 772ප22 දයන ව 1995.02.23 දිනළති අංක
859ප14 දයන අතිවිතලේ ගළළට් නිතේදන). ඒ අනු
(අ) යහඳෘතිත විලහරත්ඹ අනු ඳව කළණීම් යහඳෘති වහ ඳරිය
ඵරඳෆම් ඇගයීම් තවෝ මලික ඳහරිරික ඳරීක්ණ ක්රිඹහලිඹ අලය තේ.
(i) මීතර් 25 කත ලහ ගළඹුරැති තගොලබිම් ඳ ල් කළණීභ වහ තනිජ වෆරීභ,
(ii) තවක්තඹහය 10 කත ළඩි භස බිම් ප්රභහණඹක් ඇති ප්රතේලර
භතුපිත තනිජ රඵහ ගළනීභ,
(iii) අක්තයතශේ සිඹලු කළණීම් ව තනිජ වෆරීතම් කතයුතු,
(iv) ඹම් නිහ තවෝ හණිජ ප්රතේලඹකින් කිතරෝමීතර් 01 ක් ඇතුශ
හුණු ගල් සිලිකහ ක්හට්ස ළලි ගල් කිරිගරුල ව විසිතුරු
තගොලනළගිලි ගල් ඹන්ත්රහණුහයතඹන් රඵහ ගළනීභ.
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ඊත අභ ය කළණීම් යහඳෘති ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ ඳව ක්රිඹහකහයකම්
සිදු කයන්තන් නම් ඒහ ද නිඹමි යහඳෘති තර, තභභ ගළට් නිතේදන
අනු, ළරතක්.
(v) තවක්තඹහය එකකත ළඩි ඉලම් ප්රතේලඹක ඇති කළරෆ කළරෆ ආශ්රි
තනොන ප්රතඹෝජනඹක් වහ තඹොදහ ගළනීභ,
(vi) තවක්තඹහය 50 කත ළඩි භූමි ප්රතේලඹක් එළි කිරීභ,
(vii) තවක්තඹහය 05 කත ළඩි ප්රතේලඹක ඇති දළ ඉත් කිරීභ.
(ආ) උක් නිතඹෝගඹන්හි වන් කය ඇති ඳරිදි ංතේදී කරහඳඹක් තුශ
යහඳෘතිඹ පිහිතහ ඇත්නම් යහඳෘතිත
විලහරත්ඹ තනොරකහ එභ
යහඳෘතිඹ ඳරිය ඵරඳෆම් ඇගයීම් තවෝ මලික ඳහරිරික ඳරීක්ණ
ක්රිඹහලිඹකත තඹොමු විඹ යුතුඹ.
ඳහරිරික ඵරඳෆම්
ඇගයීභ / මලික
ඳහරිරික
ඳරීක්ණ
අධයඹනඹතයශ ංයක්ණ
ව තයශ
ම්ඳත්
කශභනහකයණ
තදඳහර් තම්න්තු

ඳහරිරික ඵරඳෆම් ඇගයීභ
/ මලික ඳහරිරික
ඳරීක්ණ අධයඹනඹනජීවි ංයක්ණ
තදඳහර් තම්න්තු
ඳහරිරික ඵරඳෆම්
ඇගයීභ/ මලික
ඳහරිරික ඳරීක්ණ
අධයඹනඹ- න
ංයක්ණ
තදඳහර් තම්න්තු

කළණීම් ම්ඵන්ධ
ඳරිය අධයඹන
ම්ඵන්ධ තඳොදු
උඳතදස

තයශ කරහඳත ඳහරිරික ඵරඳෆම් අධයඹනඹ
87. යහඳෘතිඹ පිහිතහ ඇත්තත් “තයශ කරහඳත ” නම් කහර්ඹහංලඹ විසින් එභ
ඇගයීභ වහ තයශ ංයක්ණ ව තයශ ම්ඳත් කශභනහකයණ
තදඳහර් තම්න්තු විභසිඹ යුතුඹ (“තයශ කරහඳඹ” ත අඹත් න ප්රතේලඹ
පිළිඵ තයශ ංයක්ණ ව තයශ ම්ඳත් කශභනහකයණ ඳනතත් අර්ා
නිරඳණඹ කය ඇ -“තයශ කරහඳඹ” ඹන්තනන් භධය ලදිඹ ඉභ සිත
තගොලබිභ තදත මීතර් තුන්සිඹඹක සීභහක් ව භධය ඵහදිඹ ඉභ සිත මුහුද
තදත කිතරෝමීතර් තදකක සීභහක් ඇතුශ පිහිටි ප්රතේලඹ අදවස න අ ය
සථිය ලතඹන් තවෝ කලින් කශ මුහුදත ම්ඵන්ධ ව ගංගහ, දිඹ ඳහයල්,
කරපු තවෝ තනත් ඹම් ජරකක් ම්ඵන්ධතඹන් න විත, තගොල බිභ තදත
ව භහයිභ ඒහත සබහවික ඇතුළුවීතම් රක්ඹ අ ය අදින රද ෘජු ඳහද
තර්තහකත රම්බක භනින රද කිතරෝමීතර් තදකක සීභහකත යහේ විඹ
යුතු අ ය, එතේ මුහුදත ම්ඵන්ධ ව ඒ ගංගහ, දිඹ ඳහයල් ව කරපු තවෝ
තනත් ඹම් ජරකක් ව භහයිභ දිතේ ශුනය භධය මුහුදු භට්තතම් සිත
තගොලබිභ තදත මීතර් සිඹඹකින් දීර්ඝ කශ ළඩිදුය සීභහක් ඇතුශ ව
ප්රතේලඹ ද ඇතුශත් තේ).
නජීවී ංයක්ෂි ප්රතේල තුශ ඳහරිරික ඵරඳෆම් අධයඹනඹ
88. යහඳෘතිඹ පිහිතහ ඇත්තත් [අබඹභූමි (Sanctuary) වළය] ත්ත් වහ
ෘක්ර හ ආඥහ ඳන භගින් නම් කයන රද ජහතික යක්ෂි ඹක් භහයිතම්
සිත කිතරෝමීතය 1.5 ක දුය සීභහත ඇතුශත් නම් කහර්ඹහංලඹ විසින් එභ
ඇගයීභ වහ නජීවි ංයක්ණ තදඳහර් තම්න්තු විභසිඹ යුතුඹ.
න ංයක්ණ යක්ෂි ේයතේල තුශ ඳහරිරික ඵරඳෆම් අධයඹනඹ
89. විතලේ  ඳහරිරික ළදගත්කභක් හි
බිම් තකොතක් තුශ අදහශ
යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භක තේ නම් බිම් ප්රභහණඹ තනොරකහ ඳරිය ඵරඳෆම්
ඇගයීම් ක්රිඹහලිඹක් සිදු කශ යුතු අ ය සුවිතලේ ෂි ළදගත් කභක් හි
ඳහරිරික ංතේදි කරහඳඹන් තර ප්රකහලඹත ඳත්කර බිම් තකොතස තුශ
ඊත කුභන තවෝ ආකහයඹක අහි කය ඵරඳෆභක් සිදුන යහඳෘතින් දවහ
අය රඵහ තනොදිඹ යුතුඹ.
90. කළණීම් ඉල්ලීභක් රද ඳසු, තඹෝජි යහඳෘතිඹ ප්රතික්තේඳ කයන්තන් නම් ඒ
ඵ තවෝ තඹොදහ ගන්නහ බිම් තකොත යක්ෂි නඹකත අඹත් තේ නම් ඒ ඵ
තවෝ න ංයක්ණ තදඳහර් තම්න්තු ඹතතත් ඳහරනඹ න තවක්තඹහය 01
ත ළඩි බිම් තකොතක් තේ නම් එභ යහඳෘතිඹ පිළිඵ ඳරිය ඵරඳෆම්
ඇගයීම් ක්රිඹහලිඹක් සිදු කශ යුතු ඵ යහඳෘති තඹෝජක තවෝ කහර්ඹහංලඹ
ත දළනුම් දිඹ යුතුඹ.
මලික ඳරිය අධයඹන/ ඳහරිරික ඵරඳෆම් අධයඹන ම්ඵන්ධ තඳොදු උඳතදස
91. ඹම් යහඳෘතිඹක් ඹතතත් යජත තවෝ තඳෞේගලික ඉලභක් තුශ කළුගල්,
ළලි, ඳස, තඵොයළු වහ භළටි කළණීම් සිදුකයන අසාහකදී ඳහරිරික
අනුභළතිඹ රඵහ දිඹ යුතු විතදී සුදුසු ඳරිදි මලික ඳහරිරික අධයඹනඹක්,
ඳහරිරික ඵරඳෆම් ඇගයීභක් වහ පුයහ විදයහ ඵරඳෆම් ඇගයීභක් සිදු කශ යුතුඹ.
එහිදී යහඳෘති තඹෝජක විසින් අධයඹනඹ/ඇගයීම් ක්රිඹහලිඹ වහ න
පිරිළඹ දළරිඹ යුතුඹ.
92.
භ අලය හඹ යහඳෘති තඹෝජක විසින් ඳරිය අධිකහරිඹ ත දළනුම් දිඹ
යුතු අ ය, ඳරිය අධිකහරිඹ විසින් යහඳෘති අනුභ කිරීභ රකහ ඵළලීභත
අනුතඹෝජි ආඹ න තර ක්රිඹහ කයනු රඵන ඳරිය අධිකහරිඹ තවෝ තයශ
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93.

94.

ග කශ යුතු
කහරඹ

95.

96.
97.

98.

ංයක්ණ ව තයශ ම්ඳත් කශභනහකයණ තදඳහර් තම්න්තු තවෝ නජීවී
ංයක්ණ තදඳහර් තම්න්තු තවෝ න ංයක්ණ තදඳහර් තම්න්තු නම්
කිරීතභන් ඳසු ඳහරිරික ඇගයීම් ක්රිඹහලිඹ ආයම්බ කශ යුතුඹ.
යහඳෘතිඹකින් ත ොය කළුගල්, ළලි, ඳස, තඵොයළු වහ භළටි කළණීම් වහ
සුදුසු ඹළයි පර් වඳුනහගළනීභක් සිදුකයනු රඵන යජත ඉලම් වහ ඳහරිරික
අනුභළතිඹ රඵහ දිඹ යුතු අසාහරදී ද සුදුසු ඳරිදි ඳහරිරික ඵරඳෆම්
ඇගයීභක් තවෝ මලික ඳහරිරික අධයඹනඹක් සිදු කශ යුතුඹ. තභහිදී යහඳෘති
තඹෝජක තර කහර්ඹහංලඹ ක්රිඹහ කශ යුතුඹ. එහිදී මලික ඳහරිරික ඳරීක්ණ,
ඳරිය ඵරඳෆම් ඇගයීම් වහ පුයහවිදයහ ඵරඳෆම් ඇගයීම් ක්රිඹහලිඹ වහ න
පිරිළඹ ද කහර්ඹහංලඹ විසින් දළරිඹ යුතුඹ.
කළුගල් ළලි ඳස තඵොයළු වහ භළටි කළණීම් වහ සුදුසු ඹළයි පර්
වඳුනහගළනීභක් සිදු කයනු රඵන යජත ඉලම් වහ ඳහරිරික අනුභළතිඹ රඵහ
දිඹයුතු අසාහර දී යහඳෘති තඹෝජනහක් පිළිතඹර කය සුදුසු ඳරිදි ඳහරිරික
ඵරඳෆම් ඇගයීභක් තවෝ මලික ඳහරිරික අධයඹනඹක් සිදු කශ යුතුඹ.
ඉව අසාහරදී තවෝ තනත් යජත තවෝ තඳෞේගලික අසාහරදී
යහඳෘතිත ඳරිය අනුභළතිඹ රඵහ දීභ රකහ ඵළලීභත අනුතඹෝජි ආඹ නඹ
තර ක්රිඹහ කයනු රඵන ඳරිය අධිකහරිඹ තවෝ තයශ ංයක්ණ ව තයශ
ම්ඳත් කශභනහකයණ තදඳහර් තම්න්තු තවෝ නජීවී ංයක්ණ
තදඳහර් තම්න්තු ත
කහර්ඹහංලඹ තවෝ අඹදුම්කරු විසින් නිළයදි
ත ොයතුරු හි  ම්පර්ණ කය ඉදිරිඳත් කයන මලික ඳහරිරික ඳරීක්ණ
හර් හක් /ඳරිය ඵරඳෆම් ඇගයීම් හර් හක් වහ අදහශ, තකොන්තේසි වහ
නීති භහරහ/ විඹ නීර්ණඹ කිරීභ (ToR), ඉල්ලීභ කශ දින සිත දින 07 ක්
ඇතුශ අඹදුම්කරු ත නිකුත් කිරීභත උක් ආඹ න ක්රිඹහ කශ යුතුඹ;
(i) අහනහත්භක ඳහරිරික ඵරඳෆම් ඇගයීම් තවෝ මලික ඳහරිරික අධයඹන
හර් හ රඵහ දුන් දින සිත, මලික ඳහරිරික ඳරීක්ණ අධයඹනඹකත තඹොමු
කයන රද අසාහර දී භහ 01 ½ ක් ඇතුශ ද ඳහරිරික ඵරඳෆම්
ඇගයීම් අධයඹනඹකත තඹොමු කයන රද අසාහර දී භහ 03 ක් ඇතුශ
ද එභ හර් හ වහ යහඳෘති වහ අනුභළතීන් රඵහ දීභත එභ ආඹ න
කතයුතු කශ යුතුඹ (යහඳෘති තඹෝජක විසින් විඹ නීර්ණ තල්තනඹ
රඵහගත් ඳසු යහඳෘති හර් හ පිළිතඹර කිරීභ වහ යහඳෘති හර් හතේ
තඳන්හතදන තදෝ නිළයදි කය නළ ඉදිරිඳත් කිරීභත ගන්නහ කහරඹ
තභභ භහ තුනක (03) කහරඹත අන් ර්ග තනොතේ. තභභ භහ තුන,
යහඳෘති අනුභ කිරීතම් ආඹ නඹ විසින් නිඹමි ඳටිඳහටිඹ අනුගභනඹ
කිරීභත ගන්නහ කහරඹ විඹ යුතුඹ).
නිර්තේල/ අනුභළතීන් රඵහදීභත ග න කහර සීභහන් යජත වුත්
තඳෞේගලික අංලත වුත්, එක භහන විඹ යුතුඹ.
සිඹලු කරුණු රකහ ඵළලීතභන් අනතුරු යහඳෘති අනුභ කිරීතම්
ආඹ නඹ විසින් ඳරිය අධිකහරිත ද එකඟ හඹ භ තකොන්තේසි හි 
තවෝ යහි  අදහශ යහඳෘතිඹ අනුභ කිරීභ තවෝ ප්රතික්තේඳ කිරීභ සිදු කශ
යුතුඹ. තඹෝජි යහඳෘතිඹ අනුභ කිරීභ සුදුසු තේ නම් නිලසචි කහරසීභහක්
වහ රංගු ඳරිය ඵරඳත්රඹක් අදහශ යහඳෘතිඹ දවහ නිකුත් කශ යුතුඹ.
“ඒකීඹ ආඹ නික ුවඹ” ඹතතත්, කහර්ඹහංලඹ විසින් සිඹලු ඳහරිරික
අධයඹන ව ඵරඳෆම් ඇගයිම් ක්රිඹහලිඹ ම්ඵන්ධීකයණඹ කශ යුතුඹ.

4.3 පුරාවිදයා නිර්ේගශ් / පුරාවිදයා බලඳෑම් ඇගයීම් නධය න
පුයහවිදයහ
නිර්තේලඹ/
ඵරඳෆම් ඇගයීභ පුයහවිදයහ
තදඳහර් තම්න්තු

99. ශ්රී රංකහතේ භස

පුයහවිදයහත්භක උරුභඹ ම්පර්ණතඹන් වඳුනහතගන හර් හ
ග කය නළති ඵළවින් ෆභ න තනිජ වහ ඳහහණ නිසහයණ සාහනඹක් වහභ
ක්තේත්ර ඳරීක්හක් සිදු කය පුයහවිදයහත්භක හධක දෘයභහන තනොතේ නම්
පුයහවිදයහ නිර්තේලඹක්/ ඇගයීම් මීක්ණඹක් නිකුත් කශ යුතුඹ.
100. තවක්තඹහර් 0.25 ත අඩු භූ ම්ඳත් කළණීභ වහ ඵරඳත්ර රඵහදීතම් දී
කහර්ඹහංලතඹන් පුයහවිදයහ නිර්තේල ඉල්ලීභ කශ ඳසු ප්රහතේශීඹ පුයහවිදයහ
කහර්ඹහරඹ භගින් තකොන්තේසි හි  තනිජ වහ ඳහහණ නිසහයණඹ වහ
නිර්තේලඹ නිකුත් කශ යුතුඹ (ඹම් භූමිඹක් ඳරීක්හකය භතුපිත පුයහසතු
තනොභළති ඵත නිර්තේල කශ ඳසු නළ ඳරීක්හකිරීභක් සිදුකශ යුතු
තනොතේ. එහිදී, නිර්තේලත දක්හ ඇති තකොන්තේසි ඵරඳළළත්තේ).
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101. තවක්තඹහය 0.25 ත ළඩි භූ ම්ඳත් කළණීම් (ඳසපතඵොයළුපකළුගල්) යහඳෘතිඹක්

102.

103.

104.

105.

නහඹ ඹෆම්
අදහනම්
ක්තේරු
හර් හ

4.4 ජාතික ෙගොඩනැගිලි ඳර්ෙේෂණ සංවිධාන මඟින් සිු  කරන නා
ෑම්
නවාදානම් තේෙසේරු වාාර්තා
106. නහඹඹෆම් සිදුවීතම් ප්රණ හඹ ඇති තර නම් කය තිතඵන දිසත්රික්ක තුශ සිදු
තකතයන යහඳෘති වහ ජහතික තගොලනළගිලි ඳර්ත ණ ංවිධහනතඹහි පර්
අනුභළතිඹ රඵහග යුතුඹ. ද, ඳරිඵහහිය දිසත්රික්කඹක පිහිටිඹ ද, යහඳෘතිඹ
සිදු කයන සාහනඹ ආශ්රි  නහඹඹෆම්පභූ අසාහය හ අදහනභක් ඳතින ඵත
යහඳෘතිඹ අනුභ තකතයන ආඹ නඹ විසින් නිරීක්ණඹ කයන්තන් නම්,
එන් සාහන වහ ද යහඳෘති තඹෝජක විසින් ජහතික තගොලනළගිලි ඳර්ත ණ
ංවිධහනතඹහි පර් අනුභළතිඹ රඵහග යුතුඹ.
4.5

භූග ජර
ම්ඳත්
ංතේදී හඹ

ක්රිඹහත්භක කිරීභත තඳය තඹෝජි
ඉලතම් පුයහවිදයහ ඵරඳෆම් ඇගයීම්
මීක්ණඹක් සිදුකශ යුතුඹ. පුයහවිදයහ තදඳහර් තම්න්තුත භූමිඹ පිළිඵ
ත ොයතුරු රත් වහභ ප්රහතේශීඹ පුයහවිදයහ කහර්ඹහරතඹන් මලික නිරීක්ණ
හර් හක් කළන අ ය එහි දී භතුපිත පුයහවිදයහ හධක තනොභළති නම් එභ
භූමිඹ නිදවස කිරීභ තඳොදු තකොන්තේසි ඹතතත් සිදු කශ යුතුඹ [1998 අංක 24
දයන පුයහසතු (ංතලෝධන) ඳනතත් 43 (අ) න ගන්තිඹ භඟ ඇති 47 න
ගන්තිඹ ඹතතත් ඳනහ ඇති නිතඹෝග].
ප්රතේලත පුයහසතු ඇති ඵත හධක දක්නත රළබුණතවොත් පුයහවිදයහ
ඵරඳෆම් ඇගයීභක් අලය ඵ ප්රහතේශීඹ පුයහවිදයහ කහර්ඹහරඹ විසින් ප්රධහන
කහර්ඹහරඹත දළන්විඹ යුතුඹ. එවිත එඹ යහඳෘති තඹෝජකඹහ ව කහර්ඹහංලඹ
ත දනුම් දිඹ යුතුඹ.
ඵරඳෆම් ඇගයීතම් දී පුයහවිදයහ ජහතික ප්රතිඳත්තිත වන් ආකහයඹත
පුයහවිදයහ ස ාහන වහ ස භහයක ර්ගීකයණඹක් සිදු කය අදහශ ංර්ධන
කහර්ඹඹත ඉල රඵහදිඹ වළකි ආකහයඹ තඹෝජනහ හි  දක්හ නිර්තේලඹ
රඵහ දිඹ යුතුඹ.
පුයහවිදයහ ඳරීක්හ ඉල්ලුම් කිරීභත තඳය අදහශ භූමිඹ ඵය ඹන්තත්රෝඳකයණ
තඹොදහ කළණීම් කය තවෝ භතුපිත ඳස සාය ඉත්කය තිතබ් නම් තවෝ එළනි
සාහනඹක පුයහවිදයහ හධක වි ළන් තිතබ්නම් ඊත එතයහි පුයහවිදයහ ආඥහ
ඳන ත අනු නීතිභඹ පිඹය ග යුතුඹ.
පුයහවිදයහ තදඳහර් තම්න්තු විසින් මලික නිරීක්ණඹක් භගින් තඳොදු
තකොන්තේසි භ නිර්තේල රඵහ තදන්තන් නම් දින 14 ක් ඇතුශ ද පුයහවිදයහ
ඵරඳෆම් ඇගයීම් මීක්ණඹක් සිදු කයන්තන් නම් තේහතඹෝජකඹහ ඵරඳෆම්
ඇගයීභ වහ මුදල් තගවීතභන් ඳසු භහ 03 ක් ඇතුශ ද නිර්තේල රඵහ දිඹ
යුතුඹ (යහඳෘති තඹෝජක විසින් විඹ නීර්ණ තල්තනඹ රඵහගත් ඳසු
යහඳෘති හර් හ පිළිතඹර කිරීභ වහ යහඳෘති හර් හතේ තඳන්හතදන තදෝ
නිළයදි කය නළ ඉදිරිඳත් කිරීභත ගන්නහ කහරඹ තභභ භහ 03 කහරඹත
අන් ර්ග තනොතේ. තභභ භහ 03, යහඳෘති අනුභ කිරීතම් ආඹ නඹ
විසින් නිඹමි ඳටිඳහටිඹ අනුගභනඹ කිරීභත ගන්නහ කහරඹ විඹ යුතුඹ).

ජල සම්ඳත් මණ්ඩල සිු  කරන භූගත ජල සම්ඳත් සංෙව්දීපතාවා
ජර ම්ඳත් ංතේදී හ
අදහනභක් ඳතින ඵ කහර්ඹහංලඹ විසින් නිරීක්ණඹ කයන්තන් නම්,
එන් සාහන වහ ද යහඳෘති තඹෝජක විසින් ජර ම්ඳත් භ්ඩලරත පර්
අනුභළතිඹ රඵහග යුතුඹ.

