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ෙැක්භ 

 

ඉඩම් ත ොයතුරු ළඳයීතම් දහකහලික ප්රමුයඹහ ීභ 

 

 

 

 

දභදවය 

 

ෘත්තීඹ නිපුණත්තඹන් යුත්  

තේහ රළදි පිරික් භඟින් ගුණහත්භක  

භමි ත ොයතුරු නිඳළයුම් ව තේහන් ළඳයීභ  

 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

දඳයෙන 
තදඳහර් තම්න්තු භළනුම් තයගුරහසි මිනින්තදෝරු තදඳහර් තම්න්තු භඟින් සිදුකයන භළනුම් වහ ව 

තදඳහර් තම්න්තුතේ අධීක්ණඹ ඹටතත් ලිඹහඳදිිංචි ඵරඹරත් මිනින්තදෝරුරුන් විසින් සිදුකයනු රඵන භළනුම් 

කටයුතු වහ රිංගු තේ. 

තභභ භළනුම් තයගුරහසි තදඳහර් තම්න්තු නි ය නිතඹෝ  ව  හක්ිකක උඳතදස භඟ ඳරිශීරනඹ කිරිභ සුදුසුඹ. 

මීට තඳය චක්රතඛය භඟින් නිකුත් කය ඇති තයගුරහසිද න  හක්ිකක ක්රභතේදඹන්ට අනු   ීභට භ හමී  

ප්රහතඹෝගික අත්වදහ ඵළලීම් භ  ළඩිදියුණු කයන රද භමිතික භළනුම්, අිංකි  දත්  කශභනහකයණඹ වහ ඉඩම් 

විස ය දත්  ඳද්ධතිඹ වහ ම්ඵන්ධ විතලේෂි  කරුණු තභභ ිංසකයණඹට තඵොතවෝ තේ  ඇතුරත් කය ඇ . 

කහලීන ඉදිරිතේදී  සිදු කශ යුතු න ිංතලෝධන තවෝ න තයගුරහසි ශුද්ධි ඳත්රිකහ  භඟින් නිකුත් තකතයනු ඇ . 

 

උඳතද්ලකත්ඹ   -  ර්තේඹර් ජනයහඛ / එස.එම්.පී.පී. ිං ක්කහය භඹහ 

ිංසකහයක භණ්ඩරඹ -  තජයසන නිතඹෝජය ර්තේඹර් ජනයහඛ/ ..එඛ.එස.ී.. තඳතර්යහ මිඹ 
   - තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි / ී..ඩී.පී.ආර්. ඵසනහඹක භඹහ  
    තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි / ඩී.යුතර්කහ ඳයණවි හන මිඹ 
    මිනින්තදෝරු අධිකහරි / පී.එම්.සුනී හ තඳතර්යහ මිඹ 
 

ඳරිච්දේෙඹ ං්කයණ වාඹ 

01 ළනි ඳරිච්තේදඹ - තදඳහර් තම්න්තු භළනුම් 
තයගුරහසි වළඳින්ීභ  

..එඛ.එස.ී.. තඳතර්යහ මිඹ 

02 ළනි ඳරිච්තේදඹ - භමිතික ඳහරන භළනුම්  ටී.එම්.පී.ය. ත න්නතකෝන් භඹහ / ටී.එච්. අභයහිං නී මිඹ  

03 ළනි ඳරිච්තේදඹ - කඤසඤ ව භහයිම් ඛ තේ.එම්.පී.පී. ජඹසූරිඹ භඹහ 

04ළනි ඳරිච්තේදඹ - විකීර්ණ භළනුම්   තක්.ඩී. ඳළයකුම්ලහන්  භඹහ/ උඳහලි තේ. වි හයනතේ භඹහ  

05 ළනි ඳරිච්තේදඹ - අධිකහරිඳත්ර උඋහවි 
තකොමින්) භළනුම්  

තක්.තක්.එස.යත්නහඹක භඹහ / පී.එම්.සුනී හ තඳතර් යහ  මිඹ 

06 ළනි ඳරිච්තේදඹ - අත්කය  ළනීතම් භළනුම් ඊ.එම්.ඩී.එම්. .කනහඹක භඹහ  

07 ළනි ඳරිච්තේදඹ - ඉිංජිතන්රු භළනුම් ඊ.එම්.ඩී.එම්. .කනහඹක භඹහ/ ඩී. යුතර්කහ ඳයණවි හන මිඹ 

08 ළනි ඳරිච්තේදඹ - භහයිම් නිඹභ කිරිතම් භළනුම් ය.තක්.එස.පී. විතේසිිංව භඹහ  

09 ළනි ඳරිච්තේදඹ - විස ය භළනීභ තේ.එම්.පී.පී. ජඹසූරිඹ භඹහ / පී.එම්.සුනී හ තඳතර් යහ  මිඹ 

10 ළනි ඳරිච්තේදඹ - තන් කර බිභ තේ.එම්.පී.පී. ජඹසූරිඹ භඹහ 

11ළනි ඳරිච්තේදඹ - තෙත්ර භළනුම් දත්  ැසස 
කිරීභ වහ ටවන්  ළබීභ  

යි.ජී.ඥහණතිරක භඹහ / ඕ.ටී.එම් අයි.තිරකයත්න මිඹ  
/ බී.එච්.බී. සිරිඛලහන්  භඹහ / ඩී. යුතර්කහ ඳයණවි හන මිඹ 

12 ළනි ඳරිච්තේදඹ - පිඹුරු ළඩ 

13 ළනි ඳරිච්තේදඹ - තෙත්රපරඹ  ණනඹ කිරීභ -  

14ළනි ඳරිච්තේදඹ - සිතිඹම්,තර්යහ චිත්ර ව 
හර් හ 

භහින්ද තවේභසිරි භඹහ / ඩී. යුතර්කහ ඳයණවි හන මිඹ 

15 ළනි ඳරිච්තේදඹ - කට්ටි කළඩීතම් ළරසුම් 
පිළිතඹර කිරිතම් ව කුඤසඤ  ළී.තම් භළනුම් 

ඩබ්ලිේ.එම්. අතබ්යත්න ඵණ්ඩහ භඹහ / පී.එම්.සුනී හ 
තඳතර් යහ  මිඹ 

16 ළනි ඳරිච්තේදඹ - න ය භළනුම් එම්...එම්. තෝභර හ මිඹ / ..එම්.එන්.ඵණ්ඩහය භඹහ 

17 ළනි ඳරිච්තේදඹ - විවිධ ..එඛ.එස.ී.. තඳතර්යහ මිඹ / ී..ඩී.පී.ආර්. ඵසනහඹක භඹහ / 
ඩී. යුතර්කහ ඳයණවි හන මිඹ 

18 ළනි ඳරිච්තේදඹ - වහධිඳ ය තද්ඳශ භළනුම් ..එඛ.එස.ී.. තඳතර්යහ මිඹ /තක්.ආර්. යත් භඹහ 

19 ළනි ඳරිච්තේදඹ - සිතිඹම්කයණඹ තක්. සිනන්දයහජහ භඹහ / තක්.තක්.බී.එන්. ප්රනහන්දු මිඹ  

20 ළනි ඳරිච්තේදඹ - බිම් භළනීභ වහ තඹතදන 
යසාහපි  නීතීන්  

තක්.ඩී. ඳළයකුම්ලහන්  භඹහ 

 

21 ළනි ඳරිච්තේදඹ - කළඩළස ය භළනුම් තක්.ජී. එස. ඳද්මිික මිඹ / බී.එච්.බී. සිරිඛලහන්  භඹහ / 
පී.එම්.සුනී හ තඳතර් යහ  මිඹ 

22  ළනි ඳරිච්තේදඹ - අිංකි  දත්  
කශභනහකයණඹ 

ඩබ්ලිේ.ටී.එම්.එස.බී. ත න්නතකෝන් භඹහ / ජී.ඩී.පී. 
ආරිඹතිරක භඹහ / තක්.ඩී. ඳළයකුම්ලහන්  භඹහ 



 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ඳටුන 

1. ැනි ඳරිච්දේෙඹ    - දෙඳාර්තදේන්තු භැනුේ දයගුරාසි වැඳින්වීභ  

2. ැනි ඳරිච්දේෙඹ   - භූමිතික ඳාරන භැනුේ  

3. ැනි ඳරිච්දේෙඹ   - කඤඤ් ව භායිේගල්  

4. ැනි ඳරිච්දේෙඹ   - විකීර්ණ භැනුේ  

5. ැනි ඳරිච්දේෙඹ  -  අධිකාරිඳත්ර (උාවි දකොමින්) භැනුේ 

6. ැනි ඳරිච්දේෙඹ   - අත්කය ගැනීදේ භැනුේ  

7. ැනි ඳරිච්දේෙඹ   - ඉංජිදන්රු භැනුේ 

8. ැනි ඳරිච්දේෙඹ   - භායිේ නිඹභ කිරීදේ භැනුේ  

9. ැනි ඳරිච්දේෙඹ   - වි්තය භැනීභ  

10. ැනි ඳරිච්දේෙඹ   - දන් කර බිේ  

11.  ැනි ඳරිච්දේෙඹ   - දෙත්ර භැනුේ ෙත්ත රැ් කිරීභ වා ටවන් තැබීභ  

12. ැනි ඳරිච්දේෙඹ   - පිඹුරු ැඩ  

13. ැනි ඳරිච්දේෙඹ   - දෙත්රපරඹ ගණනඹ කිරීභ  

14. ැනි ඳරිච්දේෙඹ   - සිතිඹේ, දර්ඛාචිත්ර ව ාර්තා 

15. ැනි ඳරිච්දේෙඹ  -  කට්ටි කැඩීදේ ැරසුේ පිළිදඹර කිරීදේ ව කුඤ්ඤ  ගැසීදේ භැනුේ 

16. ැනි ඳරිච්දේෙඹ   - නගය භැනුේ 

17. ැනි ඳරිච්දේෙඹ   - විවිධ  

18.  ැනි ඳරිච්දේෙඹ   - වාධිඳතය දපඳශ භැනුේ  

19. ැනි ඳරිච්දේෙඹ   - සිතිඹේකයණඹ 

20. ැනි ඳරිච්දේෙඹ   - බිේ භැනීභ වා දඹදෙන ය්ාාපිත නීීනන් 

21. ැනි ඳරිච්දේෙඹ  -       කැඩැ්තය භැනුේ  

22.  ැනි ඳරිච්දේෙඹ      - අංකිත ෙත්ත කශභනාකයණඹ 
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1 ළනි ඳරිච්තේදඹ  i 
 

 

1 ැනි ඳරිච්දේෙඹ 

 

දෙඳාර්තදේන්තු භැනුේ දයගුරාසි වැඳින්වීභ 

ඳටුන 

 

දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 

වි්තයඹ පිටු 

 වැඳින්වීභ 

1.1.  වළඳින්ීභ 1 

 මිනින්දෙෝරු දෙඳාර්තදේන්තු භඟින් සිදුකයනු රඵන භැනුේ 

1.2.  මිනින්තදෝරු තදඳහර් තම්න්තු භඟින් සිදුකයනු රඵන භළනුම් 1 

 භැනුේ ර්ග 

1.3.  දීභනහ ඳත්ර රඵහදීභ වහ කයනු රඵන භළනුම් 1 

1.4.  අත්කය  ළනීතම් භළනුම් 2 

1.5.  අධිකහරිඳත්ර උඋහවි තකොමින්) භළනුම් 2 

1.6.  කළඩළස ය භළනුම් 2 

1.7.  න ය භළනුම් 2 

1.8.  භහයිම් නිඹභ කිරීතම් භළනුම් 3 

1.9.  අනය අඛරහ  ළනීම් පිළිඵ තකතයන භළනුම් 3 

1.10.  ඉිංජිතන්රු භළනුම් 3 

1.11.  කට්ටි කළඩීතම් භළනුම් 3 

1.12.  විවිධ භළනුම් 4 

1.13.  භහර්  වහ ඇශ භහර්  භළනුම් 4 

1.14.  ඳහරන භළනුම් 4 

1.15.  භරක්ණහත්භක සිතිඹම් වහ කයන භළනුම් 4 

1.16.  වහධිඳ ය තද්ඳශ භළනුම් 4 

1.17.  රිංකහ භළනුම් 4 

 භැනුේ ැඩ වා ඵරඹ 

1.18.  භළනුම් ළඩ වහ ඵරඹ 5 
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1 ළනි ඳරිච්තේදඹ  1 
 

1 ැනි ඳරිච්දේෙඹ  

දෙඳාර්තදේන්තු භැනුේ දයගුරාසි වැඳින්වීභ 

 

වැඳින්වීභ 

1.1. වැඳින්වීභ 

මිනින්තදෝරු තදඳහර් තම්න්තුතේ සිඹළුභ භළනුම් කටයුතු ශ්රී රිංකහ තුර ගුණහත්භක වහ .කහකහය 

ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ තභභ භළනුම් තයගුරහසි කස කය ඇ . 

 

මිනින්දෙෝරු දෙඳාර්තදේන්තු භඟින් බාය ගන්නා භැනුේ 

 

1.2. ප්රධහන ලතඹන්  ඳව  වන් භළනුම් ර්  මිනින්තදෝරු තදඳහර් තම්න්තු භඟින් සිදුකයනු රඵයි. 

i. දීභනහ ඳත්ර රඵහදීභ වහ කයනු රඵන භළනුම් 

ii. අත්කය  ළනීතම් භළනුම් 
iii. අධිකහරිඳත්ර උඋහවි තකොමින්) භළනුම්  

iv. කළඩළස ය භළනුම් 

v. න ය භළනුම් 

vi. භහයිම් නිඹභ කිරීතම් භළනුම් 

vii. අනය අඛරහ  ළනීම් පිළිඵ භළනුම් 

viii. ඉිංජිතන්රු භළනුම් 

ix. කට්ටි කළඩීතම් භළනුම් 

x. විවිධ භළනුම් 

xi. භහර්  වහ ඇශ භහර්  රකුණු කිරීතම් භළනුම් 

xii. ඳහරන භළනුම් 

xiii. භරක්ණහත්භක සිතිඹම් වහ කයන භළනුම් 

xiv. වහධිඳ ය තද්ඳශ භළනුම් 

xv. රිංකහ භළනුම් 

 

 

 

භැනුේ ර්ග 

 

1.3. දීභනා ඳත්ර රඵාදීභ වා කයනු රඵන භැනුේ  

 

ඉඩම් ිංර්ධන ආඥහඳන  ඹටතත් ව යජතේ ඉඩම් ආඥහඳන  ඹටතත් කයනු රඵන භළනුම් භඟින් 

දීභනහ ඳත්ර ළකී.භ සිදු කයනු රඵයි. 

 

ඉඩේ ංර්ධන ආඥාඳනත ඹටදත් සිදු කයන භැනුේ: 

ප්රහතද්ශීඹ තඛකම්රුන්  භ ඵර ප්රතද්ලතේ පිහිටි  හ කිරීභට සුදුසු යජතේ ඉඩම් තභභ ඳන  ඹටතත් 
ඉඩම් කච්තච්රි ඳත්හ සුදුසන් ත ෝයහත න ඵරඳත්ර භ  ඉඩම් ිංර්ධනඹ කිරීභ වහ යජතේ ඉඩම් 
ඳයහ තදනු රඵයි. 
ඉඩම් ිංර්ධනඹ කශ ඳසු නී යහනුකර ප්රධහන ඳත්රඹක් භඟින් ඉඩම් අයිතිඹ ඳයහ දීභට ප්රහතද්ශීඹ 
තඛකම්රුන්ත න් රළතඵන භළනුම් ඉඛලීම් වහ යසාහපි  පිඹුරු කස කිරීභට කයනු රඵන 
භළනුම් තභඹට අදහශතේ. 
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යජදේ ඉඩේ ආඥාඳනත ඹටදත් සිදු කයනු රඵන භැනුේ: 

ඉඩම් ිංර්ධන ආඥහඳනතින් ආයණඹ තනොන ආඹ න ව පුද් රඹන් ත  තන් කයනු රඵන 

යජතේ ඉඩම් භළනීභ තභභ ඳන  ඹටතත් සිදු කයනු රඵයි. 

උදහවයණ ලතඹන් යජතේ ආඹ න රට ඉඩම් තන් කිරීභ, භධයභ ආදහඹම් රඵන පුද් රයින්ට ව 

පුද් ලික ආඹ න ත  දීර්ඝ කහලීන ඵදු ඵරඳත්ර නිකුත් කිරීභට,  පර්ණ අයිතිඹ රළතඵන ඳරිදි ඳළරීභ 

සිදු කිරීභට ව යක්ෂි  තර ඉඩම් තන් කිරීභට ඉඩම් භළනීභ මින් අදවස තකතර්. 

 

 

1.4. අත්කය ගැනීදේ භැනුේ  

 

තභභ භළනුම් කයනුතේ අත්කය  ළනීතම් නිරධහරිඹහතේ ඉඛලීභක් ඇති විටකඹ. එහිදී 

 

උඅ)  ඉඩභක ප්රකහි  භවජන අයමුණු වහ ඇති සුදුසුකභ නිලසචඹ කය  ළනීභ වහ  ඉඩම් 

අත්කය  ළනීතම් ඳනතත් 2 න  න්තිඹ  ඹටතත් සිදු කයන භළනුම්. තභභ අසාහතේදී 

අනුතර්යනඹක් ඳභණක් පිළිතඹර කයනු රළතබ්. 

 

(ආ) ප්රකහි  ඉඩභ, ප්රකහි  භවජන අලය හඹ වහ සුදුසු ඹළයි තීයණඹ කශ විට ඉඩම් 

අත්කය  ළනීතම් ඳනතත් 6 න තවෝ 38 උඅ) අතුරු විධහනඹ ඹටතත් සිදු කයන භළනුම්. 

තභහිදී භහයිම් ඛ තඹොදහ පිඹුයක් පිළිතඹර කයනු රළතබ්. 

 

1.5. අධිකාරිඳත්ර (උාවි දකොමින්) භැනුේ 

 

 හභහනයතඹන් උහවිඹ භඟින් තකොමින් නිකුත් කයන්තන් ඵරඹරත් මිනින්තදෝරුයතඹකුතේ ළඩ 

ඳරීක්හ කිරීභට තවෝ ඔවුන්තේ පිඹුරු භ  යජතේ භහයිම් අධිසාහඳනඹ කිරීභට තේ. තභභ භළනුම් උහවි 

භඟින් රඵහදී ඇති උඳතදස අනුභ කයත න ඹහ යුතුතේ. 

 

1.6. කැඩැ්තය භැනුේ 

 

 ඹම් බිම් තකොටක් තවෝ ඹම් ඳරිශ්රඹක් නළ තවොත් ඊට ම්ඵන්ධ ඹම් නනතික අයිතිහසිකභකට තවෝ 

ම්ඵන්ධ හඹක භහයිම් තීයණඹ කිරීතම් තවෝ අර්ාකානඹ කිරීතම් කහර්ඹඹ වහ න භළනුම්ඹ. 

තභයින්  භය න්තන් එඹ ඳළවළදිළි වහ එක් එක් ඉඩම් .කකඹ උඉඩම් කළඵළඛර) භඟ තදන රද 

ප්රතද්ලඹක් තුර සාහනීඹ නියදය හක් ඇති ෆභ ඉඩම් කළඵළඛරක්භ  එක් එක් ඉඩම් කළඵලි වහ 

ිං   සාහපි  කිරීභ තේ. එභ නිහ කළඩළස ය භළනුම් ඹනු ඹම් ප්රකහි  ප්රතද්ලඹක එක් එක් ඉඩම් 

කළඵලිර භහයිම් ිං   ක්රභඹකට භත ෝලීඹ පිහිටීභ නිලසචි  න ඳරිදි සාහපි  කිරීභ, ප්රභහණඹ 

තන්තකොට දළක්ීභ, ඉඩම් කළඵලි වහ භහයිම් ඵළවළය කිරීභ වහ ම්ඵන්ධ ක්රිඹහලිඹකි. එතේභ ඳළයික 

භහයිම් නළ  පිහිටුීභ, භහයිම් භ  ඇතිවූ ආයවුඛ නියහකයණඹ වහ ඉඩභට ම්ඵන්ධ අතනකුත් 

හිමිකම් නිලසචඹ  කිරීභටද තඹොදහ   ළතන්. 

 

1.7. නගය භැනුේ  

 
මිනින්තදෝරු තදඳහර් තම්න්තු භඟින් තභභ භළනුම් කයත න ඹනු රඵන්තන් නහ රික ප්රතද්ල තුර 

තවෝ ිංර්ධි  ප්රතද්ල තුර ඇති භහර් , ජර භහර්  වහ අතනකුත් සබහවික රක්ණ, තද්ඳශ භහයිම් වහ 

ත ොඩනළගිලි භඟ ඇති අතනකුත් විස ය තඳන්ීභ වහ තේ. තභහි ප්රතිපරඹ තර භමිඹ භ  ඇති 

තද්ඛහි, ඇති ළටිතඹන් විස ය ටවනක් රළතඵන අ ය තභහි අයමුණ නුතේ  ක්තේරු කටයුතු  

වහ ළරසුම් කටයුතු වහ තඹොදහ  ළනීභ ඳභික. තභහිදී ඳළයික භළනුම් ම්ඵන්ධතඹන් කටයුතු 

තනොකයන අ ය, ඉඩම් විස ය තඛයනඹක් ද පිළිතඹර තනොතකතර්. තේහරහභිඹහතේ අලය හඹ 

අනු තභෝච්ඡ තර්යහ අඳිනු රළතබ්. 

 

 



තද.භළ.තය.                                                                       තදඳහර් තම්න්තු භළනුම් තයගුරහසි වළඳින්ීභ 
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1.8. භායිේ නිඹභ කිරීදේ භැනුේ 

 

භහයිම් නිඹභ කිරීතම් භළනුම් තදර් ඹක් ඇ . 

1.  රංකා භැනුේ ප්රදපල තුර දකදයන භායිේ නිඹභ කිරීදේ භැනුේ 

 භක නියවුඛ කයන නිරධහරිඹහ විසින් ඔහුතේ නියවුඛ කිරීම් අන් කශ විට, නියවුඛ කශ 

ප්රතද්ල තන් කය දළක්ීතම් අයමුණු ඇති තභභ භළනුම් කයනු රඵයි. තභහිදී නියවුඛ කිරීතම් 

නිරධහරිඹහතේ තන් කිරීතම් භළතභෝ ඳත්රඹට අනුකර තභභ භළනුම් කයනු රළතබ්. 

 

2. ඉඩේ හිමිකේ ලිඹාඳදංචි කිරීදේ ප්රදපල තුර දකදයන කැඩැ්තය භැනුේ 

හිමිකම් නියවුඛ කිරීතම් තකොභහරිසතේ අලය හඹ අනු තභභ භළනුම් කයනු රඵන්තන් 

නියවුඛ කශ ඉඩම් කළඵලිර භහයිම් තන් කය දළක්ීභටයි. භහයිම් තන්කය දළක්ීතම් භළනුම් 

ලින් ඳසු පිළිතඹර කයන කළඩළස ය සිතිඹම් හිමිකම් ලිඹහඳදිිංචි කිරීභ වහ මලික 

ලතඹන් තඹොදහ  ළතන්. 

 

 

1.9. අනය අල්රා ගැනීේ පිළිඵ දකදයන භැනුේ 

 

ප්රහතද්ශීඹ තඛකම්රු, ඉඩම් තකොභහරිස ජනයහඛ, න ිංයක්ණ ජනයහඛ ආදී විවිධ ඳහර්ල ර 

අලය හඹ වහ ඉඛලීභ ඳරිදි යජතේ ඉඩම්ර තකතයන අනය අඛරහ  ළනීම් තභහිදී භළනුම් කයනු 

රළතබ්. තභභ භළනුම් ර අයමුණ න්තන් අනය අඛරහ  ළනීම් විධිභත් කිරීභ තවෝ අනයකරුන් 

ඉත් කිරීභ වහඹ. තඵොතවෝවිට පිට  භහයිභ භළනුම් කිරීභ වහ විතකෝණභහන ඳරික්රභණඹක් තවෝ 

තනත් ඳහරන ක්රභඹක් තඹොදහ  නු රඵන අ ය, අතනකුත් විස ය භළනීභ වහද අලය නම් 

විතකෝණභහනඹභ තවෝ මිහි ළන්  ළන්වුම් චන්ද්රිකහ උසූළටි) ඳද්ධති උGNSS) තඹොදහ    වළක. තභහිදී 

අනුතර්යනඹක් පිළිතඹර කය අනයකරුන්තේ රළයිසතුක් භඟ ඹන අ ය, එභ රළයිසතු එභ 

අනුතර්යනඹ භ භ තවෝ තනත් ඳත්රඹක් බහවි හ කය ටවන් කයනු රළතබ්.  

ඊට අභ ය අත්කය  ළනීතම් භළනුම්, භහර්  භළනුම්, භහයිම් ඛ දභහ භනින භළනුම් ආදී තනත් ඕනෆභ 

භළනුම් කිරීභකදී අනය අඛරහ  ළනීම් දළන  න්නට රළබුණු විට . පිළිඵ හර් හ කශ යුතුතේ. 

තභළනි අනය අඛරහ  ළනීම් පිළිඵ ක්රිඹහ කශ වළකි විවිධ ආකහය ඳතින අ ය, තම් පිළිඵ 

විස ය අදහශ භළනුම් ර් ඹට විතලේෂි වූ ඳරිච්තේදර දක්හ ඇ .  

 

1.10. ඉංජිදන්රු භැනුේ  

 

විවිධ ර් තේ ඉිංජිතන්රුභඹ යහඳෘති ළරසුම් කිරීතම් අයමුණු වහ මිනින්තදෝරු තදඳහර් තම්න්තු 
විසින් තභභ භළනුම් බහය  නු රළතබ්. තභහිදී තභෝච්ඡ තර්යහ හි  පිඹුයක් කස තකතයන අ ය එඹ 
හරි භහර් , ජරහඳහවනඹ වහ කර ඵළවළය කිරීභ ව  ිංතුය කශභනහකයණඹ  ආදිඹ වහ බහවි හ 
කශ වළක. විවිධ තඹෝජනහ ක්රභර භළනුම් අලය හඹන් එකින් එකට තනස විඹ වළකි අ ය එක් 
එක් භළනුම් ර් ඹ වහ තදඳහර් තම්න්තු ම්භ  පියවි යඹන් ඇ . 
 

1.11. කට්ටි කැඩීදේ භැනුේ  

 

මලික ට භහයිම් භළනුම් වහ ඉඛලුම් කයන ආඹ නතේ අලය හඹන් ම්පර්ණ න ඳරිදි අදහශ  
ප්රතද්ලතේ  විස ය භළනුම් කය කට්ටි කළඩීතම් ළරළසභක් උBOD) පිළිතඹර කයනු රළතබ්. අදහශ 
ඉඛලුම් කයන ආඹ නඹ විසින් කට්ටි කළඩීතම් ළරළසභ අනුභ  කශ විට කට්ටි කළඩීභ, විතකෝණභහන 
භළනුභක් තවෝ පර්ණභහන භළනුභක් භඟින් කයනු රළතබ්. තභභ  භහයිම් හභහනයතඹන් ලී කුඤසඤ භඟින් 
රකුණු කයන අ ය, .හ කට්ටිකරුන්ට වහ ග්රහභ නිරධහරින්ට/ අදහශ නිරධහරින්ට තඳන්හ තදනු 
රළතබ්. 
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1.12. විවිධ භැනුේ 

 

විවිධ යජතේ ආඹ න විසින් කයනු රඵන ඉඛලීම් නිහ සිදු කයන භළනුම්, විවිධ  ර් තේ භළනුම් 

ඹටතත් රකනු රළතබ්. තභභ භළනුම්, භහයිම් නළ  රකුණු කය දළක්ීතම් සිට විලහර ප්රතද්ලඹක 

තේහ දහඹකඹහතේ ඹම් විතලේෂි  අලය හඹන් නිළක වඳුනහ  ළනීභට කයන භළනුම් ව ආයවුඛ 

හි  භහයිභක භහයිම් තඳන්හදීභ දක්හ තනස විඹ වළකිඹ. 

 

1.13. භාර්ග වා ඇශ භාර්ග භැනුේ 

 

භහර්  වහ ඇශ භහර්  හභහනයතඹන් තභෝච්ඡ සිතිඹම් භ  ළරසුම් කයනු රළතබ්.  ණනඹ කයන රද 

දුයඛ වහ දි ිංල භඟ භමිඹ භ  භධය තර්යහ ඳශමු පිහිටනු රළතබ්. එභ භධය තර්යහ 

පිහිටුීතභන් ඳසු එඹ විස ය භළනුම් වහ වූ නියදය හතඹන් භනිනු රළතබ්. තීරු භළනුම්, දික්කඩ 

භළනුම් උLS) වහ වයසකඩ භළනුම්ද (CS) ඳසු කයනු රළතබ්. 

 

1.14. ඳාරන භැනුේ  

 

ඳහරන ජහරඹ පිහිටුීභ වහ ඳත්හත න ඹහභ වහ තභභ භළනුම් කයනු රළතබ්. තභඹ මිනින්තදෝරු 

තදඳහර් තම්න්තුතේ මලික  කීම් ලින් එකකි. විදුත් චුම්බක දුය භළනීතම් උඳකයණ (EDM), 

උGNSS) උඳකයණ, භට්ටම් උLevel) උඳකයණ වහ CORS ආදී විවිධ උඳකයණ වහ විවිධ ක්රභ තභභ 

භළනුම් වහ බහවි හ කයනු රළතබ්. 

 

 

1.15. භූරක්ණාත්භක සිතිඹේ වා කයන භැනුේ 

 

තභළනි භළනුම් හභහනයතඹන් ඡහඹහතර්යණමිතික ක්රභ භඟින් කයනු රඵන අ ය . වහ ගුන් 

ඡහඹහරඳ තවෝ , ඉ හ ඉවර විතේදනඹක් උHigh Resolution) ඇති චන්ද්රිකහ ඡහඹහරඳ බහවි හ කයනු 

රළතබ්. තකතේ ත ත් සිතිඹම් මුද්රණඹ  කිරීභට තඳය භමිඹ භ  භළනුම් වහ තෙත්ර විභර්ලනඹ භඟින් 

නියදය හ  වවුරු කය  ළනීභ අලය තේ. 

 

 

1.16. වාධිඳතය දපඳශ භැනුේ   

 

වහධිඳ ය තද්ඳශ ඹනු ඉඩභ භඟ භවඛ එකකට ළඩි  ණනක් ඇති ත ොඩනළගිලි වහ ඳදිිංචි තවෝ 

ඳදිිංචි ීභට බහවි හ තනොකයන සහධීන .කක එකට ළඩි  ණනක් ඇති තද්ඳශ තේ. මිනින්තදෝරු 

තදඳහර් තම්න්තු භඟින් හභහනයතඹන් තභභ වහධිඳ ය තද්ඳශ භළනුම් කය ත න ඹනු රඵන්තන් 

යජතේ ඳහරනතේ ඳතින ජහතික නිහ ිංර්ධන අධිකහරිඹ ආදී ආඹ න වහ තේ.  

 

 

1.17. රංකා භැනුේ   

 

රිංකහ භළනුම්ර ප්රධහන ඳයභහර්ාඹ වූතේ නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරිඹහ භඟින් වහ නියවුඛ කිරීභ භඟින් 

අයිතිහසිකම් කිඹන ඉඩම් වහ යජතේ ඉඩම් තන් කිරීභයි. එකවිටභ පුද් ලික ඹළයි තීයණඹ කශ වළකි 

වූ ඉඩම්, එනම් ඳළයික  හන් ඇති වහ හිමිකම් පිඹුරු ඇති ඉඩම් එක් කරහඳඹක් උBlock) තර 

භළනුම් කය දළක්තන අ ය, විවිධ  හන් තන් තන් දක්හ ඇ . තභහිදී ඵළලු ඵළඛභට පුද් ලික 

ඵ තනොතඳතනන නමුත්  හ කය තිබ ඉඩම් තඳොදුතේ අයිතිහසිකම් තනොකීතේ නම් තන් තන් 

භහයිම් ඛ දභහ භළනුම් කය දක්හ ඇ .  

 

තවේන් වහ යජතේ ඉඩම් අ ය භහයිම් භළනීතම්දී පුද් ලික  හන්ට එදිරි භහයිම් ඛ දභහ භනින රද 

අ ය තභභ භළනුම් නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරිඹහතේ අලය හඹට අනුකර කයන රදි. එතේභ රිංකහ 



තද.භළ.තය.                                                                       තදඳහර් තම්න්තු භළනුම් තයගුරහසි වළඳින්ීභ 
 

1 ළනි ඳරිච්තේදඹ  5 
 

භළනුම් පිඹුරු වහ ටවන් වහ  භක් .කකඹක් තර රකන රද අ ය තභභ පිඹුරු  ම් ලතඹන් 

මුද්රණඹ කය නිකුත් කය ඇ . රිංකහ  භළනුම් දළනට ම්පර්ණ කය ඇති ඵළවින්,   දුයටත් රිංකහ 

භළනුම් ප්රතද්ල භළනීභට ඉතිරිී නළ . 

 

 

භැනුේ ැඩ ෙවා ඵරඹ 

 

1.18. ඳශහත් ර්තේඹර් ජනයහඛ වහ/තවෝ දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින්,  භන්ට ඵරඹ දී 

නළති භළනුම් ළඩ බහය තනො   යුතුඹ. තෙත්රතේ දී  භහතේ ී.භහතන් ඳරිඵහහිය ඹම් කටයුත් ක් 

ඉටුකිරීභට ක්රිඹහ කයන්තන් නම් ඳශහත් ර්තේඹර් ජනයහඛයඹහත න් . පිළිඵ අනිහර්ඹතඹන්භ 

උඳතදස    යුතුඹ. වදිසි අසාහරදී විතලේ අනුභළතිඹ වහ නළ  ඳළමිණීභට සිදුන්තන් නම් වහ 

තනත් සුළු කහයණහ ම්ඵන්ධතඹන් ඳශහත් ර්තේඹර් ජනයහඛතේ ආයණ අනුභළතිඹට ඹටත් 

තෙත්රතේදී අලය හඹන් තඳන්හදීභට අනුභළතිඹ දී ඇති තකතනකුතේ ලිපිඹක් පිළි නු රළතබ්. 

නමුත් ඉන් ඳසු වළකි ඉක්භනින් තභභ ත ොයතුරු ඳශහත් ර්තේඹර් ජනයහඛ ත  ඳඹහ ලිඛි  

අනුභළතිඹ රඵහ    යුතුඹ. විතලේ යහඳෘති භළනුම් රදි එභ ඉඛලීම් ර්තේඹර් ජනයහඛයඹහ ත  

වයහ ඹළවිඹ යුතුයි.  
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ශුපධි ඳත්රඹ 
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2 ළනි ඳරිච්තේදඹ i 
 

2 ැනි ඳරිච්දේෙඹ      

භූමිතික ඳාරන භැනුේ 

ඳටුන 

 

දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 

වි්තයඹ පිටු 

 ඓතිවාසික ඳසුබිභ 

2.1.  ශ්රී රිංකහතේ ත්රිතකෝණීකයණඹ 1 

 ශ්රී රංකාදේ භූමිතික ඳාරන ජාරඹ (SLD 99) 

2.2.  SLD 99 ඳහරන රෙය   පිහිටුීභ 1 

2.3.  SLD 99 රට අදහශ ඳයහමිතීන් 1 

2.4.  SLD 99 රට අදහශ ඳහරන රෙය ර නිළයදි හඹ අනු ර්ගීකයණඹ 3 

 මිහිතැන් ගැන්වුේ චන්ද්රිකා (සැටි) ඳපධති (Global Navigation Satelite System-

GNSS) 

2.5.  GNSS ඳහරන රෙය  පිහිටුීභ වහ  පිරිවි යඹන් 3 

2.6.  GNSS ඳහරන රෙය  වහ සථිය රකුණු බහවි හ කයන අන්දභ 3 

 ්ථිය ඳාරන රෙය (රකුණු ර්ග) ර ර්ගීකයණඹ 

2.7.  සථිය ඳහරන රෙය  ර්   4 

 GNSS ඳාරන රෙය අංකනඹ කිරීභ 

2.8.  GNSS ඳහරන රෙය  අිංක කිරීභ 7 

 භූමිතික ඳාරන රෙය පිහිටුවීභ 

2.9.  ද්විතියික භමිතික ඳහරන රෙය ර අලය හඹ 8 

2.10.   ෘතියික භමිතික ඳහරන රෙය ර අලය හඹ 8 

2.11.   ෘතියික භමිතික ඳහරන රෙය පිහිටුීතම් ක්රිඹහලිඹ 8 

 භූමිතික ඳාරන රෙය   (GCP) පිහිටුවීභට සුදුසු ්ාාන දතෝයා ගැනීභ 

2.12.  භමිතික ඳහරන රෙය  පිහිටුීභට සුදුසු සාහන  8 

 ඳරික්රභණ ඳාරන රෙය 

2.13.  සථිය රකුණු පිහිටුීභ වහ පිහිටුම් ටවන් පිළිතඹර කිරීභ 9 

 භූමිතික ඳාරන රෙය නිරීක්ණඹ කිරීභට ඉල්ලුේ කිරීභ 

2.14.  තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් භළනුභක් ඉඛලුම් කයන ආකහයඹ 9 

 භූමිතික භැනුේ අංලදේ  ක්රිඹාලිඹ 

2.15.  ඳහරන රෙය  භළනුම් ඉඛලීභක් රද ඳසු ක්රිඹහකයන ආකහයඹ 9 

2.16.  දත්  ැසස කිරීභ වහ අන් යණ්ඩහිංක 10 

 ඳාරන ඳරික්රභණ 

2.17.  නියදය හඹ අනු ඳහරන ඳරික්රභණ ර්ගීකයණඹ 10 

2.18.  ඳහරන ඳරික්රභණ වහ සථිය රකුණු බහවි ඹ 11 

2.19.  ඳහරන ඳරික්රභණ වහ  පිරිවි යඹන් 11 

 ඳාරන ඳරික්රභණ පිහිටුවීභ 

2.20.  ඳරික්රභණ අිංක රඵහ  ළනීභ වහ තර්යහචිත්ර පිළිතඹර කිරීභ 12 
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දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 

වි්තයඹ පිටු 

2.21.  සථිය රකුණු පිහිටුීතම්දී ළරකිඹ යුතු කරුණු 12 

2.22.  තෙත්ර ටවන් තඹදීභ 12 

 දකෝණික වා  දග භැනීභ 

2.23.  උඳකයණ බහවි තේදී ළරකිඹ යුතු කරුණු 12 

2.24.  උඳකයණ ී.රුභහරු කිරීභ පිළිඵ උඳතදස 12 
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2 ළනි ඳරිච්තේදඹ 1 
 

2 ැනි ඳරිච්දේෙඹ 

භූමිතික ඳාරන භැනුේ 

 
ඓතිවාසික ඳසුබිභ 

  

2.1. ර් 1857 දී ආයම්බ කයන රද ශ්රී රිංකහතේ ත්රිතකෝණීකයණඹ 1933 දී වකහය මිනින්තදෝරු අධිකහරී 
තේ.ඊ. ජළක්න් භව හ විසින් නළ  ආ ණනඹ කයන රදී. තභභ ජහරතඹහි ප්රහාමික ත්රිතකෝණමිතික 
සාහන 110 ක් ඇ . ඳහරන ජහරතඹහි නියදය හඹ 1:20,000 ඳභණ විඹ.  ඳසු ද්විතියික 
ත්රිතකෝණමිතික සාහන,  ෘතියික ත්රිතකෝණමිතික සාහන ව සුළු ත්රිතකෝණමිතික සාහන වයවහ තභභ 
ජහරතඹහි ඝනත්ඹ ළඩි කයන රදී.  දුයටත් ඳහරන ජහරඹ ඳතුරුහ වළරීභ වහ  ත්රිතකෝණමිතික 
සාහන අ ය ප්රහාමික, ද්විතියික වහ  ෘතියික ඳරික්රභණ ජහර පිහිටුන රදී.  
 
කළඩළස ය භළනුම්, ඉදිකිරීම් භළනුම්, ඉිංජිතන්රු භළනුම්, ඉඩම් ත ොයතුරු ඳද්ධතිඹ උLIS) ව 
භත ෝලීඹ ත ොයතුරු ඳද්ධතිඹ උGIS) ළනි භළනුම් තෙත්රතේ බිහිවූ න  හක්ිකක දියුණුත් භඟ 
ඇතිවු අභිතඹෝ රට මුහුණ දීභට ඉව  භමිතික ජහරතඹන් ළඳයු නියදය හඹ ප්රභහණත් තනොන 
ඵ 1980 ර්ඹ ඳභණ න විට ඳළවළදිලි තඳනීඹන රදී. එඵළවින් ඉව   ළටළුරට විදුම් තීභ 

වහ 1992 තඳඵයහරි භහතේදී මිනින්තදෝරු තදඳහර් තම්න්තු විසින් ම්භන්ත්රණඹක් ිංවිධහනඹ 
කයන රදී. එහි ප්රතිපරඹක් තර ඳතින ඳහරන ජහරඹ, ත්රිතකෝණීකයණඹ උTriangulation), 
ත්රඹිංලනඹ උTrilateration) වහ ත ෝලීඹ පිහිටුම් ඳද්ධති උGPS) නිරීක්ණ තඹොදහ නිමින් ළඩි දියුණු 
කිරීභට තීයණඹ කයන රදී.  

 

 

ශ්රී රංකාදේ භූමිතික ඳාරන ජාරඹ (SLD 99) 

  

 

2.2. 1992 දී ත්රිතකෝණීකයණඹ උTriangulation), ත්රඹිංලනඹ උTrilateration) වහ ත ෝලීඹ පිහිටුම් ඳද්ධති 
උGPS) බහවි තඹන් ශ්රී රිංකහතේ ඳහරන ජහරඹ ළඩිදියුණු කිරීතම් බහයදය ක්රිඹහලිඹ ආයම්බ කයන රදී. 
1999 ර්තේදී ම්පර්ණ තියස ජහරඹ ළඩිදියුණු කිරීභ අන් කය න ඳහරන ජහරඹ පිහිටුන රදී. 

එඹ ඳව  ර් ර ඳහරන රෙය   273 කින් භන්වි  විඹ. 
  

1) මලික ඳහරන රෙයඹ උBase Station)    - ISMD   -   01 

2) ප්රධහන ඳහරන රෙය   උPrincipal GPS Station) - AA)   -   10 

3) ප්රහාමික ඳහරන රෙය   උPrimary GPS Station) – A   - 194 

4) ඳළයික වහ න ත්රිතකෝණමිතික සාහන (TO, TN)   -   48 

5) මලික පිඛ රකුණු (FBM)      -   20 
 

එකතු        - 273 
 

 

2.3. ඉව  ඳද්ධතිඹ SLD 99 තර නම් කශ අ ය එඹට අදහශ ඳයහමිතීන් ඳව  දළක්තේ. 
 
 

I. බහවි හ කයනු රඵන ඉලිප්හබඹ    - එයසට් 1830 
 

අර්ධ භවහ අක්ඹ   a   - මීටර් 6377276.3450  
 

අර්ධ සුළු අක්ඹ       b   - මීටර් 6356075.4131  
 
    1/f  -  300.801699999584 

 
                                                           { ටවන:  f= (a-b)/a  } 
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II. ඳාෙභ ප්රක්ද ඳණඹ (Datum Transformation) 

 
අ) ඳයහමීතීන් ව කින් භන්වි  ඳරිර් නඹ උWGS 84 ඉලිප්හබඹ එයසට්  ඉලිප්හබඹට වළයීභ)  
   

              ප්රක්තේඳණ ක්රභඹ  =  Bursa Wolf 

 X විසාහඳනඹ  =  මීටර්    0.2933   

 Y විසාහඳනඹ  =  මීටර්  - 766.9499   

 Z විසාහඳනඹ  =  මීටර්  - 87.7131  
  
 X අක්ඹ ටහ භ්රභණඹ  =  0 .1957040” 

 Y අක්ඹ ටහ භ්රභණඹ  =  1.6950677” 

 Z අක්ඹ ටහ භ්රභණඹ  =  3.4730161” 
 
     ඳරිභහණ හධකඹ   =  1.0000000393 තවෝ 0.0393 ppm 
 

ආ.) ඳයහමිතීන් තුනකින් භන්වි  ඳරිර් නඹ උWGS84 ඉලිප්හබඹ එයසට් ඉලිප්හබඹට 
ඳරිර් නඹ කිරීභ)    
 
භවය අත් මිහි ළන්  ළන්වුම් උHand Held GPS) උඳකයණර ඳයහමිතීන් ව  තනුට ඳයහමිතීන් 
තුනක් ඳභණක් බහවි හ කය ඳරිර් නඹ සිදු තකතර්. 

  

 X විසාහඳනඹ  =  මීටර්    97.000   

 Y විසාහඳනඹ  =  මීටර්  - 787.000   

 Z විසාහඳනඹ  =  මීටර්  - 86.0000  
 
 

III. සිතිඹේ ප්රක්ද ඳණ ඳයාමිීනන් 
 

අ.)  තීර්ඹක් භර්තක්ටර් සිතිඹම් ප්රක්තේඳණ ඳයහමිතීන් 
 
සිතිඹම් ප්රක්තේඳණඹ  - තීර්ඹක් භර්තක්ටර් ප්රක්තේඳණඹ 
තක්න්ද්රතේ තද්ලහිංලඹ   - 80º 46´ 18.16710‟‟ නළ 

 තක්න්ද්රතේ  අක්හිංල  - 07º 00´ 1.69750’’ උ 

 ඳරිභහණ හධකඹ   - 0.9999238418 
 උතුරු යණ්ඩහිංකඹ  - මිටර් 500,000.00  
 නළත නහිය යණ්ඩහිංකඹ  - මිටර් 500,000.00  
 

ඳළයික ත්රිතකෝණමිතික ජහරතේ මර රෙයඹ වූ පිදුරු රහ ර ත්රිතකෝණමිතික සාහනඹ, 
ප්රක්තේඳණතේ මර රෙයඹ තර බහවි හ කයන රදී. තභභ ප්රක්තේඳණ යණ්ඩහිංක ඳද්ධතිඹ ජහතික 
යණ්ඩහිංක ඳද්ධතිඹ උ ජහතික ග්රිඩ් ඛ යණ්ඩහිංක ඳද්ධතිඹ) තර වළඳින්තේ. 
 
ආ.) ර්ත්ර ීනර්ඹක් භර්දක්ටර් ( Universal Transverse Mercator ) ප්රක්ද ඳණ ඳයාමිීනන් 
 
ග්රිඩ් ඛ යණ්ඩහිංක රඵහ ළනීභට අත් මිහි ළන්  ළන්වුම් උHand Held GPS) උඳකයණ බහවි හ කයන අ ය, 
ඉව  වන් කයන රද ඳයහමිතීන් තනුට එහිදී ර්ත්ර උ UTM ) ප්රක්තේඳණ ඳයහමිතීන් ඳභණක් 
බහවි හ තකතර්. 

 
සිතිඹම් ප්රක්තේඳණඹ    - ර්ත්ර තීර්ඹක් භර්තක්ටර් උ UTM ) ප්රක්තේඳණඹ 
තක්න්ද්රතේ තද්ලහිංලඹ     - 80º 46´ 18.16710’’ නළ 

 ඳරිභහණ හධකඹ     - 0.9999238418 

 උතුරු යණ්ඩහිංකඹ    - මීටර් -273,992.00  
 නළත නහිය යණ්ඩහිංකඹ      - මීටර් 500,000.00  
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2.4. SLD99 රට අදහශ ඳහරන රෙය  .හතේ නිළයදි හඹන් අනු ඳව  වන් ඳරිදි ර්ගීකයණඹ 
කයන රදි. 
 

ර්ගඹ නියෙයතාඹ 

ප්රධහන ඳහරන රෙයඹ උAA) 1:700,000 

ප්රහාමික ඳහරන රෙයඹ උA) 1:200,000 

ද්විතියික ඳහරන රෙයඹ  (B) 1:100,000 

 ෘතියික ඳහරන රෙයඹ (C) 1:50,000 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

මිහිතැන් ගැන්වුේ චන්ද්රිකා (සැටි) ඳපධති (Global Navigation Satelite System-GNSS) 

 

 

2.5. GNSS ඳහරන රෙය  පිහිටුීභ වහ බහවි හ කශයුතු  පිරිවි යඹන් ඳව  දළක්තේ. 
 

 
 
 

2.6. GNSS ඳහරන රෙය   වහ සථිය රකුණු බහවි හ කයන අන්දභ ඳව  දළක්තේ. 
 

ඳාරන රෙය    කාඩ ඩ බාවිතා කශ යුතු ්ථීය ශකුණු ර්ගඹ 

ප්රධහන රෙය   A3, B1, B2, B3 

ප්රහාමික ඳහරන රෙය    A3, B1, B2, B3 

ද්විතියික ඳහරන රෙය    A4, B1, B2, B3 

 ෘතියික ඳහරන රෙය    A5, A6, B1, B2, B3 
 

 මිහිතැන් ගැන්වුේ 

චන්ද්රිකා (සැටි) 

ඳපධති (GNSS) 

පිහිටුවීභ 

ප්රධාන ප්රාාමික පවිතියික තෘතියික 

1 නියදය හ 1:700,000 1:200,000 1:100,000 1:50,000 

2 නිරීක්ණ ක්රභඹ සථිතික සථිතික සථිතික සථිතික 

3 නිරීක්ණ ළසිතඹහි 
අභ කහරඹ 

ඳළඹ 8 ඵළගින් තුන් 
යක් 

ඳළඹ 3 ඳළඹ 3 මිනිත්තු 45 

4 GDOP < 4 < 4 < 6 < 6 

5 මිහි ළන්  ළන්වුම් 
චන්ද්රිකහඋසූළටි) 
ඳද්ධති උGNSS) 
ග්රහවක 

ද්විත් ිංයයහ  ද්විත් ිංයයහ  ද්විත් ිංයයහ  ද්විත් ිංයයහ  

6 අනුකරනඹ ජහරඹ ජහරඹ ජහරඹ ජහරඹ 

7 ඳරිඳාඹ පිඹීභ 1:1,000,000 1:200,000 1:100,000 තවෝ < 
ත.මී.3 

1:50,000 තවෝ < 
ත.මී.5 

8 ඳහදක සාහන 3 3 3 2 

9 සාහන අ ය අභ දුය කි.මී. 50-100 කි.මී. 15-30 කි.මී. 4-8 මී 100-මී.500 
අ ය අනුඹහ  
රෙය   3 ව  
කි.මී. 2 අ ය 

කට්ටර 2 



තද.භළ.තය  භමිතික ඳහරන භළනුම් 
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 ්ථිය ඳාරන රෙය (රකුණු ර්ග) ර ර්ගීකයණඹ 

 

2.7. ඳව  වන් ඳරිදි සථිය ඳහරන රෙය   ර්  කශ වළක. 

1. ්ථිය රකුණු ර්ගඹ : A3 

ඳව  වන් දි , ඳශර ඇති විලහර තකොන්ක්රීට්  කළටඹක් භ  පිත් ර ඇණඹ සථිය රකුණ තර 
බහවි හ න සාම්බඹ එභ සාහනතේදීභ ෆදිඹ යුතුඹ.  

 
 විස යඹ- විලහර තකොන්ක්රීට් සාම්බඹක් භ  පිත් ර ඇණඹ    
 
 

2. ්ථිය රකුණු ර්ගඹ : A4 

 

  ඳව  වන් දි , ඳශර ඇති තකොන්ක්රීට්  සාම්බඹ  භ  පිත් ර ඇණඹ  - උA4) 
 
 
 

 
                   පිත් ර ඇණතේ වයසකඩ 
 
 විස යඹ- විලහර තකොන්ක්රීට්  සාම්බඹ භ  පිත් ර ඇණඹ 
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3. ්ථිය රකුණු ර්ගඹ : (A5) 

 
  ඳව  වන් දි , ඳශර ඇති තකොන්ක්රීට්  සාම්බඹ  තුරට ගිඛවූ පිත් ර කය  - උA5) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

විස යඹ- තකොන්ක්රීට්  සාම්බඹ තුරට ගිඛවූ පිත් ර කය  උපිත් ර කතයහි විලසකම්බඹ මි.මී. 3)  

 

 

4. ්ථිය රකුණු ර්ගඹ : (A6) 

 
  ඳව  වන් දි , ඳශර ඇති තකොන්ක්රීට්  සාම්බඹ  භ  පිත් ර ඇණඹ   
 

 
                               පිත් ර ඇණතේ වයසකඩ 
 

විස යඹ- තකොන්ක්රීට්  සාම්බඹ භ  පිත් ර ඇණඹ. 
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5. ්ථිය රකුණු ර්ගඹ : B1 & B2 

 

තඳොශ භට්ටභට ඹටින් පිහිටි (B1)  තවෝ තඳොශ භතුපිටින් ඉවර පිහිටිඹහවූ  සහබහවික 

 රක් භ  උB2) ඳව  රඳතඹහි තඳන්හ ඇති ඳරිදි වූ  රඹක  භධයඹ රෙයතඹහි  ත.මි. 
7.5ක පිත් ර ඇණඹක් විකශ යුතුඹ. 

 

 
විස යඹ- සහබහවික  රක් භ  පිත් ර ඇණඹ 

 

 

 

6.   ්ථිය රකුණු ර්ගඹ : B3 
    

භළනුම් රෙය   තකොන්ක්රීට්  ට්ටුක් භ  තවෝ ඳදික තේදිකහ භ  පිහිට වූ විට භධය රෙය   
වහ ත.මි. 7 ක්  ළඹුයට පිත් ර ඇණඹක් විකශ යුතුඹ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
විස යඹ-තකොන්ක්රීට්  ට්ටුක් තවෝ ඳදික තේදිකහ භ  පිත් ර ඇණඹ ( B3 )  
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7.  ්ථිය රකුණු ර්ගඹ : B4 

   

ඳව  වන් දි , ඳශර ඇති තකොන්ක්රීට්  සාම්බඹ  භ  පිත් ර ඇණඹ  (භතුපිට රෙය ) 

 

තඳොශ භතුපිට සිට ප්රක්තේඳණඹ ත.මි. 10 ක් න ඳරිදි වහ ත.මී. 30×ත.මී. 30 තකොන්ක්රීට් ඇතිර 
ඳහදභකින් ආයණඹ න ඳරිදි තඳොශ ඹට ළශලිඹ යුතුඹ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GNSS ඳාරන රෙය   අංකනඹ කිරීභ 

 

2.8. ප්රධහන ඳහරන රෙය   වහ ප්රහාමික ඳහරන රෙය   අිංක කිරීතම් ක්රභඹ ඳව  දළක්තේ. 
 

්ාානඹ රෙය   අංකඹ 

මලික ඳහරන රෙයඹ -දිඹ රහ 
 

ISMD 

ප්රධහන ඳහරන රෙය   
 

AA01-AA10 

ප්රහාමික ඳහරන රෙය   
 

A001,A002,….. 

ඳළයික ත්රිතකෝණමිතික රෙය    
 

TO034, TO037,…… 

න ත් රිතකෝණමිතික රෙය   
 

TN036, TN048,… 

 
 

GNSS ද්විතියික (B Type) වහ  ෘතියික (C Type) ඳහරන රෙය අිංකනඹ කිරීතම්  කීභ භමිතික 
භළනුම් අිංලඹ (භළ.සි.ආ, .ජ.කහ) වහ ඳශහත් භමිතික භළනුම් .කක තුතේ. එක් එක් .කකඹට 
එකහකහරී අිංක කිරීතම් ක්රභඹක් ඳත්හත න ඹෆභ වහ නියදය හ භට්ටභ උද්විතියික වහ  ෘතියික ) 
වඳුනහ ළනීභට වළකින ඳරිදි ඳව  වන් ක්රභඹ අනු භනඹ කශ යුතුඹ.   
 
ද්විතියික ඳහරන රෙය   : PQBXXXX   ෘතියික ඳහරන රෙය    : PQCXXXX 
 

PQ  -   කළඩළස ය සිතිඹම්ර බහවි හ න දිසත්රික්ක අිංකඹ උ21 ැනි ඳරිච්දේෙදඹහි 
ඇමුණුභ 04 ඵරන්න) 

තුන්න අංකඹ - ද්විතියික ඳහරන රෙය වහ  B  ද   ෘතියික ඳහරන රෙය වහ C  ද බහවි හ 
කයන්න 
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භමිතික භළනුම් අිංලඹ - දිඹ රහ      00001 - 40000 

ඵසනහහිය ඳශහත් / .ජ.කහ. භමිතික භළනුම් .කකඹ  40001 - 50000 

ඹම ඳශහත් භමිතික භළනුම් .කකඹ    50001 - 60000 

දකුණු ඳශහත් භමිතික භළනුම් .කකඹ    60001 - 70000 

භධයභ ඳශහත් භමිතික භළනුම් .කකඹ   70001 – 80000  

උතුරු ඳශහත් භමිතික භළනුම් .කකඹ       80001 – 90000   
 

 
 

 භූමිතික ඳාරන රෙය   පිහිටුවීභ  
 

2.9. ද්විතියික භමිතික ඳහරන රෙය (B-ර් තේ) පිහිටුීතම් අලය හඹ නිතඹෝජය ර්තේඹර් ජනයහඛ 
උභමිතික භළනුම්) විසින් වඳුනහ නු රඵන අ ය, අදහශ දිසත්රික්කඹ වයවහ ක්රිඹහත්භක කශ යුතුඹ.  

 

2.10.  ෘතියික භමිතික ඳහරන රෙය උC-ර් තේ) දිසත්රික් භට්ටතම් අලය හ අනු පිහිටුනු රළතබ්. 
 ෘතියික භමිතික ඳහරන රෙයඹක් භඟභ  ත් අනුඹහ  භමිතික ඳහරන රෙය  තදකක් එකිතනකට 
දර්ලනඹ න ඳරිදි අභ ලතඹන් එකිතනකට මීටර් 100 ක දුරින් පිහිටුවිඹ යුතුඹ. තභඹ එභ ඳහරන 
රෙය භඟින් ආයම්බ කයන ඳරික්රභණ වහ දි ිංල ඳහරනඹටත් ඳහරන රෙය  නිළයදි වඳුනහ ත් 
ඵ  වවුරු කය  ළනීභ වහත් අලය තේ. . අනු  භමිතික ඳහරන සාහන ඹන්තනන් අදවස 
කයන්තන් තභළනි භමිතික ඳහරන රෙය තුනකින් යුත් ඳහරන රෙය කට්ටරඹක් න අ ය, එභ 
ඳහරන රෙයඹන් තුන වහභ චන්ද්රිකහ දර්ලනඹ ීතම් අලය හඹ ම්පර්ණ විඹ යුතුඹ. 
 

2.11.  භ  භ දිසත්රික්කතේ එක් එක් ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් තකොට්නහල තුර ෆභ ග්රහභ නිරධහරි තකොට්නහලඹක්භ 
ආයණඹ න ඳරිදි අලය ප්රභහණඹට භළනුම් වහ අලය න ඳහරන රෙය ඳත්හ ත න ඹහභට 
කටයුතු කිරීභ තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි තේ  කීභ තේ. තදඳහර් තම්න්තු තබ් අඩවිතේ  ඳහරන 
රෙය දත්  ඵළිංකු උControl Points) තභනු භඟින් තම් පිළිඵ ඳරීක්හ කශ වළකිඹ. තභතේ 
ඳරීක්හ කය ඵළලීතම්දී  තභභ ඳළයික ඳහරන රෙය තෙත්රතේ ඳරීක්හ කිරීතභන්  තෙත්රතේ තබෞතික 
තනොභළති ව බහවි හ කශ තනොවළකි ඳහරන රෙය පිළිඵද නියතුරු තොඹහ ඵළලීභද තජයසන 
මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් කශ යුතුඹ. . අනු ෆභ ර්ඹක් ආයම්බතේදීභ ඳහරන රෙය තනොභළති 
ඵ  වවුරු කය  ත් වහ භළනුම්  රට අදහශ න භ GPS රෙය   පිහිටුවිඹ යුතු සාහන වඳුනහ    
යුතුඹ. 
 
ඳහරන රෙය පිහිටුීභට සුදුසු සාහන ත ෝයහ 1:50,000 ඳරිභහණඹට අනුතර්යනඹක් මිනින්තදෝරු 

අධිකහරි  විසින් 2.12 තේදතේ නිර්ණහඹක අනු කස කශ යුතුඹ. 
 
තභභ අනුතර්යනඹ දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් අනුභ  කශ ඳසු අදහශ සාහනර 2.7 
තේදතඹහි වන් ඳරිදි සුදුසු ඳහරන රෙය   පිහිටුීභට භළනුම් ඉඛලීභක් තෙත්රඹට නිකුත් කශ යුතුඹ. 
 
 
 

භූමිතික ඳාරන රෙය   (GCP) පිහිටුවීභට සුදුසු ්ාාන දතෝයා ගැනීභ 
 

2.12. භමිතික ඳහරන රෙය   උGCP) ත ෝයහ  ළනීතම් හභහනය නිර්නහඹකඹන් ඳව  දළක්තේ. 

(i)    චන්ද්රිකහ දර්ලනඹ ීතම් අලය හඹ (ක්ෂිතිජතේ සිට 15º   තකෝණඹකින් ඉවශ) තිබිඹ යුතුඹ. 
(ii)  මිනිස ක්රිඹහකහයකම් වහ සහබහවික ඵහධක ලින් ත ොය ව යජතේ ඉඩම්ර තවෝ යජතේ තද්ඳශ 

පිහිටි සාහන ත ෝයහ    යුතුඹ. 
(iii)   භමිතික ඳහරන රෙය  කයහ ඳවසුතන් රඟහ ීභට වළකි සාහන විඹ යුතුඹ. 
(iv)   ඕනෆභ ර් ඹක භළනුම් උඳකයණඹක් සාහන    කශ වළකි විඹ යුතුඹ. 
උv)   අධිඵරළති විදුලි ැසවළන්, ම්තප්රේණ කුළුණු ව ිංඥහ ඳයහර් නඹ විඹ වළකි සාහන ආදිඹ භඟ 

වළරිඹ යුතුඹ. 
 
 
 
 



තද.භළ.තය  භමිතික ඳහරන භළනුම් 
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ඳරික්රභණ ඳාරන රෙය  

 

2.13. ඳරික්රභණ ඳහරන රෙය  තර සථිය රකුණු පිහිටුීභ වහ පිහිටුම් ටවන් පිළිතඹර කිරීභ කශ යුතුඹ. 
එහිදී, 
උඅ) ඳහරන  රෙය පිහිටුීභට වහ එඹට අදහශ දශ ටවන් පිළිතඹර කිරීභ වහ දිසත්රික් තජයසන 

මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් නිකුත් කයන රද භළනුම් ඉඛලීභට අනු ත ෝයහ ත් සාහනර 

2.7 තේදතඹහි වන් ඳරිදි නිළයදි ර් තේ සථිය රකුණු ළශලීභ/ෆදීභ කශ යුතුඹ. 
 
උආ) ඇමුණුභ 01 හි දළක්තන ඳරිදි සිඹළුභ න ඳහරන රෙය වහ විස යහත්භක තෙත්ර 

ටවන් තෙත්ර තඳොත හි ඇීතම්දී ෆභ ඳහරන රෙයඹකටභ  හකහලික තඹොමු අිංකඹක්  
තඹදීඹ යුතුඹ. 

 
 උඇ) තෙත්රතේදී අභ ලතඹන් සථිය රෙය තුනකට දුයද,  අත් මිහි ළන්  ළන්වුම් උHand Held 

GPS) උඳකයණ භඟින් දශ යණ්ඩහිංකද රඵහත න තෙත්ර ටවතනහි දළක්විඹ යුතුඹ.  
 
උඈ)      භළනුම්  ඉඛලීතභහි ළඩ අන් කිරීතම්දී භළනුම් ඉඛලීම් අිංකඹ දශ ටවතනහි වන් 

කිරීභද ඉ හ ළද ත් න අ ය ෆභ දශ ටවන් ඳත්රඹකභ යජතේ මිනින්තදෝරු ව 
මිනින්තදෝරු අධිකහරි අත්න්  ළබීභ අනිහර්ඹතඹන් සිදු කශ යුතුඹ. 

 
උඉ) සාහඳනඹ කයන රද ඳහරන  රෙය ර  පිහිටීභ දළක්ීභට කස කයන රද kml ත ොනු 

දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  email භඟින් තඹොමු කශ යුතුඹ.  
 

 

 
භූමිතික ඳාරන රෙය   නිරීක්ණඹ කිරීභට ඉල්ලුේ කිරීභ 

 

2.14. තෙත්ර ටවන් අනු  නිරීක්ණඹ කශ යුතු ඳහරන  රෙය ර දශ ටවන් සූදහනම් කශ ඳසු දිසත්රික් 
තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින්  නිතඹෝජය ර්තේඹර් ජනයහඛ උභමිතික ) ත   ඳහරන භළනුම් 
වහ භළනුම්  ඉඛලීභ තඹොමු කශ යුතුඹ. 
 
තම් වහ කහර්ඹ භණ්ඩර ප්රතේලතඹහි උStaff  Access ) ඇති Geo SRIMS තභනු වයවහ ඇතුළුීභට 
රඵහදී ඇති ඳරිශීරක නහභඹ උ User Name) වහ මුය ඳදඹ උPass Word) බහවි හ කශ යුතුඹ. එහිදී 
භළනුභට අදහශ ඉඛරහ ඇති ත ොයතුරු නිළයදි ඇතුරත් කිරීතභන් භළනුභ වහ ඉඛලීභ 
ම්පර්ණතේ. 
 
 

 භූමිතික භැනුේ අංලදේ  ක්රිඹාලිඹ 

 

2.15. භමිතික භළනුම් අිංලඹ ත  ඳහරන රෙය   භළනුම් ඉඛලීභක් රද ඳසු ඳව  ක්රිඹහලිඹ සිදු කශ යුතුඹ. 

උඅ) අදහශ දශ ටවන් උදෘඪ පිටඳත්) ව kml ත ොනු රද ඳසු දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු 
අධිකහරි තවෝ භමිතික භළනුම් කහර්ඹහරඹක මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් GEOSRIMS භඟින් 
භළනුභක් ඉඛලුම් කශ විට නි..ජ. උභමිතික) විසින් භළනුම් ඉඛලීම් අිංකඹක් නිකුත් කයමින් 
අදහශ භමිතික භළනුම් කහර්ඹහරඹට උඳශහත්/භළ.සි.ආ/.ජ.කහ) GEOSRIMS භඟින් භළනුභ 
තඹොමු කශ යුතුඹ.  
GEOSRIMS භඟින් අදහශ භළනුම් ඉඛලීභ තඹොමු කශ භමිතික කහර්ඹහරඹ වඳුනහ ත න දශ 
ටවන් ර දෘඪ පිටඳත් ව kml ත ොනු භළනුභ ඉඛලුම් කශ තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි 
විසින් ඹළවිඹ යුතුඹ.   
ෆභ භමිතික භළනුම් කහර්ඹහරඹක් භඟින් භළනුම් ඉඛලීම් තරජයඹක්ද ඳත්හ ත න ඹහයුතුඹ.  
 

උආ) GEOSRIMS භඟින් අදහශ භමිතික භළනුම් කහර්ඹහරඹට උඳශහත්/භළ.සි.ආ/.ජ.කහ) දශ 
ටවන් ර දෘඪ පිටඳත් ව kml ත ොනු රද ඳසු භමිතික අිංලඹ විසින් භළනුම් ළඩ 
ටවනක් පිළිතඹර කය වළකි ඉක්භනින් භළනුභ ක්රිඹහත්භක කශ යුතුඹ. 

 



තද.භළ.තය  භමිතික ඳහරන භළනුම් 

 

 

2 ළනි ඳරිච්තේදඹ 10 
 

උඇ) දත්  රඵහ න්නහ කහරඹ තුර ඇමුණුභ 02 හි වන් GNSS දත්  ඳත්රඹ ම්පර්ණ කය    
යුතුඹ. 

 
උඈ) දත්  ළකී.භ උprocess) සිදු කය රඵහ  න්නහ රද යණ්ඩහිංක මිනින්තදෝරු අධිකහරි උභමිතික) 

විසින් ඳරීක්හ කිරීතභන් අනතුරු නිඹමි  ආකහයඹට රඵහ  ළනීභට වළකිඹහ ඇති ඳහරන  
රෙය  ඳභණක් 2.8 තේදතේ වන් ඳරිදි GPS රෙය  අිංකනඹ කශ යුතුඹ. ඉන් ඳසු යජතේ 
මිනින්තදෝරු විසින් ඇමුණුභ 03 හි ඳරිදි දත්  ඳත්ර පිළිතඹර කශ යුතුඹ. 

 
උඈ) GEOSRIMS භළනුම් ඉඛලීම් අිංකඹ දශ ටවතනහි රඳඹට ඉවලින් ම් තකරතයහි 

ටවන් කය එක් එක් ඳහරන රෙය වහ රඵහදී ඇති GPS අිංකඹද දශ ටවතනහි යතු 
ර්ණතඹන් ටවන් කශ යුතුඹ. දශ ටවතනහි යණ්ඩහිංක වහ තන් කය ඇති සාහනතඹහි 
උතුරු වහ නළත නහිය යණ්ඩහිංක ර ටඹන පර්ණ ිංයයහ ඳභණක් යතු ර්ණතඹන් 
ටවන් කශ යුතුඹ. 

 
උඉ) දත්   ඵඩහ ඹහත්කහලීන කිරීභ වහ තභතර ම්පර්ණ කයන රද දශ ටවන යජතේ 

මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් Control Database එකට උඩු   කශ යුතුඹ. 
 
උඊ) මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් ඇමුණුභ  03 හි ඳරිදි කස කයන රද දත්  ඳත්රඹ උඩු   කශ ඳසු 

මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් එභ සිඹළුභ දත්  ඳරීක්හ කය නිළයදි ඵට  වවුරු කය 
 ළනීතභන් ඳසු අත්න් කය එඹ නි..ජ.උභමිතික) ත  තඹොමු කශ යුතුඹ. 

 
 

2.16. දත්  ැසස කිරීභ වහ අන් යණ්ඩහිංක ළකී.තම්දී ; 

උඅ)   GNSS නිරීක්ණ දත්   ව කන රද දත්  උඅිංකි  වහ දෘඪ පිටඳත් තර) අදහශ ඳශහත් 
භමිතික භළනුම් .කකතඹහි  ඵඩහ කශ යුතුඹ. 

 
උආ)  ඳශහත්/ භළ.සි.ආ/ .ජ.කහ භමිතික අිංල ඹටතත් භනින රද ද්විතියික වහ  ෘතියික GPS ඳහරන 

රෙය  ර පිහිටුම් ටවන් අදහශ කහර්ඹහරර  ඵඩහ කශ යුතුඹ. 
 
උඇ) මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් ඳරීක්හ කය එන රද දත්  ඳත්රඹ නි..ජ. උභමිතික) විසින් 

ඳරීක්හ කිරීතභන් අනතුරු අනුභ  කශ යුතුඹ. 
 
උඈ) අන් යණ්ඩහිංක වහ දත්  ඳත්රිකහ නි..ජ.උභමිතික) අිංලතේ  ළන්ඳත් කිරීභට නි..ජ. 

උභමිතික) විසින් පිඹය    යුතුඹ.   
 
උඉ) නි..ජ. උභමිතික) විසින් අනුභ  කිරීතභන් ඳසු ඳභණක් Control Points දත්  ඳද්ධතිඹ වයවහ 

අදහශ GPS රෙය ර දත්  නිරීක්ණඹ කිරීභට වහ මුද්රි  පිටඳත් රඵහ  ළනීතම් ඳවසුකභ 
රළතබ්.  

 
උඊ) සිඹළුභ භමිතික කහර්ඹහර ලින් එනු රඵන දත්  ඳත්ර වහ අිංකි  දත්  කහර්ඹහර අනු ත ොනු 

කය සුයක්ෂි  ඳත්හ    යුතුඹ. 
 
උඑ) නි..ජ. උභමිතික) විසින් එක් එක් ඳහරන රෙය රට අදහශ යණ්ඩහිංක දිසත්රික් තජයසන 

මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  නිකුත් කශ යුතුඹ. දිසත්රික් කහර්ඹහර තුරද තභභ යණ්ඩහිංක ඳත්ර වහ 
ඊට අදහශ දශ ටවන් තරජය ආකහයතඹන් කස කය තඛයනහ හයතඹහි  ඵඩහ කශ යුතුඹ. 

 
උ.) දිසත්රික් කහර්ඹහර ත  රළතඵන ඉඛලීම් වහ යණ්ඩහිංක නිකුත් කිරීභට Control Database 

ඳද්ධතිඹ තුරට පිවිී.භට දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරිරුන් ත  නිකුත් කය ඇති 
ඳරිශීරක නහභඹ උuser name) වහ මුය ඳදඹ උpassword) බහවි හ කශ යුතුඹ.  

 

ඳාරන ඳරික්රභණ 

2.17. තියස භමිතික ඳහරනඹ වහ ත ෝලීඹ  පිහිටුම් ඳද්ධති උGNSS)  හෙණඹ වඳුන්හදීභත් භඟ දීර්ඝ 
ඳරික්රභණ පිහිටුීතම් අලය හඹ අභ විඹ. තකතේ  නමුත් ඳරික්රභණර නියදය හ අනු .හ 
ප්රධහන ර්  තුනකට තන් කයන රදී. 



තද.භළ.තය  භමිතික ඳහරන භළනුම් 
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ඳාරන ඳරික්රභණඹ නියෙයතා 

ප්රහාමික ඳරික්රභණ ඳහරන රෙය   1:50,000 

ද්විතියික ඳරික්රභණ ඳහරන රෙය    1:30,000 

 ෘතියික ඳරික්රභණ ඳහරන රෙය   1:20,000 

 

 

 

2.18. ඳහරන ඳරික්රභණ වහ සථිය රකුණු බහවි ඹ ඳව  ඳරිදිතේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.19. ඉ හ ඉවර ප්රමිතීන් ඹටතත් නියදය හඹ ඳත්හත න ඹෆභ වහ උඳරිභ පර්තෝඳහඹන් තඹදිඹ 
යුතුඹ. භළනුම් ඉඛලීම්ර අලය හඹ අනු සාහපි  කයනු රඵන ඳරික්රභණ ර් ඹ තීයණඹ කයනු 
රළතබ්. පක් පක් ඳරික්රභණ ර් තේ ඵරහතඳොතයොත්තු වූ නියදය හඹ රඵහ  ළනීභ වහ ඳව  
වන් පිරිවි ය බහවි හ කයනු රළතබ්. 

 
 

  ඳරික්රභණ ර්ගඹ 
 

  
ප්රාාමික I පවිතියික II 

තෘතියික 

III 

පර්ණභාන 

වි්තය භැනීේ 

ත
ක
ෝික

ක
 මි
මි
  
ළනී
භ

 

 තකෝිකක නිරිෙණ නියදය හඹ 
ආන්න 

1” 3” 5“ 5´ 

තකෝණ පිඹීතම් තදෝ ී.භහ  30”  1´ 2´ 3´ 

තකෝණ භළනීතම් ක්රභඹ අබයන් ය 
තකෝණ 

අබයන් ය 
තකෝණ 

අබයන් ය 
තකෝණ 

දි හිංල 

තියස මරහිංක උ0)  ණන (Hz) 6 උ00, 300, 
600, 900, 

1200,1500) 

4 උ00, 450, 
900, 1350) 

2උ00, 900)  

සියස මරහිංක උ0)  ණන (V) 4 2 1  

මුහුණත් 2 2 2  

උඳරිභ තියස විචරනඹ (Hz) +4’’ +8‟‟ +12’’  

උඳරිභ සියස විචරනඹ (V) +8” +20” +30”  

ත
ර්
ඛී
ඹ
 භ
ළනු
ම්

 
   

 .    

සාහන අ ය දුය 200-800 මී 100-300 මී. 50-100 මී.  

දි  භළනීභ දිහ තදකටභ දිහ තදකටභ දිහ තදකටභ එක් දිහකට 

භළනීභ අ ය ඉඩ දිඹ වළකි තන 
මි.මි. ලින් මි.මි.5 මි.මි.5 මි.මි.5 අදහශ තනොතේ 

භධයනය දුතයහි ම්භ  අඳ භනඹ  
මි.මි. ලින් 

මි.මි.5 මි.මි.5 මි.මි.5  

ම්භ  ශුද්ධිඹ උඋසණත්ඹ වහ 
පීඩනඹ නිරික්ණ  ළනීතම්දී 
ඇතුරත් කශ යුතුඹ)  

තඹදිඹ යුතුඹ තඹදිඹ යුතුඹ තඹදිඹ යුතුඹ  

උඳකයණ වහ ඉරක්ක /ිංඥහ උ තඹදිඹ යුතුඹ තඹදිඹ යුතුඹ තඹදිඹ යුතුඹ  

ඳාරන ඳරික්රභණ ර්ගඹ බාවිතා කශ යුතු ්ථිය රකුණු ර්ගඹ 

ප්රහාමික A6, B1, B2, B3 

ද්විතියික A6, B1, B2, B3 

 ෘතියික A6, B1, B2, B3, පිහිටි  ර භ  කළප භහයිම් ර 



තද.භළ.තය  භමිතික ඳහරන භළනුම් 
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  ඳරික්රභණ ර්ගඹ 
 

  
ප්රාාමික I පවිතියික II 

තෘතියික 

III 

පර්ණභාන 

වි්තය භැනීේ 

උඳකයණ වහ ඉරක්ක /ිංඥහ උතහි 
නියදය හ 

+මි.මි.10 +මි.මි.10 +මි.මි.10  

උසණත්ඹ නියදය හ + 10 C + 10 C + 10 C  

පීඩනඹ නියදය හ 
 

+ 5 mbar + 5 mbar + 5 mbar  

නි
ය

දය
 
හ

 
 

දි හිංල (Az) ඳහරනඹ සාහන 20 සාහන 25 සාහන 30  

ඉව  ී.භහන් ඉක්භන විට ත න  ණතේ අන් ර් භමිතික 
රෙය  3ක් පිහිටුවිඹ යුතුඹ. 

දි හිංල (Az) පිඹීභ  5”√N, N ඹනු 
සාහන 
 ණනයි 

10”√N, N 
ඹනු සාහන 
 ණනයි 

20”√N, N 
ඹනු සාහන 
 ණනයි 

 

භධයනය මුහුදු භට්ටභ වහ 
තලෝධනඹ 

තඹදිඹ යුතුඹ තඹදිඹ යුතුඹ තඹදිඹ යුතුඹ  

යණ්ඩහිංක පිඹීතම් තදෝතේ 
සිභහන්  C හි අ ඹ උ C√K  සුත්රඹ K 
ඹනු ඳරික්රභණතේ දි  Km ලින්) 

0.2 0.3  0.4   

     

 
 
 

 ඳාරන ඳරික්රභණ පිහිටුවීභ 
 

2.20. දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරියඹහතේ උඳතදස භ  ඳරික්රභණ භළනීභ ආයම්බ කිරීභට තඳය, 

ඳරික්රභණ අිංක රඵහ  ළනීභ වහ තඹෝජි  ඳරික්රභණ ජහරතඹහි 1:50,000 ඳරිභහණතඹන් තර්යහ චිත්රඹක් 
පිළිතඹර කශ යුතුඹ. ෆභ දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරඹකභ ප්රහාමික, ද්විතියික වහ  ෘතියික 
ඳරික්රභණ වහ අිංක නිකුත් කිරීභට තඛයනඹක් ඳත්හ ත න ඹහයුතුඹ. 

 

2.21. සථිය රකුණු පිහිටුීභ වහ සුදුසු ප්රතද්ල ත ෝයහ  ළනීතම්දී .හ ඳවසුතන් වඳුනහ   වළකිීභ, 

සාහයි ඵ වහ ඵහධක ලින් ත ොය ීභ ඹන කරුණු  ළන විතලේ අධහනඹ තඹොමු කශ යුතුඹ. 3.1 
දේෙදේ ඳරිදි නිළයදි ර් තේ පිරිවි ය හි  සථිය රකුණු ත ෝයහ ත් සාහන ර ළශලිඹ යුතුඹ. 
තෙත්ර ළඩ වහ මිනින්තදෝරුන් තදතදතනකු තඹොදහ  ළතන්. නිරීක්ණ  ළනීභට එක් අතඹකුත් 
ටවන් කය  ළනීභට  ත් අතඹකුත් තර තඹදීභ කයයි. 

 

2.22. EDM ඳරික්රභණ තෙත්ර තඳොත හි එක් එක් ඳරික්රභණ රෙය වහ ඳළවළදිලි ටවනක් ඇඳිඹ යුතුඹ. 
අභ ලතඹන් සථිය රෙය තුනකට තඳන්ීභ ව තඵෝක්කු තවෝ වඳුනහ   වළකි  ස රට දුය ආදී 
සාහනඹ වඳුනහ ළනීභට අලය විස ය ද තඳන්ීභ කශ යුතුඹ. ඇමුණුභ 04 හි වන් ඳරිදි පිහිටුීතම් 
ටවන් වහ නිරීක්ණ EDM තෙත්ර තඳොත හි ටවන් කශ යුතුඹ. 

 
 

දකෝණික වා  දග භැනීභ 

2.23. ඳරික්රභණ ර  අතප්ක්ෂි  නියදය හ රඵහ ළනීභට සුදුසු භළනුම් උඳකයණ බහවි ඹ වහ සුදුසු තෙත්ර 
ක්රිඹහලිඹක් අනු භනඹ කශ යුතුඹ. තකතේ නමුත් ඳරික්රභණ ර තෙත්ර ළඩ ආයම්බ කිරීභට තඳය 
සිඹළුභ උඳකයණ වහ අතිතර්ක උඳහිං  ක්රභහිංකනඹ කය ී.රුභහරු කය තිබිඹ යුතුඹ. 

 

2.24. උඳකයණඹ ව ිංඥහ උtarget) සාහන   කිරීභට ප්රකහල රම තවෝ තඛර් කියණ බහවි හ කශ යුතුඹ. 

භළනුම් රකුණු ර සිට +2 mm ඇතුර  උඳකයණ ව ිංඥහ තක්න්ද්ර    කශ යුතුඹ. ප්රකහල රම 
ෆභ සාහනඹකදීභ 3600 කින් සියස වහ තියස කයකහ ඳරීක්හ කශ යුතුඹ. තක්න්ද්රඹ සථිය 
රකුතණහි භධය රෙය  භඟ ෆභ අසාහකදීභ භහන   විඹ යුතුඹ. 



තද.භළ.තය  භමිතික ඳහරන භළනුම් 
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1800 කින් භහරුකය රඵහ න්නහ හභහර්  වහ දක්ෂිණහර්  ඳහනහිංක ර තන 30” ට ළඩි න 
විට, භහන් යණඹ උcollimation) වහ උඳකයණඹ ී.රුභහරු කශ යුතුඹ. එතේභ 3600 කින් භහරු 
කය රඵහ  න්නහ සියස හභහර්  වහ දක්ෂිණහර්  ඳහනහිංක ර  තන 30”  ට ළඩි න්තන් නම්ද 
උඳකයණඹ ී.රුභහරු කශ යුතුඹ. ී.රුභහරු කිරීභ දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරිතේ 
අධික්ණඹ ඹටතත් සිදු කශ යුතුඹ. 
 

2.25. එක් එක් සාහනතේදී තකෝණ වහ දුය වහ න මිනුම් එකිතනකට සහඹත්ා    යුතුඹ.  2.19 
තේදතේ දක්හ ඇති එක් එක්  ණතේ ඳරික්රභණ වහ පිරිවි ය අනු තියස වහ සියස තකෝණ වහ 
ඳහනහිංක කට්ටර උzero) අලය ප්රභහණ රඵහ   යුතුඹ. 

 
නිරීක්ණ  න්නහ අසාහතේදී උසණත්ඹ වහ පීඩනඹ උඳකයණඹට ඇතුරත් කශ යුතු අ ය ppm  

අ ඹ ටවන් කය   යුතුඹ. උඳකයණඹ ව ිංඥහ උ ආන්න මි.මී.10 ට භළන ටවන් කය    
යුතුඹ. දුය භළනීභට තඳය ප්රිසභ  නිඹ ඹ උඳකයණඹට ඇතුරත් කශ යුතුඹ. 

 
 

ඳරික්රභණ නිරීක්ණඹ කිරීදේ ක්රිඹාලිඹ 

2.26. ෆභ විටභ ඳරික්රභණ නිරීක්ණ වහ  ත්රිඳහද තුනක ඳද්ධතිඹක් බහවි හ කශ යුතුඹ. ත්රිඳහද ඳරික්රභණ 
රෙය  භ  තක්න්ද්ර   කශ යුතුඹ. සිඹළුභ ඳහරන ඳරික්රභණ වහ අන් ර් තකෝණ  භළනීතම් ක්රභඹ 
බහවි හ කශ යුතුඹ. තභභ ක්රභතේදී පිටුඳ තර්යහතේ සිට ඉදිරිඳ තර්යහ දක්හ මුහුණත් තදතකන්භ 
තකෝණ  දක්ෂිණහර්  භනිනු රළතබ්.  

 
තභභ ක්රභතේදී පිටු ඳ තර්යහතේ සිට ඉදිරිඳ තර්යහ දක්හ තකෝණඹ දක්ෂිණහර්   ම් මුහුණ  
බහවි තඹන්ද, ඉදිරිඳ සිට පිටුඳ තර්යහ දක්හ තකෝණඹ හභහර්  දකුණු මුහුණ  බහවි තඹන් ද 
භනිනු රළතබ්. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

2.27. ඳශමු සහඹත්ා තකෝණඹ උශීර්ඹ) භළනීභට ඳව  වන් පිඹය 4  ම්පුර්ණ කශ යුතුඹ. 
  

උඅ) උඳකයණඹ 00 කහ ම් මුහුණ  බහවි හ කය පිටු ඳ තර්යහ නිරීක්ණඹ කයන්න. 
තියස තකෝණඹ, සියස තකෝණඹ වහ පිටුඳ ිංඥහට ඇති ඵෆවුම් දුය ම් මුහුණ  බහවි හ 
කය නිරීක්ණඹ කය ටවන් කය  න්න. 

 
උආ)   දුතර්ක්ඹ දක්ෂිණහර්  කයකහ ඉදිරි ඳ ිංඥහ ඉක්භහ තනොඹනතේ තඹොමු කය 

නිරීක්ණඹ කයන්න. තියස තකෝණඹ, සියස තකෝණඹ වහ ඉදිරිඳ ිංඥහට ඇති ඵෆවුම් දුය 
නිරීක්ණඹ කය ටවන් කයන්න. 

 
උඇ)  දුතර්ක්ඹ ඉදිරිඳ ිංඥහ ඹහන් මින් ඳසුකය ඹන තර කයකහ දුතර්ක්තේ මුහුණ  

දකුණු මුහුණට භහරු කයන්න. ඉදිරිඳ ිංඥහ ඳසු කය තනොඹනතේ දුතර්ක්ඹ හභහර්  
කයකහ ිංඥහට තඹොමුකය නිරීක්ණඹ කය තියස තකෝණඹ, සියස තකෝණඹ වහ ඉදිරිඳ 
ිංඥහට ඇති ඵළවුම් දුය ටවන් කය න්න. 

 

ඉදිරිඳ තර්යහ පිටුඳ තර්යහ 

ඉදිරිඳ තර්යහ 

උඳකයණ සාහනඹ 
පිටුඳ තර්යහ 

උඳකයණ සාහනඹ 



තද.භළ.තය  භමිතික ඳහරන භළනුම් 
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උඈ)  දළන් දුතර්ක්ඹ හභහර්  කයකහ පිටුඳ ිංඥහ ඳසුකය තනොඹන තේ ිංඥහ 
නිරීක්ණඹ කය තියස තකෝණඹ, සියස තකෝණඹ වහ පිටුඳ ිංඥහට අති ඵෆවුම් දුය 
ටවන් කය  න්න. 

 
 

2.28. මුහුණ , ම් මුහුණ ට භහරු කය උඩ  ට්ටු බුරුඛ කය දක්ෂිණහර්  ඊශ  ශීර් උzero) අ ඹට 
[උn-1)*1800 /N - ; N ශීර්   ණන,  n – n ළනි ශීර්ඹ]ආන්න නතුරු කයකන්න. උඩ  ට්ටු 
 දකය ඳවර  ට්ටු බුරුඛ කය උඳකයණඹ දක්ෂිණහර්  පිටුඳ ිංඥහ දක්හ කයන්න. තදන 
ශීර්ඹ ම්පුර්ණ කිරීභ වහ ඉව  උඅ) - උඈ) දක්හ පිඹය සිදු කයන්න. 

 
අලය ිර්  ණන ම්පුර්ණ කිරීභ වහ ඉව  පිඹය නළ  සිදු කයන්න. 
 

2.29. එක් එක් ශීර් නිරීක්ණඹ අහනතේදී නිරීක්කඹහ විසින් EDM ඳරික්රභණ වහ ම්භ  
අඳ භනඹ ව භධයනය අ ඹ ඳරික්හ කය එඹ පිරිවි යර වන් පිඹීතම් තදෝඹ තුර තිතබ්දළයි  
ඵළලිඹ යුතුඹ. තදෝඹ පිඹීතම් තදෝඹ ඉක්භහ ඹයි නම් නළ  න නිරීක්ණ     යුතුඹ. 
 
 

ෙත්ත ඌණනඹ, ආගණනඹ ව අනුකරනඹ කිරීභ 

 

2.30. එක් එක් සාහනඹ වහ තෙත්ර තඳොත හි ටවන් කය ඇති නිරීක්ණ එක් එක් ශුනය අ ඹ වහ 
ඌණනඹ කය තියස තකෝණඹ, භධයනය සියස තකෝණඹ ව  භධයනය දුය  ණනඹ කශ යුතුඹ. තදෝ 
ඉත් කිරීතභන් ඳසු  ණනඹ කයන රද දත්  ඇමුණුභ 05 හි වන් ආදර්ලතඹහි ආකහයඹට හයිංල 
ඳත්රඹකට    යුතුඹ. 
හයිංලතේ වන් අබයන් ය තකෝණ, සියස  තකෝණ  වහ දිත හි භධයනය අ ඹන්   ණනඹ කශ යුතු 
අ ය, ආදර්ලඹන්හි ී.භහන්  ඉක්භහ ඹන්තන් නම් එඹ ඉත් කශ යුතුඹ. 

 
ප්රහාමික, ද්විතියික වහ  ෘතියික ඳරික්රභණ රට පිළිතලින්   5”√ N, 10”√ N,   20”√ N     සුත්ර 
බහවි හ කය දි හිංලතේ ඉඩතදන තදෝඹ  ණනඹ කශ යුතුඹ. තභහි N ඹනු ඳරික්රභණතේ සාහන 
ිංයයහයි.  
 

2.31. එක් එක් ඳරික්රභණ ඳහදතේ දි හිංලතේ භධයනය තකෝණ,  පිඹීතම් ඳරික්රභණ ඳහදතේ දි හිංලතේ 
පිඹීතම් තදෝඹ බහවි තඹන්  ණනඹ කශ යුතුඹ. පිඹීතම් තදෝඹ ඳරික්හ කශ යුතු අ ය, තදෝඹ 
අය දිඹ වළකි ී.භහන් තුර තේ නම් භහන තඵදහ වළරිඹ යුතුඹ. 
 
ක්රභහිංකන තදෝඹ ව ඳරිභහණ තදෝඹ තඹොදහ භධයනය දුයඛ නිළයදි කශ යුතුඹ. 

 

2.32. ඳරික්රභණ වහ ඉඩතදන උඳරිභ තදෝඹ  ණනඹ කයනුතේ  C√  සුත්රඹ භඟින් න අ ය K ඹනු 

ඳරික්රභණතේ  දි  කිතරෝමීටර් ලිනි . එක් එක්  ඳරික්රභණ ර් ඹ වහ C හි අ ඹ 2.19 තේදතේ 
වන් කය ඇ . 

 
ඳරික්රභණතේ දි  වහ ඉඩ තදන තදෝඹ අය දිඹ වළකි ී.භහ තුර තේ නම් දඵෝඩිච් නීතිඹ තවෝ 
තනත් සුදුසු  ක්රභඹක් භඟින් තදෝඹ තඵදහ වරිනු රළතබ්. 

 

2.33. අහනතේ දී අනුකරනඹ කයන රද දි හිංල වහ දුයඛ තවෝ අබයන් ය තකෝණ ව දුයඛ, 
ඳරික්රභණඹ අනුකරනඹ  වහ ආ ණනඹ කිරීභට තඹොදහ  නු රළතබ් . 

 
ඳරික්රභණඹ ආ ණනඹ වහ අනුකරනඹ SDCAD භෘදුකහිං ඹ භඟින් තවෝ තදඳහර් තම්න්තුතේ  බහවි හ 
න තනත්  භෘදුකහිං ඹක් භඟින් තවෝ සිදු කශ වළක.  

 
තභභ ඳරිච්තේදතේ ප්රහාමික, ද්විතියික වහ  ෘතියික ඳහරන ඳරික්රභණ විස ය කය ඇති අ ය, 11 ළනි 
ඳරිච්තේදතේ විස ය ඳරික්රභණ විස ය කය ඇ . 

 
 
 
 



තද.භළ.තය  භමිතික ඳහරන භළනුම් 

 

 

2 ළනි ඳරිච්තේදඹ 15 
 

ඳරික්රභණ වා භූමිතික ඳාරන ්ාාන අංක කිරීදේ ක්රභඹ 
 

2.34. එක් එක් දිසත්රික්කඹ වහ එක් එක් ර් තේ  ඳරික්රභණ අනු හමි තර අිංකනඹ කයනු රඵයි. ඳශමු 
අිංක තදක ඳහරන ඳරික්රභණතේ ඳන්තිඹ දළක්ීභට තඹොදනු රඵන අ ය, තකටි ඉයකට ඳසු තදන අිංක 
තදක දිසත්රික්කඹ වළඳින්ීභටද, තකටි ඉයකට ඳසු තුන්න අිංක ව ය ඳරික්රභණඹ වළඳින්ීභ වහද 
තේ. උකුරුණෆ ර දිසත්රික්කතේ ප්රහාමික  ණතේ  පර්ණභහන ඳරික්රභණඹක ඳවතශොස න ඳරික්රභණඹ  
EI-42-0015 තර අිංකනඹ කයනු රඵයි.) එක් එක් ඳරික්රභණඹ වහ තභභ අිංක දිසත්රික් තජයසන 
මිනින්තදෝරු අධිකහරිත න් රඵහ    යුතුඹ. 

 

2.35. ඳරික්රභණඹක සාහන අිංකඹ, ඳරික්රභණඹක අිංකඹ වහ අනු හමී සාහනඹ වඳුනහ  ළනීභට  අිංක 

තදකකින් යුත් අිංකඹක් තදනු රළතබ්. උභවනුය දිසත්රික්කතේ ද්විතියික  ණතේ දව අටන  

ඳරික්රභණඹක විසිව ය න සාහනඹ E2-32-0018-24 තර අිංකනඹ කයනු රඵයි.) නම් කය ඇති 

දිසත්රික් තක්  21 ළනි ඳරිච්තේදතේ ඇමුණුභ 04 හි වන් කය ඇ . 

 
 

 

පර්ණභාන උඳකයණ සීරුභාරු කිරීභ 

 

2.36. දුය භළනීතම් නිළයදි හඹ වහ  පර්ණභහන උඳකයණ කහරහනුරඳ ී.රුභහරු කිරීභ අ යලය 
නමුත්, ම්පර්ණ ී.රුභහරු දිගුකහරඹක් ළඹන තතවකහරි ක්රිඹහලිඹකි. උඳකයණඹ දිඹ රහ 
භළනුම් වහ සිතිඹම්   කිරීතම් ආඹ නඹ තවෝ ප්රධහන කහර්ඹහරතේ, විතලේතඹන් පිහිටුහ ඇති ී.රුභහරු 
ඳාෙක දර්ඛා  ත  ත න ඹහ යුතුඹ.  
 
තභභ අඳවසුකහරි  ත්ඹ භඟවයහ  ළනීභ වහ ෆභ උඳකයණඹක්භ භකට යක් තවෝ ෆභ 
භළනුම් තර්යහ 500 කට යක් තවෝ ඉන් ඳශමු එශතමන අසාහතේදී තවෝ ක්රිඹහකහරිත්  ඳරීක්හ සිදු 
කශ යුතුඹ.  

 

 
    
 ( I - උඳකයණ සාහන, R1,R2,R3,R4 - ඳයහර් ක සාහන) 

 
 

තභභ කහර්ඹඹ වහ ෆභ ප්රහතද්ිඹ මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරඹකට ආන්නභ ඳරීක්හ කිරීතම් 
තෙත්රඹක් පිහිටුවිඹ යුතුඹ. ෆභ ඳරික්හ කිරීතම් තෙත්රඹක් වහභ කහර්ඹහරඹට ආන්න පිහිටි එක් 
උඳකයණ සාහනඹක් ව ඊට ආන්න ලතඹන් මිටර් 50, 100, 200 ව 400 දුරින් පිහිටි ඳවසුතන් 
රඟහ විඹ වළකි ඳයහර් ක සාහන ව යකින් භන්වි  විඹ යුතුඹ. තභභ සාහන ඳහයක් ළනි ෘජු 
තර්යහක තවෝ ඉව  වන් රඳ ටවතනහි ඳරිදි පිහිටුවිඹ වළකිඹ. තභභ  කහර්ඹඹ වහ  A4 

ර් තේ  සථිය රකුණු (Monument) බහවි හ කශ වළක. කි.මී. 1ක ඳභණ දුරින් අභ ය ඳයහර් ක 
සාහනඹක් පිහිටුහ    වළකි නම් ඩහත් නිළයදි උඳකයණතේ  නිළයදි හඹ ඳරීෙහ කශ වළකිනු 



තද.භළ.තය  භමිතික ඳහරන භළනුම් 
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ඇ . දිඹ රහ භළනුම් වහ සිතිඹම්   කිරීතම් ආඹ නතේ තවෝ ප්රධහන කහර්ඹහරතේ ී.රුභහරු ඳාෙක 

දර්ඛා  උඳතඹෝගි කයත න ම්පර්ණතඹන්භ ී.රුභහරු කශ  පර්ණභහන  උඳකයණඹක් බහවි හ කය 
ඳයහර් ක දුය භළන    යුතුඹ. තභභඟින් ම්භ  අ ඹන් රඵහ   වළකි අ ය ඉදිරිතේදී  බහවි හ කිරීභ 
වහ තරොේ තඳො ක ටවන් කය  ළබිඹ යුතුඹ. 

    
 උඳකයණ සාහනතේ සිට අතයෝවනඹ තවෝ ආතයෝවනඹ 50 තනොඉක්භන ඳරිදි ඳයහර් ක සාහන 

ත ෝයහ    යුතුඹ. 
 
 පර්ණභහන උඳකයණඹ බහවි හ කයන මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් අදහශ තර්යහ භළනිඹ යුතු අ ය එභ 

අ ඹන් තරොේ තඳොත හි ඇතුරත් කශ යුතුඹ. තියස දුය භළන භත් මුහුණත හි වහ දකුණත් 
මුහුණත හි පිහිටීභ තෙත්ර ටවන් ඳත්රතේ හර් හ කශ යුතුඹ. උසණත්ඹ වහ පීඩනඹ ටවන් කශ 
යුතු අ ය ෆභ තර්යහක්භ භළනීතම්දි  එභ අ ඹන් උඳකයණඹට ඇතුරත් කශ යුතුඹ. ම්පර්ණතඹන් 
ී.රුභහරු කයන රද උඳකයණතඹහි ී.රුභහරු ඳයහමිතීන් වහ තියස දුතයහි භධයඹනය අ ඹ නිළයදි 
කශ යුතුඹ. අහනතේදී ී.රුභහරු කශ තියස දුයඛ තරොේ තඳොත හි ටවන් කශ යුතුඹ. 

 
 තෙත්ර ටවන් ඳත්ර ව එක් ක් තත්ර තර්යහ  කට්ටරඹක්  වහ තෙත්ර ඳත්ර ටවන්  අඩිංගු තරොේ 

තඳො  මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් නඩත්තු කශ යුතුඹ. ම්භ  දුයඛ අ ය ඇතින තනසීම්  
මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් ඳරීක්හ කශ යුතු අ ය, උඳකයණඹ පිළිඵ ඔහුතේ අදවස  තරොේ 
තඳොත හි ටවන් කශ යුතුඹ. භනින රද සිඹළුභ දුයඛ වහ ම්භ  දුයඛ අ ය තන මීටර් ±0.020 
තවෝ ඊට ළඩි න විට නළ  ඉ හ ඳරීක්හකහරී ඳරීක්ණඹ සිදු කශ යුතුඹ. තදන ඳරික්ණතේදී ද 
ඳශමු ප්රතිපරඹභ රළතබ් නම් ම්පර්ණ ී.රුභහරුක් සිදු කිරීභ අ යලය න අ ය එතේ තනොභළති 
නම් උඳකයණඹ නිළයදි ක්රිඹහ තනොකයන ඵට ළරකිඹ යුතුඹ. 

 
 දිසත්රික්/ඳශහත් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි ව ඳශහත්  ර්තේඹර් ජනයහඛරුන්තේ ප්රහතද්ශීඹ 

මිනින්තදෝරු කහර්ඹහර ඳරීක්ණ රදී තභභ තරොේ තඳො  සියුම් තර ඳරීක්හ කශ යුතුතේ. 
 

 

සිය් ඳාරන ජාරඹ 
 

2.37. මුලින්භ ළ පුම් 1000 දි   නි භට්ටම් තර්යහක් 1865 දී ආයම්බ කය ය 44 කදී නිභ කය ඇ . 

ඳළයික භට්ටම් තර්යහ ජහරඹක් තනොතිබ අ ය, අලය වූ විට භට්ටම්  ළනීභ සිදු කයන රදී. 1904 සිට 

1909 දක්හ කහරඹ තුර භට්ටම්  ළනීභ දියුණු කයන රද අ ය, සථිය පිඛ රකුණු ෆදීභ වහ 

අධහනඹ තඹොමු කයන රදී. 1909 දී තභභ ක්රිඹහලිඹ වහ ක්රභත් ඳරිදි ළඩිපුය කහර්ඹ භණ්ඩරඹක් 

තඹොදන රදී. තභහි ආයම්බඹක් තර ඉන්දිඹහනු ත්රිතකෝණමිතික භළනුම් ආඹ නඹ 1884 සිට 1895 
කහරඹ තුර තකොශම ,  හඛර ව ත්රිකුණහභරතඹහි භධයනය මුහුදු භට්ටභ තීයණඹ කය න ජහරඹ 
පිහිටුන රදී. 

 
1909-1914 කහරඹ තුර ද්විතියික පිඛ රකුණු පිහිටුන රද අ ය, ළ පුම් 650ක් ද්විත් භට්ටම් 

 ළනීභ ම්පුර්ණ කයන රදී. 1914 දී ඳශමු තරෝක යුද්ධඹ නිහ ළඩ නත්නු  රළබ අ ය, නළ  

1923දී ආයම්බ කය 1924 දී ළ පුම් 200ක් නිභ කයන රදී. 
 

1925 දී භට්ටම්  ළනීතම් මුළු ක්රිඹහලිඹ විග්රව කය ඵරහ නීන උඳකයණ වහ ඹාහ ාය ක්රභ බහවි හ 
කය නළ  සිදුකිරීභට තීයණඹ කයන රදී. භට්ටම්  ළනීභ ඹාහ ාය භට්ටම් උඳකයණ වහ ඉන්හර් 
භට්ටම් රිටි බහවි හ කය උස නියදය හඹක් රඵහ ළනීභට විතලේ අධහනඹකින්  සිදු කයන රදී. 

භමිතික භට්ටම් ජහරඹ මලික පිඛ රකුණු 59ක්, ද්විතියික පිඛ රකුණු 5ක් ව කි.මි. 4000 ක් දි  
ද්විතියික ිංෘ  භට්ටම් තර්යහ 27කින් යුක්  විඹ. මලික භට්ටම් ජහරඹ භඟින් මුළු  යටභ ආයණඹ 
න අ ය තරෝකතේ අතනක් යටඛ වහ න විට උස නියදය හඹකින් යුක්  තේ. 

 
එ ළන් සිට ශ්රී රිංකහතේ ිංර්ධන යහඳෘති වහ උ ඳහරනඹ කිරීභට ද්විතියික ,  ෘතියික වහ සුළු 
භට්ටම් තර්යහ දක්හ භට්ටම් ජහරඹ පුළුඛ කයන රදී. තභභ ක්රිඹහලිතේදී 1924 දී මලික පිඛ රකුණු 6 

ක්ද, 1925 දී මලික පිඛ රකුණු 31ක්ද, 1926 දී මලික පිඛ රකුණු 22 ක්ද පිහිටුහ 1928 දී ප්රධහන 
ජහරඹ නිභ කයන රදී. 

 



තද.භළ.තය  භමිතික ඳහරන භළනුම් 
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1925-1930 කහරඹ තුරදී භමිතික භට්ටම් අනුකරනඹ කිරීභ නිභ කය ප්රතිපර 1932 දී ර්තේඹර් 

ජනයහඛ විසින් “රිංකහතේ භමිතික භට්ටම්  ළනීභ- තළුභ 1, II වහ III ” භඟින් ප්රසිද්ධිඹට ඳත් කයන 
රදී. 

 
 

2.38. ආයේබක භට්ටභ (ඳාෙභ -Datum) 

භධයනය මුහුදු භට්ටභ ්රි රිංකහතේ ඹාහභහනි භට්ටම්  ළනීතම් ආයම්බක භට්ටභ  උඳහදභ) තර 
තීයණඹ කයන රදී. සිඹළුභ භමිතික භට්ටම්  ළනීම් තභභ ඳහදභ භ  යහ ඳතී. 

 
 
 
 

2.39. මුලික පිල් රකුණු (FBM) 

එක්ත් යහජධහනිතේ ජහතික සිතිඹම් නිතඹෝජි  ආඹ නතඹහි පිඛ රකුණු රට භහන ආකහයතේ 
තඳොශ ඹට කුවයඹක් තුර පිත් ර තඵෝඛට් ඇණඹක්ද (Lower Bolt), භතු පිට භට්ටතම් කුළුණ භ  
පිත් ර තඵෝඛට් ඇණඹක් හි  (Upper Bolt) විලහර ප්රභහණතේ  ඛ කුට්ටි ලින්  මලික පිඛ 
රකුණු 59ක් පිහිටුහ ඇ . නිරීක්න  ළනීතම්දී තඳොශ ඹට කුවයඹ තුර න රෙයඹ ඳදනම් 
කයත න භට්ටම්  ළනීභ සිදු කශ යුතුඹ. 
 
 
 

2.40. ේභත පිල් රකුණු (SBM) 

 තඳොශ භතුපිට මීටය 1ක්  ඉවලින්  නන රද විලහර තකොන්ක්රීට්  කළටඹක් භ  විකයන රද පිත් ර 
තඵෝඛට් ඇණඹක්  හි   ම්භ  පිඛ රකුණු  5ක් හදන රදී. මලික පිඛ රකුණු වහ  ඛ ඳහදභ 
තොඹහ   තනොවළකි සාහන ර ම්භ  පිඛ රකුණු පිහිටුන රදී. තම්හ ම්භ  පිඛ රකුණු තර 
නම් කශ ද .හතේ නියදය හඹ මුලික පිඛ රකුණු රට භහන තේ. 

 
 

2.41. ප්රධාන භට්ටේ ජාරඹ 

ප්රධහන භට්ටම් ජහරඹ මලික පිඛ රකුණු ව .හ අ ය වූ ප්රධහන භට්ටම් තර්යහ මුවඹකින් යුක්  න 
අ ය තභභ භට්ටම් ජහරඹ දළනටභත් සාහඳනඹ කය ඇ . භමිතික භට්ටභ  ළනීභ හර් හතේ තළුභ I  
හි  තභභ ජහරඹ පිහිටුීභ පිළිඵ විස ය කය ඇ . මලික  පිඛ රකුණු ර විස ය ව අ ඹන් එභ 
හර් හතේ තළුභ II හි වන් කය ඇ . ඳව  දළක්තන රඳ ටවතනන්   මුලික පිඛ රකුණු 
උFBM), ම්භ  පිඛ රකුණු උSBM) ව ප්රධහන භට්ටම් තර්යහ වහ .හතේ අිංක තඳන්හ දී ඇ . 
භට්ටම්  ළනීභ වහ බහවි හ කශ පිඛ රකුණු ඇමුණුභ 06 හි ව ර්ාභහනතේ බහවි හ න පිඛ 

රකුණු ර්  ඳරිච්තේද අිංක 2.7 හි දක්හ ඇ .  
 

 



තද.භළ.තය  භමිතික ඳහරන භළනුම් 

 

 

2 ළනි ඳරිච්තේදඹ 18 
 

 
 
 



තද.භළ.තය  භමිතික ඳහරන භළනුම් 

 

 

2 ළනි ඳරිච්තේදඹ 19 
 

 



තද.භළ.තය  භමිතික ඳහරන භළනුම් 

 

 

2 ළනි ඳරිච්තේදඹ 20 
 

භට්ටේ ගැනිභ 
 

2.42. පවිතියික වා තෘතියික භට්ටේ ගැනිභ 

ප්රධහන  ජහරඹ තකොටස රට කළඩීභ ව සියස ඳහරනඹ පුළුඛ කිරීභ වහ ද්විතියික භට්ටම්  ළනීභ 
සිදු තකතර්. ජහරඹ  දුයටත් පුළුඛ කිරීභ වහ  ෘතියික වහ සුළු භට් ටම්  ළනීභ සිදු තකතර්. අලය 
රෙය   ර සාහන උ නිර්ණඹ කිරීභ වහ විස ය භට්ටම්  ළනීභ සිදු තකතර්. 

 
 

2.43. භට්ටේ දර්ඛා අංක කිරීභ 

ප්රධහන තර්යහ  වහ “ප්ර.තර්. උPL)”  තරද , ද්විතියික තර්යහ වහ “ද්වි.තර්. උSL)” තරද, 
 ෘතියික තර්යහ වහ “ ෘ.තර්. උTL)” තරද, සුළු තර්යහ වහ “සු.තර්. උML)” තරද එක් එක් 
තර්යහ ඉදිරිතඹන් අක්යඹක් මුරට තඹදීතභන් තර්යහ ර්  කය තඳන්විඹ යුතුඹ. භමිතික භට්ටම් 
 ළනීභ වහ භමිතික අිංලඹ භඟින් භට්ටම් තර්යහ අිංක උ“ප්ර.තර්. උPL)”, “ද්වි.තර්. උSL)”,  “ ෘ.තර්. 
උTL)” , “සු.තර්. උML)” )  නිකුත් කයයි. සුළු වහ විස ය භට්ටම් තර්යහ අදහශ දිසත්රික්ක අනු අිංක 
තකතර්. තභ භ අිංක භට්ටම් තඳොත්, තර්යහ චිත්ර වහ අදහශ තඛයනර වන් කශ යුතුඹ. 
 

 

2.44. පිල් රකුණු අංක කිරීභ 

පිඛ රකුණු අිංකඹ ඉරක්කම් 3 කින් යුත් භට්ටම් තර්යහතේ ව සාහනඹ වඳුනහ  ළනීතම් ඉරක්කම් 3 
ක අිංකඹකින් ද යුක්  තේ. උ උද: 18 ළනි  ෘතියික භට්ටම් තර්යහතේ 134 ළනි පිඛ රකුණු  TL-018-

134 තර අිංක තකතර්.)  
සුළු වහ විස ය භට්ටම් තර්යහ ර පිඛ රකුණු දිසත්රික්ක අනු අිංක තකතර්. .හ දිසත්රික් අිංකඹ, 
ඉරක්කම් තුනකින් යුත් භට්ටම් තර්යහ අිංකඹ වහ අනුඹහ  ඉරක්කම් තුනකින් යුත් සාහන අිංකඹ තර 
අිංක තකතර්.    
උදහ:  භහ ය දිසත්රික්කතේ 15 ළනි සුළු භට්ටම්  තර්යහතේ 120 ළනි පිඛ රකුණු  ML-82-015-120  

තර අිංක තකතර්.  

භහ ය දිසත්රික්තේ 15 ළනි විස ය භට්ටම් තර්යහතේ 120 ළනි පිඛ රකුණු DL-82-015-120 තර 
අිංක තකතර්. 

 
 

2.45. භමිතික භට්ටම්  ළනීභ වහ පිරිවි ය 

 
භූමිතික භට්ටේ 

දර්ඛා ර්ගඹ 

ප්රධාන 

දර්ඛා“ප්ර.දර්

.”    -PL 

පවිතියික 

දර්ඛා වා 

“පවි.දර්.“ -

SL 

තෘතියික 

දර්ඛා වා 

“තෘ.දර්. ”-TL 

සුළු දර්ඛා 

වා “සු.දර්. 

” -ML 

වි්තය භට්ටේ 

දර්ඛා 

1 උඳකයණඹ 

කි.මී. 1 ක 
ද්විත් තර්යහ 
වහ මි. මී. 
0.2  තවෝ ළඩි  
නියදය හක් 
ඇති අිංකි  
තරරඹ 

කි.මී. 1 ක 
ද්විත් තර්යහ 
වහ මි. මී. 
0.2  තවෝ ළඩි  
නියදය හක් 
ඇති අිංකි  
තරරඹ 

කි.මී. 1 ක 
ද්විත් තර්යහ 
වහ මි. මී. 
1.0  තවෝ ළඩි  
නියදය හක් 
ඇති අිංකි  
තරරඹ 

කි.මී. 1 ක 
ද්විත් තර්යහ 
වහ මි. මී. 
1.5  තවෝ ළඩි  
නියදය හක් 
ඇති අිංකි  
තරරඹ 

කි.මී. 1 ක 
ද්විත් තර්යහ 
වහ මි. මී. 1.5 
තවෝ ළඩි  
නියදය හක් 
ඇති අිංකි  
තරරඹ 

2 
පිඛ රකුණු 
ර් ඹ 

A4, B1, B2 A4, B1, B2 A6 A6 E 

3 

ආයම්බක 
රෙයඹ 

LB of FBM / 
SBM 

LB of FBM / 
SBM / PL 

SL තවෝ ඉවර TL  තවෝ ඉවර  

අහන රෙයඹ 
LB of FBM / 

SBM 
LB of FBM / 
SBM /PL/ SL 

TL  තවෝ ඉවර ML තවෝ ඉවර  
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2.46. ප්රාාමික, පවිතියික, තෘතියික  භට්ටේ දර්ඛා පිහිටුවීභ 

නිතඹෝජය ර්තේඹර් ජනයහඛ උභමිතික භළනුම්) විසින් සිඹළුභ ප්රහාමික, ද්විතියික,  ෘතියික භට්ටම් 

 ළනීභ තභතවඹනු රළතබ්. භමිතික අිංලඹට අනුයුක්  කහර්ඹ භණ්ඩරඹ විසින් තෙත්ර කටයුතු කයනු 

රළතබ්. තකතේ නමුත් අදහශ දිසත්රික්කඹ භඟින් භට්ටම් තර්යහ වහ පිඛ රකුණු පිහිටුීභ සිදු කයයි. 

සිඹළුභ භට්ටම් තර්යහ ඳව  වන් ක්රිඹහභහර්  අනු පිහිටුවිඹ යුතුඹ.  

 

අ) ෆභ මීටර් 500 ක දුයකින්භ පිඛ රකුණක් පිහිටුවිඹ යුතු අ ය, එහි ඳහදභට ව මුදුතනහි තදඳට ඳව  

රඳතේ ඳරිදි තකොන්ක්රීට් තඹදිඹ යුතු තේ. 

 
භූමිතික භට්ටේ 

දර්ඛා ර්ගඹ 

ප්රධාන 

දර්ඛා“ප්ර.දර්

.”    -PL 

පවිතියික 

දර්ඛා වා 

“පවි.දර්.“ -

SL 

තෘතියික 

දර්ඛා වා 

“තෘ.දර්. ”-TL 

සුළු දර්ඛා 

වා “සු.දර්. 

” -ML 

වි්තය භට්ටේ 

දර්ඛා 

3 ක්රභඹ ඹාහ ාය ඹාහ ාය 
ඹාහ ාය 
හභහනය 

හභහනය හභහනය 

4 
නිරීක්ණ ක්රභඹ 
(B-ඳසු දළක්භ,  
F – ඉදිරි දළක්භ) 

BFFB BFFB BF BF BF 

5 

ඉදිරි දළක්භ 
ඳහනහිංක 2ක් වහ 
ඳසු දළක්භ  
ඳහනහිංක 2ක් අ ය 
ඉඩතදන දුය 
තන  

මි. මී. 0.05 මි. මී.0.05 - - - 

6 

ඉදිරි දළක්භ වහ 
ඳසු දළක්භ අ ය 
ඉඩතදන දුය 
තන  

මී. 0.5 මී. 0.5 මී. 1 මී. 2 මී.2 

7 
භට්ටම්  තර්යහතේ 
උඳරිභ දි  

- - කි.මී. 20 කි.මී. 12 කි.මී.5 

8 
භට්ටම් ඹටිඹ වහ 
උඳකයණඹ අ ය 
අභ දුය 

මී. 7 මී. 7 - - - 

9 
භට්ටම් ඹටිඹ වහ 
උඳකයණඹ අ ය 
උඳරිභ දුය 

මී. 50 මී. 50 මී. 60 මී. 60 මී.60 

10 
ඉඩතදන 
තදෝඹඋමී) 

0.00276√K ; 
K: ඹනු 
තර්යහතේ දි  
කි.මී. ලින් 

0.004√K ;  
K: ඹනු 
තර්යහතේ දි  
කි.මී. ලින් 

0.006√K  
K: ඹනු 
තර්යහතේ දි  
කි.මී. ලින් 

0.010√K  
K: ඹනු 
තර්යහතේ දි  
කි.මී. ලින් 

0.024√K  K: 
ඹනු තර්යහතේ 
දි  කි.මී. ලින් 
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මුදුතනහි තදඳට ව ඳහදභට තකොන්ක්රීට් තඹද A4 ර් තේ පිඛ රකුණ 

 

  

ආ)  පිඛ රකුණු භ  භට්ටම් ඹටිඹ සියස සිටුීභට ඵහධහ තනොතිබිඹ යුතු අ ය ඕනෆභ භළනුම් 

උඳකයණඹක් තවෝ ද්විත් ඳහද ආධහයක උbipod) සාහන   කය ඳවසුතන් ළඩ කිරීභට වළකින 

සාහනඹක් විඹ යුතුඹ. 

 

ඇ) පිඛ රකුණ භ  භට්ටම් තර්යහ නිදවස වළසියවිඹ වළකි න ඳරිදි පිත් ර තඵෝඛට් ඇණඹ  (bolt) 

මි.මී  5 ක් ඳභණ උ විඹ යුතුඹ. 

 

 හර්ාක පිඛ රකුණු පිහිටුීතම් ක්රිඹහලිඹක අහනතේදී, ඳව  වන් තඛයන පිළිතඹර කය නි..ජ. 

උභමිතික) ත  ඉදිරි  කටයුතු වහ ඹළවිඹ යුතුඹ. 

 

අ) ඇමුණුභ 10 හි තඳන්හ ඇති ඳරිදි එක් එක් පිඛ රකුණු වහ ම්පර්ණ තර්යහ චිත්රඹක් තෙත්ර 

තඳොත හි ඇඳිඹ යුතුඹ. තභභ ටවතනහි අඩු ලතඹන් සථිය රෙය  3 කට  ත් මිනුම් තිබිඹ යුතුඹ. අත් 

මිහි ළන්  ළන්වුම් (HHGPS) උඳකයණ භඟින් ආන්න යණ්ඩහිංක රඵහ ත න තෙත්ර ටවතනහි 

දළක්විඹ යුතුඹ. 

 

ආ) අළුත් ඳහරන රෙය   දවහ 1:50,000 පිහිටුම් ටවනක්/Kml  file එකක් පිළිතඹර කශ යුතුඹ.  

 

ඇ)  එක් එක් පිඛ රකුණු වහ අදහශ තෙත්ර තඳොත් පිටු ඳරිතරෝකනඹ කය අනුපිළිතශට නම් කශ යුතුඹ. 

 

තභභ ම්පුර්ණ කයන රද තඛයන රළබීතභන් අනතුරු වහ පිඛ රකුණු සාහයි ීභට ප්රභහණත් 

කහරඹක්    වූ ඳසු භට්ටම්  ළනීභ ආයම්බ කශ වළක. 

ඳළයික සථීය පිඛ රකුණකින් උමලික පිඛ රකුණක් තනොන) අළුත් භට්ටම් තර්යහක් ආයම්බ කයනු 

රළබුතවොත් තවෝ එළනි රකුණකින් භට්ටම් තර්යහක් අන් කයනු රළබුතවොත්, එකී ඳළයික පිඛ 

රකුණ ආන්නතේ ඇති ටිනහකභ දන්නහ පිඛ රකුණක් වයවහ  ඳරීක්ණ භට්ටම්  ළනීභක් භඟින්  

ඳරීක්හ කය ඵළලිඹ යුතුඹ.  

 
තෙත්ර ක්රිඹහලිඹ ආයම්බ ීභත් භඟ ඇමුණුභ 07 හි දක්හ ඇති ආදර්ල  ඳත්රතඹහි ආකහයඹට භමිතික 

භට්ටම්  ළනීතම් එක් එක් තකොටතහි දත්  ඵහ   කිරීතභන් අනතුරු මුද්රණඹ කය භට්ටම් තඳොත හි 

ඇරවිඹ යුතුඹ. තකතේ නමුත් තභභ ආදර්ලඹ උඳකයණතඹන් උඳකයණඹට තනස විඹ වළක. 
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එක් එක් තකොටතහි ඉදිරි වහ පිටුඳ ඳහනහිංක තන ඇමුණුභ 08 හි තඳන්හ ඇති උධෘ තඹහි 

ඇතුරත් කයනු රළතබ්. උධෘ  ර වන් ප්රතිපර ඉඩතදන තදෝඹ වහ ඳරීක්හ කය ඵරහ පිඹී 

තනොභළති තකොටස නළ  භට්ටම්  ළනීභට තීයණඹ කයනු රළතබ්. ඉඩතදන තදෝඹ තුර පිහිටි සිඹළුභ 

භට්ටම් තර්යහ ඇමුණුභ 09 හි වන් ආදර්ලඹ අනු අනුකරනඹ කයනු රළතබ්.  

 

නි..ජ. උභමිතික) විසින්  සථිය රෙය රට මිනුම් , ආන්න යණ්ඩහිංක ව උ ඇතුරත් පිහිටීභ 

දළක්තන ඳළවළදිලි ටවනක් ඇමුණුභ 10 හි ඳරිදි භට්ටම් තර්යහතේ ෆභ පිඛ රකුණක් වහභ 

පිළිතඹර කය ප්රකහලඹට ඳත් කයනු රළතබ්. 

 

 

2.47. ඳැයණි ක්රභඹ වා පිරිවිතය 

ර් භහනතේ අිංකි  භට්ටම් උඳකයණ වහ තීරු ිංතක්  උbar corded) ක්රභහිංකි  භට්ටම් රිටි භමිතික 

භට්ට්ම්  ළනීභ වහ තඹොදහ  නී. එඵළවින් පුයහණතේ බහවි හ කශ ක්රභ ළඩි ප්රභහණඹක් අ වළය දභහ 

ඇ  උබහවි හ තනොතේ). එතේ නමුත්, අලය කයනු රඵන ම්භ ඹන් රඟහ කය  ළනීභ වහ වූ 

නියදය හ ව උඳකයණ ර්  අනු  .හ වහ විවිධ ළකසුම් තඹදිඹ යුතුඹ.  

ඳළයික ක්රභඹ අනු ප්රහාමික වහ ද්විතියික භට්ටම්  ළනීභ වහ ඳව  දළක්තන  ළරපීම් පිළිඵ 

තකොන්තද්සි  බහවි හ තකතර්.  හක්ිකක උඳතදසහි V න ඳරිච්තේදතේ ඹාහ ාය භට්ටම්  ළනීභ 

වහ වූ හභහනය ක්රභඹ ම්පුර්ණතඹන් විස ය කය ඇ . 

 

 

 ළරපීම් පිළිඵ තකොන්තද්සි 

ළඩි තනොවිඹ යුතුඹ. 
 

ප්රහාමික 
ද්විතියික 

 

(අ) සාහත්රක තක් කිඹීම් අ ය තන ... 
0.006096m 0.012192m 

(ආ) එක  භට්ටම් ඹටිඹක් භ , භට්ටම්  තක් 
කිඹීතම්   තන උ ඉදිරි ව ඳසු ) ... ...
    

0.000457m 0.000610m 

(ඇ) සාහත්රක තක් කිඹීම් ර කකයඹත්, 
භට්ටම් තක් කිඹීම් ර කකයඹත් 
අ ය තන ... 

0.001067m 
0.001524m 

(ඈ) සාහත්රක දුය  ...  .. 
38.1m 41.1m 

(ඉ) එක් එක් තර්යහ වහ එක් එක් 
තකොටක ඳසු ව ඉදිරි භට්ටම්  ළනීතම් 
තන  

0.00276√K 

 

0.00386√K 

 

 

 

අනිකුත් භට්ටම්  ළනීම් ර්  වහ ඳව  වන් න නියදය හ තනොතනස ඳත්හ    යුතුඹ. 
තර්යහ පිඹීතම් තදෝ ී.භහන් ඳව  ඳරිදි තේ. 

 
 ෘතියික ...  ...    0.006 √K                         
සුළු   ...  ...           0.010 √K 

විස ය  ...  ...    0.024 √K   
සාහන උ නිරීක්ණඹ වහ කයන 
විස ය භට්ටම්  ළනීභ  ...          කි.මී. 1 කින් නළ තවොත් කි.මී. 1 කින් 

තකොටක් වහ 0.02m (2cm) යි.        
                                                                                                                                                                                                                                                                  

 තභහි, K ඹනු භට්ටම් තර්යහතේ ඳර්ඹන්  අ ය දුය කි.මී. ලිනි.   
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2.48. මලික පිල් රකුණු  ඳරික්ා කිරීභ 

 
දිසත්රික්/ ඳශහත් තජයසන මිනින්තදෝරු  අධිකහරි විසින් ඔවුන්තේ දිසත්රික්කඹ තුර ඇති සිඹළුභ මලික 
පිඛ රකුණු,  අසාහ රළතඵන ඳරිදි ඳරීක්හ කය ඵළලීභ නළ තවොත් කහර්ඹක්භ නිරධහරිතඹක් රහ 
.හ ඳරීක්හ කයීභට කටයුතු පිළිතඹර කශ යුතු අ ය ඉදිරි කටයුතු වහ තජයසන මිනින්තදෝරු 
අධිකහරි උභමිතික) විසින් ඳඹහ ඇති තඳෝයභඹ භඟින් අදහශ ඳශහත් ර්තේඹර් ජනයහඛට පිටඳත් 
හි  හර් හක් ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ.  ඹම් මලික පිඛ රකුණක් ම්ඵන්ධතඹන් විතලේ ක්රිඹහ 
භහර් ඹක් අනු භනඹ  කශ යුතු ඵ  ඳශහත් ර්තේඹර් ජනයහඛ රකන්තන් නම් .  ළන ඔහු විසින්  
අලය ක්රිඹහ භහර් ඹක් අනු භනඹ  කශ යුතුඹ.  භ දිසත්රික්කඹ තුර ඳතින කිනම් තවෝ මලික, 
ද්විතියික තවෝ  ෘතියික පිඛ රකුණක් ම්ඵන්ධතඹන් ඹම් අරහබඹක් සිදු ඇති ඵ තවෝ අසාහන 
  ී ඇති ඵ තොඹහ  ත් වි , . ඵ නි..ජ. උභමිතික) ත  අදහශ දිසත්රික්කතේ තජයසන 
මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් දළනුම් දිඹ යුතුඹ. හර්ෂික මීක්ණ හර් හ වහ ඇමුණුභ 11 ඵරන්න.  
 
 
 

 ශ්රී රංකා අඛඩ ඩ දභදවයුේ දඹොමු ඳපධති ජාරඹ (SLCORS net) බාවිතදඹන් භැනුේ ඳාරන රෙය   

පිහිටුවීභ   
 

2.49. ශ්රී රංකා අඛඩ ඩ දභදවයුේ දඹොමු ඳපධති ජාරඹ{(Sri Lanka Continuously Operating 

Reference Station Network)  SLCORSnet} භඟින් භැනුේ කිරීභ 

 
ශ්රී රිංකහ මිනින්තදෝරු තදඳහර් තම්න්තු භඟින් ඳහරනඹ කයනු රඵන අයණ්ඩ තභතවයුම් තඹොමු 
රෙය   ජහරඹ, “SLCORSnet” තර වඳුන්නු රළතබ්. SLCORSnet භඟින් දුයසා සාහන    කය 
ඇති තබෞතික  මිහි ළන්  ළන්වුම් චන්ද්රිකහ උසූළටි) ඳද්ධතිතේ උGNSS) ඳහරන රෙය ලින් ැසස 
කයන GNSS අමු (කස තනොකයන රද) දත් , ර්තේඹර් ජනයහඛ කහර්ඹහරතේ පිහිටි ඳහරන 
භධයසාහනඹට  ජීී ම්තප්රේණඹ කයනු රළතබ්. කස  තනොකයන රද දත්  ළකී.භ ඳහරන 
භධයසාහනතඹහි  ඇති  GNSS ජහර ළකසුම් භෘදුකහිං ඹක් අනුහයතඹන් සිදු කයනු රඵන අ ය  
.හතේ භරෙණහත්භක පිහිටීභට අදහශ තදෝඹ  ණනඹ කය  RTCM ආකෘතිතඹන් අන් ර් ජහරඹ 
වයවහ  තෙත්රතේ බහවි හ කයනු රඵන අඹ ත  ම්තප්රේණඹ කයනු රළතබ්. SLCORSnet භඟින් 
ඳඹනු රඵන  ත්කහලීන අන් ර්ජහර තේහන් තර RINEX අමු දත්  අන් ර්ජහරඹ භඟින් ජීී 
රඵහ දීභ ව අන් ර්ජහරඹ භඟින් ඳසු ළකසුම් තේහ රඵහ දීභ තර දළක්විඹ වළකිඹ.  

මිහි ළන්  ළන්වුම් චන්ද්රිකහ උසූළටි) ඳද්ධති උGNSS)  හක්ණඹ බහවි තඹන් ඉ හ නිළයදි සාහනීඹ 
පිහිටීභ රඵහ දීභ සිදු කයනු රළතබ්. තේහදහඹකයින්ට පිවිී.භට ව සාහනීඹ පිහිටීතම් නිළයදි හ 
ළඩිකය  ළනීභ වහ RTK නිළයදි කිරීම් තදෝ රඵහ  ළනීභට වළකි න ඳරිදි ඳහරන රෙය කිහිඳඹක් 
ම්ඵන්ධ කිරීභ භඟින් අ ාය ඳහරන ජහරඹක් උVirtual reference network) තර ක්රිඹහ කිරීභට 
ජහරඹක් කහ ඇ . 

 

 අදිඹය 1: සාහන 6      අදිඹය 2 : සාහන 42   තඹෝජි  SLCORSnet 
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්ාාපිත SLCORSnet ව දඹෝජිත SLCORSnet 

2.50. SLCORSnet  අදිඹය තදකකින් යුක්  න අ ය  ඳශමු අදිඹය ඹටතත් තකොශම, අවිසහතේඛර, 

කටහන, යත්නපුය, කෆ ඛර ව කළු ය ඹන ප්රතද්ලඹන් ආයණඹ න ඳරිදි CORS සාහන වඹක් 

සාහඳනඹ කය ඇ .  

 

SLCORSnet බහවි තඹන් ළඩ කිරීභට, තදඳහර් තම්න්තුතේ නිර තබ් අඩවිඹට පිවිී.තභන් තවෝ 

ෘජුභ www.slcorsnet.survey.gov.lk තබ් අඩවිඹට පිවිී.තභන් ඳරිශීරක පිවිසුභ නිර්භහණඹ 

කයන්න. SLCORSnet  ඹටතත් ලිඹහඳදිිංචි ීතභන් ඳසු, තදන රද ඳරිශීරක දත්  බහවි හ කිරීතභන් 

සිඹළු තේහ රඵහ    වළක. 

 

විනයහ කිරීතම්දී ඳව  දළක්තන ඳරිදි අලය  විස ය රඵහ දීතභන් යහඳෘතිතේ ළඩ භහදිලිඹ කහ 

   වළක. 

භ/IP ලිපිනඹ (Domain/IP) : 222.165.190.67 
 

කවුළු උPort)  : 2101 
 

මරහශ්රඹ උSource) : VRS or VRS_BDS 
 

ඳරිිරක නභ  : geoTest     SLCORSnet හි ඳරිශීරක නහභඹ   ව මුය 
ඳදඹ රඵහ  න්න 

මුයඳදඹ    : XXXXXXX                       උදහ : ඳරිශීරක නහභඹ : geoTest 
 

 
 
 

ජාර තත්කාලීන චාරක භැනුේ (Network RTK – Network Real Time Kinematic) 
 
 

2.51. SLCORSnet භඟින් සිදු කයන ජාර තත්කාලීන චාරක භැනුේ (Network RTK – Network 

Real Time Kinematic) 

 

තන්ටිමීටය භට්ටභට රඟහීභ වහ තවෝ ඩහ තවො සාහන   කිරීතම් නියදය හට ප්රතේල ීභ 

වහ, හභහනයතඹන් ද්වි-ිංයයහ  හවක අධි (Precise dual frequency carrier phase) 

නිරීක්ණඹන් බහවි හ කිරීභ අලයතේ. එඳභණක් තනො තභභ දත් , හභහනයතඹන්  ත්කහලීන 

චහරක උReal Time Kinematic) තවෝ ඳලසචහත් ළකසුම් උPost Processing) ළනි විවිධහකහය හතප්ක් 

මිහි ළන්  ළන්වුම් චන්ද්රිකහ උසූළටි)  (DGNSS) ඇඛත ොරි භ බහවි තඹන් කනු රළතබ්. අ ාය 

ඳහරන සාහන ිංකඛඳඹ උVirtual reference Station) භඟින් තභභ අලය හ ඳහරන සාහන ජහරඹක් 

බහවි තඹන් පුයහ    වළක. 

2.52. ජීවි අන්තර්ජාර RINEX ැඳයුභ  :GNWEB: 
 

SLCORSnet Geo ++® GNWEB ඹනු  SLCORSnet ඳහරන  රෙය ජහරතඹන් RINEX & (අා ය) 

Virtual RINEX තර රඵහ තදන අන් ර්ජහර තේහදහඹකඹහ තේ. GNWEB භඟින් SLCORSnet  

තේහ බහවි හ කයන්නන්ට ෆභ CORS භධයසාහනඹකභ දත්  RINEX 2.23 තර තවෝ ඳරිිරකඹහ 

අර්ා දක්හ ඇති දුයසා GNSS තදෝල අභ සාහනඹක Virtual RINEX දත්  රඵහ තද්. ඵහ   කිරීභට 

තඳය ඳරිශීරකඹහ විසින් දත්  ර තඹෝ ය හ ඔහුට රළතඵන හර් හ අනු ඳරික්හ කශ වළකිඹ. 

ඳරිශීරකඹන් විසින් ඉඛරහ සිටින දත්  ඵහ   කය ළනීභ වහ GNWEB (Server) තේහදහඹකඹ තුර 

නිලසචි  කහරී.භහක් වහ ඳඹනු රළතබ්. 
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2.53. SLCORSnet හි ජාරගත අාතය චාරක (NRTK) විඳුභ බාවිතා කය ඳාරන රෙය  ්ාාපිත 

කිරීදේ ක්රභදේෙඹ 

 
ඳහරන රෙය  පිහිටුීභ වහ ඳව  පිඹය අනු භනඹ කශ යුතුඹ. 

 
 ඳළවළදිලි තර අව දෘ ල ය හඹකින් යුත් සාහනඹක සාහපි  කශ යුතුඹ. 

 
 GNSS ග්රහවකඹ (GNSS Receiver) සාහන   කිරීභ වහ ත්රිඳහදඹ වි කශ වළකි විඹ යුතුඹ. 

 

 විනයහතේ නිලසචි  විඳුභ ත ෝයහ නියදය හ HRMS = 0.015 & VRMS = 0.030 තර 
කන්න. 
 

 Network RTK ව VRS තදෝල නිළයදි කිරීතම් ක්රභඹ ත ෝයන්න. උVRS or VRS_DBS) 
 

 භධයනය නිරීක්ණ  ණන තර 25 තඹොදන්න. 
 

 තදෝ සථිය න ත ක් ැසී සිටින්න. 
 

 දත්   ඵඩහ කිරීභ ආයම්බ කිරීභට  තඳය ඇන්ටනහතේ උ නිළයදි භළන  ඳහරකඹ ත  
ඇතුශත් කශ යුතුඹ. 

 
 

2.54. ්ථිය රකුණු (Monument) 
 

භහයිම් ඛ තවෝ පිහිටි භහයිම් ඛ Network RTK GNSS ඳහරන රෙය  වහ බහවි හ කශ යුතු තේ.   
 
 

2.55. ඳහරන රෙය   අිංකනඹ 
 

ජහර   අා ය චහරක උNRTK) GNSS ඳහරන රෙය  අිංකනඹ කිරීභ ව හර් හ ඳත්හ ත න ඹහභ 
දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහර විසින් සිදු කශ යුතුඹ. ෆභ දිසත්රික්කඹක් වහභ .කහකහරී ක්රභඹක් 
අනු භනඹ කිරීභ වහ ව නියදය හ භට්ටභ වඳුනහ  ළනීභ වහ ජහර   අා ය චහරක උNRTK) 
ඳහරන රෙය  ඳව  දළක්තන ආකහයතඹන් අිංකනඹ කශ යුතුඹ. 

 

ජහර   අා ය චහරක ඳහරන අිංකඹ (Network RTK Control Point No): PQRSTUNXXX 

PQ  -  කළඩළස ය සිතිඹම්ර බහවි හ න දිසත්රික් තක්  අිංකඹ 

RSTU             - කළඩළස ය සිතිඹම්ර බහවි හ න ග්රහභ නිරධහරි තකොට්නහල අිංකඹ  

N - N අකුය ජහර   අා ය චහරක (Network RTK GNSS) ඳහරන රෙය   
වළඳින්ීභ වහ 

XXX  - ඳහරන රෙය  අිංකඹ 
 
 
 

2.56. පිහිටුම් රඳ ටවන  

 
මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් දත්  හර් හ   කයන අසාහතේදීභ ඳව  වන් ඳරිදි පිහිටුම් රඳ 
ටවන කස කශ යුතුඹ. පිහිටුම් රඳ ටවන් කහර්ඹහරතේදී ප්රතිනිර්භහණඹ තනොකශ යුතුඹ.  
ඇමුණුභ 12 ඵරන්න 
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SLCORSnet  ජාර RTK විඳුභ බාවිතා කය වි්තයාත්භක භැනුේ කිරීදේ ක්රභදේෙඹ 

 

2.57. තඹෝජි  භළනුම් ප්රතද්ලතේ නිළයදි පිරික්සුම් ටවනක් බහවි තඹන් විස යහත්භක භළනුම් සාහන ව 

භළනුම් සාහන භළනීභ වහ ඳව  පිඹයඹන් අනු භනඹ කශ යුතුඹ. 

 
ජහර   RTK විඳුභ බහවි හ කය විස ය භළනීභ 

අ)  ජහර RTK ව VRS නිළයදි කිරීතම් ක්රභඹ ත ෝයන්න. උVRS තවෝ VRS_BDS) 

ආ)  විනයහ කිරීතම්දී ඉ හ නිළයදි විඳුභද නියදය හ HRMS = 0.050 ව VRMS = 0.1 

තරද කන්න. 

ඇ) නිරීක්ණ ර හභහනය 5 තර ත ෝයන්න. 

ඈ) තරඛ බුබුර බහවි තඹන් ග්රහවකඹ රෙයඹට ඉවලින් සියස පිහිටුන්න. 

ඉ) විස ය  ඵඩහ කිරීභ වහ තදෝ සාහය න ත ක් දත්   ඵඩහ කිරීභට ඵරහ සිටින්න. 

 

2.58. දත්   ඵඩහ කිරීතම්  ර්  තුනක් ඇ . 

1.  සඹිංක්රීඹ (Auto) 

2. අසාහය උFloat) 

3.  සාහය (Fixed) 

 
සඹිංක්රීඹ ව අසාහය උFloat) නිළයදි තනොන අ ය .හ බහවි හ කිරීභට අය නළ . එභ දත්  

 ඵඩහ තනොකශ යුතුඹ. 

 

2.59. අව ඳළවළදිලි දර්ලනඹ තනොීභ ළනි භමිතේ ඳතින  ත්ඹන් ඹටතත් උක්ෂිතිජ කළපුම් තකෝණඹ 

15 0 ට ළඩි) GNSS ප්රතිග්රහවක බහවි හ කය සිඹළු රෙය ර විස ය නිරීක්ණඹ කශ තනොවළකි ඵ 

ඳළවළදිලිඹ. චන්ද්රිකහ ආයණඹ තනොභළති භහයිම් රෙය  රදී, එභ රෙය  වහ එකිතනක දෘලයන ඳරිදි 

සඹිං ඳහලි  සාහන උNRTK Controlpoints)  ක්රභඹ බහවි තඹන් ඳහරන රෙය තදකක් තවෝ තුනක් 

පිහිටුන්න. එභ ඳහරන රෙය පර්ණභහනඹක් බහවි තඹන් භළනුම් කශ වළක. තභභ ඳහරන රෙයඹන් 

අනහ   කහර්ඹඹන් වහ ඕනෆභ ර් ඹක භළනුම් උඳකයණඹක් පිහිටුීභ වහ සුදුසු සාහනඹක් වහ 

තඹෝ ය හඹක් ඇති න ආකහයතඹන් සාහඳනඹ කශ යුතුඹ. 

 

2.60. ඳව  වන් අසාහරදී ත ොයතුරු විස ය කිරීභ වහ තඵොතවෝ ක්රභ තඹොදහ    වළකිඹ. 

1. NRTK ඳහරන රෙයඹට ම්ඵන්ධ න තර්යහතේ සිට මීටර් 10 ක් ඇතුර  විස ය රෙයඹක් 

නම්, දම්ළඛ ව තට්ප් බහවි හ කය තෙත්ර ටවන්  ඵන්න. 

2. NRTK ඳහරන රෙය භ  පර්ණභහනඹක් පිහිටුහ විකිර්ණ භළනීභ කය තෙත්ර තඳොත් 
 ඵන්න. 

 
3. NRTK ඳහරන රෙය තුනක් තවෝ ඊට ඩහ ළඩි නම් පර්ණභහන බහවි තඹන් ප්රතිතේදන 

ක්රභඹ භඟින් භළනුම් කය තෙත්ර තඳොත්  ඵන්න. 
 
4. පර්ණභහන බහවි තඹන් NRTK ඳහරන රෙය තඹොදහ ත න හභහනය භළනුම් කයන තර 

භළන තෙත්ර තඳොත්  ඵන්න. 
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ඳත්නා GNSS ග්රාවක බාවිතා කිරීභ වා උඳදේ 

 

2.61. SLCORS ජහරඹ සාහඳනඹ කිරීතම් මලික ිංකඛඳඹක් න්තන් SLCORS ජහරඹ භඟ කටයුතු 
කිරීභට අනුකර න ඳරිදි GNSS ග්රහවක බහවි හ කය විස යහත්භක භට්ටම්  ළනීතම් කටයුතු කඩිනම් 
කිරීභ තේ . 
ටවන: කහර්ඹහරතඹන් ඵළවළය ීභට තඳය, ජහර   අා ය චහරක උNRTK) ක්රභතේදඹ බහවි හ කය 
දන්නහ රෙයඹක් නිරීෙණඹ කශ යුතුඹ. තම් වහ ඔතබ් කහර්ඹහර ඳරිශ්රතේ ඳහරන රෙය කිහිඳඹක් 
සාහඳනඹ කශ වළකිඹ. 

 
 

Topcon GR-5 ව CHC i80 ග්රහවක බහවි හ කිරීභ වහ ඳව  වන් භහර්ත ෝඳතද්ල අනු භනඹ 

කයන්න. 

ඳරිශීරකඹන් / මිනින්තදෝරුරුන් විසින් බහවි හ කයන ග්රහවකඹ උReceiver) අනු ළකසුම් භඟ 

ජහර ඳහරන රෙය ව විස ය  උභ රක්ණහත්භක) රෙය  වහ අලය නිළයදි හ ඳත්හ 

 ළනීභට 2.55, 2.57 ව 2.58 තේදඹන් අනු කටයුතු කශ යුතුඹ. 
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2.13 දේෙඹ           ඇමුණුභ 01 
 

 
 



තද.භළ.තය  භමිතික ඳහරන භළනුම් 

 

 

2 ළනි ඳරිච්තේදඹ 30 
 

  2.15 දේෙඹ                           ඇමුණුභ 02 
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දෙ.භැ.දය. 2.15         ඇමුණුභ 02         
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2.15 දේෙඹ         ඇමුණුභ 03 
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    2.22 දේෙඹ                      ඇමුණුභ   04 
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2.30 දේෙඹ                                                 ඇමුණුභ   05 
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60CM 

60CM 

15CM 

15CM 15CM 

30CM 

15cm 

40cm 

60cm 

15cm 15cm 

15cm 

15cm 

15cm 

15cm 15cm 

30cm 

60cm 

60cm 

15cm 

2.41 දේෙඹ      7.20 තේදඹ        ඇමුණුභ 06 

 

 
මිනින්තදෝරු තදඳහර් තම්න්තුතේ පිඛ රකුණු ර්   
 
 
 

. ර් ඹ    .. ර් ඹ 
 
 
 
 
  
 
  
 

 
 
 
 

බී ර් ඹ 
     
 
 
    
 ී. ර් ඹ 
 
 
 
      ඩී ර් ඹ උබහවි හ තනොතකතර්) 
   
      
 ඊ ර් ඹ 
    
 
     එප් ර් ඹ 
 

 
      

     ජී ර් ඹ උ හකහලික) 
 
 
 
 
 
 
     එච් ර් ඹ 
 
 
 
 

  

S.D. 

S.D. 

තඳොශ භට්ටතම් සිට 

45cm ක් ඹටින් 

හභහනයතඹන් තඳොතශොතේ 

65cm ක් ඳභණ ඹට ළශලු 
තකොන්ක්රීට්  තරහි විකශ 
තරෝකඩ තඵෝඛට් ඇණඹ. 

තභහි ‘ී.’ ර් තේ තභන් 
රකුණු කිරීම් කය ඇ .  තඛ 
දි  ඳශර වහ වළඩඹ තනස 
විඹ වළකි නමුදු ඳරිභහ ඝන 

45cm ට ළඩි විඹ යුතුඹ. 

තඳොශ භට්ටතම් සිට 

45cm ක් ඹටින් 

තඳොශ භට්ටමින් ඹට පිහිටිඹහවූ  තඛ භට්ටම් කශ  රතඹහි සිතභන්තිතඹන් 

විකශ තරෝකඩ තඵෝඛට් ඇණඹ. භට්ටම් කශ නරඹ 15cm චතුයස්රඹක් විඹ 

යුතුඹ. තභහි ‘ී.’ ර් තේ තභන් රකුණු කිරීම් කශ යුතුඹ.  

තරෝකඩ ඇණඹ තඳොශ භට්ටමින් උඩ, සිතභන්තිතඹහි පිහිටි නතරහි, 
තක්රොන්ක්රීට්  තරහි තවෝ සිතභන්ති ඵළම්තභහි විකයණු රළතබ්. එහි 

S.D. ඹන අකුරු වහ පිඛ රකුණු රකුණ ද මුද්රණඹ කයනු රළතබ්.  

භමිතික භට්ටම් හර් හතේ III ළනි චිත්රඹ ඵරන්න.  

 ෘජුතකෝණහස්ර ඳෘසනතේ (විලහර) විකයන රද තරෝකඩ තඵොඛට් 

ඇණඹ. ඳෘසනතඹහි  රඹ තඳොතශො භට්ටමින් 8cm උට තිබිඹ යුතුඹ.  

 ෘජුතකෝණහස්ර ඳෘසනතේ (කුඩහ) විකයන රද තරෝකඩ තඵොඛට් 
ඇණඹ. භට්ටම් කශ නරඹ ඊ ර් තේ තභන් විඹ යුතුඹ.  

 විලසකම්බඹ 8cm වහ දි  30cm වු ලී කුඤසඤඹ තවෝ විලසකම්බඹ 8cm වහ 

දි  20cm වු සිතභන්ති කුඤසඤඹ.    

මුදුන 8cm චතුයස්රඹකින්ද ඳහදඹ 10cm චතුයස්රඹකින්ද තවබි උ 20cm 

වු තකොන්ක්රීට් ඳෘසනඹ. කහකඳහදඹ මුදුන භතුපිට මුද්රණඹ කය ඇ . 

භධය රක්ඹ 2cm විසකම්බඹකින් විඹ යුතුඹ. තඵෝඛට් ඇණඹක් 

නළ . තඳොතශො භට්ටභට ශරනු රළතබ්. 



තද.භළ.තය  භමිතික ඳහරන භළනුම් 

 

 

2 ළනි ඳරිච්තේදඹ 36 
 

 2.46 දේෙඹ                                                 ඇමුණුභ   07 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



තද.භළ.තය  භමිතික ඳහරන භළනුම් 

 

 

2 ළනි ඳරිච්තේදඹ 37 
 

 2.46 දේෙඹ         ඇමුණුභ   08 
 

 



තද.භළ.තය  භමිතික ඳහරන භළනුම් 

 

 

2 ළනි ඳරිච්තේදඹ 38 
 

2.46 දේෙඹ                                                 ඇමුණුභ   09 

 
 



තද.භළ.තය  භමිතික ඳහරන භළනුම් 

 

 

2 ළනි ඳරිච්තේදඹ 39 
 

2.46 දේෙඹ                                                ඇමුණුභ   10 
 

 
 
 
 



තද.භළ.තය  භමිතික ඳහරන භළනුම් 

 

 

2 ළනි ඳරිච්තේදඹ 40 
 

2.48 දේෙඹ         ඇමුණුභ 11 

 



තද.භළ.තය  භමිතික ඳහරන භළනුම් 

 

 

2 ළනි ඳරිච්තේදඹ 41 
 

 
 

 

 

 



තද.භළ.තය  භමිතික ඳහරන භළනුම් 

 

 

2 ළනි ඳරිච්තේදඹ 42 
 

 

2.56 දේෙඹ         ඇමුණුභ 12 
 

 

 

GNSS නිරීක්ණ ාර්තා කිරීදේ අකෘතිඹ 
SLCORSnet  හි ජහර RTK බහවි හ කයමින් ඳහරන   පිහිටුීභ 

 
 
දිසත්රික්කඹ: ………………..                 ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් තකොට්නහලඹ: ……………            
ග්රහභ නිරධහරී තකොට්නහලඹ:…………………..  ඳහරන රෙය  අිංකඹ: …………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ජාර RTK ක්රභඹ 

1. VRS           2. VRS - BDS  

 

ජාර RTK විදුභ: 

උ –  

නැ  – 

උ –   

 

ටවන: හර් හ කිරීභ වහ RTK විඳුභ සාහය විඹ යුතුඹ. 

මිනින්දෙෝරුයඹාදේ අත්න: ………………………මිනින්දෙෝරුයඹාදේ  නභ: 

……………………………. 

දනඹ: ………………………………… 

පිහිටීදේ ටවන         

           

     
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



තද.භළ.තය  භමිතික ඳහරන භළනුම් 

 

 

2 ළනි ඳරිච්තේදඹ 43 
 

ශුපධි ඳත්රඹ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



තද.භළ.තය  භමිතික ඳහරන භළනුම් 

 

 

2 ළනි ඳරිච්තේදඹ 44 
 

ශුපධි ඳත්රඹ 



තද.භළ.තය.  කඤසඤ ව භහයිම් ඛ 
 

3 ළනි ඳරිච්තේදඹ  i 

 
 

 
 

3 ැනි ඳරිච්දේෙඹ 

කඤ්ඤ ව භායිේගල් 

ඳටුන 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 

වි්තයඹ පිටු 

 භායිේගල් වා කඤඤ් ර්ග 

3.1.  භහයිම් ඛ වහ කඤසඤ ර්  ව .හතේ ම්භ  රකුණු 1 

 සිදභන්ති දවෝ භැටි කඤ්ඤ 

3.2.  සිතභන්ති කඤසඤ වහ මිශ්රණඹ 3 

 පිහිටි භායිේගල් වා පිහිටි ගල් කඤඤ්  

3.3.  පිහිටි භහයිම් ඛ වහ පිහිටි  ඛ කඤසඤ විලහර සථිය  ඛකට භ  කළපිඹ යුතු 
ඵ 

3 

3.4.  පිහිටි භහයිම් ඛ වහ පිහිටි  ඛ කඤසඤ පිහිටුීභට ළඩි ප්රමුය හඹ දිඹ යුතු ඵ 3 

 ැශල ගර 

3.5.  ළශල  තරහි බහවි ඹ 3 

 ්ථීය කඤඤ් බාවිතා කිරීභ 

3.6.  තඳොශ අධික ඵෆවුම් හි  විට සථීය කඤසඤ බහවි හ කිරීභ 3 

3.7.  තෙත්රතේදී  සථීය කඤසඤ වඳුනහ  ළනීභ 3 

3.8.  අනහ   තේදී සිදු කයනු රඵන ළඩ වහ සථීය කඤසඤ ව යක තඳශක් 
පිහිටුීභ 

3 

 භාර්ග භත අනලය දර කඤ්ඤ ැශලීභ 

3.9.  භහර්  භ  අනලය තර කඤසඤ ළශලීභ ශක්හ  ළනීභ 4 

3.10.  ඳතින සථීය කඤසඤ පිහිටි  ළන් තොඹහ   ළනීභට ඳළයික භහර්  භළනුම් 
තෙත්ර ඳත්ර රඵහ  ළනීභ 

4 

3.11.  අරහබ වහනි ශක්හ  ළනීභට ඹකඩ ඇණ බහවි හ කිරීභ 4 

3.12.  භහර් ඹ දිතේ කඤසඤ ළශලීතම්දී  මිනින්තදෝරුන්තේ  කීභ 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



තද.භළ.තය.  කඤසඤ ව භහයිම් ඛ 
 

3 ළනි ඳරිච්තේදඹ  ii 

 
 

 
 

 



තද.භළ.තය.  කඤසඤ ව භහයිම් ඛ 
 

3 ළනි ඳරිච්තේදඹ  1 

 
 

 
 

3 ැනි ඳරිච්දේෙඹ  

කඤ්ඤ ව භායිේගල් 
 

භායිේගල් වා කඤඤ් ර්ග 

3.1. භහයිම් ඛ වහ කඤසඤ ර්  ව .හතේ ම්භ  රකුණු 
 
 ඳව  වන් කඤසඤ ව භහයිම් ඛ භළනුම් කටයුතු රදි බහවි හ කයනු රළතබ්.: -  

                                                                                                      
පිඹුතර්  ව තෙත්ර තඳොතත් කළුඳහටින්             

                                                                                                                     ටවන් කයන ම්භ  රකුණ 
 

(i) කළු  ලින් කඳන රද තවෝ තකොන්ක්රීට්ලින් ෆද භහයිම් ඛ, 
ඳව   උඅ) වහ උආ) හි වන් ඳරිදි මුදුන  හි   භචතුයස්රහකහය  
වළඩතඹන්ද, භධය රෙයඹක්  වහ  එඹට  තඹොමුකශ  පුළුඛ  
ඊ හිකින්ද යුක්  න අ ය තඳොශ භට් ටතම් සිට ත.මී.10 ක්  
උඩට භතුන තේ ශරනු  රළතබ්. 

 
උඅ) කළු  ලින් කඳන රද භහයිම් ඛ: - 
දි  ත.මී.50කට ඩහ තනොඅඩු, ඳතුර ත.මී.15ක් ඳභණ              

න  භචතුයස්රහකහය  වළඩතඹන්ද,  මුදුන  ත.මී.10ක                                                       
භචතුයස්රහකහය වළඩතඹන්ද යුක්  න අ ය මුදුතනහි සිට                       
ත.මී. 10ක් ඳවශට ඳළති භට්ටම් කය ඇ . 
 
උආ)තකොන්ක්රීට් භහයිම් ඛ : - 
දිගින් ත.මී.30කට ඩහ තනොඅඩු ඳතුර ත.මී.10ක් ඳභණ  
න භචතුයස්රහකහය වළඩතඹන් ව මුදුන ත.මී. 8ක  
භචතුයස්රහකහය වළඩතඹන්ද යුක්  තේ. 
 

(ii) පිහිටි භහයිම් ර : - 
 
පිහිටි  තඛ තකොටන රද ත.මී.10ක ඳළති හි  භචතුයස්රඹකින්        පි    
ටවූ පුළුඛ ඊ හි හි  භධය රෙයඹක් ඇති. 
 
 

(iii) මීටර් 1500 තද්ලගුණ තභෝච්ඡ තර්යහ භහයිම් ඛ : -  
 
දි  ත.මී.80ක් න ත.මී.8ක විලසකම්බඹක් හි  තකොන්ක්රීට් ලින්      තද්  
පුයන රද ප්රහසටික් ඵටඹක් ත.මී.50ක් තඳොශතන් උඩට සිටිනතේ  ද   
ත.මී.30ක්  ළඹුයට සිටිනතේ ද ශරනු රළතබ්.  එහි මුදුතනහි 
“මී.1500” ව “මි.තද.”  ඹන අකුරු කඳනු රළතබ්. 
 
 

උiv) ඳළයික භහයිම් ර:-                               පිඹුය  භ  ග 

              තෙත්ර තඳොත හි ඳැග 
 

                                                                                                         පිඹුය  භ  පිග 

(v) ඳළයික පිහිටි භහයිම් ර : -                තෙත්ර තඳොත හි ඳැපිග 
          

 
(vi) දුම්රිඹ භහර්  වහ තන් කයන රද බිතභහි භහයිම්  

ර පිහිටුන රද ඹකඩ තර්ඛ කණු ඹක 
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(vii) භහර්  ිංර්ධන අධිකහරිඹ භඟින් සාහඳනඹ කයන රද     

සිතභන්ති තවෝ  ඛ සාම්බඹ         භාංඅ 
        
 

(viii) පුයහවිදයහ තදඳහර් තම්න්තු භඟින් සාහඳනඹ කයන රද      
සිතභන්ති  තවෝ  ඛ සාම්බඹ           පුග  
 
 

(ix) තනස කය තිතඵන ඵ තොඹහ ත් ඳළයික භහයිම් රක්                    තෙත්ර  තඳොත හි 
                                               
       දඳැග 

 
(1) භහයිම් ර එභ සාහනතේභ තිතඵන්නට වළරිඹතවොත්                 පිඹුය  භ   ග 
 
 
(2) භහයිම් ර නිළයදි සාහනතේ නළ  සාහඳනඹ කශතවොත්   

     තෙත්ර තඳොත හි . පිළිඵ තඹොමු  ටවනක් කශ යුතුඹ.                  පිඹුය  භ  ග 
            

තෙත්ර තඳොතත් කළු 
ඳහටින් ටවන් කයන 

ම්භ  රකුණ. 
(x) භහයිම් ඛ කඤසඤඹ : - 

3.1(i) තේදඹට භහන නමුත් තඳොශ භතුපිට සිට ත.මී.15ක්        

 ළඹුයට ශරන රද සථිය ඳරික්රභණ රෙයඹක් තර තඹොදහ      ගකු              
 ළතනන භහයිම් ර.                                                                                             
 

(xi) පිහිටි  ඛ කඤසඤඹ : - 
පිහිටි  තඛ තකොටන රද පුළුඛ ඊ හි (කහක ඳහදඹ) වහ එහි මුදුන           පිගකු 
 ළඹුයට තකොටන රද භධය රෙයඹ      
  

(xii) ළශල  ර : - 
මුදුන  පුළුඛ ඊ හි (කහක ඳහදඹ)  වහ භධය  රෙයඹක් තකොටන රද 
ත.මී. 15කට තනොඅඩු භචතුයස්රහකහය ඳළතිලින් යුත්           ැග         

ත.මී.10ක් උ  ර.  තභඹ අභ ලතඹන් තඳොශ භතුපිට 
සිට ත.මී.05ක්  ළඹුයට  සිටින තේ ළශලිඹ යුතුඹ. 
 

(xiii) උඅ) සිතභන්ති තවෝ භළටි කඤසඤඹ : - 
විලසකම්බඹ ත.මී.04 ක්ව ඳවරට ත.මී.10ක් න තේ ඳව ට   සිකු 
උඛ සිටිනතේ සිතභන්ති තවෝ භළටිලින් ෆද භධය රෙයඹක් 
තකොටන රද තඳොශ භතුපිට සිට ත.මී.05කට තනොඅඩු 
නතේ ශරන රද කඤසඤඹ.  
                    
උආ) ඳරික්රභණ සිතභන්ති තවෝ භළටි කඤසඤඹ : - 
මුදුන  ත.මී.05ක් ව ඳතුර ත.මී.10ක් විලසකම්බඹ හි  උ                                  

 ත.මී.20ක් වූ තඳොශ භට්ටතම් සිට ත.මී.10ක්  ළඹුයට  ඳසික   
ශරනු රඵන සිතභන්ති තවෝ භළටිතඹන් හදන රද කඤසඤඹ. 
 

(xiv) ලී කඤසඤ : - 
ලීතඹන් කඳන රද කඤසඤ තේ.  තම්හ කිසිභ අසාහක භළනුම්             -                       

  කඤසඤ තර බහවි හ තනොකශ යුතු අ ය  හකහලික රකුණු  
ලතඹන් බහවි හ කශ වළක. 
 

(xv) ඹකඩ ඇණඹ : -        ඇ 

 9.38 දේෙඹ ඵරන්න. 



තද.භළ.තය.  කඤසඤ ව භහයිම් ඛ 
 

3 ළනි ඳරිච්තේදඹ  3 

 
 

 
 

 
 
 

ටවන : -  
උඅ)  උi) සිට උxi)  ඹටතත් ඇති කඤසඤ සථීය තර රකනු රඵන අ ය උxii) සිට උxiii) අර්ධ- සථීය 

තේ. 
 
උආ) ඳළයික කඤසඤ තවෝ භහයිම් ඛ වහ තෙත්ර තඳොත හි ටවන් කයන පඳළප අක්යඹ පිඹුය භ  

දක්නු තනොරළතබ්. 
 

 
 

සිදභන්ති දවෝ භැටි කඤ්ඤ 

 

3.2. අලය න සිතභන්ති තවෝ භළටි කඤසඤ සිඹඛරභ ළඳයීභට ප්රහතද්ශීඹ මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරඹ බහය 
මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් කටයුතු කයනු ඇ .  ශුද්ධ කශ සිනිඳු ළලි තකොටස තදකකට සිතභන්ති 
තකොටස එකක් තඹොදහ හදහ  නු රඵන මිශ්රණඹ සිතභන්ති කඤසඤ වහ තඹෝ ය  තේ. 

 
 

 

පිහිටි භායිේගල් වා පිහිටි ගල් කඤඤ් 

 

3.3. පිහිටි භහයිම් ඛ වහ පිහිටි  ඛ කඤසඤ තකටීභ කශ යුත්තත්  තෝදහ ඹෆතභන් වහ  හකිරීභ නිහ විනහල 

ී ඹහ තනොවළකි තරොකු  ඛර තවෝ චරනඹ විඹ තනොවළකි විලහර  ඛ ඳර් ර ඳභණී.  තඛ දියහ 

ගිඹ තකොටක් තේ නම් එඹ කඳහ දළමිඹ යුතු අ ය, ත.මී. 01ක් ඳභණ ඳශර ඉරිලින් ත.මී. 01ක් 

ඳභණ  ළඹුයට සිටින තේ තභභ රකුණ තකොටනු රළතබ්.  

 

3.4. පිහිටි භහයිම් ඛ වහ පිහිටි  ඛ කඤසඤ ඩහත් සථිය ඳත්නහ ඵළවින් තම්හ බහවි හ කිරීභ භහයිම් ඛ 
වහ භහයිම් ඛ කඤසඤ රට ඩහ සුදුසු න්තන්ඹ. 

 
 

ැශල ගර 

 

3.5. ළශල  ඛ බහවි හ කශ යුත්තත් භමිඹ අනු භළටි තවෝ සිතභන්ති කඤසඤ නුසුදුසු නම් ඳභික. 
 

 

 ්ථීය කඤඤ් බාවිතා කිරීභ 
 

3.6. ඹම් කිසි බිභක්  ද ඵෆවුභකින් යුක්  නම් වහ එහි ඳස කළපීභට කටයුතු පිළිතඹර කය ඇත්නම්, සථීය 
කඤසඤ ළශලිඹ යුත්තත් .හ අහියීභ තවෝ තනසීභ අභ තේ ඹළයි සිතිඹ වළකි සාහන රඹ.  

 

3.7. තඳොශතේ ශරනු රඵන සථිය කඤසඤ භතුට කයන ළඩ වහ  ප්රතඹෝජනඹට  ළනීභට වළකින ඳරිදි 
.හ  ඛ ත ොඩකින් තඳන්නුම් කිරීතභන් ව තෙත්රතඹහි දීර්ඝ කහරඹක් ඳතින විතලේෂි  වූ  ස තවෝ 
සථීය සතන් රට ඵළදි මිනුම්  ළනීතභන් විස ය කශ යුතු තේ.  තභතේ බහවි හ කයනු රඵන  ස 
ඳවසුතන් ත ෝයහ  ළනීභට තනොවළකි නම් ද,  හ කය තිතඵන තවෝ විතලේ ටිනහකභකින්  යුතු  ස 
තනොතේ නම් ද , .හ වඳුනහ  ළනීභ වහ කට්ට කඳහ රකුණු කශ යුතුඹ. 

 
කඤසඤ ඇති සාහන වඳුනහ  ළනීභට ඳවසුන ඳරිදි අර තිතඵන තඵෝක්කු තවෝ ත තු භහයිම්රට 
ඇති දුය ප්රභහණ ළනි අතිතර්ක ත ොයතුරු තෙත්ර තඳොතත් ටවන් කශ යුතුඹ. 

 

3.8. භතුට තකතයන භළනුම් ළඩ වහ නිලසක්රභණ (point of departure)  රෙයඹක් ලතඹන් 

ප්රතඹෝජනඹට  ළනීභ පිික සථීය කඤසඤ 04 ක් එක තඳශට සිටුවිඹ යුතුඹ.  විලහර භළනුම්රදී තභභ 
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කඤසඤ සාහන භළනුම් තර්යහ 10 ට තනොඅඩු ඳය යඹකින් පිහිටුවිඹ යුතු අ ය යජතේ ඉඩම්ර භහයිභට 
ආන්න සිටුීභ ඩහත් සුදුසුඹ. 

 

 

භාර්ග භත අනලය දර කඤ්ඤ ැශලීභ 

 

3.9. භහර්  ර අනලය තර කඤසඤ ළශලීභ රකනු ස ඳහතයහි  තවෝ . අර දළනට තිතඵන සථීය 
කඤසඤ න භළනුම් වහ නළ  බහවි හ කශ යුතුඹ.  
 

3.10. ඳහයක තවෝ ඳහයක් අර භළනුම් කටයුතු ආයම්බ කිරීභට  ප්රාභ මිනින්තදෝරුන්ට බහවි හ කශ වළකි 
සථිය කඤසඤ  කිසික් තිතබ්දළයි දළන ළනීභ වහ ඳළයික භළනුම්ර පිඹුරු තවෝ දම්ළඛ 16 තර්යහ 
ටවන්  රඵහ ත න ඳරීෙහ කශ යුතුඹ .  
 

3.11. භහර්  ර ව  දහන්න ප්රතද්ලර කඤසඤ ළශලීතම්දී  මිනින්තදෝරුන් විසින් භහර් තඹහි ඳළත් ක, 
සුදුසු සාහන ර කඤසඤ ළශලීභ තවෝ භහර්  ව ඳදික තේදිකහර සිදුන වහනි අභ න තේ 
වළකි හක් දුයට ඹකඩ ඇණ උ 9.38 තේදඹ ඵරන්න) බහවි හ කිරීභ සිදු කශ යුතුඹ. කුභන තවේතුක් 
නිහත් භහර් ඹ තුර කඤසඤ ළරලීභ තනොකශ යුතුඹ.  

 

3.12. භළනුභ ඹට ට ළතටන භහර්  දිතේ තඳොශ ඹට දිතන ැසවළන් තවෝ නශ කිසික් තිතබ්දළයි 
මිනින්තදෝරුන් විසින්, ශ්රී රිංකහ  තටලිතකොම්, ජහතික ජර ළඳයුම් වහ ජරහඳහවන භණ්ඩරඹ, 
විදුලිඵර භණ්ඩරඹ තවෝ ඳශහත් ඳහරන ආඹ නතඹන් අහ දළන   යුතුඹ.  කඤසඤ තීතම් ව 
පිහිටුීතම් ක්රිඹහලිතේදී තභභ ැසවළන්රට තවෝ නශරට කිසිදු අරහබ වහනිඹක් සිදු තනොකිරීභට 
විතලේතඹන්  ඵරහ    යුතුඹ.  වදිසිතේ සිදුන අරහබ වහනි කිසික් තත ොත් එඹ අදහශ 
ආඹ නඹට තනොඳභහ හර් හ කශ යුතු අ ය හර් හතේ පිටඳ ක් දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු 
අධිකහරි වයවහ ඳශහත් ර්තේඹර් ජනයහඛ ත  ඹළවිඹ යුතුඹ.  
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ශුපධි ඳත්රඹ 
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ශුපධි ඳත්රඹ 

 



තද.භළ.තය.   විකීර්ණ භළනුම්  
 

4 ළනි ඳරිච්තේදඹ  
 

i 

4 ැනි ඳරිච්දේෙඹ 

විකීර්ණ භැනුේ 

ඳටුන 

 

දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 

වි්තයඹ පිටු 

 භැනුේ වා කයනු රඵන ඉල්ලීේ 

4.1.  භළනුම් වහ කයනු රඵන ඉඛලීම් 1 

4.2.  ර්තේඹර් ජනයහඛ  ත  රළතඵන භළනුම් ඉඛලීම් 1 

4.3.  දීසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරඹට රළතඵන භළනුම් ඉඛලීම් 1 

4.4.  ඉ.තකො.තද. මිනින්තදෝරුන් විසින් කශ යුතු භළනුම්  1 

 භැනුේ ඉල්ලීේ දෙත්රඹට නිකුත් කිරීභ 

4.5.  භළනුම් ඉඛලීභක් රද විට දි.මි.කහ. ක්රිඹහ කශ යුතු ආකහයඹ 1 

4.6.  අභ ය මිනින්තදෝරුන් ව මුදඛ තඹදවිඹ යුතු භළනුම් 2 

4.7.  ඉඩම් කට්ටි කළඩීතම් ළරසුම්, ඉඩම් කට්ටි කළඩීභ ව අත්කය ළනීතම් භළනුම් 

තනොඳභහ තෙත්රඹට නිකුත් කශ යුතු ඵ 

2 

4.8.  අතනකුත් භළනුම් ඉඛලීම් ර්ගීකයණඹ 2 

4.9.  භළනුම් ඉඛලීතම් පිහිටීභ තොඹහ    තනොවළකිවිට මි.අ.උමරසාහන) ක්රිඹහ කශ 

යුතු ආකහයඹ 

2 

4.10.  උඳභළනුම් ඉඛලීම් රඵහ  ළනීභ 2 

 භැනුේ ගා්තු අඹ කය ගැනීභ 

4.11.  භළනුම්  හසතු  අඹ කිරීභ 2 

 විකීර්ණ භැනුේ ර්ගීකයණඹ වා ංවිධානඹ 

4.12.  SRIMS ඳද්ධතිඹට දත්  ඇතුරත් කිරීභ 2 

4.13.  භළනුම් ඉඛලීම් අිංකඹ වහ දිසත්රික් උඳර්  තක්  3 

4.14.  භළනුම් ඉඛලීම් ර්ගීකයණඹ 4 

4.15.  ප්රමුය හඹ අනු භළනුම් ඉඛලීම් ර්ගීකයණඹ 6 

4.16.  භළනුම් ඉඛලීම් ර්ගීකයණඹ දිසත්රික් තජය.මි. අ. විසින් ඳරික්හ කිරීභ 7 

4.17.  ප්රහ. මි. කහ. ත   භළනුම් ඉඛලීම් තඹොමු කිරීභ 7 

4.18.  ළඩ ආයම්බ කශ භළනුම් ඉඛලීම් පිළිඵ මිනින්තදෝරු අධිකහරිතේ  කීභ 7 

4.19.  ිංතලෝධන වහ තෙත්රඹට ඹන රද භළනුම් ඉඛලීම් 7 

4.20.  නිභකශ පිඹුරු භඟ සිඹළු තඛයන දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරඹට ඹළවිඹ 

යුතු ඵ  

8 

4.21.  සිතිඹම් තඹොමු ඳත්රඹ ටවන් කිරීභ 8 

4.22.  ඉඩභ පිහිටි සාහනඹ තෙත්රතේ තොඹහ    තනොවළකි විට ක්රිඹහ කශ යුතු 

ආකහයඹ 

8 

 කාර්ඹාලීඹ ඳරීක්ණඹ වා අනුගභණඹ කශ යුතු කරුණු 

4.23.  ඳරීක්හ කශ භළනුම් ඉඛලීම් වහ තඛයන ඉඛලුම් කිරීභ 8 

4.24.  භළනුම් ඉඛලීම් කීඳඹක් එක් අසාහකදී ඳරීක්හ කිරීභට ළරසුම් කිරීභ 8 

4.25.  විලහර භළනුම් ඉඛලීම් රදී ක්රිඹහ කශ යුතු ආකහයඹ 8 

4.26.  ඳළයික පිඹුරු ව ඉ.වි.රළ. DMS දත්  ඳද්ධතිතඹන් රඵහ  ළනීභ 8 

4.27.  L 96 ව L 96A භඟින් ඉඩම් ත ොයතුරු රඵහ  ළනීභ 9 

4.28.  SRIMS දත්  ඳද්ධතිඹ ඹහත්කහලීන කිරීභ 9 
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දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 

වි්තයඹ පිටු 

4.29.  භළනුභ වහ ඇස තම්න්තු   කහරඹ තනස ීභ 9 

4.30.  එක් එක් භළනුම් කටයුතු ඉටු කශ යුතු ආකහයඹ පිළිඵ උඳතදස රඵහදීභ 9 

 දෙත්ර ැඩ ව පිඹුරු ැඩ වා ැෙගත් න කරුණු 

4.31.  ඉඩම් එළිකිරීතම්දී ළරකිඹ යුතු කරුණු 9 

4.32.  තඵදහ තන් කිරීභ පිික නිර්තද්ල කය ඇති ඉඩම් භළනීභ 9 

4.33.  නියවුඛ තනොකයන රද ඉඩම්ර භහයිම් භළනීභ 9 

4.34.  බිම් ප්රභහණඹන් නිඹමි  කය ඇති විට ී.භහන්  10 

4.35.  අළුත් භළනුභට ඇතුරත් න කුඩහ බිම් ප්රභහණ හි  යජතේ ඉඩම්  10 

4.36.  අ. .පි. ප්රතද්ල තුර තවක්ටඹහර් 1ට අඩු ඉතිරි බිම් ප්රතද්ල ම්ඵන්ධ කටයුතු 

කිරීභ 

10 

4.37.  තන්ී ගිඹ කළඵළඛර 10 

4.38.  දිඹ ඳහයක ඳයණ වහ අළුත් භළනුම්ර කුඩහ තනසකම් ඇතිවිට 10 

4.39.  සහබහවික තවේතන් නිහ න ත ොඩබිම් පිළිඵ ආඥහ ඳන    10 

4.40.  යක්ෂි  හි  ප්රතද්ලර භළනුම්රදී වි තලේ අධහනඹක් තඹොමු කිරීභ 10 

4.41.   ම් පිඹුරු, හිමිකම් පිඹුරු, තර්යහ චිත්ර, තර්යහ චිත්ර පිඹුරු වහ ඉිංජිතන්රු භළනුම් 

පිඹුරු හි  ප්රතද්ල තුර තවෝ ඹහඵද කයන අළුත් භළනුම් ඇතුරත් කිරීභ 

10 

4.42.  හිමිකම් පිඹුරුර අනුතර්යන ව ත ොයතුරු දළන ළනීභ වහ කයන ඉඛලීම් 10 

4.43.  1910ට තඳය කයන රද මලික පිඹුරු ම්ඵන්ධ කටයුතු කිරීභ 11 

4.44.  මුඩුබිම් ආඥහ ඳන , අහන නළ තවොත් නියවුඛ කිරීතම් නිතඹෝ ඹකට 

ඇතුරත් බිම් කළඵලි ම්ඵන්ධ කටයුතු කිරීභ 

11 

4.45.  භුක්ති අය ඳත්රඹක් භ  රඵහත න ඇති ඉඩම් ම්ඵන්ධ කටයුතු කිරීභ 11 

4.46.  ඵදුකය පිඹුරු ව ඵදුකය තර්යහ චිත්ර නිකුත් කයන රද බිම් කළඵලි 

ම්ඵන්ධතඹන් කටයුතු කිරීභ 

11 

4.47.  භළනුම් කටයුතු කශ ප්රතද්ලඹ අනු අන් විස ය රඵහ  ළනීභ 11 

 අධීෙණ කටයුතු 

4.48.  විකීර්ණ භළනුම්ර නිය  මිනින්තදෝරුරුන් අධීක්ණඹ කිරීභ 12 

 දෙත්ර ැඩ, පිඹුරු ැඩ ව ඉඩේ වි්තය රැයි්තු 

4.49.  ඉඩම් විස ය රළයිසතු ලිීභ 12 

 බිේ ප්රභාණ ගණන් ඵැලීභ 

4.50.  බිම් ප්රභහණ ආ ණනඹ කිරීභ 13 

 අධි්ාාඳනඹ කිරීභ 

4.51.  භහයිම් අධිසාහඳනඹ 13 

 ඳැයණි භැනුේ ප්රදපලඹන් තුර අළුත් භැනුේ සිදුකිරීභ 

4.52.  භහයිම් ඛ තඹද මලික පිඹුරු තුර අළුත් භළනුම් 13 

 දෙත්රදේ බිේ කැඵලි නැත වඳුනාගැනීභ  

4.53.  වඳුනහ ත් බිම් කළඵලිර පිඹුරු ළඩ 13 

 අත්කය ගැනීදේ භැනුේ 

4.54.  අ. .පි / අ.භ.පි. ප්රතද්ලර අත්කය  ළනීතම් භළනුම් 13 

 ඉඩේ නියවුල් කිරීදේ ආඥාඳනතට ඹටත් කශ ඉඩේ 

4.55.  ඉඩම් නියවුඛ කිරීතම් ආඥහ ඳන  ඹටතත් ඉඩම් භළනීභ  14 

 ජාතික සිතිඹේ දඹොමු  

4.56.  තඹොමු ඳත්ර අිංකඹ තඹදීභ 14 
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දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 

වි්තයඹ පිටු 

 මිනින්දෙෝරුයඹාදේ අධානඹ දඹොමුවිඹ යුතු කරුණු 
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4 ැනි ඳරිච්දේෙඹ  

විකීර්ණ භැනුේ 

භැනුේ වා කයනු රඵන ඉල්ලීේ 

4.1 ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් විසින්  භ භළනුම් අලය හඹන් වහ භළනුම් ඉඛලීම් අදහශ දිසත්රික් තජයසන 

මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  ඹනු රළතබ්. තනත් යජතේ තදඳහර් තම්න්තු, අර්ධ යජතේ ආඹ න ව 

දිසත්රික් උහවි විසින්ද  භ භළනුම් අලය හඹන් වහ භළනුම් ඉඛලීම් අදහශ දිසත්රික් තජයසන 

මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  ඹනු රළතබ්. 

4.2 තනත් යජතේ තදඳහර් තම්න්තු, අර්ධ යජතේ ආඹ න ව දිසත්රික් උහවි විසින් භළනුම් වහ කයන 

ඉඛලීම් ර්තේඹර් ජනයහඛ ත  රළබුන තවොත් .හ අදහශ දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි 

ත  ඹනු රළතබ්. විතලේ යහඳෘති වහ භළනුම් හභහනයතඹන් ර්තේඹර් ජනයහඛ ත  රළ තඵන 

අ ය අතිතර්ක ර්තේඹර් ජනයහඛ උතෙත්ර) විසින් අලය උඳතදස භඟ අදහශ දිසත්රික් තජයසන 

මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  ඹනු රළතබ්. 

4.3 භළනුම් ඉඛලීභක් දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරඹ  ත  රළබුනු ඳසු එඹ අඳවසු හඹකින් ත ොය 

ඉටුකශ වළකි ඉඛලීභක්ද, අලය ත ොයතුරු අමුණහ තිතබ්ද ඹන්න වහ එහි අඩුඳහඩු තනොභළති ඵ 

ඳරීෙහකය ඵළලිඹ යුතුඹ. අඩුඳහඩු තිතබ් නම් එභ අඩුඳහඩු ම්පුර්ණ කය ළනීභට අලය කටයුතු කිරීභ 

තවෝ ඉඛලුම්කරු ත  ආඳසු ඹළීභ කශ යුතුඹ. 

4.4 ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් කහර්ඹහරරට අනුයුක්  කය ඇති, ඉඩම් තකොභහරිස ජනයහඛ තදඳහර් තම්න්තුතේ 

මිනින්තදෝරුරුන් භඟින් ඳව  වන් භළනුම් කයහ  ළනීභට අතප්ෙහ තකතර්. 

a. අනයතඹන් අඛරහත න ඇති යජතේ ඉඩම් තඵදහදීභට නිඹභහනුකර කිරීභ වහ කයනු රඵන 

භළනුම්  

b. කට්ටි කළඩීතම් ළරසුම් පිළිතඹර කිරීභ වහ කයනු රඵන භළනුම් 

c. කඤසඤ  ළී.භ වහ කයනු රඵන භළනුම් 

d. යජතේ ඉඩම් වඳුනහ ළනීභ වහ කයනු රඵන භළනුම් 

e. දීභනහ ඳත්ර නිකුත් කය ඇති ඉඩම් ර භහයිම්  ළටළු ම්ඵන්ධතඹන් කයනු රඵන භළනුම්    

 

තකතේ නමුත්, ඉඩම් තකොභහරිස ජනයහඛ තදඳහර් තම්න්තුතේ මිනින්තදෝරුරුන් ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් 

කහර්ඹහරරට අනුයුක්  කය තනොභළති අසාහරදී ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් විසින් දිසත්රික් තජයසන 

මිනින්තදෝරු අධිකහරියඹහ ත  ඉඛලීම් කශ විට එළනි භළනුම් කටයුතු වහ රළතඵන ඉඛලීම්ද ඉටු 

කශ යුතුඹ. 

 

භැනුේ ඉල්ලීේ දෙත්රඹට නිකුත් කිරීභ 

4.5 භළනුම් ඉඛලීභක් දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරඹ  ත  රළබුනු වහභ එඹ ක්රිඹහත්භක කශ වළකි එකක් 

නම්  ඉඛලුම්කරු  වහ ඉඛලුම්කරුතේ ලිපි තඹොමු ද ඇතුළු එහි වන් ත ොයතුරු අදහශ ඳරිදි භළනුම් 

ඉඛලීම් දත්  ඳද්ධතිඹ උSRIMS) ට ඇතුරත් කිරීභට කටයුතු කශ යුතුඹ. ඉන්ඳසු එභ භළනුභ වහ 

භළනුම්  හසතු අඹ කශ යුතුද ඹන්න ඳරීෙහකය ඵරහ එඹ භළනුම්  හසතු අඹකශ යුතු භළනුම් ඉඛලීභක් 

නම් අදහශ ඇස තම්න්තු 4.11 තේදඹ අනු දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් අදහශ මුදඛ 

භළනීභ ආයම්බ කිරීභට තඳය ත විඹ යුතු ඵ භළනුම් ඉඛලීභ ඉදිරිඳත් කශ තදඳහර් තම්න්තු තවෝ  

ආඹ නඹ ත  දන්හ ඹළවිඹ යුතුඹ. අලය නම් පිටඳත් අදහශ ඳහර්ලඹන්ටද ඹළවිඹ යුතුඹ.  

 

දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරඹට භළනුම්  හසතු  ළන්ඳත් කයන තුරු තභභ භළනුම් ඉඛලීභ 

ම්ඵන්ධ ළඩිදුය ක්රිඹහ තනොකශ යුතු අ ය ත ීම් රද ඳසු  4.12 තේදඹ අනු ක්රිඹහකය, වළකි 

ඉක්භනින් භළනුම් කටයුතු ආයම්බ කිරීභ වහ තෙත්රඹට ඹළවිඹ යුතුඹ. 



තද.භළ.තය.   විකීර්ණ භළනුම්  
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4.6 කිසිඹම් භළනුම් ඉඛලීභක් ඉටුකිරීභ වහ අභ ය මිනින්තදෝරුරුන්, මුදඛ, හවන ළනි ම්ඳත් 

අලය තේ නම් තවෝ ී.මි  කහරඹක් තුර කඩිනමින් නිභකිරීභට සිදු ඇත්නම්, එඹ ඉටුකිරීභට සුදුසු 

තඹෝජනහ තවෝ තනත් විකඛඳ තඹෝජනහ තවේතු හි  අදහශ ඳශහත් ර්තේඹර් ජනයහඛ ත  තඹොමු 

කශ යුතුඹ. 

 

4.7.  අත්කය ළනීතම් භළනුම් ඉඛලීම්, ඉඩම් කට්ටි කළඩීතම් ළරසුම් කස කිරිතම් භළනුම් ඉඛලීම් ව ඉඩම් 

කට්ටි කළඩීතම් භළනුම් නිසි ඳරිදි තඛයන   කිරිතභන් ඳසු තකලින්භ අදහශ ප්රහතද්ශීඹ මිනිතදෝරු 

කහර්ඹහරඹ ත  වළකි ඉක්භනින්භ නිකුත් කශ යුතු තේ.  

 

4.8. අනිකුත් භළනුම් ඉඛලීම් මරසාහන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් ර්ගීකයණඹ කශ යුතු අ ය .හතේ 

පිහිටීභ, අදහශ දම්ළඛ 16 තර්යහ චිත්ර තවෝ 1:10,000 සිතිඹභ, 4x2.5 කි.මි. තභට්රික් තඹොමු ඳත්රඹ, අ. .පි. 

තවෝ අ.භ.පි. තුර තොඹහ, භළනුම් ඉඛලීම් ඉටුකිරීභ වහ අලය තඛයනර රළයිසතුක් පිළිතඹර කය 

දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  දින 03ක් ඇතුර  බහය දිඹ යුතුඹ.  

4.9. මරසාහන මිනින්තදෝරු අධිකහරියඹහට, අදහශ භළනුම් ඉඛලීතම් පිහිටීභ තොඹහ ළනීභට තවෝ තඛයන 

රළයිසතුක් පිළිතඹර  කශ තනොවළකි නම් ඔහු විසින් එඹ දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  

හර් හ කශ යුතුඹ. දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් එභ භළනුම් ඉඛලීභට අදහශ උඳතදස 

භඟ ප්රහතද්ශීඹ මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරඹ බහය මිනින්තදෝරු අධිකහරියඹහට නිකුත් කශ යුතුඹ.  

 

4.10. තෙත්රඹට නිකුත් කයන රද භළනුම් ඉඛලීභක්  වහ  උඳ භළනුම් ඉඛලීභක් ඉඛලුම් කිරීතම්දී එභ උඳ 

භළනුම් ඉඛලීතභන් ආයණඹ කිරීභට අතප්ක්හ කයන මුඛ භළනුම් ඉඛලීතම් කළඵලි  ණන, 

ඇස තම්න්තු ළඩ ප්රභහණඹ ව බිම් ප්රභහණඹ වන් කශ යුතුඹ. . අනු දිසත්රික් තජයසන 

මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් උඳ භළනුම් ඉඛලීභක්  නිකුත් කිරීතම්දී  එභ ඉඛලීභ SRIMS ඳද්ධතිඹට 

ඇතුරත් කය ඳද්ධතිඹ භඟින් ජනනඹ ( System   generated )  න න භළනුම් ඉඛලීභක් තර උඳ 

භළනුම් ඉඛලීභ අදහශ ප්රහතද්ශීඹ මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරඹ ත  තඹොමු කශ යුතුඹ. SRIMS ඳද්ධතිතේ 

මුඛ භළනුම් ත ොයතුරු ර කළඵලි  ණන, ඇස තම්න්තු ළඩ ප්රභහණඹ ව බිම් ප්රභහණඹ තභන්භ 

තනත් කියුතු කරුණු තීයතේ උඳ භළනුම් ඉඛලීම් අිංකඹ නිකුත් කශ ඵට වයස ටවන් තඹදීභත්, . 

භඟභ න භළනුම් ඉඛලීම් තඳෝයභතේ තනත් කියුතු කරුණු තීයතේ මුඛ භළනුතම් අිංකඹ ටවන් 

කිරීභත් කශ යුතුඹ. 

 

 

භැනුේ ගා්තු අඹ කය ගැනීභ 

4.11 භළනුම්  හසතු තීයණඹ කශ යුතු න්තන් ර්තේඹර් ජනයහඛ විසින් රින් ය නිකුත් කයනු රඵන 

චක්රතඛය රට අනුකරඹ. කිසිඹම් විතලේ අසාහකදී  හසතු තීයණඹ කිරීභ  ළටළු ව   

වුතවොත් . ම්ඵන්ධතඹන්  අදහශ ඳ..ජ. භඟින් අති ..ජ. උතෙත්ර) ත  හර් හ තකොට අලය  

උඳතදස රඵහ    යුතුඹ. 

 

 

විකීර්ණ භැනුේ ර්ගීකයණඹ වා ංවිධානඹ 
 

4.12 භළනුම්  හසතු අඹ තනොකශ යුතු භළනුම් ඉඛලීම්/භළනුම්  හසතු අඹ කශ යුතු භළනුම් ඉඛලීම් පිළිඵ  

සිඹළු ත ොයතුරු SRIMS ඳද්ධතිඹට ඇතුරත් කශ විට, එභ ඳද්ධතිතඹන් ජනනඹ න අිංකඹ, භළනුම් 

ඉඛලීතම් අිංකඹ තර බහවි හ කශ යුතුඹ. භළනුම් ඉඛලීභක් SRIMS ඳද්ධතිඹට ඇතුරත් කිරීතම්දී භ 

එහි ර් ඹ 4.14 තේදඹට අනුකරද  ප්රමුය හඹ 4.15 තේදඹට අනුකරද ත ෝයහ    යුතුඹ. 

 

සිඹළු භළනුම් ඉඛලීම් අදහශ ප්රහතද්ශීඹ කහර්ඹහරඹන්ට SRIMS භඟින් තඹොමු කශ යුතුඹ.  තකතේ වුද, 

.හතේ  දෘඩ පිටඳත් SRIMS තුලින් ජනනඹ න ආයණ ලිපිඹ භඟ ප්රහතද්ශීඹ කහර්ඹහරඹටද,   

ආයණ ලිපිතේ පිටඳත් අදහශ ආඹ නඹන්ටද  ළඳළඛ කශ යුතුඹ.  



තද.භළ.තය.   විකීර්ණ භළනුම්  
 

4 ළනි ඳරිච්තේදඹ  
 

3 

 දිසත්රික් කහර්ඹහරතේ ඳත්හත න ඹනු රඵන භළනුම් ඉඛලීම් තඛයනතේද SRIMS ඳද්ධතිතඹන් 

ජනනඹ න තභභ භළනුම් ඉඛලීම් අිංකඹභ .ජ.තේ අිංකඹ තර වහ අදහශ ත ොයතුරු භඟ ටවන් 

කය ඹහත්කහලීන කශ යුතුඹ.……… 

………………………..        

4.13 තභභ භළනුම් ඉඛලීතම් අිංකඹ දිසත්රික් තක් ඹ / ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් තකොට්නහල තක් ඹ/ නිකුත්කශ 

ර්ඹ/ අනුක්රමික අිංකඹ හි  SRIMS ඳද්ධතිතඹන් පිළිතඹර නු ඇ . දිසත්රික් වහ ප්රහ.තඛ. 

තක් ඹන් වහ ඉිංග්රීසි අක්ය ඳභණක් බහවි හ කශ යුතුඹ. 

 උදහ -   MA/ RAT/ 2011/180 උ දිසත්රික්කඹ - භහ තඛ, ප්රහ.තඛ.තකොට්නහලඹ - යත්ත ොට )  

 එක් එක් දිසත්රික්ක භඟින් පිළිතඹර කයනු රඵන මලික පිඹුරු වහ මලික පිඹුරු අිංකඹ දිසත්රික් 

උඳර් ඹ භඟ තඹදිඹ යුතුඹ. දිසත්රික් උඳර්  තර ඳව  තක්   තඹොදහ    යුතු අ ය තභභ 

තක් ඹන් ලිීතම්දී සිිංවර අක්ය ඳභණක් බහවි හ කශ යුතුඹ.  උදහ: ඹහඳනඹ - ඹහ 1358 .  

 SRIMS දත්  ඳද්ධතිඹට මලික පිඹුරු අිංක තඹදීභ වහ ඉිංග්රීසි කළපිටඛ අක්ය ඳව  ඳරිදි තඹොදහ 

   යුතුඹ. උදහ: ඹහඳනඹ - YA 1358.          

    

ඳශාත ද්ත්රික්කඹ 
භැනුේ ඉල්ලීේ වා 

ද්ත්රික් දක්ත 

මලික පිඹුරු වා 

ද්ත්රික් දක්ත 

ඵසනහහිය 

තකොශම CO තකො CO 

කළු ය KA ක KA 

 ම්ඳව GA  ම් GAM 

ඹම 

කුරුණෆ ර KU කු KU 

පුත් රභ PU පු PU 

උතුය 

ඹහඳනඹ YA ඹහ YA 

වුනිඹහ VA  VA 

භන්නහයභ MA භන් MAN 

මුරතිේ MUL මු MU 

කිලිතනොච්චි KI කි KI 

උතුරු භළද 

අනුයහධපුයඹ AA අ AA 

තඳොතරොන්නරු PO තඳො PO 

භධයභ 

භවනුය MAHA භව MAHA 

භහ තඛ MA භහ MA 

නුයඑලිඹ NU නු NU 

නළත නහිය 

ත්රිකුණහභරඹ TRI ත්රි TRI 

භඩකශපු BT භඩ MADA 

අම්ඳහය AM අම් AM 

දකුණ 

 හඛර GA  හ GA 

භහ ය MA භහය MA 

වම්ඵන්ත ොට HA ව HA 
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ඵය මු 

කෆ ඛර KE කෆ KE 

යත්නපුය R ය R 

ඌ 

ඵදුඛර B ඵ B 

තභොණයහ ර MO තභො MO 

 

               

 ෆභ ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් තකොට්නහල අිංක තක් ඹද අනනය න ඳරිදි SRIMS  දත්  ඳද්ධතිතඹන් 

නිකුත් කයනු ඇ .    

 ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් තකොට්නහලඹක නභ තනස කිරීභක් සිදුවුතවොත් තවෝ න තකොට්නහලඹක් 

සාහඳනඹ කශතවොත් දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් SRIMS දත්  ඳද්ධතිඹ ඹාහත් 

කිරීභට . ඵ ත ොයතුරු  හක්ණ අිංලඹට ලිඛි  දළන්විඹ යුතුඹ.  

 දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරතඹන් නිකුත් කයනු රඵන භළනුම් ඉඛලීම් වහ ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් 

තකොට්නහල තක්  අිංකඹ තනුට SRIMS හි DSO තර භළනුම් ඉඛලීම් අිංකඹට බහවි හ කශ යුතුඹ.  

 උදහ:  MO/DSO/2018/125  උ තභොනයහ ර දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරඹ භඟින් 2018 

තර් නිකුත් කයන රද 125 ළනි භළනුම් ඉඛලීභ) 

 

4.14 විවිධ හර් හර භළනුම් ප්ර තිඹ හර් හ කිරීභ වහ ඳව  ඳරිදි භළනුම් ඉඛලීම් ප්රධහන කහණ්ඩ 08 කට 

තන්කය ඇ . . අනු භළනුභ ඇතුරත් න භළනුම් උඳ කහණ්ඩඹ භළනුම් ඉඛලීතම් වන් කශ 

යුතුඹ. 

 

ප්රධාන කාඩ ඩඹ  
උඳ 

කාඩ ඩඹ  
වඳුනාගැනීදේ වි්තයඹ 

2.  භහයිම් ඛ දභහ 

භළනීභ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 ඉඩම් ිංර්ධන ආඥහඳන  ඹටතත් දීභනහ ඳත්ර රඵහදීභ 

2.2 ඉඩම් ප්රදහන උ විතලේ විධිවිධහන) ඳන  ඹටතත් ඉඩම්  ඳළරීභ  

2.3 ඉඩම් ප්රදහන උ විතලේ විධිවිධහන) ඳන  ඹටතත්  දීභනහඳත්ර 

රඵහදීභ  

2.4 විවිධ ර් ර අන්තු කිරීභ වහ භහයිම් ඛ දභහ භළනීභ  

2.5 ඉ.ප්ර.තකො. වහ යසාහපි  නිලසචඹ  

2.6 ජනහහ පිහිටුීභට භහයිම් ඛ දභහ භළනීභ  

2.7 කුඹුරු ව ත තු භහයිම් ඛ දභහ භළනීභ 

2.8 භහයිම් නිඹභ කිරීතම් භළනුම් 

2.9 නහන් ය භහයිම් ඛ දභහ භළනීභ  

2.10 තු  හන් භහයිම් ඛ දභහ භළනීභ  

2.11 වහධිඳ ය භළනුම්  
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ප්රධාන කාඩ ඩඹ  
උඳ 

කාඩ ඩඹ  
වඳුනාගැනීදේ වි්තයඹ 

 

2.  භහයිම් ඛ දභහ 

භළනීභ  

 

2.12 භහයිම් ඛ දභහ ට භළනීභ  

2.13 භහයිම් ඛ දභහ භහයිම් නළ  පිහිටුීභ 

2.14 භහයිම් ඛ දභහ භළනීභ- තනත් විවිධ ර් ර 

3.  විවිධ ර් ර 

භළනුම්  

3.1 
යජතේ ඉඩම් ත තු- අන්තු කිරීභ වහ කඤසඤ දභහ 

භළනීභ  

3.2 
යජතේ ඉඩම් කුඹුරු- අන්තු කිරීභ වහ කඤසඤ දභහ 

භළනීභ 

3.3 නහන් ය භළනීභ  උභහයිම් ඛ/තභෝච්ඡ තර්යහ යහි )  

3.4 න ය භළනීභ  උභහයිම් ඛ/තභෝච්ඡ තර්යහ යහි ) 

3.5 ට භළනීභ උභහයිම් ඛ යහි ) 

3.6 ඉඩම් කට්ටි කළඩීම් ළරළසභ පිළිතඹර කිරීභ  

3.7 උඳරිභ ජර භට්ටතම් පිහිටීභ රකුණු කිරීභ 

3.8 ජනහහ පිහිටුීභට කඤසඤ දභහ භළනීභ උභවළලි) 

3.9 ජනහහ පිහිටුීභට අදහශ තනත් භළනුම් උභවළලි) 

3.10 කුඹුරු ව ත තු වහ කඤසඤ දභහ භළනීභ උභවළලි) 

3.11 
කුඹුරු ව ත තු පිහිටුීභට අදහශ තනත් භළනුම් 

උභවළලි) 

3.12 
ඳතින  ත්ඹ තඳන්නුම් කිරීභ වහ භළනීභ (පිහිටීභ 

භළනීභ) 

3.13 ඳරිපයක ඉඩම් විස ය රළයිසතු  

3.14 අතනකුත් විවිධ ර් ර භළනුම්  

4.  අත්කය ළනීතම් 

භළනුම් 

 

 

4.1 
2 න  න්තිඹ ඹටතත් උභහර්  ිංර්ධන අධිකහරිඹ වහ 

තනොන) 

4.2 
6 න  න්තිඹ ඹටතත් උභහර්  ිංර්ධන අධිකහරිඹ වහ 

තනොන)  

4.3 2 න  න්තිඹ ඹටතත් උභහර්  ිංර්ධන අධිකහරිඹ වහ) 

4.4 6 න  න්තිඹ ඹටතත් උභහර්  ිංර්ධන අධිකහරිඹ වහ)  



තද.භළ.තය.   විකීර්ණ භළනුම්  
 

4 ළනි ඳරිච්තේදඹ  
 

6 

ප්රධාන කාඩ ඩඹ  
උඳ 

කාඩ ඩඹ  
වඳුනාගැනීදේ වි්තයඹ 

5.  ඉිංජිතන්රු භළනුම් 

 

5.1 විස ය වහ තභෝච්ඡ තර්යහ භළනුම් උඉිංජිතන්රු භළනුම්)  

5.2 ඇශ භහර්  වඳුනහ ළනීතම් භළනුම් (තීරු භළනුම්) 

5.3 
අහන ඇශ භහර්  පිහිටුීතම් භළනුම් (භධය තර්යහ 

පිහිටුීතම් භළනුම් ) 

5.4 භහර්  භළනුම් (තීරු ව විලහර තීරු භළනුම්) 

5.5 ඇශ භහර්  පිහිටුීතම් භළනුම් 

5.6 මීඳ තභෝච්ඡ තර්යහ භළනුම් 

5.7 තභෝච්ඡ තර්යහ හි  න ය භළනීභ   

5.8 ඳතින/ පිහිටි භහර්  භළනීභ 

6.  සිතිඹම්කයණඹ  6.1 සිතිඹම් පුනරිෙණඹ 

7.  අධිකහරි ඳත්ර 

උඋහවිතකොමින්) 

භළනුම් 

7.1 අධිකහරිඳත්ර උඋහවි තකොමින්) භළනුම් 

8  කළඩළස ය භළනුම් 

8.1 හිමිකම් ලිඹහඳදිිංචිඹ වහ කළඩළස ය භළනුම්  

8.2 
හිමිකම් ලිඹහඳදිිංචිඹ වහ කළඩළස ය භළනුම්ර ඳසුකහලීන 

භළනුම් 

9. ත ෝලීඹ පිහිටුම් 

ඳද්ධති ඳහරන 

භළනුම්  

9.1 

ත ෝලීඹ පිහිටුම් ඳද්ධති ඳහරන භළනුම් උඵසනහහිය ඳශහ , 

දකුණු ඳශහ , ඹම ඳශහ , භධයභ ඳශහ , උතුරු ඳශහ  ව 

භළනුම් ව සිතිඹම්   කිරීතම් ආඹ නතඹහි භමිතික අිංලඹ) 

9.2 

ත ෝලීඹ පිහිටුම් ඳද්ධති ඳහරන රෙය  භළනුම් වහ භට්ටම් 

 ළනීභ - භළනුම්  රෙය  ත ෝයහ දශ ටවන් කස කිරීභ, 

භළනීභ, භට්ටම්  ළනීභ ආදිඹ 

9.3 පර්ණභහන ඳරික්රභණ / භට්ටම් තර්යහ 

9.4 ඹාහ  ය භට්ටම්  ළනීභ 

 

 

4.15. භළනුම් ඉඛලීම්ර  එහි ප්රමුය හ අනු  භළනුම් කශ යුතුඹ. භළනුම් ඉඛලීම් ර්ගීකයණඹ භළනුතම් 

අලය හඹ වහ ප්රමුය හඹ අනු සිදු කශ යුතුඹ. . අනු ෆභ භළනුම් ඉඛලීභක්භ එක් ඳන්තිඹකට 

ර්ගීකයණඹ කශ යුතුඹ.  

 

ඳන්තිඹ “අ”  ළද ත්, වදිසි ව මුදඛ අඹ කශ යුතු භළනුම් ඉඛලීම් තභභ ඳන්තිඹට අඹත් තේ. .හ රද 

වහභ නිභ කශ යුතුඹ. තනත් භළනුම් ඉඛලීම්ර ළඩ න හ තවෝ කශ යුතුඹ. හභහනය  

රීතිඹක් තර “අ”  ඳන්තිතේ භළනුම් ඉඛලීම් රළබී භහ 03ක් තුරදී නිභ කශ යුතුඹ.  
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ඳන්තිඹ “ආ” ඉ හ  කඩිනමින් නිභ කිරීභක් අලය තනොන නමුත් අනලය තර ඳභහ තනොකශ යුතු 

භළනුම් ඉඛලීම් තභභ ඳන්තිඹට අඹත් තේ. හභහනය රීතිඹක්  තර “ආ”  ඳන්තිතේ භළනුම් 

ඉඛලීම් එඹ රළබී භහ 06 ක් තුරදී නිභ කශ යුතුඹ. 

ඳන්තිඹ “ඇ” තභභ ඳන්තිඹට අඹත් න්තන් හභහනය ඳරිදි කයනු රඵන අනිකුත් භළනුම් ඉඛලීම්ඹ.   

“ඇ”  ඳන්තිතේ භළනුම් ඉඛලීම් රළබී භහ 12 ක් තුරදී නිභ කශ යුතුඹ. 

  

 තභහි ‘අ ’ ව ‘ආ ’ ඹටතත් න භළනුම් ඉඛලීම්ර  දත්  SRIMS  දත්  ඳද්ධතිඹට  ඇතුරත් කිරීතම්දී      

„priority – high ‟ තර  ත ෝයහ    යුතු අ ය „ඇ ‟ ඹන්න „priority – normal‟ තර ත ෝයහ    

යුතුඹ.  ද භළනුම් ඉඛලීභක්  SRIMS  හි ඇතුරත් කිරීතම්දී  එහි කහණ්ඩඹ, උඳ කහණ්ඩඹද 4.14 

තේදඹට අනුකර ත ෝයහ    යුතුඹ. 

 

4.16. අඩුභ  යමින් භහ වඹකට යක්ත් දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින්, නිභකිරීභට ඉතිරි 

ඇති භළනුම් ඉඛලීම් ර ප්රමුය හතේ  ර්ගීකයණඹ පිළිඵ ඳරීක්හ කය, අලය විට දිසත්රික් 

තඛකම්/ ප්රහතද්ශීඹ තඛකම්/අදහශ ආඹ න භඟ හකච්ඡහ කය ිංතලෝධනඹන් කශ යුතුඹ. එභ 

ිංතලෝධන අනු SRIMS  දත්  ඳද්ධතිඹට අඩිංගු කයන රද ත ොයතුරු ද ඹාහත් කශ යුතුඹ. 

