ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජය
මහා නගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාතාංශය

(MMWD)

යාවත්කාලීන කරන ලද නැවත පදංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම

,

,

රාජගිරිය ඔමේමස්කරපුර අරුම ෝදය මාවමත් පවුල් 38 ක් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අයත්
තට්ටු මගාඩනැගිල්ලක නැවත පදංචි කරවීම

ආසියානු යටිතල පහසුකේ ආමයෝජන බැංකුව (AIIB)

වෙත

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය

2019 ඔක්මතෝබධ

යාවත්කාලීන කරන ලද නැවත පදංචි කිරීමේ ක්රියාකාරි සැලැස්ම සඳහා වන සටහන:
ඔමේමස්කර පුර අරුම ෝදය මාවමත් පවුල් 38 ක් නැවත පදංචි කිරීමේ ක්රියා සැලැස්ම නාගරික
සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්ත්ර සකසා 2018 ඔක්මතෝබධ මස (එහි අනුවාදය මමහි ඇත) පළ කරන ලද.
යාවත්කාලීන කරන ලද නැවත පදංචි කිරීමේ ක්රියාකාරි සැලැස්ම පහත දක්වා ඇති අතර, එහි වර්ධ 2019
දී එක්ැස් කරගත් අතිමධක සමාජ-ආර්ධික මතාරතුරු පිළිබඳ සැලකිල්ලට ගැනීම සහ පවුල් 38 ක්
දැනටමත් පදංචි කර ඇති නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ හිමිකාරීත්වය සහිත මහල් නිවාස සංකී ධවල
වතධමාන තත්ත්වය පිළිබලදව කරුණු දක්වා ඇත. වාපෘතිමේ බලපෑමට තතුවූ ගෘහ ඒකක මත
අතිමධක බලපෑේ හඳුනාමගන, එම බලපෑේ අවම කිරීම සඳහා වන ක්රියාමාගධ මයෝජනා කර තිමේ.
2019 ඔක්මතෝබධ මස අවසානය දක්වා වන දත්ත යාවත්කාලීන කරන ලද නැවත පදංචි කිරීමේ ක්රියාකාරි
සැලැස්මේ ඇතුලත්ව තිමේ. ඉඩේ අත්පත් කරගැනීමේ ක්රියාවලිය ගතික වන මහයින්ත්ර සහ එහි තත්වය
නිරන්ත්රතරමයන්ත්ර මකටි කාලයක් තුළ මවනස්වීමට භාජනය වන මහයින්ත්ර නැවත පදංචි කිරීමේ ක්රියාකාරි
සැලැසුම සඳහා මයෝජිත මවනස් කිරීේ, නැවත පදංචි කිරීමේ සැලසුේ රාමුව සමඟ අනුගත වන මලස
සකසා ඇත. ආසියානු යටිතල පහසුකේ ආමයෝජන බැංකුමේ පාරිසරික සහ සමාජීය රාමුව අනුගතව
වාපෘතිමේ බලපෑමට තතු වූ පවුල්වල දයුණුව මහෝ අවම වශමයන්ත්ර ප්රතිර්්ර්ාපනය කිරීම කරලීම මමම
අතිමධක ක්රියාමාගධ මගින්ත්ර සිදු මේ. මයෝජිත වැදගත් මවනස් කිරීේ සහ එකී ප්රතිමශෝර්නය සඳහා වන
තාකධිකත්වය සහත වගුමේ දක්වා ඇත.
නැවත පදංචි කිරීමේ මුල් ක්රියාකාරි
සැලැස්ම (2018 ඔක්මතෝබධ)

යාවත්කාලීන කරන ලද නැවත
පදංචි කිරීමේ මුල් ක්රියාකාරි
සැලැස්ම (2019 මනාවැේබධ)

යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා තුඩු දුන්ත්ර
තාකධිකත්වය

හිමිකේ නාසය සහ නැවත පදංචි කිරීමේ ක්රියාකාරි සැලැස්මේ අයවැය, අතිමධක සමාජ - ආර්ධික
දත්තවලට අනුගතව යාවත්කාලීන කරන ලද.
දවා
සුැකුේ
මර්ස්ර්ාන, මයෝජිත
ක්රියාකාරකේ සියපත් මසවමන්ත්ර දැනටමත්
කාන්ත්රතාවන්ත්ර සඳහා කාමර සහ සිදුකිරීමට
ප්රජා
ශාලා ඉඳිකර ඇති මහල් නිවාසවලට
ප්රාර්මික පාසල් ලබාදීම
මයාදාගත හැක
මවනස්කේ
සිදු
කිරීම
ප්රාමයෝගික මනාමේ.
අතිමධක නිවාස ඒකකයක පිරිවැය නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිමේ පැහැදලි කිරීම RPF සමඟ
රුපියල් මිලියන 7 ක් මේ.
දැනට පවත්නා මගවීේ අනුගත මේ.
ක්රමමේදය අනුව අතිමධක
මහල් නිවාස ඒකකයක
පිරිවැය තීර ය මකමරනු
ඇත.
නැවත පදංචි කිරීමේ වාපෘතිමේ ගාස්තුව අතහැර දමා ඇත.
වාපෘතිමේ බලපෑමට තතු වූ
බලපෑමට තතු වූ ගෘහ ඒකක,
ගෘහ ඒකකයන්ත්රමේ මගවීමට
සහාධිපතය
කළමනාකර
ඇති
ර්ාරිතාවට
අනුගතව
කමිුව මවත ඉහළ නඩත්තු
මවනස්කේ සිදු කර ඇත.
ගාස්තුවක් මගවීම
සංමශෝර්වල විනිවිඳභාවය තහවුරු වන මලස සිදු කළ මවනස්කේ දක්වමින්ත්ර, නැවත පදංචි කිරීමේ ක්රියාකාරි

සැලැස්මේ යාවත්කාලීන කරන ලද අනුවාදය ආසියානු යටිතල පහසුකේ ආමයෝජන බැංකුමේ සහ
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ මවේ අඩවිවල පළවූ අනුවාදය මවනුවට පළ කර ඇති අතර, ඉදරිමේ දී එය
වතධමාන සැලැස්ම බවට පත් මේ. වාපෘතිමේ බලපෑමට තතු වූ ගෘහ ඒකක මවත මයෝජිත මවනස්කේ
සුදුසු මාගධයකින්ත්ර දැනුේ දීමට සහ යාවත්කාලීන කරන ලද අනුවාදමේ දෘඩ පිටපත් සිංහල, ඉංග්රිසි සහ
මදමළ භාර්ාවලින්ත්ර, ඒ පිළිබඳව උනන්ත්රදුවක් දක්වන පාශධවයන්ත්රට ලබාගැනීමට හැකිවන පරිද කටයුතු
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අතර, නැවත පදංචි කිරීමේ නව ක්රියාකාරි සැලැස්ම සේබන්ත්රර්මයන්ත්ර පැමිණිලි සහ දුක් ගැනවිලි ඉදරිපත්
කිරීමට සඳහා භාවිතා කළ හැක.
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බලපෑේ ලත් පුද්ගලයා

APD

අතිමධක වාපෘති අර්ක්ර්
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අර්යන මපාදු සහතික පත්ර
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ගෘහ ඒකක
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ගෘහමූලිකයා
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සමීක්ර් ය)
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PAP
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වාපෘතිමයන්ත්ර බලපෑේ ලත් නිවාස ඒකක
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වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීමේ අංශය
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viii | පි ටු ව

RAP

නැවත පදංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම

RFP

නැවත පදංචි කිරීමේ ප්රතිපත්ති රාමුව

SES

සමාජ ආර්ධික සමීක්ර් ය

SSD

සමාජ මස්වා මදපාතධමේන්ත්රතුව

UDA

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය.

UN

එක්සත් ජාතීන්ත්ර

URP

නාගරික පුනජධනන වාපෘතිය
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විර්ායක සාරාංශය
හැඳින්ත්රවීම
මකාළඹ යනු ශ්රී ලංකාමේ ප්රර්ාන වාණිජ නගරය සහ අගනගරය මවයි. සංඛ්ාමල්ඛ්න අනූව, රජයට හිමි
ඉඩේවල තැනූ අවම පහසුකේ පවතින ජනාවාසවල පවුල් 50,000 කට අධික ප්රමා යක් ජීවත් මවයි.
මකාළඹ, 800,000 ක පම

ජනතාවකට නිවහන්ත්ර මවන අතර විවිර් අරමුණු සඳහා මිලියනයක පම

ජනතාවක් නදනිකව මකාළඹට පැමිම යි. නාගරික පුනජධනන වාපෘතිය යටමත් රජය විසින්ත්ර පවුල්

5,500 ක් පම

තට්ටු මගාඩනැගිලිවල නැවත පදංචි කිරීම පිණිස ආසියානු යටිතල පහසුකේ ආමයෝජන

බැංකුමවන්ත්ර මූල සහය අමප්ක්ර්ා කර ඇත. මමම පවුල් නැවත පදංචි කිරීමමන්ත්ර පසු හිස්මවන ඉඩේ
යටිතල පහසුකේ සංවර්ධනය සඳහා සහ මිශ්ර සංවර්ධන වාපෘති සඳහා භාවිතා මකමරනු ඇත.
වාපෘතිමේ පිරිවැය ඇමමරිකානු මඩාලධ මිලියන 280 ක් වනු ඇති අතර ඉන්ත්ර ඇමමරිකානු මඩාලධ
මිලියන 200 ක් ආසියානු යටිතල පහසුකේ ආමයෝජන බැංකුමවන්ත්ර ඉල්ලා ඇත.
ඔමේමස්කරපුර අරුම ෝදය මාවමත් පවුල් 38 ක් ජීවත් වන ඉඩම, වාපෘතිමේ 1 වන සංරචකය යටමත්
ඉදකිරීමට අමප්ක්ර්ා කරන තට්ටු නිවාස සංකී ධය ඉදකිරීම සඳහා අවශ මේ.
පිහිටීම
ඔමේමස්කරපුර පිහිටා ඇත්මත් මකෝට්ටමට්ට- ශ්රී ජයවර්ධනපුර මහනගර සභාව සහ මකෝට්ටමට්ට මැතිවර
මකාට්ටඨාසමේ මකාටසක පරිපාලන සීමාවන්ත්ර ඇතුළතය. මමහි ජනවාගධික සංයුතිය ප්රර්ාන වශමයන්ත්ර
සිංහල ජනයාමගන්ත්ර සමන්ත්රවිත වන අතර ගෘහ මූලිකයන්ත්ර 38 මදනාමගන්ත්ර 21 ක් ඔමේමස්කරපුර
ප්රමද්ශමයන්ත්ර පිටත ඉපදී පසුව වතධමාන ස්ර්ානයට සංක්රම ය වූමවෝ මවති.

නැවත පදංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්මේ (RAP) අරමුණු
ස්මේච්ඡා මනාවන නැවත පදංචි කිරීමේ ජාතික ප්රතිපත්තිය අනූව, නැවත පදංචි කිරීම මගින්ත්ර පවුල් 20
කට වඩා වැඩි ප්රමා යකට බලපෑේ ඇති වන්ත්රමන්ත්ර නේ මහෝ ආසියානු යටිතල පහසුකේ ආමයෝජන
බැංකුමේ ආරක්ර් යන්ත්ර අනූව පුද්ගලයන්ත්ර 200 කට අධික ප්රමා යකට බලපෑේ ඇතිවන්ත්රමන්ත්ර නේ නැවත
පදංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්මක් අවශ මකමධ. නැවත පදංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්මක් යනු
බලපෑේ ලත් සහ අවතැන්ත්රවූ ජනතාව නැවත පදංචි වීමමන්ත්ර පසු තම ජීවන තත්වය පවත්වා ගැනීමේදී මහෝ
වැඩි දයුණු කරගැනීමේදී මතුවන ගැටළු නිරාකර

ය කිරීම සඳහා වන මමවලමයි.

භාවිතා මකමරන ක්රමමේදය
නැවත පදංචි කිරීමේ විමශ්ර්ඥයින්ත්ර සහ වාපෘති කායධ මණ්ඩලය විසින්ත්ර වාපෘතිමේ සාර්ාරණීකර ය
විස්තර කිරීමට සහ ඒ සේබන්ත්රර්ව දැනුවත් කිරීමට බලපෑේ ලබන පුද්ගලයන්ත්ර සඳහා මූලික ැස්වීමක්
පවත්වන ලදී. මමමගින්ත්ර ඔවුන්ත්රට ලැමබන වාසි සහ ප්රතිලාභ මමහිදී අවර්ාර
කිරීමේ විමශ්ර්ඥයින්ත්රමේ මගමපන්ත්රවීම මත වාපෘති කළමනාකර

ය මකරිණි. නැවත පදංචි

ඒකකමේ සමාජ ඒකක කායධ
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මණ්ඩලය විසින්ත්ර සකසන ලද ප්රශ්නාවලියක් හරහා සමාජ ආර්ධික සහ ජනවිකාසමය දත්ත එක් ැස්
කරගන්ත්රනා ලදී.

සමාජ ආර්ධික පැතිකඩ
බලපෑේ ලබන පවුල් 38 මුළු ජනගහනය 140 ක් වන අතර එහි පුරුර්යන්ත්ර 67 ක් ද කාන්ත්රතාවන්ත්ර 73 ක් ද
මවයි. ගෘහ මූලික පුරුර්යින්ත්ර 18 ක්ද ගෘහ මූලික කාන්ත්රතාවන්ත්ර ග න 20 ක්ද මේ. මමහි ජනවාගධික
සංයුතිය, සිංහල ජනතාව 114 කින්ත්ර, මදමළ ජනතාව 18 කින්ත්ර සහ මුස්ලිේ ජනතාව 8 කින්ත්ර සමන්ත්රවිත
මවයි. ආගම අනූව ගත් විට, මබෞද්ර්යන්ත්ර 103 ක්, ඉස්ලාේ භක්තිකයින්ත්ර 8 ක් , හින්ත්රදු භක්තිකයින්ත්ර 11 ක්
සහ ක්රිස්තු භක්තිකයන්ත්ර 16 දැකිය හැකිය. මින්ත්ර මදමදමනක් ප්රතිචාර දැක්වීම ප්රතික්මර්්ප කළහ.
වයස 5 ට අඩු දරුවන්ත්ර 7 ක් සහ මජර්්ඨ පුරවැසියන්ත්ර 8 (60 ට වැඩි) ක් මමහි සිටී. විවාහක අය 76 ක් ද
අවිවාහක අය 21 ක් ද (සියයට 15 ක්) මේ. බලපෑේ ලබන පුද්ගලයන්ත්රමේ අර්ාපන මට්ටටම සාමානය.
වැඩිහිටියන්ත්ර 4 මදමනකු පාසල් මගාස් නැත (සියයට 2).
පුරුර්යින්ත්ර 21 ක සහ කාන්ත්රතාවන්ත්ර 10 ක මේ ආදායමේ සාමානය රු. 25,0001-50,000 අතර වන අතර
මර්නය රු. 37,500 ක් මේ. ශ්රම සහභාගිත්වතා අනුපාතය සියයට 65 ක් වන අතර සියයට 53.8 ක්
වන ජාතික ශ්රම සහභගීත්වතා අනුපාතයට වඩා වැඩිය )ජාතික සංග නය 2012).
අවදානමට ලක්ව ඇති මලස සලකන ගෘහ ඒකකයන්ත්ර ග න 4 කි. බලපෑේ ලබන පුද්ගලයන්ත්ර වාපෘතිය
මකමරහි මපාදුමේ සාර්නීය මතයක් ප්රකාශ කළ අතර වැඩි සමාජමය පීඩනයකින්ත්ර මතාරව වාපෘතිය
ක්රියාත්මක කළ හැකි මවනු ඇති බව ඉන්ත්ර මපනී යයි.
වාපෘතිමේ බලපෑේ
ඉවත් කිරීමට ඇති නිවාස ග න 38 කි. බලපෑේ ලබන නිවාසවල මුළු බිේ ප්රමා ය වගධ අඩි 8.862 කි.
මමම නිවාස 38 න්ත්ර 31කම බිේ ප්රමා ය වගධ අඩි 300 ට අඩු මවන අතර වගධ අඩි 300-500 අතර වන
නිවාස ග න 6 කි. වගධ අඩි 600 කට වඩා වැඩි නිවාස ග න එකකි. නිවසක සාමාන බිේ ප්රමා ය
වගධ අඩි 233 කි.
නනතික රාමුව සහ ප්රතිපත්තිය
ඉඩේ අත්පත් කරගැනීම සිදු මකමරන්ත්රමන්ත්ර 1950 ඉඩේ අත්පත් කරගැනීමේ පනත අනූවයි. 1979 අංක 7
දරන රජමේ ඉඩේ. (සන්ත්රතකය ආපසු ලබාගැනීමේ) පනමත් විධිවිර්ාන අනූව රාජ මද්පළ අයත්
කරගැනීම සිදු මකමධ.
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ස්මේච්ඡා මනාවන නැවත පදංචි කිරීමේ ජාතික ප්රතිපත්තිය
බලපෑේ ලබන පුද්ගලයින්ත්රට ප්රතිලාභ ලබාදීම සඳහා 2001 වර්ධමේදී අමාත මණ්ඩලය විසින්ත්ර ගනු ලැබූ
ප්රතිපත්තිමය තීර යක් මත 2001 දී ස්මේච්ඡා මනාවන නැවත පදංචි කිරීමේ ජාතික ප්රතිපත්තිය සකසන
ලදී.
හිමිකේ

මාසික බදු මුදලක්, සහාධිපත කළමනාකර
අරමුදලට දායකත්වයක් සහ උපමයෝගිතා
මවනුමවන්ත්ර මාසික නඩත්තු මුදලක් මගවීමට යටත්ව, බලපෑමට ලක් වූ පවුල්වලට වගධ අඩි 550
ක මහල් නිවාස ඒකකයකට හිමිකම ලැමේ. සත මලස ආදායම අහිමිවීම මත පදනේව නැවත
පදංචිවීම මහ්තුමවන්ත්ර ආදායේ මාගධ අහිමි වීම මත රු. 5000 ක ප්රවාහන දීමනාවක්, 50,000ක
ආදායේ ප්රතිස්ර්ාපන වන්ත්රදයකට, තාවකාලිකව පදංචිවීම සඳහා සහය ඉල්ලා සිටින අයට
මාසයකට රු. 15,000 ක කුලි දීමනාවක් සහ ඇස්බැස්මටාස් මසවිලි තහඩු වැනි ද්රව
ලබාගැනීමට හිමිකේ ඇත.

හිමිකේ අනුකෘතිය

මද්පළ අත්පත් කරගැනීම සහ ඔවුන්ත්රට ඇතිවූ බාර්ාවන්ත්ර මහ්තුමවන්ත්ර බලපෑේ ලැබූ පුද්ගලයන්ත්රට හිමිකම
ඇති සියලු ආකාරමේ වන්ත්රද ආකාරයන්ත්ර හිමිකේ අනුකෘතිය මගින්ත්ර ආවර ය මකමධ. සංවර්ධන
අමාතවරයා විසින්ත්ර 2013 වසමධදී පාලධිමේන්ත්රතුමේදී ඉඩේ අත්පත් කරගැනීමේ පනත යටමත් සේමත
කරගත් වන්ත්රද ලබාදීමේ විධිවිර්ාන මත හිමිකේ අනුකෘතිය පදනේ මේ.

අදහස් විමසීම, මහජන සහභාගීත්වය සහ දුක්ගැනවිලි විසඳීමේ යාන්ත්රත්ර

ය

බලපෑේ ලත් පුද්ගලයන්ත්රමේ සහභාගීත්වමයන්ත්ර අදහස් විමසීම, මතාරතුරු මබදාහැරීම සහ අනාවර
අවශතා සිදු කරනු ලැබිණි. බලපෑේ ලැබූ පුද්ගලයන්ත්රට නව අත්දැකීමක් වන තිරස් ඉදකිරීමක් තුළ ජීවත්
වීම සේබන්ත්රර්ව ඔවුන්ත්රමේ දැක්ම සේබන්ත්රර්ව සමහර ගෘහ ඒකකයන්ත්ර සමග සාකච්ඡා කරන ලදී.

අවසන්ත්ර දනය
2018 ඔක්මතෝබධ මස 13 වන දන නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්ත්ර ආරේභ කරන ලද මූලික
සංග න සමීක්ර් ය පැවැත්වීමට මපර ඉඩමේ පදංචිව සිටි පුද්ගලයන්ත්ර වන්ත්රද සඳහා සුදුසුකේ ලබයි.

දුක්ගැනවිලි විසඳීමේ යාන්ත්රත්ර

ය

මහාඳම පරිචයන්ත්ර අනුගමනය කරමින්ත්ර, නැවත පදංචි කිරීමේ ප්රතිපත්ති රාමුව තුළ දක්වා ඇති
මාමගධෝපමද්ශයන්ත්ර අනූව වාපෘතිය විසින්ත්ර ස්වාධීන දුක්ගැනවිලි විසඳීමේ යාන්ත්රත්ර

යක් ස්ර්ාපිත කරනු

ඇත. බලපෑේ ලබන පුද්ගලයන්ත්රට, දුක්ගැනවිලි විසඳීමේ ක්රියාපටිපාටිය හරහා තම පැමිණිලි සහ
දුක්ගැනවිලි සාර්ධකව විසඳා ගැනීමට අවස්ර්ාවක් සපයනු ඇත. නව ක්රියාපටිපාටීන්ත්ර සකස් කර ඇත්මත්
දීර්ධ පරිපාලනමය සහ නනතික ක්රියාපටිපාටීන්ත්ර මග හරිමිනි.

xii | පි ටු ව

මවනත් ස්ර්ානයකට මගන යාම
වතධමානමේදී රජමේ ඉඩේවල ජීවත් වන, මවනත් ස්ර්ානයකට මගන යාමට නියමිත පවුල්
සංඛ්ාව 38 කි. ඔවුන්ත්ර පහත මකාන්ත්රමද්සිවලට යටත්ව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්ත්ර ඉද
කරන ලද වගධ අඩි 550 කින්ත්ර යුත් බද්ර් නිවාස ඒකකයක් මවත මගන යනු ඇත: (I) නාගරික
සංවර්ධන අධිකාරිමයන්ත්ර නියමකරන පරිදී සහාධිපත කළමනාකර

අරමුදලට එක්වර සිදු

කරන මගවීමක් (වතධමානමේදී රු.50,000). මමය වාරික හතරකින්ත්ර මගවිය හැකිය; (ii) විදුලි
මසෝපාන ක්රියාකිරීම, ප්රජා ස්ර්ාන ආමලෝකකර ය සහ සනීපාරක්ර්ක මස්වාවන්ත්ර වැනි මපාදු
මස්වාවන්ත්ර සඳහා මාසික මස්වා ගාස්තුවක් මගවීම. මමම මස්වාවන්ත්රමේ පවතින ගාස්තු අනූව මමය
මවනස් විය හැකිය; (iii) මාස 400 ක කාලයක් මාසිකව රු.3,000 බැගින්ත්ර බද්දක් මගවීම.
බලපෑේ ලබන පුද්ගලයන්ත්රට නැවත පදංචි වීමට පසු සහ ඊට මපර අවශ වන සහයන්ත්ර සපයනු
ඇත. ජලය, විදුලි බලය සහ දුරකර්න බිල්පත් සඳහා මාසිකව මගවීම පදංචිකරුවන්ත්රමේ වගකීම
මවනු ඇත.
සංගත ප්රජාවක් නිමධා ය කිරීම සඳහා ඔවුන්ත්රව සත්කාරක ප්රජාව සමග අනුකලනය කිරීමට වාපෘතිය
නිසි ක්රියාමාගධ ගනු ඇත. බද්ර් නිවාසයකට යාමට කැමැත්තක් මනාදක්වන බලපෑේ ලත් පුද්ගලයන්ත්රට
වන්ත්රද ලබාමගන තමන්ත්ර කැමති ස්ර්ානයක පදංචි වීමේ විකල්පය මතෝරාගත හැකිය.
ආදායේ ප්රතිසාර්නය කිරීමේ උපාය මාගධය

මම මගින්ත්ර බලපෑමට ලක්වූ වාපාර සංඛ්ාව 7කි. ඇස්තමේන්ත්රතුගත ආදායම ආදායම අහිමිවීම
මත ඔවුන්ත්රට මුදල් දීමනාවක් සහ ආදායේ ප්රතිසාර්නය කිරීමේ වැඩසටහන යටමත් සහය
ලබාමදනු ඇත. අවදානමට ලක් වන පවුල්වලට ආදායේ ප්රතිස්ර්ාපන වැඩසටහනට අමතරව,
අඛ්ණ්ඩවම රජමයන්ත්ර ලැමබන සුබසාර්න දීමනාවන්ත්ර ලැමබනු ඇත.
නැවත පදංචි කිරීම සඳහා වන ආයතනික රාමුව
ක්රියාත්මක කිරීමේ සමස්ත වගකීම පැවරී ඇත්මත් මහා නගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාතාංශයටයි.
නැවත පදංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම ක්රියාත්මක කිරීමේ වගකීම, සහායක කායධ මණ්ඩලමේ සහය
සමග අතිමධක වාපෘති අර්ක්ර් (සැලසුේ) හට පැවරී ඇත. නාගරික පුනජධනන වාපෘතිය/ නාගරික
සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්ත්ර, බලපෑේ ලත් පුද්ගලයන්ත්රමේ ජීවමනෝපාය වැඩි දයුණු කිරීමේ අරමුණින්ත්ර,
මවනත් ස්ර්ානයකට මගන යාමේ පශ්චාත් සහය ලබාදීමේ වගකීම භාරගනු ඇත.
නැවත පදංචි කිරීමේ අයවැය සහ මූලයනය
ජනතාව ඉවත් කිරීමමන්ත්ර මුදාගැමනන ඉඩම, නාගරික පුනජධනන වාපෘතිය/ නාගරික සංවර්ධන
අධිකාරිය මවත සැලකිය යුතු ආදායමක් මගන මදන බැවින්ත්ර මමය ආමයෝජනයක් මලස සැලකූ නිසා,
නැවත පදංචි කිරිමේ අයවැය සැකසීමේදී බද්ර් නිවාස සඳහා වන පිරිවැය ඇතුළත් මනාමකරිණි.
ඔමේමස්කරපුර අවතැන්ත්ර ජනතාව සඳහා වන නැවත පදංචි කිරීමේ සැලැස්ම ක්රියාත්මක කිරීම උමදසා වන
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මුළු අයවැය රු 13,225,200 ක් මහවත් ඇමමරිකානු මඩාලධ 73,640 ක් මේ (බද්ර් නිවාස ඒකක සඳහා
වන පිරිවැය ග නය මනාමකරිණි).

ක්රියාත්මක කිරීමේ සැලසුම
නැවත පදංචි කිරීමේ කටයුතු 2018 අමගෝස්තු මාසමේදී ආරේභ වූ අතර 2019 මැයි-ජූනි මවන විට
සේූ ධ මකමරනු ඇත. 2018 මදසැේබධ අග වීමට මපර ඉඩමේ අයිතිය ලබාගනු ඇත. කරු

ාකර

විස්තර සඳහා වගුව 10.1 හි ක්රියාත්මක කිරීමේ සැලසුම බලන්ත්රන.

අධීක්ර් ය සහ ඇගයීම
අභන්ත්රතර අධීක්ර් ය දැනට මස්වමේ මයමදන කායධ මණ්ඩලය විසින්ත්ර සිදු මකමරනු ඇති අතර
බාහිර අධීක්ර් ය සඳහා ස්වාධීන උපමද්ශකයින්ත්ර සේබන්ත්රර් මවනු ඇත. අධීක්ර් ය මගින්ත්ර
වාපෘතිය නිසි මලස ක්රියාත්මක වන්ත්රමනදැයි ඇගයීමට නාගරික පුනජධනන වාපෘතියට
හැකියාව

ලබාමදනු

ඇත.

එමගින්ත්ර

වාපෘති

කළමනාකාරීත්වයට

ගැටළු

කළින්ත්රම

හඳුනාගැනීමටත්, වාපෘතිමේ ක්රියාකාරීත්වය පවත්වාගැනීමට ප්රතිකමධ ක්රියාමාගධයන්ත්ර
ගැනීමටත් හැකියාව ලබා මදනු ඇත.
මමම ඇගයීමට පුළුල් විර්ය පර්යක් ඇතුළත් මවනු ඇති අතර නැවත පදංචිකිරීමේ වාපෘතිමේ
කායධක්ර්මතාව, ඵලදායිත්වය, බලපෑම සහ තිරසර බව ඇගයීමට ලක් කරමින්ත්ර අනාගත නැවත පදංචි
කිරීමේ සැලසුේ සඳහා මාමගධෝපමද්ශය සැපයීමට පාඩේ උගන්ත්රවනු ඇත.
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පළමුවන පරිච්මේදය
හැඳින්ත්රවීම
මකාළඹ නගරය තුළ සහ අවට පහසුකේ අඩු ජනාවාසවල ජීවත් වන පවුල්, රජයට අයත් සහාධිපතයන්ත්ර තුළ
නැවත පදංචි කරවීම, මෑතකාලීන අතීතය තුළ රජමේ ප්රමුඛ්තා වැඩසටහන්ත්ර අතුරින්ත්ර එකක් විය. මකාළඹ නගරය තුළ
පම

ක්, ඉතා අඩු පහසුකේ යටමත් රජමේ මද්පළවල අනවසර පදංචිකරුවන්ත්ර මලස ජීවත් වන පවුල් ග න

50,000 ඉක්මවයි. මමම අරමු

සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්ත්ර රජයට හිමි ඉඩේවල සහ නැවත පදංචි

කළ පවුල් ඉවත් කරනු ලැබූ ඉඩේවල තට්ටු මගාඩනැගිලි ඉද මකමධ. නැවත පදංචි කරනු ලැබූ පවුල් මවත
පිරිනමන ලද නිවාස ඒකකවල, විදුලිය සහ නල ජලය ඇතුළුව වඩා වැඩි පහසුකේ ලබා දී ඇත. ඔවුන්ත්රමේ මපර
ජනාවාසයන්ත්රට වඩා මමහි පරිසරය මබමහවින්ත්ර පිරිසිදුය. රජමේ ඉඩේවල ජීවත් වන අඩු ආදායේලාභී පවුල් සඳහා
තට්ටු මගාඩනැගිලි ඉදකිරීමට අමතරව, ජනතාව ඉවත් කරන ලද ඉඩේ නව ැකියා මූලාශ්රයන්ත්ර සපයන ආර්ධික
කටයුතු වැඩි දයුණු කිරීමට අවශ යටිතල පහසුකේ සඳහා මයාදා ගැනීමද සිදු මකමධ.
මකාළඹ නාගරික පුනජධනන වාපෘතිමේ මදවන අදයර, මහා නගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාතාංශය යටමත්
ඇති නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්ත්ර ක්රියාත්මක මකමරමින්ත්ර තිමේ. ඔමේමස්කරපුර, අරුම ෝදය මාවමත්
අනවසර පදංචිකරුවන්ත්ර 38 ක් පදංචිව සිටි ඉඩම තට්ටු නිවාස සංකී ධ ඉදකිරීම සඳහා මයාදා ගැමනනු ඇත.
නාගරික පුනජධනන වාපෘතිමේ මදවන අදයර සඳහා වන මුළු පිරිවැය ඇමමරිකානු මඩාලධ මිලියන 280 ක් බවට
තක්මස්රු කර ඇත. නිවාස ඒකක ඉදකිරීම සඳහා ඇමමරිකානු මඩාලධ මිලියන 200 ක

ය මුදලක් ලබාදීමට

ආසියානු යටිතල පහසුකේ ආමයෝජන බැංකුව කටයුතු කරමින්ත්ර සිටී. ඉතිරි ඇමමරිකානු මඩාලධ මිලියන 80 ක මුදල
ශ්රී ලංකා රජය විසින්ත්ර ප්රතිරූප අරමුදල් මලස සපයනු ඇත.
ආසියානු යටිතල පහසුකේ ආමයෝජන බැංකුව විසින්ත්ර මූලයනය මකමරන මමම වාපෘතිමේ සංරචකයන්ත්ර තුනකි.
1 වන සංරචකය: හඳුනාගත් පහසුකේ අඩු අනවසර ජනාවාස මවතින්ත්ර දළ වශමයන්ත්ර පවුල් 5,500 ක් සඳහා නිවාස
ඉදකිරීමට මූලයනය කිරීම (ඇමමරිකානු මඩාලධ මිලියන 220). මයෝජිත ආසියානු යටිතල පහසුකේ ආමයෝජන
බැංකු

ය මුදමල් 1 වන සංරචකය යටමත් ඉදකිරීමට නියමිත නිවාස මයෝජනා ක්රම අතුරින්ත්ර එකක් සඳහා අවශ

ඉඩම ලබාගැනීමට, ඔමේමස්කරපුර අරුම ෝදය මාවමත් පවුල් 38 ක් මවනත් ස්ර්ානයකට මගන යා යුතුව ඇත.
2 වන සංරචකය: වතධමාන පදංචිකරුවන්ත්ර මවනත් ස්ර්ානයකට මගනයාමමන්ත්ර මුදාගැමනන ඉඩම මත මහජන
උපමයෝගිතා සැපයීම ඇතුළු කටයුතු සඳහා නැවත සංවර්ධනය කිරීමට සහය ලබාදීම (ඇමමරිකානු මඩාලධ මිලියන

50).
3 වන සංරචකය: බද්ර් නිවාස මගාඩනැගිලිවල තත්වය නඩත්තුව, එහි තිරසර බව වැඩි දයුණු කිරීම, පාරිසරික
ගැටළු කළමනාකර ය කිරීම සහ අඩු සහ මර් ආදායේලාභී නිවාස සැපයීමට අදාළ වතධමාන ප්රතිපත්ති
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සමාමලෝචනය සහ වැඩි දයුණු කිරීම සඳහා සහමයෝගය ලබාදීමට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ හැකියාව
වර්ධනය කිරීම සඳහා මූලයනය කිරීමට (ඇමමරිකානු මඩාලධ මිලියන 10) මයාදාගැනීම.
ඔමේමස්කරපුර අදාළ ඉඩමමන්ත්ර මවනත් ස්ර්ානයකට ැමගන යායුතු පවුල් සංඛ්ාව 38 ක් වන අතර හඳුනාගත්
නැවත පදංචි කිරීමේ ස්ර්ානය වන්ත්රමන්ත්ර මදමටමගාඩ සියපත්මසවනයි. මමම ස්ර්ානය ඔවුන්ත්ර වතධමානමේ ජීවත්වන
ස්ර්ානමේ සිට කිමී 3 ක් ඇතුළත පිහිටා ඇත.

1.1.

පිහිටීම

ඔමේමස්කරපුර යනු, ශ්රී ජයවර්ධනපුර මකෝට්ටමට්ට නගර සභා සීමාමේ පිහිටා ඇති පහත් බිේ ප්රමද්ශයක් වන අතර
මකෝට්ටමට්ට ඡන්ත්රද මකාට්ටඨාශමේ මකාටසකි මමහි විශාල ප්රමද්ශයක් රජයට අයත් වන අතර හිස් බිේ මබාමහෝ
ප්රමා යක් අවිධිමත් මලස පදංචි වූවන්ත්රමගන්ත්ර පිරී ඇත. ඔමේමස්කරපුර මන්ත්රවාසිකයින්ත්රට මසෞඛ්, අර්ාපන සහ
වාණිජමය පහසුකේ මවත ඉක්මන්ත්ර හා පහසු පිවිසුමක් ඇත.
මවනත් ස්ර්ානයකට මගන යනු ලබන පවුල් 38 පහත් බිේ ප්රමද්ශයක ජීවත් වන අතර ඉතා අඩු වර්ධාපතනයකදී
පවා ගංවතුර තජධනයට ලක් මවයි. ඔමේමස්කරපුර ජනතාව සවධජාතික ජන මකාටසක් වන අතර ඔවුන්ත්රමේ
ආදායම මපාමහාසත් මට්ටටමේ සිට අන්ත්රත දළිඳු මට්ටටම දක්වා පරාසයක ඇත; මකමස් මවතත්, අරුම ෝදය මාවමත්
ජීවත් වන පවුල් 38 න්ත්ර සියයට 85 ක්ම උපයනුමේ රු. 50,000 කට අඩු මාසික ආදායමකි. මමම මුදල වතධමාන
විනිමය අනුපාතය වන ඇමමරිකානු මඩාලරයක් රු.180 ක් වන තත්වයක් යටමත්දී මසකට ඇමමරිකානු මඩාලධ

278 ක් මහෝ වාර්ධිකව ඇමමරිකානු මඩාලධ 3,333 ක් මලස ග නය කර ඇත. එමමන්ත්රම 2017 ඒක පුද්ගල
ආදායම වන ඇමමරිකානු මඩාලධ 3,842 ක සාමානයට වඩා අඩු අගයකි.
සංග න සමීක්ර් ය අනූව වැඩි වශමයන්ත්ර සිංහල පවුල් ග නකින්ත්ර සමන්ත්රවිත් මවයි. ගෘහ මූලිකයින්ත්ර 38 න්ත්ර 21 ක්ම
ඔමේමස්කරපුර ප්රමද්ශයට පිටස්තරව උපත ලබා රමට්ට මවනත් ප්රමද්ශවලින්ත්ර එහි පදංචියට ආ අය මවති.
රූප සටහන 1: ඔමේමස්කරපුර, අරුම

ෝදය මාවත සිතියම සහ මගනයාමට මයෝජිත ස්ර්ානය
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ය ෝජිත ස්ථාන
වර්තමාන
ස්ථාන

1.1 නැවත පදංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලසුමක (RAP)අවශතාවය
නැවත පදංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලසුමක් යනු නැවත පදංචි කිරීමේ ක්රියාවලිය සඳහා මාමගධෝපමද්ශය සපයන
මමවලමකි. ස්මේච්ඡා මනාවන නැවත පදංචි කිරීමේ ජාතික ප්රතිපත්තිය අනූව, නැවත පදංචි කිරීම මගින්ත්ර පවුල් 20
කට වඩා වැඩි ප්රමා යකට බලපෑේ ඇති වන්ත්රමන්ත්ර නේ විස්තී ධ නැවත පදංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්මක්
සැකසිය යුතු අතර පවුල් 20 කට අඩු ප්රමා යක් බලපෑේ ලබන්ත්රමන්ත්ර නේ මූලික නැවත පදංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී
සැලැස්මක්

සැකසිය යුතුය.