107. යහඳෘතිඹ සිදු කයන සාහනඹ ආශ්රි  භූග

4.6

නහගරික
ළරසුම්
නියහකයණ
හර් හ

නාගරික සංවාර්ධන කලාඳ තුළ නාගරික සැලසුම් නිරාකරණ වාාර්තා
108. යහඳෘතිඹ සිදු කයන සාහනඹ නහගරික ංර්ධන කරහඳඹක සාහනග වී
ඇත්නම්, එන් සාහන වහ ද යහඳෘති තඹෝජක විසින් නහගරික ංර්ධන
අධිකහරිත පර් අනුභළතිඹ රඵහග යුතුඹ.
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05.ඳස්වාන ඳරිච්ෙේද :
සංවාර්ධන වායාඳෘතිස ස්වා ං රැකි ා හා ඳාරම්ඳරික වාෘත්තීන්, කුඩා ආර්ථික
ජීවාෙනෝඳා නවාශ්යතා ෙවානුෙවාන් භූ සම්ඳත් කැණීම/ප්රවාාහන සහා
බලඳත්ර/නවාසරඳත්ර නිකුත් කිරීම (ේ ඛනගත ෙනොව)
ඵරඳත්රපඅයඳත්ර
නිකුත් කිරීභ
ම්ඵන්ධතඹන්
ඇති නීතිභඹ
විධිවිධහන

තල්තනග තනොව-හණිජ තනොන ව විතලේ කහර්ඹඹන් වහ සිදුන භූ ම්ඳත්
කළණීභ ව ප්රහවනඹ ම්ඵන්ධ ප්රහතේශීඹ තල්කම්, තගොවිජන ංර්ධන
තදඳහර් තම්න්තුතේ තවෝ හරිභහර්ග තදඳහර් තම්න්තුතේ තවෝ ශ්රී රංකහ භවළලි
අධිකහරිත , තකොභහරිස ජනයහල්පඅධයක් ජනයහල් තවෝ ඔවුන් විසින් නම් කයන
ඵරඹරත් නිරධහරීන්, ග්රහභ නිරධහරීන් අනුගභනඹ කශ යුතු ක්රිඹහඳටිඳහටිඹ තභභ
ඳරිච්තේදතඹන් දළක්තේ. තල්තනග තනොව තභභ කහර්ඹඹන් වහ ඳන ඹතතත්
කළණීම් ඵරඳත්රඹක් රඵහ ගළනීභත අලය හක් තනොව ද ඉ රන ඳස, තඵොයළු
වහ තයොන් භල අදහශ සාහනතඹන් පිත ත ප්රහවනඹ කිරීතම්දී ඳහරිරික ලතඹන්
සිදු න ගළතලු වග
ත්ත්ඹන් ඳරිඳහරනඹ කය ගළනීභ වහ ඵරඳත්ර/
අයඳත්රඹක් ඹතතත් ප්රහවනඹ වහ කහර්ඹහංලඹ විසින් ඉව වන් ඵරධහරීන්
ත ඵර ර ඳයහ ඇ [ඳනතත් 8 (1) වහ 8 (2) ගන්ති].
5.1 මැටි කැණීම හා ප්රවාාහන
බලඳත්ර නිකුත් කිරීම

ඳහයම්ඳරික වහ
කුලහ
ජීතනෝඳහඹ
කතයුතු වහ
භළටි ම්ඵන්ධ
කුලහ ඳරිභහණ
ඵරඳත්ර

සහා ප්රාේගය 

109. ජහතික ශිල්ඳ බහ විසින් නිකුත් කශ වළඳුනුම්ඳ

භගින් තවෝ ප්රහතේශීඹ
තල්කම් විසින් ඳහයම්ඳරික භළටි කර්භහන් ත නිය න්තනකු ඵත වවුරු
කය තගන, යකත කියුබ් 03 ක් කළණීභ, ව එක් අතඹකුත භකත කියුබ් 06 ක්
න තර ප්රහතේශීඹ තල්කම් තකොට්සහ වහ දිසත්රික් සීභහන් තනොරකහ භළටි
ප්රහවනඹ වහ ප්රහතේශීඹ තල්කම්රුන් විසින් ඵරඳත්ර නිකුත් කශ යුතුඹ.
තභභ ඵරඳත්ර වහ කිසිදු මුදරක් අඹ තනොකශ යුතුඹ. භළටි ඉත් කිරීතභන් ඳසු,
කළණීම් සාහන පුනරුත්ාහඳනඹ ම්ඵන්ධතඹන් ප්රහතේශීඹ තල්කම් විසින්
ඳසුවිඳයම් කශ යුතුඹ.
110. තම් ඹතතත් කළණීම්/ප්රහවන ඵරඳත්රඹක් රඵහ ගළනීභ වහ අඹදුම්කරු විසින්
ආකෘතිඳත්ර I ඉදිරිඳත් කශ යුතු අ ය ඒ භඟ ඳව වන් තල්තන ද
ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ. ප්රහතේශීඹ තල්කම් විසින් ආකෘතිඳත්ර II න් දළක්තන
ඵරඳත්රඹ නිකුත් කශ යුතුඹ.
(i) ඳහයම්ඳරික භළටි කර්භහන් කරුකු ඵත ජහතික ශිල්ඳ බහ නිකුත්
කයන ලිපිඹ/තල්තන,
(ii) භළටි රඵහ ගළනීභත අතේක්ෂි ඉලතම් ඔේපු වහ පිඹුරු පිතඳත්;
(අ) අලය භළටි ඳතින්තන් තගොවිජන ංර්ධන තදඳහර් තම්න්තු,
හරිභහර්ග තදඳහර් තම්න්තු තවෝ ශ්රී රංකහ භවළලි අධිකහරිඹ ළනි
ආඹ න විසින් කශභනහකයණඹ කයනු රඵන ඉලම්, කුලහ ඇශ-තදොශ වහ
කුඹුරු ආශ්රි  නම්, ප්රලස භට්තමින් එභ භූ ම්ඳත් උකවහ ග වළකි
අකහලඹ එභ ආඹ න විසින් නිසකහලනඹ කශ යුතුඹ.
5.2 ඳස් ෙහෝ ෙබොරළු කැණීම හා ප්රවාාහන
ඳරිමාණ නවාසරඳත්ර නිකුත් කිරීම

අයඳත්ර
නිකුත් කිරීතම්
දී ග්රහභ නිරධහරී
විසින් ළරකිඹ
යුතු කරුණු

ේ කම් විසින් කුඩා ඳරිමාණ

සහා ග්රාම නිලධාරි විසින් කුඩා

111. තඳෞේගලික ප්රතඹෝජනඹ වහ තගොලනළගිල්රක් ඉදිකිරීභ වහ ඵළඳුණු

කහර්ඹඹන් වහ ඳස තවෝ තඵොයළු කියුබ් 35 ක් තනොඉක්භන ප්රභහණඹක්
භ නී යනුකර හිමිකහරීත්ඹ හි ඉලතභන් ඉත් කිරීභත සිදුන විත, එභ
ඉලභ පිහිටි ප්රහතේශීඹ තල්කම් ඵර ප්රතේලඹ තුශ, තවෝ ප්රහතේශීඹ තල්කම් ඵර
ප්රතේලඹ තනොරකහ ඉලභත ඹහඵද ග්රහභ නිරධහරී තකොට්සහඹ තුශ කියුබ් 02
ක් තවෝ එඹත අඩු ධහරි හකින් යුත් සුදුසු ප්රහවන ක්රභඹක් බහවි කයමින්
තඳ.. 6.00 සිත ඳ.. 6.00 කහරඹ තුශ එභ අමුද්රය ප්රහවනඹ කිරීභ වහ
ඉලභ පිහිටි ග්රහභ නිරධහරී තකොට්සහත ග්රහභ නිරධහරී විසින් ප්රහවන
අයඳත්රඹක් නිකුත් කශ වළක.
(i) ඉවතින් වන් කශ ඳස තවෝ තඵොයළු කළණීභ, ඉත් කිරීභ ව
ප්රහවනඹ, ඳරියඹත වහ ජන ජීවි ඹත වහනිඹක් තනොන ආකහයතඹන්
සිදුන ඵත වහ එභ නිලසචි හිමිකහරීත්ඹක් හි හිමිකරු තු
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ඉලමින් කළණීභ තවේතුතන් කිසිදු තරකින් කියුබ් 35 ක් ඉක්භහ
ඉදිකිරීම් අමුද්රය ඉත් කිරීභක් සිදු තනොන ඵත අදහශ ග්රහභ නිරධහරි
විසින් තඳෞේගලිකභ වතික විඹ යුතුඹ.
(ii) ති 01 ක් තුශ අසාහ 03 ක් වහ ඳභණක් ග්රහභ නිරධහරී විසින්
අයඳත්ර නිකුත් කශ වළකි අ ය ඊත ළඩි න අසාහරදී ප්රහතේශීඹ
තල්කම්තේ අනුභළතිඹ භ අයඳත්ර නිකුත් කශ යුතුඹ.
(iii) නිකුත් කයනු රඵන අයඳත්ර ම්ඵන්ධ තල්තනඹක් ග්රහභ නිරධහරී විසින්
ඳත්හතගන ඹහ යුතුඹ. ද, නිකුත් කයනු රඵන අය ඳත්රත පිතඳ ක්
ග්රහභ නිරධහරී විසින් භ ප්රහතේශීඹ තල්කම් ත තඹොමු කශ යුතුඹ.
(iv) තභභ ප්රහවන අයඳත්රඹක් රඵහ ගළනීභ වහ අඹදුම්කරුකු විසින්
ආකෘතිඳත්ර I භඟ, ඉලතම් හිමිකරු නහා කයගළනීභ වහ ඔේපු පිතඳ
වහ පිඹුරු ඳ , ඉලභත ප්රතේල න භහර්ගඹ දක්න තවනක් ග්රහභ නිරධහරී
ත ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ. ග්රහභ නිරධහරී/ප්රහතේශීඹ තල්කම් විසින්
ආකෘතිඳත්ර II න් දළක්තන අයඳත්රඹ/ඵරඳත්රඹ නිකුත් කශ යුතුඹ.
5.3 ඳස් ෙහෝ ෙබොරළු කැණීම හා ප්රවාාහන සහා ප්රාේගය  ේ කම් විසින් කුඩා
ඳරිමාණ බලඳත්ර නිකුත් කිරීම
හණිජ තනොන
කහර්ඹඹන් ව
කුලහ ආර්ථික
ජීතනෝඳහඹ
අලය හ වහ
ඳස තවෝ
තඵොයළු ඵරඳත්ර
නිකුත් කයන
ආකහයඹ

112. හණිජ තනොන කහර්ඹඹන් ව කුලහ ආර්ථික ජීතනෝඳහඹ අලය හ වහ

ඳස තවෝ තඵොයළු ඹන අමුද්රය එක් කළණීම් සාහනඹකින් උඳරිභ කියුබ් 100
තනොඉක්භන ප්රභහණඹක් ඹම් ඉලභකින් ඉත් කිරීභත ඹම් අතඹකු ඉල්ලුම්
කයන අසාහක එභ ඉලභ පිහිටි ග්රහභ නිරධහරී තකොට්සහත ග්රහභ නිරධහරී
තවෝ ඳරිය නිරධහරී විසින් සාහනීඹ ඳරීක්ණඹක් සිදුකය නිර්තේල හි
හර් හ භ ප්රහතේශීඹ තල්කම් ත ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ. එභ හර් හ
අධයඹනඹ කිරීතභන් අනතුරු, අලය නම් ප්රහතේශීඹ ඳරිය කමිටුතේ
නිර්තේලඹ රඵහ ගළනීභත ප්රහතේශීඹ තල්කම් විසින් ක්රිඹහ කශ යුතුඹ. ඒ අනු,
අදහශ ඉලභ පිහිටි ප්රහතේශීඹ තල්කම් ඵර ප්රතේලඹ තුශ තවෝ ඊත ඹහඵද
ප්රහතේශීඹ තල්කම් ඵර ප්රතේලඹ තුශත තඳ.. 6.00 සිත ඳ.. 6.00 කහරඹ තුශ
එභ අමුද්රය ප්රහවනඹ කිරීභ වහ ඵරඳත්ර නිකුත් කිරීතම් ඵරඹ ප්රහතේශීඹ
තල්කම්රුන්ත හිමි තේ. ඵරඳත්ර නිකුත් කිරීතම් දී කහර්ඹහංලඹ විසින් රඵහ දී
ඇති ඵරඳත්ර බහවි කශ යුතුඹ;
(i) ඉව විධිවිධහනඹත අනුකර ඉත් කයනු රඵන අමුද්රය අදහශ ඉලභ
පිහිටි ප්රහතේශීඹ තල්කම් තකොට්සහඹත භහයිම් තනොන දියිතන්
තනත් ඕනෆභ ප්රහතේශීඹ තල්කම් තකොට්සහඹකත ප්රහවනඹ කිරීභත
සිදු න අසාහකදී, ඒ වහ කළණීම් සිදුකයන රද ඉලභ අඹත් ඵර
ප්රතේලත ප්රහතේශීඹ තල්කම් විසින්, දිසත්රික් තල්කම්තේ අනුභළතිඹ
භ , ප්රහවන ඵරඳත්ර නිකුත් කශ වළක. එතර නිකුත් කිරීතම්දී අදහශ
යහඳෘතිත නභ, ව ගභනහන් ඹ ඇතුශත් කය ප්රහවන ඵරඳත්ර
නිකුත් කිරීභත ග ඵරහ ග යුතුඹ.
(ii) එතේ වුද, කළණීභ තවේතුතන් ජනනඹ න අමුද්රය, යකත කියුබ් 100
ඉක්භහ ඉත් කිරීභක් සිදු තනොන ඵත ප්රහතේශීඹ තල්කම් විසින් ග
ඵරහ ග යුතු අ ය, තභභ ඳස වහ තඵොයළු කළණීභ තවෝ ඉත් කිරීභ
ම්ඵන්ධතඹන් ඳළන නගින ඳහරිරික වහ භහජීඹ ගළතලු නියහකයණඹ
කිරීභ වහ අලය අසාහන්හි දී කහර්ඹහංලඹ, ඳරිය අධිකහරිඹ,
ඳශහත් ඳහරන ආඹ න ව ජහතික තගොලනළගිලි ඳර්ත ණ ංවිධහනඹ
තවෝ තනත් නිලසචි  නිසකහලන රඵහ ග යුතු ආඹ න ඇත්නම් එභ
ආඹ නඹන්හි අධීක්ණඹත රක් කශ යුතුඹ.
(iii) ඉව ඳයභහර්ාඹන් ඉටුකය ගළනීභ වහ නිකුත් කයන අයඳත්ර/ඵරඳත්ර
උඳතඹෝගී කයගනිමින් නී යනුකර අයඹක් තනොභළති කුඹුයක්, ගුරු
බිභක්, යක්ෂි ඹක් තවෝ ඳරිය ංතේදී සාහනඹක් තගොල කිරීභ වහ ඳස
තවෝ තඵොයළු තඹොදහගළනීභ තවෝ අය ග යුතු සාහනඹකත නිසි
අයඹකින් ත ොය ඵළවළය කිරීභ නීති විතයෝධී ක්රිඹහන් න ඵළවින්
එළනි නීති විතයෝධී කහර්ඹඹන් සිදු තනොන ඵත ග ඵරහ ගළනීභ
අයඳත්ර තවෝ ඵරඳත්ර නිකුත් කයන ඵරධහරිඹහතේ පර්ණ ගකීභකි.
ද එන් කහර්ඹඹන් සිදු කිරීභත ඇති ඉලකල ඇහිරීභත අලය සිඹලු
පිඹය ගළනීභත අය ඳත්ර තවෝ ඵරඳත්ර නිකුත්කයන ඵරධහරිඹහ විසින්
කතයුතු කශ යුතුඹ. අතේක්ෂි ඳයභහර්ාඹන් උල්රංඝණඹ කයන ඕනෆභ
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අසාහකදී නිකුත් කය ඇති ඵරඳත්රඹ අත්හිටුවීභත ඵරඳත්රඹ නිකුත් කශ
ඵරධහරිඹහ විසින් කතයුතු කශ යුතුඹ.
(iv) තභභ ප්රහවන ඵරඳත්රඹක් රඵහ ගළනීභ වහ අඹදුම්කරුකු විසින්
ආකෘතිඳත්ර III භඟ, ඉලතම් හිමිකරු නහා කයගළනීභ වහ ඔේපු පිතඳ
වහ පිඹුරු ඳ , ඉලභත ප්රතේල න භහර්ගඹ දක්න තවනක් ඉදිරිඳත් කශ
යුතුඹ. ප්රහතේශීඹ තල්කම් විසින් ආකෘතිඳත්ර II න් දළක්තන කළණීම්/ප්රහවන
ඵරඳත්රඹ නිකුත් කශ යුතුඹ. ප්රහතේශීඹ තල්කම් ත ඉල්ලීභ රළබී දින 07
ක් තුශ ඵරඳත්රඹ නිකුත් කශ යුතුඹ.
(v) තම් කහර්ඹඹ ඹතතත්, ඳස තවෝ තඵොයළු කියුබ් 100 ඉක්භහ සිදු කයන
කළණීභක දී කහර්ඹහංලඹ භඟින් අයඳත්ර/ඵරඳත්ර නිකුත් කශ යුතුඹ.
ඒ වහ ආකෘතිඳත්ර IV ම්පර්ණ කය අදහශ ලිඹකිඹවිලි භඟ
ඉදිරිඳත් කශ යුතු තේ.
5.4 කළුග්  කැණීම සහා ප්රාේගය  ේ කම් විසින් බලඳත්ර නිකුත් කිරීම
කළුගල්
ම්ඵන්ධ
කුලහ
ඳරිභහණ
ඵරඳත්ර

113. එක් යකත කියුබ් 35 ක් තනොඉක්භන හණිජ තනොන කළුගල් කළණීම්

වහ ඵරඳත්ර නිකුත් කිරීතම් ඵරඹ ප්රහතේශීඹ තල්කම්රුන්ත හිමිතේ.
තඳෞේගලික ළික, තගඳළශකත අහිය න, නහඹඹෆභක් විඹ වළකි, වදිසි
ආඳදහකත රක් විඹ වළකි, ජන ජීවි ඹත තවෝ තේඳශරත ර්ජනඹක් විඹ
වළකි
සාහනර
පිහිටි
කළුගරක්
තභන්භ
දිසත්රික්/ප්රහතේශීඹ
ම්ඵන්ධීකයණ/ඳරිය කමිටු විසින් නිර්තේශි හණිජ තනොන කළුගරක්
ඉත් කිරීභ කශ වළක. තභහිදී ද ඉව 112(ii) උඳභහනඹන් ළරකිල්රත
ගළනීභත ප්රහතේශීඹ තල්කම් විසින් ග ඵරහ ග යුතුඹ. ඹම් අසාහකදී
කහර්ඹහංලත
හක්ණික වඹ රඵහ ග යුතු ඵ නිරීක්ණඹ න්තන් නම්
ප්රහතේශීඹ තල්කම් විසින් වහභ කහර්ඹහංලඹ විභහ අදහශ හක්ණික උඳතදස
භ එභ කහර්ඹඹ ම්ඵන්ධතඹන් පිඹය ග යුතුඹ.
5.5 වාැලි කැණීම හා ප්රවාාහන
බලඳත්ර නිකුත් කිරීම

ළලි ම්ඵන්ධ
කුලහ ඳරිභහණ
ඵරඳත්ර

සහා ප්රාේගය 

ේ කම් විසින් කුඩා ඳරිමාණ

114. නික් ඉදිකය ගළනීභ වහ එක් අතඹකුත ඇශ-තදොශකින්, කුලහ අතු

ගංගහකින්, කුලහ ඔඹකින් (අධිකයණ ක්රිඹහකින් වනම් කයන රද ගංගහ
තද්රෝණි වහ තයශ කරහඳඹත අඹත් ප්රතේල වළය) ළලි කියුබ් 02 ක් කළණීම් කය
ඉත් කය ගළනීභත අකහල ළරතේ. තභභ ආකහයඹත භකත ළලි කියුබ් 100
ක උඳරිභඹක් හණිජ තනොන කතයුතු වහ භ ප්රහතේශීඹ තල්කම්
තකොට්සහත කළණීම් කය ඉත් කය ගළනීභ වහ ප්රහතේශීඹ තල්කම් විසින්
ඵරඳත්ර නිකුත් කශ වළක. තභභ ඵරඳත්රඹක් රඵහ ගළනීභ වහ අඹදුම්කරුකු
විසින් ආකෘතිඳත්ර III ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ. ප්රහතේශීඹ තල්කම් විසින් ආකෘතිඳත්ර
II න් දළක්තන ඵරඳත්රඹ නිකුත් කශ යුතුඹ;
(i) කළණීම් කිරීභත අයඹ රඵහතදනු රඵන ස ාහනත පිහිටීභ වහ
ර්ග ප්රභහණඹ නිලස චි  වඳුනහගළනීභත වළකින ඳරිදි එභ අයඹ
රඵහ දිඹ යුතුඹ.
5.6 රජෙේ විෙශ්ේෂ වායාඳෘතිවාලට ඳස්ස ෙබොරළු සඳ ා ගැනීම සහා ප්රාේගය 
ේ කම්/ බල ලත් නිලධාරීන් විසින් බලඳත්ර නිකුත් කිරීම

ේයහතේශීඹ තවෝ
කරහපීඹ යජත
ංර්ධන
යහඳෘති වහ
ප්රහතේශීඹ තල්කම්
විසින් ඵරඳත්ර
නිකුත් කිරීභ

115. යජත

යහඳෘතිඹක් වහ ඳස තවෝ තඵොයළු ඳඹහ ගළනීතම් දුසකය හඹක්
ඳතින ඵ ඹම් දිසත්රික් ම්ඵන්ධීකයණ කමිටුක් නිරීක්ණඹ කයන්තන්
නම් එභ ංර්ධන ක්රිඹහතේ නිය යජත තනොන ඳහර්ලඹකත ද දිසත්රික්
ඳරිය කමිටු නිර්තේල කයන කමිටු ඵර ප්රතේලඹ තුශ පිහිටි සාහනඹකින්
ඳස තවෝ තඵොයළු කියුබ් 100 කළණීම් ඵරඳත්ර ද ඒ වහ ප්රහවන ඵරඳත්ර ද
ප්රහතේශීඹ තල්කම්රුන් විසින් නිකුත් කශ යුතුඹ. තභහිදී හභහනයතඹන්
අඹකයනු රඵන සිඹලු ගහසතු කහර්ඹහංලඹ තනුතන් ප්රහතේශීඹ තල්කම්
විසින් අඹ කශ යුතුඹ;
(i) ඹහඵද දිසත්රික් ඳරිය කමිටුකින් තකතයන ඉල්ලීභක් වු තභහිදි රකහ
ඵළලිඹ වළක.
(ii) තභභ විධිවිධහනඹන්ත අනුකර ඉත් කයනු රඵන අමුද්රය අදහශ ඉලභ
පිහිටි ප්රහතේශීඹ තල්කම් තකොට්සහඹත ඹහඵද තනොන ඹම් යහඳෘතිඹක්
වහ ප්රහවනඹ කයන්තන් නම් ඳභණක් ගභනහන් ඹ තර යහඳෘතිත
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ෘජු තකොන්ත්රහත්
ක්රභතඹන් සිදු
කයන
යහඳෘතිරත ඳස
තඵොයළු ඳඹහ
ගළනීභ වහ
නිකුත් කයන
ඵරඳත්ර

ළේ අමුණු
ංර්ධනඹ
කිරීභත අලය
ඳස තඵොයළු
ඳඹහ ගළනීභ
වහ ඵරඹරත්
නිරධහරීන්
විසින් නිකුත්
කයන ඵරඳත්ර