 

4.17. තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් රඵහ තදන රද ඳව  වන්  ත ොයතුරු භඟ භළනුම් ඉඛලීභ 

අදහශ ප්රහතද්ශීඹ මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරඹ බහය මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  නිකුත් කශ යුතුඹ. 

 

 උඅ) අහන නියවුඛ කශ ප්රතද්ලඹකින් පිට  

(i) මලික පිඹුයක් පිළිතඹර කශ යුතු ඵ තවෝ එතේ නළ තවොත්,  

(ii) පිළිතඹර කය ඇති මලික පිඹුරු කළඵලි ිංතලෝධනඹ කශ යුතු ඵ 

ව ඳරිපයක ඉඩම් විස ය රළයිසතුක් පිළිතඹර කශ යුතු ඵ 

උආ) අහන නියවුඛ කශ ප්රතද්ලඹක් තුර, 

(i) අතිතර්කඹක් නිකුත් කිරීභට ඇති ඵ එතේ නළ තවොත්, 

උii) ඳරිපයක ඉඩම් විස ය රළයිසතුක් නිකුත් කශ යුතු ඵ ව අ. .පි. ඳත්ර අිංකඹක් 

භඟ අ. .පි. ිංතලෝධනඹක් කශ යුතු ඵ 

උ ඇ )    SRIMS හි වන් ඇස තම්න්තු කහරඹ තනස විඹ යුතු නම් ිංතලෝධනඹන් කිරීභ 

ප්රහතද්ශීඹ මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරඹ බහය මිනින්තදෝරු අධිකහරියඹහතේ  කීභක් තේ.  

4.18. ආයම්බ කශ භළනුම් කටයුතු තනොඳභහ නිභ කිරීභ පිළිඵ මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් තොඹහ ඵළලිඹ 

යුතුඹ. මිනින්තදෝරුරුන් විසින් ළඩ නිභ කය ඇති, එතවත් ම්භ  තනොකශ පිඹුරු දිගු කරක් තිසතේ 

රඟ  ඵහ  ළනීභට ව අර්ධ ලතඹන් අන් කශ ළඩ එක්ැසස කය  ළනීභට ඉඩ තනොදිඹ යුතුඹ. 

 

4.19. තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් තඳන්හ තදනු රඵන ිංතලෝධන වන් පිඹුරු, දිසත්රික් 

කහර්ඹහරතඹන් ප්රහතද්ශීඹ කහර්ඹහරඹට තඹොමු කිරීතම්දී . ඵ SRIMS ඳද්ධතිඹට ඇතුරත් කශ යුතු 

අ ය, එභ භළනුම් ඉඛලීභ ආඳසු තෙත්රඹට රළබී ති  2 ක් ඇතුර  නිභකය මිනින්තදෝරු අධිකහරි 

විසින් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  බහයදිඹ යුතුඹ. විතලේභ තවේතුක් තවෝ තනොළරළක්විඹ 

වළකි තවේතුක් නිහ තවෝ වළය තන කරුණක් තවේතුතන් එභ ිංතලෝධන නිභ කය ඹළීභට ති  2 ක 

කහරඹ තනොඉක්භන ඵට මිනින්තදෝරු අධිකහරි  ඵරහ    යුතුඹ. ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ 

ිංතලෝධන තේනම් TLDMS ඳද්ධතිඹ තුලින්භ ිංතලෝධන වහ වයහ ඹළවිඹ යුතුඹ. 
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4.20. භළනුම් ඉඛලීභක් ක්රිඹහත්භක කය අන් කිරීතභන් ඳසු පිළිතඹර කයන රද පිඹුය භඟ අදහශ ඳළයික 

තඛයන ව තෙත්ර තඳොත් දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරඹට ආඳසු බහයදිඹ යුතුඹ. තකතේ ත ත් 

 භහ රඟ ඇති තනත් ළඩ වහ අලය ඳළයික තඛයන   දුයටත් මිනින්තදෝරුයඹහ බහයතේ  ඵහ 

   වළක. 

 

4.21. භළනුම් ඉඛලීතම් වන් ඉඩතම්  පිහිටීභට අදහශ 1:50,000 සිතිඹතභහි, 1:10,000 සිතිඹම් ඳත්ර තකොටු 

අිංකඹ ටවන් කශ යුතුඹ. ඉන්ඳසු  1:10,000  සිතිඹම් ඳත්ර තකොටු 4 ට තඵදහ රළතඵන තකොටු අිංකඹ 

තඹොමු ඳත්ර උතභට්රික් තඹොමු  ඳත්ර අිංකඹ Metric Key Sheet No) අිංකඹ 4.56 දේෙදඹහි දක්හ ඇති 

ඳරිදි ටවන් කශ යුතුඹ.  

 

4.22. භළනුම් ඉඛලීතම් වන් ඉඩභ පිහිටි සාහනඹ තොඹහ  ළනීභ අඳවසු වූ විට . ඵ මිනින්තදෝරු අධිකහරි 

උමරසාහන) ට හර් හ කය ඔහුතේ උඳතදස අනු කටයුතු කශ යුතුඹ. දළනට භළනුම් සිදුකය අිංකි  

දත්  ලතඹන් ඳත්හත න ඹන ත ොයතුරු ද තබ් අඩවි   කය ඇති ඉඩම් ත ොයතුරු ඳද්ධතිතඹන් 

ඵහ   කය භළනුම් ඉඛලීභට අදහශ ප්රතද්ලඹ තොඹහ  ළනීතම්දී බහවි හ කශ වළක.   දුයටත් අලය 

නම් ඳභණක් මිනින්තදෝරුයඹකු තෙත්රඹට ඹහ එහි පිහිටීභ තොඹහ  ළනීභට  කටයුතු කශ යුතුඹ. 

 . 

 

කාර්ඹාලීඹ ඳරීක්ණඹ වා අනුගභණඹ කශ යුතු කරුණු 

4.23 භළනුම් ඉඛලීභක් භළනුම් කටයුතු වහ රළබුනු ඳසු මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් එභ භළනුභ පිහිටි  

සාහනඹ දම්ළඛ 16 තර්යහ චිත්රතේ තවෝ 1:10,000 ඳත්රතේ නිළයදි තොඹහ    යුතුඹ. එභ භළනුභ 

අහන  ම් පිඹුයකින් උඅ. .පි.) පිට ට ළතට් නම් අලය සිඹළුභ තෙත්ර ඳත් නිළයදි වඳුනහ   

යුතුඹ. අ. .පි. තවෝ අ.භ.පි. ප්රතද්ලඹක් තුර භළනුම් කටයුතු කයන විට මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් අ. .පි. 

තවෝ අ.භ.පි. ඉඩම් විස ය රළයිසතු  වහ අහන හර් හද  අදහශ  තම්  අ. .පි. වහ  අ.භ.පි.  ඳත්රද 

භළනුභට අලය න තෙත්ර තඳොත් ඳභණක් රඵහ   යුතු අ ය අදහශ තෙත්ර තඳොත් වඳුනහ  ළනීතභන් 

ඳසු .හ ඳභණක් ඉඛලුම් කශ යුතුඹ. රිංකහ භළනුම් තෙත්ර ඳත්රර ඳවතින් දක්හ ඇති තෙත්ර තඳොත් 

සිඹඛරභ ඉඛලුම් තනොකශ යුතුඹ. 

  

4.24. මිනින්තදෝරුයතඹකු විසින් එකභ ප්රතද්ලඹක ඇති භළනුම් ඉඛලීම් කිහිඳඹක් එක් අසාහකදී 

ඳරීක්හ කිරීභට ළරසුම් කය    යුතුඹ.  

ටවන : ළතඩහි තඹතදන මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් අලය න ළඩිදුය ත ොයතුරු භහයිම් තඳන්හ 

තදන පුද් රඹහ භඟින් තවෝ ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් භඟින් තවෝ අදහශ තදඳහර් තම්න්තු භඟින් තවෝ රඵහ 

   යුතුඹ. 

 

4.25.  ළඩ නිභකිරීභ වහ දීර්ඝ කහරඹක්   න විලහර භළනුම් ඉඛලීම්රදී ව භළනුභ භමිතේ විවිධ 

සාහනරට විසිරී ඇති භළනුම් ඉඛලීම්රදී මිනින්තදෝරු අධිකහරි භඟ හකච්ඡහ කය .හ සුදුසු ඳරිදි 

කුඩහ භළනුම් ඉඛලීම් කීඳඹකට තඵදහ    යුතුඹ.  

 

. වහ දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  4.10  තේදඹ ඳරිදි  අදහශ ත ොයතුරු භඟ උඳ 

භළනුම් ඉඛලීම් ඉඛලුම් කශ යුතුඹ.  

 

4.26. මිනින්තදෝරුරුන් විසින් ෆභ භළනුම් ඉඛලීභකභ තෙත්ර ළඩ ආයම්බ කිරීභට ති තදකකට තඳය 

සිඹළු තඛයන රඵහ   යුතුඹ. තම් දවහ LIS දත්  ඳද්ධතිඹ තුලින් අලය මලික ත ොයතුරු ඳඹහ 

 ළනීභටත්, ඳරිතරෝකනඹ කයන රද ඳළයික  පිඹුරු  වහ  ඉඩම් විස ය රළයිසතු ත ොයතුරු දිසත්රික් 

තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි භඟින් තදඳහර් තම්න්තු  න DMS දත්  ඳද්ධතිතඹන් රඵහ  ළනීභටත්  

කටයුතු කශ යුතුඹ. එහි තනොභළති  පිඹුරුර  අනුතර්යන ඳභණක්  තජයසන නිතඹෝජය ර්තේඹර් 

ජනයහඛ    උතඛ.ක. වහ ෘ. ප්රමිතීන්) තතින්  ඉඛලුම් කශ යුතුඹ. 
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4.27. මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් ඳළයික මලික පිඹුරු බිම් කළඵලිරට  න්නහ රද ක්රිඹහභහර්  පිළිඵ විස ය, 

එඛ 96 ආකෘති ඳත්රඹ භඟින් ප්රහතද්ශීඹ තඛකම්ත න් රඵහ    යුතු අ ය .හ  තජයසන නි..ජ. 

උතඛයන කශභනහකයණ වහ ෘත්තීඹ ප්රමිතීන්) තතින් රඵහ න්නහ රද එඛ 96A  විස ය භඟ හ 

ඵළලිඹ යුතුඹ. එභ ආකෘති ඳත්ර ර හර් හ කය ඇති ක්රිඹහභහර් ඹන්හි  ඹම් තනක් ඇත්නම් වහභ 

තජයසන නි..ජ. උතඛයන කශභනහකයණ වහ ෘත්තීඹ ප්රමිතීන්) ත  වරි ළයදි ඵරහ ආඳසු එීභ 

වහ ඹළවිඹ යුතුඹ. ම්පර්ණ කයන රද භළනුම් ඉඛලීම් ත ොනුට එභ ආකෘති ඳත්ර තදකභ ත ොනු කශ 

යුතුඹ. 

අ. .පි. ප්රතද්ලඹන් වහ එඛ  96 හි ඳඹහ ඇති ත ොයතුරු  අ. .පි. තවෝ අ.භ.පි. ව ඉඩම් විස ය 

රළයිසතු භඟ තනො ළරතප් නම් . ඵද  ඉව   ඳරිදි තජයසන නි..ජ. උතඛයන කශභනහකයණ වහ 

ෘත්තීඹ ප්රමිතීන්) ත  හර් හ කශ යුතුඹ. 

එඛ 96  හි කරුණු ඳරික්හ කය ඵළලීතභන් ඳසු භළනුභට ඹම් කිසි විරුද්ධත්ඹක් ප්රකහල කයන ඵ 

දළන  න්නට තිතබ් නම් තවෝ රළබී ඇති උඳතදස ප්රභහණත් තනොතේ නම් මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් එභ 

කහයණඹ ම්ඵන්ධ උඳතදස වහ මිනින්තදෝරු අධිකහරි  ත  හර් හ කශ  යුතුඹ. 

4.28. යජතේ මිනින්තදෝරුරුන් විසින් භළනුම් ඉඛලීභක් ක්රිඹහත්භක කිරීතම්දී කයන රද ළඩ ප්රභහණ ව 

අතනකුත් අදහශ ත ොයතුරු SRIMS දත්  ඳද්ධතිතේද ෆභ දිනකභ ඹහත්කහලීන කශ යුතුඹ. 

 

 ප්රහතද්ශීඹ කහර්ඹහරඹ බහය මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් තභහි නියදය හ නිතිඳ හ  ඳරීක්හ කශ යුතු 

න අ ය මිනින්තදෝරු අධිකහරිතේ ඳරීක්ණරදී SRIMS හි ත ොයතුරු අනු භළනුම් ඉඛලීම් ර 

ප්ර තිඹ ඳසු විඳයම් කය ඹාහත් කිරීභද කශ යුතුඹ. 

4.29. කිසිඹම් භළනුම් කටයුත් ක් නිභකිරීභට හභහනය ඇස තම්න්තු    කහරඹට ඩහ ළඩි කහරඹක්   ී 

ඇතිවිට මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් පිඹුරු ම්භ  කයන අසාහතේ එභ ඇස තම්න්තු    කහරඹ 

ව  ය ලතඹන්භ   වූ කහරඹ අ ය තනට තවේතු භළනුම් හර් හතේ වන් කශ යුතු අ ය ඊට 

භ හමී SRIMS හි භළනුම් ඉඛලීතම් ඇස තම්න්තු කහරඹද ඹහත්කහලීන කිරීභ අනිහර්ඹතඹන් සිදු 

කශ යුතුඹ.  

4.30. මිනින්තදෝරු අධිකහරියඹහ විසින් එක් එක් භළනුම් ඉඛලීභ ඉටු කශ යුතු පිළිතර ම්ඵන්ධ  මලික 

වහ ළද ත් උඳතදස අදහශ මිනින්තදෝරුයඹහට ලිඛි  රඵහ දිඹ යුතුඹ. ඊට අභ ය මිනින්තදෝරුයඹහ 

අලය අසාහරදී මිනින්තදෝරු අධිකහරියඹහ  තතින් විස යහත්භක උඳතදස රඵහ   යුතුඹ. 

ළරසුම් කශ ඳරිදි ළඩ ර ප්ර තිඹ තිතබ්ද ඹන    දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින්ද 

තොඹහ ඵළලිඹ යුතුඹ. තම් වහ SRIMS හි ත ොයතුරු උඳතඹෝගී කය    වළක. 

 

 

දෙත්ර ැඩ ව පිඹුරු ැඩ වා ැෙගත් න කරුණු 

4.31. භළනුම් තෙත්ර වහඹකරුන් එළි  කිරීභ, කුඤසඤ දළමීභ ව භහයිම් ඛ ළශලීභ ළනි කහර්ඹඹන්හි 

තඹතදනවිට එභ කටයුතු නිළයදි කයන ඵටත්  හන්ට අනලය වහනි තනොකයන ඵටත් ඉඩම් 

හිමිඹන්තේ විතයෝධ හ තනොභළති කයන ඵටත් මිනින්තදෝරුයඹහ විසින්   ඵරහ   යුතුඹ.  ද 

භළනුම්රට ඇති ඵහධහන් අභ කය  ළනීභටත්, තෙත්ර ළඩ ඉක්භන් කිරීභටත් තෙත්රඹට අනලය 

 භන් අභ කිරීභටත් කටයුතු කශ යුතුඹ. 

4.32. භමිතඹහි භහයිම් තඳන්හ තදනු රඵන ඉඩභ, තඵදහ තන් කිරීභ පිික නිර්තද්ල කය ඇති ඉඩභට 

තනස ඵ ඳළවළදිලිභ තඳතන් නම් එහි භළනුම් කටයුතු සිදු තනොකශ යුතුඹ. එභ විභ හඹ 

තඳන්ීභට කස කයන රද  අනුතර්යනඹක් භඟ මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් හර් හක් පිළිතඹර කය 

මිනින්තදෝරු අධිකහරි  භඟින් දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ. 

4.33. නියවුඛ තනොකයන රද වහ භමිතඹහි භහයිම් නිරඳණඹ කය තනොභළති තවෝ සබහවික රක්ණ දිතේ 

තවෝ තනොගිඹ භහයිම් වළකි  හක් දුයට ඍජු තර්යහ තර කස තකොට භළනිඹ යුතුඹ. භහයිම් එතේ 
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භළනීභට තඳය මිනින්තදෝරුරුන් විසින් . වහ ඉඩම් හිමිකම්ඳහන්නන් එකඟ කය  ළනීභට උත්හව 

කශ යුතුඹ. 

4.34. ඉඩම්ර ප්රභහණඹන් නිඹභ කය ඇති විට, භහයිම් නිඹභ කිරීතම් භළනුම් වහ   8.12 දේෙඹ ව 8.13 

තේදඹද ඉ.ිං.ආ ඹටතත් සිදුකයන භළනුම් වහ ඇමුණුභ 01 හි දක්හ ඇති ඳරිදි ද, අතනකුත් අසාහ 

වහ ඳව  දක්හ ඇති ඳරිදි ද ඉඩම් තඵදහ තන්කශ යුතුඹ. 

4.35. අළුත් භළනීභට ම්පර්ණතඹන් තවෝ  තකොටස ලතඹන් තවෝ අඹත්න තවක්ටඹහය 1 ට තවෝ ඊට අඩු 

යජඹ තු කුඩහ ඉඩම් නළ  භළනුභකට ඹටත් තනොකය කටයුතු කය ත න ඹහභට වළකි න ඳරිදි 

භමිතේ බිම් නිලසචඹ කය අලය  තත ොත් යක්ෂි   බිම් තකොටස තඹොදහ කළඵලි අිංක තඹදිඹ යුතුඹ. 

ඉඩම් විස ය දත්  ඳද්ධතිඹට ත ොයතුරු එක් කිරීතම්දී  “පිඹුය ම්පර්ණ කිරීභ වහ කළඵලි අිංක 

තඹොදන රදී” ඹන්න  ත ෝයහ    යුතුඹ.  

4.36. අහන  ම් පිඹුරු ප්රතද්ලඹකට අඹත් න යජතේ ඉඩභක තකොටක් තඵදහ තන් කයනු රඵන විට 

එහි ඉතිරි තිතඵන ප්රතද්ලඹ තවක්ටඹහය 1 ක් තවෝ ඊට අඩු තවෝ න විටද, එහි භහයිම් ඛ තනොසිටුහ 

තිතඵන විටද නළ  භළන භමිතඹහි රකුණු කය, අහන  ම් පිඹුරු තෙත්ර ඳත්රතඹහි ඇ දළක්විඹ 

යුතුඹ. එහිදීද  ඉඩම් විස ය දත්  ඳද්ධතිතේ  “පිඹුය ම්පර්ණ කිරීභට කළඵලි අිංක තඹොදන රදී” 

ඹන්න  වන් කශ යුතුඹ. තන්කශ බිභක්, භහ ක්, ඇශක්  නළ තවොත් තඵදහ තදනු තනොරඵන 

යජතේ තනත් ඉඩභක් න්තන් නම් .හ තලේ ප්රතද්ලඹට ඇතුරත් තනොකශ යුතුඹ. එතේ තනොකශ 

වළකි විතලේ අසාහරදී දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරිත න් පර් අනුභළතිඹ රඵහ    යුතුඹ.  

4.37. අළුත් භළනුභක් නිහ මුඛ ඉඩම් කළඵළඛර කළඩී ගිඹහ වුද, ඳවසුතන්භ අළුත් භළනුභට ඇතුශත් කශ 

වළකි කළඵලි තේ නම් එඹට කළඵලි අිංක තඹොදහ පිඹුය ම්පර්ණ කය ඉඩම් දත්  ඳද්ධතිතේ  එඹ 

„තන්ී ගිඹ කළඵළඛර‟ ඹනුතන් ත ෝයහ    යුතුඹ. අහන  ම් පිඹුරු ඉඩම් කළඵලිරට වහ 

භහයිම් ඛ සිටුන රද අරිංගු කශ තනොවළකි මලික පිඹුරු ඉඩම් කළඵලිරට ඳභණක් තභභ 

තයගුරහසිඹ අදහශ තේ.  

4.38. දිඹ ඳහයක ඳයණ භළනුභ ව අළුත් භළනුම් අ ය සුළු තනක් ඇත ොත් අළුත න් භනින රද භහයිම් 

පිළි   යුතුඹ.  ම් පිඹු යක තවෝ අහන  ම් පිඹුයක භහයිභ ලතඹන් ඇති දිඹ ඳහයකට ඹහඵද භළනුම් 

ළඩ ඇත ොත් වහ දිඹ ඳහතර් ඳයණ වහ අළුත් භහයිම් එකිතනකට තනස වුතවොත් .හ ඇ තඳන්හ 

ඳයණ භහයිභ තඹොදහ    යුතුඹ. 

4.39. සහබහවික තවේතන් නිහ ඉඩභක් ත ොඩ ී ඇති විටක 1947 යජතේ ඉඩම් ආඥහ ඳනතත් 108 න 

 න්තිඹ ප්රකහය කටයුතු කශ යුතුඹ. එහි උපුටනඹක් ඳව  දක්හ ඇ . 

“ත ොඩ බිම් පිළිඵ ආඥහ ඳන  ක්රිඹහත්භක ීභට තඳය තවෝ ඳසු ඹම් කිසි ඳළරුම් භහර් ඹකින් 

යජඹ විසින් අභිභ  තර ක්රිඹහ කයන රද ඕනෆභ ඉඩභක තඵොය ඳස තවෝ අනිකුත් සහබහවික 

තවේතන් නිහ න ත ොඩීම් තවෝ එළනි ඉඩම් ත ොඩබිම් පිළිඵ තවෝ අදහශ න අයිතිහසිකම් 

සිඹඛර වහ එතර සිදුවූ ත ොඩීභ යජඹ තු න අ ය යජඹ ත  ඳළරී ඇති ඵට තභයින් දළනුම් 

තදනු රළතබ්”. 

 

4.40. යක්ෂි  බිම්, තඹෝජි  යක්ෂි  බිම් තවෝ තනත් අයමුණු වහ තන් කය තිතඵන ප්රතද්ල  ළන විතලේ 

අධහනඹක් තඹොමු කශ යුතුඹ. විතලේ උඳතදස තනොභළති තභභ තකොටස අඩිංගු භළනුම් ඉඛලීභක් වහ 

ම්ඵන්ධ භළනුම් ළඩ තනොකශ යුතුඹ. යක්ෂි  බිම් ප්රතද්ල වහ   10 ළනි ඳරිච්තේදඹ  ඵරන්න. 

4.41. අළුත් භළනුභට ඇතුරත් කය තිතඵන තවෝ එඹට ඹහ තිතඵන  ම් පිඹුරු, හිමිකම් පිඹුරු, තර්යහ චිත්ර, 

තර්යහ චිත්ර පිඹුරු, ඵදුකය පිඹුරු වහ ඉිංජිතන්රු භළනුම් පිඹුරු  ළන තොඹහ ඵරහ ක්රිඹහ කශ යුතුඹ. 

4.42. හිමිකම් පිඹුරු ර අනුතර්යන රඵහ ළනීභ ව .හ වහ ම්ඵන්ධ  ත ොයතුරු දළන  ළනීභ වහ 

ඳරිතරෝකනඹ කයන රද ඳළයික  පිඹුරු  වහ  ඉඩම් විස ය රළයිසතු ත ොයතුරු තජයසන මිනින්තදෝරු 

අධිකහරි භඟින් තදඳහර් තම්න්තු  න DMS දත්  ඳද්ධතිතඹන් රඵහ  ළනීභට කටයුතු කශ යුතුඹ. එහි 



තද.භළ.තය.   විකීර්ණ භළනුම්  
 

4 ළනි ඳරිච්තේදඹ  
 

11 

තනොභළති  පිඹුරුර  අනුතර්යන ඳභණක් තජයසන නිතඹෝජය ර්තේඹර් ජනයහඛ උ තඛ.ක. වහ 

ෘ.ප්රමිතීන්) තතින්  ඉඛලුම් කශ යුතුඹ.  

 

4.43. ර් 1910 ට උයජතේ භහයිම් ඛ ආඥහ ඳණ  රිංගු වූ අවුරුද්දට) තඳය කයන රද භළනුම් තඳන්නුම් 

කයන සිඹළුභ මලික පිඹුරු රට අඹත් ඉඩම්ර විකිණීභ තවෝ නියවුඛ කිරීභ කය නළත්නම් .හ 

අරිංගු කයන රද පිඹුරු ලතඹන් ළරකිඹ යුතුඹ. .හ ප්රතඹෝජනඹට    යුත්තත් කරුණු තොඹහ 

ඵළලීභ වහ ඳභණකි. විකුණන රද තවෝ නියවුඛ කයන රද තවෝ ඉඩම් කළඵලි තඳෞද් ලික ඉඩම් 

ලතඹන් ළරකිඹ යුතුඹ. අහන ලතඹන් තනොවිකුණහ වහ නියවුඛ තනොකය තිතඵන ඉඩම් කළඵලි 

නළ  භළනිඹ යුතුඹ. අවුරුදු 30කට ඩහ ඳළයික ළවිලි තිතඵන නියවුඛ තනොකශ ඉඩම් කළඵලි භහර්  

වහ තන් කශ බිම්රට අඹත් තනොතේ නම් තඳෞද් ලික ඉඩම් ලතඹන් ළරකිඹ යුතුඹ. 

4.44. මුඩු බිම් ආඥහ ඳණ ට තවෝ අහන නළ තවොත් නියවුඛ කිරීතම් නිතඹෝ ඹකට තවෝ අඹත් ෆභ ඉඩම් 

කළඵළඛරකභ මුඛ තෙත්ර ඳ ත්රතඹහි නිඛ ඳහටින් ඳව  ඳරිදි තඹොමු ටවන්  තඹදිඹ යුතුඹ. 

 අහන නිතඹෝ ඹ උයජතේ)   උඅ.නි/ය) 

 නියවුඛ කිරීතම් නිතඹෝ  උයජතේ)   උනි.නි/ය)  

 

ඹනුතන් ප්රකහි  ඉඩම් කළඵළඛරක් යජතේ තර රකනු රඵන අ ය  

 

 අහන නිතඹෝ ඹ උතඳෞද් ලික)   උඅ.නි/තඳෞ)  

 නියවුඛ කිරීතම් නිතඹෝ  උතඳෞද් ලික)  උනි.නි/තඳෞ)   

 

ඹනුතන් ප්රකහල කයන රද ඉඩම් කළඵළඛරක් තඳෞද් ලික තර රකනු රළතබ්.  

  

තභභ අක්ය ඉඩම් කළඵලි අිංකඹට වහ එහි  විස යඹට  ඳතකින් ඉඩම් කළඵළඛර තුර ඳළවළදිලි 

ලිඹනු රළතබ්. 

 

උඅ) තඳෞද් ලික ඹයි ප්රකහි  ඉඩම් කළඵලිර භහයිම් වහ  බිම් ප්රභහණ හිමිකම් පිඹුරුර 

ඳරිද්තදන්භ තනස තනොතකොට  ඵහ    යුතුඹ.  

උආ) අධිකයණඹක් භඟින් තඳෞද් ලික ඹයි තීන්දු කයන රද ඉඩම් කළඵලි තකතයහි හිමිකම් පිඹුරු 

තකතයහි දක්න ළරකිඛරභ දළක්විඹ යුතුඹ.  

උඇ) „යජතේ ඹයි ප්රකහි ‟ ඉඩම් කළඵලිර භහයිම් වළකි ඳභිකන් එතරභ  ඵහ   යුතුඹ. 

 

4.45. „භුක්ති අය ඳත්රඹක්‟ පිට රඵහ ත න තිතඵන ඉඩම්ර භහයිම් තනභ භළනීභට අලය 

තනොන්තන්ඹ. එතවත්, ඉඩම් විස ය රළයිසතුතහි භුක්ති අය ඳත්රතේ විස ය වන් කශ යුතුඹ. 

4.46. ඵදුකය පිඹුරු ව ඵදුකය තර්යහ චිත්ර නිකුත් කයන රද බිම් කළඵලි ම්ඵන්ධතඹන් „ඵපි‟ ව „ඵ‟ ඹන 

උඳර්  අක්ය හි  අිංක පිළිතලින් කළු වහ යතු ඳහටින් තෙත්ර ඳත්රර තඹොදහ තඳන්නු රළතබ්. 

සිඹළුභ අ. .පි. පිටඳත්ර තභභ බිම් කළඵලි  තට්ට රහ යතු ඳටිඹක් අදිනු රළතබ්. තභභ ඉඩම් 

ම්ඵන්ධතඹන් කටයුතු කයන විට „ඵද්ද අන් ී තිතබ්ද‟ ඹන්න යවන් තුර තඹොදහ ආකෘති ඳත්ර එඛ 

96 භඟින් ප්රහතද්ශීඹ තඛකම්ත න් විභහ ඵළලිඹ යුතුඹ.  

ඵද්ද අන් තනොවූ ඵදුකය පිඹුරුරට නළ තවොත් ඵදුකය තර්යහ චිත්ර රට අඹත් න ඉඩම් කළඵලිර 

භහයිම් හිමිකම් පිඹුරුර තිතඵන ඳරිදිභ  ඵහ    යුතුඹ. 

 

4.47. අහන විස ය රඵහ  ළනීතම්දී මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරතඹන්  එක් 

එක් භළනුම් ඉඛලීභ වහ තන තනභ අහන විස ය රඵහ    යුතුඹ. භළනුම් සිදු කශ ප්රතද්ලඹ 

අනු රඵහ    යුතු අහන විස ය තනස න ඵළවින් ඳව  ඳරිදි දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු 

අධිකහරි තතින් ලිඛි  ඉඛලුම්කය එභ විස ය රඵහ   යුතුඹ. 
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අ.ග.පි. ප්රදපල  අ.භූ.පි. ප්රදපලඹක් තුර 

යජදේ ඉඩේ වා 

අ.භූ.පි. ර අතුරු 

පිඹුයක් තුර භැනුේ 

වා 

මලික පිඹුරු වා 

බාවිතා කයන රෙ 

(i) අහන අතිතර්ක 

අිංකඹ 

(ii) අහන ඳත්ර අිංකඹ 

(iii) අහන කළඵලි 

අිංකඹ  

(iv) අහන ඉ.වි.රළ. 

පිටු අිංකඹ 

(v) තලේ ප්රතද්ල කළඵලි 

අිංකඹ 

(vi) තලේ ප්රතද්ල බිම් 

ප්රභහණඹ 

 

බාවිතා කයන රෙ 

උi) අහන අතුරු පිඹුරු  

අිංකඹ 

උii) අහන ඳත්ර අිංකඹ 

උiii)අහන කළඵලි 

අිංකඹ  

උiv)අහන ඉ.වි.රළ. පිටු 

අිංකඹ 

උv) තලේ ප්රතද්ල කළඵලි 

අිංකඹ 

උvi) තලේ ප්රතද්ල බිම් 

ප්රභහණඹ  

බාවිතා කයන රෙ 

උi) අහන අතිතර්ක 

අිංකඹ 

උii) අහන ඳත්ර 

අිංකඹ 

උiii) අහන කළඵලි 

අිංකඹ  

උiv) අහන ඉ.වි.රළ. 

පිටු අිංකඹ 

 

 

අළුත් මලික පිඹුරු 

අිංකඹ 

 

 

අධීක්ණ කටයුතු 

4.48. මිනින්තදෝරු අධිකහරින්  විසින්  භන් ඹටතත් සිටින මිනින්තදෝරුරුන් අධීෙණඹ කශ යුතු අන්දභ 

විස යහත්භක තදඳහර් තම්න්තු නි ය නිතඹෝ  10 න ඳරිච්තේදතේ දක්හ ඇති අ ය . අනු 

කටයුතු කශ යුතුඹ. ඊට අභ ය 4.26 සිට 4.30 තේදඹන්  දක්හ වූ කරුණු ම්ඵන්ධතඹන්ද කටයුතු 

කශ යුතුතේ. 

විතලේතඹන් විකීර්ණ භළනුම්ර නිය  මිනින්තදෝරුරුන්තේ  ජර්නරර ඊරඟ තිතේ ළඩ ටවන 

සූක්භ තර ඳරීක්හ කය ඵළලිඹ යුතු අ ය, අභ ලතඹන් තිඹකට දින තදකක් ත්  ය 

ලතඹන්භ භළනුම් ළඩර තඹතදන ඵට නිලසචඹ ලතඹන් දළන   යුතුඹ. 

 

දෙත්ර ැඩ, පිඹුරු ැඩ ව ඉඩේ වි්තය රැයි්තු 

 

4.49. උඅ)   තෙත්ර වහ පිඹුරු ළඩ වහ  11, 12 ළනි ඳරිච්තේද ඵරන්න. 

උආ)  ඉඩම් විස ය වහ   12.60 සිට 12.84 තේදඹන් ඵරන්න. 

උආ) ඉඩම් විස ය රළයිසතු  මිනින්තදෝරු තදඳහර් තම්න්තු විසින් ඳඹහ ඇති භෘදුකහිං  

බහවි තඹන් කස කශ යුතුඹ. 

උඇ) ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ ෆභ පිටුකටභ අනුඹහ  අිංකඹක් තඹදිඹ යුතුඹ. ඉඩම් විස ය 

රළයිසතුතේ අත්න්  ළබීභ ම්ඵන්ධ 4.59 උඅ) ව 4.61 උඅ, ආ ) තේදඹන් අනු සිදු කශ 

යුතුඹ. 

උඈ)     ඉඩම් විස ය දත්  ඳද්ධතිතඹන් පිළිතඹර කයන රද ආදර්ල ඉඩම් විස ය රළයිසතු   12 ළනි 

ඳරිච්තේදතේ ඇමුණුභ 01 හි දක්හ ඇ . 
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බිේ ප්රභාණ ගණන් ඵැලීභ 

4.50. පිඹුයක ඇති බිම් කළඵලිර බිම් ප්රභහණ  ණන් ඵළලීභ   13 ළනි ඳරිච්තේදඹ අනු සිදු කශ යුතුඹ. 

 

අධි්ාාඳනඹ කිරීභ 

4.51. න භළනුම් භ  ඳළයික භළනුම් ිංන්දනඹ කය රකුණු කිරීභ අධිසාහඳනඹ නම් තේ. ඳළයික 

පිඹුතයහි දළක්තන මුඛ භහයිම් න භළනුතභහි භහයිම් වහ තනොළතන විට අධිසාහඳන අනුතර්යන 

ආධහයතඹන් ඳළයික භහයිම් න පිඹුතයහි යතු ඳහටින් තඳන්විඹ යුතු ඹ.  

උඅ)    භතුට තකතයන භළනුම් ළඩ වහ රිංකහ භළනුම් ඳත්රර  දී ඇති අධිසාහඳනඹන් පිළි   යුතුඹ. 

මිනින්තදෝරුරුන් විසින් මුඛ භළනුභ අඩිංගු තෙත්ර ඳත්ර වහ ඉඛලුම් තනොකශ යුතුඹ.  

උආ) අළුත් ළඩ වහ ම්ඵන්ධ තනොභළති ව භළන තනොභළති අධිසාහපි  විස ය තීන්ත න් තනොඇඳිඹ 

යුතුඹ.  

 

ඳැයණි භැනුේ ප්රදපලඹන් තුර අළුත් භැනුේ සිදුකිරීභ 

4.52. උඅ) මලික පිඹුරු ප්රදපල තුර: කලින් භහයිම් ඛ දළම මලික පිඹුයක අලුත න් භළනුම් ළඩ විවිධ 

අලය හඹන් වහ සිදුකයන විට, අළුත් මලික පිඹුරු A3 තෙත්ර ඳත්රර පිළිතඹර කයන 

අ ය මුඛ මලික පිඹුතර් අදහශ තකොටස   වනම් කයනු රළතබ්. හරි භහර්  භළනුම් මලික 

පිඹුරු, විවිධ භළනුම් මලික පිඹුරු, න ය භළනුම් මලික පිඹුරු  ව ඉඩම් ිංර්ධන භළනුම් 

මලික පිඹුරු ඹන මලික පිඹුරු භතු කහරතේදී නිකුත් කයනු තනොරළතබ්.  

 

ඉව  අසාහන්හිදී  බිම් කළඵලිර ප්රභහණඹන් එතේභ ඳත්හ    යුතු අ ය, බිම් 

ප්රභහණර එකතු මුඛ බිම් ප්රභහණඹට තඹොමු කිරීභ තභතේ විඹ යුතුඹ.  “...... ළනි පිටුතේ 

.....ළනි බිම් කළඵළඛර ඵරන්න .”  දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරතේ පිටඳත් තනොභළති 

ඳළයික මලික පිඹුරුර තභභ පිටු අිංකඹ ප්රධහන කහර්ඹහරතඹන් රඵහත න ඇතුරත් කශ 

යුතුඹ . 

 

උආ) අන් නියවුල් ප්රදපල තුර: එතරභ අ. .පි./ අ.භ.පි ර තකතයන අළුත් ළඩ අළුත් A3 

තෙත්ර ඳත්රර පිළිතඹර කය මුඛ අ. .පි. පිඹුයට අතිතර්කඹක් භඟ අළුත් ඉඩම් විස ය 

රළයිසතු කස කශ යුතුඹ. මුඛ අ. .පි./ අ.භ.පි. පිඹුරු ර අළුත් පිඹුරු අිංකඹ යතු ඳහටින් 

තඳන්හ ිංතලෝධනඹ කයනු රළතබ්.  

 

දෙත්රදේ බිේ කැඵලි නැත වඳුනාගැනීභ  

 

4.53. අ. .පි. අළුතින් භළනීභක් තනො කය ඉඩභ  තෙත්රතේ ඳරීක්හතන් ඳසු තවෝ ඳළයික භළනීම් නළ  

භහයිම් විෘ  කිරීතභන් ඳසු වඳුනහ  න්නහ ඉඩම් කළඵලි වහ, ඳළයික බිම් කළඵලි අිංකඹට  අදහශ 

ඉඩම් විස ය  ර් භහන   ත්ත්ඹට  අනු දක්මින් ඳරිපයක ඉඩම් විස ය රළයිසතු ඳභණක් 

පිළිතඹර කශ යුතුඹ. 4.52 උඅ) තේදඹට අනු බිම් ප්රභහණඹන් මුඛ බිම් කළඵළඛරට තඹොමු කශ යුතුඹ.. 

 

අත්කය ගැනීදේ භැනුේ 

 

4.54. අ. .පි. / අ.භ.පි. ප්රතද්ලර අත්කය  ළනීම් වහ ඇතුරත් න යජතේ ඉඩම්, අත්කය  ළනීතම් 

පිඹුරුරට ඇතුරත් කයනු රළතබ්. එභ අත්කය  ළනීතම් ඉඩම් විස ය රළයිසතු ර අත්කය  ළනීභට 

නිඹමි  පුද් ලික බිම් කළඵලිරට අදහශ ත ොයතුරු  ව .හතේ ප්රභහණඹන් ඳභණක් දළක්විඹ යුතුඹ. 



තද.භළ.තය.   විකීර්ණ භළනුම්  
 

4 ළනි ඳරිච්තේදඹ  
 

14 

අත්කය  ළනීභට අදහශ න  යජතේ බිම් කළඵලිර අ. .පි./ අ.භ.පි. තෙත්ර ඳත්රර ඉතිරි න අතිතර්ක 

ප්රතද්ල වහ කළඵලි අිංක  තඹොදහ අනතුරු .හ වහ ඳරිපයක ඉඩම් විස ය  රළයිසතු  පිළිතඹර 

කශ යුතුඹ. එභ ඳරිපයක ඉඩම් විස ය රළයිසතුරද, ඉඩම් අත්කය  ළනීතම් පිඹුරුර වන් 

අත්කය ත් බිම් කළඵලි  අිංක  ව  .හතේ ප්රභහණඹන් ඳභණක් දළක්විඹ යුතුඹ.  විස යහත්භක කරුණු 

වහ   6 ළනි ඳරිච්තේදඹ ඵරන්න. 

 

 

ඉඩේ නියවුල් කිරීදේ ආඥා ඳනතට ඹටත් කශ ඉඩේ 

4.55. ඉඩම් නියවුඛ කිරීතම් ආඥහ ඳන ට ඹටත් කශ ඉඩභක් භළනීභ වහ නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරිඹකු 

භළතභෝ ඳත්රඹක් ඉදිරිඳත් කය ඇතිවිට ඉඩතම්  නභ විස ය ව හිමිකම් කිඹන්නවුන් පිළිඵ 

විස යරට  අභ ය ඹහඵද  ඉඩම් කළඵලිර  හිමිකම්  පිඹුරු  අිංක, තර්යහ චිත්ර අිංක  මලික පිඹුරු 

අිංකද ඇතුරත් කශ යුතුඹ. විස යහත්භක කරුණු වහ   8 ළනි ඳරිච්තේදඹ ඵරන්න. 

 

 

ජාතික සිතිඹේ දඹොමු  

 

4.56. පිඹුතර් තීරු විස යතේ ජහතික සිතිඹම් තඹොමු අිංකඹ ටවන් කශ යුතුඹ. එඹ ඳව  ඳරිදි 1:50,000 

තභට්රික් සිතිඹතම් පිඹුය ඳති න සාහනඹට අනුකර   තඹොමු ඳත්ර අිංකඹ  ණනඹ කිරීතභන් රඵහ    

යුතුඹ. උදහ:- තභට්රික් ඳත්ර අිංකඹ :- 55/1/1 ව  55/1/3 

 

  

 

මිනින්දෙෝරුයඹාදේ අධානඹ දඹොමු විඹ යුතු කරුණු 

 

4.57. පිඹුරු සිිංවර බහහතන් පිළිතඹර කශ යුතුඹ. අදහශ තෙත්ර තඳොත් අනිහර්ඹතඹන්භ සිිංවර බහහතන් 

ඳත්හ ත න ඹහ යුතුඹ. . වළරුණු තකොට විතලේ අාහරදී තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරිතේ 

ලිඛි  අනුභළතිඹ භ  ඳභණක් ඉිංග්රීසි බහහතන් පිඹුරු පිළිතඹර කශ වළක. ලිඛි  බහහ සිිංවර 

තනොන මිනින්තදෝරුරුන් ඉිංග්රීසි බහහතන් පිඹුරු පිළිතඹර කිරීභ වහ තෙත්ර ටවන් ඉිංග්රීසි 

බහහතන් ඳත්හ ත න ඹහ යුතුඹ.  

 

එක්  මිනින්තදෝරුය තඹකුට ඩහ ළඩි  ණනක් ම්ඵන්ධ වූ විලහර භළනුම්රදී  .හ  එකභ 

බහහකින්  ඩහත් තුටුදහඹක තර කිරීභට මිනින්තදෝරු අධිකහරින් විසින් අලය කටයුතු පිළිතඹර 

කශ යුතුඹ.  ද පිඹුතර් මුළු ළඩ ප්රභහණඹභ  ළන ඹම් නිරධහරිතඹක්  කි යුතු තනොන්තන් නම් 

එභ  කි යුතු න තකොට ඳළවළදිලි වන් කශ යුතුඹ. පිඹුරු අත්න් කයන, ඳරික්හ කයන ව 

අනුභ  කයන නිරධහරීන්තේ නම් ව  නතුරු නහභ ඳළවළදිලි පිඹුතයහි දළක්විඹ යුතුඹ. 

 

4.58. පිඹුය පිළිතඹර කිරීභ වහ ැසස කයන තෙත්ර භළනුම් දත්  ඉඩම් විස ය දත්  ඳද්ධතිඹ වහ 

නිළයදි ඇතුරත් කිරීභ වහ නිළයදි අිංකි  දත්  සාය ර භළනුම් දත්   ඵඩහ කිරීභ 

මිනින්තදෝරුයඹහතේ  කීභ තේ. පිඹුතර් වහ ඉ.වි.රළ. හි නියදය හඹ වහ මිනින්තදෝරුයඹහ 

 කි යුතු න අ ය 4.60 තේදතඹහි දක්හ ඇති ඳරිදි ඳරීක්හ කිරීභ සිදුකය මිනින්තදෝරු අධිකහරි 
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තද.භළ.තය.   විකීර්ණ භළනුම්  
 

4 ළනි ඳරිච්තේදඹ  
 

15 

විසින් අත්න්  ළබිඹ යුතුඹ.  4.59 තේදතඹහි ඳරිදි භළනුම් ඉඛලීභක ළඩ නිභ කිරීතභන් ඳසු 

මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් භළනුම් ඉඛලීම් ආකෘති ඳත්රඹ භ  ඳඹහ ඇති ඉඩ ප්රභහණතේ ඳව  දළක්තන 

විස ය  යතුඳහටින් ලිඹහ අත්න තඹොදහ  භළනුම් ඉඛලීභ අරිංගු කශ යුතුඹ.  

 

 භනින රද ර්ඹ ව භහඹ, 

 අතිතර්ක අිංකඹ, ඳත්ර අිංකඹ, අතුරු පිඹුරු අිංකඹ ආදිඹ ඇතුරත් පිඹුරු අිංකඹ  

 තභට්රික් තෙත්ර ඳත්ර අිංකඹ,  

 බිම් කළඵලි අිංක 

 ර්  ප්රභහණඹ 

 

ඉඩභ කලින් භළන නිරඳණඹ කය ඇති ඵ වඳුනහ   තවොත්  ඳව  දළක්තන  විස ය  යතුඳහටින් ලිඹහ 

අත්න තඹදිඹ යුතුඹ.  

 “ තෙත්රතේ ඳරීක්හ කිරීතභන් / භළනීතභන් ඳසු පිඹුරු අිංක ............ හි බිම් කළඵලි අිංක 

.........ඵ වඳුනහ  න්නහ රදී.” 

  

 

4.59. උඅ) ඳරීක්හ කිරීභ වහ අලය සිඹළු කරුණු ම්භ  ආකහයඹට තිතබ්ද ඹන්න නිලසචඹ ලතඹන් 

දළන ත් ඳසු, භළනුභ කයන රද ර්ඹ ව භහඹ වන් තකොට මිනින්තදෝරුයඹහ  විසින්  

භළනීභ ව ඇීභ ම්ඵන්ධතඹන් පිඹුතයහි ෆභ තකොටකභ අත්න තඹදිඹ යුතුඹ. එතරභ 

ඉඩම් විස ය රළයිසතුතහි සිඹළුභ පිටුර අත්න තඹදිඹ යුතුඹ. අත්නට ඹටින් නභ 

මුද්රණඹ ී ඇත්ද ඹන්න  වවුරු කය    යුතුඹ. තශ්රේිකඹ ව අත්න් කශ දිනඹ ඇතුරත් 

තනොකශ යුතුඹ. 

 

 උආ) තේහදහඹකඹහ  තවෝ ඉඛලීම්කයන රද අඹ නතේ අධහනඹ ත  තඹොමු කශ යුතු න 

ලිපිර ඡහඹහ පිටඳත් භළනුම් ඉඛලීම් ත ොනුට ඇතුරත් කය මුඛ පිටඳත් අදහශ අඹත  

තඹොමු කිරීභට කටයුතු කශ යුතුඹ. 

 

 (ඇ) තෙත්ර තඳොත්ද, භළනුම් ඉඛලීම් ත ොනුද නිසි පිළිතරට කහ පිඹුරු ඳරීක්හ  වහ 

ඉදිරිඳත්  කශ යුතුඹ. මිනින්තදෝරුයඹහ  විසින්  කහරහණුක්රමික භළනුම් ඉඛලීම් ත ොනු 

ළකී.භ  කශ යුතුඹ. එනම් භළනුම් ඉඛලීභ ක්රිඹහත්භක න අනුපිළිතරට අදහශ හර් හ 

තඳෝයභඹ, අරිංගු කයන රද භළනුම් ඉඛලීභ, කට්ටිකරු නහභ තඛයනඹ, ග්රහභ නිශධහරි 

තඳෝයභඹ, L 96 වහ L96A විස ය, තනත් ලිඹකිඹවිලි තවෝ එහි ඡහඹහ පිටඳත්, අහන 

විස ය, බිම් ප්රභහණ  ණන් ඵළලීතම් තඳෝයභඹ, කට්ටිකරු අත්න් ඳත්ර, අදහශ න ඳරිදි 

ිංතලෝධන වහ  වනම් කිරීතම් අනුතර්යන, මිනින්තදෝරු හර් හ ආදි තර ත ොණු කශ 

යුතුඹ. 

 

උඈ)  ඳරීක්හ කිරීභ වහ පිඹුරුඳත් මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  බහයතදන අසාහතේදීභ භළනුභට 

අදහශ SRIMS දත්  ඳද්ධතිතේ ත ොයතුරු ඹාහත් කිරීභ මිනින්තදෝරුයඹහතේ  කීභකි. 

 

පිඹුරු අත්න් කිරීභ 

 

4.60. මිනින්තදෝරු අධිකහරියඹහ පිඹුය ඳරීක්හ කිරීතම්දී, භළනුම් කහර්ඹඹ තේහ දහඹකඹහතේ අලය හඹ 

ඳරිදි ව ම්භ  නිළයදි හඹන් හි  කසකය ඇති ඵට ළහීභකට ඳත්විඹ යුතුඹ.  ද තෙත්ර 

තඳොත්, භළනුම් ඉඛලීභ අරිංගු කිරීභ, භළනුභට අදහශ ලිපි  ණුතදනු,  මිනින්තදෝරුරුන්තේ හර් හ, 

බිම් ප්රභහණ  ණන් ඵළලීම්, අදහශ  අනුතර්යන ව තනත් ළද ත් ලිඹකිඹවිලි, මිනින්තදෝරු 

අධිකහරියඹහ විසින් ඳරීක්හ කශ යුතුඹ. ඊට අභ ය    12 ැනි ඳරිච්දේෙදේ ඇමුණුභ 02 හි වන් 

සිඹළුභ කරුණුද ඳරීක්හ කශ ඵට  වවුරු කය  ත් ඳසු සිඹළු තඛයන අත්න් කශ යුතුඹ.  
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4.61. උඅ)    මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් ඳරීක්හ කයන රද ළඩ අන් කයන රද පිඹුරුර නභ,  නතුරු 

නහභඹ ව දිනඹ තඹොදහ ෆභ තකොටකභ ව ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ ෆභ පිටුකභ 

අත්න් කශ ඳසු තෙත්ර තඳොත්ද භඟ භළනුම් ඉඛලීම් ත ොණු දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු 

අධිකහරි ත  ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ. 

 

උආ) පිඹුය  අනුභ  කයන තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරිද  ඉව  ඳරිදි ළහීභකට ඳත්ීතභන් ඳසු 

පිඹුතර් ව  ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ ර්තේඹර් ජනයහඛ තනුට   භ අත්න තඹදිඹ 

යුතුඹ. තකොටස  ණන එකකට ළඩි පිඹුයක අත්නට ඉවලින් තකොටස  ණන “උදහ:- 

තකොටස 1 සිට 4 දක්හ” ඳශමු තකොටතේද පිටු එකකට ළඩි ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ පිටු 

 ණන “පිටු 1 සිට 12 දක්හ ” අහන පිටුතේද ටවන් කය අත්න් කශ යුතුඹ. ෆභ විටභ 

අත්නට ඳවලින් නභ වහ  නතුය ඳව  ඳරිදි මුද්රණඹ කශ යුතුඹ.  

   

  උනභ) 
  තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි ......... දිසත්රික්කඹ 
  ර්තේඹර් ජනයහඛ තනුට 
  දිනඹ 
 

4.62. එක් බිම් කළඵළඛරක් ඳභණක්  වහ ම්ඵන්ධ වුද මිනින්තදෝරුයඹකු කස කශ පිඹුය තදෝ හි  

නම් තවෝ බිම් ප්රභහණ  ණන් ඵළලීභ තදෝ හි  නම් තවෝ වරි ළයදි ඵළලීභ තදෝ හි  නම් තවෝ එභ 

තදෝඹ තුලින් ඇතින ඵරඳෆභ ළරකිඹ යුතු භට්ටභක ඳතීනම් දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු 

අධිකහරි විසින් මිනින්තදෝරු අධිකහරියඹහ ව මිනින්තදෝරුයඹහ වහ විනඹහනුකර ක්රිඹහ කශ 

යුතුඹ. . අනු  න්නහ රද ක්රිඹහභහර් රදී  නුතදනු වූ ලිපිර පිටඳත් දිසත්රික් මිනින්තදෝරු 

කහර්ඹහරතේ ඇති එභ මිනින්තදෝරුයඹහ වහ වූ පුද් ලික ලිපි ත ොනුතහි ත ොනුකය  ඵහ    

යුතුඹ. පිඹුරු කස කිරීතම්දී මිනින්තදෝරුයඹහ විසින්  දුයටත් එළනි ළයදි කය ත න ගිඹතවොත් 

සුදුසු ඳරිදි ක්රිඹහ කිරීභ පිික ඔහු  ළන ඳශහත් ර්තේඹර් ජනයහඛ ත  හර් හ කශ යුතුඹ. 

 

 

 

දඹොමු ඳත්ර (Key Sheet) 

 

4.63. උඅ)  භ දිසත්රික්කතේ ක්රභත් භළනුම් ලින් ආයණඹ තනොන ප්රතද්ලඹ ම්පර්ණතඹන්භ 

ආයණඹ න ඳරිදි ෆභ කි.මී. 4 x 2.5 තකොටුක් වහභ 1: 4,000 තඹොමු ඳත්ර උKey Sheet) 

දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් ඳත්හත න ඹහ යුතුඹ. අදහශ දිසත්රික් තජයසන 

මිනින්තදෝරු අධිකහරි  භ දිසත්රික්කඹට අඹත්න තඹොමු ඳත්ර ඳළවළදිලි වන් කය ප්රධහන 

කහර්ඹහරතේ තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි (සිතිඹම්) ත න් රඵහ ළනීභට කටයුතු කශ යුතුඹ. 

තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි (සිතිඹම්) විසින් 1:10,000 සිතිඹම් ඳත්ර විලහරනඹ කය තවෝ 

1:10,000 සිතිඹම් ඳත්ර තනොභළති ප්රතද්ල ර 1:50,000 සිතිඹම් ඳත්ර  විලහරනඹ කය තවෝ තභභ 

1:4,000  තඹොමු ඳත්ර මුද්රණඹ කය රඵහදිඹ යුතුඹ. 

 

 උආ) තඹොමු ඳත්ර අිංකඹ ලතඹන් „තඹොමු‟ ඹන ප්ර ය භඟ 1: 4,000, කි.මී. 4 x 2.5 තඹොමු ඳත්ර 

තකොටු අිංකඹ උඩ දකුණු තකශතර් තඹොදනු රළතබ්. තඹොමු ඳත්රඹ නිකුත් කයනු රඵන 

දිසත්රික්කතේ නභද, උඩ ම් තකශතර් මුද්රණඹ කයනු රළතබ්. 

 

 උඇ) මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් න භළනුතම් පිටස ය භහයිභ 1:4,000 තඹොමු ඳත්රතේ උKey Sheet) 

රකුණු කය තීන්ත න් ඇඳිඹ යුතු අ ය මලික පිඹුරු අිංකඹද . තුර තීන්ත න් ටවන් කශ 

යුතුඹ. තභභ තඹොමු ඳත්ර දිර්ඝ කහරඹක් බහවි හ කශ යුතු ඵළවින් ආයක්ෂි  ඳත්හත න ඹහ 

යුතුඹ. 

 



තද.භළ.තය.   විකීර්ණ භළනුම්  
 

4 ළනි ඳරිච්තේදඹ  
 

17 

 උඈ) තඹොමු ඳත්රඹ භ  තඳන්නු රඵන භළනුභ භධයතේ  මලික පිඹුරු අිංකඹ ඇතුරත් කශ යුතුඹ. 

ඹම් මලික පිඹුයක් තඹොමු ඳත්ර කීඳඹක් තුශට ළතටන විට එක් එක් තඹොමු ඳත්රඹ තුරට ළතටන 

තකොට ඊට අදහශ තඹොමු ඳත්රඹ තුර තඳන්විඹ යුතු අ ය ෆභ තඹොමු ඳත්රඹක් තුරභ මලික 

පිඹුරු අිංකඹ ඇතුරත් කය දළක්විඹ යුතුඹ. 

 

 

ඳැයණි දල්ඛන ංදලෝධනඹ කිරීභ 

 

4.64. උඅ)     මලික පිඹුයක ට භහයිම්, හිමිකම් පිඹුරු, තර්යහ චිත්ර, තර්යහ චිත්ර පිඹුරු තවෝ නියවුඛ කිරීතම්  

නිතඹෝ ඹකට අඹත් තඳෞද් ලික බිම් කළඵලි න භළනුභකට අඹත් න විට එභ කළඵලි අඩිංගු  

මුඛ තෙත්ර ඳත්ර භ  ඳළන්තරන් ඇතුරත් කය යුතුඹ. න භළනුභට අදහශ මලික පිඹුරු  අිංක 

ඳළයික තෙත්ර ඳත්ර භ  දක්මින් න පිඹුයට තඹොමු ටවන් තඹදිඹ යුතුඹ. 

 

(ආ)  ඹම් භළනුභක් ම්පර්ණ ලතඹන් තවෝ තකොටක් ලතඹන් න ය භළනුම් ප්රතද්ලඹක් තුර 

ළතට් නම් දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරිතේ පිටඳත් යතුඳහටින් ිංතලෝධනඹ කශ 

යුතුඹ. එභ පිටඳත් ලින්  ත් ිංතලෝධන අනුතර්යන ර්තේඹර් ජනයහඛතේ න ය භළනුම් 

පිටඳත් ිංතලෝධනඹ කිරීභ පිික තඛයන කශභනහකයණ වහ ෘත්තීඹ ප්රමිතීන් අිංලඹට 

ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ. 

 

(ඇ) හරිභහර්  භළනුම් මලික පිඹුරු‚  නහන් ය භළනුම් මලික පිඹුරු, ඉඩම් ිංර්ධන භළනුම් 

මලික පිඹුරු  ව  විවිධ භළනුම් පිළිඵ මලික පිඹුරු  තුර ළතටන භළනුම් වහ එළනිභ ක්රිඹහ 

භහර් ඹක් අනු භනඹ කශ යුතුඹ. 

 

4.65.  උඅ)  අන් නියවුඛ ප්රතද්ල තුර ව 4.66 තේදඹ අනු පිළීතඹර කයන ිංතලෝධන අනුතර්යන 

ආධහයතඹන් සිඹළුභ අ. .පි/අ.භ.පි./අ.ජ.පි. ආදී අන් නියවුඛ ප්රතද්ල තුර පිළිතඹර කය 

ඇති මුඛ පිඹුරු ර ට භහයිභ යතු ඳහටින් දක්හ එහි අබයන් ය භහයිම් තීරු කව ඳළවළතඹන් 

ර්ණ  ළන්විඹ යුතු අ ය එඹ තුර න අතිතර්ක පිඹුයට තවෝ අතුරු පිඹුයට තඹොමු යතු ඳහටින් 

දළක්විඹ යුතුඹ. එභ ිංතලෝධන ප්රතද්ලඹ තුර ඇති අබයන් ය භහයිම් යතු ඳහටින් ඹහ රකුණ 

තඹදීතභන් එක් කශ යුතු න අ ය ඳළයණී කළඵලි අිංකඹ යතු ඳහටින් අිංකඹ කිඹීභට 

වළකින ඳරිදි  නි ඉයකින් කඳහ වළරිඹ යුතුඹ. ඊට අභ ය තෙත්ර ඳත්ර ර එභ ිංතලෝධන 

ඳළන්රතඹන් . ආකහයඹටභ සිදු කශ යුතුඹ.  

 

ඳළයික ඉඩම් විස ය රළයිසතු  මුඛ පිටඳත් ර ව අනිකුත් සිඹළුභ පිටඳත්ර යතු ඳහටින් 

අදහශ කළඵලි භ  – ¦ –    රකුණ තඹොදහ ඳළයික පිඹුයට තඹොමු තීයතේ න කළඵලි අිංක  

රට තඹොමු දළක්විඹ යුතුඹ. තභභ ිංතලෝධන දිසත්රික් කහර්ඹහරතේ වහ ප්රධහන කහර්ඹහරතේ 

ඇති පිටඳත්රද සිදු කශ යුතුඹ. 

 

 (ආ) මලික පිඹුරු ප්රතද්ල තුර පිළිතඹර කයනු රඵන  වනම් කිරීතම් අනුතර්යන ආධහයතඹන් 

අදහශ මුඛ පිඹුය උතවෝ න භළනුභට අඹත් තකොට) භ  න භළනුතම් ට භහයිභ 

ඳළන්රතඹන් දක්හ එහි අබයන් ය භහයිම් තීරු දිතේ ඉරි තන කය දළක්විඹ යුතුඹ. 

අනතුරු එහි ඇති ඳළයික අබයන් ය භහයිම් භ  ඳළන්රතඹන් ඹහ රකුණු තඹොදහ එක් කශ 

යුතු න අ ය ඳළයණී කළඵලි අිංකඹද  නි ඉයකින් කඳහ වළය සුදුසු  ළනක න මලික පිඹුයට 

තඹොමු දිඹ යුතුඹ. ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ මුඛ පිටඳත් ර කළඵලි අිංක භ   – ¦ –    

රකුණ ඳළන්රතඹන්ද .හතේ පිටඳත්ර එභ රකුණ යතු ඳහටින්ද දක්හ න කළඵලි අිංක 

රට තඹොමු තර “මලික පිඹුරු අිංක ..........භඟින්  වනම් කයන රදී ” ඹනුතන් ලිවිඹ 

යුතුඹ. 

 

 



තද.භළ.තය.   විකීර්ණ භළනුම්  
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ංදලෝධන ව තවනේ කිරීදේ අනුදර්ඛන  

4.66. ිංතලෝධන ව  වනම් කිරීතම් අනුතර්යන පිළිතඹර කයනු රඵන්තන් ඳළයික පිඹුය නිළයදි 

වඳුනහත න එඹ භ  න භළනුතම් ත ොයතුරු නිළයදි රකුණු කය අදහශ තඹොමු ටවන් තඹොදහ 

ඳළයික පිඹුරු ිංතලෝධන කිරීභ වහ තේ. එභඟින් ඵරහතඳොතයොත්තු න්තන් ඳළයණී පිඹුය ඳරිශීරනඹ 

කිරීතම්දී, එඹ තුර සිදුකය ඇති න භළනුම්  ඳවසුතන් වඳුනහ  ළනීභට තේ. එඵළවින් .හ කස 

කිරිතම්දී  උතුරු දිහ,  ඳරිභහණඹ, තභන්භ ඳළයික පිඹුරු/ තෙත්ර ඳත්ර ර ඳළයික පිඹුරු භහයිම් 

ඳළන්තරන්ද  න පිඹුරු භහයිම් නිළයදි යතු ඳහටින් තඳන්ීභ කය  ප් යභහණත් අධිසාහපි  

ත ොයතුරු ද  ඳළන්තරන් ඇතුරත් කය පිටඳත් තදකකින් පිළිතඹර කශ යුතුඹ. තභභ ත ොයතුරු රට 

අභ ය විවිධ ිංතලෝධන ව  වනම් කිරීතම් අනුතර්යනර ඳව  ගුතේ දළක්තන ත ොයතුරු 

ගුක ආකහයතඹන්  යතු ඳහටින් දළක්විඹ යුතුඹ. 

 

 

ංදලෝධන අනුදර්ඛන  තවනේ කිරීදේ 

අනුදර්ඛන  
අ.ග.පි./අ.ජ.පි 
ප්රදපල තුර  

අ.භූ.පි. හි දල  
ප්රදපල තුර 

අ.භූ.පි. හි ප්රදපල 

තුර ( අතුරු 

පිඹුයක් තුර) 

භැනුේ දනොකයන රෙ 

ප්රදපල තුර ( මලික 

පිඹුරු ) 
භළ.ඉ.අිංකඹ භළ.ඉ.අිංකඹ භළ.ඉ.අිංකඹ භළ.ඉ.අිංකඹ 
අ. .පි. අිංකඹ අ.භ.පි. අිංකඹ අ.භ.පි. අිංකඹ ඳරීක්හ කශ දිනඹ 
අතිතර්ක අිංකඹ අතුරු පිඹුරු අිංකඹ  තෙත්ර ඳත්ර අිංකඹ 

 ඳත්ර අිංකඹ            ඳත්ර අිංකඹ           අතිතර්ක අිංකඹ තභට්රික් තඹොමු ඳත්ර අිංකඹ 
බිම් කළඵලි අිංක බිම් කළඵලි අිංක  ඳත්ර අිංකඹ           මුඛ මු.පි.අිංකඹ 
ඉ.වි.රළ.පිටු අිංක ඉ.වි.රළ.පිටු අිංක බිම් කළඵලි අිංක න මු.පි.අිංකඹ 
තෙත්ර තඳොත් අිංක          තලේ ප්රතද්ලතේ කළඵලි 

අිංකඹ 
ඉ.වි.රළ.පිටු අිංක තෙත්ර තඳොත් අිංක          

පිඹුය අනුභ  කශ  
දිනඹ   

තලේ ප්රතද්ලතේ බිම් 
ප්රභහණඹ 

 තෙත්ර තඳොත් අිංක          කළඵලි  ණන 

 තෙත්ර තඳොත් අිංක          පිඹුය අනුභ  කශ  
දිනඹ   

පිඹුය අනුභ  කශ  දිනඹ   

 පිඹුය අනුභ  කශ  දිනඹ     
 

 

4.67. අහන නියවුඛ කිරීම් තනොකයන රද උඋදහ:- අ. .පි./ අ.භ.පි./අ.ජ.පි.) ප්රතද්ලලින් පිටස ය ප්රතද්ල 

තුර අළුතින් භළන නිභ කශ පිඹුරු භඟ දම්ළඛ 16 තර්යහ චිත්රතේ ිංතලෝධන අනුතර්යන පිටඳත් 

තදකක් ඹළවිඹ යුතුඹ. එභ අනුතර්යන භ  ඳව  දළක්තන විස ය ළඳයිඹ යුතුඹ. 

 

1. දම්ළඛ 16 තර්යහ චිත්ර අිංකඹ, තකොටු අිංකඹ ව ග්රිඩ් ඛ තර්යහ රකුණු 

2. භළනුම් ඉඛලීම් අිංකඹ 

3. අනුභ  කශ දිනඹ 

4. මලික පිඹුරු අිංකඹ 

5. තෙත්ර ඳත්ර අිංකඹ  

6. තභට්රික් තඹොමු ඳත්ර  අිංකඹ උ1:4,000) 

7. බිම් කළඵලි  ණන 

8. බිම් ප්රභහණඹ 

 

දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් එක් අනුතර්යන පිටඳ ක් ප්රධහන කහර්ඹහරතේ දම්ළඛ 16 

තර්යහ චිත්රඹ ිංතලෝධනඹ කිරීභ වහ තඛයන කශභනහකයණ වහ ෘත්තීඹ ප්රමිතීන් අිංලඹට ඉදිරිඳත් 

කශ යුතුඹ. 



තද.භළ.තය.   විකීර්ණ භළනුම්  
 

4 ළනි ඳරිච්තේදඹ  
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4.68. ිංතලෝධන ව  වනම් කිරීතම් අනුතර්යන රද එක් පිටඳ ක්  ර්තේඹර් ජනයහඛතේ ඳළයික හර් හ 

ටවන්ර පිටඳත් ිංතලෝධනඹ කිරීභ වහ ර්තේඹර් ජනයහඛ කහර්ඹහරතේ තඛයන 

කශභනහකයණ වහ ෘත්තීඹ ප්රමිතීන් අිංලඹ ත  ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ. අතනක් පිටඳ  භළනුම් ඉඛලීම් 

ත ොනුට ඇතුරත් කශ යුතුඹ. 

 

 ඳැයණි භැනුේ තුර න භැනුේ සිදුකිරීදේදී ැෙගත් න කරුණු 

4.69. භහයිම් ඛ තනොදළම මලික පිඹුරු ප්රතද්ලඹකින් තවෝ මලික පිඹුයක බිම් කළඵළඛරකින් ආයණඹ න 

ප්රතද්ලඹක් තුර අළුත් භළනුභක් කයන ෆභ අසාහකදීභ අළුත් මලික පිඹුයක් නිකුත් කය ඳළයික 

මලික පිඹුරු  වනම් කශ යුතුඹ. එළනි මලික පිඹුරු භ  ඹම් ක්රිඹහ භහර් ඹක් අනු භනඹ කය 

තනොභළති නම් .හ අරිංගු කිරීභට තජයසන නිතඹෝජය ර්තේඹර් ජනයහඛ උතඛයන කශභනහකයණ 

වහ ෘත්තීඹ ප්රමිතීන්) තතින් අය රඵහත න සිදු කශ වළකිඹ. 

 

4.70. අතුරු පිඹුයක/අතිතර්ක පිඹුයක සිදුකයන ළඩ  ම් තදකක් තුර තවෝ කීඳඹක් තුර ළතට් නම් එභ ළඩ 

තන් තන් ලතඹන් එක් එක්  ම් වහ වූ තෙත්ර තඳොත්ර තඳන්විඹ යුතු අ ය, එක් එක්  ම් වහ 

තන තනභ අතුරු පිඹුරු/අතිතර්ක පිඹුරු පිළිතඹර කශ යුතුඹ. 

 

4.71. අ.භ.පි. තුර යජඹ තු ප්රතද්ලඹකින් ඉඩම් තන් කයන අසාහන්හිදී අළුත් අතුරු පිඹුරු නිකුත් කයනු 

ඇ . අ.භ.පි. ප්රතද්ලර අළුතින් කයනු රඵන ළඩ දළනට ඳතින අතුරු පිඹුයක් තුර ළතට් නම්, අතුරු 

පිඹුයට අතිතර්කඹක් නිකුත් කශ යුතුඹ. 

 

4.72. අ. .පි. තුර සිදුකයන ෆභ  න භළනුභක් වහභ අතිතර්ක පිඹුයක් නිකුත් කශ යුතුඹ. 

 

4.73. තෙත්රතඹන් ළඩ නිභකය රළතඵන ෆභ පිඹුයකටභ අදහශ මුඛ/ ඳළයික තෙත්ර ඳත්ර, තර්යහ චිත්ර, තඹොමු 

ඳත්ර ළනි තඛයන දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරතේදී ිංතලෝධනඹ කය ඇති ඵට ඳරීෙහ කිරීභ 

දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරිතේ  කීභක් න අ ය අදහශ පිඹුරු අනුභ  කිරීභට වහ වතික 

කිරීභට තඳය තභඹ  වවුරු කය   යුතුඹ.   

 

 

4.74. උඅ)    යසාහපි  පිඹුරු ිංතලෝධනඹ කයන තවෝ අරිංගු කයන තවෝ අසාහරදී එළනි 

ිංතලෝධන තවෝ අරිංගු කිරීම් තවෝ වහ ඉඛලුම් කය ඇති අභහ යිංල ලිපිතඹහි තවෝ 

ප්රහතද්ශීඹ තඛකම්තේ ලිපිතඹහි ව දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරතේ ලිපිතේ තඹොමු අිංකඹට 

තඹොමු ටවන් රඵහදී මුඛ තෙත්ර ඳත්රර වතිකඹක් ඇතුරත් කශ යුතුඹ. එභ තෙත්ර ඳත්රර 

අදහශ යසාහපි  පිඹුරු ර ඹන රද වතික කයන රද පිඹුරු පිටඳත් ආඳසු ත න්හත න 

.හතේද එභ වතිකඹන් ඇතුරත් කශ යුතුඹ.  නමුත් ර්තේඹර් ජනයහඛ ත  ඹන රද 

වතික කයන රද පිඹුරු පිටඳත් කිසිදු තවේතුක් නිහතන් නළ  රඵහ තනොතදන ඵළවින්, 

ිංතලෝධන වතිකඹන් ඇතුරත් කිරීභට එභ පිටඳත් ආඳසු එන තරට තඛයන 

කශභනහකයණ වහ ෘත්තීඹ ප්රමිතීන් අිංලඹට ඉඛලීම් තනොකශ යුතු න්තන්ඹ. ර්තේඹර් 

ජනයහඛතේ පිටඳත් ිංතලෝධනඹ කිරීභ වහ තභභ තඹොමු අිංක හි  අනුතර්යනඹක් ව 

ිංතලෝධි  පිඹුතර්  ය පිටඳ ක් තඛයන කශභනහකයණ වහ ෘත්තීඹ ප්රමිතීන් අිංලඹට 

ඹනු රළතබ්. 

 

උආ)   අසාහන  වූ භහයිම් ඛ නළ  පිහිටුීතම් ක්රිඹහලිතේදීද ඉව  ඳරිදි ක්රිඹහ කයනු රළතබ්. 

 උඇ) නළ  භළනීතභන් තවෝ ඳළයික භහයිම් නළ  තීතභන් තවෝ බිම් කළඵලි වඳුනහ  ත් විට, 

ඳළයික බිම් කළඵලි අිංකඹට අදහශ වූ අළුත් ඉඩම් විස ය දක්න ඳරිපයක ඉඩම් විස ය 

රළයිසතු නිකුත් කයනු ඇ . 
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  උඈ)    ර්තේඹර් ජනයහඛතේ ඳළයික හර් හ ටවන් හි  වතික පිටඳත් නිකුත් කිරීභ ර්තේඹර් 

ජනයහඛ කහර්ඹහරතේ තඛයන කශභනහකයණ වහ ෘත්තීඹ ප් යමිතීන් අිංලඹට අනුයුක්  

තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරිතේ  කීභකි. 

 

උඉ) ජහතික නිහ ිංර්ධන අධිකහරිතේ හභහනයහධිකහරියඹහතේ අලය හඹන් වහ 

පිළිතඹර කයන ත ොඩනළගිලි වහ න එක් එක් බිම් කට්ටිතේ සිඹළුභ පිටඳත් වතික 

පිටඳත් ඵට දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් අත්න් කශ යුතුඹ.  

 

උඊ)    ප්රහතද්ශීඹ තඛකම්තේ ව දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරිතේ මලික පිඹුරු ව අ. .පි. 

පිටඳත් ර ඹම් ිංතලෝධනඹක් කිරීභට සිදුවු අසාහකදී එඹ ම්පර්ණතඹන්භ තඛයන 

ඳරික්හතන් ඳභණක් සිදුකශ වළකි නම් එභ ඉඛලීභ තෙත්රඹට නිකුත් තනොතකොට දිසත්රික් 

මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරතේදීභ ඉටු කයදීභ කශ යුතුඹ. එතේ සිදු කශ ඵට කලුඳහටින් 

ටවනක් තඹොදහ  අදහශ ිංතලෝධන යත න් කශ යුතු අ ය  . ඵට තජයසන මිනින්තදෝරු 

අධිකහරි වහ මිනින්තදෝරු අධිකහරියතඹකු අත්න් තඹොදහ වතික කිරීතම්දී ම්පර්ණ ඳදවි 

නහභඹ භඟ දිනඹ තඹදිඹ යුතුඹ. 

 

උඑ)  ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ ඉඩතම් නභ, අයිතිකරුන්තේ තවෝ ඉඛලුම්කරුන්තේ නම් 

ම්පර්ණතඹන්භ තනස කයන අසාහකදී එඹ තෙත්රතේදී ඳරික්හ කශ යුතු ඵළවින් 

මිනින්තදෝරුයතඹකු  භඟින්භ  න ඉඩම් විස ය රළයිසතුක් පිළිතඹර  කයහ දිඹ යුතුඹ.  

 

 

පිඹුරු ර මුද්රිත පිටඳත් නිකුත් කිරීභ 

4.75 අදහශ ආඹ න ත  නිකුත් කිරීභ වහ අලුත න් පිළිතඹර කයන රද පිඹුරු ව ඉ.වි.රළ. ර ඡහඹහ 

පිටඳත් මුද්රණඹ කය ත් ඳසු  දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරිරුන් විසින් තේහ දහඹකඹහට 

ළද ත් ඹයි වළතඟන ත ොයතුරු හි  හර් හක් පිළිතඹර කය, එඹ භඟ ඳව  4.76  සිට 4.78  

තේදඹන්හි දක්හ ඇති ආකහයඹට මුද්රි  පිටඳත් ඹළවිඹ යුතුඹ. 

 

වතික කයන රද ර්තේඹර් ජනයහඛතේ පිටඳ  ර්තේඹර් ජනයහඛ කහර්ඹහරතේ තඛයන 

කශභනහකයණ වහ ෘත්තීඹ ප්රමිතීන් අිංලඹ ත  ඹළීභ වහ ඳශහත් ර්තේඹර් ජනයහඛ ත  ඹළවිඹ 

යුතුඹ. තභතේ එන ර්තේඹර් ජනයහඛ තේ පිටඳත් රද ඵ ඳසු විඳයම් කිරීභ දවහ  SRIMS හි 

පිළිතඹර කය ඇති INFODM භඟින් ඳසු විඳයම් කිරීතභන්  වවුරු කය   වළක. 

දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් පිඹුය අනුභ  කිරීතභන් ඳසු ඳරිතරෝකනඹ කය ADITS 

දත්  ඳද්ධතිඹට ඇතුරත් කිරීභ තභන්භ ඳරිතරෝකනඹ කයන රද පිඹුතර් භෘදු උscanned copy) 

පිටඳ ක් අදහශ යජතේ මිනින්තදෝරුයඹහ ත  email භඟින් ඹළීභට දිසත්රික් තජය. මි.අ. විසින් 

කටයුතු කශ යුතුඹ. 

පිඹුයක අිංකි  දත්  නිසි ඳරිදි කස කිරීතභන් අනතුරු ඉඩම් ත ොයතුරු ඳද්ධති අිංලඹ ත  

තදඳහර් තම්න්තු Web තේහ වයවහ දත්  ඹළවිඹ යුතුඹ. තභහිදී SRIMS බහවි හ කය අදහශ ත ොනු 

ඉඩම් ත ොයතුරු ඳද්ධති අිංලඹට තඹොමු විඹ යුතුඹ. තම් ම්ඵන්ධතඹන් කටයුතු කශ යුතු ආකහයඹ 

විස යහත්භක 22 ළනි ඳරිච්තේදතඹහි උඅිංකි  දත්  කශභනහකයණඹ) දක්හ ඇ .  

4.76. අත්කය  ළනීතම් මලික පිඹුරු ර පිටඳත් නිකුත් කිරීභ ඳව  ඳරිදි කශ යුතුඹ. 

 

(අ) ංර්ධන කාර්ඹඹන් වා අත්කය ගැනීභ 

ර්තේඹර් ජනයහඛ                1   උවතික පිටඳ ක් ) 

ප්රහතද්ශීඹ තඛකම්                2   උඑක් පිටඳ ක් වතික කය ) 

ප්රධහන  ක්තේරුකරු           1 
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ඉඩම් අභහ යිංලඹ                1 

අදහශ තර්ඛීඹ අභහ යිංලඹ                           1   

අදහශ තදඳහර් තම්න්තුට තවෝ ආඹ නඹට   1   

 

(ආ) ගේ  පුළුල් කිරීභ වා අත්කය ගැනීේ   

   

ර්තේඹර් ජනයහඛ                1   උවතික පිටඳ ක්) 

ප්රහතද්ශීඹ තඛකම්                  2   උඑක් පිටඳ ක් වතික කය ) 

ඉඩම් අභහ යිංලඹ                 1 

ඳශහත් ඉඩම් තකොභහරිස    1 

 

 

4.77. අතනකුත් පිඹුරු ර පිටඳත් නිකුත් කිරීභ ඳව  ඳරිදි කශ යුතුඹ. 

 

(අ) ප්රොනඹන් නිකුත් කිරීභට අොශ පිළිදඹර කශ පිඹුරු පිටඳත් 

 

ර්තේඹර් ජනයහඛ       1  උවතික පිටඳ ක්)   

ප්රහතද්ශීඹ තඛකම්               2 (එක් පිටඳ ක් වතික කය) 

 ඳශහත් ඉඩම් තකොභහරිස       1 

 

(ආ)    ඉඩේ ඳැරීේ දවෝ ඵදු දීේ කිරීභට අොශ පිළිදඹර කශ පිඹුරු පිටඳත්  

 

ර්තේඹර් ජනයහඛ    1 උවතික පිටඳ ක්) 

ප්රහතද්ශීඹ තඛකම්               2  (එක් පිටඳ ක් වතික කය) 

අදහශ ආඹ නඹ                1 

ඳශහත් ඉඩම් තකොභහරිස    1 

 

(ඇ) කැඩැ්තය සිතිඹේ වා  පිළිදඹර කශ පිඹුරු පිටඳත් 

                                            

21.77 දේෙඹ  අනු කටයුතු කශ යුතුඹ. 

 

(ඈ) ජාතික නි ංර්ධන අධිකාරිඹ වා භායිේගල් දඹොො කට්ටි කැඩීභට පිළිදඹර කශ 

පිඹුරු පිටඳත්  

                                           

ර්තේඹර් ජනයහඛ                       1  උවතික පිටඳ ක්)   

ජහතික නි ිංර්ධන අධිකහරිඹ   1උඑක් පිටඳ ක් වතික කය ) 

ඳශහත් ඉඩම් තකොභහරිස            1 

 

(ඉ)    අතිදර්ක ඉ.වි.රැ. නිකුත් කිරීභ  

   

ර්තේඹර් ජනයහඛ   1  උවතික පිටඳ ක්)   

ප්රහතද්ශීඹ තඛකම්      2  (එක් පිටඳ ක් වතික කය) 

 

4.78. යජතේ තදඳහර් තම්න්තුකට බහය දීභ වහ ඇති යජතේ බිම් කළඵළඛරක් වහ ඳරිපයක ඉඩම් 

විස ය රළයිසතුක් නිකුත් කය ඇත්නම්, එහි මුද්රි  පිටඳත් ඳව  ඳරිදි නිකුත් කශ යුතුඹ. 

 

ර්තේඹර් ජනයහඛ                1   උවතික පිටඳ ක්) 

ප්රහතද්ශීඹ තඛකම්                  2   උඑක් පිටඳ ක් වතික කය ) 



තද.භළ.තය.   විකීර්ණ භළනුම්  
 

4 ළනි ඳරිච්තේදඹ  
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අදහශ තදඳහර් තම්න්තු        1  

ඳශහත් ඉඩම් තකොභහරිස       1 

 

නාන්තය භැනුේ 

 

4.79. අ. .පි. ප්රතද්ල තුර ළතටන නහන් ය භළනුම් ර පිඹුරු අ. .පි.රට අතිතර්ක පිඹුරු තර පිළි තඹශ 

කයනු  රඵන අ ය එභ අ. .පි. වහ අන් යට බහවි හ කය තිතඵන බිම් කළඵලි අිංකතේ සිට 

කළඵලි අිංක තඹොදනු රළතබ්. අ. .පි. භ  නහන් ය භළනුතභන් ආයණඹ වූ ප්රතද්ලතේ පිට භහයිභ 

දිතේ කවඳහට ඳටිඹක් ඇ තඳන්හ, අතිතර්ක  අිංකඹ ව යක්ෂි  නහන් යතේ නභ තඹොදමින් 

නහන් ය භළනුභට “.............. යක්ෂි  නහන් ය  භළනුභ” තර තඹොමු ටවනක් තඹදිඹ යුතුඹ.  

 

4.80. අ.භ.පි. ප්රතද්ල තුර නහන් ය භළනුම් කයනු රඵන්තන් අ.භ.පි.රට අතුරු පිඹුරු ලතඹන් න අ ය 

අ.භ.පි. හි අන්තිභට බහවි හ කය ඇති බිම් කළඵලි අිංකතේ සිට කළඵලි අිංක තඹොදනු රළතබ්. 

 
4.81. උඅ) නහන් ය භළනුභ අ. .පි./අ.භ.පි. ප්රතද්ලලින්  පිටස ය නම් භළනුම් කය  මලික  පිඹුරු  

කස කශ යුතුඹ. 

 

උආ) භ.ම.පි. තුර භළනුම් කිරීභට ප්රාභ නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරිත න් . වහ එකඟ හඹ රඵහ 

   යුතුඹ. 

 

උඇ)     නහන් ය භළනුම් පිඹුරු 1:4,000 ඳරිභහණඹට කස කයනු රළතබ්. විලහර ප්රතද්ලඹක් නම්, 

ඊට අභ ය 1:10,000  දක්හ ඳරිභහණඹට  ිංයුක්  පිඹුයක් කස කශ යුතුඹ. ෆභවිටභ 

සිඹළු භරක්ණහත්භක විස ය භළන පිඹුතර් තඳන්විඹ යුතුඹ. 

 

උඈ) ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් තකොට්නහල  ව  ම් භහයිම් තීන්ත න් ඇ අදහශ ිංතක්  භඟින් තඳන්නු 

රළතබ්. එක් එක්  භ තුශ ළතටන තකොටස වහ තන් තන් බිම් කළඵලි අිංක තඹොදනු 

ඇ . 1:10,000 ඳරිභහණතේ පිඹුරු වහ ඇතුර  භහයිම් භළනීභට අලය තනොන අ ය 

ඳළයික පිඹුරු බහවි තඹන් රකුණු කය තීන්ත න් අඳිනු රළතබ්. 

 

4.82. නහන් ය  භළනුම්ද අතනකුත් පිඹුරු තභන් A3 තෙත්ර ඳත්ර අඳිනු රළතබ්.  

 

4.83. රිංකහ භළනුම් ව භ.ම.පි. ප්රතද්ල තුර ළතටන නහන් ය  භළනුම් අදහශ රිංකහ භළනුභට තවෝ භ.ම.පි. 

භළනුභට අදහශ තෙත්ර ඳත්ර ර ඳළන්තරන් ඇ දක්හ න පිඹුයට තඹොමු දිඹ යුතුඹ. 

 

4.84. අ. .පි./ අ.භ.පි. ප්රතද්ලර ඇති තඹෝජි  නහන් ය යක්ෂි  බිම් තුර අයුතු තර අඛරහ  ත් තකොටස 

ඇත ොත් න ිංයක්ණ ජනයහඛ විසින් .හ යක්ෂි  භමිතඹන් ඵළවළය කිරීභට අනුභළතිඹ දී ඇත්තත් 

නම් එභ තකොටස භහයිම් ඛ දභහ භළන ප්රහතද්ශීඹ තඛකම්ට ක්රිඹහ කිරීභට වළකි න ඳරිදි අ. .පි. / 

අ.භ.පි.  අතිතර්ක පිඹුරු ව ඉ.වි.රළ. භඟ පිළිතඹර කයනු රළතබ්. අ. .පි./ අ.භ.පි. ප්රතද්ලලින් 

පිටස ය නම්, .හ ම.පි./ක.සි.  ලතඹන් පිළිතඹර කයනු රළතබ්. 

  

4.85. නහන් ය භළනුභක් තකොටස ලතඹන් රිංකහ භළනුම් ප්රතද්ලඹක් තුර, අ. .පි. ප්රතද්ලඹක් තුර, අ. .පි. 

ප්රතද්ලඹකින් පිටස ය ළතට් නම්, 4.79, 4.80 ව 4.81 තේදඹන් අනු, පිඹුය තකොටස 3ට පිළිතඹර 

කය, එකිතනකට තඹොමු ටවන් තඹදිඹ යුතුඹ. 

 
4.86. එඹට අභ ය, යක්ෂි  නහන් ය ප්රතද්ලතේ තවෝ තඹෝජි  යක්ෂි  නහන් ය ප්රතද්ලතේ තනභ 

පිඹුයක් 1:10,000 ඳරිභහණඹට පිළිතඹර කයනු රළතබ්. භනින රද අළුත් භහයිම් ඛ රකුණු කය ට 

භහයිභ තඳන්හ ඊට අභ ය භනින රද ප්රතද්ලඹ තුර ඇති අලය භමිතික රක්ණඹන්ද පිඹුතර් 
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තඳන්විඹ යුතුඹ. පිඹුරු ර ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් තකොට්නහල ව  ම් භහයිම් 1:10,000 ඳරිභහණඹට A3 

ඳත්රර අඳිනු රළතබ්.  නහන් ය ප්රතද්ලඹකට ඹහ ඇති  ම්ර භහයිම් ද නහන් ය පිඹුතර් තඳන්විඹ 

යුතුඹ. තභභ ඳත්රර බිම් කළඵලි අිංක තඹදීභ, අ. .පි. ඳරිපයකඹන්, භ.ම.පි. රිංකහ භළනුම් ආදිතඹහි 

අිංක තඹොදන පිළිතරට  4.79, 4.80, 4.81 ව 4.84 තේදඹන්හි වන් ඳරිදි ඊට අනුකර කයනු 

රළතබ්.  

 

1:10,000  සිතිඹම් ඳත්ර අිංක අනු තභභ A3 ඳත්ර අිංක කයනු රළතබ්. යක්ෂි  නහන් ය ප්රතද්ලතේ 

තවෝ තඹෝජි  යක්ෂි  ප්රතද්ලතේ නභද පිඹුතර් දකුණු ඉවශ තකරතර් තඳන්විඹ යුතුඹ.  

4.87. දළනටභත් නිකුත් කය ඇති  අ.නි.ම.පි. ර බිම් කළඵලි අිංක තඹදීතම්දී අදහශ  අ.නි.ම.පි. ර 

අහනඹට බහවි හ කය ඇති බිම් කළඵලි අිංකතේ සිට කළඵලි අිංක කිරීභ කශ යුතුඹ. 

 

 

භැනුේ ාර්තා ආකෘති ඳත්ර 

 

4.88. ඳව  දක්හ ඇති ඳරිදි විකීර්ණ භළනුම් වහ හර් හ ආකෘති ඳත්ර ර්  8ක් වහ කළඩළස ය භළනුම් 

වහ හර් හ ආකෘතිඹක් ඇ . තභභ හර් හ ආකෘති ඳත්රර මිනින්තදෝරුයඹහතේ හර් හ වහ 

මිනින්තදෝරු අධිකහරිතේ ඳරීක්ණ ටවන් ඇතුශත්ඹ.  

 

බහවි හ කශ යුතු ආකෘති ඳත්ර ඳව  දක්හ ඇ . 

 

එස 411 -  අහන නියවුඛ ප්රතද්ලලින් පිටස ය ප්රතද්ලර අත්කය  ළනීතම් භළනුම් 

එස 412  - අහන නියවුඛ ප්රතද්ල තුර අත්කය  ළනීතම් භළනුම් 

එස 413  - අහන නියවුඛ ප්රතද්ලලින් පිටස ය ප්රතද්ලර විවිධ භළනුම් 

එස 414  - අහන  ම් පිඹුරු ප්රතද්ල තුර ඉ.ිං.ආ. ඹටතත් භහයිම් ඛ දභහ භළනීභ 

එස 415  - අහන නියවුඛ ප්රතද්ලලින් පිටස ය ප්රතද්ලර ඉ.ිං.ආ. ඹටතත් 

භහයිම් ඛ දළමීභ 

එස 416  - අහන නියවුඛ ප්රතද්ල තුර විවිධ භළනුම්  

එස 417  - අහන නියවුඛ ප්රතද්ලලින් පිටස ය ප්රතද්ල තුර ලී කඤසඤ   හ  කට්ටි 

තන් කිරීභ 

එස 418  - අහන නියවුඛ ප්රතද්ල තුර ලී කඤසඤ  හ කට්ටි තන් කිරීභ 

එස 419  -  කළඩළස ය භළනුම් වහ     

                   

4.89. මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් තභභ ආකෘති ඳත්රර තුන්න පිටු පුයනු රඵන අ ය එඹ ඔහුතේ 

හර් හ නු ඇ . මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් එහි වන් ෆභ කරුණක්භ ඉ හ ඳරීක්හතන් කිඹහ 

ඵරහ ඔහුතේ හර් හ ප්රතේලතභන් ලිවිඹ යුතුඹ.  භළනුභට අදහශ තනොන කරුණු කඳහ වළරිඹ යුතුඹ. 

භවය කරුණු වහ තනො ළරතඳන චන කඳහ වළය සුදුසු චන බහවි හ කශ යුතුඹ. ආකෘති ඳත්රතේ 

තනොභළති එතවත් වන් කශයුතු ළද ත් කරුණු තේ නම් තුන්න පිටුතේ අන්තිභ කරුණට දී ඇති 

අිංකතේ සිට පිළිතලින් අිංක තඹොදහ අනිත් ඳළත්තත්ද වන් කශ වළකිඹ. අහනතේදී 

මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් ඔහුතේ  නතුය ව දිනඹ වන් කයමින් හර් හතේ සිඹ අත්න තඹදිඹ 

යුතුඹ. මීට අභ ය මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් භළනුම් ඉඛලීභ එහ ඇති තේහ දහඹකඹහ ත  හර් හ 

කශ යුතු කරුණු අඩිංගු හර් හක්ද පිළිතඹර කශ යුතුඹ. 

 

4.90. තභභ ආකෘති ඳත්රතේ තදතනි පිටුතේ මිනින්තදෝරු අධිකහරිතේ ඳරීක්ණ ටවන් ඇ . මිනින්තදෝරු 

අධිකහරි විසින් එහි වන් ෆභ කරුණකටභ අනු පිඹුරු ඳරීක්හ කයන අ ය ඹම්කිසි පිඹුයක් 

තනුතන් අදහශ තනොන කරුණු ඇති විට .හ කඳහ දභනු රළතබ්.  

මිනින්තදෝරු අධිකහරි  විසින් ඳරික්හ කයන රද සිඹළු කරුණු තනුතන් ඉදිරිතඹන් ඇති තකොටු 

තුර තීන්ත න් වරි රකුණක් දභහ  නතුය ව දිනඹ තඹොදමින් පිටුතේ ඳව  අත්න් කශ යුතුඹ. 

 



තද.භළ.තය.   විකීර්ණ භළනුම්  
 

4 ළනි ඳරිච්තේදඹ  
 

24 

4.91. හර් හතේ මුඛ පිටුතේ අදහශ තකොටස දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරතේදී ම්පර්ණ කශ යුතු අ ය 

ඇස තම්න්තු කහරඹ ව ළඩ නිභ කිරීභට ඵරහතඳොතයොත්තු න දිනඹ මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් 

ඇතුරත් කශ යුතුඹ. එඹට භ හමී SRIMS දත්  ඳද්ධතිඹද ඹාහත් කශ යුතුඹ. .හ මිනින්තදෝරු 

අධිකහරි විසින්භ ඳරික්හ කශ යුතුඹ. පිඹුය අන් කශ දිනතේ සිට දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරඹට 

පිඹුරු ඹළවූ දිනඹ දක්හ වූ තකොට මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් හර් හතේ ව SRIMS හි පුයනු රඵන 

අ ය ලිඹකිඹවිලි රළබුන ඳසු මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් එහි වරි ළයදි ඵරනු රළතබ්.  

 

හර් හට අභ ය මිනින්තදෝරු අධිකහරි  විසින් ම්පර්ණ කයන  රද ඳරීක්ණ ඳත්රඹ දිසත්රික් 

මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරට රළබුණු ඳසු දිසත්රික් තජයන මිනින්තදෝරු අධිකහරි තනුතන් විඹ බහය 

සිතිඹම්  හක්ණ නිරධහරි විසින් ඳරීක්ණ ඳත්රතේ වන් ත ොයතුරු ම්පර්ණ කශ යුතුඹ. තභහිදී 

ිංතලෝධන තේ නම් නිළයදි කිරීභට මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  නළ  තඹොමු කයනු රළතබ්. තභතේ 

ම්පර්ණ කයන රද ඳරීක්ණ ඳත්රඹන් භළනුම් ඉඛලීම් ත ොනුට ත ොනු කශ යුතු තේ. 

හර් හතේ වරි ළයදි දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරට අනුයුක්  කය ඇති මිනින්තදෝරු අධිකහරි 

උමරසාහන) තවෝ  විඹ බහය සි. හ.නි. විසින් ඵළලීතභන් ඳසු ආකෘති ඳත්රඹ දිසත්රික් තජයසන 

මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් අත්න් කයනු රළතබ්. භළනුභට අදහශ තනොන තභභ පිටුතේ ඇති 

අතනකුත් කරුණු කඳහ දභනු රළතබ්. „තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි‟ ඹන්නට ඳසු ඇති „තනුට‟ 

ඹන චනඹ කඳහ දළමිඹ යුතුඹ. 

 

 

ලිපිදගොනු විනාල කිරීභ 

 

4.92.  භළනුම් ඉඛලීම් වහ ම්ඵන්ධ ඉතිරි අදහශ ලිඹකිඹවිලි අඩිංගු භළනුම් ඉඛලීම් ත ොනු ක්රභත් 

ඳවසුතන් තොඹහ   වළකි  ඳරිදි දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරතේ තඛයනහ හයතේ  ඵඩහකය  ළබිඹ 

යුතුඹ. අවුරුදු ඳවකට ඳසු  දුයටත්  ඵහ ළනීභට අනලය භළනුම් ඉඛලීම් ලිපිත ොනු ව  ඵහ   

යුතු භළනුම් ඉඛලීම් ත ොනු තුර අනලය ලිපි හර්ෂික විධිභත්  ර්හි  ක්රිඹහලිඹකින් ඳසු විනහල කය 

දළමිඹ යුතුඹ. අත්කය  ළනීතම් භළනුම් ඉඛලීම් ලිපිත ොනු ව උහවි භළනුම් ඉඛලීම් ලිපිත ොනු 

කිසිවිතටකත් විනහල තනොකර යුතුඹ. 

 

විනහල කිරීභ වහ න  ර්හි  භණ්ඩරඹ ඳශහත් ර්තේඹර් ජනයහඛ විසින් ඳත්කයනු ඇ . 

භණ්ඩරඹට දිසත්රික් බහය තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි ව  ත් මිනින්තදෝරු අධිකහරිරුන් 

තදතදතනක් ඳත් කශ යුතුඹ. තභහිදී  ත ොයතුරු ඳනතත් වන් ඳළයික ලිපි තඛයන ඉත් කිරීභ 

ම්ඵන්ධ උඳතදස අනු කටයුතු කිරීභ සිදු කශ යුතුඹ තභභ  ර්හි  ක්රිඹහලිඹ හර්ෂික සිදු කශ 

යුතුඹ. මීට අභ ය විනහල කයන රද භළනුම් ඉඛලීම් ත ොනු පිළිඵ තඛයනඹක් තඛයනහ හයතේද නිසි 

ඳරිදි ඳත්හ ත න ඹහ යුතුඹ.  

 

භැනුේ ඉල්ලීේ පිළිඵ උඳ දල්ඛනඹ 

 

4.93. මිනින්තදෝරුරු විසින් ඔවුන් ත  නිකුත් කය ඇති සිඹළුභ භළනුම් ඉඛලීම් පිළිඵ උඳ තඛයන 

උභළනුම් 426) ඳත්හත න ඹහ යුතු අ ය, අභහ යිංලතේ තඹොමු අිංකඹ ඇතුළු සිඹළුභ විස ය එහි 

ටවන් කශ යුතුඹ. ිංතලෝධන කටයුතු කිරීභ වහ නළ  රළබී ඇති භළනුම් ඉඛලීම් තභභ 

උඳතඛයනතේ යතු ඳහටින් ටවන් කශ යුතුඹ. 

 

4.94. සිඹළුභ භළනුම් ඉඛලීම් වහ එක උඳතඛයනඹක් ඳභණක් ඳත්හත න ඹහ යුතුඹ.  

 

4.95. මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් භළනුම් ඉඛලීභක් ඳරීක්හ කශ ඳසු, මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් උඳ 

තඛයනතේ ඇති ටවන් යතු ඳහට තර්යහකින් කඳහ වළය, මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් භළනුම් ඉඛලීභ 

ඳරීක්හ කයන රද දිනඹ අහන තකශතයහි වන් කයනු රළතබ්.  ත් මිනින්තදෝරුයතඹකුට 

තවෝ ප්රහ.මි.කහ. ට භළනුම් ඉඛලීභක්  භහරු කිරීතම්දී උඳතඛයනතේ ටවන අරිංගු කයමින් එතේ 



තද.භළ.තය.   විකීර්ණ භළනුම්  
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වන් කශ යුතු අ ය, භහරු කශ දිනඹ හි  එඹ භහරු කිරීතභන් ඳසු රළබ මිනින්තදෝරුයඹහතේ 

නභ උඳතඛයනතේ වන් කශ යුතුඹ. තභභ  ත්ත්ඹන්  SRIMS හිද හර් හ කශ යුතුඹ. 

 

4.96. කලින් ඇතුරත් කයන රද ටවන් තනස තනොකශ යුතු අ ය ෆතවන තවේතු තනොභළති දළනටභත් 

බහවි ඹට ත න ඇති ආකෘති ඳත්ර තනුට අළුත් ආකෘති ඳත්ර ආතද්ල තනොකශ යුතුඹ. තකතේ වුද 

අළුත් ආකෘති ඳත්ර ආතද්ල කශතවොත් ඳළයික ආකෘති ඳත්රද අළුත් ආකෘති ඳත්රරට අමුණහ  ළබිඹ 

යුතුඹ. 

 

4.97.  ෆභ භහඹක් අහනතේදීභ තභභ ආකෘති ඳත්ර මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ. 

 

4.98. මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් භළනුම් ඉඛලීම් පිළිඵ තඛයනඹක් ඳත්හත න ඹහයුතුඹ. තභඹට, 

මිනින්තදෝරුරු විසින් ෆභ භහඹක් අහනතේදීභ එන භළනුම් ඉඛලීම් පිළිඵ උඳ තඛයනතේ 

ත ොයතුරු ව අළුත න් රළතඵන වහ ඳරීක්හ තකතයන භළනුම් ඉඛලීම්ලින් රඵහ  න්නහ ත ොයතුරු 

ඇතුරත් කය ිං තික වහ ඹහත්කහලීන ඳත්හත න ඹහයුතුඹ. තභභ තඛයනඹ බහවි තඹන් 

කිසිඹම් භළනුම් ඉඛලීභක ඳතින  ත්ඹ නිළයදි ඳළී.තම් වළකිඹහ තිබිඹ යුතුඹ. SRIMS දත්  

ඳද්ධතිතේද තභභ ත ොයතුරු ඇතුරත් කයන ඵළවින් භළනුම් ඉඛලීම් උඳ තඛයනඹ වයස ඳරීක්හක්ද 

සිදුතේ. ( cross examination) 

 

4.99. ෆභ භහඹක් අහනතේදීභ මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් මිනින්තදෝරුරුන්තේ උඳතඛයන ලින් 

රඵහ  ත් ත ොයතුරු ආධහයතඹන් භළනුම් ඉඛලීම් ළඩ නිභකිරීභ පිළිඵ ප්ර තිඹ හයහිංලඹක් පිළිතඹර 

කය ඊර  භහතේ 2 න ළඩකයන දිනතේ දී දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරඹ ත  ඹළවිඹ යුතුඹ. 

තභභ ත ොයතුරු SRIMS දත්  ඳද්ධතිතඹන්ද රඵහත න ඳරීක්හ කිරීභ සුදුසුඹ.  

 

දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින්ද  භ දිසත්රික්කතේ සිඹළුභ මිනින්තදෝරු අධිකහරි 

රුන්තේ හර් හ බහවි තඹන් කසකශ ප්ර ති හර් හක් ඊර  භහතේ 10 න ළඩකයන දිනඹට 

තඳය ඳශහත් ර්තේඹර් ජනයහඛ කහර්ඹහරඹ ත  ඹළවිඹ යුතුඹ.  

  

4.100. දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් භළනුම් ඉඛලීම් තඛයනඹට අභ ය  භන් විසින් ම්භ  

කයන රද පිඹුරු පිළිඵ විස ය අඩිංගු තඛයනඹක් ෆභ ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් තකොට්නහලඹක් වහභ 

ඳත්හත න ඹහයුතුඹ. එහි භළනුම් ඉඛලීභට අදහශ මුලික ත ොයතුරුරට අභ ය පිඹුරු අිංකඹ, 

පිටඳත් නිකුත්කිරීභ ළනි ළද ත් ත ොයතුරු ඇතුරත් කශ යුතුඹ. SRIMS දත්  ඳද්ධතිතඹන් තභභ 

ත ොයතුරු ඕනෆභ තරහක කශභනහකයණඹට රඵහ ළනීභට වළකින ඳරිදි ඹහත්කහලීන කය තිතබ්ද 

ඹන්න ඳරීක්හ කශ යුතුඹ. 

දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි වට  භ කහර්ඹහරතේ ඳත්හත න ඹන තඛයන ව දත්  

 ඵඩහ බහවි තඹන් කිසිඹම් භළනුම් ඉඛලීභක ඳතින  ත්ඹ නිළයදි ඳළී.තම් වළකිඹහ තිබිඹ 

යුතුඹ. 

 

 

මිනින්දෙෝරුයඹාදේ ාර්තා 

 

4.101. පිඹුරුර වතික කශ පිටඳත් ප්රහතද්ශීඹ තඛකම්ට ඹළීතම්දී අලය ෆභ අසාහකදීභ .හ භඟ 

විතලේ අධහනඹ තඹොමු විඹ යුතු කරුණු  ළන විස ය දක්මින් හර් හක් ඹළවිඹ යුතුඹ. අදහශ 

මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් කස කයනු රඵන  එභ හර් හ මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් ඳරීෙහකය 

ඉදිරිඳත් කශ යුතු අ ය දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් වතික කශ යුතුඹ. 
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 දල්ඛන විධිභත් දගොනු කය තැබීභ 

 

4.102. මලික පිඹුරු ර A3 තෙත්ර ඳත්ර භඟ මුඛ ඉඩම් විස ය රළයිසතු තන තනභ මලික පිඹුරු 25 

ඵළගින් න තකොටස ලතඹන් ත න ත ොනු කය ඉ හ  ආයක්හකහරී  ළන්ඳත් කශ යුතුඹ.  

අ. .පි./ අ.භ.පි. අදහශ පිඹුරු ව .හතේ ඉඩම් විස ය රළයිසතු උමුඛ) ව වතික කයන රද පිටඳත් 

එක් එක් පිඹුරු අිංක ඹටතත් උඋදහ. අ. .පි./ අ.භ.පි. අිංක) තන් ලතඹන් ත ොනු කය  ළන්ඳත් කශ 

යුතුඹ. 

 

4.103. මිනින්තදෝරු තදඳහර් තම්තු විසින් සිඹළුභ ආකහයතේ යසාහපි  අලය හඹන් වහ කස 

කයන පිඹුරුර මුඛ පිටඳත හි වතික කයන රද පිටඳත් ව .හතේ ඉඩම් විස ය රළයිසතු, 

.ජ.කහර්ඹහරතේ තඛයන කශභණහකයන වහ ෘත්තීඹ ප්රමිතීන් අිංලතඹහි ත ොනු කය  ඵනු රළතබ්.  

 

4.104. අහන ජනඳද පිඹුරු, ජනඳද පිඹුරු, අහන න ය පිඹුරු, න ය පිඹුරු, ඉඩම් ිංර්ධන මලික පිඹුරු, 

හරිභහර්  භළනුම් මලික පිඹුරු, නහන් ය භළනුම් මලික පිඹුරු ඹනහදිඹ   දුයටත් පිළිතඹර කයනු 

තනොරඵන අ ය, එළනි අලය හඹක් උද්  වූ අසාහකදී . ෆභ විටකදීභ කළඩළස ය  සිතිඹම් 

පිළිතඹර කශ යුතුඹ. 

දළනට නිඳදහ ඇති ඉව  වන් පිඹුරු ප්රතද්ලඹක් තුර ඹම් භළනුභක් සිදුකිරීභට වුතවොත් එභ 

අසාහරදී  අ. .පි. තවෝ  .පි.  ප්රතද්ලර කටයුතු කයන ආකහයඹට සිදු කශ යුතුඹ. 

කළඩළස ය භළනුභක ඳසුකහලීන භළනුම් වහ 21.81 – 21.108 තේදඹන්හි වන් ආකහයඹට කටයුතු 

කශ යුතුඹ. 
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4.34 දේෙඹ                  ඇමුණුභ 01 

ඉ.ිං.ආඥහඳන  ඹටතත් දීභනහ ඳත්ර නිකුත් කිරීභ වහ භළනුම් කිරීතම්දී  අිංක 02/2013 වහ 2013.11.25 දිනළති 

අධිකහරි චක්රතඛයඹ වහ ඵළඳි ඉඩම් තකොභහරිස ජනයහඛතේ අිංක 2013/02   වහ 2013.10.31 දිනළති චක්රතඛයඹ 

ක්රිඹහත්භක කිරීභට වළකින තර ඳව  ඳරිදි භළනුම් සිදු කශ යුතුඹ. 

 01.භුක්ති විදින ඉඩම් ප්රභහණඹ ඵරඳත්රතේ වන් ඉඩම් ප්රභහණඹට ඩහ ළඩි න අසාහරදී  

I. භුක්ති විදින ප්රභහණඹ වහ ඵරඳත්රතේ වන් ප්රභහණඹ අ ය තන 10% තනොඉක්භන අසාහරදී, 

එභ තන ඳර්චස 10කට ඩහ ළඩි තනොතේනම්, භුක්ති විදින ප්රභහණඹභ භළනුම් කිරීභ 

II. භුක්ති විදින ඉඩම් ප්රභහණඹ වහ ඵරඳත්රතේ වන් ප්රභහණ අ ය තන 10% තනොඉක්භයිනම්, එභ 

තන ඳර්චස 10කට ඩහ ළඩි තේ නම් , එභ ළඩි න ඉඩම් ප්රභහණඹ තනභ බිම් කළඵළඛරක්  තර 

තන් කිරීභ 

III. භුක්ති විදින ඉඩම් ප්රභහණඹ වහ ඵරඳත්රතේ වන් ප්රභහණඹ අ ය තන 10% ඉක්භන අසාහ 

රදී ඵරඳත්රතේ වන් ප්රභහණඹ භළනුම් කිරීභ. එතවත් තභභ ළඩි වු බිම් ප්රභහණඹ ඉඩම් පිහිටි ඳශහත් 

ඳහරන ඵර ප්රතද්ලතේ අභ තඵදුම් ී.භහට ඩහ අඩු තේ නම් භුක්ති විදින ප්රභහණඹ භළනුම් කිරීභ 

 

02. භුක්ති විදින ඉඩම් ප්රභහණඹ ඵරඳත්රතේ වන් ඉඩම් ප්රභහණඹට ඩහ අඩු න අසාහ රදී,  

I. භුක්ති විදින ප්රභහණඹ වහ ඵරඳත්රතේ වන් ප්රභහණඹ අ ය තන 10% තනොඉක්භන අසාහරදී, 

භුක්ති විදින ඉඩම්  ප්රභහණඹ භළනුම් කිරීභ  

II. භුක්ති විදින ඉඩම් ප්රභහණඹ වහ ඵරඳත්රතේ වන් ප්රභහණ අ ය තන 10% ඩහ ළඩි තේ . වහ 

ඉඩම් තකොභහරිස ජනයහඛ තවෝ ඳශහත් ඉඩම් තකොභහරිසතේ පර් අනුභළතිඹක් ත න භුක්ති විදින 

ප්රභහණඹට භළනුම් කිරීභ 

 

03. හරි ඳවසුකම් හි  භඩ ඉඩම් ම්ඵන්ධතඹන් කටයුතු කිරිතම්දී ඉව  උඳ තද්ලඹන්ට අභ ය ඳව  

වන් කරුණු තකතයහිද ළරකිඛරක් දළක්විඹ යුතු යි. 

I. භුක්ති විදින ප්රභහණඹ වහ ඵරඳත්රතේ වන් ප්රභහණඹට ඩහ අඩු න අසාහ රදී එභ ඉඩභ වහ 

නිලසචි  ජර ළඳයුභක් තිතබ් නම් ඳභණක් භුක්ති විඳින ප්රභහණඹ භළනුම් කිරීභ   

II. භුක්ති විදින ඉඩම් ප්රභහණඹ  ඵරඳත්රතේ වන් ප්රභහණඹට ඩහ ළඩින අසාහ රදී එභ ළඩි න 

ප්රභහණඹ රඩ් ඛ 02කට ඩහ අඩු තේ නම් භුක්ති විඳින ප්රභහණඹ භළනුම් කිරීභ 

III. භුක්ති විදින ඉඩම් ප්රභහණඹ  ඵරඳත්රතේ වන් ප්රභහණඹට ඩහ ළඩින අසාහ රදී එභ ළඩි න 

ප්රභහණඹ රඩ් ඛ 02කට ඩහ ළඩි තේ නම් ඵරඳත්රතේ වන් ප්රභහණඹ භළනුම් කිරීභ. එතේ ළඩි න බිම් 

ප්රභහණඹ තන් කය භළනිභට කටයුතු කශ යුතු අ ය එභ බිම් ප්රභහණඹ වහ නිලසචි  ජර ඳවසුකභක් 

රඵහ   වළකි න ඳරිදි භළනුම් කිරීභට කටයුතු කශ යුතුඹ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



තද.භළ.තය.   විකීර්ණ භළනුම්  
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තද.භළ.තය.                                                                                   අධිකහරිඳත්ර (උහවි තකොමින්) භළනුම් 
 
 

5 ළනි ඳරිච්තේදඹ 

 i 
 
 

5  ැනි ඳරිච්දේෙඹ 

අධිකාරිඳත්ර (උාවි දකොමින්) භැනුේ 

ඳටුන 

දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 

වි්තයඹ පිටු 

 අධිකාරිඳත්ර නිකුත් කයන අ්ාා 

5.1.  ර්තේඹර් ජනයහඛ ත  නිකුත් කයනු රඵන අධිකහරිඳත්රඹන්හි නීතිභඹ 
සබහඹ 

1 

5.2.  අධිකයණ භඟින් නිකුත් කයන අධිකයණ නිතඹෝ  1 

5.3.  අධිකහරිඳත්ර නිකුත් කිරීතම් අලය හඹ 1 

 භැනුේ ගා්තු අඹකිරීභ 

5.4.  අධිකහරිඳත්ර ක්රිඹහත්භක කිරීභට භළනුම්  හසතු අඹ කයන අසාහ 1 

5.5.  අධිකහරිඳත්ර ක්රිඹහත්භක කිරීභට භළනුම්  හසතු අඹ තනොකයන අසාහ 1 

 අධිකාරිඳත්ර ක්රිඹාත්භක කිරීදේදී ැරකිඹ යුතු විදල  කරුණු 

5.6.  අධිකහරිඳත්රතේ වන් කරුණු භනහ අතඵෝධ කය  ළනීභ 2 

5.7.  ර්තේඹර් ජනයහඛ කහර්ඹහරඹ ත  රළතඵන අධිකහරි ඳත්ර  2 

5.8.  අධිකහරිඳත්ර ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ ඉවර ප්රමුය හ රඵහදීභ 2 

5.9.  අධිකහරිඳත්ර ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ නිරධහරින් තඹදීභ 2 

5.10.  ළඩ නිභකිරීභ වහ කහරඹ ඇස තම්න්තු කිරීභ 2 

 භැනුේ කටයුතු පිළිඵ ෙැනුේ දීභ 

5.11.  සිඹළුභ ඳහර්ලකරුන් ත  ව ග්රහභ නිරධහරියඹහ ත  දළනුම් දීභ 2 

 දෙත්ර ැඩ  

5.12.  භනින රද ඉඩම් වහ ලී කඤසඤ  හ භහයිම් තඳන්හ දීභ 2 

5.13.  ඳහර්ලකරුකු තනොන හිමිකම්ඳහන්නකු ම්ඵන්ධ කටයුතු කිරීභ 3 

5.14.  නියදය හඹ තීයණඹ කිරීභ 3 

5.15.  බහවි හ කශ යුතු  ක් තත්ර තඳොත් 3 

 අධි්ාාඳන අනුදර්ඛන පිළිදඹර කිරීභ 

5.16.  අධිසාහඳන අනුතර්යන  පිළිතඹර කිරීභ 3 

5.17.  අධිසාහඳනඹ කිරීභ  3 

 පිඹුරු ැඩ 

5.18.  මුඛ පිඹුතර් ඳරිභහණඹට න පිඹුය ඇඳිඹ යුතු ඵ 3 

5.19.  අනුතර්යන පිළිතඹර කිරීතම්දී විතලේ අධහනඹ තඹොමු කශ යුතු කරුණු 3 

5.20.  පිඹුතයහි කළඵලි අිංක තඹදීභ  4 

5.21.  පිඹුතයහි ර්ණ බහවි ඹ වහ පිඹුරු පිටඳත් මුද්රණඹ 4 

5.22.  කළඵලි විස ය තඛයනඹට ඇතුරත් විඹ යුතු කරුණු 4 

 භැනුේ ාර්තා පිළිදඹර කිරීභ 

5.23.  හර් හ පිළිතඹර කිරීතම්දී ළරකිලිභත් විඹ යුතු කරුණු 5 

 පිඹුරු ඳරීක්ා කිරීභ 

5.24.  මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් පිඹුරු ඳරීක්හ කිරීභ 5 

 පිඹුය අනුභත කිරීභ ව පිටඳත් ඹැවීභ 

5.25.  අධිකයණඹට ඹළීභ වහ ිංක්ෂිප්  හර් හක් කහ පිඹුය අනුභ  5 



තද.භළ.තය.                                                                                   අධිකහරිඳත්ර (උහවි තකොමින්) භළනුම් 
 
 

5 ළනි ඳරිච්තේදඹ 

 ii 
 
 

දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 

වි්තයඹ පිටු 

කිරීභ 

5.26.  පිටඳත් ඹළීභ 5 

 දල්ඛන සුයක්ෂිත කිරීභ 

5.27.  අධිකහරිඳත්ර භළනුභට අදහශ ලිපි තඛයන ආයක්හ කිරීභ 6 

5.28.  අධිකහරිඳත්ර භළනුභට අදහශ තඛයන පිටඳත් නිකුත් කිරීභ 6 

 ලිපි ගනුදෙනු කිරීභ 

5.29.  අධිකයණඹ භඟ ලිපි  නුතදනු කිරීභ 6 

5.30.  අධිකහරිඳත්ර භළනුභ ප්රභහද ීභට අදහශ විස ය 6 

 ඇමුණුේ 

ඇමුණුභ 01 18(3) න  න්තිඹ ඹටතත් න ඳහර්ලකරුන් වහ රඵහදිඹ යුතු 
තඳෝයභඹ  

7 

ඇමුණුභ 02 අධිකහරිඳත්ර භළනුම් පිඹුයක ආදර්ලඹ 8 

ඇමුණුභ 03 අධිකහරිඳත්ර භළනුම් ඉඩම් විස ය රළයිසතුක ආදර්ලඹ 9 

ඇමුණුභ 04 අධිකහරිඳත්ර ම්ඵන්ධ භළනුම් රට අදහශ අනුතර්යනඹ පිළිතඹර  කිරීතම් දී 

ළරකිලිභත් විඹ යුතු කරුණු 

10 

ඇමුණුභ 05 18උ1)(අ) න  න්තිඹ ඹටතත් මිනින්තදෝරු හර් හතේ ආකෘතිඹ 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



තද.භළ.තය.  අධිකහරිඳත්ර (උහවි තකොමින්) භළනුම් 
 

5 ළනි ඳරිච්තේදඹ 1 
 

5 ැනි ඳරිච්දේෙඹ 

අධිකාරිඳත්ර (උාවි දකොමින්) භැනුේ 

 

අධිකාරිඳත්ර නිකුත් කයන අ්ාා 

 

5.1. දිසත්රික් අධිකයණඹකින් ර්තේඹර් ජනයහඛ ත  අධිකහරිඳත්ර නිකුත් කයන අසාහ ඳව  ඳරිදි තේ. 

 
(අ)  දිසත්රික් අධිකයණඹක විබහ  න ඉඩම් ම්ඵන්ධ නඩුකට අදහශ එහි තභොනඹම් තවෝ 

ඳහර්ලඹක ඉඛලීභකට තවෝ අධිකයණඹ විසින් සිඹ තභතවඹීතභන්භ තවෝ පිඹුරු වහ භළනුම් 
හර් හ ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ  

 
උආ) නඩුතේ විඹ සතු වහ යජතේ ඉඩභක් ඇතුරත් න තවෝ ඇතුරත් තේ ඹළයි ළක කයනු 

රඵන ෆභ අසාහකදීභ, යජතේ අයිතිහසිකම් ආයක්හ කය  ළනීභ වහ නීතිඳතියඹහ ද 
ඳහර්ලකරුකු ඵට ඳත්න අ ය, තම් අසාහතේදී නීතිඳතියඹහතේ ඉඛලීභ අනු දිසත්රික් 
අධිකයණඹකින් ර්තේඹර් ජනයහඛ ත  අධිකහරිඳත්ර නිකුත් කයනු රළතබ්. 

 
උඇ) ජහතික යහජය බහතේ 1977 අිංක 21 දයණ තඵදුම් නඩු ඳනතත් 18උ3)උඅ)  න්තිඹ ප්රකහය 

දිසත්රික් අධිකයණතේ නිතඹෝ  අනු (ශ්රී රිංකහ නීති ප්රඥප්ති  ිංග්රවතේ 82  න ඳරිච්තේදඹ) 
 

5.2. අභ ය භතවේසත්රහත් අධිකයණ, භවහධිකයණ, අභිඹහචනහධිකයණ වහ තශ්රේසනහධිකයණඹ විසින් ද  භහ 
අභිමුතහි විීභට ඇති නඩුකට අදහශ එහි තභොනඹම් තවෝ ඳහර්ලඹක ඉඛලීභකට තවෝ 
අධිකයණඹ විසින් සිඹ තභතවඹීතභන්භ තවෝ පිඹුරු වහ භළනුම් හර් හ ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ 
ර්තේඹර් ජනයහඛයඹහ ත  නිතඹෝ  නිකුත් කිරීභ සිදු කයනු රළතබ්. නමුත් එහිදී අධිකහරිඳත්රඹක් 
නිකුත් තනොකයන අ ය එඹ හුතදක් අධිකයණ නිතඹෝ ඹක් ලතඹන් නිකුත් තේ. 
    

5.3. ඉව  5.1 තේදතඹහි වන් අධිකහරිඳත්ර ම්ඵන්ධ භළනුම් සිදු කිරීතම්දී ලිඹහඳදිිංචි ඵරඹරත් 
මිනින්තදෝරුරුන්තේ පිඹුරු ව අදහශ තෙත්ර ටවන් අධිකයණඹ විසින් පිළි ළනීභට ප්රාභ .හතඹහි 
නියදය හඹ වතික කිරීභ වහ අළුතින් භළනුභක් සිදුකය පිඹුයක්, තෙත්ර ටවන් ව හර් හක් 
පිළිතඹර කිරීභ තවෝ ඵරඹරත් මිනින්තදෝරුරුන් තදතදතනකු තවෝ ඊට ළඩි තදතනකු විසින් සිදු කය 
ඇති භළනුභක් ම්ඵන්ධ අළුතින් භළනුභක් සිදු කය අනුතර්යනඹක්, ඉඩම් විස ය රළයිසතුක් ව 
හර් හක් පිළිතඹශ කිරීභට තවෝ ඉඩම් ම්ඵන්ධ නඩුකට අදහශ එහි තභොනඹම් තවෝ ඳහර්ලඹක 
ඉඛලීභකට තවෝ අධිකයණඹ විසින් සිඹ තභතවඹීතභන්භ තවෝ නිකුත් කයන නිතඹෝ  අනු පිඹුරු වහ 
හර් හ පිළිතඹර කශ යුතුඹ. 
 

අධිකයණඹ විසින් තඵදුම් නඩු ඳන  ඹටතත් මුඛ භළනුභක් වහ අධිකහරිඳත්රඹක් නිකුත්  කතශේ නම් . 
වහ ද කටයුතු කිරීභ වහ 5.2 තේදතඹහි වන් අසාහරදී නිකුත් න අධිකයණ නිතඹෝ ඹ අනු 
අදහශ භළනුම් තවෝ හර් හන් ද පිළිතඹර කශ යුතුඹ. 

 
 
 

භැනුේ ගා්තු අඹකිරීභ 

 

5.4. අධිකහරිඳත්රඹක් රළබුනු වහභ ඉදිරි කටයුතු කිරීභට තඳය අදහශ ඳහර්ලකරුන්ත න් මුදඛ අඹ කශ 
යුතු භළනුභක්ද නළද්ද ඹන්න ප්රාභතඹන්භ ඳරිෙහකය ඵළලිඹ යුතුඹ. මුදඛ අඹ කශ යුතු භළනුභක් නම් 
භළනුම්  හසතු අඹකිරීභට අදහශ  ත්කහලීන චක්රතඛය අනු භළනුම්  හසතු ඇස තම්න්තු කශ යුතුඹ. 
 
අධිකහරිඳත්රතේ වන් ඇති භළනුම්  හසතු ත න ඳහර්ලඹන් වට භළනුම්  හසතු ත න තර 
අදහශ ඳහර්ල දළනුත් කයන තරත් භළනුම්  හසතු රළබුන ඳසු ඳභණක් ළඩ ආයම්බ කයන ඵත් 
අදහශ අධිකයණතේ තයජිසට්රහර්යඹහ ත  භළනුම්  හසතු භඟ දළන්විඹ යුතුඹ.  ද එභ ලිපිතඹහි 
පිටඳත් අදහශ ඳහර්ලකරුන් ත ද ඹළවිඹ යුතුඹ. 

 

5.5. තඵදුම් නඩු ඳනතත් 18(3) (අ) ඹටතත් අධිකහරිඳත්රඹක් නිකුත් කයනු රඵන්තන් ඵරඹරත් 
මිනින්තදෝරුයඹකු විසින් කයන රද තඵදුම් පිඹුයක නියදය හඹ ඳරීක්හ කිරීභට තවෝ තනස 



තද.භළ.තය.  අධිකහරිඳත්ර (උහවි තකොමින්) භළනුම් 
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කිරීභක් සිදු කිරීභට තවෝ ඹනහදී කරුණු තවේතුතනි. තභහිදී අධිකහරිඳත්රඹ භඟ ඵ.මි.පිඹුය, තෙත්ර 
ටවන් ආදී අදහශ සිඹළු තඛයන එනු රළතබ්. 
තභළනි අධිකහරිඳත්ර වහ භළනුම්   හසතු ත ීභ වහ දළනුම් තනොදිඹ යුතු අ ය භළනුභට අදහශ 

පිඹුරු වහ හර් හ භඟ භළනුම්  හසතුද දළන්ීභ කශ යුතුඹ. එහිදී අධිකයණඹ විසින් සුදුසු ඳරිදි තීයණඹ 

කය භළනුම්  හසතු ත ීභක් සිදු කශ යුතු න්තන් නම් අදහශ ඳහර්ල ත   නිතඹෝ  කයනු ඇ . 

 

අදහශ අධිකහරිඳත්රඹ නිකුත්කය ඇත්තත් නීතිඳතියඹහතේ ඉඛලීභක් භ  නම් එඹ මුදඛ අඹකිරීතභන් 

ත ොය සිදුකශ යුතුඹ. 

 

 

අධිකාරිඳත්ර ක්රිඹාත්භක කිරීදේදී ැරකිඹ යුතු විදල  කරුණු 

 

5.6. අධිකහරිඳත්රඹන්ට අදහශ භළනුම් ළභ විටභ එකී අධිකහරිඳත්රතේ වන් කරුණු භනහ අතඵෝධ කය 

 ළනීතභන් ඳසු ඊට  අනුකරභ  ක්රිඹහත්භක කශ යුතුඹ. 

 

5.7. ර්තේඹර් ජනයහඛයඹහ ත  රළතඵන අධිකහරිඳත්ර තඛයන කශභනහකයණ ව ෘත්තීඹ ප්රමිතීන් 
උතඛ.ක. ව ෘ.ප්ර.) අිංලඹ විසින් අදහශ දිසත්රික්ක තේ තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  තඹොමු කයනු 
රළතබ්. තඵොතවෝ අසාහරදී අධිකයණඹ  විසින් ෘජුභ දිසත්රික්කතේ තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි 
ත  තකොමින් / අධිකහරි ඳත්ර එනු රඵයි. 

 

5.8. අදහශ දිසත්රික්කතේ තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් තභභ භළනුම් නිභ කිරීභ වහ ඉවරභ 

ප්රමුය හ රඵහදිඹ යුතු අ ය ෆභ අධිකහරිඳත්රඹකභ ළඩ නිභන තුරු .හතඹහි ප්ර තිඹ 

ම්ඵන්ධතඹන් ඳසු විඳයම් කශ යුතුඹ. අධිකහරිඳත්රතඹහි වන් දිනට තිඹකට තඳය නිභකයන රද 

භළනුම් ඉඛලීභ අධිකයණඹ  ත  ඹළීභ සිදු කශ යුතුඹ. 

 

5.9. තභභ භළනුම් වහ ෆභ විටභ තජයසන තවෝ ඳශපුරුදු මිනින්තදෝරුයඹකු තඹදීභ ඩහ තඹෝ ය තේ. 

තභභ අලය හඹ පුයහලීභට තනොවළකි සාහන තවෝ අසාහරදී නක මිනින්තදෝරුයතඹකුට වුද 

අධිකයණ භළනුභක නිය  විඹ වළකි අ ය, එන් අසාහරදී මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් තභභ 

භළනුභට අදහශ කටයුතු මීඳ අධීක්ණඹට රක් කශ යුතුඹ. 

 

5.10. මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් ළඩ නිභ කිරීභට අදහශ ඇස තම්න්තුක් කඛ තේරහ ඇති පිළිතඹර කය 

 භ මිනින්තදෝරු අධිකහරි භඟින් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ. එභ දිනඹ 

අධිකහරිඳත්රතඹහි වන් ළඩනිභ කශයුතු දිනඹට ඩහ ෆතවන  යභක කඛතේරහ ඇති දිනඹක් තේ ද 

ඹන්න තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් තොඹහ ඵරහ අලය කටයුතු සිදු කශ යුතුඹ. 

 

 

භැනුේ කටයුතු පිළිඵ ෙැනුේ දීභ 

 

5.11. භළනුම් කටයුතු ආයම්බ කිරීභට අභ ලතඹන් ති තදකකටත් තඳය මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් 

සිඹළුභ ඳහර්ලකරුන් ත  ව අදහශ න ඳරිදි සිඹළුභ යජතේ ඉඩම් ම්ඵන්ධතඹන් කටයුතු 

කිරීභට වළකි න ඳරිදි ග්රහභ නිරධහරියඹහ ත ටද . ඵ ලිඛි  දළනුම් දිඹ යුතුඹ. 

 

 

දෙත්ර ැඩ  

 

5.12. අධිකහරිඳත්රතඹහි භහයිම් තඳන්හ දීභට වන් කය ඇති ඳහර්ලකරුන් විසින් තඳන්හ තදනු රඵන 

භහයිම් අනු භළනුම් කශ යුතුඹ. අධිසාහඳනඹකින් ඳසු ඇතින භහයිම් ලී කඤසඤ  හ එභ භහයිම් 

සිඹළුභ ඳහර්ලකරුන් ත  ව යජතේ ඉඩම් ඇතුරත් ඇති අසාහරදී . ම්ඵන්ධතඹන් 

කටයුතු කිරීභට වළකි න ඳරිදි ග්රහභ නිරධහරියඹහ ත ටද තඳන්හදිඹ යුතුඹ. එභ භහයිම්ර 

භහයිම් ඛ තඹදීභක් සිදු තනොකශ යුතුඹ. 
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5.13. තඵදුම් නඩු ඳනතත් 18(3) (අ) ඹටතත් නිකුත් කය ඇති අධිකහරීඳත්රඹක භළනුම් කටයුතු 5.1උඇ) තේදඹ 

අනු ඳන  ප්රකහයභ ක්රිඹහත්භක කිරීතම්දී අධිකහරිඳත්රතේ වන් ඵරඹරත් මිනින්තදෝරුරුන්තේ 

පිඹුරු අධිසාහඳනඹ භඟින් ඹහඵද ඉඩම්ර තකොටස විඹ සතුට ඇතුරත්න්තන් නම් එභ කළඵලිද 

තනභභ අිංක කය පිඹුතර් දළක්විඹ යුතුඹ. එභ හිමිකම් කිඹන්නන් ඳහර්ලකරුන් තර 

අධිකහරිඳත්රතේ වන් තනොන අසාහරදී න ඳහර්ලකරුන් තර ඉදිරිඳත්ීභට කළභළත්  

දක්න්තන්නම් තඵදුම් ඳනතත්  අිංක 32  දයණ ිංතලෝධනතේ 16 න  න්තිඹ ඹටතත් ඊශඟ 

කළීම් දිනතේදී උහවිතේ තඳනී සිටින තර දළන්ීභට 16(3) දයන  න්තිඹට අදහශ තඳෝයභඹ 

(ඇමුණුභ 01) මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් ඵහයදිඹ යුතුඹ.  ද ඳහර්ලකරුන් තනොන හිමිකම් 

ඳහන්නන් , ඔවුන්තේ ලිපිනඹන් ව හිමිකම් ඳෆම් ර සබහඹ මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් පිළිතඹර 

කයනු රඵන 18(1) උඅ) හර් හතේ viii තේදඹ ඹටතත් වන් කශ යුතුඹ. 

 

5.14. න පිඹුරු ළඩ මුඛ පිඹුතයහි උඅධිකහරි ඳත්රඹ භඟ ඉදිරිඳත් කය ඇති පිඹුතර්) ඳරිභහණඹට සිදු කශ යුතු 

ඵළවින් භළනුම් කටයුතු එභ නියද් ඹ හඹට රිරන ඳරිදි  කශ යුතුඹ. 

 

5.15. තෙත්ර ළඩ වහ අිංක තඹද තෙත්ර තඳොත් බහවි හ කශ යුතුඹ. 

 

 

අධි්ාාඳන අනුදර්ඛන පිළිදඹර කිරීභ 

 

5.16. අධිකහරිඳත්ර භඟ අදහශ පිඹුරුර මුඛ පිටඳත් එහ ඇති අසාහරදී අධිසාහඳන අනුතර්යන පිළිතඹර 

කිරීභ වහ .හ බහවි හ කශ වළක. එතේ තනොභළති ෆභ අසාහකදීභ යජතේ මිනින්තදෝරුයඹහ 

විසින් අධිකයණතේ තඛයනහ හයතඹන් තඳෞද් ලිකභ අදහශ පිඹුරුර මුඛ පිටඳත් රඵහ ත න 

අධිසාහඳන අනුතර්යන පිළිතඹර කය    යුතුඹ. එතර පිළිතඹර කයන රද අනුතර්යන “භවිසින් 

තඳෞද් ලිකභ මුඛ පිටඳත් ලින් අනුතර්යනඹ කය රඵහ න්නහ රද  ය පිටඳත් ඵ වතික කයමි” 

තර වතිකඹක්  ඵහ  යජතේ මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් අත්න්  ළබිඹ යුතු අ ය මිනින්තදෝරු 

අධිකහරි විසින් ඳරීක්හ කශ ඵට අනු අත්න්  ළබිඹ යුතුඹ.  

 
5.17. සිඹළුභ අධිසාහඳනඹන් ඹාහ ාය විඹයුතු අ ය, ඹම් තනක් ඇත ොත් එඹ විස යහත්භක හර් හ 

කශ යුතුඹ. අධිසාහඳන අනුතර්යනතඹහි, අධිසාහඳනඹ වහ බහවි හ කයන රද අධිසාහඳන 

නිර්දිසනඹන් රකුණු කිරීභට කුඩහ ප්රභහණතේ උ√ ) රකුණක් තඹදිඹ යුතු අ ය අධිසාහඳන ර් ඹද 

වන් කශ යුතුඹ. මිනින්තදෝරු අධිකහරියඹහ විසින් අධිසාහඳනඹ ඳරීක්හ කය   9.67 දේෙඹ අනු 

අධිසාහඳනඹ ර්  කය ඳරීක්හ කශ ඵට අත්න් කශ යුතුඹ. 

 

 

පිඹුරු ැඩ 

 

5.18. පිඹුරු ළඩ මුඛ පිඹුතයහි උතකොමින් භඟ ඉදිරිඳත් කය ඇති පිඹුතර්) ඳරිභහණඹට සිදු කශ යුතුතේ. 

තකතේ නමුත් තනසකම් තඳන්නුම් කිරීභ වහ විලහර ඳරිභහණඹක් බහවි හ කශ වළකි අ ය, අලය 

තත ොත් එභ ළඩ අතුරු පිඹුයක් ලතඹන් තඳන්නුම් කශ වළක. 

 
5.19. අධිකහරි ඳත්ර උඋහවි තකොමින් ) භළනුම් ර අනුතර්යන පිළිතඹර කිරීතම්දී ඳව  වන් කරුණු 

තකතයහි විතලේ අධහනඹ තඹොමු කශ යුතුඹ. උඇමුණුභ  2 ඵරන්න.) 

 

  “ ................ දිහ/භවහ අධිකයණතේ නඩු අිංක .....” තර අනුතර්යනතේ ඉවලින්භ ද භළද 

ඊට ඳවලින් යවන් තුර .ජ.තේ තඹොමු අිංක .... තරද, ඊටත් ඳවලින් ඳරිභහණඹද වන් 

කිරීභට 
 

 භළනුභට අදහශ ඉඩතම් පිහිටීභ අනු තර්යනතේ දකුණු ඉවර තකරතර් දළක්ීභට  

................ ඳශහතත්, 



තද.භළ.තය.  අධිකහරිඳත්ර (උහවි තකොමින්) භළනුම් 
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 ................ දිසත්රික්කතේ, 
................. ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් තකොට්නහලතේ, 
................. න ය බහ ී.භහ ඇතුර , 
අිංක ......, ................. තකොට්නහලඹ, 
............................  භ 
 

 උතුරු තර්යහ සුදුසු ඳරිදි දළක්ීභට 

 තඹොමු ඹටතත් අනුතර්යනතේ බහවි හ කයන රද ිංක්ෂිප්  නහභ භළනුභට අදහර ඉඩතම් 

පිහිටීභට ඳවලින් දළක්ීභට 

 
5.20. ලිඹහඳදිිංචි ඵරඹරත් මිනිතදෝරුරුන්තේ පිඹුරු භඟින් දළක්තන ඉඩම් තුශට ළතටන සිඹළුභ යජතේ 

ඉඩම් භළන තනභ කළඵලි අිංක තඹදිඹ යුතුඹ. 

එක් එක් ලිඹහඳදිිංචි ඵරඹරත් මිනින්තදෝරුයඹහ තේ පිඹුරු අධිසාහඳනඹ කිරීතභන්  අනතුරු ෆතදන 

සිඹළුභ බිම් කළඵලි තකොමිතභහි අලය හඹට අනුකරන ඳරිදි අිංකනඹ කය උඳතඛයන    කශ 

යුතුඹ. ඵරඹරත් මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් පිඹුතයහි තකොටස අිංක තඹදීතම්දී අකහයහදී අක්ය තඹොදනු 

රළතබ්. එභ අක්යභ අනුතර්යනතේ නළ  බහවි හ තනොකශ යුතුඹ. උදහවයණඹක් ලතඹන් ඵරඹරත් 

මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් A සිට P දක්හ අක්ය තඹොදහ ඇත්නම් යජතේ මිනින්තදෝරුයඹහ විසින්  Q 

අක්යතඹන් ආයම්බ කය  Z දක්හ ඳළමිණීතභන් ඳසු  AA , AB ඹනුතන් පිළිතලින් අිංක කශ 

යුතුඹ. අිංක තඹදීභ වහ ඉිංග්රීසි අක්ය බහවි හ කයන්තන් නම්, පිඹුය අඳළවළදිලිීභ රක්හ  ළනීභ 

වහ I , L ව O අක්ය, කළඵලි  අිංක තර බහවි හ තනොකශ යුතුඹ.  

 
5.21. පිඹුරු A3 ප්රභහණතේ ඳත්රඹක් භ  ඇඳිඹ යුතු අ ය, එක් එක් ලිඹහඳදිිංචි ඵරඹරත් මිනිතදෝරුයඹහ 

විසින් පිළිතඹර කයන රද පිඹුරුර භහයිම් තඳන්ීභ වහ එකිතනකට තනස වූ ර්ණ බහවි හ කශ 

යුතුඹ. අධිකහරි ඳත්රතේ අලය හඹට අනු කයනු රඵන භළනුභට අදහර භහයිම්, ඵරඹරත් 

මිනින්තදෝරුයතඹකු විසින් පිළිතඹර කයන රද  පිඹුය භ  අධිසාහඳනඹ කිරීභ වහ ඉඛලුම් කිරීභ 

තඵොතවෝ විට අධිකහරි ඳත්රතේ අලය හඹ න අ ය අනුතර්යනඹ කස කිරීතම්දී තභභ ඵරඹරත් 

මිනින්තදෝරුයඹහතේ පිඹුතයහි දළක්තන සිඹළුභ භහයිම් තකොර ඳහටින් ප්රාභතඹන්භ තඳන්විඹ යුතුඹ. 

තදඳහර් තම්න්තු භඟින් පිළිතඹර කයන රද පිඹුරුර භහයිම් අධිසාහඳනඹ කය තඳන්ීභ වහ යතු 

ර්ණඹ බහවි හ කශ යුතුතේ. ඵරඹරත් මිනින්තදෝරුරුන් කිහිඳතදතනකුතේ පිඹුරුද අධිසාහඳනඹ 

කිරීභට ඇතිවිට එකිතනකට තනස ර්ණඹන් බහවි හ කශ යුතුඹ.   ද අළුතින් භනින රද භහයිම් 

ඇත ොත් .හ ඉව  වන් කය තවෝ භහයිභක් භඟ .කීභ  තනොන විට එභ භහයිම් කළුඳහටින් 

ඇ තඳන්විඹ යුතු අ ය, බහවි හ කයන රද ර්ණ පිළිඵ ඳළවළදිලි විස ය කය අනුතර්යනතේ 

ම්ඳ ඳවලින් ඳව  වන් ඳරිදි ටවනක් තඹදිඹ යුතුඹ. තභතේ කස කය  නු රඵන ඇීම් 

ඳත්රතඹන් අලය න දත්  ඳභණක් ඇතුරත් අනුතර්යන පිටඳත් අලය න ප්රභහණතඹන්  මුද්රණඹ 

කය    යුතුඹ.  

 
ටවන :  
ඵරඹරත් මිනින්තදෝරු ....... භඹහතේ අිංක ..... දයන පිඹුතර් භහයිම් තකොර ඳහටින්  තඳන්හ ඇ .  
එහි අධිසාහපි  ඵරඹරත් මිනින්තදෝරු ....... භඹහතේ අිංක ..... දයන පිඹුතර් භහයිම් ඉව  භහයිම් භඟ 
.කීභ  තනොන කශ ......... ඳහටින්  තඳන්හ ඇ . එහි අධිසාහපි  ම.පි.............භහයිම් ඵරඹරත් 
මිනින්තදෝරු භඹහතේ භහයිම් භඟ .කීභ  තනොන කශ යතු ඳහටින් තඳන්හ ඇ .  අළුතින් භනින රද 
භහයිම්, ඉව  වන් කය තවෝ භහයිභක්  භඟ .කීභ  තනොන කශ කළු ඳහටින්  තඳන්හ ඇ . 
 

5.22. යජතේ මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් පිළිතඹර කයනු රඵන බිම් කළඵලි උඳතඛයනතේ බිම් කළඵලි අිංකඹ, 

බිම් ප්රභහණඹ , ඉඩතම් නභ,  ස  ණන ව .හතඹහි ඹද භඟ  හ පිළිඵ විස ය වහ 

ත ොඩනළගිලි පිළිඵ විස යහත්භක ටවනක්,  හිමිකම් කිඹන්නන්තේ නම් ව ඳදිිංචි ලිපිනඹන් ද 

අදහශ ඉඩභ ඵදුදී තිතබ්ද, තන් කශ  බිභක් තේද, අනයතඹන් අඛරහ ත න තිතබ්ද ඹනහදී  විස යද  

ඇතුරත් විඹ යුතුඹ.  ඳළයික පිඹුයට තඹොමු ඹටතත් ලිඹහඳදිිංචි ඵරඹරත් මිනින්තදෝරුරුන්තේ පිඹුරු 

ර බිම් කළඵලි, යජතේ පිඹුරු ර බිම් කළඵලි වහ තඹොමු වන් කශ යුතුඹ. උඇමුණුභ 3 ඵරන්න) 

 
 



තද.භළ.තය.  අධිකහරිඳත්ර (උහවි තකොමින්) භළනුම් 
 

5 ළනි ඳරිච්තේදඹ 5 
 

භැනුේ ාර්තා පිළිදඹර කිරීභ 
 

5.23. අධිකයණඹට අතිලඹ ළද ත් තේ ඹළයි වළතඟන කරුණු ඇතුරත් විස යහත්භක මුද්රි  හර් හක් 

අධිකයණඹට ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ, යජතේ මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් අධිකහරිඳත්රතේ වන් 

අලය හඹන් අනු පිළිතඹර කශ යුතුතේ. භළනුභ පිළිඵ විලසහනීඹත්ඹ ගිලිහීඹන ආකහයතේ 

චන හර් හට ඇතුරත් තනොකශ  යුතුඹ. කිසිවිතටක  ළකහි  කරුණු හර් හ තනොකශ යුතුඹ. 

අධිකාරිඳත්රඹන්හි භැනුේරට අොශ අනුදර්ඛනඹ, ඉඩේ  වි්තය රැයි්තු වා ාර්තා පිලිදඹර 

කිරීදේදී අධානඹට දඹොමු  විඹ යුතු කරුණු  ඇමුණුභ 04 හි වි්තයාත්භක ෙක්ා ඇත. 

 

තඵදුම් නඩු වහ නිකුත් කය ඇති  අධිකහරිඳත්ර ර මුඛ භළනුභට අදහශ හර් හ පිළිතඹශ කිරීතම්දී 

තඵදුම් නඩු ඳනතත් 18.1(අ)  න්තිඹට අදහශ ආකෘතිඹට අනු උඇමුණුභ 05) හර් හ පිළිතඹශ 

කශ  යුතුඹ. 

 

 

පිඹුරු ඳරීක්ා කිරීභ 

5.24. මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් අධිකහරිඳත්රතේ වන් අලය හඹ අනු කස කශ සිඹළුභ පිඹුරුර මුඛ 

පිටඳත්, අධිකයණඹ ත  ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ වූ හර් හ ව භළනුභට අදහශ අනිකුත් ම්ඵන්ධි  

තඛයන ර  භහතේ නභ ව  නතුය වන් කය අත්න් කශ යුතුතේ. මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් 

.හ ඳරීක්හකය ඵරහ නිළයදි හඹ ව භළනුම් ඉඛලීතම් අලය හඹන් ඉටුී ඇති ඵ  වවුරු වූ 

ඳසු, ඳරික්හ කශ ඵට අත්න්  ඵහ, අිංකි  දත්  ත ොනු ව අතනකුත් ම්පර්ණ කයන රද 

සිඹළුභ තඛයන භඟ දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  තඹොමු කශ යුතුඹ. දිසත්රික් තජයසන 

මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් තඳන්නුම් කයනු රඵන ිංතලෝධන ඉ හ ඉක්භිකන් නිභකය පිඹුය ආඳසු 

ඵහයදීභ කශ යුතුතේ. 

 

පිඹුය අනුභත කිරීභ ව පිටඳත් ඹැවීභ 

5.25. 5.5 තේදඹ අනු අධිකහරි ඳත්රඹට අදහශ සිදුකයන රද භළනුභ ම්ඵන්ධතඹන් එහි ඉඛලුම් කය ඇති 

කරුණු ඇතුරත් න ඳරිදි මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් පිළිතඹර කයනු රඵන භළනුම් හර් හ 

මිනින්තදෝරු අධිකහරි ව තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් එඹ අධිකයණතේ අලය හඹ 

නිළයදි ඉටු කය ඇති ඵට නළ ත්  වවුරු කය    යුතුඹ. 

 

මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් අධිකයණඹ ත  ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ A3 ප්රභහණතේ තදඳහර් තම්න්තු 

මුද්රණ කඩදහසි භ  5.21 තේදඹ ඳරිදි ර්ණ බහවි හකය පිළිතඹර කයන රද  අනුතර්යන / පිඹුරු පිටඳත් 

2 ක්,  බිම් කළඵලි උඳ තඛයනඹ, භළනුම් හර් හ, භළනුම් ත ොනු වහ තෙත්ර තඳොත්  මිනින්තදෝරු 

අධිකහරි ඳරීක්හ කිරීතභන් ඳසු ර්තේඹර් ජනයහඛයඹහ තනුතන්  අනුභ  කිරීභට  තජයසන 

මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  ඉදිරිඳත් කශ යුතුතේ. 

 

5.26. මිනින්තදෝරුයඹහතේ හර් හතේ වන් කරුණු ඳදනම් කයත න අධිකයණතඹහි අධහනඹ තඹොමුවිඹ 

යුතු සිඹළුභ කරුණු ඇතුරත් විස යහත්භක මුද්රි  හර් හක් තනභ පිළිතඹර කය තජයසන 

මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් ර්තේඹර් ජනයහඛ තනුට අත්න් කය අධිකයණඹ ත  ඉදිරිඳත් කශ 

යුතුඹ. තභභ හර් හතේ භළනීභ වහ ඇීභ කශ යජතේ මිනින්තදෝරුයඹහතේ ව ඳරීක්හ කශ 

මිනින්තදෝරු අධිකහරි තේ නම් වහ  නතුරු ඇතුරත් කශ යුතුඹ. . භඟ අනුභ  කයන රද අනුතර්යන 

/ පිඹුරු පිටඳත් ව බිම් කළඵලි උඳතඛයනඹ අධිකයණඹ ත  ඹළීභ කශ යුතුඹ. 

 

නීතිඳතියඹහ අදහශ නඩුතේ ඳහර්ලකරුකු න අසාහරදී අතිතර්ක අනුතර්යන / පිඹුරු පිටඳ ක්, 

බිම් කළඵලි උඳ තඛයනඹ භඟ අධිකයණඹ ත  ඉදිරිඳත් කයන රද හර් හතහි පිටඳ ක් අභ ය 

ලතඹන්  නීතිඳතියඹහ ත  තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින්  ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ. 

 



තද.භළ.තය.  අධිකහරිඳත්ර (උහවි තකොමින්) භළනුම් 
 

5 ළනි ඳරිච්තේදඹ 6 
 

දල්ඛන සුයක්ෂිත කිරීභ 

 

5.27. අධිකයණඹ ත  හක්ෂි ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ තවෝ නීතිඳති තදඳහර් තම්න්තුතහි යජතේ නීතීඥයඹහ 

ත  ඳළවළදිලි කිරීභ වහ අලය විඹ වළකි ඵළවින්, A3 ප්රභහණතේ මුඛ පිඹුය ව අධිකයණඹ ත  

ඹන රද සිඹළුභ හර් හර පිටඳත් හි  භළනුභට අදහශ ත ොනු දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරතේ 

තඛයනහ හයතඹහි සුයක්ෂි   ළබිඹ යුතුඹ. 

 

5.28. අධිකයණ භළනුම්රට අදහශ සිඹළුභ තඛයන භවජන හට ෘජුභ නිකුත් කයනු තනොරළතබ්. නඩුතේ 

ඳහර්ලකරුතකුට තවෝ ඉඛලුම්කරුතකුට එහි පිටඳ ක් නිකුත් කයන්තන් නම් අධිකයණතේ 

තයජිසට්රහර්යඹහ විසින් නිකුත් කශ ලිඛි  ඉඛලීභකට අනු ඳභණක් නිඹමි   හසතු අඹකයත න  

අදහශ තඛයන නිකුත් කශ යුතුඹ. 

දළනට ත ොයතුරු දළන  ළනීතම් ඳන  ක්රිඹහත්භක ඵළවින් තභභ නඩුට ම්ඵන්ධ සිඹළු 

ඳහර්ලකරුන්ට තභහි පිටඳත් ඉඛලුම් කිරීභට  හිමිකභ ඇති  අ ය එභ නඩුට අදහශ අධිකයණතේ 

තයජිසට්රහර්යඹහතේ නිර්තද්ලඹ භ  ඳභණක් නිඹමි   හසතු රඵහත න නිකුත් කශ යුතුඹ. 

 

 

ලිපි ගනුදෙනු කිරීභ 

 

5.29. අධිකයණඹ භඟ සිදුකයනු රඵන සිඹළුභ ලිපි  නුතදනු අදහශ උහවිතේ තයජිසට්රහර්යඹහ ත  

ඳභණක් තඹොමු කශ යුතුඹ. 

 

5.30. අධිකහරිඳත්රතඹහි වන් දිනඹට ප්රාභ ළඩ නිභකය පිළිතඹර කයන රද අනුතර්යනඹ/ පිඹුය, බිම් 

කළඵලි උඳ තඛයනඹ ව හර් හ අධිකයණඹ ත  ඉදිරිඳත් කිරීභ තජයසන මිනින්තදෝරු 

අධිකහරියඹහතේ  කීභක් තේ. 5.10 තේදතේ වන් කරුණ තවෝ තනත් තනොළරළක්විඹ වළකි 

හධහයණ වහ විලසහනීඹ තවේතුක් නිහ ළඩ ප්රභහද තේ නම්, තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරියඹහ 

විසින් අධිකහරිඳත්රතඹහි වන් නිඹමි  දිනඹට තඵො තවෝ කඛ තේරහ ඇති . ම්ඵන්ධ තකටි 

හර් හක් භඟින් ප්රභහදඹ පිළිඵ අදහශ අධිකයණතේ තයජිසට්රහර්යඹහ ත  දළනුම් දී දින දිර්ඝඹක් 

රඵහ   යුතුතේ. එළනි දින දිර්ඝ රඵහ ළනීම් දිගින් දි ටභ සිදු තනොකිරීභටද  ඵරහ    යුතුඹ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



තද.භළ.තය.  අධිකහරිඳත්ර (උහවි තකොමින්) භළනුම් 
 

5 ළනි ඳරිච්තේදඹ 7 
 

5.13 දේෙඹ           ඇමුණුභ 01 

1977 අිංක 21  දයණ තඵදුම් ඳන  

හිමිකම් ඳහ සිටින  ළනළත් හ ත   තවෝ අනුතඹෝජි ඹහ ත  

මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් බහය දිඹ යුතු දළන්විතම් අකෘතිඹ 

16 උ3) න  න්තිඹ) 

 

..................................................දිහ අධිකයණතේදිඹ. 

නඩු අිංකඹ............................................................................... 

........................................................................................ 

                     ඳළමිිකළිකරු 

                                                           එදිරි 

   ................................................................................... 

                                                                                           විත්තිකරුතෝ 

                                                              ව  ත් අඹ 

      .................................................................................. ත ටඹ. 

 

                        උහිමිකම් ඳහ සිටින  ළනළත් හතේ තවෝ අනුතඹෝජි ඹහතේ නභ ඇතුශත් කයන්න) 

                      .................................................................................................. 

                          ඹනුතන් වඳුන්නු රඵන්නහ වූ ද    .........................................   දිසත්රික්කතේ 

                       .......................................       තම්/ ම්ර පිහිටහ ඇත් හ වූ ද ඉඩභ/ඉඩම් තඵදහ 

   තන් කිරීභ/විකිණීභ වහ 1987 අිංක 32 දයණ ඳනතින් ිංතලෝධි  යහජය බහතේ  

1977 අිංක 21 දයණ තඵදුම් න ඳන  ඹටතත් .......................................දිහ 

 අධිකයණතඹහි අිංක ...............................................  දයණ නඩු ඳයහ ඇති  

ඵ ඔඵට තභයින් දළනුම් තදනු රළතබ්. 

 

 තභභ ඉඩභ/ඉඩම් පිළිඵ ඹම් ම්ඵන්ධ හඹකට ඔඵ හිමිකම් ඳහ සිටින්තන් නම්, 

ඉව  කී නඩුතේ ඳහර්ලකරුකු ලතඹන් එකතු කයනු රළබීභ වහ 

20.....................භ........................දින තවෝ එදිනට තඳය තභෝභක් භඟින් . වහ ඉඛලුම් 

කයන තර ද , ඔඵතේ හිමිකම් ඳෆතම් ප්රකහලඹ ත ොනු කයන තරද 19 න  න්තිතේ 

නිඹභඹන් අනු ක්රිඹහ කයන තරද ඔඵට තභයින් නිඹභ කයනු රළතබ්. තම් නඩු 

20...................... භ ................... දින විෘ  අධිකයණතේ දී නළ  අඩ  නු රළතබ්. 

 

                                                                   අත්න........................... 

                                                                               අධිකහරිඳත්රරහභි 
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5 ළනි ඳරිච්තේදඹ 8 
 

5.19 දේෙඹ            ඇමුණුභ 02 

 



තද.භළ.තය.  අධිකහරිඳත්ර (උහවි තකොමින්) භළනුම් 
 

5 ළනි ඳරිච්තේදඹ 9 
 

5.22 දේෙඹ            ඇමුණුභ 03 

 



තද.භළ.තය.  අධිකහරිඳත්ර (උහවි තකොමින්) භළනුම් 
 

5 ළනි ඳරිච්තේදඹ 10 
 

5.23 දේෙඹ           ඇමුණුභ 04 

උාවි අධිකාරිඳත්ර ේඵන්ධ භැනුේ රට අොශ  

අනුදර්ඛනඹ පිළිදඹර කිරීදේ දී ැරකිලිභත් විඹ යුතු කරුණු 

1. උතුරු තර්යහ ව ඳරිභහණඹ වන් කිරීභ 

2. ඳශහ , දිසත් රික්කඹ, ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් තකොට්නහලඹ ව  භ නිළයදි වන් කිරීභ 

3. අනුතර්යන අිංකඹ, නඩු අිංකඹ ව අධිකයණතේ නභ නිළයදි වන් කිරීභ 

4. තෙත්ර තඳොත් අිංකඹන් නිළයදි වන් කිරීභ 

5. අනුතර්යනතේ තඳන්හ ඇති සිඹළු විස ය තඹොමුට නිසි ඳරිදි ඇතුරත් කිරීභ 

6. භහයිම් තඳන්හ දුන්, භහයිම් ඵරහ ත් අඹ පිළිඵ විස ය නිළයදි වන් කිරීභ 

7. අධිසාහපි  භහයිම් වහ  ර්ණඹන් නිළයදි ත ෝයහ  ළනීභ ව ඊට අදහශ විස යඹ ටවන ඹටතත්  

වන් කිරීභ 

8. අධිසාහපි  භහයිම් එකිතනකට තන් කය වඳුනහ  ළනීභට තනොවළකින අසාහ ර දී අතුරු පිඹුරු 

තර තඳන්හ  ළබීභ 

9. ඹහඵද භහයිම් විස ය නිළයදි වන් කිරීභ 

10. භළනුභ සිදු කශ කහර ඳරිච්තේදඹ නිළයදි වන් කිරීභ 

11. භළනීභ වහ ඇීභ කතශේ, ඳරික්හ කතශේ, අනුභ  කතශේ ඹන්න  නිළයදි වන් කිරීභ 

  

අධිකාරිඳත්ර ේඵන්ධ භැනුේ රට අොශ 

ඉඩේ වි්තය රැයි්තු පිළිදඹර කිරීදේදී ැරකිලිභත් විඹ යුතු කරුණු 

 

1. ඳශහ , දිසත්රික්කඹ, ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් තකොට්නහලඹ ව  භ නිළයදි අනුතර්යනතේ තඳන්හ ඇති  

ඳරිදිභ වන් කිරීභ 

2. අනුතර්යන අිංකඹ, නඩු අිංකඹ ව අධිකයණතේ නභ අනුතර්යනතේ ඳරිදිභ වන් කිරීභ 

3. තෙත්ර තඳොත් අිංකඹන් අනුතර්යනතේ තඳන්හ ඇති ඳරිදිභ  වන් කිරීභ 

4. භහයිම් තඳන්හ දුන්, භහයිම් ඵරහ ත් අඹ පිළිඵ විස ය අනුතර්යනතේ ඇති ඳරිදිභ වන් කිරීභ 

5. ප්රභහණඹ අක්කය, රඩ් ඛ, ඳර්චස ලින් වන් කිරීතම් දී තවක්. 1 = අක්. 2.4711 තර ත න වන් 

කිරීභ 

6. ඉඛලුම්කරුතේ නභ ව කියුතු කරුණු තීයඹ නිළයදි වන් කිරීභ 

7. භළනුභ සිදු කශ කහර ඳරිච්තේදඹ, භළනීභ වහ ඇීභ කතශේ, ඳරික්හ කතශේ ව අනුභ  කතශේ ඹන විස ය 

අනුතර්යනතේ තඳන්හ ඇති ඳරිදිභ වන් කිරීභ 
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5 ළනි ඳරිච්තේදඹ 11 
 

 

අධිකාරිඳත්ර ේඵන්ධ භැනුේ රට අොශ 

ාර්තා පිළිදඹර කිරීදේදී ැරකිලිභත් විඹ යුතු කරුණු 

1. භළනුභ කුභන ර් ඹට අඹත්ද ඹන්න අනු නිළයදි හර් හ පිළිතඹර කිරීභ 

2. එක් එක් තේද ඹටතත් භළනුභට අදහශ සිඹළු විස ය හර් හට ඇතුරත් කශ යුතුඹ. 

3. ලිඹහඳදිිංචි ඵරඹරත් මිනින්තදෝරුරුන්තේ පිඹුරු ර කළඵලි තුරනඹ කය ගුක් භඟින් තඳන්හ 

 ළබීභ ඩහත් සුදුසුඹ. 

4. භළනුභ පිළිඵ විලසහඹක් ඇති  තනොන චන හර් හට ඇතුරත් තනොකශ යුතුඹ. ළකහි  

කරුණු හර් හ තනොකශ යුතුඹ. 

5. අධිකහරීඳත්රඹ ක් රිඹහත්භක කිරීතභන් ඳසු අධිකයණඹ විසින් ඉඛරහ ඇති කරුණු පිළිඵ ත ොයතුරු 

නිලසචි  ටවන් කය ඹළවිඹ යුතුඹ.  තභභ ත ොයතුරු ම්ඵන්ධ මිනින්තදෝරු අධිකහරි වහ තජයසන 

මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් විතලේ අධහනඹක් තඹොමු කශ යුතුඹ උඑනම් තකොමිභ නිළයදි 

ක්රිඹහත්භක කර ඵ  වවුරු කය   යුතුඹ). 

6. අධිකහරිඳත්රඹට ඳටවළනි තවෝ ඹම් විතලේ විස යඹක් තේ නම්, . පිළිඵ විතලේ ටවන් ඹටතත් 

වන් කශ යුතුඹ. 

7. අධිකහරිඳත්රතේ අලය හ ඉටු කය ඇති ඵත්, කස කතශේ, ඳරීක්හ කතශේ, ඹනහදි විස ය නිළයදි 

වන් කශ යුතුඹ. 

8. හර් හට ත ොනු කය ඇති සිඹළුභ ලිපි අිංක කය, අමුණහ  ළබිඹ යුතු අ ය, හර් හ පිටුඳ ත ොනුතේ 

වන් ලිපි ම්ඵන්ධ වන් කශ යුතුඹ. 

9. තෙත්ර තඳො  ම්පර්ණ කය  ළබිඹ යුතු අ ය, අදහශ ටවන් ව වතික එහි වන් කශ යුතුඹ. 

10. සිඹළු ිංතලෝධන නිභ කයන රද අනුතර්යනතේ ව ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ අිංකි   දත්  හර් හ 

භඟ තනොයදහභ බහය දිඹ යුතුඹ. 
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5.23 දේෙඹ          ඇමුණුභ 05 

ජාතික යාජය බාදේ 1977 අංක 21 ෙයන දඵදුේ නඩු ඳනත 

මිනින්දෙෝරුයඹාදේ ාර්තාදේ ආකෘතිඹ 

18 (1) (අ) න ගන්තිඹ 

 

...................................................................................දිහ අධිකයණතේ දී ඹ. 

නඩු අිංකඹ: 

.................................................................................................ඳළමිිකලිකරු, 

                          එතයහි 

.................................................................................................විත්තිකරුන්, 

..........................න දින අිංක..................................... අිංක දයන පිඹුය. 

 

(i) භළනිභ ආයම්බ කිරීභ වහ නිඹභ කයන රද දිනඹ: 

(ii) උඅ) භළනීභ පිළිඵ දළන්ීභ ඳහර්ලකරුන් ත  නිකුත් කයන රද දිනඹ: 

උආ) භළනිභ පිළිඵ හචික ප්රකහලඹ කයන රද දිනඹ: 

(iii) භළනීම් කයන රද දිනඹ: 

(iv) ඉඩතභහි වු ත ොඩනළගිලි,  හප්ඳ, ළටඛ, ළිිං,  ස, ළවිලි, ව තනත් ළඩි දියුණු කිරිම් පිළිඵ 

විස ය ද භඟ භනින රද ඉඩතම් සහබහඹ: 

(v) භනින රද ඉඩභ, ඳළමිිකඛතඛ උඳතඛයනතේ විස ය කය ඇති ඳරිදි තඵදීභට අතප්ක්ෂි  ඉඩභභ ද  

නළද්ද ඹන  : 

(vi) ඳළමිණ සිටි ඳහර්ලකරුතෝ: 

(vii) භළනීභට ඇති ඉඩම් තඳන්නුම් කශ  ළනළත්ත ෝ: 

(viii) ඳහර්ලකරුන් තනොන හිමිකම් ඳහන්නන්, ඔවුන්තේ ලිපිනඹ ව හිමිකම් ර සහබහඹ 

(ix) අධිකහරිඳත්රතේ නිලසචි  වන් ඹම් විතලේ කරුණක් තවෝ තදඹක් පිළිඵ කයන රද 

විභර්ලනතේ ප්රතිපරඹ: 

(x) ශ භ තිතඵන ප්රසිද්ධ ඳහතර් සිට ඉඩභට දළනට තිතඵන ප්රතේල භහර් ඹ: 

(xi) තඵදුම් නඩු විනිලසචඹ කිරීභ වහ අලය විඹ වළකි තවෝ ඊට ආධහය විඹ වළකි භළනිභට අදහශ 

තවෝ භනින රද ඉඩභට අදහශ කරුණු, තද්ඛ ව ඳරිතේලසනඹන්: 

 

......................................................................................................................................න භභ 

ත ෞය ඵහුභහනතඹන් යුක්  ද අිංක ද  ය තර ද තභයින් ප්රතිඥහ/දිවුරුම් දී ඳව  වන් ඳරිදි 

ප්රකහල කය සිටිමි:- 

 

(1) ඉව  වන් නඩුතේ ඳත් කයන රද අධිකහරිඳත්රරහභිඹහ භභ තමි. 

(2) ඉව  වන් නඩුතේ දි භහත  නිකුත් කයන රද අධිකහඳත්රඹ එහි වු විධහනරට අනුකර භහ විසින් 

ඹාහ ඳරිදි ක්රිඹහතහි තඹොදනු රළබු අ ය භතේ උඳරිභ දළනුභ ව භට රළබුණු උඳරිභ ත ොයතුරු වහ 

භතේ උඳරිභ විලසහඹ අනු ඉව  වන් විස ය ව .........................................................න 

දින දයන වහ අිංක ....................................දයන භතේ පිඹුය ව ඉඩම් විස ය උඳතඛයනතේ වතික 

පිටඳ   ය වහ නිළයදි ඵ භභ ප්රකහල කයමි. 

කස කතශේ:     ඳරීක්හ කතශේ:

........................................    ..................................................

 යජතේ මිනින්තදෝරු     මිනින්තදෝරු අධිකහරි
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5 ළනි ඳරිච්තේදඹ 13 
 

ඉව  දක්හ ඇත්තත් යජතේ මිනින්තදෝරු .................................................. විසින් කසකයන රද 

මිනින්තදෝරු හර් හතේ  ය උද්ධෘ ඹක් න අ ය එඹ  රු අධිකයණඹ ත    ත ෞයතඹන් ඉදිරිඳත් කයමි. 

........................................................ 

තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි 

........................... දිසත්රික්කඹ 
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ශුපධි ඳත්රඹ 
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6 ැනි ඳරිච්දේෙඹ 

අත්කය ගැනීදේ භැනුේ 

ඳටුන 

 

දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 
වි්තයඹ පිටු 

 ඉඩේ අත්කය ගැනීදේ  ක්රිඹාලිඹ 
 

6.1.  ඉඩම් අත්කය   ළනීතම් ඳනතත් භළනුම් වහ ම්ඵන්ධ  න්ති 1 

 2 න ගන්තිඹ ඹටදත් කටයුතු කිරීභ  

6.2.  අත්කය  ළනීතම් ඳනතත් 2(2)  න්ති දළන්ීභ ප්රදර්ලනඹ වහ භළනුම් වහ 

ඉඛලීභ  
1 

6.3.  භළනුම් ඉඛලීභ වහ භහයිම් තඳන්හ දීභ ම්ඵන්ධ කරුණු 1 

6.4.  භළනුභට ප්රමුය හඹ   රඵහදීභ 1 

 භැනුේ කටයුතු වා ෙැනුේ දීභ 

6.5.  ලිඹහඳදිිංචි  ළඳෆතරන් දන්හ ඹළීභ  1 

6.6.  ති තදකකට කලින් දළනුම් දීභ කශ යුතු අසාහ 2 

 භැනීභ වා භායිේ දඳන්වීභ 

6.7.  නම් කයන රද නිරධහරි තවෝ ඵරඹ දී සිටින අතඹකු භහයිම් තඳන්ීභ 2 

6.8.  භහයිම් තඳන්ීභට නිරධහරිතඹකු තනොඳළමිික විට කටයුතු කිරීභ 2 

 භැනීභට විදයෝධතා ෙැක්වීභ 

6.9.  භළනීභට විතයෝධ හ ඇති විට කටයුතු කිරීභ 2 

  2 න ගන්තිඹ ඹටදත් සිදු කයන භැනුේර දෙත්ර ැඩ 

6.10.  කිසිදු වහනිඹක් තනොකිරීභට   ඵරහ  ළනීභ 2 

6.11.  වහනිඹක් ීභ ළරළක්විඹ තනොවළකි විට කටයුතු කිරීභ 2 

6.12.  අත්කය  ළනීතම් භළනුම් කටයුතු වහ ඉඩභකට ඇතුඛීභට ඇති ඵරඹ 2 

6.13.  භහයිම් තඳන්ීභට නිරධහරින්තේ ඳළමිණීභ 2 

6.14.  ඉඛලුම්කහය ආඹ නතේ වහ  අයිතිකරුන්තේ ඉඛලීම් පිළිඵ 

ළරකිලිභත් ීභ 
3 

6.15.  සුදුසු භළනුම් ක්රභඹක් බහවි හ කිරීභ 3 

6.16.  ෆභ භළනුභක්භ  ජහතික භමිතික ඳහරන  ජහරඹට ම්ඵන්ධ කය භළනීභ 3 

6.17.  භළනුභට භරක්ණහත්භක ත ොයතුරු ඇතුරත් කශ යුතු ඵ  3 

6.18.  විතලේෂි  කරුණු තෙත්ර තඳොතත් ටවන් කිරීභ 3 
 

2 න ගන්තිඹ ඹටදත් භැනුභට අොශ ප්රගභණ අනුදර්ඛනඹ පිළිදඹර කිරීභ 
 

6.19.  භළනුභට අදහශ ඉඩභ, විලහර ඉඩභක තකොටක් වූතේ නම් කටයුතු කයන 

ආකහයඹ 
3 

6.20.  භහයිම් තඳන්හ දීභ වහ ඵරහ  ළනීභ පිළිඵ අනුතර්යනතේ  වන් කිරීභ 3 

6.21.  ප්ර භන අනුතර්යනඹ පිළිතඹර කිරීභ 3 

6.22.  ප්ර භණ අනුතර්යනතේ ශීර්ඹ වහ  භළනුම් ඉඛලීම් අිංක ඇතුරත් කිරීභ 3 

6.23.   ම් පුළුඛ කිරීභ වහ  අත්කය  ළනීම් රදී ඉඩම් තකොභහරිස  ජනයහඛතේ  

අිංකඹද ලිීභ 
3 

6.24.  ඉඩතම් පිහිටීභ දළක්ීභ 4 

6.25.  හිමිකම් තඳන්ීතම්දී කළඵලි අිංක තඹදීභ 4 



තද.භළ.තය.  අත්කය  ළනීතම් භළනුම් 
 

6 ළනි ඳරිච්තේදඹ ii 
 

දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 
වි්තයඹ පිටු 

6.26.  යජතේ ඉඩම් ම්ඵන්ධතඹන් කටයුතු කය තනොභළති  ඵට අනු ටවන 

තඹදීභ 

4 

6.27.  ප්ර භන අනුතර්යනඹට අදහශ  ඉඩම් විස ය රළයිසතු  4 

6.28.  ප්ර භන අනුතර්යනඹ  ඳරීක්හ කිරීභ වහ  අනුභ   කිරීභ 4 

6.29.  පිඹුරු පිටඳත් නිකුත් කිරීභ 4 

6.30.  6  න  න්තිඹ ඹටතත්  භළනුම් වහ බහවි ඹට භළනුම් ත ොනු 

තඛයනහ හයතේ  ඵඩහ කිරීභ 

4 

 6 න ගන්තිඹ ඹටදත් භැනුේ සිදුකිරීභ 
 

6.31.  5   න්ති  ළට් නිතේදනඹ වහ  6   න්තිඹ ඹටතත්  භළනුභ 4 

6.32.  6 න  න්තිඹ ඹටතත් අන් භළනුම් කටයුතු ඳළරීභ 4 

 6 න ගන්තිඹ ඹටදත් භැනුේර දෙත්රැඩ 

6.33.  6 න  න්තිඹ ඹටතත් භළනුභ වහ 2 න  න්තිඹ ඹටතත් භළනුභට 

අදහශ අිංකි  දත්  බහවි හ කිරීභ 

4 

6.34.  අිංකි  දත්  බහවි හ කිරීතම් අතප්ක්ෂි  අයමුණු 5 

6.35.  භහර්  යක්ෂි  තන් තනොකශ යුතු ඵ 5 

6.36.  ඉඩභ තුර තවෝ භහයිතම් න ත ොඩනළගිලි පිළිඵ කටයුතු කිරීභ 5 

6.37.  තු ඹහඹ තුර ඇති පුද් ලික ඳහයඛ පිළිඵ කටයුතු කිරීභ 5 

6.38.  ටිනහ  හන් වහ සිඹළුභ ත ොඩනළගිලි පිළිඵ විස ය ළඳයීභ 5 

 පිඹුරුර ඳරිභාණඹ  

6.39.    අත්කය  ළනීතම්  පිඹුරුර  ඳරිභහණඹ තීයණඹ කිරීභ 5 

 6 න ගන්තිඹ ඹටදත් භැනුේ ර පිඹුරු ැඩ 

6.40.  භළනුම් ප්රතද්ලඹන් අනු පිඹුරු පිළිතඹර කිරීභ 5 

6.41.  භහයිම් ඛ තඹොදන රද මලික පිඹුරු ප්රතද්ල තුර  තවෝ ඹහ ඇති විට කටයුතු 

කිරීභ 
5 

6.42.  හිමිකම් කිඹන්නන් එක් අතඹකුට ඩහ ළඩි  අසාහරදි කටයුතු කිරීභ 6 

6.43.  හිමිකම් පිඹුරු, නිදවස දීභනහ ඳත්ර ව තනත් පිඹුරු ඳතින අසාහරදි 

කටයුතු කිරීභ 
6 

6.44.  අ. .පි./ අ.භු.පි/ ප්රතද්ල ර පුද් ලික ඉඩම් භහයිභක්, සාහඳනඹ කිරීභට 

අලය වූ විට කටයුතු කිරීභ 
6 

6.45.  දීභනහ ඳත්ර නිකුත්කිරීභ වහ භළන ඇති ඉඩම් තුර න විට කටයුතු කිරීභ 6 

 ඉඩේ වි්තය රැයි්තු 

6.46.  ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ තඳය භළනුම් ත ොයතුරු දළක්ීභ 6 

6.47.  හිමිකම් කිඹන්නන් කිහිඳතදතනකු සිටින විට ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ 

ත ොයතුරු දළක්ීභ 
6 

6.48.  ආ මික සිද්ධසාහන ඳත්හත න ඹනු රඵන ඉඩම් වහ ඉඩම් විස ය 

රළයිසතුතේ ත ොයතුරු දළක්ීභ  
6 

6.49.  න යඵද ප්රතද්ල ර ඉඩම් වහ ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ ත ොයතුරු 

දළක්ීභ  
6 

6.50.  අත්කය  ළනීභ වහ භළන ඇති ඉඩම් ර නම් ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ 

දළක්ීභ 
6 

6.51.  කටයුතු කිරීභ වහ ඇති ඉඩම්  ළන ඳභණක් ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ 

දළක්ීභ 
7 

6.52.  ඉඩම් අත්කය  ළනීතම් ඳනතත් 38 උඅ) අතුරු විධහනඹ ඹටතත් ඉඩම් විස ය 

රළයිසතු පිළිතඹර කිරීභ 
7 



තද.භළ.තය.  අත්කය  ළනීතම් භළනුම් 
 

6 ළනි ඳරිච්තේදඹ iii 
 

දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 
වි්තයඹ පිටු 

6.53.  භළනුම් ඉඛලීම් අිංකඹ වහ අලය හඹ ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ ලිීභ 7 

6.54.  යජතේ ඉඩම් ව අයුතු අඛරහ  ළනීම් රදී පිඹුරු කස කශ යුතු ආකහයඹ 7 

6.55.  අ. .පි./ අ.භු.පි/ කළඩළස ය භළනුම් ප්රතද්ලඹන්හි පුද් ලික ඉඩම්  ර ඉතිරි 

බිම් ප්රභහණඹ වහ කටයුතු කිරීභ 
7 

6.56.  අ. .පි./ අ.භු.පි.  ප්රතද්ල ර යජතේ ඉඩම් පිළිඵ කටයුතු කිරීභ  7 
 

ඳැයණි දල්ඛන ංදලෝධනඹ 

6.57.  ඳළයික පිඹුරු ර අළුත් පිඹුරු රකුණු කය තඹොමු ටවන් තඹදීභ 7 

6.58.  අත්කය  ළනීතම් කටයුතු නිභ කය ඇති විට බිම් කළඵළඛර අරිංගු කිරීභ 

තනොකශ යුතු ඵ වහ එවිට ක්රිඹහ කශ යුතු ආකහයඹ 
8 

 
අත්කය ගැනීදේ (ංදලෝධන) ඳනත අනු කටයුතු කිරීභ 

6.59.  අත්කය  ළනීතම් උිංතලෝධන) ඳනතින් ඉඩභක් අත්කය  ළනීතභන් අනතුරු 

ක්රිඹහ කිරීභට ඇති අසාහන් තුන පිළිඵ 
8 

6.60.  ඉව   පිඹුරු ිංතලෝධනඹ වහ භළනුම් ඉඛලීම්  8 

6.61.  ිංතලෝධි  පිඹුරුඳත් ඹළීභ 8 

6.62.  භළනුම් ඉඛලීම් භඟ  ළට් නිතේදනඹ එීභ අලය තනොන ඵ 9 

 ඇමුණුේ 

ඇමුණුභ 01 
ඉඩම් අත්කය  ළනීතම් ඳනතත් එක් එක්  න්තිඹ ඹටතත් සිදුතකතයන 

කහර්ඹඹන්  10 

ඇමුණුභ 02 
2 න වහ 6 න  න්ති ඹටතත් භළනුම් රදී ඉඩතම් භහයිම් ඵරහ ළනීභට 

තවෝ භනින අසාහතේ තඳනී සිටීභට ඉඩම් හිමිඹහට ඹන ලිපිර ආකෘති 
12 
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6 ළනි ඳරිච්තේදඹ iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



තද.භළ.තය.  අත්කය  ළනීතම් භළනුම් 
 

6 ළනි ඳරිච්තේදඹ 1 
 

6 ැනි ඳරිච්දේෙඹ 

අත්කය ගැනීදේ භැනුේ 

 

ඉඩේ අත්කය ගැනීදේ ක්රිඹාලිඹ 

6.1. යජඹට කිසිඹම් තඳොදු අලය හඹක් වහ ඉඩම් අත්කය  ළනීභට අලය වූවිට ඉඩම් අත්කය  ළනීතම් 

ඳනතත් විධිවිධහන ඹටතත් අදහශ සිඹළු ඵරධහරීන් විසින් කටයුතු කශ යුතුතේ. එඵළවින් ඉඩම් 

අත්කය ළනීතම් භළනුම් කටයුතුර තඹතදන මිනින්තදෝරුරුන් විසින්ද  ඉඩම් අත්කය  ළනීතම් 

ඳනතත් එක් එක්  න්තිඹ ඹටතත් සිදුතකතයන කහර්ඹඹන් ව අදහශ නිතඹෝ  පිළිඵ භනහ දළනුභක් 

ව අතඵෝධඹක් රඵහ ළනීභට කටයුතු කිරීභ ඉ හ ළද ත් කහර්ඹඹක් තේ උඇමුණුභ 01). ඉඩම් 

අත්කය  ළනීභට අදහශ භළනුම් කටයුතු ම්ඵන්ධතඹන්  ඵරඳළළත්තන එභ ඳනතත් 2, 3, 4, 5, 6 

ව 38 උඅ) අතුරු විධහනඹ ඹටතත් ව ඉඩම් න් කඹ  ය ලතඹන් බහයත න තනොභළති 

අසාහරදී තු කිරීතම් ආඥහ ප්ර යහදිසට කිරීභ, නිඹභ න් කඹ බහයත න ඇති අසාහන්හිදී 

එභ ඉඩභ අතු කිරීභ වහ අත්කය  ළනීතම් නීති කෘ යඹ අත්වළය දළමීභ වහ පිළිතලින් ඉඩම් 

අත්කය  ළනීතම් ඳනතත් 39 (1), 39 අ (1) ව 50  න්ති ඹටතත් කටයුතු කශ යුතුඹ. භළනුම් 

කහර්ඹඹන් ඉටුකිරීතම්දී අත්කය ළනීතම් නිරධහරිඹහතේ ඳවසු පිිකත්,  ළටළු ඳළන නළගීභ අභ 

කය ළනීභ පිිකත් නී යහනුකරබහඹ ආයක් හ කය  ළනීභටත් තභහි දළක්තන නිතඹෝ   පිළිඳළදිඹ 

යුතුඹ.  

 

 

2 න ගන්තිඹ ඹටදත් කටයුතු කිරීභ  
 

6.2. ඹම් ප්රතද්ලඹක ඉඩභක් තඳොදු කහර්ඹඹක් වහ අලය ඵ ඉඩම් විඹ බහය අභහ යයඹහ විසින් 

තීයණඹ කයනු රඵන අසාහක, ඉඩම් අත්කය  ළනීතම් ඳනත හි 2උ2)  න්තිඹට අනුකර න ඳරිදි 

දළන්ීභක් අදහශ දිසත්රික්කතේ තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  පිටඳ ක් හි , ඉඩභ පිහිටි 

ප්රතද්ලතේ ප්රකට සාහනර ප්රදර්ලනඹ කයන තර අදහශ ප්රතද්ලතේ ඉඩම් අත්කය  ළනීතම් නිරධහරිඹහ 

ත  ඉඩම් විඹ බහය අභහ යයඹහ විසින් ඉඩම් අත්කය  ළනීතම් ඳනතත් 2(1)  න්තිඹ ඹටතත් 

නිඹභ කයනු රඵයි.  

 

අත්කය  ළනීතම් නිරධහරිඹහ විසින්, ඉඩම් අත්කය  ළනීතම් ඳනතත් 2(2) න තේදඹ ඹටතත් දළන්ීභක් 

අදහශ ප්රතද්ලතේ ප්රසිද්ධ සාහනර ප්රදර්ලනඹ කයනු රළබීතභන් අනතුරු, අත්කය  ළනීභට තඹෝජි  

ඉඩම් භළන ප්ර භන අනුතර්යනඹක් කස කිරීභ  වහ භළනුම් ඉඛලීභ භ   අත්කය  ළනීතම් ඳනතත් 

2උ2) න තේදඹ ඹටතත් දළන්ීභද  තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  එනු රළතබ්. 

 
6.3. තදන  න්තිඹ ඹටතත් භළනීභ වහ  අදහශ භළනුම් ඉඛලීභ දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි 

ත  තඹොමු කයන අසාහතේදී, අත්කය ළනීතම් නිරධහරිඹහ විසින් ඉඛලුම්කහය ආඹ නතේ ප්රහතද්ශීඹ 

නිතඹෝජි යින්ට, භළනුම් කටයුතු ඳයනු රඵන මිනින්තදෝරුයඹහට ඉඩභ තොඹහ  ළනීභට ව එහි 

භහයිම් නිරඳණඹ කය  ළනීභට වහඹ රඵහ තදන තර  දන්හ ඹනු රඵයි.  

 

6.4. තභභ භළනුම් ප්රමුය හඹ  භ  වළකි  යම් තකටි කහරඹක් තුරදී නිභ කශ යුතුඹ. 

 

භැනුේ කටයුතු වා ෙැනුේ දීභ  

6.5. ඉඩම් හිමිකම්ඳහන්නන්ට තවෝ ඔවුන්තේ නිතඹෝජි තඹකුට ඉඩතම් භහයිම් ඵරහ ළනීභට/තඳන්ීභට 

භළනුම් කයන අසාහතේ තඳනී සිටීභට වළකින ඳරිදි , ඉඩභ භළනුම් කයන දිනඹට අභ ලතඹන් දින 

7 කට කලින් ලිඹහඳදිිංචි  ළඳෆතරන් ඇමුණුභ 02 හි ඳරිදි දන්හ සිටිඹ යුතුඹ. . වහ  ළඳළඛ 

කහර්ඹහරඹ විසින් නිකුත් කයනු රඵන රදුඳ  ළඩ නිභ කය ඉදිරිඳත් කයන භළනුම් ඉඛලීම් ත ොනුට 

ඇතුරත් කශ යුතුඹ.  



තද.භළ.තය.  අත්කය  ළනීතම් භළනුම් 
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6.6. දුම්රිඹ තදඳහර් තම්න්තු ළනි, ඉඛලුම්කහය ආඹ නර නිරධහරින්ට  භ  භන්තේ මරසාහන ර 

සිට ඳළමිණීභට සිදුන ඵළවින්, ලිපිඹක් භඟින් ති තදකකට කලින් දළනුම් දීභ කශ යුතුඹ. ලිඛි  දළනුම් 

දීභට අභ ය දුයකාන, විදුත්  ළඳෆර ළනි අතනකුත් නීන න්නිතේදන ක්රභතේදඹන් බහවි තඹන් 

එළනි නිරධහරින් ම්ඵන්ධ කයත න තදඳහර්ලඹටභ ඳවසුන ඳරිදි භළනුම් ළඩ ිංවිධහනඹ  කය   

යුතුඹ. 

 

භැනීභ වා භායිේ දඳන්වීභ 

6.7. සිඹළුභ අත්කය  ළනීතම් භළනුම් ර භහයිම්, .හ තඳන්නුම් කය දීභට නම් කයන රද නිරධහරි 

නළ තවොත් ඔහු විසින් ලිපිඹක් භඟින් ඵරඹ දී සිටින  ළනළත් හ විසින් භමිතඹහි තඳන්නුම් කශ යුතුඹ. 

භළනුම් ඉඛලීම් ත ොණුතේ නිභ කයන රද ලිඹකිඹවිලි භඟ තභභ ඵරඹ ඳයන රද ලිපි ද අමුණහ තිබිඹ 

යුතුඹ. 

 

6.8. භහයිම් තඳන්හ දීභට ඵරඹ දී ඇති තකතනකු නිඹභ කයන රද දිනතඹහි තනොඳළමිික විට 

මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් . ඵ මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  හර් හ කශ යුතු අ ය මිනින්තදෝරු 

අධිකහරි විසින් අදහශ ආඹ න භඟ හකච්ඡහ කය සුදුසු ඳරිදි ඳතින  ළටළු විහ දීභට කටයුතු කශ 

යුතුඹ. මිනින්තදෝරු අධිකහරියඹහට විඳුභක් රඵහදීභට අඳවසු න අසාහක . ඵ අත්කය 

 ළනීභට ඉඛලීම් කය ඇති අභහ යහිංලඹ භඟ සුදුසු ක්රිඹහභහර්   ළනීභ වහ තජයසන මිනින්තදෝරු 

අධිකහරි ව  ඳශහත් ර්තේඹර් ජනයහඛ භඟින් ර්තේඹර් ජනයහඛ ත  අප්රභහද දළන්විඹ යුතුඹ. 

 

භැනීභට විදයෝධතා ෙැක්වීභ 

6.9. විතයෝධ හ  තවෝ අහියකම් ඇතිවුතවොත් එළනි කරුණු අත්කය  ළනීතම් නිරධහරිඹහ ත  දන්හ 

තඳොලිස ආයක්හ ඹටතත් තෙත්ර කටයුතු නිභ කශ යුතුඹ. 

 

 

2 න ගන්තිඹ ඹටදත් සිදු කයන භැනුේර දෙත්රැඩ 

6.10. අත්කය  ළනීභට අදවස කයනු රඵන ඉඩතම් භහයිම් තවලිකිරීතම්දී ව භළනීතම්දී  හන්ට, තද්ඳශ 

රට තවෝ භහයිම් රට කිසිදු වහනිඹක් තනොකිරීභට මිනින්තදෝරුරුන්  ඵරහ     යුතුඹ.  

 

6.11. එතවත් ඹම් ටිනහකමින් යුත් කිසිඹම් අරහබ වහනිඹක් ීභ තනොළරළක්විඹ වළකි නම්, එළනි විතටක 

ඉඩම් හිමිඹහ තවෝ ඔහුතේ නිතඹෝජි ඹහ අත්න්  ළබ, අරහබතේ ප්රභහණඹ විස ය කයන ප්රකහලඹක් 

මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් රඵහ    යුතුඹ. 

 

6.12. භළනුම් කටයුතු කයනු රඵන මිනින්තදෝරුයඹහ ඕනෆභ ඳදිිංචි ත ොඩනළගිඛරකට තවෝ ඊට ම්ඵන්ධ 

තකොටු කය ඇති අිං නඹකට තවෝ ත ත් කට ඇතුළුීභට අත්කය  ළනීතම් ඳනතත් 2 න තේදතේ  

අනුතේද උ3) න් ඵරඹ  ඳයහ ඇ . . ඵ ඔහු විසින් එභ ත ොඩනළගිඛතඛ ඳදිිංචිකරුන් ත  දින 7 

කට කලින් ලිඛි  දන්හ ඹළීභට   ඵරහ    යුතුඹ. 

 

6.13. දළනුම් දීභ භ  අත්කය  ළනීභ වහ තඹෝජි  ඉඩතභහි භහයිම් තඳන්හදීභ ව ඵරහ ළනීභ වහ 

නම්කය ඇති ඉඛලුම්කහය ආඹ නතේ ප්රහතද්ශීඹ නිතඹෝජි ඹන් ව ඉඩම්ර හිමිකම්ඳහන්නන්, 

ඔවුතනොවුන්භ ලතඹන් තඳනී සිටි ඵටත්, නළ තවොත් . තනුට ඵරඹ ඳයන රද නිතඹෝජි ඹන් 

වබහගි ී ඇති ඵටත්  වවුරු කය   යුතු අ ය භහයිම් තඳන්හ දුන් ඵට ව ඵරහ ත් ඵට 

අත්න් තඛයනඹක් රඵහ    යුතුඹ.  ද එභ අත්න් තඛයනඹ භළනුම් ඉඛලීම් ත ොණුට අමුණහ 

 ළබිඹ යුතුඹ. 

 



තද.භළ.තය.  අත්කය  ළනීතම් භළනුම් 
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6.14. මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් තඳන්හ තදනු රඵන භහයිම් ලී කඤසඤ තඹොදහ රකුණු කයන අසාහතේදී,  
එභඟින් ඉඛලුම්කහය ආඹ නතේ අලය හඹන් ඉටුීභ තභන්භ ඉඩම් ර හිමිකම්ඳහන්නන්තේ 
අයිතිහසිකම් වළකි හක් දුයට නිළයදි භළන තඳන්හ දීභට  වළකි න ඳරිදි කටයුතු කශ යුතුඹ. 
 

6.15. තදන  න්තිඹ ඹටතත් ප්ර භණ අනුතර්යන පිළිතඹර කිරීභ වහ කයනු රඵන භළනුභ 

විතකෝනභහණඹ/පර්ණභහනඹ තවෝ තනත් සුදුසු භළනුම් ක්රභඹක් බහවි තඹන් කශ වළකිඹ. අත්කය 

 ළනීභට අදහශ ඉඩතම් පිටස ය භහයිම්, ඉඩභ අබයන් යතේ ඇති හිමිකම්  කිඹනු රඵන සිඹළුභ 

ඉඩම්ර භහයිම් වහ වඳුනහ ත් විට යජතේ ඉඩම් ර භහයිම්ද  ලී කඤසඤ  හ තන් කය භළනිඹ යුතුඹ. 

 

6.16. තදන  න්තිඹ ඹටතත් භළනුම් රදී ඳළයික භළනුම් ළඩ පිළිඵ තොඹහ ඵළලීම් කිරීභ අ යලය 

තනොන ඵළවින්  ඳළයික භළනුම් ළඩ  ළන තොඹහ ඵළලීම් දිසත්රික්  මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරතේදී සිදු 

තනොකය භළනුම් ඉඛලීභ කඩිනමින් තෙත්රඹට නිකුත් කශ යුතුඹ. වළකි ෆභ අසාහකදීභ තභභ 

භළනුම් ජහතික භමිතික ඳහරන  ජහරඹට ම්ඵන්ධ කය භළනීභ කශ යුතුඹ.   

 

6.17. අත්කය  ළනීභට නිඹමි  ඉඩභ, ඉඩම් හිමිකම්ඳහන්නන්ට වහ ඉඛලුම්කහය ආඹ නඹට නිළයදි තොඹහ 

 ළනීභට වළකින පිික, වළකි ෆභ අසාහන්හිදීභ අට ඇති ඳහයඛ, ත ොඩනළගිලි , තඵෝක්කු, ළිිං, 

ළනි ප්රධහන භරක්ණහත්භක අිං  රක්ණඹන් ප්ර භණ අනුතර්යනඹ භ  තඳන්විඹ යුතු තවයින් 

.හද භළනුම් කශ යුතුඹ.  

 
6.18. මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් අදහශ හිමිකම්ඳහන්නන් තවෝ ඔවුන්තේ නිතඹෝජි ඹන් ලතඹන් ඳළමිණ 

සිටිඹහද, නළ තවොත් තනොඳළමිිකඹහද ඹන්න, අත්කය  ළනීභ වහ න ප්රතද්ලඹ තඳන්නුම් කිරීභ වහ 

ඇති ලී කඤසඤ ඔවුන්ට තඳන්හ දුන්තන්ද ඹන්න ව ඔවුන් ඉඩතම් මුළු බිම් ප්රභහණඹභ වහ  ත් 

තීයණඹන්ට එකඟ වූතේද ඹන්න  ළනද තෙත්ර තඳොතත් ටවන් කශ යුතුඹ. 

 

 
2 න ගන්තිඹ ඹටදත් භැනුභට අොශ ප්රගභණ අනුදර්ඛනඹ පිළිදඹර කිරීභ  

 

6.19. අත්කය  ළනීභ වහ ඇති ඉඩභ, විලහර ඉඩභක බිම් තකොටක් වූතේ නම්, එභ විලහර ඉඩභ 

ම්පර්ණතඹන්භ තවෝ අර්ධ පිට  භහයිභ කටු ටවනක් ලතඹන් කුඩහ ඳරිභහණඹකින් ප්ර භණ 

අනුතර්යනඹ භ  තඳන්විඹ යුතුඹ. එභඟින් අත්කය  ළනීභ වහ වූ තකොට තොඹහ  ළනීභට ඳවසු නු 

ඇ .  

 

6.20. අත්කය  ළනීභට තඹෝජි  ඉඩභට අදහශ ග්රහභ නිරධහරීන්තේ  නම් ව භහයිම් රකුණු කයන අසාහතේදී 

ඳළමිණ සිටි ඉඩම් හිමිකම්ඳහන්නන්තේ තවෝ ඔවුන්තේ නිතඹෝජි යින්තේ  නම් පිළිඵ ඳළවළදිලි 

විස යඹක් ප්ර භන අනුතර්යනතේ දළක්විඹ යුතුඹ. 

 

6.21. භනින රද දත්  ඇසුරින් A3 ප්රභහණතේ පිඹුරු කඩදහසි භ  නිඹළකීම් කය  ප්ර භන අනුතර්යනඹ 

පිළිතඹර කශ යුතුඹ.  

 

6.22. ප්ර භණ අනුතර්යනතේ ශීර්තඹහි භළනුම් ඉඛලීම් අිංකඹ ඇතුරත් කයමින් ප්ර භණ අනුතර්යනඹ තර 

විස ය කශ යුතු අ ය ඉඩභ අත්කය  ළනීතම් අයමුණද ඊට ඳවලින් වන් කශ යුතුඹ. එඹට අභ ය, 

ප්රහතද්ශීඹ තඛකම්තේ භළනුම් ඉඛලීම් අිංකඹ, ඉඩම්  අභහ යහිංලතේ තඹොමු අිංකඹ, ඉඛලුම්කහය 

අභහ යහිංලතේ/ආඹ නතේ  තඹොමු අිංකඹ උ ඇත්නම්)  ව .ජ. තේ තඹොමු අිංකඹ ෆභ විටභ 

අනුතර්යනතේ ඊට ඳවලින් තඳන්විඹ යුතුඹ.  

 

6.23.  ම් පුළුඛ කය ළනීභ වහ අත්කය  ළනීතම් භළනුම් රදී ඉඩම් තකොභහරිස ජනයහඛයඹහ තේ අිංකඹ 

ද අනුතර්යනතේ දළක්විඹ යුතුඹ. 

 
 



තද.භළ.තය.  අත්කය  ළනීතම් භළනුම් 
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6.24.  ද එහි මලික පිඹුයක තභන්, පිහිටීභ උ භ, සුළු න යබහ/ න ය බහ ී.භහ තුරට අඹත්තේ නම් 

අදහශ තකොට්නහල අිංකඹ ව එහි නභද හි   භට ඹටින් යවන් තුර ද, ග්රහභ නිරධහරි තකොට්නහලඹ, 

ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් තකොට්නහලඹ, දිසත්රික්කඹ ව ඳශහ ) අනුතර්යනතේ ඊහන දි  ඳළත්තත් තඳන්විඹ 

යුතුඹ.  

 

6.25. හිමිකම් කිඹහ සිටින ඳරිදි ඉඩභ භනිනු රඵන අ ය, ෆභ තනස හිමිකභක් වහභ තන් තන් 

ලතඹන් ඉිංග්රීසි තවෝඩිතේ  අකහයහදී පිළිතරට „ I ‟  ව „ O ‟ අක්ය වළය කළඵලි අිංක තඹදිඹ යුතුඹ. 

 

6.26. ඊට අභ ය “අනුතර්යනතේ තඳන්හ ඇති ප්රතද්ලඹ තුර ඇති යජතේ ඉඩම් ම්ඵන්ධතඹන් කටයුතු 

කය තනොභළ .” ඹනුතන් අනු ටවනක්ද තඹදිඹ යුතුඹ. 

  

6.27. අනුතර්යනඹ භ  තවෝ එහි ඉඩකඩ ප්රභහණත් තනොතේ නම් තනත් A3 ප්රභහණතේ කඩදහසිඹක, බිම් 

කළඵලි අිංකඹ, ඉඩතම් නභ, ප්රභහණඹ, හිමිකම් කිඹනු රඵන අඹතේ නභ භඟ ලිපිනඹ ව භහයිම් 

විස ය උඳ තඛයනඹ උඑනම් උතුයට, නළත නහියට, දකුණට ව ඵසනහහියට) ලතඹන් ත ොයතුරු 

ඉඩම් විස ය රළයිසතුට ඇතුරත් විඹ යුතුඹ.  

 

6.28. ප්ර භන අනුතර්යනඹ  මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් ඳරීක්හ කශ වහභ තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි 

ත  අනුභ  කිරීභ වහ ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ.  

 

6.29. තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් එඹ අනුභ  කිරීතභන් අනතුරු, ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් , ඉඩම් 

අභහ යහිංලඹ ව  ඉඛලුම්කහය තදඳහර් තම්න්තු/ආඹ නඹ අඹත් න අභහ යහිංලඹට   4.76 තේදඹ 

අනු පිටඳත්   නිකුත් කශ යුතුඹ. හිමිකම් කිඹන්නන්ද පිඹුරු පිටඳත් ඉඛලුම් කයන්තන් නම් මුදඛ 

අඹකය පිටඳත් නිකුත් කශ වළකිඹ.  

 

6.30. A3 ප්රභහණතේ මලික තෙත්ර ඳත්රඹ, 1:10,000 ප්රභහණතඹහි සාහනඹ දළක්තන අනුතර්යනඹ ව අදහශ 

සිඹළු ලිපි තඛයන ඇතුරත් භළනුම් ඉඛලීම් ලිපි ත ොනු ක්රභත් කස තකොට අිංකි  දත්  භඟ 

දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරතේ ත ොනුකය  ළබීභට තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් කටයුතු 

කශ යුතුඹ. 6 න  න්තිඹ ඹටතත් භළනුම් කයන අසාහතේදී ඳළයික භළනුම් ළඩ  ළන තොඹහඵළලීම් 

කිරීභට තභභ තඛයන  උඳතඹෝගී කය   යුතුඹ. 

 
 

6 න ගන්තිඹ ඹටදත් භැනුේ සිදු කිරීභ  

 

6.31. ඉඩම් අභහ යයඹහ  විසින් 5 ළනි  න්තිඹ ඹටතත්  ළට් නිතේදනඹ නිකුත් කශ වහභ ප්රහතද්ශීඹ 

තඛකම් විසින් 6 ළනි  න්තිඹ ඹටතත් භළනීතම් ඉඛලීභ දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  

නිකුත් කයනු රළතබ්.  දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් අලය කටයුතු ලින් අනතුරු 

ප්රමුය හ භ  එඹ කඩිනමින් අන් කශයුතු ඵට උඳතදස භඟ තෙත්රඹට අප්රභහද නිකුත් කශ 

යුතුඹ.  

 

6.32. තම් වහ ඉවරභ ප්රමුය හ දී කටයුතු කශ  යුතු අ ය වළකි ෆභවිටභ ප්ර භණ අනුතර්යනඹ පිළිතඹර 

කශ මිනින්තදෝරුයඹහ ත  6 න  න්තිඹ ඹටතත් අන් භළනුම් කටයුතු ඳළරීභට අදහශ 

මිනින්තදෝරු අධිකහරියඹහ කටයුතු කශ යුතුඹ. 

 

 

6 න ගන්තිඹ ඹටදත් භැනුේර දෙත්රැඩ 

  
6.33. 2 න  න්තිඹ ඹටතත් පිළිතඹර කයන රද ප්ර භණ අනුතර්යනඹට අදහශ අිංකි  දත්  බහවි හ කය 

ට භහයිතම් ඳභණක් භහයිම් ඛ දභහ භළනුම් ඉඛලීතභහි අලය හඹ අනු භළන අත්කය  ළනීතම් 

පිඹුයක් කස කයනු රළතබ්. තභහි තෙත්ර ටවන්  ළබීභ  11 ළනි ඳරිච්තේදඹ අනු සිදු කශ යුතුඹ.  



තද.භළ.තය.  අත්කය  ළනීතම් භළනුම් 
 

6 ළනි ඳරිච්තේදඹ 5 
 

6.34. තභහිදී ඳව  වන්  අයමුණු ඉටු කය  ළනීභට අතප්ක්හ කයනු රළතබ්. 

  

උඅ)  අත්කය  ළනීභට නිඹමි  ඉඩභ ප්ර භණ අනුතර්යනතේ දළක්තන ඳරිදිභ නිළයදි භළන 

තඳන්ීභ 

උආ)  අත්කය  ළනීතම් භළනුම් ඉ හ තකටි කහරඹක් තුරදී නිභ කිරීභට වළකි ීභ 

 

6.35. අත්කය  ළනීභ වහ භනින රද ඉඩභ තුර ඇති භහර්  වහ තන් කශ බිම් උයක්ෂි ) භමිතඹහි රකුණු 

තනොකශ යුතුඹ. 

 

6.36. අත්කය  ළනීතම් භළනුභකට භහයිම් න ත ොඩනළගිඛරක් ඇතිවිට තවෝ අත්කය  ළනීතම් භළනුභකට 

ත ොඩනළගිඛරක තකොටක් ඇතුරත් න විට තවෝ එඹ ම්පර්ණතඹන්භ භළන පිඹුතයහි තඳන්නුම් කශ 

යුතුඹ. 

 

6.37. අත්කය  ළනීභ වහ ඇති තු ඹහඹඛ තුශ ඇති පුද් ලික ඳහයඛ භළනිඹ යුතු තනොතේ. 

 

6.38. සිඹළුභ ත ොඩනළගිලි ව ටිනහ  හන් පිළිඵ විස යහත්භක ත ොයතුරු ළඳයිඹ යුතුඹ. තවක්ටඹහර් 

2කට ළඩි බිම් කළඵලි තුශ ඇති  ස,  ළනින්  ළන විසිරී ඇතිවිට  තවෝ  ණනින් සඛඳ විට ඳභණක් 

.හ  ණන්    යුතු තනොතේ. නමුත් න ය බහ තුශ ඇති ඉඩම් වහ,  එභ ඉඩම් ර ප්රභහණඹන් 

 ළන තනොරකහ සිඹළුභ  ස  ණන්    යුතුඹ. 

 
 
 

පිඹුරුර ඳරිභාණඹ 
 
6.39. තවක්ටඹහර් 4 ට ඩහ ළඩි අත්කය  ළනීතම් භළනුම් ව  ම් පුළුඛ කිරීභ වහ වූ අත්කය  ළනීතම් 

භළනුම් පිඹුරු වළය අත්කය  ළනීතම් භළනුම් පිඹුරු අඳිනු රඵන්තන් බිම් කළඵලි ර ප්රභහණඹන්ට 

 ළරතඳන තර ව ඉඩම් ර ටිනහකම් අනු, 1:2,000, 1:1000 තවෝ 1:500 ඳරිභහණඹන්ටඹ.  ම් 

පුළුඛ කිරීභ වහ වූ  අත්කය  ළනීතම් භළනුම් පිඹුරු ඇීභ 1:4,000 ඳරිභහණඹට කශ වළකිඹ. තම් 

ම්ඵන්ධතඹන් මිනින්තදෝරු අධිකහරිතේ උඳතදස රඵහත න . අනු කටයුතු කශ යුතුඹ. 

 

 

6 න ගන්තිඹ ඹටදත් භැනුේ ර පිඹුරු ැඩ 

6.40. උඅ)  රිංකහ භළනුම් ප්රතද්ල ර තවෝ භරක්ණහත්භක මලික පිඹුරු ප්රතද්ල ර තවෝ අහන 

නියවුඛ ප්රතද්ල ර තවෝ නියවුඛ  තනොකයන රද ප්රතද්ල ර තවෝ අත්කය  ළනීතම් භළනුම් A3 

ප්රභහණතේ ඳත්ර ර අතිතර්කඹක් තවෝ අතුරු පිඹුයක්  තර ඇඳිඹ යුතුඹ. 