ආසියානු යටිතල පහසුකේ ආමයෝජන බැංකුමේ සමාජ

ආරක්ර් යන්ත්ර අනූව

පුද්ගලයන්ත්ර 200 කට අධික ප්රමා යකට බලපෑේ ඇතිවන්ත්රමන්ත්ර නේ සේූ ධ නැවත පදංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී
සැලැස්මක් අවශ මකමධ. ස්මේච්ඡා මනාවන නැවත පදංචි කිරීමේ ජාතික ප්රතිපත්තිමේ සහ ආසියානු යටිතල
පහසුකේ ආමයෝජන බැංකුමේ අවශතා සපුරමින්ත්ර බැංකුමේ අනුමැතිය සඳහා විස්තී ධ නැවත පදංචි කිරීමේ
ක්රියාකාරී සැලැස්මක් ඉදරිපත් කරනු ලැමේ.

1.3 අරමුණු
නැවත පදංචි කිරීමේ සැලසුමේ මූලික අරමු

වන්ත්රමන්ත්ර බලපෑේලත් සහ අවතැන්ත්ර වූ ජනතාව මුහු

මදන

ගැටළු විසඳීම සහ නැවත පදංචි කිරීමමන්ත්ර පසු ඔවුන්ත්රමේ ජීවිත වැඩි දයුණු වූ බව තහවුරු කිරීම මහෝ අවම
වශමයන්ත්ර නැවත පදංචි කිරීමට මපර ඔවුන්ත්ර අත්දැක තිබූ තත්වයට සමාන ජීවන තත්වයක් මහෝ ළඟා
කරගැනීමට ඉඩ ලබාදීමයි. අවම අවශතාවය වන්ත්රමන්ත්ර මමයයි; මකමස් මවතත්, වාපෘති අරමු

වන්ත්රමන්ත්ර

බලපෑේ ලත් අයමේ ජීවිතය ඔවුන්ත්රමේ මපර ජීවන මට්ටටේවලට වඩා ඉහළ තලයකට මගන ඒමයි.
මමම ප්රර්ාන අරමු

ළඟා කරගැනිම සඳහා පහත ක්රියාමාගධයන්ත්ර ( එනේ නැවත පදංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලසූමේ

මකාටසක්) ඵලදායීව සහ නියමිත මලස ක්රියාත්මක කළ යුතුය:

•

ස්මේච්ඡාමවන්ත්ර සිදු මනාවන නැවත පදංචි කිරීේ වැලැක්වීමට හැකි සියලුම ආකාරයන්ත්ර
ගමේර් ය කළ යුතුය. නැවත පදංචි කිරීම කළ යුතුම වන්ත්රමන්ත්ර නේ, නැවත පදංචි කිරීම අවම
කිරීමට ක්රියාමාගධයන්ත්ර ගත යුතුය. මමම වාපෘතිය මගින්ත්ර, පහසුකේ අඩු ජනාවාස තුළ ජීවත්වන
මයෝග පවුල් සඳහා නිවාස සැපයීම පිණිස තට්ටු මගාඩනැගිලි ඉදකිරීමට නිවාස ඉවත් කිරීමට
සිදුමේ. බලපෑේ ලත් පවුල් යේ මට්ටටමක අපහසුතාවයන්ත්රට සහ බලපෑේවලට ලක්වනු ඇති
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බැවින්ත්ර, සිදුවිය හැකි පාඩුවක් හා/මහෝ තාවකාලික කඩාවැටීමක් සඳහා වන්ත්රද ලබාදීම පිණිස
ප්රමා

වත් මුදලක් මයාදවනු ඇත.

•

වන්ත්රද ලබාදීම සහ හිමිකේ පිළිබඳව මතාරතුරු ප්රචාර ය

•

මහජනයා මවත වාපෘතිමේ සාර්ාරණීකර ය, ක්රියාත්මක කරන ආයතනය, මූල මූලාශ්ර,
මවනත් ස්ර්ානයකට යාමට මපර සහ පසු ලබාමදන සහය පිළිබඳව අනාවර ය කිරීම සහ
සත්කාරක ප්රජාව සමග අනුකලනය කිරීම.

•

බලපෑේ ලත් පුද්ගලයන්ත්ර සමග නිරන්ත්රතර සංවාදයක් පවත්වා ගැනීම සහ නැවත පදංචි කිරීමේ
ක්රියාකාරී සැලසුම සකසන අතර සහ එය ක්රියාත්මක කරන අතරතුර ඔවුන්ත්රමේ අදහස්
ලබාගැනීම.

•

මභෞතික, ආර්ධික සහ සමාජමය මලස සිදුවන විවිර්ාකාරමේ බලපෑේ හඳුනාමගන නැවත පදංචි
කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලසුමට ඇතුළත් කිරීම.

•

දුක්ගැනවිලි විසඳීම සඳහා යාන්ත්රත්ර

•

නැවත පදංචි කිරීමේ සැලසුම සඳහා වන වියදේ ආවර ය මකමරන විස්තී

යක් සංවර්ධනය කිරීම.
ධ අයවැයක්

සංවර්ධනය කිරීම.
•

බලපෑේ ලත් පුද්ගලයන්ත්රට සහ අමනකුත් පාශධ්වකරුවන්ත්රට හිමිකේ අනුකෘතිය අනාවර ය
කිරීම.

•

ක්රියාත්මක කිරීමේ සැලසුම නිසි මලස සිදුවන්ත්රමන්ත්රද යන්ත්රන තහවුරු කිරීම පිණිස එය අධීක්ර් ය
කිරීම.

•

බරපතල මලස බලපෑමට ලක් වන මහෝ අවදානමට ලක් වූ අය හඳුනාමගන ඔවුන්ත්රට සහය
ලබාදීමට වැඩසටහනක් සැකසීම.

•
1.3

වාපෘතිය, බලපෑේ ලත් පුද්ගලයන්ත්ර සඳහා වන සංවර්ධන අවස්ර්ාවක් මලස සැලකීම.
භාවිතා මකමරන ක්රමමේදය

වාපෘති උපමද්ශකයින්ත්ර විසින්ත්ර වාපෘති කළමනාකර

ඒකකමේ සමාජ අංශමේ සාමාජිකයින්ත්ර සමග 2018

ඔක්මතෝබධ 10 වනදා මූලික පරීක්ර්ාවක් සඳහා ක්මර්්ත්රය මවත සංචාරය කළ අතර එහිදී පාශධ්වකරුවන්ත්රමේ
හමුවීේ සහ ග න්ත්ර ගැනීේවලට මපර වාපෘති ප්රමද්ශමේ භූමගෝලය, ජන විකාසය, සමාජ ආර්ධික සහ පාරිසරික
තත්වය පිළිබඳ මතාරතුරු ැස් කිරීමට අදහස් මකරිණි. නාගරික පුනජධනන වැඩසටහමන්ත්ර වාපෘති කළමනාකර
ඒකකමේදී ග න්ත්ර මදන්ත්රනන්ත්ර මලස කටයුතු කරන සමාජ අංශමේ කායධ මණ්ඩලය සඳහා ප්රශ්නාවලී, සේමුඛ්
සාකච්ඡා ක්රමමේද, මතාරතුරු මබදාහැරීම යනාදය පිළිබඳව පුහුණු පංතියක් පවත්වන ලදී.
වාපෘතිමේ සාර්රණීකර ය සහ මවනත් ස්ර්ානයකට ැමගන යාමට මපර සහ පසු ඔවුන්ත්රට ලැමබන සහය,
මයෝජිත පදංචි කිරීමේ ස්ර්ානය යනාදය පිළිබඳව පැහැදලි කිරීම සඳහා 2018 ඔක්මතෝබධ 11 වනදා මප.ව. 10 ට
ඔමේමස්කරපුරදී අදහස් විමසිමේ ැස්වීමක් පැවැත්විණි. බලපෑේ ලබන පුද්ගලයන්ත්ර මගන යාමට නියමිත ස්ර්ානය
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වාපෘති කළමනාකර

ඒකකය විසින්ත්ර මපන්ත්රවන ලදී. ඔවුන්ත්ර ඉවත් කිරීමමන්ත්ර පසුව එම භූමිමේ ඉද කරනු ලබන

සහාධිපත මගාඩනැගිල්ල සේූ

ධ කිරීමමන්ත්ර පසුව එම ස්ර්ානයටම නැවත පැමිණීමට කැමති නේ තාවකාලික

නැවත පදංචියක් සඳහා ඉල්ලීමක් කළ හැකි බවද ඔවුන්ත්රට දන්ත්රවන ලදී. එවන්ත්ර තත්වයකදී, වතධමාන ස්ර්ානමේ
නිවාස ඒකකයන්ත්ර තුළ පදංචි වීමට හැකියාව ලැමබන මතක් තාවකාලික ස්ර්ානවල නිවාස මසායාගැනීම සඳහා කුලී
දීමනාවක් ඔවුන්ත්ර මවත ලබාමදනු ඇත. මමම සාකච්ඡාමවන්ත්ර පසුව, තම ගැටළු සාකච්ඡා කිරීමට සඳහා
මදපාශධ්වයටම අදහස් දැක්විය හැකි සැසියක් පවත්වන ලදී. තමන්ත්ර ඉවත් වීමමන්ත්ර පසුව ඉද මකමරනු ඇති
සහාධිපත මගාඩනැගිල්ලට නැවත පැමිණීමට කැමැත්ත පල කරනු ලැබූමේ බලපෑේ ලබන පවුල් අතුරින්ත්ර පවුල්
හතරක් පමණි.
ප්රශ්නාවලිය භාවිතා කර දත්ත එක් ැස් කිරීමට මපර, ග න්ත්ර මදන්ත්රනන්ත්ර විසින්ත්ර බලපෑේ ලත් පුද්ගලයන්ත්රමගන්ත්ර තනි
තනිව අදහස් විමසීමක් සිදු කරන ලද අතර එහිදී සමාජ ආර්ධික දත්ත එක් ැස් කිරීමේ අරමු

වන්ත්රමන්ත්ර ඔවුන්ත්රට

සිදුවන මභෞතික බලපෑම නිශ්චය කිරීම, අවදානමට ලක්වන්ත්රනන්ත්ර හඳුනාගැනීම, ස්ී පුරුර් භාවය සේබන්ත්රර් ගැටළු
හඳුනාගැනීම, ආදායම අහිමි වීම, පවුල් විස්තර යනාදය දැනගැනීමට මමන්ත්රම ඔවුන්ත්රට ඇතිවන ගැටළු නිරාකර

ය

කිරීම සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්මක් සැකසීමට බව පැහැදලි කරන ලදී.
නැවත පදංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම සැකසීම පිණිස, වාපෘති කළමනාකරන ඒකකය විසින්ත්ර ඉවත් කළ යුතු
ඉදකිරීේ (නිවාස), ඉඩේ හිමිකාරීත්වය පිළිබඳ මතාරතුරු, බලපෑේ ලබන ඉදකිරීේ, හිමි වත්කේ, වාපාරවල
විස්තර, ආදායම සහ වියදම, ජනවිකාසය, අර්ාපන ප්රමිතීන්ත්ර, සමාජ ජාල, මසෞඛ් පහසුකේ මවත වන ප්රමේශය,
ප්රජා කටයුතුවලට කාන්ත්රතා සහභාගීත්වය සහ අවදානමට ලක් වන කණ්ඩායේ සඳහා රාජ සහය යනාදීය පිළිබඳව
විස්තර එක් ැස් කරන ලදී.
ග න්ත්ර මදන්ත්රනන්ත්ර විසින්ත්ර දත්ත එක් ැස් කිරීමමන්ත්ර පසුව, උපමද්ශකයන්ත්ර විසින්ත්ර ප්රශ්නාවලීන්ත්ර වැඩි දයුණු කරන ලද
අතර සමීක්ර්

කණ්ඩායමේ සේබන්ත්රධිකාරක මවතින්ත්ර පැහැදලිකිරීේ ලබාගන්ත්රනා ලදී. නැවත පදංචි කිරීමේ

ක්රියාකාරී සැලැස්ම සැකසීමට එක්මසල් පැතිරුේපත්වලට දත්ත ඇතුළු කරන ලදී. වාපෘති කළමනාකර
ඒකකමේ සමාජ සහ ඉඩේ අත්පත්කරගැනීමේ කායධ මණ්ඩලය විසින්ත්ර 2018 ඔක්මතෝබධ 13 සහ 14 දනවල දත්ත
එක්ැස් කිරීම සිදු මකරිණි.
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මදවන පරිච්මේදය
සමාජ ආර්ධික පැතිකඩ
මවනත් ස්ර්ානයකට මගන යාමට නියමිත පවුල් 38 න්ත්ර 21 ක ගෘහ මූලිකයින්ත්ර ැකියා මසායාමගන පිට ප්රමද්ශවලින්ත්ර
ඔමේමස්කරපුරට පැමිණි අය මවති.
වගුව 2

1:

පවුමල් ප්රමා

ය අනූව ගෘහ ඒකකවල වාප්තිය

පවුමල් ප්රමා ය අනූව මුළු අවතැන්ත්ර වූ ජනගහනමේ වාප්තිය
අනු අංකය
ගෘහමේ සාමාජිකයින්ත්ර ග න ගෘහ ඒකක ග න

1

1-2

ප්රතිශතය

7
18

2

3-4

17

3

5-7

13

4

7 ට වැඩි

1

එකතුව

38

45
34

මූලාශ්රය: සමාජ ආර්ධික සමීක්ර් ය - වාපෘති කළමනාකර

3
100

ඒකකය

එක් ගෘහයක සාමාජිකයින්ත්ර සංඛ්ාමේ සාමානය 3.8 කි. සාමාජිකයින්ත්ර 3-4 ක් සිටින ගෘහ ඒකක සංඛ්ාව 17 ක්
වන අතර මුළු පවුල් ග නින්ත්ර සියයට 45 ක් නිමයෝජනය මේ. පවුල් 13 ක සාමාජිකයින්ත්ර සංඛ්ාව 5-7 දක්වා වන
අතර එය සියයට 34 කි. පවුල් 7 ක සිටින්ත්රමන්ත්ර සාමාජිකයින්ත්ර 1-2 දක්වා ප්රමාණයකි. සාමාජිකයින්ත්ර 7 ට වඩා
සිටින්ත්රමන්ත්ර එක් පවුලක පමණි. එක් ගෘහයක සාමාජිකයින්ත්ර සංඛ්ාමේ සාමානය 3.68 කි.
වගුව 2.

2:

ජන වගධය

ජනවාගධික සංයුතිය

ජනවාගධික සංයුතිය
පිරිමි
පුද්ගලයන්ත්ර ග න

සිංහල
මදමළ
මුස්ලිේ
එකතුව
මූලාශ්රය: සමාජ ආර්ධික සමීක්ර්

54
8
5
67

ප්රතිශතය

කාන්ත්රතා
පුද්ගලයන්ත්ර
ග න

ප්රතිශතය

81
12
7
100

60
10
3
73

82
14
4
100

ය - වාපෘති කළමනාකර

එකතුව

එකතුව
ප්රතිශතය

114
18
8
140

81
13
6
100

ඒකකය

පවුල් 38 සමස්ත ජනගහනය 140 ක් වන අතර ඉන්ත්ර 114 ක් සිංහල වන අතර එහි පුරුර්යින්ත්ර 54 ක් සහ කාන්ත්රතාවන්ත්ර

60 ක් මවයි. මමය සමස්ත ජනගහනමයන්ත්ර සියයට 81 කි. මමය ජාතික ප්රතිශතය වන සියයට 75 ට වඩා ඉහළ
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අගයකි. මදමළ පුද්ගලයන්ත්ර 18 ක් සහ මුස්ලිේ පුද්ගලයන්ත්ර 13 ක් ඇති අතර එය මවනත් ස්ර්ානයකට මගන යනු
ලබන පවුල්වල මුළු ජනගහනමයන්ත්ර සියයට 13 ක් සහ සියයට 6 කි. කාන්ත්රතාවන්ත්ර ග න 73 ක් වන අතර පිරිමින්ත්ර
ග න 67 කි. මදමළ ජනගහනමේ ප්රතිශතය මකාළඹ දස්ික්කමේ ප්රතිශතයට වඩා වැඩි වන අතර මුස්ලිේ
ජනගහනය මකාළඹ දස්ික්කමේ ප්රතිශතයට වඩා අඩුය. මකාළඹ මහ නගර සභා ප්රමද්ශය තුළ මුස්ලිේ සහ මදමළ
ජනතාවමේ ඒකාබද්ර් එකතුව එහි සිංහල ජනගහනයට වඩා වැඩි මවන අතර මුස්ලිේ සහ මදමළ ජනයාට
පිටමකාුව ප්රමද්ශමේ වැඩි වාපාර සංඛ්ාවක් හිමිය. වතු අංශමේ මදමළ තරු

මයෝ, මකාළඹ සහ අවට කේහල්

සහ වාපාරික ආයතනවල ැකියා සඳහා මකාළඹට සංක්රම ය මවති. ශ්රී ලංකාමේ ජනගහනය මවනත් මබාමහෝ
ආසියාතික රටවලට වඩා අඩු මේගයකින්ත්ර වර්ධනය වන අතර අේනිදග ආසියාමේ අඩුම ජනගහන වර්ධනයක් ඇති
රට මේ. (ජන සංග න හා සංඛ්ාමල්ඛ්න මදපාතධමේන්ත්රතුව)
වගුව 2.

3: ආගමික සංයුතිය
ආගමික සංයුතිය

ආගම

පුරුර්

ස්ී

එකතුව

පුද්ගලයන්ත්ර ප්රතිශතය පුද්ගලයන්ත්ර ප්රතිශතය
ග න
ග න

ප්රතිශතය

මබෞද්ර්

50

75

53

73

103

74

ක්රිස්තියානි
(සියලු
නිකායන්ත්ර)

6

9

10

14

16

11

හින්ත්රදු

5

7

6

8

11

8

ඉස්ලාේ

5

7

3

4

8

6

ප්රතිචාර
මනාදැක්වූ

1

1

1

1

2

1

එකතුව

67

100

73

100

140

100

මූලාශ්රය: සමාජ ආර්ධික සමීක්ර් ය - වාපෘති කළමනාකර

ඒකකය

පුරුර්යින්ත්ර 50 ක් හා කාන්ත්රතාවන්ත්ර 53 කමගන්ත්ර සමන්ත්රවිත මබෞද්ර්යින්ත්ර 103 මදමනකු සිටින අතර එය මමයට අදාළ
සමස්ත ජනගහනමයන්ත්ර සියයට 74 කි. මමය ජාතික ප්රතිශතය වන සියයට 70.2 ට වඩා මඳක් ඉහළ අගයකි. මුළු
ජනගහනමයන්ත්ර සියයට 11 ක් වන ක්රිස්තියානි භක්තිකයින්ත්ර 16 ක් සිටින අතර එය ජාතික ප්රතිශතය වන 7.4 ට වඩා
ඉහළ අගයකි. හින්ත්රදු භක්තිකයින්ත්ර ග න 11 ක් වන අතර ඉස්ලාේ භක්තිකයින්ත්ර ග න 8 කි. පුද්ගලයන්ත්ර
මදමදමනකු තම ආගම සේබන්ත්රර් මතාරතුරු ලබා දී නැත.
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වගුව 2.4: වයස සහ ස්ී පුරුර් භාවය අනූව මවන්ත්ර කරන ලද බලපෑේ ලැබූ ගෘහ මූලිකයින්ත්ර

වයස සහ ස්ී පුරුර් භාවය අනූව මවන්ත්ර කරන ලද බලපෑේ ලැබූ ගෘහ මූලිකයින්ත්ර
අනු අංකය

වයස- අවුරුදු

පුරුර්

ස්ී
ප්රතිශතය

එකතුව

1

18-30

පුද්ගලයන්ත්ර
ග න
1

ප්රතිශතය

6

පුද්ගලයන්ත්ර
ග න
1

2

31-40

6

33

7

35

13

34

3

41-60

11

61

7

35

18

48

4

61 ට වැඩි

0

0

5

25

5

13

එකතුව

18

100

20

100

38

100

මූලාශ්රය: සමාජ ආර්ධික සමීක්ර් ය - වාපෘති කළමනාකර

ප්රතිශතය

5

පුද්ගලයන්ත්ර
ග න
2

5

ඒකකය

ඉහළම වයස් පරාසය වන්ත්රමන්ත්ර 41-60 වන අතර එයට මුළු ගෘහ මූලිකයින්ත්ර ග නින්ත්ර සියයට 48 ක් අයත් මේ (පිරිමි

11 හා කාන්ත්රතාවන්ත්ර 7) මදවන විශාලතම වයස් පරාසය වන්ත්රමන්ත්ර ගෘහ මූලිකයින්ත්ර සියයට 34 ක් අයත්වන 31-40 යි
(පිරිමි 6 කාන්ත්රතා 7) කුඩාම කණ්ඩායම වන්ත්රමන්ත්ර 18-30 යි එයට 1 පුරුර්මයක් සහ 1 කාන්ත්රතාවක් අයත් මේ. ගෘහ
මූලිකයා වන්ත්රමන්ත්ර නිවාසය හිමි කලත්රයාය. වයස අවුරුදු 61 ට වැඩි ගෘහ මූලික කාන්ත්රතාවන්ත්ර 5 මදමනකු සිටී.
ඔමේමස්කරපුර ප්රමද්ශමේ සමහර පුරුර්යින්ත්ර, ඔමේමස්කරපුර නිවාස තනන ලද මහෝ තමන්ත්රට උරුමමයන්ත්ර නිවාස
ලැබුණු කාන්ත්රතාවන්ත්ර හා විවාහ වී මමහි පදංචි වූ පුද්ගලයන්ත්ර මේ. ආර්ධික මහ්තු නිසා තරු
නිවාස තනාගැනීමට වසර කිහිපයක් ගත මේ. බැංකුවකින්ත්ර

යුවල්වලට තමන්ත්රමේම

ය මුදලක් ගැනීමට පවා අයදුේ කළ හැක්මක් ඔවුන්ත්ර

තම ැකියාවල ස්ිර කරනු ලැබීමමන්ත්ර පසුවය. තනතුමධ ස්ිර කරනු ලැබීමට යමමක් මදෝර් රහිතව අවම වශමයන්ත්ර
වසර 3 ක් මස්වය කළ යුතුය. සාමප්ක්ර්ව ගත් විට වයස අවුරුදු 60 ට වැඩි කාලයක් ජීවත් වන්ත්රමන්ත්ර කිහිප මදමනකි.
මමයට මපෝර් ය මඳකම, ආතතිය, දුර්්කර ැකියා සහ මසෞඛ්දායී මනාවන පැවැත්ම මහ්තු විය හැකිය.
වගුව 2.5: වයස සහ ස්ී පුරුර් භාවය අනූව මවන්ත්ර කරන ලද බලපෑේ ලැබූ ජනතාව

අනු වයස
අංකය
වගධය

වයස සහ ස්ී පුරුර් භාවය අනූව මවන්ත්ර කරන ලද බලපෑේ ලැබූ ජනතාව
පුරුර්
ස්ී
එකතුව
පුද්ගලයන්ත්ර ප්රතිශතය
ග න

1
2
3
4
5

අවු < 5
6-10
11-17
18-30
31-40

4
4
8
19
11

6
6
12
28
16

පුද්ගලයන්ත්ර ප්රතිශතය
ග න
3
4
10
20
12

4
5
14
28
16

සංඛ්ාව
පුද්ගලයන්ත්ර ප්රතිශතය
ග න
7
8
18
39
23

5
6
13
28
16
22 | පි ටු ව

6
7

41-60
>61

20
1
67

එකතුව

30
2
100

මූලාශ්රය: සමාජ ආර්ධික සමීක්ර් ය - වාපෘති කළමනාකර

17
7
73

23
10
100

37
8
140

26
6
100

ඒකකය

බලපෑේ ලැබූ පුද්ගලයන්ත්ර 140 අතුරින්ත්ර සියයට 71 ක් වයස අවුරුදු 18 සහ 60 අතමධ අය මවයි. විශාලතම වයස්
පරාසය 18-30 වන අතර එයට පුද්ගලයන්ත්ර 39 ක් ඇතුළත් වන අතර සාමප්ක්ර්ව සම කාන්ත්රතා හා පුරුර් සංඛ්ාවක්
සිටී. මුළු ජනගහනමයන්ත්ර තවත් සියයට 16 ක ප්රමා යක් 31-40 වයස් කාණ්ඩමේ සිටී. මමම කාණ්ඩය තුළද සම
කාන්ත්රතා හා පුරුර් සංඛ්ාවක් සිටී. වයස අවුරුදු 60 ට වැඩි මජර්්ඨ පුරවැසියන්ත්ර 8 ක් පම ක් සිටින අතර ඉන්ත්ර
සියල්ලම පාමහ් කාන්ත්රතාවන්ත්ර ය. මජර්්ඨ පුරවැසියන්ත්රමේ ප්රතිශතය ජාතික ප්රතිශතය වන සියයට 12.4 ට වඩා
මබමහවින්ත්ර අඩුය. ශ්රී ලංකාමේ පුරුර්යින්ත්රමේ ආයු අමප්ක්ර්ාව වයස අවුරුදු 72 ට වැඩි අතර විමේකයක් මනාමැති
වීම, ආතතිය, මපෝර්

ඌනතා සහ අධික වැඩ යනාදය මමම ප්රමද්ශමේ වැඩිහිටි අකල් මර වලට මහ්තු විය

හැකිය. පසුගිය දශක කිහිපය තුළ ඔමේමස්කරපුර පදංචි වීමට සංක්රම ය වූ තරු

ජනතාවද ජන සංයුතිමේ

සංඛ්ාව මවනස් කිරීමට බලපෑ හැකිය. වයස අවුරුදු 10 ට අඩු ළමුන්ත්ර, මමම ජනයාමගන්ත්ර සියයට 11 ක් පම
වගුව 2.

මේ.

6: ස්ී පුරුර් භාවය අනූව මවන්ත්ර කරන ලද පාසල් යන වයමස් සහ ඊට අඩු වයමස් බලපෑේ ලැබූවන්ත්රමේ අර්ාපන තත්වය

ස්ී පුරුර් භාවය අනූව මවන්ත්ර කරන ලද පාසල් යන වයමස් බලපෑේ ලැබූවන්ත්රමේ අර්ාපන තත්වය
අනු අංකය

අර්ාපන තත්වය

පිරිමි

කාන්ත්රතා

එකතුව

පුද්ගලයන්ත්ර ප්රතිශතය පුද්ගලයන්ත්ර ප්රතිශතය පුද්ගලයන්ත්ර ප්රතිශතය
ග න
ග න
ග න
4

22

3

15

7

18

2

පාසල් යාමට
අමප්ක්ර්ාමවන්ත්ර සිටින
1-V පංතිය දක්වා

4

22

5

30

10

26

3

V1 - IX පංතිය දක්වා

6

8

7

15

8

21

4

අ.මපා.ස. සා/මපළ
සමත්
අ.මපා.ස. උ/මපළ සමත්

2

11

3

15

5

13

2

11

2

10

4

11

18

100

20

100

38

100

1

5

එකතුව
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ඒකකය

වයස අවුරුදු 18 ට අඩු දරුවන්ත්ර 33 අතුරින්ත්ර 16 ක් පිරිමි දරුවන්ත්රද 17 ක් ගැහැණු දරුවන්ත්රද මවයි. ඔවුන්ත්ර අතුරින්ත්ර
දරුවන්ත්ර 7 මදමනකු පාසල් යන වයසට වඩා අඩු වයසකින්ත්ර යුක්ත වන අතර පාසල්වලට ඇතුළත් වීමට
අමප්ක්ර්ාමවන්ත්ර සිටී. තවත් 22 මදමනක් 1-9 මශ්ර්ණිය දක්වා පංතිවල ඉමගන ගන්ත්රනා අතර 4 මදමනකු අ.මපා.ස
උ/මප සඳහා ඉමගනුම ලබයි. එහි කාන්ත්රතා සහ පිරිමි සංයුතිය සමාන මේ. අ.මපා.ස සා/මප සමත් වූ දරුවන්ත්ර සංඛ්ාව

5 ක් වන අතර අ.මපා.ස උ/මප සමත් දරුවන්ත්ර සංඛ්ාව 4 කි.
23 | පි ටු ව

වගුව 2.7: ස්ී පුරුර් භාවය අනූව මවන්ත්ර කරන ලද පාසල් යන වයසට වඩා වැඩි වයසක සිටින බලපෑේ ලැබූවන්ත්රමේ අර්ාපන තත්වය

ස්ී පුරුර් භාවය අනූව මවන්ත්ර කරන ලද පාසල් යන වයසට වඩා වැඩි වයසක සිටින බලපෑේ ලැබූවන්ත්රමේ අර්ාපන
තත්වය
අනු අංකය
අර්ාපන තත්වය
පිරිමි
කාන්ත්රතා
එකතුව
පුද්ගලයන්ත්ර ප්රතිශතය පුද්ගලයන්ත්ර ප්රතිශතය පුද්ගලයන්ත්ර ප්රතිශතය
ග න
ග න
ග න
1
1
2
1
2
2
2
පාසල් මනාගිය
2
0
0
2
4
2
2
අත්සන්ත්ර කළ හැකි
එමහත් පාසල්
මනාගිය
4
9
19
10
19
19
19
1-V පංතිය දක්වා
5
24
49
24
45
48
47
V1 - IX පංතිය
දක්වා
6
10
20
9
17
19
19
අ.මපා.ස. සා/මපළ
සමත්
7
4
8
3
6
7
7
අ.මපා.ස. උ/මපළ
සමත්
8
0
0
1
2
1
1
උපාධි අමප්ක්ර්ක/
උපාධිර්ාරී
1
2
3
5
4
4
ප්රතිචාර මනාදැක්වූ
49
100
53
100
102
100
එකතුව
මූලාශ්රය: සමාජ ආර්ධික සමීක්ර් ය - වාපෘති කළමනාකර

ඒකකය

බලපෑේ ලැබූ ජනගහනය තුළ අර්ාපනය සේූ ධ කරනු ලැබූවන්ත්ර අතුරින්ත්ර 48 ක් V1 මශ්ර්ණිමේ සිට IX මශ්ර්ණිය
දක්වා අර්ාපනය ලබා ඇති අතර කාන්ත්රතා හා පිරිමි සංඛ්ාව සමාන මේ. අ.මපා.ස සා/මප සමත් වූ දරුවන්ත්ර සංඛ්ාව

19 ක් වන අතර අ.මපා.ස උ/මප සමත් දරුවන්ත්ර සංඛ්ාව 7 කි. මේ අවස්ර්ා මදමකහිදීම කාන්ත්රතා හා පිරිමි සංඛ්ාව
සමාන මේ. මමහි එක් උපාධිර්ාරිනියක් සිටී. පාසල් මනාගිය වැඩිහිටියන්ත්ර සංඛ්ාව 4 ක් පම

ක් වන අතර එය මුළු

වැඩිහිටි සංඛ්ාමවන්ත්ර සියයට 4 ක් වන අතර ජාතික ප්රතිශතය වන සියයට 2.4 ට වඩා මබමහවින්ත්ර වැඩි අගයකි. (ජන
සංග න හා සංඛ්ාමල්ඛ්න මදපා. 2012)
බලපෑේ ලැබූවන්ත්ර සමග 2018 ඔක්මතෝබධ 10 වනදා ඔමේමස්කරපුර පැවැත්වුණු පාශධ්වකරුවන්ත්රමේ ැස්වීමේදී
සඳහන්ත්ර වූ පරිද වයස අවුරුදු 10 ට අඩු දරුවන්ත්ර 2 මදමනකුමේ පාසල් ගමන අවිධිමත් ය. පාසල් ගමන මනානවත්වා
කරමගන යාමට උනන්ත්රදු කරවීම පිණිස පාසමල් විදුහල්පතිවරයා නිවසට පැමි

ඇත.
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වගුව 2.8: ස්ී පුරුර් භාවය අනූව මවන්ත්ර කරන ලද බලපෑමට ලක් වූ ගෘහ මූලිකයින්ත්රමේ විවාහ අවිවාහක බව

ස්ී පුරුර් භාවය අනූව මවන්ත්ර කරන ලද බලපෑමට ලක් වූ ගෘහ මූලිකයින්ත්රමේ විවාහ අවිවාහක බව
පිරිමි
කාන්ත්රතා
එකතුව
අනු
විවාහ අවිවාහක
පුද්ගල
අං
පුද්ගලය
පුද්ගලයන්ත්ර
බව
ප්රතිශතය
ප්රතිශතය
යන්ත්ර
ප්රතිශතය
කය
න්ත්ර ග න
ග න
ග න
89
1
17
94
17
85
34
විවාහක
2

අවිවාහක

0

3

වැන්ත්රදඹු

0

4

දක්කසාද

1

6

ප්රතිචාරයක්
මනාදැක්වූ

0

එකතුව

18

1

0

1

0

1

0

20

100

0
5
100

1
1

5

0

6

මූලාශ්රය: සමාජ ආර්ධික සමීක්ර් ය - වාපෘති කළමනාකර

5

1
1
38

3
3
3
3
100

ඒකකය

ගෘහ මූලිකයින්ත්රමේ ස්ී පුරුර්භාවය සාමප්ක්ර්ව සමාන මලස මබදී ඇති අතර ඉන්ත්ර බහුතරයක් එනේ 38 න්ත්ර 34 ක්
විවාහකය. එක් වැන්ත්රදඹු සහ එක් දක්කසාද වූ පුද්ගලමයකු සිටී. එක් කාන්ත්රතාවක් පම ක් තම විවාහ අවිවාහක බව
මහළිදරවු මනාකළාය. එක් නිවසක් මබදාමගන ජීවත්වන පවුල් තුනක් ඇති අතර තම දරුවා සහ සැමියා සමග
සිටින විවාහක කාන්ත්රතාවකමේ මසායුරියද නිවමස් සිටී.
වගුව 2.