නභ ඇතුශත් කය යහඳෘතිඹ දක්හ ප්රහවනඹත ඵරඳත්ර නිකුත් කිරීභත
ප්රහතේශීඹ තල්කම්ත වළකි තේ. ප්රහතේශීඹ තල්කම් විසින් නිකුත් කශ යුතු
කළණීම්/ ප්රහවන ඵරඳත්රඹ, ආකෘතිඳත්ර II තර දක්හ ඇ .
116. ෘජු තකොන්ත්රහත් ක්රභතඹන් සිදු කයන යහඳෘතිඹක් වහ අදහශ ඉලභ පිහිටි
ප්රහතේශීඹ තල්කම් ඵර ප්රතේලඹ තුශ පිහිටි සාහනඹකින් ඳස තවෝ තඵොයළු
වහ කියුබ් 100 කළණීම් ඵරඳත්ර ද එභ අමුද්රය එභ ප්රහතේශීඹ තල්කම් ඵර
ප්රතේලඹ තුශ තවෝ ඹහඵද ප්රහතේශීඹ තල්කම් ඵර ප්රතේලඹ තුශ ප්රහවනඹ
වහ ඵරඳත්ර ද ප්රහතේශීඹ තල්කම් විසින් නිකුත් කශ වළක;
(i) තභහිදී ඉල්ලුම්කරු විඹ යුත්තත් අදහශ යහජය ආඹ නඹ තවෝ ඳශහත්
ඳහරන ආඹ නඹ තේ. එභ ආඹ නඹ විසින් උක් යහඳෘතිඹ වහ
ඳස තවෝ තඵොයළු ඳඹහග යුත්තත් හණිජ තනොන ඳදනමින් ඵ
වවුරු කය ප්රහතේශීඹ තල්කම් ත ඉල්ලීභ කශ යුතුඹ. ප්රහතේශීඹ
තල්කම් විසින් නිකුත් කශ යුතු කළණීම්/ප්රහවන ඵරඳත්රඹ, ආකෘතිඳත්ර
II තර දක්හ ඇ .
117. ළේ අමුණු ංර්ධනඹ කිරීතම් ජහතික ළලපිළිතරක් ඹතතත් ළේ වහ
අමුණුර ඵළමි ලක්තිභත් කිරීභ වහ අලය ඳස වහ තඵොයළු රඵහ ගළනීතම්දී,
කළණීතම්දී ව පිරී ඇති ඳස වහ තයොන්භල ඉත් කිරීතම්දී තභන් භ ඒහ
ප්රහවනත
දී අලය ඵරඳත්ර නිකුත් කිරීභ, තගොවිජන ංර්ධන
තදඳහර් තම්න්තුතේ තවෝ හරිභහර්ග තදඳහර් තම්න්තුතේ තවෝ ශ්රී රංකහ
භවළලි අධිකහරිත , තකොභහරිස ජනයහල්පඅධයක් ජනයහල් තවෝ ඔවුන්
විසින් නම් කයන ඵරඹරත් නිරධහරිතඹකු විසින් කශ යුතුඹ;
(i) ඉව ප්රධහනීන් විසින් සකීඹ ඵරඹරත් නිරධහරීන්තේ නම් ව නතුය
ඇතුශත් විස ය ඳරිය විඹ බහය අභහ යහංල තල්කම්ත ව තඳොලිසඳතිත
පිතඳ ක් හි  කහර්ඹහංලඹත දළන්විඹ යුතුඹ.
(ii) තභහිදී, ෘජු තකොන්ත්රහත් (Direct Labor) ක්රභතඹන් සිදු කයන
යහඳෘතිඹක් තනොතේ නම් හභහනයතඹන් අඹකයනු රඵන සිඹලු ගහසතු,
කහර්ඹහංලඹ තනුතන් අඹ කශ යුතුඹ.
(අ) හණිජ ඳයභහර්ාඹකින් ත ොය කහඵනික තඳොතවොය නිසඳහදනඹ වහ
ගහ භහධය තර තඹොදහ ගළනීභ වහ එක් තගොවි භවත කු වහ
උඳරිභ කියුබ් 10 ප්රභහණඹක තයොන්භල වහ ඳස වහ ගඵලහ වහ ප්රහවන
ඵරඳත්ර (යහජය බහගඹ තගවීභකින් ත ොය) තඳය කී ඵරඹරත්
නිරධහරිතඹකු විසින් නිකුත් කශ වළක.
(iii) අමුද්රය ඉත්කිරීභපකළණීභත තඳය තම් පිළිඵ විස ය අදහශ
ආඹ න ප්රධහනීන් විසින් භවජන හතේ දළන ගළනීභත ප්රසිේධ කශ
යුතුඹ. එභ ත ොයතුරු ප්රහතේශීඹ ම්ඵන්ධීකයණ කමිටුතේ
අධහනඹත ද තඹොමු කශ යුතුඹ.
(iv) නිකුත් කශ යුතු කළණීම්/ප්රහවන ඵරඳත්රඹ, ආකෘතිඳත්ර II තර දක්හ
ඇ . තභහිදී, ඉව 112 හි (කියුබ් ප්රභහණ වළය), තේරහන් වහ ප්රහවන
පිළිඵ සීභහ තභන් භ 112(iii) සීභහ කිරීම් ද ඵර ඳළත්තේ. ේයහවන
සීභහන් ලිහිල් කශ වළක්තක් දිසත්රික් තල්කම්ත ඳභණි. උක් අයමුණින්
ඵළවළය කතයුතු වහ කහර්ඹහංලත ඵරඳත්ර රඵහ ග යුතුඹ. එතේභ
යහජය ආදහඹභත අහි කය කිසිදු ක්රිඹහක් සිදු තනොන ඵත එභ ආඹ න
විසින් ග ඵරහ ග යුතුඹ.
5.7 ේ ඛනගත ෙනොව නවාස්ථා සම්බන්ධ ෙඳොු  උඳෙදස්

ඵරඳත්ර
පඅයඳත්ර
තල්තනඹක්
නලත්තු කශ යුතු
ඵ

118. ඉව

109 සිත 117 දක්හ ඇති ඳරිදි නිකුත් කයනු රඵන අයඳත්ර/ඵරඳත්ර
ම්ඵන්ධතඹන්, අඹදුම්ඳත්රඹ රළබ දිනඹ, සාහනීඹ විස ය, අඹදුම්කරුතේ
නභ, ලිපිනඹ, කියුබ් ප්රභහණඹ, නිසකහලන ඉල්ල/රළබුණු දින, ඵරඳත්රඅයඳත්ර පතීයණඹ නිකුත් කශ දිනඹ ව තගව ගහසතු පිළිඵ තල්තනඹක්
සිඹලු ඵරඳත්ර අධිකහරීන් විසින් ඳත්හ ග යුතුඹ;
(i) ෆභ කහර්තුක් අහනත එශතමන ඊශග භ 10 දිනත තඳය, තභභ
තල්තනඹ, කහර්ඹහංලඹ ව ඳරිය විඹ බහය අභහ යහංලඹත තඹොමු කශ
යුතුඹ. ද, එභ තල්තනත පිතඳ ක් ඉලම් ඳරිවයණ ප්රතිඳත්ති
ළරසුම් තදඳහර් තම්න්තු ත ද තඹොමු කශ යුතුඹ
(ii) ඉව අසාහ ඹතතත්, කහර්ඹහංලඹ තනුතන් අඹකයනු රඵන ගහසතු
වහ කහර්ඹහංලඹ විසින් රඵහතදනු රඵන රිසිට්ඳත් බහවි කශ යුතුඹ.
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ඹම් භකත අඹකයන යහජය බහගඹ වහ ඵරඳත්ර ගහසතු ඊශඟ භ 10 න
දිනත ප්රාභ කහර්ඹහංලඹ ත ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ.
5.7.1 ේ ඛනගත ෙනොව නවාස්ථා සම්බන්ධවා දිස්ත්රිේ ේ කම්ෙේ කාර් භාර
දිසත්රික්
තල්කම් විසින්
කහර්ඹක්භ
ඹහන්ත්රණඹක්
ක්රිඹහත්භක
කශ යුතු ඵ

119. තල්තනග

තනොන සාහනර සිදුන ක්රිඹහ අධීක්ණඹ කිරීභතත් එභ
කතයුතු කහර්ඹක්භ සිදු කිරීභතත් අලය ක්රිඹහභහර්ග, දිසත්රික් තල්කම් විසින්
ග
යුතුඹ. එතේභ, දිසත්රික් ම්ඵන්ධීකයණ කමිටු ලින්, ප්රහතේශීඹ
තල්කම්රුන්තගන් ව ඵරඹරත් නිරධහරීන්තගන් දිසත්රික් තල්කම් ත
තඹොමු තකතයන ඉල්ලීම් ඉටු කිරීභ වහ කහර්ඹක්භ ඹහන්ත්රණඹක්
ක්රිඹහත්භක කශ යුතුඹ;
(i) එතේභ, කණිනු රඵන තවෝ ඉත් කයනු රඵන ප්රභහණඹන් පිළිඵ, උක්
මලික උඳභහනඹන්ත ඹතත් සීභහකිරීම් සිදු කශ වළක. අලය අසාහරදී
දිසත්රික් ම්ඵන්ධීකයණ කමිටුතේ උඳතදස රඵහ ග යුතුඹ.
(ii) ඉව අසාහර අනයහකහයඹකින් දක්හ නළත්නම්, ප්රහවනඹ කයනු
රඵන තඵොයළු, ඳස වහ තයොන්භල, අදහශ ඉලභ පිහිටි ප්රහතේශීඹ තල්කම්
තකොට්සහඹත භහයිම් තනොන දියිතන් තනත් ඕනෆභ ප්රහතේශීඹ
තල්කම් තකොට්සහඹකත ප්රහවනඹ කිරීභත සිදු න අසාහක දී, ඒ
වහ කළණීම් සිදුකයන රද ඉලභ අඹත් ඵර ප්රතේලත ප්රහතේශීඹ
තල්කම්/ඵරඹරත් නිරධහරිතඹකු විසින්, දිසත්රික් තල්කම්තේ අනුභළතිඹ
භ , ප්රහවන ඵරඳත්ර නිකුත් කශ වළක. එතර නිකුත් කිරීතම්දී අදහශ
යහඳෘතිත නභ, ව ගභනහන් ඹ ඇතුශත් කය ප්රහවන ඵරඳත්ර නිකුත්
කිරීභත ග ඵරහ ග යුතුඹ.
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06. ස වාන ඳරිච්ෙේද :
බලඳත්ර/නිෂ්කාශ්න ගාස්තු, ෙවානත් ගාස්තු න කිරීමස ආඳසු ෙගවීම සහ
ගිණුම් ගත කිරීම පිළිබ ඒකී ක්රමෙව්ද
ගහසතු
අඹකිරීභ
ම්ඵන්ධ
ඳනතත් ඇති
නීතිභඹ
විධිවිධහන

ඒකීඹ ගහසතු
ක්රභඹ ව
යසාහපි
යහජය
ආඹ නර
නිසකහලන
ගහසතු

ගහසතු ර්ග,
ප්රභහණ ව
ආයක්ෂි
ළන්ඳතු ව
යහජය ආඹ න
විසින් ගහසතු
ංතලෝධනඹ
තනොකශ යුතු ඵ

120. ෆභ අඹදුම්ඳත්රඹක්භ නිඹමි

ආකෘතිත නිඹමි විස ය ඇතුශත් තකොත
නිඹමි තල්තන ද භඟ කහර්ඹහංලඹ ත ඉදිරිඳත් කශ යුතු අ ය, ඒ භඟ
නිඹමි ගහසතු ද අඹදුම්කරු විසින් තගවිඹ යුතුඹ (43 න ගන්තිඹ).
(i) කහර්ඹහංලඹ විසින් ළකසුම්පඅත්තිකහයම් ගහසතු අඹකයනු රඵන්තන්
නිසකහලන කළවීතම් දී එකී ආඹ නරත දළරීභත සිදු න මලික
පිරිළඹ ඇතුශත් න ඳරිදිඹ.

6.1 ඒකී ගාස්තු ක්රම සහ නිෂ්කාශ්න ගාස්තු
121. කළණීම් ඵරඳත්රඹ රඵහදීතම් ක්රිඹහලිත දී, කහර්ඹහංලඹ ව උඳතල්තන 01 හි
වන් යසාහපි යහජය ආඹ නලින් ඉල්ලුම්කයන නිසකහලන වහ
අලය න ගහසතු අඹදුම්කරුන් තතින් අඹ කිරීතම් “ඒකීඹ ගහසතු ක්රභඹ”
හි තක්න්ද්රීඹ ආඹ නඹ තර කහර්ඹහංලඹ ක්රිඹහ කශ යුතුඹ.
122. ගහසතු අඹ කිරීතම් ක්රභතේදඹ බහ්ඩලහගහයත
භඟතඳන්වීභ ඹතතත්
කහර්ඹහංලඹ ඳරිය විඹ බහය අභහ යහංලඹ ව අදහශ යසාහපි යහජය
ආඹ න විසින් ක්රිඹහත්භක කශ යුතුඹ.
123. කළණීම් ඵරඳත්රඹ රඵහ තදන ත ක් අලය නිසකහලන ව ඵරඳත්ර වහ
අදහශ යසාහපි යහජය ආඹ න තනුතන් අඹ විඹ යුතු සිඹලු ගහසතු
කහර්ඹහංලඹ විසින් රැසකය ඳරිය විඹ බහය අභහ යහංලඹ ඹතතත් ඇති නිර
ඵළංකු ගිණුතභහි නදනික ළන්ඳත් කශ යුතුඹ.
124. අදහශ යසාහපි
යහජය ආඹ න විසින් ඇමුණුම් ඳරිච්තේදතඹහි
“උඳතල්තන 04: ගහසතු ර්ග, ප්රභහණ ව ආයක්ෂි
ළන්ඳතු” හි දක්හ ඇති
ගහසතු අඹ කශ යුතුඹ.
125. කිසිදු යසාහපි යහජය ආඹ නඹක් විසින් දළනත අඹ තනොකයනු රඵන
කිසිදු ගහසතුක් තභභ ංග්රවඹ නිකුත් කිරීතභන් ඳසු අඹ තනොකශ යුතුඹ.
ගහසතු ළඩි වීභක් තනොවිඹ යුතුඹ. ගහසතු ංතලෝධනඹ තනොකශ යුතුඹ.
ගහසතු ඳයහ ඇති විත, තඳය ඳළති අභ ගහසතු භට්තභ තවෝ ඊත අඩු
භට්තතම් ගහසතු පිහිටුවිඹ යුතුඹ. ද, න ගහසතු, තඳය ගහසතුත ලහ
ළඩි වුතවොත් තඳය ගහසතු අඹ කශ යුතුඹ.
126. උඳතල්තන 01 හි වන් තනොන යසාහපි යහජය ආඹ නඹක් තතින්
ඹම් තේහරහියතඹකු තභභ විඹ ඳාඹ ඹතතත් ඹම් තේහක් අතේක්හ
කයන විත, එභ ආඹ න විසින් එභ කහර්ඹඹ සිදු තනොකශ යුතු ඹළයි අදවස
තනොතකතර්. එළනි අසාහක දළනතභත් අනුභ වී ඇති ගහසතුක් අඹ කශ
වළකි අ ය, එඹ අඹ කශ වහභ යසාහපි ආඹ න වන් තල්තනඹත
භ ආඹ නඹ ඇතුශත් කයන තර ඳරිය විඹ බහය අභහ යහංලත
තල්කම්ත ද පිතඳත් හි  කහර්ඹහංලඹ දළනුත් කශ යුතු අ ය එභ ගහසතු
එ්ස කීඹ ගහසතු ක්රභඹත ඇතුශත් කය ගළනීභත බහ්ඩලහගහය තල්කම්තගන්
ඉල්රහ සිටීභත අදහශ යසාහපි යහජය ආඹ න ප්රධහනීන් ක්රිඹහ කශ යුතුඹ.
127. ඒකීඹ ගහසතු ක්රභත දී ඵරඳත්රපනිසකහලනර රංගු කහරඹ ය 03 ක් න
විත, කහර්ඹහංලඹ විසින් කළණීම් ඵරඳත්රකරුතගන් යහජය බහගඹ, ඵරඳත්ර ගහසතු,
ක්තේත්ර ගහසතු වහ නිසකහලන ගහසතු ය 03 ක් වහ එකය තවෝ එක් එක්
ය වහ තන් තන් ලතඹන් අඹ කය ගනු ඇ ;
(i) එතේභ තභභ ගහසතු අත්තිකහයම් තර ද අඹකය ග වළකි අ ය ර්
තුන (03) වහ භ එකය අඹකයගනු තනොරඵන්තන් නම් එක් එක්
ර්ඹ ආයම්බ වීභත භහ 01 කත තඳය එකී ගහසතු අඹකය ග යුතුඹ.
128. උඳතල්තන 04 හි වන් ගහසතු ව හර්ෂික ගහසතු ආකහය ඳළවළදිළි කිරීම්
හි  අදහශ යසාහපි යහජය ආඹ න ප්රධහනීන්, ප්රහතේශීඹ තල්කම්රුන්
ව තේහරහීනන් ත දළන්වීභත කහර්ඹහංලඹ විසින් කතයුතු කශ යුතුඹ.
6.1.1 ඳළාත් ඳාලන ආ තන විසින් න කරන බු  සහ බලඳත්ර ගාස්තු
129. භවනගය බහ ආඥහ ඳන , නගය බහ ආඥහ ඳන ව ප්රහතේශීඹ බහ ඳන
ඹතතත් ඳශහත් ඳහරන ආඹ න විසින් කර්භහන් ඵදු, යහඳහරික ඵදු ව
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ඳශහත් ඳහරන
ආඹ න විසින් අඹ
කයන ඵදු ව ඵරඳත්ර
ගහසතු

යජත ඉලම්
කශභනහකයණඹ
කයනු රඵන
යසාහපි
යහජය ආඹ න
විසින් අඹ කයනු
රඵන ගහසතු

ඵදු ගහසතු
ක්තේරු
කිරීභ

ළන්ඳතු මුදල්

ඒකීඹ ගහසතු
ක්රභඹත අඹත්
තනොන ගහසතු

තශ ඵරඳත්ර ගහසතු අඹ කිරීභ ම්ඵන්ධ එභ ඳනත්ර සීභහන් දක්හ
තිතබ්. අභහ ය භ්ඩලරඹ තගන ඇති තීයණඹ අනු ඳශහත් ඳහශන ආඹ න
ඳනත්ර වන් ගහසතු සීභහන් තුශ දක්හ ඇති ගහසතු ඳභණක් අඹ
කිරීභත ඳශහත් ඳහරන ආඹ න විසින් ක්රිඹහ කයනු ඇ (2021.10.05 දිනළති
අභහ ය භ්ඩලර තීයණ අංක: 21/1766/301/022).
130. තනිජ කළණීම්රත අදහශ, කර්භහන්
ඵදු තවෝ යහඳහය ඵදු ඹන
තදර්ගතඹන් එක් ර්ගඹක් ද ව නිර්ණහඹක තුශත ඇතුශත් න්තන් නම්
ඳභණක් තශ ඵරඳත්ර ගහසතු අඹ කශ වළක. ඒ වළය තභභ විඹ ඹතතත්
දළනත අඹ කයමින් ඳතින අතනකුත් සිඹලු ගහසතු (භහර්ග නලත්තු ගහසතු
වළය) අඹ කිරීභ අත්හිටුවිඹ යුතුඹ.
131. අදහශ ඳශහත් ඳහරන ඳනත්ර වන් ගහසතු සීභහන් උඳතල්තන 04 හි
දළක්තන අ ය එභ ගහසතු ඳභණක් අඹ කිරීභත ඳශහත් ඳහරන ආඹ න
ක්රිඹහ කශ යුතුඹ.
6.1.2 රජෙේ ඉඩම් කළමනාකරණ කරනු ලබන වායවාස්ථාපිත රාජය ආ තන
විසින් න කරන ගාස්තු
132. යජත ඉලම් කශභනහකයණඹ කයනු රඵන යසාහපි යහජය ආඹ න
විසින් අඹ කයනු රඵන කියුබ් භ ඳදනම්ව යජත ගහසතු, ංර්ධන ඵරඳත්ර
ගහසතු, කළරෆ නිසඳහදන එකතු කිරීභ තවෝ ඉත් කිරීභ ම්ඵන්ධතඹන්
ගහසතු, ළන්ඳතු ගහසතු, ආඹ නික තවෝ කය තවෝ අතිතර්ක නිසකහලන
ගහසතු අඹකය ගළනීභ එභ යසාහපි
යහජය ආඹ න තනුතන්
කහර්ඹහංලඹ විසින්භ සිදු කශ යුතුඹ;
(i) තභභ ගහසතු, හර්ෂික තවෝ භහසික කළණීම්කරුතගන් අඹ කය එතේ
අඹ කය ගන්නහ හරිකපගහසතු/කියුබ් ප්රභහණඹන් පිළිඵ නීර්ණඹ කය
අදහශ යසාහපි ආඹ න ත කහර්ඹහංලඹ විසින් දළනුම් දිඹ යුතුඹ.
(ii) කහර්ඹහංලඹ විසින් යහජය බහග අඹ කිරීභ, අදහශ තනිජත නිසඳහදි ඳරිභහ
ඳදනම් තකොත සිදු තකරුණ ද යජත ඉලම්ර තනිජ ඉත් කිරීභත අදහශ
ගහසතු අඹකිරීතම් දී අදහශ තනිජඹ ඉත් කිරීභත ඵඳුන් ව හිස අකහල
යහි ව දෘල ඳරිභහ (Insitu-Solid Mineral Volume) භ පිහිතහ ගහසතු
ගණනඹ කශ යුතුඹ.
133. අමුද්රය
ඉත් කිරීභ තනුතන් යජත ගහසතු/ංර්ධන ඵරඳත්ර
ගහසතු/යජත
තේහ ගහසතුක් (යහජය බහගඹ තනොන) අඹ කයන
අසාහර, යජත ඉලභක සිදු කයන කළණීභක දී එභ කළණීභත බහජනඹ
න භූමි ප්රභහණඹ වහ ඉලම් ඳරිවයණ ඵදු අඹ තනොකශ යුතුඹ;
(i) එතවත්, කළණීතභන් ඳසු ඊත භගහමී ඹම් ඉලම් ඳරිවයණඹක් තේ නම්
එභ ඳරිවයණඹ වහ ඵදු අඹ කිරීභත යජත
ක්තේරු තදඳහර් තම්න්තු
විසින් තභභ උඳතල්තනඹත අදහශ වඳුන්හ දී ඇති ගහසතු චක්රඹ බහවි
කශ යුතුඹ [යජත
ක්තේරු තදඳහර් තම්න්තු විසින් 2021.10.31 දිනත
තඳය තභභ ඵදු දළන්විඹ යුතුඹ ( ක්තේරු කිරීභ වහ ක්තේරු
තදඳහර් තම්න්තු ත ඉදිරිඳත් කිරීභ අලය තනොතේ)].
134. යජත ඉලම් කශභනහකයණඹ කයනු රඵන යසාහපි යහජය ආඹ න විසින්
පුනරුත්ාහඳන තවෝ ංයක්ණ කතයුතු වහ ළන්ඳතු මුදරක් යහ ග වළක.
එළනි ගහසතු ද උඳතල්තන 04 හි දළක්තේ.
6.1.3 ඒකී ගාස්තු ක්රම ට න ත් ෙනොවාන ගාස්තු
135. ඒකීඹ ගහසතු ක්රභඹත, කළණීම් ඵරඳත්රඹ රඵහදුන් ඳසු එභ යහඳහයඹ
ඳත්හතගන ඹහභත අලය තනත් නිසකහලනරත අදහශ තනොතේ. එභ
ගහසතු අදහශ ආඹ න විසින් තඳය ඳරිදිභ අඹ කශ වළක. ඒ අනු, ඉලම්
ඳරිවයණ ඵදු, ඳරිය ආයක්ණ ඵරඳත්ර ගහසතු වහ පුපුයණ ද්රය ඵරඳත්ර
ගහසතු ද, ඳශහත් ඳහරන ආඹ නලින් නිකුත් කයන තශ, කර්භහන් තවෝ
යඳහය ඵරඳත්ර වහ ගහසතු, ව එභ ඳශහත් ඳහරන ආඹ න තු භහර්ග
වහ ළන්ඳතු ගහසතු ද අඹ කිරීභ, එභ ආඹ න විසින්භ සිදු කශ යුතුඹ.
පුපුයණ ද්රය රඵහ ගළනීතම්දී ද ඒ වහ අලය මුදල් අසාහනුකර
කළණීම්කරුතගන් අඹ කය ග යුතුඹ. එතේභ, “තල්තනග තනොන”
සාහනර සිදුන ක්රිඹහන් වහ ම්ඵන්ධ ඵරඳත්රපනිසකහලන වහ ද "ඒකීඹ
ගහසතු ක්රභතේදඹ" අදහශ තනොතේ.
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භහර්ග
ප්රතිසාහඳනඹ

ඳශහත් ඳහරන
ආඹ න තු
භහර්ගර භහර්ග
ප්රතිසාහඳන
මුදර භවහභහර්ග
අභහ යහංලඹ
විසින් තීයණඹ
කිරීභ