 

උආ) රිංකහ භළනුභක් කය ඇති ව නියවුඛ කිරීභක් ඵරහතඳොතයොත්තු න තවෝ නියවුඛ කිරීතම් 

නිරධහරිතේ අහන හර් හ නිකුත් කිරීභ ඵරහතඳොතයොත්තු න  ප්රතද්ලර අත්කය  ළනීතම් 

භළනුම් කයන විටදී , එක් එක් කළඵළඛතඛ ප්රභහණඹ තන තනභ පිඹීභ කශ යුතු අ ය  තලේ 

ප්රතද්ලඹ තවක්: 2ට ළඩි අසාහ රදී මුඛ පිඹුතර් ට භහයිභ ඇ තඳන්විඹ යුතුඹ.  

 

උඇ)    කළඩළස ය ප්රතද්ල වහ 21.49- 21.53 තේදඹන් ඵරන්න. 

 

6.41. අත්කය  ළනීතම් භළනුභකට ඇතුරත් න තවෝ ඹහන තවෝ භහයිම් ඛ තඹද මලික පිඹුරු භහයිම් භළන, 

අළුත් පිඹුතයහි තඳන්විඹ යුතුඹ. ක්රිඹහ කයන රද ඵළවින් අරිංගු කශ තනොවළකි ඳළයික මලික පිඹුරු ර 

භහයිම්, භහයිම් ඛ තඹද මුලික පිඹුරු තභන් තඳන්හ වන් කශ යුතුඹ. එතවත් .හ දළනට තිතඵන 

අයුරු නළ  භළනිඹ වළක. 

 



තද.භළ.තය.  අත්කය  ළනීතම් භළනුම් 
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6.42. ඉඩභ වහ අයිතිහසිකම් එකකට ළඩිඹ ඇත්නම් ඉඩභ තඵදුම් නඩුකට ම්ඵන්ධ ී ඇතිද පිළිඵ 

මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් හිමිකම්ඳහන්නන්ත න් වහ/ තවෝ ග්රහභ නිරධහරිත න්  විභහ දළන    යුතුඹ. 

තඵදුම් නඩු පිඹුයක් රඵහ    වළකි තිතබ් නම් වහ භහයිම් පිළිඵ අය රඹක් ඇතින්නට ඉඩ තිතබ් 

නම් ඔහු විසින් අබයන් ය භහයිම් අධිසාහඳනඹ කශ යුතුඹ. ළරකිඹ යුතු තනස ීම් තනොභළති නම් 

දළනට තිතඵන භහයිම් පිළි නු රළතබ්. එතේ නළතිනම් තඵදුම් නඩු පිඹුතයහි වූ භහයිම් රකුණු කය තභභ 

භහයිම් වහ දළනට තිතඵන භහයිම් අ ය ඇති තකොටස වහ තනභ කළඵලි අිංක තඹදිඹ යුතුඹ. 

 

6.43. අත්කය   ළනීභට නිඹමි  ඉඩම් තුශට, හිමිකම් පිඹුරු හි  ඉඩම්, මුළුභනින්භ ඳළර තර්යහ චිත්ර 

භඟින් දළක්තන ඉඩම් තවෝ නියවුඛ කිරීතම්දී   තඳෞද් ලික ඹයි නිතඹෝ  නිකුත් කශ ඉඩම් ඇතුරත් න 

විට, . පිලිඵ   12.42 ැනි දේෙඹ අනු කටයුතු කශ යුතුඹ. 

 

6.44. අහන නියවුඛ ප්රතද්ල තුශ (උදහ: අ. .පි, අ.භ.පි.) යජඹ/ තඳෞද් ලික  තු භහයිභක්, සාහඳනඹ 

කිරීභට අලය වූ විට , අ. .පි/ අ.භ.පි. භහයිභ නළ  රකුණු කය, එඹ  9.57 ැනි දේෙදඹහි වන් 

ප්රකහය විලහර කය ඇීභකින් වරි ළයදි ඵළලිඹ යුතුඹ. 

 

6.45.  අත්කය  ළනීභට  නිඹමි  ඉඩම් තුශ තිතඵන  දීභනහ ඳත්ර නිකුත් කිරීභ වහ භළන ඇති ඉඩම් භහයිම් 

සථිය යතු තර්යහ ලින් තඳන්විඹ යුතු අ ය, එක් එක් තර්යහ චිත්ර පිඹුයට  නළ තවොත් ී.මි  දීභනහ තර්යහ 

චිත්රඹට අඹත් න ඉඩම් තකොටස  “යජඹ විසින් හිමිකම් කිඹහ සිටී ” ඹනුතන් විස ය තකොට තනභ 

කළඵලි අිංක තඹොදහ තඳන්නුම් කශ යුතුඹ. ඉතිරි කළඵළඛර වහ කළඵලි අිංකඹක් රඵහ දී මුඛ 

අනනය හඹට අදහශ විස ය වන් කශ යුතුඹ. 

 

 

ඉඩේ වි්තය රැයි්තු 

 

6.46. අත්කය  ළනීභට නිඹමි  බිම් කළඵලි රට හි.පි., තර්යහ චිත්ර පිඹුරු තවෝ හි.පි. තකොටස ඇතුරත් න 

විතටක ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ ඳළයික බිම් කළඵලි රට තඹොමු තීයතේ එකී ෆභ බිම් කළඵළඛරක් 

වහ, අදහශ හි.පි.අිංකඹ /තර්.චි. අිංකඹ පිඹුතර් ඳළයික කළඵලි අිංකඹට ඳසු යවන් තුර වන් කශ 

යුතුඹ. කලින් අරිංගු කශ නළ තවොත් අරිංගු කශ වළකි ඳයණ මු.පි.  ළනද වන් කශ යුතුඹ. 

එතවත් .හතේ භහයිම් පිඹුතර් තඳන්නු තනොරළතබ්. 

 

ඉව  වන් විස ය ලින් ඳසු ඉඩම් විස ය රළයිසතු පිළිතඹර කිරීතම්දී  “ .....................................  

හි ....................................  විසින් අයිතිහසිකම් කිඹනු රළතබ්. ” ඹනුතන් අ. .පි. / අ.භ.පි. තුශ 

සිටින අයිතිහසිකම් කිඹන්නවුන්තේ නම් ව ඔවුන්තේ ලිපිනඹන් ඇතුශත් කයනු රළතබ්. 

 

6.47. ඹම් බිම් කළඵළඛරක් වහ එක් හිමිකම් කිඹන්නකුට ඩහ ළඩිතඹන් සිටින විතටක සිඹළුභ හිමිකම් 

කිඹන්නන්තේ නම් ව ලිපිනඹන් ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ ටවන් කශ යුතුඹ.  

 

6.48. ආ මික සිද්ධසාහන ඳත්හත න ඹනු රඵන ඉඩම් වහ එභ සිද්ධසාහන බහයකරුතේ නභ ඉඩම් 

විස ය රළයිසතුතේ තඹදිඹ යුතුඹ.  

 

6.49. න යඵද ප්රතද්ල ර , රිඳනම් අිංක ඇතුරත් කිරීතම් දී , ඉඩතම් නභට ඳසු , ඳහයඛ ර නම් භඟ 

රිඳනම් අිංක .................................................... ඳහය නළ තවොත් රිඳනම් අිංක 

................................................ දයණ ඉඩභ තවෝ රිඳනම් අිංක ...................................................... 

දයණ ඉඩතභන් තකොටක් ඹනුතන් තඹෝ ය ඳරිදි ඇතුරත් කශ යුතුඹ. 

 

6.50. අත්කය  ළනීභ වහ භළන ඇති සිඹළුභ ඉඩම් ර නම් වන් කශ යුතුඹ. “ඹනහදිඹ” ඹන බහෂි  

බහවි හ තනොකශ යුතුඹ. 

 



තද.භළ.තය.  අත්කය  ළනීතම් භළනුම් 
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6.51. අත්කය  ළනීභ වහ ඇති ඉඩම් කළඵලි වළය අන් කිසික් අත්කය  ළනීතම් ඉඩම් විස ය රළයිසතු ර 

දළක්විඹ යුතු තනොතේ. එනම් : 

 

(1) ප්රකහලඹට ඳත් කිරීභ අනු අත්කය  ළනීභට නළ තවොත් තන් ී ගිඹ තකොටක් ඇතිවූ නිහ අත්කය 

 ළනීභක් අලය වූවිට, 

(2) හුභහරු කිරීභක් වහ දීභට, 

(3) අත්කය  ළනීතම් දශ ටවතන් තඳන්හ ඇති එතවත් යජඹ තු ඵ තොඹහ නු රළබ ඉඩම් 

ඹනහදිඹ අත්කය  ළනීතම් ඉඩම් විස ය රළයිසතු රට ඇතුරත් තනොකශ යුතු අ ය .හ ඳරිපයක ඉඩම් 

විස ය රළයිසතුට ඇතුරත් කශ යුතුඹ. 

 

6.52. ඉඩම් අත්කය  ළනීතම් ඳනතත් 38 උඅ) අතුරු විධහනඹ ඹටතත් ඉඩම් අත්කය  ත් විට, දළනටභත් එභ 

ඉඩම් යජඹ ත  ඳයහ ඇති ඵ සිහි  ඵහ    යුතුඹ. එඵළවින් ඉඩම් විස ය රළයිසතු ලිඹනු රඵන විට 

හිමිකම් කිඹන්නහතේ නභ “යජඹ” ඹනුතන් ලිවිඹ යුතුඹ. එළනි බිම් කළඵලි ඉදිරිතඹන් ඳව  දක්හ 

ඇති කරුණුද වන් කශ යුතුඹ. 

 

“ ඉඩම් අත්කය  ළනීතම් ඳනතත් 38 උඅ) අතුරු විධහනඹ ඹටතත් ඳයහ  න්නහ රදි. මුඛ හිමිකම් 

ඳහන්තන් ................................................................ උතභහි මුඛ හිමිකම් ඳහන්නන්තේ නම් ව 

ලිපිනඹන් ඇතුරත් කයන්න.) ................................................................................... අත්කය 

 ළනීතම් කටයුතු අන් කිරීභ වහ. ” 

 

6.53. ප්රහතද්ශීඹ තඛකම්තේ භළනුම් ඉඛලීම් අිංකඹ, අත්කය  ළනීතම් අයමුණ, ඉඩම් අභහ යහිංලතේ ව 

ඉඛලුම්කහය තදඳහර් තම්න්තු / ආඹ නඹ අඹත්න අභහ යහිංලතේ තඹොමු අිංකඹ ව දිනඹන්ද ව 

ර්තේඹර් ජනයහඛතේ තඹොමු අිංකඹ ව දිනඹ  පිළිතලින් ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ වන් කශ 

යුතුඹ. 

 

6.54. අත්කය  ළනීතම් ප්ර භණ අනුතර්යනතේ තන් තන් ලතඹන් තඳන්හ තනොභළති, එතවත් අදහශ 

තදඳහර් තම්න්තුතේ/ ආඹ නතේ අලය හඹ වහ තන් කය රකුණු කය ඇති යජඹ තු බිම් 

කළඵලි ව භළනුභට ඹහ පිහිටි ඕනෆභ අයුතු තර අඛරහ  ත් ඉඩම්, අත්කය  ළනීතම් පිඹුතයහි 

තඳන්න්තන් නළ . එළනි බිම් කළඵලි වහ   4.54 තේදතේ ඳරිදි තනභ මලික පිඹුරු භඟ ඊට 

ම්ඵන්ධ ඉඩම් විස ය රළයිසතු පිළිතඹර කශ යුතුඹ.  

 

6.55. උඅ) අ. .පි./ අ.භ.පි. තුශ ඇති තඳෞද් ලික ඉඩම් ර තලේ ප්රතද්ල වහ ඉතිරි බිම් ප්රභහණ  ව 

කළඵලි  අිංක අලය තනොතේ. තඳෞද් ලික ඉඩම් ර ඉතිරි තකොටස වහ .හතේ මුඛ බිම් 

කළඵලි අිංක තනස තනොකශ යුතු අ ය  තවෝ  .හතේ බිම් ප්රභහණඹන් ද ිංතලෝධනඹ කයනු 

තනොරළතබ්. 

 

උආ) කළඩළස ය භළනුම් ප්රතද්ල තුශ ඉතිරි බිම් ප්රභහණ එක් එක් කළඵළඛර වහ තන තනභ ඇ 

කළඵලි කය පිඹුතර් තඳන්හ දිඹ යුතුඹ.   21.49 - 21.53 දේෙඹන් ඵරන්න. 

 

6.56. අත්කය  ළනීතම් ප්ර භන අනුතර්යනතේ තන් තන් ලතඹන් තඳන්හ තනොභළති යජතේ ඉඩභක් 

අත්කය  ළනීභක් ම්ඵන්ධතඹන් භළන, භහයිම් රකුණු කය ඇත ොත්,  එළනි බිම් කළඵලි අ. .පි.  

අතිතර්කඹක ඇ, අ. .පි. ිංතලෝධනඹ කය ඉඩම් විස ය රළයිසතු පිළිතඹර කයනු රළතබ්. අ. .පි. 

ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ මුඛ බිම් කළඵළඛරට න අතිතර්කඹ පිළිඵ තඹොමු දළක්විඹ යුතුඹ.   

 

 

ඳැයණි දල්ඛන ංදලෝධනඹ 

6.57. අත්කය  ළනීතම් භළනුභට ඇතුරත් විඹ වළකි මලික පිඹුරු, හිමිකම් පිඹුරු, තර්යහ චිත්ර, තර්යහ චිත්ර පිඹුරු, 

නි.නි./තඳෞ. බිම් කළඵලි ර මුඛ තෙත්ර ඳත් භ  අත්කය  ළනීතම් භළනුතම් පිටස ය භහයිම්  



තද.භළ.තය.  අත්කය  ළනීතම් භළනුම් 
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ඳළන්තරන් ඇ තඳන්නු රළතබ්. තභභ තෙත්ර ඳත් භ  අත්කය  ළනීතම් පිඹුතර් අළුත් පිඹුරු අිංකඹ 

තඹොදමින් තඹොමු ටවනක් තඹදිඹ යුතුඹ. 

 

6.58. උඅ) අත්කය  ළනීතම් භළනුම් පිඹුයක අත්කය  ළනීතම් කටයුතු නිභ කය ඇති විට, එහි කිසිදු බිම් 

කළඵළඛරක් අරිංගු කිරීභ නළ තවොත් ිංතලෝධනඹ කිරීභ තනොකශ යුතුඹ. එළනි බිම් 

කළඵළඛරක් තුර කයන අළුත් ළඩ වහ අළුත් මුලික පිඹුයක් තවෝ අ. .පි/ අ.භ.පි.  වහ 

ඳරිපයකඹක් නිකුත් කයනු රළතබ්.   එළනි බිම් කළඵලි වහ ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ තනත් 

කියුතු කරුණු තීයතඹහි ප අත්කය  න්නහ රද ………….. කළඵළඛතරන් තකොටක් ප 

ඹනුතන් වන් කයනු රළතබ්. කිනම් අසාහකදී තවෝ  අත්කය  ළනීතම් පිඹුයක් තුශ න 

පිඹුතයහි ට භහයිම්   4.65 ැනි දේෙඹ අනු ඇ ිංතලෝධනඹ කයනු තනොරළතබ්. නමුත් මලික 

පිඹුයක ඳරිදි ඳළන්තරන්  වනම් කයනු රළතබ්. 

 

උආ) තකතේ ත ත් අත්කය  ළනීතම් කටයුතු කයත න ඹන අසාහතේ දී අත්කය  ළනීතම් 

නිරධහරිඹහතේ ඉඛලීභ භ  අත්කය  ළනීතම් පිඹුයක් ිංතලෝධනඹ කිරීතම් යදක් තනොභළ . 

එළනි ිංතලෝධනඹක් ඳශමුතන්භ, මුඛ කහතඛ තෙත්ර ඳත්රරභ සිදු කයනු රළතබ්.  

 

මුඛ බිම් කළඵළඛරක් අතුරු තකොටස රට තඵදීභට අලය වුතවොත් එතේ අතුරු තඵදීම් කශ 

භහයිම් එභ මුඛ පිඹුතර්භ ඇ, පිඹුය භ  වූ මුඛ බිම් කළඵලි අිංක කඳහ වළය, පිඹුතර් බහවි හ  කය 

ඇති අන්තිභ කළඵලි අිංකතේ සිට අතුරු තකොටස රට කළඵලි අිංක තඹොදනු රළතබ්. අළුතින් 

ඉඩම් විස ය රළයිසතුක් පිළිතඹර කය එහි මුද්රණඹක් රඵහ    යුතුඹ. මුඛ ඉඩම් විස ය 

රළයිසතුතේ ඇති ඳයණ කළඵලි අිංකඹ වයවහ, තරොකු කුරු රකුණක් යතු ර්ණතඹන් තඹොදහ, 

තනත් කියුතු කරුණු තීයතඹහි “ .................................. න පිටුතේ කළඵලි අිංක 

............................ ඵරන්න. ” ඹනුතන් යතු ර්ණතඹන් ටවනක් තඹදිඹ යුතු ඹ. 

 

උඇ)  නිකුත් කය ඇති මුද්රණතේ සිඹළුභ පිටඳත් ආඳසු කළහ දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරතේ දී මුඛ 

පිටඳ  භඟ  ළරතඳන තේ යතු ර්ණතඹන් ිංතලෝධනඹ කශ යුතුඹ. “ කළඵලි අිංක ............. 

ිංතලෝධනඹ කයන රදී. කළඵලි අිංක .............ව .......... ඇතුශත් කයන රදී. ප්රහතද්ශීඹ 

තඛකම්තේ අිංක .............................. වහ ................................... දහ භ ලිපිඹට අනු ” 

ඹනුතන් ටවනක්  තඹොදහ දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් “ර්තේඹර් ජනයහඛ 

තනුට” තර  වන් කය වතිකඹ තඹදිඹ යුතුඹ. 

 

 

අත්කය ගැනීදේ (ංදලෝධන) ඳනත අනු කටයුතු කිරීභ 

6.59. 1964 අිංක 28 දයණ ඉඩම් අත්කය  ළනීතම් උිංතලෝධන) ඳනතින් ිංතලෝධි  ඳරිදි ඹම්කිසි ඉඩභක් 

අත්කය  ළනීතභන් අනතුරු ඳව  දළක්තන අසාහන් තුන ඹටතත් ක්රිඹහ කිරීතම් ඵරඹ ඉඩම් 

විඹබහය අභහ යයඹහ තු තේ.  

 

1) තුකිරීතම් ආඥහ 39 (1)  න්තිඹ ඹටතත් ප්ර යදිසට කිරීභ 

2) නිඹභ න් කඹ රඵහත න ඇතිවිට 39 උඅ) 1  න්තිඹ ඹටතත් අතු කිරීභ  

3) 50  න්තිඹ ඹටතත් අත්කය  ළනීතම් නීති කෘ ය අත්වළය දළමීභ 

 

6.60. ඉව  අසාහ තුන ඹටතත් කටයුතු කිරීභට ඉඩම් විඹබහය අභහ යයඹහතේ අනුභළතිඹ රළබීතභන් ඳසු 

ඉඩම් අභහ යහිංලඹ අදහශ ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් ත  දළනුම් තදනු රළතබ්. ඉන් අනතුරු ප්රහතද්ශීඹ 

තඛකම් විසින් උක්  කරුණට අදහශ පිඹුරු ිංතලෝධනඹ වහ භළනුම් ඉඛලීම් දිසත්රික් බහය තජයසන 

මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  නිකුත් කයනු රඵයි. 

 

6.61. . අනු කටයුතු කය ිංතලෝධි  පිඹුරුඳත් ඉඩම් අභහ යහිංලඹ, ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් වහ අතනකුත් 

ආඹ න රට ඹළීභට තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් කටයුතු කශ යුතුඹ. 
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6.62.  උක්  ිංතලෝධන ලින් ඳසු අදහශ   ළට් නිතේදනඹ නිකුත් කයනු රඵන තවයින්, පිඹුය 

ිංතලෝධනඹ වහ ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් විසින් භළනුම් ඉඛලීම් එන අසාහතේදී  ළට් නිතේදනඹ 

එීභ අලය තනොන අ ය ඉව  ිංතලෝධන සිදු කශ යුත්තත්ද න අතිතර්කඹක තවෝ න මලික 

පිඹුයක් තුරඹ.   4.74 ැනි දේෙඹ ඵරන්න. 
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6.1 දේෙඹ                   ඇමුණුභ 01 

අත්කය ගැනීදේ ක්රිඹාලිඹ 
  

අභාතයාංලඹ වා ඵැඳුනු අදනකුත් 

ආඹතනර වා පුපගරයින්දේ කාර්ඹබායඹ 
 

 

ඉඛලුම් ඳත්රඹ ඉඛලුම්කහය අභහ යහිංලඹ 
භඟින් ඉඩම් අභහ යහිංලඹ ත  ඉදිරිඳත් 
කිරීභට 

 
 
 

දළන්ීම් ප්රදර්ලනඹ කිරීභ 

ප්රහතද්ිඹ තඛකම් 
 
 

ප්ර භන අනුතර්යනඹ පිළිතඹර කිරීභ 

මිනින්තදෝරු තදඳහර් තම්න්තු 

 
 
 
 

 
 

විතයෝධ හ ඉදිරිඳත් කිරීභ 

ඉඩභට අයිතිහසිකම් කිඹන අඹ 
 
 

විතයෝධ හ ඳරීක්ණ ඳළළත්ීභ 

ඉඛලුම්කහය අභහ යහිංලඹ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

මලික පිඹුරු පිළිතඹර කිරීභ 

මිනින්තදෝරු තදඳහර් තම්න්තු 
 
 
 
 
 

න්දි ඳරීක්ණ ඳළළත්ීභ 

ප්රහතද්ිඹ තඛකම් 
 
 

 ක්තේරු හර් හ රඵහ  ළනීභ 

 ක්තේරු තදඳහර් තම්න්තු 
 
 

න්දි ත විඹ යුතු පුද් රයින් තීයණඹ කිරීභ 

ප්රහතද්ිඹ තඛකම් 
 
 
 
 
 
 
 

න්දි වහ තඳොලී ත ීභ 

ප්රහතද්ිඹ තඛකම් 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

දළන්ීම් ප්රදර්ලනඹ කිරීභ 

ප්රහතද්ිඹ තඛකම් 

අභාතයාංල කාර්ඹබායඹ 

2 ළනි  න්ති නිඹභඹ නිකුත් කිරීභ 

4 ළනි  න්ති නිඹභඹ නිකුත් කිරීභ  
 

5 ළනි ප්රකහලඹ නිකුත් කිරීභ 
 

7 ළනි  ළට් නිතේදන වහ 
පුත්ඳත් දළන්ීම් ඳර කිරීභ 

න්දි වහ තඳොලී ප්රතිඳහදන මුදහ වළරීභ 

3
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භුක්තිඹ බහය  ළනීභ/ භුක්තිඹ බහයදීභ 

ප්රහතද්ිඹ තඛකම් 
 

භුක්තිඹ බහය  ළනීභ 

ඉඛලුම්කහය අභහ යහිංලඹ 

 

යජතේ ඉඩභක් තර ඉඩතම් අයිතිඹ ලිඹහ 
ඳදිිංචි කිරීභ 

ප්රහතද්ිඹ තඛකම් 

 

ඉඩම් වහ අත්කය ත් ආඹ න ත  
නී යහනුකර තඛයන නිකුත් කිරීභ 

ප්රහතද්ිඹ තඛකම් 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

භුක්තිඹ බහයදීභ 

ඉඩතම් අයිතිකරු 

38 ආඥහ නිකුත් කිරීභ 
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6.5 දේෙඹ    9.22 දේෙඹ                          ඇමුණුභ 02 
 
ආකෘති 01  

 

(2 න තේදඹට අදහශ නිතේදනඹ තවෝ 4 න තේදඹට අදහශ නිතේදනඹ ඹටතත් අනු භනඹ කිරීභ වහ 
මිනින්තදෝරුරුන් විසින් බහවි හ කශ යුතුඹ.) 
 
 
දළන්ීභ 
 
................................................ හි 
................................................. ත  
 
යසාහදහඹකඹ විසින් ඳනන රද 1956 ප්රතිතලෝධි  නීති ප්රඥප්ති ිංග්රවතේ 460 න ඳරිච්තේදතේ ඉඩම් 

අත්කය  ළනීතම් ආඥහ ඳනතත් 2(3)/4(2) තේදඹට අදහශ තකොන්තද්සි 

ඹ ටතත් ......................................................... ඳශහතත්/දිසත්රික්කතේ අත්කය  ළනීතම් නිරධහරිඹහ තනුතන් 

ර්තේඹර් ජනයහඛයඹහ ත  ඳළරී ඇති ඵරඹ ප්රකහය   භහ ත  රඵහදී ඇති උඳතදස අනු ඳව  අත්න් 

 ඵහ ඇති භහ භඟ .................................................. කහර්ඹ භණ්ඩරඹ ඉව  වන් ඳශහතත්/ 

දිසත්රික්කතේ ...................................................  තභහි පිහිටහ ඇති ................................... දයණ 

ඉඩභට ................................................. 20.........හි ..................................... න දින ව ඳසු දිනර භළනුම් 

කටයුතු වහ ඉව  වන් ඉඩභට ඇතුළු න ඵ තභභඟින් දන්නු රළතබ්.  

 

 
.…........................................ 
යජතේ මිනින්තදෝරු 
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ආකෘති 02  

 
(5 න තේදඹට අදහශ නිතේදනඹ අනු භනඹ කිරීභ වහ මිනින්තදෝරුරුන් විසින් බහවි හ කශ යුතුඹ) 
 
 
දළන්ීභ 
 
 
.........................................හි 
..........................................ත  
 
 
යසාහදහඹකඹ විසින් ඳනන රද නීති ප්රඥප්ති ිංග්රවතේ 456 න ඳරිච්තේදතේ ඉඩම් භළනුම් ඳනතත් 4 

තේදඹ ඹටතත් ර්තේඹර් ජනයහඛ විසින් භහ ත  ඳයහ ඇති ඵරඹ ප්රකහය  ඳව  අත්න්  ඵහ ඇති භහ 

භඟ …………….................................................. කහර්ඹ 

භණ්ඩරඹ ...........................................ඳශහතත් ....................................................... 

දිසත්රික්කතේ ...........................................  තභහි පිහිටහ ඇති ................................................. දයණ ඉඩභට 

20...............හි ...........දින ව ඳසු දිනර අත්කය  ළනීතම් භළනුම් කටයුතු වහ යසාහදහඹකඹ විසින් 

ඳනන රද නීති ප්රඥප්ති ිංග්රවතේ 460 න ඳරිච්තේදතේ ඉඩම් අත්කය  ළනීතම් ඳන  උ1956 ප්රතිතලෝධි ) 

ඹටතත් ඇතුළු න ඵ තභභඟින් දන්නු රළතබ්. 

 
............................................ 
ය ජතේ මිනින්තදෝරු 
දිනඹ : ............................... 
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ශුපධි ඳත්රඹ 
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7 ැනි ඳරිච්දේෙඹ 

ඉංජිදන්රු භැනුේ 

ඳටුන 

දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 
වි්තයඹ පිටු 

 ඉංජිදන්රු භැනුේ ැරසුේ කිරීභ 

7.1.  දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් මලික ළරසුම් කස කිරීභ 1 

7.2.  දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  ඹළවිඹ 
යුතු උඳතදස ව ලිඹකිඹවිලි  

1 

7.3.  භමිතික භළනුම් ඳහරන රෙය පිහිටුීභ 1 

7.4.  තියස ව සියස ඳහරන ජහර ත ොයතුරු ම්ඵන්ධතඹන් කටයුතු කිරීභ 2 

7.5.  මිනින්තදෝරු අධිකහරිතේ කහර්ඹබහයඹ 2 

7.6.  භට්ටම් තර්යහ ව විස ය ඳරික්රභණ වහ මිනින්තදෝරුන් තඹදීභ 2 

7.7.  බිම් කට්ටි වහ තඹොදන රද මිනින්තදෝරුන්තේ කහර්ඹබහයඹ  2 

 දෙත්ර  ැඩ 

7.8.  තෙත්ර  ටවන් තෙත්ර  තඳොත්ර ඇතුරත් කිරීභ 2 

7.9.  ඉිංජිතන්රු භළනුම් වහ තෙත්ර  තඳොත්  2 

 ඳරික්රභණ 

7.10.  ග්රිඩ් ඛ තර්යහ දිතේ ඳහරන ඳරික්රභණ භළනුම් කිරීභ 2 

7.11.  විස ය ඳරික්රභණර යණ්ඩහිංක ඳත්ර තෙත්ර  තඳොත්ර ඇතුරත් කිරීභ 2 

7.12.  ග්රිඩ් ඛ භහයිම් දිතේ වහ තඳොදු භහයිභ දිතේ විස ය භළනුම් තඳන්ීභ 2 

 එළිකිරීභ 

7.13.  මිනින්තදෝරු අධිකහරි ඳශමු ඳරික්හතේදී උඳතදස රඵහදීභ 3 

7.14.  ග්රිඩ් ඛ තර්යහ එළිකිරීභ 3 

7.15.  එළිකිරීභට ඇති සාහන උ තර්යහර දිලහන් අනු සාහන උ තර්යහ 
තඳොතශොතේ රකුණු කිරීභ 

3 

7.16.  අතිතර්ක සාහන උ තර්යහක් එළිකිරීභ 3 

7.17.  එළිකිරීම් නදනික ප්ර තිඹ ඳරීක්හ කිරීභ  3 

7.18.  එළිකිරීම් වහ  භළනුම් තෙත්ර වහඹකරුන් තඹදීභ 3 

7.19.  එළිකිරීතම් ප්ර තිඹ දළක්තන ටවන් ඳත්හත න ඹහභ  3 

 පිල් රකුණු පිහිටුවීභ 

7.20.  පිඛ රකුණු පිහිටුීභ ව .හ අිංක කිරීභ 4 

7.21.  සාහන උ තර්යහතේ තකරය  හකහලික පිඛ රකුණු තඹදීභ 4 

 වි්තය භැනුේ 

7.22.  විස ය භළනුම් වහ උඳතදස 4 

7.23.  අළුතින් කයන රද භළනුම් ත ොයතුරු බහවි හ කිරීභ 4 

7.24.   හන් අනු භළනුම් කිරීභ 4 

7.25.  කළරෆ භහයිම්ර දශ ටවන් කස කිරීභ 4 

7.26.   ම් භහයිම් භළනුම් කිරීභ 4 

7.27.  භළනුම් හර් හ ළකී.භට ග්රහභනිරධහරි තතින් අලය විස ය රඵහ  ළනීභ 5 

7.28.  ඉ.ිං.ආ. ඹටතත් ඵළවළය කශ ඉඩම් ර ට භහයිම් තඳන්ීභ 5 

7.29.  සහබහවික රක්ණ වහ සිඹළු ඉදිකිරීම් භළනුම් කිරීතම් ළද ත්කභ 5 



තද.භළ.තය.  ඉිංජිතන්රු භළනුම් 
 

7 ළනි ඳරිච්තේදඹ ii 
  

 

දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 
වි්තයඹ පිටු 

 ප්රගභණ භට්ටේ ගැනීභ 

7.30.  පිඛ රකුණු කටු ටවන් ව භට්ටම් තර්යහ ර විස ය පිළිතඹර කිරීභ 5 

7.31.  විස ය භට්ටම්  ළනීභ 5 

7.32.  වළයවුම් රෙය උර් න රෙය ) 5 

7.33.  සාහන උ තර්යහරට භහන් ය ඇති රක්ණ ම්ඵන්ධතඹන් කටයුතු 

කිරීභ 

5 

7.34.   ඛ කඳු භ  උ 5 

7.35.  දිඹභහර්  ර භට්ටම්  ළනීභ 5 

7.36.  ඇශ භධයතේ තවෝ ඇතුර  උ 5 

7.37.  ඉවරභ  ිං තුය භට්ටම්  5 

7.38.  මීටර් 1 තභෝච්ජ තර්යහ වහ අභ ය සාහන උ 6 

7.39.  භට්ටම් තඳොත් පිටු වහ තර්යහ චිත්රභඹ සූචකඹ 6 

7.40.  භට්ටම් තඳොත්  ණනඹ කිරීභ වහ පිඹීභ 6 

7.41.  තදෝ තඵදහ වළරීභ 6 

 පිල් රකුණු රැයි්තු 

7.42.  පිඛ රකුණු රළයිසතු 6 

7.43.  මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් ඳත්හත න ඹන පිඛ රකුණු රළයිසතු 6 

7.44.  පිඛ රකුණු රළයිසතු තනස කිරීභ 6 

7.45.  භට්ටම් තඳොත් විනහල කිරීභ 6 

 දෙත්ර  ඳරීක්ණ 

7.46.  නදනික එළිකිරීම් ප්රභහණඹන් ඇස තම්න්තු කිරීභ 6 

7.47.  භට්ටම්  ළනීභ තෙත්රතේ ඳරීක්හ කිරීභ 6 

7.48.  තභෝච්ජ තර්යහර පිහිටීභ නීර්ණඹ කිරීභ වහ තෙත්ර  ඳරීක්ණ 7 

7.49.  විස ය භළනුම් වහ ඳරික්රභණ වහ තෙත්ර  ඳරීක්ණ ටවන් තඹදීභ 7 

 පිඹුරු ැඩ 

7.50.  ඉිංජිතන්රු භළනුම් වහ ිංක්ෂිප්  නහභ බහවි ඹ 7 

7.51.  ිංක්ෂිප්  නහභ තඛයනඹ තෙත්ර  තඳොත්ර තඹදීභ 7 

7.52.  පිඹුරු ළඩ වහ භෘදුකහිං  බහවි හ කිරීභ 7 

7.53.  පිඹුරු මුද්රණතේදී ඳරිභහණඹ, තෙත්ර  ඳත්ර ව ර්ණ ත ෝයහ  ළනීභ 7 

7.54.  ඹහඵද තෙත්ර  ඳත්ර භඟ භහයිම් ිංන්දනඹ 7 

7.55.  ඹහඵද ඳත්ර තඳන්න සුචිඹ කස කිරීභ 7 

7.56.  ඳත්ර භ  ග්රිඩ් ඛ තර්යහ අ ඹන් තඹදීභ 7 

 පිටඳත් මුද්රණඹ 

7.57.  දි.මි.කහ. වහ අතිතර්ක තෙත්ර  ඳත්ර කස කිරීභ  7 

7.58.  අතිතර්ක අිංකි  පිටඳත් කස කිරීභ  8 

 ඳැයණි භැනුේ 

7.59.  ඳළයික භළනුම් නළ  නිඹළකීභ තවෝ අධිසාහඳනඹ  8 

7.60.  අයුතු අඛරහ  ළනීම් පිළිඵ කටයුතු කිරීභ  8 

7.61.  තඳෞද් ලික ඉඩම් පිළිඵ කටයුතු කිරීභ 8 



තද.භළ.තය.  ඉිංජිතන්රු භළනුම් 
 

7 ළනි ඳරිච්තේදඹ iii 
  

 

දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 
වි්තයඹ පිටු 

7.62.  ඳළයික භළනුම් තඳන්ීභ  8 

 දභෝච්ජ දර්ඛා 

7.63.  තභෝච්ඡ තර්යහ අන් ර් නිතේලණඹ  8 

7.64.  තභෝච්ඡ තර්යහ ඇීභ 8 

7.65.  භමිතේ විස ය වයවහ තභෝච්ඡ තර්යහ ඇීභ 8 

7.66.  ඳත්ර භ  සාහන උ මුද්රණඹ 8 

7.67.  ඳත්ර භ  පිඛ රකුණු විස ය දළක්ීභ 8 

7.68.  ඳත්ර භ  තභෝච්ඡ තර්යහ උ දළක්ීභ 8 

 ඉංජිදන්රු භැනුේ දෙත්ර  ඳත්ර අංක කිරීභ 

7.69.  තෙත්ර  ඳත්ර අිංක දළක්ීභ 9 

7.70.  තෙත්ර  ඳත්ර තදකක් වහ එකභ අිංක ඇතිවිට 9 

 ඉංජිදන්රු භැනුේ පිඹුරු භත මුද්රණඹ කිරීභ 

7.71.  ඇශ/ඔඹ ආදිතේ නම් මුද්රණඹ 9 

7.72.  හිමිකම් විස ය මුද්රණඹ 9 

 දඹොමු දර්ඛා චිත්ර 

7.73.  මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් තඹොමු තර්යහ චිත්ර ඳත්හත න ඹහභ 9 

7.74.  තඹොමු තර්යහ චිත්ර පිළිතඹර කිරීභ  9 

7.75.  තඹොමු තර්යහ චිත්රර ඳරිභහණඹ 9 

7.76.  ිංයුක්  තඹොමු තර්යහ චිත්ර පිළිතඹර කිරීභ 9 

7.77.  ප්ර යඹන් තඹොදහ  තන්කය තඹොමු තර්යහ චිත්ර පිළිතඹර කයන අසාහ  9 

 ඉංජිදන්රු භැනුේ ප්රගති ාර්තා 

7.78.  හර් හ පිළිතඹර කිරීභට ම්භ  තඳෝර්භ  10 

7.79.  මිනින්තදෝරුන් විසින් මිනින්තදෝරු අධිකහරිට ඹන හර් හ 10 

7.80.  මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  ඹන 

හර් හ 

10 

7.81.  තෙත්ර  ප්ර ති හර් හ පිටඳ  10 

7.82.  භතු දළන  ළනීභ වහ හර් හ 10 

7.83.  දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් ඳත්හත න ඹහ යුතු තර්යහ චිත්ර 10 

7.84.  දිසත්රික් භළනුම් කහර්ඹහරතේ ඳත්හත න ඹනු රඵන භරක්ණහත්භක  

සිතිඹම් භ  ඉිංජිතන්රු භළනුම් තඳන්ීභ  

10 

 ඇශ භාර්ග රකුණු කිරීදේ භැනුේ 

7.85.  ඇශ භහර්  භළනුතම් අයමුණු 11 

7.86.  ඇශඛ  ළනීතම් වහ ළඩ ළරසුම් කිරීතම් .කක තන්කිරීභ 11 

7.87.  ප්රධහන ඇශ ව අතු ඇශ 11 

7.88.  ඹහඹ ව ඇශ අිංක කිරීභ 11 

7.89.  ඇශ භහර්  භළනුම් වහ තඹෝජි  ඇශ භහර්  ඇතුරත් මුද්රණ උOzalid මුද්රණ) 11 

7.90.  ඇශ භහර්  රකුණු කිරීතම් භළනුම් ඉඛලීම් තෙත්රඹට නිකුත් කිරීභ 11 

7.91.  ඇශ භහර්  රකුණු කිරීතම් භළනුම් කටයුතු ම්ඵන්ධීකයණඹ 11 

7.92.  ඇශ භහර්  භළනුතම් අනුතර්යන රඵහ  ළනීභ 11 

7.93.  ඇශ භහර් ර භධය තර්යහ අධිසාහඳනඹ  12 



තද.භළ.තය.  ඉිංජිතන්රු භළනුම් 
 

7 ළනි ඳරිච්තේදඹ iv 
  

 

දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 
වි්තයඹ පිටු 
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7 ළනි ඳරිච්තේදඹ 1 
  

 

7 ැනි ඳරිච්දේෙඹ 

ඉංජිදන්රු භැනුේ 

 
ඉංජිදන්රු භැනුේ ැරසුේ කිරීභ 

 

7.1 දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් ඉිංජිතන්රු භළනුභ වහ අලය ළරසුම් ඳව  දළක්තන 

ශීර් ඹටතත් කස කය අදහශ අිංල රට පිටඳත් හි  ඳශහත් ර්තේඹර් ජනයහඛ භඟින් අතිතර්ක 

ර්තේඹර් ජනයහඛ උතෙත්ර ) ත  එවිඹ යුතුඹ. 

 

(i) තිය් භැනුභ - අළුත් තියස ඳහරන ජහරඹක් මිහි ළන්  ළන්වුම් චන්ද්රිකහ (සූළටි)  ඳද්ධති 

උGNSS) බහවි තඹන් පිහිටුීභට අලය නම් . වහ ළරසුභක් පිළිතඹර කය නිතඹෝජය 

ර්තේඹර් ජනයහඛ උභමිතික) ත  ඹළවිඹ යුතුඹ. 

 

(ii) පිල් රකුණු ෙැමීභ ව භට්ටේ ගැනීභ - ද්විතියික තවෝ  ෘතියික භට්ටම්  ළනීභ කශ යුතු 

තේනම්, ඉව  උi) හි වන් ඳරිදි ළරසුභක් කසකය පිටඳ ක් නිතඹෝජය ර්තේඹර් 

ජනයහඛ උභමිතික) ත  ඹළවිඹ යුතුඹ. 

 

(iii) මලික කටයුතු - ඳරික්රභණ භහර්  එළි කිරීභ ව කුඤසඤ දළමීභ, භට්ටම් තර්යහ ව 

කිතරෝමීටය එක ඵළගින් දුරින්වූ වහ කිතරෝමීටය බහ ඹ ඵළගින් දුරින්වූ ග්රිඩ් ඛ තර්යහ පිහිටුහ එළි 

කිරීභ ව පිඛ රකුණු දළමීභ වහ භළනුම් තෙත්ර  වහඹකඹන් ප්රතඹෝජනත් ඳරිදි තේතේ 

තඹදවිභට ළරසුම් කශ යුතුඹ.  

මලික කටයුතු නිභ කිරීභ වහ කහර්ඹ භණ්ඩර අලය හතේ ඇස තම්න්තුක් සිඹළුභ 

කරුණු ළරකිඛරට ත න ඉ හ ඳරීක්හතන් පිළිතඹර කශ යුතුඹ. 

 

(iv) දිසත්රික් බහය තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් ඉිංජිතන්රු භළනුභ ඉඛලුම්කය ඇති 

ආඹ නතඹන් රඵහ  ළනීභට අලය සිඹළුභ ම්ඳත් දහඹකත්ඹන් ව තනත් වහඹන් 

වඳුනහ   යුතුඹ. ඉන් ඳසු .හ රඵහ ළනීභ වහ එභ ආඹ න ව .හතේ ප්රහතද්ශීඹ 

ප්රධහනීන් භඟ මීඳ කටයුතු කශ යුතුඹ. 

 

(v) කහර්ඹ භණ්ඩර ව අනිකුත් ම්ඳත් අලය හඹන් රළයිසතු   කශ යුතුඹ. 

 

7.2 දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරිතේ ළරසුභ අනුභ  කිරීතභන් ඳසු, ඳව  දළක්තන 

ලිඹකිඹවිලි මිනින්තදෝරු අධිකහරි  (මරසාහන) විසින් කස කශ යුතුඹ. ඉන්ඳසු අලය උඳතදස භඟ 

අදහශ මිනින්තදෝරු අධිකහරි  ත  භළනුභ ඳළරිඹ යුතුඹ. 

 

(i) ඳහරන රෙය, ඳරික්රභණ ව භට්ටම් තර්යහ චිත්ර අඩිංගු 1:50,000 සිතිඹභක්  

(ii) දළනටභත් නිභකය ඇති ප්රධහන භළනුම් ව භළනීභට ඇති ප්රතද්ලඹට ඹහ පිහිටි ප්රධහන 

භළනුම් තඳන්න 1:50,000 ඳරිභහණඹට පිළිතඹර කශ තර්යහ චිත්රඹක්. තභභ ඹහඵද 

ඇති ඉිංජිතන්රු භළනුම් තෙත්ර  ඳත් ර අිංක භඟ .හ භනින රද ර්ඹද වන් කශ 

යුතුඹ. 

(iii) අදහශ ප්රතද්ලඹ ආයනඹ න අළුත් ගුන් ජහඹහරඳ තවෝ චන්ද්රිකහ ඡහඹහරඳ 

(iv) 1:50,000 සිතිඹභක මිනින්තදෝරුරුන් ත  ළඩ අනුයුක්  කිරීභ වහ ඉිංජිතන්රු 

භළනුම් ප්රතද්ලඹ ආයණඹ න ඳරිදි කි.මී. 1 ග්රිඩ් ඛ තකොටු දළක්තන තඹොමු ඳත්රඹක් 

(iv) භළනුභ වහ පිරිවි ය 

 

7.3 කිතරෝමීටය 1 ඵළගින් දුරින්වූ ග්රිඩ් ඛ තර්යහ එළිකය පිඛ රකුණ දළමීභ/භමිතික භළනුම් ඳහරන රෙය 

පිහිටුීභ වළකි ඉක්භනින්භ සිදු කශ යුතුඹ. එඹ සිදු කශ වහභ නිතඹෝජය ර්තේඹර් ජනයහඛ උභමිතික) 

ත  දන්හ එභ රෙයර මිහි ළන්  ළන්වුම් චන්ද්රිකහ උසූළටි) ඳද්ධති උGNSS) බහවි තඹන් නිරීෙණ 
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රඵහත න තියස ඳහරන ජහරඹ පිහිටුහ  ළනීභට කටයුතු කශ යුතුඹ. ඊට භ හමී පිඛ රකුණු භට්ටම් 

කිරීභද සිදුකශ යුතුඹ. තභභ කහර්ඹඹන් වහ මිනින්තදෝරු අධිකහරි  විසින් ඔහුතේ මුළු තේක 

භණ්ඩරඹභ ක්රභත් ළරසුභකට අනු තඹදවිඹ යුතුඹ. 

 

7.4 තභභ තියස ව සියස ඳහරන ජහරඹ පිහිටුවිතභන් ඳසු, මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් පිහිටුන රද පිඛ 

රකුණු, ඳහරන රෙය ටවන් ව .හතේ අ ඹඹන් උයණ්ඩහිංක), ව ව ැසස උග්රිඩ් ඛ) තර්යහ 1:50,000 

සිතිඹභක රකුණු කය දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  ඹළවිඹ යුතුඹ. 

 

7.5 මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  7.2 තේදතඹහි වන් තඛයන රළබුනු ඳසු එක් එක් මිනින්තදෝරුයඹහ 

ත  අනුයුක්  කිරීභ වහ බිම් ප්රතද්ලර භහයිම් දිතේ විස ය තර්යහ ව භට්ටම් තර්යහ ළරසුම්  කශ 

යුතුඹ. 

 

7.6 මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් එක් එක් බිම් ප්රතද්ලඹ උග්රිඩ් ඛ තකොටු) වහ මිනින්තදෝරුයතඹකු ඵළගින් 

අනුයුක්  කිරීතම්දී  ඉිංජිතන්රු භළනුම් ඳත්රතේ අනු පිළිතරට ඇති ප්රතද්ලරට තඹදීභට වළකි ෆභ 

අසාහකදීභ කටයුතු කශ යුතුඹ. එකභ ඉිංජිතන්රු භළනුම් ළඩ වහ මිනින්තදෝරුරුන් 

තදතදතනක් තඹදීභට අලය වුතවොත්, එක් අතඹකුට භට්ටම් ළඩත් අතනක් අඹට විස ය භළනීතම් 

ළඩත් නිඹභ කශ යුතුඹ. 

 
7.7 මිනින්තදෝරුයඹහ විසින්  භහට රළබී ඇති බිම් ප්රතද්ලඹ තබෞතික ව ඊට අදහශ ගුන් ඡහඹහරඳ තවෝ 

චන්ද්රිකහ ඡහඹහරඳ භඟින් තවොඳින් අධයඹනඹ කය  බිම් ප්රතද්ලර භහයිම් දිතේ ව ග්රිඩ් ඛ බිම් කට්ටි තුර 

විස ය භළනීභට අලය ඳරික්රභණ ළරසුම් කශ යුතුඹ. එතේභ බිම් ප්රතද්ලර භහයිම් දිතේ ව . තුර 

පිහිටුවිඹ යුතු භට්ටම් තර්යහ ක්රභඹක් ළරසුම් කශ යුතුඹ. ළඩ ආයම්බ කිරීභට තඳය ළඩ ළරළසභ 

මිනින්තදෝරු අධිකහරි තතින් අනුභ  කයහ    යුතුඹ.  

 

 

දෙත්ර  ැඩ 

 

7.8 තෙත්ර  ටවන් ඳත්හත නඹහතම්දී   11 ළනි ඳරිච්තේදඹ ව 22 ළනි ඳරිච්තේදඹන්හි ඳරිදි කටයුතු 

කශ යුතුඹ. තෙත්ර  තඳොත්හි ආදර්ලඹන්   11 ළනි ඳරිච්තේදතඹහි ඇමුණුම් 01 සිට 09 දක්හ ඇතුරත් 

කය ඇ . 

 

7.9 වළකි හක් දුයට එක් ප්රතද්ලඹක් තුර ඇති  භළනුම් වහ අනු හමී අිංක හි  තෙත්ර  තඳොත් බහවි හ කශ 

යුතුඹ. 

 

ඳරික්රභණ 

 

( වි්තය වා 2 ැනි ඳරිච්දේෙඹ ඵරන්න) 

 

7.10 ග්රිඩ් ඛ තර්යහ දිතේ භනිනු රඵන ඳහරන ඳරික්රභණ  ළන ඉ හභත් ළරකිලිභත් විඹ යුත්තත්, ඹම් යදක් 

සිදුවුතවොත් එඹ අක්හිංල ර තවෝ අඳඹහන ර අනුරඳ යදක් තර ඳයහර් නඹ න ඵළවිනි. 

 

7.11 සිඹළුභ ඳරික්රභණ ර යණ්ඩහිංක තෙත්ර  තඳොත් ර අරහ අත්න  ළබිඹ යුතුඹ. එවිට ඉිංජිතන්රු 

භළනුම් තෙත්ර  තඳොත් ආශ්රතඹන් විකීර්ණ භළනුම් ර නිය  මිනින්තදෝරුන්ට . වහ අලය කරුණු 

තොඹහ දළන  ළනීභට වළකි තේ. 

 

7.12 ග්රිඩ් ඛ භහයිම් ර විස ය භළනීභ එක් මිනින්තදෝරුයතඹක් විසින් ඳභණක් සිදු කශ යුතු අ ය . අනු 

තඳොදු භහයිම්හි නළත නහිය වහ දකුණු භහයිම් භළනීභ හභහනයතඹන් සිදු කශ යුතුඹ.  
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එළි කිරීභ 

 

7.13 මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් මිනින්තදෝරුයඹහතේ ළඩ ඳශමුයට ඳරීක්හ කය ඵළලීතම්දී,  එභ ළඩ 

ළරසුභ අධයඹනඹ කය එළි කිරීභට ඇති සාහන උ තර්යහ    යුතු දිලහ  ළන මිනින්තදෝරුයඹහට 

දළන්විඹ යුතුඹ. තභඹ තීයණඹ කයනු රඵන්තන් ගුන් ජහඹහරඳ/චන්ද්රිකහ ඡහඹහරඳ විභර්ලනඹ කය 

ඵළලීතභන් ඳසුඹ. 

 

7.14 එළි කිරීභ තර්යහතේ තදඳළත්ත න්භ සිදු කයනු රඵන අ ය, ෆභ භළදිවත් කි.මී ½  ග්රිඩ් ඛ තර්යහකදීභ 

එහි නිළයදි හඹ ඳරීක්හ කය ඵරනු රළතබ්. කි.මී. ½  ක තකොටක් තුර මීටර් 5 කට ළඩි තදෝඹක් 

ඇති ඵ දළන ත් විට, එඹ නළ  නිළයදි කය එළි කයනු රළතබ්. 

 

7.15 මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් තඳන්නුම් කය දුන් ඳරිදි, මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් සාහන උ තර්යහ 

තඳොතශොතේ රකුණු කශ යුතුඹ. .හ මීටර් 100 /මීටර් 50  ඳය යඹකින් යුක්  න අ ය, තර්යහ කි.මී. 

1 කට ළඩි නම් තදඳළත්ත න්භද, කි.මී 1 ට අඩු නම් එක් ඳළත් කින් ඳභණක් තඳොතශොතේ රකුණු 

කිරීභ කශ යුතුඹ. තඳොතශොතේ දිලහ රකුණු කයන දිනතේදීභ, ෆභ සාහන උ තර්යහකභ 

තදඳළත්ත න්භ මීටර් 50/මීටර් 20 ක දුය ප්රභහණඹක් එළි කයනු රළතබ්. තභභ ඳය යඹන්  තේහ 

දහඹකඹහතේ අලය හඹ අනු තනසවිඹ වළකි අ ය පිරිවි යඹන්හි දක්හ ඇති අන්දභට සිදු කශ 

යුතුඹ. 

 

7.16 සාහන උ තර්යහ මිටර් 50  කින් දික් කිරීභ තවෝ ඹහඵද ප්රතද්ලඹ කලින් භළන තනොභළති නම්, ඹම් 

ර්ඹක භළනීභට  න්නහ ප්රතද්ලතේ පිටස ය භහයිභ ඉක්භහ ඹන තේ අතිතර්ක සාහන උ තර්යහක් 

එළි කිරීභ කශ යුතුඹ. තභඹ අලය න්තන් පිටස ය භහයිතම් තභෝච්ඡ තර්යහර නිළයදි හඹ  ළන 

 ඵරහ  ළනීභ වහඹ. 

 

7.17 ඉිංජිතන්රු භළනුම් ර නිය  මිනින්තදෝරුයඹහතේ ක්රිඹහශීලීබහඹ ළඩි ලතඹන් යහ ඳත්තන්, 

ළඩිභ එළිකිරීතම් ප්රභහණඹක් රඵහතදන ඳරිදි ඔහුතේ භළනුම් තෙත්ර වහඹක කණ්ඩහඹතම් 

තභතවඹීතම් වළකිඹහ භ ඹ. තභඹ ඳත්හ  ළනීභ වහ, මිනින්තදෝරුරුන්තේ එළි කිරීතම් 

නදනික ප්ර තිඹ සියුම් තර ඳරීක්හ කය ඵළලිඹ යුතුඹ. ළඩ කය ඇති අඩු එළි කිරීම් ප්රභහණඹට 

තවේතු,  ය ලතඹන්භ එළිකිරීභට ඇති ප්රතද්ලතේ සහබහඹ තවේතුතකොට ත න සිදු වූක් ද නළතිද 

ඹන්න මිනින්තදෝරුරු විසින්භ තුටුදහඹක තර දළන  ළනීභ වහ තෙත්රතේදී ඳරීක්හ කය ඵළලිඹ 

යුතුඹ. 

 

7.18 භළනුම් තෙත්ර වහඹකයින් තුන්තදනහ තවෝ ව ය තදනහ ඵළගින් කණ්ඩහඹම් රට තඵදහ එළිකිරීම් 

කටයුතුර තඹදවිඹ යුතුඹ. 

 

7.19 1:50,000 ඳරිභහණතේ එළිකිරී තම් ප්ර ති තර්යහ චිත්රඹක් ඳත්හත න ඹහ යුතු අ ය එහි තිතේ එක් 

එක් දිනර කයන රද එළිකිරීම් තන් තන් ඳහටින් තඳන්විඹ යුතුඹ. ප්රධහන භළනුම් තෙත්ර  වහඹක 

විසින් 1:10,000 ඳරිභහණතේ එළි කිරීතම් ප්ර ති තර්යහ චිත්රඹ ඳත්හ ත න ඹහ යුතුඹ. එඹ ඔහු විසින් 

ෆභ දිනඹක් අහනතේදීභ මිනින්තදෝරුයඹහ ත  ඉදිරිඳත් කශ යුතු අ ය, මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් 

ඔහුතේ තර්යහ චිත්රඹට එයින් දත්  පිටඳත් කිරීතභන් ඳසු, එහි තකටි අත්න තඹොදනු රළතබ්. න 

ඳරිඝණක  හක්ණඹ උඳතඹෝගි කයත න තභඹ අිංකි  දත්  ටවනක් තරද ඳත්හත න ඹහභ 

කශ වළකිඹ. ෆභ තිඹක් අහනතේදීභ මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් ඔහුතේ එළිකිරීතම් ප්ර ති තර්යහ 

චිත්රඹ මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  ජර්නඛ තඳෝයභඹත් භඟ ඹළවිඹ යුතු අ ය අිංකි  දත්  ටවන 

විදුත්  ළඳෆර භඟින් ඹළවිඹ වළකිඹ.  

 

බිම් කට්ටි තඳන්හ ඇති තර්යහ චිත්රතේ නිඹමි  සාහනඹන්හි, එළිකයන රද තර්යහ තඳන්නු රළතබ්. 

තඹොදහ    යුතු ම්භ  ඳහට ඳව  ඳරිදි තේ. 

 

 



තද.භළ.තය.  ඉිංජිතන්රු භළනුම් 
 

7 ළනි ඳරිච්තේදඹ 4 
  

 

  තිතේ  1ළනි දින - යතු      

  තිතේ  2 ළනි දින - නිඛ      

  තිතේ  3 ළනි දින - කව 

තිතේ  4 ළනි දින - දුඹුරු     

තිතේ  5 ළනි දින - තකොර 

       තිතේ  6 ළනි දින - කළු     

තිතේ  7 ළනි දින - දුඹුරු 

 

 

පිල් රකුණු පිහිටුවීභ 

 

7.20 කිතරෝමීටය 1 හි ග්රිඩ් ඛ තර්යහ කළතඳන සාහනර, පිත් ර ඇණඹ යහි   “E” ර් තේ පිඛ රකුණු        

උ2 ැනි ඳරිච්දේෙදේ ඇමුණුභ 06) ආයක්හ හි   ළන්ර  නනු රළතබ්. තකොන්ක්රීට් ඵදහභ ත ත් 

තිතඵන විටදී, පිඛ රකුණු භ  පිඛ රකුණු අිංක කඳහ/ ලිඹහ තඳන්නු රළතබ්. අකුරු ව අිංක ග්රීඩ් ඛ 

තර්යහතේ ඵටහිය සිට නළත නහිය දිලහට විඹ යුතුඹ. 

 

7.21 මිනින්තදෝරුයතඹකු ත  ඳයහ ඇති ඕනෆභ බිම් ප්රතද්ලඹක සාහන උ තර්යහර තකරය 

 හකහලික පිඛ රකුණු තර උඩු ඳළත්  තට්ඳය වළඩඹට කඳන රද  ද ඳශඛ ලී කුඤසඤ දභනු රළතබ්. 

තම්හට අිංක තඹොදනු රඵන්තන් ිඛපීඹ උඳතදස තඳොතත් 25 ළනි උඳ ග්රන්ාඹට අනුඹ. තභභ 

 හකහලික පිඛ රකුණු රට උ රඵහදීභ වහ භට්ටම් තර්යහ පිහිටුීතම්දී .හ වළයවුම් සාහන තර 

ත න උ රඵහදිඹ යුතු අ ය විස ය තවෝ අ යභළදි රෙයඹක් තර තනො   යුතුඹ.  

 

 

වි්තය භැනුේ   

  

( වි්තය වා 9 ැනි ඳරිච්දේෙඹ ඵරන්න) 

 

7.22 සාහන උ තර්යහ ර විස ය භට්ටම්  ළනීභට තඳය .හතේ විස ය භළනුභ කශ යුතුඹ. දුම්රිඹ භහර් , 

භහර් , ඳටු ඳහයඛ, ඇශඛ, ඵළමි,  ඛ ඳර්  ව ළද ත් ත ොඩනළගිලි ළනි සිඹළුභ භ 

රක්ණහත්භක අිං  රක්ණ භළන නළ තවොත් තනත් පිඹුයකින් භහරු කය   යුතුඹ. 

 

7.23 ඉිංජිතන්රු භළනුම් ප් යතද්ල තුර ඇති ඇශ, භහර් , ඳටු ඳහයඛ ව ආදහඹම් භහයිම් භෆ  කහරඹකදී 

භළන තිතබ්නම් .හ පරදහයි තර තඹොදහ    යුතුඹ.   

 

7.24 තනස  හන් අ ය ඇති භහයිම් ව යජඹ වහ තඳෞද් ලික ඉඩම් අ ය ඇති භහයිම් භළන කට්ටි 

ලතඹන් තඳන්නු රළතබ්. 

 

7.25 යජතේ ඉඩම් තුර ඇති, මකශන්, රඳු කළරෆ ව දභන ර දශ භහයිම්, විලහර ඳරිභහණතේ තභෝච්ඡ 

පිඹුරු භ   තිත් ඉරි ලින් කටු ටවන් කය තඳන්විඹ යුතුඹ. .හතේ බිම් ප්රභහණ ඹන් කිට්ටුභ 

තවක්ටඹහයඹ දක්හ  ණන් ඵළලිඹ යුතු අ ය, එඹ ඉිංජිතන්රු භළනුම් ඳත්රඹකට ඇතුරත් තකොට, 

හර් හ භඟ ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ. 

 

7.26 සිඹළුභ  ම් භහයිම් භළන තවෝ කලින් කයන රද භළනුම් ඇත ොත්, .හතේ ඳයණ තෙත්ර  තඳොත් ලින් 

නළ  නිඹළකීම් කය තවෝ ග්රිඩ් ඛ තර්යහ කළතඳන  ළන් ආධහයතඹන් කටු ටවන් කය තඳන්විඹ යුතුඹ. 

එතර කටු ටවන් කශ භහයිම්,  ම් භහයිම් තවෝ ආදහඹම් භහයිම් වහ වූ ම්භ  රකුණු තඹදීතභන්  

විස ය ඇ ඇති  ඉිංජිතන්රු භළනුම් ඳත්රඹ භ  තඳන්නු රළතබ්. 



තද.භළ.තය.  ඉිංජිතන්රු භළනුම් 
 

7 ළනි ඳරිච්තේදඹ 5 
  

 

7.27 ග්රහභ නිරධහරි භඟ තෙත්රතේදී අදවස විභී.තභන් ඳසු, එක් එක්  තම් ඇති නිහ  ණන, ඳවුඛ 

 ණන වහ දශ ජන වනඹ  ළන විස ය දළනත න, .හ උඳතඛයනඹක ඇතුරත් කය 

මිනින්තදෝරුයඹහ විසින්  හර් හ භඟ ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ. 

 

7.28 ඉ.ිං.ආ. ඹටතත් ඵරඳත්ර රඵහ දී ඇති, එතවත් ිංර්ධනඹ කය තනොභළති ඉඩම් ර පිට  දශ භහයිම් 

තෙත්ර  ඳත්රතේ තිත් ඉරි ලින් තඳන්හ විස ය කශ යුතුඹ. 

 

7.29 ඉිංජිතන්රු ිඛපීන්ට ප්රතද්ලතේ සහබහඹ වඳුනහ ළනීභ වහ ළද ත්න ත ොයතුරු/අිං  

රක්ණඹන් ව සිඹළු ඉදිකිරීම් භළන තඳන්විභ ඉ හ ළද ත්ඹ. 

උදහ:  ඔඹ, ඇශ, විඹලි ඇශ තභන්භ ඵළමි, කළණීම් ව තේලි,  ඛ හි  ප්රතද්ලර භහයිම් ආදිඹ. 

 

 

ප්රගභණ භට්ටේ ගැනීභ 

 

7.30 1:50,000 ඳරිභහණඹට පිළිතඹර කයන රද අනුතර්යනඹක, අළුතින් පිහිටුන රද භට්ටම් තර්යහ භහර්  

(සුළු තවෝ ඊට ඩහ ළඩි), පිඛ රකුණු ර ර් , .හතේ අිංක ව ටිනහකම්, තෙත්ර තඳොත් ව 

භට්ටම් තඳොත් ර අිංක ඇතුරත් කය තිබිඹ යුතුඹ.  පිඛ රකුණු කටු ටවන්ද උඇමුණුභ 01) භඟ 

අසාහට  ළරතඳන ඳරිදි දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරඹට තවෝ නිතඹෝජය ර්තේඹර් ජනයහඛ 

උභමිතික) ත  තවෝ ඹනු රළතබ්. භට්ටම් තඳොතත් අන්තිභ පිටුතේ පිඛ රකුණු පිළිඵ කටු ටවන් 

තඳන්නු රඵන අ ය, සුචකඹ හි  පිටුතහි නිසි ඳරිදි වතික ටවන් තඹදිඹ යුතුඹ. 

 

7.31 වි්තය භට්ටේ ගැනීභ -  විස ය භට්ටම්  ළනීභ ඹනු අදහශ ප්රතද්ලඹ ආයනඹ න ඳරිදි ක්රභත් 

ආකහයඹකට සාහනීඹ උ රඵහ ළනීභ ව සහබහවික තවෝ කෘත්රීභ අිං  රක්ණඹන් භ  තවෝ .හ 

දිතේ උ රඵහ ළනීභට කයනු රඵන භට්ටම්  ළනීභ තේ. 

 

7.32 භට්ටම් තර්යහක් ඳටන්  ළනීතම්දී තවෝ පිඹීතම්දී බහවි හ කයනු රඵන රෙයඹන්හි  හකහලික පිඛ 

රකුණු පිහිටුවිඹ යුතු අ ය .හතේ උ පිහිටුවිඹ යුත්තත් භට්ට්ම් තර්යහක එභ රෙයඹ ර් න 

රෙයඹක් තර බහවි හ කිරීතභනි. 

 

7.33 සාහන උ තර්යහ රට භහන් ය ඇති භ රක්ණඹන් භ  තවෝ .හ දිතේ උ රඵහ ළනීභට විතලේ 

ළරකිඛර තඹොමු කශ යුතුඹ. 

 

7.34 ඉිංජිතන්රු ිඛපීන්ට,  ඛ ඳර්  ර ප්රභහණඹ ව .හතේ වළඩඹ අනුභහන ලතඹන් දළන  ළනීභ 

වහ, .හ භ  උ, ෆතවන  යම් රඵහ   යුතුඹ. ළඩිභ උස සාහනතේ උ නිරීක්ණඹ කශ යුතුඹ. 

ළඩිභ උස සාහනතේ උ රඵහ  ළනීභ, හභහනය භට්ටම් ක්රභඹට කශ තනොවළකිනම්, 

විතකෝණභහනතඹන් උ නිරීක්ණඹ කිරීතම් ක්රභඹ තවෝ ලිනන් තට්ප් ඳටිඹක් ආධහයතඹන් පිඹ ළට 

භළනුම් ක්රභඹ වුද ප්රතඹෝජනඹට    වළකිඹ. 

 

7.35 දිඹ භහර්  ර තකොටස වහ ම්ඵන්ධතඹන් ඹම් ක්රභඹකට සාහන උ තර්යහ කස තකොට ඇත්නම් වහ 

ඔඹ දිතේ හභහනයතඹන් මීටර් 100 ඳය යඹකින් යුක්  උ නිරීක්ණඹ කිරීභට තනොවළකි නම්, ඇති 

 යම් උඛ රඵහදීභ වහ එළනි තකොටස භට්ටම්    යුතුඹ. 

 

7.36 තුතර්  ළඹුරුකභ නිහ ඳතුතඛ උ නිරීක්ණඹ කිරීභට තනොවළකි නම්, තුතර් වළකි හක් දුයට  ළඹුය 

නිරීක්ණඹ කය එභ උ පිඹුතර් නිඹමි  සාහනතඹහි තඳන්විඹ යුතුඹ. 

 

7.37 ඉවශභ  ිං තුය භට්ටභ දළන   වළකිනම්, එඹ ෆභ කි.මී. ½ තකොටුකභ අභ ලතඹන් සාහන 4 ක 

ත් තඳන්විඹ යුතුඹ.  ිං තුතයන් ඹට තනොන ඳරිදි සුදුසු  ළන් ර, ජනඳද හී.න් වහ කුඩහ 

ත ඛ ෆදීභ වහ හරිභහර්  තදඳහර් තම්න්තුට තභභ ටිනහකම් අලය තේ. එළනි උ 

රඵහ ළනීතම්දී මිනින්තදෝරුරු විතලේතඹන් ළරකිලිභත් විඹ යුතුඹ. 



තද.භළ.තය.  ඉිංජිතන්රු භළනුම් 
 

7 ළනි ඳරිච්තේදඹ 6 
  

 

7.38 මීටර් 1 තභෝච්ඡ තර්යහ දශ ලතඹන් ඇීතභන් ඳසු, අලය  ළන්ර අතිතර්ක සාහන උ 

නිරීක්ණඹ කශ යුතුඹ. එකභ ටිනහකභකින් යුත් තභෝච්ඡ තර්යහ තදකක් තවෝ ඊට ළඩි  ණනක් 

එකට ඹහ පිහිටිතේ නම්, .හයින් සඹිං-තභෝච්ඡ තර්යහන් ෆ දී ඇත්තත්ද ඹන්න තීයණඹ කිරීභ 

වහ අලය  යම් අභ ය සාහන උ නිරීක්ණඹ කශ යුතුඹ. 

 

7.39 භට්ටම් තඳො ක ෆභ පිටුකභ අඩිංගු තද්  ළන තර්යහ චිත්රභඹ සුචකඹක්, මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් 

ඳත්හත න ඹහ යුතුඹ. තභඹ භට්ටම් තඳොතත් කයතේ ඇතුඛ ඳළත්තත් අරනු රළතබ්. 

 

7.40 භට්ටම් තඳොත් දිනඳ හභ  ණනඹ තකොට “පිඹීභ”  ණන් ඵළලිඹ යුතුඹ. 

 

7.41 සාහන උ වහ භට්ටම්  ළනීම් ර තදෝඹ තඵදහ වළරීභට අලය නළ . එතවත් පිඛ රකුණු ර උ 

පිහිටුීභ වහ භට්ටම්  ළනීම් රදී තදෝ තඵදහ වළරීභ සිදු කශ යුතුඹ. 

 

 

පිල් රකුණු රැයි්තු 

 

7.42 පිඛ රකුණු ටිනහකම් අන් ලතඹන් නිලසචඹ කිරීතභන් ඳසු, පිඛ රකුණු රළයිසතු තඳෝයභඹට 

උඇමුණුභ 02) ඇතුරත් කයනු රළතබ්. මිනින්තදෝරු අධිකහරි  විසින් භට්ටම් තඳො  වහ ඉිංජිතන්රු භළනුම් 

ඳත්රඹ භඟ එතර ඇතුරත් කයනු රඵන ටිනහකම් ර වරි ළයදි ඵරහ තකටි අත්න තඹොදනු රළතබ්. 

 

7.43 අමුණහ ඇති ආකෘති ඳත්රතඹහි වන් ඳරිදි, මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් මුළු ප්රතද්ලඹ වහ පිඛ 

රකුණු රළයිසතු ඳත්හ ත න ඹනු රළතබ්. මිනින්තදෝරුයඹහතේ පිඛ රකුණු රළයිසතු අනු එඹ 

ම්ඳහදනඹ කයනු රළතබ්. එතර ඇතුරත් කයනු රඵන ටිනහකම් අහන ටිනහකම් න අ ය, .හ 

තඹොමු චිත්ර වහ බහවි හ කයනු ඇ . 

 

7.44 මිනින්තදෝරුයඹහතේ පිඛ රකුණු රළයිසතු භ  තකටි අත්න්  ළබීතභන් ඳසු, ඔහු විසින් 

මිනින්තදෝරු අධිකහරිට තනොදන්හ පිඛ රකුණු ර ටිනහකම් තනස තනොකශ යුතුඹ. 

 

7.45 ඉිංජිතන්රු භළනුම් පිඹුරු මුද්රණඹ කය දිසත්රික් මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් පිටඳත් නිකුත් කිරීතභන් ඳසු 

දෘඪ පිටඳත් ප්රධහන කහර්ඹහරතේ තඛයන කශභනහකයණ වහ ෘත්තීඹ ප්රමිතීන් අිංලඹ ත ද, අදහශ 

අිංකි  ත ොනු ර ආයක්ෂි  පිටඳත් ඉඩම් ත ොයතුරු ඳද්ධති අිංලඹ ත ද  ඹළවිඹ යුතුඹ. විස ය 

භට්ටම්  ළනීභ වහ බහවි හ කශ සිඹළුභ භට්ටම් තඳොත් ය ඳවකින් ඳසු දිසත්රික් මිනින්තදෝරු 

කහර්ඹහරඹ විසින් විනහල කය දභනු ඇ . 

 

දෙත්ර  ඳරීක්ණ 

 

7.46 තෙත්ර  ළඩ ආයම්බතේදීභ, මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින්, එක් එක් භළනුම් තෙත්ර  වහඹක කණ්ඩහඹම් 

ර එළි කිරිතම් ී.ඝ්ර හඹ  ළන ඳරීක්හ කය ඵළලිඹ යුතුඹ. එළි කිරීතම් හභහනය ප්රභහණඹ තකතේද 

ඹන්න හධහයණ ඇස තම්න්තු   කිරීභ වහ එළි කයනු රඵන අසාහතේදී අඩු ලතඹන් ඳළඹ 

තදකක්ත් එහි ැසී සිටිඹ යුතුඹ. දිසත්රික් බහය තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් එළි කිරීම් වහ 

ළඩ ප්රභහණඹන් නිඹභ කයනු රළතබ්. 

 

7.47 වරි ළයදි ඵළලීතම්දී , දළනටභත් නිභකය ඇති තර්යහ නළ  භට්ටම්  ළනීම් තවෝ තනභභ තර්යහ භට්ටම් 

 ළනීම් සිදු කශ යුතුඹ.  භ ඳහරනඹ ඹටතත් කයන රද සිඹළුභ භට්ටම් ළඩ නිඹමි  ඉඩතදන රද තදෝ 

ී.භහන් ඇතුර  පිඹී තිබීභ  ළන මිනින්තදෝරු අධිකහරි   කි යුතුඹ. 

 

7.48 සාහනතේදී ඳරීක්හ කය ඵළලීතභන්, තභෝච්ඡ තර්යහ පිහිටහ ඇති දිලහ කළපී ඹන තේ අතිතර්ක තර්යහ 

භට්ටම්  ළනීතභන්, තවෝ ෆභ අසාහරදීභ අවිනිලසචි  ඹයි වළතඟන තභෝච්ඡ තර්යහ භුමිතඹහි 

පිහිටුහ  ළනීතභන්, තභෝච්ඡ තර්යහ භහර් තඹන් තඳන්නුම් කයනු රඵන භමි ත ොයතුරුර 
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නිළයදි හඹ  ළන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් ඳරීක්හ කය ඵළලිඹ යුතුඹ. තභඹට අභ ය මි.අ. විසින් 

ෆභ ඉිංජිතන්රු භළනුම් ඳත්රඹකභ තඳන්නුම් කය තිතඵන ඩහත් විෘ  .කහකහය තනොන බිම් ප්රතද්ල 

වහ අලය නම් අතනකුත් ප්රතද්ලද ඳරීක්හ කය ඵළලිඹ යුතුඹ. 

 

7.49 මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් භළනුම් තෙත්ර  වහඹක කණ්ඩහ ඹතම් භට්ටම් ළඩර ඳරික්රභණ ව 

විස ය භළනුම් ර ෆතවන ප්රභහණඹක් ඳරීෙහකය වරි ළයදි ඵළලිඹ යුතු අ ය, භට්ටම් තඳොත්ර 

තභන්භ ෆභ ඉිංජිතන්රු භළනුම් ඳත්රඹකභ . පිළිඵ වතිකඹක් තඹොදහ අත්න් කශ යුතුඹ. එභ 

වතිකතේ ඳරීක්ණ වහ බහවි හ කයන රද භට්ටම් තඳොත්රට තඹොමුද ඇතුරත් කශ යුතුඹ. ෆභ 

ඉිංජිතන්රු භළනුම් ඳත්රඹකභ ඳරීෙහකය ඵළල ඵට වතිකඹක් ලිඹහ අත්න් කශ යුතුඹ. තෙත්රතේදී 

කයන රද වරි ළයදි ඵළලීම් අඩිංගු න තෙත්ර  තඳොත් රට තඹොමු කිරීම්, එභ වතිකතේ ඇතුරත් විඹ 

යුතුඹ. ිඛපීඹ උඳතදස තඳොතත් 4 ළනි ඳරිච්තේදතඹන් නිඹභ කය ඇති ඕනෆභ ක්රභඹක් අනු භනඹ 

කශවළකි අ ය, මිනින්තදෝරු අධිකහරිතේ ඳහරනඹ ඹටතත් කයන රද සිඹළුභ භළනුම්,   2.23 තේදතඹන් 

නිඹභකය ඇති අලය නියදය හතඹන් යුක්  ඵට  කි යුතුඹ. අභ ලතඹන් ළඩ ලින් 10% 

ප්රභහණඹක වරි ළයදි ඵළලිඹ යුතුඹ. 

 

පිඹුරු ැඩ 

 

7.50 ඉිංජිතන්රු භළනුම්රට අදහශ පිඹුරු ව තෙත්ර  තඳොත්ර, භළනුම් විස ය දළක්ීභ වහ   11 ළනි 

ඳරිච්තේදතේ ඇමුණුභ 10 හි තකටි තඹදුම් බහවි හ කශ යුතුඹ.  

 

7.51 එභ ිංක්ෂිප්  නහභඹන්ට තඹොමු දළක්ීභක්, ෆභ ඉිංජිතන්රු භළනුම් තෙත්ර  තඳො ක මුඛ පිටුට 

මුහුණ රහ, පිට කයතේ ඇතුඛ ඳළත්තත් අරහ  ළබිඹ යුතුඹ. දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරතේදී 

ඉිංජිතන්රු භළනුම් වහ නිකුත් කයනු රඵන සිඹළුභ තෙත්ර  තඳොත්ර තභඹ ඇරවිඹ යුතුඹ. 

 

7.52 පිඹුරු ළඩ මිනින්තදෝරු තදඳහර් තම්න්තු විසින් ඳඹහ ඇති භෘදුකහිං  බහවි තඹන් සිදු කශ යුතුඹ.  

 

7.53 පිඹුරු මුද්රණඹ කිරීභ තේහ දහඹකඹහතේ පිරිවි යඹන්ට අනු සුදුසු ඳරිභහණඹකට සුදුසු ර්ණ තඹොදහ 

සිදු කශ යුතුඹ. හභහනය කටයුතුරදී  1:5,000 ඳරිභහණඹට  A3 ප්රභහණතේ තෙත්ර  ඳත්ර භ  

ත ොයතුරු කළු ර්ණතඹන් ව තභෝච්ඡ තර්යහ දුඹුරු ර්ණතඹන් මුද්රණඹ කය පිඹුරු ඇීභ කයනු 

රළතබ්.  

 

7.54 භහයිම් ළීතම් අනුතර්යන ආධහයතඹන් තවෝ භෘදු පිටඳත් බහවි හ කය එක් එක් තෙත්ර  ඳත්රඹක භහයිම් 

ඹහඵද තෙත්ර  ඳත්රර භහයිම් භඟ හ ඵළලිඹ යුතුඹ. තදඳළත්තත් ඇති බිම් කළඵලි ර විස යද 

හ ඵළලිඹ යුතුඹ. පිඹුරු ඳත්ර වතික කිරීභට කලින් තභභ ළීම් කය ළයදි නිළයදි කශ යුතුඹ.  

 

7.55 ඹහඵද තෙත්ර ඳත්ර දක්න සුචිඹක්, පිටඳත් කිරීභ වහ අඳිනු රඵන අ ය තභඹ ඉිංජිතන්රු භළනුම්  

ඳත්රතේ මුද්රණඹ කිරීභ වහ දකුණු ඳ  තන් කශ තීරු භධයතේ තඳන්නු රළතබ්. උතභභ සුචිඹ 

1:50,000 භ රක්ණහත්භක සිතිඹම් ර ඳඹහ ඇති සුචිඹ වහ භහනඹ. තඹොමුතේ තර්යහ චිත්රඹක් 

තනොභළති ඹහඵද තෙත්ර  ඳත්රර අිංක ඵරහ  ළනීභට අලය වූ විට, තභඹ මිනින්තදෝරුරුන්ට වහ 

තේහ දහඹකඹහට ප්රතඹෝජනත් තේ.) එඹ අඳිනු රඵන්තන් 1:50,000 ඳරිභහණතඹනි. 

 

7.56 තනත් විස ය භ  තනොළතටන තර, දකුණු ව නළත නහිය භහයිම් දිතේ ග්රිඩ් ඛ තර්යහ අිංක කළු 

ඳහටින් මුද්රණඹ කයනු ඇ . 

 

පිටඳත් මුද්රණඹ 

 

7.57 තේහදහඹකඹහ ත  රඵහතදන පිටඳත් කට්ටරඹට අභ ය ම්පර්ණ පිටඳත් කට්ටරඹක් මුද්රණඹ කය 

දිසත්රික් මිනිතදෝරු කහර්ඹහරතේ තඛයනහ හයතේ  ළන්ඳත් කශ යුතුඹ.  
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7.58 තේහදහඹකඹහ ත  රඵහතදන අිංකි  සිතිඹතම් අභ ය පිටඳත් තදකක් කස කය එකක් දිසත්රික් 

මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරතේ තඛයනහ හයතේ  ළන්ඳත් කශ යුතුඹ. අතනක් පිටඳ   ප්රධහන කහර්ඹහරතේ 

තඛයන කශභනහකයණ වහ ෘත්තීඹ ප්රමිතින් අිංලඹ ත  ඹළවිඹ යුතුඹ. අදහශ අිංකි  ත ොනු SRIMS 

දත්  ඳද්ධතිඹ වයවහද උඩු   කශ යුතුඹ. ඉිංජිතන්රු භළනුම් පිඹුරු මුද්රණඹ කය දිසත්රික් මිනින්තදෝරු 

අධිකහරී විසින් පිටඳත් නිකුත් කිරීතභන් ඳසු දෘඪ පිටඳ ක්ද දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරතේ 

ආයක්ෂි   ළබිඹ යුතුඹ.  

 

ඳැයණි භැනුේ 

 

7.59 ෆභ මිනින්තදෝරුයතඹකු විසින්භ, අදහශ දම්. 16 තේ ටවන්/තඹොමු චිත්ර ආශ්රතඹන්, එභ බිම් කට්ටිඹ 

වහ ම්ඵන්ධ සිඹළුභ ඳළයික තෙත්ර ඳත්ර රඵහත න, නළ  නිඹළකීතභන් තවෝ සුදුසු අධිසාහඳන 

ක්රභතේදඹක් බහවි හ කය තඳෞද් ලික ඉඩම් තන් කය තඳන්විඹ යුතුඹ.  

 

7.60 අයුතු තර අඛරහ  ත් ඉඩම් හමුහික ලතඹන් භනිනු රළතබ්. 

 

7.61 ඉිංජිතන්රු භළනුම් පිඹුරු, ආදහඹම් පිඹුරු තනොන නමුත් හරිභහර්  තදඳහර් තම්න්තු/ භවළලි 

අධිකහරිඹ .හ තඵදහ දීභට, ඉඩම් කට්ටි කළඩීභට වහ හරිභහර්  ළරසුම් කිරීභට තඹොදහ න්නහ ඵ සිහි 

 ඵහ    යුතුඹ.  එඵළවින් තඵදහ තදනු රඵන යජතේ ඉඩම්රට ඇතුඛීභ ළරකීභ වහ සිඹළුභ 

පුද් ලික ඉඩම් තන තනභ  තඳන්විඹ යුතුඹ. 

 

7.62 ඉිංජිතන්රු භළනුම් පිඹුරුර  ඳළයික භළනුම් තඳන්ීභ වහ කුඩහ/විලහරනඹ කයන රද ඡහඹහ පිටඳත් 

බහවි හ කිරීභ ප්රභහණත්තේ. 

 

 

දභෝච්ඡ දර්ඛා 

 

7.63 තභෝච්ඡ තර්යහ අන් ය නිතේලනඹ මිනින්තදෝරු තදඳහර් තම්න්තු විසින් රඵහදී ඇති භෘදුකහිං  

බහවි තඹන් සිදු කශ යුතුඹ. තභෝච්ඡ තර්යහ ර අයණ්ඩත්ඹ ඳත්හත න ඹහ යුතු අ ය . වහ 

අභ ය උ රඵහ  ළනීම් අලය තේද ඹන්න  ළන ළරකිලිභත් විඹ යුතුඹ. තර්යහ අන් ය නිතේලනඹ 

නිළයදි සිදු කශ යුතු අ ය ඉිංජිතන්රු භළනුම් ඳත්රඹ මුද්රණඹ කිරීභට තඳය මිනින්තදෝරු අධිකහරි 

විසින් ඳරිෙහ කශ යුතුඹ. 

 

7.64 සුළු ව ප්රධහන තභෝච්ඡ තර්යහ 1:2,000 ඳරිභහණඹට අනු පිළිතලින් 0.3m ව 0.8m ඝනකභකින් 

ඇඳිඹ යුතුඹ. 

 

7.65 තභෝච්ඡ තර්යහ ව විස ය   දුයටත් ඳවසුතන් තන්කය ඵරහ  ළනීභට වළකිීභ වහ, විස ය 

ඇ ඇති සාහනඹන්හි තභෝච්ඡ තර්යහ කඩකය අඳිනු රළතබ්. 

 

7.66 ළද ත් ව අලය ඹළයි වළ තඟන සාහන උ ඉිංජිතන්රු භළනුම් ඳත්රඹ භ  මුද්රණඹ කශ යුතුඹ.   7.34, 

7.36 ව 7.38 තේදඹන්හි වන් කය ඇති අභ ය උද ඉිංජිතන්රු භළනුම් ඳත්ර භ  මුද්රණඹ කශ 

යුතුඹ. 

 

7.67 පිඛ රකුණක් පිහිටුහ ඇති සාහනඹක්, 1.5 mm ක ඉරි තන  කයන රද භචතුයශ්රඹකින් උර්ණ 

 න්න රද) තඳන්විඹ යුතු අ ය, එභ පිඛ රකුතණ් භමිතික උ උඅ ඹ) දලභ සාහන තුනකට මුද්රණඹ 

කශ යුතුඹ උඋදහ:-51.517). 

 

7.68 ප්රධහන තභෝච්ජ තර්යහ ර අ ඹන් තඳන්න අිංක ඵෆවුතම් උ ඳළත් ට මුහුණරහ කිඹතන දිලහට 

මුද්රණඹ කශ යුතුඹ. 



තද.භළ.තය.  ඉිංජිතන්රු භළනුම් 
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ඉංජිදන්රු භැනුේ දෙත්ර  ඳත්ර අංක දඹදීභ 

 

7.69 ෆභ තෙත්ර  ඳත්රඹක්භ වළඳින්තන්තන්, එඹ භ ට තවෝ එඹ භළදට ඉ හ කිට්ටුතන්භ ඊලහන දි  

තකරය  ළතටන 4 x 2.5 km ඳත්රතඹහි අිංකතඹන්ඹ. 

 

7.70 තෙත්ර  ඳත්ර තදකක් වහ එකභ අිංකඹ තඹදිඹ යුතු ඇති විට ඳශමුන ඳත හි අිංකඹට ඳසු “A” 

අක්යඹ තඹදී තභන් ද , තදළන්තනහි අිංකඹට ඳසු “B” අක්යඹ තඹදීතභන් ද වඳුන්නු ඇ . 

 

 

ඉංජිදන්රු භැනුේ පිඹුරු භත මුද්රණඹ කිරීභ 

 

7.71 ඇශ, ඔඹ ආදිතඹහි නම් ව සිඹළු විස ය කළු ඳහටින්, අතනකුත් විස ය භ  තනො ෆතන ඳරිදි 

මුද් යණඹ කශ  යුතුඹ.  

 

7.72 දත්  විස ය ව හිමිකම් විස ය කිරීම් කළු ඳහටින් මුද්රණඹ කශ  යුතුඹ.  

 

 

දඹොමු දර්ඛා චිත්ර 

 

7.73 මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් එඛ. 403 උඇමුණුභ 06) හි පිට ඳළත්තත් 1:50,000 ඳරිභහණඹට තර්යහ චිත්ර 

ඳත්හත න ඹහ යුතුඹ.  

 

7.74 මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් භළනුම් තෙත්ර  වහඹක කණ්ඩහඹතම් වහඹ ඇති  දඹොමු දර්ඛා චිත්රඹක් 

පිළිතඹර කශ යුතු අ ය, එහි ඳව  වන් දෆ ඇතුරත් විඹ යුතුඹ. 

 

(i) සිඹළුභ පිඛ රකුණු උඇමුණුභ 03 හි ඳරිද ) නිඹභ සාහනර, .හතේ ටිනහකම් ද හි   

(ii) බහවි ඹට  ත් තෙත්ර  ඳත්රර භහයිම් .හතේ අිංක භඟ 

(iii) පිටස ය භහයිතභන් පිට  ළතටන තේ කි තරෝමීටය 1හි ග්රිඩ් ඛ තර්යහ අිංක 

(iv) 1:50,000 භ රක්ණහත්භක සිතිඹභ භ  තඹොමු තර්යහ චිත්රඹ දිලහභිමුය කිරීභ ඳවසුීභ වහ, 

සහබහවික අිං  රක්ණඹක් තවෝ ඊට ළඩි  ණනක් 

(v) ඳරිඳහරන භහයිම් ව නම්  

(vi) ඹහඵද හරිභහර්  තඹෝජනහ ක්රභ රට තඹොමු කිරීම් භඟ .හතේ භළනීභ කශ ර්ඹ, අදහශ 

ඳළයික තඹොමු තර්යහ චිත්රඹ ත න එඹ ආශ්රතඹන් ඹහඵද භහයිම් දළක්විඹ යුතුඹ. 

(vii) තර්යහ චිත්රතේ අන් ර්  ඹට පිටතින් ඉවර ම් තකරතයහි ඉිංජිතන්රු භළනුම් තඹෝජනහ 

ක්රභතේ නභ, භළනීභ කශ ර්ඹ ව ඳරිභහණඹ, ඩහත් සුදුසු තර මුද්රණඹ කය දළක්විඹ 

යුතුඹ. 

 

7.75 භළනීභ කශ ප්රතද්ලතේ ප්රභහණඹ තකො යම් වුද, තඹොමු තර්යහ චිත්රඹ 1:10,000 තවෝ අලය අසාහක 

ඊට කුඩහ ඳරිභහණතඹන් යුක්  නු ඇ . 

 

7.76 ඹම් තඹෝජනහ ක්රභඹක භළනුම් ළඩ වහ කණ්ඩහඹම් තදකක් තවෝ ළඩි  ණනක් තඹදී සිටි විට, වළකි 

ෆභ අසාහන්හිදීභ, ිංයුක්  තඹොමු තර්යහ චිත්රඹක් පිළිතඹර කශ යුතුඹ. ිංයුක්  තඹොමු තර්යහ 

චිත්රඹ ඹනු, එක් කණ්ඩහඹභකට ඩහ ළඩි  ණනක් විසින් භනිනු රළබ ප්රතද්ලඹක් ආයණඹ 

කයන්නකි. උඇමුණුභ 04)  

 

7.77 එක් යක් තුරදී/යඳෘතිඹක් වහ භනින රද ම්පුර්ණ ප්ර තද්ලඹ තනුතන් එකභ තඹොමු තර්යහ 

චිත්රඹක් පිළිතඹර කිරීභට  තනොවළකි නම්, තන තනභ තර්යහ චිත්ර පිළිතඹර කය .හට A, B, ....ආදී 
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ලතඹන් ප්ර යඹන් තඹොදහ තන් තකොට වඳුන්නු රළ තබ් .  (උදහ :- කවුඩුඛර ඉිංජිතන්රු භළනුම්,   

1965 – A) 

 

 

ඉංජිදන්රු භැනුේ ප්රගති ාර්තා  

 

7.78 ම්භ  තඳෝයභ භ , මිනින්තදෝරුරු විසින් ඔවුන්තේ ළඩ  ළන තන තනභ  හර් හ පිළිතඹර කශ 

යුතුඹ. භළනීභ කයනු රඵන මුළු ප්රතද්ලඹටභ, නිඹභ ලතඹන් ඇත්තත් එකභ තඹෝජනහ ක්රභඹක් ඵළවින්, 

එක් එක් මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින්, මුළු ප්රතද්ලඹ වහ ම්පර්ණ විස ය අඩිංගු හර් හක් ඵළගින් 

පිළිතඹර කශ යුතුඹ. 

 

7.79 මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් ඔහුතේ මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  ඳව  දළක්න හර් හ ඹළවිඹ  යුතුඹ. 

 

(i) මිනින්තදෝරුයඹහ විසින්  1:50,000 ඳරිභහණඹට ඳරික්රභණ තර්යහ චිත්රඹක් ඳත්හත න 

ඹහයුතුඹ. එභඟින් ඹහත්කහලීන කය භහතේ ළඩකයන අන් දින න විට මිනින්තදෝරුයඹහ 

විසින් ඳරික්රභණ ව භට්ටම් ප්ර ති තර්යහ චිත්ර වහ තඳෝයභ එඛ 403 උඇමුණුභ 06) භඟින් තෙත්ර  

ප්ර ති හර් හ.  

 

(ii) ෆභ තිඹකදීභ  එළි කිරීතම් ප්ර ති තර්යහ චිත්ර භඟ ජර්නරඹ  

 

 

7.80 මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරින් ත  ඳව  දක්න හර් හ ඹළවිඹ 

යුතුඹ. 

i. ෆභ තදතිඹකට යක් එළි කිරීතම් ප්ර ති  තර්යහ චිත්ර  

ii. භහතේ 2 න ළඩ කයන  දිනට ඳරික්රභණ ව භට්ටම් තර්යහ චිත්ර වහ තෙත්ර  ප්ර ති තර්යහ චිත්ර 

උඇමුණුභ 05). 

 

7.81  ද මිනින්තදෝරු අධිකහරින් විසින් ඔවුන්තේ දළන ළනීභ වහ ව ඳරීක්හ කිරීභ වහ එන 

නිරධහරීන්තේ දළන  ළනීභ වහ තෙත්ර  ප්ර ති හර් හතේ පිටඳ ක් ඳත්හත න ඹහ යුතුඹ.  

 

7.82 භතු ෙැන ගැනීභ වා ාර්තා - පිඹුරු ළඩ නිභ කශ ඳසු, මිනින්තදෝරු අධිකහරින් විසින්  ඔවුන්තේ 

දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  ඳව  දළක්න තද් ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ. 

 

(i) භනින රද ප්රතද්ලතේ 1:50,000 අනුතර්යනඹක් 

 

(ii) 1:250,000  ඳරිභහණඹට අනුතර්යනඹක් 

 

(iii) භට්ටම් තර්යහ ව පිඛ රකුණු, .හතේ  ටිනහකම් වහ  තෙත්ර  තඳොත් වහ භට්ටම් තඳොත් අිංක 

ව පිටු, දළක්න අනුතර්යනඹක් 

 

7.83 දිසත්රික්කඹ තුර සිඹළුභ ඉිංජිතන්රු ව  ම් ළේ භළනුම්  ර 1:250,000 ඳරිභහණතේ තර්යහ චිත්ර 

උ ෂසතරක්ස මුද්රණ ඹනහදී තර), සුදුසු ඳරිදි දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරින් විසින්  ඵහ   

යුතුඹ. භනිනු රඵන ප්රතද්ලඹ, තකොශ ඳහට කඩ ඉරි හි  තීරුකින් වහ නිභ කයන රද තඹෝජනහ ක්රභ 

තකොශ ඳහට  නි ඉරි හි  තීරුකින් ඇදීතභන් වහ එඹ තුර තඹෝජනහ ක්රභතේ නභ ලිීතභන් තඳන්නු 

රළතබ්. 

 

7.84 දිසත්රික්කඹට අදහශ 1:50,000  භරක්ණහත්භක  සිතිඹම් හි  ිංග්රව තඳොත් ද දිසත්රික් තජයසන 

මිනින්තදෝරු අධිකහරින් විසින් ඳත්හ නු රඵන අ ය, එඹ භ  ෆභ ඉිංජිතන්රු භළනුභක්භ නිඹභ 
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සාහනතඹහි තඳන්නු  රළතබ්. එක් එක් අවුරුදු ර භළනීභට  නු රඵන  ප්රතද්ලතේ  පිටස ය භහයිභ 

භ  ළතටන ඳත්ර ර අිංක භඟ ග්රිඩ් ඛ තර්යහ අිංක ද, ටිනහකම් ද, ප්රධහන ඳරික්රභණ ව භට්ටම් තර්යහ 

ද තඳන්නු රඵන්තන්, තනත් ලිඹ කිඹවිලි තනොඵරහ ඹහඵද ප්රතද්ල ර භළනුම් ළඩ වහ තඹෝජනහ 

ඉදිරිඳත් කිරීභට ප්රතඹෝජනත් න ඳරිදිඹ.  

 

 

ඇශ භාර්ග රකුණු කිරීදේ  භැනුේ 

 

7.85 1:50,000 ඳරිභහණතේ තභෝච්ඡ තර්යහ මුද්රි  පිටඳත් ර තඳන්නුම් කයන තභෝච්ඡ තර්යහ වහ  උ 

 ණන්, ඇශඛ  ළනීතම්දි අලය න ඳස ළඩ ප්රභහණ නිළයදි ඇස තම්න්තු කිරීභ වහ ඇශඛ 

ර නිඹභ භහර් ඹ තීයණඹ කිරීභට ප්රභහණත් තනොතේ. තේහදහඹකඹහතේ ඉඛලීභ ඳරිදි තඹෝජි  ඇශ 

තදඳළත්තත් ඉඩම් තීරු ර  භළනුභක් කශ යුතුඹ. 

 

7.86 හභහනය ලතඹන්  ඇශඛ  ළනීතම් ළඩ හරිභහර්  තදඳහර් තම්න්තුතන්/ භවළලි අධිකහරිතඹන් 

තේතේ තඹොදන  තකොන්ත්රහත්කරුන් විසින් කයනු රඵන අ ය, ළරසුම් කිරීතම් ව .කකර 

ළඩ  ඳහරනඹ  කිරීතම්  ඳවසුකම් නිහ, ඇතශේ එක් එක් කිතරෝ මීටයතේ ළඩ තන් තන් .කකඹක් 

තර රකනු රළතබ් . 

 

7.87 ප්රධහන  ඉිංජිතන්රු   තඹෝජනහ ක්රභ තඵොතවොභඹක, දකුණු ඉවුය ප්රධහන ඇශ ව ම් ඉවුය ප්රධහන ඇශ 

ඹනුතන් වඳුන්නු රඵන ප්රධහන ඇශ ර්  තදකක් ඇති අ ය ප්රධහන ඇශ, අතු ඇශ, තඵදහවළරීතම්  

ඇශ  භඟ පිළිතලින් අතු ඇශ, තඵදහ වළරීතම් ඇශ වහ තකත් ඇශ  ණනහක් ම්ඵන්ධ තේ. 

 

7.88 ඹම් තඹෝජනහ ක්රභඹක, කුඹුරු ලතඹන්  ළතණන ම්පුර්ණ ප්රතද්ලඹභ හරිභහර්   තදඳහර් තම්න්තු/ 

භවළලි අධිකහරිඹ විසින් ඹහඹඛ  ණනහකට තඵදහ ඇති අ ය .හ ඹහඹ 1,2,3 ඹනහදි ලතඹන් 

වඳුන්නු රළතබ්. ඹම් ඹහඹක තඵදහ වළරිතම් ඇශඛ ව තකත් ඇශඛ වහ එතක් සිට අිංක තඹොදහ 

ඇ . .හ වඳුන්නු රඵන්තන් අිංක. 1, 2, 3, ඹනහදි ලතඹන් තඵදහ වළරිතම් නළ තවොත් තකත් ඇශ 

ඹනුතනි . 

 

7.89 ඉිංජිතන්රු භළනුම් ඳත්රඹ භ  ඇශ භහර්  ළරසුම් කිරිතභන් ඳසු තඹෝජි  ඇතශේ , එක් එක් කි.මි. 

තකොටස ර මුද්රි  පිටඳත්  හරිභහර්   තදඳහර් තම්න්තු/ භවළලි අධිකහරිඹ විසින් කසකයනු රඵන 

අ ය, එහිදී මිනින්තදෝරුයඹහට එභ මුද්රි ඹන් ඉිංජිතන්රු භළනුම් තෙත්ර  ඳත්ර භ  දිලහභිමුය කිරීභට 

ඳවසු න ඳරිදි සහබහවික අිං  රක්ණ කීඳඹක් ව අිංක භඟ  ග්රිඩ් ඛ තර්යහ වහ තනත් විස යද 

ඇතුරත් කයනු රළතබ්. හභහනයතඹන් එභ මුද්රි ඹන් භ  තභෝච්ඡ තර්යහ තඳන්නු තනොරළතබ් . 

 

7.90 ඇශ භහර්  රකුණු කිරීතම් මුද්රි ඹන් ව භළනුම් ළඩ පිරිවි ය ඳත්රිකහ  දිසත්රික් මිනින්තදෝරු අධිකහරී 

ත  රළබුණු ඳසු භළනුම් ඉඛලීම් භඟ තෙත්රඹට නිකුත් කයනු රළතබ් . 

 

7.91 සිඹළුභ ලිඹකිඹවිලි ඳසු ත න්හ  ළනීතම්දී සිදුවිඹ වළකි ප්රභහද ළරළක්ීභ පිික ඇශ භහර්  රකුණු 

කිරීතම්  භළනුම්ර නිය  භළනුම් තෙත්ර  වහඹක කණ්ඩහඹභ බහය මිනින්තදෝරු අධිකහරි  විසින් 

තඹෝජනහ ක්රභඹ වහ ම්ඵන්ධ ඉිංජිතන්රු භළනුම් තෙත්ර  ඳත්ර,  තඹොමු තර්යහ චිත්ර ව පිඛ රකුණු කටු 

ටවන් කඛ  ඵහභ ත න්හ    යුතුඹ. 

 

7.92 ඇශ භහර්  රකුණු කිරීතම් මුද්රි ඹන් මිනින්තදෝරුයඹහ ත  රළබුන ඳසු ඔහු විසින් එක් එක් මුද්රණතේ 

අනුතර්යන ත න ඇතශේ  භධය තර්යහ, අදහශ ඉිංජිතන්රු භළනුම් තෙත්ර  ඳත්රඹ භ  භහරු කිරීභකින් 

තඳන්නු රළතබ්. තුටුදහඹක අධිසාහඳනඹක් රඵහ ළනිභ වහ එක් එක් මුද්රණතේ තඳන්හ ඇති 

ත ොයතුරු ප්රභහණත් විඹ යුතුඹ. වළකි ෆභ විටභ තඹෝජි  ඇශ භහර් ඹ දළක්තන අිංකි  සිතිඹභ 

අදහශ තේහදහඹකඹහත න් රඵහ ළනීභට කටයුතු කශ යුතු අ ය එඹ භළනුම් කටයුතු වහ ඩහත් 

ඳවසුනහ ඇ . 
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7.93  භධය තර්යහ භහරු කිරීම් රදී එක් කිතරෝමීටයඹක අහන රෙයතේ සිට ඊශඟ කි.මී. ඳටන්  න්නහ 

රෙය අ ය හිස ඳය යඹක් තනොතිතඵන තරට   ඵරහ    යුතුඹ.  

 

 

භධය දර්ඛා දඳොශදේ රකුණු කිරීභ 

 

7.94 ඳයණ කඤසඤ ලින් ඳටන්  ළනීභ ව පිඹීභ ඇතින තර දි ිංල ම්ඳහදනඹ කය, 

විතකෝණභහනඹ/පර්ණභහනඹ ආධහයතඹන්  තෙත්රතේදී භධය තර්යහ තඳොතශොතේ  රකුණු කශ යුතුඹ . 

එතවත් ඳයණ කඤසඤ භ  තනොපිඹහ, ඇශ භහර් තේ කි.මී 3 කට ඩහ ළඩිදුයක් රකුණු  තනොකශ 

යුතුඹ. 

 

7.95 භධය  තර්යහ රකුණු කිරීභ නිභ කශ ඳසු, එඹ විස ය ඳරික්රභණ නියදය හඹට භළන  ඉිංජිතන්රු 

භළනුම් තෙත්ර  ඳත්රඹ භ   භළනුම් තර්යහ යහි  රකුණු කශ යුතුඹ.  

 

7.96 ක්රඹට රම්ඵක පිහිටිඹ යුතු වයසකඩ වළය, අනිකුත් වයසකඩ තෙත්රතේදී රකුණු කිරීම් ප්රධහන 

භළනුම් තෙත්ර වහඹක ත  ඳළරිඹ වළකිඹ. 

 

7.97 විතලේ ඉඛලීභක දී වළය, තඹෝජි  ඇශඛ ර භධය  තර්යහ රකුණු කිරීතම්දී ඇශ භහර්  රකුණු 

කිරීතම් මුද්රණතේ තඳන්හ ඇති ක්ර රකුණු කිරීභ අලය තනොතේ. 

 

7.98 මුද්රණඹ භ  තඳන්හ ඇති ඇශ භහර් ඹ අහන ඇශ භහර් ඹ තනොන මුත්, එඹ  තඹෝජි  ඇශ 

භහර් ඹ  තේ. භළනුභක් කයනු රඵන්තන් නිඹභ ඇශ භහර් ඹ තීයණඹ කිරීභ වහ තේ. වයසකඩ රකුණු  

කිරීභ,  ඇශ භහර් ඹට රම්ඵක සිටින තේ  කශ යුතු අ ය  ඳව  දක්න පිළිත  අනු භනඹ කයනු 

රළතබ්. 

 

 

                 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඉව  වන් තර්යහ චිත්ර ඹට අනු - වයසකඩ රකුණු කිරීභ කශයුත්තත් B වයවහ නම් , B වයවහ 

සඳර්ලකඹක් ඇ, ඉන්ඳසු භහන් ය තකෝදුක් වහ අනුරම්ඵන  තකෝදුක් ආධහයතඹන් තවෝ අිංකික 

දත්  බහවි හ කය එභ සඳර්ලකඹට රම්ඵක සිටින තේ  QBP තර්යහ අඳිනු රළතබ්. QP තර්යහතේ 

දිලිංලඹ පිඹුතයන් රඵහ   වළකිඹ. කලින් රකුණු කයන රද වයසකතඩ් ඛ සිට දුය පිඹුය භ  භළන 

ඵළලීතභන්, Q රෙයඹ තෙත්රතේ රකුණු කශ වළකිඹ.  

 

දළන් වයසකඩ තඳොශතේ රකුණු කිරීභ කශ වළකිඹ. 

 

 

 

 

රකුණු කශ දර්ඛා 

ඇර භාර්ගඹ 

 

Q 

B 

P 
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භට්ටේ ගැනීභ 

 

7.99 කලින් පිහිටුන රද පිඛ රකුණුලින් ඳටන්  ළනීභ ව පිඹීභ කිරීතභන්, භධය තර්යහ විස ය 

භට්ටම් තර්යහ නියදය හඹට භට්ටම්  නු රළතබ්. පිඛ රකුණු භ  තනොපිඹහ, කි.මී. 3 කට ළඩි 

දුයක්  භට්ටම්  නු තනොරළතබ්. භධය තර්යහ වහ වයසකඩ තර්යහ කළතඳන සාහනර,  භධය තර්යහ 

දිතේ ශරහ ඇති පිඛ රකුණු ව කඤසඤ, ර්ාන රෙයඹන් තර ප්රතඹෝජනඹට  නු රළතබ්. 

 

7.100 කඤසඤ භ  ඳටන්  ළනීභ ව පිඹීභ කයමින්, වයසකඩ තර්යහ භට්ටම්  නු රළතබ්. එභ කඤසඤ භධය 

තර්යහ භ  වයසකඩ තර්යහ ඇති  ළන්ර ඇ . දික්කඩ වහ වයසකඩ භට්ටම්  ළනීභ අ ය ළරකිඹ යුතු 

කහරඹක්    තේ නම්, නළ තවොත් වයසකඩ  කඤසඤ තනස තේ ඹළයි ළකකිරීභට කරුණු 

ඇත ොත්  වයසකඩ තර්යහක් භට්ටම්  ළනීභ, ඊට ප්රාභ කඤසඤතඹන් ඳටන් ත න තනසී ඇ ළයි 

ළක කයන කඤසඤඹට ඉදිරිතඹන්  ඇති කඤසඤඹ භ  පිඹවිඹ යුතුඹ. 

 

 

පිඹුරු ැඩ 

 

7.101 අදහශ පිඹුරු ළඩ මිනින්තදෝරු තදඳහර් තම්න්තු විසින් රඵහදී ඇති භෘදුකහිං  බහවි තඹන් සිදු කශ 

යුතුඹ. තනත් ආකහයඹකට කිරීභට ඹළයි වන් කය තනොභළති නම්, සිතිඹම්  1:5,000 ඳරිභහණඹට 

අනුතර්යන කඩදහසි භ  මුද්රණඹ කශ යුතු අ ය අිංකි  සිතිඹම් ක්රභත් ආකහයඹකට නම් කය දෘඪ 

 ළටිඹට අභ ය ිං    ළටිඹක  ඵඩහ කශ යුතුඹ.  අභ ය පිටඳ ක් තඛයනහ හයතේ  ළන්ඳත් කිරීභ 

වහ දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  ඹළවිඹ යුතුඹ. 

 

7.102 වළකි ෆභ අසාහකදීභ, ඇශ භහර් ඹ A3 ඳත්රතේ දික් අ ට දිලහභිමුය කශ යුතුඹ. අනුතර්යනතේ 

ඊහන දි  තකශතයහි උතුරු දිලහ තඳන්න තර්යහක් කළු ඳහටින් අඳිනු රඵන අ ය, එඹ ත.මී 4 

ක් දි  නු ඇ . 

 

7.103 ළඩ තීරු තුර ළතටන, ඉිංජිතන්රු භළනුම් තෙත්ර ඳත්රතේ තඳන්හ ඇති සිඹළුභ විස ය  

අනුතර්යනතේ තඳන්නු රළතබ්. 

(i)  සිඹළුභ සාහන උ කළු ඳහටින් තඳන්නු රළ තබ්. තකොන්ක්රීට් කඤසඤ කළු තිත් ලතඹන් .හතේ 

නිඹභ අිංක හි  මී.මී. 0.8  ප්රභහණඹට තඳන්නු රළතබ්.  

(ii)  ඉිංජිතන්රු භළනුම් පිඹුරු ර තභන් පිඛ රකුණු තඳන්නුම් කයනු රළතබ්. 

 

7.104 A3 තෙත්ර ඳත්ර ර නිඛ ග්රිඩ් ඛ තර්යහ, පිඹුතර් භළනුම් ළඩ තඳන්හ ඇති ප්රධහන තකොටට දුරින් එහි මුළු 

ව තර් පිටඳත් කය ටිනහකම් භඟ තඳන්නු රළතබ්. 

 

7.105 ඉඛලුම් කය ඇති විටදී වළය, වයසකඩ වහ දිේ කඩ අඳිනු  තනොරළ තබ්. නමුත් ෆභ පිඹුයකභ ඳවලින්  දිේ 

කඩ ඇඳිභ වහ ෆතවන  යම් ඉඩ ප්ර භහණඹක්  ඵනු රළතබ්. 

 

7.106 දළනට  ඳතින වහ අත් වළය දළමු ඇශ භහර්  රකුණු කිරීතම් භළනුම් කයන විට, මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් 

වයසකඩද ඇ  තඳන්විඹ යුතුඹ. එක් එක් වයසකඩඹ තන තනභ අඳිනු රඵන අ ය තේහදහඹකඹහ 

වන් කයනු රඵන ඳරිභහණඹට  උහභනය ලතඹන් 1:100 /10 feet to 1 inch) ප්රසාහය - උ වහ ඊට 

ම්ඵන්ධ දුය තඹොදහ වයසකඩ රකුණු කයනු රළතබ්. 

 

7.107 පිඹුය නිභ කිරීතභන් ඳසු මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් ඳරීක්හ කිරීතභන් අනතුරු නිභ කයන රද 

භළනුම් ඉඛලීම් ත ොනුද භඟ දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  ඹළවිඹ යුතුඹ.  දිසත්රික් 

තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් අනුභ  කය භෘදු වහ දෘඪ පිටඳත්  තේහදහඹකඹහ ත   නිකුත් 

කශ යුතුඹ. 
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7.108 අළුතින් පිහිටුන රද සිඹළුභ පිඛ රකුණු අනුරඳ ඉිංජිතන්රු භළනුම් තඹොමු තර්යහ චිත්රතඹහි නිඹමි  

සාහන ර යතු ඳහටින්  තඳන්නුම් කය වතික කයනු රළතබ්. තඹොමු තර්යහ චිත්ර භඟ වතික කශ පිඛ 

රකුණු රළයිසතුක් ඹනු රළතබ්. 

 

 

ාර්තා 

7.109 හභහනය හර් හ රට අභ ය එක් එක් මිනින්තදෝරුයඹහ විසින්  ඳව  දළක්තන හර් හ 

ඳත්හත න  ඹහ යුතුඹ. 

 

(i) 1:5,000 ඳරිභහණඹට එළිකිරීතම් ප්ර ති හර් හ උතභඹ ෆභ තිඹක් ඳහහභ ජර්නරඹ භඟ 

මිනින්තදෝරු අධිකහරි  ත  ඹළවිඹ යුතුඹ) 

 

(ii) එඛ 403 තඳෝයභ භඟින් තෙත්ර  ප්ර ති හර් හ. උඇමුණුභ 06) 

 

(iii) ප්ර තිඹ තඳන්නුම් කයන, ඇතශේ 1:50,000 අනුතර්යනඹක්.  

 

 

ම්භ  හර් හරට අභ ය මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් ඳව  වන් හර් හද ඳත්හත න ඹහ 

යුතුඹ.   

 

(iv) තන් තන් ර් ර ඇශඛ ර්  කය භළනුම් කණ්ඩහඹභ වහ ඳයන රද භළනුම් 

ඉඛලීම්ර රළයිසතුක්. 

(v) මුළු භළනුම් කණ්ඩහඹභ වහ තෙත්ර  ප්ර ති හර් හක් (ඇමුණුභ 06  වහ ඇමුණුභ 07). 

 

තභඹ භහතේ ළඩ කයන 2 ළනි දින න විට දිසත්රික් බහය තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරී ත  

රළතඵන තර ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ. තෙත්ර  ප්ර ති හර් හ භහතේ 10 න දිනට ප්රාභ  ඳශහත් 

ර්තේඹර් ජනයහඛ කහර්ඹහරඹට රළතඵන තේ ඹළවිඹ යුතුඹ. 

 

 

ගේ ැේ භැනුේ 

 

7.110 සාහන උ තර්යහ කලින් තීයණඹ කයනු  රඵන  ආධහයක තර්යහකට රම්ඵක  ළනිතම් කරුණු වළය, 

තභභ භළනුම් 1:5,000 තභෝච්ඡ තර්යහ භළනුම් වහ භහනඹ. 

 

7.111 භළනුම් ඉඛලීභ භඟ ඹන කටු  ටවතන් තඳන්නුම් කය තිතඵන ප්රතද්ලඹට ඳභණක් තියස භළනුභ 

ී.භහ කශ යුතුඹ. තඳෞද් ලික වහ යජතේ ඉඩම්ද භමි රක්ණ ද භළනිඹ යුතුඹ. 

 

7.112 සුදුසු ආධහයක තර්යහක් පිහිටුහ, සුළු භට්ටම් තර්යහක නියදය හඹට භට්ටම්  ළනීභ කශ යුතුඹ. 

බිම් ප්රභහණඹ තවක්ටඹහර් 400 කට ළඩි නම් තර්යහ  ෘතියික තර්යහක් ලතඹන් ළශකිඹ යුතුඹ. 

සාහන උ තර්යහ මීටර් 100 ඳය යඹන් අ ය ආධහයක තර්යහට රම්බක දිඹ යුතු අ ය, මීටර් 50 දුය 

ප්රභහණ රදී රඵහ   යුතුඹ. 

 

7.113 සිඹළුභ ඇශඛ භළනීභට වහ අදහශ කඤසඤ අර තවෝ අලය නම් ඊට කිට්ටු ඳය යඹන් අ ය ඉවුතයහි 

උ  අලය අසාහරදී ටවන් කශ යුතුඹ. 

තඳොශතන් උඩට භතුී තිතඵන  ඛ ඳර්  තනභ භළන .හතේ උභ සාහනඹ ඇතුළුන ඳරිදි , 

අවඹු තර උ ප්රභහණ  ළනීම් ද කශ යුතුඹ. 

 

7.114 කණ්ඩිඹ උඩ තවෝ කණ්ඩිඹ අර සථීය පිඛ රකුණු තදකක් පිහිටුවිඹ යුතුඹ. 



තද.භළ.තය.  ඉිංජිතන්රු භළනුම් 
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7.115 මිනින්තදෝරු තදඳහර් තම්න්තු විසින් රඵහදී ඇති භෘදුකහිං  බහවි හ කය පිඹුරු ළඩ  සිදුකශ   යුතුඹ. 

සිඹළුභ විස යද, පිඛ රකුණු ද, ආධහයක තර්යහ ව ග්රිඩ් ඛ තර්යහ ඇත ොත් .හද, තභෝච්ඡ තර්යහ ව 

ළරකිඹ යුතු සාහන උඛද, කළු ඳහටින් තඳන්විඹ යුතුඹ. තභභ  ම් ළේ භළනුම්  තෙත්ර  ඳත්ර 

මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් ඳරීක්හ කශ යුතු අ ය දිසත්රික් බහය තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරී විසින් 

අනුභ  කශ යුතුඹ. 

 

 

දේලි අක් භැනුේ 

 

7.116 ජරහල  ළනීභ ළනි කෘත්රීභ ක්රභ තනොභළති, ඔඹ තවෝ  ිංඟහ ළනි නි ය ජර ළඳයුම් භහර් , හරි භහර්  

කටයුතු වහ පර තර තඹදීභට තනොවළක. තම් ම්ඵන්ධතඹන් ජරහල  ළනීභ කයනුතේ  ිංඟහ 

වයවහ තේඛරක්  ළනීතභනි. 

 

7.117  ිංඟහ දිතේ සුදුසු සාහනඹක තේඛර  ළනීභ ළරසුම් කයනුතේ,  ිංඟහ තුර  රහ ඹන ජර ප්රභහණතේ 

ඝන පරඹ, තේඛර  ළතනන භමි ප්රතද්ලඹ තුර වහ . අට භමි ර පිහිටීභ  ව ජරඹ ළඳයිඹ  වළකි 

ප්රතද්ලතේ බිම් ප්රභහණඹ  ළන නිසි ළශකිඛර තඹොමු කිරීතභනි. 

 

7.118 ප්රතද්ලතේ ඉිංජිතන්රු භළනුම් පිඹුරු තිතබ් නම්, හරි භහර්  තදඳහර් තම්න්තු/භවළලි අධිකහරිඹට 

තේඛර ඵඳින  සාහනතේ  පිහිටීභ දශ ලතඹන් දළන  ළනීභට වළකි නු ඇ . 

 

එභ ඉිංජිතන්රු භළනුම් පිඹුරු තනොභළතිනම්, තේඛර  ළතනන භමි ප්රතද්ලතේ භළනුභක් කය තදන තර 

මිනින්තදෝරු  තදඳහර් තම්න්තුතන් ඉඛලුම් කයනු රළතබ්. විතලේතඹන් වන් කය තනොභළති නම්, 

තභභ භළනුභ හභහනයතඹන් 1:5,000  ිංෘ  තභෝච්ඡ  තර්යහ භළනුභ උclose contours) වහ භහන 

ළඩ නිර්තද්ල ලින් භන්වි  නු ඇ . භළනුභ  කශයුතු  බිම් ප්රභහණඹ යහ ඳතින්තන් තේඛර 

 ළතනන භමි ප්රතද්ලතේ පිහිටීභ  තොඹහ  ළනීභ වහ  රඵහ   වළකි පිඹුරු ර සහබහඹ අනු තේ. 

 

7.119 හරි භහර්  තදඳහර් තම්න්තු/ භවළලි අධිකහරිඹ විසින් තේඛර ඵඳින සාහනතේ  පිහිටීභ දශ ලතඹන් 

තීයණඹ කශ ඳසු, එහි  භධය තර්යහ නිඹභ කයනු රළතබ්. තභඹ "තේලි අක්ඹ " ඹනුතන් වඳුන්නු 

රළතබ්. ඇශ භහර්  රකුණු කිරීතම් භළනුම් ර තභන් තභභ තේලි අක්ඹ, අසථීය එකක් නු රඵන 

අ ය, අහන  තේලි අක්ඹ තීයණඹ කයනු රඵන්තන්, තඹෝජි  අක්ඹ තදඳළත්තත් භමිතේ තීරු 

භළනුභක් කිරීතභන් ඳසුඹ. 

 

7.120 තේලි අක්තේ එක් එක් තකශතර් ව අක්තේ දිලහ තනසන සාහනඹන්හි ිංඥහ ශකුණු ඉදි 

කිරීභ වළය තේලි අක් භළනුම් වහ අනු භනඹ කශ යුතු භළනුම් පිළිත  ඇශ භහර්  රකුණු කිරීතම් 

භළනුම්  වහ අනු භනඹ කයන භළනුම් පිළිත ට භහන නු ඇ . තනත් විතලේ අලය හඹන්, 

භළනුභ පිළිඵ ළඩ විස ය ඳත්රතඹහි වන් නු ඇ . 

 

7.121  ිං තුය භට්ටභ ළඳයීභ ව  ිං තුය පිටහයඹ ඹන සාහන තඳන්ීභ ද අ යහලය න අ ය, තේඛර 

ළරසුම් කිරීතම්දී එභ කරුණු ඉ හ ළද ත් නු ඇ . 

 

7.122 පිඹුරු අදහශ පිරිවි යඹන්ට අනු මිනින්තදෝරු තදඳහර් තම්න්තු විසින් රඵහදී ඇති භෘදුකහිං   

බහවි තඹන් සිදු කශ යුතුඹ. 
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7.30 දේෙඹ  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 „ඩී‟ ර් ඹ : 70cm  ළඹුරින්, 7 km කණු අර 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

දුයකාන කණු 
සූරිඹ   

දුයකාන කණු 

තකොශම සිට භවනුයට 

ඳහරභ 

7 කි.මි. කණු ඛ තඵලි 

ඇමුණුභ 01 

පිල් රකුණක් වි්තය කය දඳන්න ආෙර්ල කටු ටවනක් 
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7.42 දේෙඹ           ඇමුණුභ  02 
 
 

 

 

දඹෝජනා ක්රභඹ :-      ඉංජිදන්රු භැනුේ ඳත්රඹ :- 

 

පිල් රකුණු රැයි්තු 

 
 
 
ඉව  වන් පිඛ රකුණු අ ඹන් අදහශ භට්ටම් තඳො  ව පිඹුය භඟ ඳරීක්හ කයන රද ඵත්, .හ නිළයදි 
ඵත් වතික කයමි. 
 
 

................................. 
මිනින්තදෝරු අධිකහරි 

  

පිඛ රකුණු 
පිහිටීභ 
උඋ/ද) 

පිඛ 
රකුණු 
පිහිටීභ 
උනළ/ඵ) 

භහධයභ 
මුහුදු 
භට්ට්භ 

ටිනහකභ 

භට්ටම් 
තඳොත්  
අිංකඹ 

පිටු 
අිංකඹ 

ඳරීක්හ කතඛ 
තනත් 
කි යුතු 
කරුණු 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       



තද.භළ.තය.  ඉිංජිතන්රු භළනුම් 
 

7 ළනි ඳරිච්තේදඹ 18 
  

 

 

 7.74  දේෙඹ           ඇමුණුභ  03 
 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7
3 

2
5 

ප්රහාමික පිඛ රකුණු 

ද්විතීයික ව  ෘතියික පිඛ රකුණු 

සුළු භට්ටම් පිඛ රකුණු 

විස ය භට්ටම් පිඛ රකුණු 

ටවන 
 
 1. රකුණු කළු ඳහටින් තඳන්නුම් කයනු රළතබ්. 

 2. තඹොමුතර්යහ චිත්රඹ වහ බහවි ඹට  නු රඵන ඳරිභහණඹ අනු ප්රභහණඹන්   තනස 
කය    වළක. 

    තභහි තඳන්නුම් කය තිතඵන ප්රභහණඹන් 1: 10000 ඳරිභහණඹට අනු තේ. 
 

ඉංජිදන්රු භැනුේ දඹොමු දර්ඛා චිත්රර බාවිතා කශ යුතු ේභත රකුණු 
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මිනින්තදෝරු  ළන 
 

A.M. යිට් භඹහ 
A.B. පීරිස භඹහ 
C.D. තඳතර්යහ භඹහ  
S.T. බ්රළක් භඹහ 

 

 7.76 දේෙඹ            ඇමුණුභ 04 
 

 

 

 

පිඹුරු ැඩ ප්රගති දර්ඛා චිත්රඹ 

අමන්ගඟ දතෝඳාැ ඉංජිදන්රු භැනුේ  උ.භැ.ඳ. 

............................... භඹා. ............................... කඩ ඩාඹභ 

නිභ කිරීභට දඹෝජිත දනඹ ............................. 

 
ඳරිභහණඹ 1 : 50,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
ළඩ ආයම්බ කයන රද තක්ත්ර ඳත්රඹ කතඹන් තඳන්නුම් තකතර්. 
 
ඉරි ලින් ඳහට කශ 1 ළනි තකොට - විස ය රකුණු කිරීභ නිභ කයන රදී. 
ඉරි ලින් ඳහට කශ 2 ළනි තකොට - තභෝච්ඡ තර්යහ අන් ර් නිතේලනඹ නිභ කයන රදී. 
ඉරි ලින් ඳහට කශ 3 ළනි තකොට - ඳළ ලි පිඹුය තීන්ත න් ඇදීභ නිභ කයන රදී. 
ඉරි ලින් ඳහට කශ 4 ළනි තකොට - තභෝච්ඡ තර්යහ තීන්ත න් ඇදීභ නිභ කයන රදී. 
 

 

 

 

 

 

 තකටි අත්න් 

භහඹ මි.අ. තජය.මි.අ. නි..ජ.උඳශහත්) නි..ජ. උතජය.) .ජ. 

තනොළම්ඵර්      

තදළම්ඵර්      

ජනහරි      
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ඇමුණුභ 4 (ඳසුපිට වා ේඵන්ධයි) 

 

 

 

 

 

 

 

පිඹුරු ැඩ ප්රගති දර්ඛා චිත්රඹ 

අමන්ගඟ දතෝඳාැ ඉංජිදන්රු භැනුේ  උ.භැ.ඳ. 

............................... භඹා. ............................... කඩ ඩාඹභ 

නිභ කිරීභට දඹෝජිත දනඹ ............................. 

 
ඳරිභහණඹ 1 : 50,000 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
තඹොමු 
ළඩ වහ  න්නහ රද තෙත්ර  ඳත්රඹ            1    2 
කතඹන් තඳන්නුම්  තකතර්.                  3    4  
 
 

    ඉරි ලින් ඳහට කශ 1 ළනි තකොට - තියස පිඹුය නිභ කයන රදී. 
    ඉරි ලින් ඳහට කශ 2 ළනි තකොට - දික්කඩ නිභ කයන රදී. 
    ඉරි ලින් ඳහට කශ 3 ළනි තකොට - වයසකඩ නිභ කයන රදී. 
    ඉරි ලින් ඳහට කශ 4 ළනි තකොට - තීන්ත න් ඇ කි.මි ඹ නිභ කයන රදී. 
    උළේ කණ්ඩි කළඩුණු  ළන්රට අඹත් පිඹුරු තිතබ්නම් .හද ඇතුලු) 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 මුරකුරු 

භහඹ මි.අ. තජය.මි.අ. නි..ජ.  
උඳශහත්) 

නි..ජ. 
උතජය.) 

.ජ. 

තනොළම්ඵර්      

තදළම්ඵර්      

ජනහරි      
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7.80 දේෙඹ          ඇමුණුභ  05 

 

භට්ටේ ගැනීේ ප්රගති ටවන 
ඇඛර ඉිංජිතන්රු භළනුම් ප්රතද්ලඹ - 2006 

.................................. භඹහ. ..................... කණ්ඩහඹභ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
දිනඹ                       තඹෝජි     නිභකයන රද           කහර්ඹ භණ්ඩර ඳළමිික  

 
ප්රහාමික තර්යහ       E.Y. ඩඹස භඹහ, I තශ්රේිකඹ  
2006.02.10  
ද්විතීයික තර්යහ       P.R. ද තභඛ, IIතශ්රේිකඹ  2006.02.20
  
 ෘතීයික තර්යහ       S.N. තඳතර්යහ, IIIතශ්රේිකඹ  2006.02.13  
සුළු තර්යහ  
 

 ෘ.තර්. දුය 

මි.  ළනතේ 
තකටි 
අත්න 

තදෝ 
ඉඩතදන 
තදෝඹ 

සු.තර්. දුය 
මි.  ළනතේ 
තකටි අත්න 

තදෝ 
ඉඩතදන 
තදෝඹ 

          
ප්ර තිඹ උකි.මි. ලින්)      

2006  ෘතීයික තර්යහ සුළු තර්යහ      

භහඹ 
එළිකය
න රද 
ප්රභහණ
ඹ 

පිඛ 
රකුණු 
පිහිට වු 
දුය 

භට්ටම් 
 ළනීම් 
කශ 
ප්රභහණ
ඹ 

එළිකය
න රද 
ප්රභහණඹ 

පිඛ 
රකුණු 
පිහිට වු 
දුය 

භට්ටම් 
 ළනීම් 
කශ 
ප්රභහණ
ඹ 

මි.
අ. 

තජය.මි.
අ. 

නි..ජ. 
උඳශහත්) 

නි..ජ. 
උතජය.) 

.
ජ. 

            



තද.භළ.තය.  ඉිංජිතන්රු භළනුම් 
 

7 ළනි ඳරිච්තේදඹ 22 
  

 

7.109 දේෙඹ           ඇමුණුභ 06 
  

 



තද.භළ.තය.  ඉිංජිතන්රු භළනුම් 
 

7 ළනි ඳරිච්තේදඹ 23 
  

 

ඇමුණුභ 6 වා ේඵන්ධයි 

 

 
 



තද.භළ.තය.  ඉිංජිතන්රු භළනුම් 
 

7 ළනි ඳරිච්තේදඹ 24 
  

 

7.109 දේෙඹ        ඇමුණුභ   07 
 

 

 
 



තද.භළ.තය.  ඉිංජිතන්රු භළනුම් 
 

7 ළනි ඳරිච්තේදඹ 25 
  

 

 

ඇමුණුභ 7 වා ේඵන්ධයි 

 



තද.භළ.තය.  ඉිංජිතන්රු භළනුම් 
 

7 ළනි ඳරිච්තේදඹ 26 
  

 

ශුපධි ඳත්රඹ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



තද.භළ.තය.                                                                                 භහයිම් නිඹභ කිරීතම් භළනුම් 

 

8 ළනි ඳරිච්තේදඹ  i 
 

 

8 ැනි ඳරිච්දේෙඹ 

භායිේ නිඹභ කිරීදේ භැනුේ 

ඳටුන 

 

 

දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 

වි්තයඹ පිටු 

 භායිේ නිඹභ කිරීදේ මලික විභර්ලන කටයුතු 

8.1.  භහයිම් නිඹභ කිරීතම් භළනුම් පිළිඵ භළතභෝ ඳත්රඹ 1 

8.2.  අභ ය භළනුම් කටයුතු 1 

8.3.  තෙත්ර නිරධහරින් ව ඉඩම් නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරි අ ය 

තකතයන ලිපි  නුතදනු 

1 

8.4.  වකහය ඉඩම් නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරි භඟ හකච්ඡහ ඳළළත්ීභ 1 

 දෙත්ර  කටයුතු 

8.5.  භළනුම් කිරීතම්දී ඇති න දුසකය හ පිළිඵ ඉ. නි. නිරධහරි භඟ 

ලිපි  නුතදනු කිරීභ 

1 

8.6.  මිනින්තදෝරුරුන් තදතදතනකු තවෝ ළඩි  ණනක් භළනුම් කටයුතු 

වහ තඹදීභ 

1 

8.7.  ඉඩම් රළබුම්කරුන්ට භහයිම් තඳන්හ දීභ 1 

8.8.  මුඛ රිංකහ භළනුතම් කඤසඤභ බහවි හ කිරීභ 2 

8.9.  ඳළයික භළනුම් තර්යහ නළ  පිහිටුීභ 2 

8.10.  ඳළයික කඤසඤ භ  දක්නට රළතඵන තකෝිකක වහ තර්ඛීඹ 
තනොපිඹීම් 

2 

8.11.  ඳළයික භහයිම් තෙත්රතේ පිහිටුීභ 2 

 නියවුල් කය දෙන බිේ ප්රභාණ දෙෝ සීභාන් 

8.12.  නියවුඛ කශ යුතු ඉඩම් කට්ටිර ර්  ප්රභහණඹ ළඩි තවෝ  අඩු වූ 
විට කටයුතු කයන ආකහයඹ 

2 

8.13.  ළඩිපුය  හ වහ කටයුතු කයන ආකහයඹ 2 

 මුල් බිේ ප්රභාණඹ දන් කශ වැකි අ්ාා 

8.14.  රිංකහ භළනුතම් ඉඩම් කළඵළඛරක මුඛ බිම් ප්රභහණඹ තනස කශ 
වළකි අසාහ 

2 

8.15.  8.14 උ අ ) හි ිංතලෝධනඹන් ප්රධහන කහර්ඹහරඹට හර් හ කිරීභ 3 

 නියවුල් කිරීදේ නිදඹෝග වා ේඵන්ධ ගිවිසුේ 

8.16.  නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරි වහ ඉඩම් හිමිකම් කිඹන්නන් අ ය ඇති 
කය  න්නහ ගිවිසුම් 

3 

8.17.  ගිවිසුභ - උදහවයණඹ උi) 3 

8.18.  ගිවිසුභ - උදහවයණඹ උii) 3 

8.19.  භහයිම් නිඹභ කිරීතම් භළනුම් රදී නිඹභ කය ඇති කරුණු 4 

8.20.  නියවුඛ කශ යුතු ඉඩභ රිංකහ භළනුතභහි ඉඩම් කළඵලි තදකකට 
ඇතුශත්වූ විට කටයුතු කිරීභ 

4 

8.21.  භහයිම් නිඹභ කිරීතම් නිඹභඹන් වහ දශ ටවන් අ ය තනසකම් 

හර් හ කිරීභ 

4 

 අයුතු දර අල්රා ගැනීේ 

8.22.  ඉ.නි. ආඥහඳන  ඹටතත් අයුතු අඛරහ  ළනීම් 4 

 දන්කර බිේ රකුණු කිරීභ 



තද.භළ.තය.                                                                                 භහයිම් නිඹභ කිරීතම් භළනුම් 

 

8 ළනි ඳරිච්තේදඹ  ii 
 

දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 

වි්තයඹ පිටු 

8.23.  ඉ.නි. ආඥහඳන  ඹටතත් නියවුඛ කයන රද ඉඩම් වහ තන් 
කශ බිම් 

4 

8.24.  ඉ.නි. ආඥහඳන  ඹටතත් පිටස ය විකුණන ඉඩම් වහ තන් 
කශ බිම් 

4 

8.25.  අයුතු තර  අඛරහ  ත් ඉඩම් වහ තන් කශ බිම් 5 

 පිඹුරු ැඩ 

8.26.  භහයිම් නිඹභ කිරීතම් භළනුම් වහ තෙත්ර  ඳත්ර  ළනීභ 5 

8.27.  ඳරිපයක ඉඩම් විස ය රළයිසතු 5 

8.28.  භහයිම් නිඹභ කිරීතම් භළනුම් කයන කහරඹ තුර කයන අතනකුත් 
භළනීම් 

5 

8.29.  ඳසුකහලීන භළනුම් රදී රිංකහ භළනුම් ඳත්රතේ හදය තකොටස 
වඳුනහ  ළනීභ 

5 

8.30.  ළයදි ඇ තිතඵන තවෝ අම්පර්ණ කළඵලි ර ළයදි නිළයදි 
කිරීභ 

5 

 පිඹුරු ඳරීක්ා කිරීභ 

8.31.  එක් එක් භළනුභ වහ හර් හන් පිළිතඹර කිරීභ 5 

8.32.  භළනුම් ඉඛලීම් අරිංගු කිරීභ ව ආඳසු ඹළීභ 5 

8.33.  භහයිම් නිඹභ කිරීතම් භළනුම් ඳරීක්හ කිරීභ 5 

 දල්ඛන ංදලෝධන කිරීභ 

8.34.  රිංකහ භළනුම් තෙත්ර  තඳොත්, පිඹුය වහ ඉ. වි. රළයිසතු 
ිංතලෝධනඹ කිරීභ 

6 

8.35.  අළුත් භළනුභකදී තඳොදු  ම් භහයිභක භහයිම් ඛ තඹදීභ 6 

 පිරිැඹ බිල් ක් කිරීභ 

8.36.  පිරිළඹ බිඛ ඳත්ර පිළි තඹර කිරීභ 6 

8.37.  භළනුම් ළඩ වහ  හසතු ඳරීක්හ කිරීභ 6 

 ඉ.නි. ආඥාඳනත ඹටදත් ගන්ති 

8.38.  භහයිම් නිඹභ කිරීතම් භළනුම් ඉඛලීභක වන් වි තලේෂි   න්ති 6 

 ප්රගති ාර්තා 

8.39.  ප්ර ති හර් හ 7 

8.40.  පිඹුරු පිටඳත්, ඉඩම් විස ය රළයිසතු වහ විස යහත්භක 
හර් හක් ඹළීභ 

7 

 ඇමුණුේ 

ඇමුණුභ 01 ප්ර ති හර් හ තඳෝර්භඹ 8 

ඇමුණුභ 02 භහයිම් නිඹභ කිරීතම් භළනුම් රට අදහශ භළනුම් ඉඛලීම් තරජයඹ 9 

 

 

 

 

 

 

 



තද.භළ.තය.                                                                                 භහයිම් නිඹභ කිරීතම් භළනුම් 

 

8 ළනි ඳරිච්තේදඹ  iii 
 

 

 

 

 



තද.භළ.තය.                                                                                 භහයිම් නිඹභ කිරීතම් භළනුම් 

 

8 ළනි ඳරිච්තේදඹ  1 

 

8 ැනි ඳරිච්දේෙඹ 

භායිේ නිඹභ කිරීදේ භැනුේ 

 

භායිේ නිඹභ කිරීදේ මලික විභර්ලන කටයුතු 

 

8.1. ඉඩම් නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරි ත  රිංකහ භළනුම් පිඹුරු ර මුද්රි  පිටඳත් රළබුණු ඳසු ඔහු විසින් 

තෙත්රතේ දී ඳරීක්ණ ඳත්හ  ම් පිඹුරු පිටඳ ක් භ  ඇඳි දශ ටවනක් පිළිතඹර කය එඹ භඟ 

භහයිම් නිඹභ කිරීතම් භළනුම් පිළිඵ භළතභෝ ඳත්රඹක් ර්තේඹර් ජනයහඛ ත  එනු රළතබ්. ර්තේඹර් 

ජනයහඛ විසින් තජය. නි..ජ උතඛ.ක. වහ ෘ.ප්ර.) ත  භළනුම් ඉඛලීභ තඹොමු කශ ඳසු එඹ අදහශ 

දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  තඹොමු කයනු රඵයි. ඉන් ඳසු දිසත්රික් තජය.මි.අ. විසින් 

භළනුම් ඉඛලීභක් පිළිතඹර කය අලය ඳරිදි යජතේ මිනින්තදෝරුයතඹකු අනුයුක්  කශ යුතුඹ. 

 

8.2. අභ ය භළනුම් කටයුතු ප්රධහන කහර්ඹහරතඹන් විභහ ඵරහ මි ඉඩම් නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරිඹහතේ 

 නි ඉඛලීභ භ  තනොකශ යුතුඹ. ඉඩම් නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරින්ට තභභ තදඳහර් තම්න්තු විසින් 

ෆභ ආධහයඹක්භ දිඹ යුතු නමුදු , ඔවුන් විසින් ඉඛරහ සිටින අභ ය කටයුත් ක් දිසත්රික් තජයසන 

මිනින්තදෝරු අධිකහරිතේ අභිභ ඹ ඳරිදි යුක්ති ව   තනොන්තන් නම් වහ . වහ දිගු කහරඹක් 

අලය න්තන් නම්, .  ළන වහභ ප්රධහන කහර්ඹහරඹට දන්හ උඳතදස රඵහ    යුතුඹ. 

 

8.3. මිනින්තදෝරු තදඳහර් තම්න්තුතේ තෙත්ර  නිරධහරින් වහ ඉඩම් නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරින් අ ය 

තකතයන ෆභ ළද ත් ලිපි  නුතදනුක් පිළිඵ ම්පර්ණ ත ොයතුරු තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි 

විසින් ප්රධහන කහර්ඹහරඹට දන්හ ඹළවිඹ යුතුඹ. 

 

8.4. ඉඩම් නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරි ඳශහතත් සිටින කහරඹ තුශ ඔහු භඟ හකච්ඡහ කය .හ ඳළවළදිලි කය 

   යුතුඹ. ඹම් කිසි විතලේ  භක් බහය කටයුතු කයන වකහය නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරි නළ  එභ 

 තභහි ිංචහයක කටයුතු වහ ඳළමිතණන දිනඹ ඔහු භඟ තකළින්භ ලියුම්  නුතදනු  කය  ළනීතභන් 

දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරිට දළන    වළකිඹ. එවිට තම් ම්ඵන්ධතඹන් දිනඹක් වහ 

තේරහක් නිඹභ කය    වළකි තේ. 

 

දෙත්ර  කටයුතු 

 

8.5. තදඳහර් තම්න්තුතේ තයගුරහසි රට ඳටවළනි තනොතේද ඹන   වහ අලය බිම් ප්රභහණඹ තිතබ් ද ඹන 

 ත් දළන  ළනීභ වහ ඉඩම් නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරිතේ අලය හඹන් තෙත්රතේදී  සූක්භ තර 

ඳරීක්හ කය ඵළලිඹ යුතුඹ. අයුතු තර අඛරහ  ළනීම්, අලය බිම් ප්රභහණ තනොභළතිකභ, ප්රතේල භහර්  

නළ තවොත් හිමිකම් කිඹන්නන් පිළිඵ ඳළන නගින දුසකය හ ආදිඹ ම්ඵන්ධතඹන් මිනින්තදෝරු 

අධිකහරි වට තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරිතේ අනුභළතිඹ ඇති ෘජුභ නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරි 

භඟ ලිපි  නුතදනු කශ වළකි අ ය අදහශ ලිපිර ව අනුතර්යනතේ පිටඳත් දිසත්රික් මිනින්තදෝරු 

කහර්ඹහරඹ ත  ඹළවිඹ යුතුඹ. එවිට කරුණු ඳළවළදිලි කයන අනුතර්යන භඟ  භන්තේ තඹෝජනහ ද 

ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ. තභභ ලිඹවිලි ර පිටඳත් ම්පර්ණ කයන රද පිඹුරු භඟ ප්රධහන කහර්ඹහරඹට 

ඹළවිඹ යුතු අ ය, මිනින්තදෝරු ළනතේ හර් හතේ .හ  ළන වන් කශ යුතුඹ. 

 

8.6.  භකට අඹත් භහයිම් නිඹභ කිරීතම් විලහර භළනුම් මිනින්තදෝරුරුන් තදතදතනකු තවෝ ඊට ළඩි 

 ණනක් අ තර් සුදුසු අන්දමින් තඵදහ තකොටස ලතඹන් කටයුතු කිරීභට වළකින ඳරිදි ිංවිධහනඹ 

කශ යුතුඹ. එක් එක් තකොට ම්ඵන්ධතඹන් තන තනභ හර් හ පිළිතඹර කශ යුතුඹ. 

 

8.7. ඉඩම් නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරිඹහතේ අලය හඹන්  අනු වහ ඔහුතේ දශ ටවන් ර තඳන්නුම් කය 

තිතඵන ඳරිදි භහයිම් භළනිඹ යුතුඹ. ග්රහභ නිරධහරි තවෝ ඔහු තනුතන් ක්රිඹහ කිරීභට ඵරඹරත් 

තකතනකු ත ොයතුරු ළඳයීභ වහ භළනුභ කයන තේරහතේදී තඳනී සිටිඹ යුතුඹ. එක් එක් භහයිම් නිඹභ 
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කිරීතම් භළනුම් ඉඛලීම් ර පිඹුරු භඟ ග්රහභ නිරධහරිතේ වතිකඹද ඹළවිඹ යුතුඹ. ග්රහභ නිරධහරි තවෝ 

ඔහු තනුතන් තඳනී සිටින්නහ තවෝ ඉදිරිඹට ඉඩම් රළබුම්කරුන්ට ඉඩම් කළඵලි ර භහයිම් තඳන්හ 

දිඹ යුතුඹ. එහි හඹ තනොකයන රළබුම්කරුන්තේ ලිපිනඹන් භහයිම් නිඹභ කිරීතම් භළතභෝ ඳත්රතඹන් 

රඵහ    වළක. ඹම්කිසි රළබුම්කරුතකුට භහයිම් තඳන්හ තනොදුනතවොත් ඊට තවේතු හර් හතේ 

වන් කශ යුතුඹ. 

 

8.8. ඳළයික රිංකහ භළනුම් භහයිම් නළ  භනින විට මුඛ රිංකහ භළනුතම් කඤසඤඹන්භ ප්රතඹෝජනඹට    

යුතුඹ. 

  

8.9. තර්යහන් නළ  පිහිටුීභ අලය න විට .හ ඳළයික  තෙත්ර  තඳොත න් අළුත් තෙත්ර  තඳො ට 

ඳළන්තරන් පිටඳත් කය ත න තර්යහ නළ  පිහිටුීභත් භඟ කළු තීන්ත න් ඇඳිඹ යුතුඹ. 

 

8.10. තර්යහ නළ  පිහිටුීතභන් ඳසු ඳළයික කඤසඤඹන් භ  දක්නට රළතඵන තකෝිකක වහ තර්ඛීඹ 

තනොපිඹීම් අළුත් තෙත්ර තඳොතත් තඳන්නුම් කශ යුතුඹ. 

 

8.11. පිඹුයකින් ඳරිභහණ කය  ත් භහයිභ රකුණු කිරීතම් දී එඹ  9.81 – 9.85 දේෙඹන්හි දක්හ ඇති ඳරිදි කශ 

යුතුඹ.   

 

 

නියවුල් කය දෙන බිේ ප්රභාණ දෙෝ සීභාන් 

 

8.12. ඉඩම් නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරි විසින් භහයිම් රකුණු කිරීතම් බිම් ප්රභහණඹ “ළඩි තවෝ අඩු” තර ඉඛරහ 

සිටින විට එහි ඹම් කිසි අඩුක් ඇත්නම් එඹ ආ ණනඹ කිරීතම්දී ඉඩ දී තිතඵන අනුක්රභ ඳරිභහණ 

තදෝ ී.භහ තුශ තිබිඹ යුතුඹ. ඹම් කිසි ළඩි ීභක් ඇත්නම් එඹ එභ ී.භහතේ තදගුණඹකට ළඩි 

තනොවිඹ යුතුඹ. ඉඩම් ර ටිනහකභ අඩු තඳතදස ර ඉඩම් කළඵළඛතඛ බිම් ප්රභහණඹ තවක්ටඹහය 

0.2023 (රඩ් ඛ 2) ට ඩහ ළඩි න විට තභභ අඩු ීභ ඉඩ දී ඇති තදෝ ී.භහ තභන් තදගුණඹක් ත ක් 

ළඩි කශ වළකිඹ. ඹම් තවඹකින් ඉඩම් කළඵළඛතඛ බිම් ප්රභහණඹ තවක්ටඹහය 0.4047 (අක්කය 01)  ක් 

තවෝ ඊට අඩු නම් වහ ඉතිරි ප්රතද්ලඹක් රඵහ    වළකි තිතබ් නම් ළඩි වූ ප්රභහණඹ ඉඩ දී ඇති තදෝ 

ී.භහ තභන් සිවු ගුණඹක් ත ක් ළඩි කශ වළකිඹ. එතවත් තභඹ මිනින්තදෝරු අධිකහරිතේ අයඹ 

තනොභළති සිදු තනොකශ යුතුඹ.  

 

8.13.  ඉඩම් රළබකු ඔහුට නියවුඛ කය තදන රද  ප්රභහණඹට ළඩි ඉඩම් ප්රභහණඹක්  හ කය තිතඵන විට, 

ඉඩ දී තිතඵන තදෝ ී.භහ තභන් සිවු ගුණඹක් න තුරු ළඩි තකොට ද එතේ නළ තවොත්, ඉඩභ ළඩි 

ටිනහකභක් තනොභළති විට නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරිතේ ඉඩම් තකොට තභන් සිඹඹට 15 ක ඉඩම් 

ප්රභහණඹක් තභන් ද ඹන තභයින් ළඩි බිම් ප්රභහණඹ ත ක් විඹ යුතුඹ. එභ ළඩිතඹන්  හ කය තිතඵන 

තකොට ඇතුශත් න තේ ළඩි කශ වළකිඹ. තභතේ ළඩි කශ වළක්තක් ඉතිරි න ප්රතද්ලඹ තුශ ඉඩභ 

තිතබ් නම් න අ ය එවිට . වහ භහයිම් ඛ දභහ, තනභ බිම් කළඵලි අිංකඹක් තඹොදහ , හර් හ කශ 

යුතුඹ. 

 

මුල් බිේ ප්රභාණඹ දන් කර වැකි අ්ාා 

 

8.14. රිංකහ භළනුම් බිම් තකොටස ර මුඛ බිම් ප්රභහණඹ වළකි ඳභණ එතරභ  ඵහ    යුතුඹ. .හ තනස 

කශ යුත්තත් ඳව  වන් අසාහන්හි දී ඳභණකි.  

උඅ)  අළුත් භළනුභ ප්රතේලතභන් වහ සූක්භ තර නළ  ආ ණනඹ කිරීතම් දී මුඛ බිම් ප්රභහණඹ 

ඉඩ තදන තදෝ ී.භහ තුර තනොභළති විට, 

උආ)  ඉඩම් කළඵළඛරක භහයිභ බිතභහි වහ පිඹුතයහි නිඹ  ලතඹන්භ තනස කයන විට ඊට අදහශ 

සිඹළු ඉඩම් ර බිම් ප්රභහණඹද ිංතලෝධනඹ කශ යුතුඹ. බිම් ප්රභහණඹ ම්ඵන්ධතඹන් කයන 

තන අනුක්රභ ඳරිභහණතඹන් ඉඩ රළතඵන තදෝ ී.භහට  ඇතුශත් ීභ තභඹ ඉටු කිරීභට 

ඵහධකඹක් තනොවිඹ යුතුඹ. 
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8.15. තභළනි ිංතලෝධන කිරීතම් දී . . අසාහන්ට සුදුසු ඳරිදි එළනි ිංතලෝධන තඹෝ ය දළයි ඳරීක්හ 

කය ඵරහ තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින්  භන්තේ අභිභ ඹ ඳරිදි කටයුතු කශ යුතුඹ. 

ලිඹකිඹවිලි නි යභ ිං තලෝධනඹ තනොකශ යුතුඹ. තේදඹ 8.14 උඅ) හි වන් කය ඇති අසාහකදී . 

ඵ වහභ ප්රධහන කහර්ඹහරඹට දන්හ ඹළවිඹ යුතුඹ. 

 

 

නියවුල් කිරීදේ නිදඹෝග වා ේඵන්ධ ගිවිසුේ 

 

8.16. ඉඩම් නියවුඛ කිරීතම් ආඥහඳන  ඹටතත් නිකුත් කයන නියවුඛ කිරීම් නිතඹෝ  ම්ඵන්ධතඹන් කයන 

භහයිම් නිඹභ කිරීම් නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරිඹහ වහ හිමිකම් කිඹන්නන් අ ය ඇති කය ත් ගිවිසුභ අනු 

කශ යුතුඹ. තභභ ගිවිසුම් වහ තදඳක්ඹභ අත්න්  ඵන අ ය , .හට තදඳක්ඹභ ඵළී සිටිති. 

ගිවිසුභකට තදඳක්ඹභ අත්න්  ළබ ඳසු එහි කිසිභ  න්තිඹක් තනස කශ තනොවළකිඹ. තනක් 

කිරීභට අලය නම් ගිවිසුභට බහජනඹ ී ඇති කරුණ නළ  හකච්ඡහ කය ඵරහ එභ තනස කිරීභට 

තදඳක්ඹභ අත්න්  ළබිඹ යුතුඹ. තම් ම්ඵන්ධතඹන් ඇතටෝර්රූනි ජනයහඛතේ තීයණඹ  යතේභ 

පිළිඳළදිඹ යුතුඹ. එතවයින්, ගිවිසුම් ර  න්ති තනස කිරීභට සිදු න කිසිභ භහයිම් රකුණු කිරීභක් 

නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරිඹහ විසින් බහය තනො නී. 

 
8.17. උදහවයණ : 1. හිමිකම් කිඹන්නහට 21 න වහ 22 න ඉඩම් කළඵලි ලින් තවක්ටඹහර් 2.0234 ක් 

උඅක්කය ඳවක්) රළතඵන ඳරිදි හිමිකම් කිඹන්තනකු වහ නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරිඹකු අ ය ඇති කය ත් 

ගිවිසුභකට තදඳක්ඹභ අත්න්  ඵන රදළයි සි මු. ඉඩම් නියවුඛ කිරී තම් ආඥහඳන  ඹටතත් කයන 

නියවුඛ කිරීතම් නිතඹෝ ඹක භහර් තඹන් එඹ තඳෞද් ලික ඉඩභක් න ඵ ප්රකහල කිරීභ වහ නියවුඛ 

කිරීතම් නිරධහරි එහි භහයිම් රකුණු කයන තර තභභ තදඳහර් තම්න්තුතන් ඉඛරහ සිටිනු ඇ . 

තවක්ටඹහය 2.0234 උඅක්කය 5) පිහිටහ තිතඵන ආකහයඹ හිමිකම් කිඹන්නහ නිළයදි දන්නහ අ ය, එඹ 

ඉඩම් කළඵලි තදකටභ අඹත් න ඵ කටු ටවනකින්ද ඳළවළදිලි තඳන්නුම් තකතර්. 

 
තම් ම්ඵන්ධතඹන් භළනුභක් කයන විට හිමිකම් කිඹන්නහතේ ඉඛලීභ ඳරිදි එභ තවක් ටඹහය 2.0234 

උඅක්කය 5) 21 න ඉඩම් කළඵළඛතරන්භ භනිනු රළබු තවොත් එඹ ගිවිසුම්  න්ති රට අනුකර 

තනොන්තන්ඹ. තභළනි අසාහකදී භහයිම් රකුණු කිරීභ තනස කශ යුතුඹ. එතේ නළත්නම් „22 
ළනි ඉඩම් කළඵළඛර‟ ඹන්න කඳහ දභහ ගිවිසුභ තනස කශ යුතුඹ. මින් ඳසු වන් කශ ක්රභඹ 
අනු භනඹ කයනු රළබුතවොත් විභසුභ නළ  ආයම්බ කය හිමිකම් කිඹන්නහ ද කළීභට සිදුතේ. 
එවිට, නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරිඹහටද තම් වහ විතලේතඹන්භ ඳළමිණීභට සිදු තේ. ඉන් ඳසු තනස 
කශ ගිවිසුභ තදඳක්ඹ විසින් නළ  අත්න් කශ යුතු අ ය නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරි විසින් අළුත් 
හර් හක් පිළිතඹර කශ යුතුඹ. ඇ ළම් විට, අනුභ  කිරීභට ප්රාභ තභභ හර් හ ඇතටෝර්නි ජනයහඛ 
විසින් අනුභ  කශ යුතුඹ. 
 

8.18. උදහවයණ : 2. හිමිකම් කිඹන්නවුන් කිහිඳතදතනකුට 4 න ඉඩම් කළඵළඛතරන් තවක්ටඹහර් 491.3736 

ක් උඅක්කය 1214  ඳර්චස 34 ක්) අඩු තවෝ ළඩි අයිති න ඳරිදි හිමිකම් කිඹන්නන් වහ නියවුඛ 

කිරීතම් නිරධහරි අ ය ඇති කය ත් ගිවිසුභකට තදඳක්ඹභ අත්න්  ඵන රදළයි සි මු. ඉඩම් නියවුඛ 

කිරීතම් ආඥහඳන  ඹටතත් සිදුකයන නියවුඛ කිරීතම් නිතඹෝ ඹක භහර් තඹන් එඹ තඳෞද් ලික 

ඉඩභක් ඵ ප්රකහල කිරීභ වහ නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරි එහි භහයිම් රකුණු කයන තර තභභ 

තදඳහර් තම්න්තුතන් ඉඛරහ සිටිනු ඇ . භහයිම් නිඹභ කිරීතම් කටු ටවතන් ද තභභ ප්රතද්ලඹ 4 ළනි 

ඉඩම් කළඵළඛරට අඹත් ී තිතඵන ඵ තඳන්නුම් කයයි. එතවත් භහයිම් රකුණු කිරීතම් දී 

මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් 4 ළනි වහ 5 ළනි ඉඩම් කළඵලි රට අඹත් තඳොදු භහයිභ ඍජු කිරීභට 

ඹෆතභන් ඉඩම් නියවුඛ කිරීතම් ආඥහඳන  ඹටතත් යජතේ ඹළයි ප්රකහි  5 ළනි ඉඩම් කළඵළඛතඛ 

තකොටස ද දළනට තඳෞද් ලික ඹළයි ප්රකහල කිරීභට තීයණඹ කය තිතඵන බිම් ප්රතද්ලඹට ඇතුශත් නු 

ඇ .  

 
කලින් යජතේ ඹළයි ප්රකහල කයනු රළබු 5 න ඉඩම් කළඵළඛතඛ කිසිඹම් තකොටක් තඳෞද් ලික 
ඉඩභක් ඹළයි නිතඹෝ  කිරීභට නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරිඹහට අයඹක් තනොභළති ඵළවින්, ඔහුට තභභ 

රකුණු කිරීභ බහය    තනොවළකි නු ඇ .   ද, 4 ළනි ඉඩම් කළඵළඛතරන්භ තභභ තකොට රකුණු 
කශ යුතු ඵ තඳන්නුම් කයන ගිවිසුතම්  න්ති රට ඔහු නී යහනුකර  යතේභ ඵළී ඇත්තත්ඹ. 



තද.භළ.තය.                                                                                 භහයිම් නිඹභ කිරීතම් භළනුම් 

 

8 ළනි ඳරිච්තේදඹ  4 

 

8.19. ඉඩම් නියවුඛ කිරීතම් ආඥහඳන  ඹටතත් තවෝ මුඩු බිම් ආඥහඳන  ඹටතත් තවෝ භහයිම් රකුණු කිරීතම් 

දී . වහ නිඹභ කය ඇති කරුණු  යතේ අකුයටභ පිළිඳළදිඹ යුතු ඵ ඉව  වන් කශ උදහවයණ 

ලින් තභොනට ඳළවළදිලි තේ. භහයිම් නිඹභ කිරීතම් භළනුම් . වහ නම් කයන රද බිම් කළඵලි තුශභ 

පිහිටිඹ යුතුඹ. අත්න් කය මුද්රහ  ඵහ , බහය තදන රද හිමිකම් පිඹුයක් වහ යජතේ දීභනහ ඔප්පුක් 

ම්ඵන්ධතඹන් තභන්භ මිනින්තදෝරුයඹහ වහ රළබුම්කරුහ අ ය හභදහනතඹන් තබ්රුම් කයත න 

තවෝ තනොත න භහයිම් ම්ඵන්ධතඹන් ඳසු කයන තනස කිරීභක් තවෝ තනත් ඉඩම් කළඵලි ලින් 

තකොටස ඇතුරත් කිරීභක් තවෝ පිළි නු තනොරළතබ්. තෙත්රතේ දී ඉ හ ඳවසුතන් කශ වළකි ඹයි 

තඳතනන්නට තිතඵන තනස කිරීභක් නීතිඹ අනු ක්රිඹහතේ තඹදීභ කශ තනොවළකි නු ඇ . එතේ 

නළත්නම් එඹ නීතිඹ අනු ක්රිඹහතේ තඹදීභ ඉ හ දුසකය නු ඇ . 

 
8.20. එක් එක් රිංකහ භළනුම් බිම් කළඵළඛතඛ ම්පර්ණත්ඹ එතරභ ඳත්හ    යුතුඹ. රිංකහ භළනුම් බිම් 

තකොටස තදකකට ඇතුශත් න ඉඩම් කළඵළඛරකට එක එතකහි තන තනභ කළඵලි අිංක තඹදිඹ 

යුතුඹ.  .පි. හි  බිම් කළඵලි .කහඵද්ධ කය තුරනඹ කශ තනොවළක. 

 

8.21. ඉඩම් නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරි විසින් ඉඛරහ සිටින කරුණු ඉටු කිරීභට තනොවළකි න ඹම් කිසි විතලේ 

දුසකය හඹක් උද්   ී ඇත්නම් එඹ හර් හ කශ යුතුඹ. . පිළිඵ උඳතදස රළතඵන තුරු භහයිම් 

රකුණු කිරීභ ප්රභහද කශ යුතුඹ. තභභ භළනුභ ගිවිසුතම් වන් ඳරිදි හධහයණ අන්දමින් වහ පිහිටීභ 

අනු කයත න ඹෆභට තනොවළකි නම් විභසුභ නළ  ආයම්බ කිරීභට අලය න කටයුතු සූදහනම් 

කිරීභටත්, තම් ම්ඵන්ධතඹන් අලය න ිංතලෝධන කිරීභටත් අලය විධිවිධහන නියවුඛ කිරීතම් 

නිරධහරි විසින් තඹදිඹ යුතුඹ. හිමිකම් කිඹන්නවුන්තේ ඳසු අදවස අනු තවෝ මිනින්තදෝරුරුන්තේ 

තඹෝජනහ අනු තවෝ භළනුම් තනස කිරීභට නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරිට එකඟවිඹ තනොවළකිඹ. 

 
දශ ටවන් ව නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරිඹහතේ භහයිම් නිඹභ කිරීතම් නිඹභඹන් අ ය ඇති විභ හ 
 ළන අලය නම් ප්රධහන කහර්ඹහරතඹන් විභහ ඵළලීභ වහ තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  
දන්හ ඹළවිඹ යුතුඹ. 

 
 

අයුතු දර අල්රා ගැනීේ 

 

8.22. ඉඩම් නියවුඛ කිරීතම් ආඥහඳන  ඹටතත් නියවුඛ කයන රද ඉඩම් වහ එභ ආඥහ ඳන ට පිටස ය 

විකුණන්නට අදවස කය ඇති ඉඩම් අයුතු තර අඛරහ ත න ඇත්නම් එභ ඉඩම්ර ආන්න භ බිම් 

ප්රභහණඹ, .හතඹහි තිතඵන ළවිලිර ඹ වහ අයුතු තර අඛරහ  ත් අඹලුන්තේ නම් ආදී 

ම්පර්ණ විස ය ෆභ විටභ නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරිඹහට හර් හ කය ඹහ .හ භළනීභ පිළිඵ උඳතදස 

ඔහුත න් රඵහ    යුතුඹ. 

 
තනත් ප්රතද්ල ර තිතඵන සිඹළුභ අයුතු අඛරහ  ළනීම්  9.90 - 9.99 දේෙඹන්හි නිඹභ කය ඇති 
අන්දභට භළනිඹ යුතුඹ. 

 

 

දන්කර බිේ රකුණු කිරීභ 

 
8.23. ඉඩම් නියවුඛ කිරීතම් ආඥහඳන  ඹටතත් නියවුඛ කයන රද ඉඩම්ර තවෝ යජඹ විසින් අයිතිහසිකම් 

තනොකිඹන රදළයි ප්රකහි  ඉඩම් ර තන් කර බිම්, දළනට තිතඵන බිම් ප්රභහණඹ අනු මි නියවුඛ 

කිරීභට තවෝ යජඹ විසින් අයිතිහසිකම් තනොකිඹන රදළයි ප්රකහි  කිරීභට තිතඵන බිම් ප්රභහණඹ 

අඩුන ඳරිදි භළනීභ තවෝ රකුණු කිරීභ තනොකශ යුතුඹ. තකතේ වුද දශ ටවතනහි තන්කර බිම් 

තඳන්නුම් කය තනොභළති විට තන් කර බිම් රකුණු කිරීභ වහ ඉඩම් නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරිතේ 

අනුභළතිඹ රඵහ    යුතුඹ. 

 

8.24. ඉඩම් නියවුඛ කිරිතම් ආඥහඳන ට පිටස ය විකිණීභට අදවස කයන ඉඩම් රට ඹහ තිතඵන 

ඇශඛ රට ෆභ විටභ ම්භ  තන් කශ බිම් රකුණු කශ යුතුඹ. තම් වහ ඉතිරි බිම් තඳතදක් 



තද.භළ.තය.                                                                                 භහයිම් නිඹභ කිරීතම් භළනුම් 

 

8 ළනි ඳරිච්තේදඹ  5 

 

තනොභළති නම් නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරිඹහත න් තනොවිභහභ විකිණීභට තිතඵන ප්රභහණඹ අඩු කශ 

වළකිඹ. ඹම් තවඹකින් ඉතිරි න බිම් තඳතදක් ඇත්නම් විකිණීභට අදවස කයන ඉඩභ භළනිඹ යුත්තත් 

කය සාහනතඹන් ද ඹන්න නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරිඹහත න් විභසිඹ යුතුඹ. 

 

8.25. අයුතු අඛරහ  ළනීම් භනින විට ඹහ තිතඵන ඇශඛ වහ ම්භ  තන් කශ බිම් රකුණු කශ යුතුඹ. 

 

 

පිඹුරු ැඩ 

 

8.26. තඳය කහරතේ භහයිම් නිඹභ කිරීතම් භළනුම් රිංකහ භළනුම් තෙත්ර  ඳත්ර තෙත්රතේ දීභ අඳින රද අ ය 

.හ මුඛ රිංකහ භළනුම් පිඹුරු කස කශ නිඹමි  පිළිතරටභ අඳින රදී. බිම් කළඵලි අිංක තඹදීතම් 

ක්රභඹ වහ   12.43 – 12.46 දේෙඹන් ඵරන්න. ර් භහනතේ භහයිම් නිඹභ කිරීතම් භළනුම් ර පිඹුරු 

කස කිරීභ වහ තනභ A3 තෙත්ර ඳත් බහවි හ කශ යුතුඹ. 

 
8.27. මුඛ රිංකහ භළනුම් ඉඩම් විස ය රළයිසතුර දක්නට රළතඵන ඳරිදිභ ග්රහභ නිරධහරිතේ නභ A3 

ප්රභහණතේ ඳරිපයක ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ වන් කශ යුතුඹ. කලින් බහවි හ කයන රද ඉඩම් 

විස ය රළයිසතු තඳෝයභ  242 ර් භහනතේ බහවි හ කයනු තනොරළතබ්. 

 

8.28. භහයිම් නිඹභ කිරීතම් භළනුම් කයන රද කහරඹ තුර රළතඵන භළනුම් ඉඛලීම් A3 ප්රභහණතේ තෙත්ර  ඳත්ර 

ර අඳින අ ය උඳළයික දම්ළඛ ඳරිභහණතේ රිංකහ භළනුම් ඳත්ර භ  තනොතේ) ඳරිපයක ඉඩම් විස ය 

රළයිසතු A3 ප්රභහණතේ ඉඩම් විස ය රළයිසතු ර පිළිතඹර කයනු රළතබ්. 

 

8.29. ඳසු කයන භළනුම් රදී මුඛ රිංකහ භළනුතම් තකොටක් හදය ඵ තඳනී ගිඹ තවොත්  තවෝ රිංකහ 

භළනුම් ඳත්රතේ තකොටස උභනහට ඩහ  දඵද ී ඇ ඇත්නම් තවෝ නයක් ී ඇත්නම් . 

ම්ඵන්ධතඹන් උඳතදස රඵහ  ළනීභ වහ විස ය හර් හක් ප්රධහන කහර්ඹහරඹට වහභ ඹළවිඹ 

යුතුඹ. 

 

8.30. බිම් කළඵළඛරක් ළයදි ඇ තිතඵන ඵ තවෝ ම්පර්ණ  තනොකය තිතඵන ඵ තවෝ තඳනී ගිඹ තවොත් 

. ඵ තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් විස ය ප්රධහන කහර්ඹහරඹට හර් හ කශ යුතුඹ. ඔහුතේ 

අභිභ ඹ ඳරිදි තභභ ළයදි නිළයදි කය   යුතු තවොභ ක්රභඹ වන් කය එඹ ඳළවළදිලි කිරිතම් 

අනුතර්යනඹක්ද  භඟ ඹළවිඹ යුතුඹ. එවිට නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරි වහ හකච්ඡහ කය එභ යද නිළයදි 

කිරීභ වහ අලය උඳතදස නිකුත් කයනු රළතබ්.  

 

 

පිඹුරු ඳරීක්ා කිරීභ 

 

8.31. ම්පර්ණ කයන රද එක් එක් භළනුභ භඟ හර් හක් ද ඹළවිඹ යුතුඹ. 

 

8.32. නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරිතේ භළනීතම් ඉඛලීභ වහ අතනකුත් භළනීතම් ඉඛලීම් පිටන් කය ඳරිපයක 

ඉඩම් විස ය රළයිසතු වහ ර්තේඹර් ජනයහඛතේ  ම් පිඹුරු පිටඳ ද භඟ ප්රධහන කහර්ඹහරඹට ආඳසු 

ඹළවිඹ යුතුඹ. 

 

8.33. භහයිම් නිඹභ කිරීතම් භළනුම් ඳරීක්හ කය ඵළලීතම් දී තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරින්, මිනින්තදෝරු 

අධිකහරින් වහ මිනින්තදෝරුරුන් විසින් ඳව  වන් තද් ම්පර්ණ කය ඇද්දළයි තොඹහ ඵළලිඹ යුතුඹ. 

 
i. නියවුඛ කිරිතම් නිරධහරිතේ අලය හඹන් ඉටු කය ඇද්ද ඹන  , 

ii. බිම් ප්රභහණ ආ ණනඹ නිළයදි අනුකරනඹ කය ඇද්ද ඹන  , 

iii. ඳරිපයක ඉඩම් විස ය රළයිසතු නිළයදි ලිඹහ ඇද්ද ඹන  , 

iv. අළුත් වහ ඳයණ භළනුම්  ළන .හ එකිතනකහි වන් කය තිතබ් ද ඹන  , 



තද.භළ.තය.                                                                                 භහයිම් නිඹභ කිරීතම් භළනුම් 
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v. ඉඩම් විස ය රළයිසතු ිංතලෝධනඹ කය තිතබ්ද ඹන  , වහ  

vi. තඛයන ර වහ තර්යහ චිත්ර ර භළනීතම් නිඹභඹන් අරිංගු කය තිතබ් ද ඹන  . 

 

 

දල්ඛන ංදලෝධනඹ කිරීභ 

 

8.34. මුඛ රිංකහ භළනුම් පිඹුයකින්, භහයිම් අක්ය තවෝ ඉරක්කම් භකහ තනොදළමිඹ යුතුඹ. .හ ිංතලෝධනඹ 

කශ යුතු නම් .හ වයවහ ඳළවළදිලි ඉයක් ඇ කඳහ දළමිඹ යුතුඹ. එතේ නළත්නම් ඹහ රකුණු තඹොදහ 

ිංතලෝධනඹ කශ යුතුඹ.    

 රිංකහ භළනුම් පිඹුතර් තවෝ තෙත්ර  තඳොතත් ඇති වළභ තදෝඹක්  ළනභ අලය උඳතදස  රඵහ  ළනීභට 

තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරිට තඹොමු කශ යුතුඹ.  

 

 ඉඩම් විස ය රළයිසතු ිංතලෝධනඹ කිරීභ වහ නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරිතේ ඉඛලීම් ක්රිඹහත්භක 

කයනුතේ, .හ  ළන තෙත්රතේදී විභර්ලනඹ කිරීතභන් වහ අලය අසාහන්හී දී තෙත්ර  තඳොත් 

ිංතලෝධන කිරීතභන් අනතුරුඹ. දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරඹට . පිළිඵ දළන්ීම්  රළබී ති 

තදකක් ඇතුශ  තෙත්ර  විභර්ලනඹ කශ යුතුඹ. තභභ කටයුතු වහ හභහනය තෙත්ර  ඳරීක්ණඹක් 

වහ බිම් කළඵලි ර පිහිටීභ තීභ ප්රභහණත්ඹ. භහයිම් නළ  විෘ  කිරීභක් අලය තනොතේ. 

 

8.35. අළුත් භළනුභක් ම්ඵන්ධතඹන් භහයිම් ඛ තඳොදු  ම් භහයිභක තඹද විට .හ රිංකහ භළනුම් තෙත්ර  

ඳත්රතේ තඳන්නුම් කය ඹහඵද පිහිටි  ම් රට අඹත්  ම් පිඹුරු තවෝ අහන  ම් පිඹුරු ර පිටඳත් 

ිංතලෝධනඹ කිරීභ වහ එහි අනුතර්යන ප්රධහන කහර්ඹහරඹට ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ. 

 
 

පිරිැඹ බිල් ක් කිරීභ 

 

8.36. ඹම් කිසි භළනුභක් ම්ඵන්ධතඹන් ගිඹ විඹදම් පිළිතඹර කිරීභට අලය න විතලේ අසාහන් හී දී . 

වහ න පිරිළඹ බිඛඳත්රඹ පිළිතඹර කිරීභ, ර්තේඹර් ජනයහඛ විසින් තම් ම්ඵන්ධ කහලීන 

නිකුත් කයන රද චක්රතඛය ර වන් උඳතදස අනු සිදු කශ යුතුඹ. 

 
8.37. පිරිළඹ බිඛඳත්රතේ වන් කය තිතඵන එක් එක් කරුණ තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් 

ප්රතේලතභන් ඳරීක්හ කය ඵරහ, කයන රද ළඩ ප්රභහණඹ අනු  හසතු ඇතුශත් කය ඇද්ද ඹන   

තොඹහ ඵළලිඹ යුතුඹ. එතේභ තඳෝයභතේ වන් කය තිතඵන විතලේ භළනුභ වහ දයන්නට සිදු වූ 

ළඵෆ විඹදම් ඳභණක් ඇතුරත් න ඳරිදි මිනින්තදෝරු  ළන විසින් බිඛ ඳත්රඹ ප්රතේලතභන් පිළිතඹර 

කය තිතබ්ද ඹන  ත් තොඹහ ඵළලිඹ යුතුඹ. 

 

 

ඉ.නි. ආඥාඳනත ඹටදත් ගන්ති 

 

8.38. භහයිම් නිඹභ කිරීතම් භළනුම් නිතඹෝ ඹක  දළක්තන ඇ ළම් ඳහන තභහි ඳව  විග්රව කය තඳන්නු 

රළතබ්. 

 

උඅ)  ඉ.නි. ආඥහඳන  උL.S.O.) ඹටතත් නියවුඛ කයන රදී.   
 

ඉඩම් නියවුඛ කිරීතම් ආඥහඳනතත් 5 උ4) ඈ) තේදතේ විධි විධහන අනු තඳෞද් ලික ඳක්ඹක් 
තවෝ ඳක් භඟ එකඟ ී හිමිකභක් නියවුඛ කිරීතභන්, මුදරක් ත ීතභන් තවෝ 
තනොත ීතභන් තවෝ තකතනක් තවෝ කීඳතදතනක් තවෝ ඹම්කිසි ඉඩභකට හිමිකම් කිඹන්නන් 
ලතඹන් ප්රකහලඹට ඳත් කයනු රළතබ්. 
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උආ)  ඉ.නි. ආඥහඳන  උL.S.O.) ඹටතත්  පිටස ය විකුණන රදී.  
  

යජඹට කළභළත් ක් කශ වළකි ඉඩභක් ම්ඵන්ධතඹන් යජඹට අඹත් හිමිකම් ,ඉඩම් නියවුඛ 
කිරීතම් ආඥහඳනතත් විධිවිධහන රට පිටස ය විකිණීභ. 
 

උඇ)  යජඹ විසින් හිමිකම් තනොකිඹන රදළයි ප්රකහි   
 

ඉඩභකට යජතේ අයිතිහසිකම් තනොභළති ඵ කිඹහ සිටින්නහ වූ ද ඉඩම් නියවුඛ කිරීතම් 
ආඥහඳනතත් 5උ4) උඅ) තේදඹ ඹටතත් කයන රද්දහ වූ ද ප්රකහලඹ. තභයින් හිමිකම් කිසිඹම් 
විතලේ ඳක්ඹක් භ  තනොඳළතර්. 
 

උඈ)  ඉ.නි. ආඥහඳන  උL.S.O.) කටයුතු කයත න ඹන්නක් තනොීභ 
 

ඉඩම් නියවුඛ කිරීතම් දළන්ීභක වන් කය තිතඵන ඉඩභක් ඉඩම් නියවුඛ කිරීතම් 
ආඥහඳනතත් විධිවිධහන ලින් ඵළවළය තකතයන ඉඩම් නියවුඛ කිරීතම් ආඥහඳනතත් 5උ7)  ළනි 
 න්ති ඹටතත් කයන ප්රකහලඹ. 

 

 

ප්රගති ාර්තා 

 

8.39. ප්ර ති හර් හ ඇමුණුභ 01 හි දක්හ ඇති ඳරිදි පිළිතඹශ කශ යුතුඹ. තර්යහ චිත්ර ඳත්හත න ඹහභට 

අලය නළ . මිනින්තදෝරුරුන් විසින් ඔවුන්තේ හර් හ ඊශඟ භහතේ ඳශමු ළනි දින න විට 

මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  ඹළවිඹ යුතුඹ. මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් භහතේ 5 ළනි දින න විට 

භළනුම් කණ්ඩහඹභ තනුතන් ඔහුතේ හර් හ තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරිට ඹළවිඹ යුතුඹ. 

 
තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් ඔහුතේ තකොට්නහලඹ තනුතන් එළනිභ හර් හක් භහතේ 10 
න දින න විට තජයසන නිතඹෝජය ර්තේඹර් ජනයහඛ උඉ.ත ො.ඳ.) ත  පිටඳ ක් හි  ඳශහත් 
ර්තේඹර් ජනයහඛ කහර්ඹහරඹට ඹළවිඹ යුතුඹ. 

 
මිනින්තදෝරු අධිකහරින් විසින් ඇමුණුභ 02 හි තඳන්හ ඇති ඳරිදි තඛයනඹක් ද ඳත්හ ත න ඹහ 
යුතුඹ. 

 
8.40. තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් වතික කයන රද පිඹුරු පිටඳත්, ඳරිපයක ඉ.වි.රළ. භඟ 

ම්පර්ණ  හර් හක් නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරිඹහ ත  ඹළවිඹ යුතුඹ. 

ර්තේඹර් ජනයහඛතේ පිඹුරු පිටඳත් වහ ඉ.වි.රළ. පිටඳත් භඟ භළනුම් ඉඛලීතම් පිටඳත්,  ළද ත් ලිපි 

වහ හර් හ ර්තේඹර් ජනයහඛ කහර්ඹහරතේ තඛයන කශභනහකයණ වහ ෘත්තීඹ ප්රමිතීන් අිංලඹ ත  

ඹළවිඹ යුතුඹ.  
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8.39 දේෙඹ           ඇමුණුභ 01 
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8.39 දේෙඹ          ඇමුණුභ 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

භායිේ නිඹභ කිරීදේ භැනුේ වා ව භැනුේ ඉල්ලීේ දල්ඛනඹ 
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ඇමුණුභ 3 

ඇමුණුභ 3 

ශුපධි ඳත්රඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



තද.භළ.තය.  විස ය භළනීභ 
 

9 ළනි ඳරිච්තේදඹ      i 

9 ැනි ඳරිච්දේෙඹ 

වි්තය භැනීභ 

ඳටුන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 

වි්තයඹ පිටු 

 භායිේ එලි කිරීදේ කටයුතු 

9.1.  භහයිම් එලි කිරීතම්දි  හන්ට වහනිඹක් තනොන තර කටයුතු කිරීභ 1 

9.2.  යජතේ ඉඩම් ර භහයිම් එළිකිරීභ 1 

9.3.  ආ මික ත ොඩනළගිලි වහ නටඹුන් තිතඵන සාහන භළනීභ 1 

9.4.  පුයහවිදයහ නසනහතලේ තවෝ  ඛ ත ොඩඛ  කඤසඤ තර බහවි හ කිරීතභන් 
ළරකීභ 

1 

9.5.  එළිකිරීතම් දශ ළරළසභක් ළකී.භ 1 

9.6.  අනලය එළිකිරීම් ලින් ළරකීභ 1 

 ග්රාභ නිරධාරීන්දේ ද ඹ රඵා  ගැනීභ 

9.7.  ග්රහභ නිරධහරින්තේ තේඹ රඵහ  ළනීභ ව ඔවුනට අඹත් යහජකහරි 1 

9.8.   ම් රට අදහර ග්රහභ නිරධහරින්තේ රළයිසතුක් රඵහ  ළනීභ 1 

9.9.  භහයිම් වහ .හ රකුණු කිරීභට තඹොදහ ඇති භහයිම් ඛ තඳන්හ දීභ 1 

9.10.  ග්රහභ නිරධහරින්ට දන්හ ඹළීභට භළනුම් 70 තඳෝර්භඹ බහවි හ කිරීභ 2 

9.11.  භළනුම් 70 තඳෝර්භතේ එක් භළනුභකට ඩහ වන් කය ඇති විට 2 

9.12.  භහයිම් තඳන්හ දීභ වහ තනත් අඹට දන්හ ඹළවිභ 2 

9.13.  ප්රහතද්ශීඹ තඛකම්රුන්ට භළනුම් ම්ඵන්ධතඹන් දළන්ීභ 2 

9.14.  ආදහඹම් භහයිම් ර තනසකම් ඇති විට කටයුතු කිරීභ 2 

 ග්රාභ නිරධාරින්දගන් වා දනත් අඹදගන් රඵාගත් දතොයතුරු 

9.15.  ඉඩම් පිලිඵ නිළයදි ත ොයතුරු රඵහ ළනීභ 2 

9.16.  ඉඩම් ම්ඵන්ධතඹන් හදය ත ොයතුරු බහය තනො ළනීභ 2 

9.17.  තෙත්ර   තඳොතත් ත ොයතුරු ටවන් කිරීභ 2 

9.18.  ළද ත් ත ොයතුරු ම්ඵන්ධතඹන් කටයුතු කයන ආකහයඹ 3 

9.19.  භහයිම් නිඹභ කිරීතම් භළනුම් ම්ඵන්ධතඹන් කටයුතු කයන ආකහයඹ 3 

 භැනුභක් ේඵන්ධදඹන් ෙක්න විදයෝධතා 

9.20.  භළනුභක් ම්ඵන්ධතඹන් දළනුම් දීභ 3 

9.21.  භළනුභක් කිරීතම්දී විතයෝධ හඹ දක්න විට ක්රිඹහ කශ යුතු ආකහයඹ 3 

9.22.  අත්කය  ළනීතම් භළනුභක් ම්ඵන්ධතඹන් ක්රිඹහ කශ යුතු ආකහයඹ 3 

9.23.  ළයදි ක්රිඹහ තවෝ විභහචහයලින් ළරකීභ 3 

 භායිේගල් සිටුවීභ 

9.24.  භහයිම් ඛ සිටුීභ 4 

9.25.  අළුත් භහයිම් ර භහයිම් ඛ සිටුීභ 4 

9.26.  ඳළයික භහයිම් ර භහයිම් ඛ සිටුීභ 4 

9.27.  ඳරික්රභණඹක් භඟින් භහයිම් ඛ භළනීභ 4 

9.28.  භමිතේ ඳළවළදිලි රකුණු කය තනොභළති භහයිම් පිහිටුීභ 4 

9.29.  භහයිම් ඛ තදකක් අ ය ඳය යඹ 4 

9.30.  කළරෆ ,තවේන් තවෝ ඳ න අ ය භහයිම් ර භහයිම් ඛ සිටුීභ 4 

9.31.  භහයිම් ඛ එකිතනකට තඳතනන්නට සිටුීභ 4 

9.32.  භහයිම් ඛ සිටුීභ අලය තනොන භහයිම් 4 

9.33.  කුඹුරු වහ තු  භහයිම් ර භහයිම් ඛ සිටුීභ 4 

9.34.   ම් භහයිම් වහ තනත් ආදහඹම් භහයිම් ර භහයිම් ඛ සිටුීභ 4 

9.35.  භහයිම් ඛ සිටුීභට තඳය භහයිම් ඍජු කස කිරීභ 4 



තද.භළ.තය.  විස ය භළනීභ 
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දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 

වි්තයඹ පිටු 

9.36.  භහයිම් ඛ සුයක්ෂි  ළරලීභ 5 

9.37.  භහයිම් ඛ පිහිටුවිඹ තනොවළකි භමිඹක භහයිම් රකුණු කිරීභ 5 

9.38.  ත ොඩනළගිඛර වයවහ න භහයිභක් රකුණු කිරීභ 5 

9.39.  අනුරම්බ  ළනීභ තවෝ පර්ණභහනතඹන්  තවෝ විස ය භළනීභ 5 

9.40.  විස ය භළනීතම් නියදය හ 5 

9.41.  අවිනිලසචි  රක්ණ ලින් යුත් භහයිම් නිරීක්ණඹ කිරීභ 5 

9.42.  අනුරම්බ  ළනීතම් නියදය හ 5 

9.43.  විතකෝණභහනතඹන් අනුරම්බ  ළනීභ 5 

9.44.  භහයිම් විස ය භළනීභ 6 

9.45.  ඇශ භහයිම් අනුරම්බ  ණනඹ කිරීභ 6 

9.46.  භහර්  ව අඩි ඳහයඛ භළනීභ 6 

9.47.  භහර්  ව අඩි ඳහයඛ වහ නිලසචි  භහයිම් තනොභළති විට භළනීභ 6 

9.48.  නිඹය ව කණ්ඩි භළනීභ 6 

9.49.  ඇශ ව  ිං හ භළනීභ 6 

9.50.  හුදකරහ තිතඵන ඇශඛ භළනීභ 6 

9.51.  දුම්රිඹ භහර්  භළනීභ 6 

9.52.  අනුම්බ  ළනීභ පිළිඵ ළඩිදුය උඳතදස 6 

 දගොඩනැගිලි 

9.53.  භළනුම් රදී ත ොඩනළගිලි භළනීභ 6 

 ඳැයණි භායිේ අධි්ාාඳනඹ කිරීභ 

9.54.  ඳළයික භහයිම් අධිසාහඳනඹ කිරීභ 7 

9.55.  ඳළයික පිඹුරු වහ අධිසාහඳනඹ 7 

9.56.  ඳළයික පිඹුරු තවෝ තෙත්ර ඳත් තවෝ තොඹහ    තනොවළකි විතලේ අසාහ 
රදී  ක්රිඹහ කශ යුතු ආකහයඹ 

7 

9.57.  අධිසාහඳනඹ වහ අනුතර්යන පිළිතඹර කිරීභ 7 

9.58.  විලහර ප්රභහණඹක නළ  රකුණු කිරීම් ඇතිවිට අධිසාහඳනඹ වහ 
ක්රභතේදඹ 

7 

9.59.  හිමිකම් පිඹුරු ආදිඹ අධිසාහඳනඹ කිරීතම් නියදය හඹ 7 

9.60.  නිර්දිසටඹන් ත ෝයහ  ළනීතම්දි ළරකිඹ යුතු කරුණු 7 

9.61.  අධිසාහඳන අනුතර්යන පිළිතඹර කිරීභ 8 

9.62.  නියහඳද බිම් තකොටස 8 

9.63.  නියහඳද බිම් තකොටස වහ අය රඵහ  ළනීභ 8 

9.64.  නියහඳද තර්යහ ඇදීභ 8 

9.65.  නියහඳද බිම් තකොට තුර බිම්කළඵලි අිංක තඹදිභ 8 

9.66.  අධිසාහඳනඹක් කශ තනොවළකි විට උඳතදස රඵහ  ළනීභ 8 

9.67.  අධිසාහඳනඹන් ර්  කිරීභ 8 

9.68.  සිඹළුභ අධිසාහඳනඹන්තේ නියදය හඹ 8 

9.69.  අධිසාහපි  භහයිභක් භමිතඹහි රකුණු කිරීභ 8 

9.70.  හිමිකම් පිඹුයක තවෝ තර්යහ චිත්රඹක තවෝ අධිසාහපි  පිහිටීභ වහ සථිය භහයිභ 8 

9.71.  භහර්  තුර ඇති ළවිලි භළනීභ 9 

9.72.  හිමිකම් පිඹුයක තවෝ තර්යහ චිත්රඹක භහයිතම් තවෝ භහයිම් ඇතුර  තවෝ පිහිටි 
ඇශක් අළුත න් භළනීභ 

9 

9.73.  ඳළයික ඇශ භහයිම් තඹොදහ  ළනීභ 9 

9.74.  හිමිකම් පිඹුයක තවෝ තර්යහ චිත්රඹක තවෝ භහයිභක් දිතේ තවෝ .හ වයවහ තවෝ 
ඳහයක් ළටී තිතඵන විට ඳළයික ඳහයට ඩහ අළුත් ඳහය තනස ීභ 

9 

9.75.  හිමිකම් පිඹුයකින් තවෝ තර්යහ විත්රඹකින් තවෝ භහර් ඹක නිලසචි  තකොටක්  
ආයණඹ ී ඇති විට කළඵලි අිංක තඹදීභ 

9 

9.76.  භහර්  තකොන්ත්රහත්තු පිඹුරු ර තඳන්හ ඇති භහර්  ර භහයිම් 9 

9.77.  භහර්  තකොන්ත්රහත්තු පිඹුරු රට තඹොමු ටවන් කිරීභ 9 

9.78.  භහර්  තකොන්ත්රහත්තු භළනුම් කඤසඤ රට අළුත් භළනුම් ම්ඵන්ධ කිරීභ 9 
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9 ළනි ඳරිච්තේදඹ      iii 

දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 

වි්තයඹ පිටු 

9.79.  භහර්  තකොන්ත්රහත්තු පිඹුරු ර තිබී තොඹහ නු රඵන ළයදි ම්ඵන්ධතඹන් 
කටයුතු කිරීභ 

9 

9.80.  දුම්රිඹ තදඳහර් තම්න්තුට ඉඩම් අත්කය  ළනීතම් මුඛ පිඹුරු රට අඹත් 
භහයිභ ම්ඵන්ධතඹන් කටයුතු කිරීභ 

9 

 ඳැයණි භායිේ භූමිදඹහි රකුණු කිරීභ 

9.81.  ඳළයික භහයිම් භමිතඹහි රකුණු කිරීභ 9 

9.82.  භමිතේ රකුණු කයන රද භහයිම් ඛ භළනීභ 9 

9.83.  ඵෆවුම් තර්යහ රදී අනු භනඹ කශ යුතු ක්රභතේදඹන් 10 

9.84.  ඳරිභහණඹ කය ත් භහයිම් ව භමිතේ තඳතනන්නට තිතඵන භහයිම් අ ය 
තන 

10 

9.85.  කඤසඤඹක් තනුට භහයිම් රක් ළරලීතම්දී එඹට අදහශ න භළනුම් තර්යහ 
නළ  භළනීභ 

10 

9.86.  නළතිවූ තවෝ කළඩුණු භහයිම් ඛ තනුට අළුත් භහයිම් ඛ නළ  පිහිටුීභ 10 

9.87.  ඳළයික භහයිම් ඛ භමිතේ ඇත්දළයි ඳරීක්හ කය ඵළලීභ 10 

 අළුත් භායිේ භූමිදඹහි රකුණු කිරීභ 

9.88.  අළුත් භහයිම් භමිතේ රකුණු කිරීභ 10 

9.89.  අළුත් භළනුම් ර භහයිම් ඳළවළදිලි භමිතේ රකුණු කිරීභ 10 

 අයුතු දර අල්රා ගැනීේ 

9.90.  අයුතු තර අඛරහ  ළනීම් රකුණු කිරීභ 10 

9.91.  අයුතු තර අඛරහ  ළනීම් ම්ඵන්ධතඹන් තීයණඹ  කිරීභ 10 

9.92.  අයුතු අඛරහ  ළනීභ කුඩහ ඉඩම් තකොටස වූ විට  කටයුතු කිරීභ 10 

9.93.  ටිනහ ඉඩම්ර කුඩහ අයුතු තර අඛරහ ළනීම් ම්ඵන්ධතඹන් කටයුතු කිරීභ 11 

9.94.  භහර්  ව අතුරු භහර්  රට අඹත් ඳළයික තන්කශ ඉඩම් ඇතුර  පිහිටි 
අයුතු තර අඛරහ  ළනීම් ම්ඵන්ධතඹන් කටයුතු කිරීභ 

11 

9.95.  ඇශඛ රට අඹත් තන්කශ ඉඩම් ඇතුර  පිහිටි අයුතු තර අඛරහ  ළනීම්  
ම්ඵන්ධතඹන් කටයුතු කිරීභ 

11 

9.96.  ඕනෆභ භළනුභකට ආන්නතේ ඇති අයුතු තර අඛරහ  ළනීම් ම්ඵන්ධතඹන් 
කටයුතු කිරීභ 

11 

9.97.  අයුතු තර අඛරහ  ළනීම් ර භහයිම්  ම්ඵන්ධතඹන් ක්රිඹහ කිරීභ 11 

9.98.  භහයිම් ඛ එවහ තභවහ කය ඇති විට ක්රිඹහ කිරීභ 11 

9.99.  අයුතු තර අඛරහ  ළනීම් ර  හන්  ම්ඵන්ධතඹන් ක්රිඹහ කිරීභ 11 

9.100.  භහයිම් නිඹභ කිරීතම් භළනුම් තුර ඇති අයුතු තර අඛරහ  ළනීම් 
ම්ඵන්ධතඹන් උඳතදස 

11 

 ඇමුණුේ 

ඇමුණුභ 01 භහයිම් තඳන්හ දීභ වහ තනත් අඹට දන්හ ඹළවි තම් ලිපිඹක ආකෘතිඹ 12 

ඇමුණුභ 02 හිමිකම් පිඹුයක තවෝ තර්යහ චිත්රඹක භහයිතම් තවෝ භහයිම් ඇතුර  තවෝ පිහිටි 
ඇශක් අළුත න් භළනීභ 

13 

ඇමුණුභ 03 හිමිකම් පිඹුයකින් තවෝ තර්යහ විත්රඹකින් තවෝ භහර් ඹක නිලසචි  තකොටක්  
ආයණඹ ී ඇති විට කළඵලි අිංක තඹදීභ 

14 
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9 ළනි ඳරිච්තේදඹ      1 

9 ැනි ඳරිච්දේෙඹ 

වි්තය භැනීභ 

 

භායිේ එළි කිරීදේ කටයුතු 

 

9.1. ළවිලි අයිතිකරුන් ත න් කලින් අය රඵහ ත න තනොතිතඵන විට භළනුම් තෙත්ර  වහඹකයින් 

විසින් භහයිම් එළි කිරීතම්දි ළවිලි රට වහනිඹක් තනොකයන ඵට මිනින්තදෝරුන්   ඵරහ    

යුතුඹ. වහනිඹක් සිදු වූ විට එහි සබහඹ වහ එහි  ක්තේරු කශ ටිනහකභ ද වහභ  භ මිනින්තදෝරු 

අධිකහරි භඟින්  දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත ට ලිඛි  දන්හ ඹළවිඹ යුතුඹ. 

 

9.2. යජතේ ඉඩම් ර එළි කිරිතම් කටයුතු කයත න ඹහතම්දී ටිනහ  ස කඳහ දළමීභට සිදු න විට . ඵ 

වහභ ප්රහතද්ිඹ න නිරධහරිට වහ බීට්ටු න නිරධහරිට ද දළන්විඹ යුතුඹ. 

 

9.3. ආ මික ත ොඩනළගිලි වහ නටඹුන් තිතඵන සාහන භළනීතම්දි මිනින්තදෝරුයඹහ තඵතවවින්භ 

ආයක්හකහරී විඹ යුතු අ ය එළනි ත ොඩනළගිලි වහ භමි තුර කිසිදු රකුණක් තනොතඹදිභටත්, 

භහයිම් ඛ තනොසිටුීභටත්   ඵරහ    යුතුඹ. තභළනි සාහන භළනීභට තඳය ෆභ විටභ එභ සාහන 

අඹත් ඵරධහරීන්ත න් අය රඵහ   යුතුඹ. 

 

9.4. පුයහවිදයහ නසනහතලේ රට අඹත්  ඛ,  තඩොඛ වහ  ඛ ත ොඩඛ කඤසඤ ලතඹන් ප්රතඹෝජනඹට 

තනො   යුතුඹ. 

 

9.5. එක් එක් දිනඹට අඹත් එළි කිරීතම් කටයුතු අන් වූ විට එළි කයන රද ප්රතද්ලඹ වහ තොඹහ න්නහ රද 

ඳළයික රකුණු තඳන්න කටු ටවනක් ප්රධහන භළනුම් තෙත්ර වහඹක  විසින් ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ. 

එවිට භළනුභ ඳටන්  ළනිභට ප්රාභ, අළුත් භළනුතභහි ඳළයික භළනුම් රට ඇති ම්ඵන්ධ හ නිලසචඹ 

කිරීභටත්, ෆතවන ඳභණ ඹහ කිරීම් තිතබ්ද ඹන   වහ අලය හඹන්ට අනුකර න ඳරිදි ඉඩභ 

තකොටස කය ඇත්ද ඹන්න මිනින්තදෝරුයඹහට තීයණඹ කය    වළකිඹ. 

 

9.6. ඹම්කිසි බිම් කළඵළඛරක් අනුතඵදුම් කිරීතම්දී භමිතේ ඳත්නහ භහයිම් වළකි යම් දුයට . ආකහයතඹන් 

ඳත්හ  ළනීභට උත්හව කශ යුතුඹ. තම් භඟින් අනලය එළි කිරීම් වහ එළි කශ භළනුම් තර්යහ වහ 

භහයිම් අ ය ඇතින තදෝ භ  වයහ    වළකිඹ. 

 

 

ග්රාභ නිරධාරින්දේ ද ඹ රඵා  ගැනීභ 

 

9.7. භහයිම් තඳන්හ දීභට, ඉඩම් ර නම් වහ හිමිකම් කිඹහ සිටින්නන්තේ  නම්  ඳඹහ දීභට  ව එළි 

කිරිතම්දී  වහ භළනීතම්දී අලය න තනත් ත ොයතුරු ඳඹහ  ළනීභට තවෝ භළනීභට අදහශ දළනුත් 

කිරීම් වහ ග්රහභ නිරධහරියතඹකු තේ තේඹ රඵහ    යුතුඹ. 

 

9.8. තනොතඹකුත්  ම්ර කයන භළනුම් කටයුතු රට වහඹ ීභට ඳත්කයන රද ග්රහභ නිරධහරි ඇතුළු නම් 

කයන රද තනත් නිරධහරින්තේ නභ, භ, දුයකාන අිංකඹ ආදී ත ොයතුරු ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් විසින් 

භළනුම් ඉඛලීතම් වන් කශයුතුඹ.  

 

9.9. භළනීතභන් ඳසු භහයිම් වහ .හ රකුණු කිරීභට තඹොදහ ඇති භහයිම් ඛ, හිමිකම් කිඹන්නන්ට වහ ග්රහභ 

නිරධහරින්ට ද තඳන්හ දිඹ යුතුඹ. තභභ භහයිම් ඛ,  ම් භහයිභක තඹොදහ ඇත්නම් එභ භහයිභ 

තදඳළත්තත් තිතඵන  ම් තදතකහිභ ග්රහභ නිරධහරින්ට තඳන්හ දිඹ යුතුඹ. 

එතේ තඳන්හ තදන රද භහයිම් ඛ ඳසු අසාහක  රහ දළමීභට සිදු වුතවොත්, ග්රහභ නිරධහරි දළන්විම් 

තඳෝයභතේ .  ළන ටවනක් කශ යුතු අ ය එඹට ග්රහභ නිරධහරි තේ අත්නද රඵහ    යුතුඹ. 



තද.භළ.තය.  විස ය භළනීභ 
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9.10. භළනුම් ම්ඵන්ධතඹන් ග්රහභ නිරධහරිට දන්හ ඹළවිඹ යුත්තත් භළනුම් 70 ළනි තඳෝර්භඹ භඟිනි. භළනුභ 

අන් කශ ඳසු ග්රහභ නිරධහරිතේ අත්න  ළනිභට ප්රාභ තඳෝයභතේ වන් කය තිතඵන  න්ති/ 

ත ොයතුරු ම්පර්ණ කශ යුතුඹ. ග්රහභ නිරධහරිතේ අත්න ඉදිරිතඹන් ග්රහභ නිරධහරි තකොට්නහල අිංකඹ 

ද වන් කශ යුතුඹ. ම්පර්ණ කයන රද තඳෝයභඹ භළනුම් ත ොනුට  අමුණහ ඹළවිඹ යුතුඹ. 

 

9.11. එක් භළනුභකට අදහශ පිඹුරු  එකකට ළඩි  ණනක් පිළිතඹර කිරීභට සිදුවූ අසාහරදී උඋදහ. 

අ. .පි.කිහිඳඹක විට) , එභ භළනුභට අදහශ රඵහ  න්නහ රද ග්රහභ නිරධහරි දළන්ීම් තඳෝයභතේ ඡහඹහ 

පිටඳත් බහවි හ කශ යුතුඹ. අදහශ භළනුම් ඉඛලීතම් අිංකඹ තඳෝයභතේ යතු තීන්ත න් වන් කය තභභ 

තඳෝයභඹ අදහශ භළනුම් ඉඛලීම් ත ොනුට ඇතුරත් කශ  යුතුඹ. තසු හර් හ ර මුඛ පිටඳ  අමුණන 

රද භළනුම් ඉඛලීම් අිංකඹ, තඹොමු ටවනක් තර ලිඹහ  ඡහඹහ පිටඳ ක් ඇතුරත් කශ  යුතුඹ. 

 

9.12. භහයිම් තඳන්හ දීභට ග්රහභ නිරධහරි වළය  ත්  තකතනකු නම් කය ඇත්නම්, ඔහුටද භහයිම් එළි 

කිරීතම්දී වහ භළනීතම්දි ඳළමිණ සිටින තර දළන්විඹ යුතුඹ. උඇමුණුභ 01 ඵරන්න). ඔහු එතේ 

තනොඳළමිිකඹ තවොත් ඊට තවේතු විභහ හර් හ කය සිටිඹ යුතුඹ. 

 

9.13. ප්රහතද්ශීඹ තඛකම්ට වහ තනත් පුද් රයින්ට භහයිම් තඳන්හ දීභට ඳළමිතණන තර දළන්ීභ වහ 

භළනුම් 70 ළනි තඳෝයභඹ කිසිවිතටකත්  බහවි හ තනොකශ යුතුඹ.  

 

9.14. ආදහඹම් භහයිභක පිහිටීභ ම්ඵන්ධතඹන් ග්රහභ නිරධහරිත න් රඵහ ත් ත ොයතුරු තඳය භළනුම් ර 

වන් භහයිතම් පිහිටීභට ඩහ තනස විඹ වළකිඹ. එළනි අසාහකදී ප්රහතද්ශීඹ තඛකම්රුන් වහ 

ග්රහභ නිරධහරින් භඟ . පිළිඵ එභ සාහනතේදීභ ප්රතේලතභන් කරුණු තොඹහ ඵළලිඹ යුතුඹ. පිළි ත් 

භහයිතම් නියදය හඹ වතික තකතයන අත්න් කශ ලිඹවිලි ම්පර්ණ කශ පිඹුරු භඟ එවිඹ යුතුඹ. 

ආදහඹම් තකොට්නහල තදතක්භ ග්රහභ නිරධහරින් භඟ වහ ඳශහත් භහයිභක් ම්ඵන්ධතඹන් නම් අදහශ 

දිසත්රික් තජයන මිනින්තදෝරු අධිකහරීන්, ඳශහත් තදතක්භ ප්රහතද්ශීඹ තඛකම්රුන්  තදතදනහද භඟ 

හකච්ඡහ කය ඵළලීභ තම් ම්ඵන්ධතඹන් ඉ හ අලය තේ. අන් තීයණඹන් ර්තේඹර් ජනයහඛ 

භඟින් සතද්ල කටයුතු අභහ යහිංල තඛකම් ත  දළන්විඹ යුතුඹ.  

 

 

ග්රාභ නිරධාරින්දගන් වා දනත් අඹදගන් රඵාගත් දතොයතුරු 

 

9.15. තෙත්ර තඳොතත් ඇතුශත් කශ යුතු ඉඩම් පිළිඵ නිළයදි ත ොයතුරු තීයණඹ කය  ළනීභට 

මිනින්තදෝරුන්ට අලය නම්  ම්හී.න් වහ ග්රහභ නිරධහරින් ද භඟ හකච්ඡහ කශ වළකිඹ. තභහි 

ඇතුරත් කයන විස ය තභභ හකච්ඡහ රට වහ එභ සාහනතේ ඳත්න රද ඳරීක්ණ රට අනතුරු 

මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් තීයණඹ කශ යුතුඹ. උ12.86-12.89 දේෙඹන් ඵරන්න.) 

 

9.16. ඉඩම් පිළිඵ ත ොයතුරු ම්ඵන්ධතඹන් අධිකයණතඹන් තවෝ ඉඩම් නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරි විසින් 

තවෝ ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් විසින් අහ එන විභී.ම් ම්ඵන්ධතඹන් එභ ත ොයතුරු  භහ විසින්භ කයන 

රද විභී.ම් වහ එභ සාහනතේ කයන රද ඳරීක්ණ ඳදනම් කය  ත් .කභතික තඳෞද් ලික තීයණ විනහ 

අධිකයණඹකදී „ලෘති භහත්ර හක්ී‟ ලතඹන් ප්රතික්තේඳ කශ වළකි ග්රහභ නිරධහරි තවෝ තනත් 

තකතනකුතේ භ  තනොන ඵ ප්රකහල කිරීභට මිනින්තදෝරුයඹහ භත් විඹ යුතුඹ. එභ ඉඩම් රට 

ම්ඵන්ධ අඹ විසින් ඳඹනු රඵන හදය ත ොයතුරු බහය තනො ළනීභට මිනින්තදෝරුරුන් ප්රතේලම් 

විඹ යුතුඹ.  

 

9.17. තෙත්ර තඳොතත් ටවන් කයනු රඵන ත ොයතුරු ර විස ය එභ ටවන කයන දිනතඹහි එභ 

සාහනතඹහි ඳළති ඹාහ  ත්ඹ තඳන්හ දිඹ යුතුඹ. අලය න විට ඳව  වන් න ඳහන තඹොදහ 

තභභ විස ය ටවන් කශ යුතුඹ. එනම්, „................................ වහ එළි කිරීභ‟, „අත්වළය දභන රද 

......................................‟„..............................  හකය ඇ .‟ ඹනහදි ලතඹනි. අවිනිලසචි  ළකි 

විස ය තර එනම්  „.............................. යි කිඹනු රළතබ්‟ නළ තවොත් „................................. තේ 

තඳතන්‟  ළනි අවිනිලසචි  ළකි විස ය ටවන් කිරීතම්දී තනොතඹදිඹ යුතුඹ. 