9: ස්ී පුරුර් භාවය අනූව මවන්ත්ර කරන ලද බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයින්ත්රමේ විවාහ අවිවාහක බව

ස්ී පුරුර් භාවය අනූව මවන්ත්ර කරන ලද බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයින්ත්රමේ විවාහ අවිවාහක බව
අනු අංකය විවාහ අවිවාහක බව
පිරිමි
කාන්ත්රතා
එකතුව
පුද්ගලයන්ත්ර
ප්රතිශතය
පුද්ගලයන්ත්ර ප්රතිශතය පුද්ගලයන්ත්ර ප්රතිශතය
ග න
ග න
ග න
1
විවාහක
38
57
38
52
76
54
2
අවිවාහක
10
15
11
15
21
15
3
වැන්ත්රදඹු
0
0
1
1
1
1
4
දක්කසාද
1
1
0
0
1
1
5
මවන්ත්ර වූ
0
0
0
0
0
0
6
බාල වයස් (අවු. 18
14
21
18
25
32
23
ට අඩු)
7
බාලවයස් විවාහ
1
1
0
0
1
1
8
ප්රතිචාරයක්
3
4
5
7
8
5
මනාදැක්වූ
එකතුව
67
100
73
100
140
100
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බලපෑේ ලබන අයමගන්ත්ර බහුතරයක් විවාහකය. වැඩිහිටියන්ත්ර 108 න්ත්ර 76 ක් විවාහක අතර 21 ක් අවිවාහකය. එක්
බාලවයස් පිරිමි පුද්ගලමයකු විවාහ වී ඇති අතර 8 මදමනකු තම විවාහ අවිවාහක බව මහළිදරේ මනාකළහ.
බලපෑේ ලත් පුද්ගලයන්ත්ර 140 අතුරින්ත්ර 32 ක් බාලවයස් කරුවන්ත්ර මේ (නනතික විවාහවීමේ වයසට අඩු).
වගුව 2.10: බලපෑේ ලත් පුද්ගලයන්ත්රමේ ආදායේ මාගධ

අනු අංකය ැකියාව/ආදායේ වගධය

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14

ස්වයං ැකියා
වාපාර
රාජ අංශමේ විර්ායක
ැකියා
රාජ අංශමේ මවනත්
මශ්ර්ණිවල ැකියා
පුද්ගලික අංශමේ විර්ායක
ැකියා
පුද්ගලික අංශමේ මවනත්
මශ්ර්ණිවල ැකියා
විමද්ශ ැකියා
කාමධික ැකියා
ආරක්ර්ක ැකියා
පුහුණු කේකරු
දන වැුප් ලබන කේකරු
විශ්රාමික
ඥාතීන්ත්රමේ/යහපත
අමප්ක්ර්ා කරන්ත්රනන්ත්රමේ
පරිතාග මත
යැමපන්ත්රනන්ත්ර
එකතුව

පිරිමි
පුද්ගලයන්ත්ර
ග න
4
2
1

කාන්ත්රතා
පුද්ගලයන්ත්ර
ග න
2
2
2

එකතුව
පුද්ගලයන්ත්ර ග න

ප්රතිශතය

6
4
3

9
6
4

6

0

6

9

0

2

2

4

13

5

18

27

1
1
1
3
11
0
1

1
0
0
2
5
1
1

2
1
1
5
16
1
2

3
1
1
8
24
1
3

23

67

100

44
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බලපෑේ ලබන පුද්ගලයන්ත්ර 140 අතුරින්ත්ර 109 මදමනක් ැකියා කළ හැකි 15-60 අතර වයමස් පසුවන්ත්රනන්ත්ර ය. 64
මදමනකුට ැකියාවන්ත්ර මගින්ත්ර ආදායේ ලැමේ. ඉන්ත්ර 43 ක් පුරුර්යින්ත්රද 21 ක් කාන්ත්රතාවන්ත්රද මේ. පු ාර්ාර මත ජීවත්
වන්ත්රනන්ත්ර ැකියාවක නියැමලන අය මලස ග නය මනාමකමරන බැවින්ත්ර ශ්රම සහභාගිත්වතා අනුපාතය ග නය
කිරීමේදී සලකා මනාබලන ලදී. ශ්රම සහභාගිත්වතා අනුපාතය සියයට 58.7 ක් වන අතර සියයට 53.8 ක් වන
ජාතික ශ්රම සහභගීත්වතා අනුපාතයට වඩා වැඩිය (ජන සංග න සහ සංඛ්ාමල්ඛ්න මදපා.2015).
විශාලම මස්වා නියුක්තිය දැකිය හැක්මක් පුද්ගලික අංශමේ විර්ායක මනාවන මශ්ර්ණිවල සහ නදනික වැුප් ලබන
ැකියා තුළයි. මමය ආදායේ උපයන්ත්රනන්ත්රමගන්ත්ර සියයට 51 ක් අයත් මේ. මබාමහෝ අංශවල කාන්ත්රතාවන්ත්රට වඩා පිරිමි
සංඛ්ාව ේ

නින්ත්ර වැඩිය. එයට රාජ සහ පුද්ගලික අංශවල විර්ායක මස්වය අයත් මනාමේ. එක් පුද්ගලමයකු
26 | පි ටු ව

කායධාල සහකාරවරමයකු මලස මස්වය කරන අතර සන්ත්රර්ා කාලමේදී මගී ප්රවාහනය සඳහා ී මරෝද රර්යක්
ර්ාවනය කරයි. පුද්ගලයන්ත්ර මදමදමනකු මැදමපරදග මස්වාය කරයි (කුමේට්ට). ඉන්ත්ර එක් අමයක් ඉදකිරීේ ශ්රමිකමයක්
වන අතර එක් කාන්ත්රතාවක් ගෘහ මස්වමේ මයමදයි.
වගුව 2.11: ආදායේ පරාසයන්ත්ර සහ ස්ී පුරුර් භාවය අනූව බලපෑේ ලැබූ ගෘහ ඒකකවල සාමාන මාසික ආදායම

ආදායේ පරාසයන්ත්ර සහ ස්ී පුරුර් භාවය අනූව බලපෑේ ලැබූ ගෘහ ඒකකවල සාමාන මාසික
ආදායම
අනු අංකය ආදායේ ලැබීමේ
පිරිමි
කාන්ත්රතා
එකතුව
ආකාරය
පුද්ගලයන්ත්ර ප්රතිශතය පුද්ගලයන්ත්ර ප්රතිශතය පුද්ගලයන්ත්ර
ග න
ග න
ග න
1
< 5,000
1
2
2
9
3
2
5,001 – 10,000
1
2
0
0
1
3
10,001 –
1
2
4
17
5
15,000
4
15,001 –
12
28
5
22
17
25,000
5
25,001 –
21
48
10
44
31
50,000
6
50,001 –
5
12
0
0
5
75,000
7
75,001 –
1
2
1
4
2
100,000
8
100,000 1
2
0
0
1
150,000
9
150,000 ට වැඩි
0
0
0
0
0
ආදායේ මට්ටටම
1
2
1
4
2
සේබන්ත්රර්ව
ප්රතිචාර
මනාදැක්වූ
එකතුව
44
100
23
100
67
මූලාශ්රය: සමාජ ආර්ධික සමීක්ර් ය - වාපෘති කළමනාකර

ප්රතිශතය
5
1
8
25
46
8
3
1
0
3

100

ඒකකය

මබාමහෝ කාන්ත්රතාවන්ත්ර සහ පුරුර්යින්ත්ර අතර ආදායේ පරාසමේ වාප්තිය සමාන වන නමුත් කාන්ත්රතාවන්ත්රමේ යේ වැඩි
ප්රතිශතයක් අඩු ආදායේ සීමාවන්ත්ර තුළ සිටිනු දක්නට හැකිය. මබාමහෝ ගෘහ ඒකක ග නක් අයත් වනුමේ මසකට
රු 25,000 - 50,000 ත් අතර ආදායමක් ලබන කාණ්ඩයටයි. එය බලපෑමට ලක්වන ගෘහයන්ත්රමේ ආදායේ උපයන
සාමාජිකයන්ත්රමගන්ත්ර සියයට 46 කි. මදවන පරාසය වන්ත්රමන්ත්ර සියයට 25 ක ජනතාවක් අයත්වන රු 15,001 -25,000
පරාසය යි. මමම පරාසයන්ත්ර මදක එක්ව ගත් විට බලපෑමට ලක් වූ ගෘහ සාමාජිකයින්ත්රමේ සියයට 71 කි. මමයට වඩා
අඩු මට්ටටමක ආදායේ ලබන බලපෑමට ලක්වන පුද්ගලයන්ත්ර සංඛ්ාව 9 ක් වන අතර මසකට රු.50,001 ට වඩා වැඩි
ආදායමක් ගන්ත්රනා ගෘහ ඒකක 8 ක් ද තිමේ. 2016 මදසැේබධ මස වන විට මකාළඹ පුරවැසියන්ත්රමේ දරිද්රතා මධඛ්ාව
වන්ත්රමන්ත්ර මසකට රු.5,114 කි. (ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව). ඔමේමස්කරපුර එක් ගෘහයක සාමාජිකයින්ත්ර සංඛ්ාමේ
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සාමානය 3.68 කි. ඒ අනූව දරිද්රතා මධඛ්ාමවන්ත්ර ඉහළට ගමන්ත්ර කිරීම සඳහා රු.18,820 ක සාමාන ගෘහ ආදායමක්
තිබිය යුතුය. මමම නි ධායකය අනූව, දරිද්රතා මධඛ්ාමවන්ත්ර පහළට අයත් වන්ත්රමන්ත්ර පවුල් මදකක් පමණි. එක
ග්රඋහයක ආදායේ උපයන පුද්ගලයන්ත්ර සංඛ්ාමේ සාමානය 1.76 (67/38) කි. බලපෑේ ලබන පුද්ගලයන්ත්රමගන්ත්ර
එක් අමයකුට පම ක් මසකට රු. 100,000-150,000 අතර ආදායමක් ලැමේ. බලපෑේ ලබන පුද්ගලමයකුට
මාසික ආදායමේ බරතැබූ සාමානය රු. 32,835 කි. එක් ගෘහයක පුද්ගලයන්ත්ර 1.76 ක සාමානයක් ැස්කියාමේ
නියුක්ත වන බැවින්ත්ර එක් ගෘහයක සාමාන මාසික ආදායම රු.57,791 කි. 2016 මදසැේබධ මස වන විට ශ්රී
ලංකාමේ ජනගහනමයන්ත්ර සියයට 60 ක පවුලක මාසික ආදායමේ සාමානය රු 46.097 ක්ව පැවතිණි (මහ
බැංකුව) මේ පදනම මත බලපෑේ ලබන පුද්ගලයන්ත්ර 39 මදමනකු සාමාන ආදායමක් ලබන බවට සැලකිය හැකි
අතර මර්ම ආදායේ ලබන තත්වය සඳහා සුදුසුකේ ලබයි. මර්ම ආදායේ ලබන පරාසයට අයත්වන පවුල්වලින්ත්ර
සියයට 58 ට මාසිකව මගවීමට සිදුවන බදු වාරිකය වන රු.3,000 (දනකට රු.100) මගවීමට අපහසුතාවක්
මනාමැත.
වගුව 2.12: බලපෑේ ලබන ගෘහයන්ත්රමේ සාමාන මාසික වියදම
අනු අංකය
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

වියදේ ආකාරය
ආහාර
ඇඳුේ
ජලය
විදුලිය
ඉන්ත්රර්න
ගෑස්
දර
දුේමකාළ/බුලත්
මදසාර
පුණ්ය
සන්ත්රනිමේදන/දුරකර්න
ප්රවාහන
අර්ාපනය
මසෞඛ්ය
බදු/උකස් මගවීේ
සන්ත්රනිමේදනය
ආගමික කටයුතු
වාහන අලුත්වැඩියාව
ය වාරික
එකතුව

මූලාශ්රය: සමාජ ආර්ධික සමීක්ර් ය - වාපෘති කළමනාකර

ප්රතිචාර දැක්වූ
පවුල් ග න
37
16
36
33
9
24
1
11
12
8
29
22
22
23
1
1
5
3
6

මසකට/රු සාමානය
23,524
1,156
772
1,402
4,000
1,578
1,000
3,091
1,875
225
1,538
2,264
4,200
1,078
3,500
1,000
500
3,667
5,950
55,485

ඒකකය
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පවුල් විසින්ත්ර ප්රකාශ කළ ඉහළම සාමාන මාසික වැය කිරීම කරනු ලබන්ත්රමන්ත්ර ආහාර සඳහාය. එය සියයට 42 කට
වඩා වැඩිය. ජලය, විදුලිය, ගෑස් සහ සන්ත්රනිමේදනය වැනි උපමයෝගිතාවන්ත්ර සඳහාද සුළු වියදේ දරනු ලබයි.
ප්රවාහනය, මසෞඛ්ය සහ අර්ාපනය සඳහා වන වියදේද වැඩි වශමයන්ත්ර දක්වන ලදී. ගෘහ ඒකකයක මුළු වියදම,
බලපෑේ ලබන පුද්ගලමයකුමේ සාමාන මාසික ආදායම ඉක්මවා යයි; මකමස් මවතත් ගෘහ ඒකකයක එක්
සාමාජිකමයකුට වැඩි ප්රමා යක් ආදායම ලබන බැවින්ත්ර මබාමහෝ ගෘහ ඒකකයන්ත්රට අසීරුවකින්ත්ර මතාරව තම වියදේ
සපුරා ගත හැකිය. ගෘහ ඒකක 38 අතුරින්ත්ර ැකියාමේ නියුක්ත වන ග න 67 ක් වන අතර එහි සාමානය එක්
ගෘහයකට 1.76 ක් මේ. එක් නිවසක සාමාන මාසික ආදායම 32,835 x 1.76 = රු. 57,791 ක් මවයි, එය එක්
ගෘහයකට වන මාසික වියදම වන රු.57,791 සාමානයට වඩා වැඩිය.
වගුව 2.13: අවදානමට ලක් වූ බලපෑේ ලබන පුද්ගලයන්ත්ර සහ අවදානමේ ආකාරය

අවදානමට ලක් වූ බලපෑේ ලබන පුද්ගලයන්ත්ර සහ අවදානමේ ආකාරය
අනු අංකය
1

2

අවදානමේ ආකාරය
ආදායේ මාගධයක් මනාමැතිව ඉතා
වමයෝවෘද්ර් පුද්ගලයන්ත්ර (70 ට වැඩි) විසින්ත්ර
ගෘහ මූලිකත්වය දරන පවුල්, ආබාර් සහිත
කාන්ත්රතාවන්ත්ර විසින්ත්ර ගෘහ මූලිකත්වය දරන
පවුල්.
ඉතා දළිඳු (රු.5,000 ට අඩු ආදායේ ලබන)
එකතුව

මූලාශ්රය: සමාජ ආර්ධික සමීක්ර් ය - වාපෘති කළමනාකර

අවදානමට ලක්
වූ පවුල්
සංඛ්ාව
3

සියයට
(ප්රතිශතය)

1

25

4

100

75

ඒකකය

පවුල් හතරක් අවදානමට ලක් වූ පවුල් කාණ්ඩයට අයත් වන අතර ඉන්ත්ර පවුල් මදකක ආදායමක් මනාමැති
වමයෝවෘර් පුද්ගලයන්ත්ර සිටින අතර ආබාධිත කාන්ත්රතාවන්ත්ර විසින්ත්ර ගෘහ මූලිකත්වය දරයි. එක් පවුලක් ඉතා දළිඳු මලස
සැලකිය හැකිය, ඔවුන්ත්ර උපයනුමේ 5,000 කට අඩු මාසික ආදායමකි. එක් අවිවාහක කාන්ත්රතාවක් මන්ත්රවාසික
මනාවන නිවාස හිමිමයකුමේ නිවසක කුලියට වාසය කරන අතර ඇමේ ආදායේ මාගධය සේබන්ත්රර්ව මතාරතුරු
සැපයීම ප්රතික්මර්්ප කළාය. තමන්ත්ර ඒ සේබන්ත්රර්ව මතාරතුරු අනාවර ය කළ මහාත් නිවාස හිමියා ඇය සමග උර
වී එමගින්ත්ර ඇයට විකල්ප නිවාස ඒකකයක් ලැබීමට ඇති මයෝගතාවය අහිමි වනු ඇතැයි යන බිය නිසා ඇය
නිහඬව සිටියා වන්ත්රනට හැකිය. මමම නිවාස හිමියා වරක් පිටස්තරයින්ත්ර සිදු කළ සේමුඛ් සාකච්ඡාවකට සහභාගී වූ
මහ්තුමවන්ත්ර එහි කුළියට නැවතී සිටි විවාහක යුවලක් එම නිවසින්ත්ර ඉවත් කර ඇත. මමහි මනාසිටින ඉඩේ හිමියන්ත්රට
ඔවුන්ත්රමේ මගාඩනැගිලි ප්රතිස්ර්ාපන පිරිවැය පම ක් ලබා මදනු ඇති අතර එහි කුළී පදනමින්ත්ර පදංචිව සිටින අය,
අවදානමට ලක් වන පවුලක් මමන්ත්රම වාපෘතිමේ ඍජු බලපෑමට ලක්වන පවුලක්ද වන බැවින්ත්ර නිවාස ඒකකයක්
ලබාදීම සලකා බැලීම සඳහා සුදුසුකේ කියනු ලබයි.
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සටහන: වමයෝවෘද්ර් යනු වයස අවුරුදු 70 ට වැඩි කාන්ත්රතාවන්ත්ර ය.
කාන්ත්රතාවන්ත්ර විසින්ත්ර ගෘහ මූලිකත්වය දරන යන්ත්රමනන්ත්ර අදහස් මකමරන්ත්රමන්ත්ර නිවසක ප්රර්ාන පදංචිකරුවා
කාන්ත්රතාවක් වීමයි.
ආබාර් සහිත කාන්ත්රතාවන්ත්රට විවිර්ාකාරමේ ශාරීරික දුබලතාවන්ත්ර තිබිය හැකිය

වගුව 2.14: බලපෑමට ලක් වූ මබෝ මනාවන මරෝගවලින්ත්ර පීඩා විඳින ජනතාව

මසෞඛ් ගැටළු (මබෝ මනාවන)
අසනීපමේ ස්වභාවය
අධි රුධිර පීඩනය
දයවැඩියාව
හදවත් මරෝග
දෘශාබාර්
ශ්රව ාබාර්
ආතරයිටීස්
ඇවිදීමේ අපහසුතා
හතිය/ඇදුම
මූලාශ්රය: සමාජ ආර්ධික සමීක්ර් ය - වාපෘති කළමනාකර

නැත
9
15
6
6
1
5
7
3

ඒකකය

මබෝ මනාවන මරෝග අතුරින්ත්ර ප්රර්ාන ස්ර්ානය ගන්ත්රමන්ත්ර දයවැඩියාවයි. දයවැඩියා මරෝගීන්ත්ර 15 ක් මමහි සිටී. මමයට
මහ්තු ග නාවක් පදනේ මවයි: ජානමයි බලපෑේ, අධික මලස සීනි භාවිතය, ස්ූලතාව, වායාම රහිත ජීවන රටාව
යනාදය මේ. ඉන්ත්ර පසුව පවතින ප්රර්ානs මසෞඛ් ගැටළුව වන්ත්රමන්ත්ර අධි රුධිර පීඩනයයි. එම මරෝගය වැලඳි අය
සංඛ්ාව 9 කි. දයවැඩියාව සහ අධි රුධිර පීඩනය සහිත පුද්ගලයන්ත්ර සැලකිය යුතු මසෞඛ් අවදානමකට මුහු

මදයි.

බලපෑේ ලබන පුද්ගලයන්ත්රමගන්ත්ර 7 මදමනකුට ඇවිදීමේ අපහසුතාව ඇති අතර, හදවත් මරෝග සහිත අය 6
මදමනකුද, දෘශාබාර් සහිත අය 6 මදමනකුද ආතරයිටීස් සහිත අය 5 මදමනකුද සිටී. බලපෑේ ලබන පුද්ගලයන්ත්රට,
ජාතික ජල සැපයුේ සහ ජලාපවහන්ත්ර මණ්ඩලමයන්ත්ර පිරිසිදු කළ ජලය සපයන බැවින්ත්ර ජලය සේබන්ත්රර් මරෝග කිසිවක්
වාතධා මනාමේ. බලපෑේ ලබන පුද්ගලයින්ත්රට ගාස්තු අය මනාමකමරන නවද පහසුකේ ඇත. ඔවුන්ත්ර නැවත පදංචි
කිරීමමන්ත්ර පසුවද එවැනි මස්වාවන්ත්ර සපයන ආයතන මවත පහසු ප්රමේශයන්ත්ර ලබා මදනු ඇත.
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වගුව 2.15: ගෘහ කටයුතු තුළ කාන්ත්රතා සහභාගීත්වය

පවුමල් තීර

ගැනීේ තුළ/ආදායේ උත්පාදන ක්රියාකාරකේ තුළ කාන්ත්රතා සහභාගීත්වය

අනු අංකය

ක්රියාකාරීත්වය

1

නදනික පවුමල් කටයුතු සේබන්ත්රර්ව
තීර ගැනීම.
සමාජ/ප්රජා කටයුතු සඳහා සහභාගී
වීමේ ඉඩකඩ
ආගමික කටයුතු සඳහා සහභාගී
වීමේ ඉඩකඩ
ප්රජා පදනේ සංවිර්ානවල තනතුරු
දැරීමේ ඉඩකඩ
අවශතාවයකදී රාජ නිලර්ාරීන්ත්ර
සමග කටයුතු කිරීමේ ඉඩකඩ
දරුවන්ත්රමේ අර්ාපනය සේබන්ත්රර්ව
තීර ගැනීම
ආදායේ ඉපයීමේ මාගධ ඇතිවිට
ඒවාට සේබන්ත්රර් වීමේ නිදහස

2
3
4
5
6
7

මූලාශ්රය: සමාජ ආර්ධික සමීක්ර් ය - වාපෘති කළමනාකර

ප්රතිචාර දැක් වූ කාන්ත්රතාවන්ත්ර
ග න
32
34
35
35
34
35
35

ඒකකය

නදනික පවුමල් කටයුතුවලදී කාන්ත්රතාවන්ත්රමේ තත්වය සේබන්ත්රර්ව කරන ලද සමීක්ර් ය මගින්ත්ර මපන්ත්රනුේ කරන
පරිද නිලර්ාරීන්ත්ර සමග කටයුතු කිරීමේ සිට ප්රජා පදනේ සංවිර්ානවල තනතුරු ඉසිලීම දක්වා සියලු කටයුතුවලදී
කාන්ත්රතාව සක්රිය භූමිකාවක් දරන බවයි. එවැනි කටයුතු සඳහා කාන්ත්රතාවට වැඩි ඉඩක් ලැබීම පවුලට මමන්ත්රම
ප්රජාවටද යහපත් මවයි.

වගුව 2.16: බිේ ප්රමා

ය අනූව වගධීකර

ය කළ බලපෑේ ලබන නිවාස/ඉදකිරීේ

බිේ ප්රමා ය අනූව වගධීකර ය කළ බලපෑේ ලබන නිවාස/ඉදකිරීේ
අනු අංකය
බිේ ප්රමා මේ පරාසය (ව.අඩි)
අංකය.
1
2
3
4
5
6
7
4

100 ට අඩු
101-200
201-300
301-400
401-500
501-600
600 ට වැඩි (603)
එකතුව

මූලාශ්රය: සමාජ ආර්ධික සමීක්ර් ය - වාපෘති කළමනාකර

2
13
16
3
3
0
1
38

ඒකකය
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බලපෑේ ලබන නිවාස 38 අතුරින්ත්ර 31 ක බිේ ප්රමා ය වගධ අඩි 300 ට අඩුය. වගධ අඩි 300 ට වඩා වැඩි නිවාස
ඇත්මත් 7 ක් පමණි. නිවාස සහ කඩ මලස වගධ කර ඇති නිවාස මදකක බිේ ප්රමා ය පිළිමවලින්ත්ර වගධ අඩි 223
සහ 422 මේ. බලපෑේ ලබන නිවාසවල මුළු බිේ ප්රමා ය වගධ අඩි 8.862 කි. බලපෑේ ලබන නිවාසවල සාමාන
බිේ ප්රමා ය වගධ අඩි 223 කි. නිවාසවල පදංචිකරුවන්ත්ර, රාජ ඉඩේවල අනවසර පදංචිකරුවන්ත්ර වන බැවින්ත්ර ඔවුන්ත්ර
කිසිමවකුට ඉඩේ සඳහා ඔප්පු නැත.
වගුව 2.17: වතධමාන නිවමස් පදංචිව සිටි කාලය

පදංචි කාලය
වසර ග න

ගෘහ ඒකක ග න

වසර 10 ට අඩු
වසර 10-15
වසර 15-20
වසර 20 කට වැඩි
ප්රතිචාර මනාදැක්වූ
එකතුව

7
6
7
15
3
38
මූලාශ්රය: සමාජ

ආර්ධික සමීක්ර් ය - වාපෘති කළමනාකර

ඒකකය

වසර 10 කට අඩු කාලයක් පදංචිව සිටින පවුල් ඇත්මත් 7 ක් පම ක් අන අතර පවුල් 28 ක් අවුරුදු 10 කට වැඩි
කාලයක් වතධමාන නිවාසවල පදංචිව සිටී. වතධමාන නිවමස් පදංචිව සිටි කාලය සේබන්ත්රර්ව ගෘහ ඒකක 3 ක්
ප්රතිචාර ලබාදුන්ත්රමන්ත්ර නැත.
වගුව 2.18: බලපෑේ ලබන නිවාසවල ේයුහය

මන්ත්රවාසික ඉදකිරීේවල ගෘහ නිමධා ය
කාමර වගධ
ගෘහ ඒකක ග න
සාලය
37
එක් නිදන කාමරයක්
11
පමණි
නිදන කාමර 2
6
නිදන කාමර 3
0
මුළුතැන්ත්රමගය
23
කෑම කාමර
1
ගබඩා කාමර
1
නාන කාමර
26
මූලාශ්රය: සමාජ ආර්ධික සමීක්ර් ය - වාපෘති කළමනාකර

විමශ්ර් සටහන්ත්ර

ඒකකය
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නිවාස බහුතරයක එනේ නිවාස 37 ක සාලය මලස හැඳින්ත්රවිය හැකි ප්රර්ාන කාමරයක් ඇත. මමය සාමානමයන්ත්ර
බහු කායධ කාමරයක් මලස භාවිතා මකමරන අතර රාී කාලමේදී නිදන කාමරයක් මලසද භාවිතා මකමධ. නිදන
කාමර නිදාගැනීම සඳහා පම ක් භාවිතා මකමරන අතර තනි නිදන කාමරයක් ඇති නිවාස 11 ක් ද නිදන කාමර 2
ක් ඇති නිවාස 6 ක්ද මමහි ඇත. කිසිදු නිවසක නිදන කාමර 2 කට වඩා වැඩි ග නක් මනාමැත. නිවාස
බහුතරයකට එනේ 38 න්ත්ර 26 කට නානකාමරයක්ද නිවාස 23 කට මුළුතැන්ත්රමගයක්ද ඇත.
වගුව 2.19: බලපෑේ ලබන පවුල්වල වතධමාන නිමවස්වල පහසුකේ

පහසුකේ
මස්වාව
ජලය

විදුලිය/ආමලෝකකර

ය

සනීපාරක්ර්ක පහසුකේ

ආහාර පිසීම

දුරකර්න

අන්ත්රතජධාලය

චන්ත්රද්රිකා රූපවාහිනී

මූලාශ්රය
NWSDB
මපාදු මූලාශ්රය (වීද ජල නල)
ප්රතිචාර මනාදැක්වූ
ලංවිම සේබන්ත්රර්තාව
සූයධ බලශක්තිය
ලාේපුමතල්
ප්රතිචාර මනාදැක්වූ
මසෝදා හරින වැසිකිලි (flush toilet)
ජල මුද්රිත
වල වැසිකිලි
මපාදු වැසිකිලි
ප්රතිචාර මනාදැක්වූ
එල් පී ගෑස්
ලාේපුමතල්
දර
ප්රතිචාර මනාදැක්වූ
ශ්රී ලංකා මටලිමකාේ
ජංගම
කිසිත් නැත
ප්රතිචාර මනාදැක්වූ
ශ්රී ලංකා මටලිමකාේ
පුද්ගලික සැපයුේකරුවන්ත්ර
ජංගම
කිසිත් නැත
ප්රතිචාර මනාදැක්වූ
ශ්රී ලංකා මටලිමකාේ
ජංගම
කිසිත් නැත
ප්රතිචාර මනාදැක්වූ

මූලාශ්රය: සමාජ ආර්ධික සමීක්ර් ය - වාපෘති කළමනාකර

නිවාස සංඛ්ාව
36
1
1
33
3
1
1
0
23
8
1
6
26
6
2
4
1
25
7
5
0
0
11
15
12
1
3
21
13

ඒකකය
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නිවාස ඒකක 38 අතුරින්ත්ර බහුතරයකට ජාතික ජල සේපාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින්ත්ර සපයන ජලය සහ
විදුලිය ඇත. සියයට 60 කට වැඩි ප්රමා යකට ජල මුද්රිත සනීපාරක්ර්ක පහසුකේ ඇත; මකමස් මවතත් කිසිමවකු
මසෝදාහරින වැසිකිලි සවි කර නැත. ආහාර පිසීම සඳහා සියයට 68 ක්, සිලින්ත්රඩවධල මබදා හරිනු ලබන එල්පී ගෑස්
භාවිතා කරන අතර සියයට 16 ක් භූමිමතල් භාවිතා කරයි. දර භාවිතා කරන්ත්රමන්ත්ර නිවාස 2 කි. ගෘහ ඒකක 25 කට
ජංගම දුරකර්න ඇති නමුත් ජංගම දුරකර්න හරහා අන්ත්රතජධාල පිවිසුම ඇත්මත් 11 කට පමණි.
වගුව 2.

20:

බලපෑේ ලත් ගෘහ ඒකකවලට හිමි නිවාසවල ස්වභාවය

නිවමස් ස්වභාවය
ආකාරය
ස්ිර
අර්ධ ස්ිර
තාවකාලික
එකතුව
මූලාශ්රය: සමාජ ආර්ධික සමීක්ර් ය - වාපෘති කළමනාකර

සංඛ්ාව
9
24
5
38
ඒකකය

බලපෑේ ලත් ජනතාව පදංචිව සිටින නිවාස 38 අතුරින්ත්ර සියයට 63 ක් අර්ධ ස්ර්ාවට නිවාස වන අතර ස්ිර නිවාස
මලස සැලකිය හැක්මක් ඉදකිරීේ 9 ක් පමණි. මමම නිවාසවල ප්රතිස්ර්ාපන අගය, වාපෘති කළමනාකර

ඒකකය

විසින්ත්ර ඔවුන්ත්රට පිරිනමන ඉහළ තත්වමේ විකල්ප නිවාසවල වටිනාකමට වඩා අඩුය . ස්ිර නිවාසවල බිත්ති ගමඩාල්
සහ සිමමන්ත්රති ේමලාක් ගල්වලින්ත්ර තනා සිමමන්ත්රති දමා ඉද කර ඇති අතර කපරාරු කර ඇත. බිමට සිමමන්ත්රති දමා
මහෝ ටයිල් අල්ලා ඇති අතර වහල උළු මහෝ ඇස්බැස්මටෝස්වලින්ත්ර ආවර ය කර ඇත. දැව මදාර ජමනල් දමා ඇත.
අර්ධ ස්ර්ාවර නිවාස ඉදකර ඇත්මත් සිමමන්ත්රති ේමලාක් ගල් වලින්ත්ර වන අතර කපරාරු කර මනාමැත . දැව මහෝ
සින්ත්රක් තහඩුවලින්ත්ර ආවර ය කර ඇත. බිමට සිමමන්ත්රති දමා ඇති අතර මදාර ජමනල් තත්වමයන්ත්ර අඩු දැවමයන්ත්ර
ඉදකර ඇත. වහල ඇස්බැස්මටාස් මහෝ සින්ත්රක් තහඩුවලින්ත්ර ආවර ය කර ඇත.
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වගුව 2.21: බලපෑේලත් ගෘහ ඒකකවලට හිමි වත්කේ

බලපෑේලත් ජනතාවමේ වත්කේ
අයිතමය

සංඛ්ාව

යතුරු පැද

5

ි මරෝද රර්

11

බයිසිකල්

2

මමෝටධ රර්

0

විසිත්ත කාමර කට්ටටල

0

කෑම මේස

11

කෑම මේස පුු

99

ඇඳන්ත්ර

40

අල්මාරි-මවෝමරෝේ

28

කබඩ්

24

රූපවාහිනි

31

ගුවන්ත්ර විදුලි යන්ත්රත්ර

30

ශීතකර

21

මරද මසෝදන යන්ත්රත්ර

9

මහන මැින්ත්ර

5

විදුලි පංකා (සීලිං)

14

විදුලි පංකා (මේස/සිුවන)

36

පරිග ක

3

මූලාශ්රය: සමාජ ආර්ධික සමීක්ර් ය - වාපෘති කළමනාකර

ඒකකය

සාමානයක් මලස ගත්විට සෑම නිවාස ඒකකයකටම අවම වශමයන්ත්ර ඇඳක්, විදුලි පංකාවක් සහ පුු 2 කට වඩා
ඇත. කුඩා සහ සිරවූ නිවාවලව ඇති දැඩි රස්නය නිසා විදුලි පංකාව මූලික අවශතාවයක් මලස සැලමක්. මබාමහා
නිවාසවල අල්මාරි -මවෝමරෝේ ඇත. නිවාස සංඛ්ාමවන්ත්ර අර්ධයකට වැඩි ප්රමs යකට ශීතකර

ඇති අතර

බහුතරයකට රූපවාහිනි හා/මහෝ ගුවන්ත්ර විදුලි යන්ත්රත්ර ඇත.
ඔවුන්ත්රට හිමි වාහන අතරට ිමරෝද රර් 11 ක්, යතුරු පැද 5 ක් හා බයිසිකල් මදකක් අයත් මේ.
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තුන්ත්රවන පරිච්මේදය
අදහස් විමසීම සහ මතාරතුරු ප්රචාර ය
3.1: ඔමේමස්කරපුර අරුම ෝදය මාවමත් පාශධ්වකරුවන්ත්රමේ ැස්වීම
2018 ඔක්මතෝබධ 11 වනද මප.ව 10 ට මූලික අදහස් විමසීමක් පවත්වනු ලැබිණි. බලපෑේ ලත් පුද්ගලයන්ත්ර සමග
සිදු කළ සාකච්ඡාමේ අරමු

වූමේ නැවත පදංචි කිරිමේ වැඩසටහන්ත්ර පසුපස ඇති සාර්ාර

ත්වය සහ නැවත පදංචි

කිරීමේ ප්රතිඵලයක් මලස ඔවුන්ත්රට සහ ප්රජාවට අත්වන ප්රතිලාභ සේබන්ත්රර්ව පැහැදලි කිරීමයි. සහභාගි වූ පුද්ගලයන්ත්ර
ග න 31 ක් වූ අතර එහි පිරිමි 14 ක් සහ කාන්ත්රතාවන්ත්ර 17 ක් විය.

නැවත පදංචි කිරීමේ විමශ්ර්ඥ විසින්ත්ර කළ මකටි පැහැදලි කිරීමමන්ත්ර පසුව, මතුව ඇති ගැටළු පිළිබඳව සාකච්ඡා
කරන ලදී. පහත වගුව තුළ නැවත පදංචි කිරීමේ විමශ්ර්ඥ විසින්ත්ර දක්වන ලද ප්රතිචාර සඳහන්ත්ර මේ:
වගුව 3.

1:

අදහස් විමසීමේ ැස්වීමේදී මතු කරන ලද ගැටළු

ගැටළුව මතු කළ බලපෑමට ලක් වූ මතු කරන ලද ගැටළුව
පුද්ගලයන්ත්රමේ ස්ී පුරුර් භාවය
බලපෑේ ලත් කාන්ත්රතාවක්

නැවත පදංචි කිරීමේ
විමශ්ර්ඥ සහ වාපෘති
කළමනාකර
ඒකකමේ
නිලර්ාරීන්ත්රමේ ප්රතිචාර.
තාවකාලික
ස්ර්ානයක
පදංචිව සිට නැවත මමම
ස්ර්ානයටම
පැමිණීමට
අමප්ක්ර්ා කරන්ත්රමන්ත්ර නේ
කුලී දීමනාව ලබාගත
හැකිය.

සහාධිපතය ඉදකිරීමමන්ත්ර
පසුව මමම ස්ර්ානයටම
නැවත පැමිණීමට කැමති
බලපෑේ
ලත්
පුද්ගලමයකුට, නැවත එමස්
පැමිම න මතක් කුලී
දීමනාව ලබාගත හැකිද?
මසකට ලබාමදන කුලී මුදල ඔබමේ වතධමාන නිවමස්
මකාපම ද
මකතරේ තත්වය
මත
මසකට
කාලයකටද
ලබාමදන කුලී මුදල රඳා
පවතී.

කුලී දීමනාව ලබාමදන
කාලය වන්ත්රමන්ත්ර ඔබමේ
වතධමාන
නිවමසන්ත්ර
බැහැර වන දනමේ සිට
වාපෘති කළමනාකර
ඒකකය විසින්ත්ර නව බද්ර්
නිවාසයක් මවන්ත්ර කරන
දනය දක්වා කාලයයි.
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බලපෑේ ලත් පුරුර්මයක්

සහාධිපත පරිශ්රය තුළ තනි තනි පුද්ගල වාහන
වාහන නැවැත්වීමේ ඉඩ අංගන මනාමැති නමුත්
ලබාමදන්ත්රමන්ත්රද
වාහන නැවැත්වීමේ මපාදු
ඉඩක් ඇත.
නව බද්ර් නිවාසය සඳහා
වන බද්ද මලස අපට
මකතරේ මුදලක් මගවීමට
සිදුමේද?