තඳොදු ළන්ඳතු
බහවි කය
කළණීම් කශ
ඉලම්
පුනරුත්ාහඳනඹ
කිරීභ

යහජය බහග
අත්තිකහයම්

යහජය බහග

යහජය බහග
තනොතගවීභ
භ දල

6.1.4 පුනරුත්ථාඳන ෙහෝ ප්රතිස්ථාඳන කටයුතු සහා ආරේෂිත තැන්ඳතු
136. භහර්ග ංර්ධන අධිකහරිඹ ත කළුගල්, ඳස, තඵොයළු වහ ළලි ළඳයීභ
සිදුකයන භහර්ග, එභ අධිකහරිත විඹදමින් නලත්තු කශ යුතු අ ය යහඳෘතිඹ
ක්රිඹහත්භක කයන කහරඹ තුශ දී භහර්ග ප්රතිංසකයණඹ පිළිඵ විතලේ
අධහනඹ තඹොමු කශ යුතුඹ.
137. යජත ඉලම් කශභනහකයණඹ කයන යසාහපි යහජය ආඹ න විසින්
පුනරුත්ාහඳන, නලත්තු තවෝ ංයක්ණ කතයුතු වහ ළන්ඳතු මුදරක්
යහතගන ඇති අසාහර, කළණීභ අන් ව දින සිත දින 45 ක් තුශ අදහශ
ආඹ න විසින්, ආඳසු තගවිඹ යුතු ළන්ඳතු ප්රභහණඹ ගණනඹ කය
කහර්ඹහංලඹ ත දළන්විඹ යුතුඹ.
138. අදහශ ඳශහත් ඳහරන ඳනත්ර වන් ගහසතු:
(i) ඳශහත් ඳහරන ආඹ න තු භහර්ගර කළුගල්, ඳස, තඵොයළු වහ ළලි
ප්රහවනඹ කිරීභ තනුතන් ප්රහවනඹ කයන දුය ළරකිල්රත තගන
නලත්තු මුදරක් අඹ කශ වළක. එභ මුදර භවහභහර්ග අභහ යහංලඹ විසින්
තීයණඹ කය ඒ ඒ භහර්ගරත අදහශ න ඳරිදි 2021.10.31 දිනත තඳය
දළන්විඹ යුතුඹ. ඒ අනු, ඳශහත් ඳහරන ආඹ න විසින් භහර්ග වහ
අඹකයන නලත්තු මුදර තර භවහභහර්ග අභහ යහංලඹ විසින් තීයණඹ
කයනු රඵන ගහසතු ඳභණක් අඹ කශ යුතුඹ. නලත්තුක් අලය
තනොතේ නම් තවෝ නලත්තුතන් ඳසු ඹම් මුදරක් ඉතිරි තේ නම් එඹ
නළ තගවිඹ යුතුඹ. තකතේ ත ත් දළනතභත් තභළනි මුදල් අඹ
තනොකයන ඳශහත් ඳහරන ආඹ න විසින් එළනි මුදල් අඹ කිරීභක්
අතේක්හ තනොතකතර්.
139. කළණීම් ඵරඳත්රකරු විසින් ඉදිරිඳත් කයන රද කළණීම් භූමි පුනරුත්ාහඳන
ළරසුභ අනු නිඹමි දිනත තඳය එභ කතයුතු තනොකයන තවෝ එළනි
ළරසුභක් ඉදිරිඳත් කිරීභක් අ යලය තනොන එතවත් කළණීම් සාහන
පුනරුත්ාහඳනඹ කශ යුතු විත, එභ මුදර යහ ගන්නහ ඵරධහරීන් විසින්
යජත ප්රම්ඳහදන ක්රිඹහලිඹ අනුගභනඹ කයමින් එභ පුනරුත්ාහඳන
කහර්ඹඹ සිදු කශ යුතුඹ;
(i) ඵරඳත්රපනිසකහලනර රංගු කහරඹ ය 01ක් න විත යජත ඉලම්
කශභනහකයණඹ කයනු රඵන යහජය ආඹ න විසින් ආයක්ෂි
ළන්ඳතු
වහ ඉව ක්රිඹහලිඹ අනුගභනඹ කශ වළක. රංගු කහරඹ ය 03ක්
න විත පුනරුත්ාහඳන කතයුතු තකතේ සිදු විඹ යුතු දළයි ඳරිය
අධිකහරිඹ විසින් ඳරිය ඵරඳෆම් ඇගයීම් ක්රිඹහලිඹත රක් කයන රද
යහඳෘතින් වහ ඳරිය අධිකහරිඹ විසින් ද තනත් අසාහරදී
කහර්ඹහංලඹ විසින් ද එභ යජත ඉලභ කශභනහකයණඹ කයනු රඵන
ආඹ න ත අදහශ උඳතදස රඵහ දිඹ යුතුඹ.
6.1.5 බලඳත්ර ගාස්තු/ රාජය භාග
140. අඹ කයනු රඵන යහජය බහගඹ තගවීභ ඳළවළය වරින අසාහර එභ මුදල්
පිඹහ ගළනීභ වහ අඹදුම්ඳත්ර බහය ගනු රඵන අසාහතේදීභ යහජය බහග
අත්තිකහයම් අඹ කය ග යුතුඹ. ඒ අනු, ඵරඳත්ර නිකුත් කිරීභත ප්රාභ, යහජය
බහග අත්තිකහයම් අඹ කය යුතු අ ය, අත්තිකහයම් මුදතල් ප්රභහණඹ කහර්ඹහංලඹ
විසින් තීයණඹ කශ යුතුඹ. කහර්ඹහංලඹ විසින් යහජය බහග අත්තිකහයම්
තල්තනඹ ද ඳත්හතගන ඹහ යුතුඹ (නිතඹෝග 33).
141. ශිල්පීඹ කළණීම් “අ” වහ “ආ” කහ්ඩල වහ කහර්මික කළණීම් “ඇ” වහ “ඈ”
කහ්ඩල ඹතතත් කණිනු රඵන තනිජ වහ ඹම් යකත අදහශ යහජය බහගඹ
ඊශඟ තර් අතප්රේල් භ 20 න දිනත ප්රාභ තගවිඹ යුතුඹ. කහර්මික කළණීම්
“අ, ආ” වහ තශ ඵරඳත්ර “අ, ආ වහ ඇ” වහ ඹම් ර්ඹක ඹම් කහර්තුක්
වහ අදහශ යහජය බහගඹ ඊශඟ කහර්තුතේ 30 දිනත ප්රාභ අඹකය ග යුතුඹ.
142. නිඹමි
දිනත ප්රාභ යහජය බහග ගහසතු තගවීභත අතඳොතවොත් න
ඵරඳත්රරහීනන් 20% ක දලමුදරක් තගවීභත ඹතත් කශ යුතුඹ. විකුණුම්ලින්
තවෝ ඳ ල් නිසඳහදන ප්රභහණඹ පිළිඵ නිලසචඹ කයන රද තශ ටිනහකභත
අනු අඹකයන යහජය බහගඹ, එභ ටිනහකම් ර ප්රතිල ඹන්, ඇමුණුම්
ඳරිච්තේදතඹහි ගු 02න් දළක්තේ [නිතඹෝග 33 (4)].
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යසාහපි
යහජය ආඹ න
ත ගහසතු
තඵදහ වළරීභ

6.2 ආඳසු ෙගවීම සහ ගිණුම් ගත කිරීම
143. බහ්ඩලහගහයඹ විසින් ආදහඹම් ශීර්ඹක් රඵහ දී ඇති සිඹලු යහජය ආඹ න
ත ෆභ භක් වහභ අඹවිඹ යුතු ගහසතු, ඳරිය අභහ යහංලඹ විසින්
ඊරඟ භ 10 න දිනත තඳය ඵළය කශ යුතුඹ. තභහිදී තචක්ඳත් තවෝ වයස
තවන් (Cross Entries) භගින්, අදහශ මුදර තප්රේණඹ ද බහ්ඩලහගහයඹ විසින්
ආදහඹම් ශීර්ඹක් රඵහ දී නළති යසාහපි යහජය ආඹ න ත තචක්ඳත්
භගින් ද තභභ මුදල් තප්රේණඹ කශ යුතුඹ;
(i) එතේභ කහර්ඹහංලඹ තනුතන් ගහසතු අඹකයනු රඵන ආඹ න ත
ඳරිඳහරන විඹදම් කහර්ඹහංලඹ විසින් රඵහ දිඹ යුතුඹ.
144. ඳරිය විඹ බහය අභහ යහංලත නිර ඵළංකු ගිණුභත ඵළය න මුදල් වහ එකී
මුදල් ආඳසු තගවීම් කිරීභපර්ගීකයණඹ කිරීභ තනුතන් බහවි කයනු
රඵන ආකෘතිඹ අදහශ යසාහපි ආඹ න විසින් ඳරිය විඹ බහය
අභහ යහංලත එකඟ හඹ භ කශ යුතුඹ;
(i) සකීඹ ආඹ න ත අඹවිඹ යුතු ගහසතුපඅඹකිරීම්, නිඹමි ඳරිදි රළබී
ඇත්දළයි කහර්ඹහංලඹ ව ඳරිය විඹ බහය අභහ යහංලඹ භඟ
ම්ඵන්ධීකයණඹ තමින් වවුරු කය ගළනීභත අදහශ යසාහපි
යහජය ආඹ න විසින් කතයුතු කශ යුතුඹ.
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07.සත්වාන ඳරිච්ෙේද :
ඳාරිසරික ගැටලුස මහජන විෙරෝධතා කළමනාකරණ , නධීේෂණ
ෙකටි-කාලීන ක්රි ාමාර්ග

කළණීම් භූමි
ත ෝයහ ගළනීතම්දී
ඳහරිරික ගළතලු
අභ කය ගළනීභ

ඳරියඹ
නලත්තු කිරීභ

ගං ඉවුරු
ංයක්ණඹ
කිරීභ

සහ

7.1 ඳාරිසරික ගැටලු නවාම කිරීම හා නිරාකරණ කිරීම
ශ්රි රංකහතේ ංර්ධනඹ වහ අලය තඵොතවෝ ම්ඳත් ඳරියතඹන් රඵහ ගනී.
එභ නිහ යතට් ංර්ධනඹ සථියහය ඳත්හගළනීභ වහ ඳරියඹ සුරැකීභ වහ
ළඩිදියුණු කිරීභ අ යලය තේ. ංර්ධන යහඳෘති වයවහ ඳරියඹත ඇති විඹ
වළකි ඵරඳෆම් වඳුනහ ගළනීභ වහ පතයෝකානඹ කිරීභ තභන්භ අහි කය ඵරඳෆම්
අභ කිරීභ වහ ඳහරිරික ඵරඳෆම් ඇගයීම් ක්රිඹහලිඹ වහ මලික ඳහරිරික
ඳරීක්ණ අධයඹනඹ තඹොදහගනු රළතබ්.
145. කළණීම් ක්රිඹහලින් සිදුන ඳරිය ඵරඳෆම් නිහ ඳහරිරික තභන්භ භහජීඹ

ගළතලු ද යහශිඹක් ඇති න ඵ ඳළවළදිලි නිරික්ණඹ තේ. එභ ගළතලු
අභ කිරීභ වහ ඳව ඳරිදි කතයුතු කශ යුතුඹ.
(i) කළණීම් භූමි ත ෝයහ ගළනීතම් දී ප්රතේලත භූමිත
සබහඹ,
සාහයි හඹ, නජ විවිධත්ඹ, භූග ජර භට්තභ ළනි කරුණු
පිළිඵ ළරකිලිභත් විඹ යුතු අ ය ඉ හ ංතේදි ඳරිය හි
ප්රතේල කළණීම් වහ බහවි තනොකශ යුතුඹ.
(ii) කළණීම් වහ විලහර භූමි ප්රතේල බහවි හ කයන අසාහරදී භසා
භූමි ප්රතේලඹ වහභ නිසි ඳරිදි ඳහරිරික අධයඹනඹක් සිදුකශ යුතුඹ.
එතභන්භ පුනරුත්ාහඳන ළරසුභ ද භසා ප්රතේලඹතභ රිරන
තර කස කිරීභත යහඳෘති තඹෝජක ආඹ න කතයුතු කශ යුතුඹ.
(iii) කළණීම් ක්රිඹහලිඹ වහ ලහක ඉත් කයන භූමි ප්රතේලර ඒ
තනුත නළ රුක් තයෝඳණඹ කිරීභ අනිහර්ඹතඹන් සිදු කශ යුතුඹ.
රුක් තයෝඳණඹ, එභ කළණීම් භූමිඹ තුශභ සිදු කශ තනොවළකි
අසාහර ඒ තනුත තනත් ප්රතේලඹක රුක් තයෝඳණඹ කය ඒහ
නලත්තු කිරීභත කළණීම්කරුන් කතයුතු කශ යුතුඹ. ඉත් කයන
ෆභ ගක් තනුතන්භ රුක් තයෝඳණ ළලතවනක් ක්රිඹහත්භක කය
නලත්තු කිරීභ කළණීම්කරුන් තවෝ යහඳෘති තඹෝජක ආඹ න විසින්
කශ යුතු අ ය එඹ නිසි ඳරිදි ඉටුන්තන්දළයි අධීක්ණඹ කිරීභ
කහර්ඹහංලඹ තභන්භ ඉලම් කශභනහකහරිත්ඹ හිමි යසාහපි යහජය
ආඹ න ද ගකීභකින් යුතු සිදු කශ යුතුඹ.
(iv) රුක් තයෝඳණඹ කය පුනරුත්ාහඳනඹ කශ තනොවළකි කළණීම් භූමි
තනත් විකල්ඳ පරදහයී කතයුතු වහ තඹොදහ ග යුතුඹ: උදහ: ජරහල
ඉදිකිරීභ, සර්ඹ හඳ ඳළනර සාහඳනඹ, ඳහතන ඳරිය හි කහමී
තවෝතල් ංකීර්ණ. තඵොතවෝ යහඳෘති තඹෝජකයින් කළණීම් කතයුතු
අහනත පුනරුත්ාහඳන කතයුතු සිදු තනොකයන අසාහ ඵහුර
දක්නත රළතඵන ඵළවින් තම් ම්ඵන්ධතඹන් නිසි ඳසුවිඳයම් සිදුකිරීභ
කහර්ඹහංලඹ විසින් සිදුකශ යුතුඹ. කළණීම් කතයුතුරත භගහමි
පුනරුත්ාහඳන කතයුතු සිදුකිරීභත යහඳෘති තඹෝජකයින් තභතවඹවීභ
කහර්ඹහංලත ගකීභ තේ.
(v) ගංගහ ඉවුරු ංයක්ණඹ කයමින් තියය ළලි ඉත් කිරීභ වහ
විදයහත්භක ක්රභතේදඹන් වඳුන්හදීභ කහර්ඹහංලඹ විසින් සිදු කශ යුතු
අ ය කහර්ඹහංලඹ භගින් ක්රිඹහත්භක කයනු රඵන “වරි ළලි
ත ොටුඳශ” (උඳතල්තන 05 ඵරන්න) ළලතවන නළ
ඵර
ගළන්වීභ ව එඹ ක්රිඹහත්භකවීතම් දී ඇති වු අඩුඳහඩුකම් භඟවයහ
ගළනීභ සිදු කශ යුතුඹ.
7.2 මහා ඳරිමාණ රජෙේ සංවාර්ධන වායාඳෘති සහ භූ සම්ඳත් භාවිත
146. යජඹ භගින් ක්රිඹහතේ තඹොදනු රඵන භවහ ඳරිභහණ යහඳෘතීන්හි ලකය හ
අධයඹනඹන්හි දී ඒ වහ අලය න කළුගල්, ළලි, ඳස වහ තඵොයළු
කළණීම් වහ සුදුසු සාහන යහඳෘති තඹෝජක විසින් ඳළවළදිලි වඳුනහ ග
යුතු ඇති අ ය එඹ යහඳෘති තඹොජනහත ද ඇතුශත් කය ජහතික
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ක්රභම්ඳහදන තදඳහර් තම්න්තු ත ඉදිරිඳත් කය අලය අනුභළතිඹ
රඵහග යුතුඹ;
(i) ප්රම්ඳහදන කතයුතු වහ රංසු කළවීතම් ඳත්රිකහ ඉදිරිඳත් කයන
දින න විත තභභ භූ ම්ඳත් රඵහ ග වළකි සාහන පිළිඵ
කහර්ඹහංලඹ භඟ එකඟ හකත ඳළමිණ, යජත යහඳෘති තඹෝජක
ෆහීභත ඳත් සිටිඹ යුතුඹ.
147. ංර්ධන තඹෝජනහ ක්රභ ක්රිඹහත්භක කිරීභත තඳය එභ කළණීම් සාහනර
ඇති තනිජ ම්ඳත් නිසි හක්ණික ක්රභතේද බහවි කයමින් ඉත්කය
ගළනිභත අලය ක්රභතේද රහගළනීභ වහ යහඳෘති තඹෝජක තවෝ
යහඳෘති තඹෝජක ආඹ නඹ විසින් කහර්ඹහංලතඹන් උඳතදස රඵහ ග යුතුඹ;
(i) ජහතික ක්රභම්ඳහදන තදඳහර් තම්න්තු ත ඉදිරිඳත් න යහඳෘති
තඹෝජනහර තභළනි
ත්ත්ඹක් නිරීක්ණඹ න්තන් නම්
කහර්ඹහංලඹ ව ජහතික භළණික් වහ සර්ණහබයණ අධිකහරිඹ දළනුත්
කිරීභත කතයුතු කශ යුතුඹ.
148. භූ ම්ඳ ම්පුර්ණතඹන්භ කළණීම් කය තනොභළති ස ාහන තිබිඹදී න
ස ාහන වහ කළණීම් අය රඵහ දීතභන් ඳරියඹත න වහනිඹ අභ
කිරීභ වහ, කළණීම් කිරීභ අ යභග න හ ඇති ස ාහනර ඉතිරි
ඇති භූ ම්ඳත් ප්රතඹෝජනඹත ගළනීභ වහ සුදුසු ක්රිඹහභහර්ග
කහර්ඹහංලඹ විසින් ග යුතුඹ.

භවජන විතයෝධ හ
කශභනහකයණඹ කිරීභ
නී යනුකර
ඵරඳත්ර හි
කළණීම් භූමිරත
එතයහි රළතඵන
භවජන ඳළමිණිලි
කශභනහකයණඹ

7.3 මහජන විෙරෝධතා කළමනාකරණ කිරීම
කළණීම් කතයුතු සිදුන තඵොතවෝ සාහන ම්ඵන්ධතඹන් තවේතු හි  තවෝ
යහි  භවජන විතයෝධ හ ඇතිවීභ භෆ කහරත තඵොතවෝ විත දක්නත රළතඵන
ංසිේධිඹකි.
149. යතට් ංර්ධන යහඳෘති වහ අලය න තගොලනළගිලි අමුද්රය ඳඹහ
ගළනීතම් දී භවජනඹහත පීලහක් තනොන ඳරිදි වහ ආයක්හකහරී එභ කළණීම්
කතයුතු සිදුකිරීභත යහඳෘති ක්රිඹහත්භක කයන්නන් ග ඵරහ ග යුතුඹ.
150. නී යනුකර ඵරඳත්රඹක් හි කළණීම් කතයුත් ක් ම්ඵන්ධතඹන් ඹම්
භවජන තනොන්සුන් හඹක් ඇති න විතකදී ප්රහතේශීඹ තල්කම් විසින්
කහර්ඹහංලඹ, ඳරිය අධිකහරිඹ ව ඳශහත් ඳහරන ආඹ නඹක
තකොභහරිසයතඹකු තවෝ තල්කම්යතඹකු ද ඇතුළු ඳහර්ලකහය
ආඹ නර නිතඹෝජි ඹන්තගන් ළදුම්රත් කමිටුක් ඳත් කය එභ කමිටු
භඟ ඒකහඵේධ ක්තේත්ර ඳරීක්ණඹක් සිදු කශ යුතුඹ. අනතුරු එභ කමිටු
විසින් රඵහ තදන නිර්තේලඹන් අනු ක්රිඹහ කශ යුතුඹ. එහිදී කහර්ඹහංලඹ වහ
අතනකුත් යසාහපි යහජය ආඹ න විසින් නිකුත්කය ඇති නිර්තේල
උල්රංඝණඹ කය තනොභළති ඵත කරුණු වවුරු න්තන් නම් නිකුත් කය
ඇති ඵරඳත්ර අත්හිටුවීභ අලය තනොතේ. නිර්තේල උල්රංඝණඹ කය
තනොභළති අසාහක වුත් ඳහරිරික ඹම් ඵරඳෆභක් එල්රවී ඇති ඵ
නිරීක්ණඹ න්තන් නම් ඒ ම්ඵන්ධතඹන් තභභ කමිටු ක්රිඹහ කශ යුතුඹ.
151. එභ කමිටුත තීයණඹක් ග තනොවළකි අසාහක එභ ඳරීක්ණ හර් හ
දිසත්රික් අධීක්ණ කමිටුත ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ. එභ කමිටුත ද තීයණඹක්
ග තනොවළකි අසාහකදී ඳරිය විඹ බහය අභහ යහංල තල්කම්තේ
ප්රධහනත්තඹන් පිහිටුහ ඇති ජහතික අධීක්ණ කමිටු ත එභ හර් හ
ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ.
7.4 භූ සම්ඳත් කැණීම් පිළිබ ජාතික නධීේෂණ කමික)ටුවා
කළණීම් ක්රිඹහලිඹ ක්රිඹහත්භක කිරීතම්දී ඇතින ඵහධහ ගළතලු නියහකයණඹ කිරීභ
වහත් එභ ක්රිඹහලිඹ කහර්ඹක්භ තර ක්රිඹහත්භක කිරීභත ඳවසුකම් ළරසීභ
වහත් භූ ම්ඳත් කළණීභ පිළිඵ ජහතික/දිසත්රික් අධීක්ණ කමිටු පිහිතනු රළතබ්.

භූ ම්ඳත් කළණීම්
පිළිඵ දිසත්රික්
අධීක්ණ කමිටු
පිහිටුවීභ

152. දිස ත්රි ක් තල්කම්තේ ප්රධහනත්තඹන් ව අදහශ යස ාහපි

යහජය
ආඹ නර නිතඹෝජි ඹන් ඇතුශත් “භූ ම්ඳත් කළණීම් පිළිඵ
දිස ත්රි ක් අධීක්ණ” කමිටු පිහිටු විඹ යුතුඹ. කහර්ඹහංලත දිස ත්රි ක්
කළණීම් ඉංජිතන්රු විසින් කමිටු ම්ඵන්ධීකයණඹ කශ යුතු අ ය,
තභභ කමිටු භකත යක් රැස වි ඹ යුතුඹ. දිසත්රි ක් අධීක්ණ කමිටු
විසින් නියහකයණඹ කය ගළනීභත තනොවළකි කරුණු ඇත්නම් ඒහ

30

භූ ම්ඳත්
කළණීම් පිළිඵ
ජහතික
අධීක්ණ
කමිටු පිහිටුවීභ

කළණීම්/
ප්රහවනඹ
ම්ඵන්ධ
තඳොලීසිඹ තු
ඵර ර

ඳරිය විඹ බහය අභහ යහංලත පිහිටුහ ඇති ජහතික අධීක්ණ
කමිටු ත තඹොමු කශ යුතුඹ.
153. ඳරිය විඹ බහය අභහ යහංල තල්කම්තේ ප්රධහනත්තඹන් සතේල
කතයුතු, ඳශහත් ඳහරන, භවහභහර්ග, හරිභහර්ග, ඉලම්, නජීවී වහ න
ම්ඳත් ව මුදල් ඹන විඹබහය අභහ යහංල තල්කම්රුන් විසින් නම්
කයන නිතඹෝජි යින්තගන් ව උඳතල්තන 01 හි වන් යසාහපි
යහජය ආඹ නර ප්රධහනීන්/නිතඹෝජි යින්තගන් “භූ ම්ඳත් කළණීම්
පිළිඵ ජහතික අධීක්ණ කමිටු” භන්වි විඹ යුතුඹ. තභභ කමිටු භහ
03 කත යක් රැසවිඹ යුතුඹ;
(i) ගන්ති 47 දළක්තන අඹදුම්ඳත් විස ය තල්තනඹ ඳරිය විඹ බහය
අභහ යහංලඹ ත රද ඳසු ජහතික අධීක්ණ කමිටු විසින් ෆභ
කහර්තුක් අහනත දීභ රැසවී තල්තනඹ ම්ඵන්ධතඹන් ප්රගති
භහතරෝචනඹ කශ යුතුඹ. තභහිදී දුයතත් තනොවිදුනු ගළතලු
ඇත්නම් ඒ ම්ඵන්ධතඹන් සුදුසු පිඹය ගළනීභත කතයුතු කශ යුතුඹ.
(ii) අන් ර්කහලීන විධිවිධහනඹක් තර, ප්රාභ කහර්තු තුශ භහසික
රැසවිඹ යුතුඹ. එහිදී, අඹදුම්ඳත්ර විස ය තල්තනතඹහි අතුරු
තල්තනඹක් කහර්ඹහංලතඹන් රඵහ ග යුතුඹ.
154. ළලි, ඳස වහ තඵොයළු කළණීභ වහ ප්රහවනඹ ම්ඵන්ධතඹන් රඵහදී ඇති
ඵරඳත්ර ම්ඵන්ධතඹන් අදහශ එක් එක් ඵර ප්රතේලර තඳොලිස සාහන
දළනුත් කිරීභ ව අක්රමික හ ළශළක්වීභ වහ සිඹලුභ තඳොලිස
සාහනර වතඹෝගඹ රඵහ ගළනීභත ඵරඳත්ර නිකුත් කයනු රඵන
නිරධහරීන් විසින් ග ඵරහ ග යුතුඹ. තම් වහ තඳොලිස නිරධහරින්
දළනුත් කිරීතම් ළලමුළුපම්භන්ත්රණ ඹනහදිඹ ඳළළත්වීභ, ශ්රී රංකහ
තඳොලීසිඹ විසින් සිදු කශ යුතුඹ.
155. විතලේතඹන් ඳස වහ තඵොයළු ප්රහවනත දී නිඹමි අය ඳත්ර වහ ඵරඳත්ර
තිතබ්දළයි තඳොලීසිඹ විසින් නියන් යභ ඳරීක්හත රක් කශ යුතුඹ.
7.5 ෙකටි කාලීන ක්රි ාමාර්ග
ඳහරිතබෝගික හි කහමී තේහ ඒකක -“භහර්ගග එක් තේහ කවුළු” පිහිටුවීභ
භූ ම්ඳත් වහ ඵරඳත්ර රඵහදීතම් ක්රිඹහලිත දී අඹදුම්කරුන්වත තඵොතවෝ
ගළතළුරත මුහුණඳෆභත සිදුන ඵ නිරික්ණඹ කයන රදි. ඒ අනු,
අඹදුම්කරුන් වහ ඳවසුතන් වහ තකටි කහරඹකින් ඵරඳත්ර රඵහ ගළනීභ වහ
ඵරඳත්ර නිකුත් කිරීතම් ක්රභතේදඹ ඹහත්කහලීන කයනු ඇ .