තද.භළ.තය.  විස ය භළනීභ 
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9.18. ළද ත් ත ොයතුරු ම්ඵන්ධතඹන් විලහර ළකඹක් ඇති වුතවොත් එභ ත ොයතුරු තෙත්ර තඳොතත් 

ටවන් කයන්නට ප්රාභ . ඵ මිනින්තදෝරුයඹහ  භ මිනින්තදෝරු අධිකහරිට හර් හ කශ යුතුඹ. එවිට 

. ම්ඵන්ධතඹන් ඉඩම් නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරිත න් නළ තවොත් දිසත්රික් තඛකම්ත න් කරුණු 

විභහ ඵළලීභ වහ අලය නම්, මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් . ඵ දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු 

අධිකහරි ට දන්හ ඹළවිඹ යුතුඹ. 

 

9.19. භහයිම් නිඹභ කිරීතම් වහ තනත් භළනුම් ම්ඵන්ධතඹන් ඉඩම් කළඵළඛරක් නළ තවොත් භහයිභක් පිළිඵ 

මුඛ විස යඹ එතේ  ඵහ   යුතු අසාහද එශතමනු ඇ . එළනි අසාහකදී විතලේ උඳතදස 

තනොභළති කිසිදු තනස කිරීභක් තනොකශ යුතුඹ. 

 

 

භැනුභක් ේඵන්ධදඹන් ෙක්න විදයෝධතා 

 

9.20. 2002 අිංක 17 දයණ භළනුම් ඳනතත් 16 න  න්තිඹ ඹටතත් දළන්ීභ ලිඹහ, ඉඩභට ඇතුළුීභට අඩුභ 

ලතඹන් දින 3 කට තඳය බහය දිඹ යුතු අ ය තභභ දළන්ීභ ඇමුණුභ 01 හි වන් කය තිතඵන 

තඳෝයභතඹහි ලිඹහ ඹළවිඹ යුතුඹ. එභ ඉඩභකට ඇතුළුී භළනුභක් කිරීභට තවෝ තනඹම් යහජකහරි 

කටයුත් ක් කිරීභට තඳෞද් ලික ඉඩම් හිමිඹන් විරුද්ධත්ඹක් තඳන්ත ොත් තවෝ විරුද්ධත්ඹක් 

තඳන් ළයි ළක කයනු රළබුතවොත් එභ ඉඩම් රට ප්රතේල ීභට 2002 අිංක 17 දයණ භළනුම් 

ඳනතත් 16 න  න්තිඹ ඹටතත්  ඵරඹ ඳළරී ඇති ඵට ඔවුන් දළනුත් කශ යුතුඹ.  දුයටත් 

විතයෝධ හඹක් ඳළන නඟී නම්   9.21  තේදඹ ඹටතත් කටයුතු කශ යුතුඹ. 

 

9.21. භළනුභකට විරුද්ධ හ දක්හ ඇති අසාහකදී, යහජකහරි කටයුතු කිරීභට  ළත් කිරීතම්දී 

මිනින්තදෝරුයඹහට විරුද්ධ හ දක්න්නන් විරුද්ධ හ සිදු කශ ඵට, ග්රහභ නිරධහරිත න්ද, භහයිම් 

තඳන්හ දීභට ඳත් කශ නිරධහරිඹහත න් වහ භළනුම් තෙත්ර  වහඹකයින්  තදතදතනකු ත න්ද,  ත් 

ප්රකහල භඟ, මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් මිනින්තදෝරු අධිකහරි භඟින් දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු 

අධිකහරි ත  හර් හ කශ යුතුඹ. තභභ හර් හ දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරී ත  රළබුණු 

ඳසු ඔහු විසින් එභ හර් හතේ පිටඳ ක් දිසත්රික් තඛකම්රු ත  ඉදිරිඳත් කයමින්, නීති භහර් තඹන් 

විතයෝධ හඹ භඟවළය  න්නට වළකිතේද ඹන්න වහ එතේ නම් භළනුභ වහ නළ  කයනු රඵන 

උත්හවඹකදී ඹම්කිසි විරුද්ධ හඹක් දළක්වු විට මිනින්තදෝරුයඹහ තඳොලිස ආයක්හ 

ඵරහතඳොතයොත්තු වුතවොත් ඊට විරුද්ධත්ඹක් ඇද්ද ඹන්න  ළන දිසත්රික් තඛකම්යඹහත න් ලිඛි  

විභහ සිටිඹ යුතුඹ. තම් ම්ඵන්ධතඹන් දිසත්රික් තඛකම්යඹහතේ විරුද්ධත්ඹක් තනොභළති නම්, 2002 

අිංක 17 දයණ භළනුම් ඳනතත් 16 තනි  න්තිඹ  ඹටතත් මිනින්තදෝරුයඹහට ඉඩභට ප්රතේල ීභට 

ඵරඹ තදන ලිපිඹක් වහ දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් ර්තේඹර් ජනයහඛත න් 

ඉඛලුම් කශ යුතුඹ. තභභ ලිපිඹ රළබුණු ඳසු, තඳොලිස ආයක්හ ඹටතත් ඉඩභ නළ  භනින තර 

දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් මිනින්තදෝරු අධිකහරි භඟින් මිනින්තදෝරුයඹහට උඳතදස 

තදනු රළතබ්. තකතේ ත ත්  දුයටත් මිනින්තදෝරුයඹහට විතයෝධ හ ඇති වුතවොත් . 

ම්ඵන්ධතඹන් අඳයහධ නඩුක් ඳළරීතම් අයමුණ ඇති ඳරීක්හ කිරීභ කයන තර තඳොලීසිතඹන් 

ඉඛලුම්  කශ යුතුඹ.  

 

9.22. අත්කය  ළනීතම් භළනුම් රදී අනු භනඹ කශ යුතු පිළිතර ඉව  වන් ඳරිදිභඹ. එතවත්    6 ැනි 

ඳරිච්දේෙදේ  ඇමුණුභ 02 හි  ආකෘති 01 වහ 02 හි තඳන්නුම් කය තිතඵන තඳෝයභර ලිඹහ අඩුභ 

 ණතන් දින 7 කට තඳය දළන්ීභක් කශ යුතුඹ. 

 

9.23. ළයදි ක්රිඹහ තවෝ විභහචහයලින් ළරකීභ වහ  2002 අිංක 17 දයණ භළනුම් ඳනතත් 17 ළනි 

 න්තිඹ තකතයහි මිනින්තදෝරුරුන්තේ ළරකිඛර තඹොමු කයනු රළතබ්. 

 

 

 



තද.භළ.තය.  විස ය භළනීභ 
 

9 ළනි ඳරිච්තේදඹ      4 

භායිේගල් සිටුවීභ 

 

9.24. භමිතඹහි අන් විදිඹකින් තඳතනන්නට තනොතිතඵන භහයිභක් දළන   යුතු සිඹළු තදනහට ඳළවළදිළි 

තඳන්හ දිභ වහ භහයිම් ඛ සිටුනු රළතබ්. එඵළවින් ෆතවන ඳභණ භහයිම් රකුණු තනොකශතවොත් 

 ත් භළනුභක් වහ විඹදම් දයන්නට සිදුනු ඇ . 

 

9.25. අළුත් භහයිම් ර භහයිම් ඛ සිටුීභ රීතිඹක් ලතඹන් භළනුභට ප්රාභ කශ යුතුඹ. 

 

9.26. භළනුභකින් තොඹහ න්නහ රද ඳළයික භහයිම් ර භහයිම් ඛ නළ  සිටුවිඹ යුත්තත් මිනින්තදෝරුයඹහ 

ඉදිරිපිට දීඹ.  

 

9.27. දම්ළඛ තර්යහතේ සිට එභ තර්යහට රම්ඵක භනිනවිට මිටර් 10 ට ඩහ ඈතින් පිහිටි භහයිම් ඛ 

ඳරික්රභණඹක භහර් තඹන් භළනිඹ යුතුඹ. පර්ණභහනතඹන් භනින විට උඳකයණතේ සිට භහයිම් රට 

තිබිඹ වළකි උඳරිභ දුය මීටර් 100කි.  

 

9.28. සථිය භහයිම් ලින් භමිතේ ඳළවළදිලි තඳන්නුම් කය තනොතිතඵන විට භහයිම් භමිතඹහි පිහිටුහ 

භහයිම් තරන් භහයිම් රට එළි කශ යුතුඹ. 

 

9.29. හභහනයතඹන් භහයිම් ඛ තදකක් අ ය ඳය යඹ මීටර් 100 ට ළඩි තනොවිඹ යුතු අ ය .හ එකිතනකට 

දර්ලණඹ  විඹ යුතුඹ. භහයිම් ඛ පිහිටුීතම්දී මිනින්තදෝරුයඹහ  භහතේ අභිභ ඹ ඳරිදි කටයුතු කශ 

යුතුඹ. න ය ඵද ඉඩභක සිටුන භහයිම් ඛ, කළරෆඵද ප්රතද්ලතේ  භක තිතඵන තවේනක සිටුන 

භහයිම් ඛ රට ඩහ ආන්නතඹන් සිටුවිඹ යුතු ඵ මීට නිදසුනක් ලතඹන් තඳන්හ දිඹ වළකිඹ. 

මීටර් 100 නිඹභඹ දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරිතේ අයඹ තනොභළති උඛරිංඝනඹ 

තනොකශ යුතුඹ. එඹ තීයණඹ කිරීතම්දී දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් භහයිම් ඛ එකින් 

එකට තඳතන්ද, ඉඩභ ර ත ොඩළලි හි ද නළ තවොත් භ රහද ඹන   වහ එභ භහයිභ ළවිඛරක් 

තනොභළති බිම් ප්රතද්ලඹක් ඔසතේ ළටී තිතබ්ද ඹන්න රකහ ඵළලිඹ යුතුඹ. 

 

9.30. භළනීභට නිඹමි  විස ය ර විතලේතඹන් වන් කය තනොභළති නම් කළරෆ තවෝ තවේන් තවෝ ඳ න් 

බිම් තවෝ අ ය භහයිම් ර භහයිම් ඛ තනොතඹදිඹ යුතුඹ. 

 

9.31. භමිඹක පිහිටි භහයිභක අයණ්ඩබහඹ දළන  ළනීභ වහ අනු හමී භහයිම් ඛ එකිතනකට තඳතනන්නට 

සිටුවිඹ යුතුඹ.  

 

9.32. සථිය, සබහවික තවෝ කෘත්රිභ රක්ණ ලින් ෆදුණු භහයිම් ර භහයිම් ඛ තනොතඹදිඹ යුතුඹ. 

 

9.33. එතේද වුත්, කුඹුරු ර වහ තුර භහයිම් සථිය පිහිටහ තිතඵන කශ භතු කහරඹකදී කයන අයුතු 

අයුතු  අඛරහ  ළනීම් ළශළක්ීභ නළ තවොත් තොඹහ  ළනීභ වහ අ රින් ඳ ය භහයිම් ඛ කිහිඳඹක් 

සිටුවිඹ යුතුඹ. 

9.34. තඳෞද් ලික ඉඩම් ඔසතේ ළටී තිතඵන  ම් භහයිම් වහ තනත් ආදහඹම් දිසත්රික්ක භහයිම් ඳරිඳහරන 

අලය හඹන් වහ ෆභ මීටර් 400ක් වහ ප්රධහන නළම්භක් ඳහහභ භහයිම් ඛ දභහ රකුණු කශ යුතුඹ.  

 

9.35. යජතේ ඉඩම් රට ඹහ තිතඵන අයිතිහසිකම් කිඹහ සිටින රද නළ තවොත්  හ කයන රද ඉඩම් කළඵලි 

ර අවිනිලසචි  භහයිම්, .හ රකුණු කිරීභට තඳය ඍජු කස කශ යුතුඹ. එතවත් අයිතිහසිකම් කිඹහ 

සිටින නළ තවොත්  හ කශ කය ඉඩම් තකොටක් වුද එභ භහයිතභන් පිටට තනොදළමිභට ප්රතේලම් විඹ 

යුතුඹ.  
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ෆභ විටභ නළමී ඇති සාහනරට භහයිම් ඛ සිටුවිඹ යුතු අ ය . අනු භහයිභ ෆභවිටභ ෘජු 

තර්යහක් තේ භමිතේ තිබිඹ යුතුඹ. එතේ තනොභළති වුතවොත් භතු කහරඹකදී අනුතඵදුම් කිරීතම්දී 

ර් පර තුරනඹ කිරීභට තනොවළකි තේ. 

 

9.36. භහයිම් ඛ සථිය වහ සුයක්ෂි  ළශලිඹ යුතුඹ. ඹම්කිසි ඵහධහක් නිහ එතේ කිරීභට තනොවළකි වූ විට 

.හ භහයිතභහි . . සාහන රට වළකි ඳභණ ආන්නතඹන් ළශලිඹ යුතුඹ. 

 

9.37. භහයිම් ඛ නළ තවොත් පිහිටි භහයිම් ඛ තනොතඹදිඹ වළකි භමිඹක භහයිම් රකුණු කිරීභ වහ  ඛ 

ත ොඩඛ තවෝ ලී කඤසඤ තවෝ බහවි ඹට    යුතුඹ. නීති ප්රඥප්ති ිංග්රවතේ උ1956 ප්රතිතලෝධනතේ) 

456 ළනි ඳරිච්තේදඹ න යජතේ භහයිම් ඛ ආඥහඳනතින් උපුටහ  ත් 4 න තකොට තකතයහි විතලේ 

අධහනඹ තඹොමු කයනු රඵන මිනින්තදෝරු අධිකහරි  විසින්  ඛ ත ොඩඛ වහ ලී කඤසඤ වළකි ඳභණ 

අඩුතන් ප්රතඹෝජනඹට ත න ඇත්දළයි තොඹහ ඵළලිඹ යුතුඹ. තම්හ  ළන තෙත්ර  තඳොත හි තීන්ත න්ද 

විස ය කශ යුතු න අ ය පිඹුතයහි   ඛ ත ොඩක් වහ „ ත ො‟ ඹන්නද, ලී කඤසඤඹක් වහ „ලී‟ 

ඹන්නද වන් කශ යුතුඹ. 

 

9.38.  තඩොඛ බිත්ති, තකොන්ක්රීට් ලින්  ළන බිම් ආදිඹ නිහ  නික තවෝ ත ොඩනළගිඛරක තවෝ තුර තවෝ 

.හ අර තවෝ භහයිම් ඛ ළශලීභට තනොවළකි න විට . වහ ත.මී. 15 ඳළ ලි නළ තවොත් කඤසඤ 

වළඩතඹන් යුත් ඹකඩ ඇණ ප්රතඹෝජනඹට    යුතුඹ. එභ රකුණ ටහ ත.මී.11ක  චතුයස්රකහය 

තකොටුක් තනොභළතකන තීන්ත න් ඇඳිඹ යුතුඹ. එහි ඇතුර  ඇණඹ භධය   න තේ පුළුඛ ඊ හි 

තඹදිඹ යුතුඹ.  

 

වි්තය භැනීභ 

 

9.39. විතකෝණභහනඹ ව දම්ළර බහවි තඹන් භළනුම් කයන විට සිඹළුභ අනුරම්බ තට්ප් ඳටිතඹන් රඵහ    

යුතුඹ. පර්ණභහනතඹන් භළනුම් කයන විට විස ය නිරීක්ණ රෙයඹන්  භළනීභ වහ  ප්රිසභඹ හි  

තඳෝරක් බහවි හ කශ යුතුඹ. 

 

9.40. මිනුම්  ළනීතම් නියදය හ භළනුතම් අලය හඹ, සතන්තේ සහබහඹ ව පිඹුතර් ඳරිභහණඹ භ  

යහ ඳතී. 

 

9.41. අවිනිලසචි  රක්ණ ලින් යුත් සතන් තකතයහි අනුරම්බ/විස ය භළනීම් රෙය  නිරීක්ණඹන් 

උshots)  න්නහ විට ප්රතේලම් විඹ යුතුඹ. හභහනය  ත්ත්ඹන් ඹටතත් පුර්ණභහනඹකින් විස ය 

නිරීක්ණතේදී සථිය භහයිම් රෙයඹකට ඇති දුය මීටර් 100 තනොඉක්භවිඹ යුතුඹ. ඇශ ඉවුරු ළනි 

අවිනිලසචි  භහයිම් තකතයහි අනුරම්බ/විස ය භළනීම් රෙයඹන් උshots)  න්නහ විට  භන්තේ 

අභිභ ඹ ඳරිදි කටයුතු කශ යුතුඹ. තකතේ වුද පුර්ණභහනඹකින් විස ය නිරීක්ණතේදී ජර භහර්  

භහයිම් තවෝ සහබහවික භහයිම් වහ මීටර් 200ක දුයක් දක්හ නීරීක්ණඹන් රඵහ  ළනීභ කශ වළකිඹ. 

 

9.42. අනුරම්බ  ළනීතම් අලය නියදය හ මීටයතඹන් තදන දලභ සාහනඹට එනම් තන්ටි මීටයඹට විඹ 

යුතුඹ. 

 
9.43. කිසිඹම් තවේතුක් නිහතන් පර්ණභහනඹ බහවි හ තනොකය විතකෝණභහනඹ වහ දම්ළර බහවි තඹන් 

ළඩි නියදය හඹක්  අලය  තනොන භළනුම් කටයුතු රදී මීටර් 10 ට අඩු අනුරම්බ    වළකිඹ. 

තකතේ ත ත් ඉඩතම් ටිනහකභ ළඩින විට අනුරම්බ දුය   දුයටත් නියදය  ළනීභට උඳතදස 

රඵහ දිඹ යුතුඹ. තම් ම්ඵන්ධතඹන් මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් මිනින්තදෝරුරුන්ට උඳතදස රඵහ දිඹ 

යුතුඹ. දම්ළඛ තර්යහතේ සිට මිටර් 10 ට ළඩි වූ අනුරම්බන රට දි ිංලඹක් වහ දුයක්ද භළනිඹ යුතුඹ. 

එතේ භනින රද දි ිංලතඹහි වහ දුතයහි වරි ළයදි ඵරහ  ළනීභ වහ අභ ය ලතඹන් ඍජුතකෝණහස්ර 

අනුරම්බඹක් රඵහ    යුතුඹ. 
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9.44. උඅ) අනුරම්බ/විස ය නිරීක්ණ රෙයඹන් උshots) තේ භළනුම් කයන භහයිම්, භළනීභ කයන 

අසාහතේ ළඵළවින්භ පිහිටි භහයිම් විඹ යුතුඹ. 

 
උආ) කහණුක්, අ ඛ  ළට්ටක්, ඉවුයක් තවෝ ළටක් ඹනහදි රක්ණ ලින් එකකට ළඩි 

 ණනකින්, අයිතිහසිකම් තදකක් තන් තකතයන විට එභ අයිතිහසිකම් තදක අ ය නිඹභ 

භහයිභ .හයින් කය රක්ණඹකින් තන් න්තන්දළයි තීයණඹ කය, එඹ පිළි ළනීභ 

මිනින්තදෝරුයඹහතේ  කීභ න්තන්ඹ. තභභ ත ොයතුරු රඵහ    යුත්තත් භහයිම් 

තඳන්විභට නම් කයනු රඵන  ළනළත් හ ත න්ඹ. එතවත් ඔහුට .  ළන අවිලසහ නම්, එභ 

ත ොයතුරු ඉඩම් හිමිඹන්ත න්භ රඵහ    යුතුඹ. 

 

9.45. ඇශක භහයිභ ඇශ ඉවුතර් මුදුනඹ. දිඹ ඉභ තනොභළනිඹ යුතුඹ. ඇශ ඳත්තඛ ඳශර තෙත්ර තඳො තත් 

ඇතුරත් කශ යුතුඹ. 

 

9.46. භහර් ඹක් නළ තවොත් අඩි ඳහයක් භළනීතම්දී ඳතින භහර්  තකොටතහි තදඳ භහයිභට 

අනුරම්බ/විස ය නිරීක්ණ රෙයඹන් උshots) වහ නිරීක්ණඹන් රඵහ   යුතුඹ. භහර් තේ  ඛ 

ඇඛලු අයිනට තවෝ  ණතකොශ ළී ඇති අයිනට තවෝ අනුරම්බ/විස ය නිරීක්ණ රෙයඹන් උshots) 

තනො   යුතුඹ. එතේ කශ යුත්තත් ඳළයික භහයිම් නිලසචඹ කිරීතම් කටයුතු වහ තවෝ අයිතිහසිකම් 

තඳන්හ සිටින භහයිභක් තවෝ ම්ඵන්ධතඹන් එතර අනුරම්බ/විස ය නිරීක්ණ රෙයඹන් උshot) 

 ළනිභ අලය වුතවොත් ඳභණකි. 

 

9.47. භහර් ඹක තවෝ අඩි ඳහයක නිඹභ භහයිභක් තනොභළති විට   10.16 දේෙදඹහි වන් කය ඇති ඳරිදි, 

භහර් ඹ වහ තන් කයන රද ම්පර්ණ බිම් තකොට භළනිඹ යුතුඹ. ඊට අභ ය භහර් ර ඇති 

තඵෝක්කු ව ඳහරම් ද භළනීම් කය ඳරිභහණඹට තඳන්හ .හතේ ම්භ  රකුණ තඹදිඹ යුතුඹ. 

 

9.48. නිඹයක මුදුනද ඵළම්භක නළ තවොත් කණ්ඩිඹක ඳහමුරද භහයිම් ලතඹන්    යුතුඹ. 

 

9.49.  ිං හ, ඇශ වහ භහර්  ඹන භරක්ණර තදඳභ භහයිම්  භළනිඹ යුතුඹ. කුඩහ භළනුම් රදී වමුන 

ඹම්කිසි ඇශක් ඳශර ඉ හ ළඩි නම් උතවෝ විලහර නම්) තවෝ එයින් එත ය ීභට තනොවළකි  යම්  ළඹුරු 

නම් තවෝ එත ය ඉවුය තේදනඹන් තේ තවෝ  ළනින්  ළනට  ත් අනුරම්බ/පර්ණභහන නිරීක්න 

රෙයඹන් උshots) බහවි හ කය අතනක් ඳ නිලසචඹ කය කළඩුණු ඉරි ලින් එඹ තඳන්නුම් කශ යුතුඹ. 

 

9.50. විලහර කළරෆ ප්රතද්ලර හුදකරහ තිතඵන ඇශ භහර්  භළනීතම්දී දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු 

අධිකහරීතේ අය ඇති ඳළයික කඤසඤ දිතේභ ආඳසු විත් පිඹවිඹ වළකිඹ. 

 

9.51. දුම්රිඹ භහර් , භවහ භහර්  වහ සුළු භහර්  ර භහයිම් 1:2,000 ඳරිභහණඹට රකුණු කිරීභට වළකින 

 යම් අලය නියදය හඹකින් භළනිඹ යුතුඹ.  

 

9.52. අනුරම්බ  ළනිභ පිළිඵ ළඩිදුය උඳතදස වහ ිඛපීඹ උඳතද්ල තඳොතත් IV ළනි ඳරිච්තේදඹ 

ඵරන්න. 

 

දගොඩනැගිලි 

 

9.53. තනත් භළනුම් රදී හභහනයතඹන් සිඹළුභ ත ොඩනළගිලි භළන පිඹුතයහි තඳන්නුම් කිරීභ සිරි ක් 

ලතඹන් කශ යුතුඹ. තභළනි අසාහන්හීදී දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරින්ට සිඹ අභිභ ඹ 

ඳරිදි කටයුතු කශ වළකිඹ. ඔවුන් විසින් තභහිදී  නු රඵන  තීයණඹ යහ ඳතින්තන් භළනුභ කයනුතේ 

කුභන කරුණක් වහද ඹන්න භ ඹ. ඹම්කිසි ළකඹක් ඇති වුතවොත් එඹ භළනීතම් ඉඛලීභ නිකුත් 

කයන නිරධහරිඹහත න් විභහ ඵළලිඹ යුතුඹ. අත්කය  ළනීතම් භළනුම් රදී සිඹළුභ ත ොඩනළගිලි 

අ යලයතඹන්භ භළනිඹ යුතුඹ. 



තද.භළ.තය.  විස ය භළනීභ 
 

9 ළනි ඳරිච්තේදඹ      7 

ඳැයණි භායිේ අධි්ාාඳනඹ කිරීභ 

 

9.54. „අධිසාහඳනඹ‟ ඹනු හි.පි, තර්යහ විත්ර පිඹුරු, තර්යහ චිත්ර, මු.පි. ව ආදහඹම් භහයිම් ළනි ඳළයික පිඹුරු 

ර භහයිම් අළුත් පිඹුරු භ  ඳති  කිරීභයි. 

 

9.55. ඳළයික පිඹුරු ර තඳන්හ ඇති භහයිම් එතේභ  ඵහ  ළනීභ වහද, එභ පිඹුරු රට ඹහ පිහිටිඹහ වූද  

ඉඩම් වහ, ඳළයික පිඹුරු භහයිම්රට ඉ හ තවො අධිසාහඳනඹක් කශ යුතුඹ. 

 

9.56. තදඳහර් තම්න්තු විසින් ඳළයික පිඹුරු ඳරිතරෝකනඹ කය ඳත්හත න ඹන DMS දත්   

ඳද්ධතිතඹන් ඳළයික පිඹුරු පිටඳත් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි තතින් රඵහ   වළකි අ ය එභ 

ඳද්ධතිතේ තනොභළති  ඳළයික පිඹුරු තවෝ තෙත්ර ඳත් තවෝ තොඹහ    තනොවළකි විතලේ අසාහරදී  

අලය තඛයන ර්තේඹර් ජනයහඛ කහර්ඹහරතේ  තඛයන කශභනහකයණ වහ ෘත්තීඹ ප්රමිතීන් 

අිංලතඹන් රඵහ    යුතුඹ.   

 

9.57. ඉ හභ තවො අධිසාහඳනඹ නම්, ඳළයික කඤසඤ  භත් තිතඵන විට, .හ අළුත් ළඩ රට ම්ඵන්ධ 

කිරීතභන් ඳසු නළ  රකුණු කය තඳන්ීභයි. අළුත් පිඹුරු ඳළයික පිඹුරු තභන් එකභ ඳරිභහණතඹන් 

යුක්  න්තන් නම්, ඳළයික පිඹුතයන් අනුතර්යනඹක් ත න අළුතින් කයන රද ළඩ භඟ දහ ඵළලිඹ 

යුතුඹ. ඳරිභහණඹ එකිතනකට තනස නම්, ඳළයික පිඹුතර් විලහර කයන රද නළ තවොත් කුඩහ කයන 

රද අනුතර්යනඹක් පිළිතඹර කශ යුතු අ ය, එඹ අළුත් පිඹුතර් රකුණු කිරීභ භඟ ළඳිඹ යුතුඹ. 

 

ඳරිතරෝකනඹ කයන රද පිඹුරුඳත් බහවි හ කිරීතම්දී   22.44 දේෙදඹහි වන් ඳරිදි ජයහමිතික නිළයදි 

කිරීම් වහ මුඛ පිඹුතර් ඳරිභහණඹ ළරකිඛරට ත න අධිසාහඳන අනුතර්යන පිළිතඹර කශ යුතුඹ. 

 

9.58. තභභ ක්රභඹ නිහ විලහර ප්රභහණඹක නළ  රකුණු කිරීම් සිදු කිරීභට න විට, තභහි ඳව  වන් ක්රභ 

තදතකන් කුභන ක්රභඹක් අනු භනඹ කශ යුතුද පිළිඵ මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් උඳතදස දිඹ 

යුතුඹ. 

 

උඅ) භහයිම් ඛ දභහ ඇති භළනුභක් ම්ඵන්ධතඹන්, වළකි ෆභ අසාහතේදීභ අළුත් භළනුභට විරුද්ධ 

ඳළතිර ඇති භහයිම් ඛ කිහිඳඹක් භළන .හ අළුත් පිඹුතර් රකුණු කශ යුතුඹ. තභභ භහයිම් ඛ 

උඳතඹෝගී තකොට ත න, ඳළයික පිඹුතයන් රඵහ  ත් නියදය අනුතර්යනඹක භහර් තඹන් ඳළයික 

භහයිම් අධිසාහඳනඹ කශ යුතුඹ. 

 

 උආ) ඳළයික කඤසඤ තොඹහ  ළනීභට තනොභළති නම් වහ භළනුභ භහයිම් ඛ තනොතඹද භළනුභක් නම්, 

දළනට භමිතඹහි තොඹහ   වළකි ඳළයික පිඹුතර් තඳන්හ තිතඵන නිර්මි  අිං  රක්ණ වහ 

සහබහවික භරක්ණ ර භහයිම් නළ  භළන .හ අළුත් පිඹුතර් රකුණු කශ යුතුඹ. ඉන්ඳසු 

ඳළයික පිඹුතයන් රඵහ ත් නිළයදි අනුතර්යනඹක් භහර් තඹන් ඉ හ තවො අධිසාහඳනඹක් රඵහ 

   යුතුඹ. ඳළයික ළඩ „අධිසාහඳනඹ‟ කිරීභ වහ භනිනු රඵන විස ය „අධිසාහඳන 

නිර්දිසටඹන්‟ ඹනුතන් වළදින්තේ. 

 

9.59. හිමිකම් පිඹුරු ආදිඹ අධිසාහඳනඹ කිරීතම් නියදය හඹ යහ ඳත්තන් අළුත් පිඹුයක භළන තඳන්නුම් 

කශ වළකි ඳළයික පිඹුතර් අධිසාහඳන නිර්දිසටඹන් භ ඹ. එඵළවින් වළකි ඳභණ නිර්දිසටඹන් තොඹහ 

 ළනීභත් අධිසාහඳනඹ වහ ඉ හ සුදුසු වහ විලසහදහඹක නිර්දිසටඹන් ප්රතඹෝජනඹට  ළනීභත් අලය 

න්තන්ඹ. 

 

9.60. ප්රතඹෝජනඹට  න්නහ නිර්දිසටඹන් ත ෝයහ  ළනීතම්දි .හ  ළන රකහ ඵළලිඹ යුතුඹ. තොඹහ ත් 

නිර්දිසටඹන් අධිසාහඳනඹ කයනු රඵන භහයිභට රිංවූ  යභට .හ අධිසාහඳනඹ වහ විලසහදහඹක 

න්තන්ඹ. නිදසුනක් ලතඹන් විලහර හිමිකම්  පිඹුයක ඇශක තන් කශ බිභක භහයිභක් අධිසාහඳනඹ 

කිරීභට අලය වූ විට, ශඟභ පිහිටි රක්ණඹ න ඇශ ෆතවන දුයකින් එවහ පිහිටි හිමිකම් පිඹුතර් 



තද.භළ.තය.  විස ය භළනීභ 
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ප්රතිවිරුද්ධ භහයිතම්  ස වහ තනත් සතුන්ට ඩහ සුදුසු න්තන්ඹ. එතරභ, සථිය පිහිටි ඉවුයක් 

තවෝ බිත්තිඹක් තවෝ තනස කශ වළකි කම්බි ළටකට ඩහ විලසහදහඹක න්තන්ඹ. 

 

9.61. අධිසාහඳනඹ වහ අලය න ඳළයික පිඹුරු ලින් අනුතර්යනඹක් රඵහ    යුත්තත් අධිසාහඳනඹ 

කිරීභට සඛඳ තේරහකට කලින්ඹ. 

 

9.62. ඹම් අධිසාහඳනඹක් අනුභහන (“ද” අධිසාහඳනඹක්) නම් „නියහඳද බිම් තකොටස‟ ප්රතිඳත්තිඹ 

අනු භනඹ කශ යුතුඹ. එතේ කිරීතම් ඳයභහර්ාඹ නම් තඹොදහ  නු රළබු භහයිභකට ඕනෆභ යුක්ති ව   

අධිසාහඳනඹකින් තඳෞද් ලික ඉඩභකට අඹත් ෆභ ඉඩම් තකොටක්භ ඇතුරත් කයීභයි. 

 

9.63. දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරී ත න් අයඹ රළබුණ විට ඳභණක් „නියහඳද බිම් තකොටස ‟ 

තඹොදහ    යුතුඹ. 

 

9.64. දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් වළකි ඳභණ නිළයදි ඳළයික භහයිම් අධිසාහඳනඹ කශ 

ඳසු තඳෞද් ලික ඉඩම් පිට ට තනොළතට් ඹළයි ඔහු සි න විදිඹට දළක්තන නියහඳද තර්යහක් පිඹුතයහි 

ඇඳිඹ යුතුඹ. තභභ තර්යහ අලය න  ළන් රදී ඍජු කීරීතභන් ඳසු එඹ භමිතඹහි රකුණු කශ යුතුඹ. 

තභභ තර්යහ වහ අධිසාහපි  භහයිභ අ ය තිතඵන ඉඩම් තීරු „නියහඳද බිම් තකොට‟ ලතඹන් කළඵලි 

අිංක තඹොදහ „යජඹ විසින් අයිතිහසිකම් තනො කිඹනු රළතබ්‟ ඹනුතන් විස ය කයනු රළතබ්. 

 

9.65. නියහඳද බිම් තකොටක් තුර පිහිටි අයිතිහසිකම් කිඹහ සිටින තනොතඹක් තකොටස රට වහ තන තන 

ළවිලි රට තන තනභ කළඵලි අිංක තඹොදනු තනොරළතබ්. 

 

9.66. දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරිරුන්ට ඳළයික භහයිභක් අධිසාහඳනඹ කිරීභට තනොවළකි 

වුතවොත් උඳතදස රඵහ  නු පිික ර්තේඹර් ජනයහඛ කහර්ඹහරතේ  තඛයන කශභනහකයණ වහ 

ෘත්තීඹ ප්රමිතීන් අිංලඹට දන්හ ඹළවිඹ යුතුඹ. 

 

9.67. අධිසාහඳනඹ ඳව  වන් ඳරිදි ර්  කයනු රළතබ්. 

  ඹාහ  ය තවත්  “ඹ” උ P ) අධිසාහඳනඹ           -  සථිය අධිසාහඳනඹ 

ප්රලසන කශ වළකි තවත් “ප්ර” උ Q ) අධිසාහඳනඹ - ඹම් විදිඹක  ළටළුක් ඇති කයන නමුදු   

මිනින්තදෝරු අධිකහරිතේ විලසහතේ වළටිඹට 

තුටුදහඹක තර තබ්රුම් කයන රදළයි සි න 

අධිසාහඳනඹ.  

 දශ තවත් “ද”  උ R )   අධිසාහඳනඹ  - අධිසාහඳනඹ වහ ප්රභහණත් දත්  

තනොභළති අසාහ ර   

 

9.68. සිඹළුභ අධිසාහඳන ර නියදය හඹ ම්ඵන්ධතඹන් මිනින්තදෝරු අධිකහරින්   කි යුතුඹ. තභභ 

අධිසාහඳනර වරි ළයදි ඵළලීභ වහ ර්  කිරීභ මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින්භ කශ යුතු අ ය දිසත්රික් 

තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරිතේ  තීයණඹ අහන වහ ඵරහත්භක න්තන්ඹ. 

 

9.69. මීට ඉව  දී කයන රද අධිසාහඳන හදය ඹයි විලසහ කිරීභට ඉඩ ඇත්නම් විනහ, භහයිම් ඛ තඹද 

භළනුම් ම්ඵන්ධතඹන් බහවි ඹට ත න තිතඵන ඳළයික භහයිම්ර අධිසාහඳන පිහිටීභ තනස 

තනොකශ යුතුඹ. ඹම්කිසි අළුතින් කයන භහයිම් පිහිටුීභක් ඇත්නම්, එඹ තඳෞද් ලික හිමිඹහට අහසි 

තනොන ඳරිදි කශ යුතුඹ. 

එතේ තනස කශ යුතුභ න්තන් නම් දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරිතේ ලිඛි  අයඹ ඇති 

සිදු කශ යුතුඹ. 

 

9.70. හිමිකම් පිඹුයක නළ තවොත් තර්යහ විත්රඹක අධිසාහපි  භහයිම් පිහිටුීතභහි වහ හිමිකම් කිඹහ සිටින රද 

සථිය භහයිභක් අ ය සුළු තනක් ඇති විට සථිය භහයිභ පිළි   යුතුඹ. තම් ක්රභඹ නිහ ඉඩම් ඉ හ 

කුඩහ කළඵලි රට තන්ීභ ළරතක් .  



තද.භළ.තය.  විස ය භළනීභ 
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9.71. භහර් ඹක් තවෝ අතුරු ඳහයක් තවෝ කණ්ඩිඹක් තවෝ තුශ කිසිඹම් ළවිඛරක් ඇත්නම් එඹ භළන තන 

තනභ කළඵලි අිංකඹන් තඹදිඹ යුතුඹ. 

 

9.72. හිමිකම් පිඹුයක නළ තවොත් තර්යහ විත්රඹක භහයිතම් තවෝ භහයිභ ඇතුශ  තවෝ පිහිටි ඇශක් අළුතින් 

භළනීතම්දි මුලින් කයන රද භළනුතභන් අනතුරු සහබහවික තනසකම් විලහර ලතඹන් සිදුී ඇ ළයි 

දළන  න්නට රළබුණු විට එභ ඇතශේ අළුත් භළනුභ ප්රතඹෝජනඹට    යුතුඹ. ඇමුණුභ 02 හි  වන් 

නිදර්ලනඹ ඵරන්න. 

 

9.73. ඹම්කිසි ඇශක් කෘතීභ තර විලහර ලතඹන් තනස ී තිතඵන ඵ දළන  න්නට රළබුණතවොත් වහ 

අයුතු තර තනස කය ඇ ළයි ළක කයනු රළබුතවොත් ඇතශේ ඳළයික භහයිභ අධිසාහඳනඹ කය එඹට 

තනභ කළඵලි අිංකඹක් තඹදිඹ යුතුඹ. 

 

9.74. හිමිකම් පිඹුයක තවෝ තර්යහ විත්රඹක තවෝ භහයිභක් දිතේ තවෝ .හ වයවහ තවෝ ඳහයක් ළටී තිතඵන විට 

ඳළයික ඳහය අළුත් ඳහයට ඩහ තනස නම්, අළුත් ඳහතයන් තනස වු ඳළයික ඳහ යට තනභ කළඵලි අිංක 

තඹදිඹ යුතුඹ. 

 

9.75. භහර් , අතුරු භහර්  වහ ඇශ ආදිතඹහි නිඹභ තකොටස හිමිකම් පිඹුයකට නළ තවොත් තර්යහ චිත්රඹට 

ඇතුරත් තිතබ් නම් .හට තන් තන් තකොටස අිංක තඹොදහ “හි.පි. (TP) /තර්යහචිත්ර ............... 

තඹන් තකොටක් ” ඹනුතන් ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ විස ය කශ යුතුඹ.  ඇමුණුභ 03 හි වන් 

නිදර්ලනඹ ඵරන්න. 

 

9.76. „භහර්  තකොන්ත්රහත්තු පිඹුරුර‟ දළක්තන භහර්  භහයිම් නිළයදි භහයිම් තරට ළරකිඹ තනොවළකි 

ඵළවින් .හ අළුත් භළනුම් රට භහරුකය    යුතු තනොතේ. 

 

9.77. අළුත් භළනුභක් තභභ භහර්  ර ට ඹහන විට „භහර්  තකොන්ත්රහත්තු පිඹුතයහි‟ අළුත් භළනුතම් තෙත්ර   

ඳ  පිළිඵ තඹොමු ටවනක් කශ යුතුඹ. අළුත් භළනුභ භහර්  තකොන්ත්රහත්තු පිඹුයට භහරු තනොකශ 

යුතුඹ.  තම් ම්ඵන්ධතඹන් අලය න්තන් අළුත් තෙත්ර  ඳ  පිළිඵ තඹොමු ටවනක් තඹදීභ  ඳභික. 

 

9.78. වළකි ෆභ විටභ අළුත් භළනුම් භහර්  තකොන්ත්රහත්තු භළනුම් කුඤසඤ රට ම්ඵන්ධ කශ යුතුඹ. 

 

9.79. „භහර්  තකොන්ත්රහත්තු පිඹුරුර‟ තිබී තොඹහ  නු රළබු ෆභ  දඵර යදක්භ ඳරීක්හ කය ඵරහ 

ර්තේඹර් ජනයහඛ කහර්ඹහරතේ  තඛයන කශභනහකයණ වහ ෘත්තීඹ ප්රමිතීන් අිංලඹට හර් හ කශ 

යුතුඹ. 

 

9.80. දුම්රිඹ තදඳහර් තම්න්තුට ඉඩම් අත්කය  ළනීතම් මුඛ පිඹුරු රට අඹත් භහයිම් අධිසාහඳනඹ තකොට 

භමිතඹහි රකුණු කශ යුතුඹ. රකුණු කයන රද භහයිම් දුම්රිඹ තදඳහර් තම්න්තු විසින් සිටුන රද 

තර්ඛ පීලි භහයිභට තනස නම් එභ භහයිභ නිළයදි රකුණු කිරීතම්දි දුම්රිඹ තදඳහර් තම්න්තුතේ 

නිතඹෝජි තඹකුට තඳනී සිටින්නට දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරී වයවහ දළන්විඹ යුතුඹ.  

 

 

ඳැයණි භායිේ භූමිදඹහි රකුණු කිරීභ 

9.81. අළුත් භළනුභක පිඹුයක් භ  තඳන්හ ඇති භහයිභක් භමිතඹහි රකුණු කිරීතම්දී පිඹුතයන් මිමි ඳරිභහණඹ 

කයත න .හ භමිතඹහි පිහිටුවිඹ යුතුඹ. ඳරිභහණඹ කය  ත් මිමි තෙත්ර  තඳොතත් ඳළන්තරන් 

ඇතුශත් කශ යුතුඹ. එභ මිමි ආධහයතඹන් භහයිම් පිහිටුීභ කශ යුතු අ ය, මිනින්තදෝරුයතඹකු 

ඉදිරිපිටදී .හතඹහි භහයිම් ඛ ළශලිඹ යුතුඹ. 

 

9.82. ඉන්ඳසු නළ  පිහිටුන භහයිම් ඛ තෙත්ර තඳොතත් යතු ඳහටින් ලිවිඹ යුතුඹ. පිඹුතයන් ඳරිභහණඹ කය 

භමිතඹහි රකුණු කශ ඵ වළඟීභට අනුරම්බ, ම්භ  ශකුණු වහ භහයිම්ද  යතු ඳහටින් තඳන්නුම් කශ 
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යුතුඹ. දම්ළඛ තර්යහ, දුය ප්රභහණ වහ දි ිංල නළ  භනින රද නම් .හ කළු තවෝ නිඛ ඳහටින් ලිවිඹ 

යුතුඹ.  

 

9.83. ඵළවුම් තර්යහ රදී අනු භනඹ කශ යුතු ක්රභඹ වහ ිඛපීඹ උඳතද්ල තඳොතත් IV ළනි ඳරිච්තේදඹ 

ඵරන්න. 

 

9.84. පිඹුයකින් සුළු දුය ප්රභහණ ඳරිභහණ කය  ළනීභට ඹහතම්දී  ඇතින තදෝ නිහ ඳරිභහණ කය  ත් මිමි 

ලින් භහයිම් රක් භමිතඹහි රකුණු කයන විට එඹ භමිතඹහි දක්නට රළතඵන ළඵෆ නළ තවොත් 

ප්ර යක් භහයිතම් තනොළතට් නම් එඹ භමිතඹහි දළක්තන නිළයදි භහයිතම් ශරහ ඊට අනුරම්බඹක් 

   යුතුඹ. 

 

9.85. කඤසඤඹක් තනුට භහයිම් රක් ළශලීතම්දි එඹ නිසක්රභණ රෙයඹක් ලතඹන්    යුතුඹ. ඉන්ඳසු 

එඹට අදහශ න භළනුම් තර්යහ නළ  භළන .හ අළුත් පිටුක තඳන්නුම් කය තඹොමු ටවන්ද තඹදිඹ 

යුතුඹ. 

 

9.86. හිමිකම් පිඹුරු, තර්යහ චිත්ර වහ නියවුඛ කයන රද මලික පිඹුරු ආදිඹට අඹත් ඉඩම්ර කලින් භහයිම් ඛ 

සිටුහ තිතඵන විට යජතේ ඉඩම් රට ඹහ තිතඵන ඳළයික භහයිම් ඛ නළ  භළනිඹ යුතුඹ. කළඩුණු 

තවෝ නළතිී තිතඵන තවෝ භහයිම් ඛ තනුට අළුත් භහයිම් ඛ සිටුහ ඳළයික තෙත්ර තඳොත හි වහ 

තෙත්ර   ඳත්රතඹහි . ම්ඵන්ධතඹන් ටවනක් කශ යුතුඹ. 

 

9.87. ඳළයික භහයිම් ඛ යහිඹක්භ තිතඵන විට .හයින් සඛඳඹක් ඳභණක් භළන, ඉතිරි භහයිම් ඛ තෙත්ර   

තඳොත න් ඵරහ පිඹුතයහි රකුණු කශ වළකිඹ. එතවත් සිඹළුභ භහයිම් ඛ භමිතඹහි ඇත්දළයි ඳරීක්හ කය 

ඵළලිඹ යුතුඹ. 

 

 

අළුත් භායිේ භූමිදඹහි රකුණු කිරීභ 

9.88. අළුත් භහයිම් තවෝ තන් කශ බිම්, තකොටස කයන ඉඩම්, ඹනහදිඹ රකුණු කිරීතම්දි  9.84 – 9.87 

තේදඹන්හි විස ය කය ඇති ක්රභඹභ අනු භනඹ කශ යුතුඹ. එතවත් අනුරම්බඹන් වහ භහයිම් ටවන් 

කය  ළනීභ වහ කළු තවෝ නිඛ තීන්  බහවි හ කශ යුතුඹ. 

 

9.89. යජතේ ප්රතඹෝජනඹ වහ වුද, ඉඩභක් භළනීතම්දී ඹහඵද තිතඵන ඉඩම් ලින් යජඹට ඇති 

අලය හඹන්  ළන රකහ ඵරහ භහයිම් ඳළවළදිලි භමිතේ රකුණු කශ යුතුඹ. 

 

අයුතු දර අල්රා ගැනීේ 

9.90. සිඹළුභ අයුතු තර අඛරහ  ළනීම් ම්පුර්ණතඹන්භ භහයිම් ඛ සිටුහ රකුණු කශ යුතුඹ. 

 

9.91. අයුතු තර අඛරහ  න්නහ රද තභළනි ඉඩම් තකොටස ම්ඵන්ධතඹන් කටයුතු කිරීතම්දී ඉඩම් 

තකොභහරිස ජනයහඛ තදඳහර් තම්න්තුතේ නිරධහරින්තේ/ ප්රහතද්ශීඹ තඛකම්තේ තීයණඹ ඳරිදි කටයුතු 

කශ යුතුඹ. අයුතු තර ඉඩම් ඈහ  න්නහ අඹට දඬුම් තනොරඵහ එතේ කශ තනොවළකි ඵ අතඵෝධ 

කය දිඹ යුතුඹ. 

 

9.92. භහයිම් ඛ තඹද භහයිම් රට පිටතින් අයුතු තර අඛරහ  න්නහ රද කුඩහ ඉඩම් තකොටස තිතඵන විට, 

මිනින්තදෝරුරු විසින් අයුතු තර ඉඩම් අඛරහත න සිටින්නන්  ට .හ අත්වළය දභන තර කිඹහ 

සිටිඹ යුතුඹ. ඊට එකඟ වුතවොත්  . ම්ඵන්ධතඹන්   දුයටත් කටයුතු කිරීභට අලය 

තනොන්තන්ඹ. එවිට අයුතු තර අඛරහ  න්නහ රද ඉඩම් පිඹුතයහි දළක්ීභද අනලය තේ. අයුතු  

තර ඉඩම් අඛරහත න සිටින්නන් විසින් ඔවුන්තේ භහයිම් අ වළය දළමීභට ප්රතික්තේඳ කයන විට එභ 
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භහයිභ වහ ම්පර්ණ ලතඹන්භ භහයිම් ඛ පිහිටුහ බිම් කළඵලි අිංක තඹොදහ ම්පර්ණ කයන රද 

පිඹුරු භඟ අයුතු තර අඛරහ  ළනීම් පිළිඵ හර් හක්ද ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ. 

 

9.93. නිළකභ ටිනහ ඉඩම් තිතඵන සාහන ර, එනම් න ය, කඩීදි ආදිතඹහි තිතඵන අයුතු  තර අඛරහ 

 න්නහ රද ඉඩම් තකොටස රට තනභ කළඵලි අිංක තඹදිඹ යුතුඹ. අලය නම් .හ විලහර 

ඳරිභහණඹකින් අතුරු පිඹුයක් ලතඹන් ඇ දළක්විඹ  යුතුඹ. 

 

9.94. භහර්  වහ අතුරු භහර්  රට අඹත් ඳළයික තන්කශ ඉඩම් ඇතුර  පිහිටි අයුතු තර අඛරහ  නු රළබ 

ඉඩම් තකොටස යජතේ ඉඩම් තර රකනු රළතබ්. එළනි ඉඩම් තකශයර භහයිම් ඛ ළශලිඹ යුතුඹ. 

 

9.95. භහයිම් ඛ ශරහ ඇශඛ වහ තන්කය තිතඵන භමි ප්රතද්ල තුශ අයුතු තර අඛරහ  න්නහ රද 

තකොටස වහ 1995-07-12  ළනි දින තවෝ ඉන් ඳසු තවෝ අයුතු තර අඛරහ  නු රළබ බිම් තකොටස ඵදු 

දීභ නළ තවොත් .හයින් තනයඳහ වළරීභ වහ .හට කළඵලි අිංක තඹොදහ .හතඹහි ඉව  වන් කශ 

ඳරිදි භහයිම් ඛ ළශලිඹ යුතුඹ. භහයිම් ඛ තනොසිටවූ තන් කයන රද භමි ප්රතද්ල ලින් 1995-07-12 

දිනට කලින් අයුතු තර අඛරහ  න්නහ රද තකොටස ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් විසින් විකඛඳ ලතඹන් ක්රිඹහ 

කිරීභට වළකින ඳරිදි ම්පර්ණතඹන්භ භමිතඹහි රකුණු කශ යුතුඹ. 

 

9.96. භනිනු රඵන භළනීතම් නිඹභඹන් අර අයුතු තර අඛරහ  න්නහ රද ඉඩම් තකොටස යහිඹක් තිතබ් 

නම්, . ඵ මිනින්තදෝරු අධිකහරිට හර් හ කශ යුතුඹ. භළනුභ කයත න ඹන අසාහතේ ඵහධහ 

ඳළමිතණ් නම් අයුතු තර අඛරහ  නු රළබ තකොටස භළනීභට බහය තනො   යුතුඹ. තභළනි 

අසාහකදී ඊට අදහශ විස ය හර් හ කය අනුතර්යනඹක් ඹළවිඹ යුතුඹ. 

 

9.97. අයුතු තර අඛරහ  නු රළබ ඉඩම් ර භහයිම් වළකි ඳභණ ඍජු කශ යුතුඹ. 

 

9.98. ඳළයික භහයිම් ඛ නිඹභ භහයිතභන් ඕනෆකමින් තනස කය අයුතු තර අඛරහ  නු රළබ ඉඩභක 

භහයිතභහි සිටුහ තිතඵන ඵ දළන න්නට රළබුනතවොත් .හ භළන පිඹුතයහි තඳන්නුම් කශ යුතුඹ. 

අයුතු තර අඛරහ  නු රළබ තකොටතේ භහයිම් ර ම්පර්ණතඹන්භ භහයිම් ඛ තඹොදහ . පිළිඵ 

හර් හක් ම්පර්ණ කයන රද පිඹුරු භඟ එවිඹ යුතුඹ. 

 

9.99. විතලේතඹන්භ, අයුතු තර අඛරහ  නු රළබ විලහර ඉඩම් තකොටක තනොතඹකුත් ඹස ී.භහ රට 

අඹත් ළවිලි ර්  තිතබ් නම්, එක් එක් ළවිලි ර් ඹ වහ වළකි ෆභ අසාහකදීභ තනභ කළඵලි 

අිංක තඹදිඹ යුතුඹ. 

 

9.100. භහයිම් නිඹභ කිරීතම් භළනුම් රදී අයුතු තර අඛරහ  නු රළබ ඉඩම් තකොටස භළනීතම් විතලේ උඳතදස 

වහ  8.22  ැනි දේෙඹ ඵරන්න. 
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9.12 දේෙඹ          ඇමුණුභ  01 

 

  

භතේ අිංකඹ:………………………………… 

ප්රහතද්ශීඹ මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරඹ,  

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………දින 

 

……………………………………..භඹහ/මිඹ/තභනවිඹ  

 

භවත්භඹහතණනි/භවත්මිතඹනි, 

 

භැනුේ කටයුතු කිරීභ වා ඉඩදේ භායිේ දඳන්ා දීභට /දතොයතුරු ැඳයීභට කයනු රඵන ෙැනුේ දීභයි 

(............... ප්රා. දල්. දේ අංක ................. ව ............... දන ෙයණ භැනුේ ඉල්ලීභ ) 

(.ජ. දේ අංක: .......................) 

 

......(භළනුභ අලය කහයණඹ).............වහ ...................  තම් පිහිටි ..................... නභළති ඉඩතම් භළනුම් 

කටයුතු කිරීභට ...........................ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් විසින් නිකුත් කය ඇති ඉව  වන් භළනුම් ඉඛලීභ 

ම්ඵන්ධතඹනි.  

 

එභ භළනුම් කටයුතු රදී අදහශ ඉඩතම් භහයිම් තඳන්හ දීභට ව ඊට අදහශ ත ොයතුරු රඵහ දීභ වහ 

………………….. ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් විසින් ඔඵ නම් කය ඇ . 

 

භහ ව භහතේ කණ්ඩහඹභ ...................දින එභ භළනුම් කටයුතු වහ එකී ඉඩභට ඳළමිතණන ඵළවින් එදින 

තඳ../ඳ.. ..............ට ඉඩතම් තඳනී සිටින තර තභයින් ඔඵට දන්හ සිටිමි. 

 

කරුණහකය තභඹ රද ඵ, තභභ ලිපිතේ තදන පිටඳතත් ඳවලින් වන් කය ඔඵතේ අත්න තඹොදහ ආඳසු භහ 

ත  එන්න. 

 

 

 

............(අත්න).......... 

.............(නභ)................ 

යජතේ මිනින්තදෝරු 
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9.72 දේෙඹ          ඇමුණුභ  02 
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9.75 දේෙඹ          ඇමුණුභ  03 
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ශුපධි ඳත්රඹ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



තද.භළ.තය.  විස ය භළනීභ 
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ශුපධි ඳත්රඹ 

 

 

 

 



තද.භළ.තය.                          තන් කශ බිම් 

 
 

i 
10 ළනි ඳරිච්තේදඹ 
 

10 ැනි ඳරිච්දේෙඹ 

 දන් කශ බිේ 

ඳටුන 

 

දෙ.භැ.දය .

දඹොමු 

වි්තයඹ පිටු 

 දන් කශ බිේ පිළිඵ අර්ා ෙැක්වීභ 

10.1.  තන්කශ බිම් පිළිඵ නීතිභඹ අර්ා දළක්ීම් 1 

 ඇශ ව ජර භාර්ග වා දන් කශ බිේ 

10.2.  සබහවික ඇශ වහ තන් කශ බිම් 1 

10.3.  කෘත්රීභ ඇශ වහ ජර භහර්  වහ තන් කශ බිම් 2 

10.4.  ප්රධහන හරිභහර්  යහඳෘති තුර තන් කශ බිම් 2 

 විවිධ දෙඳාර්තදේන්තු තු ඉඩේ වා දන්කශ බිේ 

10.5.  නජීවි ිංයක්ණ තදඳහර් තම්න්තු  2 

10.6.  න ිංයක්ණ  තදඳහර් තම්න්තු 2 

10.7.  තයශ ිංයක්ණ තදඳහර් තම්න්තු 3 

10.8.  පුයහවිදයහ තදඳහර් තම්න්තු  3 

10.9.  රිංකහ විදුලි ඵර භණ්ඩරඹ 3 

10.10.  ශ්රී රිංකහ තටලිතකොම් ආඹ නඹ, ජහතික ජරම්ඳහදන වහ ජරප්රහවන 

භණ්ඩරඹ 

3 

 භාර්ග ව භංභාත් වා දන් කශ බිේ 

10.11.  තශ්රේික   කයන රද භහර්  වහ තන් කශ බිම්  4 

10.12.  ප්රසිද්ධ ඳහයඛ වහ  ආඥහඳන  4 

10.13.  භහර් ර තියුණු ිංගු වළඩ කිරීභ 4 

10.14.  නහ රික ිංර්ධන අධිකහරි ඳනතත් නිතඹෝ  32 අනු කටයුතු කිරීභ 4 

10.15.  අඩිඳහය වහ තන්කශ බිම් 4 

10.16.  ජනඳද තුර ප්රතේල භහර්  4 

10.17.   ම් පුළුඛ කිරීභ ඹටතත් ප්රතේල භහර්  ර ඳශර 4 

10.18.  භහර්  තුරට අඹත්න අන් නිතේදනඹ නිකුත් කශ තවෝ යජතේ බිම් 

කළඵලි ම්ඵන්ධ ක්රිඹහ කිරීභ      

5 

10.19.  භහර්  වහ තන් කයන රද බිම් තීරු දිතේ ඉදිකිරීම් වහ භළනීභ 5 

10.20.  ප්රතේල භහර්  ව තන්කශ බිම් පිඹුරුර දළක්ීභ 5 

 ැේ වා දන්කශ බිේ 

10.21.  විවිධ ළේ වහ තන්කශ බිම් 5 

10.22.  ළේ ඵළ ම්තම් භහයිභට භහයිම් ඛ දළමීභ 5 

10.23.  ම්පර්ණ ජර භට්ටභ නීර්ණඹ කිරීභ 5 

10.24.  ම්පර්ණ ජර භට්ටභ පිහිටු ීභ 5 

10.25.  ළේ ඵළම්භ වහ තන් කශ බිම් 5 

 දුේරිඹ භාර්ග වා දන්කශ බිේ 

10.26.  දුම්රිඹ භහර්  වහ තන් කශ බිම් 6 

10.27.  දුම්රිඹ භහර්  වහ තන් කශ බිම් භළනීභ 6 

 තෙ ඵෑවුේ හිත ඉඩේ රට ඹා තිදඵන කුඹුරු 

10.28.  කුඹුරු ව ඹහ ඇති ඵෆවුම් ඉඩම් වහ තන් කශ බිම් 6 



තද.භළ.තය.                          තන් කශ බිම් 

 
 

ii 
10 ළනි ඳරිච්තේදඹ 
 

දෙ.භැ.දය .

දඹොමු 

වි්තයඹ පිටු 

 අේඵරේ, ළිං, උල්ඳත් 

10.29.  උඛඳත්, ළිිං ව අම්ඵරම් වහ තන් කශ බිම් 6 

 සුාන භූමි, දඳොදු දවත් නීඳායක්ක කටයුතු වා දන් කශ බිේ (ති් ඵම) 

10.30.  ප්රජහ තෞයය සාහන වහ සුහන භමි වහ තන් කශ බිම් 6 

 ප්රදේල භාර්ග වා දන් කශ බිේ 

10.31.  ප්රතේල භහර්  වහ භළනුම් 6 

10.32.  හුතදකරහවු යජතේ ඉඩම් වහ ප්රතේල භහර්  තන් කිරීභ  7 

10.33.  ඹහඵද පුද් ලික ඉඩම් වහ ප්රතේල භහර්  තන් කිරීභ 7 

 භූමිතික ඳාරන රෙය  

10.34.  සිඹළුභ ආකහයතේ ඳහරන  රෙය  වහ තන් කශ බිම් 7 

 නාගරික ංර්ධන අධිකාරිඹට අොශ ප්රදපල තුශ සිදු කයන භැනුේ 

10.35.  නහ රික ිංර්ධන අධිකහරිඹ තු ඉඩම් භළනීභ  7 

10.36.  නහ රික ිංර්ධන අධිකහරිතේ 1978 අිංක 41 දයණ ඳනතත් 22(1) 

නිතඹෝ   අනු ිංර්ධන ප්රතද්ල තුර ඳළතිඹ යුතු අභ බිම් ප්රභහණඹ 

7 

10.37.  නහ රික ිංර්ධන අධිකහරිතේ 1978 අිංක 41 දයණ ඳනතත් නිතඹෝ  

17(1) ඹටතත් භළනුම් කිරීභ 

7 

 භවැලි ප්රදපල තුශ සිදුකයන භැනීේ 

10.38.  භවළලි ප්රතද්ල තුර ඉඩම් භළනීභ 8 

 දනත් ැෙගත් න කරුණු 

10.39.  තන් කශ බිම් වහ හභහනය  ක්රිඹහ දහභඹ 8 

10.40.  මීටර් 1500 න් ඳවර තන් කශ ඉඩම් 8 

10.41.  මීටර් 1500 තද්ලගුිකක තභෝච්ඡ සාහන රකුණු කිරීභ 8 

10.42.  ිංයක්ෂි  බිම් වහ තන් කශ බිම් 8 

10.43.  ිංයක්ෂි  ඉඩම් භළනීභ  ම්ඵන්ධ කටයුතු කිරීභ 9 

10.44.  උඛඳත් ඉඩම් ම්ඵන්ධ  කටයුතු කිරීභ 9 

10.45.  ප්රධහන භහර්  රට ඹහඵද ඉඩම් කට්ටි කළඩීභ 9 

10.46.  ප්රධහන භහර්  රට ඹහඵද ඉඩම් කට්ටි කළඩිතම් ක්රිඹහලිඹ 9 

10.47.  ඵසනහහිය ඳශහ  තුර ඇශ යක්ෂි  තන් කිරීභ  9 

 ඇමුණුේ  

ඇමුණුභ 01 තයශ කරහඳඹ තුර ඳසිටු ප්රතද්ලර හතප්ක් පිහිටීතම් දශ ළරළසභක් 
වහ මුළු ඳසිටු දුය 

10 
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10 ළනි ඳරිච්තේදඹ 

 

10 ැනි ඳරිච්දේෙඹ 

 දන් කශ බිේ 

 
 

දන් කශ බිේ පිළිඵ අර්ා ෙැක්වීභ 

 

10.1. තන්කශ බිම් පිලිඵ නීතිභඹ අර්ාදළක්ීම් කරුණු 1947 අිංක 8 දයණ යජතේ ඉඩම් ආඥහඳනතත් 

49, 50, 55, 101, 102 ව 103  න්ති ලින් වහ එභ  න්ති රට අදහශ 1948 ඔක්ත ෝඵර්  15 

අිංක 9912 දයණ  ළට් ඳත්රතේ ඳරවූ නිතඹෝ  අිංක 11, 22 භඟින්  ආයනඹ ී ඇති අ ය යජතේ 

ඉඩම් පිළිඵ කහර්ඹ ිංග්රවතේ  227 සිට 230 තේද ලින්   දුයටත් ඳළතිඹ යුතු ආකහයඹ විස ය කය 

ඇ .  මීට අභ ය 1861 අිංක 10 දයණ ප්රසිද්ධ ඳහයඛ පිළිඵ අඥහඳන , 1907 අිංක 16 දයණ න 

ිංයක්ණ ආඥහඳන , 1937 අිංක 02 දයණ ත් වහ ලහක ආයක්හ කිරිතම් ඳන , 1940 අිංක 24 

දයණ පුයහවිදයහ ිංයක්ණ ඳන , 1962 අිංක 12 දයණ සුහනභමී වහ ළරලීතම් ආඥහඳන , 1982 

අිංක 52 දයණ ඳනතින් ව 1976 අිංක 27 දයණ නීතිතඹන් ිංතලෝධි  1968 අිංක 15 දයණ ශ්රී රිංකහ 

ඉඩම් ත ොඩකිරීතම් වහ ිංර්ධනඹ කිරීතම් ිංසාහ ඳන , 1978 අිංක 41 දයණ නහ රික ිංර්ධන 

අධිකහරි ඳන , 1985 තයශ ිංයෙණ ඳන  ව 2006 අිංක 35 දයණ ශ්රී රිංකහ ඉඩම් ත ොඩකිරීතම් 

වහ ිංර්ධනඹ කිරීතම් ිංසාහ උිංතලෝධි )  ඳනතින් ඹන අණඳනත් ලින්ද . . කහර්ඹඹන්ට අදහශ 

තන්කශ බිම් පිහිටුීභට අදහශ නීති තයගුරහසි පිහිටුහ ඇ . 

 

තඳෞද් ලික ඉඩම් තවෝ ඳළයික  හන් තවෝ අත්කය  ළනීභ වහ භනින රද ඉඩම් තුර, විතලේ 

උඳතදස දී ඇති අසාහක විනහ, අන් කිසිවිතටක තන් කශ බිම් රකුණු තනොකශ යුතුඹ. 

 

ඕනෆභ යජතේ ඉඩම් ඵළවළය කිරීභකදි තභහි වන් ඳරිදි තන් කශ බිම් රකුණු කශ යුතුඹ. අනිකුත් 

සිඹළුභ තන්කශ බිම් රකුණු කිරීම්, . . අසාහරදී ඳශහත් ඳහරන ආඹ න ලින් ඳනන 

තයගුරහසි රට අනුකර සිදු කශ යුතුඹ.  

    

 

ඇශ ව ජර භාර්ග වා දන් කශ බිේ 

 

10.2. උඅ) සබහවික ඇශ වහ ඳව  වන් න තන් කශ බිම්  ළබිඹ යුතුඹ. 

 

ඳතුදරහි ඳශර      ඉවුදර් සිට දන් කශ බිදේ ඳශර  

 මීටර් 3 ට අඩු නම්     මීටර් 05 ඵළගින් තදඳටභ 

 මීටර් 3 සිට 8 දක්හ      මීටර් 10 ඵළගින් තදඳටභ 

 මීටර් 8 සිට 15 දක්හ      මීටර් 20 ඵළගින් තදඳටභ 

 මීටර් 15 සිට 22 දක්හ     මීටර් 40 ඵළගින් තදඳටභ 

  

ළහි කහරතඹහි ඳභණක් තුය තිතඵන විඹළි ඇශ රට ඉව  වන් නිඹමි  අඩුභ තන් කශ බිම් 

ඳශර  ළබිඹ යුතුඹ. ළඩි විස ය දවහ 1947 අිංක 8 දයණ යජතේ ඉඩම් ආඥහඳනත හි 228 න 

තකොටතහි වන් ඇ . 

 

 උආ) ජර මරහශ්ර වහ චතුයස්රහකහය තන් කශ බිම් තන් කය  ළබිඹ යුතුඹ. 

 

උඇ) මීටර් 15 ට ළඩි ප්රධහන  ිං හ වහ මීටය 60 ඵළගින් තදඳටභ තන් කශ බිම් තන් කය  ළබිඹ 

යුතුඹ. 
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10.3. කෘත්රීභ ඇශ වහ ජර භහර්  වහ ඳව  වන් ඳරිදි තන් කශ බිම් විඹ යුතුඹ.   

 

ඳතුදරහි ඳශර    කඩ ඩිදේ ඳාමුර සිට දවෝ කැපීදේ පිට භායිදේ සිට  

මීටර් 3 වහ ඊට ළඩි    මීටර් 15 ට තනොඅඩු තදඳටභ 

මීටර් 1.5  - මීටර් 3         මීටර් 8 ට තනොඅඩු තදඳටභ 

මීටර් 1.5  ට අඩු     මීටර් 3 ට තනොඅඩු තදඳටභ 

 

තකත් රට තුය ළඳයීභක් තනොකය, තුය අඳතත් ඹන ඳරිදි,  රහ ඹන හන් ඇශ වහ පිට ඇශ වහ 

තන් කශ බිම් අලය තනොතේ.  

 

10.4. ප්රධහන හරිභහර්  තඹෝජනහ ක්රභ තුර, හරි භහර්  තදඳහර් තම්න්තු / භවළලි අධිකහරිඹ ළනි ආඹ න 

විසින් පිළිතඹර කයනු රඵන කට්ටි කළඩීතම් ළරසුම් ර තඳන්හ ඇති ඳරිදි තන්කශ බිම් තඹදිඹ 

යුතුඹ.  

 

 

 විවිධ දෙඳාර්තදේන්තු තු ඉඩේ වා දන්කශ බිේ 

 

නජීවි ංයක්ණ දෙඳාර්තදේන්තු 

 

10.5. 1937 අිංක 02 දයණ න ත් වහ ෘක්ර හ ආයක්ක ආඥහඳන  ඹටතත් ඳව  දළක්තන සාහන 

ජහතික තන්කිරිම් තර න ිංයක්ණ තදඳහර් තම්න්තු විසින් ඳනහ ඇ . 

 

i)  වනම් අඩවිඹක් 

ii) ජහතික උදයහනඹක් 

iii) සහබහවික යක්ෂි  භමිඹක්  

iv) න පිවිසුභක් 

v) මුද්රිඹ ජහතික උදයහනඹක් 

vi) මුද්රිඹ යක්ෂි  ප්රතද්ලඹක් 

 

සිඹළුභ තන්කයන රද භහයිම් ර සිට කිතරෝමීටර් 1.6 ක දුය ප්රභහණඹක ඉදිකිරීම් කටයුතු  වනම් 

තවෝ ී.මි  තයි. තභභ සිඹළුභ තන්කශ බිම් යජඹට අඹත් තේ.  

අබඹභමි තර ඳනහ ඇති සාහන යජතේ තවෝ පුද් ලික විඹ වළක. භළනුභ තභභ සාහනඹකට 

ආන්නතඹන් ළටී ඇත්නම් අදහශ ආඹ න වහ ම්ඵන්ධ ී උඳතදස රඵහ    යුතුඹ. 

 

 

න ංයක්ණ දෙඳාර්තදේන්තු 

 

10.6. ඳව  ප්රඥප්ති තදක භඟින් න ිංයක්ණ තදඳහර් තම්න්තු ඳහරනඹ තේ. 

 

1. න ිංයක්ණ ආඥහඳනත න් ප්රතද්ල 4 ක් ආයණඹ තේ. උ1907 අිංක 16) 

i) ිංයක්ණ නහන් ය  

ii) යක්ෂි  නහන් ය  

iii)  ම්ඵද නහන් ය   

iv) තනත් යජතේ නහන් ය    

  

2. ජහතික උරුභ න භමි ඳන  - 1988 අිංක 03  
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දයශ ංයක්ණ දෙඳාර්තදේන්තු  

  

10.7. යතට් තයශඵඩ ප්රතද්ලඹ වහ බහවි හ න ආයක්ක කරහඳ තයශ ිංයක්ණ තදඳහර් තම්න්තු 

භඟින් ප්රකහලඹට ඳත් කය ඇ . 

දියිතන් භස  තයශ කරහඳතේ තනස න දි  ප්රභහණලින් යුත් තකොටස 105 කට තඵදහ ඇ . 

තභභ එක් එක් තකොටස ර මුළු ඳසිටු දුය උමුළු යක්ෂි  දුය) නම්කය ඇ . එක් එක් මුළු ඳසිටු 

තකොට  දුයටත් උඳතකොටස තදකකට තඵදහ ඇති අ ය තයශට ඉ හභ මීඳ තකොට “තන්කශ 

ප්රතද්ලඹ” න අ ය, අතනක් තකොට “ී.භහ කශ ප්රතද්ලඹ” තේ. උතයශ කරහඳඹ තුර ඳසිටු 

ප්රතද්ලර හතප්ක් පිහිටීතම් දශ ළරළසභක් වහ මුළු ඳසිටු දුය උමුළු යක්ෂි  දුය) “තන්කශ 

ප්රතද්ලඹ” වහ “ී.භහ කශ ප්රතද්ලඹ” වහ න දුයඛ ඇමුණුභ 01 හි දක්හ ඇ . තයශ ිංයක්ණ 

තදඳහර් තම්න්තුට අයිති භමිඹ තුශ භළනුම් ළඩ තඹදි ඇත්නම්  දුයටත් ිංර්ධන කටයුතු රට 

තඹොදහ ඇති අභ ය නිතඹෝ  ම්ඵන්ධ එභ ආඹ නතඹන් විභී.භක් කශ යුතුඹ.  

 

පුයාවිෙයා දෙඳාර්තදේන්තු  

 

10.8. පුයහවිදයහ තදඳහර් තම්න්තු භඟින් තන් කයන රද පුයහවිදයහ ළඩබිම් කිහිඳඹක් ව ආයක්ෂි  

සභහයකඹන් ප්රකහලඹට ඳත් කය ඇ . 

 

1940 පුයහවිදයහ ිංයක්ණ ඳනතත් 24 තනි තකොට අනු පුයහවිදයහ සභහයකඹකට ආයක්ෂි  

කරහඳඹක් ලතඹන් මීටර් 370 ක් උඹහය 400 ක් ඳභණ) තන් කශ යුතුඹ. තභභ ආයක්ෂි  කරහඳඹ 

තුශ සිඹළුභ ඉදි කිරීම් එනම් ත ොඩනළගීම්, ඳ ඛ කළණීම් වහ  ඛ කළඩීම් ම්පුර්ණතඹන්  වනම්ඹ. 

උසිඹළුභ පුයහවිදයහ තන් කිරීම් වහ ආයක්ෂි  සභහයක ඳනතත් 24 ළනි තකොටතේ රළයිසතු   කය 

ඇ . ළඩි විස ය පුයහවිදයහ තදඳහර් තම්න්තුතන් රඵහ    යුතුඹ. 

 

 

රංකා විදුලි ඵර භඩ ඩරඹ (රං.වි.භ)  

 

10.9. අධි ඵරළති විදුලි ැසවළන් වහ තන් කශ බිම් :- 

ප්රධහන ජහර තර්යහරට ඳවතින් තන් කයන රද විතලේෂි  වු ඉඩම් ඳටිඹ තුශ සිඹළුභ ඉදිකිරීම් වහ 

උ පිළිඵ ී.භහන් රිංකහ විදුලි ඵර භණ්ඩරඹ විසින් ඳනහ ඇ . 

 

 33,000KV ව 11,000 KV වහ   - අඩි 30. උ10m) 

 132,000KV ව 220,000 KV වහ   - අඩි 120. (40m) 

 

තන්කශ බිතම් හි ඳශර රිංකහ විදුලි ඵර භණ්ඩරඹ තීයණඹ කයනු රඵයි. 

 

1978 අිංක 41 දයණ නහ රික ිංර්ධන අධිකහරිතේ 38 නිතඹෝ ඹ අනු ත ොඩනළගිලි උඩින් තවෝ 

ත ොඩනළගිලි අ රින් ඇද ඇති විදුලි ැසවළන් අඩුළය තෝඛටීඹ හ විදුලි ැසවළන් උඅලක භ හී විදුලි 

ැසවළන්) න්තන් නම් සියස ඹටත් පිරිතයින් මීටර් 2.5 ක් ව තියස මීටර් 1.5ක් ද, භධයභ 

තෝඛටීඹ හ විදුලි ැසවළන්  උඅතිලක භ හී විදුලි ැසවළන්) න්තන් නම් සියස ඹටත් පිරිතයින් මීටර්  

4.5ක් ව තියස මීටර් 2.5 ක් ද විඹ යුතුඹ. 

 

 

ශ්රී රංකා දටලිදකොේ ආඹතනඹ. ජාතික ජරේඳාෙන වා ජරප්රාවන භඩ ඩරඹ 

 

10.10. අදහශ ආඹ නඹන් උතටලිතකොම්,ජහතික ජර ම්ඳහදන වහ ජරප්රහවන භණ්ඩරඹ) ඳහරනඹ කයනු 

රඵන තන් කශ බිම් .හ ඳහරනඹ න අණ ඳනත් රට අනුකර විඹ යුතුඹ. 

 



තද.භළ.තය.        තන් කශ බිම් 
 

4 

10 ළනි ඳරිච්තේදඹ 

 

භාර්ග ව භංභාත් වා දන් කශ බිේ 

 

10.11. 2008 අිංක 40 දයණ භිංභහත් ඳනතත් විධිවිධහනඹන් ඵර ඳළළත්තන ඳරිදි භහර්  ර ආයක්හ 

තවෝ ප්රතිරහබ වහ යක්ෂි  තන් කය  ළබිඹ යුතුඹ. භහර්  ිංර්ධන අධිකහරිඹ ව ඳශහත්ඵද භහර්  

ිංර්ධන තදඳහර් තම්න්තු, ඳශහත් භහර්  ිංර්ධන අධිකහරිඹ භඟින් ඳත්හත න ඹන A, B, C, 

D, E ලතඹන් තශ්රේික   කයන රද භහර්  වහ තන් කශ බිම් තඹදීතම්දි අදහශ ආඹ නතේ වහඹ 

රඵහ   යුතුඹ. 

 

10.12. 1861 අංක 10 ෙයණ ප්රසිපධ ඳායල් පිළිඵ ආඥාඳනතට අනු ඳායල් පිළිඵ මලික නීතිඹ ;    

“භුක්තිඹට විීතම් ආඥහඳනතත් විධිවිධහන තවෝ ඳරිවයණඹ කිරීතම් ඵරඹ නළ තවොත් අයිතිහසිකම් 

කීතම් ඵරඹ භ  ඳහයඛ අත්කය  ළනීභ ම්ඵන්ධ තන කිසිඹම් නීති තවෝ ඳහයඛ තකතයහි ඵරඳහනු 

තනොරඵනු අ ය තභභ ආඥහඳන  ක්රිඹහත්භක ීභට තඳය තවෝ ඳසු තවෝ කිසිඹම් පුද් රඹකු විසින් 

ඳහයක් පිළිඵ කුභන ආකහයඹක අයිතිහසිකභක් කිඹහ සිටීතම් තවෝ ඳරිවයණඹ කිරීතම් තවෝ ඹන තවේතු 

නිහ එහි ඕනෆභ තකොටක  නි අයිතිහසිකභ පිළිඵ හිමිකභට භුක්තිඹට ඳරිවයණඹ කිරීභට කිසිඹම් 

පුද් රඹකුට හිමිකම් තනොභළ .”   

 

10.13. අඩි ඳහය ඇතුරත් සිඹළුභ ආකහයතේ භහර්  ර භිංන්ධි ර තිතඵන තියුණු  ිංගු නළති කය දළමීභ 

පිික තන් කශ බිතභහි මුළු ඳරලින් 1/4 ක් ඳිංගුක් තවෝ ඊට ළඩිතඹන් ඇතුරට වළඩ කශ යුතුඹ. 

එවිට කළපී ඹන කුඩහ ත්රිතකෝණ තන් කශ බිභට ඇතුරත් කශ වළකිඹ. 

 

10.14. 1978 අිංක 41 දයණ නහ රික ිංර්ධන අධිකහරි ඳනතත් 32 න නිතඹෝ ඹ අනු ීථි තදකක් වමුන 

මුඛරක ඉදිකයනු රඵන ත ොඩනළගිලි, .හතේ භහයිම්  හප්ඳ ව ළටඛද ඇතුළු, ීථි ඳරිවයණඹ 

කයන්නන්තේ ආයක්හ ළරී.භට අලය න ඳරිදි නහ රික ිංර්ධන අධිකහරිඹ විසින් නිඹභ කයනු 

රඵන දුයකට වහ උකට යවුම් කශ යුතුඹ.  . අනු න යර තිතඵන ීථි තකොන්රදී තියුණු ිංගු 

යවුම් කශ යුතුඹ.  

 

10.15. අඩිඳහය වහ තන් කශ බිම් වළකි ෆභ විටභ ෘඡු තකොටස තර පිහිටුවිඹ යුතුඹ. ඉන් ඳසු තන් කශ 

බිභට අනුකර න ඳරිදි, අඩි ඳහය කස කශ වළකිඹ. එතවත් භනින විට ඳත්නහ භහර් ඹ තිතඵන 

ඳරිදිභ භළන පිඹුතයහි තඳන්නුම් කශ යුතුඹ. එතවත් කඳු හි  ප්රතද්ලඹක තඹෝජනහ කයන රද ඳහයක් 

තඹෝජි  ඳරිදි, ඉදිකශ වළකිදළයි ප්රතේලතභන් තොඹහ ඵළලිඹ යුතුඹ. 

 

10.16. ජනඳද පිහිටුීතම් තඹෝජනහ ක්රභ තුර භහර්  වහ ඳව  දළක්න ඳශර  ළබිඹ යුතුඹ. 

 

උඅ)  ප්රධහන ප්රතේල භහර්  වහ - භධය තර්යහතේ සිට තදඳට මීටර් 10 ඵළගින් 

 

උආ) ඳශමුන ඳිංතිතේ කට්ටි කිරිතම් පිඹුරු ර අබයන් ය භහර්  වහ භධය තර්යහතේ සිට තදඳට 

මීටර් 5 ඵළගින්. උතම්හයින් දළක්තනුතේ ප්රධහන ප්රතේල භහර්  ලින් තඹෝජනහ ක්රභ වයවහ ඹන 

ප්රධහන භහර් ඹන්ඹ.) 

 

උඇ)  අබයන් ය ප්රතේල භහර්  වහ මීටර් 5 යි. උතභභ භහර් , ප්රධහන භහර්  නළ තවොත්, ප්රධහන 

ප්රතේල භහර්  ලින් තඵදී බිම් කට්ටි රට ප්රවිසන ීභ වහ තේ). 

 

නහ රික ිංර්ධන ප්රතද්ලඹ තුර ප්රතේල භහර්  වහ 10.31 තේදඹ ඵරන්න 

 

10.17. විතලේ අසාහ රදි වළය,  ම් පුළුඛ කිරීභ වහ අත්කය  ත් ඉඩම් ර ප්රතේල භහර්  ර අභ ඳශර 

මීටර් 5 ක් විඹ යුතුඹ. 
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10.18. ඕනෆභ ඳළයික පිඹුයක තඳන්හ තිතඵන තන් කශ බිම් තඳෞද් ලික තද්ඳරට ඹහ තිතබ් නම්, .හ 

භමිතේ රකුණු කශ යුතු අ ය, අලය සාහනර භහයිම් ඛ සිටුවිඹ යුතුඹ. 

 

10.19. භහර්  වහ තන් කශ බිම් තුර ළතටන සිඹළුභ ත ොඩනළගිලි නිර්භහණඹන් ව බිත්ති භළන 

ම්පර්ණතඹන් විස ය කශ යුතුඹ. 

 

10.20. ඳහය, අඩි ඳහය ව ඊට තන්කශ බිම් තීරු අලයනම් තන් ලතඹන් ඇ තඳන්විඹ වළක. නමුත් 

තන තනභ කළඵලි අිංක තනොතඹදිඹ යුතු අ ය එක් කළඵලි අිංකඹක් දිඹ යුතුඹ.  

 

 

ැේ වා දන්කශ බිේ 

 

10.21. උඅ)  ළේ වහ තනභභ තන්කශ බිභක් ඇතිකයනු තනොරළතබ්. එතවත් ළතහි භහයිම් ලතඹන් 

උඳරිභ ජර භට්ටභ පිහිටන භහයිතම්  සිට මිටර් 5 ක් ඈතින්ද , ප්රධහන ළේ වහ එඹ මීටර් 20 

ක් ඈතින්ද  නු රළතබ්. 

 

උආ)  ඳහළු ළේ වහ උඳරිභ ජර භට්ටභ පිහිටන භහයිභ ආයෙහතන ආකහයඹට, හිමිකම් පිඹුරු 

කළශෆ වහ ඳළයික  හන් හි  ඉඩම් වළය අනිකුත්  ළන්රදී භමිතේ රකුණු කශ යුතුඹ. 

 

උඇ)  ළතේ උඳරිභ ජර භට්ටභ පිහිටන භහයිභ ඇතුර   ඇති තඳෞද් ලික තවේන් ඉඩම් පිඹුතයහි 

තඳන්හ එඹ භමිතඹහිද රකුණු කශ යුතුඹ. එතවත්, යජතේ තවේන් ඉඩම් භළදින් එඹ පිඹුතයහි 

ඳභණක් තඳන්නුම් තකොට, භමිතඹහි රකුණු තනොකශ යුතුඹ. 

 

උඈ)  ඉිංජිතන්රු භළනුම් හි  ප්රතද්ල තුර භළනීභ තකතයන විට ඉව  කයන රද ක්රභඹභ 

අනු භනඹ කයනු රළතබ්. එතවත් භහයිම් භමිතඹහි රකුණු කිරීභට අලය තනොවූ  ළන් රදී 

ඉිංජිතන්රු භළනුතම් තභෝච්ඡ තර්යහ ර ආධහයතඹන් භළනී තම් පිඹුරු ර මුද්රි  පිටඳත් ර 

ළතේ උඳරිභ ජර භට්ටභ අධිසාහඳනඹ තකොට දක්නු රළතබ්. භළනුභ කයනු රඵන 

මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් එභ හර් හතහි, කුභන තභෝච්ඡ තර්යහ උඳරිභ ජර භට්ටභ 

ලතඹන් ආයක්ෂි     වළකි දළයි ඹන්න වන් කශ යුතුඹ. 

 

10.22. භහයිතම් නළමි රට භහයිම් ඛ තඹදිඹ යුතුඹ. භහයිම් ඛ තදකක් අ ය උඳරිභ දුය මීටය 100 

තනොඉක්භවිඹ යුතුඹ. ඉන්ඳසු, එභ භහයිම් ඛ භළනුම් උඳකයණ සාහන ලතඹන් ප්රතඹෝජනඹට    

යුතුඹ. භහයිභ සාහන තදකකදී පිඹවිඹ යුතුඹ. තභභ සාහන තදක නම්, ළේ ඵළම්භ තදතකශය සිට මීටර් 

10 ක් ඳභණ ඈතිනි. එතේ නළත්නම් ඵළම්භ තකතශය හනක් ඇතිවූ විට ඊට ඈතිනි. තභභ සාහන 

තදක දශ ලතඹන් ඵළම්තම් දීර්ඝ කශ භධය තර්යහ භ  ළතටනු ඇ . ිඛපීඹ උඳතදස තඳොතත් IV 

ළනි ඳරිච්තේදඹ ඵරන්න.  

 

10.23. ඉවශ ජර භට්ටභ නිලසචඹ කය  ළනීභ වහ ග්රහභ නිරධහරිතේ වහ  ම් ළසිඹන්තේ හක්ෂි ද  ිංතුය 

භට්ටම් රකුණු ද රකහ ඵළලිඹ යුතුඹ. ඊට අභ ය කුඩහ ළේ වහ වූ ඉවශ ජර භට්ටභ නිලසචඹ කය 

 ළනීභ වහ ත ොවිජන තේහ තදඳහර් තම්න්තුද ප්රධහන ළේ වහ වූ ඉවශ ජර භට්ටභ නිලසචඹ කය 

 ළනීභ වහ හරිභහර්  තදඳහර් තම්න්තුද විභසිඹ යුතුඹ. 

 

10.24. ග්රහභ නිරධහරිත න් වහ  ම්හී.න්ත න් රඵහ  ත් හක්ෂි රට අභ ය විතකෝණභහනඹක තවෝ 

පර්ණභහනඹක ආධහයතඹන් ආන්නභ තභෝච්ඡ තර්යහ නිලසචඹ කය  ළනීතභන් උඳරිභ ජර භට්ටභ 

හතනහි භට්ටමින් නිලසචඹ කශ යුතුඹ. 

 

10.25. කණ්ඩි තඹහි මුදුතනහි තර්යහට රම්බක භනින රද කණ්ඩි තේ උ තභන් ආන්න ලතඹන් 15 

ගුණඹක් ඳභණ න්නහවු බිභක් ළේ කණ්ඩි රට ඳවතින් තන් කශ බිභක් තර රකුණු කශ යුතුඹ. 
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ප්රමුය නළමිර වහ මීටර් 100 ට තනොළඩි ඳය යඹක් ඇති භහයිම් ඛ දභහ තභඹ පිහිටුවිඹ යුතුඹ. උ 

භළනීභ වහ පිඹ ළට ක්රභඹ බහවි හ කශ වළකි අ ය, ඊට අනුරඳ වූ ඳශර ිඛපීඹ උඳතදස තඳොතත් IV 

ළනි ඳරිච්තේදතේ තඳන්හ දී ඇති  ඳරිදි පිහිටුවිඹ යුතුඹ. එතේ පිහිටු න රද භහයිතම් තදතකශය 

රෙයතේ සිට,  10.22 ළනි තේදතඹහි විස ය කයන ඳරිදි ළේ කණ්ඩිතේ දීර්ඝ කයන රද භධය 

තර්යහතේ ළේ කණ්ඩිතඹන් මීටර් 10 ට ඈතින් පිහිටුන රද රෙය  තදකට තන් කශ බිතම් භහයිභ 

පිඹවිඹ යුතුඹ 

 

 

දුේරිඹ භාර්ග වා දන්කශ බිේ 

 

10.26. දුම්රිඹ භහර් ඹ භධය   නතේ දුම්රිඹ භඟකට මීටර් 40ක් ඇතුර  පිහිටි බිභක් යජතේ කටයුත් ක් 

තවෝ තනඹම් කටයුත් ක් තවෝ වහ දුම්රිඹ හභහනයහධිකහරීතේ අනුභළතිඹ තනොභළති අතුරු තඵදීම් 

තනොකශ යුතුඹ. තම් වහ අනුතර්යනඹක් දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි භහර් තඹන් දුම්රිඹ 

හභහනයහධිකහරි ත  ඉදිරිඳත් කය අනුභළතිඹ රඵහ    යුතුඹ. 

 

10.27. තන් කශ බිභ ඹකඩ තර්ඛ කණු සිටුහ භමිතඹහි රකුණුකය තිතබ් නම්, එඹ භළනිඹ යුතුඹ. එතේ 

තනොභළති නම් . ම්ඵන්ධතඹන්  10.26 තේදතඹහි උඳතදස ඳරිදි කටයුතු කශ යුතුඹ. 

 

 

 ද ඵෑවුේ හිත ඉඩේ රට ඹා තිදඵන කුඹුරු 

 

10.28.  ද ඵෆවුම් හි  ඉඩතභන් තන්කශ බිභ රකුනු කයනු රඵන්තන් ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් විසින් ඉඛරහ 

සිටිඹතවොත් ඳභණකි. මිනින්තදෝරුයඹහතේ අදව ඳරිදි, තන් කිරීභක් අලය න නමුදු, එඹ ඉඛරහ 

තනොභළති නම්, . ඵ ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් ත  දන්හ ඹළීභ වහ මිනිතදෝරු අධිකහරි ත  දළනුම් දිඹ 

යුතුඹ. 

 

 

අේඵරේ, ළිං, උල්ඳත් 

 

10.29. භළනුම් ඉඛලීම් ම්ඵන්ධතඹන් කටයුතු කිරීතම්දි අම්ඵරම්, ළිිං, නළ තවොත් උඛඳත් ආයක්හ කිරීභට 

ෆතවන භහයිම් .හ පිහිටි බිම්ර දක්නට තනොරළතබ්  නම්, . වහ අලය ෘජුතකෝණහස්ර බිම් කළඵලි 

ග්රහභ නිරධහරි වහ හකච්ඡහ කය ඵරහ තන් කශ යුතුඹ. 

 

 

සුාන භූමි, දඳොදු දවත් නීඳායක්ක කටයුතු වා දන් කශ බිේ (ති්ඵම) 

 

10.30. තනත් ආකහයඹක විතලේ උඳතදස නිකුත් තනොකයන විට දළනට තිතඵන සුහනභමි වහ තඳොදු තවත් 

නීඳහයක්ක කටයුතු වහ තන් කයන රද බිම් ඳභණක් භළනිඹ යුතුඹ. 

 

ළඩි විස ය වහ 1962 හි අිංක12 දයණ සුහනභමී වහ ළරලීතම් ආඥහඳන  ඵරන්න.  

 

 

ප්රදේල භාර්ග වා දන් කශ බිේ 

 

10.31. භළනීභ කයන විට ඳතින ප්රතේල භහර්  සිඹඛරභ භළනිඹ යුතුඹ. 1978 අිංක 41 දයන නහ රික 

ිංර්ධන අධිකහරිඹ ඳනතත් 16(2)(a)  නිතඹෝ ඹ වහ න III න උඳ තඛයනතේ උඅ)  ආකෘති 

ඳත්රතේ වන් ඳරිදි  තන්හසික වහ වූ ත ොඩනළගිලි රට වූ ප්රතේල භහර් ර අභ ඳශර  ඳව  

ඳරිදි විඹ යුතුඹ. 
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10 ළනි ඳරිච්තේදඹ 

 

ඳදංචිඹ වා ඒකක ංඛයා අභ ඳශර 

(මීටර්ලින්) 

උඳරිභ දග 

(මීටර්ලින්) 

ඳදිිංචි .කක  4ට  අඩු 3.0 50 

ඳදිිංචි .කක  4 - 8 ට අඩු 4.5 100 

ඳදිිංචි .කක 8 – 20 ට අඩු 6.0 - 

ඳදිිංචි .කක 20ට ළඩි 9.0 - 

 

 

1978 අිංක 41 දයන නහ.ිං.අ. ඳනතත් 16(4) නිතඹෝ ඹ අනු  මීටර් 09 කට ඩහ අඩු ඳශරකින් ව 

මීටර් 30කට ඩහ දි කින් යුත් ෆභ ීථිඹකභ අන් න තකශතර්   විසකම්බඹ  මීටර් 09 කට 

තනොඅඩු වළයවුම් ෘත් ඹක් වහ භමිඹ තන්කය  ළබිඹ යුතුඹ. 

 

10.32. යජතේ ඉඩම් තකොටස කිරීතම්දි ප්රහතද්ශීඹ අලය හඹන්ට රිරන ඳරිදි ඕනෆභ යජතේ ඉඩභකට 

ඇතුළුීභට කයත්  ඳහයක් නළ තවොත් අඩි ඳහයක් පිික තන් කශ බිභක් භළන තන් කිරීභට  

කටයුතු කශ යුතුඹ. 

 

10.33. සුඳරික්හකහරී තොඹහ ඵළලිතම්දී ඹහඵද පිහිටි ඕනෆභ තඳෞද් ලික ඉඩභකට ඇතුඛීභ වහ ප්රතේල 

භහර් ඹක් අලය ඹළයි මිනින්තදෝරුයඹහට තඳනී ගිඹතවොත් යජතේ ඉඩභක් භළදින් ප්රතේල භහර් ඹක් 

තන් කශ වළකිඹ. 

 

 

භූමිතික ඳාරන රෙය  

 

10.34. සිඹළුභ ආකහයතේ ඳහරන රෙය  වහ තන් කශ බිම් තඳොශතේ රකුණු කිරීභ වළකි ෆභ විටභ සිදු 

කශ යුතුඹ. විතලේතඹන්භ මලික ව ද්විතියික  ණතේ ඳහරන  රෙය  වහ එඹ ඳතින සාහනඹ 

අනු එහි ආයෙහට අලය අභ බිම් ප්රභහණඹ වළකි ෆභ විටභ තන් කශ බිභක් තර රකුණු කය 

තඳන්විඹ යුතුඹ. තන් කශ බිතභහි ප්රභහණඹ තීයණඹ කිරීතම්දී ඳහරන  රෙය  පිහිටි සාහනතේ භමිතේ 

සරඳඹ, ඳරියඹ,  ස තකොශන් ඹනහදිඹද ළරකිඛරට    යුතුඹ.  

 

 

නාගරික ංර්ධන අධිකාරිඹට අොශ ප්රදපල තුශ සිදු කයන භැනුේ 

 

10.35. නහ රික ිංර්ධන ප්රතද්ලඹ තුශ සිදු කයන භළනුම්  ත්කහලීන ක්රිඹහත්භක න  නහ රික ිංර්ධන 

අධිකහරිතේ අණඳනත් රට අනුකර සිදු කශ යුතුඹ.  

 

10.36. ජහතික බහතේ 1978 අිංක 41 දයණ නහ රික ිංර්ධන අධිකහරිඹ  ඳනතත් 21 න  න්තිඹ වහ 

න නිතඹෝ ඹක් තර 1996  අත ෝසතු භ 06  න දින අිංක  935/6  දයණ  අති විතලේ  ළට් 

ඳත්රතඹහි අිංක  22 (1) හි අතුරු තඵදීම් නිතඹෝ  ක්රිඹහත්භක කිරිතම්දී අතුරු තඵදීභට ඇති ඉඩභ තවෝ 

බිම් තකොට තවක්ටඹහර් 1 ට ළඩින අසාහතේදී, ීථි අත්වළරීතභන් ඳසු, ඉඩතම් තවෝ බිම් තකොටතේ 

සිඹඹකට දවඹකට උ10%) තනොඅඩු බිම් ප්රභහණඹක් ප්රජහ වහ විතනෝද කටයුතු වහ සුදුසු සාහනලින් 

තන් කිරීභට කටයුතු කශ යුතු න අ ය . ම්ඵන්ධතඹන්  ළඩිදුයටත් දක්හ ඇති කරුණු වහ 

 ළට් ඳත්රතේ 22(1) ඳරීක්හ කය . අනු කටයුතු කශ යුතුඹ. 

 

10.37. 1978 අිංක 41 දයන නහ රික ිංර්ධන අධිකහරිඹ ඳනතත් නිතඹෝ  17(1) වහ න III න උඳ 

තඛයනතේ උඇ) ආකෘති ඳත්රතේ ඳව  වන් ඳරිදි නහ රික ිංර්ධන ප්රතද්ලඹ තුශ සිදු කයන භළනුම් 

රදී ඳළතිඹ යුතු ඉඩතම් අභ විලහරත්ඹ වහ ඳශර පිළිඵ අධහනඹ තඹොමු කශ යුතුඹ. 
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ත ොඩනළගිඛතඛ සහබහඹ භමි බහ තේ අභ බිම් 

ප්රභහණඹ 

උර්  මීටර්ලින්) 

භමි ප් යභහණතේ ඳශර 

උමීටර්ලින්) 

ඳව  දළක්තන ත ොඩනළගිලි වළය 

අන් සිඹළුභ ත ොඩනළගිලි 

150 06 

ජනඹහ ැසසතන ත ොඩනළගිලි ව 

තඳොදු ත ොඩනළගිලි 

300 12 

 

 

භවැලි ප්රදපල තුශ සිදුකයන භැනීේ 

 

10.38. භවළලි ප්රතද්ලඹ තුශ සිදුකයන භළනුම් ළඩ රදී,  එඹ  1979 අිංක 23 දයණ භවළලි ඳන ට අනුකර 

සිදු කශ යුතුඹ. 

 

දනත් ැෙගත් න කරුණු 

 

10.39. තන් කශ බිම් වළකි ඳභණ තකලින් තිබිඹ යුතු අ ය .හ ඇශ, භහර්  ආදිතඹහි හභහනය දිලහ මි 

.හතඹහි කුඩහ ිංගු දිතේ තනොත නිඹ යුතුඹ. තම් නිහ .හතඹහි ඳශර තනස න නමුදු, කිසිභ 

සාහනඹක .හතේ ඳශර නිඹභ කයන රද ඳශරට ඩහ අඩු තනොවිඹ යුතුඹ. 

 

10.40. මිටර් 1,500 ට ඩහ උස වු බිම් තන් කය  ළබිඹ යුතුඹ. තභභ බිම් තුශ භළනුභක් කිරීභ වහ කයන 

ඉඛලීම් ඉටු කශ යුත්තත් . වහ විතලේතඹන් ඵරඹ දුන් විට ඳභණකි. 

 

10.41. මිටර් 1,500 තද්ලගුිකක තභෝච්ඡ තර්යහ භහර්  වහ අඩි ඳහය වයවහ ළතටන විට .හතේ ආන්න භ 

පිහිටිභ රකුණු කිරීභ වහ   3.1(iii) තේදතඹහි විස ය කය තිතඵන විතලේ භහයිම් ඛ ප්රතඹෝජනඹට 

   යුතුඹ.  මිටර් 1,500 තභෝච්ඡ තර්යහට අඹත් තසු භහයිම් ර භහයිම් ඛ සිටුීභ, භහයිම් ඛ 

සිටුීතම්දි අනු භනඹ කයන හභහනය පිළිතරටභ කයත න ඹහ යුතුඹ. තභභ තර්යහ පිහිටුීභ වහ 

කටයුතු කයත න ඹන විට තජයසන මිනිතදෝරු අධිකහරි විසින් විතලේ උඳතදස නිකුත් කශ යුතුඹ. 

 

10.42.  තුය ඵළ ඹහභ ළශළක්ීභත්, තඳොශ ඹට ජරඹ ැසසීභ ආයක්හ කය  ළනීභත්, ඳ තේදි ඹහභ වහ 

ඳවත්  ප්රතද්ල පිරීඹෆභ ළශළක්ීභත් පිික ත ොවි ළන් කිරීභ තවෝ  ණබිම් තර තවෝ ඳව  දළක්තන 

බිම් තඵදහ තනොදිඹ යුතුඹ. 

 

(1) ඉඩතම් තභෝච්ඡ තර්යහරට රම්බක ඵෆවුභ දිතේ ඉවශ ට ව ඳවශට මීටර් 20 කට ළඩි දුය 

ප්රභහණඹක ඵෆවුම් අිංලක 30 කට ළඩි උ=2 ට 1 තවෝ 50%) බිම් : නළ තවොත් 

 

(2)  ද ඵෆවුම් හි  කළරෆතන්  ළළසි කඳු තවෝ ළටි ම්පුර්ණතඹන් තවෝ මුදුන් ඳභණක් හි  බිම් : 

නළ තවොත් 

 

(3) විලහර  ඛ ඳර්  වහ භමිතඹහි උඩට තනයහගිඹ  ඛඳය හි  ඉඩම් :නළ තවොත් 

 

(4) උඛඳත් ව ජර මුරහශ්ර  වහ .හතේ භහර්  ආයක්හ කය  ළනීභට අලය වු බිම්. 

 

10.43. ඉව  වන් කශ ඉඩම් භළනීභ වහ කයන ඉඛලීම් හභහනයතඹන් ඉටු කයනු තනොරළතබ්. එත කුදු 

වුත් භළන ත න ඹනු රඵන ඉඩභක ඹම්කිසි තකොටක් ඉව  වන් නිතඹෝ තේ තකොන්තද්සි රට 
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අඹත් න ඵ තඳනී ගිඹතවොත්, . ඵ ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ වන් කය . ඉඩභට තනභ කළඵලි 

අිංකඹක් තඹදිඹ යුතුඹ. 

 

10.44. එතේ තන් කයනු රළබු තකොටක උඛඳ ක් තිතබ් නම් තවෝ එඹ මීටර් 40 ක දුය ප්රභහණඹක් තුශ 

පිහිටිතේ නම් තවෝ . ඵ ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ වන් කශ යුතුඹ. 

 

10.45. ප්රධහන තවෝ කුඩහ තවෝ ප්රහතද්ශීඹ බහ ඳහයකට ඹහ තිතඵන ඉඩභක් තකොටස රට කළඩිතම්දි 

එභ  තකොටසර ඳහයට ඹහන ඳළත්තත් දි  ඉඩභ ඇතුරට තිතඵන දිත න් 2/3ට ළඩි තනොවිඹ යුතුඹ. 

තභභ තකොටස රට පිටු ඳසින් ඉඩම් කළඵලි රට ඇතුළුීභ වහ ප්රතේල භහර් ඹක් 10.31 තේදතඹහි 

වන් ඳරිදි ෆතවන ඳය ය ලින් තන් කශ යුතුඹ. 

 

10.46. ඳහයට ඹහ න විලහර බිම් තකොටස කුඩහ කළඵලි රට තඵදීතම්දි ඳහයට ඹහන ඳළත්තත් තිබිඹ යුතු දි  

තීයණඹ කය  ළනීභ දුසකය වුතවොත්, . . ඳළති වහ අලය දි  ප්රභහණ ඳව  වන් න ක්රභඹ 

අනු විහ    වළකිඹ. 

 

ර්  ප්රභහණඹ මීටර් 2400 ක් වු එනම් මීටර් 60 ක් දිගින් වහ ඳශලින් මීටර් 40ක් වූ ඉඩභක් නිදසුනක් 

ලතඹන්    තවොත්, කළඵලි රට තඵදීභට ඹන එභ තකොටතේ ඳහය තදඳළත්තත් දි  වහ එඹ ඇතුරට 

විහිදී තිබිඹ යුතු දි  ප්රභහණඹ ඳව  වන් ඳරිදි තන තනභ  තොඹහ ඵළලිඹ වළකිඹ. 

 

 

ඳහය ඳළත්   = 40      දකොට් කිරීභට තිදඵන බිදේ ර්ග ප්රභාණඹ, ර්ග මීටර් ලින් 

      2400 

 

 

ඇතුශට තිබිඹ  

යුතු ප්රභහණඹ    = 60             දකොට් කිරීභට තිදඵන බිදේ ර්ග ප්රභාණඹ, ර්ග මීටර් ලින් 

      2400 

 

 

10.47. අිංක 1662/17 වහ 2010 ජලි 14 ළනි දිනළති අතිවිතලේ  ළට් ඳත්රතඹන් දක්හ ඇති ඳරිදි ඵසනහහිය 

ඳශහතත්  යජතේ ඉඩම් තුර ඇති ඇශ යක්ෂි  වහ තන්කශ බිම් රකුණු කශ යුතුඹ. 

 

පුද් ලික ඉඩම්ර එභ යක්ෂි  තන් කිරීභ සිදු තනොකශද භමිතේ ිංර්ධන කටයුතු කිරීතම්දී එභ 

 ී.භහන්ට ඹටත්තේ.  
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11 ළනි ඳරිච්තේදඹ i 
 

11ැනි ඳරිච්දේෙඹ 

දෙත්ර  භැනුේ ෙත්ත රැ් කිරීභ වා ටවන් තැබීභ 

ඳටුන 

 
දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 

වි්තයඹ පිටු 

 දෙත්ර  දඳොත් බාවිතඹ 

11.1.  තෙත්ර  තඳොත් පිටු අිංකනඹ ව පිටු  කස කය  ළනීභ 1 

11.2.  භළනුම් ටවන් කිරීභ වහ අිංක තඹදු තෙත්ර  තඳොත් බහවි ඹ 1 

11.3.  විවිධ පිඹුරු ර්  වහ බහවි හ කයන තෙත්ර තඳොත් පිට කයතඹහි විස ය 

දළක්ීභ ව ඳළයික ක් තත්ර  තඳොත් බහවි ඹ 

1 

11.4.  කළඩළස ය භළනුම්රදී බහවි හ කයන තෙත්ර තඳොත් පිට කයතඹහි විස ය 

දළක්ීභ ව තෙත්ර  තඳොත් බහවි ඹ 

1 

 දෙත්ර ටවන් තැබීදේදී ැෙගත් න කරුණු 

11.5.  භළනුම් කශ යුතු ප්රතද්ල වහ පිරික්සුම් ටවන පිළිතඹර කිරීභ 1 

11.6.  අඩිඳහය, ඳටු ඇශ භහර්  ව කහණු ර දත්  ැසස කිරීභ 1 

11.7.  අනයකරුන්තේ වහ හිමිකම් කිඹන්නන්තේ නම් තෙත්ර තඳොතත් 

ඇතුරත් කිරීභ 

1 

11.8.  සථිය   ති රෙණ ඇති භහයිම් වහ ඳහද ටවන් තඹදීභ 1 

11.9.  තෙත්ර  තඳොත්ර භළනුම් දත්  ටවන් කිරීභ 2 

11.10.  තෙත්ර  තඳොත්ර තඹොමු ටවන් තඹදීභ 2 

11.11.  තෙත්ර  තඳොත් ර ටවන් තනස තනොකශ යුතු ඵ 2 

11.12.  භහයිම් නළ  පිහිටුීභ තවෝ භහයිම් නළ  විෘ  කිරීභ ටවන් කිරීභ 2 

 භැනුේ ැඩ අන් කිරීදභන් ඳසු දඹොෙන ටවන් 

11.13.  ෆභ දිනක් අහනතේදීභ අත්න් කශ යුතු ඵ  2 

11.14.  බහවි හ කශ භහයිම් ඛ විස ය කිරීභ 2 

11.15.  භහයිම් ඛ  විස ය තෙත්ර  තඳොත හි සුචි පිටුතහි ගුක දළක්ීභ 2 

11.16.  භහයිම් ඛ වතිකඹ 3 

11.17.  තෙත්ර  ටවන් වහ ර්ණ බහවි ඹ  3 

11.18.  නිළයදි කිරීම් වහ වතිකඹන් තඹදීභ 3 

11.19.  ඳළයික තෙත්ර  ටවන් තනස තනොකශ යුතු ඵ 3 

 සුචි පිටුදහි දඹොෙන ටවන් 

11.20.  විවිධ ර් ර භළනුම් රදී තෙත්ර තඳොතත් සුචි පිටු පියීභ 3 

11.21.  භහයිම් නිඹභ කිරීතම් භළනුම් රදී තෙත්ර තඳොත්ර සුචි පිටු පියීභ 4 

 දෙත්ර  දඳොත්ර දඹොෙන අදනකුත් ටවන් 

11.22.  ඉඩම් විස ය ලිීභ ව පිඹුරු අිංක ටවන් කිරීභ 4 

11.23.  භහයිම් නිඹභ කිරීතම් භළනුම් රදි  ඉඩම් විස ය ලිීභ 4 

 නැත දග වා දකෝණ භැනීභ 

11.24.  නළ  තකෝණ භළනීභ තවෝ නළ  දි  භළනීභ ටවන් කිරීභ 4 

 භට්ටේ දඳොත්  

11.25.  භට්ටම් තඳොත්ර තීන්ත න් ලිවිඹ යුතු ඵ 5 

11.26.  භට්ටම් තඳොත්ර  කය පිටු නම් කශ යුතු ඵ 5 
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11 ළනි ඳරිච්තේදඹ ii 
 

දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 

වි්තයඹ පිටු 

11.27.  ප්රහාමික වහ ද්විතියික භට්ටම් තර්යහර අ ඹන් දලභසාහන 5කට ලිවිඹ යුතු 

ඵ 

5 

11.28.   ෘතියික භට්ටම් තර්යහර අ ඹන් දලභසාහන 3කට ලිවිඹ යුතු ඵ  5 

11.29.  භට්ටම් තර්යහතේ  අිංකඹ ෆභ පිටුකභ ලිවිඹ යුතු ඵ 5 

11.30.  පිඛ රකුණුර අ ඹන් ඳරික්හ කිරීභ 5 

11.31.  ෆභ දිනක් අහනතේදීභ භට්ටම් තර්යහ පිඛ රකුණකට පිඹවිඹ යුතු ඵ 5 

11.32.  ෆභ ඇතුරත් කිරීභකටභ භට්ටම්කරු   කියුතු ඵ 5 

11.33.  භට්ටම් තර්යහතේ පිඹීභ තඳන්විඹ යුතු ඵ 6 

11.34.  එක් එක් දිනඹ අනදී ටවන් තඹදීභ 6 

11.35.  භට්ටම් තඳොත්ර  සුචි පිටු 6 

 ඳරික්රභණ  භැනුේ කිරීභ වා දනත් ැෙගත් කරුණු 

11.36.  විස ය භළනුම් වහ ඳහරන ඳරික්රභණ  පිහිටුීභ 6 

11.37.  SLD 99 ජහතික යණ්ඩහිංක ඳද්ධතිඹට අනු ඳරික්රභණ සිදු කිරීභ 6 

11.38.  ඳහරන රෙය  පිහිටුීභට අදහශ තෙත්ර  ටවන් 6 

11.39.  විස ය භළනුම් ක්රභ 6 

11.40.  ඳරික්රභණ  සාහන, නිරීක්ණ සාහන, පිහිටුම් සාහන අිංකනඹ 6 

11.41.  ඳරික්රභණ භළනුතම්දී රඵහ  න්නහ දත්  6 

11.42.  ඳරික්රභණ භළනුභක ආදර්ලඹක් 7 

11.43.  ඳරික්රභණ භළනුතම්දී දත්  ටවන් කිරීභ 7 

11.44.  ළකසූ යණ්ඩහිංක ඳත්ර තෙත්ර  තඳොත්ර දළක්විභ 7 

 වි්තය භැනුේ (Detail Survey) 

11.45.  විස ය භළනුම් ක්රභ 7 

 විදකෝණභාන (Theodolite) වා භැනුේ ඳටි ආධායදඹන් වි්තය භැනුේ කිරීභ 

11.46.  විතකෝණභහන භඟින් දත්  ැසස කිරීභ 7 

11.47.  දත්  නිළයදි අනුකරනඹ කිරීභ 7 

11.48.  මුද්රි  යණ්ඩහිංක පිටඳත් තෙත්ර  තඳොත හි ඇරීභ 7 

 පර්ණභාන (Total Station) භඟින් වි්තය භැනුේ කිරීභ 

11.49.  ඉතරක්තට්රොනික භහධයඹන් තුර දත්   ඵඩහ කිරීභ ව තෙත්ර  ටවන් 

 ළබීභ 

7 

11.50.  දත්   ඵඩහ තුර  ඵඩහ කය   යුතු දත්  8 

11.51.  දත්  වහ ිංතක්  නිඹභ 8 

11.52.  නිරීක්ණ රෙය ර උන්නතිඹ 8 

11.53.  පර්ණභහන (Total Station) භඟින් දත්  ැසස කිරීභ 8 

11.54.  මුද්රි  යණ්ඩහිංක පිටඳත් තෙත්ර  තඳොත්ර දළක්ීභ වහ වතික කිරීභ 8 

11.55.  ඳරික්රභණ භළනීභ කයන අසාහතේදීභ භහයිම් රෙයඹ නිරීක්ණතේදී 

තෙත්ර   තඳොත්ර ටවන්  ළබීභ 

8 

11.56.  ඉතරක්තට්රොනික භහධයඹ දත්   ඵඩහ කිරීම් තනොභළති විට තෙත්ර කටයුතු 

කිරීභ 

8 

11.57.  ඉතරක්තට්රොනික භහධයඹ දත්   ඵඩහ කිරීම් තනොභළති විට තෙත්ර තඳොත්ර 

ටවන්  ළබීභ 

8 

 තත්කාලීන ගතික (RTK) භැනුේ කිරීභ භඟින් ෙත්ත රැ් කිරීභ 

11.58.   ත්කහලීන  තික උRTK ) භළනුම් කිරීතම් ක්රභ 8 



තද.භළ.තය.                                                            තෙත්ර  භළනුම් දත්  ැසස කිරීභ වහ ටවන්  ළබීභ 
 

11 ළනි ඳරිච්තේදඹ iii 
 

දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 

වි්තයඹ පිටු 

11.59.  ශ්රී රිංකහ අයණ්ඩ  නිරීක්ණ තඹොමු ඳද්ධති උSLCORS) ජහරතේ  ත්කහලීන 

තේහ බහවි හ කය දත්  ැසස කිරීභ   

9 

11.60.  ඳහදක සාහනඹ(Base station) වහ චරකඹ (Rover) අ ය දත්  

ම්ඵන්ධ හඹ  භඟින් දත්  ැසස කිරීභ 

9 

11.61.  ඳහදක සාහනඹ (Base station) වහ චරකඹ (Rover) අ ය තර්ඩිතඹෝ 

ම්ඵන්ධ හඹ භඟින් දත්  ැසස කිරීභ 

9 

11.62.   ත්කහලීන  තික උRTK ) භළනුම් තෙත්ර  දත්  ටවන්  ළබීභ 9 

11.63.  භමිතික ඳහරන රෙය  බහවි හ කිරීභ 9 

 ශ්රී රංකා  අඛඩ ඩ  නිරීක්ණ දඹොමු ඳපධති (SLCORSnet) ජාරදේ  තත්කාලීන ද ා 

බාවිතා කයන භැනුේ ර දෙත්ර   ෙත්ත ටවන් තැබීභ 

11.64.  SLCORS ජහරතේ  ත්කහලීන තේහ බහවි හ කය භළනුම් කිරීතම් 

ක්රභතේදඹ  

9 

 ඳපධති විනයාඹ වා ප්රතිොන ෙත්ත ආකෘීනන් (output data formats) 

11.65.  උSLCORS) ජහරතේ  ත්කහලීන තේහ බහවි හ කිරීභ වහ විස යහත්භක 

උඳතදස 

10 

 තත්කාලීන ගතික ෙත්ත රැ්කිරීදේදී බාවිතා කශ යුතු ඳරිඝණක  ෙත්ත ආකෘීනන් (File 

format ) 

11.66.  තදඳහර් තම්න්තුතේ බහවි හ කයන  ග්රහවකඹන් වහ නිභළවුම් දත්  ආකෘති 10 

11.67.  භළනුම් පිඹුරු කස කිරීභ වහ දත්  ආකෘති 10 

 ෙත්ත ඳරීක්ා කිරීභ වා Filter කිරීභ 

11.68.  තෙත්ර  දත්  ැසස කිරීතම් ක්රභ 10 

11.69.  'FIXED'  ත්ඹ හි  දත්  ැසස කිරීභ 11 

11.70.  භළනුම් දත්  තෙත්ර  තඳොතත් පිටුර ඇරීභ 11 

 අ්ාාය (unfixed ) රෙයඹන් වා විකල්ඳ භැනුේ ක්රභ බාවිතා කිරීභ 

11.71.  චන්ද්රිකහ ආයණඹක් තනොභළති සාහන වහ නිරීක්ණ  ළනීභ   11 

 ඇමුණුේ 

ඇමුණුභ 01 ඳරික්රභණඹක් වහ තෙත්ර  තඳොත් පිටුක ආදර්ලඹ 12 

ඇමුණුභ 02 ඳරික්රභණ යණ්ඩහිංක ඳත්රඹක ආදර්ලඹ 13 

ඇමුණුභ 03 භළනුම් රෙයඹ විස ය කිරීභ වහ අදහශ ිංතක්  15 

ඇමුණුභ 04 විස ය භළනීභ වහ තෙත්ර  තඳො ක ආදර්ලඹ 16 

ඇමුණුභ 05 අිංකි  ක්රභඹට   ඵඩහ කයන රද දත්  වහ තෙත්ර  තඳො ක  ආදර්ලඹ 17 

ඇමුණුභ 06 විස ය භඟ ඳරික්රභණඹ භළනිභ වහ තෙත්ර  තඳොත් පිටුක ආදර්ලඹ 19 

ඇමුණුභ 07 අිංකි  ක්රභඹට   ඵඩහ කයන රද දත්  වහ තෙත්ර  තඳො ක  ආදර්ලඹ 20 

ඇමුණුභ 08 දත්  අතින් ඇතුරත් කයන රද තෙත්ර  තඳො ක ආදර්ලඹ 22 

ඇමුණුභ 09 විස ය භඟ දත්  අතින් අතුරත් කයන රද තෙත්ර  තඳො ක ආදර්ලඹ 24 

ඇමුණුභ 10 අිංකි  දත්  පිඹුරු වහ දත්  සාය 26 

ඇමුණුභ 11 ඳරීක්ණ රෙය  වහ තෙත්ර  තඳොත් පිටුක ආදර්ලඹ 35 

ඇමුණුභ 12 RTK/ SLCORSnet බහවි තඹන් විස ය භළනුම් වහ තෙත්ර තඳොත් පිටුක 

ආදර්ලඹ 

36 

ඇමුණුභ 13 විවිධ ග්රහවක ර්  ලින් ව දත්  කස කිරීතම් භෘදුකහිං  ලින් කස 

කයන රද අහන දත්  

37 
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11 ළනි ඳරිච්තේදඹ iv 
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11 ළනි ඳරිච්තේදඹ 1 
 

11 ැනි ඳරිච්දේෙඹ 

දෙත්ර භැනුේ ෙත්ත රැ් කිරීභ වා ටවන් තැබීභ 

 

දෙත්ර දඳොත් බාවිතඹ 

 

11.1. න තෙත්ර තඳොත් බහවි ඹට  ළනීතම්දී අිංක තඹදු තෙත්ර තඳො ක් ඵටත්, තෙත්ර  තඳොත හි පිටු 28ක් 

ඇති ඵටත්   වවුරු කය  ත් ඳසු ඳළන්ඛ ඉයකින් ත.මී. 1ක  ට තීයඹක් ඇ තන්කය එභ තීයඹ 

තුර තෙත්ර ටවන්  ළබීතභන් ළරකිඹ යුතුඹ. බහවි ඹට  තඳය පිටු සිඹඛර අිංක 1-28 දක්හ අිංක 

කිරීභ සිදු කශ යුතුඹ.  

 

11.2. භළනුම් ටවන් කිරීභ වහ අිංක තඹදු තෙත්ර තඳොත් ඳභණක් බහවි හ කශ යුතු අ ය  හකහලික 

තඳොත් තවෝ  නි කඩදහසි කිසිවිටකත් බහවි හ තනොකශ යුතුඹ.  භළනුම් කයන සිඹළුභ දත්  තෙත්ර  

තඳොත්ර භළනුම් කයන අසාහතේදීභ ටවන් කශ යුතුඹ. 

 

11.3.  ම් පිඹුරු/ අහන  ම් පිඹුරු තවෝ භරක්ණහත්භක පිඹුරු/අහන භරක්ණහත්භක පිඹුරු වහ 

තෙත්ර  තඳොත් බහවි හ කයන විට පිට කයතඹහි  ම් පිඹුරු/අහන  ම් පිඹුරු අිංකඹ වහ  තභහි නභ  

තවෝ භරක්ණහත්භක පිඹුරු/අහන  භරක්ණහත්භක පිඹුරු අිංකඹ ඹනහදී තරද විස ය ලිවිඹ 

යුතුඹ. අළුතින් භළනුභක් කිරීතම්දී ඊට තඳය එභ  තම්භ භළනුම් සිදු කයන රද තෙත්ර තඳොත් ර හිස පිටු 

තිතබ් නම් .හ බහවි හ කශ යුතුඹ. 

 

11.4. කළඩළස ය භළනුම් ප්රතද්ලරදී  කළඩළස ය සිතිඹම් අිංකඹ භඟ කරහඳ අිංකඹද තෙත්ර තඳොතත් පිට 

කයතඹහි ලිවිඹ යුතුඹ. එක් එක් කරහඳඹ වහ තන තනභ තෙත්ර තඳොත් බහවි හ කශ යුතුඹ. 

කරහඳඹක් වහ බහවි හ කයන රද තෙත්ර තඳොත් ර හිස පිටු එභ කරහඳඹට අදහශ සිදු කයනු රඵන 

ඳසුකහලීන භළනුම් වහ බහවි හ කශ යුතුඹ. 

 

 

දෙත්ර  ටවන් තැබීදේදී ැෙගත් න කරුණු 

 

11.5. මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් කස කයන පිඹුය භඟින් ඉදිරිඳත් කිරීභට නිඹමි  සිඹළු ත ොයතුරු එනම් 

ඉඩම් කළඵලි විස ය, .හතේ භහයිම්, අතනකුත් ළද ත් ත ොයතුරු ව ප්රතද්ලඹ තුර පිහිටි භළනුම් 

ඳහරන රෙය  ඹන සිඹඛරක්භ ඇතුරත් න ඳරිදි ඳළවළදිලි පිරික්සුම් ටවනක් තෙත්ර  විභර්ලණතේදී 

මිනින්තදෝරුයඹහ  විසින්භ කස කශ යුතුඹ. චන්ද්රිකහ ඡහඹහරඳ ව/තවෝ භරක්ණහත්භක අිංකි  

දත්  බහවි හ කිරීභ භඟින් තභභ පිරික්සුම් ටවන පිළිතඹශ කිරීභ ඩහත් ඳවසු කය    වළක. 

 

11.6. අඩි ඳහය, ඳටු ඇශ භහර්  ව කහණු ආදිතේ භහයිතම් තදඳභ භළනුම් කය භහයිම් තෙත්ර  තඳොතත්  ද 

ඉරි ලින් තඳන්නුම් කශ යුතුඹ. අතී තේදී කශ ඳරිදි භධය තර්යහ භළනුම්   තනොකශ යුතුඹ. 

 

11.7. අනයතඹන් ඉඩම් අඛරහ ත් අඹතේ නම් ඉඩම් විස ය රළයිසතුට ඇතුරත් තනොකශ යුතු අ ය 

හිමිකම් කිඹන්නන්තේ නම් ප්රතේලතභන් ඇතුරත් කශ යුතුඹ. තභභ අඹ අ රින්  තභහි හඹ 

තනොකයන්නන්තේ ලිපිනඹන්ද වන් කශ යුතුඹ. 

 

11.8. සථිය  ති රක්ණඹක් යහි  භහයිභකට භහයිම් ඛ තඹදුතේ නළතිනම් ඊට තවේතු තෙත්ර  තඳොතත් 

අදහශ පිටුතේ ඳවලින් අතධෝලිපිඹක් ලතඹන් ටවන් කශ යුතුඹ. 

 



තද.භළ.තය.                                                            තෙත්ර  භළනුම් දත්  ැසස කිරීභ වහ ටවන්  ළබීභ 
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11.9. භහයිම් වහ භනින රද විස ය ඳළවළදිලි කිරීතම්දි ඇමුණුභ 10 හි වන් ම්භ  රකුණු බහවි හ කශ 

යුතුඹ. තෙත්ර තඳොත් ර භළනුම් දත්  ටවන් කිරීභ ළඩිදුය උඳතදස වහ ිඛපීඹ උඳතදස තඳොත හි 

4 ළනි ඳරිච්තේදඹ ඵරන්න. 

 

11.10. තෙත්ර  තඳොත් ර එකිතනකට කයනු රඵන සිඹළුභ තඹොමු ටවන් තෙත්රතේදීභ කශ යුතුඹ. තෙත්ර  

තඳොතත් තඳන්නුම් කය තිතඵන සිඹළුභ භහයිම් වහ . . භහයිම් තදඳළත්තත් එනම් ඹහඵද පිහිටි ඉඩම්ර 

නම් වහ හිමිකරුන්තේ නම් ද අදහශ ෆභ පිටුක් ඳහහභ විස ය කශ යුතුඹ. .හතේ වන් ටවන්, 

ිංයයහ පිරිසිදුටත්, ඳළවළදිළිත් තිබිඹ යුතුඹ. 

 

11.11. කිසිභ මිනින්තදෝරුයතඹකු, තනත් මිනින්තදෝරුයතඹකු විසින් කයන රද භළනුභක් ම්ඵන්ධ තෙත්ර 

තඳො ක තවෝ  භහ විසින්භ මීට තඳය කයන රද භළනුභක් ම්ඵන්ධ තෙත්ර තඳො ක තවෝ කිසික් 

ඇතුරත් කිරීභ සිදු තනොකශ යුතුඹ. තෙත්ර තඳොත් එකිතනකට තඹොමු කිරීභට ඳභණක් එතේ ටවන් 

කශ වළක. 

 

11.12. ඳළයික භහයිම් නළ  පිහිටුීභට තවෝ නළ  විෘ  කිරීභට අලයවූ විට ඳළයික තෙත්ර තඳොත් ලින් 

නළ  විෘ  කශ යුතු දම්ළඛ තර්යහ තනභ ලිඹහ   යුතු අ ය, පිහිටුන රද නිඹභ අ ඹ ලිඹහත න, 

ප්රතේලතභන් ඳළයික භළනුම් රට තඹොමු ටවන් දිඹ යුතුඹ. 

 

 

භැනුේ ැඩ අන් කිරීදභන් ඳසු දඹොෙන ටවන් 

 

11.13. එක් එක් දිනතේ ක් තත්ර  ළඩ අන් කශ පිටුතහි ඳව  වන් ත ොයතුරු ඇතුරත් කය අත්න, 

නභ ව දිනඹ තඹොදහ වතික කශ යුතුඹ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.14. බහවි හ කශ භහයිම් ඛ  ණන ව භහයිම් ඛ උඳ  ඵඩහ අිංකඹ, භළනුම් කශ දිනතේදී  එක් එක් තෙත්ර 

තඳොතත් අදහශ පිටුතේ ම් ඳළත්තත් උඩ තකරතර් තීන්ත න් ටවන් කශ යුතුඹ. තනත් භහයිම් ඛ 

 ඵඩහ ව තනත් දිනඹන්හි කශ භළනුම් පිළිඵ තන තනභ ටවන් කශ යුතුඹ. මිනින්තදෝරු 

අධිකහරිතේ ඳරීක්ණ රදී තභභ ටවන් රට තකටි අත්න් තඹොදහ වතික කශ යුතුඹ. 

 

11.15. ෆභ තෙත්ර  තඳො කභ සුචි පිටුතේ පිටුඳ පිටු අිංකඹ, උඳ  ඵඩහ අිංකඹ ව එක් එක් පිටුතේ බහවි හ 

කය ඇති භහයිම් ඛ  ණන ගුක වන් කශ යුතුඹ. එහි නියදය හඹ පිළිඵ මිනින්තදෝරු 

අධිකහරි විසින් තකටි අත්න් තඹොදහ නහා කශ යුතුඹ. 

 

11.16. මිනින්තදෝරු ළන විසින් ඕනෆභ භළනුම් ඉඛලීභක ළඩ නිභ කශ ඳසු එහි අන්තිභ තෙත්ර ටවන් 

පිටුතේ ඳව  වන් භහයිම් ඛ වතිකඹ තඹදිඹ යුතුඹ. 

විදකෝණභාන භැනුභකදී පුර්ණභාන භැනුභකදී 

උඳකයණ සාහන  ණන උඳකයණ සාහන  ණන 

- රඵහ ත් නිරීක්ණ  ණන 

භනින රද භළනුම් තර්යහ  ණන භනින රද භළනුම් තර්යහ  ණන 

භනින රද භහයිම් ඛ  ණන භනින රද භහයිම් ඛ  ණන 

භනින රද මීටර්  ණන භනින රද මීටර්  ණන 

 භන් කශ දුය කි.මී.  භන් කශ දුය කි.මී. 

කහරගුණඹ කහරගුණඹ 

 උඳකයණ අිංකඹ 

ග්රහභ නිරධහරියඹහතේ/නිතඹෝජි තේ නභ ග්රහභ නිරධහරියඹහතේ/නිතඹෝජි තේ නභ 



තද.භළ.තය.                                                            තෙත්ර  භළනුම් දත්  ැසස කිරීභ වහ ටවන්  ළබීභ 
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 “ අිංක ............ දයණ පිටුර තඳන්නුම් කය ඇති භහයිම් ඛ භවිසින් තඳෞද් ලික ඳරික්හ කය ඵරහ 

භමිතේදි .හට අදහශ අනුරම්බඹන්/නිරීක්ණඹන් රඵහ  න්නහ රදි. භහයිම් ............ විසින් භහවට 

තඳන්හ තදන රද අ ය භහ විසින් භහයිම් ඛ තඹොදහ රකුණු කශ භහයිම් ........... ට  තඳන්හ තදන 

රදී.” 

  

11.17. මුඛ තෙත්ර ටවන් කළු තීන්ත න්ද කහර්ඹහරතේදී කයනු රඵන ටවන් යතු තීන්ත න්ද ලිවිඹ යුතුඹ. 

භළනීභට තඳය, තෙත්ර තඳොත් ර ව පිඹුරු ර භහයිම් ඛ තීන්ත න් රකුණු තනොකශ යුතුඹ. 

 

 

11.18. තෙත්ර  තඳොත් ර නිළයදි කිරීම් වහ තඹොදන වතික වහ ඊට අදහශ තකටි අත්න් වහ දිනද, එළනි 

නිළයදි කිරීම් කශ වි භ තෙත්ර  තඳොත හි ඳව  වන් ඳරිදි තඹදිඹ යුතුඹ. 

 

 

 

තම් භඟභ එභ පිටුතේ ඳවශ තකශතර් එක් එක් නිළයදි කිරීභක් වහ උඅකුරින් වහ ඉරක්කතභන්) 

ඳව  වන් ඳරිදි වතිකඹක් කශ යුතුඹ. 

 

 “භවිසින් එක් උ1) ශුද්ධිඹක් කය                            තර තකටි අත්න වහ දිනඹ තඹොදන රදී. ” 

 

 

 (අත්න)   

 ටී.ීයසිිංව,  

 යජතේ මිනින්තදෝරු 

 2018.09.07 

 

තවෝ  “භවිසින්  ත් ශුද්ධින් තුනක් උ3) කය                        තර තකටි අත්න වහ දිනඹ තඹොදන 

රදී. ” 

 

 (අත්න) 

 ටී.ීයසිිංව,  

 යජතේ මිනින්තදෝරු 

 2018.09.07 

 

11.19. තෙත්ර තඳොත් ර මුඛ ටවන් භකහ දළමීභ තවෝ තනස කිරීභ තවෝ .හට අළුත න් ඹභක් එකතු 

කිරීභ තවෝ තනොකශ යුතුඹ. ඹම් කිසි තදඹක් ළයදි ඹයි තඳනී ගිඹතවොත්, එඹ එක ඉයකින් ඳළවළදිලි 

කඳහ දභහ නළ  ලිීතභන් නිළයදි කශ යුතුඹ. එක් ිංයයහක් තවෝ අකුයක් තවෝ තන එකක් භ  එඹ 

නිළයදි කිරීභ පිික කිසිභ විටක තනොලිවිඹ යුතුඹ. ළයදි වහ නිළයදි ටවන් ඳළවළදිලි කිඹහ 

ඵළලීභට වළකිවිඹ යුතුඹ.  ඉන්ඳසු 11.18 ළනි තේදතේ නිඹභකය ඇති ඳරිදි, ිංයයහක්  තවෝ අකුයක් 

ළයදිට ලිඹහ ත න තිතබ්නම්, එඹ කඳහ දභහ, නිළයදි එක ලිඹහ, එභ නිළයදි කිරීම් වතික කිරීභට 

තකටි අත්න වහ දිනඹ තඹදිඹ යුතුඹ. කිසිභ අන්දභක භකහ දළමීභක්  කිරීභට අය නළ . තෙත්ර  

තඳොත් ර සිඹළුභ ර්  ර ටවන් ම්ඵන්ධතඹන් තභභ නීතිඹ අදහශ න්තන්ඹ.  ද තෙත්ර තඳොත් 

පිටුර කටු ටවන් තවෝ  ණනඹන් කිරීභ තවෝ තනොකශ යුතුඹ. 

 

සුචි පිටුදහි දඹොෙන ටවන් 

 

11.20. තෙත්ර තඳොතත් සුචි පිටුතහි එක් එක් භළනුභට බහවි හ කශ පිටු අිංකඹ වහ එභ භළනුභට අදහශ විස ය 

ම්පර්ණ කශ යුතුඹ. ළතඩහි සබහඹ ටවන් කයන තීයතේ ඳවලින්  භළනුම් ඉඛලිම් අිංකඹ භඟ 

පිඹුරු අිංකඹ, ඳත්ර අිංකඹ, අතිතර්ක/ අතුරු පිඹුරු අිංකඹ, බහවි හ කයන රද යණ්ඩහිංක ඳද්ධතිඹ 

 
2018.09.07 

 

ටී.ඩබ්. 

 

 
2018.09.07 

 

ටී.ඩබ්. 

 

 
2018.09.07 

 

ටී.ඩබ්. 
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ඹනහදිඹ විස යද වන් කශ යුතුඹ. කළඩළස ය භළනුම් රදී කළඩළස ය සිතිඹතම් අිංකඹ උකරහඳ 

අිංකඹ භඟ)  / ඳත්ර අිංකඹ යතු ඳහටින්  ලිවිඹ යුතුඹ. 

 

11.21. භහයිම් නිඹභ කිරිතම් භළනුම් රදී සුචි පිටුතහි “නියවුඛ කිරිතම් නිරධහරිඹහතේ භළතභෝ ඳත්රතඹහි 

වන් න අදහශ බිම් කළඵලි අිංක වහ ඊට අදහශ රිංකහ භළනුම් බිම් කළඵලි අිංක තෙත්ර තඳොතත් . . 

බිම් කළඵලි ඇතුර  නිඛ ඳහටින් රකුණු කය ඇ .” ඳරිදි ටවනක් තඹදිඹ යුතුඹ. 

 

 

දෙත්ර  දඳොත්ර දඹොෙන අදනකුත් ටවන් 

 

11.22. තෙත්ර තඳොත්ර, කිඹීභට අඳවසු න ඳරිදි ශිං ශිං කරුණු ඇතුරත් කිරීභත්, බිම් කළඵලි ත ොයතුරු 

එහි නළ  නළ  ලිීභත් තනොකශ යුතුඹ. 

 

 බිම් කළඵළඛරක් තෙත්ර තඳොතත් පිටු කිහිඳඹකභ වන් කය තිතඵන විට බිම් කළඵළඛර පිළිඵ 

ම්පුර්ණ ත ොයතුරු එක් පිටුක වන් කශ යුතුඹ. අතනක් පිටුර ඉඩතම් නභ, ඉඩම් ඳරිවයණඹ 

වන් කය ඉඩම් හිමිකරු ආදී අතනකුත් ත ොයතුරු ම්ඵන්ධතඹන් එක් එක් බිම් කළඵළඛරකට 

ඉදිරිතඹන් සුදුසු තඹොමු ටවනක් උපිටු ...  “අ ඵරන්න ”  ඹනහදි ලතඹන්) භඟ ම්පුර්ණ ත ොයතුරු 

ඇතුරත් න පිටුට තඹොමු අිංකඹද හි  දළක්විඹ යුතුඹ. 

 

 ෆභ පිටුකභ ඉවලින් අදහශ පිඹුරු අිංකඹ, ඳත්ර අිංකඹ, අතිතර්ක/ අතුරු පිඹුරු අිංකඹ තවෝ කළඩළස ය 

සිතිඹතම් අිංකඹ, කරහඳ අිංකඹ, ඳත්ර අිංකඹ යතු ර්ණතඹන් වන් කශ යුතුඹ. එහි ඇති ෆභ ඉඩම් 

කළඵළඛරක් ඳහහභ ඉඩම් කළඵලි අිංකඹ යතු ර්ණතඹන්  “තකොට ....  ” තරද වන් කශ යුතුඹ.  

 

11.23. නියවුඛ කිරීභ පිළිඵ ත ොයතුරු නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරිඹහතේ භහයිම් නිඹභ කිරීතම් භළතභෝ ඳත්රතඹන් 

පිටඳත් කය න්නහ ඵළවින් එභ ත ොයතුරු තෙත්ර තඳොතත් ඇතුරත් කිරීභ අලය තනොතේ.  නියවුඛ 

කිරිතම් නිරධහරිඹහතේ  භළතභෝ ඳත්රතඹහි වන් න ඔහුතේ බිම් කළඵලි අිංක වහ ඊට අදහශ රිංකහ 

භළනුම් බිම් කළඵලි අිංක තෙත්ර තඳොතත් . . බිම් කළඵලි ඇතුර  ඳව  වන් ඳරිදි නිඛ ර්ණතඹන් 

රකුණු කශ යුතුඹ. 

 

 

 

  නළ තවොත් 

 

තභහි ඉයට උඩින් වන් කය ඇත්තත් නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරිඹහතේ බිම් කළඵලි අිංකඹ තේ. ඉයට 

ඳවතින් දක්හ ඇත්තත් රිංකහ භළනුම් බිම් කළඵලි අිංකඹ තේ. තෙත්ර තඳොතත් තභඹ ඳළන්තරන් 

ටවන් කය භළනුම් අන් වු වි භ ඊට උඩින් නිඛ තීන්ත න් එඹ නළ  ඇඳිඹ යුතුඹ. 

 

ඉඩම් ර නම් වහ ළවිලි ර විස ය නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරිඹහතේ ඉඩම් කළඵළඛතඛ ප්රධහන තකොට 

තඳන්නුම් කය තිතඵන තෙත්ර තඳොතත් වන් කශ යුතුඹ. එතේ වුත් නියවුඛ කිරීම් පිළිඵ විස ය 

ඉඩම් විස ය රළයිසතු ර ම්පුර්ණතඹන්භ වන් කශ යුතුඹ. 

 

 

නැත දග වා දකෝණ භැනීභ 

 

11.24. නළ  දි  භළනීභක් තවෝ නළ  තකෝණ භළනීභක් අලය වු විට . ඵ වහභ මිනින්තදෝරුරුන් 

විසින්  භ මිනින්තදෝරු අධිකහරි තතින් පර් අනුභළතිඹක් රඵහ   යුතුඹ. 

නළ  දි  භළනීභක් තවෝ නළ  තකෝණ භළනීභක් අලය න විට අළුත් භළනුභ තෙත්ර තඳොතත් 

තනභ පිටුක ලිවිඹ යුතුඹ. ඉන්ඳසු එඹ ඳළයික භළනුභට තඹොමු කශ යුතුඹ. 
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තද.භළ.තය.                                                            තෙත්ර  භළනුම් දත්  ැසස කිරීභ වහ ටවන්  ළබීභ 
 

11 ළනි ඳරිච්තේදඹ 5 
 

ඳළයික භළනුතම් හදය දි ිංල වහ දි  කඳහ දභහ නිළයදි දි ිංල වහ දි  යත න් රකුණු කශ යුතුඹ. 

ඳළයික භළනුතම් ෆභ පිටුකභ ඳව  වන් වතිකඹ ලිඹහ අත්න් කය දිනඹද තඹදිඹ යුතුඹ. 

 

“යතු ර්ණතඹන් ලිඹහ තිතඵන දි ිංල තවෝ දි  ප්රභහණ නළ  තකෝණ භළන තවෝ න දි  භළන 

පිළි න්නහ රද .හඹ. “නළ  දි  භළනීභ තවෝ නළ  තකෝණ භළනීභ වහ ................................... 

තෙත්ර  තඳොතත් ............... පිටු ඵරන්න.” 

 

 

 

භට්ටේ දඳොත් 

 

11.25. භට්ටම් තඳොත් ර කයන සිඹළු ටවන් තීන්ත න් කශ  යුතුඹ. ඹම් කිසි අිංකඹක් තනස කිරීතම්දි එක් 

අිංකඹක් උඩ  ත් අිංකඹක් ලිීභ නළ තවොත් කිසිභ භකහ දළමීභක් තනොකශ යුතුඹ. ඹම්කිසි කිඹීභක් 

ළයදි තර ටවන් කය ඇත්නම් එභ ළයදි ඉරක්කභ කඳහ වළය ඊට උඩින් නිළයදි ඉරක්කභ ලිවිඹ 

යුතුඹ. ඉන්ඳසු, එභ නිළයදි කිරීභ ම්ඵන්ධතඹන් එහි තකටි අත්න  වහ දිනඹ 11.18 තේදඹ ඳරිදි 

තඹදිඹ යුතුඹ. 

 

11.26. අිංක තඹද භට්ටම් තඳොත් බහවි හ කශ යුතුඹ. එභ තඳොතත් ඇතුරත් න විතඹහි විස යඹ ද තීන්ත න් 

පිට කයතඹහි වන් කශ යුතුඹ.  

 උදහ :යහජහිං න ඉිංජිතන්රු භළනුම් 1964. 

 

11.27. ප්රධහන වහ ද්විතියික භට්ටම්  ළනීභ මීටයතඹන් දලභ සාහන 5 කට ලිඹහ    යුතුඹ. පිඛ රකුණක 

උඳළයික තවෝ අළුත් ) පිඹීභක් කශ ඳසු, අනික් තකොට ලිඹහ  ළනීභ ඳටන්  ළනීභට ප්රාභ හිස ළන් 

තදකක්  උභමිතික අිංලතේ ප්රතඹෝජනඹ වහ )  ළබිඹ යුතුඹ. 

 

11.28.  ෘතියික භට්ටම්  ළනීභ වහ අන් සිඹළු විස ය භට්ටම්  ළනීභ මීටයතඹන් දලභ සාහන 3 කට ලිඹහ    

යුතුඹ. 

 

11.29. තභෝච්ඡ තර්යහ වහ සාහන උ  න්නහ විට භට්ටම්කරු විසින් තර්යහතේ අිංකඹ භට්ටම් තඳොතත් එක් 

එක් පිටුතේ ශීර්තඹහිද සාහන උ  න්නහ  ළතනහි තිතඵන කඤසඤතේ අිංක තනත් කියුතු කරුණු 

ටවන් කිරීභට  ඵහ තිතඵන තීරුතහිද ඇතුරත් කශ යුතුඹ. කඤසඤ අ ය වු සාහන උ 

ම්ඵන්ධතඹන් ශඟභ පිහිටි අිංක තඹොදහ කඤසඤතේ සිට තිතඵන දුය භළන තඳන්නුම් කශ යුතුඹ.  

 

11.30. තර්යහක තිතඵන ඳර්ඹන්  පිඛ රකුණුර පිහිටීභ වහ ටිනහකභ, තදඳළත්තත් ඹහ පිහිටි පිඛ රකුණු 

රට ඳරීක්ණ භට්ටම්  ළනීභකින් නිළයදි දළයි තොඹහ ඵළලිඹ යුතුඹ. ඹම්කිසි තදෝඹක් දක්නට 

රළබුනතවොත් එක ශඟ තිතඵන  පිඛ රකුණු තදකක් වහ එකඟ න ත ක් තභභ ඳරීක්ණඹ කශ යුතුඹ.  

තභභ ඳරීක්ණඹ වහ නිරීක්ණ  ළනීතම්දී  අනු භනඹ කශ යුතු නියදය හ තඹෝජි  තර්යහ 

භට්ටම්  ළනීතම්දී අනු භනඹ කශ යුතු නියදය හභ තේ. 

 

11.31. එක් එක් දතේ ළඩ අන් වු ඳසු භට්ටම්  ළනීභ පිඛ රකුණකට නළ තවොත්,  හකහලික පිඛ 

රකුණකට අන් කශ යුතුඹ. අිංක තඹදු කුඩහ කඤසඤ  හකහලික පිඛ රකුණු ලතඹන් 

ප්රතඹෝජනඹට තනො   යුතුඹ. 

 

11.32. තඳයළු උ ඌණනඹ කිරීභ  නි කඩදහසි ර කශ වළකිඹ. එතවත්  .හ භට්ටම් තඳො ට ඇතුරත් කය, 

කඩදහසි විනහලකය දළමීභට ප්රාභ තවොඳින් ඳරීක්හ කය ඵළලිඹ යුතුඹ. භට්ටම්කරුතේ අත්නට උඩින් 

කය තිතඵන ෆභ ටවනකභ නියදය හ ම්ඵන්ධතඹන් භට්ටම්කරු  කි යුතුඹ. 

 



තද.භළ.තය.                                                            තෙත්ර  භළනුම් දත්  ැසස කිරීභ වහ ටවන්  ළබීභ 
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11.33. භට්ටම් තර්යහක පිඹීභ ඉ හ ඳළවළදිලි තඳන්නුම් කශ යුතුඹ. පිඛ රකුණු පිහිටුීභ වහ කයන 

භට්ටම්  ළනීභ ම්ඵන්ධතඹන් පිඹීතම් තදෝඹ ඉත් කශ යුතුඹ. පිඹීභ තද.භළ.තය. හි නිඹභ කය ඇති 

ී.භහන් ඉක්භහ ඇත්නම් තර්යහට අඹත් භට්ටම්  ළනීභ අරිංගු කය අළුත න් භට්ටම්  ළනීභ කශ 

යුතුඹ. පිඹීතම් තදෝඹ වහ   2.47 දේෙඹ ඵරන්න. 

 

11.34. එක් එක් දිනතේ තෙත්ර ළඩ අන් කශ භට්ටම් තඳොතත් පිටුතහි ඳව  වන් ත ොයතුරු ඇතුරත් 

කය අත්න, නභ ව දිනඹ තඹොදහ වතික කශ යුතුඹ. 

 උඳකයණ සාහන  ණන 

 භට්ටම් කශ කිතරෝ මීටර්  ණන 

  භන් කශ දුය 

 කහරගුණඹ 

 උඳකයණ අිංකඹ 

 

11.35. ෆභ තඳො කභ සුචි පිටුතේ තදඳහර් තම්න්තු තෙත්ර තඳො ක  තභන් කරුණු ටවන් කය, එක් එක් 

පිටුතේ ඇතුරත් කය තිතඵන ළඩ පිළිඵ විස යඹක්ද කශ යුතුඹ. සුචි පිටු කිසිභ අඩු ලුහුඬුක් 

තනොභළති දිනඳ හ ම්පර්ණ කය තිබිඹ යුතුඹ. සාහන  උ භට්ටම්  ළනීභ ම්ඵන්ධ ළඩරදී එඹ 

රඳ ටවන් භහර් තඹන් සුචි තඹහි තඳන්හ තිබිඹ යුතුඹ. 

 

 

ඳරික්රභණ  භැනුේ කිරීභ වා දනත් ැෙගත් කරුණු 

 

11.36. විස ය භළනුම් වහ ඳහරන ඳරික්රභණ පිහිටුවිඹ යුතු අ ය තදඳහර් තම්න්තු භළනුම් තයගුරහසි රට 

අදහශ න ඳරිදි .හතේ ිංෘ  හ, ඳරීක්හ කිරීභ වහ අනුකරනඹ (Adjustment) කිරීභ කශ යුතුඹ. 

ඳරික්රභණ ජහරඹක් තර්යහ 20 කට ී.භහ විඹ යුතුඹ. 

 

11.37. සිඹළුභ ඳරික්රභණඹන් නිඹමි  නියදය හඹන්ට වහ ක්රභතේදඹන්ට අනුකර සිදු කශ යුතුඹ උ  2 ළනි 

ඳරිච්තේදඹ ඵරන්න). තභභ ඳරික්රභණ SLD 99 ජහතික යණ්ඩහිංක ඳද්ධතිඹට අදහශ පිහිටුවිඹ යුතුඹ.  

 

11.38. ඳහරන රෙය  පිහිටුීභට අදහශ තෙත්ර  ටවන්  ළබීභ වහ   2.13 දේෙඹ ඵරන්න. 

 

11.39. ඳරික්රභණ භළනීභ ව විස ය භළනීභ එකවිට තවෝ තන තනභ සිදු කශ වළකිඹ. තකතේ වුද 

ඳරික්රභණ පිහිටුීභ ව විස ය භළනීභ එක්යභ සිදු තකතර් නම් පිඹුරු ළකී.භට තඳය එකී සිඹළුභ 

දත්  එකවිට අනුකරනඹ  (Adjustment ) කශ යුතුඹ. 

 

11.40. ඳරික්රභණ සාහන, තෙත්රතේ පිහිටුවිඹ යුතු රෙයඹන් ව විස ය භළනුම් රෙයඹන් ඳව  වන් 

ඳරිදි අිංකනඹ කශ යුතු අ ය .හ තෙත්ර  තඳොත්ර ටවන් කශ යුතුඹ. 

 

 විස ය භළනුම් රෙයඹන් අිංක 1 – 6999 දක්හ අිංකනඹ කශ යුතුඹ. 

 තෙත්රතේ පිහිටුවිඹ යුතු රෙයඹන් 7000 – 8999 දක්හ අිංකනඹ කශ යුතුඹ. 

 ඳරික්රභණ සාහන අිංක 9000 න් ආයම්බ න තර අිංකනඹ කශ යුතුඹ. 

   

 තභභ අිංක එක් එක් පිඹුරු වහ අනනයඹ  විඹ යුතුඹ. 

 

11.41. එක් එක් ඳරික්රභණඹ වහ ඳරික්රභණ සාහන අිංකඹ (Traverse Station No), තියස දි  (Horizontal 

Distance), දි හිංලඹ (Bearing), සියස ආන  තකෝණඹ (Vertical angle) ව රෙය විස යඹ (Point 

Description) ඹන කරුණු අිංකි   ඵඩහ කශ යුතු අ ය .හ තෙත්ර තඳොත්රද භළනුම් කයන 

අසාහතේදීභ ටවන් කශ යුතුඹ. භළනුම් කශ යුතු ප්රතද්ලඹ වහ කස කයන පිරික්සුම් ටවන 

බහවි හ කිරීතභන් තභඹ ඳවසු තේ. 



තද.භළ.තය.                                                            තෙත්ර  භළනුම් දත්  ැසස කිරීභ වහ ටවන්  ළබීභ 
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11.42. ඳරික්රභණ භළනුභක් ටවන් කශ තෙත්ර තඳොත් පිටුක ආදර්ලඹ වහ ඇමුණුභ 01 ඵරන්න. 

 

11.43. ඳරික්රභණ භළනීතම්දී උඳකයණ සාහනඹ යණ්ඩහිංක නළ  ඳරීක්හ කිරීභ ඳවසුීභ වහ ෆභ 

උඳකයණ සාහනඹකභ සිට නිරීක්ණඹ කයනු රඵන ඉදිරි උඳකයණ සාහනතේ යණ්ඩහිංකද ටවන් 

කය   යුතුඹ. පර්ණභහනඹ භඟින් සියස ආන  තකෝණඹ රඵහ තනොතදන්තන් නම් ආන  දි  

(Vertical Distance) වහ සියස උද (Vertical Height) ටවන් කය   යුතුඹ. 

 

11.44. අනුකරනඹ කයන රද දි හිංලඹ, දුය වහ යණ්ඩහිංක ටවන් න මුද්රි  කඩදහසිඹක් ඳරික්රභණ ජහරඹ 

ටවන් කශ අහන පිටුතේ ඇරවිඹ යුතුඹ. ෆභ ඳරික්රභණ ජහරඹක් වහභ ඇමුණුභ 02 හි තඳන්නුම් 

කය ඇති  ළකසූ යණ්ඩහිංක ඳත්ර ආදර්ලඹ බහවි හ කශ යුතුඹ. 

 

 

වි්තය භැනුේ (Detail Survey) 

 

11.45. විස ය භළනුම් කිරීභ ඳව  ක්රභ අනු සිදු කශ වළක. 

 

1. විතකෝණභහන උTheodolite) වහ භළනුම් ඳටි ආධහයතඹන්  

2. පර්ණභහන උTotal Station) භඟින්  

3.  ත්කහලීන  තික උRTK ) භළනුම් භඟින් 

4. ශ්රී රිංකහ අයණ්ඩ  නිරීක්ණ තඹොමු ඳද්ධති උSLCORS) ජහරතේ  ත්කහලීන තේහ බහවි හ 

කයන භළනුම් භඟින් 

 

 

 

විදකෝණභාන (Theodolite) වා භැනුේ ඳටි ආධායදඹන් වි්තය භැනුේ කිරීභ 

 

11.46. උඳරිභ නිළයදි හඹකිත් යුතු දත්  ැසසකිරීභ මිනින්තදෝරු තදඳහර් තම්න්තුතේ  කීභ ඵළවින් වළකි 

ෆභ විටභ පර්ණභහන බහවි ඹ නිර්තද්ල කයන අ ය විතකෝණභහන වහ භළනුම් ඳටි බහවි තඹන් දත්  

ැසස කිරීභ වළකි හක් අභ කශ යුතුඹ. තකතේ ත ත්  දුයටත් විතකෝණභහන වහ භළනුම් ඳටි 

බහවි තඹන් දත්  ැසස කිරීභ කශ වළකි අ ය එභ භළනුම් දත් , තදඳහර් තම්න්තුතන් නිකුත් කය ඇති 

භෘදුකහිං  බහවි හ කය අිංකි  දත්  ඵට ඳරිර් නඹ කශ යුතුඹ. 

 

11.47. සිඹළුභ තනසකම් තඳන්හ දී තනොපිඹීම් වන් කය, .හ නිළයදි අනුකරනඹ කශ යුතුඹ. තභඹ 

නිරීෙණ ැසත න අන්වු වහභ කශ යුතුඹ. 

 

11.48. මුද්රි  යණ්ඩහිංක පිටඳත් තෙත්ර තඳොත හි ඇරීතභන් තවෝ ටවන් කිරීතභන් ඳසු  

මිනින්තදෝරුයඹහතේ වතිකඹට අභ ය මිනින්තදෝරු අධිකහරී විසින් ඳරීක්හ කශ ඵට තකටි 

අත්න තඹදිඹ යුතුඹ. 

  

 

පර්ණභාන (Total Station) භඟින් වි්තය භැනුේ කිරීභ 

 

11.49. පර්ණභහන (Total Station) භඟින් දත්  ැසස කිරීතම්දී එභ දත්  ඉතරක්තට්රොනික භහධයඹන් තුර  ඵඩහ 

කිරීභ කයනු රළතබ්. තභඹට අභ ය තෙත්ර  ටවන්  ළබීභ වහ EDM තෙත්ර  තඳොත් බහවි හ කශ 

යුතුඹ. 



තද.භළ.තය.                                                            තෙත්ර  භළනුම් දත්  ැසස කිරීභ වහ ටවන්  ළබීභ 
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11.50. භළනුම් කයන රද එක් එක් භළනුම් රෙයඹට අදහශ රෙයඹ අිංකඹ උP), උතුය-යණ්ඩහිංක උN), 

නළත නහිය-යණ්ඩහිංක උE), උ උZ) ව රෙයඹ විස යඹ උC) ඹන ත ොයතුරු අබයන් ය තවෝ ඵහහිය 

දත්   ඵඩහක් තුර  ඵඩහ කය    යුතුඹ. 

 

11.51. භළනීතම්දී ැසස කශ යුතුඹළයි වඳුනහ ත් සිඹළු ත ොයතුරු වහ ිංතක්  නිඹභ කය දක්හ ඇති අ ය 

එඹ ඇමුණුභ 10 භඟින්ද, භළනුම් රෙයඹ විස ය කිරීභ උC) වහ අදහශ ිංතක්  ඇමුණුභ 03 භඟින්ද  

තඳන්හ ඇති අ ය එභ ිංතක්  අනිහර්ඹ තඹන්භ බහවි හ කශ යුතුඹ. අභ ය ිංතක් ඹක් අලය 

න්තන් නම් එඹ ප්රධහන කහර්ඹහරතේ ඉඩම් ත ොයතුරු ඳද්ධති අිංලතඹන් රඵහ   යුතුඹ. 

 

11.52.  ය සාහනීඹ උ තනොදන්නහ විට මිහි ළන්  ළන්වූම් චන්ද්රිකහ උසූළටි) ඳද්ධතිඹ උGNSS) භඟින් 

රඵහදී ඇති උන්න හිංලඹ උඋ) බහවි හ කශ යුතු අ ය එඹද තනොභළති අසාහරදී ඳභණක් 

කඛපි භඹ උන්නතිඹක් බහවි හ කශ වළක. 

 

11.53. ඳරික්රභණ භළනීභ කය භහයිම් රෙය  නිරීක්ණඹ කයන රද්තද් නම් රෙස ඹඹ අිංකඹ, විස යඹ, භහයිම් 

විස ය ව මුඛ ඳරික්රභණ තවෝ ඳසු ඳරික්රභණ තඹොමු ටවන් හි  ඳරික්රභණ රෙයඹන් වහ ඉඩම් 

විස ය ඹනහදිඹ ඇතුරත් න ආකහයඹට, ඇමුණුභ 04 හි දවන් ඳරිදි තෙත්ර  ටවන්  ළබිඹ යුතුඹ. 

ඳරික්රභණ රෙයඹන් එහි සිට නිරීක්ණඹ කශ භහයිම් රෙයඹන්ට හතප්ෙ නිළයදි පිහිටන ඳරිදි 

තෙත්ර  ටවන්ර දළක්විඹ යුතුඹ.  

  

11.54. නිරීක්ණඹ කශ රෙය රට අදහශ යණ්ඩහිංකර මුද්රි  පිටඳත් ඇමුණුභ 05 හි දළක්තන ඳරිදි 

මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් වතික කය තෙත්ර  තඳොත හි අදහශ තෙත්ර  ටවන් රට ඉදිරිතඹන් ඇති 

පිටුර ඇරවිඹ යුතු අ ය මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් ඳරීක්හ කශ ඵට තකටි අත්න තඹදිඹ යුතුඹ. 

 

11.55. ඳරික්රභණ භළනීභ කයන අසාහතේදීභ භහයිම් රෙයඹ නිරීක්ණඹ කයන රද්තද් නම්, ඇමුණුභ 06 හි 

දක්හ ඇති ඳරිදි තෙත්ර තඳොත්ර ටවන්  ළබීභ කශ යුතුඹ. තභභ දත් ඹන් ඳරි ණකඹට  ඵහ   

කශ යුතු අ ය .හ අනුභ  කය ඇති භෘදුකහිං  භඟින් ඹලි ළකසිඹ උAdjustment) යුතුඹ. නළ  

කහ  ණනඹ කයන රද ඳරික්රභණ යණ්ඩහිංක ව නිරීක්ණ රෙය යණ්ඩහිංක, රෙය  අිංකඹ, 

උතුරු-යණ්ඩහිංක, නළත නහිය-යණ්ඩහිංක, උන්නතිිංලඹ උඇත්නම්) ව රෙය  විස ය උP,N,E,Z,C) 

මිනින්තදෝරුයඹහතේ වතිකඹ හි  තෙත්ර  තඳොත හි අදහශ පිටුතහි ඇමුණුභ 02 වා ඇමුණුභ 07 

හි දක්හ ඇති ආකහයඹට ඇරවිඹ යුතුඹ. 

 

11.56. දත්  තයතකෝඩයඹක් තනොභළති නම්, ඉව  කී සිඹළුභ ත ොයතුරු ඇමුණුභ 08 හි විස ය භළනුම් වහ 

තඳන්නුම් කය ඇති ආකහයඹට, නිරීක්ණ රඵහත න තෙත්ර තඳොත හි අතින් ටවන් කශ යුතුඹ. 

තකතේ වුද අතින් දත්  හර් හ කිරීභ උManual Recording) වහ මිනින්තදෝරු අධිකහරිතේ පර් 

අනුභළතිඹ ලිඛි  රඵහ    යුතුඹ. 

 

11.57. ඳරික්රභණ කයන අසාහරදී දත්  අතින් ටවන් කයන රද්තද් නම් ම්පර්ණ දත්  ඳද්ධතිඹ, රඵහ දී 

ඇති භෘදුකහිං  බහවි තඹන් නළ  ළකසිඹ යුතු අ ය එතේ නළ  කන රද යණ්ඩහිංක ඇමුණුභ 

09 හි ඳරිදි තෙත්ර තඳොත හි අදහශ පිටුර ඇරවිඹ යුතුඹ. තෙත්ර  ටවන්, රෙයඹ අිංකඹ, රෙයතේ 

විස යඹ, භහයිම් විස යඹ, ඳරික්රභණ අිංකඹ උතඳය වහ ඳසු ඳරික්රභණ තඹොමු හි  ඳරික්රභණ අිංක) වහ 

ඉඩම් විස යඹ ඹන විස යඹන් හි  ඇමුණුභ 04 වහ ඇමුණුභ 06 හි වන් ආකහයඹකට ළකසිඹ 

යුතුඹ.  

  

  

තත්කාලීන ගතික (RTK) භැනුේ කිරීභ භඟින් ෙත්ත රැ් කිරීභ 

 

11.58. තභහිදී ක්රභ තුනකට දත්  ැසසකිරීභ සිදු කශ වළක. එනම් 



තද.භළ.තය.                                                            තෙත්ර  භළනුම් දත්  ැසස කිරීභ වහ ටවන්  ළබීභ 
 

11 ළනි ඳරිච්තේදඹ 9 
 

 ශ්රී රිංකහ  අයණ්ඩ  නිරීක්ණ තඹොමු ඳද්ධති ( SLCORS) ජහරතේ  ත්කහලීන තේහ 

බහවි හ කිරීභ භඟින් 

 ඳහදක සාහනඹ (Base station) වහ චරකඹ (Rover) අ ය දත්  ම්ඵන්ධ හඹ භඟින් 

 ඳහදක සාහනඹ (Base station) වහ චරකඹ (Rover) අ ය තර්ඩිතඹෝ ම්ඵන්ධ හඹ 

භඟින් 

 ඉව  ක්රභ භඟින් දත්  ැසස කිරීතම්දී ඳව  ඳරිදි නියදය හඹන් පිළිඵ ළරකිලිභත් විඹ යුතුඹ.  

11.59. ශ්රී රිංකහ අයණ්ඩ  නිරීක්ණ තඹොමු ඳද්ධති උSLCORS) ජහරතේ  ත්කහලීන තේහ බහවි හ කය ැසස 

කයන දත්  ර නිළයදිබහඹ  වවුරු කිරීභ වහ අභ ලතඹන්, යණ්ඩහිංක දන්නහ ඳහරන 

රෙයඹන් තදකකට භළනුම් කය රඵහ  න්නහ යණ්ඩහිංක භඟ මුඛ යණ්ඩහිංක හ ඵළලීභ සිදු කශ  

යුතුඹ. 

 

11.60. ඳහදක සාහනඹ (Base station) වහ චරකඹ (Rover) අ ය දත්  ම්ඵන්ධ හඹ භඟින් දත්  ැසස 

කිරීතම්දී ඳහදක ග්රහවකඹ යණ්ඩහිංක දන්නහ සාහනඹක පිහිටුහ තිබිඹ යුතු අ ය ඳව  1.0 රඳතේ 

දළක්තන ඳරිදි චරක ග්රහවකඹ යණ්ඩහිංක දන්නහ තනත්  සාහන තදකක යහ රඵහ  න්නහ 

යණ්ඩහිංක මුඛ යණ්ඩහිංක භඟ හ නිළයදි හඹ ඳරීක්හ කශ යුතුඹ.  තඹෝජි  භළනුම් ප්රතද්ලඹ 

ව ඳහදක සාහනඹ අ ය දුය කි.මී. 2 ක දුයක් තනොඉක්භවිඹ යුතුඹ. 

 
 

 

 

 

 
 රඳඹ 1.0 - ඳහදක සාහන බහවි හ කය  ත්කහලීන  තික උRTK ) භළනුම් කිරීභ 

 

11.61. ඳහදක සාහනඹ (Base station) වහ චරකඹ (Rover) අ ය තර්ඩිතඹෝ ම්ඵන්ධ හඹ භඟින් දත්  ැසස 

කිරීභද  ඉව  11.60  තේදඹ ඳරිදිභ තේ. 

 

11.62. තභභ දත්  ටවන් කිරීභ වහ තෙත්ර  තඳොත් පිටුක ආදර්ලඹ ඇමුණුභ 12 හි දක්හ ඇ . 

 

11.63. තභහිදී  මිනින්තදෝරු තදඳහර් තම්න්තු තබ් අඩවිතේ ඳරකය ඇති භමිතික ඳහරන රෙය දත්  

 ඵඩහතේ ඇති ඳහරන රෙය  බහවි හ කශ යුතුඹ. ප්රභහණත් ඳහරන රෙයඹන් තබෞතික තනොඳතී 

නම්, තෙත්ර කටයුතු ආයම්බ කිරීභට තඳය, භමිතික භළනුම් .කකඹ  වයවහ අලය ඳහරන රෙය  

පිහිටුීභට කටයුතු කශ යුතුඹ. 

 

 

 ශ්රී රංකා අඛඩ ඩ  නිරීක්ණ දඹොමු ඳපධති (SLCORSnet) ජාරදේ තත්කාලීන ද ා බාවිතා 

කයන භැනුේ ර දෙත්ර  ෙත්ත ටවන් තැබීභ 

11.64. ඉව  11.58 තේදතඹහි දක්හ ඇති අසාහ තුතන්භ තෙත්ර  දත්  ටවන්  ළබීභ එකභ ආකහයඹකට 

සිදු කශ වළක. පර්ණභහන බහවි හ කය විස ය භළනුම් සිදු කශ යුතු ආකහයඹටභ තභහිදීද පිරික්සුම් 

ටවනක් තෙත්ර තඳොතත් ඇඳිඹ යුතුඹ. භළනුම් කිරීතම්දී පිරික්සුම් ටවතන් 11.40 තේදතඹහි වන් 

ඳරිදි රෙය  අිංකනඹ කිරීභ වහ ම්භ  අිංකනඹන් බහවි හ කශ යුතුඹ. එභ රෙයඹන් භළනීතම්දී 

ැසසකයන තෙත්ර නිරීක්ණ දත් ර රෙය අිංක ව රෙය විස යඹ තවෝ විස ය තක් ඹන්, දත්  

ැසසකයනතඹහි/ ඳහරකතඹහි ඳටි   උතයතකෝඩ් ඛ)  කශ යුතුඹ. මීට අභ ය, අතනකුත් අලය තෙත්ර  

ත ොයතුරු තෙත්ර තඳොතත් ටවන් කශ යුතුඹ. උඇමුණුභ 12 හි ආදර්ලඹ) 

Base 

Rover Check 1 

Rover Check 2 
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තභභ අසාහතේදී මිනින්තදෝරුරුන් විසින් භළනුම් දත්  ැසස කයන ෆභ රෙයඹකභ  ත්ත්ඹ 

(status)  'FIXED' තර ඇති ඵට  වවුරු කය ළනීතභන් ඳසු ඳභණක් නිරීක්ණ දත්  

ැසසකයනතඹහි/ ඳහරකතඹහි ඳටි   උතයතකෝඩ් ඛ)  කශ යුතුඹ. 

 

 

ඳපධති විනයාඹ වා ප්රතිොන ෙත්ත ආකෘීනන් (output data formats) 

 

11.65. ශ්රී රිංකහ අයණ්ඩ  නිරීක්ණ තඹොමු ඳද්ධති උSLCORS) ජහරතේ  ත්කහලීන තේහ බහවි හ කිරීභ 

වහ විස යහත්භක උඳතදස 2.53 දේෙදඹහි දක්හ ඇ .  ත්කහලීන  තික භළනුම් කිරීතම්දී GNSS 

ග්රහවකඹන් වහ න  ඳරිශීරක අත්තඳො  අනු ඉව  11.60 වහ 11.61 තේදඹන්හි ඳහදක සාහනඹ 

(Base station) වහ චරකඹ (Rover) භඟ දත්  ැසසකිරීභ සිදු කශ යුතුඹ. 

 

 

තත්කාලීන ගතික ෙත්ත රැ්කිරීදේදී බාවිතා කශ යුතු ඳරිගණක ෙත්ත ආකෘීනන් (File format ) 

 

11.66.  ත්කහලීන  තික දත්  ැසසකිරීතම්දී ඳරි ණක දත්  ආකෘතීන්  බහවි හ කයන ග්රහවකඹ අනු තනස 

විඹ වළක. තදඳහර් තම්න්තුතේ බහවි හ කයන  ග්රහවකඹන් වහ නිභළවුම් දත්  ආකෘති ඳව  ඳරිදි විඹ 

යුතුඹ. 

  

 ගු 1: ග්රහවකඹන් වහ නිභළවුම් දත්  ආකෘති උOutput data formats of GNSS receivers) 

ග්රාවකඹ (GNSS Receiver) නිභැවුේ ෙත්ත ආකෘති  (Output Data 

format) 

Topcon GR-5 .tps 

CHC i80 .HCN 

Hi-Target v60 .GNS 

Trimble R6 .T02 

Leica Viva .m00 

 

 

11.67. භළනුම් පිඹුරු කස කිරීභ වහ ඳහරකතඹහි දත්  txt තවෝ excel ත ොනු ආකෘතිඹට රඵහ    යුතුඹ. 

විවිධ ග්රහවක ර්  ලින් ව දත්  කස කිරීතම් භෘදුකහිං ලින් කස කයන රද අහන දත්  

ඇමුණුභ 13 හි දක්හ ඇ . 

 

 

ෙත්ත ඳරීක්ා කිරීභ වා Filter කිරීභ 

 

11.68. තෙත්ර  දත්  'FIXED', 'FLOAT' තවෝ 'AUTO'  ත්ඹන් ඹටතත් ැසසකශ වළකිඹ. නමුත් භළනුම් 

කිරීතම්දී ' FIXED '  ත්ඹ ඹටතත් ඳභණක් දත්  ැසස  කශ යුතුඹ. මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් භළනුභ 

අන් කිරීභට තඳය නිරීක්ෂි  දත්  ඳරීක්හ කය ඵළලීභ වහ  Filter කිරීභ සිදු කශ යුතුඹ. 
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11.69.   ද මිනින්තදෝරුයඹහ ව මිනින්තදෝරු අධිකහරි  ීරුන් විසින් 'FIXED'  ත්ඹ හි  දත්  

ැසසකතඛද ඹන්න ඳරීක්හ කය තියස තදෝඹ /  තියස RMS අ ඹඹන් එක් එක් රෙය වහ  0.05m ට 

ඩහ අඩු න ඵට  වවුරු කය    යුතුඹ. 

 උදහවයණඹක් ලතඹන්; ඇමුණුභ  13 හි පිළිතලින් ගු 3, 4 වහ 5 හි දක්හ ඇති රෙයඹන්හි 

 ත්ත්ඹ “FIXED ” තනොන රෙය  අිංක 379, 12, 13, 14, 15, 16, 17 වහ 6, 9 ද තියස තදෝඹ 

0.05m ට ඩහ ළඩි ගු අිංක 3 හි 364, 365 රෙයඹන් ද පිඹුරු ළඩ වහ බහවි හ තනොකශ යුතුඹ.  

 

11.70. ඇමුණුභ 13 හි  2, 3, 4 ව 5 ගුතහි දළක්තන ඳරිදි භළනුම් දත්  තෙත්ර  තඳොතත් පිටුර අරහ    

11.46 තේදඹ අනු අදහශ වතිකඹන් තඹදිඹ යුතුඹ. 

 

 

අ්ාාය (unfixed ) රෙයඹන් භැනුේ කිරීභ වා විකල්ඳ ක්රභ 

 

11.71. ඉව  වන් RTK ක්රභතේදඹන් තඹොදහ  නිමින් චන්ද්රිකහ ආයණඹක් තනොභළතිීභ  වහ තනොතඹකුත් 

භුමි  ත්ඹන් නිහ භළනුම් නිරීක්ණ  ළනීභට තනොවළකි අසාහර   2.59 තේදඹ අනු සුදුසු විකඛඳ 

ක්රභඹක් තඹොදහ    යුතුඹ. 
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11.42 දේෙඹ  7.8 දේෙඹ        ඇමුණුභ 01 
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11.44 දේෙඹ          ඇමුණුභ 02 
 

ඳරික්රභණ ඛඩ ඩාංක ඳත්රඹක ආෙර්ලඹ 

(ෆභ ඳරික්රභණඹක් වහභ තභභ පිටු  ඳත්හත න ඹහ යුතුඹ.) 

පර්ණභාණ 

ඳරික්රභණ 

 

විස 

යඹ 

තියස< සියස<  

 

තියස 

දුය/ආන  

යණ්ඩහිංක  

 

ටවන 

සාහ

න 

අිංක 

ඉරක්ක 

අිංක 

0 ′ ″ 0 ′ ″  

උ/ද 

 

නළ/ඵ 

 

 

 

උ 

 

              

අනුකරනඹ කයන රෙ  ඳරික්රභණදේ ඛඩ ඩාංක ඳත්රඹ දභහි ඳවත ඳරිද ඇරවිඹ යුතුඹ. 

              

              

              

අනුකරනඹ කශ යණ්ඩහිංක ඳත්රඹ 

සාහන 

අිංක 

විස

 ය

ඹ. 

 

දි ිංලඹ 

º      '      

" 

දි ිංලඹ 

දවහ  

ිංතලෝධ

න 

º    '    ‟‟  

ිංතලෝධි

  

දි ිංලඹ 

º    '      " 

ී.රු භහරු  

දි ිංලඹ 

 º    ' "    

තියස 

දි  

(මී) 

අනුකරනඹ කශ යණ්ඩහිංක 

ටව

න 
උතුය (මි) 

නළත නහිය 

(මි) 

9000 A6        560917.727 454882.965 

GPS 
Point 
No. 
1507 

9001 C 348  02 08 - 5 348  02  03 348  02 03 50.850 560967.88 454872.440   

9002 CP  01 12 35 - 10   01  12  25  0 112  24 55.616 561023.107 454873.630  

9003 C 357  03  58 - 15 357  03  43 357  03  42 45.706 561068.753 454871.287   

9004 CP 86  51  12 - 20  86  50  52  86  50  52 74.500 561072.865 454945.692  

9005 CP 85  32  08 - 25  85  31  43  85  31  42 67.569 561078.148 455013.073  

9006 CP 209  00  59 - 30 209  00  29 209  00  29 49.519 561034.857 454989.078  
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9007 CP 159  35  06 - 35 159  34  31 159  34  30 53.708 560984.541 455007.839  

9008 CP 167  03  47 - 40 167  03  07 167  03  07 44.440 560941.246 455017.814  

9009 CP 299  02  52 - 45 299  02  07 299  02  06 60.293 560970.525 454965.117  

9010 CP 225  24  40 - 50 225  23  50 225  23  51 38.802 560943.294 454937.508   

    මුළු එකතු  541.003 560943.294 454937.508 OCP 

 

ඉඩතදන තදෝඹ  : 

රද තදෝඹ : 

 
මිනින්තදෝරුයඹහතේ අත්න වහ දිනඹ: 

මිනින්තදෝරු අධිකහරීතේ අත්න වහ දිනඹ 
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11.51 දේෙඹ          ඇමුණුභ  03 

 

භැනුේ රෙයඹ වි්තය කිරීභ වා අොශ ංදක්ත 

1.   උඳකයණඹ පිහිටුන සාහනඹ: 

1 සිතභන්ති කඤසඤඹ CP 

2  ඛ කඤසඤඹ (තඳොතරො භට්ටභට ඹටින් පිහිටි) RPB 

3  ඛ කඤසඤඹ RP 

4 ළරලු  ර SS 

5 GPS නිරික්ණ රෙය -භ ඳහර GPS 

6 භහයිම් ඛ කඤසඤඹඋභහ කු) LP 

7 ඳරික්රභණ සිතභන්ති කඤසඤඹ TCP 

ටවන : විස ය තර්යහ කළඩීම් (bkCP, bkRPB, etc;) 

Note: Feature line break (bkCP, bkRPB, etc;) 

bk... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



තද.භළ.තය.                                                            තෙත්ර  භළනුම් දත්  ැසස කිරීභ වහ ටවන්  ළබීභ 
 

11 ළනි ඳරිච්තේදඹ 16 
 

11.53 දේෙඹ    17.14 දේෙඹ       ඇමුණුභ 04 

 

වි්තය භැනීභ වා දෙත්ර දඳොතක ආෙර්ලඹ 

(විස ය භළනිභ තනභ කයන රදි. ඳරික්රභණඹ වහ ඇමුණුභ 01 ඵරන්න.)  

 

 

 
 



තද.භළ.තය.                                                            තෙත්ර  භළනුම් දත්  ැසස කිරීභ වහ ටවන්  ළබීභ 
 

11 ළනි ඳරිච්තේදඹ 17 
 

11.54 දේෙඹ          ඇමුණුභ  05 

අංකිත ක්රභඹට  ගඵඩා කයන රෙ ෙත්ත වා දෙත්ර  දඳොතක  ආෙර්ලඹ 

(අනුකරනඹ කයන රද විස ය ඳරික්රභණඹක් වහ ඳභණක් බහවි හ  කශ යුතුඹ.) 
 

පර්ණභහණ 

ඳරික්රභණ 

 

 

විස ය

ඹ 

තියස< සියස<  

 

තියස 

දුය 

යණ්ඩහිංක  

ටවන 

සාහන 

අිංක 

ඉරක්

ක 

අිංක 

0 ′ ″ 0 ′ ″  

උතුය (මි) 

 

නළත නහිය 

(මි)  

 

උ (මි)  

 

9002  ඳළසිකු        561023.107 454873.630  Page 3 

 9001 ඳළසිකු 181 12 25    55.616 560967.488 454872.440 
 Set on 

 9003 ඳළසිකු 357 03 43    45.706 561068.722 454871.251  Checked on 

 9001 ඳළසිකු 181 12 24    55.616 560967.465 454872.440 

 Checked on 

after 

observation 

9003  ඳළසිකු        561068.753 454871.287  Page 3 

 9002 ඳළසිකු 177 03 43    45.706 561023.107 454873.630  Set on 

 9004 ඳළසිකු 86 50 52    74.500 561072.818 454945.638  Checked on 

 

9002 ඳළසිකු 177 03 43    45.706 

561023.107 454873.631 

 Checked on 

after 

observation 

 නිරික්ණ රෙය ර යිංණ්ඩහිංක ඳව  ඳරිදි ඇරවිඹ යුතුඹ. 

 

 

  
සාහන 

අිංක 

නිරික්ණ යණ්ඩහිංක 

ිංතක්  

උතුය (මි) 

නළත නහිය 

(මි) උ (මි) 

1 561110.671 454534.539  අවි 

2 561112.837 454532.627  අවි 

3 561120.135 454528.086    

4 561100.484 454464.801    

5 561093.674 454466.586  අවි 

 

   

   

   

   

   

   



තද.භළ.තය.                                                            තෙත්ර  භළනුම් දත්  ැසස කිරීභ වහ ටවන්  ළබීභ 
 

11 ළනි ඳරිච්තේදඹ 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6 561091.480 454460.516  ඳළළ 

7 561151.215 454514.362  අවි 

8 561125.739 454455.991  අවි 

9 561126.719 454546.993  අවි 

10 561157.612 454591.692  අවි 

11 561184.676 454577.363  අවි 

1 561157.993 454532.766  අවි 

13 561211.184 454561.959  අවි 

14 561190.235 454518.080  අවි 

15 561200.089 454549.686  අවි 

16 561232.139 454536.819  අවි 

17 561224.620 454516.145  අවි 

18 561213.673 454509.572  අවි 

19 561183.331 454500.131  අවි 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

මිනින්තදෝරුයඹහතේ අත්න: 

මිනින්තදෝරුයඹහතේ නභ: 

දිනඹ: 

     

  

  

මිනින්තදෝරු අධිකහරීතේ අත්න, නභ 
වහ දිනඹ 

     
  

  



තද.භළ.තය.                                                            තෙත්ර  භළනුම් දත්  ැසස කිරීභ වහ ටවන්  ළබීභ 
 

11 ළනි ඳරිච්තේදඹ 19 
 

11.55 දේෙඹ          ඇමුණුභ 06 

 

වි්තය භග ඳරික්රභණඹ භැනිභ වා දෙත්ර දඳොත් පිටුක ආෙර්ලනඹ 

 

 



තද.භළ.තය.                                                            තෙත්ර  භළනුම් දත්  ැසස කිරීභ වහ ටවන්  ළබීභ 
 

11 ළනි ඳරිච්තේදඹ 20 
 

11.55 දේෙඹ         ඇමුණුභ  07 

 

අංකිත ක්රභඹට  ගඵඩා කයන රෙ ෙත්ත වා දෙත්ර  දඳොතක  ආෙර්ලඹ 

(විස ය  භඟ ඳරික්රභණඹක් භළනීභ) 

පර්ණභහන 

ඳරික්රභණ 
 

විස

 ය

ඹ 

තියස< සියස<  

 

තියස 

දුය 

යණ්ඩහිංක 
 

ටවන 

සාහන 

අිංකඹ 

ඉරක්

ක අිංක 

0 ′ ″ 0 


සා
හන
 

අ
ිංක

ඹ
 

ඉ
ර
ක්
ක
  

අ
ිංක

 

 

උතුය 

 

නළත නහිය 

 

උ 

 

              

              

 ඳරික්රභණතේ ව නිරික්ණ රෙය ර යිංණ්ඩහිංක ඳත්රඹ ඳව  ඳරිදි ඇරවිඹ යුතුඹ  

              

              

   

සාහන 
අිංක 

නිරික්ණ යණ්ඩහිංක 
ිංතක්  

උතුය (මි) 
නළත නහිය  

(මි) 
උ 
(මි) 

9100 561123.341 455520.321  ඳළසික 

1 561141.905 455514.652  ඳළ  

2 561166.645 455533.177    

9101 561211.818 455585.941  ී.ක 

3 561192.29 455551.230  ඳළ  

4 561203.360 455558.781  අවි 

9102 561249.006 455536.206  සික 

5 561227.468 455529.446  ඉ 

6 561240.542 455514.748  ඉ 

7 561231.994 455506.693  ඳළ  

8 561217.914 455520.285  ඳළ  

9103 561160.663 455456.863  සික 

9 561191.769 455496.977    

10 561205.748 455483.084  ඳළ  

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



තද.භළ.තය.                                                            තෙත්ර  භළනුම් දත්  ැසස කිරීභ වහ ටවන්  ළබීභ 
 

11 ළනි ඳරිච්තේදඹ 21 
 

 

 

 

 

   
11 561180.505 455460.331  ඳළ  

12 561168.034 455448.754  කළ 

13 561157.823 455466.571  කළ 

14 561165.768 455474.323  ඳළ  

 

 

  

     

     

     

     

මිනින්තදෝරුයඹහතේ අත්න: 

මිනින්තදෝරුයඹහතේ නභ: 

දිනඹ: 

 

මිනින්තදෝරු අධිකහරිතේ අත්න, නභ වහ දිනඹ  



තද.භළ.තය.                                                            තෙත්ර  භළනුම් දත්  ැසස කිරීභ වහ ටවන්  ළබීභ 
 

11 ළනි ඳරිච්තේදඹ 22 
 

11.56 දේෙඹ           ඇමුණුභ 08 

ෙත්ත අතින් ඇතුරත් කයන රෙ දෙත්ර  දඳොතක ආෙර්ලඹ 

පර්ණභහණ 

ඳරික්රභණ 

වි

ස 
ය
ඹ

 
තියස< සියස<  

 

තියස 

දුය 

යණ්ඩහිංක 
ටවන 


සා
හන
 අ
ිංක

 

ඉ
ර
ක්
ක
 අ
ිංක

 

0 ′ ″ 0 


සා
හන
 අ
ිංක

 

ඉ
ර
ක්
ක
 අ
ිංක

 

 

උතුය 

 

නළත නහිය  

 

උ 

0 

9002 
 

ඳළ

සි

ක 

   

   

 561023.107 454873.630 

 

Page 3 

 9001 A6    
   

55.616 560967.488 454872.440 
 GPS B1507 

Set on 

 9003 ඳළසික 357 03 43    45.706 561068.722 454871.251  Checked on 

 1 අවි        561104.671 454534.539   

 2 අවි        561112.837 454552.627   

 3          561120.135 454528.086   

 4          561100.484 454464.801   

 5 අවි        561093.674 454466.586   

 6 ඳළළ        561091.248 454460.516   

 7          561151.215 454514.362   

  8          561125.739 454455.991   

  9          561126.719 454546.993   

  10          561157.612 454591.692   

  11          561184.676 454577.363   

  12          561157.993 454532.766   

9003  ඳළසික        561068.753 454871.287  Page 3 

 9002 ඳළසික       45.706 561023.107 454873.630  Set on 

 9004 ඳළසික 86 50 52    74.500 561072.818 454945.638  Checked on 

 13 අවි        561211.184 454561.959   

 14 අවි        561190.235 454518.708   

 15 අවි        561230.089 454549.686   

 16 අවි        561232.139 454536.819   



තද.භළ.තය.                                                            තෙත්ර  භළනුම් දත්  ැසස කිරීභ වහ ටවන්  ළබීභ 
 

11 ළනි ඳරිච්තේදඹ 23 
 

 (විස ය භළනීභ වහ ඳභික.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17 අවි        561224.620 454516.145   

 18 අවි        561213.673 454509.572   

 19 අවි        561183.331 454500.131   

 20 අවි        561158.273 454443.947   

 21 අවි        561188.607 454433.030   

 22 අවි        561202.022 454442.774   

 23 අවි        561197.193 454422.988   

 24 අවි        561206.323 454420.564   

 25 අවි        561227.123 454492.838   

මිනින්තදෝරුයඹහතේ අත්න: 

මිනින්තදෝරුයඹහතේ නභ: 

දිනඹ: 

මිනින්තදෝරු අධිකහරීතේ අත්න, නභ වහ දිනඹ: 



තද.භළ.තය.                                                            තෙත්ර  භළනුම් දත්  ැසස කිරීභ වහ ටවන්  ළබීභ 
 

11 ළනි ඳරිච්තේදඹ 24 
 

11.57 දේෙඹ           ඇමුණුභ 09 

 

ෙත්ත අතින් ඇතුරත් කයන රෙ දෙත්ර  දඳොතක ආෙර්ලඹ 

(වි්තය භඟ ඳරික්රභණඹක් භැනීභ) 

 

පර්ණභහණ 

ඳරික්රභණ 

 වි

ස 
ය
ඹ

 

තියස< සියස< 
 

 

තියස දුය 

යණ්ඩහිංක ටව
න 

සාහ

න 

අිංක 

ඉරක්

ක 

අිංක 

0 ′ ″ 0 

සා
හන
 අ
ිංක

 

ඉ
ර
ක්
ක
 අ
ිංක

 

 

උතුය උමී) 

 

නළත නහිය 

උමී) 

 

උ 
0 

9100  ඳළසික         561123.341 455520.321   

 9099 ඳළසික       56.848 561104.890 455466.550   

 9091 ඳළසික 70 7 15    69.370 561146.935 455585.550   

 9103 සික 120 27 43    73.632 561160.663 455456.863   

 1 ඳළ         561141.904 455514.657   

 2          561166.644 455533.182   

 9101 සික 36 33 46    110.155 561211.817 455585.946   

9101  සික        561211.817 455585.946   

 9100 සික 216 33 46    110.155 561123.340 455520.325   

 3 ඳළ         561192.296 455551.240   

 4 අවි        561203.359 455558.791   

 9102 සික 306 47 12    62.101 561249.005 455536.216   

9102  සික        561249.005 455536.216   

 9101 සික 126 47 12    62.101 561211.817 455585.951   

 9103 සික 221 55 39    118.743 561160.662 455456.877   

9103  සික        561160.662 455456.877   

 9102 සික 41 55 39    118.743 561249.005 455536.220   

 9100 ඳළසික 120 27 23    73.632 561123.340 455520.335   

          561123.341 455520.321   
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 ඳරික්රභණතේ ව නිරික්ණ රෙය ර යිංණ්ඩහිංක ඳත්රඹ ඳව  ඳරිදි ඇරවිඹ යුතුඹ  

   

 

සාහන අිංක 

නිරික්ණ යණ්ඩහිංක 

ිංතක්  

උතුය (මි) නළත නහිය (මි) උ (මි) 

9100 561123.341 455520.321  ඳළසික 

1 561141.905 455514.652    

2 561666.645 455533.177    

9101 561211.818 455585.941  සික 

3 561192.297 455551.230  ඳළ  

4 561203.360 455558.781  අවි 

9102 561249.006 455536.206  සික 

103 561160.663 455456.863  සික 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

මිනින්තදෝරුයඹහතේ අත්න: 

මිනින්තදෝරුයඹහතේ නභ: 

දිනඹ: 

 

 මිනින්තදෝරු අධිකහරිතේ අත්න, නභ වහ දිනඹ:  
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11.51 දේෙඹ  16.18 දේෙඹ   22.4 දේෙඹ     ඇමුණුභ 10 
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සිංවර/ඉංග්රීසි 

Abbreviations 

Sinhala/English 

වි්තයඹ 

Description 

BOUND-ADMIN-VIR 
 
ඳශහත් භහයිභ/Province boundary 

 
දිසත්රික් භහයිභ /District Boundary 

 
ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් තකොට්නහල භහයිභ/ 
Divisional Secretaries Division Boundary 

 
ග්රහභ නිරධහරී තකොට්නහල භහයිභ  
Grama Niladhari Boundary 

 
 ම් භහයිභ /Village Boundary 

 
භව න ය බහ, න ය බහ තවෝ ප්රහතද්ශීඹ බහ 
භහයිභ /Municipal, Urban Council or 
Pradeshiya Sabha  

 
භව න ය බහ, න ය බහ තවෝ ප්රහතද්ශීඹ බහ 
ී.භහඋවිලහර කිරීම්ර)/Municipal, Urban 
Council or Pradeshiya Sabha limits (of 
extensions) 

 
ඡන්ද තකොට්නහලඹ නළ තවොත් තකොට්නහල 
භහයිභ /Ward or Division 

BOUND-B-GEN  ඉ/B ඉවුය/Bank 

BOUND-BUND-GEN  කණ්ඩිඹ /Bund කණ්ඩිඹ /Bund   (කණ්ඩිඹ දිතේ ලිඹනු රඵයි) 

BOUND-BW-GEN  භහ හ/ BW භහයිම්  හප්ඳඹ /Boundary Wall 

BOUND-C-GEN   ළඵළ/ Cu  ළටි ඵළම්භ /Curb 

BOUND-DF-GEN  තකෝළ /DF තකෝටු ළට /Dry Fence 

BOUND-DT-GEN  අ/Dh අ ර /Ditch 

BOUND-EDN-GEN  කහ/Dn කඳන රද කහණු /Earth drain 

BOUND-HG-GEN  ඵළ/ Hg ඵඩ ළටිඹ /Hedge 

BOUND-HYDRO-GEN ජ/C ජර භහර් ඹ /Channel/Canal 

BOUND-HYDRO-GEN ඇශ /S ඇශ /Stream                                          
උතකටි තඹදුභ English ඳභික) 

BOUND-HYDRO-GEN - ජර ප්රහවඹ/ඔඹ/ ඟ /Stream/Oya/River  
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දකටි දඹදුේ     

සිංවර/ඉංග්රීසි 

Abbreviations 

Sinhala/English 

වි්තයඹ 

Description 

BOUND-HYDRO-GEN - ජරහල/ළ/කශපු /Reservoir/Wewa/Lagoon 

BOUND-HYDRO-GEN - තනත් ජර භහයිම් /Other type of Water 
Boundary   
උසුදුසු සාහනඹක නභ තඹදිඹ යුතුඹ) 
 

BOUND-HYDRO-GEN ඇශ උවි) /S(Dry) ඇශ උවිඹළි) /Stream(Dry)        

BOUND-IF-GEN ඹළ/IF ඹකඩ ළට /Iron Fence 

BOUND-LF-GEN  ඳළළ/ LF ඳළශඉනි ළට /Live Fence 

BOUND-LM-GEN    භහයිම් ඛ බහවි තඹන් භහයිම් පිහිටුහ ඇතිවිට 
/Boundaries defined with Landmarks or 
Rock Landmarks  
 

BOUND-MYDN-GEN  සිකහ/ MDn සිතභන්ති කහණු/ Masonry Drain 

BOUND-MW-GEN සිඵළ/MW සිතභන්ති ඵළම්භ/Masonry Wall 

BOUND-OTHER-GEN  - තනත් භහයිම් /Other type of Boundary 

BOUND-OUTER-GEN - තයශ භහයිභ /Shore Line 

BOUND-RG-GEN  නි/R නිඹය /Ridge 

BOUND-RL-GEN - දුම්රිඹ භහර් ඹ/ Railway line    
 උතකටි තඹදුභ බහවි හ කිරීභ අලය නළ ) (No 
need to use abbreviations) 
 

BOUND-RW-GEN  ආ හ/RW ආධහයක  හප්ඳඹ /Retaining Wall 

BOUND-SF-GEN   ළ/SF   ඛළට /Stone Fence 

BOUND-TB-VIR  - Transferred Boundaries 

BOUND-TE-GEN   හ ළ/ TE  හය  ළට්ට /Tar Edge 

BOUND-U-GEN  අවි/U අවිනිලසචි  /Undefined 

BOUND-W-GEN  භහබි/ W භහයිම් බිත්තිඹ /Wall 

BOUND-WF-GEN  කළ/ WF කම්බි ළට /Wire Fence 
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සිංවර/ඉංග්රීසි 

Abbreviations 

Sinhala/English 

වි්තයඹ 

Description 

BOUND-WLF-GEN  කඳළළ/ WLF කම්බි ඳළශඉනි ළට/ Wire Live Fence 

BOUND-WNF-GEN කදළළ/WNF කම්බි දළඛ ළට /Wire Net Fence 

OBJ-MAN-MADE  සථිය ත ොඩනළගිඛර   /Permanent building   
උතභභ සායතඹහි ත ොඩනළගිලි ශකුණ, ස  ව ඹහ 
රකුණ ඹන සිඹඛර ඇඳිඹ යුතුඹ.) 
(Square, P and clitch – all should be in this 
layer ) 
 

OBJ-MAN-MADE   හකහලික ත ොඩනළගිඛර /Temporary building  
උතභභ සායතඹහි ත ොඩනළගිඛර,  හ ව ඹහ රකුණ 
ඹන සිඹඛර ඇඳිඹ යුතුඹ.) 
(Square, Ty and clitch – all should be in this 
layer ) 

 
OBJ-MAN-MADE 

              

 

අත්තිහයභ /Masonry Foundation  
(අත්තිහයභ අ /F  ව ඹහ රකුණ තභභ 
සායතඹන් ඇඳිඹ යුතුඹ. ) 
(break line square, F and clitch – all should 
be in this layer ) 
 

OBJ-MAN-MADE      ළ/To ළසිකිලිඹ /Toilet 

OBJ-MAN-MADE      ළ/TtP ළසිකිලි ර /Toilet Pit 

OBJ-MAN-MADE 

          
තඵෝ / Cul 
  ඳහරභ/Bridge 

ඳහරභ/තඵෝක්කු /Bridge/Culvert 
(තකටි තඹදුම් TEXT-BD දත්  සායතේ ලිවිඹ 
යුතුඹ.) 
උTEXT-BD data layer should be used for 
abbreviations.) 
 

OBJ-MAN-MADE භළනුම් දත්  
බහවි හ කය ඇඳිඹ 
යුතුඹ/ should be 
drawn using 
survey data 

සිතභන්තිතඹන් ඵදින රද ළි/ළි/නර ළි 
Masonry Well/Earth well/Tube well 
උතකටි තඹදුභ බහවි හ කිරීභ අලය නළ ) 
 (No need to use abbreviations) 
 
 

OBJ-MAN-MADE   ටළ / WT තුය ටළිංකිඹ/ Water Tank (තභභ සායතේ 
ඇඳිඹ යුතුඹ/Object draw in this layer) 
(තකටි තඹදුම් TEXT-BD දත්  සායතේ ලිවිඹ 
යුතුඹ) 
උTEXT-BD data layer should be used for 
abbreviations.) 
 

OBJ-MAN-MADE 

   
තේ /G 

තේට්ටු /Gate 
(තකටි තඹදුම් TEXT-BD දත්  සායතේ ලිවිඹ 
යුතුඹ) 

ස P 

 හ Ty 



තද.භළ.තය.                                                            තෙත්ර  භළනුම් දත්  ැසස කිරීභ වහ ටවන්  ළබීභ 
 

11 ළනි ඳරිච්තේදඹ 29 
 

ෙත්ත ්ාය    

Layers – Version 2019 

දකටි දඹදුේ     

සිංවර/ඉංග්රීසි 

Abbreviations 
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වි්තයඹ 

Description 

උTEXT-BD data layer should be used for 
abbreviations.) 

OBJ-MAN-MADE                          
භඳහර /SM 
 

භතුපිට ඳහරන රක් යඹ වහ ිංතක් ඹ 
/Surface Monument Symbol  
(තකටි තඹදුම් TEXT-BDP හිද තිත් රකුන 
POINT_FS දත්  සායතේ ද විඹ යුතුඹ.) 
උshould be used abbreviation on TEXT-
BDP  & Dot mark in POINT-FS data 
layer.) 

OBJ-MAN-MADE 
 

භඳහර /GCP 

භමිතික ඳහරන රෙයඹ වහ ිංතක් ඹ 
/Geodetic Control Point Symbol  
(තකටි තඹදුම් TEXT-BDP හිද කතිය රකුන 
POINT_FS දත්  සායතේ ද විඹ යුතුඹ.) 
(should be used abbreviation on TEXT-
BDP  & cross mark in POINT-FS data 
layer.) 

OBJ-MAN-MADE          115.76  
පිර/ BM 
 

පිඛ රකුණ /Bench Mark    

OBJ-MAN-MADE           115.76  
 
මපිර /FBM 
(with value) 

මලික පිඛ රකුණ/ Fundamental Bench 
Mark  

POINT-FS  /L භහයිම් ර  /Landmark    

POINT-FS පි  /RL පිහිටි භහයිම් ර  /Rock Landmark  

POINT-FS ක/BP භහයිම් කණු උතකොන්ක්රීට් කණු /ලී ළට 
කණු /තනත් සථිය භහයිම් කණු) / 
Boundary Post ( Concreate Post/ Wooden 
Post/ Other Permenent Boundary Post ) 
 

POINT-FS ර/M භහයිම් රකුණ / Boundary Mark 
(සිතභන්තිඹ භ  රකුණ /Mark on cement 
floor, භහයිම්  හප්ඳඹ භ  රකුණ /Mark on 
boundary wall,  හප්ඳඹ භ  රකුණ /Mark 
on Wall ) 
 

POINT-FS ලී / St ලී කඤසඤඹ /Stake / Wooden Stakes 

POINT-FS පු  /AL පුයහ විදයහ තදඳහර්ත ම්න්තු භඟින් ශරන රද 
 ර /Boundary Stone- Archaeological Dept. 

POINT-FS කළ / FL න ිංයක්ණ  තදඳහර්ත ම්න්තු භඟින් 
ශරන රද  ර /Boundary Stone- Forest 
Dept. 

POINT-FS භහ /RDL භහර්  ිංර්ධන අධිකහරිඹ භඟින් ශරන රද  
 ර / Boundary Stone- RDA 
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Abbreviations 
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වි්තයඹ 

Description 

POINT-FS වික/ EP විදුලි කණු /Electric Post  

POINT-FS දුක/TP දුයකාන කණු /Telephone Post  

POINT-FS ට්රහක /TFP ට්රහන්සතෂෝභර් කණු /Transformer Post 

POINT-FS  ළතඳ/PB  ළඳළඛ තඳට්ටිඹ /Post Box  

POINT-FS දුකු/ TCB දුයකාන කුටිඹ/ Telephone Call Box 

POINT-FS ඇ/N ඇණඹ/ Nail (පිත් ර ඇණඹ /Brass Nail , 
ඹකඩ ඇණඹ /Iron Nail ) 

POINT-FS ඹක/IR ඹකඩ කණු /Iron Rail  

POINT-FS භබි/Mh භනුබිර /Manhole 

POINT-FS කුඵ/RR කුණු ඵක්කිඹ/ Refuse Receptacle 

POINT-FS ඳ/SP තුය ඳයිප්ඳඹ/Stand Pipe   

POINT-FS ෆ/V ෆඛඹ තනොතවොත් හ හශ්ර නරඹ/Valve or 
Vent-pipe 

POINT-FS භඳහර /SM භතුපිට ඳහරන රෙයඹ /Surface Monument 
උතිත් රකුණ / Node) 

POINT-FS භඳහර/GCP භමිතික ඳහරන රෙයඹ /Geodetic Control 
Point උතිත් රකුණ / Node) 

POINT-FS   /Tr   /Tree 

POINT-FS කික/ KmP කිතරෝමීටය කණු /Kilometer Post  

POINT-SN   භළනුම් සාහනඹ /Survey Nodes 

POINT-TN   ඳරික්රභණ සාහනඹ/ Traverse Nodes 

POINT-TP   ඳළයික පිඹුයක් භඟින් පිහිටුන රද රෙයඹ 
/Transferred Points (Transferred survey 
nodes) 

TEXT-BD   භහයිභ වළඳින්ීතම් විස යඹ/Boundary Line 
Description 

TEXT-BD ඳහරභ/තඵෝ, 
Bridge/Cul 

ඳහරභ/තඵෝක්කු /Bridge/Culvert  

TEXT-BD තේ /Gate තේට්ටු /Gate උරකුන භඟ ලිවිඹ 
යුතුඹ./should be written with symbol) 

TEXT-BD ළි/Well ළි/Well උනිඹළකන රද අිං ඹ භඟ ලිවිඹ 
යුතුඹ./should be written with the plotted 
feature) 
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Abbreviations 
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වි්තයඹ 

Description 

TEXT-BDP   භහයිම් රෙයතේ විස යඹ/Boundary Point 
Description 
උPoint Layer ර තිතඵන සිඹළුභ රක්ණ ර 
තකටි තඹදුම් තභභ සායතේ ලිවිඹ යුතුඹ) 
(All abreviations of the features in Point 
Layer should be written in this layer) 
 

TEXT-EXT   ඉඩම් කළඵළඛතඛ  ණනඹ කයන රද 
ර් පරඹ /Computed Extent of  Land 
Parcels 

TEXT-HG   සාහනීඹ උ /Height Value 

TEXT-HYDRO   ඇශ /ඔඹ/ තේ නභ /Name of the Ela/ Oya/ 
River 

TEXT-INFO-PLAN   පිඹුය භ  ටවන් කයන ත ොයතුරු /Text in body 
of Plan 

TEXT-LOT   කළඵලි අිංකඹ /Lot Number 

TEXT-PN   ත ොයතුරු භළනුම් වඳුනහ ළනීතම් අිංකඹ /Point 
Number 

TEXT-RD භහර්  (අධි)/ 
Road(E) 

භහර් ඹ (අධිතේගී)/ Road (Expressways) 

TEXT-RD භහර්  (භ)/ 
Road(H) 

භහර් ඹ (භවහභහර් )/ Road (Highways) 

TEXT-RD භහර්  (හ)/ 
Road(ID) 

භහර් ඹ උහරි භහර් )/ Road (Irrigation Dept) 

TEXT-RD භහර්  (ඉ)/ 
Road(LD) 

භහර් ඹ උඉඩම් ිංර්ධන)/ Road (Land 
Development) 

TEXT-RD භහර්  (භහිංඅ)/ 
Road (RDA) 

භහර් ඹ උභහර්  ිංර්ධන අධිකහරිඹ)/ 
Road(Road Development Authority) 

TEXT-RD භහර්  (ප්රහ)/ 
Road(PS) 

භහර් ඹ උප්රහතද්ශීඹ බහ)/ Road (Pradeshiya 
Saba) 

TEXT-RD භහර්  (න)/ 
Road(UC)      

භහර් ඹ උන ය බහ)/ Road (Urban ) 

TEXT-RD භහර්  (භන) / 
Road (MC)        

භහර් ඹ උභවන ය බහ)/ Road (Municipal ) 

TEXT-RD භහර්  (ඳ)/ 
Road(PC) 

භහර් ඹ උඳශහත් බහ)/ Road (Provincial 
Council)  
 

TEXT-RD භහර්  (භඅ)/  
Road (MA) 

භහර් ඹ උභවළලි  අධිකහරිඹ)/ Road 
(Mahaweli Authority) 
 

TEXT-RD භහර්  උඳභහිංඅ)/ 
Road(PRDA) 

භහර් ඹ උඳශහත් භහර්  ිංර්ධන අධිකහරිඹ)/ 
Road (Provincial RDA) 
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වි්තයඹ 

Description 

TEXT-RD භහර්  (භහිංතද)/ 
Road (RDD) 

භහර් ඹ උභහර්  ිංර්ධන තදඳහර් තම්න්තු)/ 
Road (Road Development Department) 
 

TEXT-RD අඳහ /FP අඩි ඳහය /Foot Path 

TEXT-RD   ප්රතේල භහර් ඹ /Means of Access 

TEXT-RD   ඳහය/ තු ඳහය / Road / Estate Road 

TEXT-RD   භහර්  දිලහන්/Road Directions 

TEXT-SC   රෙය  ිංතක් / Feature Code 

TEXT-TP   ඳළයික පිඹුයක් භඟින් පිහිටුන රද රෙයතේ 
වඳුනහ  ළනීතම් අිංකඹ /Transferred Point 
Number  

TEXT-VAL-GRID   ග්රිඩ් ඛ අ ඹන්/ Grid Values 

VIR-ARROW   ඊ රඹ/ Arrow 

VIR-BAR   තකොටස දහය /Section Bar 

VIR-CLITCH   ඹහ රකුණ / බහ  ඹහ රකුණ/ Clitch  /  Half 
Clitch 

VIR-CS   වයස කළපුභ/ CS Profile 

VIR-DANGLE   Dangling Node 

VIR-GRID   ග්රිඩ් ඛ  තර්යහ/ Grid 

VIR-INDEX   මලික තභෝච්ඡ තර්යහ /Index  Contours 

VIR-INTER   අන් ර් තභෝච්ඡ තර්යහ / Intermediate  
Contours 

VIR-CLOSEDOT   කළඵලි පිඹීතම් ති  / Lot Closing Dot 

VIR-CLOSELINE   කළඵලි  පිඹීතම් තර්යහ /Lot Closing Line 
(ඇශකින් තවෝ භහර් ඹකින් අඩක් ර් පරඹ 
තර  න්නහ අසාහරදී එභ භහයිම්) 
(Boundary as  half way of Road or water 
feature when computing the extent)  
 

VIR-LS   දිේ කළපුභ/ LS Profile 
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Abbreviations 
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වි්තයඹ 

Description 

VIR-MARKS   තකොටස රකුණු / Section marks , ත.මී. 1 ක් 
දි  ග්රිඩ් ඛ තර්යහ තේදනඹන් /Grid Cutting line-
1cm 

 
VIR-POLY 

   
Virtual Polyline 

 
VIR-TRVLINE 

   
ඳරික්රභණ තර්යහ/Traverse Line 

TEXT- LUSE ක / Cam කපුරු /Camphor 

 කය / Car  කයමුිංගු / Cardamom 

 තඳො/ CE  
තඳොඛ ත්  උතවක්.20ට ළඩි) / Coconut 
estate (over 20 hectares) 

 තො /Cem තොතවොන්බිභ / Cemetery 

 තඳොඉ /CG 
තඳොඛ ඉඩභ උතවක්.20ට අඩු) / Coconut 
Garden (under 20 hectares) 

 තවේ /Ch තවේන / Chena 

 කු /Cin    කුරුඳු /Cinnamon   (කු - කුඹුය වහද තේ) 

 ඳළ / Cit  ඳළඟිරි / Citronella 

 තකො / Coa  තකොතකෝ / Cocoa 

 තකෝ / Cof  තකෝපි / Coffee 

 කපු / Cot කපු / Cotton 

 තද/D  තදනිඹ / Deniya  

 කළ / F  කළරඹ / Forest 

 

 
 / G = Garden  

 
ත ත්  උසථිය තවෝ  හකහලික  හ) / 
 G = Garden (permanent or temporary 
cultivation ) 

 ම / HJ  මකරහන / High jungle 

 රකළ / LJ  රඳු කළරඹ / Low jungle 

 
ඵපි / LP = Lease 
Plan ඵදුකය පිඹුය / LP = Lease Plan 

 අතව / NC  අළුත් තවළිකිරීභ / New clearing 
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ෙත්ත ්ාය    

Layers – Version 2019 

දකටි දඹදුේ     

සිංවර/ඉංග්රීසි 

Abbreviations 

Sinhala/English 

වි්තයඹ 

Description 

TEXT- LUSE ඕ / O  ඕවිට /Owita 

 කු /P     කුඹුය / Paddy field  උකු - කුරුඳු වහද තේ.) 