බද්ර් නිවාස වගධ මදකකි,
වගධ අඩි 450 සහ වගධ
අඩි 550 වශමයනි.
වගධ අඩි 450 ඒකකයක්
සඳහා මසකට රු.2800
බැගින්ත්ර මාස 360 ක් ද
වගධ අඩි 550 සඳහා
මසකට රු. 3,000 බැගින්ත්ර
මාස 400 ක්ද මගවිය
යුතුය. ඉඩේ වටිනාකම
හැර වගධ අඩි 450
ඒකකයක්
ඉදකිරීමට
නාගරික
සංවර්ධන
අධිකාරියට රු.මිලියන 4
ක් වැය මේ. විශාල
ඒකකයක් සඳහා නාගරික
සංවර්ධන
අධිකාරියට
නැවත ලැමබන්ත්රමන්ත්ර රු.
මිලියන 1 ක් පමණි. ඒ
සඳහා රු. මිලියන 7 ක්
වැය වන නමුත් නාගරික
සංවර්ධන
අධිකාරියට
ලැමබන්ත්රමන්ත්ර රු. මිලියන
1.2 ක් පමණි.
අප විසින්ත්ර මගවිය යුතු සහාධිපතය
නඩත්තුව
මවනත් මගවීේ මමානවාද
සඳහා (බද්ර් නිවාසය භාර
දීමට මපර) එක්වර කළ
යුතු මගවීමක් ඇත. එය
නාගරික
සංවර්ධන
අධිකාරිය විසින්ත්ර තීර ය
කරනු ඇත. මමම මුදල
සහාධිපත
කළමනාකර
කමිුවක්
පිහිුවීමමන්ත්ර පසුව එයට
මාරු කළ යුතුය.
ජල සහ විදුලි බිල්පත්
මාසිකව
පදංචිකරුවන්ත්ර
විසින්ත්ර මගවිය යුතුය.
බලපෑේ ලත් කාන්ත්රතාවක්

සමහර නිවාසවල බිේ
ප්රමා ය වගධ අඩි 450
ඉක්මවන නමුත් අපට
ලැමබන්ත්රමන්ත්ර අපි දැනට
සිටිනා නිවසට වඩා කුඩා

එවන්ත්ර
අවස්ර්ාවකදී
නාගරික
සංවර්ධන
අධිකාරිය විසින්ත්ර රජමේ
තක්මස්රුකරුමවකුමගන්ත්ර
තක්මස්රුවක්
ඉල්ලා
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බලපෑේ ලත් කාන්ත්රතාවක්

නිවහන්ත්ර ය.

සිටින අතර එම නිවමස්
වටිනාකම රු. මිලියන 4 ට
වඩා වැඩි නේ සහ ඔබට
ලබාමදන නිවාස ඒකකය
වගධ අඩි 450 ක එකක්
නේ එහි මවනස ඔබට
මගවනු ලැමේ. ඔබට වගධ
අඩි 550 ක නිවාස
ඒකකයක් ලබාමදන්ත්රමන්ත්ර
නේ හා ඔබමේ නිවමස්
ප්රතිස්ර්ාපන පිරිවැය රු.
මිලියන 7 ඉක්මවන්ත්රමන්ත්ර
නේ, ඔබමේ නිවමස්
වටිනාකම සහ නාගරික
සංවර්ධන
අධිකාරියට
ඒකකය සඳහා වන වියදම
වන රු මිලියන 7 අතර
මවනස මගවනු ලැමේ.

මවනත් ස්ර්ානයකට යාම
මහ්තුමවන්ත්ර
සමහර
පුද්ගලයන්ත්රමේ
ආදායම
අහිමි මේ. ි මරෝද රර්
රියැදුමරකුට
සහ
කේකරුමවකුට
නව
ස්ර්ානමේදී ආදායේ ලැබීම
අසීරු විය හැකිය.

වාපෘති කළමනාකර
ඒකකය, ි මරෝද රර්
සඳහා මවන්ත්ර කර ඇති
ස්ර්ානවල මමම ි මරෝද
රර් සඳහා ඉඩ ලබාගනු
පිණිස ප්රාමද්ශීය පාලන
අධිකාරිය සමග සාකච්ඡා
කරනු ඇත. නව ස්ර්ානය
ඔබ
දැන්ත්ර
සිටින
ස්ර්ානමයන්ත්ර එතරේ දුරක
මනාපිහිටන
බැවින්ත්ර
ඔවුන්ත්රට
මපර
ැකියා
ස්ර්ානවලට
පැමිණීම
අපහසු මනාමේ. ආදායේ
අහිමි වූ අය සඳහා ආදායේ
ප්රතිසාර්න වැඩසටහනක්
වාපෘති කළමනාකර
ඒකකය
විසින්ත්ර
දයත්
මකමරනු ඇත.
වතධමාන නිවාසය වගධ
අඩි 700 ට වඩා වැඩි නේ
නිවාස ඒකක මදකක් එක්
කිරීමට සලකා බලනු
ලැමේ. එවැනි ඉල්ලීේ
පිළිබඳව කටයුතු කිරීම
සඳහා නාගරික සංවර්ධන
අධිකාරිය විසින්ත්ර ස්ර්ාපනය
කරන ලද අභියාචනා
මණ්ඩලය මවත ඔමේ
ඉල්ලීේ ඉදරිපත් කළ
හැකිය.
අතිමධක
ඒකකයක් මවන්ත්ර කිරීමේ

එකම නිවස මබදා හදා
ගන්ත්රනා පවුල් තුනක් ඇත.
නව ස්ර්ානමේදී මමමලස
පදංචි වීමට මනාහැකි මවනු
ඇත.
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තීර ය පදනේ වන්ත්රමන්ත්ර
අවතැන්ත්ර වූ පවුල පදංචිව
සිටි භූමි ප්රමා ය, පවුමල්
සාමාජිකයින්ත්ර සංඛ්ාව සහ
ආදායම මතයි. බලපෑේ
ලත් පුද්ගලයන්ත්රමේ දුක්
ගැනවිලි
නිරාකර ය
කිරීම සඳහා දුක්ගැනවිලි
නිරාකර ය
කිරීමේ
යාන්ත්රත්ර ය නේ වූ මවනම
මේදකාවක් තැමනනු ඇත.
වාපෘති කළමනාකර
ඒකකමේ
කායධ
මණ්ඩලය විසින්ත්ර ඔබ නව
නිවසට යාමමන්ත්ර පසු
දුක්ගැනවිලි නිරාකර ය
කිරීමේ
යාන්ත්රත්ර ය
පිළිබඳව දැනුවත් කරනු
ඇත.

එක් ගෘහ මූලිකමයකු හැර මසසු සියලු මදනා මන්ත්රවාසිකයින්ත්ර ඉවත් කිරීමමන්ත්ර පසුව එම ඉඩමේ ඉදකරන සහාධිපත
මගාඩනැගිල්ල සේූ

ධ කරන තුරු කුලී නිවසක ැඳී සිට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්ත්ර පිරිනමන

සහාධිපතයක් මවත යාමට කැමැත්ත පල කරන ලදී.
සටහන: නැවත පදංචි කිරීමේ ප්රතිපත්ති රාමුව අනූව, ලියාපදංචි මල්ඛ්න සමග නිශ්චිත කාල සීමාවක් නනතිකව
කුලී මහෝ බදු පදනම මත මද්පළ ලබාගත් කුලීකරුවන්ත්රට නීතිය යටමත් අවසර මදනු ලබන මලස ලිඛිත මකාන්ත්රමද්සි
හා නියමයන්ත්රට එකඟ වී අන්ත්රමයෝන කැමැත්ත මත කුලිය/බද්ද අඛ්ණ්ඩව ඉදරියට මගන යා හැකිය. එමහත් එවැනි
ගිවිසුේ ඉතා දුලබ වන අතර මමහි කුලී/බදු ගිවිසුේ ඇති කරගනු ලබන්ත්රමන්ත්ර මබාමහෝ විට වාචිකව මහෝ මනාතාරිස්
මහෝ නීතිඥයකු විසින්ත්ර සහතික මනාකරන ලද ලිපි හුවමාරුමවනි. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ වතධමාන
ප්රතිපත්තිය වන්ත්රමන්ත්ර ඉදකිරීම සඳහා වන්ත්රදයක් සහ මවනත් අදාළ දීමනා මගවීම පමණි. අවතැන්ත්ර වූ පවුල් සඳහා
ලබාමදන පුනරුත්ර්ාපන සහය සඳහා ඔවුන්ත්ර හිමිකේ මනාලබයි. එකී පරිශ්රය තුළ කුලීකරුවා විසින්ත්ර වාපාරයක්
පවත්වාමගන යනු ලබන්ත්රමන්ත්ර නේ, හිමිකේ අනුකෘතිය අනූව එම පුද්ගලයා ආදායේ අහිමිවීමේ දීමනා සහ මවනත්
සහයන්ත්ර සඳහා හිමිකේ කියයි.
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රූප සටහන 2: මවනත් ස්ර්ානයකට මගන යාමට නියමිත පවුල් ජීවත් වන

අරුම ෝදය මාවමත් වතධමාන පරිසරය

රූප සටහන 3:

2018 10.11 දන ඔමේමස්කරපුර පැවැත්වූ පාශධ්වකරුවන්ත්රමේ ැස්වීම
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ඉහත ඡායාරූපවල සිටින පුද්ගලයන්ත්ර මවනත් ස්ර්ානයකට මගන යාමට නියමිත පවුල්වල ගෘහ මූලිකමයෝ මවති . ි
මරෝද රර්යක් පදවන ගෘහ මූලිකයාද එම රූපමේ සිටී. උපමද්ශක සහ වාපෘති කළමනාකර

ඒකකමේ සමාජ

කායධ මණ්ඩලය (5) ද එහි දස්මේ.
බලපෑේ ලත් ජනතාව සමග තනිව සිදු කළ සාකච්ඡාවලදී ග න්ත්ර මදන්ත්රනන්ත්ර විසින්ත්ර ග න්ත්ර ගැනීමේ අරමු

පහදා

මදන ලදී (ක ධාකර 1.4 හි 3 වන මේදය බලන්ත්රන). බලපෑේ ලත් පුද්ගලයන්ත්ර විසින්ත්ර මතු කළ ප්රර්ාන ගැටළු පහත
දක්වා ඇත:

•

වතධමාන ස්ර්ානමයන්ත්ර ඉවත්වීම සඳහා ඔවුන්ත්රට මදනු ලබන කාලය.

•

උප පවුල් සඳහා අතිමධක නිවාස ඒකක.

•

ි මරෝද රර් හිමි අයට තම වාහන නවතා තැබීමේ ඉඩ.

•

දරුවන්ත්රට ක්රීඩා කිරීමට ඇති ඉඩ.

•

බද්ර් නිවාස ඒකක සඳහා ඔප්පු.

•

සහාධිපතය තුළ පවුල් 38 ම, එකිමනකාට ළං ළංව පදංචි කරවීම

•

හිඟ බදු මුදල් වාරික ඇති වුවමහාත් මතු විය හැකි තත්වය.

•

මබාමහෝ පිරිසක් සිටින ස්ර්ානයක දරුවන්ත්රමේ ආරක්ර්ාව.

•

මත්කුඩු මවමළඳාම මැඬලීමේ ක්රියාමාගධ.

•

පාසල්වලට ළමුන්ත්ර ඇතුළත් කරගැනීම සඳහා සහය.

•

නව නිවාස ආශ්රිතව කාය ශ්රම අවස්ර්ා මසායා ගැනීම.

•

නව නිවාස මවත ගෘහභාණ්ඩ ැමගන යාම.

3.2: බලපෑේ ලත් පුද්ගලයන්ත්ර සමහරකමේ දැක්ම
මීමතාටමුල්ල කසල ප්රමද්ශමේ සිට මකාමළාන්ත්රනාමේ සුදුමනළුේපුර නිවාස සංකී ධමේ රජයට හිමි තට්ටු
සහාධිපතය මවත මගන ගිය මන්ත්රවාසිකයන්ත්ර හමුවීම පිණිස උපමද්ශකවරු ගමන්ත්ර කළහ. සේමුඛ් පරීක්ර් යට
බඳුන්ත්ර කළ සියලු මදනාම නිවාස සංකී ධමේ කාන්ත්රතා සමිතිමේ සාමාජිකමයෝ වූහ. පිරිසිදු නිවසක සහ
සනීපාරක්ර්ාව ඇති පරිසරයක ජීවත් වීමට ලැබීම පිළිබඳව ඔවුහු තෘප්තිමත්ව සිටින අතර ඔවුන්ත්රමේ පදංචිය විමසන
ඕනෑම මකමනකුට තමන්ත්ර තට්ටු නිවාසයක සිටින බව ආඩේබරමයන්ත්ර පැවසීමට හැකි බව ඔවුහු ප්රකාශ කළහ.
දරුවන්ත්රට තම යහළුවන්ත්ර නිවසට කැඳවාමගන පැමිණිය හැකිය. එක් තරු

විවාහක කාන්ත්රතාවක් පැවසුමේ ඇයමේ

ස්වාමි පුරුර්යා ි මරෝද රර්යක් පදවන බවත් දනක් විමද්ශිකයින්ත්ර මදමදමනකු (ඇමේ භාර්ාමවන්ත්ර සුද්මදා) මගන
යන විමටක ඔවුන්ත්රට තම නිවමස් වැසිකිලිය භාවිතා කිරීම සඳහා මමහි කැඳවාමගන ආ බවයි. මසෝදා හරින
මකාමමාඩයකින්ත්ර සහ වැසිකිලි කරාමයකින්ත්ර (bidet showers) යුක්තව ටයිල් කර ඇති තම වැසිකිලිය භාවිතා
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කිරීමට ඉඩ දීම සේබන්ත්රර්ව ඇය සිටිමේ සතුටිනි. තමන්ත්ර මපර පදංචිව සිටි නිවසට ඇමේ සැමියා ඔවුන්ත්ර මගන ආමේ
නේ ඇය මකතරේ අපහසුතාවකට පත්වනු ඇතිදැයි ඇය විස්තර කළාය. මකමස් වුවත් යේ යේ ගැටළු ඔවුන්ත්රට
තිබිණි. අවට පරිසරයට පුරුදු වන මතක්, තරු

ගැහැණු දරුවන්ත්රට කිසිමවකුත් මනාමැතිව විදුලි මසෝපානය භාවිතා

කිරීමට ඉඩ දීමට ඔවුහු මැළි වූහ. සමහර පිරිමින්ත්ර බුලත් මකළ ගසා අවට අපිරිසිදු කිරීමද දැකිය හැකිව තිබිණි.
කාන්ත්රතාවන්ත්ර, තම කාන්ත්රතා සංවිර්ානය හරහා අවට පිරිසිදුව තබාගැනීමට පිරිමින්ත්ර දැනුවත් කිරීමට උත්සහ දරමින්ත්ර
සිටී. මමම ප්රතිමපෝර් ය හරහා, සහාධිපත මවත ජනතාව ැමගන යාමට මපර බලපෑේ ලැබූ අය සඳහා පැවැත්විය
යුතු අර්ාපන වැඩසටහන්ත්ර සේබන්ත්රර්ව නාගරික පුනජධනන වාපෘතිය/නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට දැනුමක්
ලැබිණි.
වගුව 3.2: සැලසුේ කළ අදහස් විමසීම

ක්රියාකාරීත්වය
I. බලපෑේ ලහ් පුද්ගලයන්ත්රමේ
නිමවස් මවත යාම

අරමු
i. නව නිවාස ඒකකයක්
මවත මගන යාම සඳහා
වාපෘති කළමනාකර
කමිුව විසින්ත්ර ගත්
ක්රියාමාගධයන්ත්ර පිළිබඳව
ඔවුන්ත්රට පුද්ගලිකව දැනුේ
දීම.

මේලාව
ඉවත්ව යාමට සති
මදකකට මපර
ඉවත්ව යාමට සතියකට
මපර

වගකීම
වාපෘති කළමනාකර
ඒකකමේ අමලවිකර සහ
සමාජ නිලර්ාරීන්ත්ර
වාපෘති කළමනාකර
ඒකකමේ අමලවිකර සහ
සමාජ නිලර්ාරීන්ත්ර

ii. ඔවුන්ත්රට රු. 5,000 ක්
වන ප්රවාහන දීමනාව
ලැබුමණ්ද යන්ත්රන පරීක්ර්ා
කිරීම.

2. මවනත් ස්ර්ානයකට මගන
යාමමන්ත්ර පසුව ඔවුන්ත්ර මවත
සංචාරය කිරීම

iii. නව නිවසට යාමේදී
තම පැරණි නිවමස් තිබූ
අබලි ද්රව මගන යාමමන්ත්ර
වලකින මලස බලපෑේ ලත්
ජනතාවට උපමදස් දීම.
i. නව බද්ර් නිවාසය තුළ
ඔවුන්ත්ර කිසියේ
අපහසුතාවක්/අඩුපාඩුවක්
අත්දකින්ත්රමන්ත්රද යන්ත්රන
විමසීම.
ii. එහි පදංචි වූ පසු,
බලපෑේ ලත් පුද්ගලයන්ත්ර
තේ දරුවන්ත්ර පාසල්වලට
ඇතුළත් කිරීමේදී
අපහසුතාවලට මුහු
මදන්ත්රමන්ත්රදැයි විමසීම.

ඉවත්ව යාමට සතියකට
මපර

එහි ැමගන මගාස් සති
මදකකට පසුව

වාපෘති කළමනාකර
ඒකකමේ අමලවිකර සහ
සමාජ නිලර්ාරීන්ත්ර

වාපෘති
කළමනාකර
ඒකකමේ අමලවිකර සහ
සමාජ නිලර්ාරීන්ත්ර
වාපෘති කළමනාකර
ඒකකමේ අමලවිකර සහ
සමාජ නිලර්ාරීන්ත්ර

iii. මවනත් ස්ර්ානයක
පදංචි වීමමන්ත්ර පසු වාපාර
අහිමි වීම මහ්තුමවන්ත්ර
ආදායම අහිමි වූ
මදමදනාමගන්ත්ර මවනත්
පුහුණුවක් ලැබීමට
කැමතිදැයි විමසීම.
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3. ආදායේ සහ ජීවමනෝපාය
ප්රතිසාර්න සැලසුම

බලපෑේ ලත් පුද්ගලයන්ත්ර
සක්රියව ක්රියාවලියට
සහභාගි කරගැනීම සහ
ඔවුන්ත්රමේ කැමැත්ත
විමසීම.

4. බලපෑේ ලත් පුද්ගලයන්ත්ර
හමුවී පහත කමිු පිහිුවීම

නව ස්ර්ානයට මගාස්
මාස මදකකට පසුව

(අ) සකසුරුවේ සහ සමුපකාර
කමිුව

ඉතිරි කිරීේ සඳහා හා
මන්ත්රවාසිකයින්ත්ර සමග
බැඳීමක් ඇති කරගැනීමට
දරිදීම.

(ආ) කාන්ත්රතා සංවර්ධන
කමිුව

ස්වයං ැකියාවල මයදීමට,
දරුවන්ත්රමේ
කටයුතු
පිළිබඳව විමසිලිමත් වීම
සහ මපාදු ස්ර්ාන නිසි
මලස නඩත්තු කිරීමට
ඔවුන්ත්රට දරි දීම. ස්ී පුරුර්
භාවය
මත
පදනේව
ක්රියාකාරී
සැලසුමක්
සංවර්ධනය කිරීම

(ඇ) පරිසර කමිුවක්

(ඈ) ප්රජා සුබසාර්න කමිුව

5. අධීක්ර්

ය

ආදායේ ප්රතිසාර්න
සැලසුේ සකස් කළ විට

ආදායේ ප්රතිසාර්න
උපමද්ශක/ වාපෘති
කළමනාකර ඒකකමේ
අමලවිකර සහ සමාජ
නිලර්ාරීන්ත්ර
ආදායේ ප්රතිසාර්න
උපමද්ශක/ වාපෘති
කළමනාකර ඒකකමේ
අමලවිකර සහ සමාජ
නිලර්ාරීන්ත්ර

පරිසරය සංරක්ර් ය
කිරීමට, මපාදු ස්ර්ාන
පිරිසිදුව තබාගැනීමට සහ
නිමවස් සනීපාරක්ර්ාකාරීව
තබාගැනීමට ඔවුන්ත්රට දරි
දීම
ස්වශක්තිය
ඇති
කරගැනීමට සහ මන්ත්රවාසික
ප්රජාවට ප්රතිලාභ ලැමබන
ක්රියාකාරකේ, සුබසාර්න
වැඩසටහන්ත්ර යනාදය සඳහා
දරිදීම.
බලපෑේ ලැබූ ජනතාව,
පළමුවන තීරුමේ 3-4
කරුණු සමග සක්රියව
සේබන්ත්රර්ව සිටින්ත්රමන්ත්රද
යන්ත්රන අධීක්ර් ය කිරීම

මාස 12 ක කාලයක්
මාස තුනකට වරක්

නාගරික සංවර්ධන
අධිකාරිමේ උපමද්ශක
ඒකකමේ ප්රජා සංවර්ධන
නිලර්ාරී, වාපෘති
කළමනාකර ඒකකමේ
අමලවිකර සහ සමාජ
නිලර්ාරි

3.3: නැවත පදංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම අනාවර ය කිරීම
ආසියානු යටිතල පහසුකේ ආමයෝජන බැංකුව මගින්ත්ර නැවත පදංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම අනුමත
කිරීමමන්ත්ර පසුව එය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ සහ ආසියානු යටිතල පහසුකේ ආමයෝජන බැංකුමේ
මවේ අඩවිවල පල කරනු ඇත.
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හතරවන පරිච්මේදය
නනතික සහ ප්රතිපත්තිමය රාමුව
4.1: ඉඩේ අත්පත් කරගැනීමේ පනත (LAA)
ඉඩේ අත්පත් කරගැනීම සිදු කරනු ලබන්ත්රමන්ත්ර 1950 ඉඩේ අත්පත් කරගැනීමේ සංමශෝධිත පනමත් විධි විර්ාන
යටමත්ය (විස්තර සහ ක්රියාවලීන්ත්ර සඳහා නැවත පදංචි කිරීමේ ප්රතිපත්තිමය රාමුව බලන්ත්රන)

4.2: රාජ මද්පල
1979 අංක 7 දරන රජමේ ඉඩේ. (සන්ත්රතකය ආපසු ලබාගැනීමේ) පනමත් විධිවිර්ාන අනූව රාජ මද්පළ අයත්
කරගැනීම සිදු මකමධ. (විස්තර සඳහා කරු

ාකර නැවත පදංචි කිරීමේ ප්රතිපත්තිමය රාමුව බලන්ත්රන)

4.3: වන්ත්රද ලබාදීමේ ප්රතිපත්තිය
i.

ඉඩේ සඳහා මවමළඳමපාළ වටිනාකම

ii.

ඉඩමක මකාටසක් අත්පත් කරගන්ත්රමන්ත්ර නේ, එමස් අත්පත් කරගත් මකාටමස් වන්ත්රද අනුපාතය තීර ය
කළ යුත්මත් එම ඉඩම සේූ ධමයන්ත්රම මවමළඳමපාළ වටිනාකමට අමලවි කිරීමේ පදනමිනි.

iii.

මගාඩනැගිලි ප්රතිස්ර්ාපන පිරිවැය මගවිය යුත්මත් ක්ර්ය වීම සහ අබලි ද්රවවල (ත්රා

නය කළ හැකි

ද්රව) වටිනාකම පිළිබඳව සැලකීමමන්ත්ර මතාරවය
iv.

බාර්ා වීේ සහ මවනත් අහිමිවීේ සඳහා වන්ත්රද ලබාගත හැකි අතර වැඩි විස්තර සඳහා කරු ාකර
නැවත පදංචි කිරීමේ ප්රතිපත්තිමය රාමුව තුළ ඇති හිමිකේ අනුකෘතිය බලන්ත්රන. බාර්ාකිරීේ සඳහා
මදනු ලබන වන්ත්රද, ප්රවාහන දීමනා, ආදායේ අහිමි වීම සඳහ මගවීේ යනාදය 2008 මරගුලාසි මත
පදනේ මේ.
4.4: ස්මේච්ඡා මනාවන නැවත පදංචි කිරීමේ ජාතික ප්රතිපත්තිය (NIRP)
ස්මේච්ඡා මනාවන නැවත පදංචි කිරීමේ ජාතික ප්රතිපත්තිමේ මූලික අරමු
විර්මතා නිවැරද කිරීමයි. (විස්තර සඳහා කරු

වන්ත්රමන්ත්ර වන්ත්රද මගවීමේදී සිදුවන

ාකර නැවත පදංචි කිරීමේ ප්රතිපත්තිමය රාමුව බලන්ත්රන)

4.5: අවසන්ත්ර දනය
ඔප්පු මනාමැති අය/අනවසර පදංචිකරුවන්ත්ර සඳහා මයෝගතා සීමා දනයන්ත්ර වන්ත්රමන්ත්ර නැවත පදංචි
කිරීමේ/සංග

න සමීක්ර් ය ආරේභ කළ දනයයි (2018 ඔක්මතෝබධ 13) මෑත වසරවලදී අදාළ ඉඩමට

පැමිණි නිවැසියන්ත්ර පිළිබඳව සැලකීමේදී 2009 වසමධ ඡන්ත්රද හිමි නාම මල්ඛ්නය මයාදා ගැනීමේ වතධමාන
භාවිතාව අසාර්ාර

බව මපනී යයි. සීමා දනයට පසුව ප්රමද්ශය මවතට අනවසරමයන්ත්ර ඇතුළු වන්ත්රනන්ත්ර

වන්ත්රද මහෝ මවනත් ආකාරමේ නැවත පදංචි කිරීමේ සහයක් ලැබීමට හිමිකේ මනාලබයි. මමම දනයට
පසුව කළ ඉදකිරීේ මහෝ වගා කළ ගස්වැල් වැනි ස්ර්ාවර වත්කේ සඳහා වන්ත්රද ලබාමදනු මනාලැමේ.
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පස්වන පරිච්මේදය
මයෝගතාව, හිමිකේ හා සහාය
ඔමේමස්කරපුර ප්රමද්ශමයන්ත්ර මවනස් ස්ර්ානයක පදංචි කිරීමට නියමිත සියළු ම පවුල් රජමේ ඉඩේවල
පදංචි වී සිටින ඉඩමි හිමිකම මනාමැති පවුල්ය. ඔවුන්ත්රට ඉඩේ අහිමි වීම මහ්තුමවන්ත්ර වන්ත්රද ලැබීමට
හිමිකමක් මනාමැත. මකමස් වුවද, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්ත්ර ඉද මකමරන සහාධිපතමයහි
නිවාස ඒකක භාර ගැනීමට ප්රකාශ කරන අවස්ර්ාවක මගාඩනැගිලි අහිමි වීම සඳහා වන්ත්රද මලස
ප්රතිස්ර්ාපන පිරිවැය මගවනු ලැමේ.
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්ත්ර ඉද මකමරන නිවාස ඒකකයක බිේ ප්රමා ය වගධ අඩි 550ක් මේ.
පවුල් විසින්ත්ර එම නිවාස ඒකකය භාර ගැනීමට තීර ය කළ අවස්ර්ාවක ඔවුන්ත්රමේ මගාඩනැගිල්මල්
වටිනාකම රු.මි. 7ට වැඩි වන්ත්රමන්ත්ර නේ ඔවුන්ත්රට එම මගාඩනැගිල්මල් වටිනාකම හා බද්ර් නිවාස ඒකකමේ
වටිනාකම අතර මවනස හිමි මේ. තක්මස්රු කිරීම තක්මස්රු මදපාතධමේන්ත්රතුව විසින්ත්ර ප්රතිස්ර්ාපන
පිරිවැයට සිදු කරනු ලැමේ. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ වතධමාන ප්රතිපත්තිය වන්ත්රමන්ත්ර මවනත්
ස්ර්ානයක පදංචි කිරීමට නියමිත පවුල් සඳහා වගධ අඩි 550කින්ත්ර යුතු නිවාස ඒකකයක් මවන්ත්ර කිරීමයි.
නිවාස ඒකක සඳහා සනීපාරක්ර්ක පහසුකේ, විදුලිය හා ජලය ආදී මූලික පහසුකේ සැපමේ.
5.1: සහාධිපත පරිශ්රයන්ත්රහි ඇති මපාදු පහසුකේ
i.

ප්රජා ශාලාව

ii.

මපර පැසල් සහ දවා සුැකුේ මර්ස්ර්ාන

iii.

සහාධිපත කායධාලය

iv.

ප්රාර්මික පාසල් (ප්රමද්ශමේ රජමේ පාසල් මවත ප්රමේශවීමේ පහසුකේ සැපයීම)

ළමුන්ත්රහට ක්රීඩා කිරීම සඳහා විවෘත ප්රමද්ශයක්
v.

වාහන නැවැත්වීමේ මපාදු පහසුකේ

vi.

පළාත් පාලන අධිකාරිය විසින්ත්ර කසල බැහැර කිරීම
පුනජධනනීය නගර වාපෘතිය යටමත් සියපත් මසවමන්ත්ර ඉදකර ඇති නිවාසවල, ඔමේමස්කර
පුර ප්රමද්ශමේ බලපෑමට ලක් වූ ගෘහ ඒකක නැවත පදංචි කර ඇත. දැනට පවතින මහල්
නිවාස සංකී ධවල කාන්ත්රතාවන්ත්රහට මපාදු කාමර සහ ප්රාර්මික පාසැල් මනාමැත. එමස් නමුදු
බිේ මහමල් පවතින ප්රජා ශාලාව බහු කාර්ය අවකාශයන්ත්ර මලස භාවිතා කළ හැකි ය. තවද,
වාපෘති බලපෑමට ලක් වූ පවුල්වල දරුවන්ත්ර ආසන්ත්රනතම අර්ාපන ස්ර්ාන සඳහා මයාමු
කිරීමට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අඛ්ණ්ඩවම පියවර ගනිමින්ත්ර සිටි.
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අවතැන්ත්ර වූමවෝ පහත මගවීේ සඳහා ද සුදුසුකේ ලබති:

5.1 වගුව: මගවීේ හා හිමිකේ
හානිය

බලපෑමට ලක් වූ හිමිකම
පුද්ගලයා

1:
පුද්ගලික රජමේ ඉඩමක නැවත පදංචි කිරීමේ
මන්ත්රවාසික
අනවසර
හා පුනරුත්ර්ාපනය
මගාඩනැගිල්ලක්
පදංචිකරුවන්ත්ර
කිරීමේ සහාය
නිත
වශමයන්ත්ර
මලස අහිම වීම

මුදල (රු)
1.1.
සහාධිපතය
කළමනාකර
අරමුදල්
මගවීම මකමරහි වන
ප්රතිලාභී දායකත්වයට
යටත්ව
මබාමහෝ
මහල්වලින්ත්ර සමන්ත්රවිත
නිවාස
මයෝජනා
ක්රමයක
වගධ
අඩි
550කින්ත්ර යුතු නව නිවාස
ඒකකයක් පිරි ැමීම,
මාසික නඩත්තු ගාස්තු
හා රු. 3,000ක මාසික
බදු කුළිය මගවීම.
(ඔමේමස්කරපුර
බලපෑමට ලක් වූ පවුල්
38)
1.2:
රු.
5,000ක
මවනත්
ස්ර්ානයකට
ැමගන
යාමේ
(ප්රවාහනය) දීමනාව.
(ඔමේමස්කරපුර
බලපෑමට ලක් වූ පවුල්
38)
1.3: ඇස්බැස්මටෝස් හැර
කඩා ඉවත් මකමරන
මගාඩනැගිලිවල ද්රව
ලබා ගැනීමට ඇති
අයිතිය. නමුත් මේවා
නව නිවාස සංකී ධය
මවත ැමගන යාමට
අවසර මනාමැත.
(ඔමේමස්කරපුර
බලපෑමට ලක් වූ පවුල්
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38)
2.1.නව නිවාස ඒකකය
පිරි මන තුරු රු.
15,000 මාසික කුළී
දීමනාවRental

2. බලපෑමට
ලක්

වූ

පුද්ගලයන්ත්ර
සඳහා

කුළී

(සහාධිපත ඉද කර
අවසන්ත්ර වූ පසු තමන්ත්ර
ඔමේමස්කරපුර
නව
නිවාස මුලින්ත්ර සිටි අරුමනෝදය
මවත
යළි ඒකකමයහි
පදංචි මාවත, ඔමේමස්කරපුර
මවත නැවත පැමිණීමට
පැමිණීමට
කරන මතක් කුළී කැමැත්ත ප්රකාශ කළ
කැමති බලපෑමට දීමනාව.
නිවාස 4ක ජනතාව
ලක් වූ ජනතාව
සඳහා)

දීමනාව
3.1. මවනත් ස්ර්ානයක
පදංචි වීම සඳහා මාස
තුනකට මපර දැනුේ දීම.

අවිවාහක
මුදලින්ත්ර ලබා මදන
3.කුළී
නවාතැන කාන්ත්රතාවන්ත්රට
අහිමි වීම
සඳහා
කුළී සහයන්ත්ර
නවාතැන අහිමි
වීම

3.2. නාගරික සංවර්ධන
අධිකාරිය විසින්ත්ර තීර ය
මකමරන
සමාන
ප්රමිතීන්ත්රමගන්ත්ර
යුතු
විකල්ප කුළී නවාතැන්ත්ර
සඳහා දීමනාව මහෝ
මාසිකව රු. 8,000ක්
මහෝ ඒ අතරින්ත්ර ඉහළ
අගය ගන්ත්රනා විකල්පය
මාස හයක උපරිමයක්
සඳහා.
3.3.
රු.
5,000ක්
ප්රවාහන දීමනාව
කුළී නිවැසියා සඳහා
කුළී නිවැසියාට විකල්ප
නිවාසයකට
හිමිකම
මනාමැත.
මමම
මූලර්මධය
පදංචිකරුවන්ත්ර මනාවන
ඉඩේ හිමියන්ත්රටද අදාළ
මේ.
4.1.
ජීවමනෝපාය
ශක්තිමත් කිරීම සඳහා
කාන්ත්රතාවන්ත්ර
ගෘහ
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4. මවන
ස්ර්ානයකට
මගන යාම
මහ්තුමවන්ත්ර
ජීවමනෝපාය
අහිමි වීම

මවනත්
පුනරුත්ර්ාපනය
ස්ර්ානයකට
කිරීමේ සහාය
මගන
යාම
මහ්තුමවන්ත්ර
ආදායම අහිමි වූ
අවදානමට ලක්
විය හැකි හා
කාන්ත්රතාවන්ත්ර
මූලික පවුල්.
අවදානමට ලක්
විය හැකි ස්වයං
ැකියාවල නිරත
පුද්ගලයන්ත්ර

මූලිකයන්ත්ර වන පවුල්
ඇතුළුව පුහුණුව,
ය
ලබා ගැනීමේ පහසුකම
හා නිපු තා පුහුණුව
සඳහා සහාය
4.2:
අදාළ
රාජ
ආයතන
සමග
සේබන්ත්රධීකර මයන්ත්ර
දැනට
“සමෘද්ධි
“මගවීේ,
වයස්ගත
පුද්ගලයන්ත්ර සඳහා ලබා
මදන දීමනාව, මපෝර්
මල්ල, දරිද්රතා සහාය
ආදී රජමයන්ත්ර ලබා මදන
සුභ
සාර්න
සහාය
මනාලැමබන අවදානමට
ලක් විය හැකි පවුල්
සඳහා එම සහාය ලබා
දීමට
වාපෘති
කළමනාකර
ඒකකය
විසින්ත්ර
පියවර
ගනු
ලැමේ.
4.3:
නව
නිවාස
සංකී ධමේ ගෘහ පාලන
පැවරුේ හා වාපෘතිය
යටමත්
සිවිල්
කායධයන්ත්රට
අදාළ
ැකියා.
ඔමේමස්කරපුර
අවදානමට ලක් විය
හැකි පවුල් 4ක් සඳහා

මූලාශ්රය: නැවත පදංචි කිරීමේ ප්රතිපත්ති රාමුව - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය
5.2: පවුල් කිහිපයක් ජීවත් වන නිවාස සඳහා අමතර ඒකකයක් මවන්ත්ර කිරීම
ඔමේමස්කරපුර අවතැන්ත්ර වූ පවුලක් සඳහා වගධ අඩි 550ක් බිේ ප්රමා

යකින්ත්ර යුතු නිවාස ඒකකයක් මවන්ත්ර

කිරීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මගින්ත්ර සිදු මකමධ. බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයා ඉවත් වන නිවමසහි
බිේ ප්රමා

ය වගධ අඩි 700ට වැඩි නේ සහ පවුල විශාල නේ බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයා විසින්ත්ර නාගරික

සංවර්ධන අධිකාරිමේ දුක්ගැනවිලි විසදීමේ යාන්ත්රත්ර

ය මවත අභියාචනයක් ඉදරිපත් කරනු ඇතැයි
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අමප්ක්ර්ා කරන අතර, එහිදී වාපෘති අර්ක්ර්, අර්ක්ර් (ඉඩේ) හා අර්ක්ර් (නීති) යන අයමගන්ත්ර
සමන්ත්රවිත කමිුවක් මගින්ත්ර නිවාස ඒකකයකට අදාළ මවනත් මගවීේවලට යටත්ව අමතර ඒකකයක්
මවන්ත්ර කිරීම පිළිබඳ තීර ය කරනු ලැමේ. පවරා ගත් නිවමස් වටිනාකම රු.මි. 7කට වැඩි නේ බලපෑමට
ලක් වූ පුද්ගලයාට මවන්ත්ර කළ නිවාස ඒකකමේ වටිනාකම අඩු කිරීමමන්ත්ර පසු ඉතිරි වන අමතර මුදල
ඔහුට/ඇයට හිමි මේ. තක්මස්රුව සිදු කරනු ලබන්ත්රමන්ත්ර ප්රතිස්ර්ාපන වියදමට ප්රර්ාන තක්මස්රුකරු විසිනි.
මමම අවස්ර්ාමේ දී නැවත පදංචි කිරීමේ ප්රතිපත්ති රාමුව මගින්ත්ර කිසිඳු නමශීලී බවක් මනාදක්වනු ලැමේ.
අමතර ඒකකයක් මවන්ත්ර කිරීමට අභියාචනා කමිුව තීර ය කරන්ත්රමන්ත්ර නේ නිවාසලාභියා විසින්ත්ර නිවමසහි
පිරිවැය හා අදාළ මවනත් මගවීේ සිදු කිරීම අනිවායධ මේ. විස්තර සඳහා දුක්ගැනවිලි විසදීමේ යාන්ත්රත්ර

ය

බලන්ත්රන.
5.3: මවනත් ස්ර්ානයකට මගන යාමට මපර ලබා මදන සහාය
මවනත් ස්ර්ානයකට මගන යාමට මපර මතෝරාගත් සහාධිපතයන්ත්රහි බද්ර් නිවාසවල පදංචි කිරීම සඳහා හඳුනා ගත්
පවුල්වලට සහාය ලබා දීම පිණිස වාපෘති කළමනාකර ඒකකය විසින්ත්ර පහත කායධයන්ත්ර සිදු කරනු ලැමේ:
5. 1 වගුව: නැවත පදංචි කිරීමට මපර ලබා මදන සහාය
ක්රියාකාරකම
බලපෑමට ලක් වූ ජනතාව මවත මතාරතුරු
ලබා දීම සඳහා අදහස් විමසීම හා දැනුවත්
කිරීමේ ැස්වීේ පැවැත්වීම.