ඵරඳත්ර
ක්රිඹහලිඹ
කහර්ඹක්භ
සිදු කිරීභ

156. භූ ම්ඳත් වහ ඵරඳත්ර රඵහදීතම් දී එභ ක්රිඹහලිඹ කහර්ඹක්භ සිදුකිරීභ

වහ ඳහරිතබෝගික හි කහමී තේහ ඒකක වහ “භහර්ගග එක් තේහ
කවුළු (Online One Stop Shop)” භහ 04ක් ඇතුශ සාහඳනඹ කිරීභ,
කහර්ඹහංලඹ විසින් සිදු කශ යුතුඹ. අඹදුම්ඳත්ර නිකුත් කිරීභ වහ ඵරඳත්ර
නිකුත් කිරීභ ආදි කතයුතු වහ ඳරිගණක හක්ණඹ වහ භහර්ගග ක්රභඹ
(Online System) තඹොදහ ග යුතුඹ.
157. තේහරහීනන්ත භහර්ගග ක්රභඹත සකීඹ අඹදුම්ඳත් ඉදිරිඳත් කශ වළකි
ඳරිදි ව අඹදුම්ඳත්රඹ ම්ඵන්ධ ක්රිඹහභහර්ගර ප්රගතිඹ භහර්ගග  දළන
ග වළකි ඳරිදි තභභ භහර්ගග ක්රභඹ මුළුභනින්භ තේහරහීන-හි කහමී
අයුරින් ංවිධහනඹ කශ යුතුඹ.
158. තභභ “භහර්ගග
එක් තේහ කවුළු (Online One Stop Shop)”
ක්රිඹහත්භක වීභත් භඟ, දියිතන් ඕනෆභ ප්රහතේශීඹ තල්කම්පදිසත්රික්
තල්කම් කහර්ඹහරඹකින් ව කහර්ඹහංලත ඕනෆභ කහර්ඹහරඹකින්, භූ
ම්ඳත් කළණීභ, ප්රහවනඹ ව තශ ඵරඳත්ර අඹදුම්ඳත්රඹ ඉදිරිඳත් කශ
වළකි ඳරිදි ජහර ග කිරීභත කහර්ඹහංලඹ විසින් අලය ක්රිඹහභහර්ග ග
යුතුඹ. එතේභ, කහර්ඹහංලඹ විසින් ඒ වහ අලය ඵර ර ද පුහුණු ද එභ
ආඹ න ත රඵහ දිඹ යුතුඹ.
කළණීම් සාහන ඳසුවිඳයභ
සිඹලුභ කළණීම් සාහන මීක්ණඹ, ව ඳහරිරික ඳසු-විඳයම් කතයුතු නිසි ඳරිදි
සිදුකිරීභ තුළින් ඳරියඹත සිදුන වහනි අභ කයමින් ංර්ධන යහඳෘති වහ
භූ ම්ඳත් තියය තර තඹොදහ ග වළකි තේ.
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සිඹලුභ කළණීම්
සාහන අධීක්ණඹ
වහ ඳසුවිඳයභ

159. සිඹලුභ කළණීම් සාහන ම්ඵන්ධතඹන් ඳසු අධික්ණඹක් කහර්ඹහංලත

160.

161.

162.

163.

මලිකත්තඹන් භධයභ ඳරිය අධිකහරිඹ ඹම ඳරිය අධිකහරිඹ
(අසාහනුකර) ඇතුළු කළණීම් ඵරඳත්රඹ රඵහ දිතම් දී හක්ණික
ලතඹන් නිර්තේල රඵහගන්නහ රද ආඹ නලින් භන්වි කමිටුක්
භගින් සිදුකය ග යුතුඹ;
(i) එභ අධීක්ණ/මීක්ණ, ඉලම් ඳරිවයණ ප්රතිඳත්ති ළරසුම්
තදඳහර් තම්න්තු ත ද තඹොමු කශ යුතු අ ය එභ තදඳහර් තම්න්තු
විසින් තම් අනුහයතඹන් ද “P1P2P3 ර්ගීකයණ තල්තනඹ”
ඹහත්කහලීන කශ යුතුඹ.
(ii) කහර්ඹහංලඹ විසින්, අධීක්ණ හර් හ අනු පිළිග වළකි-ප්රලසනග
ඵරඳත්ර ම්ඵන්ධතඹන් නිසි ක්රිඹහභහර්ග ග යුතුඹ. එභ ක්රිඹහභහර්ග
පිළිඵ ත ොයතුරු, අදහශ ආඹ නරත පිතඳත් හි 
ඵරඳත්රකරුත දළන්විඹ යුතුඹ.
ඳරිය නිර්තේලඹ, ඳරිය ඵරඳෆම් ඇගයීභ තවෝ මලික ඳහරිරික
ඳරීක්ණඹත බහජනඹ කයන රද යහඳෘතිර ඳසුවිඳයම් කතයුතු භධයභ
ඳරිය
අධිකහරිඹපයහඳෘති
අනුභ
කිරීතම්
අනුතඹෝජි
ආඹ නපඅසාහනුකර ඹම ඳශහත් ඳරිය අධිකහරිඹපනජීවී ංයක්ණ
තදඳහර් තම්න්තුපතයශ ංයක්ණ වහ තයශ ම්ඳත් කශභනහකයණ
තදඳහර් තම්න්තු විසින් සිදුකශ යුතුඹ.
කළණීම් වහ ඳරිය වහනි ම්ඵන්ධතඹන් ඉලම් හිමිකහරීත්ඹ/
කශභනහකහරීත්ඹ දයන ආඹ න විසින් ඳසුවිඳයම් කතයුතු සිදු කශ
යුතුඹ. ඊත අදහශ නිසි දළනුත් කිරීම් කහර්ඹහංලඹ වහ අදහශ ආඹ න ත
තඹොමු කශ යුතුඹ.
කහර්ඹහංලඹ විසින් ඳසුවිඳයම් ක්රිඹහලිඹ නිසි ඳරිදි දළඩි ක්රිඹහත්භක කශ
යුතුයි. ඒ වහ කහර්ඹහංලඹ තුශ අලය න කහර්ඹ භ්ඩලර වහ තබ් තික
ධහරි හඹන් ර්ධනඹ කඩිනමින් සිදු කශ යුතුඹ.
දීඳ යේ  ඇති සිඹලුභ කළණීම් ස ාහන ක්තේ ත්ර ඳරික්හත රක් කය
ඵරඳත්ර අනුකර හඹ ඳරීක්හ කිරීභ වහ ඩිජිතල් දත් ඳේධතිඹක්
කහර්ඹහංලඹ විසින් නිර්භහණඹ කය ස ාහඳනඹ කශ යුතුඹ. එභගින්
භවජන පීලහකහරී, ඳරිය අහි කය ව නීති විතයෝධී කළණීම් ස ාහන
අත්හිතවිඹ යුතුඹ. දත්
ඹහත්කහලීන කිරීභ වහ අදහශ න
ත ොයතුරු ඉලම් ඳරිවයණ ප්රතිඳත්ති ළරසුම් තදඳහර් තම්න්තු ත ද
තඹොමු කශ යුතුඹ෴.
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ඇමුණුම්2 ඳරිච්ෙේද :
වාගු, උඳේ ඛන, ආකෘතිඳත්ර සහ නිෙ ෝග
වාගුවා 01: වායවාස්ථාපිත රාජය ආ තන නනුවා ලබා දි යුතු නවාම ෙතොරතුරු
නංක
01

02
03

වායවාස්ථාපිත රාජය
ආ තන
ඳරිය අධිකහරිඹ

ලබා දි යුතු ෙතොරතුරු*
 ඳහරිරික ආයක්ක ප්රතේල ව අතනකුත්
ඳහරිරික ලතඹන් ළදගත් න වඳුනහගත්
ප්රතේල.
 1980 අංක 47 දයන ජහතික ඳහරිරික
ඳනතත් ප්රතිඳහදන ප්රකහය ඳහරිරික
ආයක්ක ප්රතේල 10ක් ගළට් නිතේදන
භගින් ප්රකහලඹත ඳත් කය ඇ . එභ ගළට්
නිතේදන වහ ත ොයතුරු තම් භඟ අමුණහ
ඇ (උඳ-ගු I).
නහඹ අදහනම් කරහඳ

ජහතික තගොලනළගිලි
ඳර්ත ණ ංවිධහනඹ
න ංයක්ණ
තදඳහර් තම්න්තු

04

නජීවී ංයක්ණ
තදඳහර් තම්න්තු

05

තයශ ංයක්ණ
තදඳහර් තම්න්තු

න ංයක්ණ තදඳහර් තම්න්තු ඹතතත්
ඇති
ආයක්ෂි
ප්රතේල
ව
එභ
තදඳහර් තම්න්තු කශභනහකයණඹ කයනු
රඵන බිම්
න ජීවී ආයක්ෂි ප්රතේල ව අදහශ ඳනත්
ඹතතත් ප්රකහලඹත ඳත් කය ඇති එභ
තදඳහර් තම්න්තු කශභනහකයණඹ කයනු
රඵන ප්රතේල
තයශ ංයක්ණ ව තයශ ම්ඳත්
කශභනහකයණ තදඳහර් තම්න්තු විසින්
වඳුනහතගන ඇති ආයක්ෂි ප්රතේල
දළනත වඳුනහතගන ඇති පුයහවිදයහත්භක
සාහන
ශ්රී රංකහ භවළලි අධිකහරිඹ විසින්
කශභනහකයණඹ කයනු රඵන යක්ෂි
නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ විසින් ප්රකහශි
ප්රතේල ර පිහිටි තගොලනළගිලි විස යඹ
හරිභහර්ග යක්ෂි

06

පුයහවිදයහ
තදඳහර් තම්න්තු**
07
ශ්රී රංකහ භවළලි
අධිකහරිඹ
08
නහගරික ංර්ධන
අධිකහරිඹ
09
හරිභහර්ග
තදඳහර් තම්න්තු
10
තගොවිජන ංර්ධන
සුළු හරිභහර්ග යක්ෂි
තදඳහර් තම්න්තු
* එභ භූමිඹක කළණීම් සාහන පිහිටිත නම් ඒහ කළණීභත තනත් ඳහර්ලඹකත රඵහ දීතම් එකඟ හඹ
(ඉලම් ඳරිවයණ එකඟ හ) ද මීත ඇතුශත්ඹ.
** සිඹලු පුයහවිදයහ සාහන පිළිඵ ත ොයතුරු ඹහත්කහලීන වී තනොභළති ඵළවින් න කළණීම් සාහනඹන්
ම්ඵන්ධතඹන් ඳභණක් පුයහවිදයහ තදඳහර් තම්න්තුතේ නිර්තේලඹ රඵහ ග යුතුඹ.
උඳ-ගු I: ජහතික ඳහරිරික ඳනතත් විධිවිධහන අනු ප්රකහලඹත ඳත් කයන රද ඳහරිරික ආයක්ක ප්රතේල
නංක

ඳාරිසරික ආරේෂක ප්රේගශ්

01

(අ).
0 මුතුයහජතර ඳහරිරික
ආයක්ක
ප්රතේලඹ
1
(ආ). එහි ඳශමු ංතලෝධි ගළට්
නිතේදනඹ
(ඇ). එහි තදන ංතලෝධි
ගළට් නිතේදනඹ

2

දිස්ත්රිේක

ගම්ඳව

දින

වාඳසරි
(ෙහේ.ඩ

1358ප16

2004.09.05

285.422

1466ප26

2006.10.13

206.678

2090ප11

2018.09.25

162.10

ගැසට්
නිෙව්දනෙේ
නංක

ළ.යු: තභභ ංග්රවඹ නිකුත් කිරීභත භගහමී තභභ "ඇමුණුම්: තගොනු ඹහත්කහලීන කය නිකුත් කශ යුතුඹ.

33

02

රංගභ ඳහරිරික ආයක්ක
ප්රතේලඹ

තකොශම

1487ප10

2007.03.05

118

2237ප07

2021.07.19

118

එහි ඳශමු ංතලෝධි ගළට්
නිතේදනඹ
03

තග්රගරි ළ ඳහරිරික ආයක්ක
ප්රතේලඹ

නුයඑළිඹ

1484ප10

2007.05.03

420

04

නකල්ස ඳහරිරික ආයක්ක
ප්රතේලඹ

භවනුය වහ
භහ තල්

1507ප09

2007.07.23

3,167

05

භයගර කන්ද ඳහරිරික
ආයක්ක ප්රතේලඹ

තභොනයහගර

1560ප26

2008.08.01

2,500

06

රේතේත් තුයහන
ඳහරිරික ආයක්ක ප්රතේලඹ

කළු ය

1598ප21

2009.04.24

6.2045

07

තඵොල්තගොල ඳහරිරික
ආයක්ක ප්රතේලඹ

තකොශම වහ
කළු ය

1634ප23

2009.12.30

2,100

08

වන් හන ඳහරිරික ආයක්ක
ප්රතේලඹ

භවනුය

1641ප28

2010.02.17

3,856

09

යහ ළන්න වක්කි ඳහරිරික
ආයක්ක ප්රතේලඹ (භවළලි
ගතේ තකොතක්)

භවනුය

2024ප06

2017.06.19

59.4

10

ඳන්රහ ළන්න භහ උසඹහ
ඳහරිරික ආයක්ක ප්රතේලඹ

භහ තල්

2075ප15

2018.06.11

103.46
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වාගුවා 02: රාජය භාග -වාටිනාකම්වාලින් ප්රතිශ්ත න්
ඛනිජ කාණ්ඩ

ෙගවි යුතු රාජයභාග
ප්රතිශ්ත

අගනහ තරෝව ර්ග

7%

කර්භහන් වහ උඳතඹෝගී කයගනු රඵන තනිජ ද්රය
(අඳනඹනඹ තනොකයන)

6%

කර්භහන් වහ උඳතඹෝගී කයගනු රඵන තනිජ ද්රය
(අඳනඹනික)

7%

තගොලනළගිලි ද්රය

4%

ගල් (අඳනඹන ඳහහණ)

7%

ඳදනම් තරෝව වහ තනත් තරෝව

6%
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උඳේ ඛන - 01: වායවාස්ථාපිත රාජය ආ තන
1 ඳරිය අභහ යහංලඹ
2 ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් ඳහරන කතයුතු යහජය අභහ යහංලඹ*
3 සතේල කතයුතු යහජය අභහ යහංලඹ
4 භූ විදයහ මීක්ණ වහ ඳ ල් කහර්ඹහංලඹ
5 ඉලම් ඳරිවයණ ප්රතිඳත්ති ළරසුම් තදඳහර් තම්න්තු
6 දිසත්රික් තල්කම්පප්රහතේශීඹ තල්කම් කහර්ඹහර
7 ඉලම් තකොභහරිස ජනයහල් තදඳහර් තම්න්තු
8 යහජය මුදල් තදඳහර් තම්න්තු
9 ජහතික ක්රභම්ඳහදන තදඳහර් තම්න්තු
10 න ංයක්ණ තදඳහර් තම්න්තු
11 නජීවී ංයක්ණ තදඳහර් තම්න්තු
12 හරිභහර්ග තදඳහර් තම්න්තු
13 තගොවිජන ංර්ධන තදඳහර් තම්න්තු
14 පුයහවිදයහ තදඳහර් තම්න්තු
15 තයශ ංයක්ණ ව තයශ ම්ඳත් කශභනහකයණ තදඳහර් තම්න්තු
16

ක්තේරු තදඳහර් තම්න්තු

17 ශ්රී රංකහ භවළලි අධිකහරිඹ
18 ඉලම් ප්රතිංසකයණ තකොමින් බහ
19 යහජය ළවිලි ංසාහ
20 ඳරිය අධිකහරිඹ
21 භහර්ග ංර්ධන අධිකහරිඹ
22 නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ
23 ජර ම්ඳත් භ්ඩලරඹ
24 ජහතික තගොලනළගිලි ඳර්ත ණ ංවිධහනඹ
25 ඉලම් ංර්ධනඹ කිරීතම් ංසාහ
26 ශ්රී රංකහ ධීය යහඹ ංසාහ
27 පුපුයණ ද්රය ඳහරක
*සිඹලුභ ඳශහත් හරිභහර්ග අධිකහරි
*සිඹලුභ ඳශහත් භවහභහර්ග අධිකහරි
*සිඹලුභ ඳශහත් ඳහරන ආඹ න
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උඳේ ඛන - 02: ඛනිජ වාර්ග
කාර්මික)ක ඛනිජ

ෙගොඩනැගිලි
රවාය

ඳදනම් ෙලෝහ හා ෙවානත්

වාටිනා ෙලෝහ

ඳස

ඉල්භනයිට්

හුණුගල්

ඹකල

යන්

ළලි

ර්තකොන්

ලුණු

තක්රෝමිඹම්

රිදී

ගතලොල් භළටි

රතයිල්

ජිේම්

කළුගල්

තභොනයිට්

භය

ඊඹම්

උළු භළටි

තකොයල්

වීදුරු ළලි

සින්ක්

තඵොයළු

තල් තඵඩ්

තිරුහනහ

දුර්රබ ගණත තනිජ

කතඵොක්

මිනියන්

ගහ’නට්

හුණුගල්

තඵෝර භළටි

සිලිභනයිට්

තලොරභයිට්

පිඟන් භළටි

කළල්යිට්

භහඵල් ගල්

තකතඹොලින්

ඇරනයිට්

තඳොතුගල්

භයිකහ

ේතරෝර්සඳහ

තෂල්ඩ්සඳහර්

ඇඳතයිට්

පීට්

ර්ඳන්තනයිට්

භළේනතයිට්

භළේනයිට්

තලොරභයිට්

තොරසතතෝනයිට්

ම

ේරළටිනම්
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උඳේ ඛන - 03: වාැලි මධයස්ථාන සහා මාර්ෙගෝඳේගශ්
(නඩු නදා ම්ලාභීන්ෙේ ජීවාන තත්ත්වා ඉහළ නංවාමික)න් ඳාරිෙභෝගික න් ෙවාත ඳහසු මික)ලට වාැලි
සැඳයීම)
(i) ඳරිය අභහ යහංලඹ විසින් විලහර ලතඹන් ළලි ංචි ඇති සාහන ආශ්රි  ළලි එකතු කිරීතම්
භධයසාහන පිහිටුවිඹ යුතුඹ. තභභගින් එභ ප්රතේලත අඩු ආදහඹම්රහීනන් වහ සඹං රැකිඹහක් තර
ළලි තගොලදළමීභ සිදුකිරීභත වළකින අ යභ ඳහරිතබෝගිකඹන්ත ඳවසු මිරත ළලි රඵහගළනීභත වළකිඹහ
ළරතනු ඇ .
(ii) නිඹමු යහඳෘතිඹ, ජී.එස.එම්.බී. තතක්නිකල් ර්විස පුේගලික භහගභ තවෝ යසාහපි යහජය
ආඹ නඹක් භගින් ළලි කළණීම් කරහඳ 07 ක එනම්, ත්රිකුණහභරඹ දිසත්රික්කත ඳතයයිඳඤසඤං ළලි
නිධිඹ, වහ තඳොතශොන්නරු දිසත්රික්කත
ළලිකන්ද, තඵෝ අත් , අයරගංවිර, නිදන්ර වහ
පුත් රභපකුරුණෆගර දිසත්රික්කර යසනහඹකපුය-නිකළයටිඹ ඹන සාහනර ළලි නිධි ආශ්රි ත්,
භලකරපු දිසත්රික්කත
මුන්තදනිආරු ප්රතේලත
ද ආයම්බ කශ යුතුඹ. තම් වහ ඳව
භහර්තගෝඳතේලඹ උඳතඹෝගී කය ග වළක.
1. තභභ ළලි කළණීම් කරහඳලින් රඵහ ග වළකි ළලි ප්රභහණඹ කහර්ඹහංලඹ විසින් මීක්ණඹ කය
තීයණඹ කශ යුතු අ ය ඒ අනු අඩු ආදහඹම්රහීනන් තක යම් ංතයහකත ළලි කළණීභ වහ අය
රඵහදිඹ වළකි ද ඹන්න පිළිඵ අදහශ ප්රතේලත ප්රහතේශීඹ තල්කම්පශ්රි රංකහ භවළලි අධිකහරිත
තන්හසික යහඳහය කශභනහකරු දළනුත් කශ යුතුඹ.
2. ඒ අනු ළලි කළණීම් ක්රිඹහලිඹ වහ ප්රතේලහසී අඩු ආදහඹම්රහීනන්පභෘේධිරහීනන් ත ෝයහතගන
ලිඹහඳදිංචි කිරීභ ප්රහතේශීඹ තල්කම් විසින් සිදුකශ යුතුඹ. භවළලි ඵර ප්රතේලඹක නම් තම් වහ
තන්හසික යහඳහය කශභනහකරුතේ ද වඹ ද රඵහග යුතුඹ.
3. තභතේ ලිඹහඳදිංචි කයනු රළබ අඩු ආදහඹම්රහීනන් මඳකහය මිති තර ංවිධහනඹ කිරීභ ප්රහතේශීඹ
තල්කම්තේප තන්හසික යහඳහය කශභනහකරුතේ ගකීභ තේ.
4. තභභ මඳකහය මිති විසින් ළලි කළණීම් සිදු කිරීතම්දී “වරි ළලි ත ොටුතඳොශ” ළලතවන වහ
කසකයන රද භහර්තගෝඳතේල වහ උඳභහනරත අනුග  සිදු කශ යුතුඹ (උඳතල්තනඹ 5).
5. තභහිදි ඵරඳත්රරහියඹහ තර ජී.එස.එම්.බී. තතක්නිකල් ර්විස පුේගලික භහගභ තවෝ යසාහපි
යහජය ආඹ නඹක් කතයුතු කශ යුතු අ ය අදහශ සිඹලු යසාහපි යහජය ආඹ න රත සිදුකයන රඵන
යහජය බහගඹ, ඉලම් ඳරිවයණ ගහසතු ඇතුළු අතනකුත් තගවීම් එභ ආඹ නඹ විසින් සිදුකශ යුතුඹ.
6. උක් ක්රිඹහලිඹ වහ කශභනහකයණ ළරළසභ කහර්ඹහංලඹ විසින් පිළිතඹර කශ යුතුඹ.
7. කළණීම් කයන රද ළලි, එභ ත ොටුඳතල් සිත ළලි එකතු කිරීතම් භධයසාහන ත රැතගන එ්ස භ තවෝ
භංකතඩ් සිතභ අහන ඳහරිතබෝගිකඹන් ත විකිණීභ, ජී.එස.එම්.බී. තතක්නිකල් ර්විස පුේගලික
භහගභ තවෝ යසාහපි යහජය ආඹ නඹක් විසින් සිදු කශ යුතුඹ.
8. ප්රහතේශීඹ තල්කම්පතන්හසික යහඳහය කශභනහකරු විසින් පිහිටු න රද “ළලි මඳකහය මිති” වයවහ
ළලි මිරදි ගළනිතම් දී එතේ මිරත ගනු රඵන ළලි වහ හධහයණ මුදරක් තීයණඹ කශ යුතු අ ය ඒ
වහ මඳකහය මිති වහ ජී.එස.එම්.බී.තතක්නිකල් ර්විස පුේගලික භහගභ තවෝ යසාහපි යහජය
ආඹ න අ ය අතඵෝධ හ ගිවිසුභක් අත්න් කශ යුතුඹ. තභහිදී අහන ඳහරිතබෝගිකඹහත හධහයණ
මුදරකත ළලි රළතඵන තර තභභ ළලි මිරදී ගළනීතම් මුදර තීයණඹ කශ යුතුඹ.
9. ළලි එකතු කිරීතම් භධයසාහනර සිත තනත් ප්රතේල කයහ භවහභහර්ග ඔසතේ වහ දුම්රිඹ ඔසතේ
ප්රහවනඹ වහ කතයුතු කිරීභ ජී.එස.එම්.බී.තතක්නිකල් ර්විස පුේගලික භහගභ තවෝ
යසාහපි යහජය ආඹ නඹ භඟින් ක්රිඹහත්භක කශ යුතුඹ. ළලි අතරවි කිරීතම් භධයසාහන
ඳහත්තගන ඹමින් අ යභළදිඹන්තගන් ත ොය අන් ඳහරිතබෝගිකඹහත ඳවසු මිරත ළලි රඵහදීභත
කතයුතු කිරීභ ද එභ ආඹ නඹ භඟින් සිදු කශ යුතුඹ. ළලි භධයසාහනලින් ළලි නිකුත් කිරීතම්දි
රඵහ තදනු රඵන රිසිට් ඳ , දියිතන් ඕනෆභ සාහනඹකත ප්රහවනඹ කශ වළකි ඵරඳත්රඹක් තේ
ළරකිඹ යුතුඹ.
10. ළලි ප්රහවනඹ අධීක්ණඹ වහ ක්රභතේදඹක් (GPS tracking system) කස කිරීභ කහර්ඹහංලඹ වහ
එභ ආඹ නඹ එක් සිදුකශ යුතුඹ.
(iii) ළලි භධයසාහන ක්රිඹහත්භක කිරීභ, අධීක්ණඹ වහ ඳසුවිඳයභ අදහශ ප්රහතේශීඹ තල්කම්තේ
බහඳතීත්තඹන් යුතු පිහිටුනු රඵන කමිටුක් භඟින් සිදු කශ යුතුඹ. කහර්ඹහංලත නිතඹෝජි තඹක්
කමිටුතේ තල්කම් තර ක්රිඹහ කශ යුතුඹ. කමිටුතේ තසු හභහජිකයින් න්තන් ත ෝයහගනු රඵන කළණීම්
කයන යසාහපි යහජය ආඹ නත නිතඹෝජි තඹක්, භධයභ ඳරිය අධිකහරිත නිතඹෝජි තඹක්, අදහශ
ඳශහත් ඳහරන ආඹ නත තකොභහරිසපතල්කම්, ළලි මඳකහය මිතිත බහඳති, දිසත්රික් තල්කම්තේ
නිතඹෝජි තඹක්, ඉලම් හිමි යහජය ආඹ නත නිතඹෝජි තඹක් ව ප්රහතේශීඹ ඳරිය නිරධහරි තේ.
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උඳේ ඛන 04: ගාස්තු වාර්ග, ප්රමාණ සහ ආරේෂිත තැන්ඳතු
1. කිසිදු ආඹ නඹක් විසින් දළනත අඹ තනොකයනු රඵන කිසිදු ගහසතුක් තභභ ංතලෝධනතඹන් ඳසු අඹ තනොකශ යුතුඹ. තභභ ංතලෝධනතඹන් ඳසු ගහසතු ළඩි වීභක් තනොවිඹ යුතුඹ. ගහසතු ඳයහ
ඇති විත, තඳය ඳළති අභ ගහසතු භට්තභ තවෝ ඊත අඩු භට්තතම් ගහසතු පිහිටුවිඹ යුතුඹ. ද, න ගහසතු, තඳය ගහසතුත ලහ ළඩි වුතවොත් තඳය ගහසතු අඹ කශ යුතුඹ. සිඹලු ගහසතු, ඒ ඒ
ඳයහ ර දක්හ තිබුනද එභ ගහසතු අඹ කශ යුත්තත් තභභ ංතලෝධනඹත තඳය එභ ගහසතු අඹ කතශේ නම් ඳභණි.
2. තභහි දක්හ තනොභළති ගහසතුක් අඹ කශ යුතු කරුණක් ඹතතත් යසාහපි යහජය ආඹ නඹක් තතින් ඹම් තේහරහියතඹකු තභභ විඹ ඳාඹ ඹතතත් ඹම් තේහක් අතේක්හ කයන විත, එභ
ආඹ න විසින් එභ කහර්ඹඹ සිදු තනොකශ යුතු ඹළයි අදවස තනොතකතර්. එළනි අසාහක, දළනතභත් අනුභ වී ඇති ගහසතුක් අඹ කශ වළකි අ ය, එඹ අඹ කශ වහභ, බහ්ඩලහගහය තල්කම්ත
දළන්වීභ අදහශ යසාහපි යහජය ආඹ න ප්රධහනීතේ ගකීභයි.
I නදි ර : ඒකී ගාස්තු ක්රමෙව්ද : කැණීම් බලඳත්ර නිකුත් කිරීමට ෙඳර ගාස්තු
ඵදු යහි -හර්ෂික, රු.
වාාණිජ