   / PG   ඛ ත්  /Palmyrah Garden 
  

ළ / PL  
 
ළවිඛර / Plantation ( gums, teaks & c) 

 මිඳ / PM  මිනියන් ඳ ර / Plumbago Mine 

  ළකහ / PO   ළඳළඛ කහර්ඹහරඹ / Post Office 

 
 ළවිකහ / PTO 
 

 ළඳළඛ වහ විදුලි ඳිකවුඩ කහර්ඹහරඹ / 
 Post and Telegraph Office 

 ඳ / Pt ඳ න / Patana 

 ආළඵ / PW  
ආණ්ඩුතේ ළඩ තදඳහර් තම්න්තු ඵිං රහ / 
Public Work Department bungalow 

   / Q   ඛර / Quarry 

 ය / Rb යඵර් / Rubber 

  හ / RH  හනහඹභ / Rest House 

 දුනළ / RS  දුම්රිඹ නළතුම්ඳර/ Railway Station 

 තත් / T  තත් / Tea 

 කභ / TF කභ  / Threshing Floor 

 දු / Tob  දුම්තකොශ / Tobacco 

 හිපි / TP  හිමිකම් පිඹුය / Title Plan 

 හිපි උය) / TP (Cr)  යජතේ හිමිකම් පිඹුය / Crown Title Plan 
  

එ / V  
 
එශළු  හ /  Vegetable cultivation 

  / WH  තුය ර /Water Hole 

 මුබි / WL  විෘ  මුඩුබිභ / Open Waste Land      

 

ඳහ/ab    
eg: තඳොඉඋඳහ) / 
CG (ab) 

ඳහළු  උ අතනකුත් හතප්ෙ නහභ භඟ එකට 
බහවි හ කයනු රළතබ්.)/ Abandoned (used 
conjunction with other initials)  

  ර/ RK  ර /Rock 



තද.භළ.තය.                                                            තෙත්ර  භළනුම් දත්  ැසස කිරීභ වහ ටවන්  ළබීභ 
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          ඇමුණුභ 11 

ඳරීක්ණ රෙය  වා දෙත්ර  දඳොත් පිටුක ආෙර්ලනඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

Reqn. No : Ma / LGG / 2017 / 224 

Base  Station 
31050442 

GPS 
567806.002 N 
508003.002 E 

31650441 
GPS 

 

567837.651 N     50784.255 E 
567837.641 N     50784.258 E ( check ) 

31650443 
GPS 

 

507702.014 N     507868.111 E 
507702.030 N     507868.099  E ( check ) 
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11.62 දේෙඹ          ඇමුණුභ 12 

RTK/ SLCORSnet බාවිතදඹන් වි්තය භැනුේ වා දෙත්ර  දඳොත් පිටුක ආෙර්ලනඹ 
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11.67 දේෙඹ          ඇමුණුභ 13 

        

විවිධ ග්රාවක ර්ග ලින් ව ෙත්ත ක් කිරීදේ භෘදුකාංගලින් ක් කයන රෙ අාන ෙත්ත 

Table 2: Topcon GR-5 උඳකයණඹ බහවි තඹන් රඵහ න්නහ යණ්ඩහිංක ඳත්රඹක ආදර්ලනඹ 

සිඹළුභ උතුරු, නළත නහිය යණ්ඩහිංක වහ තියස තදෝඹ මීටය ලින්  

 

Table 3: CHC i80 උඳකයණඹ බහවි තඹන් රඵහ න්නහ යණ්ඩහිංක ඳත්රඹක ආදර්ලනඹ 
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Table 4: Hi-Target V60 උඳකයණඹ බහවි තඹන් රඵහ න්නහ යණ්ඩහිංක ඳත්රඹක ආදර්ලනඹ 

 

 

Table 5: RTK බහවි හ කය රඵහ න්නහ යණ්ඩහිංක ඳත්රඹක ආදර්ලනඹ 
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ශුපධි ඳත්රඹ 
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12 ැනි ඳරිච්දේෙඹ  

පිඹුරු ැඩ 

ඳටුන 

දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 
වි්තයඹ පිටු 

 පිඹුරු ැඩ වා දඳොදු උඳදේ  

12.1.  භෘදුකහිං ඹ බහවි තඹන්  පිඹු රු නිඹළකීභ  1 

12.2.  පිඹු රු වහ තෙත්ර ඳත්ර  1 

12.3.  නිඹළකීම් ඳත්රතේ පිඹු ය සාහන   කිරීභ 1 

 ඳත්ර එකකට ඩා බාවිතා කිරීදේදී ැරකිලිභත් විඹ යුතු කරුණු 

12.4.  අභ ඳත්ර  ණනක් බහවි හ කිරීභ  1 

12.5.  පිඹුතයහි තකොටස කීඳඹක් ඇති විට ඳත්ර ත ෝයහ  ළනීභ  1 

12.6.  නිඹළකීම් ඳත් යඹ 90˚ කින් වළයීභ  1 

12.7.  ඹහඵද තකොටස වහ තඹොමු ටවන් තඹදීභ  1 

 විවිධ ර්ගර පිඹුරු ක් කශ යුතු ආකායඹ 

12.8.  අ. .පි / භ.ම.පි. ප්රතද්ල ලින් පිටස ය භළනුම් ළඩ 2 

12.9.   .පි. තවෝ අ. .පි. ප්රතද්ල තුර ළඩ 2 

12.10.  කළඩළස ය භළනුම් ප්රතද්ල තුර අනුතඵදුභක්/ .කහඵද්ධ කිරීභකදී 2 

12.11.  අ. .පි./අ.භ.පි. ප්රතද්ල ර විසිරී ඇති භළනුම් ළඩ 2 

12.12.  ම.පි. ප්රතද්ල තුර නහන් ය භළනුම් ළඩ 2 

12.13.  අ.භ.පි. තවෝ භ.ම.පි. ප්රතද්ල තුර භළනුම් ළඩ 2 

 පිඹු රු ර ඳරිභාණඹ 

12.14.  විවිධ ර් ඹන්හි පිඹු රු ර ඳරිභහණඹ 2 

 ොය දතොයතුරු, විදල  රක්ණ ඇඳීභ වා මුද්රණඹ 

12.15.  ඉඩම් විස ය දත්  ඳද්ධතිඹ වහ දහය ත ොයතුරු 3 

12.16.  න ය බහ ී.භහ තුර ළතටන භළනුම් රදී ඇතුරත් විඹ යුතු කරුණු 3 

12.17.  උතුරු තර්යහ ඇීභ   3 

12.18.  බිත්තිඹක් ව ළටක් එකභ යර තර්යහකින් එකිතනකට ඹහන විට 3 

12.19.  පිඹුතර්  හන් දළක්ීභ 3 

 අංකිත පිඹුරු ැකසීභ, භායිේගල් දඹදීභ වා ඹාඵෙ භායිේ ැඳීභ 

12.20.  අිංකි  පිඹුරු ළකී.භ, භහයිම් ඛ තඹදීභ වහ ඹහඵද භහයිම් ළීභ ඳරීක්හ 

කිරීභ 
3 

 පිඹුරු ර දඹදෙන විදල  ර්ණ ව රකුණු 

12.21.  පිඹුයක නිඛ ර්ණඹ බහවි ඹ  3 

12.22.  ජර ප්රහවර දිලහ  3 

12.23.  භහයිම් ඛ විස ය කිරීභ 4 

12.24.  යණ්ඩහිංක මුද්රණඹ කිරීභ 4 

12.25.  ඹහ රකුණ තඹදීභ 4 

12.26.  ඇශ ව අධිසාහපි  භහයිම් වහ  ර්ණ 4 

12.27.  හිමිකම් පිඹුරු, තර්යහ චිත්ර මලික පිඹුරු තවෝ තර්යහ චිත්ර පිඹුරු තඳන්නුම් 

කිරීභට ර්ණ වහ අක්ය බහවි ඹ  
4 
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දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 
වි්තයඹ පිටු 

12.28.  ත්රිතකෝණමිතික සාහන,  ප්රහතද්ිඹ ඳහරන රෙය  වහ කඤසඤ වහ ර්ණ 

ව මිමි 
4 

 පිඹුරු ර ංක්ෂිප්ත නාභ 

12.29.  පිඹුරු වහ ිංක්ෂිප්  නහභඹන් බහවි ඹ  4 

12.30.  පිඹුතර් බහවි හ කයන ිංක්ෂිප්  නහභ තඹදීභ  5 

12.31.  භහයිම් විස ය කිරීභට ිංක්ෂිප්  නහභ 5 

12.32.  ිංක්ෂිප්  නහභ පිඹුතර් ටවන් කිරීභ 5 

12.33.  පිඹුතර් අකුරු ලිීභ 5 

12.34.  අවිනිලසචි  වහ “අවි ” ඹන්න ිංක්ෂිප්  නහභඹ තඹදීභ 5 

12.35.  ඳහයක් නළ තවොත් අඩි ඳහයක් ජරභහර් ඹක ඉවුය දිතේ ළටී ඇතිවිට කළඵලි 

අිංක කිරීභ 
5 

12.36.  අඩි ඳහය ව ජරභහර් ඹන් පිඹුතර් තඳන්ීභ 5 

 ආොඹේ භායිේ 

12.37.  ම්භ  රකුණු  තඹදීභ 5 

12.38.  ආදහඹම් භහයිම් තදඳ ඹහඵද  ම් ර නම් පිඹුතර් මුද්රණඹ කිරීභ 5 

12.39.  ආදහඹම් භහයිම් වහ ම්භ  රකුණු පිඹුතර් තඳන්ීභ 5 

12.40.  ඹම් භමි රක්ණඹක භධයතඹන් ආදහඹම් භහයිම් ළතටන විට පිඹුතර් 

තඳන්ීභ 
5 

 ඹාඵෙ වි්තය 

12.41.  විවිධ භළනුම් ප්රතද්ල ර ඹහඵද විස ය මුද්රණඹ කිරීභ 6 

12.42.  හිපි භහයිම් පිඹුතර් මුද්රණඹ කිරීභ 6 

 බිේ කැඵලි අංක දඹදීභ 

12.43.  විලහර භළනුම් රදී බිම් කළඵලි අිංක තඹදීභ 6 

12.44.  භවය බිම් කළඵලි වහ අිංක තඹොදහ තනොභළති විට 7 

12.45.  සිඹළුභ ම්පර්ණ ව බහතේ තෙත්ර  ඳත්ර ර කළඵලි අිංක ටවන් කිරීභ 7 

12.46.  රිංකහ භළනුම් ඳත්ර ර අතුරු පිඹුරු අඳින විට කළඵලි අිංක තඹදීභ 7 

12.47.  කලින් තිබ භහයිම් . තරටභ ඇති විට තෙත්ර ඳත්ර ර තඹොදන  ටවන් 7 

12.48.  මලික පිඹුරු ර යතු ඳහටින් තඹොදහ ඇති කළඵලි අිංක 7 

12.49.  විභ වළඩතඹන් යුත් විලහර බිම් කළඵලි වහ කළඵලි අිංක තඹදීභ 7 

12.50.  බිම් කළඵලි වයවහ ඹහ රකුණ තඹදීභ 7 

12.51.  අහන නිතඹෝ ඹකින් යජතේ ඹයි ප්රකහි  බිම් කළඵලි වහ කළඵලි අිංක 

තඹදීභ 
7 

12.52.   ම් භහයිම් වහ ඹහ රකුණ තනොතඹදීභ 7 

12.53.   ම් භහයිම් නළතිවිට කළඵලි අිංක තඹදීභ 7 

 කැඵලි ර උඳදඵදීේ 

12.54.  කළඵලි අිංක තඹදීතම්   පර්ණහිංක ක්රභඹ 7 

12.55.  ඳළයික දර්ලක ක්රභඹ අනු කළඵලි අිංක තඹදීභ 8 

12.56.  නහන් ය භළනුම් මලික පිඹුරු අිංක පිඹුතර් දළක්ීභ 8 

12.57.  අ. .පි. ඳත්ර අිංක කිරීභ 8 

12.58.  අ. .පි. / අ.භ.ම.පි. ර තඳන්නුම් කශ යුතු තඹොමු ටවන් 8 

 ඉඩේ වි්තය රැයි්තු 

12.59.  ඉඩම් විස ය දත්   ඵඩහ 8 

12.60.  ඉඩම් විස ය රළයිසතු වහ A3 ප්රභහණතේ ඳත්ර 8 



තද.භළ.තය.           පිඹුරු ළඩ 
 

  

12 ළනි ඳරිච්තේදඹ  iii 
 

දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 
වි්තයඹ පිටු 

12.61.  ඉඩම් විස ය රළයිසතු පිළිතඹර කිරීභ වහ ආදර්ල 8 

12.62.   .පි. තවෝ අ. .පි. ර බිම් කළඵලි අරිංගු කිරීභ 8 

12.63.   .පි. තවෝ අ. .පි. වහ  න ඉඩම් විස ය රළයිසතු පිළිතඹර කිරීභ 8 

12.64.  උඳ බිම් කළඵලි ර ප්රභහණඹන්තේ එකතු, අනුකරනඹ කිරීභ 9 

12.65.  උඳ තඵදුම් බිම් කළඵලි ර තලේ ප්රභහණඹ 9 

12.66.  ඉඩම් ර නම් වන් කිරීභ 9 

12.67.  ඉඩභක තිතඵන  හන් අනු එභ ඉඩභ විස ය කිරීභ 9 

12.68.  ඳළයික තු තවෝ  හකහලික  හ ලතඹන් ඉඩතම් ඳරිවයණඹ විස ය 

කිරීභ 
9 

12.69.  ත ොඩනළගිලි විස ය කිරීභ 9 

12.70.  සථීය තවෝ  හකහලික ත ොඩනළගිලි ඹන්න තීයණඹ කිරිභ 9 

12.71.  ත ොඩනළගිලි පිළිඵ විස යහත්භක ත ොයතුරු ඇතුරත් කිරීභ 9 

12.72.  ළික් තවෝ උඛඳ ක් ළනි  තදඹක් විස ය කිරීභ 9 

12.73.  ඳහයඛ විස ය කිරීභ 9 

12.74.  යජතේ ඉඩම් ර අයුතු තර අඛරහ  ළනීභ පිළිඵ 9 

12.75.  හිමිකම් කිඹන්නන් කීඳතදතනකු සිටින විට 10 

12.76.  හිමිකම් කිඹන්නහතේ ලිපිනඹ 10 

12.77.   ම් ර නම් ලිීභ 10 

12.78.  ප්රහතද්ශීඹ බහ, න ය බහ ව භව න ය බහ ී.භහතුර පිහිටි  ම් වහ 

රිඳනම් අිංක විස ය කිරීභ 
10 

12.79.  බිම් ප්රභහණ  ණන් ඵළලීභ 10 

12.80.   ම් කිහිඳඹකට ළතටන විට  තම් නභ ලිීභ 10 

12.81.  ඉඩම් විස ය රළයිසතු අත්න් කිරීභ 10 

12.82.  ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ භළනුම් ඉඛලීම් අිංකඹ ඇතුරත් කිරීභ 10 

12.83.  අත්කය  ළනීතම් භළනුම් ර ඉඩම් විස ය රළයිසතු   10 

12.84.  ඉඩම් විස ය රළයිසතුක ර්  ප්රභහණ ිංතලෝධනඹ 10 

 භැනුේ පිළිඵ ාර්තා 

12.85.  භළනුම් ර් ඹන්ට අදහශ න හර් හ ආකෘති ඳත්රඹන් 11 

12.86.  හර් හ නිසිඹහකහය ම්පර්ණ කිරීභ 11 

12.87.  හර් හතේ අන් ර්   විඹ යුතු කරුණු 11 

12.88.  හර් හතේ ඇතුරත් තනොවිඹ යුතු කරුණු 11 

12.89.  භළනුම් ඉඛලීතම් කයන රද තනසී ම් හර් හට ඇතුරත් කිරීභ 11 

 ඳරිපයක ඉඩේ වි්තය රැයි්තු පිළිදඹර කිරීභ 

12.90.  ඳරිපයක ඉඩම් විස ය රළයිසතුක් කස කිරීභ 11 

12.91.  දිස ත්රික් කහර්ඹහරතේ ිංතලෝධන ටවන් ඳත්හත න ඹහභ 12 

12.92.  ඉ. ිං. ආ. ව ඉඩම් ප්රදහන (විතලේ විධිවිධහන) ඳනත් ඹටතත් ඳරිපයක ඉඩම් 

විස ය රළයිසතු  ලිීභ 12 

12.93.  ත ොයතුරු ඳරික්හ කිරිභ ව වතික කිරීභ 12 

12.94.  තෙත්ර ඳරික්හකින් ඳසු ඳරිපයක ඉඩම් විස ය රළයිසතු පිළිතඹර කිරීභ 12 

12.95.  න ඉඩම් විස ය රළයිසතු පිටු අිංක රඵහ  ළනීභ 12 

12.96.  ඳළයික ඉඩම් විස ය රළයිසතු ිංතලෝධනඹ කිරීභ 12 

12.97.  ඳරිපයක ඉඩම් විස ය රළයිසතු පිටඳත් නිකුත් කිරීභ 12 

12.98.  කළඩළස ය පිඹුයක ත ොයතුරු ඹාහත් කිරීභ 12 
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දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 
වි්තයඹ පිටු 

 පිඹුරු ඳරික්ා කිරීභ 

12.99.  මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් භළනුම් ඉඛලීභ අන් කිරීභ 13 

12.100.  මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින්  පිඹුරු ඳරික්හ කිරීභ 13 

12.101.  පිඹුය අනුභ  කිරීභ වහ අිංකි  දත්  ම්ඵන්ධ තජය.මි. අ. තේ  කීභ 13 

12.102.  තජය.මි. අ. විසින් පිඹුතර් ඳරික්හ කශ යුතු කරුණු රළයිසතු 13 

12.103.  එක් නිරධහරිඹකු අන් තනොකශ පිඹුරු තනත් නිරධහරිතඹකුට බහයදීභ 13 

 පිඹුරු අත්න් කිරීභ 

12.104.  මිනින්තදෝරුයඹහ, මිනින්තදෝරු අධිකහරි ව තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි 

විසින් පිඹුරු අත්න් කිරීභ 
13 

12.105.  න භළනුම් ළඩක් භඟින් ඳළයික ළඩ අරිංගු කිරීභ 13 

 ඇමුණුේ  

ඇමුණුභ 01 තනොතඹකුත් ර්  ර භළනුම් වහ පිළිතඹර කයනු රඵන ඉඩම් විස ය 

රළයිසතු ආදර්ල 
14 

ඇමුණුභ 02 පිඹුරු ඳරීක්හ කිරීභට අදහශ උඳතදස 18 
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12 ැනි ඳරිච්දේෙඹ 

පිඹුරු ැඩ 

 

පිඹුරු ැඩ වා දඳොදු උඳදේ 

 

12.1. සිඹළු භළනුම් රට අදහශ පිඹුරු කස කිරීභට මිනින්තදෝරු තදඳහර් තම්න්තුතන් රඵහදී ඇති 

භෘදුකහිං ඹ බහවි හ කශ යුතුඹ. ඉඩම් විස ය දත්  ඳද්ධතිඹට ඇතුරත් කයන දත්  ලින් ත ෝයහ ත් 

දත්  බහවි හ කය ඉඩම් විස ය රළයිසතු පිළිතඹර න ඳරිදි භෘදුකහිං ඹ කස කය ඇ . තභභ ඉඩම් 

විස ය දත්  ඳද්ධතිතේ ඇති දත්  බහවි හ කය තබ් තේහක් වයවහ ත ොයතුරු විලසතඛණඹ කිරීභට 

වළකින ඳරිදි දත්  ුව   කිරීභක් සිදුකය ඇ . ෆභවිටභ කහලීන ඹාහත් කයන රද භෘදුකහිං ඹ 

බහවි හ කශ යුතුඹ. 

 

12.2. පිඹුරු/ කළඩළස ය සිතිඹම් ඇීභ වහ A3 ප්රභහණතේ හිස තෙත්ර ඳත්ර බහවි හ කශ යුතුඹ. පිඹුතර් ට 

භහයිම් විස ය, ග්රිඩ් ඛ තර්යහ ව භළනුම් විස ය ඉඩම් විස ය දත්  ඳද්ධතිතේ ත ොයතුරු බහවි හ කය 

ඳරි ණක  භෘදුකහිං ඹ භඟින් මුද්රණඹ කශ යුතුඹ. 

 

12.3. පිඹුය මුද්රණඹට තඳය, පිඹුයට ඹන ඉඩ ප්රභහණඹ  ළන ළරකිලිභත් ඳරික්හ කය ඵරහ, තෙත්ර ඳත්රතේ 

පිඹුතර් පිහිටීභ තීයණඹ කශ යුතුඹ. මලිකභ නිළයදි පිඹුය පිහිටුහ  ළනීතභන් තවො නිභහකින් යුත් 

පිඹුරු/කළඩළස ය සිතිඹම් ළකසිඹ වළක. 

 

 

ඳත්ර එකකට ඩා බාවිතා කිරීදේදී ැරකිලිභත් විඹ යුතු කරුණු 

 

12.4. A3 ප්රභහණතේ ඳත්ර කීඳඹක්  ළනීභට සිදුන විලහර ප්රතද්ලඹක භළනුභකදී, ඳත්ර ළකසුභ ළරකිලිභත් 

කශ යුතුඹ. තභ භඟින් අදහශ ප්රතද්ලඹ අභ ඳත්ර  ණනකින් ආයණඹ කශ වළක. එතභන්භ පිඹුයක් A3 

ඳත්ර 1ට ඩහ ළඩින විට ඳශමු ඳත්රතේ උතුරු වහ නළත නහිය දිලහට ඳත්ර තනො   යුතුඹ. තභභ ඳත්ර 

ළකසුභ පිඹු ය මුද්රණඹට තඳය මිනින්තදෝරු අධිකහරී විසින් ඳරික්හ කශ යුතුඹ. 

 

12.5. අලය වූ විට 90º ක් තුලින් භධයවසන තර්යහ වයහ තිතඵන විටද, සිඹළුභ පිඹුරු භ  මුද්රණඹන්, 

ඳත්රතේ ශීර් මුද්රණඹ කය ඇති දිලහට අනුකර කශ යුතුඹ. පිඹුයක් තකොටස එකකට ළඩි  ණනකින් 

යුක් තේ නම් සිඹළුභ තකොටස ලින් ිංයුක්  පිඹුයක් ඳවසුතන් පිළිතඹර කිරීභට වළකින ඳරිදි 

තභභ තකොටස ර මුද්රණඹ කිරීතම් දිලහ පිඹුතර් ඳශමු තකොට භඟ භහන විඹ යුතුඹ.  

 

12.6. ඳත්රඹ 90º කින් වළයීභට අලය වූවිට, එඹ ඔයතරෝසුතේ කටු කළයතකන දිලහට ප්රතිවිරුද්ධ දිලහට 

විඹ යුතුඹ. තභතර  ත් විට පිඹුතර් ත ොනු කයන ඳත්ර දහයඹ ඔඵතේ ම් අ  ඳළත් ට රළතබ්.  ද 

සිඹළුභ පිඹුරු භ  මුද්රණඹන්, ඳත්රතේ ශීර් මුද්රණඹ කය ඇති දිලහට අනුකර කශ යුතුඹ. 

 

12.7. ඳත්ර එකකට ඩහ බහවි හ කිරීතම්දී සිඹළුභ තකොටස ර තට් ඇති නිඛ ග්රිඩ් ඛ තර්යහට මි.මී. 1 ක් 

නුදුරින්  “                        ” ඹනුතන් මි. මී. 1 ක් ඳශර අකුරින් ඳළවළදිලි ෆභ තකොටකට ඹහඵද 

තීරු ර ලිඹහ තකොටස එකිතනකට තඹොමු කිරීභ දළක්විඹ යුතුඹ. මි.මී.  1  ණන්  නු රඵන්තන් 

1:4,000 ඳරිභහණතඹනි. භළනුභ තුර ළතටන තභභ ග්රිඩ් ඛ තර්යහතේ තකොට ව භළනුතම් බහහිය භහයිතම් 

පිට ට  මි.මී.  5ක ඳභණ තකොට කළු ඳහටින්  ඇඳිඹ යුතු අ ය, තන් තන් බිම් කළඵලි තුර ව 

.හයින් පිට   එභ ග්රිඩ් ඛ තර්යහතේ තකොටස රට කළු ඳහටින්  ඹහ රකුණ තඹදිඹ යුතුඹ. 

 

 

 

 

4 ළනි තකොට                  
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විවිධ ර්ගර පිඹුරු ක් කශ යුතු ආකායඹ 

 

12.8. අ. .පි/ භ.ම.පි. ප්රතද්ල රට අඹත් තනොන ප්රතද්ල වහ මලික පිඹුයක් කස කශ  යුතුඹ. 

දිසත්රික්කඹට අදහශ උඳර්ගික අක්යඹට ඳසු මලික පිඹුරු අිංකඹ මුද්රණඹ කශ යුතු අ ය 

මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරතඹන් මලික පිඹුරු අිංකඹ රඵහ    යුතුඹ.  

දිසත්රික් උඳර්  වහ   4.13 තේදඹ ඵරන්න. 

 

12.9.  .පි. තවෝ අ. .පි. ප්රතද්ල තුර ළඩ වහ ඳරිපයක පිඹුයක් කස කශ යුතුඹ. අහනඹට බහවි හ කය 

ඇති අතිතර්ක අිංකඹ, ඳත්ර අිංකඹ, කළඵලි අිංකඹ ව ඉඩම් විස ය රළයිසතු පිටු අිංකඹ උ4.47 දේෙඹ 

අනු) දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරතඹන් ලිඛි  රඵහ    යුතුඹ. 

 

12.10.  කළඩළස ය භළනුම් ප්රතද්ල තුර අනුතඵදුභක්/ .කහඵද්ධ කිරීභකදී න ඳත්රඹක් ෆදිඹ යුතු අ ය 

අහනඹට බහවි හ කශ ඳත්ර අිංකඹ, කළඵලි අිංකඹ ව ඉඩම් විස ය රළයිසතු පිටු අිංකඹ දිසත්රික් 

මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරතඹන් ලිඛි  රඵහ    යුතුඹ. 

 

12.11. අ. .පි./අ.භ.පි. ප්රතද්ල ර භළනුම් ළඩ, විසිරී ඇති බිම් කළඵලි කිහිඳඹක් යුක්  න්තන් නම්, එතේ 

එක් එක් බිම් කළඵලි මව වහ අළුත් A3 ප්රභහණතේ ඳත්ර  ළනීභ අලය නළ . බිම් මව 2ක් තවෝ 

ඊට ළඩි  ණනක් එකභ A3 ප්රභහණතේ තෙත්ර ඳත්රතේ අතුරු පිඹුරු ලතඹන් තඳන්විඹ වළක. 

 

12.12. නහන් ය භළනුම් මලික පිඹුරු ප්රතද්ල තුර භළනුම් කටයුතු  අ. .පි. ප්රතද්ල තුරදී කටයුතු කයන 

ආකහයඹටභ  කශ යුතුඹ. 

 

12.13. අ.භ.පි ව භ.මු.පි ප්රතද්ල තුර ළඩ වහ අහන ඉඩම් කළඵලි අිංකඹ, අහන ලතඹන් බහවි හ කය 

ඇති  ඳත්ර අිංකඹ, ඉඩම් විස ය රළයිසතු පිටු අිංකඹ ව අතුරු පිඹුරු අිංකඹ තවෝ අතිතර්ක අිංකඹ 

දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරතඹන් ලිඛි  රඵහ    යුතුඹ. 

 

 

පිඹු රු ර ඳරිභාණඹ 

 

12.14. ඳව  වන් භළනුම් රදී වළය අන් සිඹළුභ භළනුම් රදී 1:2,000 ඳරිභහණඹ බහවි හ කශ යුතුඹ. 

 

අ) අත්කය  ළනීතම් භළනුම් ර පිඹුරු අඳිනු රඵන ඳරිභහණඹ වහ   6.39 දේෙඹ ඵරන්න. 

ආ) අයුතු තර අඛරහ  න්නහ රද කුඩහ ඉඩම් වුද, .හ ටිනහ ඵළවින් තවෝ 1:2,000 ඳරිභහණඹට 

ඇීතම්දී ඳළවළදිලි තනොතඳතනන ඉ හ කුඩහ බිම් කළඵලි 

ඇ) ත ඛ, අත්තිහයම්, න ය වහ  ම් ර තිතඵන ඳහයඛර භහයිම් 

ඈ) ඳළයික භළනුම් දම්ළඛ ඳරිභහණඹට තවෝ 1:4,000 ඳරිභහණඹට ඇ තිතඵන විතලේ 

අසාහරදී අළුත න් භනින ඉඩභ ටිනහ ඉඩභක් තනොන්තන් නම් වහ එඹ 1:5,000 

ඳරිභහණඹට ඇීභ ඩහ පරදහයි න්තන් නම්, දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරිතේ  

අනුභළතිඹ රඵහත න එභ ඳරිභහණඹට ඇඳිඹ යුතුඹ. 

ඉ) ඹම්කිසි  පිඹුයක අලය හඹ අනු කුඩහ තවෝ විලහර තවෝ ඳරිභහණඹකින් එඹ ඇඳිඹ යුතුවූ විට 

උදහ: ඉිංජිතන්රු තඹෝජනහ ක්රභ වහ අලය න ත ොයතුරු තෝදිසි කිරීතම් භළනුම් වහ 

1:10,000 තවෝ කහර්ඹ සාහන පිඹුයක් (Site Plan) වහ 1:100 ඳරිභහණඹද අලය නු ඇ . 

ඊ) කළඩළස ය සිතිඹම්ර ඳරිභහණඹ වහ අිංකනඹ වහ   21.32 දේෙඹ ඵරන්න. 

උ) අධිකහරිඳත්ර උඋහවි තකොමින්) භළනුම් ර ඳරිභහණඹ වහ   5.18 දේෙඹ ඵරන්න. 
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ොය දතොයතුරු, විදල  රක්ණ ඇඳීභ වා මුද්රණඹ 

 

12.15. ඉඩම් විස ය දත්  ඳද්ධතිඹ වහ  භ, ග්රහභ නිරධහරි තකොට්නහලඹ, ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් තකොට්නහලඹ, 

දිසත්රික්කඹ ව ඳශහ  ඇතුරත් කිරීතභන් ඳසු, A3 ප්රභහණතේ තෙත්ර ඳත්රතේ මුද්රණඹ කිරීභට වළක. 

 

12.16. න ය බහ ී.භහ තුර ළතටන භළනුම් රදී තකොට්නහල අිංකඹ ව නභ උඑක තප්ලිඹකද) ව 

ප්රහතද්ිඹ ඵර භණ්ඩරතේ නභ උඊශඟ තප්ලිතේද) ඉඩ ඇති ඳරිදි මුද්රණඹ කශ යුතුඹ. 

“36 ළනි තකොට්නහලඹ, කිරුශ” 
 “තකොශම භව න ය බහ ී.භහ තුර 

 

12.17. උතුරු තර්යහ A3 ප්රභහණතේ තෙත්ර ඳත්රතේ ඊහන ඳළත්තත් සුදුසු සාහනඹක ඇීභ ඩහ සුදුසුඹ. එහි 

උ ත.මී. 4ක් විඹ යුතුඹ. 

 

12.18. බිත්තිඹක් ව ළටක් එකභ යර තර්යහකින් එකිතනකට ඹහතේ නම් බිත්තිඹ ව ළට එකිතනකට 

තනස වඳුනහ  ළනීභට වළකින තර බිත්තිඹ උළටට ඩහ භදක් ඝන) ම්භ  රකුණු ආකහයඹට 

ඇඳිඹ යුතුඹ. 

 

12.19. ඹම් බිම් තකොටක ඇත්තත් එකභ  හ නම් තවෝ පිඹුතර් තන් කය තඳන්හ ඇති  හන් එකට ළඩි 

 ණනක් ඇත ොත්,  හතේ විස යඹ මුද්රණඹ කිරීභ අලය නළ . විස යඹ මුද්රණඹ කිරීභ අලය 

න්තන්, බිම් තකොටක ඇති තනස  හන්  කිහිඳඹක් පිඹුතර් තන් තන් දක්හ ඇත ොත් ඳභික. 

 

 

 

අංකිත පිඹුරු ැකසීභ, භායිේගල් දඹදීභ වා ඹාඵෙ භායිේ ැඳීභ 

 

12.20. අ) මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් තෙත්රතේ භනින රද දත්   ව ඳරිතරෝකණඹ උscanned) කයන රද 

පිඹුරු උඳතඹෝගි කයත න අිංකි  පිඹුරු ළකී.භ භළනුම් කටයුතු වහ භ හමී සිදු කශ යුතුඹ. 

 

ආ) හිමිකම් පිඹුරු,  තර්යහ චිත්ර, නියවුඛ කයන රද මලික පිඹුරු ආදිතඹහි විස ය භහයිම් ඇීභ ව 

.හතේ රරන රද භහයිම් ඛ ඇීභ,   මිනින්තදෝරු අධිකහරි වහ දිසත්රික් තජයසන   මිනින්තදෝරු 

අධිකහරි විසින් භහයිම් ඛ තඹදීභ ප්රභහණත් තර ව පරදහයි තර කය තිතබ්දළයි වතික 

ලතඹන්භ දළන   යුතුඹ. 

 

ඇ)   මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින්, භළනුම් ප්රතද්ලඹන් එකිතනකට ඹහ තිතඵන විට එක් එක් 

මිනින්තදෝරුයඹහතේ භළනුම් ර භහයිම් හ ඵළලිඹ යුතුඹ. එභ තඳොදු භහයිම් අ ය හිඩළස 

තවෝ අතිච්ඡහදන තනොතිබිඹ යුතුඹ. ෆභ විටභ තඳොදු භහයිම් එක් මිනින්තදෝරුයතඹකු විසින් 

භළනුම් කිරිතභන් ඳසු එඹ අතනක් මිනින්තදෝරුයඹහට  පිඹුරු කටයුතු වහ රඵහදිඹ යුතුඹ. 

 

 

පිඹුරු ර දඹදෙන විදල  ර්ණ ව රකුණු 

 

12.21. කඤසඤ ව දම්ළඛ තර්යහ නිඛ ඳහටින් තිබිඹ යුතුඹ. තෙත්ර තඳොත් අිංක වහ පිටු අිංක කිහිඳඹක් නිඛ 

ඳහටින් වන් කශ යුතුඹ. එතේභ  රමිති තඳොත්ර අිංකඹ ද නිඛ ඳහටින් එතුතරෝන් කඩදහසිතඹහි 

ටවන් කශ යුතුඹ. 

අහන නියවුඛ ප්රතද්ලලින් ඵළවළය ළඩ ම්ඵන්ධතඹන් A3 ප්රභහණතේ තෙත්ර ඳත්ර ර, ඳළයික ඳත්ර 

රට තඹොමු ටවන් නිඛ ඳහටින් තඳන්විඹ යුතුඹ. 

 

12.22. ජරභහර් ර ජරඹ  රහ ඹන දිලහ දක්න ඊ ර රකුණු ඳළවළදිලි කළුඳහටින් ඇඳිඹ යුතුඹ.  

 



තද.භළ.තය.           පිඹුරු ළඩ 
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12.23. භහයිම් ඛ තඳන්නුම් කයන තිත් වහ භහයිම් ඛ විස ය කිරීම් ද කළු ඳහටින් කශ යුතුඹ. 

 

12.24. ෆභ පිඹුයක්භ ඳරිතරෝකනඹ කශ යුතු ඵළවින් තෙත්ර ඳත්ර ර අභ ලතඹන් මුළු තදකක ග්රිඩ් ඛ තර්යහ 

තේදනඹන් තන්ටිමීටර් 1 ක් දි  කළු ඉරි ලින් තඳන්හ එහි යණ්ඩහිංක අ ඹන් කිඹවිඹ වළකි දිලහට 

අ ඹ ළඩින අයුරින් පර්ණ අ ඹන් ඳභණක් කළු ර්ණතඹන් මුද්රණඹ කශ යුතුඹ. 

 

12.25. ඹහ රකුණ කළු ඳහටින් විඹ යුතුඹ. බිත්තිඹක තවෝ අ රක ආදිතඹහි බහ ඹක්, තදඳළත්තත් සිටින 

අයිතිහසිකම් කිඹහ සිටින්නන්ට අඹත් නම් ඹහ රකුණ එභ භහයිභ වයවහ රකුණු තනොකය තදඳළත්තත් 

තන තනභ අර්ධ ඹහ රකුණු තඹදිඹ යුතුඹ. 

 

12.26. ඳව  වන් භහයිම් වළය අන් සිඹළු භහයිම් කළු ඳහටින් ඇඳිඹ යුතුඹ. 

 

අ) ජර ප්රහව ළනි ජරඹ ආ්රි  අිං  කව මිශ්ර  ළිලලි  උCadmium orange) ර්ණතඹන් ඇඳිඹ 

යුතුඹ.උතභභ භහයිම් තනත් භහයිම් භඟ භඳහ  න විටද තභභ ර්ණතඹන්භ ඇඳිඹ යුතුඹ, 

එතවත් තනත් භහයිම් කළු ඳහටින් විස ය කශ යුතුඹ.) 

 

ආ) අධිසාහඳන භහයිම් යතු ර්ණතඹන් දළක්විඹ යුතුඹ. ඳතින පිඹුරු ර භහයිම් අධිසාහඳනඹ 

කශ යුත්තත් ඳරිතරෝකනඹ උscanned) වහ භමි යණ්ඩහිංක රට ඳරිර් නඹ කයන රද උGeo 

referenced) ප්රතිබිම්ඵ උImages) භගිනි.   

 

12.27. මුඛ පිඹුතර් වළය තනත් ඕනෆභ පිඹුයක, හිමිකම් පිඹුරු, තර්යහ චිත්ර මලික පිඹුරු තවෝ තර්යහ චිත්ර පිඹුරු 

තවෝ තඳන්නුම් කයන විට „හිපි‟උTP), „තර්‟උD), „මපි‟උPP) තවෝ „තර්පි‟උDP) ඹන අක්ය අිංකඹන් 

භඟ පිඹුතයහි යතු ර්නතඹන් මුද්රණඹ කශ යුතුඹ. අළුත් භළනුභකට ඹහතන ඉඩම් කළඵලි රට අඹත් 

ඵදු පිඹුරු අිංක නළ තවොත්, ඵදු තර්යහ චිත්ර අිංක විකීර්ණ භළනුම් ර කළු ඳහටින් තඳන්නුම් කශ යුතුඹ. 

රිංකහ භළනුම් රට අඹත් න ඉඩම් කළඵලි ම්ඵන්ධතඹන් පිළිතඹර කය තිතඵන පිඹුයක තභභ අිංක 

වන් තනොකශ යුතුඹ. 

 

12.28. ත්රිතකෝණමිතික සාහන, ප්රහතද්ිඹ ඳහරන රෙය  වහ කඤසඤ ඳව  වන් මිමි වහ ර්ණ ලින් පිඹුතර් 

තඳන්විඹ යුතුඹ.   

  

ත්රිතකෝණමිතික සාහන -   යතු ඳහට ත්රිතකෝණ භඟින් ඳළති මි.මී. 3.0 ක් තර 

 ප්රහතද්ශීඹ ඳරික්රභණ රෙය  -   නිඛ ඳහට ත්රිතකෝණ භඟින් ඳළති මි.මී. 3.0 ක් තර 

 ප්රහාමික ඳරික්රභණ කඤසඤ   -   නිඛ ඳහට චතුයස්ර භඟින් ඳළති මි.මී. 2.0 ක් තර 

ද්විතියික ඳරික්රභණ කඤසඤ     -   නිඛ ඳහට ෘත්  භඟින් එහි විලසකම්බඹ මි.මී 2.0 ක් තර 

 ෘතීයික ඳරික්රභණ කඤසඤ    -   නිඛ ඳහට ෘත්  භඟින් එහි විලසකම්බඹ මි.මී 1.5 ක් තර 

 විස ය ඳරික්රභණ කඤසඤ     -   වළකි  හක් කුඩහ නිඛ ඳහට ෘත්  භඟින්  

ඳළයික තෙත්ර තඳොත් ඇසුතයන්  

නළ  අඳින රද කඤසඤ -  නිඛ ඳහට ත්රිතකෝණ භඟින් ඳළති මි.මී 1.25ක් තර 

තෙත්ර තඳොත් තඹොමු     -  නිඛ ඳහටින් උදහ.  EDM  හ 2122  තර කඤසඤඹ අලින් සුදුසු     

  ඳරිදි     18 

 

 

පිඹුරු ර ංක්ෂිප්ත නාභ 

 

12.29. ෆභ පිඹුයක්භ පිළිතඹර කිරීතම්දී තඹොදනු රඵන සිඹළුභ ිංක්ෂිප්  නහභඹන් වහ තඹොමුක් තඹොදහ 

විස ය කශ යුතු අ ය    11 ළනි ඳරිච්තේදතේ 10 න ඇමුණුභ ඳරිදි ිංක්ෂිප්  නහභ බහවි හ කශ 

යුතුඹ. 
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12.30. පිඹුරු ර ිංක්ෂිප්  නහභ තඹදීතම්දී ඳව  වන් කරුණු සිහිතේ  ඵහ    යුතුඹ. 

 
අ) ිංක්ෂිප්  නහභ වහ තඹොදන අක්ය බිම් කළඵලි අිංක රට ඹටින් තඹදිඹ යුතුඹ. 

ආ)   අක්ය අ ය නළතීතම් රකුණ තනොතඹදිඹ යුතුඹ. 

ඇ) ශඟ ශඟභ විස ය තඳන්නුම් කිරීභට සිදුන විට තභභ අක්ය බිම් කළඵලි රට පිටතින් ලිඹහ එභ 

විස යඹ අදහශ න  ළන ඊ රකුණක් භඟින් තඳන්නුම් කශ යුතුඹ. එතේ නළත්නම් එඹ තනභ 

තඹොමු ගුක ටවන් කශ යුතුඹ. 

ඈ) ඹහඵද ඉඩම් ර තභභ අක්ය මුද්රණඹ කශ යුත්තත් ඉඩතම් නභට ඹටින්ඹ. 

 

12.31. පිඹුයක ආදහඹම් භහයිම් ඇතුළු සිඹළු භහයිම් විස ය කශ යුතු අ ය . වහ ිංක්ෂිප්  නහභ ව 

රකුණු    11ළනි ඳරිච්තේදතේ 10 න ඇමුණුභ අනු තඹදිඹ යුතුඹ. 

 

12.32. පිඹුතර් විස ය යහකර තනොන අයුරින් ිංක්ෂිප්  නහභ අක්ය ලිවිඹ යුතු අ ය, .හට ඳසු 

නළතීතම් රකුණ තනොතඹදිඹ යුතුඹ. 

 

12.33. පිඹුතර් ලිඹන අකුරු සිඹඛරභ   22.7 දේෙඹ අනු විඹ යුතුඹ. 

 

12.34. සිඹළුභ භහර්  වහ තන්කශ බිම්ර භහයිම් සථීය තර්යහ ලින් තඳන්නුම් කශ යුතුඹ. තභළනි භහයිම් 

පිඹුතයහි විස ය කශ යුතුඹ. .හ භමිතේ රකුණු කය තනොභළති නම්, „අවි‟ ඹනුතන් .හ විස ය කශ 

යුතුඹ. රිංකහ භළනුම් පිඹුරු ර වළය අනිකුත් පිඹුරු ර තිතඵන අඩි ඳහය, ඳහය, භහර්  උප්රහ),  භහර්  

උභන), භහර්  උභහිංඅ) ආදි ලතඹන් විස ය කය ලිවිඹ යුතුඹ. භහයිභක භහයිම් ඛ සිටුහ තිතඵන විට 

„අවි‟ ඹන ිංක්ෂිප්  නහභඹ තනොතඹදිඹ යුතුඹ. 

 

12.35. භහර් ඹක් නළ තවොත් අඩි ඳහයක් ජරභහර් ඹක ඉවුය දිතේ ළටී ඇත්නම් එඹ ජරභහර් තඹන් තන්කය 

කළඵලි අිංක තඹොදහ තඳන්නුම් කශ යුතුඹ. තභභ රක්ණ තදක ම්ඵන්ධතඹන් ඉඩම් නියවුඛ කිරීතම් 

නිරධහරිඹහට ත න තනභ දළන්ීම් නිකුත් කිරීභට සිදු න්තන්ඹ. 

 

12.36. අිංකි  දත්  ලින් පිඹුය ළකී.තම්දී අඩි ඳහය ව ජරභහර්  එහි නිඹමි  ප්රභහණතඹන්භ තඳන්විඹ 

යුතුඹ.  අඩි ඳහය පිඹුතර් කළු ර්ණතඹන් එහි නිඹමි  ප්රභහණතඹන්භ තඳන්විඹ යුතුඹ. එඹ අඩි ඳහය 

තර තවෝ „අඳහ‟ ඹන ිංක්ෂිප්  නහභඹ බහවි තඹන් විස ය කශ යුතුඹ. 

 

 

ආොඹේ භායිේ 

 

12.37. ම්භ  රකුණු  තඹදීභ   11 ළනි ඳරිච්තේදතඹහි ඇමුණුභ 10  අනු සිදු කශ යුතුඹ. 

 

12.38. ආදහඹම් භහයිම් තඳන්ීභට පිඹුතර් ම්භ  රකුණු තඹදීතම්දී, ආදහඹම් තකොට්නහලතේ නභ භහයිභ 

තදඳළත්තත්භ තඳන්විඹ යුතුඹ.  භකට  න්නහ රද ඳත්රඹකට ම්පර්ණ භළනුභ ළතටන විට ඹහඵද  ම් 

එකක් තවෝ කීඳඹක් ඇත්නම්, ඹහඵද  ම් ර නම් ඳභණක් පිඹුතර් මුද්රණඹ කිරීභ කශ යුතුඹ. 

 

12.39. ආදහඹම් භහයිම් පිළිඵ ම්භ  රකුණු විලහර පිඹුයක් ටහ ම්පර්ණතඹන්භ තඹදීභ අලය නළ . තම් 

ම්ඵන්ධ මිනින්තදෝරුයතඹකුට සිඹ අභිභ ඹ ඳරිදි කටයුතු කශ වළකිඹ. එතවත් ම්භ  රකුණු 

පිඹුතර් අදහශ සාහන ර තකොටස ලතඹන් තඹොදහ ආදහඹම් භහයිම් ඳළවළදිලි තඳන්නුම් කශ යුතුඹ. 

ඹහඵද ආදහඹම්  භහයිම් .හට අඹත් ම්භ  රකුණු ලින් තඳන්නුම් කශ යුතුඹ. 

 

12.40. ඹම් භමි රක්ණඹක භධයතඹන් ආදහඹම් භහයිම් ළතටන විට, රිංකහ භළනුම් රදී තභන් ඊට කළඵලි 

අිංක තඹදීභට සිදුන විට එභ භමි රක්ණඹට අඹත් ප්රතද්ලතඹන් වරි අඩක් එක් එක්  ම් පිඹුතයහි 

කළඵලි අිංක තඹොදහ තඳන්නුම් කශ යුතුඹ. එතේභ ත්රිතකෝණමිතික සාහනඹක්  භක භහයිභක පිහිටහ 
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තිතඵන විට ආදහඹම් භහයිතම් පිහිටීභ ත්රිතකෝණමිතික රක්ඹට තන් කශ බිභ වයවහ ඇඳිඹ යුතු අ ය, 

තන්කශ බිතභහි තකොටස තදකට තන තනභ කළඵලි අිංක තඹදිඹ යුතුඹ. 

 

ඹාඵෙ වි්තය 

 

12.41. අ)       අ. .පි.  ප්රතද්ලඹකින් පිට ප්රතද්ලඹකට ඹහඵද හිමිකම් පිඹුයක් තවෝ මලික පිඹුයක් තවෝ 

භහයිම් ඛ තනොතඹද ඳළයික භළනුභක් වූ විට, හිපි  තවෝ මපි අිංකඹට අභ ය ඹහඵද බිම් 

කළඵලි ර නම්, හිමිකම් කිඹන්නන්තේ විස යඹ ව ඳළයික පිඹුරු රට තඹොමු ටවන්, 

පිඹුතර් තඳන්විඹ යුතුඹ. න ය ඵද ප්රතද්ල ම්ඵන්ධතඹන්, රිඳනම් අිංකඹ භඟ භහර් තේ 

නභ ඉඩතම් නභට ඹටින් මුද්රණඹ කයනු රළතබ්. භහයිම් ඛ දළම අළුත් හිමිකම් පිඹුයක්, තර්යහ 

චිත්ර පිඹුයක් තවෝ මලික පිඹුයක් භඟින් හිමිකම් කිඹනු රඵන භහයිභක් ඹහ පිහිටහ ඇත්නම් ව 

.හ භ  ළතට් නම්, හිමිකම් පිඹුයට තවෝ මලික පිඹුයට තඹොමු ටවනක් ව බිම් කළඵලි 

අිංකඹ යතු ර්ණතඹන් තඳන්ීභ ප්රභහණත්ඹ. නළ තවොත් ම්පර්ණ ඹහඵද විස යඹ අලය 

තේ. 

 

ආ) අ. .පි.  තවෝ අ.භ.පි. ප්රතද්ල ර, ඹහඵද බිම් කළඵලි අිංක විස ය තනොභළති මුද්රණඹ කශ 

යුතුඹ. එතවත් ඹහඵද බිම් කළඵළඛරක එක්  හකට ඩහ ඇත්නම් .හතේ විස යද මුද්රණඹ 

කශ යුතුඹ. 

 

ඇ) කළඩළස ය සිතිඹම් ප්රතද්ල තුර ඹහඵද බිම් කළඵලි අිංක/ කරහඳ අිංක/ ක.සි. අිංක වහ ග්රහභ 

නිරධහරි තකොට්නහලතේ නභ මුද්රණඹ කශ යුතුඹ. 

 

ඈ) ඹහඵද පිඹුරු අිංක නළ  මුද්රණඹ කිරීතභන් ඹහඵද භහයිම් භ  යතු ඳහටින් ඹහ රකුණු තඹදීභ 

භඟ වළරිඹ යුතුඹ. 

 

ඊ) න යඵද ප්රතද්ල ර භහර්  වහ ප්රහතද්ශීඹ නම් ඇති විට, භහර්  ර දිලහ මුද්රණඹ කිරීභ 

අලය නළ . 

 

12.42. හිමිකම් පිඹුරු ර තවෝ මුළුභනින්භ ඳළරු තර්යහ චිත්ර ර තවෝ නියවුඛ කිරීතම්දී  පුද් ලික ඹයි 

නිතඹෝ  කශ  ඉඩම් තවෝ භහයිම්, අත්කය  ළනීතම් භළනුම් රදී කටයුතු කයන්නට සිදුන පුද් ලික 

ඉඩම් තුරට ළතටන විට, .හ ආන්න ලතඹන් අධිසාහඳනඹ කය අත්කය  ළනීභට ඹන ඉඩම් තුර 

ඳළන්ඛ ඉරි ලින්ද, ඹහතන භහයිම් තර අඳින විට යතු තිත් වහ ඉරි ලින් තඳන්නුම් කශ යුතුඹ. 

“හිමිකම් පිඹුරු ර භහයිම් යතු තිත් වහ ඉරිලින් තඳන්හ ඇ ” ඹනුතන් පිඹුතර් තඹොමු ටවනක් 

මුද්රණඹ කශ යුතුඹ.  

 

හිමිකම් කිඹනු රඵන ඹහඵද තකොටස තදකක් අ ය දළනට ඇති භහයිභ භ  හිමිකම් පිඹුරු භහයිම් ළතට් 

නම්, කළු ඳහටින් තඳන්න ඹහඵද භහයිභ වහ අයණ්ඩ යතු තිත් තුනක් තඳන්විඹ යුතුඹ. යතු ඉරි වයවහ 

ඹහ රකුණ තඹදිඹ යුතු තනොතේ. 

 

හිපි තවෝ මපි බිම් කළඵළඛරකින් එක් ඹහඵද බිම් කළඵළඛරකට ඩහ ළඩි  ණනක් ආයණඹ තේ නම්, 

එළනි කළඵලි අිංක නළ  නළ  ලිීතභන් යතු ර්ණතඹන් ඹහ කිරීතම් රකුණ තඹදීභ ළරළක්විඹ 

යුතුඹ. 

 

බිේ කැඵලි අංක දඹදීභ 

 

12.43. විතලේතඹන් විලහර භළනුම් රදී, පිළිතලින් කළඵලි අිංක තඹදිඹ යුතුඹ. තභභ අිංක තඹදීභ පිඹුතර් 

උතුරු-ඵටහිය භහයිතම් තකශතර් සිට ඳටන් ත න නළත නහිය ඳළත් ට තඹදීභ කයත න ත ොස 

නළ  ඵටහියට කයත න ඹහ යුතුඹ. ඳවසුතන් ඵරහ ළනීභ වහ අනු හමී කළඵලි අිංක එකිතනකට 

ආන්න කළඵලි වහ තඹදීභ ඩහත් සුදුසු තේ. 



තද.භළ.තය.           පිඹුරු ළඩ 
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12.44. පිඹුරු ළඩ නිභ කශ ඳසු, එහි තිතඵන භවය බිම් කළඵලි වහ අිංක තඹොදහ තනොභළති ඵ තඳනී 

ගිඹතවොත්, .හට න කළඵලි අිංක තඹදිඹ යුතුඹ. පිඹුය ව ඉ.වි.රළයිසතු අිංකි  දත්   ආශ්රතඹන් 

කස කයන ඵළවින් බහ  කළඵලි අිංක කුභන තවේතුක් නිහත් බහවි හ තනොකශ යුතුඹ. රඵහදී ඇති 

භෘදුකහිං ඹ බහවි හ කය කළඵලි අිංක තඹදිභ සිදු කශ යුතුඹ. 

 

12.45. සිඹළුභ ම්පර්ණ ව බහතේ තෙත්ර ඳත්ර ර කළඵලි අිංක තෙත්ර ඳත්ර ර ම් ඳළත්තත් තීරුතේ ටවන් 

කශ යුතුඹ. තම් භඟ භළනුභ කයන රද භහඹ නළ තවොත් භහද, තෙත්ර තඳොත් අිංකඹ, 

මිනින්තදෝරුයඹහතේ  අත්න,  නතුය වහ දිනඹ වන් කශ යුතුඹ.  

 

12.46. රිංකහ භළනුම් ප්රතද්ලඹකට පිටස ය වූ තෙත්ර ඳත්රඹක අතුරු පිඹුරු කිහිඳඹක් ඇ තිතඵන විට, 

කළඵලි අිංක තඹදීභ තෙත්ර ඳත්රඹ පුයහභ අනුපිළිතලින් කශ යුතුඹ. එතේ තනොභළති එක් එක් අතුරු  

පිඹුරු වහ එතක් සිට ඳටන්ත න කළඵලි අිංක තනොතඹදිඹ යුතුඹ. 

 

12.47. ඳරික්හ කිරීතභන් තවෝ භළනීතභන් තවෝ බිම් කළඵලි ර කලින් තිබ භහයිම් . තරටභ ඇති ඵ 

තොඹහ නු රළබ විට, මුඛ තෙත්ර ඳත්ර ර ම් ඳළත්තත් තීරුතහි . පිළිඵ ටවන් කශ යුතුඹ. A3 

ප්රභහණතේ තෙත්ර ඳත්ර ර තභභ ටවන් තඹදිඹ යුත්තත් පිඹුතර් ග්රිඩ් ඛ තකොටුලින් පිට  සුදුසු 

සාහනඹකඹ. 

 

12.48. න බිම් කළඵලි අිංක තඹදීතම්දී තෙත්ර ඳත්රතේ යතු ඳහටින් දළක්තන මලික පිඹුරු බිම් කළඵලි අිංක 

තකතයහි ළරකිඛරක් තනොදළක්විඹ යුතුඹ. 

 

12.49. සහබහවික රක්ණ කළපීඹන ඳරිදි විභ වළඩතඹන් යුක්  විලහර බිම් කළඵලි එකක් ලතඹන් දළක්විඹ 

යුතු නළ . සහබහවික රක්ණ භහයිම් ලතඹන් ත න තම්හ තකොටස රට තන්කය .හට තන 

තනභ කළඵලි අිංක තඹදිඹ යුතුඹ. ඳහයක්, දිඹ ඉම් භහයිම් න අසාහරදී එභ භ විභ හ 

රක්ණතඹන් එක් භහයිභක් වහ භධය තර්යහ ම්භ  රකුතණන් ඇ කළඵලි අිංක තඹොදහ මුළු 

ර් පරතඹන් අඩක් ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ ටවන් කශ යුතුඹ.  එළනි අසාහක අිංකි  දත්  

කස කිරී තම්දී භධය තර්යහ  නි ඉයක් තර VIR-CLOSELINE දත්  සාය ඹට  ඇතුරත් කශ 

යුතුඹ. උ11 ළනි ඳරිච්තේදතඹහි ඇමුණුභ 10 ඵරන්න). 

 

12.50. හභහනයතඹන් ඳහයඛ, දිඹඉම් වහ තන්කශ බිම් කළඵලි වයවහ ඹහ රකුණ තනොතඹදිඹ යුතුඹ. එතවත් 

එක ඔප්පුක් භඟින් අයිතිඹ රළබී ඇති ඉඩභක් තභතර කළඩී ඇති විට ඉඩම් හිමිකරුතේ ඉඛලීභට 

අනු කළඵලි අිංක තඹදිඹ යුතුඹ. තනත් කහයණහ වහ තන්කයන රද ඉඩම් .කහඵද්ධ කය කළඵලි 

අිංක තනොතඹදිඹ යුතුඹ. යජතේ ඉඩම් තභතර කළඩී ඇති විට තන තනභ කළඵලි අිංක තඹදිඹ යුතුඹ.  

 

12.51. ඳළරුම් නඩුකදී යජතේ ඹළයි ප්රකහල කයනු රළබ බිම් කළඵලි ව අහන නිතඹෝ ඹකින් තවෝ යජතේ 

ඹයි ප්රකහි  ඹහ තිතඵන බිම් කළඵඛරක් වහ එක් කළඵලි අිංකඹක් තඹදීභ තනොකශ යුතුඹ. 

 

12.52.  ම් භහයිම් වයවහ ඹහ රකුණ තනොතඹදිඹ යුතුඹ. තදඳළත්තත් තිතඵන ඉඩම් රට තන තනභ කළඵලි 

අිංක තඹදිඹ යුතුඹ. 

 

12.53. තන තනභ  ම් භහයිම් තනොතිතඵන විට අයිතිහසිකම් කිඹහ තනොසිටින මුළු ප්රතද්ලඹභ 1 ළනි 

කළඵළඛර ලතඹන් වළඳින්විඹ යුතුඹ. අයිතිහසිකම් කිඹහ සිටින බිම් කළඵලි රට පිළිතලින් අිංක 2 

සිට අිංක තඹදිඹ යුතුඹ. 

 

 

කැඵලි ර උඳදඵදීභ 

 

12.54. ෆභ බිම් කළඵළඛරකටභ මුලින් ඳළති භහයිම් තනොතනස තිතඵන ත ක් එඹට තඹොදහ ඇති අිංකඹද 

තනස තනොකශ යුතුඹ. අනු තකොටස රට තඵදීතභන් තවෝ ඇශක් තවෝ ඳහයක් තවෝ ආදිඹ තනස ීභ 



තද.භළ.තය.           පිඹුරු ළඩ 
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නිහ තවෝ ඹම්කිසි බිම් කළඵළඛරක ප්රභහණඹ තනස වූ විට ඳළයික බිම් කළඵළඛර තනුට  අළුත් බිම් 

කළඵලි අිංක තදකක් තවෝ ඊට ළඩි  ණනක් තවෝ ඇති තේ. එවිට, පිඹුතර් තිතඵන මුඛ බිම් කළඵලි 

අිංකඹ අරිංගු කය, අන්තිභට තඹොදහ තිතඵන බිම් කළඵලි අිංකතඹන් ඳසු අිංකතඹන් ඳටන්ත න 

ම්පර්ණ අිංක තඹදිඹ යුතුඹ. තභභ කළඵලි අිංක තඹදීතම්  ක්රභඹට පර්ණහිංක ක්රභඹ ඹයි කිඹනු රළතබ්. 

 

12.55. ඳළයික දර්ලක ක්රභඹ අනු කළඵලි අිංක කිරීතම්දී උඳ බිම් කළඵලි රට තඹොදන රද අිංක, බිම් කළඵලි 

නළ  අතුරු තකොටස රට තඵදීතම්දී පර්ණහිංක ක්රභඹට ිංතලෝධනඹ කශ යුතුඹ. 

 

12.56. අතී තේ නිකුත් කයන රද අහන  ම් පිඹුරු ලින් භවය ඉඩම් තකොටස ඉත්කය නහන් ය 

භළනුම් මලික පිඹුරු නිකුත්කය ඇ . තභහිදී රිංකහ භළනුම් රදී තභන් තෙත්ර ඳත්රරට අිංක තඹදිඹ 

යුතු අ ය, ශීර්තේ තඳන්විඹ යුත්තත් „නහන් ය භළනුම් මලික පිඹුය‟ ව අිංකඹ තේ. 

 

12.57. අහන  ම් පිඹුරු ඳත්ර අනු පිළිතලින් අිංක තඹදිඹ යුතුඹ . ඉඩම් නියවුඛ කිරීතම් 

නිරධහරියඹහතේ අහන හර්ාහ රළබුන ඳසු කයන රද ප්රාභ භළනුභ ඇඳිඹ යුත්තත් ඳව  වන් 

ඳරිදි, අිංකඹන් තඹද තෙත්ර ඳත්රඹකඹ . උඋදහ:- අ. .පි . 326 තෙත්ර ඳත්ර අිංක 1)  අහන  ම් පිඹුරු 

තෙත්ර ඳත්ර „කිමී 24 X කිමී 25 ඳත්ර‟ අිංක තනොතඹදිඹ යුතුඹ. 

 

12.58. අහන  ම් පිඹුරු ඳත්ර තවෝ අහන භරක්ණහත්භක මලික පිඹුරු ඳත්ර සිදු කයන රද භළනුම් 

රදී පිළිතලින් තඹොදන රද ඳත්ර අිංකඹ, අතුරු පිඹුරු අිංක තවෝ අතිතර්ක පිඹුරු අිංක  භඟ බහවි හ 

කයන රද බිම් කළඵලි අිංක වහ තෙත්ර තඳොත් පිටුරට තඹොමු ටවන්ද තඳන්නුම් කයමින්, .හට අදහශ 

අහන  ම් පිඹුතයහි තවෝ අහන භරක්ණහත්භක මලික පිඹුතයහි ඳව  වන් ඳරිදි ගු    කශ 

යුතුඹ. 

 

 

 

 

 

 

 

ඉඩේ වි්තය රැයි්තු 

 

12.59. රඵහදී ඇති භෘදුකහිං ඹට දත්  ඇතුරත් කය ඉඩම් විස ය  දත්    ඵඩහ (Tenementary Information 

Data Base) ළකසිඹ යුතුඹ. 

 

12.60. ඉඩම් විස ය  රළයිසතු භෘදුකහිං ඹ බහවි හ කය A 3 ප්රභහණතේ ඳත්රර කළු ඳහටින් මුද්රණඹ කශ 

යුතුඹ. 

 

12.61. තනොතඹකුත් ර්  ර භළනුම් වහ පිළිතඹර කයනු රඵන ඉඩම් විස ය රළයිසතු ර ආදර්ලඹන් 

ඇමුණුභ 01 හි දක්හ  ඇ . 

 

12.62.  ම් පිඹුයක තවෝ අහන  ම් පිඹුයක බිම් කළඵලි,  අතුරු තකොටස රට තඵදීතම්දී, මුඛ ඉඩම් විස ය 

රළයිසතුතේ තිතඵන ඳළයික බිම් කළඵලි අිංකඹ භ  යතු ඳහටින් තරොකු කුරු රකුණක් තඹොදහ තනත් 

කියුතු කරුණු තීරුතහි „---------- ළනි පිටුතේ ----------- ළනි බිම් කළඵලි ඵරන්න‟ තර යතු 

තීන්ත න් ටවන් තඹොදහ එභ අිංකඹ අරිංගු කශ යුතුඹ. න ඉඩම් විස ය රළයිසතු පිටු මුඛ ඉඩම් 

විස ය රළයිසතුට අමුණහ තිබිඹ යුතුඹ. 

 
12.63. බිම් කළඵලි පිළිඵ අළුත් ත ොයතුරු ඉව  වන් කශ අළුත් පිටුතේ ඇතුරත් විඹ යුතුඹ.  ම් පිඹුයක 

තවෝ අහන  ම් පිඹුයක තවෝ නිකුත් කශ  ළන් ඳටන් බිම් කළඵළඛරක් ම්ඵන්ධතඹන් . . 

අසාහතහි තකරුණු කටයුතු ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ ඳළවළදිලි තඳන්නුම් කශ යුතුඹ. දත්  

අ. .පි/අ.භු.පි. 

ඳත්ර අිංකඹ 

අතුරු පිඹුරු 

තවෝ අතිතර්ක 

පිඹුරු අිංකඹ 

බහවි හ 

කයන බිම් 

කළඵලි අිංක 

ඉ.වි.රළයිසතු 

පිටු අිංක 

තෙත්ර තඳොත් 

ව පිටු අිංක 

තලේ 

ප්රතද්ලතේ 

ර්  ප්රභහණඹ 



තද.භළ.තය.           පිඹුරු ළඩ 
 

  

12 ළනි ඳරිච්තේදඹ  9 
 

ඳද්ධතිඹට න දත්  ඇතුරත් කය පිළිතඹර කයන ඳරිපයක ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ නීතිභඹ විධි 

විධහන වහ භළනීභට තවේතු ඹටතත්  එභ බිම් කළඵළඛර නළ  භළනීභට තවේතු වන් කශ යුතුඹ.   

 

12.64. බිම් කළඵලි ර ප්රභහණඹ අිංකි  දත්   බහවි තඹන් ආ ණනඹ කශ යුතු අ ය උඳ බිම් කළඵලි ර 

ප්රභහණඹන්තේ එකතු   13.18- 13.21 දේෙඹන්ට අනු විඹ යුතුඹ. 

 

12.65. උඳ තඵදුම් බිම් කළඵලි රට තඵද බිම් කළඵළඛතඛ තලේ ප්රතද්ලඹ ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ ෆභ විටභ 

තඳන්නුම් කශ යුතුඹ. 

 

12.66. සිඹළුභ ඉඩම් ර ප්රධහන නම් ඉ හ ප්රතේලතභන් දළන තභහි වන් කශ යුතුඹ. ඉඩම් විස ය දත්  

ඳද්ධතිතේ ඉඩතම් නභ වහ දත්  ඇතුරත් කිරීතම්දී ර් භහනතේ භමිතේ බහවි හ කයන නම්, ඳළයික  

නම් වහ තනස න අසාහරදී අහන  ම් පිඹුතර් වන් නභ ඇතුරත් කය “ තනොතවොත් ” ඹන්න 

භඟ ර් භහනතේ බහවි හ කයන නභ ඇතුරත් කශ යුතුඹ. 

 

12.67. ඉඩභක තිතඵන  හන් අනු එභ ඉඩභ විස ය කශ යුතුඹ. ටිනහ  ස සඛඳඹක් ඳභණක් තිතඵන 

බිම් කළඵළඛරක, එභ  ස තිතඵන තකොට තන්කය තඳන්ීභ ප්රහතඹෝගික තනොන විට එභ  සර 

නම් වහ ිංයයහ වන් කශයුතුඹ.  ද  හන්හි ඹ තකොඳභණ කශක්   වූක් දළයි ඹන්න 

ආන්න ලතඹන් වන් කශ යුතුඹ. 

 

12.68. ඳළයික ළවිලි, ත ඛ ආදිඹ තනොභළති නළ තවොත්  'ඳළයික තු' ඵ දළන  ළනීභට කිසිභ සථිය 

හක්ෂිඹක් තනොභළති අසාහරදී ඉඩම් ඳරිවයණඹ „ හකහලික  හ‟ තර වන් කශ යුතුඹ.  

තම්හ කිසි විටක ශ්රළති භහත්ර හක්ෂි අනු 'ඳළයික  හ ' ඹනුතන් විස ය තනොකශ යුතුඹ. 

 

12.69. බිම් කළඵළඛරක තිතඵන ත ොඩනළගිලි සිඹඛරභ පිඹුතයහි තඳන්හ තනොභළති වුද, .හ සථිය 

නළ තවොත්,  හකහලික ත ොඩනළගිලිද ඹන්න විස ය හි  ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ වන් කශ 

යුතුඹ. 

 

12.70. ම්භ ඹක් ලතඹන් ඕනෆභ උළු තවිලි කශ ව සිතභන්තිතඹන් හදන රද ත ොඩනළගිලි සථිය 

ත ොඩනළගිලි ලතඹන්ද භළටිතඹන්  නහ තඳොඛඅතු තවිලි කයන රද ත ොඩනළගිලි  හකහලික 

ත ොඩනළගිලි ලතඹන්ද ළරකිඹ වළක. 

 

12.71. අත්කය  ළනීතම් භළනුම්, උහවි භළනුම් ළනි භළනුම් රදී ත ොඩනළගිලි භළටිතඹන් නළ තවොත් 

 තඩොලින්  ළන ත ොඩනළගිලිද එතේ නළත්නම් .හ අතු තවිලි  නළ තවොත් උළු තවිලි ත ොඩනළගිලිද 

ආදී ලතඹන් ත ොඩනළගිලි ම්ඵන්ධ  විස යහත්භක ත ොයතුරු ළඳයිඹ යුතුඹ. 

 

12.72. බිම් කළඵළඛරක් තුර ළික් නළ තවොත් උඛඳ ක් ළනි  තදඹක් ඇත්නම් එඹද වන් කශ යුතුඹ. ළිිං 

 ළන වන් කිරීතම්දී .හ  'ඵඳින රද' නළ තවොත් ' හකහලික' ළිිං ද ඹන   වන් කශ යුතුඹ. 

 

12.73. තු භඟින් නඩත්තු කයන ඳහයඛ “ඳහය” ඹනුතන් විස ය කශ යුතු අ ය .හ තු භඟින් නඩත්තු 

කයන ඵ “කියුතු කරුණු" තීයතේ වන් කශ යුතුඹ. තම් වහ පතු ඳහයප ඹන ඳහනඹ තනොතඹදිඹ 

යුතුඹ. භහර්  ිංර්ධන අධිකහරිඹ ව ප්රහතද්ශීඹ බහ නඩත්තු කයන ඳහයඛ පිළිතලින් භහර්  

උභහිංඅ) ව භහර්  උප්රහ) ඹනුතන් විස ය කශ යුතුඹ. 

 
12.74. යජතේ බිම් කළඵලි ම්ඵන්ධතඹන් අයුතු තර අඛරහ  ළනීභ පිළිඵ විහදඹක් තනොභළති ඵළවින් 

හිමිකම් කිඹන්නහතේ නභ පයජඹප ඹන්න තඹදිඹ යුතුඹ. භළනීභට තවේතු /නීතිභඹ විධී විධහන ඹටතත් 

˝අනයතඹන්  හ කය ඇ ˝ ඹන්න ඳභණක් වන් කශ යුතු අ ය අනයකරුතේ නභ ඇතුශත් 

තනොකශ යුතුඹ. 
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12.75. හිමිකම් කිඹන්නන් කීඳතදතනකු සිටින විට ප්රධහන හිමිකම් කිඹන්නහතේ නභ භඟ “ව  ත් අඹ” 

ඹන්න වන් කශ යුතුඹ. හිමිකම් කිඹන කණ්ඩහඹම් කිහිඳඹක් සිටී නම් . . කණ්ඩහඹභ තනුතන් 

තඳනී සිටින එක් අඹකුතේ නභ භඟ තසු අඹ වහ පව  ත් අඹප ඹන්න වන් කශ යුතුඹ. 

 

12.76. භළනුභ කටයුතු තකතයන  භක හඹ තනොකයන හිමිකම් කිඹන්නන්තේ ලිපිනඹන් වන් කශ 

යුතුඹ. 

 

12.77. අහන  ම් ප්රතද්ලඹක තිතඵන  ම්ර නම් ලිීතම්දී .හ ඉඩම් නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරිතේ අහන 

යතඳෝර්තුතහි තිතඵන අක්ය ඳරිදි ලිවිඹ යුතුඹ. අනිකුත්  ම් ර නම් ආණ්ඩුතේ ග්රහභ රළයිසතුතේ 

වන් කය තිතඵන ඳරිදි ලිවිඹ යුතුඹ. රළයිසතුතේ තනභ වන් කය තනොභළති කුඩහ  ම් .හ අඹත් 

න  ම් භඟ වන් කශ යුතුඹ. ඳහළු  ම් වන් කිරීතම්දී ප්රහතද්ශීඹ තඛකම්ත න් විභහ ඵරහ 

ප්රධහන  තම් නභ යවන් තුර ලිවිඹ යුතුඹ. 

 

12.78. ප්රහතද්ශීඹ බහ, න ය බහ ව භව න ය බහ ඹනහදිඹන්හි ී.භහතුර පිහිටි බිම් කළඵලි, .හ තුශ පිහිටහ 

තිතඵන ඵ වන් කශ යුතු අ ය එභ බිම් කළඵළඛර පිහිටහ තිතඵන  තම් නභද භඟ 12.16 තේද තේ 

ඇතුරත් කරුණුද තඳන්විඹ යුතුඹ.  ද, බිම්කළඵලි ර රිඳනම් අිංක, .හ පිහිටි ඳහයර නම් ඉඩතම් 

නභ භඟ වන් කශ යුතුඹ. 

 

12.79. බිම් ප්රභහණ ඳරි ණක භෘදුකහිං ඹ භඟින්  ණනඹ කශ යුතුඹ. 13 ඳරිච්තේදඹ අනු එහි නියදය හ 

ඳරීක්හ කශ යුතුඹ. බිම් ප්රභහණඹ කුඩහ න විට ව එහි ප්රභහණඹ  දලභ සාහනඹකට ඳසු බිිංදු එකක් 

තවෝ ඊට ළඩින විට උඋදහ: තවක්. 0.0037) ඉඩම් විස ය රළයිසතු බහවි හ කයන අඹතේ ඳවසු 

 කහ අදහශ ප්රභහණඹ ර්  මීටය ලින් (ර්  මීටය 37) ටවන් කශ යුතුඹ. 

 

12.80. අදහශ භළනුභ එක  භකට ඩහ ළතටන විට, ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ  භ වහ දත්  ඇතුරත් 

කිරීතම්දී  ම්ර නම් සිඹඛර ඇතුරත් කිරීතම්දී “ ,” රකුණ තඹදිඹ යුතුඹ. ෆභ විභට භළනුතම් ඳහදක 

.කකඹ ග්රහභ නිරධහරි තකොට්නහලඹ විඹ යුතුඹ. 

 
12.81. පිඹුරු ඳරික්හ කයනු රළබ ඳසු පිඹුතර් ව ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ සිඹළුභ පිටුර මිනින්තදෝරු 

අධිකහරි විසින් අත්න් කශ යුතුඹ. පිඹුරු අනුභ  කයන අසාහතේදී පිඹුතර් මුඛ ඳත්රතේ ව ඉඩම් 

විස ය රළයිසතුර අන් පිටුතේ තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් „ර්තේඹර් ජනයහඛ 

තනුට‟ අත්න වහ දිනඹ තඹදිඹ යුතු අ ය එහි අතනක් ඳත්ර වහ පිටු වහ තඹොමු දිඹ යුතුඹ. 

 

12.82. තේහරහභිඹහතේ තඹොමු අිංකඹ ඹටතත් භළනුම් ඉඛලීම් අිංකඹ උහභහනය විකීර්ණ භළනුම් රදී 

ප්රහතද්ශීඹ තඛකම්තේ අිංකඹ ව දිනඹද) ව .ජ. තේ අිංකඹ ඹටතත් ඊට අදහශ තඹොමු අිංකඹන්ද  

උඋදහ:- දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරතේ  තඹොමු අිංකඹ වහ දිනඹ) ඉඩම් විස ය දත්  ඳද්ධතිඹට 

ඇතුරත් කිරීතභන් ඳසු නිඹමි  ඳරිදි ඉ.වි.රළ. හි මුද්රණඹ තේ. 

 

12.83. අත්කය  ළනීතම් භළනුම් ර ඉඩම් විස ය රළයිසතු  වහ   6.46 – 6.56 දේෙඹන් ඵරන්න. 

 
12.84. තඳය භළනුම් කයන රද ඉඩභක් වහ වු ඉඩම් විස ය රළයිසතුක එක් ඉඩම් කළඵළඛරක තවෝ ඉඩම් 

කළඵලි කිඳඹක ර්  ප්රභහණඹ තනස ීභකදී ඳභණක් එඹ යතු ඳහටින් කඳහ නිළයදි අ ඹ යතුඳහටින් 

ලිඹහ . පිළිඵ කළු අකුරින් ටවනක්  ඵහ . ඵට යජතේ මිනින්තදෝරු, මිනින්තදෝරු අධිකහරි ව 

තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් පිළිතලින්, නළ  ලිීභ, ඳරික්හ කිරීභ ව අනුභ  කිරීම් කශ 

ඵට නභ,  නතුය, දිනඹ භඟ අත්න තඹදිඹ යුතුඹ. තභළනි අසාහකදී, ඳරිපුයක ඉඩම් විස ය 

රළයිසතුක් ලිීභ අලය තනොතේ. . වහ භහන් ය ඉඩම් විස ය දත්  ඳද්ධතිඹද ඹාහත් කශ 

යුතුඹ. 
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භැනුේ පිළිඵ ාර්තා 

 

12.85. ම්පර්ණ කශ පිඹුරු භඟ ෆභ භළනුභක් පිළිඵභ හර් හක් ඹළවිඹ යුතුඹ. . . භළනුම් ර් ඹන්ට 

අදහශ න හර් හ ආකෘති ඳත්රඹන්   4.88 තේදතඹහි වන් කය ඇ . 

 

12.86. තභභ හර් හ නිසිඹහකහය ම්පර්ණ කිරීභ වහ භළනුභ ම්ඵන්ධ විතලේෂි වූ කරුණු එහි ටවන් 

කිරීභ මිනින්තදෝරුයඹහතේ  කීභකි. භළනුභ කයත න ඹන විට . පිළිඵ ටවන්, අබයහ 

තඳො ක තවෝ ටවන් තඳො ක මිනින්තදෝරුරුන් විසින් ලිඹහ   යුතුඹ. ඳරික්ණ රදී තභභ 

ටවන් මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් ඳරික්හ කය ඵළලිඹ යුතුඹ. පිඹුය ව ඉඩම් විස ය රළයිසතු 

ඳරික්හ කිරීතම්දී ඳළවළදිලි තනොන කරුණු හර් හර විස යහත්භක ඇතුරත් කශ යුතුඹ. 

 

12.87. ඳව  වන් කරුණු හර් හර අන් ර්   කිරීභට අලය වූ විට .හ තභහි වන් කය තිතඵන 

පිළිතරට තඳන්නුම් කශ යුතුඹ. 

– බහවි හ කයන රද  උතුය 
– ඇීභ 
– හිමිකම් පිඹුරු, තර්යහ චිත්ර ආදිතඹහි අධිසාහඳන වහ නළ  ඇීභ 
– ඳළයික භහයිම් ඛ ර තනසී ම් තවෝ නළතිවූ භහයිම් ඛ  
– ආදහඹම් ප්රතද්ලර නම් ර වහ .හතේ භහයිම් ර තනසකම්, නළ තවොත් ඉඩම් ර නම්, .හතේ 

භහයිම්, බිම් ප්රභහණ ව  හන්හි තනසකම් 
– තනසී  ඇති තවෝ නළතිී ඇති ඳළයික භරක්ණ 
– භමිතේ රකුණු තනොකශ භහයිම් 
– ග්රහභ නිරධහරි තවෝ ඔහුතේ නිතඹෝජි ඹහ 
– අත්කය  ළනීතම් භළනුභක නම්, භනින රද ඉඩභ වහ කටු ටවතන් තඳන්නුම් කය ඇති ඉඩම් අ ය 

තනසකම් 
– ඉඛලුම්කරුතේ තවෝ භහයිම් තඳන්හ තදනු රළබ  ළනළත් හතේ තවෝ නතභහි තනසකම් 
– භනිනු තනොරළබ අයුතු අඛරහ  ළනීම් 
– තොතවොන්බිම් 
–  ිංත ොඩඛ (hamlets) 
– කුඩහ කිරීම් වහ ඳළයික පිඹුරුර ඇතුරත් කිරීම් වහ ළද ත් වූද ළරකිඹ යුතු වූද තනත් කරුණ 
– තනත් ළද ත් තවෝ ළරකිඹ යුතු කරුණු ව  ළටළු 

 

 

12.88. නිසි ඳරිදි ඉඩම් විස ය දත්  ඳද්ධතිඹට ඇතුරත් කශ වළකි ත ොයතුරු ඉව  වන් කශ හර් හට 

ඇතුරත් තනොකශ යුතුඹ. තේහරහභිඹහ ත  දළන්විඹ යුතු විතලේෂි  කරුණු තේ නම් .හ ඇතුරත් 

හර් හක් තනභ පිළිතඹර කය මිනින්තදෝරු අධිකහරිතේ නිර්තද්ලඹ හි  භළනුම් ඉඛලීම් ත ොනු 

භඟ තජයන මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  බහයදිඹ යුතුඹ. 

 

12.89. භළනුම් ඉඛලීභක වන් කය තිතඵන ඉඩභක පිහිටීභ තවෝ එහි භහයිභ තවෝ එහි නභ තවෝ ළයදි ඵ 

තඳතන් නම් . පිළිඵ ඳරික්හ කය එහි ප්රතිපර හර්ාහතේ ටවන් කශ යුතුඹ. 

 

 

ඳරිපයක ඉඩේ වි්තය රැයි්තු පිළිදඹර කිරීභ 

 

12.90. කළඩළස ය භළනුභක් තනොන ඉඩම් විස ය රළයිසතුක ඉඩතම් නභ, හිමිකම්ඳහන්නහතේ නභ, 

භළනීතම් අයමුණ, ව තනත් කරුණු තීයතේ ත ොයතුරු තනස න අසාහරදී අනිහර්ඹතඹන්භ 

ඉඩම් විස ය දත්  ඳද්ධතිතේ තනසවූ ත ොයතුරු ඇතුරත් කය ඳරිපයක ඉඩම් විස ය රළයිසතුක් 

කස කිරීභට කටයුතු කශ යුතුඹ. තභහිදී මුඛ ත ොයතුරු ව තනස කශ යුතු ආකහයඹ ඳළවළදිලි 

දළක්තන භළනුම් ඉඛලීභක් තවෝ ලිපිඹක් තවෝ අදහශ ඵරධහරිඹහත න් රද විටක, එඹ අදහශ තනස ීම් 

දළනත න නහා කය එන ලිඹවිඛරක්/ ඉඛලීභක් තේ පිළි   යුතු අ ය . වහ තඹොමු ඉඩම් 

විස ය රළයිසතු දත්  ඳද්ධතිතේ ඳරිපයක ඉඩම් විස ය ඇතුරත් කිරීතම්දී ඇතුරත් කශ යුතුඹ. තභහිදී 

“භුක්තිඹ” ඹටතත්  „තෙත්ර ඳරික්හකින් ත ොය උඳළයික ඉඩම්රහභිඹහතේ නභ) තේ නභ උ න 
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ඉඩම්රහභිඹහතේ නභ) තර ිංතලෝධනඹ කයන රදී‟  තර දත්  ටවන් කශ යුතුඹ. ිංතලෝධන කශ 

යුතු ඉඩම් කළඵළඛර අඩිංගු න පිඹුතර් සිඹළු දහය ත ොයතුරු උMarginal information) තම් නවිට 

දත්  ඳද්ධතිතේ ඇතුරත් කය ඇති ඵළවින් නළ  ඇතුරත් කිරීභක් අලය තනොතේ. නමුත් අලය නම් 

දහය ත ොයතුරු ිංතලෝධනඹ කශ යුතුඹ. 

 

12.91. තභතර රළතඵන ඉඛලිම් වහ එක් එක් ප්රහතද්ිඹ තඛකම් කහර්ඹහරඹ භට්ටමින් තඛයන   කශ 

යුතු න අ ය ඉඛලිභ රද දිනඹ, ඉඛලුම්කරුතේ අිංකඹ වහ දිනඹ, පිඹුරු අිංකඹ, කළඵලි අිංකඹ, 

ර්තේඹර් ජනයහඛතේ අිංකඹ ව නිභ කශ දිනඹ වන් එභ තඛයනඹ දිසත්රික් මිනින්තදෝරු 

කහර්ඹහරතේ ඳත්හ ත න ඹහ යුතුඹ. ර්තේඹර් ජනයහඛ තේ අිංකඹ තර එක් එක් ප්රහතද්ිඹ තඛකම් 

කහර්ඹහරඹ වහ ර්ඹකට අදහශ අිංක 1 සිට අනුක්රමික අිංක බහවි හ කශ වළක.  

 

උදහ: 2015 ර්තේ භළදච්චිඹ ප්රහතද්ිඹ තඛකම් කහර්ඹහරතඹන් රද ඳරමු ඉඛලීභ වහ 

උභළද/ඳරි.ඉවි/2015/01) උMDW/Sup.TL/2015 /01) තර බහවි හ කශ වළක.  

 

තභභ ඉඛලීම් තභොනභ තවේතුක් නිහත් භළනුම් ඉඛලීම් දත්  ඳද්ධතිඹට උSRIMS) ඇතුරත් 

තනොකශ යුතුඹ. 

 

12.92. ඉඩම් ිංර්ධන ආඥහඳන  ව ඉඩම් ප්රදහන උවිතලේ විධිවිධහන) ඳන  ඹන ඳනත් ඹටතත් දීභනහ ඳත්ර/ 

නිඹහදන හධන ඳත්ර නිකුත් කිරිභ වහ පිළිතඹර කයනු රඵන ඳරිපයක ඉඩම් විස ය රළයිසතු ලිීභ 

වහ මුදඛ අඹ තනොකශ යුතුඹ. තකතේ වුද, එභ ඳනත් ර අතනකුත් කහර්ඹඹන් වහ එනම් දීර්ඝ 

කහලීන ඵදුකය, නිදවස දීභනහ ඳත්ර නිකුත් කිරිභ ව ඳළළරුම් රට අදහශ න ඳරිපයක ඉඩම් විස ය 

රළයිසතු ලිීභ වහ තදඳහර් තම්න්තු චක්රතඛය ප්රකහය  හසතු අඹ කශ යුතුඹ. 

 

12.93. තභභ ත ොයතුරු ඳරික්හ කිරීභ ව වතික කිරීභ මිනින්තදෝරු අධිකහරි මුරසාහන වහ තජයසන 

මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් සිදු කශ යුතුඹ. තභහිදී භළනුභ සිදු කශ මුඛ මිනින්තදෝරුයඹහතේ නභ 

දත්  ඳද්ධතිඹට ඇතුරත් කශ යුතුඹ. දෘඪ  පිටඳතත් අත්න්  ළබීභක් සිදු තනොකශ යුතුඹ. 

 

12.94. තෙත්ර ඳරික්හකින් ඳසු පිළිතඹර කයන ඳරිපයක ඉඩම් විස ය රළයිසතු වහ දත්  ඳද්ධතිතේ 

යජතේ මිනින්තදෝරුයඹහතේ නභ වහ දෘඪ පිටඳතත් අත්න ද ඇතුරත් විඹ යුතුඹ. භළනුම් ඉඛලීභක් 

භඟින් සිදු කයන රද තෙත්ර ඳරීක්හකින් ඳසු ඉඩම් විස ය රළයිසතුක හිමිකම් ඳහන්නහතේ නභ 

ිංතලෝධනඹ කශ යුතුඹ. තභහිදී ිංතලෝධනඹ කශ යුතු ත ොයතුරු ග්රහභ නිරධහරි විසින් ලිඛි   වවුරු 

කය ඇති ඵ මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් ඳරීක්හ කශ යුතුඹ. 

 

12.95. න ඉඩම් විස ය රළයිසතු පිටු වහ ඉඩම් විස ය රළයිසතු පිටු අිංකඹන් දිසත්රික් භළනුම් 

කහර්ඹහරතේ අහන විස ය තඛයනතඹන් රඵහ    යුතු අ ය, එඹ නිළයදි ඉඛලීතම් තඹොමුට 

අදහශ බහවි හ කය තිතබ්ද ඹන   ඳරික්හ කයන ව වතික කයන නිරධහරින් විසින්  වවුරු කය 

   යුතුඹ. 

 

12.96. ිංතලෝධි  ඳළයික ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ බිම් කළඵළඛතඛ යතු ඳහටින් න ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ 

පිටු අිංකඹ වහ තඹොමු ටවන් කශ යුතුඹ. 

 

12.97. පිටඳත් නිකුත් කිරිභ  4.77, 4.78 තේදඹන් අනු කටයුතු කශ යුතුඹ. 

 

12.98. හිමිකම් නියවුඛ කිරීතම් තකොභහරිස විසින් විභර්ලනඹ කය හිමිකම් ලිඹහඳදිිංචි කිරීතම් ඳන  ඹටතත් 

අන් තීන්දු  ළට් භඟින් ප්රකහලඹට ඳත් කශ ඳසු කළඩළස ය පිඹුයක ඉඩම් විස ය රළයිසතු අදහශ 

ඹහත්කහලීන කිරිම්   21.74  දේෙඹ අනු සිදු කශ යුතුඹ. 

 

 

 



තද.භළ.තය.           පිඹුරු ළඩ 
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පිඹුරු ඳරික්ා කිරීභ 

 

12.99. භළනුභ අන් කශ ඳසු මිනින්තදෝරුරුන් විසින් ඔවුන්තේ පිඹුරු ර වහ ඊට අදහශ තනත් 

ලිඹකිඹවිලි රද අ ඳසු ීම් ඇත්දළයි දළන ළනීභට .හ ඉ හ තවොඳින් ඳරික්හ කය ඵළලිඹ යුතුඹ. 

 

12.100. මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් පිඹුය ඳරීක්හ කිරීතම්දී සිඹළුභ කරුණු නිළයදි දළයි ඳරීක්හ කය අත්න් 

කශ යුතුඹ. ඇතිවිඹ වළකි ෆභ ළරුද්දක්භ තොඹහ ළනීභ තභභ උඳතදස ලින් ආයණඹ තනොතේ. . 

. අසාහට  ළරතඳන ඳරිදි . ම්ඵන්ධතඹන් කටයුතු කිරීභ මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් කශ යුතුඹ. 

පිඹුරු ඳරීක්හ කිරීභට අදහශ උඳතදස වහ ඇමුණුභ 02 ඵරන්න. 

 

12.101. ඉව  වන් කශ තයගුරහසි අනු භනඹ කය නිළයදි අිංකි  දත්   ත ොනු භඟ පිඹුය ඉදිරිඳත් කය 

ඇද්දළයි, පිඹුය අනුභ  කිරීභට තඳය ඳරීක්හ කය ඵළලීභ තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරිතේ  කීභ තේ. 

 

12.102. තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරිට රළතඵන තනොතඹකුත් ර්  ර පිඹුරු ඳරික්හකය ඵළලීභ වහ 

ඔහුතේභ කරුණු ර රළයිසතුක් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් පිළිතඹර කය   යුතුතේ. එහි 

ඳයභහර්ාඹ නම් වළකි ඳභණ ඉක්භනින් පිඹුරු පිටඳත් ඹළීභට වළකින ඳරිදි, .හ ී.ඝ්ර තර වහ 

කහර්ඹක්භ තර ඳරික්හ කය ඵළලිභඹ. 

 

12.103. එක් නිරධහරිඹකු විසින් ආයම්බකයන රද  භළනුභක් තනත් නිරධහරිතඹකු  විසින් ම්පර්ණතඹන් 

බහය න්නහ විට එහි එක් එක් නිරධහරිඹහ  කි යුතු ප්රභහණඹ තකොත ක් දළයි තජයසන මිනින්තදෝරු 

අධිකහරි විසින් තීයණඹ කශ යුතුඹ. තභඹ පිඹුතර් ඳළවළදිලි තඳන්නුම් කශ යුතුඹ. 

 

 

පිඹුරු අත්න් කිරීභ 

 

12.104. මිනින්තදෝරුයඹහ, මිනින්තදෝරු අධිකහරි ව තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් සිඹළුභ පිඹුරු කළු 

තීන්ත න් අත්න් කශ යුතුඹ. ඹම් කිසි නිරධහරිඹකු පිඹුතයහි වන් න ම්පර්ණ කහර්ඹඹන් 

ම්ඵන්ධ  කියුතු තනොතේ නම්, එභ නිරධහරිඹහ  කියුතු තකොට ඳළවළදිලි තඳන්නුම් කශ 

යුතුඹ. පිඹුය ම්පර්ණ කයන විට වහ ඳසු කයන භළනුභක් අනුභ  කයන ෆභ අසාහකභ 

දිසත්රික්කඹ බහය තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි තවෝ ළඩ ඵරන තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි තවෝ 

„ර්තේඹර් ජනයහඛ තනුට‟ එහි අත්න් කශ යුතුඹ. පිඹුය කලින් වතික තනොකය තිතඵන 

අසාහන්හි අළුත න් කටයුතු කයනු රළබ සිඹළුභ බිම් කළඵලි ම්ඵන්ධතඹන්ද, „ර්තේඹර් ජනයහඛ 

තනුට‟ ඉව  වන් කශ නිරධහරිඹකු විසින් තභහි අත්න්  ළබිඹ යුතුඹ. 

 

12.105. න පිඹුයක් භඟින් ඳළයික පිඹුයක තකොටස අරිංගු න විට ඳළයික පිඹුතර් ට භහයිම් ඳළන්තරන් ඉරි 

තන කශ යුතුඹ. අලය තඹොමු කිරීම් කය එඹ අරිංගු වි ඇති ඵ ඳළයික පිඹුතර් තඳන්නුම් කශ 

යුතුඹ.  ද ඳළයික පිඹුය ම්පර්ණතඹන්භ න පිඹුතයන් ආයණඹ න විට, එඹ අරිංගු කශ යුතු 

අ ය එහිදී න පිඹුයට ඳළන්තරන් තඹොමු ටවන් දිඹ යුතුඹ. මුඛ රිංකහ භළනුම් ඳත්රඹ තවෝ න ය 

භළනුම් ඳත්රඹ තභභ නීතිඹට අනු   තනොතේ. 

 

 

  

 

 

 

 

 



තද.භළ.තය.           පිඹුරු ළඩ 
 

  

12 ළනි ඳරිච්තේදඹ  14 
 

12.61 දේෙඹ               ඇමුණුභ 01 

 

යජදේ ඉඩේ ආඥාඳනත ඹටදත් ඉඩේ වි්තය රැයි්තු වා ආෙර්ලඹන් 

 

14(i) 



තද.භළ.තය.           පිඹුරු ළඩ 
 

  

12 ළනි ඳරිච්තේදඹ  14 
 

ඉඩේ ංර්ධන ආඥාඳනත ඹටදත් ඉඩේ වි්තය රැයි්තු වා ආෙර්ලඹන්  
 

 
 

14(ii) 



තද.භළ.තය.           පිඹුරු ළඩ 
 

  

12 ළනි ඳරිච්තේදඹ  14 
 

 

14(iii) 



තද.භළ.තය.           පිඹුරු ළඩ 
 

  

12 ළනි ඳරිච්තේදඹ  14 
 

ඳරිපයක ඉඩේ වි්තය රැයි්තු වා ආෙර්ලඹන් 
 

 
 

14(iv) 



තද.භළ.තය.           පිඹුරු ළඩ 
 

  

12 ළනි ඳරිච්තේදඹ  15 
 

ඉඩේ අත්කය ගැනීදේ ඳනදත් 38(අ) අතුරු විධානඹ ඹටදත් ේපර්ණ ඉඩේ වි්තය රැයි්තුක ආෙර්ලඹ 
 

 

15(i) 



තද.භළ.තය.           පිඹුරු ළඩ 
 

  

12 ළනි ඳරිච්තේදඹ  15 
 

 

 

15(ii) 



තද.භළ.තය.           පිඹුරු ළඩ 
 

  

12 ළනි ඳරිච්තේදඹ  15 
 

ඉඩේ අත්කය ගැනීදේ ඳනදත් 38(අ) අතුරු විධානඹ ඹටදත් අත්කය ගැනීදේ ඉඩේ වි්තය රැයි්තුක 

ආෙර්ලඹ 
 

 

15(iii) 



තද.භළ.තය.           පිඹුරු ළඩ 
 

  

12 ළනි ඳරිච්තේදඹ  15 
 

ඉඩේ අත්කය ගැනීදේ ඳනදත් විවිධ ගන්ති ඹටදත් ඉඩේ වි්තය රැයි්තු වා ආෙර්ලඹ 

 

15(iv) 



තද.භළ.තය.           පිඹුරු ළඩ 
 

  

12 ළනි ඳරිච්තේදඹ  16 
 

ඉඩේ නියවුල් කිරීදේ ආඥාඳනත ඹටදත් ඉඩේ වි්තය රැයි්තුක ආෙර්ලඹ 
 



තද.භළ.තය.           පිඹුරු ළඩ 
 

  

12 ළනි ඳරිච්තේදඹ  17 
 

කැඩැ්තය සිතිඹභක් වා ඉඩේ වි්තය රැයි්තුක ආෙර්ලඹ 
 

 

 



තද.භළ.තය.           පිඹුරු ළඩ 
 

  

12 ළනි ඳරිච්තේදඹ  18 
 

12.100 දේෙඹ     4.60 තේදඹ             ඇමුණුභ 02 

 

පිඹුරු ඳරීක්ා කිරීදේ ාභානය ටවන් 

වරි ැයද ඵැලීභ 

 

01. යණ්ඩහිංක රෙය  තෙත්ර තඳො  භඟ ඳරීක්හ කිරීභ 

02. භහයිම් තර්යහ තෙත්ර තඳො  භඟ ළීභ 

03. සථිය භහයිම් ව භහයිම් ඛ විස ය කිරීභ වහ නිළයදි හඹ ඳරීක්හ කිරීභ 

04. තෙත්ර තඳොත් තඹොමු නිඛඳහටින් පිඹු තර් තඳන්ීභ 

05. තෙත්ර ඳත්ර  අිංක, තෙත්ර තඳොත් අිංක ව අතනකුත් විස ය නිළයදි පිඹුතර් වන් කිරීභ ව 

ඳරීක්හ කිරීභ 

06. ටවන් කයන රද ග්රිඩ් ඛ යණ්ඩහිංක ර නිළයදි හඹ ඳරීක්හ කිරීභ 

07. ඳත්ර දහය ව ත ොයතුරු උ භ, ග්රහ.නි.තකොට්නහලඹ,..ආදිඹ) නිළයදිද ඹන්න ඳරීක්හ කිරීභ 

08. උතුය, ඳරිභහණඹ, ජහ.සිතිඹම් තඹොමු, ඳත්ර අිංක, දම්ළඛ 16 තර්.චි.අිංක නිළයදි ඇතුරත් කය තිතබ්ද 

ඹන්න ඳරීක්හ කිරීභ  

09. ක.සි. භහයිම්,  ම් භහයිම්, ග්රහ.නි.භහයිම්, ප්රහ.තඛ. තකොට්නහල භහයිම්, දිසත්රික් භහයිම් වහ අතනකුත් විස ය 

10. අහන පිඹුතයහි අිංකි  දත්  රළබී ඇති ඵට ඳරීක්හ කිරීභ වහ රළබී ඇති අහන අිංකි  පිඹුතයහි 

සිඹළු දත්  අදහශ දත්  සායතඹහි නිළයදි ඇතුරත් කය තිතබ්ද ඹන්න ඳරීක්හ කිරීභ 

 

 

පිරික්ා ඵැලීභ 

 

11. සිඹළු ඳරික්රභණ රෙය  නිළයදි තඳන්හ තිබීභ ව දම්ළඛ තර්යහ නිඛඳහටින් තීන්  කය  ළබීභ 

12. සිඹළු ජර භහර්  විස ය කය තිබීභ ව .හතේ ජරඹ  රන දිලහ නිළයදි තඳන්හ  ළබීභ 

13. භහර්  ව ඳහයඛ ර දිලහ ෆභ අසාහකභ තඳන්හ  ළබීභ 

14. සිඹළුභ භහයිම් විස ය කය  ළබීභ ව .හ තෙත්ර තඳොත් භඟ ඳරීක්හ කිරීභ 

15. සිඹළු භහයිම් වහ ප්රභහණත් භහයිම් ඛ දභහ තිබීභ තවෝ .හ හර් හ කය තිබීභ 

16. ඇශ භහර්  ව  තභෝච්ඡ තර්යහ යවුම් වළඩීභ ව තියුණු මුළු තනොතිබිභ 

17. සිඹළුභ ත ොයතුරු සථිය තර්යහලින් ඝණ මුද්රණඹ ී තිබීභ 

18. කළඵලි අිංක නිළයදි අිංක කය තිබීභ 

19. ඉඩම් විස ය රළයිසතු තයගුරහසි  රට අනු දත්  ඳද්ධතිඹ උTL database) බහවි හ කය පිළිතඹර 

කිරීභ 

20. සිඹළුභ යණ්ඩහිංක ඳත්ර උඹළවිඹ යුතු) සුඳරික්හකහරී පුයහ තිබීභ ව ආඳසු ඹන තඳෝයභ නිළයදි 

ම්පර්ණ කය  ළබීභ ව අත්න්  ඵහ තිබීභ 

21. තෙත්ර තඳොත් අිංක නිළයදි ආකහයඹට අකහයහදී අිංක කය තඹොමු   කිරීභ ව .හ අත්න්  ඵහ ඳහද 

ටවන්  ළබීභ 

22. සිදු කශ භළනුභ 1:50,000 භරක්ණ සිතිඹභ භඟ තනසන අසාහඛ හිදි හර් හකය  ළබිඹ යුතුඹ 

23. ඉඩම් කළඵලිර විස ය, තෙත්ර තඳො  ව ඉඩම් විස ය රළයිසතු භඟ ඳරීක්හ කශ යුතුඹ. 

24.  ම්, ඉඩම්, ව පුද් ර නම් භඟ  ත් දෆ අතනකුත් පිඹුරු ව තඛයන ර අක්ය රට අනුකරද 

ඹන්න  ව  ඹම් තනක් තේනම් . ම්ඵන්ධ හර් හතේ වන් කශ යුතුඹ. 

25. මිනින්තදෝරුයඹහතේ හර් හ ඳරීක්හ කශ යුතුඹ. 
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භුරක්ණාත්භක මලික පිඹුරු ඳරීක්ා කිරීභට අොශ විදල  ටවන් 

 

පිරික්ා ඵැලිභ 

 

26.  භහර් , ජර භහර් , ඹහ ඵද භහයිම් ව අතනකුත් දෆ ඇතුරත් නිළයදි භරක්ණහත්භක මලික 

පිඹුතයන් 1:50,000 ඳරිභහණඹට අනුතර්යනඹ රඵහ ත න තිතබ්ද ඹන්න ඳරීක්හ කිරීභ ව එඹ  

1:50,000 ඳත්රතේ අධිසාහඳනඹ කිරීභ වහ ප්රධහන කහර්ඹහරඹට ඹළවිභට කටයුතු කිරීභ. 

27.  භක තකොටක් භරක්ණහත්භක පිඹුය තුරට ව තකොටක් ඉන් පිට ට ළතටන විට ඹහඵද  ම් 

භහයිභ තඳන්හ  “තකොටක්” තර වන් කශ යුතුඹ. 

28. ඹහඵද භහයිභ ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් තවෝ දිසත්රික් භහයිභක් න විට ඊට අදහශ නියදය ම්භ  රකුණු 

තඹදිඹ යුතුඹ. 

29. අතුරු පිඹුරු ර පිහිටීභ 1:50,000 අනුතර්යනතේ නිළයදි තඳන්විඹ යුතු අ ය 1:4,000 අතුරු 

පිඹුතයහි තඳන්හ ඇති  ම් භහයිම් ව අතනකුත් දෆ නිළයදි ව .හතේ  වළඩඹට එකඟ තිබිඹ 

යුතුඹ. 

30. එක්  භකට අතුරු පිඹුරු එකකට ළඩි ප්රභහණඹක් ළතටන විට අතුරු පිඹුරු අිංක ව කළඵලි අිංක 

වහ අනුඹහ  අිංක තඹදිඹ යුතුඹ. 

31. සිඹළුභ අතුරු පිඹුරුර ඹහඵද ඉඩම් විස ය ව කළඵලි අිංක තඳන්විඹ යුතුඹ. 

32. ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ ඳශමු න පිටු ප්රධහන කළඵලි අිංකඹට ඳභණක් බහවි හ කශ යුතුඹ. 

 

 

 

භායිේ නිඹභ කිරීදේ භැනුේ පිඹුරු ඳරීක්ා කිරීභට අොශ විදල  ටවන් 

 

පිරික්ා ඵැලීභ 

 

33. නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරීන්තේ අලය හඹන් රිංකහ භළනුභ ව අතිතර්ක ඉඩම් විස ය රළයිසතු 

භඟ ඳරීක්හ කශයුතුඹ 

34. උඳ කළඵලි ර භහයිම් දශ ළරළසභ භඟ එකඟ විභ 

35. කඳහ ඉත් කයනු රඵන ප්රභහණඹන් නිසි  පිළිතලින් අදහශ ී.භහන් තුර  තිබිඹ යුතුඹ. 

36. මුඛ කළඵළඛතඛ තකොටක් අත් තනොවළරිඹ යුතු අ ය උඳ කළඵලි පිලිතරට විඹ යුතුඹ. 

37.  ම් භළනුභට අදහශ තෙත්ර ඳත්රතේ ිංතලෝධන ඳරීක්හ කශ යුතුඹ. 

38. මුඛ පිඹුතර් ඇති සිඹළුභ තර්යහ  ම් පිඹුතයහි තිතබ්ද ඹන්න ඳරීක් කය ඵළලීභ. 

39. අතිතර්ක ඉඩම් විස ය රළයිසතු මුඛ ඉඩම් විස ය රළයිසතු භඟ පිරික්හ ඵරහ තඹොමු නිළයදි 

තර තිතබ්දළයි ඳරීක්හ කශ යුතුඹ. 

40. නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරිඹහතේ භළනුම් ඉඛලීභ අරිංගු කිරීභ ඳරීක්හ කශ යුතුඹ. 

41. මිනින්තදෝරු හර් හතේ වන් ත ොයතුරු කයන රද ළඩ රට අදහශද ඹන්න ඳරීක්හ කශ යුතුඹ. 

42.  ම් භළනුභට අදහශ තෙත්ර ඳත්රතේ අත්න්  ඵහ ඇත්ද ඹන්න ඳරීක්හ කය ඵළලිඹ යුතුඹ. 

 

 

විකීර්ණ භැනුේ ර පිඹුරු ඳරීක්ා කිරීභට අොශ විදල  ටවන් 

පිරික්ා ඵැලීභ 

43. තෙත්ර තඳොත් වහ තඹොමු පිඹුතර් නිඛ ඳහටින් තඳන්හ තිබිඹ යුතුඹ. 

44. තෙත්ර ඳත්රඹ නිළයදි අිංක කිරීභ ව සිඹළුභ තඛයණ පිඹුයට තඹොමු   විඹ යුතුඹ. 

45. සිඹළුභ භළනුම් කඤසඤ නිළයදි තඳන්හ තිබිඹ යුතු අ ය දම්ළඛ තර්යහ තීන්  කය තිබිඹ යුතුඹ. 
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46. තෙත්ර ඳත්ර අිංකඹ ව භළනුම් ඉඛලීම් අිංකඹ සිඹළුභ තෙත්ර තඳොත් ර වන් කශ යුතු අ ය .හ 

නිළයදි අකහයහදී අිංක කය තඹොමු තඹොදහ නිළයදි අත්න්  ඵහ ඳහද ටවන් තඹදිඹ යුතුඹ. 

47. තනත් පිඹුයකින් අනුතර්යනඹ කයන රද ව කස කයන රද භහයිම් යතු ඳහටින් තෙත්ර තඳොත හි 

තඳන්විඹ යුතුඹ. 

48. භහයිම් ඛ වහ වතිකඹ ව භහයිම් තඳන්හ දුන් වතිකඹ එක් එක් ළඩ අහනතේ තෙත්ර 

තඳොත හි ටවන් කශ යුතු අ ය විලහර භළනුභකදී තෙත්ර තඳොත හි තඹොමු පිටුතහි ටවන් කය 

 ළබිඹ යුතුඹ. 

49. භහයිම් ඛ දභහ තනොභළති සථිය තනොභළති භහයිම් ම්ඵන්ධ ඊට තවේතු අදහශ පිටුතහි ඳවලින් ලිඹහ 

තිබිඹ යුතුඹ. 

50. 1:50,000 භරක්ණහත්භක සිතිඹභ භඟ ඹම් තනක් ඇති ඵ භළනුභ සිදු කිරීතභන් ඳසු 

අනහයණඹ වුතවොත් . ම්ඵන්ධ හර් හ කය  ළබිඹ යුතුඹ. 

51. භනින රද යජතේ ඉඩභට ඹඵද ඉඩභ  හකය ඇත්නම් එඹ අනය  හක්ද නළ තවොත් 

අයඹක් භ   හකය ඇද්ද ඹන්න හර් හ කය තිබිඹ යුතුඹ. 

52. අළුත් භළනුතම් ට භහයිභ ඳළයික තෙත්ර ඳත්රතේ ඳළන් තරන් ිංතලෝධනඹ කශ යුතුඹ. එඹ කලින් 

කයන රද භළනුභකට ඹහ ඇති විතටක . ම්ඵන්ධ අළුත් තෙත්ර ඳත්රතේ යතු ඳහටින් තඹොමු කය 

තිබිඹ යුතුඹ. 

53. දළනටභත් ඇති පිඹුයක් වහ න පිඹුයක් පිලිතඹර කශ විතටක ඳළයික පිඹුය කඩ ඉරි භඟින් 

ඳළන්තරන් අඳුරු කය අළුත් පිඹුයට තඹොමු තඹොදහ තිබිඹ යුතුඹ. 

54. සිඹළුභ ඇශ භහර්  විස ය කය .හතේ ජරඹ  රන දිලහ තඳන්හ  තිබිඹ යුතුඹ. 

55.  නි තර්යහකින් තඳන්හ ඇති ඇශ භහර්  ර ඳශර ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ වන් කශ යුතුඹ. 

56. සිඹළුභ භහර්  ව ඳහයඛ හි දිලහන් ෆභ විටභ තඳන්හ තිබිඹ යුතුඹ. 

57. ඇශ භහයිම් ව තභෝච්ජ තර්යහ ක්රහකහය විඹ යුතු අ ය තියුණු තකොන් තනොතිබිඹ යුතුඹ. 

58. සිඹළු ත ොයතුරු ව මුද්රණඹන් ඝණ සථිය තර්යහ විඹ යුතුඹ. 

59. ඉඩම් විස ය රළයිසතු තයගුරහසි රට අනුකර පිළිතඹර කය තිබිඹ යුතුඹ. 

60. ඇතුරත් තනොකයන ඹම් භහයිභක් නිඹභහකහයඹට අ වළය දළමිඹ යුතුඹ. 

61. සිඹළුභ භහර්  ව ඳහයඛ විස ය කය තිබිඹ යුතුඹ. 

62. අලය ඳළයික සථිය කඤසඤ භළනුම් කය තඳන්හ තිබිඹ යුතුඹ. 

63. අතුරු පිඹුයක් තිතබ් නම් එඹ නිළයදි ඳරිභහණඹට තඹොමුකය තඳන්හ තිබිඹ යුතුඹ. 

64. පිඹුරු   කය ඇති ප්රතද්ලඹ තුරට  ළටී ඇති කළඵලි අිංක කඳහ ඉත් කශ යුතුඹ. එතේ තනොභළති විට 

. ම්ඵන්ධ හර් හ කය ඊට අදහශ සුදුසු පිඹය    යුතුඹ. 

65. සිඹළුභ භහයිම් විස ය කය තිබිඹ යුතු අ ය තෙත්ර තඳොත් භඟ ඳරීක්හ කශ යුතුඹ. 

66. සිඹළුභ භහයිම් වහ ප්රභහණත් ඳරිදි භහයිම් ඛ තඹදිඹ යුතු අ ය තනොඑතේනම් හර් හ කය  ළබිඹ 

යුතුඹ. 

67. තෙත්ර තඳොත හි වන් පිහිටීභ තනසවූ, කළඩී තිබ තවෝ අසාහන  ී ඇති භහයිම් ඛ ම්ඵන්ධ 

තෙත්ර ඳත්රතේ ී.භහ තීයතේ ටවනක් තඹොදහ . ම්ඵන්ධ හර් හ කශ යුතුඹ. 

68. කළඵලි නිළයදි අිංක කශ යුතුඹ. 

69. කළඵලි අිංක විස ය, තෙත්ර තඳොත් අිංක, භනින රද දිනඹ ව අත්න තෙත්ර ඳත්ර ී.භහ තීයතේ 

ටවන් කශ යුතුඹ. 

70. ඹළවිඹ යුතු සිඹළුභ යණ්ඩහිංක ඳත්ර සුඳරික්හකහරී ම්පර්ණ කශ යුතු අ ය ආඳසු ඹන තඳෝයභඹට 

නිළයදි ඇතුරත් කය අත්න්  ළබිඹ යුතුඹ. 

71. ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ වන් කළඵලි විස ය පිඹුය භඟ එකඟ විඹ යුතු අ ය . සිඹඛර තෙත්ර 

තඳො  භඟද එකඟ විඹ යුතුඹ. 

72.  ම්, ඉඩම් ව පුද් ර නම් ර අක්ය අතනකුත් පිඹුරු ව තඛයන රට අදහශ විඹ යුතු අ ය 

ඉඩතම් නභ තදන රද භළනුම් ඉඛලීභට එකඟ විඹ යුතුඹ. තනොඑතේනම් . ම්ඵන්ධ හර් හ කශ 

යුතුඹ. 



තද.භළ.තය.           පිඹුරු ළඩ 
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73. මුඛ භළනුභට අදහශ භහයිම් ලින් රඵහ  ත් අධිසාහඳන තවෝ ිංන්දන අනුතර්යන ර උතුරු 

තර්යහ, ඳරිභහණඹ, ඳත්ර අිංකඹ, විලහර කිරීභක්ද කුඩහ කිරීභක්ද ඹන්න, අධිසාහඳනඹ කිරීභක්ද 

ිංන්දනඹ කිරීභක්ද ඹන්න භඟ මිනින්තදෝරුයඹහතේ අත්න ව දිනඹ තඹොදහ තිබිඹ යුතුඹ. 

74. අධිසාහඳන ඳරීක්හ කය පිළි   වළකි අධිසාහඳන වහ “වරි” රකුණු තඹදිඹ යුතුඹ. 

75. කලින් සිදුකය ඇති අධිසාහඳන අනලය ඳරිදි තනස තනොකය තිබිඹ යුතුඹ. 

76. අධිසාහඳන “P”, “Q” තවෝ “R” තර නිඹභහකහය ර්  කය තිබිඹ යුතුඹ. 

77. සිඹළු අධිසාහඳන අනුතර්යන පිඹුය භඟ ඹළවිඹ යුතුඹ. 

78. ආයක්ෂි  කළඵලි ව හිමිකම් භහයිම් ම්ඵන්ධ තදඳහර් තම්න්තු භළනුම් තයගුරහසි නිඹභහනුකර 

බහවි හ කය තිබිඹ යුතුඹ. 

79. සිඹළු භහයිම් නිඹභහනුකර තකලින් කය තවෝ තකලින් තනොභළති භහයිම් අත්වළය තවෝ අලය ඳරිදි 

තිබිඹ යුතුඹ. 

80. අලය ප්රතේල භහර්  භ වළරී තිතබ්ද ඹන්න. 

81. අලය සිඹළු තන්කශ බිම් භ වළරී තිතබ්ද ඹන්න. 

82. භහර් ඹකට ඹහඵද ඇති විතටක ඉදිරිඳත්  ළඹුයත් අ ය අනුඳහ ඹ නිතඹෝ  රට එකඟ විඹ 

යුතුඹ. 

83. ඹම් විතලේ අලය හ පිළිඵ භළනුම් ඉඛලීතම් වන් ඇත්නම් . ම්ඵන්ධ ක්රිඹහ කශ යුතුඹ. 

84. පිඹුය නිඹමි  ඳරිභහණතඹන් පිළිතඹර කශ යුතු අ ය එහි ඳරිභහණඹ අලය ඳරිදි පිඹුතර් තවෝ අතුරු 

පිඹුතයහි වන් කශ යුතුඹ. 

85. ඉඩතම් පිහිටීභ ව විස ය, භළනුම් ඉඛලීභට එකඟ තිබිඹ යුතු අ ය එතේ තනොභළති නම් ඊට 

තවේතු  හර් හ කය තිබිඹ යුතුඹ. 

86. කඳහ ඉත්න ප්රභහණඹ නිළයදි විඹ යුතු අ ය එතේ තනොභළති නම් . ම්ඵන්ධ නිළයදි හර් හ 

කශ යුතුඹ. 

87. සිඹළු කුඩහ තලේ ප්රතද්ල විස ය කය පිඹුය ම්පර්ණ කිරීභට අිංක තඹදිඹ යුතුඹ. තභඹ අලය 

කරුණකි. 

88. භළනුම් ඉඛලීභ නිඹභහනුකර අරිංගු කය භළනුම් කශ දිනඹ, ඳත්ර අිංකඹ, කළඵලි අිංක ව 

මිනින්තදෝරුයඹහතේ අත්න තඹොදහ තිබිඹ යුතුඹ. 

89. අත්කය  ළනීතම් භළනුභකදී කඳහ ඉත්න ඉඩම් තකොට විස ය කය ඇති ප්රකහලණඹ  භඟ භහන 

විඹ යුතු අ ය එඹ දශ ළරළසතම් තඳන්හ තිබිඹ යුතුඹ. එතේ තනොභළති නම් . ම්ඵන්ධ   6.6-6.11 

තේදඹන් ප්රකහය ක්රිඹහ කශ යුතුඹ. 

90. ඳළයික භළනුභට අදහශ පිඹුතර් තඳන්හ ඇති සිඹළු භහර් , ඇශ භහර්  ව අතනකුත් දෆ න භළනුභ 

වයවහ ළටී තිබිඹ යුතුඹ. එතේ තනොභළති නම් එඹ හර් හ කය තිබිඹ යුතුඹ. 

91. නිභ කයන රද ළඩ 1:10,000 ඳත්රඹට නිඹභහනුකර  ළරපිඹ යුතුඹ. එතේ තනොතේ නම් . 

ම්ඵන්ධ හර් හ කශ යුතුඹ. 

92. කයන රද ළඩ තකලින්භ ප්රධහන කහර්ඹහරඹට ඹන්තන් නම් ිංතලෝධන අනුතර්යන තදකක් 

පිළිතඹර කශ යුතුඹ. එයින් එක් පිටඳ ක් ප්රධහන කහර්ඹහරඹට ව අතනක දිසත්රික් තජයසන 

මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  අභ ය ත ොයතුරු භඟින් ඹළවිඹ යුතුඹ. 

93. අහන  ම් පිඹුරු ප්රතද්ලඹකදී අහන  ම් පිඹුරු තර්යහ චිත්රඹට අදහශ පිටඳ  නිඹභහනුකර 

ිංතලෝධනඹ කය තිබිඹ යුතු අ ය, පිඹුරු රඳ ටවනුකර ිංතලෝධනඹ කතශේ නම් . ම්ඵන්ධ 

හර් හ කශ යුතුඹ. 

94. ඳළයික තෙත්ර තඳොත්, තෙත්ර ඳත්ර ව බහවි හ කයන රද අහන කළඵලි අිංක අහන  ම් පිඹුතයහි 

ඇතුරත් කය තිබිඹ යුතුඹ. 

95. අහන  ම් පිඹුතර් නිතේලඹ කිරීභ වහ පිළිතඹර කය ඇති අනුතර්යනඹ නිළයදි කශ යුතුඹ. 

96. ඹහඵද  අහන  ම් පිඹුරු ව  ම් පිඹුරු ිංතලෝධනඹ කය තිබිඹ යුතු අ ය එභ ිංතලෝධන 

අනුතර්යන ඹළවිඹ යුතුඹ. 

97. භළනුම් කය තනොභළති අනය අඛරහ ළනීම් තිතබ් නම් හර් හ කශ යුතුඹ. 

98. ග්රහභ නිරධහරි දළන්ීම් තඳෝයභඹ නිඹභහනුකර පුයහ ග්රහභ නිරධහරි ම් අිංකඹ ව ග්රහභ 

නිරධහරිතේ නභද ඉඩම් විස ය රළයිසතු භඟ භහන විඹ යුතුඹ. 



තද.භළ.තය.           පිඹුරු ළඩ 
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99. ග්රහභ නිරධහරිතේ නිතඹෝජි ඹකු තනොන තනත් අඹකු අත්න් කය තිතබ් නම් . ම්ඵන්ධ 

හර් හ කශ යුතුඹ. 

100. භහයිම් ව භහයිම් ඛ ග්රහභ නිරධහරිට ව අඹදුම්කරුට තඳන්හ තිබිඹ යුතු අ ය තම් ම්ඵන්ධ 

දළන්ීම් තඳෝයභතේ වතික කය ඉඩම් විස ය රළයිසතුට ඇතුරත් කය තිබිඹ යුතුඹ. 

101. “භශ” තවේතු නිහ ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ තන් කශ බිම් අ වළය ඇති තවෝ තන්කශ බිම් 

ප්රභහණඹ අඩුකය ඇති විට ඊට තවේතු හර් හතේ ඳළවළදිලි කය තිබිඹ යුතුඹ. 

102. කයන රද ළඩ වයවහ තවෝ ඊට ඹහඵද ඳශහත් ඳහරන භහයිභක් ඇති විතටක එඹ නිළයදි පිඹුතර් 

තඳන්හ අලය ඳරිදි විස ය කය  ළබිඹ යුතුඹ. 

103. අළුතින් භළන පිළිතඹර කය ඇති පිඹුතර් තඳන්හ ඇති ඳශහත් ඳහරන භහයිම් ඳළයික පිඹුය භඟ 

තනස න්තන් නම් . ම්ඵන්ධ හර් හ කය තිබිඹ යුතුඹ. 

104.  හතේ ඹ ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ වන් කය තිබිඹ යුතුඹ. 

105. ග්රහභ නිරධහරි තඳෝයභතේ ව පිරිළඹ බිඛඳතත් වන් භහයිම් ඛ ප්රභහණඹ එකභ නම් එඹ පිඹුය 

භඟද භහන විඹ යුතුඹ. 

106. මිනින්තදෝරුයඹහතේ හර් හ ඳරීක්හ කය ළතඩහි  ත්ඹ පිළිඵ අදවස දළක්විඹ යුතුඹ. 

 

 

ඉංජිදන්රු භැනුේ පිඹුරු ඳරීක්ා කිරීභ වා විදල  ටවන් 

පිරික්ා ඵැලීභ 

107. පිඹුතර් ඳරිභහණඹ, දික් අ ට ව වයස කළපුභ පිරිවි ය රට අනුරඳ විඹ යුතුඹ. 

 

 

ඳරීක්ා කය ඵැලීභ 

 

108. සාහනීඹ උ රකුණු කිරීභ 

109. තභොච්ජ තර්යහ අන් ර් නිතේලනඹ කිරීභ. 

110. තඳන්හ ඇති පිඛ රකුණු ර අ ඹන් 

111. මුද්රි  තභෝච්ජ තර්යහ අ ඹන් ව .හ කන්දක නළේභක් ආකහයඹට මුද්රණඹ ී ඇත්ද ඹන්න. 

112. දිේ කඩ රකුණු කිරිභ, පිඹුතර් තඳන්හ ඇත්නම් 

113. ඹම් යජතේ ව අයිතිහසිකම්  කිඹන්නහවූ ඉඩභක් අ ය භහයිභට භහයිම් ඛ තඹදිඹ යුතුඹ. 

114. සිඹළුභ භහර්  ව ඳහයඛ විස ය කය තිතබ්දළයි පිරික්හ  ඵළලිඹ යුතුඹ. 

115. ඉඟි ටවන භඟ ඳත්ර අිංකනඹ ව සිඹළු වන් කිරීම් තඳන්හ තිබිඹ යුතුඹ. 

116. පිරිවි ය ව පිඹුය භඟ සිඹළු විිං   හන් හර් හතේ ඳළවළදිලි කය තිබිඹ යුතුඹ. 

117. තකොටු තර්යහ ව අිංකනඹන් 

118. කි.මි. 4 X 2.5 ම්භ  ඳත්ර, තර්යහ පිහිටීභ ව ව ැසස ිංයයහ, ී.භහ තීයතේ තිබිඹ යුතුඹ. 

 

 

නගය භැනුේ පිඹුරු ඳරීක්ාට අොශ විදල  ටවන් 

පිරික්ා ඵැලීභ 

119. හිමිකම් කිඹනු රඵන භහයිම් ව .හතේ විස ය 

120. ත ොඩනළගිලි ව .හතේ විස ය 

121. කළඵලි අිංක ව කහණු 

122. යජතේ ඉඩම් ව .හතේ අධිසාහඳන, .හතේ භහයිම් නිළයදි අර්ා දක්හ තිතබ්ද ඹන්න 

123. ඉඩම් කළඵලිර අිංක ව .හතේ භහයිම් ඹහඵද ඳත්ර භඟ හ ඵළලිඹ යුතුඹ. 

124. ිර් ව ී.භහ තීය අලය හ ඳරීක්හ කශ යුතුඹ. 

125. පිඛ රකුණු ව .හතේ අ ඹන් ඳරීක්හ කශ යුතුඹ. 
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126. පිරිවි ය ර අලය හන් නිඹභහකහය ක්රිඹහත්භක කතශේද ඹන්න පිරික්හ ඵළලිඹ යුතුඹ. 

127. තෙත්ර ඳත්රතේ තඳන්හ ඇති භහර්  ර නම් ව ම් තවෝ තකොට්නහල අිංක ඹහඵද ඳත්ර භඟ 

ඳරීක්හ කය ඵළලිඹ යුතුඹ. 

128. නහ රික ප්රතද්ලතේ භහයිම් න භ ප්රකහල ඳත්ර  භඟ පිරික්හ ඵරහ .හ නිළයදි විස ය කය ඇත්ද 

ඹන්න ඳරීක්හ කශයුතුඹ. 

129. . . ඳත්ර ර මුද්රණ ර්  ව ප්රභහණඹන් භහන දළයි පිරික්හ ඵළලීභ. 

130. තදඳහර් තම්න්තු උඳතදස රට අනුකර පිඹුරු ර අත්න්  ඵහ ඇත්ද ඹන්න පිරික්හ ඵළලීභ. 

131. සිඹළු රිඳණම් අිංක ඉඩම් විස ය රළයිසතුට ඇතුරත් කය එභ රිඳණම් අිංක අදහශ තකොට්නහලඹ, 

භ තවෝ භහර් ඹට අනුකර නිළයදි ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ තඳන්හ ඇත්ද ඹන්න පිරික්හ 

ඵළලීභ. 

132. ඉඟි ටවන් ඳරීක්හ කිරීභ. 

133. විලහර ඳරිභහණඹකින් අතුරු පිඹුරු බහවි හ කය තිතබ් නම් ට භහයිම් හ ඵළලීභ. 
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ශුපධි ඳත්රඹ 
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 13 ැනි ඳරිච්දේෙඹ 

දෙත්රපරඹ ගණනඹ කිරීභ 

ඳටුන 

 

දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 

වි්තයඹ පිටු 

 දෙත්රපරඹ ගණනඹ කිරීදේදී ැශකිඹ යුතු කයණු 

13.1.  සිඹළුභ කළඵලි වහ සහඹත්ා  ණනඹ කිරීම් තදකක් කශ යුතු ඵ 1 

13.2.  තෙත්රපරඹ  ණනඹ කිරීම් ර නියදය හ 1 

13.3.  තෙත්රපර ආ ණන ඳත්රතේ අනු අත්න තඹොදහ නියදය හ වතික කශ 
යුතු ඵ 

1 

13.4.  ඳරි ණක ඹන්ත්ර ආධහයතඹන් තෙත්රපර  ණනඹ කිරීභ තදෝ අභ ඵ 1 

13.5.  හුභහරු කිරීභ වහ නිඹමි  බිම් ප්රභහණඛ භළන තන් කිරීභ 1 

13.6.  ම්භ  තෙත්රපර වහ දිඹ යුතු ශුද්ධිඹ 1 

 අ.ග.පි. ඉතිරි ප්රදපලඹ ේඵන්ධදඹන්  කටයුතු කිරීභ  

13.7.  අහන  ම් පිඹුයක් තුර ඉතිරි ප්රතද්ලඹ තවක්ටඹහර් එකකට ඩහ අඩු විට 
ක්රිඹහදහභඹ 

1 

13.8.  අහන  ම් පිඹුයක් තුර ඉතිරි ප්රතද්ලඹ තවක්ටඹහර් එකකට ඩහ ළඩි විට 
ක්රිඹහදහභඹ 

1 

 භායිේ නිඹභ කිරීදේ භැනුේ රදී දෙත්රපරඹ ගණනඹ කිරීභ 

13.9.  රිංකහ භළනුම් කළඵලි ර තෙත්රපරඹ   ණනඹ කිරීභ 2 

13.10.  භහයිම් නිඹභ කිරීතම් භළනුම් රදී, ඉතිරින කළඵළඛතඛ තෙත්රපරඹ  ණනඹ 
කිරීභ 

2 

 ර්ගපර ගණනදේදී ඉඩදඹ වැකි දෙෝඹ නිර්ණඹ කිරීභ 

13.11.  භහයිම් සහබහඹ ඳහදක කය ත් බිම් කළඵළඛරක ර් පරතේ ඉඩදිඹ වළකි 
තදෝඹ  ණනඹ කිරීභ 

2 

 භායිේ අර්ා ෙැක්වීභ 

13.12.  සාහය භහයිභ 2 

13.13.  තඳොදු භහයිභ 3 

 නියෙයතා භට්ටේ 

13.14.   I ඳන්තිතේ නියදය හ නිර්ණඹ කිරීභ  3 

13.15.  II ඳන්තිතේ නියදය හ නිර්ණඹ කිරීභ  4 

13.16.  III ඳන්තිතේ නියදය හ නිර්ණඹ කිරීභ  4 

 ර්ගපර ගණනඹ 

13.17.  ර් පරඹ  ණනඹ කිරීතම්දී දලභසාහන නිර්ණඹ කිරිභ 5 

 බිේ කට්ටිඹක ර්ගපරඹ නිර්ණඹ කිරිභ 

13.18.  තඳය භළනුතම් ර් පරඹ භඟ ිංන්දනඹ කිරීභ 5 

13.19.  තඳය භළනුතම් ර් පරඹ අිංකි  ප්රති ණනතඹන් ඳසු ළරකිඹ යුතු 
තනක්  ඳතින විට කටයුතු කිරීභ  

6 

13.20.  තඳය භළනුතම් ර් පරඹ අිංකි  ප්රති ණනතඹන් ඳසු ළරකිඹ යුතු 
තනක් තනොන විට කටයුතු කිරීභ  

6 

13.21.  තෙත්රපරඹ  ණනඹ කිරීම් වහ භෘදුකහිං  6 
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දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 

වි්තයඹ පිටු 

 ඇමුණුේ 

ඇමුණුභ 01 I ඳන්තිඹ ව II ඳන්තිඹ නියදය හ භට්ටම් උඳවසු තඹොමු වහ) වහ 

ඉඩදිඹ වළකි තදෝඹ වහ පර්තඹන්  ණනඹ කයන රද අ ඹන් 

7 
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13 ැනි ඳරිච්දේෙඹ 

දෙත්රපරඹ ගණනඹ කිරීභ 
 

දෙත්රපරඹ ගණනඹ කිරීදේදී ැශකිඹ යුතු කයණු 
  

13.1 මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් පිඹුතර් ඇති සිඹළුභ කළඵලිර තෙත්රපරඹ  ණනඹ කය ටවන් කශ යුතු 

අ ය මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් සිඹළුභ කළඵලි වහ  සහධීන  ණනඹ කිරීභක් කය ප්රතිපර 

න්න්දනඹ කශ යුතුඹ.  ණනඹ කයන රද බිම් ප්රභහණඹන් ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ වන් කශ 

යුතු අ ය පිඹුතර් වන් තනොකශ යුතුඹ. 

 

13.2 සිඹළුභ තෙත්රපර  ණනඹ කිරීම් ර නියදය හ පිළිඵ දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු 

අධිකහරිරුන්  කි යුතුඹ. 

 

13.3 තෙත්රපර ආ ණනඹ ටවන් කිරීභ වහ  S128 තඳෝයභඹ බහවි හ කශ වළකි වුද  SDCAD 

භෘදුකහිං ඹ බහවි හ කය තෙත්රපර  ණනඹ කිරීම් සඹිංක්රීඹ මුද්රණඹ කය අත්න්  කශ යුතුඹ. 

මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින්ද   ප්රතිපර ිංන්දනතඹන් ඳසු එහි අනු අත්න තඹොදහ නියදය හ 

වතික කය භළනුම් ඉඛලීම් ත ොනුතේ ත ොනු කශ යුතුඹ. 

 

13.4 ඉඩම් කළඵලි ර යණ්ඩහිංක උඳතඹෝගී කයත න ඳරි ණක තවෝ  ණක ඹන්ත්ර ආධහයතඹන් 

තෙත්රපරඹ  ණනඹ කශ වළකි වු අසාහ රදී  ණනඹ කිරීම් තදෝ අභ වුද තදඳහර් තම්න්තු 

භඟින් ඳඹහ ඇති භෘදුකහිං ඹ බහවි හ කය තෙත්රපරඹ  ණනඹ කය නියදය හ ඳරීක සහ කිරීභ 

ඩහත් තඹෝ ය තේ. 

 

13.5 හුභහරු කිරීභ වහ නිඹමි  බිම් ප්රභහණඛ භළන තන් කිරීභට සිදුන විට මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් 

පිඹුරු ඉදිරිඳත් කිරීභට තඳය තෙත්රපර  ආ ණනඹ ප්රතේලතභන්  ඳරීෙහ කය ඵළලිඹ යුතුඹ. 

 

13.6 ම්භ  තෙත්රපරඹට දිඹ යුතු ශුද්ධිඹ   ණනඹ කය බිම්කළඵලි රට තඵදහ වළරීභ සිදු කශ යුතුඹ. එඹ 

 ණනඹ කශ ආකහයඹ මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් තෙත්රපර ආ ණන ඳත්රතඹහි යතු ඳහටින්  ඇතුරත් 

කය අත්න් කිරීතභන් ඳසු මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් වතික කශ යුතුඹ.  

 

 

අ.ග.පි. ඉතිරි  ප්රදපලඹ ේඵන්ධදඹන් කටයුතු කිරීභ 

 

13.7 අහන  ම් පිඹුයක් තුර පිහිටි යජඹ තු ප්රතද්ලඹක තකොටක් භළන තන්කිරීතම්දී ඉතිරි ප්රතද්ලඹ 

තවක්ටඹහර් එකකට ඩහ අඩුනම් වහ එභ ඉතිරි ප්රතද්ලඹ යක්ෂි  ප්රතද්ලඹක්, ඳහයක්, දිඹ ඇශක් තවෝ 

තඵදහ තනොතදන තනත් යජතේ ඉඩභක් තනොතේනම් එහි ඳළයික භහයිම් ර වහ ඉඩම් විස ය 

රළයිසතුර වරි ළයදි ඵරහ එභ පිඹුතර්භ ම්පර්ණ කශ යුතුඹ. ඉතිරි තිතඵන තකොට ඉව  වන් 

කශ ඹම් කිසික් තේ නම් දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරිතේ පර් අනුභළතිඹ ඇති එභ 

පිඹුතර්භ ම්පර්ණ තනොකරහට යදක් නළ . 

 

13.8 ඉතිරි ප්රතද්ලඹ තවක්ටඹහර් එකකට ළඩි තේ නම් නළ තවොත් 4.36 ළනි තේදතඹහි විස ය කය තිතඵන 

ඳරිදි නළ තවොත් තභහි පර්තඹහි වන්  න්තිඹ ඳරිදි භළන නළත්නම් එඹ එභ පිඹුතර්භ ම්පර්ණ 

තනොකරහට යදක් තනොභළ . එතවත් . වහ තනභ පිඹුයක් තනොභළති එහි තෙත්රපරඹ නි භනඹ 

කිරීතභන් දළන   වළකිඹ. තභළනි අසාහන්හි දී බිම් කට්ටිඹ ඉදිරිතඹහි තඹදිඹ යුතු ටවන තභතේ 

විඹ යුතුඹ. “තලේ ප්රතද්ලඹ නි භනතඹනි. අළුතින් කයන රද භළනුභක්  ව . වහ ම්ඵන්ධ  පිඹුයක් 



තද.භළ.තය.  තෙත්රපරඹ  ණනඹ කිරීභ 
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තනොභළති තභභ බිම්කළඵළඛර ම්ඵන්ධතඹන් කිසික් තනොකශ යුතුඹ.” අළුත් භළනුතම් භහයිම් ඳළයික 

තෙත්ර ඳත් ර ඳළන්තරන් රකුණු කය තෙත්ර ඳත්රඹ  ළන එහි තඹොමු ටවනක් ද ඳළන්තරන් කශ 

යුතුඹ. 

සිදු කයන රද න භළනුතභන් තලේ ප්රතද්ලඹ තකොටස එකකට ඩහ තන් න්තන් නම් තලේ ප්රතද්ලඹ 

නි භනතඹන් තර වන් කශ වළක්තක් එක් කළඵළඛරකට ඳභණක් න තවයින් බිම් ප්රභහණඹ ළඩි 

තකොටතහි තලේ ප්රතද්ලඹ නි භනඹ කිරීභටත්, අඩු බිම් ප්රභහණතඹන් යුතු තකොට තෙත්ර ඳත්රඹ භ  

ආ ණනතඹන් තලේ ප්රතද්ලඹ නිර්ණඹ කිරීභටත් කටයුතු කශ යුතුඹ. තභළනි අසාහකදී ඉඩම් 

විස ය රළයිසතු තේ තභතර ටවන තඹදිඹ යුතුඹ. “ තලේ ප්රතද්ලඹ ඳත්රඹ භ  ආ ණනතඹනි. අළුතින් 

කයන රද භළනුභක්  ව . වහ ම්ඵන්ධ  පිඹුයක් තනොභළති තභභ බිම්කළඵළඛර ම්ඵන්ධතඹන් 

කිසික්  තනොකශ යුතුඹ.” 

 

 
භායිේ නිඹභ කිරීදේ භැනුේ රදී දෙත්රපරඹ ගණනඹ කිරීභ 

13.9 භහයිම් නිඹභකිරීතම් භළනීම් රදී රිංකහ භළනුම් කළඵලි ර තෙත්රපරඹ එතරභ  ළබිඹ යුතුඹ. එතේ 

වුද අළුත න්  ණනඹ කයන රද බිම් ප්රභහණ මුඛ බිම් ප්රභහණ භඟ ිංන්දනඹ කය   13.19 තේදඹ 

අනු කටයුතු කශ යුතුඹ. 

 

13.10 භහයිම් නිඹභකිරීතම් භළනුම් රදී, අනුබිම් තකොටස රට තඵදීතභන් ඳසු බිම් කළඵළඛරකින් ඉතිරින 

තකොට මුඛ කළඵළඛතඛ ප්රභහණතඹන් සිඹඹට 75ට ළඩිනම් වහ තවක්ටඹහර් එකකට අඩු තනොතේනම් 

එඹ  ණන් ඵළලීභ අලය තනොතේ. අනු බිම් කළඵලි ර මුළු බිම් ප්රභහණඹ බිම් කළඵළඛතඛ මුඛ බිම් 

ප්රභහණතඹන් අඩු කිරීතභන් තභහි බිම් ප්රභහණඹ තකොඳභණදළයි දළන   වළකිඹ. එ කුදු වුත් තභළනි 

අසාහ රදී  භළන තන් කශ තකොටතේ මුළු බිම් ප්රභහණඹ වහ එක් එක් අනු බිම් කළඵළඛර ද  තන 

තනභ  ණන් ඵළලිඹ යුතුඹ. එතේ  ණන් ඵරහ අනු බිම් කළඵලි ර බිම් ප්රභහණඹ මුඛ බිම් කළඵළඛතඛ  

බිම් ප්රභහණඹට අනු තනො , භළන තන්කශ තකොටතේ  ණන් ඵළලීම් රට රිරන ඳරිදි අනුකරනඹ 

කශ යුතුඹ. තභළනි බිම් කට්ටි වහ ඳරිපයක ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ තනත් කියුතු තද් නළභති 

තීරුතහි එභ බිම් කළඵලි රට ඉදිරිතඹන් “ඉතිරි බිම් ප්රභහණඹ නි භනඹ කිරීතභනි” ඹන්න ටවන් 

කශ යුතුඹ. 

 

 

ර්ගපර ගණනදේදී ඉඩදඹ වැකි දෙෝඹ නිර්ණඹ කිරීභ 

13.11 ඳව  වන් නියදය හ භට්ටම් භ  අර්ා දක්හ ඇති භහයිම් සහබහඹ ඳහදක කය ත් බිම් 

කළඵළඛරක ර් පරතේ ඉඩදිඹ වළකි තදෝඹ  ණනඹ කිරීතම්දී තභභ ඳරිච්තේදතේ අර්ා දක්හ ඇති 

මීකයණඹ උඳතඹෝගී කය න්නහ තරට නිඹභ කයනු රළතබ්. භළනුම් ිඛඳක්රභ ව බිම් කළඵලි 

භහයිම් ර ඇති රෙය  ප්රභහණඹ, තභභ මීකයණඹ තඹොදහ  ළනීතම්දි ආදහර තනොන ඵ අධහයණඹ 

කශ යුතුඹ. 

 

 

භායිේ අර්ා ෙැක්වීභ 

 

13.12 ්ාාය භායිභ -:  

මිනිහ විසින් හදහ න්නහ රද සථිය අිං ඹන් ත න් භන්වි  භහයිම් ඛ, භහයිම්  හප්ඳ,  හප්ඳ, කම්බි 

ළට, කම්බි ව ඳළරඉික ළට ආදී වු  අිං ඹන් ත න් නිභ වූ භහයිභක් තේ. 



තද.භළ.තය.  තෙත්රපරඹ  ණනඹ කිරීභ 
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සාහය භහයිභක අිං ඹන් අසාහන    ීතම්දි එඹ නිළයදි තර නළ  සාහඳනඹ කශ වළකිවිඹ 

යුතුඹ. 

13.13. තඳොදු භහයිභ -: 

පිහිටීභ අඳළවළදිලි උනිළයදි නිර්ණඹ කශ තනොවළකි) සබහවික අිං ඹන්ත න් භන්වි  භහයිභක් තේ. 

උදහවයණ කිහිඳඹක් නම් ඳළරඉික ළට, ඵඩළටි, ඉවුරු, ළටිඹ, අ ර,  ණ තීරු ආදිඹ තේ. 

 

 

නියෙයතා භට්ටේ 

 

13.14 1 ඳන්තිඹ 

තභභ ඳන්තිතේදි තියස සාහනීඹ අවිනිලසචි  හ උ  )   ත.මී 7.5  

 

ගු 1 –: I ඳන්තිතේ නියදය හ නිර්ණඹ කිරීභ වහ මීකයණඹ ව තභභ  නියදය හ  භට්ටභ 

ශඟහ කය ළනීභ වහ අනු භනඹ කශ යුතු පිරිවි ය 

 

 

 

 

 

මීකයණඹ භ  ඳහදක වු ර් පරඹ  ණනතේදී ඉඩදිඹ වළකි තදෝඹ -    මී  √            √   ) 

තභහි Area උර් පරඹ) ර්  මීටය ලින් උ.මී) ව     - බිම් කළඵලි ර භහයිම්හි ෆභ විස ය 

රෙයඹකභ තියස අවිනිලසචි  හ මීටර් ලින් උමී) 

සාහය ව අනනය භහයිම් වහ විස යහත්භක  
රෙයඹක තියස අවිනිලසචි  හඹ 

ඉඩදිඹ වළකි තදෝඹ උ.මී) 

මී 0.075 (ත.මී 7.5) 0.1061 x √     

පිරිවිතය 

උඳකයණ ව ඉරක්ක තක්න්ද්රණ තදෝ <= මී.මී. 2 

විස ය ඳරික්රභණ තර්යහක අභ දුය මී. 30 

විස ය ඳරික්රභණ තර්යහක  උඳරිභ දුය  මී. 750 

විස ය  රෙයඹකට ඳළති නිරික්ණඹක අභ දුය  මී. 3 

විස ය  රෙයඹකට ඳළති නිරික්ණඹක උඳරිභ දුය  මී. 100 

විස ය  රෙයඹකට අනුරම්බඹක උඳරිභ දුය   මී. 3 උඇශ අනුරම්බ අනුභ  තනොතකතර්) 

විස ය ඳරික්රභණ පිඹීම් හධකඹ මී. 0.4√  උK ඹනු ඳරික්රභණතේ මුළු දි  
කි.මි.ලින්) 

තකෝණ මිනුම් ර් භ්රභණ දි ිංලඹ 

උද්දි ිංල ඳහරනඹ තර්යහ 20 

උද්දි ිංල පිඹීභ 3‟ 



තද.භළ.තය.  තෙත්රපරඹ  ණනඹ කිරීභ 
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13.15 II ඳන්තිඹ  

තභභ ඳන්තිතේදී තියස සාහනීඹ අවිනිලසචි  හ උ  )   ත.මී. 15 කි. 

ගු 2-: II ඳන්තිතේ නියදය හ නීර්ණඹ කිරීභ වහ මීකයණඹ ව තභභ නියදය හ භට්ටභ 

ශඟහ කය ළනීභ වහ අනු භනඹ කශ යුතු පිරිවි ය 

 

 

මීකයණඹ භත ඳාෙක වු ර්ගපරඹ ගණනදේදී ඉඩදඹ වැකි දෙෝඹ -    මී  √            √   )  

දභහි Area (ර්ගපරඹ) ර්ග මීටය ලින් (.මී) ව    - බිේ කැඵලි ර භායිේහි ෑභ වි්තය 
රෙයඹකභ තිය් අවිනිල්චිතතා මීටර් ලින් (මී) 

තඳොදු තවෝ තඳොදු සාහය තවෝ අනනය තනොන 
සාහය භහයිම් වහ විස යහත්භක රෙයඹක 
තියස අවිනිලසචි  හඹ 

ඉඩදිඹ වළකි තදෝඹ උ.මී) 

 

මී 0.015 (ත.මී 15) 0.2121   √        

පිරිවිතය 

උඳකයණ ව ඉරක්ක තක්න්ද්රණ තදෝ <= මී.මී. 2 

විස ය ඳරික්රභණ තර්යහක අභ දුය මී. 20 

විස ය ඳරික්රභණ තර්යහක  උඳරිභ දුය  මී. 750 

විස ය රෙයඹකට ඳළති නිරික්ණඹක අභ දුය  මී. 2 

විස ය රෙයඹකට ඳළති නිරික්ණඹක උඳරිභ දුය  මී. 100 

විස ය රෙයඹකට අනුරම්බඹක උඳරිභ දුය   මී. 5 උඇශ අනුරම්බ අනුභ  තනොතකතර්) 

විස ය ඳරික්රභණ පිඹීම් හධකඹ මී. 0.4√       උKඹනු ඳරික්රභණතේ මුළු දි  
කි.මි.ලින්) 

තකෝණ මිනුම් ර් භ්රභණ දි ිංලඹ 

උද්දි ිංල ඳහරනඹ තර්යහ 20 

උද්දි ිංල පිඹීභ 3‟ 

 

 

13.16 III ඳන්තිඹ  

 

තභභ  ඳන්තිතේදී  තියස සාහනීඹ අවිනිලසචි  හ මිනුම් වහ බහවි හ කයන අත් මිහි ළන්  ළන්වුම් 

උHHGPS) උඳකයණතේ  සාහනීඹ නියදය හ භ  යහ ඳතී. තභභ මීකයණඹ තඹොදහ  ළනීතම්දි 

භහයිම් ර සබහඹ අදහශ තනොතේ. 

 

ගු 3-: III ඳන්තිතේ නියදය හ නිර්ණඹ කිරිභ වහ මීකයණඹ ව තභභ නියදය හ භට්ටභ 

ශඟහ   කය ළනීභ වහ අනු භනඹ කශයුතු පිරිවි ය 
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ැරසුේ කාර්ඹඹන් වා භූරක්ාත්භක සිතිඹේ ඹාත් කාලීන කිරිභ වා ඉටුකයනු රඵන භැනුේ 

රදී ර්ගපර ගණනදේද අදත්දගන ඹා වැකි GPS උඳකයණඹ බාවිතදේ ද ඇතින ඉඩදඹ වැකි 

දෙෝ 

තියස නියදය හ උ  ) අත් මිහි ළන්  ළන්වුම් උHHGPS) උඳකයණතඹහි 

තියස නියදය හ උහභහනයතඹන් මී. 0.5 - මී. 5 අ ය 

තේ) 

ර් පරතේ ඉඩදිඹ වළකි තදෝඹ උමී)   √             √       තභහි Area උර් පරඹ)  ර්  

මීටර් උ.මී.) ව   - බිම් කළඵලි ර භහයිම්හි ෆභ 

විස ය රෙයඹකභ තියස අවිනිලසචි  හ මීටර් ලින් 

උමී.) 

 

 

ර්ගපර ගණනඹ 

 

13.17 ඉඩම් කට්ටිඹක ර් පරඹ  ණනඹ කිරීතම්දී දලභසාහන නීර්ණඹ කිරිභ. 

 

 

ප්රභහණඹ ඳන්තිඹ 
නියදය හ 

ර් පරතඹහි දලභසාහන  ණන 
උතවක්ටඹහර්) 

.මී.8093.7120  දක්හ උඅ. 2- ර .0- ඳ. 0) 
 
.මී.8093.7120 (අ.2- ර.0- ඳ. 0) ට ළඩි
   

I 

 
දලභසාහන ව යයි උ04) 

.මී.2023.4280  දක්හ උඅ. 0- ර .2- ඳ. 0) 
 
.මී.2023.4280  උඅ. 0- ර. 2- ඳ.0) ට ළඩි
  

II 

 
දලභසාහන ව යයි උ04) 
 

ී.භහක් නළ  
III 

කයනු රඵන කහර්ඹතේ නියදය හ භට්ටතම් 
අලය හ භ  යහ ඳතින දලභසාහන 
තුනක් උ03) තවෝ අඩු ිංයයහක් 

 

 

බිේ කට්ටිඹක ර්ගපරඹ නිර්ණඹ කිරිභ 

 

13.18 අනනය බිම් කට්ටිඹක, න භළනුභක් ඳහදක වු ර් පරඹ, ඳළතිඹහ වු තඳය භළනුතම් ර් පරඹ භඟ 

ිංන්දනඹ කිරීතම්දී ඳව  වන් නිර්ණහඹක අනු කටයුතු කශ යුතුඹ. 

 

i න භළනුතම් ර් පරඹ ව තඳය භළනුතම් ර් පරඹ අ ය තන මීකයණඹ භඟින් තදන රද 

ඉඩදිඹ වළකි තදෝඹ ඇතුශ  නම් උඇමුණුභ 01) ව හ  තඳය භළනුතම් අලය හඹන්ට අනු ඉදිරි 

ක් රිඹභහර්  කිසික් සිදු කය  තනොභළති ඵ  වවුරු න්තන් නම්  න භළනුතම් ර් පරඹ 

නිළයදි   ර් පරඹ තර තඹොදහ    යුතුඹ. 

 

ii රළබුණු තන ඉඩදිඹ වළකි තදෝඹට ඳරිබහහිය නම් බිම් කට්ටිතේ  ණනඹ කයන රද තඳය 

භළනුතම්හි ර් පරඹ ඳව  අයුරු ක්රිඹහ කිරිභ වහ  නළ  නිලසචඹ කශ යුතුඹ. 
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13.19 කළඵලි X හි තඳය භළනුතම් ර් පරඹ අිංකි  ප්රති ණනතඹන් ඳසු ළරකිඹ යුතු තනක් ඳති නම් 

ව තඳය භළනුතම්දි කළඵලි X හි ප්රති ණනඹ කයන රද ප්රභහණඹ න භළනුභ භඟ න විට ඉඩදිඹ 

වළකි තදෝඹ ඇතුශ  තේ නම්, අිංකි  ප්රති ණනඹ කයන රද ර් පරඹ පිළි   යුතු අ ය අළුතින් 

භනින රද බිම් කළඵළඛතඛ භහයිම් ප්රසාහරික ිංන්දනඹක් සිදුකය රඵහ ත් ළඩිදුය  යහඹනඹක් 

භ , ඳළවළදිලි භහයිම් අඳ භනතඹන් තනොතේ නම් ඳභණක් පකළඵලි X හි ර් පරඹ අිංකි  

ප්රති ණනතඹන් ඳසු X.XXXX ත න් Y.YYYY ට ිංතලෝධනඹ කයන රදීප ඹන ප්රකහලඹ ඉඩම් 

විස ය රළයිසතුතේ ටවන තීරුතේ  ළබිඹ යුතුඹ. 

 

13.20 අිංකි  ප්රති ණනතඹන් ඳසු කළඵලි X හි තඳය භළනුතම් ර් පරඹ ළරකිඹ යුතු තනක් තනොතේ 

ඹළයි අනහයණඹ තේ නම් න භළනුතම් ර් පරඹ පිළි   යුතු අ ය පනළ  භළනීතභන් ව අිංකි  

ප්රති ණනතඹන් ඳසු ර් පරඹ X.XXXX ත න් Y.YYYY ට ිංතලෝධනඹ කයන රදීප ඹන 

ප්රකහලඹ ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ ටවන තීරුතේ  ළබිඹ යුතුඹ. 

 

13.21 මිනින්තදෝරු තදඳහර් තම්න්තුතේ බහවි හ න ම්භ  භෘදුකහිං  වහ තභභ මීකයණ ඇතුරත් කය 

ඇ . එ කුදු වුත්  ණනඹ කයණ රද අ ඹඹන් කිහිඳඹක් තභභ ඳරිච්තේදඹ අහනතේ දක්හ ඇ . 
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 13.19 දේෙඹ          ඇමුණුභ 01 

 

I ඳන්තිඹ ව II ඳන්තිඹ නියෙයතා භට්ටේ (ඳවසු දඹොමු වා) ෙවා ඉඩදඹ වැකි දෙෝඹ වා 

පුර්දඹන් ගණනඹ කයන රෙ අගඹන් 

 

ර් පරඹ ඳර්චස 
ර් පරඹ ර්  
මීටර් 
උ.මී) 

ඉඩදිඹ වළකි තදෝඹ උ      ) ර්  මීටර් උ.මී)  ලින්  

√              √     

I ඳන්තිඹ වහ නියදය හ 

0.1061√       

II ඳන්තිඹ වහ නියදය හ 

0.2121√      

1 25.2928 0.53 1.06 

2 50.5857 0.75 1.51 

5 126.4642 1.19 2.39 

8 202.3428 1.51 3.02 

10 252.2928 1.69 3.37 

15 379.3927 2.06 4.13 

20 505.8570 2.39 4.77 

25 632.3212 2.67 5.33 

30 758.7855 2.92 5.84 

35 885.2497 3.16 6.31 

40 1011.7140 3.37 6.75 

80 2023.4280 4.77 9.54 

120 3035.1420 5.84 11.69 

160 (1අ-0ර-0ඳ) 4046.8560 6.74 13.49 

240 උ1අ-2ර-0ඳ) 6070.2840 8.27 16.53 

320 උ2අ-0ර-0ඳ) 8093.7120 9.54 20.24 

400 උ2අ-2ර-0ඳ) 10117.1400 10.67 21.33 

480 උ3අ-0ර-0ඳ) 12140.5680 11.69 23.37 

560 උ3අ-2ර-0ඳ) 14163.9960 12.63 25.24 

640 උ4අ-0ර-0ඳ) 16187.4240 13.50 26.99 

720 උ4අ-2ර-0ඳ) 18210.8520 14.32 28.62 

800 උ5අ-0ර-0ඳ) 20234.2800 15.09 30.18 

1600 උ10අ-0ර-0ඳ) 40468.5600 21.33 42.67 

3200 උ20අ-0ර-0ඳ) 80937.1200 30.18 60.34 

4800 උ30අ-0ර-0ඳ) 121405.6800 36.97 73.90 

6400 උ40අ-0ර-0ඳ) 161874.2400 42.69 85.34 

8000 උ50අ-0ර-0ඳ) 202342.8000 47.73 95.41 
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ශුපධි ඳත්රඹ 
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i 

14 ළනි ඳරිච්තේදඹ  
 

14 ැනි ඳරිච්දේෙඹ 

සිතිඹේ, දර්ඛාචිත්ර ව ාර්තා 

ඳටුන 

 

දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 

වි්තයඹ පිටු 

 1:50,000 සිතිඹභ ංදලෝධනඹ කිරීභ 

14.1.  1:50,000 සිතිඹම් තෙත්රඹට ළඳයීභ 1 

14.2.  1:50,000 සිතිඹම් ර ිංතලෝධන 1 

14.3.  දිසත්රික් තජය.මි.අධිකහරිරුන් ව මිනින්තදෝරු අධිකහරිරුන් විසින් 
ිංතලෝධන ටවන් කිරීභ 

1 

14.4.  ගුරු පිටඳත හි ිංතලෝධන ටවන් කිරීභ 1 

 ප්රායේබ දර්ඛා චිත්ර 

14.5.  ප්රහයම්බ තර්යහ චිත්ර 1 

 ප්රදපල දර්ඛා චිත්ර (විකීර්ණ භැනුේ) 

14.6.  සිඹළුභ භළනුම් තඳන්නුම් කයන පප්රතද්ල තර්යහ චිත්රඹක්ප ඳත්හ ත න ඹහභ 2 

14.7.  ප්රතද්ල තර්යහ චිත්රඹක ඇතුරත් විඹ යුතු කරුණු 2 

14.8.  ප්රතද්ල තර්යහ චිත්රඹක  භළනුම් සාහන රකුණු කිරීභ 2 

14.9.  ප්රමුය හඹ අනු භළනුම් ඉඛලීම් ර්ගීකයණඹ 2 

 කාර්ඹාලීඹ ප්රගති දර්ඛා චිත්ර 

14.10.  කහර්ඹහලීඹ ප්ර ති තර්යහ චිත්රඹ  ඹහත්කහලීන කිරීභ 2 

 මිනින්දෙෝරුරුන්දේ  දන ාර්තා 

14.11.  එස 347/N ළනි තඳෝයභතේ උජර්නරඹ) යහජකහරි කටයුතු ටවන් කිරීභ 2 

14.12.  ජර්නඛ තඳෝයභ “ගුරු” ව “චරන”  ඹන පිටඳත් තදකකින්  

ඳත්හත න ඹහභ 

2 

14.13.  පිරිළඹ බිඛ ඳත්ර පිළිතඹර කිරීභ 3 

 විවිධ ාර්තා 

14.14.  අභහ යයඹහතේ ප්ර ති භහතරෝචනඹ 3 

14.15.  භහසික හර් හ 3 

14.16.  කහර්තු හර් හ 3 

14.17.  හර්ෂික හර් හ 3 

14.18.  හර්ෂික හර් හ ප්රධහන කහර්ඹහරතේ ප්ර ති අිංලඹට  ඹළීභ 3 

14.19.  ළඩ වහ ඹන විඹදභ 3 

14.20.  යවය හර් හතේ ප්ර තිඹ ඇතුරත් කිරිභ 3 

 ඇමුණුේ 

ඇමුණුභ 01 ප්රතද්ල තර්යහ චිත්රඹ 4 



තද.භළ.තය.   සිතිඹම්, තර්යහචිත්ර ව හර් හ 
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තද.භළ.තය.   සිතිඹම්, තර්යහචිත්ර ව හර් හ 

 

1 

14 ළනි ඳරිච්තේදඹ  
 

14 ැනි ඳරිච්දේෙඹ 

සිතිඹේ, දර්ඛාචිත්ර ව ාර්තා 

 

1:50,000 සිතිඹභ ංදලෝධනඹ කිරීභ 

 

14.1. දිසත්රික්කඹට අදහශ 1:50,000 සිතිඹම් පුනරීක්ණඹ වහ මිනින්තදෝරු අධිකහරිරුන්ට වහ 

මිනින්තදෝරුරුන් ත  ඹළීභට දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරිරුන්   ඵරහ    යුතුඹ. 

තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි (සිතිඹම්) විසින් පුනරීක්ණඹ කයන රද සිතිඹම් මුද්රණඹ  කයනු රළබු 

විට එහි පිටඳත් දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරිරුන්ට ඹළවිඹ යුතුඹ. 
 

14.2. ෆභ මිනින්තදෝරුයතඹකු විසින්භ  භහ අළුත් තේහ සාහනඹක නළතී සිටින කහරඹ තුශ 1:50,000 

සිතිඹභ නිළයදි දළයි ඳරීක්හ කය ඵරහ . පිළිඵ අලය ිංතලෝධන මිනින්තදෝරු අධිකහරි වහ තජයසන 

මිනින්තදෝරු අධිකහරින්තේ භහර් තඹන් ප්රධහන කහර්ඹහරඹට හර් හ කශ යුතුඹ. 

 හභහනයතඹන් කි.මී 5 ක අයඹකින් යුත් ප්රතද්ල පුනරීක්ණඹ කිරීභ පිික මිනින්තදෝරු අධිකහරි 

විසින් එක් එක් මිනින්තදෝරුරුන්ට බහය කශ යුතුඹ. 

 1.50,000 සිතිඹතම් දළක්තන ම්භ  ශකුණු අනු, භහර් ඹන්හි වරි ළැසදි ඵළලිඹ යුතුඹ. ඊට 

අභ ය භහර්   ඇත්නම්, .හ පතකොන්ක්රීට් දළමුප තවෝ පහවන ඹහ වළකිපතවෝ කුභන ර් තේ  

භහර් ඹන් ද ඹන  විස ය කශ යුතුඹ.  

 ිංතලෝධන තේ නම් .හ යතුඳහටින් ඇ අනුතර්යනඹක් කස කශ යුතු අ ය එහි අත්න ව දිනඹ 

තඹදිඹ යුතුඹ.  ද එහි   1:50,000 සිතිඹභ මුද්රණඹ කය තිතඵන දිනඹද  වන් කශ යුතුඹ. 

 ිංතලෝධන කිසික් තනොභළති නම්, ිංතලෝධන තනොභළති ඵට  හර් හක් ඹළවිඹ යුතුඹ. න භළනුභක් 

කිරීභට  යම් අලය න ිංතලෝධන යහිඹක් තිතබ් නම් මිනින්තදෝරුයඹහ . ඵ හර් හ කය ඹළවිඹ 

යුතුඹ. එවිට තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි උසිතිඹම්) විසින් එභ භ රක්ණහත්භක සිතිඹම් 

පුනරීක්ණඹ කිරීභ වහ අලය දත්  ැසසකිරීභට නිතඹෝජය ර්තේඹර් ජනයහඛ උභ විඥහඳන) ත  

දන්හ ඹළවිඹ යුතුඹ. එවිට  19 ළනි ඳරිච්තේදඹ අනු අලය පුනරීක්ණඹන් සිදු කයනු ඇ . 

ඉිංජිතන්රු භළනුම්, කළරෆ භළනුම් තවෝ න ය භළනුම් ර  තඹදී සිටින මිනින්තදෝරුන් තභභ 

නිතඹෝ තඹන් නිදවස කය ඇ . 

 

14.3. යජතේ මිනින්තදෝරුරුන් විසින් හර් හ කය එන ිංතලෝධන තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි වහ 

මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින්  භන්තේ කහර්ඹහරතේ ඇති 1:50,000 සිතිඹම් පිටඳත් රද ටවන් 

කය   යුතුඹ. ඳරීක්ණ කටයුතු වහ ඹන විට ඳරීක්හ කයනු රඵන ප්රතද්ලතේ 1:50,000 සිතිඹභ 

නි යභ මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් ත න ඹහ යුතුඹ. තභතේ කශ යුත්තත් භහර් ඹන් දිතේ තභෝටර් 

යාතඹන් නළ තවොත් ඵයිසික රතඹන්  භන් කයන විට වරි ළයදි තොඹහ ඵළලීම් යහිඹක්භ කිරීභට 

වළකින ඵළවිනි.  

 

14.4. අනුතර්යන ර වන් කය තිතඵන ත ොයතුරු සිතිඹම්කයණ අිංලතඹහි තිතඵන පගුරු පිටඳත්ප ර 

ටවන් කශ යුතුඹ. තභභ ත ොයතුරු ඊශ ට මුද්රණඹ කයනු රඵන 1:50,000 සිතිඹම් වහ තනත් 

සිතිඹම් පිළි තඹර කිරී තම්දී ප්රතඹෝජනඹට    යුතුඹ. 

 

 

ප්රායේබ දර්ඛා චිත්ර 

 

14.5. ඹම්කිසි ප්රතද්ලඹක භළනුභක් ඳටන්  ළනීභට ප්රාභ ඊට ඹහඵද පිහිටි ප්රතද්ලතේ කලින් කයන රද 

භළනුම් තභොනහදළයි දළන  ළනීභට වළකින ඳරිදි මිනින්තදෝරු අධිකහරිරුන්ට 1.50,000 ඳරිභහණතේ 

අනුතර්යන  දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් නිකුත් කශ යුතුඹ. 
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ප්රදපල දර්ඛා චිත්ර (විකීර්ණ භැනුේ) 

 

14.6. එක් එක් ප්රතද්ලතේ  භහතේ විකීර්ණ කහර්ඹඹ භණ්ඩරඹ භඟින් කශ යුතු සිඹළුභ භළනුම් තඳන්නුම් 

කයන පප්රතද්ල තර්යහ චිත්රඹක්ප ෆභ තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරිරුන් වහ මිනින්තදෝරු අධිකහරි  

විසින් ඳත්හ ත න ඹහ යුතුඹ. 

 

14.7. දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරතේ වහ ප්රහතද්ශීඹ මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරතේ තිබිඹ යුතු ප් යතද්ල තර්යහ 

චිත්ර  1:50,000 ඳරිභහණඹට ඇඳිඹ යුතුඹ. සිඹළුභ භහර් , දුම්රිඹ භහර් , ප්රධහන  ම්,  ිංඟහඛ වහ රිංකහ 

භළනුම් රට බහජනඹ කයන රද  ම්ර අිංක ව භහයිම්  තභහි තඳන්නුම් කශ යුතුඹ. 

 

14.8. 1:50,000 භ රක්ණහත්භක සිතිඹම් ර භළනුම් ඉඛලීම් ර පිහිටීම් තඳන්ීභ කශ යුතු අ ය 

.හතඹහි භළනුම් රකුණු තනොකශ යුතුඹ. තභභ භළනුම් ඉඛලීම් වළකි ඳභණ .හ අඹත් නිඹභ   ග්රහභ 

නිරධහරි තකොට්නහලඹ තුරභ තඳන්නුම් කශ යුතු අ ය, එක ග්රහභ නිරධහරි තකොට්නහලඹකට අඹත් 

භළනුම් ඉඛලීම්  ණන ග්රහභ නිරධහරි තකොට්නහලඹ තුර ඇමුණුභ 01 තඳන්හ දි ඇති ඳරිදි ටවන් කර 

යුතුඹ. 

 

14.9. 4.15 දේෙදඹහි වන් ඳරිදි එක් එක් ප්රමුය හ ර්ගීකයණඹ අනු සිදු කිරීභට ඇති භළනුම් ඉඛලීම්, 

SRIMS දත්  ඳද්ධතිතඹන් රඵහ   යුතුඹ. එතර රඵහ න්නහ රද ප්රමුය හඹ අනු භළනුම් ඉඛලීම් 

ප්රභහණ ප් යහතද්ිඹ තඛකම් භට්ටමින් ගු   කය ප්රතද්ල තර්යහ චිත්රතේ ඳවලින් දළක්විඹ  යුතුඹ.             

( ඇමුණුභ 01 ඳරිදි) 

 

 

කාර්ඹාලීඹ ප්රගති දර්ඛා චිත්ර 

 

14.10. කිසිභ අඩු ලුහුඬුක් තනොභළති ඹහත්කහලීන කශ යුතු කහර්ඹහලීඹ ප්ර ති තර්යහ චිත්රඹක්  තජයසන 

මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් ඳත්හත න ඹහ යුතුඹ. එක් එක් ප්රහතද්ිඹ මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරඹට 

ඹන රද භළනුම් ම්ඵන්ධතඹන් වහ .හ ඳරීක්හ කිරීභ, නළ  ඹළීභ වහ අන් කිරීභ තභහි ටවන් 

කශ යුතුඹ. අභ ය ලතඹන් SRIMS දත්  ඳද්ධතිතඹහි තභභ කරුණු ඇතුරත් කය ඹහත්කහලීන 

ඳත්හ    යුතුඹ. 

 

 

මිනින්දෙෝරුරුන්දේ දන ාර්තා 

 

14.11. සිඹළුභ මිනින්තදෝරුරුන් විසින් එස 347/N ළනි තඳෝයභතේ උජර්නරඹ) යහජකහරි කටයුතු ටවන් 

කශ යුතුඹ. තභභ කටයුතු ෆභ දිනඹක් අහනතේදීභ එහි ඇතුශත් කශ යුතුඹ. මිනින්තදෝරුන් ව 

භළනුම් තෙත්ර වහඹකඹන් විසින් කයන ළඩ තන තනභ තඳන්නුම් කශ යුතුඹ. තම් පිළිඵ කයන 

ටවන් ආන්න භ දස බහ ඹ ත ක් විඹ යුතුඹ. තභතර ඇතුරත් කයන රද ිංයයහ අනු ඔවුන් 

විසින් කයන රද විවිධ කහර්ඹඹන් පිළිඵ ඳළවළදිලි අතඵෝධඹක් තනොරළතබ් නම්, තනත් කියුතු තද් 

නළභළති තීරුතහි . පිළිඵ තකටි ටවනක් කශ යුතුඹ. GNSS බහවි තඹන් භළනුම් කටයුතුර තඹදී 

සිටින මිනින්තදෝරුරුන් විසින් තඳෝය භතේ තිතඵන ශීර් ඳහන අලය ඳරිදි තනස කය බහවි ඹට    

යුතුඹ. 

  

14.12. එක් එක් භහඹ වහ ජර්නඛ තඳෝයභ “ගුරු” ව “චරන”  ඹන පිටඳත් තදකකින්  ඳත්හත න ඹහ 

යුතුඹ. මින් “චරන” පිටඳ  ෆභ තිඹක් අහනතේදීභ ඊශඟ තිතේ ළඩ ටවනද වන් කය 

මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  ඹළවිඹ යුතුඹ. මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් එඹ ආඳසු එනු රළබ විට එහි 

ඹම් ටවනක් ඇතුශත් කය තිතබ් නම් එඹ ගුරු පිටඳතත් යත න් පිටඳත් කශ යුතුඹ. ඊට භ හමී 

SRIMS දත්  ඳද්ධතිතේද ෆභ තිඹකභ අහන දිනද එක් එක් භළනුම් ඉඛලීභ ඹටතත් සිදු කයන රද 

තෙත්ර ළඩ ව පිඹුරු ළඩ ප්රභහණඹන් අනු ප්ර තිඹ ප්රතිල ඹක් තර ඇතුරත් කිරිභද කශ යුතුඹ. 



තද.භළ.තය.   සිතිඹම්, තර්යහචිත්ර ව හර් හ 
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ෆභ භහඹක් අහනතේදීභ මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් ජර්නරතේ චරන පිටඳත් ත ොනු කය  ඵහ   

යුතු අ ය “චරන” පිටඳත හි  මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් තඹොදන රද ටවන් ගුරු පිටඳත හි යතු 

තීන්ත න් පිටඳත් කශ යුතුඹ. මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් භහඹ අහනතේ ඳත්නු රඵන ප්ර ති 

ැසසීතම්දී ජර්නරතේ ගුරු පිටඳ , ඊශ  භහතේ ළඩ ටවන, භළනුම් උඳකයණ වහ හවන තන් කය 

 ළනීභ, එභ භහඹට අදහශ වුචර්,  භන් විඹදම් ඉඛලීම්, ජර්නඛ උද්ධෘ   ආදීඹ හර් හ භඟ  

මිනින්තදෝරු අධිකහරිට බහය දිඹ යුතුඹ. 

 

14.13. පිරිළඹ බිඛ ඳත්ර පිළිතඹර කිරීභ වහ අලය න භළනුම් ර බිම් කළඵලි  ණන, බිම් ප්රභහණ, 

භහයිම් ඛ  ණන ආදි දත්  එක් එක් භළනුතභහි විස ය වහ තන තනභ ඇතුශත් කශ යුතුයි. 

 

 

විවිධ ාර්තා 

 

14.14. අභාතයාංලදේ ප්රගති භාදරෝචනඹ : 

දිසත්රික්කඹ තුර කයන රද ළඩ පිළිඵ හර් හ SRIMS දත්  ඳද්ධතිතඹන් රඵහත න ෆභ භහඹක් 

අහනතේදීභ තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් ප්රධහන කහර්ඹහරතේ අතිතර්ක ර්තේඹර් ජනයහඛ 

උතෙත්ර) ත  ඹළවිඹ යුතුඹ.  

 

14.15. භාසික ාර්තා:  

මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් භහසික හර් හ ඊශ  භහතේ ළඩකයන තදන දිනට දිසත්රික් තජයසන 

මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත ටද, දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් ෆභ භකභ 10 ළනිදහට 

තඳය භහසික හර් හ .ජ.කහර්ඹහරඹට ඹළීභට වළකි න ඳරිදි ඳශහත් කහර්ඹහරඹට ඹළීභට කටයුතු 

කශ යුතුඹ. අතනකුත් භහසික හර් හ භඟ SRIMS දත්  ඳද්ධතිතඹන් රඵහ  න්නහ බිම්විඹ භළනුම් 

ම්ඵන්ධතඹන්වූ PRS 1  වහ PRS 2 දයන හර් හ අත්න් කය ඹළවිඹ යුතුඹ. 

 

14.16. කාර්තු ාර්තා: 

ෆභ තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරියතඹකු විසින්භ කහර්තු ඇතුර   භහතේ දිසත්රික්කඹ තුර කයන 

රද ළඩ පිළිඵද ිංක්ෂිප්  විස යඹක් ඇතුරත් න හර් හක් SRIMS දත්  ඳද්ධතිඹ අනුහයතඹන් 

පිළිතඹර කය ෆභ කහර්තුක් ඳහහභ ඳශහත් ර්තේඹර් ජනයහඛ ත  ඹළවිඹ යුතුඹ. 

 

 

14.17. ාර්ෂික ාර්තා:  

ෆභ තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරියතඹකු විසින්භ ර්ඹ ඇතුර   භහතේ දිසත්රික්කඹ තුර කයන 

රද ළඩ පිළිඵ ිංක්ෂිප්  විස යඹක් ඇතුරත් න හර් හක් SRIMS දත්  ඳද්ධතිඹ අනුහයතඹන් 

පිළිතඹර කය ෆභ ර්ඹක් ඳහහභ ඳශහත් ර්තේඹර් ජනයහඛ ත  ඹළවිඹ යුතුඹ.  

  

14.18. හර්ෂික හර් හ ප්රධහන කහර්ඹහරතේ ප්ර ති අිංලඹට  ජනහරි 10 ළනි දින තවෝ ඊට තඳය ඹළවිඹ යුතුඹ. 

 

14.19. භළනුම් කිරීභ වහ ඹන විඹදභ වළකි ඳභණ අඩු කිරීභ ෆභ මිනින්තදෝරුයතඹකුතේභ යුතුකභ න 

අ ය, තභභ ඳයභහර්ාඹ ඉටුකය  ළනීභ වහ භළනුම් ම්ඵන්ධතඹන් ළඹන විඹදභ පිළිඵ ෆභ 

මිනින්තදෝරු අධිකහරියතඹකු විසින්භ ඳසුවිඳයභක් කශ යුතුඹ. 

 

14.20. ෆභ මිනින්තදෝරුයතඹකු විසින්භ  යවය හර් හතේ 7 ළනි තකොටුතහි, භහසික ළඩ ප්ර තිතේ 

හභහනයඹ ඇතුරත් කශ යුතුඹ. මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් ළටුප් ර්ධකඹ රඵහ දීභට නිර්තද්ලඹන් 

රඵහ දීභ වහ අදහශ න  යවය හර් හතේ 4, 5, 7 ළනි තකොටුර වන් කය ඇති කරුණු  ළන 

ළරකිලිභත් විඹ යුතුඹ. 

 

                                                            



තද.භළ.තය.   සිතිඹම්, තර්යහචිත්ර ව හර් හ 

 

4 

14 ළනි ඳරිච්තේදඹ  
 

14.8 දේෙඹ         ඇමුණුභ 01 

 

 

 



තද.භළ.තය.   සිතිඹම්, තර්යහචිත්ර ව හර් හ 

 

5 

14 ළනි ඳරිච්තේදඹ  
 

ශුපධි  ඳත්රඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



තද.භළ.තය.   සිතිඹම්, තර්යහචිත්ර ව හර් හ 
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14 ළනි ඳරිච්තේදඹ  
 

ශුපධි ඳත්රඹ 



තද.භළ.තය.                                        කට්ටි කළඩීතම් ළරසුම් පිළිතඹර කිරීතම් ව කඤසඤ  ළී.තම් භළනුම් 

 
 

 
15 ළනි ඳරිච්තේදඹ  i 
 

 
 

15 ැනි ඳරිච්දේෙඹ 

කට්ටි කැඩීදේ ැරසුේ පිළිදඹර කිරීදේ ව කඤ්ඤ ගැසීදේ භැනුේ 

ඳටුන 

 

දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 
වි්තයඹ පිටු 

 කට්ටි කැඩීදේ ැරැ්භ පිළිදඹර කිරී දේදී ැරකිඹ යුතු කරුණු 

15.1.  කට්ටි කළඩීතම් ළරළසභ පිළිතඹර කිරීභ ව කඤසඤ  හ භහයිම් රකුණු 
කිරීභ වහ  භළනුම් ඉඛලීම් 

1 

15.2.  නහ රික ිංර්ධන අධිකහරි ඵර ප්රතද්ල ී.භහ/ ඳරිඳහරන ඵර ප්රතද්ල ී.භහ ර 
නීති අනු ළරසුම් පිළිතඹර කිරීභ 

1 

 දෙත්ර කටයුතු 

15.3.  අනය ඳදිිංචිකරුන් ඇති විට භළනුම් කිරීතම් ක්රිඹහලිඹ 1 

15.4.  ට භහයිභ භළනීභ වහ විස ය භළනීභ  1 

15.5.  සිඹළුභ ඉඩම්  කට්ටි වහ සුදුසු ප්රතේල භහර්  තඹදීභ 1 

15.6.  තඵදහ දීභට නුසුදුසු ඉඩම් තන් කිරීභ 1 

15.7.  භළනුභට  බහවි හ කශ වළකි උඳකයණ 2 

15.8.  ඳළයික භහයිම් අනු  භහයිම් රකුණු කිරීභ  2 

15.9.  ලී කුඤසඤ  හ ඉඩම් කට්ටි රකුණු කිරීභ 2 

15.10.  කට්ටිකරුන්තේ නහභ තඛයන තනොභළති භළනුම් ඉඛලීම් රද විට කටයුතු 
කිරීභ 

2 

15.11.  භහයිම් කට්ටිකරුන්ට තඳන්හ දුන් ඵට තඛයන     2 

15.12.  කට්ටි කළඩීතම් නිළයදි හඹ ඳරීක්හ කිරීභ 2 

 පිඹුරු ැඩ  

15.13.  තඹෝජි  කට්ටි භහයිම් අනුතර්යනතේ තඳන්ීභ 2 

15.14.  අනුතර්යන පිළිතඹර කිරීභ 2 

15.15.  බිම් කළඵලි අිංක කිරීභ 2 

15.16.  ගුතහි දළක්විඹ යුතු විස ය 2 

15.17.  මිනින්තදෝරුයඹහතේ වතිකඹ තඹදීභ 3 

15.18.  ඳළයික පිඹුරු භ  කට්ටි කළඩීතම් ළරසුම් රට තඹොමු දළක්ීභ 3 

15.19.  බහවි හ කශ  යුතු භළනුම් තඳෝයභ 3 

15.20.  මුඛ අනුතර්යනඹ භළනුම් ඉඛලීම් ත ොනුට ඇතුරත් කිරීභ 3 

15.21.  ම්පුර්ණ කයන රද භළනුම් ඉඛලීභ දිසත්රික් මිනින සතදෝරු කහර්ඹහරඹට 
ඉදිරිඳත් කිරීභ 

3 

15.22.  අනුතර්යන පිටඳත් ප්රහතද්ශීඹ තඛකම්රුන්ට ඉදිරිඳත් කිරීභ 3 

15.23.  කළරෆ ප්රතද්ල ර භළනුම් කිරීතම්දී අභ ය පිටඳ ක් න ිංයක්ණ 
තදඳහර් තම්න්තුට ඹළීභ 

3 

15.24.  ලී කඤසඤ  හ භහයිම් තඳන්ීතම්දී කට්ටි කළඩීතම් ළරළසභ භ  තඹොදන 
ටවන 

3 

15.25.  ළඩ අන් කශ භළනුම් ඉඛලීම් ත ොනු  ළන්ඳත් කිරීභ 3 



තද.භළ.තය.                                        කට්ටි කළඩීතම් ළරසුම් පිළිතඹර කිරීතම් ව කඤසඤ  ළී.තම් භළනුම් 

 
 

 
15 ළනි ඳරිච්තේදඹ  ii 
 

 
 

දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 
වි්තයඹ පිටු 

 ාරිභාර්ග දඹෝජනා ක්රභ ඹටදත් ඉඩේ කට්ටි කිරීභ වා විදල ෂිත කරුණු 

15.26.  හරිභහර්  තදඳහර් තම්න්තු විසින් ඉදිරිඳත් කයන භළනුම් ඉඛලීම් 4 

15.27.  ඹහඹ ලතඹන් තන් කය ත න කුඤසඤ  ළී.භ 4 

15.28.  කට්ටි කළඩීතම් ළරසුම් ව ඉිංජිතන්රු භළනුම් ඳත්ර ිංන්දනඹ කිරීභ 4 

15.29.  හරිභහර්  තඹෝජනහ ක්රභ රදී ඇශ භහර්  පිහිටුීභ 4 

15.30.  ලී කඤසඤ ඳඹහ  ළනීභ  4 

15.31.  කට්ටි කළඩීතම් ළරසුතභහි ිංතලෝධන ඳතින විට ක්රිඹහ කශ යුතු ආකහයඹ 4 

 

 

 

 



තද.භළ.තය.                                        කට්ටි කළඩීතම් ළරසුම් පිළිතඹර කිරීතම් ව කඤසඤ  ළී.තම් භළනුම් 

 
 

 
15 ළනි ඳරිච්තේදඹ  1 
 

 
 

15 ැනි ඳරිච්දේෙඹ 

කට්ටි කැඩීදේ ැරසුේ පිළිදඹර කිරීදේ ව කඤ්ඤ ගැසීදේ භැනුේ 

 

කට්ටි කැඩීදේ ැරැ්භ පිළිදඹර කිරී දේදී ැරකිඹ යුතු කරුණු 

15.1. කට්ටි කළඩීතම් ළරළසභ පිළිතඹර කිරීභ ව කඤසඤ  හ භහයිම් රකුණු කිරීතම් භළනුම් වහ භළනුම් 

ඉඛලීම් රළබීතම්දී ජහතික ත ොඩනළගිලි වහ ඳර්තේණ ආඹ නතඹන් තඹෝ ය හ හර් හක් අලය ඹයි 

වළතඟන අසාහරදී . පිළිඵ විභසිලිභත් විඹ යුතුඹ. 

 

15.2. තඹෝජි  කට්ටි කළඩීතම් ළරළසභ පිළිතඹර කශ යුතු ඉඩභ අඹත් න ඳශහත් ඳහරන ඵර ප්රතද්ලඹ 

නහ රික ිංර්ධන අධිකහරිඹ විසින් ඵර ඳළළත්තන නීති රට ඹටත්තේ නම්  නහ රික ිංර්ධන 

අධිකහරී ඳන ට අදහශ නීති වහ තයගුරහසි රට අනු කට්ටි කළඩීතම් ළරළසභ  පිළිතඹර කශ යුතුඹ. 

අනිකුත් ප්රතද්ල ර කට්ටි ළරසුම් පිළිතඹර කිරිතම්දී අදහශ ඳරිඳහරන ප්රතද්ලතේ ඵර ඳළත්තන නීති 

වහ තයගුරහසි අනු කටයුතු කශ යුතුඹ. තදඳහර් තම්න්තු භළනුම් තයගුරහසි අනු අදහශ යක්ෂි  බිම් 

අනිහර්ඹතඹන්භ ඳත්හත න ඹහ යුතුඹ.  ද භහර්  ිංර්ධන අධිකහරිඹ, හරිභහර්  

තදඳහර් තම්න්තු ඇතුළු අතනකුත් ආඹ නඹන්හි නීති වහ තයගුරහසි ම්ඵන්ධද අදහශ න ඳරිදි 

කටයුතු කශ යුතුඹ. 

 

දෙත්ර කටයුතු 

 

15.3. කට්ටි කළඩීතම් ළරළසභක් පිළිතඹර කිරීභ වහ භළනුම් ඉඛලීභක් රද ඳසු එභ භළනුම් ප්රතද්ලඹ තුර 

අනය ඳදිිංචිකරුන් ඳදිිංචි සිටීනම් ඔවුන් ඳදිිංචි සිටින ඉඩම් තඳන්නුම් කයන අනුතර්යනඹක් 

ඳභණක් පිළිතඹර කයනු රඵන අ ය  ඊට අනුරඳ අනයකරුන්තේ නම්, ලිපිනඹන්, ඉඩම් 

ඳරිවයණඹන්, බිම් ප්රභහණ ආදි ත ොයතුරු දළක්තන උඳ තඛයනඹක්ද කස කිරීභ භඟින් භළනුභ 

අන්  කශ යුතුඹ. 

 

15.4. භළනුම් ඉඛලීභට අනු කට්ටි කළඩීතම් ළරළසභ කස කිරීභට තඹෝජි  ඉඩතම් මුලික ඳරීක්හකින් 

ඳසු ට භළනුභක් වහ විස ය භළනුභක්  සිදු කශ යුතුඹ. කඳු ඵෆවුම් හි  ප්රතද්ලඹක් නම් ප්රතේල 

භහර් , කහනු ව ඉඩම් කට්ටි ළරසුම් කිරීතම්දී භමිතේ සහබහඹ රකහ ඵරහ අලය නම් භට්ටම් 

 ළනීතභන් ඳසු ප්රතේල භහර්  තන් කශ යුතුඹ. ඉඩතම් බිම් ප්රභහණඹ විලහර න්තන් නම් 

යණ්ඩහිංක   ඳහරන ඳරික්රභණඹක් භහර් තඹන් නිළයදි හඹ ඳහරනඹ කශ යුතුඹ. 

 

15.5. මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් කට්ටි කළඩීතම් ළරළසභ පිළිතඹර  කිරීතම්දී ෆභ බිම් කට්ටිඹකටභ ප්රතේල 

ීභට ප්රතේල භහර්  තන් කශ යුතු අ ය කට්ටි ළරළසභට ඹහඵද ඳතින යජතේ ඉඩම් ඇත්නම් . 

පිළිඵ රකහ ඵරහ සුදුසු ඳරිදි ප්රතේල භහර්  තඹදිඹ යුතුඹ. එතේභ අදහශ ඉඩභට ඹහ පුද් ලික 

ඉඩභක් ඇති විටක ව එඹට ප්රතේල ීභට විකඛඳ භහර්  තනොභළති විටක . වහද ප්රතේල භහර්  

ළරසුම් කශ යුතුඹ. තභහිදී, මිනින්තදෝරු අධිකහරිත න් අලය උඳතදස රඵහ    යුතුඹ. කට්ටි 

කළඩීභට ඹහඵද තඳෞද් ලික තර නියවුඛ කයන රද ඉඩම් තිතබ් නම් .හට අලය වුතවොත් ප්රතේල 

භහර්  තර තඹොදහ  ළනීභට වළකි න ඳරිදි ආයක්ෂි  බිම් තීරුක් තන් කය  ළබීභ කයනු රළතබ්.  

 

15.6. කට්ටි කළඩීතම් ළරළසභ පිළිතඹර කයනු රඵන ප්රතද්ලඹ තුශ උඳරිභ  ිංතුය භට්ටභට ඳවලින් පිහිටි 

ප්රතද්ල , ගුරු බිම්,  ඛ ඳර් , අිංලක 30 ට ඩහ ළඩි ඵෆවුභක්, මීටර් 20 කට ඩහ දුයකට ඇති කඳු 

ඵෆවුම් ආදී තඵදහ දීභට නුසුදුසු ඉඩම් ඇතුරත්  ප්රතද්ල  කට්ටි කළඩීතම් ළරළසතභහි තන් කය දළක්විඹ 

යුතුඹ. 
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15.7. කට්ටි කළඩීතම් ළරළසභට අනු එභ භහයිම් භමිතේ පිහිටුීභට කඤසඤ  ළී.භ වහ  සුදුසු ඕනෆභ 

භළනුම් උඳකයණඹක් බහවි ඹට    වළක. 

 

15.8. ප්රහතද්ශීඹ තඛකම්යඹහ විසින් කට්ටි කළඩීතම් ළරළසභට අනු කඤසඤ  හ තඵදහ දීභට ත ෝයහ  ත් 

ඉඩම්රහභීන්තේ නහභ තඛයනඹ භඟ භළනුම් ඉඛලීභ නිකුත් කයනු රළතබ්. අහන  ම් පිඹුරු 

ප්රතද්ලඹක තවෝ භහයිම් ඛ තඹොදන රද මුලික පිඹුරු ප්රතද්ලඹක භහයිම් රකුණු කිරීභට ඳළයික 

භහයිම් ඛ ආධහය කය    යුතුඹ. ඳළයික භහයිම් ඛ තනොභළති අසාහර ඳළයික භහයිම් විෘ  කිරීභ 

කශ යුතුඹ. 

 

15.9. ප්රතේල භහර්  ව ප්රධහන භළනුම් තර්යහ භමිතේ පිහිටුීතභන් ඳසු ම්ඳහදනඹ කය  න්නහ රද දත්  

අනුහයතඹන් ලී කඤසඤ භමිතේ පිහිටුවිඹ යුතුඹ. කළඵලි තදකක් අ ය භහයිම් ම්පුර්ණතඹන් එළි 

තනොතකොට තදඳ ලී කඤසඤ ර සිට මිටර් 5 ඵළගින් එළි කිරිභ ප්රභහණත් තේ. 

 

15.10. කට්ටිකරුන්තේ නහභ තඛයනඹක් තනොභළති කඤසඤ  හ භහයිම් පිහිටුීභ තනොකශ යුතුඹ. තකතේ 

වුද එතේ කට්ටි කළඩීතම් ළරළසභ පිළිතඹර කය කඤසඤ  ළී.භ වහ  භළනුම් ඉඛලීභක් රද 

අසාහක, කට්ටි කළඩීතම් ළරළසභ පිළිතඹර තකොට ප්රහතද්ශීඹ තඛකම්තේ අනුභළතිඹ වහ ඹළවිඹ 

යුතුඹ. කට්ටිකරුන්තේ නහභතඛයනඹ රඵහ  ළනීතභන් ඳසු ඳභණක් කට්ටි කළඩීභ සිදු කශ යුතුඹ. 

 

15.11. කඤසඤ  න රද භහයිම් කට්ටිකරුන්ට තඳන්හ දී පිටඳත් තදකකින් අත්න් රඵහ  ළනීභට කටයුතු 

කශ යුතුඹ. කට්ටි කරුන්ට බහය තනොදුන් ඉඩම්  ග්රහභ නිරධහරි/ ජනඳද නිරධහරි ත  තඳන්හ පිටඳත් 

තදකකින් වතික කය රඵහ    යුතුඹ. ඳදිිංචි සිටින කට්ටිකරුන්තේ අත්න් රළයිසතුක්ද පිටඳත් 

තදකකින් තනභ රඵහ    යුතුඹ.  

 

15.12. කට්ටි කළඩීතම් නිළයදි හඹ මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් සුදුසු භළනුම් උඳකයණ බහවි හ තකොට 

ප්රභහණත්  තෙත්ර ඳරීක්ණ භඟින් ඳරික්හ කශ  යුතුඹ. 

 

 

පිඹුරු ැඩ 

 

15.13. කට්ටි කළඩීතම් ළරළසභ පිළිතඹර කිරීතම්දී තඹෝජි  කට්ටි භහයිම් අනුතර්යනතේ යතු ඳහටින් තඳන්නුම් 

කයනු රළතබ්. 

 

15.14. මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් භළනුම් ඉඛලීතම් අලය හඹන් පුයහරන ඳරිදි කට්ටි කළඩීතම් ළරළසභ 

පිළිතඹර කශ යුතුඹ. කට්ටි ළරළසභ අිංකනඹ කිරීභ වහ භළනුම් ඉඛලීම් අිංකඹභ තඹොදහ නු රළතබ්. 

කට්ටි කළඩීතම් භහයිම් භමිතේ පිහිටුීභ වහ අනුතර්යනතඹන් තවෝ ඳරි ණක දත්  භඟින් 

ම්ඳහදනඹ කය  න්නහ රද දුය, තකෝණ ව යණ්ඩහිංක බහවි හ කශ  යුතුඹ. 

 

15.15. කට්ටි කළඩීතම් ළරළසතභහි දළක්තන බිම් කළඵලි අිංක ○A , ○B ,○C ..ආදී ලතඹන් අක්යඹ ටහ 

යවුභක් තඹොදහ යතු ර්ණතඹන් දළක්විඹ යුතු අ ය, කළඵලි අිංක ○Z  ලින් ඳසු ○AA , ○AB , ○AC .. 

ආදී ලතඹන් අිංක කශ යුතුඹ. කළඵලි අිංක වහ  I, O, L අක්ය බහවි හ තනොකශ යුතු අ ය . ඵට 

වතිකඹක් යතු ර්ණතඹන් අනුතර්යනතේ සුදුසු සාහනඹක ලිවිඹ යුතුඹ. 

 

15.16. කට්ටි කළඩීතම් ළරළසතභහි දළක්තන සිඹළුභ බිම් කළඵලි වහ කළඵලි අිංකඹ, බිම් ප්රභහණඹ ව 

විස යඹ ඇතුරත් ගුක් යතු ර්ණතඹන් අනුතර්යනතේ දළක්විඹ යුතුඹ. 

 



තද.භළ.තය.                                        කට්ටි කළඩීතම් ළරසුම් පිළිතඹර කිරීතම් ව කඤසඤ  ළී.තම් භළනුම් 
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15.17. භළනුම් ඉඛලීභ ම්පර්ණ කශ ඵට මිනින්තදෝරුයඹහ වතිකඹ  තඹදීතම්දී කඩන රද ඉඩම් කට්ටි 

ර බිම් ප්රභහණඹ ද එඹට ඇතුශත් කශ යුතුතේ. 

 

15.18. කට්ටි කළඩීභට අදහශ ප්රතද්ලඹ පඅ. .පි/අ.භ.පි/ මුලික පිඹුරුප ප්රතද්ලරට අඹත් න විට එභ පිඹුරු භ  

ට භහයිභ ඳළන්තරන් දක්හ ඉරිතන තකොට අනුතර්යන අිංකඹද ඳළන්තරන් තඹොදනු රළතබ්. 

මුලික පිඹුරු ප්රතද්ල තුරට ළතටන අසාහර දම්.16 ඳත්රතේ තෙත්ර පිටඳත හි අදහශ තඹොමු ටවන 

ඳළන්තරන් තඹදිඹ යුතුඹ. කහර්ඹහලීඹ පිටඳත් ද . ආකහයඹටභ ිංතලෝධනඹ කශ  යුතුඹ.    

 

15.19. කට්ටි කළඩීතම් ළරළසභ පිළිතඹර කිරීභ වහ ලී කඤසඤ  හ කට්ටි කළඩීතම් භළනුම් වහ රළතඵන 

භළනුම් ඉඛලීභ ම්පර්ණ කශ ඳසු ඊට අදහශ හර් හ පිළිතඹර කිරීභ වහ අහන නියවුඛ 

ප්රතද්ලඹක නම් භළනුම් 418 තඳෝයභඹද, අහන නියවුඛ ප්රතද්ල පිටස ය ප්රතද්ල තුශ නම් භළනුම් 417 

තඳෝයභඹද බහවි හ කශ  යුතුඹ. 

 

15.20. කට්ටි කළඩිභ වහ නිකුත් කයන රද භළනුම් ඉඛලීභක සිඹළු කටයුතු අන්වූ ඳසු මිනින්තදෝරු 

අධිකහරි විසින් එභ කටයුතු ඳරික්හ කශ යුතුඹ. අනතුරු අදහශ අනුතර්යනඹ, ලිපි ත ොනු ව 

ප්රහතද්ශීඹ තඛකම්යඹහට ළද ත් වහ  ළරකිලිභත් විඹ යුතු කරුණු අඩිංගු හර් හ  දිසත්රික්  තජයසන 

මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  බහය දිඹ යුතුඹ. 

 

15.21. මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් පිළිතඹර කයන රද කට්ටි ළරළසතම් මුඛ අනුතර්යනඹ ඉදිරි භළනුම් කටයුතු 

වහ උඳතඹෝගී කය  ළනීභට භළනුම් ඉඛලීභ ත ොනුට ඇතුශත් තකොට දි.මි.කහ. හි  ළන්ඳත් කශ 

යුතුඹ. 

 

15.22. දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් භළනුම් ඉඛලීභ අනුභ  තකොට අදහශ අනුතර්යන පිටඳත්, 

මිනින්තදෝරු හර් හ ව කට්ටි ඵහය දුන් ඵට කට්ටිරහභීන්තේ අත්න් ඳත්රතේ පිටඳ ක් ප්රහතද්ශීඹ 

තඛකම්යඹහ ත  ඹළවිඹ යුතුඹ. 

 

15.23. අදහශ භළනුම් ප්රතද්ලඹ කළශෆ තවෝ ටිනහ දළ  ස අඹත්න අසාහර කට්ටි කළඩීතම් ළරළසතම් 

අභ ය පිටඳ ක් න ිංයක්ණ තදඳහර් තම්න්තු ත  ද ඹළවිඹ යුතුඹ. 

 
15.24. ලී කඤසඤ  හ භහයිම් තඳන්හ දුන් ඳසු කට්ටි කළඩීතම් ළරළසභ භ  ''ලීපතර යතුඳහටින්ද, ලී 

කඤසඤ  න රද සාහනඹ කළු ති කින්ද තඳන්නුම් කයනු රළතබ්. ඉන් ඳසු මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් 

පප්රහ.තඛ.තේ අිංක ..........., .ජ.තේ අිංක ............ දයණ භළනුම් ඉඛලීභට අනු කළඵලි අිංක .............. 

හි භහයිම් භහ විසින් තෙත්රතේ පිහිටුහ තඳන්හ තදන රදී.ප ඹන ටවන කට්ටි කළඩීතම් ළරළසභ භ  

යතුඳහටින් තඹොදහ  භ අත්න, නභ,   නතුය වහ දිනඹද  යතුඳහටින් තඹදිඹ යුතුඹ. ඉන් ඳසු 

මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් ඳරීක්හ කර ඵට වහ තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් අනුභ  කශ 

ඵටද කට්ටි කළඩීතම් ළරළසභ භ   භ අත්න, නභ,  නතුය වහ දිනඹද  යතුඳහටින් තඹදිඹ යුතුඹ.  

තභභ ටවන් ප්රහතද්ශීඹ තඛකම්යඹහ ත  ඹනු රඵන කට්ටි කළඩීතම් ළරළසතභහි ඡහඹහ පිටඳ  

භ ද සිදු කශ යුතුඹ. මුඛ අනුතර්යනඹ කට්ටි කළඩීතම් ළරළසභ වහ න මුඛ ත ොනුට ඇතුරත් 

කයන අ ය ඡහඹහ පිටඳ ක් කඤසඤ  හ භහයිම් රකුණු කිරීතම් ලිපි ත ොනුට ඇතුරත්  කශ යුතුඹ. 

 

 

15.25. මිනින්තදෝරු හර් හ තඳෝයභතේ මුඛ පිටුතේ දළක්තන ත ොයතුරු ම්පර්ණ තකොට  භ අත්න ද 

තඹදීතභන් ඳසු එඹ භඟ කට්ටි කළඩීතම් ළරළසභ වහ අනිකුත් අදහශ ලිපි තඛයන ත ොනු තකොට 

දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරතේ  ළන්ඳත් කය  ළබීභට තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි කටයුතු කශ 

යුතුතේ. 

 



තද.භළ.තය.                                        කට්ටි කළඩීතම් ළරසුම් පිළිතඹර කිරීතම් ව කඤසඤ  ළී.තම් භළනුම් 
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ාරිභාර්ග දඹෝජනා ක්රභ ඹටදත් ඉඩේ කට්ටි කිරීභ වා විදල ෂිත කරුණු 

 

15.26. හරිභහර්  තදඳහර් තම්න්තු විසින් හරිභහර්  තඹෝජනහ ක්රභ වහ ඉඩම් කට්ටි කිරීභට ඉදිරිඳත් කයන 

භළනුම් ඉඛලීභ භඟ එනු රඵන හරිභහර්  තදඳහර් තම්න්තු විසින්භ පිළිතඹර කයන රද නිඛ මුද්රි  

ඳත් තවෝ ඳරි ණක භෘදු පිටඳත් අනු ඉඩම් කට්ටි භමිතේ රකුණු කිරීභ කශ යුතුඹ.  භහර් , ජර 

භහර් , ජරඹ ඵළඹහභ වහ කහනු ඳද්ධති වහ කට්ටි භහයිම් එභ නිඛ මුද්රි  ඳත්රතේ තවෝ ඳරි ණක භෘදු 

පිටඳත්හි දක්හ ඇති ආකහයඹට මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් භමිතේ පිහිටුවිඹ යුතුඹ. 

 

15.27. තභභ කට්ටි කළඩීතම් ළරසුම් ර කඤසඤ  ළී.භ කයනු රඵන්තන් ඹහඹ ලතඹනි. එභ ඹහඹ විලහර න 

අසාහරදී ඳවසු ආකහයඹට තවක්. 200 තනොඉක්භන බිම් ප්රභහණ අඩිංගු කරහඳරට එභ ඹහඹ 

තන්කය  නු රළතබ්. 

 

15.28. කට්ටි කළඩීතම් ළරළසතභන් අනුතර්යනඹක් කස කය එඹ ඉිංජිතන්රු ඳත්රඹ භ  ී.රුභහරු තකොට 

ිංන්දනඹ කිරීතභන් ඳසු සිඹළුභ පිඛ රකුණු වහ  අලය ඳරිදි අනුඹහ  කඤසඤ තුන ඵළගින් න 

කට්ටර පිටඳත් කය අලය දුයඛ  ණනඹ කිරීභ වහ ම්ඳහදනඹ කිරීභ කයනු රළතබ්. ඳරි නක භෘදු 

පිටඳත් රඵහ දී ඇති විට ඳරි නකඹ භඟින් අලය දුය, තකෝණ වහ යණ්ඩහිංක  ණනඹ කිරීභ කශ වළක. 