ක්රියා කරනු ලබන්ත්රමන්ත්ර
සමාජ
මස්වා
නිලර්ාරී
කළමනාකර ඒකකය

බලපෑමට ලක් වූ ජනතාව පදංචි මකමරන සැලසුේ
නිලර්ාරී
නිවාස ඒකක පිළිබඳ මතාරතුරු.
කළමනාකර ඒකකය
බලපෑමට ලක් වූවන්ත්ර සඳහා මවන්ත්ර සමාජ මස්වා නිලර්ාරී
මකමරන්ත්රමන්ත්ර කුමන ආකාරමේ නිවාස කළමනාකර ඒකකය
ඒකකද, පරිසරය හා සැපමයන පහසුකේ
පිළිබඳ ඔවුන්ත්රට අවමබෝර්යක් ලබා ගැනීම
පිණිස ඔවුන්ත්ර සහ නාගරික පුනජධනන
වාපෘතිය/
නාගරික
සංවර්ධන
අධිකාරිමයහි නිලර්ාරීන්ත්ර සමග නිවාස
පිහිටි භූමිය මවත යාමට කටයුතු
සේපාදනය කිරීම.
සහාධිපතක නිවාස ඒකක මවන්ත්ර කිරීම
සඳහා ක්රියාපාරිපාටිය මත පදනේව
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට හිමි
සහාධිපත මන්ත්රවාසික ඒකකයන්ත්ර මවන්ත්ර
කිරීම.
නැවත පදංචි කිරීමේ ප්රතිපත්ති රාමුව
බලන්ත්රන.

-

-

වාපෘති

වාපෘති

-

වාපෘති

අතිමධක වාපෘති අර්ක්ර් (සැලසුේ) වාපෘති කළමනාකර
ඒකකය නාගරික පුනජධනන වාපෘතිය/ නාගරික
සංවර්ධන අධිකාරිය
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සමාජ මස්වා නිලර්ාරී/ ක්මර්්ත්ර
කළමනාකරු - වාපෘති කළමනාකර
ඒකකය - නාගරික පුනජධනන
වාපෘතිය/ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය

වාපෘති
අර්ක්ර්
වාපෘති
කළමනාකර
ඒකකය - නාගරික
පුනජධනන වාපෘතිය/ නාගරික සංවර්ධන
අධිකාරිය

අවතැන්ත්ර වීමට (මවනත් ස්ර්ානයකට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ වාපෘති
යාමට මපර) දන 14කට මපර නිවස භාර කළමනාකර
ඒකකමේ
වාපෘති
දීම
අර්ක්ර්මේ මග මපන්ත්රවීම යටමත් ක්මර්්ත්ර
කළමනාකරු

ප්රවාහන වියදේ සඳහා මගවීම

අර්ක්ර් - වාපෘති කළමනාකර
ඒකකය - නාගරික පුනජධනන වාපෘතිය/
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය

බද්ර් නිවාස මවන්ත්ර කිරීමට මපර අර්ක්ර් - වාපෘති කළමනාකර
බලපෑමට ලක් වූ පවුල් ඉවත් කරන්ත්රමන්ත්ර ඒකකය
නාගරික
පුනජධනන
නේ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය වාපෘතිය/ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය
තීර ය කරන පරිද එක් එක් අවස්ර්ාවට
අනුව මාස හයක් සඳහා සමාන
ප්රමිතිමයන්ත්ර යුතු විකල්ප කුළී මන්ත්රවාසික
පහසුකේ මහෝ මසකට රු. 8,000 බැගින්ත්ර
මහෝ යන මදමකන්ත්ර වැඩි අගයක් ගන්ත්රනා
පහසුකම ඔවුන්ත්රට ලබා මදනු ලැමේ.
ආබාධිත මහෝ අවදානමට ලක් විය හැකි නාගරික පුනජධනන වාපෘතිය/ නාගරික
පුද්ගලයන්ත්ර සඳහා සමාජීය සූදානම පිණිස සංවර්ධන අධිකාරිමේ ප්රජා සංවර්ධන
වන වැඩසටහනක් සකස් කිරීම.
නිලර්ාරී, සමාජීය නිලර්ාරී සහ ඉඩේ
නිලර්ාරී
මූලාශ්රය: නැවත පදංචි කිරීමේ ප්රතිපත්ති රාමුව-නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය
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5.4 මවනත් ස්ර්ානයකට මගන යාමමන්ත්ර පසු ලබා මදන සහාය
බලපෑමට ලක් වූ ජනතාව මවනත් ස්ර්ානයකට මගන යාමමන්ත්ර පසු ඔවුන්ත්රමේ සමාජීය හා ආදායේ මට්ටටේ
ඉහළ නැංවීම සඳහා වාපෘති කළමනාකර

ඒකකය විසින්ත්ර පහත ක්රියාකාරකේ සිදු කරනු ලැමේ:

5. 2 වගුව: නැවත පදංචි කිරීමමන්ත්ර පසු ලබා මදන සහාය
අවතැන්ත්ර වූ ජනතාව ඔවුන්ත්රමේ නව නිවාස ඒකක මවත මගන යාමමන්ත්ර පසුව ඔවුන්ත්ර
නව පරිසරයට අනුගත වීම හා ඔවුන්ත්රට මුහු පෑමට සිදු වන ගැටළු පිළිබඳ මාස
කිහිපයක් වාපෘති කළමනාකර ඒකකය විසින්ත්ර අධීක්ර් ය කරනු ලැමේ. මන්ත්රද
යත් ඔවුන්ත්රමගන්ත්ර මබාමහෝමයකට උස් වූ මගාඩනැගිලිවල විදුලි මසෝපාන හා ප්රජා
ශාලාවන්ත්ර වැනි මපාදු සේපත් මබදාහදා ගනිමින්ත්ර ජීවත් වීම හුරු පුරුදු මදයක්
මනාවන බැවිණි.

සහාධිපතය ජීවත් වීමට හිතකර පරිසරයක් බවට පත් කිරීම සඳහා මවනත්
ස්ර්ානයකට මගන යන ලද ජනතාව අතර සාමූහිකත්වය ඇති කිරීම පිණිස
නා.සං.අ. විසින්ත්ර පහත කමිු ස්ර්ාපිත කරනු ලැමේ. කාන්ත්රතා සංවර්ධන කමිුව,
පාරිසරික කමිුව, ප්රජා සුභසාර්න කමිුව, සකසුරුවේ හා සමූපකාර කමිුව,
සහාධිපතය කළමනාකර කමිුව (CMC)

මවනත් ස්ර්ානයකට මගන යාම මහ්තුමවන්ත්ර ආදායේ අහිමි වූ බලපෑමට ලක් වූ
ජනතාවමේ ආදායම යර්ා තත්වයට පත් කිරීම පිණිස මූල සහාය, නිපු තා
සංවර්ධනය, උපමද්ශනය හා රාජ හා පුද්ගලික අංශමේ ආයතන සමග
සේබන්ත්රධීකර ය කිරීම හරහා ආදායම යර්ා තත්වයට පත් කිරීමේ වැඩසටහනක්
ක්රියාත්මක කරනු ලැමේ.

නාගරික
පුනජධනන
වාපෘතිය/
නාගරික
සංවර්ධන
අධිකාරිමේ
වාපෘති
කළමනාකර
ඒකකමේ අර්ක්ර්මේ මග
මපන්ත්රවීම යටමත් සමාජීය
නිලර්ාරී, ප්රජා සංවර්ධන
නිලර්ාරී,
මෂ්ත්ර
කළමනාකරු
නාගරික
පුනජධනන
වාපෘතිය/
නාගරික
සංවර්ධන
අධිකාරිමේ
වාපෘති
කළමනාකර
ඒකකමේ අර්ක්ර්මේ මග
මපන්ත්රවීම යටමත් සමාජීය
නිලර්ාරී, ප්රජා සංවර්ධන
නිලර්ාරී,
මෂ්ත්ර
කළමනාකරු
නීතිමය
ගැටළු විසඳුණු පසුව .
සහාධිපතය
කළමනාකර
කමිුව
පහිුවනු ලැමේ.
සමාජ මස්වා නිලර්ාරී හා
සැලසුේ නිලර්ාරී නාගරික
පුනජධනන
වාපෘතිය/
නාගරික
සංවර්ධන
අධිකාරිමේ
වාපෘති
කළමනාකර ඒකකය
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තම දරුවන්ත්ර නව පදංචි ස්ර්ානවල පාසල්වලට ඇතුළත් කිරීම සඳහා බලපෑමට ලක්
වූ ජනතාවට සහාය වීම

බලපෑමට ලක් වූ ගෘහ ඒකකයන්ත්රට අවැසි නේ මුල් ළමාවිය ැකවර
ලබා දීම
තරු

පහසුකේ

යන්ත්ර හා කාන්ත්රතාවන්ත්ර සඳහා ස්වයං ැකියා පුහුණුව

නැවත පදංචි කළ පුද්ගලයන්ත්ර, විමශ්ර්මයන්ත්ර ළමුන්ත්ර හා තරු
මපෝර් මට්ටටම වැඩි දයුණු කිරීම සඳහා මපෝර් වැඩසටහන්ත්ර

මේවරුන්ත්රමේ

මත් ද්රවවලට ඇේබැහි වීම වැළැක්වීම සඳහා වැඩසටහන්ත්ර ක්රියාත්මක කිරීම
විදාව, ගණිතය, ඉංග්රීසි හා මසෞන්ත්රදයධ විර්යන්ත්ර සඳහා අමතර පංති පැවැත්වීම
පාසල් යාම නවත්වා ඇති ළමුන්ත්ර සඳහා සහාය ලබා දීම
අර්ාපන උපමද්ශනය
සුභසාර්න ක්රියාමාගධ
ස්වයං ැකියා පුහුණුව
මපාදු ගැටළු පිළිබඳ කමිු ස්ර්ාපිත කිරීම
ක්රීඩාව හා මසෞන්ත්රදයධ විර්යන්ත්රට අදාළව ළමුන්ත්රමේ හැකියාවන්ත්ර වර්ධනය කිරීම
සඳහා අවස්ර්ාවන්ත්ර සංවිර්ානය කිරීම. මමම අවස්ර්ාවන්ත්ර සිංහල හා දමිළ අලුත්
අවුරුදු, රාමදාන්ත්ර හා දීපාවලී උත්සව පැවැත්මවන කාලය තුළ සංවිර්ානය මකමධ.
සහාධිපතවල මතෝරා ගත් ළමුන්ත්ර විසින්ත්ර 2018 ඔක්මතෝේබධ 1 දන එනේ මලෝක
ළමා දනමේදී මකාළඹ 3 බිමර්ාප් විදාලමේ දී මේදකා නාටයක් ඉදරිපත් කරන
ලද අතර එය පුහුණු කරන ලද්මද් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ උපමද්ශක
ඒකකය විසිනි.
ජාතික හැඳුනුේපත, උප්පැන්ත්රන සහතික වැනි මල්ඛ්න මනාමැති පුද්ගලයන්ත්ර සඳහා
ඒවා ලබා ගැනීම පිණිස අදාළ රාජ නිමයෝජිතායතනවල සහාය ඇතිව ජංගම
කායධාල පවත්වාමගන යනු ලැමේ.
මසෞඛ් සායන සහ මනාමිමල් ඇස් කණ් ාඩි ලබා දීම සඳහා රජමේ මසෞඛ්
මස්වා සමඟ සේබන්ත්රධීකර කිරීම අවශ පුද්ගලයන්ත්ර සඳහා ඒවා මනාමිමල් ලබා
දීම පිණිස මසෞඛ් සායන පැවැත්වීම

සමාජ මස්වා නිලර්ාරී නාගරික
පුනජධනන
වාපෘතිය/
නාගරික
සංවර්ධන
අධිකාරිමේ
වාපෘති
කළමනාකර
ඒකකය
ප්රජා සංවර්ධන නිලර්ාරී/
උපමද්ශක හා ඔහුමේ
කායධ මණ්ඩලය විසින්ත්ර
පවුල්
පදංචි
කළ
සහාධිපතවල දැනට මමම
වැඩසටහන්ත්ර පැවැත්මවන
අතර නව පවුල් පදංචි
කරන ස්ර්ාන මවත ද
වාප්ත කළ හැකිය.
ක්මර්්ත්රය තුළ කායධාල
ස්ර්ාපිත කරන ලද අතර
දවා සුැකුේ මර්ස්ර්ා
ක්රියාත්මක මේ, මමම
වැඩසටහන්ත්ර
ක්රියාත්මක
කිරීම සඳහා වෘත්තීමය
වශමයන්ත්ර පුහුණු කරවූ
ගුරුවරුන්ත්ර 50ක් මස්වමේ
මයාදවා ඇත.
දැනට මමම මමමහයුමමහි
පිරිවැය ජන හිතකාමීන්ත්ර
විසින්ත්ර මූලනය මකමරන
බැවින්ත්ර හා විනිවිදභාවය
පවත්වා ගැනීම සහ රජමේ
මූල
මරගුලාසිවලට
අනුකූල වීම පිණිස වියදේ
හා රිසිට්ටපත් විග නයට
යටත් වන බැවින්ත්ර ආසියානු
යටිතළ
පහසුකේ
ආමයෝජන බැංකුව (AIIB)
විසින්ත්ර ලබා මදන මයහි 3
වන සංරචකය යටමත්
ප්රමා වත් කාල සීමාවක්
පුරා මමම ක්රියාකාරකේ සිදු
කළ හැකිය.
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5.5. සත්කාරක ජනගහනය

වාපෘතිමේ සමාජීය කායධ මණ්ඩලය විසින්ත්ර සත්කාරක ජනගහනය සමග සංවාදයක් මගාඩ නගනු ලබන
අතර ඔවුන්ත්ර ද පසුගිය කාලමේ සුහදශීලී පරිසරයක් තුළ නිසියාකාර නිවාස මනාමැතිකමින්ත්ර මීට සමාන
අපහසුතාවන්ත්රට මුහු

දුන්ත්ර බැවින්ත්ර අලුමතන්ත්ර පදංචියට පැමිම න ජනතාව පිළිගැනීමට දරිගන්ත්රවනු ලැමේ.

නැවත පදංචි කිරීමමන්ත්ර පසුව ලබා මදන සහාය යටමත් සිදු මකමරන ක්රියාකාරකේ මගින්ත්ර සත්කාරක
ප්රජාව සඳහා දැනටමත් ප්රතිලාභ සපයනු ලැමේ. වැඩිපුර ජනතාව පැමිණීමත් සමග නව ජනාවාසවල
ජනගහනය ඉහළ යනු ඇති අතර එහි ප්රතිඵලක් මලස ඔවුන්ත්රමේ මපාදු අවශතා සපුරාලීම මකමරහි
අවර්ානය මයාමු කරවීම සඳහා නිලර්ාරීන්ත්ර හා මද්ශපාලඥයන්ත්ර සමග මක්වල් කිරීමේ බලය වැඩිමේ.
පාශධව මදකටම ප්රතිලාභ සැලමසන කරුණු සේබන්ත්රර්මයන්ත්ර කටයුතු කිරීම සඳහා ඔවුන්ත්රට තවත් මිනිස්
බලය ලැමබනු ඇත.
5.6: නිවාස ඒකක ලාභීන්ත්රමේ බැඳීේ (බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන්ත්රමේ මතාරතුරු සඳහා හා ඔවුන්ත්රමේ
සහමයෝගය ඉල්ලා සිටීම සඳහා)
I.නිවාස ඒකක මදනු ලබන්ත්රමන්ත්ර නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සමග වන කුළී සින්ත්රනක්කර
ගිවිසුමක් මත පදනේවයි.
II.සහාධිපත නඩත්තු කිරීම හා කළමනාකර ය කිරීම සඳහා සහාධිපතය කළමනාකර
කමිුවක් ස්ර්ාපිත කළ යුතුය. සහාධිපතය කළමනාකර

කමිුව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය

මගින්ත්ර නේ කරන ලද නිලර්ාරීන්ත්ර සහ අදාළ පවුල්වල නිමයෝජිතයන්ත්රමගන්ත්ර සමන්ත්රවිත වනු ඇත.
III.සකසුරුවේ හා සමූපකාර සමාජ ස්ර්ාපිත කිරීම හා මේවා සමූපකාර මදපාතධමේන්ත්රතමවහි
ලියාපදංචි කිරීම.
IV.කාන්ත්රතා සංවර්ධන කමිුවක් මා පාරිසරික කමිුවක් ස්ර්ාපිත කිරීම.
V. ප්රජා සුභසාර්න කමිුව (මමම කමිුවල අන්ත්රතගධතය හා අරමුණු සඳහා නැවත පදංචි කිරීමේ
ප්රතිපත්ති රාමුව බලන්ත්රන).
VI. නඩත්තුව සඳහා ැස් කරන මූලික මගවීේවලට අදාළව ැස් කළ අරමුදල් නාගරික සංවර්ධන
අධිකාරිය විසින්ත්ර පවත්වාමගන යනු ලබන නිදන්ත්ර අරමුදල් මවතින්ත්ර සහාධිපත කළමනාකර
කමිුමේ බැංකු ගිණුමට මාරු කිරීමමන්ත්ර පසු සහාධිපත කළමනාකර

කමිුව කළමනාකර ය

කළ යුතුය.
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හයවන පරිච්මේදය
ස්ී පුරුර් සමාජභාවය පිළිබඳ ක්රියාකාරී සැලැස්ම
6.1: ස්ී පුරුර් සමාජභාවය පිළිබඳ පැතිකඩ
බලපෑමට ලක් වූ ජනගහනය තුළ කාන්ත්රතාවන්ත්ර 73 මදමනකු සිටින අතර ඒ අතරින්ත්ර 20 මදමනකු ඔවුන්ත්රමේ
නිමවස්වල හිමිකාරියන්ත්ර වන බැවින්ත්ර ගෘහ මූලිකයන්ත්ර මේ. කාන්ත්රතාවන්ත්ර 38 මදමනකු විවාහක වන අතර එක් අමයකු
වැන්ත්රදඹුවකි. වයස සේබන්ත්රර්මයන්ත්ර ගත් කල කාන්ත්රතාවන්ත්ර 20 මදමනකු අවුරුදු 18-30 දක්වා වයස් කාණ්ඩමේ ද 7
මදමනකු අවුරුදු 41-60 දක්වා වයස් කාණ්ඩමේ ද වන අතර 7 මදමනකු අවුරුදු 61 හා ඊට වැඩි වයමස් පසු මවන
අතර ඔවුන්ත්ර මජර්්ඨ පුරවැසියන්ත්ර මලස සැලමක්. ගෘහ මූලිකයන්ත්ර වන කාන්ත්රතාවන්ත්රමගන්ත්ර 20 මදනා අතුරින්ත්ර 7
මදමනකු අවුරුදු 31-40 දක්වා වයස් කාණ්ඩමේ වන අතර 5 මදමනකු අවුරුදු 61 හා ඊට වැඩි වයමස් පසු මවති.

කාන්ත්රතාවන්ත්ර 73 මදනා අතරින්ත්ර 31 මදමනකු (සියයට 43ක්) 10 මශ්ර්ණිය දක්වා අර්ාපනය ලබා ඇති අතර
12 මදමනකු (සියයට 16ක්) අ.මපා.ස. සාමාන මපළ විභාගමයන්ත්ර සමත් වී ඇත. 6 මදමනකු පම

ක්

උසස් මපළ විභාගමයන්ත්ර සමත් වී ඇති අතර එක් කාන්ත්රතාවක් උපාධිර්ාරිණියක මේ. කාන්ත්රතාවන්ත්ර 21
මදමනකු ූ ධකාලීන ැකියාවල නිරත වන අතර 10 මදමනකු මසකට රු. 25,000 – 50,000 ද 11
මදමනකු මසකට රු. 25,000ට අඩුමවන්ත්ර ද උපයන අතර එක් කාන්ත්රතාවක් පම ක් මසකට රු. 75,000 –
100,000 මුදලක් ද උපයයි.
6.2: ස්ී පුරුර් සමාජභාවයට අදාළව සිදු වන බලපෑේ
බලපෑමට ලක් වූ ගෘහ ඒකක 38 ට ඔවුන්ත්රමේ වතධමාන නිවාසවලට වඩා ඉහළ ප්රමිතිමයන්ත්ර යුතු විකල්ප
නිවාස ලබා මදනු ලැමේ.අවතැන්ත්ර වූ පවුල් මවත මවන්ත්ර කරනු ලබන නිවාස ඒකකවල හිමිකාරීත්වය
කලාත්රයන්ත්ර මදමදනාමේ ම නමට ලබා මදනු ලැමේ. තම නිවස කුළියට ලබා දුන්ත්ර බලපෑමට ලක් වූ
පුද්ගලයාහට මනාමිමළ් නිවාස ඒකකයක් ලැබීමට හිමිකමක් මනාමැති නමුත් එම පුද්ගලයා මවත
ප්රතිස්ර්ාපන පිරිවැයට සමාන වන්ත්රදයක් සහ හිමිකේ අනුකෘතිය (entitlement matrix ) ප්රකාරව මවනත්
දීමනා මගවනු ලැමේ. කාන්ත්රතාවන්ත්ර මදමදමනකුමේ ආදායම මකමරහි ඍජු බලපෑේ එල්ල වනු ඇත.
කුළී නිවසක වාසය කළ අවිවාහක කාන්ත්රතාවක් තම ආදායේ විස්තර පිළිබඳ අනාවර ය කිරීමට අකමැති
වූ අතර දැනට ඇය පදංචි වී සිටි මගාඩනැගිල්ල ඉවත් කිරීමට මපර විකල්ප නිවසක් කුළී පදනම මත ලබා
ගැනීමය ඇයට සිදු වනු ඇත. ප්රතිපත්තිය වනුමේ කුළී පදනම මත ලබා දී ඇති නිවමසහි හිමිකරු මවත
මගාඩනැගිල්ල සඳහා ප්රතිස්ර්ාපන පිරිවැය මගවීම හා කුළී නිවැසියාහට මාස 3කට මපර දැනුේ දීමක්
සහිතව මාස 6ක් සඳහා කුළී දීමනාවක් සහ රු.5,000ක ප්රවාහන දීමනාවක් මගවීමයි. අදාළ කාන්ත්රතාව
ග

න්ත්ර දීමේ නිලර්ාරියා මවත ඇයමේ ආදායම පිළිබඳ විස්තර ලබා දීමට අකමැති වීමට මහ් තු

අසල්වැසියන්ත්රමගන්ත්ර විමසූ විට අනාවර ය වී ඇත්මත් ඒ ආශ්රිතව කුළී නිවසක පදංචි වී සිටි පවුලක්
මතවන පාශධවයක් සමග සේමුඛ් සාකච්ඡාවකට සහභාගී වීම මහ්තුමවන්ත්ර එම නිවමස් හිමිකරු විසින්ත්ර
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ඔවුන්ත්ර බලහත්කාරමයන්ත්ර නිවසින්ත්ර එළවා දමා ඇති බවයි. ඔවුහු දැනට තාවකාලිකව අරුමනෝදය මාවත,
ඔමේමස්කරපුර පිහිටි ප්රජා ශාලාමේ නවාතැන්ත්ර මගන සිටිති.
කාන්ත්රතාවන්ත්ර හා වැඩිහිටි ළමුන්ත්ර යේ අලුත් ස්ර්ානයක පදංචියට ගිය පසු ආගන්ත්රතුක පුද්ගලයන්ත්ර මවතින්ත්ර
ඔවුන්ත්රට අනිසි බලපෑේ එල්ල විය හැකිය. ඔවුන්ත්රට තම දරුවන්ත්ර මත් ද්රවවලට ඇේබැහි වූවන්ත්රමගන්ත්ර
ආරක්ර්ා කර ගැනීමට සිදු වනු ඇත. නව ප්රමද්ශමයහි පාසල් තුළට ළමුන්ත්ර ඇතුළත් කර ගැනීමේ දී,
විමශ්ර්මයන්ත්ර ඔවුන්ත්ර තම දරුවන්ත්ර පාසල්වලට ඇතුළත් කරන්ත්රමන්ත්ර වතධමාන වසර සඳහා පාසල ආරේභ
වීමමන්ත්ර පසුව නේ ගැටළු පැන නැගිය හැකිය. ළමුන්ත්ර පාසල්වල ලියාපදංචි කිරීමට අදාළ ගැටළු විසඳීම
සඳහා උපකාර කිරීම පිණිස වාපෘති කළමනාකර

ඒකකය මැදහත් ලැමේ. අනිසි පුද්ගලයන්ත්ර සමග

කටයුතු කරන්ත්රමන්ත්ර මකමස්ද සහ තමන්ත්රමේ දරුවන්ත්ර මත්ද්රවවලට ඇේබැහි වූවන්ත්රමගන්ත්ර ආරක්ර්ා
කරගන්ත්රමන්ත්ර මකමස් ද යන්ත්රන පිළිබඳ බලපෑමට ලක් වූ ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා වාපෘති
කළමනාකර

ඒකකය විසින්ත්ර දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්ත්ර පවත්වනු ලැමේ. සහාධිපතමයහි ස්ර්ාපිත

කර ඇති මපාලිස් මුරමපාළ මගින්ත්ර අනුගත වීමේ කාල සීමාව තුළ අලුතින්ත්ර පැමිණි ජනතාව පිළිබඳ වැඩි
අවර්ානයක් මයාමු කරනු ලැමේ. මවනත් ස්ර්ානයක පදංචි කරවූ ජනතාව වාපෘති කළමනාකර
ඒකකමේ මැදහත් වීම අවශ ගැටළුවලට මුහු

පාන්ත්රමන්ත්ර නේ ඔවුන්ත්රට උපකාර කිරීම සඳහා සහාධිපත

පරිශ්රය තුළ පිහිටි නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ කළමනාකර

ඒකකය අදාළ රාජ මදපාතධමේන්ත්රතු

සමග සේබන්ත්රධීකර මයන්ත්ර කටයුතු කරනු ලැමේ.
6.3: නනතික ආරක්ර්ාව
ශ්රී ලංකාව තුළ ළමා ශ්රමිකයන්ත්ර මයාදා ගැනීම තහනේ වන අතර පාලධිමේන්ත්රතු පනතක් මගින්ත්ර වසර 13
අර්ාපනය ලැබීම අනිවායධ කරන ලදී. ළමුන්ත්ර සේබන්ත්රර්මයන්ත්ර වන ගැටළු පිළිබඳ අධීක්ර් ය කිරීම
සඳහා ජාතික ළමා ආරක්ර්

අධිකාරිය හා පරිවාස හා ළමා රක්ර්

මස්වා මදපාතධමේන්ත්රතුව මලස

හැඳින්ත්රමවන විමශ්ර් රාජ ආයතන පවතියි. කාන්ත්රතාවන්ත්ර හා ළමුන්ත්රට එමරහි වැරද පිළිබඳ කටයුතු කිරීම
සඳහා සෑම මපාලිස් ස්ර්ානයක ම අංශයක් ඇත.

මමම අංශය සාමානමයන්ත්ර කාන්ත්රතා මපාලිස්

නිලර්ාරිණියකමේ ප්රර්ානත්වමයන්ත්ර ක්රියාත්මක මේ. කාන්ත්රතාවන්ත්රට එමරහි ඕනෑම ආකාරයක මවනස්
මකාට සැලකීමකට එමරහි වූ එක්සත් ජාතීන්ත්රමේ සේමුතියට අනුකූල වූ ජාතික කාන්ත්රතා ප්රඥප්තිය මගින්ත්ර
කාන්ත්රතාවන්ත්රට එමරහි සෑම ආකාරයක ම මවනස් මකාට සැලකීේ වැළැක්වීම සඳහා ජාතික නාය පත්රයක්
සකස් කරනු ලැමේ.
6.4: වාපෘති කළමනාකර

ඒකකමේ කායධභාරය

කාන්ත්රතාවන්ත්රමග ආදායම ඉහළ නැංවීමට හිමික්ම අනුකෘතිමේ විධිවිර්ාන ප්රකාරව ඔවුන්ත්රට උපමදස් හා
මූල සහාය ලබා මදනු ලැමේ. වාපෘති කළමනාකර

ඒකකය විසින්ත්ර කාන්ත්රතා සංවර්ධන කමිුව හරහා

ආදායේ ඉපයීමේ ක්රියාකාරකේවල නිරත වීමට හැකි වන පරිද කාන්ත්රතාවන්ත්රමේ නිපු තා වැඩි දයුණු කිරීම
සඳහා පුහුණු පාඨමාලා සංවිර්ානය කරනු ලැමේ. පුහුණුව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්ත්ර මස්වමේ
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මයාදවන ලද උපමද්ශන ඒකකය මගින්ත්ර සපයනු ලැමේ. එය විවිර් ක්මර්්ත්රයන්ත්රමේ පුහුණුව ලද
උපමද්ශකයන්ත්ර 50 මදමනකුමගන්ත්ර යුතු විමශ්ිත ශාඛ්ාවකි. මමම පුහුණු වැඩසටහන්ත්ර සකස් කර ඇත්මත්
කාන්ත්රතාවන්ත්රමේ හා වැඩිහිටි ළමුන්ත්රමේ සහජ දක්ර්තාවලින්ත්ර උපරිම ප්රමයෝජන ලබා ගැනීම සඳහාය. මමම
පුහුණු වැඩසටහන්ත්ර ආදායේ ඉපයීමේ ක්රියාකාරකේ, සංගීතය හා නතධනය, මතාරතුරු තාක්ර් ය
ආදමයන්ත්ර සමන්ත්රවිතමේ. ගෘහස්ර් ආදායේ ඉපයීමේ ක්රියාකාරකේ (i) ඇඳුේ මැසීම, (ii) රූපලාවන, (iii)
කෘතිම මල් සැකසීම, (iv) ලියුේ කවර සැකසීම, (v) හඳුන්ත්රකූරු තැනීම, (vi) රසකැවිලි සැකසීම ආදමයන්ත්ර
සමන්ත්රවිතමේ.
එවැනි පුහුණු පහසුකේ මූලික වශමයන්ත්ර ආදායේ මාගධ යර්ා තත්වයට පත් කිරීමේ වැඩසටහන යටමත්
සැපමයන අතර ආසියානු යටිතළ පහසුකේ ආමයෝජන බැංකුව (AIIB) විසින්ත්ර ලබා මදන

මයහි 3 වන

සංරචකය යටමත් පවතින අරමුදල් මත අඛ්ණ්ඩව පවත්වාමගන යා හැකිය.
අරුමනෝදය මාවත ඔමේමස්කරපුර කාන්ත්රතාවන්ත්ර නව බද්ර් නිවාසවල පදංචි කරවූ පසු දැනට උපමද්ශක
අංශය විසින්ත්ර ක්රියාත්මක මකමරන වැඩසටහන්ත්ර මගින්ත්ර ඔවුන්ත්රට ප්රතිලාභ හිමි වනු ඇත (නැවත පදංචිය
කිරීමමන්ත්ර පසු ලබා මදන සහාය - 5.3 වගුව බලන්ත්රන)
නාගරික පුනජධනන වාපෘතිය/ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ වපෘති කළමනාකර

ඒකකයට

අනුයුක්ත සමාජ මස්වා නිලර්ාරී විසින්ත්ර උක්ත පුහුණු වැඩසටහන්ත්ර පැවැත්වීම සඳහා උපමද්ශක අංශය සමග
සේබන්ත්රධීකර මයන්ත්ර කටයුතු කරනු ලැමේ. මතාරතුරු මබදාහැරීම, අර්ාපනය සහ කාන්ත්රතාවන්ත්ර සවිබල
ගැන්ත්රවීම පිණිස සන්ත්රනිමේදනය වැඩි දයුණු කිරීම සඳහා වාපෘති කළමනාකර

ඒකකය මගින්ත්ර කාන්ත්රතා

සංවර්ධන කමිුවක් ස්ර්ාපිත කරනු ලැමේ (5.3 වගුව).
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ ප්රජා සංවර්ධන නිලර්ාරී ප්රර්ානියා මලස කටයුතු කරන උපමද්ශක අංශයට
අනුයුක්ත කායධ මණ්ඩලය විසින්ත්ර පුහුණු වැඩසටහන්ත්ර පවත්වනු ලැමේ. නාගරික පුනජධනන වාපෘතිය/
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ වපෘති කළමනාකර

ඒකකයට අනුයුක්ත සමාජ මස්වා නිලර්ාරී විසින්ත්ර

උක්ත පුහුණු වැඩසටහන්ත්ර පැවැත්වීම සඳහා උපමද්ශක අංශය සමග සේබන්ත්රධීකර මයන්ත්ර කටයුතු කරනු
ලැමේ.
“එන්ත්රටප්රධයිස් ශ්රී ලංකා“ මලස නේ කර ඇති නව
ලබා ගැනීම සඳහා වාපෘති කළමනාකර

ය මයෝජනා ක්රමය යටමත් සැපමයන

ය පහසුකේ

ඒකකය මගින්ත්ර කාන්ත්රතාවන්ත්ර දරිගන්ත්රවනු ලැමේ. බලපෑමට ලක්

වූ කාන්ත්රතාවන්ත්රමේ පවුමල් ආදායම ඉහළ නැංවීම සඳහා ඉදකිරීේ කාල සීමාව තුළ මයෝග ැකියාවන්ත්ර ලබා
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දීම සඳහා වාපෘති කළමනාකර

ඒකකය මගින්ත්ර මකාන්ත්රත්රාත්කරු සමග සේබන්ත්රධීකර මයන්ත්ර කටයුතු

කරනු ලැමේ.
රාජ ක්ුද්ර

ය වැඩසටහන්ත්ර, සමූපකාර

ය සමිති සහ රාජ මනාවන සංවිර්ාන මගින්ත්ර කාන්ත්රතාවන්ත්රට

ප්රතිලාභ හිමි වනු ලැමේ. ගභධනී මේවරුන්ත්ර සඳහා රජය මගින්ත්ර ලබා මදනු ලබන මපෝර්

මල්ල ලබා

ගැනීමේ දී ඇති වන ගැටළු, මසෞඛ් ගැටළු පිළිබඳ කාන්ත්රතාවන්ත්රමේ දැනුම ඉහළ නැංවීම සඳහා ප්රාමද්ශීය
මල්කේ කායධාලය මගින්ත්ර පවත්වනු ලබන පුහුණු වැඩසටහන්ත්ර සඳහා ඔමේමස්කරපුර කාන්ත්රතාවන්ත්ර
සේබන්ත්රර් කර ගැනීමට වාපෘති කළමනාකර

ඒකකමේ සමාජ මස්වා නිලර්ාරී විසින්ත්ර අදාළ ප්රාමද්ශීය

මල්කේ කායධාලයට අනුයුක්ත කාන්ත්රතා සංවර්ධන නිලර්ාරියාමේ සහාය අමප්ක්ර්ා කරනු ලැමේ.
නැවත පදංචි මකමරන ජනතාව තරමක් විශාල භූවිදාත්මක ප්රමද්ශයක් තුළ වාප්තව පවතින නැවත
පදංචි කිරීමේ මවනත් වාපෘති මමන්ත්ර මනාව නව නිවාස ඒකකවල පදංචියට යන මමම වාපෘතිමයහි
බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන්ත්ර ඔවුන්ත්රමේ සමාජ සබඳතාවලට බාර්ා එල්ල මනාවන පරිද එක්ව ජීවත් වීමට
අවස්ර්ාව සලසා මදනු ලැමේ. එබැවින්ත්ර සාමූහික ක්රියාකාරකේ සඳහා පහසුමවන්ත්ර කාන්ත්රතාවන්ත්ර ැස් කර
ගැනීම සාමප්ක්ර්ව පහසු වනු ඇත. හදසි අවස්ර්ාවක දී මහෝ මපාදු කටයුතුවලදී ඔවුන්ත්ර එකිමනකා මත
යැපීමේ හැකියාව ලැමේ.
6.5 දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්ත්ර
6.1 වගුව: දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්ත්ර