මලික ගහසතු

ගාස්තුෙව් නම

1

2

යහජය
බහගඹ
ඵරඳත්ර
ක්තේත්ර

ෙේත

ශිල්පීඹα
ගාස්තුවා නදාළ කාරණ

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2

යහජය බහගඹ (කළුගල්)
යහජය බහගඹ (ළලි)
යහජය බහගඹ (ඳස.තඵොයළු)
යහජය බහගඹ (භළටි)
කළණීම් ඵරඳත්ර
ක්තේත්ර ඳරීක්ණ

ඒකක

කියුබ්
කියුබ්
කියුබ්
කියුබ්
ඵරඳත්ර
නිසකහලන

ඒකක
වාැ

1කත රු.
1කත රු.
1කත රු.
1කත රු.
1කත රු.
1කත රු.

කහර්මිකα

භකත කියුබ්
35 තනොළඩි
(AML/B)

භකත කියුබ්
210 ත
තනොළඩි
(AML/A)

භකත කියුබ්
500 ත
තනොළඩි
(IML/D)

භකත කියුබ්
1000 ත
තනොළඩි
(IML/C)

භකත කියුබ්
2000 ත
තනොළඩි
(IML/B)

භකත කියුබ්
2000 ත ළඩි
(IML/A)

60
320
24
20
2,000
5,000

60
320
24
20
5,000
10,000

60
320
24
20
5,000
10,000

60
320
24
20
15,000
15,000

60
320
24
20
30,000
30,000

60
320
24
20
50,000
50,000

150
25,000
100,000
150,000
50,000
53,000
10,000
5,000
20,000
10,000
500
1,500

150
50,000
150,000
150,000
60,000
53,000
10,000
5,000
28,000
10,000
500
1,500

150
60,000
150,000
150,000
75,000
53,000
10,000
5,000
28,000
10,000
500
1,500

භූමික)ෙේ පිහිටීම නනුවා නවාශ්ය වි හැකි නතිෙර්ක නිෂ්කාශ්න ගාස්තු (නනිවාාර් ෙනොෙව්. නවාශ්යවාන ඳරිදි ඩ

3. අතිතර්ක
නිසකහලන ගහසතු

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

ළන්ඳතුපඇඳපනළ ංර්ධනපංයක්ණ
පිපුරුම් ඳරීක්ණ ගහසතු
මලික ඳහරිරික ඳරීක්ණ
ඳහරිය ඵරඳෆම් ඇගයිභ
නහඹ ඹෆම් අදහනම් ක්තේරු හර් හ
ජර ම්ඳත් ංතේදී හ ඳරීක්ණඹ
පුයහවිදයහ නිර්තේල
ළරසුම් නියහකයණ
ඳහරිය නිර්තේල
හරි නිර්තේල
ංර්ධන ඵරඳත්ර (ළලි) ගහසතු*^
නදනික කළණීම් තභතවයුම් අධීක්ණ

කියුබ්
නිසකහලන
නිසකහලන
නිසකහලන
නිසකහලන
නිසකහලන
නිසකහලන
නිසකහලන
නිසකහලන
නිසකහලන
කියුබ්
දින

1කත රු.
1කත රු.
1කත රු.
1කත රු.
1කත රු.
1කත රු.
1කත රු.
1කත රු.
1කත රු.
1කත රු.
1කත රු.
1කත රු.

150
10,000

150
15,000

150
15,000

අදහශ තනොතේ
අදහශ තනොතේ

අදහශ තනොතේ
අදහශ තනොතේ

අදහශ තනොතේ
අදහශ තනොතේ

18,000

30,000

අදහශ තනොතේ

අදහශ තනොතේ

10,000
5,000
10,000
10,000
500
1,500

10,000
5,000
12,500
10,000
500
1,500

35,000
53,000
10,000
5,000
15,000
10,000
500
1,500
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යජත ඉලභක තනිජ පිහිතන අසාහර ලිත්
ර්ඹකදී 3.13-3.16***
3.13 තේහ /කළරෆ නිසඳහදන ගහසතු (කළුගල් )
3.14 තේහ /කළරෆ නිසඳහදන ගහසතු (ළලි )
3.15 තේහ /කළරෆ නිසඳහදන ගහසතු (ඳසපඹටි ඳස)
තේහ /කළරෆ නිසඳහදන ගහසතු (භළටි,
3.16
තඵොයළු,කතඵොක්)

ලිත් ර්

1කත රු.

කියුබ්
කියුබ්
කියුබ්

1කත රු.
1කත රු.
1කත රු.

කියුබ් 50
දක්හ
125
150
140

කියුබ්

1කත රු.

60

කියුබ් 51-250 දක්හ

කියුබ් 251-1000 දක්හ

250
300
280

375
450
420

කියුබ් 1001ත
ළඩි
500
600
560

120

180

240

II නදි ර : කැණීම් බලඳත්ර නිකුත් කළ ඳසු ගාස්තු (ෙමම ගාස්තු, ඒකී ගාස්තු ක්රම ට න ත් ෙනොෙව්ඩ
4.1
4.2

4. විවිධ ඵරඳත්ර

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

ඉලම් ඳරිවයණ ඵදු *^^
ඳහරිරික ආයක්ණ ඵරඳත්ර (ක්තේත්ර
ඳරීක්ණ ඇතුළු)
පුපුයණ ද්රය ඵරඳත්ර
තනිජ තශද ඵරඳත්ර (බී) ගහසතු
තශපකර්භහන් ඵරඳත්ර (කළුගල් වහ )
භහර්ග නලත්තු-ළලිපතඵොයළු භහර්ග (ද්රය
ප්රහවනඹ)*^^
භහර්ග නලත්තු- හයපකහඳට් භහර්ග (ද්රය
ප්රහවනඹ)*^^
ප්රවන ඵරඳත්ර ගහසතු

ඳර්ච්

1කත රු.

ගහසතු චක්රඹ

ගහසතු චක්රඹ

ගහසතු චක්රඹ

ගහසතු චක්රඹ

ගහසතු චක්රඹ

ගහසතු චක්රඹ

ඵරඳත්ර

1කත රු.

4,000

5,000

22,500

27,500

35,000

35,000

ඵරඳත්ර
ඵරඳත්ර
ඵරඳත්ර

2කත රු.
1කත රු.
1කත රු.

2,000
5,000
500-3,000

2,000
5,000
500-3,000

4,000
5,000
500-3000

4,000
5,000
500-3,00

8,000
5,000
500-3,000

8,000
5,000
500-3,000

කි.මී.

1කත රු.

අදහශ තනොතේ.

අදහශ තනොතේ.

සාහය ගහසතු

සාහය ගහසතු

සාහය ගහසතු

සාහය ගහසතු

කි.මී.

1කත රු.

අදහශ තනොතේ.

අදහශ තනොතේ.

සාහය ගහසතු

සාහය ගහසතු

සාහය ගහසතු

සාහය ගහසතු

ඵරඳත්ර

1කත රු.

90

90

90

90

90

90

හණිජ තනොන ව ඳහයම්ඳරිකපකුලහ ජීතනෝඳහඹ (කියුබ් 35ත අඩු ) කතයුතු වහ ගහසතු අඹ තනොතකතර්.
*** යජත ඉලභක තනිජ පිහිතන අසාහර යජත තේහ පකළරෆ නිසඳහදන ගහසතු (3.13-3.16 ගහසතු), න ංයක්ක ආඥහඳන ඹතතත් න 2009 භළයි 05 දිනළති අංක 1600/18 දිනළති අති
විතලේ (ංතලෝධි ) ගළට් ඳත්රත තවෝ එහි ංතලෝධි ගහසතු විඹ යුතුඹ.
*^ කියුබ් 4ත අඩු විත කියුබ් 1 කත රු 200 ඵළගින් විඹ යුතුඹ.
*^^ ග්රහභ නිරධහරි තකොට්සහ භට්තතභන් ඉලම් ඳරිවයණ ගහසතු චක්රඹ, යජත
ක්තේරු තදඳහර් තම්න්තු විසින්ද සාහය භහර්ග නලත්තු ගහසතු භවහභහර්ග අභහ යංලඹ/භහර්ග ංර්ධන
අධිකහරිඹ විසින්ද ෆභ ර්ඹකභ ජනහරි භ 01දින ඹහත්කහලීන කශ යුතුඹ. ප්රාභ යත නිකුත් කිරීභ 2021.10.31 දිනත තඳය සිදු කශ යුතුඹ.
α
කණිනු රඵන ප්රතේලඹ, ශිල්පීඹ කළණීම් වහ කහර්මික කළණීම් “ආ" ඵරඳත්ර වහ තවක්තඹහය 10ත තනොළඩි ද කහර්මික කළණීම් “අ” ර්ගඹ වහ තවක්තඹහය 10ත ළඩි ද කහර්මික කළණීම් “ඇ” වහ
“ඈ” වහ තවක්තඹහය 02ත තනොළඩිද විඹ යුතුඹ.
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ගාස්තු ෙේත සහ ගාස්තුවා හිමික) ආ තන

මලික ගහසතු

ගාස්තුවා
යහජය
බහගඹ

1

ඵරඳත්ර
ක්තේත්ර

2

3

4. විවිධ ඵරඳත්ර

ෙේත
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2

යහජය බහගඹ (කළුගල්)
යහජය බහගඹ (ළලි)
යහජය බහගඹ (ඳස.තඵොයළු)
යහජය බහගඹ (භළටි)
කළණීම් ඵරඳත්ර (හර්ෂික, තවක්තඹහය 1කත)
ක්තේත්ර ඳරීක්ණ

ගාස්තුවා හිමික) ආ තන
කහර්ඹහංලඹ
කහර්ඹහංලඹ
කහර්ඹහංලඹ
කහර්ඹහංලඹ
කහර්ඹහංලඹ පදි.තල්පප්රහ.තල්.
කහර්ඹහංලඹ /දි.තල්පප්රහ.තල්.

භූමික)ෙේ පිහිටීම නනුවා නවාශ්ය වි හැකි නතිෙර්ක ගාස්තු (නනිවාාර් ෙනොෙව්. නවාශ්යවාන ඳරිදි ඩ
ළන්ඳතුපඇඳපනළ ංර්ධනපංයක්ණ ගහසතු
3.1
ඉ.තකො.ජ.තද(ප්රහ.තල්.)ප ..තදප.ජී..තද. පභවළලිපඉ.ප්ර.තකො. පය.ඉ.ක.ආපහ.තද.
3.2
කහර්ඹහංලඹ
පිපුරුම් ඳරීක්ණ ගහසතු
3.3
මලික ඳහරිරික ඳරීක්ණ
ඳ.අධි.පත..තද
3.4
ඳහරිය ඵරඳෆම් ඇගයිභ
ඳ.අධි. /.ජී..තද.ප ත..තද
3.5
නහඹ ඹෆම් අදහනම් ක්තේරු හර් හ
ජහ.තගො.ඳ.ං
3.6
ජර ම්ඳත් ංතේදී හ ඳරීක්ණඹ
ජ..භ
3.7
පුයහවිදයහ නිර්තේල
පුයහ.තද
3.8
ළරසුම් නියහකයණ
නහ.ං.අ.
3.9
ඳහරිය නිර්තේල
ඳ.අධි.
3.10
හරි නිර්තේල
හ.තද.
3.11
ංර්ධන ඵරඳත්ර (ළලි) ගහසතු*^
ත..තද
3.12
නදනික කළණීම් තභතවයුම් අධීක්ණ
හ.තද.පතගො.ං.තද
යජත ඉලභක තනිජ පිහිතන අසාහර ලිත් ර්ඹකදී 3.13-3.16***
3.13
තේහ පකළරෆ නිසඳහදන ගහසතු (කළුගල් )
ඉ.තකො.ජ.තද(ප්රහ.තල්.)ප ..තදප.ජී..තද. පභවළලිපඉ.ප්ර.තකො. පය.ඉ.ක.ආපහ.තද.
3.14
තේහ පකළරෆ නිසඳහදන ගහසතු (ළලි )
ඉ.තකො.ජ.තද(ප්රහ.තල්.)ප ..තදප.ජී..තද. පභවළලිපඉ.ප්ර.තකො. පය.ඉ.ක.ආපහ.තද.
3.15
තේහ පකළරෆ නිසඳහදන ගහසතු (ඳසපඹටි ඳස)
ඉ.තකො.ජ.තද(ප්රහ.තල්.)ප ..තදප.ජී..තද. පභවළලිපඉ.ප්ර.තකො. පය.ඉ.ක.ආපහ.තද.
3.16
තේහ පකළරෆ නිසඳහදන ගහසතු (භළටි, තඵොයළු,කතඵොක්)
ඉ.තකො.ජ.තද(ප්රහ.තල්.)ප ..තදප.ජී..තද. පභවළලිපඉ.ප්ර.තකො. පය.ඉ.ක.ආපහ.තද.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

II නදි ර : කැණීම් බලඳත්ර නිකුත් කළ ඳසු ගාස්තු (ෙමම ගාස්තු, ඒකී ගාස්තු ක්රම ට න ත් ෙනොෙව්ඩ
ඉ.තකො.ජ.තද (ප්රහ.තල්.)ප ..තදප.ජී..තද. පභවළලිපඉ.ප්ර.තකො. පය.ඉ.ක.ආ
ඳ.අධි.
පු. ද්ර.ඳහ.
කහර්ඹහංලඹ
ඳශහත් ඳහරන ආඹ න
ඳශහත් ඳහරන ආඹ න
ඳශහත් ඳහරන ආඹ න
කහර්ඹහංලඹ

ඉලම් ඳරිවයණ ඵදු *^^
ඳහරිරික ආයක්ණ ඵරඳත්ර (ක්තේත්ර ඳරීක්ණ ඇතුළු)
පුපුයණ ද්රය ඵරඳත්ර
තනිජ තශද ඵරඳත්ර (බී) ගහසතු
තශපකර්භහන් ඵරඳත්ර (කලු ගල් වහ )
භහර්ග නලත්තු-ළලිපතඵොයළු භහර්ග (ද්රය ප්රහවනඹ)*^^
භහර්ග නලත්තු- හයපකහඳට් භහර්ග (ද්රය ප්රහවනඹ)*^^
ේයහවන ඵරඳත්ර ගහසතු

41

ගාස්තුවා හිමික) වායවාස්ථාපිත රාජය ආ තන
කහර්ඹහංලඹ

: භූ විදයහ මීක්ණ වහ ඳ ල් කහර්ඹහංලඹ

දි. තල්.

: දිසත්රික් තල්කම් කහර්ඹහරඹ

ප්රහ.තල්.

: ප්රහතේශීඹ තල්කම් කහර්ඹහරඹ

ඉ.තකො.ජ.තද

: ඉලම් තකොභහරිස ජනයහල් තදඳහර් තම්න්තු

.ජී..තද.

: නජීවී ංයක්ණ තදඳහර් තම්න්තු

තගො. ං. තද.

: තගොවිජන ංර්ධන තදඳහර් තම්න්තු

ත. ං. තද.

: තයශ ංයක්ණ වහ තයශ ම්ඳත් කශභනහකයණ තදඳහර් තම්න්තු

ඉ.ප්ර.තකො.

: ඉලම් ප්රතිංසකයණ තකොමින් බහ

ඳ.අධි.

: ඳරිය අධිකහරිඹ

නහ. ං. අධි.

: නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ

ජහ.තගො.ඳ.ං

: ජහතික තගොලනළගිලි ඳර්ත ණ ංවිධහනඹ

..තද

: න ංයක්ණ තදඳහර් තම්න්තු

හ. තද.

: හරිභහර්ග තදඳහර් තම්න්තු

පුයහ.තද

: පුයහවිදයහ තදඳහර් තම්න්තු

භවළලි.

: ශ්රී රංකහ භවළලි අධිකහරිඹ

යහ. ළ. ං.

: යහජය ළවිලි ංසාහ

භහ.ං.අ.