 

15.29. දළනටභත් භමිතේ ඉදිකයන රද තවෝ රකුණු තකොට ඇති භහර්  තවෝ ඇශ භහර්  තේනම් .හ 

විතකෝණභහනඹ/ පුර්ණභහනඹ බහවි තඹන් ජහතික යණ්ඩහිංක ඳද්ධතිඹට ම්ඵන්ධ කශ යුතුඹ. එභ 

භළනුභ ඳත්රඹක් භ   නිඹළකීභ කය . භ  ඉව  වන් කශ අනුතර්යනඹ අධිසාහඳනඹ කයනු රළතබ්. 

ප් යධහන තඵදහවළරීතම් ඇශ භහර්  එත ක් ඉදිකය තනොභළති නම් එඹ භමිතේ පිහිටුවිඹ යුතු අ ය  

ඉදිකිරීම් අසාහතේදි එඹ තනස තනොන ඵට හරිභහර්  ඉිංජිතන්රුයඹහත න් වතිකඹක් රඵහ 

   යුතුඹ. ඉදිකිරීභට නිඹමි  ඇශ භහර්  කට්ටි ළරළසතභන් තනසන ඵ තඳතන්නම් එභ ඇශ 

භහර්  වහ ඊට ම්ඵන්ධ බිම් කට්ටිර භහයිම්ද කට්ටි කළඩීතම් ළරළසතම් ිංතලෝධනඹ කය යහඳෘති 

බහය හරිභහර්  ඉිංජිතන්රු යඹහතේ අනුභළතිඹ රඵහ   යුතුඹ. 

 

15.30. කඛ තේරහ ඇති ප්රහතද්ිඹ තඛකම්යඹහ තවෝ  හරිභහර්  ඉිංජිතන්රුයඹහ භඟ ම්ඵන්ධ ී 

ප්රභහණත් ඳරිදි ලී කඤසඤ රඵහ  ළනීභට කටයුතු ිංවිධහනඹ කශ යුතුඹ. 

 

15.31. කට්ටි කළඩීතම් ළරළසභ බහවි තඹන් තෙත්රතේ කට්ටි කළඩීතම්දී සුළු ිංතලෝධන ඳතින අසාහතේදී 

ප්රහතද්ශීඹ තඛකම්තේ පිටඳ  ත න්හ ත න එභ  ිංතලෝධන එභ පිටඳතත් යතු ඳහටින් දක්හ භමිතේ 

 න රද න ලී කඤසඤ වහ  15.24 තේදතඹහි වන් ඳරිදිභ කටයුතු කශ යුතුඹ. ිංතලෝධන ළඩි 

ප්රභහණඹක් කිරීභට සිදුන විටදී හරිභහර්  තදඳහර් තම්න්තු ත  දන්හ ිංතලෝධි  කට්ටි කළඩීතම් 

ළරළසභක් පිළිතඹර කර යුතුඹ. 
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16 ැනි ඳරිච්දේෙඹ 

නගය භැනුේ 

 ඳටුන 

      

දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 

වි්තයඹ පිටු 

 වැඳින්වීභ 

16.1.  ඳශහත් ඳහරන ආඹ න ර ඉඛලීභ භ  කයන න ය භළනුම් 1 

16.2.  භළනීභට ඇති ප්රතද්ලතේ ී.භහ තීයණඹ කිරීභ 1 

 නගය භැනුේ පිඹුරු ර්ග 

16.3.  න ය භළනුම්රදී  පිළිතඹර කයනු රඵන පිඹුරු ර්  1 

 තක්ද රු භැනුේ ර දෙත්ර ැඩ 

16.4.  න ය භළනුම් වහ තඳෞද් ලික ඉඩම් රට ඇතුඛ ීභට ඵරඹ 1 

16.5.   ක්තේරු භළනුම් වහ ඳහරන ඳරික්රභණ 1 

16.6.  න ය භළනුම්රදී භහයිම් ඛ තඹදීභ 1 

16.7.  න ය භළනුම්රදී බහවි හ කයනු රඵන  පිඛ රකුණු ර්  1 

16.8.  න ය භළනුම් සිදු කිරීභට ගුන් භළනුම් උඳතඹෝගි කය  ළනීභ 2 

16.9.  අලය ප්රතද්ලතේ ගුන් භළනුම් පිඹුයක් ළකී.භ 2 

16.10.  විස ය භළනීභ වහ ඳරික්රභණ 2 

16.11.  ත ොඩනළඟිලි  භළනුම් 2 

16.12.  භහයිම් විස ය භළනීභ 2 

16.13.  හිමිකම් කිඹනු  රඵන ඉඩභක් තුර ඇති එක් එක්  ක්තේරු තන් කය 

දළක්ීභ 

2 

16.14.  භහයිභ තබ්රුම් කය  ළනීභට තනොවළකි න විට එක්  ක්තේරුක් රඵහදීභ 2 

16.15.  හිමිකම් කිඹනු  රඵන ඉඩභක් තුර ඇති ත ොඩනළගිලි ර පිට ට තනයහ 

ඇති කුඩහ   තකොටස භළනීභ 

3 

16.16.  භහර්  ර භහයිම් දිතේ ඇති කහණු ව තඳෞද් ලික ඉඩම් වයවහ ළටී ඇති 

ප්රසිද්ධ  කහණු භළනීභ       

3 

16.17.  තෙත්ර ඳත් ර භළනුම් කටයුතු පිළිතලින් නිභ කිරීභ 3 

16.18.  භහයිම් විස ය කිරීභ වහ ිංක්ෂිප්  නහභ බහවි හ කිරීභ 3 

 තක්ද රු භැනුේ ර පිඹුරු ැඩ 

16.19.  න යතේ පිට  භහයිම් නිඹළකීභ 3 

16.20.  න ය භළනුම් පිඹුරු වහ පිඹුරු අිංක රඵහ  ළනීභ 3 

16.21.  තෙත්ර ඳත් එතක් සිට අිංක කිරීභ 3 

16.22.  න ය භළනුම් සිදු කශ යුතු ඳරිභහණඹ 3 

16.23.  මුඛ තෙත්ර ඳත් භ  රිඳනම් අිංක ඇතුරත් කිරීභ 3 

16.24.  භමිතඹහි ඳතින ඳළයික වහ අළුත් විස ය තඳන්ීභ  3 

16.25.  විස ය භළනීභ වහ පිඹුතර් දළක්ීභ  3 

16.26.    න ය භළනුම්ර පිඹුරු ළඩ  4 

16.27.  ඳත්ර දහය ිංන්දන අනුතර්යන ළකී.භ 4 

16.28.  ළඩ අන් ඳත්ර මුද්රණඹට ඹළීභ 4 

16.29.  මිනින්තදෝරු  හර් හ 4 

16.30.  තඹොමු තර්යහ චිත්රඹ අනුභ  කිරීභ වහ මුද්රණඹ  4 

16.31.  විස ය ඳරික්රභණ ර යණ්ඩහිංක ඳත් දි.මි.කහ.ට  ඹළීභ  4 
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දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 

වි්තයඹ පිටු 

 දභෝච්ඡ දර්ඛා භැනුේ ර දෙත්ර ැඩ 

16.32.  භට්ටම්  ළනීතම්දී අනු භනඹ කශ යුතු ආකහය 4 

16.33.  තභෝච්ඡ තර්යහ භළනුම්රදී විස ය භට්ටම්  ළනීභ 4 

 දභෝච්ඡ දර්ඛා භැනුේ ර පිඹුරු ැඩ 

16.34.  තභෝච්ඡ තර්යහ භළනුම් ඳරිභහණඹ 5 

16.35.  තභෝච්ඡ තර්යහ  ඳය යඹ ව තර්යහර  ඝනකභ 5 

16.36.  තභෝච්ඡ තර්යහ භළනුම්ර විස ය ිංතලෝධනඹ 5 

16.37.  එතුතරොන් / අනුතර්යන ඳ ක තභෝච්ඡ තර්යහ දළක්විභ 5 
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16 ැනි ඳරිච්දේෙඹ 

නගය භැනුේ 

 

වැඳින්වීභ 

 

16.1. ප්රහතද්ශීඹ බහ, න ය බහ ව භව න ය බහ ළනි ඳශහත් ඳහරන ආඹ න ර ඉඛලීභ භ  න ය 

භළනුම් කයනු රළතබ්. 

 

16.2. භළනීභට ඇති ප්රතද්ලතේ ී.භහ තීයණඹ කයනු රඵන්තන්  ළට් ඳත්ර දළන්ීතම් ආධහයතඹනි  . 

 

නගය භැනුේ පිඹුරු ර්ග 

 

16.3. පිළිතඹර කයනු රඵන පිඹුරු ර්   තදකකින් යුක්   තේ. එනම් : 

උඅ)  භවහ භහර් , භහර් , දිඹ ඳහයඛ, තනත් සහබහවික අිං  රක්ණ, තද්ඳශ ර භහයිම් ව 

ත ොඩනළගිලි ඇතුළු තනත් විස ය තඳන්න  ක්තේරු පිඹුරු          

  ක්තේරු පිඹුරු නහහී භමිතඹහි ඳතින විස ය ර ටවනක් න අ ය, එඹ  ක්තේරු 

කටයුතු වහ ඳභණක් ප්රතඹෝජනත් තේ. ඳළයික ළඩ  ළන ක්රිඹහ තනොකයයි. ඉඩම් විස ය 

රළයිසතු ඳඹනු තනොරළතබ්. ප්රහතද්ශීඹ ඵරධහරි ත  ඳඹනු රඵන පිඹුරු පිටඳත් භ  

තද්ඳශ ර රිඳනම් අිංක අතින් ලිඹනු රළතබ්. 

උආ) ජර ම්ඳහදන ව ජරහඳහවන අධයක් ජනයහඛතේ ඉඛලීභ ඳරිදි ඳඹනු රඵන තභෝච්ඡ 

තර්යහ  පිඹුරු  

 

තක්ද රු භැනුේ ර දෙත්ර ැඩ 

 

16.4. එක් එක් මිනින්තදෝරුයඹහ විසින්, න ය භළනුම් වහ තඳෞද් ලික ඉඩම් රට ඇතුඛ ීභට ඵරඹ 

රඵහ තදන ලිපිඹක් ර්තේඹර් ජනයහඛත න් රඵහ    යුතුඹ. 

 

16.5. දළනට ඳතින ඳරික්රභණ ලින් ඳහරනඹ න අන්දභ ඳරීක්හ කයනු  රඵන අ ය, න යතේ පිටස ය 

ී.භහ, ප්රධහන භහර්  ව ඇශඛ භ  ළතටන ඳරිදි ඳහරන ඳරික්රභණ ජහරඹක් එඹ ට අතිතර්ක 

ලතඹන් තඹොදහ    යුතුඹ.  

 

16.6. ඳශහත් ඳහරන තකොභහරිස තේ අලය හඹ නුතේ සහබහවික තනොතවොත් කෘතිභ අිං  රක්ණඹන් 

ත න් නිරඳණඹ තනොන්නහ වූ න ය භහයිම්, භහයිම් ඛ දභහ නිරඳණඹ කිරීභ තේ. ආදහඹම්  පිඹුයක් 

නිකුත් තනොකයනු රඵන ඵළවින්, තදඳහර් තම්න්තු භහයිම් ඛ බහවි හ තනොකශ යුතුඹ. . වහ 

අලයන  භහයිම් ඛ අදහශ ඳශහත් ඳහරන ආඹ නතඹන් රඵහ   යුතුඹ. තම්හ මීටර් 200 ඳය යඹට 

ව ප්රමුය නළමිර ළශලිඹ යුතුඹ. එභ භහයිම් ඛ සුදුසු ප්රභහණතේ කළු භචතුයශ්රඹකින් පිඹුය භ  

ඳළවළදිළි දළක්විඹ යුතුඹ. තභභ භහයිම් ර තකොටස, අ. .පි. ළනි භහයිම් ඛ දළම ආදහඹම් භහයිම් භ  

ළතට් නම් .හ  දුයටත් ඳශහත් ඳහරන භහයිම් ඛ භඟින් නිරුඳණඹ තනොතකයනු ඇ . එළනි 

තකොටස ර තදඳහර් තම්න්තු භහයිම් ඛ හභහනය අන්දභට පිඹුතර් තඳන්විඹ යුතුඹ. තදඳහර් තම්න්තු 

ව ඳශහත් ඳහරන භහයිම් ඛ ඹන තදර් ඹභ පිඹුතර් විස ය කයනු තනොරළතබ්. නමුත් .හ තඹොමු 

ටවන් රළයිසතුට ඇතුරත් කශ යුතුඹ . 

 

16.7.  ක්තේරු භළනුම් කයනු රඵන අසාහතේදීභ පිඛ රකුණු තඹදීභ කශ යුතුඹ. අලය වුතවොත් ළඩි 

දුයටත් පිඛ රකුණු තඹදීභ ඳසු කශ යුතුඹ. 
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උඅ)  ක්තේරු පිඹුරු භ  පිඛ රකුණු .හතේ ටිනහකභ භඟ තභතේ තඳන්නු  

   රළතබ්.                         මී. 21.875 

   

   කි.මී.1 ක ඳභණ ඳය යඹ ඇති ප්රධහන භහර්  දිතේ, ඩහත් තුටුදහඹක තර ප්රධහන 

භන්ිංධිර, „ී. ‟ ර් තේ පිඛ රකුණු උතරෝකඩ ඇණඹ යහි  )  නනු රළතබ්. 

පිහිටි ඛ, තකොන්ක්රීට් නළ තවොත් තඳදතර්රු ත ොඩනළගිලි තනොභළති නම්, „ ඊ ‟ 

ර් තේ පිඛ රකුණු  උතරෝකඩ ඇණඹ යහි  ) ප් යතඹෝජනඹට  නු රළතබ්. තභභ  පිඛ 

රකුණු වහ භට්ටම්  ළනීභ වහ අලය ඳහරන භට්ටම්  ළනීම් කශ යුතුඹ. 

  

  උආ) „ ඊ ‟ ර් තේ පිඛ රකුණු .හතේ ආයක්හ  වහ භිංන්ධි අර, තඳෞද් ලික ඉඩම්

  හිමිඹන්තේ අයඹ ඇති ඹහඵද තඳෞද් ලික ඉඩම් තුර පිහිටුවිඹ වළකිඹ.  

 

  උඇ) ළඩ නිභ කිරීතභන් ඳසු, සුදුසු ඳරිභහණඹකට ඇ පිහිටීභ දක්න තර්යහ චිත්ර භඟ පිඛ 

රකුණුර ටිනහකම් ව පිහිටීභ තඳන්න දශ ටවන් පිළිතඹර කය ඉදිරිඳත් කශ 

යුතුඹ. 

 

 

16.8. න ය භළනුම් වහ බිම් භළනුම් ඳභණක් උඳතඹෝගී කය  ළනීතම්දී අනු භනඹ කයන කහර්ඹ ඳටිඳහටිඹ 

16.6 ව 16.7 තේදලින් දක්හ ඇ . ගුන් භළනුම් ක්රභද උඳතඹෝගී කය   වළකිඹ. තම් 

ම්ඵන්ධතඹන් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි (ගුන් භළනුම්) විසින් අලය භමි ඳහරන රෙය   ණන 

ළඳයීතභන් ඳසු .හතේ භළනීභ වහ භට්ටම්  ළනීභ කයනු රළතබ්. 

 

16.9. තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි (ගුන් භළනුම්) විසින් සුදුසු ඳරිභහණඹකට අලය ප්රතද්ලතේ ගුන් 

භළනුම් පිඹුයක් කහ තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි (භත ෝලීඹ ත ොයතුරු ඳද්ධති) ත  ඹනු රඵන 

අ ය ඔහු විසින් එහි පිටඳ ක්  තෙත්රතේදී ිංතලෝධනඹ වහ ඹනු ඇ .  තෙත්ර ිංතලෝධනතඹන් 

ඳසු තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි (සිතිඹම්) විසින් න ය භළනුම් ඳත්ර මුද්රණඹ කයනු රළතබ්. 

 

16.10. විස ය භළනීභ වහ දළනට ඳතින ඳරික්රභණ බහවි හ කයනු රළතබ්. අලය නම් විස ය භළනුභ 

 දුයටත් ඳහරනඹ කිරීභ වහ ළඩිපුය විස ය ඳරික්රභණ භළනිඹ වළක. තභභ ඳරික්රභණ අභ 

ිංයයහක් න ඳරිදි පිහිටුවිඹ යුතුඹ.  

 

16.11. ත ොඩනළගිලි වහ අනුරම්ඵන මීටර් 10 දක්හ රඵහ   වළකිඹ.  නි භළනුම් තර්යහ භහර් තඹන් එළනි 

ත ොඩනළගිලි ද භළනුභට ඈහ    වළකිඹ. 

 

16.12. හිමිකම් කිඹහ සිටින ඉඩම් රට අඹත් භහයිම් .හ බිතභහි දක්නට රළතඵන ඳරිද්තදන්භ භළනිඹ යුතුඹ. 

භහයිම් දක්නට තනොරළතඵන විට ඹහඵද ඉඩම් අයිතිකරුන් විසින් තඳොදු භහයිභක්  ඵහ  ළනීභට එකඟ 

න්තන් නම් , එළනි භහයිම් භළනිඹ වළකිඹ. එතවත් .හ අවිනිලසචි  භහයිම් ඵ විස ය කශ යුතුඹ . 

 

16.13. හිමිකම් කිඹහ සිටිනු රඵන ඉඩභක් තුර තිතඵන එක් එක්  ක්තේරුක්  තන තනභ තඳන්නුම් කශ 

යුතුඹ. තම් ක්රභඹ නිහ ඉඩම් විස ය ම්ඵන්ධතඹන් අවුඛ ව    ත්ඹක් ඇතිීභට ඉඩ ඇති ඵ 

තඳතන් නම්, එළනි  ක්තේරු 3 ක් තවෝ 4 ක් එකට භළනිඹ වළක. තෙත්ර තඳොත්  ළබීභ තවෝ ඉඩම් 

විස ය රළයිසතු පිළිතඹර කිරීභ කයනු තනොරළතබ්. 

16.14. භනිනු රඵන අසාහතේදී එක් එක්  ක්තේරු බිම් කළඵළඛර නළ තවොත් හිමිකම් කිඹනු රඵන බිම් 

කළඵළඛර ම්ඵන්ධතඹන් භහයිභ තබ්රුම් කය  ළනීභට තනොවළකි න විට, එකිතනකට තනස 

 ක්තේරු අිංක දයන ඉඩම් කළඵලි තදකක් තවෝ ඊට ළඩි  ණනක් එක් බිම් කළඵළඛරක් ලතඹන් 

භළනිඹ වළක. තභළනි අසාහන්හි දී ම්පර්ණ කයන රද පිඹුරු භඟ හර් හක් ද ඹළවිඹ යුතුඹ. 

 



තද.භළ.තය.  න ය භළනුම් 
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16.15. හිමිකම් කිඹනු  රඵන ඉඩභක් තුර ඇති ත ොඩනළගිලි ර පිට ට තනයහ ඇති කුඩහ තකොටස, ඇතුරට 

තනයහ ඇති කුඩහ තකොටස ව වළඩතඹන් යුත් තකොටස ඳළවළදිලි තර පිඹුතර් ඇ තඳන්ීභට තනොවළකි 

නම් .හ භළනීභ අලය නළ  . 

 

16.16. භහර්  ර භහයිම් දිතේ ඇති කහණු ව තඳෞද් ලික ඉඩම් වයවහ ළටී ඇති ප්රසිද්ධ කහණු භළන තඳන්විඹ 

යුතුඹ. 

 

16.17. ප්රහතද්ශීඹ ඵරධහරිඹහට පිඹුය භ  ඡන්ද තකොට්නහලඹ ඵළගින් ත න කටයුතු කිරීභ වහ අළුතින්  නු 

රඵන තෙත්ර ඳත්ර භළනුම් කටයුතු පිළිතලින් නිභ කශ යුතුඹ. 

 

16.18. භහයිම් විස ය කිරීභ වහ 11 ැනි ඳරිච්දේෙදේ ඇමුණුභ 10 හි වන් ිංක්ෂිප්  නහභ බහවි හ 

කයන්න.   

 

 

තක්ද රු භැනුේ ර පිඹුරු ැඩ 

 

16.19. න යතේ පිට  භහයිභ, සුදුසු ඳරිභහණඹකට උඋදහ. 1: 10,000 ) A1 ප්රභහණතේ තෙත්ර ඳ ක රකුණු කය  

තෙත්ර  ඳත න් ආයණඹ න ප්රතද්ලඹ වහ තඹොමු තර්යහ චිත්රඹක් පිළිතඹර කයනු රළතබ් . අළුතින් 

 නු රඵන සිඹළුභ තෙත්ර ඳත්ර, A3 ප්රභහණතේ ඳත්ර විඹ යුතුඹ. 

 

16.20. න ය භළනුම් පිඹුරු වහ පිඹුරු අිංක තජයසන නි..ජ. උතඛයන කශභනහකයණ වහ ෘත්තීඹ ප්රමිතීන්) 

ත න් රඵහ    යුතුඹ. 

 

16.21. තෙත්ර ඳත් එතක් සිට අිංක කය ඇ . ඹහඵද තෙත්ර ඳත් ර අිංක ෆභ තෙත්ර ඳ කභ අදහශ තීරුර 

තඳන්විඹ යුතුඹ. 

 

16.22. භතුට , සිඹළුභ න ය භළනුම් පිඹුරු 1 :1,000 ඳරිභහණතඹන් පිළිතඹර කර යුතුඹ. දත්  ැසස කශ 

යුත්තත් එභ ඳරිභහණඹට අනුඹ. 

 

16.23. මුඛ තෙත්ර ඳත් භ  රිඳනම් අිංක ඳළන්තරන් ඇතුරත් කශ යුතුඹ. 

 

16.24. දළනට භමිතඹහි ඳතින ඳළයික විස ය කළු ඳහටින් තඳන්නු රඵන අ ය, අළුත් විස ය යතු ඳහටින් 

තඳන්නු රළතබ්.  

 

16.25. ඳව  වන් විස ය භළනීභ කශ යුතු අ ය එභ භහයිම් පිඹුතයහි ඳව  ඳරිදි තඳන්විඹ යුතුඹ. 

පිඛ රකුණු, සිඹළුභ ජර භහර් , ඔඹඛ,  ිං හ, ඇශඛ, හරිභහර්  ඇශඛ, භහර්  දිතේ ඇති සිඹළුභ 

කහණු ව විෘ  සිතභන්ති කහණු, විෘ  ළසි දිඹ කහණු, හ ඇති ව තඳොශ ඹට ඇති ළසි දිඹ 

කහණු කහට, හ සිදුරු කුළුණු, ඳශහත් ඳහරන ආඹ න ලින් ඳහරනඹ කයනු රඵන කශ කහණු , 

කශ තඳොම්ඳ කයණ සාහන, කශ විනහල කයණු රඵන භමි, කශ පිටකය වරින තදොයටු, කුඹුරු ට 

භහයිම් ප්රතද්ලර,  ණබිම් ර, භඩත ොතවොරු බිම්ර ඳවත් පුයන් බිම්ර, රඛර, තුය 

රඛර, තඳොකුණුර, ළේර, කණ්ඩිර ව ඵෆවුම්ර පිටස ය භහ යිම්, තඵෝක්කු ව ඳහරම් 

.හතේ අඳ මුය ර මිනුම් භඟ, ළඛීනිඹහ උදුයට ඹටත් ප්රතද්ලර ී.භහන් තිත් ඉරි ලින් ඇ 

තඳන්විඹ යුතුඹ. සුළු  ිංතුයට, භධය  ිංතුයට වහ ළඩිභ  ිංතුයට ත ොදුරුන ප්රතද්ලර ී.භහන් 

කඩ ඉරි ලින් ඇ තඳන්හ, අ. ිං.භ. උ L.F.L ) , භ. ිං.භ. උ M.F.L), ඉ. ිං.භ. උ H.F.L) ඹනුතන් 

විස ය කශ යුතුඹ. 
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16.26. ඳව  දක්හ ඇති ආකහයඹට පිඹුරු ළඩ සිදු කශ යුතුඹ. 

 

උඅ) පිඹුතර් ශීර්ඹ සිිංවතරන් ව ඉිංග්රීසිතඹන් විඹ යුතුඹ. 

උආ) තනත් විස ය සිිංවතරනි. 

උඇ) තඹොමු වහ ඉිංග්රීසි ඳරිර් නඹක් ළඳයිඹ යුතුඹ. ිංක්ෂිප්  නහභ වහ තඹොමු ටවනක් 

සිිංවතරන් පිඹුතර් තඳන්විඹ යුතුඹ. 

උඈ) ඳරි ණක මුද්රණඹ වහ ඳඹනු රඵන අනුතර්යනඹ ඉව  උඅ), උආ) ව උඇ) ඹන තේදරට 

අනුකර විඹ යුතුඹ. 

උඉ) උතුය වහ නළත නහිය ඳශහත් වහ ම්ඵන්ධ න ය භළනුම් පිඹුරු ඉිංග්රීසිතඹන් පිළිතඹර කයනු 

ඇ . 

  උඊ)   පිඹුරු භ  ඳව  දළක්තන ප්රධහන භ කරුණු විස ය කශ යුතුඹ. 

i. ඡන්ද තකොට්නහල අිංක ව නම් 

ii.  ත ොඩනළගිලි ර විස ය උඑනම්  හකහලික ද නළ තවොත් සථිය ද ඹන  ) 

iii. භහයිම් ර විස ය 

iv. භහර්  ර නම් 

 

   11 ළනි ඳරිච්තේදතේ ඇමුණුභ 10 හි වන් කය ඇති ිංක්ෂිප්  නහභ බහවි හ කශ යුතුඹ. 

 

16.27. එක් තෙත්ර ඳ ක ළඩ නිභ කශ වහභ, තෙත්ර ඳතත් ට භහයිභ ඹහ ඇති තෙත්ර ඳත්ර ට භහයිභ 

භඟ ිංන්දනඹ කය, නළ තවොත් එතේ කිරීභ වහ ිංන්දන අනුතර්යන පිළිතඹර කය  ළබිඹ 

යුතුඹ. තභභ ක්රභඹ අනු භනඹ කිරීතභන් එක් එක් තෙත්ර ඳතත් ළඩ නිභීභත් භඟභ එඹ 

මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් ඳරීක්හ කිරීතභන් අනතුරු අනුභ  කය මුද්රණඹ කිරීභ වහ තජයසන 

මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  ඹළවිඹ යුතුඹ.  

 

16.28. ළඩ නිභ කයන රද තෙත්ර ඳත් තෙත්රතේ යහ තනො   යුතුඹ. ඳත්ර භහයිම් ිංන්දනඹ කිරීභ වහ 

මුද්රණඹ කිරීභ පිික ඹන රද තෙත්ර ඳත් නළ  ත න්හ  ළනීභ තනොකශ යුතුඹ. 

 

16.29. එක් එක් තෙත්ර ඳ  භඟ ඊට අදහශ මිනින්තදෝරුයඹහතේ හර් හ ඹළවිඹ යුතුඹ . 

 

16.30. ළඩ නිභ කිරීතභන් ඳසු මිනින්තදෝරු අධිකහරිතේ ඳරීක්හතන් අනතුරු දිසත්රික් තජයසන 

මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් තඹොමු තර්යහ චිත්රඹ අනුභ  කශ යුතු  අ ය , එඹ මුද්රණඹ කිරීභ වහ 

ආදර්ල ඳ ක් භඟ ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ. 

 

16.31. ළඩ අන් කයන රද විස ය ඳරික්රභණ ර යණ්ඩහිංක ඳත් භඟ තඹොමු තර්යහ චිත්රඹ ක්රභත් තර 

ත ොනුකය දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරඹ ත  ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ. 

 

 

දභෝච්ඡ දර්ඛා භැනුේ ර දෙත්ර ැඩ 

16.32. දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් භට්ටම්  ළනීතම්දී අනු භනඹ කශ යුතු ක්රභඹ 

උෘජුතකෝණහශ්ර ග්රීඩ් ඛ තර්යහ දිතේ තරරඹ භඟින් භට්ටම්  ළනීතම් ක්රභඹ තවෝ 

විතකෝණභහනඹ/පර්ණභහනඹ ආධහයතඹන් තභෝච්ඡ තර්යහ භමිතඹහි පිහිටුීතම් ක්රභඹ) තීයණඹ කශ 

යුතුඹ.  

 

16.33. ඳව  දක්න විස ය භට්ටම්  ළනීභ කශ යුතුඹ. 

පිඛ රකුණු, සිඹළුභ  හය ඳහයඛ මීටර් 50 ඳය යතඹන් යුතු සාහන උ ව හවන ඹන භහර් ර 

එක් අයිනක් දිතේ ඵෆවුභ තනස න සාහනඹන්හි උ, තනත් ඳහයඛ ව ඳටු භහත් ළන්තනහි 

භධය තර්යහ දිතේ, ඳශහත් ඳහරන ආඹ න ලින් ඳහරනඹ කයනු රඵන ළසිදිඹ වහ කශ කහණු 
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කහට උකහණු කහට පිඹන් භ  ) ඉවුරු ව දිඹ ඳහයඛ, ඔඹඛ,   ිං හ, ඇශඛ, හරිභහර්  

ඇශඛර .හ තඵදී ඹන සාහන ර ව කි.මී.  1/2  ඳය යඹන්හි, උ කණ්ඩි ඳටන්  න්නහ සාහන 

ර කණ්ඩිඹ මුදුතන් ව ඳහමුර උඛ ද, කණ්ඩි ව ඵෆවුම් ර උභළද සිට තදතකශය අ ය කි.මී 1/2 

ඳය යඹ ඇති උ රඵහ    යුතුඹ.) , ඵෆවුම් ශඛ උඳත්තඛ උ), තුය ශඛ ව තඳොකුණු. 

 

දභෝච්ඡ දර්ඛා භැනුේ ර පිඹුරු ැඩ 

16.34. තභභ භළනුම් 1:2,000 ඳරිභහණතඹන් යුක්  විඹ යුතුඹ. 

 

16.35. මිලි මීටය 0.25 ඝනකමින් යුක්  න තේ මීටර් 1ක තභෝච්ඡ තර්යහ අන් යඹකින් විඹ යුතු අ ය ෆභ 

මීටර් 3 තභෝච්ජ තර්යහක්භ මි.මී. 0.8 ක ඝනකමින් විඹ යුතුඹ. කඳුකය ප්රතද්ලඹන්හි සුදුසු ඳරිදි 

තභෝච්ජ තර්යහ අන් යඹ මීටර් 2 ක් විඹ වළක. 

 

16.36. භෆ  දී කයන රද  ක්තේරු භළනුම් ඇත ොත්, එභ පිඹුරු ර 1:2,000 ඳරිභහණඹට A3 තෙත්ර ඳත් භ  

තභෝච්ඡ තර්යහ තඳන්විඹ යුතුඹ. අළුත් භහර්  ව ප්රසිද්ධ ත ොඩනළගිලි ඳභණක් ඇතුරත් කිරීභ වහ 

ප්රභහණත් විස ය ිංතලෝධනඹක් කශ යුතුඹ. 

 

16.37. 1: 4,000 ඳරිභහණඹට A3 තෙත්ර ඳ ක් භ  ිංතලෝධනඹ කිරීම් යතු තීන්ත න් ඇ තඳන්විඹ යුතුඹ. 

උ දළක්ීභ වහ එතුතරෝන්/ අනුතර්යන ඳ ක් ත න . භ  තභෝච්ඡ තර්යහ, පිඛ රකුණු ව 

.හතේ ටිනහකම්, ඳහරන උඛ ව අධිසාහඳන රකුණු කළු ඳහටින් තඳන්විඹ යුතුඹ.  
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17 ළනි ඳරිච්තේදඹ  

 

17 ැනි ඳරිච්දේෙඹ 

 

විවිධ 

ඳටුන 
 

දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 

වි්තයඹ පිටු 

 විදල  භැනුේ කටයුතු 

17.1.  භළනුම් ත ොනු ඳත්හ  ළනීභ 1 

 හිමිකේ පිඹුරු, දර්ඛා චිත්ර 

17.2.  හිමිකම් පිඹුරු, තර්යහ චිත්ර ආදිතේ පිටඳත් නිකුත් කිරීභ 1 

17.3.  තර්යහ චිත්ර නිකුත් කිරීභ පිළිඵ දත්  ඳද්ධතිඹ ඹාහත් කිරීභ 1 

17.4.  අහන  ම් පිඹුරු තර්යහ චිත්ර ර විස ය ඹාහත් කිරීභ වහ ත ොයතුරු දත්  
ඳද්ධතිඹට ඇතුරත් කිරීභ 

1 

 අාන ාර්තා  

17.5.  අහන හර් හ ව අහන  ම් පිඹුරු 1 

17.6.  අහන හර් හට අදහශ  නියවුඛ කිරීතම් පිඹුය 1 

17.7.  අහන හර් හ රද ඳසු කයනු රඵන දළන්ීභ 1 

 අාන ගේ පිඹුරු 

17.8.  අහන  ම් පිඹුය මුද්රණඹ කිරීභට ප්රාභ අන් කයන රද පිඹුරු ඇතුරත් 
කිරීභ 

1 

17.9.  අහන  ම් පිඹුය පිළිතඹර කිරීභ 2 

17.10.  අහන  ම් පිඹුය මුද්රණ පිටඳත් නිකුත් කිරීභ 2 

17.11.  අහන  ම්  පිඹුය මුද්රණඹ කශ ඳසු භළනුම් කටයුතු 2 

17.12.  අහන  ම්  පිඹුය මුද්රණඹ කශ ඳසු මුඛ  ම් භළනුභ වහ ඉඩම් විස ය 
රළයිසතු අරිංගු කිරීභ 

2 

17.13.  අහන  ම්  පිඹුය මුද්රණඹ කශ ඳසු මුඛ  ම් භළනුභට අදහශ අනලය ලිපි 
විනහල කිරීභ 

2 

 අත් මිහිතැන් ගැන්වුේ උඳකයණඹ භඟින් ෙත්ත රැ් කිරීභ (Hand Held GPS) 

17.14.  අත් මිහි ළන්  ළන්වුම් උඳකයණ උHandheld GPS receivers) භඟින් දත්  
ැසස කිරීභ 

2 

17.15.  ඳතින ට භහයිභ ඳළයික යසාහපි  පිඹුයක භහයිභක් න අසාහතේ 
දත්  ැසස කිරීභ 

2 

17.16.  ඳළයික භළනුම් නිඹළකීභ භඟින් ආයණඹ තනොන විට දත්  ැසස කිරීභ 2 

17.17.  HHGPS උඳකයණ භඟින් යණ්ඩහිංක රඵහ    තනොවළකි විට දත්  ැසස 
කිරීභ වහ තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරිතේ පර් අයඹ රඵහ  ළනීභ 

2 

17.18.  චන්ද්රිකහ ඡහඹහරඳ බහවි හ කය දත්  ැසසකිරීතම්දී ක්රිඹහ කශ යුතු ආකහයඹ 3 

17.19.  ර් පරඹ තවක්ටඹහර් 100 ළඩි වහ අඩු විට ර්  ප්රභහණඹ දළක්ීභ 3 

17.20.  අිංකි  දත්  ත ොනු ඳත්හ ත න ඹහභ 3 

 චන්ද්රිකා ඡාඹාරඳ බාවිතා කය විඹභන් චිත්ර පිළිදඹර කිරීභ වා ෙත්ත රැ් කිරීභ 

17.21.  දත්  ැසස කිරීතම්දී බහවි හ කශ යුතු චන්ද්රිකහ ඡහඹහරඳ ර්  3 

17.22.  විඹභන් චිත්ර පිළිතඹර කිරීභ වහ දත්  ැසස කිරීභ 3 

17.23.  භහර්  වහ ජරභහර්  ඳශමු අිංකි කයණඹ කශ යුතු ඵ 3 

17.24.  භහයිම් රකුණු කිරීභට තනොවළකිවූ බිම් කළඵලි වහ දත්  ැසස කිරීභ 3 

17.25.  ලි.ඵ.මි. පිඹුයක් ඇතිවිට ක්රිඹහ කශ යුතු ආකහයඹ 4 

17.26.  විඹභන තුර ඇති ඉඩම් කළඵලි වහ දත්  ඳත්ර ම්පර්ණ කිරීභ 4 
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දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 

වි්තයඹ පිටු 

 විඹභන් දෙත්ර   ෙත්ත ටවන් තැබීභ 

17.27.  ඉඩභට අනනය වු අිංකඹක් රඵහ දීභ 4 

17.28.  තෙත්ර තඳොතත් පිට කයතේ ටවන්  ළබීභ 4 

 බිේ කැඵලි අංකිතකයණඹ වා උඳදෙ ්

17.29.  Geo-referenced image ර බිම් කළඵලි අිංකි කයණඹ 4 

17.30.  අිංකි කයණඹ වහ න නීති 4 

17.31.  දත්  ුවඹ  (Data Structure) 5 

17.32.  තර්යහ වහ දත්  ුවඹ 5 

17.33.  රෙයඹන්  වහ දත්  ුවඹ 5 

17.34.  ඵහුඅස්ර  වහ දත්  ුවඹ 6 

17.35.  දත්  ත ොනු නම් කිරීභ 7 

17.36.  දත්  ඳත්ර ත ොනු විනහල කිරීභ 7 

 විඹභන් චිත්ර පිළිදඹර කිරීභ 

17.37.   ඵඩහ කය  ත් GPS යණ්ඩහිංක දත්  QGIS/ArcGIS බහවි හ කය නිඹළකීභ 7 

17.38.  ෆභ ිංෘ  බිම් කළඵළඛරකටභ අිංකඹක් රඵහදිඹ යුතු ඵ 7 

17.39.  විඹභන් චිත්රතේ උFabric Diagram) තඹදිඹ යුතු ටවන 7 

 ඇමුණුේ 

ඇමුණුභ 01 ජහතික බිම් කළඵලි විඹභන-දත්  එකතු කිරීතම් ඳත්රිකහ 8 

ඇමුණුභ 02 තර්යහ වහ දත්  ුවඹ 11 

ඇමුණුභ 03 රෙයඹන්  වහ දත්  ුවඹ 12 

ඇමුණුභ 04  දිසත්රික් තක්  13 

ඇමුණුභ 05  කරහඳ තක්  14 

ඇමුණුභ 06 පිඹුරු ර්  වහ තක්  15 
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17 ළනි ඳරිච්තේදඹ  

 

17 ැනි ඳරිච්  දේෙඹ 

විවිධ 

 

විදල  භැනුේ කටයුතු 

17.1. ෆභ ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් තකොට්නහලඹකභ ක්රිඹහත්භක කයන විතලේ භළනුම් කටයුතු වහ ප්රහතද්ශීඹ 

තඛකම් තකොට්නහලඹකට එක් ත ොනු ඵළගින් දිසත්රික්කඹ තුර ඇති සිඹළුභ ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් 

තකොට්නහල වහ ත ොනු දිසත්රික් කහර්ඹහරතේ ඳත්හ    යුතුඹ. 

 

 

හිමිකේ පිඹුරු, දර්ඛා චිත්ර  

 

17.2. හිමිකම් පිඹුරු පිටඳත් ර්තේඹර් ජනයහඛ කහර්ඹහරතේ තඛයන කශභනහකයණ වහ ෘත්තීඹ ප්රමිතීන් 

අිංලඹ භඟින් තවෝ අදහශ දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහ රඹ DMS දත්  ඳද්ධතිඹ භඟින් නිකුත් කශ 

යුතුඹ. අතනකුත් තර්යහ චිත්ර, ඵදු තර්යහ චිත්ර ආදිඹ දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහ රඹ භඟින් නිකුත් කශ 

යුතුඹ. තර්යහ චිත්ර නිකුත් කිරීම් ටවන් කිරීතම් තඛයන, ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් තකොට්නහල 

භට්ටමින්  ඳත්හ ත න ඹහ යුතු අ ය ග්රහභ නිරධහරි තකොට්නහල වහ තනභභ පිටු තන් කය . 

ඹටතත් නිකුත් කිරීම් ටවන්  ළබිඹ යුතුඹ.  

 

17.3. LDO තර්යහ චිත්ර නිකුත් කිරීතම් තඛයනතේ ත ොයතුරු, ඊට භ හමී තදඳහර් තම්න්තු තබ් අඩවිතේ 

„Staff Access” හි “Issue LDO Diagram” දත්  ඳද්ධතිඹට ඇතුරත් කශ යුතුඹ. 

 

17.4. අහන  ම් පිඹුරු ප්රතද්ලඹකට අඹත් L, O ව V තර්යහ චිත්ර අිංක කය නිකුත් කශ ඳසු 

දිසත්රික්  තජයේසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් නිකුත් කයන රද තර්යහ චිත්ර ර අිංක ඉඩම් විස ය 

රළයිසතුතේ වහ එහි පිටඳත් ර අදහශ කළඵලි අිංක ඉදිරිතඹන්ද තෙත්ර ඳත්රතේ බිම් කළඵළඛර තුශ ද යතු 

ඳහටින් ඇතුරත් කශ යුතුඹ. ඊට භ හමී නිකුත් කයන රද තර්යහ චිත්ර පිළිඵ ත ොයතුරු  ProMS 

දත්  ඳද්ධතිඹටද ඇතුරත් කශ යුතුඹ. 

 

අාන ාර්තා   

 

17.5. ඹම්  භක භහයිම් නිඹභ කිරීතම් භළනුම් නිභ කශ ඳසු, .හ බහවි තඹන් ඉඩම් නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරි 

විසින්ද සිඹළු නියවුඛ කිරීම් අන් කශ ඳසු එභ  භ තුර න සිඹළුභ ඉඩම් කළඵලි පිළිඵ ක්රිඹහ කශ 

ආකහයඹ දළක්තන අහන හර් හක් නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරි විසින් ර්තේඹර් ජනයහඛ  ත  එීභ 

සිදු කයයි. 

 

17.6.  එභ අහන හර් හතේ වන් න නියවුඛ කිරීම් ඳළවළදිලි කය දීභ වහ 1:25,000 ඳරිභහණඹට 

ප්රධහන කහර්ඹහරතේදී නියවුඛ කිරීතම් පිඹුයක් කස කය අහන හර් හ මුද්රණඹට ඹළවිඹ යුතුඹ. 

 

17.7. නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරි තතින් අහන හර් හ  තජයසන නි..ජ උතඛ.ක වහ ෘ.ප්ර) ත  රද වහභ 

. ඵ දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  දන්හ ඹළවිඹ යුතුඹ. 

 

අාන ගේ පිඹුරු 

 

17.8. අහන  ම් පිඹුය වහ ඉඩම් විස ය රළයිසතු කස කිරීතම් කටයුතු ප්රධහන කහර්ඹහරතේදී ආයම්බ 

කයනු රළතබ්. අහන හර් හ නිකුත් කිරීතභන් ඳසු කයන භළනුම් ළඩ කිසික් ඇත්නම් .හ  

අහන  ම් පිඹුයට ඇතුරත් කිරීභ වහ අහන  ම් පිඹුය මුද්රණඹ කිරීභට ප්රාභ ප්රධහන කහර්ඹහරතේ 
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17 ළනි ඳරිච්තේදඹ  

 

තඛයන කශභනහකයණ වහ ෘත්තීඹ ප්රමිතීන් අිංලඹ ත  දන්හ එීභට තවෝ එතේ කිරීභට තනොවළකි 

වුතවොත් .හ දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරතේදී ඇතුරත් කිරීභ තවෝ කශ යුතුඹ. 

 

17.9. අහන  ම් පිඹුය A3 ප්රභහණතේ ඳත්රඹක් තර තවෝ A3 ප්රභහණතේ තකොටස කිහිඳඹක් ලතඹන් තවෝ 

මුද්රණඹ කය අහන හර් හ වහ ඉඩම්  තන් කිරීතම් තර්යහ චිත්රඹද භඟ කහඩ් ඛතඵෝඩ් ඛ පිට කය 

තදකක් තුශ ත ොනු කශ යුතුඹ.  

 

17.10. අහන  ම් පිඹුරු මුද්රණඹ කශ ඳසු එහි පිටඳ ක් ඵළගින් අදහශ ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් වහ නියවුඛ කිරීතම් 

නිරධහරි ත ද, පිටඳත් තදකක් දිසත්රික්කතේ තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  ද නිකුත් කයනු 

ඇ . ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් ත  පිටඳ  නිකුත් කයන්තන් ඔහුතේ කහර්ඹ භණ්ඩරතේ ප්රතඹෝජනඹ වහ 

තේ. දිසත්රික්කතේ තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත   නිකුත් කයනු රඵන අහන  ම් පිඹුරු පිටඳත් 

තදතකන් එක් පිටඳ ක් මිනින්තදෝරුරුන්තේ ප්රතඹෝජනඹ වහ තෙත්ර පිටඳ  තරද, අතනක් 

පිටඳ  දිසත්රික්  මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරතේ ප්රතඹෝජනඹ වහ කහර්ඹහර පිටඳ  තරද බහවි හ කශ 

යුතුඹ. 

 

17.11. එභ ප්රතද්ලතේ ඳසු තකතයන සිඹළුභ භළනුම් අහන  ම් පිඹුය ඳහදක කය  නිමින් සිදු කශ යුතුතේ. 

 

17.12. දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  අහන  ම් පිඹුයක් රද වි , මුඛ  ම් භළනුතම් ඉඩම් 

විස ය රළයිසතු සිඹඛර  අරිංගු කය . ඵ  තජයසන නි..ජ උතඛ.ක වහ ෘ.ප්ර) ත  දන්හ ඹළවිඹ 

යුතුඹ. 

 

17.13. යකට ඳසු දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින්  භට අඹත් ත ොනුතේ ඇති ලිපි ත ෝයහ 

ඵරහ භළනුම් ක්රභඹ, බිම් ප්රභහණඹ  ණන් ඵළලීතම් ඳත්ර, විස ය භළනීතම් යණ්ඩහිංක ඹනහදි තනත් 

ළද ත් ලිපි වළය අතනකුත් සිඹළුභ තනොළද ත් ලිපි විනහල කශ යුතුඹ.  

 

 

අත් මිහිතැන් ගැන්වුේ උඳකයණඹ භඟින් ෙත්ත රැ් කිරීභ (Hand Held GPS) 

17.14. 13.16 දේෙදඹහි ඳරිදි නියදය හ භට්ටභ III ඳන්තිතේ දක්හ ඇති නියදය හඹකට දත්  ැසසකිරීභ 

ප්රභහණත් න, අනුතර්යනඹක් කසකිරීභට ඇති භළනුම් ඉඛලීභක් වහ, දිසත්රික් තජයසන 

මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් අත් මිහි ළන්  ළන්වුම්  උHHGPS -Hand Held GPS) උඳකයණ භඟින් 

භළනීභට උඳතදස නිකුත් කශ යුතුඹ. භළනුභට  ළරතඳන නියදය හඹකින් දත්  ැසස කශ යුතු අ ය 

11 ැනි ඳරිච්දේෙදඹහි ඇමුණුභ 04 වා ඇමුණුභ 05 ඳරිදිභ තෙත්ර ටවන්  ළබීභ ව යිංඩහිංක තෙත්ර 

තඳොතත් ඇරීභ සිදු කශ යුතුඹ. HHGPS හි SLD 99 යණ්ඩහිංක ඳද්ධතිඹට ී.රු භහරු කය තිබිඹ 

යුතුඹ. ඉඩම්ර භහයිම් ර ඇති සිඹළුභ වළයවුම් රෙය  ර යණ්ඩහිංක  ඵඩහ කය    යුතුඹ.  

 

17.15. දළනට ඳතින ට භහයිම්, ඳළයික යසාහපි  පිඹුයක භහයිභක් න විට එභ භහයිම් වහ ඳළයික භහයිම් 

අ ය තන මිටර් 5 කට අඩු න විට ඳළයික භහයිම් නිළයදි තර රකහ නළ  නිඹළකීභ කශ යුතුඹ. 

තන මිටර් 5කට ළඩි න විට න භහයිම් භළන අනුතර්යනඹට ඇතුශත් කශ යුතුඹ. 

 

17.16. ඉඩභ තුර ව තට් ඇති සිඹළුභ භහයිම් උඳළයික භළනුම් නිඹළකීභ භඟින් ආයණඹ තනොන) HHGPS 

උඳකයණ භඟින් යණ්ඩහිංක    තකොට නිඹළකීභ සිදු කශ යුතුඹ. ඉඩභ තුශ ඇති ජර භහර්  වහ තඳොදු 

භහර්  තඳන්විඹ යුතු අ ය ත ොඩනළගිලි තඳන්විඹ යුතු නළ . 

 

17.17. HHGPS උඳකයණ භඟින් යණ්ඩහිංක රඵහ    තනොවළකි එනම් තබෞතික ශඟහවිඹ තනොවළකි පිහිටීම් 

ඇති නමුත් චන්ද්රිකහ ඡහඹහරඳඹක එභ භහයිම් ඳළවළදිලි වඳුනහ    වළකි විතලේ අසාහ රදී ඳභණක් 

තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරිතේ පර් අයඹ භ  11.68 දේෙඹ අනු දත්  ැසස කශ යුතුඹ. 

 



තද.භළ.තය.  විවිධ 
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17.18. චන්ද්රිකහ ඡහඹහරඳඹ බහවි හ කය දත්  ැසසකිරීභට තීයණඹ කයන්තන් නම් එභ භහයිම් තකොටතේ 

තදතකරය භහයිම් රෙය  උවළයවුම් රෙය ) උඳරිභ ලතඹන් මීටය 300 කට ී.භහ න තේ ලී කඤසඤ 

සිටුහ . භ  HHGPS භඟින් භහයිම් රකුණු තකොට . රෙය  අ ය භහයිම් තකොට ඳභණක් චන්ද්රිකහ 

ඡහඹහරඳතඹන් අිංකි කයණඹ කශ වළකිඹ. තභභ අිංකි  යණ්ඩහිංකද පිරික්සුම් ටවනට තඹොමු කය 

තෙත්ර තඳො ට ඇතුරත් කශ යුතුඹ. තභභ භළනුම් සිදු කශ ආකහයඹ පිළිඵ ටවනක් අනුතර්යනඹට 

වහ මිනින්තදෝරු හර් හට ඇතුරත් කශ යුතුඹ. 

 

17.19. ර් පරඹ තවක්ටඹහර් 100 ළඩි නම් ආන්න තවක්ටඹහයඹට වහ ර් පරඹ තවක්ටඹහර් 100 අඩු නම් 

ආන්න දලභ සාහනඹට තවක්ටඹහය ලින් දළක්විඹ යුතුඹ. 

 

17.20. තභභ භළනුම් කටයුතු කිරීතම්දී  කස කයන රද පිඹුයට අභ ය ඳව  දක්න අිංකි  දත්  ත ොනු 

භළනුම් ඉඛලීම් භ  දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරතේ ත ොනු කය  ඵහ    යුතුඹ. එභ අිංකි  දත්  

ත ොනු  SRIMS දත්  ඳද්ධතිඹ වයවහ ඉඩම් ත ොයතුරු ඳද්ධති අිංලඹ ත  එවිඹ යුතුඹ. SRIMS දත්  

ඳද්ධතිතේ Project ඹටතත් උදහ:- තර Plantation Surveys තවෝ භළනුතම් තඹොමු ඇතුරත් කිරීභ 

අනිහර්ඹතේ. 

   

අිංකි  දත්  Zip ත ොනු තුර  

 

 HHGPS උඳකයණ භඟින් රඵහ  න්නහ රද way point ව track රට අදහශ .gpx ත ොනු 

 භළනුතම් අිංකි  දත්  ත ොනු උdxf) 

 භළනුම් දත්   google earth භ  ප්රක්තේඳණඹ කිරීභ වහ කස කයන රද .kml ත ොනු 

 

තභභ දත්  ත ොනු අිංක කිරීතම්දී අනුතර්යනතේ අිංකඹ නහභකයණඹ වහ බහවි හ කශ යුතුඹ.  

 

 

චන්ද්රිකා ඡාඹාරඳ බාවිතා කය විඹභන් චිත්ර පිළිදඹර කිරීභ වා ෙත්ත රැ් කිරීභ 

 

17.21. ළඩි විතේදනඹක් උඑනම් 50 ත.මී තවෝ ඊට ළඩි) හි  ඹහත්කහලීන චන්ද්රිකහ ඡහඹහරඳ බහවි හ කය 

විඹභන් දත්  ැසසකිරීභ සිදු කශ වළක. තභතේ විඹභන් චිත්ර පිළිතඹර කිරීතම්දී ෆභ විටභ ග්රහභ නිරධහරි 

භ ඳහදක .කකඹ තර    යුතුඹ.  

 

17.22. විඹභන් චිත්ර පිළිතඹර කිරීභ වහ දත්  ැසස කිරීභ 

    තභහිදී ත ෝයහ ත් ග්රහභ නිරධහරි භ තුර  

 භළනුම් කය අිංකි  ආකහයතඹන් දත්  තිතඵන ප්රතද්ල  

 තදඳහර් තම්න්තු පිඹුරු ඇති ප්රතද්ල උඑනම් අිංකි  දත්  තනොභළති පිඹුරුර ටභහයිම් 

අිංකි කයණඹ කය තභභ ම් භහයිභ තුරට ඇතුරත් කිරීභ) 

 

වළය ඉතිරි ප්රතද්ල වහ චන්ද්රිකහ දත්  ලින් විඹභන් ඳහදකඹ වහ දත්  ැසස කිරීභ සිදු කශ යුතුඹ. 

 

17.23. දත්  ැසස කයන ප්රතද්ලඹ තුර ඇති ඳවසුතන් වඳුනහ   වළකි භහර්  වහ ජරභහර්  ඳරමු 

අිංකි කයණඹ කශ යුතුඹ. තභහිදී භහර් තේ තදඳ භහයිම් වහ ජර භහර් ර ඳළවළදිලි භහයිම් චන්ද්රිකහ 

ඡහඹහරඳ භ  රකුණු කිරීතභන් අනතුරු වඳුනහ ත් ඉඩම් භහයිම් චන්ද්රිකහ ඡහඹහරඳතේ රකුණු කශ 

යුතුඹ. 

 

17.24. භහයිම් රකුණු කිරීභට තනොවළකිවූ බිම් කළඵලි වහ අත් මිහි ළන්  ළන්වුම් (Hand Held GPS- 

HHGPS) උඳකයණ භඟින් භහයිම් දත්  ැසසකය    යුතුඹ. HHGPS උඳකයණතේ  ඵඩහ කය  ත් 
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තභභ දත්  ඳරි ණකඹට ඵහ   කය විඹභන ම්පර්ණ කශ යුතුඹ. චන්ද්රිකහ ඡහඹහරඳතඹන් රකුණු 

කය ත් භහයිම් ලින් 10% ක් HHGPS භඟින් ඳරීක්හ කය නිළයදිදළයි  වවුරු කය    යුතුඹ. 

 

17.25. විඹභන් ත ොයතුරු ැසසකිරීතම්දී ලිඹහඳදිිංචි ඵරඹරත් මිනින්තදෝරු පිඹුයක් ඇති අසාහර  එභ පිඹුතර් 

දළක්තන වහ දළනට  තෙත්රතේ වඳුනහ   වළකි සාහන තුනක උඅභ ලතඹන් ) යණ්ඩහිංක HHGPS 

උඳකයණඹක් භඟින් රඵහ ත න එභ පිඹුයද අිංකි කයණඹ කය විඹභනට ඇතුරත් කශ වළක. එළනි 

අසාහර නළ  චන්ද්රිකහ ඡහඹහරඳ වහ/තවෝ HHGPS උඳකයණතඹන්  දත්  ැසසකිරීභ අලය 

තනොතේ. 

 

17.26. ග්රහභ නිරධහරි භ තුර භහයිම් දත්  ැසසකයන සිඹළුභ ඉඩම් වහ ඇමුණුභ 01  හි වන් ත ොයතුරු 

ැසස කිරීභ සිදු කශ යුතුඹ. තභහිදී තම් ග්රහභ නිරධහරි භඟින් තභභ තඳෝර්භඹ උදත්  ඳත්රඹ)  ඉඩම් 

හිමිඹන්ට බහය දී තඳෝයභඹ පියීභ වහ උඳතදසද ඉඩම් හිමිඹන්ට රඵහ දිඹ යුතුඹ. තඳෝයභඹ පියීභ 

වහ ඇමුණුභ  01 හි ඇති උඳතදස ඳරමු ග්රහභ නිරධහරින්ට ඳවදහ දී හම්ඳරඹක් කස කය බහය 

දීතභන් අලය ත ොයතුරු ටවන් කිරීභ යශ කය    වළක. 

 

විඹභන් දෙත්ර  ෙත්ත ටවන් තැබීභ 

17.27. ඉව  ආකහයඹට ැසසකය  න්නහ ඉඩම් භහයිම්ර අිංකි  දත්  ලින් පිළිතඹර කයන විඹභන් චිත්රතේ 

දශ ටවනක් තෙත්ර  තඳො ක ඇ ඉඩභට අනනය වු අිංකඹක් රඵහ දිඹ යුතුඹ. ඉඩතම් විස ය 

අඩිංගුන ඇමුණුභ 01  හි ඇති හිමිකම්ඳහන්නන් විසින් ම්පර්ණ කයන රද දත්  ඳත්ර එකතු කයන 

අසාහතේදීභ එභ ඉඩම් කළඵළඛර වහ තෙත්ර තඳොතත් ටවන් කශ අිංකඹභ අනුක්රමික අිංකඹ 

තර ටවන් කශ යුතුඹ. තභභ දත්  ඳත්ර අිංකි කයණඹ වහ තදඳහර් තම්න්තු  OLD TL System  

හි Add Collected Data බහවි හ කශ යුතුඹ. 

 

17.28. තෙත්ර තඳොතත් පිට කයතේ  „බිම් කළඵලි විඹභන‟ ඹන්න ටවන් කය තම් නභ ව තඹොදහ ත් 

කළඩළස ය සුචි අිංකඹ, ග්රහභ නිරධහරි තකොට්නහල අිංකඹ ව නභද ඇතුරත් කශ යුතුඹ. 

 

බිේ කැඵලි අංකිතකයණඹ වා උඳදෙ ්

17.29. බිම් කළඵලි අිංකි කයණඹ වහ උඳතදස ඳව  දී ඇ . 

 Geo-referenced image ර බිම් කළඵලි අිංකි කයණඹ  

geo-referenced කය විචිත්රකයණතඹන් ඳසු පිඹුතර් කළඵලි අිංකි කයණඹ ආයම්බ කශ වළක. නළ  

හයඹක් තභභ geo-referenced image හි යණ්ඩහිංක SLD_99 ජහතික ඳහරන ජහර යණ්ඩහිංක දළයි සථිය 

කය  න්න. තභහිදී manual/semi-automatic/automatic ආකහයඹට සිදු කශ වළක. ත ෝයහ  න්නහ 

ක්රභඹ මුඛ පිඹුරු පිටඳතත්  ත්ඹ භ  යහ ඳතී. අිංකි කයණඹ semi-automatic/automatic 

ආකහයඹට සිදු කයන්තන් නම් ඳරමු Image cleaning සිදු කශ යුතුඹ. තම් වහ Photoshop 

භෘදුකහිං ඹ බහවි හ කශ වළක. තදඳහර් තම්න්තුතේ  අිංකි කයණඹ වහ QGIS භෘදුකහිං ඹ බහවි හ 

කයන ඵළවින් දළනට semi-automatic/automatic ආකහයඹට අිංකි කයණඹ වහ උඳතදස රඵහදී 

නළ . 

QGIS භෘදුකහිං ඹ බහවි හ කය  Polyline ආකහයඹට අිංකි කයණඹ කශ යුතු න අ ය මුඛ ඇීම් 

විකෘති තනොන ඳරිදි අිංකි කයණඹ කශ යුතුඹ. 

17.30. අිංකි කයණඹ වහ න නීති 

 ඳරමු snap කිරීභ වහ අ ඹන් ත ෝයහ න්න. තභහිදී මුඛ පිඹුතර් ඳරිභහණඹ 

අනු තීයණඹ කශ යුතුඹ. උ 1:4000 – 1මීටය, 1:2000  - 0.5 මී, 1:10000 – 1-2 මී) 

 අිංකි කයණඹ  Polyline ආකහයඹට සිදු කශ යුතුඹ. 



තද.භළ.තය.  විවිධ 
 
 

5 
17 ළනි ඳරිච්තේදඹ  

 

 ෆභ භහයිම් රෙයඹක උඋදහ.   . සිට .  දක්හ) සිට   භහයිම් රෙයඹක් ඹහ න 

තර්යහ ඍජු තර්යහකින් ඹහ කිරීභ සිදු කශ යුතුඹ. 

 ෆභ භහයිම් රෙයඹක්භ එභ තර්යහ දත්  ලින් උධෘ  කයත න .හ රෙයඹ 

සායඹක node ආකහයතඹන්  ඵඩහ කශ යුතුඹ. 

 තර්යහ තදකක් තඡදනඹ න විට node එකක් තිබිඹ යුතුඹ. රෙය  තදකක් තේ නම් 

.හ තර්යහකින් ඹහ විඹ යුතුඹ. 

 එකභ තර්යහ තද හක් තනොඇඳිඹ/අිංකි කයණඹ තනොකශ යුතුඹ. 

 තඳොදු භහයිම් එක් යක් ඳභණක් අිංකි කයණඹ කශ යුතුඹ. 

 තර්යහ තර අිංකි කයණඹ කය එයින් nodes ව polygon සාය ෆදිඹ යුතුඹ. 

කස කයන ෆභ ඵහුඅස්රඹක්භ උpolygon) ිංෘ  විඹ යුතු අ ය එඹට 

ර් පරඹක් අනිහර්ඹතඹන්භ තිබිඹ යුතුඹ. තභභ ඵහුඅස්ර අිං ඹන් අ ය හිඩළස, 

කුඩහ ඵහුඅස්ර ප්රතද්ල තවෝ අතිච්ඡහදනඹ ීම් තනොතිබිඹ යුතුඹ. ෆභ විටභ 

අිංකි කයණඹ කයන අිං ඹන් උplan features)  polyline, nodes ව  polygons 

ආකහයඹට  ඵඩහ කශ යුතුඹ. 

 ිංතක්  ආකහයඹට ඇති තද්ඛද අිංකි කයණඹ කිරීතම්දී ම්භ  ිංතක්  

බහවි හ කශ යුතුඹ. 

 .හ තනභභ symbols  තර දත්  සායඹක  ඵඩහ කශ යුතුඹ. 

 

17.31. දත්  ුවඹ  (Data Structure) 

කළඵලි අිංකි කයණතේදී  polyline, nodes ව  polygons ආකහයඹට දත් ඹන් පිළිතඹර කශ 

යුතුතේ.  

17.32. තර්යහ වහ දත්  ුවඹ 

තභහිදී දත්  අිංකි කයණඹ කිරීභ වහ භහන් යභ ෆභ තර්යහකභ වන් විස යඹ තක්  

කිරීභකට රක්විඹ යුතුඹ. . වහ බහවි හ කශ යුතු ම්භ  තක්   ඇමුණුභ  02  හි දක්හ ඇ . 

 

Field Name Field Type Field length Remarks 

DSR_IX_ID numeric 4  

DSR_IX_AS Text 6 Only for Sinhala text in a plan 

DSR_IX_AE Text 6 Only for English text in a plan 

 

17.33. රෙයඹන් වහ දත්  ුවඹ 

තභහිදී දත්  අිංකි කයණඹ කිරීභ වහ භහන් යභ ෆභ රෙයඹක්භ තක්  කිරීභකට රක්විඹ යුතුඹ. 

. වහ බහවි හ කශ යුතු ම්භ  තක්   ඇමුණුභ  03 හි දක්හ ඇ . 

Field Name Field Type Field length Remarks 

DSR_IX_ID numeric 4  

DSR_IX_AS Text 6 Only for Sinhala text in a plan 

DSR_IX_AE Text 6 Only for English text in a plan 
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17.34. ඵහුඅස්ර වහ දත්  ුවඹ 

පිඹුතර් ඇති ටතීය ත ොයතුරු (marginal information)  බහවි හ කය  ඳව  වන් දත්  ුවඹට 

අලය න විස යඹන් සිඹඛරභ ඇතුරත් න ඳරිදි  අිංකි කයණඹට තඳය හිස ත ොණුක් (empty 

shape file එකක්) කස කය    යුතුඹ. 

 

Field Name Field 

Type 

Field 

length 

වි්තයඹ 

district_c Text 
2 
ම්භ  දිසත්රික් තක්  අ ඹන් ඇමුණුභ 04 හි  දක්හ ඇ .    

cmi_index Text 
6 
දිසත්රික්කතඹන් cmindex තර ඉ.ත ො.ඳ. අිංලඹ ත  රඵහ 

දී ඇති අිංකඹ, www.lis.survey.gov.lk හි දක්හ ඇ . 

block_code Text 
2 
ඇමුණුභ 05 හි වන් අ ඹන්ත න් ත ෝයහ න්න. 

cm_lot Text 
4 
අලය තනොතේ. හිස  ඵන්න. 

plan_type Text 
2 
 ඇමුණුභ 06 හි දීඇති අ ඹන්ත න් ත ෝයහ න්න. 

plan_d_code Text 
2 
තනත් දිසත්රික්ක ර පිඹුරු වහ දළන් තභභ දිසත්රික්කතේ 

තක් ඹ තඹොදන්න. නළත්නම් හිස  ඵන්න. 

plan_No. Text 
5 
පිඹුරු අිංකඹ උඅ. .පි. 12 නම් 00012, මුපිතකො 2345 නම් 

02345) 

inset_No Text 
4 

F.V.P., Topo P.P. වහ ඳභණක් අතුරු පිඹුය 25 වහ 

0025,  අතනක්  පිඹුරු වහ හිස  ඵන්න. 

sup_No Text 
4 

FVP, Topo PP වහ ඳභණක්, අතිතර්ක 25 වහ 0025, 

අතනක්  පිඹුරු වහ හිස  ඵන්න. 

. 

 

sht-No  Text 
4 
තිතබ්නම් අිංක 4ක් නතේ ම්පර්ණ කයන්න. උ ඳත්ර 2- 

0002) 

village_na Text 
2

5 

පිඹුතර් ටවන් ඇති  තම් නභ, ඉිංග්රිසිතඹන් මුර අකුය 

Capital ( Mahawa) 

gnd_name Text 
2

5 

ග්රහභ නිරධහරි තකොට්නහලතේ නභ තොඹහ   වළකිනම් , 

ඉිංග්රිසිතඹන් මුර අකුය Capital ( Mahasenpura) . නළත්නම් 

හිස  ඵන්න. 

gnd_code Text 
5 
ග්රහභ නිරධහරි තකොට්නහලතේ අිංකඹ තොඹහ   වළකිනම් , 

බහවි හන ආකහයඹට. නළත්නම් හිස  ඵන්න. 

place_name Text 
2

5 

තොඹහ   වළකිනම් , ඉිංග්රිසිතඹන් මුර අකුය Capital                  

( Mahasenpura) . නළත්නම් හිස  ඵන්න. 

Lot_No Text 
5 
පිඹුතර් ටවන් ඇති බිම් කළඵලි අිංකඹ. අිංක 23 නම් 

00023 තර ම්පර්ණ කයන්න 

Lot_suffix Text 
4 
බහ  කළඵලි අිංක තේනම් ඳභණක් උදහ. කළඵලි අිංක 12 ½  

ඹන්න වහ Lot_No හි 00012 ඹන්නත් 01Z2 ඹන්න 

තභභ තීයතේත් සාහන 4ක් ම්පර්ණ න ඳරිදි capital Z  

හි  ලිඹන්න. බහ  කළඵලි නළත්නම් හිස  ඵන්න 

pcl_id_con   ම්පර්ණ කිරීභ ඳසු කයයි. 

pcl_id_Fabri

c 

  ම්පර්ණ කිරීභ ඳසු කයයි. 

st_area   ම්පර්ණ කිරීභ ඳසු කයයි. 

St_length   ම්පර්ණ කිරීභ ඳසු කයයි. 

 

http://www.lis.survey.gov.lk/
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17.35. දත්  ත ොනු නම් කිරීභ 
 
අිංකි  දත්  තනොභළති කළඩළස ය පිඹුරු අිංකි කයණඹ කශ විට එභ ත ොනු , ටභහයිම් Plan_type + 

Plan ref + lot.shp තරද අතනකුත් අිංකි කයණඹ කයන රද ටභහයිම් අඩිංගු ත ොනු District code 

+ Plan  ref + lot.shp තරද නම් කයන්න. 

උදහ :-  ඳැයණි කැඩැ්තය දනොන පිඹුරු වා 

1. 52 pplanco3234lot.shp 

තවෝ 

2. 81 FvpMAHA432sup3lot.shp   තරද , 

 

කැඩැ්තය පිඹුරු වා 

1. 12520001B12sh1lot.shp             තරද ,  නම් කශ  වළකිඹ 

 

17.36. සිඹළුභ දත්  ඳත්ර අනුක්රමික අිංක පිළිතරට  ඵහ ත ොනු කය කයතේ „බිම් කළඵලි විඹභන‟ ඹන්න 

ටවන් කය කයතේ ඉව  ත ොයතුරුභ ඇතුරත් කශ යුතුඹ. ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් තකොට්නහලඹභ වහ 

දත්  ැසස කිරීභ අන් කශ ඳසු දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරිරුන් එභ දත්  ඳත්ර ත ොනු 

විනහල කිරීභ වහ තීයණ රඵහදිඹ යුතුඹ.  

 

විඹභන් චිත්ර පිළිදඹර කිරීභ 

17.37.  ඵඩහ කය  ත් GPS යණ්ඩහිංක දත්  QGIS/ArcGIS බහවි හකය නිඹළකීභ කයන්න. තභහිදී  භහයිම් 

තර්යහ ව භහයිම්/වළයවුම්/ඳහරන රෙයඹන් එක් දත්  සායඹක ( boundary  layer & point layer)  

 ඵඩහ කශ යුතුඹ. කළඵලි අිංකනඹ වහ විස ය/ිංතක්  කිරීම් තේ නම් .හද තනභ දත්  සායඹක 

උannotation  layer)  ඵඩහ කශ යුතුඹ. 

 

17.38. point layer හි ඇති භහයිම් වහ වළයවුම් රෙයඹන් ඹහ කය ිංෘ   ඵහුඅස්රඹන් ත ොඩ න න්න. ෆභ 

ිංෘ  බිම් කළඵළඛරකටභ අිංකඹක් රඵහ දිඹ යුතුඹ. අහනතේදී අිංක 12 කින් භන්වි  න 

ආකහයඹට බිම් කළඵළඛරකට අනනය අිංකඹක් ඳද්ධතිතඹන් රළතබ්. සිඹළු ඉඩම් කළඵලි ඇ අන් වූ 

ඳසු භහර් , යක්ෂි  ආදිඹටද කළඵලි අිංක රඵහදී දත්  ඳත්ර තනොභළති වුත් එභ විතලේෂි  බිම් කළඵලි 

වහ වූ විස ය තදඳහර් තම්න්තු OLD TL System හි ඇතුරත් කශ යුතුඹ. ිංෘ   ඵහුඅස්රඹන් හි  

අිංකි  දත්  ත ොනු QGIS/ARCMAP බහවි හ කය භ වහ න  කළඩළස ය සුචි 

අිංකඹ_D01.shp, කළඩළස ය සුචි අිංකඹ _D02.shp  ,... තර පිළිතලින් අිංක කය  shape file 

format ලින් SRIMS දත්  ඳද්ධතිඹ වයවහ ඉ.ත ො.ඳ. අිංලඹ ත  එවිඹ යුතුඹ. SRIMS දත්  

ඳද්ධතිතේ Project හි “Parcel Fabric Surveys” ඹන්න අනිහර්ඹතඹන්භ ඇතුරත් කශ යුතුඹ. තභභ 

shape file format හි අඩිංගු විඹ යුතු විස ය දත්  17.34 තේදතඹහි දක්හ ඇ . 

    

17.39. තභතේ පිළිතඹර කයන ඉඩම් කළඵළඛර වහ න විඹභන් චිත්රතේ උparcel Fabric Diagram) 

ටවනක් තඹදිඹ යුතුඹ. “ තභඹ මලික අදිඹතර් සිතිඹභකි. එඹ කිසිභ අධිකයණ කටයුතු කට තවෝ 

අධිකයණතේ තීයණඹන් වහ බහවි හ කශ තනොවළක. දත්  ැසස කයන රද්තද් ...............” උඋදහ. 

චන්ද්රිකහ ඡහඹහරඳ වහ HHGPS බහවි හ කශ ඵ)   
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17.26 දේෙඹ          ඇමුණුභ 01 

 

 

 

ශ්රී රංකා මිනින්දෙෝරු දෙඳාර්තදේන්තු 

ජාතික බිේ කැඵලි විඹභණ - ෙත්ත එකතු කිරීදේ ඳත්රිකා 

 

 

 

01. ඉඩම් හිමිඹහතේ නභ (පජය./භඹහ./මිඹ./තභවි) : …………………………………………........ 

02. ලිපිනඹ 

……………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

03. රිඳනම් අිංකඹ ව ීදිඹ:                       ජහ.වළ.අිං: 

04.  දුයක න අිංකඹ: උසාහය)   ජිං භ: 

05. ඉඩතම් නභ: 

……………………………………………………………………………………....... 

06. ඉඩතම් හිමිකහරීත්ඹ : යහජය පුද් ලික   තනත් 

 

6.1 යහජය අිංලතේ නම්:    

  දීභනහ ඳත්ර  ඵරඳත්ර  යහජය ිංසාහ 

 

6.1.1 දීභනහ ඳත්ර නම්:   

 ජඹභමි   සර්ණ භමි  යත්න භමි  තනත් 

 

6.1.2  ඵරඳත්ර නම්      

  ඉ.ිං.ආ.   යජතේ ඉ.ආ.  ඉ.ප්ර.තකො.                          තනත් 

             

දිසත්රික්කඹ : ……………………… ප්රහ.තඛ.තකො. : …………………………  

ග්රහ.නි.භ,තකොට්නහල  අිංකඹ: ……………………        භ : …………………………. 

  

    

 

          

 අනුක්රමික අිංකඹ 

කළඵලි අිංකඹ 
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6.1.3   යහජය ිංසාහ නම්    

 භව.න. න..  ප්රහතද්..  ඉ.ප්ර.තකො.  භහ.ිං.අධි.  

        ර.දු.තද.          ජ..ිං.භ.        උ.ජ..ිං.භ.    ත.තද.   න ිං.තද.  

         නජීී තද.                                 අධයහඳන තද.                                          අනය 
  

 

දීභනහ ඳත්ර /ඵරඳත්ර /ඔප්පු අිංකඹ:  :..................................................…...    දිනඹ : 

ඔප්පුතේ වන් බිම් ප්රභහණඹ:  අක්.........රඩ් ඛ..............ඳර්.................. උතවක්:....................) 
 

පිඹුරු උප්රෆන්) අිංකඹ (තිතබ් නම්): ……………………………..            දිනඹ: 
 

තනත් කියුතු කරුණු තේ නම් ………………………………………………………………………… 

………………….....…………………………………………………………..........................................     

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

 

6.2   තඳෞද් ලික ඉඩභක් නම් :  
 
පිඹුරු උප්රෆන්) අිංකඹ(තිතබ් නම්)………........................................…               දිනඹ: 

පිඹුතයහි උප්රෆතන්) බිම් ප්රභහණඹ: අක්.........රඩ් ඛ..............ඳර්.................. උතවක්:....................)  
   

පිඹුතයහි උප්රෆතන්) වන් ලිඹහඳදිිංචි ඵරඹරත් මිනින්තදෝරුයඹහතේ නභ  ……………………………….  

…………………………………………… 

 

ඔප්පු අිංකඹ: ………. ……........        දිනඹ: 

 

ඔප්පුතේ වන් බිම් ප්රභහණඹ:  අක්.........රඩ් ඛ..............ඳර්.................. උතවක්:....................) 

තනො හරිසයඹහතේ නභ: ……………………………………………………………………... 

ඉඩභ ලිඹහඳදිිංචි කතශේ නම්  ඉඩම් තයජිසට්රහර් කහර්ඹහරඹ: ……………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

  

D D M M Y Y Y Y 

 

D D M M Y Y Y Y 

 

D D M M Y Y Y Y 

 

D D M M Y Y Y Y 
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ඉඩදේ පිහිටීභ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07. ඉඩම් ඳරිවයණඹ: 

7.1 විධික්රභ 01 

ත ොඩ ඉඩම්          කුඹුරු                         ජර මරහශ්ර 

7.2 විධික්රභ 02 

තඳොඛ ඉඩම් (අක්කය 50 අඩු)             තඳොඛ ඉඩම් (අක්කය 50 ළඩි) 

නහන් ය                                   කුඹුරු                     යඵර්   

තත්                                   තු 

     

තනත් (විතලේෂි )………………………………………………….…………………………………. 

     

08. ඉඩම් හිමිඹහතේ අත්න ::………………………...……  දිනඹ: 

 

09. දත්  එකතු කයන්නහතේ නභ :…………………………… දිනඹ: 

දත්  එකතු කයන්නහතේ  නතුය (ය.මි. / සි. හ.නි./ ිං.නි.)   තේරහ: 

ග්රහභ  නිරධහරියඹහතේ/රිඹතේ  අත්න ……………………                         ද 

 

N 

   

  

  

  

 

H M 

 

D D M M Y Y Y Y 

 

D D M M Y Y Y Y 

 

D D M M Y Y Y Y 

 

දිනඹ 
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17.32 දේෙඹ          ඇමුණුභ 02 

දර්ඛා වා ෙත්ත ුවඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSR_IX_AE DSR_IX_AS DSR_IX_ID 

B ඉ 
101 

 

 

BUND ළක 
102 

BW භහ හ 
103 

DF ඉළ 
104 

Dt අ ර 
105 

EDn කකහ 
106 

Hg ඵළ 
107 

IF ඹළ 
108 

LF ඳළළ 
109 

MDn සිකහ 
110 

RW ආ හ 
111 

SF  ළ 
112 

WLF කඳළළ 
113 

WF කළ 
114 

WNF කදළළ 
115 

U අවි 
116 

W බි 
117 

TE  හ ළ 
118 

Cu  ළඵළ 
119 

Rg නි 
120 

RI භහදු 
121 
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17.33 දේෙඹ          ඇමුණුභ 03 

රෙයඹන් වා ෙත්ත ුවඹ 

DSR_IX_AE DSR_IX_AS DSR_IX_ID 

L   
201 RL පි  
202 St ලී 
203 N අ 
204 IR ඹක 
205  සික  
206  භහක 
207  සි 
208  ර 
209 EP වික 
210  දුක 
211 Road(H) භහර්  උභ) 
301 Road(PS) භහර්  උප්රහ) 
302 Road(ID) භහර්  උහ) 
303 Road(LD) භහර්  උඉ) 
304 Road(RDA) භහර්  උභහිංඅ) 
305 Road(MC) භහර්  උන) 
306 FP අඳහ 
307 SM භඳහර 
401 LB  ළතඳ 
402 M කහක 
403 Cul තඵෝ 
404 FL කළ  
405 AL පු  
406 T අ 
407 Ty  හ 
408 P ස 
409 C ඡ 
410   
212  ලීක 
213               
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17.34 දේෙඹ           ඇමුණුභ 04 

ද්ත්රික් දක්ත 

 

ද්ත්රික්කඹ  තක් ඹ 

අනුයහධපුය 
1

1 තඳොතශොන්නරු 
1

2 ත්රිකුණහභරඹ 
 2

6 භඩකරපු 
2

7 අම්ඳහය 
2

8 භහ තඛ 
3

1 භවනුය 
3

2 නුයඑලිඹ 
3

3 පුත් රභ 
4

1 කුරුණෆ ර 
4

2  ම්ඳව 
5

1 තකොශම 
5

2 කළු ය 
5

3 කෆ ඛර 
6

1 යත්නපුය 
6

2 ඵදුඛර 
7

1 තභොනයහ ර 
7

2  හඛර 
8

1 භහ ය 
8

2 වම්ඵන්ත ොට 
8

3 ඹහඳනඹ 
9

1 කිලිතනොච්චිඹ 
9

2 මුරතිේ 
9

3 භන්නහයභ 
9

4 ේනිඹහ 
9

5  
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 17.34 දේෙඹ           ඇමුණුභ 05 

 

කරාඳ දක්ත 

 

Methodology Code 

Geo-referencing using Google Image coordinates   86 

Geo-referencing using Mobile GPS coordinates   87 

Geo-referencing using Old Map sheet Reference 

coordinates   

88 

Geo-referencing using Plan Grid coordinates 89 
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17.32 දේෙඹ          ඇමුණුභ 06 

පිඹුරු ර්ග 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

භළනුම් පිඹුරු ර් : පිඹුරු ර් ඹ තක්  භඟින් දක්හ ඇ . 

Survey Plan Type: Plan Type is defined with digit-Code 

Plan Type පිඹුරු ර්ගඹ දක්ත ංක්ෂිප්ත 

නාභ 
Abbreviati

ons 

Preliminary Plan (with District 
Prefix) 

මලික පිඹුය උදිසත්රික් 
උඳර්  හි ) 

11 මපි .. PP.. 

Cadastral Map කළඩළස ය සිතිඹභ 12 කසි CM 

Topo.PP භරක්ණහත්භක මලික 
පිඹුය 

13 භමපි TopoPP 

Final Topo Plan අහන භරක්ණහත්භක 
පිඹුය 

14 අභපි FTP 

Village Plan  ම් පිඹුය 15  පි VP 

Final Village Plan අහන  ම් පිඹුය 16 අ පි FVP 

Colony Plan ජනඳද පිඹුය 17 ජපි CP 

Final Colony Plan අහන ජනඳද පිඹුය 18 අජපි FCP 

Forest Survey Plan කළරෆභළනුම් පිඹුය 19 කළභළපි FSP 

Forest Survey Preliminary Plan කළරෆ භළනුම් මලික පිඹුය 20 කළභළමපි FSPP 

Irrigation  Survey Preliminary 
Plan 

හරිභහර්  භළනුම් මලික 
පිඹුය 

21 හභළමපි ISPP 

Final Urban Plan අහන න ය පිඹුය 22 අනපි FUP 

Court Commission Surveys අධිකහරිඳත්ර භළනුම් 23   

ES Sheets ඉිංජිතන්රු භළනුම් ඳත්ර 24 ඉභළඳ ESS 

Tracings අනුතර්යන 25   

Title Plan හිමිකම් පිඹුය 26 හිපි TP 

Crown Title Plan යජතේ හිමිකම් පිඹුය 27 යහිපි CTP 

Temple Title Plan විවහය හිමිකම් පිඹුය 28 විහිපි TTP 

Town Plan න ය පිඹුය 30 නපි TWNP 

Town Survey Plan න ය භළනුම් පිඹුය 31 නභළපි TSP 

Town Survey Preliminary Plan න ය භළනුම් මලික පිඹුය 32 නභළමපි TSPP 

Miscellaneous Survey 
Preliminary Plan 

විවිධ භළනුම් මලික පිඹුය 33 විභළමපි MSPP 

Condominium Plan වහධිඳ ය පිඹුය 34   

Chena Survey  Preliminary 
Plan 

තවේන් භළනුම් මලික පිඹුය 35 තවේභළමපි CSPP 

Cadastral Map උDigitized) කළඩළස ය සිතිඹම් 

(අිංකි කයණඹ කයන රද) 
36  CMD 

Block Survey Village Plan රිංකහ භළනුම්  ම් පිඹුය 37 රිංභළ පි BSVP 

Block Survey  Preliminary Plan රිංකහ භළනුම් මලික පිඹුය 38 රිංභළමපි BSPP 

Crown Land Plan යජතේ ඉඩම් පිඹුය 39 යඉපි CLP 

Urban Plan න ය පිඹුය 40   

Standard  Preliminary Plan ම්භ  මලික පිඹුය 41 මපි PPS 

Preliminary Plans with suffix උඳර්  හි  මලික 
පිඹුය 

42 මපි . PPA 

Final Settled Plans අහන නියවුඛ පිඹුය 43 අනිපි FSP 

Final Settled Preliminary Plans අහන නියවුඛ මලික 
පිඹුය 

44 අනිමපි FSPP 

Preliminary Plan (without 
District Prefix) 

මලික පිඹුය උදිසත්රික් 
උඳර්  යහි ) 

 මපි PP 
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ශුපධි ඳත්රඹ 
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18 ැනි ඳරිච්දේෙඹ 

වාධිඳතය දපඳශ භැනුේ 

ඳටුන  

 

දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 

වි්තයඹ පිටු 

 වාධිඳතය දපඳශ වා අනුලාංගික නීති 

18.1.  වහධිඳ ය තද්ඳශ ලිඹහඳදිිංචි කිරීභ වහ වහධිඳ ය තද්ඳශ භළනුම් කිරීභ 1 

18.2.  වහධිඳ ය තද්ඳශ ර්  කිරීභ 1 

18.3.  වහධිඳ ය  නීතිතේ දක්හ ඇති විතලේ කරුණු 1 

 වාධිඳතය පිඹුයක ංයුතිඹ 

18.4.  වහධිඳ ය පිඹුයක  ිංයුතිඹ 2 

18.5.  වහධිඳ ය තද්ඳශ භළනුම් ර පිඹුරු පිටඳත් නිකුත් කිරීභ 3 

 බිේ දකොට ෙැක්දන පිඹුය 

18.6.  බිම් තකොට  දළක්තන පිඹුරු පිළිතඹර කිරීභ 3 

18.7.  බිම් තකොට  දළක්තන පිඹුරු ර  වූ විතලේ අලය හ 3 

 සිය් කඩ පිඹුරු 

18.8.  එක් එක් ත ොඩනළගිඛතඛ / ත ොඩනළගිලි ර සියසකඩ පිඹුරු   කිරීභ 4 

  වාධිඳතය දකොට් ෙැක්දන පිඹුරු  

18.9.  වහධිඳ ය තකොටස පිඹුතර් තඳන්විභ 4 

18.10.  වහධිඳ ය තකොටස වහ තනස ර්ණඹන් බහවි හ 4 

 වාධිඳතය දපඳශ ඇතුශත තිය ්භාන ෙැක්දන  පිඹුය 

18.11.  වහධිඳ ය තද්ඳශ ඇතුශ  තියස භහන දළක්තන පිඹුය, වහධිඳ ය තකොටස 
අිංක කිරීභ 

4 

 වාධිඳතය දකොට් අංකනඹ 

18.12.  වහධිඳ ය තකොටස අිංක කිරීභ 4 

18.13.  වහධිඳ ය  තකොටක් භවඛ තදකකට අදහශ තකොටස ලින් භන්වි  න 
විට උDuplex Unit) කටයුතු කශ යුතු ආකහයඹ 

5 

18.14.  වහධිඳ ය  තකොටට අදහශ ඉඩම් විස ය රළයිසතු  ඉදිරිඳත් කශ වළකි 
ආකහයඹ ව තකොටස ටිනහකභ  ණනඹ කිරීභ 

6 

 අතිදර්ක දකොට් 

18.15.  අතිතර්ක තකොට වහ  ඉඩම් විස ය රළයිසතු පිළිතඹර කිරීභ 6 

18.16.  අතිතර්ක තකොට අිංක කිරීභ 6 

18.17.  අතිතර්ක තකොටසහි තඳොදු අිංත ෝඳහිං  තකොටස ර .කක ර  ටිනහකභ 6 

18.18.  අතිතර්ක තකොටස ර භහයිම් ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ ලිීභ   7 

 දඳොදු අංදගෝඳාංග දකොට් (Common Elements) 

18.19.  තඳොදු අිංත ෝඳහිං  තකොටස වහ  අයිතිහසිකම් දළක්විභ 7 

18.20.  තඳොදු අිංත ෝඳහිං  තකොටස  පිඹුතර් තඳන්විභ 7 

18.21.  තඳොදු අිංත ෝඳහිං  තකොටස අිංකනඹ 7 

18.22.  තඳොදු අිංත ෝඳහිං  තකොටස වහ ඉඩම් විස ය රළයිසතු පිළිතඹර කිරීභ 7 
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ii 
18 ළනි ඳරිච්තේදඹ  

 

දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 

වි්තයඹ පිටු 

18.23.  තඳොදු අිංත ෝඳහිං  තකොටස රට අදහශ විතලේ රෙණ 7 

 දඹෝජිත දගොඩනැගිලි 

18.24.  තඹෝජි  ත ොඩනළගිලි රට අදහශ වහධිඳ ය පිඹුරු පිළිතඹර කිරීභ 7 

18.25.  න ත ොඩනළගිඛරක් තවෝ ඳතින ත ොඩනළගිඛර දිගු කිරීභකදී පිඹුරු 

පිළිතඹර කිරීභ 

7 

18.26.  ත ොඩනළගිඛරක් අළුතින් .කහඵද්ධ කිරීභකදී තවෝ ත ොඩනළගිඛර ළඩි දියුණු 

කිරීභකදී මුඛ පිඹුරු රට ව ඉඩම් විස ය රළයිසතු රට තඹොමු ටවන් 

ඇතුරත් කිරීභ 

8 

18.27.  තඹෝජි  ත ොඩනළගිලි අඩිංගු ඉඩතම් කළඵලි අිංක කිරීභ 8 

18.28.  තඹෝජි  ත ොඩනළගිඛතඛ තකොටස අිංක කිරීභ 8 

18.29.  තඹෝජි  ත ොඩනළගිඛතඛ තකොටස වහ ඉඩම් විස ය  රළයිසතු ලිීභ 8 

 වාධිඳතය දකොට් නැත දඵො දන් කිරීභ දවෝ ඒකාඵපධ කිරීභ 

18.30.  තකොටස .කහඵද්ධ කිරීභ තවෝ නළ  තකොටස රට කළඩීතම්දී න පිඹුරු 

පිළිතඹර කිරීභ   

8 

18.31.  න පිඹුරුඳත්  අිංකනඹ 8 

18.32.  න පිඹුරුර තඹොමු  ටවන්  තඹදීභ 8 

18.33.  තකොටස .කහඵද්ධ කිරීභ වහ නළ  තකොටස රට කළඩීතම්දී මුඛ ර්             

ප්රභහණඹ තනසීභ 

9 

18.34.  න වහධිඳ ය බිම් පිඹුයක් කස කිරීභ අලය තනොන අසාහකදී කටයුතු  

කයන ආකහයඹ 

9 

 දඳොදු අංදගෝඳාංගඹකින් දකොටක් තත් දකොටක අයිතිකරුකුට විදල ෂිත බාවිතඹ වා  

රඵාදීභ 

18.35.  තඳොදු තකොටක්  ත් තකොටක අයිතිකරුකුට සුවිතලේී බහවි ඹ වහ  

රඵහදීභ 

9 

 කැඩැ්තය  භැනුේ ප්රදපල තුර වාධිඳතය දපඳශ භැනුේ 

18.36.  කළඩළස ය  භළනුම් ප්රතද්ල තුර වහධිඳ ය තද්ඳශ භළනුම් සිදු කිරීභට අදහශ 
ඳනත් 

9 

18.37.  කළඩළස ය  භළනුම් ඉඩම් කළඵළඛරක් තුර වහධිඳ ය තද්ඳශක භළනුම් 
කටයුතු වහ පිඹුරු කටයුතු  

9 

 ඇමුණුේ 

ඇමුණුභ 01 1973 අිංක 11 දයණ වහධිඳ ය තද්ඳශ නීතිතඹන් වහ 2003 අිංක 39 දයණ 
වහධිඳ ය තද්ඳශ උ ිංතලෝධි )  නීතිඹ භඟින් උපුටහ  න්නහ රද කරුණු 

10 

ඇමුණුභ 02 වහධිඳ ය බිම් තකොට දළක්තන පිඹුය වහ ආදර්ලඹ 19 

ඇමුණුභ 03 වහධිඳ ය බිම් තකොට  වහ ආදර්ල ඉඩම් විස ය රළයිසතු 20 

ඇමුණුභ 04 සියසකඩ පිඹුය වහ ආදර්ලඹ 21 

ඇමුණුභ 05 බිම් භවර දළක්තන පිඹුය වහ ආදර්ලඹ 22 

ඇමුණුභ 06 ඳශමු භවර දළක්තන පිඹුය වහ ආදර්ලඹ 23 

ඇමුණුභ 07 වහධිඳ ය  තකොටස වහ ආදර්ල ඉඩම් විස ය රළයිසතු 24 

ඇමුණුභ 08 අතිතර්ක තකොටස වහ ආදර්ල ඉඩම් විස ය රළයිසතු 25 

ඇමුණුභ 09 තඳොදු අිංත ෝඳහිං  තකොටස වහ ආදර්ල ඉඩම් විස ය රළයිසතු 26 

 
 
  
 



 
 
තද.භළ.තය.   වහධිඳ ය තද්ඳශ භළනුම් 

 
 

 
18 ළනි ඳරිච්තේදඹ  1 

 

 

18 ැනි ඳරිච්දේෙඹ 

වාධිඳතය දපඳශ භැනුේ 

 

වාධිඳතය දපඳශ වා අනුලාංගික නීති 

 

18.1. එක් ඉඩම් තකොටක් තර ඇති අන්තු ඉඩභක් භ  ඉදිකයන රද ව තකොටස රට නළ  තඵදහ 

තන් කිරීතම් වළකිඹහ ඇති ඹම් ත ඩනළගිඛරකට තවෝ ඉදි කිරීභට තඹෝජි  ත ඩනළගිඛරකට තවෝ 

අර්ධ ලතඹන් ඉදිකයනු රළඵ ඇති වූ ද භනුය හඹ වහ සුදුසු වූ ද, ඵහු අයිතිඹක් ත ොඩනළත න 

භවඛ කිහිඳඹකින් භන්වි  ත ොඩනළගිලිර සහධීන තකොටස වහධිඳ ය තද්ඳශ  ණඹට අඹත්තේ. 

තභළනි තද්ඳශ ලිඹහඳදිිංචි කිරීභ වහ .හ භළන පිඹුරු කස කශ යුතු ආකහයඹ වහ ම්ඵන්ධි  

කහර්ඹඹන් සිදු කශ යුතු ආකහයඹ ඳශමුයට නීති   කයන රද්තද් 1970 අිංක 12 දයන වහධිඳ ය 

තද්ඳශ ඳන  භඟිනි. නමුත් ඳසු ම්භ  කයන රද 1973 අිංක 11 දයණ ඵද්ධ නිහ අයිතිහසිකම් 

ඳනතත් අිංක 22 දයණ  න්තිඹ භඟින් මුඛ ඳන  න 1970 අිංක 12 දයණ වහධිඳ ය තද්ඳශ ඳන  

ඉත් කයන රදී. . අනු අද න විට වහධිඳ ය තද්ඳශ පිළිඵ සිඹලුභ කහර්ඹඹන් නීති   ඇත්තත් 

1973  අිංක 11 දයන ඵද්ධ නිහ අයිතිහසිකම් ඳන  ඹටතත් න අ ය, 1982  අිංක 45 දයන ඵද්ධ 

නිහ අයිතිහසිකම් (ිංතලෝධන) ඳන  භඟින් ව 2003  අිංක 39 දයන ඵද්ධ නිහ අයිතිහසිකම් 

(ිංතලෝධන) ඳන  භඟින් 1973  අිංක 11 දයන ඵද්ධ නිහ අයිතිහසිකම් ඳනතත් අන් ර්   

තඵොතවොභඹක්  න්ති විලහර ලතඹන් ිංතලෝධනඹ කය ඇ . මීට අභ ය ඉව  ඳන ට ිංතලෝධන 

ලතඹන්  ත් විවිධ ිංතලෝධන වහ විතලේ විධිවිධහන ඳනත් කිහිඳඹක් ම්භ  කය ඇති නමුත් .හ 

භළනුම් කටයුතු රට  ෘජුභ අදහශ තනොතේ. (ඇමුණුභ 01) 

 

18.2. වහධිඳ ය නීතිඹට අදහශ තද්ඳශ ඳව  ඳරිදි තකොටස තුනකට ර්  කශ වළකිඹ. 

 

වාධිඳතය දපඳශ 

එක් ඉඩම් තකොටක් තර රකනු රඵන අන්තු ඉඩභක් භ  ඉදිකයන රද ව තකොටස රට 

නළ  තඵදහ තන් කිරීතම් වළකිඹහ ඇති ඹම් ත ොඩනළගිඛරක්. 

 

තාකාලික වාධිඳතය දපඳශ  

එක් ඉඩම් තකොටක් තර රකනු රඵන අන්තු ඉඩභක් භ  ඉදිකිරීභට තඹෝජි  ව 

තකොටසරට නළ  තඵදහ තන් කිරීතම් වළකිඹහ ඇති ඹම් ත ොඩනළගිඛරක්. 

 

අර්ධ වාධිඳතය දපඳශ 

එක් ඉඩම් තකොටක් තර රකනු රඵන අන්තු ඉඩභක් භ  අර්ධ ලතඹන් ඉදිකයනු රළඵ 

ඇති වූ ද භනුය හඹ වහ සුදුසු ම්පර්ණ කයන රද වහධිඳ ය තකොටස එකකට ළඩි 

ප්රභහණඹක් පිහිටහ ඇත් හ වූ ද ඹම් ත ොඩනළගිඛරක්. 

 

අසාහනුකර ඉව  විස ය කශ තද්ඳශ ර පිඹුරු,  ර්තේඹර්  ජනයහඛයඹහ විසින් තවෝ ඔහු විසින් 

ඵරඹ ඳයනු රඵන නිරධහරිතඹකු විසින් තවෝ ලිඹහඳදිිංචි ඵරඹරත් මිනින්තදෝරුයතඹකු විසින් තවෝ 

අඳිනු රළබිඹ යුතුඹ.  

 
18.3. ඵද්ධ නිහ අයිතිහසිකම් ඳනත් ඹටතත් දක්හ ඇති විධිවිධහන අතුරින් බිම් භළනීභට වහ 

වහධිඳ ය  පිඹුරු පිළිතඹර කිරීභට අදහශ ළද ත් කරුණු ඳව  දක්හ ඇ .  

 
අ.)  “වහධිඳ යඹ” පිඹුයක් තවෝ “ හකහලික වහධිඳ යඹ පිඹුයක්” තවෝ “අර්ධ වහධිඳ ය 

පිඹුයක්” ලිඹහඳදිිංචි කිරීභ වහ න කිසිඹම් ඉඛලීභක් තවෝ ිංතලෝධන පිඹුයක් ලිඹහඳදිිංචි 
කිරීභ වහ න කිසිඹම් ඉඛලීභක් රළබුන විට 1998 අිංක 21 දයන හිමිකම් ලිඹහඳදිිංචි කිරීතම් 
ඳන  ඹටතත් ඳත්කයනු රළබුහ වූ ද, වහධිඳ ය තද්ඳශ තවෝ අර්ධ වහධිඳ ය තද්ඳශ තවෝ 



 
 
තද.භළ.තය.   වහධිඳ ය තද්ඳශ භළනුම් 
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 හකහලික වධිඳ ය තද්ඳශ `පිහිටි ලිඹහඳදිිංචි කිරීතම් දිසත්රික්කඹ විතඹහි ඵරඹ ඇති වූ ද 
හිමිකම් පිළිඵ තයජිසට්රහර්යඹහ විසින් වහධිඳ ය  තද්ඳශ තවෝ අර්ධ වහධිඳ ය තද්ඳශ තවෝ 
 හකහලික වධිඳ ය තද්ඳශ වහ පිඹුතර් දක්හ ඇති එක් එක් වහධිඳ ය තකොටස 
ම්ඵන්ධතඹන් අලුත් හිමිකම් නහභ තඛයන ත ොනුක් විෘ  කශ යුතු අ ය වහධිඳ ය 
පිඹුතර්,  හකහලික වහධිඳ යඹ පිඹුතර් තවෝ අර්ධ වහධිඳ ය පිඹුතර් අනුපිටඳ  අදහශ 
වහධිඳ ය තකොටස ත ොනුතේ ත ොනු කශ යුතු ඹ. . ඉඛලීභ තම් ඳනතත් විධිවිධහනරට ව 

1998 අිංක 21 දයන හිමිකම් ලිඹහඳදිිංචි කිරීතම් ඳනතත් විධිවිධහන රට අනුකර ඵට 
තයජිසට්රහර්යඹහ ෆහීභකට ඳත් න්තන් නම්, ඔහු විසින් නිඹමි   හසතු රළබුණු ඳසු අදහශ න 
ඳරිදි පුද් ලික වහධිඳ ය හිමිකම් වතිකඹක්, පුද් ලික  හකහලික වහධිඳ ය හිමිකම් 
වතිකඹක් තවෝ අර්ධ වහධිඳ ය හිමිකම් වතිකඹක් නිකුත් කශ යුතු ඹ. 

 
ආ.) එක් එක් වහධිඳ ය තකොටස වහ පිළිතඹර කයන පිඹුයක් වහධිඳ ය තද්ඳශක් තර 

ලිඹහඳදිිංචි කිරීභ. 
 
ඇ.)  එක් එක් වහධිඳ ය  තකොටස වහ තන් තන් අයිතිඹ දළක්ීභ. 
 
ඈ.) එක් එක් වහධිඳ ය  තකොටස විසින් භුක්ති විඳින ළු ර, හවන නළතුම් සාහන ළනි .කක 

අතිතර්ක .කක තර හිමිකභට ඵද්ධ කිරීතම් වළකිඹහ. 
 
ඉ.) වහධිඳ ය  තද්ඳශක තඳොදු අිංත ෝඳහිං  තකොටස  ණඹට ළතටන තඳොදු ප්රතද්ල වහ තඳොදු 

ඳවසුකම් ර අයිතිඹ ඊට අදහශ  සිඹළුභ තකොටස හිමිකරුන්තේ තඳොදු අයිතිඹක් තර ළරකීභ. 
 
ඊ.) වහධිඳ ය තද්ඳශක ත ොඩනළගිලි නිසිඹහකහය ඳරිඳහරන කටයුතු වහ එඹට ඇතුරත් සිඹළුභ   

තකොටස හිමිකරුන්ත න් භන්වි  කශභනහකයණ ිංසාහක් පිහිටුීභ.  මීට අදහශ කටයුතු 
ඳශමු න උඳතඛයනතේ වන් නීතිරීති රට වහ 2003 අිංක 24 දයණ තඳොදු ඳවසුකම් 
භණ්ඩර ඳනතත් තදන උඳතඛයනතේ වන් නීතිරීති රට ඹටත් තේ. 

 
උ.) කිසිඹම්  තකොටක සුවිතලේෂි බහවි ඹ වහ තඳොදු අිංත ෝඳහිං  තකොටස තන් කිරීතම් වළකිඹහ 

කශභනහකයණ ිංසාහ තුඹ. 
 

 

වාධිඳතය පිඹුයක ංයුතිඹ  

 

18.4. වහධිඳ ය පිඹුරු ර්තේඹර්  ජනයහඛයඹහ විසින් තවෝ ඔහු විසින් ඵරඹ ඳයනු රඵන නිරධහරිතඹකු 

විසින් තවෝ ලිඹහඳදිිංචි ඵරඹරත් මිනින්තදෝරුයඹකු විසින් පිළිතඹර කශ යුතුඹ. වධිඳ ය පිඹුයක් 

තඛයන ලිඹහඳදිිංචි කිරීතම් ආඥහඳනතත් කහර්ඹඹන් වහ ඉඩම් රට ඵරඳහන හධනඳත්රඹක් තර 

ළරකිඹ යුතු ඹ. වහධිඳ ය පිඹුයක් ඳව  වන් තකොටස ලින් භන්වි  විඹ යුතුඹ.   

 

1. බිේ දකොටද  පිඹුය - තභඹ හභහනය  බිම් භළනුම් පිඹුයක් න අ ය, එහි අදහශ ප්රතද්ලඹ තුර 

පිහිටි ත ොඩනළගිලි තවෝ තඹෝජි  ත ොඩනළගිලි, ඉඩම් භහයිම් වහ අතනකුත් විස ය නිලසචි  

දළක්විඹ යුතුඹ. ඉඩම් තකොට ලිඹහ ඳදිිංචි කය ඇති තකොට්නහලඹ, තළුභ ව ඳත්ඉරුද දළක්විඹ 

යුතු ඹ. වහධිඳ ය තද්ඳතශහි තඳන්නුම් කය ඇති ත ොඩනළගිලි ව සිඹලු වහධිඳ ය තකොටස 

වහධිඳ ය තද්ඳතශහි ඵහහිය තියස භහයිම්  ඇතුශ  පිහිටහ ඇති ඵටද ත ොඩනළගිලි ළරසුම් 

අනුභ  කිරීභ වහ  කි යුතු අධිකහරිඹ විසින් නිකුත් කයනු රළබ ත ොඩනළගිලි ළරසුම් ව 

උඳ තඵදීතම් ළරසුම් රට අනුකර න ඵටද වතිකඹක් තිබිඹ යුතු ඹ.  

 
2. සිය්කඩ පිඹුය - වහධිඳ ය තකොටස ලින් භන්වි  ත ොඩනළගිඛතඛ එක් එක් භවතඛ බිම් 

ප්රභහණඹ ව ී.ලිභ ද, එක් එක් භවතඛ උද දළක්තන සියසකඩ පිඹුයක් පිළිතඹර කශ යුතුඹ.  

 



 
 
තද.භළ.තය.   වහධිඳ ය තද්ඳශ භළනුම් 
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3. වාධිඳතය දකොට් ෙැක්දන  පිඹුරු - තන් තන් ලතඹන් එක් එක් භවතඛ පිහිටහ ඇති 

වහධිඳ ය තකොටස, අතිතර්ක තකොටස වහ  තඳොදු අිංත ෝඳහිං  තකොටස දළක්තන පිඹුරු, එක් 

භවරකට එක් පිඹුයක් ඵළගින් පිළිතඹර කශ යුතුඹ. 

 
4. වාධිඳතය දපඳශ ඇතුශත තිය ්භාන ෙැක්දන  පිඹුය - අනුභ  කයනු රළබ ත ොඩනළගිලි 

ළරසුම් ව නළ  තඵදහ තන් කශ ළරසුම් රට අනුකර ම්පර්ණ කයන රද නළ  තඵදහ 

තන් කශ ත ොඩනළගිඛරක් තර වහධිඳ ය තද්ඳශ ඇතුශ  ඉදිකයනු රළබ එක් එක් 

.කකතේ ඹම් දි හිංලඹක් තඳන්ීතම් අලය හඹක් තනොභළති, ඵහහිය භහයිම් රඳ තර්යනඹ 

තකොට .හතේ තියස දි , ඳශර තඳන්නුම් කශ යුතු ඹ. 

 
5. ඉඩේ වි්තය රැයි්තු - වහධිඳ ය තද්ඳතශහි ඉඩම් විස ය රළයිසතු පිළිතඹර කිරීතම්දී, බිම් 

තකොටතේ පිඹුය වහද, වහධිඳ ය .කක වහද, අතිතර්ක තකොටස වහද, තඳොදු උඳහිං  

තකොටස වහද තර තන් තන් ලතඹන් ඉඩම් විස ය රළයිසතු ව යක් උ4) පිළිතඹර කශ 

යුතුඹ. 

 
 

18.5. මුලික පිඹුරු, රිංකහ භළනුම් උද්ධෘ  වහ අ. .පි ර අතිතර්ක තර නිකුත් කයන වහධිඳ ය පිඹුරු A3 

ප්රභහණතේ ඇදීම් ඳත්ර ර පිළිතඹර කශ යුතුඹ.  අතනකුත් ආඹ න ත  තභකී පිඹුරු ර පිටඳත් 

නිකුත් කිරීතම්දී පිටඳත් තුනක් රඵහ    යුතු අ ය,  „මුඛ පිටඳ ‟ , „තදන පිටඳ ‟  වහ „ත න 

පිටඳ ‟ තර ටවන් කය අදහශ දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් අනුභ  කශ යුතුඹ.  එභ 

මුඛ වහ තදන පිටඳත් ඉඩම් තයජිසට්රහර් ත ද, ත න පිටඳ  වහධිඳ ය කශභනහකයණ 

අධිකහරිතේ හභහනයහධිකහරියඹහ ත ද ඹළවිඹ යුතු තේ. 

 

 

බිේ දකොට ෙැක්දන පිඹුය 

 

18.6 තභඹ හභහනය බිම් භළනුම් පිඹුයකි. තභභ පිඹුරු ආදර්ලතේ වන් ආකහයඹට පිළිතඹර කශ යුතුඹ. 

තභඹ වහධිඳ ය පිඹුය තවෝ අර්ධ වහධිඳ ය පිඹුය තවෝ  හකහලික වහධිඳ ය පිඹුය තර නම් කශ 

යුතු අ ය සුදුසු ඳරිභහණඹකට ඇඳිඹ යුතුඹ. පිඹුතර් කළඵලි අිංක තඹදිභ හභහනය ආකහයඹට සිදු කශ 

යුතුඹ. (ඇමුණුභ 02 ) 

 

18.7 ඳව  වන් විතලේ අලය හ තකතයහි අධහනඹ තඹොමු විඹ යුතුඹ. 

අ.) තභභ තද්ඳශ වහ ම්ඵන්ධ තඳය ලිඹහඳදිිංචිඹ ඉඩම් ලිඹහඳදිිංචි කිරීතම් කහර්ඹහරතේ ඳරීෙහ 
කය, උඅඹදුම්ඳ ක් භඟින් ඉඛලීභක් කශ විට, ත ීභකින් වහ අනලය ප්රභහදඹකින් ත ොය 
මීට අදහශ ඳරීෙහන්ට ඉඩ ළරතනු ඇ .) අදහශ තළුභ ව ඳත්ඉරු අිංකඹ ආදි ත ොයතුරු 
පිඹුතර් ටවනක් ඹටතත් දළක්විඹ යුතුඹ.  

 

ආ.) ඵද්ධ නිහ අයිතිහසිකම් ඳන  ව එහි ිංතලෝධන ඳනත් අනු “වහධිඳ ය තද්ඳතශේ 
ඵහහිය භතුපිට භහයිම් රට අදහශ වහධිඳ ය පිඹුතයහි තඳන්නුම් කය ඇති සිඹළු 
ත ොඩනළගිලි ව සිඹළු වහධිඳ ය  තකොටස වහධිඳ ය තද්ඳශ ඇතුර  පිහිටහ ඇති ඵට ද 
ත ොඩනළගිලි ළරළසුම් අනුභ  කිරීභ වහ  කි යුතු අධිකහරිඹ විසින් නිකුත් කයනු රළබ 
ත ොඩනළගිලි ළරළසුම් ව උඳ තඵදීතම් ළරසුම් රට අනුකර න ඵට ද” අදහශ යජතේ 
මිනින්තදෝරුයඹහ / ලිඹහඳදිිංචි ඵරඹරත් මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් පිඹුතයහි එනම් ආදර්ලතේ 
තඳන්හ ඇති ආකහයඹට විතලේ ටවනක් තඹදිඹ යුතුඹ.  

 
ඇ.) පිඹුරු භ  තඹෝජි  ත ොඩනළගිලි දළක්ීතම්දී, එකී ත ොඩනළගිලි යතුඳළවළති කඩ ඉරි ලින් 

තඳන්විඹ යුතුඹ.   
 
ඈ.) පිඹුතර් තඳන්හ ඇති ත ොඩනළගිලිර භවඛ  ණන ව එක් එක් භවතඛ බහවි හ පිළිඵ 

විස ය දළක්විඹ යුතුඹ. 



 
 
තද.භළ.තය.   වහධිඳ ය තද්ඳශ භළනුම් 
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ඉ.) වහධිඳ ය පිඹුතර්, වහධිඳ ය තද්ඳතශහි  ළඳළඛ ලිපිනඹ දළක්විඹ යුතුඹ. 
 

ඊ.) ඇමුණුභ 03 හි තඳන්හ ඇති ඳරිදි තද්ඳශර  භහයිම්, භහයිම් විස ය තීයතේ දළක්විඹ යුතුඹ.  

 

 

සිය් කඩ පිඹුරු 

 

18.8 එක් එක් ත ොඩනළගිඛතඛ සියසකඩ පිඹුරු   කය තඳන්විඹ යුතුඹ.  තම් වහ අලය තියස වහ සියස 

මිමි දුය භළනීතභන්ද, භළනිඹ තනොවළකි සාහනරදී ඳභණක් අනුභ  ත ොඩනළගිලි ළරළසතභන් 

රඵහත නද පිඹුතර් ඇතුරත් කශ යුතුඹ. තභකී සිඹළුභ මිමි  තෙත්ර තඳොත් ර ඇතුරත් කශ යුතුඹ.  

භවඛ ර උ වහ බිතභහි ඝණකභද තෙත්ර තඳොත් ර දළක්ීභ අලය තේ.  එක් එක් භවතඛ සිවිලිභ 

වහ බිභ නිරඳණඹ කිරීභ වහ 1:100 ව 1:200 ළනි ඳරිභහණඹන් තඹොදහ    යුතුඹ. උඇමුණුභ 04) 

 

 

වාධිඳතය දකොට් ෙැක්දන  පිඹුරු 

 

18.9 වහධිඳ ය  තකොටස ලින් භන්වි  ත ොඩනළගිලි ර එක් එක් භවතඛ පිහිටි, වහධිඳ ය තකොටස 

තන් තන් පිඹුතර් තඳන්විඹ යුතුඹ.  තභකී එක් එක් තකොටස රට අදහශ මිමි තෙත්ර තඳොත් ර 

ඇතුරත් විඹ යුතු අ ය, තර්ඛීඹ දුය ප්රභහණඹන්ද පිඹුතර් තඳන්විඹ යුතුඹ.  වහධිඳ ය තකොටස තන් 

කය තඳන්ීභ වහ අලය ප්රභහණත් තර්ඛීඹ දුය ප්රභහණඹන් රඵහ   යුතුඹ.  තන් තන් ලතඹන් 

එක් එක් භවතඛ පිහිටහ ඇති වහධිඳ ය තකොටස, අතිතර්ක තකොටස වහ  තඳොදු අිංත ෝඳහිං  තකොටස 

දළක්තන පිඹුරු, එක් භවරකට එක් පිඹුයක් ඵළගින් පිළිතඹර කශ යුතුඹ. උඇමුණුභ 05 ව ඇමුණුභ 

06) 

 
18.10 තභභ පිඹුරු භ  එක් එක් වහධිඳ ය තකොටස ව එභ තකොටසරට අදහර අතිතර්ක තකොටසද, තඳොදු 

අිංත ෝඳහිං  තකොටසද ඳවසුතන් වඳුනහ  ළනීභ වහ තනස ර්ණඹන් බහවි හ කිරීභ ඩහත් සුදුසුඹ. 

උදහ: සිඹලු තඳොදු අිංත ෝඳහිං  තකොටස  ළිලලි ර්ණතඹන්ද, එක් එක් වහධිඳ ය තකොට ව එභ 

තකොටට අදහර අතිතර්ක තකොටස වහ එකභ ර්ණඹක්ද බහවි  කශ යුතුඹ. 

 
 

වාධිඳතය දපඳශ ඇතුශත තිය ්භාන ෙැක්දන  පිඹුය 

 

18.11 වහධිඳ ය තද්ඳශ ඇතුශ  ඉදිකයනු රළබ එක් එක් .කකතේ ඹම් දි හිංලඹක් තඳන්ීතම් 

අලය හඹක් තනොභළති, ඵහහිය භහයිම් රඳ තර්යනඹ තකොට .හතේ තියස දි , ඳශර තඳන්නුම් කශ 

යුතුඹ. වහධිඳ ය පිඹුතයහි අන් ආකහයඹකින් නිඹභ කය ඇත්නම් මි, වහධිඳ ය තකොටක තවෝ 

තඳොදු අිංත ෝඳහිං ඹක භහයිම් විඹ යුත්තත් අසාහතෝචි  ඳරිදි බිත්තිර තවෝ සිවිලිතම් භධය තර්යහඹ.  

 
 

වාධිඳතය දකොට් අංකනඹ 

 
18.12 වඳුනහ  ළනීභ වහ, වහධිඳ ය තකොටස අිංක කිරීභ ඳව  වන් ආකහයඹට සිදු කශ යුතුඹ.   

 

අ.) බිම් තකොටතහි පිහිටීභට අදහශ වධිඳ ය තද්ඳශ දළක්තන බිම් පිඹුතර් කළඵලි අිංකඹ 
 
ආ.) ඉිංග්රිසි අකහයහදි ක්රභඹට A, B, C……….. තර ත ොඩනළගිලි අිංකඹ. ත ොඩනළගිලි අිංකනඹ 

කිරීභ වහ I, L ව O අක්ය බහවි හ තනොකශ යුතුඹ. එක් ත ොඩනළගිඛරක් ඳභණක් ඇතිවිටද 
ත ොඩනළගිලි අිංක තඹදීභ කශ යුතුඹ.  
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ඇ.) වහධිඳ ය තකොටස අඩිංගු භවඛ ඳව  ඳරිදි ඉිංග්රිසිතඹන් අිංක කශ යුතුඹ.  එහි “F” භඟින්  
“Floor” එනම් “භවර”  අර්ාඹ දළක්තේ.  

 
බිම් භවරට ඳවළින් වු භවර උBasement)  - FB 
බිම් භවර උGround Floor)  - F0 
භවඛ තදකක් අ ය, අ යභළදි භවර උMezzanine )     -  FM 

ඳශමු භවර උFirst Floor )  -  F1 

තදන භවර උSecond Floor)  - F2 
 

බිම් භවරට ඳවළින් වු භවරට උBasement)  ඳවළින් භවඛ .කක එකකට ඩහ ළඩින විට  

FB1, FB2… ආදී තර තඳොශ භට්භතම් සිට ඳවශට ළඩින තර භවඛ වහ අිංක කශ 

යුතුඹ.  භවඛ තදකක් අ ය, අ යභළදි භවඛ කිහිඳඹක් ඇතිවිට (Mezzanine) FM1, FM2 

…..තර අිංක රඵහ දිඹ යුතුඹ. 

 

ඈ.) එක් එක් භවතඛ පිහිටි වහධිඳ ය තකොටස U1, U2, ……… තර අිංක කශ යුතුඹ. .කක 

වහ කළඵලි අිංක තඹදීතම්දී, විදුලි තෝඳහනතඹන් පිට ට .තම්දී, ඉදිරිඹට ඇති .කකඹ, ඳශමු 

කළඵලි අිංකඹ තර ත න දක්ෂිණහර්  කළඵලි අිංක කශ යුතුඹ.  

 . අනු කළඵලි අිංක 5  හි ත ොඩනළගිලි අිංක A ට අඹත් තදන භවතරහි වූ තුන්තනි තකොට 

උUnit) වහ 5A-F2-U3  ද, 

කළඵලි අිංක 1  හි ත ොඩනළගිලි අිංක A ට අඹත් බිම් භවතරහි වූ දතනි තකොට උUnit) වහ 

1A-F0-U10 ද ආදි ලතඹන් සිඹළුභ වහධිඳ ය තකොටස වහ අිංක තඹදීභ කශ යුතුඹ. 

   

ඉ.)  රඳටවතනහි තඳන්හ ඇති ඳරිදි භවඛ කිහිඳඹකින් ඳසු  නි භවරක් තර ඵද්ධ ී ඇති 
වහධිඳ ය තද්ඳශක්  අිංකනඹ කිරීතම්දී සුදුසු ඳරිදි තඳොදු භවර අිංකනඹ කය උABF6තර) 
ඉව  තේද ඳරිදි .කක අිංකනඹ කශ යුතුඹ. 

 

 
 

18.13 කිසිඹම් වහධිඳ ය  තකොටක් භවඛ තදකකට අදහශ තකොටස ලින් භන්වි  න විට උDuplex 

Unit) ඳව  ඳරිදි කටයුතු කශ යුතුඹ.   
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1. එක් එක් භවරට ළතටන වහධිඳ ය තකොට අදහශ පිඹුතර් තඳන්විඹ යුතු අ ය, ඉතිරි 

තකොටද අදහශ තඹොමු තදමින් දළක්විඹ යුතුඹ. 

 
2. එක් එක් භවරට ළතටන තකොටස තන් වඳුනහ   වළකි න ඳරිදි වහධිඳ ය තකොට ඳව  

ඳරිදි අිංකනඹ කශ යුතු තේ.  

2A-FOF1-U1 ලින් දළ ක්තන්තන් තදන කළඵළඛතඛ පිහිටි A නළභති ත ොඩනළගිඛතඛ බිම් 
භවතඛ ව ඳශමු න භවතඛ තකොටස ලින් භන්වි  වහධිඳ ය .කකඹයි. 

 

18.14 එක් එක් තකොටට අදහශ විස ය ඉදිරිඳත් කශ වළකි ආකහයඹ ඇමුණුභ 07 ආදර්ල ඉඩම් විස ය 

රළයිසතුතහි දළක්තේ.  එහි ඳව  වන් විතලේ අසාහ ද තඳන්හ දිඹ යුතුඹ. 

 
i. ආදර්ල ඉඩම් විස ය රළයිසතුර දක්හ ඇති ඳරිදි ඉඩම් විස ය රළයිසතු පිටු ර 

භහ ෘකහ අදහශ ඳරිදි විඹ යුතුඹ.   

ii. එක් එක් තකොටට අදහශ තඳොදු අිංත ෝඳහිං  තකොටස ර තකොටස ටිනහකභ ඳව  

මීකයණඹට අනු  ණනඹ කය අදහශ ඉඩම් විස ය රළයිසතුර දළක්විඹ යුතුඹ. 

 

               
   

       
     = 

එභ තකොට ව එභ තකොටට අඹත් අතිතර්ක තකොටස ර ර්  මීටර්  ණන් ර එකතු

∑මුළු තකොටස ර ව ඊට අඹත් අතිතර්ක තකොටස ර මුළු ර්  මීටර්  ණතන් එකතු
     

                     
SV –තකොටස ර ටිනහකභ 

U – වහධිඳ ය තකොටතේ ර්  ප්රභහණඹ ර්  මීටර් ලින් 

A – ඊට අඹත් අතිතර්ක තකොටස උAccessary Units) ර ර්  ප්රභහණඹ ර්  මීටර් ලින් 
 

iii. කිසිඹම් තවෝ අතිතර්ක තකොටට අදහශ කියුතු කරුණු තීයතේ විස ය වන් කශ 

යුතුඹ.   

iv. ඳව  වන් ඳරිදි වහධිඳ ය තකොටස ර භහයිම්, භහයිම් විස ය  තීයතේ දළක්විඹ 

යුතුඹ.  

 

a) භහයිම් : උතුය, නළත නහිය, දකුණ, ඵටහිය, ඉවලින් උZenith)  ව ඳවලින් 

උNadir) ඇති තකොටසර අිංක වන් කශ යුතුඹ. 

 
b) ඉව  කී දිලහන් ළරක විට අසාහනුකර භහයිම් තර්යහ න්තන් බිභ, 

සිවිලිභ වහ බිත්ති ර භධය තර්යහයි. 

 

 

අතිතර්ක තකොටස 

 

18.15 වහධිඳ ය තකොටස රට අනුයුක්  අතිතර්ක තකොටස තිබීභ තවෝ තනොතිබීභ සිදුවිඹ වළක.  ඇමුණුභ 

08 හි දක්හ ඇති අකහයඹට අතිතර්ක තකොටස වහ පිඹුරු ව ඉඩම් විස ය රළයිසතු පිළිතඹර කශ 

යුතුඹ. 

 

18.16 අතිතර්ක තකොටට අදහශ අිංකනඹ භඟින් එඹ කුභන වහධිඳ ය තකොටට අනුයුක්  දළයි 

නිරඳණඹතේ. උදහවයණ 1A-FO-U1-A1 භඟින් දළක්තන අතිතර්ක 1A-FO-U1 වහධිඳ ය 

තකොටට අඹත් අතිතර්ක තකොට A1 තේ. අතිතර්ක තකොටස A1, A2, A3,....... ඹනහදී තර අිංක 

කශ වළකිඹ. 

 
18.17 එක් එක් අතිතර්ක තකොටස රට අදහශ, තඳොදු අිංත ෝඳහිං  තකොටස ර තකොටස/.කක ටිනහකභ 

එභ ඉඩම් විස ය රළයිසතුර ප්රධහන තකොට ඹටින් දළනටභත් ලිඹහ ඇති උඉව  18:14(ii) අනු) නිහ 

තනභ තඳන්විඹ යුතු නළ . 



 
 
තද.භළ.තය.   වහධිඳ ය තද්ඳශ භළනුම් 

 
 

 
18 ළනි ඳරිච්තේදඹ  7 

 

 

18.18 අතිතර්ක තකොටස/.කක රට අදහශ භහයිම්, භහයිම් විස ය  තීයතේ වන් කශ යුතුඹ.  වහධිඳ ය 
ත ොඩනළගිලි ලින් පිට  පිහිටි අතිතර්ක තකොටස ර භහයිම් විස ය කිරිතම්දී  ඉවලින් උZenith) ව 
ඳවලින් උNadir) ඇති භහයිම් විස ය දළක්ීභ අලය තනොතේ. 

 
 

දඳොදු අංදගෝඳාංග දකොට් (Common Elements) 

 

18.19 වහධිඳ ය  පිඹුයක අඩිංගු තඳොදු අිංත ෝඳහිං  තකොටස වහ සිඹළුභ තකොටස ර අයිතිකරුන් විසින් 

තඳොදුතේ අයිතිහසිකම් කිඹනු රළතබ්.   

 

18.20 තඳොදු අිංත ෝඳහිං  තකොටස සිඹඛර  වඳුනහ ළනීතම් ඳවසු වහ අිංක කශ යුතුඹ. 

 

18.21 ආදර්ලතේ තඳන්හ ඇති ඳරිදි තම්හ අිංක කශ යුතුඹ.  උදහවයණ: ඳශමුන තඳොදු අිංත ෝඳහිං  තකොටස  

1CE1 තර අිංකනඹ කය දළක්විඹ වළක. 

 

18.22 තඳොදු අිංත ෝඳහිං  තකොටස රට අදහශ සිඹළු ත ොයතුරු උපිහිටීභ වහ ප්රතඹෝජනඹ) ආදර්ල ඉඩම් විස ය 

රළයිසතුතහි උඇමුණුභ 09) තඳන්හ ඇති ඳරිදි දළක්විඹ යුතුඹ. 

 

18.23 තඳොදු අිංත ෝඳහිං  තකොටස රට අදහශ විතලේ රෙණ කිහිඳඹක් ඳවතින් වන් කය ඇ .  

 
1. ආදර්ල පිඹුතර් තඳන්හ ඇති 1CE1 නම් තඳොදු අිංත ෝඳහිං  තකොටසර ඊට ඇතුරත් භහර්  වහ 

යා හඛ දක්හ ඇති අ ය අත්තිහයම්, කුළුණු, තකොන්ක්රීට් ඵහඛක ඹනහදිඹ තඳන්හ නළ . 

නමුත් .හට අදහශ විස ය ඉඩම් විස ය රළයිසතුතහි දක්හ ඇ . ඉඩම් විස ය රළයිසතුතහි 

කියුතු කරුණු තීයතේ තභභ ත ොයතුරු ඇතුරත් කය තඳන්විඹ යුතුඹ. 

 

2. තඳොදු අිංත ෝඳහිං  තකොටස වහ සිඹළුභ අයිතිකරුන් විසින් තඳොදුතේ අයිතිහසිකම් කිඹනු 

රඵයි. ආදර්ල ඉඩම් විස ය රළයිසතුතහි උඇමුණුභ 09) තභභ  ත්ඹ දක්හ ඇ . 

 
3. තඳොදු අිංත ෝඳහිං  තකොටස රට අදහශ බිම් ප්රභහණඹ, තකොටස ටිනහකභ වහ භහයිම් තඳන්ීභ 

අලය නළ . 

 

 

දඹෝජිත දගොඩනැගිලි 

 

18.24 දළනට ඳතින ත ොඩනළගිලි වහ තඹෝජි  ත ොඩනළගිලි රට අදහශ පිඹුරු පිළිතඹර කිරීතම්දී, එකී භහයිම් 

පිළිතලින් අයණ්ඩ ඉරි ලින් වහ කඩ ඉරි ලින් තඳන්විඹ යුතුඹ.   ද තඹෝජි  වහධිඳ ය තද්ඳශ 

නළ  පිහිටුවිඹ වළකි ඳරිදි සාහන තුනක යණ්ඩහිංක පිඹුය භ  මුද්රණඹ කශ යුතුඹ තඹෝජි  

ත ොඩනළගිලි වහ තඹෝජි  ඹහ කිරීම් ර භහයිම් කඩඉරි ලින් තඳන්හ ඇති ඵ තඹොමු තීයතේ 

ටවනක් භඟින් දළක්විඹ යුතුඹ. තකොටස ටිනහකම් උShare Value) ර මුළු එකතු, සිඹළුභ තකොටස 

අළුත් එකතු කිරීම් ළරකිඛරට ත න ඉඩම් විස ය රළයිසතුතහි වන් කශ යුතුඹ. තභඹට අභ ය 

පිඹුය වහ ඉඩම් විස ය රළයිසතුතහි ඉවතින් දක්හ ඇති අලය හද පුයහලිඹ යුතුඹ. 

 

18.25 වහධිඳ ය තද්ඳශකට න ත ොඩනළගිඛරක් තවෝ ඳතින ත ොඩනළගිඛර දිගු කිරීභක් සිදුකයන්තන් 

නම් ඊට අදහශ පිඹුය පිළිතඹර කශ යුතු න්තන් ඉඩම් ලිඹහඳදිිංචි කිරීතම් කහර්ඹහරතේ ලිඹහඳදිිංචි 

පිඹුරු ළරකිඛරට ත නඹ. තභහිදී න පිඹුය ව න ඉඩම් විස ය රළයිසතු පිළිතඹර කශ යුත්තත් 

එතේ තකොටස කිරීභකට තවෝ අළුතින් ඉදි කශ තකොටස රට ඳභික. 

 



 
 
තද.භළ.තය.   වහධිඳ ය තද්ඳශ භළනුම් 

 
 

 
18 ළනි ඳරිච්තේදඹ  8 

 

 

18.26 දළනටභත් ලිඹහඳදිිංචි වහධිඳ ය තද්ඳශකට න ත ොඩනළගිඛරක් තවෝ ඳතින ත ොඩනළගිඛර දිගු 

කිරීභක් වහ පිඹුරු කස කිරිතම්දී මුඛ පිඹුරු ව ඉඩම් විස ය රළයිසතුර ඳව  වන් ඳරිදි 

ටවන් ඇතුරත් කිරීභට කටයුතු කශ යුතුඹ. 

 
උඅ) පිඹුතර් ඳත්ර අිංක 1 හි ඳවලින් “අිංක .................... වහ ..................දිනළති වහධිඳ ය පිඹුය 

ිංතලෝධනඹ වහ”  ඹන ටවන තඹදිඹ යුතුඹ. 
 
ආ) ඳළයික වහධිඳ ය පිඹුතයහි න පිඹුතයන් ආයණඹ න තකොටස ර ට භහයිභ ඳළන්ඛ ඉරි 

භඟින් තන කය ිංතලෝධනඹ කශ යුතුඹ.   
 
ඇ) මුඛ වහධිඳ ය බිම් පිඹුතයහි ඇති අිං ඹන් අධිසාහඳනඹන් භඟින් න වහධිඳ ය පිඹුතර් යතු 

ඳහටින් තඳන්විඹ යුතුඹ. 
 
ඈ) ඉදිකය අන් න ත ොඩනළගිලි අයන්ඩ ඉරි ලින් වහ තඹෝජි  ත ොඩනළගිලි කඩඉරි භඟින් 

තඳන්විඹ යුතුඹ.  යතු ඳහට තිත් තර්යහ, කඩඉරි වහ අයණ්ඩ තර්යහ කුභක්ද ඹන්න පිඹුතර් තඹොමු 
තීයතේ විස යහත්භක දළක්විඹ යුතුඹ. 

 
 

18.27 ඉඩභ වහ මුඛ වහධිඳ ය   පිඹුය භඟින් රඵහ දුන් කළඵලි අිංකඹභ තනොතනස ඳත්හත න ඹහ 

යුතුඹ . එභ කළඵලි අිංක න පිඹුතර් පිහිටීභ වහ අදහශ පිඹුරු අිංකඹ භඟ වන් කශ  යුතුඹ. 

 

18.28 න/ තඹෝජි  ත ොඩනළගිලි වහ න/ තඹෝජි  තකොටස  හභහනය ඳරිදි ඉව  වන් උඳතදස රට 
අනු අිංකනඹ කශ යුතුඹ. තභහිදී න/ තඹෝජි  ත ොඩනළගිලි වළඳින්ීභ වහ මුඛ ත ොඩනළගිලි 
වළඳින්ීභට බහවි හ කශ ඉිංග්රීසි අකුරු නළ  පුනයහර්ානඹ තනොීභට ද I ව O අක්ය බහවි හ 
තනොකිරීභටද   ඵරහ   යුතුඹ. ඹහඵද .කක/කළඵලි අිංක තඳය ඳරිදිභ ඳත්හත න ඹහ යුතුඹ.  

 

18.29 න/ තඹෝජි  ත ොඩනළගිලි වහ න/ තඹෝජි  තකොටස වහ ඉඩම් විස ය රළයිසතු හභහනය ඳරිදි ඉව  

වන් උඳතදස රට අනු කස කශ යුතුඹ.  

 
 

 

වාධිඳතය දකොට් නැත දඵො දන් කිරීභ දවෝ ඒකාඵපධ කිරීභ 

 

18.30 තභභ නීතිඹ ඹටතත් ලිඹහඳදිිංචි කය ඇති පිඹුතර් තකොටස නළ  එකතු කය තවෝ නළ  තකොටස රට 
තඵදහ පිඹුරු පිළිතඹර කිරීභට ඇති අසාහරදී, එතේ තඵදීභට තවෝ එකතු කිරීභට බහජනඹ වූ තකොටස 
ඳළති ප්රතද්ල වහ අළුත් පිඹුරු කස කශ යුතුඹ. 

 

18.31 න පිඹුරු වහ අිංක රඵහදීභ ඉව  තේද ර රඵහදී ඇති උඳතදස අනු සිදු කශ යුතුඹ. 

 

18.32 මුඛ පිඹුරු වහ තඹොමු ටවන් න පිඹුරුර තඹදීභ වහ  වහ ඹහඵද කළඵලි විස ය දළක්ීතම්දී ඳව  

ඳරිදි කටයුතු කශ යුතුඹ. 

 
 

උඅ)   න පිඹුතර් 1 න තකොටතේ ඉවලින්භ “ වහධිඳ ය පිඹුරු අිංක .......  නළ  තඵදීභ/ එකතු 

කිරීභ” තර ටවනක් තඹදිඹ යුතුඹ.  එතේභ එභ තකොටතේ  පිඹුතර් අිංකඹට ඳවලින් 

“ ( අිංක ...... ව ...... දින දයන වහධිඳ ය පිඹුරු ිංතලෝධනඹ  වහ)” තර ලිඹහ දළක්විඹ 

යුතුඹ. 

 

උආ) මුඛ වහධිඳ ය පිඹුතර් .කක ර අිංක තඹොදමින් න පිඹුතර් ඹහඵද කළඵලි විස ය කශ 

යුතුඹ. 

 



 
 
තද.භළ.තය.   වහධිඳ ය තද්ඳශ භළනුම් 
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උඇ) න ඉඩම් විස ය රළයිසතුර අදහශ තකොටස රට ඉදිරිතඹන් කළඵලි වහ තඹොමු තීයතේ 

අදහශ ඳළයික තකොටස රට තඹොමු විස ය  “වහධිඳ ය පිඹුරු අිංක .......  හි ..........කකතේ 

තකොටක්” තර වන් කශ යුතුඹ. ඳළයික පිඹුතයහි ව ඉඩම් විස ය රළයිසතුතහිද න 

පිඹුය ව ඉඩම් විස ය රළයිසතු ම්ඵන්ධතඹන් තඹොමු ටවන් තඹදිඹ යුතුඹ. 

 

18.33 කිසිඹම් වහධිඳ ය තකොටස ිංයයහක් නළ  එක් කිරීභ/ නළ  තඵදීභ ඹන ක්රිඹහලිතේදී 

වහධිඳ ය තකොටසර  මුඛ ර්  ප්රභහණඹ එතරභ ඳත්හත න ඹහ යුතුඹ. 

 

18.34 වහධිඳ ය පිඹුයක තකොටස එකතු කිරීභ වහ නළ  තකොටස රට තඵදීතම්දී මුඛ වහධිඳ ය පිඹුතර් 

බිම් පිඹුයට තවෝ තඳොදු අිංත ෝඳහිං  තකොටසරට ඵරඳෆභක් ඇති තනොන්තන් නම් අළුත් වහධිඳ ය 

බිම් පිඹුයක් කස කිරීභ අලය තනොන අ ය න පිඹුතර් 1 න තකොටතේ ඳව  දළක්තන ටවන 

තඹදීභ ප්රභහණත්තේ. 

 
“ බිම් පිඹුය : අිංක ...... ව ...... දින දයන වහධිඳ ය පිඹුතර් දළක්තන බිම් පිඹුයට භහනතේ.” 

 

 

දඳොදු අංදගෝඳාංගඹකින් දකොටක් තත් දකොටක අයිතිකරුකුට විදල ෂිත බාවිතඹ වා  රඵාදීභ 

 

18.35 තඳොදු අිංත ෝඳහිං ඹකින් තකොටක්  ත් තකොටක අයිතිකරුකුතේ සුවිතලේී  බහවි ඹ වහ  

රඵහදීභට අදහශ වහධිඳ ය තද්ඳශ කශභනහකයණ ිංසාහ උකමිටු) තීයණඹ කය ඇතිවිට අතුරු 

යසාහතේ තදන උඳතඛයනතේ වන් කය ඇති ඳරිදි  මුඛ ලිඹහඳදිිංචි පිඹුය ිංතලෝධනඹ කශ 

යුතුඹ. තභහිදීද ඉව  ආකහයඹට ක්රිඹහකය අදහශ තනසී ම් තඳන්නුම් කයන න පිඹුයක් කස කශ 

යුතුඹ. 

 

 

කැඩැ්තය  භැනුේ ප්රදපල තුර වාධිඳතය දපඳර භැනුේ 

 

18.36 නී යහනුකර ඇති අයිතිහසිකම් ලිඹහඳදිිංචි කිරීභ වහ කළඩළස ය  භළනුම් ප්රතද්ල තුර වහධිඳ ය 

තද්ඳශ භළනුම් 2003 අිංක 39 දයණ ඵද්ධ නිහ අයිතිකම් උිංතලෝධන) ඳන  වහ 1998 අිංක 21 

හිමිකම් ලිඹහඳදිිංචි කිරීතම්  ඳන  ඹන ඳනත් තදකට අනුකර සිදු කශ යුතුඹ.  තභඹ සිදුකයන 

ආකහයඹ   1998 අිංක 21 හිමිකම් ලිඹහඳදිිංචි කිරීතම්  ඳනතත් 51 වහ 52 තේදඹන්හි දක්හ ඇ . තම් 

ම්ඵන්ධතඹන්  21.54 – 21.59 දේෙඹන්හි  විස ය කය ඇ . 

 

18.37 කළඩළස ය  භළනුම් ඉඩම් කළඵළඛරක් තුර වහධිඳ ය තද්ඳශක භළනුම් වහ පිඹුරු කටයුතු සිදු කිරීතම්දී 

ඳව  දක්හ ඇති කරුණු වහ අධහනඹ තඹොමු කශ යුතුඹ.  

  

අ) ඉඩභ වහ නිකුත් කය ඇති හිමිකම් වතිකතේ මුඛ පිටඳ  ඳරීක්හ කිරීභ ව එහි පිටඳ ක් 

රඵහ  ළනීභ  

ආ) ඉඩතම් මුඛ අිංකි  දත්  බහවි හ කිරීභ 

ඇ) ඉඩතම් ට භහයිම් භමිතේ නළ  පිහිටුීභ 

ඈ) ත ොඩනළගිඛර වහ .කක භළනීභ 

ඉ) දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් නිකුත් කර අහන විස ය අඩිංගු කය, ම්පුර්ණ 

කයන රද පිඹුය වහ ඉඩම් විස ය රළයිසතු දිසත්රික්  තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  බහය 

දීභ 

ඊ) දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් රඵහතදන ිංතලෝධන තේනම් .හ වන් කය 

තවෝ ිංතලෝධන තනොභළති නම් . ඵ දළන්ීතභන් අනතුරු අනුභ  කිරීභ වහ අහන 

පිඹුරු පිටඳත් 5  ඵළගින්  දිසත්රික්  තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  බහය දීභ 



 
 
තද.භළ.තය.   වහධිඳ ය තද්ඳශ භළනුම් 

 
 

 
18 ළනි ඳරිච්තේදඹ  10 

 

 

 18.1 දේෙඹ 20.48 දේෙඹ        ඇමුණුභ 01 

 

1973 අංක 11 ෙයණ ඵපධ නිා අයිතිකේ ඳනත, 1982 අංක 45 ෙයණ වාධිඳතය දපඳශ  (ංදලෝධිත)  

ඳනත භඟින්  ංදලෝධනඹ වී ඇති අතය ඉන් ඳසු එඹ 2003 අංක 39 ෙයන ඵපධ නිා අයිතිකේ (ංදලෝධන) 

ඳනත භඟින්ෙ ංදලෝධනඹ වී ඇත. එභඟින් උපුටා ගන්නා රෙ කරුණු ඳවත ෙැක්දේ. 

 

ටවන:  ඳව  දක්හ ඇති  න්ති අිංක 1973 අිංක 11 දයණ ඵද්ධ නිහ අයිතිකම් ඳනතත්  න්ති අිංක න 
අ ය එභ  න්ති ිංතලෝධනඹ ී ඇති අසාහර අදහර ිංතලෝධන ඳනත් අිංක ව තඹොමු තකොටු යවන් 
තුර දක්හ ඇ . 
 

ඳනදත් දීර්ඝ නාභඹ.  [§ 2003 අංක 39, (2)] 

 
“ත ොඩනළගිලි ර වහධිඳ ය තකොටසරට අදහශ හිමිකම් ලිඹහඳදිිංචි කිරීභ වහද, ත ොඩනළගිඛර අනුඵද්ධ 
තඳොදු අිංත ෝඳහිං  ඇති වහධිඳ ය තකොටස රට නළ  තඵදහ තන් කිරීභ  ව .කහඵද්ධ කිරීභ වහද, එභ 
තකොටස රට  තන් තන් ලතඹන් අයිතිඹ රඵහ  ළනීභට වළකි ීභ පිික ව .හ තේ හිමිකම් ඵළවළය 
කිරීභට වළකි ීභ පිික ද ඊට ම්ඵන්ධ තවෝ ආනුලිංගික කරුණු වහද විධිවිධහන  ළරළසී භ පිික වූ 
ඳන කි.” 
 

2 ගන්තිඹ - ඳනත අොර වීභ. [§ 2003 අංක 39, (3)] 

 

2. (අ) එක් ඉඩම් තකොටක් තර දයනු  රඵන අන්තු ඉඩභක් භ  ඉදිකයන රද ව (තභහි මින් භතු 

“වහධිඳ ය තද්ඳශ” ඹනුතන් වන් කයනු රඵන ) තකොටස රට නළ  තඵදහ තන් කිරීතම් 

වළකිඹහ ඇති ඹම්  ත ොඩනළගිඛරකට; 

(ආ) එක් ඉඩම් තකොටක් තර දයනු රඵන අන්තු ඉඩභක් භ  ඉදි කිරීභට තඹෝජි  ව (තභහි මින් 

භතු “ හකහලික වහධිඳ ය තද්ඳශ” ඹනුතන් වන් කයනු රඵන) තකොටසරට නළ  තඵදහ තන් 

කිරීතම් වළකිඹහ ඇති ඹම් ත ොඩනළගිඛරකට;  

(ඇ) එක් ඉඩම් තකොටක් තර දයනු රඵන අන්තු ඉඩභක් භ  අර්ධ ලතඹන් ඉදිකයනු රළඵ ඇති වූ 

ද භනුයඹ හඹ වහ සුදුසු (තභහි මින් භතු “අර්ධ වහධිඳ ය තද්ඳශ” ඹනුතන් වන් කයනු 

රඵන) ම්පර්ණ කයන රද වහධිඳ ය තකොටස එකකට ළඩි ප්රභහණඹක් පිහිටහ ඇත් හ වූ ද ඹම් 

ත ොඩනළගිඛරකට, 
 
තම් ඳන  අදහර විඹ යුතු ඹ. 

 
5 (1) ගන්තිඹ - වාධිඳතය පිඹුය [§ 1982 අංක 45, (4)] [§ 2003 අංක 39, (6)] 

 
 
5උ1)  වහධිඳ ය පිඹුයකට, ඵරඹරත් මිනින්තදෝරුයඹකු තවෝ මිනුම්ඳතියඹහතේ අධිකහරිඹ භඟින් තවෝ එඹ 

ඹටතත් කසතකොට අඳිනු රළබු මිනුම් පිඹුයක් තවෝ පිඹුරු ඇතුශත් විඹ යුතු අ ය  
 

උඅ)  වහධිඳ ය තද්ඳතශේ භතුපිට භහයිම් ව භහයිම් රකුණු ව . භ  පිහිටහ ඇති එක් එක් නළ  
තඵදහ තන් කශ ත ොඩනළගිඛර භතුපිට භහයිම්රට අදහශ පිහිටීභ රඳතර්යනඹ කශ යුතු ඹ.  

 
උආ)  ඉඩම් තකොට ලිඹහඳදිිංචි කය ඇති තකොට්නහලඹ, තළුභ ව ඳත්ඉරු එතේභ එහි භනින රද 

ප්රතද්ලඹ ද නිලසචි  දළක්විඹ යුතුඹ. 
  
 උඇ) (i)  එක් එක් භවතඛ බිම් ප්රභහණඹ ව ී.ලිභ ද; 

 
  (ii) එක් එක් භවතඛ උ ද, 
   

තඳන්නුම් කයමින් එක් එක් නළ  තඵදහ තන් කයන රද ත ොඩනළගිඛතඛ  සියස තකොටක් ඇතුශත් 
විඹ යුතුඹ. 



 
 
තද.භළ.තය.   වහධිඳ ය තද්ඳශ භළනුම් 

 
 

 
18 ළනි ඳරිච්තේදඹ  11 

 

 

උඈ) ත ොඩනළගිලි ළරසුම් අනුභ  කිරීභ වහ  ත්කහරතඹහි ඵරඹ දයන ඵරධයඹහ විසින් අනුභ  කයනු 
රළබු ත ොඩනළගිලි ළරසුම් ව නළ  තඵදහ තන්කිරීතම් ළරසුම් රට අනුකර ම්පුර්ණ කයන 
රද නළ  තඵදහ තන් කශ ත ොඩනළගිඛරක් තර වහධිඳ ය  තද්ඳශ ඇතුශ  ඉදිකයනු රළබු එක් 
එක් ත ොඩනළගිඛතඛ විස යඹක් ව . ත ොඩනළගිඛතඛ සියස ඳළතිකඩක් ව එහි දි  ව ඳශර ද 
ඇතුශත් විඹ යුතුඹ. 

 

උඉ) එක් එක් වහධිඳ ය තකොටතේ උ2) ව උ3) න උඳ න්ති ර විධිවිධහන රට ඹටත් තර්යනඹ කශ 
යුතු අ ය ඹම් දි හිංලඹන් තඳන්ීතම් අලය හඹක් තනොභළති, තියස දි  ඳශර තඳන්නුම් කයමින් 
බිතම් ප්රභහණඹ ව බිත්ති පිළිඵ වන් කයමින් එහි භහයිම් නිර්ණඹ කශ යුතුඹ. 

 
උඊ) එක් එක් ත ොඩනළගිඛර තඵදහ තන්කය ඇති වහධිඳ ය තකොටස/.කක වඳුනහ   යුතු අ ය රිඳනම් 

අිංක, අිංක තවෝ තනත් රකුණු භඟින් එභ තකොටස/.කක තන්තකොට දළක්විඹ යුතුඹ. 
 

උඋ) වහධිඳ ය තද්ඳතශේ ඉඩම් තකොටස/.කක අිංකඹට අදහශ වඳුනහ  ළනීතම් ප්රතඛයන අකුයක් භඟින් 
එක් එක් භවර තන්තකොට දළක්විඹ යුතු අ ය එක් එක් භවතඛ අිංකඹට අදහශ . භවතඛ ඇති 
වහධිඳ ය තකොටස/.කක දළක්විඹ යුතුඹ; 
 

උඌ) එක් එක් වහධිඳ ය තකොටතේ ආන්න භ බිම් ප්රභහණඹ තඳන්විඹ යුතුඹ; 
 

උඑ) ත ොඩනළගිලි ළරසුම් අනුභ  කිරීභ වහ  ත්කහරතඹහි ඵරඹ දයන ඵරධයඹහ විසින් අනුභ  කයනු 
රළබු ත ොඩනළගිලි ළරසුම් ව නළ  තඵදහ තන්කශ ළරසුම්රට අනුකර ම්පුර්ණ කයන රද 
නළ  තඵදහ තන්කශ ත ොඩනළගිඛරක් තර වහධිඳ ය තද්ඳශ ඇතුශ  ඉදිකයනු රළබු එක් එක් 
ත ොඩනළගිඛතඛ ඹම් දි හිංලඹක් තඳන්ීතම් අලය හක් තනොභළති, ඵහහිය භහයිම් රඳ තර්යනඹ 
තකොට .හතේ තියස දි , ඳශර තඳන්නුම් කශ යුතුඹ; 

 
උ.) වහධිඳ ය තද්ඳතශේ තඳොදු අිංත ෝඳහිං  තකොටස  නිර්ණඹ කශ යුතුඹ; 
 
උඔ) වහධිඳ ය තද්ඳතශහි තඳන්නුම් කය ඇති ත ොඩනළගිඛර වහධිඳ ය තද්ඳතශේ ඵහහිය තියස භහයිම් 

ඇතුශ  පිහිටහ ඇති ඵට එඹ පිළිතඹර කයන  ළනළත් හ විසින් කයනු රඵන ටවනක් තිබිඹ යුතුඹ; 
 

උඕ) එහි තඳන්හ ඇති වහධිඳ ය තකොටස/.කක, වහධිඳ ය තද්ඳශ භ  පිහිටහ ඇති වහධිඳ ය 
තකොටසභ ඵට ලිඹහඳදිිංචි හසතු විදයහඥඹකු තවෝ ලිඹහඳදිිංචි ෘත්තීඹභඹ සිවිඛ ඉිංජිතන්රුකු විසින් 
නිකුත් කයනු රඵන වතිකඹක් එඹට අමුණහ තිබිඹ යුතුඹ; 

 
උක) 20 අ  න්තිතේ විධිවිධහන රට අනුකර ළරළසතභහි ඇති එක් එක් වහධිඳ ය තකොටතේ හිමිකම් 

ටිනහකභ ඇතුශත් කශ යුතුඹ; 
 

උ ) වහධිඳ ය තද්ඳතශේ ඵහහිය භතුපිට භහයිම් රට අදහශ වහධිඳ ය පිඹුතයහි තඳන්නුම් කය ඇති සිඹළු 
ත ොඩනළගිලි ව සිඹළු වහධිඳ ය තකොටස/.කක වහධිඳ ය තද්ඳශ ඇතුශ  පිහිටහ ඇති ඵට ද 
ත ොඩනළගිලි ළරසුම් අනුභ  කිරීභ වහ  කි යුතු අධිකහරිඹ විසින් නිකුත් කයනු රළබු 
ත ොඩනළගිලි ළරසුම් ව උඳ තඵදීතම් ළරසුම් රට අනුකර න ඵටද ඵරඹරත් 
මිනින්තදෝරුයඹකු විසින් නිකුත් කයනු රළබු වතිකඹක් භඟින් කයන රද ටවනක් තිබිඹ යුතුඹ; 

 
උච) එක් එක් වහධිඳ ය තකොටතේ හිමිකම් ටිනහකභ ම්පුර්ණ ිංයයහ ලින් ද සිඹළුභ වහධිඳ ය 

තකොටස/.කක ර මුළු හිමිකම් ටිනහකතම් අයිතිඹ භහන ිංයයහක් ද තඳන්නුම් කශ යුතුඹ. 
 

උජ) 20  න්තිඹට අනුකර කශභනහකහය ිංසාහ ත  තඛයන බහය දිඹ වළකි ලිපිනඹ එහි ටවන් කය 
තිබිඹ යුතුඹ;  ව 

 
උට) නිඹභ කයනු රළබිඹ වළකි තනත් ඹම් ත ොයතුරු ද ඇතුශත් විඹ යුතුඹ. 
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5(2) ගන්තිඹ - වාධිඳතය පිඹුය [§ 1982 අංක 45, (4)] [§ 2003 අංක 39, (6)] 

 
(2) උඳකහයක තකොටක ත ොඩනළගිඛරකින් ව ඵහහිය බිත්ති කීඳඹකින්, බිභකින් ව සිවිලිභකින් භන්වි  

න අසාහක . උඳකහයක තකොටතේ දි , ඳශර ව භහයිම් උ1) න උඳ  න්තිතේ නිඹභඹන්ට 
අනුකර වහධිඳ ය පිඹුතර් තඳන්නුම් කශ යුතුඹ. 

 
 
 
5(3) ගන්තිඹ - වාධිඳතය පිඹුය [§ 1982 අංක 45, (4)] [§ 2003 අංක 39, (6)] 

 
 

(3) උඳකහයක තකොටක් ත ොඩනළගිඛරකින් භන්වි  තනොන අසාහක 
 

උඅ) ත ොඩනළගිලි ළරසුම් ව නළ  තඵදන රද ළරසුම් අනුභ  කිරීභ වහ  ත් කහරතඹහි 
 කි යුතු අධිකහරිඹ විසින් අනුභ  කයන රද ත ොඩනළගිලි ළරසුම් ව නළ  තඵදන රද 
ළරසුම් ලින් උඳකහයක තකොටසර ඵහහිය භහයිම් දළන   යුතු අ ය, වහධිඳ ය තද්ඳතශේ 
තනත් තකොටක් භඟින් බිම් භට්ටභට ඉවතින් වු ඹම් දීර්ඝ කිරීභකට තවෝ බිම් භට්ටභකට 
ඳවලින් වු ප්රර්ඳණඹක ප්රභහණඹට වළය උඳකහයක තකොටතේ තකොටතේ සියස දි  ඳශර ී.භහ 
යහි  විඹ යුතුඹ;  ව  

 
උආ) වහධිඳ ය පිඹුතයහි, උඅ) තේදතඹහි වන් අනුභ  ළරසුම් භ  තඳන්හ ඇති භහන දි  ඳශර 

ඇති උඳකහයක තකොටසර රඳ ටවන් තඳන්නුම් කශ යුතුඹ.  
 
 

5(4) ගන්තිඹ - වාධිඳතය පිඹුය [§ 1982 අංක 45, (4)] [§ 2003 අංක 39, (6)] 

 
(4) වහධිඳ ය පිඹුතයහි අනයහකහයඹකින් නිඹභ කය ඇත්නම් මි, තනත් වහධිඳ ය තකොටක තවෝ තඳොදු 

අිංත ෝඳහිං ඹක් භඟ  ත් කශ ඹම් වහධිඳ ය පිඹුයක තවෝ භහයිම් විඹ යුත්තත් අසාහතෝචි  ඳරිදි බිම් 
ප්රභහණතේ, බිත්තිර තවෝ සිවිලිතම් භධයසාහනතේ ඹ. 

 
 
5(5අ) ගන්තිඹ - තාකාලික වාධිඳතය පිඹුය [§ 2003 අංක 39, (7)] 

 
(5) උඅ)   හකහලික වහධිඳ ය පිඹුය ඵරඹරත් මිනින්තදෝරුයඹකු විසින් තවෝ ර්තේඹර් 

ජනයහඛයඹහ විසින් තවෝ ඔහුතේ ඵරඹ ඹටතත් කස තකොට අඳිනු රළබිඹ යුතු අ ය එභ 
ළරළසභට ඳව  වන් තද් ඇතුශත් විඹ යුතුඹ : 

 
උඅ) තඹෝජි  වහධිඳ ය තද්ඳතශහි ඵහහිය භතුපිට භහයිම් ව භහයිම් රකුණු රඳතර්යනඹ කශ 

යුතු අ ය, භතුපිට භහයිම් රට අදහශ එඹ භ  ඉදිකිරීභට අතප්ක්ෂි  එක් එක් නළ   තඵදන 
රද ත ොඩනළගිඛතඛ  ත්ඹ; 

 
උආ) ඉඩම් තකොට ලිඹහඳදිිංචි කය ඇති තකොට්නහලඹ, තළුභ ව ඳත් ඉරු ව එහි භනින රද 

ප්රතද්ලඹ දළක්විඹ යුතු ඹ; 
 
  උඇ) (i) එක් එක් භවතඛ බිම් ප්රභහණ ව ී.ලිභ ද; ව 

 (ii) එක් එක් වතඛ උ, තඳන්නුම් කයමින් ඉදිකිරීභට තඹෝජි  එක් එක් නළ  තඵදන 
රද ත ොඩනළගිඛතඛ තියස තකොටක් විඹ යුතුඹ; 

 
උඈ) ත ොඩනළගිලි අනුභ  කිරීභ වහ  කි යුතු  ත් කහරඹ වහ වු අධිකහරිඹ විසින් අනුභ  

කයනු රළබු ත ොඩනළගිලි ළරළසභට අනුකර ඉඩම් තකොට ඇතුශ  ඉදිකිරීභට තඹෝජි  එක් 
එක් ත ොඩනළගිඛතඛ විස යඹක් ව . ත ොඩනළගිඛතඛ සියස තකොටක් ව දි  ඳශර; 

 
උඉ) 5 න  න්තිතේ උ2) ව උ3) උඳ න්තිර විධිවිධහනරට ඹටත් එක් එක් තඹෝජි  

වහධිඳ ය තකොට ආතඛයනඹ කශ යුතු අ ය, ඹම් පිහිටීතම් සබහඹ තඳන්නුම් කිරීභක් 



 
 
තද.භළ.තය.   වහධිඳ ය තද්ඳශ භළනුම් 
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තනොභළති දි  ව ඳශර නිහ තඳන්නුම් කයමින් බිම් ප්රභහණඹ ව බිත්තීන් පිළිඵ වන් 
කයමින් එහි භහයිම් නිර්ණඹ කශ යුතුඹ; 

 
උඊ) එක් එක් තඹෝජි  වහධිඳ ය තකොටස/.කක වඳුනහ   යුතු අ ය, රිඳනම් අිංක ලින්, අිංක 

ලින් තවෝ තනත් ිංතක්  ලින් එභ තකොටස/.කක ඳළවළදිලි තඳන්නුම් කශ යුතුඹ; 
 
උඋ) කළඩස ය සිතිඹතම් ඉඩම් තකොටස/.කක අිංකඹට අදහශ වඳුනහ ළනීතම් අකුයක් භඟින් එක් 

එක් තඹෝජි  භවර තන් ලතඹන් වඳුනහ   යුතු අ ය, එක් එක් භවතඛ අිංකඹට අදහශ එක් 
එක් භවතඛ පිහිටි තඹෝජි  වහධිඳ ය තකොට නිලසචි  දක්නු රළබිඹ යුතුඹ;  

 
  උඌ) එක් එක් තඹෝජි  තකොටතේ ආන්න භ බිම් ප්රභහණඹ දළක්ීභ කශ යුතුඹ; 
 

උඑ) ත ොඩනළගිලි ළරසුම් අනුභ  කිරීභ වහ  ත් කහරතඹහි  කි යුතු අධිකහරිඹ විසින් 
අනුභ  කයන රද ත ොඩනළගිලි ළරළසභට අනුකර ඉඩම් තකොට ඇතුශ  ඉදිකිරීභට 
තඹෝජි  එක් එක් ත ොඩනළගිඛතඛ පිහිටීභ තඳන්නුම් කිරීතම් අලය හක් තනොභළති ඵහහිය 
භහයිම් ආතඛයනඹ තකොට තියස මිමි තඳන්නුම් කශ යුතුඹ; 

 
උ.)  හකහලික වහධිඳ ය තද්ඳළින්  හකහලික තඳොදු අිංත ෝඳහිං  තකොටස නිර්ණඹ කශ යුතුඹ; 

 
 උඔ) එක් එක් තඹෝජි  වහධිඳ ය පිඹුතර්  හකහලික හිමිකම් ටිනහකම් ම්පුර්ණ අිංක ලින් 

තඳන්නුම් කශ යුතු අ ය, සිඹළුභ තඹෝජි  වහධිඳ ය තකොටසර  හකහලික හිමිකම් 
ටිනහකම්ර මුළු එකතු භහන අිංක ලින් ද තඳන්නුම් කශ යුතුඹ; 

 
 උඕ)   හකහලික වහධිඳ ය පිඹුතර් තඳන්නුම් කය ඇති ඉදිකිරීභට තඹෝජි  ත ොඩනළගිඛර 

ත ොඩනළගිලි ළරළසභ අනුභ  කිරීභ වහ  ත් කහරතේ ඵරඹ දයන ඵරධයඹහ විසින් අනුභ  
කයනු රඵන ත ොඩනළගිලි ළරළසභට අනුකර න ඵට එකී ළරළසභ පිළිතඹර 
කශ  ළනළත් හ විසින් ටවන් කය තිබිඹ යුතුඹ. 

 
 
5(5ආ) ගන්තිඹ - අර්ධ වාධිඳතය පිඹුය [§ 2003 අංක 39, (7)] 

 
 
5ආ.උ1)  “අර්ධ වහධිඳ ය පිඹුයක්” ඵරඹරත් මිනින්තදෝරුයඹකු විසින් තවෝ ර්තේඹර් ජනයහඛයඹහ 

විසින් තවෝ ඔහුතේ ඵරඹ ඹටතත් කස තකොට ඇඳිඹ යුතු අ ය, එභ පිඹුතයහි ඳව  වන් තද් 
ඇතුශත් විඹ යුතුඹ:- 

 
 උඅ)  අර්ධ වහධිඳ ය තද්ඳතශහි ඵහහිය භ ර  භහයිම් ව භහයිම් ශකුණු ද, භ ර භහයිම් රට 

අදහශ . භ  පිහිටහ ඇති එක් එක් අර්ධ ලතඹන් ම්පුර්ණ කශ නළ  තඵදහ තන් කශ 
ත ොඩනළගිඛතඛ පිහිටීභ ද භ ර භහයිම් රට අදහශ ත ොඩනළගිලි ළරසුම් අනුභ  කිරීභ 
වහ න අධිකහරිඹ විසින් අනුභ  කයන රද ත ොඩනළගිලි ළරළසභට අනුකර ම්පුර්ණ 
කිරීභට ඇති ත ොඩනළගිඛතඛ ඉතිරි තකොටතේ පිහිටීභ ද ආතඛයනඹ කිරීභ; 

 
 උආ) ඉඩම් තකොට ලිඹහඳදිිංචි කය ඇති තකොට්නහලඹ, තළුභ, ව පිටු ව එහි භනින රද 

ප්රතද්ලඹ නිලසචි  දළක්ීභ; 
 
 උඇ)   (i) එක් එක් භවතඛ ත බිභ ව ී.ලිභ; ව 
  (ii) එක් එක් භවතඛ උ තඳන්නුම් කයමින් එක් එක් අර්ධ ලතඹන් ම්පුර්ණ 

කයන රද නළ  තඵදහ තන්කශ ත ොඩනළගිඛතඛ සියස කඩක්; 
 
 උඈ) ත ොඩනළගිලි ළරසුම් අනුභ  කිරීභ වහ  ත් කහරතේ ඵරඹ දයන ඵරධයඹහ විසින් අනුභ  

කයන රද ත ොඩනළගිලි ළරළසභට අනුකර ඉඩම් තකොටතහි ඉදි කයන රද අර්ධ ලතඹන් 
ම්පුර්ණ කශ ත ොඩනළගිඛතඛ විස යඹක් ව එහි සියස කඩක් ව දි  ඳශර ද එතේභ එභ 
ඉඩම් තකොට භ  ඉදිකිරීම් ම්පුර්ණ කිරීභට ඇති ත ොඩනළගිඛතඛ ඉතිරි තකොටතේ සියස 
කඩක් ව දි  ඳශර ද ඇතුශත් කශ යුතුඹ; 

 



 
 
තද.භළ.තය.   වහධිඳ ය තද්ඳශ භළනුම් 

 
 

 
18 ළනි ඳරිච්තේදඹ  14 

 

 

 උඉ)  5 න  න්තිතේ උ2) ව උ3) උඳ න්තිර විධිවිධහන රට ඹටත් අර්ධ ලතඹන් 
ම්පුර්ණ කයන රද ත ොඩනළගිඛතඛ එක් එක් වහධිඳ ය තකොටස/.කක රඳ තර්යනඹ කශ 
යුතු අ ය ඹම් දි හිංලඹන් තඳන්ීතම් අලය හක් තනොභළති තියස භහන දළක්තන ඳරිදි 
ත බිභ ව බිත්තිරට අනු එහි භහයිම් නිර්ණඹ කිරීභ; 

 
 උඊ)  එක් එක් ත ොඩනළගිඛර තඵදහ තන් කිරීභට අදවස කයනු රඵන අර්ධ ලතඹන් ම්පුර්ණ 

කශ ත ොඩනළගිඛතඛ වහධිඳ ය තකොටස/.කක වඳුනහ ළනීභ ව රිඳනම් අිංක 
ලින්, අිංක ලින් තවෝ තනත් ශකුණු ලින් එක් එක් තකොට තන් ලතඹන් 
වඳුනහ ළනීභ; 

 
 උඋ) කළඩළස ය සිතිඹතම් ඉඩම් තකොටස/.කක අිංකඹට අදහශ වඳුනහ ළනීතම් අකුයක් භඟින් එක් 

එක් භවර තන් ලතඹන් වඳුනහ ළනීභ ව එභ භවතඛ අිංකඹට අදහශ එක් එක් භවතරන් 
අර්ධ ලතඹන් ම්පුර්ණ කශ ත ොඩනළගිඛතඛ වහධිඳ ය තකොට නිලසචි  දළන්ීභ; 

 
 උඌ) එක් එක් තකොටතේ ආන්න භ බිම් ප්රභහණඹ දළක්ීභ; 
 
 උඑ)  ත ොඩනළගිලි ළරසුම් අනුභ  කිරීභ වහ  ත් කහරතේ  කියුතු අධිකහරිඹ විසින් අනුභ  

කයන රද ත ොඩනළගිලි ළරළසභට අනුකර ඉඩම් තකොට ඇතුශ  ද ඉදිකයන රද එක් එක් 
අර්ධ ලතඹන් ම්පුර්ණ කශ ත ොඩනළගිඛතඛ පිහිටීභ තඳන්නුම් කිරීතම් අලය හක් 
තනොභළති ඵහහිය භහයිම් ආතඛයනඹ කිරීභ ව තියස දි  ඳශර තඳන්නුම් කිරීභ;  

 
 උ.) අර්ධ වහධිඳ ය තද්ඳතශහි තඳොදු අිංත ෝඳහිං  තකොටස නිර්ණඹ කිරීභ; 

 
උඔ) අර්ධ ලතඹන් ම්පුර්ණ කශ ත ොඩනළගිඛතඛ එක් එක් වහධිඳ ය තකොටතේ ව ඉදිකිරීම් 

කටයුතු ම්පුර්ණ කිරීභට ඇති ත ොඩනළගිඛතඛ ඉතිරි තකොටතහි එක් එක්  හකහලික 
වහධිඳත් ඹ තකොටතේ ම්පුර්ණ ිංයයහර හිමිකම් ටිනහකභ තඳන්ීභ ව සිඹළුභ 
වහධිඳ ය තකොටස/.කක ර ව එක් එක් වහධිඳ ය තකොටතේ හිමිකම්, ටිනහකම්ර 
මුළු එකතුට භහන අිංකඹක් ද තඳන්නුම් කිරීභ; 

 
උඕ) අර්ධ වහධිඳ ය පිඹුතර් තඳන්නුම් කය ඇති අර්ධ ලතඹන් ම්පුර්ණ කශ ත ොඩනළගිඛතඛ 

ත ොඩනළගිලි ළරළසභ අනුභ  කිරීභ වහ  ත්කහරතේ ඵරඹ දයන ඵරධයඹහ විසින් අනුභ  
කයනු රඵන ත ොඩනළගිලි ළරළසභට අනුකර ඵ එකී ළරළසභ පිළිතඹර කශ  ළනළත් හ 
විසින් ටවනක් කය තිබිඹ යුතුඹ. 

 
6 ගන්තිඹ - වාධිඳතයඹ පිඹුරු ඒකාඵපධ කිරීදේ දවෝ නැත දඵො දන්කිරීදේ පිඹුරු ලිඹා ඳදංචි කිරීභ 

[§ 2003 අංක 39, (8)] 

 
  
6 (1) වහධිඳ ය පිඹුයක් තවෝ “ හකහලික වහධිඳ ය පිඹුයක්” තවෝ “අර්ධ වහධිඳ ය පිඹුයක්” ලිඹහඳදිිංචි 

කිරීභ වහ න කිසිඹම් ඉඛලීභක් තවෝ ිංතලෝධන පිඹුයක් ලිඹහඳදිිංචි කිරීභ වහ න කිසිඹම් 
ඉඛලීභක් තවෝ ිංතලෝධන පිඹුයක් ලිඹහඳදිිංචි කිරීභ වහ 8 න  න්තිඹ ඹටතත් න ඹම් ඉඛලීභක් 
තවෝ ිංතලෝධන පිඹුයක් ලිඹහඳදිිංචි කිරීභ වහ 8ආ  න්තිඹ ඹටතත් න ඹම් ඉඛලීභක් තවෝ නළ  
තඵදන රද පිඹුයක් තවෝ .කහඵද්ධ කිරීතම් පිඹුයක් ලිඹහඳදිිංචි කිරීභ වහ 12 න  න්තිඹ ඹටතත් 
න ඹම් ඉඛලීභක් තවෝ “ිංකශන පිඹුයක් ලිඹහඳදිිංචි කිරීභ වහ 8අ  න්තිඹ ඹටතත් න ඹම් 
ඉඛලීභක් රළබීතභන් ඳසු, තයජිසට්රහර් විසින්, අසාහතෝචි  ඳරිදි, වහධිඳ ය පිඹුය  තවෝ  හකහලික 
වහධිඳ ය පිඹුයක් තවෝ අර්ධ වහධිඳ ය පිඹුය තවෝ ිංතලෝධන පිඹුය තවෝ නළ  තඵදන රද පිඹුය 
තවෝ .කහඵද්ධ කිරීතම් පිඹුය තවෝ ිංකශන පිඹුය ඇතුළු . ඉඛලීභ වහ කළඩළස ය  සිතිඹභ වතික 
කිරීභ වහ මිනින්තදෝරුයඹහ ත  තඹොමු කශ යුතුඹ. 

 

 උ2) අසාහතෝචි  ඳරිදි, වහධිඳ ය පිඹුය තවෝ  හකහලික පිඹුය තවෝ අර්ධ වහධිඳ ය පිඹුය තවෝ 
ිංතලෝධන පිඹුය තවෝ නළ  තඵදන රද පිඹුය තවෝ .කහඵද්ධ කිරීතම් පිඹුය තවෝ ිංකශන පිඹුය තම් 
ඳනතත් විධිවිධහන රට වහ 1998 අිංක 21 දයණ හිමිකම් ලිඹහඳදිිංචි කිරීතම් ඳනතත් විධිවිධහන රට 
අනුකර න ඵට මිනින්තදෝරුයඹහ ෆහීභට ඳත්න අසාහක, ර්තේඹර් ජනයහඛයඹහ තනුට 
. පිඹුය ඔහු විසින් වතික කයනු රළබිඹ යුතු අ ය - 



 
 
තද.භළ.තය.   වහධිඳ ය තද්ඳශ භළනුම් 

 
 

 
18 ළනි ඳරිච්තේදඹ  15 

 

 

 උඅ)  හිමිකම් ලිඹහඳදිිංචි කිරීභ වහ බහවි හ න කළඩළස ය සිතිඹභට අනු, සුදුසු වන් කිරීම් 
දළක්ීතභන් ඳසු වහ අලය ිංතලෝධන තවෝ තනස කිරීම් තවෝ අතුරු තඵදීම් තවෝ .කහඵද්ධ 
කිරීම් තවෝ ිංයුක්  කිරීම් ලින් ඳසු අසාහතෝචි  ඳරිදි වහධිඳ ය  පිඹුරු තවෝ අර්ධ 
වහධිඳ ය පිඹුරු තවෝ ිංතලෝධන පිඹුරු තවෝ නළ  තඵදන රද පිඹුරු  තවෝ .කහඵද්ධ 
කිරීතම් පිඹුරු තවෝ ිංකශන පිඹුරු මුඛ පිටඳත් ත ොනු කශ යුතුඹ; ව  

 
  උආ) අසාහතෝචි  ඳරිදි, අලය වන් කිරීම් තවෝ ිංතලෝධන නළ තවොත් අතුරු තඵදීම් තවෝ 

.කහඵද්ධ කිරීම් සිදුකිරීතභන් ඳසු කළඩළස ය සිතිඹභ භඟ . පිඹුතර් ව ඉඛලීතම් අනු 
පිටඳත් නිසි තයජිසට්රහර්යඹහ ත  ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ. 

 
 
උ3) මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් නිසි තර වතික කයන රද කළඩළස ය සිතිඹභක් රළබීතභන් ඳසු, . ඉඛලීභ 

තම් ඳනතත් විධිවිධහන රට ව 1998 අිංක 21 දයන හිමිකම් ලිඹහඳදිිංචි කිරීතම් ඳනතත් විධිවිධහන 
රට අනුකර න ඵට තයජිසට්රහර්යඹහ ෆහීභට ඳත්න්තන් නම්, ඔහු විසින් -  

 
  උඅ) ඉඛලීභ, වහධිඳ ය පිඹුයක් ලිඹහඳදිිංචි කිරීභ වහ න අසාහක දී, - 
 

i. වහධිඳ ය පිඹුතර් අනුපිටඳ  වහධිඳ ය තකොටස/.කක ත ොනුතේ ත ොනු කශ යුතුඹ; 
 

ii. වහධිඳ ය පිඹුතර් දක්හ ඇති එක් එක් වහධිඳ ය තකොටස/.කක ම්ඵන්ධතඹන් අළුත් 
හිමිකම් නහභ තඛයන ත ොනුක් විෘ  කශ යුතු අ ය එභ නහභ තඛයනතේ ව ඉඩම් 
තකොටස/.කක ලිඹහඳදිිංචි කය ඇත් හ වු නහභ තඛයනතේ වහ  හකහලික වහධිඳ ය පිඹුය 
තවෝ අර්ධ වහධිඳ ය පිඹුය මීට තඳය ලිඹහඳදිිංචි කය තිතඵන්තන් නම් එභ  හකහලික 
වහධිඳ ය පිඹුය තවෝ අර්ධ වහධිඳ ය පිඹුය ලිඹහඳදිිංචි කය ඇත් හ වු නහභ තඛයනතේ සුදුසු 
වයස විභසුම් තඹොමු ටවන් තඹදිඹ යුතුඹ;  

 
iii. නහභතඛයනතේ ඇතුශත් න ඉඩම්ර තඳොදු තද්ඳශ ඳභණක් අඩිංගු න ඵ, ඉඩම් තකොටට 

අදහශ න්නහ වු නහභ තඛයනතේ තද්ඳශ තකොටතේ ටවන් කශ යුතුඹ; 
 

iv. එක් එක් වහධිඳ ය තකොටස/.කක අයමඹහ ඳතින උකස කිරීම් ව . භ  රඵහ ත් මුදඛ 
ප්රභහණඹන් ව ඵදු දීම්, විකිණීභ වහ වු ගිවිසුම් විනිලසචඹට බහජනඹීභ,  වනභට  ළනීභක්, 
නිතඹෝ ඹක් තවෝ තීන්දු ප්රකහලඹක් ආදී තරසින් වහධිඳ ය තකොටස/.කක රට ඵරඳහන 
කිසික් තේ නම් . සිඹළු ඵළීම් පිළිඵ විස ය වහධිඳ ය පිඹුතර් දක්හ ඇති එළනි එක් එක් 
වහධිඳ ය තකොටස/.කක ම්ඵන්ධතඹන් වු නහභ තඛයනතේ ඵළඳුම් වතික ඳත්ර තකොටතේ 
ටවන් කශ යුතුඹ; 

 
v. උතභහි මින් භතු, “ලිඹහඳදිිංචි කශ වහධිඳ ය පිඹුය ඹනුතන් වන් කයනු රඵන) එභ 

වහධිඳ ය පිඹුය ලිඹහඳදිිංචි කය ඇති ඵට ඉඛලුම්කරු ත  දළනුම් දිඹ යුතු අ ය, 
වහධිඳ ය කශභනහකයණ අධිකහරිඹ ත  වු නිතේදනඹක් භ  අදහශ නහභ තඛයන ර 
තඹොමු අිංක පිළිඵ ද ඉඛලුම්කරුට දළන්විඹ යුතුඹ; 

 
vi. නිඹමි   හසතු රළබුන ඳසු  නි පුද් ලික වහධිඳ ය තකොටක් ම්ඵන්ධතඹන් “වහධිඳ ය 

හිමිකම්” වතිකඹක් නිකුත් කශ යුතුඹ. 
 

උආ) ඉඛලීභ,  හකහලික වහධිඳ ය පිඹුයක් ලිඹහඳදිිංචි කිරීභ වහ න අසාහකදී, - 
 

i.  හකහලික වහධිඳ ය පිඹුතර් අනුපිටඳ   හකහලික වහධිඳ ය තකොටස/.කක 
ත ොනුතේ ත ොනු කශ යුතුඹ; 

 
ii.  හකහලික වහධිඳ ය පිඹුයක දක්හ ඇති එක් එක්  හකහලික 

වහධිඳ ය තකොටස/.කක ම්ඵන්ධතඹන් වු නහභතඛයනඹ තුශ අළුත්  හකහලික 
හිමිකම් නහභතඛයන ත ොනුක් විෘ  කශ යුතු අ ය . ඉඩම් තකොටස/.කක ලිඹහඳදිිංචි 
කය තිතඵන්නහ වු නහභතඛයනඹ තුශ වු එභ නහභතඛයනතේ සුදුසු වයස විභසුම් තඹොමු 
වටන් තඹදිඹ යුතුඹ; 

 



 
 
තද.භළ.තය.   වහධිඳ ය තද්ඳශ භළනුම් 
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iii. නහභතඛයනතේ ඇතුශත් න ඉඩම්ර තඳොදු තද්ඳශ ඳභණක් අඩිංගු න ඵ, ඉඩම් 
තකොටට අදහශ න්නහ වු නහභ තඛයනතේ තද්ඳශ තකොටතේ ටවන් කශ යුතුඹ; 

 
iv. එක් එක් වහධිඳ ය තකොටස/.කක අයබඹහ ඳතින උකස කිරීම් ව . භ  රඵහ ත් 

මුදඛ ප්රභහණඹන් ව ඵදුදීම්, විකිණීභ වහ වු ගිවිසුම්, විනිලසචඹට බහජනඹ ීභ 
 වනභට  ළනීභක්, නිතඹෝ ඹක් තවෝ තීන්දු ප්රකහලඹක් ආදී තරසින් වහධිඳ ය 
තකොටසරට ඵරඳහන කිසික් තේ නම් . සිඹළු ඵළීම් පිළිඵ විස ය එක් එක් 
 හකහලික වහධිඳ ය තකොටස/.කක ම්ඵන්ධතඹන් වු නහභ තඛයනතේ ඵළඳුම් 
වතික ඳත්ර තකොටතේ ටවන් කශ යුතුඹ;  

 
v. උතභහි මින් භතු ලිඹහඳදිිංචි කශ  හකහලික වහධිඳ ය පිඹුය ඹනුතන් වන් කයනු 

රඵන) එභ  හකහලික වහධිඳ ය පිඹුය ලිඹහඳදිිංචි කය ඇති ඵට ඉඛලුම්කරු ත  
දළනුම් දිඹ යුතු අ ය වහධිඳ ය කශභනහකයණ අධිකහරිඹ ත  වු නිතේදනඹක් භ  
අදහශ නහභ තඛයනර තඹොමු අිංක පිළිඵ ද ඉඛලුම්කරුට දළන්විඹ යුතුඹ; 

 
vi. නිඹමි   හසතු රළබුන ඳසු පුද් ලික  හකහලික වහධිඳ ය හිමිකම් වතිකඹක් නිකුත් 

කශ යුතුඹ. 
 

උඇ) ඉඛලීභක්, අර්ධ වහධිඳ ය පිඹුයක් ලිඹහඳදිිංචි කිරීභ වහ න අසාහකදී :- 
 

i. අර්ධ වහධිඳ ය අනු පිටඳ  අර්ධ වහධිඳ ය තකොටස/.කක ත ොනුතේ ත ොනු කශ 
යුතුඹ; 

 
ii. අර්ධ වහධිඳ ය පිඹුතර් දක්හ ඇති එක් එක් වහධිඳ ය තකොටස/.කක ම්ඵන්ධතඹන් 

වු නහභ තඛයනතේ අළුත් හිමිකම් නහභතඛයන ත ොනුක් විෘ  කශ යුතු අ ය එභ 
නහභ තඛයනතේ ව ඉඩම් තකොටස/.කක ලිඹහඳදිිංචි කය තිතඵන්නහ වු නහභ 
තඛයනතේ වහ  හකහලික වහධිඳ ය පිඹුය මීට තඳය ලිඹහඳදිිංචි කය තිතඵන්තන් නම් . 
 හකහලික වහධිඳ ය පිඹුය ලිඹහඳදිිංචි කය තිතඵන්තන් වු නහභ තඛයනතේ සුදුසු වයස 
විභී.ම් තඹොමු ටවන් තඹදිඹ යුතුඹ; 

 
iii. නහභ  තඛයනතේ ඇතුශත් න ඉඩම්ර තඳොදු තද්ඳශ ඳභණක් අඩිංගු න ඵ ඉඩම් 

තකොටට අදහශ න්නහ වු නහභ තඛයනතේ තද්ඳශ තකොටතේ ටවන් ටවන් කශ 
යුතුඹ 

 
iv. එක් එක් වහධිඳ ය තකොටස/.කක අයබඹහ  තින උකස කරීම් ව . භ  රඵහ ත් 

මුදඛ ප්රභහණඹන් ව ඵදු දීම්, විකිණීභ වහ වු ගිවිසුම් විනිලසචඹට බහජනඹ ීභ, 
 වනභට  ළනීභක්, නිතඹෝ ඹන් තවෝ තීන්දු ප්රකහලඹන් ආදී තරසින් වහධිඳ ය 
තකොටසරට ඵරඳහන කිසික් තේ නම් . සිඹළු ඵළීම් පිළිඵ විස ය අර්ධ වහධිඳ ය 
පිඹුතර් දක්හ ඇති එක් එක් වහධිඳ ය තකොටස/.කක ම්ඵන්ධතඹන් වු නහභ 
තඛයනතේ ඵළදුම් වතික ඳත්ර තකොටතේ ටවන් කශ යුතුඹ; 

 
v. උතභහි මින් භතු “ලිඹහඳදිිංචි කශ අර්ධ වහධිඳ ය පිඹුය” ඹනුතන්  වන් කයනු 

රඵන) . අර්ධ වහධිඳ ය පිඹුය ලිඹහඳදිිංචි කය ඇති ඵට එහි ඉඛලුම්කරු ත  දළනුම් 
දිඹ යුතු අ ය වහධිඳ ය කශභනහකයණ අධිකහරිඹ ත  වු නිතේදනඹක් භ  
අදහශ නහභ තඛයනර තඹොමු අිංක පිළිඵ ද ඉඛලුම්කරුට දළන්විඹ යුතුඹ; 

 
vi. නිඹමි   හසතු රළබුනු ඳසු  නි පුද් ලික වහධිඳ ය තකොටක් ම්ඵන්ධතඹන් අර්ධ 

වහධිඳ ය හිමිකම් වතිකඹක් නිකුත් කශ යුතුඹ. 
 

උඈ) ඉඛලීභ ලිඹහඳදිිංචි කයන රද වහධිඳ ය පිඹුයක තවෝ ලිඹහඳදිිංචි කයන රද අර්ධ වහධිඳ ය 
පිඹුයක ිංතලෝධනඹ කිරීතම් ඹම් පිඹුයක් තවෝ නළ  තඵදන රද ඹම් පිඹුයක් තවෝ ලිඹහඳදිිංචි 
කයන රද වහධිඳ ය පිඹුයක් තවෝ ලිඹහඳදිිංචි කයන රද අර්ධ වහධිඳ ය පිඹුයක් .කහඵද්ධ කිරීභ 
වහ න කිසිඹම් පිඹුයක්, ලිඹහඳදිිංචි කිරීභ වහ න අසාහකදී :- 

 



 
 
තද.භළ.තය.   වහධිඳ ය තද්ඳශ භළනුම් 
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i. ිංතලෝධන පිඹුතර් තවෝ නළ  තඵදන රද පිඹුතර් තවෝ .කහඵද්ධ කිරීතම් පිඹුතර් අනු 
පිටඳත් අදහශ වහධිඳ ය තකොටස/.කක ත ොනුතේ ත ොනුකශ යුතුඹ; 

 
ii. ලිඹහඳදිිංචි කයන රද වහධිඳ ය පිඹුතර් තවෝ ලිඹහඳදිිංචි කයන රද අර්ධ 

වහධිඳ ය පිඹුතර් දක්හ ඇති එක් එක් වහධිඳ ය තකොටස/.කක ම්ඵන්ධතඹන් න 
අලය වන් කිරීම් නහභ තඛයනතේ ටවන් කශ යුතු අ ය ලිඹහඳදිිංචි කයන රද 
වහධිඳ ය පිඹුතර් මුඛ පිටඳතත් තවෝ ලිඹහඳදිිංචි කයන රද අර්ධ වහධිඳ ය පිඹුතර් 
මුඛපිටඳතත් අලය තඹොමු ටවන් තඹදිඹ යුතුඹ; 

 
iii. ලිඹහඳදිිංචි කයන රද වහධිඳ ය පිඹුයක තවෝ ලිඹහඳදිිංචි කයන රද අර්ධ 

වහධිඳ ය පිඹුයක ඇති එළනි ිංතලෝධන තවෝ නළ  තඵදීම් තවෝ .කහඵද්ධ කිරීම් 
ලිඹහඳදිිංචි කය තිතඵන්නහ වු ඵට ඉඛලුම්කරු ත  දළනුම් දිඹ යුතු අ ය වහධිඳ ය  
කශභනහකයණ අධිකහරිඹ ත  වු නිතේදනඹක් භ  අදහශ නහභ තඛයනර තඹොමු 
අිංක පිළිඵ ද ඉඛලුම්කරුට දළන්විඹ යුතුඹ; 

 
iv. නිඹමි   හසතු රළබීතම් දී,  නි පුද් ර වහධිඳ ය තකොටස/.කක ම්ඵන්ධතඹන් 

නය වහධිඳ ය හිමිකම් වතිකඹක් නිකුත් කශ යුතුඹ. 
 
 

උඉ) ඉඛලුම් ඳත්රඹ, ලිඹහඳදිිංචි කයන රද  හකහලික වහධිඳ ය පිඹුයක් ිංතලෝධනඹ කිරීතම් ඹම් 
පිඹුයක් ලිඹහඳදිිංචි කිරීභ වහ ඉදිරිඳත් කයනු රඵන අසාහකදී :- 

 
i. ලිඹහඳදිිංචි කයන රද  හකහලික වහධිඳ ය පිඹුතර් අනු පිටඳ ක් අදහශ  හකහලික 

වහධිඳ ය තකොටස/.කක ලිපි ත ොනුතේ ත ොනු කශ යුතුඹ; 
 

ii. ලිඹහඳදිිංචි කයන රද  හකහලික වහධිඳ ය පිඹුතර් තඳන්නුම් කය ඇති එක් එක් 
 හකහලික වහධිඳ ය තකොටස/.කක ම්ඵන්ධතඹන්  හකහලික වහධිඳ ය හිමිකම් 
තඛයනතේ අලය ටවන් කශ යුතු අ ය ලිඹහඳදිිංචි කයන රද  හකහලික 
වහධිඳ ය පිඹුතර් මුඛපිටඳතත් අලය තඹොමු ටවන් ද කයනු රළබිඹ යුතුඹ; 

 
iii. එක් එක් ිංතලෝධි   හකහලික වහධිඳ ය තකොටස/.කක ම්ඵන්ධතඹන් 

වහධිඳ ය තකොටසරට ඵරඳහන උකස කිරීම් ව එක් එක් වහධිඳ ය තකොටට 
එතයහි රඵහ න්නහ රද මුදඛ ප්රභහණඹන් එතේභ ඵදු, විකිණීභ වහ වු ගිවිසුම්, 
විනිලසචඹට බහජනඹ ීභ,  වනභට  ළනීතම් ආඥහ  තවෝ තීන්දු ප්රකහල ආදිඹ තිතබ් නම් 
තඛයනතේ ඵළීම් තකොටතහි ටවන් කශ යුතුඹ; 

 
iv. ඉඛලුම්කරුට . ලිඹහඳදිිංචි කයන රද  හකහලික වහධිඳ ය පිඹුතර් ිංතලෝධනඹ කිරීභ 

ලිඹහඳදිිංචි කයනු රළඵ ඇති ඵ දළනුම් දිඹ යුතු අ ය වහධිඳ ය කශභනහකයණ 
අධිකහරිතේ නිතේදනඹක් ද භ  අදහශ තඛයනතේ තඹොමු අිංක පිළිඵ ද ඉඛලුම්කරුට 
දළනුම් දිඹ යුතුඹ; 

 
v. නිඹමි   හසතු ත ීතම් දී,  නිපුද් ර වහධිඳ ය තකොටස/.කක ම්ඵන්ධතඹන් අළුත් 

වහධිඳ ය හිමිකම් වතිකඹක් නිකුත් කශ යුතුඹ 
 

උඊ) ඉඛලීභ ලිඹහඳදිිංචි කයන රද අර්ධ වහධිඳ ය පිඹුයට එකතු කිරීතම් ඹම් පිඹුයක් ලිඹහඳදිිංචි කිරීභ 
වහ න අසාහක දී :- 

 
i. ලිඹහඳදිිංචි කයන රද අර්ධ වහධිඳ ය පිඹුයට එකතු කිරීතම් පිඹුතයහි අනු පිටඳ ක් අදහශ 

වහධිඳ ය තකොටතේ ලිපිත ොනුතහි ත ොනු කයනු රළබිඹ යුතුඹ.  
 

ii. ලිඹහඳදිිංචි කයන රද අර්ධ වහධිඳ ය පිඹුතර් එකතු කිරීතම් පිඹුතර් තඳන්නුම් කය ඇති 
ඳසු එකතු කයන රද එක් .ක් වහධිඳ ය තකොටස/.කක ම්ඵන්ධතඹන් 
වහධිඳ ය හිමිකම් තඛයනතඹහි අලය වන් කිරීම් කශ යුතු අ ය ඉඩම් තකොට 
ලිඹහඳදිිංචි කය ඇති තඛයනතඹහි ව අර්ධ වහධිඳ ය පිඹුය තවෝ  හකහලික 



 
 
තද.භළ.තය.   වහධිඳ ය තද්ඳශ භළනුම් 

 
 

 
18 ළනි ඳරිච්තේදඹ  18 

 

 

වහධිඳ ය පිඹුය ලිඹහඳදිිංචි කයනු රළඵ ඇති තඛයනර අලය තඹොමු ටවන් කශ 
යුතුඹ; 

 
iii. ලිඹහඳදිිංචි අර්ධ වහධිඳ ය පිඹුතර් එකතු කිරීතම් පිඹුතයහි තඳන්නුම් කය ඇති ඳසු 

එකතු කයන රද එක් එක් වහධිඳ ය තකොට ම්ඵන්ධතඹන් ව එක් එක් වහධිඳ ය 
තකොටට ඵරඳහන උකස කිරීතම් ව එභ වහධිඳ ය තකොටසරට එතයහි රඵහ ත් 
මුදඛ ප්රභහණඹන් තිබීභ පිළිඵ ද, ඵදු දීම්, විකිණීභ වහ ගිවිසුම්, විනිලසචඹට බහජනඹ 
ීභ,  වනභට  ළනීතම් ආඥහක් තවෝ තීන්දු ප්රකහලඹක් තිබීභ පිළිඵ තඛයනතේ 
ඵළීම් තකොටතහි ටවන් කශ යුතුඹ; 

 
iv. වහධිඳ ය කශභනහකයණ අධිකහරිඹට ද පිටඳ ක් හි  එකී වහධිඳ ය 

තකොටස/.කක අර්ධ වහධිඳ ය පිඹුතර් ලිඹහඳදිිංචි කය ඇති ඵට ඉඛලුම්කරුට දළන්විඹ 
යුතුඹ; 

 
v. නිඹමි   හසතු රළබුණු විට වහධිඳ ය හිමිකම් වතිකඹක් එකී 

වහධිඳ ය තකොටස/.කක ම්ඵන්ධතඹන් නිකුත් කශ යුතුඹ. 
  

උ4) ඔප් පු ලිඹහඳදිිංචි කිරීභ ව කළඩළස ය සිතිඹම් ඳරීක්හ කිරීභ ව තඛයනර ව කළඩළස ය 
සිතිඹම්ර වතික පිටඳත් නිකුත් කිරීභ ව වහධිඳ ය තකොට තවෝ තකොටසර අයිතිහසිකම් තවෝ 
කළභති ඳත්රර වතික ඳත්ර රඵහ  ළනීභ වහ අලය තනස කිරීම් හි  1998 අිංක 21 දයන ඔප්පු 

ලිඹහඳදිිංචි කිරීතම් ඳනතත් 34, 35 ව 37 න  න්ති තඹොදහ  නු රළබිඹ යුතුඹ. 
 
උ5) තයජිසට්රහර්යඹහ විසින් “වහධිඳ ය පිඹුය” තවෝ “ හකහලික වහධිඳ ය පිඹුය” තවෝ “අර්ධ 

වහධිඳ ය පිඹුය” තවෝ “ිංතලෝධි  පිඹුය” තවෝ “තන් කිරීතම් පිඹුය” තවෝ “.කහඵද්ධ කිරීතම් පිඹුය” 
තවෝ “එකතු කිරීතම් පිඹුය” ලිඹහඳදිිංචි කිරීභ ප්රතික්තේඳ කයනු රඵන අසාහක දී ඔහු විසින් 
ප්රතික්තේඳ කිරීතම් නිඹභඹක් කයනු රළබිඹ යුතු අ ය . ප්රතික්තේඳ කිරීතම් නිඹභඹ වහ වු තවේතු 
නිඹමි  තඛයනඹක හර් හ කයනු රළඵ අසාහතෝචි  ඳරිදි “වහධිඳ ය හිමිකභ ලිඹහඳදිිංචි කිරීභ 
ප්රතික්තේඳ කයන රදී” තවෝ “ හකහලික වහධිඳ ය හිමිකභ ලිඹහඳදිිංචි කිරීභ තවෝ අර්ධ 
වහධිඳ ය හිමිකභ ලිඹහඳදිිංචි කිරීභ ප්රතික්තේඳ කයන රදී” ඹන චන හධන ඳත්රර ව එළනි 
ලිඹහඳදිිංචි කිරීභක් වහ ඉඛලුම් ඳත්රඹක් ඉදිරිඳත් කය කයනු රඵන  ළනළත් හ විසින් කයනු රඵන . 
ඉඛලුම් ඳත්රඹ භ  පිටන් කයනු රළබිඹ යුතු අ ය එතේ හර් හ කයනු රඵන තවේතුර පිටඳ ක් . 
 ළනළත් හ ත  ත ීභකින් ත ොය තවෝ අනලය ප්රභහදඹකින් ත ොය රඵහදිඹ යුතුඹ. 

 
උ6) වහධිඳ ය පිඹුය තවෝ  හකහලික වහධිඳ ය පිඹුය තවෝ අර්ධ වහධිඳ ය පිඹුය, තවෝ ිංතලෝධි  

පිඹුය තවෝ තනස කිරීතම් පිඹුය තවෝ .කහඵද්ධ කිරීතම් කිරීතම් පිඹුය තවෝ එකතු කිරීතම් පිඹුය 
ලිඹහඳදිිංචි කිරීභ ප්රතික්තේඳ කයමින් තයජිසට්රහර්යඹහ විසින් කයනු රඵන ෆභ නිඹභඹක්භ  වහභ 
අභිඹහචනඹ කිරීභක් කයනු රළබීතම් වළකිඹහක් තිබිඹ යුතු අ ය තඛයන ලිඹහඳදිිංචි කිරීතම් ආඥහ 
ඳනතත් 38 න  න්තිතේ විධිවිධහන එළනි අහිඹහචනඹක් ම්ඵන්ධතඹන් අලය තනසකම් හි  
තඹොදහ නු රළබිඹ යුතුඹ. 

 
22 ගන්තිඹ - ඉත් කිරීභ 

 

22. 1970 අිංක 12 දයන වහධිඳ ය තද්ඳශ ඳන  තභයින් ඉත් කයනු රළතබ්. 

 

23 ගන්තිඹ - දඵදුේ නඩු ඳනදත් විධිවිධාන ඇතැේ අ්ාාන්හි දී අොශ දනොවීභ 

 

23. ලිඹහ ඳදිිංචි කයන රද ඹම් වහධිඳ ය පිඹුයකට අඩිංගු ඹම් ඉඩභකට තවෝ 

ත ොඩනළගිඛරකට තඵදුම් නඩු ඳන  අදහශ තනොවිඹ යුතු ඹ. 

 

 

 

 



 
 
තද.භළ.තය.   වහධිඳ ය තද්ඳශ භළනුම් 

 
 

 
18 ළනි ඳරිච්තේදඹ  19 

 

 

 18.6 දේෙඹ              ඇමුණුභ 02 

 

 

 

 



 
 
තද.භළ.තය.   වහධිඳ ය තද්ඳශ භළනුම් 

 
 

 
18 ළනි ඳරිච්තේදඹ  20 

 

 

18.7 දේෙඹ            ඇමුණුභ 03 

 



 
 
තද.භළ.තය.   වහධිඳ ය තද්ඳශ භළනුම් 

 
 

 
18 ළනි ඳරිච්තේදඹ  21 

 

 

18.8 දේෙඹ            ඇමුණුභ 04 

 



 
 
තද.භළ.තය.   වහධිඳ ය තද්ඳශ භළනුම් 

 
 

 
18 ළනි ඳරිච්තේදඹ  22 

 

 

18.9 දේෙඹ           ඇමුණුභ 05 

 



 
 
තද.භළ.තය.   වහධිඳ ය තද්ඳශ භළනුම් 

 
 

 
18 ළනි ඳරිච්තේදඹ  23 

 

 

18.9 දේෙඹ          ඇමුණුභ 06 

 



 
 
තද.භළ.තය.   වහධිඳ ය තද්ඳශ භළනුම් 

 
 

 
18 ළනි ඳරිච්තේදඹ  24 

 

 

18.14  දේෙඹ 21.57 දේෙඹ       ඇමුණුභ 07 

 



 
 
තද.භළ.තය.   වහධිඳ ය තද්ඳශ භළනුම් 

 
 

 
18 ළනි ඳරිච්තේදඹ  25 

 

 

18.15 දේෙඹ            ඇමුණුභ 08 

 



 
 
තද.භළ.තය.   වහධිඳ ය තද්ඳශ භළනුම් 

 
 

 
18 ළනි ඳරිච්තේදඹ  26 

 

 

18.22 දේෙඹ                   ඇමුණුභ 09 

 

 



 
 
තද.භළ.තය.   වහධිඳ ය තද්ඳශ භළනුම් 

 
 

 
18 ළනි ඳරිච්තේදඹ  27 

 

 

ශුපධි ඳත්රඹ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඇමුණුම 2 
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ශුපධි ඳත්රඹ 
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19 ැනි ඳරිච්දේෙඹ   

සිතිඹේකයණඹ 

ඳටුන 

 

දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 

වි්තයඹ පිටු 

 භූ රක්ණාත්භක සිතිඹේ දඳශ -   1:50,000 

19.1.  1:50,000 සිතිඹම් භහරහ වහ අිංකි  දත්  වහ තෙත්ර පුනරීක්ණඹ  1 

 දෙත්ර පුනරීක්ණඹ සිදු කයන මිනින්දෙෝරුයදඹකුදේ  කාර්ඹබායඹ 

19.2.  තෙත්ර පුනරීක්ණඹ වහ තෙත්ර ආධහයක ඳත්ර තඹොදහ  ළනීභ 1 

19.3.  මුද්රි  සිතිඹතභහි වන් ත ොයතුරු ඹාහත් කිරීභ 1 

 ජර ආශ්රිත දතොයතුරු ඹාාත් කිරීභ 

19.4.  ජර ආ්රි  ත ොයතුරු විස ය කිරීභ 2 

19.5.  නිරීක්ණඹ තනොන දත්  ම්පර්ණ කිරීභ  2 

19.6.  භමිඹට ඹටින්  භන් කයන ජර භහර් ඹක් ම්පර්ණ කිරීභ 3 

19.7.  ජර ආ්රි  ත ොයතුරු නම් කිරීභ 3 

 භාර්ග දතොයතුරු  ඹාාත් කිරීභ 

19.8.  භහර්  ර්ගීකයණඹ  3 

19.9.  භහර්  වහ ඵළී ඳතින රක්ණ 3 

19.10.   ිංත ොට වහ ත ොටුතඳොර  නම් කිරිභ 3 

19.11.  ළද ත් සාහන වහ දුය 3 

19.12.  අධිතේගි භහර් ‚ ප්රධහන භහර්  වහ එකිතනකට ම්ඵන්ධ කයනු රඵන ඳහයඛ 
තඳන්ීභ 

3 

 දුේරිඹ භාර්ග දතොයතුරු  ඹාාත් කිරීභ 

19.13.  දුම්රිඹ භහර්  ර්ගීකයණඹ 4 

19.14.  දුම්රිඹ භහර්  වහ අදහශ න ත ොයතුරු 4 

19.15.  දුම්රිඹ නළතුතම් නභ ව ඳත්ර දහයතේ සිට දුම්රිඹ සාහනඹට දුය 4 

 ඉඩේ ඳරිවයණ දතොයතුරු  ඹාාත් කිරීභ 

19.16.  ඉඩම්  ඳරිවයණඹ ර්ගීකයණඹ  4 

19.17.  මිශ්ර  හන් ව  හන් ර භහයිම් 5 

19.18.  අබඹ භමි, භවහළලි කරහඳ, ජහතික තනෝදයහන, න ිංයක්ණ ප්රතද්ලඹන්හි 
භහයිම් 

5 

 දගොඩනැගිලි දතොයතුරු ඹාාත් කිරීභ 

19.19.  නහ රික/ ග්රහමීඹ ප්රතද්ලඹක ඇති ළද ත් ත ොඩනළගිලි 5 

19.20.  ත ොඩනළගිලි  නම් කිරීභ 5 

19.21.  ත ොඩනළගිලි වහ තකටි තඹදුම් 5 

19.22.  ත ොඩනළගිලි එකිතනකට ආන්න විට 5 

19.23.     කතිවහසික සාහන 5 

19.24.  නම් කශ යුතු ත ොඩනළගිලි 5 

 ඳරිඳාරන භායිේ වා නාභ දතොයතුරු ඹාාත් කිරීභ 

19.25.  ඳරිඳහරන භහයිම් වහ නම් 6 

19.26.  ග්රහභ නහභ 6 
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දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 

වි්තයඹ පිටු 

19.27.  භිංන්ධි, න ය ළනි තනත් ළද ත් සාහන 6 

19.28.  සිඹළුභ තු නහභ 6 

19.29.  සිඹළුභ නම් ඉිංග්රීසි බහහතන් ලිවිඹ යුතු ඵ 6 

19.30.  වන් කිරීභට තනොවළකිවූ ත ොයතුරු 6 

19.31.  ඳත්ර දහය ිංන්දන අනුතර්යන 6 

19.32.  විතලේ ත ොයතුරු  ටවන් කිරිභ 6 

19.33.  ම්පර්ණ කයන රද තෙත්ර ආධහයක ඳත්ර බහයදීභ 6 

 මිනින්දෙෝරු අධිකාරිදේ කාර්ඹබායඹ 

19.34.  භහර්ත ෝඳතද්ලඹන්හි වන් උඳතදස අනු සිඹ කහර්ඹඹ සිදු කය ඇති ඵ 
 වවුරු කය  ළනීභ 

6 

19.35.  සිඹළු ආධහයක ඳත්ර ඹහඵද ඳත්ර භඟ ළීභ 6 

19.36.  අිංකි  දත්  ඳරීක්හ කිරීභ 7 

19.37.  සිඹළු තඛයන ර අත්න් කිරීභ 7 

 දජය්ම මිනින්දෙෝරු අධිකාරිදේ කාර්ඹබායඹ 

19.38.  වතික කයන රද තඛයන ඹළීභ 7 

 භූ රක්ණාත්භක සිතිඹේ දඳශ -   1:10,000 

19.39.  තෙත්රඹට ඹනු රඵන ලිඹවිලි 7 

 මිනින්දෙෝරුයඹාදේ කාර්ඹබායඹ 

19.40.  තෙත්ර විභර්ලනඹ ඹටතත් රඵහ දී ඇති උඳතදස 7 

19.41.  ම්ඵන්ධ හඹ යහි  භහර්  තවෝ ඇශ භහර්  එකිතනක ම්ඵන්ධවූ විට 7 

19.42.  සාහනීඹ නියදය හඹ යහි  ත ොයතුරු ඇතුශත් කිරීභ 7 

19.43.  තෙත්ර විභර්ලනතඹන් ැසසකය න්නහ රද ත ොයතුරු 7 

19.44.  ආධහයක ඳත්රතඹහි ඇතුරත් කය තනොභළති  රක්ණ තවෝ විස ය 8 

19.45.  ආධහයක ඳත්රතඹහි වන් ඹම් රක්ණඹක්  ය ලතඹන්භ නිරික්ණඹ කශ 
විට 

8 

19.46.  තර්යහ‚ නම් ව රකුණු විස ය කිරීභ 8 

 ජර භාර්ග වා ජරඹ ආශ්රිත දතොයතුරු 

19.47.  ජරඹ ආ්රි  ත ොයතුරු ර නියදය හ 8 

19.48.  ජරඹ ආ්රි  ත ොයතුරු ර්ගීකයණඹ 8 

19.49.  එක් ජර භහර් ඹක්   ත් ජර භහර් ඹක්  වයවහ ළටී ඇති විට 9 

 භාර්ග දතොයතුරු ඹාාත් කිරීභ 

19.50.  චන්ද්රිකහ ඡහඹහරඳ භඟින් වඳුනහ ත් භහර්  9 

19.51.  එකිතනක ම්ඵන්ධ කය තනොභළති භහර්  9 

19.52.  ඉදිතමින් ඳතින භහර්  9 

19.53.  භහර්  ර්ගීකයණඹ 9 

19.54.  ළද ත් සාහනරට ඇති දුය 9 

19.55.  තන්කය විස ය කශ යුතු ත ොයතුරු 9 

 දුේරිඹ භාර්ග දතොයතුරු ඹාාත් කිරීභ 

19.56.  තඹොමු ඳත්රතඹහි වන් කය ඇති දුම්රිඹ භහර් ර සාහනීඹ  නියදය හඹ 9 

19.57.  දුම්රිඹ භහර්  ම්ඵන්ධතඹන් ටවන් කශ යුතු ත ොයතුරු 10 

 ඉඩේ ඳරිවයණ දතොයතුරු  ඹාාත් කිරීභ 

19.58.  ඉඩම් ඳරිවයණ ත ොයතුරුර නියදය හ 10 

19.59.  ක්රීඩහ පිට්ටනි, උදයහන, සුහනභමි විස ය 10 
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වි්තයඹ පිටු 

19.60.  යක්ෂි  ප්රතද්ලඹන්හි භහයිම් වහ නම් 10 

19.61.  කර්භහන් පුය, තශ කරහඳ, ත ොවිඳරඛ වහ හවන නළතුම් සාහන 10 

 දගොඩනැගිලි දතොයතුරු ඹාාත් කිරීභ 

19.62.  තෙත්රතේ වඳුනහ   යුතු ත ොඩනළගිලි 10 

19.63.  ආධහයක ඳත්ර A හි වන්  තනොන තනත් ත ොඩනළගිලි 11 

19.64.  ත ොඩනළගිලි නම් කිරීභ 11 

 අධිඵරැති විදුලි රැවැන් 

19.65.  අධිඵරළති විදුලි ැසවළන් තඳන්ීභ 11 

 ඳරිඳාරන දකොට්මාල භායිේ වා නේ 

19.66.  ඳරිඳහරන තකොට්නහල භහයිම් වහ නම් 11 

19.67.  තු නහභ 11 

19.68.  ඹහඵද ඳත්ර දහය භඟ ළීභ 11 

 ඳරිගණක ආශ්රිත ක්රිඹාකායකේ 

19.69.  සාය කශභනහකයණ ආධහයකඹ  බහවි හ කීරීභ 12 

19.70.  තෙත්රතේ තනොභළති ඹම් රක්ණඹක් ඉත් කිරීභට අලය වූ විට 12 

19.71.  ළක තකොටස තවෝ ද්විත් තර්යහ ජර භහර් ඹක නම් කිහිඳඹක් බහවි හ කය 
ඇති විට 

12 

19.72.  මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  බහය දිඹ යුතු තඛයන 12 

 මිනින්දෙෝරු අධිකාරිදේ වා දජය්ම මිනින්දෙෝරු අධිකාරිදේ කාර්බායඹ 

19.73.  19.34- 19.38 දක්හ තේදඹන් අනු කටයුතු කිරීභ 12 

 ගුන් භැනුේ වා භූමිතික ඳාරන රෙය   පිහිටුවීභ 

19.74.  භමිතික ඳහරන රෙය ත ෝයහ  ළනීභ 12 

19.75.  අලය නියදය හ හි  සාහනීඹ රඳ ටවන් ඇීභ 13 

19.76.  භමිතික ඳහරන රෙය වහ  අලය හඹන්     13 

19.77.  තියස වහ සියස ඳහරන රෙය  වහ න ඡහඹහරඳ 13 

19.78.  තියස ඳහරන රෙය වහ සුදුසු සාහන 13 

19.79.  සියස ඳහරන රෙය වහ සුදුසු සාහන 13 

19.80.  සුදුසු රෙය තොඹහ  ළනීභ දුසකය වූ විට 13 

19.81.  ත ෝයහ ත් රෙය  වහ දශ ටවන් කස කිරීභ 13 

19.82.  සිඹළුභ රෙය  එකිතනක ජහර   විඹ යුතු ඵ 14 

19.83.  අන් කයන රද තඛයන ඹළීභ 14 

 ඇමුණුේ 

ඇමුණුභ 01 භමිතික ඳහරන රෙය  - දත්  ඳත්රඹ 15 
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19 ැනි ඳරිච්දේෙඹ   

සිතිඹේකයණඹ 

 

භූ රක්ණාත්භක සිතිඹේ දඳශ -   1:50,000 

19.1. දුයසා ග්රවණ අිංලඹ භඟින් චන්ද්රිකහ ජහඹහරඳ බහවි හ කය රඵහ ත් අිංකි  දත්  තඹොදහත න ප්රධහන 

කහර්ඹහරතේ භ රක්ණහත්භක සිතිඹම්  අිංලඹ භඟින් 1:50,000 සිතිඹම් භහරහ නිලසඳහදනඹ තකතර්. 