බලපෑමට ලක් වූ ඇතැේ පුද්ගලයන්ත්රට බද්ර් නිවාස
ඒකක සඳහා සැපමයන පහසුකේ හුරු පුරුදු මනාවන
බැවින්ත්ර බද්ර් නිවාසවල දී සැපමයන පහසුකේ භාවිතා
කිරීම පිළිබඳ අර්ාපනය හා පුහුණුව

සමාජ මස්වා නිලර්ාරී
ඒකකය

- වාපෘති කළමනාකර

සැමවාම එක්ව භාවිතා කරන පරිසරයක් තුළ මපාදු
පහසුකේ හා පවිත්රතාවය පවත්මගන යාම පිළිබඳ
පාඩේ

සමාජ මස්වා නිලර්ාරී
වාපෘති කළමනාකර

හා ක්මර්්ත්ර කළමනාකරු ඒකකය

මසෞඛ් ගැටළු පිළිබඳ දැනුවත්භාවය

ප්රමද්ශමේ මහජන මසෞඛ් පරීක්ර්කමේ සහාය
ඇතිව සැලසුේ නිලර්ාරී - ක්මර්්ත්ර කළමනාකරු

සත්කාරක ප්රජාව සමග සුහදශීලී සබඳතාවන්ත්ර පවත්වා
ගැනීම මකමරහි දරිමත් කිරීම පිළිබඳ පුහුණුව

සමාජ මස්වා නිලර්ාරී
වාපෘති කළමනාකර

හා ක්මර්්ත්ර කළමනාකරු ඒකකය
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සහාධිපත ආසන්ත්රනමේ ගැවමසන මත්ද්රව
ජාවාරේකරුවන්ත්ර හා අනිසි පුද්ගලයන්ත්ර පිළිබඳ
අවධිමයන්ත්ර සිටීම සඳහා ආරක්ර්ාව

එවැනි කරුණු පිළිබඳ මතාරතුර ලද විට මපාලිසිමේ
සහාය ඇතිව ක්මර්්ත්ර කළමනාකරු

අධීක්ර් ය හා ඇගයීම සිදු කරන අතරතුර ස්ී පුරුර් සමාජභාවයට අදාළ ගැටළු අධීක්ර් ය, ඇගයීම හා
වාතධා කිරීම සිදු කරනු ලැමේ. අනාගත වාපෘති සඳහා ක්රියාකාරී සැලසුේ සකස් කිරීමට එවැනි මතාරතුරු
ප්රමයෝජනවත් වනු ඇත.
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හත්වන පරිච්මේදය
දුක්ගැනවිලි විසඳීමේ යාන්ත්රත්ර

ය (GRM)

වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීමේ නිමයෝජිතායතනය හා බලපෑමට ලක් වූ ජනතාව අතර ගැුමක් ඇති
මනාවී නැවත පදංචි කිරීමේ කිසිඳු වාපෘතියක් ක්රියාත්මක කළ මනාහැක. විමශ්ර්මයන්ත්ර නැවත පදංචි
කිරීමේ ප්රතිලාභ සඳහා වන හිමිකම, වන්ත්රද මුදල් ප්රමා

පිළිබඳ අතෘප්තිය, සුදුසුකේ ලැබීමේ

නි ධායක, නැවත පදංචිය මකමරන ස්ර්ාන, නැවත පදංචිය මකමරන ස්ර්ානවල මස්වාවන්ත්රමේ
තත්වය හා මවනත් ස්ර්ානයක පදංචි මකමරන පවුල් හා සත්කාරක ප්රජාව අතර ඇති විය හැකි ගැුේ
සේබන්ත්රර්මයන්ත්ර බලපෑමට ලක් වූ ජනතාව හා වාපෘති බලර්ාරීන්ත්ර අතර ගැුේ ඇති වීමේ ඉඩකඩ
පවතියි. එබැවින්ත්ර සාර්ධක වාපෘති සංවර්ධනයක් හා ක්රියාත්මක කිරීමක් තහවුරු කිරීම සඳහා පීඩාවට
පත් පුද්ගලයන්ත්රහට සිය පැමිණිලි මගාණු කිරීම සඳහා මාගධ ඇති කිරීම අවශ මේ. නිමයෝජ අර්ක්ර්
ජනරාල් (සැලසුේ),

නිමයෝජ අර්ක්ර් (ප්රතිස්ර්ාපන), නීති අංශය මගින්ත්ර නේ කරන ලද නීති

නිලර්ාරිමයකු සහ ඉඩේ අංශය මගින්ත්ර නේ කරන ලද ඉඩේ නිලර්ාරිමයකු යන අයමගන්ත්ර සමන්ත්රවිත
අභියාචනා කමිුවක් හරහා නාගරික පුනජධනන වාපෘතිය මගින්ත්ර දැනට මවනත් ස්ර්ානයක පදංචි
කිරීමේ ක්රියාවලියට අදාළ සියළු දුක්ගැනවිලි සේබන්ත්රර්මයන්ත්ර කටයුතු කරනු ලැමේ. පාරිසරික හා
සමාජීය ප්රතිපත්තිය (ESP) හා පාරිසරික හා සමාජීය ප්රමිතීන්ත්රට (ESSs) අනුව වාපෘතිමේ පාරිසරික හා
සමාජීය බලපෑේ මගින්ත්ර තමන්ත්රට අහිතකර බලපෑේ එල්ල වී ඇතැයි විශ්වාස කරන පුද්ගලයන්ත්රමේ
පැමිණිලි ලබා ගැනීම හා ඒවා විසඳීමට හා එය පවතින බව වාපෘතිය මගින්ත්ර බලපෑමට ලක් වූ
ජනතාවට දැනුේ දීමට මයෝග දුක්ගැනවිලි විසඳීමේ යාන්ත්රත්ර

යක් තම ගණුමදනුකරුවන්ත්ර විසින්ත්ර

ස්ර්ාපිත කරනු ඇතැයි ආසියානු යටිතළ පහසුකේ ආමයෝජන බැංකුව (AIIB) අමප්ක්ර්ා කරයි.
මකමස් වුවද, වාපෘතිය මගින්ත්ර ද නැවත පදංචි කිරීමේ ප්රතිපත්ති

රාමුමවහි දක්වා ඇති

මාමගධෝපමද්ශයන්ත්රට අනුකූලව මහාඳම භාවිතාවන්ත්රට අනුව දුක්ගැනවිලි විසඳීමේ ස්වාධීන
යාන්ත්රත්ර

යක් සකස් කරනු ලැමේ. දුක්ගැනවිලි විසඳීමේ ක්රියාපාරිපාටීන්ත්ර මගින්ත්ර තම පැමිණිලි හා

දුක්ගැනවිලි සඳහා මිත්රශීලී අයුරින්ත්ර විසඳුේ ලබා ගැනීමට බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන්ත්රට අවස්ර්ාව
සලසනු ලැමේ. භවිතා කිරීමට නියමිත නව ක්රියාපාරිපාටිය සැලසුේ කර ඇත්මත් දීර්ධ පරිපාලන හා
නනතික ක්රියාපාරිපාටීන්ත්ර මග හැරීමට වන අතර එයට පහත දෑ ඇතුළත් මේ:
•

බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන්ත්ර හා ප්රජාවන්ත්ර සඳහා අවර්ානයට මයාමු විය යුතු කරුණු ඉදරිපත්
කිරීම සහ පිළියේ ලබා ගැනීම පිණිස ඵලදායක මාගධයක් සැපයීම;

•

වාපෘතිය හා ප්රජාව මහෝ බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන්ත්ර අතර අමනෝන වශමයන්ත්ර වැඩදායක
සබඳතාවක් ප්රවර්ධනය කිරීම;

•

ප්රජාවමේ ගැටළු වැළැක්වීම හා ඒ සඳහා පිළියේ ලබා දීම.
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දුක්ගැනවිලි විසඳීමේ යාන්ත්රත්ර
•
•

මයහි අදයර වන්ත්රමන්ත්ර:

වාපෘතිය මගින්ත්ර පත් මකමරන මෂ්ත්ර පාදක ඉඩේ හා/ මහෝ සමාජීය අමලවිකර නිලර්ාරී
මවත පැමිණිලි ඉදරිපත් කිරීම;
අමාතංශ මට්ටටමික් ස්ර්ාපිත මකමරන දුක්ගැනවිලි විසඳීමේ කමිුව මවත පැමිණිලි ඉදරිපත්
කිරීම;

•

දුක්ගැනවිලි සඳහා පිළියේ ලබා දීමේ ස්වාධීන මණ්ඩලයක් මගින්ත්ර පැමිණිලි පිළිබඳ කටයුතු
කිරීම;

•

අධිකර

පද්ර්තිය යටමත් නඩුවක් මගාණු කිරීම.

පීඩාවට පත් පුද්ගලයකු (පුද්ගලයන්ත්ර) හට ඉහත දැක්වූ ඕනෑම ආකාරයකින්ත්ර පිහිටක් ලබා ගත හැකිය.
පහත වගුව මගින්ත්ර නාගරික පුනජධනන වාපෘතිය සඳහා මයෝජිත දුක්ගැනවිලි විසඳීමේ යාන්ත්රත්ර

ය

පිළිබඳ විස්තර දැක්මවන අතර එමගින්ත්ර පවතින ක්රියාපාරිපාටීන්ත්ර, සේබන්ත්රර් කරගත හැකි ප්රර්ාන
ස්ර්ානය, වාපෘතිය මගින්ත්ර පහසුකේ සැලසීම සහ දුක්ගැනවිලි සඳහා පිළියේ ලබා දය යුතු කාල සීමාව
යනාදී කරුණු පිළිබඳ අවර්ාර ය මකමධ.
7. 1 වගුව: දුක්ගැනවිලි විසඳීමේ ක්රියාපාරිපාටීන්ත්ර
දුක්ගැනවිලි
සඳහා පිළියේ
ලබා
දීමේ
යාන්ත්රත්ර මයහි
අදයරයන්ත්ර
පළමු අදයර:
මෂ්ත්ර
මට්ටටමේ ඉඩේ
හා/ මහෝ සමාජ
අමලවිකර
නිලර්ාරී

සේබන්ත්රර්
සේබන්ත්රර් කර ගැනීම සඳහා සන්ත්රනිමේදනය හා දුක්ගැනවිලි
විසඳිය යුතු
කරගත
හැකි වාපෘතිය මගින්ත්ර සැපමයන්ත්ර මවනත් පහසුකේ
කාල සීමාව
ප්රර්ාන
පුද්ගලයා
ඕනෑම
දුක්ගැනවිල්ලක්
සඳහා සේබන්ත්රර්
කර ගත යුතු
පළමු පුද්ගලයා
ඉඩේ හා/ මහෝ
සමාජ
අමලවිකර
නිලර්ාරීන්ත්රය.

දුක්ගැනවිලි සඳහා පිළියේ ලබා දීමේ වැඩ කරන
යාන්ත්රත්ර ය වාපෘති භූමිමේ මමන්ත්ර ම මෂ්ත්ර දන 15යි
මට්ටටමේ
සහාධිපත
කායධාලමේ
මහජනතාවට මපමනන පරිද ප්රදශධනය කළ
යුතුය. එක් එක් අදයමරහි දී සේබන්ත්රර් කර ගත
හැකි පුද්ගලයාමේ ඇමතුේ මතාරතුරු ඇතුළත්
දුක්ගැනවිලි විසඳීමේ යාන්ත්රත්ර ය නාගරික
පුනජධනන වාපෘතිය සහ මහ නගර හා
බස්නාහිර සංවර්ධන අමාතංශයට අදාළ මවේ
අඩවිවල ද දැක්විය යුතුය.
මමම නිලර්ාරීන්ත්ර දුරකර්නය හරහා මහෝ
පුද්ගලිකව සේබන්ත්රර් කර ගැනීම මගින්ත්ර
අවිධිමත් අයුරින්ත්ර දුක්ගැනවිලි සඳහා පිළියේ
ලබා ගත හැකිය.
අවිධිමත් අයුරින්ත්ර දුක්ගැනවිලි විසඳිය මනාහැකි
නේ පීඩාවට පත් පාශධවය විසින්ත්ර 1 වන
අදයමරහි
පැමිණිලි
ආකෘතිය
අනුව
පැමිණිල්ලක් ඉදරිපත් කළ යුතුය. එය ලැබුණු
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බව සනාර් කිරීම සඳහා ආකෘතිමේ පිටපතක්
(නාගරික පුනජධනන වාපෘතිමයහි නිළ මුද්රාව
සහිත) පීඩාවට පත් පාශධවය මවත ලබා දය
යුතුය.
පැමිණිලි ආකෘතිමේ ඉමලක්මරානික පිටපතක්
නාගරික පුනජධනන වාපෘතිය සහ මහ නගර
හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාතංශයට අදාළ
මවේ අඩවිවල ඇතුළත් විය යුතුය.
එම ආකෘති පත්රමේ ද්රෘඩ පිටපත් මෂ්ත්ර
මට්ටටමේ සහ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ
වාපෘති කායධාලමයන්ත්ර ලබා ගත හැකි විය
යුතුය.
මමම ආකෘති පත්ර සේූර කිරීමේ දී කියවීමට
මහෝ ලිවීමට මනාහැකි පුද්ලයන්ත්ර සඳහා අදාළ
ඉඩේ හා/ මහෝ සමාජ අමලවිකර
නිලර්ාරී
විසින්ත්ර සහාය ලබා මදනු ලැමේ.
අවිධිමත් හා විධිමත් පැමිණිලි පිළිබඳ මවන්ත්ර
මවන්ත්ර වූ මල්ඛ්න සහ ලැබුණු සියළු පැමිණිලි
පිළිබඳ වාතධා අදාළ ඉඩේ හා/ මහෝ සමාජ
අමලවිකර නිලර්ාරී විසින්ත්ර පවත්වාමගන යා
යුතුය.
අවශ අවස්ර්ාවල අදාළ ඉඩේ හා/ මහෝ සමාජ
අමලවිකර
නිලර්ාරී විසින්ත්ර අදාළ කරු
කාන්ත්රතා සංවර්ධන කමිුව සහ මවනත් අදාළ
පාශධවකරුවන්ත්ර සාකච්ඡා මකාට ඔවුන්ත්රමේ
අදහස් ලබා ගනු ලැමේ. එවැනි හමුවීේ
පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානේ කරන්ත්රමන්ත්ර නේ
එම අදහස් විමසීම සිදු කළ දනය, මේලාව,
ස්ර්ානය, සහභාගී වූවන්ත්රමේ ලැයිස්තුව
(ඇමතුේ විස්තර සහිතව) සහ ප්රර්ාන
ප්රතිඵලමේ සාරාංශය අදාළ ඉඩේ හා/ මහෝ
සමාජීය අමලවිකර
නිලර්ාරී විසින්ත්ර නිකුත්
කරනු ලබන ලිඛිත තීර යට අමු ා තිබිය
යුතුය.
වැඩ කරන දන 15ක් තුළ පැමිණිල්ල සඳහා
විසඳුේ ලබා දුන්ත්රමන්ත්ර නේ අදාළ ඉඩේ හා/ මහෝ
සමාජීය අමලවිකර නිලර්ාරී විසින්ත්ර පීඩාවට
පත් පාශධවය මවත තීර ය ලිඛිතව දන්ත්රවනු
ලැමේ.
පීඩාවට පත් පාශධවය විසින්ත්ර තීර ය ලද බව
දැන්ත්රවිය යුතු අතර වැඩ කරන දන 10ක් තුළ
ඔහුමේ/ ඇයමේ එකඟතාව මහෝ එකඟ
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මනාවීම පිළිබඳ අදහස් ඉදරිපත් කළ යුතුය.
මමම කාල සීමාව තුළ කිසිඳු ප්රතිචාරයක්
ඉදරිපත් මනාකමළ් නේ තීර ය පිළිගත් බවට
සලකනු ලැමේ.
යේ පැමිණිල්ලක් සඳහා විසඳුේ ලබා දීමට
වැඩිපුර කාලයක් අවශ වන්ත්රමන්ත්ර නේ ඒ
සේබන්ත්රර්මයන්ත්ර පීඩාවට පත් පාශධවය දැනුවත්
කළ යුතු අතර පීඩාවට පත් පාශධවය ඊට එකඟ
වී දීර්ධ කිරීම සඳහා වන ඉල්ලීමට අත්සන්ත්ර
තැබිය යුතුය. මමමලස කාලය දීර්ධ කිරීම
අමතර වැඩ කරන දන 15ක් සඳහා සිදු කළ
හැකිය.
මදවන අදයර:
මහ නගර හා
බස්නාහිර
සංවර්ධන
අමාතංශමේ
දුක්ගැනවිලි
විසඳීමේ
කමිුව

සමාජ විදාඥ
(වාපෘති
කළමනාකර
ඒකකය)

1 වන අදයර තුළින්ත්ර පීඩාවට පත් පාශධවය වැඩ කරන
තෘප්තිමත් වන අයුරින්ත්ර දුක්ගැනවිල්ල සඳහා දන 15යි
පිළියේ ලබා ගැනීමට මනාහැකි වුවමහාත් මහෝ
අදාළ ගැටළුව ඉඩේ හා/ මහෝ සමාජ
අමලවිකර නිලර්ාරීමේ අධිකාරමයන්ත්ර පිටත
පවතියි නේ පීඩාවට පත් පාශධවයක් විසින්ත්ර
2වන අදයමරහි වන පැමිණිලි ආකෘති පත්රයට
අනුව දුක්ගැනවිලි විසඳීමේ කමිුව මවත
පැමිණිල්ල ඉදරිපත් කළ හැකිය. එය ලැබුණු
බව සනාර් කිරීම සඳහා ආකෘතිමේ පිටපතක්
(නාගරික පුනජධනන වාපෘතිමයහි නිළ මුද්රාව
සහිත) පීඩාවට පත් පාශධවය මවත ලබා දය
යුතුය. පැමිණිලි ආකෘතිමේ ඉමලක්මරානික
පිටපතක් නාගරික පුනජධනන වාපෘතිය සහ
මහ නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන
අමාතංශයට අදාළ මවේ අඩවිවල ඇතුළත්
විය යුතුය.
එම ආකෘති පත්රමේ ද්රෘඩ පිටපත් මෂ්ත්රමේ සහ
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ වාපෘති
කායධාලමයන්ත්ර ලබා ගත හැකි විය යුතුය.
දුක්ගැනවිලි විසඳිමේ කමිුමවහි මයෝජිත
සංයුතිය පහත සඳහන්ත්ර පරිද මේ:
සභාපති මලස නිමයෝජ අර්ක්ර් ජනරාල්
(සැලසුේ)
සාමාජිකමයකු මලස නීතී අර්ක්ර් මහෝ නේ
කරන ලද පුද්ගලමයකු
සාමාජිකමයකු මලස ඉඩේ අර්ක්ර් මහෝ නේ
කරන ලද පුද්ගලමයකු
සාමාජිකමයකු මලස අතිමධක වාපෘති
අර්ක්ර් සැලසුේ (වාපෘති කළමනාකර
ඒකකය)
මල්කේ මලස සමාජ විදාඥ( වාපෘති
කළමනාකර ඒකකය)
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2 අදයමරහි පැමිණිලි ආකෘති පත්රය සමග 1
අදයමරහි පැමිණිලි ආකෘති පත්රමේ පිටපතක්
ඉදරිපත් කළ යුතුය.
මහ නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාතංශය
මගින්ත්ර
සියළු
දුක්ගැනවිලි
වාපෘති
කළමනාකර
ඒකකය මවත මයාමු කරනු
ලැමේ.
වාපෘති කළමනාකර
ඒකකය මගින්ත්ර
දුක්ගැනවිල්ල පරීක්ර්ා කර එය නාගරික
පුනජධනන වාපෘතියට අදාළ ද යන්ත්රන
තීර ය කරනු ලැමේ. එය ඊට අදාළ මනාමේ
නේ ඒ සේබන්ත්රර්මයන්ත්ර පීඩාවට පත් පාශධවය
ලිඛිතව දැනුවත් කළ යුතු අතර පසු විපරේ
කිරීම සඳහා අවශ රාජ ආයතන ද ඇතුළුව
ඉදරි කටයුතු කළ යුතු ආකාරය සේබන්ත්රර්මයන්ත්ර
මකටිමයන්ත්ර සඳහන්ත්ර කළ යුතුය.
මදවන අදයර මගින්ත්ර දුක්ගැනවිල්ලක් සඳහා
පිළියේ මසවීමේ දී සේබන්ත්රර් කරගත හැකි
පුද්ගලයා වන්ත්රමන්ත්ර වාපෘති කළමනාකර
ඒකකමේ සමාජ විදාඥයාය.
අවශ නේ වාපෘති කළමනාකර ඒකකය
අදාළ කරු
අදාළ ආයතව සමග සාකච්ඡා
කර ඔවුන්ත්රමේ අදහස් ලබා ගනු ලැමේ. තවද
වාපෘති කළමනාකර ඒකකය මගින්ත්ර මෂ්ත්ර
චාරිකා සංවිර්ානය කිරීම සහ අවශ නේ
ක්මර්්ත්රය තුළ සාකච්ඡා හා ැස්වීම පැවැත්වීම ද
සිදු මකමධ.
මදවන අදයමරහි දුක්ගැනවිලි සඳහා පිළියේ
ලබා දීමේ යාන්ත්රත්ර ය මහ්තුමවන්ත්ර පීඩාවට පත්
පුද්ගලයා මත කිසිඳු පිරිවැයක් මනාපැටවීමට
වග බලා ගැනීමේ වගකීම වාපෘති
කළමනාකර ඒකකය සතු වන අතර
වැඩ කරන දන 15ක් තුළ පැමිණිල්ල ඉදරිපත්
විසඳුමක් ලැබිණි නේ වාපෘති කළමනාකර
ඒකකය මගින්ත්ර පීඩාවට පත් පාශධවය මවත
අදාළ තීර ය ලිඛිතව දැන්ත්රවිය යුතුය.
පීඩාවට පත් පාශධවය විසින්ත්ර තීර ය ලද බව
දැන්ත්රවිය යුතු අතර වැඩ කරන දන 10ක් තුළ
ඔවුන්ත්රමේ එකඟතාව මහෝ එකඟ මනාවීම
පිළිබඳ අදහස් ඉදරිපත් කළ යුතුය. මමම කාල
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සීමාව තුළ කිසිඳු ප්රතිචාරයක් ඉදරිපත්
මනාකමළ් නේ තීර ය පිළිගත් බවට සලකනු
ලැමේ.
යේ පැමිණිල්ලක් සඳහා විසඳුේ ලබා දීමට
වැඩිපුර කාලයක් අවශ වන්ත්රමන්ත්ර නේ ඒ
සේබන්ත්රර්මයන්ත්ර පීඩාවට පත් පාශධවය දැනුවත්
කළ යුතු අතර පීඩාවට පත් පාශධවය ඊට එකඟ
වී දීර්ධ කිරීම සඳහා වන ඉල්ලීමට අත්සන්ත්ර
තැබිය යුතුය. මමමලස කාලය දීර්ධ කිරීම
අමතර වැඩ කරන දන 15ක් සඳහා සිදු කළ
හැකිය.
දුක්ගැනවිල්ල 2 වන අදයර මවත ඉදරිපත් කර
වැඩ කරන දන 15ක් තුළ පීඩාවට පත්
පාශධවය තෘප්තිමත් වන අයුරින්ත්ර දුක්ගැනවිල්ල
සඳහා පිළියේ ලබා ගැනීමට මනාහැකි
වුවමහාත් 3 වන අදයර මවත යාමේ
අමප්ක්ර්ාව පිළිබඳ පීඩාවට පත් පාශධවය
විසින්ත්ර මහ නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන
අමාතංශය මවත ලිඛිතව දැනුේ දය යුතුය.
මතවන අදයර:
දුක්ගැනවිලි
සඳහා පිළියේ
ලබා
දීමේ
ස්වාධීන
මණ්ඩලය

අතිමධක
මල්කේ
(නාගරික
සංවර්ධන), මහ
නගර
හා
බස්නාහිර
සංවර්ධන
අමාතංශය
සභාපති
හා
ප්රර්ානියා මලස
කටයුතු කරනු
ලැමේ

2 වන අදයර මගින්ත්ර පීඩාවට පත් පාශධවය වැඩ කරන
තෘප්තිමත් වන අයුරින්ත්ර දුක්ගැනවිල්ල සඳහා දන 15යි
පිළියේ ලබා ගත මනාහැකි වූමේ නේ
දුක්ගැනවිලි සඳහා පිළියේ ලබා දීමේ ස්වාධීන
මණ්ඩලය මවත අභියාචනයක් ඉදරිපත් කිරීමට
පීඩාවට පත් පාශධවයට හැකිය.
දුක්ගැනවිලි සඳහා පිළියේ ලබා දීමේ ස්වාධීන
මණ්ඩලය ඉඩේ හා ඉඩේ සංවර්ධන
අමාතංශය, කාන්ත්රතා කටයුතු අමාතංශය,
තක්මස්රු මදපාතධමේන්ත්රතුව, නීතීඥමයකු,
විශ්රාමික රාජ නිලර්ාරිමයකු සහ පිළිගත්
සිවිල්
සමාජ
සංවිර්ානයක
නිමයෝජිතමයකුමගන්ත්ර සමන්ත්රවිත මේ.
1වන අදයමරහි හා 2වන අදයමරහි පැමිණිලි
ආකෘති පත්ර ඇතුළුව සියළු මල්ඛ්නවල පිටපත්
දුක්ගැනවිලි සඳහා පිළියේ ලබා දීමේ ස්වාධීන
මණ්ඩලය මවත ඉදරිපත් කළ යුතුය.
මහ නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන
අමාතංශමේ අතිමධක මල්කේ (නාගරික
සංවර්ධන) මණ්ඩලමේ සභාපති/ ප්රර්ානියා
මලස කටයුතු කරනු ලබන අතර නඩුවක්
ඇසීමට ඇති අවස්ර්ාවක
ඔහු විසින්ත්ර
මණ්ඩලමේ සාමාජිකයන්ත්ර ැස් කරනු ලැමේ.
64 | පි ටු ව

දුක්ගැනවිලි සඳහා පිළියේ ලබා දීමේ ස්වාධීන
මණ්ඩලය මගින්ත්ර අදාළ කරු
පිළිබඳ
සේබන්ත්රධිත ආයතන සමග සාකච්ඡා කරනු
ලැමේ; එමස්ම අවශ යැයි හැමඟන
අවස්ර්ාවක ක්මර්්ත්රය තුළ සාකච්ඡා සහ
ැස්වීේ පවත්වනු ලැමේ.
වැඩ කරන දන 15ක් තුළ පැමිණිල්ල සඳහා
විසඳුමක් ලැබිණි නේ දුක්ගැනවිලි සඳහා
පිළියේ ලබා දීමේ ස්වාධීන මණ්ඩලය මගින්ත්ර ඒ
සේබන්ත්රර්මයන්ත්ර
වාපෘති
කළමනාකර
ඒකකය මවත දැනුේ මදනු ලබන අතර එමගින්ත්ර
දුක්ගැනවිලි සඳහා පිළියේ ලබා දීමේ ස්වාධීන
මණ්ඩලමේ තීර ය පීඩාවට පත් පාශධවය
මවත ලිඛිතව දැනුේ දය යුතුය.
පීඩාවට පත් පාශධවය විසින්ත්ර තීර ය ලද බව
දැන්ත්රවිය යුතු අතර වැඩ කරන දන 10ක් තුළ
ඔවුන්ත්රමේ එකඟතාව මහෝ එකඟ මනාවීම
පිළිබඳ අදහස් ඉදරිපත් කළ යුතුය. පීඩාවට පත්
පාශධවය විසින්ත්ර කිසිඳු ප්රතිචාරයක් ඉදරිපත්
මනාකමළ් නේ තීර ය පිළිගත් බවට සලකනු
ලැමේ.
යේ පැමිණිල්ලක් සඳහා විසඳුේ ලබා දීමට
වැඩිපුර කාලයක් අවශ වන්ත්රමන්ත්ර නේ ඒ
සේබන්ත්රර්මයන්ත්ර පීඩාවට පත් පාශධවය දැනුවත්
කළ යුතු අතර පීඩාවට පත් පාශධවය ඊට එකඟ
වී දීර්ධ කිරීම සඳහා වන ඉල්ලීමට අත්සන්ත්ර
තැබිය යුතුය. මමමලස කාලය දීර්ධ කිරීම
අමතර වැඩ කරන දන 15ක් සඳහා සිදු කළ
හැකිය.
දුක්ගැනවිල්ල 3 වන අදයර මවත ඉදරිපත් කර
වැඩ කරන දන 15ක් තුළ පීඩාවට පත්
පාශධවය තෘප්තිමත් වන අයුරින්ත්ර දුක්ගැනවිල්ල
සඳහා පිළියේ ලබා ගැනීමට මනාහැකි
වුවමහාත් 4 වන අදයර මවත යාමේ
අමප්ක්ර්ාව පිළිබඳ පීඩාවට පත් පාශධවය
විසින්ත්ර මහ නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන
අමාතංශය මවත ලිඛිතව දැනුේ දය යුතුය.
සිේවන අදයර:
වාපෘතිමේ
දුක්ගැනවිලි
සඳහා පිළියේ

අධිකර
සියළු පීඩාවට පත් පාශධවයන්ත්රට නීති පද්ර්තිය
පද්ර්තිය යනු මවත ප්රමේශය සහිතය.
අමනකුත්
අදයරයන්ත්ර
මමම දුක්ගැනවිලි සඳහා පිළියේ ලබා දීමේ

ස්ර්ාපිත
අධිකර
ක්රියාපාරිපාටිය
ප්රකාරව
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ලබා
දීමේ
යාන්ත්රත්ර මයන්ත්ර
ඔේබට මගාස්
අවදානමට
ලක් විය හැකි
පුද්ගලයන්ත්ර
සඳහා
අධිකර
බලය/ සහාය

ඵලදායී මනාවූ
අවස්ර්ාවක
පීඩාවට
පත්
පුද්ගලමයකු
හා/
මහෝ
ප්රජාවක් සඳහා
විකල්පයකි.

යාන්ත්රත්ර ය ප්රකාරව වාපෘති කළමනාකර
ඒකකමේ සහාය ලබා ගත හැක්මක් අවදානමට
ලක් විය හැකි පුද්ගලමයකු (පුද්ගලයන්ත්ර) සඳහා
පමණි.
පීඩාවට පත් පුද්ගලයා අවදානමට ලක් විය
හැකි කණ්ඩායේවලට අයත් වන්ත්රමන්ත්ර නේ ඔහු
මත කිසිඳු පිරිවැයක් මනාපැටවීමට වාපෘති
කළමනාකර ඒකකය වග බලා ගත යුතුය.
අවදානමට ලක් විය හැකි කණ්ඩායේ
ලැයිස්තුව පාද සටහමන්ත්ර දක්වා ඇති පරිද වන
නමුත් එය මහ නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන
අමාතංශය විසින්ත්ර තවදුරටත් අර්ධ දැක්විය
හැකිය.
අධිකර වල
වන්ත්රමන්ත්රය.

තීන්ත්රදුව

අවසන්ත්ර

තීර ය

* අවදානමට ලක් විය හැකි පුද්ගලයා (පුද්ගලයන්ත්ර): මමම වාපෘතිය සඳහා අවදානමට ලක් විය හැකි
පුද්ගලයා යනු ශාරීරිකව මහෝ මානසිකව ආබාධිත තත්වයට පත් වූවකු, අසර යකු, අනාර්මයකු,
වැන්ත්රදඹුවක්, වයස අවුරුදු හැටට වැඩි පුද්ගලමයකු මහෝ ගෘහ මූලිකයා වන කාන්ත්රතාවකි.
මීට අමතරව, පීඩාවට පත් පාශධවය විසින්ත්ර සමර් මණ්ඩලය, අධිකර

අමාතංශය මගින්ත්ර දුක්ගැනවිලි

සඳහා පිළියේ ලබා දීම පිණිස පත් කරන ලද ගැුේ නිරාකර ය කිරීමේ කමිුව ප්රමයෝජනයට ගත
හැකිය. අධිකර

පද්ර්තිය මතෝරා ගැනීමේ ප්රතිඵලයක් මලස දැරීමට සිදු වන වියදේ හැරුණු මකාට

විසඳුේ ලබා ගැනීමට අදාළ කිසිඳු ගාස්තුවක් පීඩාවට පත් පාශධවයකට දැරීමට සිදු මනාමේ.
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අටවන පරිච්මේදය
ආදායේ යළි යර්ා තත්වයට පත් කිරීමේ Wmdhudධ.
මමම වාපෘතිය බලපෑමට ලක් වූ ජනතාව සඳහා සංවර්ධනය වීම පිණිස වන අවස්ර්ාවක් මලස වාපෘති
කළමනාකර ඒකකය විසින්ත්ර සලකනු ලැමේ. වාපෘතිමේ ප්රතිලාභ ප්රමා වත් හා නිසි කලට ලබා මදන
වන්ත්රද, ආදායේ යර්ා තත්වයට පත් කිරීමේ වැඩසටහන්ත්ර, අවදානමට ලක් විය හැකි කණ්ඩායේ
පුනරුත්ර්ාපනය සහ ඉද මකමරමින්ත්ර පවතින සහාධිපත වැඩ බිේ තුළ ඉදකිරීේවලට අදාළ ක්රියාකාරකේ
සේබන්ත්රර්මයන්ත්ර වූ ැකියා ආකාරයට ආයතනික මැදහත්වීේ හරහා බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන්ත්ර මවත
ලැමබනු ඇත.
8.1 අමප්ක්ිත හානි
නැවත පදංචි කිරීම මහ්තුමවන්ත්ර ගෘහ ඒකක හතක් ආදායේ udධ. අහිමි වීමට ඉඩ ඇති පවුල් මලස
සලකන (නැවත පදංචි කිරීමේ සැලැස්මේ වන්ත්රද නාසමේ හඳුනාමගන ඇති [ඇමුණුම 1] පරිද) අතර,
ඇස්තමේන්ත්රතු ගත ආදායේ අහිමි වීම මත පදනේව ඔවුන්ත්රට වන්ත්රද ලබාමදනු ඇත. මින්ත්ර ගෘහ ඒකක
හයක් තම ආදායේ ප්රතිර්්ර්ාපනය සඳහා රු. 50,000 ක මුදල් ප්රදානයකට මහෝ නාගරික සංවර්ධන
අධිකාරි විසින්ත්ර තීර ය කරන මලස ක්ර්ද්ර වාපාර සඳහා සුදුසු ඉඩ අවකාශයක් ලබා දීමට හිමිකම
ඇත.
8.2 අවදානමට ලක් විය හැකි පවුල්
අවදානමට ලක් විය හැකි පවුල් අඛ්ණ්ඩව රජමයන්ත්ර සැපමයන සහනාර්ාර ලබනු ඇති අතර ඔවුන්ත්රමේ
ආදායම ඉහළ නැංවීම සඳහා අදායම යර්ා තත්වයට පත් කිරීමේ වැඩසටහමන්ත්ර සහාය ද ලැමබනු ඇත.
ආබාධිත පුද්ගලයන්ත්රට සමාජ මස්වා මදපාතධමේන්ත්රතුව හරහා සහාය ලබා මදනු ලැමේ.වාපෘති
කළමනාකර

ඒකකමේ සමාජ මස්ව නිලර්ාරියා බලපෑමට ලක් වූ පවුල් හා සමාජ මස්වා

මදපාතධමේන්ත්රතුව අතර සංවාදකයා මලස කටයුතු කරයි.
8.3 ආදායම යර්ා තත්වයට පත් කිරීමේ වැඩසටහන්ත්ර සඳහා වන උපායමාගධ
නැවත පදංචි කිරීමේ ක්රියාකාරි සැලැස්මේ සමීක්ර් , පුනජධනනීය සමීක්ර් , නාගරික සංවර්ධන
අධිකාරිමේ සමාජ කණ්ඩායේ විසින්ත්ර එක්ැස් කළ ප්රමා ාත්මක මතාරතුරු පදනේ ව තම වාපාරයන්ත්ර
බලපෑමට ලක්වූ පුද්ගලයින්ත්ර හට මගවීමක් ප්රදානය කරනු ඇත.
සුදුසුකේ ලබන ගෘහ ඒකකවල ආදායම යර්ා තත්වයට පත් කිරීම/ වැඩි දයුණු කිරීම සඳහා පහත
දැක්මවන ක්රියාකාරකේ සිදු කරනු ලැමේ.
•

ප්රතිලාභීන්ත්රමේ දැනුවත්භාවය ඉහළ නැංවීම

•

විකල්ප ැකියාවන්ත්ර සඳහා නිපු තා සංවර්ධනය
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•

විකල්ප වාපාර සැලසුේ සකස් කිරීමට මහෝ පවතින වාපාර වැඩි දයුණු කිරීමට සහාය ලබා
දීම

•

අවශ නේ මූල ආයතන මවතින්ත්ර

•

මතාරතුරු ලබා ගැනීමේ පද්ර්තියක් සකස් කිරීම

ය ලබා ගැනීමට ඔවුන්ත්රට උපකාර කිරීම

8.4: ආදායේ ප්රතිසාර්න වැඩසටහන ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා කටයුතු සංවිර්ානය කිරීම
නිපු තා වැඩිදයුණු කිරීම හා ආදායම ඉහළ නැංවීම සඳහා වාපෘති කළමනාකර

ඒකකය විසින්ත්ර

උපමයෝගි කරගන්ත්රනා ක්රමමේදය 5.3 වගුමවහි දක්වා ඇත. ආදායේ ප්රතිස්ර්ාපන ක්රියාකාරකේ වාපෘතිමේ
සමාජ කණ්ඩායම සේපත්වල සහ බාහිර උපමද්ශකවරුන්ත්රමේ සහාය අවැසි පරිද ලබාගනු ඇත.
8.5 ආදායම ප්රතිසාර්න වැඩසටහනට සේබන්ත්රර් විය හැකි ආයතන
•

ය ලබා මදව ආයතන

•

වෘත්තීය පුහුණු මර්ස්ර්ාන

•

අදාළ රාජ මනාවන සංවිර්ාන
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නව වන පරිච්මේදය
ආයතනික රාමුව
නැවත පදංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම ක්රියාත්මක කිරීම සමබන්ත්රර්මයන්ත්ර ප්රර්ාන කායධභාරයක් අතිමධක
වාපෘති අර්ක්ර් (සැලසුේ) මවත පැවමධ. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමයහි සමාජ හා පරිසර අංශය
ක්රියාත්මක මකමරන්ත්රමන්ත්ර ඔහු යටමත්ය. සහාය කායධ මණ්ඩලය ද සමග සමාජ විදාඥ හා සහකාර
වාපෘති අර්ක්ර් ඉඩේ විසින්ත්ර නැවත පදංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අතිමධක
වාපෘති අර්ක්ර් (සැලසුේ) මවත සහාය ලබා මදනු ලැමේ. නිමයෝජ වාපෘති අර්ක්ර්(ld¾ñl)
වාපෘති කළමනාකර

ඒකකමේ කාමධික කරුණු භාරව කටයුතු කරයි.

ld¾ñl කාධhh මණ්ඩලයක සහාය ඇතිව නිමයෝජ අර්ක්ර් (ld¾ñl) විසින්ත්ර ඉදකිරීේ වැඩසටහන්ත්ර
සේබන්ත්රධීකර ය කරනු ලැමේ. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමයහි අර්ක්ර් ජනරාල් මවතින්ත්ර වාපෘති
කළමනාකර

ඒකකමේ බලතල හිමි වන අතර ඔහු නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමයහි සභාපති හරහා මහ

නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාතංශමේ මල්කේ මවත වාතධා කරනු ලබන ප්රර්ාන විර්ායක
නිලර්ාරියා ද මේ.
ld¾ñl, සමාජීය, ඉඩේ පරිපාලන හා මූල යන විර්යන්ත්රට අදාළ විමශ්ර්ඥයින්ත්රමේ සහාය වාපෘති
කළමනාකර

ඒකකය මවත ලැමබනු ඇත. නැවත පදංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම ක්රියාත්මක කිරීමේ

දී වාපෘති කළමනාකර

ඒකකමේ සමාජ මස්වා නිලර්ාරීන්ත්ර හා ඉඩේ හා සමාජ අමලවිකර

නිලර්ාරීන්ත්ර

ප්රර්ාන කායධ භාරයක් ඉු කරනු ඇත.