: භහර්ග ංර්ධන අධිකහරිඹ

ජ..භ.
පු. ද්ර.ඳහ.
ය.ඉ.ක.ආ

: ජර ම්ඳත් භ්ඩලරඹ
: පුපුයණ ද්රය ඳහරක
: යජත ඉලම් කශභනහකයණඹ කයන ආඹ නඹ
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උඳේ ඛන 05: හරිත වාැලි ෙතොටුඳළ ක්රි ාවාලි
ගංගා වාැලි කැණීම ආශ්රිතවා ගං ඉවුරු සංරේෂණ සහා වාන්නා ව හරිත වාැලි ෙතොටුඳළ ක්රි ාවාලි
හරිත වාැලි ෙතොටුඳළ සංක් ඳ පිළිබවා හඳුන්වාා දීපම
ශ්රී රංකහතේ ඉදිකිරීම් ක්තේත්රඹත අලය න්නහ ව භූ ද්රය අ රින් ගංගහ ළලි සුවිතලේෂි සාහනඹක් ගළතනනු
ඇ . ගංගහ ළලි තර තභතර අඳ ඳහරිතබෝජනඹ කයනුත ගංගහ ජර ප්රහවඹ භඟින් ර්හ මලික
තකොතගත් සහබහවික සිේධිදහභඹක් භ වතගන්නහ ව තහදනීඹ ත්ත්ඹන්ත ඵදුන් ව යත අබයන් රික
තගොලබිම් ඳහංශු ඳේධතිඹත අඹත් ළරකිඹ යුතු ද්රය ප්රභහණඹකි. ගංගහ භඟින් සිදුන්නහ ව තගොලබිම් තහදන
දහභඹත භහන් ය නළ ළරකිඹ යුතු භට්තභකත ඌන පර්ණඹකත රක් තනොවීභ ලහත් අධහනඹ
තඹොමුවිඹ යුතු ඳහරිරික ලතඹන් ංතේදී කරුණක් නු ඇ .
ගංගහ ළලි වහ න්නහ ව අසීමි ඉල්ලුභක්, එභ ත්ත්ඹන් වහ ඵළදුණු මරයභඹ ආකර්ණීඹ සබහඹ
තවේතු තකොතතගන ගංගහ ළලි තගොලදළමීභ වහ ළලි ආශ්රි යහඳහයකයණඹ වහ විලහර පිරික් ප්රවිසස
වීභත් තවේතුතන් වහ ඳහරිරික කහයණහන්ත ඉ හ අඩු අධහනඹක් තඹොමු වීභ භ , ගංගහ නිම්න ආශ්රි
ඳරිය ඳේධතිඹ දළඩි ර්ජනඹකත රක් වී ඇති ඵ අවිහදහත්භක පිළිගන්නහ තදඹකි.
ඵරඳත්ර ඹහන්ත්රණඹ තුශ ගංගහ ළලි කළණීම් නිඹහභනඹත රක් වුද ඳතින අධික ඉල්ලුභ භ ඵළඳුණු
මරයභඹ ආකර්ණඹ භ සිදු විඹ වළකි ඳහරිරික අගතිගහමී ගති සහබහඹන් වහ කළණීම් සිදු කයන ගංගහ
නිම්න භ තගොලනඟන ළලි භංකල ඳහරිරික ලතඹන් උග්ර විදයහභහන ත්ත්ඹන් භ ගංගහ නිම්න
ංයක්ණ වහ දළඩි අධහනඹක් තඹොමු කශ යුතු ඵ ඳළවළදිලි කරුණකි. ළලි භංකල අර ඳරිය
ඳේධතිඹ තුළින් තභතර ළලි උකවහ ගළනීභ පර්ණ ලතඹන් භ ඳහරිරික ලතඹන් ඵරඳෆම් වග ඵ,
වහ භනහ ංඹභඹක් ඹතතත් සිදුවිඹ යුත් ක් තර වඳුනහ ගළනීභ භ තම් වහ ඳරිය ඳේධති වඳුනහගළනිභ,
ළලි කළණීම් ආශ්රි ගංගහ නිම්න ඳරිය ඳේධතිඹන් ඳරිය හි කහමී තර භඵය ඳත්හතගන ඹෆභ
පිණි නිසි ක්රිඹහභහර්ග ගළනීභ අ යලයන්නහ ව කහයණඹක් නු ඇ .
තභභ ඳසුබිභ තුශ ළලි භංකල ආශ්රි ගංගහ නිම්න ඳරිය ඳේධතිඹ ඉ හ අභ වහනිකය ත්ත්ඹකත සීභහ
කයමින් එඹ නළ ප්රතිනිර්භහණඹත අදහශ ව ප්රහතඹෝගික සරසයහය විඳුභක් තර වරි ළලි ංකල්ඳඹ
ක්රිඹහතේ තඹදවීභ වඳුන්හ දිඹ වළක.
ගංගහ නිම්න ඳරිය ඳේධතිඹත තඹෝගය න්නහ ව ලහක භඟින් සිදු න වරි ආයණ ත්ත්ඹත්, මර
ඳේධතිඹ භඟින් සිදු න සහබහවික ජහරකයණඹ වහ එභඟින් අතේක්ෂි ඳහංශු තකොතස තහදනඹත එතයහි
ඒකහඵේධකයණඹ තභභ ක්රිඹහදහභඹ තුශ අතේක්ෂි ප්රධහන භ කහයණඹක් නු ඇ . ළලි කළණීම් භූමි
ආශ්රි ගංගහ නිම්න ඳරිය ඳේධතිඹ ආකර්ණඹත රක් කිරීභත අභ ය, කළණීම් ඳහර්ලඹන්තගන් ඳරියඹ
තකතයහි දක්න ආකල්ඳ ලහ සුබහදී තර ප්රර්ධනඹත රක් කිරීභක් ද තභභ ක්රිඹහදහභඹ තුළින් අතේක්ෂි
නු ඇ .
හරිත වාැලි සංක් ඳ ක්රි ාෙව් ෙ දවීම තුළින් ඳහත නරමුණු සාේෂාත් කරගැනීමට නෙේේෂා වානු ඇත
 වරි කයණඹ ඳහරිරික ආයක්ණඹ මලික තකොතගත් ඳරිය හි කහමී ළලි ත ොටුඳශක්
ආකර්ණඹ තර නිර්භහණඹ කිරීභ.
 ගංගහ නිම්න ආශ්රි ඳරිය ඳේධතිඹ භූ හක්ණ නිඹභඹන් ළරකිල්රත තගන ලහත් සහධීන
සාහයි හඹ ඳදනම් තකොතතගන වරි භට්තභකත ඳත් කයහ ගළනීභ.
 ලහ අර්ාත් තර ඵරඳත්රරහීනන් ඵරඳත්රත වන් තකොන්තේසි භ දළඩි තේ අනුග කයමින්
ඳරිය හි කහමී තර ළලි කළණීම් සිදු කිරීභ වහ තඳශම වීභ.
 කළණීම් ඵරඳත්රර අධීක්ණ ක්රභතේද දුයතත් විධිභත් කිරීභ වහ විගළන්වීභ.
 නිඹහභන ආඹ නඹන්හි කීර්තිනහභඹ ප්රහතඹෝගික වහ අර්ාහන්වි ක්රිඹහලිඹකත ප්රවිසස වීභ තුළින්
ලහත් සුබහදී තර භහජග කිරීභත වළකි වීභ.
 ළලි ඵරඳත්රරහීනන්ත අභ ය ළලි තගොල දභන තේකයින් 30,000 කතේ ඳභණ ජීන ත්ත්ඹ
තගොල නළංවීභ වහ රැකිඹහ සුයක්ෂි හඹ ඇති කිරීභ.
 ආඹ නික භට්තමින් භහජ ගකීභක් තර ළලි තගොලදභන තේකයින්තේ තේක අියෘේධිඹ ඇති
කිරීභ වහ ආකල්ඳභඹ ංර්ධනඹක් ඇති කිරීභ.
හරිත වාැලි ෙතොටුඳළ සංක් ඳෙ න් සපුරාගැනීමට නෙේේෂිත ඉලේක
 ශ්රී රංකහ තුශ භස ගංගහ ළලි කළණීම් අභ ඳරිය වහනිඹක් ඹතතත් එභ ඳරිය ඳේධතිඹ වරි
ංකල්ඳඹ භ විධිභත් තර ඳරිය ආයක්ණඹකත ඵඳුන් කයවීභ.
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 ළලි කළණීම් තවේතුතන් ගංගහ ඳරිය ඳේධතිඹත සිදුන්නහ ව වහනිදහයී ත්ත් අභ කිරීභ පිණි
උඳතඹෝජනඹත භඟ ළරළසීභ.
 ගං ඉවුරු තහදනඹ අභ කිරීභ වහ සහබහවික ඳරිය ආයක්ණ ක්රභ වහ විදයහනුකර ක්රභ
අනුගභනඹ කිරීභ.
 ෆභ භංකලකභ නියන් ය වහ කහරහනුරපී සුවිතලේෂි අධීක්ණ කිරීතම් නිඹහභනඹන් ප්රලස තර
ප්රතිංවිධහනඹ කිරීභත වළකි වීභ.
 ගංගහ ආශ්රි  සිදු කයන ළලි මීක්ණ තුළින් ළලි නිධි වඳුනහ ගළනීභ ව පරදහයී තර
ප්රතිුවග කිරීභත වළකි වීභ.
 අනය කළණීම්පනිසි ප්රමිතිඹක් තනොභළති ළලි තශතඳොශත ඳළමිණීභ අභ කිරීභත වළකි වීභ.
 ළලි තගොල දළමීතම් දී ළලි ත ොටුතඳොශ තුශත රළක්තර් ප තරොරි යා ඇතුල් කිරීභ ම්පර්ණතඹන්
නළළත්වීභ තුළින් ඉවුරු ංයක්ණඹ විඵර ගළන්වීභ තුළින් ආයක්ණ කරහඳ තර
ංර්ධනඹත වළකි වීභ.
 ළලි තගොල දභන තේක රැකිඹහ සුයක්ෂි බහඹ වවුරු කිරීභත වළකි වීභ.
 දියින පුයහ ළලි භංකලල් ආශ්රි  තඹෝගය ගසපළල් 30,000 ක් තයෝඳණඹ කයවීභ වහ ඳතින ගස
ළල් ංයක්ණඹ කය වීභ.
 ඉදිකිරීම් කර්භහන් ත ගංගහ ළලි වහ ව අර්බුදකහරීත්ඹ අභ කිරීභත කතයුතු කිරීභ පිණි
නිසඳහදන ක්රිඹහලිඹ ප්රතිංවිධහනඹත අදහශ ඉල ප්රසාහන් ළඳයීභ.
 කළණීම් වහ ම්ඵන්ධ ඳහර්ලඹන් නීති යහමු තුශ භ කහර්ඹඹ ඉටුකය ගළනීතම් ප්රර්ධනඹ කිරීභ භහ
අත ඳරිය ඳේධතිඹ ආයක්හතකොත ගනිමින් භ ෘත්තිතඹහි නීතිගරුක නිය වීභත හුරු කයවීභ.
 අභ උඳතඹෝජන ත්ත් භ වහ ලහ සුපිරිසිදු තෞතයහයක්ෂි
ත්ත්ඹන් තුශ භංකල ඳරිශ්රඹ
ඳත්හතගන ඹහභත ඉලප්රසාහ ළඳයීභ.
හරිත වාැලි ෙතොටුඳළ සංක් ඳෙ න් ලැබූ ප්රතිලාභ
 ගංගහ ළලි කළණීම් භූමි ඳරිය හි කහමී තර ප්රතිනිර්භහණඹ තුළින් ඉදිරි ඳයපුය වහ ගංගහ නිම්න
ආශ්රි ඳරිය ඳේධතිඹ සුයක්ණඹත ඵඳුන් තකොත ආයක්හ කිරීභ.
 ඵරඳත්රරහීනන්තේ ආකල්ඳභඹ ප්රර්ධනඹක් ඇති කිරීභ වහ භංකලල් අත ඳරිය හි කහමී තර
ප්රතිනිර්භහණඹ කිරීභ තුළින් ළලි කළණීම් ක්තේත්රඹත ව එභ ක්තේත්රත තේකයින්තේ ආකල්ඳභඹ
ංර්ධනඹ වහ ක්තේත්රත ගළතළු යහි  ඳත්හ තගනඹහභ තුළින් රැකිඹහ සථිය හඹක් ඇති
කිරීභත වළකිඹහ.
 තභභ ංකල්ඳඹ ක්රිඹහතේ තඹදවීභ තුළින් ලහක 100,000 ක් ඳභණ තයෝඳණඹ කිරීතභන් න
ඝනත්ඹ ළඩි කිරීභ.
 තභභ ංකල්ඳඹ ක්රිඹහත්භක කිරීතම් දී වඳුන්හ දී ඇති කරුණු භ භහජ සුබහධනඹ වහ තේක
සුබහධනඹ නංහ දීභ පිණි ක්රතභෝඳහඹන් ක්රිඹහතේ තඹදවීභ.
 භංකල ආශ්රි ඳරිශ්රඹන් ත රළක්තර් වහ තරොරි යා ඵළසවීභ ආදි කතයුතු සිදු තනොන ආයක්ණ
කරහඳඹක් තර ඳරිවයණඹත භඟ ළරසවීභ.
 තභභ ංකල්ඳඹ තුළින් කළණීම් ඵරඳත්රර අලංගු තකොන්තේසි තකතයහි ඵරඳත්රරහීනන් ලහ
අතඵෝධඹක් හි  අනුග කයවීභත වළකි වීභද නිඹහභන ක්රිඹහලීන්ත අදහශ ලහ රීඹ වහ
ළරසුම්වග තර ක්රිඹහභහර්ග ගළනීභත වළකිවීභ.
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ආකෘතිඳත්ර 1-(නඩ
ඳස්ස වාැලිස ෙබොරළු හා මැටි කැණීම බලඳත්ර ඉ් ලුම් කිරීම සහා සකස් කරන ලද ඒකාබ්ගධ න ු ම්ඳත
භූ ම්ඳත් පිළිඵ ජනහධිඳති කහර්ඹ හධක ඵරකහඹ විසින් නිර්තේශි ඵරඳත්ර නිකුත් කිරීතම් ක්රභතේදඹ වහ භූ
විදයහ මීක්ණ වහ ඳ ල් කහර්ඹහංලඹ භධයභ ඳරිය අධිකහරිඹ නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ වහ පුයහවිදයහ
තදඳහර් තම්න්තු වහ ඉල්ලුම් කිරීතම් ඒකහඵේධ අඹඳුම්ඳත්රඹ.

කාර් ාලී ප්රෙ ෝජන සහා
බලඳත්ර වාර්ග

: ශි් .  කැණීම්

A

B

කාර්මික)ක කැණීම්

A

B

C

D

ඳස්ස වාැලිස ෙබොරළු හා මැටි කැණීම සහා ශි් .  ඳත්  කැණීම් බලඳත්ර න/ආ වාර්ග හා කාර්මික)ක කැණීම් ඒස
බීස සී සහ ඩී බලඳත්ර න ු ම්ඳත
01.අඹදුම්කරු පිළිඵ විස ය
(i) පුේගරඹකු පආඹ නඹක් වහ(අ)
අඹදුම්කරුතේ ම්පර්ණ නභ :
(ආ) ජහතික වළදුනුම්ඳත් අංකඹපයහඳහය ලිඹහඳදිංචි කිරීතම් අංකඹ(පිතඳත් අමුණන්න) :
(ඇ) ලිපිනඹ
:
(ඈ) දුයකාන අංකඹ
: ජංගභසාහයෂළක්ස අංකඹ
:
(ඉ)
ඊ තම්ල්
:
Whatsapp
02. කළණීභත අතේක්ෂි තනිජ ර්ගඹ
:
03. කළණීම් යහඳෘතිඹ දළනත ඳතින කළණීභ ළඩිදියුණු කිරීභක් ද ඹන ග :
(i) කළණීම් ප්රතේලඹ පුළුල් කිරීභ (තියසපසියස)
(ii) හර්ෂික කළණීම් ධහරි හ ළඩිකිරීභ

ඳස ප ළලි ප තඵොයළු ප භළටි

04. ඳව වන් කහ්ඩල අ රින් ඔඵත අදහශ යහඳෘතිඹ () රකුණක් තඹොදන්න.
(අ)
කළණීම් යහඳෘතිඹ යජත ප්රමුත යහඳෘති වහ අමුද්රය ළඳයීභ වහ න යහඳෘති නම් ඒ
වහ එඹ නහා කිරීභත අදහශ යහජය ආඹ නඹ තවෝ එභ ආඹ නඹ විසින් ඵරඹ ඳයන රද
නිරධහරිතඹකු විසින් නිකුත් කයන රද ලිපිඹක්. (අමුණන්න.)
(ආ) හණිජ භට්තමින් ක්රිඹහත්භක න යජත ප්රමුත හ යහඳෘතිඹක් තනොන යහඳෘතිඹක්.
05. ඵරඳත්ර ප්රතේලඹ පිළිඵ විස ය
(අ)
ඉලතම් විස ය :
(i) ගංගහ ළලි තගොල දභන්තන් නම් ගඟ වහ භංකතඩ් නභ :
(ii) කළණීම් සිදුකයන්තන් තගොල ඉලභක නම් ඉලතම් නභ :
(iii) තරොට් අංකඹ
:
(ආ) තඹෝජි කළණීම් භූමිඹ ඳව වන් භූමිඹක් තුශත ඇතුශත් න්තන් ද ඹන්න () රකුණක්
තඹොදහ ශකුණු කයන්න.
- කුඹුරු ඉලභක්
- හරිභහර්ගඹක යක්ෂි ඹක්
- ඇර භහර්ග යක්ෂි ඹක්
(ඇ) ඉලම් හිමිඹහතේ නභ ප ඉලම් හිමි ආඹ නත නභ :-……………………………................
(i) ඉල්ලුම්කරුත අඹත් නළත්නම් ඵදු තල්තනඹ ගිවිසුභ තවෝ කළණීම් කතයුතු වහ කළභළත්
තදන අයිතිකරුතේ කළභළත් ප්රකහශි ලිපිඹ. (අමුණන්න.)
(ii) ඔේපු පිතඳ . (පිතඳ අමුණන්න.)
(iii) කළණීම් සාහනඹත අදහශ පිඹුරු පිතඳ . (පිතඳ අමුණන්න.)
(ඈ)

කළණීභත අතේක්ෂි

භූමි ප්රභහණඹ : අක්කය........රුඩ්........ඳර්චස........ (තවක්තඹහර් ........)
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(ඉ)
(ඊ)
(උ)
(ඌ)
(එ )
(ඒ)

ඉලභ පිහිතහ තිතඵන ගතම් නභ
ග්රහභ නිරධහරි තකොට්සහඹ
ප්රහතේශීඹ තල්කම් තකොට්සහඹ
ඳශහත් ඳහරන ආඹ නඹ
තඳොලිස ඵර ප්රතේලඹ
ඳරිඳහරන දිසත්රික්කඹ

:
:
:
:
:
:

06. ශිල්පීඹ ප කහර්මික ඳ ල් කළණීම් තභතවයුම් ර්ගඹ
(අ) භහසික නිසඳහදන ඳරිභහ :
1. කියුබ් 35 ත අඩු
2. කියුබ් 36ත් 210ත් අ ය
3. කියුබ් 500ත අඩු
4. කියුබ් 1,000ත අඩු
5. කියුබ් 2,000ත අඩු
6. කියුබ් 2,000ත ළඩි
(ආ)
(ඇ)

තඳොශ ඹතත කළණීභක් නම් කළණීතම් ගළඹුය (ඳ තල් ගළඹුය) - මීතර් : ............ පඅඩි.........
කළණීම් කිරීතභන් ඳසු එභ සාහනත පිරිළකසුම් කිරීභක් සිදුකයන්තන්දපනළේද
(i) තේදීභ.
(ii) කළඵලි කිරීභ.
07. හක්ණික ප ෘත්තීඹ දත්
(i) කහර්මික කළණීම් (අ) වහ (ආ) ඵරඳත්ර වහ 10 න ආකෘති ඳත්රඹ තවෝ ආර්ථික ජීය හ
හර් හ (අමුණන්න)
(ii) කහර්මික කළණීම් ඇ වහ ඈ වහ 10.1 ආකෘති ඳත්රත වන් ත ොයතුරු ඉදිරිඳත්
කයන්න. (අමුණන්න)
08. විස ය ඳ ල් ප්රතිංසකයණ වහ ඉලම් පුනරුත්ාහඳන ළරළසභ (අමුණන්න)
09. යහඳෘතිත ක්රිඹහකහයකම්
9.1
තභභ කළණීම් කතයුතු නිහ ඹහඵ ඉලභ වහ ඳත්හ ගළනීභත අතේක්ෂි සහයක්ක භූමි ප්රභහණඹ
යහඳෘති භූමි ළරළසතම් ඳළවළදිලි දක්න්න. (Lay out plan)
9.2
යහඳෘතිතඹහි ප්රධහන ක්රිඹහලිපකතයුතු වහ අභ ය ඳව වන් දෆ සිදු කිරීභක් තේද?
9.3
ක්රි ාකාරකම
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
9.4
9.5

ඔව්

නැත

ඔව් නම් ප්රමාණාත්මක
වාශ්ෙ න් දේවාන්න

ඉලම්ප ත ත්බිම් තගොලකිරීභ
නහන් ය එළි තඳතවළි කිරීභ
ඉලම් එළි තඳතවළි කිරීභ
ගස කළපීභ
යහඳෘතිඹ නිහ පිරිස අ ළන්වීභ
භතුපිත ජරඹපභූ ජරඹ රඵහගළනීභ
අඳද්රයපඅඳජරඹ ඵළවළයකිරීභ

කළණීම් යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භක කිරීභත අතේක්ෂි කහර සීභහ: (ර්)
යහඳෘතිඹ වහ තඹොදහග වළකි ඳව වන් තේහන්පඹටි ර ඳවසුකම්ප ඳරිය දණ ඳහරන
උඳක්රභ ඇත්නම් ඒ පිළිඵ විස ය ඳඹන්න:
i. භහර්ගප පිවිසුම් භහර්ග (නිඹභ ලතඹන් දක්න්න)
ii. ජර ඳවසුකම් (නිඹභ ලතඹන් දක්න්න)
iii. ඵරලක්තිඹ (නිඹභ ලතඹන් දක්න්න)
iv. අඳජරඹ පිරිඳවදු කිරීභ වහ ඳවසුකම් ඳතී ද
v. අඳද්රය ඵළවළය කිරීභ වහ ක්රභතේද
vi. තනත් (නිඹභ ලතඹන් දක්න්න)

:
:
:
:
:
:
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තභභ ඉල්ලුම් ඳත්රත ඇතුශත් ප්රකහල භහතේ උඳරිභ දළනීභ අනු  ය වහ නිළයදි ඵත් 1992 අංක 33 දයන
ඳ ල් වහ තනිජ ද්රය ඳනතත් විධි විධහන 1980 අංක 47 දයන ජහතික ඳහරිරික ඳන පුයහසතු ආඥ ඳන
1978 අංක 41 දයන නහගරික ංර්ධන අධිකහරි ඳනත් වහ 1981 අංක 57 දයන තයශ ංයක්ණ ඳන ව
තගොවි ජන ංර්ධන ඳන ඹතතත් හදන රද නිතඹෝග පිළිඳළදීභත තඳොතයොන්දු න ඵත් තභහි ඳව අත්න්
කයන භභ තභයින් ප්රකහල කයමි.

න ු ම්කරුෙේ නත්සන
(අඹදුම්කරු භහගභක් න අසාහතේ දී යඵර් මුද්රහ ළබිඹ යුතුයි)
දින :

කාර් ාලී ප්රෙ ෝජන සහා
(අඹදුම්ඳත්ර රඵහගනු රඵන අසාහතේ දී ඵරඹරත් නිරධහරිඹහ විසින් අනිහර්ඹතඹන් ම්පර්ණ කශ යුතුඹ.)
ෙ ෝජිත කැණීම් භූමික)ෙේ පිහිටීම නනුවා නිර්ේගශ් ගත යුතු ආ තන

නිර්ේගශ් ලබාගත
යුතු ද?

ආ තනෙේ නම

ඔව්

ඛනිජ කලා. කරණ
සිති මට නනුවා
ඇතුශත් වාන කලාඳ
(P1, P2, P3ඩ

බල ලත්
නිලධාරි ාෙේ
නත්සන

නැත

01.භධයභ ඳරිය අධිකහරිඹ
02.නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ*
03.පුයහවිදයහ තදඳහර් තම්න්තු
04.ඹම ඳශහත් ඳරිය අධිකහරිඹ
05.තගොවිජන තේහ තදඳහර් තම්න්තු
06.තයශ ංයක්ණ තදඳහර් තම්න්තු

(*නහගරික ංර්ධන කරහඳඹක් තනොන අසාහතේ දී නිර්තේල අලය තනොතේ.)
බලඳත්ර නිකුත් කිරීෙම් කටයුතු සහා නනුමැති ලබා දීපම
දිනඹ
කහර්මික කළණීම් ඵරඳත්ර අංකඹ
රංගු කහර සීභහ
තගවිඹ යුතු යහජය බහගඹ
අධයක්යඹහ විසින් ඵරඹ දීභ

:
:
:
:
:

…………………
නධයේෂ ජනරා් 
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ආකෘතිඳත්ර 1-( ආ ඩ
කළුග්  කැණීම් බලඳත්ර ඉ් ලුම් කිරීම සහා සකස් කරන ලද ඒකාබ්ගධ න ු ම්ඳත
භූ ම්ඳත් පිළිඵ ජනහධිඳති කහර්ඹ හධක ඵරකහඹ විසින් නිර්තේශි ඵරඳත්ර නිකුත් කිරීතම් ක්රභතේදඹ වහ භූ
විදයහ මීක්ණ වහ ඳ ල් කහර්ඹහංලඹ භධයභ ඳරිය අධිකහරිඹ නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ වහ පුයහවිදයහ
තදඳහර් තම්න්තු වහ ඉල්ලුම් කිරීතම් ඒකහඵේධ අඹඳුම්ඳත්රඹ.