තභභ ඳත්ර රට අදහශ ඳව  වන් දත්  වහ තඛයන තෙත්ර පුනරීක්ණඹ වහ දුයසා ග්රවණ අිංලඹ 

භඟින් තෙත්රඹට ඹනු රළතබ්. 

 

(1) අිංකි  දත්  හි  ිංයුක්   ළටිඹ උCD) 

(2) තෙත්ර ආධහයක ඳත්රඹ „A‟ 

(3) තෙත්ර ආධහයක ඳත්රඹ „B‟ 

(4) තෙත්ර ආධහයක ඳත්රඹ „C1‟ 

(5) තෙත්ර ආධහයක ඳත් යඹ „C2‟ 

(6) තෙත්ර පුනරික්ණ  අන් කයන රද ඳත්රර ඳත්ර දහය තඳන්න අනුතර්යනඹ (CD 

එකට දත්  ඇතුරත් කය ඇ .) 

 

 

දෙත්ර පුනරීක්ණඹ සිදු කයන මිනින්දෙෝරුයදඹකුදේ  කාර්ඹබායඹ 

19.2. 19.1 තේදතඹහි වන් කය  ඇති තෙත්ර ආධහයක ඳත්ර තභභ ක්රිඹහලිඹ වහ ඳව  දක්හ ඇති ඳරිදි 

තඹොදහ   යුතුඹ. 

1. තෙත්ර ආධහයක ඳත්ර  „A‟ -  තෙත්රතේ විභර්ලනතඹන් අනතුරු හර් හ කශ යුතු දත්  

පිළිඵ  ත ොයතුරු තභභ ආධහයක ඳත්රතේ ඳළන්තරන් රකුණු කශ යුතුඹ. 

 

2. තෙත්ර ආධහයක ඳත්ර „B‟ – ඳශහත්‚ දිසත්රික්‚ ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් කහර්ඹහර‚ ග්රහභ නිරධහරි 

තකොට්නහල,  ම්‚ න ය බහ‚ භව න ය බහ ර නම් ව භහයිම් වහ තනත් සාහන නහභ වහ 

භහයිම්  ළටළු, භව න ය බහ‚ න ය බහර ඳතින භහයිම්  ළටළු වහ තභභ ත ොයතුරු 

පිටඳත් කය  ළනීභ වහ තෙත්ර ආධහයක ඳත්ර A තඹොදහ    වළකිඹ. 

 

3. තෙත්ර ආධහයක ඳත්ර „C1‟ - භිංභහත් ව දුම්රිඹ භහර්  තෙත්රතේ ඳරීක්හකය ඵරහ  වවුරු 

කය   යුතු අ ය කිසිඹම් තනසී භක් අනහයණඹ වුතවොත් තභභ ආධහයක ඳත්රතේ 

තඳන්විඹ යුතුඹ. අදහශ ත ොයතුරු තෙත්ර ආධහයක ඳත්ර A භඟින් පිටඳත් කය රඵහ    

වළකිඹ. 

 

4. තෙත්ර ආධහයක ඳත්ර „C2‟ – උඉව  උ2) වහ (3) න් හර් හ තනොකයන රද) තනත් කිසිඹම් 

ත ොයතුයක් අනහයණඹ වුතවොත් තභභ ආධහයක ඳත්රඹ ට ඇතුශත් කශ වළක. අදහශ 

ත ොයතුරු තෙත්ර ආධහයක ඳත්ර A භඟින් පිටඳත් කය රඵහ    වළකිඹ. 

 

5. ඉව  2, 3, 4 හි වන් දත්  යණ්ඩහිංක භඟ ිංයුක්   ළටිඹක වන් කය දුයසා ග්රවණ 

අිංලඹට ආඳසු එවිඹ යුතුඹ. 
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19.3. මුද්රි  සිතිඹතභහි වන් ත ොයතුරු ඹාහත් කිරීතම්දී ඳව  ඳරිදි කටයුතු කශ යුතුඹ. 

 

1. සිති ඹතභහි තඳන්හ ඇති කිසිඹම් තවෝ ත ොයතුයක් තෙත්රතේ තොඹහ ළනීභට තනොවළකි නම්  

එභ ත ොයතුරු සිතිඹතභන් ඉත් කශ යුතුඹ. 

2. කිසිඹම් තවෝ ත ොයතුයක තකොටක ඳභණක් ිංතලෝධනඹක්  දළක්විභට අලය විටකදී‚ එභ 

ිංතලෝධනඹට අදහශ න්තන් කුභන සාහනඹක සිට කුභන සාහනඹක් දක්හ ද ඹන්න 

තඳන්ීභ වහ  ඹහ රකුණ තඹදිඹ යුතුඹ. 

 

3. භත ෝලීඹ යණ්ඩහිංක ඳද්ධති බහවි තඹන් අළුතින් ත ොයතුරු ඇතුරත් කයන රද්තද් නම් 

උභහර් , ජර ප්රහව) එභ දත් ඹන් ප්රධහන කහර්ඹහරඹ ත  එවිඹ යුතුතේ. තභභ ත ොයතුරු 

අදහශ ආධහයක ඳත්රතේ ඇතුරත් කශ යුතුඹ. 

 

4. ිංතලෝධන තඳන්ීභ වහ මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් බහවි හ කයන රද තර්යහ, ර්ණ, 

රකුණු ආදි සිඹළු තද් වන් කයමින් තඹොමු කස කශ යුතුඹ. තභඹ ඉ හ ළද ත් 

ඵළවින් තම් වහ ඔඵතේ විතලේ අධහනඹ තඹොමුවිඹ යුතුඹ.  ද තඹොමු අිංකි  දත්  

ඇසුතයන් කස කය ිංයුක්   ළටිඹට ඇතුරත් කශ යුතුඹ. 

 

5. ත ොඩනළගිලි,  ම් වහ තනත් විස ය වහ තඹොදහ න්නහ රද ඉිංග්රිසි නහභ අදහශ ආඹ න 

තතින් රඵහ   යුතුඹ. තභභ නම් ර රළයිසතුක් පිළිතඹර  කය  තඹොමු අිංක තඹොදහ 

බහයදිඹ යුතුඹ. තභභ නහභ තඹදීතම්දී අක්ය ර නිළයදි හඹ පිළිඵ විතලේතඹන් 

ළරකිලිභත් විඹ යුතුඹ. 

 

ජර ආශ්රිත දතොයතුරු  ඹාාත් කිරීභ 

19.4. තභභ ත ොයතුරු තෙත්ර ආධහයක ඳත්ර C2  හි තඳන්විඹ යුතු අ ය .හ එකිතනකින් තන්කය 

වඳුනහ ළනීභ වහ ඳව  ඳරිදි විස ය කශ යුතුඹ. 

1) ද්විත් තර්යහ  ඇශඛ උඳශර මීටර් 50 ව ඊට ළඩි) 

2)  නි තර්යහ ඇශඛ උඳශර මීටර් 50  ට අඩු) 

3) ද්විත් තර්යහ හරිභහර්  ඇශ උඳශර මීටර් 50 ව ඉන් ඉවර) 

4)  නි තර්යහ හරිභහර්  ඇශ උඳශර මීටර් 50  ට අඩු) 

5) ඇශ කණ්ඩි 

6) එකිතනක වයවහ දිතන ඇශ භහර්  

7) ළ උඋඳරිභ ජර භට්ටභ ව එහි අ ඹ වන් කශ යුතුඹ) 

8) ළේ කණ්ඩිඹ 

9) අත්වරින රද ළ 

10) අත්වරින රද ළේ කණ්ඩිඹ 

11) අමුණ 

12) පිටහන 

13) තොතයොේ 

14) දිඹ ඇඛර 

15) ඹටි බිම් ජර උභ  

16) දිඹ භිං ඳහරභ 

17) තුය ර 

18) බුබුර/ උණු දිඹ බුබුර 

19) තඛහඹ 
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20) ඉසන්/ මිරිදිඹ භසුන් තඵෝ කයන සාහනඹ 

21) කරපු 

 

19.5. ජර භහර් ඹක් ම්පර්ණ කිරීභට ප්රභහණත් දත්  නිරීක්ණඹ තනොන අසාහරදී, තකොටක් 

ඳභණක් තඳන්හ ඇති ජර භහර් /අතුරු ජර භහර්  තෙත්රතේ ඳරීක්හකය ඵරහ ප්රධහන ජර භහර් ඹකට 

ම්ඵන්ධ කය තඳන්විඹ යුතුඹ. 

 

19.6. ජර භහර් ඹක් තවෝ තකොටක් භමිඹට ඹටින්  භන් කයන අසාහක දී  උම්ඵන්ධ හඹ   

තනොතඳතනන අසාහක දී)  සුදුසු ඳරිදි නම් කශ යුතුඹ. දිඹ භිං ඳහරතභහි ආයම්බඹ සිට අහනඹ 

දක්හ නම් කශ යුතුඹ. 

 

19.7. ජරඹ ආ්රි  සිඹළු රක්ණ ර නම් කිඹවිඹ වළකි න ඳරිදි විඹ යුතුඹ. ජර භහර්  නම්                          

කිරීතම්දි  එහි නහභඹ ආයම්බ න සාහනඹ වහ අහන න සාහනඹ ඳළවළදිලි දළක්විඹ යුතුඹ. 

 

 

භාර්ග දතොයතුරු ඹාාත් කිරීභ 

 

19.8. භහර්  ම්ඵන්ධ සිඹළු දත්  ිංයුක්   ළටිඹට ඇතුරත් කශ යුතුඹ. එතභන්භ සිඹළුභ භහර්  19.53 

තේදඹ ඳරිදි ර්ගීකයණඹ කශ යුතුඹ. 

 

19.9. භහර්  වහ ඵළී ඳතින රක්ණ 

1) ඳහරම්  

2) තඵෝක්කු 

3) ආයක්ෂි  දුම්රිඹ භහර්   

4) අනහයක්ෂි  දුම්රිඹ භහර්  

5) භහර් ඹට ඉවලින් පිහිටි භහර්  / භහර් ඹට ඳවලින් පිහිටි භහර්  

6) ගුන් ඳහරම් 

7) එඛතරන ඳහරභ 

8) උභිං භහර්  

9) අඩි ඳහරභ/ .දණ්ඩ 

10) භහර් ඹ ඔසතේ කළපුභ උමීටය 3 ට ඩහ ළඩි) 

11) භහර් ඹ ඔසතේ ඳවත් බිම්  පියවුභ උමීටය 3 ට ඩහ ළඩි) 

12) ඳත්තු ඳහරභ  

13)  ිංත ොට 

14) ත ොටුතඳොර 

15) ඵසනළතුම් තඳොශ 

16) ඵස ඩිතඳෝ 

17) කි.මී. කණු එභ අ ඹ භඟ උAA, AB, AC, වහ B භහර්  වහ ඳභික) කි.මී කණු 

තනොභළති තවෝ අිංක කිරීතම්  ළටළු ව   අසාහ ඇත්නම් පසහ හර් හ කශ යුතුඹ. 

18) අධිතේගී භහර්  ඇතුඛීතම් වහ පිටීතම් සාහන  

19) අධිතේගී භහර් ඹන්හි අන් ර් හුභහරු සාහන සිඹඛරභ ටවන් කශ යුතුඹ. 

20) අධිතේගි භහර් ඹන්ට අතනකුත් භහර්  (උදහ: ර්ණඹට ඉවළින්) ම්ඵන්ධ න ආකහයඹ 

උover pass/under pass) දළක්විඹ යුතුඹ. 

21) භහර්  අිංක භහර්  ිංර්ධන අධිකහරිතේ නම් කිරීම් අනු වන් කශ යුතුඹ. 

22) තනත් ළද ත් ත ොයතුරු 
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19.10.  ිංත ොට වහ ත ොටුතඳොර  නිඹමි  ඳරිදි නම් කය තඳන්විඹ යුතුඹ. 

 

19.11. ඹහඵද ඳත්ර ර A, B, C භහර්  දිතේ වන් කය ඇති මලික ළද ත් සාහන, භිංන්ධි, කඩීදි  තවෝ 

න ය උභහර් ) වහ .හට ඳත්ර දහයතේ සිට ඇති දුය වන් කශ යුතුඹ. 

 

19.12. අධිතේගී භහර් ‚ ප්රධහන භහර්  වහ ම්ඵන්ධ ීභට ප්රතද්ල තදකක් ඹහකයනු රඵන තවෝ A, B, C තවෝ D 

භහර්  එකිතනකට ම්ඵන්ධ කයනු රඵන ඳහයඛ තඳන්විඹ යුතුඹ. 

 

දුේරිඹ භාර්ග දතොයතුරු ඹාාත් කිරීභ 

 

19.13. දුම්රිඹ භහර්  ම්ඵන්ධ ත ොයතුරු ිංයුක්   ළටිතේද  ඵඩහ කශ  යුතුඹ. එතභන්භ දුම්රිඹ භහර්  

තෙත්ර ආධහයක ඳත්ර  C1 හි තඳන්විඹ යුතු අ ය ඳව   වන් ඳරිදි ර්ගීකයණඹ කශ යුතුඹ. 

1) ත්රිත් දුම්රිඹ භහර්  

2) ද්විත් දුම්රිඹ භහර්  

3)  නි දුම්රිඹ භහර්   

 

 

19.14. දුම්රිඹ භහර්  වහ අදහශ න ඳව  වන් ත ොයතුරු ඇත්නම් හර් හ කශ යුතුඹ. 

1) දුම්රිඹ සාහන  

2) දුම්රිඹ නළතුම් 

3) ඳහරම් 

4) තඵෝක්කු  

5) උඩිස ඳහරභ 

6) උභිං දුම්රිඹ භහර්  

7) කළපුම් සාහන 

8) පියවුභ⁄ ත ොඩළඛර 

9) දුම්රිඹ අිං නඹ 

 

19.15. දුම්රිඹ භහර් ඹ ඔසතේ, ඹහඵද ඳත්රතේ වමුන ඳශමුන දුම්රිඹ නළතුතම් නභ ව දුම්රිඹ භහර් ඹ 

ඔසතේ ඳත්ර දහයතේ සිට අදහශ දුම්රිඹ සාහනඹට දුය කි.මී.ලින් වන් කශ යුතුඹ . 

 

 

ඉඩේ ඳරිවයණ දතොයතුරු ඹාාත් කිරීභ 

 

19.16. ඉඩම්  ඳරිවයණඹ  තෙත්ර ආධහයක ඳත්ර C 2 හි දළක්විඹ යුතු අ ය ඳව  ඳරිදි  ර්ගීකයණඹ කශ යුතුඹ. 

 

1) ී  හ  - P  

2) තත්  හ  -  T 

3) යඵර්  හ - R 

4) තඳොඛ   - C 

5) ඳවත් බිම්  - Msh 

6) ළලි හි   - Snd 

7) කතඩොරහන  - Mngr 

8) රඳු කළරෆ  - Scr 

9) කළරඹ   - F 

10) තවේන  - Ch 
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11)  ණ බිම්  - Gr 

12) උදයහනඹ  - Park 

13) ක්රීඩහ පිට්ටනිඹ - PG 

14) ත ත්   - G 

15)  ඛ  - Rk 

16) සුහන භමිඹ  - Cem 

17) එළිකිරීම්        - Cl 

18) මුඩු  බිම්  - BL 

 

19.17. ඉව  ඉව  ර්ගීකයණඹන්ට අඹත් තසු  හන්, තනත්  හන්  තර  හතේ සහබහඹද භඟ 
දළක්විඹ යුතුඹ. මිශ්ර  හන් ඇති අසාහන් රදී  ප්රධහන  හ ඳභණක් වන් කශ යුතුඹ. 
 හන් ර භහයිම් ඳළවළදිලි දළක්විඹ යුතු අ ය . .  හ තන් තන් දළක්විඹ යුතුඹ. 
 

19.18. අබඹ භමි, භවහළලි කරහඳ, ජහතික තනෝදයහන, න ිංයක්ණ ප්රතද්ලඹන්හි භහයිම් වහ එභ 

නහභඹන්ද වන් කශ යුතුඹ. 

 

 

දගොඩනැගිලි දතොයතුරු ඹාාත් කිරීභ 

 

19.19. තෙත්ර  ආධහයක ඳත්ර C2 හි ත ොඩනළගිලි ටවන් කශ යුතුඹ. නහ රික/ ග්රහමීඹ ප්රතද්ලඹක තඳන්හ ඇති 

සිඹළුභ ළද ත් ත ොඩනළගිලි උඋදහ: ඳහඛ, ආ මික සාහන, තයෝවඛ, යහජය, ිංසාහ ව භණ්ඩර ) 

ඳළවළදිලි වඳුනහ    වළකි න ඳරිදි නම් කශ යුතුඹ. 

 

19.20. ත ොඩනළගිලි  නම් කිරීතම්දී නිර නහභඹ ඉිංග්රිසිතඹන් විඹ යුතුඹ. ඉිංග්රිසිතඹන් බහවි  කයන නහභඹ 

තොඹහ   තනොවළකි නම් ඳභණක් සිිංවර බහහතන් තඹදීභ සුදුසුතේ. සිඹළුභ ත ොඩනළගිලිර නම් 

තභභ ඳත්රතේභ වන් කිරීභට ඉඩකඩ ප්රභහණත්  නළත්නම්  ඳත්රතේ තකරය වන් කය . වහ 

තඹොමු ටවන්  ළබිඹ යුතුඹ. 

 

19.21. ත ොඩනළගිලි වහ තකටි තඹදුම් ඇත්නම්  ටවන් කශ යුතුඹ.  උඋදහ -: මුඳකහය ත ො  තශ 

ිංසාහ - .ත ො..) 

 

19.22. ත ොඩනළගිලි එකිතනකට ආන්න අසාහකදී ඩහ ළද ත් තකොට ඊ හිසින් දළක්විඹ යුතුඹ. 

 

19.23.    කතිවහසික සාහන ර පිහිටි ත ොඩනළගිලි  .හතේ නම්ද භඟ තඳන්විඹ යුතුඹ. ඳළයික  නටබුන් ඇති 

අසාහරදී . ඵ වන් කශ යුතුඹ. 

 

19.24. ඳව  වන් ත ොඩනළගිලි තඳන්හ නම් වන් කශ යුතුඹ. 

1)  ළඳළඛ කහර්ඹහර 

2) උඳ  ළඳළඛ කහර්ඹහර 

3) කණ්ඩිඹඵළිංකු 

4) යජතේ තයෝවඛ 

5) තඳෞද් ලික තයෝවඛ 

6) තඵතවත් ලහරහන් 

7)  හනහඹභ 

8) ිංචහයක තවෝටර 

9) තබෝජනහ හය 
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10) තඳොලිස සාහන 

11) ඳන්ර 

12) ඳඛලි 

13) මුසලිම් තද්සාහන 

14) තකෝවිඛ 

15) ඉන්ධන පියවුම් වඛ 

16) ඳහර 

17) විලස විදයහර 

18) කර්භහන්  ලහරහන් 

19) ත ොවිජන තේහ භධයසාහනඹන් 

20) දිසත්රික්/ ප්රහතද්ිඹ තඛකම් කහර්ඹහරඹන් 

21) උහවි 

22) ප්රහතද්ිඹ බහන් 

23)       යජතේ අතනකුත් ළද ත් ත ොඩනළගිලි 

 

 

ඳරිඳාරන භායිේ වා නාභ දතොයතුරු ඹාාත් කිරීභ 

 

19.25. ඳරිඳහරන භහයිම් වහ නම්, තෙත්ර  ආධහයක ඳත්ර B හි තඳන්විඹ යුතුඹ. ඳශහත්, දිසත්රික්ක, ප්රහතද්ිඹ 

තඛකම් තකොට්නහල, භව න ය බහ‚ න ය බහ ව ග්රහභ නිරධහරි ම් නහභඹන් ව භහයිම් වහ 

ිංතලෝධන ඇති විටදී  ඳළවළදිලි තඳන්විඹ යුතුඹ.   

 

19.26. ඳරිඳහරන භහයිම් ිංතලෝධනඹ කශ ඳසු කුඩහ තකොටස ඇතිවූතේ නම් .හ තනභ නම් කශ යුතුඹ. 

උඋදහ: ග්රහ.නි. ම්) ග්රහභ නහභ අළුතින් එක් වූතේ නම් .හ ඹටින් කළු ඳහටින් ඉරි ඇ දළක්විඹ යුතුඹ. 

 

19.27. භිංන්ධි, න ය ළනි තනත් ළද ත් සාහන ආදිඹ නම් කශ යුතුඹ. 

 

19.28. සිඹළුභ තු නහභ දළක්විඹ යුතුඹ. ඊට අදහශ තකොට්නහල නම් ලිඹහ දළක්ීභ අලය තනො තේ. 

 

19.29. සිඹළුභ නම් ඉිංග්රීසි බහහතන් ලිඹහ දළක්විඹ යුතුඹ. අදහශ ආඹ නඹ විසින් බහවි  කයනු රඵන නිර 

නහභ ඹ ෆභ විටභ බහවි හ කශ යුතු අ ය නිළයදි අක්ය විනයහඹ බහවි හ කශ ඵට  වවුරු කශ 

යුතුඹ. ඉත් කයන රද අදහශ තනොන සිඹළුභ නම් ළභවිටභ තඹොමුතේ දළක්විඹ යුතුඹ. සාහන   

කිරීභ නිළයදි තනොතේ නම් සුදුසු ඳරිදි ිංතලෝධනඹ කශ යුතුඹ. 

 

19.30. 19.13- 19.29 දක්හ තේදඹන්හි වන් තනොකශ ඹම් ත ොයතුයක් වූතේ නම් කිඹහ තත්රුම්    

වළකින ඳරිදි වන් කශ යුතුඹ. 

 

19.31. ිංතලෝධනඹ වන් කයන රද ඳත්ර දහයඹ ිංන්දන අනුතර්යනඹක් භඟින් ඹහඵද සිඹළුභ ඳත්ර භඟ 

ිංන්දනඹ  කය ඵළලිඹ යුතුඹ. ඹම් තනො ළරපීභක් තේ නම් එභ ත ොයතුරු වන් කශ යුතුඹ. 

 

19.32. ඉව  දක්හ ඇති ආධහයක ඳත්රරට ඇතුරත් විඹ යුතු ත ොයතුරු රට අභ ය විතලේ ඹභක් ටවන් 

කිරීභට අලය තේ නම්  . වහ හර් හක් කස කශ යුතුඹ. සිඹළුභ තඹොමු ඳත්ර,  හර් හ ආදිඹ 

මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් වතික කශ යුතුඹ. 
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19.33. ම්පර්ණ කයන රද තෙත්ර ආධහයක ඳත්ර ව ය, සිඹළුභ දත්  හි  ිංයුක්   ළටිඹ ව ඊට අදහශ 

සිඹළු තඛයන මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් අත්න්  කය මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  ඳරික්හ කිරීභ වහ 

රඵහ දිඹ යුතුඹ. 

 

 

මිනින්දෙෝරු අධිකාරිදේ කාර්ඹබායඹ 

 

19.34. මිනින්තදෝරුයඹහ ත  තෙත්ර පුනරීක්ණ කහර්ඹඹ බහය දීභට ප්රාභ ඊට අදහශ සිඹළුභ තඛයන රළබී 

ඇති ඵ මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින්  වවුරු කය    යුතුඹ. මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් සිඹ කහර්ඹඹ 

අන් කශ වි භ ඔහු විසින් අලය භහර්ත ෝඳතද්ලඹන්හි වන් උඳතදස අනු සිඹ කහර්ඹඹ සිදු 

කය ඇති ඵ  වවුරු කය    යුතුඹ. භහර්ත ෝඳතද්ලඹන්හි කිසිඹම් අ ඳසු ීභක් තවෝ අත්ළැසද්දක් 

සිදුී නම් මිනින්තදෝරුයඹහ රහ නිළයදි කයහ ඉදිරිඳත් කිරීභට කටයුතු කශ යුතුඹ. 

 

19.35. ම්පර්ණ කයන රද සිඹළු ආධහයක ඳත්ර ඹහඵද ඳත්ර භඟ හ ඳඹහ ඇති අනුතර්යන වහ . න විට 

තෙත්රඹට නිකුත් කයන රද ඳත්ර භඟ ද ළඳිඹ යුතුඹ. කිසිඹම් තවෝ තනසකභක් නිරීක්ණඹ 

කශතවොත් නියදය හ ඳත්හත න ඹහභ වහ නළ  ඳරීක්හ කිරීභට මිනින්තදෝරුයඹහ ත  

උඳතදස රඵහ දිඹ යුතුඹ.  ඹහඵද ඳත්ර ිංතලෝධනඹ කශ යුතු නම් .හද හර් හ කශ යුතුඹ. 

 

19.36. අිංකි  දත් ඹන් ද  වවුරු කිරීතභන් ඳසු වතික කශ යුතුඹ. 

 

19.37. මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් සිඹ කහර්ඹඹ නිසි ඳරිදි සිදු කය ඇත්නම් මිනින්තදෝරු අධිකහරිතේ අත්න  

භඟ අදහශ සිඹළු තඛයන තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  ඹළවිඹ යුතුඹ. මිනින්තදෝරු අධිකහරිතේ 

නභ‚ අත්න ව දිනඹ සිඹළු තඛයන ර ටවන් කශ යුතුඹ. 

 

 

දජය්ම මිනින්දෙෝරු අධිකාරිදේ කාර්ඹබායඹ 

 

19.38. ප්රධහන කහර්ඹහරඹ ත  එවිඹ යුතු සිඹළු ලිඹවිලි මුර සිට ඳරික්හකය වතික කිරීතභන් අනතුරු 

ඳශහත් ර්තේඹර් ජනයහඛ ත  පිටඳ ක් හි  ආයණ ලිපිඹක් භඟ අප්රභහද තජයසන 

මිනින්තදෝරු අධිකහරි උදුයසා ග්රවණ) ත  ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ. 

 

 

භූ රක්ණාත්භක සිතිඹේ දඳශ -   1:10,000 

19.39. දෙත්රඹට ඹනු රඵන ලිඹවිලි 

 

තභභ දත්  ඳද්ධතිඹ මුළු දියිනභ ආයණඹ න ඳරිදි  පිහිටුහ ඇති අ ය ඹහත්කහලීන කිරීම් වහ 

සිතිඹම් ප්ර කහලනඹ ඳවසු වහ  ඳත්ර  1841 කට තන් කය ඇ . දුයසා ග්ර වන ත ෝචය ක්ර භ භඟින් 

තවෝ ඡහඹහතර්යණමිතික ක්රභ භඟින් ඹහත්කහලීන කයන රද භමි දත්  තෙත්ර  විභර්ලනඹ වහ  

ආධහයක ඳත්ර  තර  මුද්රණඹ කය  ඳව  වන් තඛයන භඟ තෙත්රඹට ඹනු රළතබ්. 

 උඅ) තෙත්ර  ආධහයක ඳත්රඹ 

  දත්  ඳද්ධතිතේ තිතඵන ත ොයතුරු ආශ්රතඹන් පිළිතඹර කය ඇ . තෙත්රතේ දී  නිරීෙණඹ 

කයන ත ොයතුරු ටවන් කිරීභට තභඹ බහවි හ කශ වළකිඹ. 
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උආ)  තෙත්රඹ ත  තඹොමු තකතයන ප්රලසනහලිඹ 

 උ මීට අභ ය තෙත්රතේ නීරික්ණඹ කයන රද ඹම් කිසි ිංතලෝධනඹක් තේ නම් . සිඹඛර 

ද මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් හර් හ  කශ යුතුඹ.) 

 

උඇ) අිංකි  දත්  dxf/dwg ආකහයඹට රඵහ දිඹ යුතුඹ. 

 

මිනින්දෙෝරුයඹාදේ කාර්ඹබායඹ 

19.40. තෙත්රතඹන් ත ොයතුරු රඵහ ළනිතම් දී වහ එභ ත ොයතුරු ඇතුරත් කිරීතම් දී තෙත්ර විභර්ලනඹ ඹටතත් 

රඵහ දී ඇති උඳතදස තකතයහි විතලේ අධහනඹ තඹොමු කශ යුතුඹ. ඊට අභ ය තෙත්රතේ විභර්ලනඹ 

කයන රද කිසිඹම් තවෝ විතලේෂි  රක්ණඹක් නිරීක්ණඹ කතශේ නම් . පිළිඵ හර් හ කශ යුතුඹ. 

 

19.41. ම්ඵන්ධ හඹ යහි  භහර්  තවෝ ඇශ භහර්  එකිතනක ම්ඵන්ධ වූතේ නම් තවෝ අළුතින් ඹම් 

රක්ණඹක් එකතු කයන රද්තද් නම් - GNSS  ක්රභඹ බහවි  කශ වළකි අ ය දළනට ම්භ  කයන රද 

පිඹුරු ලින් ද ත ොයතුරු රඵහ   වළක. එභ ත ොයතුරුද හර් හ කශ යුතුඹ. 

 

19.42. සාහනීඹ නියදය හඹ යහි  ත ොයතුරු ඇතුශත් කිරීතම්දී උභළනුභකින් තවෝ දළනට ඳතින 

පිඹුරුලින් තනොන අසාහන්හිදී) එභ සිඹළු ත ොයතුරු හර් හ කශ යුතුඹ. 

 

19.43. තෙත්ර විභර්ලනතඹන් ැසසකය න්නහ රද ත ොයතුරු ආධහයක ඳත්රඹට ඇතුරත් කශ යුතුඹ. විස ය 

ඇතුරත් කිරීතම්දී  සිතිඹතම් ඳරිභහණඹභ ඳත්හත න ඹහභට   ඵරහ   යුතුඹ. 

 

19.44. කිසිඹම් රක්ණඹක් තවෝ විස යඹක් ආධහයක ඳත්රතඹහි ඇතුරත් කය තනොභළති ඵ නීරික්ණඹ 

වුතවොත් .හ රකුණු කශ යුතුඹ. එතභන්භ ආධහයක ඳත්රතඹහි වන් ඹම් රක්ණඹක් තෙත්රතේ 

දක්නට තනොරළබුනතවොත් . ඵ හර් හ කශ යුතුඹ. 

 

19.45. තෙත්ර ආධහයක ඳත්රතඹහි වන් ඹම් රක්ණඹක්  ය ලතඹන්භ නිරික්ණඹ කයන රද 

රක්ණඹකට ඩහ තනස වූතේ නම් එඹ නිළයදි කය හර් හ කශ යුතුඹ. කිසිඹම්  තවෝ තර්ඛීඹ 

රක්ණඹක තකොටක් ඳභණක් හර් හ කශ යුතු අසාහන්හිදී අදහශ තකොට ඹහ රකුණ තඹොදහ 

ආයම්බ කශ යුතු අ ය අහනඹ ද  එඳරිදිභ විඹ යුතුඹ. 

 

19.46. තර්යහ‚ නම් ව රකුණු විස ය කිරීභ වහ එභ ආධහයක ඳත්රතේභ ඩහත් සුදුසු තඹොමුක් බහවි හ 

කශ යුතුඹ. 

 

ජර භාර්ග වා ජරඹ ආශ්රිත දතොයතුරු 

19.47. තෙත්ර ආධහයක ඳත්රතඹහි ජරඹ ආ්රි  ත ොයතුරු නිඛ ඳළවළතඹන් තඳන්හ ඇ .   ද නිඛ ඳළවළතඹන් 

තඳන්හ ඇති ජරඹ ආ්රි  ත ොයතුරු ර නියදය හ ඳරීක්හ කශ යුතු අ ය එහි කිසිඹම් තනක් 

තේ නම් හර් හ කශ යුතුඹ. 

 

19.48. ජරඹ ආ්රි  ත ොයතුරු ඳව  වන් ඳරිදි ර්ගීකයණඹ කශ යුතුඹ. 

1) ද්විත් තර්යහ  ඇශ උඳශර මීටර් 10 ව ඊට ළඩි) 

2)  නි තර්යහ ඇශ උඳශර මීටර් 10  ට අඩු) 

3) ද්විත් තර්යහ හරිභහර්  ඇශ උඳශර මීටර් 10 ව ඉන් ඉවර) 

4)  නි තර්යහ හරිභහර්  ඇශ උඳශර මීටර් 10  ට අඩු) 

5) ඇශ කණ්ඩි 
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6) එකිතනක වයවහ දිතන ඇශ භහර්  

7) ළ උඋඳරිභ ජර භට්ටභ ව එහි අ ඹ වන් කශ යුතුඹ) 

8) ළේ කණ්ඩිඹ 

9) අත්වරින රද ළ 

10) අත්වරින රද ළේ කණ්ඩිඹ 

11) අමුණ 

12) පිටහන 

13) තොතයොේ 

14) දිඹ ඇඛර - නහභඹන්, උ උමී ටර් ලින්), පිහිටි සාහනඹ 

15) ඹටි බිම් ජර උභඟ 

16) දිඹ භිං ඳහරභ 

17) තුය ර 

18) බුබුර/ උණු දිඹ බුබුර වහ එළනි ිංකීර්ණ ඇති සාහන 

19) තඛහඹ 

20) ඉසන්/ මිරිදිඹ භසුන් තඵෝ කයන සාහනඹ 

21) තඳොකුණ  

22) ජර උභඟ 

23) නර ජර භහර්  

24) ලි 

25) නර ලි 

26) කරපු 

27) යහඹ 

28) ධීය යහඹ 

29) ගුරු බිභ 

30) දඳත් 

 

19.49. එක් ජර භහර් ඹක්   ත් ජර භහර් ඹක්  වයවහ ළටී ඇති අසාහන්හිදී එකිතනක වයවහ ඹන 

සාහනඹ විස ය කශ යුතුඹ. උදහ: ඇශ භහර් ඹ උAqueduct), නර භහර්  (Tube), උභඟ (Tunnel) 

 

 

භාර්ග දතොයතුරු ඹාාත් කිරීභ 

19.50. චන්ද්රිකහ ඡහඹහරඳ භඟින් වඳුනහ ත් භහර්  දම් ඳළවළතඹන් ඇතුරත් කය ඇ . තෙත්රඹ ඳරීක්හ කය 

නිළයදි ඵ  වවුරු කශ යුතුඹ. 

 

19.51. එකිතනක ම්ඵන්ධ කය තනොභළති භහර්  තකොටස ප්රධහන  භහර්  ඳද්ධතිඹට ම්ඵන්ධ කශ යුතුඹ. 

ආධහයක ඳත්රතේ තනොභළති භහර්  ඇතුරත් කශ යුතුඹ. 

 

19.52. ඉදිතමින් ඳතින භහර්  ඇතුරත් කිරීතම්දි  එභ ඉදිකිරීම් අන් කිරීභට ඇස තම්න්තු කහරඹ 

වන් කශ යුතුඹ. තඹෝජි  භහර්  ඇතුශත් කිරීතම්දී . වහ අදහශ ඉඩම් අත් කයත න ඇතිද ඹන්න 

වන් කශ යුතුඹ. 

 

19.53. භහර්  ර්ගීකයණතේ නියදය හ  වවුරු කය   යුතු අ ය වඳුනහ තනො ත් භහර්  ද, දම් ඳහටින් 

තඳන්හ ඇති භහර්  ද ර්ගීකයණඹ කශ යුතුඹ. භහර්  ිංර්ධන අධිකහරිඹ භඟින් නඩත්තු කයනු 

රඵන භහර්  ඳභණක් භවහ භහර්  තර ළරකිඹ යුතුඹ. එභ භහර්  අිංකඹ‚ කි.මී  ණන වන් කය 

තිබිඹ යුතුඹ. භහර් ඹ දිතේ දුය, භහර් ඹ භඟ ම්ඵන්ධ න සාහන නහභ,  හ විස යඹ, භහර් ඹ 
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තදඳ ත ොඩනළගිලි, තඳොදු ප්රහවන භහධයඹන්  ඇති/ නළති ඵ ළරකිඛරට    යුතුඹ. උC වහ D 

ලතඹන් භහර්  ර්  කය අඩිඳහයඛ E තර ර්  කශ  යුතුඹ. ආයම්බක වහ අහන සාහන ර 

භහර්  ර්ගීකයණඹ අඳළවළදිළි තේ නම් විස ය ටවන් කශ යුතුඹ. උඋදහ. - මීටර් 2.5 ඳශර  හය ඳහය, 

තඵොයලු ඳහය ඹන ආදී තර) 

 

19.54. A, B වහ C ඹන භහර් ඹන්හි තෙත්ර ඳත්ර තකරතර් ආන්නභ න යඹට, කඩීදිඹට‚ විංදිඹට තවෝ 

ළද ත් සාහනරට ඇති දුය ටවන් කශ යුතුඹ. 

 

19.55. ඳව  වන් ත ොයතුරු තන්කය විස ය කශ යුතුඹ. 

A. ඳහරභ  

B. තඵෝක්කු උඅිංකඹ වන් කයන්න) 

C. ගුන් ඳහරභ, Over pass, Under pass, භගී ගුන් ඳහරභ 

D. උභඟ 

E. ඳත්තු ඳහරභ 

F. ප්රධහන ඵස නළතුභ 

G. ඵස ඩිතඳෝ 

H. කි.මී. කණු එභ අ ඹන් භඟ 

I. අධිතේගී භහර්  ර ඇතුඛීතම් උEntrance) වහ පිටීතම්  උExit) සාහන 

   

එභ සාහන ර නම් වන් කයන්න. 

 

 

දුේරිඹ භාර්ග දතොයතුරු ඹාාත් කිරීභ 

19.56. තඹොමුඳත්රතඹහි වන් කය ඇති දුම්රිඹ භහර් ර සාහනීඹ  නියදය හඹ  වවුරු කය   යුතු න 

අ ය කිසිඹම් ිංතලෝධනඹක් තේ නම් හර්ාහ කශ යුතුඹ. ආන්නභ දුම්රිඹ සාහනතඹහි නභ, ඹහඵද 

ඳත්රතේ ඇති දුම්රිඹ නළතුම් සාහනඹ වහ ඇති දුය ද භඟ එභ සාහනඹ ටවන් කශ යුතු න අ ය 

එභ අ ඹ කි.මී. ලින් එක් දලභ සාහනඹකට ඳත්ර තකරතයහි  ටවන් කශ යුතුඹ. 

 

19.57. දුම්රිඹ භහර්  ම්ඵන්ධතඹන් ඳව  වන් ත ොයතුරු ටවන් කශ යුතුඹ. 

1) දුම්රිඹ සාහනඹ - නභ වහ සිඹළුභ ත ොඩනළගිලි 

2) දුම්රිඹ නළතුභ - නභ වහ සිඹළුභ ත ොඩනළගිලි 

3) දුම්රිඹ අිං නඹ - නභ වහ සිඹළුභ ත ොඩනළගිලි 

4) ඳහරභ 

5) තඵෝක්කු 

6) උභඟ - .හතේ උ, දි  උමීටර් ලින්) වහ අිංක 

7) දුම්රිඹ භහර්  වයස කළපුභ වහ පියවුම් සාහන වහ .හතේ ආයම්බ න වහ අහන න 

සාහන 

 

 

ඉඩේ ඳරිවයණ දතොයතුරු ඹාාත් කිරීභ 

19.58. තෙත්ර ආධහයක ඳත්රතඹහි  දම්ඳහටින් දක්හ ඇති ඉඩම් ඳරිවයණ ත ොයතුරුර නියද් ඹ හ  වවුරු 

කය    යුතු අ ය සිදු කශ යුතු ිංතලෝධන තේ නම් .හ ද හර්ාහ කශ යුතුඹ. 

 

19.59. ක්රීඩහ පිට්ටනි, උදයහන, සුහනභමි උබහවි හ න නම් තිතබ් නම් වන් කයන්න)  ඛ රඛ ආදිතඹහි 

විස ය වන් කශ යුතුඹ. 
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19.60. යක්ෂි  ප්රතද්ලඹන්හි භහයිම් වහ නම් දළක්විඹ යුතුඹ. උඅබඹභුමි, න ිංයක්ෂි , පුයහවිදයහත්භක සාහන 

ආදිඹ) 

 

19.61. කර්භහන් පුය, තශ කරහඳ, ත ොවිඳරඛ වහ හවන නළතුම් සාහන උCar Park) තඳන්විඹ යුතු 

අ ය, .හතේ නහභ වහ .හට අයිති න භමි ප්රතද්ලඹ රකුණු කය තඳන්විඹ යුතුඹ. 

 

 

දගොඩනැගිලි දතොයතුරු ඹාාත් කිරීභ 

19.62. තෙත්ර ආධහයක ඳත්ර A හි වන්   ත ොඩනළගිලි අ රින් ඳව  වන් ත ොඩනළගිලි තෙත්රතේ 

වඳුනහ   යුතු අ ය තෙත්ර ඳත්රඹට ඇතුරත් කිරීතම්දී .හ නම් කශ යුතුඹ. ඹම් ත ොඩනළගිලි නහභඹන් 

ඇතුරත් කිරීතම්දී එඹට අයිති න සිඹළුභ ත ොඩනළගිලි තඳන්විඹ යුතුඹ. 

1) තඵෞද්ධ විවහය වහ ඳන්ඛ  

2) ඳඛලි   

3) මුසලිම් ඳඛලි 

4) හින්දු තකෝවිඛ 

5) ඳහඛ 

6) කහර්මික විදයහර 

7) උස අධයහඳන ආඹ න 

8) තයෝවඛ 

9) යජතේ ආඹ න 

10) ඵළිංකු, ිංසාහ වහ යසාහපි  භණ්ඩර 

11) තඳොලිස සාහන / තඳොලිස මුයතඳොශඛ 

12) අධිකයණ ිංකීර්ණ 

13) ිංචහයක තවෝටඛ , නිහඩු නිතක් න ව  හනහඹම් 

14) ඉන්ධන පියවුම් වඛ 

15) කර්භහන්  ලහරහ උතත් කර්භහන්  ලහරහ, යඵර් කර්භහන්  ලහරහ, ඇඟලුම්  කර්භහන්  

ලහරහ ආදි ලතඹන් නම් වන් කශ යුතුඹ) 

16) කතිවහසික ළද ත්කභක් හි  සාහන උනටඹුන් ලතඹන් ඳතී නම් වන්       

 කයන්න) 

17) ගුන් ත ොටුඳර ,තවලිතකොප්ටර් අිං න 

18)  ළඳළඛ කහර්ඹහර, උඳ  ළඳළඛ කහර්ඹහර, නිතඹෝජි   ළඳළඛ කහර්ඹහර 

19) නිහ ිංකීර්ණ වහ .හතේ නහභඹන් .හ අයිති ප්රතද්ලඹ 

20) පුස කහර  

21) ප්රජහ ලහරහ 

22) ත ොවිජන තේහ භධයසාහන 

23) විදුලි ඵරහ හය, උඳ විදුලි ඵරහ හය, ප්රධහන  ට්රහන්සතෂොභර් , සුශිං විදුලි   ඵරහ හය,  

කුළුණු වහ ටර්ඵයින 

24) රඳහහිනි, ගුන් විදුලි,  දුයකාන ිංඥහ හුභහරු කුළුණු, ශී හ හය පිහිටි   

ත ොඩනළගිලි  

25) ප්රදිඳහ හය 

26) තනත් ළද ත් ත ොඩනළගිලි උ. . ප්රතද්ලඹට අදහශ න ඳරිදි ළද ත් න   

ත ොඩනළගිලි දළක්විඹ යුතුඹ.) 

 

19.63. ඉව  ර්ගීකයණඹන් ඹට ට  ළතනන නමුත් තෙත්ර ආධහයක ඳත්ර A හි වන්  තනොන තනත් 

ත ොඩනළගිලිද වන් කශ යුතුඹ. 
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19.64. ත ොඩනළගිලි ර නම් වන් කිරීතම්දි අදහශ ිංවිධහනඹ බහවි හ කයනු රඵන නිර නහභඹ තඹදිඹ 

යුතුඹ. කිසිඹම් නහභඹක් දළක්විභ වහ අදහශ සාහනතේ ඉඩකඩ ප්රභහණත් තනොතේ නම් . වහ 

අිංකඹක් බහවි හ කය අදහශ විස යඹ තෙත්ර ඳත්රතේ තකරයක අදහශ අිංකඹ ඹටතත් වන් කශ 

යුතුඹ. නම් කයන රද ත ොඩනළගිලි කිහිඳඹක් ඇති අසාහක ළද ත් ත ොඩනළගිලි කිහිඳඹක් 

ඇත්නම් .හතේ උ අනු කිභිඳඹක් ත ෝයහ න්න. 

 

අධිඵරැති විදුලි රැවැන් 

 

19.65. 33,000 තවෝ ඊට ළඩි තෝඛටීඹ හඹක් හි  ැසවළන් ඳභණක් තඳන්විඹ  යුතුඹ. තඳන්න              

සිඹළුභ අධි ඵර විදුලි ැසවළන් ර තෝඛටීඹ හඹ වන් කශ යුතුඹ. 

 

 

ඳරිඳාරන දකොට්මාල භායිේ වා නේ 

19.66. ඳශහත්, දිසත්රික්ක, ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් තකොට්නහල, ග්රහභ නිරධහරි ම් භහයිම් වහ එභ නම් ඇතුරත් කය 

ඇ . .හ නිළයදි ද ඹන්න ඳරීක්හ කය ඵරහ  වවුරු කශ යුතුඹ. ඊට අභ ය ග්රහභ නහභ වහ තනත් 

සාහන නහභඹන් ද උප්රතද්ලඹ,  භ, කඩවිදීඹ, භිංන්ධි, න යඹ ආදිඹට ඩහ කුඩහ) ඩහත් සුදුසු න 

සාහනඹන්හි වන් කශ යුතුඹ. ග්රහභ නිරධහරි තම් නභ අහනතේ “GN” ඹන්න වන් කශ යුතු 

අ ය ග්රහභ නහභඹ ඹටින් ඉයක් ඇඳිඹ යුතුඹ. භව න ය බහ, න ය වහ වහ භවළලි කරහඳ ර භහයිම් 

වහ එභ නම් ඇතුශත් කශ යුතුඹ. 

ඳරිඳහරන භහයිම්ර තනසකම් සිදුී ඇත්නම් අදහශ  ළට් නිතේදනඹ ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ. 

 

19.67. තු නහභ නිඹමි  සාහනඹන්හි වන් කශ යුතුඹ. තු නහභ වන් කිරීතම්දි එභ තුඹහඹට අදහශ 

තකොට්නහල නහභඹ ද ප්රධහන තුඹහතේ නභට ඳවලින් වන් කශ යුතුඹ. 

 

19.68. අදහශ ත ොයතුරු ආධහයක ඳත්රඹට ඇතුරත් කිරීතභන් අනතුරු, ඇතුරත් කය ඇති ඹහඵද ඳත්ර දහය 

භඟ තවෝ . න විට තෙත්රඹට නිකුත් කය ඇති ඹහඵද ඳත්ර ර දහය භඟ තවෝ හ ඳරික්හ කශ 

යුතුඹ. ඹම් තනො ළරපීභක් නිරික්ණඹ කතශේ නම් නළ  ඳරික්හ කශ යුතුඹ. ආධහයක ඳත්රතේ 

නියදය හඹ  වවුරු කය    යුතු අ ය අලය අසාහන්හි දී නිළයදි කිරීභ වහ හර් හ කශ 

යුතුඹ. ඊට අභ ය ඹහඵද ඳත්ර ර රක්ණ ව ත ොයතුරු නිළයදි කය .හ ද ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ. 

 

 

ඳරිගණක ආශ්රිත ක්රිඹාකායකේ 

19.69. තෙත්රතේ ඳරීක්හතන් ඳසු ැසසකය ත් ත ොයතුරු අිංකි  ත ොනුට ඇතුරත් කිරීභ වහ „සාය 

කශභනහකයණ ආධහයකඹ‟ බහවි හ කශ යුතුඹ. . අනු තභත ක් වන් තනොකශ ත ොයතුරු 

ඇතුරත් කිරීභට වළකින ඳරිදි අළුතින් සාය ඇති කශ යුතුඹ. තෙත්ර පුනරීක්ණතේදී අළුතින් තොඹහ 

 ත් භහර්  ව ඇශඛ ඇතුරත් කිරීභට බහවි හ කයන රද සාය ඳළවළදිළි වඳුනහ   වළකින ඳරිදි  

.හ  නම් කශ යුතුඹ. 

                         උදහ -:     ජර භහර්       -  STRMR 

   න භවහ භහර්  -  MNRDF 

 



තද.භළ.තය.                 සිතිඹම්කයණඹ 
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19.70. තෙත්රතේ තනොභළති ඹම් රක්ණඹක් ඉත් කිරීභට අලය  තේ නම් එභ ත ොයතුරු අදහශ සායඹන්හි 

ඇතුරත් කශ යුතුඹ. 

උදහ - :  ඹම් ජර භහර් ඹක් ඉත් කශ යුතු නම්         -  STRMD 

       ඹම් ප්රතේල භහර් ඹක්  ඉත් කශ යුතු නම්   -  FTPHD 

 

19.71. ළක තකොටස තවෝ ද්විත් තර්යහ ජර ප්රහවඹක නම් කිහිඳඹක් බහවි හ කය ඇති අසාහක එභ 

තකොටස ඳළවළදිලි  තන් කය තඳන්විඹ යුතුඹ. එතේ තන්කය තඳන්විභ වහ බහවි හ කයන රද 

තර්යහ STRMV/ TANKV ඹන සාය ර ඇතුරත් කශ යුතුඹ. 

 

19.72. ඳයන රද කහර්ඹඹ ම්පර්ණ කිරීතභන් ඳසු ඳව  වන් තඛයන මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  බහය 

දිඹ යුතුඹ. 

1) තෙත්ර ආධහයක ඳත්රඹ  

2) අිංකි  දත්  උGNNS point, Coordinates, details, Geotag Photos ඇතුරත් කයන රද) 

3) යක්ෂි  වහ තන්කයන රද බිම් ප්රතද්ලර  ත ොයතුරු හි  ඳත්ර (ප්රහ. තඛ. භඟින්)  

4) ග්රහභ නහභ තඛයනඹ  ව තෙත්රතඹන් රඵහ න්නහ ග්රහභ නහභ තඛයනඹ 

5) තඹොමු කයන රද ප්රලසනහලිඹ 

6) තඹොමු කයන රද  ළටළු වහ පිළි තුරු වහ  මිනින්තදෝරුයඹහතේ නිරීක්ණ ඇතුශත් 

හර් හ 

7) ත ොඩනළගිලි,  ම් වහ තනත් රක්ණ වහ බහවි හ කයන රද නම් ඉිංග්රීසිතඹන් වන් 

කයන රද  තඛයනඹ 

 

 

 

මිනින්දෙෝරු අධිකාරිදේ වා දජය්ම මිනින්දෙෝරු අධිකාරිදේ කාර්ඹබායඹ 

 

19.73. 19.34 සිට 19.38 තේදඹන් හි දක්හ ඇති කරුණු අනු කටයුතු කශ යුතුඹ. 

 

ගුන් භැනුේ වා භූමිතික ඳාරන රෙය   පිහිටුවීභ 

19.74. ඉ හ තවො භමිතික ඳහරන රෙය  පිහිටුීභ ඕනෆභ ජහඹහතර්යනමිතික වහ සිතිඹම්කයණ කටයුත් කදී 

ඉ හභත් ළද ත් කරුණකි. පිළිතඹර කය අන් කයන රද සිතිඹභක නියදය හ . වහ මලික 

කය ත් තඳොතශොතේ පිහිටුන රද භමිතික ඳහරන රෙය ර නියදය හඹභ තනොතේ. 

ඡහඹහරඳ ඉ හ  තවොඳින් අධයඹනඹ කිරීතභන් අනතුරු භමිතික ඳහරන රෙය  ත ෝයහ    යුතුඹ. . 

වහ ඳළවළදිලි දෘයභහන ත්රිභහන ඡහඹහරඳ උසටීරිතඹෝ) යු ර බහවි හ කශ යුතුඹ. 

 

19.75. තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි උභමිතික) විසින් අලය මලික භත ෝලීඹ යණ්ඩහිංක වඳුනහ  ත් වි  

.හ වහ අලය නියදය හ හි  සාහනීඹ රඳ ටවන් ඇ දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු 

අධිකහරි ත  භළනුම් කටයුතු ආයම්බ කිරීභ වහ ඹළවිඹ යුතුඹ. 

්ාානීඹ රඳටවන -  භමිතික ඳහරන රෙය අනුතර්යනඹක රකුණු කය අඟරට දම්ළඛ 16 ඳත්රතේ 

තවෝ 1:50,000 සිතිඹභකින් අභ ය විස ය ඇතුරත් කය ඉව  රඳ ටවන කස කශ යුතුඹ. 

 

19.76. තවො  භට්ටතම් භමිතික ඳහරන රෙය  වහ ඳව  වන් අලය හඹන්  පුයහ තිබිඹ යුතුඹ. 

1) තීව්ර හඹ ළඩි තවොඳින් අර්ා දක්හ ඇති සිඹළුභ ඡහඹහරඳර තවොඳින් වඳුනහ   වළකි 

සාහන විඹ යුතුඹ. 

2) තභභ රෙය  ජහඹහරඳතඹහි භඵය සාහන    ී තිබිඹ යුතුඹ. 
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19.77. තියස ඳහරන රෙය  වහ න ඡහඹහරඳ සුළු ලතඹන් සියස ඳහරන ඡහඹහරඳ ලින් තනස තේ. 

තියස ඳහරන රෙය වහ න ඡහඹහරඳ ඉ හ තීව්ර න අ ය තියස තවොඳින් අර්ා දක්හ ඇති අ ය 

සියස ඳහරන රෙය එ යම් තීව්ර හතඹන් ඉවර තවෝ තවොඳින් අර්ා නිරඳනඹ කයන රද ඡහඹහරඳ 

තනොතේ. තකතේ නමුත් ත ෝයහ  ත් සියස ඳහරන රෙය  සියස ඉ හ තවොඳින් අර්ා නිරඳනඹ කය 

තිබිඹ යුතුඹ. 

 

19.78. ත ෝයහ ත් රෙය ඡහඹහරඳ  භ  රකුණු කයන රද ෘත් ඹ තුර විඹ යුතුඹ. ෆභ විටභ භමිතික 

රක්ණ  බහවි හ කිරීභට උත්හව කශ යුතුඹ. තියස ඳහරනඹ වහ තඳොදුතේ සුදුසු න රක්ණ නම්, 

භහර්  එකිතනක වමුන සාහන, කුඩහ ඳඳුරු , ත ොඩනළගිඛරක තකරය, ළට තකරය, දුම්රිඹ භහර්  

එකිතනක වමුන සාහන තවෝ ජර සාහන ආදිඹ තේ. තභභ ඳහරන රෙය ඡහඹහරඳ ර තන හි  

තවත් ආයණඹ වූ ප්රතද්ල ර තනොපිහිටුවිඹ යුතුඹ. විතලේතඹන් ඹහඵද පිහිටි එකිතනකට තනස 

දිනඹන්හි රඵහ  ත් ඡහඹහරඳ තදතකහිභ එභ රෙය   පිහිටන ඳරිදි ත ෝයහ    යුතුඹ. 

 

19.79. ඉ හභ සුදුසු සියස ඳහරන රෙය කුඩහ භ ර ව සුළු ලතඹන් ඉවලින් පිහිටි ප්රතද්ලඹක පිහිටිඹ 

යුතුඹ. ඇ ළම් ඉ හ කුඩහ ප්රතද්ල ආන්නතේ  ස,  ඛ ආදී ත්රිභහන වළඩඹ ඩහත් තවොඳින් දළකිඹ වළකි 

සහබහවික රක්ණ හි  ප්රතද්ල තම් වහ සුදුසු තේ.  ණ බිම් හි  උස කඳු තවෝ විෘ  බිම් වළකි 

ෆභ විටභ ඵළවළය කශ යුතුඹ. එනම් ත්රිභහන රක්ණ තවොඳින් නිරීක්ණඹ කිරීභ එහිදී අඳවසු විඹ 

වළක. භහර්  තේදනඹ න කුඩහ  ෘණ බිම් තවෝ කුඩහ විෘ  සාහන ආදිඹ ඩහභ සුදුසු සියස ඳහරන 

රෙය  තේ. 

 

19.80. ඇ ළම් අසාහර තියස වහ සියස ඳහරන රෙය වහ එක තේ සුදුසු රෙය තොඹහ  ළනීභ දුසකයතේ. 

තියස ඳහරන රෙය වහ නිඹමි  ප්රභහණඹ ව තීව්ර හඹ තිබිඹ යුතු අ ය සියස ඳහරන රෙය 

භ ර ප්රතද්ලඹක තවො තීව්ර හඹක් හි  ඡහඹහරඳ ර තිබිඹ යුතුඹ. . අනු එකිතනකට ඹහඵද 

පිහිටි රෙය  තදකක් ත ෝයහ    යුතු අ ය ඉන් එකක් සියස ඳහරන රෙය වහ ද අතනක් රෙය 

තියස ඳහරන රෙයඹ තර ද ත ෝයහ    යුතුඹ. 

 

19.81. ඡහඹහතර්යණමිතික ිඛපීන්වට ත ෝයහ ත් රෙය වඳුනහ  ළනීතම්දී ඇතින අවිනිලසචි බහඹ තුයන් 

කිරීභ වහ ඔවුන් විසින් ඡහඹහතර්යණමිතික දශ ටවනක් කස කයනු ඇ . ඡහඹහරඳර දක්නට 

රළතඵන ඳරිදි තභභ ත ෝයහ  ත් රෙය ර අට ත ොයතුරුද භඟ නිලසචි  පිහිටීභ එභ දශ ටවතනහි 

රකුණු කය    යුතුඹ. ඡහඹහරඳඹට හතප්ක් දශ ටවතන් පිහිටීභ වන් කශ යුතුඹ. මීට අභ ය 

ඡහඹහරඳඹ භ  ත ෝයහ  ත් රෙයඹක් රකුණු කිරීභ අලයතේ. ත ෝයහ  ත් රෙයතේ නළ  භළනුම් 

කිරීභට අලය වුතවොත් බහවි හ කිරීභ වහ මිනින්තදෝරුයඹහතේ දශ ටවන කස කශ යුතුඹ. 

උඇමුණුභ 01 ඵරන්න) 

 

19.82. සිඹළුභ රෙය  එකිතනක ජහර   විඹ යුතුඹ. භමිතික ඳහරන රෙය තම් වහ බහවි හ කශ වළකි 

අ ය    තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි උ භමිතික) තේ වහඹ රඵහ    වළක. 

 

19.83. සිඹළු ළඩ අහනතේ  ණනඹ කයන රද යණ්ඩහිංක, රඵහ  ත් ඡහඹහරඳ, ඡහඹහතර්යණමිතික දශ 

ටවන් වහ මිනින්තදෝරුයඹහතේ ටවන් ආදිඹ දිසත්රික්  ේ තඹසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින්  තජයසන 

මිනින්තදෝරු අධිකහරි උගුන් භළනුම්) ත  තඹොමු කශ යුතුඹ. 
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19.81 දේෙඹ          ඇමුණුභ 01 

භූමිතික ඳාරන රෙය  - ෙත්ත ඳත්රඹ 

1. සාහනීඹ අිංකඹ  :    4. තකොට්නහලඹ :  

2. 1: 50,000 ඳත්ර අිංකඹ  :     5. දිසත්රික්කඹ: 

3. ත ෝයහ ත් ඡහඹහරඳ අිංකඹ :   6. මිනින්තදෝරුයඹහතේ නභ : 

 

                                                             උ 

 

                                                                               

 

 

   

 81/ F / A 

             ඡහඹහතර්යණමිතික දශ ටවන 

 

                                                                                 

 උ 

   1.3 m    

                        3m          2m      

            

                                                                   

                        81/ F / A 

මිනින්තදෝරුයඹහතේ දශ ටවන 

 

7. යණ්ඩහිංක  (i) උතුය උමීටර්)   125452.00 

              උii) නළත නහිය උමීටර්)  476234.00 

   උiii) උ උමීටර්)   54.78 

 

8. රෙයතේ විස යඹ - ................................................. 
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9.  (i) භළනුම් ක්රභඹ - ................................. 

උii) තෙත්ර තඳොත්අිංකඹ - ........................... 

උiii) භනින රද දිනඹ  : ................................. 

10.       උ භනින රද ක්රභඹ  : ...........................................  

භට්ටම් තඳොත්අිංකඹ : ......................... 

භට්ටම් රඵහ ත් දිනඹ : .............................. 

 

 

අත්න: ......................................................... 

නභ :  ............................................................ 

යජතේ මිනින්තදෝරු  

    දිනඹ: .................................... 

 

 

  ඳරීක්හ කයන රද්තද් : .................................... 

  නභ     : .................................... 

මිනින්තදෝරු අධිකහරී  

දිනඹ  

 

 

අනුභ  කයන රද්තද්   : ............................................ 

  නභ     : ....................................  

තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි 

දිසත්රික්කඹ  

 

 

 

 



තද.භළ.තය.                 සිතිඹම්කයණඹ 
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ශුපධි ඳත්රඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



තද.භළ.තය.                 සිතිඹම්කයණඹ 
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ශුපධි ඳත්රඹ 

 



තද.භළ.තය.  බිම් භළනීභ වහ තඹතදන යසාහපි  නීතීන්  
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20 ැනි ඳරිච්දේෙඹ 

බිේ භැනීභ වා දඹදෙන ය්ාාපිත නීීනන් 

ඳටුන 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 
වි්තයඹ පිටු 

 යාජ න්තක ඉඩේ අනය ගා ආඥාඳනත 

20.1.  යහජ න් ක ඉඩම් අනය  හ ආඥහඳන  උ1840 අිංක 12, 1931 අිංක 22, 1947 
අිංක 08 ආඥහඳනත් ව 1954 අිංක 8 දයණ ඳන ) 

1 

 භායිේ නිරඳණ ආඥාඳනත 

20.2.  භහයිම් නිරඳණ ආඥහඳන  උ1844 අිංක 1, 1905 අිංක 13, 1919 අිංක 28, 1933 අිංක 
27, 1947 අිංක 08, ආඥහඳනත් ව 1955 අිංක 22 දයණ ඳන ) 

1 

20.3.  ඉඩම් භහයිම් නිරඳනඹ කයහ  ළනීභට තනොවළකි අසාහ ර ක්රිඹහ භහර් ඹ 1 

20.4.  ර්තේඹර් ජනයහඛ විසින් එළනි භළනුම් විඹදම් වතික කිරීභ 1 

20.5.  භළනුම් විඹදම් වහ ත ීම් 1 

 ඉඩේ භැනුේ ආඥාඳනත 

20.6.  ඉඩම් භළනුම් ආඥහඳන  උ1866 අිංක 4, 1917 අිංක 2) 2 

 ඉඩේ ආඳසු ගැනීදේ ආඥාඳනත 

20.7.  ඉඩම් ආඳසු  ළනීතම්  ආඥහඳන  උ 1887 අිංක 4, 1934 අිංක 2, 1942 අිංක 57, 1955 
අිංක 22) 

2 

 ඉඩේ නියවුල් කිරීදේ ආඥාඳනත 

20.8.  ඉඩම් නියවුඛ කිරීතම් ආඥහඳන  උ1931 අිංක 20, 1932 අිංක 22, 1933 අිංක 31 
ආඥහඳනත් ව 1955 අිංක 22 දයණ ඳන ) 

2 

20.9.  ම්ඵන්ධ හඹන් දක්න අඹලුන් පිළිඵ ඳරීක්ණඹ උනිතඹෝ  අිංක 278) 2 

20.10.  නියවුඛ කිරීතම් දළන්ීතම් වන් ඉඩභ පිළිඵ විස යඹ උනිතඹෝ  අිංක 285) 2 

20.11.  ඉඩම් නියවුඛ කිරීභ අනුභ  කයහ  ළනීභ වහ උහවිඹට තඹොමු කිරීභ උනිතඹෝ  අිංක 

287) 

3 

20.12.  ඇ ළම් අසාහ රදී තඹොදහ  නු රඵන යර ක්රිඹහභහර් ඹ උනිතඹෝ  අිංක 288) 3 

20.13.  නියවුඛ කිරීතම් නිතඹෝ ඹන් ලිඹහඳදිිංචි කිරීභ ව නියවුඛ කිරීතම් නිතඹෝ  වහ 
හිමිකම් පිඹුරු නිකුත් කිරීභ උනිතඹෝ  අිංක 289) 

3 

20.14.  ර්තේඹර් ජනයහඛ ත  අලය  තු ළඳයීභ උනිතඹෝ  අිංක 290) 3 

20.15.  නියවුඛ කිරීතම්  තදඳහර් තම්න්තු විසින් නියවුඛ කිරීභ වහ  භ හ දළමීභ 
උනිතඹෝ  අිංක 291) 

4 

 යජදේ ඉඩේ (හිමිකේ දීභනා) ආඥාඳනත 

20.16.  යජතේ ඉඩම් උහිමිකම් දීභනහ) ආඥහඳන  උ1931 අිංක 21) 4 

 යජදේ භායිේගල් ආඥාඳනත 

20.17.  යජතේ භහයිම් ඛ ආඥහඳන  උ1909 අිංක 7) 4 

 ඉඩේ ංර්ධන ආඥාඳනත 

20.18.  ඉඩම් ිංර්ධන ආඥහඳන  උ1935 අිංක 19, 1946 අිංක 3, 1953 අිංක 49, 1955 අිංක 
22, 1969 අිංක 16, 1971 අිංක 21, 1973 අිංක 43) 

4 

20.19.  ඉඩම් නිතඹෝ  4 4 

20.20.  යජතේ ඉඩම් තන් කය රකුණු කයනු රළබිඹ වළකි කහර්ඹඹන් 5 

20.21.  යජතේ ඉඩම් අන්තු කිරීභ 5 



තද.භළ.තය.  බිම් භළනීභ වහ තඹතදන යසාහපි  නීතීන්  
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දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 
වි්තයඹ පිටු 

20.22.  දීභනහ ඳත්රඹට තර්යහ ටවනක් ඇමිිකඹ යුතු ඵ 6 

20.23.  නිඹමි   හසතු ත වූ විට පිඹුතර් පිටඳ ත් ළඳයිඹ යුතු ඵ 6 

 යජදේ ඉඩේ ආඥාඳනත 

20.24.  යජතේ ඉඩම් ආඥහඳන  උ1947 අිංක 8, 9 ව 1949 අිංක 13 දයණ ඳන ) 6 

20.25.  යහජන් ක ඉඩම්  ප්රදහනඹ, ඵදු දීභ වහ අන් අයුයකින් ඳයහ දිභ 6 

20.26.  ප්රදහනඹකට තවෝ දීර්ඝ කහලීන ඵද්දකට ප්රාභ ඉඩභ භළනිඹ යුතු ඵ 6 

 විවාය ඉඩේ (න්ද) ආඥාඳනත 

20.27.  විවහය ඉඩම් උන්දි) ආඥහඳන  උ1949 අිංක 28, 1950 අිංක 09) 7 

 ඉඩේ අත්කය ගැනීදේ ඳනත 

20.28.  ඉඩම් අත්කය  ළනීතම් ඳන  උ1950 අිංක 9, 1954 අිංක 39, 1955 අිංක 22, 1964 

අිංක 28, 1969 අිංක 20, 1971 අිංක 48, 1979 අිංක 8)  

7 

20.29.  තඳොදු කහර්ඹඹන් වහ ඉඩභක් ත ෝයහ  ළනීභ පිළිඵ විභර්ලනඹ 7 

20.30.  තඳොදු කහර්ඹඹන් වහ ඉඩභක් තවෝ ඳයලය හක් වුභනහ ඵට වූ ප්රකහලඹ 8 

20.31.  ඉඩභ භළනීභ වහ එභ ඉඩතභහි  පිඹුය 8 

20.32.  ඉඩභක න් කඹ බහය  ළනීභ තවෝ ඉඩභක් ඳයලය හඹකට ඹටත් කිරීභ වහ වූ 
ආඥහ 

8 

 නින්ෙගේ ඉඩේ ඳනත 

20.33.  නින්ද ම් ඉඩම් ඳන  උ1968 අිංක 30) 9 

 ඉඩේ ප්රතිං්කයණ නීතිඹ 

20.34.  ඉඩම් ප්රතිිංසකයණ නීතිඹ උ1972 අිංක 1 , 1975 අිංක 39) 9 

 යජදේ ඉඩේ (න්තකඹ ආඳසු රඵා ගැනීභ) ඳනත 

20.35.  යජතේ ඉඩම් උන් කඹ ආඳසු රඵහ  ළනීතම්) ඳන  උ1979 අිංක 07) 9 

 ඉඩේ ප්රොන (විදල  විධිවිධාන) ඳනත 

20.36.  ඉඩම් ප්රදහන උවිතලේ විධිවිධහන) ඳන  - උ1979 අිංක 43)  9 

20.37.  ජනහධිඳතියඹහට තභභ ඳන  ඹටතත් යජඹ තු ඉඩම් කිසිදු අඹකිරීභකින් ත ොය 
ඳළරිඹ වළකි ඵ 

10 

20.38.  ඳළරීභට තඳය ඉඩභ භළනීම් කශ යුතු ඵ 10 

 හිමිකේ ලිඹාඳදංචි කිරීදේ ඳනත 

20.39.  හිමිකම් ලිඹහඳදිිංචි කිරීතම් ඳන  උ1998 අිංක 21) 10 

20.40.  කළඩළස ය සිතිඹම් කස කිරීභ     10 

 භැනුේ ඳනත 

20.41.  භළනුම් ඳන  උ2002 අිංක 17) 11 

20.42.  ර්තේඹර් ජනයහඛතේ ඵර ර වහ කර් යඹන් 11 

20.43.  ර්තේඹර් ජනයහඛයඹහ තවෝ ඵරඹතදන රද තනත් අඹ විසින් ඔප්පු ඉදිරිඳත් කයන 
තර ඵර කය සිටිඹ වළකි ඵ 

12 

20.44.  ර්තේඹර් ජනයහඛ විසින් අත්න් කයනු රළබ ඇ ළම් පිඹුරු ඔප්පු කිරීභ   12 

 ාක්ෂි  ආඥාඳනත 

20.45.  හක්ෂි  ආඥහඳන  උ1895 අිංක 14, 1904 අිංක 15, 1925 අිංක 16, 1927 අිංක 25, 
1928 අිංක 18, 1946 අිංක 1, 1961 අිංක 3) 

12 



තද.භළ.තය.  බිම් භළනීභ වහ තඹතදන යසාහපි  නීතීන්  
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දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 
වි්තයඹ පිටු 

 නාගරික ංර්ධන අධිකාරි නීතිඹ 

20.46.  නහ රික ිංර්ධන අධිකහරි නීතිඹ උ1978 අිංක 41, 1979 අිංක 70) 12 

 නගය වා ග්රාභ ැශසුේ ආඥාඳනත 

20.47.  න ය වහ ග්රහභ ළරසුම් ආඥහඳන  උ1946 අිංක 13, 1950 අිංක 9, 1953 අිංක 29, 
1955 අිංක 10, 1955 අිංක 22) 

13 

 වාධිඳතය හිමිකේ ඳනත                                         

20.48.  වහධිඳ ය හිමිකම් ඳන  උ ිංතලෝධි ) උ2003 අිංක 39) 13 
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20 ළනි ඳරිච්තේදඹ  1 

 

20 ැනි ඳරිච්දේෙඹ 

බිේ භැනීභ වා දඹදෙන ය්ාාපිත නීීනන් 

 
යාජ න්තක ඉඩේ අනය ගා ආඥාඳනත 

 

20.1. යාජ න්තක ඉඩේ අනය ගා ආඥාඳනත (1840 අංක 12, 1931 අංක 22, 1947 අංක 08 

ආඥාඳනත් ව 1954 අංක 8 ෙයණ ඳනත)  

 

 යහජ න් ක ඉඩම් ර අනය  හ ළරළක්ීතම් විධිවිධහන තඹොදනු පිික ඳනන රද 

ආඥහඳන කි. 

 

භායිේ නිරඳණ ආඥාඳනත

 

20.2. භායිේ නිරඳණ ආඥාඳනත (1844 අංක 1, 1905 අංක 13, 1919 අංක 28, 1933 අංක 27, 1947 

අංක 08, ආඥාඳනත් ව 1955 අංක 22 ෙයණ ඳනත) 

 

ශ්රී රිංකහතේ ඉඩම් ර භහයිම් නිලසචඹ කිරීතම් කටයුතු කිරීභ වහ අදහශ විධිවිධහන තභභ 

ආඥහඳනතින් ශසහ ඇ . තභභ ආඥහඳන  භහයිම් ආඥහ ඳනතත් නිර්චනඹක් තර දළක්විඹ වළක. 

 

යජඹට අඹත් ඉඩභක මුළු භමිතඹහි තවෝ අර්ධ ලතඹන් තකොටක් තවෝ ම්පර්ණතඹන් තවෝ භහයිම් 
අළුත් කය    යුතු තේ නම් දිසත්රික් තඛකම් තවෝ ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් විසින් ආඥහඳනතත් 8 න 
 න්තිඹ ඹටතත් කටයුතු කිරීභට ඳව  වන් ක්රිඹහ ඳටිඳහටිඹ අනු භනඹ කශ යුතුඹ. 

 

20.3. ඉඩේ භායිේ භැනුේ කයා ගැනීභට දනොවැකි අ්ාා ර ක්රිඹා භාර්ගඹ 

 

භහයිභක් තඹදීතම් තවෝ නළ  තඹදීතම් කටයුතු එළනි  ළනළත් කු විසින් තවෝ  භහ විසින් තේතඹහි 

තඹොදනු රළබු තනභ මිනින්තදෝරුයතඹකු විසින් තවෝ තුටුදහඹක අන්දමින් කශ තනොවළකි ඵ 

ප්රහතද්ශීඹ තඛකම්ට නළ තවොත් වකහය ප්රහතද්ශීඹ තඛකම්ට තඳනීගිඹ තවොත් එභ භහයිභ 

ම්පර්ණතඹන්භ තවෝ තකොටස ලතඹන් තඹොදන තර නළ තවොත් නළ  තඹොදන තර ර්තේඹර් 

ජනයහඛත න් ඉඛරහ සිටිඹ වළක. එවිට එභ ඉඛලීභ අනු ර්තේඹර් ජනයහඛ විසින් එභ භහයිභ තඹදීභ 

තවෝ නළ  තඹදීභ තවෝ කශ යුතුඹ. 

 

20.4. ර්දේඹර් ජනයාල් විසින් එැනි භැනුේ විඹෙේ වතික කිරීභ 

 

භළනීභ වහ දයන්නට සිදුවූ විඹදම්, ර්තේඹර් ජනයහඛ විසින් එභ භළනීම් අඹත් න ප්රතද්ලතේ 

ප්රහතද්ශීඹ තඛකම්ට නළ තවොත් වකහය ප්රහතද්ශීඹ තඛකම්ට වතික කය ඹළවිඹ යුතුඹ. එභ වතිකඹ 

අහන වූද තීයණහත්භක වූ ද වතිකඹ න්තන්ඹ. 

 

20.5. භැනුේ විඹෙේ වා දගවීේ 

 

ඹම් පුද් රඹකු පර්තෝක්  භළනුම් විඹදභ, ප්රහතද්ශීඹ තඛකම්ට තවෝ වකහය ප්රහතද්ශීඹ තඛකම්ට 

ත විඹ යුතු න අ ය, නමුත් එභ පුද් රඹහ එභ පර්තෝක්  ත ීභ ප්රතික්තේඳ කයන්තන් නම් තවෝ 

ත ීභ තනොරකහ වරින්තන් නම් තවෝ එතේ තනොත ීභට තවේතු දළක්ීභ වහ භතවේසත්රහත්යඹකු 

ඉදිරිතේ තඳනී සිටීභට සි හසි නිකුත් කශ වළක. එතේ තනොත ීභට එභ පුද් රඹහට හධහයන තවේතුක් 

දළක්ීභට තනොවළකි වූතේ නම් තවෝ භතවේසත්රහත්යඹහ ඉදිරිතේ තඳනී සිටීභට අභත් වූතේ නම් තවෝ 

පර්තෝක්  භළනුම් විඹදභ ත න තර නිඹභ කශ වළක. 

 

 



තද.භළ.තය.  බිම් භළනීභ වහ තඹතදන යසාහපි  නීතීන්  
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ඉඩේ භැනුේ ආඥාඳනත 

 

20.6. ඉඩේ භැනුේ ආඥාඳනත (1866 අංක 4, 1917 අංක 2) 

 

ඉඩම් භළනීතම් කටයුතු වහ අදහශ ඔප්පු ඉදිරිඳත් කයන තර ඉඛලීම් රට අදහශ ර්තේඹර් 

ජනයහඛතේ ඵර ර ළඩි කිරීභ වහ වු  ආඥහඳන  තේ. 

  තභභ ආඥහඳන , 2002 අිංක 17 දයණ භළනුම් ඳන  භඟින් අරිංගු විඹ. 

 

 

ඉඩේ ආඳසු ගැනීදේ  ආඥාඳනත 

 

20.7. ඉඩේ ආඳසු ගැනීදේ  ආඥාඳනත ( 1887 අංක 4, 1934 අංක 2, 1942 අංක 57, 1955 අංක 22) 

යජඹ විසින් තඵදහ තදන රද ඉඩම්,  හිමිකරුන් විසින් අත්වළය දභහ ඇති විට එභ ඉඩම් ම්ඵන්ධ 

කටයුතු කිරීභ වහ  වූ  ආඥහඳන කි. 

 

 

ඉඩේ නියවුල් කිරීදේ ආඥාඳනත 

 

20.8. ඉඩේ නියවුල් කිරීදේ ආඥාඳනත (1931 අංක 20, 1932 අංක 22, 1933 අංක 31ආඥා ඳනත් ව 

1955 අංක 22 ෙයණ ඳනත) 

 

ඉඩම් නියවුඛ කිරීභට අදහශ නීතීන් ිංතලෝධනඹ කිරීභට වහ විධිභත් කිරීභ වහ වූ  ආඥහඳන කි. 

ඉඩම් නියවුඛ කිරීතම් ආඥහඳන  ඹටතත් නිකුත් කය ඇති නිතඹෝ  ලින් ත ෝයහ ත් නිතඹෝ  

කිහිඳඹක් ඳව  දක්හ ඇ . 

 

20.9. ේඵන්ධතාඹන් ෙක්න අඹලුන් පිළිඵ ඳරීක්ණඹ (නිදඹෝග අංක 278) 

 

නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරිඹහ විසින් නිකුත් කයනු රඵන දළන්ීභකින් විස ය න ඉඩභ තවෝ 

ඉඩභකින්  තකොටක අයිතිඹ තවෝ ඹම්  ම්ඵන්ධ හඹක් කිඹහ ඳෆභට හිමිකම් රඵන්නවුන් 

ම්ඵන්ධ හ දක්න්නන් තර  ළතන්. නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරින් නියවුඛ කිරීතම් දළන්ීභක් නිකුත් 

කයන්නට තීයණඹ කශ වි භ සිඹළුභ ම්ඵන්ධ හ දක්න්නන්තේ නභ වහ ලිපිනඹන් තොඹහ 

 ළනීභට පිඹය    යුතුඹ. 

 

 

20.10. නියවුල් කිරීදේ ෙැන්වීදේ වන් ඉඩභ පිලිඵ වි්තයඹ (නිදඹෝග අංක 285) 

 

නියවුඛ කිරීතම් දළන්ීතම් උඳතඛයනතඹහි එභ දළන්ීතම් අඩිංගු ඉඩභ පිළිඵ ම්පර්ණ විස යඹක් 

අන් ර්   විඹ යුතුඹ.  

අ) ඉඩභ පිහිටහ ඇති දිසත්රික්කඹ, ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් තකොට්නහලඹ, ග්රහභ නිරධහරි තකොට්නහලඹ,  භ  

ආ) පිඹුරු අිංකඹ, සිඹළුභ ඉඩම් කළඵලි ර අිංකඹන්, නභ වහ ප්රභහණඹන් 

ඇ) ඉඩතම් භහයිභ 

ඈ) ඉඩභ පිහිටහ ඇති  තම් භහයිභ 

 

 ද, දළන්ීභට ඇතුරත් කය තනොභළති බිම් කට්ටි උ භ තුර පිහිටහ ඇ ත්) . ම්ඵන්ධ ක්රිඹහ 

තනොකයන ඵළවින් .හ වහ අයිතිහසිකම් ඉදිරිඳත් කිරීභට අනලය තේ.  

 

 

 



තද.භළ.තය.  බිම් භළනීභ වහ තඹතදන යසාහපි  නීතීන්  

 

20 ළනි ඳරිච්තේදඹ  3 

 

20.11. ඉඩේ නියවුල් කයා ගැනීභ අනුභත කයා ගැනීභ වා උාවිඹට දඹොමු කිරීේ (නිදඹෝග අංක 287) 

 

 භහ විසින් රද සිඹළුභ හිමිකම් ඳෆභ පිළිඵ කහර්ඹඹන් අන් වූ වි භ නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරි 

විසින් උහවිඹට තඹොමු කශ යුතු ඹළයි අදවස තකතයන නියවුඛ කිරීම් වහ හිමිකම් ඳෆභට අදහශ න 

සිඹළුභ විස ය අඩිංගු කයමින් හර් හක් පිළිතඹර කය එභ හර් හ දළන්ීම් ත ොනුද භඟ නීතිඳති 

ත  ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ. නීතිඳතිතේ උඳතදස රළබුනු ඳසු එභ නියවුඛ කිරීභ ම්ඵන්ධතඹන් 

උහවිඹට තඹොමු කිරීභට ඉඩම් ඇභතිතුභහතේ අනුභළතිඹ රඵහ  ළනීභට කටයුතු කශ යුතුඹ.  

 

තභභ ආඥහඳන  ඹටතත්  ඉදිරිඳත් කයනු රළබ ඹම් තඹොමු කිරීභක් විබහ  කිරීතම් කහර්ඹඹ වහ අළුත් 

භළනුභක් අලය ඹළයි දිසත්රික් විනිලසචඹකරු අදවස කයන ෆභ අසාහකදීභ එඵඳු භළනුභක් ඳත්නු 

රඵන තර ආඥහක් ඔහු විසින් ඳළනවිඹ වළකිඹ. 

 

20.12. ඇතැේ අ්ාා රදී දඹොො ගනු රඵන යර ක්රිඹාභාර්ගඹ (නිදඹෝග අංක 288) 

 

උහවිඹට තඹොමු කශ යුතු තනොන අන්දතම් ඹම් නියවුඛ කිරීම් ම්ඵන්ධතඹන් වූ නියවුඛ කිරීතම් 

දළන්ීතම් වන් මුළු ඉඩම් ප්රභහණඹ අක්කය 10ට ළඩි තනොන්තන් නම්  භහ විසින්භ එභ නියවුඛ 

කිරීභ අනුභ  කිරීතම් ඵරඹ නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරි තු න්තන්ඹ.  

 

 

20.13. නියවුල් කිරීදේ නිදඹෝගඹන් ලිඹාඳදංචි කිරීභ ව නියවුල් කිරීදේ නිදඹෝග වා හිමිකේ පිඹුරු 

නිකුත් කිරීභ (නිදඹෝග අංක 289) 

 

උi)  නියවුඛ කිරීතම් ආඥහඳනතත් 5උ4) ඇ  න්තිඹ ඹටතත් කිසිඹම් නියවුඛ කිරීභක් 

ම්ඵන්ධතඹන් පුද් රඹන් එක් අඹකු තවෝ ඊට ළඩි  ණනක් හිමිකරුන් ලතඹන් අනුභ  

කය ඇති විතටක එභ එක් එක් ඉඩම් කළඵළඛරක් තනුතන් හිමිකම් පිඹුයක් රඵහ  ළනීභ ස 

ආ...140 දයණ ආකෘතිතඹන් භළනුම්ඳති ත  භළනුම් ඉඛලුම් ඳත්රඹක් නියවුඛ කිරීතම් 

නිරධහරිඹහ විසින් ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ.   

 

(ii)  හිමිකම් පිඹුරු රළබීතභන් ඳසු නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරි විසින් නියවුඛ නිතඹෝ ඹ පිළිතඹර කය 

හිමිකම් පිඹුරු භඟ ඉඩම් ලිඹඳදිිංචි කිරීතම් තයජිසට්රහර් ත  නියවුඛ කිරීතම් ආඥහඳනතත් 9 

 න්තිඹ ඹටතත් ලිඹහඳදිිංචි කිරීතම් කහර්ඹඹ වහ ඹළවිඹ යුතුඹ. එහි පිටඳ  රළබුණු ඳසු, 

ඉඩම් තයජිසට්රහර් විසින්, . පිටඳ  තඛයන ලිඹහඳදිිංචි කිරීභ වහ ඉදිරිඳත් කයනු රඵන ඉඩම් 

තකතයහි ඵරඳහන නී යහනුකර තඛයනඹක් තේ රකහ, . ආඥහඳන  භඟින් නිඹමි  ඳරිදි 

අදහශ න ෆභ නියවුඛ කිරීභකභ විස ය, ඉඩම් තකතයහි ඵරඳහන නී යහනුකර තඛයන 

ලිඹහඳදිිංචි කිරීභ වහ තඛයන ලිඹහඳදිිංචි කිරීතම් ආඥහඳන  භඟින් නිඹමි  තඳො ක ටවන් 

තකොට . එක් එක් ටවන කයනු රළබ කහණ්ඩඹ වහ ඳත් තීරු  ළන පිටඳත හි නිසි තීයතේ 

වන් කය . පිටඳ  නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරිඹහ ත  ආඳසු ඹළවිඹ යුතුඹ. 

 

(iii)  නියවුඛ කිරීතම් නිතඹෝ ඹ යජතේ  ළට් ඳත්රතේ ඳරවූ ඳසු එහි එක් පිටඳ ක් ඉඩම් 

ලිඹහඳදිිංචි කිරීතම් කහර්ඹහරඹ ත  ඹළතන අ ය එක් පිටඳ ක් ඉඩම් තකොටට අදහශ 

හිමිකරු ත  ඹළවිඹ යුතුඹ. කිසිඹම් ඉඩභකට හිමිකරුන් තදතදනකුට ළඩි  ණනක් සිටින 

අසාහරදී එක් එක් පුද් රඹහ ත  නිතඹෝ තේ පිටඳත් ඹළවිඹ යුතුඹ.  

 

20.14. භැනුේඳති දත අලය තතු ැඳයීභ (නිදඹෝග අංක 290) 

 

නියවුඛ කිරීතම්  දළන්ීභක් ප්රසිද්ධ කශ වි භ නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරිඹහ විසින් එහි පිටඳ ක් 

සකීඹ තඛයනර අලය ටවන් අන් ර්   කය  ළනීතම් කහර්ඹඹ වහ භළනුම්ඳති ත  ඹළවිඹ 

යුතුඹ.  

 



තද.භළ.තය.  බිම් භළනීභ වහ තඹතදන යසාහපි  නීතීන්  
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20.15. නියවුල් කිරීදේ  දෙඳාර්තදේන්තු විසින් නියවුල් කිරීභ වා ගභ ා ෙැමීභ (නිදඹෝග අංක 291) 

 

නියවුඛ කිරීභ වහ  භ හ දළමීභට ප්රාභ නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරි විසින් . ඵ දිසත්රික් තඛකම්, 

ප්රහතද්ශීඹ තඛකම්ට වහ ර්තේඹර් ජනයහඛ ත  දළන්විඹ යුතුඹ. ඹම්කිසි  භක් නියවුඛ කිරීතම්  

තදඳහර් තම්න්තු ඹට ට ඳත් ඇති විට එභ තදඳහර් තම්න්තුතේ ඉඛලීභ පිට මි මිනින්තදෝරු  

තදඳහර් තම්න්තු විසින් එඹ පිහිටි ඉඩභ භළනිඹ යුතු තනොතේ. එතේභ නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරිතේ 

අනුභළතිතඹන් ත ොය එඵදු  භක් තුර පිහිටහ ඇති කිසිදු යජතේ ඉඩභක් විකිණීභ තවෝ අන් 

ආකහයඹකින් ඵළවළය කිරීභ තනොකශ යුතුඹ. එඵදු  ම්    “න රද  ම්” ලතඹන් වඳුන්නු රළතබ්.   

 

කිසිඹම් “න රද  භක” නියවුඛ කිරීභ අන් කශ ඉක්බිති . ඵ වහ එභ  භ නියවුඛ කයන රද 

ඵ  නියවුඛ කිරීතම් නිරධහරි විසින් ර්තේඹර් ජනයහඛ, දිසත්රික් තඛකම් වහ ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් ත  

දන්හ ඹළවිඹ යුතුඹ.  

 

 

යජදේ ඉඩේ (හිමිකේ දීභනා) ආඥාඳනත 

 

20.16. යජදේ ඉඩේ (හිමිකේ දීභනා) ආඥාඳනත (1931 අංක 21) 

 

යජතේ ඉඩම් ඵළවළය කිරීතම් දී හිමිකම් දීභනහ වහ අඹදුම්ඳත් ම්ඵන්ධතඹන් රකහ ඵළලීභට වහ 

තීයණ  ළනීභට අදහශ විධිවිධහන ළරළසභ පිික වූ  ආඥහඳන කි. 

 

 

යජදේ භායිේ ගල් ආඥාඳනත 

 

20.17. යජදේ භායිේගල් ආඥාඳනත. (1909 අංක 7) 

 

යජඹ විසින් තඵදහ තදන රද ඉඩම් ර භහයිම් අර්ා නිරඳණඹ කිරීභ වහ අලය සථීය භහයිම් ඛ 

සාහඳනඹ ව නඩත්තු කිරීභට අදහශ විධිවිධහන ළරළසීභ පිික වූ  ආඥහඳන කි.  

 

යජතේ භහයිම් ඛ තවො  ත්ත්තේ  ඵහ  ළනීභ ව එභ භහයිම් ඛ ම්ඵන්ධ කය අර්ා දක්හ ඇති 

භහයිම් ආයනඹ තනොන ඳරිදි  හන් ඳත්හ ත න ඹහභ ඉඩම් හිමිකරුතේ  කීභක් ඵ ඳනතත් 

වන් තේ. 

 

භහයිම් රක් පිහිටුහ ඇති සාහනඹක් ම්ඵන්ධතඹන් කිසිඹම් ආයවුරක් ඳළන නඟිනු රළබුතවොත්, එඹ 
නළ  භළන සාහඳනඹ කිරීභ ර්තේඹර් ජනයහඛ විසින් සිදු කශ යුතුඹ. එභ භළනුභ වහ විඹදභ ඉඩම් 
හිමිඹහ විසින් දයනු රළබිඹ යුතුඹ. 

 

 

ඉඩේ ංර්ධන ආඥාඳනත 

 

20.18. ඉඩේ ංර්ධන ආඥාඳනත (1935 අංක 19, 1946 අංක 3, 1953 අංක 49, 1955 අංක 22, 1969 

අංක 16, 1971 අංක 21, 1973 අංක 43) 

 

යජතේ ඉඩම් ර ක්රභත් ිංර්ධනඹ වහ .හ ක්රභහනුකර තඵදහ දීභට අදහශ විධිවිධහන ළරළසීභ 

තභභ ඳනතත් අයමුණ තේ. 

 

20.19. ඉඩේ නිදඹෝග 4 

තභභ ආඥහ ඳන  ක්රිඹහත්භක ීභට තඳය  ම් තඵොතවෝ  ණනක් භළන පිඹුරු කස කිරීතම් කටයුතු 

අන් කයනු රළඵ, ඉඩම් තකොභහරිස ජනයහඛ තේ අනුභළතිතඹන් ඳසු ර්තේඹර් ජනයහඛ විසින් 



තද.භළ.තය.  බිම් භළනීභ වහ තඹතදන යසාහපි  නීතීන්  

 

20 ළනි ඳරිච්තේදඹ  5 

 

හර් හ    කය ඇ . එළනි  භක භළන පිඹුරු කස කිරීතම් තීයණඹක් තනස කශ යුතු ඹළයි වළඟී 

ගිඹතවොත් එභ  භ මුළුභනින්භ ත න නළ  රකහ ඵරහ තභභ ඳනතත් ඉඩම් නිතඹෝ  4 ඹටතත් 

දක්හ  ඇති ක්රිඹහ භහර්  අනු භනඹ කයමින්, ආඥහඳනතත් විධි විධහන ඹටතත් ඉඩම් භළන පිඹුරු 

ළකී.භ වහ කටයුතු ආයම්බ කශ යුතුඹ.  තභභ ආඥහඳනතත් 8 න  න්තිඹ තකතයහි අධහනඹ 

තඹොමු කශ යුතුඹ. 

   

කිසිඹම් කහර්ඹඹක් වහ භළන ළරසුම් කය නළති ඉඩභක් ආඥහඳන  ඹටතත් කිසිඹම්  තක තනකුට 

අන්තු කය තිතබ් නම්, එභ අන් තු කය තිබීභ නිහභ එභ ඉඩම් එතේ අන් තු කයනු රළඵ ඇති 

 ළනළත් හ අඹත් ඳන්තිතේ අඹට දීභ වහ නීති ප්රකහය භළන ළශසුම් කයනු රළඵ ඇති තේ ළශකිඹ 

යුතුඹ. මුඩු බිම් ආඥහඳන  ඹටතත් තවෝ ඉඩම් නියවුඛ කිරිතම් ආඥහඳන  ඹටතත් යජතේ ඉඩම් 

ප්රකහලඹට ඳත් කයනු රළඵ ඇති ව ඉඩම් අත්ඳත් කය  ළනීතම් ආඥහඳන  ඹටතත් අත්ඳත් කයත න 

ඇති ඉඩම්ද ආඥහඳන  ඹටතත් භළන ළශසුම් කය ඇති  කඛහි එභ ඉඩම්රට ආඥහඳන තත් 168 ළනි 

 න්තිතඹන් විතලේ ආයක්හ රහ ඇ . තභහිදී 168 ළනි  න්තිඹ ඹටතත් කටයුතු කයනු 

තනුට 1979 අිංක 7 දයන යජතේ ඉඩම් උන් කඹ ආඳසු රඵහ ළනිතම්) ඳනතත් විධිවිධහන ඹටතත් 

කටයුතු කිරිභ ඩහත් උචි  ඵ ළරකිඹ යුතුඹ. 

 

 

20.20. යජදේ ඉඩේ දන් කය රකුණු කයනු රැබිඹ වැකි කාර්ඹඹන් 

ඉඩම් තකොභහරිස ජනයහඛයඹහතේ හභහනය තවෝ විතලේ විධිවිධහනරට ඹටත් , දිසත්රික් 

තඛකම්යඹහ  විසින් යජතේ ඉඩම්, ඳව  දළක්තන කහර්ඹඹන් අතුරින් කිසික් තවෝ ළඩි  ණනක් 

තවෝ වහ තන් කය රකුණු කයනු රළබිඹ වළකිඹ. 

උඅ)  ම් පුළුඛ කිරීභ 

උආ)  ම්ඵද කළරෆ 

උඇ)  ම්  ණබිම් 

උඈ) තභහි වන් කය තනොභළති  ම් කහර්ඹඹන් 

උඉ) නළ  ජනහහ කිරීම් 

උඊ) දිඹ උඛඳත් ජර භහර්  ආයක්හ කිරීභ 

උඋ) ඳ තේදී ඹහභ ළරළක්ීභ 

උඌ) යක්ෂි  කළරෆ 

උඑ) යජතේ ත ොඩනළගිලි, ඳහයඛ තවෝ ළඩ ඇතුශත් යජතේ කහර්ඹඹන් 

උ.) තද්ලගුිකක වහ තනත් ඳරිය විදයහත්භක කහර්ඹඹන් වහ ව ඳහරිරික ආයක්හ වහ 

යක්ෂි  ප්රතද්ල 

උඔ) පුයහ විදයහත්භක ව   කතිවහසික ළද ත්කභක් ඇති තද්ඛ ආයක්හ කිරීභ 

උඕ) ඳශහත් ඳහරන ආඹ නර අලය හ 

උක) න ය ිංර්ධනඹ කිරීභ 

උ ) ඇ ළම් ඳන්තිර  ළනළත් නට බිම් තු කිරීභ 

උච) ප්රතද්ලතේ ආයක්හ, ිංයක්ණඹ ව ිංර්ධනඹ පිළිඵ ළශකිලිභත්, නිඹභ කයනු රළබිඹ 

වළකි තනත් ඹම් කහර්ඹඹක් 

 

20.21. යජදේ ඉඩේ අන්තු කිරීභ 

 

තභභ ආඥහඳනතත් විධිවිධහන ඹටතත් ඹම්  ළනළත්ත කුට යජතේ ඉඩම් අන්තු කිරීතම්දී එභ ඉඩභ 

ර්තේඹර් ජනයහඛයඹහ විසින් භනිනු රළබීභට ළරළසවිඹ යුතු අ ය , එතේ භනින රද ඉඩතම් උඉම් 



තද.භළ.තය.  බිම් භළනීභ වහ තඹතදන යසාහපි  නීතීන්  

 

20 ළනි ඳරිච්තේදඹ  6 

 

ව භහයිම් රට තඹොමු කිරීතභන් ) ප්රභහණඹ ව විස යඹ . අය ඳත්රතඹහි ඇතුශත් කයනු රළබිඹ 

යුතුඹ. දිසත්රික් තඛකම් / ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් විසින් , . ප්රභහණඹට ව විස යඹට අදහශ ත ොයතුරු 

අය ඳත්රතඹහි ඇතුරත් කිරීතභන් ඳසු, . අය ඳත්රඹ ලිඹහඳදිිංචි කිරීභට ළරළසවිඹ යුතුඹ. 

 

20.22. දීභනා ඳත්රඹට දර්ඛා ටවනක් ඇමිණිඹ යුතු ඵ 

 

කිසිඹම් දීභනහ ඳත්රඹක් පිට අන්තු කයන රද ඉඩභක් ර්තේඹර් ජනයහඛ විසින් තවෝ ඔහුතේ විධහනඹ 

පිට ම්ඳහදනඹ කයනු රඵන තේ ඔහු බහයතේ තිතඵන සිතිඹභක් ආශ්රතඹන් විස ය කශ යුතුඹ. එභ 

දිභනහ ඳත්රඹ පිට ඳයන රද  ඉඩතම් තර්යහ ටවනක් . දීභනහ ඳත්රඹට ඇමිිකඹ යුතුඹ. තභ භ ටවන 

ර්තේඹර් ජනයහඛතේ විධහනඹ පිට ම්ඳහදනඹ  කශ යුතුඹ. එතවත් එඹ එතේ ම්ඳහදනඹ කශ ඵට 

වතිකඹක් එභ තර්යහ ටවතන් ලිඹහ දළක්ීභ අලය තනොතේ. 

 

20.23. නිඹමිත ගා්තු දගවු විට පිඹුදර් පිටඳතත් ැඳයිඹ යුතු ඵ 

 

ඕනෆභ පිඹුයක තවෝ එහි තකොටක පිටඳ ක් ඉඛලුම්කය නිඹමි  මුදර ත න ඕනෆභ තකතනකුට 

ර්තේඹර් ජනයහඛ විසින් එඹ නිකුත් කයනු රළබිඹ යුතුඹ. 

 

 

යජදේ ඉඩේ ආඥාඳනත 

 

20.24. යජදේ ඉඩේ ආඥාඳනත (1947 අංක 8, 9 ව 1949 අංක 13 ෙයණ ඳනත) 

 

ශ්රී රිංකහතේ පිහිටි යහජ න් ක ඉඩම් ප්රදහනඹ කිරීභ වහ  ඳයහදීභ වහත්, එඵඳු ඉඩම් වහ මුහුදු තයශ 

ඳහරනඹ කිරීභ වහ ඳරිඳහරනඹ කිරීභ වහත්, විඛ ර වහ තඳොදු තදොශ ර ජරඹ බහවි හ කිරීභ විධිභත් 

කිරීභ වහත්, ඉව  කී කරුණු රට ආ න්තුක වූ තවෝ . වහ ම්ඵන්ධ වු තනත් කරුණු වහත්, 

විධිවිධහන තඹොදනු පිික ඳනන රද  ආඥහඳන කි. 

 

 

20.25. යාජන්තක ඉඩේ ප්රොනඹ, ඵදු දීභ වා අන් අයුයකින් ඳයා දභ 

 

තභභ ආඥඳනතත් විධිවිධහනරටත් . ඹටතත් ම්ඳහදි  නිතඹෝ රටත් ඹටත්, ශ්රී රිංකහ 

ප්රජහ න්ත්රහදී භහජහදී ජනයජඹ තනුතන්-  

(1) යහජ න් ක ඉඩම් නිඹ  ලතඹන් තවෝ  හකහලික ලතඹන් ප්රදහනඹ කිරීභටත්; 

(2) යහජ න් ක ඉඩම් විකිණීභට, ඵදු දීභට තවෝ තනත් අයුයකින් ඳයහ දීභටත්; 

(3) යහජ න් ක ඉඩම් විකිණීභ, ඵදු දීභ තවෝ තනත් අයුයකින් ඳයහදීභ වහ ගිවිසුම්රට 

ඵළීභටත්; 

(4) යහජ න් ක ඉඩම්ර ඳදිිංචිීභ වහ අය ඳත්ර ප්රදහනඹ කිරීභටත්; 

(5) යහජ න් ක ඉඩභක තිබී ම්බන කිසිඹම් ද්රයඹක් තවෝ තදඹක් රඵහ  ළනීභට ඵරඳත්ර 

ප්රදහනඹ කිරීභටත්; 

(6) ඳ ඛ කර්භහන් තේ ම්පර්ණ අයිතිඹ යජඹ තකතයහි  ඵහත න, යජතේ කිසිඹම් ඉඩභක තවෝ 

යජඹ ඳයහ දී ඇති කිසිඹම් ඉඩභක ඳ ඛ  ළරීතම් තවෝ භළිකක්  ළරීතම් අයිතිඹ විකිණීභට තවෝ 

ඵදු දීභටත්; 

  ජනහධිඳතියඹහට පිළින. 

 

20.26. ප්රොනඹකට දවෝ දීර්ඝ කාලීන ඵපෙකට ප්රාභ ඉඩභ භැනිඹ යුතු ඵ 

 

ඉඩම් තකොභහරිස ජනයහඛයඹහ ෆහීභකට ඳත්න ඳරිද්තදන් ඉඩභ භළන භහයිම් රකුණු තනොකය වහ 

කයන තුරු යජතේ ප්රදහනඹක් වහ නිඹභ කශ වළකි අන්දතම් කහර ී.භහකට ඩහ දීර්ඝ වූ කය 



තද.භළ.තය.  බිම් භළනීභ වහ තඹතදන යසාහපි  නීතීන්  
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කහරී.භහකට තවෝ යහජන් ක ඉඩභක් ඵද්දට ඳයහ තදන නී යහනුකර තඛයනඹක්ද තභභ  

ආඥහඳන  ඹටතත් නිකුත් තනොකශ යුතුඹ. උ  න්තිඹ 9) 

 

 

විවාය ඉඩේ (න්ද) ආඥාඳනත 

 

20.27. විවාය ඉඩේ (න්ද) ආඥාඳනත (1949 අංක 28, 1950 අංක 09) 

 

ඉඩම් අත්කය  ළනීතම් ඳන  ඹටතත් විවහය ඉඩම් රට අදහශ න්දි මුදඛ බහයකහය භණ්ඩරඹ ත  

ත ීභට ද ඹම් නිලසචි  අලය හකට එළනි මුදඛ වහ අඹදුම් කිරීභ වහ ද . වහ ම්ඵන්ධ තවෝ 

ඊට අනුිංගික කහයණහ වහද විධිවිධහන ළරළසී භ පිික වූ   ආඥහඳන කි. 

 

 

ඉඩේ අත්කය ගැනීදේ ඳනත 

 

20.28. ඉඩේ අත්කය ගැනීදේ ඳනත (1950 අංක 9, 1954 අංක 39, 1955 අංක 22, 1964 අංක 28, 1969 

අංක 20, 1971 අංක 48, 1979 අංක 8) 

 

තඳොදු කහර්ඹඹන් වහ ඉඩම් ව ඳයලය හ අත්කය  ළනීභට විධිවිධහන ළරළසීභ පිික ද  . විධි 

විධහන  රට ම්ඵන්ධ තවෝ අනුිංගික කරුණු වහ විධි විධහන ළරළසී භ පිිකද වූ ඳන කි. 

 

20.29. දඳොදු කාර්ඹන් වා ඉඩභක් දතෝයා ගැනීභ පිළිඵ විභර්ලනඹ 

  ප්රහාමික විභර්ලනඹ ව තඹෝජි  අත්කය  ළනීභ ප්රකහල කිරීභ. 

 

(01) ඹම් ප්රතද්ලඹක ඉඩභක් තඳොදු කහර්ඹඹන් වහ අලය ඵ ඇභතියඹහ විසින් තීයණඹ කයනු 

රඵන අසාහක තදළනි උඳ  න්තිඹට අනුකර දළන්ීභක් . ප්රතද්ලතේ භවය ප්රකට 

සාහන ර ප්රදර්ලනඹ කයන තර . ප්රතද්ලඹට අඹත් දිසත්රික්කතේ අත්කය  ළනීතම් 

නිරධහරිඹහට නිඹභ කිරීභ ඇභතියඹහ විසින් කශ වළකිඹ. 

 

(02) ඉව  1 න උඳ  න්තිතඹහි වන් දළන්ීභ සිිංවර, තදභශ, ව ඉිංග්රීසි ඹන බහහ ලින් විඹ 

යුතු අ ය, . දළන්ීතභහි නිලසචි  වන් ප්රතද්ලතේ පිහිටි ඉඩභ තඳොදු කහර්ඹඹක් වහ 

අලය ඵද, . තඳොදු කහර්ඹඹ වහ . ඉඩතභහි සුදුසුකභ විභර්ලනඹ කිරීභ වහ . 

ප්රතද්ලතේ ඹම් ඉඩභකදී ඳව  3 න උඳ න්තිතඹන් ඵරඹ ඳළරුණු සිඹළු ක්රිඹහ තවෝ ඉන් 

ඹම් ක්රිඹහක් කශ වළකි ඵද . දළන්විතභන් ප්රකහල විඹ යුතුඹ. 

 

(03) ඉව  2 න උඳ  න්තිඹ ඹටතත් වු දළන්ීභක් ඹම් ප්රතද්ලඹක ඳශමු න යට ප්රදර්ලනඹ 

කිරීතභන් ඳසු, . දළන්ීභ ප්රදර්ලනඹ කිරීභට ළශළසවු අත්කය  ළනීතම් නිරධහරිඹහ විසින් ඵරඹ 

ඳයනු රළබ ඹම් නිරධහරිතඹකු තවෝ ඉව  කී තර ඵරඹ ඳයනු රළබ  නිරධහරිඹහතේ ලිඛි  

නිඹභඹ ඹටතත් ක්රිඹහකයන ඹම් නිරධහරිතඹකු විසින් අලය විඹ වළකි  ළනළත් න්, උඳකයණ, 

ද්රය , හවන වහ තුන් ද භඟ එභ ප්රතද්ලතේ ඹම් ඉඩභකට ඇතුඛ ී ඳව  වන් ක්රිඹහ කශ 

වළකිඹ. 

 

• . ඉඩභ භළන එහි භට්ටම්  ළනීභ 

• . ඉඩතභහි ඹටි ඳ ත ක් වෆරීභ තවෝ කළණීභ 

• . ඉඩතභහි භහයිම් ව ඉඩතභහි කිරීභට තඹෝජි   ඹම් ළඩක තර්යහ දළක්ීභ 

• රකුණු  ළබීතභන් තවෝ කහණු කළපීතභන් . භට්ටම් , භහයිම් ව තර්යහ රකුණු කිරීභ 

• . ඉඩතභහි තිතඵන  හක, ළටක තවෝ කළශෆක තකොටක් කඳහ එළි කිරීතභන් 

වළය අන් තරකින් . ඉඩභ භළනීභ ම්පර්ණ කිරීභ, . භට්ටම්  ළනීභ ව . භහයිම් 
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ව තර්යහ රකුණු කිරීභ කශ තනොවළකි නම්, .  හතේ ළතට් තවෝ කළරෆතේ . 

තකොට කඳහ එළි කිරීභ   

• . ප්රතද්ලතේ ඉඩභක් වුභනහ වු තඳොදු කහර්ඹඹ වහ  . ඉඩභ සුදුසු දළයි නිලසචි  

ලතඹන් දළන  ළනීභ වහ අලය තනත් සිඹළු ක්රිඹහ කිරීභ 

 

එතේ වුද, තම් උඳ න්තිතඹහි තඳයහතු වූ විධිවිධහන භඟින්  භහ ත  ඳළරුණු ඵර ර ක්රිඹහතහි 

තඹදීතභහිදී කිසිභ නිරධහරිතඹකු විසින් ත ොඩනළගිඛතඛ ඳදිිංචිකරු ත  අඩු ලතඹන් දින  ව ක 

ලිඛි  දළන්ීභක් දී තිතබ් නම් මි, ඳදිිංචිඹට  නු රළබ ඹම් ත ොඩනළගිඛරකට තවෝ එඹට ම්ඵන්ධ  

ආයණඹ කශ මිදුරකට තවෝ ත ත් කට ඇතුළු තනොවිඹ යුතුඹ. 

 

20.30. දඳොදු කාර්ඹඹන් වා ඉඩභක් දවෝ ඳයලයතාක් වුභනා ඵට ව ප්රකාලඹ 

 

(01) කිසිඹම් ඉඩභක් තවෝ ඳයලය හක් තම් ඳන  ඹටතත් අත්කය    යුතු ඹළයි 4 න  න්තිතේ 

5 න උඳ  න්තිඹ ඹටතත් ඇභතියඹහ විසින් තීයණඹ කයනු රඵන අසාහක, . ඉඩභ තවෝ 

ඳයලය හ තඳොදු කහර්ඹඹන් වහ අලය ඵට ව තම් ඳන  ඹටතත් එඹ අත්කය  න්නහ 

ඵට වූ ලිඛි  ප්රකහලඹක් ඔහු විසින් කශ යුතු අ ය, . ප්රකහලඹ සිිංවර, තදභශ, ව  ඉිංග්රීසි ඹන 

බහහ ලින්  ළට් ඳත්රතේ ප්රසිද්ධ කයන තරද . ඉඩතම් තවෝ . අර ප්රකට සාහන ර 

ප්රදර්ලනඹ කයන තරද අත්කය  නු රඵන ඉඩභ තවෝ අත්කය  නු රඵන ඳයලය හට 

ම්ඵන්ධ ඉඩභ පිහිටි දිසත්රික්කතේ අත්කය  ළනීතම් නිරධහරිඹහට ඇභතියඹහ විසින් නිඹභ කශ 

යුතුඹ. 

 

(02) ඹම් ඉඩභක් තවෝ ඳයලය හක් ම්ඵන්ධතඹන් ඉව  1 න උඳ න්තිඹ ඹටතත් කයනු රඵන 

ප්රකහලඹක් . ඉඩභ තවෝ ඳයලය හ තඳොදු කහර්ඹඹන් වහ වුභනහ ඵට තීයණහත්භක 

හක්යඹ විඹ යුතුඹ. 

 

(03)    ඉව  1න උඳ  න්තිඹ ඹටතත්  ළට් ඳත්රතඹහි ප්රකහලඹන් ප්රසිද්ධ කිරීභ . ප්රකහලඹ ඹාහ ඳරිදි 

කශ ඵට තීයණහත්භක හක්යඹ විඹ යුතුඹ. 

 

 

20.31. ඉඩභ භැනීභ ව එභ ඉඩදභහි පිඹුය 

 

ඹම් ඉඩභක් තඳොදු කහර්ඹඹන්  වහ අලය වූ ඵට ප්රකහලඹන් 5 න  න්තිඹ ඹටතත්  ළට් 

ඳත්රතඹහි ප්රසිද්ධ කයනු රළබ විට මිනින්තදෝරු තදඳහර් තම්න්තු විසින් . ඉඩභට පිඹුයක් හදහ 

තනොභළති නම් තවෝ තම් ඳන  ඹටතත් වු නීති කෘ යර කහර්ඹඹන් වහ ප්රතඹෝජනඹට  ළනීභ වහ 

සුදුසු එළනි පිඹුයක් තනොභළති නම් . ඉඩභ පිහිටි දිසත්රික්කතේ අත්කය  ළනීතම් නිරධහරිඹහ විසින් . 

තදඳහර් තම්න්තුතේ මිනින්තදෝරුයතඹකු රහ තවෝ  ර්තේඹර් ජනයහඛතේ විධහන ඹටතත් ක්රිඹහකයන 

ඵරඹරත් මිනින්තදෝරුයතඹකු  රහ . ඉඩභ භළන එහි පිඹුයක් ෆදීභට ළරළසවිඹ යුතුඹ.   

 

 

20.32. ඉඩභක න්තකඹ බාය ගැනීභ දවෝ ඉඩභක් ඳයලයතාකට ඹටත් කිරීභ වා ව  ආඥා 

 

17 ළනි  න්තිඹ ඹටතත් තීයණඹක් කිරීතභන් ඳසු ඹම් අසාහක ඇභතියඹහ විසින්  ළට් 

ඳත්රතඹහි ඳශකයනු රඵන ආඥහකින්, 

 

• . තීයණඹ ඹම් ඉඩභක් අත්කය   ළනීභට අදහශ න විට,  . ඉඩභ පිහිටහ ඇති දිසත්රික්කතඹහි 

අත්කය  ළනීතම් නිරධහරිඹහට  තවෝ අත්කය  ළනීතම් නිරධහරිඹහ විසින් . වහ ඵරඹ තදනු 

රළබ ඹම් නිරධහරිතඹකුට යජඹ තනුතන් . ඉඩතභහි න් කඹ බහය  න්නහ තර නිඹභ 

කශ වළකිඹ. නළ තවොත්  

 



තද.භළ.තය.  බිම් භළනීභ වහ තඹතදන යසාහපි  නීතීන්  

 

20 ළනි ඳරිච්තේදඹ  9 

 

• . තීයණඹ ඹම් ඳයලය හක් අත්කය  ළනීභට අදහශ න විට, . ඳයලය හ අත්කය 

 ළනීභට නිඹමි  ඇත්තත් ඹම් ඉඩභකින් ද . ඉඩභ . ඳයලය හට ඹටත් විඹ යුතුඹළයි 

ප්රකහල කශ වළකිඹ. 

 

  එතේ වුද, 

• 2 ළනි  න්තිඹ ඹටතත් දළන්ීභක් . ඉඩභ පිහිටහ ඇති ප්රතද්ලතඹහි ඳශමු යට ප්රදර්ලනඹ 

කයනු රළබීතභන් ඳසු ඹම් අසාහක තවෝ 4 ළනි  න්තිඹ ඹටතත් දළන්ීභක් . ඉඩතභහි 

තවෝ . අර ඳශමු යට ප්රදර්ලනඹ කිරීතභන් ඳසු ඹම් අසාහක ඹම් අ යහලය හක්  

තවේතු තකොට ත න ඹම් ඉඩභක න් කඹ වහභ බහය  ළනීභට අලය න විට ව  

 

• . ඳයලය හ අත්කය  ළනීභට නිඹමි  ඇත්තත් ඹම් ඉඩභකින්ද ඉඩතභහි තවෝ එඹ අර 4 

න  න්තිඹ ඹටතත් දළන්ීභක් ඳශමු යට ප්රදර්ලනඹ කයනු රළබීතභන් ඳසු ඹම් අසාහක 

ඹම් අ යලය හක් තවේතු තකොට ත න ඹම් ඳයලය හක් වහභ අත්කය  ළනීභට අලය 

න විට  

 

  තම්  න්තිතඹහි ඉව  වන් විධිවිධහන ඹටතත් ඇභතියඹහ විසින් ආඥහක් කශ වළකිඹ. 

 

 

නින්ෙගේ ඉඩේ ඳනත 

 

20.33. නින්ෙගේ ඉඩේ ඳනත (1968 අංක 30) 

 

හිමිකරුන් විසින් නින්ද ම් ඉඩම් රට අදහශ කුලී වහ ඵදු කරුන්තේ තේහන් නළළත්ීභ, 

තභළනි කුලී වහ ඵදු කරුන් එළනි ඉඩම් ර නිඹභ අයිතිකරුන් කිරීභ, එළනි අයිතීන් ලිඹහඳදිිංචි 

කිරීභ වහ . වහ ම්ඵන්ධ තවෝ ඊට අනුිංගික කහයණහ වහ විධිවිධහන ළරළසීභ 

 

 

ඉඩේ ප්රතිං්කයණ නීතිඹ 

 

20.34. ඉඩේ ප්රතිං්කයණ නීතිඹ (1972 අංක1 , 1975 අංක 39) 

 

ඉඩම් ප්රතිිංසකයණ තකොමිභ පිහිටුීභ, කෘෂිකහර්මික ඉඩම් ී.භහ කිරීභ, එභ ී.භහට ළඩි ඉඩම් 

තකොමිභට ඳයහ  ළනීභ, කෘෂිකහර්මික ඉඩම් ිංර්ධනඹ කය පරදහ ළඩි කිරීභ, ැසකිඹහ ළඳයීභ, 

තභභ නීතිඹ භඟින් ඉඩම් අහිමිවූන්ට න්දී ත ීභ වහ ම්ඵන්ධ තවෝ ඊට අනුිංගික කහයණහ වහද 

විධිවිධහන ළරළසීභ පිික වූ   ආඥහඳන කි. 

 

 

යජදේ ඉඩේ (න්තකඹ ආඳසු රඵා ගැනීදේ) ඳනත 

 

20.35. යජදේ ඉඩේ (න්තකඹ ආඳසු රඵා ගැනීදේ) ඳනත (1979 අංක 07) 

 

අනයතඹන් යජතේ ඉඩම් ර න් ක දයන තවෝ ඳදිිංචි සිටින  ළනළත් න්ත න් .හතේ 

න් කඹ ආඳසු රඵහ  ළනීභ වහ ද . වහ ම්ඵන්ධ වූ කරුණු වහද විධිවිධහන ළරළසීභ පිික වූ  

ආඥහඳන කි. 

 

 

 

 



තද.භළ.තය.  බිම් භළනීභ වහ තඹතදන යසාහපි  නීතීන්  
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ඉඩේ ප්රොන (විදල  විධිවිධාන) ඳනත 

 

20.36. ඉඩේ ප්රොන (විදල  විධිවිධාන) ඳනත - (1979 අංක 43)  

 

ඉඩම් ප්රතිිංසකයණ ඳන  ඹටතත් ඉඩම් ප්රතිිංසකයණ තකොමින් බහ ත  තු කයන රද 

කෘෂිකහර්මික තවෝ තු ඉඩම් යජඹ තු කිරීභ වහ විධිවිධහන ළරළසීභ වහ ද එතේ යජඹ තු 

කයන රද ඉඩම් අඹ කිරීභකින් ත ොය ඉඩම් තනොභළති  ළනළත් න් ත  ඳළරීභට වළකිනු වහද 

ඊට ම්ඵන්ධ තවෝ අනුිංගික කරුණු වහ ද විධිවිධහන ළරළසීභ පිික වූ ඳන කි. 

 

20.37. ජනාධිඳතියඹාට දභභ ඳනත ඹටදත් යජඹ තු ඉඩේ කිසිදු අඹකිරීභකින් දතොය ඳැරිඹ වැකි ඵ 

 

තදළනි  න්තිඹ ඹටතත් කයනු රඵන නිඹභඹන් ප්රකහය යජඹ තු කයන රද ඹම් ඉඩභක තකොටක් 

තභහි උඳ තඛයනතඹහි දක්හ ඇති ආකෘතිඹට හයහනුකර වූ නිඹහදන හධන ඳත්රඹක් භඟින්, ඹ 

අවු.18 කට ළඩි ශ්රී රිංකහතේ කිසිඹම් පුයළසිතඹකුට කිසිභ අඹකිරීභක් තනොභළති  ජනහධිඳතියඹහ 

විසින් ඳයනු  රළබිඹ වළකිඹ. 

 

තම්  න්තිඹ ඹටතත් යජතේ කිසිඹම් ඉඩභක් ඳළරීතම්දී ඳව  වන් කරුණු තකතයහි 

ජනහධිඳතියඹහ   ළරකිලිභත් විඹ යුතුඹ. 

• ලකය ඳළරුම්රහභිඹහට ඉඩම් කිසික් අයිති තනොතිබීභ 

• ලකය ඳළරුම්රහභිඹහතේ ඳවුතඛ ආදහඹම් භට්ටභ 

• . ඉඩභ ිංර්ධනඹ කිරීතභහි රහ ලකය ඳළරුම්රහභිඹහතේ වළකිඹහ 

 

 

20.38. ඳැරීභට දඳය ඉඩභ භැනීභ කශ යුතු ඵ 

 

යජතේ කිසිභ ඉඩභක් . ඉඩභ, ඉඩම් තකොභහරිසයඹහ ෆහීභකට ඳත්න ඳරිදි භළන භහයිම් රකුණු 

කයනු රළබීතභන් ඳසු මි, තුන් න  න්තිඹ ඹටතත් ඳළරීභ තනොකශ යුතුඹ. 

 

 

හිමිකේ ලිඹාඳදංචි කිරීදේ ඳනත 

 

20.39. හිමිකේ ලිඹාඳදංචි කිරීදේ ඳනත (1998 අංක 21) 

 

ඉඩම් තකොටක් පිළිඵ හිමිකම් විභර්ලනඹ කිරීතම් වහ ලිඹහඳදිිංචි කිරීභ වහ ද එතේ ලිඹහඳදිිංචි 

කයන රද ඉඩම් තකොටස රට අදහශ  ණුතදනු විධිභත් කිරීභ වහද . වහ ම්ඵන්ධ තවෝ ඊට 

අනුිංගික කහයණහ වහද විධිවිධහන ළරළසීභ පිික වූ ඳන කි. 

 

20.40. කැඩැ්තය සිතිඹේ ක් කිරීභ 

 

හිමිකම් ලිඹහඳදිිංචි කිරීතම් ඳනතත් 1 න  න්තිඹ ඹටතත් නිඹභඹන් ඳශ කිරීතභන් ඳසු, . 

නිඹභතඹහි නිලසචි  වන් ප්රතද්ලඹ වහ කළඩළස ය සිතිඹම් කස කයන තර, හිමිකම් නියවුඛ 

කිරීතම් තකොභහරිසයඹහ විසින් ර්තේඹර් ජනයහඛයඹහත න් ඉඛරහ සිටිඹ යුතු අ ය, . ඉඛලීභ 

කිරීතභන් ඳසු, ර්තේඹර් ජනයහඛ විසින් . කළඩළස ය සිතිඹම් පිළිතඹර කයනු රළබීභට ළරළසවිඹ 

යුතුඹ.  ද .හතේ වතික පිටඳත් හිමිකම් නියවුඛ කිරීතම් තකොභහරිසයඹහ ත  නිකුත් කයනු 

රළබීභට  ළරළසවිඹ යුතුඹ. 

 

 

 



තද.භළ.තය.  බිම් භළනීභ වහ තඹතදන යසාහපි  නීතීන්  
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භැනුේ ඳනත 

 

20.41. භැනුේ ඳනත (2002 අංක 17) 

 

ර්තේඹර් ජනයහඛයඹහට අදහශ ඵර ර වහ කහර්ඹඹ වහ විධිවිධහන ළරළසීභ පිිකද, ඉඩම් 

භළනීභ විධිභත් කිරීභ වහද, මිනින්තදෝරුරුන්තේ ෘත්තීඹභඹ ක්රිඹහ ඳළළත්භ විධිභත් කිරීභ අයබඹහ 

ඉඩම් භළනුම් බහක් පිහිටුීභ වහ ද, ඉඩම් භළනුම්  ආඥහඳන  ව මිනින්තදෝරු ආඥහඳන  ඉත් 

කිරීභ වහද, ඊට ම්ඵන්ධ තවෝ අනුිංගික කහයණහ වහද  විධිවිධහන ළරළසවිභ වහ වූ ඳන කි. 

 

20.42. ර්දේඹර් ජනයාල්යඹාදේ ඵරතර ව කර්තයඹන් 

(අ) ශ්රී රිංකහතේ සිඹළුභ ඉඩම් භළනුම් කටයුතු විධිභත් කිරීභ 

(ආ) ජහතික භමිතික ඳහරන ජහරඹ පිහිටු ීභ ව ඳරිඳහරනඹ කිරීභ. 

(ඇ) කළඩළස ය, භමිතික ව භරක්ණ භළනුම් ර නියදය හඹ වහ ප්රමිති නිලසචි  වන්    

කිරීභ. 

(ඈ) සිතිඹම් කස කිරීභ වහ ප්රමිති නිඹභ කිරීභ. 

(ඉ) 1998 අිංක 21 දයණ හිමිකම් ලිඹහඳදිිංචි කිරීතම් ඳන  ඹටතත් භළනුම් කටයුතු කිරීභට 

ඵරහතඳොතයොත්තු න ලිඹහඳදිිංචි මිනින්තදෝරුන් වහ ප්රතී න ක්රභඹක් පිහිටුීභ වහ 

ඳරිඳහරනඹ කිරීභ ව ප්රතී න වතික නිකුත් කයනු රළබ මිනින්තදෝරුරුන්තේ තඛයනඹක් 

ඳත්හත න ඹහභ.  

(ඊ) භළනුම්ඳටි, ඉතරක්තට්රොනික දුය භළනීතම් උඳකයණ, ර් භහනතේ බහවි  න GPS වහ 

ඉදිරිතේදී .භට නිඹමි  න උඳකයණ ර  අිංක තලෝධනඹ කිරීභ වහ ඳහදක තර්යහ 

 පිහිටුීභ වහ සිඹළුභ මිනින්තදෝරුරුන්ට .හ රඵහ දීභ. 

(උ) කළඩළස ය සිතිඹම් වහ පිඹුරු පිළිතඹර කිරීභට ඳවසුන ඳරිදි ව ඉඩම් ත ොයතුරු .කයහශී 

කිරීභ වහ ආධහය කය    වළකි ඳරිපර්ණ ඳහදකඹක් න ඳරිදි, කළඩළස ය භළනුම් හර් හ 

රඵහ  ළනීභ, අනුභ  කිරීභ ව ඳත්හත න ඹහභ.    

(ඌ) භ රක්ණ, තත්භහ ව විතලේ කහර්ඹන් වහ වූ සිතිඹම් නිසඳහදනඹ කිරීභ ව අදහශ 

තඛයන ඳත්හත න ඹහභ. 

(එ) භළනීභ වහ සිතිඹම්   කිරීභ භත ෝලීඹ ඳදනභක් භ  වූ  ත ොයතුරු ව ඉඩම් ත ොයතුරු 

ඳද්ධතිඹ වහ වූ අලය හ භඟ අදහශ ඉඩම් ත ොයතුරු .කහඵද්ධ කිරීභ, ප්රර්ධනඹ කිරීතම් 

කහර්ඹන් වහ වූ සිඹළු දත්  රඵහ  ළනීභ, ැසසකිරීභ ව ඹම් අයුයකින් හුභහරු කිරීභ 

ම්ඵන්ධ තඹන්  කියුතු ප්රධහන ඵරධහරිඹහ ීභ.  

(.) ඉඩම් භළනීභ, ඉඩම් ත ොයතුරු ළඳයීභ වහ ඊට අදහශ තේහ ළඳයීභ. 

(ඔ) භරක්ණ, කළඩළස ය වහ ුත්ඳන්න සිතිඹම්, දුයසා ග්රවණ දත් , ගුන් ඡහඹහ රඳ වහ 

තනත් භළනුම් ව සිතිඹම්කයණඹ පිළිඵ තඛයන රඵහ  ළනීභ,  ඵඩහ කිරීභ, 

ප්රතිනිසඳහදනඹ කිරීභ ව තඵදහ වළරීභ. 

(ඕ) උචි  අසාහ රදී , තදඳහර්තුතම්න්තු විසින් තඛයන     කශ භළනුම් ව ඉඩම් ත ොයතුරු 

බහවි හ කිරීභ තවෝ ප්රතිනිලසඳහදනඹ වහ ඵරඹ දීභ ව . ත ොයතුරු බහවි හ කිරීභ තවෝ 

ප්රතිනිලසඳහදනඹ වහ  හසතුක් අඹ කිරීභ. 

(ක) ඉඩම් භළනීභ, සිතිඹම්කයණඹ ව ඉඩම් ත ොයතුරු වහ වූ  හක්ණඹ හුභහරු කය  ළනීභ 

වහ අලය අසාහන්හි දී විතද්ශීඹ නිතඹෝජය ආඹ න භඟ ම්ඵන්ධීකයණඹ කිරීභ. 

( ) ඉඩම් භළනීභ, සිතිඹම්කයණඹ ව ඉඩම් ත ොයතුරු ක්රිඹහකහයකම් වහ අදහශ කරුණු පිළිඵ 

එතේ තදනු රළබ උඳතදස තනුතන් . ිංසාහතන් තවෝ  . ආඹ නතඹන්  හසතුක් 

අඹකිරීභ. 

(ච) ඉඩම් භළනීභට අදහශ කරුණු ම්ඵන්ධතඹන් අලය විඹ වළකි ඳර්තේණ ඳළළත්ීභ. 

(ජ) ඹම් ලිඹහඳදිිංචි මිනින්තදෝරුකුතේ ප්රතඹෝජනඹ වහ මිනින්තදෝරුයඹකුතේ තෙත්ර ටවන් 

බහවි හ කයමින් පිඹුරු කස කිරීභට ව පිඹුරු ර ර්  ප්රභහණඹ  ණනඹ කිරිභට 

ප්රීනත්ඹක් ඇති ඹම්  ළනළත්ත කුට එභ ප්රීනත්ඹ පිළිඵ විබහ  ඳත්හ  භහ ෆහීභකට 

ඳත්ීතභන් ඳසු ළශසුම් කරුතකු තර ක්රිඹහ කිරීභට ඵරඹ තදන වතික නිකුත් කිරිභ.  



තද.භළ.තය.  බිම් භළනීභ වහ තඹතදන යසාහපි  නීතීන්  

 

20 ළනි ඳරිච්තේදඹ  12 

 

(ට) තදඳහර් තම්න්තු තුර ඉඩම් භළනිභ පිළිඵ ක්රිඹහකහයකම් ර තඹදී සිටින  ළනළත් න් අ ය 

උස ෘත්තීඹභඹ ප්රමිතීන් ඳත්හත න ඹහභට   ඵරහ  ළනීභ. 

 

 

20.43. ර්දේඹර් ජනයාල්යඹා දවෝ ඵරඹදෙන රෙ දනත් අඹ  විසින් ඔප්පු ඉදරිඳත් කයන දර ඵරකය 

සිටිඹ වැකි ඵ 

 

14 න  න්තිඹ ඹටතත් ඉඛරහ සිටිනු රළබ ඔප්පුක්, තඛයනඹක් තවෝ තනත් හධන ඳත්රඹක් . 

ඔප්පු, තඛයනඹ තවෝ හධන ඳත්රඹ, අදහශ න ඳරිශ්රතේ දී තවෝ . ඉඛලීභ කයන  ළනළත් හ විසින් 

නිඹභ කයනු රඵන තනත් ඹම් සාහනඹකදී තවෝ ඉදිරිඳත් කයනු රළබිඹ වළකි අ ය 14 ළනි  න්තිඹ 

ඹටතත් .හ ඉදිරිඳත් කයන තර කයනු රඵන ඉඛලීතම් ඵරඹට අලය න ඳරිදි ඉඩම් භළනීතම් 

කහර්ඹ වහ . ඔප්පු, තඛයන තවෝ තනත් හධන ඳත්ර ඳරීක්හ කිරීතම් ඵරඹද ඇතුරත් න තර 

රකනු රළබිඹ යුතුඹ.  ද තම් ඳන  ඹටතත් 14 න  න්තිතේ වන් ඹම්  ළනළත්ත කුට එළනි 

ඹම් ඔප්පුක්, තඛයනඹක් තවෝ තනත් හධන ඳත්රඹක් තවේතුක් නළති ඳරීක්හ කිරීභට අය දීභ 

ප්රතික්තේඳ කයන තවෝ ඳළවළය වරින ෆභ  ළනළත්ත ක්භ යදකට යදකරු න අ ය, 

භතවේසත්රහත්යඹකු ඉදිරිතේ ඳත්නු රඵන නඩු විබහ ඹකින් ඳසු යදකරු කයනු රළබීතම් දී  රුපිඹඛ 

ද දවකට  තනොළඩි දඩඹකට ඔහු/ ඇඹ ඹටත් විඹ යුතුඹ. 

 

20.44. ර්දේඹර් ජනයාල් විසින් අත්න් තඵනු රැබූ ඇතැේ පිඹුරු ඔප්පු කිරීභ 

 

තම් ඳන  තවෝ ඹම් ලිඛි  නීතිඹක විධිවිධහන රට අනුකර කස කයනු රළබු, ර්තේඹර් 

ජනයහඛයඹහ තවෝ ඔහු තනුතන් ළඩ ඵරන නිරධහරිතඹකු විසින් අත්න්  ඵන රදළයි උද්තද්ික 

වහ ඹම් සිවිඛ වමුකදී හක්ෂි ලතඹන් ඉදිරිඳත් කයන රද ඹම් කළඩළස ය සිතිඹභක් පිඹුයක් තවෝ 

තනත් ඹම් පිඹුයක් තවෝ සිතිඹභක් හක්ෂි ලතඹන් බහය   යුතු අ ය, ඊට ඳටවළනි හක්ෂි ඉදිරිඳත් 

කයන තුරු එභ පිඹුය තවෝ සිතිඹභ ඇත්  ලතඹන්භ ර්තේඹර් ජනයහඛයඹහ තවෝ ඔහු තනුතන් 

ළඩ ඵරන ඹම් නිරධහරිතඹකු විසින් ඇත්  ලතඹන්භ අත්න්  ඵහ ඇති ඵට තවෝ ර්තේඹර් 

ජනයහඛයඹහතේ අධිකහරිඹ ඹටතත් එඹ කස කයනු රළබ ඵ තවෝ එභ පිඹුතර්  තවෝ සිතිඹතම් 

නියදය හඹ පිළිඵ තවෝ ඔප්පු කිරීභ අනලයතේ.     

 

 

ාක්ෂි  ආඥාඳනත 

 

20.45. ාක්ෂි  ආඥාඳනත (1895 අංක 14, 1904 අංක 15, 1925 අංක 16, 1927 අංක 25, 1928 අංක 18, 

1946 අංක 1, 1961 අංක 3) 

 

හක්ෂි ම්ඵන්ධ නීතීන් ර අර්ා දළක්ීම් වහ ිංතලෝධනඹන්  වවුරු කිරීභ වහ තභභ ආඥහඳන  

තඹොදහ  ළතන්. යුද්ධහධිකයණඹ, භා භණ්ඩර ළනි .හ වළය අතනක් සිඹළුභ උහවි ර අධිකයණ 

ක්රිඹහලිඹන් වහ තභභ ආඥහඳන  ඵර ඳළළත්තේ. 

 

 

නාගරික ංර්ධන අධිකාරී නීතිඹ 

 

20.46. නාගරික ංර්ධන අධිකාරී නීතිඹ (1978 අංක 41, 1979 අංක 70) 

 

නහ රික ිංර්ධන විඹ බහය අභහ යයඹහ විසින් ඹම් ප්රතද්ලඹක් ප්රකහලඹට ඳත් කශ විට එභ 

ප්රතද්ලතේ අනුකරක ළරසුම් ප්රර්ධනඹ කිරීභට ද ආර්ථික, භහජීඹ වහ තබෞතික ිංර්ධන ක්රභ 

ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ ද අලය නහ රික ිංර්ධන අධිකහරිඹ පිහිටු ීභට  අදහශ ද තවෝ ඊට 

අනුිංගික කහයණහ වහ විධිවිධහන ළරළසී භ පිික වූ නීතිඹකි. 



තද.භළ.තය.  බිම් භළනීභ වහ තඹතදන යසාහපි  නීතීන්  
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නගය වා ග්රාභ ැරසුේ ආඥාඳනත 

 

20.47. නගය වා ග්රාභ ැරසුේ ආඥාඳනත (1946 අංක 13, 1950 අංක 9, 1953 අංක 29, 1955 අංක 10, 

1955 අංක 22) 

ඉඩම් ළරසුම් කිරීභ වහ ිංර්ධනඹ තභභ ආඥහඳන  වඳුන්හතදන රදී. විවිධ යහඳෘති රදී 

සහබහවික ම්ඳත් වහ ත ොඩනළගිලි  ආයක්හ කය ළනීභ වහද කරුණු තභභ ඳන  ඹටතත් 

ප්රකහලඹට ඳත්කය ඇ .  

 

 

වාධිඳතය හිමිකේ ඳනත 

 

20.48. වාධිඳතය හිමිකේ ඳනත ( ංදලෝධිත) (2003 අංක 39) 

 

1973 අිංක 11 දයණ වහධිඳ ය හිමිකම් නීතිඹ වහ 1982 අිංක 25 දයණ ඳන  තනුට තභභ ඳන  

ඵර ඳළළත්තේ. වහධිඳ ය තද්ඳර ර නී යහනුකර අයිතිඹ ලිඹහඳදිිංචි කිරීභට වහධිඳ ය තද්ඳශ 

භළනුම් කිරීභ වහ අදහශ විධිවිධහන තභභ  ඳන  භඟින් රසහ ඇ . 

වහධිඳ ය තද්ඳශ ඹනු විවිධ  අලය හ වහ සහධීන .කක හි  ත ොඩන න රද භවඛ 

ත ොඩනළගිලි ර ඵදු අයිතීන් ඇතින අසාහ තේ. 

 

 18 ළනි ඳරිච්තේදතඹහි තම් පිළිඵ ළඩි විස ය වන් ඇ . 

 ඳනත් පිළිඵද ළඩි විස ය වහ   18 ළනි ඳරිච්තේදතේ ඇමුණුභ 01  ඵරන්න 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



තද.භළ.තය.  බිම් භළනීභ වහ තඹතදන යසාහපි  නීතීන්  
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ශුපධි ඳත්රඹ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



තද.භළ.තය.   කළඩළස ය භළනුම්  
 

21 ළනි ඳරිච්තේදඹ  i 

 

 21 ැනි ඳරිච්දේෙඹ 

කැඩැ්තය භැනුේ  

ඳටුන 

 

දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 

වි්තයඹ පිටු 

 කැඩැ්තය භැනුේ රට අොශ නිර්චනඹන් 

21.1.  භළනුම් ඳනතත් න ඇ ළම් නිර්චනඹන්  1 

 ඉඩේ හිමිකේ ලිඹාඳදංචි කිරීදේ ක්රිඹාලිඹ 

21.2.  ග්රහභ නිරධහරි තකොට්නහල භට්ටමින් භළනුම් කිරීභ 6 

21.3.  හිමිකම් ලිඹහඳදිිංචි කිරීතම් ඳන ට අනු කටයුතු කිරීභ 6 

21.4.  ඉඩම් විඹ බහය අභහ යයඹහ විසින් ප්රතද්ලඹ තීයණඹ කය යජතේ  ළට් 
ඳත්රතේ ඳර කිරීභ 

6 

21.5.  කළඩළස ය සිතිඹම් කස කිරීභ වහ නීතිභඹ අයිතිහසිකම් පිළිඵ තීයණඹ 
කිරීභ 

6 

21.6.  හිමිකම් ලිඹහඳදිිංචි කිරීතම්  ප්රධහන පිඹයඛ 7 

21.7.  අතිතර්ක භළනුම් කශ යුතු ඵ තීයණඹ වූ විට ඳනතත් 23  න්තිඹ අනු, 
කළඩළස ය සිතිඹභ ිංතලෝධනඹ කිරීභ 

7 

 භවජනඹා ෙැනුත් කිරීභ ව ඉඩේ කැඵලි පිළිඵ දෙත්ර  දතොයතුරු රැ්කිරීභ 

21.8.  මලික දළනුත් කිරීභ   7 

21.9.  හිමිකම් නියවුඛ කිරීතම් තකොභහරිසයඹහ විසින් ැසස කශ මුලික 
ත ොයතුරු 

7 

 ෙශ ටවන් ක් කිරීභ ව කාර්ඹාර කටයුතු 

21.10.  එක් එක් ග්රහභ නිරධහරි තකොට්නහලඹ වහ කළඩළස ය සිතිඹම් අිංක තඹදීභ 8 

21.11.  ග්රහභ නිරධහරි තකොට්නහලඹ වහ කරහඳ ළරළසභක් කස කිරීභ 8 

21.12.  2002 අිංක 17 දයණ භළනුම් ඳනතත් 10(2)  අ, ආ  න්ති අනු භළනුම් 
කටයුතුර තඹදීභ 

8 

21.13.  මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් ඳළවළදිලි පිරික්සුම් ටවනක් කස කිරීභ 8 

 දෙත්ර  දතොයතුරු රැ්කිරීභ 

21.14.  ආයවුඛ හි  ඉඩම් වහ .කහඵද්ධ විභර්ලණඹක් කිරීභ 9 

21.15.  ඉඩභට අදහශ තඛයන ඳරීක්හ කිරීභ ව භහයිම් රකුණු කිරීභ 9 

21.16.  තඳොදු භහයිභට එකඟ තනොන අසාහරදී කටයුතු කිරීභ 9 

21.17.  භහයිම් රකුණු කිරීභ, භහයිම් තඳන්න රද ඵට ව ඵරහ ත් ඵට 
අත්න් ව විස ය රඵහ  ළනීභ 

9 

 භැනුේ කටයුතු 

21.18.  සිඹළුභ කළඩළස ය භළනුම් ජහතික භළනුම් ඳහරන ඳද්ධතිඹට උSLD 99) 
ම්ඵන්ධ කිරීභ 

10 

21.19.  අයිතිහසිකම් කිඹනු රඵන ආකහයඹට භළනුම් කිරීභ 10 

21.20.  භහයිම් ආයවුඛ ඳතින  ඉඩම්ර භළනුම් කිරීභ 10 

21.21.  භහයිම් පිළිඵ ආයවුඛ විඳිඹ තනොවළකි අසාහරදී ක්රිඹහ කශ යුතු 
ආකහයඹ 

10 

21.22.  දීභනහ ඳත්ර නිකුත් කිරීභ වහ යසාහපි  පිඹුරු කස කය ඇතිවිට ව 
යහජය ආඹ න/ අර්ධ යහජය ආඹ න රට ඉඩම් ඳළරීභ වහ පිඹුරු කස 
කය ඇතිවිට  

10 

21.23.  තෙත්ර  තඳොත්  බහවි හ කිරීභ 10 

21.24.  තෙත්ර  භළනුම් වහ ම්ඵන්ධ න සිඹළු කටයුතු වහ අදහශ 
මිනින්තදෝරුයඹහ තඳෞද් ලිකභ  කි යුතුඵ 

11 

21.25.  යජතේ ඉඩම්, භහර් , ළේ ආදිඹ ඇතිවිට  ක්රිඹහකශ යුතු ආකහයඹ 11 
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දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 

වි්තයඹ පිටු 

21.26.  එක් ඉඩම් කළඵළඛරක් ඔප්පු කිහිඳඹකින් ආයණඹ න අසාහරදී 
කටයුතු කිරීභ 

11 

 පිඹුරු ැඩ 

21.27.  කළඩළස ය සිතිඹභක්  අිංක කිරීභ 11 

21.28.  කරහඳඹක ඇති ඉඩම් කළඵලි අිංක කිරීභ 12 

21.29.  ඹහඵද කරහඳ තුරට ළතටන අඩිඳහය, ඳහය ව ජරභහර්  ළනි ඳළයික 
කළඵලි ර තලේ තකොටස වහ කළඵලි අිංක කිරීභ 

12 

21.30.  අ. භ.පි. ව භ. ම.  ී  පි. තුර කළඩළස ය සිතිඹම් කස කිරීභ  12 

21.31.  කරහඳඹ තුරට ඳළයික පිඹුරු ඇතුරත් න විට කටයුතු කිරීභ 12 

21.32.  කළඩළස ය සිතිඹභක ඳරිභහණඹ 12 

21.33.  බිම්  ප්රභහණ   ණන් ඵළලීභ 12 

21.34.  කළඩළස ය පිඹුරු වහ ඉ.වි.රළ. මුද්රණඹ කිරීභ  12 

 කැඩැ්තය සිතිඹේ ක් කයන අ්ාාදේ දී එභ ප්රදපලඹ තුර සිදු කයනු රඵන දනත් 

ය්ාාපිත භැනුේ 

21.35.  තනත් යසාහපි  භළනුම් සිදු කිරීභ 12 

 ඳැයණි ය්ාාපිත පිඹුරු කැඩැ්තය සිතිඹේරට ඇතුරත් කිරීභ 

21.36.  ඳළයික යසාහපි  පිඹුරු න කළඩළස ය සිතිඹභට ඇතුරත් කිරීභ 12 

21.37.  ඳළයික යසාහපි  පිඹුය භඟින් ආයණඹ න ප්රතද්ලඹ න කළඩළස ය 
සිතිඹතම් කරහඳඹක් තවෝ ඳත්රඹක් තර ත ෝයහ  ළනීභ 

13 

21.38.  ඳරිර්ති  කළඩළස ය සිතිඹතම් කළඵලි අිංක රඵහ දීභ වහ මුද්රහක්  ළබීභ 13 

21.39.  ඳරිර්ති  කළඩළස ය සිතිඹම් කළඵලි අිංක තඛයනඹ 13 

21.40.  ඳළයික යසාහපි  පිඹුරු තුර අිංක තනොතඹද කළඵලි ඇති විට 13 

21.41.  ඳළයික යසාහපි  පිඹුය භ  බහ  කළඵලි අිංක තඹොදහ ඇති විට 14 

21.42.  ඳළයික යසාහපි  පිඹුරු තුර  නි තර්යහකින් තඳන්හ ඇති ඇශක් තවෝ 
අඩිඳහයක් ඇති විට 

14 

21.43.  පිඹුතයහි තකොටක් වහ ඳසු භළනීභක් කය න යසාහපි  පිඹුයක් 
පිළිතඹර කය ඇතිවිට 

14 

21.44.  ඳළයික යසාහපි  පිඹුය භඟින්  ම් කිහිඳඹක තකොටස ආයණඹ න විට 14 

21.45.  ඳරිර්ති  යසාහපි  පිඹුරුර පිටඳත් ඹළීභ 14 

21.46.  යසාහපි  පිඹුරු ප්රතද්ල තුර ඳසුකහලීන භළනුම් කළඩළස ය භළනුභක් තර 
කශ යුතු ඵ 

14 

21.47.  ිංතලෝධන අනුතර්යනතේ ඇතුරත් විඹ යුතු කරුණු 14 

21.48.  භහයිම් ඛ දභහ භළන දීභනහ ඳත්ර නිකුත් කශ ඉඩම් ඇති විට  14 

 කැඩැ්තය සිතිඹේ ප්රදපල තුර අත්කය ගැනීදේ භැනුේ 

21.49.  ඉඩම් කළඵළඛරක් ම්පර්ණතඹන්භ 38 උඅ) අතුරු විධහනඹ අනු අත්කය 
ත න ඇති විට 

15 

21.50.  ඉඩම් කළඵළඛරක තකොටක් 38උඅ) අතුරු විධහනඹ අනු අත්කය ත න 
ඇති විට 

15 

21.51.  ඉඩම් කළඵළඛරක් ම්පර්ණතඹන්භ 2 ළනි  න්තිඹ ඹටතත් අත්කය 
 ළනීභට නිඹමි  විට 

15 

21.52.  ඉඩම් කළඵළඛරක තකොටක් ඳභණක් 2 ළනි  න්තිඹ ඹටතත් අත්කය 
 ළනීභට තඹෝජි  විට 

15 

21.53.  ඉඩම් විස ය රළයිසතු පිළිතඹර කිරීභ 15 

 කැඩැ්තය සිතිඹේ ප්රදපල තුර වාධිඳතය දපඳශ භැනුේ 

21.54.  වහධිඳ ය තද්ඳශක් කළඩළස ය සිතිඹභකට ඇතුරත් වූ විට 15 

21.55.  භමිතේ ඉදිකය තනොභළති තඹෝජි  වහධිඳ ය තද්ඳශ වහ පිඹුරු පිළිතඹර 
කිරීභ 

15 

21.56.  වහධිඳ ය තකොටස අිංකනඹ කිරීභ 15 
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දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 

වි්තයඹ පිටු 

21.57.  ඉඩම් විස ය රළයිසතු පිළිතඹර කිරීභ 15 

21.58.  ඳළයික වහධිඳ ය පිඹුරු ඇතිවිට කටයුතු කිරීභ 16 

21.59.  වහධිඳ ය කළඩළස ය පිඹුරු ඉිංග්රිසි බහහතන් පිළිතඹර කශ යුතු ඵ 16 

 කැඩැ්තය සිතිඹේර ැඩ අන් කිරී දේදී ැෙගත් න කරුණු 

21.60.  ජහතික සිතිඹම් තඹොමු අිංකඹ තඹදීභ 16 

21.61.  යණ්ඩහිංක අ ඹන් මුද්රණඹ කිරීභ 16 

21.62.  භළනුම් තර්යහ ව ග්රිඩ් ඛ තර්යහ අිංකි   පිටඳත හි තිබිඹ යුතු ඵ 16 

21.63.  ඹහඵද ග්රහභ නිරධහරි තකොට්නහල ර නම් ව ක.සි.අිංක මුද්රණඹ කිරීභ 16 

21.64.  භතුපිට ඳහරන රෙය  වහ යණ්ඩහිංක කළඩළස ය සිතිඹතම් තඳන්ීභ 16 

21.65.  යජතේ  දීභනහ ඳත්ර අිංක ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ දළක්ීභ 16 

21.66.  කළඩළස ය සිතිඹම් සිඹඛර දළක්තන 1:10,000 සුචි ටවනක් ඳත්හ 
ත න ඹහභ 

16 

21.67.  ිංතලෝධන අනුතර්යනඹක් ව කරහඳ ට භහයිතම් අිංකි   පිටඳ ක් කස 
කශ යුතු ඵ 

16 

21.68.  මිනින්තදෝරුයඹහතේ  හර් හ 17 
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ඇමුණුභ 02 භහයිම්  ළටළු විීභට කටයුතු කශ ආකහයඹ - තඛයන ආකෘතිඹ 27 

ඇමුණුභ 03 භහයිම් තඳන්ීභ, ඉඩම් භළනීභ,භනින රද භහයිම් ඵරහ ළනීභ දළක්තන 
තඛයන ආකෘතිඹ 

28 

ඇමුණුභ 04 කළඩළස ය සිතිඹම් වහ දිසත්රික් අිංක 29 

ඇමුණුභ 05 ඳරිර්ති  කළඩළස ය සිතිඹම් කළඵලි අිංක දක්න තඛයනඹ 30 

ඇමුණුභ 06 කළඩළස ය භළනුම් දවහ මිනින්තදෝරුයඹහතේ හර් හ 31 

ඇමුණුභ 07 මිනින්තදෝරු අධිකහරිතේ ව දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරිතේ 
ඳරීක්ණ රළයිසතු 

33 

ඇමුණුභ 08 හිමිකම් වතික නිකුත් කශ ඉඩම් අතුරු තඵදීභ/ .කහඵද්ධ කිරීභ වහ 
භළනුම් කිරීභට ඉඛලීභ 

34 

ඇමුණුභ 09 හිමිකම් වතික නිකුත් තනොකශ ඉඩම් අතුරු තඵදීභ/ .කහඵද්ධ කිරීභ 
වහ භළනුම් කිරීභට ඉඛලීභ 

36 
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දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 

වි්තයඹ පිටු 

ඇමුණුභ 10 වවුඛ අයිතිඹ ඇති නියවුඛ තනොභළති ඵළවින් .කහඵද්ධ කය භළන ඇති ඉඩම් 
අතුරු තඵදීභ/ .කහඵද්ධ කිරීභ වහ භළනුම් කිරීභට ඉඛලීභ 

38 

ඇමුණුභ 11 අිංකි   දත්   ඉඛලුම් කිරීභ 40 

ඇමුණුභ 12 අහන ඉඩම් විස ය රළයිසතු/කළඵලි විස ය නිකුත් කිරීභ 42 

ඇමුණුභ 13 කළඩළස ය සිතිඹම්ර අඩිංගු පිඹුරු විස ය නිකුත් කිරීතම් තඛයනඹ 43 

ඇමුණුභ 14 ඳසුකහලීන න භළනුභට අදහශ පිඹුයක ආදර්ලඹ  44 

ඇමුණුභ 15 ඳසු කහලීන කයනු රඵන කළඩළස ය භළනුම් වහ මිනින්තදෝරුයඹහතේ 
හර් හ 

45 

ඇමුණුභ 16 කළඩළස ය සිතිඹම් ර අනුතඵදීම් වහ .කහඵද්ධ කිරීම් වහ කයනු රඵන 
භළනුම් රදී මිනින්තදෝරු තදඳහර් තම්න්තුතේ ඳරීක්ණ ටවන් ඳත්රඹ 

47 

ඇමුණුභ 17 ඉඩම් .කහඵද්ධ කිරීභ/අතුරු තඵදීභ වහ ඉඛලීභ-ආකෘති ඳත්ර අිංක 7 49 
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21 ැනි ඳරිච්දේෙඹ 

කැඩැ්තය භැනුේ  

 

කැඩැ්තය භැනුේ රට අොශ නිර්චනඹන් 

 

21.1 නිර්චනඹන්  

 

භළනුම් ඳන   : ර්තේඹර් ජනයහඛයඹහට අදහශ ඵර ර ව කහර්ඹ 

වහ විධිවිධහන ළරළසී භ පිිකද, ඉඩම් භළනීභ විධිභත් 

කිරීභ වහ ද, මිනින්තදෝරුරුන්තේ ෘත්තීභඹ ක්රිඹහ 

ඳළළත්භ විධිභත් කිරීභ අයබඹහ ඉඩම් භළනුම් බහක් 

පිහිටුීභ වහද, ඉඩම් භළනුම් ආඥහඳන  ව 

මිනින්තදෝරු ආඥහඳන  ඉත් කිරීභ වහද, ඊට 

ම්ඵන්ධ තවෝ ආනුිංගික කහයණහ වහද විධිවිධහන 

ළරළසීභ පිික වූ ඳන කි.   

 

හිමිකම් ලිඹහඳදිිංචි කිරීතම් ඳන  : ඉඩම් තකොටක් පිළිඵ හිමිකම් විභර්ලනඹ කිරීතම් වහ 

ලිඹහඳදිිංචි කිරීභ වහ ද, එතේ ලිඹහඳදිිංචි කයන රද 

ඉඩම් තකොටසරට අදහශ  ණුතදනු විධිභත් කිරීභ 

වහද, . වහ ම්ඵන්ධ තවෝ ඊට ආනුිංගික කහයණහ 

වහද, විධිවිධහන ළරළසීභ පිික වු ඳන කි.   

 

ප්රතී න වතිකරත් ලිඹහඳදිිංචි   

ඵරඹරත් මිනින්තදෝරුයඹහ    : 2002 අිංක 17 දයණ භළනුම් ඳනතත් 11 ළනි 

 න්තිතඹන් නිර්චනඹ කය ඇති ඳරිදි හිමිකම් 

ලිඹහඳදිිංචි කිරිතම් ඳනතත් කහර්ඹ වහ කළඩළස ය 

භළනුම්කයණඹ කයත න ඹහභ පිළිඵ නිපුන හ 

ම්ඵන්ධතඹන් ඇ යීම් ක්රිඹහලිඹක් භඟින් ර්තේඹර් 

ජනයහඛයඹහ විසින් ප්රතී න වතිකරත් ලිඹහඳදිිංචි 

මිනින්තදෝරු යතඹකි.  

 

 

ඳරිඳහරන භහයිම්  : යජඹ විසින් රින් ය  ළට් ඳත්රතඹහි ඳර කයනු  රඵන  

ශ්රී රිංකහතේ ඳරිඳහරන තබෞමික .කක, භහයිම් මින් අදවස 

තකතර්.   

 

අර්ාරහභීන්තේ අයිතිහසිකම්  : මින් අදවස න්තන් නනතික ම්ඵන්ධ හඹක් ඇති 

ඳහර්ලඹන්ත න් එක් ඳහර්ලඹකට නනතික සිවිඛ 

 නුතදනුක් අත්න් කිරීතම් ප්රතිපරඹක් ලතඹන් තවෝ 

ඵරඹරත් යහජය ිංවිධහනඹක තවෝ ඳශහත් ඳහරන 

ආඹ නඹක තීයණ ඳදනම් කයත න ඇති අර්ාරහබඹක් 

රළබීභට ඇති අයිතිඹයි.   

 

අර්ාරහභී .කකඹ තවෝ පුද් රඹහ  : මින් අදවස න්තන් තනත් පුද් රතඹකුතේ තවෝ ඉඩම් 

තකොටක උචි   කීම් බහයඹන් භඟින් ඵළදීතම් 

ප්රතිපරඹක් ලතඹන් ද්රයභඹ තවෝ ද්රයභඹ තනොන 

සරඳතේ අර්ාරහබ භුක්ති විදින ඉඩම් තකොට තවෝ 

පුද් රඹහඹ.   
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ඵළීභක් ආතයෝපි  ඉඩම් තකොට : තනත් ඉඩම් තකොටකට අර්ාරහබඹක් ළශතන 

අයිතිහසිකභකට තවෝ ම්ඵන්ධ හඹකට ඹටත් ඇති 

ඉඩම් තකොටකි.   

 

කළඩළස ය සිතිඹභ : 2002 අිංක 17 දයණ භළනුම් ඳනතත් නිර්චනඹ කය ඇති 

ඳරිද්තදනි.  කළඩළස ය සිතිඹභකට, 1973 අිංක 11 දයණ 

ඵද්ද නිහ අයිතිකම් ඳන  ඹටතත්  පිළිතඹර කයන රද 

වහධිඳ ය පිඹුයක්ද ඇතුරත් තේ.   

 

කළඩළස ය පිඹුය  : කළඩළස ය පිඹුයක් ඹනුතන්, 2002 අිංක 17 දයණ භළනුම් 

ඳන  ඹටතත් නිර්චනඹ කය ඇති කළඩළස ය භළනුභක 

ප්රතිපරඹක් ල තඹන් ඉඩම් තකොටක් වහ න පිඹුයක් 

අදවස තකතර්. 

ඉඩම් තකොටක කළඩළස ය පිඹුයක් භඟින්, එභ ඉඩතම් 

තකරුනු කළඩළස ය භළනුභකින් බිහිවු භහයිම් ව ර්  

ප්රභහණඹ තඳන්නුම් තේ.   

කළඩළස ය පිඹුයකට, 1973 අිංක 11 දයණ ඵද්ද නිහ 

අයිතිකම් ඳන  ඹටතත් පිළිතඹර කයන රද වහධිඳ ය 

පිඹුයක්ද ඇතුරත් තේ.   

  

දශ ටවන : ඳත්නහ යසාහපි  පිඹුරු, ඳත්නහ ව තඹෝජි  

ඳහරන භළනුම්,  ම් භහයිම්, ඹහඵද  ම් භහයිම්, තනස 

තනොන භ රක්ණහත්භක රකුණු, ඉඩම් තකොටසර 

භහයිම් ළනි අ යහලය කරුණු දළක්තන දශ ටවනකි.  

 

කළඩළස ය භළනුභ : 2002 අිංක 17 දයණ භළනුම් ඳනතත් නිර්චනඹ කය ඇති 

ඳරිද්තදනි.   

කළඩළස ය භළනුභක් වූ කලී ඉඩම් තකොටක භහයිම් 

නිර්ණඹ කිරීභ විස ය කිරීභ ව .හතේ තකෝණහස්ර ව 

දිලහන්  මිනුම් සිදු කිරීභ වහ න භළනුභකි.   ඉඩම් 

තකොටතහි ප්රභහණඹ ආ ණනඹ කිරීභ ද ඊට ඇතුරත් 

තේ. 

     

කළඩළස යඹ  : ශ්රී රිංකහ කළඩළස ය ිංග්රව වූ කලී භහයිම් භළනුභක් ඳදනම් 

කය ත න එකිතනකට විතලේෂි  වඳුනහ ළනීතම් අිංකඹක් 

තදනු රළඵ ඇති ඉඩම් තකොටස/තද්ඳශර අයිතිඹ පිළිඵ 

විස ය  ළන තනො කහ ක්රභහනුකර පිළිතඹර කයන රද 

ඉන්තන්ටරිඹකි. . අනු ශ්රී රිංකහ කළඩළස ය 

අනිහර්ඹඹතඹන්භ ඉඩම් තකොටස/තද්ඳශ පිළිඵ 

ක්රභහනුකර විස යහලිඹක් න්තන්ඹ.   

 

හිමිකම් වතිකඹ   : හිමිකම් පිළිඵ තයජිසට්රහර්යඹහ විසින් ලිඹහඳදිිංචි කය 

ඇති ඳරිදි ඉඩම් තකොටක් පිළිඵ ලිඹහඳදිිංචි 

අයිතිහසිකම්ර ම්පුර්ණ විස ය දළක්තන හිමිකම් 

තයජිසටයතඹන් උපු ටහ  නු රළබු තඛයනඹක් මින් අදවස 

තකතර්.   
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ඉඩම් තකොටක් තකතයහි ඇති  

ම්ඵන්ධ හඹ     : ඹම් ඉඩම් තකොටක ම්පුර්ණ අයිතිඹට ඩහ අඩු ඹම් 

ම්ඵන්ධ හක් අදවස න අ ය, එඹට ඹම් 

ඳයලය හක්  තවෝ . ඉඩම් තකොට විතඹහි ඵළීභක් 

ඇතුරත් තේ.   

 

ඉඩභ : ජරතඹන් පිරුණු ඉඩභක් ව ඹම් ඉඩභකින් උද්  න 

ඹම් ප්රතිරහබඹක්, තඳොතශොට ම්ඵන්ධ තවෝ තඳොතශොට 

සථිය වි කය ඇති සිඹළු තද් ඇතුරත් තේ.   

 

ඉඩම් ත ොයතුරු ඳද්ධතිඹ : ඉඩම් ව .හ ප්රතඹෝජනඹට තඹොදහ  ළනීභ, .හතේ 

අයිතිඹ ව ිංර්ධනඹට අදහශ දත්  ග්රවණඹ කය 

 ළනීභ,  ඵඩහ කිරීභ, පිරික්ී.භ, .කහඵද්ධ කිරීභ 

වළසියීභ, විලසතඛනඹ කිරීභ වහ ප්රදර්ලනඹ කිරීභ වහ 

න ඳද්ධතිඹක් මින් අදවස තකතර්. උභත ෝලීඹ 

ත ොයතුරු ඳද්ධතිඹ  ළන කිඹහ ඵරන්න. )  

තභහිදී ශ්රී රිංකහතේ ඉඩම් තකොටස ඳරිඳහරනඹ කිරීභ 

වහ පිහිටුීභට නිඹමි  ඉඩම් තකොටස ඳහදක තකොට 

 ත් ඉඩම් ත ොයතුරු ඳද්ධතිඹක් උතදහ ඳදනභ 

ත ොඩනඟහ  ළනීභ පිික කළඩළස ය සිතිඹම් බහවි ඹට 

තඹොදහ    වළකිඹ.   

 

ඉඩම් තකොට : කළඩළස ය සිතිඹතම් තන් රඳ තර්යණඹ කය ඇති 

ඉඩම් ප්රතද්ලඹක් අදවස තේ.   

 

ඳශහත් ඳහරන ආඹ නඹ : භව න ය බහත්, න ය බහත් ව ප්රහතද්ශීඹ බහත් 

මින් අදවස තකතර්.   

 

 

උකසකයඹ : උකස ඳනතත් නිර්චනඹ කය ඇති ඳරිද්තදනි.   

 

 

අයිතිකරු  : උඅ) ඉඩම් තකොටට අදහශ නම්, එහි අයිතිකරු තර 

හිමිකම් තයජිසටයතේ නම් කයනු රළඵ ඇති පුද් රඹහ 

තවෝ ිංවිධහනඹ ද 

උආ) ඉඩම් තකොටකට ඇති ම්ඵන්ධ හඹට අදහශ 

නම්, ඉඩම් තකොට ට ඇති ම්ඵන්ධ හ හිමිකම් 

තයජිසටයතේ ඹම් පුද් රතඹකු තවෝ ිංවිධහනඹක් නමින් 

ලිඹහඳදිිංචි කයනු රළඵ ඇත්තත් ද එභ පුද් රඹහ තවෝ 

ිංවිධහනඹ මින් අදවස තකතර්.   

 

 තඳෞද් ලික ඉඩභ  :  යජතේ තනොන ඕනෆභ ඉඩභක් මින් අදවස තකතර්.   

ලිඹහඳදිිංචි කයන රද ඉඩභ  :  1998 අිංක 21 දයණ ඉඩම් හිමිකම් ලිඹහඳදිිංචි කිරීතම් 

ඳන  ඹටතත් හිමිකම් ලිඹහඳදිිංචි කයනු රළඵ ඇති ඉඩභක් 

මින් අදවස තකතර්.   

 

ලිඹහඳදිිංචි මිනින්තදෝරුයඹහ  : 2002 අිංක 17 දයණ භළනුම් ඳනතත් නිර්චනඹ කය ඇති 

ඳරිද්තදනි.   
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හිමිකම්ඳෆභ : ඉඩම් තකොටක් පිළිඵ ර් භහනතේ ඳත්නහ 

අයිතිහසිකම් වඳුනහ ළනීභ වහ න ව ලකයභහන 

අයිතිකරුතේ තවෝ අයිතිකරුන්තේ නභ/නම් දළක්තන 

ලිඛි  ඉඛලුම්ඳ ක් මින් අදවස තකතර්.   

 

හිමිකම්ඳහන්නහ : හිමිකම්ඳෆභක් ඉදිරිඳත් කයන පුද් රඹහ තවෝ ිංවිධහනඹ 

මින් අදවස තකතර්.   

 

හිමිකම් නියවුඛ කිරීතම්  

තකොභහරිසයඹහ  : 1998 අිංක 21 දයණ හිමිකම් ලිඹහඳදිිංචි කිරීතම් ඳන තත් 

විධිවිධහන ඹටතත් විධිභත් තර ඳත් කයනු රළඵ ඇති 

පුද් රතඹකි.  විධිභත් තර ඳත් කයනු රළබු නියවුඛ 

කිරීතම් තකොභහරිසයඹහතේ ඵර ර, යහජකහරි ව 

කහර්ඹඹන් ඳයහ තදනු රළඵ ඇති අතිතර්ක, නිතඹෝජය 

තවෝ වකහය තකොභහරිසයතඹකුද ඊට ඇතුරත් තේ.   

 

වකහය හිමිකම් නියවුඛ කිරීතම්  

තකොභහරිසයඹහ : ඉඩම් හිමිකම් ලිඹහඳදිිංචි කිරීභ ට ම්ඵන්ධ 

කහර්ඹඹන්  කයත නඹහභ වහ හිමිකම් නියවුඛ කිරීතම් 

තකොභහරිසයඹහ විසින් ලිඹවිඛරකින් ඳත් කයන රද 

නිරධහරිතඹකු මින් අදවස තේ.   

 

ඔප්පු තයජිසටයඹ : ඉඩම් ලිඹහඳදිිංචි කිරීතම්  කහර්ඹඹ වහ තභභ ඳන  වළය 

තනත් කිසිඹම් ඳන ක් ඹටතත් ඉඩම් තයජිසට්රහර්යඹහ 

විසින් ඳත්හ  නු රඵන තයජිසටයඹක් මින් අදවස 

තකතර්.   

 

ඵළීම් : ඉඩම් තකොටක් තනුතන් ඇති කශ වළකි තවෝ 

ආතයෝපි  කශ වළකි ීභ නිහ 1998 හිමිකම් ලිඹහඳදිිංචි 

කිරීතම් ඳන  ඹටතත් ලිඹහඳදිිංචි කශ වළකි ම්ඵන්ධ හ, 

අයිතිහසිකම් ව තවෝ හිමිකම්ඳෆම් මින් අදවස තේ.   

 

භත ෝලිඹ ත ොයතුරු ඳද්ධතිඹ : තඳොතශො භතු පිට . . සාහනඹන්ට අදහශ දත්  ග්රවණඹ 

කය  ළනීභ,  ඵඩහ කිරීභ, පිරික්ී.භ, .කහඵද්ධ කිරීභ, 

වළසියීභ, විලසතඛණඹ කිරීභ ව ප්රදර්ලනඹ කිරීභ 

වහ න ඳද්ධතිඹක් මින් අදවස තකතර්.  උඉඩම් 

ත ොයතුරු ඳද්ධතිඹ  ළන කිඹහ ඵරන්න)  ශ්රී රිංකහතේ 

ඉඩම් තකොටස ඳරිඳහරනඹ ව ඉඩම් ිංර්ධනඹ ව 

ඳරිවයණඹ ළරසුම් කිරීභ වහ පිහිටුහලීභට නිඹමි  

භත ෝලීඹ ත ොයතුරු ඳද්ධතිඹ ඳහදක තකොට ත න ඉඩම් 

තකොටක් වහ ඳදනභක් කහ  ළනීභට කළඩළස ය 

සිතිඹම් බහවි හ කශ වළකිඹ.   

 

හධන ඳත්ර : ඹම් ඉඩම් තකොටක හිමිකම් තවෝ එහි ම්ඵන්ධ හ 

භර්ඳණඹ කිරීතම් ඵරඳෆභ ඇති නිඹමි  ආකෘතිතේ ඹම් 

තඛයනඹක් අදවස තේ.   

 

 

 



තද.භළ.තය.   කළඩළස ය භළනුම්  
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හිමිකම් පිළිඵ තයජිසට්රහර්  

ජනයහඛයඹහ   : හිමිකම් ලිඹහඳදිිංචි කිරීතම් ඳනතත් විධිවිධහන ඹටතත් 

විධිභත් තර ඳත් කයන රද පුද් රඹහ මින් අදවස න 

අ ය විධිභත් තර ඳත් කයන රදු තයජිසට්රහර් 

ජනයහඛයඹහතේ ඵර ර, යහජකහරි  ව කහර්ඹඹන් 

ඳයහතදනු රළඵ ඇති අතිතර්ක, නිතඹෝජය ව වකහය 

තයජිසට්රහර් ජනයහඛරුන්ද ඊ ට ඇතුරත් තේ.   

 

 

මුලික හිමිකම් උඳතඛයනඹ/අහන 

 හිමිකම් උඳතඛයනඹ   : ඉඩම් තකොටස වහ ආ්රි  සිඹළුභ ම්ඵන්ධ හ, 

අයිතිහසිකම් ව ත ොයතුරුර රළයිසතුක් මින් අදවස 

තකතර්.  අයිතිඹ පිළිඵ සිඹළුභ විස ය, අයිතිඹ වහ 

ම්ඵන්ධ ලිපිනඹන් ව දිනඹන්ද ඊට ඇතුරත් තේ.  එක් 

එක් කළඩළස ය සිතිඹභක් වහ හිමිකම් පිළිඵ 

උඳතඛයන එකක් ඵළගින් ඇ .   

එක් එක් ඉඩම් තකො ටතහි තෙත්ර  ඳරීක්ණ චහරිකහක 

තඹදීතභන් අනතුරු එඹ මුලින්භ ම්ඳහදනඹ කයනු 

රඵන්තන් තෙත්ර  විභර්ලක ව තෙත්ර  

මිනින්තදෝරුයඹහ විසිනි.  යජතේ කහර්ඹහරර විභර්ලන 

නිභ කිරීතභන් ඳසු ව නළ ත් හිමිකම් නියවුඛ කිරීතම් 

තකොභහරිසයඹහ විසින් හිමිකම්ඳෆම් බහය  ළනීතභන් ඳසු 

එඹ ඹහත්කහලීන කයනු රළතබ්.  තභඹ හභහනයතඹන් 

ඳත්හ ත න ඹනු රඵන්තන් ඳරි ණක අිංකි  (Digital) 

සරඳතඹනි.   

 

 

ඳයලය හක්  : කිසිඹම් ඉඩම් තකොටකට තනත් පුද් රතඹකුට අයිති 

තනත් ඉඩම් තකොටක් තකතයහි රළබී ඇති 

අයිතිහසිකම් මින් අදවස තකතර්.   

 

යජතේ ඉඩම්  : යජතේ ඉඩම් ආඥහඳන තත් නිර්චනඹ කය ඇති 

ඳරිද්තදනි.     

 

තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි  : ර්තේඹර් ජනයහඛ විසින් ඳයහ දුන් ඵර ර හි  

දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි  ත්ඹට ඳත් 

කයනු රළබු පුද් රතඹකු මින් අදවස තකතර්.   

 

ර්තේඹර් ජනයහඛ : 2002 අිංක 17 දයණ භළනුම් ඳන ත හි නිර්චනඹ කය 

ඇති ඳරිද්තදනි.  විධිභත් තර ඳත්කයන රදු භළනුම් 

ඳන  ඹටතත් ඵර ර, යහජකහරි ව කහර්ඹඹන් ඳයහ 

තදනු රළඵ ඇති ඔහු තනුතන් ක්රිඹහ කිරීභ පිික ඳත් 

කයන රද තනත් ඹම් නිශධයතඹකු අදවස තේ.   

 

 

ක්රභහනුකර ඉඩම් ලිඹහඳදිිංචිඹ   : ඉඩම් තකොටස ලිඹහඳදිිංචිඹ, හිමිකම් ලිඹහඳදිිංචි කිරීතම් 

ක්රභඹට ඳරිර් නඹ කිරීභ ව /තවෝ ඉඩම් තකොටස 

පිළිඵද ප්රාභ ලිඹහඳදිිංචිඹ සිදු කිරීභ වහ යජතේ 

අනුග්රවඹ රත් ළඩටවන මින් අදවස තේ.   
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හිමිකම් තයජිසටයඹ : 1998 අිංක 21 දයණ ඳන  ඹටතත් න හිමිකම් 

තයජිසටයඹ මින් අදවස  තකතර්.   

 

 

හිමිකම් ලිඹහඳදිිංචි කිරීතම් කහර්ඹහරඹ : ඉඩම් තකොටසර හිමිකම් තයජිසටය ඳත්හ  නු රඵන 

කහර්ඹහරඹක් මින් අදවස තකතර්.   

 

 

සතේච්ඡහ විකියණ ඉඩම් හිමිකම්  

ලිඹහඳදිිංචිඹ   : ඉඩම් තකොටක ලිඹහඳදිිංචිඹ හිමිකම් ලිඹහඳදිිංචි කිරීතම් 

ක්රභඹට ඳරිර් නඹ කයන තර ඉඩම් තකොටස හිමිඹකු 

විසින් තකතයන අනහයහධි  ඉඛලීභක් තභයින් අදවස 

තකතර්.   

 

 භ  : ප්රහතද්ශීඹ තඛකම්යඹහ විසින්  භ තර වඳුනහ න්නහ 

රද ප්රතද්ලඹකි.   

 

 

 

 

 

ඉඩේ හිමිකේ ලිඹාඳදංචි කිරීදේ ක්රිඹාලිඹ 

 

21.2 ශ්රී රිංකහතේ සිඹළුභ ඉඩම් ග්රහභ නිරධහරි තකොට්නහල/  ම් භට්ටමින් භළන ෆභ ඉඩම් තකොටකටභ ඊට 

අනනය වු අිංකඹක් රඵහ දී එකී ඉඩම් තකොටසර ළඵෆ හිමිකරුන් තොඹහ ඵරහ . අනු ඉඩම් 

ලිඹහඳදිිංචි කිරීභ, ඉඩම් කළඵළඛරක හිමිකම් ලිඹහඳදිිංචිඹ තේ. 

 

21.3 ඉඩම් කළඵළඛරක හිමිකභ ලිඹහඳදිිංචි කිරීභ වහ කළඩළස ය සිතිඹම් කස කිරීභ ඹන්න 1998 අිංක 

21 දයණ හිමිකම් ලිඹහඳදිිංචි කිරීතම් ඳනතත් 11 න  න්තිතේ අලය හඹකි. 

ඉව  වන් කශ හිමිකම් ලිඹහඳදිිංචි කිරීතම් ඳන ට අනු ෆභ ඉඩම් තකොටක් වහභ හිමිකම් 

ලිඹහඳදිිංචි කිරීභ ර්තේඹර් ජනයහඛයඹහ විසින් කස කයනු රඵන කළඩළස ය සිතිඹභට අනුකර 

සිදු කශ යුතුතේ. එභ භළනුම් කිරීභ වහ හිමිකම් ලිඹහඳදිිංචි කිරීතම් ඳනතත් 4, 10, 11, 23, 25, 36, 

50, 51 ව 58  න්ති අදහශ න්තන්ඹ.   

 

21.4 ඉඩම් විඹ බහය අභහ යයඹහ විසින් ඳශහත්, දිසත්රික්, තවෝ ප්රහතද්ශීඹ තවෝ තනත් ඳරිඳහරන .කක 

භ  ප්රතද්ල තීයණඹ කය යජතේ  ළට් ඳත්රතේ ඳර කය ඉඩම් හිමිකම් ලිඹහඳදිිංචිඹ කයත න ඹනු 

රළතබ්.  එතේ ත ෝයහ ත් ප්රතද්ලඹක් වහ හිමිකම් ලිඹහඳදිිංචි කිරීතම් ඳනතත් 11 න  න්තිඹ අනු 

ර්තේඹර් ජනයහඛයඹහ එභ ප්රතද්ලඹ ආයණඹ න ඳරිදි කළඩළස ය සිතිඹම් කස කිරීභට කටයුතු 

කයනු රළතබ්. 

 

21.5 එතේ ප්රකහලඹට ඳත් කයන රද ප්රතද්ලතේ ග්රහභ නිරධහරි තකොට්නහලඹ තවෝ එහි තකොටක කළඩළස ය 

සිතිඹම් කස තකොට අන් වු ඳසු අදහශ දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරිරුන් විසින් එහි 

වතික පිටඳත් හිමිකම් නියවුඛ කිරීතම් තකොභහරිසයඹහ ත  බහය දිඹ යුතුඹ. ඉන්ඳසු හිමිකම් 

නියවුඛ කිරීතම් තකොභහරිසයඹහ විසින් ෆභ ඉඩම් කළඵළඛරකටභ හිමිකම් කළීතභන් ඳසු ෆභ 

ඉඩම් කළඵළඛරකභ හිමිකභ, තනත් නීතිභඹ අයිතිහසිකම්, ව පුද් රඹන්ට ඇති නීතිභඹ 

අයිතිහසිකම් පිළිඵ තීයණඹ කයනු රළතබ්.   
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21.6 හිමිකම් ලිඹහඳදිිංචි කිරීතම්  ප්රධහන පිඹයඛ; 

 

1. භවජනඹහ දළනුත් කිරීභ ව ඉඩම් කළඵලි පිළිඵ ත ොයතුරු ැසස කිරීභ 

2. මලික විභර්ලනඹ ව ඉඩම් භළන කළඩළස ය සිතිඹම් කස කිරීභ  

3. නීතිභඹ විභර්ලනඹ  

4. ඉඩභට හිමිකම්/අයිතිහසිකම් කළීභ ව හිමිකම් නිර්තද්ල කිරීභ  

5. හිමිකම් ලිඹහඳදිිංචි කිරීතම් ඳනතත් 14 ළනි  න්තිඹට අනු ඉඩම්ර හිමිකම් පිළිඵ අහන 

දළන්ීභ ප්රසිද්ධ කිරීභ  

6. හිමිකම් ලිඹහඳදිිංචි කිරීභ ව හිමිකම් වතික නිකුත් කිරීභ  

 

ඉව  2 න පිඹය වළය අතනකුත් පිඹයඛ ඉඩම් නියවුඛ කිරීතම් තදඳහර් තම්න්තු, ග්රහභ නිරධහරි 

ව තයජිසට්රහර් ජනයහඛ තදඳහර් තම්න්තු විසින් සිදු කයනු රඵන තවයින් එභ පිඹයඛ පිළිඵ 

තභභ ඳරිච්තේදතේදී විස ය තනොතකතර්. 

 

21.7 හිමිකම් නියවුඛ කිරීතම් තකොභහරිසයඹහ විසින් ඉව  4 න පිඹතර් විභර්ලනතඹන් ඳසු, අතිතර්ක 

භළනුම් කශ යුතු ඵ තීයණඹ වූ විට ඳනතත් 23  න්තිඹ අනු, කළඩළස ය සිතිඹභ ිංතලෝධනඹ 

කයන තර ර්තේඹර් ජනයහඛයඹහත න් ඉඛලීභක් කශ යුතුඹ. එළනි ඉඛලීභක් රද විට තජයසන 

මිනින්තදෝරු අධිකහරිරුන් එළනි ිංතලෝධන ඇතුරත් කයන රද කළඩළස ය සිතිඹතම් අදහශ ඳත්රර 

වතික පිටඳත් හිමිකම් නියවුඛ කිරීතම් තකොභහරිසයඹහ ත  ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ.   

 

 

භවජනඹා ෙැනුත් කිරීභ ව ඉඩේ කැඵලි පිළිඵ දෙත්ර  දතොයතුරු රැ්කිරීභ 

 

21.8 ප්රහතද්ශීඹ භට්ටතම් දළනුත් කිරීතම් ළඩටවන් හිමිකම් නියවුඛ කිරීතම් තකොභහරිස විසින් 

ිංවිධහනඹ කයනු රඵන අ ය තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි/ මිනින්තදෝරු අධිකහරි/ මිනින්තදෝරුරු 

එභ දළනුත් කිරීතම් ළඩටවන්රට වබහගි විඹ යුතුඹ. ජහතික, ඳශහත්, ව දිසත්රික් භට්ටමින් සිදු 

කයන ඳව  අ) - ඈ) කණ්ඩහඹම් වහ වූ දළනුත් කිරීතම් ළඩටවන් ඉඩම් අභහ යිංලඹ විසින් 

ිංවිධහනඹ කයනු රළතබ්. 

 

දළනුත් කිරීම් වහ වු ඉරක්ක කණ්ඩහඹම්;  

 

අ) තද්ලඳහරන ව ප්රජහ නහඹකයින්  

ආ) තඳොදු භහධය ආඹ න  

ඇ) ෘත්තීභඹ ිංවිධහන උතනො හරිසරු, ඵළිංකුකරුන්, හිකජ භණ්ඩර, කර්භහන් කරුන්,     

නීතිඥරුන් ව මිනින්තදෝරුරුන් ආදිඹ) 

ඈ) යහජය තනොන ිංවිධහන 

ඉ) දිසත්රික් භට්ටතම් යජතේ ආඹ නර ව ඳශහත් ඳහරන ආඹ නර නිරධහරින්  

ඊ) තෙත්ර  කහර්ඹ භණ්ඩර ව අදහශ ආඹ නර කහර්ඹ භණ්ඩර 

උ) ත ෝයහ  න්නහ රද ප්රතද්ලර ප්රජහ  

 

21.9 හිමිකම් ලිඹහඳදිිංචිඹ වහ ත ෝයහ  න්නහ රද ප්රතද්ලතේ ඉඩම් කළඵලිර මුලික ත ොයතුරු හිමිකම් 

නියවුඛ කිරීතම් තකොභහරිසයඹහ විසින් ැසස කයනු රළතබ්. එතේ ැසස කයනු රඵන ත ොයතුරු හිමිකම් 

නියවුඛ කිරීතම් තකොභහරිස ජනයහඛයඹහ විසින් ර්ගීකයණඹ කය උඳතඛයන    කය නිඹමි  

නහභතඛයන භඟ භළනුම් ඉඛලීභක් භඟින් දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  එනු රඵයි. 

ප්රතද්ලතේ මලික විභර්ලනඹ ඳළළත්වූ විභර්ලණ නිරධහරින්තේ නම් ද භළනුම් ඉඛලීම් භඟ රළතඵනු 

ඇ .   

 

 



තද.භළ.තය.   කළඩළස ය භළනුම්  
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ෙශ ටවන් ක් කිරීභ ව කාර්ඹාර කටයුතු 

 

21.10 කළඩළස ය සිතිඹභක් කස කිරීභ වහ ග්රහභ නිරධහරි තකොට්නහලඹ .කකඹක් තර රකනු රඵනු 

අ ය  කළඩළස ය සිතිඹම් ප්රතද්ලඹ  ප්රකහලඹට ඳත් ීභත් භඟ දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි 

විසින්, ඉඩම් ත ොයතුරු ඳද්ධති අිංලතඹන් රඵහ  ත් ග්රහභ නිරධහරි තකොට්නහල  දළක්තන ප්රහතද්ශීඹ 

තඛකම් තකොට්නහලතේ අිංකි  සිතිඹභක් භ  එක් එක් ග්රහභ නිරධහරි තකොට්නහලඹ වහ කළඩළස ය 

සිතිඹම් අිංක තඹදිභට කටයුතු කශ යුතුඹ. තභභ අිංකි  සිතිඹතම් පිටඳ ක් අදහශ  මිනින්තදෝරු 

අධිකහරි ත  රඵහ දිඹ යුතුඹ. තභඹට අභ ය තභභ කළඩළස ය සිතිඹම් අිංක නිකුත් කිරීතම් 

තඛයනඹක්ද ඇමුණුභ 01 හි දළක්තන ඳරිදි ඳත්හත න ඹහයුතුඹ. අදහශ ප්රහතද්ිඹ තඛකම් වහ 

හිමිකම් නියවුඛ කිරිතම් තකොභහරිසයඹහ භඟ එක් කළඩළස ය භළනුම් කටයුතු කිරීභට තඹෝජි  

ග්රහභ නිරධහරි තකොට්නහල ර ප්රමුය හ රළයිසතුක් කස කය  ළනීභට මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් 

කටයුතු කශ යුතුඹ. 

 

21.11  මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් කළඩළස ය සිතිඹම් කස කිරීභට ත ෝයහ  න්නහ රද ග්රහභ නිරධහරි 

තකොට්නහලඹ වහ කරහඳ ළරළසභක් කස කිරීභට අලය තඛයන, සිතිඹම් වහ අලය න 

තනත්  ත ොයතුරු ැසස කශ යුතුඹ. ෆභ ග්රහභ නිරධහරි භක් වහභ කළඩළස ය සිතිඹම් කස කිරීභ 

වතික ීභ වහ ග්රහභ නිරධහරි ම් භහයිම් නිළයදි වඳුනහ ළනීභ ව ප්රතද්ලතේ විලහරත්ඹ 

රකහ ඵරහ ග්රහභ නිරධහරි භ අලය ඳරිදි කරහඳ 2 කට තවෝ ඊට ළඩි  ණනකට තන් කය  ළනීභ 

මිනින්තදෝරු අධිකහරියඹහතේ  කීභතේ. ග්රහභ නිරධහරී භ මලික .කකඹ න ඵළවින් 

මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් කරහඳර භහයිම් තීයණඹ කිරීතම්දී එක් කරහඳඹකට  ම් කිහිඳඹක් 

ඇතුරත් තනොන ඳරිදි කරහඳ තන් කශ යුතුඹ. එක් කරහඳඹක් තවක්ටඹහය 50ක් තවෝ ඉඩම් කළඵලි 

100 ක් තනොඉක්භන තේ ත ෝයහ  ළනීභ සුදුසු තේ. කරහඳ භහයිම් නිලසචඹ කිරීතම්දී හිමිකම් නියවුඛ 

කිරීතම් තකොභහරිසයඹහ/ ග්රහභ නිරධහරි ම්ඵන්ධ කය    යුතු අ ය, කරහඳ භහයිම් තර ඩහත්භ 

සුදුසු න්තන් සබහවික භහයිම් උ ිං හ, ජර භහර්  ආදිඹ) තවෝ මිනිහ විසින්  නන රද උප්රධහන 

ඳහයඛ, දුම්රිඹ භහර්  ආදිඹ)  භහයිම් තඹොදහ  ළනීභඹ.   ම් භහයිම් අවිනිලසචි  අසාහරදී ව සුළු 

ලතඹන් තනස කශ යුතු අසාහරදී උඉඩභක්  ම් භහයිභක් භඟින් තකොටස න අසාහක) . 

පිළිඵ ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් භඟ හකච්ඡහ කය .හ නිලසචඹ කය    යුතුඹ. කළඩළස ය සිතිඹභක් තුර 

ඇති කරහඳ, අිංක 1 සිට අිංක කශ යුතුඹ.  එක් එක් ග්රහභ නිරධහරි ම් වහ කරහඳ තන්කය එහි 

පිටඳ ක්  හිමිකම් නියවුඛ කිරීතම් තකොභහරිසයඹහ/ ග්රහභ නිරධහරි ත  ඹළීභට මිනින්තදෝරු 

අධිකහරි කටයුතු කශ යුතුඹ.  ද එහි අිංකි   පිටඳ ක් දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  

ඹළවිඹ යුතුඹ. ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් තකොට්නහලතේ එක් එක් ග්රහභ නිරධහරි ම් වහ පිළිතඹර කයන 

කළඩළස ය සිතිඹම් අිංක, කරහඳ අිංක, ඳත්ර අිංක  වහ කළඵලි අිංක පිළිඵ විස ය දිසත්රික් මිනින්තදෝරු 

කහර්ඹහරතේ තඛයනඹක ඳත්හ ත න ඹහ යුතුඹ. 

 

21.12 2002 අිංක 17 දයණ භළනුම් ඳනතත් 10(2) උඅ) ව උආ)  න්ති අනු කළඩළස ය භළනුම් මිනින්තදෝරු 

තදඳහර් තම්න්තුතේ තේතේ නියුතු මිනින්තදෝරුයතඹකු විසින් තවෝ භළනුම් බහතේ හර්ෂික ඵරඳත්ර 

රහභී/ ලිඹහඳදිිංචි ඵරඹරත් මිනින්තදෝරුයතඹක් විසින් සිදු කශ යුතුඹ.  ද නිපුන හඹ නහා 

කිරීභට ර්තේඹර් ජනයහඛයඹහ නිකුත් කයන රද ප්රතී න වතිකඹ තිබීභද අනිහර්ඹ තේ. 

 

21.13 හිමිකම් නියවුඛ කිරිතම් වකහය තකොභහරිස තතින් රද භළනුම් ඉඛලිභ තඹොමු කශ 

මිනින්තදෝරුයඹහතේ නභ ව දුයකාන අිංකඹ, හිමිකම් නියවුඛ කිරීතම් තකොභහරිස ව ග්රහභ 

නිරධහරි ත  දන්හ ඹළීභට මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් කටයුතු කශ යුතුඹ. එක් කරහඳඹකට එක් 

මිනින්තදෝරුයතඹක් අනුයුක්  කිරීභ සුදුසු න අ ය ඔහු විසින් ඳතින යසාහපි  භළනුම්, 

ඵරඹරත් ලිඹහඳදිිංචි මිනින්තදෝරුරුන් විසින් කස කයන රද පිඹුරු, ඳහරන භළනුම්, අතනකුත් 

විස ය ව ඉඩම් කළඵලිර භහයිම් ඇතුරත් න තේ  භන්ට ඳයන රද කරහඳඹ වහ ඳළවළදිලි 

පිරික්සුම් ටවනක් කස කශ යුතුඹ.  ඳතින ව ළරසුම් කය ඇති ඳහරන රෙය  , පර්ණභහන 

උTotal Station) ඳරික්රභණ ආදිඹද තභභ පිරික්සුම් දශ ටවනට ඇතුරත් කශ යුතුඹ.  

 

 



තද.භළ.තය.   කළඩළස ය භළනුම්  
 

21 ළනි ඳරිච්තේදඹ  9 

 

දෙත්ර  දතොයතුරු රැ්කිරීභ 

 

21.14 මිනින්තදෝරුයඹහ ව තෙත්ර  විභර්ලන නිරධහරින් එක් කණ්ඩහඹභක් ලතඹන් ළඩ කශ යුතු වුත් 

ෆභ අසාහකදීභ එකට එක් තෙත්රඹට ඹහභ අලය තනොතේ. හිමිකම් නියවුඛ කිරීතම් තකොභහරිස 

ජනයහඛයඹහ විසින් ර්ගීකයණඹ කය නිඹමි  නහභතඛයන භඟ එනු රඵන ඉඩම් ත ොයතුරු අනු 

ආයවුඛ ඇති ඉඩම් වහ ඳභණක් විභර්ලන නිරධහරි ව ග්රහභ නිරධහරි භඟ එක් .කහඵද්ධ 

විභර්ලණඹක් කශ යුතුඹ. එභ ඉඩම්ර ආයවුඛ  දුයටත් ඇත්නම් .හ විහ  ළනීභ මිනින්තදෝරු 

අධිකහරි භඟින් හිමිකම් නියවුඛ කිරීතම් තකොභහරිස ත  හර් හ කශ යුතුඹ. යජතේ ඉඩම් ඳතින 

අසාහර යජතේ ඉඩම් ඵරධයඹහතේ නිතඹෝජි තඹකු/ ග්රහභ නිරධහරි වබහගි කයහ    යුතුඹ. 

භහයිම් ඵරහ  ළනීභ ළනි ඉඩම් හිමිකරු භඟ කයන කටයුතු වහ කිසිවිටකත් භළනුම් තෙත්ර  

වහඹකයින් ඳභණක් තනොතඹදවිඹ යුතුඹ.   

 

21.15 ඉඩභට අයිතිහසිකම් කිඹන්නන්වට, නිඹමි  ආකෘති අත් ඳත්රිකහක් භඟින් පර් දළනුම්දීභකින් 

ත ොය තෙත්ර  භළනුම් කණ්ඩහඹභ කිසිභ ඉඩභකට ඇතුළු තනොවිඹ යුතුඹ. ඉඩතම් අයිතිහසිකම් 

කිඹන්නහ තවෝ ඔහු විසින් ඵරඹ ඳයන අඹ විසින් ඉදිරිඳත් කයන රද තඛයන ඳභණක් ඳරීක්හ කය 

හිමිකභ නහා කය ත න ටවන් කය    යුතුඹ.   

ඉඩතම් අයිතිකරු/අයිතිහසිකම් කිඹන්නහ ත  අදහශ ඉඩම් කළඵළඛර පිළිඵ කලින් භළන පිළිතඹර 

කයන  රද පිඹුයක් තවෝ උහවිතඹන් තකොටස කයන රද පිඹුයක් තිතබ්දළයි මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් 

විභහ එභ පිඹුය ඳරීක්හ කය තෙත්රඹ භඟ විලහර තනො ළරපීම් තිතඵන ඵ දක්නට රළතබ් නම් . 

ඵ ඉඩතම් අයිතිකරු/අයිතිහසිකම් කිඹන්නහ ත  ඳළවළදිළි කය ඔහුතේ එකඟ හඹක්  තිතබ්නම්  

ඳභණක් ඉදිරි කටයුතු කශ යුතුඹ. කලින් භළන පිළිතඹර කයන රද පිඹුයක් ඇත්නම් හිමිකරුතේ 

එකඟ හඹ ඇති පිඹුතර් පිටඳ ක් රඵහ  ළනීභට කටයුතු කිරීභ සුදුසුඹ. 

 

21.16 මිනින්තදෝ රුයඹහ විසින් ඉඩභට හිමිකම්ඳහන්නහ තවෝ ඔහුතේ ඵරඹරත් නිතඹෝජි ඹහ විසින් තඳන්නු 

රඵන භහයිම් ඳරීක්හ කය ඵරහ, ඹහඵද ඉඩම් හිමිඹන්තේ ද එකඟ හඹ හි  භහයිම් රකුණු කශ 

යුතුඹ. තඳොදු භහයිභට එකඟ තනොන අසාහරදී තඳොදු භහයිම් වහ එකඟ හඹකට ඳළමිණීභට 

භළදිවත්කරුතකු තර කටයුතු කශ යුතුඹ.   දුයටත් ඔවුන් තඳොදු භහයිභට එකඟ තනොන්තන් නම් 

විභර්ලන නිරධහරි/ ග්රහභ නිරධහරි භඟ .කහඵද්ධ තඳොදු භහයිම්  එකඟ හඹ ඇති කිරීභට උත්හව 

කශ යුතුඹ. එභ .කහඵද්ධ එකඟ හඹ “භහයිම්  ළටලු විීභට කටයුතු කශ ආකහයඹ”  දළක්තන 

ආකෘතිඹ අනු ත ොයතුරු රඵහ    යුතුඹ උඇමුණුභ 02), එතේ ද  එකඟ තනොන අසාහ ඇත්නම් 

 ළටළු භඟි භණ්ඩරඹ ත  තඹොමු කිරීභ වහ මිනින්තදෝරු අධිකහරි භඟින් හිමිකම් නියවුඛ 

කිරීතම් තකොභහරිසයඹහ ත  දළන්විඹ යුතුඹ. එභ භහයිම් ආයවුර විහ  න්නහ තුරු එභ ඉඩම් 

තකොටස පිළිඵ කටයුතු ඳසුට කඛ  ඵහ ඉඩම් කළඵලි .කහඵද්ධ කය භළනීභ සිදු කශ යුතුඹ. 

  

21.17 ෆභ ඉඩභකභ භහයිම්   9.25 - 9.38 ැනි දේෙඹන්හි දක්හ ඇති ඳරිදි සථිය රකුණු ලින් තවෝ 

භහයිම් ඛ ලින් නිඹමි  ආකහයඹට නිලසචඹ කිරීභට මිනින්තදෝරුයඹහ   ඵරහ    යුතුඹ.  

 

භහයිම් රකුණු කිරීතභන් ඳසු මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් අදහශ ඉඩතම් ඳත්නහ භහයිම් ව ඹහඵද 

ඉඩම් හිමිඹන්තේ නම් පිරික්සුම් ටවනට ඇතුශත් කශ යුතුඹ. භහයිම් තඳන්න රද ඵට ව ඵරහ ත් 

ඵට ඉඩභ ට අයිතිහසිකම් කිඹන්නහතේ තවෝ ඔහු විසින් ඵරඹ ඳයන්නහතේ අත්න් ව විස ය 

“භහයිම් තඳන්ීභ, ඉඩම් භළනීභ, භනින රද භහයිම් ඵරහ  ළනීභ දළක්තන තඛයනඹ” අනු රඵහ    

යුතුඹ උඇමුණුභ 03).  කි යුතු තකතනකුත න් උවිභර්ලන නිරධහරි, ග්රහභ නිරධහරි, තවෝ ප්රහතද්ශීඹ 

තඛකම්තේ නිතඹෝජි තඹකු තවෝ භඟි භණ්ඩර නිතඹෝජි තඹකු) ඉඩතම් හිමිකරුතේ තවෝ ඔහුතේ 

නිතඹෝජි ඹහතේ අත්නට හක්ෂි ලතඹන් අත්න් රඵහ    යුතුඹ.  අයිතිකරුතකු අයිතිහසිකම් 

කිඹන්නකු වඳුනහ  ළනීභ තවෝ ඉදිරිඳත් තනොන ඉඩම් කළඵලි වහ එභ  ත්ඹ ටවන් කය . වහ 

ග්රහභ නිරධහරි ව අදහශ විභර්ලණ නිරධහරිඹහතේ අත්න් රඵහ ත න එඹද භළනුම් ඉඛලීම් ත ොනුට 

ඇතුරත් කශ යුතුඹ. 

 

 



තද.භළ.තය.   කළඩළස ය භළනුම්  
 

21 ළනි ඳරිච්තේදඹ  10 

 

භැනුේ කටයුතු 

 

21.18 සිඹළුභ කළඩළස ය භළනුම් ජහතික භළනුම් ඳහරන ඳද්ධතිඹට උSLD 99) ම්ඵන්ධ කශ යුතුඹ.  

කළඩළස ය සිතිඹම් පිළිතඹර කිරීභ වහ කරහඳ රට තඵදන අසාහතේදීභ,  ප්රභහණත් 

නියදය හතඹන් යුතු, දළනට ඳතින ඳහරන රෙය ද තඹොදහ  නිමින් භළනුම් ළඩ කයනු රඵන ග්රහභ 

නිරධහරි තකොට්නහලතේ/කරහඳතේ විලහරත්ඹ අනු අලය අභ ය ඳහරන රෙය  පිළිඵ 

මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් තීයණඹ කශ යුතුඹ. ත ෝලීඹ පිහිටුම් ඳද්ධති උG.P.S.) තවෝ පර්ණභහන 

උTotal Station) උඳකයණ බහවි තඹන් ඳහරන භළනුම් සිදු කශ යුතුඹ. කළඩළස ය ප්රතද්ල තුර ඳහරන 

භළනුම් අිංකනඹ කිරීභ කළඩළස ය සිතිඹම් අිංකඹට ම්ඵන්ධ කශ යුතුඹ.   උඋදහ- භඳහර 

110001/01,02,03......ආදි ලතඹන්) හභහනයතඹන් තඳොතශො ඹට පිහිටුන G.P.S. ඳහරන  රෙය 

රට අභ ය, කරහඳඹක් තුර සුදුසු සාහනර අභ ලතඹන් තඳොතශො භතුපිට ඳහරන රෙය 

කට්ටර 4 ක් ත් පිහිටුවිඹ යුතුඹ.  තභභ ඳහරන රෙය ර් ඹ 2 ළනි ඳරිච්තේදතේ දක්හ ඇති ඳරිදි වහ 

අදහශ නියදය හඹ හි  පිහිටුවිඹ යුතුඹ. තභභ ඳහරන රෙය තඹොදහ  නිමින් කරහඳතේ ට 

භහයිතම් දිතන ඳහරන  ඳරික්රභණඹන්   2 ළනි ඳරිච්තේදතේ දක්හ ඇති  ෘතියික  ණතේ විඹ යුතුඹ.  

 

21.19 ග්රහභ නිරධහරි තකොට්නහලඹක/කරහඳඹක ඇති ඉඩම් කළඵලි භළන කළඩළස ය සිතිඹතම් දළක්විඹ යුත්තත් 

එභ ඉඩභට හිමිකම්  කිඹනු රඵන අඹ ව ඹහඵද ඉඩම් හිමිඹන්  භඟ තඳොදු එකඟ හඹකට ඳළමිික 

භහයිම්රට අනුඹ. එක් ඉඩම් තකොටක් වහ කිහිඳතදතනකු අයිතිහසිකම් කිඹනු රඵන 

අසාහක තවෝ එක් එක් අයිතිකරුන්තේ භහයිම් බිතභහි නිලසචි  තනොභළති අසාහක, .හ 

අයිතිහසිකම් කිඹනු රඵන ආකහයඹට භළනිඹ යුත්තත් එක් එක් අයිතිහසිකම් කිඹන්නන්ත න් 

කළභළත්  ප්රකහල කශ ලිපි රඵහ ළනීතභන් ඳසුඹ.  එතේභ භළනීභ වහ වඳුනහ ත් ඉඩම් වහ සථිය 

භහයිම් තනොභළති අසාහ ර ඹහඵද ඉඩම්රහභීන්තේ වබහගීත්ඹ භ  තඳොදු සථිය භහයිම් පිහිටුහ 

 න්නහ තර අදහශ හිමිකරුන් ත  උඳතදස රඵහ දිඹ යුතුඹ. 