9.1: නැවත පදංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා වන ආයතනික කටයුතු
9. 1 වගුව: ක්රියාකාරකේ හා වගකීේ

ක්රියාකාරකම
නැවත පදංචි කිරීමේ ප්රතිපත්තිමයහි දක්වා ඇති නි ධායක
මත පදනේව මවනත් ස්ර්ානයකට මගන යා යුතු පවුල්
හඳුනා ගැනීම

ක්රියාව
සමාජ මස්වා නිලර්ාරී නාගරික පුනජධනන
වාපෘතිය - නාගරික
සංවර්ධන අධිකාරිය
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මතාරතුරු මබදාහැරීම හා යාවත්කාලීන කිරීම සහ
පාශධවකරුවන්ත්රමගන්ත්ර

ප්රතිචාර

ලබා

ගැනීම

සඳහා

සමාජ මස්වා නිලර්ාරී, ඉඩේ
නිලර්ාරී හා උපමද්ශකන්ත්ර
නැවත පදංචි කිරීම –වාපෘති

පාශධවකරුවන්ත්ර දැනුවත් කිරීමේ ැස්වීේ පැවැත්වීම.

කළමනාකර

ඒකකය-

නාගරික පුනජධනන
වාපෘතිය
නාගරික
අධිකාරිය
මහජන මතාරතුරු මර්ස්ර්ානය (PIC) ස්ර්ාපිත කිරීම හා
මතාරතුරු සපයන මල්ඛ්න ඇතුළු මද් සකස් කිරීම.

සංවර්ධන

අතිමධක වාපෘති අර්ක්ර්
(සැලසුේ) - නාගරික
නාගරික පුනජධනන
වාපෘතිය - නාගරික
සංවර්ධන අධිකාරිය

වාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ අංශ ස්ර්ාපිත කිරීම

වාපෘති අර්ක්ර් - වාපෘති
කළමනාකර
ඒකකය නාගරික
පුනජධනන
වාපෘතිය
නාගරික
සංවර්ධන අධිකාරිය

හිමිකේ මනාමැති බලපෑමට ලක් වූ අවතැන්ත්ර වූ ජනතාව

වාපෘති අර්ක්ර් - වාපෘති
කළමනාකර
ඒකකය නාගරික
පුනජධනන
වාපෘතිය
නාගරික
සංවර්ධන අධිකාරිය

මවත විකල්ප වාසස්ර්ාන මවන්ත්ර කර දීම

බලපෑමට

ලක්

වූ

ජනතාවහට

බලපෑමට

ලක්

වූ

පරිශ්රයන්ත්රමගන්ත්ර සේූ ධමයන්ත්ර ඉවත් වීම සඳහා ප්රමා වත්
කාලයක් (අවම වශමයන්ත්ර සති 2ක්) ලබා දීම.

නව නිවාස මවත යාම සඳහා බලපෑමට ලක් වූ ජනතාවහට

වාපෘති අර්ක්ර් - වාපෘති
කළමනාකර
ඒකකය නාගරික
පුනජධනන
වාපෘතිය
නාගරික
සංවර්ධන අධිකාරිය
පුනජධනන

වාපෘතිය
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උපකාර කිරීම.

නාගරික
සංවර්ධන
අධිකාරියවාපෘති
කළමනාකර
ඒකකමයහි
සමාජ
මස්වා
කායධ
මණ්ඩලමයහි සහාය ඇතිව
වාපෘති අර්ක්ර්

සත්කාරක ප්රජාව සමග අනුකලනය වීම සඳහා බලපෑමට

සමාජ
මස්වා
කායධ
මණ්ඩලය
–
වාපෘති
කළමනාකර
ඒකකය නාගරික
පුනජධනන
වාපෘතිය
නාගරික
සංවර්ධන අධිකාරිය

ලක් වූ ජනතාවහට සහාය ලබා දීම. හුරු කරවීමේ
ක්රියාකාරකමක් මලස සංවාද සඳහා නැවත පදංචි කිරීමට
නියමිත පවුල්වල නිමයෝජිතයන්ත්ර සත්කාරක ප්රජාව සමග
මු

ගැසීමට සැලැස්වීම.

ආදායේ ප්රතිසාර්නය පිළිබඳ කටයුතු කිරීම

සැලසුේ නිලර්ාරී - වාපෘති
කළමනාකර
ඒකකය නාගරික
පුනජධනන
වාපෘතිය
නාගරික
සංවර්ධන අධිකාරිය

නැවත පදංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්මමහි විස්තර කර
ඇති පරිද ස්ී පුරුර් සමාජභාවයට අදාළ ගැටළු පිළිබඳ
කටයුතු කිරීම.

සැලසුේ නිලර්ාරී - වාපෘති
කළමනාකර
ඒකකය නාගරික
පුනජධනන
වාපෘතිය
නාගරික
සංවර්ධන අධිකාරිය

බලපෑමට ලක් වූ ජනතාවහට ඔවුන්ත්රමේ දරුවන්ත්ර ඔවුන්ත්ර
ැමගන යාමට නියමිත ස්ර්ානවල පිහිටි පාසල්වලට
ඇතුළත් කිරීමේ දී ගැටළුවලට මුහු

පෑමට සිදු වුවමහාත්

ඒ සඳහා උපකාර කිරීම.

දුක්ගැනවිලි සඳහා පිළියේ ලබා දීමේ කමිු ස්ර්ාපිත කිරීම
හා කටයුතු අධීක්ර් ය කිරීම

කාන්ත්රතාවන්ත්ර හා දළඳු පුද්ගලයන ඇතුළු අවදානමට ලක්

සමාජ මස්වා නිලර්ාරීවාපෘති කළමනාකර
ඒකකය - පුනජධනන
වාපෘතිය- නාගරික
පුනජධනන වාපෘතිය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය

වාපෘති අර්ක්ර් - වාපෘති
කළමනාකර
ඒකකය නාගරික
පුනජධනන
වාපෘතිය
නාගරික
සංවර්ධන අධිකාරිය
සමාජ මස්වා නිලර්ාරීවාපෘති කළමනාකර
ඒකකය - නාගරික
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විය හැකි කණ්ඩායේ සඳහා සහාය ලබා දීම

පුනජධනන වාපෘතියනාගරික පුනජධනන
වාපෘතිය - නාගරික
සංවර්ධන අධිකාරිය

ප්රවාහන දීමනා දහ මවනත් අදාළ මගවීේ සිදු කිරීමට

වාපෘති අර්ක්ර් - වාපෘති
කටයුතු කිරීම. උදා: තම වාපාරවලට බලපෑේ සිදු වන කළමනාකර
ඒකකය පුනජධනන
බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන්ත්ර මදමදනා සඳහා අහිමි වූ නාගරික
වාපෘතිය
නාගරික
ආදායම මගවීම.
සංවර්ධන අධිකාරිය

බලපෑමට ලක් වූ එක් එක් පුද්ගලයා සඳහා මගාණුවක්
පවත්වාමගන යාම.

කලින්ත්ර සේූ ධ මුදල මගවා ඇත්නේ නව බද්ර් නිවාස
සඳහා ඔප්පු නිකුත් කිරීම.

අදාළ නිමයෝජිතායතන සමග ජාලකර ය මගින්ත්ර
කළමනාකර

මතාරතුරු

පද්ර්තිය

(MIS)

පවත්වාමගන යාම.

සමාජ මස්වා නිලර්ාරීවාපෘති කළමනාකර
ඒකකය - නාගරික
පුනජධනන වාපෘතියනාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය
වාපෘති අර්ක්ර් - වාපෘති
කළමනාකර
ඒකකය නාගරික
පුනජධනන
වාපෘතිය
නාගරික
සංවර්ධන අධිකාරිය

මතාරතුරු තාක්ර් නිලර්ාරී
- වාපෘති කළමනාකර
ඒකකය නාගරික
පුනජධනන වාපෘතිය නාගරික
සංවර්ධන
අධිකාරිය

නැවත පදංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම අභන්ත්රතර

අතිමධක අර්ක්ර් (සැලසුේ)
බාහිර අධීක්ර්කයන්ත්ර මගින්ත්ර අධීක්ර් ය - වාපෘති කළමනාකර
නාගරික
කිරීම හා පාශධවකරුවන්ත්රමගන්ත්ර, විමශ්ර්මයන්ත්ර බලපෑමට ඒකකය
පුනජධනන වාපෘතිය ලක් වූ ජනතාවමගන්ත්ර ප්රතිචාර ලබා ගැනීම.
නාගරික
සංවර්ධන
අධිකාරිය
අනාගත නැවත පදංචි කිරීමේ වැඩසටහන්ත්ර සඳහා පාඩේ
ඉමගන ගැනීම. එමස්ම තවදුරටත් වැඩි දයුණු කළ හැකි
කරුණු හා මදෝර් නැවත සිදු වීම වැළැක්වීම සඳහා
අවර්ානය මයාමු කළ යුතු අවභාවිතාවන්ත්ර.
වශමයන්ත්ර සහ
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මනා මුදල් ප්රවාහ පවත්වා මගන යාම සඳහා අරමුදල් ගලා
ඒම තහවුරු කිරීම.

කලින්ත්ර කලට අවශ වන වාතධා සකස් කිරීම හා ආසියානු
යටිතල පහසුකේ ආමයෝජන බැංකුව ඇතුළුව අදාළ
පාශධවකරුවන්ත්ර මවත ඉදරිපත් කිරීම.

වාපෘති අර්ක්ර් - වාපෘති
කළමනාකර
ඒකකය නාගරික
පුනජධනන
වාපෘතිය
නාගරික
සංවර්ධන අධිකාරිය
වාපෘති අර්ක්ර් - වාපෘති
කළමනාකර
ඒකකය නාගරික
පුනජධනන
වාපෘතිය
නාගරික
සංවර්ධන අධිකාරිය

සටහන: වගකීේ මබදා හැරීම පිළිබඳ නාගරික පුනජධනන වාපෘතිය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය වාපෘති කළමනාකර

ඒකකමේ අතිමධක වාපෘති අර්ක්ර් (සැලසුේ) මේ කැමැත්ත සහිතව එකඟ

විය.
ක්රියාත්මක කිරීමේ සැලසුම මගින්ත්ර එක් එක් ක්රියාකාරකම සේූ ධ කිරීම සඳහා වන කාල රාමුව දැක්මේ.
සැලසුේ කරන ලද ක්රියාකාරකේ සඳහා කායධ මණ්ඩලය මවන්ත්ර කිරීම සමග නැවත පදංචි කිරීමේ
කායධයන්ත්ර ආරේභ වනු ඇත. (කරු

ාකර 9 වන පරිච්මේදය, ක්රියාත්මක කිරීමේ සැලසුම බලන්ත්රන)

නැවත පදංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම ක්රියාත්මක කිරීමේ දී ප්රතිඵල ළඟා කර ගැනීමේදී අදාළ
නිමයෝජිතායතන කිහිපයක් සමග සහමයෝගමයන්ත්ර කටයුතු කිරීම වැදගත් මේ.
නැවත පදංචි කිරීමේ මැදහත් වීේවලට ඍජුව සේබන්ත්රර් වන ප්රර්ාන රාජ ආයතන පහත දැක්මේ:
9. 2 වගුව: නැවත පදංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම ක්රියාත්මක කිරීමේ දී රාජ ආයතනවල කායධයන්ත්ර

මහ

නගර

හා

බස්නාහිර

සංවර්ධන අමාතංශය

ප්රතිපත්ති සැලසුේ කිරීම, අරමුදල් ැස් කිරීම, ඒ
යටමත් ඇති සංවිර්ාන මවත ප්රතිපත්ති නියමයන්ත්ර
නිකුත් කිරීම, අධීක්ර් ය හා පරිපාලනය.

නාගරික
වාපෘතිය

පුනජධනන

මහ නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාතංශමයහි

නාගරික

ප්රතිපත්ති නියමයන්ත්ර ක්රියාත්මක කිරීම. මහ නගර හා

-

සංවර්ධන අධිකාරිය

බස්නාහිර සංවර්ධන අමාතංශය හරහා ක්රියාත්මක
වන රජමේ අරමුණු ළගා කර ගැනීම සඳහා එහි
කළමනාකාරීත්වය යටමත් වන අංශ මවත මග
මපන්ත්රවීම.
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මිනින්ත්රමදෝරු

වාපෘතිය සඳහා සැලසුේ සකස් කිරීම

මදපාතධමේන්ත්රතුව
තක්මස්රු මදපාතධමේන්ත්රතුව

වන්ත්රද මගවීම සඳහා නිවාස තක්මස්රු කිරීම.

මර්ම පරිසර අධිකාරිය

වාපෘතිය නියම කළ වාපෘතියක කාණ්ඩය යටතට
ගැමන්ත්ර නේ මර්ම පරිසර අධිකාරිය විසින්ත්ර අනුමත
කළ යුතු අතර පාරිසරික බලපෑේ ඇගයුේ වාතධාව
සකස් කිරීම සඳහා මාමගධෝපමද්ශයන්ත්ර නිකුත් කළ
යුතුය.

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය

වාපෘති කායධයන්ත්ර තවදුරටත් සිදු කිරීම සඳහා
වාපෘති සීමාවන්ත්ර හරහා ගමන්ත්ර කරන විදුලි ැහැන්ත්ර
මවනත් දශාවකට මයාමු කිරීම. බලපෑමට ලක් වූ
ජනතාවමේ බද්ර් නිවාස සඳහා විදුලි බලය සැපයීම.

ජල සේපාදන හා ජලාපවහන

වාපෘති සීමාවන්ත්ර හරහා ගමන්ත්ර කරන ජල නළ මවනත්

මණ්ඩලය

දශාවකට මගන යෑම. සහාධිපත ඉදකිරීේ අඛ්ණ්ඩව
සිදු කරමගන යාම හා බද්ර් නිවාස ඒකකවල පදංචි
වීමට මපර බලපෑමට ලක් වූ ජනතාව මවත ජලය
සැපයීම

සඳහා

ජල

සේපාදන

හා

ජලාපවහන

මණ්ඩලය මගින්ත්ර වාපෘතිය සඳහා සහාය ලබා මදනු
ලැමේ.
ශ්රී ලංකා මටලිමකාේ

විදුලි සංමද්ශ පහසුකේ සැපයීම. මමම මස්වාව
පුද්ගලික විදුලි සංමද්ශ මස්වා සපයන්ත්රනන්ත්රමගන්ත්ර ද
ලබා ගත හැකිය.
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දස වන පරිච්මේදය
ක්රියාත්මක කිරීමේ සැලසුම
එක් එක් ක්රියාකාරකම සේූ ධ කිරීම සඳහා වන කාල රාමුව ක්රියාත්මක කිරීමේ සැලසුමමහි දැක්මේ.
සැලසුේ කරන ලද ක්රියාකාරකේ සඳහා කායධ මණ්ඩලය මවන්ත්ර කිරීමත් සමග නැවත පදංචි කිරීමේ
කටයුතු ආරේභ කරනු ලැමේ.
10. 1 වගුව: නැවත පදංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්මමහි සංරචකයන්ත්ර ක්රියාත්මක කිරීමේ කාලානුක්රමික
අනුපිළිමවල, වගකිව යුතු පුද්ගලයා/ සංවිර්ානය හා කාල රාමුව

අං

ක්රියාව

වගකීම

කාලය

ක
ය
මපාදු ක්රියාවන්ත්ර සඳහා වන අනුපිළිමවල
1

2

3

4

මවනත් ස්ර්ානයකට මගන යාමට නියමිත පවුල් සමාජ
මස්වා
නිලර්ාරී- වාපෘති
ලැයිස්තුවක් සකස් කිරීම
කළමනාකර
ඒකකය - නාගරික
පුනජධනන
වාපෘතියනාගරික සංවර්ධන
අධිකාරිය
මවනත් ස්ර්ානයකට මගන යාම පිළිබඳ තාකධිකත්වය සමාජ මස්වා
නිලර්ාරී, ඉඩේ
පැහැදලි කිරීම හා බලපෑමට ලක් වූ පවුල් සමග අදහස්
නිලර්ාරී හා
හුවමාරු කර ගැනීම සඳහා ප්රජාව දැනුවත් කිරීමේ උපමද්ශක - නැවත
පදංචි කිරීමවැඩසටහන
වාපෘති
කළමනාකර
ඒකකය - නාගරික
පුනජධනන
වාපෘතියනාගරික සංවර්ධන
අධිකාරිය
මවනත් ස්ර්ානයකට මගන යාම පිළිබඳ නිවසින්ත්ර වාපෘති
කළමනාකර
නිවසට මගාස් අදහස් විමසීම
ඒකකමේ සමාජ
මස්වා
කායධ
මණ්ඩලය
බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන්ත්රමේ වත්කේ අහිමි වීම හා වාපෘති
කළමනාකර
සමාජ ආර්ධික පැතිකඩ පිළිබඳ දත්ත ැස් කිරීම
ඒකකමේ සමාජ
මස්වා
කායධ

2018
අමගෝස්තු මස
සේූ ධ
මකරිණි

2018.10.10

2018.10.12
දන
සිට
ඉදරියට
2018.10.16
–
2018.10.19
75 | පි ටු ව

5

වාපෘති කළමනාකර

ඒකකමේ නිමයෝජිතයන්ත්ර

සමග නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්ත්ර ඉද කරන
ලද දැනට පවතින සහාධිපතයක් මවත හුරුකරවීම
සඳහා ැමගන යාම.

6

සත්කාරක ප්රජාවමේ අදහස් විමසීම (හඳුනා ගත්
සහාධිපතමයහි දැනටමත් පදංචි වී සිටින්ත්රනන්ත්ර)

7.

ක්මර්්ත්ර කායධාලය ස්ර්ාපිත කිරීම

8.

සිරස් මගාඩනැගිල්ලක ජීවත් වීම හා නව පහසුකේ
භාවිතා කිරීම පිළිබඳ බලපෑමට ලක් වූ ජනතාව දැනුේ
කිරීම සඳහා උපමද්ශක ැස්වීේ

9

10

11

මණ්ඩලය
හා
උපමද්ශකයන්ත්ර නැවත පදංචි කිරීම
සමාජ මස්වා කායධ
මණ්ඩලය
වාපෘති
කළමනාකර
ඒකකය - නාගරික
පුනජධනන
වාපෘතියනාගරික සංවර්ධන
අධිකාරිය
වාපෘති
කළමනාකර
ඒකකමේ සමාජ
මස්වා නිලර්ාරීන්ත්ර
වාපෘති අර්ක්ර් නාගරික
පුනජධනන
වාපෘතියවාපෘති
කළමනාකර
ඒකකය
වාපෘති
කළමනාකර
ඒකකමේ සමාජ
මස්වා නිලර්ාරීන්ත්ර

2018.10.24

2018.10.24

2018.10.24

2018.11.15
සිට

කලින්ත්ර සිදු කරන මගවීේ පිළිබඳ බලපෑමට ලක් වූ වාපෘති අර්ක්ර් - 2018.11.20
නාගරික
ජනතාව මවත දැනුේ දීම
පුනජධනන
වාපෘතියවාපෘති
කළමනාකර
ඒකකය
කලින්ත්ර සිදු කරන මගවීේ පිළිගැනීම
වාපෘති අර්ක්ර් - 2018.11.20
නාගරික
සිට
පුනජධනන
වාපෘතිය2018.11.30
වාපෘති
දක්වා
කළමනාකර
ඒකකය
මවනත් ස්ර්ානයක පදංචි කිරීමට කැමැත්ත පළ කරන තක්මස්රු
මදපාතධමේන්ත්රතුව බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන්ත්රමේ නිවාස තක්මස්රු
නාගරික
කිරීම.
පුනජධනන
වාපෘතිමේ
වාපෘති

2018.11.20
සිට
2018.11.30
දක්වා
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12

නිවාසලාභීන්ත්ර (බද්ර් නිවාස ඒකක) සමග කුළී
සින්ත්රනක්කර ගිවිසුමකට එළඹීම

13

නැවත පදංචි කිරීමේ ප්රතිපත්ති රාමුමවහි දක්වා ඇති සූත්රය
අනුව නිවාස ඒකක මවන්ත්ර කිරීම

14

තක්මස්රු මදපාතධමේන්ත්රතුව විසින්ත්ර තීර

ය කරන ලද

තක්මස්රුව පිළිබඳ නිවාසලාභීන්ත්රහට දැනුේ දීම

15

නිවාසලාභීන්ත්ර මවත සහාධිපතයන්ත්රහි නිවාස ඒකක
ලබා දීම

16

බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන්ත්ර මවත වන්ත්රද මගවීම
(ප්රවාහන, ජීවමනෝපාය ආදය)

17

නිවාස ඒකකලාභීන්ත්ර නව බද්ර් නිවාස මවත මගන
යෑම

කළමනාකර
ඒකකය
වාපෘති අර්ක්ර් නාගරික
පුනජධනන
වාපෘතියවාපෘති
කළමනාකර
ඒකකය
වාපෘති අර්ක්ර්
හා සමාජ මස්වා
කායධ මණ්ඩලයනාගරික
පුනජධනන
වාපෘතියවාපෘති
කළමනාකර
ඒකකය
අර්ක්ර් - නාගරික
පුනජධනන
වාපෘතිමයහි
වාපෘති
කළමනාකර
ඒකකය
වාපෘති අර්ක්ර්,
සමාජ මස්වා කායධ
මණ්ඩලය
හා
ක්මර්්ත්ර
කළමනාකරු
වාපෘති අර්ක්ර් නාගරික
පුනජධනන
වාපෘතිය
වාපෘති
කළමනාකර
ඒකකය
නාගරික
පුනජධනන
වාපෘතියනාගරික සංවර්ධන
අධිකාරිමේ
වාපෘති
කළමනාකර
ඒකකමයහි සමාජ
මස්වා
කායධ
මණ්ඩලමේ සහාය
ඇතිව
වාපෘති
අර්ක්ර්

මදසැේබධ 1
දන

සිට

ඉදරියට

2018.12.01
සිට

2018.12.15

2018.12.20

2018.12.25

2018.12.25
සිට
2018.12.31
දක්වා
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18

පදංචිකරුවන්ත්ර එළිමපහළි කළ ප්රමද්ශමයන්ත්ර ඉවත් කර වාපෘති අර්ක්ර්
හා සමාජ මස්වා
නව බද්ර් නිවාස මවත ැමගන යාමමන්ත්ර පසු අදාළ
කායධ මණ්ඩලය
භූමිය අත්පත් කර ගැනීම
නාගරික
පුනජධනන
වාපෘතිමයහි
වාපෘති
කළමනාකර
ඒකකය
19. තමන්ත්ර කලින්ත්ර පදංචි වී සිටි ස්ර්ානවලින්ත්ර ඉවත් වූ වහාම වාපෘති අර්ක්ර්
හා සමාජ මස්වා
බද්ර් නිවාසවල පදංචි වීමට මනාහැකි බලපෑමට ලක්
කායධ මණ්ඩලයවූ පවුල් සඳහා කුළී දීමනාවක් මගවීම
නාගරික
පුනජධනන
වාපෘතිමයහි
වාපෘති
කළමනාකර
ඒකකය
20. සහාධිපත කළමනාකර කමිුව ස්ර්ාපිත කිරීම
නාගරික
පුනජධනන
වාපෘතිමයහි
වාපෘති
කළමනාකර
ඒකකමේ සමාජ
මස්වා
කායධ
මණ්ඩලය
සහ
නනතික ගැටළු
විසඳා ගැනීමමන්ත්ර
පසු බලපෑමට ලක්
වූ පුද්ගලයන්ත්ර
21 තමන්ත්ර විසින්ත්ර ම මවනත් ස්ර්ානයකට යාමට එකඟ වූ නාගරික
පුනජධනන
බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන්ත්රහට නිමවස්වල වටිනාකම
වාපෘතිමයහි
මගවීම
වාපෘති
කළමනාකර
ඒකකමේ වාපෘති
අර්ක්ර් සහ සමාජ
මස්වා
කායධ
මණ්ඩලය
22 අභියාචනා මණ්ඩලය ස්ර්ාපිත කිරීම
නාගරික සංවර්ධන
අධිකාරිමයහි
අර්ක්ර් ජනරාල්

2018.12.25

23

2019.02.15

අභියාචනා භාර ගැනීම

නාගරික
පුනජධනන
වාපෘතිමයහි

සිට
2018.12.31
දක්වා

2019.01.01

2019.01.15

2019.01.20

2016.02.01

සිට
78 | පි ටු ව

24. මවන්ත්ර කළ සහාධිපතයන්ත්රහි විකල්ප නිවාස ඒකකවල
වහාම පදංචි වීමට කැමැත්ත පළ කළ පවුල් සඳහා
දුක්ගැනවිලි සඳහා පිළියේ ලබා දීමේ කමිු ස්ර්ාපිත
කිරීම

25

නැවත පදංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම ක්රියාත්මක
කිරීමේ කාලය පුරාවට දුක්ගැනවිලි සඳහා පිළියේ ලබා
දීම ක්රියාත්මක කිරීම හා අධීක්ර්

26

ය කිරීම

ස්ී පුරුර් සමාජභාවයට අදාළ ක්රියාකාරී සැලැස්ම
ක්රියාත්මක කිරීම

27

කාන්ත්රතා සංවර්ධන කමිු ස්ර්ාපිත කිරීම

28

සකසුරුවේ හා සමූපාකාර සමිති ස්ර්ාපිත කිරීම

වාපෘති
කළමනාකර
ඒකකමේ වාපෘති
අර්ක්ර්
නාගරික
පුනජධනන
වාපෘතිමයහි
වාපෘති
කළමනාකර
ඒකකමේ වාපෘති
අර්ක්ර්
හා
නාගරික සංවර්ධන
අධිකාරිමයහි
අර්ක්ර් ජනරාල්
නාගරික
පුනජධනන
වාපෘතිමයහි
වාපෘති
කළමනාකර
ඒකකමේ වාපෘති
අර්ක්ර් සහ සමාජ
මස්වා
කායධ
මණ්ඩලය
සැලසුේ නිලර්ාරී නාගරික
පුනජධනන
වාපෘතිමයහි
වාපෘති
කළමනාකර
ඒකකය
නාගරික
පුනජධනන
වාපෘතිමයහි
වාපෘති
කළමනාකර
ඒකකමේ සමාජ
මස්වා
කායධ
මණ්ඩලය
නාගරික
පුනජධනන
වාපෘතිමයහි
වාපෘති
කළමනාකර
ඒකකමේ සමාජ
මස්වා
කායධ
මණ්ඩලය
හා
බලපෑමට ලක් වූ

2019
මපබරවාරි

2019
මපබරවාරි
මස
සිට
ඉදරියට

2019
මපබරවාරි
මස
සිට
ඉදරියට

2019
මපබරවාරි
මස
සිට
ඉදරියට

2019 මාතධු
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ජනතාව
29

30

බලපෑමට ලක් වූ ජනතාව සඳහා ර්ාරිතා සංවර්ධන උපමද්ශක
2019 මාතධු
ඒකකමේ ප්රර්ාන
වැඩසටහන්ත්ර ක්රියාත්මක කිරීම (ජීවමනෝපාය පුහුණු,
දත්ත
නිලර්ාරී
අත්වැලක් සැපයීම ආදය)
(CDO), නාගරික
පුනජධනන
වාපෘතිමයහි
වාපෘති
කළමනාකර
ඒකකමේ සමාජ
මස්වා
කායධ
මණ්ඩලය
සහ
බලපෑමට
ලක්
වූවන්ත්ර
නැවත පදංචි කරන බලපෑමට ලක් වූ ජනතාවමේ නාගරික
2019 අමේල්
පුනජධනන
ජීවමනෝපාය හා යහ පැවැත්ම අධීක්ර් ය කිරීම
සිට
වාපෘතිමයහි
වාපෘති
කළමනාකර
ඒකකමේ සමාජ
මස්වා
කායධ
මණ්ඩලය
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31

ස්වාධීන අධීක්ර්

ක්රියාවලියක් හරහි නැවත පදංචි

ස්වාධීන අධීක්ර්ක

කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම ක්රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ
අධීක්ර් ය කිරීම

2018 අමේල්
සිට 2019
මාතධු දක්වා
-------------2022 අමේල්
සිට 2022
මාතධු දක්වා
(තාවකාලික
නවාතැන්ත්රවල
පදංචි

වී

සිටීමමන්ත්ර
අනතුරුව
ඔවුන්ත්ර පදංචි වූ
ස්ර්ානමේ ඉද
කළ

බද්ර්

නිවාසවල
නැවත පදංචි
කළ
පුද්ගලයන්ත්ර
සඳහා)
(වාපෘති
කළමනාකර
ඒකකය
මගින්ත්ර සපයනු
ලබන

කුළී

දීමනාමවන්ත්ර
කුළියට ගත්
නිවාස)
32. අභියාචනා පිළිබඳ තීර ය කිරීම

දුක්ගැනවිලි

2019 මැයි -

විසඳීමේ

ජූනි දක්වා

යාන්ත්රත්ර

ය හරහා
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අයිතමය

ඒකකය/
සංඛ්ාව

ප්රමා ය/
බලපෑමට
ලක් වූ
පුද්ගලයන්ත්ර
සංඛ්ාව

ඒකකයක
පිරිවැය/
අනුපාතය
(රු)

මුදල
රු.

මුදල
මඩාලධ

ප්රවාහන
දීමනාව
ආදායම අහිමි
වීම
කුළී දීමනාව i
ආදායම
ප්රතිසාර්නය ii

පවුල්

38

5,000

190,000

1,056

පවුල්

2

18,000

36,000

200

පවුල්
පවුල්

10
6

8,000*36
එකවර
මදන
මුදල

2,880,000
500,000

16,000
2,778

දුක්ගැනවිලි

ැස්වීේ
24
වාර ග න

10,000

240,000

1,333

මිනිස් මාස

300,000

7,200,000

40,000

11,046,000
2,209,200
13,255,200

61,367
325,936
73,640

විසඳීමේ කමිුව

iii
බාහිර
අධීක්ර් ය iii
මුළු එකතුව
අවිනිශ්චිතතා
එකතුව

24

සියයට 20

මූලාශ්රය: නාගරික පුනජධනන වාපෘතිමයහි වාපෘති කළමනාකර

ඒකකමේ

නැවත පදංචි කිරීමේ ප්රර්ාන කායධයන්ත්ර සඳහා වන කාල රාමුව 10.1 වගුමවහි දැක්මේ. බලපෑමට ලක්
වූවන්ත්ර මවත මතාරතුරු මබදා හැරීම සඳහා දැනුවත් කිරීමේ ැස්වීේ පැවැත්වීමත් සමග නැවත පදංචි
කිරීමේ කටයුතු ආරේභ කරනු ලැමේ.
ඉද කිරීේ කඩා ඉවත් කිරීමට මපර බලපෑමට ලක් වූවන්ත්රමේ අදහස් විමසීම, සේූ ධ වන්ත්රදය මගවීම හා
තමන්ත්ර විසින්ත්ර ම නිවාස නැවත ඉද කිරීමට අවශ පුද්ගලයන්ත්ර සඳහා කාලය තීර ය කර එකඟතාවකට
එළඹීම සිදු කරනු ලැමේ. අමනක් අය සඳහා ඉවත් වීමට ප්රමා

වත් කාලයක් ලබා මදනු ලැමේ. (අවම

වශමයන්ත්ර දන 14ක්)
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එමකාමළාස් වන පරිච්මේදය
නැවත පදංචි කිරීමේ අයවැය

ඒකකය /
අංකය

අයිතමය

ප්රමා ය /
ඒකක
ග න

ප්රවාහන දීමනා

ගෘහ ඒකක

38

ආදායේ අහිවිමීම

ගෘහ ඒකක

7

කුලි දීමනාව

ගෘහ ඒකක

බලපෑමට
ලක්වු
නිවාස
ඒකක 10,
මමස 36

ආදායේ
ප්රතිර්්ර්ාපනය

ගෘහ ඒකක

6

දුක්ගැනවිලි විසඳීමේ
කමිුව

ැස්වීේ වාර
ග න
මිනිස් මාස

බාහිර
අධික්ර් ය
අනු එකතුව
අවිනිශ්චිතතාවය
න්ත්ර
එකතුව

ඒකකයක
පිරිවැය /
අනුපාතය

5,000
මවනස්විය
හැක

ප්රමාය
මඩාලවධලින්ත්ර

ප්රමා ය

185,000

$

1,022

660,000

$

3,646

5,400,000

$

29,834

50,000

300,000

$

1,657

24

10,000

240,000 $

1,326

24

300,000

7,200,000 $

39,779

13,985,000 $

77,265

2,797,000 $

15,453

15,000

සියයට 20

16,782,000

92,718

* මමය තාවකාලික වන අතර එය අදාළ වන්ත්රමන්ත්ර නිදහස් කරගත් ඉඩමමහි බද්ර් නිවාස ඒකක ඉද කරන
මලස බලපෑමට ලක් වූවන්ත්ර ඉල්ලීමක් කළමහාත්ය. තමන්ත්රමේ කුළී නිවස අහිමි වනු ඇති අවිවාහක
කාන්ත්රතාව සඳහා වන කුළී දීමනාව අවිනිශ්චිතතා මගින්ත්ර ලබා දය හැකිය.
i.

ඇස්තමේන්ත්රතුව

ii.

අවදානමට ලක් විය හැකි පවුල් 4ක් ඇතුළත්මේ

iii.