කාර් ාලී ප්රෙ ෝජන සහා
බලඳත්ර වාර්ග

: ශි් .  කැණීම්

A

B

කාර්මික)ක කැණීම්

A

B

C

D

කළුග්  කැණීම සහා ශි් .  ඳත්  කැණීම් බලඳත්ර න/ආ වාර්ග හා කාර්මික)ක කැණීම් ඒස බීස සී සහ ඩී බලඳත්ර
න ු ම්ඳත
01.අඹදුම්කරු පිළිඵ විස ය
(i) පුේගරඹකු පආඹ නඹක් වහ
:
(අ)
අඹදුම්කරුතේප ම්පර්ණ නභ :
(ආ) ජහතික වළදුනුම්ඳත් අංකඹපේඹහඳහය ලිඹහඳදිංචි කිරීතම් අංකඹ(පිතඳත් අමුණන්න) :
(ඇ) ලිපිනඹ
:
(ඈ) දුයකාන අංකඹ
: ජංගභසාහයෂළක්ස අංකඹ
:
(ඉ)
ඊ තම්ල්
:
Whatsapp
02. කළණීම් යහඳෘතිඹ දළනත ඳතින කළණීභ ළඩිදියුණු කිරීභක් ද ඹන ග :
(i) කළණීම් ප්රතේලඹ පුළුල් කිරීභ (තියසපසියස)
(ii) හර්ෂික කළණීම් ධහරි හ ළඩිකිරීභ
03. ඳව වන් කහ්ඩල අ රින් ඔඵත අදහශ යහඳෘතිඹ () රකුණක් තඹොදන්න.
(අ)
කළණීම් යහඳෘතිඹ යජත ප්රමුත යහඳෘති වහ අමුද්රය ළඳයීභ වහ න යහඳෘති නම් ඒ
වහ එඹ නහා කිරීභත අදහශ යහජය ආඹ නඹ තවෝ එභ ආඹ නඹ විසින් ඵරඹ ඳයන රද
නිරධහරිතඹකු විසින් නිකුත් කයන රද ලිපිඹක්. (අමුණන්න.)
(ආ) හණිජ භට්තමින් ක්රිඹහත්භක න යජත ප්රමුත හ යහඳෘතිඹක් තනොන යහඳෘතිඹක්
04. ඵරඳත්ර ප්රතේලඹ පිළිඵ විස ය
(අ)
ඉලතම් විස ය :
(i) ඉලම් හිමිඹහතේ නභ ප ඉලම් හිමි ආඹ නත නභ :-……………………………................
(ii) ඉල්ලුම්කරුත අඹත් නළත්නම් ඵදු තල්තනඹ ගිවිසුභ තවෝ කළණීම් කතයුතු වහ කළභළත්
තදන අයිතිකරුතේ කළභළත් ප්රකහශි ලිපිඹ. (අමුණන්න.)
(iii) ඔේපු පිතඳ . (පිතඳ අමුණන්න.)
(iv) කළණීම් සාහනඹත අදහශ පිඹුරු පිතඳ . (පිතඳ අමුණන්න.)
(ආ) තඹෝජි කළණීම් භූමිඹ ඳව වන් භූමිඹක් තුශත ඇතුශත් න්තන් ද ඹන්න () රකුණක්
තඹොදහ ශකුණු කයන්න.
- කුඹුරු ඉලභක්
- හරිභහර්ගඹක යක්ෂි ඹක්
- ඇර භහර්ග යක්ෂි ඹක්
(ඇ) කළණීභත අතේක්ෂි භූමි ප්රභහණඹ : අක්කය........රුඩ්........ඳර්චස........ (තවක්තඹහර් ........)
(ඈ) ඉලභ පිහිතහ තිතඵන ගතම් නභ
:
(ඉ)
ග්රහභ නිරධහරි තකොට්සහඹ
:
(ඊ)
ප්රහතේශීඹ තල්කම් තකොට්සහඹ
:
(උ)
ඳශහත් ඳහරන ආඹ නඹ
:
(ඌ) තඳොලිස ඵර ප්රතේලඹ
:
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(එ )

ඳරිඳහරන දිසත්රික්කඹ

:

05. ශිල්පීඹ ප කහර්මික ඳ ල් කළණීම් තභතවයුම් ර්ගඹ
(අ)
(ආ)
(ඇ)
(ඈ)

ගල් පිපියවීතම් ක්රභඹ : 1. එක් යකදී එක් තඵෝයරක්
2. එක් යකදී ඵහු තඵෝය පිපියවීභ
කළණීම් වහ ඳහවිච්චි කශ යුතු ඹන්තත්රෝඳකයණ :
1. ඹන්ත්ර උඳකයණ කිසික් බහවි හ තනොකයන (මිනිස ශ්රභඹ)
2. ඹන්ත්ර සත්ර බහවි හ කයන
ඹන්ත්ර උඳකයණ බහවි කයන්තන් නම් එභ ඹන්ත්ර උඳකයණ ර්ග:......
තඵෝය සිදුරු ර ගළඹුය :
1. මීතර් 0 සිත 1.5 දක්හ
2. මීතර් 1.5 සිත 3.00 දක්හ
3. මීතර් 3 ළඩි

(ඉ) භහසික නිසඳහදන ඳරිභහ :
1. කියුබ් 35 ත අඩු
2. කියුබ් 36ත් 210ත් අ ය
3. කියුබ් 500ත අඩු
4. කියුබ් 1,000ත අඩු
5. කියුබ් 2,000ත අඩු
6. කියුබ් 2,000ත ළඩි
(ඊ)
(උ)
(ඌ)

තඳොශ ඹතත කළණීභක් නම් කළණීතම් ගළඹුය (ඳ තල් ගළඹුය) - මීතර් : ............ පඅඩි.........
පුපුයණ ද්රය ඳහවිච්චි කයන්තන් නම් ඳහවිච්චි කිරීභත අතේක්ෂි පුපුයණ ද්රය ර්ග : ............
කළණීම් කිරීතභන් ඳසු එභ සාහනත පිරිළකසුම් කිරීභක් සිදුකයන්තන්දපනළේද
(i) තේදීභ.
(ii) කළඵලි කිරීභ.
06. හක්ණික ප ෘත්තීඹ දත්
(i) කහර්මික කළණීම් (අ) වහ (ආ) ඵරඳත්ර වහ 10 න ආකෘති ඳත්රඹ තවෝ ආර්ථික ජීය හ
හර් හ (අමුණන්න)
(ii) කහර්මික කළණීම් ඇ වහ ඈ වහ 10.1 ආකෘති ඳත්රත වන් ත ොයතුරු ඉදිරිඳත්
කයන්න. (අමුණන්න)
07. විස ය ඳ ල් ප්රතිංසකයණ වහ ඉලම් පුනරුත්ාහඳන ළරළසභ (අමුණන්න)
08. යහඳෘතිත ක්රිඹහකහයකම්
8.1
තභභ කළණීම් කතයුතු නිහ ඹහඵ ඉලභ වහ ඳත්හ ගළනීභත අතේක්ෂි සහයක්ක භූමි ප්රභහණඹ
යහඳෘති භූමි ළරළසතම් ඳළවළදිලි දක්න්න. (Lay out plan)
8.2
යහඳෘතිතඹහි ප්රධහන ක්රිඹහලිපකතයුතු වහ අභ ය ඳව වන් දෆ සිදු කිරීභක් තේද?
8.3
ක්රි ාකාරකම
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
8.4
8.5

ඔව්

නැත

ඔව් නම් ප්රමාණාත්මක
වාශ්ෙ න් දේවාන්න

ඉලම්ප ත ත්බිම් තගොලකිරීභ
නහන් ය එළි තඳතවළි කිරීභ
ඉලම් එළි තඳතවළි කිරීභ
ගස කළපීභ
යහඳෘතිඹ නිහ පිරිස අ ළන්වීභ
භතුපිත ජරඹපභූ ජරඹ රඵහගළනීභ
අඳද්රයපඅඳජරඹ ඵළවළයකිරීභ

කළණීම් යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භක කිරීභත අතේක්ෂි කහර සීභහ: (ර්)
යහඳෘතිඹ වහ තඹොදහග වළකි ඳව වන් තේහන්පඹටි ර ඳවසුකම්ප ඳරිය දණ ඳහරන
උඳක්රභ ඇත්නම් ඒ පිළිඵ විස ය ඳඹන්න:
(i) භහර්ගප පිවිසුම් භහර්ග (නිඹභ ලතඹන් දක්න්න) :
(ii) ජර ඳවසුකම් (නිඹභ ලතඹන් දක්න්න)
:
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(iii)
(iv)
(v)
(vi)

ඵරලක්තිඹ (නිඹභ ලතඹන් දක්න්න)
අඳජරඹ පිරිඳවදු කිරීභ වහ ඳවසුකම් ඳතී ද
අඳද්රය ඵළවළය කිරීභ වහ ක්රභතේද
තනත් (නිඹභ ලතඹන් දක්න්න)

:
:
:
:

තභභ ඉල්ලුම් ඳත්රත ඇතුශත් ප්රකහල භහතේ උඳරිභ දළනීභ අනු  ය වහ නිළයදි ඵත් 1992 අංක 33 දයන
ඳ ල් වහ තනිජ ද්රය ඳනතත් විධි විධහන 1980 අංක 47 දයන ජහතික ඳහරිරික ඳන පුයහසතු ආඥ ඳන
1978 අංක 41 දයන නහගරික ංර්ධන අධිකහරි ඳනත් වහ 1981 අංක 57 දයන තයශ ංයක්ණ ඳන ව
තගොවිජන ංර්ධන ඳන ඹතතත් හදන රද නිතඹෝග පිළිඳළදීභත තඳොතයොන්දු න ඵත් තභහි ඳව අත්න්
කයන භභ තභයින් ප්රකහල කයමි.

න ු ම්කරුෙේ නත්සන
(අඹදුම්කරු භහගභක් න අසාහතේ දී යඵර් මුද්රහ ළබිඹ යුතුයි)
දින :

කාර් ාලී ප්රෙ ෝජන සහා
(අඹදුම්ඳත්ර රඵහගනු රඵන අසාහතේ දී ඵරඹරත් නිරධහරිඹහ විසින් අනිහර්ඹතඹන් ම්පර්ණ කශ යුතුඹ.)
ෙ ෝජිත කැණීම් භූමික)ෙේ පිහිටීම නනුවා නිර්ේගශ් ගත යුතු ආ තන

නිර්ේගශ්
ලබාගත යුතු ද?

ආ තනෙේ නම

ඔව්

ඛනිජ කලා. කරණ
සිති මට නනුවා
ඇතුශත් වාන කලාඳ
(P1, P2, P3ඩ

බල ලත්
නිලධාරි ාෙේ
නත්සන

නැත

01.භධයභ ඳරිය අධිකහරිඹ
02.නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ*
03.පුයහවිදයහ තදඳහර් තම්න්තු
04.ඹම ඳශහත් ඳරිය අධිකහරිඹ
05.තගොවිජන තේහ තදඳහර් තම්න්තු
06.තයශ ංයක්ණ තදඳහර් තම්න්තු

(*නහගරික ංර්ධන කරහඳඹක් තනොන අසාහතේ දී නිර්තේල අලය තනොතේ.)
බලඳත්ර නිකුත් කිරීෙම් කටයුතු සහා නනුමැති ලබා දීපම
දිනඹ
කහර්මික කළණීම් ඵරඳත්ර අංකඹ
රංගු කහර සීභහ
තගවිඹ යුතු යහජය බහගඹ
අධයක්යඹහ විසින් ඵරඹ දීභ

:
:
:
:
:

…………………
නධයේෂ ජනරා් 
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ආකෘතිඳත්ර - I
ඳස් / ෙබොරළු කියුබ් 35 ේ / මැටි කියුබ් 03 ේ ප්රවාාහන සහා ඉ් ලුම් ඳත්ර
(අදහශ අඹදුම්කරු විසින් ම්පර්ණ කය අදහශ ග්රහභ නිරධහරී/ ප්රහතේශීඹ තල්කම් ත ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ)

සැ.යු. - අඹදුම්කරුන් විසින් ඳව වන් තල්තන ද ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ;
(i) කළණීම් අතේක්ෂි ඉලතම් ඔේපු වහ පිඹුරු පිතඳත්;
(ii) ඉල්ලුම් කයන්තන් ඳහයම්ඳරික භළටි කර්භහන් කරුකු විසින් නම් ඳහයම්ඳරික භළටි
කර්භහන් කරුකු ඵත ජහතික ශිල්ඳ බහ නිකුත් කයන ලිපිඹ/තල්තන,
[අලය භළටි ඳතින්තන් තගොවිජන ංර්ධන තදඳහර් තම්න්තු, හරිභහර්ග තදඳහර් තම්න්තු තවෝ
ශ්රී රංකහ භවළලි අධිකහරිඹ ළනි ආඹ න විසින් කශභනහකයණඹ කයනු රඵන ඉලම්, කුලහ ඇශතදොශ වහ කුඹුරු ආශ්රි  නම්, ප්රලස භට්තමින් එභ භූ ම්ඳත් උකවහ ග වළකි අකහලඹ එභ
ආඹ න විසින් නිසකහලනඹ කශ යුතුඹ].
(iii) ඉලභත ප්රතේල න භහර්ගඹ දක්න තවන.

1. න ු ම්කරු පිළිබ විස්තර
1.1 අඹදුම්කරුතේ නභ
: ..................
1.2 ජහතික වළඳුනුම්ඳත් අංකඹ
: ..................
1.3 ලිපිනඹ වහ දුයක න අංකඹ
: ..................
1.4 ග්රහභ නිරධහරී තකොට්සහඹ වහ අංකඹ : .................
1.5 කළණීම් ද්රය (ඳස /තඵොයළු / ළලි/ භළටි) : .................
2. කැණීම් සිු කිරීම් හා බැහැර කිරීම පිළිබ ෙතොරතුරු
2.1 කළණීම් සිදුකයන ප කශ සාහනත සබහඹ :
2.1.1 ඵළවළය කිරීභත තඹෝජි සාහනත අයිතිකරුතේ නභ :
2.1.2 ඵළවළය කිරීභත තඹෝජි සාහනත අයිතිකරුතේ ලිපිනඹ :
2.1.3 ඵළවළය කයන භූමිත සබහඹ :
2.1.4 ග්රහභ නිරධහරී තකොට්සහඹ :
2.1.5 ප්රහතේශීඹ තල්කම් තකොට්සහඹ :
2.2 කළණීම් සිදුකයන ප කශ සාහනත ලිපිනඹ :
2.3 කළපීභත තවේතු :
3. ප්රවාාහන කිරීම පිළිබ ෙතොරතුරු
3.1 ප්රහවන භහධයඹ
:
3.2 හවන ලිඹහඳදිංචි අංකඹ ප අංක
:
3.3 හවන ධහරි හඹ (කියුබ්)
:
3.4 ප්රහවනඹ කයන දිනඹ වහ තේරහ (තඳ.. 6.00 -ඳ.. 6.00 දක්හ ඳභණි) :
තභභ ඉල්ලුම්ඳත්රතඹහි ඇතුශත් ප්රකහල භහතේ උඳරිභ දළනීභ අනු  ය ඵ වහ නිළයදි ඵ තභහි ඳව
අත්න් කයන භභ තභයින් වතික කයමි.

----------------------දිනඹ

-------------------------------------අඹදුම්ඳත්රරහියඹහතේ අත්න

කාර් ාලී ප්රෙ ෝජන සහා
ඵරඳත්ර අංකඹ :
රංගු කහර සීභහ :
ඵරඳත්ර නිකුත් කයන රද තරොරි අංකඹ
ඵරඹ තදන නිරධහරිඹහතේ අත්න වහ දිනඹ :
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ආකෘතිඳත්ර - II
ඳස් /ෙබොරළු / මැටි /වාැලි* කැණීම හා ප්රවාාහන සහා නනුමැති ලබා දීපෙම් නවාසරඳත්ර
(අදහශ ප්රහතේශීඹ තල්කම්/ග්රහභ නිරධහරී/ ඵරඹරත් නිරධහරි* විසින් නිකුත් කශ යුතුඹ)
1. න ු ම්කරු පිළිබ විස්තර
1.1 අඹදුම්කරුතේ නභ
1.2 ජහතික වළඳුනුම්ඳත් අංකඹ
1.3 ලිපිනඹ වහ දුයකාන අංකඹ
1.4 ග්රහභ නිරධහරී තකොට්සහඹ වහ අංකඹ
1.5 අඹදුම්කරුතේ අත්න වහ දිනඹ
2. කැණීම් සිු කිරීම් හා බැහැර කිරීම පිළිබ ෙතොරතුරු
කළණීම් සිදුකයනපකශ සාහනත
සබහඹ (ග්රහභ
2.1
නිරධහරීතේ නිරීක්ණ අනු)
2.2
කළණීම් සිදුකයන ප කශ සාහනත ලිපිනඹ
2.3
කළපීභත තවේතු
2.4
කළණීම් සිදුකිරීම් වහ ඵළවළය කිරීභ පිළිඵ ත ොයතුරු
2.4.1 ඵළවළය කිරීභත තඹෝජි සාහනත අයිතිකරුතේ නභ
2.4.2 ඵළවළය කිරීභත තඹෝජි සාහනත අයිතිකරුතේ ලිපිනඹ
2.4.3 ඵළවළය කයන භූමිත සබහඹ
2.4.4 ග්රහභ නිරධහරී තකොට්සහඹ
2.4.5 ප්රහතේශීඹ තල්කම් තකොට්සහඹ
3. ප්රවාාහන කිරීම පිළිබ ෙතොරතුරු
3.1
ප්රහවන භහධයඹ
3.2
හවන ලිඹහඳදිංචි අංකඹ ප අංක
3.3
හවන ධහරි හඹ (කියුබ්)
3.4
ප්රහවනඹ කයන දිනඹ වහ තේරහ (තඳ.. 6.00 -ඳ.. 6.00 දක්හ ඳභණි)
4. ඉවාත් කිරීමට නි මික)ත ප්රමාණ පිළිබ ෙතොරතුරු
4.1
ඉලතභන් ඉත් කිරීභත අතේක්ෂි මුළු ප්රභහණඹ (කියුබ්)
4.2
------- දින දක්හ ප්රහවනඹ කය ඇති ප්රභහණඹ (කියුබ්)
4.3
තභභ අය ඳත්රඹ භඟින් ප්රහවනඹ කිරීභත නිඹමි ප්රභහණඹ (කියුබ්)
ඉව විස යඹත ඹතත්න ඳරිදි ඳස/තඵොයළු/භළටි/ළලි* කියුබ් .......................................................................
(අකුරින් ව ඉරක්කමින්) ප්රහවනඹ වහ ...................................................... ත තභභ වතිකඹ නිකුත්
කයන අ ය ඉව වන් කරුණු සිඹල්ර නිළයදි ඵ වතික කයමි.
----------------------දිනඹ

---------------------------------ප්රහතේශීඹ තල්කම්/ග්රහභ නිරධහරී/ ඵරඹරත් නිරධහරි අත්න ව නිර මුද්ර

ළ.යු. - තභභ අය ඳත්රඹ ඳස/තඵොයළු/භළටි/ළලි ප්රහවනඹ කයන විත ශඟ ඵහග යුතුඹ. අදහශ යජත
නිරධහරිතඹකු එඹ ඳරීක්හ කිරීභ වහ ඉල්රන ඕනෆභ අසාහක ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ.
* නදාළ ෙනොවාන වාචන කඳා හරින්න
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ආකෘතිඳත්ර - III
ඳස් /ෙබොරළු / වාැලි කැණීම හා ප්රවාාහන සහා ප්රාේගය  ේ කම් විසින් නිකුත් කරනු ලබන
බලඳත්ර සහා ඉ් ලුම් කිරීෙම් න ු ම්ඳත්ර
(ඳස ප තඵොයළු උඳරිභ කියුබ් 100ක් වහ ළලි කියුබ් 02ක් වහ ප්රහවන ඵරඳත්ර ඉල්ලීභ)
ළ.යු. - අඹදුම්කරුන් විසින් ඳව වන් තල්තනද (ළලි වහ වළය) ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ;
(i) කළණීම් අතේක්ෂි ඉලතම් ඔේපු වහ පිඹුරු පිතඳත්
(ii) ඉලභත ප්රතේල න භහර්ගඹ දක්න තවන.

1. න ු ම්කරු පිළිබ විස්තර
1.1
අඹදුම්කරුතේ නභ
1.2
ජහතික වළඳුනුම්ඳත් අංකඹ
1.3
ලිපිනඹ වහ දුයකාන අංකඹ
1.4
ග්රහභ නිරධහරී තකොට්සහඹ වහ අංකඹ
1.5
අඹදුම්කරුතේ අත්න වහ දිනඹ
2. කැණීම් සිු කිරීම් හා බැහැර කිරීම පිළිබ ෙතොරතුරු
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5

කළණීම් සිදුකයන ප කශ සාහනත සබහඹ (ග්රහභ නිරධහරීතේ
නිරීක්ණ අනු)
කළණීම් සිදුකයන ප කශ සාහනත ලිපිනඹ
කළපීභත තවේතු (හක්ෂි ඳත්ර අමුණන්න)
කළණීම් සිදුකිරීම් වහ ඵළවළය කිරීභ පිළිඵ ත ොයතුරු
ඵළවළය කිරීභත තඹෝජි සාහනත අයිතිකරුතේ නභ
ඵළවළය කිරීභත තඹෝජි සාහනත අයිතිකරුතේ ලිපිනඹ
ඵළවළය කයන භූමිත සබහඹ
ග්රහභ නිරධහරී තකොට්සහඹ
ප්රහතේශීඹ තල්කම් තකොට්සහඹ

3. ප්රවාාහන කිරීම පිළිබ ෙතොරතුරු
3.1
ප්රහවන භහධයඹ
3.2
හවන ලිඹහඳදිංචි අංකඹ ප අංක
3.3
හවන ධහරි හඹ (කියුබ්)
ප්රහවනඹ කයන දිනඹ වහ තේරහ (තඳ.. 6.00 -ඳ.. 6.00
3.4
දක්හ ඳභණි)
4. ඉවාත් කිරීමට නි මික)ත ප්රමාණ පිළිබ ෙතොරතුරු
4.1
ඉලතභන් ඉත් කිරීභත අතේක්ෂි මුළු ප්රභහණඹ (කියුබ්)
4.2
ප්රහවනඹ කිරීභත නිඹමි ප්රභහණඹ (කියුබ්)
4.3
දුයතත් ප්රහවනඹ කිරීභත ඉතිරි වී ඇති ප්රභහණඹ (කියුබ්)
තභභ ඉල්ලුම්ඳත්රතඹහි ඇතුශත් ප්රකහල භහතේ උඳරිභ දළනීභ අනු  ය ඵ වහ නිළයදි ඵ තභහි ඳව අත්න් කයන භභ
තභයින් වතික කයමි.
----------------------දිනඹ

-----------------------------------අඹදුම්ඳත්රරහියඹහතේ අත්න
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ආකෘතිඳත්ර - IV
මූලික ඳරමාර්ථ කැණීමේ ෙනොවාන ක්රි ාවාලි ේ ෙහේතුෙවාන් ජනන වාන ඛනිජ ඉවාත් කිරීම හා
ප්රවාාහන කිරීම සහා ඉ් ලුම් කිරීෙම් න ු ම් ඳත්ර
(තභඹ ඉලම් හිමිකරු/ යහඳෘති හිමිකරු විසින් ම්පර්ණ කය, භූ විදයහ මීක්ණ වහ ඳ ල් කහර්ඹහංලත තනිජ
ඉත් කිරීභත අතේක්ෂි ඉලභ පිහිටි අදහශ ප්රහතේශීඹ කහර්ඹහරඹ ත ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ.)
1. න ු ම්කරු පිළිබ විස්තර
1.1 අඹදුම්කරුතේ නභ
: .................................................................
1.2 ජහතික වළඳුනුම්ඳත් අංකඹ
: .................................................................
1.3 ලිපිනඹ වහ දුයකාන අංකඹ
: .................................................................
1.4 ග්රහභ නිරධහරී තකොට්සහඹ වහ අංකඹ : ......................................................
1.5 අඹදුම්කරුතේ අත්න වහ දිනඹ
: ......................................................
2. ඳස් / ෙබොරළු කැණීම් සිු කිරීම් හා බැහැර කිරීම පිළිබ ෙතොරතුරු
2.1 ඳස / තඵොයළු කළණීම් සිදුකයන ප කශ සාහනත සබහඹ
2.1.1 ඳස / තඵොයළු ඵළවළය කිරීභත තඹෝජි සාහනත අයිතිකරුතේ නභ :
2.1.2 අදහශ ඉලතම් ඔේපු අංකඹ වහ පිඹුරු අංකඹ
:
2.1.3 ඳස / තඵොයළු ඵළවළය කිරීභත තඹෝජි සාහනත අයිතිකරුතේ ලිපිනඹ :
2.1.4 ඳස / තඵොයළු ඵළවළය කයන භූමිත සබහඹ
:
2.1.5 ග්රහභ නිරධහරී තකොට්සහඹ
:
2.1.6 ප්රහතේශීඹ තල්කම් තකොට්සහඹ
:
2.2 ඳස / තඵොයළු කළණීම් සිදුකයන ප කශ සාහනත ලිපිනඹ
:
2.3 ඳස / තඵොයළු කළපීභත තවේතු
:
3. ඉවාත් කිරීමට නි මික)ත ඳස් / ෙබොරළු ප්රමාණ පිළිබ ෙතොරතුරු.
3.1 ඉලතභන් ඉත් කිරීභත අතේක්ෂි මුළු ඳස ප තඵොයළු ප්රභහණඹ (කියුබ්)
3.2 ප්රහවනඹ කිරීභත නිඹමි ඳස ප තඵොයළු ප්රභහණඹ (කියුබ්)

:
:

තභභ ඉල්ලුම්ඳත්රතඹහි ඇතුශත් ප්රකහල භහතේ උඳරිභ දළනීභ අනු  ය ඵ වහ නිළයදි ඵ තභහි ඳව
අත්න් කයන භභ තභයින් වතික කයමි.

----------------------දිනඹ

------------------------------------අඹදුම්ඳත්රරහියඹහතේ අත්න

කාර් ාලී ප්රෙ ෝජන සහා
ඵරඳත්ර අංකඹ :
රංගු කහර සීභහ :
ඵරඳත්ර නිකුත් කයන රද තරොරි අංකඹ
ඵරඹ තදන නිරධහරිඹහතේ අත්න වහ දිනඹ :
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ඳත්  හා ඛනිජ රවාය ඳනත ටෙත් වාන නිෙ ෝග
1992 අංක 33 දයන ඳ ල් වහ තනිජ ද්රය ඳන ඹතතත් නිකුත් කයන රද 1993.11.26 දිනළති අංක 794/23
දයන ගළට් ඳත්රත තභභ නිතඹෝග ඇතුශත් අ ය ඊත ඳසු රින්ය එභ නිතඹෝග ංතලෝධනඹ වී ඇ .
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