 

21.20 භහයිම් ආයවුඛ ඳළති ඉඩම්ර එභ ආයවුඛ අදහශ ඉඩම් හිමිඹන් විසින්, භඟි භණ්ඩර භඟින් තවෝ 

උහවිඹ භඟින්, එභ ග්රහභ නිරධහරි තකොට්නහලතේ /කරහඳතේ භළනුම් කටයුතු සිදු කයන කහරඹ තුර 

විහ  නු රළබුතවොත් , එභ ඉඩම් කළඵලි භළන කළඩළස ය සිතිඹභට ඇතුරත් කශ යුතුඹ.   

 

21.21 ඉව  21.16 තේදඹ අනු භහයිම් පිළිඵ ආයවුඛ විඳිඹ තනොවළකි අසාහරදී ආයවුර ඇති ඉඩම් 

.කහඵද්ධ කය ට භහයිභ ඳභණක් භළන එක් ඉඩම් කළඵළඛරක් තේ කළඩළස ය සිතිඹතම් දක්හ කළඵලි 

අිංක තඹදිඹ යුතුඹ. මුළු කරහඳඹභ වහ කළඩළස ය භළනුභ සිදු කිරීභ තභභ ක්රිඹහලිතේ මලික 

ඳයභහර්ාඹ තේ. ආයවුඛ හි  හිමිකම් කිඹන්නන්තේ නම් ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ වන් කය එඹ 

ආයවුඛ හි  ඉඩභක් තර ඳවසුතන් වඳුනහ ළනීභ වහ ටවන් තඹදිඹ යුතුඹ.  

 

21.22 භනිනු රඵන කරහඳඹ තුර, දීභනහ ඳත්ර නිකුත් කිරීභ වහ කස කය ඇති යසාහපි  පිඹුරු ව 

යහජය ආඹ න/ අර්ධ යහජය ආඹ න රට ඉඩම් ඳළරීභ වහ කස කයන රද භහයිම් ඛ දභහ භනිනු 

රළබු පිඹුරු ඇත්නම් එභ පිඹුරු හිමිකම් ලිඹහඳදිිංචිඹ වහ ඳව  21.36 තේදඹ අනු කළඩළස ය 

සිතිඹම් ඵට ඳරිර් නඹ කශ යුතුඹ. තකතේ වුද එභ පිඹුරුර ඉඩම් හිමිඹන් බහවි හ කයන භහයිම්, 

පිඹුතර් ඇති භහයිම් රට ඩහ තඵොතවෝ තයින් තනස අසාහකදී අදහශ ඉඩම් ඵරධහරිඹහතේ 

උඳතදස ඳරිදි නළ  භළනීභ තවෝ ඳරිර් නඹ කිරීභ කශ යුතුඹ. 

 

21.23 එක් තෙත්ර  තඳො ක් එක් කරහඳඹක් වහ ඳභණක් බහවි හ කශ යුතුඹ.  එතේ වුද එභ තෙත්ර  තඳො  

එභ කරහඳතේභ ඳසුකහලීන භළනුම් වහ බහවි හ කශ වළකිඹ.  කළඩළස ය සිතිඹම් අිංකඹ, කරහඳ 

අිංකඹ, ඳත්ර අිංකඹ ව ග්රහභ නිරධහරි තකොට්නහලතේ නභ බහවි ඹට  නු රඵන ෆභ තෙත්ර තඳො කභ 

පිටකයතේ ඳළවළදිලි අතින් මුද්රණඹ කශ යුතුඹ.   

 

කළඩළස ය භළනුම් වහ තෙත්ර  තඳොත්  ළබීභ 11 ව 22 ළනි ඳරිච්තේදර උඳතදස අනු විඹ යුතුඹ.  

තභළනි තෙත්ර  ටවන් අධිකයණතේ හක්ෂි වහ තඹොදහ  නු රළබිඹ වළකි ඵළවින් එහි ළද ත්කභ 



තද.භළ.තය.   කළඩළස ය භළනුම්  
 

21 ළනි ඳරිච්තේදඹ  11 

 

ටවහ    යුතුඹ. එභ නිහ හිමිකම් කිඹන්නන්තේ/ඳදිිංචිකරුන්තේ/දළනුම්තදන්නන්තේ නම්, ඉඩතම් 

නභ, ඉඩම් ඳරිවයණඹ, භහයිම් විස ය, භහයිම් ඛ ව භනින රද දිනඹ ළනි දෆ පිළිඵ ම්පුර්ණ 

විස ය ඳළවළදිලි තෙත්ර  තඳොත්ර ටවන් කශ යුතුඹ.   

 

21.24 9 ළනි ඳරිච්තේදතේ දක්හ ඇති ඳරිදි සිඹළුභ විස ය භළනීම් කශ යුතුඹ. මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් 

කයන රද තෙත්ර භළනුම් කටයුතු, තෙත්ර තඳොත්  ළබීභ, භහයිම් රෙය  ර යණ්ඩහිංක  ණනඹ  කිරීභ 

ව බිම් ප්රභහණ  ණන් ඵළලීතම්දී අදහශ තදඳහර් තම්න්තු භළනුම් තයගුරහසිරට අනු ප්රභහණත් 

නියදය හඹක්  ඇති ඵට මිනින්තදෝරු අධිකහරි ෆහිභකට ඳත්විඹ යුතුඹ. තකතේ වුද තෙත්ර  

භළනුම් වහ ම්ඵන්ධන සිඹළු කටයුතු වහ අදහශ මිනින්තදෝරුයඹහ තඳෞද් ලිකභ  කි යුතුඹ. 

තභහිදී ඉඩම් අයිතිකහරිත්ඹ පිළිඵ ඉඩම්රහභීන්ත න් තවොඳින් විභී.ම් කය ඉඩභට අදහශ නිළයදි 

භහයිම් වඳුනහ ත න තඳොශතේ පිහිටුහ ඇති තවෝ පිහිටුහ  නු රඵන තවෝ භහයිම් ඳභණක් භළනුම් සිදු 

කශ යුතුඹ. 

 

21.25 භළනුම් කටයුතු කයනු රඵන ප්රතද්ලඹ තුර යජතේ ඉඩම් ඇති අසාහර, යජතේ ඉඩම්ර භහයිම් 

කළඩළස ය සිතිඹතම් ඳළවළදිලි තඳන්හ ඇති ඵට මිනින්තදෝරුයඹහ ෆහිභකට ඳත්විඹ යුතුඹ. යජතේ 

ඉඩම්ර තන්කශ බිම් 10 ළනි ඳරිච්තේදතේ දක්හ ඇති ඳරිදි විඹ යුතුඹ. එක් එක් යජතේ 

ආඹ නඹන් විසින් භුක්ති විඳින ඉඩම් කළඵලි තන් තන් දළක්විඹ යුතුඹ. තදඳහර් තම්න්තු පිඹුරුර 

දළක්තන එතවත් බහවි තේ තනොභළති අඩිඳහය, ඳහය, ළේ ආදිඹ   දුයටත් ඳත්හත න ඹහ යුතු ඵට 

යජතේ ඉඩම් ඵරධයඹහ තීයනඹ කයනු රඵයි නම් ඳභණක් .හ න කළඵලි අිංක හි  කළඩළස ය 

සිතිඹතම් දළක්විඹ යුතුඹ. එතේභ ඳශහත් ඳහරන ආඹ න රට අඹත් ඳහයඛ ර ඳශර ව භහර්  

තකරය වළයවුම් සාහන තභන්භ ජරඹ ඵසනහ කහණු පිළිඵ විතලේ අධහනඹ තඹොමු කශ යුතු අ ය 

.හ පිළිඵ අලය ත ොයතුරු අදහශ ඳශහත් ඳහරන ආඹ න ලින් ලිඛි   වවුරු කය    යුතුඹ.   

 

21.26 එක් ඉඩම් කළඵළඛරක් ඔප්පු කිහිඳඹකින් ආයණඹ න අසාහරදී, හිමිකරු විසින් ලිඛි  ඉඛලීභක් 

කශ විට එඹ එක් ඉඩභක් තර භළනිඹ යුතුඹ. තනත් ඉඩභකට තඳොදු ප්රතේල භහර් තේ තවෝ යා 

වළයවුම් රට අදහශ  ළටළු හිමිකම් නියවුඛ කිරීතම් තකොභහරිස ත  අදහශ ඳහර්ලකරුන් විසින් 

ලිඛි  දන්හ  න්නහ තඳොදු එකඟ හඹ අනු භළනිඹ යුතුඹ. එකඟ හඹ රඵහ  ළනීභට තනොවළකි නම් 

“එකට භළන අයිතිඹ නියවුඛ තනොකශ ඉඩභකි” ඹනුතන් ඉ.වි.රළ. හි වන් කශ යුතුඹ. 

 

 

පිඹුරු ැඩ 

 

21.27 12 ව 22 ළනි ඳරිච්තේද ර දක්හ ඇති පිරිවි යඹන් වහ උඳතදස අනු කළඩළස ය සිතිඹම් 

ඳරි ණක බහවි තඹන් කස කශ යුතුඹ.   

 

කළඩළස ය සිතිඹභක් ඳව  වන් ඳරිදි අිංක 6 කින් අිංකනඹ කශ යුතුතේ.   

 

 ඳශමු අිංක තදක අදහශ දිසත්රික්කඹ වඳුනහ  ළනීභ වහ උඇමුණුභ 04)  

 ඊර  අිංක 4 එභ දිසත්රික්කතේ අදහශ ග්රහභ නිරධහරි තකොට්නහලඹ වඳුනහ  ළනීභ වහ 

 

සිතිඹතම් කරහඳඹ වහ ඉඩම් කළඵළඛර වහ ඳව  වන් ඳරිදි අිංක 6 කින් අිංකනඹ කශ යුතුඹ.  

 කරහඳඹ වහ අිංක 02 කින් අිංක කිරීභටද 

 අහන අිංක 04 කළඵලි වහද තන් කශ යුතුඹ. 

 

. අනු අහනතේදී හිමිකම් වතිකතේ ඉඩම් කළඵළඛර වහ අිංක 12 කින් යුක්  අනනය හ 

අිංකඹක් රළතබ්. 

 



තද.භළ.තය.   කළඩළස ය භළනුම්  
 

21 ළනි ඳරිච්තේදඹ  12 

 

21.28 කරහඳඹක ඇති සිඹළුභ ඉඩම් කළඵලි අිංක 1 න් ආයම්බ කය අිංක කයනු රඵන අ ය බහ  අිංක තවෝ 

අකුරු බහවි  තනොකශ යුතුඹ. අළුතින් භනින රද කළඵලි රට ව කළඩළස ය සිතිඹභට ඇතුරත් 

කයන රද ඳළයික සිතිඹම්ර කළඵලි රටද එකභ ආකහයඹට කළඵලි අිංක තඹදිඹ යුතුඹ.   

 

21.29 අළුතින් කළඩළස ය සිතිඹම් කස කයන අසාහතේදී ඹහඵද කරහඳ තුරට ළතටන අඩිඳහය, භහර්  ව 

ජරභහර්  ළනි ඳළයික කළඵලි ර තලේ තකොටස වහ අළුතින් කළඵලි අිංක තඹදීභ තනොකශ යුතුඹ.   

 

21.30 අහන භ රක්ණහත්භක පිඹුරු ව භ රක්ණහත්භක මුලික පිඹුරු තුර කළඩළස ය සිතිඹම් කස 

කිරීභ ට තඳය එභ ට භහයිභ වහ 12 ළනි ඳරිච්තේදඹ  අනු අතුරු පිඹුයක් කස කශ යුතුඹ.   

 

21.31 කළඩළස ය සිතිඹම් කස කයන අසාහතේදී අදහශ සිඹළුභ භළනුම් එඹට ඇතුරත් කිරීභ ට 

මිනින්තදෝරුයඹහ ව මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් කටයුතු කශ යුතුඹ.  තම් වහ කළඩළස ය භළනුම් 

ආයම්බ කිරීභට තඳය අදහශ කරහඳ තුරට ළතටන සිඹළුභ ඳළයික පිඹුරු පිළිඵ ම්පුර්ණ 

රළයිසතුක් මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් පිළිතඹර කශ යුතුඹ.   

 

21.32 කළඩළස ය සිතිඹභක ඳරිභහණඹ 1: 2,000 විඹ යුතුඹ. තකතේ වුද තභභ ඳරිභහණඹ සිඹළුභ විස ය 

දළක්ීභට ප්රභහණත් තනොන අසාහරදී ඊට ඩහ විලහර ඳරිභහණඹක් බහවි හ කශ වළකිඹ. එතේභ 

කළඩළස ය සිතිඹතම් තකොටක් ඳභණක් එතර විලහර ඳරිභහණතඹන් ඇීභට සිදුන අසාහරදී 

එභ තකොටස දළක්ීභට අතුරු පිඹුරු කස කශ යුතුඹ.   

 

21.33 ර්   ප්රභහණ  ණන් ඵළලීභ 13 ළනි ඳරිච්තේදඹ  අනු සිදු කශ යුතුඹ. තකතේ වුද සිතිඹතම් 

ඳරිභහණඹ  ළන ළරකිඛරට තනොත න ඉඩම් කළඵලිර  ර්  ප්රභහණඹන් දලභ සාහන 4 කට 

තවක්ටඹහර් ලින් ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ ටවන් කශ යුතුඹ. ඊට අභ ය ර්  ප්රභහණඹ අක්කය- 

රඩ් ඛ- ඳර්චස ලින්  තනත් කරුණු තීයතේ යවන් තුර දළක්විඹ යුතු අ ය එඹ සඹිංකීඹ මුද්රණඹ 

ීතම් ඳවසුකභ TLDMS දත්  ඳද්ධතිඹ භඟින් රඵහ දී ඇ .  

 

21.34 මිනින්තදෝරු තදඳහර් තම්න්තු විසින් ඳඹහ ඇති භෘදුකහිං  බහවි තඹන් A3 ප්රභහණතේ තෙත්ර  ඳත්ර 

භ  කළඩළස ය පිඹුයද, A3 ප්රභහණතේ මුද්රි  කඩදහසි භ  ඉඩම් විස ය රළයිසතුද මුද්රණඹ කශ යුතුඹ. 

කළඩළස ය සිතිඹම්ර අකුරු ඇීභ, තකටි තඹදුම්, ම්ප්රදහයික තඹදුම් ආදිඹ 4,  9, 12 ව 22 ළනි 

ඳරිච්තේදර වන් ඳරිදි විඹ යුතුඹ.   

 

 

කැඩැ්තය සිතිඹේ ක් කයන අ්ාාදේ දී එභ ප්රදපලඹ තුර සිදු කයනු රඵන දනත් ය්ාාපිත 

භැනුේ 

 

21.35 කළඩළස ය සිතිඹම් කස කයන අසාහතේදී එභ ප්රතද්ලඹ තුර සිදු කයනු රඵන තනත් යසාහපි  

භළනුම් කළඩළස ය සිතිඹම් වහ භ හමි සිදු කශ යුතුඹ.  එතවත් වදිසිතේ කශ යුතු යසාහපි  

භළනුම් ඇත්නම් කළඩළස ය සිතිඹම් ම්පර්ණ කිරීභට තඳය එභ භළනුම් සිදු කය ඳසු කළඩළස ය 

සිතිඹභට ඇතුරත් කශ යුතුඹ.   

 

 

ඳැයණි ය්ාාපිත පිඹුරු  කැඩැ්තය සිතිඹේරට ඇතුරත් කිරීභ 

 

21.36 කළඩළස ය භළනුම් ප්රතද්ලඹකට ළතටන ඉඩම් ප්රදහන භළනුම් වහ කලින් පිළිතඹර කය ඇති 

යසාහපි  පිඹුරුර ට භහයිම් ඳභණක් න භළනුම්ට ම්ඵන්ධ තකොට තඳොතශොතේ පිහිටුහ භළන 

එඹ න කළඩළස ය සිතිඹභට ඇතුරත් කශ යුතු අ ය එභ තකොට වහ න කළඩළස ය සිති ඹතම් 

උඅදහශ කරහඳතේ) අනුඹහ  ඳත්ර අිංකඹ රඵහ දිඹ යුතුඹ.  කළඩළස ය සිතිඹතම් අදහශ තකොට තුර එභ 

ඳත්ර අිංකඹ ටවන් කය මුඛ යසාහපි  පිඹුරු අිංකඹ ද යවන් තුර දළක්විඹ යුතුඹ.   
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උදහ  :-       ඳත්ර අිංක 2 

   උමුපි කු 2178) 

 

ඳළයික යසාහපි  පිඹුය කළඩළස ය සිතිඹම් කිහිඳඹකට ළතට් නම්,      

ඳත්ර අිංක 2 

   උමුපි කු 2180 තකොටක්) 

 

21.37 අදහශ ඳළයික යසාහපි  පිඹුය, කළඩළස ය සිතිඹභට ඇතුරත් කිරීභ ව . තුර ඳසුකහලීන භළනුම් 

ඳව  ආකහයඹට සිදු කශ යුතුඹ.   

වළකි ෆභ අසාහකදීභ ඳළයික යසාහපි  පිඹුය භඟින් ආයණඹ න ප්රතද්ලඹ න කළඩළස ය 

සිතිඹතම් කරහඳඹක් තර ත ෝයහ  ළනීභට කටයුතු කශ යුතුඹ. පිළිතඹර කය ඇති ඳළයික 

යසාහපි  පිඹුතයන් ආයණඹ න ර්  ප්රභහණඹ/කළඵලි  ණන ළරකිඛරට  නිමින් . වහ 

අළුතින් කරහඳ තවෝ ඳත්ර ළකී.භ සිදු කශ යුතුදළයි අසාහනකර තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි 

විසින් තීයණඹ කශ යුතුඹ. 

 

21.38 ඳළයික යසාහපි  පිඹුය, න කළඩළස ය සිතිඹභට ඇතුරත් කිරීතම්දී, ඳළයික යසාහපි  පිඹුතර් 

සිඹළුභ කළඵලි වහ කළඩළස ය සිතිඹම් කළඵලි අිංක රඵහ දිඹ යුතුඹ. . වහ ඳළයික යසාහපි  

පිඹුතර් සිඹළුභ තකොටස තුර උඉඩම් විස ය රළයිසතු ඇතුළු) ඳව  වන් ඳරිදි මුද්රහක් පිළිතඹර කය 

යතු ඳහටින් ටවන්  ළබිඹ යුතුඹ. 

 

“තභඹ කළඩළස ය සිතිඹම් අිංක ........................කරහඳ ...........ඳත්ර........... ඵට ඳරිර් නඹ කයන 

රදි. ඳරිර්ති  කළඩළස ය සිතිඹම් කළඵලි අිංක වහ තභඹට අමුණහ ඇති ඳරිර්ති  කළඩළස ය 

සිතිඹම් කළඵලි අිංක තඛයනඹ ඵරන්න.”  

 

21.39 අදහශ ඳළයික ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ ඳළයික කළඵලි අිංකඹට ඹටින් ඊට අනුරපි  කළඩළස ය සිතිඹම් 

කළඵලි අිංකඹ යවන් තුර යතු ඳහටින් ඳළවළදිලි මුද්රණඹ කශ යුතු අ ය ඳළයික ඉඩම් විස ය 

රළයිසතුතේ ඳළයික පිටු අිංකඹට ඹටින් අනුරපි  කළඩළස ය සිතිඹම් ඉඩම් විස ය රළයිසතු පිටු අිංකඹ 

යවන් තුර යතු ඳහටින් ඳළවළදිලි මුද්රණඹ කශ යුතුඹ. ඉන් ඳසු ඳරිර්ති  කළඩළස ය සිතිඹම් කළඵලි 

අිංක තඛයනඹ ඇමුණුභ 05 ආකෘතිඹ ඳරිදි පිළිතඹර කය ඳළයික යසාහපි  පිඹුය අඩිංගු මුඛ 

ත ොනුතහි ත ොනු කශ යුතුඹ. තභභ තඛයනඹ ලිඹහඳදිිංචි මිනින්තදෝරුයඹකු කස කය මිනින්තදෝරු 

අධිකහරි විසින් ඳරීක්හ කිරීතභන් අනතුරු තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් අනුභ  කශ යුතුඹ. 

 

21.40 ඳළයික යසාහපි  පිඹුරු තුර අිංක තනොතඹද කළඵලි තේනම්, පිඹුය අඳවළදිලි තනොන තේ .හ 

වහ කළඩළස ය සිතිඹම් කළඵලි අිංක යතු ඳහටින් ඳව  ඳරිදි මුද්රණඹ කශ යුතුඹ. 

 

 

 

           තභහි 110024 කළඩළස ය සිතිඹම් අිංකඹ ව 01 කරහඳ අිංකඹ න අ ය 

256 කළඩළස ය  සිතිඹභට අදහශ කළඵලි අිංකඹයි.  

 

 ද එභ කළඵලි අඩිංගු ඳළයික යසාහපි  පිඹුතයහි මුඛ පිටුතේ ඳව  වන් ඳරිදි මුද්රහක් පිළිතඹර 

කය යතු ඳහටින් ටවන්  ළබිඹ යුතුඹ. 

 

“තභභ පිඹුතර් අිංක තනොතඹද කළඵලි වහ කළඩළස ය සිතිඹම් කළඵලි අිංක යතු ඳහටින් තඹොදන රදි. ”  

 ද අිංක තනොතඹද කළඵලි ර ර්  ප්රභහණඹ  ණනඹ කය .හ වහ කළඩළස ය සිතිඹම් ඉඩම් 

විස ය රළයිසතු පිළිතඹර කශ යුතුඹ. 

 

කසි 11002401 
 

  256 
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21.41 ඳළයික යසාහපි  පිඹුය භ  බහ  කළඵලි අිංක තඹොදහ ඇති විට .හ වහ න කළඩළස ය සිතිඹතම් 

කළඵලි අිංක තඹදීතම්දී අනුඹහ  පර්ණ කළඵලි අිංක තඹදිඹ යුතුඹ. තභතේ තභභ සිදුකයන ිංතලෝධන 

සිඹඛරභ තෙත්ර  තඳොත් ර ව පිඹුරු ර තදඳහර් තම්න්තු තයගුරහසි අනු අදහශ ටවන් තඹොදහ 

වතික කශ යුතුඹ. 

 

21.42 ඳළයික යසාහපි  පිඹුරු තුර  නි තර්යහකින් තඳන්හ ඇති ඇශක් තවෝ අඩිඳහයක් . ආකහයතඹන්භ 

කළඩළස ය සිතිඹම් රට    යුතු අ ය ඳසු තකතයන භළනුම් ර දී .හතඹහි ඉවුරු තදකභ භළන 

කළඩළස ය සිතිඹතම් න ඳත්ර පිළිතඹර කශ යුතුඹ. 

 

21.43 ඳළයික යසාහපි  පිඹුතයහි තකොටක් වහ ඳසු භළනීභක් කය න යසාහපි  පිඹුයක් පිළිතඹර 

කය ඇතිවිට, . වහද  කළඩළස ය සිතිඹතම් අනුඹහ  ඳත්ර අිංකඹ රඵහ දී  කළඩළස ය සිතිඹම් ඵට 

ඳරිර් නඹ කශ යුතුඹ. තභතර කළඩළස ය සිතිඹම් ඵට ඳරිර්ති  ඉඩම් කළඵලි වහ නළ  

කටයුතු කිරීභකදී න භළනීභකින් ත ොය කටයුතු තනොකශ යුතුඹ. 

 

21.44 ඳළයික යසාහපි  පිඹුය භඟින්  ම් කිහිඳඹක තකොටස ආයණඹ න විට කළඩළස ය සිතිඹම් භහයිම්, 

ඳළයික යසාහපි  පිඹුතර්  ම් භහයිම් අනු තීයණඹ කශ යුතුඹ. එහිදී ඳරිර්ති  කළඩළස ය සිතිඹම් 

කළඵලි අිංක තඛයන එක් එක් කළඩළස ය සිතිඹභට තන තනභ කස කය  ඳළයික  යසාහපි   

පිඹුය අඩිංගු මුඛ ත ොනුතහි ඇතුරත් කශ යුතුඹ. 

 

21.45 තභතේ ඳරිර් නඹ කයනු රඵන ඳළයික යසාහපි  පිඹුරු, ඉඩම් විස ය රළයිසතු  ව ඳරිර්ති  

කළඩළස ය සිතිඹම් කළඵලි අිංක තඛයනර වතික පිටඳත් අදහශ කළඩළස ය සිතිඹම් තළුභට 

ඇතුරත් කශ යුතු අ ය එභ තඛයන ර වතික පිටඳත් අදහශ ප්රහතද්ශීඹ තඛකම්, හිමිකම් නියවුඛ 

කිරීතම් තකොභහරිස ජනයහඛ, හිමිකම් තයජිසට්රහර් ව ර්තේඹර් ජනයහඛ ත  . අසාහතේදීභ 

ඹළවිඹ යුතුඹ. 

 

21.46 ඉව  ආකහයඹට ක්රිඹහකශ යසාහපි  පිඹුරු ප්රතද්ල තුර ඳසු සිදු කයනු රඵන සිඹළුභ භළනුම් 

කළඩළස ය භළනුභක් තර කශ යුතු අ ය, තඹොදහ    යුතු ඳත්ර අිංක ව කළඵලි අිංක, ඉඩම් විස ය 

රළයිසතු පිටු අිංක අදහශ කළඩළස ය සිතිඹභට අනු තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි තතින් රඵහ    

යුතුඹ.   

 

21.47 කළඩළස ය සිතිඹම් ඵට ඳරිර්ති  යසාහපි  පිඹුරු තුර තඹොදනු රඵන ඳත්ර වහ බහවි හ කයන 
කළඩළස ය සිතිඹම් කළඵලි අිංක, ඉඩම් විස ය රළයිසතු පිටු අිංක ආදිඹ, මුඛ කළඩළස ය සිතිඹභට 
පිළිතඹර කයනු රඵන ිංතලෝධන අනුතර්යනතේ ඳව  ඳරිදි වන් කශ යුතුඹ. 
 
 

 
 
 

21.48 න කළඩළස ය භළනුභකදී කලින් භහයිම් ඛ දභහ භළන දීභනහ ඳත්රඳත්ර නිකුත් කශ ඉඩම් ර ඳළයික ට 
භහයිම්  එතරභ ඳත්හත න ඹහයුතුඹ. ඳළයික භහයිභ තනස වි ඇත්නම් ව එඹ නළ  පිහිටුීභට 
ඵහධහක් ඇත්නම් . ඵ අදහශ යජතේ  ඉඩම් ඵරධයඹහ ත  ලිඛි  දන්හ ඔහුතේ  ලිඛි  උඳතදස 
භ   ඳභණක් කටයුතු කශ යුතුඹ.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

කළඩළස ය 
සිතිඹම් අිංකඹ 

කරහඳ 
අිංකඹ 

ඳත්ර අිංකඹ කළඵලි  ණන ඉඩම් විස ය රළයිසතු 
පිටු අිංකඹ 

3100037 1 1 1-113 1-15 

2 114-118 16 

3 119-201 17-25 



තද.භළ.තය.   කළඩළස ය භළනුම්  
 

21 ළනි ඳරිච්තේදඹ  15 

 

  කැඩැ්තය සිතිඹේ ප්රදපල තුර අත්කය ගැනීදේ භැනුේ 

 

21.49 කළඩළස ය සිතිඹතම් දළක්තන ඉඩම් කළඵළඛරක් ම්පර්ණතඹන්භ අත්කය  ළනීතම් ඳනතත් 38 උඅ) 

අතුරු විධහනඹ අනු අත්කය ත න ඇත්නම්, අදහශ කළඵළඛතඛ භහයිම් තෙත්රතේ වඳුනහත න අළුත් 

ඉඩම් විස ය රළයිසතුක් කස කිරීභ ප්රභහණත්තේ.   

 

21.50 කළඩළස ය සිතිඹතම් දළක්තන ඉඩම් කළඵළඛරක තකොටක් අත්කය  ළනීතම් ඳනතත් 38උඅ) අතුරු 

විධහනඹ ඹටතත් ඳයහ ත න ඇති අසාහක, හිමිකම් ලිඹහඳදිිංචිඹ වහ ඉඩභක් තකොටස කිරීභට 

පිඹුයක් කස කයනු රඵන ආකහයඹට මුළු කළඵළඛර වහභ පිඹුයක් කස කශ යුතුඹ. එහිදි අත්කය 

 න්නහ රද තකොටතේ හිමිකරු „යජඹ‟ තරත්, ඉතිරි තකොටතේ අයිතිකරු තර ලිඹහඳදිිංචි 

අයිතිකරුතේ නභද  වන් කශ යුතුඹ.  

 

21.51 කළඩළස ය සිතිඹභක දළක්තන ඉඩම් කළඵළඛරක් ම්පුර්ණතඹන්භ අත්කය  ළනීතම් ඳනතත් 2 ළනි 

 න්තිඹ ඹටතත් අත්කය  ළනීභට නිඹමි  විට, ඉඩම් කළඵළඛතඛ භහයිම් ඳරීක්හ කිරීතභන් ඳසු 

කළඩළස ය සිතිඹතම් අදහශ ඉඩම් කළඵළඛර අනුතර්යනඹට  ළනීතභන් ප්ර භණ අනුතර්යනඹ කස 

කශ යුතුඹ.  එළනි ඉඩභක් වහ 6 ළනි  න්තිඹ ඹටතත් පිඹුරු කස කිරීතම්දී  භහයිම් ඳරීක්හ 

කිරීතභන් ඳසු ඳරිපයක ඉඩම් විස ය රළයිසතුක් ඳභණක් ලිීභ ප්රභහණත්තේ.   

 

21.52 කළඩළස ය සිතිඹභක දළක්තන ඉඩම් කළඵළඛරක තකොටක් ඳභණක් 2 ළනි  න්තිඹ ඹටතත් 

අත්කය ළනීභට තඹෝජි  නම්, අළුත් භළනුභකින් ඳසු ප්ර භණ අනුතර්යනඹක් කස කශ යුතුතේ.  6 

ළනි  න්තිඹ ඹටතත් පිඹුරු කස කයන විට කළඩළස ය සිතිඹභක ඉඩම් කළඵළඛරක් තකොටස කිරීභ 

වහ පිඹුයක් කස කයන ආකහයඹට පිඹුරු කස කශ යුතුතේ.  එහිදි අත්කය ළනීභට තඹෝජි  

තකොටතේ ව ඉතිරි තකොටතේ ඹන තදතක්භ අයිතිකරු තර ලිඹහඳදිිංචි අයිතිකරුතේ නභ ඇතුරත් 

කශ යුතුඹ.     

 

21.53 ඉඩම් විස ය රළයිසතුර අතනකුත් කරුණු ඇතුරත් කිරීතම්දී 6 ළනි ඳරිච්තේදතඹහි උඳතදස අනු 

කටයුතු කශ යුතුඹ. 

 

කැඩැ්තය සිතිඹේ ප්රදපල තුර වාධිඳතය දපඳශ භැනුේ 

 

21.54 වහධිඳ ය තද්ඳශක් කළඩළස ය සිතිඹභක එක් කළඵළඛරක් විඹ යුතුඹ. කළඩළස ය භළනුම්  ප්රතද්ලඹක 

ඉඩම් කළඵළලි තුර වහධිඳ ය තද්ඳශ අඩිංගු අසාහරදී ඳශමු එභ තද්ඳශ පිහිටි මුළු බිම් තකොට 

වහ හභහනය ඳරිදි කළඩළස ය සිතිඹභ පිළිතඹර කශ යුතු අ ය ඉන් අනතුරු  එභ වහධිඳ ය 

තද්ඳශ අඩිංගු ඉඩම් කළඵළලි වහ කළඩළස ය සිතිඹභ අනු න ඳත්ර තඹොදහ  නිමින්  18 ළනි 

ඳරිච්තේදඹ අනු වහධිඳ ය  පිඹුරු පිළිතඹර කශ යුතුඹ. 

 

21.55 භමිතේ ඉදිකය තනොභළති තඹෝජි  වහධිඳ ය තද්ඳශ වහ පිඹුරු පිළිතඹර කශයුතු තනොතේ. නමුත් 

භවඛ කිහිඳඹකින් යුතු  වහධිඳ ය තද්ඳශක ඳශමු භවර/භවඛ කීඳඹක් ඳභණක් භමිතේ ඉදිකය 

ඇත්නම් එහි සිඹළු .කක වහ වහධිඳ ය පිඹුරු පිළිතඹශ කශ යුතුඹ. තභහිදී භමිතේ ඉදිකය 

තනොභළති .කක වහ දුඹුරු ර්ණඹ බහවි හ කශ යුතුඹ. . අනු වහධිඳ ය පිඹුරු වහ නිඹමි  

ර්ණ තඹදිඹ යුතු අ ය මුද්රි  පිඹුරු පිටඳත් නිකුත් කිරීතම්දී ඉඛලුම්කහය ආඹ න ත ද එභ ර්ණ 

තඹොදහ පිළිතඹර කශ  වතික පිටඳත් නිකුත් කශ යුතුඹ. 

 

21.56 වහධිඳ ය තකොටස අිංකනඹ කිරීතම් දී  18.9 ැනි දේෙඹ අනු කටයුතු කශ යුතුඹ.  

 

21.57 18 ළනි ඳරිච්තේදඹ ව එහි දක්හ ඇති ආදර්ල අනු ඉඩම් විස ය රළයිසතු නිභ කශ යුතු අ ය .හ 

තදඳහර් තම්න්තු භඟින් වඳුන්හ දී ඇති TLDMS භෘදුකහිං  භඟින් පිළිතඹර කශ යුතුඹ. වහධිඳ ය 



තද.භළ.තය.   කළඩළස ය භළනුම්  
 

21 ළනි ඳරිච්තේදඹ  16 

 

.කක ර ඉඩම් විස ය රළයිසතු වහ 18 ළනි ඳරිච්තේදතඹහි ඇමුණුභ 07 හි වන් ආකහයඹට 

පිළිතඹර කශ යුතුඹ.  

 

21.58 කළඩළස ය භළනුම් ප්රතද්ලඹක කලින් පිළිතඹර කය ඇති ඳළයික වහධිඳ ය පිඹුරු මිනින්තදෝරු 

අධිකහරිතේ අධීක්ණඹ ඹටතත් මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් ඳරිතරෝකන ක්රභ උඳතඹෝගි කය  නිමින් 

අිංකි   පිඹුරු පිළිතඹර කශ යුතුඹ. එභ  අිංකි   පිඹුරු අනුහයතඹන් එක් එක් තකොටස ව අතිතර්ක 

තකොටස වහ  තන තනභ කළඩළස ය පිඹුරු  කස කශ යුතුඹ. 

 

21.59 පිඹුරු කස කිරීතම් ිංකීර්ණබහඹ නිහ වහධිඳ ය කළඩළස ය පිඹුරු ඉිංග්රිසි බහහතන් පිළිතඹර 

කිරීභට කටයුතු කශ යුතුඹ. 

 

 

කැඩැ්තය සිතිඹේර ැඩ අන්කිරී දේදී ැෙගත් න කරුණු 

 

21.60 අදහශ කරහඳතඹන්  ළඩි තකොටක් ළතටන 1:10,000 භ රක්ණහත්භක සිතිඹම් අිංකඹ ජහතික 

සිතිඹම් තඹොමු අිංකඹ විඹ යුතුඹ. 

 

21.61 කළඩළස ය සිතිඹම්ර ෆභ තකොටකටභ, අභ ලතඹන් මුළු තදකක ග්රිඩ් ඛ තර්යහ තේදනඹන් 

තන්ටිමීටර් 1 ක් දි  කළු ඉරිලින් තඳන්හ එහි යණ්ඩහිංක අ ඹන් කිඹවිඹ වළකි දිලහට අ ඹ 

ළඩින අයුරින් පර්ණ අ ඹන් ඳභණක් කළු ර්ණතඹන් මුද්රණඹ කශ යුතුඹ.  

 

21.62 කළඩළස ය සිතිඹතම් සිඹළුභ තර්යහ ඇීම් තදඳහර් තම්න්තු භළනුම් තයගුරහසි අනු විඹ යුතුඹ.  තකතේ 

වුද භළනුම් තර්යහ, ග්රිඩ් ඛ තර්යහ අිංකි  පිටඳත හි තිබිඹ යුතු නමුත් කළඩළස ය සිතිඹභ අන් 

මුද්රණතේ, මුද්රණඹ තනොකශ යුතුඹ.   

 

21.63 කළඩළස ය සිතිඹභට ඹහඵද ග්රහභ නිරධහරි තකොට්නහල ර නම් ව .හතේ කළඩළස ය සිතිඹම් අිංක, 

කරහඳ අිංක ඳළවළදිලි මුද්රණඹ කශ යුතුඹ.   

 

21.64 කරහඳඹ තුර ඇති සිඹළු භතුපිට ඳහරන රෙය  කළඩළස ය සිතිඹතම් තඳන්විඹ යුතුඹ.  තභභ රෙය ර 

යණ්ඩහිංක මිටර් දලභ සාහන තුනකට සිතිඹතම් සුදුසු සාහනඹක මුද්රණඹ කශ යුතුඹ.   

 

21.65 යජතේ දීභනහ ඳත්ර නිකුත් කශ ඉඩම් පිළිඵ කටයුතු කයනු රඵන ආඹ නර ඳවසු වහ එභ දීභනහ 

ඳත්ර අිංක ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ තනත් කරුණු තීයතේ දළක්විඹ යුතුඹ.  

 

21.66 කළඩළස ය සිතිඹම් සිඹඛර දළක්තන 1:10,000 සුචි ටවනක් දෘඪ ව භෘදු පිටඳත් තර අදහශ 

ප්රහතද්ශීඹ මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරතේද ඳත්හත න ඹහ යුතුඹ. තභභ සුචි ටවන්ර දෘඩ ව භෘදු 

පිටඳත් දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරතේ ද ඳත්හත න ඹහභට තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් 

කටයුතු කශ යුතුඹ. දෘඪ පිටඳ  වහ 1:10,000 ඳරිභහණඹට කස කයන රද භරක්ණ සිතිඹම්, 

තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි උසිතිඹම්) ත න් රඵහ    යුතුඹ. තභත ක් 1:10,000 ට 

භරක්ණහත්භක පිඹුය කස කය තනොභළති ප්රතද්ල වහ නිළයදි අිංකඹ මුද්රණඹ කයන රද නිඹමි  

ආකෘතිතේ හිස ඳත්රඹක් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි උසිතිඹම්) ත න් රඵහ    යුතුඹ.  

 

21.67 ඉව  දළක්වු සුචි ඳත්රඹ  ඹහත්කහලීන කිරීභ වහ කළඩළස ය සිතිඹතම් උකරහඳතේ) ට භහයිභ 

දළක්තන 1:10,000 ඳරිභහණඹට වු ග්රිඩ් ඛ හි  ිංතලෝධන අනුතර්යනඹක් ව කරහඳ ට භහයිතම් 

අිංකි   පිටඳ ක් මිනින්තදෝරුයඹහ විසින්  කස කශ යුතුඹ. තභභ කරහඳ ට භහයිතම් අිංකි   

පිටඳ ක් පිඹුරු අනුභ  කශ වහභ තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් ර්තේඹර් ජනයහඛ ත  ද 

ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ.   

 



තද.භළ.තය.   කළඩළස ය භළනුම්  
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21.68 ග්රහභ නිරධහරි තකොට්නහලඹකට අදහශ සිඹළුභ කරහඳර ළඩ නිභ කශ ඳසු  කරහඳ ට භහයිභ ව 

.හතේ අිංක දළක්තන 1:10,000 ඳරිභහණඹට කස කශ සුචි ටවනක් කළඩළස ය සිතිඹතම් ෆභ 

කරහඳඹකටභ ත ොනු කශ යුතුඹ. කළඩළස ය සිතිඹභක ෆභ කරහඳඹක් වහභ කස කයන රද 

අිංගුලික සිතිඹභක් උDigital Copy) හිමිකම් වතික කස කිරීභ වහ හිමිකම් පිළිඵ තයජිසට්රහර් 

ත  ඹළවිඹ යුතුඹ. තභභ සුචි ටවතන් පිටඳ ක් හිමිකම් නියවුඛ කිරීතම් තකොභහරිස ත ද ඹළවිඹ 

යුතුඹ.  ඇමුණුේ 06 හි වන් ඳරිදි ෆභ කළඩළස ය සිතිඹභක් වහභ මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් 

හර් හක් නිඹමි  තඳෝය භතේ කස කශ යුතුඹ. 

 

21.69 කස කයන රද කළඩළස ය සිතිඹභට අදහශ හිමිකම් ලිඹහඳදිිංචි කශ වළකි සිඹළුභ ඉඩම් තකොටස 

වහ ඹහඵද විස ය හි  කස කයන රද කළඩළස ය පිඹුරු මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් කස තකොට 

මිනින්තදෝරු අධිකහරිතේ ඳරීක්හතන් ඳසු  තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  ළඩ අන් කශ 

කළඩළස ය සිතිඹම් භඟ අනුභ  කිරීභ වහ ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ.  පිඹුරු අනුභ  කයන තජයසන 

මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් පිඹුරු අනුභ  කශ ඳසු සිඹළු තඛයන ව අිංකි   දත්  දිසත්රික් තජයසන 

මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  ඉදිරිඳත් කශ යුතු අ ය .හ දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරඹ තුර 

තඛයන   තකොට ඳත්හ ත න ඹහ යුතුඹ.   

 

21.70 කළඩළස ය සිතිඹම් අනුභ  කශ ඳසු එභ ත ොයතුරු අනු SRIMS දත්  ඳද්ධතිඹ ඹහත්කහලීන 

කිරීතම්දී  එහි  බිම්විඹ ඹටතත් “ √ ” රකුණ තඹදිඹ යුතු තේ. එවිට SRIMS දත්  ඳද්ධතිඹ වයවහ 

බිම්විඹ හර් හ සඹිංක්රිඹ ළකතන ඵළවින් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් අත්න්  ඵන 

රද එභ හර් හ ළභ භහඹක් අහනතේදීභ හිමිකම් ලිඹහඳදිිංචි කිරීතම් අිංලඹට වහ ඉඩම් ත ොයතුරු 

ඳද්ධති අිංලඹට ඹළවිඹ යුතුඹ.   

 

ඳැයණි දල්ඛන ංදලෝධනඹ කිරීභ 

 

21.71 අදහශ ප්රතද්ලඹ වහ කළඩළස ය සිතිඹම් කස කය අන් වු ඳසු එභ ප්රතද්ලතේ   දුයටත් ඉතිරි  

ඳතින සිඹළුභ පිඹුරුර “කළඩළස ය සිතිඹම් උඅිංක) න් ආයණඹ ී ඇ ” ඹනුතන් ඳළන්රතඹන් 

රකුණු කශ යුතුඹ.  

  

21.72 කළඩළස ය සිතිඹතම් ට භහයිභ දම්ළඛ 16 තර්යහ චිත්ර ටවතන් තකොශ ඳහටින් රකුණු තකොට 

ිංතලෝධනඹ කශ යුතුඹ.  ඳළයික පිඹුයක තකොටක් ඳභණක් කළඩළස ය සිතිඹභට ඇතුරත් න 

අසාහරදී කළඩළස ය සිතිඹතම් ට භහයිභ එභ තකොටතේ දක්හ ඉව  ඳරිදි ඳළන්තරන් ටවන් 

තඹදිඹ යුතුඹ.  මුලික පිඹුරු පුතද්ලර 1:4,000 තභට්රික් සුචි ඳත්ර අලය ඳරිදි ිංතලෝධනඹ කශ යුතුඹ. 

 

21.73 එතර ටවන් තඹොදන රද ඳළයික තඛයනර රළයිසතුක් ව තකොටක් ඳභණක් ිංතලෝධනඹ 

කයන රද පිඹුරු දළක්තන අනුතර්යනඹක්ද ඉව  තේදතේ වන් ඳරිදි කස කයන රද දම්ළඛ 16 

ිංතලෝධන අනුතර්යනඹන්ද නිභකයන රද කළඩළස ය සිතිඹභ භඟ දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරතේ 

ව ර්තේඹර් ජනයහඛ කහර්ඹහරතේ තඛයන ිංතලෝධනඹ කිරීභ වහ ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ. දිසත්රික් 

තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින්  භ තඛයන නිසි අයුරින් ිංතලෝධනඹ කය, ිංතලෝධනඹ කශ 

ඳළයික පිඹුරු තඛයන ව අනුතර්යන ර්තේඹර් ජනයහඛ කහර්ඹහරතේ තඛයන කශභනහකයණ වහ 

ෘත්තීඹ ප්රමිතීන් අිංලතේ තඛයන ිංතලෝධනඹ වහ ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ.  1:10,000 ඳත්රඹද 

ිංතලෝධනඹ කශ යුතුඹ.   

 

21.74 කළඩළස ය සිතිඹභක ඇති ඉඩම් කළඵලිර හිමිකභ  පිළිඵ  අන් තීයණ හිමිකම් නියවුඛ කිරීතම් 

තකොභහරිස ජනයහඛයඹහ විසින්  ළට් කය එහි පිටඳත් දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත ද 

රඵහ තදනු ඇ .  එභ  ළට් ඳත්ර ඳරීක්හ කය ඵරහ තීයණ ප්රකහලඹට ඳත් තකොට ඇති කළඵලිරට 

අදහශ හිමිකරුන්තේ නම් ඉඩම් විස ය රළයිසතු භඟ ඳරීක්හ තකොට ඹම් තනසකම් ඇත්නම් 

 ළට් ඳත්රඹට අනු .හ යතු ඳහටින් ඉඩම් විස ය රළයිසතුර ිංතලෝධනඹ කය . ඵට වතිකඹක් 

ද තඹදීභට  තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් කටයුතු කශ යුතුඹ. ඉඩම් කළඵලි යහිඹක් එකය 



තද.භළ.තය.   කළඩළස ය භළනුම්  
 

21 ළනි ඳරිච්තේදඹ  18 

 

ිංතලෝධනඹ කයන්තන් නම් එක් වතිකඹක් ප්රභහණත්ඹ. තභභ ිංතලෝධන අදහශ සාහනතේභ 

ටවන් කිරීභට තනොවළකිනම් ඳභණක් ඳරිපයක ඉඩම් විස ය රළයිසතුක් පිළිතඹර කශ යුතුඹ.  ද 

එතේ  ළට් කයන රද ඉඩම් කළඵලිරට අදහශ කළඩළස ය පිඹුරු  ළට් ඳත්රඹ රළබී ති තදකක් තුර 

හිමිකම් තයජිසට්රහර් ත  ඹළීභට තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් කටයුතු කශ යුතුඹ.   

 

21.75 කළඩළස ය සිතිඹභක තිතඵන ඉඩම් කළඵලි වහ හිමිකම් වතික නිකුත් කශ ඳසු ළභ භහඹක් 

අහනතේදීභ හිමිකම් වතික නිකුත් කශ කළඵලි වහ එභ වතික අිංක පිළිඵ හිමිකම් පිළිඵ 

තයජිසට්රහර් විසින් ේ තඹසන මිනින්තදෝරු අධිකහරිට ලිඛි  දන්නු ඇ .  එභ විස ය රළබුනු ඳසු 

තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් අදහශ කළඩළස ය සිතිඹතම් ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ අදහශ 

කළඵලි රට අඹත් තනත් කරුණු තීයතේ යතුඳහටින් හිමිකම් වතික අිංක ටවන් කශ යුතුඹ.  අදහශ 

ඉඩම් කළඵළඛර තුර ඳසුකහලීන භළනුම් කිරීතම්දී තභභ විස ය උඳතඹෝගි නු ඇ .   

 

 

පිඹුරු ඳරීක්ා කිරීභ වා අනුභත කිරීභ 

 

21.76 සිඹළුභ භළනුම් ළඩ වහ ඳහරන භළනුම් ළඩ තදඳහර් තම්න්තු භළනුම් තයගුරහසි රට අනු සිදුන ඵට 

මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින්  ඵරහ    යුතුඹ.  එභ නිහ කළඩළස ය සිතිඹම් වහ ඉඩම් විස ය 

රළයිසතු අනුභ  කිරීභට තඳය .හතේ නිළයදි  ත්ඹන් ව නියදය හඹන් ඳත්හත න ඹහභට 

අලය කටයුතු මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් සිදු කශ යුතුඹ. මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් වහ තජයසන 

මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් කළඩළස ය සිතිඹම් ඳරීක්හ කිරීභ වහ තඹොදහ    යුතු ඳරීක්ණ 

රළයිසතු  ඇමුණුභ 07  හි දක්හ ඇ .   

 

21.77 මිනින්තදෝරු අධිකහරිත න් කළඩළස ය සිතිඹම් රළබුණු වි  ඳරීක්හ කය ර්තේඹර් ජනයහඛ තනු ට 

.හ අනුභ  කිරීභ තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරියඹහතේ  කීභකි. ඳළයික තඛයන ිංතලෝධනඹ 

කශ ඵට ව සිඹළු තයජිසටර් ඹාහත් කශ ඵට මිනින්තදෝරු අධිකහරිරුන්/තජයසන මිනින්තදෝරු 

අධිකහරිරුන් ෆහිභකට ඳත් විඹ යුතුඹ. එතේභ තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි අනුභ  කයන 

සිතිඹභට අදහශ අිංකි   දත්  සිතිඹභ අනුභ  කයන අසාහතේදීභ රඵහ  ළනීභ එභ තජයසන 

මිනින්තදෝරු අධිකහරිතේ  කීභක් න අ ය එභ අිංකි   දත්  වහ කළඩළස ය සිතිඹම්ර ව ඉඩම් 

විස ය රළයිසතු ර පිටඳත් උඅනුභ  කශ දිනතේ සිට තිඹක් ඇතුර ) ඳව  ඳරිදි ඹළවිඹ යුතුඹ. 
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අංකිත  පිටඳත් දගොනු කිරීභ 

 

21.78 ඳව  ඳරිදි අිංකි   පිටඳත් ත ොනු කශ යුතුඹ. 

 

 නිඹමි  ඳරිදි තඛඵඛ කයන රද කළඩළස ය සිතිඹතම් එක් අිංකි  පිටඳ ක් ප්රහතද්ශීඹ මිනින්තදෝරු 

කහර්ඹහරතේ ත ොනුවිඹ යුතුඹ.   

 නිඹමි  ඳරිදි තඛඵඛ කයන රද කළඩළස ය සිතිඹතම් එක් අිංකි  පිටඳ ක් දිසත්රික් මිනින්තදෝරු 

කහර්ඹහරතේ ත ොනු විඹ යුතුඹ.   

 ෆභ කරහඳඹකභ අදහශ ට භහයිම් උOuter boundary) ර  අිංකි   දත්  පිළිතඹර කය හිමිකම් 

ලිඹහඳදිිංචි කිරීතම් භළනුම් අිංලඹට ඹළවිඹ යුතුඹ.  

 

 

භැනුේ ඉල්ලීේ දගොනු වා අදනකුත් දල්ඛන 

 

21.79 ග්රහභ නිරධහරි තකොට්නහලඹක කරහඳඹක් වහ කළඩළස ය භළනුම් ආයම්බ කශ විට භළනුම් ඉඛලීම් 

ත ොනු තදකක් විෘ  කශ යුතුඹ. එභ කරහඳතේ භළනුම් පිළිඵ විස ය හි  ඉන් එකක් දිසත්රික් 

මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරතේ ද අතනක තෙත්ර  කහර්ඹහරතේ ද ඳත්හත න ඹහ යුතුඹ.  අදහශ කරහඳතේ 

කළඩළස ය සිතිඹම් කස කිරීභ අන් වු ඳසු තභභ ලිපි ත ොනු තදක .කහඵද්ධ ත ොනුක් තර 

දිසත්රික් කහර්ඹහරතේ  ඵහ    යුතුඹ. තභභ ලිපි ත ොනුතේ, තෙත්ර  පිරික්සුභ ටවන, ඳරික්රභණ 

දළක්තන ටවන් තවෝ තනත් අදහශ ත ොනුරට තඹොමු කිරීභ, යණ්ඩහිංක ඳත්ර, ආ ණන ඳත්ර, 

මිනින්තදෝරුයඹහතේ හර් හ, භහයිම් ඵරහ  ළනීභ /තඳන්ීභට අදහශ තඛයන, ඉඩම් හිමිකම් 

ලිඹහඳදිිංචි කිරීතම් ඳනතත් 14 ළනි  න්තිඹ ඹටතත්  ළට් ඳත්රඹ, එභ කරහඳඹට අදහශ ළද ත් ඹළයි 

රකනු රඵන සිඹළුභ ලිපි හුභහරු පිළිඵ විස ය, කරහඳ අිංක පිළිඵ විස යඹ, බහවි හ කයන රද 

ඉඩම් කළඵලි අිංක ව ඉඩම් විස ය රළයිසතු පිටු අිංක ආදිඹ ව තනත් ළද ත් කරුණු, අදහශ 

කරහඳතේ භළනුම් කටයුතු ම්ඵන්ධ ලිපි හුභහරු පිළිඵ විස යද තභභ ත ොනුතේභ ත ොනු කශ යුතුඹ.   

 

21.80 ඳව  වන් තඛයනද දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරතේ  ඵඩහ කශ යුතුඹ.  

 

ප්රහතද්ශීඹ තඛකම්  
1 1 1 1 

    

දිස.තජය.මි.අ 
1 

  
1 1 1 1 1 1 

ප්රහ.මි.කහ    
1 1 1 

   

ලි.ඵ.මි/ය.මි    
1 1 

    

ඳශහත් ඉඩම් තකො.    
1 1 

    

ඳශහත් ඳහරන 

ආඹ න 

   
1 1 
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අ)  මුඛ කළඩළස ය සිතිඹභ, ඉඩම් විස ය රළයිසතුර මුද්රි  පිටඳත් ව .හතේ ඡහඹහසථිති 

පිටඳ ක්  දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරතේ  ඵඩහ කශ යුතුඹ. කිසි විටකත් මුඛ පිටඳ  ව 

තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරිතේ පිටඳ  තෙත්රඹට නිකුත් තනොකශ යුතුඹ. 

 

ආ)  අදහශ කළඩළස ය සිතිඹභ, කළඩළස ය පිඹුරු, ඉඩම් විස ය රළයිසතු ව අදහශ අිංකි   ත ොනු 

ඳරි ණක දෘඩ  ළටිර ද එක් ිං    ළටිඹක ද ඇතුරත් කය  ඵඩහ කශ යුතුඹ. එභ ිං   

 ළටිතේ අනු  පිටඳ ක් ප්රහතද්ශීඹ මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරතේ   ඵඩහ කිරීභ වහ ඹළවිඹ යුතුඹ.   

 

ඇ)  සිඹළුභ අිංකි   දත්  ග්රහභ නිරධහරි තකොට්නහල අනු තන් කය වඳුනහ   වළකි න ඳරිදි 

 ඵඩහ   කශ යුතුඹ.   

 

 

 

  කැඩැ්තය සිතිඹේ ප්රදපලඹක සිදු කයනු රඵන ඳසුකාලීන භැනුේ 

 

21.81 කළඩළස ය සිතිඹම් ප්රතද්ලඹක ඳසුකහලීන භළනුම් සිදු කශ වළකි නුතේ 2002 අිංක 17 දයන භළනුම් 

ඳනතත් 11 න තේදඹ ඳරිදි ර්තේඹර් ජනයහඛ විසින් ප්රතී න වතික නිකුත් කය ඇති ලිඹහඳදිිංචි 

මිනින්තදෝරුරුන්ට ඳභික. ලිඹහඳදිිංචි මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් අදහශ අණඳනත්, භළනුම් තයගුරහසි, 

 හක්ිකක අලය හන් පුයහරන ඳරිදි ඳසුකහලීන භළනීභ සිදු කශ යුතුඹ. 

 

21.82 කළඩළස ය සිතිඹම් ප්රතද්ලඹක සිදු කයනු රඵන ඳසුකහලීන භළනුම් රදී වඳුන්හ දී ඇති නිඹමි  

ආකෘතිඳත්ර බහවි හ කශ යුතුඹ. සිඹළුභ ආකෘති ඳත්ර ආදර්ලඹන්, මිනින්තදෝරු තදඳහර් තම්න්තු නිශ 

තබ් අඩවිතඹන් උwww.survey.gov.lk) ව සිඹළුභ මිනින්තදෝරු කහර්ඹහර ලින් රඵහ දීභට කටයුතු 

කශ යුතුඹ. 

 

21.83 කළඩළස ය භළනුම් ප්රතද්ල ඹනු කළඩළස ය සිතිඹම් කස කය අන් වූ ප්රතද්ල න අ ය එභ ප්රතද්ල 

තුර ඉඩම් කළඵලි නළ  භළනීතම්දී ඳව  උඳතදස අනු භනඹ කශ යුතුඹ. කළඩළස ය සිතිඹභක් තුර 

ඳව  ආකහයතේ ඉඩම් කළඵලි නළ  භළනීභට අලය නු ඇ . 

 

1) කළඩළස ය සිතිඹම් කස කය ඇති හිමිකම් වතික නිකුත් කය ඇති ඉඩම්  

2) කළඩළස ය සිතිඹම් කස කය ඇති නමුත් තභත ක් හිමිකම් වතික නිකුත් කය නළති ඉඩම්. 

තභභ කහණ්ඩතේ ඉඩම් ඳව  තදර් ඹට අඹත් තේ. 

(i)  නි අයිතිඹ ඇති නමුත් තභත ක් හිමිකම් වතික නිකුත් කය නළති ඉඩම් 

(ii) වවුඛ අයිතිඹ ඇති නියවුඛ තනොභළති ඵළවින් .කහඵද්ධ කය භළන ඇති ව තභත ක් 

හිමිකම් වතික නිකුත් කය නළති ඉඩම් 

 

 

21.84 1998 අිංක 21 දයණ හිමිකම් ලිඹහඳදිිංචි කිරීතම් ඳනතත් 23 ව 36 ළනි  න්තිඹ අනු ඳසුකහලීන 

භළනුම් සිදු කය කළඩළස ය සිතිඹම් කස කිරීතම්දී වහ .හ ඳත්හත න ඹහතම්දී ලිඹහඳදිිංචි ඵරඹරත් 

මිනින්තදෝරුරුන් විසින් ඳව  උඳතදස අනු භනඹ කශ යුතුඹ. ඊට අනුකර තනොන තේ කටයුතු කය 

ඉදිරිඳත් කයන කළඩළස ය සිතිඹම් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් කළඩළස ය සිතිඹම් 

ිංතලෝධනඹ වහ තඹොදහ තනො   යුතුඹ. 

 

21.85 ඉව  21.83 (1) ඹටතත් වූ සිඹළු ඉඛලීම්, ඉඩම් හිමිකරුඋන්) විසින් ආකෘති ඳත්ර අිංක 1 උඇමුණුභ 08)  

අනු කස කය හිමිකම් තයජිසට්රහර්යඹහතේ වතිකඹක් හි  ලිඹහඳදිිංචි ඵරඹරත්  

මිනින්තදෝරුයඹහ ත  බහයදිඹ යුතුඹ. ලිඹහඳදිිංචි ඵරඹරත් මිනින්තදෝරුයඹහ ත  ඉඩම් හිමිකරු 

විසින් ඉදිරිඳත් කයන ඉඛලීභට අදහශ ඉඩභ වහ නිකුත් කය ඇති හිමිකම් වතිකඹ වහ ඊට අදහශ 

ඉඩම් ම්ඵන්ධතඹන් ඳනහ ඇති ෆභ ඵළීම්/ තකොන්තද්සි උඋදහ: ඉඩම් ිංර්ධන ආඥහඳන  ඹටතත් 



තද.භළ.තය.   කළඩළස ය භළනුම්  
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තවෝ  ඳශහත් ඳහරන ආඹ න ලින් තවෝ උකසකය තවෝ තනත් ඵළදීම් වහ අයිතිහසිකම් ආදිඹ වහ 

න තකොන්තද්සි ) රට අනුකර භළනුම් සිදු කශ යුතුඹ.  

 

21.86 ඳසුකහලීන භළනුම් ඉඛලීභ අදහශ ඳශහත් ඳහරන ආඹ නතේ තකොන්තද්සි රට අනුකර තනොන 

අසාහ ඇත්නම් ලිඹහඳදිිංචි මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් . පිළිඵ ඉඩම් හිමිකරු/ඉඛලුම්කරු දළනුත් 

කශ යුතු අ ය . පිළිඵ ඉඩම් හිමිකරු/ ඉඛලුම්කරුත න් ලිපිඹක් රඵහ    යුතුඹ.  

 

21.87 ඉව  21.83.(2) (i) ඹටතත් වූ සිඹළු ඉඛලීම්, ඉඩම් හිමිකරු විසින් ආකෘති ඳත්ර අිංක 2 උඇමුණුභ 09) 

අනු කස කය හිමිකම් නියවුඛ කිරීතම් තකොභහරිසයඹහතේ වතිකඹක් හි  ලිඹහඳදිිංචි 

ඵරඹරත් මිනින්තදෝරුයතඹකු ත  තවෝ දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  තවෝ බහයදිඹ 

යුතුඹ.  

 

21.88 ඉව  21.83.(2) (ii) ඹටතත් වූ සිඹළු ඉඛලීම්, ඉඩම් හිමිකරුඋන්) විසින් ආකෘති ඳත්ර අිංක 3 උඇමුණුභ 

10) අනු කස කය හිමිකම් නියවුඛ කිරීතම් තකොභහරිසයඹහතේ වතිකඹක් හි  දිසත්රික් 

මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරඹට බහයදිඹ යුතුඹ. ඳසුකහලීන කළඩළස ය භළනුම් වහ ඇමුණුභ 09 හි ආකෘති 

ඳත්ර 02 ව ඇමුණුභ 10 හි ආකෘති ඳත්ර 03 ඹටතත් ඉදිරිඳත් න ඉඛලීම් වවුඛ අයිතිඹක් තවෝ නියවුඛ 

තනොවූ තනොතඵද අයිතිඹක් හි  ඉඩභකට අදහශ න්තන් නම් එභ ඉඛලීභ අනිහර්ඹතඹන්භ හිමිකම් 

නියවුඛ කිරීතම්  තකොභහරිසතේ විභර්ලණඹට ඹළවිඹ යුතු අ ය ඔහුතේ ඉඛලීභ / හර් හ රළබ ඳසු 

කටයුතු කශ යුතුඹ. 

 

21.89 මුඛ භළනුභට අදහශ අිංකි   දත්  තනොභළති විට අලය ඳළයික පිඹුරු පිටඳත්/ ක්තත්ර ටවන් දිසත්රික් 

මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරතඹන් රඵහ    යුතුඹ. තභභ දත්  ලිඹහඳදිිංචි ඵරඹරත් මිනින්තදෝරුරුන් 

ත  රඵහ දීභට අදහශ දිසත්රික්කතේ තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි කටයුතු කශ යුතුඹ. ලිඹහඳදිිංචි 

ඵරඹරත් මිනින්තදෝරුයතඹකු විසින් තභභ දත්  ඉඛලුම් කිරීතම්දී ඉඛලුම්කරු විසින් ම්පර්ණ 

කයන රද අදහශ ආකෘති ඳත්ර අිංක 1 තවෝ 2 තවෝ 3  භඟ ආකෘති ඳත්ර අිංක 4 උඇමුණුභ 11) ඉදිරිඳත් 

කශ යුතුඹ. එතේ ඉඛලුම් කිරීතම්දී ෂළක්ස ඳනිවිඩ ක්රභඹ ව විදුත්  ළඳෆර බහවි හ කශ වළක. 

 

21.90 කළඩළස ය සිතිඹම් කස කය, හිමිකම් වතික නිකුත් කය ඇති ඉඩම් තනත් ඳන්තිඹක හිමිකම් 

වතික නිකුත් කශ ඉඩභක්/ඉඩම් භඟ තවෝ තභත ක් හිමිකම් වතික නිකුත් කය නළති 

ඉඩභක්/ඉඩම් භඟ .කහඵද්ධ කිරීභ තවෝ .කහඵද්ධ කය අනුතඵදුම් කිරීභ තනොකශ යුතුඹ.  

 

21.91 ලිඹහඳදිිංචි මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් අදහශ බිම් කළඵළඛර තඳොශතේ නිළයදි වහ ඳළවළදිලි 

වඳුනහත න භළනුම් කටයුතු කශ යුතුඹ. භළනුභට අදහශ ඉඩතම් අයිතිකරු විසින් ඹහඵද ඉඩතම් තවෝ 

ඉඩම් ලින් ඹම් තකොටක් අනයතඹන් භුක්ති විඳින විට අනයතඹන් භුක්ති විඳින තකොට 

අ වළය මුඛ ට භහයිභට අදහශ තකොට ඳභණක් භළනීභ කශ යුතුඹ. එතේ කිරීභට ඉඛලුම් කරු 

එකඟ හඹ ඳර තනොකයයි නම් ඉදිරි කටයුතු තනොකශ යුතුඹ. 

 

21.92 ඹහඵද ඉඩම් හිමිඹහ විසින් භළනුභට අදහශ ඉඩතභන් තකොටක් අනයතඹන් අඛරහත න ඇති අසාහ 

ර . පිළිඵ ඹහඵද කට්ටිකරුට ඳළවළදිලි කය දී මුඛ භහයිභ නළ  පිහිටුහ තඳන්හ දිඹ යුතුඹ.  

අනයකරු විසින් එතර භහයිම් නිළයදි කය  ළනීභට අකභළති අසාහ රදී එභ අනය තකොටස 

භළන තනභභ කළඵලි අිංක තඹොදහ පිඹුරු කස කශ යුතු අ ය එතේ කිරීභට ඉඛලුම් කරු එකඟ හඹ 

ඳශ තනොකයයි නම් ඉදිරි කටයුතු තනොකශ යුතුඹ. 

 

21.93 කළඩළස ය සිතිඹතභහි ඇති ඉඩභකින් කුඩහ ඉඩම් ප්රභහණඹක් තන් කිරීභ වහ ඉඛලීභක් රද විටක 

එභ කුඩහ ඉඩම් ප්රභහණඹ ඳභණක් භළනීභ කශ යුතු අ ය ඉඩතම් ඉතිරි තකොට රඵහ දී ඇති අිංකි   

දත්  අනුහයතඹන් කළඩස ය සිතිඹම්    කය ළඩ අන් කශ යුතුඹ. එළනි අසාහකදී . 

පිළිඵ මිනින්තදෝරු හර් හතේ වන් කශ යුතුඹ. 

 



තද.භළ.තය.   කළඩළස ය භළනුම්  
 

21 ළනි ඳරිච්තේදඹ  22 

 

21.94 අනුතඵදීම්/.කහඵද්ධ කිරීම් රදී, අලුතින් පිහිටුන භහයිම් රෙය සථිය භහයිම් රෙය විඹ යුතු අ ය 

.හ අභ ලතඹන් ත.මී 5 ක නියදය හඹකින් භළනුම් කශ යුතුඹ. එභ සථිය භහයිම් රෙය   

ඉඛලුම්කරුඋන්)ට තඳන්හ දී .හ ඵරහ  ත් ඵට අත්න්  රඵහ     යුතු අ ය එභ අත්න් හි  

ලිපිඹ ත ොනුට ඇතුරත් කශ යුතුඹ. 

 

21.95 අනුතඵදීම් වහ .කහඵද්ධ කිරීම්  ඹටතත් රළතඵන න කළඵලි ර ර්  ප්රභහණඹන්තේ එකතු මුඛ 

හිමිකම් වතික රට අදහශ මුළු ර් ප්රභහණඹට භහන ඵට නහා කය අදහශ න කළඵලි වහ 

කළඩළස ය සිතිඹම් කස කශ යුතුඹ.  මුඛ ර්  ප්රභහණතේ තදෝඹක් ඇතිනම්, නළ  ඳරීක්හ කය . 

ඵ තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  හර් හ කශ යුතුඹ. මුඛ භළනුතම් තදෝඹක් ඇත්නිම් එඹ 

නිළයදි කයීභ වහ තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් තනොඳභහ කටයුතු කශ යුතුඹ. 

 

21.96 තෙත්ර  භළනුම් නිභ කය පිඹුරු දශ පිටඳ ක් පිළිතඹර කිරීතභන් ඳසු න කළඩළස ය සිතිඹභට අදහශ 

නිලසචි  කළඵලි ිංයයහ ව ඉ.වි.රළ පිටු  ණන තීයණඹ කය අලය න න ඳත්ර අිංක, කළඵලි අිංක, 

ඉ.වි.රළ පිටු අිංක ආදිඹ මිනින්තදෝරු අධිකහරි භඟින් දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරිත න් 

ඉඛලුම් කශ යුතුඹ. ලිඹහඳදිිංචි ඵරඹරත් මිනින්තදෝරුයතඹකු විසින් එතේ අන් විස ය ඉඛලුම් 

කිරීතම්දී ආකෘති ඳත්ර අිංක 5 උඇමුණුභ 12) බහවි හ කශ යුතුඹ. තභභ ත ොයතුරු වළකි හක් දුයට විදුත් 

 ළඳෆර භඟින් රඵහදී සිදුන ප්රභහදඹන් අභ කය   යුතුඹ. 

 

21.97 කළඩළස ය සිතිඹම් තුර ඳසුකහලීන භළනුම් වහ අළුත් තෙත්ර ඳත්ර බහවි හ කශ යුතුඹ.  කිසිවිටකත් 

කළඩළස ය සිතිඹම් වහ අතිතර්ක පිඹුරු අිංක නිකුත් තනොකශ යුතුඹ.  තෙත්ර  ඳත්ර අිංක, කළඵලි අිංක 

ව ඉඩම් විස ය රළයිසතු පිටු අිංක . . කරහඳඹ වහ බහවි හ කයන රද අහන අිංකතේ සිට 

පිළිතරට බහවි හ කශ යුතුඹ.  අහනඹට බහවි හ කශ තෙත්ර  ඳත්ර අිංකඹ, කළඵලි අිංක, ඉඩම් විස ය 

රළයිසතු පිටු අිංක නිකුත් කිරීභ දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් කශ යුතුඹ.  නිකුත් කයන 

රද කළඩළස ය සිතිඹම් අිංක, කරහඳ අිංක, ඳත්ර අිංක, ඉඩම් විස ය රළයිසතු පිටු අිංක, ඉඩම් කළඵලි 

අිංක වන් තඛයනඹක් දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් ඳත්හත න ඹහ යුතුඹ.  එභ 

තඛයනතේ එක් එක් කරහඳඹක් වහ තන තනභ පිටු බහවි හ කශ යුතුඹ. උඇමුණුභ 13)    

 

21.98 ලිඹහඳදිිංචි ඵරඹරත් මිනින්තදෝරුරුන් භඟින් ඳසුකහලීන භළනුම් සිදුකයන විට, ඳරීක්හ කිරීතම් 

 හසතු ලතඹන් ර්තේඹර් ජනයහඛ විසින් තීයණඹ කයනු රඵන මුදර අනුතඵදුම් කළඵලි  ණන දවඹ 

ඉක්භන පිඹුරු වහ ඉඛලුම්කරු විසින් දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  ත විඹ යුතුඹ. 

ලිඹහඳදිිංචි ඵරඹරත් මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් අන් විස ය ඉඛලුම් කශ ඳසු අදහශ  හසතු ත න 

තර තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් ලිඹහඳදිිංචි ඵරඹරත් මිනින්තදෝරුයඹහට පිටඳත් හි  

ඉඛලුම්කරුට දළන්විඹ යුතුඹ. 

 

21.99 ඉව  21.83.(1) ව 21.83.(2) (i) ඹටතත් ලිඹහඳදිිංචි ඵරඹරත් මිනින්තදෝරුයතඹකු විසින් 

ඳසුකහලීන භළනුභක් සිදු කයන විට එභ ප්රතද්ලතේ විලහරත්ඹ අනු භළනුම් පිඹුරු ව ඉඩම් විස ය 

රළයිසතු කස කිරීතම්දී පිළිතලින් GSM 110 ව GSM 80 ට තනොඅඩු  ණකභකින් වහ ඉවර 

ප්රමිතිඹකින් යුත් A4/ A3 ප්රභහණතේ ඳත්ර බහවි හ කශ යුතුඹ.උ ආදර්ල පිඹුය වහ ඇමුණුභ 14 

ඵරන්න.) ඉඩම් විස ය රළයිසතු කස කිරීතම්දී තදඳහර් තම්න්තුතේ ඉඩම් විස ය දත්  ඳද්ධතිඹ 

අනිහර්ඹතඹන්භ බහවි හ කශ යුතුඹ. 

 

21.100 කළඩළස ය සිතිඹම්ර ඳසුකහලීන සිදුකයනු රඵන භළනුම්රදී කළඩළස ය සිතිඹභ ව අදහශ ඉඩම් 

විස ය රළයිසතු අ. .පි. ර තභන් 12.62– 12.65 ැනි දේෙඹන්හි දක්හ ඇති ඳරිදි ිංතලෝධනඹ කශ 

යුතුඹ.   

 

21.101 දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් නිකුත් කයන අිංකි   දත් , අඩිංගු නිඹමි  දත්  සාය 

රභ, න දත්  ඇතුරත් කය ඳසුකහලීන භළනුම් පිඹුරු අිංකි   දත්  .dxf  ත ොනු දිගු භඟින්ද, ඉඩම් 

විස ය රළයිසතු පිළිතඹර කිරීභ TLDMS බහවි හ කය සිදු කශ යුතුඹ. ඳසුකහලීන භළනුම් අිංකි  දත් ද 



තද.භළ.තය.   කළඩළස ය භළනුම්  
 

21 ළනි ඳරිච්තේදඹ  23 

 

කළඩළස ය මුඛ භළනුම් ආකහයඹටභ දිසත්රික් කහර්ඹහරතේදී  22.25 තේදඹ අනු කස කය දත්  

SRIMS ඳද්ධතිඹ වයවහ දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් ඉඩම් ත ොයතුරු ඳද්ධති අිංලඹට 

එවිඹ යුතුඹ.   

 

21.102 ලිඹහඳදිිංචි ඵරඹරත් මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් අන් විස ය රඵහ ත් ඳසු පිඹුරු පිටඳත් ව ඊට 

අදහශ අිංකි   දත්  ති තදකක් ඇතුර  දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  තවෝ  ඉඩභ පිහිටි 

දිසත්රික්කතේ ඇති ආන්න භ ප්රහතද්ශීඹ මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරඹට බහය දිඹ යුතුතේ. ප්රහතද්ශීඹ 

මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරඹ ත  රළතඵන පිඹුරු අදහශ මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් අනුපිළිතරට අිංක 

කය, අතනකුත් යහජකහරිද භඟ ළරසුම් කය තිතේ ළඩ කයන දින තදකක් ඇතුර  තජයසන 

මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  ඹළවිභට කටයුතු කශ යුතුඹ. 

 

21.103 තනොළරළක්විඹ වළකි තවේතුක් භ , අන් විස ය රඵහත න ති තදකක් ඇතුර  පිඹුරු බහය දීභට 

අඳවසු අසාහකදී නිඹමි  කහරඹ ඉක්භ ඹහභට ප්රාභ ලිඹහඳදිිංචි ඵරඹරත් මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් 

දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි දළනුත් කය දින දීර්ඝඹක් රඵහ    යුතුඹ.  

 

21.104 ලිඹහඳදිිංචි ඵරඹරත් මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් ඳසුකහලීන භළනුභට අදහශ ඳව  තඛයන දිසත්රික් 

තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  බහය දිඹ යුතු අ ය එභ තඛයන ර පිටඳත් ඇතුරත් අභ ය 

ත ොනුක් ද  භහ ත  ආයක්ෂි  ඳත්හ ත න ඹහ යුතුඹ. 

 

 ඉඛලුම්කරුන්තේ ඉඛලීම් උආකෘති ඳත්ර අිංක 1 තවෝ 2 තවෝ 3 පිලිතලින් ඇමුණුභ 

08 දවෝ ඇමුණුභ 09 දවෝ ඇමුණුභ 10) 

 ෆභ පිටුකභ අත්න හි  පිඹුය ව ඉ.වි. රළයිසතු (ආකෘති ඳත්ර අිංක 8 පිටඳත් 

2/ ආකෘති ඳත්ර අිංක 9 පිටඳත් 1) - ඇමුණුභ 14 

 තෙත්ර  ටවන් උවතික පිටඳ ක්)    

 න භළනුභට අදහශ ම්පර්ණ පිඹුය, ඉ.වි.රළයිසතු ව එක් එක් කළඵලි වහ වූ 

පිඹුරුර අිංකි   දත්  ඇතුරත් ිං    ළටිඹ 

 අන් විස ය රඵහ  ත් ලිපිඹ. උආකෘති ඳත්ර අිංක 5 - ඇමුණුභ 12) 

 ිංතලෝධන අනුතර්යන පිටඳත් 2 යි 

 ආ ණන ඳත්ර 

 අනුතඵදුභ ඳශහත් ඳහරන ආඹ නතේ තකොන්තද්සි රට අනුකර තනොන විට . 

වහ වූ ඉඛලුම් කරුත න් රඵහ ත් ලිපිඹ  

 යණ්ඩහිංක ඳත්ර 

 ඉඛලුම්කරුඋන්) භහයිම් ඵරහ  ත් ඵට ලිපිඹ 

 මිනින්තදෝරු හර් හ උආකෘති ඳත්ර අිංක 6 -ඇමුණුභ 15) 

 

 

21.105 ඳසුකහලීන භළනුම් පිඹුරු දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරඹ ත  රළතඵන අනුපිළිතරට තඛයන    

කය, 21.104 තේදතඹහි වන් තඛයන සිඹඛර ඳරීක්හ කය කළඩළස ය සිතිඹභ ඹහත්කහලීන කිරීභට 

සුදුසු ඳරිදි නිඹමි  ප්රමිතීන්ට අනුකර පිඹුරු නිභ කය ඇති ඵට ඳරීක්හ කිරීභ මිනින්තදෝරු අධිකහරි 

උමරසාහන) විසින් සිදු කශ යුතුඹ උඇමුණුභ 16). පිඹුරු ඳරීක්හ කිරීතම්දී  තෙත්ර  ඳරීක්ණඹක් කශ 

යුතු ඵට  තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි තීයණඹ කශතවොත් මිනින්තදෝරු අධිකහරි උමරසාහන) විසින්  

තෙත්ර ඳරීක්ණඹ සිදු කය හර් හක් ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ.  

 

21.106 තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි / මිනින්තදෝරු අධිකහරි උමරසාහන) විසින් ඉව  21.83 (1)  ව 21.83 

(2) (i) ඹටතත් වූ ඳසුකහලීන භළනුම් ඳරීක්හ කිරීභ වහ  21.112 තේදතඹහි ඳරිදි මුඛ කළඩළස ය 

සිතිඹතම් අලය ිංතලෝධන නිභ කශ ඵට  වවුරු කය    යුතුඹ.  ඳව  විස ය හි   ත.මී. 6 x 

ත.මී. 6 ප්රභහණතඹන් කස කයන රද මුද්රහක් ඳසුකහලීන භළනුම් පිඹුතර් ව ඉඩම් විස ය 



තද.භළ.තය.   කළඩළස ය භළනුම්  
 

21 ළනි ඳරිච්තේදඹ  24 

 

රළයිසතුතේ ෆභ තකොටකභ මිනින්තදෝරු තදඳහර් තම්න්තුතේ ටවන වහ න තකොටතහි 

උආකෘති ඳත්ර අංක 8, 9)  ඵහ අත්න්  ළබිඹ යුතුඹ. 

 

1. බහවි හ කය ඇති කළඵලි අිංක, ඳත්ර අිංක ව ඉඩම් විස ය රළයිසතු පිටු අිංක 
නිළයදිඹ. 

2. මුඛ කළඩළස ය සිතිඹභ ිංතලෝධනඹ කයන රදි. 
 

 

21.107 තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් ඉව  21.83.(2) (ii) ඹටතත් වූ ඳසුකහලීන භළනුභ ර්තේඹර් 

ජනයහඛතේ පිඹුරු ඳරීක්හ කයන ව අනුභ  කයන ආකහයඹටභ සිදු කශ යුතුඹ. 

 

21.108 ලිඹහඳදිිංචි ඵරඹරත් මිනින්තදෝරුයතඹකු විසින් සිදු කයනු රඵන ඳසුකහලීන භළනුභකට අදහශ 

ක්රිඹහදහභඹ, භළනුතම් නිළයදි හඹ ව පිඹුතර් අන් ර්  ඹ පිළිඵ අදහශ ලිඹහඳදිිංචි ඵරඹරත් 

මිනින්තදෝරුයඹහ ම්පර්ණතඹන්  කි යුතුඹ. 

 

 

පිටඳත් නිකුත් කිරීභ ව දගොනු ඳත්ා දගන ඹෑභ 

 

21.109 ආකෘති ඳත්ර අිංක 8 උඇමුණුභ 14) අනු කස කයන රද ඳසුකහලීන භළනුම් පිඹුතර් එක් පිටඳ ක් 

“ඉඛලුම්කරුතේ පිටඳ ” තර මුද්රහකින්  ඵහ ලිඹහඳදිිංචි මිනින්තදෝරුයඹහ ත  රඵහ දිඹ යුතුඹ. 

ලිඹහඳදිිංචි ඵරඹරත් මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් ඉදිරිඳත් කයන තෙත්ර ටවන් ව මිනින්තදෝරු 

හර් හ ඹන තඛයන ඳභණක් ඳරිතරෝකනඹ කය පිඹුයට අදහශ අිංකි   දත්  භඟ ිං    ළටි   

කශ යුතුඹ. එභ ිං    ළටිඹ ක.සි.අිංකඹ/කරහඳ අිංකඹ/ඳත්ර අිංකඹ/කළඵලි අිංක ....සිට...දක්හ තර 

අිංකනඹ කය මුඛ කළඩළස ය සිතිඹතම් ිං    ළටි භඟ ත ොනු කශ යුතුඹ.  

 

 

21.110 ලිඹහඳදිිංචි ඵරඹරත් මිනින්තදෝරුරුන් විසින් ඉව  21.83(1), 21.83(2) (i) ව 21.83(2) (ii) 

 ණතේ ඉඩම් වහ කස කශ  ඳසුකහලීන භළනුම් පිඹුරු ර වතික පිටඳත් අදහශ දිසත්රික් හිමිකම් 

තයජිසට්රහර් ත  ද, 21.83 (2) (i) ව 21.83(2) (ii)  ණතේ ඉඩම් වහ වු  ඳසුකහලීන භළනුම් 

පිඹුරුර වතික පිටඳත් ඊට අභ ය ලතඹන් හිමිකම් නියවුඛ කිරීතම් තකොභහරිස ජනයහඛ ත  ද 

ඹළීභට තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් කටයුතු කශ යුතුඹ.  ද එභ පිඹුතර් වතික පිටඳත් 

තඛයන කශභනහකයණ වහ ෘත්තීඹ ප්රමිතීන් අිංලඹටත්, මුඛ භළනුතම් අිංකි  දත්  ඇතුරත් දත්  

ඳද්ධතිඹ ඹහත්කහලීන කිරීභට අලය ඵළවින්  තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් SRIMS ඳද්ධතිඹ 

වයවහ අිංකි  දත්  අනුභ  ආකහයඹට නම් කය ඉඩම් ත ොයතුරු ඳද්ධති අිංලඹටත්  ඹළවිඹ යුතුඹ. 

 

21.111 1998.10.21 දින නිකුත් කයන රද ශ්රී රිංකහ ප්රජහ හන්ත්රික භහජහදී ජනයජතේ අති විතලේ  ළට් 

ඳත්රතේ වන්, 1998 අිංක 21 දයන හිමිකම් ලිඹහඳදිිංචි කිරීතම් ඳනතත් නිතඹෝ  ඳරිදි  හිමිකම් 

තයජිසට්රහර් විසින් තභභ අළුත් ඉඩම් තකොටස ලිඹහඳදිිංචි කය එභ ඉඩම් තකොටස රට අදහශ හිමිකම් 

වතික අිංක දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  රළබීතභන් අනතුරු දිසත්රික් කහර්ඹහරතේ 

තඛයන ඹාහත් කශ යුතුඹ.  

 

21.112 සිඹළුභ ඳසු කහලීන කළඩළස ය සිතිඹම්  වහ ඳව  ක්රභතේදඹ අනු භනඹ කයමින් මුඛ කළඩළස ය 

සිතිඹභ ඹහත්කහලින කශ යුතුඹ. 

 

(අ)  අංකිත  දනොන පිටඳත් 

1. කළඩළස ය සිතිඹභට අදහශ මුඛ පිටඳ  ව තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි පිටඳ  

ිංතලෝධනඹ දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරතේදී අදහශ මිනින්තදෝරුරුන් විසින් 

කශ යුතුඹ.  
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2. ඳසු කහලීන නිභ කයන සිඹළුභ භළනුම් ර ට භහයිභ අදහශ කළඩළස ය සිතිඹතම් 

මුඛ පිටඳ  භ  ඳළන්ඛ ඉරි භඟින් තඳන්හ න ඳත්රඹට තඹොමු ටවන් 

ඳළන් තරන් දළක්විඹ යුතුඹ. 

 

3. කළඩළස ය සිතිඹතභහි තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි පිටඳ  භ  ව ඉඩම් විස ය 

රළයිසතු භ  ිංතලෝධන රට අදහශ තඹොමු ටවන්  ළබීභ තදඳහර් තම්න්තු 

භළනුම් තයගුරහසි ර දි ඇති උඳතදස ඳරිදි කශ යුතුඹ. 

 
4. ඳසු කහලින නිභ කයන සිඹළුභ න ඳත්ර අදහශ කළඩළස ය සිතිඹතභහි අදහශ 

කරහඳඹ වහ න මුඛ පිටඳ  හි  ත ොනුතේ ත ොනු කශ යුතුඹ. තජය.මි.අ. 

පිටඳ ද අදහශ කරහඳඹ හි  ත ොනුතේ ත ොනු කශ යුතුඹ. 

 

5. ඳසු කහලින නිභ කයන සිඹළුභ කළඩළස ය සිතිඹම් ඳත්රද ඳරිතරෝකනඹ කය එභ 

දත්  ඳද්ධතිඹ ඳත්හ ත න ඹහභට දිසත්රික් තජය.මි.අ. විසින් කටයුතු තඹදිඹ 

යුතුඹ. 

 

(ආ) අංකිත  පිටඳත් 

 

කළඩළස ය අිංකි  සිතිඹතම් පිටඳ ක් ත න එහි තනභ දත්  සායඹක ඳසු කහලීන 

නිභ කයන සිඹළුභ න ඳත්ර ර න භහයිම් යතු ඳහටින් ඇතුරත් කය දළක්විඹ යුතු අ ය 

මුඛ කළඩළස ය සිතිඹම් කළඵලි අිංක / අිංකඹ ඉත් කය න කළඵලි අිංක / අිංකඹ යතු 

ඳහටින් දළක්විඹ යුතුඹ.  

 

 

ඳරිර්තිා කැඩැ්තය සිතිඹේ අනුායදඹන් දර්ඛා චිත්ර පිළිදඹර කිරීභ 

 

21.113 දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහර රදී ඳරිර්තිා කළඩළස ය සිතිඹම් අනුහයතඹන් තර්යහ චිත්ර පිළිතඹර 

කිරීතම්දී ඡහඹහ පිටඳතත් අදහශ කළඵලි අිංකඹ ව ඹහඵද කළඵලි අිංක යතු ඳහටින්  කඳහ වළය න 

කළඩළස ය සිතිඹතම් කළඵලි අිංක යතු ඳහටින් දළක්ීභ කශ යුතුඹ. භහයිම් උඳතඛයනඹ කළඩළස ය 

සිතිඹතම් කළඵලි රට අනු ලිවිඹ යුතුඹ. එතභන්භ තර්යහ චිත්ර භඟ තඹොමු කයන ආයන ලිපිතේ 

තවෝ තර්යහ චිත්රතේ “තභභ පිඹුය කළඩළස ය සිතිඹම් ඵට ඳරිර් නඹ කය ඇ .” ඹන්න වන් කශ 

යුතුඹ. 
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21.10 දේෙඹ         ඇමුණුභ  01 

 

කැඩැ්තය සිතිඹේ අංක නිකුත් කිරීදේ දල්ඛනඹ 

 

ද්ත්රික්කඹ :  ................................................................................................... 

 

 

කැඩැ්තය 

සිතිඹේ අංකඹ 

ප්රා.දල්. 

දකොට්මාලඹ 

ගභ/ග්රාභ 

නිරධාරි 

දකොට්මාලඹ 

කරාඳ ගණන භැනුේ ඉල්ලුේ 

අංකඹ 

දනත් 
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 21.16 දේෙඹ         ඇමුණුභ 02 
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21.17 දේෙඹ         ඇමුණුභ 03 
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21.27 දේෙඹ 2.8 දේෙඹ       ඇමුණුභ 04 

 

 

කැඩැ්තය සිතිඹේ වා ද්ත්රික් අංක 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ඳශාත ද්ත්රික්කඹ        අංකඹ   

 

උතුරු භළද අනුයහධපුයඹ 11 

තඳොතශොන්නරු 12 

නළත නහිය ත්රිකුණහභරඹ 26 

භඩකශපු 27 

අම්ඳහය  28 

භධයභ  භහ තඛ 31 

භවනුය 32 

නුයඑළිඹ 33 

ඹම පුත් රභ 41 

කුරුණෆ ර 42 

ඵසනහහිය  ම්ඳව 51 

තකොශම 52 

කළු ය  53 

ඵය මු කෆ ඛර 61 

යත්නපුය 62 
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ඌ ඵදුඛර  71 

තභොනයහ ර 72 

දකුණ  හඛර 81 

භහ ය 82 

වම්ඵන්ත ොට 83 

උතුරු ඹහඳනඹ 91 

කිළිතනොච්චිඹ 92 

මුරතිේ  93 

භන්නහයභ 94 

වුනිඹහ 95 
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21.39 දේෙඹ          ඇමුණුභ 05 

 

 ඳරිර්තිත කැඩැ්තය සිතිඹේ කැඵලි අංක ෙක්න දල්ඛනඹ 

 

යසාහපි  පිඹුරු අිංකඹ  :    කළඩළස ය සිතිඹම් අිංකඹ : 

 භ     :   කරහඳ අිංකඹ   : 

ප්රහතඛ තකොට්නහලඹ   :    ඳත්ර අිංකඹ  : 

දිසත්රික්කඹ    :     භ   : 

ඳශහ     :   ප්රහ.තඛ. තකොට්නහලඹ : 

        ග්රහ.නි. තකොට්නහලඹ : 

 

ඳළයික කළඵලි අිංකඹ කළඩළස ය සිතිඹම් කළඵලි අිංකඹ 

1 251 

2 252 

3 253 

4 254 

5 
2

1
 

255 

5 
2

2
 

256 

6 257 

7 258 

8 259 

9 260 

10 261 

අිංක තනොතඹද අඩි ඳහය 262 

අිංක තනොතඹද ඇශ 263 

  

 

 

 

 

පිළිතඹශ කතශේ:-      ඳරීක්හ කතශේ:- 

නභ       නභ 

ලිඹහඳදිිංචි මිනින්තදෝරු     මිනින්තදෝරු අධිකහරි 

දිනඹ       දිනඹ  

 

 

අනුභ  කතශේ:- 

නභ 

තජය. මිනින්තදෝරු අධිකහරි උ....................... දිසත්රික්කඹ) 

ර්තේඹර් ජනයහඛ තනුට 

දිනඹ 
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 21.68 දේෙඹ         ඇමුණුභ 06 

 

කැඩැ්තය භැනුේ වා මිනින්දෙෝරුයඹාදේ ාර්තා 

 

1. කළඩළස ය සිතිඹම් අිංකඹ : 

2. කරහඳ  .......      න්    ..........     තනි කරහඳඹ 

3. ඳත්ර අිංකඹ : 

4. තකොටස  ණන: 

5. කළඵලි  ණන   යජතේ :  පුද් ලික:  එකතු: 

6. ප්රභහණඹ  යජතේ :  පුද් ලික:  එකතු: 

7. ඉ.වි. රළයිසතු පිටු  ණන: 

8.  භ: 

9. ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් තකොට්නහලඹ: 

10. දිසත්රික්කඹ: 

11. ඳශහ  

12. මිනින්තදෝරුයඹහතේ නභ: 

13. භළනුම් ආයම්බ කශ දිනඹ : 

14. තෙත්ර  ළඩ වහ තඹදුණ දින  ණන: 

15. පිඹුරු ළඩ වහ තඹදුණ දින  ණන : 

16. තෙත්ර  කටයුතු නිභ කශ දිනඹ : 

17. පිඹුය ළඩ නිභ කශ  දිනඹ : 

18. මිනින්තදෝරු අධිකහරියඹහතේ නභ : 

19. මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් පිඹුය ඳරීක්හ කශ දිනඹ : 

20. බහවි හ කයන රද තෙත්ර  තඳොත් අිංක : 

21.  වනම් තකරුණු /ිංතලෝධි  සිඹළුභ පිඹුරුර රළයිසතු අමුණහ ඇ .   

22. ිංතලෝධන අනුතර්යන පිළිතඹර කතශේද ?       ඔේ/නළ    

23. ජහතික සිතිඹම් තඹොමු අිංකඹ : 

24. තෙත්ර  ළඩ වහ බහවි හ කශ උඳකයණඹ : 

25. යණ්ඩහිංක කයන රද භෘදුකහිං ඹ : 

26. ඳරි ණක දත්  ලිපිත ොනුර නම් - මුලික යණ්ඩහිංක .DAT, Index file – idx, Drawing file- dxf 

27. භහයිම් තඳන්හ තදන රද ග්රහභ නිරධහරින්තේ නභ ව තකොට්නහලඹ ................................ 

...................................................................................................................................  

28. බහවි හ කයන රද භහයිම් ඛ  ණන      භහයිම් ඛ ................, පිහිටි භහයිම් ඛ ........... 

29. තඳොතශො භතු පිට පිහිටුන රද ඳහරන රෙය   ිංයයහ ...................... 

30. ට භහයිභ භනින රද්තද්            උතුය    .................... 

නළත නහිය  ............. 

දකුණ   ................... 

ඵටහිය    ................. 
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31. තනත් ළද ත් කරුණු ......................................................................... 

32. ඳත්රදහය ව තඳොදු භහයිම් ළීභ කයන රදි .   මේ/නළ   

33. මුළු භළනුම් විඹදභ: 

34. ආයහවුඛ හර් හ වු ඉඩම් කළඵලිර අිංක : 

35. ආ නනඹන් ඳරීක්හ කශ ක්රභඹ : 

36. මිනින්තදෝරුයඹහතේ නභ, අත්න ව දිනඹ ......................................... 
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 21.76 දේෙඹ         ඇමුණුභ  07 

 

මිනින්දෙෝරු අධිකාරිදේ ව ද්ත්රික් දජය්ම මිනින්දෙෝරු අධිකාරිදේ ඳරීක්ණ රැයි්තු :  

 

1.  තභහි නභට ඉදිරිතඹන් කළඩළස ය සිතිඹම් අිංකඹ වන් කය ති  තබ්ද? 

2.  තභහි භහයිම්, ඹහඵද  ම්ර භහයිම් භඟ හ ඵළලීභ  

3. අලය නියදය හඹන් වහ ප්රමිතීන් ඳත්හ ඇත්ද?  

4. සිඹළුභ ඉඩම් තකොටස , කළඩළස ය සිතිඹතම් ව තෙත්ර  තඳොත හි නිළයදි අිංකනඹ කය ඇති ඵ  

5. සිඹළුභ ඉඩම් තකොටසර, කළඩළස ය සිතිඹතම් ව තෙත්ර  තඳොත හි පිඹහ ඇති ඵ 

6. සිඹළුභ භහයිම් කළඩළස ය සිති ඹතම් ව තෙත්ර  තඳොත හි නිර්ණඹ තකොට විස ය කය ඇති ඵ  

7. තඳොතශො භතු පිට ඳහරන රෙය  ප්රභහණත් ිං යයහක් පිඹුතර් තඳන්හ ඇති ඵ  

8. ඳළයික භළනුම් අන් ර්   කිරීභ නිළයදි කය ඇති ඵ 

9. අළුතින් භනින රද ප්රතද්ල ව ඳළයික භළනුම් අන් ර්   කයන රද ප්රතද්ල අ ය ඳය යඹන් ව /තවෝ 

අත්රක්රභනඹීම් තනොභළති ඵ  

10. තඳොතශො භතු පිට ඳහරන රෙය  වහ යණ්ඩහිංක අ ඹන් දක්හ ඇති ඵ 

11. සිඹළුභ භහයිම් රෙයඹන්තේ යණ්ඩහිංකඹන්  ණනඹ තකොට, තෙත්ර  තඳොත හි දක්හ ඇති ඵ 

12. ඳරි ණක දත්  ලිපිත ොනු  නිළයදි පිළිතඹර තකොට, නම් කය,  ඵඩහ   කය ඇති ඵ 

13. ඳත්ර දහය ළීභ  

14. ඳළයික යසාහපි  භළනුම් ව දම්ළඛ 16 තර්යහ චිත්ර නිසි ඳරිදි තඹොමු ටවන් තඹොදහ ිංතලෝධන 

අනුතර්යන පිළිතඹර කය ඇති ඵ  

15. 1:10000 දර්ලක ටවන විධිභත් පිළිතඹර කය ව ිංතලෝධනඹ කය ිංතලෝධි  අනුතර්යන 

පිළිතඹර කය ඇති ඵ 

16. ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ දක්හ ඇති ත ොයතුරු තෙත්ර තඳො  වහ ළතන ඵ ව .හ කළඩළස ය 

භළනුතම් අලය හන්ට අනුකර න ඵ  

17. දක්හ ඇති බිම් ප්රභහණඹන් නිළයදි ඳරීක්හ කය ඇති ඵ  

18. මිනින්තදෝරුයඹහතේ හර් හතේ ඳරිපුර්ණ ඵ ව නියදය හඹ  

19. පිරිළඹ බිර  නිළයදි කස කය ඇති ඵ  

20. කහරඹ නිලසචඹ කිරීභ ව . අනු කටයුතු පුයහ තිබීභ උප්රභහදඹන් ඇත්නම් තවේතු දළක්විඹ යුතුඹ)  

21. ඳත්ර දහයර යිංඩහිංක අ ඹන් 

22.  කළඩළස ය සිතිඹතම් දෘඩ පිටඳ , භෘදු පිටඳ  ව එකඟ න ඵ 
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21.85 දේෙඹ          ඇමුණුභ 08 

 

ආකෘති ඳත්ර අංක 1 

 

හිමිකේ වතික නිකුත් කශ ඉඩේ අතුරු දඵදීභ/ ඒකාඵපධ කිරීභ වා 

භැනුේ කිරීභට ඉල්ලීභ 

  

 

1. අයිතිකරුතේ/ අයිතිකරුන්තේ නභ : ………………………………….…………………………………... 

2. ජහතික වළදුනුම්ඳත් අිංකඹ/අිංක : ………………………………….. 

3. ලිපිනඹ/ලිපිනඹන්:   ………………………………….. 

…………………………………..… 

4. ඉඛලීභ අතුරු තඵදීභක්ද/ .කහඵද්ධ කිරීභක්ද ඹන   :  

5. .කහඵද්ධ කිරීභට/අතුරු තඵදීභට තඹෝජි  ඉඩභ පිළිඵ විස යඹ: 

උi) පිහිටීභ:  උඅ). දිසත්රික්කඹ: ………………………………….. 

   උආ). ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් තකොට්නහලඹ: ………………………………….. 

   උඇ). ග්රහභ නිරධහරි තකොට්නහලඹ: ………………………………….. 

   උඈ). ග්රහභඹ තවෝ න යඹ: ………………………………….. 

   උඉ). ීථිඹ වහ රිඳනම් අිංකඹ: ………………………………….. 

  උii) කළඩළස ය සිතිඹතම් අිංකඹ: ………………………………….. 

උiii) ඉඩම් තකොටතේ /තකොටස ර කළඵලි අිංකඹ/අිංක: ………………………………….. 

උiv) ඉඩතම් ප්රභහණඹ/ප්රභහණ  : ………………………………….. 

උv) ඉඩභ තුර ඇති සථිය ඉදිකිරීම්,  හන් ඹනහදිඹ පිළිඵ විස ය: ………………………………….. 

උvi)  අතුරු තඵදීභ/.කහඵද්ධ කිරීභ අලය ආකහයඹ : ………………………………….. 

 

6. හිමිකම් වතිකතේ/වතික ර අිංක: …………………………………...  (පිටඳත් අමුණහ ඇ ) 

7. යජතඹන් රඵහ දුන් දීභනහ ඳත්ර ඇති  ඉඩභක් නම්, අනුතඵදීම් වහ ප්රහතද්ශීඹ තඛකම්තේ අනුභළතිඹ අමුණහ 

ඇ /නළ . 

8. .කහඵද්ධ කිරීභක් නම්, සිඹළු හිමිකරුන්තේ එකඟ හඹ අමුණහ ඇ . 

9. අදහශ ඉඩභ/ඉඩම් ම්ඵන්ධතඹන් අධිකයණතේ කිසිදු නඩු කටයුත් ක් තනොභළති ඵද වතික කයමි/කයමු. 

10. ඉඩභට අදහශ තනත් ඵළීම් වහ තකොන්තද්සි : ………………………………….. 

11. භළනුභ කයහ  නු රඵන්තන් ලිඹහඳදිිංචි ඵරඹරත් මිනින්තදෝරුයතඹකු භඟින් නම් ඔහු/ඇඹ තේ නභ ව 

ලිඹහඳදිිංචි අිංකඹ : ………………………………….. 

12. භළනුභ වහ න යජතේ  හසතු ත ීභට එක  තමි/තමු. 

 

 

…………………….                                                                          ……………………… 

        දිනඹ                                                                                      අයිතිකරු/අයිතිකරුන්තේ අත්න්  
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13.  ඉඩභ පිහිටි ප්රතද්ලඹට අදහශ ඉඩම් තයජිසට්රහර් කහර්ඹහරතේ හිමිකම් තයජිසට්රහර්තේ ටවන්  

 

තභභ ඉඩභ .කහඵද්ධ කිරීභ/අතුරු තඵදීභ වහ භළනුම් කිරීභට  ……………………………                                         

භඹහ/ මිඹ විසින් කයන රද ඉඛලීභ අනු එභ භළනුභ සිදු කය පිඹුරු ඉදිරිඳත් කයන ත ක් තභභ ඉඩතම් ඳසු  නු 

තදනු කටයුතු  හකහලික න ය කයමි.  

 

 

හිමිකම් තයජිසට්රහර් තේ නභ    : ………………………………….. 

අත්න  වහ දිනඹ : ………………………………….. 

නිර මුද්රහ 
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21.87 දේෙඹ          ඇමුණුභ 09 

 

ආකෘති ඳත්ර අංක 2 

 

හිමිකේ වතික නිකුත් දනොකශ ඉඩේ අතුරු දඵදීභ/ ඒකාඵපධ කිරීභ වා 

භැනුේ කිරීභට ඉල්ලීභ 

  

 

1. අයිතිකරුතේ නභ : ………………………………….…………………………………... 

2. ජහතික වළදුනුම්ඳත් අිංකඹ : ………………………………….. 

3. ලිපිනඹ:    ………………………………….. 

…………………………………..… 

4. ඉඛලීභ අතුරු තඵදීභක්ද/ .කහඵද්ධ කිරීභක්ද ඹන   :  

5. .කහඵද්ධ කිරීභට/අතුරු තඵදීභට තඹෝජි  ඉඩම් පිළිඵ විස යඹ: 

උi) පිහිටීභ:  උඅ). දිසත්රික්කඹ: ………………………………….. 

   උආ). ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් තකොට්නහලඹ: ………………………………….. 

   උඇ). ග්රහභ නිරධහරි තකොට්නහලඹ: ………………………………….. 

   උඈ). ග්රහභඹ තවෝ න යඹ: ………………………………….. 

   උඉ). ීථිඹ වහ රිඳනම් අිංකඹ: ………………………………….. 

  උii) කළඩළස ය සිතිඹතම් අිංකඹ: ………………………………….. 

උiii) ඉඩම් තකොටතේ /තකොටස ර කළඵලි අිංකඹ/අිංක: ………………………………….. 

උiv) ඉඩතම් ප්රභහණඹ/ප්රභහණ  : ………………………………….. 

උv) ඉඩභ තුර ඇති සථිය ඉදිකිරීම්,  හන් ඹනහදිඹ පිළිඵ විස ය 

උvi)  අතුරු තඵදීභ/.කහඵද්ධ කිරීභ අලය ආකහයඹ : ………………………………….. 

 

6. යජතඹන් රඵහ දුන් දීභනහ ඳත්ර ඇති  ඉඩභක් නම්, අනුතඵදීම් වහ ප්රහතද්ශීඹ තඛකම්තේ අනුභළතිඹ අමුණහ 

ඇ /නළ . 

7. අදහශ ඉඩභ/ඉඩම් ම්ඵන්ධතඹන් උහවිතේ කිසිදු නඩු කටයුත් ක් තනොභළති ඵද වතික කයමි/කයමු. 

8. ඉඩභට අහශ තනත් ඵළීම් වහ තකොන්තද්සි : ………………………………….. 

9. භළනුභ කයහ  නු රඵන්තන් ලිඹහඳදිිංචි ඵරඹරත් මිනින්තදෝරුයතඹකු භඟින් නම් ඔහු/ඇඹ තේ නභ ව 

ලිඹහඳදිිංචි අිංකඹ : ………………………………….. 

10. භළනුභ වහ න යජතේ  හසතු ත ීභට එක  තමි/තමු. 

 

 

…………………….                                                                                    ……………………… 

        දිනඹ                                                                                      අයිතිකරුතේ අත්න 
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11.  හිමිකම් වතික නිකුත් කිරීභ වහ කළඩළස ය සිතිඹම් පිළිතඹර කය හිමිකම් වතික නිකුත් කිරීභට 

කටයුතු තකතයමින් ඇති ඉඩම් වහ න අතුරු  තඵදීම් තවෝ .කහඵද්ධ කිරීම් වා ඳභණක්   ේපර්ණ 

කයන්න. 

 

 

තභභ ඉඩභ .කහඵද්ධ කිරීභ/අතුරු තඵදීභ වහ භළනුම් කිරීභට................……………………………                                          

භඹහ/ මිඹ විසින් කයන රද ඉඛලීභ අනු එභ භළනුභ සිදු කය පිඹුරු ඉදිරිඳත් කයන ත ක් තභභ ඉඩතම් හිමිකභ, 

ලිඹහඳදිිංචි කිරීභට අදහශ කටයුතු  හකහලික න ය කයමි.  

 

 

හිමිකම් නියවුඛ කිරීතම් තකොභහරිසතේ නභ    : ………………………………….. 

අත්න  වහ දිනඹ : ………………………………….. 

නිර මුද්රහ 
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21.88 දේෙඹ          ඇමුණුභ 10 

 

ආකෘති ඳත්ර අංක 3  

 

වවුල් අයිතිඹ ඇති නියවුල් දනොභැති ඵැවින් ඒකාඵපධ කය භැන ඇති ඉඩේ අතුරු දඵදීභ/ ඒකාඵපධ කිරීභ 

වා භැනුේ කිරීභට ඉල්ලීභ 

 

1. ඉඛලුම්කරුන්තේ නම් 2.  ජහතික වළඳුනුම්ඳත් අිංක 3. ලිපිනඹ 

   

   

   

 

4. ඉඛලීභ අතුරු තඵදීභක්ද/ .කහඵද්ධ කිරීභක්ද ඹන   :  

5. .කහඵද්ධ කිරීභට/අතුරු තඵදීභට තඹෝජි  ඉඩභ පිළිඵ විස යඹ: 

උi) පිහිටීභ:  උඅ). දිසත්රික්කඹ: ………………………………….. 

   උආ). ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් තකොට්නහලඹ: ………………………………….. 

   උඇ). ග්රහභ නිරධහරි තකොට්නහලඹ: ………………………………….. 

   උඈ). ග්රහභඹ තවෝ න යඹ: ………………………………….. 

   උඉ). ීථිඹ වහ රිඳනම් අිංකඹ: ………………………………….. 

  උii) කළඩළස ය සිතිඹතම් අිංකඹ: ………………………………….. 

උiii) ඉඩම් තකොටතේ /තකොටස ර කළඵලි අිංකඹ/අිංක: ………………………………….. 

උiv) ඉඩතම් ප්රභහණඹ/ප්රභහණ  : ………………………………….. 

උv) ඉඩභ තුර ඇති සථිය ඉදිකිරීම්,  හන් ඹනහදිඹ පිළිඵ විස ය 

උvi)  අතුරු තඵදීභ/.කහඵද්ධ කිරීභ අලය ආකහයඹ : ………………………………….. 

 

7. යජතේ ඉඩභක් නම්, අනුතඵදීම් වහ ප්රහතද්ශීඹ තඛකම්තේ අනුභළතිඹ අමුණහ තිබිඹ යුතුඹ. 

8. අදහශ ඉඩභ/ඉඩම් ම්ඵන්ධතඹන් උහවිතේ කිසිදු නඩු කටයුත් ක් තනොභළති ඵද වතික කයමි/කයමු. 

9. ඉඩභට අහශ තනත් ඵළීම් වහ තකොන්තද්සි : ………………………………….. 

10. භළනීභ කයහ  නු රඵන්තන් ර්තේඹර් ජනයහඛ/ලිඹහඳදිිංචි ඵරඹරත් මිනින්තදෝරු යතඹකු භගිනි. 

11. භළනුභ කයහ  නු රඵන්තන් ලිඹහඳදිිංචි ඵරඹරත් මිනින්තදෝරුයතඹකු භඟින් නම් ඔහු/ඇඹ තේ නභ ව 

ලිඹහඳදිිංචි අිංකඹ : ………………………………….. 

12. භළනුභ වහ න යජතේ  හසතු ත ීභට එක  තමි/තමු. 

 

ඉඛලුම්කරුන්තේ නම්  අත්න දිනඹ 

   

   

   

 

 



තද.භළ.තය.   කළඩළස ය භළනුම්  
 

21 ළනි ඳරිච්තේදඹ  40 

 

 

13.  හිමිකේ නියවුල් කිරීදේ දකොභාරි්දේ ටවන් 

 

තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි උ............................දිසත්රික්කඹ) 

 

තභභ ඉඩභඋම්) පිළිඵ විභර්ලනඹ කයන රදි. තම් භඟ එනු රඵන උඳතඛයනඹට අනු ඉඩම් .කහඵද්ධ 

කිරීභ/අතුරු තඵදීභ වහ භළනුම් කය කළඩළස ය සිතිඹම් කස කිරීභට ................................................... 

භඹහ/ මිඹ විසින් කයන රද ඉඛලීභ අනු එභ භළනුභ සිදු කය පිඹුරු ඉදිරිඳත් කයන ත ක් තභභ ඉඩතම් හිමිකභ, 

ලිඹහඳදිිංචි කිරීභට අදහශ කටයුතු  හකහලික න ය කයමි.  

 

හිමිකම් නියවුඛ කිරීතම් තකොභහරිසතේ නභ    : ………………………………….. 

අත්න  වහ දිනඹ : ………………………………….. 

නිර මුද්රහ 
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21.89 දේෙඹ         ඇමුණුභ 11 

 

ආකෘති ඳත්ර අංක 4 

උපිටඳත් තදකකින් යුතු ම්පර්ණ කශ යුතුඹ) 

 

අංකිත  ෙත්ත  ඉල්ලුේ කිරීභ 

 

දිසත්රික් තජය.මි.අ   

 

ඉඛලුම් ඳත්රතඹහි දක්හ ඇති  තඛයන ර මුඛ පිටඳත් ඳරීක්හ කය ඵරහ අදහශ ඉඛලුම්කරුතේ අනනය හඹ 

පිළිඵ ෆහිභකට ඳත් ී  භළනුභ සිදු කිරීභට එකඟත්ඹ ඳර කයමි. 

 

අදහශ අිංකි   දත්  භහ / අඹදුම්කරු /ඳිකවිඩකරු/විදුත්  ළඳෆර ත  නිකුත් කයන තර ඉඛරමි. 

 

තභභ ඉඛලීභට අනුකුර රඵහ ත න ඇති අිංකි   දත්  තභභ භළනුභට ව/ තවෝ එභ ඉඩභ/ඉඩම් 

ම්ඵන්ධතඹන් න තනත් අලය හඹක් වහ න භළනුභකට ඳභණක් බහවි හ කයන ඵ තභයින් වතික 

තමි.   ද, තම් භඟ දත්  පිටඳත් කිරීභට ිං    ළ ටිඹක් ද ඉදිරිඳත් කයමි.   

 

 

................................               ...................................................................................... 

දිනඹ                                       ලිඹහඳදිිංචි ඵරඹරත් මිනින්තදෝරුයඹහතේ නභ වහ අත්න              

 

හර්ෂික ඵරඳත්ර අිංකඹ:  

 

ප්රතී න වතික අිංකඹ: 

 

.......................................................................................................................................... 

 

ද්ත්රික් මිනින්දෙෝරු කාර්ඹාරදේ ප්රදඹෝජනඹ වා 

 

භළනුතභහි තඹොමු අිංකඹ    : 

 

                                                                                                      

 අංකිත  ෙත්ත  නිකුත් කිරීභ 

 

 

අිංකි   දත්  නිකුත් කයන්න. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

     

      තජය. මිනින්තදෝරු අධිකහරි/ මිනින්තදෝරු අධිකහරි උබිම්විඹ .කකඹ) තේ අත්න වහ දිනඹ 
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අංකිත  ෙත්ත බාය ගැනීභ  

 

අදහශ කළඵලිර අිංකි   දත්   භන්වි  ිං    ළටිඹක් ඳරීක්හ කය ඵරහ බහය තිමි.   

 

 

 

 

දිනඹ                         බහය ත් අ ඹතේ නභ ව අත්න  
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21.96 දේෙඹ         ඇමුණුභ 12 

 

ආකෘති ඳත්ර අංක 5 

 

අාන ඉඩේ වි්තය රැයි්තු/ කැඵලි  වි්තය නිකුත් කිරීභ 

(පිටඳත් දෙකකින් ේපර්ණ කය ඉදරිඳත් කයන්න) 

 

1.   දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහර තඹොමු අිංකඹ     : 

 

2.       I. කළඩළස ය සිතිඹතම් අිංකඹ    : 

          II. කරහඳ අිංකඹ      : 

 III. මුඛ ඉඩ තම් තකොටතේ/තකොටස ර කළඵලි  අිංකඹ/අිංක : 

 IV. මුඛ ඉඩතම් ප්රභහණඹ/ප්රභහණ    : 

  V. න පිඹුතර් කළඵලි ිංයයහ     : 

 IV. න ඉඩම් විස ය රළයිසතු පිටු  ණන   : 

 

ඉව  තඹොමු අිංක දයණ භළනුභ වහ බහවි හ  කිරීභට කළඩළස ය සිතිඹම් අහන විස ය ඳඹන තර 

ඉඛරමි. 

 

.................. 

     ............................................................................ 

දිනඹ                 ලිඹහඳදිිංචි ඵරඹරත් මිනින්තදෝරුයඹහතේ අත්න 

 

 

              

..............................................................................................................................................  

 

සිතිඹේ වි්තය නිකුත් කිරීභ 

බහවි හ කශ යුතු ඳත්ර අිංකඹ            : 

බහවි හ කශ යුතු කළඵලි අිංකඹන්                : 

බහවි හ කශ යුතු ඉඩම් විස ය රළයිසතු පිටු අිංකඹන්    : 

 

                                                         

  .......................                                                                                    

                                                                      ............................................................................. 

දිනඹ                                                               තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරිතේ  අත්න වහ මුද්රහ  
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21.97 දේෙඹ         ඇමුණුභ 13 

 

කැඩැ්තය සිතිඹේර අඩංගු පිඹුරු වි්තය නිකුත් කිරීදේ දල්ඛනඹ 

       උෆභ කරහඳඹක් වහභ තනභ ත ොනු ඳත්හ    යුතුඹ) 

 

කැඩැ්තය සිතිඹේ අංකඹ:  ......................................................................................... 

කරාඳ අංකඹ : ............................................................... 

ගභ/ ග්රාභ නිරධාරි දකොට්මාලඹ : ...................................................... 

 

 

ඳත්ර අංකඹ  ඉඩේ කැඵලි 

අංකඹ 

ඉඩේ වි්තය 

රැයි්තු පිටු 

අංක 

මිනින්දෙෝරුයඹාදේ 

නභ 

දනත් මි.අ. අත්න 
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21.99 දේෙඹ   21.109 දේෙඹ      ඇමුණුභ 14 

 

ආකෘති ඳත්ර අිංක 8  
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21.104 දේෙඹ         ඇමුණුභ 15 

 

ආකෘති ඳත්ර අංක 6 

 

ඳසු කාලීන කයනු රඵන කැඩැ්තය භැනුේ වා මිනින්දෙෝරුයඹාදේ ාර්තා 

 

1.  භ/ග්රහනි තකොට්නහලඹ : 

2. ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් තකොට්නහලඹ  : 

3. දිසත්රික්කඹ  : 

4. ඳශහ : 

5. කළඩළස ය සිතිඹම් අිංකඹ  :                     කරහඳ අිංකඹ :                     ඳත්ර අිංක :                 

තකොටස  ණන  :             

6. මුඛ කළඵළඛතඛ අිංක/අිංකඹන් .......................  ර්  ප්රභහණඹ .....................   

එකතු.....................  

7. න කළඵලි අිංක/අිංකඹන්       .........................  ර්  ප්රභහණඹ ......................  

එකතු...................   

8. ඉ.වි.රළ පිටු අිංක:  

9. බහවි හ කයන රද තෙත්ර  ටවන් ර වතික පිටඳ  අමුණහ ඇ . 

       ත ොනුතේ තඹොමු පිටු අිංකඹ/අිංක         සිට        දක්හ 

10. භළනුභ සිදු කශ දිනඹ/දිනඹන්   : 

11. ිංතලෝධන අනුතර්යන අමුණහ ඇ    : 

12. දිසත්රික් භළනුම් කහර්ඹහරතඹන් රද මුඛ දත්  වහ වූ  ඳරි ණක අිංකි   දත්  ලිපිත ොනු ර නම්      

(I) Adjusted coordinate:- .......................................txt       

(II) Drawing:- ........................................dwg 

13. දිසත්රික් භළනුම් කහර්ඹහරඹට  බහය තදන රද න දත්  වහ වූ  ඳරි ණක අිංකි   දත්  ලිපිත ොනු  

(I) coordinate:- .......................................txt       

(II) Drawing:- ........................................dxf 

(III) Tenement List:- .......................................xls/xlsx    

(IV) Cad Plans Drawings:- ........................................dxf 

14. පිඹුරු ළඩ වහ නිඹමි  අිංකි   දත්  ස ය බහවි හ කය ඇ . 

15. ඉඩම් හිමිකරුන්තේ නභ/නම් : 

16. භහයිම් තඳන්හ තදන රද අඹතේ නභ/නම්  : 

භහයිම් ඵරහ ත් අඹතේ නභ/නම් 

17. බහවි හ කයන රද අළුත් භහයිම් ඛ  ණන       භහයිම් ඛ ……………  

පිහිටි භහයිම් ඛ ………… 
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නළ  පිහිටුන රද භහයිම් ඛ  ණන       භහයිම් ඛ ……………  

18. තෙත්ර  ටවන් ර, නළ  පිහිටුන රද භහයිම් ඛ පිළිඵ නිඹමි  ටවන් තඹොදහ ඇ . 

19. තනත් කියුතු කරුණු : 

 

 

අිංක 1 සිට 18 දක්හ ඉදිරිඳත් ී ඇති ත ොයතුරු නිළයදි ඵ ප්රකහල කයමි. 

 

 

 

 

 

අත්න       : 

ලිඹහඳදිිංචි මිනින්තදෝරුයඹහතේ නභ    : 

ලිඹහඳදිිංචි අිංකඹ      : 

ප්රතී න වතික අිංකඹ      : 

දිනඹ        : 

 

 

 

 

ටවන:  

ඉව  ත ොයතුරු ඉදිරිඳත් කිරීතම්දී ඉඩකඩ ප්රභහණත් තනොතේනම් අදහශ අිංකඹ ඹටතත් තනත් 

තකොරඹක ඇතුරත් කය වතික කය තභඹට අමුණන්න.
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21.105 දේෙඹ          ඇමුණුභ 16 

කැඩැ්තය  සිතිඹේ ර අනුදඵදීේ වා ඒකාඵපධ කිරීේ වා කයනු රඵන භැනුේ 

මිනින්දෙෝරු දෙඳාර්තදේන්තුදේ ඳරීක්ණ ටවන් 

 

කළඩළස ය සිතිඹම් අිංකඹ:-   කරහඳ අිංකඹ:-    ඳත්ර අිංකඹ:- 

අනු 

අංකඹ 
ඳරීක්ණඹ ටවන් 

01 3.15 ට අදහශ තඛයන  රළබී ඇ .  

02 පිඹුතර් ඳත්ර අිංකඹ ව කළඵලි අිංක දි.මි.කහ විසින් නිකුත් කශ ලිපිඹ භඟ 
ඳරීක්හ කශහ  

 

03 ක.සි අිංකඹ, ව කරහඳ අිංකඹ, ඳත්ර අිංකඹ, ඉ.වි. පිටු අිංකඹ තඛයන ර 
නිළයදි ටවන් කය ඇ . උපිඹුය, ඉඩම් විස ය රළයිසතු , තෙත්ර  ටවන් 

ව මිනින්තදෝරු හර් හ ආදිතඹහි) 

 

04 මිනින්තදෝරුයඹහතේ හර් හ  භඟ පිඹු තර් ව ඉඩම් විස ය රළයිසතු තේ 
ඳව  විස ය ඳරීක්හ කශහ 

 

i.  භ ව ග්රහභ නිරධහරි තකොට්නහලඹ  

ii. ප්රහ.තඛ.තකොට්නහලඹ  

iii. දිසත්රික්කඹ  

iv. ඳශහ   
05 න භළනුභ කළඩළස ය සිතිඹතම් ඳළයික කළඵලිර ට භහයිභ ව  ළරතප්  

06 ඹහඵද ඉඩම් විස ය කළඩළස ය සිතිඹභ භඟ  ළරතප්   
07 ිංතලෝධන අනුතර්යන නිළයදි පිළිතඹර කය ඇ   
08 පිඹුතර් ඳව  අයි භඹන් නිළයදිඹ  

i. ඳරිභහණඹ  

ii. උතුරු දිලහ තර්යහ  

iii. ඳත්රදහය  ළරපීභ  

iv. ඹහඵද ඳත්රරට තඹොමු  
09 සිඹළුභ කළඵලි ඳව  අයි භඹන් වහ ඳරීක්හ කශහ  

i. භහයිම් වහ ප්රභහණත් ඳරිදි සථිය භහයිම් රෙය  තඹොදහ ඇ   

ii. පිඹුතර් ව තෙත්ර  ටවන් ර භහයිම් ිංෘ  ී ඇ   

iii. අබයන් ය භහයිම් වහ ඹහ රකුණ තඹොදහ ඇ   

iv. තෙත්ර  ටවන් ර දක්හ ඇති භහයිම් සිතිඹභ වහ  ළරතප්  

v. තෙත්ර  ටවන් ර දක්හ ඇති භහයිම් විස ය සිතිඹභ වහ 
 ළරතප් 

 

vi. තෙත්ර  ටවන් ර දක්හ ඇති කළඵලි අිංක සිතිඹභ වහ  ළරතප්  

vii. සිඹලුභ කළඵලි නිළයදි අිංකනඹ කය තිතබ්  

10 නළ  සාහඳනඹ කශ භහයිම් ඛ පිළිඵ තෙත්ර  ටවන් ර ටවන් තඹොදහ 
ඇ  

 

11 ඉඩම් විස ය රළයිසතු තේ ඳව  අයි භඹන් පිඹුය භඟ ඳරීක්හ කශහ  

i. කළඵලි අිංක   

ii. කළඵලි ර ර්  ප්රභහණඹ  

12 ඉඩම් විස ය රළයිසතු තේ ඳව  අයි භඹන් තෙත්ර  ටවන් භඟ ඳරීක්හ 

කශහ 
 

i. කළඵලි අිංක  

ii. ඉඩතම් නභ   

iii. ත ොඩනළඟිලි පිළිඵ විස ය ආදිඹ   

iv. හිමිකම් කිඹන්නන්තේ නම්  

13 අිංකි   දත්  ඳරීක්හ කිරීභ  

i. නිළයදි දත්  සාය බහවි හ කය ඇ   

ii. කළඩළස ය සිතිඹභ ව අිංකි   දත්   ළරතප්  

iii. කළඩළස ය පිඹුරු ත ොනු නිළයදි අිංකනඹ කය ඇ   

iv. ජහතික යණ්ඩහිංක ඳද්ධතිඹට හතප්ක් යණ්ඩහිංක නිළයදි  
              බහවි හ කය ඇ  
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14 එක් එක් කළඵළඛරට අදහශ කළඩළස ය පිඹුරු නිළයදි කස කය ඇ   

15 පිඹුතර්, ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ ව හර් හතේ මිනින්තදෝරුයඹහතේ නභ 
ව අත්න ඳරීක්හ කශහ 

 

 

 ඉව  වන් අයි භඹන් ඳරීක්හ කයන රදි.  

         

          මිනින්තදෝරු අධිකහරියඹහතේ නභ වහ අත්න   

                        දිනඹ:  

        

      තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරියඹහතේ නභ වහ අත්න   

                        දිනඹ:  
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ඇමුණුභ 17 

 

ආකෘති ඳත්ර අංක  7 

 

ඉඩේ දයජි්ට්රාර් කාර්ඹාරදේ ප්රදඹෝජනඹ වා නිකුත් කයන ආකෘති ඳත්රඹකි  

 

ඉඩභක් ඒකාඵපධ කිරීභ/අතුරු දඵදීභ වා ඉල්ලීභ - ආකෘති ඳත්ර අංක :7 

 

1998 අිංක 21දයණ හිමිකම් ලිඹහඳදිිංචි කිරීතම් ඳන  උ36 න  න්තිඹ) 

 

කාර්ඹාරයීඹ ප්රදඹෝජනඹ ෙවා ඳභණයි. 

 

රළබුණහ 

දිනඹ      : 

 

තේරහ  : 

 

අිංකඹ    : 

 

 හසතු    : 

 

හිමිකම් වතිකතේ අිංකඹ  :  

 

 

........................................ 

බහය ත් නිශධයඹහ 

 

ලිඹහඳදිිංචි කශහ 

තකොට්නහලඹ : 

 

තළුභ    : 

 

ඳත්ඉරු  

................ 

 

 

 

 

 

................................ 

හිමිකම් පිළිඵ තයජිසට්රහර් 

 

 

උඉඩතම් ලිඹහඳදිිංචි කශ අයිතිකරු/ අයිතිකරුන් විසින් පිටඳත් තදකකින් යුතු ම්පුර්ණ කශ යුතුඹ.) 

 

 

1. හිමිකම් පිළිඵ තයජිසට්රහර් ත , 
....................................................  දිසත්රික්කඹ  

 

අයිතිකරුදේ/අයිතිකරුන්දේ 

නභ/නේ 

 

ජාතික වැදුනුේඳත් අංකඹ/අංක ලිපිනඹ/ලිපිනඹන් 
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2. ඒකාඵපධ කිරීභට/අතුරු දඵදීභට දඹෝජිත ඉඩභ පිළිඵ වි්තය : 
 

(i) පිහිටීභ - 

උඅ)  දිසත්රික්කඹ  : 

උආ) ප්රහතද්ශීඹ තඛකම් තකොට්නහලඹ : 

උඇ) ග්රහභ නිරධහරි තකොට්නහලඹ  :  

උඈ) ග්රහභඹ තවෝ න යඹ  :  

උඉ) ීථිඹ ව රිඳනම් අිංකඹ :  

(ii) කළඩළස ය සිතිඹම් අිංකඹ/අිංක :  

(iii) ඉඩම් තකොටතේ /තකොටසර අිංකඹ/අිංක : 

(iv) ලිඹහඳදිිංචි කිරීතම් තඹොමු ටවන් :  

උඅ) ලිඹහඳදිිංචි කිරීතම් තකොට්නහලඹ :  

උආ) තේළුතම් /තේළුම්ර අිංකඹ /අිංක :  

උඇ) ඳත් ඉරු අිංකඹ /අිංක :     

(v) හිමිකම් වතිකතේ /වතිකර අිංකඹ /අිංක :  

උවතිකඹ/ වතික අමුණන්න.)    

(vi) ඉඩතම් ප්රභහණඹ  :  

 

 

3. ඉඩභ/ඉඩේ ඹටත් න ඵැදීේ :  
 

ඵැඳීදේ ්බාඹ රංගුන කාරසීභා 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. දනත් ඉඩේර අයිතිාසිකේ 
ඒකාඵපධ කිරීභ/ අතුරු දඵදීභ වා වු ැරැ්භ (ැරැ්භ අමුණන්න.)  

 

(i) මිනින්තදෝරුයඹහතේ නභ  :  
(ii) ළරළසතම් අිංකඹ :  
(iii) ළරළසතම් දිනඹ :  

 

 

5. ලිඹාඳදංචි කිරීදේ ගා්තු :  
ඵළිංකු රදු ඳතත් අිංකඹ රදුඳත් අිංකඹ :  
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6. ඉව  3 න තේදතේ විස ය තකොට ඇති ඵළදීම්රට ඹටත්න ව ඉව  2 න තේදතේ විස ය තකොට ඇති 

ඉඩභ/ඉඩම්, 1998 අිංක 21දයණ හිමිකම් ලිඹහඳදිිංචි කිරීතම් ඳන  ඹටතත් හිමිකම් තයජිසටයතේ ලිඹහඳදිිංචි 

තකොට ඇති ඵත්, ඉව  5 න තේදතේ වන්  හසතු ත වු ඵට නිකුත් කයන රද ඵළිංකු රදු ඳ , රදුඳත් 

ව අදහශ හිමිකම් වතික ව මිණුම් ළරළසභ මීට අමුණහ ඇති ඵත් ඳව  අත්න් කයන භභ/අපි * තභයින් 

ප්රකහල කයමි. / කයමු. * ඉව  4 න තේදතේ වන් මිනුම් ළරළසභට අනුකර එභ ඉඩභ .කහඵද්ධ කිරීභ 

/අතුරු තඵදීභ හිමිකම් තයජිසටයතේ ලිඹහඳදිිංචි කයන තර භභ/අපි * ඉඛරහ සිටිමි/ සිටිමු. * 

 

 

 

අයිතිකරුදේ /අයිතිකරුන ්දේ ේපුර්ණ නභ/නේ අත්න/අත්න් ව දනඹ 

  

  

  

  

 

 

 

පිටඳත් :  

............................................................. දිසත්රික්කතේ  

තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි  ත    
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ශුපධි ඳත්රඹ 
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22 ැනි ඳරිච්දේෙඹ  

අංකිත ෙත්ත කශභනාකයණඹ 

ඳටුන 

 

දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 

වි්තයඹ පිටු 

 වැඳින්වීභ 

22.1.  අිංකි  දත්  කශභනහකයණඹ වළඳින්ීභ 1 

 අංකිත ෙත්ත රැ් කිරීභ වා ඒ අනුායදඹන් නිභ කශ යුතු කාර්ඹඹන් 

22.2.  උඳකයණ වහ භෘදුකහිං  බහවි ඹ 1 

22.3.  අිංකි  යණ්ඩහිංක ත ොනු කස කිරීභ 1 

22.4.  අිංකි  පිඹුරු ත ොනු ආකෘති  ව සාය 1 

22.5.  තෙත්රපරඹ  ණනඹ කිරීභ 1 

22.6.  ඉඩම් විස ය රළයිසතු අිංකි  ආකහයතඹන් කස කිරීභ 1 

 අංකිත පිඹුරු ර බාවිතා කයන අකුරු ර්ග වා උ ප්රභාණඹන් 

22.7.  භහයිම් ත ොයතුරු ව ඇතුර  අඩිංගු කරුණු විස ය කිරීභ 2 

 අංකිත පිඹුරු ර තත් ඳාරනඹ 

22.8.  ඳරික්රභණර වහ  කසකිරීතම්  (Adjustment) නියදය හඹ ඳරික්හ කිරීභ 2 

22.9.  භහයිම් රක්යර යණ්ඩහිංක ඳරික්හ කිරීභ 2 

22.10.  පිරිළරසුම් පිඹුය (Layout plan) බහවි තඹන් පිඹුරු මුද්රණඹ කිරීභ 3 

22.11.  නිළයදි දත්  සාය වහ ර් පර ආ ණනඹන්  ඳරික්හ කිරීභ 3 

22.12.  ඳත්රදහය ිංන්දන අනුතර්යන ඳරික්හ කිරීභ 3 

22.13.  නියදය පිඹුයක් ම්පර්ණ කිරීභ 3 

 ප්රාදපය ඹ මිනින්දෙෝරු කාර්ඹාරර ෙත්ත ගඵඩා කිරීභ 

22.14.  ප්රහතද්ශීඹ මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරතේ දී  දත්  ආයක්ෂි   ඵඩහ කිරීභ  3 

22.15.  සිඹළුභ මිනින්තදෝරුරුන් තනුතන් උඳත ොනු නම් කිරීභ 3 

22.16.  පිඹුරු දත්  TLDMS දත්  ඳද්ධතිඹ වයවහ උඩු   කිරීභ 3 

22.17.  මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් උඩු   කයන රද ඉඩම් විස ය රළයිසතු වහ පිඹුරු 
ඳරීක්හ කිරීභ කශ යුතු ඵ 

4 

22.18.  තභටහ දත්  ත ොනු 4 

22.19.  මිනින්තදෝරුන්වට පිඹුරු ිංතලෝධන ඹළීභ වහ ඳරික්හ කශ පිඹුරු TLDMS 
දත්  ඳද්ධතිඹ භඟින් ඹළීභ 

4 

22.20.  අනුභ  කශ  භළනුභට අදහශ දත්  තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  උඩු   
කිරීභ 

4 

 අංකිත ෙත්ත ගඵඩා කිරීභ වා  ආයක්ා 

22.21.  දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරතේ දී දත්  ිංයක්ණඹ 4 

22.22.  උඳත ොනුර  ඵඩහ කශ යුතු  දත්  4 

 ඉඩේ දතොයතුරු ඳපධති අංලඹ දත ෙත්ත ඹැවිභ 

22.23.  අනුභ  කයන රද පිඹුරු ර අිංකි  දත්  SRIMS බහවි තඹන් ඹළීභ 6 

22.24.  කළඩළස ය සිතිඹම් දත්  ළකී.භ දිසත්රික් භට්ටමින් සිදු කශ යුතු ඵ 6 

22.25.  දත්   ළකී.තම් ක්රභතේදඹ 6 

22.26.  කන රද දත්   ඉඩම් ත ොයතුරු ඳද්ධති අිංලඹ ත  ඹළීතම්  ක්රභතේදඹ  6 

22.27.  භ දත්  ඳද්ධති  උGeodatabase) ත ොනු  ඉඩම් ත ොයතුරු ඳද්ධති අිංලඹ ත  
ඹළීතම්  ක්රභතේදඹ  

6 

22.28.  කන රද දත් ඹන්හි  ඇතුරත් විඹ යුතු  අිංකි  දත්  ත ොනු  7 
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දෙ.භැ.දය. 

දඹොමු 

වි්තයඹ පිටු 

 භැනුේ ඉල්ලීභකින් පිඹුරු ර්ග කිහිඳඹක් පිළිදඹර කය ඇති  විට ෙත්ත  ඹැවිභ 

22.29.  භළනුම් ඉඛලීභකින් පිඹුරු ර්  කිහිඳඹක් පිළිතඹර කය ඇති විට දත්  ඹළීභ 7 

 ෙත්ත දගොනු ඳසු ගඵඩා කය තැබීභ 

22.30.  දත්  ත ොනු ඳසු  ඵඩහ කශ වළකි ක්රභ  7 

22.31.  අිංකි  දත්  ර ආයක්හ පිළිඵ මිනින්තදෝරුයඹහතේ   කීභ  7 

22.32.  දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරර වහ ප්රධහන කහර්ඹහරතේ තඛයන 
කශභනහකයණ වහ ෘත්තීඹ ප්රමිතින් අිංලතඹහි  දත්  ඳසු  ඵඩහ කිරීභ  

7 

22.33.  ිංයුක්   ළටි ත ොයතුරු ඇතුරත් දත්  ඳද්ධතිඹක් දි.මි.කහ. හි ඳත්හ  ළනීභ 8 

22.34.  කළඩළස ය සිතිඹම් ඳසුකහලීන භළනුමු අිංකි  දත්   ිංයුක්   ළටි බහවි තඹන් 
 ඵඩහ කිරීභ 

8 

22.35.  මුඛ අිංකි  දත්  ත ොණුතහි  ඳසුකහලීන භළනුම් ත ොයතුරු වහ තඹොමු දීභ 8 

22.36.  ඳසුකහලීන භළනුම්ර අිංකි  දත්  ඉ.ත ො.ඳ. අිංලඹට වහ තනත් 
තදඳහර් තම්න්තු රට ඹළීභ 

8 

 භැනුේ ඉල්ලීේ වාව කශභනාකයණ ෙත්ත ඳපධතිඹ 

22.37.  භළනුම් ඉඛලීම් කශභනහකයණ දත්  ඳද්ධතිතඹහි කහර්ඹඹන්  8 

 ඳැයණි කාදල් දෙත්ර ඳත්ර ඳරිදරෝකනඹ කිරීභ වා එභ භෘදු පිටඳත් බාවිතඹ 

22.38.  තෙත්ර ඳත්ර ව ඉඩම් විස ය රළයිසතු ඳරිතරෝකනඹ කිරීභ 8 

22.39.  ඳරිතරෝකනඹ කයන රද භෘදු පිටඳත් අිංකනඹ කිරීභ වහ  ඵඩහ කිරීභ 9 

22.40.  ඳරිතරෝකනඹ කයන රද පිඹුරු ර භෘදු පිටඳත්  ඵඩහ කය  ළබීභට TLDMS 
භඟින් තනභ දත්   ඵඩහක් ඳත්හ  ළනීභ  

9 

22.41.  ඳරිතරෝකනඹ කයන රද පිඹුරු පිටඳත් ඵහහිය ආඹ න ව පුද් රඹන්ට රඵහ 
දී තම්දී කටයුතු කිරීභ 

9 

22.42.  ම්භ  කයන රද පිඹුරු රට අදහශ ඳරිතරෝකනඹ කයන රද දත්  SRIMS 
වයවහ උඩු   කිරීභ  

 

22.43.  තජය.මි. අ./මි.අ. උමරසාහන) තේ උඳතදස අනු ඳරිතරෝකන දත්  ඳද්ධතිතේ  
වහ ADITS භෘදුකහිං තේ  සුචි පිටු ඹහත්කහලීන කිරීතම්  කීභ 
තඛයනහ හයඹ බහය නිශධහරිඹහ තු  ඵ   

9 

 ඳරිදරෝකනඹ කයන රෙ භෘදු පිටඳත් බාවිතා කිරීභ  

22.44.  ඳරිතරෝකනඹ කයන රද පිඹුරුර තදෝ වහ .හතේ  පිළි   වළකි භට්ටභ 9 

 දල්ඛන කශභනාකයණ වා ෘත්ීනඹ ප්රමිීනන් අංලදඹහි පිඹුරු ඳරිදරෝකනඹ කිරීභ 

22.45.  ඳළයික තෙත්ර ඳත්ර ඳරිතරෝකනඹ කිරීභ වහ එහි භෘදු පිටඳත් දිසත් රික් 
මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරඹට ඹළවිභ 

10 

 ඇමුණුේ 

ඇමුණුභ 01 අිංකි  පිඹුරුර තඳය දත්  ඳත්රඹ උMeta Data File) 11 

ඇමුණුභ 02 අිංකි  පිඹුරු ව තඳය දත්  ඳත්ර නම් කයන ආකහයඹ උNaming system for 
Digital Drawing Files and Meta Data Files) 

12 

ඇමුණුභ 03 අිංකි  දත්  ළකී.තම් ක්රිඹහලිඹ 14 

ඇමුණුභ 04(i) අ. .පි . වහ  අිංකි  දත්  ිංයුක්   ළටි තරජයඹක පිටුක ආදර්ලඹ 15 

ඇමුණුභ 04(ii) ම.පි.  වහ  අිංකි  දත්  ිංයුක්   ළටි තරජයඹක පිටුක ආදර්ලඹ 16 

ඇමුණුභ 

04(iii) 

අ.භ.පි.  වහ  අිංකි  දත්  ිංයුක්   ළටි තරජයඹක පිටුක ආදර්ලඹ 17 

ඇමුණුභ 

04(iv) 

අනුතර්යන, අධිකහරිඳත්රඋඋහවි තකොමින්) ව ඉිංජිතන්රු භළනුම් අිංකි  දත්  
වහ  ිංයුක්   ළටි තරජයඹක පිටුක ආදර්ලඹ 

18 

ඇමුණුභ 05 ඳරිතරෝකනඹ කයන රද භෘදු පිටඳත් අිංකනඹ කිරීභ උImage File Names for 
Quarter Field Sheets) 

19 
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 තද.භළ.තය.       අිංකි  දත්  කශභනහකයණඹ 

 
 

22 ළනි ඳරිච්තේදඹ 1 
 

 
 

22 ැනි ඳරිච්දේෙඹ  

අංකිත ෙත්ත කශභනාකයණඹ 

 

වැඳින්වීභ 

 

22.1. තෙත්ර භළනුම්කයණතේදී නිඳදන අිංකි  දත්  බහවි තඹන් ඉඩම් ත ොයතුරු ඳද්ධතිඹක් පිහිටුීභ 

ර් 2002 අිංක 17 දයණ භළනුම් ඳන  භඟින් ර්තේඹර් ජනයහඛ ත  ඳළරී ඇති  කීභක් ඵළවින් 

.හ විධිභත් ැසසකය නිසි ඳරිදි කශභනහකයණඹ කය ක්රභත් ව ඹාහත් ඳත්හත න ඹහභ 

අ යලය කරුණකි. . අනු අිංකි  භළනුම් පිඹුරු සිඹඛරක්භ අිංකි  දත්  ආකහයඹට කස කිරීභ 

ඳව  වන් කය ඇති උඳතදස භහරහන්ට අනුකර කශ යුතුඹ. මිනින්තදෝරු අධිකහරි වහ 

මිනින්තදෝරුරුන් විසින් භළනුම් පිඹුරු රට අදහශ දත්  අිංකි  ආකහයතඹන් ැසසකය ඳරි ණක 

අනුහයතඹන් දත්  ළකී.තම් ක්රිඹහලිඹ වහ . භඟින් අිංකි  පිඹුරු පිළිතඹර කිරීභ වහ ඉඩම් විස ය 

දත්  ඳද්ධතිඹ බහවි හ කිරීභට අලය වූ දළනුභ ප්රගුණ කය    යුතුඹ. 

තභභ ඳරිච්තේදතේ ඳව  වන් කරුණු අන් ර්  ඹ. 

1. උඳකයණ වහ භෘදුකහිං  

2. තෙත්ර විභර්ලණඹ වහ දත්  ැසස කිරීභ 

3. අිංකි  පිඹුරු ළකී.භ 

4. අිංකි  පිඹුරු ර  ත්  ඳහරනඹ 

5. දත්   ඵඩහකිරීභ, ආයක්හ වහ ඳසු  ඵඩහකයණඹ උback up) 

6. භළනුම් ඉඛලීම් ම්ඵන්ධ දත්  ඳද්ධතිඹ 

7. ඳළයික තෙත්ර ඳත් ය ඳරිතරෝකනඹ වහ එභ ඳරිතරෝකි  ප්රතිමර්ති බහවි ඹ  

 

 

අංකිත ෙත්ත රැ් කිරීභ වා ඒ අනුායදඹන් නිභ කශ යුතු කාර්ඹඹන් 

22.2. අිංකි  දත්  ැසස කිරීභ වහ බහවි ඹට  න්නහ සිඹළු භළනුම්  උඳකයණ හර්ෂික ක්රභහිංකණඹ 

උCalibrate)  කයන රද වහ භනහ  ක්රිඹහකහරී  ත්තේ .හ විඹ යුතුඹ. 

 

අිංකි  දත්  ැසස කිරීභ, දත්  ළකී.තම් ක්රිඹහලිඹ වහ එභඟින් අිංකි  පිඹුරු කස කිරීභ වහ 

තදඳහර් තම්න්තු විසින් ඳඹහ ඇති භෘදුකහිං  බහවි හ කශ යුතුඹ. 

 

22.3. තෙත්ර භළනුම් වහ පර්ණභහනඹ බහවි හ කයන රද්තද් නම් අිංකි  පිඹුරු ළකී.භ වහ PNEZC 

අනුපිළිතලින් අිංකි  යණ්ඩහිංක ත ොනු කස කශ යුතුඹ. භළනුම් වහ ඳළයික ක්රභතේදඹන් බහවි හ 

කයන රද්තද් නම් මුඛ තෙත්ර ටවන් බහවි හ කය පිඹුරු ළකී.භ කශ යුතුඹ. තභභ අසාහ තදතක් 

දීභ PNEZC අනුපිළිතලින් අිංකි  යණ්ඩහිංක ත ොනු ළකී.භ කශ යුතුඹ. 

22.4. අිංකි  පිඹුරු DXF Format ලතඹන් තිබිඹ යුතුඹ. සිඹළුභ පිඹුරුර භළනුම් විස ය 11 ැනි 

ඳරිච්දේෙදඹහි ඇමුණුභ 10 හි දක්හ ඇති ඳරිදි අදහශ සායර (Layers) කස කය තිබිඹ යුතුඹ. 

22.5. තෙත්රපරඹ  ණනඹ කිරීභ විස යහත්භක   13 ළනි ඳරිච්තේදතඹහි දක්හ ඇ . 

22.6. තදඳහර් තම්න්තු භඟින් ඳඹහ ඇති භෘදුකහිං ඹ බහවි හ කය ඉඩම් විස ය රළයිසතු අිංකි  දත්  

ආකහයතඹන් ළකසිඹ යුතුඹ. ඉඩම් විස ය රළයිසතුතේ මුද්රි  පිටඳ  එභ භෘදුකහිං ඹ අනුහයතඹන්භ 

රඵහ   යුතුඹ. 

 



 තද.භළ.තය.       අිංකි  දත්  කශභනහකයණඹ 

 
 

22 ළනි ඳරිච්තේදඹ 2 
 

 
 

අංකිත පිඹුරු ර බාවිතා කයන අකුරු ර්ග වා උ ප්රභාණඹන් 

22.7. අිංකි  පිඹුරු ර භහයිම් ත ොයතුරු ලිීභට ව ඇතුර  අඩිංගු කරුණු විස ය කිරීභ වහ ඳව  

ගුතේ වන් ඉිංග්රීසි, සිිංවර වහ තදභශ අකුරු පිළිතලින් Romans.shx , SD Sinhala.ttf වහ SD 

Tamil.ttf ඹන අකුරු ර්  ව එභ උ ප්රභහණඹන් බහවි හ කශ යුතුඹ. 1:1,000 ඳරිභහණඹට පිඹුය 

කස කයන විට බහවි හ කශ යුතු අකුරු ර්  ර උ ප්රභහණඹන් ඳව  ගුතේ දක්හ ඇති අ ය, 

පිඹුය ඇීභට නිඹමි  ඳරිභහණඹ අනු ඳරිභහණ හධකතඹන් ගුණ කිරීභ භඟින් අකුරුර නිඹමි  උ 

තඹදිඹ යුතුඹ. සිඹළුභ අකුරු වහ ආන  තකෝණඹ අිංලක 17ක් ලතඹන් තිබිඹ යුතුඹ. 

 

රක්ණඹ   අිංකි  පිඹුරු වහ අකුරු උ     

1:1000 පිඹුරු වහ 

 

Romans.shx 
(Lower case) 

SD Sinhala.ttf SD Tamil.ttf 

1. දිසත්රික්ක උද්ධෘ ඹ, පිඹුරු 
අිංක 4.5 

3.5 3.5 

2. අතිතර්ක අිංකඹ  
ඳත්ර අිංකඹ 
අතුරු පිඹුරු අිංකඹ 
විලහර ඇශ භහර්  
ඳරිභහණඹ 

 
3.3 

 
2.5 

 
2.5 

 

3.  භ 
ප්රහ.තඛ. තකොට්නහලඹ 
දිසත්රික්කඹ 
ඳශහ   
ඹහඵද ග්රහභ නහභ 

 
3.8 

 
2.5 

 
2.5 

4. කළඵලි අිංක 
 හ විස යඹ 

2.4 2.0 2.0 

5. භහර්  ව ඳහයඛ දිලහ 3.0 2.0 2.0 

6. ඹහඵද විස ය 
හි.පි ,  මු.පි තඹොමු 
කුඩහ ඇශඛ 

            ත ොඩනළගිලි 
            භහයිම් රකුණු 
 

 
2.6 

 

1.7 

 

1.7 

7. භහයිම් විස ය 2.0 1.4 1.4 

 

අංකිත පිඹුරු ර තත් ඳාරනඹ 

22.8. මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් තෙත්ර ටවන් රට අනු ඳරික්රභණ ර ිංෘ   ත්ඹ වහ කස කිරීම් 

ර උAdjustment) නියදය හඹ ඳරික්හ කශ යුතුඹ. අිංකි  පිඹුතර් වන් ඳරික්රභණ ර දි  වහ 

දි හිංලඹන් අදහශ තෙත්ර ටවන් භඟ ඳරික්හ කශ යුතුඹ. 

22.9. පිඹුරු ඳරීක්හ කිරීතම්දී භහයිම් රෙය ර යණ්ඩහිංක උඅඩු  යමින් 10% ක් ත්) තෙත්ර තඳොත හි 

වන් යණ්ඩහිංක භඟ ිංන්දනඹ කශ යුතුඹ. අිංකි  පිඹුය ඳළයික භළනුම් ක්රභ බහවි හ කය කස 

කතශේ නම් එකී අිංකි  පිඹුය තෙත්ර ටවන් භඟ ිංන්දනඹ කශ යුතුඹ.  භහ විසින් කයන රද 

ඳරීක්ණඹ ම්ඵන්ධතඹන් මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් තෙත්ර තඳොත් ර ටවන්  ළබිඹ යුතුඹ.  



 තද.භළ.තය.       අිංකි  දත්  කශභනහකයණඹ 

 
 

22 ළනි ඳරිච්තේදඹ 3 
 

 
 

22.10. පිඹුයක් ඳත්ර උතකොටස) කීඳඹකින් යුක්  කස කයන්තන් නම් එක් එක් තකොටස වහ තන් තන් 

අිංකි  පිඹුරු කස තනොකශ යුතු අ ය තකොටස මුද්රණඹ වහ පිරිළරසුම් පිඹුය (Layout plan) 

තඹොදහ   යුතුඹ. කිහිඳ හයඹක් ලිඹන රද කළඵලි අිංක, ඊ රකුණ, භහයිම් විස ය, තකොටස තර්යහ 

ව අතනකුත් විස ය   11 ළනි ඳරිච්තේදතඹහි ඇමුණුභ 10 හි දළක්තන ඳරිදි තනභ සාය උLayers) 

ර  ළබිඹ යුතුඹ. 

 

22.11. මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් අිංකි  දත්  ත ොනුතේ ඇති දත්  නිළයදි දත්  සාය ර ඇති ඵට වහ 

ර් පර ආ ණනතඹන් රඵහ  න්නහ රද අ ඹන් ඉඩම් විස ය දත්  ඳද්ධතිඹට උTLDMS)  නිළයදි 

ඇතුරත් කය ඇතිද ඹන්න ඳරීක්හ කය  වවුරු කය    යුතුඹ.  තම් වහ තදඳහර් තම්න්තු විසින් 

ඳඹහ ඇති QGIS ව CAD තභරම් බහවි හ කශ යුතු අ ය එභඟින් රළතඵන හර් හ භළනුම් ඉඛලීම් 

ත ොනුට ත ොනු කශ යුතුඹ.  

 

22.12. ඳත්රදහය ිංන්දන අනුතර්යන කස කශ යුතු අ ය .හ මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් ටවන්  ඵන රදු 

මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් ඳරීක්හ කය භළනුම් ඉඛලීම් ලිපි ත ොනුතේ ත ොනු කය  ළබිඹ යුතුඹ. 

22.13. පිඹුය ම්පර්ණ කිරීභ වහ නියදය හඹ, තදඳහර් තම්න්තු භළනුම් තයගුරහසිර උඳතදස භහරහට 

අනු ඳරික්හ කශ යුතුඹ. අහන අිංකි  පිඹුය වහ තභටහ දත්  ත ොනු ඇමුණුභ 01 හි වන් ඳරිදි 

නිළයදි නම් කශ යුතු අ ය 22.14 සිට 22.22 දක්හ න තේද අනු කටයුතු කශ යුතු න අ ය තම් 

ම්ඵන්ධතඹන් මිනින්තදෝරු අධිකහරි   කි යුතුඹ. මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් තඳන්හ තදන රද 

කිසිඹම් ිංතලෝධනඹක් ඇත්නම් .හ අහන අිංකි  පිඹුතයහිභ සිදු කශ යුතුඹ. 

 

ප්රාදපය ඹ මිනින්දෙෝරු කාර්ඹාරර ෙත්ත ගඵඩා කිරීභ 

22.14. භළනුම් රට අදහශ සිඹළුභ අිංකි  දත්  ඳව  වන් කය ඇති ආකහයඹට ආයක්ෂි , ඳවසුතන් 

තඹොමු   කශ වළකි ඳරිදි ප්රහතද්ශීඹ මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරර  ඵඩහ කශ යුතුඹ. ප්රහතද්ශීඹ 

මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරර ඇති ඳරි ණකතේ අබයන් ය දෘඩ  ළටිතේ „D‟තකොටතේ < work in 

progress> , <Survey Work> වහ <Completed work> ලතඹන් උඳ ත ොනු 3 ක් කස කය දත්  

 ඵඩහ කිරීභ වහ තඹොදහ   යුතුඹ. 

22.15. තභතේ දත්   ඵඩහ කිරීතම්දී මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් අබයන් ය දෘඩ  ළටිතේ „D‟තකොටතේ < work 

in progress> උඳත ොනු තුර  මිනින්තදෝරුයඹහතේ නතම් මුරකුරු බහවි හ කය උඳත ොනුක් කස 

කයන්න උඋදහ:- HAAR- GS, PMS-LS තර). එභ උඳ ත ොනු තුර එක් එක් භළනුම් ඉඛලීභ ඹටතත් 

මිනින්තදෝරුයඹහතේ භළනුම් දත්  වහ පිඹුය පිළිතඹර කිරීතම්දී  ඵඩහ කශ යුතු සිඹළුභ දත් ඹන් 

 ඵඩහ කිරීභ වහ උඳත ොනු (Sub folders) තදකක, දත්  උData) වහ  පිඹුරු (Drawings) ලතඹන් 

කස කය  .හ තුර අදහශ දත්  ත ොනු  ඵඩහ කශ යුතුඹ. තභහිදී ද දත්  උData) උඳත ොනු තුරභ 

නිඹමි  ආකහයඹට නම්කයන රද අධිසාහපි  දත්  (Fixed Data)ද  ඵඩහ කශ යුතුඹ.  

22.16. මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් යසාහපි  භළනුම් වහ ඉඩම් විස ය රළයිසතු මිනින්තදෝරු 

අධිකහරියඹහ ත  ඹන අසාහතේදී <Survey Work>  හි ඇති එක් එක් භළනුම් ඉඛලීභ වහ වූ 

උඳත ොනු උSub folders) තුර ඇති, දත්  උData) උඳත ොනු තුර, භළනුම් දත්  වහ අධිසාහපි  දත්  

උFixed Data)ද , පිඹුරු උDrawings) උඳත ොනු තුර නිළයදි සායරට කස කයන රද භළනුතම් dxf 

දත්  ද ඇතුරත් කය එභ දත්  උඳත ොනු තදකභ එකවිට එක දත්  ත ොනුක් භඟින් zip/rar තර 

TLDMS වයවහ උඩු   කශ යුතුඹ. තභභ දත්  ත ොනු dxf ත ොනු අිංක කශ ආකහයඹටභ ඇමුණුභ 

02 හි වන් ඳරිදි නිළයදි නම් කශ යුතුඹ.  

ඳරීක්හ කිරීභට ඉදිරිඳත් කයනු රඵන පිඹුයට අදහශ අිංකි  දත්  මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් QGIS 2.18 

භෘදුකහිං ඹ භඟින් plugin තභනු වයවහ SL Cadastre තභරභ බහවි හ කය අිංකි  දත්  ර 

නියදය හඹ  වවුරු කය    යුතුඹ. එභඟින් සඹිංක්රීඹ පිළිතඹර න හර් හ උ.txt) ඉව  කී 

දත්  රට අභ ය උඩු   කශ යුතුඹ. 



 තද.භළ.තය.       අිංකි  දත්  කශභනහකයණඹ 
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22.17. මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් යසාහපි  භළනුම්රට අදහශ පිඹුරු වහ ඉඩම් විස ය දත්  ඳරීක්හ 

කිරීභට TLDMS දත්  ඳද්ධතිඹට උඩු   කයන රද දත්  බහවි හ කශ යුතුඹ.  

 

22.18. පිඹුයට අදහශ තභටහ දත්  ත ොනු උMetadata file) ඉඩම් විස ය රළයිසතු දත්  ඳද්ධතිතේ උTLDMS) 

ඇති මලික විස ය  භඟින් ජනනඹ කයනු රළතබ්. තභහිදී TLDMS භඟින් ජනනඹ කිරීභට තනොවළකි 

අභ ය ත ොයතුරු මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් TLDMS හි ඇති තභභ තභටහ දත්  ත ොනුට ඇතුරත් 

කශ යුතුඹ. . අනු එක් එක් පිඹුයට අනුරඳ තභටහ දත්  TLDMS තුරභ  ඵඩහ තේ. 

 

22.19. යසාහපි  භළනුම්රට අදහශ පිඹුරු වහ ඉඩම් විස ය රළයිසතු තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් 

ඳරීක්හ කිරීතභන් අනතුරු ිංතලෝධන ඇත්නම් නළ  TLDMS දත්  ඳද්ධතිඹ වයවහභ 

මිනින්තදෝරු අධිකහරි භඟින් මිනින්තදෝරුයඹහ ත  එීභට කටයුතු කශ යුතුඹ. ිංතලෝධන නිභ 

කිරීතභන් ඳසු අහන දත්  මිනින්තදෝරුයඹහ විසින් TLDMS දත්  ඳද්ධතිඹ තුලින්භ මිනින්තදෝරු 

අධිකහරි වයවහ තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි ත  එවිඹ යුතුඹ.  

 

22.20. තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් අදහශ භළනුම් ඉඛලීභ අනුභ  කිරීතභන් අනතුරු භළනුභට අදහශ 

දත්  අඩිංගු zip/rar  ත ොනු TLDMS ඳද්ධතිඹ භඟින් උඩු   කශ යුතුඹ. එභ උඩු   කයනු රළබ 

ත ොනු ඳද්ධතිඹ ත  රද ඳසු නිලසචි  ත ොනු නභක් ඳද්ධතිඹ විසින්භ රඵහතදනු ඇ . ඊට භ හමී 

තභභ අහන දත්  දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහර ර  ඵඩහ කිරීභද අනිහර්ඹ තේ. 

 

අංකිත ෙත්ත ගඵඩා කිරීභ වා  ආයක්ා 

22.21. දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරතේ දී දත්  ිංයක්ණඹ වහ තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින්  

<Data Archive> උඳ ත ොනු තුර ර්ඹ වහ උඳ ත ොනුක් කස කය . තුර එක් එක් පිඹුරු 

ර් ඹ වහ න උඳ ත ොනු පිළිතඹර කශ යුතුඹ. පිඹුරු ර් ඹ වහ න උඳත ොනු තුර එක් එක් 

භළනුම් ඉඛලීභ ඹටතත් අනුභ  කයන රද භළනුභට අදහශ දත්  අඩිංගු zip/rar  ත ොනු  ඵඩහ කශ 

යුතුඹ.   උඳ ත ොනු පිළිතඹර කිරීතම් ම්භ  ආකහයඹන් 22.22 තේදතඹහි දක්හ ඇති අ ය . අනු 

කටයුතු කශ යුතුඹ. 

 

22.22. උඳත ොනු ර දත්   ඵඩහ කශ යුතු ආකහයඹ ඳව  ඳරිදි සිදු කශ යුතුඹ. 

 

 උඳ දගොනුදේ නභ ෙත්ත / අන්තර්ගතඹ 

 

< work in progress/කයමින් 

ඳතින ළඩ> 

මිනින්තදෝරුරුන්තේ නමින් පිළිතඹර කයන රද උඳත ොනු  

<භළනුම් ළඩ/Survey Work> එක් එක් භළනුම් ඉඛලීභ වහ උඳත ොනු ඳභණක් තිබිඹ යුතුඹ. 

<දත්  ිංයක්ණ/ 

Data Archive > 

ර්ඹ වහ උඳත ොනුක් වහ ර්ඹ දක්න උඳත ොනුතේ 
එක් එක් පිඹුරු ර් ඹ (Type of Plan) වහ උඳත ොනු 

ඳභණක් තිබිඹ යුතුඹ. 

<පිඹුරු ර් ඹ/ Plan Type > 
 

උදහ:-<FVP><FTP > <Topo 

PP ><PP ><CM> <……> 

එක් එක් භළනුම් ඉඛලීභ වහ පිළිතඹර කශ උඳත ොනු 

ඳභණක් තිබිඹ යුතුඹ. 

<භළනුම් ඉඛලීම් අිංක/ 
Requisition No> 

උදහ:- දිසත්රික්කඹ/ප්රහ.තඛ. 

තකොට්නහලඹ/ය/අනු අිංකඹ 

Co /HMG/2011/235 

ම්භ  කයන රද භළනුම් ඉඛලීභට අදහශ   TLDMS 
ඳද්ධතිතඹන් ඵහ   කය  න්නහ  zip/rar  ත ොනු  
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 උඳ දගොනුදේ නභ ෙත්ත / අන්තර්ගතඹ 

 

<දත්  ත ොනු/ 
Data Folder > 

      Folder Name : උදහ:- 

      1.<Data_52PPlanCO3234> 

      2.<Data_52FVP14Sup23Sh24> ( in Colombo District) 

           ඇතුරත් කශ යුතු ත ොනු නුතේ, 

 
1. පර්ණභහන ලින් නිරීක්ණඹ කශ දත්  ව  

2. එභ නිරීක්ෂි  දත්  SD CAD භෘදුකහිං ඹ බහවි හ කය 
අනුකරනඹ කිරීතභන් ඳසු පිළිතඹර න දත්  ත ොනු 
ව ය 

 
තභභ දත්  ත ොනු නම් කිරීතම්දී ඳව  ඳරිදි භළනුම් 
ඉඛලීම් අිංකඹද ඇතුරත් නතේ නම් කශ යුතුඹ. 
 
උදහ:- 2013/24  ළනි භළනුම් ඉඛලීභට අදහශ න 1 න 
දත්  ත ොනු  

 
නිරීක්ණඹ කශ විස ය භළනීම් දත්  වහ 

cod- requisition Number   

උදහ :- cod_2013_24_1 

ඳරික්රභණ (විස ය ඳරික්රභණ 
ඇතුළු) දත්  වහ  

Trv- requisition Number 

උදහ :-Trv_2013_24_1 

ඳරික්රභණ අනුකරනතේදී 
භෘදුකහිං තඹන් පිළිතඹර න දත්  
ත ොනු ව ය 

Trv_2013_24_1_Adjcoods-Trv&Pnts 

Trv_2013_24_1_AdjTrvCoods 

Trv_2013_24_1_Len&Obs.bearing 

Trv_2013_24_1_ObservedPt.coods 

 
3. ඳළයික භළනුම් වහ කස කයන රද ත ොනු  

             උඋදහ :- OLD_2013_24_1 ආදී ලතඹන්) 
 

4. අහන පිඹුතයන් උපුටහ න්නහ රද යණ්ඩහිංක 
ත ොනු (extracted coordinates) උදහ :- 
11FTP8In5Sh12.xls තවෝ 

             11FTP8In5Sh12.csv තවෝ 11FTP8In5Sh12.txt      

ආකහයඹට විඹ යුතුඹ. 
 

5. සිඹළුභ අධිසාහපි  දත්  හි  පිඹුය ( scan image 
අලය තනොතේ.) 

            උදහ:- fix11FTP7In5Sh12.dxf 
 
ම්භ  දත්  සායරට අභ ය එක් එක් ඳළයික පිඹුයක් 
වහ වූ අධිසාහපි  දත් , ඊට අනුකර න දත්  සායඹකට 
ඇතුරත් කයන්න. තභභ න දත්  සාය තන තනභ  ළන්ඳත් 
කයන්න.  
උදහ :- PPCO6575_Fixed data, CM52004bl1sh2_Fixed 
data ,.... තර නම් කයන්න. 
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 උඳ දගොනුදේ නභ ෙත්ත / අන්තර්ගතඹ 

 

පිඹුරු 
<Drawings> 

1. පිඹුතර් නභ වන්  අහන පිඹුය (ම්භ  දත්  සාය 
ඳභණක් ඇතුරත්) 

            උදහ :- 11FTP7In5Sh12.dxf 

            උවිස ය වහ ඇමුණුභ-2 ඵරන්න ) 
 

2. කළඵලි ර තෙත්රපරඹන් 

             Extent11FTP8In5Sh12.txt 
 

3. Cad Plans උකළඩළස ය සිතිඹම් වහ ඳභණක්) 

            310015010013.xxx,    310015010014.xxx, 
310015010015.xxx ආදී ලතඹන් (xxx - ඉඩම් 
තයජිසට්රහර් කහර්ඹහරතඹන් ඉඛලුම් කයන format එකට 
පිළිතඹර කයන්න. dxf/dwg.....) 

 
4. 1:10,000 index diagram උකළඩළස ය සිතිඹම් වහ 

ඳභණක්) 
31001501sh1_10000.dxf 
 

5. QGIS ව CAD tools භඟින් පිඹුරු ඳරීක්හ කිරීතභන් 
ඳසු රළතඵන හර් හ 

             
 
 

 

 

 

ඉඩේ දතොයතුරු ඳපධති අංලඹ දත ෙත්ත ඹැවිභ 

22.23. ඉඩම් විස ය රළයිසතු TLDMS ඳද්ධතිඹ තුරදීභ අනුභ  කිරීභ තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරිතේ 

 කීභට ඹටත්ඹ. පිඹුය අනුභ  කයන අසාහතේදීභ පිඹුතර් අිංකි  දත්  හි  දත්  ත ොනු  22.16 

තේදතඹහි ඳරිදි TLDMS ඳද්ධතිඹ ත  උඩු   කශ යුතුඹ. එතේ උඩු   කයන රද zip/rar ත ොනු 

SRIMS භඟින්  ඉඩම් ත ොයතුරු ඳද්ධති අිංලඹ විසින් ඵහ   යුතුඹ.  

 

22.24. . . දිසත්රික්ක ර නිභකයනු රඵන කළඩළස ය පිඹුරුරට අදහශ අිංකි  දත්  ඉඩම් ත ොයතුරු 

ඳද්ධතිඹට එක් කිරීභට අලය න ඳරිදි ළකී.භ උ Data Processing ) දිසත්රික් භට්ටමින් සිදු කශ 

යුතුඹ. 

 

22.25. දිසත්රික් කහර්ඹහර ත  රද පිඹුරු උxxxxxx.dxf) අිංකි  දත්  ළකී.භ වහ සුදුසුන ඳරිදි අඳද්රය 

උgarbage) ඉත්කය ඳවිත්ර කිරීභත් එභඟින් Geodatabase ව shape file ළකී.භත් උ Data Process ) 

තදඳහර් තම්න්තු විසින් ඳඹහ ඇති භෘදුකහිං   බහවි තඹන්  සිදු කශ යුතුඹ. එභ දත්  ළකී.භ වහ 

අලය  හක්ිකක පිඹය ඇමුණුභ  03 හි දක්හ ඇ . 

 

22.26. තභතේ කන රද දත්  ARC GIS Sever බහවි තඹන් ව SRIMS බහවි තඹන් තදආකහයඹකට 

ඉඩම් ත ොයතුරු ඳද්ධති අිංලඹ ත  ඹළවිඹ යුතුඹ.  

 

22.27. කස කයන රද Geodatabase ත ොනු ARC GIS Sever බහවි තඹන් Feature Service වයවහ ඉඩම් 

ත ොයතුරු ඳද්ධති අිංලඹ ත  එවිඹ යුතුඹ. 
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22.28. පිළිතඹර කයන රද දත් ඹන් (processed data) හි ඳව  වන් දත්  ඇතුරත් අිංකි  දත්  ත ොනු, 

පිඹුය නමින් පිළිතඹර කයනරද ත ොනුකට උදහ: <52005613sh01> ඇතුරත් කය  zip/rar කය 

SRIMS වයවහ ඉඩම් ත ොයතුරු ඳද්ධති අිංලඹ ත  එවිඹ යුතුඹ. 

 

 පිරිසිදු කයන රද පිඹුය උCleaned dxf) 

 උදහ: උතකොශම දිසත්රික්කඹ 52005613Sh01-cln.dxf) 

 Geodatabase File (උදහ: 52005613.gdb) 

 Shape File Folder (උදහ: 52005613) 

 
අහනතේදී කස කශ දත්  උProcessed Data) දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහර ර  ඵඩහ කිරීභද 
අනිහර්ඹ තේ. 

 
 
 

භැනුේ ඉල්ලීභකින් පිඹුරු ර්ග  කිහිඳඹක් පිළිදඹර කය ඇති විට ෙත්ත ඹැවිභ 

 

22.29. එකභ භළනුම් ඉඛලීභක් ඹටතත් පිඹුරු ර්  තදකක් තවෝ ඊට ළඩි ප්රභහණඹක් පිළිතඹර කිරීභට සිදුන 

අසාහරදී . . ඉඩම් විස ය රළයිසතු රට අදහශ අිංකි  දත්  TLDMS දත්  ඳද්ධතිඹ වයවහ 

උඩු   කශ යුතු අ ය කළඩළස ය පිඹුරු ඳභණක් දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරතේදී ඵහ   කය 

ත න 22.25 තේදඹට අනු දත්  ළකී.භ  උData Process) කශ යුතුඹ.  

 

ෙත්ත දගොනු ඳසු ගඵඩා කය තැබීභ 

22.30. අිංකි  දත්  කශභනහකයණතේදී අිංකි  ත ොනු ක්රභත්  ඵඩහ කිරීම් වහ එභ අිංකි  ත ොනුර 

අභ ය පිටඳත් තනත් ඳරි ණක භහධයඹක ආයක්ෂි   ඵඩහ කිරීභ ඉ හ ළද ත් තේ. ඳරි ණක 

භහධයඹ ක්ිකක භළකී ඹහ වළකි ඵළවින් ආයක්ෂි  අභ ය පිටඳත් විලසහනීඹ භහධයඹක් තුර  ඵඩහ 

කිරීභ අ යලයතඹන්භ කශ යුතුඹ. තභභ අභ ය පිටඳත් නිළයදි තර නම් කය අනහ   බහවි ඹ 

වහ ඳවසුතන් ඳසු තොඹහ ළනීභට වළකි න ඳරිදි තඛයන   කය සුයක්ෂි   ඵඩහ කශ යුතුඹ.  

 

ත ොයතුරු  හක්ණ අිංලතේ  කීභක් න  TLDMS දත්  ඳද්ධතිඹ භඟින් රඵහ න්නහ දත්  ෆභ 

දින තදකකට යක් ඳසු ඵඩහ උBackup) කිරීභ නිඹමි  ඳරිදි සිදු කශ යුතුඹ. 

 

22.31. පිඹුතර් ළඩ කටයුතු ම්පර්ණ න තුරු එකී පිඹුතර් සිඹළුභ අිංකි  දත්  ර ආයක්හ වහ  කීභ 

අදහශ මිනින්තදෝරුයඹහ තුඹ. තම් වහ පිඹුය ම්පර්ණ කිරීභට තඳය  භහ විසින් ළඩ කයන 

ඳරි ණකඹට අභ ය, ප්රහතද්ශීඹ මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරතේ ඇති තනත් ඳරි ණකඹක් තුර වහ 

විලසහනීඹ ඵහහිය අිංකි  භහධයඹක් තුර අදහශ අිංකි  දත්  ආයක්ෂි  ඳසු ඵඩහ උBackup)  ලතඹන් 

 ඵඩහ කිරීභට කටයුතු කශ යුතුඹ. 

 

22.32. දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින්  කීතභන් ඳරි ණක දෘඩ  ළටිඹට පිටඳත් කයන සිඹළුභ 

දත්  ත ොනු ිංයුක්   ළටි රට ඳසු ඵඩහ කය  ළබීභ කශ යුතු අ ය එභ ිංයුක්   ළටි දිසත්රික් 

උද්ධෘ ඹ ඹටතත් පිළිතලින් අිංකනඹ කශ යුතුඹ උඋදහ :- Maha 23 SUR ). එක් ිංයුක්   ළටිඹක 

තනස ර් තේ පිඹුරු ර <FVP/FTP/CM > ත ොනු  ඵඩහ කය  ළබිඹ වළකිඹ. ිංයුක්   ළටිඹක් 

ම්පර්ණතඹන් පිරුණු විට  ත් ිංයුක්   ළටිඹකට පිටඳත් කය එඹ ප්රධහන කහර්ඹහරතේ තඛයන 

කශභනහකයණ වහ ෘත්තීඹ ප්රමිතීන් අිංලඹ ත  බහය දිඹ යුතුඹ. ිංයුක්   ළටිරට අදහශ විස ය 

ටවන් තරජයඹක් ඇමුණුභ 04 ආකහයඹට ඳත්හ ත න ඹහ යුතුඹ. අදහශ පිඹුරු ර් ඹ අනු 

අහන විස ය රඵහතදන තරජයතේත්, පිඹුරු ම්භ  කයන තරජයතේත් ිංයුක්   ළටිතේ අිංකඹ 

වන් කශ යුතුඹ. 

 



 තද.භළ.තය.       අිංකි  දත්  කශභනහකයණඹ 
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22.33. දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරතේ දෘඩ  ළටිතේ  ළන්ඳත් කය ඇති දත්  ත ොනු අභ ය ඵහහිය දෘඩ 

 ළටිරද (external hard disk)  ළන්ඳත් කය ආයක්ෂි   ළබිඹ යුතුඹ. එක් එක් ිංයුක්   ළටිරට 

අදහශ ත ොයතුරු උCD No, Requisition No, Plan Type, Plan No. ඹනහදී ත ොයතුරු) ඇතුරත් දත්  

ඳද්ධතිඹක් දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරතේ  ඳත්හ    යුතුඹ. තජයසන  මිනින්තදෝරු අධිකහරි 

විසින් පිඹුරු පිටඳත් නිකුත් කිරීභට තඳය අදහශ අිංකි  දත්  ිංයුක්   ළටිරට පිටඳත් කය ඇති ඵට 

 වවුරු කය    යුතුඹ. 

22.34. කළඩළස ය සිතිඹම් තුර ඳසුකහලීන භළනුම් අධික ලතඹන් කිරීභට සිදුන ඵළවින් එක් එක් කළඩළස ය 

සිතිඹභට අදහශ ිංයුක්   ළටි . . සිතිඹභට අදහශ අිංකනඹ කය සිතිඹම් අනු ත න් තන් ලතඹන් 

 ඵහ ළනීභ තුලින් ඳසු භළනුම් කටයුතු ක්රභත් ඳත්හත න ඹහභට වළකිනු ඇ .   

22.35. ඳසුකහලීන භළනුම් සිදු කයන රද බිම් කළඵළඛර කුභක්ද ඹන්න මුඛ අිංකි  දත්  ර ටවන් කිරීභ 

වහ දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි විසින් ඳත්හ  ත න ඹන මුඛ අිංකි  ත ොනුතහි 

(Drawing ත ොනුතහි ඇති .dxf file)  මුඛ බිම් කළඵළඛර ර්ණ කිරීභක් සිදු කය න දත්  ත ොනුට 

අදහශ  ඳත්ර අිංකඹ  TEXT-SUBS නමින් වූ න දත්  සායඹක ලිීභට කටයුතු කශ යුතුඹ. තභභ 

ඳසුකහලීන භළනුතභහි හයඹ වඳුනහ ළනීභ වහ TEXT-SUBS  ඹන්තනහි TEXT-SUBS1, TEXT-

SUBS2 .....ආදී ලතඹන් අනුයුක්  ඳසුකහලීන භළනුම් ත ොයතුරු  ළන්ඳත් කිරීභට අදහශ දත්  සාය  

ෆදිඹ යුතුඹ.  තභභඟින් මුඛ දත්  අඩිංගු ඳත්රඹ ඹාහත් ීභක් සිදුතේ. 

22.36. එතේභ ඳසුකහලීන භළනුම්ර අිංකි  දත් ද  දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරතේ  ඵඩහ කශ යුතුඹ. 

අදහශ භෘදුකහිං ඹ භඟින් පිළිතඹර කයන රද ඉඩම් විස ය රළයිසතු ඉඩම් ත ොයතුරු ඳද්ධතිඹට 

ිංතප්රේයණඹ කශ යුතුඹ. හිමිකම් ලිඹහඳදිිංචි කිරීතම් ඳනතත් 36(3) තේදඹ අනු අනුභ  කයන රද 

ිංතලෝධි  භළනුම් පිඹුතර් පිටඳත් හිමිකම් වතික නිකුත් කිරීභ වහ  නිකුත් කශ යුතුඹ. වතික 

කයන රද ඳසුකහලීන භළනුම් අිංකි  පිඹුය තම් කහර්ඹඹ වහ  බහවි හ කශ යුතුඹ. හිමිකම් නියවුඛ 

කිරීතම් තකොභහරිස ජනයහඛයඹහ ව හිමිකම් ලිඹහඳදිිංචි  කිරීතම් තකොභහරිස ජනයහඛයඹහ ත  

පිටඳත් නිකුත් කශ යුත්තත්ද තභභ වතික කයන රද අිංකි  පිඹුය ආධහයතඹනි.  

 

 

භැනුේ ඉල්ලීේ වාව කශභනාකයණ ෙත්ත ඳපධතිඹ 

22.37.  දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරඹන් ත  රළතඵන සිඹළුභ භළනුම් ඉඛලීම් වහ අිංක කිරීතභන් 

අනතුරු ප්රහතද්ශීඹ මිනින්තදෝරු කහර්ඹහර රට නිකුත් කිරීභ, මිනින්තදෝරුයඹහ ත  නිකුත් කිරීභ,  

භළනුම් ඉඛලී තභහි ළඩ ප්ර තිඹ ටවන් කිරීභ, අනුභ  කයන රද පිඹුයට අදහර අිංකි  දත්  උඩු   

කිරීභ ඹනහදි සිඹළු කටයුතු භළනුම් ඉඛලීම් කශභනහකයණ දත්  ඳද්ධතිඹ උSRIMS) භඟින් සිදු කශ 

යුතුඹ.  තම් පිළිඵ විස යහත්භක 4 ළනි ඳරිච්තේදතේ දක්හ ඇ .   

 

 

ඳැයණි කාදල් දෙත්ර ඳත්ර ඳරිදරෝකනඹ කිරීභ වා එභ භෘදු පිටඳත් බාවිතඹ 

22.38. තදඳහර්තුතම්න්තු භඟින් වඳුන්හ දී ඇති භෘදුකහිං  බහවි හ කයමින් කහතඛ තෙත්ර ඳත්ර ර ව ඉඩම් 

විස ය රළයිසතු ර මුඛ පිටඳත් ඳරිතරෝකනඹ කිරීභ දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරඹ තුර සිදු කශ 

යුතුඹ. ඳරිතරෝකනඹ වහ ඡහඹහ පිටඳත් බහවි හ තනොකශ යුතුඹ. 

ඳරිතරෝකනඹ කයන රද භෘදු පිටඳත් ඇමුණුභ 05 හි වන් ආකහයඹට නම් කශ යුතුඹ උඅදහශ 

තඛයනඹ ඳරිතරෝකනඹ කිරීතභන් අනතුරු එභ භෘදු පිටඳතත් නභ සඹිංක්රීඹ භෘදුකහිං ඹ භඟින් 

රඵහ තදනු ඇ ).  

 

 



 තද.භළ.තය.       අිංකි  දත්  කශභනහකයණඹ 
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22.39. ඳරිතරෝකනඹ කයන රද භෘදු පිටඳත් ිංයුක්   ළටිරද  ඵඩහ කශ යුතු අ ය එභ ිංයුක්   ළටි 

දිසත්රික් උද්ධෘ ඹ ඹටතත් අිංක 1සිට ක්රභහනුකර අිංකනඹ කශ යුතුඹ. 

උදහ :- භවනුය දිසත්රික්කතේ ිංයුක්   ළටි; භව CD 1, භව CD 2…තර අිංකනඹ කශ යුතුඹ.  

තභභ ිංයුක්   ළටි දිසත්රික් කහර්ඹහර ර   ඵඩහ කශ යුතු අ ය . වහ තනභ තරජයඹක්ද කස 

කය ඳත්හත න ඹහ යුතුඹ උආදර්ල තරජර් පිටු වහ ඇමුණුේ 06 ඵරන්න) 

 

22.40. ඳරිතරෝකනඹ කයන රද පිඹුරු පිටඳත් අඩිංගු CD  ළටි තදඳහර් තම්න්තු තු තද්ඳශක් තර 

ළරකිඹ යුතුඹ. තභභ   ළටිර පිටඳත් ඵහහිය ආඹ න ව පුද් රඹන්ට රඵහ දීභ ර්තේඹර් ජනයහඛ 

විසින් අනුභ  කයන රද උඳතදස රට අනු ඳභණක් සිදු කශ යුතුඹ. 

 

22.41. තදඳහර්තුතම්න්තු භඟින් වඳුන්හ දී ඇති TLDMS භෘදුකහිං  බහවි හ කය ඳරිතරෝකනඹ කයන රද 

පිඹුරු ර භෘදු පිටඳත් වහ තනභ දත්  ඳද්ධතිඹක්ද ඳත්හත න ඹහ යුතුඹ. තභභ දත්  ඳද්ධතිතේ 

එක් එක් භෘදු පිටඳ  වහ භෘදු පිටඳත් අඩිංගු ිංයුක්   ළටි පිළිඵ විස ය ඹනහදිඹ  ඵඩහ කය  ළබිඹ 

යුතුඹ. තභභ ත ොයතුරු ඳද්ධතිතේ ඳසු  ඵඩහ උBackup) කසකය තඛයන කශභනහකයණ වහ 

ෘත්තීඹ ප්රමිතීන් අිංලතඹහි ආයක්ෂි   ළබීභට අලය කටයුතු කශ යුතුඹ. 

 

22.42. ම්භ  කයන රද පිඹුරුරට අදහශ ඳරිතරෝකනඹ කයන රද දත් ඹන් SRIMS දත්  ඳද්ධතිඹ වයවහ 

උඩු   කශ යුතුඹ. 

 

22.43. අන් ර්ජහරඹ වයවහ ඳරිතරෝකනඹ කයන රද පිඹුරු ඳරිශීරනඹට හභහනය ජන හට යප්රහද රඵහ 
 ළනීභ වහ දළනටභත් වඳුන්හ දී ඇති ඹහන්ත්රණඹ බහවි හ කිරීභට දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු 
අධිකහරී විසින් අලය පිඹය    යුතුඹ. තභභ කහර්ඹඹ වහ මිනින්තදෝරු අධිකහරී උමරසාහන), 
තඛයනහ හයඹ බහය නිරධහරී / ත ොයතුරු  හක්ණ නිරධහරිඹහතේ වහඹ රඵහ    යුතුඹ. සිඹළුභ 
පිඹුරු ඳරිතරෝකනඹ කයමින් තදඳහර් තම්න්තු භඟින් ඳඹන රද ADITS භෘදුකහිං තේ වහ Scan 
Image දත්  ඳද්ධතිතේ සුචි ඹහත්කහලීන කිරීභත් ඉ හ ළද ත් න තවයින්, අන් ර්ජහරඹ වයවහ 
ඵළලීභට වළකින ඳරිදි දත්  ඳද්ධතිඹ ඳත්හ ත න ඹහභ දිසත්රික් තජයසන මිනින්තදෝරු අධිකහරි 
/මිනින්තදෝරු අධිකහරි උමරසාහන) තේ උඳතදස භ  තඛයනහ හය බහය නිරධහරි/ ත ොයතුරු  හක්ණ 
නිරධහරි  විසින් සිදු කිරීභද කශ යුතුඹ.  

 

 

 

ඳරිදරෝකනඹ කයන රෙ භෘදු පිටඳත් බාවිතා කිරීභ 

 

22.44. ඳරිතරෝකනඹ කයන රද භෘදු පිටඳත් ඳරිතරෝකන උඳකයණතේ කළභයහර තිබිඹ වළකි තදෝඹන් 

තවේතුතන් ජයහමිතික තදෝ රට බහජනඹ විඹ වළකිඹ. තභභ ඳරිතරෝකි  භෘදු පිටඳත් ර ඉව  කී 

තදෝඹන් තඵොතවොභඹක් .කහකහරී ජයහමිතික තදෝඹන් න අ ය .හ යශ ළකී.භකින් නිළයදි 

කය   වළකිඹ. එතේ වුද තනො ළරතඳන ජයහමිතික තනසී ම් එකී යශ ක්රභතේදඹන් තුලින් 

නිළයදි කශ තනොවළකිඹ. තභභ ජයහමිතික තදෝර තනසීම් ව .හතේ ප්රභහණඹන් නිර්ණඹ කශ 

වළක්තක් නිළයදි  ත්ඹන්ට ඳරිර් නඹ කිරීතභන් ඳසු ඳභික. තභභ ඳරිර් නඹ කිරීම් පිළි   

වළකි තනොන අසාහ රදී න ආකහයඹට ඳරිර් නඹ කිරීම් සිදු කශ යුතුඹ. එතේ ඳසු කයන  රද 

ඳරිර් නඹ කිරීම්ද පිළි   තනොවළකි  ත්ඹක ඳතින්තන් නම් අදහශ පිඹුරු නළ ත් ඳරිතරෝකනඹ 

කශ යුතුඹ. එභ නිහ තභතේ ඳරිතරෝකනඹ කයන රද භෘදු පිටඳත් ජයහමිතික නිළයදි කිරීම් ලින් 

අනතුරු ඕනෆභ අයමුණක් වහ බහවි හ කශ වළකිඹ. ඳරිතරෝකනඹ කයන රද පිඹුරුර නිළයදි 

කිරීම් වහ වූ භෘදුකහිං  තදඳහර්තුතම්න්තු විසින් ඳඹනු රළතබ්. 
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දල්ඛන කශභනාකයණ වා ෘත්ීනඹ ප්රමිීනන් අංලදඹහි ඳැයණි දෙත්ර ඳත්ර ඳරිදරෝකනඹ කිරීභ 

22.45. දිසත්රික් මිනින්තදෝරු කහර්ඹහරර ඇති A3 ප්රභහණඹට ඩහ විලහලි  වූ ඳළයික තෙත්ර ඳත්ර 

ඳරිතරෝකනඹ කිරීභ ප්රධහන කහර්ඹහරතේ තඛයන කශභනහකයණ වහ ෘත්තීඹ ප්රමිතීන් අිංලතඹන් සිදු 

කිරීභට අලය කටයුතු කශ යුතුඹ. 

තඛ.ක.වහ ෘ. ප්ර. අිංලතේ ඇති ඳළයික පිඹුරුර මුඛ පිටඳත්ද ඳරිතරෝකනඹ කිරීභ, එභ අිංලතේදීභ සිදු 

කශ යුතු අ ය .හතේ භෘදු පිටඳත් අදහශ දිසත්රික් කහර්ඹහර රට රඵහ දිඹ යුතුඹ. තභභ ඳරිතරෝකනඹ 

කයන රද භෘදු පිටඳත් ර්තේඹර් ජනයහඛතේ අයඹකින් ත ොය ඵහහිය ආඹ න තවෝ පුද් රඹන්ට 

රඵහදීභ සිදු තනොකශ යුතුඹ. තභතේ ඳරිතරෝකනඹ කයන රද සිඹළුභ පිඹුරු දත්  22.39 තේදතඹහි 

වන් ඳරිදි ඳසු  ඵඩහ කශ යුතුඹ. 
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22.13 දේෙඹ                  ඇමුණුභ 01 

අංකිත පිඹුරුර දඳය ෙත්ත ඳත්රඹ 

Meta Data File for Digital Drawings 

(Drawing file names given in annex-2 should be used for Meta data files will the 

 extension.xls or .xlsx eg. 82FTP57sup31sh42.xls) 

 

1. Main Information 

1.1 Survey Requisition No: CO/DSO/2018/864 

1.2 Purpose of survey: මලික පිඹුය තකො. 9724 කළඵලි අිංක 131 ිංතලෝධනඹ 

1.3. Plan No: Plan No    :  9724 

 Block No :  00 

 Sheet No  :  0000 

 Inset No   :  0000 

 Sup No    :  0000 

1.4 Digital Drawing Name: - 

1.5 Folder Name: - 

2. Survey Information 

2.1 Period of Survey: From 2019/3 To 2019/4 

2.2 Method of Survey (Total Station, 

Conventional, etc;): 

 

2.3 Method used to convert old 

data/Plans (Scanning and digitizing, 

Recompilations etc;) : 

 

2.4 Coordinate System:  

2.5 Name of Survey: ..එස.සිඛහ 

2.6 Name of Supdt. Of Survey:  

3. Other Important Remarks 

3.1 

 

 

 

3.2 Meta Data File Created By: Name: ..එස.සිඛහ 

 Designation: ලිඹහඳදිිංචි යජතේ මිනින්තදෝරු 
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 22.16 දේෙඹ          ඇමුණුභ 02 

Naming system for Digital Drawing Files and Meta Data Files 

 

Unique naming system has to be adopted for easy reference and manipulation of digital files. 

Following system will assign unique name for each digital drawing. Examples are also given for 

naming Digital drawings and related Meta data and TL database files. 

 

1. Preliminary Plans   

District Code   Plan Type   Plan Number  

XX    PPlan             P. Plan number with district prefix 

 

eg: PP CO 3234 in Colombo district 

Drawing file name: 52PPlanCO3234.dxf 

Meta data file name: 52PPlanCO3234.xls 

  TL data file name: 52PPlanCO3234.mdb 

 

2. Cadastral Maps 

District Code   CM No. Block Number Sheet No. 

XX          XXXX  XX   sh+sheet number 

 

eg: Sheet 4 of Block 3 in cadastral map 27 in Anuradhapura district 

Drawing file name: 11002703sh4.dxf 

Meta data file name: 11002703sh4.xls 

  TL data file name: 11002703sh4.mdb 

 

3. Insets 

District Code  Plan Type Plan No. Inset No.  Sheet No. 

XX     FTP  .......  In+Inset number sh+sheet number 

XX    TopoPP .......  In+Inset number sh+sheet number 

 

eg: Inset 5 (sheet12) of FTP 7 in Ratnapura district 

Drawing file name: 62FTP7In5sh12.dxf 

Meta data file name: 62FTP7In5sh12.xls 

TL data file name: 62FTP7In5sh12.mdb 

 

4. Supplements 

District Code   Plan type  Plan No.     Sup No.  Sheet No. 

XX    FVP  .......         sup+sup number sh+sheet number 

XX    FTP  .......   sup+sup number sh+sheet number 

 

eg: Supplement 31(sheet 42) of FTP 57 in Matara district 

Drawing file name: 82FTP57sup31sh42.dxf 

Meta data file name: 82FTP57sup31sh42.xls 

TL data file name: 82FTP57sup31sh42.mdb 
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5. Court Commission surveys 

District Code  Plan type Requisition No.(Year-number)  

XX    Court  Year+Requisition number 

 

 

eg: Court commission surveys (Requisition no. 234 of 2007 in Kalutara district) 

Drawing file name: 53Court2007234.dxf 

Meta data file name: 53Court2007234.xls 

 

 

6. Engineering Surveys 

District Code  Plan type Requisition No.(Year-number)  

XX    Eng  Year+Requisition number 

 

eg: Engineering survey (Requisition no. 512 of 2008 in Kalutara district) 

Drawing file name: 53Eng2008512.dxf 

Meta data file name: 53Eng2008512.xls 

 

7. Tracings 

District Code  Plan type Requisition No.(Year-number)  

XX    Tra  Year+Requisition number  

     

eg: Tracings (Requisition no. 402 of 2007 in Puttlam district) 

Drawing file name: 41Tra2007402.dxf 

Meta data file name: 41Tra2007402.xls 

  

District: District is defined with two digits. Code assigned to each district is given below.  

  

North Central Province North Western Province 

Anuradhapura 11       Puttalam 41 

Polonnaruwa  12       Kurunegala 42 

Northern Province Western Province 

Jaffna   91       Gampaha                                   51 

Killinochchi  92       Colombo 52 

Mullaittivu  93       Kalutara 53 

Mannar  94   

Vavuniya  95 Sabaragamuwa Province 

Eastern Province       Kegalle 61 

Trincomalee  26       Ratnapura 62 

Batticaloa  27 Uva Province 

Ampara  28       Badulla 71 

Central Province       Monaragala 72 

Matale    31 Southern Province 

Kandy   32      Galle 81 

Nuwara Eliya  33      Matara 82 

       Hambantota 83 
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22.25 දේෙඹ          ඇමුණුභ 03 

අංකිත ෙත්ත ැකසීදේ ක්රිඹාලිඹ 

 කළඩළස ය පිඹුතර් යණ්ඩහිංක නිළයදි දළයි ඳරීක්හ කය ඵරහ අක්ය 8 කින් save කය  න්න. 

උදහ:- 51189301.dxf 

 

 ඉඩම් විස ය රළයිසතු උTLdb) අනුභ  කය තිබිඹ යුතුඹ. 

 

 Arcmap භෘදුකහිං ඹ බහවි හ කය, එඹට දිසත්රික්කතේ අද න විට ම්පර්ණ කය ඇති SHT_PG එකතු 

කය, එඹටභ පිළිතඹර කයන රද පිඹුයද උdxf)  එකතු කය පිඹුතර් ට භහයිභ ව ඳයණ SHT_PG අ ය 

gaps ව overlaps තිතබ්දළයි ඳරීක්හ කය ඵරන්න. 

 

 11 ළනි ඳරිච්තේදතේ ඇමුණුභ 10 හි වන් සාය උlayers) අනු පිඹුය නළ  කස කයන්න. 

 

 පිඹුතයහි ට භහයිභ ඇශකින් තවෝ භහර් ඹකින් අඩක් තර ර් පර ආ ණනඹ වහ ත න ඇතිවිට 

එභ භහයිභ ඹහඵද පිඹුතයන් රඵහ   යුතුඹ. එතේ තනොභළති නම් VIR-CLOSELINE layer ඹටතත් ඇ 

ම්පර්ණ කශ යුතුඹ. 

 

 TEXT-LOT සායතේ ඇති ෆභ කළඵලි අිංකඹක්භ න LOTNO සායඹක් පිළිතඹර කය එඹටද 

පිටඳත් කශ යුතු අ ය, ෆභ කළඵලි අිංකඹක්භ කළඵළඛර තුර පිහිටන ඳරිදිද කස කශ යුතුඹ. 

 

 පිඹුතර් සිඹළුභ සාය විෘ උon) කය නිළයදි පිළිතඹර කයන රද පිඹුය DXF format එතකන් save 

කයන්න. 

 

 ඉඩම් ත ොයතුරු ඳද්ධති අිංලතඹන් රඵහදී ඇති භෘදුකහිං ඹ බහවි හ කය පිඹුය process කයන්න. තභහිදී 

යණ්ඩහිංක ඳද්ධතිඹ තර SLD99SriLankaGrid 1999 බහවි හ කයන්න. 

 

 Process කිරීතභන් අනතුරු CMXXXXXXXXline, CMXXXXXXXXpoint, 

CMXXXXXXXXPoly, KXXXXXXXXPoly ෆදී ඇත්දළයි ඳරීක්හ කය ඵරන්න. මීට අභ ය   

CMXXXXXXXXOBJline ව CMXXXXXXXXOBJpoly ද ෆදිඹ වළක. 

 

 Arc Map භෘදුකහිං ඹ භඟින් Topology Rules බහවි හ කය එභ Kpoly ව ඳයණ දිසත්රික් SHT_PG 

අ ය gaps ව overlaps තිතබ්දළයි ඳරීක්හ කය ඵළලිඹ යුතුඹ. 

 

 Unicode තනොභළති පිළිතඹර කයන රද ඉඩම් විස ය රළයිසතු ඳභණක් “Converter Tool “ 

භෘදුකහිං ඹ භඟින් Unicode ඵට ඳරිර් නඹ කශ යුතුඹ. 

 

 Arc Catalog→ GIS Servers →Add ArcGIS Server භඟින් දිසත්රික් Username ව Password 

බහවි හ කය Server Connection හදහ  න්න. 

 

 එහි LIS-DST හි දිසත්රික්කඹ වහ ඇති Feature service හි Local copy ඹක් create Local copy for 

editing tool භඟින් හදහ  න්න.  භහ විසින්  process කිරීතභන් කස කයන රද දත්  ව 

ඳරිර් නඹ කයන රද ඉඩම් විස ය රළයිසතු තභඹට  load කයන්න. 

 

 අහන ලතඹන් එඹ synchronize Local Edits with server tool එක භඟින් ඉඩම් ත ොයතුරු 

ඳද්ධතිතේ server ත  එන්න. 
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 22.32 දේෙඹ                 ඇමුණුභ  04(i) 

 

අ.ග.පි.  වා  අංකිත ෙත්ත ංයුක්ත තැටි දරජයඹක පිටුක ආෙර්ලඹ 

උඑක් එක් අ. .පි. වහ තන තනභ පිටු බහවි හ කයන්න.)  

අ. .පි. අිංක. :   ……….. 

භළනුම් ඉඛලීම් අිංක ඳත්ර අිංක 
අතිතර්ක 

අිංක 

පිටු අිංකඹ ිංයුක්  

 ළටි අිංක 

විඹ බහය 

නිරධහරිඹහතේ 

අත්න 
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ඇමුණුභ  04(ii) 

ම.පි.  වා  අංකිත ෙත්ත ංයුක්ත තැටි දරජයඹක පිටුක ආෙර්ලඹ 

 

භළනුම් ඉඛලීම් අිංක පිඹුරු අිංක 

ිංයුක්  

 ළටි 

අිංක 

විඹ බහය 

නිරධහරිඹහතේ අත්න 
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ඇමුණුභ  04(iii) 

 

අ.භූ.පි.  වා  අංකිත ෙත්ත ංයුක්ත තැටි දරජයඹක පිටුක ආෙර්ලඹ 

උඑක් එක් අ.භ.පි වහ තන තනභ පිටු බහවි හ කයන්න.)  

අභපි අිංක.:   ……….. 

 

භළනුම් ඉඛලීම් අිංක 
අතුරු පිඹුරු 

අිංක 

අතිතර්ක 

අිංක 

පිටු 

අිංකඹ 

ිංයුක්  

 ළටි 

අිංක 

විඹ බහය 

නිරධහරිඹහතේ 

අත්න 
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ඇමුණුභ  04(iv) 

අනුදර්ඛන, අධිකාරිඳත්ර(උාවි දකොමින්), ඉංජිදන්රු භැනුේ අංකිත ෙත්ත වා  ංයුක්ත තැටි  

දරජයඹක පිටුක ආෙර්ලඹ 

   

භළනුම් ඉඛලීම් අිංක පිඹුරු අිංක 
ිංයුක්   ළටි 

අිංක 

විඹ බහය 

නිරධහරිඹහතේ අත්න 
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  22.38 දේෙඹ          ඇමුණුභ  05 

 

ඳරිදරෝකනඹ කයන රෙ භෘදු පිටඳත් අංකනඹ කිරිභ  

(Image File Names for Quarter Field Sheets) 

 

(“SurveyImage” software automatically creates these file names according to the 

values defined for Plan no., Inset no., Sup no. etc ;) 

 

 FVP, FVP Supplements and FVP Sheets :- 
 

  FVP_< District >< number >_Sec<number> 

     FVP MAHA432  

     FVP MAHA432 Sec2 

  FVP_< District >< number >_Sup<number>_Sec<number> 

     FVP MAHA432 Sup3 

     FVP MAHA23 Sup27 Sec4 

  

 FVP TLs:-   

FVP_<District><number>_TL<number> 

     FVP MAHA23 TL46 

 

 FCP, FCP Supplements :-  

 

FCP_<number>_ Sec<number> 

   FCP MAHA25 

     FCP MAHA25 Sec5 

FCP_<number>_Sup<number>_Sec<number> 

     FCP MAHA25 Sup12  

     FCP MAHA25 Sup12 Sec3 
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 FCP TLs:-  

FCP_<number>_TL<number> 

     FCP MAHA25 TL56 

 

 FUP  and FUP Supplements :-  
 

FUP_< number>_ Sec<number> 

   FUP MAHA25 

     FUP MAHA25 Sec5 

FUP_< number>_Sup<number>_Sec<number> 

     FUP MAHA25 Sup12  

     FUP MAHA25 Sup12 Sec3 

 FUP TLs:- 

FUP_< number>_TL<number> 

     FUP MAHA25 TL56 

 P. Plans:-  

 

PPlan_<number>_Sec<number> 

     PPlan MAHA234 

     PPlan MAHA345 Sec2 

 P. Plan TLs:-  

PPlan_<number>_TL<number> 

     PPlan CO345 TL23  

 Topo PPs, Insets and Supplements:- 

 

 TopoPP_<District>< number>_ Sec<number> 

    TopoPP GAM7 

    TopoPP GAM7 Sec12 

TopoPP_<District><number>_Inset<number>_Sec<number> 

     TopoPP GAM7 Inset6 

     TopoPP GAM23 Inset6 Sec12 
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  TopoPP_<District><number>_Sup<number>_Sec<number> 

     TopoPP GAM23 Sup6  

     TopoPP GAM23 Sup6 Sec12 

 Topo PP TLs:-  

 

TopoPP_<District> <number>_Inset<number>_TL<number> 

     TopoPP GAM23 Inset6 TL12 

 

 FTPs, Insets and Supplements:-   
 

FTP_<District><number>_ Sec<number> 

   FTP PO7 

   FTP PO7 Sec2 

FTP_<District >< number>_Inset<number>_Sec<number> 

     FTP PO7 Inset3 

     FTP PO23 Inset6 Sec12 

  FTP_<District><number>_Sup<number>_Sec<number> 

     FTP PO35 Sup23 

     FTP PO3 Sup6 Sec3 

 FTP TLs:-   

FTP_<District><number>_TL<number> 

     FTP PO23 TL12 

 Cadastral Maps:- 

 

 CM_<number>_B<number>_Sh<number>_Sec<number> 

    CM 521234 B2 Sh4 

     CM 521234 B2 Sh4 Sec3 

 Cadastral Map TLs:-  

 

CM_<number>_B<number>_Sh<number>_TL<number> 

     CM 521234 B2 Sh4 TL23 
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 VP and VP Supplements :- 
 

  VP_<District><number>_Sec<number> 

     VP PO432  

     VP PO432 Sec2 

  VP_<District><number>_Sup<number>_Sec<number> 

     VP PO432 Sup3 

     VP PO23 Sup27 Sec4  

 VP TLs:-  
 

VP_<District><number>_TL<number> 

     FVP PO23 TL46 

 

 FSPP and FSPP Supplements :- 
 

  FSPP_<District><number>_Sec<number> 

     FSPP MAHA432 

     FSPP MAHA432 Sec2 

  FSPP_<District><number>_Sup<number>_Sec<number> 

     FSPP MAHA432 Sup3 

     FSPP MAHA23 Sup27 Sec4  

 FSPP TLs:-  

FSPP_<District><number>_TL<number> 

     FSPP MAHA23 TL46 

 

 FSP and FSP Supplements :- 
 

  FSP_<District><number>_Sec<number> 

     FSP MAHA432 

     FSP MAHA432 Sec2 
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FSP_<District><number>_Sup<number>_Sec<number> 

     FSP MAHA432 Sup3 

     FSP MAHA23 Sup27 Sec4  

 FSP TLs:-  

FSP_<District><number>_TL<number> 

     FSP MAHA23 TL46 

 

 ISPP and ISPP Supplements :- 
 

  ISPP_<District><number>_Sec<number> 

     ISPP MAHA432  

     ISPP MAHA432 Sec2 

  ISPP_<District><number>_Sup<number>_Sec<number> 

     ISPP MAHA432 Sup3 

     ISPP MAHA23 Sup27 Sec4  

 

 ISPP TLs:-  

ISPP_<District><number>_TL<number> 

     ISPP MAHA23 TL46 

 Colony Plans and CP Supplements :- 
 

  CP_< number>_Sec<number> 

     CP MAHA432  

     CP MAHA432 Sec2 

   

CP_< number>_Sup<number>_Sec<number> 

     CP MAHA432 Sup3 

     CP MAHA23 Sup27 Sec4  

 CP TLs:-  

CP_< number>_TL<number> 

     CP MAHA23 TL46 
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 Misc Plans :- 
 

  <Plan Type>_<District><number>_Sh<Number>_Sec<number> 

     XXXX GAM423 Sh12  

     XXXX GAM423 Sh12 Sec2  

 

 Misc plan TLs:-  

 

<Plan Type>_<District><number>_Sh<Number>_TL<number>   

     XXXX GAM23 Sh12 TL46 

 

 Coordinate Sheets :- 
 

<Traverse Number>_Sh<Number>      

     PT 23/1967 Sh12  

 If there is any plan only with Sheet number without Inset or Supplement 

numbers, then the image name may be defined as follows. 

 

o eg: FVP Sheets :- 
 

  FVP_< District >< number >_Sh<number>_Sec<number> 

     FVP MAHA432 Sh3 

     FVP MAHA23 Sh27 Sec4 
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22.39 දේෙඹ         ඇමුණුභ 06 

 

ඳරිදරෝකනඹ කශ පිඹුරු ඇතුරත් ංයුක්ත තැටි දරජයදේ ආෙර්ලඹ 

 

ිංයුක්   ළටි අිංකඹ දත්  කස කශ දිනඹ  තජය.මි.අ/ මි.අ අත්න 

MAHA CD 1   

MAHA CD 2   
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ශුපධි ඳත්රඹ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