ඇස්තමේන්ත්රතුව

1 වන සටහන: අභන්ත්රතර අධීක්ර් ය වාපෘති කළමනාකර ඒකකය මගින්ත්ර සිදු මකමධ. නැවත පදංචිය
කිරීමේ අයවැය මගින්ත්ර ප්රතිපාදන කිසිවක් මවන්ත්ර මනාමකමධ. ඔවුන්ත්රමේ වැුප් වාපෘති කළමනාකර
ඒකකමේ පුනරාවතධන වියදේවල ඇතුළත්මේ.
2 වන සටහන: ස්ී පුරුර් සමාජභාවය සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන යටමත් කාන්ත්රතාවන්ත්රමේ ආදායම
ඉහළ නැංවීමට අරමුදල් අවශ මේ නේ අවිනිශ්චිතතා යටමත් සැපමයන ප්රතිපාදන මයාදා ගත හැකිය.
ඇ.මඩා. 1 = රු.181.00
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මදාමළාස්වන පරිච්මේදය
අධීක්ර්
අධීක්ර්

ය, ඇගයීම හා වාතධාකර ය

වැඩසටහන වාපෘතිය නිසියාකාරව ක්රියාත්මක වන බව තහවුරු කිරීමට ඉවහල් වනු ඇති අතර

එමගින්ත්ර ක්රියාත්මක කිරීමේ අඩුපාඩු හඳුනා ගනු ලැමේ. නැවත පදංචි කිරීම අධීක්ර් ය නැවත පදංචි
කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම මත පදනේව නැවත පදංචි කිරීමේ ප්රගතිය සඳහා මතාරතුරු ැස්
කිරීම, සැකසීම, විශ්මල්ර් ය, වාතධාකර ය හා භාවිතය යනාදමයන්ත්ර සමන්ත්රවිත මේ. එමගින්ත්ර මභෞතික
හා මූල ඉලක්ක සහ අවතැන්ත්ර වූවන්ත්ර සඳහා හිමිකේ ලබා දීම ආවර ය මකමධ.
12.1 අභන්ත්රතර අධීක්ර් ය
අභන්ත්රතර අධීක්ර් ය වාපෘති කළමනාකර

ඒකකය මගින්ත්ර සිදු කරනු ලැමේ. නාගරික සංවර්ධන

අධිකාරිය විසින්ත්ර පත්කළ සමාජ විමශ්ර්ඥයා විසින්ත්ර ප්රර්ාන කායධභාරයක් ඉු කරනු ලැමේ. ක්රියාත්මක
කිරීම,

සිවිල්

වැඩ

සැලසුේ

කිරීම,

මකාන්ත්රත්රාත්කරුවන්ත්රමේ

භූමිකාව

අධීක්ර් ය

කිරීම,

උපමද්ශකවරුන්ත්රමගන්ත්ර අමප්ක්ිත සුරක්ිතතා හා ඔවුන්ත්රමේ නිපැයුේ අධීක්ර් ය හා කළමනාකර
කිරීම, මයෝගතා ලැයිස්තුව සකස් කිරීමට අදාළ ප්රගතිය වාතධාගත කිරීම, මතාරතුරු අනාවර ය හා
අදහස් විමසීම, දුක්ගැනවිලි ලියාපදංචි කිරීම හා විසඳීම, හිමිකේ ලබා දීම, පුද්ගලයන්ත්ර මවනත් ස්ර්ානයකට
මගන යාම සඳහා එදමනදා සහාය ලබා දීම ආදය ඇතුළුව නැවත පදංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්මට
අනුකූලව නිසි කලට සුරක්ිතතා කටයුතු සිදු කිරීම පිළිබඳ අභන්ත්රතර අධීක්ර් ය මගින්ත්ර අවර්ානය මයාමු
කරනු ලැමේ.
එක් සමාජ මස්වා නිලර්ාරිමයකු විසින්ත්ර බලපෑමට ලක් වූ එක් එක් පවුල් සඳහා මගාණුවක් සහිතව වාපෘති
දත්ත පද්ර්තියක් පවත්වාමගන යනු ලැමේ. අදාළ නිමයෝජිතායතන මවතින්ත්ර මතාරතුරු ැස් කරනු ලබන
බැවින්ත්ර බලපෑමට ලක් වූ පවුල් හා පවුල්වල සාමාජිකයන්ත්ර පිළිබඳ දත්ත යාවත්කාලීන කරනු ලැමේ.
බලපෑමට ලක් වූ පවුල සඳහා ලබා මදන සහාය දත්ත පද්ර්තිය තුළ වාතධා විය යුතුය. පුද්ගලයන්ත්ර හා තනි
පවුල්වල මතාරතුරු රහස වන අතර එම මතාරතුරු සඳහා ප්රමේශය අවශ වන වාපෘති කළමනාකර
ඒකකමේ කායධ මණ්ඩලයට පම

ක් ලබා ගත හැකි වනු ඇත. එම මතාරතුරු නාගරික සංවර්ධන

අධිකාරිය, මහ නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාතංශය මහෝ ආසියානු යටිතල පහසුකේ ආමයෝජන
බැංකුමේ මවේ අඩවිවල පළ කරනු මනාලැමේ.
මවනත් ස්ර්ානයකට මගන යනු ලබන පවුල් සහාධිපත අරමුදල, නඩත්තු වියදේ ආදය මගවීම පිළිබඳ විස්තර
දැක්මවන ඒකාබද්ර් මාසික ප්රකාශයක් සහාධිපතමේ මෂ්ත්ර කළමනාකරු විසින්ත්ර දත්ත කළමනාකරු මවත

ඉදරිපත් කරනු ලැමේ. නැවත පදංචි කිරීමේ වැඩසටහන ක්රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ ඒකාබද්ර් වාතධා
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(පවුල් නිශ්චිතව හඳුනාගත හැකි නේ මහෝ මවනත් මතාරතුරු මමහි ඇතුළත් මනාමේ) මහජනතාවට ලබා
ගත හැකි පරිද තැබිය හැකිය.
දුක්ගැනවිලි විසඳීමේ ක්රියාපාරිපාටි සඳහා විමශ්ර් දත්ත පද්ර්තියක් සකස් කරනු ලැමේ. දුක්ගැනවිලි
විසඳීමේ කමිුමවහි මල්කේ විසින්ත්ර පැවැත්වූ දුක්ගැනවිලි විසඳීමේ කමිු ැස්වීේ ග
විසඳන ලද දුක්ගැනවිලි ග

න හා විසඳීම සඳහා ඉතිරිව ඇති පැමිණිලි ග

න, විවිර් මට්ටටේවලදී

න පිළිබඳ විස්තර සහිතව එම

කමිුමේ කටයුතු පිළිබඳ මාසික වාතධාවක් දත්ත කළමනාකරු මවත යවනු ලැමේ. පුද්ගලික දුක්ගැනවිලි
පිළිබඳ මහජනතාවට දැන ගැනීමට අවස්ර්ාවක් ලබා මනාමද්. මකමස් වුවද, පැමිණිලිකරුවන්ත්ර හඳුනා
ගැනීමට හැකියාවක් මනාමැති දුක්ගැනවිලි පිළිබඳ සංක්ිප්ත වගුවක් මහජනතාවමේ දැන ගැනීම පිණිස
ලබා මදනු ලැමේ.
අභන්ත්රතර අධීක්ර් ය මගින්ත්ර පහත කරුණු මකමරහි විමශ්ර් අවර්ානය මයාමු කරනු ලැමේ:
•

නැවත පදංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම කායධක්ර්ම හා ඵලදායී මලස එදමනදා සැලසුේ
කිරීම හා ක්රියාත්මක කිරීම.

•

වන්ත්රද හා මවනත් දීමනා සහ ප්රතිලාභ ලබා දීමේ කායධක්ර්මතාව හා විනිවිදභාවය

•

දත්ත ැස් කිරීම, ප්රතිචාර පිළිබඳ මතාරතුරු, අවහිරතා හඳුනා ගැනීම හා මදෝර් මසවීම

•

දැනුවත්භාවමයන්ත්ර යුතු තීර

ගැනීම සඳහා වාතධාගත කිරීම හා ක්රියාත්මක කිරීමේ ගැටළු

සඳහා කායධක්ර්ම මලස ප්රතිචාර දැකවීම
•

බලපෑමට ලක් වූ එක් එක් පවුමල් පුද්ගලික හා හිමිකේ මගාණුව පවත්වාමගන යාම

•

සමාජ-ආර්ධික තත්වයන්ත්ර වැඩිදයුණු වී ඇතිද සහ ජීවන තත්වය වැඩිදයුණු/ ප්රතිසාර්නය වී
ඇතිද යන්ත්රන ඇගයීම සඳහා සමාජ-ආර්ධික තත්වයන්ත්ර පිළිබඳ පාදේ මධඛ්ා මතාරතුරු
කළමනාකර ය

•

ප්රගති වාතධා සැකසීම; සහ ක්රියාත්මක කිරීමේ සංවිර්ාන තුළ මමන්ත්රම නිමයෝජිතායතනවලින්ත්ර
පිටත සේබන්ත්රධීකර ය කිරීම

12.2: අභන්ත්රතර අධීක්ර් ය සඳහා අවශ මමවලේ පහත පරිද මේ:
•

මල්ඛ්න සමාමලෝචනය

•

බලපෑමට ලක් වූවන්ත්ර පිළිබඳ සමීක්ර්

•

මතාරතුරු දැන ගැනීම සඳහා වන මූලික සේමුඛ් සාකච්ඡා

•

ගැඹුරින්ත්ර සිදු කරන සිද්ධි අර්යනය

•

ඉලක්ක කණ්ඩායේවල ැස්වීේ

•

මහජන, ප්රජා ැස්වීම හා

•

නිරීක්ර්
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12.3: බාහිර අධීක්ර් ය
අමප්ක්ිත අරමුණු ළඟා කර ගනු ලැමේද යන්ත්රන හා එමස් මනාමැති නේ නිවැරද කිරීමට අවශ පියවර
මමානවාද යන්ත්රන තීර ය කිරීම සඳහා වන ආරක්ිත පියවර ක්රියාත්මක කිරීමේ වැඩසටහන පිළිබඳ
ස්වාධීන සමාමලෝචනයක් සිදු කිරීම සඳහා වාපෘති කළමනාකර

ඒකකය මගින්ත්ර බාහිර අධීක්ර්

හා

සමාමලෝචන නිමයෝජිතායතනයක් මයාදවනු ලැමේ. බාහිර අධීක්ර් මේ අරමුණු මදකක් මේ.
•

ආරක්ර්ාව පිළිබඳ වැඩසටහන අනුමත රාමුවට අනුව ක්රියාත්මක වන්ත්රමන්ත්ර ද යන්ත්රන සතාපනය

•

බලපෑමට ලක් වූවන්ත්ර, පවුල් හා ප්රජාවන්ත්රට ඍ

ාත්මක බලපෑේ සඳහා පිළියේ ලබා දීම සහ

ඔවුන්ත්රමේ ජීවමනෝපායන්ත්ර සහ ජීවන තත්වය වැඩි දයුණු වී ඇතිද මහෝ අවම වශමයන්ත්ර ඒවා
ප්රතිසාර්නය කර ඇති දැයි තහවුරු කර ගැනීම
බාහිර අධීක්ර් කමයකු මතෝරා ගැනීම සඳහා මල්ඛ්න සකස් කිරීමට වාපෘති කළමනාකර

ඒකකය

මගින්ත්ර ප්රසේපාදන විමශ්ර්ඥමයකුමේ සහාය ලබා ගනු ලැමේ. බාහිර අධීක්ර් කමයකු මතෝරා ගැනීම
සඳහා වන මිළ ග න්ත්ර වාපෘති කළමනාකර

ඒකකමේ අර්ක්ර්වරයා විසින්ත්ර කැඳවනු ලබන අතර

අර්ක්ර්වරයාමේ සභාපතිත්වමයන්ත්ර යුතු කමිුවක් මගින්ත්ර මතෝරා ගැනීම සිදු කරනු ලැමේ.

12.4: බාහිර අධීක්ර් ය මගින්ත්ර පහත මද් අමප්ක්ර්ා මකමධ:
නැවත පදංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්ම අනුමත සැලසුේ හා ක්රියාපාරිපාටිවලට අනුකූලව ක්රියාත්මක වන ලදැයි
තහවුරු කර ගැනීම:

•

නැවත පදංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්මමහි අරමුණු ළඟා කරමගන ඇති බව සැලකීම

•

බලපෑමට ලක් වූවන්ත්රමේ ජීවමනෝපායන්ත්ර හා ජීවන තත්වය ප්රතිසාර්නය මහෝ වැඩිදයුණු වී ඇතිද
යන්ත්රන තීර ය කිරීම හා එමස් මනාමැති නේ කායධසාර්නය ඉහළ නැංවිය හැකි ආකාර
මයෝජනා කිරීම.

•

තමන්ත්ර වනත් ස්ර්ානයකට මගන යාම, හිමිකේ හා දුක්ගැනවිලි විසඳීමේ කමිුමවහි
කායධසාර්නය පිළිබඳ බලපෑමට ලක් වූවන්ත්රමේ අදහස් ලබා ගැනීම

•

වාපෘති කළමනාකර

ඒකකය, රාජ මනාවන සංවිර්ාන, ප්රජා පාදක සංවිර්ාන හා වාපෘතිය

ක්රියාත්මක කිරීමට අදාළ මවනත් රාජ ආයතන ඇතුළු සියළු ක්රියාත්මක කිරීමේ
නිමයෝජිතායනවල කායධසාර්නය ඇගයීම
•

සියළු සමාජ සංවර්ධන ඉලක්ක ළඟා කරමගන ඇත;

•

අභන්ත්රතර අධීක්ර්

නිමයෝජිතායතන මගින්ත්ර සියළු වාතධා සමාමලෝචනය කිරීම
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බාහිර අධීක්ර්

ආයතනය මගින්ත්ර ක්රියාත්මක කිරීමට මපර පාදේ මධඛ්ා සමීක්ර් යක් පවත්වනු ලබන

අතර එමගින්ත්ර එකඟ වූ පරිද කලින්ත්ර කලට යාවත්කාලීන කිරීේ සිදු මකමධ. බාහිර අධීක්ර් මේ දී සිදු
මකමරන මසායා ගැනීේ වාපෘති කළමනාකර

ඒකකය මවත ඉදරිපත් කරනු ලබන අතර වාපෘති

මමමහයුේ කමිුමේ දී සලකා බලනු ලැමේ. එවැනි උපමද්ශකයකුමේ මස්වය ලබා ගැනීම සඳහා කායධ
නිමදධ්ශයක් සැපයිය යුතුය.
අධීක්ර්

පද්ර්තියක් සැලසුේ කිරීමේ දී අධීක්ර්

සේබන්ත්රධීකර ය සඳහා වන යාන්ත්රත්ර

කායධභාරයන්ත්ර හා වගකීේ සහ අධීක්ර් ය

යන්ත්ර නිරූප ය කිරීම ද සිදු මකමධ. අධීක්ර්

පද්ර්තිය මගින්ත්ර

අභන්ත්රතර හා බාහිර අධීක්ර් ය සහ වාතධාකර ය සඳහා විධිවිර්ාන සලසනු ලැමේ. ආරක්ර්ාව පිළිබඳ
වැඩසටහමනහි ප්රගතිය පිළිබඳ සමාජ විග

නයන්ත්ර බාහිර අධීක්ර් මේ අතවශ මකාටසක් මලස සිදු

කරනු ලැමේ.
12.3: අධීක්ර්

දශධක

වාපෘතිය සඳහා වන ප්රර්ාන අධීක්ර්
12. 5 වගුව: අධීක්ර්
j¾.h

දශධක

ද¾Yකය

විචලයන්ත්ර සඳහා උදාහර

කාධhමණ්ඩල

නැවත පදංචි කිරීමේ කාධhh මණ්ඩලමේ සියල්ලන්ත්ර
සැලසුේ කළ ක්මර්්ත්ර හා ld¾hdල වැඩ සඳහා පත් කිරීම
හා ැස් කර තිමේද?
වාපෘති කායධ මණ්ඩලය සඳහා පවත්වනු ලබන පුහුණු
වැඩසටහන්ත්ර සඳහා සිටින මිනින්ත්රමදෝරු හා තක්මස්රු
නිලර්ාරීන්ත්ර, නැවත පදංචි කිරීමේ නිලර්ාරීන්ත්ර සංඛ්ාව.
ස්ර්ාපිත කරන ලද ඒකක/ මෂ්ත්ර කායධාල සංඛ්ාව

සේපාදනය

අදහස් විමසීම

සහභාගීත්වය

ක්රියාවලි දශධක

දශධක පහත 12.1 වගුමවන්ත්ර දැක්මේ.

සැලසුේ කරන ලද පරිද ැස්වීේ, කණ්ඩායේ හා ප්රජා
ක්රියාකාරකේ ඇතුළු අදහස් විමසීේ සිදු කර තිමේද?
පාශධවකරුවන්ත්ර සමග පැවති දැනුවත් කිරීමේ ැස්වීේ හා
සහභාගී වූවන්ත්ර සංඛ්ාව
මබදාහරින ලද අත් පිකා සංඛ්ාව
තමන්ත්රමේ හිමිකේ පිළිබඳ බලපෑමට ලක් වූ පවුල්
මකාපම සංඛ්ාවක් දැනුවත් ද?
නිලර්ාරීන්ත්ර සඳහා පවත්වන ලද පුහුණු වැඩසටහන්ත්ර
සංඛ්ාව
මබදාහරින ලද නිමේදන පිකා සංඛ්ාව
පුහුණු වැඩසටහන්ත්ර සඳහා සහභාගී වූ නිලර්ාරීන්ත්ර සංඛ්ාව
මකාපම

ද?

නැවත පදංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්මමහි දැක්මවන
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කමිු ස්ර්ාපිත කර තිමේද?
දුක්ගැනවිලි විසඳීම

ස්ර්ාපිත කර ඇති දුක්ගැනවිලි විසඳීමේ කමිු සංඛ්ාව
දුක්ගැනවිලි විසඳීමේ ක්රියාපාරිපාටි හා ගැුේ
නිරාකර ය කිරීමේ ක්රියාපාරිපාටි පිළිබඳ බලපෑමට
ලක් වූවන්ත්ර මකතරේ දැනුවත්ද?
යේ බලපෑමට ලක් වූවකු විසින්ත්ර දුක්ගැනවිලි විසඳීමේ
ක්රියාපාරිපාටි භාවිතා කර තිමේද? ලද ප්රතිඵල
මමානවාද?
ගැුේ නිරාකර ය කර තිමේද? ලැබුණු පැමිණිලි
ග

න හා විසඳන ලද ග න

ඉඩේ අයිතිය

අයිතිය ලබා ගත රජමේ ඉඩේ වගධය හා ප්රමා ය
වාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා නිසි කලට සියළු
රජමේ ඉඩේ අයිතිය ලබා ගත්මත්ද?

ඉදකිරීේ

අත්පත් කරගත් පුද්ගලික ඉදකිරීේ සංඛ්ාව, වගධය හා
ප්රමා ය
අත්පත් කරගත් රජමේ මගාඩනැගිලි සංඛ්ාව, වගධය
හා ප්රමා ය
අත්පත් කරගත් ප්රජා මගාඩනැගිලි සංඛ්ාව, වගධය හා
ප්රමා ය

වන්ත්රද

නිමැවුේ දශධක

පුනරුත්ර්ාපනය

හා නැවත පදංචි කිරීමේ ක්රියාපාරිපාටි හා හිමිකේ පිළිබඳ
බලපෑමට ලක් වූවන්ත්ර මකතරේ දැනුවත්ද?
බලපෑමට ලක් වූවන්ත්ර සිය හිමිකේ පිළිබඳ දන්ත්රමන්ත්රද?
හිමිකේ අනුකෘතිමයහි දක්වා ඇති හානි ප්රමා යන්ත්ර හා
කාණ්ඩවලට අනුව බලපෑමට ලක් වූ සියල්ලන්ත්රට
හිමිකේ ලැබී තිමේද?
බලපෑමට ලක් වූවන්ත්රහට නිසි කලට වන්ත්රද ලැබී තිමේද?
(සැලසුමට අනුව)
නැවත පදංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්මමහි දැක්මවන
ප්රතිස්ර්ාපන විකල්පයන්ත්ර ප්රකාරව බලපෑමට ලක්
වූවන්ත්රහට නිවාස හිමි වී තිමේද?
මගවන ලද දීමනා වගධය, සංඛ්ාව හා මුළු ප්රමා ය
බලපෑමට ලක් වූ වාපාර ප්රතිස්ර්ාපනය සඳහා
ප්රමා වත් සහායක් ලැබුණිද?
අවදානමට ලක් විය හැකි කණ්ඩායේ සඳහා ආදායේ
ඉපයීමේ අවස්ර්ා සපයා තිමේද?

බලපෑේ
දශධක

නැවත පදංචි කිරීමේ ප්රතිපත්ති රාමුව හා නැවත පදංචි කිරීමේ
ක්රියාකාරී සැලැස්මමහි දක්වා ඇති පරිද වාපෘති
කළමනාකර ඒකකය විසින්ත්ර ප්රජාව මවත පහසුකේ සලසා
තිමේද? උදා: ළමුන්ත්ර සඳහා ක්රීඩා කිරීමට ස්ර්ානයක්,
කාන්ත්රතාවන්ත්ර සඳහා ප්රජා ශාලාවක්

පවුමල්

ආදායේ බැංකු හා මවනත් මූලාශ්ර මවතින්ත්ර

ඉලයීමේ හැකියාව

ය ලබා ගත් සංඛ්ාව

ආදායේ ප්රතිස්ර්ාපන වැඩසටහන මගින්ත්ර සහාය ලබා මදන ලද
සංඛ්ාව

වාපෘතිය මගින්ත්ර ැකියා ලබා මදන ලද සංඛ්ාව
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ූවධ වාපෘති තත්වයට සාමප්ක්ර්ව ැකියාව, නිර්්පාදන
හා සේපත් භාවිතමේ රටාමවහි ඇති වී තිමබන
මවනස්කේ මමානවාද?
ූවධ වාපෘති තත්වයට සාමප්ක්ර්ව ආදායේ හා වියදේ
රටාවන්ත්රහි ඇති වී තිමබන මවනස්කේ මමානවාද?
බලපෑමට ලක් වූවන්ත්රමේ ආදායම මමම මවනස්කේවලට
අනුකූලව පැවතිමේද?
ජීවන තත්වයන්ත්රට අදාළව ප්රර්ාන සමාජීය හා සංස්කෘතික
පරාමිතීන්ත්රමේ ඇති වී තිමබන මවනස්කේ මමානවාද?
අවදානමට ලක් විය හැකි පුද්ගලයන්ත්රට අදාළව ඇති වී
තිමබන මවනස්කේ මමානවාද?

කාන්ත්රතාවන්ත්රමේ
ප්රජා පාදක ක්රියාකාරකේ වලට සහභාගි වීම
තත්වමයහි මවනස්කේ ැකියාව අහිමි වීම
ස්ී පුරුර් සමාජභාවය සේබන්ත්රර් ගැටළුවලට අදාළව
පහසුකේ සැලසීම/ සවිබල ගැන්ත්රවීම
වාපෘති ක්රියාකාරකේවලට සහභාගි වීම
ළමුන්ත්රමේ තත්වමයහි ගැහැණූ හා පිරිමි ළමුන්ත්රමේ පාසල් පැමිණීමේ
මවනස්කේ
මවනස්කේ
පාසල් පැමිම න ගැහැණු හා පිරිමි ළමුන්ත්රමේ සංඛ්ාව
අර්ාපන මට්ටටේවල වර්ධනය
නව වාසස්ර්ාන හා
ජනගහනය

12.6

සත්කාරක ජනතාව සමග ගැටීමක් ඇති වීද?
සහාධිපත කළමනාකර කමිුවක් ස්ර්ාපිත කර
තිමේද?
නැවත පදංචි කිරීමේ ක්රියාකාරී සැලැස්මමහි සඳහන්ත්ර වන
අමනකුත් කමිු ස්ර්ාපිත කර තිමේද?
නව පදංචිකරුවන්ත්ර විසින්ත්ර ක්රමානුකූලව සහාධිපත
කළමනාකර ගාස්තු මගවා තිමේද?
පවුල් මකාපම සංඛ්ාවක් මපාදු පහසුකේ සැපයීම
මවනුමවන්ත්ර නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මවත මාසික
ගාස්තු ක්රමානුකූලව පියවා නැතිද?
මබෝවන මරෝගවල වර්ධනයක් ඇති වී තිමේද?
මවනත් ස්ර්ානයකට මගන යාමමන්ත්ර පසු පාසල් යාම
නැවැත්වූවන්ත්ර සිටියිද ?

ඇගයුේ සැලැස්ම

ඔමේමස්කරපුර අවතැන්ත්ර වූ පවුල් සඳහා අමප්ක්ිත නැවත පදංචි කිරීමේ අරමුණු මයෝග වූමේද සහ ඒවා
ළඟා කරමගන තිමේද යන්ත්රන පිළිබඳ ඇගයීම සඳහා ක්රියාත්මක කිරීමේ දී හා ඉන්ත්ර පසුව ඇගයීම සිදු කරනු
ලැමේ. ඔමේමස්කරපුර බලපෑමට ලක් වූ පවුල්වල ආදායම ප්රතිසාර්නය සහ ඉහළ නංවා තිමේ ද යන්ත්රන
පිළිබඳව ද මමහි දී සලකා බැමල්. මමම ඇගයීම මගින්ත්ර කායධක්ර්මතාව, ඵලදායී බව, බලපෑම හා
මයෝගතාව මැන බැමලන අතර එමගින්ත්ර අනාගත නැවත පදංචි කිරීමේ සැලසුේ මකමරහි ආභාසයක් ලබා
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ගනු ලැමේ.
ඇගයීමමහි පුළුල් විර්ය පර්ය, ඒ සඳහා ගත වන කාලය අඩු වීම සහ ස්වාධීන විමශ්ර්ඥයන්ත්ර සේබන්ත්රර් වීම
යන කරුණු මහ්තුමවන්ත්ර ඇගයීම අධීක්ර් මයන්ත්ර මවනස් මේ.
ඇගයීම පහත අරමුණු මත පදනේ මේ:
•

කායධක්ර්මතාව; නිමැවුේ සඳහා සේපත් සකසුරුවේ අයුරින්ත්ර මයාදා ගැනීම.

•

ඵලදායීතාව; අරමුණු මකතරේ දුරට ළඟා කරමගන ඇති ද යන වග.

•

බලපෑම; ර්නාත්මක/ ඍ ාත්මක, වාපෘතියට අදාළ සැලසුේ කරන ලද මහෝ සැලසුේ
මනාකරන ලද ප්රතිඵල; මද්ශිය හා ජාතික සංවර්ධන ප්රමුඛ්තාවලට අදාළව මකතරේ දුරට
වාපෘතිය සාර්ාරණීකර ය කළ හැකිද යන වග.

•

ඇගයීමේ දී අදාළත්වය පිළිබඳ සලකා බලනු ලැමේ;

වාපෘතිය සේූ ධ කිරීමමන්ත්ර පසුව (බාහිර අරමුදල් සැපයීම) එහි ර්නාත්මක බලපෑේ මගින්ත්ර බලපෑමට
ලක් වූවන්ත්ර මවත අඛ්ණ්ඩව ප්රතිලාභ ලැමබන්ත්රමන්ත්ර ද යන්ත්රන පිළිබඳ සලකා බැමල්.
ඇගයීම සිදු කරනු ලබන්ත්රමන්ත්ර වාපෘති කළමනාකර
ඒකකය මගින්ත්ර මතෝරා ගත් බාහිර
නිමයෝජිතායතනයක් මගින්ත්ර විවෘත තරඟකාරී ක්රියාවලියක් හරහාය වන අතර එමගින්ත්ර වාපෘතිමේ සියළු
අංග ආවර ය කරනු ලැමේ. බාහිර ඇගයීම සහභාගීත්ව ඇගයීමක් වනු ඇත. එනේ සියළු
පාශධවකරුවන්ත්රමගන්ත්ර, විමශ්ර්මයන්ත්ර බලපෑමට ලක් වූවන්ත්රමගන්ත්ර ලබා ගන්ත්රනා අදහස් හා මසායාගැනීේ
ප්රතිපත්ති ප්රවර්ධනය සඳහා මයාදා ගනු ලැමබන බැවින්ත්ර අධීක්ර් ය හා ඇගයීම සඳහා බලපෑමට ලක්
වූවන්ත්රමේ ක්රියාකාරී සහභාගීත්වය දරිගන්ත්රවනු ලැමේ.
12.7 වාතධාකර මේ අවශතා
අධීක්ර් මේ ප්රර්ාන ප්රතිපලය පහත මද් ඇතුළත් වාතධාවලින්ත්ර සමන්ත්රවිත මේ:
•

කලින්ත්ර කලට ලබා මදන වාතධා (මාසික; අභන්ත්රතර, හා වාර්ධික);

•

තත්කායධ වාතධා, විමශ්ර්මයන්ත්ර කළමනාකාරීත්වමේ ඉල්ලීම මත නිශ්චිත විර්යක් පිළිබඳ; හා

•

අවිධිමත් කළමනාකර

සමාමලෝචන සැසිවාර සඳහා අභන්ත්රතර සටහන්ත්ර මහෝ වාචික

ඉදරිපත් කිරීේ.
ලැබුණු මතාරතුරු කලින්ත්ර වාතධා සමග පහසුමවන්ත්ර සැසඳීමට හැකි වන පරිද වාතධා ප්රමිත කිරීම සිදු
මකමධ. මමම වාතධාවල වතිමධඛ්යන්ත්ර හා සැලසුේවලින්ත්ර බැහැර වීේ අවර්ාර ය මකමධ.
12.8 වාතධාකර මේ වගකීේ
බලපෑමට ලක් වූවන්ත්ර මවත වාතධා කිරීම වගවීමේ කටයුතුවල ප්රර්ාන අංගයක් මේ. මමම මට්ටටමේ දී
වාතධාකර

යාන්ත්රත්ර

සරළ හා සියළු මදනාට ප්රමේශය සහිත මේ. සාරාංශගත කිරීමේ මල්ඛ්න හා
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මවනත් දෑ, ආරක්ිත ක්රියාමාගධවලට අදාළ දැන්ත්රවීේ හා පුද්ගලයන්ත්ර හා පවුල් අතර මබදා හැරීමට හැකි
අත් පිකාවලින්ත්ර
වාතධාකර
•

වාතධාකර

යාන්ත්රත්ර

ය සමන්ත්රවිත මේ. වාපෘතිමේ මාසික ප්රගති සමාමලෝචන ැස්වීේ ද

මයන්ත්ර සමන්ත්රවිත මේ.

වාපෘති කළමනාකර

ඒකකය, මමමහයුේ කමිුව හා පාශධවකරුවන්ත්රමේ සංසදය මවත

වාතධා කිරීම
•

අධීක්ර්

හා ඇගයුේ අංශය විසින්ත්ර වාපාති අර්ක්ර් මවත වාතධා කරනු ලබන අතර ඔහු

විසින්ත්ර වාපෘති මමමහයුේ කමිුව මවත මාසිකව වාතධා කරනු ලැමේ.
12.9 වාතධා කරනු ලබන කරුණු:
වාතධාකර මේ දී පහත කරුණු පිළිබඳ අවර්ානය මයාමු කරනු ලැමේ:
•

නිශ්චිත කාණ්ඩ අනුව බලපෑමට ලක් වූවන්ත්ර සංඛ්ාව

•

කඩා ඉවත් මකමරන මගාඩනැගිලි/ ඉදකිරීේ සංඛ්ාව

•

වාපෘති කළමනාකර

ඒකකය මගින්ත්ර සහාය ලබා මදනු ලබන අවදානමට ලක් විය හැකි

කණ්ඩායේ සංඛ්ාව (කාණ්ඩ අනුව)
•

බලපෑමට ලක් වූ කාන්ත්රතාවන්ත්රමේ වාතධා වූ ස්ී පුරුර් සමාජභාවයට අදාළ ගැටළු/ ප්රාමයෝගික
ගැටළු සංඛ්ාව

•

බලපෑමට ලක් වූ කාන්ත්රතාවන්ත්රමේ විසඳන ලද ස්ී පුරුර් සමාජභාවයට අදාළ ගැටළු/
ප්රාමයෝගික ගැටළු සංඛ්ාව

•

මසෞඛ් බලර්ාරීන්ත්ර මවත වාතධා වූ ලිංගිකව මබෝවන මරෝග සංඛ්ාව

•

මපාලිසිය මවත වාතධා වූ අපරාර් සංඛ්ාව

•

ආදායේ හා ජීවමනෝපාය ප්රතිසාර්න සහාය අවශ පවුල් සංඛ්ාව

•

ආදායේ ප්රතිස්ර්ාපන වැඩසටහන යටමත් සහාය ලබා මදන පවුල් සංඛ්ාව - පුහුණුව, ස්වයං
ැකියා, වාපෘතියට සේබන්ත්රර් වීම ආදය

•

පවත්වන ලද දුක්ගැනවිලි විසඳීමේ කමිු ැස්වීේ සංඛ්ාව

•

දුක්ගැනවිලි විසඳීමේ කමිුව මවත ලැබුණු පැමිණිලි සංඛ්ාව

•

දුක්ගැනවිලි විසඳීමේ කමිුව විසින්ත්ර විසඳන ලද දුක්ගැනවිලි සංඛ්ා හා දන
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යාවත්කාලීන කරන ලද වන්ත්රද නාසය

අංකය

මගානු
අංකය

ආදායේ
ප්රභවය

මාසික
ආදායම

බලපෑමට
ලක්වූ
මාසික
ආදායම

01

10

මග්රාසරිය

35000.00

20000.00

120000.00

ආදායේ
ප්රතිසාර්නය
(50000.00)
සහ / මහෝ
අවකාශය
50000.00

02

24

50000.00

15000.00

90000.00

50000.00

නැත

03

15

මේල්ඩින්ත්ර
මර්ාප්
කේකරුවා

25000.00

නැත

නැත

04

23

25000.00

නැත

නැත

05

36

ැකියා
විරහිත
-

නැත

නැත

06

12

15000.00

90000.00

නැත

ඹේ,
50000.00
ඹේ
,
50000.00
ඹේ
,
50000.00
ඹේ
,
50000.00

07

14

ස්වයං ැකියා
- බුලත් විට
විකිණීම
ස්වයං ැකියා
–
තැඹිලි
විකිණීම

කිසිමවක්
නැත
කිසිමවක්
නැත
කිසිමවක්
නැත
15000.00

N/A

10000.00

90000.00

50000.00
මහෝ
අවකාශය

නැත

නා.සං.අධිකාරිය මවතින්ත්ර රු. 50000 මහෝ
තැඹිලි ගබඩා කිරීමට අවකාශයක් ලබාදීම

08

18

ස්වයං ැකියා
– අතරු කෑම
විකිණීම

25000.00

15000.00

90000.00

50000.00
මහෝ
අවකාශය

නැත

නා.සං.අධිකාරිය මවතින්ත්ර රු. 50000 මහෝ
ආහාර කරත්තය නවතා තැබිමට ස්ර්ානයක්
ලබාදීම

09

33

ස්වයං ැකියා
– අයිස්ක්රීේ
විකිණීම

25000.00

10000.00

90000.00

50000.00

නැත

10

09

30000.00

5000.00

90000.00

50000.00
or space

නැත

11

04

N/A

N/A

නැත

නැත

06

N/A

N/A

නැත

නැත

ඹේ
,
50000.00
ඹේ
,
50000.00

මවන්ත්රවූ සහ ආචිචි සමඟ ජීවත්වන දරුවන්ත්ර

12

ස්වයං ැකියා
–
ආප්ප
විකිණීම
විමද්ශ ගෘහ
සහායක
ැකියා
විරහිත

වාපෘතිමයන්ත්ර පලපෑමට ලක් වූ නිවාස ඒකක
දරිමත් කිරීම පිණිස ජංගම කරත්තයක් මිලදී
ගැනීම සහ අයිස් ක්රිේ සෑදීමට පුහුණුවක්
ලබාදීම
නා.සං.අධිකාරිය මවතින්ත්ර රු. 50000 මහෝ
ආප්ප විකිණීම සඳහා ස්ර්ානයක් ලබාදීම

13

01

N/A

N/A

නැත

නැත

14

02

විමද්ශ ගෘහ
සහායක
විමද්ශ ගෘහ
සහායක

N/A

N/A

නැත

නැත

ඹේ
,
50000.00
ඹේ
,
50000.00

ආච්චි සමඟ ජීවත්වන දරුවන්ත්ර සහ පියා
මවන්ත්ර වූ
පියා
සමග
ජීවන්ත්රවන
දරුවන්ත්ර,
මපදමධරුමවක්. පියා සහ එක් පුමතක් නුගත්.
පුමතකු අසනීප තත්ත්වමයන්ත්ර මපමළනවා.
විමශ්ර් අර්ාපනයක් අවශයි.

N/A

ආදායේ
අහිමිවීම
(90000.00)

අනාරක්ිත
(50000.00)
නැත

අදහස්

Replacement shop has been
provided.
මේල්ඩින්ත්ර වැඩමුළුව සඳහා අවකාශ ලබා දී
ඇත.
මානසික පීඩනමයන්ත්ර පීඩා විඳින ඔහුමේ
දයණියට විමශ්ර් සත්කාර අවශය
ආබාධිත පුද්ගලයකි. විමශ්ර් ආදායේ
ප්රභවයක් අවශය.
මසකට රු. 5000.00 ට අඩු ආදායේ ලබන
සැමියාමගන්ත්ර මවන්ත්රව ජීවත්වන සහ පුතුන්ත්රමේ
සමඟ ජීවත්වන පියා

කාන්ත්රතා ගෘහ මූලික පවුල්
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